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പ�ോളിസി നമ്പർ.  

മോക്സ് ലൈഫസ് ഇൻഷുറൻസിലൈ നമ്പരിലുള്ള എലറെ പ�ോളിസിയുലെ ഉെമസ്ഥത                                                           ശ്രീ/ ശ്രീമതി ________

______________________________________________________________________________________ക്കു ലൈമോറോൻ ഞോൻ/ ഞങ്ങൾ 

______________________________________________________________________ (പ�ോളിസി ഉെമയുലെ പ�രസ് ) ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  ഉടമസ്ഥത മാ�ാനുള്ള കാരണം ___________________________________________________________________ ആണ്.

പുതിയ ഉെമസ്ഥനസ് ഇൻഷുർ ലെയ്യലപെട്ട വ്യക്ിയുും ആയുള്ള ബന്ും ___________________________________________________________

പ�ോളിസിയുലെ പുതിയ പനോമിനിയുലെ പ�രസ്: _____________________________________________________________________________
(പുതിയ ഉെമയുും ലൈഫസ് ഇൻഷുർ ലെയ്യലപെട്ട വ്യക്ിയുും ഒരോൾ ആലെങ്ിൽ പൂരിപെിപകേണ്ടതസ്)

പനോമിനികേസ് പ�ോളിസി ഉെമയുമോയുള്ള ബന്ും: ___________________________________________________________________________

പനോമിനിയുലെ ജനന തരീയതി (തരീയതി/ മോസും/ വർഷും)               /              /

നിയമികേലപെട്ട വ്യക്ിയുലെ പ�രസ് (പനോമിനി ലമനർ ആലെങ്ിൽ) ___________________________________________________________   

നിയമികേലപെട്ട വ്യക്ികേസ് പനോമിനിയുമോയുള്ള ബന്ും_______________________________________________________________________ 

പുതിയ പ�ോളിസി ഉെമയുലെ വ്യക്ിഗത വിവരങ്ങൾ

നിൈവിലൈ തോമസസ്ഥൈത്ിലറെ വിൈോസും:  _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

നഗരം: ………………………………… സുംസ്ഥോനും: ..............……….............................�ിൻ പൈോഡസ്:

ബന്ലപെെോനുള്ള നമ്പർ:                       -                                                                         

ലമോലബൽ നമ്പർ:

ഇ-ലമയിൽ ഐ ഡി: ________________________________________________________________________________________

ജനന തരീയതി (തരീയതി/ മോസും/ വർഷും)                /              / 

അച്ഛലറെ/ ഭർത്ോവിലറെ പ�രസ്: _________________________________________________________________________________

ൈിുംഗും:      പുരുഷൻ    സസ്്രീ     പുൈവൈിക്കുപമോ: ഉവ്സ്           ഇല്ല      

വിദ്യോഭ്യോസും:  നിരക്ഷരൻ              ലരൈമറി സ്കൂൾ            ലഹസ്കൂൾ            ബിരുദധോരി          ബിരുദോനന്തരബിരുദും            ലരൈോഫഷനെൽ

ലവവോഹിൈ നിൈ:         അവിവോഹിത(ൻ)          വിവോഹിത(ൻ)           വിധവ(വിധുരൻ)           വിവോഹപമോെിത(ൻ)           

പദശരീയത:         ഇന്ത്യൻ          വിപദശി            എൻ ആർ ഐ           �ി ഐ ഒ

നിയുക് വ്യക്ിയുലെ ലതോഴിൽ ___________________________________ലതോഴിൽ ശരീർഷൈും _________________________________

ൈമ്പനിയുലെ പ�രസ് ________________________________ ബിസിനസ്ിലറെ സ്വഭോവും _________________________________________

ലെപയ്യണ്ട ൈർത്വ്യങ്ങളുലെ കൃത്യമോയ സ്വഭോവും ______________________ വോർഷിൈ വരുമോനും ____________________ രൂ� രൈതിവർഷും. 

ഫണ്ടുൈളുലെ ഉറവിെും _____________________ �ോൻ നമ്പർ/ �ോനിനു �ൈരമോയ രൈസ്ോവന

  നിയുക്വ്യക്ി/ പ�ോളിസി ഉെമ/ �െും �റ്റുന്ന വ്യക്ി രോഷസ്്രീയ പമഖൈയിൽ രൈവർത്ിക്കുന്ന ആളോപെോ?* അപത          / അല്ല         
(ദയവോയി െികേസ് ലെയ്യുൈ)

* രോഷസ്്രീയ പമഖൈയിൽ രൈവർത്ിക്കുന്ന വ്യക്ി എന്നോൽ സുരൈധോനമോയ ല�ോതുപസവന രൈവർത്നങ്ങൾ ഏല്ികേലപെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്ിൈൾ  
എന്നോെസ് അർഥും, ഉദോഹരെത്ിനസ് പൈനസ്്ര/ സുംസ്ഥോന സർകേോരുൈളുലെ പമധോവിൈൾ/ മനസ്്ിമോർ, മുതിർന്ന രോഷസ്്രീയകേോർ, മുതിർന്ന 
സർകേോർ/ ജുഡരീഷ്യൽ/ ലസനിൈ ഉപദ്യോഗസ്ഥർ, സുംസ്ഥോനത്ിനു ൈരീഴിലുള്ള പൈോർ�പറഷനുൈളുലെ മുതിർന്ന എക്ിൈയൂട്ടരീവസ്, സുരൈധോന 
രോഷസ്്രീയ �ോർട്ടി രൈവർത്ൈർ, ഒപെും പമൽപെറഞ്ഞ വ്യക്ിൈളുലെ ഏ�വും അടുത് ബന്ധുകേൾ (ജരീവിത�ങ്ോളി, കുട്ടിൈൾ, മോതോ�ിതോകേൾ, 
സപഹോദരങ്ങൾ, ഭോര്യോ-ഭർതൃ മോതോവസ്/ �ിതോവസ്). 

ഉെമസ്ഥത മോ�ൽ
പുതിയ ഉെമസ്ഥലറെ 

പഫോപട്ടോ ഇവിലെ 
ഒട്ടിക്കുൈ

(വോർഷിൈ രൈരീമിയും 
>10,000 ആലെങ്ിൽ 

നിർബന്ും)



ഉെമസ്ഥത മോ�ൽ
പുതിയ പ�ോളിസി ഉെമ നിർബന്മോയുും മറു�െി നൽപൈണ്ട പെോദ്യങ്ങൾ
നിങ്ങൾകേസ് ഒരു മോക്സ് ലൈഫസ് ഇൻഷുറൻസസ് പ�ോളിസി ഉപണ്ടോ അലല്ലങ്ിൽ എലന്നങ്ിലുും ഒരു മോക്സ് ലൈഫസ് പ�ോളിസികേോയി 
അപ�ക്ഷിച്ിട്ടുപണ്ടോ?  അപത           അല്ല  
ഉലണ്ടങ്ിൽ പ�ോളിസി/ രൈപപെോസൽ നമ്പർ നൽകുൈ:          
എല്ലോ ആശയവിനിമയങ്ങളുും ഇ-ലമയിൽ വഴി അയകേോൻ ഞോൻ മോക്സ് ലൈഫസ് ഇൻഷുറൻസിലന ചുമതൈലപെടുത്തുന്നു    ഉവ്സ്             ഇല്ല  
ബോങ്സ് അലകേകൌണ്ടസ് വിശദോുംശങ്ങൾ
എ) ബോങ്സ് അലകേകൌണ്ടസ് നമ്പർ  
ബി) ബോങ്ിലറെയുും ബ്ോഞ്ിലറെയുും പ�രസ്:____________________________________________________________________________
സി) ഐ എഫസ് എസസ് സി പൈോഡസ് 
ശ്ദ്ിക്കുൈ: അലകേകൌണ്ടസ് നമ്പരുും പ�ോളിസി ഉെമയുലെ പ�രുും ഉള്ള, ൈ്യോൻസൽ ലെയ്ത ഒരു ലെപകേോ ബോങ്സ് �ോസസ് ബുകേിലറെ �ൈർപപെോ 
ദയവോയി ഇപതോലെോപെും വയ്ക്കുൈ 
ഞോൻ ആെസ് നിയമരൈൈോരമുള്ള ഫസ്റസ് ക്ോസസ് അനന്തരോവൈോശി (പ�ോളിസി ഉെമ മരെലപെട്ടോലുള്ള സോഹെര്യത്ിൽ മോ്ും) അപത       അല്ല

സോക്ഷിയുലെ വിശദോുംശങ്ങൾ:

സോക്ഷിയുലെ ഒപെസ് (1)                 സോക്ഷിയുലെ ഒപെസ് (2)

പ�രസ്:  ________________________________         പ�രസ്: _______________________________ 

വിൈോസും:________________________________     വിൈോസും:_______________________________ 

 ________________________________     _______________________________

അപ�ക്ഷലക്ോപെും ഉള്ള പരഖൈൾ-

 ഒറിജിനൽ പ�ോളിസി �ോക്സ്
 സ്വയും അ�സ്റസ് ലെയ്ത പഫോപട്ടോ തിരിച്റിയൽ പരഖ �ൈർപെസ് (വ്യക്ിൈൾകേസ്), തിരിച്റിയോനുള്ള പരഖ (വ്യക്ിൈളുപെതസ് അല്ലോത്തസ്)- രൈരീമിയും തുൈ എ് 

തലന്ന ആയോലുും. 
 (വോർഷിൈ രൈരീമിയും >10,000 രൂ� ആലെങ്ിൽ) സ്വയും അ�സ്റസ് ലെയ്ത വിൈോസ പരഖൈളുലെ �ൈർപെസ്
 പുതിയ ഉെമയുലെ ജനന സോക്ഷ്യ�്ത്ിലറെ �ൈർപെസ് (ഇൻഷുർ ലെയ്യലപെട്ട വ്യക്ി അല്ലോത് മല�ോരോൾകേോെസ് ഉെമസ്ഥത ലൈമോറുന്നതസ് എങ്ിൽ)
 സ്വയും അ�സ്റസ് ലെയ്ത വരുമോന പരഖ (വോർഷിൈ രൈരീമിയും >=1,00,000 രൂ� ആലെങ്ിൽ)
 �ോൻ ൈോർഡിലറെ സ്വയും അ�സ്റസ് ലെയ്ത �ൈർപെസ്/ �ോനിനു �ൈരമുള്ള രൈസ്ോവന)
 (പ�ോളിസി ഉെമയുലെ മരെും ൈോരെും ആെസ് ഉെമസ്ഥത മോറുന്നതസ് എങ്ിൽ) മരെ സർട്ടിഫികേ�സ്)
 ലൈ ലവ സി ലവളിലപെടുത്ൽ പഫോർമോ�സ് (നിയുക് വ്യക്ി വ്യക്ി അലല്ലങ്ിൽ, അതോയതസ് ്സ്റസ്, �ോർട്ടസ്െർഷിപെസ്/ സ്വൈോര്യ ൈിമി�ഡസ് മുതൈോയവ 

ആലെങ്ിൽ)
 100 രൂ� വിൈയുള്ള മു്രപെ്ത്ിൽ പനോട്ടറി ഒപെിട്ട സത്യവോങസ്മൂൈും (ലതോഴിലുെമ-ജരീവനകേോരൻ പൈസസ് ആലെങ്ിൽ അനുബന്ും 1 റഫർ ലെയ്യുൈ)
 പുതിയ ഉെമ ഇൻഷുർ ലെയ്യലപെട്ട വ്യക്ി അലല്ലങ്ിൽ പ�ോളിസി ഉെമ മരെലപെട്ടോൽ പനോട്ടറി ഒപെിട്ട സത്യവോങസ്മൂൈും (സ്റോമ്പസ് മൂൈ്യും സുംസ്ഥോനത്ിനസ് 

അനുസരിച്സ്)
 നഷ്ട�രിഹോര പബോണ്ടസ്
 അധിൈോരമുള്ള പൈോെതി നൽൈിയ �ിന്തുെർച്ോ സർട്ടിഫികേ�സ് (പ�ോളിസി ഉെമ മരെലപെട്ടോൽ)
ശ്ദ്ിക്കുൈ: ശരിയോയി പൂരിപെിച്സ് ഒപെിട്ട പഫോും ആവശ്യമോയ പരഖൈൾകേസ് ഒപെും സമർപെിക്കുപമ്പോൾ മോ്പമ ഉെമസ്ഥത മോ�ോൻ ഉള്ള അപ�ക്ഷ പൂർെമോയതോയി 
�രിഗെിക്കൂ.

പമൽ പെറഞ്ഞ രൈൈോരും പുതിയ പ�ോളിസി ഉെമക്സ് ഞോൻ 
പ�ോളിസിയുലെ ഉെമസ്ഥത ഇതിനോൽ ലൈമോറുന്നു ........
............................... മുൻ പ�ോളിസി ഉെമയുലെ/ ഒപെിെോൻ 
അുംഗരീൈോരും നൽൈിയ വ്യക്ിയുലെ ഒപെസ് (ൈമ്പനിപയോ 
ബോപങ്ോ ആലെങ്ിൽ സരീൈിനസ് ഒപെും)

തരീയതി:               /              /     

സ്ഥൈും: _____________________________

ഞോൻ പ�ോളിസിയുലെ ഉെമ ആൈോനുും രൈപപെോസൽ പഫോമിലൈ രൈസ്ോവനൈൾ 
ഉൾപെലെ പ�ോളിസിയുലെ എല്ലോ വ്യവസ്ഥൈളുും ഉ�ോധിൈളുും അനുസരികേോനുും 
ഇതിനോൽ സമ്മതിക്കുന്നു. പമൽ �റഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ എന്തിനോപെോ 
ലവളിലപെടുത്ിയതസ്, ആ ആവശ്യത്ിപൈകേോയി ലവളിലപെടുത്ിയ വിവരങ്ങൾ 
ൈമ്പനി ഉ�പയോഗിക്കുൈപയോ �ങ്കു വയ്ക്കുൈപയോ ലെപയ്തകേോും എന്നു ഞോൻ 
മനസ്ിൈോക്കുന്നു.  നിൈവിലൈ പ�ോളിസി ഉെമയിൽ നിന്നസ് ഒറിജിനൽ പ�ോളിസി 
പബോണ്ടസ് ലൈപെ�ിയതോയി ഞോൻ സോക്ഷ്യലപെടുത്തുന്നു.  

…………………………………………………………………
പുതിയ ഉെമയുലെ/ ഒപെിെോൻ അുംഗരീൈോരും ഉള്ള വ്യക്ിയുലെ ഒപെസ് (ൈമ്പനിപയോ 
ബോപങ്ോ ആലെങ്ിൽ സരീൈിനസ് ഒപെും.

തരീയതി:               /              /     

സ്ഥൈും: _____________________________
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