
పాలసీ సంఖ్య   

నేను, మేము ________________________________________________________________________________________________ (పాలసీ హోల్డర్ పేరు), 
మాక్స్ ల�ైఫ్ ఇన్స్రెన్స్తో నంబర్ కలిగి ఉన్న నా పాలసీ యొక్క యాజమానా్యన్్న  

శ్రీ,/శ్రీమతి/కుమారి__________________________________________________________________________కు అనుకూలంగా మారాచాలనుకుంటునా్నను.

  ఈ యాజమాన్య మారుపుకు కారణం _______________________________________________________________________________________________

బీమా చేయబడిన వ్యక్తితో కొతతి  యజమాన్ సంబంధం ______________________________________________________________________________________

పాలసీ యొక్క కొతతి  నామినీ పేరు: _______________________________________________________________________________________________________

(కొతతి  యజమాన్ మరియు బీమా చేయబడిన వ్యక్తి ఒకరే అయినప్పుడు ప్ూరితి చేయాలి)

పాలసీ హోల్డర్తి  నామినీ యొక్క సంబంధం________________________________________________________________________________________________

నామినీ యొక్క ప్ుట్టినతేదీ(ర్ర్/నెనె/సంవతస్రం)              /            /

న్యమితున్ పేరు(నామినీ మ�ైనర్ అయినట్లయితే):  ______________________________________________________________________________________

నామినీతో న్యమితున్ సంబంధం __________________________________________________________________________________________________

యాజమాన్య మారుపు
కొతతి  యజమాన్ 
యొక్క ఫొటోను 

ఇక్కడ అతిక్ంచాలి

(సాంవతస్రిక 
పీరీమియం >10000 
అయితే తప్పున్సరి)

కొతతి  పాలసీ హోల్డర్ యొక్క వ్యక్తిగత వివరాలు

ప్రీసుతి త న్వాస చిరునామా :  _______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

నగరం: ………………………………………………………………………………………………… రాషటి ం్ : ..............................................…………………………. పిన్ కోడ్ :  

సంప్రీదించు నంబర్ :                    -                                                                         

మొబ�ైల్ నంబర్ :  

ఈమ�యిల్ ఐడి :  _________________________________________________________________________________________________________________

ప్ుట్టినతేదీ(ర్ర్ /నెనె/సంవతస్రం):             /            / 

తండిరీపేరు/భరతి పేరు: _______________________________________________________________________________________________________________

లింగభేదం: ప్ురుషుడు                   సీతి రీ               ధ్మపానం చేసాతి రు:        అవును            కాదు      

విద్య:        న్రక్షరాసు్యడు      పరాీ ధమిక పాఠశాల         ఉన్నత పాఠశాల          గారీ డు్యయేిట్          పోస్టి గారీ డు్యయిేట్        వృతితిన్ప్ుణుడు 

వెైవాహిక సిథితి:         ఒంటరి         వివాహితులు            వైెధవ్యం పొందారు            విడాకులు పొందారు           

జాతీయత:          భారతీయుడు          విదేశ్యుడు          ఎన్ఆర్ఐ          పిఐఒ

వృతితి    ________________________________________________________ ఉద్్యగం పేరు _____________________________________________________                     

కంపెనీ పేరు __________________________________________________   వా్యపార స్వభావం/ ప్రిశరీమ రకం ___________________________________           

విధుల యొక్క ఖచిచాతమ�ైన స్వభావం __________________________________ సాంవతస్రిక ఆదాయం  ________________________ సంవతస్రాన్క్

న్ధుల యొక్క వనరు _____________________________పాన్ నంబర్/పాను్క బదులుగా ప్రీకటన

   కొతతి  యజమాన్/పేయిీ రాజకీయంగా బహిర్గతమ�ైన వ్యకాతి *?  అవును         /కాదు       (దయచేసి ట్క్ చేయండి).
*రాజకీయంగా బహిర్గతమ�ైన వ్యకుతి లు (పిఇపి) అనగా ముఖ్యమ�ైన ప్రీభుత్వ విధులు న్ర్వహిసుతి న్న లేదా న్ర్వహించిన వ్యకుతి లు, ఉదాహరణకు 
అధినేతలు/ కేందరీ/ రాషటి  ్ప్రీభుత్వ మంతురీ లు, సీన్యర్ రాజకీయవేతతిలు, సీన్యర్ ప్రీభుత్వ/ నా్యయ/ సెైన్క అధికారులు, ప్రీభుత్వ యాజమాన్యంలోన్ 
కార్పురేషన్ల  సనీ్యర్ అధికారులు, ప్రీధాన రాజకీయ ప్క్షాల అధికారులు మరియు వారి కుటుంబ సభు్యలు(జీవిత భాగసా్వమి, పిల్లలు, తలి్లదండురీ లు, 
తోబుటుటి వులు, అతతి -మామలు)  
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యాజమాన్య మారుపు
కొతతి  పాలసీదారు తప్పున్సరిగా సమాధానం ఇవ్వవలసిన ప్రీశ్నలు

మీకు మాక్స్ ల�ైఫ్ ఇన్స్రెన్స్ పాలసీ ఉందా లేదా మీరు దాన్ కొరకు దరఖాసుతి  చేసారా? అవును          కాదు 

అవును అయితే, పాలసీ /ప్రీతిపాదన సంఖ్య ఇవ్వండి :          

సమాచారం మొతాతి న్్న ఈమ�యిల్ దా్వరా ప్ంప్ుటకు నేను మాక్స్ ల�ైఫ్ ఇన్స్రెన్స్ కంపెనీక్ అధికారం ఇసుతి నా్నన   అవును        కాదు 

ఖాతా వివరాలు

ఎ)  బా్యంకు ఖాతా నంబర్                  

బి)  బా్యంకు మరియు శాఖ పేరు _____________________________________________________________________________________________________

సి)  IFSC కోడ్ 

గమన్క: దయచేసి ఖాతా నంబర్ మరియు పాలసీ హోల్డర్ పేరు కలిగిన కాన్స్ల్్డ  చేక్ లేదా బాంక్ పాస్ బుక్ కాపీన్ జతచేయండి  

నేను మొదట్ శ్రీణి చటటిబద్ధమ�ైన వారసుడిన్(పాలసీహోల్డర్ మరణించిన సందర్ంలో మాతరీమే)    అవును          కాదు

సాక్ి వివరాలు

సాక్ి సంతకం (1)                  సాక్ి సంతకం (2)

పేరు:  ________________________________         పేరు: _______________________________ 

చిరునామా: ______________________________     చిరునామా: _____________________________ 

 ________________________________     _______________________________

అభ్యర్ధనపైె జతచేయబడిన ప్తరాీ లు-

 ఒరిజినల్ పాలసీ పా్యక్
 సంతకం చేయబడిన ఫొటో ఐడి ధృవీకరణ యొక్క నకలు(వ్యక్తి)/ ఐడి ప్ూరూ ఫ్(వ్యక్తి కాన్వారిక్)-పీరీమియం మొతతింతో సంబంధం లేకుండా.
 సంతకం కలిగిన చిరునామా ధృవీకరణ (సాంవతస్రిక పీరీమియం >= ` 1, 00,000 అయితే)
 కొతతి  యజమాన్ యొక్క జనన ధృవీకరణ ప్తరీం నకలు (బీమా చేయబడిన వ్యక్తి కాక ఇతర వ్యక్తిక్ యాజమాన్యం మారితే)
 సంతకం చేయబడిన ఫొటో ఐడి ధృవీకరణ యొక్క నకలు(సాంవతస్రిక పీరీమియం  >= ` 10,000 అయితే)
 పాన్ కార్్డ యొక్క సంతకం చేసిన కాపీ / పాను్క బదులుగా ప్రీకటన
 మరణ ధృవీకరణ ప్తరీం(పాలసీ హోల్డర్ మరణం వలన యాజమాన్యం మారితే)
 కెవెైసి వెల్ల డి నమూనా(గరీహీత వ్యక్తి కానట్లయితే అనగా టరీస్టి , భాగసా్వమి/పెైరీవేట్ లిమిటెడ్)
 రు.100/-విలువ కలిగిన సాటి ంప్ పేప్రెపపు న్సటరీ చేయబడిన అఫిడవిట్(యజమాన్ ఉద్్యగి కేసులో అనుబంధం 1 చ్డండి)
 పాలసీ హోల్డర్ మరణించి కొతతి  యజమాన్ బీమా చేయబడిన వ్యక్తి కానప్ుడు న్సటరీ చేయబడిన అఫిడవిట్
 ఇండెమి్నఫికేషన్ బాండ్
 సాధికారిక నా్యయసాథి నంచే వారసత్వ సరిటిఫికెట్(పాలసీ హోల్డర్ మరణించిన సందర్ంలో)

గమన్క: ప్ూరితిగా న్ంపి మరియు సంతకం చేయబడి అవసరమ�ైన అన్్న ప్తరాీ లు సమరిపుంచినప్ుడు మాతరీమే యాజమాన్య మారుపు అభ్యర్ధన 
ప్ూరతియినటు్ల గా భావించబడుతుంది. 

ఇందుమూలంగా పెైన పేర్్కన్్న విధంగా పాలసీ యొక్క 
యాజమానా్యన్్న నేను కొతతి  పాలసీ హోల్డరు్క బదిలీ 
చేసుతి నా్నను ..........................................................................................  
గత పాలసీ హోల్డర్/సంతకం చేయుటకు అధికారం 
కలిగిన వారి సంతకం(కంపెనీ లేదా బాంకు అయితే సీలోతి  
సహా)

తేదీ:                  /              /     

ప్రీదేశం: ___________________________________

ఇందుమూలంగా నేను పాలసీ యొక్క యజమాన్గా ఉండుటకు అంగీకరిసుతి నా్నను 
మరియు ప్రీతిపాదన ప్తరీంలోన్ ప్రీకటనలతో సహా పాలసీ యొక్క అన్్న షరతులు 
మరియు న్బంధనలకు అంగీకరిసుతి నా్నను. పెైన వెల్లడించిన విధంగా, పెైన వెల్లడించిన 
ప్రీయోజనాలకు కంపెనీ సమాచారాన్్నఉప్యోగించవచచాన్ లేదా ప్ంచుకోవచచాన్ 
నేను అర్ధం చేసుకునా్నను. ప్రీసుతి త పాలసీ హోల్డర్ నుండి ఒరిజినల్ పాలసీ బాండ్ 
అందుకున్నటు్ల  నేను అంగీకరిసుతి నా్నను.

…………………………………………………………………
కొతతి  యజమాన్/సంతకం చేయుటకు అధికారం కలిగిన వారి సంతకం(కంపెనీ లేదా 
బాంకు అయితే సీలోతి  సహా)

తేదీ:                   /              /     

ప్రీదేశం: _______________________________________________
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