
ବୀମାେଯାଗ୍ୟତାର �ମାଣପ�
ପଲିସ ିନମ�ର / ନମ�ରଗୁଡକି.: େଯାଗାେଯାଗ ନମ�ର:  ଇେମଲ୍ :   

ବୀମାଭୁ� ବ୍ୟ�ି� ନାମ

 �ଥମ ନାମ ମ�ମ ନାମ େଶଷ ନାମ 

ହଁ/ନାଁ େର ଠକି୍  ଚ�ି ମାରବିା �ାରା ବୀମାଭୁ� ବ୍ୟ�ି� ସ�କ�ତ ସମ� �ଶ�ର ଉ�ର ଦଅି�ୁ

�.3-12 ପଯର୍୍ୟ� ଯଦ ିେକୗଣସ ି�ଶ�ର ଉ�ର ହଁ 
ହୁଏ େତେବ ତାହାର ସବେିଶଷ ସଚୂନା ଉଦାହରଣ 
�ରୂପ ଆର�, ଅବଧି, ଚକି�ିା, ଅନୁସ�ାନ ଇତ୍ୟାଦ ି
ଏବଂ ତାହାର କପି ବା ନକଲ �ଦାନ କର�ୁ.

 ଅତରି�ି �ାନ ଆବଶ୍ୟକ େହବା େ��େର, ଏହ ିଫମର୍େର ପଥୃକ୍  କାଗଜ ଫ�ର୍ ସଂଲ� କର�ୁ ହଁ ନାଁ

 ଡା�ରଖାନାେର 
 ଭ�� େହବା

ଅେ�ାପଚାର
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i. ଉ�ତା(ବନିା େଜାତାେର) ଓଜନ 
ii. ଗତ 12 ମାସେର ଆପଣ� ଓଜନ 5 େକଜରୁି ଅଧିକ ବଢଛି/ିକମିଛ ିକ?ି ଯଦ‘ିହଁ’ ଦୟାକର ି

କାରଣ �କାଶ କର�ୁ

 i ଏହ ିପଲିସ ିପାଇଁ ଆେବଦନ କରବିା ପର ଠାରୁ ଆପଣ�ର ବୃ�େିର େକୗଣସ ିପରବି�ର୍ନ େହାଇଛ ିକ ି
 ii  ଯଦ2ି(i) କୁ‘ହଁ’ ଭାେବ ଉ�ର ଦଆିଯାଏ େତେବ ବ�ର୍ମାନର ନଯୁି�ିଦାତା / ବ୍ୟବସାୟର ନାମ 

�ଦାନ କର�ୁ [ବପିଦଜନକ ବୃ� ିପାଇଁ �ାସ�ିକ �ଶ�ାବଳୀ �ଦାନ କର�ୁ (େଯେତେବେଳ ଜବ୍
  େ�ାଫାଇଲ୍  ପରବି�ର୍ନ େହାଇଥାଏ ଏବଂ ବପିଦଜନକ ଅେଟ େସେତେବେଳ ଆବଶ୍ୟକ ଅେଟ)]

i. ଆପଣ େକେବ ମଧୁେମହ / ଉ� ର� ଶକର୍ରା, ଉ� ର� ଚାପ, େ�ାକ୍ , ପ�ାଘାତ, ଅପ�ାର, 
ଛାତେିର ଯ�ଣା, ହୃଦଘାତ, ବୃକକ େରାଗ, ର� ସ�କ�ତ େରାଗ, ଉ� େକାେଲ�ରଲ୍ , ପିଲାଦନିରୁ 
ଥିବା େଯେକୗଣସ ିେରାଗ, ଆପଣ� ପରବିାରେର ରହ ିଆସଥିିବା େକୗଣସ ିନ�ି�� େରାଗ, �ାସ �ିୟା 
ସମ��ୀୟ େରାଗ, ଖାଦ୍ୟ ପରପିାକ ସମ��ୀୟ େରାଗ, କ୍ୟାନସର୍  କମି�ା ଟୁ୍ୟମର୍ , ମାନସକି େରାଗ କମି�ା 
େକୗଣସ ିଜନ�ଗତ ବକୃିତେିର ଶକିାର େହାଇଛ� ିକମି�ା େହଉଛ� ିକ?ି

ii. ଆପଣ େକେବ ଉପେର ଉ�ିଖିତ େହାଇନଥିବା େକୗଣସ ିଡା�ରୀ ଅବ�ାର ସ�ଖୁୀନ େହାଇଥିେଲ 
କମି�ା ସ�ଖୁୀନ େହଉଛ� ିକ?ି

iii. ଆପଣ�ର ଏପର ିଲ�ଣ ରହଛି ିେଯଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଡା�ରୀ ପରାମଶର୍ େନବା ପାଇଁ େଯାଜନା 
କରୁଛ�?ି

iv.ଆପଣ ସ�ତ ିସାଧାରଣ ଥ�ା, �ର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିେରାଗ କମି�ା ଡା�ରୀ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ 
େକୗଣସ ିଡା�ରୀ ଚକି�ିାେର ରହଛି� ିକ?ି

 ଜନ�, ଦୁଘର୍ଟଣା, ଅସ�ୁତାରୁ ଆପଣ�ର େକୗଣସ ିଶାରୀରକି ଅ�ମତା/ବକିଳା�ତା ରହଛି ିକ ି

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 ଗତ ପା� ବଷର୍େର ଆପଣ   େକୗଣସ ି�କାରର –  
ଅନୁସ�ାନ କମି�ା ପରୀ�ା ଯଥା ର� ପରୀ�ା, ମ�ୂ 
ପରୀ�ା, ଏ�-େର, ଇସଜି ିଏବଂ ଟଏିମ�ିୀ, େସାେନା�ାଫି, 
ସଟି-ି�ାନ୍ , ଏମଆର୍ଆରଇ କମି�ା ଉପେର ଉ�ିଖିତ 
େହାଇନଥିବା ଅନ୍ୟ କଛିରି ସ�ଖୁୀନ େହାଇଛ� ିକି

ହଁ ନାଁ ହଁ ନାଁ ହଁ ନାଁ
ଆପଣ�ର ପିତମାତା / ଭାଇଭଉଣୀ� ମ�ରୁ େକହ ି60 ବଷର୍ ବୟସ ପୂବର୍ରୁ ର� ଚାପ / 
ମଧୁେମହ / ହୃଦେରାଗ / କକର୍ଟ / ବୃକକ େରାଗ / ପ�ାଘାତ / େ�ାକ୍  / ବଂଶାନୁ�ମ /  
ପରବିାର ସ�କ�ତ େରାଗ (ଉଦାହରଣ �ରୂପ – ପ�ିସ�ିିକ୍  କଡିନୀ େରାଗ, େକାଲ�୍ ଫ୍ୟାମିଲିଆଲ୍
  ପଲିେପାସସି୍   ଇତ୍ୟାଦ)ି େର ପୀଡତି େହାଇଛ� ିକି
ଆପଣ କମି�ା ଆପଣ� ପତ ିବା ପ�ୀ େହପାଟାଇଟସି୍  ବ ିକମି�ା ସ,ି ଏଚଆଇଭି, ଏଡ� କମି�ା ଅନ୍ୟ 
େକୗଣସ ିେଯୗନ ସଂଚରତି େରାଗେର ପୀଡତି ଥିବା ଜଣାପଡଛି ିକ?ି 
ଆପଣ ଆଲକହଲ୍  / ତମାଖ ୁ/ ଧୁ�ପାନ / ଔଷଧ �ହଣ କର� ିକ?ି [ଯଦ ି‘ହଁ’ େତେବ ଦୟାକର ି
ଏହା େକେବ ଠାରୁ ଆର� କରାଯାଇଛ ିତାହାର ଅବଧି ଏବଂ ପରମିାଣ �ଦାନ କର�ୁ]

ଆପଣ େକୗଣସ ିବପିଦଜନକ �ୀଡା କାଯର୍୍ୟକଳାପେର ଅଂଶ�ହଣ କର� ିକମି�ା ଅଂଶ�ହଣ 
କରବିାକୁ ଇ�ା �କାଶ କରୁଛ� ିକ ିଉଦାହରଣ �ରୂପପବର୍ତାେରାହଣ, େମାଟର େରସଂି, ଡାଇଭିଂ, 
ଗ�ାଇଡଂି ଇତ୍ୟାଦ ି। [ଯଦ ି‘ହଁ’ ଦୟାକର ିସବେିଶଷ ସଚୂନା ଦଅି�ୁ] 
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ପ�ିକୃତ କାଯର୍୍ୟାଳୟ:ଏଗନ୍  ଲାଇଫ୍  ଇନସରୁାନ� କ�ାନୀ 
ଲିମିେଟଡ୍ . ବଲି�ି� ନମ�ର 3, ତୃତୀୟ ମହଲା, ୟୁନଟି୍  ନମ�ର 
1,େନେ�ା  ଆଇଟ ିପାକ୍ର୍ , େୱ�ନର୍ ଏ�େ�ସ୍  ହାଇେୱ 
ଗୁରଗାଁ (ପୂ), ମମୁ�ାଇ –400063

େଟଲିେଫାନ୍ : +91 226118 0100,
ଫ୍ୟା�: +91 2261180200/300,
କେପର୍ାେରଟ୍  ପରଚିୟ ନମ�ର: 
U66010MH2007PLC169110

1800 209 90 90 (ନଃିଶୁ�,ପୂବର୍ା�9ଟା ରୁ ଅପରା� 7 
ଟା,େସାମବାରରୁ ଶନବିାର)
କୁ େମନୁ (MENU) େଲଖି େମେସଜ୍  କର�ୁ 922 1010101
care@aegonreligare.com 
www.aegonreligare.com

ମୁଁ, ବୀମାଭୁକ ବ୍ୟ�ି / ପଲିସ ିମାଲିକ ଏତ�ାରା େମାର ସବର୍େ�� �ାନ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ଅନୁସାେର େଘାଷଣା କରୁଛ ିେଯ,  ଉପେରା�  ବବିରଣୀ  ଏବଂ ଉ�ରଗୁଡକି ସମ� 
�କାରେର ସତ୍ୟ ଏବଂ ସ�ୂ�ର୍ ଅେଟ ଏବଂ ତାହା କ�ାନୀ �ାରା ପଲିସ ିକଭେରଜ୍  େର ଏହଭିଳ ିପରବି�ର୍ନ କମି�ା ପୁନଃ�ାପନର ଆଧାର େହବ ।

ମୁଁ ବୁଝଛି ିଏବଂ ରାଜ ିେଯ ଏହ ିଆେବଦନେର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସଚୂନାର େକୗଣସ ିଅ�କାଶ, ଭୁଲ୍  ଉପ�ାପନା/ଭୁଲ୍  ବବିରଣୀ େ��େର, ବୀମା ଚୁ�ି କ�ାନୀ ଇ�ା ମତୁାବକ ନ�ିଳ 
େହବ ।

ମୁଁ ରାଜ ିେଯ ଏହ ିଆେବଦନ କରବିା କାରଣ �ାରା କମି�ା େକୗଣସ ି�ିମିୟମ୍  େଦୟ �ଦାନ କରବିା �ାରା, ଏହା ଅନୁେମାଦତି, �ୀକାର ନେହେଲ ଏବଂ ଲିଖିତ ରୂେପ ମେତ 
େଯାଗାେଯାଗ କରାନଗେଲ କ�ାନୀ େକୗଣସ ି�କାରର ଉ�ରଦାୟି� ଅବଲମ�ନ କରବି ନାହିଁ ।

 ବୀମାଭୁ� ବ୍ୟ�ି�ର ଟପି ଚ�ି / ଦ�ଖତ ��ାବକ� ଟପି ଚ�ି / ଦ�ଖତ

 (ଏେଜ� / ନ�ିର୍ାରତି ବ୍ୟ�ି� ଦ�ଖତ)  ତାରଖି ଏବଂ �ାନ   

େଦଶୀୟ ଭାଷାେର େଘାଷଣା

I ମୁଁ ଏହ ିେଘାଷଣାର ବଷିୟବ�ୁକୁ ��ାବକ / ବୀମାଭୁ� ବ୍ୟ� େହବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟ�ି�ୁ ତା�ର ପସ� ମତୁାବକ (ଭାଷା) େର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରଛି ିଏବଂ େସ ବଷିୟବ�ୁକୁ ଭଲ ଭାେବ 
ବୁଝଛି� ି।  ମୁଁ ସଠକି ଭାବେର   ଏହ ିେଘାଷଣାେର  ଥିବା �ଶ�ର ବପି�େର ��ାବକ / ବୀମାଭୁ� େହବାକୁ ଥିବା  ବ୍ୟ�ି�ର �ତୁ୍ୟ�ରକୁ  ଲିପିବ� ବା େରକଡର୍ କରଛି ି। ମୁଁ େମା 
�ାରା େରକଡର୍ କରାଯାଇଥିବା �ତୁ୍ୟ�ରଗୁଡକୁି  ��ାବକ / ବୀମାଭୁ� େହବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟ�ି�ୁ ପଢ ିଶୁଣାଇଛ ିଏବଂ େସଗୁଡକି ସଠକି୍ ଥିବା େସମାେନ ସନୁ�ିିତ କରଛି� ି। ��ାବକ / 
ବୀମାଭୁ� େହବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟ�ି�ର ଟପି ଚ�ି / ଦ�ଖତ େମା ଉପ�ତିେିର ଲଗାଯାଇଛ ି।

 େଘାଷଣାକାରୀ� ନାମ େଘାଷଣାକାରୀ� ନାମ

ତାରଖି ଏବଂ �ାନ  

ବୀମା ଆଇନର ଧାରା 45 ର ଉ�ୃତ:ି
େକୗଣସ ିଜୀବନ ବୀମା ପଲିସକୁି ପଲିସ ିତାରଖି ତାହା େହଉଛ ିପଲିସ ିଜାର ିେହବା ତାରଖି କମି�ା ବପିଦ ଆଶ�ା ଆର� େହବା ତାରଖି କମି�ା ପଲିସରି ପୁନଃ�ବ�ର୍ନ ତାରଖି କମି�ା 
ପଲିସକୁି ରାଇଡର୍  ତାରଖି, େଯଉଁଟ ିପେର ଘଟଥିାଏ େସଠାରୁ ତନି ିବଷର୍ ପରସିମା� େହବା ପେର େକୗଣସ ିକାରଣ ପାଇଁ �ଶ�ବାଚୀେର ରଖାଯିବ ନାହିଁ ।

ଏକ ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସକୁି ପଲିସ ିଜାର ିେହବା ତାରଖି କମି�ା ବପିଦ ଆଶ�ା ଆର� େହବା ତାରଖି କମି�ା ପଲିସରି ପୁନଃ�ବ�ର୍ନ ତାରଖି କମି�ା ପଲିସକୁି ରାଇଡର୍  ତାରଖି, େଯଉଁଟ ି
ପେର ଘଟଥିାଏ େସଠାରୁ ତନି ିବଷର୍ ମ�େର େଯେକୗଣସ ିସମୟେର,��ାବ କମି�ା ଅନ୍ୟ ଡକୁ୍ୟେମ� ଭୁଲ ଭାବେର ବୀମାଭୁ� ଜୀବନର �ତ୍ୟାଶତି ସେୁଯାଗ ସ�କର୍େର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ 
ତଥ୍ୟ ଦବାଇବା କମି�ା େକୗଣସ ିବବିରଣୀ ଭି�େିର �ଶ�ବାଚୀେର ରଖାଯାଇପାେର ।
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େକବଳ ମହଳିା ବୀମାଭୁ� ଜୀବନ ପାଇଁ:
i. ଆପଣ ଗଭର୍ବତୀ ଅଛ� ିକ?ି ଯଦ ି‘ହଁ’ ଦୟାକର ି�କାଶ କର�ୁ େକେତ ସ�ାହ:     
ii. େକୗଣସ ିମିସକ୍ୟାେରଜ୍ , ଏେକ�ାପିକ୍  େ��ାସ ିଇତବୃିତ ିରହଛି ିକି
iii. ଆପଣ େକୗଣସ ିଋତୁ�ାବ ଜନତି ବଶି�ୃଳା / େମେନାରାଜଆି / ଫାଇେ�ାଏଡ� / ଅନ୍ୟ 

େକୗଣସ ି�ୀ େରାଗ ସମ��ୀୟ ସମସ୍ୟାେର େକେବ ପୀଡତି େହାଇଛ� ିକି

ଅବକାଶ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଭାରତ ବାହରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି 
କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବାର ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି କି?

ଆପଣ�ର ଜୀବନ / �ା�୍ୟ / ଜଟଳି େରାଗ / ବ୍ୟ�ିଗତ ଦୁଘର୍ଟଣା ବୀମା ପାଇଁ େକୗଣସ ି��ାବ 
କମି�ା ପୁନଃ�ାପନାକୁ ଅନ୍ୟ କ�ାନୀ �ାରା �ତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, �ଗିତ, ସଂେଶାଧିତ କମି�ା ମଲୂ୍ୟାୟନ 
କରାଯାଇଛ ିକ?ି


