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டாப-அப ம�-விண்ணபப மற்�ம் ெதாை்ப பாிமாற்ற ப�வம்* 
 

பா�சி எண்  ________________________________________________ 

பா�சிதாரர் விவரங்ள்: _____________________________________________________________________________________________ 

மின்னஞ்சல்: ________________________________________ 

ை்ேபசி எண் \ நிைலயான ெதாைலேபசி எண்:  

உங்ள் ேவண்�ே்ா�க்� இணங் ்ீழ்க்்ா�ம் ஏதாவ் ஒன்ைற ேதர்�ெசயய�ம்  

ெதாி� அ 

 டாப-அப ம�-விண்ணபபம் 
ெச�த்தபபட்ட ெதாை் �.______________________  ெதாை் ெச�த்தபபட்ட ேததி                (நாநா / மம / வவவவ) 
உங்ள் ேவண்�ே்ா�க்� இணங் ்ீழ்க்்ா�ம் ஏதாவ் ஒன்�க்� �றியிட�ம்  

 இநத நிதியாண்�க்�ள் தய�ெசய் நான் ெச�த்தேவண்�ய பிாீமியத்்க்� இைத பிரேயா்ிக்்�ம். 

 தய�ெசய் ெதாை்ைய தி�பபிச்ெச�த்த�ம் (்ீோ �றியவா� NEFT –க்்ான வங்ி விவரங்ைள �றிபபிட�ம்) 

வங்ிக் ்ணக்�  

எண்: IFSC:  

வங்ிப ெபயர் மற்�ம் �்வாி _______________________________________________________________________________________________________ 
்ணக்� ைவத்தி�பபவர் ெபயர் ______________________________________________________________________________________________________ 

ெதாி� ஆ 

�றிப�: - தய��ர்ந் ்ணக்� எண் மற்�ம் பா�சிதாரர் ெபயர் தாங்ிய அ�க்்பபட்ட ்ாேசாைல அல்ல் வங்ி பாஸ்�க் பிரதிைய இத�டன் இைணக்்�ம் 

ெதாை் பாிமாற்றம் 

வ எண் 
(அ) 

(ஆ) 
அ�ப�னர் பா�சி எண் 

(இ) 
ெப�னர் பா�சி எண் 

(ஈ) 
பாிமாற்றம் ெசயயேவண்�ய ெதாை் 

(உ) 
பாிமாற்றத்்க்்ான ்ாரணம் 

1.     

2.     

3.     

 

�றிப�:- இன்ெனா� வா�க்ை்யாளாின் பா�சிக்� ெதாை்ைய பாிமாற்றம் ெசயய, தய��ர்ந் வங்ிக் ்ணக்� அறிக்ை் அல்ல் ெதாை்ெச�த்தல் சான்ைற இத�டன் இைணக்்�ம் 

பிராநதிய ெமாாி அறிவிப�: பா�சிதாராின் ை்ெயாபபங்ள் ெப�விரல் ேரை்யா்ேவா (இட் ை் ெப�விரல்) அல்ல் பிராநதியயெமாாியிேலா இ�க்�ம் 
பட்சத்தில் ெபா�ந்ம். நான் இதன்�லம் அறிவிபபதாவ், நான் இநதப ப�வத்தின் உள்ளடக்்த்ைத பா�சிதார�க்� ��ைமயா் விளக்்ி�ள்ேளன், ேம�ம் 
பா�சிதாரர் இநதப ப�வத்தின் உள்ளடக்்த்ைத ��ைமயா்ப �ாிந்ெ்ாண்ட பின் தன் இட் ை் ெப�விரல் ேரை்ைய பதித்்ள்ளார்  

அறிவிபபவாின் ெபயர்: ________________________________________________________________________________ 
அறிவிபபவாின் �்வாி: ______________________________________________________________________________ 
ேததி & இடம்: ____________________________    ெப�விரல் ேரை்:  
வா�க்ை்யாளாின் ை்ெயாபபம் _______________________   ேததி & ேநரம் _________________________ 

ேமக்ஸ் ைலஃப இன்�ரன்ஸ் அ�வல்த்தார் நிரபபேவண்�ம் 
ேமக்ஸ் ைலஃப இன்�ரன்ஸ் அ�வல்த்தார் ெபற்�க்ெ்ாண்ட ேததி & இடம் ______________________ ேமக்ஸ் ைலஃப இன்�ரன்ஸ் அ�வல்த்தின் 
�த்திைர ______________________ 
அங்ீ் ாரம் இைணக்்பபட்�ள்ள்: ஆம்  இல்ைல 
*��ைமயா் நிரபபபபட்ட ப�வத்ைத அ�்ாைமயில் உள்ள ெபா் அ�வல்த்தில் சமர்பபிக்்லாம் அல்ல் service.helpdesk@maxlifeinsurance.com 

வா�க்ை்யாளர் ஒப�ை்ச் சீட்� 

என்ற �்வாிக்� மின்னஞ்சல் �லம் அ�பபலாம் 

பா�சி எண் ____________________________________________________ 
ேவண்�ே்ாளின் வை் ________________________________________________________________________________________ 
ெபற்�க்ெ்ாண்டவர் ______________________________   ெபற்�க்ெ்ாண்ட ேததி & ேநரம் _________________ 
ஊாியர் �றி�ட்� எண் ___________________________   ை்ெயாபபம் __________________________________ 
ேமக்ஸ் ைலஃப இன்�ரன்ஸ் ்ம்பனி: ஆபேரஷன் ெசன்டர், பிளாட் எண் 90A, ெசக்டர் 18, உத்ேயாக் விஹார், �ர்்ாவ் (ஹாியானா) – 122015. 
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