પોલિસીનું એસાઇન્મેન્ટ (નીતિનું નામાન્તરણ)
પોલિસી નંબર./અંક

મુખત્યારનો ફોટો
અહીં ચોંટાડવો
(ફરજિયાત જો વાર્ષિક
પ્રીમિયમ 10000થી
વધારે હોય)

હુ ં/અમે_____________________________________________________(પોલિસી ધારકનું નામ), અહીં મેક્સ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ દ્વારા
જારી કરાયેલી જીવન વીમા પૉલિસીની મારા બધા/અમારા અધિકારો, ઇક્વિટી અને લાભો અને ધારક નંબર ______________________________________,
_____________________________________________ (નામાન્તરણ કરનારનું નામ)ને અહીં જણાવેલ શરતોને આધિન થતા સોંપીએ છીએ. આગળ
જતાં, પોલિસી માટે પ્રીમિયમ ________________________________________________ દ્વારા ચૂકવવામાં આવશે
નામાન્તરણ/સોંપણી માટેનું કારણ _______________________________________________________________________________ છે
(વ્યક્તિગત સોંપણીના કિસ્સામાં) નામે કરનારનો મુખત્યાર સાથે સંબંધ ______________________________________________________________
મુખત્યારની વ્યક્તિગત વિગતો
મુખત્યારનું નામ / સંપર્ક વ્યક્તિનું નામ (અગર મુખત્યાર એક કંપની હોય તો) __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
મુખત્યારનાં સરનામાં / સંપર્ક વ્યક્તિનું સરનામું (અગર મુખત્યાર એક કંપની હોય તો) _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
શહેર: …………………………………………… રાજ્ય:....................……...........................પિન કોડ:
મુખત્યારનો / સંપર્ક વ્યક્તિનો ટેલિફોન:
(અગર મુખત્યાર એક કંપની હોય તો)
મોબાઇલ નંબર:
ઇમેઇલ આઇ.ડી: ______________________________________________________________________________________________
જન્મ તારીખ (તારીખ/મહિનો/વર્ષ):
જાતિ:

પુરૂષ	

સ્ત્રી

/

/

		

ધુમ્રપાન કરનાર:

હા

ના

પિતાનું નામ: _______________________________________________________________________________________________
શિક્ષણ:

નિરક્ષર

વૈવાહિક સ્થિતિ:
રાષ્ટ્રીયતા:

પ્રાથમિક
છુ ટાછે ડા લીધેલ

ભારતીય	

વિદેશ રાષ્ટ્રીય

શાળા હાઇસ્કૂલ
અપરિણિત

સ્નાતક (ગ્રેજ્યુએટ)
પરણિત

એનઆરઆઈ

અનુસ્નાતક (પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ)

વ્યવસાયિક

વિધવા (વિધુર)
PIO

મુખત્યારનો વ્યવસાય ________________________________________ નોકરી શીર્ષક ____________________________________________
કંપનીનું નામ_______________________________________________ વ્યવસાયની પ્રકૃતિ _______________________________________
ફરજો ની ચોક્કસ પ્રકૃતિ ________________________________________ વાર્ષિક આવક_____________________________________ દર વર્ષે
ભંડોળ સ્ત્રોત _____________________________________ PAN નંબર/ PANના બદલે એકરાર
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પોલિસીનું એસાઇન્મેન્ટ (નીતિનું નામાન્તરણ)
ફરજિયાત વિભાગ: અગર આ ક્ષેત્રો ખાલી હોય તો આ ફોર્મ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. (મુખત્યાર દ્વારા ભરવા માટે)
* બોનસ વિકલ્પ પસંદ કરો*-

a) રોકડ

b) ચૂકવેલ ઉપર ઉમેરો

c) પ્રીમિયમ ઑફસેટ

* (માત્ર સમાન બિન જોડાયેલા ઉત્પાદનો કિસ્સામાં લાગુ અને ULIP, મુદત અને બિન સહભાગી યોજનાઓ લાગુ નથી)
મુખત્યાર / પૉલિસી ધારક / નાણાં લેનાર એક રાજકીય અરક્ષિત છત્તી થયેલ વ્યક્તિ છે *? હા

/ ના

(નિશાની કરો).

*રાજનૈતિક વ્યક્તિ(પીઈપી) એવા લોકો છે જે ઓ જાહેર કામગીરીની જવાબદારી ધરાવે છે , જે મકે કેન્દ્રીય/ રાજ્ય સરકારના વડા/મંત્રી, વરિષ્ઠ રાજનેતા, વરિષ્ઠ સરકારી/
ન્યાયિક/સૈન્ય અધિકારી, રાજ્યની માલિકીના નિગમોના વરિષ્ઠ કાર્યકારી, મહત્વના રાજકીય પક્ષના અધિકારીઓ અને ઉપર દર્શાવેલા વ્યક્તિઓના સીધા પરિવારજનો(પતિ/
પત્ની, સંતાન, માતાપિતા,ભાઈ-બહેન, શ્વસુર પક્ષ).
કૃપા કરી નોંધોઃ જો પૉલીસી ધારક કોઈ કંપની હોય તો કંપનીનો સિક્કો અને અધિકૃત વ્યક્તિના હસ્તાક્ષર અનિવાર્ય છે .
હુ ં અહીં ઉપર દર્શાવ્યા મુજબ મુખત્યારને પૉલીસીના હકો આપુ
છુ
……………………..........................….
હકો આપનારના હસ્તાક્ષર/અધિકૃત વ્યક્તિ(કંપની અથવા બેંક
હોય તો સિક્કા સાથે)
તારીખઃ

/

હુ ં અહીં મુખત્યાર સાથે સહમત છુ અને પૉલિસીની તમામ શરતો અને નિયમોના પાલન માટે
સહમત છુ જે માં પ્રસ્તાવના ફોર્મનો એકરાર અને એસાઈન્મેન્ટ ફોર્મનમાં આપેલી શરતોનો પણ
સમાવેશ થાય છે . હુ ં સમજુ છુ કે, કંપની ઉપર દર્શાવેલી માહિતી જે હેતુથી જાહેર કરવામાં આવી
છે તે માટે તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે અથવા કોઈને આપી શકે છે . મેં મૂળ પૉલિસી દસ્તાવેજની
રસીદ વર્તમાન પૉલિસીધારક પાસેથી મેળવી છે ,
હુ ં આ કારણે સમજુ છુ અને સહમત છુ કે, જો નામે કરી આપનાર પૉલિસી અંતર્ગત પ્રિમિયમ
ભરવાનું ચાલુ રાખે તો, જો મે ઉપર પ્રિમિયમ ઓફસેટ/કેશબોનસ વિકલ્પ પસંદ કર્યો હોય તો,
નામે કરી આપનારને મળવા પાત્ર બોનસ ચુકાવવાનું રહેશે.

/
………………………………..........................….

સ્થળઃ _____________________________

મુખત્યાર/ અધિકૃત વ્યક્તિ(જો કંપની અથવા બેંક હોયતો સિક્કા સાથે)ના હસ્તાક્ષર
તારીખઃ

/

/

સ્થળઃ _____________________________
સાક્ષીની વિગતોઃ
સાક્ષીના હસ્તાક્ષર(1)				

સાક્ષીના હસ્તાક્ષર(2)

નામઃ

નામઃ

________________________________

સરનામુ: ________________________________ 		

_______________________________

સરનામુ: _______________________________

________________________________ 			

_______________________________

અરજી સાથે બીડવામાં આવેલા દસ્તાવેજોઃમૂળ પૉલિસી દસ્તાવેજ
સ્વયં પ્રમાણિત આવકનો દસ્તાવેજ(જો વાર્ષિક પ્રિમિયમ >= 1,00,000 હોય તો)
ફોટો આઈડી પ્રૂફ(વ્યક્તિગત)ની સ્વયં પ્રમાણિત નકલ/આઈડી પ્રૂફ(વ્યક્તિગત સિવાય) - પ્રિમિયમની રકમ ગમે તે હોય તો પણ.
PAN કાર્ડની સ્વયં પ્રમાણિત નકલ/PANના બદલે એકરારનામું
સ્વયં પ્રમાણિત રહેઠાણના પુરાવાની નકલ(જો વાર્ષિક પ્રિમિયમ >= 10,000 હોય તો)
કેવાયસી સ્પષ્ટતાની રૂપરેખા(જો મુખત્યાર વ્યક્તિગત સિવાય હોય તો, એટલે કે, ટ્રસ્ટ, ભાગીદારી/ પ્રાઈવેટ. લિમિટેડ)
નોંધઃ જો સંપૂર્ણ ભરેલું અને હસ્તાક્ષર કરેલું ફોર્મ તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે જમા કરાવ્યું હશે તો જ એસાઈન્મેન્ટ અરજીને સંપૂર્ણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.
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