டெத் கிடய்ம் ஃாபம் (ஃாபம்- A)
உங்கள் துபதிர்ஷ்ெயசநா இமப்புக்கு ாங்கள் ஆழ்ந்த யபைத்தத்ததத் டதாியித்துக் டகாள்கிறாம். இது உங்களுக்குச் சிபநநா எபை கட்ெம் ன்து
ங்களுக்குப் புாிகிது, றயதான் இந்தத் தபைணத்தில் உங்களுக்கு நிகச்சிந்த ஆதபவு ல்குயது ங்கள் டாறுப்பு ன்தத உணர்கிறாம். இந்த டெத்
கிடய்ம் ஃாபம் (இப்பு உாிதநக்றகாபல் யிண்ணப்ப் டியம்), உங்கள் உாிதநக்றகாபத யிதபயாகவும் சுநாகவும் தாக்கல் டசய்ன உதவும்
யதகனில் அதநக்கப்ட்டுள்து. தனவுடசய்து இந்தப் டியத்தத உாினயாறு ிபப்ி, உாின ஆயணங்கத இதணத்து, அதில் தகடனாப்நிட்டு,
கீழ்க்கண்ெ டசய்குிப்புகதப் ின்ற்ி இதத அனுப்ிால், ங்கால் உங்கள் உாிதநக்றகாபத யிதபயாகத் தீர்க்கபடிபெம்.
பக்கினநா தகயல்கள்
•

எறப டியத்தத ிபப்ி அதத்துப் டாபைந்தும் ாலிசி ண்கதபெம் யமங்குயதன் பம்,  ாலிசிகின் கீழ் உள் உாிதநக்றகாபல்கத
எபைறசபப் திவுடசய்னாம்.

•

ிகழ்ச்சி ெந்த றததினின் ியபப்டி ாலிசி அபலில் இபைப்தற்கு உட்ட்டு நற்றும் ாலிசினின் அதத்து யதபபதகள் நற்றும்
ிந்ததகளுக்கும் உட்ட்டு, உாிதநக்றகாபல் டசலுத்தத்தக்கது.

•

என்றுக்கும் றநற்ட்ெ உாிதநக்றகாபையர் இபைந்தால், எவ்டயாபை உாிதநக் றகாபையபைக்கும் தித்திப் டியங்கத ிபப்றயண்டும்.

•

(1) றநக்ஸ்தஃப் பகயர் (2) றநக்ஸ் தஃின் யிற்த றநார்/ டிம்/அலுயகத் ததயர் (3) குதி அியிபைத்தி அலுயர் (4) எபை
றதசினநனநாக்கப்ட்ெ யங்கினின் யங்கி றநார், பத்திதபபெென் (5) றநார் தயிக்கும் குதனாத, றநக்ஸ் தஃப் ிறுயத்தின் ஏர் அதிகாாி (6)
ஏர் அபசிதழ்ப் திவுடற் அலுயகர் (7) ஏர் அபசுப் ள்ினின் தததந ஆசிாினர் / பதல்யர் (8) எபை ீதிதி .

•

தனவுடசய்து ிபகெங்கத கயநாக யாசித்துப் ார்த்துயிட்டு, ீங்கள் யமக்கநாகக் காறசாதகில் ப்டிக் தகடனாப்நிடுவீர்கறா
அதுறாறய இந்த உாிதநக்றகாபல் டியத்திலும் தகடனாப்நிெவும். உங்கள் தகடனாப்ம், ீங்கள் திர்காத்தில் ங்கிெம் பன்தயக்கும்
றயண்டுறகாள்கதச் சாிார்ப்தற்குப் னன்டுத்தப்டும்.
உங்கள் டியத்தத ப்டி ிபப்புயது
உாிதநக்றகாபல் டியத்தில் உள் ல்ா கங்களும் உாிதநக்றகாபையபால் டகாட்தெ ழுத்தில் ிபப்ப்ெ றயண்டும்.
குதி A – இந்தப் குதினில் உாிதநக்றகாபையர் குித்த தகயல் றகட்கப்டுகிது:
•

தனவுடசய்து உங்கள் தற்றாததன பகயாி நற்றும் டநாதல் ண்தண கண்டிப்ாகக் குிப்ிெவும், டன்ால் ாங்கள் அதத்து உாிதநக்றகாபல்
சார்ந்த தகயல்டதாெர்புகதபெம் இந்த பகயாி நற்றும் டநாதல் ண் பறந டதாியிப்றாம், தனவுடசய்து உங்களுக்கு நின்ஞ்சல் இபைந்தால்
அததபெம் குிப்ிெவும்;

•

தனவுடசய்து உங்கள் யங்கிக் கணக்கு யியபங்கத பழுதநனாகக் குிப்ிெவும்; நற்றும்

•

தனவுடசய்து யங்கினிால் சான்றுறுதி அிக்கப்ட்ெ ன்ஈஃப்டி டியம் அல்து யங்கிக் கணக்குப் ாஸ்புக்/பத்துடசய்த காறசாதனின் எபை ிபதிதன
இதணக்கவும், இதன் பம் ங்கால் உாிதநக்றகாபல் டதாதகதன றபடினாக உங்கள் கணக்குக்குச் டசலுத்த படிபெம், இது ாலிசினின்
யதபபதகள் நற்றும் ிந்ததகின் டி உாிதநக்றகாபல் டசலுத்தத்தக்கதாக இபைப்தற்கு உட்ட்ெது.
குதி B – இந்தப் குதினில், ஆபெள் காப்பீடு டற்யர் குித்த தகயல் றகட்கப்டுகிது:
•

தனவுடசய்து ஆபெள் காப்பீடு டற்யர் இந்த காபணம், றததி நற்றும் றபத்தத குிப்ிெவும்.

•

கதெசினாக றாய்யாய்ப்ட்ெ/யித்து ிகழ்ந்த றாது நற்றும் கெந்த பன்று (3) ஆண்டுகில், ஆபெள் காப்பீடு டற்யபைக்குச் சிகிச்தச அித்த
அதத்து நபைத்துயர்கள், நபைத்துயநதகள் அல்து இதப நபைத்துய ஆதாபங்கின் டனர்கள், பகயாிகள் நற்றும் டதாதறசி ண்கதபெம்
தனவுடசய்து குிப்ிெவும். அயசினப்ட்ொல், தனவுடசய்து கூடுதல் தாள்கத இதணக்கவும்; நற்றும்

•

ஆபெள் காப்பீடு டற்யபைக்கு றநக்ஸ் தஃப் இன்சூபன்ஸ் தயிர்த்த நற் காப்பீட்டு ிறுயங்களுென் உள் அதத்து ஆபெள் காப்பீடு ாலிசிகின்
யியபங்கதபெம் தனவுடசய்து குிப்ிெவும்.
குதி C – டியத்தில் குிப்ிட்ெயாறு திட்ெங்கின் கீழ் டயவ்றயறு இப்புப் ன் டதாிவுகள் யமங்கப்ட்டிபைந்தால் நட்டுறந இந்தப் டியத்தத
ிபப்றயண்டும்.
குதி D – உாிதநக்றகாபல் டியத்தில் உட்டுத்தப்ொத றதனும் கூடுதல் தகயல்கத ீங்கள் யமங்க யிபைம்ிால், இந்தப் குதிதனப்
னன்டுத்தாம்.
இந்த உாிதநக்றகாபல் டியத்துென் றசர்த்து ின்யபைம் ஆயணங்கதபெம் சநர்ப்ிக்க றயண்டும் (சநர்ப்ிக்கப்ட்ெ ஆயணங்கதச் சுட்டுயதற்கு
தனவுடசய்து உாின கட்ெங்கில் றதர்வுக்குி இெவும்) – [* ன் குி இபைந்தால், அதய கட்ொனநா ஆயணங்கள்]
1) *உள்ாட்சி அதிகாாிகால் யமங்கப்ட்ெ அசல் இப்புச் சான்ிதழ் / அதன் சான்றுறுதி அிக்கப்ட்ெ ிபதி.
2) *அசல் ாலிசி ஆயணம்(கள்)
3) *உங்கள் அதெனாச் சான்ின் சான்றுறுதி அிக்கப்ட்ெ ிபதி (கீழ்க்கண்ெ றதனும் என்று- அதில் உங்கள் பழுதநனா ிந்த றததி
இபைக்கறயண்டும்)
PAN கார்டு

யாக்கார் அதெனா அட்தெ

டசல்லுடினா ாஸ்றார்ட்

டசல்லுடினா ஏட்டுர் உாிநம்
Ver: E/201608/Eng/V1/CM5

ஆதார் அட்தெ
நற்தய (தனவுடசய்து ன்டயன்று குிப்ிெவும்)
4) *யங்கி யியபங்கள் (கீழ்க்கண்ெ றதனும் என்று)
பத்துடசய்த காறசாத, அதில் உாிதநக் றகாபையாின் அச்சிட்ெ டனர் நற்றும் கணக்கு யியபங்கள் இபைக்கறயண்டும்
சான்றுறுதி அிக்கப்ட்ெ யங்கிப் ாஸ்புக் ிபதி
யங்கினிால் சான்றுறுதி அிக்கப்ெ ன்ஈஃப்டி டியம்
தற்டகாத / யித்து ிகழ்ந்திபைந்தால், கூடுதல் ஆயணங்கள் - (ஃப்ஆர் நற்றும் ிறபதப் ாிறசாதத அிக்தக கட்ொனம்)
*ஃப்ஆர்
ஞ்சாநா
*ிறபதப் ாிறசாதத அிக்தக

டயட்ெப்ட்ெ டசய்தித்தாள் குதி (தும் இபைப்ின்)

யிசாபதண அிக்தக
இறுதினா றாலீஸ் புாய்வு அிக்தக
நபைத்துய ாீதினா காபணத்தால் நபணம் ற்ட்டிபைந்தால் (நபைத்துயநதனில் / நபைத்துயநத-சாபாது) கீழ்க்கண்ெ ஆயணங்கள் றததய
நபைத்துய ாீதினா காபணத்தின் இப்புச் சான்ிதழ்
கயிக்கயபைம் நபைத்துயாின் கூற்று (கதெசினாக கயிக்கயந்த நபைத்துயறப ஃாபம் "C"-தன ிபப்றயண்டும்)
அதத்து நபைத்துயப் திறயடுகளும் (றானிதல், சிகிச்தச நற்றும் டிஸ்சார்ஜ்/இப்புத் டதாகுப்புதப) – டாபைந்திால்

பக்கம் 1 / 4

டெத் கிடய்ம் ஃாபம் (ஃாபம்- A)
றநக்ஸ் தஃப் ாலிசி ண்(கள்)
உாிதநக்றகாபல் டியம் சநர்ப்ிக்கப்ட்ெ யமி:

றநக்ஸ் தஃப் பகயர்

றநக்ஸ் தஃப் அலுயகம்

யங்கிக் கித

றயடான்று

ிபகெம்: உாிதநக் றகாபையர்(கள்) ஆகின ான்/ாங்கள் உறுதிப்ெ அியிப்தாயது, கீழ்க்கண்ெ தில்கள் நற்றும் கூற்றுக்கள் ல்ா ாீதினிலும்
உண்தநனாதய, றநலும் இந்தப் டியத்தத அல்து றயறு றதனும் டியத்தத அல்து அதற்குத் துதணனா றயறு றதனும் டியத்தத
ிறுயத்துக்கு யமங்குயது, சம்ந்தப்ட்ெ ஆபெளுக்கு றதனும் காப்பீடு அபலில் இபைந்ததாகறயா றதனும் உாிதநகள் அல்து தற்காப்புக்கு யிக்கு
அிக்கப்ட்ெதாகறயா ிறுயம் எப்புக்டகாள்யதாகக் கபைதப்ொது ன்தற்குச் சம்நதிக்கிறன்/றாம்.
குதி A: தனவுடசய்து (உாிதநக் றகாபையபாகின) உங்கதப் ற்ி கூவும் - [* ன் குி உள் கங்கத கட்ொனநாக ிபப்றயண்டும்]
*டனர்:

*ிந்த றததி:

*இந்துறா ஆபெள் காப்பீடு டற்யபைென் உவு:
ன்டயன்று குிப்ிெவும்

*ாலிம்

யாழ்க்தகத் துதண

குமந்ததகள்

டற்றார்

ஆண்

டண்

றயடான்று

தனவுடசய்து

*தற்றாததன டதாெர்பு பகயாி:
நாிம்:

அஞ்சல் குிபடு:

*டதாெர்பு ண்:

நின்ஞ்சல் பகயாி:

ின் ண்:

ஆதார் ண்:

*யங்கிக் கணக்கு ண்

*யங்கிக் கித டனர் & பகயாி

ம்சிஆர் குிபடு:

*ஃப்ஸ்சி குிபடு

குதி B: தனவுடசய்து இந்துறா ஆபெள் காப்பீடு டற்யர் ற்ி கூவும் - [* ன் குி உள் கங்கத கட்ொனநாக ிபப்றயண்டும்]
*டனர்:

* இக்கும்றாது யனது:

*கதெசினாக டசய்த டதாமில்:

கதெசினாக ணி டசய்த ிறுயத்தின் யியபங்கள் (டாபைந்திால்)

*இந்த றததி:

*இந்த றபம்:

*இந்த காபணம்:

நபைத்துய ாீதினாது

யித்து

தற்டகாத

*றானின்/யித்தின் தன்தந ________________________________________
*இந்த இெம்:

யபைெங்கள்

நபைத்துயநத / கிீிக்

யசிப்ிெம்

டகாத

*றானிந்த/யித்து றர்ந்த றததி:

அலுயகம்

றயடான்று (தனவுடசய்து ன்டயன்று குிப்ிெவும்)_____________

*கதெசினாக றாய்யாய்ப்ட்ெ/யித்து ிகழ்ந்த றாது நற்றும்/அல்து கெந்த 3 ஆண்டுகில், ஆபெள் காப்பீடு டற்யபைக்குச் சிகிச்தச அித்த
நபைத்துயர்கின் யியபங்கத தனவுடசய்து கூவும்:
டதாெர்பு யியபங்கள்

பதல் பத ஆறாசதனின் றததி

டுத்துக்டகாண்ெ சிகிச்தச

இந்துறா ஆபெள் காப்பீடு டற்யர் றயறு ஆபெள் காப்பீட்டு ிறுயங்கில் காப்பீடு டற்ிபைந்தால், தனவுடசய்து அயற்ின் யியபங்கதக்
குிப்ிெவும்*:
ிறுயத்தின் டனர்

ாலிசி ண்

ாலிசி டதாதக

ாலிசி யமங்கப்ட்ெ றததி

உாிதநக்றகாபல் ித
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நபைத்துயர் / நபைத்துயநதனின் டனர்

டெத் கிடய்ம் ஃாபம் (ஃாபம்- A)
C: ீங்கள் ின்யபைம் றதனும் திட்ெங்கின் கீழ் ன்கள் றகாபையபாக இபைந்தால் நட்டுறந இந்தப் குதிதனப் பூர்த்திடசய்ன றயண்டும்: (யிபைப்த்ததத்
றதர்வு டசய்யதாறறன, உாிதநக் றகாபல் ற்கப்ட்ெதாக உறுதிடசய்னப்ொது.)
1) றநக்ஸ் தஃப் றகபண்டீட் இன்கம் ிான்:

பழுடநாத்தப் ன்

யமக்கநா நாத யபைநாம்

2) றநக்ஸ் தஃப் றகபண்டீட் நன்த்லி இன்கம் ிான்:

பழுடநாத்தப் ன்

யமக்கநா நாத யபைநாம்

3) றநக்ஸ் தஃப் சூப்ர் டெர்ம் ிான்:

உெடினாக 100%
டதாதக டசலுத்தப்டும்

உெடினாக 50% டதாதகபெம், ிகு நாத
யபைநாநாக 50% டதாதகபெம் டசலுத்தப்டும்

புதின ஆண்டுத் திட்ெம்

புதின டன்ரன் திட்ெம்

பழுடநாத்தப் ன்

யமக்கநா நாத யபைநாம்

4) றநக்ஸ் தஃப் ஃார்யர் னங் டன்ரன் ிான்:
பழுடநாத்தப் ன்
5) றநக்ஸ் தஃப் ஃிபேச்சர் ீினஸ் ுறகரன்
ிான்:

D: குிப்புகள் – ீங்கள் கூ யிபைம்பும் றதனும் கூடுதல் தகயல்கள்:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
யட்ொப டநாமிப் ிபகெம் (உாிதநக்றகாபையர் யட்ொப டநாமினில் தகடனாப்நிட்டு இபைந்தால் அல்து டபையிபல் றபதகதன தித்திபைந்தால்):
உாிதநக்றகாபையபைக்கு இந்தப் டியத்தின் உள்ெக்கம் யட்ொப டநாமினில் யிக்கப்ட்ெது ன்றும், அயர் அதத பழுதநனாகப் புாிந்துடகாண்ெ ிகு
தது தகடனாப்த்தத / டபையிபல் றபதகதன இங்ஙம் தித்தார் ன்றும் சாட்சினார் / ிபகெம் டசய்யர் சான்ிப்தற்கா ிபகெம்.
ன்ஈஃப்டி ிபகெம்: ணத்தத றபடினாக / க்ட்பாிக் ாீதினாக றநற குிப்ிட்ெ து யங்கிக் கணக்குக்குச் டசலுத்த ான் காப்பீட்ொபைக்கு
அதிகாபநிக்கிறன். அதபகுதனா/தயா தகயல் அித்த காபணங்கால், றதனும் உாின காபணங்கத அித்து/அிக்காநல் உங்கள் யங்கிக்
கணக்கில் ணம் டசலுத்தப்ொததற்றகா, அல்து ாியர்த்தத தாநதநாயதற்றகா அல்து தெடாநற இபைப்தற்றகா றநக்ஸ் தஃப் இன்சூபன்ஸ்
கம்ி லிநிெட் டாறுப்பு ற்காது. றநலும், றபடினாகப் ணம்டசலுத்த படினாயிட்ொல், டிநான்ட் டிபாஃப்ட்/றனில் அட் ார் காறசாத உட்ெ
றதனும் நாற்றுப் ணம்டசலுத்தல் பததனப் ிபறனாகிக்கும் உாிதந றநக்ஸ் தஃப் இன்சூபன்ஸ் கம்ி லிநிெட் ிறுயத்துக்கு உள்து. பற்ிலும்,
உாிதநக் றகாபையபால் யமங்கப்டும் உாிதநக் றகாபையர் கணக்கு ண் சார்ந்த தகயல் அடிப்தெனிறறன ணநாற்ம் டசய்னப்டும், இதற்காக
உாிதநக் றகாபையாின் டனர் யியபங்கள் னன்டுத்தப்ொது.

____________________________________________________
உாிதநக் றகாபையாின் தகடனாப்ம் / இெது டபையிபல் றபதக

____________________________________________________
சாட்சினார் /ிபகெம் டசய்யாின் தகடனாப்ம்

உாிதநக் றகாபையாின் டனர்________________________________

டனர் & பகயாி

இெம்:

இெம்: __________________________________________________________

றததி:

றததி:

ஆயணங்களுென் றசர்த்து உாிதநக்றகாபல் டியத்தத சநர்ப்ிப்தாறறன டாறுப்புறுதி ற்கப்ட்ெது உறுதினாயதில்த.

•

சநர்ப்ிக்கப்ட்ெ ஆயணங்கத நதிப்ிடுயதன் றாில், றநக்ஸ் தஃப் கூடுதல் ஆயணங்கதக் றகட்தற்கு உாிதந டகாண்டுள்து.

•

அிந்றத டாய் அல்து தயா தகயல் அெங்கின ஏர் உாிதநக்றகாபத சநர்ப்ிக்கின், அல்து ிறுயத்ததறனா றயறு தபறனா நாற்றும்
அல்து திதசதிபைப்பும் ண்ணத்துென் தகயத நதக்கின் வ்டயாபை பைம், டாபைந்துகி சட்ெத்தின் (சட்ெங்கின்) கீழ் டாபைந்துயதற்றகற்
டகாடுங்குற்ம் டசய்தயபாகக் கபைதப்ொம் அல்து ி குற்யினல் நற்றும்/அல்து குடினினல் தண்ெதகளுக்கு ஆாக்கப்ொம். ிறுயம்
இத்தகு ர் நீது உாின ெயடிக்தக டுக்க உாிதந டகாண்டுள்து.

நின்ஞ்சல்

உதயி தநனம்

றநக்ஸ் தஃப் இன்சூபன்ஸ்
கம்ி லிநிெட்

claims.support
@maxlifeinsurance.com

1800 200 5577
காத 9 - இபவு 9 நணி
| திங்கள் – சி

ிாட் ண் 90 , டசக்ெர் 18,
உத்றனாக் யிஹார்
குர்காவ், 122015, ஹாினாா
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டாறுப்பு யிகல்
•

டெத் கிடய்ம் ஃாபம் (ஃாபம்- A)
அதிகாபநிப்பு (உாிதநக் றகாபையறப தகடனாப்நிெ றயண்டும்)
உங்கள் உாிதநக்றகாபத டசனல்டுத்துயதற்கு, டயவ்றயறு ஆதணனங்கிெநிபைந்து கூடுதல் ஆயணங்கள் றததயப்ொம். ீங்கள் இந்த
அதிகாபநிப்ில் தகடனாப்நிடுயதன் பம், உங்கள் சார்ில் ஆயணங்கதப் டறும் உாிதநதன றநக்ஸ் தஃப் இன்சூபன்ஸ் கம்ி லிநிெட்
நற்றும்/அல்து அதன் ிபதிிதிகளுக்கு அிக்கிீர்கள்.
அனுப்புர்,

றநக்ஸ் தஃப் ாலிசி ண்(கள்):

திபை/டசல்யி/திபைநதி____________________________________________________________________________________ (ஆபெள் காப்பீடு டற்யாின் டனர்)
அயர்கின்______________________________________ (உவு) ஆகின திபை/டசல்யி/திபைநதி_______________________________________________ ன்
ான், உாிதநக் றகாபதச் டசனல்டுத்த அயசினநா ணி / நபைத்துய / அபசு / தினார் நபைத்துயநதப் திறயடுகள் / ி திறயடுகள் / தகயல்கத
றநக்ஸ் தஃப் இன்சூபன்ஸ் கம்ி லிநிெட் நற்றும்/அல்து அதன் ிபதிிதிகள் டற்றுக்டகாள்ாம் ன்று இப்டிக்கு ன் எப்புதத யமங்குகிறன் .
தங்கள் உண்தநபெள்,
_____________________________________________________________
உாிதநக் றகாபையாின் தகடனாப்ம் / இெது டபையிபல் றபதக

_____________________________________________________________________
சாட்சினார் /ிபகெம் டசய்யாின் தகடனாப்ம்

உாிதநக் றகாபையாின் டனர்___________________________________

டனர் & பகயாி ____________________________________________________

இெம்:________________________________________________________

இெம்: ____________________________________________________________

றததி:

றததி:

கித அலுயகத்தின் னன்ாட்டுக்கு நட்டும்
றததி:

நதினம் 3.00 நணிக்கு பன்

நதினம் 3.00 நணிக்குப் ின்

ிஏ ஆப்ஸ் ிாிவு ஊமினாின் டனர் & தகறசி ண்:_________________________________________________________________

டதாெர்பு யியபங்கள்______________________

முத்திரை

தகடனாப்ம்: ________________________
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