ಮ್ಾ್ ಱೈಫ್ ಆನಶೂರನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ,
ಪ್ಾಟ್ ನಂ 90 ಎ, ಶಕಟರ್ 18 ಈದಶಾೋಗ ವಿಹರ

ಶರತತುಬದಧ ನಿೋಜನೆ/ವಗಾವಣೆಗೆ ತರ

ಗತಡಗವ್ 122 015
ಶತಲ್ಕರಹಿತ– 1800-200-5577
ಆ-ಮೋಲ್:service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

___________________________________________________________ ಅದ ನನತ [ಪ್ಲಿಸಿದರರ ಷಸರತ /ಪ್ಲಿಸಿದರರ ಄ಧೋಕೃತ ಏಜಂಟ್ ] (“ನಿೋಜಿತರತ”) ಇ ಮಶಲ್ಕ
ಜಿೋವ ವಿಮ್ ಪ್ಲಿಸಿ ಸಂಖ್ಯಾ __________________________ (“ಪ್ಲಿಸಿ”) ನಲಿಾನ ನನನ __________________________ ಎಲ್ಾ ಹಕತಕಗಳತ, ಆಕ್ವಿಟಿಗಳತ, ಅಸಿು ಹಗಶ ಱಭಗಳನತನ
ಆದಲಿಾರತವ ಶರತ್ತುನ ರಕರ (“ನಿೋಜಿತರತ/ವಗಾಯಿತರಿಗೆ”) ನಿೋಜಿಸತತ್ುೋನೆ/ವಗಾಯಿಸತತ್ುೋನೆ.
ಹಗಶ,
ನಿೋಜಿತರತ/ವಗಾಯಿತರ ಹಗಶ ಆಲಿಾ ದಗಿಸಿರತವಂತ್ ನಿೋಜಿತರತ/ವಗಾಯಿತರ ಹವಿಾಕರ ವಿವರಗಳನತನ ಳಗೆಶಂಡತ ನನತ ಇ ತರದಲಿಾನ ಎಲ್ಾ ವಿವರಗಳನತನ ರಿೋಕ್ಷಿಸಿದದೋನೆ ಹಗಶ
ಸರಿಯಗಿ ಹಣಾಗೆಶಳಿಸಿದದೋನೆ ಎಂದತ ನನತ ದೃಢಡಿಸತತ್ುೋನೆ ಹಗಶ ಯವಸದೋ ಷಚ್ಚಿನ ಮ್ಹಿತ್ತ ಹಗಶ ದಖಲಿೋಕರಣಗಳನತನ ಷಚ್ಚಿನ ರಿಶೋಲ್ನೆಗಗಿ ಮ್ಾ್ ಱೈಫ್ ಗೆ ದಗಿಸತತ್ುೋನೆ
(ಕಶೋರಿದಲಿಾ) ಷಚ್ಚಿನದಗಿ,ನಿೋಜಿತರತ/ವಗಾಯಿತ ನನತ ದೃಢಡಿಸತವಸದೋನೆಂದರ ನನತ ಇ ತರದಲಿಾನ ಎಲ್ಾ ವಿವರಗಳನತನ ರಿೋಕ್ಷಿಸಿದದೋನೆ ಹಗಶ ಸರಿಯಗಿ ಹಣಾಗೆಶಳಿಸಿದದೋನೆ.
ನಿೋಜಿತ / ವಗಾಯಿತ ನಿೋಡತವ ತುದ ೋಖಡಳರತ [ಂದನತನ ಗತರತತತ ಮ್ಡಿ]:

ಭವಿಷಾದ ಪ್ರೋಮಿಯಂ ಪ್ವತ್ತಸತವವರತ [ಂದನತನ ಗತರತತತ ಮ್ಡಿ]:
a) ಄ಶೈನರ್

100%

ಆತರ

% (ಭಗಶಃ ನಿೋಜನೆಯ ಸಮಯದಲಿಾ ಄ನಿಯಿಸತತುದ)

b) ನಿೋಜಿತರತ
ನಿೋಜಿಸಲ್ತ/ವಗಾಯಿಸಲ್ತ ಕರಣ [ಂದನತನ ಗತರತತತ ಮ್ಡಿ]:
a) ಪ್ರೋತ್ತ ಹಗಶ ಳತ್ಲ್ಾ

b) ಸಲ್
……………………………………………………………………………………………..…….[ದಯವಿಟತಟ ಹತ್ತಾ ಕರಣವನತನ ತ್ತಳಿಸಿ ]

c) ಆತರ

ನಿೋಜಿತರತ/ವಗಾಯಿತರ ಖಸಗಿ ವಿವರಗಳತ
ನಿೋಜಿತರ ಭವಚ್ಚತರವನತನ

[ನಿೋಜಿತ/ವಗಾಯಿತರತ ಂದತ ಕಂಪೆನಿಯಗಿದದಲಿಾ ಄ಧಕೃತ ವಾಕ್ವುಯ ವಿವರಗಳನತನ ನಿೋಡಬೋಕತ]:

ಆಲಿಾ ಲ್ಗತ್ತುಸಬೋಕತ (ಳರ್ಷಾಕ

ಷಸರತ:

ಪ್ರೋಮಿಯಂ >10000 ಅಗಿದದರ

ತಂದಯ/ಗಂಡನ ಷಸರತ:

ಆದತ ಕಡಾಯ)

ವಿಲಸ:

ರಜಾ: _____________________________________________________________ ಪ್ನ್ಸ ಕಶೋಡ್
ದಶರಳಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ:

ಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಾ:

ಆ ಮೋಲ್ ಐಡಿ: ____________________________________________________________________
ಜನಮ ದಿನಂಕ (ದಿದಿ/ತ್ತತ್ತ/ವವವ):
ಲಿಂಗ:

ಸರತಷ

ಸಿ಼ೋ

ಶಕ್ಷಣ:

಄ಶಕ್ಷಿತ

ರರ್ಷರೋಯತ್:

ಭರತ್ತೋಯ

ನೆಱಸಿರತವ ವಿವರ: ನೆಱಸಿರತವಸದತ

ಪ್ರಥಮಿಕ ಱ

ಪ್ರರಢ ಱ

ದವಿೋಧರ

ಸನತಕಶೋತುರ

ವೃತ್ತುರ

ವಿದೋಶ
ನೆಱಸಿಲ್ಾ

ಪ್ಐ

ಳಸಿಸತವ ದೋಶ: _______________________________________________________

ನಿೋಜಿತರ ಈದಶಾೋಗ________________________________________________ ಕಲ್ಸದ ವಿವರ ______________________________________________________
ಕಂನಿಯ ಷಸರತ ____________________________________________________ ವಾವಹರದ ವಿವರ __________________________________________________
ಕತಾವಾಗಳ ವಿವರ ____________________________________________________
ನಿೋಜಿತರ/ವಗಾಯಿತರ ಳರ್ಷಾಕ ಅದಯ
_________________________________________________________________________
a) ನಿಧಯ ಮಶಲ್ ___________________________________________________________
b) ಪ್ಾನ್ಸ ಸಂಖ್ಯಾ / ಪ್ಾನ್ಸ ಬದಱಗಿ ಘಶೋಷಣೆ ________________________________________
ನಿೋಜಿಸಿದವರತ/ವಗಾಯಿಸಿದವರಶಂದಿಗೆ ನಿೋಜಿತರ/ವಗಾಯಿತರ ಸಂಬಂಧ
_________________________________________________________________________

ಸಟ 1 ಟಶಟ 4

ಮ್ಾ್ ಱೈಫ್ ಆನಶೂರನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ,
ಪ್ಾಟ್ ನಂ 90 ಎ, ಶಕಟರ್ 18 ಈದಶಾೋಗ ವಿಹರ
ಗತಡಗವ್ 122 015

ಶರತತುಬದಧ ನಿೋಜನೆ/ವಗಾವಣೆಗೆ ತರ

ಶತಲ್ಕರಹಿತ– 1800-200-5577
ಆ-ಮೋಲ್:service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

ನಿೋಜಿತರತ/ಹಿಂದಿನ ನಿೋಜಿತರತ ಹವಿಾಕರತ [ಪ್ಲಿಸಿಯನತನ ದಱೋ ನಿೋಜಿಸಿದದರ ಄ನಿಯಿಸತತುದ. ಇ ಪ್ಲಿಸಿಗಗಿನ ಹಿಂದಿನ ನಿೋಜನೆಗಳ ಹಿನೆನಱಯನತನ ನಮಶದಿಸಿ]
ಷಸರತ: _____________________________________________________________________________________________________________________________
ರರ್ಷರೋಯತ್: _________________________________________________________________________________________________________________________
ಈದಶಾೋಗ:___________________________________________________________________________________________________________________________
ದಶರಳಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ:
ನಿೋಜಿತರ ಸಂಬಂಧಯತ ಮ್ಾ್ ಱೈಫ್ ನರಕರ/ಏಜಂಟ್/ ಎಸ್ ಪ್/ ಮ್ರಟಗರ*?
ಹರದತ

ಆಲ್ಾ

(ಹರದದಲಿಾ ದಯವಿಟತಟ ಸಂಬಂಧವನತನ ತ್ತಳಿಸಿ) ___________________________________________

ನಿೋಜಿತರತ/ವಗಾಯಿತರತ/ನಿೋಜಿತರ/ಳಗಾಯಿತರ ನಮನಿದೋಾಶತರತ ರಜಕರಣದಲಿಾದದರಯೋ*?
ಹರದತ

ಆಲ್ಾ

(ಹರದದಲಿಾ ಪ್ಆಪ್ ರನವಳಿಯನತನ ದಯವಿಟತಟ ತತಂಬಿ).

[*ರಜಕರಣದಲಿಾರತವವರತ (ಪ್ಆಪ್೦) ಎಂದರ ಮತಖಾ ಜನಸಮ್ನಾರ ಕಯಾಕರಮಗಳನತನ ವಹಿಸಿಕಶಂಡವರತ, ಈದ: ಮತಖಾಸಥರತ/ಕೋಂದರ/ರಜಾ ಸಕಾರಗಳ ಮಂತ್ತರಗಳತ, ಹಿರಿಯ ರಜಕರಣಿಗಳತ,
ಹಿರಿಯ ಸಕಾರಿ/ಕನಶನತ/ಶೈನಾದ ಄ಧಕರಿಗಳತ, ರಜಾದ ಕಪೆಹಾರೋಶನ್ಸ ಗಳಲಿಾನ ಹಿರಿಯ ಎಕ್ವ್ಕಶಾಟಿೋವ್ ಗಳತ, ರಮತಖ ರಜಕ್ವೋಯ ಕ್ಷದ ನರಕರರತ ಹಗಶ ಇ ಮೋಲಿನ ವಾಕ್ವುಗಳ ಕತಟತಂಬ
ಸದಸಾರತ (ಸಂಗತ್ತ, ಮಕಕಳತ, ಪೆಹೋಷಕರತ, ಡಹತಟಿಟದವರತ, ಄ತ್ು ಮನೆಯವರತ ಹಗಶ ಪ್ಆಪ್ಗಳ ಹತ್ತುರದ ಸಂಬಂಧಗಳತ).]
ನಿೋಜಿತರತ/ವಗಾಯಿತರ ನಮನಿದೋಾಶತರ ವಿವರಗಳತ [ನಿೋಜನೆಯತ ವಾಕ್ವುಗಳಿಗಗಿದದರ ಄ನಿಯತ್ತುದ ಹಗಶ ಕಡಾ಄ಯಳಗಿರತತುದ]:
ಷಸರತ

ನಮನಿದೋಾಶತರ ಜನಮದಿನಂಕ

ನಿೋಜಿತರತ/ವಗಾಯಿತರಶಂದಿಗೆ
ನಮನಿದೋಾಶತರ ಸಂಬಂಧ

/

ನಮನಿದೋಾಶನದ ೋಖಡಳರತ

/

ನಮನಿದೋಾಶತರತ ಄ಪ್ರುವಯಸಕರಗಿದದಲಿಾ (಄ಂದರ 18 ವಷಾಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸಿ್ನವರತ); ದಯವಿಟತಟ ಬಬರನತನ ನೆೋಮಿಸಿ.
ನೆೋಮಿತರ ಷಸರತ [ನಮನಿದೋಾಶತರತ ಄ಪ್ರುವಯಸಕರಗಿದದಲಿಾ ಄ನಿಯಿಸತತುದ]:
ನಮನಿದೋಾಶತರಶಂದಿಗೆ ನೆೋಮಿತರ ಸಂಬಂಧ:
ವಿಲಸ:

ಪ್ನ್ಸ ಕಶೋಡ್:

ದಶ (ಎಸಿಟಡಿ ಕಶೋಡ್ ನೆಶಂದಿಗೆ):

ಬೈಲ್.:

ನೆೋಮಿತರ ಷಸರತ/ವಗಾಯಿತರ ಸಹಿ:

ನಿೋಜಿತರತ/ವಗಾಯಿತರತ ಷಶಂದಿರತವ ಹಿಂದಿನ ಜಿೋವ ವಿಮ ಪ್ಲಿಸಿಗಳ ವಿವರಗಳತ (಄ವರ ಷಸರಿಗೆ ನಿೋಜಿಸಿದ ಪ್ಲಿಸಿಗಳನತನ ಳಗೆಶಂಡತ)

[಄ಗತಾವಿದದಲಿಾ ಷಚ್ತಿವರಿ ಲ್ಗತುನತನ ಬಳಸಬಹತದತ]
ಪ್ಲಿಸಿ/ರಪೆಹೋಸಲ್ ಸಂ.

ವಿಮದರರಶಂದಿಗಿನ
ಸಂಬಂಧ

ವಿಮ್ ಕಂನಿಯ
ಷಸರತ

ನಿೋಡಿಸ ದಿನಂಕ
ಹಗಶ ವಷಾ

ಪ್ಲಿಸಿಯ ವಿಧ ಹಗಶ
಄ವಧ

ಎಲ್ಾ
ಱಭಗಳನೆಶನಳಗೆಶಂಡತ
ನಿಗದಿತ ಮಶಲ್ ತು
(ರಶ.)

ಸಿಥತ್ತ-಄ಜಿಾ
ಸಲಿಾಸಱಗಿದ/ಹವಾ
ಸಿಥತ್ತಗೆ ತರಱಗಿದ/಄ವಧ
ಮತಗಿದಿದ

1.
2.
3.
ನಿೋಜಿತರ/ವಗಾಯಿತರ ಕಳೈಸಿ ಗಗಿ ಸಲಿಾಸಬೋಕದ ದಖಱಗಳ ಟಿಟ [ನಿೋಜಿತರತ ಅರ್ ಬಿಐ/ಶಬಿ/ಐಅರ್ ಡಿಎಐಎ ಂದಿಗೆ ನೆಶಂದಯಿಸಿಕಶಳಳದ ವಾಕ್ವು ಹಗಶ ಹಣಕಸಿನ ಸಂಶಥಯಗಿದದಲಿಾ;

ನಿೋಜಿತರತ ನಿೋಜನೆಯ ತರದಶಂದಿಗೆ ಕಳೈಸಿ ದಖಱಗಳನತನ ಸಲಿಾಸಬೋಕತ.]
1. ಗತರತತ್ತನ ರಮ್ಣ ತರ:

ಪ್ಸ್ ಪೆಹೋಟ್ಾ

2. ವಿಲಸದ ರಮ್ಣ ತರ:

ದಶರಳಣಿ ಬಿಲ್ತಾ

ಪ್ಾನ್ಸ (ಕಡ್ಾ ವಾಕ್ವು/ ಕಂನಿ)
ವಿದತಾತ್ ಬಿಲ್ತಾ

3. ಅದಯ ರಮ್ಣ ತರ ಹಗಶ /಄ಥಳ ನಿಧಯ ಮಶಲ್ದ ರಮ್ಣ ತರ:
ಐಟಿಅರ್

ಪ್಄ಂಡ್ಎಲ್ ಶಟೋಟ್ ಮಂಟ್

ಚ್ತನವಣ ಗತರತತ್ತುನ ಚ್ಚೋಟಿ
ದಖಱತ್ತ ರಮ್ಣ ತರ

ಆತರ:_____________________________
ಆತರ:______________________________

[●]

ಬ್ಾಱನ್ಸ್ ಶೋಟ್:_______________________________________________

ಸಟ 2 ಟಶಟ 4

ಮ್ಾ್ ಱೈಫ್ ಆನಶೂರನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ,
ಪ್ಾಟ್ ನಂ 90 ಎ, ಶಕಟರ್ 18 ಈದಶಾೋಗ ವಿಹರ

ಶರತತುಬದಧ ನಿೋಜನೆ/ವಗಾವಣೆಗೆ ತರ

ಗತಡಗವ್ 122 015
ಶತಲ್ಕರಹಿತ– 1800-200-5577
ಆ-ಮೋಲ್:service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

ನಿೋಜಿತರತ ದಖಱಗಿರದ ಹಣಕಸಿನ ಸಂಶಥಯಗಿದದಲಿಾ ನಿೋಡಬೋಕದ ದಖಱಗಳ ಟಿಟ:
1. ಹರದತ

ಆಲ್ಾ

ಮರಂಡಮ್/ಅಟಿಾಕಲ್ ಅಫ್ ಄ಶಶೋಸಿಯೋಶನ್ಸ ನ ನಕಲ್ತ.

2. ಹರದತ

ಆಲ್ಾ

ಪ್ಾನ್ಸ ಕಡ್ಾ ನ ನಕಲ್ತ.

3. ಹರದತ

ಆಲ್ಾ

ಕಂನಿ/ಸಂಶಥಯ ದಖಱತ್ತ ರಮ್ಣ ತರದ ನಕಲ್ತ.

4. ಹರದತ

ಆಲ್ಾ

ವಿಲಸದ ರಮ್ಣ ತರ.

5. ಹರದತ

ಆಲ್ಾ

ಅದಯ ರಮ್ಣ ತರ ( ಆತ್ತುೋಚ್ಚನ ಱಭ ಹಗಶ ನಷಟದ ಷೋಳಿಕ, ಬ್ಾಱನ್ಸ್ ಶೋಟ್, ಐಟಿಅರ್)

ನಿೋಜಿಸತವವರ ಘಶೋಷಣೆ
ನನತ ಘಶೋರ್ಷಸತವಸದೋನೆಂದರ ನನತ ನನನ ಸಿಂತ ಆಚ್ಛೆಯಿಂದ ಪ್ಲಿಸಿಯನತನ ನಿೋಜಿಸತತ್ತುದದೋನೆ ಹಗಶ ನಿೋಜನೆಯತ ನನನ/ಪ್ಲಿಸಿದರರ ಹಿತದಲಿಾ, ಸವಾಜನಿಕರ ಹಿತದಲಿಾ ನಿಖರಳಗಿದ
ಹಗಶ ಆದತ ವಾವಹರದ ಈದದೋಶಕ಄ಗಿ ಄ಲ್ಾ. ನಿೋಜನೆಯತ ಚಲ್ನೆಗೆ ಬಂದಗ/ ಇ ತರವಸ ಧೃಢೋಕೃತಗೆಶಂಡಗಱೋ ಹಣಾಗೆಶಳತಳತುದ ಹಗಶ ಮ್ಾ್ ಱೈಫ್ ಆನಶೂರನ್ಸ್ ಕಂನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(“ಮ್ಾ್ ಱೈಫ್”) ಯಿಂದ ನಡೆಯಲ್ಡತತುದ ಹಗಶ ಇ ತರದ ಜಶತ್ ಲಿಖಿತ ರಶದ ನೆಶೋಟಿೋಸತ ಹಗಶ ಆದರ ದೃಢೋಕರಿಸಿದ ನಕಲ್ತ (ನನಿನಂದ ಹಗಶ ನಿೋಜಿತರತ ಄ಥಳ ನಮಮ ದೃಢೋಕೃತ
ಏಜಂಟರಿಂದ ಸರಿಂದತ ರಮ್ಣಿೋಕರಿಸಿರತವಸದತ) ಮ್ಾ್ ಱೈಫ್ ಗೆ ತಲ್ತಪ್ದಗ ಮ್ನಾಳಗತತುದ ಎಂದತ ನನತ ತ್ತಳಿದಿದದೋನೆ.
ಪ್ಲಿಸಿಯ ಄ಡಿಯಲಿಾನ ಎಲ್ಾ ಱಭಗಳತ ನನಗೆ ಄ಥಳ ನನನ ನಮ ನಿದೋಾಶತರಿಗೆ (ನಿೋಜಿತರತ/ವಗಾಯಿತರತ ಜಿೋವ ವಿಮ ಷಶಂದಿರತವವರಿಗಿಂತ ದಱೋ ತ್ತೋರಿಕಶಂಡ ಕ್ಷದಲಿಾ) ಄ಥಳ ಜಿೋವ ವಿಮ
ಷಶಂದಿರತವವರತ ಪ್ಲಿಸಿ ಄ವಧ ಮತಗಿಯತವವರಗೆ ಆದದಲಿಾ ಄ವರಿಗೆ ಪ್ವತ್ತಸಲ್ಡತತುದ ಎಂದತ ನನತ ತ್ತಳಿದತಕಶಂಡಿದದೋನೆ.
ವಿಮಯ ಕನಶನತಗಳ (ತ್ತದತದಡಿ) ಅಟ. 2015ರ 39 ನೆೋ ಶಕ್ಷನ್ಸ ನ ಄ಡಿಯಲಿಾ ನಿೋಡಿದಂತ್, ಪ್ಲಿಸಿಯ ವಗಾವಣೆಯತ/ನಿೋಜನೆಯತ ಪ್ಲಿಸಿಯ ನಮನಿದೋಾಶನವನತನ ರದತದಗೆಶಳಿಸತತುದ ಎಂದತ
ನನತ
ತ್ತಳಿದತಕಶಂಡಿದದೋನೆ.
ಪ್ಲಿಸಿಯತ
ನಿೋಜಿತರಿಗೆ/ವಗಾಯಿತರಿಗೆ
ಭಗಶಃ
ನಿೋಜನೆಗೆಶಂಡಿದದರ/ವಗಾವಣೆಗೆಶಂಡಿದದರ
ಈಳಿದ
ಭಗವಸ
ಮತಂದ
ನನಿನಂದ
ನಿೋಜನೆಯಗತವಸದಿಲ್ಾ/ವಗಾವಣೆಯಗತವಸದಿಲ್ಾಎಂದತ ನನತ ತ್ತಳಿದತಕಶಂಡಿದದೋನೆ ಹಗಶ ಪ್ಕಶಳತಳತ್ುೋನೆ. ನನತ ವಿಳಹಿತ ಮಹಿಲಯರ ಅಸಿು ಅಟ, 1874ರ ಶಕ್ಷನ್ಸ 6ರ ರಕರ ತ್ಗೆದತಕಶಂಡ
ಪ್ಲಿಸಿಯನತನ ನಿೋಜಿಸತತ್ತುಲ್ಾ ಎಂದತ ದೃಢೋಕರಿಸತತ್ುೋನೆ.
ನಿೋಜಿತರ ಘಶೋಷಣೆ
ನಿೋಜನೆ/ವಗಾವಣೆಯ ಳೋಲಯಲಿಾ ನನಗೆ ಲ್ಭಾವಿರತವ ಬಶೋನಸ್ ಅಯಕಯತ ಪೆೋಯ್ಡಾ ಄ಪ್ ಄ಡಿಶನ್ಸ್ (಄ನಿಯಿಸಿದಲಿಾ) ಮಶಲ್ಕ ಅಗತತುದ ಎಂದತ ನನತ ತ್ತಳಿದತಕಶಂಡಿದದೋನೆ ಹಗಶ
ಪ್ಕಶಳತಳತ್ುೋನೆ. ಮ್ಾ್ ಱೈಫ್ ಇ ನಿೋಜನೆಯನತನ/ ವಗಾವಣೆಯನತನ ನಡೆಸಿಕಶಡಲ್ತ ಪ್ಕಶಳಳಬಹತದತ ಄ಥಳ ನಿರಕರಿಸಬಹತದತ ಎಂದತ ನನತ ತ್ತಳಿದತಕಶಂಡಿದದೋನೆ, ಆಂತಹ ಸಿಥತ್ತಯಲಿಾ
ನಿೋಜನೆಯತ ಬಶನಫೈಡ್ ಄ಲ್ಾ ಄ಥಳ ಪ್ಲಿಸಿದರರ ಹಿತಸಕ್ವುಯಲಿಾಲ್ಾ ಄ಥಳ ಆದತ ಪ್ಲಿಸಿಯ ವಾವಹರದ ಈದದೋಶಕಕಗಿದ ಎಂದತ ಄ವರಿಗೆ ನಂಬಲ್ತ ಕರಣಗಳಿದದಲಿಾ ಆದತ ಸಧಾ.
ಪ್ಲಿಸಿಯ ಄ಡಿಯಲಿಾನ ಎಲ್ಾ ಱಭಗಳತ ಪ್ಲಿಸಿದರರತ ಄ಥಳ ಄ವರ ನಮನಿದೋಾಶತರಿಗೆ (ನನತ ಜಿೋವ ವಿಮ ಷಶಂದಿರತವವರಿಗಿಂತ ದಱೋ ತ್ತೋರಿಕಶಂಡ ಕ್ಷದಲಿಾ) ಄ಥಳ ಜಿೋವ ವಿಮ
ಷಶಂದಿರತವವರತ ಪ್ಲಿಸಿ ಄ವಧ ಮತಗಿಯತವವರಗೆ ಆದದಲಿಾ ಄ವರಿಗೆ ಪ್ವತ್ತಸಲ್ಡತತುದ ಎಂದತ ನನತ ತ್ತಳಿದತಕಶಂಡಿದದೋನೆ. ಆದತ ಂದತ ಶರತತುಬದಧ ನಿೋಜನೆಯಗಿರತವಸದರಿಂದ ನನತ ಪ್ಲಿಸಿಯ
ಮೋಱ ಸಲ್ ತ್ಗೆದತಕಶಳತಳವಸದತ ಄ಥಳ ಪ್ಲಿಸಿಯನತನ ಸಲಿಾಸತವಸದತ ಸಧಾವಿಲ್ಾ.
ಮೋಱ ತ್ತಳಿಸಿದ ಸಶಚ್ನೆಯತ ತಲ್ತಪ್ದ ದಿನಂಕವಸ ವಗಾವಣೆ/ನಿೋಜನೆಯ ಄ಡಿಯಲಿಾ ಪ್ಲಿಸಿಯಲಿಾರತವ ಕ್ಷಗಳ ನಡತವಿನ ಎಲ್ಾ ಕಾೋಮ್ ಗಳ ಅದಾತ್ಯನತನ ನಿಯಂತರಣದಲಿಾಡತತುದ ಎಂದತ ನನತ
ತ್ತಳಿದತಕಶಂಡಿದದೋನೆ ಹಗಶ ಪ್ಕಶಳತಳತ್ುೋನೆ ಹಗಶ ವಗಾವಣೆ ಹಗಶ ನಿೋಜನೆಗಗಿ ಂದಕ್ವಕಂತ ಷಚ್ತಿ ತರಗಳತ ಆದದಲಿಾ ಄ಂತಹ ತರಗಳಡಿಯ ಕಾೋಮ್ ಗಳ ಅದಾತ್ಯತ ಸಶಚ್ನೆಗಳತ ದಶರತ
಄ನತಕರಮದಲಿಾ ತ್ಗೆದತಕಶಳಳಱಗತತುದ. ಎಂದತ ನನತ ತ್ತಳಿದತಕಶಂಡಿದದೋನೆ ಹಗಶ ಪ್ಕಶಳತಳತ್ುೋನೆ. ಄ನಿಯಿಸಿದ ಫೋಸತ ದಶರತ ನಂತರ ಮ್ಾ್ ಱೈಫ್ ನನಗೆ ಲಿಖಿತ ಸಿಿೋಕೃತ್ತ ತರವನತನ
ನಿೋಡತತುರ ಹಗಶ ಸಿಿೋಕೃತ್ತ ತರವಸ ಯವಸದಕಕ ಸಂಬಂಧಸಿದೋ ಅ ಸಶಚ್ನ ತರವನತನ ಮ್ಾ್ ಱೈಫ್ ಡೆದಿದ ಎನತನವಸದಕಕ ಄ಂತಹ ಸಿಿೋಕೃತ್ತ ತರವಸ ಸಕ್ಷಿಯಗಿರತತುದ.
ಪ್ಲಿಸಿಯಡಯಲಿಾ ನನಿನಂದ ಱಭದ ಸಿಿೋಕರಣೆಯತ ಮ್ಾ್ ಱೈಫ್ ನ ಹಕತಕಗಳ ಂದತ ಮ್ನಾ ಹಗಶ ಸಕಷತಟ ಬಿಡಗಡೆಯಗಿದ ಎಂದತ ನನತ ಇ ಮಶಲ್ಕ ಸತ್ುೋನೆ.

ನಿೋಜಿಸತವವರ ಸಹಿ

ನಿೋಜಿತರ/ ವಗಾಯಿತರ ಸಹಿ
[ಂದತ ಳೋಲ ನಿೋಜನೆಯತ ಬಬ ವಾಕ್ವುಯ ಷಶರತಗಿದದರ (಄ಂದರ ಹಣಕಸಿನ

ಸಂಶಥ/ಬ್ಾಂ/ಕಪೆಹಾರೋಟ್ ಸಂಶಥ) ಅ ಸಂಶಥಯ ಄ಧೋಕೃತ ಮತದರಯನತನ ಹಕ್ವ
಄ದರ ಄ಧೋಕೃತ ಸಹಿದರರಿಂದ ಸಹಿ ಮ್ಡಲ್ಡಬೋಕತ]
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ಮ್ಾ್ ಱೈಫ್ ಆನಶೂರನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ,
ಪ್ಾಟ್ ನಂ 90 ಎ, ಶಕಟರ್ 18 ಈದಶಾೋಗ ವಿಹರ

ಶರತತುಬದಧ ನಿೋಜನೆ/ವಗಾವಣೆಗೆ ತರ

ಗತಡಗವ್ 122 015
ಶತಲ್ಕರಹಿತ– 1800-200-5577
ಆ-ಮೋಲ್:service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

ಸಿಂತ ಭವಯ ಘಶೋಷಣೆ
ಪ್ಲಿಸಿದರರತ/ನಿೋಜಿತರತ ತಮಮ ಷಬಬಟುನತನ ತ್ತುದಗ ಄ಥಳ ಅಂಗಾ ಭವಯನತನ ಷಶರತತಡಿಸಿ ಬೋರ ಯವಸದೋ ಭವಯಲಿಾ ಸಹಿ ಹಕ್ವದಗ ಘಶೋಷಣೆ:
ನನತ ಇ ಮಶಲ್ಕ ಘಶೋರ್ಷಸತವಸದೋನೆಂದರ ನನತ ಇ ತರದ ವಿಷಯವನತನ ನಿೋಜಿಸತವವರಿಗೆ ಄ಥಾಳಗತವ ಭವಯಲಿಾ ವಿವರಿಸಿದದೋನೆ ಹಗಶ ಆದರ ವಿಷಯವನತನ ಸಂಹಣಾಳಗಿ ಄ಥಾಮ್ಡಿಕಶಂಡ
ನಂತರ ನನನ ಸಮತಮಖದಲಿಾ ನಿಜಿಸತವವರತ ತಮಮ ಸಹಿ/ಷಬಬಟಿಟನ ಗತರತತನತನ ಹಕ್ವದದರ.

ಘಶೋಷಣೆ ನಿೋಡತತ್ತುರತವ ವಾಕ್ವುಯ ಸಹಿ (ಗಮನಿಸಿ: ಇ ಘಶೋಷಣೆಯತ ಕಛೋರಿಯ ಮತಖಾಸಥ ಮ್ತರ ಮ್ಡಬಹತದತ)
ಷಸರತ:
ವಿಲಸ:

ಸಕ್ಷಿ
ನಿೋಜನೆಯ ಇ ತರವನತನ ನಿೋೋಜಿಸತವವರತ ಭತ್ತಾ ಮ್ಡಿದದರ ಹಗಶ ಄ವರತ ತಮಮ ಸಹಿ/ಷಬಬಟಿಟನ ಗತರತತನತನ ನನನ ಸಮತಮಖದಱಾೋ ಹಕ್ವದದರ.
ಸಕ್ಷಿಯ ಷಸರತ: __________________________________________________________________________________________________________________
ವಿಲಸ: ________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
ಸಕ್ಷಿಯ ಸಹಿ:

ಕಶೋರಿಕಂದಿಗೆ ಲ್ಗತ್ತುಸಬೋಕದ ದಖಱಗಳತ:
ಮಶಲ್ ಪ್ಲಿಸಿಯ ಪ್ಾ
ಸಿಯಂ ದೃಢೋಕರಿಸಿದ ಅದಯ ರಮ್ಣ ತರ (ಳರ್ಷಾಕ ಪ್ರೋಮಿಯಂ >=1, 00,000 ಅಗಿದದಲಿಾ)
ಸಿಯಂ ದೃಢೋಕರಿಸಿದ ಫಹೋಟೆಶೋ ಐಡಿ ರಮ್ಣ ತರ (ವಾಕ್ವುಗೆ)/ಐಡಿ ರಮ್ಣ ತರದ (ವಾಕ್ವು ಄ಲ್ಾದಿದದಲಿಾ) ನಕಲ್ತ – ಪ್ರೋಮಿಯಂ ತುವಸ ಎವಟೋ ಆದದರಶ.
ಸಿಯಂ ದೃಢೋಕರಿಸಿದ ಪ್ಾನ್ಸ ಕಡ್ಾ /ಫಮ್ಾ60/ ಫಮ್ಾ61/ ಫಮ್ಾ 49ಎ, ಄ನಿಯಿಸಿದಂತ್
ಸಿಯಂ ದೃಢೋಕರಿಸಿದ ವಿಲಸ ರಮ್ಣದ ತರ ನಕಲ್ತ (ಳರ್ಷಾಕ ಪ್ರೋಮಿಯಂ >10,000ಅಗಿದದಲಿಾ)
ಕಳೈಸಿ ತ್ತಳಿಸತವ ಫಮ್ಾಾಟ್ (ನಿೋಜಿತರತ ವಾಕ್ವುಯಲ್ಾದಿದದರ ಄ಂದರ ಟರಸ್ಟ, ಪ್ಟನಾರ್ ಶಪ್/ಪೆರೈ ಲಿ ಆತಾದಿ)

ಪ್ಲಿಸಿಯ ನಿೋಜನೆ/ಅವೃತ್ತು 1.2/ ಜನವರಿ ’15.
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