टॉप अप प्रिमियि रिक्वॅस्ट फॉिम
पॉलिसीचो नं..

पॉलिसी धारकाचे तपशीि:

(पयिें नांव)

(मदिें नांव)

मोबायि

_______________________________________

इ-मेि

_______________________________________

(लनमाणें नांव)

फॉमााचरे लनशाणी करचे अदीं, ईपकार करून सगळ्यो सुचोवण्यो वाचचयोः


तुमचया लवमो पॉलिसीचे नेम अनी ऄटीं प्रमाणें तुमचें टॉप-ऄप्स लववकारतिे.



खंयचोय मोबदिो प्राप्त के ल्यार, तुमचे पॉलिसी खािा जरी हफ्त्याची पुनप्राप्ती करपाची असल्यार ईलचत रक्कम काडू न मागीर टॉप-ऄप ददतिे.



टॉप-ऄप हफ्ततो पॉलिसी खािा गॅरंटनी ददल्िी रक्कमेंत बदि घडोवचो ना.



चािू अलशल्ल्या कर कायद्ां प्रमाणें टॉप-ऄप फारीकपण कर फायदेकारांक मेळटिें.



युलनट लिक्ड िायफ आन्शुरन्स प्िान अनी युलनवसाि िायफ प्िानांत, कं पनी 1000 रुपयांची टॉप-ऄप हफ्त्याची रक्कम लववकारतिी अनी चडावंत मूळ पॉलिसीचेर प्राप्त के ल्िे एकू ण
हफ्त्यांची रक्कमेची 25% परस चड जावंक नालशल्िो एकू ण टॉप-ऄप हफ्ततो लववकारतिे. पूण, लजणे अवरण नालशल्ल्या पॅन्शन प्िानाचया टॉप-ऄप हफ्त्यां खातीर तसिी चडावंत मयाादा
ना.



तुमचे ऄलवत्वांत अलशल्ल्या फं डा प्रमाणें टॉप-ऄप ददतिे.



सगळे टॉप-ऄप हफ्तते अनी टॉप-ऄप हफ्त्यांचेर िागू अलशल्िे शुल्क हे प्रचिीत अलशल्ल्या कराचे ऄधीन असतिे, जातूंत सेवा कराचोय असपाव असा, जो पॉलिसी धारकाचया खा्या
कडल्यान काडटिे अनी युलनट दरान युलनट रद्द करून पुनप्राप्ती करतिे.



टॉप-ऄप हफ्तते सांजेर 3.00 वरां ईपरांत प्राप्त जाल्यार, ते दुसऱ्या ददसाचया कामाचया ऍनएव्ही (नॅट ऄसॅट वॅल्यू) प्रमाणें ददतिे.

मोबदल्याचे तपशीि:
1 a. फारीक के ल्िी राशी: रु.____________________________

नकद

चॅक/ डीडी

नॅट ट्रान्सफर

दुडू शबदांनी: _____________________________________________________________________________
1 b. मोबदल्याचे तपशीि: चॅक/ डीडी नंबर. ______________ तारीख ________________ अदेलशती बँक & फांटो ___________________
# नकद मोबदिो ददवप हें दर पॉलिसी/ दर म्हयन्यांक 50,000 रुपया वयर वचूंक शकना, जातूंत हफ्त्याचो मोबदिो/ टॉप-ऄप/ शुल्क वा हेर खंयचोय मोबदल्याचोय असपाव असा.
# टॉप-ऄप मोबदिो जरी 1 िाख वा ताचे परस चड असल्यार, ईपकार करून सकयि वणीत के ल्ल्यां मदिो खंयचो एक सलिचो येणावळ दवतावेज दाखि करचें.
2. पॉलिसीचो धनी/ मुख्यार/ प्राप्तकतो हो पॉलिटटकिी ऍक्सपोज्ड पसान * असा?

हय

ना

(ईपकार करून खुणावचें).

* पॉलिटटकिी ऍक्सपोज्ड पसान्स (पीइपी) हे व्यिी असात जांचेर लवलशश्ट भौशीक कायाांची जबाबदारी सोंपयल्िी असता, देखीक कें द्र/ राज्य सरकाराचे मुखेिी/मंत्री, वटरश्ठ राजकारणी, वटरश्ठ
सरकारी/न्यालयक/सैन ऄलधकारी, राज्याचया कॉपोरे शनाचे वटरश्ठ कायाकारी, राजकीय पक्षाचे म्ह्वाचे ऄलधकारी अनी वयर ईल्िेख के ल्ल्यांचे कु टु ंबाचे िागींचे वांगडी (घरकान्न, भुरगीं, अवय-बापूय,
भावडां, सांसुपाय-सांसुमांय).
टीपः मॅक्स िायफ आन्शुरन्सान पुराय अवश्यक/दवतावेज प्राप्त के ल्िे तारखे सावन संबंदीत ऍनएव्ही अनी प्रलतदिया िागू जातिी.
पॉलिसीचो धनी/ मुख्याराची लनशाणी

_________________________________

लववकार योग्य येणावळीचे पुरावेः










हािींचया वसााची अयटीअर (कर लववरणी)
हािींचया वसााचें फॉमा 16
फाटल्या 3 म्हयन्यांचो पगार जमा जािा हें दाखोवपी बँकेचें लववरण
तुिना-पत्र अनी फायदो-िुकसाण िेखा
प्रोपझर/पेयराचे िेखा पटरक्षीत वसुाकी िेखा
भाड्याचो करार
कृ षी लविी पाव्यो
हफ्ततो फारीक के िां तातूंतल्यान एकमुश्त राशी (िम्प-सम) खातीर फायद्ाचे पुरावे. देखीक, लविी लविेख (सेि डीड), जरी मािमत्तेची लविी करून हफ्ततो फारीक के िा, लनवृत्ती वेळार प्राप्त
जाल्िे एकमुश्त राशीचो पुरावो, दफक्वड डॅपोझीट (सावधी जमा) ची पटरपक्वताय जाल्ल्याचो पुरावो, म्युचुऄि फं डाची मुिी, हेर लवम्याचे पॉलिसीची पटरपक्वताय जावन प्राप्त जाल्िे रक्कमेचे
पुरावे अनी हेर.
प्राप्ती पावती

ददनवासान टॉप-ऄप हफ्ततो फॉमााची मागणी ___________/__________/_________(तारीख) वेर _________________सकाळचें/दनपारचें (वेळ) प्राप्त के ल्या.
एकू ण राशी प्राप्त के ल्या

:रु

टॉप-ऄप खातीर नॅट हफ्ततो

:रु.

चॅक/डीडी नंबर.

:

मॅक्स िायफ आन्शुरन्स लगरायक सेवा कायाकारीचें नांव अनी लनशाणी: _______________________________________________

गो सेि / लशक्को

