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ટોપ અપની ફરી અરજી અને રકમની ટર્ાન્સફરનુ ંફોમર્*  
પૉલીસી નંબર  ________________________________________________ 

પૉલીસી ધારકનંુ નામ: _____________________________________________________________________________________________ 

ઈ-મેઈલ આઈડી: ________________________________________ 

મોબાઈલ નંબર.\લેન્ડલાઈન નંબર.:  

તમારી અરજીના આધારે નીચેનામાંથી કોઈપણ એક િવકલ્પ પસંદ કરો 

િવકલ્પ A 
 ટોપ અપની ફરી અરજી 

ચુકવેલી રકમ રૂિપયામાં. ______________________         રકમ ચુકવ્યા તારીખ                    (DD/MM/YYYY) 
તમારી અરજીના આધારે નીચેનામાંથી કોઈપણ એક િવકલ્પ પર િચહ્ન કરો  

 કૃપા કરીને વતર્માન નાણાકીય વષર્માં મારા બાકી િપર્િમયમ માટે લાગુ કરો. 

 કૃપા કરીને નાણાં પાછા આપો (એનઈએફટી માટે નીચે દશાર્વ્યા પર્માણે બકની િવગતો આપો) 

બક ખાતુ  

નંબર: IFSC:  

બકનંુ નામ અને સરનામુ __________________________________________________________________________________________ 

ખાતા ધારકનંુ નામ ____________________________________________________________________________________________ 

ન ધ: - કૃપા કરીને ખાતા નંબર અને ખાતા ધારકનંુ નામ લખ્યું હોય તેવો કેન્સલ ચેક અથવા બક પાસબુકની ફોટો કોપી જોડો 

િવકલ્પ B 
રકમની ટર્ાન્સફર 

અનુકર્મ 
નંબર (A) 

(B) 
પૉલીસી નંબરથી 

(C) 
પૉલીસી નંબર સુધી 

(D) 
ટર્ાન્સફર કરવાની રકમ 

(E) 
ટર્ાન્સફરનંુ કારણ 

1.     

2.     

3.     

ન ધ: અન્ય ગર્ાહકની પૉલીસીમાં રકમ ટર્ાન્સફર કરવા માટે, કૃપા કરીને બક સ્ટેટમેન્ટ અથવા ચુકવણીનો પુરાવો જોડો  

પર્ાદેિશક એકરાર: જો પૉલીસી ધારકની સહી અંગૂઠાની છાપ(ડાબા હાથના) હોય અથવા પર્ાદેિશક ભાષામાં હોય તો. હંુ અહ  એકરાર કરું છંુ કે મ આ ફોમર્માં આપેલી તમામ િવગતો પૉલીસી 
ધારકને જણાવી છે અને આ ફોમર્માં આપેલી તમામ િવગતો તેમણે સંપૂણર્ સમજ્યા બાદ પૉલીસી ધારકના અંગૂઠાની છાપ/સહી લેવામાં આવી છે. 
એકરાર કરનારનંુ નામ: ________________________________________________________________________________ 
એકરાર કરનારનંુ સરનામુ: ______________________________________________________________________________ 
તારીખ અને સ્થળ: ____________________________   અંગૂઠાની છાપ:  
ગર્ાહકની સહી _______________________   તારીખ અને સમય _______________________________ 

મકે્સ લાઈફ બર્ાન્ચ ઓિફસ ેભરવાની િવગતો 

મેક્સ લાઈફ બર્ાન્ચ ઓિફસે મેળવેલ છે તારીખ અને સમય ______________________ મેક્સ લાઈફ બર્ાન્ચ ઓિફસનો િસક્કો ______________________ 

માન્યતા જોડી છે:  હા           ના 

*સંપૂણર્ ભરેલું ફોમર્ નજીકની સામાન્ય ઓિફસ પર જમા કરાવી શકાશે અથવા  service.helpdesk@maxlifeinsurance.com પર ઈ-મેઈલ કરો 

ગર્ાહક સ્વીકિૃત રસીદ 
પૉલીસી નંબર ____________________________________________________ 
અરજીનો પર્કાર _________________________________________________________________________________________________ 
સ્વીકારનાર ______________________________   સ્વીકાયાર્ તારીખ અને સમય _____________________________ 
કમર્ચારી કોડ ___________________________   સહી _________________________________________ 
મેક્સ લાઈફ ઇન્સ્યુરન્સ કંપની: ઓપરેશન સેન્ટર, પ્લોટ નંબર. 90એ, સેક્ટર 18, ઉદ્યોગ િવહાર, ગુ ગાંવ (હિરયાણા) – 122015. 
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