ಮ್ಾ್ ಱೈಫ್ ಆನಶೂರನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ,
ಪ್ಾಟ್ ನಂ 90 ಎ, ಶಕಟರ್ 18 ಈದಶಾೋಗ ವಿಹರ

ಸಂಹಣಣ ನಿೋಜನೆ/ವಗಣವಣೆಗಗಿ ತರ

ಗುಡಗವ್ 122 015
ಶುಲ್ಕರಹಿತ– 1800-200-5577
ಆ-ಮೋಲ್: service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

___________________________________________________________ ಅದ ನನು [ಪ್ಲಿಸಿದರರ ಷಸರು /ಪ್ಲಿಸಿದರರ ಄ಧೋಕೃತ ಏಜಂಟ್ ] (“ನಿೋಜಿತರು”) ಇ ಮಶಲ್ಕ
ಜಿೋವ ವಿಮ್ ಪ್ಲಿಸಿ ಸಂಖ್ಯಾ __________________________ (“ಪ್ಲಿಸಿ”) ನಲಿಾನ ನನನ __________________________ ಎಲ್ಾ ಹಕುಕಗಳು, ಆಕ್ವಿಟಿಗಳು, ಅಸಿಿ ಹಗಶ ಱಭಗಳನುನ
ಆದಲಿಾರುವ ಶರತ್ತಿನ ರಕರ (“ನಿೋಜಿತರು/ವಗಣಯಿತರಿಗೆ”) ನಿೋಜಿಸುತ್ಿೋನೆ/ವಗಣಯಿಸುತ್ಿೋನೆ.
ಹಗಶ,
ನಿೋಜಿತರು/ವಗಣಯಿತರ ಹಗಶ ಆಲಿಾ ದಗಿಸಿರುವಂತ್ ನಿೋಜಿತರು/ವಗಣಯಿತರ ಹವಿಣಕರ ವಿವರಗಳನುನ ಳಗೆಶಂಡು ನನು ಇ ತರದಲಿಾನ ಎಲ್ಾ ವಿವರಗಳನುನ ರಿೋಕ್ಷಿಸಿದದೋನೆ ಹಗಶ
ಸರಿಯಗಿ ಹಣಣಗೆಶಳಿಸಿದದೋನೆ ಎಂದು ನನು ದೃಢಡಿಸುತ್ಿೋನೆ ಹಗಶ ಯವಸದೋ ಷಚ್ಚಿನ ಮ್ಹಿತ್ತ ಹಗಶ ದಖಲಿೋಕರಣಗಳನುನ ಷಚ್ಚಿನ ರಿಶೋಲ್ನೆಗಗಿ ಮ್ಾ್ ಱೈಫ್ ಗೆ ದಗಿಸುತ್ಿೋನೆ
(ಕಶೋರಿದಲಿಾ) ಷಚ್ಚಿನದಗಿ,ನಿೋಜಿತರು/ವಗಣಯಿತ ನನು ದೃಢಡಿಸುವಸದೋನೆಂದರ ನನು ಇ ತರದಲಿಾನ ಎಲ್ಾ ವಿವರಗಳನುನ ರಿೋಕ್ಷಿಸಿದದೋನೆ ಹಗಶ ಸರಿಯಗಿ ಹಣಣಗೆಶಳಿಸಿದದೋನೆ.
ನಿೋಜಿತ / ವಗಣಯಿತ ನಿೋಡುವ ತಿದ ೋಖಡಳರು [ಂದನುನ ಗುರುತು ಮ್ಡಿ]:

ಭವಿಷಾದ ಪ್ರೋಮಿಯಂ ಪ್ವತ್ತಸುವವರು [ಂದನುನ ಗುರುತು ಮ್ಡಿ]:
a) ಄ಶೈನರ್

100%

ಆತರ

% (ಭಗಶಃ ನಿೋಜನೆಯ ಸಮಯದಲಿಾ ಄ನಿಯಿಸುತಿದ)

b) ನಿೋಜಿತರು
ನಿೋಜಿಸಲ್ು/ವಗಣಯಿಸಲ್ು ಕರಣ [ಂದನುನ ಗುರುತು ಮ್ಡಿ]:
a) ಪ್ರೋತ್ತ ಹಗಶ ಳತ್ಲ್ಾ

b) ಸಲ್
……………………………………………………………………………………………..…….[ದಯವಿಟುಟ ಹತ್ತಣ ಕರಣವನುನ ತ್ತಳಿಸಿ ]

c) ಆತರ

ನಿೋಜಿತರು/ವಗಣಯಿತರ ಖಸಗಿ ವಿವರಗಳು
ನಿೋಜಿತರ ಭವಚ್ಚತರವನುನ

[ನಿೋಜಿತ/ವಗಣಯಿತರು ಂದು ಕಂಪೆನಿಯಗಿದದಲಿಾ ಄ಧಕೃತ ವಾಕ್ವಿಯ ವಿವರಗಳನುನ ನಿೋಡಬೋಕು]:

ಆಲಿಾ ಲ್ಗತ್ತಿಸಬೋಕು (ಳರ್ಷಣಕ

ಷಸರು:

ಪ್ರೋಮಿಯಂ >10000 ಅಗಿದದರ

ತಂದಯ/ಗಂಡನ ಷಸರು:

ಆದು ಕಡಾಯ)

ವಿಲಸ:

ರಜಾ: _____________________________________________________________ ಪ್ನ್ಸ ಕಶೋಡ್
ದಶರಳಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ:

ಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಾ:

ಆಮೋಲ್ ಐಡಿ: _____________________________________________________________________
ಜನಮ ದಿನಂಕ (ದಿದಿ/ತ್ತತ್ತ/ವವವ):
ಲಿಂಗ:

ಸರುಷ

ಸಿ಼ೋ

ಶಕ್ಷಣ:

಄ಶಕ್ಷಿತ

ರರ್ಷರೋಯತ್:

ಭರತ್ತೋಯ

ನೆಱಸಿರುವ ವಿವರ: ನೆಱಸಿರುವಸದು

ಪ್ರಥಮಿಕ ಱ

ಪ್ರರಢ ಱ

ದವಿೋಧರ

ಸನತಕಶೋತಿರ

ವೃತ್ತಿರ

ವಿದೋಶ
ನೆಱಸಿಲ್ಾ

ಪ್ಐ

ಳಸಿಸುವ ದೋಶ: _______________________________________________________

ನಿೋಜಿತರ ಈದಶಾೋಗ________________________________________________ ಕಲ್ಸದ ವಿವರ ______________________________________________________
ಕಂನಿಯ ಷಸರು ____________________________________________________ ವಾವಹರದ ವಿವರ __________________________________________________
ಕತಣವಾಗಳ ವಿವರ ____________________________________________________
ನಿೋಜಿತರ/ವಗಣಯಿತರ ಳರ್ಷಣಕ ಅದಯ
_________________________________________________________________________
a) ನಿಧಯ ಮಶಲ್ ___________________________________________________________
b) ಪ್ಾನ್ಸ ಸಂಖ್ಯಾ / ಪ್ಾನ್ಸ ಬದಱಗಿ ಘಶೋಷಣೆ ________________________________________
ನಿೋಜಿಸಿದವರು/ವಗಣಯಿಸಿದವರಶಂದಿಗೆ ನಿೋಜಿತರ/ವಗಣಯಿತರ ಸಂಬಂಧ
_________________________________________________________________________

ಸಟ 1 ಟಶಟ 4

ಮ್ಾ್ ಱೈಫ್ ಆನಶೂರನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ,
ಪ್ಾಟ್ ನಂ 90 ಎ, ಶಕಟರ್ 18 ಈದಶಾೋಗ ವಿಹರ
ಗುಡಗವ್ 122 015

ಸಂಹಣಣ ನಿೋಜನೆ/ವಗಣವಣೆಗಗಿ ತರ

ಶುಲ್ಕರಹಿತ– 1800-200-5577
ಆ-ಮೋಲ್: service.helpdesk@maxlifeinsurance.com
ನಿೋಜಿತರ/ಹಿಂದಿನ ನಿೋಜಿತರು ಹವಿಣಕರು [ಪ್ಲಿಸಿಯನುನ ದಱೋ ನಿೋಜಿಸಿದದರ ಄ನಿಯಿಸುತಿದ. ಇ ಪ್ಲಿಸಿಗಗಿನ ಹಿಂದಿನ ನಿೋಜನೆಗಳ ಹಿನೆನಱಯನುನ ನಮಶದಿಸಿ]
ಷಸರು: _____________________________________________________________________________________________________________________________
ರರ್ಷರೋಯತ್: _________________________________________________________________________________________________________________________
ಈದಶಾೋಗ:___________________________________________________________________________________________________________________________
ದಶರಳಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ:
ನಿೋಜಿತರ ಸಂಬಂಧಯು ಮ್ಾ್ ಱೈಫ್ ನರಕರ/ಏಜಂಟ್/ ಎಸ್ ಪ್/ ಮ್ರಟಗರ*?
ಹರದು

ಆಲ್ಾ

(ಹರದದಲಿಾ ದಯವಿಟುಟ ಸಂಬಂಧವನುನ ತ್ತಳಿಸಿ) ___________________________________________

ನಿೋಜಿತರು/ವಗಣಯಿತರು/ನಿೋಜಿತರ/ಳಗಣಯಿತರ ನಮನಿದೋಣಶತರು ರಜಕರಣದಲಿಾದದರಯೋ*?
ಹರದು

ಆಲ್ಾ

(ಹರದದಲಿಾ ಪ್ಆಪ್ ರನವಳಿಯನುನ ದಯವಿಟುಟ ತುಂಬಿ).

[*ರಜಕರಣದಲಿಾರುವವರು (ಪ್ಆಪ್೦) ಎಂದರ ಮುಖಾ ಜನಸಮ್ನಾರ ಕಯಣಕರಮಗಳನುನ ವಹಿಸಿಕಶಂಡವರು, ಈದ: ಮುಖಾಸಥರು/ಕೋಂದರ/ರಜಾ ಸಕಣರಗಳ ಮಂತ್ತರಗಳು, ಹಿರಿಯ ರಜಕರಣಿಗಳು,
ಹಿರಿಯ ಸಕಣರಿ/ಕನಶನು/ಶೈನಾದ ಄ಧಕರಿಗಳು, ರಜಾದ ಕಪೆಹಣರೋಶನ್ಸ ಗಳಲಿಾನ ಹಿರಿಯ ಎಕ್ವ್ಕಶಾಟಿೋವ್ ಗಳು, ರಮುಖ ರಜಕ್ವೋಯ ಕ್ಷದ ನರಕರರು ಹಗಶ ಇ ಮೋಲಿನ ವಾಕ್ವಿಗಳ ಕುಟುಂಬ
ಸದಸಾರು (ಸಂಗತ್ತ, ಮಕಕಳು, ಪೆಹೋಷಕರು, ಡಹುಟಿಟದವರು, ಄ತ್ಿ ಮನೆಯವರು ಹಗಶ ಪ್ಆಪ್ಗಳ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಗಳು).]
ನಿೋಜಿತರು/ವಗಣಯಿತರ ನಮನಿದೋಣಶತರ ವಿವರಗಳು [ನಿೋಜನೆಯು ವಾಕ್ವಿಗಳಿಗಗಿದದರ ಄ನಿಯು್ತಿದ ಹಗಶ ಕಡಾ಄ಯಳಗಿರುತಿದ]:
ಷಸರು

ನಮನಿದೋಣಶತರ ಜನಮದಿನಂಕ

ನಿೋಜಿತರು/ವಗಣಯಿತರಶಂದಿಗೆ
ನಮನಿದೋಣಶತರ ಸಂಬಂಧ

/

ನಮನಿದೋಣಶನದ ೋಖಡಳರು

/

ನಮನಿದೋಣಶತರು ಄ಪ್ರಿವಯಸಕರಗಿದದಲಿಾ (಄ಂದರ 18 ವಷಣಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸಿ್ನವರು); ದಯವಿಟುಟ ಬಬರನುನ ನೆೋಮಿಸಿ.
ನೆೋಮಿತರ ಷಸರು [ನಮನಿದೋಣಶತರು ಄ಪ್ರಿವಯಸಕರಗಿದದಲಿಾ ಄ನಿಯಿಸುತಿದ]:
ನಮನಿದೋಣಶತರಶಂದಿಗೆ ನೆೋಮಿತರ ಸಂಬಂಧ:
ವಿಲಸ:

ಪ್ನ್ಸ ಕಶೋಡ್:

ದಶ (ಎಸಿಟಡಿ ಕಶೋಡ್ ನೆಶಂದಿಗೆ):

ಬೈಲ್.:

ನೆೋಮಿತರ ಷಸರು/ವಗಣಯಿತರ ಸಹಿ:

ನಿೋಜಿತರು/ವಗಣಯಿತರು ಷಶಂದಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಜಿೋವ ವಿಮ ಪ್ಲಿಸಿಗಳ ವಿವರಗಳು (಄ವರ ಷಸರಿಗೆ ನಿೋಜಿಸಿದ ಪ್ಲಿಸಿಗಳನುನ ಳಗೆಶಂಡು)

[಄ಗತಾವಿದದಲಿಾ ಷಚ್ುಿವರಿ ಲ್ಗತಿನುನ ಬಳಸಬಹುದು]
ಪ್ಲಿಸಿ/ರಪೆಹೋಸಲ್ ಸಂ.

ವಿಮದರರಶಂದಿಗಿನ
ಸಂಬಂಧ

ವಿಮ್ ಕಂನಿಯ
ಷಸರು

ನಿೋಡಿಸ ದಿನಂಕ
ಹಗಶ ವಷಣ

ಪ್ಲಿಸಿಯ ವಿಧ ಹಗಶ
಄ವಧ

ಎಲ್ಾ
ಱಭಗಳನೆಶನಳಗೆಶಂಡು
ನಿಗದಿತ ಮಶಲ್ ತಿ
(ರಶ.)

ಸಿಥತ್ತ-಄ಜಿಣ
ಸಲಿಾಸಱಗಿದ/ಹವಣ
ಸಿಥತ್ತಗೆ ತರಱಗಿದ/಄ವಧ
ಮುಗಿದಿದ

1.
2.
3.
ನಿೋಜಿತರ/ವಗಣಯಿತರ ಕಳೈಸಿ ಗಗಿ ಸಲಿಾಸಬೋಕದ ದಖಱಗಳ ಟಿಟ [ನಿೋಜಿತರು ಅರ್ ಬಿಐ/ಶಬಿ/ಐಅರ್ ಡಿಎಐಎ ಂದಿಗೆ ನೆಶಂದಯಿಸಿಕಶಳಳದ ವಾಕ್ವಿ ಹಗಶ ಹಣಕಸಿನ ಸಂಶಥಯಗಿದದಲಿಾ;

ನಿೋಜಿತರು ನಿೋಜನೆಯ ತರದಶಂದಿಗೆ ಕಳೈಸಿ ದಖಱಗಳನುನ ಸಲಿಾಸಬೋಕು.]
1. ಗುರುತ್ತನ ರಮ್ಣ ತರ:

ಪ್ಸ್ ಪೆಹೋಟ್ಣ

2. ವಿಲಸದ ರಮ್ಣ ತರ:

ದಶರಳಣಿ ಬಿಲ್ುಾ

ಪ್ಾನ್ಸ (ಕಡ್ಣ ವಾಕ್ವಿ/ ಕಂನಿ)
ವಿದುಾತ್ ಬಿಲ್ುಾ

3. ಅದಯ ರಮ್ಣ ತರ ಹಗಶ /಄ಥಳ ನಿಧಯ ಮಶಲ್ದ ರಮ್ಣ ತರ:
ಐಟಿಅರ್

ಪ್಄ಂಡ್ಎಲ್ ಶಟೋಟ್ ಮಂಟ್

ಚ್ುನವಣ ಗುರುತ್ತಿನ ಚ್ಚೋಟಿ
ದಖಱತ್ತ ರಮ್ಣ ತರ

ಆತರ:_____________________________
ಆತರ:______________________________

[●]

ಬ್ಾಱನ್ಸ್ ಶೋಟ್:_______________________________________________

ಸಟ 2 ಟಶಟ 4

ಮ್ಾ್ ಱೈಫ್ ಆನಶೂರನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ,
ಪ್ಾಟ್ ನಂ 90 ಎ, ಶಕಟರ್ 18 ಈದಶಾೋಗ ವಿಹರ

ಸಂಹಣಣ ನಿೋಜನೆ/ವಗಣವಣೆಗಗಿ ತರ

ಗುಡಗವ್ 122 015
ಶುಲ್ಕರಹಿತ– 1800-200-5577
ಆ-ಮೋಲ್: service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

ನಿೋಜಿತರು ದಖಱಗಿರದ ಹಣಕಸಿನ ಸಂಶಥಯಗಿದದಲಿಾ ನಿೋಡಬೋಕದ ದಖಱಗಳ ಟಿಟ:
1. ಹರದು

ಆಲ್ಾ

ಮರಂಡಮ್/ಅಟಿಣಕಲ್ ಅಫ್ ಄ಶಶೋಸಿಯೋಶನ್ಸ ನ ನಕಲ್ು.

2. ಹರದು

ಆಲ್ಾ

ಪ್ಾನ್ಸ ಕಡ್ಣ ನ ನಕಲ್ು.

3. ಹರದು

ಆಲ್ಾ

ಕಂನಿ/ಸಂಶಥಯ ದಖಱತ್ತ ರಮ್ಣ ತರದ ನಕಲ್ು.

4. ಹರದು

ಆಲ್ಾ

ವಿಲಸದ ರಮ್ಣ ತರ.

5. ಹರದು

ಆಲ್ಾ

ಅದಯ ರಮ್ಣ ತರ ( ಆತ್ತಿೋಚ್ಚನ ಱಭ ಹಗಶ ನಷಟದ ಷೋಳಿಕ, ಬ್ಾಱನ್ಸ್ ಶೋಟ್, ಐಟಿಅರ್)

ನಿೋಜಿಸುವವರ ಘಶೋಷಣೆ
ನನು ಘಶೋರ್ಷಸುವಸದೋನೆಂದರ ನನು ನನನ ಸಿಂತ ಆಚ್ಛೆಯಿಂದ ಪ್ಲಿಸಿಯನುನ ನಿೋಜಿಸುತ್ತಿದದೋನೆ ಹಗಶ ನಿೋಜನೆಯು ನನನ/ಪ್ಲಿಸಿದರರ ಹಿತದಲಿಾ, ಸವಣಜನಿಕರ ಹಿತದಲಿಾ ನಿಖರಳಗಿದ
ಹಗಶ ಆದು ವಾವಹರದ ಈದದೋಶಕ಄ಗಿ ಄ಲ್ಾ. ನಿೋಜನೆಯು ಚಲ್ನೆಗೆ ಬಂದಗ/ ಇ ತರವಸ ಧೃಢೋಕೃತಗೆಶಂಡಗಱೋ ಹಣಣಗೆಶಳುಳತಿದ ಹಗಶ ಮ್ಾ್ ಱೈಫ್ ಆನಶೂರನ್ಸ್ ಕಂನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(“ಮ್ಾ್ ಱೈಫ್”) ಯಿಂದ ನಡೆಯಲ್ಡುತಿದ ಹಗಶ ಇ ತರದ ಜಶತ್ ಲಿಖಿತ ರಶದ ನೆಶೋಟಿೋಸು ಹಗಶ ಆದರ ದೃಢೋಕರಿಸಿದ ನಕಲ್ು (ನನಿನಂದ ಹಗಶ ನಿೋಜಿತರು ಄ಥಳ ನಮಮ ದೃಢೋಕೃತ
ಏಜಂಟರಿಂದ ಸರಿಂದು ರಮ್ಣಿೋಕರಿಸಿರುವಸದು) ಮ್ಾ್ ಱೈಫ್ ಗೆ ತಲ್ುಪ್ದಗ ಮ್ನಾಳಗುತಿದ ಎಂದು ನನು ತ್ತಳಿದಿದದೋನೆ.
ಆಲಿಾ ತ್ತಳಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳು ಹಗಶ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ರಕರ, ವಗಣವಣೆಯ/ನಿೋಜನೆಯ ಸಶಚ್ನೆಯು ದಶರತ ದಿನದಿಂದ ಆಲಿಾ ಸಶಚ್ಚಸಿರುವ ನಿೋಜಿತರು ವಗಣಯಿತರು/ನಿೋಜಿತರು ಅಗಿರುತ್ಿರ
ಹಗಶ ವಗಣವಣೆಯ/ನಿೋಜನೆಯ ದಿನಂಕದಿಂದ ಪ್ಲಿಸಿಯ ಱಭಗಳಿಗೆ ಹಕುಕದರರಗಿರುತ್ಿರ ಹಗಶ ನನು ಷಶಂದಿದದ ಹಕುಕಗಳು ಹಗಶ ಇಕ್ವಿಟಿಗಳಿಗೆ ಬದಧರಗಿರುತ್ಿರ ಹಗಶ ನನನ ಪ್ಗೆ
ಡೆಯದೋ ಄ಥಳ ನನಗೆ ಄ದರ ಱಭದಲಿಾ ಪ್ಲ್ು ನಿೋಡದಯೋ, ಪ್ಲಿಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ತಿದಿಂದ ಯವಸದೋ ಱಭಗಳನುನ ಸಥಪ್ಸಬಹುದು, ಪ್ಲಿಯ ಄ಡಿಯಲಿಾ ಸಲ್ವನುನ ಡೆಯಬಹುದು ಄ಥಳ
ಪ್ಲಿಸಿಯನುನ ನಿಲಿಾಸಬಹುದು ಎಂದು ನನು ತ್ತಳಿದಿದದೋನೆ.
ವಿಮಯ ಕನಶನುಗಳ (ತ್ತದುದಡಿ) ಅಟ. 2015ರ 39 ನೆೋ ಶಕ್ಷನ್ಸ ನ ಄ಡಿಯಲಿಾ ನಿೋಡಿದಂತ್, ಪ್ಲಿಸಿಯ ವಗಣವಣೆಯು/ನಿೋಜನೆಯು ಪ್ಲಿಸಿಯ ನಮನಿದೋಣಶನವನುನ ರದುದಗೆಶಳಿಸುತಿದ ಎಂದು
ನನು
ತ್ತಳಿದುಕಶಂಡಿದದೋನೆ.
ಪ್ಲಿಸಿಯು
ನಿೋಜಿತರಿಗೆ/ವಗಣಯಿತರಿಗೆ
ಭಗಶಃ
ನಿೋಜನೆಗೆಶಂಡಿದದರ/ವಗಣವಣೆಗೆಶಂಡಿದದರ
ಈಳಿದ
ಭಗವಸ
ಮುಂದ
ನನಿನಂದ
ನಿೋಜನೆಯಗುವಸದಿಲ್ಾ/ವಗಣವಣೆಯಗುವಸದಿಲ್ಾಎಂದು ನನು ತ್ತಳಿದುಕಶಂಡಿದದೋನೆ ಹಗಶ ಪ್ಕಶಳುಳತ್ಿೋನೆ. ನನು ವಿಳಹಿತ ಮಹಿಲಯರ ಅಸಿಿ ಅಟ, 1874ರ ಶಕ್ಷನ್ಸ 6ರ ರಕರ ತ್ಗೆದುಕಶಂಡ
ಪ್ಲಿಸಿಯನುನ ನಿೋಜಿಸುತ್ತಿಲ್ಾ ಎಂದು ದೃಢೋಕರಿಸುತ್ಿೋನೆ.
ನಿೋಜಿತರ ಘಶೋಷಣೆ
ನಿೋಜನೆ/ವಗಣವಣೆಯ ಳೋಲಯಲಿಾ ನನಗೆ ಲ್ಭಾವಿರುವ ಬಶೋನಸ್ ಅಯಕಯು ಪೆೋಯ್ಡಾ ಄ಪ್ ಄ಡಿಶನ್ಸ್ (಄ನಿಯಿಸಿದಲಿಾ) ಮಶಲ್ಕ ಅಗುತಿದ ಎಂದು ನನು ತ್ತಳಿದುಕಶಂಡಿದದೋನೆ ಹಗಶ
ಪ್ಕಶಳುಳತ್ಿೋನೆ. ಮ್ಾ್ ಱೈಫ್ ಇ ನಿೋಜನೆಯನುನ/ ವಗಣವಣೆಯನುನ ನಡೆಸಿಕಶಡಲ್ು ಪ್ಕಶಳಳಬಹುದು ಄ಥಳ ನಿರಕರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನನು ತ್ತಳಿದುಕಶಂಡಿದದೋನೆ, ಆಂತಹ ಸಿಥತ್ತಯಲಿಾ
ನಿೋಜನೆಯು ಬಶನಫೈಡ್ ಄ಲ್ಾ ಄ಥಳ ಪ್ಲಿಸಿದರರ ಹಿತ್ಸಕ್ವಿಯಲಿಾಲ್ಾ ಄ಥಳ ಆದು ಪ್ಲಿಸಿಯ ವಾವಹರದ ಈದದೋಶಕಕಗಿದ ಎಂದು ಄ವರಿಗೆ ನಂಬಲ್ು ಕರಣಗಳಿದದಲಿಾ ಆದು ಸಧಾ.
ಮೋಱ ತ್ತಳಿಸಿದ ಸಶಚ್ನೆಯು ತಲ್ುಪ್ದ ದಿನಂಕವಸ ವಗಣವಣೆ/ನಿೋಜನೆಯ ಄ಡಿಯಲಿಾ ಪ್ಲಿಸಿಯಲಿಾರುವ ಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಎಲ್ಾ ಕಾೋಮ್ ಗಳ ಅದಾತ್ಯನುನ ನಿಯಂತರಣದಲಿಾಡುತಿದ ಎಂದು ನನು
ತ್ತಳಿದುಕಶಂಡಿದದೋನೆ ಹಗಶ ಪ್ಕಶಳುಳತ್ಿೋನೆ ಹಗಶ ವಗಣವಣೆ ಹಗಶ ನಿೋಜನೆಗಗಿ ಂದಕ್ವಕಂತ ಷಚ್ುಿ ತರಗಳು ಆದದಲಿಾ ಄ಂತಹ ತರಗಳಡಿಯ ಕಾೋಮ್ ಗಳ ಅದಾತ್ಯು ಸಶಚ್ನೆಗಳು ದಶರತ
಄ನುಕರಮದಲಿಾ ತ್ಗೆದುಕಶಳಳಱಗುತಿದ. ಎಂದು ನನು ತ್ತಳಿದುಕಶಂಡಿದದೋನೆ ಹಗಶ ಪ್ಕಶಳುಳತ್ಿೋನೆ. ಄ನಿಯಿಸಿದ ಫೋಸು ದಶರತ ನಂತರ ಮ್ಾ್ ಱೈಫ್ ನನಗೆ ಲಿಖಿತ ಸಿಿೋಕೃತ್ತ ತರವನುನ
ನಿೋಡುತ್ಿರ ಹಗಶ ಸಿಿೋಕೃತ್ತ ತರವಸ ಯವಸದಕಕ ಸಂಬಂಧಸಿದೋ ಅ ಸಶಚ್ನ ತರವನುನ ಮ್ಾ್ ಱೈಫ್ ಡೆದಿದ ಎನುನವಸದಕಕ ಄ಂತಹ ಸಿಿೋಕೃತ್ತ ತರವಸ ಸಕ್ಷಿಯಗಿರುತಿದ.
ಪ್ಲಿಸಿಯಡಯಲಿಾ ನನಿನಂದ ಱಭದ ಸಿಿೋಕರಣೆಯು ಮ್ಾ್ ಱೈಫ್ ನ ಹಕುಕಗಳ ಂದು ಮ್ನಾ ಹಗಶ ಸಕಷುಟ ಬಿಡಗಡೆಯಗಿದ ಎಂದು ನನು ಇ ಮಶಲ್ಕ ಸತ್ಿೋನೆ.

ನಿೋಜಿಸುವವರ ಸಹಿ

ನಿೋಜಿತರ/ ವಗಣಯಿತರ ಸಹಿ
[ಂದು ಳೋಲ ನಿೋಜನೆಯು ಬಬ ವಾಕ್ವಿಯ ಷಶರತ್ಗಿದದರ (಄ಂದರ ಹಣಕಸಿನ

ಸಂಶಥ/ಬ್ಾಂ/ಕಪೆಹಣರೋಟ್ ಸಂಶಥ) ಅ ಸಂಶಥಯ ಄ಧೋಕೃತ ಮುದರಯನುನ ಹಕ್ವ
಄ದರ ಄ಧೋಕೃತ ಸಹಿದರರಿಂದ ಸಹಿ ಮ್ಡಲ್ಡಬೋಕು]
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ಮ್ಾ್ ಱೈಫ್ ಆನಶೂರನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ,
ಪ್ಾಟ್ ನಂ 90 ಎ, ಶಕಟರ್ 18 ಈದಶಾೋಗ ವಿಹರ

ಸಂಹಣಣ ನಿೋಜನೆ/ವಗಣವಣೆಗಗಿ ತರ

ಗುಡಗವ್ 122 015
ಶುಲ್ಕರಹಿತ– 1800-200-5577
ಆ-ಮೋಲ್: service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

ಸಿಂತ ಭವಯ ಘಶೋಷಣೆ
ಪ್ಲಿಸಿದರರು/ನಿೋಜಿತರು ತಮಮ ಷಬಬಟಿನುನ ತ್ತಿದಗ ಄ಥಳ ಅಂಗಾ ಭವಯನುನ ಷಶರತುಡಿಸಿ ಬೋರ ಯವಸದೋ ಭವಯಲಿಾ ಸಹಿ ಹಕ್ವದಗ ಘಶೋಷಣೆ:
ನನು ಇ ಮಶಲ್ಕ ಘಶೋರ್ಷಸುವಸದೋನೆಂದರ ನನು ಇ ತರದ ವಿಷಯವನುನ ನಿೋಜಿಸುವವರಿಗೆ ಄ಥಣಳಗುವ ಭವಯಲಿಾ ವಿವರಿಸಿದದೋನೆ ಹಗಶ ಆದರ ವಿಷಯವನುನ ಸಂಹಣಣಳಗಿ ಄ಥಣಮ್ಡಿಕಶಂಡ
ನಂತರ ನನನ ಸಮುಮಖದಲಿಾ ನಿಜಿಸುವವರು ತಮಮ ಸಹಿ/ಷಬಬಟಿಟನ ಗುರುತನುನ ಹಕ್ವದದರ.

ಘಶೋಷಣೆ ನಿೋಡುತ್ತಿರುವ ವಾಕ್ವಿಯ ಸಹಿ (ಗಮನಿಸಿ: ಇ ಘಶೋಷಣೆಯು ಕಛೋರಿಯ ಮುಖಾಸಥ ಮ್ತರ ಮ್ಡಬಹುದು)
ಷಸರು:
ವಿಲಸ:

ಸಕ್ಷಿ
ನಿೋಜನೆಯ ಇ ತರವನುನ ನಿೋೋಜಿಸುವವರು ಭತ್ತಣ ಮ್ಡಿದದರ ಹಗಶ ಄ವರು ತಮಮ ಸಹಿ/ಷಬಬಟಿಟನ ಗುರುತನುನ ನನನ ಸಮುಮಖದಱಾೋ ಹಕ್ವದದರ.
ಸಕ್ಷಿಯ ಷಸರು: __________________________________________________________________________________________________________________
ವಿಲಸ: ________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
ಸಕ್ಷಿಯ ಸಹಿ:

ಕಶೋರಿಕಂದಿಗೆ ಲ್ಗತ್ತಿಸಬೋಕದ ದಖಱಗಳು:
ಮಶಲ್ ಪ್ಲಿಸಿಯ ಪ್ಾ
ಸಿಯಂ ದೃಢೋಕರಿಸಿದ ಅದಯ ರಮ್ಣ ತರ (ಳರ್ಷಣಕ ಪ್ರೋಮಿಯಂ >=1, 00,000 ಅಗಿದದಲಿಾ)
ಸಿಯಂ ದೃಢೋಕರಿಸಿದ ಫಹೋಟೆಶೋ ಐಡಿ ರಮ್ಣ ತರ (ವಾಕ್ವಿಗೆ)/ಐಡಿ ರಮ್ಣ ತರದ (ವಾಕ್ವಿ ಄ಲ್ಾದಿದದಲಿಾ) ನಕಲ್ು – ಪ್ರೋಮಿಯಂ ತಿವಸ ಎವಟೋ ಆದದರಶ.
ಸಿಯಂ ದೃಢೋಕರಿಸಿದ ಪ್ಾನ್ಸ ಕಡ್ಣ /ಫಮ್ಣ60/ ಫಮ್ಣ61/ ಫಮ್ಣ 49ಎ, ಄ನಿಯಿಸಿದಂತ್
ಸಿಯಂ ದೃಢೋಕರಿಸಿದ ವಿಲಸ ರಮ್ಣದ ತರ ನಕಲ್ು (ಳರ್ಷಣಕ ಪ್ರೋಮಿಯಂ >10,000ಅಗಿದದಲಿಾ)
ಕಳೈಸಿ ತ್ತಳಿಸುವ ಫಮ್ಾಣಟ್ (ನಿೋಜಿತರು ವಾಕ್ವಿಯಲ್ಾದಿದದರ ಄ಂದರ ಟರಸ್ಟ, ಪ್ಟನಣರ್ ಶಪ್/ಪೆರೈ ಲಿ ಆತ್ಾದಿ)

ಪ್ಲಿಸಿಯ ನಿೋಜನೆ/ಅವೃತ್ತಿ 1.2/ ಜನವರಿ ’15.
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