��लुक र�करण फारम
पोिलसी नम्ब
नाम*
थर*
ठे गाना 1

___________________________________________________________________________________________

ठे गाना 2

___________________________________________________________________________________________
शहर ______________________ राज् _____________________________ िपन

सम्पक र् नम

इमेल ____________________________________________________

*र� गनुर्पन� कारणह (पोिलसीवाहकले भनुर्पन)
आ�थक कारण

छेडछाड, के रमेट, �स्ताव वा सम्बिन्धत कागजातह�को जालस

�ि�गत कारण

अनुरोध ग�रएको वा भिनएको भन्दा बेग्लै उत्पादन 

पोिलसी प्याकमा �ढलाइ

पोिलसी प्याक �ा� नभएक

दािय�व िब��

आवश्यकता नभएक
तपाइ� ले मािथ िचन्ह लगाउनुभएको र� गनुर्पन� कारण उल्लेख गनुर् _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
म बीमा पोिलसी नम्ब
को पोिलसीबाहक �ँ भ�े कु रा पेश गदर्छ ु। मैले पोिलसी सम्झौताप�को िनयम तथा शतर
बमोिजम पोिलसी सम्झौताप� �ा� भएको15 �दनिभ� पोिलसीको ��लुक र�करण गनर् सक्छु भ�े कुरा रा�ोसँग बुझेको छु। म पोिलसी सम्झौत
अनुसारको ��लुक
िवकल्प अन्तगर्त् ला�े शुल्क तथा स्टाम्प दस्तुर क�ा गरेर पोिलसीको र�करण ���या शु� ग�र�दनु�न अनुरोध
मैले पोिलसीको र�करण गरे पिछ बीमा सम्झौता तथा पोिलसी अन्तगर्त् �ा� �ने सबै हकअिधकार र� �नेछ भ�े कुरा बुझेको छु। यो फारमको प�ाचार ठेग
* (जहाँ चेक
पठाइनेछ) मा उपलब्ध गराएको ठेगाना र पोिलसी फारममा उपलब्ध गराएको ठेगाना फरक भएको अवस्थामा ठेगानाको पुि� �ने �माण पिन संल� गनुर् । (अिनवायर)
ठे गाना 1 __________________________________________________________________________________________________
ठे गाना 2 __________________________________________________________________________________________________
शहर _________________________ राज् ____________________________________ िपन
खण्डन तपाइ� ले यो फारममा अपूणर/गलत िववरण भरे को कारण तपाइ� को खातामा ि�िमयम �फतार्को रकम जम्मा �न नसकेमा वा सो का बारमा �ढलाइर् �न गएमा वा
सो ���या नै शु� �न नसके मा म्याक्स लाइफ इन्स्योरेन्स जवाफदेही �नेछैन।
, तपाइ� ले िसधै खातामा जम्मा गन� िवकल को चयन गरे तापिनम्याक्स लाइ
इन्स्योरेन्सले रकम भु� का लािगउ� िवकल्पको स�ा िडमान्ड �ा/चेक लगायतका कु नै अन्य वैकिल्पक माध ह�को �योग गन� अिधकार सुरिक्षत राख्छ। र
जम्मा गदार् पोिलसीवाहकले उपलब्ध गराएको खाता नम्बर िववरणलाइर् मा� आधार मािननेछ र पोिलसीवाहकको नामको �योग ग�रने
कृ पया ध्यानमा रा�ुहोस्ः सान्द�भ NAVतथा पोिलसी ���याको शु�वात आवश्यक सबै कागजातह� म्याक्स लाइफ इन्स्योसेन्सलाइर् �ा� भइसकेपिछ मा
�नेछ।
म �ी/�ीमती/सु�ी __________________________________, ___________________________________________ को/ छोरा/छोरी/�ीमती, वषर् ______ को
र मािथ उिल्लिखत ठेगानामा बसोबास गन� �ि� यो फारममा उपलब्ध गराइएका िववरणह� सही भएको घोषणा गछुर्। म पोिलसीको िनयम तथा शतर्ह� अन्तगर्त्
शुल्कह� क�ा गरी ि�िमयमको रकम �फतार् िलनमा सहमत छु। यसका सा , मैले यहाँ उपलब्ध गराएका जानकारी साँचो र सही भएको कुरा पुि� गछुर्। मैले कुनै अनुिच
भु�ानी िलएर उत्प� �नस�े कुनै पिन नोक्स/क्षितका लािग म्याक्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाइर् क्षितपू�त �होन� कु रा
हस्ताक्षर ग�रएको स ……………………………………………
……………………………………………………………
पोिलसीवाहकको हस्ताक / �ठा छाप:

िमित ………………............................
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मातृभाषा बारे को घोषणा (अं�जी बाहेकको अ� भाषामा हस्ताक्षर गरे/ �ठा छाप लगाएको अवस्थामा �ाहकले भनुर्प)
मैले ��लुक र�करण फारम/अनुरोध प�मा उिल्लिखत सबै जानकारीह� पोिलसीवाहक �/�ीमती/सु�ी
______________________________ लाइर
________________ भाषामा �ाख्या गरेको छु र पोिलसीवाहकले सबै जानकारी पूणर्�पमा जानी बुिझसकेपिछ मेरो उपिस्थितमा यो �ठा छ/ अं�जी बाहेकको अ�
भाषाको हस्ताक्षर गनुर्भएको हो भनी म घोषणा गदर्छु। यसको साथै म कुनै पिन �पमा कम्पनीसँग सम्बिन्धत छैन भ�े कुरा पिन घोषण
……………………………………………….........
(घोषणा गन�को नाम र हस्ताक)

………………………...........
(िमित)

इच्छाइएको भु�ानीको त�रक
चेक

मेरो खातामा िसधै जम्म(NREखातामा लागू �ँदैन)

“मेरो खातामा िसधै जम्म” चयन गरे को खण्डमा कृपया िववरण �दनुहोस् (कृ पया ठू लो वणर्मालाको अक्षरमा भनुर्)

II. पोिलसीवाहकको ब�क िववरण - अिनवायर
क) ब�क खाता नम्बर...............................................................ख) खातावालाको नाम ....................................................................................................
ग) IFSCकोड .......................................................................... घ) ब�कको नाम .........................................................................................................
ङ) ब�कको ठे गाना .....................................................................................................................................................................................................
नोट - पोिलसीवाहकको नाम तथा खाता नम्बर उल्लेख भएको एउटा र� चेक वा ब�कको पासबुकको �ितिलिप संल� गनुर्ह
।
मैले यो EFTफारम भदार् गरेका �ु�ट वा गलत जानकारीका कारण म्याक्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी िलिमटेड मािथ पनर्/सबै नोक्सा
कायर्वाही(व�कल शुल्क सिह), खचर् वा क्षितह�को �यभारको िजम्मेवारी मैले �होन� कुरामा म सहमत

, दाबी, दािय�व, कानूनी

खण्डनः तपाइ�ले यो फारममा अपूण/गलत िववरण भरे को कारण तपाइ� को खातामा ि�िमयम �फतार्को रकम जम्मा �न नसकेमा वा सो का बारमा �ढलाइर् �न गएमा वा सो
���या नै शु� �न नसके मा म्याक्स लाइफ इन्स्योरेन्स जवाफदेही �नेछैन।, तपाइ� ले िसधै खातामा जम्मा गन� िवकल को चयन गरे तापिनम्याक्स लाइफ इन्स्योरेन्सले
भु�ानीका लािगउ� िवकल्पको स�ा िडमान्ड �ा/चेक लगायतका कु नै अन्य वैकिल्पक माध ह�को �योग गन� अिधकार सुरिक्षत राख्छ। रकम जम्मा गदार् पोिलसीवा
उपलब्ध गराएको खाता नम्बर िववरणलाइर् मा� आधार मािननेछ र पोिलसीवाहकको नामको �योग ग�रने छ
कृ पया ध्यानमा रा�ुहोस्ः सान्द�भNAVतथा पोिलसी ���याको शु�वात आवश्यक सबै कागजातह� म्याक्स लाइफ इन्स्योसेन्सलाइर् �ा� भइसकेपिछ मा� लाग
* अिनवायर् िववर

कायार्लय �योजनका लािग मा (सबै ठाउँ ह� भ�रनु अिनवायर् )

�रटेन्सन गन CSE _______________________________________________________________________
�ा� गन�को नाम: _______________________________________________ कमर्चारी को: ____________________________________________
फोन नम्ब: ____________________________________________________ कोड: ________________________________________________
• अनुरोध �ा� भएको िमित: ________________ समय ______________ (हातले भ�रनु पन�)
• हस्ताक्षर �माणी:

ग�रयो

ग�रएको छैन

• पोिलसी प्याक �ा:

भयो

भएको छैन

म्याक्स लाइफ इन्स्योरेन . िल.
ते�ो तल्ल, अपरे शन सेन्ट , 90-A, उ�ोग िवहार, सेक्ट-18, गुडगाउँ -122015, रिज. कायार्लयः म्याक्स ह , ते�ो तल्ल, 1 डा. झा मागर , ओखला, नयाँ �दल्ल-110020, भारत सम्पक र
िववरणः टोल �� �ाहक हेल्पलाइनः1800-200-5577 (एमटीएनएल/बीएसएनएल माफर्त) , अन्य नेटवक र्बाट2542001 (एसटीडी कोड डायल गनुर्होस्95124 <�दल्लीबा>, +0124<अन्य
शहरह�बाट>) दाबीका लािग टोल �� हेल्पलाइन1800-103-5678 (एमटीएनएल/बीएसएनएल माफर्त)
, फ्याक्स4239683 (एसटीडी कोड डायल गनुर्होस्95124
<�दल्लीबा>,
+0124<अन्य शहरह�बा>) इमेलः service.helpdesk@maxlifeinsurance.comहा�ो वेबसाइटः www.maxlifeinsurance.com

�ाहक अिभस्वीकृित पूज
पोिलसी नम्ब
अनुरोधको �किसम ______________________________________________________________________

गो स्टाम

�ा� गन� _______________________________________ �ा� गरे को िमित र समय ___________________
कमर्चारीको को _______________________________________ हस्ताक _________________________
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