�വാസിര� ഇൻ�റൻസ് േപാളിസി
1. എ�ാണ് �വാസിര� ഇൻ�റൻസ് േപാളിസി.?
വിേദശ� താമസി�കേയാ േജാലി െച�കേയാ െച�� േകരളീയരായ �വാസികൾ�്
13 ��തര അ�ഖ�ൾ� 1 ല�ം �പ�െട ആേരാഗ� ഇൻ�റൻസ് പരിര��ം
�ടാെത അപകടം�ല�� മരണ�ി� 2 ല�ം �പ�െട�ം �ിരേമാ, ഭാഗികേമാ ആയ
അംഗൈവകല��ൾ�് പരമാവധി 1 ല�ം �പ�െട�ം
പരിര� �വാസിര�
ഇൻ�റൻസ് േപാളിസിയി�െട ലഭി��.
2. �വാസിര� ഇൻ�റൻസ് േപാളിസിയിൽ ആർെ��ാം അംഗമാകാം.?
വിേദശ� േജാലി െച�കേയാ, താമസി�കേയാ െച�� (6 മാസ�ിൽ �റയാ�
വിസേയാ റസിഡ�് െപർമിേ�ാ ഉ�) േകരളീയ �വാസികൾ�് അംഗ�ളാകാം.
3. �വാസിര� ഇൻ�റൻസ് േപാളിസിയിൽ േചരാൻ വയസ് പരിധി�േ�ാ. ?
ഉ�് , 18 - വയ� �തൽ 60 വയ�വെര േചരാ��താണ്.
4. �വാസിര� ഇൻ�റൻസ് േപാളിസി�െട കാലാവധി എ� വർഷമാണ്?
�വാസിര� ഇൻ�റൻസ് േപാളിസി�െട കാലാവധി ഒ� വർഷമാണ്.
5. �വാസിര� ഇൻ�റൻസ് േപാളിസിയിൽ ഏെത�ാം അ�ഖ�ൾ�ാണ് പരിര�
ലഭി��ത്.?
ഈ േപാളിസിയി�െട പതി�� ��തര അ�ഖ�ൾ�ാണ് പരിര� ലഭി��ത്. വിശദ
വിവര�ൾ െവബ് ൈസ�ിൽ ലഭ�മാണ്
6. �വാസിര� ഇൻ�റൻസ് േപാളിസി എ��വാൻ എ�യാണ് ഫീസ്?
ഒ� വർഷെ� ഫീസ് 550/- �പയാണ്
7. �വാസിര� ഇൻ�റൻസ് േപാളിസിയിൽ എ�െന അംഗമാകാം.?
അംഗമാകാൻ ആ�ഹി��വർ www.norkaroots.org എ� ൈസ�ിൽ സർവീസ്
വിഭാഗ�ിൽ �വാസി ഐഡി കാർഡ് െസ�നിൽ നി�ം �വാസിര� ഇൻ�റൻസ്
േപാളിസി പ�തിയിേല�് ആവശ�മായ േരഖകൾ സഹിതം 550/-�പ അേപ� ഫീ�ം
ഓൺൈലനായി സമർ�ി� അംഗമാകാ��താണ് .
8. �വാസിര� ഇൻ�റൻസ്
അടേ��ത്.?

േപാളിസി�െട അേപ� ഫീസ്

എ�െനയാ�

ഓൺൈലൻ െന�് ബാ�ിങ് വഴി, െ�ഡി�് കാർഡ് / െഡബി�് കാർഡി�െട�ം ഫീസ്
അട�ാ��താണ്.

9. �വാസി ഐഡൻറി�ി കാർ�ം, �വാസിര� ഇൻ�റൻസ് േപാളിസി�ം ത�ിൽ ഉ�
വ�ത�ാസം എ�്.?
�വാസി ഐഡൻറി�ി കാർഡ് പ�തിയിൽ അപകടപരിര�യാണ് അംഗ�ൾ�
ലഭി��ത്. അപകടം �ല�� മരണ�ിന് 4 ല�ം �പ�ം അപകടം�ല��
�ിരമാേയാ ഭാഗികമാേയാ ആയി�� അംഗൈവകല��ൾ� പരമാവധി 2 ല�ം
�പ�ം ഈ പ�തിയി�െട ലഭി��. �വാസി ഐഡി കാർഡിെ� കാലാവധി 3
വർഷമാണ്.
�വാസിര� ഇൻ�റൻസ് േപാളിസി ഉടമകൾ�് ആേരാഗ� പരിര�േയാെടാ�ം
അപകട പരിര��ം ലഭി��. 1 വർഷം കാലാവധി ഉ� ഈ പ�തിയിൽ 13 ��തര
അ�ഖ�ൾ� 1 ല�ം �പ�െട ഇൻ�റൻസ് പരിര��ം �ടാെത അപകടം�ല��
മരണ�ി� 2 ല�ം �പ�െട�ം �ിരേമാ, ഭാഗികേമാ ആയ അംഗൈവകല��ൾ�്
പരമാവധി 1 ല�ം �പ�െട�ം പരിര� ലഭി��.
10. �വാസി ഐഡ�ി�ി കാർഡ്സ്
േപാളിസിയിൽ അംഗമാകാൻ കഴി�േമാ?

ഉ�വർ�്

�വാസിര�

ഇൻ�റൻസ്

കഴി�ം. ഒേര സമയം ഐ ഡി കാർ�ം �വാസിര�ാ േപാളിസി�ം അംഗമാവാൻ
സാധി�ം.
11. �വാസിര� ഇൻ�റൻസ് േപാളിസി�െട അേപ� ഫീസ് അട�ാൽ എേ�ാഴാണ്
േപാളിസി സർ�ിഫി��് ലഭി�ക?
വിജയകരമായി അ�ബ�േരഖകൾ സഹിതം അേപ��ം ഫീ�ം അട�കഴി� 5
�വർ�ി ദിവസ�ി��ിൽ േപാളിസി സർ�ിഫി��് ൈസ�ിൽ നി�ം െഡൗൺേലാഡ്
െച�ാ��താണ്.
12. േപാളിസി എ��കഴി�ാൽ എ�് �തലാണ് ഇൻ�റൻസ് െ�യിം ലഭി�ക?
േപാളിസി അ�വദി� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ിന് േശഷം മാ�േമ െ�യിമിനായി
അേപ�ി�ാൻ സാധി�
13. �വാസിര� ഇൻ�റൻസ് േപാളിസി എേ�ാഴാണ് ��േ��ത്.?
േപാളിസി�െട കാലാവധി ഒ� വർഷമാണ്. കാലാവധി തീ��തി�ം 30 ദിവസം �ൻപ്
േപാളിസി ����തിന് അേപ� സമർ�ി�ാ��താണ് .
14. �ീ എ�ി�ിങ് ഇൽെന�് എ�് പറ�ാൽ എ�ാണ്.?
Any condition, ailment or Insury or related condition(s) for which there were signs or
symptoms, and/or were diagnosed, and/or for which medical advice/treatment was received
within forty eight months prior to the first policy issued by us and renewed continuously

thereafter. Such a condition or disease shall be considered as Pre-existing. Any Claims
arising out of such pre-existing disease or condition is not covered under the Policy until
forty eight months of Continuous coverage have elapsed for the Insured Person
(�ീ എ�ി�ിങ് ഇൽെന�് എ�ാൽ േപാളിസി ഇഷ� െച�ക�ം അത് �ടർ�യായി
���ിെകാ�ിരി�ക�ം, ആദ� േപാളിസി ഇഷ� െച�� തീയതി�് �ൻപ് 48
മാസ�ൾ��ിൽ ഏെത�ി�ം േരാഗല�ണ�േളാ /േരാഗേമാ കെ��കേയാ
ചികി� ലഭി�കേയാ െച� പ�ം അവ �ീ എ�ി�ിങ് ഇൽെന�് എ�് ക�തെ���.
ഇ�െന�ളള �ീ എ�ി�ിങ് ഇൽെന�മായി ബ�െ��് നൽ�� െ�യിം അേപ��്
പരിര� 48 മാസം (4 വർഷം) �ടർ�യായി േപാളിസി കവേറജ് കഴി���വെര
ലഭി��ത�.)
14.

�ീ എ�ി�ിങ് ഇൽെന�് ഉ�വർ�് ഇതിൽ േചരാൻ കഴി�േമാ.?

If the Pre-Existing Illness or medical condition leads to any of the critical illnesses specified,
the insured will not get the benefit for that particular illness. But is He/She contracts any
other critical illness, not linked to his existing illness, He/She may be eligible for the
compensation, subject to terms and conditions of the policy.
(�ീ എ�ി�ിങ് ഇൽെന�മായ് ബ�െ�� വ�� ��തരേരാഗ�ൾ�് പരിര�
ലഭി��ത�. എ�ാൽ �ീ എ�ി�ിങ് ഇൽെന�മായ് ബ�മി�ാ� പ�ികയിെല മ�
��തരേരാഗ�ൾ�് േപാളിസി�കാര�� പരിര� ലഭി��താണ്.)
16. ഇൻ�റൻസ് െ�യിമിനായി ആർ�ാണ്, എ�െനയാ� അേപ�ിേ��ത്. ?
െ�യിം േഫാം െവൈ��ിൽ നി�ം െഡൗൺേലാഡ് െച�ാ��താണ്. െ�യിം േഫാ�ം
അേതാെടാ�ം ഉ�ട�ം െചേ�� സർ�ിഫി��ം അ�ബ� േരഖക�ം സഹിതം
േനാർ� ��്സ് ചീഫ് എ�ിക��ീവ് ഓഫീസർ�് സമർ�ി�ാ��താണ് .
17. ഇൻ�റൻസ് െ�യിം അ�വദി�ാൽ എ�െനയാണ് ലഭി��ത്.?
ഇൻ�റൻസ് െ�യിം �ക ഇൻ�റൻസ് ക�നി േനാർ� ��്സി� ൈകമാ��.
േനാർ� ��്സ് ടി �ക അേപ�കെ� അ�ൗ�ിേല�് നൽ��താണ് .
18. ഒരാൾ�് ഒേര സമയം �വാസി ര� ഇൻ�റൻസ് േപാളിസി�ം �വാസി ഐഡ�ി�ി
കാർഡി�ം അേപ�ി�ാേമാ?
�വാസി ര� ഇൻ�റൻസ് േപാളിസി�ം �വാസി ഐഡ�ി�ി കാർഡി�ം ഒേര സമയം
അേപ�ി�ാ��താണ് . ൈസ�ിൽ അതി�� �േത�ക ഓപ്ഷൻ ഉ�്.
19. �വാസി ഐഡി കാർ�ം �വാസി ര� ഇൻ�റൻസ് േപാളിസി�ം ഉ� ഒരാൾ
അപകടം�ലം മരണെ��ാൽ ര�് പ�തിയി�ം ഉ� അപകട-ഇൻ�റൻസ് പരിര�
ലഭി�േമാ?

ര�ി�ം അംഗമായ ഒരാൾ അപകടം�ലം മരി�ാൽ �വാസി ഐഡി കാർഡ് �കാരം 4
ല�ം �പ�െട�ം �വാസി ര� ഇൻ�റൻസ് േപാളിസി �കാരം 2 ല�ം �പ�െട�ം
(െമാ�ം 6 ല�ം �പ�െട) ഇൻ�റൻസ് പരിര� ലഭി��താണ് .
20. �വാസി ഐഡി കാർഡി�ം �വാസി ര� ഇൻ�റൻസ് േപാളിസി�മായി ഒ�ി�്
അേപ�ി��വർ�് അേപ�ാഫീസ് �േത�കം �േത�കം അടേ���േ�ാ?
�വാസി ഐഡി കാർഡി�ം �വാസിര� ഇൻ�റൻസ് േപാളിസി�മായി
ഒ�തവണയായി അേപ�ാഫീസ് (315 +550 =865/ -�പ) 865 /- അട�ാ��താണ്.
അതി�� ഓപ്ഷൻ ൈസ�ിൽ ലഭ�മാണ്.
21. �വാസി ഇൻ�റൻസ് േപാളിസി �കാര�� ആ��ല��ിന് അേപ�ി�ാൻ
ഹാജരാേ�� േരഖകൾ എെ�ാെ�യാണ്?
�രി�ി� ഒ�ി� െ�യിം േഫാമിേനാെടാ�ം പാ�്േപാർ�ിെ� ��് േപജ് , അ�സ് േപജ് ,
വിസ, റസിഡ�് െപർമി�്, ഇ�ാമ എ�ിവ�െട േകാ�ി�ം, േഫാേ�ാ�ം
ഹാജരാേ��താണ്.
22. ഇ��യിെല�ം
സ�ീകരി�േമാ?

വിേദശെ��ം

േഡാ�ർമാ�െട

െമഡി�ൽ

സർ�ിഫി��്

ഇ��യി�ം വിേദശ��� െ�ഷ�ലിസ്ററ്
രജിേ�ർഡ് െമഡി�ൽ �ാ�ീഷനർ
നൽ�� െമഡി�ൽ സർ�ിഫി��കൾ സ�ീകരി��താണ്.
23. േരാഗം നിർണയി�ാൽ എ� ദിവസ�ി��ിൽ െ�യിമി��
സമർ�ി�ണം. ? ഏ� േഡാ�ർ ആണ് സാ��െ��േ��ത്?

അേപ�

േരാഗം നിർ�യതി�േശഷം 30 ദിവസ�ി��ിൽ തെ� െ�യിമി�� അേപ�
സമർ�ി�ണം.
Schedule of Critical illnesses covered under this policy and the authority to diagnose and
certify
1. Cancer2. Kidney failure (end stage renal failure) -

Oncologist
Nephrologists

3. Primary pulmonary arterial Hypertension-

Cardiologist/Pulmonologist

4. Multiple Sclerosis-

Neurologist

5. Major organ transplant-

Concerned Specialty Doctor/General Surgeon

6. Coronary artery by-pass grafts-

CTVS (Cardio Thoracic & vascular surgeon)

7. Aorta graft surgery-

CTVS (Cardio Thoracic & vascular surgeon)

8. Heart Valve surgery-

CTVS (Cardio Thoracic & vascular surgeon)

9. Stroke-

Neurologist

10. Myocardial Infarction (First heart Attack) - Cardiologist

11. Coma-

Neurologist

12. Total Blindness-

Ophthalmologist

13. Paralysis-

Neurologist

24. �വാസി�െട നാ�ി�� ��ംബാംഗ�ൾ�് ഈ ആ��ല�ം ലഭി�േമാ?
ഇ�. നാ�ി�� ��ംബാംഗ�ൾ�് ആ��ല�ം ലഭി�ി�.
25. േപാളിസി കാലയളവിനിെട വിേദശവാസം മതിയാ�ി നാ�ിൽ വ�ാൽ പരിര�
ലഭി�ിേ�?
േപാളിസി കാലാവധി തീ���വെര മാ�േമ പരിര� ലഭി�ക��.
26. �വാസിര�
ബ�െ�ടാം?

േപാളിസി

സംബ�ി�

��തൽ

സംശയ�ൾ�്

എവിെട

��തൽ വിവര�ൾ�് േടാൾ �ീ ന�ർ 18004253939
(ഇ��) 00918802012345
(വിേദശ�നി�ം) മിസ്ഡ് േകാൾ
േസവനം ലഭി��താണ്. ഇെമയിൽ
norka.raksha@gmail.com
27. േപാളിസി േഡാക�െമ�സ് ന�െ��ാൽ എ� െച�ണം?
www.norkaroot.org എ� െവബ്ൈസ�ിൽ
െഡൗൺേലാഡ് െച�ാ��താണ്.
28.
�വാസി�െട
വിേദശ��
സമർ�ിേ���േ�ാ?

login

െച�

��ംബാംഗ�ൾ�്

േപാളിസി

സർ�ിഫി��്

െവേ�െറ

അേപ�

ഓേരാ അംഗ�ൾ�ം െവേ�െറ അേപ�ാേഫാറം സമർ�ിേ��താണ് .
29. േപാളിസി �കാര�� െ�യിമിന്
കഴി�ിെ��ിൽ എ� െച�ം?

യഥാസമയം

അേപ�

സമർ�ി�ാൻ

െ�യിം അേപ� യഥാസമയം സമർ�ി�ി�ാെയ�ിൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി അേപ�
നിരസി��താണ്. ആയതിനാൽ യഥാസമയംതെ�
െ�യിം
അേപ�
സമർ�ി��തിന് പരമാവധി �മി�ക.

