
પોલિસી નંબર./અંક  

હું/અમે_____________________________________________________(પોલિસી ધારકનું નામ), અહીં મેકસ િાઇફ ઇન્શ્ોરનસ કંપની લિલમટેડ દ્ારા 
જારી કરા્ેિી જી્ન ્ીમા પૉલિસીની મારા બધા/અમારા અલધકારો, ઇલક્ટી અને િાભો અને ધારક નંબર ______________________________________, 
_____________________________________________ (નામાન્તરણ કરનારનું નામ)ને અહીં જણા્ેિ શર્તોને આલધન થ્તા સોંપીએ છીએ.  આગળ 
જ્તાં, પોલિસી માટે પ્ીલમ્મ ________________________________________________ દ્ારા ચૂક્્ામાં આ્શ ે

  નામાન્તરણ/સોંપણી માટેનું કારણ _______________________________________________________________________________ છે

(વ્લક્તગ્ત સોંપણીના કકસસામાં) નામે કરનારનો મુખત્ાર સાથે સંબંધ ______________________________________________________________

પોલિસીનું એસાઇનમેનટ (નીલ્તનું નામાન્તરણ)
મુખત્ારનો ફોટો 
અહીં ચોંટાડ્ો 

(ફરલજ્ા્ત જો ્ાર્ષિક 
પ્ીલમ્મ 10000થી 

્ધારે હો્)

મુખત્ારની વ્લક્તગ્ત લ્ગ્તો

મુખત્ારનું નામ / સંપકષિ વ્લક્તનું નામ (અગર મુખત્ાર એક કંપની હો્ ્તો) __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

મુખત્ારનાં સરનામાં / સંપકષિ વ્લક્તનું સરનામું (અગર મુખત્ાર એક કંપની હો્ ્તો) _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

શહેર: …………………………………………… રાજ્:....................……...........................લપન કોડ:

મુખત્ારનો / સંપકષિ વ્લક્તનો ટેલિફોન:   
(અગર મુખત્ાર એક કંપની હો્ ્તો)

મોબાઇિ નંબર:

ઇમેઇિ આઇ.ડી: ______________________________________________________________________________________________

જનમ ્તારીખ (્તારીખ/મલહનો/્્ષિ):              /              / 

જાલ્ત:       પુરૂ્          સત્ી                  ધુમ્રપાન કરનાર:         હા                 ના  

લપ્તાનું નામ: _______________________________________________________________________________________________

લશક્ષણ:       લનરક્ષર             પ્ાથલમક         શાળા હાઇસકૂિ          સના્તક (ગ્ેજ્ુએટ)      અનુસના્તક (પોસટ ગ્ેજ્ુએટ)         વ્્સાલ્ક

્ૈ્ાલહક લસથલ્ત:         છુટાછેડા િીધેિ          અપકરલણ્ત         પરલણ્ત          લ્ધ્ા (લ્ધુર)           

રાષ્ટી્્તા:        ભાર્તી્  લ્દેશ રાષ્ટી્             એનઆરઆઈ             PIO

મુખત્ારનો વ્્સા્ ________________________________________ નોકરી શી્ષિક ____________________________________________

કંપનીનું નામ_______________________________________________ વ્્સા્ની પ્કૃલ્ત  _______________________________________

ફરજો ની ચોકકસ પ્કૃલ્ત ________________________________________ ્ાર્ષિક આ્ક_____________________________________ દર ્્ષે

ભંડોળ સત્ો્ત _____________________________________ PAN નંબર/ PANના બદિે એકરાર

D/201411/Guj/V1/CM5



D/201411/Guj/V1/CM5

પોલિસીનું એસાઇનમેનટ (નીલ્તનું નામાન્તરણ)
ફરલજ્ા્ત લ્ભાગ: અગર આ ક્ષેત્ો ખાિી હો્ ્તો આ ફોમષિ સ્ીકાર્ામાં આ્શે નહીં. (મુખત્ાર દ્ારા ભર્ા માટે)

* બોનસ લ્કલપ પસંદ કરો*-    a) રોકડ             b) ચૂક્ેિ ઉપર ઉમેરો               c) પ્ીલમ્મ ઑફસેટ 

* (માત્ સમાન લબન જોડા્ેિા ઉતપાદનો કકસસામાં િાગુ અને ULIP, મુદ્ત અને લબન સહભાગી ્ોજનાઓ િાગુ નથી)

  મુખત્ાર / પૉલિસી ધારક / નાણાં િેનાર  એક રાજકી્ અરલક્ષ્ત છત્ી થ્ેિ વ્લક્ત છે*?  હા           / ના         (લનશાની કરો). 

*રાજનલૈ્તક વ્લક્ત(પીઈપી) એ્ા િોકો છે જેઓ જાહેર કામગીરીની જ્ાબદારી ધરા્ે છે, જેમકે કેનદ્ી્/ રાજ્ સરકારના ્ડા/મંત્ી, ્કરષ્ઠ રાજને્તા, ્કરષ્ઠ સરકારી/
ન્ાલ્ક/સૈન્ અલધકારી, રાજ્ની માલિકીના લનગમોના ્ કરષ્ઠ કા્ષિકારી, મહત્ના રાજકી્ પક્ષના અલધકારીઓ અને ઉપર દશાષિ્ેિા વ્લક્તઓના સીધા પકર્ારજનો(પલ્ત/
પતની, સં્તાન, મા્તાલપ્તા,ભાઈ-બહેન, શ્સુર પક્ષ). 

કૃપા કરી નોંધોઃ જો પૉિીસી ધારક કોઈ કંપની હો્ ્તો કંપનીનો લસકકો અને અલધકૃ્ત વ્લક્તના હસ્તાક્ષર અલન્ા્ષિ છે. 

સાક્ષીની લ્ગ્તોઃ

સાક્ષીના હસ્તાક્ષર(1)                  સાક્ષીના હસ્તાક્ષર(2)

નામઃ  ________________________________         નામઃ _______________________________ 

સરનામુ:  ________________________________     સરનામુ: _______________________________ 

 ________________________________     _______________________________

અરજી સાથે બીડ્ામાં આ્ેિા દસ્તા્ેજોઃ-

 મૂળ પૉલિસી દસ્તા્ેજ

 સ્્ં પ્માલણ્ત આ્કનો દસ્તા્ેજ(જો ્ાર્ષિક લપ્લમ્મ >= 1,00,000 હો્ ્તો)

 ફોટો આઈડી પ્ૂફ(વ્લક્તગ્ત)ની સ્્ં પ્માલણ્ત નકિ/આઈડી પ્ૂફ(વ્લક્તગ્ત લસ્ા્) - લપ્લમ્મની રકમ ગમે ્તે હો્ ્તો પણ. 

 PAN કાડષિની સ્્ં પ્માલણ્ત નકિ/PANના બદિે એકરારનામું

 સ્્ં પ્માલણ્ત રહેઠાણના પુરા્ાની નકિ(જો ્ાર્ષિક લપ્લમ્મ >=  10,000 હો્ ્તો)

 કે્ ા્સી સપષ્ટ્તાની રૂપરેખા(જો મુખત્ાર વ્લક્તગ્ત લસ્ા્ હો્ ્તો, એટિે કે, ટ્રસટ, ભાગીદારી/ પ્ાઈ્ેટ. લિલમટેડ)

નોંધઃ જો સંપૂણષિ ભરેિું અને હસ્તાક્ષર કરેિું ફોમષિ ્તમામ જરૂરી દસ્તા્ેજો સાથે જમા કરાવ્ું હશે ્તો જ એસાઈનમનેટ અરજીને સંપૂણષિ ધ્ાનમાં િે્ામાં આ્શે.

હું અહીં ઉપર દશાષિવ્ા મુજબ મુખત્ારને પૉિીસીના હકો આપુ 
છુ

……………………..........................….
હકો આપનારના હસ્તાક્ષર/અલધકૃ્ત વ્લક્ત(કંપની અથ્ા બેંક 
હો્ ્તો લસકકા સાથે) 

્તારીખઃ               /              /     

સથળઃ _____________________________

હું અહીં મુખત્ાર સાથે સહમ્ત છુ અને પૉલિસીની ્તમામ શર્તો અને લન્મોના પાિન માટે 
સહમ્ત છુ જેમાં પ્સ્તા્ના ફોમષિનો એકરાર અને એસાઈનમેનટ ફોમષિનમાં આપેિી શર્તોનો પણ 
સમા્ેશ થા્ છે. હું સમજુ છુ કે, કંપની ઉપર દશાષિ્ેિી માલહ્તી જે હે્તુથી જાહેર કર્ામાં આ્ી 
છે ્તે માટે ્તેનો ઉપ્ોગ કરી શકે છે અથ્ા કોઈને આપી શકે છે. મેં મૂળ પૉલિસી દસ્તા્ેજની 
રસીદ ્્તષિમાન પૉલિસીધારક પાસેથી મેળ્ી છે,

હું આ કારણે સમજુ છુ અને સહમ્ત છુ કે, જો નામે કરી આપનાર પૉલિસી અ્ંતગષિ્ત લપ્લમ્મ 
ભર્ાનું ચાિુ રાખે ્તો, જો મે ઉપર લપ્લમ્મ ઓફસેટ/કેશબોનસ લ્કલપ પસંદ ક્યો હો્ ્તો, 
નામે કરી આપનારને મળ્ા પાત્ બોનસ ચુકા્્ાનું રહેશે.

………………………………..........................….

મુખત્ાર/ અલધકૃ્ત વ્લક્ત(જો કંપની અથ્ા બેંક હો્્તો લસકકા સાથે)ના હસ્તાક્ષર

્તારીખઃ               /              /     

સથળઃ _____________________________


