नवीन मालकाचा
फोटो इथे चिपकवा

मालकीहक्क बदलणे

( जर वार्षिक
प्रिमियम >10000
असेल तर अनिवार्य
आहे)

विमा क्रमांक

मी/आम्ही_________________________________________________________ (विमाधारकाचे नाव), मॅक्स लाईफ इं श्योरं स कं पनीच्या माझ्या
विम्याचा मालकीहक्क बदलण्याची इच्छा करत/करतो आहे.
श्री/कु मारी/सौ. __________________________________________________________________________________________च्या नावे
मालकीहक्क बदलण्याचे कारण आहे ______________________________________________________________________________
नवीन मालकाचे विमेदाराशी असलेले नाते _____________________________________________________________________________
पॉलीसीच्या नवीन नामनिर्देशित व्यक्तीचे नाव: __________________________________________________________________________
(नवीन मालक आणि विमेदार एकच असल्यास भरावे)
नामनिर्देशित व्यक्तीचे विमाधारकाशी असलेले नाते ______________________________________________________________________
नामनिर्देशित व्यक्तीची जन्मतारीख(दिवस/महिना/वर्ष)

/

/

नियुक्त व्यक्तीचे नाव (नामनिर्देशित व्यक्ती अल्पवयीन असल्यास): ____________________________________________________________
नियुक्त व्यक्तीचे नामनिर्देशित व्यक्तीसोबत असलेले नाते ____________________________________________________________________
नवीन विमाधारकाचा व्यक्तीगत तपशील
वर्तमान रहिवासाचा पत्ता: ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
शहर: ……………………………………………… राज्य:..............………................................पिनकोड:
दूरध्वनी क्रमांक:

-

मोबाईल क्रमांक:
ई-मेल आयडी : _____________________________________________________________________________________________
जन्मतारीख(दिवस/महिना/वर्ष):

/

/

वडिलांचे नाव/पतीचे नाव: ____________________________________________________________________________________
लिंग: पुरुष	
शिक्षण:

स्त्री
निरक्षर

वैवाहिक स्थिती:
राष्ट्रीयता :

		
प्राथमिक शाळा

अविवाहित
भारतीय	

धूम्रपान करणारा :
उच्च माध्यमिक शाळा

विवाहित
विदेशी नागरिक

होय
पदवीधर

विधवा(विधूर)
अनिवासी भारतीय

नाही 		
पदव्युत्तर

व्यावसायिक

घटस्फोटित
भारतीय मुळ असलेला व्यक्ती

व्यवसाय ___________________________________________ कामाचे नाव_____________________________________________
कं पनीचे नाव______________________________________ व्यवसाय/उद्योगाचा प्रकार _____________________________________
कामाचे खरे स्वरुप__________________________________ वार्षिक उत्पन्न ` ______________________________________प्रती वर्ष
रकमेचे स्त्रोत___________________________ पॅन नंबर/पॅन नंबर नसल्यास तसा जाहिरनामा
नवीन मालक/आदाता एक राजकिय क्षेत्रातील व्यक्ती आहे का*? होय

/ नाही

(कृ पया खूण करा).

*राजकारणातील व्यक्ती(पीइपी)या अशा व्यक्ती असतात ज्यांना प्रमुख सार्वजनीक कामांची जबाबदारी दिलेली आहे उदा. कें द्र/राज्य सरकारचे प्रमुख/
मंत्री, वरिष्ठ राजकारणी, वरिष्ठ सरकारी/न्यायिक/सैनिकी अधिकारी, सरकारी मालकीच्या संस्थांचे वरिष्ठ कार्यकारी, महत्वाच्या राजकिय पक्षांचे
अधिकारी आणि वरिल व्यक्तींचे जवळचे नातलग (पति किं वा पत्नी, मुले, आईवडील, भावंड,े सासू-सासरे ).
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मालकीहक्क बदलणे
नवीन विमाधारकाद्वारे अनिवार्य प्रश्नांची उत्तरे देणे आवश्यक आहे
तुमच्याकडे मॅक्स लाईफ इं श्योरं सचा विमा आहे किं वा तुम्ही कधी त्यासाठी अर्ज के ला होता का?

होय

नाही

जर हो, तर विमा/प्रस्ताव क्रमांक द्या :
मी मॅक्स लाईफ इं श्योरं सला सर्व माहितीचे आदानप्रदान ई-मेल द्वारे करण्याचा अधिकार दिला आहे

होय

नाही

बँक खात्याचा तपशील
a)बँक खाता क्रमांक
b)बँक आणि शाखेचे ___________________________________________________________________________________________
c) आयएफएससी कोड
टिप: कृ पया खाते क्रमांक आणि विमाधारकाचे नाव असलेले रद्द के लेला चेक जोडा किं वा बँक पासबुकची प्रत जोडा
मी प्रथम श्रेणीचा कायदेशीर वारस आहे(के वळ विमाधारकाचा मृत्यु झाला असल्यास)
मी याद्वारे विम्याची मालकी.…………………….वर
उल्लेख के ल्याप्रमाणे नवीन विमाधारकाकडे स्थानांतरित
करते/करतो आहे.
पुर्वीच्या विमाधारक/अधिकृ त स्वक्षरीकर्त्याची सही(कं पनी
किं वा बँक असल्यास शिक्क्यासह)
दिनांक:

/

/

होय

नाही

मी याद्वारे विम्याचा मालक होण्यासाठी संमती देतो आणि प्रपोजल फॉर्मच्या
जाहीरनाम्यासोबत विम्याच्या सर्व अटी आणि नियमांचे पालन करण्याचे मान्य करतो.
मला हे समजते की कं पनी वर जाहीर के ल्याप्रमाणे प्रकट के लेल्या उद्देशासाठी माहितीचा
उपयोग वापर करु शकते किं वा प्रकट करु शकते. मी विद्यमान विमाधारकाकडू न मूळ
विमा बाँड प्राप्त झाला असल्याची पावती देतो
…………………………………………………………………
नवीन मालकाची स्वाक्षरी/अधिकृ त स्वक्षरीकर्ता (कं पनी किं वा बँक असल्यास
शिक्क्यासह)

स्थळ: _____________________________
दिनांक:

/

/

स्थळ: _____________________________
साक्षीदाराचा तपशील:
साक्षीदार स्वाक्षरी (1)				

साक्षीदार स्वाक्षरी (2)

नाव:

________________________________

नाव:

_______________________________

पत्ता:

________________________________ 		

पत्ता:

_______________________________

________________________________ 			

_______________________________

विनंतीसोबत जोडलेले दस्तावेजमूळ विमा पॅक
	स्वयं साक्षांकित छायाचित्रासहित ओळखपत्र(व्यक्तिगत)/ओळखपत्र(व्यक्तिगताहून इतर) ची प्रत- प्रिमियम रक्कमेवर अवलंबून नाही
	स्वयं साक्षांकित रहिवासी प्रमाणपत्राची प्रत(वार्षिक प्रिमियम >रु.10,000 असल्यास)
नवीन मालकाचे जन्मतारखेच्या प्रमाण पत्राची प्रत(विमेदाराऐवजी इतर व्यक्तीकडे मालकीहक्क बदलला असल्यास)
	स्वयं अधिप्राप्त उत्पन्न दस्तावेज(जर वार्षिक प्रिमियम >= `1, 00,000 आहे)
पॅन कार्डची स्वयं साक्षांकित प्रत/ पॅन नंबर नसल्यास तसा जाहिरनामा
मृत्युचे प्रमाणपत्र(विमाधारकाच्या मृत्युमुळे मालकीहक्क बदलल्यास)
के वायसी(तुमच्या ग्राहकास जाणा) प्रकटीकरण प्रारुप(जर अभिहस्तांकिती व्यक्तीगताऐवजी इतर असेल उदा. ट्रस्ट, पार्टनरशीप/प्राइवेट लिमिटेड)
रु.100/- मूल्याच्या स्टँप पेपरवर नोटराइज प्रतिज्ञापत्र(नियोक्ता कर्मचारी मामल्याच्या बाबतीत जोडपत्र 1 चा संदर्भ घ्या)
नवीन मालक विमेदार व्यक्तीऐवजी इतर कोणी असल्यास विमाधारकाच्या मृत्युच्या बाबतीत नोटराइज प्रतिज्ञापत्र(राज्याप्रमाणे स्टँपचे मूल्य)
क्षतिपूरण बाँड
	सक्षम न्यायालयाद्वारे उत्तराधिकार प्रमाणपत्र(विमाधारकाचा मृत्यु झाला असल्यास)
टिप: सर्व आवश्यक दस्तावेजांसोबत पूर्ण भरलेला आणि हस्ताक्षर के लेला फॉर्म सादर के ल्यावरच मालकी हक्क बदलण्यासंबंधीची विनंती पूर्ण असल्याचे
समजले जाईल.
D/201411/Mar/V1/CM2

