గ్రహీత ఫొటోను
ఇక్కడ అతికించాలి
(సాంవత్సరిక
ప్రీమియం>10000
అయితే తప్పనిసరి)

పాలసీ యొక్క కేటాయింపు
పాలసీ సంఖ్య

_________________________________________________________________________________________________________అను నేను/మేము (పాలసీదారు
యొక్క పేరు) ఇందుమూలంగా, మాక్స్ ల�ైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్చే జారీ చేయబడిన __________________________________________________
సంఖ్య కలిగిన జీవిత బీమా పాలసీ యొక్క నా/మా హక్కులు, ఈక్విటీలు, మరియు ప్రయోజనాలను, ఇక్కడ పొందుపరచిన నిబంధనలకు లోబ
డి________________________________________________________________________________________ (గ్రహీత పేరు)కు అనుకూలంగా కేటాయిస్తున్నాము.
ఇక మీద, పాలసీ యొక్క ప్రీమియం_____________________________________________________________________________చే చెల్లించబడుతుంది
ఈ కేటాయింపుకు గల కారణం _________________________________________________________________________________
గ్రహీతకు కేటాయించిన వారితో గల సంబంధం(వ్యక్తిగత కేటాయింపు విషయంలో) __________________________________________________
గ్రహీత వ్యక్తిగత వివరాలు
గ్రహీత పేరు /సంప్రదించవలసిన వ్యక్తి పేరు(కేటాయింపబడినది కంపెనీకి అయితే) __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
గ్రహీత పేరు /సంప్రదించవలసిన వ్యక్తి పేరు(కేటాయింపబడినది కంపెనీకి అయితే) _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
నగరం: ……………………………………………… రాష్ట రం్ : ............................................................ పిన్ కోడ్:
గ్రహీత పేరు /సంప్రదించవలసిన వ్యక్తి టెలిఫోన్ :
(కేటాయింపబడినది కంపెనీకి అయితే)
మొబ�ైల్ నెంబర్ :
ఈమెయిల్ ఐడి-: _______________________________________________________________________________________________
/

పుట్టినతేదీ(రోరో /నెనె/సంవత్సరం):
లింగభేదం: పురుషుడు

స్త్రీ

/
ధూమపానం చేస్తా రు:

అవును

కాదు

తండ్రి పేరు: ___________________________________________________________________________________________________
విద్య:

నిరక్షరాస్యుడు

వ�ైవాహిక స్థితి:
జాతీయత:
గ్రహీత వృత్తి

ఒంటరి
భారతీయుడు

ప్రా ధమిక పాఠశాల
వివాహితులు
విదేశీయుడు

ఉన్నత పాఠశాల

గ్రా డ్యుయేట్

వ�ైధవ్యం పొందారు
ఎన్ఆర్ఐ

పోస్ట్ గ్రా డ్యుయేట్

వృత్తి నిపుణుడు

విడాకులు పొందారు
పిఐఒ

_____________________________________________________ ఉద్యోగం పేరు _____________________________________________________

కంపెనీ పేరు _____________________________________________________________ వ్యాపార స్వభావం __________________________________________
విధుల యొక్క ఖచ్చితమ�ైన స్వభావం ______________________________ సాంవత్సరిక ఆదాయం __________________________________సంవత్సరానికి
నిధుల యొక్క వనరు _________________________________పాన్ నెంబర్/పాన్కు బదులుగా ప్రకటన
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పాలసీ యొక్క కేటాయింపు

తప్పనిసరి విభాగం: ఈ ఫీలడు ్లను ఖాళీగా వదలివేసినట్ల యితే ఈ ఫారం ఆమోదించబడదు. (గ్రహీత పూరించాలి)
బోనస్ ఐచ్చికాన్ని ఎంచుకోండి* ఎ)నగదు

బి) చెల్లించిన అదనం/ప్రీమియం ఆఫ్సెట్

సి) ప్రీమియం పూరణ/PVA

* (నాన్-లింక్డ్ ప్రో డక్ట్ స్తో సమానమ�ైన వాటికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది మరియు యలిప్, టర్మ్ మరియు పార్టిసిపేటింగ్ ప్లా న్ల కు వర్తించదు.)
గ్రహీత /పాలసీదారు/పేయీ రాజకీయంగా బహిర్గతమ�ైన వ్యక్తా *? అవును

/కాదు

(దయచేసి టిక్ చేయండి).

*రాజకీయంగా బహిర్గతమ�ైన వ్యక్తులు (పిఇపి) అనగా ముఖ్యమ�ైన ప్రభుత్వ విధులు నిర్వహిసతు ్న్న లేదా నిర్వహించిన వ్యక్తులు, ఉదాహరణకు అధినేతలు/
కేంద్ర/ రాష్ట ్ర ప్రభుత్వ మంత్రు లు, సీనియర్ రాజకీయవేత్తలు, సీనియర్ ప్రభుత్వ/ న్యాయ/ స�ైనిక అధికారులు, ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని కార్పొరేషన్ల
సీనియర్ అధికారులు, ప్రధాన రాజకీయ పక్షాల అధికారులు మరియు వారి కుటుంబ సభ్యులు(జీవిత భాగస్వామి, పిల్లలు, తల్లిదండ్రు లు, తోబుట్టు వులు,
అత్త -మామలు)
దయచేసి గమనించండి: పాలసీదారు కనుక కంపెనీ అయినట్ల యితే కంపెనీ స్టాంపు మరియు అధీకృత అధికారి యొక్క సంతకం అవసరమవుతాయి.
ఇందుమూలంగా నేను ప�ైన పేర్కొన్న పాలసీ
యొక్క హక్కులను గ్రహీతకి కేటాయిస్తున్నాను.
……………………..........................….
కేటాయించిన వారి/సంతకం చేయుటకు అధికారం
కలిగినవారి సంతకం(కంపెనీ లేదా బాంకు
విషయంలో సీల్)
తేదీ:

/

/

ప్రదేశం: _____________________________

ఇందుమూలంగా నేను పాలసీ యొక్క గ్రహీతగా ఉండుటకు అంగీకరిసతు ్న్నాను మరియు
ప్రతిపాదన పత్రం మరియు కేటాయింపు పత్రంలో ఉన్న షరతులతో సహా పాలసీ యొక్క అన్ని
షరతులు మరియు నిబంధనలకు కట్టు బడి ఉండుటకు అంగీకరిసతు ్న్నాను. ప�ైన వెల్లడించిన
విధంగా, ప�ైన వెల్లడించిన ప్రయోజనాలకు కంపెనీ సమాచారాన్నిఉపయోగించవచ్చని లేదా
పంచుకోవచ్చని నేను అర్ధం చేసుకున్నాను. ప్రసతు ్త పాలసీదారు నుండి ఒరిజినల్ పాలసీ బాండ్
అందుకున్నట్లు నేను అంగీకరిసతు ్న్నాను.
ప�ైన పేర్కొన్న ప్రీమియం ఆఫ్సెట్/నగదు బోనస్ ఆప్ష న్ను నేను ఎంచుకుంటే, కేటాయింపుదారు
ఈ పాలసీ క్రింది ప్రీమీయంలను చెల్లించినట్ల యితే, ఇందుమూలంగా కేటాయింపుదారునికి
బోనస్ చెల్లింపు జరుగుతుందని నేను అర్ధం చేసుకున్నాను మరియు అంగీకరిసతు ్న్నాను.

………………………………..........................….
గ్రహీత/సంతకం చేయుటకు అధికారం కలిగిన వారి సంతకం(కంపెనీ లేదా బ్యాంకు విషయంలో
సీల్ తో పాటు)
తేదీ:

/

/

ప్రదేశం: _____________________________
సాక్షి వివరాలు
సాక్షి సంతకం (1)						సాక్షి సంతకం (2)
పేరు:

________________________________

చిరునామా: ________________________________

పేరు:

_______________________________

చిరునామా:

_______________________________

________________________________ 		

_______________________________

అభ్యర్ధనప�ై జతచేయబడిన పత్రా లుఒరిజినల్ పాలసీ బాండ్
సంతకం కలిగిన ఆదాయ పత్రం(సాంవత్సరిక ప్రీమియం >= `1, 00,000 అయితే)
సంతకం చేయబడిన ఫొటో ఐడి ధృవీకరణ యొక్క నకలు(వ్యక్తి)/ ఐడి ప్
రూ ఫ్(వ్యక్తి కానివారికి)-ప్రీమియం మొత్తంతో సంబంధం లేకుండా.
పాన్ కార్డ్ యొక్క సంతకం చేసిన కాపీ / పాన్కు బదులుగా ప్రకటన
సంతకం చేయబడిన ఫొటో ఐడి ధృవీకరణ యొక్క నకలు(సాంవత్సరిక ప్రీమియం >= ` 10,000 అయితే)
కెవ�ైసి వెల్లడి నమూనా(గ్రహీత వ్యక్తి కానట్ల యితే అనగా ట్రస్ట్, భాగస్వామి/ప్రైవేట్ లిమిటెడ్)
గమనిక: పూర్తిగా నింపి మరియు సంతకం చేయబడి అవసరమ�ైన అన్ని పత్రా లు సమర్పించినపుడు మాత్రమే కేటాయింపు అభ్యర్ధ న పూర్త యినట్లు గా
భావించబడుతుంది.
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