భయణ క్లెభమ్ తౄయం (తౄయం-A)
మీకు కయౌగిన ఆకస్ిక కష్ానికి మా సంణానునిన ణెయౌయచేసు ఽనానము. ఇది మీకు ఎంణో కిిషాబైన సమయమని మాకు ణెలుసఽ ఇంక మీకు అవసరబైన ఈ సమయంలో మీకు ఉత్ు మబైన సహాయానిన
అందించడం మా బాధ్యత్. మీ కలిభమ్నఽ త్వరగ మమియు సఽలభంగ పల్
ై చేయుటకుగనఽ ఈ డెత్ కలిభమ్ అి కైషన్ నూరం రూను ందించబడంది. దయచేస్ ఈ పణాానిన పూమిుచస్
ే , సంత్కం చేస్ త్గిన
పణాాలణో నుటుగ తిమిగి ఇవవండ మమియు మీ కలిభమ్ త్వరగ పమిషకమించడంలో మాకు సహాయపడుటకు కిరంది సాచనలనఽ అనఽసమించండ.
భుఖ్యబైన సభాచాయం
•

అనేక నులస఼్ల కిరంద కలిభమ్ల కొరకు వమిుంచే అనిన నులస఼్ నంబరి నఽ ఇచ్చి& కై నూరంనఽ పూమిు చేయడం దావమ నమోదఽ చేయవచఽి.

•

సంఘటన జమిగిన ణేదీన నులస఼్ అమలులో ఉండుట మమియు నులస఼్ యొకక అనిన షరత్ులు మమియు నిబంధ్నలకు లోబడ కలిభమ్ చెయౌించబడుత్ుంది.

•

కమి కంటే ఎకుకవ మంది కలిభమ్ దారులు ఉంటే, పాతి కలిభమ్ దారుని కొరకు పాణేయక నూరంనఽ పూమిు చేయవలస్ ఉంటుంది.

ఈ తౄయంకు క్్రంద వమిలో ఎవమలైనా సక్షులుగ ఉండుట అవసయం. (1) భాయక్స్ ల ైఫ్ ఏజలంట్ (2) భాయక్స్ ల ైఫ్ యొకక సేల్స్ బేనేజర్/ఎడిఎమ్/క్మయలమ అధితి (3) ఫలెక్స డెవలపబంట్ ఆప఼సర్ (4)
జాతీమ ఫలయంక్స యొకక ఫలయంక్స బేనేజర్, యఫబర్ సటంుతో (5) బేనేజర్ సాభక్్ తకుకవ క్కుండా భాయక్స్ ల ైఫ్ కంెతూ యొకక అధిక్మి (6) గలజిటెడ్ అధిక్మి (7) రబుతవ తృఠశల యొకక
రధానోతృధాయముడు/ రతు్తృల్స (8) బేజిసేటేట్.
•

దయచేస్ పాకటనలనఽ జాగరత్ుగ చదివి, మీరు సధారణంగ చెకుకలై సంత్కం చేస్ే పదధ తిలో సంత్కం చేయండ. మీరు భవిషయత్ు
ు లో చేస్ే అభయరధ నల కొరకు మీ సంత్కం పమిశీయౌంచబడుత్ుంది.

మీ తౄయంనఽ ఎలా ూమిిచేమాయౌ
ఈ కలిభమ్ నూరంలోని అనిన ప఼లు ులనఽ కలిభబంట్ దద అక్షమలణో పూమిుచేయాయౌ.
సెక్షన్ A – ఈ స్క్షన్ కలిభబంట్ గుమించ్చ సమాచామనిన అడుగుత్ుంది:
•

దయచేస్ మీ పాసు ఽత్ చ్చరునామా మమియు ముబల్
ై నంబర్ ఇచాిరని నిమధమించఽక ండ, కలిభమ్కు సంబంధించ్చన సమాచారం ముణాునిన బేము ఈ చ్చరునామా మమియు ముబైల్ నంబర్ణోనే
చేసు ము, మీకు ఈ బభల్ ఐడ ఉంటే, దయచేస్ దానిని ఇవవండ;

•

దయచేస్ బాయంకు ఖాణా యొకక పూమిు వివమలనఽ ఇవవండ; మమియు

•

మీ నులస఼్ యొకక షరత్ులు మమియు నిబంధ్నల పాకరం కలిభమ్ చెయౌింపుకు లోబడ మీ కలిభమ్ ముణాునిన నేరుగ మీ ఖాణాకు బదియ్ చేయుటకు గనఽ దయచేస్ బాయంకు ధ్ికరకమించ్చన క
ఎన్ఇఎఫటి నూరం లేదా రదఽద చేస్న చెకుక/బాయంక్ నుస్ పుసు కం యొకక క఼ని జత్చేయండ.

సెక్షన్ B – ఈ స్క్షన్ బీమా చేయబడన వయకిు యొకక సమాచామనిన అడుగుత్ుంది:
•

దయచేస్ బీమా చేయబడన వయకిు యొకక మరణానికి కరణం, ణేదీ మమియు సమయానిన ణెయౌయచేయండ;

•

చ్చవమి సమి జబుుపడనపుడు/పామాదం జమిగినపుడు మమియు గత్ (3) సంవత్సమలలో బీమా చేయబడన వయకిుకి చ్చకిత్స చేస్న అందరు డాకా రి మమియు ఆసఽపత్ుాల ేరి ు, చ్చరునామాలు
మమియు నూో న్ నంబరి నఽ దయచేస్ ఇవవండ అవసరబైణే, దయచేస్ అదనపు కగిణాలనఽ జత్చేయండ; మమియు

•

మాయక్స ల ైఫ ఇనాసమలన్స కంనీ కక ఇత్ర బీమా సంసథ లణో బీమా చేయబడన వయకిుకి ఉనన అనిన జీవిత్ బీమా నులస఼్ల వివమలనఽ దయచేస్ ఇవవండ.

సెక్షన్ C – ఈ నూరంలో ఇవవబడన పాకరరం నుిని కిరంద విభినన మరణ పాయోజన ఎంకలు ఇవవబడనపుడు మాత్ాబే ఈ స్క్షన్ పూమిు చేయాయౌ.
సెక్షన్ D –ఈ కలిభమ్ నూరంలో ఇవవబడని ఏదెైనా అదనపు సమాచామనిన మీరు ఇవవలనఽకుంటే ఈ స్క్షన్ ఉపయోగించవచఽి.
ఈ క్లెభమ్ తౄయంతో తృటుగ మీయు క్్రంద ఇవవఫడిన తారలనఽ సభమిపంచవలస ఉంటుంది (మీయు సభమిపంచిన తారలనఽ సాచించడాతుక్్ దమచేస తగిన ెటటటకలనఽ టటక్స చేమండి) – [*తో గుమిించఫడినవి
తపతుసమి తారలు]
1)

*సాతుక అధిక్యులచే జామీచేమఫడిన మిజినల్స/ ధివీకమించఫడిన డెత్ సమిటపక్లట్ యొకక క఼్

2)

*మిజినల్స తృలస఼ తరభు(లు)

3)

*మీ గుమిింు తుమాయణ క్ొయకు ధివీకమించఫడిన క఼్ (క్్రంది వటటలో ఏదెన
ై ా కటట-మీ ుటటట న తేదీతు ూమిిగ సాచించేది)

4)

ఎఎన్ కర్ు

ఒటరు గుమిుంపు కర్ు

చెలి ుబాటులో ఉనన నుస్నుో ర్ా

చెలి ుబాటులో ఉనన డెవి
ై ంగ్ ల ైస్న్స

ఆధార్ కర్ు

ఇత్రములు (దయచేస్ నిమధమించండ)

*ఫలయంకు వివమలు (క్్రంది వటటలో ఏదెైనా కటట)
కలిభబంట్ యొకక ముదిత్
ా ేరు మమియు ఖాణా వివమలు కయౌగిన రదఽదచేస్న చెకుక
బాయంకు నుస్ పుసు కం యొకక ధ్ికరకమించబడన క఼

/V /

బాయంకుచే ధ్ికరకమించబడన ఎన్ఇఎఫటి పత్ాం
పంచనామా

*నుో స్ా మారా మ్ నివేదిక

వముపతిాక కటింగ్ (ఏదెైనా ఉంటే)

విచారణ నివేదిక

నుో య్స్ విచారణ యొకక త్ుది నివేదక
ి

V : E/

*ఎఫఐఆర్

/E

ఆతమహతయ /రభాద సందమాలలో అదను తారలు - (ఎఫ్ఐఆర్ భమిము తృో స్టట భాయట మ్ తువేదిక తపతుసమి)

వైదయయబైన క్యణం అభనుపడు క్్రంది తారలు అవసయం (ఆసఽతిరలో చేమినుపడు /ఆసఽతిరలో చేయనుపడు)
డెత్ సమిాపకలట్ యొకక వైదయపరబైన కరణం
హాజమలైన వైదఽయని యొకక పాకటన (చ్చవరగ హాజమలైన డాకారు నూరం “స్” ని పూమిుచయ
ే ాయౌ)
వైదయపరబైన అనిన మికరుులు (నిమధరణ, చ్చకిత్స మమియు డశ్ిమిి/మరణ సంగరహం) – వమిుంచ్చనటి భణే.

4 ేజీలలో 1 వది

భయణ క్లెభమ్ తౄయం (తౄయం-A)
మాయక్స ల ైఫ నులస఼్ సంఖయ (లు)
కలిభమ్ దీని దావమ సమమించబడంది:

మాయక్స ల ైఫ ఏజలంట్

మాయక్స ల ైఫ ఆప఼స్

బాాంచ్ ఆప఼స్

ఇత్రములు

రకటన:కలిభబంట్ అభన నేనఽ/ బేము కిరంద ఇవవబడన సమాధానాలు మమియు పాకటనలు అనిన విధాలుగనఽ వసు వబైనవి ఇందఽమూలంగ రూఢగ పాకటిసు ఽనానము మమియు ఈ పత్ాము లేదా
ఏదెైనా ఇత్ర పణాానిన లేదా దానికి ఏదెైనా అనఽబంధ్ పణాానిన కంనీ స఼్వకమించఽట వివదాసద జీవిత్ంై ఏదెైనా బీమా అమలు లేదా ఏదెైనా హకుకలు లేదా రక్షణనఽ క లోవడం కదని కూడా
అంగీకమించడబైనది.
సెక్షన్ A: దమచేస మీ గుమించి భాక చెపండి (క్లెభబంట్) - [*తో గుమిించఫడినవి తపతుసమి ప఼లు ులు]
*ేరు:

*పుటిాన ణేదీ:

*మరణంచ్చన బీమా చేయబడన వయకిుణో సంబంధ్ం:

దాంపత్య ఫాగసవమి

లిలు

*యౌంగం
త్యౌి దండుాలు

ఇత్రములు

పు

స఼్ు ై

దయచేస్ నిమధమించండ

*ఉత్ు ర పాత్ుయత్ు మల కొరకు పాసు ఽత్ చ్చరునామా:
మషా ంర :
*సంపాదించఽ నంబర్:

న్ క డ్:

ఈ బభల్ ఐడ:

ఎఎన్ నంబర్:

ఆధార్ నంబర్:

*బాయంకు ఖాణా నంబర్

*బాయంకు బాాంచ్చ ేరు & చ్చరునామా
ఎమ్ఐస్ఆర్ క డ్:

*ఐఎఫఎస్స్ క డ్:

సెక్షన్ B : భయణంచిన బీభా చేమఫడిన వయక్్ి గుమించి దమచేస భాకు చెపండి- [*తో గుమిించినవి తపతుసమి ప఼లు ులు]
*ేరు:

* మరణంచ్చనపుడు వయసఽస:

*చ్చవమి వితిు :

చ్చవమి యజమాని వివమలు(వమిుస్ేు)

*మరణంచ్చన ణేదీ:
*మరణం యొకక కరణం:

*మరణంచ్చన సమయం
వైదయపరబైనది

పామాదం

ఆత్ిహత్య

హత్య

*జబుు/పామాదం యొకక సవఫావం
*మరణం యొకక పాదేశం:

సంవత్సమలు

*మోగనిమధరణ/పామాదం యొకక ణేద:ీ
ఆసఽపతిా / వైదయశ్ల

ఇలుి

కమయలయం

ఇత్రములు (దయచేస్ నిమధమించండ)

*బీమా చేయబడన వయకిుకి అత్ని/ఆబ చ్చవమి జబుు/పామాద సమయంలో మమియు/లేదా చ్చవమి 3 సంవత్సమలలో చ్చకిత్స చేస్న డాకా రి వివమలనఽ దయచేస్ మాకు చెపండ:
సంరదించఽ వివమలు

తీసఽకునన చిక్్త్

/V /

మొదటటసమి సంరదించిన ణేదీ

భయణంచిన వయక్్ి యొకక జీవితం ఇతయ బీభా కంెతూలతో బీభా చేమఫడితే, దమచేస వివమలనఽ అందించండి*:
తృలస఼ నంఫర్

తృలస఼ మొతి ం

తృలస఼ జామీ తేదీ

క్లెభమ్ సాతి

V : E/

కంెతూ యొకక ేయు

/E

డాకటయు/ఆసఽతిర యొకక ేయు

4 ేజీలలో 2 వది

భయణ క్లెభమ్ తౄయం (తౄయం- A)
C: ఈ క్్రంది వటటలో ఏ తృెనె క్్రందనన
ై ా మీయు రయోజనాలనఽ క్లెభమ్ చేసి ఽంటే మీయు ఈ సెక్షన్ ూమిిచేమాయౌ: (వికలాపతున ఎంక చేసఽక్ోవడం అనేది క్లెభమ్ ఆమోదాతున తుమామించదఽ.)
1) భాయక్స్ ల ైఫ్ గయయంటీడ్ ఇన్ కమ్ తృెన్:

ఏక ముత్ు ం పాయోజనం

నలవమీ కరమబదధ బైన ఆదాయం

2)భాయక్స్ ల ైఫ్ గయయంటీడ్ భంతీె ఇన్ కమ్ తృెనన:

ఏక ముత్ు ం పాయోజనం

నలవమీ కరమబదధ బైన ఆదాయం

3) భాయక్స్ ల ైఫ్ సార్ టర్మ తృెన్న:

మధ్యంత్రం100 % ఆదాయం

మధ్యంత్రం 50 % మమియు 50 % నలవమీ ఆదాయం

నాత్న యానఽయభటీ నుిన్

నాత్న నష న్ నుిన్

ఏక ముత్ు ం పాయోజనం

నలవమీ కరమబదధ బైన ఆదాయం

4) భాయక్స్ ల ైఫ్ పమలవర్ మంగ్ నుిన్
ఏక ముత్ు ం పాయోజనం
5) భాయక్స్ ల ైఫ్ పూయచర్ జీతుమస్ట ఎడుయక్ేషన్ తృెన్:
D: నోట్్ – మీయు ఇవవలతు క్ోయుకుంటునన ఏదెైనా అదను సభాచాయం:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
భాతిఫలషలో రకటన (క్లెభబంట్ భాతిఫలషలో సంతకం చేసనుపడు లేక వేయౌభుదర వేసనుపడు) :పత్ాంలోని విషయాలు కలిభబంట్కు అత్ని/ఆబ మాత్ిఫాషలో వివమించబడాుయని మమియు
వటిని పూమిుగ అరధ ం చేసఽకునన త్రువత్ అత్నఽ/ఆబ త్న సంత్కం/వేయౌముదానఽ వేసరని సక్ష/పాకటదారుడ నఽండ పాకటన.
ఎన్ఇఎఫ్టట రకటన:నేనఽ బీమా దారునికి నా బాయంకు ఖాణాలోకి నేరుగ/ఎలకానిక్ బదియ్ చేయుటకు అధికరం ఇసఽునాననఽ. ఏదెైనా కరణం/కరణం లేకుండా మీ ఖాణాలోకి కలరడట్ కని పక్షంలో లేదా
వయవహారంలో ఆలసయం జమిగనపుడు లేదా అసంపూరణ / సమికని సమాచార కరణాల వలన అసలు వయవహారం జరగనపుడు మాయక్స ల ైఫ ఇనాసమలన్స కంనీ బాధ్యత్ వహంచదఽ. అంణేకక, నేరుగ
కలరడట్ చేయడం జరనపుడు డమాండ్ డాాఫ్టా /సమానబైన విలువ గల చెకుక వంటి పాణాయమానయ రూపంలో చెయౌింపు చేస్ే హకుకనఽ మాయక్స ల ైఫ ఇనఽసమలన్స కంనీ నిలుపుకుంటుంది. కలిభబంట్
ఇచ్చిన కలిభబంట్ ఖాణా నంబర్ సమాచారంై ఆధారపడ మాత్ాబే కలరడట్ చేయబడుత్ుంది మమియు కలిభబంట్ ేరు వివమలు దాని కొరకు ఉపయోగిం చబడవు.

__________________________________________________________

_________________________________________________________________

కలిభబంట్ యొకక సంత్కం/ ఎడమ బొ టన వేయౌ
ా ముదా సక్ష /పాకటనదారుని సంత్కం
కలిభబంట్ యొకక ేరు

ేరు &చ్చరునామా

పాదేశం:

ణేద:ీ

పాదేశం:
ణేదీ:

మితాయగం
కలిభమ్ నూరంనఽ పత్ాములణో నుటుగ సమమించఽట బాధ్యత్ యొకక ఆమోదానికి హామీ ఇవవదఽ.

•

సమమించ్చన పణాాల యొకక మదింపు త్రువత్, అదనపు పణాాల కొరకు లుపునిచేి హకుక మాయక్స ల ైఫ ఇనాసమలన్స కంనీకి ఉంది.

•

దో షపూమిత్బైన లేదా త్పుదో వ పటిాంచే సమాచారం కయౌగిన కలిభమ్నఽ పైల్ చేస్ే ఏ వయకిు అభనా, లేదా కంనీని మోసం చేస్ే లేదా త్పుదో వ పటిాంచే సమాచామనిన దాచే ఏ వయకిు అభనా లేదా

/E

/V /

•

నిలుపుకుంటుంది.
ఈబభల్

హెల్ల ైన్

మాయక్స ల ైఫ ఇనాసమలన్స కంనీ యౌమిటెడ్.

claims.support
@maxlifeinsurance.com

1800 200 5577
9 AM - 9 PM | సో మ – శని

నుిట్ నం. 90A, స్కా ర్ 18,
గుర్గవ్, 122015, హమయనా

4 ేజీలలో 3 వది

V : E/

ఎవమలైనా వమిుంచే చటా ము(ల) పాకరం మజదండనకు లేదా ఇత్ర కిరమినల్ మమియు లేదా స్విల్ జమిమనాలకు లోబడణాడు. ేమకకనబడన వయకిుకి వయతిమైకంగ త్గిన చరయనఽ చేపటేా హకుకనఽ సంసథ

భయణ క్లెభమ్ తౄయం (తౄయం-A)
ధివీకయణ(క్లెభబంట్ సంతకం చేమాయౌ)
మీ కలిభమ్ పాకరయ
ి
జరుపుటకు, వివిధ్ అధికరుల నఽండ అదనపు పణాాలు అవసరం కవచఽి. ఈ ధ్ికరకరణై సంత్కం చేయడం దావమ, మీరు మాయక్స ల ైఫ ఇనఽసమలన్స కంనీ యౌమిటెడ్ మమియు/
లేదా దాని పాతినిధ్ఽలకు మీ త్రఫున అవసరబైన పణాాలనఽ ను ందే హకుకనఽ అనఽమతిసఽునానరు..
టు,

మాయక్స ల ైఫ నులస఼్ నంబర్(లు):

శీర./కుమామి.

(ేరు) అనఽ ేరు గల నేనఽ,

చేయబడన వయకిు యొకక).

(బీమా

(బంధ్ఽత్వం) ఇందఽమూలంగ మాయక్స ల ైఫ ఇనాసమలన్స కంనీ యౌమిటెడ్కి మమియు/లేదా

దాని పాతినిధ్ఽలకు కలిభమ్ పాకరయ
ి
చేయుటకు అవసరబైన ఉదో యగ /వైదయపరబైన /పాభుత్వ /వ
ై ేట్ ఆసఽపత్ుాల మికరుులు /ఇత్ర మికరుులు / ఇత్ర సమాచామనిన ను ందఽటకు అనఽమతిసఽునాననఽ.

మీ విశ్వస నుత్ుాడు,

___________________________________________________
కలిభబంట్ సంత్కం /ఎడమ బొ టనవేయౌ
ా ముదా

___________________________________________________
సక్ష /పాకటనదారుని సంత్కం

కలిభబంట్ యొకక ేరు

ేరు & చ్చరునామా

పాదేశం:
ణేద:ీ

పాదేశం :
ణేద:ీ
ఫలరంచ్ ఉయోగం క్ొయకు భాతరబే

ణేద:ీ

3.00 pmకు ముందఽ

3.00 pm త్రువత్

ముద్ర

సంపాదించఽ వివమలు

V : E/

/E

__________________________________________________________________________________________________________

/V /

GO Ops వయకిు యొకక ేరు & ముబల్
ై నం. :

సంత్కం:

4 ేజీలలో 4 వది

