
জটিল ৰোগৰ  ৰাইডাৰ সংযোজন পৰ্পতৰ্
পলিচী ধাৰকৰ নাম 
 

: ___________________________________________ 
পলিচী নম্বৰ 
 

: ___________________________________________ 
তাৰিখ 
 

: ___________________________________________ 
যাোগাযোগৰ নম্বৰ 
 

: ___________________________________________ 

ই-মেইল ঠিকনা : ___________________________________________ 

ৰাইডাৰ সংযোজন:  জটিল ৰোগৰ ৰাইডাৰত প্ৰিমিয়াম ত্যাগ  আইজটিল ৰোগৰ ৰাইডাৰ

 মহিলাৰ জটিল ৰোগৰ ৰাইডাৰ শ্ৰেণী ১*  মহিলাৰ জটিল ৰোগৰ ৰাইডাৰ শ্ৰেণী ২*

 জটিল ৰোগৰ ৰাইডাৰ  মহিলা সেৱা ৰাইডাৰ শ্ৰেণী ১*

 মহিলা সেৱা ৰাইডাৰ শ্ৰেণী ২*  অন্য (অনুগ্ৰহ কৰি উল্লেখ কৰক)

* মহিলাৰ জটিল ৰোগৰ ৰাইডাৰ: - কেৱল মহিলা বীমাকতৃৰ ক্ষেতৰ্ত পযোজয্

১) বৰত্মান জীৱিকা: ____________________________________________________________________________ 

ক) এই পলিচীৰ প্ৰসত্াৱৰ তাৰিখৰ পিছৰ পৰা, আপোনাৰ জীৱিকাত কিবা পৰিৱৰত্ন হৈছে নেকি?  হয়  

নহয়  
যদি হৈছে, বিতং বিৱৰণ দিয়ক:_________________________________________________________________

খ) জীৱন বীমাকৰ্তাজন বৰ্তমান বিকাৰ, ৰোগ বা আঘাতৰ দ্বাৰা অক্ষম নেকি বা এই পলিচীৰ অধীনত প্ৰসত্াৱ দিয়াৰ সময়ত 

আপুনি যিদৰে কাম কৰি আছিল ঠিক সেইদৰে কোনো সাহায্য বা সহযোগ অবিহনে এতিয়াও কৰ্ম সম্পাদন কৰিবলৈ বাধাগ্ৰস্ত 
নেকি? 

হয়   নহয়  
যদি হয়, বিতং বিৱৰণ দিয়ক:_________________________________________________________________

গ) জীৱন বীমাকৰ্তাজনে বৰত্মান কোনো বিকাৰ, ৰোগ বা ঘূণীয়া অৱস্থা বা অক্ষমতাত ভূগি আছে নেকি বা কোনো চাৰ্জাৰী কৰা 

হৈছে নেকি?           হয়    নহয় 

যদি হয়, বিতং বিৱৰণ দিয়ক: _________________________________________________________________

 ২) জীৱন বীমাকৰ্তাজনে পলিচী জাৰী কৰাৰ পৰা অৱসৰ বিনোদনৰ বাহিৰে _____ দিনতকৈ বেছি ভ্ৰমণ কৰিছে নেকি বা ভাৰতৰ 

বাহিৰত আছে নেকি? হয়    নহয়   

যদি হয়, বিতং বিৱৰণ দিয়ক:___________________________________________________________________

৩) উচ্চতা: ______ ��ণ্টিমিটাৰ  ওজন: _______ কেজি 
জীৱন বীমাকৰ্তাজনৰ যোৱা ২ বছৰত ৫ কেজিতকৈ অধিক ওজন বৃদ্ধি বা হ্ৰাস হৈছে নেকি?   হয়    নহয়   

৪) ক)  জীৱন বীমাকৰ্তাজনে মাদক দ্ৰব্য আৰ/ুবা বিড়ি/ছিগাৰেট সেৱন কৰে নেকি বা চাধা/নিকটিন থকা কোনো দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰে 

নেকি?                                                                                                         হয়    নহয় 



যদি হয়, অনুগ্ৰহ কৰি পৰিমাণ/সপত্াহ উল্লেখ 

কৰক:_____________________________________________________ 

মাদক দ্ৰব্য                            ধুমপান 

খ) জীৱন বীমাকৰ্তাজনে কেতিয়াবা ককেইন, হেৰইন, বা অন্য নাৰকটিক, মাৰিজুৱানা, এলএছডি বা পঞ্জীকৃত চিক�সকে দিয়াৰ 

বাহিৰে এমফেটামাইন ব্যৱহাৰ কৰিছেনে?         হয়    নহয় 

যদি হয়, বিতং বিৱৰণ দিয়ক:____________________________________________________________________

৫) জীৱন বীমাকৰ্তাৰ পিত-ৃমাত/ৃভাই-ককাই/বাই-ভনী কোনোবাই হৃদৰোগ, উচ্চ-ৰক্তচাপ, ডায়েবেটিছ, মেলিটাচ, কেন্সাৰ, কিডনীৰ 

ৰোগ, পক্ষাঘাত বা আন যিকোনো বংশগত/পৰিয়ালগত বিকাৰ যেনে হাণ্টিংটনচ ৰোগ, পলিচিচটিক বা কিডনীৰ ৰোগ বা 

বৃহদান্তৰ্ৰ পলিপচিছত ভুগিছিল, মৃত্যু হৈছে বা ভুগি আছে নেকি?                                          হয়   নহয় 

যদি হয়, বিতং বিৱৰণ দিয়ক:____________________________________________________________________

৬) যোৱা ৫ বছৰত জীৱন বীমাকৰত্াজনে: 

ক) ৪ দিনতকৈ বেছি থকা সাধাৰণ চৰ্দি, জ্বৰ, ইনফ্লুৱেঞজ্াৰ বাহিৰে আন কোনো ৰোগৰ বাবে  কোনো চিকি�সাবিদ বা 

অন্য  স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ পৰামৰ্শ লৈছে নে?  হয়   নহয়  

যদি হয়, বিতং বিৱৰণ দিয়ক:______________________________________________________________

খ) কেতিয়াবা কোনো বিকাৰ, ৰোগ বা আঘাতৰ কাৰণে পৰামৰ্শ ল’বলৈ কোৱা হৈছেনে বা গৰ্ভাৱস্থা, সন্তান জন্ম বা 

নিয়মিত পৰীক্ষাৰ বাহিৰে এখন চিকি�সালয় বা ক্লিনিকত ভৰ্তি কৰোৱা ৰোগী হিচাপে ৰখা হৈছেনে? হয়   নহয় 

যদি হয়, বিতং বিৱৰণ দিয়ক: _____________________________________________________________

গ) ইচিজি, এক্স ৰে’ তেজ পৰীক্ষা বা আন কোনো পৰীক্ষা কৰাইছিলনে বা কৰি আছেনে?                      হয়   নহয় 

যদি হয়, বিতং বিৱৰণ দিয়ক: _____________________________________________________________

৭)  জীৱন বীমাকৰ্তাজনৰ কোনো হৃদযন্ত্ৰৰ অসুবিধা, হাইপাৰটেনচন, ডায়েবেটিচ, উশাহ-নিশাহৰ সমস্যা, যক্ষ্মা, পাচনতনত্্ৰৰ 

বিকাৰ,  মূত্ৰধাৰৰ সমস্যা, টিউমাৰ বা কোনো মানসিক বিকাৰৰ কাৰণে কেতিয়াবা পৰীক্ষা বা চিকি�সা কৰা হৈছেনে?  হয়   নহয় 

যদি হয়, বিতং বিৱৰণ দিয়ক: ___________________________________________________________________

৮) জীৱন বীমাকৰ্তাজনে এইডচ বা এইছআইভি ভাইৰাচৰ উপসথ্িতি সূচোৱা পৰীক্ষাৰ কাৰণে কেতিয়াবা পৰামৰ্শ লৈছিলনে? 
হয়   নহয়  

যদি হয়, বিতং বিৱৰণ দিয়ক:____________________________________________________________________

৯)  এই পলিচী জাৰী কৰাৰ দিনৰ পৰা জীৱন বীমাকৰত্াৰ বীমাৰ কোনো প্ৰসত্াৱ, বা জীৱন বীমা বা স্বাস্থ্য বীমাৰ পুনঃপৰ্তিষ্ঠা,
এগন  লাইফ ইন্স্যুৰেনস্ কোম্পানী লিমিটেড বা অন্য কোনো বীমা কোম্পানীৰ দ্বাৰা স্থগিত, সংশোধন কৰা বা অতিৰিকত্ প্ৰিমিয়াম

বিচৰা  হৈছিলনেকি?           হয় 

নহয়  
যদি হয়, বিতং বিৱৰণ দিয়ক: ___________________________________________________________________

 



                                                                                                                                                                                                                      

                                                               
 
 
১০)  এগন লাইফ ইন্স্যুৰেনস্ কোম্পানী লিমিটেড বা অন্য কোনো বীমা কোম্পানীৰ ওচৰত জীৱন বীমাকৰ্তাজনৰ বীমাৰ কাৰণে 
কোনো  প্ৰসত্াৱ বিচাৰধীন হৈ আছে নেকি?          হয়   নহয়  

যদি হয়, বিতং বিৱৰণ দিয়ক: ___________________________________________________________________ 
 
১১)  মহিলা জীৱন বীমা কৰ্তাৰ বাবে: 

ক) আপুনি বৰ্তমান গৰ্ভৱতী নেকি?                                                                                               হয়   
নহয়  
যদি হয়,অনুগ্ৰহ কৰি গৰ্ভাৱস্থাৰ ম্যাদ উল্লেখ কৰক (সপত্াহত): 
____________________________________________ 
 
খ) আপুনি কোনো গৰ্ভাৱস্থা সম্পৰ্কীয় জটিলতা বা স্ত্ৰীৰোগজনিত বিকাৰত ভুগি আছে নেকি, পৰীকষ্া বা চিকি�সা কৰি থকা 

হৈছে নেকি?            হয়   

নহয়  
যদি হয়, বিতং বিৱৰণ দিয়ক: ___________________________________________________________________ 

 

মই, নিশ্চিত কৰোঁ যে ওপৰৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ মই শুদ্ধ আৰ ুসম্পৰূ্ণকৈ দিছোঁ। 

 
 
মই সনম্ত : 

১) এগন  লাইফ ইন্স্যুৰেন্স কোম্পানী লিমিটেড (“কোম্পানী”টো মোৰ দ্বাৰা ইয়াত দাখিল কৰাৰ বাবে বা এই ৰাইডাৰৰ অৰ্থে 

মোৰ দ্বাৰা জমা কৰা কোনো প্ৰিমিয়ামৰ বাবে দায়বদ্ধ নহ’ব যেতিয়ালৈকে এই প্ৰসত্াৱৰ তাৰিখৰ পাছত বীমাকৰ্তাজনৰ বীমাৰ 

যোগ্যতাত কোনো পৰিৱৰত্ন নোহোৱাকৈ কোম্পানীৰ দ্বাৰা এই প্ৰস্তাৱ অনুমোদিত নহয়। 
 

ঘোষণা 
২) সকলো বসত্ুগত তথ্য, যিবোৰে তথ্য হিচাপে কোম্পানীৰ দ্বাৰা এই প্ৰসত্াৱৰ মূল্যায়নত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, সেই 

সকলোবোৰ এই প্ৰস্তাৱত প্ৰকাশ কৰা হৈছে, এইটো ভালদৰে বুজা হৈছে যে সেই তথ্যবোৰ প্ৰকাশ কৰাত ব্যৰ্থ হ’লে 

কোম্পানীৰ ইচ্ছাত এই প্ৰস্তাৱ বাতিল হ’ব। 
 

পলিচী ধাৰকৰ সব্াকষ্ৰ: ____________________________________ 

 

তাৰিখ: দি দি   মা মা   ব ব ব ব     ঠাই: _____________________________ 

 

 

অসব্ীকাৰকৰণ 
 
“এই পতৰ্খনৰ সমলসমূহৰ বাখ্যাত কোনো ধৰণৰ অসনম্তিৰ কষ্েতৰ্ত, আইআৰডিএআই চাৰ্কুলাৰ সংখ্যা: আইআৰডিএআই/ লাইফ/ লাইফ কাউন্সিল/ 

২০১৩/ ৭৩ দিনাংক ২৯ এপ্ৰিল ২০১৪ অনুসৰি হিন্দী/ইংৰাজী (যিখনেই প্ৰযোজ্য) সংস্কৰণত মুদ্ৰণ কৰা পত্ৰ প্ৰযোজ্য হ’ব”। 


