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ਪਵਰਪੱਕਤਾ ਦਾਅਿਾ ਅਰਜ਼ਰੀ ਫ਼ਾਰਮ - ਐਮ
• ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਪਾਵਲਸਰੀ ਪਵਰਪੱਕਤਾ ਦੇ ਫਾਇਵਦਆਂ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਅਕਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਵਰਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।   
• ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦਰੀਕਰੀ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਪਤੇ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰੋ।
• ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਲਖੋ। 

ਫੋਨ ਨੰ. (ਐਸ੍ਟਰੀਡਰੀ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ) ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ……………………………………………………………………………………………
ਨੋਵ੍ਟਸ:
ਅਵਜਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤਰੀ ਜੋ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਕੁਹਾਰੇ ਪਾਉਣ ਿਾਲੂ ਜਾਣਕਾਰਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਵਕਸੇ ਦਾਅਿੇ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨਰੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤਰੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ 
ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ(ਨਾਂ) ਦੇ ਤਵਹਤ ਵਜਹੋ ਵਜਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਿੇ, ਧੋਖਾਧੜਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਸਵਿਲ ਜੁਰਮਾਵਨਆਂ ਦੇ ਅਧਰੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

III. ਬਰੀਵਮਤ ਵਿਅਕਤਰੀ ਿਲੋਂ  ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਮਾਣ ਪੱਤਰ

ਮੈਂ __________________________________________; ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਵਲਸਰੀ ਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਪਵਰਪੱਕਤਾ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਰੀ ਪੁਸ਼੍ਟਰੀ ਕਰਦਾ/
ਕਰਦਰੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾਅਿੇ ਲਈ ਜਿਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਵਹਰਾਿਾਂਗਾ/ਠਵਹਰਾਿਾਂਗਰੀ।

ਬਰੀਵਮਤ ਵਿਅਕਤਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ  ….….….….….….….….….….….….….….

ਇਦੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੀਤੇ:                                 ਵਮਤਰੀ □□ / □□ / □□□□          ਸਥਾਨ….….….….….....….….….….….….

ਪਾਵਲਸਰੀ ਨੰ.: ਪਾਵਲਸਰੀ ਧਾਰਕ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰ.: ਵਰਹਾਇਸ਼ (ਐਸ੍ਟਰੀਡਰੀ ਕੋਡ):

ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ.:

II. ਪਾਵਲਸਰੀ ਧਾਰਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਿੇਰਿੇ - ਲਾਜ਼ਮਰੀ

a) ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ …………………………………………………………….    b) ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰ.………....…………………………………
c)  ਖਾਤੇ ਦਰੀ ਵਕਸਮ                   ਬਚਤ             ਚਾਲੂ             ਹੋਰ                   
d)  ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਤਾ …….….….….….….….….….….….……..  ਪ੍ਦੇਸ਼ ….….….….….….….….….  ਵਪੰਨ ਕੋਡ
e) ਆਈ ਐਫ ਐਸ ਸਰੀ ਕੋਡ ….….….….….……..….….….      f) ਪੈਨ ਨੰਬਰ  
ਨੋ੍ਟ ਕਰੋ - ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰੀਤੇ ਚੈੱਕ ਦਾ ਵਬਅਵਰੰਗ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਵਲਸਰੀਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਰੀ ਨਕਲ ਨੱਥਰੀ ਕਰੋ
ਬੇਦਾਅਿਾ: ਇਨਕਮ ੍ਟੈਕਸ ਐਕ੍ਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 194ਡਰੀਏ ਦੇ ਕਾਇਵਦਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ  @2% ਦਰੀ ਦਰ ਤੇ ੍ਟਰੀਡਰੀਐਸ ਲਾਗੂ ਹੋਿੇਗਾ ਜੇ ਿੈਧ ਪੈਨ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਹਾਲਾਂਵਕ,20% ਦਰ ਦਾ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ ਜੇ ਕੰਪਨਰੀ ਕੋਲ ਿੈਧ ਪੈਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਸਤਾਿੇਜ਼

• ਅਸਲਰੀ ਪਾਵਲਸਰੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ (ਇਕ ਤੋਂ ਿੱਧ) -              ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥਰੀ           ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ/ ਗੁੰਮ ਗਏ/ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। 
• ਜੇ ਡਾਕ ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਿ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਸਬੂਤ ਨੱਥਰੀ ਕਰੋ
• ਰੱਦ ਕਰੀਤੇ ਚੈੱਕ ਦਾ ਵਬਅਵਰੰਗ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਵਲਸਰੀਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਰੀ ਨਕਲ

IV. ਪਾਵਲਸਰੀਧਾਰਕ ਰਾਹੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਅਵਧਕਾਰ-ਸੌਂਪਣਰੀ
a) ਮੈਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਮ ਿਾਲਾ ਪਾਵਲਸਰੀਧਾਰਕ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼੍ਟਰੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦਰੀ ਹਾਂ ਵਕ ਬੈਂਕ ਿੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਪਰ ਦੱਸਰੀ ਜਾਣਕਾਰਰੀ ਸੱਚਰੀ ਅਤੇ ਸਹਰੀ ਹੈ। 
b) ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੀਤਾ ਪਵਰਪੱਕਤਾ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰਰੀ ਖਾਤਰ ਕੰਪਨਰੀ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ।  
ਪਾਵਲਸਰੀਧਾਰਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ….….….….….….….….….….….

ਇਦੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੀਤੇ:                                ਵਮਤਰੀ □□ / □□ / □□□□               ਸਥਾਨ….….….….….….….….....….….….

ਗਿਾਹ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ  

ਹਸਤਾਖਰ….….….….….….….….….    ਵਮਤਰੀ □□ / □□ / □□□□               ਸਥਾਨ….….….….….….….….…....…..….
ਨਾਮ….….….….….….….….….….….….….….….….…..  ਪਤਾ..…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...…………….....…..

I. ਪਾਵਲਸਰੀਧਾਰਕ ਬਾਰੇ ਵਿਅਕਤਰੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰਰੀ - ਲਾਜ਼ਮਰੀ

a) ਪਾਵਲਸਰੀਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ …………………………………………………………………………………………………………………
b) ਪੂਰਾ ਪਤਾ   ………………………………………………...…………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………….………………………
…………………………………… ਪ੍ਦੇਸ਼ …………………………………………………… ਵਪੰਨ ਕੋਡ


