ரண உாிைம மா ற கான பவ
____________________________________________________________எற

ேம ைலஃ இ ர  கபனி மிட
பிளா எ 90 ஏ, ெசட 18, உேயா விஹா
கா-122 015
கடணமி!லா எ – 1800-200-5577
மி$ன&ச! :
service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

உாிய
அதிகாரவ கவ] ("உாிைம மா பவ ") இதல, ________________________________________________ எற
எ ெகாட ஆ கா பாசியி" ("பா சி") உள என& அைன)& உாிைமக, ப+,க, கட ெபா-.க
ம/- பலகைள ("உாிைம மாறபபவ ") அவ1க2, ______________________________________________________
இ+ேக ,றிபிடபட வைர5ைறகளி பிரகார உாிைம மா/ற ெச6கிேற.
ேம8 நா, இ+ேக வழ+கபளவா- உாிைம மா/றபபவாி விவர+க ம/- பினணி உபட அைன)&
விவர+கைள சாிபா1)&ேள ம/- சாியாக ;1)தி ெச6&ேள எ- உ-தி-ெச6கிேற, ேம8 இத
லமாக ேம/ெகா சாிபா1பத/காக ேம< ைலஃபி/, ஏேத? ேம/ெகா தகவ"கைள அ"ல& ஆவண+கைள
வழ+க ெபா-ேப/கிேற (ேகெகாளபடா").
எதி கால பிாீமியகைள ெசத ேவ

[ஏதாவ& ஒ-, ேத1A,றி இடA]:

யவ

நா [பாசிதார ெபய/ பாசிதாராி

உாிைம மாறப!ட கா#

[ஏதாவ

தி ெதாைகயி$ சத%த

ஒ  ேதறி இட!]:

a) உாிைம மா/-பவ1

100% ம/றைவ
% (பதியான உாிைம
மா(றமாக இ)*தா+ ெபா)*!)

b) உாிைம மா/றபபவ1

[ஏதாவ& ஒ-, ேத1A,றி இடA]:
b) கட
………………………………………………………....[- காரண/ைத தயெச0 றிபிட!]

உாிைம மாற&'கான காரண

a) ேநச5 பாச5
c) ம/றைவ

உாிைம மாறபபவாி$ தனிப!ட விவர+க,

[உாிைம மா(றப1பவ ஓ வணிக அைமபாக இ)! ப3ச/தி+, அதிகாரவ நபாி
விவர6கைள றிபிட ேவ81!]:
ெபய1:
தIைத/கணவ1 ெபய1:
5கவாி:

உாிைம
மாற ப பவாி
ைக பட இேக
ஒட பட ேவ 
(வடாதிர பிாீமிய
>10000 எனி$,
கடாயமான&)

மாநில: ______________________________________________ அKச" ,றிL
ெதாைலேபசி எ:
ைகேபசி எ:
மினKச" 5கவாி: _______________________________________________
பிறIத ேததி (நா/மாத/வMட):
பான: ஆ
ெப
க"வி

எNதபOக) ெதாியாதவ1

ெதாடக பளி

உய1நிைல பளி

படதாாி

5&நிைலபடதாாி

ெதாழி/க"வி

நா:
இIதிய1
ெவளிநாடவ1
,OயிM. நிைல: ,OயிMபவ1
,OயிMகாதவ1
உாிைம மா/றபபவாி ெதாழி"

_____________________

பிஐஓ
,OயிM, நா: _______________________
பணியி ெபய1 _____________________________________

நி-வன)தி ெபய1 __________________________________ வணிக)தி தைம_________________________________
ெபா-.களி சாியான தைம ________________________
உாிைம மாறபபவாி$ ஆ வ.மான

______________________________________________________________
a) நிதிகளி$ ஆதார

__________________________________________

b) பா$ எ / பா$-'4 பதிலான பிரகடன
உாிைம மாறபபவ.ட$ உாிைம மா

_____________________

பவாி$ உற5

______________________________________________________________

பக1/4

ரண உாிைம மா ற கான பவ

ேம ைலஃ இ ர  கபனி மிட
பிளா எ 90 ஏ, ெசட 18, உேயா விஹா
கா-122 015
கடணமி!லா எ – 1800-200-5577
மி$ன&ச! :
service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

உாிைம மா/றபபவாி/5Iைதய உாிைம மா/றபபவ1களி பினணி [பாசி  9 உாிைம மா(றப3:)*தா+.
தயெச0 இ*த பாசிகான *ைதய உாிைம மா(ற வரலா(ைற றிபிட!]
ெபய1: ________________________________________________________________________________________________________
நா: _________________________________________________________________________________________________________
ெதாழி": ______________________________________________________________________________________________________
ெதாைலேபசி எ:
உாிைம மாறபபவ

ஆ

இ"ைல

ேம'6 ைலஃ ஊழியாி$/ :கவாி$ / எ6பி-யி$ / விபவாி$ உறவினரா*?

(ஆ எனி", தயAெச6& உறைவ ,றிபிடA) ________________

உாிைம மாறபபவ / உாிைம மாறபபவாி$ வாாி= ஓ

அரசிய@ சா Aத நபரா*?

ஆ
இ"ைல
(ஆ எனி", தயAெச6& பிஈபி ேகவி) ெதா,ைப நிரபA).
[*அரசிய+ சா*த நபக= எ ேபா (பிஈபி) பிரதான அர@ பதவிக= வகிகி ற அ+ல வகி/வ*த நபக=,
உதாரணமாக ம/திய/மாநில அர@ தைலவக=/ அைமAசக=, B/த அரசிய+வாதிக=, B/த அர@/நீதி/ைற/ ராDவ
அதிகாாிக=, அர@டைம வணிக கழக6களி B/த ெசயலாக அதிகாாிக=, கிய அரசிய+ க3சி அதிகாாிக= & ேம(ப:
நபகளி ேநர: 1!ப உபின (கணவ -மைனவி, ழ*ைதக=, ெப(ேறா, சேகாதரக=, சேகாதாிக=, ச!ப*தி
G3டா ம(! பிஈபி-கைளA சா*த ெந)கமானவக=)
உாிைம மாறபபவாி$ வாாி=[உாிைம மா(ற! தனிநபகளி
ெபயாி+ ெச0யப3டா+, இ ெபா)*! ம(!
க3டாய!]:
உாிைம மா/றபபவMட
ெபய1
வாாிசி பிறIத ேததி
வாாிSாிைம சதTத
வாாிசி உறA
/
/
வாாி@ ஒ) சிவ (அதாவ, 18 வய ைறவானவ) எ றா+, தயெச0 அவர சாபி+ நியமிகப3டவாி
ெபயைர றிபிட!.
நியமிகபடவாி ெபய1 [வாாி@ ஒ) சிவ எ றா+ இ ெபா)*!]:
வாாிSட நியமிகபடவாி உறA:
5கவாி:
அKச" ,றிL:
ெதாைலேபசி (எ<OO இலக)&ட):
ைகேபசி:
நியமிகபடவாி/உாிைம
மா/றபபவாி ைகெயாப:

உாிைம மாற ப பவ  ெசாதமாக உள ைதய ஆ கா  பாசியி விவர க (அவர# ெபயாி$ உாிைம மாற பட
பாசிக உபட)
[ேதைவபடா

பாசி/
 ெமாழி
எ
1.
2.
3.

ஒ த

பினிைண பயபதபடலா]

ஆ கா
ெபறவட
உற

கா
நிவன
ெபய"

வழ#கபட
ேததி ம&
வட&

பாசியி
வைக
ம&
தவைண)
கால&

அைன,- பல க.&
உளிட அ0பைட
கா1தி, ெதாைக
(3.)

நிலவர&
விணபி)கபளஅம7 உள-/ ம
ெசய7ப,தபட-/
காலாவதியான-

-

மாறபபவாி$
ேகஒCசி-யிகாக
சம பி'கேவ ய
ஆவண+களி$
ப! ய@[ஒ)ேவைள
உாிைம
மா(றப1பவ தனிநபராக இ)*தா+ ம(! நிதி நிவனமான ஆபிஐ/ எLஈபிஐ/ ஐஆ:ஏஐ-யி+ பதி
ெச0யப3:)கவி+ைல எ றா+; உாிைம மா(றப1பவ உாிைம மா(ற ப:வ/ட
ேச/ ேகஒ0சி
ஆவண6கைள சமபிப அவசிய!.]
1. அைடயாளU சா-: பா<ேபா1
பா (அைட தனிநப1/ நி-வன)
வாகாள1 அைடயாள அைட
ம/றைவ:____________________
2. 5கவாிU சா-: ெதாைலேபசி பி" மிசார பி" பதிAU சாறிதX ம/றைவ:_______________________
3. வMமானU சா- ம/-/அ"ல& நிதிகளி ஆதாரU சா-:[●]
ஐOஆ1
பி&எ" அறிைக
ஐIெதாைக ,றி.:___________________________

உாிைம

பக2/4

ரண உாிைம மா ற கான பவ

ேம ைலஃ இ ர  கபனி மிட
பிளா எ 90 ஏ, ெசட 18, உேயா விஹா
கா-122 015
கடணமி!லா எ – 1800-200-5577
மி$ன&ச! :
service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

உாிைம மாற ப பவ ஓ பதிெசயாத நிதி நிவனமாக இ பசதி , சம பிகேவ#$ய ஆவண'களி) ப$ய :

1. ஆ
2. ஆ
3. ஆ
4. ஆ
5. ஆ

இ"ைல
இ"ைல
இ"ைல
இ"ைல
இ"ைல

உாிைம மா

ச+க ,றிபாைன/ ,றி.களி பிரதி
பிஏஎ அைடயி பிரதி.
நி-வன)தி/<தாபன)தி பதிAU சாறிதழி பிரதி.
5கவாிU சா-.
வMமானU சா- (மிகUசமீப விவர,றி. ம/- ந_ட அறிைக, ஐIெதாைக, ஐOஆ1)

பவாி$ பிரகடன

நா பாசிைய என& Sய விMப)தி ேபாி" உாிைம மா/ற ெச6கிேற ம/- அIத உாிைம மா/றமான&
நனபிைகயி அOபைடயி" என&/பாசிதாராி நல?,, ெபா& நல?, உாிய&, அ& வியாபார
ேநாக)&கான& அ"ல எபைத உ-திெச6கிேற. உாிைம மா/றமான& இIத 5ைறயாவண நிைறேவறிய&/உாிய
சாெறாப அளிகபட& நிைறAெப/-வி எபைத, ேம8 இIத 5ைறயாவண)&ட அ"ல& அத ஒM
சாறளிகபட பிரதிட (சாறளிகபட& எனா" ம/- உாிைம மா/றபபவரா" அ"ல& எ+கள& உாிய
அதிகார;1வ 5கவ1களா" திM)தபட ேவ) ஓ1 எN)&;1வ அறிவி. ேம< ைலஃபி/, அளிகபட&
ேம< ைலஃ இ`ர< கபனி மிட ("ேம< ைலஃ") மீ& உாிைம மா/ற ெசய"பா, வM எபைத
நா .ாிI&ெகாேட.
இ+ஙன ,றிபிடபட வைர5ைறக ம/- நிபIதைனக2, உப, உாிைம மா/ற அறிவிைப ெப/ற
ேததியிMI&, இ+ஙன ெபய1 cறபட உாிைம மா/றபபவேர பாசியி கீX உள (அைன)&) பலகைள
ெபற உாிைமள உாிைம மா/றபபவராக இMபா1 எபைத ம/- உாிைம மா/ற) ேததிய- நா
உப)தபட அைன)& ெபா-.-திக ம/- சமவிகித ப+,க2, உபவா1 எபைத, ேம8 அவ1
என& ஒ.தறிேய அ"ல& அ)த, நடவOைககளி" எைன ஒM தரபினராக ஆகாமேல பாசி ெதாட1பாக
நடவOைகக எைத &வகலா, பாசியி கீX கட ெபறலா அ"ல& பாசிைய ஒபைட)&விடலா
எபைத நா .ாிI&ெகாேட.
2015ஆ ஆ கா சட+க (திM)தU) சட)தி 39ஆ பிாிவி கீX உள வழிவைக) தவி1)& ம/- அத
விதிவில,ட, பாசியி உாிைம மா/றமான& தானாகேவ பாசியி கீX உள ஒM வாாிS நியமன)ைத
ர)&ெச6&வி எபைத நா .ாிI&ெகாேட. பாசியான& உாிைம மா/றபபவM, ப,தியாக உாிைம
மா/றப பச)தி", எKசிய ப,தி ேம/ெகா எனா" உாிைம மா/றபடா& எபைத நா .ாிI&ெகாேட
ம/- அத/,U சமதிகிேற. 1874ஆ ஆ திMமணமான ெபக2,ாிய ெசா)&U சட)தி 6ஆ பிாிவி கீX
எகபட ஒM பாசிைய நா உாிைம மா/ற ெச6யவி"ைல எ- இதல உ-திெச6கிேற.
உாிைம மாறபபவாி$ பிரகடன

பாசி உாிைம மா/றப பச)தி" என, கிைடகெப- ேபானஸான&, Dத@ ெதாைககளாக ெசதப
(ெபாMI& `ழ") எபைத நா .ாிI&ெகாேட ம/- அத/,U சமதிகிேற. ேம< ைலஃ இIத உாிைம
மா/ற)ைத ஏ/கலா அ"ல& பிவM `Xநிைலகளி" அைத பாிசீகேவ ம-கலா எபைத நா
.ாிI&ெகாேட ம/- அத/,U சமதிகிேற: அIத உாிைம மா/றமான& நனபிைகயி அOபைடயிேலா
அ"ல& பாசிதாராி நல?காகேவா ெபா& நல?காகேவா அைமIதிMகவி"ைல அ"ல& அ& பாசியி வியாபார
ேநாக)&காக உள& எ- ந.வத/, ேபாதிய காரண இM, பச)தி".
ேமேல ,றிபிட அறிவி. வழ+கபட ேததிேய, பாசியி" நல ெகாள தரபின1க2, இைடேயயான
உாிைம மா/ற)தி கீX உள அைன)& உாிைமேகார"களி 5?ாிைமகைள 5ைறப)&, அேதேவைள
ஒ-, ேம/பட உாிைமமா/ற 5ைறயாவண இM, `Xநிைலயி", அறிவி.க வழ+கப வாிைச5ைறேய
அ)த, 5ைறயாவண+களி கீX உள உாிைமேகார"களி 5?ாிைமைய கப)& எபைத நா
.ாிI&ெகாேட ம/- அத/,U சமதிகிேற. ெபாMI& கடண ெபறபடத ேபாி", ேம< ைலஃ உாிைம
மா/ற)தி அறிவிைப ெப/றத/கான எN)&;1வ ஒ.ைகைய என, வழ+, எபைத, அ)த, ஒ.ைக,)
ெதாட1பான அறிவிைப தா+க உாியவா- ெப/-ெகாடா1க எபத/, அ)த, ஒ.ைகயான& ேம< ைலஃ
மீ& உ-தியான அ)தாசியாக இM, எபைத நா .ாிI&ெகாேட ம/- அத/,U சமதிகிேற.
பாசியி கீX உள (அைன)&) பலகைள நா ெப/-ெகாட&, அத ெபா-.-திகளிMI& ேம<
ைலஃைப விவிகU ெச"8பOயான& ம/- ேபா&மான& எபத/, நா இதல சமதிகிேற.

உாிைம மா

பவாி$ ைகெயாப

உாிைம மாற ப பவாி) ைகெயா ப

தனிநப அ லாத ஒ வாி (அதாவ, நிதி
நிவன/வகி/வணிக கழக) ெபயாி உாிைம மா!ற
ெச$ய%ப&டா , அ(த) நிவன(தி அ*வலக +(திைர
பாதிக%ப&-, அத அதிகார%.வ ைகெயா%பமி-பவ
ேமெலா%ப இடேவ1-]
[
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ரண உாிைம மா ற கான பவ

ேம ைலஃ இ ர  கபனி மிட
பிளா எ 90 ஏ, ெசட 18, உேயா விஹா
கா-122 015
கடணமி!லா எ – 1800-200-5577
மி$ன&ச! :
service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

வ!டார ெமாழி பிரகடன
பா

சிதார
சிதார / உாிைம மாறபபவ

தன& ெப.விர@ ேரைகைய பதி&,ள ப!சதி@ அ@ல& ஆ+கில அ@லாத ேவ

ஏேதF ெமாழியி@ ைகெயாபமி!,ள ப!சதி@ ெசCயப பிரகடன:

உாிைம மா/-பவ1 .ாிI&ெகா2 ெமாழியி" நா அவM, இIத பOவ)தி உளடக)ைத விளகிேள
எ-, உாிைம மா/-பவ1 அத உளடக)ைத 5Nைமயாக .ாிI&ெகாட பிற, என& 5னிைலயி" தன&
ைகெயாப)ைத / ெபMவிர" ேரைகைய பதி)தா1 எ- நா இதல பிரகடன ெச6கிேற.

பிரகடன ெச6பவாி ைகெயாப (றி9: இ*த பிரகடன/ைத அNவலக/ தைலைம ம31ேம ெச0யலா! )
ெபய1:
5கவாி:
சாசி
உாிைம மா/-பவ1 என& 5னிைலயி" இIத உாிைமமா/ற 5ைறயாவண)ைத நிைறேவ/றினா1 எ-, தன&
ைகெயாப)ைத / ெபMவிர" ேரைகைய பதி)தா1 எ- நா உ-திெச6கிேற.
சாசியி ெபய1:
5கவாி:
சாசியி ைகெயாப:

ேவ( ேகா)ட இைணக பட ேவ(,ய ஆவண க:
அச$ பா*சி ேப+
,ய சா ெறா பமிட வமான ஆவண (வடாதிர பிாீமிய >=1, 00,000 எனி$)
,ய சா ெறா பமிட ைக பட அைடயாள2 சா 3 (தனிநப5) / அைடயாள2 சா 3 (தனிநப5 அ$லாேதா5) பிரதி பிாீமிய ெதாைக
எ&வாக இதா8 சாி.
,ய சா ெறா பமிட பா அைட / ப:வ 60 / ப:வ 61 / ப:வ 49A பிரதி ெபா&வதேகப
,ய சா ெறா பமிட ?கவாி2 சா 3 பிரதி (வடாதிர பிாீமிய >10,000 எனி$)
ேகஒ@சி தகவ$ ெவளி ப Aத$ ?ைற (உாிைம மாற ப பவ5 தனிநபராக இ$லாவிடா$, அதாவ& அற+கடைள, வணிக+
Bடாள5/ பிைரேவ *மிட ேபா றதாக இதா$)
-

-

பா*சி உாிைம மாற/ பதி  1.2/ ஜனவாி '15.
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