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मतृ्य-ुऄधधयाचना-प्रपत्रम ्(प्रपत्र- A) 
ऄसमये भवतामस्याः हानेः कृत े ऄस्माकं समशोकं सकृप ं स्वीकुववन्तु। वय ं प्रधतजानीमहे यत् भवतां कृत े ऄयं कालः ऄधतकठिनः ऄधस्मन् ऄत्यावयकयके काल े भवतां कृते सवोत्तमस्य साहाय्यस्य 

प्रदानमेव ऄस्माकं दाधयत्वमधस्त। एतत् मृत्यु-ऄधधयाचनाप्रपत्रं भवतां ऄधधयाचनायाः सधिकायाः सारल्येन तथा त्वरया च चालनाय सहायकं भवतु आधतकृते सज्जीकृतम्। कृपया पत्रमेतत् सम्पूयव 

हस्ताक्षरं च धनधाय सहायकाः अलेखाः संयोज्य ऄस्मान् प्रत्यपवयन्तु तथा धन्ो्ाः सूचनाः ऄनुसृत्य भवताम् ऄधधयाचनायाः त्वठरतप्रापेे ऄस्माकं सहायकाः भवन्तु। 

महत्त्वपूे वसचूनाः 

• बहुधवधाः बीमान्तभुव्ाः ऄधधयाचनाः एकधस्मन्नेव प्रपत्रे समेषाम् अवदेनीयानां बीमानां संखयाः ईधल्लखय संधचकां चालधयतंु शक्यते। 

• ऄधधयाचनायाः देयं घटनायाः ददनाङ्कस्य संपूठरतानां बीमाधनयम-धनष्ठानां च अधारेे सबल ंभवधत। 

• एकाधधक-ऄधधयाचके धस्थते प्रत्यकेस्य कृते धभन्नं प्रपत्रं पूरयेत्। 

• एतत् प्रपत्रम् ऄधोधलधखतस्य कस्यधचदेकस्य साक्षीभूतं स्यात् (1) मैक्स जीवन-प्रधतधनधधः (2) धवक्रयप्रबन्धकः/एडीएम/मैक्स-कायावलय-प्रमुखः (3) प्रखंड-धवकासाधधकारी (4) राष्ट्रीय-बैंक-

प्रबन्धकः मुद्राधङ्कतं (5) प्रबन्धको वा तदपुठरस्थः मैक्स-जीवन-बीमा-ऄधधकारी (6) राजपधत्रत-ऄधधकारी (7) सववकारीय-धवद्यालयस्य प्रधानधशक्षकः/प्रधानाध्यापकः (8) न्यायाधीशः। 

• कृपया घोषेाः सम्यक् पठित्वा ऄधधयाचनाप्रपत्रे तद्रीत्या हस्ताक्षरं कुववन्तु यथा चकेमध्ये कुववधन्त। भवता प्रषे्यमाेाधन ऄनुरोधपत्राधे प्रमाेधयतंु भवतामयं  हस्ताक्षरः अधारो भधवष्यधत। 

कथाधधयाचनाप्रपत्र ंपरूयते ्

ऄधधयाचनापत्रस्य सवावधे पूरेीयाधन स्थानाधन बृहदक्षरैः परूयेत्। 

भागःA – ऄयं भागः ऄधधयाचकस्य सूचनाः वहधत: 

• कृपया धनश्चीकरोतु यत् भवतां वतवमानसङ्केतः चलवाेीसंखया च दत्तधमधत, येन वयं ऄधधयाचनया सम्बधन्धतं सम्पकं कतं प्रभवामः, यदद भवताम् इमेल-सङ्केतः ऄधस्त तर्हह तदे्दयम्; 

• कृपया स्व-बैंकखातायाः सम्पूें धववरें ददातु; एवं 

• कृपया एकं एनइएफटीप्रपत्रम् ऄथवा धनरस्त-चेकस्य/बैंकखातायाः फोटोप्रधतः संलग्न ंकरोतु येन वयं बीमायाः धनयम-धनष्ठानाधारेे ऄधधयाचनायाः धवषय ेसाक्षादेव बैंकखातायां राशश प्रषेधयतंु 

प्रभवामः। 

भागःB – ऄयं भागः बीमायु्स्य सूचनाः वहधत: 

• कृपया बीमायु्स्य मृत्युकारें, ददनाङ्कं समयि ईधल्लखन्त;ु 

• कृपया सवषेां वैद्यानां, धचदकत्सालयानां सम्बधन्धत-धचदकत्सासंस्थानां च नामाधन, संकेताः दरूभाषसंखयाश्च ईधल्लखन्तु ये खल ुऄधन्तमावस्थायां/दघुवटनायां तथा ऄधन्तमेषु धत्रष ुवषषेु 

बीमायु्स्य ईपचारं कृतवन्तः। यदद अवयकयकं तर्हह ऄधधकपषृ्ठ ंयोजयत;ु एव ं

• कृपया बीमायु्स्य समेषां बीमानां धववरें बीमासंस्थायाः ना्ा सह ददातु, मैक्स-जीवनसुरक्षामधतठरच्य। 

भागः C – ऄयं भागः तदवै पूरेीयः यदद धवधवधाः मृत्युलाभानां धवकल्पाः योजनामध्ये दत्ताः यथा प्रपत्रे प्रदर्हशतः। 

भागःD – एनं भागं तदथ ंव्यवहरन्तु यदद भवान् ऄधधयाचना-प्रपत्रे ऄदत्तां कांधचत् ऄधतठर्सूचनां दातुधमच्छधन्त। 

ऄनने ऄधधयाचनाप्रपत्रेे  सह ऄधोधलधखताः अलखेाः देयाः (कृपया दत्तानाम ्अलखेाना ंप्रदशवनाय ईधचत ंकोष्ठकं ऄङ्कयत)ु- [ * धचह्नने ऄधङ्कताः अलखेाः ऄवयकयमवे देयाः] 

1) *मतृ्य ुप्रमाेपत्रस्य मलू ं/ स्थानीय-ऄधधकाठरेा ऄनपु्रमाधेता प्रधतधलधपः 

2) *बीमायाः मलू-अलखेाः 

3) *भवता ंपठरचयप्रमाेस्य ऄनपु्रमाधेता प्रधतधलधपः (ऄधोधलधखतषे ुकस्यधचत ्एकस्य यधस्मन ्भवता ंजन्मददनाङ्कः पूे वतया ऄधङ्कतो स्यात)् 

 पैन-काडव  मतदाता अइडी काडव 
 

 

 

 

 वैध-पासपोटव  वैध चालन ऄनजु्ञधि 
 

 

 

 

 अधार-काडव  ऄन्य (कृपया ईधल्लधखत करें)  

4) *बैंक धववरेम ्(ऄधोधलधखतस्य कस्यधचदकेस्य) 

 धनरस्तः चकेः ऄधभयाचकस्य मुद्रेेन नाम-खाताधववरेेन सह 
  

 बैंकखातायाः ऄनुप्रमाधेता प्रधतधलधपः 
  

 एनइएफटी प्रपत्रम् बैंक द्वारा ऄनपु्रमाधेतम् 

ऄधतठर् अलखेाः अत्महत्यादशायां   / दघुवटनायां  - ) एफअइअर एव ंशव-परीक्षा धववरेम ्ऄधनवायवम(्  

 *एफअइअर  पंचनामा 
    

 *शव-परीक्षा धववरेम्  समाचारपत्रस्य कटटग (यदद कधश्चत्) 
    

 मृत्य-ुसमीक्षा-धववरेम्  ऄधन्तमम् अरक्षी-ऄन्वेषे-धववरेम् 

यदद मतृ्यःु धचदकत्साकारेात ्जातः (धचदकत्सालयाधीनः / धचदकत्सालयानधीनः) ऄधोधलधखताः अलखेाः ऄपधेक्षताः 

 धचदकत्साकारेात् जातस्य मृत्योः प्रमाेपत्रम् 
  

 भागग्राही-धचदकत्सकस्य ईध्ः (“C” प्रपत्रम् ऄधन्तम-भागग्राही-धचदकत्सकेन पूरेीयम्) 
  

 समस्ताः धचदकत्सालयीयाः ऄधभलेखाः (रोगधन वेयः, धचदकत्सा एवं मुध्ः/मृत्यु-सारांशः) – यदद प्रयोज्यम् 
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मतृ्य-ुऄधधयाचना-प्रपत्रम ्(प्रपत्र- A) 

मैक्स-जीवन-बीमासंखया(संखयाः) 

ऄधधयाचना-प्रपत्रं माध्यमेन प्रस्तुतम्: मैक्स-जीवन-प्रधतधनधधः मैक्स-जीवन-कायावलयः बैंक-शाखा ऄन्याः 

घोषेा: ऄह/ंअवां/वय ंऄधभयाचकः/कौ/काः सत्यधनष्ठया घोषयाधम/वः/मः यत् ऄधोधलधखताधन ईत्तराधे धववरेाधन च सववतो सत्यं एव ंपुनश्च एतदथं सहमतं यत्  ऄस्य प्रपत्रस्य प्रस्तुतौ, ऄथवा 

कस्यधचदपरस्य प्रपत्रस्य, ऄथवा कस्यधचदपरस्य प्रपत्रपूरकस्य, कृते संस्था कांधचत् स्वीकरोश् दातु ं न शक्नोधत यत् तत्र जीवनरक्षायाः कृत ेकस्याःधचत् बीमायाः सबलतायाः प्रश्नः ऄधप ईदेधत 

ऄथवा कस्यधचत् ऄधधकारस्य रक्षायाश्च ऄवकाशः। 

भाग A: कृपया ऄस्मान ्स्व(ऄधभयाचक)धवषय ेवदन्त ु- [ * धचह्नने धचधह्नताः ऄधनवायवस्थलाः] 

*नाम: *जन्मददनाङ्कः *शलग ं         पुं         स्त्री 

*बीमायु्ेन मृतकेन सह सम्बन्धः  दम्पधतः  संतधतः  धपतरौ ऄन्ये कृपया धवशेषयतु   

*वतवमानः सम्पकव सङ्केतः  

 राज्यम्: धपन कोड: 

*सम्पकव सूत्रम्:  इमेल अइडी:  

पैन संखया: अधारसंखया: 

*बैंक-खाता-संखया *बैंक-शाखानाम एवं सङ्केतः  

 एमअइसीअर कोड:      *अइएफएससी कोड: 

भाग: कृपया बीमायु् स्य मतृकस्य धवषय ेऄस्मान ्वदन्त ु- [*धचह्नने धचधह्नताः ऄधनवायवस्थलाः] 

*नाम: *मृत्यसमये अयुः            वषावधे 

*ऄधन्तमः व्यवसायः ऄधन्तमस्य धनयो्ुः धववरेम् (यदद ईपयु्म्)  

*मृत्युददनाङ्कः *मृत्युसमयः 

*मृत्युकारेम्: धचदकत्सालयः दघुवटना अत्महत्या हत्या 

*रोगस्य प्रकृधतः/ दघुवटना *रोगधन वेयस्य ददनाङ्कः/दघुवटना: 

*मृत्युस्थानम्: धचदकत्सालये/औषधालय े अवासे                कायावलय े ऄन्यत्र (कृपया धववरें यच्छतु)  

*कृपया बीमायु्स्य/यु्ायाः ऄधन्तमास्वस्थावस्थायाः/दघुवटनायाः एवं/ऄथवा ऄधन्तमे वषवत्रये धस्थतस्य धचदकत्सकस्य धववरेम् दीयताम्: 

 

धचदकत्सकस्य /धचदकत्सालयस्य सपंकव धववरेम ् प्रथम-परामशवस्य ददनाङ्कः धचदकत्सा स्वीकृता 

    

    

    

यदद बीमायु् स्य मतृकस्य जीवनसरुक्षाबीमा ऄपर-ससं्थाधभः कृता चते,् कृपया तधद्ववरे ंददात*ु: 

ससं्थानाम बीमासखंया बीमाराधशः बीमादानधतधथः ऄधभयाचनाधस्थधतः 
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मतृ्य-ुऄधधयाचना-प्रपत्रम ्(प्रपत्र- A) 

C:भवान ्तदवै एन ंभाग ंपरूयत ुयदद ऄधोधलधखतास ुयोजनास ुकस्यायकदाधारेे ऄधभयाचत:े (धवकल्पस्य चयनमात्रेे  ऄधभयाचनस्य स्वीकायवता नवै पषु्ट ंभवते।्) 

 

1)मकै्स-जीवन-सधुनधश्चत-अय-योजना: एकीकृतलाभः धनयधमत-अय-योजना 

2)मकै्स-जीवन-सधुनधश्चत-माधसक-अय-योजना: एकीकृतलाभः धनयधमत-अय-योजना 

3)मकै्स-जीवन-सपुर-टमव-योजना: 
तत्काल 100% देयः तत्काल 50 % देयः &50 % माधसक अयरूपेे 

4)मकै्स-जीवन-पयवन्त-यवुावधृत्त-योजना:   

एकीकृतलाभः नूतन-वार्हषकी योजना नूतन-वृधत्त-योजना 

5) मकै्स-जीवन-भधवष्य-प्रधतभा-धशक्षा-योजना: एकीकृतलाभः धनयधमत-माधसक-अयः 

 

D: ठटप्पेयः – काश्चन ऄधतठर्सचूनाः यदद भवान ्योजधयतधुमच्छधन्त: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

स्थानीयभाषा-घोषेा (यदद ऄधभयाचक हस्ताक्षरः स्थानीयभाषायाम ्ऄगंषु्ठधचह्न ंददाधत) : साक्षीपक्षतः ई्ोषेा / ई्ोषकः प्रमाेीकुयावत् यत् प्रपत्रस्य धवषयाः ऄधभयाचकाय स्थानीयभाषायां 

धववृताः तथा तेन/तया ऄत्र तस्य/तस्याः हस्ताक्षरः/ऄंगुष्ठधचह्नः पूेावववोधनादनन्तरं संयोधजतः। 

एनइएफटी-घोषेा : ऄहं बीमा-संस्थां प्राधीकृतं करोधम ईपठरधलधखतायां मम बैंक-खातायां धनस्य साक्षात्/आलेक्रोधनक स्थानान्तरं कतुवम्। मैक्स-जीवन-बीमा-संस्था को.धल. केनाधप कारेेन 

खातायां ऄगतस्य राशेः कृत,े धवलम्बस्य कृते ईत्तरदायी न भधवष्यधत। पुनः मैक्स-जीवन-बीमा-संस्था को.धल. देयस्य कृत ेकस्यधचत् ऄपरमागवस्याधप संरक्षें प्रागवे करोधत यधस्मन् धडमांड ड्राफ्ट/ 

चेकद्वारा देयः, यदद साक्षात् स्थानान्तरें न संभवधत। स्थानान्तरें वाधधतं भवधत ऄधभयाचकस्य बैंकखातासंखयायाः दतं्त धववरेम् ऄथवा ऄधभयाचकस्य नाम सम्य्या न व्यवहृतम्। 

____________________________________________________ ____________________________________________________________ 

हस्ताक्षरः / ऄधभयाचकस्य वामहस्तांगषु्ठस्य धचह्नः साक्ष्यस्य हस्ताक्षरः /ई्ोषकस्य 

ऄधभयाचकस्य नाम  नाम एवं संकेतः  

स्थानम्:    

ददनाङ्कः  स्थानम्:   

ददनाङ्क: 

 

ऄस्वीकरे 

• अलेखःै सह ऄधभयाचकप्रपत्रस्य प्रस्तुत ेमात्रे कदाधप न दाधयत्वं धनश्चीकरोधत। 

• प्रस्तुताः अलेखाः ऄधतठरच्य मैक्स-जीवन-बीमा-संस्था ऄन्यालेखस्य कृत ेऄधप व्ंु स्वाधधकारं सुरधक्षतं करोधत। 

• चदद कधश्चत ्व्यध्ः धमथ्या अधारेे सूचनाः प्रदाय संस्थां वा व्यश् भ्रामधयतंु चेष्टते चते् तस्य दोषस्य कृत ेअपराधधक/ऄथवा नागठरकदण्डस्य कृत ेसंस्था ईपयु् ं  न्याधयकपदके्षपं नेतंु शक्नोधत 

आधत ऄधधकारं सुरधक्षतं करोधत। 

 

 

 

 

 

 

 

इमेल  

 

सहायता  

 

मैक्स-जीवन-बीमा-संस्था को.धल. 

claims.support 

@maxlifeinsurance.com 

1800 200 5577  

9 प्रातः – 9 सायं | सोमतः – शधनः 

प्लाट सं . 90A, सेक्टर 18, 

गुरुग्रामः, 122015, हठरयाेा 
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मतृ्य-ुऄधधयाचना-प्रपत्रम ्(प्रपत्र-A) 

प्राधधकरे ं(ऄधभयाचकेन हस्ताक्षठरतम)् 

भवताम् ऄधभयाचनस्य ऄग्रेसरेाथ ंधवधवधभे्यः ऄधधकाठरभ्यः सहायकाः अलखेाः अवयकयकाः स्युः। ऄस्य प्राधधकरेस्य हस्ताक्षरे कृते सधत, भवान् मैक्स-जीवन-बीमा को.धल. एवं/ऄथवा ऄस्य  

प्रधतधनधयः भवताम् अलखेानाम् भवतां कृते व्यवहतुवम् ऄधधकृताः भवधन्त। 

सेवायाम्, 

 

 

 

मैक्स-जीवन-बीमासंखया(संखयाः) 

 

ऄहं, श्रीमान्/ श्रीमती (नाम), (सम्बन्धः) 

श्रीमतः/ श्रीमत्याः  (बीमायु्स्य नाम) मम सम्मत्यांसेवायोजनं/धचदकत्सालयः/सववकारः/व्यध्गत-

धचदकत्सालय-अलेखाः/सूचनानां मूलाधन वा प्रधतधलपयः मैक्स-जीवन-बीमा-संस्था को.धल. एव/ंऄथवा ऄस्य प्रधतधनशध प्रधत दतं्त तत्सवं ऄधभयाचनायाः ऄग्रेसरेाय ऄत्यावयकयकाः 

भवदीयः धवश्वसनीय, 

___________________________________________________ ___________________________________________________ 

हस्ताक्षरः / ऄधभयाचकस्य वामहस्तांगषु्ठस्य धचह्नः साक्ष्यस्य हस्ताक्षरः /ई्ोषकः 

ऄधभयाचकस्य नाम  नाम एवं सङ्केतः  

स्थानम्:   

ददनाङ्कः  स्थानम्:  

   ददनाङ्कः 

 

 

केवल ंशाखा-कायावलयस्या व्यवहाराथ ं

ददनाङ्कः                                                                  प्राक् 3.00 ईत्तराह्णस्य                  परम् 3.00 ईत्तराह्ण 

जीऔ ओप्स व्य्ेः नाम एव ंचलवाेी संखया:   

______________________________________________________________________________________________________________  

सम्पकव धववरे्  हस्ताक्षरः  

मुद्रा 

         
 

        

 
        

 

        

  

         
 

         
 


