Max Life Insurance Company Limited
90 എ, സെക്ടർ-18, ഉദ്യോഗ് വിഹാർ, ഗുഡ്ഗാവ്-122015, എക്സ്റ്റൻഷൻ-9699,
േടാൾ ഫ്രീ- 18002005577 ഇമെയിൽ- - claims.support@maxlifeinsurance.com

പ�ോളിസി റദ്ദാക്കൽ ഫ�ോം (സറണ്ടർ ഫ�ോം)
ദയവായി ഫ�ോം ഇംഗ്ലീഷ് വലിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ പൂരിപ്പിക്കുക
നിങ്ങൾക്കറിയുമ�ോ, പ�ോളിസി റദ്ദാക്കുമ്പോൾ ഇനി പറയുന്നവ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകും
• നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് കവർ
• നിങ്ങളുടെ റൈഡർ ആനുകൂല്യം
• നിങ്ങൾ ചിട്ടയ�ോടെ ആസൂത്രണം ചെയ്ത നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ദീർഘകാല വരുമാനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള അവസരം
കൂടുതൽ അറിയാനായി ഞങ്ങളെ 1800 200 5577 എന്ന നമ്പരിൽ വിളിക്കുകയ�ോ എന്ന് 5424243 എന്ന നമ്പരിൽ "RET" എന്നു എസ് എം എസ് ചെയ്യുകയ�ോ നിങ്ങളുടെ
ഏജന്റ് അഡ്വൈസറുമായി ബന്ധപ്പെടുകയ�ോ ചെയ്യാം.
സറണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം



സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങൾ (പെട്ടെന്നുള്ള ഫണ്ട് ആവശ്യകതകൾ, ആസ്തികൾ വാങ്ങൽ)

 തൃപ്തികരമല്ലാത്ത വരുമാനം
 തൃപ്തികരമല്ലാത്ത സേവനങ്ങൾ
 പുതിയ�ൊരു പ്ലാൻ വാങ്ങൽ
 മറ്റുള്ളവ, ദയവായി വിശദീകരിക്കുക

.………......................................................................

സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കും മുൻപ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നോ??
ഏജന്റ്  സുഹൃത്ത് 

ബന്ധു



മറ്റുള്ളവർ (ദയവായി വ്യക്തമാക്കുക) __________________________

നിങ്ങളുടെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നു. ഈ അപേക്ഷ നൽകും മുൻപ് നിങ്ങളുടെ പ�ോളിസി തുടരുന്നതിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തിക്കാണുമെന്ന് ഞങ്ങൾ
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രിയ ഇൻഷുറൻസ് പങ്കാളിയായി മാക്സ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിനു നന്ദി. സമീപ ഭാവിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉല്പന്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ
പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു.
ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക:
•
നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷാ ഫ�ോം പൂർണമായി പൂരിപ്പിക്കുകയും നിർബന്ധമായ എല്ലാ രേഖകളും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.
•

യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ ഒരു ബിസിനസ്സ്/ പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിലെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം 15.00 മണിക്കുള്ളിൽ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ,
അതേ ദിവസത്തെ അറ്റ ആസ്തി മൂല്യം ബാധകമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, 15.00 മണിക്കു ശേഷം ആണ് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസത്തെ പ്രഖ്യാപിത
അറ്റ ആസ്തി മൂല്യമായിരിക്കും ബാധകം.

•

വിലാസമ�ോ സമ്പർക്ക വിവരമ�ോ മാറ്റാൻ അപേക്ഷ നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ�ോളിസി സർവീസ് അപേക്ഷാ ഫ�ോം പൂരിപ്പിക്കുകയും വിലാസത്തിന്റെ സാധുവായ
തെളിവിന�ൊപ്പം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക

•

കമ്പനിയുടെ രേഖകളിൽ പ�ോസ്റ്റൽ വിലാസം അപൂർണമ�ോ തെറ്റോ ആണെങ്കിൽ ചെക്ക് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയ�ോ വൈകുകയ�ോ ചെയ്യുന്നതിന് മാക്സ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്
ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കില്ല.

•

നൽകിയ വിവരങ്ങൾ തെറ്റോ അപൂർണമ�ോ ആവുകയ�ോ ബാങ്ക് നിരസിക്കുകയ�ോ ചെയ്തതു കാരണം ഇടപാട് വൈകുകയ�ോ നിങ്ങളുടെ അക്കൌണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ്
ആകാതിരിക്കുകയ�ോ അക്കൌണ്ടിൽ തീരെ എത്താതിരിക്കുകയ�ോ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മാക്സ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നേരിട്ട് ക്രെഡിറ്റ്
ചെയ്യാനാവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാതിരിക്കുകയ�ോ ബാങ്ക് ഇടപാട് നിരസിക്കുകയ�ോ ചെയ്താൽ പേഔട്ട് ചെക്ക് ആയി നൽകും.
പേഔട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ



സറണ്ടർ അപേക്ഷയ്ക്കായി പ�ോളിസി ഉടമ സമർപ്പിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ പ�ോളിസി രേഖ

 സ്വയം അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത സാധുവായ ഫ�ോട്ടോ ഐ ഡി രേഖയുടെ സാധുവായ പകർപ്പ് (ഒറിജിനൽ ബ്രാഞ്ചിലെ സ്ഥിരീകരണത്തിനായി കൈയിൽ വയ്ക്കുക).
 മുൻപ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത പേരും അക്കൌണ്ട് നമ്പരും ഉള്ള ഒറിജിനൽ റദ്ദ് ചെയ്ത ചെക്ക്
 റദ്ദു ചെയ്ത ചെക്കിൽ മുൻപ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത പേരും അക്കൌണ്ട് നമ്പരും ഇല്ലെങ്കിൽ മുൻപ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത പേരും അക്കൌണ്ട് നമ്പരും ഉള്ള പാസ്ബുക്ക് ക�ോപ്പി/ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
(ബാങ്കിലെ പരിശ�ോധനയ്ക്കായി ഒറിജിനൽ കൈവശം വയ്ക്കുക).
 എൻ ആർ ഇ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന് നൽകിയ പ്രീമിയങ്ങളുടെ വിവരം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സമ്പർക്ക വിശദാംശങ്ങളും എൻ ആർ ഇ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും.

നിങ്ങൾക്കറിയാമ�ോ? യുവാവായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ ചെലവ് കൂടുതലാണ് ഒരു പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങാൻ. സറണ്ടർ ചെയ്യരുത്!

നിങ്ങളുടെ പ�ോളിസി രേഖയിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റാനായി ഭാഗിക സറണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വായ്പാ സ�ൌകര്യം
നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും പ�ോളിസി തുടരുകയും ചെയ്യാം.
കുറഞ്ഞ ചാർജുകൾ: യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഉല്പന്നങ്ങളിൽ ചാർജുകൾ
വർഷം കഴിയുന്തോറും ക്രമേണ കുറയുകയും ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന
പ്രീമിയങ്ങളുടെ അനുപാതം വർധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ജീവൻ പരിരക്ഷ: പ�ോളിസി സറണ്ടർ ആകുമ്പോൾ ലൈഫ് കവർ
അവസാനിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഈ ആനുകൂല്യം
ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ വരികയും ചെയ്യുന്നു.

ഉയർന്ന വളർച്ചാ സാധ്യത: ഇക്വിറ്റിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള
സാധ്യത യൂലിപുകൾ നൽകുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടുകൾക്ക്
കൂടുതൽ നന്നായി വളരാൻ അവസരം നൽകുന്നു.

നികുതി ആനുകൂല്യം: 1961-ലെ ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ
വകുപ്പ് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് നികുതി ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും, ഇത്
ഇനിയും ഭേദഗതികൾക്ക് വിധേയമാണ്.
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Max Life Insurance Company Limited
90 എ, സെക്ടർ-18, ഉദ്യോഗ് വിഹാർ, ഗുഡ്ഗാവ്-122015, എക്സ്റ്റൻഷൻ-9699,
േടാൾ ഫ്രീ- 18002005577 ഇമെയിൽ- - claims.support@maxlifeinsurance.com

പ�ോളിസി റദ്ദാക്കൽ ഫ�ോം (സറണ്ടർ ഫ�ോം)
ദയവായി ഫ�ോം ഇംഗ്ലീഷ് വലിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ പൂരിപ്പിക്കുക
അപേക്ഷാ ഫ�ോം
പ�ോളിസി നമ്പർ ………………………………………………..………..

പ�ോളിസിയുടമയുടെ പേര് .…..……….………..…......……………………………..

മ�ൊബൈൽ നമ്പർ.  			

ബദൽ മ�ൊബൈൽ നമ്പർ. 

വിലാസം1 ________________________________________________________________________________________________________________________
വിലാസം 2 _________________________________________________________ ഇമെയിൽ ഐ ഡി _______________________________________________
നഗരം ____________________________________________________സംസ്ഥാനം _____________________________________പിൻ 

    

എൻ ഇ എഫ് ടിക്കായുള്ള ബാങ്ക് വിശദാംശങ്ങൾ
a) അക്കൌണ്ട് ഉടമയുടെ പേര് ………………………………..		

b) ബാങ്കിന്റെ പേര് …………………………………

c) ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് നമ്പർ …………………………………….

d) ഐ എഫ് എസ് സി ക�ോഡ് …………………………………

e) പാൻ നമ്പർ 		

f) ബാങ്ക് വിലാസം ……………………………………

ശ്രദ്ധിക്കുക- അക്കൌണ്ട് നമ്പരും പ�ോളിസി ഉടമയുടെ പേരും ഉള്ള റദ്ദ് ചെയ്ത ഒരു ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ഈ ഫ�ോമിന�ൊപ്പം വയ്ക്കുക
സാധുതയുള്ള പാൻ നൽകുകയാണെങ്കിൽ ആദായനികുതി നിയമത്തിന്റെ 194 ഡി എ വകുപ്പ് പ്രകാരം 2% ടി ഡി എസ് ബാധകമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും കമ്പനിയുടെ പക്കൽ
സാധുതയുള്ള പാൻ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ 20% നിരക്ക് ഈടാക്കും.
പ്രസ്താവന
ഞാൻ മാക്സ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ക�ോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ ___________________________________________ നമ്പരിലെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പ�ോളിസി ഉടമ ആണെന്ന്
ഞാൻ ഇതിനാൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ പ�ോളിസി സ്വമേധയാ സറണ്ടർ ചെയ്യാനും അവസാനിപ്പിക്കാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ സറണ്ടർ അപേക്ഷ ദയവായി
പ്രോസസ് ചെയ്യാനും ബാധകമായ ചാർജുകൾ ഈടാക്കിയ ശേഷം (ഉണ്ടെങ്കിൽ) ബാധകമായ സറണ്ടർ മൂല്യം (ഉണ്ടെങ്കിൽ) നൽകാനും ഞാൻ നിങ്ങള�ോട് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. ഞാൻ
ശ്രീ/ശ്രീമതി ._____________________________________________________, ._____________________________________________________, എന്ന വ്യക്തിയുടെ
മകൻ/ മകൾ/ ഭാര്യ, ._____________________________________________________ വയസ്സ്, ._____________________________________________________
എന്ന സ്ഥലത്തെ താമസക്കാരൻ/കാരി ഈ ഫ�ോമിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യവും ശരിയും ആണെന്ന് ഇതിനാൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ബാധകമായ ചാർജുകൾ കുറവ് ചെയ്ത
ശേഷം പ�ോളിസി ഉപാധികൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമായി ലഭിക്കുന്ന സറണ്ടാർ മൂല്യം സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ ഇതിനാൽ സമ്മതിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന
വിവരങ്ങൾ കൃത്യവും സത്യവും ആണെന്നും ഞാൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഞാൻ തെറ്റായത�ോ ശരിയല്ലാത്തത�ോ ആയ റീഫണ്ട് തുക കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം ഞാൻ
സ്ഥിരീകരിക്കുകയും മാക്സ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് വാക്കു നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
എന്റെ _______________________________________ നമ്പർ പ�ോളിസിയുടെ സറണ്ടർ അപേക്ഷ പ്രോസസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ലൈഫ് കവറും പ�ോളിസി കരാറിൽ
സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇല്ലാതാകും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു.
പ�ോളിസി ഉടമയുടെ ഒപ്പ്: ________________________ തീയതി:  /

 / 

സ്ഥലം: ____________________

ലൈഫ് ഇൻഷുർ ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ന�ോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ലൈഫ് ഇൻഷുർ ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് പ്രായപൂർത്തി ആയെങ്കിൽ മാത്രം)
ഞാൻ, ____________________________ ; മേൽപ്പറഞ്ഞ പ�ോളിസിയിൽ ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പേഔട്ട് സാധുവാം രീതിയിൽ നൽകിയതായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, ഭാവിയിലെ
ഒരു ക്ലെയിമിനും മാക്സ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിനെ ഉത്തരവാദി ആക്കുകയുമില്ല.
ഇൻഷുർ ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ഒപ്പ് ____________________ തീയതി:

 /  / 

സ്ഥലം ____________________

ബ്രാഞ്ചിൽ നിർബന്ധമായ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്

 മുകളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ നിർബന്ധ രേഖകളും ശേഖരിക്കും
 എല്ലാ ക�ോപ്പികളും പ�ോളിസി ഉടമ സ്വയം അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യണം
 എല്ലാ രേഖകളുടെയും ഒറിജിനൽ മാക്സ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാണുകയും പരിശ�ോധിക്കുകയും ചെയ്യും.
 സറണ്ടർ അപേക്ഷ       തീയതി രാവിലെ/ വൈകീട്ട് ……………… മണിക്ക് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു
പ�ോളിസി നിലനിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി: ഉവ്വ്/ ഇല്ല	
ഉപഭ�ോക്താവിനുള്ള പേഔട്ട്:

1) എൻ ഇ എഫ് ടി



ജി ഒ മുദ്ര

സറണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം _____________________
2) ചെക്ക്



സ്വീകരിച്ചതായുള്ള രസീത്
മാക്സ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിനെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഇൻഷുറൻസ് പങ്കാളി ആയി തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. സമീപ ഭാവിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉല്പന്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ
വീണ്ടും പരിഗണിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിച്ച് 10 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.
നിങ്ങളുടെ പ�ോളിസി സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും വ്യക്തതയ�ോ സഹായമ�ോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദയവായി 1800 200 5577 എന്ന നമ്പരിൽ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ 5424243ൽ എസ് എം എസ് ചെയ്യുക.
ജി ഒ മുദ്ര
ഉപഭ�ോക്താവിനു നൽകുന്ന രസീത്
പ�ോളിസി നമ്പർ _________________________________________ (ബ�ോക്സ് ഇടുക)
സ്വീകരിച്ചത്________________________________________സ്വീകരിച്ച തീയതിയും ദിവസവും______________________
മാക്സ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ക�ോ ലിമിറ്റഡ്, മൂന്നാം നില, ഓപ്പറേഷൻ സെന്റർ, 90.എ, ഉദ്യോഗ് വിഹാർ, സെക്ടർ-18, ഗുഡ്ഗാവ്-122015, രെജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഫീസ്: മാക്സ്
ഹ�ൌസ് മൂന്നാം നില, 1, ഡ�ോക്ടർ ഝാ മാർഗ്, ഓഖ്ല, ന്യൂ ദൽഹി- 110020, ഇന്ത്യ. സമ്പർക്ക വിവരങ്ങൾ: ഇ-മെയിൽ: ഞങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുക: www.maxlifeinsurance.com
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