Max Life Insurance Company Limited
90 ಎ, ಸೆಕ್ಟರ್-18, ಉದ್ಯೋಗ್ ವಿಹಾರ್, ಗುರಗಾಂವ್-122015
ಟ�ೋಲ್-ಫ್ರೀ- 18002005577 ಇಮೇಲ್: group.claims@maxlifeinsurance.com

ಪಾಲಿಸಿ ರದ್ಧುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಫಾರ್ಮ್ (ವಾಪಸಾತಿ ಫಾರ್ಮ್)
ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ• ನಿಮ್ಮ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ
• ನಿಮ್ಮ ರೈಡರ್ ಪ್ರಯೋಜನ
• ನಿಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ.
ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ನಮಗೆ 1800 200 5577 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ “RET”ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ 5424243 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ SMS ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ
ಪ್ಲಾನ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವು ಕುರಿತಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್ ಸಲಹಾಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ವಾಪಸಾತಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು
ಹಣಕಾಸು ಕಾರಣಗಳು (ತಕ್ಷಣದ ಹಣಕಾಸು ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ಆಸ್ತಿಯ ಖರೀದಿ ಇತರೆ.)
ಅತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ರಿಟರ್ನ್ಗಳು
ಅತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಸೇವೆಗಳು
ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ಖರೀದಿ
ಇತರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿ………......................................................................
ವಾಪಸಾತಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ನೀವು ಸಮಾಲ�ೋಚನೆ ಮಾಡಿದಿರಾ?
ಏಜೆಂಟ್

ಸ್ನೇಹಿತ

ಸಂಬಂಧಿಕರು

ಇತರೆ (ದಯವಿಟ್ಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿ) ___________________________________________

ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ವಿಷಾದವಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದರಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ
ಕುರಿತು ನೀವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ದೀರೆಂದು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ವಿಮಾ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ
ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೀರೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ:
•

ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

•

ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯವಹಾರದ/ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ದಿನದಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು 15:00 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ದಿನದ NAV
ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು 15:00 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ಮಾರನೇ ದಿನದ NAV ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ

•

ವಿಳಾಸದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿನಂತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪಾಲಿಸಿ ಸೇವೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯವಾದ
ವಿಳಾಸದ ರುಜುವಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ

•

ಕಂಪನಿಯ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸವು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದ/ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ವಿಳಂಬವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ತಲುಪದಿರುವಿಕೆಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

•

ಅಪೂರ್ಣವಾದ/ತಪ್ಪಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂದಾಯವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ
ವಹಿವಾಟು ವಿಳಂಬಗೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೇರವಾದ ಸಂದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಗತ್ಯವಾದ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ, ಪಾವತಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ

ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು
ವಾಪಸಾತಿ ವಿನಂತಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೂಲ ಪಾಲಿಸಿ ದಾಖಲೆ.
ಫ�ೋಟ�ೋ ಗುರುತಿನ ರುಜುವಾತಿನ ಸ್ವಯಂ ದೃಢೀಕೃತ ಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿ (ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹ�ೋಗಿ).
ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಮೂಲ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಚೆಕ್
ಒಂದು ವೇಳೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಪ್ರತಿ/ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
(ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹ�ೋಗಿ).
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು NRE ಖಾತೆಯಿಂದ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ NRE ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್.
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾದ ವಿಮೆಗಿಂತ ಹೊಸ ವಿಮೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಾಪಸು ಮಾಡಬೇಡಿ!
ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಭಾಗಶಃ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ದಾಖಲೆಯ
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.
ಕಡಿಮೆ ದರಗಳು: ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ, ವರ್ಷಕಳೆದಂತೆ
ದರಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ
ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ವೃದ್ಧಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಈಕ್ವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ
ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ULIPS ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫಂಡ್ಗಳ ಅಧಿಕ
ವೃದ್ಧಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ

ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ: ಒಮ್ಮೆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ವಾಪಸಾತಿ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯು
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಾಗ
ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೀವು ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ

ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ: ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು,
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ 1961 ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು
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Max Life Insurance Company Limited
90 ಎ, ಸೆಕ್ಟರ್-18, ಉದ್ಯೋಗ್ ವಿಹಾರ್, ಗುರಗಾಂವ್-122015
ಟ�ೋಲ್-ಫ್ರೀ- 18002005577 ಇಮೇಲ್: group.claims@maxlifeinsurance.com

ಪಾಲಿಸಿ ರದ್ಧುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಫಾರ್ಮ್ (ವಾಪಸಾತಿ ಫಾರ್ಮ್)
ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ
ವಿನಂತಿ ಫಾರ್ಮ್
ಪಾಲಿಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ………………………………………………..………..
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ.  		

ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಹೆಸರು….....…..……….………..…......……………………………..

ಪರ್ಯಾಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ. 

ವಿಳಾಸ 1 __________________________________________________________________________________________________________________________
ವಿಳಾಸ 2 ________________________________________________________________ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ________________________________________________
ನಗರ ________________________________________________________ರಾಜ್ಯ __________________________________

ಪಿನ್ 

NEFT ಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು
a) ಖಾತೆದಾರರ ಹೆಸರು ………………………………..		

b) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಸರು …………………………………

c) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ. …………………………………….

d) IFSC ಕ�ೋಡ್ …………………………………

e) PAN ಸಂಖ್ಯೆ 			

f) ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಳಾಸ……………………………………

ಗಮನಿಸಿ - ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಫಾರ್ಮ್ನೊಂದಿಗೆ 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.
ಘ�ೋಷಣೆ
ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ___________________________________________ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಧಾರಕನಾಗಿದ್ದೇನೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು
ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ವಾಪಸಾತಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಾಲಿಸಿಯ ವಾಪಸಾತಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಾಪಸಾತಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ) ಅನ್ವಯಿಸುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಿ (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ) ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಶ್ರೀ./ಕುಮಾರಿ/ ಶ್ರೀಮತಿ._____________________________________________________ ಆದ ನಾನು ________________________ ಇವರ ಮಗ, ಮಗಳು, ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದು
ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು__________ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ________________________________ ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು
ನಿಖರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಘ�ೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ.ಅನ್ವಯಿಸುವ ವೆಚ್ಚಗಳ ಕಡಿತದ ಬಳಿಕ ಪಾಲಿಸಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವ ವಾಪಸಾತಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು
ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ.ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಜವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ.ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಾದ ಅಥವಾ
ನ್ಯಾಯಬಾಹಿರವಾದ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ನಷ್ಟ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ.
ನನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ._______________________________________ ಗಾಗಿನ ವಾಪಸಾತಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಗಾಗಿನ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.
ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಸಹಿ: ________________________ ದಿನಾಂಕ:  /  /  ಸ್ಥಳ: ________________________________________
ವಿಮಾದಾರರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ವಿಮಾದಾರರ ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ)
ನಾನು, ______________________________; ಈ ಮೂಲಕ ಮೇಲಿನ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದ ಪಾವತಿಯ ಮಾನ್ಯವಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೈಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಾಧ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ವಿಮಾದಾರರ ಸಹಿ____________________ ದಿನಾಂಕ:  /  / 

ಸ್ಥಳ: ________________________________________

ಶಾಖೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ
ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ
ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಸ್ವಯಂ-ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಮೂಲತಃ ನ�ೋಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ
ವಾಪಸಾತಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ/ಸಂಜೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ…………………………
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ- ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
ವಾಪಸಾತಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ:
1) NEFT
2) ಚೆಕ್

ಮೊಹರು

ಸ್ವೀಕೃತಿ ಚೀಟಿ
ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ವಿಮಾ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀವು
ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೀರೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ವಿಷಾದವಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದರಿಂದ ದೊರೆಯುವ
ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ನೀವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ದೀರೆಂದು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಖೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 10 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಸಹಾಯವು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು 1800 200 5577 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ 'RET' ಎಂಬುದಾಗಿ 5424243
ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.
ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಚೀಟಿ
ಪಾಲಿಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ____________________________________________________________________ (ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ)
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು				ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ 			
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, .3ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಕೇಂದ್ರ, 90. ಎ, ಉದ್ಯೋಗ್ ವಿಹಾರ್, ಸೆಕ್ಟರ್-18, ಗುರಗಾಂವ್-

ಮೊಹರು

122015,ನ�ೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ: ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೌಸ್ 3ನೇ ಮಹಡಿ,1 ಡಾ. ಝಾ ಮಾರ್ಗ್, ಓಕ್ಲಾ, ನವದೆಹಲಿ-110020,ಭಾರತ,ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು:
{HYPERLINK "mailto: service.helpdesk@maxlifeinsurance.com"\h}{HYPERLINK "http://www.maxlifeinsurance.com/"\h}
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