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मी ______________________________________________________ [भिमतधतरकतचे नति/ भिमतधतरकतचत रीतसर प्रतभधकृ त एजांट] (“अभभहसततांकनकततत”) यत द्वतरे
इथे उल्लेख के लेल्यत शतींच्यत अनुसतर मतझ्यत _________________________ क्रमतांकतच्यत (“पॉभलसी”) जीिन भिमत पॉभलसीचे सित अभधकतर, इक्विटीज, दतभयत्िे आभण लतभ
________________________________________________________ (“अभभहसततांक्वकती/हसततांतररती”) लत अभभहसततांक्वकत/हसततांतरीत करत आहे.
तसेच मी पुष्टी करतो/करते की मी, येथे प्रदतन के लेल,े अभभहसततांक्वकती/हसततांतररती चे तपशील आभण अभभहसततांक्वकती/हसततांतररती च्यत पूितिृत्त समिेत यत फॉमतमधील सित
तपशील सत्यतभपत आभण योग्य प्रकतरे पूणत के ले आहेत आभण त्यतच्यत पुढील सत्यतपनतसतठी मी मॅक्स लतईफ(भिनांती के ली असल्यतस) लत कोणतीही अभधक मतभहती ककित
दसतिेज प्रदतन करण्यतची जबतबदतरी भसिकतरतो.
भभिष्यततील भप्रभमयम कोणतद्वतरे देय रतहतील [कोणत्यतही

अभभहसततांक्वकत/हसततांतररत भिमतरतशीची टक्केितरी [कोणत्यतही एकतिर खूण करत]:

एकतिर खूण करत]:

100%

% (आांभशक अभभहसततांकनतच्यत मतमल्यतत लतगू)

इतर

a) अभभहसततांकनकततत
b) अभभहसततांक्वकती
अभभहसततांकन/हसततांतरणतचे कतरण [कोणत्यतही एकतिर खूण करत ]:
a) प्रेम आभण आपुलकी

b) कजत
.................................................................................................................................... [कृ पयत पूणत कतरण नमूद करत]

c) इतर

अभभहसततांक्वकती/हसततांतररती चत व्यभिगत तपशील

अभभहसततांक्वकतीचे ातयतभच

[अभभहसततांक्वकती/हसततांतररती व्यिी कॉपोरेट बॉडी असेल तर अभधकृ त व्यिीचे तपशील टतकतिे ]:

इथे भचपकित (ितर्षिक
भप्रभमयम >10000 असेल तर

नति:

अभनितयत आहे)

िडील/पती चे नति:
पत्तत:

रतज्य:_________________________________________________________ भपनकोड
दूरध्िनी क्रमतांक:

मोबतईल क्रमतांक:

ई-मेल आयडी: _______________________________________________________________
जन्मततरीख (क्वदक्वद/मम/िि):
ललग:

पुरुि

स्त्री

भशक्षण:

अभशभक्षत

रतष्ट्रीयत्ि:

भतरतीय

भनितसी भसथती:

भनितसी

प्रतथभमक शतळत

मतध्यभमक शतळत

पदिीधर

भद्वपदिीधर

व्यतिसतभयक

परदेशी रतष्ट्रतचत
भनितसी नसलेलत

भनितसतचत देश : _____________________________________________

पीआयओ

अभभहसततांक्वकतीचत व्यिसतय ________________________________________ व्यिसतयतचे नति________________________________________________
कां पनीचे नति ___________________________________________________ व्यिसतयतचत प्रकतर ______________________________________________
कतमतचे नेमके सिरुप______________________________________________
अभभहसततांक्वकती/हसततांतररतीचे ितर्षिक उत्पन्न
_____________________________________________________________________
a) भनधींचत स्त्रोत _______________________________________________________
b) पॅन नांबर / पॅनच्यत जतगी घोिणत ___________________________________________
अभभहसततांकनकततत/हसततांतरणकततत सोबत अभभहसततांक्वकती/हसततांतररती चे सांबध
ां
_____________________________________________________________________
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अभभहसततांक्वकती/आधीचे अभभहसततांक्वकती चे पूितिृत्त[पॉभलसी आधी अभभहसततांक्वकत के ली असेल तर लतगू होईल. कृ पयत यत पॉभलसीसतठी अभभहसततांकनतच्यत मतभगल इभतहतसतचत

उल्लेख करत]
नति: _______________________________________________________________________________________________________________________
रतष्ट्रीयत्ि: ____________________________________________________________________________________________________________________
व्यिसतय: ____________________________________________________________________________________________________________________
दूरध्िनी क्रमतांक:
अभभहसततांक्वकती हत मॅक्स लतईफ चत कमतचतरी/एजांट/एसपी/भिक्रेतत आहे कत*?
होय

नतही

(होय असल्यतस कृ पयत नतते नमूद करत) ____________________________________________

अभभहसततांक्वकती/हसततांतररती चत अभभहसततांक्वकती/हसततांतररती/नॉभमनी हत रतजकतरणतशी सांबध
ां ीत व्यिी आहे कत *?
होय

नतही

(होय असल्यतस कृ पयत पीइपी प्रश्नतिली पूणत करत).

[*रतजकतरणतशी सांबांधीत व्यिी (पीइपी) यत त्यत व्यिी असततत ज्यतांच्यतिर प्रमुख सतितजभनक कतयें सोपभिलेली असततत, उदतहरणतथत कें द्र/रतज्य सरकतरचे िररष्ठ/मां ी, िररष्ठ
रतजकतरणी, िररष्ठ सरकतरी/न्यतयतलयीन/लष्करी अभधकतरी, सरकतरी कां पन्यतांचे िररष्ठ कतयतकतररणी, महत्त्ितचे रतजकीय पक्ष अभधकतरी आभण िरील व्यिींचे जिळचे कु टूांब
सदसय (जोडीदतर, मुल,े पतलक, भतिांड, मध्ये-कतयदे आभण पीइपी चे जिळचे सहकतरी).]
अभभहसततांक्वकती/हसततांतररती च्यत नॉभमनीचे तपशील [अभभहसततांकन व्यिींच्यत नतितने असेल तर लतगू आभण अभनितयत]:
नति

नॉभमनी ची जन्मततरीख

नॉभमनी चे अभभहसततांक्वकती/हसततांतररती
सोबतचे नतते

/

नॉभमनेशन ची टक्केितरी

/

नॉभमनी अल्पियीन असेल तर (म्हणजे 18 िित पेक्षत कमी ियतचत); कृ पयत भनयुि के लेल्यत व्यिीचे नति भलहत.
भनयुि व्यिीचे नति [नॉभमनी अल्पियीन असेल तर लतगू ]:
नॉभमनी सोबत भनयुि व्यिीचे नतते:
पत्तत:

भपन कोड:

दूरध्िनी(एसटीडी कोड सोबत):

मोबतईल:

भनयुि व्यिी/हसततांतररती ची सही:

अभभहसततांक्वकती/हसततांतररती च्यत मतलकीच्यत आधीच्यत इतर जीिन भिमत पॉभलसीचे तपशील (त्यतच्यत नतितने अभभहसततांक्वकत पॉभलसींच्यत समतिेशतसह)

[आिश्यक असल्यतस एक अभतररि जोडप ितपरले जतऊ शकते]
पॉभलसी/ प्रसतति सांख्यत.

भिमतकृ त
व्यिीसोबत नतते

भिमत कां पनीचे
नति

जतरी के ल्यतची
क्वदनतांक आभण
िित

पॉभलसीचत प्रकतर
आभण टमत

सित लतभतांसमिेत मुळ

दजतत- प्रयुि लतगू/

भिमत रतशी (रु.)

पुनःसथतभपत/बांद
पडलेल्यत

1.
2.
3.
अभभहसततांक्वकती/हसततांतररती च्यत के ितयसी सतठी सतदर करतियतच्यत दसततिेजतांची यतदी [अभभहसततांक्वकती एक व्यिी असेल आभण भित्तीय सांसथत आरबीआय /सेबी

/आयआरडीएआय सोबत नोंदणीकृ त नसेल तर; अभभहसततांक्वकतीलत अभभहसततांकन फॉमत सोबत के ितयसी दसततिेज सतदर करणे आिश्यक आहे.]
1. ओळखीचे प्रमतण प :

पतसपोटत

2. भनितसतचे प्रमतण प :

टेभलफोन भबल

पॅन (िैयभिक/ कां पनी कतडत)
भिजेचे भबल

मतदतर ओळखप
नोंदणी प्रमतणप

इतर:____________________________________
इतर:__________________________________________

3. उत्पन्नतचे प्रमतण प आभण/ककित भनधीच्यत स्त्रोततचे प्रमतण प : [●]
आयटीआर

नफत आभण तोटत चे भििरणप

ततळे बांद प :__________________________________________________

पृष्ठ 2 चे 4

मॅक्स लतईफ इांश्योरां स कां पनी भलभमटेड
प्लॉट नांबर 90 ए, सेक्टर 18 उद्योग भिहतर

सशतत अभभहसततांकन/हसततांतरणतसतठीचत फॉमत

गुडगति 122 015
टोल-फ्री क्रमतांक – 1800-200-5577
ई-मेल : service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

अभभहसततांक्वकती एक नोंदणी के ली नसलेली सांसथत असल्यतच्यत मतमल्यतत सतदर करतियतच्यत दसततिेजतांची यतदी:
1. होय

नतही

मेमोरँ डमची प्रत / सांसथतपनतची भनयमतिली.

2. होय

नतही

पॅन कतडत ची प्रत.

3. होय

नतही

कां पनी/सांसथेच्यत नोंदणी प्रमतणप तची प्रत.

4. होय

नतही

भनितसतचे प्रमतण प .

5. होय

नतही

उत्पन्नतचे प्रमतण प (सिततत अभलकडचे नफत आभण तोटत भििरणप , ततळे बद
ां प . आयटीआर)

अभभहसततांकनकततत द्वतरे घोिणत
मी घोिणत करतो/करते की मी मतझ्यत सित:च्यत इच्ाेने पॉभलसी अभभहसततांक्वकत करत आहे आभण यतची पुष्टी करतो/करते की हे अभभहसततांकन, मतझ्यत/भिमतधतरकतच्यत भहततत,
सतितजभनक भहततत प्रतमतभणक आहे आभण ट्रेलडगच्यत उद्देशतसतठी नतही. मलत समजते की अभभहसततांकन के िळ तेव्हतच पूणत होईल जेव्हत यत कतगदप तचे कतयततन्ियन/यथोभचत
सतक्षतांकन के ले जतईल आभण जेव्हत यत कतगदप तांसोबत ककित त्यतच्यत प्रमतभणत प्रतीसोबत(मतझ्यतद्वतरे आभण अभभहसततांक्वकती ककित आमच्यत रीतसर प्रतभधकृ त एजांट द्वतरे सत्य
असल्यतचे प्रमतभणत के लेल्यत) भलखीत सिरुपतत मॅक्स लतईफ लत क्वदले गेले असेल तेव्हत मॅक्स लतईफ इन्शुरन्स कां पनी भलभमटेड ("मॅक्स लतईफ") द्वतरे कतयततभन्ित के ले जतईल.
मलत समजते की पॉभलसीच्यत अांतगतत प्रतप्त होणतरे उत्पन्न मलत ककित मतझ्यत नॉभमनीलत (अभभहसततांक्वकती/हसततांतररतीचत मृत्यू जीिन भिमतकृ ततच्यत आधी झतल्यतच्यत घटनेत)
ककित पॉलीसी टमत मध्ये जीिन भिमतकृ त व्यिी जीिांत रतभहल्यतस त्यतस देय होईल.
भिमत कतयदत (सुधतरणत) अभधभनयम, 2015 च्यत अांतगतत कलम 39 िगळतत, मी समजतो की पॉभलसीचे हसततांतरण/अभभहसततांकन आपोआप पॉभलसीच्यत अांतगतत असलेले
नॉभमनेशन रद्द करेल. मी समजतो/समजते आभण मी सहमत आहे की पॉभलसी आांभशक सिरुपतत अभभहसततांक्वकती/हसततांतररती लत अभभहसततांक्वकत/हसततांतररत के ल्यतच्यत घटनेत,
उितररत भतग मतझ्यतद्वतरे अभभहसततांक्वकत/हसततांतरीत के लत जतणतर नतही. मी यतद्वतरे पुष्टी करतो की मी भिितभहत मभहलत मतलमत्तत कतयदत, 1874 च्यत कलम 6 अांतगतत
घेतलेली पॉभलसी अभभहसततांक्वकत करत नतही आहे.
अभभहसततांक्वकती द्वतरे घोिणत
मी समजतो आभण सहमत आहे की पॉभलसीच्यत अभभहसततांकन/हसततांतरणतच्यत मतमल्यतत मलत उपलब्ध असलेलत बोनसचत पयततय पेड-अप(भरणत के लेल्यत) ितढीि रक्कमतांचत
मतगततने रतहील (जेव्हत लतगू असेल तेव्हत). मी हे समजतो की मॅक्स लतईफ यत अभभहसततांकन/हसततांतरणतचत भसिकतर करु शकतो ककित भजथे हे अभभहसततांकन प्रतमतभणक नतही
ककित भिमतधतरकतच्यत भहततचे ककित सतितजभनक भहततचे नतही ककित पॉभलसीचे ट्रेलडग करण्यतचत उद्देशतसतठी आहे असे मतनण्यतस पुरेसे कतरण आहे, त्यतिर कतयतितही करण्यतस
नकतर देऊ शकतो. मलत समजते की पॉभलसीच्यत अांतगतत प्रतप्त होणतरे सित उत्पन्न पॉभलसीधतरकतस ककित त्यतच्यत नॉभमनीलत (मतझत मृत्यू जीिन भिमतकृ त व्यिीच्यत अगोदर
झतल्यतच्यत घटनेत) ककित पॉभलसी टमत मध्ये जीिन भिमतकृ त व्यिी जीिांत रतभहल्यतस त्यतस देय होईल. हे सशतत अभभहसततांकन असल्यतने, मलत पॉभलसीिर कजत भमळभिण्यतचत
ककित पॉभलसी बांद करण्यतचत अभधकतर नतही.
मी समजतो आभण मतन्य करतो की िरच्यत सांदभततत हसततांतरण/अभभहसततांतरणतच्यत अांतगतत पॉभलसीशी सांबांभधत असलेल्यत पतटींमधील सित दतव्यतांची प्रतधतन्यतत त्यतांच्यत नोटीस
प्रतप्तीच्यत ततरखेच्यत अनुसतर भनयभमत के ली जतईल आभण भजथे एकतपेक्षत अभधक हसततांतरण ककित अभभहसततांकनतचे कतगद असतील तर नोटीस प्रतप्त झतल्यतच्यत क्रमतनुसतर सित
दतिे भनयभमत के ले जततील. मी समजतो आहे आभण मतन्य करतो की लतगू शुल्क प्रतप्त झतल्यतच्यत अधीन, मॅक्स लतईफ मलत अभभहसततांकनतची नोटीस प्रतप्त झतल्यतची लेखी
पोचपतिती प्रदतन करे ल आभण अशी पोचपतिती मॅक्स लतईफ भिरुद्ध भनणततयक पुरतित असेल की तीने योग्य प्रकतरे नोटीस प्रतप्त के ली होती ज्यतच्यतशी अशी पोचपतिती सांबध
ां ीत
आहे.
मी यतद्वतरे मतन्य करतो की मलत पॉभलसीच्यत अांतगतत भमळणतरे लतभ भमळतल्यतनांतर ते मॅक्स लतईफच्यत जबतबदतरीची एक िैध आभण पुरेशी कततव्यपुतततत आहे .

अभभहसततांकनकतततची सही

अभभहसततांक्वकती/हसततांतररतीची सही
[व्यभिगत भशितय(म्हणजे भिभत्तयसांसथत/बँक/कॉपोरेट बॉडी) इतर

व्यिीच्यत नतिे अभभहसततांकनतच्यत बतबतीत अशत सांसथेचत अभधकृ त
भशक्कत लतिलत आभण त्यतच्यत अभधकृ त सितक्षरीकततत द्वतरे प्रभतसितक्षरी
के ली गेली पतभहजे ]
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मॅक्स लतईफ इांश्योरां स कां पनी भलभमटेड
प्लॉट नांबर 90 ए, सेक्टर 18 उद्योग भिहतर

सशतत अभभहसततांकन/हसततांतरणतसतठीचत फॉमत

गुडगति 122 015
टोल-फ्री क्रमतांक – 1800-200-5577
ई-मेल : service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

सथतभनक भतिेतील घोिणत
घोिणत जेव्हत भिमतधतरक/अभभहसततांक्वकती इां ग्रजी भशितय दुसऱ्यत कोणत्यतही भतिेत सही करतो ककित त्यतचत/भतच्यत अांगठ्यतचत
ठसत लतितो:
मी यतद्वतरे घोिणत करतो की मी यत फॉमत मधील अांतभुतत मतभहती अभभहसततांकनकत्यततस त्यतलत समजणतऱ्यत भतिेत सपष्ट करुन सतांभगतली आभण त्यतलत ती समजली आहे आभण
त्यतने/भतने फॉमतिर सही/अांगठ्यतचत ठसत मतझ्यत उपभसथतीत, यतत असलेली सित अांतभुत
त मतभहती पूणतपणे समजल्यतनांतर क्वदली/लतिलत आहे.

घोिणत करणतऱ्यत व्यिीची सही (रटप: घोिणत के िळ कतयततलय प्रमुखतद्वतरे के ली जतऊ शकते )
नति:
पत्तत:

सतक्षीदतर
मी पुष्टी करतो की अभभहसततांकनकतततने हत अभभहसततांकनतचत कतगद के लत आहे आभण हे की त्यतने/भतने मतझ्यत उपभसथतीत यतिर त्यतचत/भतचत अांगठ्यतचत ठसत लतिलत आहे
सतक्षीदतरतचे नति:
पत्तत:
सतक्षीदतरतची सही:

अजततसोबत जोडतियतचे दसततिेज:
मुळ पॉभलसी पॅक
सियां सतक्षतांक्वकत उत्पन्न दसततिेज (ितर्षिक भप्रभमयम >=1, 00,000 असेल तर)
ातयतभच असलेल्यत ओळख प्रमतण प तची सियां सतक्षतांक्वकत सत्यप्रत (व्यिीगत) / ओळख प्रमतण प (व्यिीगत पेक्षत इतर) – भप्रभमयम रक्कम कतहीही असली तरी.
पॅन कतडत/ फॉमत 60/ फॉमत 61/ फॉमत 49 ए ची सियां सतक्षतांक्वकत सत्यप्रत जे लतगू असेल त्यतनुसतर
सियां सतक्षतांक्वकत भनितसतचे प्रमतण प तची सत्यप्रत (ितर्षिक भप्रभमयम >10,000 असल्यतस)
के ितयसी प्रकटीकरण फॉरमॅट (अभभहसततांक्वकती व्यिीगत पेक्षत इतर असल्यतस म्हणजे ट्रसट, भतभगदतरी/ प्रतईिेट भलभमटेड इ.)

पॉभलसीचे अभभहसततांकन/ आिृत्ती 1.2/ जतनेितरी’15.
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