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முதிர்வுக் க�ோரிக்கை விண்ணப்பப் படிவம் - எம்
•	பாலிசி முதிர்வுப் பலன்களுக்கு சட்டப்பூர்வ உரிமை க�ொண்ட நபரால் இந்தப் படிவம் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும்.
•
தயவுசெய்து இந்தப் படிவத்தை அருகிலுள்ள மேக்ஸ் லைஃப் இன்ஷூரன்ஸ் அலுவலகத்தில�ோ அல்லது மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
முகவரியில�ோ சமர்ப்பிக்கவும்.
•
தயவுசெய்து பெரிய எழுத்துக்களில் எழுதவும்.
பாலிசி எண்(கள்):

பாலிசிதாரரின் த�ொலைபேசி எண்: வீடு (STD இலக்கம்):
ம�ொபைல் எண்:

இந்தப் படிவத்துடன் சேர்த்து சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள்
•

அசல் பாலிசி ஆவணம்(ங்கள்)-

இந்தப் படிவத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது

காணவில்லை / த�ொலைந்துவிட்டது / இல்லை.

•

அஞ்சல் முகவரியில் ஏதேனும் மாற்றம் இருந்தால் - தயவுசெய்து முகவரிச் சான்றை இணைக்கவும்

•	கணக்கு எண் மற்றும் பாலிசிதாரர் பெயர் ஆகியவற்றைக் க�ொண்டுள்ள ரத்து செய்யப்பட்ட காச�ோலை அல்லது வங்கிக் கணக்குப் புத்தகம்
I. பாலிசிதாரரைப் பற்றிய தனிப்பட்ட தகவல் - கட்டாயமானது
a) பாலிசிதாரர் பெயர் …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) முழு முகவரி …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………… மாநிலம் ………………………………………………………… பிண்கோடு
II. பாலிசிதாரரின் வங்கி விவரங்கள் - கட்டாயமானது
a) வங்கியின் பெயர் …………………………………………………………. b) வங்கிக் கணக்கு எண் ……………………………………………………………
c) கணக்கின் வகை

சேமிப்பு

நடப்பு

மற்றவை

d) வங்கி முகவரி …….….….….….….….….….….….….….. மாநிலம் ….….….….….….….….….…..….…. பிண்கோடு
e) IFSC குறியீடு ….….….….….….….….….….….….…..….

f) PAN எண்

குறிப்பு - தயவுசெய்து, கணக்கு எண் மற்றும் பாலிசிதாரர் பெயர் ஆகியவற்றைக் க�ொண்டுள்ள ரத்து செய்யப்பட்ட காச�ோலை அல்லது வங்கிக்
கணக்குப் புத்தகத்தின் நகலை இணைக்கவும்
மறுப்புரை: செல்லுபடியான PAN எண் வழங்கப்பட்டால் வருமான வரிச்சட்டப் பிரிவு 194டிஏ-வின் துணைவிதிகளின்படி 2% TDS பிடிக்கப்படும்,
எனினும், நிறுவனத்திடம் செல்லுபடியான PAN இல்லாவிட்டால் 20% வரிப்பிடித்தம் செய்யப்படும்.
III. ஆயுள் காப்பீடு பெற்றவரிடமிருந்து ஆட்சேபனையில்லைச் சான்று
_________________________________________________________ என்ற நான், மேற்கண்ட பாலிசி சார்ந்து செலுத்தப்படவேண்டிய முதிர்வுத் த�ொகை
எனக்கு செல்லுபடியான முறையில் செலுத்தப்பட்டுள்ளது எனவும், எதிர்காலத்தில் எழும் எந்த ஒரு உரிமைக்கோரலுக்கும் மேக்ஸ் லைஃப் இன்ஷூரன்ஸ்
நிறுவனத்தைப் ப�ொறுப்பாக்க மாட்டேன் எனவும் இதன் மூலம் உறுதி கூறுகிறேன்.
ஆயுள் காப்பீடு பெற்றவரின் கைய�ொப்பம் ….….….….….….….….….….….….….….….….…….….….….…….….
கைய�ொப்பமிடப்பட்டது:

நாள்

/

/

தேதி….….….….….….….….….….….

IV. பாலிசிதாரரின் உறுதிம�ொழியும் அங்கீகாரமும்
a)	மேலே குறிப்பிடப்பட்ட பாலிசிதாரராகிய நான், வங்கி விவரங்கள் உட்பட மேலே குறிப்பிடப்பட்ட விவரங்கள் உண்மையானவை மற்றும்
சரியானவை என உறுதியளிக்கிறேன்.
b)	மேலே குறிப்பிடப்பட்ட வங்கிக் கணக்கில் நிறுவனத்தார் செலுத்தும் முதிர்வுப் பலன், எனது சார்பாக செலுத்தப்படுவதாகவும் செல்லுபடியானதாகவும்
அமையும்.
பாலிசிதாரரின் கைய�ொப்பம்….….….….….….….….….….…….…….….
கைய�ொப்பமிடப்பட்டது:

	தேதி

/

/

இடம்….….….….….….….….….….….

		தேதி

/

/

இடம்….….….….….….….….….….….

சாட்சியின் கைய�ொப்பம்
கைய�ொப்பம் :

பெயர்….….….….….….….….….….…….….….….….….….….….….….…. முகவரி ..……………………………………..………………….….….….…......
…………………………………………………….….….….…………………………………………………………………..….….….….….….….….….….….…
த�ொலைபேசி எண் (STD இலக்கத்துடன்) அல்லது ம�ொபைல் எண் ……………………………………………………………………………………………
அறிவிப்பு:
தெரிந்தே ப�ொய்யான அல்லது தவறான தகவல்களைக் க�ொண்ட உரிமைக்கோரலைப் பதிவுசெய்கின்ற அல்லது நிறுவனத்தைய�ோ இதர நபரைய�ோ
ஏமாற்றும் அல்லது திசைதிருப்பும் ந�ோக்கத்துடன் தகவல்களை மறைக்கின்ற ஒருவர், ப�ொருந்தக்கூடிய அரசுச் சட்டத்தின்(ங்களின்) கீழ், சூழ்நிலைக்கேற்ப,
ம�ோசடிக் குற்றம் செய்தவராக கருதப்படலாம் அல்லது இதர குற்றவியல் மற்றும்/அல்லது குடிமையியல் அபராதங்களுக்கு உட்படுத்தப்படலாம்.
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