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మెచ్యూరిటీ క్లెయిమ్ అప్లె కేషన్ ఫారం-ఎమ్

• పాలసీ మెచ్యూరిటీ ప్రయోజనాల కొరకు చట్టపరంగా హకుకు కలిగిన వయూక్తి ఈ ఫారంను పూరించాలి.  
• దయచేస్ ఈ ఫారంను సమీపంలోని మాక్స్ ల�ైఫ్ ఇన్స్ర్న్స్ కారాయూలయం లేదా ప�ైన పేర్కున్న చిరునామాలో ఇవ్ండి.
• దయచేస్ ప�ద్ద  అక్షరాలలో రాయండి. 

ఫో న్ నెంబర్ (ఎస్్టడి కోడ్ తో) లేదా మొబ�ైల్  నెంబర్ …………………………………………………………………………………………………
హెచ్చరిక:
దోషపూరిత లేదా తప్పుదోవ పట్్టంచే సమాచారం కలిగినట్లె  తెలిస్ క్లెయిమ్ చేసే ఏ వయూక్తి అయినా, లేదా కంప�నీని లేదా ఇతర వయూక్తిని మోసం చేసే లేదా తప్పుదోవ పట్్టంచే ఉదే్దశయూంతో 
సమాచారాని్న దాచేవార్వర్ైనా, వరితించే ప్రభుత్ చట్టం(ల) క్రంద మోసానిక్ అపరాథి అవ్తాడు లేదా ఇతర క్రమినల్ మరియు /లేదా స్విల్ జరిమానాలకు లోబడతాడు.

III. బీమా చేయబడిన వయూక్తి నుండి నిరభయూంతర పత్రం

__________________________________________ అనబడే నేను; ప�ై పాలసీక్ గాను మెచ్యూరిటీ ప్రయోజనాల అర్హమెైన చెలిలెంప్ను 
ధృవీకరిసుతి నా్నను మరియు భవిషయూత్తి లో మరే ఇతర క్లెయిమ్ కొరకు మాక్స్ ల�ైఫ్ ఇన్స్ర్నుస్ను జవాబుదారి చేయను. 

బీమా చేయబడిన వయూక్తి  సంతకం ....................................
సంతకం చేస్న ప్రదేశం:                            తేద ీ□□ / □□ / □□□□      ప్రదేశం  ..................................................                                                                 

పాలసీ సంఖయూ(లు): పాలసీ హో ల్డరి్న సంప్రదించు నెంబర్: నివాసం(ఎస్్టడి కోడ్):

మొబ�ైల్ నెంబర్:

II. పాలసీ హో ల్డర్ యొకకు బ్యూంకు వివరాలు-తపపునిసరి

ఎ) బ్యూంకు పేరు .......................................................................          బి)బ్యూంకు ఖాతా నంబర్ .....................................................................
స్) ఖాతా యొకకు రకం               సవేింగ్                కర్ంట్           ఇతరములు                   
డి) బ్యూంకు చిరునామా  .......................................................................     రాష్ట ం్...................................... ప్న్కుడ్
ఇ) IFSC కోడ్  ...................................    ఎఫ్) పాయూన్ నెంబర్ 
గమనిక-దయచేస్ ఈ పత్రంతో పాట్గా ఖాతా సంఖయూ మరియు  పాలసీ హో ల్డర్ పేరు కలిగిన రదు్ద  చేయబడిన చెక్ లేదా బ్యూంకు పాసుబుక్ కాపీని జతచేయండి.
పరితాయూగపత్రం చెలులె బ్ట్లో ఉన్న పాయూను్న ఇచి్చనటలెయితే, ఆదాయ పను్న చట్టం స�క్షన్ 194 డిఎ యొకకు నిబంధనల ప్రకారం @2% ట్డిఎస్ వరితింపబడుత్ంది, 
అయితే కంప�నీ వద్ద  చెలులె బ్ట్లో ఉన్న పాన్ లేని పక్షంలో వరితించే రేట్ @ 20% గా ఉంట్ంది.

ఈ ఫారంతో పాట్ ఇవ్వలస్న పత్ార లు

• ఒరిజినల్ పాలసీ పత్రము(లు)-                  ఈ ఫారంతో జతపరచబడినవి                       దొరకడం లేదు/పో యినవి/అందుబ్ట్లోలేవ్.
• పో స్టల్ చిరునామాలో మారుపు ఉంటే- దయచేస్ చిరునామా ధృవీకరణను జతపరచండి
• ఖాతా సంఖయూ మరియు పాలసీ హో ల్డర్ పేరును కలిగి ఉన్న రదు్ద  చేయబడిన చెక్ లేదా బ్యూంకు పాసుబుక్ కాపీ

IV. పాలసీహో ల్డ రే్చ ప్రకటన మరియు ధృవీకరణ

ఎ) ప�ైన పేర్కునబడిన పాలసీహో ల్డర్ నెైన నేను, ఇందుమూలంగా బ్యూంకు వివరాలతో సహా ప�ైన పేర్కున్న సమాచారమంతా వాసతివమని మరియు సర్ైనదన      
    నిరాధా రిసుతి నా్నను.
బి) ప�ైన చెపపుబడిన బ్యూంకు ఖాతాలో కంప�నీ చలెిలెంచిన మెచ్యూరిటీ ప్రయోజనం నా తరఫ్న కంప�నీ చేసే అర్హమెైన చెలిలెంప్ అవ్త్ంది. 

పాలసీహో ల్డర్ సంతకం............................
సంతకం చేస్న ప్రదేశం:                           తేదీ □□ / □□ / □□□□           ప్రదేశం  ......................................................................                                                          

సాక్ి సంతకం  
సంతకం.......................................          తేద □□ / □□ / □□□□            ప్రదేశం  ......................................................................                                                                 
పేరు................................................................... చిరునామా..........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

I. పాలసీహో ల్డర్ గురించి వయూక్తిగత సమాచారం-తపపునిసరి

ఎ) పాలసీహో ల్డర్ పేరు ...............................................................................................................................................................
బి) పూరితి చిరునామా  ................................................................................................................................................................
…………………………………………........…………………………………………………………………………………………………………
…………………………….................……… రాష్ట ం్ ……........…..………………………………… ప్న్కుడ్  


