
বীমাকৰণ েযাগয্তাৰ �মাণপ�
পিলচী ন�ৰ / ন�ৰসমহূ: েযাগােযাগৰ ন�ৰ:  ইেমইল:   

বীমাকৃতৰ নাম

 �থম নাম মাজৰ নাম  েশষ নাম 

বীমাকৃতৰ স�ে� িন�িলিখত ��েবাৰৰ হয় বা নহয়ত িচি�ত কিৰ উ�ৰ িদয়ক।

যিদ �� ন�ৰ ৩ৰ পৰা ১২ ৈলেক েকােনা ��ৰ উ�ৰ হয় বিুল িদেছ, 
অন�ুহ কিৰ  িবশদ িবৱৰণ িদয়ক েযেন সময়েছাৱা, িচিকত্সা, পৰী�ণ আৰ ু
েসইেবাৰৰ �িতিলিপ দািখল কৰক।

অিতিৰ� ঠাইৰ �েয়াজন হ’েল, অন�ুহ কিৰ এই �পতৰ ৈসেত পথৃক কাগজ সংল� কৰক হয় নহয়

িচিকত্সালয়ত চাজর্ াৰী
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i. উ�তা (েজাতাৰ অিবহেন) ওজন   

ii. েযাৱা ১২ মাহত আেপানাৰ ৫ েকিজতৈক অিধক ওজন বিৃ�/�াস ৈহেছ েনিক? যিদ ‘হয়’ কাৰণ উে�খ 
কৰক

i. এই পিলচীৰ বােব আােবদন কৰাৰ পৰা, আেপানাৰ জীিৱকাত িকবা পিৰৱতর্ন ৈহেছ েনিক?

ii. যিদ 2(i) ৰ উ�ৰ ‘হয়’ বিুল িদেছ, বতর্মান িনেয়াগকতর্ া/বয্ৱসায়ৰ নাম উে�খ কৰক, িবপদ�নক 
বিৃ�ৰ �াসি�ক ��াৱলীৰ উ�ৰ িদয়ক (কাম আৰ ুবিৃ� সলিন হ’েল আৰ ুিবপদ�নক হ’েল �েয়াজন)

i. আপিুন েকিতয়াবা ডােয়েবিটছ/হাই �াড চুগাৰ, উ�-ৰ�চাপ, েক�াৰ, িকডনীৰ েৰাগ, প�াঘাত 
হূদয�ৰ অসিুবধা, হাইপাৰেটনচন, ডােয়েবিটচ, উশাহ-িনশাহৰ সমসয্া, পাচনত�ৰ িবকাৰ, ম�ূধাৰৰ 
সমসয্া, মগৃী েৰাগ, �’ক, বকুুৰ িবষ, িটউমাৰ, েকােনা েতজৰ িবকাৰ বা েকােনা মানিসক িবকাৰৰ, 
উ� কল�ল, ৈশশৱৰ পৰা খকা েকােনা িবকাৰ, বংশগত বা পিৰয়ালগত িবকাৰত ভুিগিছল বা ভুিগ 
আেছ েনিক?

ii. আপিুন েকিতয়াবা ওপৰত উে�খ নথকা েকােনা �া�য্ সমসয্াত ভুিগিছল বা ভুিগ আেছ েনিক?

iii. আেপানাৰ এেন িকবা ল�ণ বা সমসয্া আেছ েনিক যাৰ বােব �া�য্জিনত পৰামশর্ েলাৱাৰ পিৰক�না 
কিৰেছ?

iv. আপিুন বতর্মান সাধাৰণ চিদর্, �ৰ, ইন�ুেৱ�াৰ বািহেৰ আন েকােনা েৰাগৰ বােব েকােনা িচিকত্সা ৈল 
আেছ েনিক?

আেপানাৰ জ�ৰ পৰা, দঘুর্টনা বা েৰাগৰ �াৰা েহাৱা িকবা শাৰীিৰক অ�মতা আেছ েনিক?

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

েযাৱা ৫ বছৰত আপিুন ইিচিজ, এ� েৰ’, িটএমিট, 

িচিট-ে�ন, এমআৰআই, ছন’�াফী, েতজ বা ম�ূ পৰী�া বা 

আন েকােনা পৰী�া কৰাইেছেন?

হয় নহয় হয় নহয় হয় নহয়

আেপানাৰ িপতৃ-মাতৃ/সেহাদৰ েকােনাবাই েতওঁেলাকৰ ৬০ বছৰ েহাৱা আগেত ৰ�চাপ/ ডােয়েবিটছ / 
হূদেৰাগ  / েক�াৰ / িকডনীৰ েৰাগ /প�াঘাত  /�’ক / বংশগত/পিৰয়ালগত িবকাৰ (েযেন, 
পিলিচচিটক বা িকডনীৰ েৰাগ বা বহৃদা�ৰ পিলপিচছত) ভুিগিছল েনিক?

আাপিুন বা আেপানাৰ জীৱন সংগী েকিতয়াবা েহেপটাইিটছ িব বা িচ, এইছআইিভ, এইড্ছ বা আন েকােনা েযৗন 
সং�িমত েৰাগৰ �াৰা �ভািৱত ৈহেছ েনিক? 

আপিুন মাদক �বয্/ ধপাত/ িছগােৰট/ �াগ্ছ েসৱন কেৰ েনিক? [যিদ ‘হয়’ েসৱন কৰা সময়ৰ পৰা 
পিৰমাণ আৰ ুসময়েছাৱা উে�খ কৰক]

আপিুন েকােনা িবপ�নক েখলা-ধলূা েযেন পবর্তােৰাহণ, মটৰ েৰিচং, ডাইিভং, �াইিডং ইতয্ািদত অংশ�হণ 
কেৰেন বা কিৰব েখােজেন?  [যিদ ‘হয়’ িবশদ িবৱৰণ িদয়ক]



মই, বীমাকতর্ াই/পিলচীৰ গৰাকীেয় ইয়াৰ�াৰা েঘাষণা কিৰেছাঁ েয েমাৰ �ান অনসুিৰ উপৰ� ব�বয্ আৰ ুউ�ৰেবাৰ সকেলা �কােৰ শ�ু আৰ ুস�ূণর্ আৰ ুএইেবাৰ েকা�ানীৰ �াৰা পিলচীৰ 

পনুৰাৰ�ৰ তথা পিলচী পিৰসৰৰ পিৰৱতর্নৰ িভি� হ’ব।

মই বিুজ পাইেছা আৰ ুস�ত ৈহেছা েয এই আেবদনত ব�গত তথয্ েগাপন কিৰেল, ভুল িববিৃত িদেল/অশ�ু ব�বয্ উে�খ কিৰেল, েকা�ানীৰ ই�াত বীমাৰ চুি� বািতল হ’ব।

এই আেবদনৰ কাৰণত বা েকােনা ি�িময়াম পিৰেশাধৰ �াৰা, েকা�ানী েকােনা কাৰণত দায়ব� নহয় েযিতয়াৈলেক এইেটা িলিখতভােৱ অনেুমািদত, গিৃহত আৰ ুজেনাৱা নহয়।

 বীমাকৃতৰ বঢু়া আঙুিলৰ ছাপ/�া�ৰ  ��াৱকৰ বঢু়া আঙুিলৰ ছাপ/�া�ৰ

 (এেজ�/ িনধর্ািৰত বয্ি�ৰ �া�ৰ)  তািৰখ আৰ ু�ান  

মাতৃভাষাত েঘাষণা

মই ��াৱক/বীমাকৃতক এই েঘাষণা প�ৰ অ�বর্� েতওঁৰ পচ� অনসুিৰ _________________ ভাষাত বয্াখয্া কিৰেছাঁ আৰ ুেতওঁ অ�বর্� স�ূণর্ৈক বিুজ পাইেছ। মই এই েঘাষণা প�ত িবচৰা 

তথয্ৰ �িত ��াৱক/বীমাকৃতৰ সহঁািৰ িনভুর্ লভােৱ িলিপব� কিৰেছাঁ। মই সহঁািৰসমহূ ��াৱক/বীমাকৃতক পিঢ় শনুাইেছাঁ আৰ ুেতওঁ িনি�ত কিৰেছ েয েসইেবাৰ শ�ু। ��াৱক/বীমাকৃতই েমাৰ 

উপি�িতত বঢু়া আঙুিলৰ ছাপ িদেছ/�া�ৰ কিৰেছ।

 েঘাষণাকাৰীৰ নাম েঘাষণাকাৰীৰ �া�ৰ

তািৰখ আৰ ু�ান 

বীমা আইনৰ ৪৫নং দফাৰ পৰা িন�ািষত:

পিলচী জাৰী েহাৱা বা শংকা আৰ�ৰ তািৰখ বা পিলচীৰ পনুৰ�ীিৱত তািৰখ বা পিলচীৰ েকােনা ৰাইডাৰ সংেযাজন তািৰখৰ িভতৰত আটাইতৈক েশষৰেটাৰ পৰা িতিন বছৰ স�ূণর্ েহাৱাৰ 

পাছত েকােনা জীৱন বীমা পিলচীৰ ওপৰত �� উ�াপন হ’ব েনাৱােৰ।

পিলচী জাৰী েহাৱা বা শংকা আৰ�ৰ তািৰখ বা পিলচীৰ পনুৰ�ুান তািৰখ বা পিলচীৰ েকােনা ৰাইডাৰ সংেযাজন তািৰখৰ িভতৰত আটাইতৈক েশষৰেটাৰ পৰা িতিন বছৰ স�ূণর্ েহাৱাৰ 

িভতৰত েকােনা জীৱন বীমা পিলচীৰ ওপৰত �� উ�াপন হ’ব পােৰ এই িভি�ত েয ��াৱ তথা অনয্ নিথত ব�গত তথয্ েগাপন কিৰ, ভুল িববিৃত িদয়া ৈহিছল যাৰ ওপৰত িনভর্ ৰ কিৰ 

পিলচী জাৰী বা পনুৰ�ীিৱত বা পিলচীত েকােনা ৰাইডাৰ সংেযাজন কৰা ৈহিছল।
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প�ীকৃত কাযর্ালয়:  এগন জীৱন বীমা িলিমেটড, ভৱন নং - 
৩, তৃতীয় মহলা, েগাট নং-১, েনচক’ আইিট পাকর্ , েৱ�ানর্ 
এ�ে�চ হাইওেৱ , গ’েৰগাওঁ (ই�), 
ম�ুাই - ৪০০৬৩

েফান:+৯১ ২২৬১১৮০১০০,
েফ�: ০২২-৬১১৮০২০০/৩০০ কপর্েৰট 
পিৰচয় নং - : 
U66010MH2007PLC169110.

৮০০ ২০৯ ৯০ ৯০ (শ�ু ম�ু, পৱুা ৯টাৰ পৰা স�য্া ৭ টাৈল,স�াহত 
৬ িদন)
MENU to 9221-010101
customer.care@aegonlife.com www.aegonlife.com

১০

১১

১২

েকৱল মিহলা বীমাকৃতৰ কাৰেণ:

i. আপিুন বতর্মান গভর্ ৱতী েনিক? যিদ হয়, অন�ুহ কিৰ গভর্ াৱ�াৰ ময্াদ স�াহত উে�খ কৰক :   

ii. আগেত েকিতয়াবা গভর্ পাত/অ�ািনক গভর্ াৱ�াৰ ঘটনা ঘিটিছল েনিক
iii. আপিুন েকিতয়াবা েকােনা ঋতু�াৱ িবকাৰ / অিত�াৱ / ফাই�ইড্ / বা আান েকােনা �ীেৰাগজিনত 

িবকাৰত ভুিগেছ েনিক?

আপুনি কেতিয়াবা ফুৰাৰ বাহিৰে আন কাৰণত ভাৰতৰ বাহিৰত ভ্ৰমন কৰিছেনে বা কৰিব বিচাৰেনে?

েকিতয়াবা আেপানাৰ েকােনা জীৱন/�া�য্/জিটল েৰাগ/বয্ি�গত দঘুর্টনা বীমাৰ ��াৱ, বা পনুঃ�িত�া অনয্ 
বীমা েকা�ানীৰ �াৰা বািতল, �িগত, সংেশাধন কৰা বা অিতিৰ� ি�িময়াম িবচৰা ৈহিছলেনিক?


