புதிய உரிமையாளரின்
புகைப்படம் இங்கே
ஒட்டப்பட வேண்டும்

உடைமையுரிமை மாற்றம்

(வருடாந்திர பிரீமியம்
10000 ரூபாயை விட
அதிகம் எனில்
கட்டாயமானது)

பாலிசி எண்

____________________________________________________________________ (பாலிசிதாரர் பெயர்) ஆகிய நான்/நாங்கள், மேக்ஸ் லைஃப்
இன்ஷூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்ட

எண் க�ொண்ட பாலிசி மீதான

எனது/எங்களது பாலிசியின் உடைமையுரிமையை _________________________________________________________என்பவருக்கு மாற்ற
விரும்புகிறேன்(ற�ோம்).
உடைமையுரிமை மாற்றத்துக்கான காரணம் ___________________________________________________________________________
காப்பீடு செய்துள்ளவருடன் புதிய உரிமையாளருக்கு உள்ள உறவுமுறை ________________________________________________________
பாலிசியின் புதிய நியமனதாரரின் பெயர்: ___________________________________________________________________________________

(புதிய உரிமையாளரும் காப்பீடு செய்தவரும் ஒரே நபர் எனில் நிரப்பப்பட வேண்டும்)
பாலிசிதாரருடன் நியமனதாரருக்கு உள்ள உறவுமுறை ________________________________________________________________________
நியமனதாரரின் பிறந்த தேதி (நா/மா/வ)

/

/

நியமிக்கப்பட்டவரின் பெயர் (நியமனதாரர் முதிரா வயதுடையவர் எனில்): _____________________________________________________
நியமிக்கப்பட்டவருடன் நியமனதாரருக்கு உள்ள உறவுமுறை __________________________________________________________________
புதிய பாலிசிதாரரின் தனிப்பட்ட விவரங்கள்
தற்போதைய வசிப்பிட முகவரி: _______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
நகரம்: ………………………………………… மாநிலம்:.…………............................அஞ்சல் குறியீட்டெண்:
த�ொடர்பு எண்:

-

கைபேசி எண்:
மின்னஞ்சல் முகவரி: _________________________________________________________________________________________________
பிறந்த தேதி (நா/மா/வ)

/

/

தந்தை பெயர் / கணவர் பெயர்: ________________________________________________________________________________________
பாலினம்:
கல்வி:

ஆ

பெ

புகை பிடிப்பவரா :

படிப்பறிவில்லாதவர்

த�ொடக்கப் பள்ளி

முதுகலைப் பட்டதாரி
திருமண நிலை:
தேசியம்:

இல்லை 		

உயர்நிலைப் பள்ளி

பட்டதாரி

த�ொழிற்கல்வி

திருமணமாகாதவர்
இந்தியன்

ஆம்

திருமணமானவர்

அயல்நாட்டவர்

கணவனை/மனைவியை இழந்தவர்
என்ஆர்ஐ

விவாகரத்து பெற்றவர்

பிஐஓ

த�ொழில் _________________________________________________ பதவி _____________________________________________________
நிறுவனத்தின் பெயர் _________________________________ வணிகத்தின் தன்மை / த�ொழில்துறை வகை ________________________
உண்மையான கடமைப் ப�ொறுப்பு _____________________ வருட வருமானம் ஆண்டொன்றுக்கு ` ______________________________
நிதி ஆதாரம் __________________ பான் எண் / பான் எண் இல்லையெனில் உறுதிம�ொழி
புதிய உரிமையாளர் / த�ொகை பெறுநர் அரசியல் ஈடுபாடு உடையவரா?*
								

ஆம்

/ இல்லை

(தயவுசெய்து குறியிடவும்).

*அரசியல் ஈடுபாடு உடையவர் (PEP) எனப்படுவ�ோர் முக்கியமான ப�ொதுச் செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டுள்ள அல்லது ஈடுபட்டுக்
க�ொண்டிருக்கும் நபர்கள் ஆவர், எடுத்துக்காட்டாக, மத்திய / மாநில அரசின் தலைவர்கள் / மந்திரிகள், மூத்த அரசியல்வாதிகள், மூத்த
அரசு / நீதித்துறை / இராணுவ அதிகாரிகள், அரசு நிறுவனங்களின் மூத்த செயலதிகாரிகள், முக்கியமான அரசியல் கட்சி அதிகாரிகள்
மற்றும் மேற்குறிப்பிட்ட நபர்களின் நெருங்கிய குடும்ப உறவினர்கள் (கணவன்-மனைவி, குழந்தைகள், பெற்றோர், உடன் பிறந்தவர்கள்,
மாமனார்-மாமியார்) ப�ோன்றோர்.
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உடைமையுரிமை மாற்றம்
புதிய பாலிசிதாரர் பதிலளிக்க வேண்டிய கட்டாயக் கேள்விகள்
நீங்கள் மேக்ஸ் லைஃப் இன்ஷூரன்ஸ் பாலிசி வைத்துள்ளீர்களா அல்லது எப்பொழுதாவது ஒரு பாலிசிக்கு விண்ணப்பித்துள்ளீர்களா?
											
ஆம்
இல்லை
ஆம் எனில், பாலிசி / முன்மொழிவு எண்ணைக் குறிப்பிடவும்:
அனைத்துத் தகவல்களையும் மின்னஞ்சலில் அனுப்புவதற்கு மேக்ஸ் லைஃப் இன்ஷூரன்ஸ் நிறுவனத்துக்கு நான் ஒப்புதலளிக்கிறேன்
											
ஆம்
இல்லை
வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள்
a) வங்கிக் கணக்கு எண்
b) வங்கி மற்றும் கிளையின் பெயர் ______________________________________________________________________________________
c) ஐஎஃப்எஸ்சி குறியீடு
குறிப்பு: தயவுசெய்து, கணக்கு எண் மற்றும் பாலிசிதாரரின் பெயரைக் க�ொண்ட இரத்து செய்யப்பட்ட காச�ோலை அல்லது வங்கி
பற்றுவரவுப் புத்தகத்தின் நகலை இணைக்கவும்.
நான் முதல்தர சட்டப்பூர்வ வாரிசு (பாலிசிதாரர் மரணமடையும் நிகழ்வில் மட்டும்) ஆம்
மேலே
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு
பாலிசியின்
உடைமையுரிமையை புதிய பாலிசிதாரருக்கு நான்
இதன்மூலம்
மாற்றித்
தருகிறேன்
.………………………………………………. முந்தைய
பாலிசிதாரரின்
/
அங்கீகரிக்கப்பட்ட
நபரின்
கைய�ொப்பம் (நிறுவனம் அல்லது வங்கி எனில்
முத்திரையுடன்)
தேதி:

/

/

இல்லை

பாலிசியின்
உரிமையாளராக
இருப்பதற்கு
நான்
இதன்
மூலம்
ஒப்புக்கொள்கிறேன், மேலும் முன்மொழிவுப் படிவத்தின் உறுதிம�ொழிகள்
உள்ளிட்ட
அனைத்து
விதிமுறைகளையும்
நிபந்தனைகளையும்
பின்பற்றுவதற்கு நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன். நிறுவனமானது மேலே
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள ந�ோக்கங்களுக்காக, மேலே தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளவாறு
தகவல்களை பயன்படுத்தலாம் அல்லது பகிர்ந்துக�ொள்ளலாம் என்பதை நான்
புரிந்துக�ொள்கிறேன். தற்போதைய பாலிசிதாரரிடமிருந்து அசல் பாலிசி
பத்திரத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டேன் என ஒப்புதலளிக்கிறேன்.
…………………………………………………………………
புதிய உரிமையாளரின் / அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபரின் கைய�ொப்பம் (நிறுவனம்
அல்லது வங்கியாக இருந்தால் முத்திரையுடன்)

இடம்: __________________________________

தேதி:

/

/

இடம்: _______________________________________________
சாட்சி விவரங்கள்:
சாட்சியின் கைய�ொப்பம் (1)				

சாட்சியின் கைய�ொப்பம் (2)

பெயர்: ________________________________

பெயர்: _______________________________

		

முகவரி: _______________________________ 		

முகவரி: ______________________________

________________________________ 			

_______________________________

க�ோரிக்கையின் பேரில் இணைக்கப்படும் ஆவணங்கள் அசல் பாலிசி த�ொகுப்பு
சுய சான்றொப்பமிட்ட புகைப்பட அடையாளச் சான்று (தனிநபர்) / அடையாளச் சான்று (தனிநபர் தவிர) நகல் - பிரிமீயம் த�ொகை
எதுவாயினும்.
சுய சான்றொப்பமிட்ட முகவரிச் சான்று நகல் (வருடாந்திர பிரீமியம் ரூ. 10,000 அல்லது அதற்கும் அதிகமாக இருந்தால்)
புதிய உரிமையாளரின் பிறந்த தேதிச் சான்று நகல் (காப்பீடு செய்துள்ளவரைத் தவிர இதர தனிநபருக்கு உடைமையுரிமை
மாற்றப்படும்போது)
சுய சான்றொப்பமிட்ட வருமான ஆவணம் (வருடாந்திர பிரீமியம் ரூ. 1, 00,000 அல்லது அதற்கும் அதிகமாக இருந்தால்)
சுய சான்றொப்பமிட்ட பான் கார்டு நகல் / பான் எண் இல்லையெனில் உறுதிம�ொழி.
இறப்புச் சான்று (பாலிசிதாரர் மரணமடைந்ததன் காரணமாக உடைமையுரிமை மாற்றம் நிகழும் பட்சத்தில்)
	கேஒய்சி விவரப் படிவம் (மாற்றுரிமை பெறுபவர் தனிநபராக இல்லாவிட்டால், அதாவது அறக்கட்டளை, கூட்டாண்மை / பிரைவேட்
லிமிடெட் எனில்)
ரூ. 100/- மதிப்புடைய முத்திரைத் தாளில் ந�ோட்டரி பப்ளிக் வாக்குமூலம் (வேலையளிப்பவர் பணியாளர் நிகழ்வில் பிற்சேர்க்கை 1-ஐப்
பார்க்கவும்)
புதிய உரிமையாளர் காப்பீடு செய்துள்ளவரைத் தவிர வேற�ொரு நபராக இருக்கும்போது பாலிசிதாரருக்கு மரணம் ஏற்படும் நிகழ்வில்
ந�ோட்டரி பப்ளிக் வாக்குமூலம் (முத்திரை மதிப்பு தகுதிக்கேற்ப)
இழப்பீட்டுப் பத்திரம்
தகுதிவாய்ந்த நீதிமன்றத்தின் மூலம் வழங்கப்பட்ட மரபுரிமைச் சான்றிதழ் (பாலிசிதாரர் மரணமடையும் நிகழ்வில்)
குறிப்பு: முழுமையாக பூர்த்தி செய்து கையெழுத்திட்ட படிவம், அனைத்து ஆவணங்களுடன் சேர்த்து சமர்ப்பிக்கப்பட்டால் மட்டுமே
உடைமையுரிமை மாற்றக் க�ோரிக்கை முழுமையானதாக கருதப்படும்.
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