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పాలస్ రద్దు  పతరీరం(సరెరండర్ ఫారరం)
దయచేసి ఈ పతర్ీ న్ని పెదదు  అక్షరాలలో పూరిరంచరండి

మీ పాలస్న్ రద్దు  చేయడరం వలన మీరు వీటని్ కోలోపోతున్నిరన్ మీకు తెలుసా-
•  మీ బీమా రక్షణ
•  మీ రెైడర్ పరీయోజనరం
•  మీ సిస్టమెటిక పాలా న్డ్  పెట్్ట బడులపైె దీర్ఘకాల పరీతిఫలాలన్ పొరందే అవకాశరం.
మరరింత తెలుస్కోవడ్న్కి మీరు 1800 200 5577కి కాల్ చేయవచ్చు లేద్ "RET" అన్ 5424243కి ఎస్ఎమ్ఎస్ పరంపవచ్చు లేద్ మీ పాలా న్ యొక్క సేవలు అర్రం చేస్కొన్టలో 
ఏదైెన్ సహాయరం అవసరమెైతే మీ ఏజెరంట్ అడెైైజరుని సరంపరీదిరంచవచ్చు.

సరెండర్కు కారణం

 ఆరి్కపరమెైన కారణ్లు(తక్షణ డబుబు అవసరాలు, ఆసితి  కొన్గోలు మొదల�ైనవి)                       

 అసరంతృపితి కరమెైన పరీతిఫలాలు

 అసరంతృపితి కరమెైన సేవలు

 కొతతిపాలా న్ కొన్గోలు చేయుట 

 ఇతరములు, దయచేసి వివరిరంచరండి.....………......................................................................

సరెరండర్ చేయాలన్ న్ర్ణయిరంచ్కోవడ్న్కి మురంద్ మీరు ఎవరిన�ైన్ సరంపరీదిరంచ్రా?

    ఏజరంట్   సేనిహితుడు  బరంధ్వు  ఇతరులు(దయచేసి న్రా్ రిరంచరండి)   __________________________ 

మీ న్ర్ణయాన్కి మేము చరంతిస్తి న్నిము మరియు ఈ దరఖాస్తి  చేయడ్న్కి మురంద్ మీ పాలస్ కొనసాగిరంచడరం వలన కలిగే అన్ని పరీయోజన్లన్ మీరు అరంచన్ వేసి ఉరంటారన్ 
భావిస్తి న్నిము. మీ అభిమాన బీమా భాగసాైమిగా మాక్స్ ల�ైఫ్ ఇన్స్రెన్స్ను ఎరంచ్కుననిరంద్కు మా ధనయోవాదములు మరియు సమీప భవిషయోతుతి లో మీరు మా ఉత్పోదనలన్ 
పరిశీలిసాతి రన్ ఆశిస్తి న్నిము.

దయచేసి గమన్రంచరండి:
• అభయోర్న పతర్ీ న్ని పూరితిగా పూరిరంచ తపపోన్సరిగా సమరిపోరంచవలసిన అన్ని పతర్ీ లన్ సమరిపోరంచనటలాయితే మీ అభయోర్న పరీకిరియ చేయబడుతురంది.
• యూన్ట్ లిరంక్డ్ పర్ీ డక్ట్ల కొరకు, దరఖాస్తి  ఒక వాయోపార /పన్దినరం యొక్క 15:00 గరంటలు IST లోపు అరంద్కురంటే, అదే రోజు NAV వరితిరంచబడుతురంది.  దరఖాస్తి  15:00 గరంటల 

తరువాత అరంద్కురంటే, అపపుడు తరువాత రోజు NAV వరితిరంచబడుతురంది.
• చరున్మా మారుపో లేద్ సరంపరీదిరంచ్ వివరాల మారుపో కొరకు అభయోర్న అయితే, దయచేసి ఒక పరీతేయోకమెైన పాలస్ సర్ైస్ రికెైస్్ట  ఫారరం పూరితిచేసి సాధికారిక చరున్మా 

ధృవీకరణన్ సరంపరీదిరంచరండి.
• కరంపెనీ రికారుడ్ లలో ప్స్టల్ చరున్మా అసరంపూరితిగా/ద్షపూరితరంగా ఉననిటలాయితే చెక్ అరంద్కొన్టలో జాపయోరం లేద్ చెక్ చేరకప్వుటకు మాక్స్ ల�ైఫ్ ఇన్స్రెన్స్ బాధయోత 

వహిరంచద్. 
• మీ ఖాత్లో జమ కాన్ సరందర్రంలో లేద్ అసరంపూరితి/ద్షపూరిత సమాచ్రరం అరందిరంచన కారణరంగా లావాదేవీ జాపయోరం అయినపుడు లేద్ అసలు జరుగనపుడు లేద్ బాయోరంకు 

తిరస్కరరించనపుడు మాక్స్ ల�ైఫ్ ఇన్స్రెన్స్ బాధయోత వహిరంచద్. నేరు జమ కొరకు ఆవశయోక సమాచ్రరం అరందనపుడు లేద్ బాయోరంకుచే లావాదేవీ తిరస్కరిరంచబడినపుడు 
చలెిలారంపు చెక్ ద్ైరా చేయబడుతురంది.

చెలిలారంపు పరీకిరియ కొరకు తపపోన్సరిగా అవసరమయి్యో పతర్ీ లు
 సరెరండర్ అభయోర్న కొరకు పాలస్ హోలడ్ర్ చే వాసతివ పాలస్ సమరపోణ
 సైయరంగా సరంతకరం చేయబడిన ఫొటో ఐడి ధృవీకరణ యొక్క ఒరిజినల్ కాప్(బాయోరంకులో పరిశీలన కొరకు ఒరిజనల్ మీ వదదు  ఉరంచ్కోరండి) 
 మురంద్గా ముదిరీరంచన పేరు & ఖాత్ సరంఖయోతో రద్దు  చేయబడిన ఒరిజినల్ చెక్  
 రద్దు  చేయబడిన చెక్ మురంద్గా ముదిరీరంచన పేరు & ఖాత్ సరంఖయోతో లేనటలాయితే,  మురంద్గా ముదిరీరంచన పేరు & ఖాత్ సరంఖయో కలిగిన పాస్ బుక్ కాప్/ బాయోరంకు సే్టట్మరంట్    
      (బాయోరంకులో పరిశీలన కొరకు ఒరిజనల్ మీ వదదు  ఉరంచ్కోరండి)
 ఇటీవలి కాలరంలోన్ సరంపరీదరింపు వివరాలు & NRE  ఖాత్ న్రండి ఏవ�ైన్ ప్రీమియరంలు చెలిలారంచనటలాయితే NRE ఖాత్న్ చ్పే బాయోరంకు సే్టట్మరంట్. 

D/201411/Tel/V1/CM3

 
మీకు తెలుసా?  యవైనరంలో కొన్గోలు చేసిన బీమా కరంటే కొతతిగా బీమా కొన్గోలు చేయుట ఖర్దెైనది. సరెరండర్ చేయకరండి!
మీ పాలస్ డ్కుయోమరెంటోలా న్ షరతులకు లోబడి, మీ డబుబు ఆవశయోకతల కొరకు మీరు పాక్ిక సరెరండర్ లేద్ ఋణ సౌకరయోరం ఎరంచ్కొన్ మీ పాలస్న్ 
కొనసాగిరంచవచ్చు.

తకు్కవ ఛ్ర్జీలు: యూన్ట్ లిరంక్డ్ పర్ీ డక్ట్ల్లలో, సరంవతస్రాలు గడుస్తి నని 
కొదీదు  ఛ్ర్జీలు తగిగి  ఫరండ్లా  మీ పెట్్ట బడి పెటే్ట  మీ ప్రీమియరం న్షపోతితి  
అధికమవుతురంది.

బీమా రక్షణ: ఒకసారి పాలస్ సరరెండర్ చేసినటలాయితే బీమా 
రక్షణ రదదువుతురంది, అరంద్వలన మీకు వాసతివరంగా పరీయోజనరం 
అవసరమైెనపుడు మీరు ద్న్న్ కోలోపోత్రు.

పన్ని పరీయోజనరం: చేయబోయి్ ఏవ�ైన్ సవరణలకు లోబడి, 
ఆద్య పన్ని చట్టరం, 1961 సెక్షన్ కిరిరంద మీరు పన్ని 
పరీయోజన్లన్ పొరందవచ్చు.

అధిక పెరుగుదల సామర్్రం: ULIPS ఈకిైటీలో పెట్్ట బడి పెటే్ట  
ఎరంపికన్ అరందిసాతి యి, అవి మీ న్ధ్ల అధిక పెరుగుదల 
కొరకు సామరా్ ్న్ని అరందిసాతి యి.



పాలస్ రద్దు  పతరీరం(సరెరండర్ ఫారరం)
దయచేసి ఈ పతర్ీ న్ని పెదదు  అక్షరాలలో పూరిరంచరండి

అభ్ుర్ున పతరుం
పాలస్ సరంఖయో   ………………………………………………..………..  పాలస్ హోలడ్ర్ పేరు.….....…..……….………..…......……………………………..
మొబ�ైల్ న�రంబర్         పరీత్యోమానియ మొబ�ైల్ న�రంబర్  

చరున్మా 1 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
చరున్మా 2 _______________________________________________________________ఈ మెయిల్ ఐడి  ____________________________________________________________________
నగరరం ________________________________________________________రాష్ట ర్ం  _______________________________________ పిన్       

NEFT కొరకు బాయోరంకు వివరాలు

 a) ఖాత్ద్రు పేరు ………………………………..  b) బాయోరంకు పేరు …………………………………
 c) బాయోరంకు ఖాత్ న�రంబర్  ……………………………….  d) IFSC కోడ్...…………………………………
 e) పాయోన్ న�రంబర్    f) బాయోరంకు చరున్మా ……………………………………
గమన్క-దయచేసి ఈ పతరీరంతో పాట్గా ఖాత్ సరంఖయో మరియు  పాలస్ హోలడ్ర్ పేరు కలిగిన రద్దు  చేయబడిన చెక్ లేద్ బాయోరంకు పాస్బుక్ కాప్న్ జతచేయరండి.
పరిత్యోగపతరీరం చెలులా బాట్లో ఉనని పాయోన్ని ఇచచునటలాయితే, ఆద్య పన్ని చట్టరం సెక్షన్ 194 డిఎ యొక్క న్బరంధనల పరీకారరం @2% టిడిఎస్ వరితిరంపబడుతురంది, అయితే కరంపెనీ వదదు  
చెలులా బాట్లో ఉనని పాన్ లేన్ పక్షరంలో వరితిరంచే రేట్ @ 20% గా ఉరంట్రంది.
పరీకటన
ఇరంద్మూలరంగా నేన్ తెలియజేయునది ఏమనగా మాక్స్ ల�ైఫ్ ఇన్స్రెన్స్ కరంపెనీ లిమిట్డ్ వారి _____________________________ సరంఖయో గల పాలస్న్ నేన్ కలిగి 
ఉన్నిన్.  పెైన పేర్్కనని పాలస్న్ సరెరండర్ మరియు రద్దు  చేయమన్ నేన్ సైచ్రందరంగా కోరుతున్నిన్. దయచేసి న్ పాలస్ యొక్క సరెరండర్ అభయోర్న పరీకిరియ జరుపమన్ 
మరియు వరితిరంచే ఛ్ర్జీలు సరుదు బాట్ చేసిన తరువాత వరితిరంచే సరరెండర్ విలువన్(ఏదెైన్ ఉననిటలాయితే) చెలిలారంచమన్ నేన్ అభయోరి్స్తి న్నిన్. నేన్ శీరి/ శీరిమతి/ కుమారి 
_____________________________________________________s/o,d/o,w/o_____________________________________________________వయస్స్ 
___________ ___________________________________ న్వాసితులు_________________________________________________ ఇరంద్మూలరంగా ఈ పరీకటనలో 
అరందిరంచన వివరాలు సరెైనవన్ మరియు ఖచచుతమెైనవన్ పరీకటిస్తి న్నిన్ మరియు ధృవీకరిస్తి న్నిన్ .వరితిరంచే ఛ్ర్జీలన్ తగిగిరంచ తరువాత, పాలస్ న్యమాలు మరియు న్బరంధనల 
పరీకారరం చెలిలారంచబడే సరెరండర్ విలువన్ స్ై కరిరంచడ్న్కి ఇరంద్మూలరంగా నేన్ అరంగ్కరిస్తి న్నిన్. ఇరంద్మూలరంగా నేన్ అరందిరంచన సమాచ్రరం వాసతివమన్ మరియు సరైెనదన్ నేన్ 
అరంగ్కరిస్తి న్నిన్. నేన్ పొరందే ఏదెైన్ సరికాన్ లేద్ ద్షపూరిత రిఫరండ్ కొరకు నేన్ మాక్స్ ల�ైఫ్ ఇన్స్రెన్స్ కు నష్టపూరణకు హామీ ఇసాతి న్
పాలస్ ఒపపోరందరంలో చెపపోబడిన విధరంగా, న్ పాలస్ సరంఖయో ________________________________సరరెండర్ అభయోర్న పూరతియిన తరువాత ______________కొరకు న్ బీమా రక్షణ మరియు 
ఇతర పరీయోజన్లు రదదువుత్యన్ నేన్ అర్రం చేస్కున్నిన్.
పాలస్ హోలడ్ర్ యొక్క సరంతకరం: ________________________ తేదీ:   /  /                                పరీదేశరం: ____________________

బీమా చేయబడిన వయోకితిచే న్రభయోరంతర పతరీరం(బీమా చేయబడిన వయోకితి మేజర్ అయినపపుడు మాతరీమే వరితిస్తి రంది)  
______________________________అన్ నేన్, ఇరంద్మూలరంగా పెై పాలస్కి సరంబరంధిరంచ అభయోరి్రంచబడిన యుకతిమెైన చెలిలారంపున్ ధృవీకరిస్తి న్నిన్ మరియు భవిషయోతుతి లో మరే 
ఇతర కెలాయిమ్ కొరకు మాకెైస్ ల�ైఫ్ ఇన్స్రెన్స్ పైె బాధయోత ఉరంచన్.
బీమా చేయబడిన వయోకితి సరంతకరం ____________________  తేదీ:    /  /                      పరీదేశరం ____________________

లబ్దుద్రు ఎకానిల�డెజీ మరంట్ రస్ద్
మీ అభిమాన బీమా భాగసాైమిగా మాక్స్ ల�ైఫ్ ఇన్స్రెన్స్ ఎరంచ్కుననిరంద్కు మా ధనయోవాదములు మరియు సమీప భవిషయోతుతి లో మీరు మా ఉత్పోదనలన్ పరిశీలిసాతి రన్ 
ఆశిస్తి న్నిము. మీ న్ర్ణయాన్కి మేము చరంతిస్తి న్నిము మరియు ఈ దరఖాస్తి  చేయడ్న్కి మురంద్ మీ పాలస్ కొనసాగిరంచడరం వలన కలిగే అన్ని పరీయోజన్లన్ మీరు అరంచన్ 
వేసి ఉరంటారన్ భావిస్తి న్నిము. మా శాఖలో సరంపరీదరించన 10రోజుల లోపు మీ అభయోర్న పరీకిరియ చేయబడుతురంది. మీ పాలస్కి సరంబరంధిరంచ ఏదెైన్ వివరణ లేద్ సహాయరం అవసరమెైతే, 
దయచేసి 1800 200 5577లో మాకు కాల్ చేయరండి లేద్  'RET'  అన్ 5424243కి ఎస్ఎమ్ఎస్ చేయరండి. 

కస్టమర్ అరంగ్కార రస్ద్

న�రంబర్ ___________________________________________________________________________ (బాక్స్ లో ఉరంచరండి)
అరంద్కునని వారు      అరంద్కునని తేదీ మరియు సమయరం     
మాక్స్ ల�ైఫ్ ఇన్స్రెన్స్ కరంపెనీ లిమిట్డ్, 3వ అరంతస్తి , ఆపరేషన్ సరెంటర్, 9.ఎ, ఉద్యోగ్ విహార్, సెక్టర్-18 గురాగి వ్-122015, రిజిస్టర్డ్ ఆఫ్స్: మాక్స్ హౌస్, 3వ అరంతస్తి , 1 డ్క్టర్ ఝా మార్గి , 
ఓఖాలా , న్యో ఢిల్లా-110020, భారతదేశరంలో సరంపరీదిరంచ్ వివరాలు: e-mail: service.helpdesk@maxlifeinsurance.com; Visit us at: www.maxlifeinsurance.com
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బారుంచు తపపునిసరిగా తనిఖీ చే్వలసిన చెకిలుస్ుు

 పెైన పేర్్కనబడిన తపపోన్సరి అయిన అన్ని పతర్ీ లు తీస్కొనబడ్డ్ యి 

 పాలస్ హోలడ్ర్ అన్ని కాప్లపెై సైయరంగా సరంతకరం చేయాలి

 మాక్స్ ల�ైఫ్ ఇన్స్రెన్స్ సిబబురందిచే అన్ని పతర్ీ ల ఒరిజినల్స్ చ్సి పరిశీలిరంపబడ్డ్ యి.

 సరెరండర్ కొరకు అభయోర్న .........................న       ఉదరం/సాయరంతరీరం కి గరిహిరంచబడినది           

 న్లుపుదల పరీయత్నిలు చేయబడ్డ్ యా- అవున్ / కాద్  _____________________ సరరెండరు్క కారణరం _____________________

       కస్టమరు్క చెలిలారంపు:        1) NEFT   2) చెక్ 

బరాీ రంచ సా్ట రంప్

బరాీ రంచ సా్ట రంప్
 

 

Max Life Insurance Company Limited

90 ఎ, సెక్టర్-18, ఉద్యోగ్ విహార్, గురగా్వ్-122015, 
టోల్ ఫ్రీ- 18002005577 ఈ మెయిల్- - claims.support@maxlifeinsurance.com


