નવા માલિકનો ફોટો
અહિં ચોંટાડવાનો
રહેશે

માલિકીમાં ફેરફાર

(જો વાર્ષિક પ્રિમિયમ
> 10000 હોય તો
ફરજિયાત છે

પૉલિસી ક્રમાંક

હુ ં/અમે ______________________________________________________________________ (પૉલિસી ધારકનું નામ), મેક્સ લાઇફ ઇંસ્યુરેન્સ
સાથેની મારી પૉલિસીની માલિકીમાં ફેરફાર કરવા ઇચ્છીએ છીએ જે નો ક્રમાંક ___________________ છે .
શ્રી/શ્રીમતિ/સુશ્રી __________________________________________________________________________________________ ના નામે
માલિકીમાં ફેરફારનું કારણ ____________________________________________________________________________________છે
નવા માલિક સાથે જીવન વીમા ધારકનો સંબંધ _____________________________________________________________________________
પૉલિસીના નવા નૉમિનીનું નામ: _____________________________________________________________________________________

(જો નવા માલિક અને જીવન વીમા ધારક એક જ હોય તો ભરવાનું)
પોલિસી ધારકની સાથે નૉમિનીનો સંબંધ _________________________________________________________________________________
નૉમિનીની જન્મ તારીખ (દિદિ/મમ/વવવવ)

/

/

નિમાયેલ વ્યક્તિનું નામ (જો નૉમિની સગીર હોય તો): ________________________________________________________________________
નિમાયેલ વ્યક્તિનો નૉમિની સાથેનો સંબંધ _______________________________________________________________________________
નવા પૉલિસી ધારકની અંગત વિગતો
હાલનું રહેઠાણનું સરનામું: _______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
શહેર: ……………………………………………… રાજ્ય: .............……..................................પિન કોડ:
સંપર્ક નંબર:

-

મોબાઇલ નંબર :
ઈમેઇલ આઇડી: _____________________________________________________________________________________________
જન્મ તારીખ (દિદિ/મમ/વવવ) :

/

/

પિતાનું નામ/ પતિનું નામ: _______________________________________________________________________________________
લિંગ: પુ
શિક્ષણ:

સ્ત્રી
નિરક્ષર

વૈવાહિક સ્થિતિ:
રાષ્ટ્રીયતા:

			
પ્રાથમિક શાળા

અપરિણિત
ભારતીય

ધુમ્રપાન કરો છો :

હાઇસ્કુલ
પરિણિત

વિદેશી નાગરીક

સ્નાતક

હા

ના 		

અનુસ્નાતક

વિધવા/વિધુર

વ્યાવસાયિક

છુ ટાછે ડા લીધેલ

એનઆરઆઇ

પીઆઇઓ

વ્યવસાય ________________________________________________નોકરી શીર્ષક _________________________________________
કંપનીનું નામ ________________________________________ કારોબાર/ઉદ્યોગનું સ્વરૂપ પ્રકાર __________________________________
ફરજોનું ચોક્ક્સ સ્વરૂપ ________________________________________વાર્ષિક આવક ` આવક _____________________________પ્રતિ વર્ષ
ભંડોળોનો સ્ત્રોત __________________________________ પાન ક્રમાંક / પાનની બદલે એકરાર
શું નવા માલિક/ અદાકર્તા એક રાજકીય રીતે ઉઘાડી પડી ગયેલી વ્યક્તિ* છે ? હા

/ ના

(કૃપયા ખરાનું નિશાન કરો).

*રાજનૈતિક વ્યક્તિ (પીઈપી) એ વ્યક્તિઓ છે જે ઓને પ્રમુખ જાહેર કાર્યક્રમોનો કાર્યભાર સોંપયો હોય, ઉદાહરણ તરીકે કેન્દ્ર/રાજ્ય સરકારના વડાઓ/મંત્રીઓ, વરિષ્ઠ
સરકારી/ન્યાયિક/ લશ્કરી અધિકારીઓ, રાજ્યની માલિકીના નિગમોના વરિષ્ઠ કર્યકારીઓ, મહત્વના રાજકીય પક્ષોના અધિકારી અને ઉપરની વ્યક્તિઓના અંગત
પરિવારના સભ્યો (પતિ/પત્નિ, બાળકો, માતા-પિતા, ભાઈ-બહેન, સાસુ-સસરા).
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માલિકીમાં ફેરફાર
નવા પૉલિસી ધારક દ્વારા જવાબ આપવાના ફરજિયાત પ્રશ્નો
શું તમે મેક્સ લાઇફ ઇંસ્યુરેન્સ પૉલિસી ધરાવો છો અથવા શું તમે ક્યારેય તેનાં માટે અરજી કરી છે ?

હા

ના

જો હા, તો પૉલિસી નંબર/ દરખાસ્ત ક્રમાંક આપો:
હુ ં મેક્સ લાઇફ ઇંસ્યુરેન્સને તમામ પત્રવ્યવહાર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલવાની અધિકૃતતા આપું છુ ં

હા

ના

બેંક ખાતાની વિગતો
a) બેંક ખાતા ક્રમાંક
b) બેંક અને શાખાનું નામ ________________________________________________________________________________________
c) આઇએફએસસી કોડ
નોંધ: કૃપા કરી ખાતા ક્રમાંક અને પૉલિસી ધારકનું નામ ધરાવતો એક રદ કરેલો ચેક સામેલ કરો અથવા બેંક પાસબુકની નકલ બિડો.
હુ ં પ્રથમ દરજ્જાનો કાયદેસરનો વારસ છુ ં (માત્ર પૉલિસી ધારકના મૃત્યુના કિસ્સામાં)

હા

ના

હુ ં આથી પૉલિસીની માલિકી ઉપર ઉલ્લેખ કર્યા પ્રમાણે નવા
પૉલિસી
ધારકને
તબદીલ
કરૂં
છુ ં
.…………………………………………. અગાઉના
પૉલિસી ધારક/ અધિકૃત હસ્તાક્ષર કર્તાની સહી (બેંક અથવા
કંપનીના કિસ્સામાં સિક્કા સાથે)

હુ ં પૉલિસીના એક માલિક તરીકે આથી સંમત છુ ં અને દરખાસ્ત પત્રકના એકરાર સહિત
પૉલિસીના બધા જ નિયમો અને શરતોથી બંધાવા માટે સંમત છુ ં . હુ ં સમજુ ં છુ ં કે કંપની ઉપર
જાહેર કરાયેલી માહિતીનો ઉપયોગ કરી શકે છે અથવા જાહેર કરવામાં આવેલા હેતુઓ માટે
માહિતીની વહેંચણી કરી શકે છે . હુ ં પ્રવર્તમાન પૉલિસી ધારક પાસેથી વાસ્તવિક પૉલિસી
બૉન્ડની પ્રાપ્તિનો સ્વીકાર કરૂં છુ ં .

તારીખ:

…………………………………………………………………
નવા માલિક/ અધિકૃત હસ્તાક્ષર કર્તાની સહી (બેંક અથવા કંપનીના કિસ્સામાં સિક્કા સાથે)

/

/

સ્થળ: _____________________________

તારીખ:

/

/

સ્થળ: _____________________________
સાક્ષીની વિગતો:
સાક્ષીની સહી (1)					

સાક્ષીની સહી (2)

નામ:

નામ:

________________________________

સરનામું: ________________________________ 		

_______________________________

સરનામું: _______________________________

________________________________ 			

_______________________________

વિનંતી સાથે બિડવામાં આવેલા દસ્તાવેજોમૂળ પૉલિસી દસ્તાવેજ
સ્વ-પ્રમાણિત ફોટો આઇડી સાબિતી (વ્યક્તિગત) /આઇડી પ્રુફ (વ્યક્તિગત સિવાયનું) ની નકલ – પ્રિમિયમની રકમ જે હોય તે
સ્વ-પ્રમાણિત સરનામાની સાબિતીની નકલ (જો વાર્ષિક પ્રિમિયમ >રૂ. 10,000)
નવા માલિકની જન્મ તારીખની સાબિતીની નકલ (જ્યાં વીએમો કરવામાં આવ્યો હોય તે સિવાયની વ્યક્તિના નામે માલિકીમાં ફેરફાર કરવામાં આવી રહ્યો તેવાં
કિસ્સામાં)
આવકના સ્વ-પ્રમાણિત દસ્તાવેજો (જો વાર્ષિક પ્રિમિયમ >= રૂ. 1,00,000)
પાન કાર્ડ/ પાનની બદલીમાં એકરારની સ્વ-પ્રમાણિત નકલ
મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર (જ્યાં પૉલિસી ધારકના મૃત્યુના કારણે માલિકીમાં ફેરફાર થઈ રહ્યો હોય તેવાં કિસ્સામાં)
કેવાયસી એકરાર નમૂનો (જો એસાઇની વ્યક્તિગત કરતાં અલગ હોય દા.ત. ટ્રસ્ટ, ભાગીદારી/ખાનગી લિ. વિ.
રૂ, 100/- ના મૂલ્યના સ્ટેમ્પ પેપર પર નોટરી કરવામાં આવેલ સોગંદનામું (પરિશિષ્ટ 1 નો સંદર્ભ લેવો જો કિસ્સો રોજગારદાતા અને કર્મચારીનો હોય)
જ્યાં નવા માલિક જીવન વીમો ધરાવનાર કરતાં અલગ હોય તેવા પૉલિસી ધારકના કિસ્સામાં નોટરી કરાયેલ સોગંદનામું (મૂલ્ય રાજ્ય પ્રમાણે)
નુકસાનીની ભરપાઇનો બૉન્ડ
એક સક્ષમ અદાલત દ્વારા વારસાઇ પ્રમાણપત્ર (પૉલિસી ધારકના મૃત્યુના કિસ્સામાં)
નોંધ: માલિકીમાં ફેરફારની વિનંતીને સંપૂર્ણ રીતે માત્ર ત્યારે જ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે જ્યારે સંપર્ણ
ૂ રીતે ભરેલું અને સહી કરેલું પત્રક તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે
સુપરત કરવામાં આવ્યું હશે.
D/201411/Guj/V1/CM2

