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 पुनः-आवेदन आिण र�म हस्तांतरण फॉम*
पॉिलसी �मांक ________________________________________________
पॉिलसीधारकाचे नाव: _____________________________________________________________________________________________
ईमेल आयडी: ________________________________________
मोबाईल �मांक\लँडलाईन �मांक:
तुमच्या िनवेदनाच्या आधारावर खालील कोणताही एक पयार्य िनव
पयार्यA
टॉप अप पुनः-आवेदन
भरलेली र�म �. ______________________

(�दवस/मिहना/वष)र

भरलेली र�म �दनांक

तुमच्या िनवेदनाच्या आधारावर खालील कोणत्याही एका पयार्यावर खुण
कृ पया चालू िव�ीय वषार्तील माझ्या देय ि�िमयमला लागू क.
कृ पया परतावा करा (खाली उल्लेख केल्या�माणे एनइएफटी साठी बँक तपशील िविन�द� क)
बँक खाते
�मांक: आयएफएससी:
बँकेचे नाव आिण प�ा __________________________________________________________________________________________
खाता धारकाचे नाव ____________________________________________________________________________________________
�टप: - कृ पया पॉिलसी धारकाचे नाव आिण खाते �मांक असलेला र� के लेला चेक �कवा बँक पासबुकची �त जोडा
पयार् B

र�मेचे हस्तांतर
अनु�मांक

(A)

(B)

(C)

पॉिलसी �मांक कडू न

(D)

पॉिलसी �मांक पय�त

हस्तांतरीत करावयाची र�

(E)

हस्तांतरण करण्याचे कार

1.
2.
3.
�टप: वेगळ्या �ाहकाच्या पॉिलसीला र�मेचे हस्तांतरण करण्या, कृ पया बँक स्टेटम�ट �कवा भुगतानाचा पुरावा देणारा दस्तावेज जोडा
व्हनार्क्युघोषणाप�: जर पॉिलसीधारकाची सही अंग�ाच्या ठशाच्(डावा अंगठा) स्व�पात असेल �कवा देशी भाषेत असे. मी या�ारे जाहीर करतो क� मी या फॉमर्मधील मजकूर
पॉिलसीधारकाला पूणर्पणे स्प� क�न सांिगतला होता आिण या फामर्चा मजकूर पूणर्पणे समजल्यावर पॉिलसीधारकाने या फॉमर्वर त्याच्या अंग(डा�ा अंग�ाच्य) लावला/
देशी भाषेत सही के ली होती.
घोषणा करणाऱ्याचे ना: ________________________________________________________________________________
घोषणा करणाऱ्याचा प�: ______________________________________________________________________________
�दनांक व स्था: ____________________________
�ाहकाची सही _______________________

अंग�ाचा ठसा:
�दनांक आिण वेळ _______________________________
मॅक्स लाईफ शाखा कायार्लया�ारे भरले जाव

मॅक्स लाईफ शाखा कायार्लयास �ा� झाल्याची �दनांक व  ______________________ मॅक्स लाईफ शाखा कायार्लयाचा िश�______________________
अनुमित जोडलेली आहे:

होय

नाही

*संपूणर् भरलेला फॉमर् निजकच्या जनरल ऑ�फसला सादर केला जाऊ शकतो � service.helpdesk@maxlifeinsurance.com वर ई-मेल करा.
�ाहक पोच पावती प�
पॉिलसी �मांक ____________________________________________________
िनवेदनाचा �कार _________________________________________________________________________________________________
�ारा �ा� झाले ______________________________

�ा� होण्याची �दनांक आिण वे _____________________________

कमर्चारी को ___________________________

सही _________________________________________

मॅक्स लाईफ इंश्युरंस कंप: ऑपरे शन स�टर, प्लॉट �मां. 90ए, सेक्ट 18, उ�ोग िवहार, गुरगाव (ह�रयाणा) – 122015.
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