Max Life Insurance Company Limited
90 ਏ, ਸੈਕ੍ਟਰ-18, ਉਦਯੋਗ ਵਿਹਾਰ, ਗੁੜਗਾਓਂ-122015, ਏਕ੍ਸਟ ੈੰਸ਼ਨ-9699,
ਟੋਲ ਫ਼੍ ਰੀ- 18002005577 ਈਮੇਲ- -claims.support@maxlifeinsurance.com

ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦੀਕਰਣ ਫ਼ਾਰਮ (ਤਿਆਗ ਫ਼ਾਰਮ)
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋ
ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂ ੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਤੁ ਸੀਂ ਕੀ ਕੁ ਝ ਗਵਾਂ ਰਹੇ ਹੋ• ਤੁ ਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ
• ਤੁ ਹਾਡਾ ਰਾਈਡਰ ਫਾਇਦਾ
• ਤੁ ਹਾਡੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਾਪਸੀਆਂ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ।
ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੁ ਸੀਂ ਸਾਨੂ ੰ 1800 200 5577 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ "RET" ਲਿਖੇ ਕੇ 5424243 ਤੇ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜੇ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂ ੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਕਾਰਣ



ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਣ (ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਤੁ ਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਪੂੰਜੀ ਖਰੀਦਣਾ ਆਦਿ)



ਅਸਤੁ ੰਸ਼ਟ ਵਾਪਸੀਆਂ



ਅਸਤੁ ੰਸ਼ਟ ਸੇਵਾਵਾਂ



ਇਕ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਖਰੀਦਣਾ



ਹੋਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ .………......................................................................

ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ
ਏਜੰਟ 

ਦੋਸਤ 	ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ



ਹੋਰ, (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ) __________________________

ਸਾਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਖੇਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂ ੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ
ਤਰਜੀਹੀ ਬੀਮਾ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁ ਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋ ਟ ਕਰੋ:
•

ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਬਸ਼ਰਤੇ ਬੇਨਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

•

ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ/ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਨੂ ੰ 15:00 ਵਜੇ IST ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਦਿਨ ਦਾ ਐਨ ਏ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ, ਜੇ ਅਰਜ਼ੀ 15:00 ਘੰਟਿਆਂ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਐਨ ਏ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ

•

ਪਤੇ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਪਾਲਿਸੀ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਵੈਧ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ

•

ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਪਤਾ ਅਧੂਰਾ/ਗ਼ਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂ ੰ ਚੈੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

•

ਤੁ ਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੇ ਟ੍ ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ/ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁ ੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੈਂਕ
ਰਾਹੀਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁ ਗਤਾਨ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਭੁ ਗਤਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼



ਤਿਆਗ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਸਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।



ਚਿੱਤਰ ਆਈਡੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਵੈਧ ਨਕਲ (ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਅਸਲੀ ਲੈ ਜਾਓ)।



ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛਪੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਚੈੱਕ



ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਨਕਲ/ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛਪਿਆ ਨਾਮ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛਪਿਆ ਨਾਮ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ (ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ
ਲਈ ਅਸਲੀ ਲੈ ਜਾਓ)।



ਨਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਐਨ ਆਰ ਈ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਐਨ ਆਰ ਈ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਬੀਮੇ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਆਗੋ ਨਹੀਂ!
ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂ ੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ,ਅੰਸ਼ਕ
ਤਿਆਗ ਜਾਂ ਲੋ ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਘੱਟ ਖਰਚੇ: ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਰਚਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ
ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ: ਇਕ ਵਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਫ਼ ਕਵਰ ਖਤਮ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਉਦੋਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਯੂਲਆਈਪੀਐਸ ਇਕਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ
ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ
ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਟੈਕਸ ਫਾਇਦਾ: ਤੁ ਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸ਼ੋਧਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ
ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ
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Max Life Insurance Company Limited
90 ਏ, ਸੈਕ੍ਟਰ-18, ਉਦਯੋਗ ਵਿਹਾਰ, ਗੁੜਗਾਓਂ-122015, ਏਕ੍ਸਟ ੈੰਸ਼ਨ-9699,
ਟੋਲ ਫ਼੍ ਰੀ- 18002005577 ਈਮੇਲ- -claims.support@maxlifeinsurance.com

ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦੀਕਰਣ ਫ਼ਾਰਮ (ਤਿਆਗ ਫ਼ਾਰਮ)
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋ
ਬੇਨਤੀ ਫ਼ਾਰਮ
ਪਾਲਿਸੀ ਨੰ. ………………………………………………..………..

ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ….....…..……….………..…......……………………………..

ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ.  			

ਦੂ ਜਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ.



ਪਤਾ 1 __________________________________________________________________________________________________________________________
ਪਤਾ 2 _____________________________________________________________ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ____________________________________________________
ਸ਼ਹਿਰ ________________________________________________________ਪ੍ਰਦੇਸ਼ _______________________________________ ਪਿੰਨ 

    

ਐਨ ਈ ਐਫ ਟੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ
a) ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ………………………………..		

b) ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ …………………………………

c) ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰ. …………………………………….

d) ਆਈ ਐਫ ਐਸ ਸੀ ਕੋਡ …………………………………

e) ਪੈਨ ਨੰਬਰ 		

f) ਬੈਂਕ ਪਤਾ ……………………………………

ਨੋ ਟ ਕਰੋ - ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕ ਦਾ ਬਿਅਰਿੰਗ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੀ ਨਕਲ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।
ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 194ਡੀਏ ਦੇ ਕਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ @2% ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਵੈਧ ਪੈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ,20% ਦਰ ਦਾ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਵੈਧ ਪੈਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਘੋਸ਼ਣਾ
ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰ. ਲਿ. ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨੰ. ___________________________________________ਦਾ/ਦੀ ਧਾਰਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਦੱਸੀ
ਪਾਲਿਸੀ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤਿਆਗਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਤਿਆਗ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਖਰਚਿਆਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ)
ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਤਿਆਗ ਮੁੱਲ (ਜੇ ਕੋਈ) ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ/ਕੁ ਮਾਰੀ/ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ_____________________________________________________ਜੋ _______
___________________________________ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਧੀ, ਪਤਨੀ ਹਾਂ, ਉਮਰ __________ਹੈ____________________________________ ਦਾ/ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਾਗੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਯੋਗ ਤਿਆਗ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ/ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰੈਸ਼ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤ
ਜਾਂ ਅਨੁ ਚਿਤ ਰੀਫੰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਨੀਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੰ._______________________________________ ਲਈ ਤਿਆਗ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਮਗਰਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ
ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ।
ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ: ________________________ ਮਿਤੀ:

 /  / 

ਸਥਾਨ: ____________________

ਬੀਮਾ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 'ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ' (ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਜੇ ਬੀਮਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਲਗ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ)
ਮੈਂ __________________________________________; ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਲਿਸੀ ਵੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਭੁ ਗਤਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂ ੰ ਕਿਸੇ
ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ/ਠਹਿਰਾਵਾਂਗੀ।
ਬੀਮਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ____________________ ਮਿਤੀ:

 /  / 

ਸਥਾਨ: ____________________

ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂਚਸੂਚੀ







ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਮੂਹਰ ਲਗਾਓ

ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਸਲੀ ਹਨ, ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਤਿਆਗ ਮੁੱਲ

     

ਨੂ ੰ ਸਵੇਰੇ/ਸ਼ਾਮ ………… ਵਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 

ਪ੍ਰਤੀਧਾਰਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ- ਹਾਂ / ਨਹੀਂ _______________________________________ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਕਾਰਣ _____________________
ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂ ੰ ਭੁ ਗਤਾਨ:

1) ਐਨਈਐਫਟੀ



2) ਚੈੱਕ



ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਲਿੱਪ
ਅਸੀਂ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤਰਜੀਹੀ ਬੀਮਾ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ।
ਸਾਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਖੇਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂ ੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1800 200 5577 ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰੋ ਜਾਂ 'RET ਲਿਖ ਕੇ 5424243 ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਭੇਜੋ।
ਮੂਹਰ ਲਗਾਓ
ਗ੍ਰਾਹਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਲਿਪ
ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ_________________________________________ (ਖਾਨੇ ਪਾਓ)
ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ				 ਰਸੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ 					
ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰ. ਲਿ., ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਔਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, 90। ਏ, ਉਦਸੋਗ ਵਿਹਾਰ, ਸੈਕਟਰ-18, ਗੁੜਗਾਂਵ- 122015, ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਦਫਤਰ: ਮੈਕਸ ਹਾਊਸ ਤੀਜੀ ਮੰਜਿਲ, 1 ਡਾ. ਝਾ ਮਾਰਗ, ਔਖਲਾ, ਨਵੀਂ
ਦਿੱਲੀ - 110020, ਭਾਰਤ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਈਮੇਲ: service.helpdesk@maxlifeinsurance.com; ਸਾਨੂ ੰ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿ ਟ ਕਰੋ: www.maxlifeinsurance.com
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