Max Life Insurance Company Ltd.
90 ਏ, ਸੈਕ੍ਟ-18, ਉਦਯੋਗ ਿਵਹਾਰ, ਗੁੜਗਾ�-122015, ਹਿਰ ਆਣਾ
ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ- 0124-4219090, ਏਕ੍ਸਟੈਸ਼ਨ-9699, ਟੋਲ ਫ਼ਰ੍- 18002005577
ਈਮੇਲ- claims.support @maxlifeinsurance.com

ਟੌਪ-ਅੱਪ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰ
ਪਾਿਲਸੀ ਨੰ. ___________________________________________________________________________
ਪਾਿਲਸੀਧਾਰਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ:

(ਪਿਹਲਾ ਨਾਮ)

(ਿਵੱਚਕਾਰਲਾ ਨਾਮ)

(ਆਖਰੀ ਨਾਮ)

ਮੋਬਾਇਲ
ਈ ਮੇਲ

_________________________________________

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਾਰੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ� ਨੂੰ ਪੜਹ੍ ਲ:


ਟੋਪ-ਅੱਪ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।



ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਟੌ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਤ� ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ, ਜਦ� ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਅਿਜਹੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਰਕਮ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ, ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੱਲ
ਲਗਾ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।



ਟੌਪ-ਅੱਪ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਗਾਰੰਟੀ ਿਦੱਤੀਪੱਕਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਹ� ਬਦਲੇ ਗਾ।



ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਟੌਪ-ਅੱਪ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ� ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਫਾਇਿਦਆਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।



ਯੂਿਨਟ ਿਲੰਕਡ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰਸ
� ਪਲਾਨਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਈਫ਼ ਪਲਾਨਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਕੰ ਪਨੀ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਟੌਪ-ਅੱਪ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਰਕਮ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਟੌਪ-ਅੱਪ ਪਰ ੍ੀਮੀਅਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਰਕਮ ਬਸ ਪਾਿਲਸੀ ਵੱਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਦ 25% ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਲਾਈਫ ਕਵਰ ਤ�
ਿਬਨ� ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵ� ਲਈ ਟੌਪ-ਅੱਪ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ �ਤੇ ਅਿਜਹਆਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਸੀਮਾਵ� ਨਹ� ਹਨ।



ਟੌਪ-ਅੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਫੰ ਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ



ਸਾਰੇ ਟੌਪ-ਅੱਪ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਟੌ-ਅੱਪ ਪਰ ੍ੀਮੀਅਮ� �ਤੇ ਲਗਾਏ ਖਰਚੇ ਸਰਿਵਸ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਾਿਲਸੀਧਾਰਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਿਨਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਰੱਦੀਕਰਣ ਰਾਹ� ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।



ਦੁਪਿਹਰ 3 ਵਜੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਟੌ-ਅੱਪ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਅਗਲੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਿਦਨ ਦੇਐਨਏਵੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ:
1a. ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ: ਰੁਪਏ

 ਨਕਦ

 ਚੈੱਕ/ਡੀਡੀ

 ਨ�ੱਟ ਟਰ੍�ਸਫ

ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ ਰੁਪਏ: ____________________________________________________________________________________________________________
1b. ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵੇ: ਚੈੱਕ/ਡੀਡੀ ਨੰ.

ਿਮਤੀ

ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਬ�ਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ___________________________
# ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ 50000/-ਰੁਪਏ ਪਰ੍ਤੀ ਪਾਿਲਸ/ ਪਰ੍ਤੀ ਮਹਨਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾ/ਟੌਪ ਅੱਪ/ਖਰਚੇ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
# ਜਦ� ਟੌਪ-ਅੱਪ ਭੁਗਤਾਨ 1 ਲੱਖ ਜ� ਵੱਧ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਹੇਠ� ਦੱਸੇ ਿਕਸੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਮਦਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ� ਇਕ ਦਰਜ ਕਰੋ।
2. ਕੀ ਪਾਿਲਸੀ ਮਾਲਕ/ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ/ਭੁਗਤਾਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਤੀ ਿਸਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਆਇਆ ਿਵਅਕਤੀ ਹ*?
 ਹ�

 ਨਹ� (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)।

*ਿਸਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਆਏ ਿਵਅਕਤੀ (ਪੀਈਪੀ) ਉਹ

ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਬਿਲਕ ਕਾਰਜ ਸੌਪੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜ� ਗਏ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕ�ਦਰੀ/ਪਰ੍ਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ

ਪਰ੍ਧਾ/ਮੰ ਤਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਿਸਆਸੀ ਨ�ਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਦਾਲਤੀ/ਿਮਲੀਟਰੀ ਅਫਸਰ, ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ� ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰ,
ਿਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਦੱਸ (ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਸਹੁਰੇ)।

ਨ�ਟ ਕਰੋ: ਸਬੰ ਧਤ ਐਨਏਵੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਸੈਿਸੰਗਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰ�ਸ ਰਾਹ� ਸੰ ਪੂਰਣ ਜ਼ਰੂਰਤ�/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਲਾਗੂ ਹੋਣਗ
ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ/ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ______________________________________________

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਸਬੂਤ:


ਨਵੀਨਤਮ ਸਾਲ ਦਾ ਆਈਟੀਆਰ



ਨਵੀਨਤਮ ਸਾਲ ਦਾ ਫਾਰਮ 16



ਿਪਛਲੇ 3 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਿਦਖਾ ਰਹੀ ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�



ਂ ਲੋ ਸ ਖਾਤਾ
ਬੈਲ�ਸ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਪਰੋਿਫਟ ਐਡ



ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲ /ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੇ ਖਾ-ਪਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਤੇ



ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ



ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਿਵਕਰੀ ਰਸੀਦ�



ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਇ-ਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ� ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਜਸ ਿਵੱਚ� ਪੈ ਸੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਡੀਡ ਜੇ ਪਰ ੍ੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਤ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ,

ਰੀਟਾਈਰਮ�ਟ ਦੇ ਸਮ� ਤੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਇ-ਮੁਸ਼ਕ ਰਕਮ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਿਫਕਸਡ ਿਡਪੋਿਜ਼ਟ ਦੇ ਪੁ ੱਗ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੂ ਤ, ਿਮਊਚੁ ਅਲ ਫੰ ਡ ਦੀ ਲੋ ਨ-ਮੁਕਤੀ, ਹੋਰ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਿਦ।

Max Life Insurance Company Ltd.
90 ਏ, ਸੈਕ੍ਟ-18, ਉਦਯੋਗ ਿਵਹਾਰ, ਗੁੜਗਾ�-122015, ਹਿਰ ਆਣਾ
ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ- 0124-4219090, ਏਕ੍ਸਟੈਸ਼ਨ-9699, ਟੋਲ ਫ਼ਰ੍- 18002005577
ਈਮੇਲ- claims.support @maxlifeinsurance.com

ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਰਸੀ
ਟੌਪ ਅੱਪ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਹਤ_____/_____

/__________ਨੂੰ

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਰਕ

: ਰੁਪਏ. _____________________________________

ਟੌਪ-ਅੱਪ ਵੱਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪਰ੍ੀਮੀਅ

: ਰੁਪਏ _____________________________________

ਚੈੱਕ/ਡੀਡੀ ਨੰ.

(ਿਮਤੀ) _________ਸਵੇਰ/ਸ਼ਾਮ (ਸਮ�)ਵਜੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ।

:

ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰ�ਸ ਗਰ੍ਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖ: _____________________

ਮੁਹਰ/ਸੀਲ ਲਗਾਓ

