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90 એ, સેકટર-18,  ઉદ્યોગ વિહાર, ગુડગાિં-122015, 
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પયોવલસરી રદ કરિાનું ફયોમ્મ (શરણાગતરી ફયોમ્મ)
કૃપા કરરીને આ ફયોમ્મ મયોટા (કેવપટલ) અક્ષરયોમાં ભરયો 

તમે જાણયો છયો કે તમારરી પયોવલસરી  રદ કરિા દિારા તમે નરીચે જણાિેલ ગુમાિરી રહ્ા છયો.
•     તમારયો જીિન િરીમયો 

•     તમારા રાઇડર લાભ

•     તમારા વ્યિવ્થિત આ્યયોજેલ રયોકાણયો પર લાંબા ગાળાના િળતરનરી કમાણરીનરી તક.

િધુ જાણિા માટે તમે 1800 200 5577 પર અમને ફયોન કરરી શકયો છયો અથિિા "RET" લખરી 5424243 પર SMS મયોકલરી શકયો છયો અથિિા જયો તમને તમારરી ્યયોજના અથિિા અમારરી સેિાઓ 
સમજિામાં કયોઇ સહા્ય જરૂર જણા્ય તયો તમારા એજનટ સલાહકાર સાથિે સંપક્મમાં કરરી શકયો છયો.

શરણાગતરી/સરેનડર કરિાનું કારણ

 નાણાકરી્ય કારણયો (તાતકાવલક ભંડયોળ જરૂરર્યાતયો,  વમલકત ખરરીદરી િગેરે)                        

 અસંતયોષકારક િળતર

 અસંતયોષકારક સેિાઓ

 એક નિરી ્યયોજના ખરરીદરી  

 અન્ય, ્પષ્ટ કરયો .………......................................................................

શું તમે શરણાગતરી/સરેનડરનયો વનણ્મ્ય લેિા પહેલાં નરીચે જણાિેલમાંથિરી કયોઈ પણનયો સંપક્મ ક્યયો ?

    એજનટ  દયો્ત  સગાસંબંધરી  અન્ય (્પષ્ટ કરયો) __________________________ 

તમારા આ વનણ્મ્ય માટે અમને અફસયોસ છે  અને આશા રાખરીએ છરીએ કે આ અરજી કરિા પહેલાં તમે તમારરી પયોવલસરી સાથિે ચાલુ તમામ લાભયોનું મૂલ્યાંકન ક્યુ્મ છે. અમે તમારા પસંદગરીના િરીમાના ભાગરીદાર 
તરરીકે મેકસ લાઇફ ઇન્શ્યયોરનસ પસંદ કરિા માટે તમારયો આભાર માનરીએ છરીએ, અને આશા રાખરીએ છરીએ કે તમે નજીકના ભવિષ્યમાં અમારા ઉતપાદનયો માટે વિચારણા કરશયો. 

કૃપા કરરી નોંધ કરયો:

• તમારરી વિનંવત પર પ્રરરિ્યા કરિામાં આિશે; પૂરુ પાડિામાં આિેલ વિનંતરી ફયોમ્મ સંપૂણ્મ ભરરી દેિામાં આવ્યુ છે અને તમામ ફરવજ્યાત દ્તાિેજયો રજૂ કરિામાં આવ્યા છે.

• ્યૂવનટ લલંક પ્રયોડક્ટસ માટે જયો અરજી ધંધાકરી્ય/ કામ કરતાં રદિસે 15:00 hrs IST સુધરી મળેલ હયો્ય, તયો તે જ રદિસનું NAV લાગુ પડશે.પરંતુ , જયો અરજી 15:00 કલાક પછરી પ્રાપત થિાસે 
તયો બરીજા રદિસનું NAV  લાગુ પડશે .

• સરનામા ફેરફાર અથિિા સંપક્મ વિગતયો બાબતમાં વિનંતરીનયો ફેરફાર અલગથિરી પયોવલસરી સેિા વિનંતરી ફયોમ્મ ભરયો અને માન્ય સરનામા સાવબતરી સાથિે વનિેદન કરયો.

• મેકસ લાઇફ ઇન્શ્યયોરનસ કંપનરીના રેકયોડ્મમાં અપૂણ્મ /ખયોટા પયો્ટલ સરનામા હયો્ય તેિા રક્સામાં વિલંબ અથિિા ચેક વબન રસરીદ માટે જિાબદાર રાખિામાં આિશે નહીં.

• મેકસ લાઇફ ઇન્શ્યયોરનસ તમારા એકાઉનટમાં જમા ન થિ્યાના અથિિા તમારરી બેંક દિારા પૂરરી પાડિામાં ન આિેલ અથિિા અપૂણ્મ/ખયોટરી જાણકારરીના કારણયોસર બધા રક્સામાં જિાબદાર રહેશે 
નહીં. સરીધા જમા  રક્સામાં આિ્શ્યક માવહતરી પ્રાપત ન થિા્ય અથિિા બેંક વ્યિહાર ચૂકિણરી કરિામાં આિશે તયો ચેક દિારા કરિામાં આિસે.

પ્રરરિ્યાકરણ ચુકિણરી માટે જરૂરરી આિ્શ્યક દ્તાિેજયો

 શરણાગતરી/સરેનડર વિનંતરી માટે નરીવત ધારક દિારા સુપરત મૂળ નરીવત દ્તાિેજ.

 ્િ્યં પ્રમાવણત કરેલ ફયોટયો ID સાવબતરીનરી માન્ય નકલ. (શાખા ખાતે ચકાસણરી માટે અસલ લઈ આિિરી) 

 પહેલાનું છાપેલ નામ અને ખાતા નંબર સાથિેનું અસલ રદ કરેલ ચેક

 પાસબુક નકલ / બેનક વનિેદન છાપેલ/પહેલાનું છાપેલું નામ અને એકાઉનટ નંબર રદ કરેલા ચેકમાં નામ અને ખાતા નંબર છાપેલ ન હયો્ય તેિા રક્સામાં (શાખા ખાતે ચકાસણરી માટે અસલ લઈ આિિંુ).

 તાજેતરનરી સંપક્મ વિગતયો અને NRE ખાતામાથંિરી ચૂકિિામાં કયોઈપણ વપ્રમરી્યમ પ્રવતલબંબ NRE બેંક અકાઉનટ.
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શું તમે જાણયો છયો?  નાનરી િ્યે ખરરીદેલ િરીમા કરતાં નિયો િરીમયો ખરરીદિયો િધુ ખચા્મળ છે. શરણાગતરી/સમપ્મણ કરશયો નહીં!
તમે તમારા ભંડયોળ જરૂરર્યાતયો પૂરરી કરિા અને તમારા નરીવત દ્તાિેજ શરતયો વિષ્ય તમારા નરીવત સાથેિ ચાલુ રાખિા માટે, આંવશક શરણાગતરી/સમપ્મણ અથિિા લયોન 
સુવિધા પણ પસંદ કરરી શકયો છયો.

વનમન ખચયો: આ ્યુવનટ લલંક પ્રયોડક્ટસમાં, ચાજ્મ ભંડયોળ રયોકાણ કરિામાં 
આિતા તમારા પ્રરીવમ્યમ એક ઉચચ પ્રમાણ તરફ દયોરરી િષયો સુધરી ધરીમે ધરીમે 
ઘટાડયો કરે છે.

જીિન આિરણ: એક િખત પયોવલસરી શરણાગત/સરેનડર થિઈ જા્ય પછરી તે જીિન 
કિર તમને ખરેખર જરૂર પડે ત્યારે તે લાભ તમને લિેાથિરી િંવચત રાખે છે.

કરિેરા લાભ: આ વિષ્ય આગળ કયોઈ કયોઈપણ સુધારયો કરિા માટે તમે આિક 
િેરા અવધવન્યમ 1961નરી કલમ હેઠળ કર લાભ મેળિરી શકયો છયો.

ઉચચ િૃવદધ ક્ષમતા: ULIPS ઇવકિટરી રયોકાણ માટે વિકલપ પૂરયો પાડે 
છે, જે તમારા ભંડયોળનરી ઊંચરી િૃવદધ માટે સંભિતા પૂરરી પાડે છે.



પયોવલસરી રદ કરિાનું ફયોમ્મ (શરણાગતરી ફયોમ્મ)
કૃપા કરરીને આ ફયોમ્મ મયોટા (કેવપટલ) અક્ષરયોમાં ભરયો 

વિનંતરી ફયોમ્મ/પત્રક
પયોવલસરી નંબર ………………………………………………..………..                  પયોવલસરી  હયોલડરનું નામ ….....…..……….………..…......……………………………..
મયોબાઇલ નંબર       િૈકવલપક મયોબાઇલ નંબર 

સરનામું 1 __________________________________________________________________________________________________________________________
સરનામું 2 ________________________________________________________________ મેલ: ____________________________________________________
શહેર ________________________________________________________રાજ્ય _____________________________________ વપન કયોડ      

NEFT / એન.ઈ.ફ.ટરી  માટે બેનક વિગતયો

 a) એકાઉનટ ધારક નામ ………………………………..  b) बैंक का नाम …………………………………

 c) બેંક ખાતું નંબર …………………………………….       d) IFSC कोड …………………………………

 e) પેન કાડ્મ નંબર    f)  બેંક સરનામું  ……………………………………

નોંધ - કૃપ્યા આ ફયોમ્મ સાથિે એકાઉનટ નંબર અને પયોવલસરી નામ અથિિા બેંક પાસબુક નકલ ધરાિતા જે રદ કરેલ ચેક સાથિે જયોડયો.
રડસકલેમર/અ્િરીકરણ: માન્ય  PAN/પાન કાડ્મ પુરુ પાડ્યા ના રક્સામાં TDS, 2% @ આિક િેરા અવધવન્યમનરી કલમ 194DA જયોગિાઈ મુજબ લાગુ પડશે, પરંતુ, કમપનરી પાસે માન્ય  PAN/પાન 
કાડ્મ ન હયો્ય તેિા રક્સામાં 20%@ ખચ્મ લિેામાં આિશે.
ઘયોષણા
હું અહીં સુપ્રત કરું છંુ કે હું આ િરીમા પયોવલસરી નંબર. __________________________________________નયો ધારક છંુ. ________________________ મેકસ લાઇફ ઇન્શ્યયોરનસ 
કંપનરી વલવમટેડ. સાથેિ હું ્િેચછાએ સોંપણરી અને જણાિેલ પયોવલસરી સમાપત કરિા માંગુ છંુ.હું તમને મારરી પયોવલસરીનરી શરણાગવત પર પ્રરરિ્યા કરિાનરી વિનંતરી કરું છંુ તેમજ લાગુ ખચ્મ (જયો કયોઈ હયો્ય તયો)
વ્યિવ્થિત ક્યા્મ પછરી  લાગુ શરણાગવત કકંમત ચૂકિિા માટે વિનંતરી કરું છંુ. હું શ્રી / વમસ / શ્રીમતરી ________________________ ____________________ નયો/પુત્ર, નરી/પુત્રરી, નરી/પતનરી 
____________________________ ઉંમર _________ વનિાસરી ________________________________પ્રવતજ્ા કરરી જાહેર કરું છંુ કે  અહીં અને આ ફયોમ્મમાં પૂરરી પાડિામાં આિેલ વિગતયો 
સાચરી અને સચયોટ છે. હું અહીં લાગુ ખચ્મ કપાત પછરી, પયોવલસરી વન્યમયો અને શરતયો હેઠળ ચૂકિિાપાત્ર શરણાગવત કકંમત મેળિિા માટે સંમત છંુ.આગળ, હું મારા દિારા અહીં પૂરરી પાડિામાં આિેલ માવહતરી 
સાચરી અને ્યયોગ્ય છે તેનરી ખાતરરી કરુ છંુ.મારા દિારા મેળિિામાં આિેલ કયોઈ અ્યયોગ્ય અથિિા ખયોટા િળતર માટે મેકસ લાઇફ ઇન્શ્યયોરનસ તરફ હંુ ખાતરરી આપુ છંુ અને ક્ષવતપૂરત્મ કરું છંુ.
હું સમજંુ છંુ કે મારરી પયોવલસરી  નંબર __________________________________ નરી શરણાગતરી/સરેનડરનરી પ્રરરિ્યાનરી વિનંવત થિરી મારા જીિન િરીમા અને પયોવલસરીમાં જણાિેલ અન્ય લાભયોનયો અંત 
આિરી જશે. 
પયોવલસરી ધારક ના હ્તાક્ષર: ________________________ તારરીખ:   /  /                                જગ્યા : ____________________
જીિન િરીમામાંથિરી કયોઈ િાંધયો ન હયોિાનું પ્રમાણપત્રક/નયો અબજેકશન સરટ્મરફકેટ (માત્ર િરીમયો મયોટયો હયો્ય તયો જ લાગુ)
હंંુ, __________________________________________; આથિરી ખાતરરી આપુ છંુ કે ઉપરયોકત પયોવલસરી તરફનરી વિનંતરી કરરી ચુકિણરી અને ભવિષ્યમાં આગળ કયોઈ દાિા માટે મેકસ લાઇફ 
ઇન્શ્યયોરનસ જિાબદાર રહશે નહીં.
જીિન િરીમયો થિ્યેલાના હ્તાક્ષર ____________________  તારરીખ:  /  /                                ્થિળ : ____________________

્િરીકૃવત વ્લપ

અમે તમારા પસંદરીદા િરીમા ભાગરીદાર તરરીકે મેકસ લાઇફ ઇન્શ્યયોરનસ પસંદ કરિા માટે આભાર અને તમે નજીકના ભવિષ્યમાં અમારા ઉતપાદનયો પુનરિ્મચાર કરશયો તિેરી આશા કરરીએ છરીએ. તમારા આ વનણ્મ્ય 
માટે અમને અફસયોસ છે  અને આશા રાખરીએ છરીએ કે આ અરજી કરિા પહેલાં તમે તમારરી પયોવલસરી સાથિે ચાલુ તમામ લાભયોનું મૂલ્યાંકન ક્યુ્મ છે. તમારરી વિનંવત અમારરી શાખા કચેરરીમાં રજૂઆત 10 રદિસનરી 
અંદર પ્રરરિ્યા કરિામાં આિશે. તમારા પયોવલસરી સંબંવધત કયોઈપણ ્પષ્ટતા અથિિા સહા્ય રક્સામાં તમે  1800 200 5577 પર અમને ફયોન કરરી શકયો છયો અથિિા 'RET' લખરી 5424243 પર SMS 
મયોકલયો.   

ગ્ાહક ્િરીકૃવત ્લરીપ

પયોવલસરી નંબર  ________________________________________________________________________________ (ચયોકઠા મૂકયો)

દિારા પ્રાપત      તારરીખ અને મળ્યાનયો સમ્ય    

મેકસ લાઇફ ઇન્્યયોરનસ કયો.વલવમટેડ, ત્રરીજયો માળ, ઓપરેશન સેનટર, 90 એ, ઉદ્યોગ વિહાર, સેકટર 18, ગુડગાંિ- 122015, ઓરફસ રવજ્ટડ્મ: મેકસ હાઉસ ત્રરીજયો માળ, 1 ડયોકટર ઝા માગ્મ, ઓખલા, 
નિરી રદલહરી-110020, ભારત સંપક્મ વિગતયો: ઈ-મેલ: service.helpdesk@maxlifeinsurance.com;  અમને મુલાકાત લયો: www.maxlifeinsurance.com

D/201411/Guj/V1/CM3

શાખાનરી ફરવજ્યાત ચેકવલ્ટ/તપાસ ્યાદરી

 ઉપર સવૂચત બધા ફરવજ્યાત દ્તાિેજયો ભેગા કરિામાં આિેલ છે 

 બધરી નકલયો પયોવલસરી ધારક દિારા ્િ પ્રમાવણત કરિામાં આિે

 બધા અસલ દ્તાિેજયો મેકસ લાઇફ ઇન્શ્યયોરનસ કમ્મચારરી દિારા જયોિા અને ચકાસિામાં આિેલ છે.

 ………… િાગ્યે / િાગ્યા         પર પ્રાપત શરણાગતરી/સરેનડર વિનંતરી  

 કયોઈ ધારણા પ્ર્યતનયો -    હા/ના _____________________  શરણાગતરી/સરેનડર કરિાનું કારણ  _____________________

       ગ્ાહક માટે ચૂકિણરી:          1) એન.ઈ.એફ.ટરી / NEFT   2) ચેક  

ઑરફસ  ્ટેમપ/ 
GO STAMP

ઑરફસ  ્ટેમપ/ 
GO STAMP

Max Life Insurance Company Limited

90 એ, સેકટર-18,  ઉદ્યોગ વિહાર, ગુડગાિં-122015, ટૉલ ફ્રી  - 18002005577
ઇમેઇલ : group.claims@maxlifeinsurance.com

 

 


