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முதிர்வுக் க�ோோிக்்� விண்ணப்பப ்படிவம் - எம்
• ்போலிசி முதிர்வுப ்பலன�ளுக்கு சட்டபபூர்வ உோி்ை க�ோண்ட ந்பரோல் இநதப ்படிவம் பூர்்ததி கசய்யப்ப்ட கவணடும்.   
• த்யவுகசயது இநதப ்படிவ்த்த அரு�ிலுள்ள கைக்ஸ் ்லஃப இன்ஷூரனஸ் அலுவல�்ததிகலோ அல்லது கைகல குறிப்பி்டப்படடுள்ள 

மு�வோி்யிகலோ சைர்ப்பிக்�வும்.
• த்யவுகசயது க்போி்ய எழு்ததுக்�்ளில் எழுதவும்.  

கதோ்லக்பசி எண (STD இலக்�்தது்டன) அல்லது கைோ்்பல் எண ……………………………………………………………………………………………

அறிவிபபு:
கதோிநகத க்போய்யோன அல்லது தவறோன த�வல்�்்ளக் க�ோண்ட உோி்ைக்க�ோர்லப ்பதிவுகசய�ினற அல்லது நிறுவன்த்தக்யோ இதர ந்ப்ரக்யோ 
ஏைோற்றும் அல்லது தி்சதிருபபும் கநோக்�்தது்டன த�வல்�்்ள ை்றக்�ினற ஒருவர், க்போருநதக்கூடி்ய அரசுச் சட்ட்ததின(ங�்ளின) �ீழ், சூழ்நி்லக்க�ற்்ப, 
கைோசடிக் குற்றம் கசயதவரோ� �ருதப்ப்டலோம் அல்லது இதர குற்றவி்யல் ைற்றும்/அல்லது குடி்ை்யி்யல் அ்பரோதங�ளுக்கு உட்படு்ததப்ப்டலோம்.

III. ஆயுள �ோபபீடு க்பற்றவோி்டைிருநது ஆடகச்ப்ன்யில்்லச் சோனறு

_________________________________________________________ எனற நோன, கைற்�ண்ட ்போலிசி சோர்நது கசலு்ததப்ப்டகவணடி்ய முதிர்வு்த கதோ்� 
எனக்கு கசல்லு்படி்யோன மு்ற்யில் கசலு்ததப்படடுள்ளது எனவும், எதிர்�ோல்ததில் எழும் எநத ஒரு உோி்ைக்க�ோரலுக்கும் கைக்ஸ் ் லஃப இன்ஷூரனஸ் 
நிறுவன்த்தப க்போறுப்போக்� ைோடக்டன எனவும் இதன மூலம் உறுதி கூறு�ிகறன.
ஆயுள �ோபபீடு க்பற்றவோின ்�க்யோப்பம் ….….….….….….….….….….….….….….….….…….….….….…….….
்�க்யோப்பைி்டப்பட்டது:                             நோள                  /                  /                                       கததி….….….….….….….….….….….

்போலிசி எண(�ள): ்போலிசிதோரோின கதோ்லக்பசி எண: வீடு (STD இலக்�ம்):

கைோ்்பல் எண:

II. ்போலிசிதோரோின வங�ி விவரங�ள - �ட்டோ்யைோனது 

a)  வங�ி்யின க்ப்யர் ………………………………………………………….    b)   வங�ிக் �்ணக்கு எண ……………………………………………………………
c)  �்ணக்�ின வ்�             கசைிபபு                     ந்டபபு                  ைற்ற்வ                   
d)  வங�ி மு�வோி …….….….….….….….….….….….….…..  ைோநிலம் ….….….….….….….….….…..….…. ்பிணக�ோடு
e) IFSC குறியீடு ….….….….….….….….….….….….…..….         f) PAN எண 
குறிபபு - த்யவுகசயது, �்ணக்கு எண ைற்றும் ்போலிசிதோரர் க்ப்யர் ஆ�ி்யவற்்றக் க�ோணடுள்ள ர்தது கசய்யப்பட்ட �ோகசோ்ல அல்லது வங�ிக் 
�்ணக்குப பு்தத�்ததின ந�்ல இ்்ணக்�வும்
ைறுபபு்ர: கசல்லு்படி்யோன PAN எண வழங�ப்பட்டோல் வருைோன வோிச்சட்டப ்பிோிவு 194டிஏ-வின து்்ணவிதி�்ளின்படி 2% TDS ்பிடிக்�ப்படும், 
எனினும், நிறுவன்ததி்டம் கசல்லு்படி்யோன PAN இல்லோவிட்டோல் 20% வோிப்பிடி்ததம் கசய்யப்படும்.

இநதப ்படிவ்தது்டன கசர்்தது சைர்ப்பிக்� கவணடி்ய ஆவ்ணங�ள

• அசல் ்போலிசி ஆவ்ணம்(ங�ள)-           இநதப ்படிவ்தது்டன இ்்ணக்�ப்படடுள்ளது             �ோ்ணவில்்ல / கதோ்லநதுவிட்டது / இல்்ல.
• அஞசல் மு�வோி்யில் ஏகதனும் ைோற்றம் இருநதோல் - த்யவுகசயது மு�வோிச் சோன்ற இ்்ணக்�வும்
• �்ணக்கு எண ைற்றும் ்போலிசிதோரர் க்ப்யர் ஆ�ி்யவற்்றக் க�ோணடுள்ள ர்தது கசய்யப்பட்ட �ோகசோ்ல அல்லது வங�ிக் �்ணக்குப பு்தத�ம்

IV. ்போலிசிதோரோின உறுதிகைோழியும் அங�ீ�ோரமும்

a) கைகல குறிப்பி்டப்பட்ட ்போலிசிதோரரோ�ி்ய நோன, வங�ி விவரங�ள உட்ப்ட கைகல குறிப்பி்டப்பட்ட விவரங�ள உண்ை்யோன்வ ைற்றும் 
சோி்யோன்வ என உறுதி்ய்ளிக்�ிகறன.

b) கைகல குறிப்பி்டப்பட்ட வங�ிக் �்ணக்�ில் நிறுவன்ததோர் கசலு்ததும் முதிர்வுப ்பலன, எனது சோர்்போ� கசலு்ததப்படுவதோ�வும் கசல்லு்படி்யோனதோ�வும் 
அ்ையும்.

்போலிசிதோரோின ்�க்யோப்பம்….….….….….….….….….….…….…….….
்�க்யோப்பைி்டப்பட்டது:                              கததி                  /                  /                                       இ்டம்….….….….….….….….….….….

சோடசி்யின ்�க்யோப்பம்   
்�க்யோப்பம் :                               கததி                  /                  /                                       இ்டம்….….….….….….….….….….….
க்ப்யர்….….….….….….….….….….…….….….….….….….….….….….….  மு�வோி ..……………………………………..………………….….….….…......
…………………………………………………….….….….…………………………………………………………………..….….….….….….….….….….….…

I. ்போலிசிதோர்ரப ்பற்றி்ய தனிப்பட்ட த�வல் - �ட்டோ்யைோனது

a) ்போலிசிதோரர் க்ப்யர் …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) முழு மு�வோி  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………… ைோநிலம் ………………………………………………………… ்பிணக�ோடு


