
ਪਾਲਿਸੀ ਨੰ.  

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ____________________________________________________________ (ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ), ਮੈਕਸ ਿਾਇਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਿਅਲਰੰਗ ਨੰਿਰ 
ਦੇ ਨਾਿ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਾਿਕੀ ਨੂੰ ਿਦਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ/ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 

ਸ਼੍ੀ ਮਾਨ/ਕੁਮਾਰੀ/ਸ਼੍ੀ ਮਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਲਿੱਚ ___________________________________________________________________________________

  ਮਾਿਕੀ ਨੂੰ ਿਦਿਣ ਿਈ ਕਾਰਣ ਹ ੈ________________________________________________________________________________

ਿੀਮਾ ਕੀਤੇ ਲਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਿ ਨਿੇਂ ਮਾਿਕ ਦਾ ਲਰਸ਼ਤਾ___________________________________________________________________________

ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਿੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ: _______________________________________________________________________________

(ਭਲਰਆ ਜਾਿੇ ਜੇ ਨਿਾਂ ਮਾਿਕ ਅਤੇ ਿੀਮਾ ਕੀਤਾ ਲਿਅਕਤੀ ਸਮਾਨ ਹਨ)

ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੇ ਨਾਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲਰਸ਼ਤਾ _________________________________________________________________________

ਨਾਮਜ਼ਦ ਲਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਨਮ ਲਮਤੀ (ਲਦਨ/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਿ)                /              /

ਲਨਯੁਕਤ ਲਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲਿਅਕਤੀ ਇਕ ਿਾਿਗ਼ ਹੈ):  _______________________________________________________________

ਲਨਯੁਕਤ ਲਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲਿਅਕਤੀ ਨਾਿ ਲਰਸ਼ਤਾ_________________________________________________________________________

ਮਾਿਕੀ ਨੂੰ ਿਦਿਣਾ
ਨਿੇਂ ਮਾਿਕ ਦਾ 
ਲਚੱਤਰ ਇੱਥੇ 

ਲਚਪਕਾਇਆ ਜਾਿੇ

(ਿਾਜ਼ਮੀ ਜੇ ਸਾਿਾਨਾ 
ਪ੍ੀਮੀਅਮ 10000 ਤੋਂ 

ਿੱਧ ਹੈ)

ਨਿੇਂ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੇ ਲਨਜੀ ਿੇਰਿੇ

ਿਰਤਮਾਨ ਲਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ :  _____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

ਸ਼ਲਹਰ: …………………………………………… ਰਾਜ:..…………............................................ਲਪਨ ਕੋਡ:

ਸੰਪਰਕ ਨੰਿਰ:                    -                                                                         

ਮੋਿਾਇਿ ਨੰਿਰ :

ਈਮੇਿ ਆਈਡੀ     : __________________________________________________________________________________________

ਜਨਮ ਲਮਤੀ (ਲਦਨ ਮਹੀਨਾ/ਸਾਿ):                /              / 

ਲਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ/ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ: _____________________________________________________________________________________

ਲਿੰਗ: ਪੁ   ਔ                         ਲਸਗਰੇਟ ਪੀਂਦਾ/ਪੀਂਦੀ ਹੈ :           ਹਾਂ              ਨਹੀਂ      

ਲਸੱਲਖਆ:         ਅਨਪੜ੍ਹ           ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਿ            ਹਾਈ ਸਕੂਿ            ਗ੍ੈਜੁਏਟ             ਪੋਸਟ ਗ੍ੈਜੁਏਟ               ਪ੍ੋਫੈਸ਼ਨਿ

ਲਿਿਾਹਕ ਸਲਥਤੀ:    ਇਕੱਿੇ            ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ              ਲਿਧਿਾ(ਲਿਧੁਰ)             ਤਿਾਕਸ਼ੁਦਾ           

ਕੌਮੀਅਤ:          ਭਾਰਤੀ      ਲਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ੀ              ਐਨਆਰਆਈ           ਪੀਆਈਓ

ਲਕੱਤਾ  __________________________________________ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ______________________________________________

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ______________________________________ ਿਪਾਰ ਦੀ ਲਕਸਮ/ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲਕਸਮ________________________________

ਲਡਉਟੀਜ਼ ਦੀ ਿਾਸਤਲਿਕ ਲਕਸਮ______________________________________ ਸਾਿਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ` _________________________ਪ੍ਤੀ ਸਾਿ

ਪੈਲਸਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ____________________________________ PAN ਨੰ. /ਪੈਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ

   ਕੀ ਨਿਾਂ ਮਾਿਕ/ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਣ ਿਾਿਾ ਲਿਅਕਤੀ (ਪੋਿੀਲਟਕਿ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਪਰਸਨ) ਹੈ*? ਹਾਂ           / ਨਹੀਂ            
(ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਦਾ ਲਨਸ਼ਾਨ ਿਗਾਓ)।
*ਪਿੋੀਲਟਕਿੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਪਰਸਨ (ਪੀਈਪੀ) ਉਹ ਲਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਮੁੱਖ ਪਿਲਿਕ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਿਈ, ਪ੍ਧਾਨ/ਕੇਂਦਰੀ/
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ / ਅਦਾਿਤੀ/ ਲਮਿਟਰੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਿਕੀ ਿਾਿੀਆਂ ਲਨਗਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਰਾਜਸੀ ਅਲਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਲਰਿਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਦੱਸ (ਉਦਾਹਰਣ ਿਈ, ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਿੱਚੇ, ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਸਹੁਰੇ)। 
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ਮਾਿਕੀ ਨੂੰ ਿਦਿਣਾ
ਨਿੇਂ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਰਾਹੀਂ ਜਿਾਿ ਲਦੱਤੇ ਜਾਣ ਿਾਿੇ ਿਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਸ਼ਨ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਮੈਕਸ ਿਾਇਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਦੱਤੀ ਹੈ?      ਹਾਂ              ਨਹੀਂ  

ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ/ਪ੍ਸਤਾਿ ਨੰਿਰ ਲਦਓ :          

ਮੈਂ ਮੈਕਸ ਿਾਇਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ਼ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਈਮਿੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਿਾਸਤੇ ਅਲਧਕਾਰ ਲਦੰਦਾ/ਲਦੰਦੀ ਹਾਂ      ਹਾਂ             ਨਹੀਂ 

ਿੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਿੇਰਿੇ

a) ਿੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰ.                 

b) ਿੈਂਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਨਾਮ________________________________________________________________________________________

c) ਆਈ ਐਫ ਐਸ ਸੀ ਕੋਡ            

ਨੋਟ ਕਰੋ: ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕ ਦਾ ਲਿਅਲਰੰਗ ਖਾਤਾ ਨਿੰਰ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਿੈਂਕ ਪਾਸਿੁੱਕ ਦੀ ਨਕਿ ਨਾਿ ਨੱਥੀ ਕਰੋ  

ਮੈਂ ਪਲਹਿੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਾਰਸ ਹਾਂ (ਲਸਰਫ਼ ਪਾਲਸਿੀਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਲਿੱਚ)       ਹਾਂ               ਨਹੀਂ

ਗਿਾਹ ਦੇ ਿੇਰਿੇ:

ਗਿਾਹ ਹਸਤਾਖਰ (1)                  ਗਿਾਹ ਹਸਤਾਖਰ (2)

ਨਾਮ:  ________________________________         ਨਾਮ: _______________________________ 

ਪਤਾ:  ________________________________     ਪਤਾ: _______________________________ 

 ________________________________     _______________________________

ਿੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਿ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼-

 ਮੁੱਢਿਾ ਪਾਲਿਸੀ ਪੈਕ
 ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਸਿੂਤ (ਲਿਅਕਤੀਗਤ) / ਆਈਡੀ ਸਿੂਤ (ਲਿਅਕਤੀਗਤ ਤੋਂ ਅਿਾਿਾ) - ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਕਮ ਨੰੂ ਲਧਆਨ ਲਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ।
 ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਿੂਤ ਦੀ ਨਕਿ (ਜੇ ਸਾਿਾਨਾ ਪ੍ੀਮੀਅਮ>= `1, 0,000 ਰੁਪਏ) ਹੈ।
 ਨਿੇਂ ਮਾਿਕ ਦੇ ਜਨਮ ਲਮਤੀ ਸਿੂਤ ਦੀ ਨਕਿ (ਜੇ ਮਾਿਕੀ ਿੀਮਾ ਕੀਤੇ ਲਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਅਿਾਿਾ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਲਿਅਕਤੀ ਤੇ ਿਦਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)
 ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਦਸਤਾਿੇਜ਼  (ਜੇ ਸਾਿਾਨਾ ਪ੍ੀਮੀਅਮ>= `1,00,000 ਰੁਪਏ) ਹੈ।
 ਪੈਨ ਕਾਰਡ/ਪੈਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਨਕਿ
 ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਮਾਣ-ਪੱਤਰ (ਜੇ ਮਾਿਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਣ ਿਦਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)
 ਕੇ ਿਾਈ ਸੀ ਖੁਿਾਸਾ ਫਾਰਮੇਟ (ਜੇ ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਇਕ ਲਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਂਨੀ ਟ੍ਸਟ, ਪਾਰਟਨਰਲਸ਼ਪ/ਪਾ੍. ਲਿ. ਆਲਦ
 100/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਨੋਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਐਫੀਡੇਲਿਟ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ - ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਲਿੱਚ ਅਨੈਕਸ਼ਰ 1 ਨੂੰ ਦੇਖੋ)
 ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਲਿੱਚ ਨੌਟਰੀ ਦਾ ਐਫੀਡੇਲਿਟ (ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਿਕ ਸਟੈਂਪ ਮੁੱਿ) ਲਜੱਥੇ ਨਿਾਂ ਮਾਿਕ ਿੀਮਾ ਕੀਤੇ ਲਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਿੱਖਰਾ ਹੈ
 ਹਰਜਾਨਾ-ਪੂਰਤੀ ਿੌਂਡ
 ਇਕ ਯੋਗ ਅਦਾਿਤ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰਾਲਧਕਾਰ ਸਰਟੀਲਫਕੇਟ (ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਲਿੱਚ)

ਨੋਟ ਕਰੋ: ਮਾਿਕੀ ਨੂੰ ਿਦਿਣ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਲਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਿੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਿੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਦਰਜ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਿ ਉਪਰੋਕਤ ਉਿੇਖ ਮੁਤਾਿਕ ਨਿੇਂ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਨੂੰ 
ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਾਿਕੀ ਟ੍ਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ....................
.........................................................................
ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ/ਅਲਧਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ 
(ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਿੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਲਿੱਚ ਸੀਿ ਦੇ ਨਾਿ)

ਲਮਤੀ:                  /              /     

ਸਥਾਨ: ___________________________________

ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮਾਿਕ ਨਾਿ ਸਲਹਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਦਾ ਪਾਿਣ ਕਰਨ ਿਈ ਸਲਹਮਤ ਹਾਂ, ਸਮੇਤ ਪ੍ਸਤਾਿ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਿਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/
ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਲਕ ਕੰਪਨੀ ਉਪਰ ਖੁਿਾਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਿਈ ਲਜਸ ਿਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਿੁਾਸਾ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਤੋਂ ਮੁਢਿੇ 
ਪਾਲਿਸੀ ਿੌਂਡ ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ/ਭਰਦੀ ਹਾਂ। 

…………………………………………………………………
ਨਿੇਂ ਮਾਿਕ/ਅਲਧਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ (ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਿੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਲਿੱਚ, ਸੀਿ ਦੇ 
ਨਾਿ)

ਲਮਤੀ:                   /              /     

ਸਥਾਨ: _______________________________________________
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