
ପଲିସୀ ନଂ.  

ମୁଁ/ଆମ୍ଭେ __________________________________________ (ପଲିସୀଧାରକଙ୍କ ନାମ), ଏତଦ୍ୱାରା ମ୍ାକ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଇନସୁ୍ ରାନ୍ସ 
କମ୍ାନୀ ଲିଃ. ତରଫରୁ ଜାର ିଜୀବନ ବୀମା ପଲିସୀ ଯାହାର ଧାରକ ସଂଖ୍ା _________________________________________, କୁ 
____________________________________________ ଙ୍କ ନାମମ୍ର (ସମ୍ତ୍ଗି୍ରହୀତାଙ୍କ ନାମ)  ମ୍ମାର/ଆଭେର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର, 
ସାଧାରଣ ଅଂଶ ଏବଂ ଲାଭଗୁଡ଼କି ସମପ୍ପଣ କରୁଅଛ ିଏବଂ ଏଠାମ୍ର ଉଲି୍ଖିତ ନୟିମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଲାଗୁ ମ୍ହବ. ଆଗକୁ, ପଲିସୀର ପି୍ମିୟମ୍ 
ପ୍ଦାନ କରମି୍ବ _____________________________________________________________________________ 

  ହସ୍ତାନ୍ତରୀକରଣର କାରଣ ମ୍ହଉଛ ି________________________________________________________________

ସମ୍ତ୍ଗି୍ରହୀତାଙ୍କ ସହତି ହସ୍ତାନ୍ତରକାରୀଙ୍କ ସଂପକ୍ପ (ଯଦ ିଏକକ ହସ୍ତାନ୍ତରୀକରଣ ମ୍ହାଇଥାଏ) _________________________________

ପଲିସୀ ହସ୍ତାନ୍ତରୀକରଣ ସମପ୍ପଣଗ୍ରାହୀଙ୍କ 
ଫମ୍�ାଗ୍ରାଫ୍ ଏଠାମ୍ର 

ଲଗାଯିବ 
(ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଯଦ ି

ବାର୍ଷିକ 
ପି୍ମିୟମ>10000)

ସମ୍ତ୍ଗି୍ରହୀତାଙ୍କ ବ୍କି୍ଗତ ବବିରଣୀ

ସମ୍ତ୍ଗି୍ରହୀତାଙ୍କ ନାମ/ /ସଂପକ୍ପକାରୀ ବ୍କି୍ଙ୍କ ନାମ(ଯଦ ିସମ୍ତ୍ଗି୍ରହୀତା ଏକ କମ୍ାନୀ ଅ�ନ୍ତ)ି _______________________________

_______________________________________________________________________________________

ସମ୍ତ୍ଗି୍ରହୀତାଙ୍କ ଠକିଣା / ସଂପକ୍ପକାରୀ ବ୍କି୍ଙ୍କ ଠକିଣା (ଯଦ ିସମ୍ତ୍ଗି୍ରହୀତା ଏକ କମ୍ାନୀ ଅ�ନ୍ତ)ି ____________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

ସହର: …………………………………………………… ରାଜ୍:............……………………….….......................ପିନ୍ ମ୍କାଡ୍:

ସମ୍ତ୍ଗି୍ରହୀତାଙ୍କ/ସଂପକ୍ପକାରୀ ବ୍କି୍ଙ୍କ ମ୍�ଲିମ୍ଫାନ୍ :   
(ଯଦ ିସମ୍ତ୍ଗି୍ରହୀତା ଏକ କମ୍ାନୀ ଅ�ନ୍ତ)ି

ମ୍ମାବାଇଲ ନମ୍ବର:

ଇମ୍ମଲ୍ ଆଇଡ ି: ____________________________________________________________________________

ଜନ୍ମ ତାରଖି (ଦନି/ମାସ/ବର୍୍ପ)             /           / 

ଲିଙ୍ଗ: ପୁରୁର୍             ମହଳିା                       ଧୂମପାନକାରୀ:          ହଁ                ନା      

ପିତାଙ୍କ ନାମ: ______________________________________________________________________________

ଶକି୍ା:    ନରିକ୍ର            ପ୍ାଥମିକ ବଦି୍ାଳୟ            ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ାଳୟ          ସ୍ାତକ              ସ୍ାତମ୍କାତ୍ର             ମ୍ପଶାଧାରୀ

ମ୍ବୈବାହକି ସ୍ିତ:ି    ଅବବିାହତି             ବବିାହତି                   ବଧିବା              ଛାଡ଼ପତ୍ରପ୍ାପ୍ତ           

ଜାତୀୟତା: ଭାରତୀୟ          ବମି୍ଦଶୀ ନାଗରକି                  ପ୍ବାସୀ ଭାରତୀୟ           ମଳୂ ଭାରତୀୟ

ସମ୍ତ୍ଗି୍ରହୀତାଙ୍କ ବୃତ୍ ି________________________________ ବୃତ୍ ିଶୀର୍୍ପକ__________________________________ 

କମ୍ାନୀର ନାମ_______________________________________ ବ୍ବସାୟର ପ୍କାର __________________________

କାଯ୍ପ୍ର ପ୍କୃତ ସ୍ୱରୂପ _______________________________ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ___________________________ବର୍୍ପ ପ୍ତି

ପାଣ୍ରି ଉତ୍ସ_____________________________ ପାନ୍ ନଂ/ପାନ୍ ସ୍ାନମ୍ର ମ୍�ାର୍ଣା
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ପଲିସୀ ହସ୍ତାନ୍ତରୀକରଣ
ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ପରମି୍ଛଦ: ଏହ ିମ୍କ୍ତ୍ରଗୁଡ଼କି ଶୂନ୍ ରହଥିିମ୍ଲ ଏହ ିଫମ୍ପ� ିଗ୍ରହଣୀୟ ମ୍ହବ ନାହିଁ. (ସମ୍ତ୍ଗି୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରାଯିବ)
ମ୍ବାନସ ବକିଳ୍ପ ଚୟନ କରନୁ୍ତ* -  କ) ନଗଦ ରାଶ ି           ଖ) ସମାଦତ୍ ସମଷ୍ି   ଗ) ପି୍ମିୟମ୍ ଅମ୍ଫ୍ସଟ୍
*(ସମମଲୂ୍ ଅଣ -ଲିଙ୍କଡ୍ ଉତ୍ାଦଗୁଡ଼କି ମ୍କ୍ତ୍ରମ୍ର ମ୍କବଲ ଲାଗୁ ମ୍ହବ ଏବଂ ଏହା ULIP, ଆବଧିକ ଓ ଅଣ ଭାଗିଦାରୀ ପ୍ାନଗୁଡ଼କି ପାଇଁ ପ୍ଯୁଜ୍ ନୁମ୍ହଁ)

  ସମ୍ତ୍ଗି୍ରହୀତା/ପଲିସୀଧାରକ/ପ୍ାପକ ଜମ୍ଣ ରାଜମ୍ନୈତକି ବ୍କି୍ ଅ�ନ୍ତ ିକ ି*? ହଁ          / ନା           (ଦୟାକର ି�କି୍ ଚହି୍ନ ଲଗାନୁ୍ତ). 
*ରାଜମ୍ନୈତକି ଜଣାଶୁଣା ବ୍କି୍(PEP) ମ୍ହଉଛନ୍ତ ିମ୍ସହ ିବ୍କି୍ବମି୍ଶର୍ ମ୍ଯଉଁମାମ୍ନ ପ୍ମଖୁ ସାବ୍ପଜନୀନ କାଯ୍ପ୍ମ୍ର ନ୍ସ୍ତ, ଉଦାହରଣ ମ୍ହଡ୍ସ/ ମ୍କନ୍ଦ୍ର/
ରାଜ୍ ସରକାରର ମନ୍ତୀ, ବରଷି୍ଠ ରାଜମ୍ନତା, ବରଷି୍ଠ ସରକାରୀ/ବଚିାରବଭିାଗ, ସାମରକି ଅଧିକାରୀ, ସରକାରୀ ନଗିମଗୁଡ଼କିର ବରଷି୍ଠ ନବି୍ପାହୀ 
ଅଧିକାରୀ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ପ ରାଜମ୍ନୈତକି ଦଳର କାଯ୍ପ୍କତ୍୍ପା ଏବଂ ଉପମ୍ରାକ୍ ବ୍କି୍ଙ୍କ ତତ୍ାଳକି ପାରବିାରକି ସଦସ୍ (ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତୀ, ପିଲାଛୁଆ, 
ଅଭିଭାବକ, ଏକାଧିକ ସନ୍ତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମ୍କହ,ି ଶାଶୁ�ର କମି୍ବା ବାପ�ର ମ୍ଲାମ୍କ). 
ଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍ତ: ଯଦ ିପଲିସୀଧାରକ ମ୍ଗା�ଏି କମ୍ାନୀ ମ୍ତମ୍ବ କମ୍ାନୀ ଷ୍ାମ୍ ଏବଂ ପ୍ାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଆବଶ୍କ ମ୍ହବ

ସାକ୍ୀଙ୍କ ବବିରଣୀ:

ସାକ୍ୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ (1)                  ସାକ୍ୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ (2)
ନାମ:  ________________________________         ନାମ: _______________________________ 
ଠକିଣା:  ________________________________     ଠକିଣା: _______________________________ 
 ________________________________     _______________________________

ଆମ୍ବଦନ ସହତି ସଂଯୁକ୍ ଦସ୍ତାବଜି୍ -
ଅରଜିନିାଲ ପଲିସୀ ପ୍ାକ୍
ସହମି୍ମାହରଯୁକ୍ ଆୟ ଦସ୍ତାବଜି୍ (ଯଦ ିବାର୍ଷିକ ପି୍ମିୟମ୍ >= `1, 00,000) 
ଫମ୍�ା ପରଚିୟପତ୍ର ପ୍ମାଣର ସହମି୍ମାହର ନକଲ (ବ୍କି୍ଗତ)/ ପରଚିୟ ପ୍ମାଣ (ବ୍କି୍ଗତ ବ୍ତୀତ)- ପି୍ମିୟମ୍ ରାଶ ିନବିଷିମ୍ଶର୍ମ୍ର
ପାନ୍ କାଡ୍ପ/ପାନ୍ କାଡ୍ପ ମ୍�ାର୍ଣାର ସହମି୍ମାହର ନକଲ.
ଠକିଣା ପ୍ମାଣର ସହମି୍ମାହର ନକଲ (ଯଦ ିବାର୍ଷିକ ପି୍ମିୟମ୍ >= ` 10,000)
ମ୍କୱାଇସ ିଡସିମ୍କ୍ାଜର ଫମ୍ପାଟ୍ (ଯଦ ିସମ୍ତ୍ଗି୍ରହୀତା ବ୍କି୍ବମି୍ଶର୍ ନୁହଁନ୍ତ ିଯଥା ଟ୍ରଷ୍, ପା�୍ପନରଶପି୍/ପ୍ାଇମ୍ଭଟ୍ ଲିଃ.)

�ପି୍ପଣୀ: ହସ୍ତାନ୍ତରୀକରଣ ଅନୁମ୍ରାଧକୁ ମ୍ସମ୍ତମ୍ବମ୍ଳ ସଂପୂର୍୍ପ ମ୍ବାଲି ବମି୍ବଚନା କରାଯିବ ମ୍ଯମ୍ତମ୍ବମ୍ଳକ ିଏହା ସଂପୂର୍୍ପ ଭାମ୍ବ ପୂରଣ ମ୍ହାଇଥିବ 
ଏବଂ ସ୍ୱାକ୍ରତି ଫମ୍ପ ଆବଶ୍କୀୟ ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବଜି୍ ସହତି ଦାଖଲ ମ୍ହାଇଥିବ.

ମୁଁ ଏତଦ୍ୱାରା ଉପମ୍ରାକ୍ ସଚୂତି ମ୍ହବା ପ୍କାମ୍ର 
ପଲିସୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ତ୍ଗି୍ରହୀତାଙୁ୍କ 
ସମପ୍ପଣ କରୁଛ.ି

……………………..........................….
ହସ୍ତାନ୍ତରକାରୀ/ପ୍ାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ  
(କମ୍ାନୀ ମ୍କ୍ତ୍ରମ୍ର କମି୍ବା ବ୍ାଙ୍କ ସହତି ମ୍ମାହର)

ତାରଖି:            /            /     

ସ୍ାନ: ________________________

ମୁଁ ଏତଦ୍ୱାରା ପଲିସୀର ଗ୍ରହୀତା ମ୍ହବା ପାଇଁ ସହମତ ଏବଂ ପଲିସୀର ସମସ୍ତ ସତ୍୍ପ ଓ 
ନୟିମାବଳୀ ତଥା ପ୍ସ୍ତାବକ ଫମ୍ପର ମ୍�ାର୍ଣା ଏବଂ ହସ୍ତାନ୍ତରୀକରଣ ଫମ୍ପମ୍ର ବର୍ଷିତ 
ସତ୍୍ପାବଳୀକୁ ପାଳନ କରବିାକୁ ରାଜ ିଅମ୍�. ମୁଁ ବୁଝଅିଛ ିମ୍ଯ ଉପମ୍ରାକ୍ ତଥ୍ାବଳୀକୁ କମ୍ାନୀ 
ଏହାର ଉଦ୍ଷି୍ତା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ବହାର କରବି କମି୍ବା ସଚୂନାକୁ ବନିମିୟ କର ି ପାରବି. 
ବଦି୍ମାନ ପଲିସୀଧାରକଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଅରଜିନିାଲ ପଲିସୀ ବଣ୍ଡ୍  ଗ୍ରହଣ କରଥିିବା ସ୍ୱୀକାର 
କରୁଛ.ି
ହସ୍ତାନ୍ତରକାରୀଙୁ୍କ ପ୍ଦତ୍ ମ୍ବାନସ୍ ମ୍ପଆଉଟ୍ ବରି୍ୟ ମୁଁ ବୁଝଅିଛ ିଏବଂ ଏ ମ୍ନଇ ସହମତ 
ଅମ୍�, ଯଦ ିହସ୍ତାନ୍ତରକାରୀ ପଲିସୀ ଅଧୀନମ୍ର ପି୍ମିୟମ୍ ମ୍ପୈଠ କରବିା ଜାର ିରଖନ୍ତ,ି ଯଦ ିମୁଁ 
ଉପମ୍ରାକ୍ ପି୍ମିୟମ୍ ଅଫମ୍ସଟ୍/କ୍ାସ ମ୍ବାନସ ବକିଳ୍ପ ଚୟନ କରଥିାଏ.

………………………………..........................….
ସମ୍ତ୍ଗି୍ରହୀତା/ପ୍ାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ (କମ୍ାନୀ ମ୍କ୍ତ୍ରମ୍ର ଏବଂ ବ୍ାଙ୍କ ସହତି 
ମ୍ମାହର)
ତାରଖି:            /            /     

ସ୍ାନ: _____________________________


