
పాలసీ సంఖ్య    

_________________________________________________________________________________________________________అను నేను/మేము (పాలసీదారు 

యొక్క పేరు) ఇందుమూలంగా, మాక్స్ ల�ైఫ్ ఇన్స్రెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్చే జారీ చ్యబడిన __________________________________________________

సంఖ్య కలిగిన జీవిత బీమా పాలసీ యొక్క నా/మా హక్్కల్, ఈక్విటీల్, మరియు ప్రయోజనాలను, ఇక్కడ పొందుపరచిన నిబంధనలక్ లోబ

డి________________________________________________________________________________________ (గ్రహీత పేరు)క్ అనుకూలంగా కేటాయిసుతు నానాము.  

ఇక మీద, పాలసీ యొక్క పీ్రమియం_____________________________________________________________________________చ్ చెలి్లంచబడుతుంది

  ఈ కేటాయింపుక్ గల కారణం _________________________________________________________________________________

గ్రహీతక్ కేటాయించిన వారితో గల సంబంధం(వ్యక్తుగత కేటాయింపు విషయంలో) __________________________________________________

పాలసీ యొక్క కేటాయింపు
గ్రహీత ఫొటోను 

ఇక్కడ అతిక్ంచాలి                     
(సాంవతస్రిక 

పీ్రమియం>10000 
అయిత్ తప్పనిసరి)     

గ్రహీత వ్యక్తుగత వివరాల్

గ్రహీత పేరు /సంప్రదించవలసిన వ్యక్తు పేరు(కేటాయింపబడినది కంపెనీక్ అయిత్) __________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

గ్రహీత పేరు /సంప్రదించవలసిన వ్యక్తు పేరు(కేటాయింపబడినది కంపెనీక్ అయిత్)  _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

 నగరం: ……………………………………………… రాష్ట ం్: ............................................................ పిన్ కోడ్:

గ్రహీత పేరు /సంప్రదించవలసిన వ్యక్తు టెలిఫోన్ :   
(కేటాయింపబడినది కంపెనీక్ అయిత్)

మొబ�ైల్ నెంబర్ :

ఈమెయిల్ ఐడి-: _______________________________________________________________________________________________

పుట్్టనత్దీ(రోరో /నెనె/సంవతస్రం):                /              / 

లింగభేదం:  పురుషుడు       సీతు రీ                ధ్మపానం చ్సాతు రు: అవును           కాదు    

తండి్ర పేరు: ___________________________________________________________________________________________________

విద్య:    నిరక్షరాసు్యడు         ప్ార ధమిక పాఠశాల         ఉననాత పాఠశాల          గా్ర డు్యయిేట్          పోస్్ట గా్ర డు్యయిేట్         వృతితునిపుణుడు

వెైవాహిక సిథితి:    ఒంటరి          వివాహితుల్            వెైధవ్యం పొందారు             విడాక్ల్ పొందారు           

జాతీయత:         భారతీయుడు   విద్శీయుడు          ఎన్ఆర్ఐ          పిఐఒ

గ్రహీత వృతితు    _____________________________________________________   ఉద్్యగం పేరు _____________________________________________________                     

కంపెనీ పేరు _____________________________________________________________   వా్యపార సవిభావం __________________________________________           

విధుల యొక్క ఖచిచేతమెైన సవిభావం ______________________________ సాంవతస్రిక ఆదాయం __________________________________సంవతస్రానిక్       

నిధుల యొక్క వనరు _________________________________పాన్ నెంబర్/పాను్క బదుల్గా ప్రకటన

D/201411/Tel/V1/CM5



D/201411/Tel/V1/CM5

పాలసీ యొక్క కేటాయింపు
తప్పనిసరి విభాగం: ఈ ఫీల్డు లను ఖాళీగా వదలివేసినట్లయిత్ ఈ ఫారం ఆమోదించబడదు. (గ్రహీత పూరించాలి)

బోనస్ ఐచిచేకానినా ఎంచుకోండి*   ఎ)నగదు          బి) చెలి్లంచిన అదనం/పీ్రమియం ఆఫ్ సెట్           సి) పీ్రమియం పూరణ/PVA

* (నాన్-లింక్డు ప్ోర డకో్ట స్తో సమానమెైన వాట్క్ మాత్రమే వరితుసుతు ంది మరియు యలిప్, టర్మ్ మరియు పారి్టసిపేట్ంగ్ పా్ల న్ల క్ వరితుంచదు.)

  గ్రహీత /పాలసీదారు/పేయిీ రాజకీయంగా బహిర్గతమెైన వ్యకాతు *? అవును        /కాదు       (దయచ్సి ట్క్ చ్యండి).

*రాజకీయంగా బహిర్గతమెైన వ్యక్తు ల్ (పిఇపి) అనగా ముఖ్యమెైన ప్రభుతవి విధుల్ నిరవిహిసుతు ననా లేదా నిరవిహించిన వ్యక్తు ల్, ఉదాహరణక్ అధినేతల్/ 
కేంద్ర/ రాష్ట  ్ప్రభుతవి మంతు్ర ల్, సీనియర్ రాజకీయవేతతుల్, సీనియర్ ప్రభుతవి/ నా్యయ/ సెైనిక అధికారుల్, ప్రభుతవి యాజమాన్యంలోని కార్్పరేషన్ల  
సీనియర్ అధికారుల్, ప్రధాన రాజకీయ పక్షాల అధికారుల్ మరియు వారి క్టుంబ సభు్యల్(జీవిత భాగసావిమి, పిల్లల్, తలి్లదండు్ర ల్, తోబుటు్ట వుల్, 
అతతు -మామల్) 

దయచ్సి గమనించండి: పాలసీదారు కనుక కంపెనీ అయినట్లయిత్ కంపెనీ సా్ట ంపు మరియు అధీకృత అధికారి యొక్క సంతకం అవసరమవుతాయి.

సాక్ి వివరాల్

సాక్ి సంతకం (1)      సాక్ి సంతకం (2)

పేరు:  ________________________________         పేరు: _______________________________ 

చిరునామా: ________________________________    చిరునామా: _______________________________ 

 ________________________________    _______________________________

అభ్యర్ధనపెై జతచ్యబడిన పత్ార ల్-

ఒరిజినల్ పాలసీ బాండ్

సంతకం కలిగిన ఆదాయ పత్రం(సాంవతస్రిక పీ్రమియం >= `1, 00,000 అయిత్)

సంతకం చ్యబడిన ఫొటో ఐడి ధృవీకరణ యొక్క నకల్(వ్యక్తు)/ ఐడి పూరూ ఫ్(వ్యక్తు కానివారిక్)-పీ్రమియం మొతతుంతో సంబంధం లేక్ండా.

పాన్ కార్డు యొక్క సంతకం చ్సిన కాపీ / పాను్క బదుల్గా ప్రకటన

సంతకం చ్యబడిన ఫొటో ఐడి ధృవీకరణ యొక్క నకల్(సాంవతస్రిక పీ్రమియం  >= ` 10,000 అయిత్)

కెవెైసి వెల్ల డి నమూనా(గ్రహీత వ్యక్తు కానట్లయిత్ అనగా ట్రస్్ట , భాగసావిమి/పెైరీవేట్ లిమిటెడ్)

గమనిక: పూరితుగా నింపి మరియు సంతకం చ్యబడి అవసరమెైన అనినా పత్ార ల్ సమరి్పంచినపుడు మాత్రమే కేటాయింపు అభ్యర్ధన పూరతుయినటు్ల గా 
భావించబడుతుంది. 

ఇందుమూలంగా నేను పెైన పేర్్కననా పాలసీ 
యొక్క హక్్కలను గ్రహీతక్ కేటాయిసుతు నానాను.

……………………..........................….
కేటాయించిన వారి/సంతకం చ్యుటక్ అధికారం 
కలిగినవారి సంతకం(కంపెనీ లేదా బాంక్ 
విషయంలో సీల్)

త్దీ:               /              /     

ప్రద్శం: _____________________________

ఇందుమూలంగా నేను పాలసీ యొక్క గ్రహీతగా ఉండుటక్ అంగీకరిసుతు నానాను మరియు 
ప్రతిపాదన పత్రం మరియు కేటాయింపు పత్రంలో ఉననా షరతులతో సహా పాలసీ యొక్క అనినా 
షరతుల్ మరియు నిబంధనలక్ కటు్ట బడి ఉండుటక్ అంగీకరిసుతు నానాను. పెైన వెల్లడించిన 
విధంగా, పెైన వెల్లడించిన ప్రయోజనాలక్ కంపెనీ సమాచారానినాఉపయోగించవచచేని లేదా 
పంచుకోవచచేని నేను అర్ధం చ్సుక్నానాను. ప్రసుతు త పాలసీదారు నుండి ఒరిజినల్ పాలసీ బాండ్ 
అందుక్ననాటు్ల  నేను అంగీకరిసుతు నానాను.

పెైన పేర్్కననా పీ్రమియం ఆఫెస్ట్/నగదు బోనస్ ఆప్షనునా నేను ఎంచుక్ంటే, కేటాయింపుదారు 
ఈ పాలసీ క్్రంది పీ్రమీయంలను చెలి్లంచినట్లయిత్, ఇందుమూలంగా కేటాయింపుదారునిక్ 
బోనస్ చెలి్లంపు జరుగుతుందని నేను అర్ధం చ్సుక్నానాను మరియు అంగీకరిసుతు నానాను.

………………………………..........................….
గ్రహీత/సంతకం చ్యుటక్ అధికారం కలిగిన వారి సంతకం(కంపెనీ లేదా బా్యంక్ విషయంలో 
సీల్ తో పాటు)

త్దీ:             /             /     

ప్రద్శం: _____________________________


