Max Life Insurance Company Ltd.
90 എ, സെക്ടർ-18, ഉദ്യോഗ് വിഹാർ, ഗുഡ്ഗാവ്-122015,
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മെച്ചുരിറ്റി ക്ലെയിം അപേക്ഷാ ഫ�ോറം- എം
•
•
•

പ�ോളിസി മെച്ചുരിറ്റി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായി അവകാശമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഈ ഫ�ോം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്.
ദയവായി ഈ ഫ�ോം അടുത്തുള്ള മാക്സ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസില�ോ മേൽപ്പറഞ്ഞ വിലാസത്തില�ോ
സമർപ്പിക്കുക.
ദയവായി ഇംഗ്ലീഷ് വലിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ എഴുതുക.
പ�ോളിസിയുടമയുടെ സമ്പർക്ക
(എസ് ടി ഡി ക�ോഡ്):

പ�ോളിസി നമ്പർ(രുകൾ):

നമ്പർ:

താമസ

സ്ഥലം

മ�ൊബൈൽ നമ്പർ:
ഈ ഫ�ോമിന�ൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ

•
•
•

യഥാർഥ പ�ോളിസി രേഖ(കൾ) ഈ ഫ�ോമിന�ൊപ്പം വച്ചിട്ടുണ്ട്
കാണാനില്ല/ നഷ്ടമായി/ ലഭ്യമല്ല
കത്ത് അയക്കാനുള്ള വിലാസത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ട്- ദയവായി വിലാസരേഖ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക
അക്കൌണ്ട് നമ്പരും പ�ോളിസിയുടമയുടെ പേരും ഉള്ള ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക്
പാസ്ബുക്ക് പകർപ്പ്

I. പ�ോളിസി ഉടമയെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ- നിർബന്ധം
a) പ�ോളിസിയുടമയുടെ പേര് .......................................................................................................................................................................
b) പൂർണമായ വിലാസം ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................... സംസ്ഥാനം .......................................................... പിൻ ക�ോഡ്
II. പ�ോളിസി ഉടമയുടെ ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ- നിർബന്ധം
a)

ബാങ്കിന്റെ പേര് ……..…………………………......……………………….

c)

അക്കൌണ്ട് തരം

d)

ബാങ്ക് വിലാസം ........................................ സംസ്ഥാനം .................................................പിൻ ക�ോഡ്

സേവിങ്

b) ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് നമ്പർ ...............................................................
കറന്റ്

e) ഐ എഫ് എസ് സി ക�ോഡ് .................................

മറ്റുള്ളവ

f) പാൻ നമ്പർ

ശ്രദ്ധിക്കുക- അക്കൌണ്ട് നമ്പരും പ�ോളിസിയുടമയുടെ പേരും ഉള്ള ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക്
പാസ്ബുക്ക് ക�ോപ്പി ദയവായി ഒപ്പം വയ്ക്കുക
ഡിസ്ക്ലെയിമർ: സാധുതയുള്ള പാൻ നൽകുകയാണെങ്കിൽ ആദായനികുതി നിയമത്തിന്റെ 194 ഡി എ വകുപ്പ് പ്രകാരം
2% ടി ഡി എസ് ബാധകമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും കമ്പനിയുടെ പക്കൽ സാധുതയുള്ള പാൻ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ 20%
നിരക്ക് ഈടാക്കും.
III. ഇൻഷുർ ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയിൽ നിന്നുള്ള ന�ോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഞാൻ, __________________________________________; മേൽപ്പറഞ്ഞ പ�ോളിസിയിൽ നൽകേണ്ടതായ മെച്ചുറിറ്റി
നടപടികളുടെ സാധുവായ വിടുതൽ സ്ഥിതീകരിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ക്ലെയിമിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാക്സ്
ഇൻഷുറൻസിനു മേൽ ഞാൻ ബാധ്യത ചുമത്തുന്നതല്ല.
ലൈഫ് ഇൻഷുർ ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ഒപ്പ് .......................................................
ഒപ്പു വച്ചത്:

തീയതി

□□

/

□□ / □□□□

സ്ഥലം .........................................................................

IV. പ�ോളിസി ഉടമയുടെ പ്രസ്താവനയും അംഗീകാരം നൽകലും
a) മുകളിൽ പേരു നൽകിയിട്ടുള്ള പ�ോളിസി ഉടമയായ ഞാൻ ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ
സത്യവും ശരിയും ആണെന്ന് ഇതിനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.
b) മേൽപ്പറഞ്ഞ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിൽ കമ്പനി നൽകിയ മെച്ചുരിറ്റി ആനുകൂല്യങ്ങൾ എനിക്കായി കമ്പനി നൽകുന്ന സാധുവായ വിടുതൽ
ആയിരിക്കും.
പ�ോളിസി ഉടമയുടെ ഒപ്പ് ...............................................
ഒപ്പു വച്ചത്:

തീയതി

□□ / □□ / □□□□

സ്ഥലം .........................................................................

സാക്ഷിയുടെ ഒപ്പ്
ഒപ്പ് .................................................

തീയതി

□□ / □□ / □□□□

സ്ഥലം ..........................................................................

പേര്......................................................... വിലാസം...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................

ഫ�ോൺ നമ്പർ (എസ് ടി ഡി ക�ോഡിന�ൊപ്പം) അല്ലെങ്കിൽ മ�ൊബൈൽ നമ്പർ ..............................................................................
ശ്രദ്ധിക്കുക:

തെറ്റായത�ോ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത�ോ ആയ വിവരം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ക്ലെയിം അറിഞ്ഞുക�ൊണ്ട് ഫയൽ ചെയ്യുകയ�ോ വഞ്ചിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ
വിവരങ്ങൾ മറച്ചു വയ്ക്കുകയ�ോ കമ്പനിയെയ�ോ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിയെയ�ോ വഴിതെറ്റിക്കുകയ�ോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ തട്ടിപ്പുകാരനായി
കണക്കാക്കുകയും ഓര�ോ കേസിനും അനുസരിച്ച് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ബാധകമായ നിയമങ്ങൾക്കു കീഴിൽ ക്രിമിനൽ/ സിവിൽ ശിക്ഷകൾക്ക് വിധേയനാക്കുകയും
ചെയ്യും.
D/201411/Mal/V1/CM4

