Max Life Insurance Company Limited
90 ए, सेक्टर-18, उद्योग विहार, गुरगाव-122015
टोल मूक्त-18002005577 इ-मेल: claims.support@maxlifeinsurance.com

विमा रद्द करण्यासाठीचा अर्ज (सरें डर फॉर्म)
कृ पया फॉर्म मोठ्या ठळक अक्षरांमध्ये भरा
तुम्ही तुमचा विमा रद्द करण्याद्वारे काय गमावता आहात हे तुम्हाला माहिती आहे का
• तुमचे जीवन संरक्षण
•

तुमचे रायडर लाभ

•

तुमच्या नियोजनबद्ध गुंतवणुकीवरील दीर्घकालीन परतावा कमावण्याची संधी

तुमची योजना किं वा आमच्या सेवा याबाबत समजुन घेण्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही सहाय्याची गरज असल्यास, त्याबद्दल अधिक जाणण्यासाठी तुम्ही 1800 200 5577 वर
आम्हाला फोन करु शकता किं वा 5424243 वर "RET" असा एसएमएस पाठवू शकता किं वा तुमच्या एजंट सल्लागाराशी संपर्क करु शकता.
विमा सरें डर करण्याचे कारण







वित्तीय कारणे(तत्काल निधीची आवश्यकता, मालमत्तेची खरे दी इ.)
असमाधानकारक परतावा
असमाधानकारक सेवा
नवीन प्लॅन विकत घेत आहात
इतर, कृ पया स्पष्ट करा .………......................................................................

तुम्ही विमा सरें डर करण्याचा निर्णय घेण्याआधी कोणाचा सल्ला घेतला होता का?
एजंट 	मित्र 

नातेवाईक



इतर (कृ पया स्पष्ट करा) __________________________

आम्हाला तुमच्या निर्णयाबाबत खेद आहे आणि तुम्ही हा अर्ज देण्यापूर्वी तुमचा विमा चालू ठे वला असता तर तुम्हाला मिळणाऱ्या सर्व लाभांचे मुल्यांकन तुम्ही के ले असेल अशी आम्ही
आशा करतो. तुमचा पसंतीचा विमा साथीदार म्हणून मॅक्स लाईफ इं श्योरं सची निवड करण्याबाबत तुमचे धन्यवाद आणि नजीकच्या भविष्यात तुम्ही आमची उत्पादने घेण्याचा विचार
कराल अशी आम्ही आशा करतो.
कृ पया नोंद घ्या:
•

विनंती अर्ज पूर्ण भरला असेल आणि सर्व अनिवार्य दस्तावेज सादर के ले असतील तर तुमची विनंती प्रक्रिया चालू होईल.

•

युनिट लिंक उत्पादनांसाठी जर अर्ज व्यवसाय/कामाच्या दिवसात भारतीय प्रमाणित वेळेनुसार दुपारी 3.00 वाजेपर्यत प्राप्त झाल्यास, त्याच दिवसी एनएवी लागू होईल.
तथापि, अर्ज दुपारी 3.00 च्या नंतर प्राप्त झाल्यास दुसऱ्या दिवशी जाहीर के लेला एनएवी लागू होईल

•

पत्त्यामध्ये बदल झाला असल्यास किं वा संपर्क तपशील बदलाच्या विनंतीच्या बाबतीत, कृ पया वेगळा विमापॉलिसी सेवा विनंती अर्ज भरा आणि वैध राहत्या पत्त्याचा
पुराव्यासोबत सुपर्द
ू करा.

•

कं पनीच्या रे कॉर्डमध्ये पत्रव्यवहाराचा पत्ता अपूर्ण/चूकीचा असल्यास चेक मिळण्यास उशीर झाल्यास किं वा चेक प्राप्त न झाल्यास त्यासाठी मॅक्स लाईफ इं श्योरं स कं पनी
जबाबदार राहणार नाही.

•

अपूर्ण/चूकीची माहिती देणे किं वा तुमच्या बँकद्वारे नाकारणे यासारख्या सर्व कारणांमुळे तुमच्या खात्यात पैसे जमा न झाल्यास किं वा त्यास उशीर झाल्यास किं वा पूर्तता न
झाल्यास त्यासाठी मॅक्स लाईफ इं श्योरं स जबाबदार राहणार नाही. थेट जमा करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती प्राप्त न झाल्यास किं वा बँकेद्वारे व्यवहार नाकारला गेल्यास
पैशांचे भुगतान चेकद्वारे के ले जाईल.

पैशांचे भुगतान प्रक्रियित करण्यासाठी आवश्यक असलेले अनिवार्य दस्तावेज


सरें डर विनंतीसाठी विमाधारकाद्वारे मूळ विमा दस्तावेज सादर के ले जावेत.



ओळखपत्राची स्वयं-साक्षांकित वैध प्रत(शाखेत पडताळणीसाठी मुळ दस्तावेज घेऊन जा).



पूर्व-मुद्रित नाव आणि खाता क्रमांक असलेला रद्द के लेला मुळ चेक

 रद्द के लेल्या चेकवर पूर्व-मुद्रित नाव आणि खाता क्रमांक नसल्यास पूर्व-मुद्रित नाव व खाते क्रमांक असलेल्या खातेपुस्तिके ची प्रत/ बँक स्टेटमेंट (शाखेत पडताळणीसाठी मुळ दस्तावेज
	घेऊन जा).
 वर्तमान संपर्क तपशील व एनआरइ खात्यातून दिलेला कोणताही विमाहप्ता दाखविणारे एनआरइ बँक स्टेटमेंट.
तुम्ही जाणता का? नवीन विमा खरे दी करणे हे तरुण वयात खरे दी के लेल्या विम्यापेक्षा महाग असते. सरें डर करु नका!
तुमच्या विमापॉलिसी दस्तावेजाच्या शर्तींनुसार तुम्ही तुमच्या गरजा भागविण्यासाठी आणि तुमचा विमा चालू ठे वण्यासाठी आंशिक सरें डर किं वा
कर्ज सुविधेची निवड सुद्धा करु शकता.
कमी आकारणी: युनिट लिंक उत्पादनांमध्ये, काही वर्षानंतर शुल्के
हळू हळू कमी होत जातात ज्यामुळे तुमच्या विमाहप्त्याचा उच्चतम भाग
निधिमध्ये गुंतविला जातो.
विमा संरक्षण: एकदा विमापॉलिसी सरें डर के ला की विमा संरक्षण बंद
होते अशाप्रकारे जेव्हा तुम्हाला त्याची वास्तविक गरज असते तेव्हा तुम्ही
त्यापासून वंचित राहता.

उच्च वाढीची संभावना: युलिप्स तुम्हाला इक्विटीत गुंतवणुक
करण्याचा पर्याय देतो, ज्याने तुमच्या निधीची उच्च वाढ
होण्याची शक्यता उपलब्ध होते.
कर लाभ: आयकर कायदा 1961 च्या कलमांतर्गत पुढील कोणत्याही
सुधाराच्या आधीन, तुम्ही करलाभ मिळवू शकता.
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Max Life Insurance Company Limited
90 ए, सेक्टर-18, उद्योग विहार, गुरगाव-122015
टोल मूक्त-18002005577 इ-मेल: claims.support@maxlifeinsurance.com

विमा रद्द करण्यासाठीचा अर्ज (सरें डर फॉर्म)
कृ पया फॉर्म मोठ्या ठळक अक्षरांमध्ये भरा
विनंती अर्जाचा फॉर्म
विमा क्रमांक ………………………………………………..………..

विमाधारकाचे नाव ….....…..……….………..…......……………………………..

मोबाईल क्रमांक

पर्यायी मोबाईल क्रमांक

 			



पत्ता1 __________________________________________________________________________________________________________________________
पत्ता 2 ______________________________________________________________ ई-मेल आयडी __________________________________________________
शहर _______________________________________________________राज्य ______________________________________पीनकोड 

    

एनइएफटीसाठी बँकेचा तपशील
a) खाता धारकाचे नाव ………………………………..		

b) बँकेचे नाव …………………………………

c) बँक खाता क्रमांक. …………………………………….

d) आयएफएससी कोड …………………………………

e) पॅन क्रमांक

		

f) बँकेचा पत्ता ……………………………………

नोंद घ्या - या अर्जासोबत खाता क्रमांक आणि विमाधारकाचे नाव असलेला रद्द के लेला चेक जोडा किं वा बँकेच्या खातेपुस्तिके ची प्रत जोडा.
अस्वीकरण: वैध पॅनकार्ड दिले असल्यास आयकर कायद्याच्या कलम 194डीए च्या तरतूदींनुसार 2% दराने टीडीएस लागू होईल, तथापि वैध पॅनकार्ड उपलब्ध नसल्यास 20% दराने
टीडीएसची आकारणी कं पनीकडू न के ली जाईल.
घोषणा
मी याद्वारे सादर करतो/ते की मी मॅक्स लाईफ इं श्योरं स कं पनी लिमिटेडच्या विमा क्रमांक _____________________________________ चा विमाधारक आहे. मला स्वेच्छेने
वरील विमापॉलिसी सरें डर आणि रहित करायचा आहे. कृ पया माझी विमा सरें डर करण्याची विनंती प्रक्रियित करण्याची आणि लागू शुल्काचे (असल्यास) समायोजन के ल्यानंतर
लागू सरें डर रक्कमेचे(असल्यास) भुगतान करण्याची मी तुम्हाला विनंती करतो/ते. मी श्री./कु ./श्रीमती. _____________________________________________________
________________________ चा/ची मुलगा/, मुलगी/, पत्नी आहे वय____________आहे_______________________________चा रहिवासी आहे, इथे घोषणा करतो/ते आणि
पुष्टी करतो/ते की या अर्जात दिलेली तपशीलवार माहिती बरोबर आणि अचूक आहे. मी याद्वारे विमा अटी व नियमांच्या अंतर्गत लागू शुल्कांची वजावट के ल्यावर देय सरें डर मूल्याची रक्कम
प्राप्त झाल्याबाबत माझी मंजुरी देतो/ते. पुढे, मी पुष्टी करतो/ते की माझ्याद्वारे इथे दिलेली माहिती खरी आणि बरोबर आहे. कोणताही चूकीचा आणि अनैतिक परतावा मिळविल्यास मी
मॅक्स लाईफ इं श्योरं सची क्षतिपूर्ती करण्याची पुष्टी करतो/ते.
माझा विमापॉलिसी क्रमांक_______________________________________ करिता विमापॉलिसी सरें डर करण्याची माझी विनंती प्रक्रियित झाल्यानंतर विम्यात उल्लेख के लेल्या
इतर लाभांसह ___ साठी माझे विमा संरक्षण बंद होईल हे मी जाणतो/जाणते.
पॉलिसीधारक के हस्ताक्षरः ________________________ दिनांक :  /

 / 

स्थळ ____________________

विमेदाराकडू न ना हरकत प्रमाणपत्र (के वळ जर विमेदार वयस्क झाला असल्यास लागू)
मी, ______________________________; याद्वारे वरील विमापॉलिसीच्या बाबतीत विनंती के लेल्या रक्कमेचे वैध भुगतान के ल्याची आणि भविष्यातील कु ठल्याही दाव्यासाठी मॅक्स
लाईफ इं श्योरं स कं पनीला जबाबदार धरणार नाही याची पुष्टी करतो/ते.
विमेदाराची सही : ____________________ दिनांक:  /

 / 

स्थळ ____________________

शाखा अनिवार्य तपासणी यादी







वर सूचिबद्ध के लेले सर्व अनिवार्य दस्तावेज संग्रहित आहेत

कार्यालयाचा शिक्का

सर्व प्रती विमाधारकाद्वारे स्वयं-साक्षांकित आहेत
सर्व दस्तावेज मूळ आहेत आणि मॅक्स लाईफ इं श्योरं स व्यक्तींद्वारे पाहिलेले आणि पडताळणी के ले गेले आहे
सरें डर करण्याची विनंती 

    

सकाळी/ संध्या या वेळेवर प्राप्त झाली 

टिकवुन ठे वण्यासाठी प्रयत्न के ले- होय/ नाही_____________________ विमा सरें डर करण्याचे कारण _____________________
ग्राहकाला पैशांचे भुगतान करा:

1) एनइएफटी



2) चेक



पोचपावती
तुमचा पसंतीचा विमा साथीदार म्हणून मॅक्स लाईफ इं श्योरं सची निवड करण्याबाबत आमच्याकडू न धन्यवाद आणि नजिकच्या भविष्यात तुम्ही आमची उत्पादने घेण्याचा विचार कराल
अशी आम्ही आशा करतो. आम्हाला तुमच्या निर्णयाबाबत खेद आहे आणि तुम्ही हा अर्ज देण्यापूर्वी तुमचा विमा चालू ठे वला असता तर तुम्हाला मिळणाऱ्या सर्व लाभांचे मुल्यांकन तुम्ही
के ले असेल अशी आम्ही आशा करतो. आमच्या शाखा कार्यालयात तुमची विनंती सादर के ल्यानंतर ती10 दिवसांमध्ये प्रक्रियित के ली जाईल. तुमच्या विम्याच्या संदर्भात तुम्हाला कोणत्याही
स्पष्टीकरणाची किं वा साहाय्याची गरज असल्यास, कृ पया 1800 200 5577 वर फोन करा किं वा 5424243 वर 'RET' असा एसएमएस करा.
कार्यालयाचा शिक्का
ग्राहक पोच पावती
विमा क्रमांक _____________________________________________________________________________(चौकटी टाका)
				 द्वारे प्राप्त झाले. प्राप्त होण्याची तारीख व वेळ 			
मॅक्स लाईफ इं श्योरं स कं पनी लिमिटेड, .3 रा मजला, ऑपरे शन सेंटर, 90. ए, उद्योग विहार, सेक्टर-18, गुरगाव-122015, नोंदणीकृ त कार्यालय: मॅक्स हाऊस 3 रा मजला, 1 डॉ. झा
मार्ग, ओखला, नवी दिल्ली-110020, इं डिया संपर्क तपशील: ई-मेल: service.helpdesk@maxlifeinsurance.com; आम्हाला भेट द्या www.maxlifeinsurance.com
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