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ਪਾਵਲਸਰੀ ਰੱਦਰੀਕਰਣ ਫ਼ਾਰਮ (ਵਿਆਗ ਫ਼ਾਰਮ)
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋ

ਕਰੀ ਿੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਕ ਪਾਵਲਸਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਿੁਸੀਂ ਕਰੀ ਕੁਝ ਗਿਾਂ ਰਹੇ ਹੋ-
•  ਿੁਹਾਡਾ ਜਰੀਿਨ ਬਰੀਮਾ
•  ਿੁਹਾਡਾ ਰਾਈਡਰ ਫਾਇਦਾ
•  ਿੁਹਾਡੇ ਪ੍ਣਾਲਰੀਗਿ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏ ਵਨਿੇਸ਼ਾਂ ਉੱਿੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਰੀਆਂ ਿਾਪਸਰੀਆਂ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ।
ਿਧੇਰਰੀ ਜਾਣਕਾਰਰੀ ਲਈ, ਿੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 1800 200 5577 ਿੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ "RET" ਵਲਖੇ ਕੇ 5424243 ਿੇ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰ੍ਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜੇ 
ਿੁਹਾਨੰੂ ਿੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡਰੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਚਾਹਰੀਦਰੀ ਹੈ।

ਵਿਆਗਣ ਲਈ ਕਾਰਣ

 ਵਿੱਿਰੀ ਕਾਰਣ (ਪੈਸੇ ਦਰੀਆਂ ਿੁਰਿੰ ਜ਼ਰੂਰਿਾਂ, ਪੂੰਜਰੀ ਖਰਰੀਦਣਾ ਆਵਦ)                        

 ਅਸਿੁੰਸ਼੍ਟ ਿਾਪਸਰੀਆਂ

 ਅਸਿੁੰਸ਼੍ਟ ਸੇਿਾਿਾਂ

 ਇਕ ਨਿਾਂ ਪਲਾਨ ਖਰਰੀਦਣਾ 

 ਹੋਰ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ .………......................................................................

ਕਰੀ ਿੁਸੀਂ ਵਿਆਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕਸੇ ਇਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੀਿਰੀ

    ਏਜੰ੍ਟ  ਦੋਸਿ  ਵਰਸ਼ਿੇਦਾਰ  ਹੋਰ, (ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ)  __________________________ 

ਸਾਨੂੰ ਿੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਖੇਦ ਹੈ ਅਿੇ ਉਮਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਿੁਸੀਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ਰੀ ਵਲਖਣ ਿੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣਰੀ ਪਾਵਲਸਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਵਦਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਵਲਆ ਹੈ। ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਿਰਜਰੀਹਰੀ ਬਰੀਮਾ ਭਾਈਿਾਲ ਦੇ ਿੌਰ ਿੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਡਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਿੇ ਉਮਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਿੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਿਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ।

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋ੍ਟ ਕਰੋ:

• ਿੁਹਾਡਰੀ ਬੇਨਿਰੀ ਿੇ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਕਰੀਿਰੀ ਜਾਿੇਗਰੀ; ਬਸ਼ਰਿੇ ਬੇਨਿਰੀ ਫ਼ਾਰਮ ਪੂਰਾ ਭਵਰਆ ਵਗਆ ਹੈ ਅਿੇ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮਰੀ ਦਸਿਾਿੇਜ਼ ਦਰਜ ਕਰੀਿੇ ਗਏ ਹਨ

• ਯਵੂਨ੍ਟ ਵਲੰਕਡ ਉਿਪਾਦਾਂ ਲਈ ਜੇ ਵਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰਰੀ/ਕੰਮਕਾਜਰੀ ਵਦਨ ਨੂੰ 15:00 ਿਜੇ IST ਿੱਕ ਅਰਜ਼ਰੀ ਪ੍ਾਪਿ ਹੁੰਦਰੀ ਹੈ ਿਾਂ ਸਮਾਨ ਵਦਨ ਦਾ ਐਨ ਏ ਿਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋਿੇਗਾ। ਪਰ, ਜੇ ਅਰਜ਼ਰੀ 15:00 ਘੰਵ੍ਟਆਂ 
ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾ੍ਪਿ ਹੁੰਦਰੀ ਹੈ ਿਾਂ ਅਗਲੇ ਵਦਨ ਦਾ ਘੋਵਸ਼ਿ ਐਨ ਏ ਿਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋਿੇਗਾ

• ਪਿੇ ਦੇ ਬਦਲਾਿ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਿੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਿ ਦਰੀ ਬੇਨਿਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਿੱਖਰਾ ਪਾਵਲਸਰੀ ਸੇਿਾ ਬੇਨਿਰੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋ ਅਿੇ ਿੈਧ ਪਿੇ ਦੇ ਸਬੂਿ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰ ਵਦਓ

• ਜੇ ਕੰਪਨਰੀ ਦੇ ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਪਿਾ ਅਧੂਰਾ/ਗ਼ਲਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰੂ ਚੈੱਕ ਦਰੀ ਦੇਰਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਾਪਿਰੀ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਨਹੀਂ ਠਵਹਰਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ।

• ਿੁਹਾਡੇ ਖਾਿੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ੈਵਡ੍ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੇ ੍੍ਟਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧੂਰਰੀ/ਗ਼ਲਿ ਜਾਣਕਾਰਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਵਬਲਕੱੁਲ ਿਰੀ ਪ੍ਭਾਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਿੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ 
ਰਾਹੀਂ ਅਸਿਰੀਕਾਰ ਕਰੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ। ਜੇ ਡਾਇਰੈਕ੍ਟ ਕ੍ੈਵਡ੍ਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਰੀ ਜਾਣਕਾਰਰੀ ਪ੍ਾਪਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਰੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ੍੍ਟਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਅਸਿਰੀਕਾਰ ਕਰੀਿਰੀ 
ਜਾਂਦਰੀ ਹੈ ਿਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਿਾਨ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰੀਿਾ ਜਾਿੇਗਾ

ਭੁਗਿਾਨ ਿੇ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਜ਼ਮਰੀ ਦਸਿਾਿੇਜ਼

 ਵਿਆਗ ਬੇਨਿਰੀ ਲਈ ਪਾਵਲਸਰੀ ਧਾਰਕ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰੀਿਾ ਅਸਲਰੀ ਪਾਵਲਸਰੀ ਦਸਿਾਿੇਜ਼।

 ਵਚੱਿਰ ਆਈਡਰੀ ਸਬੂਿ ਦਰੀ ਆਪ ਿਸਦਰੀਕ ਕਰੀਿਰੀ ਿੈਧ ਨਕਲ (ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਮਾਣਰੀਕਰਣ ਲਈ ਅਸਲਰੀ ਲੈ ਜਾਓ)।  

 ਪਵਹਲਾਂ ਿੋਂ ਛਪੇ ਨਾਮ ਅਿੇ ਖਾਿਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲਰੀ ਰੱਦ ਕਰੀਿਾ ਚੈੱਕ

 ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਦਰੀ ਨਕਲ/ਬੈਂਕ ਸ੍ਟੇ੍ਟਮੈਂ੍ਟ ਵਜਸ ਉੱਿੇ ਪਵਹਲਾਂ ਿੋਂ ਛਵਪਆ ਨਾਮ ਅਿੇ ਖਾਿਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੇ ਰੱਦ ਕਰੀਿੇ ਚੈੱਕਾਂ ਉੱਿੇ ਪਵਹਲਾਂ ਿੋਂ ਛਵਪਆ ਨਾਮ ਅਿੇ ਖਾਿਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਵਪਆ ਹੈ (ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਮਾਣਰੀਕਰਣ  
 ਲਈ ਅਸਲਰੀ ਲੈ ਜਾਓ)।

 ਨਿੇਂ ਸੰਪਰਕ ਿੇਰਿੇ ਅਿੇ ਐਨ ਆਰ ਈ ਬੈਂਕ ਸ੍ਟੇ੍ਟਮੈਂ੍ਟ ਜੋ ਐਨ ਆਰ ਈ ਖਾਿੇ ਿੋਂ ਭੁਗਿਾਨ ਕਰੀਿੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਮਰੀਅਮ ਵਦਖਾ ਰਹਰੀ ਹੈ।

D/2014MM/Pun/V1/CM3

 
ਕਰੀ ਿੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?  ਛੋ੍ਟਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਖਰਰੀਦੇ ਬਰੀਮੇ ਨਾਲੋਂ  ਇਕ ਨਿਾਂ ਬਰੀਮਾ ਖਰਰੀਦਣਾ ਮਵਹੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਗੋ ਨਹੀਂ!
ਿੁਸੀਂ ਆਪਣਰੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਿਾਂ ਪੂਰਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿੇ ਆਪਣਰੀ ਪਾਵਲਸਰੀ ਨੰੂ ਜਾਰਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਾਵਲਸਰੀ ਦਸਿਾਿੇਜ਼ ਦਰੀਆਂ ਸ਼ਰਿਾਂ ਦੇ ਅਧਰੀਨ,ਅੰਸ਼ਕ 
ਵਿਆਗ ਜਾਂ ਲੋਨ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਿਰੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਘੱ੍ਟ ਖਰਚੇ: ਯੂਵਨ੍ਟ ਵਲੰਕਡ ਉਿਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਰਚਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲਰੀ-ਹੌਲਰੀ 
ਘੱ੍ਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਕਾਰਣ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਨਿੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਿੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮਰੀਅਮ ਦਾ ਵਹੱਸਾ 
ਿੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਰੀਿਨ ਬਰੀਮਾ: ਇਕ ਿਾਰ ਪਾਵਲਸਰੀ ਦਾ ਵਿਆਗ ਹੋ ਜਾਿੇ ਿਾਂ ਲਾਈਫ਼ ਕਿਰ ਖਿਮ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਿੇ ਇਸ ਿਰਾ੍ਂ ਿੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫਾਇਵਦਆਂ ਿੋਂ ਿਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿੁਹਾਨੰੂ 
ਇਸ ਦਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਿ ਹੁੰਦਰੀ ਹੈ।

੍ੈਟਕਸ ਫਾਇਦਾ: ਿੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸ਼ੋਧਣ ਦੇ ਅਧਰੀਨ ਇਨਕਮ ੍ੈਟਕਸ 
ਐਕ੍ਟ 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵਹਿ ੍ਟੈਕਸ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਿੱਧ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਿਨਾ: ਯੂਲਆਈਪਰੀਐਸ ਇਕਵਿ੍ਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਨਿੇਸ਼ ਕਰਨ 
ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿੁਹਾਡੇ ਪੈਵਸਆਂ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 
ਸੰਭਾਿਨਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 



ਪਾਵਲਸਰੀ ਰੱਦਰੀਕਰਣ ਫ਼ਾਰਮ (ਵਿਆਗ ਫ਼ਾਰਮ)
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋ

ਬੇਨਿਰੀ ਫ਼ਾਰਮ
ਪਾਵਲਸਰੀ ਨੰ. ………………………………………………..………..                  ਪਾਵਲਸਰੀਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ….....…..……….………..…......……………………………..
ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ.         ਦੂਜਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ.  

ਪਿਾ 1 __________________________________________________________________________________________________________________________
ਪਿਾ 2 _____________________________________________________________ ਈਮੇਲ ਆਈਡਰੀ ____________________________________________________
ਸ਼ਵਹਰ ________________________________________________________ਪ੍ਦੇਸ਼ _______________________________________ ਵਪੰਨ      

ਐਨ ਈ ਐਫ ੍ਟਰੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਿੇਰਿੇ

 a) ਖਾਿਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ………………………………..  b) ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ …………………………………
 c) ਬੈਂਕ ਖਾਿਾ ਨੰ. …………………………………….       d) ਆਈ ਐਫ ਐਸ ਸਰੀ ਕੋਡ …………………………………
 e) ਪੈਨ ਨੰਬਰ         f) ਬੈਂਕ ਪਿਾ ……………………………………
ਨੋ੍ਟ ਕਰੋ - ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰੀਿੇ ਚੈੱਕ ਦਾ ਵਬਅਵਰੰਗ ਖਾਿਾ ਨੰਬਰ ਅਿੇ ਪਾਵਲਸਰੀਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਰੀ ਨਕਲ ਨੱਥਰੀ ਕਰੋ।
ਬੇਦਾਅਿਾ: ਇਨਕਮ ੍ਟੈਕਸ ਐਕ੍ਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 194ਡਰੀਏ ਦੇ ਕਾਇਵਦਆਂ ਦੇ ਮੁਿਾਬਕ  @2% ਦਰੀ ਦਰ ਿੇ ੍ਟਰੀਡਰੀਐਸ ਲਾਗੂ ਹੋਿੇਗਾ ਜੇ ਿੈਧ ਪੈਨ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਵਕ,20% ਦਰ ਦਾ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਇਆ 
ਜਾਿੇਗਾ ਜੇ ਕੰਪਨਰੀ ਕੋਲ ਿੈਧ ਪੈਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਘੋਸ਼ਣਾ
ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਦਾ/ਕਰਦਰੀ ਹਾਂ ਵਕ ਮੈਂ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰ. ਵਲ. ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੀਮਾ ਪਾਵਲਸਰੀ ਨੰ. ___________________________________________ਦਾ/ਦਰੀ ਧਾਰਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਿੇ ਦੱਸਰੀ 
ਪਾਵਲਸਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਿਆਗਣਾ ਅਿੇ ਸਮਾਪਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।ਮੈਂ ਿੁਹਾਨੰੂ ਬੇਨਿਰੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦਰੀ ਹਾਂ ਵਕ ਿੁਸੀਂ ਮੇਰਰੀ ਪਾਵਲਸਰੀ ਦਰੀ ਵਿਆਗ ਬੇਨਿਰੀ ਿੇ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਕਰੋ ਅਿੇ ਲਾਗੂ ਖਰਵਚਆਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ) 
ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਵਿਆਗ ਮੁੱਲ (ਜੇ ਕੋਈ) ਦਾ ਭੁਗਿਾਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ/ਕੁਮਾਰਰੀ/ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਰੀ_____________________________________________________ਜੋ  _______
___________________________________ ਦਾ ਪੁੱਿਰ, ਧਰੀ, ਪਿਨਰੀ ਹਾਂ, ਉਮਰ __________ਹੈ____________________________________ ਦਾ/ਦਰੀ ਿਸਨਰੀਕ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਕਰਦਾ/ਕਰਦਰੀ ਹਾਂ ਵਕ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੀਿੇ ਿੇਰਿੇ ਸਹਰੀ ਅਿੇ ਸ੍ਟਰੀਕ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਲਸਰੀ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਅਿੇ ਸ਼ਰਿਾਂ ਦੇ ਿਵਹਿ, ਲਾਗੂ ਖਰਵਚਆਂ ਨੂੰ ਘ੍ਟਾਉਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਯੋਗ ਵਿਆਗ ਮੁੱਲ ਪਾ੍ਪਿ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਹਮਿ ਹੁੰਦਾ/ਹੁੰਦਰੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਪੁਸ਼੍ਟਰੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦਰੀ ਹਾਂ ਵਕ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੀਿਰੀ ਜਾਣਕਾਰਰੀ ਸੱਚਰੀ ਅਿੇ ਸਹਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰੈਸ਼ ਿੱਲ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਾਪਿ ਕਰੀਿੇ ਵਕਸੇ ਗ਼ਲਿ 
ਜਾਂ ਅਨੁਵਚਿ ਰਰੀਫੰਡ ਦਰੀ ਪੁਸ਼੍ਟਰੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦਰੀ ਹਾਂ ਅਿੇ ਹਾਨਰੀਪੂਰਿਰੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦਰੀ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਲਸਰੀ ਨੰ._______________________________________  ਲਈ ਵਿਆਗ ਬੇਨਿਰੀ ਦਰੀ ਮਗਰਲਰੀ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜਰੀਿਨ ਬਰੀਮਾ ਪਾਵਲਸਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਮੁਿਾਬਕ ਹੋਰ 
ਫਾਇਵਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦਰੀ ਹਾਂ। 
ਪਾਵਲਸਰੀਧਾਰਕ ਦੇ ਹਸਿਾਖਰ: ________________________  ਵਮਿਰੀ:   /  /                                ਸਥਾਨ: ____________________
ਬਰੀਮਾ ਕਰੀਿੇ ਵਿਅਕਿਰੀ ਿੋਂ 'ਇਿਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਮਾਣ ਪੱਿਰ' (ਵਸਰਫ਼ ਿਾਂ ਲਾਗੂ ਜੇ ਬਰੀਮਿ ਵਿਅਕਿਰੀ ਬਾਲਗ਼ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ)
ਮੈਂ __________________________________________; ਉਪਰੋਕਿ ਪਾਵਲਸਰੀ ਿੱਲ ਬੇਨਿਰੀ ਕਰੀਿੇ ਭੁਗਿਾਨ ਦੇਣ ਦਰੀ ਪੁਸ਼੍ਟਰੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦਰੀ ਹਾਂ ਅਿੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਵਕਸੇ 
ਹੋਰ ਦਾਅਿੇ ਲਈ ਜਿਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਵਹਰਾਿਾਂਗਾ/ਠਵਹਰਾਿਾਂਗਰੀ।
ਬਰੀਮਿ ਵਿਅਕਿਰੀ ਦੇ ਹਸਿਾਖਰ ____________________  ਵਮਿਰੀ:   /  /                                ਸਥਾਨ: ____________________

ਪ੍ਾਪਿਰੀ ਸਵਲੱਪ
ਅਸੀਂ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਿੁਹਾਡੇ ਿਰਜਰੀਹਰੀ ਬਰੀਮਾ ਭਾਈਿਾਲ ਿਜੋਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਿੁਹਾਡਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਿੇ ਉਮਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਿੁਸੀਂ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਿਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ। 
ਸਾਨੂੰ ਿੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਖੇਦ ਹੈ ਅਿੇ ਉਮਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਿੁਸੀਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ਰੀ ਵਲਖਣ ਿੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣਰੀ ਪਾਵਲਸਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਵਦਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਵਲਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਦਫ਼ਿਰ ਵਿਖੇ 
ਿੁਹਾਡਰੀ ਬੇਨਿਰੀ ਉੱਿੇ 10 ਵਦਨਾਂ ਿੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਕਰੀਿਰੀ ਜਾਿੇਗਰੀ। ਜੇ ਿੁਹਾਨੰੂ ਪਾਵਲਸਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼੍ਟਰੀਕਰਣ ਜਾਂ ਸਵਹਯੋਗ ਚਾਹਰੀਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1800 200 5577 ਿੇ ਕਾਲ 
ਕਰੋ ਜਾਂ 'RET ਵਲਖ ਕੇ 5424243 ਿੇ ਐਸਐਮਐਸ ਭੇਜੋ। 

ਗ੍ਾਹਕ ਪ੍ਾਪਿਰੀ ਸਵਲਪ
ਪਾਵਲਸਰੀ ਨੰਬਰ_________________________________________ (ਖਾਨੇ ਪਾਓ)
ਪ੍ਾਪਿਕਰਿਾ     ਰਸਰੀਦ ਦਰੀ ਵਮਿਰੀ ਅਿੇ ਸਮਾਂ       
ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰ. ਵਲ., ਿਰੀਜਰੀ ਮੰਵਜ਼ਲ, ਔਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂ੍ਟਰ, 90। ਏ, ਉਦਸੋਗ ਵਿਹਾਰ, ਸੈਕ੍ਟਰ-18, ਗੁੜਗਾਂਿ- 122015, ਪੰਜਰੀਵਕ੍ਿ ਦਫਿਰ: ਮੈਕਸ ਹਾਊਸ ਿਰੀਜਰੀ ਮੰਵਜਲ, 1 ਡਾ. ਝਾ ਮਾਰਗ, ਔਖਲਾ, ਨਿੀਂ 
ਵਦੱਲਰੀ - 110020, ਭਾਰਿ ਸੰਪਰਕ ਿੇਰਿੇ ਈਮੇਲ: service.helpdesk@maxlifeinsurance.com; ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਵਜ਼  ੍ਟ ਕਰੋ: www.maxlifeinsurance.com
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ਸ਼ਾਖਾ ਦਰੀ ਲਾਜ਼ਮਰੀ ਜਾਂਚਸੂਚਰੀ

 ਉਪਰੋਕਿ ਸੂਚਰੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮਰੀ ਦਸਿਾਿੇਜ਼ ਇਕੱਿਰ ਕਰੀਿੇ ਗਏ ਹਨ

 ਸਾਰਰੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਦਰੀ ਿਸਦਰੀਕ ਪਾਵਲਸਰੀਧਾਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਿਰੀ ਜਾਿੇ

 ਸਾਰੇ ਦਸਿਾਿੇਜ਼ ਅਸਲਰੀ ਹਨ, ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਕਰਮਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੇ ਅਿੇ ਪ੍ਮਾਵਣਿ ਕਰੀਿੇ ਗਏ ਹਨ

 ਵਿਆਗ ਮੁੱਲ          ਨੰੂ ਸਿੇਰੇ/ਸ਼ਾਮ  ………… ਿਜੇ ਪ੍ਾਪਿ ਕਰੀਿਾ 

 ਪ੍ਿਰੀਧਾਰਿ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰੀਿਰੀਆਂ- ਹਾਂ / ਨਹੀਂ _______________________________________ਵਿਆਗਣ ਲਈ ਕਾਰਣ  _____________________

       ਗ੍ਾਹਕ ਨੰੂ ਭੁਗਿਾਨ:           1) ਐਨਈਐਫ੍ਟਰੀ  2)  ਚੈੱਕ  

ਮੂਹਰ ਲਗਾਓ

ਮੂਹਰ ਲਗਾਓ

 

 

Max Life Insurance Company Limited

90 ਏ, ਸੈਕ੍ਟਰ-18, ਉਦਯੋਗ ਵਿਹਾਰ, ਗੁੜਗਾਓਂ-122015, ਏਕਸ੍ਟ ੈੰਸ਼ਨ-9699, 
੍ਟੋਲ ਫ਼੍ਰੀ- 18002005577 ਈਮੇਲ- -claims.support@maxlifeinsurance.com


