
ഇന്ഷുeറന്സ്1  േയാഗയ്താ സര്ടിുഫികറ്റ്
േപാളിസി നമ്പര് . / നമ്പരുകള് .: േകാണ്ടാക്റ്റ് നമ്പര് :  ഇെമയില് :   

േപാളിസിഉടമയുെട േപര്

 ഫസ്റ്റ് െനയിം മിഡില്  െനയിം ലാസ്റ്റ്െനയിം

േപാളിസി ഉടമെയ�രിച്ച് താെഴപ്പറയുന്ന േചാദയ്ങ്ങള്ക്ക്ഉ ‘ഉണ്ട്’ അെ�ങ്കില്  ‘ഇ�' എന്ന് അടയാളെപ്പടുത്തി ഉത്തരം ന�റക.

3-12 േചാദയ്ങ്ങള്ക്ക്ി ഉത്തരം ഉണ്ട് എന്നാെണങ്കില്
  കൂടുതല്  വിശദാംശങ്ങള്  ന�ണക. ഉദാ: തുടക്കം, 
ൈദര്ഘയ്ം , ചികിത്സ, പരിേശാധനകള്  മുതലായവ 
അവയുെട പകര്� കള്  സഹിതം.

കൂടുതല്  സ്ഥലം ആവശയ്െമങ്കില്  ഈ േഫാമിേനാെടാപ്പം കൂടുതല്  േപപ്പര്   ഷീ�കള്  േചര്ക്കാ 
വുന്നതാണ്.

ഉണ്ട് ഇ�

ആശുപര്തി വാസം ശസ്ര്തര്കിയ
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i. ഉയരം  (ഷൂസിടാെത ) തൂക്കം   
ii. നിങ്ങളുെട ഭാരം കഴിഞ്ഞ 12 മാസങ്ങള്� ള്ളില്  5 കിേലായിലധികം 

കൂടിയി�േണ്ടാ/കുറഞ്ഞി�േണ്ടാ? ഉെണ്ടങ്കില്  കാരണം ന�ശക.

i. ഈ േപാളിസിക്ക് അേപക്ഷ ന�ിണയതിനു േശഷം നിങ്ങളുെട െതാഴിലില്  എെന്തങ്കിലും 
മാറ്റം ഉണ്ടായി�േണ്ടാ

ii. 2i യുെട ഉത്തരം ഉണ്ട് എന്നാെണങ്കില്  ഇേപ്പാഴെത്ത െതാഴിലുടമയുെട / ബിസിനസ്ന്െറള 
േപര് ന�്ക. ര്പസ�മായ അപകടസാധയ്താ േചാദയ്ാവലി ന�്ക.(അപകട 
സാധയ്തയുള്ള െതാഴിലുകള്ക്ക്െ ഇതാവശയ്മാണ്.)

i. നിങ്ങൾക്ക് ബാലയ്ം മുതേല എേപ്പാെഴങ്കിലും ര്പേമഹം / ഉയർന്ന ര�സമ്മർദ്ദം, 
സ്േര്ടാക്ക്, പരാലിസിസ്, അപസ്മാരം, െന�േവദന, ഹൃദയാഘാതം, കിഡ്നി േരാഗം, 
�ഡ് ബന്ധെപ്പട്ട ഡിേസാർഡർ, ഉയർന്ന െകാളസ്േര്ടാൾ, തുടങ്ങിയ ഏെതങ്കിലും 
അവസ്ഥ ഉണ്ടായി�േണ്ടാ/ ഇേപ്പാഴുേണ്ടാ? നിങ്ങളുെട കുടുംബത്തില്  പാരമ്പരയ്മായി 
ശവ്സന/ ദഹന/മാനസിക  സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങള്  , കാന്ര്സ്  , ട�മര് , 
മെറ്റെന്തകിലും സമാനമായ ന�നതകള്  ഉേണ്ടാ?

ii. മുകളില്  പറഞ്ഞതില്  െപടാത്ത എെന്തകിലും ശാരീരിക ര്പശ്നങ്ങള്  താങ്കള്ക്ക്സ 
ഉണ്ടായി�േണ്ടാ?

iii. േഡാക്ടരുെട ഉപേദശം േതടാനുേദ്ദശി�ന്ന എെന്തകിലും ലക്ഷണങ്ങള്
  നിങ്ങള്�യേണ്ടാ?

iv. നിങള്  സാധാരണ ജലേദാഷം/ � അ�ാെത  മെറ്റെന്തകിലും അസുഖം/അവസ്ഥ 
എന്നിവ�ള്ള ചികിത്സയിലാേണാ?

നിങ്ങള്ക്ക്ണ ജന്മനാ അെ�ങ്കില്  േരാഗം/അപകടം മൂലം എെന്തകിലും ശാരീരിക ൈവകലയ്ം ഉേണ്ടാ?  
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കഴിഞ്ഞ 5 വര്ഷകങ്ങള്�ടള്ളില്  നിങ്ങള്  ര�ം 
െടസ്റ്റ്, മൂര്ത പരിേശാധന, എക്സ്േറ, ഇ.സി.ജി, 
ടി.എം.ടി., േസാേണാര്ഗാഫി, സിടി-സ്കാൻ, 
എംആർഐ, അെ�ങ്കിൽ മേറ്റെതങ്കിലും 
പരിേശാധനക്ക് വിേധയനായി�േണ്ടാ?

ഉണ്ട് ഇ� ഉണ്ട് ഇ� ഉണ്ട് ഇ� 

നിങ്ങളുെട മാതാപിതാക്കൾക്ക്   / സേഹാദരങ്ങള്ക്ക്്    60 വയസ്സിനുമുന്പ് 
ര�സമ്മര്ദ്ദംട / ര്പേമഹം / ഹാർട്ട് േരാഗത്തിന് / കയ്ാൻസർ / വൃക്ക േരാഗത്തിന് / 
പരാലിസിസ് / സ്േര്ടാക്ക് / പാരമ്പരയ് / ഫമിലിയൽ ന�നത (ഉദാ-േപാളിസിസ്ടിക് വൃക്ക 
േരാഗം, ഫമിലിയൽ േകാളൻ േപാളിേപാസിസ്) ബാധിച്ച ചരിര്തമുേണ്ടാ?

എേപ്പാെഴങ്കിലും നിങ്ങളുെട  അെ�ങ്കിൽ നിങ്ങളുെട പങ്കാളിയുെട  െഹപ്പൈറ്ററ്റിസ് ബി 
അഥവാ സി, എച്ച്.ഐ.വി, എയ്ഡ്സ് അെ�ങ്കിൽ മേറ്റെതങ്കിലും ൈലംഗികജനയ് േരാഗ 
പരിേശാധന ഫലം േപാസിറ്റീവ് ആയി�േണ്ടാ?

േപാളിസി ഉടമ മദയ്ം/പുകയില/ പുകവലി/മയ�മരുന്ന് എന്നിവ ഉപേയാഗിക്കാറുേണ്ടാ? 
ഉെണ്ടങ്കില്  അവയുെട അളവ്/ ഉപേയാഗിക്കാന്  തുടങ്ങിയ കാലയളവ് എന്നിവ ന�ുക.

നിങ്ങള്  പർ�താേരാഹണം, േമാേട്ടാർ േറസിങ്, ൈഡവിങ്ങ്, ൈ�ഡിംഗ് തുടങ്ങി 
സാഹസികമായ ഏെതങ്കിലും കായികര്പവര്ത്ത നങ്ങളില്  പെങ്കടുക്കാറുേണ്ടാ/പെങ്കടുക്കാന്
  ഉേദ്ദശി��േണ്ടാ?[ഉെണ്ടങ്കില്  വിശദാംശങ്ങള്  ന�ങക]
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െറജിേസ്റ്റര്ഡ1 ഓഫീസ്:  ഏേഗാണ്  െറലിേഗര്
  ൈലഫ് ഇൻഷവ്റൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്. 
ബിൽഡിംഗ് നം.3, േതര്ഡ്ൻ േ�ാര് , യൂണിറ്റ് നം.1, 
െനേസ്കാ ഐടി പാർക്ക്, െവേസ്റ്റൺ എക്സ്ര്പസ് 
ൈഹേവ,  ഗുര്ഗാഗവ് (ഇ), മുംൈബ - 400063.

േഫാണ് : +91 2261180100,
ഫാ�്: +91 2261180200/300,
േകാർപ്പേററ്റ് ഐഡന്റിറ്റി നമ്പർ : 
U66010MH2007PLC169110.

1800 209 90 90 (േടാള്  ര്ഫീ, 9 എഎം to 7 പിഎം , 
ആ�യില്  ആറുദിവസം )
െമനു ടു 9221-010101
customer.care@aegonlife.com www.aegonlife.com

ഇന്ഷുിര്  െച�െപ്പടുന്ന വയ്�ി/േപാളിസി ഉടമ ആയ ഞാന് , എനിക്കറിയാവുന്നിടേത്താളം, മുകളില്  ന�ി യ  വിവരങ്ങള്  സതയ്വും പൂര്ണ്ണലവും ആെണ�ം അതിെന്റ 
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കമ്പനി ഇന്ഷുഷറന്സ്ക  പുനരരംഭി�ന്നത് / വയ്തയ്ാസം വരു�ന്നത്  എ�ം  സ്ഥിതീകരി��.

ഞാന്  ന�ിുയ വിവരങ്ങളില്  ഏെതങ്കിലും മറ�െവ�െപ്പട്ടേതാ,െതറ്റായേതാ/െതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കെപ്പട്ടേതാ ആയി െതളിഞ്ഞാല്   ഈ ഇന്ഷുിറന്� കരാര്  േവെണ്ട� 
വ�ാനുള്ള എ�ാ അധികാരങ്ങളും കമ്പനിയില്  നിക്ഷിപ്തമാണ് എന്ന് ഞാന്  മനസിലാ��.

ഈ ര്പസ്താവം അംഗീകരി�കയും േരഖാ മൂലം എെന്ന അറിയി�കയും െച�ന്നത് വെര  ഞാന്  ഇതിനായി ന�ിംയ അേപക്ഷേയാ അനുബന്ധ   ര്പീമിയം തുകേയാ 
അടിസ്ഥാനമാക്കി  കമ്പനി ഒരു ഉത്തരവാദിതവ്വും ഏെറ്റടു�ന്നതെ��ം ഞാന്  അംഗീകരി��.

 ഇന്ഷുിര്  െച�െപ്പടുന്ന ആളുെട ഒപ്പ്/വിരലടയാളം നിര്േദ്ദ ശി�ന്ന ആളുെട ഒപ്പ്/വിരലടയാളം

 (എെജന്റ്/ ര്പേതയ്ക വയ്�ിയുെട ഒപ്പ്)  തിയതി/സ്ഥലം   

പരിഭാഷകെന്റക ര്പസ്താവന

ഞാന്  ഈ ര്പസ്താവനയുെട ഉള്ളടക്കം ഇന്ഷു്ര്  െച�െപ്പടുന്ന/നിര്േദ്ദ ശി�ന്ന ആള്ക്ക് ,                                          (ഭാഷ) അവര്  ആവശയ്െപ്പട്ട വിധത്തില്
  വയ്�മാക്കിെക്കാടുത്തി�ള്ളതും അേദ്ദഹം/അവര്  അത് മുഴുവനായി മനസ്സിലക്കിയി�ള്ളതുമാണ്. വിവിധ േചാദയ്ങ്ങള്� ള്ള ഇന്ഷുിര്  െച�െപ്പടുന്ന/നിര്േദ്ദ ശി�ന്ന 
ആളുെട ഉത്തരങ്ങള്  ഞാന്  കൃതയ്മായി അടയാളെപ്പടുത്തി�ണ്ട്. ഈ ഉത്തരങ്ങള്  ഞാന്  വീ�ം വയി�േകള്പ്പിേ�കയും അേദ്ദഹം/അവര്  അത് ശരിയാെണന്ന് 
സമ്മതി�കയും െച�ി�ണ്ട്. ഇന്ഷുിര്  െച�െപ്പടുന്ന/നിര്േദ്ദ ശി�ന്ന ആളുെട വിരലടയാളം/ഒപ്പ് എെന്റ സാനിധയ്ത്തിലാണ് േചര്ത്തി �ള്ളത്.

 പരിഭാഷകെന്റല േപര്  പരിഭാഷകെന്റല ഒപ്പ്

തിയതി& സ്ഥലം 

ഇന്ഷുeറന്സ്1 ആക്റ്റ് െസക്ഷന്  45 ല്  നിന്ന്:
േപാളിസി തുടങ്ങിയ തിയതി അതായത്, േപാളിസി ന�ി യ/റിസ്ക്  തുടങ്ങിയ/േപാളിസി പുതുക്കിയ/അനുബന്ധം േചര്ത്ത  തിയതി , ഇവയില്  ഏതാേണാ അവസാനം 
വരുന്നത് , ആ തിയതി�േശഷം മൂ� വര്ഷം പൂര്ത്തി യായാല്  ആ േപാളിസി ഒരു കാരണ വശാലും േചാദയ്ം െച�െപ്പടുന്നത�.  

േപാളിസി തുടങ്ങിയ തിയതി അതായത്, േപാളിസി ന�ി യ/റിസ്ക്  തുടങ്ങിയ/േപാളിസി പുതുക്കിയ/അനുബന്ധം േചര്ത്ത  തിയതി , ഇവയില്  ഏതാേണാ അവസാനം 
വരുന്നത് , ആ തിയതി�േശഷം മൂ� വര്ഷം പൂര്ത്തി യകുന്നതിനു മുന്പ്ി ഇന്ഷുകര്െചോ�െപ്പട്ട ആളിെന്റ ജീവിതെത്ത ബാധി�ന്ന എെന്തങ്കിലും വ�ത 
േപാളിസിക്ക് ആധാരമായ അേപക്ഷയിേലാ  അെ�ങ്കില്  മേറ്റെതങ്കിലും േരഖയിേലാ മറ�െവ�കേയാ/െതറ്റായി ധരിപ്പി�കേയാ െച�തായി കെണ്ടത്തിയാല്  ആ 
േപാളിസി േചാദയ്ം െച�െപ്പടാവുന്നതാണ്.
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സ്ര്തീ േപാളിസി ഉടമകള്� മാര്തം:

i. നിങ്ങള്  ഇേപ്പാള്  ഗര്ഭി്ണി ആേണാ? ആെണങ്കില്  എര്ത ആ�യായി:___________
ii. നിങ്ങള്ക്ക്ങ അേബാര്ഷതന് /എേക്ടാപിക് ഗര്ഭംീ എന്നിവയുെട ചരിര്തമുേണ്ടാ:
iii. നിങ്ങള്ക്ക്ങ ര്കമം െതറ്റിയ ആര്ത്തരവം/ �ീഡിംഗ്/മുഴകള് /അെ�ങ്കില്

  മേറ്റെതങ്കിലും ൈഗനേക്കാളജി ര്പശ്നങ്ങളുേണ്ടാ?

വെകേഷന് സമയത്തല്ലാതെ നിങ്ങള് വിദേശയാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ/ചെയ്യാന് 
ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ?

നിങ്ങളുെട ൈലഫ് /ആേരാഗയ്/അപകട/ഗുരുതര േരാഗ ഇന്ഷുതറന്സ്് അേപക്ഷകള്
  മേറ്റെതങ്കിലും ഇന്ഷുേറന്സ്് കമ്പനി നിരസി�ക / നീട്ടിെവ�ക / തിരു�ക / 
വിലയിരു�ക െച�ി�േണ്ടാ? 


