ਇੱਥੇ ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦਾ
ਚਿੱਤਰ ਚਿਪਕਾਇਆ
ਜਾਵੇ (ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੇ
ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ
10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ)

ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ
ਪਾਲਿਸੀ ਨੰ.

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ _________________________________________________________ (ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ), ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਕਸ ਲਾਇਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰ.
ਲਿ. ਦੇ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਇਕਵਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਅਰਿੰਗ ਨੰਬਰ___________________________, ਨੂ ੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ
_______________________________________________ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ
_______________________________________________________________________________________________ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਕਾਰਣ ______________________________________________________________________________________ ਹੈ
ਸਪੁਰਦਕਰਤਾ ਦਾ ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ) _____________________________________________________
ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੇਰਵੇ
ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ / ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਜੇ ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ) _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ / ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ (ਜੇ ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ) _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
ਸ਼ਹਿਰ: ……………………………………………… ਰਾਜ:.............................................……….…ਪਿਨ ਕੋਡ:
ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦਾ/ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ:
(ਜੇ ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ)
ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ :
ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ: ________________________________________________________________________________________________
ਜਨਮ ਮਿਤੀ (ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ):
ਲਿੰਗ:

ਪੁ

/

ਔ

/

ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਂਦਾ/ਪੀਂਦੀ ਹੈ :

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ 		

ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ : _________________________________________________________________________________________________
ਸਿੱਖਿਆ:

ਅਨਪੜ੍ਹ

ਵਿਵਾਹਕ ਸਥਿਤੀ:
ਕੌਮੀਅਤ:

ਭਾਰਤੀ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂ ਲ

ਇਕੱਲੇ

ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ

ਦੇਸ਼ੀ

ਹਾਈ ਸਕੂ ਲ
ਵਿਧਵਾ(ਵਿਧੁਰ)
ਐਨਆਰਆਈ

ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ

ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ

ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ

ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ
ਪੀਆਈਓ

ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ____________________________________________ ਨੌ ਕਰੀ ਅਹੁਦਾ________________________________________
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ___________________________________________ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ __________________________________________
ਡਿਉਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਿਸਮ___________________________________ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ _________________________________ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ
ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ______________________________________ PAN ਨੰ. /ਪੈਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ
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ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੈਕਸ਼ਨ: ਜੇ ਇਹ ਥਾਂਵਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ)
ਬੋਨਸ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ* - a) ਨਕਦ

b) ਭੁ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਵਧਾਣ

c) ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਔਫਸੈਟ

* (ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਮਾਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਮਿਲਾਨ-ਰਹਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਯੂਐਲਆਈਪੀ, ਮਿਆਦੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ-ਰਹਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ)
ਕੀ ਸਪੁਰਦਦਾਰ/ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ /ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ (ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਪਰਸਨ) ਹੈ*?
								ਹਾਂ
/ ਨਹੀਂ
(ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)।
*ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਪਰਸਨ (ਪੀਈਪੀ) ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਬਲਿਕ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ/ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਨੇ ਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ / ਅਦਾਲਤੀ/ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਾਜਸੀ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਦੱਸ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਸਹੁਰੇ)।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋ ਟ ਕਰੋ: ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੂਹਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਪਰੋਕਤ ਉਲੇ ਖ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
……………………..........................….
ਸਪੁਰਦਦਾਰ/ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ (ਕੰਪਨੀ
ਜਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ)
ਮਿਤੀ:

/

/

ਸਥਾਨ: _____________________________

ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ
ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦਗੀ
ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਉਪਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂ ੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਤੋਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬੌਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ/
ਭਰਦੀ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਨੂ ੰ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੋਨਸ ਪੇਆਉਟ ਨੂ ੰ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਅਤੇ
ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ/ਭਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਪਰਕੋਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਔਫਸੈਟ/ਕੈਸ਼ ਬੋਨਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
………………………………..........................….
ਸਪੁਰਦਦਾਰ/ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ (ਕੰਪਨੀ ਜਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਦੇ
ਨਾਲ)
ਮਿਤੀ:

/

/

ਸਥਾਨ: _____________________________
ਗਵਾਹ ਦੇ ਵੇਰਵੇ:
ਗਵਾਹ ਹਸਤਾਖਰ (1)				

ਗਵਾਹ ਹਸਤਾਖਰ (2)

ਨਾਮ:

________________________________

ਨਾਮ:

_______________________________

ਪਤਾ:

________________________________ 		

ਪਤਾ:

_______________________________

________________________________ 			

_______________________________

ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਮੁੱਢਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਪੈਕ
ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਆਮਦਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ>= `1, 00,000) ਹੈ।
ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਸਬੂਤ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ) / ਆਈਡੀ ਸਬੂਤ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ) - ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂ ੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ।
ਪੈਨ ਕਾਰਡ / ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਨਕਲ।
ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਨਕਲ (ਜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ>= `1, 0,000) ਹੈ।
ਕੇਵਾਈਸੀ ਖੁਲਾਸਾ ਫਾਰਮੇਟ (ਜੇ ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਂਨੀ ਟ੍ਰ ਸਟ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ/ਪ੍ਰਾ. ਲਿ.)
ਨੋ ਟ ਕਰੋ: ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂ ੰ ਸਾਰੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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