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પૉલિસી ક્રમાંક  

હું/અમે ______________________________________________________________________  (પૉલિસી ધારકનું નામ), મેકસ િાઇફ ઇંસ્ુરેનસ 
સાથેની મારી પૉલિસીની માલિકીમાં ફેરફાર કરવા ઇચ્ીએ ્ીએ જેનો ક્રમાંક ___________________ ્ે. 

શ્ી/શ્ીમલિ/સુશ્ી __________________________________________________________________________________________  ના નામે 

  માલિકીમાં ફેરફારનું કારણ ____________________________________________________________________________________્ે 

નવા માલિક સાથે જીવન વીમા ધારકનો સંબંધ  _____________________________________________________________________________

પૉલિસીના નવા નૉલમનીનું નામ:  _____________________________________________________________________________________

 (જો નવા માલિક અને જીવન વીમા ધારક એક જ હો્ િો ભરવાનું) 

પોલિસી ધારકની સાથે નૉલમનીનો સંબંધ _________________________________________________________________________________

નૉલમનીની જનમ િારીખ (દિદિ/મમ/વવવવ)      /              /

લનમા્ેિ વ્લકિનું નામ (જો નૉલમની સગીર હો્ િો): ________________________________________________________________________

લનમા્ેિ વ્લકિનો નૉલમની સાથેનો સંબંધ  _______________________________________________________________________________

નવા પૉલિસી ધારકની અંગિ લવગિો 

હાિનું રહેઠાણનું સરનામું: _______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

શહેર: ……………………………………………… રાજ્: .............……..................................લપન કોડ:

સંપક્ક નંબર:                                   -                                                                         

મોબાઇિ નંબર :

ઈમેઇિ આઇડી: _____________________________________________________________________________________________

જનમ િારીખ (દિદિ/મમ/વવવ) :                  /              / 

લપિાનું નામ/ પલિનું નામ: _______________________________________________________________________________________

લિંગ:   પુ       સત્ી                          ધુમ્રપાન કરો ્ો :          હા                    ના       

લશક્ષણ:      લનરક્ષર              પ્ાથલમક શાળા                હાઇસકુિ               સનાિક              અનુસનાિક                 વ્ાવસાલ્ક 

વૈવાલહક લસથલિ:    અપદરલણિ               પદરલણિ                    લવધવા/લવધુર                      ્ુટા્ેડા િીધિે            

રાષ્ટી્િા:           ભારિી્        લવિેશી નાગરીક                    એનઆરઆઇ                      પીઆઇઓ 

વ્વસા્   ________________________________________________નોકરી શીર્કક _________________________________________

 કંપનીનું નામ ________________________________________ કારોબાર/ઉદ્ોગનું સવરૂપ પ્કાર __________________________________

ફરજોનું ચોકકસ સવરૂપ ________________________________________વારર્કક આવક ` આવક _____________________________પ્લિ વર્ક 

ભંડોળોનો સત્ોિ __________________________________ પાન  ક્રમાંક / પાનની બિિે એકરાર  

  શું નવા માલિક/ અિાકિા્ક એક રાજકી્ રીિે ઉઘાડી પડી ગ્ેિી વ્લકિ* ્ે?  હા           / ના            (કૃપ્ા ખરાનું લનશાન કરો).

*રાજનલૈિક વ્લકિ (પીઈપી) એ વ્લકિઓ ્ે જેઓને પ્મુખ જાહેર કા્્કક્રમોનો કા્્કભાર સોંપ્ો હો્, ઉિાહરણ િરીકે કનેદ્ર/રાજ્ સરકારના વડાઓ/મંત્ીઓ, વદરષ્ઠ 
સરકારી/ન્ાલ્ક/ િશકરી અલધકારીઓ, રાજ્ની માલિકીના લનગમોના વદરષ્ઠ ક્્કકારીઓ, મહતવના રાજકી્ પક્ષોના અલધકારી અને ઉપરની વ્લકિઓના અંગિ 
પદરવારના સભ્ો (પલિ/પલતન, બાળકો, માિા-લપિા, ભાઈ-બહેન, સાસુ-સસરા).

માલિકીમાં ફેરફાર 
નવા માલિકનો ફોટો 
અલહં ચોંટાડવાનો 

રહેશે 

(જો  વારર્કક લપ્લમ્મ 
> 10000 હો્ િો 

ફરલજ્ાિ ્ે



માલિકીમાં ફેરફાર 
નવા પૉલિસી ધારક દવારા જવાબ આપવાના ફરલજ્ાિ પ્શનો 

શું િમે મેકસ િાઇફ ઇંસ્ુરેનસ પૉલિસી ધરાવો ્ો અથવા શું િમે ક્ારે્  િેનાં માટે અરજી કરી ્ે?       હા               ના 

જો હા, િો પૉલિસી નંબર/ િરખાસિ ક્રમાંક આપો:          

હંુ મેકસ િાઇફ ઇંસ્ુરેનસને િમામ પત્વ્વહાર ઈમેઇિ દવારા મોકિવાની અલધકૃિિા આપું ્ંુ        હા          ના   

બેંક ખાિાની લવગિો 

a) બેંક ખાિા ક્રમાંક                  

b) બેંક અને શાખાનું નામ ________________________________________________________________________________________

c) આઇએફએસસી  કોડ  

નોંધ: કૃપા કરી ખાિા ક્રમાંક અને પૉલિસી ધારકનું નામ ધરાવિો એક રિ કરિેો ચેક સામિે કરો અથવા બેંક પાસબુકની નકિ લબડો.  

હું પ્થમ િરજજાનો કા્િેસરનો વારસ ્ંુ (માત્ પૉલિસી ધારકના મૃત્ુના દકસસામાં)         હા             ના 

સાક્ષીની લવગિો:

સાક્ષીની સહી (1)                 સાક્ષીની સહી (2)

નામ:  ________________________________         નામ: _______________________________ 

સરનામું:  ________________________________     સરનામું: _______________________________ 

 ________________________________     _______________________________

લવનંિી સાથે લબડવામાં આવિેા િસિાવેજો-
 મૂળ પૉલિસી િસિાવેજ 
 સવ-પ્માલણિ ફોટો આઇડી સાલબિી (વ્લકિગિ) /આઇડી પ્ુફ (વ્લકિગિ લસવા્નું) ની નકિ – લપ્લમ્મની રકમ જે હો્ િે   
 સવ-પ્માલણિ સરનામાની સાલબિીની નકિ  (જો વારર્કક લપ્લમ્મ >રૂ. 10,000) 
 નવા માલિકની જનમ િારીખની સાલબિીની નકિ (જ્ાં વીએમો કરવામાં આવ્ો હો્ િે લસવા્ની વ્લકિના નામે માલિકીમાં ફેરફાર કરવામાં આવી રહ્ો િેવાં 

દકસસામાં) 
 આવકના સવ-પ્માલણિ િસિાવેજો (જો વારર્કક લપ્લમ્મ >= રૂ. 1,00,000)
 પાન કાડ્ક/ પાનની બિિીમાં એકરારની સવ-પ્માલણિ નકિ 
 મૃત્ુ પ્માણપત્ (જ્ાં પૉલિસી ધારકના મૃત્ુના કારણે માલિકીમાં ફેરફાર થઈ રહ્ો હો્ િેવાં દકસસામાં) 
 કેવા્સી એકરાર નમૂનો (જો એસાઇની વ્લકિગિ કરિાં અિગ હો્ િા.િ. ટ્રસટ, ભાગીિારી/ખાનગી લિ. લવ. 
 રૂ, 100/- ના મૂલ્ના સટેમપ પેપર પર નોટરી કરવામાં આવેિ સોગંિનામું (પદરલશષ્ટ 1 નો સંિભ્ક િેવો જો દકસસો રોજગારિાિા અને કમ્કચારીનો હો્) 
 જ્ાં નવા માલિક જીવન વીમો ધરાવનાર કરિાં અિગ હો્ િેવા પૉલિસી ધારકના દકસસામાં નોટરી કરા્ેિ સોગિંનામું (મૂલ્ રાજ્ પ્માણે) 
 નુકસાનીની ભરપાઇનો બૉનડ 
 એક સક્ષમ અિાિિ દવારા વારસાઇ પ્માણપત્ (પૉલિસી ધારકના મૃત્ુના દકસસામાં)
નોંધ: માલિકીમાં ફેરફારની લવનંિીને સંપૂણ્ક રીિે માત્ ત્ારે જ ધ્ાનમાં િેવામાં આવશે જ્ારે સંપણૂ્ક રીિે ભરિેું અને સહી કરિેું પત્ક િમામ જરૂરી િસિાવેજો સાથે 
સુપરિ કરવામાં આવ્ંુ હશે.  

હું આથી પૉલિસીની માલિકી ઉપર ઉલિેખ ક્ા્ક પ્માણે નવા 
પૉલિસી ધારકને િબિીિ કરૂં ્ંુ 
.………………………………………….   અગાઉના 
પૉલિસી ધારક/ અલધકૃિ હસિાક્ષર કિા્કની સહી (બેંક અથવા 
કંપનીના દકસસામાં લસકકા સાથે) 

િારીખ:               /              /     

સથળ: _____________________________

હું પૉલિસીના એક માલિક િરીકે આથી સંમિ ્ંુ અને િરખાસિ પત્કના એકરાર સલહિ 
પૉલિસીના બધા જ લન્મો અને શરિોથી બંધાવા માટે સંમિ ્ંુ.  હું સમજંુ ્ંુ કે કંપની ઉપર 
જાહેર કરા્ેિી માલહિીનો ઉપ્ોગ કરી શકે ્ે અથવા જાહેર કરવામાં આવિેા હેિુઓ માટે 
માલહિીની વહેંચણી કરી શકે ્ે.  હું પ્વિ્કમાન પૉલિસી ધારક પાસેથી વાસિલવક પૉલિસી 
બૉનડની પ્ાલ્િનો સવીકાર કરૂં ્ંુ.  

…………………………………………………………………
નવા માલિક/ અલધકૃિ હસિાક્ષર કિા્કની સહી (બેંક અથવા કંપનીના દકસસામાં લસકકા સાથે)  

િારીખ:                /              /     

સથળ: _____________________________
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