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શું_______________________________________________[લરવી ધાયકનું નાભ/ લરવી ધાયકના પ્રભાલણત અને અલધકૃત એજન્ટ] (‘‘નાભે કયી
આનાય’’) આ વાથે જ __________________________________ નુંફય ધયાલતી જીલન લીભા લરવી (‘‘લરવી’’) ભાું ભાયા તભાભ અલધકાય, ઇલક્લટીઓ
અને ઋણ દેલમતા તેભજ રાબ અશીં નીચે લણમલલાભાું આલેરી ળયત અનવાય ____________________(“નાભે કયાલનાય/ટ્રાન્વપય કયાલનાય”)ને નાભે કયી આ છું .
શું લધભાું આ લાતને અનભદન આ છું કે ભેં આ પભમભાું, નાભે કયી રેનાયા/ટ્રાન્વપય કયાલનાયની તભાભ લલગત અને નાભે કયી રેનાય/ટ્રાન્વપય કયાલનાયના ૂલમઇલતશાવ
વલશતની તભાભ લલગત, જે અશીં આલાભાું આલી છે તેભની ખયાઇ કયીને વાચી યીતે વુંૂણમ કયી છે અને તેની લધાયાની ખયાઇ ભાટે શું ભેક્વ રાઇપ (જ લલનુંતી કયલાભાું
આલે ત) ને કઇણ પ્રકાયની લધાયાની ભાલશતી અથલા દ્તાલેજ ઉરબ્ધ કયાલલાની ખાતયી આું છું .
બલલષ્મભાું લપ્રલભમભ કના દ્લાયા ચકલાળે [કઈ એક ખરુ કય]:

લીભાની/ ટ્રાન્વપય કયામેરી યકભની ટકાલાયી [કઈ એક ખરુ કય]:

a) નાભે કયનાય

100%

અન્મ

% (આુંશળક યીતે નાભે કયાઇ શમ તેલા વુંજગભાું)

b) નાભે કયાલનાય
નાભે કયલાના/ટ્રાન્વપય ાછના કાયણ [એક ટીક કય]:
a) પ્રેભ અને રાગણી

b) રન
................................... .......................................................................... [ભશેયફાની કયીનેૂરૂ કાયણ જણાલ]

c) અન્મ

નાભે કયી રેનાય/ ટ્રાન્વપય કયાલાનાયનીઅુંગત ભાલશતી
[જ નાભે કયી રેનાય/ટ્રાન્વપય કયાલી રેનાય જ કઇ કોયેટ એકભ શમ ત અલધકૃત વ્મલક્તની લલગત ઉભેયલાની યશેળે ]:
નાભ:
લતા/લતનું નાભ:

અશીં નાભે કયી આનાયન
પટ ચોંટાડલ ( જ લાર્ષક
લપ્રલભમભ 10000થી લધ
શમ ત પયલજમાત)

વયનાભું:

યાજ્મ: _________________________________________________ ીન કડ
ટેલરપન નુંફય:

ભફાઇર નુંફય:

ઈભેરઆઈડી: _____________________________________________________
જન્ભતાયીખ (તાતા/ભાભા/લલલ):
શરગ:

રુ

્રી

લળક્ષણ:

અબણ

પ્રાઇભયી ્કૂર

યાષ્ટ્રીમતા:

બાયતીમ

લલદેળી નાગરયક

યશેલાવી દયજ્જ: યશેલાવી

લફન લનલાવી

શાઇ ્કૂર

્નાતક

અન્નાતક

વ્મલવાલમક

યશેલાવન દેળ : ___________________________________________________

ીઆઇઓ

નાભે કયાલી અામ તેન વ્મલવામ ________________________________ જફ ટાઇટર _____________________________________________
કુંનીનું નાભ _____________________________________________ લફઝનેવન પ્રકાય __________________________________________
પયજની લા્તલલક કૃલત _____________________________________
નાભે કયાલી રેનાય/ ટ્રાન્વપય કયાલાનાયની લાર્ષક આલક
_________________________________________________________________
a) બુંડન ્રત_____________________________________________________
b) ાન નુંફય/ ાન ના ફદરાભાું કયલાની જાશેયાત ________________________________
નાભે કયી આનાય/ ટ્રાન્વપય કયનાયા વાથે નાભે કયાલી રેનાય/ટ્રાન્વપય કયાલનાયના વુંફધ
ું 
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નાભે કયાલી રેનાય/શેરા નાભે કયાલી રેનાયાન ૂલમ ઇલતશાવ [જ રીવીને શેરાકઇ ફીજાના નાભે કયાલી રેલાઇ શમ ત રાગ ડે છે , ભશેયફાની કયી રીવીને

અન્મ નાભે કયાલાન ઇલતશાવ જણાલ]
નાભ: _______________________________________________________________________________________________________
યાષ્ટ્રીમતા: _____________________________________________________________________________________________________
વ્મલવામ: _____________________________________________________________________________________________________
ટેલરપન નુંફય:
રીવી જે ના નાભે કયાલી રેલાઇ છે તે ભેક્વ રાઇપના કભી /એજન્ટ/એવી/વેરય છે *?
શા

ના

(જ શા, ત ભશેયફાની કયીને વુંફુંધ લલળે ્ષ્ટતા કય) _____________________________

ળું જે ના નાભે કયાલી રેલાઇ છે / ટ્રાન્વપય કયાલાઇ છે /નાભાુંરકત કયામા છે તે યાજરકમ યીતે પ્રબાલળાી વ્મલક્ત છે *?
શા

ના

(જ શા, શમ ત ીઈી પ્રશ્નાલરીન જલાફ આ).

[*યાજરકમ યીતે અગ્રજ વ્મલક્ત (ીઈી) એલા રક છે જે ઓ અગ્રણી અને જાશેય કાભકાજ વાથે જડામેરા છે , ઉદાશયણ તયીકે લડાઓ/ કેન્ર/ યાજ્મ વયકાયના પ્રધાન,
લરયષ્ઠ યાજકાયણીઓ, લરયષ્ઠ વયકાયી/ન્માલમક/ વૈન્મ અલધકાયીઓ, યાજ્મની ભાલરકીના લનગભના લરયષ્ઠ કામમકાયી અલધકાયીઓ, યાજકીમ ક્ષના ભશત્લૂણમ અલધકાયી અને
ઉય લનર્દદષ્ઠ રકના એકદભ લનકટતભ ારયલારયક વભ્મ (ત્ની, વુંતાન,ભાલતય, બાઈ-ફશેન, વાવરયમા અને ીઈીના લનકટતભ વશમગીઓ]
નાભે કયાલી રેનાય/ટ્રાન્વપય કયાલનાયના નભીની ની લલગત [કઇ વ્મલક્તની તયપેણભાું નાભે કયલાભાું આવ્મ શમ ત આ પયલજમાત યીતે રાગૂ ડે છે ]:
નાભ

નાભે કયાલી રેનાય/ટ્રાન્વપય
કયાલનાયના નભીની વાથે વુંફુંધ

નભીનીની જન્ભ તાયીખ
/

નભીનેળનની ટકાલાયી

/

જ નભીની વગીય શમ ત (દાું.ત. 18 લમથી ઓછી લમન), ભશેયફાની કયીને તેના ભાટે એક એઇન્ટી (યખેલા વ્મલક્ત)ની નીભણૂક કય
એઇન્ટીનું નાભ [જ નભીની વગીય શમ ત રાગ ડે છે ]
એઇન્ટીના નભીની વાથે વુંફુંધ:
વયનાભ:

ીન કડ:

ટેલર (એવટીડી કડ વાથે):

ભફા.:

એઇન્ટી/ ટ્રાન્વપય કયાલનાયની વશી:

નાભે કયાલી રેનાય/ટ્રાન્વપય કયાલનાય ાવે શેરાથી યશેરી જીલન લીભા રીવીની લલગત (તેભના નાભે કયલાભાું આલેરી રીવીઓ વલશત)

[જરૂય ડે ત લધાયાના લફડાણ લાયલા]
રીવી/પ્રઝર નુંફય

લીભીત વ્મલક્ત
વાથે વુંફુંધ

લીભા કુંનીનું
નાભ

ઇ્મ તાયીખ
અને લમ

રીવીન પ્રકાય
અને ભદ્દત

તભાભ રાબ વલશત
લીભાની યકભ રૂ.ભાું

દયજ્જ- એપ્રાઇડ ઇન,
પ્ડમ/પયીળરૂ કયામેરી/ફુંધ થઇ ગમેરી

1.
2.
3.
નાભે કયાલનાયા/ટ્રાન્વપય કયાલનાયના કેલામવી ભાટે જભા કયાલલાભાું આલેરા દ્તાલેજની માદી [જ નાભે કયાલનાય કઇ વ્મલક્ત શમ કે છી આયફીઆઈ/વેફી/ઇયડા

વાથે યલજ્ટડમના થઇ શમ તેલી નાણારકમ વું્થા શમ ત, નાભે કયાલી રેનાયાએ નાભે કયલાના પભમનીવાથે કેલામવી દ્તાલેજ જભા કયાલલા જરૂયી છે ]
1. ઓખન યાલ:

ાવટમ

2. વયનાભાન યાલ:

ટેલરપન લફર

ાન કાડમ (અુંગત/ કુંની)
લીજ લફર

ભતદાય ઓખ ર

નોંધણી પ્રભાણર

અન્મ:____________________________

અન્મ:_____________________________________

3. આલકન યાલ અને /અથલા બુંડના ્રતન યાલ: [●]
આઈટીઆય

ીએન્ડ એર ્ટેટભેન્ટ

ફેરેન્વ ળીટ:___________________________________________________
ાનું 2 ભાુંથી 4
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જ નાભે રખાલનાય રેનાય નોંધામેરી ના શમ તેલી નાણારકમ વું્થા શમ ત જભા કયાલલા ભાટેના દ્તાલેજની માદીઃ
1. શાું

ના

ભેભયન્ડભ/આર્દટકર ઓપ ઍવૉલવએળનની નકર.

2. શાું

ના

ાન કાડમની નકર

3. શાું

ના

વું્થા/કુંનીના નોંધણી પ્રભાણરની નકર.

4. શાું

ના

વયનાભાન યાલ

5. શાું

ના

આલકન યાલ (નપા-નકળાનનું નલીનતભ ્ટેટભેન્ટ, ફેરેન્વળીટ, આઈટીઆય)

નાભે કયી આનાયે આલાનું એકયાયનાભું
શું એકયાય કરુ છું કે શું આ રીવી ભાયા તાના વુંકલ્થી નાભે કયી યહ્ય છું અને વાથે જ આ લાતને અનભદન આી યહ્ય છું કે રીવી નાભે રખી આલાની ફાફત
ભાયા/રીવી ધાયકના અને જાશેય જનતાના લશતભાું છે અને તે લેાય ના શેત ભાટે નથી. શું વભજ છું કે નાભે કયી આલાની પ્રરિમા આ કામદારકમ દ્તાલેજના
અભર/અને પ્રભાણન ફાદ જ ૂણમ થળે અને ભેક્વ રાઇપ ને જ્માયે આ કામદારકમ દ્તાલેજ અથલા ત તેની વર્દટપાઇડ નકર (ભાયા દ્લાયા અને જે ના નાભે કયાલાઇ છે
તેભના રાયા વર્દટપાઇડ અથલા ત અભે અલધકૃત કયેરા એજન્ટ દ્લાયા વર્દટપાઇડ) રેલખત નટીવ વાથે ભી જામ તે ફાદ જ તે ભેક્વ રાઇપ ઇન્્મયન્વ કુંની લરલભટેડ
(‘‘ભેક્વ રાઇપ’’) ને તે રાગૂ ડળે.
શું વભજ છું કે રીવી શેઠ તભાભ કામમલાશી ભને કે ભાયા નભીનીને ચૂકલલા ાર ફનળે.(જ નાભે કયાલી રેનાય/ટ્રાન્વપય કયાલનાય શેરા લનધન ાભે તેલી લ્થલતભાું)
અથલા ત લીલભત વ્મલક્ત રીવીની ભદ્દત વધી જીલલત યશે.
ઇન્્મયન્વ ર (એભેન્ડભેન્ટ)એક્ટ, 2015ની કરભ 39શેઠ’ ઉરબ્ધ વેલ અને એક્વેપ્ટ,અુંતમગત શું વભજ છું કે રીવીને ટ્રાન્વપય કયલી/ નાભે કયલાથી રીવીભાું
આઆ નભીનેળન યદ્દ થઇ જામ છે . શું આ લાતને વભજ છું અને વશભત થઉ છું કે જ રીવીને આુંલળક યીતે, નાભે કયાલી રેનાય/ ટ્રાન્વપય કયાલનાયના નાભે
કયાલલાભાું આલે /ટ્રાન્વપય કયાલલાભાું આલે, ત ફાકીનાને ભાયા દ્લાયા નાભે કે ટ્રાન્વપય નશીં કયાલામ. શું આ વાથે જ અનભદન આું છું કે શું રયલણત ભલશરાઓની
વુંલિ કામદ, 1874ની કરભ 6 શેઠ રેલામેરી રીવીને કઇના નાભે નથી કયી યહ્ય.
નાભે કયાલનાયનું એકયાયનાભ
શું આ લાતને વભજ છું અને વશભત થઉ છું કે રીવી નાભે કયાલલાભાું આલે/ ટ્રાન્વપય કયાલલાભાું આલે તેલા કેવભાું ભાયા ભાટે ઉરબ્ધ ફનવન લલકલ્ ેઇડ અ
એરડળનના રૂભાું યશેળે (જ્માું રાગ ડત શમ). શું વભજ છું કે ભેક્વ રાઇપ કુંની નાભે કયલાના/ટ્રાન્વપય કયલાની ફાફતને ્લકાયી ળકે છે કે અથલા ત નકાયી ળકે છે .
અથલા ત રીવી ફીજાના નાભે કયલાની ફાફત મગ્મ નથી અને તે રીવી ધાયક અથલા જાશેય જનતાના લશતભાું નથી અથલા ત તે રીવીના લેાય ભાટે છે , તેભ
રાગલાના તેની ાવે યતા કાયણ શમ ત તે આની વાભે કામમલાશી ણ કયી ળકે છે . શું વભજ છે કે રીવી શેઠ તભાભ કામમલાશી રીવી ધાયક અથલા ત તેના
નભીનીને ચૂકલલાાર યશેળે(જ શું ભદ્દત શેરા લનધન ાભ તેલા વુંજગભાું) અથલા ત લીલભત વ્મલક્ત રીવીની ટભમ દયલભમાન જીલલત શમ. આ ળયતી યીતે રીવી
નાભે કયાલાઈ શલાથી શું રીવી ય રન રેલાન કે રીવીને વયન્ડય કયલાન શકદાય નશીં યશું.
શું આ લાતને વભજ છું અને વશભત થઉ છું કે ઉય લનર્દદષ્ઠ નટીવની રડરીલયીની તાયીખ, રીવીભાું લશત ધયાલતા ક્ષ લચ્ચે રીવી ટ્રાન્વપય/ નાભે કયલા શેઠ યશેરા
તભાભ દાલાઓની પ્રાધાન્મતાનું લનમભન કયળે અને જ ટ્રાન્વપય અથલા નાભે કયલાના એક કયતા લધાયે કામદેવયના દ્તાલેજ શમ ત, આલા દ્તાલેજ શેઠ દાલાઓની
પ્રાધાન્મતાનું લનમભન તે ઓડમય શેઠ કયાળે જે ભાું નટીવ રડરીલય કયાઇ શતી. શું વભજ છું અને વશભત થઉ છું કે રાગૂ ડતી પી ભે ત, ભે ક્વ રાઇપ રીવી નાભે
કયલાની નટીવ ભલાની રેલખત ્લીકૃતી ભને ઉરબ્ધ કયાલળે અને તે ્લીકૃલત ભેક્વ રાઇપ વાભેના લનણામમક યાલ યશેળે કે તેને નટીવ ભી ગઇ છે જે ની વાથે તે
્લીકૃલત વુંફુંલધત છે .
શું આ વાથે જ આ લાતે વશભત થઉ છું કે રીવી શેઠ ભને ભનાયા રાબ ભેક્વ રાઇપનું તેની દેલમતાનું ભાન્મ અને ૂયત અનારન યશેળે.

નાભે રખી આનાયની વશી

નાભે રખાલી રેનાય/ટ્રાન્વપય કયાલનાયની વશી

[જ કઇ વ્મલક્ત લલળેની જગ્મા એ કઇ વ્મલક્તના નાભેરીવી રખી
આલાભાું આલી શમ (દા.ત, નાણાકીમ વું્થા/ફેન્ક/કોયેટ એકભ) ત તેલી
વું્થાન વિાલાય લવક્ક ભાયલ અને તેના અલધકૃત અલધકાયી દ્લાયા તેની
ય કાઉન્ટય વશી કયાલલી જઇએ]
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ભેક્વ રાઇપ ઇન્્મયન્વ કુંની લરલભટેડ
પ્રટ નું 90 એ, વેક્ટય 18 ઉધ્મગ લલશાય

ળયતી યીતે નાભે કયલા/ટ્રાન્વપય ભાટેનું પભમ

ગયગાુંલ 122 015
ટર ફ્રી – 1800-200-5577
ઇ-ભેઇરઃservice.helpdesk@maxlifeinsurance.com

ક્ષેરીમ બાાભાું એકયાયનાભું
જ્માયે રીવીધાયક/નાભે રખાલનાય વ્મલક્તએ તાના શાથન અુંગઠ ભામો શમ અથલા ત અુંગ્રેજી લવલામની કઇ બાાભાું વશી કયી શમ ત્માયે આલાનું એકયાયનાભ:
શું આ વાથે એકયાય કરુ છું તે ભેં આ પભમની વાભગ્રીને નાભે રખી આનાયને તેઓ વભજે છે તે બાાભાું વભજાલી છે અને નાભે રખીઆનાયે તાની વલશ/ અુંગઠાનું
લનળાન ભાયી શાજયીભાું, પભમની વુંૂણમ લલગત વભજ્મા ફાદ જ રગાવ્મ છે .

એકયાયનાભ કયનાય વ્મલક્તની વશી (નોંધઃ આ એકયાયનાભું ઓરપવના લડાએ જ કયલાનું યશેળે)
નાભ:
વયનાભ:

વાક્ષી
શું આ લાતને અનભદન આ છ કે રીવી નાભે રખી આનાયે આ કામદેવયન દ્તાલેજ કમો છે અને તેભણે/તેણીએ તાની વશી/ અુંગઠાનું લનળાન ભાયી
શાજયીભાું કમમ છે .
વાક્ષીનું નાભ:
વયનાભ:

વાક્ષીની વશી:

લલનુંતી વાથે જડલાના દ્તાલેજઃ
અવર રીવી ેક
આલકન ્લમું પ્રભાલણત દાખર( જ લાર્ષક લપ્રલભમભ 1,00,000 કયતા લધાયે શમ ત)
ઓખના યાલાની ્લમું પ્રભાલણત નકર (વ્મલક્ત ભાટે)/ ઓખન યાલ (વ્મલક્તઓ લવલામ)- લપ્રલભમભની યકભ બરે ગભે તે શમ.
રાગૂ ડે ત્માું ાન કાડમ/પભમ 60/ પભમ 61/ પભમ 49એ ની ્લમું પ્રભાલણત નકર,
વયનાભાની ્લમું પ્રભાલણત નકર (જ લાર્ષક લપ્રલભમભ 10,000થી લધાયે શમ)
કેલામવી જશેયાત નું પ્રારૂ (જ નાભે રખાલનાય કઇ વ્મલક્ત ના શઇ અન્મ શમ , જે ભ કે ટ્ર્ટ, બાગીદાયી ેઢી/પ્રાઇલેટ લરલભટેડ લગેયે)

લરવીનુંઅવાઈન્ભેન્ટ/આલૃલિ 1.2/ જાન્મઆયી’15.
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