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विमा क्रमांक   

मी/आम्ी_________________________________________________________ (विमाधारकाचे नाि), मॅक्स लाईफ इंश्योरं्स कंपनीच्ा माझ्ा 
विम्ाचा मालकी्क्क बदलण्ाची इच्ा करत/करतयो आ्.े 

श्ी/कुमारी/्सौ. __________________________________________________________________________________________च्ा नािे

  मालकी्क्क बदलण्ाचे कारण आ् े______________________________________________________________________________

निीन मालकाचे विमेदाराशी अ्सलेले नाते _____________________________________________________________________________

पॉली्सीच्ा निीन नामवनददेवशत व्यक्ीचे नाि: __________________________________________________________________________
(निीन मालक आवण विमेदार एकच अ्सल्ा्स भरािे)

नामवनददेवशत व्यक्ीचे विमाधारकाशी अ्सलेले नाते   ______________________________________________________________________

नामवनददेवशत व्यक्ीची जनमतारीख(ददि्स/मव्ना/िर्ष)         /              /

वन्ुक् व्यक्ीचे नाि (नामवनददेवशत व्यक्ी अलपि्ीन अ्सल्ा्स):  ____________________________________________________________

वन्ुक् व्यक्ीचे नामवनददेवशत व्यक्ी्सयोबत अ्सलेले नाते ____________________________________________________________________

निीन विमाधारकाचा व्यक्ीगत तपशील 

ित्षमान रव्िा्साचा पत्ा:  ____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

श्र: ……………………………………………… राज्:..............………................................वपनकयोड:

दरूधिनी क्रमांक:                         -                                                                         

मयोबाईल क्रमांक:

ई-मेल आ्डी : _____________________________________________________________________________________________

जनमतारीख(ददि्स/मव्ना/िर्ष):                /              / 

िवडलांचे नाि/पतीचे नाि: ____________________________________________________________________________________

ललंग: पुरुर         स्ती                  धूम्रपान करणारा :          ्यो्           ना्ी      

वशक्षण:       वनरक्षर           प्ाथवमक शाळा          उच्च माध्वमक शाळा          पदिीधर          पदव्युत्र            व्याि्साव्क

िैिाव्क व्थती:    अवििाव्त            वििाव्त               विधिा(विधूर)              घट्फयोटटत           

राष्टी्ता :          भारती्          विदशेी नागटरक          अवनिा्सी भारती्          भारती् मुळ अ्सलेला व्यक्ी

व्यि्सा् ___________________________________________ कामाचे नाि_____________________________________________

कंपनीचे नाि______________________________________ व्यि्सा्/उद्योगाचा प्कार _____________________________________

कामाचे खरे ्िरुप__________________________________ िारर्षक उतपन्न ` ______________________________________प्ती िर्ष

रकमेचे स्तयोत___________________________ पॅन नंबर/पॅन नंबर न्सल्ा्स त्सा जाव्रनामा

   निीन मालक/आदाता एक राजदक् क्षेत्ातील व्यक्ी आ् ेका*? ्यो्        / ना्ी          (कृप्ा खूण करा).

*राजकारणातील व्यक्ी(पीइपी)्ा अशा व्यक्ी अ्सतात ज्ांना प्मुख ्साि्षजनीक कामांची जबाबदारी ददलेली आ् ेउदा. कें द्र/राज् ्सरकारचे प्मुख/
मंत्ी, िटरष्ठ राजकारणी, िटरष्ठ ्सरकारी/न्ाव्क/्ैसवनकी अवधकारी, ्सरकारी मालकीच्ा ्सं्थांचे िटरष्ठ का््षकारी, म्तिाच्ा राजदक् पक्षांचे 
अवधकारी आवण िटरल व्यक्तींचे जिळचे नातलग (पवत ककंिा पत्ी, मुले, आईिडील, भािंडे, ्सा्सू-्सा्सरे).

मालकी्क्क बदलणे
निीन मालकाचा 

फयोटयो इथे वचपकिा

( जर िारर्षक 
वप्वम्म >10000 
अ्सेल तर अवनिा््ष 

आ्)े



मालकी्क्क बदलणे
निीन विमाधारकाद्ारे अवनिा््ष प्शांची उत्रे दणेे आिश्क आ्े

तुमच्ाकड ेमॅक्स लाईफ इंश्योरं्सचा विमा आ् ेककंिा तुम्ी कधी त्ा्साठी अज्ष केला ्योता का?      ्यो्            ना्ी   

जर ्यो, तर विमा/प््ताि क्रमांक द्ा :          

मी मॅक्स लाईफ इंश्योरं्सला ्सि्ष माव्तीचे आदानप्दान ई-मेल द्ारे करण्ाचा अवधकार ददला आ् े      ्यो्            ना्ी  

बँक खात्ाचा तपशील

a)बँक खाता क्रमांक                 

b)बँक आवण शाखेचे ___________________________________________________________________________________________

c) आ्एफए्स्सी कयोड 

टटप: कृप्ा खाते क्रमांक आवण विमाधारकाचे नाि अ्सलेले रद्द केलेला चेक जयोडा ककंिा बँक पा्सबुकची प्त जयोडा  

मी प्थम श्ेणीचा का्दशेीर िार्स आ्(ेकेिळ विमाधारकाचा मृत्ु झाला अ्सल्ा्स)                ्यो्               ना्ी

्साक्षीदाराचा तपशील:

्साक्षीदार ्िाक्षरी (1)                 ्साक्षीदार ्िाक्षरी (2)

नाि:  ________________________________         नाि: _______________________________ 

पत्ा:  ________________________________     पत्ा: _______________________________ 

 ________________________________     _______________________________

विनंती्सयोबत जयोडलेले द्तािेज-

 मूळ विमा पॅक
 ्ि्ं ्साक्षांदकत ्ा्ावचत्ा्सव्त ओळखपत्(व्यवक्गत)/ओळखपत्(व्यवक्गताहून इतर) ची प्त- वप्वम्म रक्कमेिर अिलंबून ना्ी  
 ्ि्ं ्साक्षांदकत रव्िा्सी प्माणपत्ाची प्त(िारर्षक वप्वम्म >रु.10,000 अ्सल्ा्स)
 निीन मालकाचे जनमतारखेच्ा प्माण पत्ाची प्त(विमेदाराऐिजी इतर व्यक्ीकड ेमालकी्क्क बदलला अ्सल्ा्स)
 ्ि्ं अवधप्ाप्त उतपन्न द्तािेज(जर िारर्षक वप्वम्म >= `1, 00,000 आ्)े
 पॅन काड्षची ्ि्ं ्साक्षांदकत प्त/ पॅन नंबर न्सल्ा्स त्सा जाव्रनामा
 मृत्ुचे प्माणपत्(विमाधारकाच्ा मृत्ुमुळे मालकी्क्क बदलल्ा्स)
 केिा््सी(तुमच्ा ग्ा्का्स जाणा) प्कटीकरण प्ारुप(जर अवभ््तांदकती व्यक्ीगताऐिजी इतर अ्सेल उदा. ट्र्ट, पाट्षनरशीप/प्ाइिेट वलवमटेड)
 रु.100/- मूल्ाच्ा ्टँप पेपरिर नयोटराइज प्वतज्ापत्(वन्योक्ा कम्षचारी मामल्ाच्ा बाबतीत जयोडपत् 1 चा ्संदभ्ष घ्ा)
 निीन मालक विमेदार व्यक्ीऐिजी इतर कयोणी अ्सल्ा्स विमाधारकाच्ा मृत्ुच्ा बाबतीत नयोटराइज प्वतज्ापत्(राज्ाप्माणे ्टँपचे मूल्) 
 क्षवतपूरण बाँड
 ्सक्षम न्ा्ाल्ाद्ारे उत्रावधकार प्माणपत्(विमाधारकाचा मृत्ु झाला अ्सल्ा्स) 

टटप: ्सि्ष आिश्क द्तािेजा्ंसयोबत पूण्ष भरलेला आवण ््ताक्षर केलेला फॉम्ष ्सादर केल्ािरच मालकी ्क्क बदलण्ा्संबंधीची विनंती पणू्ष अ्सल्ाचे 
्समजले जाईल.

मी ्ाद्ारे विम्ाची मालकी.…………………….िर 
उललेख केल्ाप्माणे निीन विमाधारकाकड े ्थानांतटरत 
करते/करतयो आ्.े

पुिवीच्ा विमाधारक/अवधकृत ्िक्षरीकत्ा्षची ्स्ी(कंपनी 
ककंिा बँक अ्सल्ा्स वशकक्ा्स्)

ददनांक:               /              /     

्थळ: _____________________________

मी ्ाद्ारे विम्ाचा मालक ्योण्ा्साठी ्संमती दतेयो आवण प्पयोजल फॉम्षच्ा 
जा्ीरनाम्ा्सयोबत विम्ाच्ा ्सि्ष अटी आवण वन्मांचे पालन करण्ाचे मान् करतयो.  
मला ्  े्समजते की कंपनी िर जा्ीर केल्ाप्माणे प्कट केलेल्ा उदे्दशा्साठी माव्तीचा 
उप्योग िापर करु शकते ककंिा प्कट करु शकते.  मी विद्मान विमाधारकाकडून मूळ 
विमा बाँड प्ाप्त झाला अ्सल्ाची पािती दतेयो 

…………………………………………………………………
निीन मालकाची ्िाक्षरी/अवधकृत ्िक्षरीकता्ष (कंपनी ककंिा बँक अ्सल्ा्स 
वशकक्ा्स्)

ददनांक:                /              /     

्थळ: _____________________________
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