
Max Life Insurance Company Limited

90 ए, सेक्टर-18, उद्योग विहार, गुरगाि-122015
्टयोल मूक्त-18002005577 इ-मेल: claims.support@maxlifeinsurance.com

विमा रद्द करण्ासाठीचा अर्ज (सरेंडर फॉम्ज)
कृप्ा फॉम्ज मयोठ्ा ठळक अक्षरांमध्े भरा

तुमही तुमचा विमा रद्द करण्ाद्ारे का् गमािता आहात ह ेतुमहाला मावहती आह ेका
•     तुमचे रीिन संरक्षण
•     तुमचे रा्डर लाभ
•     तुमच्ा वन्योरनबद्ध गुंतिणुकीिरील दीर्जकालीन परतािा कमािण्ाची संधी
तुमची ्योरना ककंिा आमच्ा सेिा ्ाबाबत समरुन रेण्ासाठी तुमहाला कयोणत्ाही सहाय्ाची गरर असल्ास, त्ाबद्दल अवधक राणण्ासाठी तुमही 1800 200 5577 िर 
आमहाला फयोन करु शकता ककंिा 5424243 िर "RET" असा एसएमएस पाठिू शकता ककंिा तुमच्ा एरं्ट सललागाराशी संपक्ज  करु शकता. 

विमा सरेंडर करण्ाचे कारण

 वित्ी् कारणे(ततकाल वनधीची आिश्कता, मालमत्ेची खरेदी इ.)                         
 असमाधानकारक परतािा
 असमाधानकारक सिेा
 निीन पललॅन विकत रेत आहात 
 इतर, कृप्ा सपष्ट करा .………......................................................................

तुमही विमा सरेंडर करण्ाचा वनण्ज् रेण्ाआधी कयोणाचा सलला रेतला हयोता का?

    एरं्ट  वमत्र  नातेिाईक  इतर (कृप्ा सपष्ट करा) __________________________ 

आमहाला तुमच्ा वनण्ज्ाबाबत खेद आह ेआवण तुमही हा अर्ज दणे्ापूिवी तुमचा विमा चालू ठेिला असता तर तुमहाला वमळणाऱ्ा सि्ज लाभांचे मुल्ांकन तुमही केले असेल अशी आमही 
आशा करतयो. तुमचा पसंतीचा विमा साथीदार महणून मलॅकस लाईफ इंश्योरंसची वनिड करण्ाबाबत तुमचे धन्िाद आवण नरीकच्ा भविष्ात तुमही आमची उतपादने रेण्ाचा विचार 
कराल अशी आमही आशा करतयो.

कृप्ा नोंद घ्ा:
• विनंती अर्ज पूण्ज भरला असेल आवण सि्ज अवनिा््ज दसतािेर सादर केले असतील तर तुमची विनंती प्रक्रि्ा चालू हयोईल.  
• ्ुवन्ट ललंक उतपादनांसाठी रर अर्ज व्यिसा्/कामाच्ा क्दिसात भारती् प्रमावणत िेळेनुसार दपुारी 3.00 िारेप््जत प्राप्त झाल्ास, त्ाच क्दिसी एनएिी लागू हयोईल. 

तथावप, अर्ज दपुारी 3.00 च्ा नंतर प्राप्त झाल्ास दसुऱ्ा क्दिशी राहीर केलेला एनएिी लागू हयोईल
• पत््ामध्े बदल झाला असल्ास ककंिा संपक्ज  तपशील बदलाच्ा विनंतीच्ा बाबतीत, कृप्ा िेगळा विमापॉवलसी सेिा विनंती अर्ज भरा आवण िैध राहत्ा पत््ाचा 

पुराव्यासयोबत सुपदू्ज करा.
• कंपनीच्ा रेकॉड्जमध्े पत्रव्यिहाराचा पत्ा अपणू्ज/चूकीचा असल्ास चेक वमळण्ास उशीर झाल्ास ककंिा चेक प्राप्त न झाल्ास त्ासाठी मलॅकस लाईफ इंश्योरंस कंपनी 

रबाबदार राहणार नाही.
• अपूण्ज/चूकीची मावहती दणेे ककंिा तुमच्ा बँकद्ारे नाकारणे ्ासारख्ा सि्ज कारणांमुळे तुमच्ा खात्ात पैसे रमा न झाल्ास ककंिा त्ास उशीर झाल्ास ककंिा पूत्जता न 

झाल्ास त्ासाठी मलॅकस लाईफ इंश्योरंस रबाबदार राहणार नाही. थ्ेट रमा करण्ासाठी आिश्क ती मावहती प्राप्त न झाल्ास ककंिा बँकेद्ारे व्यिहार नाकारला गेल्ास 
पैशांचे भुगतान चेकद्ारे केले राईल.

पैशांचे भुगतान प्रक्रिव्त करण्ासाठी आिश्क असलेले अवनिा््ज दसतािेर

  सरेंडर विनंतीसाठी विमाधारकाद्ारे मूळ विमा दसतािेर सादर केले रािेत.

  ओळखपत्राची सि्ं-साक्षांक्कत िैध प्रत(शाखेत पडताळणीसाठी मुळ दसतािेर रेऊन रा). 

  पूि्ज-मुक्रित नाि आवण खाता रिमांक असलेला रद्द केलेला मुळ चेक 

  रद्द केलेल्ा चेकिर पूि्ज-मुक्रित नाि आवण खाता रिमांक नसल्ास पूि्ज-मुक्रित नाि ि खाते रिमांक असलेल्ा खातेपुवसतकेची प्रत/ बँक स्ेट्टमें्ट (शाखेत पडताळणीसाठी मुळ दसतािेर  
 रेऊन रा).

 ित्जमान संपक्ज  तपशील ि एनआरइ खात्ातून क्दलेला कयोणताही विमाहप्ता दाखविणारे एनआरइ बँक स्ेट्टमें्ट.
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तुमही राणता का?  निीन विमा खरेदी करणे ह ेतरुण ि्ात खरेदी केलेल्ा विम्ापेक्षा महाग असते. सरेंडर करु नका!
तुमच्ा विमापॉवलसी दसतािेराच्ा शततींनुसार तुमही तुमच्ा गररा भागविण्ासाठी आवण तुमचा विमा चालू ठेिण्ासाठी आवंशक सरेंडर ककंिा 
कर्ज सुविधेची वनिड सुद्धा करु शकता.

कमी आकारणी: ्ुवन्ट ललंक उतपादनांमध्े, काही िरा्जनंतर शुलके 
हळूहळू कमी हयोत रातात ज्ामुळे तुमच्ा विमाहप््ाचा उच्चतम भाग 
वनवधमध्े गुंतविला रातयो.

विमा संरक्षण: एकदा विमापॉवलसी सरेंडर केला की विमा संरक्षण बंद 
हयोते अशाप्रकारे रेवहा तुमहाला त्ाची िासतविक गरर असते तेवहा तुमही 
त्ापासून िंवचत राहता.

कर लाभ: आ्कर का्दा 1961 च्ा कलमांतग्जत पुढील कयोणत्ाही 
सुधाराच्ा आधीन, तुमही करलाभ वमळिू शकता.

उच्च िाढीची संभािना: ्ुवलपस तुमहाला इक्वि्टीत गुंतिणुक 
करण्ाचा प्ा्ज्  दतेयो, ज्ाने तुमच्ा वनधीची उच्च िाढ 
हयोण्ाची शक्ता उपलबध हयोते. 



विमा रद्द करण्ासाठीचा अर्ज (सरेंडर फॉम्ज)
कृप्ा फॉम्ज मयोठ्ा ठळक अक्षरांमध्े भरा

विनंती अरा्जचा फॉम्ज 
विमा रिमांक ………………………………………………..………..                  विमाधारकाचे नाि ….....…..……….………..…......……………………………..
मयोबाईल रिमांक         प्ा्ज्ी मयोबाईल रिमांक  

पत्ा1 __________________________________________________________________________________________________________________________
पत्ा 2 ______________________________________________________________ ई-मेल आ्डी __________________________________________________
शहर _______________________________________________________राज् ______________________________________पीनकयोड      

एनइएफ्टीसाठी बँकेचा तपशील

 a) खाता धारकाचे नाि ………………………………..  b) बँकेचे नाि …………………………………
 c) बँक खाता रिमांक. …………………………………….       d) आ्एफएससी कयोड …………………………………
 e) पलॅन रिमांक          f) बँकेचा पत्ा ……………………………………
नोंद घ्ा - ्ा अरा्जसयोबत खाता रिमांक आवण विमाधारकाचे नाि असलेला रद्द केलेला चेक रयोडा ककंिा बँकेच्ा खातेपुवसतकेची प्रत रयोडा. 
असिीकरण: िैध पलॅनकाड्ज क्दले असल्ास आ्कर का्द्ाच्ा कलम 194डीए च्ा तरतूदींनुसार 2% दराने ्टीडीएस लागू हयोईल, तथावप िैध पलॅनकाड्ज उपलबध नसल्ास 20% दराने 
्टीडीएसची आकारणी कंपनीकडून केली राईल.  
रयोरणा
मी ्ाद्ारे सादर करतयो/ते की मी मलॅकस लाईफ इंश्योरंस कंपनी वलवम्ेटडच्ा विमा रिमांक  _____________________________________ चा विमाधारक आह.े मला सिेच्ेने 
िरील विमापॉवलसी सरेंडर आवण रवहत करा्चा आह.े कृप्ा माझी विमा सरेंडर करण्ाची विनंती प्रक्रिव्त करण्ाची आवण लागू शुलकाचे (असल्ास) समा्योरन केल्ानंतर 
लागू सरेंडर रक्कमेचे(असल्ास) भुगतान करण्ाची मी तुमहाला विनंती करतयो/ते.  मी श्ी./कु./श्ीमती. _____________________________________________________ 
________________________  चा/ची मुलगा/, मुलगी/, पत्ी आह ेि्____________आह_े______________________________चा रवहिासी आह,े इथे रयोरणा करतयो/ते आवण 
पषु्टी करतयो/ते की ्ा अरा्जत क्दलेली तपशीलिार मावहती बरयोबर आवण अचूक आह.े मी ्ाद्ारे विमा अ्टी ि वन्मांच्ा अंतग्जत लागू शुलकांची िराि्ट केल्ािर दे्  सरेंडर मूल्ाची रक्कम 
प्राप्त झाल्ाबाबत माझी मरंुरी दतेयो/ते. पुढे, मी पुष्टी करतयो/ते की माझ्ाद्ारे इथे क्दलेली मावहती खरी आवण बरयोबर आह.े कयोणताही चूकीचा आवण अनैवतक परतािा वमळविल्ास  मी  
मलॅकस लाईफ इंश्योरंसची क्षवतपूतवी करण्ाची पषु्टी करतयो/ते. 
माझा विमापॉवलसी रिमांक_______________________________________  कररता विमापॉवलसी सरेंडर करण्ाची माझी विनंती प्रक्रिव्त झाल्ानंतर  विम्ात उललेख केलेल्ा 
इतर लाभांसह ___ साठी माझे विमा संरक्षण बंद हयोईल ह ेमी राणतयो/राणते.
पॉवलसीधारक के हसताक्षरः ________________________ क्दनांक :  /  /                                सथळ ____________________
विमेदाराकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (केिळ रर विमेदार ि्सक झाला असल्ास लागू)
मी, ______________________________; ् ाद्ारे िरील विमापॉवलसीच्ा बाबतीत विनंती केलेल्ा रक्कमेचे िैध भुगतान केल्ाची आवण भविष्ातील कुठल्ाही दाव्यासाठी मलॅकस 
लाईफ इंश्योरंस कंपनीला रबाबदार धरणार नाही ्ाची पुष्टी करतयो/ते.
विमेदाराची सही :  ____________________  क्दनांक:  /  /                                सथळ ____________________

पयोचपािती

तुमचा पसंतीचा विमा साथीदार महणून मलॅकस लाईफ इंश्योरंसची वनिड करण्ाबाबत आमच्ाकडून धन्िाद आवण नवरकच्ा भविष्ात तुमही आमची उतपादने रेण्ाचा विचार कराल 
अशी आमही आशा करतयो. आमहाला तुमच्ा वनण्ज्ाबाबत खेद आह ेआवण तुमही हा अर्ज दणे्ापूिवी तुमचा विमा चालू ठेिला असता तर तुमहाला वमळणाऱ्ा सि्ज लाभांचे मुल्ांकन तुमही 
केले असेल अशी आमही आशा करतयो. आमच्ा शाखा का्ा्जल्ात तुमची विनंती सादर केल्ानंतर ती10 क्दिसांमध्े प्रक्रिव्त केली राईल. तुमच्ा विम्ाच्ा संदभा्जत तुमहाला कयोणत्ाही 
सपष्टीकरणाची ककंिा साहाय्ाची गरर असल्ास, कृप्ा 1800 200 5577 िर फयोन करा ककंिा 5424243 िर 'RET' असा एसएमएस करा.  

ग्ाहक पयोच पािती

विमा रिमांक _____________________________________________________________________________(चौक्टी ्टाका)
     द्ारे प्राप्त झाले.  प्राप्त हयोण्ाची तारीख ि िेळ    

मलॅकस लाईफ इंश्योरंस कंपनी वलवम्ेटड, .3 रा मरला, ऑपरेशन सें्टर, 90. ए, उद्योग विहार, सेक्टर-18, गुरगाि-122015, नोंदणीकृत का्ा्जल्: मलॅकस हाऊस 3 रा मरला, 1 डॉ. झा 
माग्ज, ओखला, निी क्दलली-110020, इंवड्ा संपक्ज  तपशील: ई-मेल: service.helpdesk@maxlifeinsurance.com;  आमहाला भे्ट द्ा www.maxlifeinsurance.com
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शाखा अवनिा््ज तपासणी ्ादी

 िर सूवचबद्ध केलेले सि्ज अवनिा््ज दसतािेर संग्वहत आहते 

 सि्ज प्रती विमाधारकाद्ारे सि्ं-साक्षांक्कत आहते

 सि्ज दसतािेर मूळ आहते आवण मलॅकस लाईफ इंश्योरंस व्यक्ततींद्ारे पावहलेले आवण पडताळणी केले गेले आहे

 सरेंडर करण्ाची विनंती         सकाळी/ संध्ा  ्ा िेळेिर प्राप्त झाली 

 र्टकिुन ठेिण्ासाठी प्र्त् केले- हयो्/ नाही_____________________  विमा सरेंडर करण्ाचे कारण _____________________

       ग्ाहकाला पैशांचे भुगतान करा:          1) एनइएफ्टी   2)  चेक  

का्ा्जल्ाचा वशक्का

का्ा्जल्ाचा वशक्का

Max Life Insurance Company Limited

90 ए, सेक्टर-18, उद्योग विहार, गुरगाि-122015
्टयोल मूक्त-18002005577 इ-मेल: claims.support@maxlifeinsurance.com

 

 


