ભૃત્મ દાલા પોભમ (પોભમ- A)
અકાે થમેરા નકવાન ફદર કૃમા અભાયો વાુંત્લના સ્લીકાયો. અભે વભજી ળકીએ છીએ કે આ તભાયા ભાટે ભશ્કેર વભમ છે અને તે અભાયી જલાફદાયી છે કે તભને વભમની જરૂરયમાત અનવાય શ્રેષ્ઠ વશામતા
યી ાડીએ. આ ભૃત્મ દાલા અયજી પોભમની યચના તભાયા દાલાને ઝડથી અને વયતાથી દાખર કયલાભાું ભદદ કયલા કયાઇ છે . કૃમા આ પોભમ રાગ ડતાું દસ્તાલેજોની વાથે વલગતલાય બયીને અને વશી કયીને
ાછું આો અને તભાયો દાલાનો ઝડથી વનકાર કયલાભાું અભને ભદદ કયલા નીચેની વૂચનાઓ અનવયો.
ભશત્ત્લૂર્મ ભાવશતી
•

એક કયતાું લધાયે ોવરવી શેઠ દાલાઓ એક જ પોભમ બયીને અને તભાભ રાગ ડતાું ોવરવી નુંફય યા ાડીને નોંધાલી ળકામ છે .

•

દાલાની ચકલર્ી ઘટનાની તાયીખે ોવરવી અભરી શોલાની અને ોવરવીના તભાભ વનમભો અને ળયતો રયૂર્મ કયલાની ળયતને આધીન છે .

•

જો એક કયતાું લધાયે દાલાકતામ શોમ તો, દયેક દાલાકતામ ભાટે અરગ પોભમ બયલાભાું આલે તે જરૂયી છે .

•

આ પોભમભાું નીચેભાુંથી કોઇર્ એક વાક્ષી જરૂયી છે (1) ભેક્વ રાઇપ એજન્ટ (2) લેચાર્ વુંચારક/એડીએભ/ભેક્વ રાઇપના કામામરમ લડા (3) વલબાગ વલકાવ અવધકાયી (4) યફય સ્ટેમ્ ધયાલતાું યાષ્ટ્રીમકૃત
ફેન્કના વુંચારક (5) વુંચારકથી નીચેની કક્ષાના નશીં તેલા ભેક્વ રાઇપ કુંનીના અવધકાયી (6) ગેઝેટેડ અવધકાયી (7) વયકાયી ળાાના ભખ્મ વળક્ષક/ આચામમ (8) ભેવજસ્રેટ.

•

કૃમા ઘોર્ાઓ ધ્માનૂલમક લાુંચો અને દાલા પોભમભાું તભે વાભાન્મ યીતે તભાયા ચેક ય વશી કયતાું શોલ તે જ યીતે વશી કયો. તભાયી વશીનો ઉમોગ બવલષ્મભાું તભે અભને કયેરી વલનુંતીઓ ચકાવલા ભાટે
કયાળે.

પોભમ કેલી યીતે ૂર્મ કયલું
•

દાલા પોભમભાું તભાભ જગ્મા દાલાકતામ દ્લાયા ભોટા અક્ષયોભાું બયલી જોઇએ.

વલબાગ A - આ વલબાગ દાલાકતામ અુંગે ભાવશતી ભાગે છે .
•

કૃમા ખાતયી કયો કે તભારું લતમભાન વયનાભું અને ભોફાઇર નુંફય દળામલલાભાું આવ્મો શોમ, કાયર્ કે અભે દાલા વુંફુંવધત તભાભ ભાવશતીનું આદાન-પ્રદાન ભાત્ર આ વયનાભા અને ભોફાઇર નુંફય ઉય જ
કયીળું, કૃમા જો તભે ધયાલતાું શોલ તો તભારું ઇભેર-આઇડી રું ાડો;

•

કૃમા તભાયા ફેન્ક ખાતાની વુંૂર્મ વલગતો દળામલો; અને

•

કૃમા ફેન્ક દ્લાયા પ્રભાવર્ત એનઇએપટી પોભમ અથલા યદ કયેરા ચેક/ફેન્ક ખાતાની ાવફક જોડો, જે થી દાલાની યકભ અભે વીધી તભાયા ખાતાભાું શસ્તાુંતય કયી ળકીએ, જે ોવરવીના વનમભો અને ળયતો
અનવાય ચકલલાાત્ર ફનતાું દાલાને આધીન યશેળે.

વલબાગ B - આ વલબાગ જીલન લીભો ઉતયાલેર વ્મવક્ત અુંગે ભાવશતી ભાગે છે ેઃ
•
•

કૃમા જીલન લીભો ઉતયાલેર વ્મવક્તના ભૃત્મનું કાયર્, તાયીખ અને વભમ દળામલો;
કૃમા તભાભ ડોક્ટય, શોવસ્ટર અને અન્મ તફીફી સ્રોતોના નાભ, વયનાભાું અને ટેવરપોન નુંફયો દળામલો જે ભર્ે જીલન લીભો ઉતયાલેર વ્મવક્તની છે લ્રી વફભાયી/અકસ્ભાત અને છે લ્રા ત્રર્ (3) લો
દયવભમાન વાયલાય શાથ ધયી શોમ. જો જરૂય ડે તો લધાયાના ત્રકો જોડો; અને

•

કૃમા જીલન લીભો ઉતયાલેર વ્મવક્તની ભેક્વ રાઇપ ઇન્સ્મોયન્વ વવલામની લીભા કુંનીઓ વાથે તભાભ જીલન લીભા ોવરવીની વલગતો યી ાડો.

વલબાગ C આ વલબાગ ભાત્ર તો જ બયલાનો છે જો પોભમભાું દળામવ્માું ભજફ પ્રાન શેઠ જદા-જદા ભૃત્મ રાબ વલકલ્ો યા ાડલાભાું આવ્માું શોમ.
વલબાગ D જો દાલા પોભમભાું આલયી રેલાભાું ન આલી શોમ તેલી લધાયાની ભાવશતી તભે યી ાડલા ભાુંગતા શોલ તો આ વલબાગ બયી ળકામ છે.
આ દાલા પોભમ વાથે તભાયે નીચેના દસ્તાલેજો યજૂ કયલાની જરૂય છે (કૃમા જે દસ્તાલેજો યજૂ કયલાભાું આવ્માું શોમ તે દળામલલા ભાટે રાગ ડતાું ખાનાું ઉય વનળાની કયો) - [* વનળાની કયેરા પયવજમાત
દસ્તાલેજો છે ]
1) * સ્થાવનક વત્તાભુંડ દ્લાયા આલાભાું આલેરો અવરી/પ્રભાવર્ત ભયર્ દાખરો
2) * અવરી ોવરવી દસ્તાલેજ(જો)
3) * તભાયા ઓખ યાલાની પ્રભાવર્ત નકર (તભાયી વુંર્
ૂ મ જન્ભ તાયીખ દળામલતો - નીચેભાુંથી કોઇર્ એક યાલો)

ાન કાડમ

ચૂુંટર્ી ઓખ કાડમ

ભાન્મ ાવોટમ

ભાન્મ ડ્રાઇવલગ રાઇવન્વ

આધાય કાડમ

અન્મ (કૃમા દળામલો)

4) *ફેન્ક વલગતો (નીચેભાુંથી કોઇર્ એક)

દાલાકતામનું વપ્રન્ટ કયેરું નાભ અને ખાતા વલગતો ધયાલતો યદ કયેરો ચેક
Ver:E/201608/Eng/V1/CM5

ફેન્કની પ્રભાવર્ત ાવફકની નકર
ફેન્ક દ્લાયા પ્રભાવર્ત એનઇએપટી પોભમ
આત્ભશત્મા/અકસ્ભાતના રકસ્વાભાું લધાયાના દસ્તાલેજો - (એપઆઇઆય અને ોસ્ટભોટમભ અશેલાર પયવજમાત છે )
* એપઆઇઆય

ુંચનાભ

* ોસ્ટ ભોટમભ અશેલાર

વભાચાય ત્ર કટટગ (જો શોમ તો)

અભૃત્મ તાવ અશેલાર

આખયી ોરીવ તાવ અશેલાર

ભૃત્મના તફીફી કાયર્ના રકસ્વાભાું (શોવસ્ટરાઇઝેળન/નોન-શોવસ્ટરાઇઝેળન) નીચેના દસ્તાલેજો જરૂયી છે
ભૃત્મના તફીફી કાયર્નું પ્રભાર્ત્ર
વાયલાય કયેરા ડોક્ટયનું વનલેદન (પોભમ “વી” છે લ્રે જે ડોક્ટયે વાયલાય કયી શોમ તેભર્ે બયલ)ું
તભાભ તફીફી અશેલારો (વનદાન, વાયલાય અને રડસ્ચાજમ /ભૃત્મ વભયી) – જો રાગ ડે તો

4 નું 1 ૃષ્ઠ.

ભૃત્મ દાલા પોભમ (પોભમ – A)
ભેક્વ રાઇપ ોવરવી નુંફય(યો)
દાલા પોભમ કોના ભાયપતે યજૂ થમ:ું

ભેક્વ રાઇપ એજન્ટ

ભેક્વ રાઇપ ઓરપવ

ફેન્ક ળાખા

અન્મ

એકયાયેઃ શ/ું અભો દાલાકતામ(ઓ) વોગુંદૂલમક જાશેય કયીએ છીએ કે નીચે આેરા જલાફો અને વનલેદનો તભાભ વુંદબમભાું વાચા છે અને લધભાું વુંભત થઇએ છીએ કે આ પોભમ, અથલા અન્મ કોઇ પોભમ, અથલા તેની
વાથે યક અન્મ કોઇ પોભમ કુંનીને યા ાડલાથી વલલારદત શોમ તેલા જીલન ઉય કોઇ લીભો અવસ્તત્લભાું શતો તેની કુંની દ્લાયા સ્લીકૃવત થતી શોલાનું અથલા કોઇ અવધકાયો અથલા ફચાલ જતાું કમામ શોલાની
રયવસ્થવતનું વનભામર્ થતું નથી.
વલબાગ A: કૃમા અભને તભાયા વલળે કશો (દાલોકતામ) - [*વનળાનીલાી જગ્મા પયવજમાત છે ]
*નાભ:

*જન્ભ તાયીખ :

* જીલન વલભાકૃત ભૃતક વાથે વુંફુંધ:

જીલનવાથી

ફાકો

ભાતા-વતા

તા તા મા મા
અન્મ

વ

વ

વ

*જાવત

વ



ભ

કૃમા દળામલો

* * લતમભાન ત્રવ્મલશાય વયનાભ:
યાજ્મ:
*વુંકમ નું.:

ઇભેર આઇડી:

ાન નું.:

આધાય નું:

* ફેન્ક ખાતા નું

વન કોડ:

* ફેન્ક ળાખા નાભ અને વયનાભું
એભઆઇવીઆય કોડ:

*આઇએપએવવી કોડ:

વલબાગ B કૃમા અભને જીલન વલભા ઉતયાલેર ભૃતક વ્મવક્ત અુંગે કશો - [*વનળાનીલાી જગ્મા પયવજમાત છે ]
*નાભ:

* ભૃત્મ વભમે ઉંભય:

*છે લ્રો વ્મલવામ:
*ભૃત્મની તાયીખ:

લમ

છે લ્રા નોકયીદાતાની વલગત (જો રાગ ડે તો )
તા તા મા મા

*ભૃત્મન કાયર્:

વ

તફીફી

વ

વ

વ

*ભૃત્મનો વભમેઃ

અકસ્ભાત

H H

આત્ભશત્મા

M M
શત્મા

*વફભાયી/અકસ્ભાતનો પ્રકાય
*ભૃત્મનું સ્થ:

*વનદાન/અકસ્ભાતની તાયીખ:
શોવસ્ટર/વક્રવનક

યશેઠાર્

ઓરપવ

તા તા મા મા

વ

વ

વ

વ

અન્મ (કૃમા દળામલો)

કૃમા અભને જીલન લીભો ઉતયાલેર વ્મવક્તના ડોક્ટયની વલગતો જર્ાલો જે ભર્ે તેભની/તેર્ીની છે લ્રી વફભાયી/અકસ્ભાત અને/અથલા છે લ્રા 3 લો દયવભમાન વાયલાય કયી શતી:

*

વુંકમ વલગતો

પ્રથભ યાભળમની તાયીખ

રીધેરી વાયલાય

Ver:E/201608/Eng/V1/CM5

ડોક્ટયશોવસ્ટરનું નાભ

જીલન લીભો ઉતયાલેર ભૃતકે અન્મ જીલન લીભા કુંની ાવેથી લીભો ઉતયાલેરો શોમ તો તે રકસ્વાભાું, કૃમા વલગતો યી ાડો*:
કુંનીનું નાભ

ોવરવી નુંફય

ોવરવી યકભ

ોવરવી ઇસ્મ તાયીખ

દાલા વસ્થવત

4 નું 2 ૃષ્ઠ.

ભૃત્મ દાલા પોભમ (પોભમ – A)
C: જો તભે નીચેના કોઇર્ પ્રાન અુંતગ
મ ત
મ રાબ ભેલલાનો દાલો કયી યહ્ાું શોલ તો જ ભાત્ર તભાયે આ વલબાગ ર્મ કયલાની જરૂય છે ેઃ (વલકલ્ વુંદ કયલાથી દાલાની સ્લીકૃવતની ખાતયી થતી નથી.)
1) ભેક્વ રાઇપ ગેયન્ે ટેડ ઇન્કભ પ્રાન:

એકવાભટો રાબ

વનમવભત ભાવવક આલક

2) ભેક્વ રાઇપ ગેયન્ે ટેડ ભુંથરી ઇન્કભ પ્રાન:

એકવાભટો રાબ

વનમવભત ભાવવક આલક

3) ભેક્વ રાઇપ વય ટભમ પ્રાન:

તાત્કાવરક 100% ચકલર્ી

તાત્કાવરક 50% ચકલર્ી અને 50% ભાવવક આલક

નલો એન્મટી પ્રાન

નલો ેન્ળન પ્રાન

એકવાભટો રાબ

વનમવભત ભાવવક આલક

4) ભેક્વ રાઇપ પોયએલય મુંગ ેન્ળન પ્રાન:
એકવાભટો રાબ
5) ભેક્વ રાઇપ ફ્મચય વજવનમવ એજ્મકેળન પ્રાન:

D: નોંધેઃ કોઇ લધાયાની ભાવશતી જે તભે આલા ભાુંગતા શોલ:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
સ્થાવનક બાા અુંગે ખરાવો (જો દાલોકતામ સ્થાવનક બાાભાું વશી કયે અથલા અુંગઠાનું વનળાન કયે): વાક્ષી/ઘોર્ાકતામ તયપથી ઘોર્ા કે દાલો કતામને પોભમની વલગતો સ્થાવનક બાાભાું વલગતલાય વભજાલલાભાું
આલી છે અને તે તેભર્ે/તેર્ીએ તે વુંૂર્મર્ે વભજી રીધા ફાદ તેભના/તેર્ીના વશી/અુંગઠાનું કમમ છે .
એનઇએપટી ખરાવોેઃ શું લીભાકતામને ઉય દળામલેરા ફેન્ક ખાતાભાું ૈવા વીધા/ઇરેક્રોવનક શસ્તાુંતયર્ ભાટે અવધકૃત કરું છું . ભેક્વ રાઇપ ઇન્સ્મોયન્વ કું રી.ને તભાયા ફેન્ક ખાતાભાું ૈવા જભા નશીં થલાના
અથલા જો અૂયતી/ખોટી ભાવશતીના કાયર્ોવય વ્મલશાયભાું વલરુંવફત અથલા વફન પ્રબાલી થલાના રકસ્વાભાું તે અુંગેના કોઇર્ કાયર્ો આપ્માું /આપ્માું લગય જલાફદાય ગર્લાભાું આલળે નશીં. લધભાું ભેક્વ
રાઇપ ઇન્સ્મોયન્વ કું. રી. ચકલર્ી શાથ ધયલાભાું ન આલી શોમ તો રડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ/ચેક વવશત કોઇ લૈકવલ્ક ચકલર્ીના વલકલ્ો ઉમોગ કયલાનો અવધકાય અફાવધત યાખે છે . નાર્ાુંની ચકલર્ી દાલોકતામ દ્લાયા
યી ાડલાભાું આલેરી દાલાકતામના ખાતા નુંફયની ભાવશતીના એકભાત્ર આધાય ય શાથ ધયલાભાું આલળે અને તેના ભાટે દાલોકતામના નાભની વલગતોનો ઉમોગ કયાળે નશીં.

___________________________________________________________

_________________________________________________________________

દાલોકતામની વશી/ડાફા શાથના અુંગઠાનું વનળાન

વાક્ષી/ઘોર્ાકતામની વશી

દાલોકતામનું નાભ

નાભ અને વયનાભ

સ્થ:
તા તા મા મા વ

વ

વ

સ્થ:

વ

તાયીખ:

તા તા મા મા વ

વ

વ

વ

ખરાવો

•

દસ્તાલેજો વાથે દાલા પોભમ યજૂ કયલાથી જલાફદાયીની સ્લીકૃવતની ખાતયી થતી નથી.

•

યજૂ કયેરા દસ્તાલેજોની ચકાવર્ી ય, ભેક્વ રાઇપ લધાયાના દસ્તાલેજો ભુંગાલલાના અવધકાયને અફાવધત યાખે છે .

•

કોઇર્ વ્મવક્ત ઇયાદાૂલમક ખોટી અથલા ગેયભાગે દોયતી ભાવશતી ધયાલતો દાલો દાખર કયો, અથલા કુંની અથલા અન્મ વ્મવક્તને છે તયલા અથલા ગેયભાગે દોયલા ભાવશતી છૂ ાલે તો તે ગુંબીય ગના ભાટે દોવત ઠયી ળકે છે અથલા રાગ
ડતાું કામદા(ઓ) શેઠ ફનતાું કેવ ભજફ પોજદાયી અને/અથલા દીલાની દુંડને ાત્ર ફની ળકે છે . કુંની આલી વ્મવક્ત વાભે મોગ્મ કામમલાશી શાથ ધયલાનો અવધકાય અફાવધત યાખે છે .

ઇભેર

શેલ્રાઇન

ભેક્વ રાઇપ ઇન્સ્મોયન્વ કું. રી.

claims.support

1800 200 5577

પ્રોટ નું. 90A, વેક્ટય 18, ગડગાલ,

@maxlifeinsurance.com

વલાયે 9 - વાુંજે 9 | વોભ-ળવન

122015, શરયમાર્ા

4 નું 3 ૃષ્ઠ.

Ver:E/201608/Eng/V1/CM5

તાયીખ:

ભૃત્મ દાલા પોભમ (પોભમ – A)
પ્રભાર્ીકયર્ (દાલોકતામ દ્લાયા વશી કયલી)
તભાયા દાલાની પ્રરિમા શાથ ધયલા ભાટે જદા-જદા વત્તાભુંડો ાવેથી લધાયાના દસ્તાલેજોની જરૂય ડી ળકે છે . આ પ્રભાર્ીકયર્ ઉય વશી કયીને તભે ભેક્વ રાઇપ ઇન્સ્મોયન્વ કો. રી. અને/અથલા તેના
પ્રવતવનવધઓને તભાયા લતી જરૂયી દસ્તાલેજો ભેલલાનો અવધકાય વયત કયો છો.
પ્રવત,

ભેક્વ રાઇપ ોવરવી નુંફય(યો):

શું, શ્રી/શ્રીભવત

(નાભ),

શ્રી/શ્રીભવત

(વુંફુંધ)

ના

(જીલન લીભાકૃત વ્મવક્તનું નાભ) અત્રે ભેક્વ રાઇપ ઇન્સ્મોયન્વ કું. રી. અને/અથલા તેભના

પ્રવતવનવધને દાલાની પ્રરિમા શાથ ધયલા ભાટે જરૂયી નોકયી/તફીફી/વયકાયી/ખાનગી શોવસ્ટર યેકોડમ/ અન્મ યેકોડમ/ ભાવશતી પ્રાપ્ત કયલાની વુંભવત આું છું .
તભાયો વલશ્લાવ,ું
________________________________________________________

___________________________________________________________________

દાલોકતામની વશી/ડાફા શાથના અુંગઠાનું વનળાન

વાક્ષી/ઘોર્ાકતામની વશી

દાલોકતામનું નાભ

નાભ અને વયનાભ

સ્થ:
યીખ: તા તા મા મા વ

વ

વ

સ્થ:

વ

તાયીખ:

તા તા મા મા વ

વ

વ

વ

તાયીખ: તા તા મા મા

વ

વ

વ

વ

ફોયે 3.00 શેરા

ફોયે 3.00 છી
વવક્કો

જીઓ ઓીએવ વ્મવક્તનું નાભ અને ભોફાઇર નું:
_____________________________________________________________________________________________________________

વુંકમ વલગતો ___________________

વશી:

4 નું 4 ૃષ્ઠ.

Ver:E/201608/Eng/V1/CM5

ભાત્ર કામામરમ ઉમોગ ભાટે

