
പ�ോളിസി റദ്ോക്കൽ പ�ോം (സറണ്ടർ പ�ോം)
ദയവോയി പ�ോം ഇംഗ്ലീഷ് വലിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ പൂരിപ്ിക്കുക

നിങ്ങൾക്കറിയുപ�ോ, പ�ോളിസി റദ്ോക്കുപ്ോൾ ഇനി �റയുന്നവ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ട�ോകം
•  നിങ്ങളുടെ ലല�് കവർ

•  നിങ്ങളുടെ ലറഡർ ആനുകൂല്ം

•  നിങ്ങൾ ചിട്ടപയോടെ ആസൂത്രണം ടചയ്ത നിപക്ഷ�ങ്ങളിൽ നിന്ന് ദലീർഘകോല വരു�ോനം സ്ോദിക്കോനുള്ള അവസരം
കൂടുതൽ അറിയോനോയി ഞങ്ങടള 1800 200 5577 എന്ന ന്രിൽ വിളിക്കുകപയോ എന്ന് 5424243 എന്ന ന്രിൽ "RET" എന്നു എസ് എം എസ് ടചയ്യുകപയോ നിങ്ങളുടെ 
ഏജന്് അലഡവൈസറു�ോയി ബന്ധടപ്ടുകപയോ ടചയോം.

സറണ്ടർ ടചയോനുള്ള കോരണം

 സോ്ത്ിക കോരണങ്ങൾ (ട�ടട്ടന്നുള്ള �ണ്ട് ആവശ്കതകൾ, ആസ്ികൾ വോങ്ങൽ)                      

 തൃപ്ികര�ല്ോത് വരു�ോനം

 തൃപ്ികര�ല്ോത് പസവനങ്ങൾ

 പുതിടയോരു പ്ോൻ വോങ്ങൽ 

 �റ്റുള്ളവ, ദയവോയി വിശദലീകരിക്കുക  .………......................................................................

സറണ്ടർ ടചയോൻ തലീരു�ോനിക്കും മുൻ�് നിങ്ങൾ ആടരങ്ിലു�ോയി സംസോരിച്ിരുപന്നോ??

    ഏജന്്  സുഹൃത്്  ബന്ധു  �റ്റുള്ളവർ (ദയവോയി വ്ക്ത�ോക്കുക) __________________________ 

നിങ്ങളുടെ ഈ തലീരു�ോനത്ിൽ ഞങ്ങൾ പേദിക്കുന്നു. ഈ അപ�ക്ഷ നൽകം മുൻ�് നിങ്ങളുടെ പ�ോളിസി തുെരുന്നതിടന് പനട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിലയിരുത്ിക്കോണുട�ന്ന് ഞങ്ങൾ 

പ്രതലീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രിയ ഇൻഷുറൻസ് �ങ്ോളിയോയി �ോക്് ലല�് ഇൻഷുറൻസിടന ടതരടഞെടുത്തിനു നന്ി. സ�ലീ� ഭോവിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉല്പന്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ 

�രിഗണിക്കുട�ന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു.

ദയവോയി ശ്രദ്ിക്കുക:
• നിങ്ങളുടെ അപ�ക്ഷോ പ�ോം പൂർണ�ോയി പൂരിപ്ിക്കുകയും നിർബന്ധ�ോയ എല്ോ പരേകളും സ�ർപ്ിക്കുകയും ടചയ്തോൽ നിങ്ങളുടെ അപ�ക്ഷ പപ്രോസസ് ടചയ്യുന്നതോയിരിക്കും.

• യൂണിറ്് ലിങ്്ഡ് ഉൽ പ്ന്നങ്ങൾക്ക് അപ�ക്ഷ ഒരു ബിസിനസ്്/ പ്രവൃത്ി ദിവസത്ിടല ഇന്്ൻ സ്റോൻപഡർഡ് സ�യം 15.00 �ണിക്കുള്ളിൽ സവൈലീകരിക്കുകയോടണങ്ിൽ, 
അപത ദിവസടത് അറ് ആസ്ി മൂല്ം ബോധക�ോയിരിക്കും. എന്നിരുന്നോലും, 15.00 �ണിക്കു പശഷം ആണ് അപ�ക്ഷ സവൈലീകരിക്കുന്നടതങ്ിൽ അടുത് ദിവസടത് പ്രേ്ോ�ിത 
അറ് ആസ്ി മൂല്�ോയിരിക്കും ബോധകം.

• വിലോസപ�ോ സ്ർക്ക വിവരപ�ോ �ോറ്ോൻ അപ�ക്ഷ നൽകകയോടണങ്ിൽ ഒരു പ്രപത്ക പ�ോളിസി സർവലീസ് അപ�ക്ഷോ പ�ോം പൂരിപ്ിക്കുകയും വിലോസത്ിടന് സോധുവോയ 
ടതളിവിടനോപ്ം സ�ർപ്ിക്കുകയും ടചയ്യുക

• ക്നിയുടെ പരേകളിൽ പ�ോസ്റൽ വിലോസം അപൂർണപ�ോ ടതപറ്ോ ആടണങ്ിൽ ടചക്ക് സവൈലീകരിക്കോതിരിക്കുകപയോ ലവകകപയോ ടചയ്യുന്നതിന് �ോക്് ലല�് ഇൻഷുറൻസ് 
ഉത്രവോദി ആയിരിക്കില്.

• നൽകിയ വിവരങ്ങൾ ടതപറ്ോ അപൂർണപ�ോ ആവുകപയോ ബോങ്് നിരസിക്കുകപയോ ടചയ്തതു കോരണം ഇെ�ോെ് ലവകകപയോ നിങ്ങളുടെ അടക്കകൌണ്ടിൽ ടരെഡിറ്് 
ആകോതിരിക്കുകപയോ അടക്കകൌണ്ടിൽ തലീടര എത്ോതിരിക്കുകപയോ ടചയ്തോൽ അതിടന് ഉത്രവോദിതവൈം �ോക്് ലല�് ഇൻഷുറൻസിന് ഉണ്ടോയിരിക്കില്. പനരിട്ട് ടരെഡിറ്് 

ടചയോനോവശ്�ോയ വിവരങ്ങൾ നൽകോതിരിക്കുകപയോ ബോങ്് ഇെ�ോെ് നിരസിക്കുകപയോ ടചയ്തോൽ പ�ഔട്ട് ടചക്ക് ആയി നൽകം.

പ�ഔട്ട് പപ്രോസസ് ടചയ്യുന്നതിന് ആവശ്�ോയ പരേകൾ

  സറണ്ടർ അപ�ക്ഷയ്കോയി പ�ോളിസി ഉെ� സ�ർപ്ിക്കുന്ന യഥോർത്ഥ പ�ോളിസി പരേ

  സവൈയം അറ്സ്റ് ടചയ്ത സോധുവോയ പ�ോപട്ടോ ഐ ഡി പരേയുടെ സോധുവോയ �കർപ്് (ഒറിജിനൽ ബ്ോഞ്ിടല സ്ിരലീകരണത്ിനോയി ലകയിൽ വയ്ക്കുക). 

  മുൻ�് പ്രിന്് ടചയ്ത പ�രും അടക്കകൌണ്ട് ന്രും ഉള്ള ഒറിജിനൽ റദ്് ടചയ്ത ടചക്ക്

  റദ്ദു ടചയ്ത ടചക്കിൽ മുൻ�് പ്രിന്് ടചയ്ത പ�രും അടക്കകൌണ്ട് ന്രും ഇടല്ങ്ിൽ മുൻ�് പ്രിന്് ടചയ്ത പ�രും അടക്കകൌണ്ട് ന്രും  ഉള്ള �ോസ്ബുക്ക് പകോപ്ി/ ബോങ്് പസ്ററ്്ട�ന്് 

(ബോങ്ിടല �രിപശോധനയ്കോയി ഒറിജിനൽ ലകവശം വയ്ക്കുക).

  എൻ ആർ ഇ അടക്കകൌണ്ടിൽ നിന്ന് നൽകിയ പ്രലീ�ിയങ്ങളുടെ വിവരം പ്രതി�ലിപ്ിക്കുന്ന ഏറ്വും പുതിയ സ്ർക്ക വിശദോംശങ്ങളും എൻ ആർ ഇ ബോങ്് പസ്ററ്്ട�ന്ം.

D/201411/Mal/V1/CM3

 
നിങ്ങൾക്കറിയോപ�ോ? യുവോവോയിരിക്കുന്ന സ�യത്് ഇൻഷുറൻസ് വോങ്ങുന്നതിപനക്കോൾ ടചലവ് കൂടുതലോണ് ഒരു പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് വോങ്ങോൻ. സറണ്ടർ ടചയരുത്! 

നിങ്ങളുടെ പ�ോളിസി പരേയിടല വ്വസ്കൾക്ക് വിപധയ�ോയി നിങ്ങളുടെ �ണ്ട് ആവശ്കതകൾ നിറപവറ്ോനോയി ഭോഗിക സറണ്ടർ അടല്ങ്ിൽ വോയ്ോ ടസകൌകര്ം 
നിങ്ങൾക്ക് ടതരടഞെടുക്കുകയും പ�ോളിസി തുെരുകയും ടചയോം.

കറഞെ ചോർജുകൾ: യൂണിറ്് ലിങ്്ഡ് ഉല്പന്നങ്ങളിൽ ചോർജുകൾ 
വർഷം കഴിയുപന്ോറും രെപ�ണ കറയുകയും �ണ്ടിൽ നിപക്ഷ�ിക്കടപ്ടുന്ന 
പ്രലീ�ിയങ്ങളുടെ അനു�ോതം വർധിക്കുകയും ടചയ്യുന്നു.

ജലീവൻ �രിരക്ഷ: പ�ോളിസി സറണ്ടർ ആകപ്ോൾ ലല�് കവർ 
അവസോനിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്മുള്ളപപ്ോൾ ഈ ആനുകൂല്ം 
ലഭിക്കോത് അവസ് വരികയും ടചയ്യുന്നു.

നികതി ആനുകൂല്ം: 1961-ടല ആദോയനികതി നിയ�ത്ിടല 
വകപ്് പ്രകോരം നിങ്ങൾക്ക് നികതി ആനുകൂല്ം ലഭിക്കും, ഇത് 
ഇനിയും പഭദഗതികൾക്ക് വിപധയ�ോണ്.

 ഉയർന്ന വളർച്ോ സോധ്ത: ഇകവൈിറ്ിയിൽ നിപക്ഷ�ിക്കോനുള്ള 
സോധ്ത യൂലിപുകൾ നൽകന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ �ണ്ടുകൾക്ക് 
കൂടുതൽ നന്നോയി വളരോൻ അവസരം നൽകന്നു.

Max Life Insurance Company Limited
90 എ, ടസക്ടർ-18, ഉപദ്ോഗ് വിഹോർ, ഗുഡ്ഗോവ്-122015, എക്്റ്ൻഷൻ-9699, 
പെോൾ ഫ്ലീ- 18002005577 ഇട�യിൽ- - claims.support@maxlifeinsurance.com



പ�ോളിസി റദ്ോക്കൽ പ�ോം (സറണ്ടർ പ�ോം)
ദയവോയി പ�ോം ഇംഗ്ലീഷ് വലിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ പൂരിപ്ിക്കുക

അപ�ക്ഷോ പ�ോം

പ�ോളിസി ന്ർ ………………………………………………..………..              പ�ോളിസിയുെ�യുടെ പ�ര് .…..……….………..…......……………………………..
 ട�ോലബൽ ന്ർ.        ബദൽ ട�ോലബൽ ന്ർ. 

വിലോസം1 ________________________________________________________________________________________________________________________
വിലോസം 2 _________________________________________________________ ഇട�യിൽ ഐ ഡി  _______________________________________________
നഗരം ____________________________________________________സംസ്ോനം _____________________________________�ിൻ      

എൻ ഇ എ�് െിക്കോയുള്ള ബോങ്് വിശദോംശങ്ങൾ

 a) അടക്കകൌണ്ട് ഉെ�യുടെ പ�ര്  ………………………………..  b)  ബോങ്ിടന് പ�ര് …………………………………
 c) ബോങ്് അടക്കകൌണ്ട് ന്ർ …………………………………….       d) ഐ എ�് എസ് സി പകോഡ് …………………………………
 e) �ോൻ ന്ർ         f) ബോങ്് വിലോസം ……………………………………
ശ്രദ്ിക്കുക- അടക്കകൌണ്ട് ന്രും പ�ോളിസി ഉെ�യുടെ പ�രും ഉള്ള റദ്് ടചയ്ത ഒരു ടചക്ക് അടല്ങ്ിൽ ബോങ്് �ോസ്ബുക്കിടന് ഒരു �കർപ്് ഈ പ�ോ�ിടനോപ്ം വയ്ക്കുക

സോധുതയുള്ള �ോൻ നൽകകയോടണങ്ിൽ ആദോയനികതി നിയ�ത്ിടന് 194 ഡി എ വകപ്് പ്രകോരം 2% െി ഡി എസ് ബോധക�ോയിരിക്കും. എന്നിരുന്നോലും ക്നിയുടെ �ക്കൽ 

സോധുതയുള്ള �ോൻ ലഭ്�ടല്ങ്ിൽ 20% നിരക്ക് ഈെോക്കും.

പ്രസ്ോവന 

ഞോൻ �ോക്് ലല�് ഇൻഷുറൻസ് പകോർ�പറഷൻ ലി�ിറ്ഡിൽ ___________________________________________ ന്രിടല ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പ�ോളിസി ഉെ� ആടണന്ന് 
ഞോൻ ഇതിനോൽ പ്രസ്ോവിക്കുന്നു. പ�ൽ പ്റഞെ പ�ോളിസി സവൈപ�ധയോ സറണ്ടർ ടചയോനും അവസോനിപ്ിക്കോനും ഞോൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എടന് സറണ്ടർ അപ�ക്ഷ ദയവോയി 
പപ്രോസസ് ടചയോനും ബോധക�ോയ ചോർജുകൾ ഈെോക്കിയ പശഷം (ഉടണ്ടങ്ിൽ) ബോധക�ോയ സറണ്ടർ മൂല്ം (ഉടണ്ടങ്ിൽ) നൽകോനും ഞോൻ നിങ്ങപളോെ് അഭ്ർഥിക്കുന്നു. ഞോൻ 
ശ്രലീ/ശ്രലീ�തി ._____________________________________________________, ._____________________________________________________, എന്ന വ്ക്തിയുടെ 
�കൻ/ �കൾ/ ഭോര്, ._____________________________________________________ വയസ്്, ._____________________________________________________ 
എന്ന സ്ലടത് തോ�സക്കോരൻ/കോരി ഈ പ�ോ�ിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്വും ശരിയും ആടണന്ന് ഇതിനോൽ പ്രസ്ോവിക്കുന്നു. ബോധക�ോയ ചോർജുകൾ കറവ് ടചയ്ത 
പശഷം പ�ോളിസി ഉ�ോധികൾക്കും വ്വസ്കൾക്കും വിപധയ�ോയി ലഭിക്കുന്ന സറണ്ടോർ മൂല്ം സവൈലീകരിക്കോൻ ഞോൻ ഇതിനോൽ സമ്മതിക്കുന്നു. ഞോൻ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന 
വിവരങ്ങൾ കൃത്വും സത്വും ആടണന്നും ഞോൻ സ്ിരലീകരിക്കുന്നു. ഞോൻ ടതറ്ോയപതോ ശരിയല്ോത്പതോ ആയ റലീ�ണ്ട് തുക ലകപ്റ്ിയിട്ടുടണ്ടങ്ിൽ അക്കോര്ം ഞോൻ 
സ്ിരലീകരിക്കുകയും �ോക്് ലല�് ഇൻഷുറൻസിന് നഷ്ട�രിഹോരം നൽകട�ന്ന് വോക്കു നൽകകയും ടചയ്യുന്നു. 

എടന് _______________________________________ ന്ർ പ�ോളിസിയുടെ സറണ്ടർ അപ�ക്ഷ പപ്രോസസ് ടചയ്തു കഴിഞെോൽ എടന് ലല�് കവറും പ�ോളിസി കരോറിൽ 

സൂചിപ്ിച്ിട്ടുള്ള �റ്് ആനുകൂല്ങ്ങളും ഇല്ോതോകം എന്ന് ഞോൻ �നസ്ിലോക്കുന്നു.

 പ�ോളിസി ഉെ�യുടെ ഒപ്്: ________________________ തലീയതി:  /  /    സ്ലം: ____________________
ലല�് ഇൻഷുർ ടചയടപ്ട്ട വ്ക്തിയുടെ പനോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടി�ിക്കറ്് (ലല�് ഇൻഷുർ ടചയടപ്ട്ട വ്ക്തിക്ക് പ്രോയപൂർത്ി ആടയങ്ിൽ �ോത്രം)

ഞോൻ, ____________________________ ; പ�ൽ പ്റഞെ പ�ോളിസിയിൽ ഞോൻ അപ�ക്ഷിച്ിട്ടുള്ള പ�ഔട്ട് സോധുവോം രലീതിയിൽ നൽകിയതോയി സ്ിരലീകരിക്കുന്നു, ഭോവിയിടല 
ഒരു ടലെയി�ിനും �ോക്് ലല�് ഇൻഷുറൻസിടന ഉത്രവോദി ആക്കുകയു�ില്.

ഇൻഷുർ ടചയടപ്ട്ട വ്ക്തിയുടെ ഒപ്് ____________________  തലീയതി:   /  /              സ്ലം ____________________

സവൈലീകരിച്തോയുള്ള രസലീത്

�ോക്് ലല�് ഇൻഷുറൻസിടന നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയടപ്ട്ട ഇൻഷുറൻസ് �ങ്ോളി ആയി ടതരടഞെടുത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ി �റയുന്നു. സ�ലീ� ഭോവിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉല്പന്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ 
വലീണ്ടും �രിഗണിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതലീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അപ�ക്ഷ ഞങ്ങളുടെ ബ്ോഞ്് ഓ�ലീസിൽ സ�ർപ്ിച്് 10 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പപ്രോസസ് ടചയ്യുന്നതോയിരിക്കും. 
നിങ്ങളുടെ പ�ോളിസി സംബന്ധിച്് എടന്ങ്ിലും വ്ക്തതപയോ സഹോയപ�ോ നിങ്ങൾക്ക് പവണട�ങ്ിൽ ദയവോയി 1800 200 5577 എന്ന ന്രിൽ വിളിക്കുക അടല്ങ്ിൽ 5424243-
ൽ എസ് എം എസ് ടചയ്യുക. 

ഉ�പഭോക്തോവിനു നൽകന്ന രസലീത്

പ�ോളിസി ന്ർ _________________________________________ (പബോക്് ഇടുക)

സവൈലീകരിച്ത്________________________________________സവൈലീകരിച് തലീയതിയും ദിവസവും______________________
�ോക്് ലല�് ഇൻഷുറൻസ് പകോ ലി�ിറ്ഡ്, മൂന്നോം നില, ഓപ്പറഷൻ ടസന്ർ, 90.എ, ഉപദ്ോഗ് വിഹോർ, ടസക്ടർ-18, ഗുഡ്ഗോവ്-122015, ടരജിസ്റർ ടചയ്ത ഓ�ലീസ്: �ോക്് 

ടഹകൌസ് മൂന്നോം നില, 1, പഡോക്ടർ ഝോ �ോർഗ്, ഓേ്ല, നയൂ ദൽഹി- 110020, ഇന്്. സ്ർക്ക വിവരങ്ങൾ: ഇ-ട�യിൽ: ഞങ്ങടള സന്ർശിക്കുക: www.maxlifeinsurance.com
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 ബ്ോഞ്ിൽ നിർബന്ധ�ോയ ടചക്ക് ലിസ്റ്

 മുകളിൽ ലിസ്റ് ടചയ്തിട്ടുള്ള എല്ോ നിർബന്ധ പരേകളും പശേരിക്കും 

 എല്ോ പകോപ്ികളും പ�ോളിസി ഉെ� സവൈയം അറ്സ്റ് ടചയണം

 എല്ോ പരേകളുടെയും ഒറിജിനൽ �ോക്് ലല�് ഇൻഷുറൻസിടല ഉപദ്ോഗസ്ർ കോണുകയും �രിപശോധിക്കുകയും ടചയ്യും.

 സറണ്ടർ അപ�ക്ഷ          തലീയതി രോവിടല/ ലവകലീട്ട് ……………… �ണിക്ക് സവൈലീകരിക്കടപ്ട്ടു    

പ�ോളിസി നിലനിർത്ോനുള്ള ശ്ര�ങ്ങൾ നെത്ി: ഉവ്്/ ഇല്                         സറണ്ടർ ടചയോനുള്ള കോരണം  _____________________

        ഉ�പഭോക്തോവിനുള്ള പ�ഔട്ട്:           1) എൻ ഇ എ�് െി     2) ടചക്ക്  

ജി ഒ മുദ്ര

ജി ഒ മുദ്ര

 

 

Max Life Insurance Company Limited
90 എ, ടസക്ടർ-18, ഉപദ്ോഗ് വിഹോർ, ഗുഡ്ഗോവ്-122015, എക്്റ്ൻഷൻ-9699, 
പെോൾ ഫ്ലീ- 18002005577 ഇട�യിൽ- - claims.support@maxlifeinsurance.com


