Max Life Insurance Company Ltd.
90 ए, सेक्ट-18, उ�ोग िवहार, गुरगाव-122015, ह�रयाणा
दूरध्वनी �मां: 0124-4219090. एक्सट�श: 9699,
टोल मू�-18002005577 इ-मेल- - claims.support@maxlifeinsurance.com

टॉप-अप ि�िमयम िनवेदन फॉमर्
पॉिलसी �मांक ___________________________________________________________________________
पॉिलसीधारकाचा तपशील:

(पिहले नाव)

(मधले नाव)

(आडणाव)

मोबाईल

_________________________________________

ई-मेल

फॉमर्वर स्वाक्षरी करण्याआ धी कृपया सवर् सूचन
:



तुमच्या पॉिलसीच्या िनयम व अट�नुसार ट-अप िस्वकारले जाती
तुमच्या पॉिलसीच्या अंतगर्त कोणतेही भुगतान केले असल, ि�िमयम वसुल करण्याच्या रोखाने म्हणुन अशा र�मेस घेतल्यानंतरच कोणतेही �ा� झालेले भुगतान-अप म्हणुन
िनधार्�रत केला जाई.
टॉप-अप ि�िमयम पॉिलसीच्या अंतगर्त असलेल्या गारं�टत मुळ िवमार�मेत बदल करणार न.



�चिलत कर काय�ानुसार टॉप-अप भुगतान कर लाभासाठी पा� राहील .



युिनट �लक लाईफ इंश्युरंस प्ल आिण युिनवसर्ल लाईफ प्लानच्या बाब , कं पनी कमीत कमी �.1000 आिण जास्तीत जास्त मुळ पॉिलसीसाठी �ा� झालेल्या एकूण ि�िमयमच



25% पेक्षा जास्त नसलेल्या-अप ि�िमयमच्या एकूण र�मेएव�ा टॉ-अप ि�िमयम र�मेचा िस्वकार करे. तथािप
ि�िमयमवर अशी कोणतीही कमाल मयार्दा नाह.
तुमच्या सध्याच्या िनधीनुसार -अप िनधार्�रत केला जाईल







, लाईफ कवर िशवाय असलेल्या पेँशन प्लॅनसाठी ट-अप

टॉप-अप ि�मीयमवरील सवर् टॉ-अप ि�िमयम आिण शुल् , सेवा करासह , लागू करांच्या अधीन आकारले जाती , जे पॉिलसीधारकाच्या खात्यास आकारले जातील आिण युिनट मूल्या
युिनटच्या र� करण्या�ारे वसुल केले जात.
दुपारी 3.00 नंतर �ा� झालेल्या टॉ-अप ि�िमयमला पुढील कामाच्या �दवसाचा एनएवी म्हणुन िनधार्�रत केले ज.

भुगतानाचा तपशील:

1a. �दलेली र�म: �.

 नगदी

 चेक / डीडी

 नेट �ांन्फ

र�म शब्दात____________________________________________________________________________________________________

1b. पेम�टचा तपशील: चेक/ डीडी �मांक

�दनांक

अदाकतार् बँक व �ँच ___________________________

# ि�िमयम भरणा/टॉप अप/शुल्क �कवा इतर कोणत्याही भुगतानासमवेत नगदी भुगतान �ती पॉिल/�ती मिहना �. 50000/- च्या सीमेपेक्षा अिधक असू शकत न.
# टॉप-अप भुगतान 1 लाख �कवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास कृपया खाली �दलेल्यापैक� कोणताही एक अिनवायर् उत्प� दस्तावेज .
2. पॉिलसीचा मालक/अिभहस्तां�कत/आदाता एक राजकारणाशी संबंधीत ��� आहे का *?

 होय

 नाही (कृ पया खुण करा).

*राजकारणाशी संबंधीत ���(पीईपी) या अशा ��� असतात ज्या सावर्जिनक काया�मध्ये अ�ेसर असतात �कवा हो, उदाहरणाथर् क �/राज्य सरकारचे �मु/मं�ी
सरकारी/न्यायालयी/लष्करी अिधकार , राज्यसरकारच्या मालक�च्या महानगरपािलकेचे वरी� कायर्

, वरी� राजकारणी , वरी�

, महत्वाच्या राजक�य पक्षाचे अिधकारी आिण वरील ���चे जवळचे कुटूंबा

सदस्(जोडीदार, मुले, आईवडील, भाऊबिहण, सासरकडचे लोक).
�टप: मॅक्स लाईफ इंश्युरंस�ारा संपूणर् आवश्/दस्तावेज �ा� झाल्याच्या तारखेपासून संबंिधत एनएवी आिण ���यण लागू हो
पॉिलसीचा मालक/अिभहस्तां�कतीची सही_______________________________________________________

उत्प�ाचे पुरावे दशर्िवणारे स्वीकायर् दस्
:









अगदी अलीकडच्या वषार्चा आयटी
अगदी अलीकडच्या वषार्चा फॉम16
मािगल 3 मिहन्यातील पगार जमा झाल्याचे दाखिवणारे बँक स्टेट
ताळे बंद प� आिण नफा आिण तोटा खाते
�स्ताव/अदाताचे लेखा प�रिक्षत वा�षक लेख
भा�ाचा करार
कृषी िव�� जमा
ि�िमयमचा भरणा करण्यासाठी ज्या र�मेचा वापर केला गेला त्या उत्प�ाच्या एकग�ा र�मेचा पुरा�ाचा दस. उदाहरणाथर , जर ि�िमयम मालम�ेच्या िव��तून भरला गेला असेल
तर त्याचे िव��ख , िनवृ�ीच्या वेळी �ा� झालेल्या एकग�ा रकमेचा पुरावा देणारा दस्ता , िनयत ठे वी मुदतपूणर् झाल्याचा पुरावा देणारा दस्ता , म्युच्युअल फंड िवमो , इतर
िवमा पॉिलसी मुदतपूणर्तेची र�म �ा� झाल्याचा पुरावा देणारा दस्तावे.

Max Life Insurance Company Ltd.
90 ए, सेक्ट-18, उ�ोग िवहार, गुरगाव-122015, ह�रयाणा
दूरध्वनी �मां: 0124-4219090. एक्सट�श: 9699,
टोल मू�-18002005577 इ-मेल- - claims.support@maxlifeinsurance.com

पोच पावती प�
(�दनांक) _____/_____/__________ला _________वाजता(वेळ) टॉप-अप ि�िमयम फॉमर्साठी िनवेदन �ा� झाल.
िमळालेली एकू ण र�म

: �. _____________________________________

टॉप-अपसाठी नेट ि�िमयम : �. _____________________________________
चेक/डीडी �मांक.

:

मॅक्स लाईफ इंश्युरंस �ाहक सेवा कायर्कारीचे नाव व  : _____________________

स्ट ँ / सील लावा

