
பாலிசி எண்   

_____________________________________________________ (பாலிசிதாரர் பபயர்) ஆகிய நான்/நாஙகள், மேக்ஸ் லைஃப் 
இன்்ஷூரன்ஸ் கமபபனி லிேிபெட் நிறுவனததால் வழஙகப்பட்ெ ______________________________________________ எண் 
பகாண்ெ பாலிசி ேீதான எனது/எஙகளது உாிலேகள், சேபஙகுகள் ேற்றும பைன்கள் அலனதலதயும இதில் குறிப்பிெப்பட்டுள்ள 
நிபநதலனகளுக்கு உட்பட்டு _____________________________________________ (ோற்றுாிலே பபறுபவாின் பபயர்) 
என்பவருக்கு இதன் மூைம உாிலே ோற்றம பசயகிமறன்(மறாம). இனிவரும காைஙகளில், பாலிசிக்கான பிாீேியம _________
___________________________________________________________________________________ ஆல் பசலுததப்படும.

  உாிலே ோற்றததுக்கான காரணம _________________________________________________________________________

ோற்றுாிலே பபறுபவருென் உாிலே அளிப்பவருக்கு உள்ள உறவுமுலற (தனிநபர் உாிலே ோற்றம எனில்) ______________

___________________________________________________________________________________________________________

பாலிசி உாிலே ோற்றம

ோற்றுாிலே 
பபறுபவாின் 

புலகப்பெம இஙமக 
ஒட்ெப்பெ மவண்டும 
(வருொநதிர பிாீேியம 
10000 ரூபாலய விெ 

அதிகம எனில் 
கட்ொயோனது) 

ோற்றுாிலே பபறுபவாின் தனிப்பட்ெ விவரஙகள்

ோற்றுாிலே பபறுபவர் பபயர் / பதாெர்புபகாள்ள மவண்டிய நபாின் பபயர் (ோற்றுாிலே பபறுபவர் ஒரு நிறுவனம எனில்) 

___________________________________________________________________________________________________________

ோற்றுாிலே பபறுபவாின் முகவாி / பதாெர்புபகாள்ள மவண்டிய நபாின் முகவாி (ோற்றுாிலே பபறுபவர் ஒரு நிறுவனம 

எனில்) _____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

நகரம: ………………..……………… ோநிைம:.................................……....அஞசல் குறியீட்டு எண்:

ோற்றுாிலே பபறுபவாின் / பதாெர்புபகாள்ள மவண்டிய நபாின் பதாலைமபசி எண்:   

(ோற்றுாிலே பபறுபவர் ஒரு நிறுவனம எனில்)

லகப்மபசி எண்:

ேின்னஞசல் முகவாி: _________________________________________________________________________________________

பிறநத மததி (நா/ோ/வ)                 /              / 

பாலினம:  ஆ         பப                     புலக பிடிப்பவரா :        ஆம                இல்லை      

தநலத பபயர் : ______________________________________________________________________________________________

கல்வி:        படிப்பறிவில்ைாதவர்               பதாெக்கப் பள்ளி               உயர்நிலைப் பள்ளி             பட்ெதாாி      

                  முதுகலைப் பட்ெதாாி         பதாழிற்கல்வி

திருேண நிலை:        திருேணோகாதவர்                 திருேணோனவர்                கணவலன/ேலனவிலய இழநதவர்                  
         விவாகரதது பபற்றவர்           

மதசியம: இநதியன்     அயல்நாட்ெவர்                என்ஆர்ஐ                பிஐஓ

ோற்றுாிலே பபறுபவாின் பதாழில் _________________________________________ பதவி ______________________________

நிறுவனததின் பபயர் _____________________________________ வணிகததின் தன்லே  ________________________________

உண்லேயான கெலேப் பபாறுப்பு ________________________ வருெ வருோனம ஆண்பொன்றுக்கு `___________________

நிதி ஆதாரம ________________________________________________________________________________________________ 
பான் எண் / பான் எண் இல்லைபயனில் உறுதிபோழி
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பாலிசி உாிலே ோற்றம
கட்ொயோக நிரப்ப மவண்டியலவ: இநதப் புைஙகள் காலியாக இருநதால் இநதப் படிவம ஏற்றுக்பகாள்ளப்பெ ோட்ொது. 
(ோற்றுாிலே பபறுபவரால் நிரப்பப்பெ மவண்டும)

மபானஸ் விருப்பதலதத மதர்நபதடுக்கவும* - a) பராக்கம          b) பசலுததப்படும மசர்க்லக        c) பிாீேியம ஈடுபசயதல்

* (இது பஙகுச் சநலத சாராத திட்ெஙகளுக்கு ேட்டுமே பபாருநதும, ேற்றும யூலிப், காைமுலற ேற்றும பஙமகற்பு இல்ைாத 
திட்ெஙகளுக்குப் பபாருநதாது)

  ோற்றுாிலே பபறுபவர் / பாலிசிதாரர் / பதாலக பபறுநர் அரசியல் ஈடுபாடு உலெயவரா?* ஆம           / இல்லை           
(தயவுபசயது குறியிெவும).

*அரசியல் ஈடுபாடு உலெயவர் (PEP) எனப்படுமவார் முக்கியோன பபாதுச் பசயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டுள்ள அல்ைது 
ஈடுபட்டுக் பகாண்டிருக்கும நபர்கள் ஆவர், எடுததுக்காட்ொக, ேததிய / ோநிை அரசின் தலைவர்கள் / ேநதிாிகள், மூதத 
அரசியல்வாதிகள், மூதத அரசு / நீதிததுலற / இராணுவ அதிகாாிகள், அரசு நிறுவனஙகளின் மூதத பசயைதிகாாிகள், 
முக்கியோன அரசியல் கட்சி அதிகாாிகள் ேற்றும மேற்குறிப்பிட்ெ நபர்களின் பநருஙகிய குடுமப உறவினர்கள் (கணவன்-
ேலனவி, குழநலதகள், பபற்மறார், உென் பிறநதவர்கள், ோேனார்-ோேியார்) மபான்மறார். 

தயவுபசயது கவனிக்கவும: பாலிசிதாரர் ஒரு நிறுவனம எனில் நிறுவன முததிலரயும அஙகீகாிக்கப்பட்ெ நபாின் லகபயாப்பமும 
மதலவ.

சாட்சி விவரஙகள்:
சாட்சியின் லகபயாப்பம (1)    சாட்சியின் லகபயாப்பம (2)
பபயர்:  ________________________________         பபயர்: _______________________________ 
முகவாி: ________________________________     முகவாி: _______________________________ 
 ________________________________     _______________________________
மகாாிக்லகயின் மபாில் இலணக்கப்படும ஆவணஙகள் -

அசல் பாலிசி பதாகுப்பு
சுய சான்பறாப்பேிட்ெ வருோன ஆவணம (வருொநதிர பிாீேியம `1, 00,000 அல்ைது அதற்கும அதிகோக இருநதால்)
சுய சான்பறாப்பேிட்ெ புலகப்பெ அலெயாளச் சான்று (தனிநபர்) / அலெயாளச் சான்று (தனிநபர் தவிர) நகல் - 
பிாிேீயம பதாலக எதுவாயினும.
சுய சான்பறாப்பேிட்ெ பான் கார்டு நகல் / பான் எண் இல்லைபயனில் உறுதிபோழி.
சுய சான்பறாப்பேிட்ெ முகவாிச் சான்று நகல் (வருொநதிர பிாீேியம `10,000 அல்ைது அதற்கும அதிகோக இருநதால்)
மகஒயசி விவரப் படிவம (ோற்றுாிலே பபறுபவர் தனிநபராக இல்ைாவிட்ொல், அதாவது அறக்கட்ெலள, கூட்ொண்லே / 
பிலரமவட் லிேிபெட் எனில்)

குறிப்பு: முழுலேயாக பூர்ததி பசயது லகபயழுததிட்ெ படிவம, அலனதது ஆவணஙகளுென் மசர்தது சேர்ப்பிக்கப்பட்ொல் 
ேட்டுமே உாிலே ோற்றக் மகாாிக்லக முழுலேயானதாக கருதப்படும. 

பாலிசியின் உாிலேகலள மேற்கூறிய 
ோற்றுாிலே பபறுபவருக்கு இதன் மூைம 
நான் ோற்றித தருகிமறன்.

……………………..........................….
உாிலே அளிப்பவாின் / 
அஙகீகாிக்கப்பட்ெ நபாின் லகபயாப்பம 
(நிறுவனம அல்ைது வஙகி எனில் 
முததிலரயுென்)

மததி:              /              /     

இெம: _____________________________

பாலிசியின் ோற்றுாிலேதாரராக இருப்பதற்கு நான் இதன் மூைம 
ஒப்புக்பகாள்கிமறன், மேலும முன்போழிவுப் படிவததின் உறுதிபோழிகள் 
ேற்றும ோற்றுாிலேப் படிவததில் குறிப்பிெப்பட்ெ விதிமுலறகள் ஆகியலவ 
உள்ளிட்ெ அலனதது விதிமுலறகலளயும நிபநதலனகலளயும 
பின்பற்றுவதற்கு நான் ஒப்புக்பகாள்கிமறன். நிறுவனோனது மேமை 
பதாிவிக்கப்பட்டுள்ள மநாக்கஙகளுக்காக, மேமை பதாிவிக்கப்பட்டுள்ளவாறு 
தகவல்கலள பயன்படுததைாம அல்ைது பகிர்நதுபகாள்ளைாம என்பலத நான் 
புாிநதுபகாள்கிமறன். தற்மபாலதய பாலிசிதாராிெேிருநது அசல் பாலிசி 
பததிரதலத நான் பபற்றுக்பகாண்மென் என ஒப்புதைளிக்கிமறன்.

மேமை குறிப்பிெப்பட்ெ பிாீேியம ஈடுபசயதல் / பராக்க மபானஸ் விருப்பதலத 
நான் மதர்நபதடுததிருநதால், பாலிசி ேீதான பிாீேியஙகலள உாிலே 
அளிப்பவர் பதாெர்நது பசலுததும பட்சததில், அவற்றுக்கான மபானலை 
உாிலே அளிப்பவருக்கு வழஙகைாம என்பலத நான் இதன் மூைம 
புாிநதுபகாண்டு ஏற்றுக்பகாள்கிமறன்.

………………………………..........................….
ோற்றுாிலே பபறுபவாின் / அஙகீகாிக்கப்பட்ெ நபாின் லகபயாப்பம 
(நிறுவனம அல்ைது வஙகியாக இருநதால் முததிலரயுென்)

மததி:               /               /     

இெம: _____________________________


