
�ాల�ీ నం./నంబర�్ల .: సంప్ర��ంచు నం:  ఇ-���ల్:   

�మ� �ేయబ��న �ా�� ��ర�

 �దట� ��ర� మధయ్ ��ర� �వ�� ��ర� 

��త �మ� �ేయబ��న వయ్��త్�� సంబం��ం� ఈ ���ం�� ప్రశన్ల�న్ంట��� అవ�ను ల��� ల�దు క� ట�క్ �ేయడం ��్వ�ా జ�ాబ� ఇవ్వం��.  

�మ� �ేయబడ�టక� ధృవపత్రమ�

ప్ర.3-12 లల� ఏ�ే� ప్రశన్క� అవ�ను అ� 
జ�ా���త్ , �ాట� �వ�ాల� �్ార యం��. ఉ��. 
�్ార రంభం, వయ్వ��, ���తస్, ��ధన � & �ాట� 
నకళ�్ళ

ఇం�ా అదనం�ా ��ట� అవసర����ే, ఈ �ారమ�నక� ����ా మ��క �ా��తమ�ను 
జత �ేయం�� 

అవ�ను ల�దు

ఆసుప�్ర �ే��క శసత్ � ���తస్
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i. ఎత�త్  (ష� ల� ల�క�ం��) బర�వ�   
ii. గత 12 ��లల�్ల  � బర�వ� 5 ��ల�ల కంట� ������ం��/త��గ్ం��? ‘అవ�ను’ అ��ే 

�ారణం �్ార యం��  

i. ఈ �ాల�ీ ��రక� దరఖ�సుత్  �ేసు��నన్ �ే�� నుం�� � వృ�త్ల� ఏ�ై�� మ�ర�ప్ జ����న��? 
ii. ఒక��ళ ప్ర.2(i)క� ఔను అ� జ�ాబ�ౖ�ే, ప్రసుత్ త ఉ�ోయ్గ��త/�ాయ్�ారమ� ��ర� �్ార యం�� 

[���ారక వృత�త్ ల సంబం��త ప్ర�ాన్పత్రం ఇవ్వం��. (వృ�త్  �వరం ల��� వృత�త్ ల� 
మ����� మ��య� ���ారక����� అవసరమ�)]

i. �ర� ఎప�ప్�ై�� మధు��హ �ాయ్��/అ��క రకత్�� ట�, �� ట�,పకష్�ాతమ�, మ�ర్ఛ, 
��� ���ిప్,గ�ం�ె�� ట�, ����న్ �ాయ్��, రకత్ సంబం��త ర�గ్మత, అ��క ��ల��ా్ట � ల్, 
బ�లయ్మ� నుం�� ఏ�ే� ర�గ్మత, � క�ట�ంబమ�ల� నడ�సుత్ నన్ ఏ�ే� ప్ర�ేయ్క జబ�్బ, 
�ా్వస ర�గ్మత, �ర్ణ సంబంధ ర�గ్మత, �ాయ్నస్ర్ ల��� ట�య్మర్, మ�న�ిక ర�గ్మత ల��� 
ఏ�ే� జన్మతః ల�పమ��� బ�ధప��్డ �ా/బ�ధపడ�త���న్�ా?

ii. �ర� ఎప�ప్�ై�� ��ౖన �ెపప్బడ� ��ౖదయ్ �ి్థత�ల�� బ�ధప��్డ �ా/బ�ధపడ�త���న్�ా? 

iii. �ర� ఏ��� లకష్ణ�ల పట్ల  ��ౖదయ్ సల� �సు���ాల� ��సుత్ ��న్�ా? 

iv.మ�మ�ల� జల�బ�, ఇన్ ��్ల ��ంజ�లక� �ాక�ం�� మ���ై�� �ాయ్��/��ౖదయ్ సమసయ్క� 
ప్రసుత్ తం ���తస్  �� ందుత���న్�ా? 

�క� ప�ట�్ట క/ప్రమ�దమ�/జబ�్బ నుం�� ఏ�ై�� �ా��రక అంగ ��ౖకలయ్మ� ఉనన్��? 
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గత 5 ఏళ్ళల� �ర�, ��ౖన ����్కనన్� �ాక�ం�� 
మ�� రక���న రకత్ ప��కష్, మ�త్ర ప��కష్, ఎక్స్-��, 
ECG, TMT, �� ��గ��ీ, ఇ�ి�, �ిట� �ా్కన్, 
ఎంఆర్ఐ వంట� ��ౖదయ్  ��ధన, ప��కష్ల� 
�ే�ంచు����న్�ా?  

అవ�ను NO అవ�ను NO అవ�ను NO

� త�్లదండ�్ర ల�/�ిల్లల� �ా�, �ా�� 60 ఏళ్ళ వయసు ల�ప�న ఎప�ప్�ై�� 
రకత్�� ట�/మధు��హమ�/గ�ం�ెజబ�్బ, �ాయ్నస్ర్/����న్ �ాయ్ధ ి/ పకష్�ాతమ� / �� ట� 
/వంశ�ారంపరయ్/�ా��ి�ి్టక్ ����న్ �ాయ్�� వంట� క�ట�ంబపర���న ర�గ్మత, 
క�ట�ంబపర���న ��్రవ� సంబం��త �� ��� �ిస్ వంట� �ాయ్ధుల�� బ�ధప��్డ �ా?)

�ర�, ల��� � ��త ��గ�ా్వ�, ��పట�ౖట�స్ � ల��� �ి, ��చ్ఐ�/ఎ�డ్స్, ల��� 
ఇతర సుఖ�ాయ్ధులక� �ా�ట�వ్ �ా ప����ంచబ��్డ �ా? 
�ర� మదయ్మ�/�� �ాక�/�� గ/మత�త్ మందుల� �సు��ంట���న్�ా? (అవ�ను 
అ��ే ఎంత, �వ�ా�వ్వం��) 

�ర� ఏ��ౖ�� పర్వ����హణ, �ట�ర్ ���ింగ్, ఈత, ���్ల��ంగ్ మ�నన్గ� ప్రమ�ద�ారక 
�ాహస �ారయ్క�మ�ల�్ల  �ాల�గ్ ��న్�ా ల��� �ాల�గ్ ��లనుక�ంట���న్�ా? (అవ�ను 
అ��ే �వ�ా�వ్వం��)
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Registered Office: Aegon Life Insurance 
Company Limited. Building No.3, Third 
Floor, Unit No.1, NESCO IT Park, Western 
Express Highway Goregaon (E), Mumbai - 
400063.

Tel:  +91 226118 0100, 
Fax: +91 2261180200/300, 
Corporate Identity No: 
U66010MH2007PLC169110.

1800 209 90 90 (Toll free, 9 am to 7 pm, Mon to Sat)     
MENU to 9221-010101
customer.care@aegonlife.com
www.aegonlife.com

��త �మ� �ేయబ��న/�ాల�ీ స్వంత��ర� అ�న ��ను, �� అత�య్తత్మ ప��జ�్ఞ నమ�మ��య� ��క� �ె��ినంతవరక�, ��ౖన ����్కనన్ ప్రకటనల� 
మ��య� జ�ాబ�ల� అ�న్ ���ల��ానూ సతయ్మ� మ��య� సంప�ర్ణమ� అ�, అ� కం��� �క్క �ాల�ీ కవ���ల� ప�నర�దధ్రణ ల��� మ�ర�ప్లక� 
�్ార �ప��క �ాగలవ� ఇందుమ�లమ��ా ప్రకట�సుత్ ��న్ను.

ఈ దరఖ�సుత్ ల� ఏ�ే� �ాసత్వ సమ���రమ�ను మర�గ�పరచుట, తప�ప్�ా �ె�యజ�య�ట/తప�ప్డ� ప్రకటన �ే�ిన �షయమ�ల�, కం��� �క్క 
�చకష్ణ ప్ర�ారమ� �మ�క� సంబం��ం�న ఈ ఒపప్ందమ� �ెల�్ల బ�ట� �ాద� ��ను అర్థం �ేసు��� అందుక� అం��క��సుత్ ��న్ను.

ఈ దరఖ�సుత్  �ారణం�ా �ా� ల��� ఏ�ే� �ీ్ర�యం �ె�్లంప�ను �ె�్లంచుటల� �ా�, ���ే ఆ���ంచబ��, �ీ్వక��ంచబ��, ��క� ��తప�ర్వకం�ా 
�ె�యజ�యబ�� ఉంట� తపప్, కం��� ఏ �ధ���న బ�ధయ్త క��� వ��ంచద� ��ను అం��క��సుత్ ��న్ను.

 ��త �మ� �ేయబ��న వయ్��త్ సంతకమ� / ��్ర� మ�ద్ర ప్ర��ా��ం�న వయ్��త్ సంతకమ� / ��్ర� మ�ద్ర

 (ఏజ�ంట�/���ద్ష్ట  వయ్��త్ సంతకమ�)  �ే�� మ��య� స్థలమ�   

 �ా్థ �క ��ష గ���ం�న ��క్ల��షన్  

��ను ప్ర��ాదక�డ�/�మ� �ేయబడ� వయ్��త్�� ఈ ��క్ల��షన్ యంద� �షయ�లను అత�/ఆ�� ఇష్ట ప్ర�ారమ��ా                                           ��షల� 
�వ��ం��ను మ��య� �షయ�ల�న్ అత����/ఆ��క� ప���త్�ా అర్థమయ�య్�. ఈ ��క్ల��షన్ ల�� ప్రశన్లక� ప్ర��ాదక�డ�/�మ� �ేయబడ� వయ్��త్ 
ఇ�్చన జ�ాబ�లను ��ను క�్చతం�ా న�దు �ే�ాను. ��నున�దు �ే�ిన జ�ాబ�ల�న్ంట�� ��ను ప్ర��ాదక�డ�/�మ� �ేయబడ� వయ్��త్�� చ��� 
���ిం��ను మ��య� అ� �ాసత్�ాల� అతడ�/ఆ�� ��ాధ్ ��ం�య���న్ర�.  ప్ర��ాదక�డ�/�మ� �ేయబడ� వయ్��త్ �� సమకష్మ�ల��� �����ౖ 
��్ర�మ�ద్ర/సంతకమ� �ే�ియ���న్ర�.

 ��క్ల��షన్ ఇచు్చ వయ్��త్ ��ర� ��క్ల��షన్ ఇచు్చ వయ్��త్ సంతకమ�

�ే�� మ��య� స్థలమ�

�మ� చట్టమ� �క్క ��కష్న్45 నుం�� గ���ం�న��:
�ాల�ీ �క్క గడ�వ� మ����ిన �ే�� నుం�� మ�డ� సంవతస్�ాల� గడ�న త�ా్వత, అన�ా �ాల�ీ జ��� �ేయబ��న �ే�� నుం�� ల��� ప్రమ�ద కవ��� 
�్ార రంభ���న �ే�� నుం�� ల��� �ాల�ీ �క్క ప�నర�దధ్రణ �ే�� నుం�� ల��� �ాల�ీ�� ���డర� �క్క �ే�� నుం��, ఏ�� త�ా్వత వ��త్��� ప్ర�ారమ� ��త 
�మ� �క్క ఏ �ాల�ీ క��� ఏ �షయమ� ఆ��రం�ా న��� ప్ర�న్ంచబడదు.  

మ�డ� సంవతస్�ాల ల�ప�న ఏ సమయమ�ల���ౖ�� , అన�ా �ాల�ీ జ��� �ేయబ��న �ే�� నుం�� ల��� ప్రమ�ద కవ��� �్ార రంభ���న �ే�� నుం�� ల��� 
�ాల�ీ �క్క ప�నర�దధ్రణ �ే�� నుం�� ల��� �ాల�ీ�� ���డర� �క్క �ే�� నుం��, ఏ�� త�ా్వత వ��త్  ��� ప్ర�ారమ� ��త �మ� �క్క �ాల�ీ జ���ల�, 
ప�నర�దధ్రణల�, ల��� ���డర� జ���ల�, ఏ�ే� ��్టట్ ��ంట�ను ల��� �మ� �ేయబ��న వయ్��త్ �క్క ��త �ాల ఆ�ా��వ �ాసత్�ా�న్ ప్ర��ాదనల�్ల  ల��� 
ఇతర ప��్ర లల� ��్ర ��్క ఉం��ర� ల��� తప�ప్�ా చూ�ార�� �ారణం ఆ��రం�ా ప్ర�న్ంచవచు్చ
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��త �మ� �ేయబ��న మ��ళలక� మ�త్ర��:
i. �ర� గరభ్వ�య�? అవ�ను అ��ే, దయ�ే�ి  ఎ�న్ �ా�ాల� కనబరచం��:   

ii. ఏ��� గరభ్�్ార వమ�/ల�, ఎ��్ట �ిక్  గరభ్��రణ 
iii. �ర� ఎప�ప్�ై�� ఋత�సమసయ్ల�, �������య�/��ౖబ�్ర �డ్స్/మ����� ఇతర 

����క్ సమసయ్ల�� బ�ధప��్డ �ా? 

శెలవులకు కాకుండా మరేదేని కారణముతో మీరు ఇండియా బయటికి 
ప్రయాణించారా లేదా ప్రయాణించాలనుకుంటున్నారా? 

� ��త/ఆ��గయ్/��్లష్ట  అ����గయ్మ�/వయ్��త్గత ప్రమ�ద �మ� �ాల�ీల ప�నర�దధ్రణ 
ప్ర��ాదన ఏ�ై�� �రస్క��ంచబ��ం��, �ా��� ��యబ��ం��, మ�ర్చబ��ం�� ల��� 
ఇతర �మ� కం����ే మ�ల�య్ంకనం �ేయబ��ం��?


