प्रिप्रमयम टपअपका लाप्रग अनुरोध फारम
पोप्रलसी नम्बर.
पोप्रलसी घारकको प्रििरण:

(पप्रहलो नाम)

(मध्य नाम)

मोबाइल

_____________________________________

ईमेल

_____________________________________

(अप्रततम नाम)

फारममा सप्रह गनन आगाप्रड कृ पया उदी(आदेश) पढनुहोला:
ँ ो कु नै पोप्रलसी अततगनत छ भने।
िाप्त कु नै पप्रन भुक्तान टप-अप प्रिभाज्य तब मात्र हुनेछ, जब पुन:िाप्त समुप्रित राशी यथायोग्य हुनेछ, यदद तपाईक






पोप्रलसी अततगनत, टप-अप दकस्ता कु ल प्रनप्रित ग्यारे तटी पररितनन हुदैन।
टप-अप भुक्तान िल्ती कर कानून अनुसार रहनेछ
यूप्रनट ललक जीिन बीमा योजनाहरु र प्रिश्वव्यापी जीिन योजनाहरुका प्रिषयमा कम्पनी राशीको तयूनतम गनन माप्रथल्लो प्रिप्रमयम रकम प्रिषय स्िीकार गनेछ।
कम्पनीले तयूनतम रू.1000 को टप-अप प्रिप्रमयम अप्रन अप्रधकतम कू ल राशी टप-अप प्रिप्रमयम स्िीकार गनेछ। पोप्रलसीको आधारमा िाप्त कू ल प्रिप्रमयमको 25%



भतदा आप्रधक होइन। टप-अप प्रिमीयममा जीिन सुरक्षा प्रबना पेनसन योजनाको प्रनप्रम्त कु नै अप्रधतम सीमा छैन।
ँ ो कोषको आधारमा टप-अप प्रिभाज्य हुनेछ।
तपाईक



टप-अप प्रिप्रमयममा लगाइएको सबै टप-अप प्रिप्रमयम अप्रन शुल्क, सेिा कर सप्रहत लागू करहरूका अप्रधन छन्, जो पोप्रलसी धारकको खातामा शुल्क प्रलइनेछ अप्रन
यूप्रनट मूल्यमा यूप्रनटहरूको िाप्त गररनेछ।

3.00 PM पछाप्रड िाप्त गररएको टप-अप दकस्ती एनएभी अनुसार दोस्रो ददनको माप्रननेछ



भुक्तानको प्रििरणहरू:
1 a. िुक्ता राशी: रू_______________________

िेक/ डीडी

नगद

नेट हस्ताततररत

राशी, अक्षरमा: _______________________________________________________

1 b. भुक्तानको प्रििरणहरू: िेक/ डीडी नम्बर__________________ताररख________________ हुतडी (Drawee) बैंक अप्रन शाखा________________
# नगद भुक्तान रू 5000/- को सीमामाप्रथ हुदैन/ ित्येक पोप्रलसी/ प्रिप्रमयम भुक्तान सप्रहत िप्रत मप्रहना / टप-अप /शुल्क अथिा कु नै अतय भुक्तान
# यदद टप-अप भुक्तान एक लाख अथिा त्योभतदा अप्रधक भए तल बताइका कु नै एक अप्रनिायन आय िमाण-ित्र बुझाउनुहोस।
2. के पोप्रलसी माप्रलक/हकदार/जमाकतान राजनीप्रत संलग्न व्यप्रक्त हुन् *?

हो

होइन

(कृ पया प्रितह लगाउनुहोस).

* संलग्न व्यप्रक्तहरू(PEP), व्यप्रक्तगत अथिा स्थायी जनसाधारण कायनहरूमा जप्ऱित, जस्तै- िमुखहरू/, के प्रतिय/राज्य सरकारका मतत्रीहरू/, /िररष्ठ राजनेताहरू,िररष्ठ
सरृकारी/कानूनी/सेना अप्रधकारीहरू, राज्य स्िप्रनगमका िररष्ठ कायनकारी, िमुख राजनीप्रत दलका कायनकारी अप्रन माप्रथ उल्लेख गररएका व्यप्रक्तहरूका पररिारका महत्िपूणन
सदस्यहरू(श्रीमती, नानीहरू, अप्रभभािक, नातागोता, कु टु म्ब)।
रटप्पणी: िस्ताप्रित एनएभी अप्रन िदियाहरू म्याक्स जीिन बीमाद्वारा सबै आिश्कताहरू/िमाण पत्रहरू िाप्त गररएको ताररखदेप्रख मात्र योग्य ठहररनेछन।

पोप्रलसी माप्रलक/हकदारको हस्ताक्षार

_________________________________

स्िीकायन आय सबूत:








हाल िषनको आईटीआर
हाल िषनको फारम 16
पप्रछल्लो 3 मप्रहनाको तनाखा आमदानी सप्रहत बैंकको प्रििरण
ब्यालेतस प्रसट अप्रन नाफा अप्रन नोक्सान खाता
िस्तािक/दकस्तेदारको िार्षषक अप्रडट गररएको खाता भारा सम्झौता
कृ प्रष बेि-प्रिखनको रसीद
कु न िाँप्रह दकस्तीमा जम्मा-जम्मी राशी बुझाइएको हो त्यसको सबूत. उदाहाणानथ, प्रबिी तमसूक, यदद दकस्ती सम्पप्रत प्रबिी गररएको छ भने, अिकाश ग्रहण गररएको समयमा
िाप्त गररएको जम्मा-जम्मी राशीको सबूत, दफक्स प्रडपोप्रजट म्याच्यूररटीको सबूत, म्यूिल राशी खररद, अतय बीमा पोप्रलसीहरूका म्याच्यूररटी राशी िाप्त गररएको सबूत.

स्िीकृ प्रत रसीद
टप-अप प्रिमीयमको प्रनप्रम्त धतयिाद सप्रहत िप्त गररएको अनुरोध फारम______/_______/______ (ताररख) मा______ पूिानतह/अपरातह (समय).
िाप्त गररएको कु ल राशी

: रू.

नेट प्रिप्रमयम टप-अप

: रू.

िैक/डीडी नम्बर.

:

गो स्टाम्प / मोहर

प्रिप्रमयम टपअपका लाप्रग अनुरोध फारम

म्याक्स जीिन बीमा ग्राहक सेिा कायनकारीको नाम अप्रन सप्रह : _______________________________

