
1) स�याचा �वसाय: 

a)   ही पॉिलसी जारी के�या �दवसापासून आप�या �वसायात काही बदल झालाय का? होय नाही

 होय अस�यास, कृपया �याचा तपशील �ा. :

 b) िवमाधारक ��� स�या कोण�या आजाराने, दखु�याने �कंवा दखुापतीने �कंवा आपण या पॉिलसीसाठीचा ��ताव सादर केलात �यावेळी ��या जशी 

करत होती पूण� तशाच �कारे आता क� शकत नाही �कंवा कोणा�या मदती वाचून वा सहा�या वाचून करायला काही अडथळा आह ेका, अ�मता झाली 

आह ेका? होय नाही   

 उ�र जर होय असेल, तर कृपया तपशील �ा.   :

 c)   िवमाधारक स�या कोण�या आजाराने, दखु�याने �कंवा अभावाने �कंवा अ�मता��त �कंवा श���या झालेली आह ेका? होय नाही

 उ�र जर होय असेल, तर कृपया तपशील �ा.   :

2) पॉिलसी जारी झा�यापासून सु�ीची मजा अनुभव�या �ित�र� िवमाधारक.....�दवसांपे�ा अिधक �दवसांसाठी भारताबाहरे 

�वासाला गेली �कंवा भारताबाहरे रािहली का? होय नाही   

 उ�र जर होय असेल, तर कृपया तपशील �ा.   :

3) :                         :               .उंची स�मी वजन �क�ॅ

  गे�या 2 वषा�त िवमाधारक ���चे वजन 5 �क�ॅ पे�ा अिधक ने वाढले �कंवा घटले का? होय नाही

 उ�र जर होय असेल, तर कृपया तपशील �ा.   :

4) a) िवमाधारक म�पान (अंमली पदाथ�) आिण/�कंवा धू�पान/िवडी ओढणे �कंवा तंबाखू/िनकोटीनयु� एखा�ा पदाथा�चे सेवन 

करतो का? होय नाही  

 जर उ�र होय असेल, तर कृपया �माण/आठवडा सांगा. 

 म�पान                            धू�पान 

b) िवमाधारकाने कधी कोकेन, हरेॉइन �कंवा इतर मादक ��े, माजु�आना, एलएसडी �कंवा ए�फटॅमाइ�स न�दणीकृत वै�क�य 

 �वसाियका�या िशफारशीिशवाय घेतले का?  होय नाही

 उ�र जर होय असेल, तर कृपया तपशील �ा.  :

���टकल इलनेस रायडर एिडशन फॉम�

पॉिलसी धारकाचे नाव :

पॉिलसी �मांक :

�दनांक :

संपका�साठी �मांक :

इ. मेल प�ा :

अित�र� रायडर

गंभीर आजार रायडरचा गट1*मिहला

गंभीर आजार रायडर

गंभीर आजार रायडर गट 2*मिहला

गंभीर आजार रायडर

रायडरचा गट 2*मिहला िनगा

मिहला िनगा रायडर गट1*

इतर (कृपया उ�लेख करा)

गंभीर आजार रायडरचा ह�ा माफ



5) िवमाधारकाचे आईविडल/भाऊ/बिहण/स�या �दयरोग, ��ोक, उ� र�दाब, डायबे�टज, समेिल�स, कक� रोग, मू��पंड िवकार 

�कंवा प�ाघात �कंवा इतर एखादा अनुवंिशक आजार/ पा�रवारीक दोष जसे क� ह�ंटं�ट�स िडिजज पॉिलसी ि�टक िडिजज �कंवा 

  मू��पंड �कंवा आत�ांचा पॉिलिसस झाला आह े�कंवा यात�यापैक� कशाने वारले आहते का? होय नाही

 :जर होय असेल, तर कृपया तपशील �ा. 

6) िवमाधारकाने गे�या 5 वषा�त:

a) एखा�ा �फिजिशयनचा �कंवा वै�क�य �ावसाियकाचा सद�, खोकला आिण नेहमीचा इ��लूएंझा सोडून �कंवा चार �दवसांपे�ा अिधक लांबले�या 

तापासाठी सोडून, स�ला घेतला आह ेका? होय नाही  

 जर होय असेल, तर कृपया तपशील �ा. :

 b) कधी कोण�या आजारासाठी, रोगासाठी �कंवा दखुापतीसाठी स�ला �यायला सांिगतले गेले होते का �कंवा ��णालयात भरती केले होते का �कंवा 

गभ�काळ, �सूित �कंवा नेहमीची तपासणी �ित�र� कधी िच�क�सालयात रहावे लागले होते का? होय नाही  

 जर होय असेल, तर कृपया तपशील �ा. :

 c)   कधी इसीजी, ए�सरे, र� तपासणूआ �कंवा इतर चाच�या करा�ा लाग�या हो�या का �कंवा चालू आहते का? होय नाही

 जर होय असेल, तर कृपया तपशील �ा. :

7) िवमाधारकाची कधी कोण�या कारणाने; _____�दयसम�या, उ�र�दाब, मधूमेह, �सनाला �ास, �य, पचनसम�या, 

�ुमर �कंवा मानिसक दोषासाठी तपासणी �कंवा उपचार झाले होते का? होय नाही  

 जर होय असेल, तर कृपया तपशील �ा. :

8) िवमाधारकाने कधी ए�ायड � इ�युिनटी िड�फिशय�सी �सं�ोमसाठी (ए�स) �कंवा HIV िवषाणू उपि�थती आढळा�याने स�ला 

घेतला होता का? होय नाही  

 जर होय असेल, तर कृपया तपशील �ा. :

9) ही पॉिलसी जारी के�यानंतर िवमाधारकाने, िवमाधारका�या िव�याचा ��ताव िवमा पॉिलसी �रइ��टेटम�ट �कंवा आरो�यिवमा, पुढे ढकललेला 

(postponed), सुधारीत �कंवा रेटेड अप ऐगॉन लाइफ इ�शुर�स कंपनीकडून वा इतर कोण�या िवमा कंपनीकडूनचा आह ेका? होय नाही  

 जर होय असेल, तर कृपया तपशील �ा. :

10) िवमाधारकाचा, असा एखादा िवमा ��ताव, िवमाधारका�या या िव�याचा ��ताव ऐगॉन लाइफ इ�शुर�स कंपनी िल. कड ेवा इतर 

को�या िवमा कंपनीकड े�लंिबत आह ेका? होय नाही  

 जर होय असेल, तर कृपया तपशील �ा. :

11) : िवमाधारक असले�या मिहलांसाठी 

a)   स�या गभ�वती आहात का? होय नाही

 :जर होय असेल, तर कृपया गरोदरपणाचा कालावधी सांघा. (आठवड)े

 b) आप�या गभ�कालीन �ास, संशोधन सु� �कंवा गभ�वासातील गुंतागुंती संबंधी वा इतर �ीरोग संबंधी ��ांवर उपचार 

  सु� आहते? होय नाही

 जर होय असेल, तर कृपया तपशील �ा. :



�दनांक: 

िवमाधारकाची सही-: 

�थान:D D  M  M  Y  Y Y Y

मी िनि�ती करते क� वरील ��ाची मी �दलेली उ�रे प�रपूण� व यो�य आहते.  

मी मा�य करत क�,

 1) मी कंपनीला हा ��ताव सादर के�यामुळे वा ह�याचे रायडर �हणून र�म भर�याने, या ��तावा�या पाठोपाठ जोवर कंपनीकडून ��ताव �वीकारला 

गेलेला नाही �कंवा िवमाधारका�या िवमा यो�यतेत कोणताही फरक पडलेला नाही तोपय�त ऐगॉन लाइफ इ�शुर�स कंपनी िल. (कंपनी) वर कोणतीही 

जबाबदारी येत नाही.

�कटन

 2) अशा �कारचे �कटन द�ेयातील अपयशामुळे ��तावातील कं�ाट फेटाळ�याचा पया�य कंपनीकड ेअसतो. ह ेल�ात घेऊन मी, �या गो�ी वा�तव आहते 

�हणून या कंपनी�या ��तावावर मू�यमापन करताना िनण�यावर प�रणाम क� शकतील अशा सव� वा�तव गो�ी मी या ��तावात उघड के�या आहते.

उ�रदायी�व अमा�य

“या मजकूराचा अथ� लावतांना काही असंमत अस�यास IRDAI प�रप�कानुसार IRDAI/Life/LifeCouncil/2013/73 ची �दनांक 29 एि�ल 2014 �या 

आवृ�ीनुसार जी इंि�लश आवृ�ी असेल तोच अथ� िवचारात घेतला जाईल.
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