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म_______________________________________________________ [पोिलसीबाहकको नाम/पोिलसीबाहकको अिधकृ त वारे स] (“अिभह
जीवन बीमा पोिलसी नबर

अंकत

____________________________(“पोिलसी”
पोिलसी”)

अ#तग$तका

मेरा सबै अिधकार,

शत$ह*को अिधनमा रहेर_______________________________________ (“अिभह ता तरत/
तरत/ थाना तरत

इ&'ट,

दाियत्व

ता तरण गन ि”)

तथा लाभह* यहाँ उि,लिखत

ने ि”) लाइ$ अिभह0ता#तरण/0थाना#तरण गद$छु।

यसका साथै मैले अिभह0ता#त'रत/0थाना#त'रत 8ने 9ि:को िववरण र अिभह0ता#त'रत/0थाना#त'रत 8ने 9ि:को पूवव
$ ृ< िववरण लगायत यो फारमका सबै िववरणह*
यहाँ दइए बमोिजम पूण$*पले भरे को र सो को जाँच गरे को पुि@ गद$छु। यसको थप पुि@ गन$का लािग अ#य िववरण वा कागजातह* (माग ग'रएमा) या स लाइफलाइ$
उपलCध गराउने दाियDव िलएको पिन पुि@ गद$छु।

भिव"यको ि#िमयम भुानीकता'
ानीकता' [िच#ह लगाउनुहोस्]:

अिभह ता तरत/ थाना तरत सुिनि(त रािशको #ितशत [िचह

a) अिभह0ता#तरण गनI 9ि:

100%

अ#य

लगाउनुहोस्]:

% (आंिशक अिभहतातरणको हकमा लागू ने)

b) अिभह0ता#त'रत 8ने 9ि:
अिभह ता तरण/ थाना तरण गनुप
' न कारण [कुनै एउटामा िच#ह लगाउनुहोस्]:

a) Jेम र Kेह

b) ऋण

c) अ#य

……………………………………………………………………………………………….[कृपया अय कारण पूण" #पमा ले$हु ोस्]

अिभह ता तरत/ थाना तरत ने िको िगत िववरण

[अिभहतात%रत/थानात%रत ने कुनै कप)रे ट संथा भएको ख.डमा अिधकृत 1ि2को िववरण समावेश गनु"पन4छ]:
नामः

त0वीर यहाँ टाँKप
ु नIछ

(वाNषक िJिमयम 10000

िपता/पितको नामः

भ#दा बढी भएको खQडमा

ठे गानाः

राLयः

अिभह0ता#त'रत 8नेको

अिनवाय$)

________________________________________________________ िपन कोडः

टेिलफोन नबरः

मोबाइल नबरः

इमेल ठे गानाः _______________________________________________________________
ज#म िमित (दन मिहना वष$)
िलSगः

मिहला

पु*ष

िशTाः

िनरTर

रािUयताः

भारतीय

बसोबासको ि0थितः बािस#दा
अिभह0ता#त'रत 9ि:को पेशा
कपनीको नाम

Jाथिमक तह

मायिमक तह

Kातक तह

9ावसाियक

िवदेशी नाग'रक
गैर बािस#दा

िपआइओ

बसोबास गनI देशः ______________________________________________

______________________________________ नोकरीको शीष$क

_________________________________________________ 9वसायको किसम

गनु$पनI कामह* _________________________________________________

अिभह ता तरत/ थाना तरत ने िको वा+षक आय

_____________________________________________________________________
a) आयको -ोत

Kातको<र तह

________________________________________________________
________________________________________________________

b) पान नबर/पानको स/ामा गरने घोषणा

_____________________________________
_____________________________________

अिभह ता तरण/ थाना तरण गन ि र अिभह ता तरत/ थाना तरत ने िबीचको सब ध

_____________________________________________________________________
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अिभह0ता#त'रत 8ने 9ि:/पूव$ 9ि:को पूव$ वृ<िववरण[पोिलसी

यो भदा अिघ पिन अिभहतात%रत भएको हकमा लागू ने। कृपया यो पोिलसीको पूव" अिभहतातरण

इितहास उ;लेख गनुह
" ोला]

नामः _______________________________________________________________________________________________________________________
रािUयताः ____________________________________________________________________________________________________________________

पेशाः _______________________________________________________________________________________________________________________
टेिलफोन नबरः
के अिभह

ता तरत/ थाना तरत ने ि यास लाइफको कम'चारी / एजे ट / एसपी / िब6ेता*का नातेदार नु

होइन

हो

(यद हो भने कृपया नाता खुलाउनुहोस्)

के अिभह ता तरत ने/ थाना तरत ने/हकवाला ि राजनीितक 9पमा परिचत ि* नु

हो

होइन

छ?

__________________________________________
छ?

(यद हो भने कृपया राजनीितक *पमा प'रिचत 9ि:ह* सब#धी JVावली भनु$होस्)

[*राजनीितक #पमा प%रिचत 1ि2ह# भ=ाले >मुख सरकारी पदह#मा हाल काय"रत वा पिहले बहाल रहेका 1ि2ह# जतै के@ीय/>ातीय सरकार >मुख/मAीह#, व%रB
,

राजनीितCह#

,

व%रB सरकारी/यायसेवा/सैय अिधकारीह#

,

सरकारी वािमDवका िनगमका व%रB काय"कारी

>मुख राजनीितक दलका पदािधकारीह# तथा मािथ उ;लेख

, छोराछोरी, मातािपता, भाइबिहनी, ससुराली प%Gका सदयह#) लाइ" जनाउँछ।]

ग%रएका 1ि2ह#का प%रवारका िनकटतम सदयह# (पित वा पFी

अिभह ता तरत/ थाना तरत ने िको हकवालाको िववरण[1ि2को

नाम

]:

नाममा अिभहतातरण न लागेको ख.डमा अिनवाय"

अिभह0ता#त'रत/0थाना#त'रत 8ने
9ि:सँग

हकवालाको ज#मिमित

इWछाइएको Jितशत

हकवालाको नाता
/

/

18 वष"भदा मुिनको) भएमा; कृपया एपोइटीको नाम Iदनुहोस्।

यIद हकवाला नाबािलग (

एपोइ#टीको नाम[हकवाला

]:

नाबािलग भएको हकमा लागू ने

हकवालासँग एपोइ#टीको नाताः

ठे गानाः

िपन कोडः

फोन (एस'टडी कोड सिहत)

मोबाइलः

एपोइ#टी/अिभह0ता#त'रत 8ने 9ि:को द0तखतः

पोिलसीह9
सीह9 सिहत)
अिभह ता तरत / थाना तरत ने िको वािम:व भएका पूव' बीमा पोिलसीह9को िववरण (िनजको नाममा अिभह ता तरत भएका पोिल

[आवLयक भएमा थप पृBह# >योग गन" सIकनेछ]
जीवन बीिमतसँगको
पोिलसी/ J0ताव सं.
नाता

अव0था-

आवेदन

इ#0योरे #स

जारी ग'रएको

पोिलसीको Jकार

सबै लाभह* सिहत

कपनीको नाम

िमित र साल

र अविध

सुिनिXत Jाथिमक

ग'रएको/पुनः0थािपत

रािश (*.)

/समयाविध समाY

भएको

1.
2.
3.
अिभह ता तरत / थाना तरत

नेको
को

केवाइसीका लािग

पेश गनुप
' न कागजातह9को सूचीः[अिभहतात%रत

कुनै एक 1ि2 तथा

;

आरबीआई / एसइबीआई / आइआरडीए मा
]

दता" नभएको िवMीय संथा भएको ख.डमा अिभहतात%रत नेले केवाइसी सNबधी कागजातह# पिन अिभहतातरण फारम सँगसँगै बुझाउनु पन4छ।

1.प'रचय खु,ने कागजातः

राहदानी

2.ठे गाना पुि@ 8ने कागजातः

टेिलफोन िबल

पान काड$ (9ि:गत/सं0थागत)

िबजुलीको िबल

मतदाता प'रचयपZ
रिजUेशन JमाणपZ

अ#यः_____________________

अ#यः______________________________

3. आय खु,ने कागजात र/वा आय[ोतको Jमाणः[●]
आयकर दािखला

नाफा नो सान िहसाब िववरण

वासलातः __________________________________________________
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अिभह ता तरत कुनै एक दता' नभएको िव?ीय सं था भएको खAडमा पेश गनुप
' न कागजातह9को सूचीः

1.हो

होइन

Jब#धपZ र िनयमावलीको Jितिलिप।

2.हो

होइन

पान काड$को Jितिलिप।

3.हो

होइन

कपनी/सं0थाको रिजUेशन JमाणपZको Jितिलिप।

4.हो

होइन

ठे गाना खु,ने कागजात।

5.हो

होइन

आय खु,ने कागजात (पिछ,लो नाफा नो

सान िहसाब िववरण, वासलात,

आयकर दािखला िववरण)

अिभह ता तरण गनको घोषणा
म यो पोिलसी मेरो आ_नो रािजखुशीले अिभह0ता#तरण गन$ लागेको 8ँ र यो अिभह0ता#तरण काय$ साँचो हो जुन मेरो/पोिलसीवाहकको िहतमा

छ, साव$जिनक िहतमा छ र यो

9ापा'रक Jयोजनका लािग ग'रन लािगएको होइन भ`े पुि@ गदa यो कुराको घोषणा गद$छु। यो अिभह0ता#तरण यस द0तावेजको Jमाणीकरण काय$ सप` भएपXात् एक
िलिखत सूचना र सो को साथमा यस द0तावेज वा यसको Jमािणत Jितिलिप (म आफू तथा अिभह0ता#त'रत 8ने 9ि: वा हाcा आिधका'रक एजे#टह*dारा सही छ भ`े
Jमािणत ग'रएको) या स लाइफ इ#0योरे #स कपनी िलिमटेड (“या स लाइफ”) लाइ$ JाY भएपXात् या स लाइफबाट लागू ग'रने कुरा मैले जानेबझ
ु क
े ो छु ।

यहाँ

उ,लेख

ग'रएका

िनयम

तथा

शत$ह*को

अिधनमा

रहेर,

0थाना#तरण/अिभह0ता#तरणको

सूचना

JाY

भएको

िमितपXात्,

यहाँ

नाम

उ,लेख

ग'रएको

0थाना#त'रत/अिभह0ता#त'रत 8ने 9ि: नै यस पोिलसी बमोिजम JाY 8ने लाभह* तथा मैले वहन गदa आएका सबै दाियDव तथा इ&'टह*को भािगदार 8नेछ र
0थाना#तरण/अिभह0ता#तरण भएको दनदेिख यस पोिलसीसँग सबf कुनै पिन कारवाहीह* शु* गन$,
Dय0ता कारवाहीह*मा पT

नबनाइकन यस पोिलसीलाइ$ सरे #डर गन$ सgेछ भ`े कुरा मैले जानेबझ
ु ेको छु ।

पोिलसी बमोिजम ऋण िलन वा मेरो अनुमित

निलइकन वा मलाइ$

बीमा ऐन (संशोधन), 2015 को खQड 39 बमोिजमको बचाउ र खारे जी। यो पोिलसीको 0थाना#तरण/अिभह0ता#तरण भएपिछ यस अ#तग$तको हकवाला 0वतः रh 8नेछ भ`े
कुरा मैले जानेबझ
ु क
े ो छु । पोिलसी अिभह0ता#त'रत/0थाना#त'रत 8ने 9ि:का नाममा आंिशक *पले अिभह0ता#तरण/0थाना#तरण भएको अव0थामा, बाँकi भाग मबाट

अिभह0ता#तरण/0थाना#तरण 8ने छै न भ`े कुरा मैले जानेबझ
ु ेको छु र म यस कुरामा
िववािहत मिहलाको सपि< ऐन,

मेरो 0वीकृित जनाउँ दछु । साथै मैले अिभह0ता#तरण/0थाना#तरण गन$ लागेको यो पोिलसी

1874 अ#तग$त् िलइएको पोिलसी होइन भ`े कुराको म पुि@ गद$छु।

अिभह ता तरत नेको घोषणा
अिभह0ता#तरण/0थाना#तरण भएको खQडमा मलाइ$ उपलCध 8ने बोनसको िवक,प चुा थप (लागू 8नसgे ठाउँ मा) का *पमा 8नेछ भ`े कुरा मैले जानेबुझक
े ो छु । या स
लाइफले यो अिभह0ता#तरण/0थाना#तरण 0वीकार गन$ वा यो अिभह0ता#तरण साँचो होइन वा पोिलसीवाहकको िहतमा छै न वा साव$जिनक िहतमा छै न वा यो काय$ पोिलसीको
9ापार गनI Jयोजनका लािग ग'रन लािगएको हो भ`े पया$Y कारणह* देिखएमा यसलाइ$ अ0वीकार गन$ सgेछ भ`े मैले जानेबझ
ु ेको

छु ।

मािथ उ,लेख ग'रएको सूचना JाY भएको िमितले दुइ$ पTबीच भएको 0थाना#तरण/अिभह0ता#तरणसँग तथा एकभ#दा बढी 0थाना#तरण वा अिभह0ता#तरणका द0तावेज
भएको अव0थामा सोसँग सबि#धत सबै मागदाबी सब#धी Jाथिमकताह*लाइ$ िनदIिशत गनIछ, Dय0ता द0तावेज बमोिजमका मागदाबीह*लाइ$ सूचना JाY भएको िमितको
kमअनुसार कारवाही ग'रनेछ भ`े कुरा मैले जानेबझ
ु ेको छु । या स लाइफले मलाइ$ अिभह0ता#तरणको सूचना JाY भएको अिभ0वीकृित िलिखत *पमा दनेछ जुन
अिभ0वीकृित नै या स लाइफले आिधका'रक सूचना JाY गरे को छ भ`े कुराको अि#तम िनणा$यक Jमाण 8नेछ भ`े कुरा मैले जानेबुझेको छु र म यस कुरामा आ_नो 0वीकृित

जनाउँ दछु ।
म यो पोिलसी अ#तग$त् मलाइ$ JाY 8ने लाभह* या

स लाइफबाट 8ने उसको दाियDवको वैध र पया$Y भु:ानी मािननेछ भ`े कुराको पुि@ गद$छु।

अिभह ता तरण गनको ह ताCर

अिभह ता तरत/ थाना तरत नेको ह ताCर

[यIद अिभहतात%रत ने कुनै संथाह# (जतै िबMीय संथा/बQक/कप)रेट
संथा) बाहेक कुनै एक 1ि2 भएको ख.डमा उ2 संथाको आिधका%रक
छापको साथमा उ2 संथाको आिधका%रक 1ि2को हताRर लगाएको

]

नुपन4छ।
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यास लाइफ इ योरे स कं. िल.
लट नं.

90 ए, से
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ोग िवहार

गुडगाउँ 122 015

पूण अिभह ता तरण / थाना तरणका लािग फारम

टोल –

1800-200-5577

इ-मेल:service.helpdesk@maxlifeinsurance.com
मातृभाषा बारे को घोषणा

पोिलसीवाहक/अिभह ता तरण
तरण गन िले Dठा छाप लगाएको वा अंFजी बाहेकको अ9 भाषामा ह ताCर गरे को अव थामाः
मैले यो फारममा उि,लिखत सबै जानकारीह* अिभह0ता#तरण गनI 9ि:लाइ$ िनजले बुlने भाषामा 9ाmया गरे को छु र िनजले सबै जानकारी पूण*
$ पमा जानी बुिझसकेपिछ
मेरो उपि0थितमा यो nठा छाप / ह0ताTर गनु$भएको हो भनी म घोषणा गद$छु।

घोषणा गनIको ह0ताTर(नोटः

यो घोषणा काया"लय >मुखले माA गन" सTेछन्)

नामः
ठे गानाः

साी
म अिभह0ता#तरणकता$ले यो अिभह0ता#तरण काय$ गरे को हो तथा िनजले मेरो उपि0थितमा
साTीको नामः

नै आ_नो ह0ताTर गरे को / nठाछाप लगाएको हो भ`े म पुि@ गद$छु।

____________________________________________________________________________________________________________

साTीको ठे गानाः ___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
साTीको ह0ताTरः

अनुरोधको साथमा संलG गनुप
' न
पोिलसी याकको सoल
0वयं Jमािणत आय िववरण (यद वाNषक िJिमयम 1,00,000 वा सो भ#दा बढी भएमा)
0वयं Jमािणत त0वीर सिहतको प'रचय खु,ने कागजातको Jितिलिप (9ि:गत)/प'रचय पZ (9ि:गतदेिख बाहेक)

– िJिमयम जितसुकै भएपिन

0वयं Jमािणत पान काड$को Jितिलिप / फारम 60 / फारम 61 / फारम 49ए Jयोजन अनुसार
0वयं Jमािणत ठे गाना खु,ने कागजात (यद वाNषक िJिमयम 10,000 भ#दा

बढी भएमा)

केवाइसी Jकटीकरण फया$ट (यद अिभह0ता#त'रत कुनै 9ि: बाहेक अ#य सं0थाह* ज0तै कोष, साझेदारी सं0था/Jाइभेट िलिमटेड आद भएको खQडमा)

पोिलसीको अिभह0ता#तरण/ सं0करण

पृ
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