
ಪಾಲಿಸಿಯ ಹಸಾತಾಂತರ

ಪಾಲಿಸಿ ಸಾಂಖ್ಯೆ. 

ನಾನು/ನಾವು _____________________________________________________________________________ (ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಹೆಸರು), ಈ 

ಮೂಲಕ__________________________________________ ಸಾಂಖ್ಯೆಯನುನು ಹೊಾಂದಿರುವ ಮಾಯೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನೂಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿೀಡಿರುವ 

ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯ ನನನು/ನಮ್ಮ ಎಲಾಲಾ ಹಕುಕುಗಳು, ಈಕ್ವಿಟಿಗಳು ಮತುತ ಪ್ರಯೀಜನಗಳನುನು ಇಲಿಲಾ ನಮೂದಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟುಟು _______

_________________________________________________________ (ನಿಯೀಜತ ವಯೆಕ್ತಯ ಹೆಸರು) ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಹಸಾತಾಂತರಿಸುತ್ತದ್ೀನೆ. 

ಇನುನು ಮುಾಂದ, ಪಾಲಿಸಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಾಂ ಅನುನು ಇವರು ಪಾವತ್ಸುತಾತರೆ __________________________________________________________

  ಹಸಾತಾಂತರಿಸಲು ಕಾರಣ____________________________________________________________________________________

ನಿಯೀಜತ ವಯೆಕ್ತಯಾಂದಿಗೆ ಹಸಾತಾಂತರಿಸುವ ವಯೆಕ್ತಯ ಸಾಂಬಾಂಧ (ವೈಯಕ್ತಕ ಹಸಾತಾಂತರವಾಗಿದ್ಲಿಲಾ) ____________________________________________

ನಿಯೀಜತ ವಯೆಕ್ತಯ ವೈಯಕ್ತಕ ವಿವರಗಳು

ನಿಯೀಜತ ವಯೆಕ್ತಯ ಹೆಸರು / ಸಾಂಪಕ್ಕ ವಯೆಕ್ತಯ ಹೆಸರು (ನಿಯೀಜತವಾಗಿರುವುದು ಕಾಂಪನಿಯಾಗಿದ್ಲಿಲಾ) __________________________________

______________________________________________________________________________________________________

ನಿಯೀಜತ ವಯೆಕ್ತಯ ವಿಳಾಸ / ಸಾಂಪಕ್ಕ ವಯೆಕ್ತಯ ವಿಳಾಸ (ನಿಯೀಜತವಾಗಿರುವುದು ಕಾಂಪನಿಯಾಗಿದ್ಲಿಲಾ) __________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

ನಗರ: ……………………………………… ರಾಜಯೆ:.........................…………................ ಪನ್ ಕೂೀಡ್: □□□□□□

ನಿಯೀಜತ ವಯೆಕ್ತಯ/ಸಾಂಪಕ್ಕ ವಯೆಕ್ತಯ ದೂರವಾಣಿ : □□□□□□□□  
(ನಿಯೀಜತವಾಗಿರುವುದು ಕಾಂಪನಿಯಾಗಿದ್ಲಿಲಾ)

ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಂಖ್ಯೆ : □□□□□□□□

ಇಮೀಲ್ ಐಡಿ   : __________________________________________________________________________________________

ಜನ್ಮ ದಿನಾಾಂಕ (ದಿದಿ ತ್ಾಂತ್ಾಂ/ವವವ): □□ / □□ / □□□□

ಲಿಾಂಗ: ಪು    ಮ                         ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವವರು  :    ಹೌದು       ಇಲಲಾ      

ತಾಂದಯ ಹೆಸರು : __________________________________________________________________________________________

ಶಿಕ್ಷಣ:     ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ      ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲ        ಪ ್ೌರಢ ಶಾಲ         ಪದವಿ        ಸಾನುತಕೂೀತತರ ಪದವಿ    ವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ

ವೈವಾಹಿಕ ಸಿ್ಥತ್:       ಅವಿವಾಹಿತ        ವಿವಾಹಿತ       ವಿಧವ(ವಿದುರ)       ವಿಚ್ೀದಿತ           

ರಾಷ್ಟ್ೀಯತೆ :   ಭಾರತ್ೀಯ       ವಿದೀಶಿ       ಎನ್ಆರ್ಐ       ಪಐಓ

ನಿಯೀಜತ ವಯೆಕ್ತಯ ವೃತ್ತ ___________________________________ ಹುದ್____________________________________________

ಕಾಂಪನಿ ಹೆಸರು_____________________________________________        ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ವಯೆವಹಾರ_______________________________

ಕತ್ಕವಯೆಗಳ ನಿಖರವಾದ ಸವಿರೂಪ_________________________________________ ವಾಷ್್ಕಕ ಆದಾಯ `____________________ ವರ್ಕಕಕು

ಆದಾಯದ ಮೂಲ________________________ ಪಾಯೆನ್ ಸಾಂಖ್ಯೆ /ಪಾಯೆನ್ ಬದಲಿಗೆ ಘೂೀರಣೆ □ □ □ □ □ □ □ □

ನಿಯೀಜತ ವಯೆಕ್ತಯ 
ಭಾವಚಿತ್ರವನುನು ಇಲಿಲಾ 
ಅಾಂಟಿಸಬೀಕು (ವಾಷ್್ಕಕ 
ಪ್ರೀಮಿಯಾಂ >10000 
ಇದ್ಲಿಲಾ ಕಡಾಡಾಯ)
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ಪಾಲಿಸಿಯ ಹಸಾತಾಂತರ
ಕಡಾಡಾಯ ವಿಭಾಗ: ಈ ಕ್ೀತ್ರಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್್ಕ ಅನುನು ಸಿವಿೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲಾ. (ನಿಯೀಜತ ವಯೆಕ್ತಯು ಭತ್್ಕ ಮಾಡಬೀಕು)

ಬೂೀನಸ್ ಆಯ್ಕುಯನುನು ಆರಿಸಿಕೂಳಿಳಿ* -  a) ನಗದು □           b) ಪಾವತ್ಸಿದ ಹೆಚುಚುವರಿ □               c) ಪ್ರೀಮಿಯಾಂ ಆಫ್ಸ್ಟ್ □
* (ನಾನ್-ಲಿಾಂಕ್ಡಾ ಉತ್ಪನನುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನವಿಯಿಸುತತದ ಮತುತ ULIP, ಟರ್್ಕ ಮತುತ ನಾನ್ ಪಾಟಿ್ಕಸಿಪೀಟಿಾಂಗ್ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನವಿಯಿಸುವುದಿಲಲಾ)

  ನಿಯೀಜತ ವಯೆಕ್ತ/ ಪಾಲಿಸಿದಾರ /ಪಾವತ್ಸುವವರು ರಾಜಕ್ೀಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೂಾಂಡಿರುವ ವಯೆಕ್ತಯ್ೀ*? ಹೌದು □ / ಇಲಲಾ □ ( ದಯವಿಟುಟು 
ಗುರುತು ಮಾಡಿ). 

*ರಾಜಕ್ೀಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೂಾಂಡಿರುವ ವಯೆಕ್ತಗಳು (ಪಇಪ) ಎಾಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾವ್ಕಜನಿಕ ಕಾಯ್ಕಗಳಲಿಲಾ ತೊಡಗಿಸಿಕೂಾಂಡಿರುವ ಅಥವಾ ಅದನುನು 
ವಹಿಸಿಕೂಾಂಡವವರಾಗಿರುತಾತರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕೀಾಂದ್ರ /ರಾಜಯೆ ಸಕಾ್ಕರದ ಮುಖಯೆಸ್ಥರು/ಸಚಿವರು, ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ಸಕಾ್ಕರಿ/ ನಾಯೆಯಾಾಂಗ / 
ಸೈನಯೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜಯೆ ಸಕಾ್ಕರಿ ಮಾಲಿೀಕತವಿದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕ್ೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು & ಮೀಲಿನ ವಯೆಕ್ತಗಳ ತಕ್ಷಣದ ಕುಟುಾಂಬದ 
ಸದಸಯೆರು (ಸಾಂಗಾತ್, ಮಕಕುಳು, ತಾಂದ-ತಾಯಿ, ಸಹೊೀದರ-ಸಹೊೀದರಿಯರು, ವಿವಾಹ ಸಾಂಬಾಂಧಿಗಳು). 

ದಯವಿಟುಟು ಗಮನಿಸಿ: ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಕಾಂಪನಿಯಾಗಿದ್ಲಿಲಾ ಕಾಂಪನಿ ಮೊಹರು ಮತುತ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಹಿದಾರರ ಸಹಿಯು ಅಗತಯೆವಿರುತತದ.

ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಪಾಲಿಸಿಯ ಹಕುಕುಗಳನುನು ಮೀಲ 
ಪ್ರಸಾತಪಸಿದ ನಿಯೀಜತರಿಗೆ ಹಸಾತಾಂತರಿಸುತೆತೀನೆ

………………………….........................

ನಿಯೀಜನೆ ಮಾಡುವವರ/ ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿದಾರರ ಸಹಿ 
(ಕಾಂಪನಿ ಅಥವಾ ಬಾಯೆಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ಲಿಲಾ ಮೊಹರಿನೊಾಂದಿಗೆ)

ದಿನಾಾಂಕ: □□ / □□ / □□□□

ಸ್ಥಳ: _____________________________

ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಪಾಲಿಸಿಯ ನಿಯೀಜತನಾಗಲು ಒಪು್ಪತೆತೀನೆ ಮತುತ ಪ್ರಸಾತಪನೆಯ ಅಜ್ಕಯ 
ಘೂೀರಣೆಗಳು ಮತುತ ಹಸಾತಾಂತರದ ಫಾಮನು್ಕಲಿಲಾ ತ್ಳಿಸಲಾಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳನುನು ಒಳಗೊಾಂಡು 
ಪಾಲಿಸಿಯ ಎಲಾಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತುತ ರರತುತಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರಲು ಒಪು್ಪತೆತೀನೆ. ಕಾಂಪನಿಯು ಮೀಲ 
ತ್ಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ೀಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೂಳಳಿಬಹುದು 
ಅಥವಾ ಅದನುನು ಹಾಂಚಿಕೂಳಳಿಬಹುದು ಎಾಂಬುದನುನು ನಾನು ಅಥ್ಕಮಾಡಿಕೂಳುಳಿತೆತೀನೆ. ಪ್ರಸುತತ 
ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಾಂದ ಮೂಲ ಪಾಲಿಸಿ ಬಾಾಂಡ್ ಸಿವಿೀಕೃತ್ಯನುನು ನಾನು ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸುತೆತೀನೆ
ಮೀಲಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಾಂ ಆಫ್ಸ್ಟ್/ನಗದು ಬೂೀನಸ್ ಆಯ್ಕುಯನುನು ಒಾಂದು ವೀಳೆ ನಾನು 
ಆಯ್ಕುಮಾಡಿಕೂಾಂಡರೆ, ಒಾಂದು ವೀಳೆ ನಿಯೀಜಸುವವರು ಪಾಲಿಸಿಯ ಅಡಿಯಲಿಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯಾಂಗಳನುನು 
ಪಾವತ್ಸುವುದನುನು ಮುಾಂದುವರಿಸಿದರೆ, ನಿಯೀಜಸುವವರಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ಬೂೀನಸ್ 
ಪಾವತ್ಯನುನು ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಅಥ್ಕಮಾಡಿಕೂಳುಳಿತೆತೀನೆ ಮತುತ ಅದಕಕು ಒಪು್ಪತೆತೀನೆ.
……………………………………………………..
ನಿಯೀಜತರ/ ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿದಾರರ ಸಹಿ (ಕಾಂಪನಿ ಅಥವಾ ಬಾಯೆಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ಲಿಲಾ ಮೊಹರಿನೊಾಂದಿಗೆ)

ದಿನಾಾಂಕ: □□ / □□ / □□□□
ಸ್ಥಳ: _____________________________

ಸಾಕ್ಷಿಯ ವಿವರಗಳು:

ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಹಿ (1)         ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಹಿ (2)

ಹೆಸರು:  ________________________________      ಹೆಸರು:   __________________________________ 

ವಿಳಾಸ:  ________________________________          ವಿಳಾಸ:   __________________________________ 

           ________________________________                __________________________________

ವಿನಾಂತ್ಯಾಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಸಲಾದ ದಾಖಲಗಳು-

 ಮೂಲ ಪಾಲಿಸಿ ಪಾಯೆಕ್

 ಸವಿಯಾಂ ದೃಢೀಕೃತ ಆದಾಯದ ದಾಖಲ (ವೀಳೆ ವಾಷ್್ಕಕ ಪ್ರೀಮಿಯಾಂ >= ರೂ. 1, 00,000 ಆಗಿದ್ರೆ)

 ಸವಿಯಾಂ ದೃಢೀಕೃತ ಭಾವಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ಗುರುತ್ನ ರುಜುವಾತು (ವೈಯಕ್ತಕ) / ಗುರುತ್ನ ರುಜುವಾತು (ವೈಯಕ್ತಕವಾದುದನುನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) -ಪ್ರೀಮಿಯಾಂ  
       ಮೊತತವು ಎಷಟುೀ ಆಗಿದ್ರೂ.

 ಪಾಯೆನ್ ಕಾಡನು್ಕ ಸವಿಯಾಂ ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತ್ / ಪಾಯೆನ್ ಬದಲಿಗೆ ಘೂೀರಣೆ.

 ಸವಿಯಾಂ ದೃಢೀಕೃತ ವಿಳಾಸದ ರುಜುವಾತ್ನ ಪ್ರತ್ (ವಾಷ್್ಕಕ ಪ್ರೀಮಿಯಾಂ >= ರೂ 10,000 ಆಗಿದ್ರೆ)

 KYC ಘೂೀರಣೆಯ ನಮೂನೆ (ಒಾಂದು ವೀಳೆ ನಿಯೀಜತರು ವಯೆಕ್ತಗಿಾಂತ ಬೀರೆಯವರಾಗಿದ್ರೆ ಅಾಂದರೆ. ಟ್ರಸ್ಟು, ಪಾಲುದಾರಿಕ/ ಪ್ರೈವೀಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.)

ಗಮನಿಸಿ: ಸಾಂಪೂಣ್ಕವಾಗಿ ಭತ್್ಕ ಮಾಡಿದ ಮತುತ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಫಾರ್್ಕ ಅನುನು ಎಲಾಲಾ ಅಗತಯೆ ದಾಖಲಗಳೊಾಂದಿಗೆ ಸಲಿಲಾಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರವೀ ಹಸಾತಾಂತರದ 
ವಿನಾಂತ್ಯನುನು ಸಾಂಪೂಣ್ಕವಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತದ.
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