ನಿಯೋಜಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ
ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ
ಅಂಟಿಸಬೇಕು (ವಾರ್ಷಿಕ

ಪಾಲಿಸಿಯ ಹಸ್ತಾಂತರ

ಪ್ರೀಮಿಯಂ >10000
ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ)

ಪಾಲಿಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ.
ನಾನು/ನಾವು _____________________________________________________________________________ (ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಹೆಸರು), ಈ
ಮೂಲಕ__________________________________________ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೀಡಿರುವ
ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯ ನನ್ನ/ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಈಕ್ವಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು _______
_________________________________________________________ (ನಿಯೋಜಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು) ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ಪಾಲಿಸಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಇವರು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ __________________________________________________________
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಕಾರಣ____________________________________________________________________________________
ನಿಯೋಜಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧ (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ) ____________________________________________

ನಿಯೋಜಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು
ನಿಯೋಜಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು / ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು (ನಿಯೋಜಿತವಾಗಿರುವುದು ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ) __________________________________
______________________________________________________________________________________________________
ನಿಯೋಜಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಳಾಸ / ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಳಾಸ (ನಿಯೋಜಿತವಾಗಿರುವುದು ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ) __________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
ನಗರ: ……………………………………… ರಾಜ್ಯ:.........................…………................ ಪಿನ್ ಕ�ೋಡ್:
ನಿಯೋಜಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ/ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೂರವಾಣಿ :

□□□□□□

□□□□□□□□

(ನಿಯೋಜಿತವಾಗಿರುವುದು ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ)
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :

□□□□□□□□

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : __________________________________________________________________________________________
ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ (ದಿದಿ ತಿಂತಿಂ/ವವವ):
ಲಿಂಗ:

ಪು

□□ / □□ / □□□□

ಮ

		

ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವವರು :

ಹೌದು

ಇಲ್ಲ 		

ತಂದೆಯ ಹೆಸರು : __________________________________________________________________________________________
ಶಿಕ್ಷಣ:
ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ:
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ :

ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಅವಿವಾಹಿತ
ಭಾರತೀಯ

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ
ವಿವಾಹಿತ

ವಿದೇಶಿ

ಪದವಿ

ವಿಧವೆ(ವಿದುರ)
ಎನ್ಆರ್ಐ

ಸ್ನಾತಕ�ೋತ್ತರ ಪದವಿ

ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ

ವಿಚ್ಛೇದಿತ
ಪಿಐಓ

ನಿಯೋಜಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೃತ್ತಿ ___________________________________ ಹುದ್ದೆ____________________________________________
ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು_____________________________________________ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರ_______________________________
ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ನಿಖರವಾದ ಸ್ವರೂಪ_________________________________________ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ `____________________ ವರ್ಷಕ್ಕೆ
ಆದಾಯದ ಮೂಲ________________________ ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ /ಪ್ಯಾನ್ ಬದಲಿಗೆ ಘ�ೋಷಣೆ

□□□□□□□□
D/201411/Kan/V1/CM5

ಪಾಲಿಸಿಯ ಹಸ್ತಾಂತರ
ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಭಾಗ: ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. (ನಿಯೋಜಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು)
ಬ�ೋನಸ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ* - a) ನಗದು □

b) ಪಾವತಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ □

c) ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಫ್ಸೆಟ್ □

* (ನಾನ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ULIP, ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ)
ನಿಯೋಜಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ/ ಪಾಲಿಸಿದಾರ /ಪಾವತಿಸುವವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ*? ಹೌದು □ / ಇಲ್ಲ □ ( ದಯವಿಟ್ಟು
ಗುರುತು ಮಾಡಿ).
*ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (ಪಿಇಪಿ) ಎಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು
ವಹಿಸಿಕೊಂಡವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ /ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು/ಸಚಿವರು, ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ/ ನ್ಯಾಯಾಂಗ /
ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು & ಮೇಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ತಕ್ಷಣದ ಕುಟುಂಬದ
ಸದಸ್ಯರು (ಸಂಗಾತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಸಹ�ೋದರ-ಸಹ�ೋದರಿಯರು, ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಿಗಳು).
ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ: ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಮೊಹರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಹಿದಾರರ ಸಹಿಯು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಪಾಲಿಸಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ
ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ನಿಯೋಜಿತರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತೇನೆ

………………………….........................
ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವವರ/ ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿದಾರರ ಸಹಿ
(ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೊಹರಿನೊಂದಿಗೆ)
ದಿನಾಂಕ: □□ / □□ /

□□□□

ಸ್ಥಳ: _____________________________

ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಪಾಲಿಸಿಯ ನಿಯೋಜಿತನಾಗಲು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆಯ ಅರ್ಜಿಯ
ಘ�ೋಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಸ್ತಾಂತರದ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು
ಪಾಲಿಸಿಯ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರಲು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮೇಲೆ
ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು
ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ
ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಂದ ಮೂಲ ಪಾಲಿಸಿ ಬಾಂಡ್ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ನಾನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ
ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಫ್ಸೆಟ್/ನಗದು ಬ�ೋನಸ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು
ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಯೋಜಿಸುವವರು ಪಾಲಿಸಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು
ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ನಿಯೋಜಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ಬ�ೋನಸ್
ಪಾವತಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ.
……………………………………………………..
ನಿಯೋಜಿತರ/ ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿದಾರರ ಸಹಿ (ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೊಹರಿನೊಂದಿಗೆ)
ದಿನಾಂಕ: □□ / □□ / □□□□
ಸ್ಥಳ: _____________________________

ಸಾಕ್ಷಿಯ ವಿವರಗಳು:
ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಹಿ (1)							

ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಹಿ (2)

ಹೆಸರು:

________________________________ 			

ಹೆಸರು: __________________________________

ವಿಳಾಸ:

________________________________

			

ವಿಳಾಸ: __________________________________

________________________________

		

__________________________________

ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮೂಲ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ಯಾಕ್


ಸ್ವಯಂ ದೃಢೀಕೃತ ಆದಾಯದ ದಾಖಲೆ (ವೇಳೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ >= ರೂ. 1, 00,000 ಆಗಿದ್ದರೆ)



ಸ್ವಯಂ ದೃಢೀಕೃತ ಭಾವಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ಗುರುತಿನ ರುಜುವಾತು (ವೈಯಕ್ತಿಕ) / ಗುರುತಿನ ರುಜುವಾತು (ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) -ಪ್ರೀಮಿಯಂ
ಮೊತ್ತವು ಎಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದರೂ.



ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಸ್ವಯಂ ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತಿ / ಪ್ಯಾನ್ ಬದಲಿಗೆ ಘ�ೋಷಣೆ.



ಸ್ವಯಂ ದೃಢೀಕೃತ ವಿಳಾಸದ ರುಜುವಾತಿನ ಪ್ರತಿ (ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ >= ರೂ 10,000 ಆಗಿದ್ದರೆ)

 KYC ಘ�ೋಷಣೆಯ ನಮೂನೆ (ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಯೋಜಿತರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ/ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.)
ಗಮನಿಸಿ: ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಹಸ್ತಾಂತರದ
ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
D/201411/Kan/V1/CM5

