Critical Illness Claim Form
సంక్టమయిన వయాధి దావయ ఫయర్ం
POLICY NUMBER / పయలసీ నెంబర్ు
Important instructions:
ముఖ్ామన
ై దో హదములు:









The submission of the filled-up claim form, along with the required mandatory documents, is not to be construed as an admission of liabilities of
our Company under the policy. No agent/intermediary has been or is authorized to admit any liabilities on behalf of the Company.
అవసర్మనట తపస్ట సఫయ పమేరయలతో ముటు పూఫయంచిన టెకే వయర్ం యొక్క సమర్పణ ములసీ కంద మా క్ంపెనీ అర్హతర్ు అనుమతిగయ భావంచక్ూడదు. ఎవరెనహ ా
ఏజెంట / మధసీవఫయా క క్ంపెనీ తర్దాన ఎటువంటి అర్హతలను అనుమతించటాఫక అధికయర్ం మదు.

Early submission of this form along with the required mandatory documents, as provided below, will enable us to process your claim faster. PNB
MetLife shall not be responsible for any delay in the processing of the claim on account of submission of incomplete claim form and/or nonsubmission of the mandatory documents.
దిపయవ ఇచిిన అవసర్మనట తపప్ట సఫయ పమేరయలతో ముటు ఈవయర్ం యొక్క శీఘరయ సమర్ణఞి మీ టెకేను వేగంగయ మురయదో లు ర్యడాఫక మార్ు సహాయపడుత ంది.
పిఎన్బి మట లెఫ్ట అసంపూఫయా టెకే ర్ం మఫయమ / మటె తపస్ట సఫయ పమేరయహా వర్యఫ పక్ష్యామే టెకే మురయదో లుాక్హాపయ ఆలససీకయనర్ు ద్దసీత వహంచదు.
This form is to be filled in completely in BLOCK letters.
ఈ ఫయరయన్ని పూరిిగయ బాాక్ లెటర్స్ లో న్నంపయలి.

Please Counter-sign where amendments/alterations are made in the form.
దయర్ససి వయర్ర్ా సవర్ణహా / మార్ులడ ను ర్ససిన చోట ధుు వీక్ర్ణ సంతక్ం ర్యండి.

Witness signature of a Gazetted Officer/Notary Public/Magistrate or Person of local standing is mandatory.
గెజిటెడ ఆఫీసర్స / నోటరీ పబిా క్ / మేజిసేటట మటె స్యటఫక్ అధికయఫయ యొక్క స్యక్ష్ి సంతక్ం తపస్ట సఫయ.

Forms & all requirements to be submitted at the nearest branch office of PNB MetLife or the address mentioned above.
పమేరయహా మరియు అఫి అవసర్మన్ పమేరయహా పిఎన్బి. మట లెఫ్ట యొక్క సమీప శయఖ్ కయరయసీలయంయ మటె పెనట పేరకకని చిర్ునామాాసమఫయరిడచాలి.

Section A: DETAILS OF THE LIFE INSURED
వభాగం A: భీమా సభుయి యొక్క్ వవరయలు
Name: ______________________________________________________________________ Age:
పేర్ు: _________________________________________________________________ వయసు:
Address (Current Residential Address):
చిర్ునామా (పుసి ుత న్నవయస చిర్ునామా):
City ____________________________ Pin Code ___________________________ State
సిటీ ____________________________ పిన్ కోడ ___________________________ రయష్టట ంర
Contact Number: Landline ___________________________________ /Mobile
సంపుదింపు నెంబర్ు: లాాండలెైన్ _________________________________ /మొబైల్
E-mail Address: __________________ PAN No./ Form 60: __________________*Aadhaar No:
ఇ-మయిల్ చిర్ునామా: _____________ పయన్ నెంబర్ు./ఫయర్ం 60: ______________ *ఆధార్స నం:

X

X

X

X

X

X

X

X

*Only last 4 digits to be mentioned.
*కేవలం చివరి 4 అంకెలు మాతుమే తెలపయలి.
Section B: MEDICAL HISTORY OF LIFE INSURED
వభాగం B: జీవత బీమా చేసన
ి వెద
ై ా చరితు
Name of Illness/Disease/Injury Sustained:
అసాసథ త/వయాధి యొక్క పేర్ు/గయయం తగిలిన వయర్ు:
Symptoms:
లక్షణాలు:

Duration of symptoms: __________________________ Date of Diagnosis:
లక్షణాల వావధి: ________________________________ రోగ న్నరయార్ణ తేది:
When were these symptoms first evident/occurred:
ఎపుఫ్ుట ఈ లక్స్యపలు మొదటి స్యరి సష్టట టిినట ది/సంభవంచింది:

Date and Time of Admission _______________________ Date and Time of Discharge
పరేాశ తేదీ మరియు సమయం _______________________ డిశయాచిజ తేదీ మరియు సమయం
Name of hospital:
ఆసుపతిర్స పేర్ు:

Have you ever had the similar condition in past:  Yes  No (If “yes,” provide details)
మీర్ు ఎపుపెా లనాగతములో ఇలాంటి పరిసిదహ న్న
ి క్లిగి ఉనానాు:  అవును  కయదు ("అవును," అయితే వవరయలను తెలియచేయండి

Version 3.3 / Jan’20 / వెర్షన్ 3.3 / జనవరి 20
Page 1 of 4 / పేజీ 4 యొక్క 1

Nature of Illness and Habits
అనారోగాం మరియు అలవయటా సాభావం

 Hypertension

 Diabetes

ర్క్ి పో టు

మధుమేహం

Date of diagnosis of Illness
అనారోగాం న్నరయార్ణ తేదీ

 Asthma

 IHD

అసి మ

ఐ హ్ డీ

 Malignancy
మాలిగయినీ్

Other……………………………………
ఇతర్ ……………………………………

 Smoking

 Alcohol

ధూమపయనం

ఆలకహాల్

 Tobacco

 Drugs

పొ గయక్ు

డగు

If yes, Duration of Consumption______________________________________ & Quantity Consumed______________________________________
అవును అయితే వన్నయోగం యొక్క వావధి ________________________________ మరియు పరిమాణం వన్నయోగించబడుత ంది _______________________
Information about the Critical Illness (Please tick the illness diagnosed)
సంక్టమయిన వయాధి గురించి సమాచార్ం (దయచేసి అనారోగాం న్నరయారిసి ుంది)

 Heart attack
గుండె నొపిప

 Stroke
గుండె పో టు

 Blindness
అంధతాం

 End Stage Liver Disease
లివర్స జబుు అంతిమ దశ

 Angioplasty
యాంజియోపయాసీట

 Cancer
కయాన్ర్స

 Apallic Syndrome
అపో లిక్ సిండోు మ

 Brain Surgery
బయి
ు న్ సర్జరీ

 Heart Valve Surgery
గుండె వయల్ా సర్జరీ

 Major Organ Transplant
పుధాన అవయవ మారిపడి

 Aplastic Anemia

 Cardiomyopathy

అపయాసిటక్ ర్క్ి హీనత

కయరిడయోమయోపతి

 Parkinson’s Disease
పయరికన్న్్ జబుు

 Primary Pulmonary Hypertension
పయుధమిక్ ఊపిరితితి ల ర్క్ి పో టు

 Motor Neuron Disease
మోటార్స నూారయన్ వయాధి

 Poliomyelitis
పో లియో

 Muscular Dystrophy
క్ండరయల బలహీనత

 Medullary Cystic Disease
మడలా రీ సిసట క్
ి వయాధి

 Kidney Failure

 Alzheimer’s Disease

కడీి వెైఫలాం

అలాజయిమర్స వయాధి

 Major Burns
ఎక్ుకవగయ కయలిన గయయాలు

 Loss of Independent Existence
సాతంతు ఉన్నక యొక్క నష్టట ం

 Terminal Illness
వెైదాము లేన్న రోగము

 CABG (Coronary Artery Bypass Surgery)
సి ఏ బి జి (కొరోనరీ ఆర్టరీ బైపయస్ సర్జరీ)

 Benign Brain Tumor
బన్నన్ బయి
ు న్ టయామర్స

 Coma
కోమా

 Major Head Trauma
పెదద తల గయయం

 Paralysis
పక్షవయతం

 Deafness
చెవుడు

 SLE with Lupus Nephritis
లూాపస్ నెఫిుటిస్ి ో స్ ల్ ఈ

 Multiple Sclerosis
మలిటపుల్ సేలేరోసిస్

 Loss of Speech
వయక్ుక కోలోపవడం

 Surgery to Aorta
మహాధమన్న సర్జరీ

 Loss of Limbs
అవయవయల నష్టట ంÖ

 Chronic Lung Disease
దీర్క
ఘ యలిక్ ఊపిరితితి ల వయాధి

Section C: PAYMENT – NEFT
వభాగం C: చెలిాంపు - నెఫ్ట
Bank Account no:
బాాంక్ ఖ్ాతా సంఖ్ా:
Name of bank:
బాాంక్ పేర్ు:
IFSC code:
IFSC కోడ:
Section D: DECLARATION & AUTHORIZATION
వభాగం D: పర్క్టన మరియు అధికయర్పతర్ర్స
I do hereby declare that all the above statements are true and complete and that nothing has been suppressed or with - held from my side. I understand
that in furnishing claim form PNB MetLife has not admitted liability or waived any of its rights under the policy. I hereby authorize the physician or
hospital who has attended upon or examined or treated me for any ailment or illness to divulge any knowledge or information or furnish the records
regarding my state of health which he/they may have acquired whether before or after the policy was issued by PNB MetLife.
పెైన పేరకకని అన్ని పుక్టనలు క్ూడా సతామా మరియు సంపూర్ణమా అన్న నేను ఇందుమూలంగయ పుక్టిసి ునాిను మరియు నా వెైపు నుంచి ఏదీ క్ూడా అణఞచివేయబడింది
లేదా న్నర్ాహంచలేదు. కెాయిం ఫయర్ంఫయర్ంలో పి ఎన్ బి మట లెైఫ బాధాత వహంచదు లేదా పయలసీ కంద దాన్న యొక్క ఏదెైనా హక్ుకలను ర్దుద చేయలేదన్న అర్థం చేసుకోండి.
పిఎన్ బి మట లెైఫ దాారయ పయలసీ జారీ చేసిన తర్ువయత లేదా తర్ువయత అతడు/ఆమ కొనుగోలు చేసిన నా ఆరోగా సిథతిక సంబంధించిన రికయర్ుడలను లేదా ఏదెైనా అసాసథ త
లేదా అసాసథ తను క్లిగి ఉని లేదా పరీక్ష్ించిన లేదా చికత్ చేసిన వెైదుాడు లేదా ఆసుపతిుక నేను ఇందుమూలంగయ అధికయర్ం ఇసుినాిను.
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I/We he reby further consent, and authorize, PNB MetLife to use and disclose any of the personal and sensitive information of mine/our collected or
available with PNB MetLife (whether contained in this statement or obtained otherwise) which may include KYC documents to any individual /
organisation / entity associated or affiliated with or engaged by PNB MetLife, including reinsurers, claim investigative agencies, vendors and industry
association / federations, for the purpose of pro- cessing this claim and/or for providing subsequent service.
పిఎన్ బి మట లెైఫ (ఈ సేటట మంట లేదా ఏదెైనా పొ ందబడడ ) యొక్క ఏదెైనా వాకి గత/సంసథ /సంసథ క్ు కె వెై సి డాక్ుామంట లు చేర్ివచుి మరియు పి ఎన్ బి మట లెైఫ క్ు
అనుబంధంగయ ఉని లేదా అస్ో సియిేట అయిన నా/మా దాారయ సేక్రించిన లేదా లభాం అవుత ని ఏదెైనా వాకి గతమైన మరియు సున్నితమైన సమాచారయన్ని
ఉపయోగించడాన్నక మరియు వెలాడించేందుక్ు పిఎన్ బి మట లెైఫ న్న నేను/మేం ఇందుమూలంగయ ధృవీక్రిసి ునాిం. ఈ కెాయిం పయుసెసింగ్ కొర్క్ు మరియు/లేదా అందించడం
కొర్క్ు రీన్ర్జర్ా ు, కెాయిం పరిశోధనాతిక్ ఏజెనీ్లు, వెండర్స లు మరియు ఇండసీట ర అస్ో సియిేష్టన్/ఫెడరేష్టను
ా సహా తదుపరి సేవలు.
Signature/Left Thumb impression _______________________________________________________ Date ___________________________________
దావయదార్ుడు/నామినీ యొక్క సంతక్ం/ఎడమ _______________________________________________ తేదీ ____________________________________
Declaration by the person filling in the Critical Illness Claim form. (in case the Critical Illness Claim form is filled up / signed in a language different
from that of application form)
దావయ పతుంలో న్నంపుత ని వాకి దాారయ పుక్టన. (ఈ దావయ పతుము, దర్ఖ్ాసుి పతుంలో గల భాష్ట కయక్ుండా ఇతర్ భాష్టలో న్నంపబడుత ని/సంతక్ం చేయబడుత ని
సందర్భంలో)
I hereby declare that I have fully explained the contents of the Critical Illness Claim form to the claimant in the language understood by him/her. The
same have been fully understood by him/her and the replies have been recorded as per the information provided by the claimant and the replies have
been read out to, fully understood and confirmed the claimant.
నేను ఈ కా ష్టటమైన జబుుల దావయ పతుంలో ఉని వష్టయాలను దావయదార్ున్నక అర్థమయిేా భాష్టలో అతన్నక/ఆమక్ు పూరిిగయ వవరించానన్న ఇందుమూలముగయ పుక్టిసి ునాిను.
దీన్నన్న, అతన్న/ఆమ పూరిిగయ అర్థం చేసుక్ునాిర్ు మరియు దావయదార్ుడు అందించిన సమాచార్ం పుకయర్ం జవయబులు రికయర్ుడ చేయబడాడయి మరియు ఆ జవయబులు తిరిగి
చదవబడాడయి మరియు అవనీి దావయదార్ున్న దాారయ పూరిిగయ అర్థం చేసుకోబడి ధృవీక్రించబడాడయి.
The content of the form and document have been fully explained to me and that I have fully understood the content mentioned herein and its significance
for the proposed Claim
ఈ ఫయర్ం మరియు పతుంలోన్న వష్టయాలు నాక్ు పూరిిగయ వవరించబడినవ మరియు ఇక్కడ తెలిపిన వష్టయాలను మరియు పుతిపయదిత దావయ కొర్క్ు దీన్న పయు ధానాత గురించి
నేను పూరిిగయ అర్థం చేసుక్ునాిను
DATE
తేదీ

PLACE
సథ లం

Signature of the Declarant
పుక్టనదార్ున్న సంతక్ం

Signature / Left thumb Impression Claimant/
Nominee
దావయదార్ుడు/నామినీ యొక్క సంతక్ం/ఎడమ
బొ టనవేలి ముదు

Name of Witness: ___________________________________________
స్యక్ష్ి పేర్ు: __________________________________________________

Signature of Witness:
స్యక్ష్ి సంతక్ం:

Address of Witness:
స్యక్ష్ి చిర్ునామా:

Date: _____________________________________________________
తేదీ: ______________________________________________________

Place:
సథ లం:

CRITICAL ILLNESS ACKNOWLEDGEMENT SLIP
కా ష్టటతర్ జబుుల గురిింపు చీటీ

Policy number(s) ____________________, _____________________, ____________________, _____________________,
పయలసీ నంబర్ు(లు)
Name of claimant
దావయదార్ున్న పేర్ు

సమయంతో సహా

Branch name & code
బాుంచి పేర్ు మరియు కోడ

క్ంపెనీ సీలు

Date: ____________________________________________
తేదీ:
Documents Submitted:
పతాులు
సమరిపంచబడినవ:

Company Seal &
Stamp with Date
and time
తేది మరియు

 Original Policy

Document
అసలెైన పయలసీ పతుము

Employee name & Code
ఉదో ాగి పేర్ు మరియు కోడ

 Claimant’s photo identity proof

 Family physician certificate

ఫో టో గురిింపు మరియు న్నవయస ఋజువు

 Cancelled cheque / Copy of bank passbook
కయాన్న్ల్డ చెక్ / బాాంక్ు పయస్ బుక్ నక్లు

 Medical Documents (if any)

మరియు స్యటంపు

ËÈక్ుటుంబ వెైదుాల పుమాణపతుం

 Attending physician certificate
వెైదుాల సరిటఫికెటక్ు హాజర్వుత నాిర్ు

 All past medical records for any treatment

వెైదా పతాులు (ఏదెైనా ఉంటే)

taken
ఏదెైనా చికత్ కోసం గత వెైదా రికయర్ుడలు

 Complete medical records for diagnosis and treatment of the illness diagnosed i.e. all

test/investigation reports, discharge summary, indoor case paper
వయాధి న్నరయార్ణ కొర్క్ు సంపూర్ణ వెైదా రికయర్ుడలు మరియు వయాధిన్నరయార్ణ యొక్క చికత్ అంటే పరీక్ష/పరిశోధన
న్నవేదిక్లనీి, డిశయిరిజ స్యరయంశం, ఇండో ర్స కేస్ పతుము

This acknowledgement slip should not be construed as acceptance of the claim. The Company reserves its right to call additional documents,
information and any further requirements necessary in order to decide on processing of the claim.
గురిింపు చీటీ అనేది దావయ కొర్క్ు అంగీకయర్ముగయ పరిగణఞంచబడదు. ఒ దావయ యొక్క పుకయ
ి పెై న్నర్ణయం తీసుకోవడాన్నక ఏవెైనా అదనపు పతాులను, సమాచారయన్ని
మరియు ఆవశాక్మైన ఏవెైనా మరిన్ని పతాులను కోర్డాన్నక క్ంపెనీక గల తన హక్ుకలనీి పరిర్క్ష్ించడమైనవ.
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Documents to be submitted along with this form:
ఈ ఫయర్ం తో పయటు సమరిపంచవలసిన పతాులు:


Original policy document
అసలు పయలసీ పతుం



Family physician certificate
ËÈక్ుటుంబ వెైదుాల పుమాణపతుం



Attending physician certificate
వెైదుాల సరిటఫికెటక్ు హాజర్వుత నాిర్ు



Complete medical records for diagnosis and treatment of the illness diagnosed i.e. all test/investigation reports, discharge summary, indoor case
papers
అన్ని పరీక్ష / వచార్ణ న్నవేదిక్లు తాశయిరిట స్యరయంశం ఇండో ర్స కేసు పతాుల న్నరయార్ణ అనారోగసిం యొక్క రోగ న్నరయదర్ణ మరియు చికత్ కోసం పూరిి రిదస
ు ి రికయర్ుడలు



All past medical records for any treatment taken
గతములో చేసిన అన్ని రిదదసి చికత్ న్నవేదనలు



Cancelled cheque
ర్దుదవేయబడిన చెక్



Id & residence proof
ఐతా మరియు న్నవయస ర్ుజువు

PNB MetLife India Insurance Company Limited
Registered office: Unit No 701,702 & 703, 7th Floor, West Wing, Raheja Towers, 26/27 M G Road, Bangalore - 560001, Karnataka. IRDA of India Registration number 117,
CI No. U66010KA2001PLC028883, Call us at Toll - free at 1-800-425-6969, Website: www.pnbmetlife.com, Email: indiaservice@pnbmetlife.co.in or write to us at 1st Floor,
Techniplex-1, Techniplex Complex, Off Veer Savarkar Flyover, Goregaon (West), Mumbai - 400062, Phone: +91-22-41790000, Fax: +91-22-41790203
పఎన్బ్ధ మట్ల ఫ్
ై ఇండయా ఇనూసరలన్స క్ంపెన్స లిమటెడ్
నమోదిత క్ారాయలయం: యూనిట్ నం. 701, 702 & 703, 7వ్ అంతసి ు, వస్ట వింగ్, రహేజా టవ్ర్జ, 26/27 ఎమ్ జి రోడ్, బంగుళూరు -560001, క్రానటక్, భ్రత బీమా నియిణ మరియు అభివ్ృది ి సంసా నమోదు సంఖయ 117,
CI No. U66010KA2001PLC028883, మాక్క క్ాల్ చేయవ్లసన టోల్-ఫీర నంబర్జ 1-800-425-6969, వబ్సెట్
ై : www.pnbmetlife.com, ఇమయిల్: indiaservice@pnbmetlife.co.in లేదా మాత్ో ఉతి ర ప్రతుయతి రాలక
చేయవ్లసన చిరునామా: 1వ్ అంతసి ు, టెక్తనపె క్
ె స-1, టెక్తనపె క్
ె స క్ాంపె క్
ె స, ఆఫ్ వీర్జ స్ావ్రుర్జ ఫె ఓ
ెల వ్ర్జ, గోరలగావ్ (ప్డమర), ముంబై – 400062, ఫో న్: +91-22-41790000, ఫాయక్స: +91-22-41790203
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