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सीपी रेफ# एसए  

�ीराम लाइफ इ�शर�स कपनी िलिमटेडु ं  
पाचवा मजला, रामक� सेलेिनयम, आ�ा बकँ �िश�ण क� �ा शेजारी, , हैदराबाद, ५०००३२ं ग�चीबोवली   

 
 

 
िवमे�छकाचा फोटो लावा (वयु

5 वषा�पे�ा अिधक असेल तर)
 (काया�लयीन कामासाठी)  

��ताव �माक: ं   िवमा �माक: ं     

�ाहक आयडी:    �ा� तारीख:      

िव.पावती �ं    तारीख:   

एज�टचे नाव/कॉप�रेट एज�टचे नाव:      एज�ट कोड/आयडी:       

कॉप�रेट एज�ट & कोर �: ं      
 

��तावक�या�चा फोटो लावा

(जर एकण वािष�क ह�ा >ू

10000/- असेल तर)

 ��ताव अज� भर�यासाठी सचना (कपया कॅिपटल अ�रात िलहा)ू ृ

· िवमा हा िव�ासावर आधा�रत करार आहे �यात िवमा कपनी, ��तावकता� आिण िवमे�छक �ाना ��ताव अजा�त सव� त�य उघड करावी लागतात आिण िदले�या ��ा�यां ु ं ं
उ�रात कठलीही मािहती लपवता येत नाही. अज� भर�यापव� कपया उ�पादनाचे मािहतीप�क वाचा �हणजे त�हाला उ�पादनाचे लाभ, आिण अटी व शत� समजतील.ु ू ृ ु

·  

1. िवमे�छकाचे तपशील (एलए):ु  

(a) नाव: �ी/�ीमती/स�ीु  नाव    वडील/पतीचे नाव  आडनाव  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. ��तावक�या�चे तपशील (िवमे�छक आिण ��तावकता� दोन वेग�या �य�� असतील तरच भरा)ु                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. प�ा   

(b) रा��ीयता :  भारतीय  o  एनआरआय o परदेशी  o  पीआयओ o

   वैवािहक ि�थती :  िववािहत  o  अिववािहत o  िवधवा  o  िवभ�  o (d) िलग:ं  प�षु  o  �ी  o  िक�नर  o

(e) विडलाचे नाव :ं   नाव   वडील/पतीचे नाव  आडनाव  

(f) आईचे नाव :  नाव   वडील/पतीचे नाव  आडनाव  

(g) ज�मतारीख :  D D / M M / Y Y Y Y (h) ज�म�थान :    पा�ता:िश�ण  

(j) िदलेला वयाचा परावा : आधार �ु ं      o  लायस�स   o   PAN काड�  o oपासपोट�   इतर      

ओळखप� :  कागदप�ाचे नाव  प�याचा परावाु   कागदप�ाचे नाव  (k) आधार �ं              

(l) �यवसाय :  

(काही धोकादायक कामासाठी वेगळे प�रिश� भरावे लागते).ं  

(m) कामाचे �व�प:  

(n) िव�मान कपनीचे नाव :ं नोकरीचा अवधी:     वष�.  

(o) कामाचे िठकाण :  (p) PAN �:ं            

(q) िवमे�छकाचे वािष�क उ�प�न (�) :ु  उ�प�नाचे �ोत:  

(r) त�ही परदेशी नाग�रक िकवा NRI िकवा भारता�यित�र� इतर कठ�याही देशाचे िनवासी आहात का (आयकर कारणासाठी) ु ं ं ु ं - हो  o  नाही  o  हो अस�यास कपया FATCA अज� भरा.ृ   

(s) एएमएल अिधिनयमानसार त�ही राजकारणाशी सबिधत �य�� आहात का - ु ु ं ं  हो o  नाहीo  उ�र हो अस�यास, कपया प�रिश�: PEP-01 भरा.ृ
 

(a) नाव : �ी./�ीमती./स�ीु नाव                                                                                 वडील/पतीचे नाव                                                            आडनाव     

(b) िलग :ं  प�षु  o  �ी o  िक�नर  o (c) वैवािहक ि�थती:  िववािहत  o  अिववािहत o िवधवा  o  िवभ�  o

(d) ओळखप� :  कागदप�ाचे नाव  (e) प�याचा परावाु   कागदप�ाचे नाव  (f) आधार �.ं  No.             

(g) विडलाचे नाव :ं  (h) ��तावकता� आिण िवमे�छकाचे नाते:ु  

(I) ज�मतारीख :  D D / M M / Y Y Y Y (j)  पा�ता :िश�ण  

(k) वािष�क उ�प�न (�) :  उ�प�नाचे �ोत :  (l) PAN �:ं            

(m) िव�मान कपनीचे नाव :ं  नोकरीचा अवधी:   वष�.  

(n) �यवसाय :  (o) कामाचे �व�प :  

(p) त�ही परदेशी नाग�रक िकवा NRI िकवा भारता�यित�र� इतर कठ�याही देशाचे िनवासी आहात का (आयकर कारणासाठी) होु ं ं ु ं               o  नाही   हो अस�यास कपया FATCA अज� भरा.ृ   

 

प�ा  1.सपक�  प�ां  2. कायमचा प�ा (हा आिण सपक�  प�ा एकच असेल तर बॉ�सम�ये िच�ह करा. ं            o )  

घर � :ं  
  

माग�/�े�  
  

शहर/िज�हा  
  

रा�य  िपन कोड:  िपन कोड:  

सपक�  � :ं ं   पया�यी � :ं  

ईमेल आयडी :  पया�यी ईमेल आयडी :  

· पारपा�रक िवमा योजना�या तलनेत यिनट िल�ड योजना वेग�या असतात आिण �याचे धोके पण वेगळे असतात. यिनट िल�ड योजनेत त�ही िनवडले�या गतवणकं ं ु ू ं ं ू ं ु ुं ू
पोट�फोिलयोमधील धो�याची जबाबदारी तमची असते.ु

सव� मािहती भरा, काहीही �रकामे ठेव नका. लाग नस�यास िकवा मािहती उपल�ध नस�यास "नाही" िकवा "लाग नाही" िलहा.ू ू ं ं ू

o
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यिलपसाठी सेटलम�ट पया�य: मदतपत�पय��त तमचा िवमा चाल ठेवला तर िवमा धारक �हणन त�हाला यिनट िवथ�ॉ करता येतात. हे 5 वषा��या आत कमाल 5 ह��यात, िवथ�ॉ करताना असले�या एनए�हीला करावे लागतील.ु ु ू ु ू ू ु ु

त�हाला सेटलम�ट पया�य िनवडायचा आहे का? हो o नाही oु

4. योजनेचे तपशील: नाव:        

      
 

  
  

     
     

     

   

5.     (b) मदतपत� नतर लाभ दे�याचा पया�य: ु ू ं        

म�यनतर लाभ दे�याचा पया�य: ृ ू  ं      (d) िश�ण आधार लाभ पया�य:       . 

* सबिधत पया�य िनवडा आिण त�ही िनवडले�या योजनेत लाग असेल तरच (a), (b), (c) & (d) भरा.ं ं ु ू  

6.   (a) िनवडलेले फड (फ� यिलप योजनेसाठी)ं ु      5  (b) ऑटो �ा�सफर पया�य (फ� यिलप योजनेसाठी)ु       

फडचे नावं  ट�के (%)  फडचे नावं  ट�के (%)  
हो  o

नाही o

हो अस�यास, खालील पैक� एक पया�य िनवडा  

    

6 मिहने  o  12 मिहने   o    

7. 

 

8. रायडरचे तपशील:  

रायडरचे नाव  ��तािवत र�कम  मदतु  रायडरचे नाव  ��तािवत र�कम  मदतु  

      

      

9. बकँ खा�याचे तपशील:   ��तावकता�  o  िवमे�छक (�वत:साठी अस�यास) ु        o  

खाते �ं    खा�याचा �कार:  बचत  o  चालू  o खा�याची �ेणी:             भारतीय     o    NRE�x  NRO �x  

बकेँचे नाव   शाखेचे नाव   

IFSC कोड             परावा:  नाव असलेला िनर�त चेक ु        o   पासबकची �त ु    o  बकँचे प�   o

* NRE/NRO खाते असले�या िवमाधारकाना बिँकग िनयमा�माणे NEFT वाप�न भरणा करता येत नाहीं ं ं  

 10. नामिनद�िशत �यि�चे तपशील:
नाव: �ी/�ीमती/स�ीु

  

  नाव   वडील/पतीच ेनाव  आडनाव  

ज�म: D D / M M / Y Y Y Y िलग:         प�ष ं ु o  मिहला o  िक�नर o  धारकाशी नाते:     मोबाइल #    

िनय�ाचे नाव: (नामिनद�िशत अ�पवयीन अस�यास)ु          

िनय� आिण नामिनद�िशताचे नाते: ु     प��यवहारासाठी प�ा:     

    िनय�ाची सही:ु   

11. �ा पव� कठ�याही िवमा कपनीने तम�या आयिव��याचा अज� नामजर केला आहे िकवा िव�मान िवमा पन��जीिवत कर�यास नकार िदला आहे िकवा रेट अप केले िकवा पो�टफोन केले आहेू ु ं ु ु ं ू ं ु ं ं
का?  हो o  नाही o * हो अस�यास, कठ�या कारणासाठी?ु ं

 

िवमा �माकं  कपनीचे नावं  िव�याची र�कम  
   

   

12. िव�मान आयिव�मा/ इतर कपनीम�ये भरलेले आयिव��याचे ��ताव �ाचे कपया तपशील �ा?ु ं ु ृ
(जागा परेशी नसेल तर वेगळा कागद लावा)ु

                  
 

िवमा �माकं  कपनीचे नावं  िव�याची र�कम   िव�याची तारीख  िव�याची ि�थती  
     

     

     

13. कटबाचा इितहास: िवमे�छका�या कटबातील सद�याचे तपशील �ाु ु ं ु ु ु ं ं               

कटबातील सद�यु ु ं  
 

कटबातील सद�याचे नावु ु ं  कटबातील सद�याचे आरो�य (मत अस�यास म�यची तारीख, वय, कारण)ु ु ं ृ ृ ू 

    

    

    

 
 

   

    

    

* िवमे�छक "िवधवा" असेल तरच मलाची वैवािहक ि�थती, रोजगार, शै�िणक तपशील �ावे लागतील.ु ु ं
14. िवमे�छकाची वैयि�क वै�क�य मािहती (खालील ��ाची हो/नाही उ�रे �ा. यो�य बॉ�स (√) करा)ु ं

A. वजन (िकलो):    B. उची:ं  सेमी (िकवा)ं    

 C. त�ही ध�पान/तबाख/तपक�र वापरता का? होo      नाही o,   �कार आिण तपशील �ा ु ू ं ू         

 
त�ही म�पान करता का? हो o           नाही o             हो अस�यास, �कार आिण �ित िदन स�या:ु ं

 
 

E.         F. साहसी खेळ/काया�त भाग घेता का, जे कठ�याही �कारे धोकादायक आहे, जसे िवमान चालवणे (�वासी �हणनु ू

जा�या �यित�र�), पव�तारोहण, डायि�हग, रेिसग इ�यादी?       होo नाही o      (हो अस�यास, तपशील �ा)ं ं

  त�ही कधी अमली पदाथ�, बािब�टयरेट, मा�रजआना, झोपे�या गो�या, कोकेन, ि�ट�यल�ट,ु ं ् ु ु ु
इतर धोकादायक अमली पदाथ� वापरले आहेत का?      हो o       नाही oं             

चेक�o  डीडी�o   रोख�o
डेिबट काड��o  �ेिडट काड��o

(a) योजनेचे पया�य: 

नाव वडील/पतीच ेनाव आडनाव

वडील

आई

पती/प�नी

भाऊ

बिहणी

फटु इचं

D

* मले (वैवािहक ि�थती, रोजगार, ु
शै�िणक तपशील)

ह�ा िवमा र�कम ह��यामधील अवधीं मदत िव�याचा ह�ाु िव�याची मदतु चेक/डीडी �ं चेक तारीख बकेँचे नावभरले�या रकमेचे तपशील (ü करा)

वय
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G. तमची कधी दोषिस�ी झाली आहे का िकवा �यायालयात तम�या िव�� खटला लिबत आहे का?   हो o     नाही o      (हो अस�यास, तपशील �ा):ु ं ु ं
 

H. मागील पाच वषा�त त�हाला कठ�याही आजारासाठी उपचार लागले िकवा ��णालयात भत� �हावे लागले का?   हो o     नाही o     हो अस�यास िनदान आिण उपचाराचे तपशील �ाु ु ं

I. मागील पाच वषा�त त�ही वै�क�य कारणासाठी नोकरीव�न स�ी घेतली होती का?  हो �o    नाही o   हो अस�यास, तपशील �ाु ं ु

J. त�हाला उपचार �यावे लागले असा अपघात िकवा इजा झाली होती का?    हो�o   नाही o    हो अस�यास, तपशील �ा:ु ं 

K. त�हाला खालील पैक� कठलाही रोग आधी झाला आहे का? हो/नाही िलहा.ु ु
 

 
 

 

3. दमा, �ो�काइिटस, �सनमागा�चे रोग.  
 

4. मधमेह/उ�च िकवा िन�न र�दाब/��ोक/एिपले�सी/कक� रोग/क�रोग/टीबी/हिन�याु ं ु  
 

5. अॅिनिमया, र�ाचे रोग, �नाय/हाडाचे रोग.ू ं  
 

6. इतर रोग/आजार �यासाठी उपचार घेतले आिण वर नमद नाही.ू
 

 

 

 
 

 
 

कठ�याही ��ाचे उ�र "हो" असेल तर तपशील �ा:ु
 

15. फ� मिहला िवमे�छकासाठीु ं

    

b. भतकाळात तमचा गभ�पात झाला आहे का?      होo        नाहीo       (हो अस�यास, तारीख �ा) ू ु

c. अितम �सतीची तारीख: ं ू    D D /M M / Y Y Y Y     

 e. पतीचा �यवसाय:    & वािष�क उ�प�न     

 

 

िवमा �माकं  िवमा कपनीचे नावं  िव�याची र�कम  िव�याची ि�थती  

    

    

16.

a) ईआयए �:                                                                                               b) िवमा रपेोिसटरीचे नाव:  ं           

         

हो अस�यास, एक िवमा रेपोिसटरी िनवडा:         NDML � SHCIL � KARVY � CIRL ��
  

��तावकता�/िवमे�छक �ाचा जाहीरनामा:ु ं 

 
 
 
 
 

 

सा�ीदाराची सही:
   

��तावक�या�ची सही/अगठयाचा ठसां ्
     

 
�थान:  तारीख:  /  /    

 

सा�ीदाराचे नावे:         

सा�ीदाराचा प�ा:         

सा�ीदाराचा दर�वनी:  ू         

िवमे�छकाची सही/अगठयाचा ठसाु ं ्
 

सचना: (िवमे�छक अ�पवयीन असेल तर सही अिनवाय� नाही)ू ु  

1. �दय, पोट, फ�फस, यकत, म�िपड, पचन�णाली/�जननु ु ृ ू ं
     �णाली/म�द/म�जास�था सबधी रोगं ं ंू

f. पती�या
िव�याचे तपशील:

 
�थान:  तारीख:  /  /   

  �थान:  तारीख:  /  /   

8. र�ात दोष िकवा �यग आहे का?ं ं7. डोळे, कान, नाक, घसा �ाचा �ास

2. हेपटायिटस बी िकवा सी, एचआय�ही/एडस िकवा इतर ल�िगक सबधातन पसरणारे रोगं ् ं ं ं ू
�ाचे िनदान झाले आहे का?ं
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मी/आ�ही जाहीर करतो क� वरील िवधाने, उ�रे आिण मी/आ�ही िदलेली मािहती मा�या/आम�या िव�ासानसार सव� बाबतीत खरी आिण पण� आहे. मी/आ�ही समजतो क� मी/आ�ही िदले�या मािहती�या आधारावर िवमा िदलाु ू
जाईल आिण हा िवमा िवमाकपनी�या बोड�ने मजर केले�या अडररायिटग धोरणा�या अधीन आहे, आिण देय ह�ा पण� भर�यावर िवमा लाग होईल. मी/आ�ही पढे जाहीर करतो क� ��ताव सादर के�यानतर कपनीने िवमा मजरं ं ू ं ं ू ू ु ं ं ं ू
कर�यापव� िवमे�छक/��तावक�या��या �यवसाय, आिथ�क आरो�य िकवा साधारण आरो�य �ात बदल झाला तर आ�ही कपनीला िलिखत �पात मािहती देऊ. मी/आ�ही जाहीर करतो आिण परवानगी देतो क� कपनी अशा कठ�याहीू ु ं ं ं ु
डॉ�टर िकवा हॉि�पटल मधन कधीही िवमे�छक/��तावक�या�ची मािहती घेऊ शकते िजथे �याचा उपचार झाला आहे िकवा िवमे�छक/��तावक�या��या शारी�रक/मानिसक आरो�यािवषयी ित�या/�या�या भतकाळातील िकवा िव�मानं ू ु ं ु ू ं
कपनीकडन मािहती घेऊ शकते, िकवा अशा कठ�याही िवमा कपनीकडन मािहती घेऊ शकते िजथे िवमे�छक/��तावक�या�ने िव�यासाठी अज� केला आहे. मा�या/आम�या ��तावातील मािहती, �यात वै�क�य मािहती समािव� आहे,ं ू ं ु ं ू ु
सरकार िकवा िनयामक अिधकाया�ना दे�याची परवानगी मी/आ�ही कपनीला देतो. �ा �यित�र� ही मािहती ��ताव अ�डरराइट करायला आिण दावे िनकालात काढायला वापरली जाईल. वर न�दणीकत केले�यां ं ृ
�माकावर/ईमेल अॅ�ेस वर क� �ीय केवायसी रिज��ी कडन एसएमएस/ईमेल �पात मािहती �ा� कर�याची मी/आ�ही परवानगी देतो.ं ू
*मी/आ�ही ��तावातील/िव�यातील नामिनद�िशत �य��/दावेदार आिण सव� डॉ�टर, हॉि�पटल, आिण मी/आ�ही काम केले�या कप�याकडन मा�या/आम�या आरो�यािवषयी, नोकरीिवषयी मािहती,ं ं ू
आता िकवा भिव�यात कधीही दावा िनकालात काढ�यासाठी, माग�याची परवानगी देतो.ं

*CAMS Rep - CAMS िवमा �ितिनधी & सेवा, NDML - NSDL डेटा मॅनेजम�ट िल., SHCIL - �टॉक होि�डग काप�रेशन ऑफ इिडया िल.., & CIRL – स��ल इ�स. रेप. िल..ं ं ं

CAMS�
c) ईआयएम�ये असलेले नाव:                                                            d) ईआयए नसेल तर त�हाला खाते उघडायचे आहे का?                                   हो�o                   नाही oु

िवमा रेपोिसटरी मधील इ-िवमा खाते (ईआयए) वाप�न त�हाला इले��ॉिनक िवमा हवा आहे का?                हो�o          नाही�oु
ईआयए अस�यास, तपशील भरा:

d. त�ही स�या गभ�वती आहात का?    होo   नाहीo   हो अस�यास, िकती आठवडे:  ु

a. त�हाला कधी �ीरोगासाठी उपचार �यावा लागला आहे का?   हो o        नाहीo       हो अस�यास, िनदान, िनदानाची तारीख, उपचाराचे तपशील �ा ु ं
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भाषेत सही असेल िकवा िनर�र अस�यास िवमाधारक/��तावक�या�चा जाहीरनामा:ं  

1.  अज� भरणाया� �यि�ने �ायचा जाहीरनामा (��ताव अज� �या भाषेत आहे �यापे�ा वेग�या भाषेत अज� भरला/सही गेली असेल तर) "मी जाहीर करतो/करते क� वरील �� मी ��तावक�या�ला पण�पणेू

   समजावन सािगतले आहेत आिण �यानी िदलेली उ�रे मी �ामािणकपणे िलिहली आहे."ू ं ं

जािहरक�या�चे नाव:   

जािहरक�या�चा प�ा:   

“मी �मािणत करतो/करते क� अज� आिण कागदप�े मला �ी/�ीमती ____________________ (नाव, पद, �यवसाय) �ानी सपण�पणे समजावन सािगतले आहें ं ू ू ं

आिण मला �ा ��तािवत कराराचे मह�व कळले आहे."
 
 
 

 
तारीख:   /  /   �या �यि�चा आयिव�मा काढ�याचा ��ताव आहे �याची सही िकवा अगठयाचा ठसाु ं ं ्

 

 

 

   /  /   
 

िवमा अिधिनयम 1938, कलम 41, वेळोवेळी बदल�यानसार:ु

िवमा अिधिनयम 1938, कलम 45, वेळोवेळी बदल�यानसार:ु

 

िनश�क वापर अवधी:ु

एज�ट/िविश� �यि�ची िशफारस
 

मी ��तावातील मािहतीब�ल चौकशी केली आिण मा�या �ान आिण िव�ासानसार ही मािहती खरी आहे. मा�या मते �या �य��साठी हा आयिव�मा आहे ितचा िवमा काढता येईल. हा ��ताव �वीकार करावा अशी मी िशफारस करतो.ु ु

 
 
 

एज�ट/िविश� �यि�ची इ�जीत सहीं      �ािधकत अिधकाया�ची सही (बीएम समान)ृ

एज�ट/िविश� �यि�चे नाव  

एज�ट/िविश� �यि� सपक�  �माक  ं ं

िविश� �यि� �माणप� �माक (िविश� �य��साठी)  ं

एज�ट/िविश� �यि� ईमेल आयडी:   

तारीख:   /          /  �थान:        

सचना: जर एज�ट �वत:चा आयिव�मा घेत असेल  तर �या�या व�र�ानी िकवा मॅनेजर पदासमान पद असले�या अिधकाया�ने ��ताव अजा�वर सही केली पािहजे, आिण िवमा कपनीला आयिव��याचा हा ��तावू ु ं ं ं ु
           �वीकार कर�याची िशफारस केली पािहजे.
*कॉप�रेट एज�ट �यावसायात एसपी �हणजे "िविश� �यि�"  

2.  ��तावकता� िनर�र असेल तर �या�या अगठया�या ठशाचे सा�ाकन अशा �यि�ने करावे जो िवमा कपनीशी सबिधत नाही आिण �याची ओळख सो�या प�तीने करता येईल, आिण हां ् ं ं ं ं
    जाहीरनामा �या �यि�ने करावा.

जािहरक�या�चे नाव   

जािहरक�या�चा प�ा

तारीख:  
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y"मी जाहीर करतो क� ��तावातील वरील सव� �� आिण मजकर मी ____ भाषेत समजावन सािगतले आहे, आिण ��तावक�या�ने ते सपण�पणे समजन �यावर अगठयाचा ठसा िदला आहे."ू ू ं ं ू ू ं ्

जािहरक�या�ची सही (इ�जीत)ं

कठलीही �य�� ��य� िकवा अ��य�पाने भारतातील मालम�ेशी िकवा आय�याशी सबिधत कोण�याही �कार�या जोिखमेसाठी एखादा िवमा उतरवन घे�यास िकवा स� ठेव�यास िकवा पन��जीवीत कर�यासु ं ं ु ं ं ू ं ु ं ु
�लोभन �हणन देय किमशनमधील कसलाही पण�त: िकवा अशत: वाटा िकवा िव�यात दश�वले�या ह��यातील वाटा मा�य करणार नाही िकवा मा�य कर�याचा ��ताव देणार नाही. तसेच िवमा खरेदी करणारी,ू ू ं ं ं ं
पन��जीिवत करणारी िकवा स� ठेवणारी कोणतीही �य�� िवमा कपनी�या मािहतीप�कात आिण त��यात िदले�या सटी �यित�र� इतर कठलीही सट �वीकार करणार नाही. या कलमातील तरतद�चे पालन नु ं ु ं ू ु ू ु
करणारी �य�� दडास पा� राहील आिण  दडाची र�कम दहा लाखापय��त अस शकते.ं ं ू

(1)  कठ�याही आयिव��या�या तारखेनतर तीन वष� पण� झा�यावर �या�या िव�� �� उभे करता येणार नाही. िव�याची तारीख �हणजे िवमा जारी केला ती तारीख, िकवा जोखीम स� झाली ती  तारीख, िकवा िवमा ु ु ं ू ं ु ं
पन��जीिवत केला ती तारीख िकवा िव�यातील रायडरची तारीख, जी नतरची असेल ती.ु ं ं
(2)  कठ�याही आयिव��याची तारीख, िकवा जोखीम स� झा�याची तारीख िकवा िवमा पन��जीिवत के�याची तारीख िकवा िव�यातील रायडरची तारीख �ातील जी नतरची असेल  �या तारखेनतर तीन वष� पण� ु ु ं ु ं ु ं ं ं ू
हो�यापव� �या�या िव�� �� उभे करता येतील. मा� �यासाठी िवमा कपनीने िवमाधारक, �याचे कायदेशीर �ितिनधी, नामिनद�िशत �य�� �ाना �ा िनण�या�या कारणाब�ल िलिखत �व�पात मािहती �ायला हवी.ू ं ं ं
(3)  उपिवभाग (2) म�ये काहीही नमद असले तरीही, जर िवमाधारकाने हे िस� केले क� चक�चे िवधान िकवा लपवलेले त�य हे िवमाधारका�या �ानानसार आिण िव�ासानसार खरे होते आिण त�यू ु ं ु ु
लपव�याचा जाणीवपव�क �य�न न�हता िकवा लपवलेले त�य िकवा चक�चे िवधान हे िवमा कपनीला मािहती होते, तर कठलीही िवमा कपनी फसवणक झाली �हणन आयिव�मा नाका� शकत नाही.ू ं ं ु ं ु ं ू ू ु
मा� िवमा धारकाचा म�य झा�यास व फसवणक झा�यास, �याचे खडन कर�याची जबाबदारी ही लाभाथ�ची असते.ृ ू ू ं ं
(4)  कठ�याही आयिव��याची तारीख, िकवा जोखीम स� झा�याची तारीख िकवा िवमा पन��जीिवत के�याची तारीख िकवा िव�यातील रायडरची तारीख �ातील जी नतरची असेल �या तारखेनतर तीन वष� पण� हो�यापव�ु ु ं ु ं ु ं ं ं ू ू
िवमाधारका�या अपेि�त आय�याशी सबिधत कठलेही िवधान िकवा त�य ��तावात िकवा िवमा पन��जीिवत कर�यासाठी, रायडर जारी कर�यासाठी वापरले�या इतर कागदप�ात लपवलेु ं ं ु ं ं ु
 गेले तर �या�या िव�� �� उभे करता येतील. मा� �यासाठी िवमा कपनीने िवमाधारक, �याचे कायदेशीर �ितिनधी, नामिनद�िशत �य�� �ाना �ा िनण�या�या कारणाब�ल िलिखत �व�पात मािहती �ायला हवी.ं ं ं
चक�चे िवधान िकवा त�य लपवले �हणन िवमा र� केला (फसवणक �हणन नाही), तर र� कर�या�या तारखेपय�त भरलेले सव� ह�े हे िवमाधारकाला, �या�या कायदेशीर �ितिनधीला िकवा नामिनद�िशत �यि�लाु ं ू ू ू ं
र� कर�या�या 90 िदवसा�या आत परत केले पािहजें
(5)  िवमा कपनी कठ�याही वेळी, �याना ह�क असेल तर, वयाचा दाखला माग शकते, आिण नतर जर असे िस� झाले क� ��तावात िवमा धारकाचे वय चक�चे िलिहले होते व प�रणामत: िव�या�या अटीं ु ं ू ं ु
आिण शत� बदल�या तर �याला िव�यासबधी �� उभे केले असे धरले जाणार नाही.ं ं

िवमा डॉ�यम�ट �ा� झा�यानतर िव�या�या अटी आिण शत�चे पनरावलोकन कर�यासाठी िवमाधारकाला १५ िदवस िदले जातील. जर िवमाधारक कठ�याही अटी िकवा शत�शी सहमत नसेल तर �या�या असहमतीचे कारणु ं ु ु ं
सागन तो िवमा र� क� शकतो. यिलप योजनेत-िवमाधारकाला िकमान न वाटलेला ह�ा अिधक यिनट र� के�याचे श�क अिधक र� कर�या�या तारखेला असलेले फड म�य वजा िवमा धारका�या वै�क�य चाचणीसाठीं ू ु ू ु ं ू
कपनीने केलेला खच� आिण म�ाक श�क एवढी र�कम िदली जाईल. इतर योजना -िवमाधारकाला �याने भरलेला ह�ा परत िमळेल, पण �यातन िवमा अवधीचा ह�ा, िवमा धारका�या वै�क�य चाचणीसाठी कपनीने केलेलां ु ं ु ू ं
खच� आिण म�ाक श�क वजा केले जाईल.ु ं ु
* 30 िदवस, जर िड�ट�स माक� िटग वाप�न �ाहक िमळाला असेल तर (ईमेल, टेिलफोन, व वैयि�क सपका��यित�र� इतर प�तीने सपक�  साधन िव�� �हणजे िडसट�स माक� िटग)ं ं ं ू ं
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