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विमा मुदतसमाप्तीिर दाव्ासाठती अराजाचा फॉमजा - एम
• हा फॉमजा विमा पॉवलसतीचती मुदत पूरजा झाल्ानंतर वमळराऱ्ा लाभासाठती का्दशेतीरररत्ा नामांकीत व्क्तीद्ारे भराि्ाचा आह.े  
• हा फॉमजा नरतीकच्ा मॅकस लाईफ इंश्योरंसच्ा का्ाजाल्ात ककंिा िर उललेख केलेल्ा पत्ािर सुपूदजा करािा.
• कृप्ा ठळक अक्षरांमध्े वलहा. 

दरूधिनती क्रमांक (एस्टतीडती कयोडसह) ककंिा मयोबाईल क्रमांक …………………………………………………………………………………
नयो्टतीस:
कयोरताहती व्क्ती रती रारुनबुरून खयो्टा ककंिा चुकीचती मावहतती असलेला दािा करेल, ककंिा रती इतर व्क्ती ककंिा कंपनतीला लुबाडरे ककंिा ददशाभूल करण्ाच्ा उदे्शाने 
मावहतती लपिेल, तती अपराधती असेल ककंिा राज्ाततील लागू का्द्ाच्ा(का्द्ाचं्ा)  अंतगजात इतर फौरदारती आवर/ककंिा ददिारती दडंाच्ा कारिाईस पात्र हयोईल.

III. विमेदाराकडून ना हरकत  प्रमारपत्र

मती, _____________________________________; ्ाद्ारे िरतील विम्ासाठती विम्ाच्ा मुदत समावप् नंतरच्ा दे्  रक्कमेचे िैध भुगतान ददले 
गेल्ाचती पुष्ती करतयो/ते आवर भविष्ाततील कुठल्ाहती दाव्ासाठती मॅकस लाईफ इंश्योरंस कंपनतीला रबाबदार धररार नाहती. 

विमेदाराचती सिाक्षरती ….….….….….….….….….….….….….….
सिाक्षरती :                             ददनांक                   /              /                                            स्थळ….….….….….…..….….

विमापॉवलसती क्रमांक: विमा धारकाचा दरूधिनती क्रमांक: वनिासस्थान(एस्टतीडती कयोड):

मयोबाईल क्रमांक :

II. विमाधारकाच्ा बँकेचा तपशतील - अवनिा्जा आह े

अ) बँकेचे नाि …………………………………………………………….    b)   बँक खाता क्रमांक ……………………………………
आ) खात्ाचा प्रकार              बचत             चालू             इतर                   
इ) बँकेचा पत्ा …….….….………….….….….….….…..  राज् ….….……….….….….….…. वपनकयोड
ई) आ्एफएससती कयोड ….….….….………….….….….….    उ) पॅन नंबर 
नोंद घ्ा- कृप्ा खाते क्रमांक आवर विमाधारकाचे नाि असलेला रद् केलेला चेक ककंिा बँक खातेपवुसतकेचती प्रत रयोडा
असितीकरर: िैध पॅनकाडजा ददले असल्ास आ्कर  का्द्ाच्ा कलम 194डतीए च्ा तरतूदींनुसार 2% दराने ्टतीडतीएस लागू हयोईल, त्थावप िैध पॅनकाडजा 
उपलबध नसल्ास 20% दराने ्टतीडतीएसचती आकाररती कंपनतीकडून केलती राईल. 

्ा फॉमजा सयोबत सादर कराि्ाचे दसतािेर
• मूळ विमापॉवलसती दसतािेर -                  ्ा फॉमजासयोबत रयोडलेले आहते                   गहाळ/ हरविले/ उपलबध नाहती. 
• पत्रव्िहाराच्ा पत््ामध्े बदल असल्ास – राहत्ा पत््ाचा पुरािा रयोडा
• खाते क्रमांक आवर विमाधारकाचे नाि असलेला रद् केलेला चेक ककंिा बँक खातेपवुसतकेचती प्रत

IV. विमाधारकाद्ारे घयोषरा आवर प्रावधकरर
अ. मती, िर उललेखतीत नािाचा विमाधारक ्ाद्ारे पुष्ती करतयो/ते की बँक तपशतीलांसह िर सांवगतलेलती मावहतती खरती आवर बरयोबर आह.े 
आ. कंपनतीद्ारे िर उललखेतीत बँक खात्ात केले गेलेले विमा मुदतसमाप्तीनंतरच्ा दे्  लाभाचे भुगतान ह ेकंपनतीद्ारे माझ्ासाठती केलेल िैध भुगतान 

असेल.    
विमाधारकाचती सिाक्षरती….….….….….….….….….….….
सिाक्षरती :                             ददनांक                   /              /                                            स्थळ….….….….….…..….….

साक्षतीदाराचती सिाक्षरती  
सिाक्षरती :                             ददनांक                   /              /                                            स्थळ….….….….….…..….….
नाि….….….….….….….….….….…….….….….….….….….….….  पत्ा..……………………………………..………………..
…………………………………………………….….….….…………………………………………………………………...…

I. विमाधारकासंबधतीचती व्वक्तगत मावहतती - अवनिा्जा आहे

अ) विमाधारकाचे नाि …………………………………………………………………………………………………………………
आ) पूरजा पत्ा  …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………… राज् …………………………………………………… वपन कयोड


