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ପଲିସୀ ନଂ.  

ମୁଁ/ଆମ୍ଭେ ____________________________________________________________________________ (ପଲିସୀଧାରକଙ୍କ ନାମ), ମ୍ାକ୍ସ 
ଲାଇଫ୍ ଇନସୁ୍ ରାନ୍ସମ୍ର ଥିବା ମ୍ମାର ପଲିସୀର ମାଲିକାନା ବଦଳାଇବାକୁ ଇଚ୍ା କରୁଛ ିଯାହାର ନମ୍ବର ମ୍ହଉଛ ି

ଶ୍ୀ/ଶ୍ୀଯୁକ୍ତ/ଶ୍ୀମତୀଙ୍କ ନାମମ୍ର______________________________________________________________________________________

  ମାଲିକାନା ପରବିର୍ତ୍ତନ କରବିାର କାରଣ ମ୍ହଉଛ ି_________________________________________________________________________

ବୀମିତ ବ୍କି୍ତଙ୍କ ସହତି ନୂଆ ମାଲିକଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ______________________________________________________________________________

ପଲିସୀର ନୂଆ ମ୍ନାମିନଙି୍କ ନାମ: ____________________________________________________________________________________

(ନୂଆ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୂଣ ମ୍ହବ ଏବଂ ବୀମିତ ବ୍କି୍ତ ସମାନ ରହମି୍ବ)

ପଲିସୀଧାରକଙ୍କ ସହତି ମ୍ନାମିନଙି୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ________________________________________________________________________________

ମ୍ନାମିନଙି୍କ ଜନ୍ମ ତାରଖି (ଦନି/ମାସ/ବରତ୍ତ)             /              /

ନଯୁିକ୍ତ ବ୍କି୍ତଙ୍କ ନାମ (ଯଦ ିମ୍ନାମିନ ିନାବାଳକ):  __________________________________________________________________________

ମ୍ନାମିନଙି୍କ ସହତି ନଯୁିକ୍ତ ବ୍କି୍ତଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ:________________________________________________________________________________

ମାଲିକାନା ପରବିର୍ତ୍ତନ
ନୂଆ ମାଲିକଙ୍କ 

ଫମ୍�ାଗ୍ାଫ୍ ଏଠାମ୍ର 
ଲଗାଯିବ

(ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଯଦ ି
ବାରଷିକ ପି୍ମିୟମ 

>10000)

ନୂଆ ପଲିସୀଧାରକଙ୍କ ବ୍କି୍ତଗତ ବବିରଣୀ

ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବାସ ଠକିଣା:   _____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

ସହର: ……………………………………..……… ରାଜ୍:..............………..............................ପିନ୍ ମ୍କାଡ୍:

ମ୍ଯାଗାମ୍ଯାଗ ନମ୍ବର:                         -                                                                         

ମ୍ମାବାଇଲ ନମ୍ବର:

ଇମ୍ମଲ୍ ଆଇଡ:ି _____________________________________________________________________________________________

ଜନ୍ମ ତାରଖି (ଦନି/ମାସ/ବରତ୍ତ)                /              / 

ପିତାଙ୍କ ନାମ / ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ: ____________________________________________________________________________________

ଲିଙ୍ଗ:  ପୁରୁର            ମହଳିା                       ଧୂମପାନକାରୀ:        ହଁ               ନା       

ଶକି୍ା:    ନରିକ୍ର               ପ୍ାଥମିକ ବଦି୍ାଳୟ               ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ାଳୟ                  ସ୍ାତକ              ସ୍ାତମ୍କାର୍ର                ମ୍ପଶାଧାରୀ

ମ୍ବୈବାହକି ସ୍ିତ:ି    ଅବବିାହତି             ବବିାହତି                   ବଧିବା                ଛାଡ଼ପତ୍ରପ୍ାପ୍ତ            

ଜାତୀୟତା:           ଭାରତୀୟ          ବମି୍ଦଶୀ ନାଗରକି                ପ୍ବାସୀ ଭାରତୀୟ           ମଳୂ ଭାରତୀୟ

ମ୍ପଶା _______________________________________ବୃର୍ ିଶୀରତ୍ତକ___________________________________________________

କମ୍ାନୀର ନାମ__________________________________ ବ୍ବସାୟ/ଶଳି୍ପସଂସ୍ାର ପ୍କାର ______________________________________

କାଯତ୍ତ୍ର ପ୍କୃତ ସ୍ୱରୂପ __________________________ ବାରଷିକ ଆୟ   _____________________________________________ବରତ୍ତ ପ୍ତି

ପାଣ୍ରି ଉତ୍ସ_______________________________________ ପାନ୍ ନଂ/ପାନ୍ ସ୍ାନମ୍ର ମ୍�ାରଣା

   ସମ୍ର୍ଗି୍ହୀତା/ପଲିସୀଧାରକ/ପ୍ାପକ ଜମ୍ଣ ରାଜମ୍ନୈତକି ବ୍କି୍ତ ଅ�ନ୍ ିକ ି*? ହଁ            / ନା           (ଦୟାକର ି�କି୍ ଚହି୍ନ ଲଗାନୁ୍).

*ରାଜମ୍ନୈତକି ଜଣାଶୁଣା ବ୍କି୍ତ(PEP) ମ୍ହଉଛନ୍ ିମ୍ସହ ିବ୍କି୍ତବମି୍ଶର ମ୍ଯଉଁମାମ୍ନ ପ୍ମଖୁ ସାବତ୍ତଜନୀନ କାଯତ୍ତ୍ମ୍ର ନ୍ସ୍ତ, ଉଦାହରଣ ମ୍ହଡ୍ସ/ ମ୍କନ୍ଦ୍ର/ରାଜ୍ ସରକାରର ମନ୍ତୀ, 
ବରଷି୍ଠ ରାଜମ୍ନତା, ବରଷି୍ଠ ସରକାରୀ/ବଚିାରବଭିାଗ, ସାମରକି ଅଧିକାରୀ, ସରକାରୀ ନଗିମଗୁଡ଼କିର ବରଷି୍ଠ ନବିତ୍ତାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ତ୍ତ ରାଜମ୍ନୈତକି ଦଳର କାଯତ୍ତ୍କର୍ତ୍ତା 
ଏବଂ ଉପମ୍ରାକ୍ତ ବ୍କି୍ତଙ୍କ ତତ୍ାଳକି ପାରବିାରକି ସଦସ୍ (ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତୀ, ପିଲାଛୁଆ, ଅଭିଭାବକ, ଏକାଧିକ ସନ୍ାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମ୍କହ,ି ଶାଶୁ�ର କମି୍ବା ବାପ�ର ମ୍ଲାମ୍କ).



ମାଲିକାନା ପରବିର୍ତ୍ତନ
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ ୟ୍ଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ୍ ଉତତୟ୍ ୍ୂଆ ପଲିସୀଧା୍କ ପ୍ୟଦା୍ କ୍ିବବ

ଆପଣଙ୍କର ମ୍ାକ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଇନସୁ୍ ରାନ୍ସ ପଲିସୀ ଅଛ ିକମି୍ବା ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ବଦନ କରଛିନ୍ ିକ ି?      ହଁ              ନା 
ଯଦ ିହଁ, ପଲିସୀ ନମ୍ବର/ପ୍ସ୍ତାବକ ସଂଖ୍ା ପ୍ଦାନ କରନୁ୍:          
ଇମ୍ମଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍କାର ମ୍ଯାଗାମ୍ଯାଗ କରବିା ପାଇଁ ମ୍ାକ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଇନସୁ୍ ରାନ୍ସକୁ ମୁଁ ଅନୁମତ ିପ୍ଦାନ କରୁଛ ି       ହଁ             ନା 
ବ୍ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବବିରଣୀ
କ) ବ୍ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର                 
ଖ) ବ୍ାଙ୍କ ଏବଂ ଶାଖା ନାମ_____________________________________________________________________
ଗ) IFSC ମ୍କାଡ୍            
�ପି୍ପଣୀ: ଦୟାକର ିଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଧାରୀ ଏକ କ୍ାନସଲ୍ହ ମ୍ଚକ୍ ଏବଂ ପଲିସୀ ନମ୍ବର କମି୍ବା ବ୍ାଙ୍କ ପାସବହରି ଏକ ନକଲ ସଂଲଗ୍ନ କରନୁ୍ 
ମୁଁ ମ୍ହଉଛ ିପ୍ଥମ ଆଇନସମ୍ମତ ଉର୍ରାଧିକାରୀ (ମ୍କବଳ ପଲିସୀଧାରକଙ୍କ ମତୁୃ୍ ମ୍କ୍ତ୍ରମ୍ର )         ହଁ                  ନା

ସାକ୍ୀଙ୍କ ବବିରଣୀ:

ସାକ୍ୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ (1)                  ସାକ୍ୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ (2)
ନାମ:  ________________________________         ନାମ: _______________________________ 

ଠକିଣା:  ________________________________     ଠକିଣା: _______________________________ 

 ________________________________     _______________________________

ଆମ୍ବଦନ ସହତି ସଂଯୁକ୍ତ ଦସ୍ତାବଜି୍ -
 ଅରଜିନିାଲ ପଲିସୀ ପ୍ାକ୍
 ଫମ୍�ା ପରଚିୟପତ୍ର ପ୍ମାଣର ସହମି୍ମାହର ନକଲ (ବ୍କି୍ତଗତ)/ ପରଚିୟ ପ୍ମାଣ (ବ୍କି୍ତଗତ ବ୍ତୀତ)- ପି୍ମିୟମ୍ ରାଶ ିନବିଷିମ୍ଶରମ୍ର
 ଠକିଣା ପ୍ମାଣର ସହମି୍ମାହର ନକଲ (ଯଦ ିବାରଷିକ ପି୍ମିୟମ୍ >= ` 10,000) 
 ନୂଆ ମାଲିକଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରଖି ପ୍ମାଣର ନକଲ (ଯଦ ିମାଲିକାନା ସତ୍ୱ ବୀମିତ ବ୍କି୍ତଙ୍କ ବ୍ତୀତ ଅନ୍ ବ୍କି୍ତବମି୍ଶରଙୁ୍କ ହସ୍ତାନ୍ର ମ୍ହଉଥାଏ)
 ସହମି୍ମାହରଯୁକ୍ତ ଆୟ ଦସ୍ତାବଜି୍ (ଯଦ ିବାରଷିକ ପି୍ମିୟମ୍ >= ` 1, 00,000 �ଙ୍କା) 
 ପାନ୍ କାଡତ୍ତ/ପାନ୍ କାଡତ୍ତ ମ୍�ାରଣାପତ୍ରର ସହମି୍ମାହର ନକଲ.
 ମତୁୃ୍ ପ୍ମାଣପତ୍ର (ଯଦ ିପଲିସୀଧାରକଙ୍କ ମତୁୃ୍ ମ୍ଯାଗୁଁ ପଲିସୀ ହସ୍ତାନ୍ର କରାଯାଉଥାଏ)
 ମ୍କୱାଇସ ିଡସିମ୍କଲାଜର ଫମତ୍ତାଟ୍ (ଯଦ ିସମ୍ର୍ଗି୍ହୀତା ବ୍କି୍ତବମି୍ଶର ନୁହଁନ୍ ିଯଥା ଟ୍ରଷ୍ଟ, ପା�ତ୍ତନରଶପି୍/ପ୍ାଇମ୍ଭଟ୍ ଲିଃ.)
 ମ୍ନା�ାରଙି୍କ ପାଖମ୍ର �ଙ୍କା 100/- ମଲୂ୍ର ଷ୍ଟାମ୍ ମ୍ପପର ସତ୍ପାଠ (ନମି୍ଯାକ୍ତା କମତ୍ତଚାରୀ ମାମଲାମ୍ର ପରଶିଷି୍ଟ 1 ମ୍ଦଖନୁ୍)
 ମ୍ନା�ାରଙି୍କ ପାଖମ୍ର ସତ୍ପାଠ (ରାଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଷ୍ଟାମ୍ ମ୍ପପର), ପଲିସୀଧାରକଙ୍କ ମତୁୃ୍ ମ୍କ୍ତ୍ରମ୍ର ମ୍ଯଉଁଠ ିନୂଆ ମାଲିକ ବୀମିତ ବ୍କି୍ତ ନୁହଁନ୍ି
 କ୍ତପିୂରଣ ବଣ୍ଡ (ବନ୍ଧପତ୍ର)
 କ୍ମତାସଂପନ୍ନ ମ୍କା�ତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉର୍ରାଧିକାର ପ୍ମାଣପତ୍ର (ଯଦ ିପଲିସୀଧାରକଙ୍କ ମତୁୃ୍ ��ଥିାଏ)

�ପି୍ପଣୀ: ମାଲିକାନା ପରବିର୍ତ୍ତନ ଅନୁମ୍ରାଧକୁ ମ୍ସମ୍ତମ୍ବମ୍ଳ ସଂପୂର୍ତ୍ତ ମ୍ବାଲି ବମି୍ବଚନା କରାଯିବ ମ୍ଯମ୍ତମ୍ବମ୍ଳକ ିଏହା ସଂପୂର୍ତ୍ତ ଭାମ୍ବ ପୂରଣ ମ୍ହାଇଥିବ ଏବଂ ସ୍ୱାକ୍ରତି ଫମତ୍ତ 
ଆବଶ୍କୀୟ ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବଜି୍ ସହତି ଦାଖଲ ମ୍ହାଇଥିବ.

ମୁଁ ଏତଦ୍ୱାରା ପଲିସୀର ମାଲିକାନା ଉପମ୍ରାକ୍ତ ବର୍ତ୍ତନା ପ୍କାମ୍ର 
ନୂଆ ପଲିସୀଧାରକଙୁ୍କ ହସ୍ତାନ୍ର କରୁଅଛ.ି…………………..…. ପୂବତ୍ତ 
ପଲିସୀଧାରକ/ପ୍ାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ(କମ୍ାନୀ ମ୍କ୍ତ୍ରମ୍ର 
କମି୍ବା ବ୍ାଙ୍କ ସହତି ମ୍ମାହର)

ତାରଖି:               /              /     

ସ୍ାନ: _____________________________

ମୁଁ ଏତଦ୍ୱାରା ପଲିସୀର ମାଲିକ ମ୍ହବା ପାଇଁ ସହମତ ଏବଂ ପଲିସୀର ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଓ ନୟିମାବଳୀ 
ତଥା ପ୍ସ୍ତାବକ ଫମତ୍ତର ମ୍�ାରଣାମ୍ର ବର୍ଷିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ପାଳନ କରବିାକୁ ରାଜ ିଅମ୍�. ମୁଁ ବୁଝଅିଛ ି
ମ୍ଯ ଉପମ୍ରାକ୍ତ ତଥ୍ାବଳୀକୁ କମ୍ାନୀ ଏହାର ଉଦ୍ଷି୍ଟତା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ବହାର କରବି କମି୍ବା ସଚୂନାକୁ 
ବନିମିୟ କର ିପାରବି. ବଦି୍ମାନ ପଲିସୀଧାରକଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଅରଜିନିାଲ ପଲିସୀ ବଣ୍ଡଡ୍  ଗ୍ହଣ କରଥିିବା 
ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ.ି

…………………………………………………………………
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ତାରଖି:                /              /     

ସ୍ାନ: _____________________________
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