
പ�ോളിസി നമ്പർ.  

ഞോൻ/ ഞങ്ങൾ __________________________________________________________________________________ (പ�ോളിസിയുടമയുടട 
പ�ര്), മോക്് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇഷ്യു ടെയ്തതും _________________________________________________ നമ്പരിൽ ഉള്ളതമോയ ലൈഫ് 
ഇൻഷുറൻസ് പ�ോളിസിയിപമേൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള എല്ോ അവകോശങ്ങളും, ഇക്ിറ്ികളും ആനുകൂൈ്യങ്ങളും ഇവിടട �റഞ്ിരിക്കുന്ന ഉ�ോധികൾക്് 
വിപധയമോയി _______________________________________________________ ക്് (നിയുക്ത വ്യക്തിയുടട പ�ര്) ലകമോറുന്നു. ഇനിയുള്ള 
കോൈത്് ____________________________________________________________________പ്രീമിയും പ�ോളിസി അടയ്ക്കുന്നത് ആയിരിക്കുും.

  പ�ോളിസി ഏല്ിച്ചു നൽകോനുള്ള കോരണും _____________________________________________________________________ആണ്.

(പ�ോളിസി ലകമോറ്ും ടെയ്യൽ വ്യക്തിഗതും ആടണങ്ിൽ) നിയുക്തവ്യക്തിയുമോയി തരീറ് നൽകുന്ന വ്യക്തിക്കുള്ള ബന്ും _____________________

______________________________________________________________________________________________________________

പ�ോളിസി ലകമോറ്ും ടെയ്യൽ
നിയുക്ത വ്യക്തിയുടട 

പഫോപ്ോ ഇവിടട 
ഒ്ിക്കുക (വോർഷ്ിക 

പ്രീമിയും >10000 
ആടണങ്ിൽ ഇത് 
നിർബന്മോണ്)

നിയുക്ത വ്യക്തിയുടട വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ

നിയുക്ത വ്യക്തിയുടട പ�ര്/ (നിയുക്തമോകുന്നത് കമ്പനി ആടണങ്ിൽ) ബന്ടപെടോനുള്ള വ്യക്തിയുടട പ�ര് ____________________________

___________________________________________________________________________________________________________

നിയുക്ത വ്യക്തിയുടട വിൈോസും/ (നിയുക്തമോകുന്നത് കമ്പനി ആടണങ്ിൽ) ബന്ടപെടോനുള്ള വ്യക്തിയുടട വിൈോസും  _____________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

നഗരും: …………………………………… സുംസ്ോനും:  .......................................................... �ിൻ പകോഡ്:

നിയുക്ത വ്യക്തിയുടട/ ബന്ടപെടോനുള്ള വ്യക്തിയുടട ടടൈിപഫോൺ:    
(നിയുക്ത വ്യക്തി ഒരു കമ്പനി ആടണങ്ിൽ)

ടമോലബൽ നമ്പർ:

ഇ-ടമയിൽ ഐ ഡി: ____________________________________________________________________________________________

ജനന തരീയതി (തരീയതി/ മോസും/ വർഷ്ും)              /              / 

ൈിുംഗും: പുരുഷ്ൻ        സ്്രീ        പുകവൈിക്കുപമോ:    ഉവ്്           ഇല്     

�ിതോവിടറെ പ�ര്: ______________________________________________________________________________________________

വിദ്യോഭ്യോസും:  നിരക്ഷരൻ     ലപ്മറി  സ്കൂൾ         ലൈ സ്കൂൾ        ബിരുദധോരി          ബിരുദോനന്തരബിരുദും       ടപ്ോഫഷ്ണൽ

ലവവോൈിക നിൈ:         അവിവോൈിത(ൻ)          വിവോൈിത(ൻ)            വിധവ(വിധുരൻ)             വിവോൈപമോെിത(ൻ)           

പദശരീയത:         ഇന്ത്യൻ        വിപദശി           എൻ ആർ ഐ          �ി ഐ ഒ

നിയുക്ത വ്യക്തിയുടട ടതോഴിൽ  ____________________________________   ടതോഴിൽ ശരീർഷ്കും ______________________________________________                     

കമ്പനിയുടട പ�ര് ________________________________________________   ബിസിനസ്ിടറെ സ്ഭോവും __________________________________________           

ടെപയ്യണ്ട കർത്വ്യങ്ങളടട കൃത്യമോയ സ്ഭോവും _________________________ വോർഷ്ിക വരുമോനും ___________________________ രൂ� പ്തിവർഷ്ും. 

ഫണ്ടുകളടട ഉറവിടും ____________________________ �ോൻ നമ്പർ/ �ോനിനു �കരമോയ പ്സ്ോവന

D/201411/Mal/V1/CM5



D/201411/Mal/V1/CM5

പ�ോളിസി ലകമോറ്ും ടെയ്യൽ
നിർബന്മോയുും പൂരിപെിപക്ണ്ട ഭോഗും: ഈ ഇടങ്ങൾ ഒഴിച്ി്ോൽ ഈ പഫോും സ്രീകരിക്കുകയില് (നിയുക്ത വ്യക്തി പൂരി�ിപക്ണ്ടത്)

പബോണസ് ഓ�്ഷ്ൻ ടതരടഞ്ടുക്കുക*- എ) �ണും             ബി ) ട�യ്ഡ് അ�് അഡിഷ്ൻ                 സി) പ്രീമിയും ഓടസെറ്്

*(പനോൺ-ൈിങ്്ഡ് ഉല്ന്നങ്ങൾക്കു മോ്ും ബോധകും, യൂൈി�്, പടും, പനോൺ-�ോർ്ിസിപ�റ്ിങ് പ്ോനുകൾ എന്നിവയ്ക് ബോധകമല്)

  നിയുക്തവ്യക്തി/ പ�ോളിസി ഉടമ/ �ണും �റ്റുന്ന വ്യക്തി രോഷ്്്രീയ പമഖൈയിൽ പ്വർത്ിക്കുന്ന ആളോപണോ?* അപത        / അല്         
(ദയവോയി ടിക്് ടെയ്യുക)

*രോഷ്്്രീയ പമഖൈയിൽ പ്വർത്ിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നോൽ സുപ്ധോനമോയ ട�ോതപസവന പ്വർത്നങ്ങൾ ഏല്ിക്ടപെ്ിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്നോണ് 
അർഥും, ഉദോൈരണത്ിന് പക�/ സുംസ്ോന സർക്ോരുകളടട പമധോവികൾ/ മ�ിമോർ, മുതിർന്ന രോഷ്്്രീയക്ോർ, മുതിർന്ന സർക്ോർ/ ജുഡരീഷ്്യൽ/ 
ലസനിക ഉപദ്യോഗസ്ർ, സുംസ്ോനത്ിനു കരീഴിലുള്ള പകോർ�പറഷ്നുകളടട മുതിർന്ന എക്ികയൂ്രീവ്, സുപ്ധോന രോഷ്്്രീയ �ോർ്ി പ്വർത്കർ, ഒപെും 
പമൽ പെറഞ് വ്യക്തികളടട ഏറ്വും അടുത് ബന്ധുക്ൾ (ജരീവിത�ങ്ോളി, കു്ികൾ, മോതോ�ിതോക്ൾ, സപൈോദരങ്ങൾ, ഭോര്യോ-ഭർതൃ മോതോവ്/ �ിതോവ്). 

ദയവോയി ശ്രദ്ിക്കുക: പ�ോളിസി ഉടമ ഒരു കമ്പനി ആടണങ്ിൽ കമ്പനിയുടട മുദ്രയുും ഒപ്പുവയ്കോൻ അധികോരും ഉള്ള വ്യക്തിയുടട ഒപ്പുും ആവശ്യമോണ്.

സോക്ഷിയുടട വിശദോുംശങ്ങൾ:

സോക്ഷിയുടട ഒപെ് (1)     സോക്ഷിയുടട ഒപെ്(2)

പ�ര്:  ________________________________         പ�ര്: _______________________________ 

വിൈോസും:  ________________________________    വിൈോസും: _______________________________ 

 ________________________________    _______________________________

അപ�ക്ഷടയ്കോപെും ഉള്ള പരഖകൾ-

ഒറിജിനൽ പ�ോളിസി �ോയ്ക്
സ്യും അറ്സ്റ് ടെയ്ത വരുമോന പരഖ (വോർഷ്ിക പ്രീമിയും >= 1,00,000 രൂ� ആടണങ്ിൽ
സ്യും അറ്സ്റ് ടെയ്ത പഫോപ്ോ തിരിച്റിയൽ പരഖ �കർപെ് (വ്യക്തികൾക്്), തിരിച്റിയോനുള്ള പരഖ (വ്യക്തികളപടത് അല്ോത്ത്)- പ്രീമിയും 
തക എ് തടന്ന ആയോലുും.
�ോൻ കോർഡിടറെ സ്യും അറ്സ്റ് ടെയ്ത �കർപെ്/ �ോൻ കോർഡിനു �കരും ഉള്ള പ്സ്ോവന.
(വോർഷ്ിക പ്രീമിയും >= 10,000 രൂ� ആടണങ്ിൽ) സ്യും അറ്സ്റ് ടെയ്ത വിൈോസ പരഖകളടട �കർപെ്
ടക ലവ സി ടവളിടപെടുത്ൽ പഫോർമോറ്് (പ�ോളിസി ലകമോറുന്നത് വ്യക്തിക്് അടല്ങ്ിൽ, അതോയത് ്സ്റ്, �ോർ്്ണർ ഷ്ി�്/ ലപ്വറ്് 
ൈിമിറ്ഡ്)

ശ്രദ്ിക്കുക: ഈ ലകമോറൽ പരഖ മുഴുവൻ പൂരിപെിക്കുകയുും ഒപെി് പഫോും ആവശ്യമോയ എല്ോ പരഖകൾടക്ോപെവും സമർപെിക്കുകയുും ടെയ്യുപമ്പോപഴ 
പൂർണമോയതോയി �രിഗണിക്കുകയുള്ളൂ.  

പമൽ പെറഞ്ത പ�ോടൈ, പ�ോളിസിയുടട 
അവകോശങ്ങൾ ഞോൻ ഇതിനോൽ നിയുക്ത 
വ്യക്തിക്് ലകമോറുന്നു. 

……………………..........................….
തരീറു നൽകുന്ന വ്യക്തിയുടട/ ഒപെിടോൻ 
അധികോരമുള്ള വ്യക്തിയുടട (കമ്പനിപയോ 
ബോപങ്ോ ആടണങ്ിൽ മുദ്രടയ്കോപെും) ഒപെ്

തരീയതി:               /              /     

സ്ൈും: _____________________________

ഈ പ�ോളിസി ലകപെറ്റുന്ന വ്യക്തി ആകോടമന്നുും പ്പപെോസൽ പഫോമിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള 
പ്സ്ോവനകളും പ�ോളിസി ലകമോറൽ പഫോമിടൈ വ്യവസ്കളും ഉൾപെടട പ�ോളിസിയിടൈ 
എല്ോ വ്യവസ്കളും ഉ�ോധികളും അനുസരിക്ോടമന്നുും ഞോൻ ഇതിനോൽ സമ്മതിക്കുന്നു.  
പമൽ �റഞ് വിവരങ്ങൾ എന്തിനോപണോ ടവളിടപെടുത്ിയത്, ആ ആവശ്യത്ിപൈക്ോയി 
ടവളിടപെടുത്ിയ വിവരങ്ങൾ കമ്പനി ഉ�പയോഗിക്കുകപയോ �ങ്കു വയ്ക്കുകപയോ ടെപയ്തക്ോും 
എന്നു ഞോൻ മനസ്ിൈോക്കുന്നു.  നിൈവിടൈ പ�ോളിസിയുടമയിൽ നിന്ന് യഥോർഥ പ�ോളിസി 
പബോണ്ട് സ്രീകരിക്കുന്ന കോര്യും ഞോൻ സ്ിരരീകരിക്കുന്നു. 

തരീറു നൽകുന്ന വ്യക്തി പ�ോളിസിക്് കരീഴിലുള്ള പ്രീമിയങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്നത് തടരുകയുും മുകളിടൈ 
പ്രീമിയും ഓടസെറ്്/ കോഷ്് പബോണസ് ഓ�്ഷ്ൻ ഞോൻ ടതരടഞ്ടുക്കുകയുും ടെയ്യുന്ന �ക്ഷും 
തരീറു നൽകുന്ന വ്യക്തിക്് പബോണസ് പ�ഔ്് നൽകുടമന്ന കോര്യും ഞോൻ മനസ്ിൈോക്കുകയുും 
സമ്മതിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നു.

………………………………..........................….
നിയുക്ത വ്യക്തിയുടട/ ഒപെിടോൻ അധികോരമുള്ള വ്യക്തിയുടട (കമ്പനിപയോ ബോപങ്ോ 
ആടണങ്ിൽ മുദ്രടയ്കോപെും) ഒപെ്

തരീയതി:              /               /     

സ്ൈും: _____________________________


