મેક્સ લાઇફ ઇન્ યુરન્સ કંપની િલ.
90 એ, સેક્ટર -18, ઉ ોગ િવહાર, ગુડ઼ગાંવ-122015, હિરયાણા
ફોન નંબર- 0124-4219090, એક્સટે ન્શન-9699, ટોલ ફર્ી- 18002005577
ઈમેઇલ- service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

ટોપ-અપ િપર્િમયમ અરજી ફોમર્
પૉલીસી નંબર. ___________________________________________________________________________
પૉલીસી ધારકની િવગતો:

(પર્થમ નામ)

(મધ્ય નામ)

(અટક)

મોબાઈલ
ઈ-મેઈલ

_________________________________________

ફોમર્ પર સહી કરતા પહેલા કૃપા કરીને દરેક સુચનો વાંચો:


તમારી પૉલીસીની શરતો અને િનયમો અનુસાર ટોપ-અપ્સ સ્વીકારવામાં આવશે.



જો તમારી પૉલીસી અંતગર્ત કોઈ િપર્િમયમ બાકી નીકળતું હશે તો, તમારી પાસેથી મેળવેલા નાણાંમાંથી તે રકમ ભરપાઈ કયાર્ બાદ બાકીની રકમને ટોપ-અપ તરીકે ફાળવવામાં આવશે..



ટોપ-અપ િપર્િમયમથી તમારી પોલીસી હેઠળ આવતા ખાતરીપૂવર્કની કુલ ચુકવણની રકમમાં ફેરફાર નહ થાય..



કરવેરાના અમલીકૃત િનમયો અનુસાર ટોપ-અપ પર કરલાભ મળશે..



યુિનક િલન્ક્ડ લાઈફ ઇન્સ્યુરન્સ પ્લાન્સ અને યુિનવસર્લ લાઈફ પ્લાન્સના િકસ્સામાં, કંપની ટોપ-અપ િપર્િમયમ સ્વીકારશે જે લઘુતમ રૂ. ૧૦૦૦ હોવું જોઈએ અને મહત્તમ કુલ ટોપઅપ િપર્િમયમ જે ટલું હોવું જોઈએ અને જે બેઝ પૉલીસીના કુલ િપર્િમયમના ૨૫% કરતા વધારે રકમ ન હોવી જોઈએ. જોકે લાઈફ કવર વગરના પેન્શન પ્લાન્સમાં મહત્તમ ટોપ-અપ
િપર્િમયમની કોઈ મયાર્દા નથી..
તમારા વતર્માન ભંડોળ પર્માણે ટોપ-અપ ફાળવવામાં આવશે.



તમામ ટોપ-અપ િપર્િમયમ અને ટોપ-અપ િપર્િમયમ પર લેવાતા ચાજર્ સિવસ ટેક્સ સિહત તમામ લાગુ પડતા ટેક્સને આધીન રહેશે, જે પૉલીસીધારકના ખાતા પર લાગુ પડશે અને



યુિનટ ભાવના આધારે યુિનટ રદ કરીને તેને વસુલ કરવામાં આવશે.
ટોપ-અપ િપર્િમયમ બપોરે ૩.૦૦ વાગ્યા પછી સ્વીકારવામાં આવશે અને તે પછીના કામકાજના િદવસની NAVના આધારે ફાળવવામાં આવશે.



ચુકવણીની િવગતો:
1અ. ચુકવેલી રકમ: રૂ.

 રોકડા

 ચેક/ડીડી

 નેટ ટર્ાન્સફર

રૂિપયા શબ્દોમાં: ____________________________________________________________________________________________________________
1બ. ચુકવણીની િવગતો: ચેક/ ડીડી નંબર.

તારીખ

મેળવનાર બક અને શાખા ___________________________
# રોકડ ચુકવણી પર્િત પૉલીસી/ પર્િત માસ રૂ. ૫૦૦૦૦/-થી વધુ ન હોવી જોઈએ જે માં િપર્િમયમ ચુકવણી/ટોપ અપ/ચાજર્ અથવા અન્ય કોઈ ચુકવણી હોય તો તે પણ સમાિવષ્ટ છે .
# જો ટોપ અપ ચુકવણી રૂ. ૧ લાખ કે તેથી વધુ હોય તો, મહેરબાની કરીને નીચે દશાર્વેલામાંથી આવકનો કોઈપણ એક દસ્તાવેજ ફરિજયાત જોડવાનો રહેશે.
2. શું પૉલીસી માિલક/મુખત્યાર/ચુકવનાર રાજકીય રીતે જાહેર વ્યિક્ત છે *?

 હા

 ના (િચહ્ન કરો).

*રાજકીય રીતે જાહેર વ્યિક્ત (PEP) એવી વ્યિક્ત હોય છે જે ઓ મહત્વના જાહેર હોદ્દા જે મકે કેન્દર્/રાજ્ય સરકારના વડા/મંતર્ી, વિરષ્ઠ રાજનેતા, વિરષ્ઠ સરકારી/ન્યાિયક/િમિલટરી અિધકારી,
રાજ્યની માિલકીના સંગઠનોના વિરષ્ઠ કારોબારી, મહત્વના રાજકીય પક્ષના અિધકારી હોય અથવા ઉપર દશાર્વેલા હોદ્દાઓ ધરાવતી વ્યિક્તના સીધા પિરવારજન(જીવનસાથી, સંતાન, માતાિપતા, ભાઈ-બહેન, શ્વસુર પક્ષ) હોય..
ન ધ: સંબિધતNAV અને પર્ોસેિસગ ફી મેક્સ લાઈફ ઇન્સ્યુરન્સને સંપૂણર્ જરૂરીયાતો/દસ્તાવેજો મળ્યા તારીખથી અમલી ગણાશે.
પૉલીસી ધારક/મુખત્યારની સહી ______________________________________________

સ્વીકાયર્ આવકના પુરાવા:





છે લ્લા વષર્નું આવકવેરા િરટનર્
છે લ્લા વષર્નું ફોમર્ ૧૬
છે લ્લા ૩ મિહનાનો પગાર જમા થયો હોય તે દશાર્વતું બકનું સ્ટેમેન્ટ
બેલેન્સ શીટ અને નફા તેમજ નુકસાન ખાતુ





અરજકતાર્/ચુકવણીકારના વાિષક ઓિડટ કરેલા ખાતા
ભાડા કરાર
કૃિષ પેદાશોની વેચાણ રસીદ



જે ના દ્વારા િપર્િમયમ ચુકવ્યું હોય તે ઉચક રકમ મળ્યાની પર્િકર્યાનો પુરાવો. જે મ કે, સંપિત્તના વેચાણથી િપર્િમયમ ચુકવ્યું હોય તો વેચાણ દસ્તાવેજ, િનવૃિત્તના સમયે મેળવેલી ઉચક
રકમનો પુરાવો, થાપણોની પાકતી મુદતે મેળવેલી રકમનો પુરાવો, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વળતર, અન્ય ઇન્સ્યુરન્સ પૉલીસીની પાકતી મુદતે મેળવેલી રકમનો પુરાવો વગેરે.

મેક્સ લાઇફ ઇન્ યુરન્સ કંપની િલ.
90 એ, સેક્ટર -18, ઉ ોગ િવહાર, ગુડ઼ગાંવ-122015, હિરયાણા
ફોન નંબર- 0124-4219090, એક્સટે ન્શન-9699, ટોલ ફર્ી- 18002005577
ઈમેઇલ- service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

સ્વીકૃિતની રસીદ
ટોપ અપ િપર્િમયમ ફોમર્ની અરજી તારીખ _____/_____

/__________ના રોજ સાભાર મેળવેલી છે .

મેળવેલી કુલ રકમ

: રૂિપયા. _____________________________________

ટોપ અપ માટેનું ચોખ્ખુ િપર્િમયમ

: રૂિપયા. _____________________________________

ચેક/ડીડી નંબર.

:

મેક્સ લાઈફ ઇન્સ્યુરન્સ કસ્ટમર કેર સિવસ એિક્ઝક્યુટીવનું નામ અને સહી: _____________________

_________am/pm (સમય).

ગો સ્ટેમ્પ / િસક્કો

