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காப்�ட்�த்தன்ைமச் சான்றிதழ்
பா�சி எண் / எண்கள்:

ெதாடர்� எண்:

மின்னஞ்சல்:

ஆ�ள் உத்திரவாதம் ெசய்�ள்ளவாின் ெபயர்
�தல் ெபயர்

ந�ப் ெபயர்

இ�திப் ெபயர்

ஆம் அல்ல� இல்ைல என்பதில் �றியி�வதன் �லம் ஆ�ள் உத்திரவாதம் ெபற்�ள்ளவர் ெதாடர்பான பின்வ�ம் அைனத்�க்
ேகள்விக�க்�ம் பதிலளி�ங்கள்
��தல் இடம் ேதைவப்ப�கிற நிைலயில், தய�ெசய்� இந்தப் ப�வத்ேதா�
தனியான தாள் ஒன்ைற இைணத்�க் ெகாள்�ங்கள்

1

உயரம் (காலணிகள் இல்லாமல்) எைட
கடந்த 12 மாதங்களில் உங்கள� எைட 5 கிேலாவிற்� அதிகமாகக்
�ைறந்தி�க்கிறதா / அதிகாித்தி�க்கிறதா? ‘ஆம்’ என்றால், தய�ெசய்� அதற்கான
காரணத்ைதச் ெசால்�ங்கள்

2

இந்த பா�சிக்� விண்ணப்பித்த ேததியில் இ�ந்� உங்கள் ெதாழி�ல் ஏேத�ம் மாற்றம்
இ�ந்தி�க்கிறதா
2(i) ேகள்விக்� ‘ஆம்’ என்� பதிலளித்தால், தற்ேபா� பணி ெசய்�ம் நி�வனத்தின் /
வியாபாரத்தின் ெபயைரக் �றிப்பி�ங்கள் [இன்னல் உண்டாக்�ம் ேவைலக�க்கான
ெதாடர்�ைடய வினாவாிைசைய வழங்�ங்கள் (ேவைல விவரம் அல்ல� ெதாழில்
மா�ம் ேபா�ம், இன்னல் உண்டாக்�வதாக இ�க்�ம் ேபா�ம் அவசியமாகிற�)]

3

உங்க�க்�ப் பிறவியி��ந்�, விபத்தி��ந்�, �க�னத்தி��ந்� ஏற்பட்ட உடல்
உ�க்�ைல� / ஊனம் எ��ம் இ�க்கிறதா
நீங்கள் சர்க்கைர ேநாய் / உயர் இரத்தச் சர்க்கைர, உயர் இரத்த அ�த்தம்,
பக்கவாதம், வாதம், கால்ைக வ�ப்�, மார்� வ�, மாரைடப்�, சி�நீரக
ேநாய், இரத்தம் ெதாடர்பான ேகாளா�, உயர் ெகாெலஸ்ெடரால்,
�ழந்ைதப் பிராயத்தி��ந்� இ�க்கிற ேகாளா� எ��ம், உங்கள்
��ம்பத்தில் நில�கிற �றிப்பான ேகாளா� எ��ம், �வாச மண்டலக்
ேகாளா�, ெசாிமானக் ேகாளா�, �ற்�ேநாய் அல்ல� �ற்�க்கட்�,
மனநலக் ேகாளா� அல்ல� �ழந்ைதப் பிராய ேகாளா� எதி��ந்�ம்
எப்ேபாதாவ� அவதிப்பட்��க்கிறீர்களா அல்ல� இப்ேபா�
அவதிப்பட்�க் ெகாண்��க்கிறீர்களா?
ேமேல �றிப்பிட்��க்காத ம�த்�வ நிைலைம எதி��ந்�ம் நீங்கள்
எப்ேபாதாவ� அவதிப்பட்��க்கிறீர்களா அல்ல� அவதிப்பட்�க்
ெகாண்��க்கிறீர்களா?
நீங்கள் ம�த்�வ ஆேலாசைன ெப�வதற்� திட்டமிட்�க் ெகாண்��க்கிற
அறி�றிகள் ஏ�ம் உங்க�க்� இ�க்கின்றனவா?
ெபா�வான ஜலேதாஷம், சளிக்காய்ச்சல் தவிர்த்�, ேநாய் அல்ல�
ம�த்�வப் பிரச்சிைன எதற்�ம் நீங்கள் தற்ேபா�
ம�ந்� எ�த்�க் ெகாண்��க்கிறீர்களா?

4

5

ஆம் இல்ைல ேக.3-12 வைரயான ேகள்வி எதற்�ம் ஆம்
எனப் பதிலளித்தால், அதன் விவரங்கைளக்
ெகா�ங்கள், உ.ம். ஆரம்பித்த�, கால அள�,
சிகிச்ைச, விசாரைண ேபான்றைவ. &
அவற்றின் நகல்கள்

கடந்த 5 ஆண்�களில், இரத்தப்
பாிேசாதைன, சி�நீர்ப் பாிேசாதைன,
எக்ஸ்-கதிர் பாிேசாதைன, ஈசிஜி, �எம்�,
ம�த்�வமைனயில்
ேசாேனாகிராஃபி, சி�-ஸ்ேகன், எம்ஆர்ஐ
அ�ைவஅல்ல� ேமேல �றிப்பிட்��க்காத மற்றைவ ேசர்ப்�
ச்சிகிச்ைச
ேபான்ற எவ்வைகயான ேநாய்
கண்டறி�ம் பாிேசாதைனகள் அல்ல�
த�திகா�ம் பாிேசாதைனகள் எதற்�ம்
உட்பட்��க்கிறீர்களா
ஆம்

இல்ைல

ஆம்

இல்ைல ஆம் இல்ைல
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6

உங்கள் ெபற்ேறார் / உடன் பிறந்ேதார் எவ�ம், அவர்க�க்� 60
வயதாவதற்� �ன்ேப, இரத்த அ�த்தம் / சர்க்கைர ேநாய் / இதய ேநாய் /
�ற்�ேநாய் / சி�நீரகக் ேகாளா� / வாதம் / பக்கவாதம் / பரம்பைர / ��ம்பக்
ேகாளா� (உ.ம். - பா�சிஸ்�க் கிட்னி �ஸ்சீஸ், ஃேபமி�யல் பா�ேபாசிஸ்
ஆஃப் ேகாேலான் ேபான்றைவ) ஆகியவற்றி��ந்�
அவதிப்பட்��க்கிறார்களா?

7

உங்க�க்� அல்ல� உங்கள� இல்வாழ்க்ைகத் �ைணக்� எப்ேபாதாவ�,
ெஹப்பட்ைடட்�ஸ் பி அல்ல� சி, எச்ஐவி, எயிட்ஸ் அல்ல� ேவ� ஏேத�ம்
பா�யல் ாீதியாகப் பர�கிற ேநாய் இ�ப்பதாகப் பாிேசாதைனயில் ெதாிய
வந்தி�க்கிறதா?

8

நீங்கள் ம� / �ைகயிைல / �ைக / ேபாைத ம�ந்�கள் எைத�ம்
உபேயாகிக்கிறீர்களா? [‘ஆம்’ என்றால், தய�ெசய்� அள� எவ்வள�
என�ம் எவ்வள� காலமாக உபேயாகிக்கிறீர்கள் என�ம் ெசால்�ங்கள்]

9

இன்னல் உண்டாக்கக்��ய விைளயாட்�ச் ெசயல்பா�கள் எதி�ம் நீங்கள்
பங்ேகற்கிறீர்களா அல்ல� பங்ேகற்கத் திட்டமி�கிறீர்களா
உ.ம். மைல ஏ�தல், ேமாட்டார் வாகனப் பந்தயம், நீாில் பல்� அ�த்தல்,
ச�க்�தல் ேபான்றைவ [‘ஆம்’ என்றால், விவரங்கைளக் ெகா�க்க�ம்]

10

ஆ�ள் உத்திரவாதம் ெசய்�ள்ள ெபண்க�க்� மட்�ம்:
நீங்கள் கர்ப்பமாக இ�க்கிறீர்களா? ‘ஆம்’ என்றால், தய�ெசய்� எத்தைன
வாரங்கள் எனக் �றிப்பி�ங்கள்: __________________________
க�ச்சிைத�(கள்), க�ப்ைபக்� ெவளிேய க�த்தாித்த� எ��ம் �றித்த
வரலா�
மாதவிடாய்க் ேகாளா�கள்/ெப�ம்பா�/நார்த்தி�க் கட்�கள் / ேவ�
ஏேத�ம் மகளிர் ம�த்�வப் பிரச்சிைனகள் எதி��ந்�ம் நீங்கள்
எப்ேபாதாவ� அவதிப்பட்��க்கிறீர்களா

11

12

விடுமுறைக் காலத்திற்குத் தவிர வேறு ஏதேனும் நோக்கத்திற்காக
நீங்கள் இந்தியாவிற்கு வெளியே பயணம் செய்திருக்கிறீர்களா அல்லது
பயணம் செய்யத் திட்டமிடுகிறீர்களா?
ஆ�ள் / �காதாரம் / இக்கட்டான �க�னம் / தனிநபர் விபத்�க்
காப்�ட்�ற்கான �ன்ம�� அல்ல� ம��திப்பிப்� எைத�ம் இன்ெனா�
காப்�ட்� நி�வனத்தினர் ம�த்தி�க்கிறார்களா, ஒத்தி ைவத்தி�க்கிறார்களா,
மாற்றியைமத்தி�க்கிறார்களா அல்ல� தரமிட்��க்கிறார்களா?

ஆ�ள் உத்திரவாதம் ெபற்�ள்ள / பா�சி உாிைமயாளராக நான், என� அறிவிற்�ம், �ாிந்� ெகாள்�த�க்�ம் எட்�ய வைகயில், ேமற்ப�
அறிக்ைகக�ம், பதில்க�ம் உண்ைமயானைவ�ம், அைனத்� விதத்தி�ம் ��ைமயானைவ�மாக இ�க்கின்றன என்�ம், இைவேய
இந்நி�வனம் பா�காப்பளிக்கிற பா�சிைய ம� ��ப்பிப்� ெசய்வதற்� அல்ல� மாற்�வ� எதற்�ம் அ�ப்பைடயாக அைம�ம் என்�ம்,
இதன் �லம் பிரகடணம் ெசய்கிேறன்.
இந்த விண்ணப்பத்தில் உண்ைமயான தகவல் எைத�ம் மைறப்ப�, தவறாகக் �றிப்பி�வ�/தவறாகச் ெசால்வ� எதன் நிைலயி�ம்,
நி�வனத்தின் வி�ப்பத்தின் ேபாில் இக்காப்�ட்� ஒப்பந்தம் ெசல்லாததாகிவி�ம் என்பைத நான் �ாிந்� ெகாண்� அதற்�ச் சம்மதிக்கிேறன்.
விண்ணப்பத்ைத அங்கீகாித்�, ஏற்�க் ெகாண்�, எனக்� எ�த்�ப் �ர்வமாகத் தகவல் ெதாித்தால் ஒழிய, இந்த விண்ணப்பத்தின்
காரணமாகேவா அல்ல� பிாீமியம் ெதாைக எைத�ம் ெச�த்�வதன் �லமாகேவா, எவ்விதப் ெபா�ப்ைப�ம் நி�வனம் ஏற்�க் ெகாள்ளா�
என்பதற்� நான் ஒப்�க் ெகாள்கிேறன்.

ெப�விரல் ேரைக / ஆ�ள் உத்திரவாதம் ெபற்�ள்ளவாின் ைகெயாப்பம்

ெப�விரல் ேரைக / �ன்ெமாழிபவாின் ைகெயாப்பம்

(�கவர் / �றிப்பிட்ட நபாின் ைகெயாப்பம்)

ேததி & இடம்
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ப�தி ெமாழியிலான பிரகடணம்
இந்தப் பிரகடணத்தில் உள்ள விஷயங்கைள நான் �ன்ெமாழிபவ�க்� அல்ல� ஆ�ள் உத்திரவாதம் ெபற�ள்ளவ�க்�, அவர் வி�ம்பிய
(ெமாழியில்) விளக்கிச் ெசால்�யி�க்கிேறன், அேதா� அவ்விஷயங்கைள அவர் ��ைமயாகப் �ாிந்� ெகாண்��க்கிறார். இந்தப்
பிரகடணத்தில் உள்ள ேகள்விக�க்கான, �ன்ெமாழிபவாின் / ஆ�ள் உத்திரவாதம் ெபற�ள்ளவாின் பதில்கைள நான் �ல்�யமாகப் பதி�
ெசய்தி�க்கிேறன். நான் பதி� ெசய்�ள்ள பதில்கைள நான் �ன்ெமாழிப�க்� / ஆ�ள் உத்திரவாதம் ெபற�ள்ளவ�க்� ப�த்�க்
காண்பித்தி�க்கிேறன் அேதா�, அைவ சாி தான் என அவர் உ�தி ெசய்தி�க்கிறார். �ன்ெமாழிபவாின் / ஆ�ள் உத்திரவாதம் ெபற
உள்ளவாின் ெப�விரல் ேரைக / ைகெயாப்பத்ைத என் �ன்னிைலயிேலேய இட்டார்கள்.

பிரகடணம் ெசய்பவர� ெபயர்

பிரகடணம் ெசய்பவர� ைகெயாப்பம்

ேததி & இடம்
காப்�ட்�ச் சட்டத்தின் 45 ஆம் பிாிவின் சாராம்சம்:
பா�சித் ேததியி��ந்�, அதாவ� பா�சிையக் ெகா�த்த ேததி அல்ல� ஆபத்� ஆரம்பித்த ேததி அல்ல� பா�சிையப் ��ப்பித்த ேததி
அல்ல� பா�சிக்�க் ��தல் காப்�ட்� வசதி ெசய்� ெகா�த்த ேததி, இவற்றில் எ� பின்னால் வ�கிறேதா அதி��ந்�, �ன்� ஆண்�கள்
காலாவதியான பிற�, எந்த அ�ப்பைடயி�ம், அ� எ�வாக இ�ந்தா�ம், அதன் அ�ப்பைடயில் ஒ� ஆ�ள் காப்�ட்�ப் பா�சிைய
பாிசீலைனயில் உள்ள� என அைழக்கக் �டா�.
ஒ� பா�சிையக் ெகா�த்த ேததியி��ந்� அல்ல� ஆபத்� �வங்கிய ேததி அல்ல� பா�சிையப் ��ப்பித்த ேததி அல்ல� பா�சிக்�க்
��தல் காப்�ட்� வசதி ெசய்� ெகா�த்த ேததி, இவற்றில் எ� பிந்ைதயேதா அந்தத் ேததியில் இ�ந்� �ன்� ஆண்�க�க்�ள் எந்த
ேநரத்தி�ம், காப்�� ெசய்�ள்ளவர் உயிேரா��ப்பார் என எதிர்பார்க்�ம் ஆ�ள் காலத்திற்�ச் சம்பந்தமான உண்ைமயான விஷயத்ைத
ெசால்வ� அல்ல� மைறப்ப� எ��ம், எதன் அ�ப்பைடயில் பா�சிையக் ெகா�த்தார்கேளா அல்ல� ��ப்பித்தார்கேளா அல்ல� ��தல்
காப்�ட்� வசதிையக் ெகா�த்தார்கேளா அந்த �ன்ம�வில் அல்ல� மற்ற ஆவணத்தில் தவறாகக் ெகா�க்கப்பட்��க்கிற� என்ற எந்த
அ�ப்பைடயி�ம், அந்தப் பா�சிைய பாிசீலைனயின் கீழ் உள்ள� என அைழக்கலாம்.

பதி� அ�வலகம்: ஏகன் ைலஃப் இன்ஷூரன்ஸ்
கம்ெபனி �மிட்ெடட். பில்�ங் ெந.3, �ன்றாம் தளம், பிாி�
எண். 1, NESCO IT பார்க், ெவஸ்ெடர்ன் எக்ஸ்பிெரஸ் ைஹேவ
�ர்ேகயான் (கி), �ம்ைப - 400063.

ெதாைல: +91 226118 0100,
ெதாைலநகல்: +91 2261180200/300,
�ட்டாண்ைம நி�வன அைடயாள
எண்: U66010MH2007PLC169110.

1800 209 90 90 (கட்டணமில்லா எண், காைல 9 மணி
�தல் இர� 7 மணி வைர, திங்கள் �தல் சனி வைர)
MENU to 9221-010101
cuﬆomer.care@aegonlife.com www.aegonlife.com

