മാക്സ് കലഫ് ഇൻഷുറൻ് ക. ലിമി.
ുലഺട്ട് ന. 90 ഏ, ീസക്ടർ 18 ഉുദൿഺഗ്
ഉപാധികളടങ്ങിയ നിയയാഗത്തിന്/കകമാറ്റത്തിന്
യേണ്ടിയുള്ള പരിക

വ഻ഹഺർ, ഖഽഡ്
വ് 122 015
ുടഺൾ ര഼ - 1800-200-5577
ഇ-ീമയ഻ൽ : service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

ഞഺൻ _______________________________________________________ [ുേഺള഻സ഻
ഉടമയഽീട
ുേര്/
ുേഺള഻സ഻
ഉടമ
യഥഺവ഻ധ഻
അധ഻ഔഺരീെടഽത്ത഻യ
ഏജന്റ്]
(“രീറ്
നൽകുന്നയാൾ”)
ഇവ഻ീട
േസ്തഺവ഻ച്ച഻ട്ടുള്ള
വൿവസ്ഥഔളുീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
_________________________ ("യപാളിസി") നമ്പർ അടങ്ങഽന്ന ൂലഫ് ഇൻഷഽറൻസ് ുേഺള഻സ഻യഽീട എന്റീറ എലലഺ അവഔഺശങ്ങളുും,
ഇഔവറ്റ഻ഔൾ, ബഺധൿതഔൾ, ആനഽഔാലൿങ്ങൾ എന്ന഻വയഽും ഇത഻നഺൽ __________________________ ന്റ ("നിയുക്തേൿക്തി/കകമാറിയ ആൾ")
അവഔഺശീെടഽത്തഽന്നഽ/ ൂഔമഺറ്റും ീെയ്യുന്നഽ.
ഈ േതത്ത഻ലഽള്ള എലലഺ വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും, ന഻യഽക്തവൿക്ത഻/ൂഔമഺറ഻യ ആളുീടയഽും വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും ഇവ഻ീട നൽഔ഻യ഻ട്ടുള്ള ന഻യഽക്ത
വൿക്ത഻/ൂഔമഺറ഻യ
ആളുീട
ോർവഔഺല
െര഻തവഽും
ഉൾീെീട,
ഞഺൻ
േര഻ുശഺധ഻ക്കഽഔയഽും
ശര഻യഺയ഻
ോർത്ത഼ഔര഻ക്കഽഔയഽും
ീെയ്തതഺയ഻ ഇത഻നഺൽ സ്ഥ഻ര഼ഔര഻ക്കഽഔയഽും, അത഻ന്റീറ ഔാടഽതൽ േര഻ുശഺധനക്ക് എീെങ്ക഻ലഽും ഔാടഽതൽ വ഻വരങ്ങുളഺ ുരകഔുളഺ
മഺക്സ് ൂലര഻ന്റ നൽഔഺീമന്ന് (ആവശൿീെടഽഔയഺീെങ്ക഻ൽ) ഉറെ് നൽഔഽഔയഽും ീെയ്യുന്നഽ.
ഭാേി പീമിയങ്ങൾ
ീെയ്യുഔ]:

അടയ്ക്കുന്നത്

[ന്ന഻ൽ

ട഻ക്ക്

അഷുേർ ചെയ്ക്ര രുകയുചട ശരമാനം ഏൽപ്പിച്ചു/കകമാറി [ഏീതങ്ക഻ലഽും ന്ന്

ട഻ക്ക് ീെയ്യുഔ]:

a) ന഻ുയഺഖ഻ക്കഽന്നയഺൾ

% (ഭഺഖ഻ഔമഺയ഻ ഏൽെ഻ക്കഽന്നത഻ന്റ ബഺധഔും)

100% മറ്റു

b) ന഻യഽക്ത ആൾ

ഏൽപ്പിച്ചരിന്/കകമാറിയരിന് കാരണം [ഏീതങ്ക഻ലഽും ന്ന് ട഻ക്ക് ീെയ്യുഔ]:
a) സ്ുനഹവഽും വഺത്സലൿവഽും

b) വഺയ്േ
..................................................................................[ോർണ്ണമഺയ ഔഺരെും ദയവഺയ഻ വൿക്തമഺക്കഽഔ]

c) മറ്റുള്ളവ
നിയുക്തയാളുചട/കകമാറിയ ആളു
[ന഻യഽക്തയഺൾ/ൂഔമഺറ഻യ
ആൾ
വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ ുെർക്കെും]:

േൿക്തിഗര േിശദാംശങ്ങൾ

രഽ

ുഔഺർെുററ്റ്

സ്ഥഺേനീമങ്ക഻ൽ

അധ഻ഔഺരീെടഽത്ത഻യ

ആളുീട

ുേര്:
അ

ഛന്റീറ/ഭർത്തഺവ഻ന്റീറ ുേര്:

ന഻യഽക്തയഺളുീട
ുരഺുട്ടഺ ഇവ഻ീട
േത഻ക്കെും
(വഺർഷ഻ഔ േ഼മ഻യും
>10000 ആീെങ്ക഻ൽ
ന഻ർബന്ധും)

വ഻ലഺസും:

സുംസ്ഥഺനും: ________________________________________________________

േ഻ൻ ുഔഺഡ്

ീടല഻ുരഺൺ നമ്പർ :
ീമഺൂബൽ നമ്പർ:
ഇീമയ഻ൽ ഐ.ഡ഻: _____________________________________________________________
ജനന ത഼യത഻ (
ല഻ുംഖേദവ഻:

/മഺ/വർഷും):

േഽരഽഷൻ

വ഻ദൿഺഭൿഺസും:

ന഻രക്ഷരൻ

േൗരതവും:

ഇെൿൻ

വഺസ സ്ഥല േദവ഻: റസ഻ഡന്റ്

സ്ത഼
ൂേമറ഻ സ്ഔാൾ

ൂഹ സ്ഔാൾ

ബ഻രഽദും

ബ഻രഽദഺനെര
ബ഻രഽദും

ീേഺരഷെൽ

വ഻ുദശ േൗരൻ
ുനഺൺ റസ഻ഡന്റ്

േ഻.ഐ.ഒ

വസ഻ക്കഽന്ന രഺജൿും : _____________________________________

ന഻യഽക്തയഺളുീട ീതഺഴ഻ൽ _________________________________________ ുജഺല഻ ശ഼ർഷഔും ______________________________________________________
ഔമ്പന഻യഽീട ുേര്_________________________________________________ ബ഻സ഻നസ് സവഭഺവും __________________________________________________
െഽമതലഔളുീട ഔിതൿമഺയ സവഭഺവും _______________________________
നിയുക്തയാളുചട/കകമാറിയ ആളുചട ോർഷിക േരുമാനം
____________________________________________________________________________
a) ഫണ്ടുകളുചട ഉറേിടം _____________________________________________________
b) പാൻ നം. /പാൻ-ന് പകരമായ പ്രാേന __________________________________
നിയയാഗികുന്നയാളുമായി/കകമാറ്റം ചെയ്യുന്നയാളുമായി നിയുക്തയാളിനുള്ള/ കകമാറിയ ആളിനുള്ള ബന്ധം
____________________________________________________________________________
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മാക്സ് കലഫ് ഇൻഷുറൻ് ക. ലിമി.
ുലഺട്ട് ന. 90 ഏ, ീസക്ടർ 18 ഉുദൿഺഗ്
വ഻ഹഺർ, ഖഽഡ്
വ് 122 015
ുടഺൾ ര഼ - 1800-200-5577

ഉപാധികളടങ്ങിയ നിയയാഗത്തിന്/കകമാറ്റത്തിന്
യേണ്ടിയുള്ള പരിക

ഇ-ീമയ഻ൽ : service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

ന഻യഽക്തയഺള഻ന്റീറ / ുനരുത്തയള്ള ന഻യഽക്തയഺളുഔളുീട മഽൻെര഻തങ്ങൾ [ുേഺള഻സ഻ ുനരുത്ത ന഻യഽക്തമഺക്ക഻ീയങ്ക഻ൽ ബഺധഔും. ഈ

ുേഺള഻സ഻യഽീട ന഻യഽക്തമഺക്കല഻ന്റീറ മഽൻ െര഻തും ദയവഺയ഻ സാെ഻െ഻ക്കഽഔ]
ുേര്: _________________________________________________________________________________________________________________________________
േൗരതവും: ______________________________________________________________________________________________________________________________
ീതഺഴ഻ൽ: ______________________________________________________________________________________________________________________________
ീടല഻ുരഺൺ നമ്പർ:
നിയുക്തയാൾ മാക്സ് കലഫ് ജീേനകാരന്ചറ/ഏജന്റിന്ചറ/ എ്.പി-യുചട/ േിൽകുന്നയാളുചട* ബന്ധു ആയണാ?
അീത

അലല

(അീത എന്നഺീെങ്ക഻ൽ ദയവഺയ഻ ബന്ധും വൿക്തമഺക്കഽഔ) ___________________________________________

നിയുക്തയാൾ/കകമാറിയ ആൾ/നിയുക്തയാളിന്ചറ/കകമാറിയ ആളിന്ചറ യനാമിനി രാരീയമായി അറിയചപ്പടുന്ന ഒരാളായണാ*?
അീത

അലല

(അീത എന്നഺീെങ്ക഻ൽ േ഻.ഇ.േ഻ ുെഺദൿഺവല഻ ദയവഺയ഻ ോര഻െ഻ക്കഽഔ).

[*രഺര഼യമഺയ഻ അറ഻യീെടഽന്ന ആളുഔൾ (േ഻.ഇ.േ഻) എന്നഽ േറയഽന്നത് ഉന്നതമഺയ ീേഺതഽ േദവ഻ഔൾ വഹ഻ക്കഽന്നവീരയഺണ്,
ഉദഺഹരെത്ത഻ന്റ ുഔര/സുംസ്ഥഺന ഖവീെന്ററഽഔളുീട തലെത്തഽള്ളവർ/മെ഻മഺർ, മഽത഻ർന്ന രഺര഼യക്കഺർ, മഽത഻ർന്ന ഖവീെന്റ്/
ന഼ത഻നൿഺയ/ൂസന഻ഔ
ഒര഼സർമഺർ,
സർക്കഺർ
ഉടമയ഻ലഽള്ള
ുഔഺർെുറഷനഽഔള഻ീല
മഽത഻ർന്ന
ഉുദൿഺഖസ്ഥർ,
േധഺന
രഺര഼യ
ഔക്ഷ഻ഔളുീട ഭഺരവഺഹ഻ഔൾ, ഇക്കാട്ടരഽീട അടഽത്ത ഔഽടഽുംബഺുംഖങ്ങൾ (ഭഺരൿ/ഭർത്തഺവ്, മക്കൾ, മഺതഺേ഻തഺക്കൾ, സുഹഺദരർ, വ഻വഺഹും
മാലമഽള്ള ബന്ധീെട്ടവർ, ഔാടഺീത PEPഔളുീട അടഽത്ത സഹേവർത്തഔർ).]
നിയുക്ത

േൿക്തിയുചട/കകമാറ്റം

ന഻ർബന്ധവഽമഺണ്]:
ുേര്

ചെയ്ക്രയാളുചട

യനാമിനിയുചട

േിശദാംശങ്ങൾ

ന഻യഽക്തയഺളുമഺയ഻/ ൂഔമഺറ്റും
ീെയ്യുന്നയഺളുമഺയ഻ ുനഺമ഻ന഻യഽീട
ബന്ധും

[ന഻യഽക്തയഺൾ

വൿക്ത഻ഔീളങ്ക഻ൽ

ുനഺമ഻ന഻യഽീട ജനന ത഼യത഻

/

ബഺധഔവഽും

ുനഺമ഻ുനഷന്റീറ ശതമഺനും

/

ുനഺമ഻ന഻ രഽ ൂമനർ ആീെങ്ക഻ൽ (അതഺയത് 18 വയസ഻ന്റ തഺീഴ േഺയും); ദയവഺയ഻ രഽ ന഻യഽക്ത വൿക്ത഻യഽീട ുേര് േറയഽഔ.
ന഻യഽക്ത വൿക്ത഻യഽീട ുേര് [ുനഺമ഻ന഻ രഽ ൂമനീറങ്ക഻ൽ ബഺധഔും]:
ുനഺമ഻ന഻യഽമഺയ഻ ന഻യഽക്ത വൿക്ത഻യഽീട ബന്ധും:
വ഻ലഺസും:

േ഻ൻ ുഔഺഡ്

ീടല഻(എസ്.ട഻.ഡ഻ ുഔഺഡ് ഉൾീെീട):

ീമഺൂബൽ:

ന഻യഽക്തയഺള഻ന്റീറ / ൂഔമഺറ്റും
ീെയ്യുന്നയഺള഻ന്റീറ െ്:

നിയുക്തയാളിന്ചറ/കകമാറ്റം ചെയ്യുന്നയാളിന്ചറ മുൻ ഉടമസ്ഥരയിലുള്ള കലഫ് ഇൻഷുറൻ് യപാളിസികളുചട േിശദാംശങ്ങൾ (അയാളുചട
യപരിൽ നിയയാഗിച്ചിട്ടുള്ള യപാളിസികൾ ഉൾചപ്പചട)

[ആവശൿീമങ്ക഻ൽ രഽ അധ഻ഔ അനഽബന്ധും ഉേുയഺഖ഻ക്കഺും]
ുേഺള഻സ഻/
ീേഺുെഺസൽ
നും.

ൂലഫ് ഇൻഷഽർ
ീെയ്തയഺളുമഺയ഻
ബന്ധും

ഇൻഷഽറൻസ്
ഔമ്പന഻യഽീട
ുേര്

ഇറക്ക഻യ
ത഼യത഻യഽും
വർഷവഽും

ുേഺള഻സ഻യഽീട
തരവഽും
ഔഺലയളവഽും

എലലഺ
ആനഽഔാലൿങ്ങളുും
ഉൾീെീട അഷഽവർ
ീെയ്ത അട഻സ്ഥഺന
തഽഔ (രാേഺ)

േദവ഻ബഺധഔമഺക്ക഻യത് േഽനസ്ഥഺേ഻ച്ചത് /
ലഺപ്സസ് ആയത്

1.
2.
3.
നിയുക്തയാളിന്ചറ / കകമാറ്റം ചെയ്ക്രയാളിന്ചറ KYC ക് യേണ്ടി സമർപ്പിച്ച യരഖകളുചട പട്ടിക [ന഻യഽക്തയഺൾ രഽ വൿക്ത഻ീയങ്ക഻ൽ ഔാടഺീത

RBI/ SEBI/ IRDAI എന്ന഻വയ഻ൽ രജ഻സ്റ്റർ ീെയ്യഺത്ത രഽ ധനഔഺരൿ സ്ഥഺേനീമങ്ക഻ൽ; ന഻യഽക്തയഺൾ ന഻ുയഺഖ േതത്ത഻ീനഺെും ീഔ.ൂവ.സ഻
ുരകഔളുും സമർെ഻ുക്കണ്ടതഽണ്ട്.]
1.ത഻ര഻ച്ചറ഻യൽ:

േഺസ്ുേഺർട്ട്

േഺൻ (വൿക്ത഻യഽീട/ഔമ്പന഻യഽീട ഔഺർഡ്)

ുവഺട്ടർ ത഻ര഻ച്ചറ഻യൽ ഔഺർഡ്

മറ്റുള്ളവ:_________________________________
2. വ഻ലഺസത്ത഻ന്റ ീതള഻വ്:

ീടല഻ുരഺൺ ബ഻ൽ

ൂവദൿഽത഻ ബ഻ൽ

രജ഻സ്ുടഷൻ സർട്ട഻ര഻ുക്കറ്റ്

മറ്റുള്ളവ:_________________________________
3. വരഽമഺനത്ത഻ന്റ ീതള഻വ് ഔാടഺീത/അഥവഺ രണ്ടഽഔളുീട ഉറവ഻ടത്ത഻ന്റ ീതള഻വ്: [●]
ഐ.ട഻.ആർ

േ഻ & എൽ ുസ്റ്ററ്റ്ീമന്റ്

ബഺലൻസ് ഷ഼റ്റ് :_______________________________________________
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മാക്സ് കലഫ് ഇൻഷുറൻ് ക. ലിമി.
ുലഺട്ട് ന. 90 ഏ, ീസക്ടർ 18 ഉുദൿഺഗ്
ഉപാധികളടങ്ങിയ നിയയാഗത്തിന്/കകമാറ്റത്തിന്
യേണ്ടിയുള്ള പരിക

വ഻ഹഺർ, ഖഽഡ്
വ് 122 015
ുടഺൾ ര഼ - 1800-200-5577
ഇ-ീമയ഻ൽ : service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

നിയുക്തയാൾ ഒരു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ധനകാരൿ സ്ഥാപനചമങ്കിൽ സമർപ്പിയകണ്ടരായ യരഖകളുചട പട്ടിക:
1. ഉണ്ട്

ഇലല

സ്ഥഺേനത്ത഻ന്റീറ ന഻യമഺവല഻യഽീട/ ൂബലഺയഽീട േഔർെ്.

2. ഉണ്ട്

ഇലല

േഺൻ ഔഺർഡ഻ന്റീറ േഔർെ്.

3. ഉണ്ട്

ഇലല

ഔമ്പന഻യഽീട/സ്ഥഺേനത്ത഻ന്റീറ രജ഻സ്ുടഷൻ സർട്ട഻ര഻ുക്കറ്റ഻ന്റീറ േഔർെ്.

4. ഉണ്ട്

ഇലല

വ഻ലഺസത്ത഻ന്റ ീതള഻വ്.

5. ഉണ്ട്

ഇലല

വരഽമഺനത്ത഻ന്റ ീതള഻വഽഔൾ (ഏറ്റവഽും േഽത഻യ വരഽമഺന-നര ുസ്റ്ററ്റ്ീമന്റ്, ബഺലൻസ് ഷ഼റ്റ്, ഐ.ട഻.ആർ)

നിയയാഗികുന്നയാൾ നൽകുന്ന നിർയേശങ്ങൾ
ഈ ുേഺള഻സ഻ എന്റീറ സവെും ഇരേഔഺരമഺണ് ന഻യഽക്തമഺക്കഽന്നീതന്ന്
ഞഺൻ േസ്തഺവ഻ച്ചുീഔഺള്ളുന്നഽ ഔാടഺീത ന഻യഽക്തമഺക്കൽ
ന഻ർവൿഺജമഺീെന്നഽും,
എന്റീറ/
ുേഺള഻സ഻
ഉടമയഽീട
തഺൽെരൿത്ത഻നഽും,
ീേഺതഽ
തഺൽെരൿത്ത഻നഽും
ുവണ്ട഻യഺീെന്നഽും
വഺെ഻ജൿഺവശൿത്ത഻നീലലന്നഽും
സ്ഥ഻ര഼ഔര഻ക്കഽഔയഽും
ീെയ്യുന്നഽ.
ഈ
ആധഺരത്ത഻ന്റീറ
നടത്ത഻ുെഺീട/ന഻യമഺനഽസഺരമഺയ
സഺക്ഷൿീെടഽത്തുലഺീട മഺക്സ് ൂലഫ് ഇൻഷഽറൻസ് ഔമ്പന഻ ല഻മ഻റ്റഡ഻ുന്ഩൽ (“മഺക്സ് ൂലഫ്”) േവർത്തനേരമഺഔഽീമന്നഽും അീലലങ്ക഻ൽ
അത഻ന്റീറ സഺക്ഷൿീെടഽത്ത഻യ രഽ േഔർെ് (ഞഺനഽും ന഻യഽക്ത ആൾ അീലലങ്ക഻ൽ ന഻യമഺനഽസരെും അധ഻ഔഺരീെടഽത്ത഻യ ഏജന്ററഽഔളുും
ശര഻യഺീെന്ന്
സഺക്ഷൿീെടഽത്ത഻യത്)
മഺക്സ്
ൂലര഻ന്റ
രഽ
ുരകഺമാലമഽള്ള
ുനഺട്ട഼സ്
ആയ഻
നൽഔഽന്നുതഺീട
ന഻യഽക്തമഺക്കൽ
ോർണ്ണമഺഔഽീമന്നഽും ഞഺൻ മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നഽ.
ുേഺള഻സ഻യഽീട ഔ഼ഴ഻ലഽള്ള എലലഺ വരവഽഔളുും എന഻ക്ക് അീലലങ്ക഻ൽ എന്റീറ ുനഺമ഻ന഻ക്ക് (ൂലഫ് ഇൻഷഽർ ീെയ്യീെട്ടയഺളുീട മഽുമ്പ
ന഻യഽക്ത വൿക്ത഻ / ൂഔമഺറ്റും ീെയ്യുന്നയഺ മര഻ക്കഽന്ന സഺഹെരൿത്ത഻ൽ) അീലലങ്ക഻ൽ ൂലഫ് ഇൻഷഽർ ീെയ്തയഺൾ ുേഺള഻സ഻ ഔഺലഺവധ഻
അത഻ജ഼വ഻ക്കഽീമങ്ക഻ൽ, ലഭ഻ുക്കണ്ടതഺീെന്ന് ഞഺൻ മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നഽ.
ഇൻഷഽറൻസ്
ന഻യമങ്ങൾ
(ുഭദഖത഻)
ആക്്,
2015-ീല
അനഽുഛദും
39-ന്റ
ഔ഼ഴ഻ൽ
നൽഔ഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്
ഴ഻ീഔ,
ുേഺള഻സ഻യഽീട
ൂഔമഺറ്റും/ന഻യഽക്തമഺക്കൽ ുേഺള഻സ഻യഽീട ഔ഼ഴ഻ലഽള്ള രഽ ുനഺമ഻ുനഷീന സവയുമവ റദ്ദഺക്കഽീമന്ന് ഞഺൻ മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നഽ. ുേഺള഻സ഻
ഭഺഖ഻ഔമഺയ഻
ന഻യഽക്ത
ആൾക്ക്/ൂഔമഺറ്റും
ീെയ്ത
ആൾക്ക്
ന഻യഽക്തമഺക്കഽഔുയഺ/ൂഔമഺറഽഔുയഺ
ീെയ്യുന്ന
സഺഹെരൿത്ത഻ൽ,
അവുശഷ഻ക്കഽന്നത് ഞഺൻ ഔാടഽതലഺയ഻ ന഻യഽക്തമഺക്കഽഔുയഺ/ൂഔമഺറ്റും ീെയ്യുഔുയഺ ഇീലലന്ന് ഞഺൻ മനസ്സ഻ലഺക്കഽഔയഽും സമ്മത഻ക്കഽഔയഽും
ീെയ്യുന്നഽ. 1874-ീല വ഻വഺഹ഻തയഺയ സ്ത഼യഽീട സവത്ത് ന഻യമത്ത഻ീല അനഽുഛദും 6-ന്റ ഔ഼ഴ഻ൽ എടഽത്ത഻ട്ടുള്ളതഺയ രഽ ുേഺള഻സ഻
ഞഺൻ ന഻യഽക്തമഺക്കഽന്ന഻ീലലന്ന് ഇത഻നഺൽ സ്ഥ഻ര഼ഔര഻ക്കഽന്നഽ.
നിയുക്തമാകിയ ആളിന്ചറ പ്രാേനകൾ
ുേഺള഻സ഻യഽീട ന഻യഽക്തമഺക്കഺൽ/ൂഔമഺറ്റും േഔഺരും ുബഺെസ് ഐഛ഻ഔും എന഻ക്ക് ലഭൿമഺഔഽന്ന സഺഹെരൿത്ത഻ൽ അത് ചപയിഡ്-അപ്
അഡീഷനുകൾ (എവ഻ീടീയഺീക്ക ബഺധഔമഺഔഽന്ന഻ടത്ത്) വഴ഻ ആയ഻ര഻ക്കഽീമന്ന് ഞഺൻ മനസ്സ഻ലഺക്കഽഔയഽും സമ്മത഻ക്കഽഔയഽും ീെയ്യുന്നഽ.
മഺക്സ് ൂലഫ്, ഈ ന഻യഽക്തമഺക്കൽ/ൂഔമഺറ്റും അുംഖ഼ഔര഻ക്കഽഔുയഺ അീലലങ്ക഻ൽ ന഻യഽക്തമഺക്കൽ വൿഺജമഺണ്
അീലലങ്ക഻ൽ ുേഺള഻സ഻
ഉടമയഽീട
തഺൽെരൿത്ത഻ന്റ
അീലലങ്ക഻ൽ
ീേഺതഽ
തഺൽെരൿത്ത഻ന്റ
ുെർന്നതലല
എന്ന്
അീലലങ്ക഻ൽ
അത്
ുേഺള഻സ഻യഽീട
ഔച്ചവട
ആവശൿത്ത഻നഺീെന്ന്
വ഻ശവസ഻ക്കഺൻ ുവണ്ടത ഔഺരെും ഉീണ്ടങ്ക഻ൽ ന഻രസ഻ക്കഽഔുയഺ ീെയ്ുതക്കഺീമന്ന് ഞഺൻ മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നഽ.
ുേഺള഻സ഻യഽീട
ഔ഼ഴ഻ലഽള്ള
എലലഺ
വരവഽഔളുും
ുേഺള഻സ഻
ഉടയ്ക്ക്
അീലലങ്ക഻ൽ
അയഺളുീട
ുനഺമ഻ന഻ക്ക്
(ൂലഫ്
ഇൻഷഽർ
ീെയ്ത഻ട്ടുള്ളയഺൾക്ക് മഽുമ്പ ഞഺൻ മര഻ക്കഽന്ന സഺഹെരൿത്ത഻ൽ) അീലലങ്ക഻ൽ ൂലഫ് ഇൻഷഽർ ീെയ്ത഻ട്ടുള്ളയഺൾ ുേഺള഻സ഻ ഔഺലഺവധ഻
അത഻ജ഼വ഻ക്കഽീന്നങ്ക഻ൽ, ലഭ഻ുക്കണ്ടതഺീെന്ന് ഞഺൻ മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നഽ. ഇത് രഽ ഉേഺധ഻ഔളുള്ള ന഻ുയഺഖമഺയത഻നഺൽ, ുേഺള഻സ഻യ഻ുന്ഩൽ
രഽ വഺയ്േ ുനടഽന്നത഻ുനഺ, ുേഺള഻സ഻ ത഻ര഻ുച്ചൽെ഻ക്കഽന്നത഻ുനഺ എന഻ക്ക് അവഔഺശമ഻ലലഺത്തതഺഔഽന്നഽ.
മഽഔള഻ൽ
േരമഺർശ഻ക്കഽന്ന
ുനഺട്ട഼സ്
എത്ത഻ക്കഽന്ന
ത഼യത഻യഺണ്
ൂഔമഺറ്റും/ന഻യഽക്തമഺക്കല഻ന്റ
ഔ഼ഴ഻ലഽള്ള
എലലഺ
ീെയ഻മഽഔളുും
ന഻യെ഻ക്കഽന്നീതന്നഽും, ുേഺള഻സ഻യ഻ൽ തഺൽെരൿമഽള്ള ഔക്ഷ഻ഔൾ തമ്മ഻ലഽള്ളതഽും ഔാടഺീത ന്ന഻ൽ ഔാടഽതൽ േമഺെത്ത഻ന്റീറ ൂഔമഺറ്റും
അീലലങ്ക഻ൽ
ന഻യഽക്തമഺക്കൽ
നടക്കഽഔയഽും
ീെയ്യുന്ന഻ടത്ത്,
ുനഺട്ട഼സഽഔൾ
നൽഔഽന്ന
മഽറക്ക്
ീെയ഻മഽഔളുീട
മഽൻഖെന
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്നീതന്നഽും ഞഺൻ മനസ്സ഻ലഺക്കഽഔയഽും സമ്മത഻ക്കഽഔയഽും ീെയ്യുന്നഽ. ബഺധഔമഺയ ര഻ സവ഼ഔര഻ച്ചത഻ന്റ വ഻ുധയമഺയ഻, മഺക്സ്
ൂലഫ് എന഻ക്ക് രഽ ുരകഺമാലമഽള്ള രസ഼ത് ൂഔെറ്റ഻യ ുരക നൽുഔണ്ടതഺീെന്നഽും അത്തരും രസ഼ത് ബന്ധീെട്ടതഺയ ുനഺട്ട഼സ്
യഥഺവ഻ധ഻ ലഭ഻ീച്ചന്നഽള്ളത഻ന്റ മഺക്സ് ൂലര഻ന്റ എത഻രഺയ ന഻ർണ്ണഺയഔമഺയ ീതള഻വ് ആയ഻ര഻ക്കഽീമന്നഽും ഞഺൻ മനസ്സ഻ലഺക്കഽഔയഽും
സമ്മത഻ക്കഽഔയഽും ീെയ്യുന്നഽ.
ുേഺള഻സ഻യഽീട ഔ഼ഴ഻ലഽള്ള ആനഽഔാലൿങ്ങൾ ഞഺൻ സവ഼ഔര഻ീച്ചന്നത്
സഺധഽവഽും േരൿഺപ്സതവഽമഺയ഻ര഻ക്കഽീമന്ന് ഞഺൻ സമ്മത഻ക്കഽന്നഽ.

മഺക്സ്

നിയയാഗികുന്നയാളുചട ഒപ്പ്

ൂലഫ്

അത഻ന്റുറതഺയ

ബഺധൿതഔൾ

ന഻ർവഹ഻ീച്ചന്നത഻ന്റ

നിയുക്തയാളിന്ചറ / കകമാറ്റം ചെയ്ക്രയാളിന്ചറ ഒപ്പ്
[രഽ വൿക്ത഻ അലലഺീതയഽള്ള രഺൾക്ക് ന഻യഽക്തമഺക്കൽ

ീെയ്ീതങ്ക഻ൽ (അതഺയത് ധനഔഺരൿ
സ്ഥഺേനും/ബഺങ്ക്/ുഔഺർെുററ്റ് ുബഺഡ഻) അത്തരും
സ്ഥഺേനത്ത഻ന്റീറ ഓുദൿഺഖ഻ഔ സ഼ൽ േത഻െ഻ച്ച഻ര഻ക്കെും
ഔാടഺീത അധ഻ഔഺരീെട്ടയഺൾ ുമീലഺെ് േത഻ക്കഽഔയഽും
ുവെും]
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മാക്സ് കലഫ് ഇൻഷുറൻ് ക. ലിമി.
ുലഺട്ട് ന. 90 ഏ, ീസക്ടർ 18 ഉുദൿഺഗ്
ഉപാധികളടങ്ങിയ നിയയാഗത്തിന്/കകമാറ്റത്തിന്
യേണ്ടിയുള്ള പരിക

വ഻ഹഺർ, ഖഽഡ്
വ് 122 015
ുടഺൾ ര഼ - 1800-200-5577
ഇ-ീമയ഻ൽ : service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

പായദശിക ഭാഷയലുള്ള പ്രാേന
യപാളിസി ഉടമ/നിയുക്തയാൾ അേന്ചറ/അേളുചട രള്ളേിരലടയാളം പരിപ്പികുയപാൾ അചലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷലൊചരയുള്ള ഏചരങ്കിലും ഭാഷയിൽ
ഒപ്പിടുയപാൾ നടത്തുന്ന പ്രാേന:
ഈ േതത്ത഻ീല ഉള്ളടക്കും ന഻യഽക്തയഺൾക്ക് മനസ്സ഻ലഺഔഽന്ന ഭഺഷയ഻ൽ ഞഺൻ വ഻ശദ഼ഔര഻ച്ചു ീഔഺടഽീത്തന്നഽും ന഻യഽക്തയഺൾ ഉള്ളടക്കും
ോർണ്ണമഺയ഻
മനസ്സ഻ലഺക്ക഻യ
ുശഷമഺണ്
അവന്റീറ
/അവളുീട
െ്
/തള്ളവ഻രലടയഺളും
എന്റീറ
സഺന്ന഻ദ്ധ്ൿത്ത഻ൽ
േതത്ത഻ൽ
േത഻െ഻ച്ചീതന്നഽും ഞഺൻ ഇത഻നഺൽ േസ്തഺവ഻ച്ചുീഔഺള്ളുന്നഽ.

േസ്തഺവന നടത്തഽന്നയഺളുീട െ് (ഔഽറ഻െ്: ഈ േസ്തഺവന ഒര഼സ് തലവൻ മഺതും നടത്ത഻ുയക്കഺവഽന്നതഺണ് )
ുേര്:
വ഻ലഺസും:

സഺക്ഷ഻
ന഻ുയഺഖ഻ക്കഽന്നയഺളഺണ്
ഈ
ന഻യഽക്തമഺക്കൽ
േമഺെും
നടത്ത഻യീതന്നഽും
അവന്റീറ/അവളുീട െ്/തള്ളവ഻രലടയഺളും േത഻ച്ചീതന്നഽും ഞഺൻ സ്ഥ഻ര഼ഔര഻ക്കഽന്നഽ.

അവൻ/അവൾ

എന്റീറ

സഺന്ന഻ദ്ധ്ൿത്ത഻ലഺണ്

സഺക്ഷ഻യഽീട ുേര്: _______________________________________________________________________________________________________________
വ഻ലഺസും: ________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
സഺക്ഷ഻യഽീട െ്:

ഈ അയപക്ഷയയാചടാപ്പം അനുബന്ധമായി േയ്ക്യകണ്ട യരഖകൾ:
റ഻ജ഻നൽ ുേഺള഻സ഻ േഺക്ക്
സവയും സഺക്ഷൿീെടഽത്ത഻യ വരഽമഺന ുരക (വഺർഷ഻ഔ േ഼മ഻യും >=1,00,000 ആീെങ്ക഻ൽ)
സവയും സഺക്ഷൿീെടഽത്ത഻യ ുരഺുട്ടഺ ഐ.ഡ഻-യഽീട േഔർെ് (വൿക്ത഻)/ ഐ.ഡ഻ ോഫ് (വൿക്ത഻യലലഺത്തത഻ന്റ) - േ഼മ഻യും തഽഔ എത
ആയഺലഽും
േഺൻ ഔഺർഡ഻ന്റീറ സവയും സഺക്ഷൿീെടഽത്ത഻യ േഔർെ് / ുരഺും 60 /ുരഺും 61 / ുരഺും 49ഏ ബഺധഔമഺയതഽുേഺീല
സവയും സഺക്ഷൿീെടഽത്ത഻യ വ഻ലഺസും ീതള഻വ് (വഺർഷ഻ഔ വരഽമഺനും >10,000 ആീെങ്ക഻ൽ)
ീഔ.ൂവ.സ഻ ീവള഻ീെടഽത്തൽ ുരക (ന഻യഽക്തയഺൾ വൿക്ത഻യലലഺത്ത ആീളങ്ക഻ൽ, അതഺയത്, േഺർട്ട്െർഷ഻െ്/ൂേവറ്റ് ല഻മ഻. തഽടങ്ങ഻യവ)

ുേഺള഻സ഻യഽീട ന഻യഽക്തമഺക്കൽ /േത഻െ് 1.2/ജനഽ '15.
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