
ശ്രദ്ധിക്കുക:
തെറ്റായതെറാ വഴധിതെറ്ധിക്കുന്നതെറാ ആയ വധിവരം ഉൾതപെടകുന്ന ഒരകു തലെയധിം അറധിഞ്കുതകറാണ്ട് ഫയൽ തെയ്യുകതയറാ വഞ്ധിക്കുക എന്ന ഉതദേ്ര്യത്റാതട 
വധിവരങ്ങൾ മറച്യു വയ്ക്കുകതയറാ കമ്പനധിതയതയറാ മതറ്തെങ്ധിലകും വ്യക്ധിതയതയറാ വഴധിതെറ്ധിക്കുകതയറാ തെയ്യുന്ന വ്യക്ധിതയ െട്ധിപെയുകറാരനറായധി 
കണക്റാക്കുകയകും ഓതരറാ തകസധിനകും അനകുസരധിച്ട് രറാഷശട്ധിനതറ ബറാധകമറായ നധിയമങ്ങൾക്കു കീഴധിൽ ശകധിമധിനൽ/ സധിവധിൽ ്രധിക്ഷകൾക്ട് വധിതധയനറാക്കുകയകും 
തെയ്യും.

ത�റാളധിസധിയകുടമയകുതട സമ്പർക് നമ്പർ: െറാമസ സ്ഥലം 
(എസ് ടധി ഡധി തകറാഡ്):

തമറാബബൽ നമ്പർ:

Max Life Insurance Company Ltd.
90 എ, തസകടർ-18, ഉത്്യറാഗ് വധിഹറാർ, ഗകുഡ്ഗറാവ്-122015, 

തടറാൾ ശഫീ- 18002005577, ഇതമയധിൽ- -claims.support@maxlifeinsurance.com
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തമച്യുരധിറ്ധി തലെയധിം അത�ക്ഷറാ തഫറാറം- എം
• ത�റാളധിസധി തമച്യുരധിറ്ധി ആനകുകൂല്യങ്ങൾക്ട് നധിയമ�രമറായധി അവകറാ്രമകുള്ള വ്യക്ധിയറാണ് ഈ തഫറാം �ൂരധിപെധിതക്ണ്ത്.
• ്യവറായധി ഈ തഫറാം അടകു്കുള്ള മറാകസ് ബലഫ് ഇൻഷകുറൻസ് ഓഫീസധിതലറാ തമൽ പെറഞ് വധിലറാസ്ധിതലറാ 

സമർപെധിക്കുക.
• ്യവറായധി ഇംഗ്ീഷ വലധിയ അക്ഷരങ്ങളധിൽ എഴകുെകുക.

തഫറാൺ നമ്പർ (എസ് ടധി ഡധി തകറാഡധിതനറാപെം) അതലലെങ്ധിൽ തമറാബബൽ നമ്പർ ..............................................................................

III. ഇൻഷകുർ തെയ്തപെട് വ്യക്ധിയധിൽ നധിന്നകുള്ള തനറാ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ധിഫധിക്റ്ട്

ഞറാൻ, __________________________________________; തമൽ പെറഞ് ത�റാളധിസധിയധിൽ നൽതകണ്െറായ തമച്യുറധിറ്ധി 
നട�ടധികളയുതട സറാധകുവറായ വധിടകുെൽ സ്ഥധിെീകരധിക്കുന്നകു. ഭറാവധിയധിൽ മതറ്തതെങ്ധിലകും തലെയധിമധിനതറ കറാര്യ്ധിൽ മറാകസ് 
ഇൻഷകുറൻസധിനകു തമൽ ഞറാൻ ബറാധ്യെ െകുമ്കുന്നെലലെ.

ബലഫ് ഇൻഷകുർ തെയ്തപെട് വ്യക്ധിയകുതട ഒപെട് .......................................................

ഒപെയു വച്ത്:           െീയെധി □□ / □□ / □□□□  സ്ഥലം .........................................................................

ത�റാളധിസധി നമ്പർ(രകുകൾ):

II. ത�റാളധിസധി ഉടമയകുതട ബറാങ്ട് വധിവരങ്ങൾ- നധിർബന്ം

a)  ബറാങ്ധിനതറ ത�ര് ……..…………………………......……………………….    b) ബറാങ്ട് അതക്കൌണ്ട് നമ്പർ ...............................................................
c)  അതക്കൌണ്ട് െരം        തസവധിങ്       കറനറ്        മറ്യുള്ളവ                   
d)  ബറാങ്ട് വധിലറാസം ........................................ സംസ്ഥറാനം .................................................�ധിൻ തകറാഡ്
e) ഐ എഫ് എസ് സധി തകറാഡ് .................................  f) �റാൻ നമ്പർ 
ശ്രദ്ധിക്കുക- അതക്കൌണ്ട് നമ്പരകും ത�റാളധിസധിയകുടമയകുതട ത�രകും ഉള്ള ക്യറാൻസൽ തെയ്െ തെക്ട് അതലലെങ്ധിൽ ബറാങ്ട് 
�റാസ്ബകുക്ട് തകറാപെധി ്യവറായധി ഒപെം വയ്ക്കുക  
ഡധിസ്തലെയധിമർ: സറാധകുെയകുള്ള �റാൻ നൽകകുകയറാതണങ്ധിൽ ആ്റായനധികകുെധി നധിയമ്ധിനതറ 194 ഡധി എ വകകുപെട് ശ�കറാരം 
2% ടധി ഡധി എസ് ബറാധകമറായധിരധിക്കും. എന്നധിരകുന്നറാലകും കമ്പനധിയകുതട �ക്ൽ സറാധകുെയകുള്ള �റാൻ ലഭ്യമതലലെങ്ധിൽ 20% 
നധിരക്ട് ഈടറാക്കും.

ഈ തഫറാമധിതനറാപെം സമർപെധിതക്ണ് തരഖകൾ

•	 യഥറാർഥ ത�റാളധിസധി തരഖ(കൾ) -     ഈ തഫറാമധിതനറാപെം വച്ധിട്യുണ്ട്     കറാണറാനധിലലെ/ നഷ്ടമറായധി/ ലഭ്യമലലെ 
•	 ക്ട് അയക്റാനകുള്ള വധിലറാസ്ധിൽ ഒരകു മറാറ്ം ഉണ്ട്- ്യവറായധി വധിലറാസതരഖ അറ്റാച്ട് തെയ്യുക
•	 അതക്കൌണ്ട് നമ്പരകും ത�റാളധിസധിയകുടമയകുതട ത�രകും ഉള്ള ക്യറാൻസൽ തെയ്െ തെക്ട് അതലലെങ്ധിൽ ബറാങ്ട് 

�റാസ്ബകുക്ട് �കർപെട്

IV. ത�റാളധിസധി ഉടമയകുതട ശ�സ്െറാവനയകും അംഗീകറാരം നൽകലകും

a) മകുകളധിൽ ത�രകു നൽകധിയധിട്യുള്ള ത�റാളധിസധി ഉടമയറായ ഞറാൻ ബറാങ്ട് വധിവരങ്ങൾ ഉൾപെതട മകുകളധിൽ നൽകധിയധിരധിക്കുന്ന വധിവരങ്ങൾ 
സെ്യവകും ്രരധിയകും ആതണന്നട് ഇെധിനറാൽ സ്ഥധിരീകരധിക്കുന്നകു.

b) തമൽ പെറഞ് ബറാങ്ട് അതക്കൌണ്ധിൽ കമ്പനധി നൽകധിയ തമച്യുരധിറ്ധി ആനകുകൂല്യങ്ങൾ എനധിക്റായധി കമ്പനധി നൽകകുന്ന സറാധകുവറായ വധിടകുെൽ 
ആയധിരധിക്കും. 

ത�റാളധിസധി ഉടമയകുതട ഒപെട് ...............................................

ഒപെയു വച്ത്:               െീയെധി □□ / □□ / □□□□      സ്ഥലം .........................................................................

സറാക്ഷധിയകുതട ഒപെട്  

ഒപെട് .................................................    െീയെധി  □□ / □□ / □□□□   സ്ഥലം ..........................................................................
ത�ര്......................................................... വധിലറാസം...........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................  

I. ത�റാളധിസധി ഉടമതയ കകുറധിച്യുള്ള വ്യക്ധിഗെ വധിവരങ്ങൾ- നധിർബന്ം

a) ത�റാളധിസധിയകുടമയകുതട ത�ര് .......................................................................................................................................................................

b) �ൂർണമറായ വധിലറാസം ...............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................... സംസ്ഥറാനം .......................................................... �ധിൻ തകറാഡ് 


