ପଲିସୀ ହସ୍ତାନ୍ତରୀକରଣ

ସମର୍ପଣଗ୍ରାହୀଙ୍କ
ଫଟ�ୋଗ୍ରାଫ୍ ଏଠାରେ
ଲଗାଯିବ
(ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଯଦି
ବାର୍ଷିକ
ପ୍ରି ମିୟମ>10000)

ପଲିସୀ ନଂ.

ମୁଁ/ଆମ୍ଭେ __________________________________________ (ପଲିସୀଧାରକଙ୍କ ନାମ), ଏତଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ
କମ୍ପାନୀ ଲିଃ. ତରଫରୁ ଜାରି ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସୀ ଯାହାର ଧାରକ ସଂଖ୍ୟା _________________________________________, କୁ
____________________________________________ ଙ୍କ ନାମରେ (ସମ୍ପତ୍ତିଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ନାମ) ମ�ୋର/ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର,
ସାଧାରଣ ଅଂଶ ଏବଂ ଲାଭଗୁଡ଼କ
ି ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁ ଯାୟୀ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ. ଆଗକୁ , ପଲିସୀର ପ୍ରି ମିୟମ୍
ପ୍ରଦାନ କରିବେ _____________________________________________________________________________
ହସ୍ତାନ୍ତରୀକରଣର କାରଣ ହେଉଛି ________________________________________________________________
ସମ୍ପତ୍ତିଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ସହିତ ହସ୍ତାନ୍ତରକାରୀଙ୍କ ସଂପର୍କ (ଯଦି ଏକକ ହସ୍ତାନ୍ତରୀକରଣ ହ�ୋଇଥାଏ) _________________________________
ସମ୍ପତ୍ତିଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ
ସମ୍ପତ୍ତିଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ନାମ/ /ସଂପର୍କକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ(ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତିଗ୍ରହୀତା ଏକ କମ୍ପାନୀ ଅଟନ୍ତି) _______________________________
_______________________________________________________________________________________
ସମ୍ପତ୍ତିଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଠିକଣା / ସଂପର୍କକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠିକଣା (ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତିଗ୍ରହୀତା ଏକ କମ୍ପାନୀ ଅଟନ୍ତି) ____________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ସହର: …………………………………………………… ରାଜ୍ୟ:............……………………….….......................ପିନ୍ କ�ୋଡ୍:
ସମ୍ପତ୍ତିଗ୍ରହୀତାଙ୍କ/ସଂପର୍କକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଟେଲିଫ�ୋନ୍ :
(ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତିଗ୍ରହୀତା ଏକ କମ୍ପାନୀ ଅଟନ୍ତି)
ମ�ୋବାଇଲ ନମ୍ବର:
ଇମେଲ୍ ଆଇଡି : ____________________________________________________________________________
ଜନ୍ମ ତାରିଖ (ଦିନ/ମାସ/ବର୍ଷ)
ଲିଙ୍ଗ: ପୁରୁଷ

/

/

ମହିଳା

ଧୂମପାନକାରୀ:

ହଁ

ନା 		

ପିତାଙ୍କ ନାମ: ______________________________________________________________________________
ଶିକ୍ଷା:

ନିରକ୍ଷର

ବ�ୈବାହିକ ସ୍ଥିତ:ି
ଜାତୀୟତା:

ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଅବିବାହିତ

ଭାରତୀୟ

ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ବିବାହିତ
ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ

ବିଧବା

ସ୍ନାତକ

ସ୍ନାତକ�ୋତ୍ତର

ପେଶାଧାରୀ

ଛାଡ଼ପତ୍ରପ୍ରାପ୍ତ
ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ

ମୂଳ ଭାରତୀୟ

ସମ୍ପତ୍ତିଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ବୃ ତ୍ତି ________________________________ ବୃ ତ୍ତି ଶୀର୍ଷକ__________________________________
କମ୍ପାନୀର ନାମ_______________________________________ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରକାର __________________________
କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୃ ତ ସ୍ୱରୂପ _______________________________ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ___________________________ବର୍ଷ ପ୍ରତି
ପାଣ୍ଠିର ଉତ୍ସ_____________________________ ପାନ୍ ନଂ/ପାନ୍ ସ୍ଥାନରେ ଘ�ୋଷଣା
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ପଲିସୀ ହସ୍ତାନ୍ତରୀକରଣ
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପରିଛେଦ: ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼କ
ି ଶୂନ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଏହି ଫର୍ମଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ. (ସମ୍ପତ୍ତିଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରାଯିବ)
ବ�ୋନସ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ * - କ) ନଗଦ ରାଶି

ଖ) ସମାଦତ୍ତ ସମଷ୍ଟି 		

ଗ) ପ୍ରି ମିୟମ୍ ଅଫ୍ସେଟ୍

*(ସମମୂଲ୍ୟ ଅଣ -ଲିଙ୍କଡ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼କ
ି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଲ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ଏହା ULIP, ଆବଧିକ ଓ ଅଣ ଭାଗିଦାରୀ ପ୍ଲାନଗୁଡ଼କ
ି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁ ହେଁ)

ସମ୍ପତ୍ତିଗ୍ରହୀତା/ପଲିସୀଧାରକ/ପ୍ରାପକ ଜଣେ ରାଜନ�ୈତକ
ି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି କି *? ହଁ

/ ନା

(ଦୟାକରି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଲଗାନ୍ତୁ ).

*ରାଜନ�ୈତକ
ି ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି(PEP) ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିବଶେଷ
ି
ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୁଖ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ୍ୟସ୍ତ, ଉଦାହରଣ ହେଡ୍ସ/ କେନ୍ଦ୍ର/
ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ, ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା, ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ/ବିଚାରବିଭାଗ, ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ, ସରକାରୀ ନିଗମଗୁଡ଼କ
ି ର ବରିଷ୍ଠ ନିର୍ବାହୀ
ଅଧିକାରୀ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନ�ୈତକ
ି ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଉପର�ୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତତ୍କାଳିକ ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟ (ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାଛୁ ଆ,
ଅଭିଭାବକ, ଏକାଧିକ ସନ୍ତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି, ଶାଶୁଘର କିମ୍ବା ବାପଘର ଲ�ୋକେ).
ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ : ଯଦି ପଲିସୀଧାରକ ଗ�ୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରାଧିକୃ ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ
ମୁଁ ଏତଦ୍ୱାରା ଉପର�ୋକ୍ତ ସୂଚତ
ି ହେବା ପ୍ରକାରେ
ପଲିସୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ପତ୍ତିଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ
ସମର୍ପଣ କରୁଛି.

……………………..........................….
ହସ୍ତାନ୍ତରକାରୀ/ପ୍ରାଧିକୃ ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ
(କମ୍ପାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମ�ୋହର)
ତାରିଖ:

/

/

ସ୍ଥାନ: ________________________

ମୁଁ ଏତଦ୍ୱାରା ପଲିସୀର ଗ୍ରହୀତା ହେବା ପାଇଁ ସହମତ ଏବଂ ପଲିସୀର ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଓ
ନିୟମାବଳୀ ତଥା ପ୍ରସ୍ତାବକ ଫର୍ମର ଘ�ୋଷଣା ଏବଂ ହସ୍ତାନ୍ତରୀକରଣ ଫର୍ମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ
ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଟେ. ମୁଁ ବୁ ଝଅ
ି ଛି ଯେ ଉପର�ୋକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ କମ୍ପାନୀ
ଏହାର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଅନୁ ଯାୟୀ ବ୍ୟବହାର କରିବ କିମ୍ବା ସୂଚନାକୁ ବିନମ
ି ୟ କରି ପାରିବ.
ବିଦ୍ୟମାନ ପଲିସୀଧାରକଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଅରିଜନ
ି ାଲ ପଲିସୀ ବଣ୍ଡ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର
କରୁଛି.
ହସ୍ତାନ୍ତରକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ବ�ୋନସ୍ ପେଆଉଟ୍ ବିଷୟ ମୁଁ ବୁ ଝଅ
ି ଛି ଏବଂ ଏ ନେଇ ସହମତ
ଅଟେ, ଯଦି ହସ୍ତାନ୍ତରକାରୀ ପଲିସୀ ଅଧୀନରେ ପ୍ରି ମିୟମ୍ ପ�ୈଠ କରିବା ଜାରି ରଖନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ
ଉପର�ୋକ୍ତ ପ୍ରି ମିୟମ୍ ଅଫସେଟ୍/କ୍ୟାସ ବ�ୋନସ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିଥାଏ.
………………………………..........................….
ସମ୍ପତ୍ତିଗ୍ରହୀତା/ପ୍ରାଧିକୃ ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ (କମ୍ପାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ
ମ�ୋହର)
ତାରିଖ:
/
/
ସ୍ଥାନ: _____________________________

ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବିବରଣୀ:
ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ (1)				
ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ (2)
ନାମ: ________________________________
ନାମ: _______________________________
ଠିକଣା: ________________________________ 		
ଠିକଣା: _______________________________
________________________________ 			
_______________________________
ଆବେଦନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଅରିଜନ
ି ାଲ ପଲିସୀ ପ୍ୟାକ୍
ସହିମ�ୋହରଯୁକ୍ତ ଆୟ ଦସ୍ତାବିଜ୍ (ଯଦି ବାର୍ଷିକ ପ୍ରି ମିୟମ୍ >= `1, 00,000)
ଫଟ�ୋ ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରମାଣର ସହିମ�ୋହର ନକଲ (ବ୍ୟକ୍ତିଗତ)/ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ (ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟତୀତ)- ପ୍ରି ମିୟମ୍ ରାଶି ନିର୍ବିଶେଷରେ
ପାନ୍ କାର୍ଡ/ପାନ୍ କାର୍ଡ ଘ�ୋଷଣାର ସହିମ�ୋହର ନକଲ.
ଠିକଣା ପ୍ରମାଣର ସହିମ�ୋହର ନକଲ (ଯଦି ବାର୍ଷିକ ପ୍ରି ମିୟମ୍ >= ` 10,000)
କେୱାଇସି ଡିସକ୍ଲୋଜର ଫର୍ମାଟ୍ (ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତିଗ୍ରହୀତା ବ୍ୟକ୍ତିବଶେଷ
ି
ନୁ ହଁନ୍ତି ଯଥା ଟ୍ରଷ୍ଟ, ପାର୍ଟନରଶିପ୍/ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିଃ.)
ଟିପ୍ପଣୀ: ହସ୍ତାନ୍ତରୀକରଣ ଅନୁ ର�ୋଧକୁ ସେତେବେଳେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବ�ୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ଯେତେବେଳେକି ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୂରଣ ହ�ୋଇଥିବ
ଏବଂ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଫର୍ମ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ସହିତ ଦାଖଲ ହ�ୋଇଥିବ.
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