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భయణ క్లె భమ్ తౄయం (తౄయం-A) 

మీకు కయౌగిన ఆకస్ి క కష్ా నిక ిమా సంణానునిన ణెయౌయచేసఽు నానము. ఇది మీకు ఎంణో కిిషాబ ైన సమయమని మాకు ణెలుసఽ ఇంక మీకు అవసరబ ైన ఈ సమయంలో మీకు ఉత్ు మబ ైన సహాయానిన 
అందించడం మా బాధ్యత్. మీ కలిభమ్ నఽ త్వరగ మమయిు సఽలభంగ ప లై్ చేయుటకుగనఽ ఈ డెత్ కలిభమ్ అి కైషన్ నూరం రూను ందించబడ ంది. దయచేస్ ఈ పణాానిన పూమిుచేస్, సంత్కం చేస్ త్గిన 
పణాాలణో నుటుగ తిమగిి ఇవవండ  మమియు మీ కలిభమ్ త్వరగ పమిషకమించడంలో మాకు సహాయపడుటకు కిరంది సాచనలనఽ అనఽసమించండ . 
భుఖ్యబ ైన సభాచాయం 

• అనేక నులస్ల కిరంద కలిభమ్ ల కొరకు వమిుంచే అనిన నులస్ నంబరినఽ ఇచ్చి& కై నూరంనఽ పూమిు చేయడం దావమ నమోదఽ చేయవచఽి. 
• సంఘటన జమిగిన ణేదీన నులస్ అమలులో ఉండుట మమయిు నులస్ యొకక అనిన షరత్ులు మమియు నిబంధ్నలకు లోబడ  కలిభమ్ చెయిౌంచబడుత్ుంది. 
• కమి కంటే ఎకుకవ మంది కలిభమ్ దారులు ఉంటే, పతాి కలిభమ్ దారుని కొరకు పణేాయక 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) ఫలె క్స డెవలప బ ంట్ ఆపసర్ (4) 

జాతీమ ఫలయంక్స యొకక ఫలయంక్స బేనేజర్, యఫబర్ సట ంుతో (5) బేనేజర్ సా భక్్ తకుకవ క్కుండా భాయక్స్ ల ైఫ్ కంెతూ యొకక అధిక్మి (6) గలజిటెడ్ అధిక్మ ి(7) రబుతవ తృఠశల యొకక 
రధానోతృధాయముడు/ రతు్తృల్స (8) బేజిసేట ేట్. 

• దయచేస్ పకాటనలనఽ జాగరత్ు గ చదివి, మీరు సధారణంగ చెకుకల ై సంత్కం చేసే్ పదధ తిలో సంత్కం చేయండ . మీరు భవిషయత్ుు లో చేసే్ అభయరధనల కొరకు మీ సంత్కం పమిశీయౌంచబడుత్ుంది.  
మీ తౄయంనఽ ఎలా ూమిిచేమాయౌ 

ఈ కలిభమ్ నూరంలోని అనిన పలుు లనఽ కలిభబ ంట్  దద  అక్షమలణో పూమిుచేయాయౌ.  
సెక్షన్ A – ఈ స్ క్షన్ కలిభబ ంట్ గుమించ్చ సమాచామనిన అడుగుత్ుంది: 

• దయచేస్ మీ పసాఽు త్ చ్చరునామా మమయిు ముబ లై్ న ంబర్ ఇచాిరని నిమధ మించఽక ండ , కలిభమ్ కు సంబంధించ్చన సమాచారం ముణాు నిన బేము ఈ చ్చరునామా మమియు ముబ ైల్ న ంబర్ ణోనే 
చేసు ము, మీకు ఈ బ భల్ ఐడ  ఉంటే, దయచేస్ దానిని ఇవవండ ; 

• దయచేస్ బాయంకు ఖాణా యొకక పూమిు వివమలనఽ ఇవవండ ; మమయిు 
• మీ నులస్ యొకక షరత్ులు మమయిు నిబంధ్నల పకారం కలిభమ్ చెయిౌంపుకు లోబడ  మీ కలిభమ్ ముణాు నిన నేరుగ మీ ఖాణాకు బదియ్ చేయుటకు గనఽ దయచేస్ బాయంకు ధ్ికరకమించ్చన క 

ఎన్ఇఎఫ టి నూరం లేదా రదఽద  చేస్న చెకుక/బాయంక్ నుస్ పుసు కం యొకక కని జత్చేయండ .   
సెక్షన్ B – ఈ స్ క్షన్ బీమా చేయబడ న వయకిు యొకక సమాచామనిన అడుగుత్ుంది: 

• దయచేస్ బీమా చేయబడ న వయకిు  యొకక మరణానికి కరణం, ణేదీ మమియు సమయానిన ణెయౌయచేయండ ; 
• చ్చవమి సమి జబుుపడ నపుడు/పమాాదం జమగిినపుడు మమియు గత్ (3) సంవత్సమలలో బీమా చేయబడ న వయకిుక ిచ్చకిత్స చేస్న అందరు డాకారి మమియు ఆసఽపత్ుాల ేరుి , చ్చరునామాలు 

మమియు నోూ న్ న ంబరినఽ దయచేస్ ఇవవండ  అవసరబ ైణే, దయచేస్ అదనపు కగిణాలనఽ జత్చేయండ ; మమియు 
• మాయక్స ల ైఫ ఇనాసమలన్స కం నీ కక ఇత్ర బీమా సంసథ లణో బీమా చేయబడ న వయకిుకి ఉనన అనిన జీవిత్ బీమా నులస్ల వివమలనఽ దయచేస్ ఇవవండ .  
సెక్షన్ C – ఈ నూరంలో ఇవవబడ న పకార రం నుి ని కిరంద విభినన మరణ పయాోజన ఎంకలు ఇవవబడ నపుడు మాత్బేా ఈ స్ క్షన్ పూమిు చేయాయౌ. 
సెక్షన్ D –ఈ కలిభమ్ నూరంలో ఇవవబడని ఏదైెనా అదనపు సమాచామనిన మీరు ఇవవలనఽకుంటే ఈ స్ క్షన్ ఉపయోగించవచఽి. 
ఈ క్లె భమ్ తౄయంతో తృటుగ మీయు క్్రంద ఇవవఫడిన తార లనఽ సభమిపంచవలస ఉంటుంది (మీయు సభమిపంచిన తార లనఽ సాచించడాతుక్్ దమచేస తగిన ెటటట కలనఽ టటక్స చేమండి) – [*తో గుమిించఫడినవి 
తపతుసమి తార లు] 
1) *సా తుక అధిక్యులచే జామీచేమఫడిన మిజినల్స/ ధివీకమించఫడిన డెత్ సమిట పక్లట్ యొకక క్  
2) *మిజినల్స తృలస తరభు(లు) 
3) *మీ గుమిింు తుమా యణ క్ొయకు ధివీకమించఫడిన క్ (క్్రంది వటటలో ఏదైెనా కటట-మీ ుటటట న తేదీతు ూమిిగ సాచించేది)  

 ఎఎన్ కర్ు  ఒటరు గుమిుంపు కర్ు 
    

 చెలుి బాటులో ఉనన నుస్ నోు రా్  చెలుి బాటులో ఉనన డైెవైింగ్ ల ైస్ న్స 
    

 ఆధార్ కర్ు  ఇత్రములు (దయచేస్ నిమధ మించండ )    
4) *ఫలయంకు వివమలు (క్్రంది వటటలో ఏదైెనా కటట) 

 కలిభబ ంట్ యొకక ముదితా్ ేరు మమియు ఖాణా వివమలు కయౌగిన రదఽద చేస్న చెకుక 
  

 బాయంకు నుస్ పుసు కం యొకక ధ్ికరకమించబడ న క 
  

 బాయంకుచే ధ్ికరకమించబడ న ఎన్ఇఎఫ టి పత్ంా 

ఆతమహతయ /రభాద సందమాలలో అదను తార లు - (ఎఫ్ఐఆర్ భమిము తోృ స్టట  భాయట మ్ తువేదిక తపతుసమ)ి  

 *ఎఫఐఆర్  పంచనామా 
    

 *నోు సా్ మారామ్ నివేదిక  వము పతాిక కటింగ్ (ఏదైెనా ఉంటే) 
    

 విచారణ నివేదిక  నోు య్స్ విచారణ యొకక త్ుది నివేదిక 

వ ైదయయబ ైన క్యణం అభనుపడు క్్రంది తార లు అవసయం  (ఆసఽతిరలో చేమినుపడు /ఆసఽతిరలో చేయనుపడు)  
 డెత్ సమిాపకలట్ యొకక వ ైదయపరబ ైన కరణం 
  

 హాజమలైన వ ైదఽయని యొకక పకాటన (చ్చవరగ హాజమలైన డాకారు నూరం “స్” ని పూమిుచేయాయౌ)  
  

 వ ైదయపరబ ైన అనిన మకిరుు లు (నిమధ రణ, చ్చకతి్స మమయిు డ శ్ిమిి/మరణ సంగరహం) – వమిుంచ్చనటిభణే. 
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భయణ క్లె భమ్ తౄయం (తౄయం-A) 

మాయక్స ల ైఫ నులస్ సంఖయ (లు) 

కలిభమ్ దీని దావమ సమమించబడ ంది: మాయక్స ల ైఫ ఏజలంట్  మాయక్స ల ైఫ ఆపస్  బాాంచ్ ఆపస్  ఇత్రములు 

రకటన:కలిభబ ంట్ అభన నేనఽ/ బేము కిరంద ఇవవబడ న సమాధానాలు మమియు పకాటనలు అనిన విధాలుగనఽ  వసు వబ ైనవి ఇందఽమూలంగ రూఢ గ పకాటిసఽు నానము మమియు ఈ పత్మాు లేదా 
ఏదైెనా ఇత్ర పణాానిన లేదా దానిక ి ఏదైెనా అనఽబంధ్ పణాానిన కం నీ స్వకమించఽట వివదాసద జీవిత్ం  ై ఏదైెనా బీమా అమలు లేదా ఏదైెనా హకుకలు లేదా రక్షణనఽ క లోవడం కదని కూడా 
అంగీకమించడబ ైనది. 

సెక్షన్ A: దమచేస మీ గుమించి భాక చెపండి (క్లె భబ ంట్) - [*తో గుమిించఫడినవి తపతుసమి పలుు లు] 

*ేరు:  *పుటాిన ణేదీ: *యౌంగం         పు           స్ు  ై

*మరణ ంచ్చన బీమా చేయబడ న వయకిుణో సంబంధ్ం:          దాంపత్య ఫాగసవమి          లిలు          త్యిౌదండుాలు         ఇత్రములు          దయచేస్ నిమధ మించండ      

*ఉత్ు ర పతా్ుయత్ు మల కొరకు పసాఽు త్ చ్చరునామా:    

  మషారం:  న్ క డ్: 

*సంపదిాంచఽ న ంబర్:  ఈ బ భల్ ఐడ :    

ఎఎన్ న ంబర్: ఆధార్ న ంబర్: 

*బాయంకు ఖాణా న ంబర్ *బాయంకు బాాంచ్చ ేరు & చ్చరునామా    

  ఎమ్ఐస్ఆర్ క డ్: *ఐఎఫఎస్ స్ క డ్: 

సెక్షన్ B : భయణ ంచిన బీభా చేమఫడిన వయకి్్ గుమించి దమచేస భాకు చెపండి- [*తో గుమిించినవి తపతుసమి పలుు లు] 

*ేరు:       * మరణ ంచ్చనపుడు వయసఽస:               సంవత్సమలు 

*చ్చవమి వితిు :  చ్చవమి యజమాని వివమలు(వమిుసే్ు )   

*మరణ ంచ్చన ణేదీ: *మరణ ంచ్చన సమయం 

*మరణం యొకక కరణం: వ ైదయపరబ ైనది  పమాాదం  ఆత్ిహత్య  హత్య 

*జబుు/పమాాదం యొకక సవఫావం  *మోగనిమధ రణ/పమాాదం యొకక ణేదీ: 

*మరణం యొకక పదేాశం: ఆసఽపతాి / వ ైదయశ్ల ఇలుి  కమయలయం ఇత్రములు (దయచేస్ నిమధ మించండ )    

*బీమా చేయబడ న వయకిుకి అత్ని/ఆబ  చ్చవమి జబుు/పమాాద సమయంలో మమియు/లేదా చ్చవమ ి3 సంవత్సమలలో చ్చకిత్స చేస్న డాకారి వివమలనఽ దయచేస్ మాకు చెపండ : 
 

డాకటయు/ఆసఽతిర యొకక ేయు  సంరదించఽ వివమలు మొదటటసమి సంరదించిన ణేదీ తీసఽకునన చిక్్త్ 

    

    

    

భయణ ంచిన వయకి్్ యొకక జీవితం ఇతయ బీభా కంెతూలతో బీభా చేమఫడితే, దమచేస వివమలనఽ అందించండి*: 

కంెతూ యొకక ేయు తృలస న ంఫర్ తృలస మొతిం  తృలస జామీ తేదీ క్లె భమ్ సా తి 

     

     

     

 

 

         
 

         
 

         
 

        

 

      
 

          
 

          
 

            
 

            
 

         
 

           
 

        

 

    

 

        

 



 

 

 
4 ేజీలలో 3  వది 
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భయణ క్లె భమ్ తౄయం (తౄయం- A) 

C: ఈ క్్రంది వటటలో ఏ తృె నె క్్రందన నైా మీయు రయోజనాలనఽ క్లె భమ్ చేసఽి ంటే మీయు ఈ సెక్షన్ ూమిిచేమాయౌ: (వికలాపతున ఎంక చేసఽక్ోవడం అనేది క్లె భమ్ ఆమోదాతున తుమా మించదఽ.) 
 

1) భాయక్స్ ల ైఫ్ గయయంటీడ్ ఇన్ కమ్ తృె న్: ఏక ముత్ు ం పయాోజనం న లవమీ కరమబదధ బ ైన ఆదాయం 

2)భాయక్స్ ల ైఫ్ గయయంటీడ్ భంతెీ ఇన్ కమ్ తృె నన: ఏక ముత్ు ం పయాోజనం న లవమీ కరమబదధ బ ైన ఆదాయం 

3) భాయక్స్ ల ైఫ్ సార్ టర్మ  తృె న్న: మధ్యంత్రం100 % ఆదాయం మధ్యంత్రం 50 % మమియు 50 % న లవమ ీఆదాయం  

4) భాయక్స్ ల ైఫ్  పమలవర్ మంగ్ నుి న్ 
  

ఏక ముత్ు ం పయాోజనం నాత్న యానఽయభటీ నుి న్ నాత్న  నషన్ నుి న్ 

5) భాయక్స్ ల ైఫ్ పూయచర్ జీతుమస్ట ఎడుయకే్షన్ తృె న్: ఏక ముత్ు ం పయాోజనం న లవమీ కరమబదధ బ ైన ఆదాయం 

D: నోట్్ – మీయు ఇవవలతు క్ోయుకుంటునన ఏదైెనా అదను సభాచాయం: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

భాతిఫలషలో రకటన (క్లె భబ ంట్ భాతిఫలషలో సంతకం చేసనుపడు లేక వేయౌభుదర వేసనుపడు) :పత్ంాలోని విషయాలు కలిభబ ంట్ కు అత్ని/ఆబ  మాత్ిఫాషలో వివమించబడాు యని మమయిు 
వటిని పూమిుగ అరధం చేసఽకునన త్రువత్ అత్నఽ/ఆబ  త్న సంత్కం/వేయౌముదనాఽ వేసరని సక్ష /పకాటదారుడ  నఽండ  పకాటన. 

ఎన్ ఇఎఫ్ టట రకటన:నేనఽ బీమా దారునిక ినా బాయంకు ఖాణాలోకి నేరుగ/ఎలకాా నిక్ బదియ్ చేయుటకు అధికరం ఇసఽు నాననఽ. ఏదైెనా కరణం/కరణం లేకుండా మీ ఖాణాలోకి కలరడ ట్ కని పక్షంలో  లేదా 
వయవహారంలో ఆలసయం జమగినపుడు లేదా అసంపూరణ/ సమకిని సమాచార కరణాల వలన అసలు వయవహారం జరగనపుడు మాయక్స ల ైఫ ఇనాసమలన్స కం నీ బాధ్యత్ వహ ంచదఽ. అంణేకక, నేరుగ 
కలరడ ట్ చేయడం జరనపుడు డ మాండ్ డాాఫా్ట/సమానబ ైన విలువ గల చెకుక వంటి పణాాయమానయ రూపంలో చెయిౌంపు చేసే్ హకుకనఽ మాయక్స ల ైఫ ఇనఽసమలన్స కం నీ నిలుపుకుంటుంది. కలిభబ ంట్ 
ఇచ్చిన కలిభబ ంట్ ఖాణా న ంబర్ సమాచారం ై ఆధారపడ  మాత్బేా కలరడ ట్ చేయబడుత్ుంది మమయిు కలిభబ ంట్ ేరు వివమలు దాని కొరకు ఉపయోగించబడవు. 

 

 

__________________________________________________________ _________________________________________________________________ 

కలిభబ ంట్ యొకక సంత్కం/ ఎడమ బొ టన వేయాౌ ముద ాసక్ష  /పకాటనదారుని సంత్కం 

కలిభబ ంట్ యొకక ేరు   ేరు &చ్చరునామా    

పదేాశం:      

ణేదీ:  పదేాశం:     

 ణేదీ: 

 

మితాయగం 
• కలిభమ్ నూరంనఽ పత్మాులణో నుటుగ సమమించఽట బాధ్యత్ యొకక ఆమోదానిక ిహామీ ఇవవదఽ. 
• సమమించ్చన పణాాల యొకక మదింపు త్రువత్, అదనపు పణాాల కొరకు లుపునిచేి హకుక మాయక్స ల ైఫ ఇనాసమలన్స కం నీక ిఉంది. 
• దో షపూమిత్బ ైన లేదా త్పుదో వ పటాించే సమాచారం కయౌగిన కలిభమ్ నఽ ప ైల్ చేసే్ ఏ వయకిు అభనా, లేదా కం నీని మోసం చేసే్ లేదా త్పుదో వ పటాించే సమాచామనిన దాచే ఏ వయకిు అభనా లేదా 

ఎవమలైనా వమిుంచే చటాము(ల) పకారం మజదండనకు లేదా ఇత్ర కిరమినల్ మమియు లేదా స్విల్ జమిమనాలకు లోబడణాడు. ేమకకనబడ న వయకిుక ివయతిమకైంగ త్గిన చరయనఽ చేపటాే హకుకనఽ సంసథ 
నిలుపుకుంటుంది.  

 
 

 
 

 

ఈబ భల్  

 

హలె్ ల ైన్  

 

మాయక్స ల ైఫ ఇనాసమలన్స కం నీ యౌమిటెడ్. 

claims.support 
@maxlifeinsurance.com 

1800 200 5577  

9 AM - 9 PM | సో మ – శని 
నుి ట్ న ం. 90A, స్ కార్ 18,  

గుర్ గవ్, 122015, హమయనా 
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భయణ క్లె భమ్ తౄయం (తౄయం-A) 

ధివీకయణ(క్లె భబ ంట్ సంతకం చేమాయౌ) 

మీ కలిభమ్ పకాిరయ జరుపుటకు, వివిధ్ అధికరుల నఽండ  అదనపు పణాాలు అవసరం కవచఽి. ఈ ధ్ికరకరణ ై సంత్కం చేయడం దావమ, మీరు మాయక్స ల ైఫ ఇనఽసమలన్స కం నీ యౌమిటెడ్ మమయిు/ 
లేదా దాని పతాినిధ్ఽలకు మీ త్రఫున అవసరబ ైన పణాాలనఽ ను ందే హకుకనఽ అనఽమతిసఽు నానరు.. 

టు, 

 

 

 

మాయక్స ల ైఫ నులస్ న ంబర్(లు): 

 

శీర./కుమామ.ి  (ేరు) అనఽ ేరు గల నేనఽ,  (బీమా 

చేయబడ న వయకిు యొకక).   (బంధ్ఽత్వం) ఇందఽమూలంగ మాయక్స ల ైఫ ఇనాసమలన్స కం నీ యౌమిటెడ్ క ిమమియు/లేదా 

దాని పతాినిధ్ఽలకు కలిభమ్ పకాిరయ చేయుటకు అవసరబ ైన ఉదో యగ /వ ైదయపరబ ైన /పభాుత్వ / ైవేైట్ ఆసఽపత్ుాల మికరుు లు /ఇత్ర మికరుు లు / ఇత్ర సమాచామనిన ను ందఽటకు అనఽమతిసఽు నాననఽ. 

మీ విశ్వస నుత్ుాడు, 

___________________________________________________ ___________________________________________________ 

కలిభబ ంట్ సంత్కం /ఎడమ బొ టనవేయాౌ ముద ా సక్ష  /పకాటనదారుని సంత్కం 

కలిభబ ంట్ యొకక ేరు   ేరు & చ్చరునామా    

పదేాశం:    

ణేదీ:  పదేాశం :    

ణేదీ: 

 
 

ఫలర ంచ్ ఉయోగం క్ొయకు భాతరబే 

ణేదీ:     3.00 pmకు ముందఽ    3.00 pm త్రువత్ 

GO Ops వయకిు యొకక ేరు & ముబ లై్ న ం. :    

 __________________________________________________________________________________________________________  

సంపదిాంచఽ వివమలు  సంత్కం:    

 ముద్ర 

          
 

         
 

         
 

        

 

        

 

        

 


