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మెచ్యూరిటీ క్లెయిమ్ అప్లి కేషన్ ఫారం-ఎమ్
•
•
•

పాలసీ మెచ్యూరిటీ ప్రయోజనాల కొరకు చట్ట పరంగా హక్కు కలిగిన వ్యక్తి ఈ ఫారంను పూరించాలి.
దయచేసి ఈ ఫారంను సమీపంలోని మాక్స్ ల�ైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్యాలయం లేదా ప�ైన పేర్కొన్న చిరునామాలో ఇవ్వండి.
దయచేసి పెద్ద అక్షరాలలో రాయండి.

పాలసీ సంఖ్య(లు):

పాలసీ హో ల్డ ర్ని సంప్రదించు నెంబర్: నివాసం(ఎస్టిడి కోడ్):
మొబ�ైల్ నెంబర్:

ఈ ఫారంతో పాటు ఇవ్వవలసిన పత్రా లు
•

•

•

ఒరిజినల్ పాలసీ పత్రము(లు)-

ఈ ఫారంతో జతపరచబడినవి

దొ రకడం లేదు/పో యినవి/అందుబాటులోలేవు.

పో స్ట ల్ చిరునామాలో మార్పు ఉంటే- దయచేసి చిరునామా ధృవీకరణను జతపరచండి

ఖాతా సంఖ్య మరియు పాలసీ హో ల్డ ర్ పేరును కలిగి ఉన్న రద్దు చేయబడిన చెక్ లేదా బ్యాంకు పాస్బుక్ కాపీ

I. పాలసీహో ల్డ ర్ గురించి వ్యక్తిగత సమాచారం-తప్పనిసరి

ఎ) పాలసీహో ల్డ ర్ పేరు ...............................................................................................................................................................
బి) పూర్తి చిరునామా ................................................................................................................................................................
…………………………………………........…………………………………………………………………………………………………………
…………………………….................……… రాష్ట రం్ ……........…..………………………………… పిన్కోడ్
II. పాలసీ హో ల్డ ర్ యొక్క బ్యాంకు వివరాలు-తప్పనిసరి
ఎ) బ్యాంకు పేరు .......................................................................

సి) ఖాతా యొక్క రకం

సేవింగ్

కరెంట్

డి) బ్యాంకు చిరునామా .......................................................................

ఇ) IFSC కోడ్ ...................................

ఎఫ్) ప్యాన్ నెంబర్

బి)బ్యాంకు ఖాతా నంబర్ .....................................................................
ఇతరములు

రాష్ట రం్ ...................................... పిన్కోడ్

గమనిక-దయచేసి ఈ పత్రంతో పాటుగా ఖాతా సంఖ్య మరియు పాలసీ హో ల్డ ర్ పేరు కలిగిన రద్దు చేయబడిన చెక్ లేదా బ్యాంకు పాస్బుక్ కాపీని జతచేయండి.

పరిత్యాగపత్రం చెల్లు బాటులో ఉన్న ప్యాన్ను ఇచ్చినట్ల యితే, ఆదాయ పన్ను చట్టం సెక్షన్ 194 డిఎ యొక్క నిబంధనల ప్రకారం @2% టిడిఎస్ వర్తింపబడుతుంది,
అయితే కంపెనీ వద్ద చెల్లు బాటులో ఉన్న పాన్ లేని పక్షంలో వర్తించే రేటు @ 20% గా ఉంటుంది.

III. బీమా చేయబడిన వ్యక్తి నుండి నిరభ్యంతర పత్రం
__________________________________________ అనబడే నేను; ప�ై పాలసీకి గాను మెచ్యూరిటీ ప్రయోజనాల అర్హమ�ైన చెల్లింపును
ధృవీకరిస్తు న్నాను మరియు భవిష్యత్
తు లో మరే ఇతర క్లెయిమ్ కొరకు మాక్స్ ల�ైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ను జవాబుదారి చేయను.
బీమా చేయబడిన వ్యక్తి సంతకం ....................................
సంతకం చేసిన ప్రదేశం:
తేదీ □□ / □□ / □□□□
IV. పాలసీహో ల్డ ర్చే ప్రకటన మరియు ధృవీకరణ

ప్రదేశం ..................................................

ఎ) ప�ైన పేర్కొనబడిన పాలసీహో ల్డ ర్ న�ైన నేను, ఇందుమూలంగా బ్యాంకు వివరాలతో సహా ప�ైన పేర్కొన్న సమాచారమంతా వాస్త వమని మరియు సర�ైనదన
నిర్ధారిస్తు న్నాను.

బి) ప�ైన చెప్పబడిన బ్యాంకు ఖాతాలో కంపెనీ చెల్లించిన మెచ్యూరిటీ ప్రయోజనం నా తరఫున కంపెనీ చేసే అర్హమ�ైన చెల్లింపు అవుతుంది.
పాలసీహో ల్డ ర్ సంతకం............................

సంతకం చేసిన ప్రదేశం:

తేదీ

□□ / □□ / □□□□

ప్రదేశం ......................................................................

సంతకం.......................................

తేద

□□ / □□ / □□□□

ప్రదేశం ......................................................................

సాక్షి సంతకం

పేరు................................................................... చిరునామా..........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

ఫో న్ నెంబర్ (ఎస్టిడి కోడ్తో) లేదా మొబ�ైల్ నెంబర్ …………………………………………………………………………………………………

హెచ్చరిక:
దో షపూరిత లేదా తప్పుదో వ పట్టించే సమాచారం కలిగినట్
లు తెలిసి క్లెయిమ్ చేసే ఏ వ్యక్తి అయినా, లేదా కంపెనీని లేదా ఇతర వ్యక్తిని మోసం చేసే లేదా తప్పుదో వ పట్టించే ఉద్దేశ్యంతో
సమాచారాన్ని దాచేవారెవర�ైనా, వర్తించే ప్రభుత్వ చట్టం(ల) క్రింద మోసానికి అపరాథి అవుతాడు లేదా ఇతర క్రిమినల్ మరియు /లేదా సివిల్ జరిమానాలకు లోబడతాడు.
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