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ପରିପକ୍ୱିତା ଦାବି ଆବେଦନ ଫର୍ମ-M
•
•
•

ପଲିସି ପରିପକ୍ୱତା ଲାଭଗୁଡ଼କ
ି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଇନତଃ ହକଦାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଯିବ
ଦୟାକରି ଏହି ଫର୍ମକୁ ନିକଟତମ ମ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଅଫି ସ କିମ୍ବା
ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଠିକଣାରେ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ .
ପଲିସିଧାରକଙ୍କ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ନମ୍ବର: ଆବାସ (ଏସଟିଡି କ�ୋଡ୍) :

ପଲିସି ନମ୍ବର(ଗୁଡ଼କ
ି ):

ମ�ୋବାଇଲ ନମ୍ବର:
ଏହି ଫର୍ମ ସହିତ ଦାଖଲ ହେବାକୁ ଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ୍
•
•
•

ମୂଳ ପଲିସି ଦସ୍ତାବିଜ୍-		
ଏହି ଫର୍ମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ,
ଯଦି ଡାକ ଠିକଣା ବଦଳି ଯାଇଛି-ଦୟାକରି ଠିକଣା ପ୍ରମାଣ ସଂଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ
ଆକାଉଣ୍ଟ ନ ମ୍ବର ଓ ପଲିସଧ
ି ାରକଙ୍କ ନାମ ଥିବା ବାତିଲ ଚେକ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁ କ୍ କପି

ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ହଜି ଯାଇଛି/ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ.

I. ପଲିସଧ
ି ାରକଙ୍କ ବିଷୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ-ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
କ) ପଲିସିଧାରକଙ୍କ ନାମ …………………………………………………………………………………………………….……………
ଖ) ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………….………………………
…………………………………… ରାଜ୍ୟ …………………………………………………… ପିନ୍ କ�ୋଡ୍
II. ପଲିସଧ
ି ାରକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ-ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
କ) ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ……………………………………………………………………………………..
ଗ) ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରକାର

ସେଭିଙ୍ଗ୍

		

ଖ) ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର …………………………………………………………………………………

କରେଣ୍ଟ 		

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ

ଘ) ବ୍ୟାଙ୍କ ଠିକଣା …….….….….….….….……………………….………..….….….. ରାଜ୍ୟ ….….……….……..….………..….………………..…. ପିନ୍ କ�ୋଡ୍
ଙ) IFSC କ�ୋଡ୍….….….….….…….…….…….…….…….……..…………………..….….

ଚ) ପାନ୍ ନମ୍ବର

ଟିପ୍ପଣୀ-ଦୟାକରି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଓ ପଲିସଧ
ି ାରକଙ୍କ ନାମ ଥିବା ବାତିଲ ଚେକ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁ କର କପି ସଂଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ
ସତ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ: ଆୟକର ଅଧିନିୟମର ଧାରା 194DA ଅନୁ ଯାୟୀ ବ�ୈଧ ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥିଲେ 2% ହାରରେ TDS କଟାଯିବ, ଅନ୍ୟଥା, କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ବ�ୈଧ ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର
ଉପଲବ୍ଧ ନ ଥିଲେ 20% ହାରରେ ଲାଗୁ ହେବ.

III. ବୀମାଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଆପତ୍ତି ବିହୀନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ମୁଁ, __________________________________ ; ଏତଦ୍ୱାରା ଉପର�ୋକ୍ତ ପଲିସର
ି ପରିପକ୍ୱତା ପ୍ରାପ୍ୟରାଶିର ବ�ୈଧ ବିମକ୍ତ
ି ଚି ତ କରୁଅଛି ଏବଂ
ୁ କରଣ ସୁନଶ୍
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପୁଜୁଥିବା ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି ଦାବି ପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସକୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବ|ି
ବୀମାକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ….….….….….….….….….….….….….…..….….….….…..….….….….…..….….….….….
ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହ�ୋଇଛି:

ତାରିଖ □□ /

□□ / □□□□

ସ୍ଥାନ….….….….….…..….….…..….….….….….….….….

IV. ପଲିସଧ
ି ାରକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘ�ୋଷଣା ଓ କ୍ଷମତା ଅର୍ପଣ
କ) ମୁଁ, ଉପର�ୋକ୍ତ ନାମଧାରୀ ପଲିସଧ
ି ାରକ, ଏତଦ୍ୱାରା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରୁଅଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ସମେତ ଉପର�ୋକ୍ତ ତଥ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଅଟେ|
ଗ) ଉପରବର୍ଣ୍ଣିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିପକ୍ୱ ରାଶି ମ�ୋ ତରଫରୁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ଏକ ବ�ୈଧ ବିମକ୍ତ
ୁ କରଣକୁ ଆଇନସଙ୍ଗତ କରିବ|
ପଲିସଧ
ି ାରକଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର….….….….….….….….….….….
ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହ�ୋଇଛି:

ତାରିଖ □□ / □□ / □□□□

ସ୍ଥାନ….….….….….…….….…..….…….….….….…..….….….….….

ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର

ସ୍ୱାକ୍ଷର….….….….…..….….….….….….….…. ତାରିଖ □□ / □□ / □□□□

ସ୍ଥାନ….….….….…..….…….….….….….….…….…...…….….….….

ନାମ ….….….….…..….….….….….…….….….….…..….….….….….… ଠିକଣା ….….….….…..….….….….….…….….….….…..….….….….….…….….….….…..….….….….….
…….….….….…..….….….….….…….….….….…..….….….….….…….….….….….….…..…..…..…….….….….…..….….….….….…….….….….…..….….….….….…….…........
ଫ�ୋନ୍ ନମ୍ବର (ଏସଟିଡି କ�ୋଡ୍ ସହିତ) କିମ୍ବା ମ�ୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର …………………………………………………………………………………
ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ :
କ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଜାଣତରେ କମ୍ପାନୀକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୁଲ୍ ଅବା ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ତଥ୍ୟ ଦେଇ, କିମ୍ବା ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଓ ଠକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତଥ୍ୟ ଲୁ ଚାଇ ଦାବି ହାସଲ ପାଇଁ ଫାଇଲ କରୁଛନ୍ତି,
ଜାଲିଆତି କରିବା ଅଭିଯ�ୋଗରେ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ ଅନୁ ସାରେ ଫ�ୌଜଦାରୀ କିମ୍ବା ଅର୍ଥଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହ�ୋଇପାରନ୍ତି|
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