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ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ – M
•
•
•

ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಲ್ಲಿಸಿ.
ದಯವಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ಪಾಲಿಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ(ಗಳು):

ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮನೆ (STD ಕ�ೋಡ್):

□□□□□□□□□
□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:

□□□□□□□□□

ಈ ಫಾರ್ಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು
•
•
•

ಮೂಲ ಪಾಲಿಸಿ ದಾಖಲೆ (ಗಳು) ಈ ಫಾರ್ಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ/ ಕಳೆದಿದೆ/ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ- ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಳಾಸದ ರುಜುವಾತನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ
ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನ ನಕಲು ಪ್ರತಿ

I. ಪಾಲಿಸಿದಾರರನ್ನು ಕುರಿತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ – ಕಡ್ಡಾಯ
a) ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಹೆಸರು……………………………………………………………………………………………………………………………..
b) ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸ …………………………………………………………………………………………………………...……………….….
…………………………………………….………………………………………………………………………………………………….….
……………………………….................…… ರಾಜ್ಯ ……………......………………………....…… ಪಿನ್ ಕ�ೋಡ್

□□□□□□

II. ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು- ಕಡ್ಡಾಯ
a) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಸರು ……………………………………………………….
c) ಖಾತೆ ಪ್ರಕಾರ

ಉಳಿತಾಯ

ಚಾಲ್ತಿ

b) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ …………………………………
ಇತರೆ

□□□□□□
f) PAN ಸಂಖ್ಯೆ □□□□□□□□□□□□

d) ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಳಾಸ …….….….….….….….….….…….….….….. ರಾಜ್ಯ …….….….….….….….….…. ಪಿನ್ ಕ�ೋಡ್
e) IFSC ಕ�ೋಡ್ ….….….….….…….….….….….….…....….….

ಗಮನಿಸಿ- ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ನಕಲುಪ್ರತಿಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಲಗತ್ತಿಸಿ
ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ: ಮಾನ್ಯವಾದ PAN ಒದಗಿಸಿದ್ದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆಯ ವಿಭಾಗ 194D ನ ನಿಬಂಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ 2% ರಷ್ಟು TDS ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ
ದೇಶದೊಳಗೆ ಮಾನ್ಯ PAN ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ 20% ರಷ್ಟು ದರ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
III. ವಿಮಾದಾರರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
ನಾನು, __________________________________________; ಈ ಮೂಲಕ ಮೇಲಿನ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಆದಾಯಗಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ
ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೈಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಾಧ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ವಿಮಾದಾರರ ಸಹಿ ….….….….….….….….….….….….….….
ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ:

ದಿನಾಂಕ

□□ / □□ / □□□□

ಸ್ಥಳ…..…...…...…...….….….……….….….

IV. ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಘ�ೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ
•

ಮೇಲೆ ಹೆಸರಿಸಿದ ವಿಮಾದಾರನಾದ ನಾನು
ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಈ

ಮೂಲಕ

ಬ್ಯಾಂಕ್

ವಿವರಗಳನ್ನು

ಒಳಗೊಂಡಂತೆ

ಮೇಲೆ

ತಿಳಿಸಿದ

ಮಾಹಿತಿಯು

ನಿಜವಾಗಿದೆ

ಮತ್ತು

•

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಪಾವತಿಸಿದ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಪ್ರಯೋಜನವು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಕುರಿತಂತೆ ಇರುವ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಸಹಿ ….….….….….….….….….….….
ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ:

ದಿನಾಂಕ

□□ / □□ / □□□□

ಸ್ಥಳ…..…...……...….….….……….….….

ದಿನಾಂಕ

□□ / □□ / □□□□

ಸ್ಥಳ….….….……….….……….….….….

ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಹಿ
ಸಹಿ….….….….….….….…..….…….

ಹೆಸರು….….….….….….….……..….….….….. ವಿಳಾಸ..……………………….….……….….….….……………………..…………………...
…………………………………………………………………….….….….….………………………………………………...…………….…

ಫ�ೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ. (STD ಕ�ೋಡ್ನೊಂದಿಗೆ) ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ……………………………………………………………………………
ನ�ೋಟೀಸ್:

ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಸಹ ತಪ್ಪಾದ ಅಥವಾ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ
ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇಶದಲ್ಲಿಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನು(ಗಳ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸದ ದಂಡನೆಗೆ
ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಇತರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕ ದಂಡನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
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