
ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಪ್್ಕೇಶನ್ ಫಾಮ್ಮ್ – M
•	 ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಪ್ರಯೇಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲ್ ಕಾನೂನ್ಬದ್ಧವಾಗಿ ಅರಮ್ತೆ ಪಡೆದಿರ್ವ ವಯುಕ್ತಿಯ್ ಈ ಫಾಮ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕ್.  
•	 ಫಾಮ್ಮ್ ಅನ್ನು ರರ್ತಿರದ ಮಾಯುಕ್ಸ್ ಲಲೈಫ್ ಇನೂಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಚೇರಿಯಲಿ್ ಅಥವಾ ಮೆೇಲ ನಮೂದಿಸಿದ ವಿಳಾಸದಲಿ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಲಿ್ಸಿ.
•	 ದಯವಿಟ್ಟು ದೂಡ್ಡಕ್ಷರಗಳಲಿ್ ಬರೆಯಿರಿ. 

ಪಾಲಿಸಿ ಸಂಖ್ಯು(ಗಳ್):

 □ □ □ □ □ □ □ □ □
 □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಸಂಪಕಮ್ ಸಂಖ್ಯು: ಮನೆ (STD ಕೂೇಡ್):

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
ಮೊಬಲೈಲ್ ಸಂಖ್ಯು:

□ □ □ □ □ □ □ □ □
ಈ ಫಾಮೊನುಮ್ಂದಿಗೆ ಸಲಿ್ಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲಗಳ್

•	 ಮೂಲ ಪಾಲಿಸಿ ದಾಖಲ (ಗಳ್) -        ಈ ಫಾಮೊನುಮ್ಂದಿಗೆ ಲಗರ್ತಿಸಿದ             ಕಾಣೆಯಾಗಿದ/ ಕಳೆದಿದ/ ಲಭಯುವಿಲ್.
•	 ಅಂಚ ವಿಳಾಸದಲಿ್ ಬದಲಾವಣೆ ಇದ್ದಲಿ್- ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಳಾಸದ ರ್ಜ್ವಾತನ್ನು ಲಗರ್ತಿಸಿ
•	 ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯು ಮತ್ತಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ವ ರದ್್ದಗೊಳಿಸಿದ ಚಕ್ ಅಥವಾ ಬಾಯುಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕನು ನಕಲ್ ಪ್ರರ್

I. ಪಾಲಿಸಿದಾರರನ್ನು ಕ್ರಿತ್ ವಲೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿರ್ – ಕಡಾ್ಡಯ

a) ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಹೆಸರ್……………………………………………………………………………………………………………………………..
b) ಸಂಪೂರಮ್ ವಿಳಾಸ …………………………………………………………………………………………………………...……………….….
…………………………………………….………………………………………………………………………………………………….….
……………………………….................……  ರಾಜಯು ……………......………………………....…… ಪ್ನ್ ಕೂೇಡ್ □□□□□□

II. ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಬಾಯುಂಕ್ ವಿವರಗಳ್- ಕಡಾ್ಡಯ
a)  ಬಾಯುಂಕ್ ಹೆಸರ್ ……………………………………………………….    b)   ಬಾಯುಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯು …………………………………
c)  ಖಾತೆ ಪ್ರಕಾರ              ಉಳಿತಾಯ               ಚಾಲಿತಿ               ಇತರೆ                   
d)  ಬಾಯುಂಕ್ ವಿಳಾಸ …….….….….….….….….….…….….….…..  ರಾಜಯು  …….….….….….….….….…. ಪ್ನ್ ಕೂೇಡ್ □□□□□□
e) IFSC ಕೂೇಡ್ ….….….….….…….….….….….….…....….….        f) PAN ಸಂಖ್ಯು □□□□□□□□□□□□
ಗಮನಿಸಿ- ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯು ಮತ್ತಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ವ ರದ್್ದಗೊಳಿಸಿದ ಚಕ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಬಾಯುಂಕ್ ಪಾಸ್ ಬ್ಕ್ ನಕಲ್ಪ್ರರ್ಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಲಗರ್ತಿಸಿ
ರಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ: ಮಾನಯುವಾದ PAN ಒದಗಿಸಿದ್ದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದಯ ವಿಭಾಗ 194D ನ ನಿಬಂಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ 2% ರಷ್ಟು TDS ಅನ್ವಯವಾಗ್ತತಿದ, ಆದರೆ 
ದೇಶದೂಳಗೆ ಮಾನಯು PAN ಲಭಯುವಿಲ್ದೇ ಇದ್ದರೆ 20% ರಷ್ಟು ದರ ವಿಧಿಸಲಾಗ್ತತಿದ.

III. ವಿಮಾದಾರರಿಂದ ಆಕ್ೇಪಣೆಯಿಲ್ದ ಪ್ರಮಾರಪತ್ರ
ನಾನ್, __________________________________________; ಈ ಮೂಲಕ ಮೆೇಲಿನ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾವರ್ಸಲಾಗ್ವ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಆದಾಯಗಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ 
ನಿವಮ್ರಣೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸ್ತೆತಿೇನೆ ಮತ್ತಿ ಭವಿಷಯುದಲಿ್ನ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೈಮೆಗೆ ಮಾಯುಕ್ಸ್ ಲಲೈಫ್ ಇನೂಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಾಧಯುರನಾನುಗಿ ಮಾಡ್ವುದಿಲ್.
ವಿಮಾದಾರರ ಸಹಿ ….….….….….….….….….….….….….….

ಇಲಿ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ:                                         ದಿನಾಂಕ □□ / □□ / □□□□           ಸ್ಥಳ…..…...…...…...….….….……….….….

IV. ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಘೂೇಷಣೆ ಮತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣೇಕರರ
•	 ಮೆೇಲ ಹೆಸರಿಸಿದ ವಿಮಾದಾರನಾದ ನಾನ್ ಈ ಮೂಲಕ ಬಾಯುಂಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮೆೇಲ ರ್ಳಿಸಿದ ಮಾಹಿರ್ಯ್ ನಿಜವಾಗಿದ ಮತ್ತಿ                                                                                              

ಸರಿಯಾಗಿದ ಎಂಬ್ದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸ್ತೆತಿೇನೆ.
•	 ಮೆೇಲ ರ್ಳಿಸಿದ ಬಾಯುಂಕ್ ಖಾತೆಯಲಿ್ ಕಂಪನಿಯ್ ಪಾವರ್ಸಿದ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಪ್ರಯೇಜನವು ನನನು ಪರವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಕ್ರಿತಂತೆ ಇರ್ವ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕಯಿಂದ 

ಬಿಡ್ಗಡೆಗೊಳಿಸ್ವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತತಿದ. 
ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಸಹಿ ….….….….….….….….….….….

ಇಲಿ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ:                              ದಿನಾಂಕ □□ / □□ / □□□□           ಸ್ಥಳ…..…...……...….….….……….….….

ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಹಿ  

ಸಹಿ….….….….….….….…..….…….           ದಿನಾಂಕ □□ / □□ / □□□□       ಸ್ಥಳ….….….……….….……….….….….
ಹೆಸರ್….….….….….….….……..….….….…..   ವಿಳಾಸ..……………………….….……….….….….……………………..…………………...
…………………………………………………………………….….….….….………………………………………………...…………….…

ಫೂೇನ್ ಸಂಖ್ಯು. (STD ಕೂೇಡೊನುಂದಿಗೆ) ಅಥವಾ ಮೊಬಲೈಲ್ ಸಂಖ್ಯು……………………………………………………………………………
ನೊೇಟಿೇಸ್:
ಗೊರ್ತಿದೂ್ದ ಸರ ತಪಾಪಾದ ಅಥವಾ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಾಸ್ವ ಮಾಹಿರ್ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ವ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ಸಲಿ್ಸ್ವ ಯಾವುದೇ ವಯುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಮೊೇಸ ಮಾಡ್ವ ಅಥವಾ 
ತಪುಪಾ ದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯ್ವ ಉದ್ದೇಶದೂಂದಿಗೆ ಮಾಹಿರ್ಯನ್ನು ನಿೇಡ್ವ ವಯುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ವಯುಕ್ತಿಯ್ ದೇಶದಲಿ್ಅನ್ವಯಿಸ್ವ ಕಾನೂನ್(ಗಳ) ಅಡಿಯಲಿ್ ಮೊೇಸದ ದಂಡನೆಗೆ 
ಅರಮ್ರಾಗಿರ್ತಾತಿರೆ ಅಥವಾ ಸನಿನುವೇಶಕಕು ತಕಕುನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಇತರ ಕ್್ರಮಿನಲ್ ಮತ್ತಿ/ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕ ದಂಡನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗ್ತತಿದ.
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