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Proposal No. Group Care Scheme / ��તાવ સં�યા �ુપ કેર �કીમ.................................................................

For Office Use Only / મા� ઓ�ફસના ઉપયોગ માટે

Intermediary Details / મ�ય�થ િવગતો

Booking Account Code /     Booking Account Name /
બુ�કંગ એકાઉ�ટ કોડઃ     બુ�કંગ એકાઉ�ટ નામઃ       

Partner RM Code /      Partner Branch Code :     
ભાગીદાર આરએમ કોડઃ     ભાગીદાર શાખા કોડઃ

Customer ID / �ાહક આઇડીઃ

Application Form - ‘GROUP CARE SCHEME’ /અર� પ�ક –  '�ુપ કેર �કીમ'
(Group Scheme for members of Samagra Jain Shwetambar Murtipujak Tapagachh Shree Mahasangh)/

(સમ� જૈન �વેતાંબર મૂ�ત�પૂજક તપગછ �ી મહાસંઘના સ�યો માટેની �ુપ �કીમ)

  Mr. / �ીમાન  Ms. / �ીમતી   Gender / �િતઃ            M / પુ�ષ                   F/ ��ી

Name / નામ : 

   (First Name) / (�થમ નામ)      (Last Name)/ (આખરી નામ)

Address / સરનામ ુ : 

        Landmark/ િસમાિચ�નઃ

City / શહેર  :       State / રા�ય:     

Pin Code / િપનકોડ:   Date of Birth / જ�મ તારીખ:                  /                 /                                 (DD/MM/YYYY) 

Marital Status / વૈવાિહક િ�થિત: :            Single / અપ�રિણત Married / પ�રિણત

Landline / લે�ડલાઇન:           -      Mobile / मोबाइल  :    

E-mail / ઇ-મેઇલ :  

PAN / પાન :           (Mandatory for premium above ̀ 49,999) / (`49,999 થી વધુનાં િ�િમય�સ માટે ફરિજયાત)  

Nationality / રા�ીયતા : 

Mother’s Maiden Name  / 
માતાનું લ�ન પહેલાનું નામઃ

Occupation/�યવસાય: 

Proposer Details / ��તાવ કરનારની િવગતો

Policy Details / પોલિસીની વિગતો

Sum Insured (Group Care Scheme) / વીમાકૃ� રકમ (�ુપ કેર �કીમ)  :      Tenure : 1 Year / અવિધઃ 1 વષ�

  Name / નામ   Group Care Date of Birth /   Gender /  Height & Weight/      Relation  ship              
      Scheme /   જ�મ તારીખ  �િત  �ચાઇ અને વજન      with Proposer / ��તાવ 

      �ુપ કેર �કીમ       કરનારી �યિ�ત સાથનેો સબંધં

Insured 1 / વીમાકૃ� 1:      (DD/MM/YY)    M/પુ�ષ           F/ ��ી

Details of the Person to be Insured (Including Proposer) / વીમો મેળવનારી �યિ�તની િવગતો (��તાવ કરનાર �યિ�ત સિહત)

cms kgs

cms kgs

cms kgs

cms kgs

Insured 2 / વીમાકૃ� 2:      (DD/MM/YY)    M/પુ�ષ           F/ ��ી

Insured 3  / વીમાકૃ� 3:      (DD/MM/YY)    M/પુ�ષ           F/ ��ી

Insured 4 / / વીમાકૃ� 4:      (DD/MM/YY)    M/પુ�ષ           F/ ��ી

પાનુ ં1Religare Health Insurance Company Limited
Registered Office: 5th Floor, 19 Chawla House, Nehru Place, New Delhi-110019    Corresp. Office: Vipul Tech Square, Tower C, 3rd Floor, Golf Course Rd., Sec-43, Gurugram-122009 (Haryana)
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Name / નામ : 

Date of Birth / જ�મનું �થળ:                 /                 /        Relationship with Proposer  / ��તાવ કરનાર સાથેનો સંબંધ:         (DD/MM/YYYY)

Appointee name /એપોઇ�ટીનું નામ:      Mr. / �ીમાન     Ms. / �ીમતી

Appointee DOB / એપોઇ�ટીની જ�મ તારીખ:               /                 /  (Only where the Nominee is of Age 18 years or less) / (નોિમની ૧૮ વષ � ક ેતથેી ઓછી �મરના હોય મા� એવા �ક�સામા)ં                   (DD/MM/YYYY)

In event of the death of the proposer any payment due under the policy shall become payable to the Nominee proposed in this form. The receipt of the proceeds by the Nominee would be sufficient discharge to the Company. / 
��તાવ કરનારનાં મ�ૃ યનુ ા �ક�સામાં પોિલસી હઠે ળની કોઇ ચકુવણી આ પ�કમાં ��તાવ કરલે ા નોિમનીને ચકુવવા પા� બનશ.ે  નોિમની �વારા લાભની �ાિ�તની પહ�ચ કપંની માટે �ડ�ચાજ� કરવા પરૂ તા છે.

Nominee Details / નોિમનીની િવગતો



Premium Payment Information / િ�િમયમની ચુકવણીની માિહતી

Payment By/     Cheque/Demand Draft/Card (Strike out whichever is not applicable)/  Cheque/Demand Draft No./Transaction ID /    
ચુકવણી કરનારઃ   ચેક/�ડમા�ડ �ા�ટ/ કાડ� (જે કોઇ લાગુ ન હોય તેને ચેકી નાંખો)   ચેક/�ડમા�ડ �ા�ટ/ �ા�ઝે�શન આઇડીઃ  

Date / તારીખ :                  /                 /                                    Amount/ રકમ  (`) : _________________ (DD/MM/YYYY)

Premium Amount/ િ�િમયમની રકમ  (`) : _________________

Bank Name/ બ�કનું નામ   :      Sources of Funds / નાણાંના ��ોત  :   Salary / પગાર  કારોબાર  

          Others (if others, please specify)/ અ�ય (જો અ�ય હોય તો કૃપા કરીને �પ� કરો)__________

In case of payment through Cheque/Demand Draft, the instrument should be drawn in favour of “Religare Health Insurance Company Ltd.” / 
ચેક/�ડમા�ડ �ા�ટ મારફતે ચુકવણીના �ક�સામાં જે તે સાધનને ના પ�માં બનાવવાનો રહેશે.“રેિલગેર હે�થ ઇ��યોર�સ કંપની િલિમટેડ”

Medical/Lifestyle Related Information  / મે�ડકલ/ �વનશૈલીને લગતી માિહતી

Particulars / િવગતો     Insured 1/વીમાકૃ� 1 Insured 2/વીમાકૃ� 2  Insured 3/વીમાકૃ� 3 Insured 4/વીમાકૃ� 4

Does any proposed insured currently or in past Diagnosed / Suffered / Treated / 
Taken Medication for any of the following conditions: If yes, please provide details in 
the additional information section below / શ ંુકોઇ ��તાિવત વીમાક�ૃ �યિ�તએ હાલમા ં
અથવા ભતૂકાળમા ંનીચનેી કોઇ સમ�યાન ંુિનદાન કય ુ� છે / તનેાથી િપડાયા છે / તનેી સારવાર/ ઉપચાર 
કય� છેઃ જો હા તો કપૃા કરીન ેનીચ ેઆપલેા વધારાની માિહતીના િવભાગમા ંિવગતો પરૂી પાડોઃ

1. Cancer, tumor, polyp or cyst / ક�ેસર, �યમુર, પોિલપ અથવા િસ�ટ

2. Any heart disease or disorder, chest pain or discomfort, irregular
heartbeats, palpatations or heart murmur / કોઇ પણ �દયનો રોગ અથવા િવકાર, છાિતમા ં
દુઃખાવો અથવા અ�વ�થતા, �દયના અિનયિમત ધબકારા, �પદંન અથવા �દયની અસમા�ય �વિન

3. Hypertension / High Blood Pressure(BP)/ High Cholestrol / હાઇપરટ�ેશન / હાઇ 
�લડ �શેર (બીપી) / �ચું કોલ�ે�ોલ

4. Asthma / Tuberculosis (TB) / COPD/ Pleural effusion / Bronchitis /
Emphysema or any other disease of Lungs, Pleura and airway or 
Respiratory disease ? / અ�થમા / �યબુર�યલુોિસસ (ટીબી) / સીઓપીડી / �લરુલ ઇ�યઝુન / 
�ો�કાઇ�ટસ / ઇિ�ફસમેા અથવા ફફેસા,ં �લરુા અન ે�વસનમાગ� ક ે�વસનત�ંના કોઇ રોગ ?

5. Thyroid disease / Cushing's disease / Parathyroid Disease / Addison's
disease / Pitutiary tumo r/ disease or any other disorder of Endocrine
system ? / થાઇરોઇડ રોગ / �ય�ુશ�ંસ �ડિઝઝ / પરેાથાઇરોઇડ રોગ / એ�ડસ�સ �ડિઝઝ / 
િપ�ય�ુટઅરી �યમુર / રોગ અથવા એ�ડો��નિેસ�ટમનો કોઇ િવકાર ?

6. Diabetes Mellitus / High Blood Sugar / Diabetes on Insulin or
medication / ઇ��યિુલન અથવા ઉપચાર પર ડાયાિબ�ટસ મિેલટસ / હાઇ �લડ શગુર / ડાયાિબ�ટસ

7. Motor Neuron Disease / Muscular dystrophies / Myasthnia Gravis or
any other disease of Neuromuscular system (muscles and/or nervous
system) / મોટર �યરુોન રોગ / મ��યલુર ડાય��ો�ફસ / માયાિ��નયા �િેવસ અથવા 
�યરુોમ��યલુર િસ�ટમના અ�ય કોઇ રો (�નાયઓુ અન/ેઅથવા મ��ત�ં)

8. Stroke / Paralysis / Transient Ischemic Attack / Multiple Sclerosis /
Epilepsy / Mental-Psychiatric illne ss/ Parkinsonism / Alzeihmer's /
Depression / Dementia or any other disease of Brain and Nervous System? 
/��ોક / પરેાિલિસસ / �ાિ�ઝઅ�ટ ઇ�કિેમક એટકે / મિ�ટપલ ��લરેોિસસ / એિપલ�ેસી / 
મ�ેટલ-સાઇ�કઆ��ક િબમારી / પા�ક�� સિનઝમ / અ�ઝેઇમસ� / �ડ�શેન/ �ડમિે�શયા અથવા 
મગજ કે મ��ત�ંના અ�ય કોઇ રોગ ?

9. Cirrhosis / Hepatitis / Wilson's disease / Pancreatitis / Liver disease /
Crohn's disease / Ulcerative Colitis / Piles or any other disease of
Mouth, Esophagus, Liver, Gall bladder, Stomach or Intestines or any
other part of Digestive System? / �કહ�િસસ / હપે�ેટ�ટસ/ િવ�સ�સ રોગ / પિે��આ�ટ�ટસ / 
યક�ૃના રોગ / �ોહ�સ �ડિઝઝ/ અ�સર�ેટવ કોિલ�ટસ / મસા અથવા મ�, અ�નનળી, યક�ૃ, 
િપ�ાશય, પટે અથવા આતંરડા અથવા પાચનત�ંના અ�ય કોઇ ભાગનો અ�ય રોગ ?

10. Kidney Stones/ Renal Failure/ Dialysis / Chronic Kidney Disease/
Prostate Disease or any other disease of Kidney, Urinary Tract or
reproductive organs? / �કડનીમા ંપથરી / રનેલ ફ�ેયોર / ડાયાિલિસસ / �કડનીનો લાબંા વખતથી રોગ / 
�ો�ટટેનો રોગ અથવા �કડની, મ�ૂાશયના માગ �અથવા �જનનત�ંના અગંોનો અ�ય કોઇ રોગ ?

11. HIV/SLE / Arthiritis / Scleroderma / Psoriasis / bleeding or clotting
disorders or any other diseases of Blood, Bone marrow/ Immunity or Skin. / 
એચાઇવી/એસએલવી /આથર� ાઇ�ટસ / ��લરેોડમા/�  સોરાઇિસસ/ ર�ત��ાવ અથવા ર�ત ગઠંાઇ 
જવાનો િવકાર અથવા ર�ત, બોન મરેો / રોગ�િતકાર ત�ં અથવા �વચાના અ�ય કોઇ રોગ.

12. Disease or disorder of eye, ear, nose or throat (except any sight related
problems corrected by prescription lenses)? / આખં, કાન, નાક અથવા ગળાના રોગ 
અથવા િવકાર (સચૂવલેા લ�ેસ �વારા સધુારલેી આખંની �િ�ન ેલગતી કોઇ સમ�યા િસવાય) ?

13. Smoke, consume alcohol, or chew tobacco, ghutka or paan or use any
recreational drugs? If 'Yes' then please provide the frequency & amount
consumed / ધ�ુપાન, આ�કોહોલન ંુસવેન, તમાક,ુ ગટુખા ક ેપાનના સવેન ક ેકોઇ �ર��એ�શનલ ��સનો 
ઉપયોગ ? જો 'હા' તો કપૃા કરીન કેટેલી વખત અન કેટેલા �માણમા સંવેન કરો છો તનેી િવગત પરૂી પાડો.

14. Any other disease / health adversity / injury/ condition / treatment not
mentioned above? / ઉપર ઉ�લેખ કરવામાં ન આ�યા હોય એવા અ�ય કોઇ રોગ / 
આરો�યની �િતકૂળતા / ઇ� /સમ�યા / સારવાર ?

15. Has any of the Proposed to be Insured been hospitalized / recommended  
to take investigations / medication or has been under any prolonged  
treatment / undergone surgery for any illness / injury other than for  
childbirth / minor injuries? / વીમા માટે ��તાવ કરનારી કોઇ �યિ�તને શું 
હોિ�પટલમાં દાખલ કરવામાં આવી છે / તપાસ કે ઉપચારની ભલામણ કરવામાં આવી છે 
કે તેઓ લાંબા વખતથી સારવાર લઈ રહી છે કે બાળકનાં જ�મ/નાની ઇ�ઓ િસવાય 
અ�ય કોઇ િબમારી કે ઇ� માટે સજ�રીમાંથી પસાર થઈ છે ?

Note: The Company shall reject Your proposal and refund the premium amount (after deducting cost of medical tests, if any) in case of incompleteness or any discrepancy highlighted or any other reason./ 
ન�ધઃ અધરૂી િવગતો અથવા અ�ય કોઇ અસગંતતા કે અ�ય કોઇ કારણોના �ક�સામાં કપંની તમારી દરખા�તને નામજૂંર કરશે અને િ�િમયમની રકમ (જો કોઇ મ�ેડકલ ખચ� હશે તો તનેા કપાત બાદ) પરત કરશ.ે
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a.   I hereby declare, on my behalf and on behalf of all persons proposed to be insured, that the above statements, answers and / or particulars given by me are true and complete in all
 respects to the best of my knowledge and that I am authorized to propose on behalf of these other persons. / હંુ અહ� ઘોિષત ક�ં છંુ કે મારા પ�ે અને ��તાિવત તમામ વીમાકૃ� �યિ�તઓના પ�ે ઉપર જણાવેલા 
િનવેદનો, ઉ�રો અને/ અથવા મારા �વારા આપવામાં આવેલી િવગતો મારા �ે� �ાન �માણે તમામ પાસાઓમાં સાચી અને સંપૂણ� છે અને હંુ આ તમામ લોકોના પ�ે ��તાવ કરવા માટે અિધકૃ� છંુ.

b. I understand that the information provided by me will form the basis of the insurance policy, is subject to the Board approved underwriting policy of the insurer and that the policy will
 come into force only after full payment of the premium chargeable. / હંુ સમજંુ છંુ કે મારા �વારા પૂરી પાડવામાં આવેલી િવગત વીમા પોિલસીનો આધાર સજ�શે, જે બોડ� �વારા મંજૂરી પામેલી વીમા કંપનીની અ�ડરરાઇ�ટંગ 
પોિલસીને આિધન છે અને પોિલસી લાગુ થવા પા� િ�િમયમની સંપૂણ� ચુકવણી બાદ જ અમલમાં આવશે.

c. I further declare that I will notify in writing any change occurring in the occupation or general health of the life to be insured / proposer after the proposal has been submitted but
 before communication of the risk acceptance by the company. / હંુ વધુમાં ઘોિષત ક�ં છંુ કે હંુ ��તાવ સુપરત કયા� પછી, પરંતુ કંપની �વારા જોખમની �વીકૃિ�ના સંવાદ પહેલા વીમો લેનાર/ ��તાવ કરનારના �યવસાય અથવા 
સામા�ય આરો�યમાં થયેલા કોઇ ફેરફાર િવશે લેિખતમાં �ણ કરીશ.

d. I declare that I consent to the company seeking medical information from any doctor or hospital who / which at any time has attended on the person to be insured/ proposer or from
 any past or present employer concerning anything which affects the physical or mental health of the person to be insured / proposer and seeking information from any Insurer to
 whom an application for insurance on the person to be insured / proposer has been made for the purpose of underwriting the proposal and / or claim settlement. / હંુ ઘોિષત ક�ં છંુ કે વીમો મેળવનારી 
�યિ�ત/��તાવ કરનાર �યિ�ત કોઇ ડો�ટર અથવા હોિ�પટલ જેમની/જેની પાસે હાજર થઈ હોય તેમની પાસેથી તે �યિ�ત અંગેની મે�ડકલ માિહતી અથવા ભૂતકાળ અથવા �વત�માન રોજગારીદાતા પાસેથી એવી કોઇ ઘટના કે જેનાથી 
વીમો મેળવનારી �યિ�ત/ ��તાવ કરનારી �યિ�તના શારી�રક અથવા માનિસક આરો�યને અસર થઈ હોય તે અંગેની માિહતી અને કોઇ પણ વીમા કંપની જેમની સમ� ��તાવનાં અ�ડરરાઇ�ટંગના ઉ�ેશ માટે અને / અથવા દાવાની પતાવટ 
માટે વીમા મેળવનારી �યિ�ત/ ��તાવ કરનારી �યિ�ત અંગેની વીમા માટે અર� કરી હોય એ અંગેની માિહતી મેળવવાની હંુ કંપનીને સંમિ� આપું છંુ.

e. I authorize the company to share information pertaining to my proposal including the medical records of the Insured/ Proposer for the sole purpose of underwriting the proposal and /
 or claims settlement and with any Governmental and / or Regulatory authority. / હંુ કંપનીને કોઇ પણ સરકારી અને / અથવા િનયમનકારી સ�ાિધકારી સાથે  ��તાવને અ�ડરરાઇટ કરવા અને / અથવા દાવાની પતાવટના 
એક મા� ઉ�ેશ માટે વીમો મેળવનારી /��તાવ કરનાર �યિ�તના મે�ડકલ રેકો�સ� સિહત મારા ��તાવને લગતી માિહતીની આપ-લે કરવા માટેનો અિધકાર આપું છંુ.

Date / તારીખ:                  /                 /       Signature of the Proposer/��તાવ કરનારના હ�તા�ર   :______________________________________  (DD/MM/YYYY)

Place/�થળ:                   (On behalf of all the persons to be insured under the Policy) / (પોિલસી હેઠળ વીમો મેળવનાર તમામ �યિ�તઓના પ�ે)

Declaration / ઘોષણા

Please fill the following details with respect to health insurance proposals/policies with the Company or any other insurance companies / 
કૃપા કરીને કંપની અથવા અ�ય કોઇ વીમા કંપનીઓના હે�થ ઇ��યોર�સના ��તાવ/પોિલસીઓને લગતી નીચેની િવગતો ભરો

Have any of the person(s) to be insured ever filed a claim with their 
current/previous insurer? If Yes, please provide details on a separate sheet 
/શું વીમો મેળવનારી કોઇ �યિ�ત(ઓ)એ તેમની �વત�માન/અગાઉની વીમા કંપની સમ� 
�યારેય દાવો ફાઇલ કય� છે ? જો હા તો કૃપા કરીને એક અલગ શીટ પર િવગતો પૂરી પાડો

Has any of your proposal(s) for Health insurance been declined, 
cancelled, charged a higher premium or issued with special condition(s)? 
/શું તમારા હે�થ ઇ��યોર�સ માટેના ��તાવ(વો)નો ઇ�કાર, રદ કરવામાં, �ચા 
િ�િમયમની માગણી કે િવશેષ શરત(તો) સાથે �રી કરવામાં આ�યો હતો ? 

Is any of the person(s) proposed for insurance covered under any other 
health insurance policy with the Company? / શું કોઇ �યિ�ત(ઓ)એ કપંનીની 
અ�ય કોઇ હ�ેથ ઇ��યોર�સ પોિલસી હઠેળ આવરલેા વીમા માટે ��તાવ કય� છે ?

    Details / િવગતો   Insured 1/ વીમાકૃ� 1 Insured 2 / વીમાકૃ� 2 Insured 3/વીમાકૃ� 3 Insured 4 / વીમાકૃ� 4

Y N

Details of Previous or Existing Health Insurance/ અગાઉના અથવા �વત�માન હે�થ ઇ��યોર�સની િવગતો

Y N

Y N

Y N Y N Y N

Y N Y N Y N

Y N Y N Y N
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