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ಪಾಲಿಸಿ ರದುಧುಗ್ಳಿಸುವಿಕೆ ಫಾರ್ಮ್ (ವಾಪಸಾತಿ ಫಾರ್ಮ್)
ದಯವಿಟು್ಟ ಫಾರ್ಮ್ ಅನುನು ದ್ಡ್ಡಕ್ಷರಗಳಲಿಲಿ ಭತಿಮ್ ಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಯನುನು ರದುದುಗ್ಳಿಸುವ ಮ್ಲಕ ಇವುಗಳನುನು ಕಳೆದುಕೆ್ಳುಳುತಿ್ೋರಂದು ನಿಮಗ ತಿಳಿದಿದಯೋ-
•	 ನಿಮ್ಮ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ
•	 ನಿಮ್ಮ ರೈಡರ್ ಪ್ಯೋಜನ
•	 ನಿಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಹ್ಡಿಕೆಗಳ ಮೋಲಿನ ದಿೋರಾಮ್ವಧಿಯ ರಿಟರ್ಮ್ ಅನುನು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ.

ಹೆಚುಚು ತಿಳಿಯಲು ನಿೋವು ನಮಗ 1800 200 5577 ಸಂಖ್ಯಯಲಿಲಿ ಕರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ “RET”ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ 5424243 ಸಂಖ್ಯಗ SMS ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ 
ಪಾಲಿರ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೆೋವೆಗಳನುನು ಅಥಮ್ಮಾಡಿಕೆ್ಳುಳುವು ಕುರಿತಂತೆ ಯಾವುದೋ ಸಹಾಯ ಬೋಕಿದದುರ ನಿಮ್ಮ ಏಜಂಟ್ ಸಲಹಾಗಾರರನುನು ಸಂಪಕಿಮ್ಸಿ.

ವಾಪಸಾತಿಗ ಕಾರಣಗಳು

  ಹಣಕಾಸು ಕಾರಣಗಳು (ತಕ್ಷಣದ ಹಣಕಾಸು ಅಗತಯತೆಗಳು, ಆಸಿ್ಯ ಖರಿೋದಿ ಇತರ.)                       

  ಅತೃಪ್್ಕರವಾದ ರಿಟನ್ನಮ್ಳು

  ಅತೃಪ್್ಕರವಾದ ಸೆೋವೆಗಳು

  ಹೆ್ಸ ಪಾಲಿರ್ ಖರಿೋದಿ 

  ಇತರ, ದಯವಿಟು್ಟ ನಿದಿಮ್ಷ್ಟಪಡಿಸಿ………......................................................................

ವಾಪಸಾತಿ ಮಾಡಲು ನಿರಾಮ್ರ ತೆಗದುಕೆ್ಳುಳುವ ಮುನನು ಯಾರ್ಂದಿಗಾದರ್ ನಿೋವು ಸಮಾಲ್ೋಚನೆ ಮಾಡಿದಿರಾ?

   ಏಜಂಟ್                ಸೆನುೋಹಿತ              ಸಂಬಂಧಿಕರು             ಇತರ (ದಯವಿಟು್ಟ ನಿದಿಮ್ಷ್ಟಪಡಿಸಿ) ___________________________________________ 

ನಿಮ್ಮ ನಿರಾಮ್ರದ ಕುರಿತು ನಮಗ ವಿಷಾದವಿದ ಮತು್ ಈ ಅಜಿಮ್ಯನುನು ಭತಿಮ್ ಮಾಡಲು ನಿರಮ್ರಿಸುವ ಮುನನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಯನುನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದರಿಂದ ದ್ರಯುವ ಎಲಾಲಿ ಪ್ಯೋಜನಗಳ 
ಕುರಿತು ನಿೋವು ಮೌಲಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದಿದುೋರಂದು ನಾವು ಆಶಿಸುತೆ್ೋವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಯತೆಯ ವಿಮಾ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಮಾಯಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರರ್ಸ್ ಅನುನು ಆಯಕೆ ಮಾಡಿಕೆ್ಂಡಿದದುಕೆಕೆ ನಾವು ನಿಮಗ ರನಯವಾದ 
ತಿಳಿಸುತೆ್ೋವೆ ಮತು್ ಭವಿಷಯದಲಿಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ನಿೋವು ಪರಿಗಣಿಸುತಿ್ೋರಂದು ಆಶಿಸುತೆ್ೋವೆ.

ದಯವಿಟು್ಟ ಗಮನಿಸಿ:

• ಪೂಣಮ್ವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನುನು ಭತಿಮ್ ಮಾಡಿರುವುದಕೆಕೆ ಮತು್ ಎಲಾಲಿ ಕಡಾ್ಡಯವಾದ ದಾಖಲಗಳನುನು ಸಲಿಲಿಸಿರುವುದಕೆಕೆ ಒಳಪಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನುನು ಪ್ಕಿ್ಯಗ್ಳಿಸಲಾಗುತ್ದ

• ಯ್ನಿಟ್ ಲಿಂಕ್್ಡ ಉತ್ಪನನುಗಳಿಗ, ಒಂದು ವೆೋಳೆ ವಯವಹಾರದ/ಕಾಯಮ್ನಿವಮ್ಹಣೆಯ ದಿನದಂದು ಅಪ್ಲಿಕೆೋಶರ್ ಅನುನು 15:00 ಗಂಟಗಳವರಗ ಸಿ್ೋಕರಿಸಿದದುಲಿಲಿ, ಅದೋ ದಿನದ NAV 
ಅನ್ಯವಾಗುತ್ದ. ಆದರ, ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಅಪ್ಲಿಕೆೋಶರ್ ಅನುನು 15:00 ಗಂಟಗಳ ನಂತರ ಸಿ್ೋಕರಿಸಿದರ, ಮಾರನೆೋ ದಿನದ NAV ಅನ್ಯವಾಗುತ್ದ

• ವಿಳಾಸದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಸಂಪಕಮ್ ವಿವರಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿನಂತಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ದಯವಿಟು್ಟ ಪ್ತೆಯೋಕವಾದ ಪಾಲಿಸಿ ಸೆೋವೆ ವಿನಂತಿಯನುನು ಭತಿಮ್ ಮಾಡಿ ಮತು್ ಮಾನಯವಾದ 
ವಿಳಾಸದ ರುಜುವಾತಿನೆ್ಂದಿಗ ಸಲಿಲಿಸಿ

• ಕಂಪನಿಯ ದಾಖಲಗಳಲಿಲಿ ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸವು ಅಪೂಣಮ್ವಾಗಿದದು/ತಪಾ್ಪಗಿದದು ಪಕ್ಷದಲಿಲಿ ಚೆಕ್ ವಿಳಂಬವಾಗುವುದಕೆಕೆ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ತಲುಪದಿರುವಿಕೆಗ ಮಾಯಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರರ್ಸ್ 
ಜವಾಬಾದುರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲಲಿ.

• ಅಪೂಣಮ್ವಾದ/ತಪಾ್ಪದ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಒದಗಿಸಿರುವ ಕಾರಣಕಾಕೆಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಂಕ್ ತಿರಸಕೆರಿಸಿರುವ ಕಾರಣಕಾಕೆಗಿ ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗ ಸಂದಾಯವಾಗದೋ ಇದದುರ ಅಥವಾ 
ವಹಿವಾಟು ವಿಳಂಬಗ್ಂಡರ ಅಥವಾ ಕಾಯಮ್ಗತವಾಗದೋ ಇದದುರ ಇದಕೆಕೆ ಮಾಯಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರರ್ಸ್ ಜವಾಬಾದುರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲಲಿ. ನೆೋರವಾದ ಸಂದಾಯಕೆಕೆ ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಅಗತಯವಾದ 
ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಸಿ್ೋಕರಿಸದೋ ಇದದುರ ವಹಿವಾಟನುನು ಬಾಯಂಕ್ ತಿರಸಕೆರಿಸಿದರ, ಪಾವತಿಯನುನು ಚೆಕ್ ಮ್ಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ದ

ಪಾವತಿ ಪ್ಕಿ್ಯಗ್ಳಿಸುವುದಕೆಕೆ ಅಗತಯವಾದ ಕಡಾ್ಡಯವಾದ ದಾಖಲಗಳು           

  ವಾಪಸಾತಿ ವಿನಂತಿಗ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಸಲಿಲಿಸಿದ ಮ್ಲ ಪಾಲಿಸಿ ದಾಖಲ.

  ಫೂೋಟ್ೋ ಗುರುತಿನ ರುಜುವಾತಿನ ಸ್ಯಂ ದೃಢೋಕೃತ ಮಾನಯವಾದ ಪ್ತಿ (ಶಾಖ್ಯಲಿಲಿ ಪರಿಶಿೋಲನೆಗಾಗಿ ಮ್ಲ ದಾಖಲಯನುನು ತೆಗದುಕೆ್ಂಡು ಹೆ್ೋಗಿ). 

  ಹೆಸರು ಮತು್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯ ಮುದಿ್ತವಾಗಿರುವ ಮ್ಲ ರದುದುಗ್ಳಿಸಿದ ಚೆಕ್

  ಒಂದು ವೆೋಳೆ ರದುದುಗ್ಳಿಸಿದ ಚೆಕನುಲಿಲಿ ಮುದಿ್ತ ಹೆಸರು ಮತು್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯ ಇಲಲಿದೋ ಇದದುರ ಹೆಸರು ಮತು್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯ ಮುದಿ್ತವಾಗಿರುವ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಪ್ತಿ/ಬಾಯಂಕ್ ಸೆ್ಟೋಟ್ಮಂಟ್
         (ಶಾಖ್ಯಲಿಲಿಪರಿಶಿೋಲನೆಗಾಗಿ ಮ್ಲ ದಾಖಲಯನುನು ತೆಗದುಕೆ್ಂಡು ಹೆ್ೋಗಿ).

  ಇತಿ್ೋಚಿನ ಸಂಪಕಮ್ ವಿವರಗಳು ಮತು್ NRE ಖಾತೆಯಂದ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಯಾವುದೋ ಪ್್ೋಮಿಯಂಗಳನುನು ಪ್ತಿಬಂಬಸುವ NRE ಬಾಯಂಕ್ ಸೆ್ಟೋಟ್ಮಂಟ್.

D/201411/Kan/V1/CM3

 
ನಿಮಗ ತಿಳಿದಿದಯೋ?  ಸಣ್ಣ ವಯಸಿಸ್ನಲಿಲಿ ಖರಿೋದಿಸಲಾದ ವಿಮಗಿಂತ ಹೆ್ಸ ವಿಮಯನುನು ಖರಿೋದಿಸುವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ. ವಾಪಸು ಮಾಡಬೋಡಿ!
ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತಯತೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿೋವು ಭಾಗಶಃ ವಾಪಸಾತಿಯನುನು ಅಥವಾ ಸಾಲ ಸೌಲಭಯವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದುಕೆ್ಳಳುಬಹುದು ಮತು್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ದಾಖಲಯ 
ನಿಯಮಗಳಿಗ ಒಳಪಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಯನುನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.

ಕಡಿಮ ದರಗಳು: ಯ್ನಿಟ್ ಲಿಂಕ್್ಡ ಉತ್ಪನನುಗಳಲಿಲಿ, ವಷಮ್ಕಳೆದಂತೆ 
ದರಗಳು ಕ್ಮೋಣ ಕಡಿಮಯಾಗುತ್ದ ಮತು್ ಈ ಮ್ಲಕ ಫಂಡನುಲಿಲಿ ಅಧಿಕ 
ಪ್ಮಾಣದ ನಿಮ್ಮ ಪ್್ೋಮಿಯಂ ಅನುನು ಹ್ಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ದ.

ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ: ಒಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಯನುನು ವಾಪಸಾತಿ ಮಾಡಿದರ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯು 
ಮುಕಾ್ಯಗ್ಳುಳುತ್ದ ಮತು್ ಈ ಮ್ಲಕ ನಿಮಗ ಅಗತಯವಾದಾಗ 
ಪ್ಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೆ್ಳುಳುವುದರಿಂದ ನಿೋವು ವಂಚಿತರಾಗುತಿ್ೋರಿ

ತೆರಿಗ ಪ್ಯೋಜನ: ಯಾವುದೋ ಹೆಚಿಚುನ ತಿದುದುಪಡಿಗ ಒಳಪಟು್ಟ, 
ಆದಾಯ ತೆರಿಗ ಕಾಯದ 1961 ಪ್ಕಾರ ನಿೋವು ತೆರಿಗ ಪ್ಯೋಜನವನುನು 
ಪಡೆದುಕೆ್ಳಳುಬಹುದು

ಹೆಚುಚು ವೃದಿಧುಯ ಸಾರಯತೆ: ಈಕಿ್ಟಿಯಲಿಲಿ ಹ್ಡಿಕೆ ಮಾಡುವ 
ಆಯಕೆಯನುನು ULIPS ಒದಗಿಸುತ್ದ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫಂಡ್ನಳ ಅಧಿಕ 
ವೃದಿಧುಯ ಸಾರಯತೆಯನುನು ಒದಗಿಸುತ್ದ
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ಪಾಲಿಸಿ ರದುಧುಗ್ಳಿಸುವಿಕೆ ಫಾರ್ಮ್ (ವಾಪಸಾತಿ ಫಾರ್ಮ್)
ದಯವಿಟು್ಟ ಫಾರ್ಮ್ ಅನುನು ದ್ಡ್ಡಕ್ಷರಗಳಲಿಲಿ ಭತಿಮ್ ಮಾಡಿ

ವಿನಂತಿ ಫಾರ್ಮ್
ಪಾಲಿಸಿ ಸಂಖ್ಯ………………………………………………..………..                     ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಹೆಸರು….....…..……….………..…......……………………………..
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯ.        ಪಯಾಮ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯ. 

ವಿಳಾಸ 1 __________________________________________________________________________________________________________________________
ವಿಳಾಸ 2 ________________________________________________________________ ಇಮೋಲ್ ಐಡಿ ________________________________________________
ನಗರ ________________________________________________________ರಾಜಯ __________________________________     ಪ್ರ್  

NEFT ಗಾಗಿ ಬಾಯಂಕ್ ವಿವರಗಳು

 a) ಖಾತೆದಾರರ ಹೆಸರು ………………………………..       b) ಬಾಯಂಕ್ ಹೆಸರು …………………………………
 c) ಬಾಯಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯ. …………………………………….      d) IFSC ಕೆ್ೋಡ್ …………………………………
 e) PAN ಸಂಖ್ಯ          f) ಬಾಯಂಕ್ ವಿಳಾಸ……………………………………
ಗಮನಿಸಿ - ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯ ಮತು್ ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಹೆಸರನುನು ಹೆ್ಂದಿರುವ ರದುದುಗ್ಳಿಸಿದ ಚೆಕ್ ಅನುನು ಅಥವಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಸುಬುಕ್ ಪ್ತಿಯನುನು ದಯವಿಟು್ಟ ಈ ಫಾಮೊನುಮ್ಂದಿಗ ಲಗತಿ್ಸಿ.
ಹಕುಕೆನಿರಾಕರಣೆ: ಮಾನಯವಾದ PAN ಒದಗಿಸಿದದುರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗ ಕಾಯದಯ ವಿಭಾಗ 194D ನ ನಿಬಂರನೆಯ ಪ್ಕಾರ 2% ರಷು್ಟ TDS ಅನ್ಯವಾಗುತ್ದ, ಆದರ ದೋಶದ್ಳಗ ಮಾನಯ PAN 
ಲಭಯವಿಲಲಿದೋ ಇದದುರ 20% ರಷು್ಟ ದರ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ದ.
ಘ್ೋಷಣೆ
ನಾನು ಮಾಯಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟಡನು ___________________________________________  ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಸಂಖ್ಯಯ ರಾರಕನಾಗಿದದುೋನೆಂದು ಈ ಮ್ಲಕ ನಾನು 
ಒಪ್್ಪಕೆ್ಳುಳುತೆ್ೋನೆ. ಈ ಮೋಲಿನ ಪಾಲಿಸಿಯನುನು ಸ್ಯಂಪ್ೋರಿತವಾಗಿ ವಾಪಸಾತಿ ಮಾಡಲು ಮತು್ ಕೆ್ನೆಗ್ಳಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುತೆ್ೋನೆ.ದಯವಿಟು್ಟ ನನನು ಪಾಲಿಸಿಯ ವಾಪಸಾತಿ ವಿನಂತಿಯನುನು 
ಪ್ಕಿ್ಯಗ್ಳಿಸುವಂತೆ ಮತು್ ಅನ್ಯಸುವ ವಾಪಸಾತಿ ಮೌಲಯವನುನು (ಯಾವುದಾದರ್ ಇದದುಲಿಲಿ) ಅನ್ಯಸುವ ವೆಚಚುಗಳನುನು ಸರಿಹೆ್ಂದಿಸಿ (ಯಾವುದಾದರ್ ಇದದುಲಿಲಿ) ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತೆ್ೋನೆ.  
ಶಿ್ೋ./ಕುಮಾರಿ/ ಶಿ್ೋಮತಿ._____________________________________________________ ಆದ ನಾನು  ________________________ ಇವರ ಮಗ, ಮಗಳು, ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದುದು 
ನನನು ವಯಸುಸ್__________ವಷಮ್ವಾಗಿದ ಮತು್ ________________________________ ನಲಿಲಿ ವಾಸವಾಗಿದುದುದು, ಈ ಮ್ಲಕ ಈ ಫಾಮನುಮ್ಲಿಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ ಮತು್ 
ನಿಖರವಾಗಿದಯಂದು ಘ್ೋಷಿಸುತೆ್ೋನೆ ಮತು್ ದೃಢಪಡಿಸುತೆ್ೋನೆ.ಅನ್ಯಸುವ ವೆಚಚುಗಳ ಕಡಿತದ ಬಳಿಕ ಪಾಲಿಸಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತು್ ಷರತು್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವ ವಾಪಸಾತಿ ಮೌಲಯವನುನು 
ಸಿ್ೋಕರಿಸಲು ನಾನು ಈ ಮ್ಲಕ ಒಪು್ಪತೆ್ೋನೆ.ಹೆಚಿಚುನದಾಗಿ, ಇಲಿಲಿ ನಾನು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಜವಾಗಿದ ಮತು್ ಸರಿಯಾಗಿದಯಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತೆ್ೋನೆ.ನಾನು ಸಿ್ೋಕರಿಸುವ ಯಾವುದೋ ತಪಾ್ಪದ ಅಥವಾ 
ನಾಯಯಬಾಹಿರವಾದ ಮರುಪಾವತಿಗ ಮಾಯಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರರ್ಸ್ ಗ ನಾನು ನಷ್ಟ ಭತಿಮ್ ಮಾಡಿಕೆ್ಡುತೆ್ೋನೆಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತೆ್ೋನೆ ಮತು್ ಬದಧುನಾಗಿರುತೆ್ೋನೆ.
ನನನು ಪಾಲಿಸಿ ಸಂಖ್ಯ._______________________________________ ಗಾಗಿನ ವಾಪಸಾತಿ ವಿನಂತಿಯನುನು ಪ್ಕಿ್ಯಗ್ಳಿಸಿದ ನಂತರ ಗಾಗಿನ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಜ್ತೆಗ ಪಾಲಿಸಿ ಒಪ್ಪಂದದಲಿಲಿ 
ಪ್ಸಾ್ಪ್ಸಿದ ಇತರ ಪ್ಯೋಜನಗಳು ಕೆ್ನೆಗ್ಳುಳುತ್ವೆ ಎಂಬುದನುನು ನಾನು ಅಥಮ್ಮಾಡಿಕೆ್ಂಡಿದದುೋನೆ. 
ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಸಹಿ: ________________________ ದಿನಾಂಕ:  /  /   ಸ್ಥಳ: ________________________________________
ವಿಮಾದಾರರಿಂದ ಆಕ್ೋಪಣೆ ಇಲಲಿದ ಪ್ಮಾಣಪತ್ (ವಿಮಾದಾರರ ಪಾ್ಪ್ ವಯಸಕೆರಾದರ ಮಾತ್ ಅನ್ಯಸುತ್ದ)
ನಾನು, ______________________________; ಈ ಮ್ಲಕ ಮೋಲಿನ ಪಾಲಿಸಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದ ಪಾವತಿಯ ಮಾನಯವಾದ ಹೆ್ಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಬಡುಗಡೆಯನುನು ದೃಢಪಡಿಸುತೆ್ೋನೆ ಮತು್ 
ಭವಿಷಯದಲಿಲಿನ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಿೈಮ್ನ ಮಾಯಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರರ್ಸ್ ಅನುನು ಬಾರಯರನಾನುಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲಲಿ.
ವಿಮಾದಾರರ ಸಹಿ____________________  ದಿನಾಂಕ:  /  /         ಸ್ಥಳ: ________________________________________

 

ಸಿ್ೋಕೃತಿ ಚಿೋಟಿ
ನಿಮ್ಮ ಆದಯತೆಯ ವಿಮಾ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಮಾಯಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರರ್ಸ್ ಅನುನು ಆಯಕೆ ಮಾಡಿಕೆ್ಂಡಿದದುಕೆಕೆ ನಾವು ನಿಮಗ ರನಯವಾದ ತಿಳಿಸುತೆ್ೋವೆ ಮತು್ ಭವಿಷಯದಲಿಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ನಿೋವು 
ಪರಿಗಣಿಸುತಿ್ೋರಂದು ಆಶಿಸುತೆ್ೋವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರಾಮ್ರದ ಕುರಿತು ನಮಗ ವಿಷಾದವಿದ ಮತು್ ಈ ಅಜಿಮ್ಯನುನು ಭತಿಮ್ ಮಾಡಲು ನಿರಮ್ರಿಸುವ ಮುನನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಯನುನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದರಿಂದ ದ್ರಯುವ 
ಎಲಾಲಿ ಪ್ಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ನಿೋವು ಮೌಲಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದಿದುೋರಂದು ನಾವು ಆಶಿಸುತೆ್ೋವೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಖ್ ಕಚೆೋರಿಯಲಿಲಿ ಸಲಿಲಿಸಿದ 10 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನುನು ಪ್ಕಿ್ಯಗ್ಳಿಸಲಾಗುತ್ದ. 
ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಸ್ಪಷಿ್ಟೋಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಸಹಾಯವು ನಿಮಗ ಅಗತಯವಿದದುರ, ದಯವಿಟು್ಟ 1800 200 5577 ಸಂಖ್ಯಗ ಕರ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ 'RET' ಎಂಬುದಾಗಿ 5424243 
ಸಂಖ್ಯಗ ಕರ ಮಾಡಿ.

ಗಾ್ಹಕರ ಸಿ್ೋಕೃತಿ ಚಿೋಟಿ
ಪಾಲಿಸಿ ಸಂಖ್ಯ____________________________________________________________________ (ಪಟಿ್ಟಗಗಳನುನು ಹಾಕಿ)
ಸಿ್ೋಕರಿಸಿದವರು    ಸಿ್ೋಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತು್ ಸಮಯ    
ಮಾಯಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟಡ್, .3ನೆೋ ಮಹಡಿ, ಕಾಯಮ್ನಿವಮ್ಹಣೆ ಕೆೋಂದ್, 90. ಎ, ಉದ್ಯೋಗ್ ವಿಹಾರ್, ಸೆಕ್ಟರ್-18, ಗುರಗಾಂವ್- 
122015,ನೆ್ೋಂದಣಿ ಕಚೆೋರಿ: ಮಾಯಕ್ಸ್ ಹೌಸ್ 3ನೆೋ ಮಹಡಿ,1 ಡಾ. ಝಾ ಮಾಗ್ಮ್, ಓಕಾಲಿ, ನವದಹಲಿ-110020,ಭಾರತ,ಸಂಪಕಮ್ ವಿವರಗಳು: 
{HYPERLINK "mailto: service.helpdesk@maxlifeinsurance.com"\h}{HYPERLINK "http://www.maxlifeinsurance.com/"\h}
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ಶಾಖ್ ಕಡಾ್ಡಯ ಪರಿಶಿೋಲನಾಪಟಿ್ಟ
  ಪಟಿ್ಟ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಎಲಾಲಿ ಕಡಾ್ಡಯವಾದ ದಾಖಲಗಳನುನು ಸಂಗ್ಹಿಸಲಾಗಿದ 
  ಎಲಾಲಿ ಪ್ತಿಗಳಿಗ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಸ್ಯಂ-ದೃಢೋಕರಿಸಿದಾದುರ

  ಎಲಾಲಿ ದಾಖಲಗಳನುನು ಮಾಯಕ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರರ್ಸ್ ಸಿಬಬುಂದಿಯವರು ಮ್ಲತಃ ನೆ್ೋಡಿದಾದುರ ಮತು್ ಪರಿಶಿೋಲಿಸಿದಾದುರ

  ವಾಪಸಾತಿ ವಿನಂತಿಯನುನು   ಬಳಿಗ್ನ/ಸಂಜ ಸಮಯಕೆಕೆ ಸಿ್ೋಕರಿಸಿದ………………………… 
  ಉಳಿಸಿಕೆ್ಳುಳುವಿಕೆ ಪ್ಯತನುಗಳನುನು ಮಾಡಲಾಗಿದ- ಹೌದು / ಇಲಲಿ                   ವಾಪಸಾತಿಗ ಕಾರಣಗಳು                               
         ಗಾ್ಹಕರಿಗ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಪ್ಕಾರ:          1) NEFT    2) ಚೆಕ್  

ಮೊಹರು

ಮೊಹರು


