
ਪਾਲਿਸੀ ਨੰ.  

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ _________________________________________________________ (ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ), ਇਸ ਦੇ ਨਾਿ, ਮੈਕਸ ਿਾਇਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰ. 

ਲਿ. ਦੇ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਲਧਕਾਰਾਂ, ਇਕਲਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਇਲਦਆਂ ਅਤੇ ਲਿਅਲਰੰਗ ਨੰਿਰ___________________________, ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਿ ਦੱਸੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 

_______________________________________________ ਦੇ ਲਿੱਤ ਲਿੱਚ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਅੱਗੇ ਿੱਧਦੇ ਿੋਏ, ਪਾਲਿਸੀ ਿਈ ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ  

_______________________________________________________________________________________________ ਰਾਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ 

  ਸਪੁਰਦਗੀ ਿਈ ਕਾਰਣ ______________________________________________________________________________________ ਿੈ

ਸਪੁਰਦਕਰਤਾ ਦਾ ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਨਾਿ ਲਰਸ਼ਤਾ (ਲਿਅਕਤੀਗਤ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਲਿੱਚ) _____________________________________________________

ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ
ਇੱਥੇ ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦਾ 
ਲਚੱਤਰ ਲਚਪਕਾਇਆ 
ਜਾਿੇ (ਿਾਜ਼ਮੀ ਜੇ 
ਸਾਿਾਨਾ ਪ੍ੀਮੀਅਮ 

10,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਿੈ) 

ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦੇ ਲਿਅਕਤੀਗਤ ਿੇਰਿੇ

ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ / ਸੰਪਰਕ ਲਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਜੇ ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਿੈ) _______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ / ਸੰਪਰਕ ਲਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ (ਜੇ ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਿੈ) _______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

ਸ਼ਲਿਰ: ……………………………………………… ਰਾਜ:.............................................……….…ਲਪਨ ਕੋਡ:

ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦਾ/ਸੰਪਰਕ ਲਿਅਕਤੀ ਦਾ ਟੈਿੀਫੋਨ ਨੰਿਰ:   

(ਜੇ ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਿੇ ਲਿੱਚ)

ਮਿੋਾਇਿ ਨੰਿਰ :

ਈਮੇਿ ਆਈਡੀ: ________________________________________________________________________________________________

ਜਨਮ ਲਮਤੀ (ਲਦਨ ਮਿੀਨਾ/ਸਾਿ):                  /             / 

ਲਿੰਗ: ਪੁ  ਔ                       ਲਸਗਰੇਟ ਪੀਂਦਾ/ਪੀਂਦੀ ਿੈ :         ਿਾਂ             ਨਿੀਂ      

ਲਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ : _________________________________________________________________________________________________

ਲਸੱਲਿਆ:          ਅਨਪੜ੍ਹ           ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਿ            ਿਾਈ ਸਕੂਿ              ਗ੍ੈਜੁਏਟ               ਪੋਸਟ ਗ੍ੈਜੁਏਟ         ਪ੍ੋਫੈਸ਼ਨਿ

ਲਿਿਾਿਕ ਸਲਥਤੀ:    ਇਕੱਿੇ             ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ             ਲਿਧਿਾ(ਲਿਧੁਰ)                ਤਿਾਕਸ਼ੁਦਾ           

ਕੌਮੀਅਤ:        ਭਾਰਤੀ  ਲਿਦੇਸ਼ੀ    ਦੇਸ਼ੀ              ਐਨਆਰਆਈ           ਪੀਆਈਓ

ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦਾ ਲਕੱਤਾ ____________________________________________ ਨੌਕਰੀ ਅਿੁਦਾ________________________________________

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ___________________________________________ ਿਪਾਰ ਦੀ ਲਕਸਮ  __________________________________________

ਲਡਉਟੀਜ਼ ਦੀ ਿਾਸਤਲਿਕ ਲਕਸਮ___________________________________ ਸਾਿਾਨਾ ਆਮਦਨੀ  _________________________________ਪ੍ਤੀ ਸਾਿ

ਪੈਲਸਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ______________________________________ PAN ਨੰ. /ਪੈਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ
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ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ
ਿਾਜ਼ਮੀ ਸੈਕਸ਼ਨ: ਜੇ ਇਿ ਥਾਂਿਾਂ ਿਾਿੀ ਿਨ ਤਾਂ ਇਿ ਫਾਰਮ ਸਿੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। (ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਰਾਿੀਂ ਭਲਰਆ ਜਾਿੇ)

ਿੋਨਸ ਲਿਕਿਪ ਚੁਣੋ* -  a) ਨਕਦ            b) ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਧਾਣ                 c) ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਔਫਸੈਟ

* (ਲਸਰਫ਼ ਇਕ ਸਮਾਨ ਮੁੱਿ ਿਾਿੇ ਲਮਿਾਨ-ਰਲਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਿਈ ਿਾਗੂ ਅਤੇ ਯੂਐਿਆਈਪੀ, ਲਮਆਦੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ-ਰਲਿਤ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਿਈ ਿਾਗੂ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦਾ)

  ਕੀ ਸਪੁਰਦਦਾਰ/ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ /ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਣ ਿਾਿਾ ਲਿਅਕਤੀ (ਪੋਿੀਲਟਕਿ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਪਰਸਨ) ਿੈ*? 
        ਿਾਂ           / ਨਿੀਂ           (ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿੀ ਦਾ ਲਨਸ਼ਾਨ ਿਗਾਓ)।  

*ਪੋਿੀਲਟਕਿੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਪਰਸਨ (ਪੀਈਪੀ) ਉਿ ਲਿਅਕਤੀ ਿੁੰਦੇ ਿਨ ਲਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਮੁੱਿ ਪਿਲਿਕ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਜਾਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਿਨ, ਉਦਾਿਰਣ ਿਈ, ਪ੍ਧਾਨ/ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ / ਅਦਾਿਤੀ/ ਲਮਿਟਰੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਿਕੀ ਿਾਿੀਆਂ ਲਨਗਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਮਿੱਤਿਪੂਰਣ ਰਾਜਸੀ 
ਅਲਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਲਰਿਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਦੱਸ (ਉਦਾਿਰਣ ਿਈ, ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਿੱਚੇ, ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਸਿੁਰੇ)। 

ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੂਿਰ ਅਤੇ ਅਲਧਕਾਰਤ ਿਸਤਾਿਰਕਰਤਾ ਦੇ ਿਸਤਾਿਰ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ ਜੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਿੈ।

ਗਿਾਿ ਦੇ ਿੇਰਿੇ:

ਗਿਾਿ ਿਸਤਾਿਰ (1)                  ਗਿਾਿ ਿਸਤਾਿਰ (2)

ਨਾਮ:  ________________________________         ਨਾਮ: _______________________________ 

ਪਤਾ:  ________________________________     ਪਤਾ: _______________________________ 

 ________________________________     _______________________________

ਿੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਿ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼-

 ਮੁੱਢਿਾ ਪਾਲਿਸੀ ਪੈਕ

 ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਆਮਦਨੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ (ਜੇ ਸਾਿਾਨਾ ਪ੍ੀਮੀਅਮ>= `1, 00,000) ਿੈ।

 ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਸਿੂਤ (ਲਿਅਕਤੀਗਤ) / ਆਈਡੀ ਸਿੂਤ (ਲਿਅਕਤੀਗਤ ਤੋਂ ਅਿਾਿਾ) - ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਕਮ ਨੰੂ ਲਧਆਨ ਲਿੱਚ ਨਾ ਰੱਿ ਕੇ। 

 ਪੈਨ ਕਾਰਡ / ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਨਕਿ।

 ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਿੂਤ ਦੀ ਨਕਿ (ਜੇ ਸਾਿਾਨਾ ਪ੍ੀਮੀਅਮ>= `1, 0,000) ਿੈ।

 ਕੇਿਾਈਸੀ ਿੁਿਾਸਾ ਫਾਰਮੇਟ (ਜੇ ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਇਕ ਲਿਅਕਤੀ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਯਾਂਨੀ ਟ੍ਸਟ, ਪਾਰਟਨਰਲਸ਼ਪ/ਪਾ੍. ਲਿ.)

ਨੋਟ ਕਰੋ: ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਲਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਿੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਅਤੇ ਿਸਤਾਿਰ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਿੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਿ, ਉਪਰੋਕਤ ਉਿੇਿ ਮੁਤਾਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ 
ਅਲਧਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਿਾਂ।

……………………..........................….
ਸਪੁਰਦਦਾਰ/ਅਲਧਕਾਰਤ ਿਸਤਾਿਰਕਰਤਾ ਦੇ ਿਸਤਾਿਰ (ਕੰਪਨੀ 
ਜਾ ਿੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਲਿੱਚ ਸੀਿ ਦੇ ਨਾਿ)

ਲਮਤੀ:                  /              /     

ਸਥਾਨ: _____________________________

ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਨਾਿ ਸਲਿਮਤ ਿਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਨਯਮਾਂ ਅਤੇ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਿਣ ਕਰਨ ਿਈ ਸਲਿਮਤ ਿਾਂ, ਸਮੇਤ ਪ੍ਸਤਾਿ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦਗੀ 
ਫਾਰਮ ਲਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਿਾਂ ਲਕ ਕੰਪਨੀ ਉਪਰ ਿੁਿਾਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਿਈ ਲਜਸ ਿਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਿੁਿਾਸਾ ਕੀਤਾ 
ਲਗਆ ਿੈ। ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਤੋਂ ਿਾਸਤਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਿੌਂਡ ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਦੀ ਿਾਮੀ ਭਰਦਾ/
ਭਰਦੀ ਿਾਂ। 

ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਿ ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿੋਨਸ ਪੇਆਉਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਅਤੇ 
ਿਾਮੀ ਭਰਦਾ/ਭਰਦੀ ਿਾਂ, ਜੇ ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤਲਿਤ ਿਗਾਤਾਰ ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਪਰਕੋਤ ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਔਫਸੈਟ/ਕੈਸ਼ ਿੋਨਸ ਦਾ ਲਿਕਿਪ ਚੁਲਣਆ ਿੈ। 

………………………………..........................….

ਸਪੁਰਦਦਾਰ/ਅਲਧਕਾਰਤ ਿਸਤਾਿਰਕਰਤਾ ਦੇ ਿਸਤਾਿਰ (ਕੰਪਨੀ ਜਾ ਿੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਲਿੱਚ ਸੀਿ ਦੇ 
ਨਾਿ)

ਲਮਤੀ:                  /               /     

ਸਥਾਨ: _____________________________


