ಮರಣದ ಪರಿಹಹರ ನಮೂನೆ (ನಮೂನೆ - A)
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುುಂಬಕ್ಕೆ ಆಗಿರು ತುುಂಬಲಹರದ ನಶಟಕ್ಕೆ ದಯವಿಟುಟ ನಮ್ಮ ವಿಶಹದನುು ಸ್ವೀಕರಿಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಗಕ ಅತಯುಂತ ಕಶಟಕರಹದುಂತಸ ಕ್ಹಲ ಎುಂಬುದನುು ನಹು ಅಥಥಮಭಹಿಕಕ್ಕ ುಂಿಕ್ಕೇೀಕ ಮ್ತುು  ಈ ಷಮ್ಯದಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮುಂದ ನಿಮ್ಗಕ ಅಗತಯವಿರು ಎಲಹಿ ರಿೀತಿಯ ಷಸಹಯನುು ಭಹಡುುದು ನಮ್ಮ ಜಹಫಹೇರಿಮಹಗಿ್ಕ. ಈ ಮ್ರಣ ರಿಸಹರ ನಮ್ ನಕಯನುು ನಿೀು ತವರಿತಹಗಿ ಮ್ತುು  ಷುಲವಹಗಿ ಕ್ಕಿಮ್  ಅನುು ಪಕಮ್
ಭಹಡುುಂತಕ ವಿನಹಯಷಗಕ ಳಿಷಲಹಗಿ್ಕ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಕಿಮ್  ಅನುು ತವರಿತಹಗಿ ರಕ್ರರಯೆಗಕ ಳಿಷಲು ನಿೀು ಷ ಕು ಹದ ್ಹಖಲಹತಿಗಳು ಮ್ತುು  ಕ್ಕಳಕುಂಡ ಷ ಚನಕಗಳನುು ಅನುಷರಿಸ್ ಷಮ್ಥಮಕಹಗಿ ವತಿಥಮ ಭಹಿಕ ಮ್ತುು  ಷಹಿ
ಭಹಿಕ ಹಿುಂದಿರುಗಿಷಲು ಕ್ಕ ೀರುತಕು ೀಕ.
ಪರಮುಖ ಮಹಹಿತಿ
„

ಬಸು ಹಲ್ಲಸ್ಗಳನುು ಒುಂ್ಕೀ ನಮ್ ನಕಯನುು ವತಿಥಮ ಭಹಡು ಮ್ ಲಕ ಮ್ತುು  ಅನವಯಹಗು ಎಲಹಿ ಹಲ್ಲಸ್ಗಳ ಷುಂಖ್ಕಯಗಳನುು ಒದಗಿಷು ಮ್ ಲಕ ಕ್ಕಿಮ್  ಅನುು ನಕ ೀುಂ್ಹಯಿಸಷಬಸುದು.

„

ಕ್ಕಿಮ್  ಹತಿಯು ಘಟನಕಯ ದಿನಹುಂಕ ಮ್ತುು  ಹಲ್ಲಸ್ಯ ಎಲಹಿ ಶರತುು ಗಳನುು ಮ್ತುು  ನಿಬುಂಧನಕಗಳನುು ೂಯಕಮಸ್ರುುದಕ್ಕೆ ಅಲುಂಬಿಸ್ರುತು ್ಕ.

„

ಒಬಬರಿಗಿುಂತಲ ಸಕಚುು ಕ್ಕಿಮಮ್ು್ಹರರಿದೇಲ್ಲಿ, ರತಿಯೊಬಬ ಕ್ಕಿಮಮ್ು್ಹರರು ರತಕಯೀಕಹದ ನಮ್ ನಕಗಳನುು ವತಿಥಮ ಭಹಡಫಕೀಕ್ಹಗುತು ್ಕ.

„

ಈ ನಮ್ ನಕಯನುು ಈ ಕ್ಕಳಕುಂಡರಲ್ಲಿ ಮಹಯಹದರ

ಒಬಬರು ಷಹಕ್ಷೀಕರಿಷಫಕೀಕ್ಹಗುತು ್ಕ (1) ಭಹಯಕ್ಸ್ ಲಕಮಫ್ ರತಿನಿಧಿ (2) ಭಹಯಹಟ ಯಷಹಾಕ/ ಎಿಕಎುಂ/ಭಹಯಕ್ಸ್ ಲಕಮಫ್ ಕಛಕೀರಿಯ ಮ್ುಖಯಷಾ (3) ಕ್ಕೀತರ

ಅಭಿೃದಿಿ ಅಧಿಕ್ಹರಿ (4) ಮೊಸರಿನಕ ುಂದಿಗಕ ಯಹಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಫಹಯುಂಕುಗಳ ಫಹಯುಂಕ್ಸ ಯಷಹಾಕರು (5) ಯಷಹಾಕ ದಜಕಥಮಗಿುಂತ ಕಿಕಮೆ ಇಲಿದ ಭಹಯಕ್ಸ್ ಲಕಮಫ್ ಕುಂನಿಯ ಅಧಿಕ್ಹರಿ (6) ಗಕಜಕಟಕಡ್ ಅಧಿಕ್ಹರಿ (7)
ಷಕ್ಹಥಮರಿ ವಹಲಕಯ ಮ್ುಖ್ಕ ಯೀಹ್ಹಯಯರು / ಹರುಂವುಹಲರು (8) ನಹಯಮಹಧಿೀವ.
„

ದಯವಿಟುಟ ದೃಢೀಕರಣನುು ಜಹಗರ ಕತಕಯಿಸುಂದ ಓದಿರಿ ಮ್ತುು  ನಿೀು ಷಹಭಹನಯ ಚಕಕುೆಗಳಿಗಕ ಷಹಿ ಭಹಡು ಭಹದರಿಯಲ್ಲಿಯೆೀ ರಿಸಹರ ನಮ್ ನಕಗಕ ಷಹಿ ಭಹಿಕರಿ. ನಿೀು ನಮ್ಗಕ ವವಿಶಯದಲ್ಲಿ ಭಹಡು
ಕ್ಕ ೀರಿಕ್ಕಗಳನುು ರಿಶೀಲ್ಲಷಲು ನಿಮ್ಮ ಷಹಿಯನುು ನಹು ಬಳಸ್ಕ್ಕ ಳಳಬಸುದು.

ನಿಮಮ ನಮೂನೆಯನುು ಹೆೇಗೆ ಪೂಣಣಗೊಳಿಷುುದು
ರಿಸಹರ ನಮ್ ನಕಯಲ್ಲಿರು ಎಲಹಿ ವಿರಗಳನುು ಕ್ಕಿಮಮ್ು್ಹರರು ್ಕ ಡಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿಯೆೀ ವತಿಥಮ ಭಹಡಫಕೀಕು.
ವಿಭಹಗ- A- ಈ ವಿಬಹಗು ಕ್ಕಿಮಮ್ು್ಹರರಿುಂದ ಭಹಹಿತಿಯನುು ಅಕೀಕ್ಷಷುತು ್ಕ:


ನಿಮ್ಮ ರಷುು ತ ವಿಳಹಷನುು ಮ್ತುು  ಮೊಫಕಮ್ ಷುಂಖ್ಕಯಯನುು ನಮ್ ದಿಸ್ರುುದನುು ದಯವಿಟುಟ ಖಚಿತಿಕಸ್ಕ್ಕ ಳಿಳರಿ, ಇದರಿುಂದ ನಹು ಈ ವಿಳಹಷ ಮ್ತುು  ಮೊಫಕಮ್ ಷುಂಖ್ಕಯಗಕ ಷುಂಸನ ಭಹಡಬಸುದು, ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿ ಇಮೆೀ್ ವಿಳಹಷ ಇದೇಯಕ ದಯವಿಟುಟ ಅದನುು ಒದಗಿಸ್ರಿ;

„

ದಯವಿಟುಟ ನಿಮ್ಮ ಫಹಯುಂಕ್ಸ ಖ್ಹತಕಯ ಷುಂೂಣಥಮ ವಿರಗಳನುು ನಮ್ ದಿಸ್; ಮ್ತುು 

„

ಕ್ಕಿಮ್  ಅನುು ಹಲ್ಲಸ್ಯ ಶರತುು  ಮ್ತುು  ನಿಬುಂಧನಕಗಳ ರಕ್ಹರ ಹತಿ ಭಹಡಲು ನಕೀರಹಗಿ ಅದನುು ನಿಮ್ಮ ಖ್ಹತಕಗಕ ಹತಿಷಲು ಷಹಧಯಹಗುುಂತಕ ದಯವಿಟುಟ ಫಹಯುಂಕ್ಸ ದೃಢೀಕರಿಸ್ರು ಎ ಇಎಫ್ಟಿ
ನಮ್ ನಕ ಅಥಹ ರ್ಹೇದ ಚಕಕ್ಸ/ಫಹಯುಂಕ್ಸ ಖ್ಹತಕಯ ಹಸ್ ುಷು ಕದ ನಕಲನುು ಲಗತಿು ಸ್ರಿ.

ವಿಭಹಗ B – ಈ ವಿಬಹಗು ವಿಭಹ್ಹರರ ಬಗಕಗಿನ ವಿರಗಳನುು ಅಕೀಕ್ಷಷುತು ್ಕ:
„

ದಯವಿಟುಟ ವಿಭಹ್ಹರರ ಮ್ರಣದ ಕ್ಹರಣ, ದಿನಹುಂಕ ಮ್ತುು  ಷಮ್ಯನುು ನಮ್ ದಿಸ್ರಿ;

„

ವಿಭಹ್ಹರರಿಗಕ ಕಳಕದ ಕ್ಹಯಿಸಲಕ/ಅಘಾತ ಷಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ತುು  ಈ ಹಿುಂದಿನ ಮ್ ರು (3) ಶಥಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ರತಕ್ಯನುು ನಿೀಿಕರು ಎಲಹಿ ಕಮದಯರುಗಳ, ಆಷಪತಕರಗಳ ಅಥಹ ಇತಯಕ ಕಮದಯಕ್ರೀಯ ಮ್ ಲಗಳ
ಸಕಷರುಗಳನುು, ವಿಳಹಷಗಳನುು ಮ್ತುು  ದ ರಹಣಿ ಷುಂಖ್ಕಯಗಳನುು ದಯವಿಟುಟ ನಮ್ ದಿಸ್ರಿ. ಅಗತಯವಿದೇಯಕ, ದಯವಿಟುಟ ಸಕಚುುರಿ ಶೀಟಗಳನುು ಲಗತಿು ಸ್ರಿ; ಮ್ತುು 

„

ವಿಭಹ್ಹರರ ಭಹಯಕ್ಸ್ ಲಕಮಫ್ ಇನ ್ಯಕ ್ ಸಕ ರತಹದ ಇತಯಕ ವಿಭಹಕುಂನಿಗಳ ಎಲಹಿ ಜೀ ವಿಮೆ ಹಲ್ಲಸ್ಗಳ ವಿರಗಳನುು ದಯವಿಟುಟ ಒದಗಿಸ್ರಿ.

ವಿಭಹಗ C – ನಮ್ ನಕಯಲ್ಲಿ ನಮ್ ದಿಷಲಹದ ಯೊೀಜನಕಯಿಕಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಷಲಹದ ವಿಭಿನುಹದ ಮ್ರಣದ ರಯೊೀಜನದ ಆಯೆೆಯನುು ಭಹಿಕದೇಯಕ ಭಹತರ ಈ ವಿಬಹಗನುು ವತಿಥಮ ಭಹಡತಕೆದುೇ.
ವಿಭಹಗ D– ರಿಸಹರ ನಮ್ ನಕಯಲ್ಲಿ ೂಣಥಮಹಗ್ಕೀ ಇರು ಮಹು್ಕೀ ಸಕಚುುರಿ ಭಹಹಿತಿಯನುು ನಿೀು ಒದಗಿಷಲು ಬಯಸ್ದಯಕ, ಈ ವಿಬಹಗನುು ಉಯೊೀಗಿಸ್ಕ್ಕ ಳಳಬಸುದು.
ನಿೇು ಈ ಪರಿಹಹರ ನಮೂನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕೊಂಡ ದಹಖಲಹತಿಗಳನುು ಷಲ್ಲಿಷಬೆೇಕಹದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ (ದಯವಿಟ್ುು ಷಲ್ಲಿಸಿರು ದಹಖಲಹತಿಗಳನುು ಷೂಚಿಷು ಷೂಕತವಹದ ಬಹಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ು ಮಹಡಿರಿ)

[*

ಗುರುತಿನ ಎಲಹಿ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳು ಕಡ್ಹಾಯವಹಗಿರುತ್ತವೆ]

1) *ಷಥಳಿೇಯ ಪ್ಹರಧಿಕಹರಗಳಿೊಂದ ವಿತ್ರಿಷಲಹದ ಮರಣ ಪರಮಹಣಪತ್ರದ ಮೂಲ ಪರತಿ ಅಥವಹ ದೃಢೇಕೃತ್ ನಕಲು

2) *ಪ್ಹಲ್ಲಸಿಯ ಮೂಲ ದಹಖಲಹತಿ(ಗಳು)

3) *ನಿಮಮ ಗುರುತಿನ ಚಿೇಟಿಯ ದೃಢೇಕೃತ್ ನಕಲು (ಈ ಕೆಳಕೊಂಡುಗಳಲ್ಲಿನ ಯಹುದೆೇ ಒೊಂದು – ನಿಮಮ ಷೊಂಪೂಣಣ ಜನಮ ದಿನಹೊಂಕನುು ಷಪಶುಪಡಿಷಬೆೇಕ)
ಹ

ಕ್ಹಡ್ಥಮ

ಮ್ತ್ಹರರ ಗುರುತಿನ ಚಿೀಟಿ

ಭಹನಯ ಹಸ್ಪೀಟಥಮ

ಭಹನಯ ಹಸನ ಚಹಲನಕ ರಹನಗಿ

ಆಧಹರ್ ಕ್ಹಡ್ಥಮ

ಇತಯಕಗಳು (ದಯವಿಟುಟ ಷಪಶಟಿಕಸ್)

4) *ಬಹಯೊಂಕ್ಸ ವಿರಗಳು (ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ ಯಹುದಹದರೂ ಒೊಂದು)
ಕ್ಕಿಮಮ್ು್ಹರರ ಸಕಷರು ಮ್ತುು  ಖ್ಹತ ವಿರಗಳು ಮ್ುದಿರತಹಗಿರು ರದುೇಿಕಷಲಹದ ಚಕಕ್ಸ
ಫಹಯುಂಕ್ರನ ದೃಢೀಕೃತ ಹಸ್ ುಷು ಕದ ನಕಲು
ಫಹಯುಂಕ್ರನಿುಂದ ದೃಢೀಕರಿಷಲಹದ ಎ ಇಎಫ್ಟಿ ನಮ್ ನಕ
ುಂಚನಹಮೆ

*ವ ರಿೀಕ್ಕ ರದಿ

ಹತಹಥಮ ತಿರಕ್ಕಯ ತುಣುಕು (ಇದೇಲ್ಲ)ಿ

ಮ್ಸಜರು ರದಿ

ಪೀಲ್ಲೀಸ್ ವಿಚಹರಣಕಯ ಅುಂತಿಮ್ ರದಿ

/E

*ಎಫ್ಐಆರ್

/V /

ಆತ್ಮಸತ್ೆಯ / ಅಪಘಾತ್ ಆಗಿದದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ುುರಿ ದಹಖಲಹತಿಗಳು (ಎಫಐಆರ್ ಮತ್ುತ ವ ಪರಿೇಕ್ೆಯ ರದಿ ಕಡ್ಹಾಯ)

V : E/

ವೆೈದಯಕೇಯ ಕಹರಣಗಳಿೊಂದ (ಆಷಪತ್ೆರಗೆ ಸೆೇರಿಷುುದು / ಆಷಪತ್ೆರಗೆ ಸೆೇರಿಷದೆೇ ಇರುದು) ಮರಣ ಷೊಂಭವಿಸಿದದರೆ ಈ ಕೆಳಕೊಂಡ ದಹಖಲಹತಿಗಳು ಅಗತ್ಯ.
ಮ್ರಣ ರಭಹಣತರದ ಕಮದಯಕ್ರೀಯ ಕ್ಹರಣ
ಚಿಕ್ರತಕ್ ನಿೀಿಕದ ಕಮದಯರ ಸಕೀಳಿಕ್ಕ (ನಮ್ ನಕ “ಸ್”ಯನುು ಕ್ಕ ನಕಯ ಫಹರಿ ಚಿಕ್ರತಕ್ ನಿೀಿಕದ ಕಮದಯರು ವತಿಥಮ ಭಹಡಡತಕೆದುೇ.)
ಎಲಹಿ ಕಮದಯಕ್ರೀಯ ್ಹಖಲಕಗಳು (ಡಮಹಗಕ ುೀಸ್ಸ್, ಚಿಕ್ರತಕ್ ಮ್ತುು  ಿಕಷಹುರ್ಜಥಮ/ಮ್ರಣದ ಷುಂಕ್ಕೀ) - ಅನವಯಿಸಷುತಿು ದೇಯಕ
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ಮರಣದ ಪರಿಹಹರ ನಮೂನೆ (ನಮೂನೆ - A)
ಭಹಯಕ್ಸ್ ಲಕಮಫ್ ಲ್ಲಷ ಷುಂಖ್ಕಯ(ಗಳು)
ಕ್ಕಿಮ್  ನಮ್ ನಕ ಷಲ್ಲಿಸ್ರುುದು:

ಭಹಯಕ್ಸ್ ಲಕಮಫ್ ರತಿನಿಧಿ

ಭಹಯಕ್ಸ್ ಲಕಮಫ್ ಕಛಕೀರಿ

ಫಹಯುಂಕ್ಸ ವಹಖ್ಕ

ಇತಯಕಗಳು

ದೃಢೇಕರಣ: ಕ್ಕಿಮಮ್ು್ಹರ(ರು) ಆದ ನಹನು/ನಹು ಈ ಕ್ಕಳಕುಂಡ ಉತು ಗಳು ಮ್ತುು  ಸಕೀಳಿಕ್ಕಗಳು ಎಲಹಿ ರಿೀತಿಯಲಿಯ ಷತಯಹಗಿರುತು ಕ ಎುಂದು ರಭಹಣೂಥಮಕಹಗಿ ದೃಢೀಕರಿಷುತಕು ೀಕ ಮ್ತುು  ಈ ನಮ್ ನಕಯನುು
ಅಥಹ ಇನಹಯು್ಕೀ ಇತಯಕ ನಮ್ ನಕ ಅಥಹ ಅದಕ್ಕೆ ಷುಂಬುಂಧಿಸ್ದ ಇನಹಯು್ಕೀ ಇತಯಕ ನಮ್ ನಕಯನುು ಷಲ್ಲಿಷು ಮ್ ಲಕ ಕುಂನಿಯು ಮಹು್ಕೀ ಜೀ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿನ ಮಹು್ಕೀ ರವಕು ಅಥಹ ತಗಹ್ಕಯ
ಮಹು್ಕೀ ಸಕುೆಗಳು ಅಥಹ ಸಕ ೀಯಹಟಕ್ಕೆ ಜಹಬೇರಿಮಹಗಿರುದಿಲಿ.
ವಿಭಹಗ A – ದಯವಿಟ್ುು ನಿಮಮ(ಕೆಿೈಮುದಹರ) ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ – [*ಗುರುತಿನ ಎಲಹಿ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳು ಕಡ್ಹಾಯ]
*ಸಕಷರು:

*ಜನಮ ದಿನಹುಂಕ:

*ಮ್ರಣಸಕ ುಂದಿದ ವಿಭಹ್ಹರನಕ ುಂದಿಗಕ ಷುಂಬುಂಧ:

ಷುಂಗಹತಿ

*ಲ್ಲುಂಗ

ಮ್ಕೆಳು

ಪೀಶಕರು

ಇತಯಕಗಳು

ು

ಮ್

ದಯವಿಟುಟ ಷಪಶಟಡಸ್

*ರಷುು ತ ಷುಂಕಥಮದ ವಿಳಹಷ:
ಯಹಜಯ:

ಪಿ

*ಷುಂಕಥಮ ಷುಂಖ್ಕಯ:

ಇಮೆೀ್ ಐಿಕ:

ಹ

ಆಧಹರ್ ಷುಂಖ್ಕಯ:

ಷುಂಖ್ಕಯ:

*ಫಹಯುಂಕ್ಸ ಖ್ಹತಕ ಷುಂಖ್ಕಯ

ಕ್ಕ ೀಡ್

*ಫಹಯುಂಕ್ಸ ವಹಖ್ಕಯ ಸಕಷರು ಮ್ತುು  ವಿಳಹಷ
ಎುಂಐಸ್ಆರ್ ಕ್ಕ ೀಡ್:

ಐಎಫ್ಎಸ್ಸ್ ಕ್ಕ ೀಡ್:

ವಿಭಹಗ B: ದಯವಿಟ್ುು ಮರಣಹೊೊಂದಿದ ವಿಮಹದಹರರ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ - [*ಗುರುತಿನ ಎಲಹಿ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳು ಕಡ್ಹಾಯ]
*ಸಕಷರು:

* ಮ್ರಣದ ಷಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಷು್:

*ಕ್ಕ ನಕಯ ಉ್ಕ ಯೀಗ:

ಕ್ಕ ನಕಯ ಉ್ಕ ಯೀಗ್ಹತರ ವಿರಗಳು(ಅನವಯಿಸಷುತಿು ದೇಯಕ)

*ಮ್ರಣದ ದಿನಹುಂಕ:
*ಮ್ರಣದ ಕ್ಹರಣ:

*ಮ್ರಣದ ಷಮ್ಯ:
ಕಮದಯಕ್ರೀಯ

ಅಘಾತ

ಆತಮಸತಕಯ

ಕ್ಕ ಲಕ

*ಕ್ಹಯಲಕ/ಅಘಾತ ಷಾತಿ
*ಮ್ರಣದ ಷಾಳ:

ಶಥಮಗಳು

*ಡಮಹಗಕ ುೀಸ್ಸ್/ಅಘಾತ ದಿನಹುಂಕ:
ಆಷಪತಕರ / ಕ್ರಿನಿಕ್ಸ

ಮ್ನಕ

ಕಛಕೀರಿ

ಇತಯಕಗಳು (ದಯವಿಟುಟ ಷಪಶಟಿಕಸ್)

*ವಿಭಹ್ಹರರಿಗಕ ಆತನ/ಆಕ್ಕಯ ಹಿುಂದಿನ ಕ್ಹಯಿಸಲಕ/ಅಘಾತ ಮ್ತುು /ಅಥಹ ಹಿುಂದಿನ 3 ಶಥಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ರತಕ್ಯನುು ನಿೀಿಕರು ಎಲಹಿ ಕಮದಯರುಗಳ ವಿರಗಳನುು ದಯವಿಟುಟ ನಮ್ ದಿಸ್ರಿ:

ವೆೈದಯರ / ಆಷಪತ್ೆರಯ ಹೆಷರು

ಷೊಂಪಕಣ ವಿರಗಳು

ಮೊದಲನೆ ಷಮಹಲೊೇಚ್ನೆ ದಿನಹೊಂಕ

ತ್ೆಗೆದುಕೊೊಂಡ ಚಿಕತ್ೆ್

ಪ್ಹಲ್ಲಸಿ ಮೊತ್ತ

ಪ್ಹಲ್ಲಸಿ ವಿತ್ರಿಸಿದ ದಿನಹೊಂಕ

ಕೆಿೈಮ್ ವಿರ

/E

ಪ್ಹಲ್ಲಸಿ ಷೊಂಖ್ೆಯ

V : E/

ಕೊಂಪನಿಯ ಹೆಷರು

/V /

ಮರಣಹೊೊಂದಿರು ಯಕತಯು ಇತ್ರೆ ಜೇ ವಿಮಹ ಕೊಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮೆ ಮಹಡಿಸಿದದರೆ, ದಯವಿಟ್ುು ವಿರಗಳನುು ಒದಗಿಸಿರಿ *:

ಪುಟ 2 ದ 4

ಮರಣದ ಪರಿಹಹರ ನಮೂನೆ (ನಮೂನೆ - A)
C: ನಿೇು ಈ ಕೆಳಕೊಂಡ ಯಹುದಹದರೂ ಯೇಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಯೇಜನಗಳನುು ಕೆಿೈಮ್ ಮಹಡುತಿತದರದ ೆ, ನಿೇು ಈ ವಿಭಹಗನುು ಪೂಣಣಗೊಳಿಷಬೆೇಕು: (ಆಯ್ಕೆಗಳನುು ಆರಿಷುುದು ಕೆಿೈಮಿನ ಅೊಂಗಿೇಕಹರನುು
ಖಚಿತ್ಪಡಿಷುುದಿಲಿ.)
1) ಮಹಯಕ್ಸ್ ಲೆೈಫ ಗಹಯರೆೊಂಟಿೇಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ಹಿನ್:

ಒಟುಟ ರಯೊೀಜನ

ನಿರುಂತರ ಭಹಸ್ಕ ಆ್ಹಯ

2) ಮಹಯಕ್ಸ್ ಲೆೈಫ ಗಹಯರೆೊಂಟಿೇಡ್ ಮೊಂತಿಿ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ಹಿನ್:

ಒಟುಟ ರಯೊೀಜನ

ನಿರುಂತರ ಭಹಸ್ಕ ಆ್ಹಯ

3) ಮಹಯಕ್ಸ್ ಲೆೈಫ ಷೂಪರ್ ಟ್ಮ್ಣ ಪ್ಹಿನ್:

ತಕ್ಷಣ 100 % ಹತಿ

ತಕ್ಷಣ 50 % ಹತಿ ಮ್ತುು  50 % ಭಹಸ್ಕ ಆ್ಹಯದುಂತಕ

ಸಕ ಷ ಆನುಯಟಿ ಯೊೀಜನಕ

ಸಕ ಷ ಪಿುಂಚಣಿ ಯೊೀಜನಕ

ಒಟುಟ ರಯೊೀಜನ

ನಿರುಂತರ ಭಹಸ್ಕ ಆ್ಹಯ

4) ಮಹಯಕ್ಸ್ ಲೆೈಫ ಫಹರೆರ್ ಯೊಂಗ್ ಪ್ೆನಶನ್ ಪ್ಹಿನ್:
ಒಟುಟ ರಯೊೀಜನ
5) ಮಹಯಕ್ಸ್ ಲೆೈಫ ಫ್ಯಯಚ್ರ್ ಜೇನಿಯಸ್ ಎಜುಕೆೇವನ್ ಪ್ಹಿನ್:
D: ಟಿಪಪಣಿಗಳು – ನಿೇು ನಮೂದಿಷಲು ಬಯಷು ಯಹುದಹದರೂ ಹೆಚ್ುುರಿ ಮಹಹಿತಿ:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ಪ್ಹರದೆೇಶಿಕ ಭಹಷೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢೇಕರಣ (ಕೆಿೈಮುದಹರರು ಪ್ಹರದೆೇಶಿಕ ಭಹಷೆಯಲ್ಲಿ ಷಹಿ ಮಹಡಿದರೆ ಅಥವಹ ಹೆಬೆೆಟ್ುನುು ಹಹಕದರೆ): ಷಹಕ್ಷ / ರಭಹಣಕತಥಮರಿುಂದ ಭಹಡಲಹದ ದೃಢೀಕರಣು ರಭಹಣಿಷುು್ಕೀನಕುಂದಯಕ,
ನಮ್ ನಕಯಲ್ಲಿ ಇರು ಎಲಹಿ ವಿಶಯಗಳನುು ಕ್ಕಿಮಮ್ು್ಹರರಿಗಕ ಅರ ಹರ್ಕೀಶಕ ಬಹಶಕಯಲ್ಲಿ ವಿರಿಷಲಹಗಿ್ಕ ಮ್ತುು  ಆತ/ಆಕ್ಕಯು ಇದನಕುಲಿ ಷುಂೂಣಥಮಹಗಿ ಅಥಥಮಭಹಿಕಕ್ಕ ುಂಡ ನುಂತರಶಕಟೀ ಷಹಿ / ಸಕಫಕಬಟುಟ
ಸಹಕ್ರರುತಹು ಯಕ.
ಎನ್ಇಎಫಟಿ ದೃಢೇಕರಣ: ನಹನು ವಿಭಹಧಹರಕರಿಗಕ ಸಣನುು ಮೆೀಲಕ ನಮ್ ದಿಸ್ರು ನನು ಫಹಯುಂಕ್ಸ ಖ್ಹತಕಗಕ ನಕೀರಹಗಿ / ಇಲಕಕ್ಹರನಿಕ್ಸ ರ ದಲ್ಲಿ ಗಹಥಮಯಿಸಷಲು ಅಧಿಕ್ಹರನುು ನಿೀಡುತಕು ೀನಕ. ಮಹು್ಕೀ ಕ್ಹರಣನುು
ನಿೀಿಕ/ನಿೀಡ್ಕೀ ಸಣು ನಿಮ್ಮ ಫಹಯುಂಕ್ಸ ಖ್ಹತಕಗಕ ಜಭಹ ಆಗ್ಕೀ ಇದೇಲ್ಲಿ ಅಥಹ ಅೂಣಥಮ/ಅಷಮ್ಥಮಕ ಭಹಹಿತಿಯ ಕ್ಹರಣದಿುಂದ ಯಸಹರು ತಡಹದಯಕ ಅಥಹ ಕ್ಹಯಥಮರ ಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೀ ಇದೇಯಕ ಅದಕ್ಕೆ ಭಹಯಕ್ಸ್ ಲಕಮಫ್
ಇನು್ಯಕ ್ ಕುಂನಿ ಲ್ಲಮ್ಟಕಡ್ ಜಹಫಹೇರಿಮಹಗಿರುುದಿಲಿ. ಒುಂದು ಕೀಳಕ ನಕೀರಹಗಿ ಜಭಹ ಭಹಡಲು ಷಹಧಯಹಗ್ಕೀ ಇದೇಲ್ಲ,ಿ ಅದರ ಬದಲಹಗಿ ಿಕಭಹುಂಡ್ ಡ್ಹರಫ್ಟ/ ಹತಿ ಚಕಕ್ಸ ಒಳಗಕ ುಂಡುಂತಕ ಮಹು್ಕೀ ಬದಲ್ಲ
ಹತಿ ಆಯೆೆಯನುು ಉಯೊೀಗಿಷು ಸಕೆನುು ಭಹಯಕ್ಸ್ ಲಕಮಫ್ ಇನ ್ಯಕ ್ ಕುಂನಿ ಲ್ಲಮ್ಟಕಡ್ ಕ್ಹಯಿಸೇರಿಸ್ಕ್ಕ ುಂಿಕ್ಕ. ಜಭಹಣಕಯು ಕ್ಕೀಲ ಕ್ಕಿಮಮ್ು್ಹರರು ಒದಗಿಸ್ದ
ಖ್ಹತಕ ಷುಂಖ್ಕಯಯ ಭಹಹಿತಿಯನುು ಭಹತರ ಆಧರಿಸ್ರುತು ್ಕ ಮ್ತುು  ಕ್ಕಿಮಮ್ು್ಹರರ ಸಕಷರಿನ ವಿರಗಳನುು ಆಧರಿಸ್ರುುದಿಲಿ.
____________________________________________________

____________________________________________________

ಕ್ಕಿಮಮ್ು್ಹರರ ಷಹಿ / ಎಡಗಕಮ ಸಕಫಕಬಟುಟ

ಷಹಕ್ಷ / ರಭಹಣಕತಥಮರ ಷಹಿ

ಕ್ಕಿಮಮ್ು್ಹರರ ಸಕಷರು

ಸಕಷರು ಮ್ತುು  ವಿಳಹಷ

ಷಾಳ:
ದಿನಹುಂಕ:

ಷಾಳ:
ದಿನಹುಂಕ:

್ಹಖಲಹತಿಗಳಕ ುಂದಿಗಕ ರಿಸಹರ ನಮ್ ನಕಯನುು ಷಲ್ಲಿಷುುದರಿುಂದ ಸಕ ಣಕಗಹರಿಕ್ಕಯ ಗಹಥಮಣಕಯು ಖಚಿತಹಗುುದಿಲಿ.

„

ಷಲ್ಲಿಷಲಹದ ್ಹಖಲಹತಿಗಳ ರತಿಮಹಗಿ ಸಕಚುುರಿ ್ಹಖಲಹತಿಗಳನುು ತರಿಸ್ಕ್ಕ ಳುಳ ಸಕೆನುು ಭಹಯಕ್ಸ್ ಲಕಮಫ್ ಕ್ಹಯಿಸೇರಿಸ್ಕ್ಕ ುಂಿಕ್ಕ.

„

ಮಹು್ಕೀ ಯಕ್ರು ಯು ತಿಳಿದಿದೇರ

ಷಸ ತಹಪದ ಅಥಹ ದಿಕುೆ ತಪಿಪಷು ಭಹಹಿತಿಯನುು ಒಳಗಕ ುಂಡ ಕ್ಕಿಮ್  ಅನುು ಪಕಮ್ ಭಹಿಕದಯಕ ಅಥಹ ಕುಂನಿಗಕ ಅಥಹ ಇತಯಕ ಯಕ್ರು ಗಕ ಮೊೀಷದ ಅಥಹದಿಕುೆ

/E

„

/V /

ಸಕುೆ ನಿರಹಕರಣೆ

ತಪಿಪಷು ಉ್ಕೇೀವದಿುಂದ ಭಹಹಿು ಯ ು ನಿೀಿಕದಯಕ ಕ್ಹನ ನಿನ ರಕ್ಹರ ಅಯಹಧಿ ಎುಂದು ರಿಗಣಿಸ್ ಅನವಯಹಗು ಕ್ಹನ ನಿನ(ಗಳ) ಅಿಕಯಲ್ಲಿ ಕ್ರರಮ್ನ್ ಮ್ತುು /ಅಥಹ ಸ್ವಿ್ ದುಂಡನುು

V : E/

ವಿಧಿಷಲಹಗುುದು. ಮೆೀಲಕ ತಿಳಿಸ್ರು ಯಕ್ರು ಯ ವಿರುದಿ ಷ ಕು  ಕರಮ್ನುು ಕ್ಕಮಗಕ ಳಲು ಕುಂನಿಯು ಸಕುೆಗಳನುು ಕ್ಹಯಿಸೇರಿಸ್ಕ್ಕ ುಂಿಕ್ಕ.

ಇಮೆೀ್

ಷಸಹಯಹಣಿ

ಭಹಯಕ್ಸ್ ಲಕಮಫ್ ಇನು್ಯಕ ್ ಕುಂನಿ ಲ್ಲಮ್ಟಕಡ್.

claims.support

1800 200 5577

ಹಿಟ ಷುಂಖ್ಕಯ. 90ಎ, ಷಕಕಟರ್ 18,

@maxlifeinsurance.com

9 AM - 9 PM | ಷಕ ೀಮ್ –

ಗುರ್ಗಹುಂವ್, 122015, ಸರಿಮಹಣ

ವನಿ

ಪುಟ 3 ದ 4

ಮರಣದ ಪರಿಹಹರ ನಮೂನೆ (ನಮೂನೆ - A)
ದೃಢೇಕರಣ (ಕೆಿೈಮುದಹರರು ಷಹಿ ಮಹಡತ್ಕೆದುದ)
ನಿಮ್ಮ ಕ್ಕಿಮ್  ರಕ್ರರಯೆಗಕ ಳಿಷಲು, ವಿಭಿನು ಹರಧಿಕ್ಹರಗಳಿಗಕ ಸಕಚುುರಿ ್ಹಖಲಹತಿಗಳ ಅವಯಕತಕ ಬಿೀಳಬಸುದು. ಈ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಷಹಿ ಭಹಡು ಮ್ ಲಕ ನಿೀು ನಿಮ್ಮ ರಹಗಿ ಅಗತಯವಿರು ್ಹಖಲಹತಿಗಳನುು
ಡ್ಕದುಕ್ಕ ಳಳಲು ಭಹಯಕ್ಸ್ ಲಕಮಫ್ ಇನ ್ಯಕ ್ ಕುಂನಿ ಲ್ಲಮ್ಟಕಡ್ ಮ್ತುು /ಅಥಹ ಇದರ ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗಕ ಅಧಿಕ್ಹರನುು ನಿೀಡುತಿು ೀರಿ.
ಗಕ,

ಭಹಯಕ್ಸ್ ಲಕಮಫ್ ಹಲ್ಲಸ್ ಷುಂಖ್ಕಯ(ಗಳು):

ಶರೀ/ಶರೀಮ್ತಿ
(ಷುಂಬುಂಧ) ಆದ ಶರೀ/ಶರೀಮ್ತಿ

(ವಿಭಹ್ಹರರ ಸಕಷರು) ರ
(ಸಕಷರು), ಆದ ನಹನು ಕ್ಕಿಮ್  ರಕ್ರರಯೆಗಹಗಿ ಉ್ಕ ಯೀಗ / ಕಮದಯಕ್ರೀಯ / ಷಕ್ಹಥಮರಿ / ಖ್ಹಷಗಿ ಆಷಪತಕರ ್ಹಖಲಹತಿಗಳು / ಇತಯಕ

್ಹಖಲಹತಿಗಳು / ಅಗತಯ ಭಹಹಿತಿಯ ಮ್ ಲ ರತಿ ಅಥಹ ಛಹಮಹರತಿಗಳನುು ಡ್ಕದುಕ್ಕ ಳಳಲು ಭಹಯಕ್ಸ್ ಲಕಮಫ್ ಇನ ್ಯಕ ್ ಕುಂನಿ ಲ್ಲಮ್ಟಕಡ್ ಮ್ತುು /ಅಥಹ ಇದರ ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗಕ ಅನುಮ್ತಿಯನುು
ನಿೀಡುತಕು ೀನಕ.
ನಿಮ್ಮ ವಿವಹವಸ್,

___________________________________________________

___________________________________________________

ಕ್ಕಿಮಮ್ು್ಹರರ ಷಹಿ / ಎಡಗಕಮ ಸಕಫಕಬಟುಟ

ಷಹಕ್ಷ / ರಭಹಣಕತಥಮನ ಷಹಿ

ಕ್ಕಿಮಮ್ು್ಹರರ ಸಕಷರು

ಸಕಷರು ಮ್ತುು  ವಿಳಹಷ

ಷಾಳ:
ದಿನಹುಂಕ:

ಷಾಳ :
ದಿನಹುಂಕ:

ಶಹಖ್ಹ ಕಛೆೇರಿಯ ಉಪಯೇಗಕೆೆ ಮಹತ್ರ
ದಿನಹುಂಕ:

3.00 pm ಗ ಮ್ುನು

3.00 pm ನುಂತರ

ಜಒ ಒಪಿಎಸ್ ಯಕ್ರು ಯ ಸಕಷರು ಮ್ತುು  ಮೊಫಕಮ್ ಷುಂಖ್ಕಯ:
ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್

ಷುಂಕಥಮ ವಿರಗಳು

V : E/

/E

/V /

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ಷಹಿ:

ಪುಟ 4 ದ 4

