
பாலிசி ரத்து சசய்தலுக்ான படிவம் (ஒப்புவிப்புப் படிவம்)
்தயவுசசயது படிவத்்்த சபாிய எழுத்துக்ளில் நிரப்பவும் 

உங்ள் பாலிசி்ய ரத்து சசயவ்தால் நீங்ள் இவற்றை இழக்ிறைீர்ள் எனபது உங்ளுககுத் ச்தாியுமா?
•  உங்ளு்ைய ஆயுள் ்ாப்பீடு
•  உங்ளு்ைய ்ரைர பலன்ள்
•  மு்றையா்த் ்திடைமிைப்படை உங்ளு்ைய மு்தலீடு்ளில் நீணை ்ால வருமானத்துக்ான வாயப்பு
மமலும் அறைிந்துச்ாள்ள 1800 200 5577 எனறை எண்ில் எங்்ள அ்ழக்லாம் அல்லது "RET" என 5424243 எனறை எணணுககு SMS 
அனுப்பலாம், அல்லது உங்ளின ்திடைம் அல்லது எங்ள் மச்வ்்ளப் புாிந்துச்ாள்வ்தறகு ஏம்தனும் உ்தவி ம்த்வப்படைால் உங்ளின 
மு்வர ஆமலாச்்ரத் ச்தாைரபுச்ாள்ளலாம்.

ஒப்புவிப்ப்தற்ான ்ார்ம்

 நி்தி சாரந்்த ்ார்ங்ள் (உைனடி ப்த் ம்த்வ, சசாத்து வாஙகு்தல் மபானறை்வ)                       
 ்திருப்்தியில்லா்த வருவாய
 ்திருப்்தியில்லா்த மச்வ
 ஒரு பு்திய ்திடைத்்்த வாஙகுவது 
 மறறை்வ, ்தயவுசசயது குறைிப்பிைவும் .………......................................................................

ஒப்புவிககும் முடிவு எடுப்ப்தறகு முனபு நீங்ள் எவாிைமாவது ஆமலாச்ன சபறறைீர்ளா?

 மு்வர  நணபர  உறைவினர  மறறைவர்ள் (்தயவுசசயது குறைிப்பிைவும்) __________________________ 

உங்ள் முடிவுககு நாங்ள் வருந்து்ிமறைாம், மமலும் இந்்த விண்ப்பத்்்தச் சமரப்பிப்ப்தறகு முனபு உங்ள் பாலிசி்யத் ச்தாைரவ்தில் உள்ள 
அ்னத்துப் பலன்்ளயும் நீங்ள் ம்திப்பீடு சசய்திருப்பீர்ள் என நம்பு்ிமறைாம். மமகஸ் ்லஃப் இன்ஷூரனஸ் நிறுவனத்்்த உங்ளது மு்தன்ம 
விருப்ப ்ாப்பீடடுக கூடைாளரா் ம்தரந்ச்தடுத்்த்தறகு நனறைி, நீங்ள் எ்திர்ாலத்்தில் எங்ள் ்திடைங்்ள வாஙகுவது குறைித்துப் பாிசீலிப்பீர்ள் என 
நம்பு்ிமறைாம்.

்தயவுசசயது ்வனிக்வும்:

• உங்ள் ம்ாாிக்்ப் படிவம் முழு்மயா் நிரப்பப்படடு, அ்னத்து ்டைாய ஆவ்ங்ளும் சமரப்பிக்ப்படடிருககும் படசத்்தில் உங்ள் 
ம்ாாிக்் சசயல்படுத்்தப்படும்.

• பஙகுச் சந்்்தயுைன இ்்ந்்த ்திடைங்ளுககு, ஒரு வரத்்த் / மவ்ல நாளில் இந்்திய மநரப்படி 15:00 ம்ி வ்ர விண்ப்பங்ள் 
சபறைப்படைால், அந்்த நாளின NAV சபாருந்தும். இருப்பினும் 15:00 ம்ிககுப் பிறைகு விண்ப்பங்ள் சபறைப்படைால், அடுத்்த நாளின 
அறைிவிக்ப்படை NAV சபாருந்தும்

• மு்வாி அல்லது ச்தாைரபு விவரங்ள் மாறறைத்துக்ான ம்ாாிக்் ்வக்ப்படைால், ்தயவுசசயது மவசறைாரு பாலிசி மச்வ ம்ாாிக்்ப் 
படிவத்்்த பூரத்்திசசயது, அ்தனுைன சசல்லுபடியான ஒரு மு்வாிச் சான்றை சமரப்பிக்வும்.

• நிறுவனப் ப்திமவடு்ளில் அஞசல் மு்வாி முழு்மயறறை்தா் / ்தவறைா் இருககும் ்ார்த்்தால் ்ாமசா்ல ்தாம்தமா்ப் சபறைப்படு்ிறைது 
அல்லது சபறைமவ முடியாமல் மபா்ிறைது எனறை படசத்்தில் அ்தறகு மமகஸ் ்லஃப் இன்ஷூரனஸ் சபாறுப்மபற்ாது. 

• உங்ள் வங்ி வழஙகு்ிறை அல்லது மறுக்ினறை முழு்மயறறை / ்தவறைான ்த்வல்்ளின ்ார்மா் உங்ள் ்்க்ில் ப்ம் வரவு 
்வக்ப்பைாவிடைால் அல்லது பாிவரத்்த்னயில் ்தாம்தமமா ம்தால்விமயா ஏறபடைால், அ்தறகு மமகஸ் ்லஃப் இன்ஷூரனஸ் நிறுவனம் 
சபாறுப்மபற்ாது. மநரடியா் வங்ிக ்்க்ில் சசலுத்துவ்தறகுத் ம்த்வயான விவரங்ள் சபறைப்பைாவிடைால் அல்லது வங்ியால் 
பாிவரத்்த்ன  நிரா்ாிக்ப்படைால், ்ாமசா்ல மூலம் ப்ம் சசலுத்்தப்படும். 

ப்ம் சசலுத்து்த்ல சசயல்படுத்துவ்தறகு அவசியமான ஆவ்ங்ள்
 ஒப்புவிப்புக ம்ாாிக்்க்ா் பாலிசி்தாரரால் சமரப்பிக்ப்படும் அசல் பாலிசி ஆவ்ம்
 சுய சானசறைாப்பமிடை சசல்லுபடியான பு்்ப்பை அ்ையாளச் சானறு ந்ல் (்ி்ளயில் சாிபாரப்புக்ா் அசல் சானறு்்ள எடுத்துச்சசல்லவும்). 
 அச்சிைப்படை நி்லயில் சபயர மறறும் ்்ககு எண உள்ள ரத்து சசயயப்படை அசல் ்ாமசா்ல
 ரத்து சசயயப்படை ் ாமசா்லயில் சபயர மறறும் ் ்ககு எண அச்சிைப்படை நி்லயில் இல்லாவிடைால், சபயர மறறும் ் ்ககு எண அச்சிைப்படை 
நி்லயில் உள்ள வங்ிக ்்ககுப் புத்்த் ந்ல்/வங்ிக ்்ககு அறைிக்் (்ி்ளயில் சாிபாரப்புக்ா் அசல் சானறு்்ள எடுத்துச்சசல்லவும்).
 ்தறமபா்்தய ச்தாைரபு விவரங்ள், மறறும் NRE ்்க்ிலிருந்து சசலுத்்தப்படடுள்ள ஏம்தனும் பிாீமியம்்்ள ்ாணபிககும் NRE வங்ிக ்்ககு 
அறைிக்்.
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உங்ளுககுத் ச்தாியுமா?  முந்்்தய ்டைத்்தில் வாங்ிய ்ாப்பீட்ை விை ஒரு பு்திய ்ாப்பீடு வாஙகுவ்தறகு  அ்தி்ம் சசலவாகும். ஒப்புவிக்ா்தீர்ள்!
உங்ள் ப்த் ம்த்வ்்ளப் பூரத்்தி சசயவ்தற்ா், நீங்ள் உங்ளது பாலிசி ஆவ்த்்தின வி்திமு்றை்ளுககு உடபடடு பகு்தி ஒப்புவிப்பு அல்லது 
்ைன வச்தி்யயும் சபறறு உங்ள் பாலிசி்யத் ச்தாைரலாம்.

கு்றைவான ் டை்ங்ள்: பஙகுச் சந்்்தயுைன இ்்ந்்த ்திடைங்ளில், 
வருைம் சசல்லச் சசல்ல படிப்படியா் ்டை்ங்ள் கு்றைக்ப்படடு 
உங்ள் பிாீமியத்்தின கூடு்தல் பகு்தி நி்தியில் மு்தலீடு சசயயப்படும்.

ஆயுள் ்ாப்பீடு: பாலிசி ஒப்புவிக்ப்படைதும் அத்துைன ஆயுள் 
்ாப்பீடும் முடிவ்ைந்துவிடும், ஆ்மவ உங்ளுககு உண்மயிமலமய 
ம்த்வப்படும்மபாது நீங்ள் அந்்தப் பல்ன சபறைமுடியாது.

வாிச் சலு்்: வருமான வாிச் சடைம் 1961-இன பிாிவு்ளின ்ீழ், 
அ்தில் மமறச்ாணடு சசயயப்படும் ஏம்தனும் ்திருத்்தங்ளுககு 
உடபடடு, நீங்ள் வாிச் சலு்் சபறை முடியும்.

அ்தி் வளரச்சிக்ான ஆறறைல்: யூலிப் ்திடைங்ள், உங்ள் 
ப்த்துககு அ்தி் வளரச்சி ஆறறை்ல வழஙகும் ஈகவிடடியில் 
மு்தலீடு சசயவ்தற்ான விருப்பத்்்த வழஙகு்ினறைன.

Max Life Insurance Company Limited
90 ², ¦ºì¼÷-18, ¯ò§Â¡ì Å¢†¡÷, Ì÷¸¡ù-122015, 

þÄÅº ±ñ-18002005577 Á¢ýÉïºø- claims.support@maxlifeinsurance.com



பாலிசி ரத்து சசய்தலுக்ான படிவம் (ஒப்புவிப்புப் படிவம்)
்தயவுசசயது படிவத்்்த சபாிய எழுத்துக்ளில் நிரப்பவும் 

ம்ாாிக்்ப் படிவம்
பாலிசி எண………………………………………………..………..  பாலிசி்தாரர சபயர….....…..……….………..…......……………………………..
்்மபசி எண       மாறறு ்்மபசி எண  

மு்வாி 1 _________________________________________________________________________________________________________________________
மு்வாி 2 ________________________________________________________ மினனஞசல் மு்வாி  ______________________________________________
ந்ரம் __________________________________________ மாநிலம் ______________________________ அஞசல் குறைியீடடு எண      

NEFT-ககுத் ம்த்வயான வங்ி விவரங்ள்

 a) ்்ககு ்வத்்திருப்பவர சபயர ………………………………..b)  வங்ியின சபயர …………………………………
 c) வங்ிக ்்ககு எண …………………………………….    d) IFSC குறைியீடு …………………………………
 e) PAN எண       f) வங்ி மு்வாி ……………………………………
குறைிப்பு - ்தயவுசசயது, ்்ககு எண மறறும் பாலிசி்தாரர சபயர ஆ்ியவற்றைக ச்ாணடுள்ள ரத்து சசயயப்படை ்ாமசா்ல்ய, அல்லது வங்ி 
்்ககுப் புத்்த்த்்தின ந்்ல இந்்தப் படிவத்துைன இ்்க்வும்
மறுப்பு்ர: சசல்லுபடியான PAN எண வழங்ப்படைால் வருமான வாிச்சடைப் பிாிவு 194டிஏ-வின து்்வி்தி்ளினபடி 2% TDS பிடிக்ப்படும், 
எனினும், நிறுவனத்்திைம் சசல்லுபடியான PAN இல்லாவிடைால் 20% வாிப்பிடித்்தம் சசயயப்படும்.
உறு்திசமாழி
மமகஸ் ்லஃப் இன்ஷூரனஸ் ்ம்சபனி லிமிசைடின  ___________________________________________ எண ச்ாணை இன்ஷூரனஸ் பாலிசி்ய 
நான சபறறுள்மளன என இ்தன மூலம் உறு்தியளிக்ிமறைன. மமறகூறைிய பாலிசி்ய ்தனனாரவத்துைன ஒப்புவிப்ப்தறகும் முடித்துகச்ாள்வ்தறகும் நான 
விரும்பு்ிமறைன. ்தயவுசசயது, எனனு்ைய பாலிசியின ஒப்புவிப்புக ம்ாாிக்்்ய சசயல்படுத்துமாறும், சபாருந்்தககூடிய (ஏம்தனும்) ்டை்ங்ள் 
்ழிக்ப்படை பிறைகு சபாருந்்தககூடிய (ஏம்தனும்) ஒப்புவிப்புத் ச்தா்்்ய வழஙகுமாறும் உங்்ளக ம்டடுகச்ாள்்ிமறைன. ___________________
______________________________ எனறை மு்வாியில் வசிககும் ்திரு./சசல்வி/்திரும்தி. ______________________________________________________, 
்த/சப, ்/சப _________________________________________________ மறறும் வயது _________________ ச்ாணை _____________________________
_____________________________________________ எனறை நான, இந்்தப் படிவத்்தில் வழங்ியுள்ள விவரங்ள் சாியான்வ மறறும் துல்லியமான்வ 
எனறு இ்தன மூலம் அறைிவித்து உறு்திப்படுத்து்ிமறைன. சபாருந்்தககூடிய ்டை்ங்ள் ்ழிக்ப்படை பிறைகு, பாலிசியின வி்திமு்றை்ள் மறறும் 
நிபந்்த்ன்ளின ்ீழ் வழங்ப்படும் ஒப்புவிப்புத் ச்தா்்்யப் சபறுவ்தறகு நான இ்தன மூலம் சம்ம்திக்ிமறைன. மமலும், நான இ்தில் வழங்ியுள்ள 
விவரங்ள் உண்மயான்வ மறறும் சாியான்வ என உறு்திகூறு்ிமறைன. நான சபறறை சாியல்லா்த அல்லது ்தவறைான ச்தா்்்ய மமகஸ் ்லஃப் 
இன்ஷூரனஸ் நிறுவனத்துககு ்திருப்பிச் சசலுத்துமவன என உறு்தியளிக்ிமறைன மறறும் சபாறுப்புறு்தி ஏற்ிமறைன.
எனது பாலிசி எண. _______________________________________-க்ான ஒப்புவிப்புக ம்ாாிக்் சசயல்படுத்்தப்படை்தறகுப் பிறைகு பாலிசி ஒப்பந்்தத்்தில் 
குறைிப்பிைப்படடுள்ள இ்தர நன்ம்ளுைன மசரத்து ______________-க்ான எனது ஆயுள் ்ாப்பீடு நிறுத்்தப்படும் எனப்்த நான புாிந்துச்ாள்்ிமறைன.
பாலிசி்தாராின ்்சயாப்பம்: ________________________ ம்த்தி:   /  /                                இைம்: ____________________
ஆயுள் ்ாப்பீடு சபறறைவாிைமிருந்து ஆடமசப்னயில்்லச் சானறு (ஆயுள் ்ாப்பீடு சபறறைவர சபாியவரா் இருந்்தால் மடடுமம சபாருந்தும்)
__________________________________________ எனறை நான, மமற்ணை பாலிசி சாரந்து ம்ாரப்படை ச்தா்் சசல்லுபடியான மு்றையில் 
சசலுத்்தப்படடுள்ளது எனவும், எ்திர்ாலத்்தில் எழும் எந்்த ஒரு உாி்மகம்ாரலுககும் மமகஸ் ்லஃப் இன்ஷூரனஸ் நிறுவனத்்்தப் சபாறுப்பாக் 
மாடமைன எனவும் இ்தன மூலம் உறு்தி கூறு்ிமறைன.
்ாப்பீடு சபறறைவாின ்்சயாப்பம் ____________________   ம்த்தி:   /  /                         இைம் ____________________

ஒப்பு்்ச் சீடடு
மமகஸ் ் லஃப் இன்ஷூரனஸ் நிறுவனத்்்த உங்ளது மு்தன்ம விருப்ப ் ாப்பீடடுக கூடைாளரா் ம்தரந்ச்தடுத்்த்தறகு நனறைி, நீங்ள் எ்திர்ாலத்்தில் 
எங்ள் ்திடைங்்ள வாஙகுவது குறைித்துப் பாிசீலிப்பீர்ள் என நம்பு்ிமறைாம்.  உங்ள் முடிவுககு நாங்ள் வருந்து்ிமறைாம், மமலும் இந்்த 
விண்ப்பத்்்தச் சமரப்பிப்ப்தறகு முனபு உங்ள் பாலிசி்யத் ச்தாைரவ்தில் உள்ள அ்னத்துப் பலன்்ளயும் நீங்ள் ம்திப்பீடு சசய்திருப்பீர்ள் 
என நம்பு்ிமறைாம். எங்ள் ்ி்ள அலுவல்த்்தில் சமரப்பிக்ப்படை 10 நாட்ளுககுள் உங்ள் ம்ாாிக்் சசயல்படுத்்தப்படும். உங்ள் பாலிசி 
ச்தாைரபா் உங்ளுககு ஏம்தனும் விளக்ம் அல்லது உ்தவி ம்த்வப்படைால் 1800 200 5577 எனறை எண்ில் அ்ழக்வும் அல்லது "RET" என 
5424243 எனறை எணணுககு SMS அனுப்பவும்.

வாடிக்்யாளர ஒப்பு்்ச் சீடடு
பாலிசி எண _______________________________________________________________ (சபடடி்ளில் எழு்தவும்) 
சபறறைவர      சபறைப்படை ம்த்தி மறறும் மநரம்    
மமகஸ் ்லஃப் இன்ஷூரனஸ் ்ம்சபனி லிமிசைட, 3வது ்தளம், ஆபமர்ன சசனைர, 90. ஏ, உத்மயாக விஹார, சசகைர - 18, குர்ாவ் - 122015. 
ப்திவு அலுவல்ம்: மமகஸ் ஹவுஸ் 3வது ்தளம், 1 ைாகைர ஜா மாரக, ஓகலா, புது்தில்லி - 110020, இந்்தியா. ச்தாைரபு விவரங்ள்: மினனஞசல்: service.
helpdesk@maxlifeinsurance.com இ்்ய்தளம்:  www.maxlifeinsurance.com
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்ி்ளயில் ்்ைப்பிடிக் மவணடிய சாிபாரப்புப் படடியல்

 மமமல குறைிப்பிைப்படை அ்னத்துக ்டைாய ஆவ்ங்ளும் சபறைப்படடுள்ளன 

 அ்னத்து ந்ல்்ளிலும் பாலிசி்தாரர சுய-சானசறைாப்பம் சசயயமவணடும்.

 அ்னத்து ஆவ்ங்ளின அசல் பிர்தியும் மமகஸ் ்லஃப் இன்ஷூரனஸ் ஊழியரால் மசா்தித்துச் சாிபாரக்ப்படைது

 ஒப்புவிப்புக ம்ாாிக்்       அனறு ்ா்ல / மா்ல ……………… ம்ிககு சபறைப்படைது.

 ்தக்்வப்ப்தற்ான முயறசி்ள் மமறச்ாள்ளப்படைது - ஆம் / இல்்ல_____________________ஒப்புவிப்ப்தற்ான ் ார்ம்_____________________

       வாடிக்்யாளருககு ப்ம் சசலுத்்தப்படைது:          1) NEFT   2) ்ாமசா்ல  

முத்்தி்ர

முத்்தி்ர

Max Life Insurance Company Limited
90 ², ¦ºì¼÷-18, ¯ò§Â¡ì Å¢†¡÷, Ì÷¸¡ù-122015, 

þÄÅº ±ñ-18002005577 Á¢ýÉïºø- -claims.support@maxlifeinsurance.com

 

 


