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டாப-அப ப ாீம யம் ே்ண்�ே்ாங ப�்ம் 

பா�ச  எண். ___________________________________________________________________________ 

பா�ச தாிர ் ்ிங்ங: 

 
 (�தத ெபயர)     (ந�ப ெபயர)     (்ைடச ப ெபயர) 

ை்ேபச  

ம ன்னஞ்சத _________________________________________ 

தய�ெசய் இநதப ப�்தத த ை்ெயாபபம �ம் �ன்� அைனத் ெசய�ற ப�்ைள�ம் ்ாச ட்�ம்: 

 உங்ங ்ாப�ப� பா�ச ய ன் ்ைி�ைற்ங மற்�ம் ந பநதைன்ள ன் ப ி்ாிம் டாப-அப்ங ஏற்்பப�ம். 

 உங்ங பா�ச ய ன் ்ீழ் ஏேத�ம் ப ாீம யம்்ங ெச�தத ே்ண்�ய �நதாத அ்ற்ற ன் மீப�ட்ான ெதாை்ைய இநதப பணம் 
ெச�தத���ந் ப �த்டெ்ாண்ட ப ன்� உஙள ெதாை்ேய டாப-அப ெதாை்யா் ஒ்ட்ீ� ெசயயபப�ம்.  

 பா�ச ய ன் ்ீழ் உததி்ாதம் ெ்ா�ட்பபபட உ�த யள தத ெதாை், டாப-அப ப ாீம யம்்ள னாத மாறா்.  

 ெச�ததபபபட டாப-அப ெதாை், ந ல�ம் ்ா ச் சபடங்ள ன் ப ி்ாிம் ்ா ப பலன்்ைள ெபறததட்்.  

 �ன ப �ன்ட� ஆ�ங ்ாப�ப� த படங்ங மற்�ம் �ன ெ்ரசத ஆ�ங த படங்ைள ெபா�தத்ைி, டாப-அப ப ாீம யம் ெதாை் 
�ைறநதபபசம் �.10000 என்பதற்�ம், அத ்பபசமா் அ�பபைட பா�ச ட்ா் ெச�ததபபபட ெமாதத ப ாீம யம்்ள ன் 25% -ஐ 
தாண்டாத ெமாதத டாப-அப ப ாீம யம் என்பதற்�ம் உபபப� ந �்னம் அைத ஏற்�டெ்ாங�ம். என �ம், ஆ�ங ்ாப�ப�ப 
பா்்ாப� இதலாத ஓய�த யத த படங்�ட� அதத� அத ்பபச ்ிம்�்ங எ்�ம் இதைல.  

 உங்�ைடய ந ல�ம் ந த ய ன் ப ி்ாிம் டாப-அப ஒ்ட்ீ� ெசயயபப�ம்  

 அைனத் டாப-அப ப ாீம யம்்�ம் டாப-அப ப ாீம யம்்ங மீ் ் த ட்பப�ம் ்படணங்�ம் ேசை் ்ா  உபபட ெபா�ந்் ற 
்ா ்�ட� உபப�ம், இ் பா�ச தாிா ன் ்ணட் த ் த ட்பப�ம் மற்�ம் �ன ப்ைள �ன ப ் ைலய த ித் ெசய்தன் �லம் 
மீப�டெ்ாஙளபப�ம்.  

 மாைல 3.00 மண ட� ேமத ெபறபப�ம் டாப-அப ப ாீம யம்்ங அ�தத பண  நாள ன் NAV ப ி்ாிம் ஒ்ட்ீ� ெசயயபப�ம். 

ெதாை் ெச�ததத ் ்ிங்ங: 

1a. ெச�ததபபபட ெதாை்: �    ெிாட்ம்  ்ாேசாைல/DD  இைணயப பா மாற்றம்  

�பாய (ெசாற்்ள த): _______________________________________________________________________________________________________ 

1b. ெதாை் ெச�ததத ் ்ிங்ங: ்ாேசாைல / DD எண்      ேதத        

்ாேசாைல எ�ட்பபபட ்ங்  & ் ைள ___________________________ 

# ப ாீம யம் ெதாை்ெச�ததத / டாப-அப / ்படணங்ங அதல் ே்� எேத�ம் ெதாை்ெச�ததத உபபட ஒ� பா�ச ட�/ ஒ� மாதத்ட� 
�. 50000/- என்ற ்ிம்�ட� ேமத ெிாட்மா் ெச�ததட�டா்.  

# டாப-அப ெதாை்ெச�ததத 1 லபசம் அதல் அதற்� ேமத இ�நதாத, தய�ெசய் ்ீேழ �ற பப பட ்படாய ்�மான ஆ்ணங்ள த 
ஏேத�ம் ஒன்ைற சமரபப ட்�ம்.  

2. பா�ச  உடைமதாிர/ஒபபைடட்பபபட்ர/ெதாை் ெச�ததபபபட்ர அிச யத ்ைறைய ேசரநத்ிா*?  
   ஆம்      இதைல   (தய�ெசய் �ற ய ட�ம்). 

*அிச யத ்ைறைய ேசரநத்ர (PEP) என்ேபார, �ட் ய ெபா்ப பத் ்ைள ்் தத அதல் ்் ட�ம் நபர்ங, எ�த்ட்ாப�, மதத ய/ 
மாந ல அிச ன் தைலைம்ங/ அைமச்சர்ங, �தத அிச யத்ாத ்ங, �தத அி�/ நீத த்ைற/ இிா�் அத ்ாா ்ங, அி�டைமட 
்ழ்ங்ள ன் �தத ெசயலத ்ாா ்ங, �ட் ய அிச யத ்பச  அ�்லர்ங & ேமற்�ற ய நபர்ள ன் ேநி� ��ம்ப உ�பப னர்ங (்ண்ன்/ 
மைன் , �ழநைத்ங, ெபற்ேறார்ங, சே்ாதி சே்ாதா ்ங, மைன் ய ன் ெபற்ேறார்ங, சே்ாதி சே்ாதா ்ங).  
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�ற ப�:

பா�ச  உடைமதாிர/ஒபபைடட்பபபட்ா ன் ை்ெயாபபம் ______________________________________________ 

 ��ைமயான ேதை்்ங/ஆ்ணங்ைள ேமடஸ் ைலஃப இன்�ின்ஸ் ெபற்�டெ்ாண்ட ேதத ய ��ந் சம்பநதபபபட NAV மற்�ம் 
ெசயலாட்ம் ெபா�ந்ம் 

ஏற்்பப�ம் ்�மானச் சான்�்ங: 

 ்ைடச  ஆண்�ன் ITR  
 ்ைடச  ஆண்�ன் ப�்ம் 16  
 ்டநத 3 மாதங்ள ன் சம்பள ்ி� ்ாபடபப�ம் ்ங் ட ்ணட� அற டை்  
 ஐநெதாை் மற்�ம் லாப-நஷ்ட ்ணட�  
 �ன்ெமாழ ப்ர/ ெதாை் ெச�த்ப்ா ன் தண டை் ெசயயபபபட ஆண்�ட ்ணட�்ங  
 ்ாடை் ஒபபநதம்  
 ே்ளாண்ைம ் ற்பைன ிசீ்்ங  
 ெபற்�டெ்ாண்ட ��ெமாததத ெதாை்ய ன் ்�்ாயச் சான்�, அத ��ந் ப ாீம யம் ெச�தத ய �நதாத. எ�த்ட்ாபடா், 

ெசாத் ் ற்பைனய ��ந் ப ாீம யம் ெச�ததபபப��நதாத ் ற்பைனப பதத ிம், பண  ஓய� ெப�ம்ேபா் ெபறபபபட 
��ெமாததத ெதாை்ய ன் ்�்ாயச் சான்�, ந ைலயான ை்ப�தெதாை்்ள ன் �த ர�ச் சான்�, ம �ச்�்த ஃபண்ப 
மீபபா்ணம், இதி ்ாப�ப�ப பா�ச ்ள த ெபற்�டெ்ாண்ட �த ர�த ெதாை்ட்ான சான்�, ஏைனயை். 

ஒப�ை்ச் சீப� 
நன்ற �டன் டாப-அப ப ாீம யத்ட்ான ே்ண்�ே்ாைள ெபற்�டெ்ாண்ட நாங _____/_____/__________ (ேதத ) ேநிம் _________ 
்ாைல/மாைல (ேநிம்). 

ெச�ததபபபட ெமாதத ெதாை்  : �. _____________________________________ 

ெச�ததபபபட ந ்ி டாப-அப ப ாீம யம்  : �. _____________________________________ 

்ாேசாைல / DD எண்   :    

ேமடஸ் ைலஃப இன்�ின்ஸ் ்ா�டை்யாளர ேசை் அ�்லா ன் ெபயர & ை்ெயாபபம்: _____________________ 

�தத ைி 


