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੍ੌਪ-ਅੱਪ ਪਰ੍ਮ੍ਅਮ ਬਨੇਨ੍  ਾਟਮ 

ਪਾਿਲਸ੍ ਨੰ. ___________________________________________________________________________ 

ਪਾਿਲਸ੍ਧਾਟਕ ਦ ੇਵਟੇਵ:ੇ 

 
 (ਪਿਹਲਾ ਨਾਮ)     (ਿਵੱਚਕਾਟਲਾ ਨਾਮ)     (ਆਖਟ੍ ਨਾਮ) 

ਮਬੋਾਇਲ 

ਈ ਮਲੇ    _________________________________________ 

ਿਕਟਪਾ ਕਟਕ ੇ ਾਟਮ ਨ ੇਹਸਨਾਖਟ ਕਟਨ ਨ� ਪਿਹਲ� ਸਾਟ੍ਆ ਂਿਹਦਾਇਨ� ਨੰੂ ਪੜਹ ਲਲ: 

 ੍ੋਪ-ਅੱਪ ਨੁਹਾਡ੍ ਬ੍ਮਾ ਪਾਿਲਸ੍ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਨੇ ਸ਼ਟਨ� ਦੇ ਮੁਨਾਬਕ ਸਵ੍ਕਾਟ ਕ੍ਨੇ ਜਾਣਗੇ। 

 ਪਰਾਪਨ ਕ੍ਨ੍ ਕਈੋ ਵ੍ ਟਕਮ ੍ੌਪ-ਅੱਪ ਨੰੂ ਿਸਟਫ਼ ਨ� ਸਪਟੁਦ ਕ੍ਨ੍ ਜਾਵੇਗ੍, ਜਦ� ਨੁਹਾਡ੍ ਪਾਿਲਸ੍ ਦੇ ਨਿਹਨ ਅਿਜਹ੍ ਟਕਮ ਨੰੂ ਪਰ੍ ਮ੍ਅਮ ਟਕਮ�, ਜੇ ਕਈੋ ਹਨ, ਦ੍ ਭਟਪਾਈ ਵੱਲ 

ਲਗਾ ਿਦੱਨਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 ੍ੌਪ-ਅੱਪ ਪਰ੍ ਮ੍ਅਮ ਪਾਿਲਸ੍ ਦੇ ਨਿਹਨ ਗਾਟੰ੍੍ ਿਦੱਨ੍ ਪੱਕਾ ਕ੍ਨ੍ ਟਕਮ ਨੰੂ ਨਹ� ਬਦਲੇਗਾ। 

 ਭਗੁਨਾਨ ਕ੍ਨਾ ੍ੌਪ-ਅੱਪ ਮੌਜੂਦਾ ੍ੈਕਸ ਕਾਨੰੂਨ� ਦੇ ਮੁਨਾਬਕ ੍ੈਕਸ  ਾਇਿਦਆਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਟ ਹੋਵੇਗਾ। 

 ਯੂਿਨ੍ ਿਲੰਕਡ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਟ�ਸ ਪਲਾਨਸ ਅਨੇ ਯੂਨ੍ਵਟਸਲ ਲਾਈਫ਼ ਪਲਾਨਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਕੰਪਨ੍ ਘੱ੍ ਨ� ਘੱ੍ 1000 ਟੁਪਏ ਨੱਕ ਸ੍ਿਮਨ ੍ੌਪ-ਅੱਪ ਪਰ੍ਮ੍ਅਮ ਟਕਮ 

ਸਵ੍ਕਾਟ ਕਟੇਗ੍ ਅਨੇ ੍ੌਪ-ਅੱਪ ਪਰ੍ਮ੍ਅਮ ਦ੍ ਕੁੱਲ ਵੱਧ ਨ� ਵੱਧ ਟਕਮ ਬੇਸ ਪਾਿਲਸ੍ ਵੱਲ ਪਰਾਪਨ ਕ੍ਨੇ ਕੁੱਲ ਪਰ੍ਮ੍ਅਮ ਦੇ 25% ਨ� ਵੱਧ ਨਹ� ਹਵੋੇਗ੍। ਹਾਲ�ਿਕ, ਲਾਈ  ਕਵਟ ਨ� 

ਿਬਨ� ਪਨੈਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵ� ਲਈ ੍ੌਪ-ਅੱਪ ਪਰ੍ ਮ੍ਅਮ  ਨੇ ਅਿਜਹ੍ਆਂ ਕਈੋ ਵੱਧ ਨ� ਵੱਧ ਸ੍ਮਾਵ� ਨਹ� ਹਨ।  

 ੍ੌਪ-ਅੱਪ ਨੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ  ੰਡ ਦੇ ਮੁਨਾਬਕ ਸਪਟੁਦ ਕ੍ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ 

 ਸਾਟ ੇ੍ੌਪ-ਅੱਪ ਪਰ੍ਮ੍ਅਮ ਅਨੇ ੍ੌਪ-ਅੱਪ ਪਰ ੍ਮ੍ਅਮ�  ਨੇ ਲਗਾਏ ਖਟਚੇ ਸਟਿਵਸ ੍ੈਕਸ ਸਮੇਨ ਲਾਗੂ ੍ੈਕਸ� ਦੇ ਅਧ੍ਨ ਹੁੰ ਦੇ  ਹਨ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਪਾਿਲਸ੍ਧਾਟਕ ਦੇ ਖਾਨੇ ਨੇ ਲਗਾਇਆ 

ਜਾਵਗੇਾ ਅਨੇ ਯੂਿਨ੍ ਮੁੱਲ ਨੇ ਇਕਾਈਆ ਂਦੇ ਟੱਦ੍ਕਟਣ ਟਾਹ� ਭਟਪਾਈ ਕ੍ਨ੍ ਜਾਵਗੇ੍। 

 ਦੁਪਿਹਟ 3 ਵਜੇ ਨ� ਬਾਅਦ ਪਰਾਪਨ ਕ੍ਨੇ ੍ੌਪ-ਅੱਪ ਪਰ੍ਮ੍ਅਮ ਅਗਲੇ ਕਾਟਜਸ਼੍ਲ ਿਦਨ ਦੇ ਐਨਏਵ੍ ਮੁਨਾਬਕ ਸਪਟੁਦ ਕ੍ਨੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਭਗੁਨਾਨ ਦ ੇਵਟੇਵ:ੇ 

1a. ਅਦਾ ਕ੍ਨ੍ ਟਕਮ: ਟੁਪਏ     ਨਕਦ  ਚੈੱਕ/ਡ੍ਡ੍  ਨ� ੱ੍ ੍ਰ�ਸ ਟ  

ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ ਟੁਪਏ: ____________________________________________________________________________________________________________ 

1b. ਭੁਗਨਾਨ ਵੇਟਵੇ: ਚੈੱਕ/ਡ੍ਡ੍ ਨੰ.      ਿਮਨ੍       

ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਬ�ਕ ਅਨੇ ਸ਼ਾਖਾ ___________________________ 

# ਨਕਦ ਭੁਗਨਾਨ 50000/-ਟੁਪਏ ਪਰਨ੍ ਪਾਿਲਸ੍/ ਪਰਨ੍ ਮਹ੍ਨਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ ਮ੍ਅਮ ਭੁਗਨਾਨ/੍ੌਪ ਅੱਪ/ਖਟਚੇ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਟ ਭੁਗਨਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

# ਜਦ� ੍ੌਪ-ਅੱਪ ਭੁਗਨਾਨ 1 ਲੱਖ ਜ� ਵੱਧ ਹੈ ਨ� ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਹੇਠ� ਦੱਸੇ ਿਕਸੇ ਲਾਜ਼ਮ੍ ਆਮਦਨ ਦਸਨਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ� ਇਕ ਦਟਜ ਕਟੋ।  

2. ਕ੍ ਪਾਿਲਸ੍ ਮਾਲਕ/ਸਪੁਟਦ ਕਟਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਨ੍/ਭੁਗਨਾਨ ਪਰਾਪਨ ਕਟਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਨ੍ ਿਸਆਸ੍ ਨੌਟ ਨੇ ਸਾਮਹਣੇ ਆਇਆ ਿਵਅਕਨ੍ ਹੈ*?      

   ਹ�   ਨਹ�   (ਿਕਟਪਾ ਕਟਕੇ ਸਹ੍ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਲ)। 

*ਿਸਆਸ੍ ਨੌਟ ਨੇ ਸਾਮਹਣੇ ਆਏ ਿਵਅਕਨ੍ (ਪ੍ਈਪ੍) ਉਹ   ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਜ਼ਟੂਟ੍ ਪਬਿਲਕ ਕਾਟਜ ਸਪੌ ੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜ� ਗਏ ਹਨ, ਉਦਾਹਟਣ ਲਈ, ਕ�ਦਟ੍/ਪਰਦੇਸ਼੍ ਸਟਕਾਟ ਦ ੇ

ਪਰਧਾਨ/ਮੰਨਟ੍, ਸ੍ਨ੍ਅਟ ਟਾਜਿਸਆਸ੍ ਨ� ਨਾ, ਸ੍ਨ੍ਅਟ ਸਟਕਾਟ੍/ਅਦਾਲਨ੍/ਿਮਲ੍੍ਟ੍ ਅ ਸਟ, ਪਰਦਸ਼ੇ ਦ੍ ਮਾਲਕ੍ ਵਾਲ੍ਆ ਂਕਾਟਪੋਟਸ਼ੇਨ� ਵਾਲੇ ਸ੍ਨ੍ਅਟ ਕਾਟਜਕਾਟ੍ ਅਿਧਕਾਟ੍, 

ਿਸਆਸ੍ ਪਾਟ੍੍ ਦ ੇਮਹੱਨਵਪੂਟਣ ਅਫ਼ਸਟ ਅਨੇ ਉਪਟੋਕਨ ਿਵਅਕਨ੍ਆਂ ਦ ੇਪਿਟਵਾਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦ੍ਕ੍ ਸਦੱਸ (ਪਨ੍/ਪਨਨ੍, ਬੱਚ,ੇ ਮਾਨਾ-ਿਪਨਾ, ਭੈਣ-ਭਟਾ, ਸਹੁਟੇ)।  
ਨ� ੍ ਕਟ:ੋ

ਪਾਿਲਸ੍ ਦ ੇਮਾਲਕ/ ਸਪਟੁਦ ਕ੍ਨ ੇਗਏ ਿਵਅਕਨ੍ ਦ ੇਹਸਨਾਖਟ ______________________________________________ 

 ਸਬੰਧਨ ਐਨਏਵ੍ ਅਨੇ ਪਰੋਸੈਿਸੰਗ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਟ�ਸ ਟਾਹ� ਸੰਪੂਟਣ ਜ਼ਟਟੂਨ�/ਦਸਨਾਵਜ਼ੇ ਪਰਾਪਨ ਕਟਨ ਦ੍ ਿਮਨ੍ ਨ� ਲਾਗੂ ਹਣੋਗੇ  

ਸਵ੍ਕਾਟ ਕਟਨ ਯਗੋ ਆਮਦਨ੍ ਸਬਨੂ: 
 ਨਵ੍ਨਨਮ ਸਾਲ ਦਾ ਆਈ੍੍ਆਟ  

 ਨਵ੍ਨਨਮ ਸਾਲ ਦਾ  ਾਟਮ 16 

 ਿਪਛਲੇ 3 ਮਹ੍ਿਨਆ ਂਦਾ ਨਨਖਾਹ ਕਰਿੈਡ੍ ਿਦਖਾ ਟਹ੍ ਬ�ਕ ਸ੍ੇ੍ਮ�੍  

 ਬੈਲ�ਸ ਸ਼੍੍ ਅਨੇ ਪਟੋਿ ੍ ਐਡਂ ਲੋਸ ਖਾਨਾ 

 ਪਰਸਨਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ/ਭੁਗਨਾਨ ਕਟਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੇਖਾ-ਪਟ੍ਖਣ ਕ੍ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਨੇ 

 ਿਕਟਾਏ ਦਾ ਇਕਟਾਟਨਾਮਾ 

 ਖੇਨ੍ ਦ੍ਆਂ ਿਵਕਟ੍ ਟਸ੍ਦ� 

 ਪਰਾਪਨ ਕ੍ਨ੍ਆ ਂਇਕ-ਮੁਸ਼ਨ ਟਕਮ� ਦਾ ਸਬਨੂ ਿਜਸ ਿਵੱਚ� ਪੈਸੇ ਿਦੱਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਟਣ ਲਈ, ਿਵਕਟ੍ ਦ੍ ਡ੍ਡ ਜੇ ਪਰ੍ਮ੍ਅਮ ਦਾ ਭੁਗਨਾਨ ਸੰਪੱਨ੍ ਦ੍ ਿਵਕਟ੍ ਨ� ਕ੍ਨਾ ਿਗਆ ਹੈ, 

ਟ੍੍ਾਈਟਮ�੍ ਦੇ ਸਮ� ਨੇ ਪਰਾਪਨ ਇਕ-ਮੁਸ਼ਕ ਟਕਮ ਦਾ ਸਬਨੂ, ਿ ਕਸਡ ਿਡਪਿੋਜ਼੍ ਦੇ ਪੁੱਗ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੂਨ, ਿਮਊਚੁਅਲ  ੰਡ ਦ੍ ਲੋਨ-ਮੁਕਨ੍, ਹਟੋ ਬ੍ਮਾ ਪਾਿਲਸ੍ਆਂ ਦੇ ਪੁੱਗਣ ਦ੍ ਪਰਾਪਨ 

ਕ੍ਨ੍ ਟਕਮ ਦਾ ਸਬਨੂ ਆਿਦ। 



Max Life Insurance Company Ltd. 
90 ਏ, ਸੈਕ੍ਟ-18, ਉਦਯੋਗ ਿਵਹਾਟ, ਗੁੜਗਾ�-122015, ਹਿਟ ਆਣਾ 

ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਟ- 0124-4219090, ਏਕਸ੍ੈੈਸ਼ਨ-9699, ੍ੋਲ ਫ਼ਰ੍- 18002005577 

ਈਮੇਲ- claims.support @maxlifeinsurance.com 

 

 

ਪਰਾਪਨ੍ ਟਸ੍ਦ 

 ੍ੌਪ ਅੱਪ ਪਰ੍ਮ੍ਅਮ ਲਈ ਬੇਨਨ੍ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਹਨ _____/_____ /__________ਨੰੂ (ਿਮਨ੍) _________ਸਵੇਟ/ਸ਼ਾਮ (ਸਮ�)ਵਜੇ ਸਵ੍ਕਾਟ ਕ੍ਨ੍। 

ਪਰਾਪਨ ਕ੍ਨ੍ ਕੁੱਲ ਟਕਮ  : ਟੁਪਏ. _____________________________________ 

੍ੌਪ-ਅੱਪ ਵੱਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪਰ੍ ਮ੍ਅਮ : ਟੁਪਏ _____________________________________ 

ਚੈੱਕ/ਡ੍ਡ੍ ਨੰ.   :    

ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਟ�ਸ ਗਰਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਟਜਕਾਟ੍ ਅਿਧਕਾਟ੍ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨੇ ਹਸਨਾਖਟ: _____________________ 

ਮਹੁਟ/ਸ੍ਲ ਲਗਾਲ 


