നിയുക്ത വ്യക്തിയുടെ
ഫ�ോട്ടോ ഇവിടെ
ഒട്ടിക്കുക (വാർഷിക
പ്രീമിയം >10000
ആണെങ്കിൽ ഇത്
നിർബന്ധമാണ്)

പ�ോളിസി കൈമാറ്റം ചെയ്യൽ
പ�ോളിസി നമ്പർ.

ഞാൻ/ ഞങ്ങൾ __________________________________________________________________________________ (പ�ോളിസിയുടമയുടെ
പേര്), മാക്സ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇഷ്യു ചെയ്തതും _________________________________________________ നമ്പരിൽ ഉള്ളതുമായ ലൈഫ്
ഇൻഷുറൻസ് പ�ോളിസിയിന്മേൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും, ഇക്വിറ്റികളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപാധികൾക്ക്
വിധേയമായി _______________________________________________________ ക്ക് (നിയുക്ത വ്യക്തിയുടെ പേര്) കൈമാറുന്നു. ഇനിയുള്ള
കാലത്ത് ____________________________________________________________________പ്രീമിയം പ�ോളിസി അടയ്ക്കുന്നത് ആയിരിക്കും.
പ�ോളിസി ഏല്പിച്ചു നൽകാനുള്ള കാരണം _____________________________________________________________________ആണ്.
(പ�ോളിസി കൈമാറ്റം ചെയ്യൽ വ്യക്തിഗതം ആണെങ്കിൽ) നിയുക്തവ്യക്തിയുമായി തീറ് നൽകുന്ന വ്യക്തിക്കുള്ള ബന്ധം _____________________
______________________________________________________________________________________________________________
നിയുക്ത വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ
നിയുക്ത വ്യക്തിയുടെ പേര്/ (നിയുക്തമാകുന്നത് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ) ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വ്യക്തിയുടെ പേര് ____________________________
___________________________________________________________________________________________________________
നിയുക്ത വ്യക്തിയുടെ വിലാസം/ (നിയുക്തമാകുന്നത് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ) ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വ്യക്തിയുടെ വിലാസം _____________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
നഗരം: …………………………………… സംസ്ഥാനം: .......................................................... പിൻ ക�ോഡ്:
നിയുക്ത വ്യക്തിയുടെ/ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വ്യക്തിയുടെ ടെലിഫ�ോൺ:
(നിയുക്ത വ്യക്തി ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ)
മ�ൊബൈൽ നമ്പർ:
ഇ-മെയിൽ ഐ ഡി: ____________________________________________________________________________________________
ജനന തീയതി (തീയതി/ മാസം/ വർഷം)
ലിംഗം: പുരുഷൻ

സ്ത്രീ

/

/

പുകവലിക്കുമ�ോ:

ഉവ്വ്

ഇല്ല

പിതാവിന്റെ പേര്: ______________________________________________________________________________________________
വിദ്യാഭ്യാസം:

നിരക്ഷരൻ

വൈവാഹിക നില:
ദേശീയത:

ഇന്ത്യൻ

പ്രൈമറി സ്കൂൾ

അവിവാഹിത(ൻ)
വിദേശി

ഹൈ സ്കൂൾ

വിവാഹിത(ൻ)
എൻ ആർ ഐ

ബിരുദധാരി
വിധവ(വിധുരൻ)

ബിരുദാനന്തരബിരുദം

പ്രൊഫഷണൽ

വിവാഹമ�ോചിത(ൻ)

പി ഐ ഒ

നിയുക്ത വ്യക്തിയുടെ ത�ൊഴിൽ ____________________________________ ത�ൊഴിൽ ശീർഷകം ______________________________________________
കമ്പനിയുടെ പേര് ________________________________________________ ബിസിനസ്സിന്റെ സ്വഭാവം __________________________________________
ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങളുടെ കൃത്യമായ സ്വഭാവം _________________________ വാർഷിക വരുമാനം ___________________________ രൂപ പ്രതിവർഷം.
ഫണ്ടുകളുടെ ഉറവിടം ____________________________ പാൻ നമ്പർ/ പാനിനു പകരമായ പ്രസ്താവന
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പ�ോളിസി കൈമാറ്റം ചെയ്യൽ
നിർബന്ധമായും പൂരിപ്പിക്കേണ്ട ഭാഗം: ഈ ഇടങ്ങൾ ഒഴിച്ചിട്ടാൽ ഈ ഫ�ോം സ്വീകരിക്കുകയില്ല (നിയുക്ത വ്യക്തി പൂരിപിക്കേണ്ടത്)
ബ�ോണസ് ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക*- എ) പണം

ബി) പെയ്ഡ് അപ് അഡിഷൻ

സി) പ്രീമിയം ഓഫ്സെറ്റ്

*(ന�ോൺ-ലിങ്ക്ഡ് ഉല്പന്നങ്ങൾക്കു മാത്രം ബാധകം, യൂലിപ്, ടേം, ന�ോൺ-പാർട്ടിസിപേറ്റിങ് പ്ലാനുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ബാധകമല്ല)
നിയുക്തവ്യക്തി/ പ�ോളിസി ഉടമ/ പണം പറ്റുന്ന വ്യക്തി രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ�ോ?* അതേ
(ദയവായി ടിക്ക് ചെയ്യുക)

/ അല്ല

*രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നാൽ സുപ്രധാനമായ പ�ൊതുസേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്നാണ്
അർഥം, ഉദാഹരണത്തിന് കേ�/ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ മേധാവികൾ/ മ�ിമാർ, മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാർ, മുതിർന്ന സർക്കാർ/ ജുഡീഷ്യൽ/
സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സംസ്ഥാനത്തിനു കീഴിലുള്ള ക�ോർപറേഷനുകളുടെ മുതിർന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ്, സുപ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ, ഒപ്പം
മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യക്തികളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ (ജീവിതപങ്കാളി, കുട്ടികൾ, മാതാപിതാക്കൾ, സഹ�ോദരങ്ങൾ, ഭാര്യാ-ഭർതൃ മാതാവ്/ പിതാവ്).
ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക: പ�ോളിസി ഉടമ ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ മുദ്രയും ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ അധികാരം ഉള്ള വ്യക്തിയുടെ ഒപ്പും ആവശ്യമാണ്.
മേൽപ്പറഞ്ഞതു പ�ോലെ, പ�ോളിസിയുടെ
അവകാശങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിനാൽ നിയുക്ത
വ്യക്തിക്ക് കൈമാറുന്നു.
……………………..........................….
തീറു നൽകുന്ന വ്യക്തിയുടെ/ ഒപ്പിടാൻ
അധികാരമുള്ള വ്യക്തിയുടെ (കമ്പനിയ�ോ
ബാങ്കോ ആണെങ്കിൽ മുദ്രയ്ക്കൊപ്പം) ഒപ്പ്
തീയതി:

/

/

സ്ഥലം: _____________________________

ഈ പ�ോളിസി കൈപ്പറ്റുന്ന വ്യക്തി ആകാമെന്നും പ്രപ്പോസൽ ഫ�ോമിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള
പ്രസ്താവനകളും പ�ോളിസി കൈമാറൽ ഫ�ോമിലെ വ്യവസ്ഥകളും ഉൾപ്പടെ പ�ോളിസിയിലെ
എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഉപാധികളും അനുസരിക്കാമെന്നും ഞാൻ ഇതിനാൽ സമ്മതിക്കുന്നു.
മേൽ പറഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ എന്തിനാണ�ോ വെളിപ്പെടുത്തിയത്, ആ ആവശ്യത്തിലേക്കായി
വെളിപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങൾ കമ്പനി ഉപയ�ോഗിക്കുകയ�ോ പങ്കു വയ്ക്കുകയ�ോ ചെയ്തേക്കാം
എന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിലവിലെ പ�ോളിസിയുടമയിൽ നിന്ന് യഥാർഥ പ�ോളിസി
ബ�ോണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.
തീറു നൽകുന്ന വ്യക്തി പ�ോളിസിക്ക് കീഴിലുള്ള പ്രീമിയങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്നത് തുടരുകയും മുകളിലെ
പ്രീമിയം ഓഫ്സെറ്റ്/ കാഷ് ബ�ോണസ് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം
തീറു നൽകുന്ന വ്യക്തിക്ക് ബ�ോണസ് പേഔട്ട് നൽകുമെന്ന കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും
സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
………………………………..........................….
നിയുക്ത വ്യക്തിയുടെ/ ഒപ്പിടാൻ അധികാരമുള്ള വ്യക്തിയുടെ (കമ്പനിയ�ോ ബാങ്കോ
ആണെങ്കിൽ മുദ്രയ്ക്കൊപ്പം) ഒപ്പ്
തീയതി:

/

/

സ്ഥലം: _____________________________
സാക്ഷിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:
സാക്ഷിയുടെ ഒപ്പ് (1)					സാക്ഷിയുടെ ഒപ്പ്(2)
പേര്:

________________________________

പേര്:

_______________________________

വിലാസം:

________________________________

വിലാസം:

_______________________________

________________________________ 		

_______________________________

അപേക്ഷയ്ക്കൊപ്പം ഉള്ള രേഖകൾഒറിജിനൽ പ�ോളിസി പായ്ക്ക്
സ്വയം അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത വരുമാന രേഖ (വാർഷിക പ്രീമിയം >= 1,00,000 രൂപ ആണെങ്കിൽ
സ്വയം അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫ�ോട്ടോ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ പകർപ്പ് (വ്യക്തികൾക്ക്), തിരിച്ചറിയാനുള്ള രേഖ (വ്യക്തികളുടേത് അല്ലാത്തത്)- പ്രീമിയം
തുക എത്ര തന്നെ ആയാലും.
പാൻ കാർഡിന്റെ സ്വയം അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത പകർപ്പ്/ പാൻ കാർഡിനു പകരം ഉള്ള പ്രസ്താവന.
(വാർഷിക പ്രീമിയം >= 10,000 രൂപ ആണെങ്കിൽ) സ്വയം അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത വിലാസ രേഖകളുടെ പകർപ്പ്
കെ വൈ സി വെളിപ്പെടുത്തൽ ഫ�ോർമാറ്റ് (പ�ോളിസി കൈമാറുന്നത് വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ, അതായത് ട്രസ്റ്റ്, പാർട്ട്ണർ ഷിപ്/ പ്രൈവറ്റ്
ലിമിറ്റഡ്)
ശ്രദ്ധിക്കുക: ഈ കൈമാറൽ രേഖ മുഴുവൻ പൂരിപ്പിക്കുകയും ഒപ്പിട്ട ഫ�ോം ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകൾക്കൊപ്പവും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴേ
പൂർണമായതായി പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ.
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