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பா�� எ� ேத�:               :

பா��தார�� ெபய�:

�கவ�/ ெதாட�� �வர�க�� ஏ�ப��ற மா�ற� �கவ� ெதாைலேப� எ� ��ன�ச�      

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

Formerly AEGON Religare Life Insurance Co. Ltd.

ேத ேத மா மா ஆ ஆ ஆ ஆ

ேத ேத மா மா ஆ ஆ ஆ ஆ

�கவ� அ�தா��க� ப��ய�

· ��க�டண இர��, ெமாைப�, தைரவ� இைண��, வய�ெல� ேபா�ற வைக இைண��க� உ���ட� (௬ மாத�க��� ேம� 
பழைமயானைவ அ�லாத) ெதாைலேப�� க�டண இர�� 

· ���ப அ�ைட

· ஓ��ந� உ�ம�

· வ��� கண��� அ��ைக (நட��� கண��, ேச���� கண��, ப�வகால ைவ����க�, �ெர�� கா��க� ம��� �ேம� 
கண��க�/வ��� கண��� ��தக� உ�பட (கட�த 6 மாத�க���� நைடெப�ற� ப�வ��தைனகைள� கா����றைவ)

· �க�ேவா� எ�வா� இைண�� அ�ைட/ ��தக� (கட�த 3 மாத�க���� ெச�த ப�வ��தைனகேளா�)

· எ�வா� இர�� / எ�வா� இைண��� க�த� (3 மாத�கைள �ட� பழைமயானத�லாம�)

· அ��கார� ெப�ற அர� அ�கா� அ�ல� அர� ஊ�ய� எவ�ட����� ெப�ற க�த�

· �ெர�� கா�� கண�� அ��ைக

· 3 மாத�கைள �ட� பழைமயானத�லாத, வாடைக இர�ேதா� ��ய ெச��ப�யா�ற ��தைக ஒ�ப�த�

· வ���ட �கவ��கான ப�யம���� ��வன��� சா��. (ப�யாள�கைள� ப�யம���வத���, க�டாயமான ப�ேவ�கைள� 
பராம��பத��� �ைற�ப�யான நைட�ைறகைல நட��� ைவ���ள ப�யம���� ��வன�க�� சா��த�க�)

· கா��� ெச�ய உ�ளவ� வா��ைகயாளரா�க இ���ற வ��க�ட���� ெப�ற எ������வமான உ���ப��த�

· அ���மா� எ� அ�ல� உ�ைமயாள�� ெபயைர� ������ற த��� வ� இர�� (3 மாத�கைள �ட� பழைமயானத�லாம�)

ெபா��� அ���ைக 
“இ�வைம��� ெபா�ளட�க�கைள ெமா�மா�ற� ெச�வ�� �ர� எ��� ஏ�ப��ற �க���, இ�� / ஆ��ல� ப���� அ���ட 
அைம�ேப (அ�த�த �ைல�� ஏ�ப) �த�ைமயானதாக இ����, இ� IRDAI ��ற��ைக எ�: IRDAI/ Life/ Life Council/ 2013/ 73 dated 
29 April 2014”-�� ஏ�ப இ����

ப�� அ�வலக�: ஏக� ைலஃ� இ�ஷூர��

க�ெப� ���ெட�. ���� ெந. 3, ��றா� தள�,

��� ெந. 1, ெந�ேகா ஐ� பா��, ெவ�ட�� எ���ர�

ைஹேவ, ேகா�ேகயா� (�), ��ைப - 400063.

ெதாைல: +91 226118 0100,

ெதாைலநக�: +91 2261180200/300,

��டா�ைம ��வன அைடயாள எ�:

U66010MH2007PLC169110.


