डेथ क्लेम फॉमम (फॉमम - A)
तुमच्या अकाली हानीवर आमच्या साांत्वनाचा कृ पया स्ववकार करा. आम्ही समजू शकतो की ही वेळ तुमच्यासाठी खूप कठीण आहे आस्ण या गरजेच्या काळात तुम्हाला सवोतोपरी सहाय य रदादान
करण्याची आमची जबाबदारी आहे. तुमचा दावा लवकर आस्ण सहजगत्या दाखल करण्यात तुम्हाला मदत करण्यासाठी हा डेथ क्लेम ॲस्ललके शन फॉमम स्डझाईन के ला आहे. कृ पया हा फॉमम योग्य
ररतीने भरुन आस्ण सही करुन योग्य दवताऐवजाांसमवेत आम्हाला द्या आस्ण तुमच्या दाव्याचा स्नपटारा अस्धक जलद करण्यास आम्हाला मदत करण्यासाठी खालील सूचनाांचे पालन करा.
महत्वपूणम मास्हती

•

एक फॉमम भरण्याद्वारे आस्ण सवम लागू पॉस्लसचचे नांबर देण्याद्वारे एकापे्ा जावत पॉस्लसचच्या अांतगमत करण्यात येणारे दावे नददणीकृ त के ले जाऊ शकतात.

•

घटनेच्या ददनाांकावर पॉस्लसी चालू असलेल्या आस्ण पॉस्लसीच्या सवम स्नयम व अटचच्या पूतमतेच्या आधीन दावा देय आहे.

•

जर एकापे्ा जावत दावेकरी असतील, तर रदात्येक दावेकरीसाठी वेगळा फॉमम भरण्याची गरज आहे.

•

हा फॉमम पुढीलपैकी कोणत्याही व्यक्तीद्वारे सा्ीदार के ला जाण्याची गरज आहे (1) मॅक्स लाईफ एजांट (2) सेल्स मॅनेजर/एडीएम/मॅक्स लाईफ चे ऑफीस रदामुख (3) गट स्वकास अस्धकारी

(4) रबरी स्शक्क्यासोबत रास्ियकृ त बँकेचा बँक व्यववथापक (5) व्यववथापकाच्या दजामच्या खाली नसलेला मॅक्स लाईफ कां पनीचा एक अस्धकारी (6) राजपस्ित अस्धकारी (7)
हेडमावतर/सरकारी शाळे चे मुख्याध्यापक (8) दांडास्धकारी.

•

कृ पया घोषणा काळजीपूवमक वाचा आस्ण दाव्याच्या फॉममवर तुम्ही सामान्यतः चेक वर करता तशा पद्धतीने सही करा. तुम्ही भस्वष्यात आम्हाला ददलेल्या स्वनांत्याांना सत्यास्पत करण्यासाठी
तुमच्या सहीचा वापर के ला जाईल.

तुमचा फॉमम पूणम कसा भरायचा
दाव्याच्या फॉमममधील सवम भरावयाच्या जागा दावेकऱ्याद्वारे ब्लॉक लेटर(ठळक अ्रात) मधे भरायला पास्हजे.
स्वभाग A – हा स्वभाग दावेकऱ्याबाबत मास्हती मागतो :

•

तुमचा वतममान पत्ता आस्ण मोबाईल क्रमाांकाचा उल्लेख के ला असल्याची कृ पया खािी करा, कारण आम्ही दाव्याांचे सवम पिव्यवहार आस्ण सांपकम के वळ या पत्तयाांवर आस्ण मोबाईल क्रमाांकावर
करु, कृ पया तुमचा ई-मेल आयडी असेल तर तो सुद्धा द्या;

•

कृ पया तुमचा बँक खात्याचा सांपूणम तपशील द्या; आस्ण

•

पॉस्लसीच्या स्नयम व अटचच्या आधीन देय असलेल्या दाव्याची रक्कम तुमच्या खात्यात थेट वथानाांतरीत करण्यास आम्हाला स्म करण्यासाठी कृ पया बँक द्वारे सा्ाांदकत एनइएफटी फॉमम
ककवा रद्द के लेल्या चेक/बँक खाते पासबुक ची एक रदात जोडा.

स्वभाग B – हा स्वभाग स्वमाकृ त व्यक्तीबाबत मास्हती मागतो:

•

कृ पया स्वमकृ त व्यक्तीच्या मृत्युचे कारण, ददनाांक आस्ण वेळ नमूद करा;

•

कृ पया स्वमाकृ त व्यक्तीचा अांस्तम आजार/अपघाताच्या दरम्यान आस्ण गेल्या तीन(3) वषामपे्ा जावत काळापासून उपचार करणाऱ्या सवम डॉक्टराांच,े इस्वपतळाांचे ककवा इतर वैद्यदकय
स्त्रोताांचे नाव, पत्ता, आस्ण दूरध्वनी क्रमाांक नमूद करा. आवश्यकता असल्यास, कृ पया अस्तररक्त कागदपिे जोडा; आस्ण

•

कृ पया स्वमाकृ त व्यक्तीच्या मॅक्स लाईफ इांश्योरां स स्शवाय इतर स्वमा कां पनीच्या सवम जीवन स्वमा पॉस्लसचचे तपशील रदादान करा.

स्वभाग C – जर फॉमममधे नमूद के ल्यारदामाणे वेगळे मृत्यु लाभ पयामय ललॅनच्या अांतगमत ददलेले असतील तरच के वळ हा स्वभाग भरण्याची आवश्यकता आहे.
स्वभाग D – दाव्याच्या फॉमममधे समावेश नसलेली कोणतीही अस्तररक्त मास्हती तुम्हाला द्यायची असल्यास, या स्वभागाचा वापर के ला जाऊ शकतो.
तुम्हाला या दाव्याच्या फॉमम सोबत पुढील दवतऐवज सादर करणे आवश्यक आहे (कृ पया सादर के लेल्या दवतऐवजाांना दशमस्वण्यासाठी योग्य रकान्याांवर खूण करा) – [ * ने स्चन्हाांदकत कागदपिें
अस्नवायम कादपिें आहेत]

1) *वथास्नक अस्धकारचद्वारे जारी के लेल्या मृत्युच्या रदामाणपिाची मुळ/साां्ाांदकत रदात
2) *मुळ पॉस्लसी दवतऐवज
3) *तुमच्या ओळखपिाची सा्ाांदकत रदात (खालीलपैकी कोणतेही एक- तुमची सांपूणम जन्मतारीख स्नर्ददष्ट करणारे )
पॅन काडम

मतदार ओळखपि

वैध पासपोटम

वैध वाहन चालस्वण्याचा परवाना

आधार काडम

इतर (कृ पया स्नर्ददष्ट करा)

4) *बँक तपशील (खालीलपैकी कोणतेही एक)
दावेकऱ्याचे मुदित नाव आस्ण खाते तपशीलासोबत रद्द के लेला चेक
बँकेची सा्ाांदकत पासबुक रदात
बँकेद्वारे सा्ाांदकत एनइएफटी फॉमम
आत्महत्या/अपघाताच्या मामल्यात अस्तररक्त दवतऐवज - (एफआयआर आस्ण पोवट मॉटमम ररपोटम अस्नवायम आहे)
पांचनामा
*एफआयआर
*पोवट मॉटमम ररपोटम

वतममानपिाचे कािण (जर काही असेल)

मृत्युच्या कारणाांची अस्धकृ त चौकशी अहवाल

अांस्तम पोस्लस तपास अहवाल

मृत्युचे कारण वैद्यदकय असल्याच्या मामल्यात (इस्वपतळात भरती/ इस्वपतळ भरती नाही) खालील दवतऐवजाांची आवश्यकता आहे
मृत्युच्या कारणाचे वैद्यदकय रदामाणपि
उपस्वथत स्चदकत्सकाचे स्वधान (फॉमम “C” अांस्तम उपस्वथत डॉक्टराद्वारे भरावयाचा आहे)
सवम वैद्यदकय अहवाल (स्नदान, उपचार आस्ण स्डवचाजम/मृत्यु साराांश) – लागू असल्यास
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डेथ क्लेम फॉमम (फॉमम- A)
मॅक्स लाईफ पॉस्लसी क्रमाांक
दाव्याचा फॉमम याांच्या माफम त सादर के ला आहे:

मॅक्स लाईफ एजांट

मॅक्स लाईफ ऑफीस

बँक शाखा

इतर

घोषणा: मी/आम्ही दावेकरी(रच) ववतःहून जाहीर करतो की खालील उत्तरे आस्ण स्वधाने सवम रदाकारे सत्य आहेत आस्ण आणखी असे मान्य करतो की कां पनीला हा फॉमम, ककवा इतर कु ठलाही फॉमम,
ककवा इथे जोडलेला इतर कु ठलाही फॉमम सादर करुन मृत व्यक्तीचा कोणताही जीवन स्वमा चालू होता असे कां पनीद्वारे मान्य के ल्याचे मानले जाणार नाही ककवा कां पनीच्या कु ठल्याही अस्धकार
ककवा सांर्णाचे स्वसजमन होणार नाही.
स्वभाग A: कृ पया आम्हाला तुमच्याबाबत साांगा (दावेकरी) - [ * ने स्चन्हाांदकत अस्नवायम ्ेिें आहे]
*नाव:

*जन्मतारीख:

*मृत स्वमाकृ त व्यक्तीसोबतचे नाते:

जोडीदार

अपत्य

*ललग

आईवडील

इतर

पुरुष

स्त्री

कृ पया स्नर्ददष्ट करा

*वतममान पिव्यवहाराचा पत्ता:
राज्य:
*सांपकम क्रमाांक:

ई-मेल आयडी:

पॅन नांबर:

आधार नांबर:

*बँक खाते क्रमाांक

स्पनकोड:

*बँक शाखा नाव आस्ण पत्ता
एमआयसीआर कोड:

*आयएफएससी कोड:

स्वभाग B : कृ पया आम्हाला मृत स्वमाकृ त बाबत साांगा - [* ने स्चन्हाांदकत अस्नवायम ्ेिें आहे]
*नाव:

* मृत्युच्या वेळचे वय:

*अांस्तम व्यवसाय:

अांस्तम स्नयोक्ताचे तपशील(लागू असल्यास)

*मृत्युची तारीख:
*मृत्युचे कारण:

*मृत्युची वेळ
वैद्यदकय

अपघात

आत्महत्या

हत्या

*आजारपण/अपघाताचे ववरुप
*मृत्युचे वथान:

वषे

*स्नदान/अपघाताची तारीख:
इस्वपतळ/ स्क्लस्नक

घर

ऑदफस

इतर (कृ पया स्नर्ददष्ट करा)

*कृ पया मास्गल 3 वषाांदरम्यान ककवा त्याच्या/स्तच्या अांस्तम आजारपण/अपघाताच्या दरम्यान स्वमाकृ त व्यक्तीवर उपचार के लेल्या डॉक्टराांचे तपशील आम्हाला द्या.:

डॉक्टर/इस्वपतळाचे नाव

सांपकम तपशील

पस्हल्या सल्लामसलतीची तारीख

घेतलेले उपचार

मृत स्वमाकृ त व्यक्तीचा इतर जीवन स्वमा कां पनीसोबत स्वमा उतरस्वला असल्याच्या मामल्यात, कृ पया तपशील रदादान करा*:
कां पनीचे नाव

पॉस्लसी क्रमाांक

पॉस्लसी रक्कम

पॉस्लसी जारी झाल्याची
तारीख

दाव्याांची स्वथती
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डेथ क्लेम फॉमम (फॉमम- A)
C: जर तुम्ही खालीलपैकी कोणत्याही ललॅनच्या अांतगमत लाभाांचा दावा करत आहात तरच तुम्हाला हा स्वभाग पूणम करण्याची आवश्यकता आहे: (पयामय स्नवडणे दावा स्ववकारल्याचे मान्य करत
नाही)

1) मॅक्स लाईफ गॅरांटीड इन्कम ललॅन:

एकरकमी लाभ

स्नयस्मत मास्सक उत्पन्न

2) मॅक्स लाईफ गॅरांटीड मांथली इन्कम ललॅन :

एकरकमी लाभ

स्नयस्मत मास्सक उत्पन्न

3) मॅक्स लाईफ सुपर टमम ललॅन:

तत्काळ 100 % पेमेंट

तत्काळ 50 % पेमेंट आस्ण 50 % मास्सक उत्पन्न म्हणून

नवीन ऍन्युइटी ललॅन

नवीन पेंशन ललॅन

एकरकमी लाभ

स्नयस्मत मास्सक उत्पन्न

4) मॅक्स लाईफ फॉरएव्हर यांग पेंशन ललॅन:
एकरकमी लाभ
5) मॅक्स लाईफ फ्युचर स्जस्नयस एज्युकेशन ललॅन:

D: रटपा – तुम्हाला नमूद करावयाची इच्छा असलेली कोणतीही अस्तररक्त मास्हती :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
वथास्नक भाषेतील घोषणापि (जर दावेकरी वथास्नक भाषेत सही करतो ककवा अांगठ्याचा ठसा लावतो) : सा्ीदार/घोषक द्वारे घोषणापि हे रदामास्णत करण्यासाठी की या फॉममचा आशय
दावेकरीस त्याच्या वथास्नक भाषेत वपष्ट करुन साांस्गतला गेला होता आस्ण त्याने/स्तने समान आशय पूणप
म णे समजून घेतल्यानांतर त्याची/स्तची सही के ली /अांगठ्याचा ठसा लावला आहे.
एनइएफटी घोषणापि: मी स्वमा कां पनीस वर उल्लेस्खत माझ्या बँक खात्यात थेट/इलेक्रॉस्नक वथानांतर करण्यासाठी अस्धकृ त करतो. माझ्या बँक खात्यात कोणत्याही कारणाांसोबत/कोणतेही
कारण न देता पैसे जमा न होण्याच्या मामल्यात ककवा अपुऱ्या/चुकीच्या मास्हतीच्या कारणाांमुळे रान्झॅक्शन होण्यास उशीर झाला ककवा अस्जबात रान्झॅक्शन झाले नाही तर मॅक्स लाईफ
इां श्योरां स कां पनीस त्यासाठी जबाबदर धरले जाणार नाही. तसेच, थेट पैसे जमा करण्याची अांमलबजावणी के ली जाऊ शकत नसेल तर मॅक्स लाईफ इांश्योरां स कां पनी स्लस्मटेड, स्डमाांड ड्राफ्ट/पेएबल
ऍट पार चेक समवेत कोणताही पयामयी पेआउट पयामय वापरण्याचा अस्धकार राखून ठे वते. दावेकऱ्याद्वारे रदादान के लेल्या खाते क्रमाांक मास्हतीवर पूणमपणे आधाररत राहून रक्कम जमा के ली जाईल
आस्ण दावेकऱ्याच्या नावाचा स्तथे वापर के ला जाणार नाही.

____________________________________________________

____________________________________________________

दावेकऱ्याची सही/डाव्या अांगठ्याचा ठसा

सा्ीदार/घोषकाची सही

दावेकऱ्याचे नाव

नाव आस्ण पत्ता

वथान:
ददनाांक:

वथान:
ददनाांक:

अववीकरण

•

दवतऐवजाांसोबत दाव्याचा फॉमम सादर करणे दास्यत्व मान्य के ल्याची शाववती देत नाही.

•

सादर के लेल्या दवतऐवजाांचे मूल्याांकन के ल्यावर, मॅक्स लाईफ चे अस्तररक्त दवतऐवज मागस्वण्याचे हक्क राखलेले आहेत.

•

कोणतीही व्यक्ती जी जाणूनबुजून खोटी ककवा चुकीची मास्हती असलेला दावा करते, ककवा जी इतर व्यक्ती ककवा कां पनीला लुबाडणे ककवा ददशाभूल करण्याच्या उद्देशाने मास्हती लपवते, ती
लागू कायद्या(द्याां)च्या अांतगमत इतर फौजदारी आस्ण/ककवा ददवाणी दांडाच्या आधीन गांभीर गुन्याची अपराधी असू शकते. कां पनी अशा व्यक्तींवर योग्य कारवाई करण्याचे अस्धकार राखून
ठे वते.

ई-मेल

हेल्पलाईन

मॅक्स लाईफ इां श्योरां स कां पनी स्लस्मटेड

claims.support

1800 200 5577

ललॉट नांबर. 90A, सेक्टर 18,

@maxlifeinsurance.com

सकाळी 9 - रािी 9 | सोम –
शनी

गुडगाव, 122015, हररयाणा
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डेथ क्लेम फॉमम (फॉमम- A)
मुखत्यारी (दावेकरी द्वारे सही के ली जाईल)
तुमचा दावा रदादक्रस्यत करण्यासाठी, वेगवेगळ्या अस्धकारचकडू न अस्तररक्त दवताऐवजाांची आवश्यकता पडू शकते. या मुखत्यारीवर सही करण्याद्वारे , तुम्ही मॅक्स लाईफ इां न्श्योरां स कां पनी स्लस्मटेड
आस्ण/ककवा त्याच्या रदास्तस्नधचना तुमच्या वतीने आवश्यक दवताऐवज रदााप्त करण्याचा अस्धकार देता.
रदास्त,

मॅक्स लाईफ पॉस्लसी क्रमाांक :

मी, श्री./ श्रीमती.

(नाव), श्री. श्रीमती.

(स्वमाकृ त

व्यक्तीचे नाव) चा/ची

(नाते), मॅक्स लाईफ इांश्योरां स कां पनी स्लस्मटेड आस्ण/ककवा त्याच्या रदास्तस्नधीला दावा

रदादक्रस्यत करण्यासाठी आवश्यक असलेली रोजगार/वैद्यदकय/सरकारी/खाजगी इस्वपतळाचे रे कॉडम/इतर रे कॉडम/मास्हतीची मुळ रदात ककवा छायारदाती रदााप्त करण्यासाठी याद्वारे माझी मांजुरी देत आहे

आपला स्वश्वासू,

___________________________________________________

___________________________________________________

सही/ दावेकऱ्याच्या डाव्या अांगठ्याचा ठसा

सा्ीदार/घोषणाकताम ची सही

दावेकरी चे नाव

नाव आस्ण पत्ता

वथान:
ददनाांक:

वथान :
ददनाांक:

के वळ शाखा कायामलय वापरासाठी
ददनाांक:

दुपारी 3.00 पूवी

दुपारी 3.00 नांतर

जीओ ओपीएस व्यक्तीचे नाव आस्ण मोबाईल क्रमाांक :
______________________________________________________________________________________________________________

सांपकम तपशील

शिक्का

सही:
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