ಮರಣದ �ೆ�ೖಮ್ �ಾಮ್� (�ಾಮ್� – C)
ಪ�ಮುಖ�ಾದ �ಾ��:
1)

�ೆ�ೖಮ್ �ಾವ� ಪ����ಯ�� �ಾ�ಗೂ ಶುಲ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ��ರುವ��ಲ�. �ಾ�ಾದರೂ ಅದನು� �ೇ�ದ�ೆ, �ೆ�ೖಮ್ �ಾಡುವವರು ಕಂಪ��ೆ �ೋಲ್ ��ೕ ಸಂ�ೆ�
1800-180-0003, 1800-103-0003 �ೆ ಕ�ೆ �ಾ� ��ಸ�ೇಕು

2)

�ಾ�� ಹಣ�ೆ� �ಾನೂನುಬದ��ಾ� ಅಹ��ಾ�ರುವ ವ���ಯು ಭ�� �ಾಡ�ೇಕು

3)

ಈ �ಾಮ್� ಅನು� ಸ���ರುವ�ದನು� �ೆ�ೖಮ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂಬು�ಾ� �ಣ��ಸ�ಾರದು

4)

ದಯ�ಟು� ಈ �ಾಮ್� ಮತು� ಅಗತ��ೆಗಳನು� ಹ��ರದ �ಾ�ೆ/ಹಬ್ನ�� ಅಥ�ಾ ಈ �ೆಳ�ೆ ಸೂ��ದ ��ಾಸದ�� ಸ���

�ಾ�� ಸಂ(ಗಳ�):_________________________________________________ �ೆ�ೖಮ್ �ಾಡ�ಾದ �ತ�: _____________________________________________
A.

ಮರಣ �ೊಂ�ದವರ �ವರಗಳ�:

�ೆಸರು ____________________________________ ಮರಣ ಸಂಭ�ಸು�ಾಗ ವಯಸು�

ವಷ�ಗಳ�

ಮ�ೆಯ ��ಾಸ:__________________________________________________________________________________________________________
ವೃ�� _______________________________________________�ಾ��ಕ ಆ�ಾಯ (ವಷ��ೆ�) __________________________________________ಐಎನ್ಆರ್
ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರ �ೆಸರು (�ೇತನ ಪ�ೆಯುವ �ೌಕರ�ಾ�ದ��ೆ) _________________ ��ಾಸ _________________________________________________________
______________________________________________

ಸಂಪಕ� ಸಂ. ____________________________

ಮೃತರು �ೊ�ೆಯ�ಾ� ಅವನ/ಅವಳ �ೈನಂ�ನ �ೆಲಸ�ೆ� �ಾಜ�ಾದ ��ಾಂಕ

/

/

B. �ೆ�ೖಮ್ �ಾಡುವವರ �ವರಗಳ� (ಒಂದ��ಂತ �ೆಚು� �ೆ�ೖಮ್ �ಾಡುವವರು ಇದ� ಸಂದಭ�ದ��, ದಯ�ಟು� �ೆಚು�ವ� �ಾ�ೆಯನು� ಲಗ���):
�ೆಸರು(ಗಳ�) _______________________________________________ ���ಾರ�ೊಂ��ೆ ಸಂಬಂಧ ____________________________________________
ಜನ���ಾಂಕ

/

�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ ______________________________________________________________________

/

________________________________________________________

ದೂರ�ಾ�___________________________ ��ೈಲ್___________________

ಇ-�ೕಲ್ ಐ� _____________________________________________________________________________________________________________
�ಾ�ನ್ ಸಂ�ೆ�/ �ಾಮ್� 60 __________________________________________
ದಯ�ಟು� ಸ�ಯಂ ದೃ�ೕಕ��ದ �ೕ�ೋ ಐ� ಪ��ಾ�ೆಯ ನಕಲನು� ಲಗ��� (�ಾವ�ದನು� ಸ��ಸ�ಾ��ೆ�ೕ ಅದನು� ದಯ�ಟು� �ಕ್ �ಾ�)
�ಾಸ್�ೕಟ್�
ಕಂಪ�ಯ ಐ� �ಾಡ್�

�ೆ��ಂಗ್ �ೈ�ೆನ್�

ಮತ�ಾರರ ಐ� �ಾಡ್�

ಇತ�ೆ (ದಯ�ಟು� ���ಷ�ಪ��) __________________________________________________________________________

C. �ೆ�ೖಮ್ �ಾಡುವವರ �ಾ�ಂಕ್ �ವರಗಳ� (ಕ�ಾ�ಯ�ಾ��ೆ):
�ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ ಸಂ. ______________________________ �ಾ�ೆಯ ಪ��ಾರ:



ಉ��ಾಯ



�ಾ��



ಎನ್ಆರ್ಇ



ಎನ್ಆರ್ಒ

(�ೆ�ೖಮ್ �ಾಡುವವರು ಎನ್ಆರ್ಐ ಆದ ಸಂದಭ�ದ�� ದಯ�ಟು� ಎನ್ಆರ್ಒ �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾತ� ಒದ��)

ಐಎಫ್ಎಸ್� �ೋಡ್ ______________________________________________________________________________________________________
�ಾ�ಂಕ್ನ �ೆಸರು ಮತು� ��ಾಸ________________________________________________________________________________________________
ಗಮ��- ದಯ�ಟು� �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ� ಮತು� ಅದರ �ೕ�ೆ ಮು��ಸ�ಾದ �ಾ�ೆ�ಾರರ �ೆಸ��ೊಂ��ೆ ರದು��ೊ�ಸ�ಾದ �ೆಕ್ನ ನಕಲು ಅಥ�ಾ ಸ�ಯಂ-ದೃ�ೕಕ�ಸ�ಾದ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಯ
�ೇ��ೆ / �ಾ�ಂಕ್ �ಾಸ್ಬುಕ್ನ ನಕಲನು� ಲಗ���
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�ೆ�ೖಮ್ನ �ವರಗಳ�:

D.

ಮರಣ ಸಂಭ��ದ ��ಾಂಕ:

/

ಮರಣ ಸಂಭ��ದ ಸಮಯ:

/

:

(a.m.

/ p.m.

)

ಮರಣ ಸಂಭ��ದ ಸ�ಳ: _____________

ಮರಣದ �ಾರಣ: ______________________________________________________________________________________________________
���ಾರರ ಮರಣದ ಸಂದಭ�ದ�� �ೊ�ೆಯ ಅ�ಾ�ೋಗ�ದ ಅವ�ಯ �ವರಗಳ� (ದಯ�ಟು� ಪ��ೆ�ೕಕ �ಾ�ೆಯನು� ಲಗ���)
__________________________________________________________________________________________________________________
ಅಂತ����/ಶವಸಂ�ಾ�ರ �ವ���ದ ��ಾಂಕ

/

/

ಅಂತ����/ಶವಸಂ�ಾ�ರ �ವ���ದ ಸ�ಳ _________________________________

��ೇಶದ�� �ಾವ� ಸಂಭ��ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� ಈ �ೆಳ�ನ �ವರಗ�ೆ� ಂ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ �ಾ�ೆಯನು� ಲಗ���: �ಾಸ್�ೕಟ್�ನ �ವರಗಳ� (ಸಂ�ೆ�, �ತ��ದ ��ಾಂಕ); ಮೃತರು
�ೊ�ೆಯ�ಾ� �ಾರತವನು� �ೊ�ೆದ ��ಾಂಕ; �ಾಧ��ಾದ�ೆ �ೇಹವನು� �ಾ�ಾಗ ಮತು� �ೇ�ೆ �ಾರತ�ೆ� �ಾ�ಸ�ಾ�ತು ಎಂಬುದರ ಕು��ಾದ �ವರಗಳ�.

��ಯನು� �ೊಂ�ದವರು ಉತ�ಮ�ಾದ ಆ�ೋಗ�ವನು� �ೊಂ�ಲ��ೆಂದು �ದಲು ದೂರು �ೕ�ದು� �ಾ�ಾಗ? __________________________________________
���ಾರರು ಎ�� ಮತು� �ಾ�ಾ��ಂದ ಇದ�ೆ� ���ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಂಡರು ______________________________________________________________
ಅ�ಾ�ೋಗ��ೊಂಡ �ೊ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಸಲ�ೆ �ೕ�ದ �ೈದ�ರು/ಗಳ� ಮತು� �ಾವನು� �ೂೕ��ದ �ೈದ�ರ �ೆಸರು ಮತು� ��ಾಸ
_________________________________________________________________________�ೈದ�ರ ಸಂಪಕ� ಸಂ.________________________
ಕ�ೆದ 5 ವಷ�ಗಳ�� �ಾವ��ೇ ಆಸ��ೆ��ೆ �ಾಖ�ಾಗು��ೆ / ಅ�ಾ�ೋಗ�. �ೌದು  ಇಲ� 
�ವರಗಳ� ________________________________________________________________________________________________________

E.

ಅಪ�ತದ �ೆ�ೖಮ್ನ �ವರಗಳ�:

ಮರಣವನು� �ಾಖಲು �ಾ�ದ ��ೕಸ್ �ಾ�ೆಯ �ೆಸರು____________________________________________________________________________
ಎಫ್ಐಆರ್ �ಾ�ದ ��ಾಂಕ //
ಎಫ್ಐಆರ್ ಸಂ. ____________________________________________________________________________________________________
ಮರ�ೋತ�ರ ��ಾಂಕ //
ಮರ�ೋತ�ರದ ಸಂ. __________________________________________________________________________________________________
ಅಪ�ತ ನ�ೆದ ��ಾಂಕ //; ಅಪ�ತ ನ�ೆದ ಸಮಯ : (a.m. / p.m. )
ಅಪ�ತ ನ�ೆದ ಸ�ಳ _________________________________________________________________________________________________
ಅಪ�ತ �ೇ�ೆ ಸಂಭ��ತು ಎಂಬುದರ �ರು �ವರ�ೆ (ದಯ�ಟು� ಪ��ೆ�ೕಕ �ಾ�ೆಯನು� ಲಗ���)

F.

ಮರಣ �ೊಂ�ದವರ �ೕವನದ ಕು�ತು ಇತರ �ೕವ �� ಮತು� �ಡ್�ೆ�ೕಮ್ �ಾ��ಗಳ �ವರಗಳ�:
ಕ�. ಸಂ.

�ಾ�� ಸಂ.
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G. �ೂೕಷ�ೆ ಮತು� ಅ��ಾರ �ೕಡು��ೆ:
�ಾನು/�ಾವ� ಇ�� ಒದ��ದ ಪ���ಂದು �ಾ��ಯು �ಜ�ೆಂದು �ೂೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ನ �ಾವ�ಯು ಕಟು���ಾ�ದ �ೕ� �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರ�ೇಕು.
�ಾನು �ೆನ�ಾ ಎಚ್ಎಸ್�� ಓ�ಯಂಟಲ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ �ಾಮಸ್� �ೈಫ್ ಇನು��ೆನ್� ಕಂ. ���ೆಡ್ (“ಕಂಪ�”) ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಅದರ ಏ�ೆಂಟರು ಮತು� ಅ�ಕೃತ ಪ����ಗ��ೆ ��ಾ�ಾರ��ೆ
ಸಂಬಂ��ದ ಎಚ್ಐ�/ಏಡ್� ಮತು� ಇತರರು �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾನ�ಕ ಮತು� �ೈ�ಕ ���ೆ�ಯ �ಾ��ಯನು� (�ಂ�ನ ಮತು� ಪ�ಸು�ತ) ಬ�ರಂಗಪ�ಸಲು/ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎ�ಾ� �ೈದ��ೕಯ
ಸಂ�ೆ�ಗಳ� (�ೈದ��ೕಯ ಪ��ೕ�ಾಲಯಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ), ಸ�ಾ�� ಸಂ�ೆ�ಗಳ�/ಏ�ೆ��ಗಳ� (��ೕಸ್ ಅ��ಾ�ಗಳ�, ಕಂ�ಾಯ, ಇ�ಾ��) ಬದ�ಾ�ಸ�ಾ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ��ೆಂದು
ಅ�ಕೃತ�ೊ�ಸು���ೆ�ೕ�ೆ. �ಾನು ಹಣ�ಾ�ನ �ವರಗಳನು� ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ, ನನ�/ನಮ� ಪರ�ಾ� �ಾವ��ೇ ಮರು���ಾರ, ��ಾ ಸಂಘ, �ೈದ��ೕಯ ಅ��ಾ�ಗಳ�, ಇತರ ���ಾರರು,
�ಾಸನಬದ� ಅ��ಾ�ಗಳ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತ, �ಾ��ಾಲಯ, ಸ�ಾ�� ಸಂ�ೆ�, �ಯಂತ�ಕ, ತ��ಾ ಸಂ�ೆ�ಯು ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ �ಾ��ಯನು� ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಮತು� ಅಂತಹ ಹಂ��ೆ�ಾ�
ನನ� ���ಷ� ಒ���ೆಯನು� ಪ�ೆಯ�ೆ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆಯಲು ಕಂಪ��ೆ ಅ��ಾರವನು� �ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ �ೂೕಷ�ೆಯ ನಕಲನು� �ಾನ��ಾ��ೆ ಮತು� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ��ೆ ಎಂದು
ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.
�ೆ�ೖಮ್ �ಾಡುವವರು / �ಾಮ��ೇ��ತರ ಸ� ಅಥ�ಾ ಎಡ�ೈ �ೆ�ೆ���ನ ಗುರುತು

�ಾ�ಯ �ೆಸರು ಮತು� ಸ�

�ೆಸರು ______________________________________________________

�ೆಸರು ___________________________________________________
�ೆ�ೖಮ್ �ಾಡುವವ�ೊಂ��ನ ಸಂಬಂಧ ___________________________
��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� _________________________________________

��ಾಸ ______________________________________________________

��ಾಸ ___________________________________________________

��ಾಂಕ

��ಾಂಕ

/

/

/

/

�ೂೕಷ�ೆಯ ಸಂದಭ�ದ�� �ೆ�ೖಮ್ �ಾಡುವವ/ರು ಅನಕಷ್ರಸ��ಾ�ದ��ೆ ಕಂಪ��ೆ ಸಂಪಕ��ಲ�ದ ಮತು� ಗುರುತನು� ಸುಲಭ�ಾ� ��ೕಕ�ಸಬಹು�ಾದ ವ����ಂದ �ಾಡ�ೇಕು:
‘’ಈ �ಾಮ್�ನ��ನ �ಷಯಗಳನು� �ೆ�ೖಮ್ �ಾಡುವವರು ಅಥ��ಾ��ೊಂಡ ________________________________________________ �ಾ�ೆಯ�� ನ��ಂದ �ವ�ಸ�ಾ��ೆ
ಮತು� ಅವನು/ಅವಳ� ಅದರ��ನ �ಷಯಗಳನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಅಥ��ಾ��ೊಂಡ ನಂತರ ಈ �ಾಮ್��ೆ ಅವನ/ಅವಳ �ೆ�ೆ���ನ ಗುರುತನು� �ೕ�ರು�ಾ��ೆ ಎಂದು �ಾನು ಈ ಮೂಲಕ
�ೂೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ”
ಈ �ೆಳ�ನ ಪ���ಂದ ಉ�ೊ�ೕಗದ �ವರಗಳ� _________________________________________
(ಈ �ಾಮ್��ೆ ಈ �ೆಳ�ನ �ಾ�ಾದರೂ ಒಬ�ರು �ಾ��ಾಗ�ೇಕು: (1) ಕಂಪ�ಯ ಏ�ೆಂಟ್, (2) ಕಂಪ�ಯ ಸಂಬಂಧ ವ�ವ�ಾ�ಪಕರು, (3) �ತರ�ಾ �ಾ�ಂ�ನ �ಾ�ಾ ವ�ವ�ಾ�ಪಕರು,
(4) �ಾ��ೕಕೃತ �ಾ�ಂ�ನ ರಬ�ರ್ �ಾ��ಂಪ್ �ೊಂ�ರುವ �ಾ�ಂಕ್ನ ವ�ವ�ಾ�ಪಕರು, (5) �ೆ�ೆ�ೆಡ್ ಅ��ಾ�, (6) ಮು�ೊ�ೕ�ಾ�ಾ�ಯರು / ಸ�ಾ�� �ಾ�ೆಯ �ಾ�ಂಶು�ಾಲರು,
(7) �ಾ���ೆ�ೕಟ್ (8) ಕಂಪ�ಯ �ಾವ��ೇ ಉ�ೊ�ೕ�.)
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ಈ �ಾಮ್� �ೊ�ೆ�ೆ ಸ��ಸ�ೇ�ಾದ ಅಗತ��ೆಗಳ�*:
�ಲ್ �ೆತ್ �ೆ��ಟ್ �ೕಜ�ೆಗಳ�/�ಾವ�ಸ�ಾದ �ಾ��ಗಳ�/ಶುದ� �ಂಚ� �ೕಜ�ೆಗ��ಾ�
1. ಮೂಲ �ಾ�� �ಾಂಡ್
2. ಪ�ರಸ�ೆ ಅ��ಾ�ಗಳ� �ೕ�ದ ಮೂಲ ಮರಣ ಪ��ಾಣಪತ�
3. �ೆ�ೖಮ್ �ಾಡುವವರ �ೕ�ೋ ಐ� ಮತು� ��ಾಸ ಪ��ಾ�ೆ (ಸ��ಾ� ದೃ�ೕಕ��ರ�ೇಕು)
4. �ಾ�ಂಕ್ನ �ಾಸ್ಬುಕ್/ ರದು� �ಾಡ�ಾದ �ೆಕ್ನ ನಕಲು
ಇತ�ೆ ಎ�ಾ� �ೕಜ�ೆಗ��ೆ �ೆಚು�ವ� ಅವಶ�ಕ�ೆಗಳ�
5. �ೈದ�ರ �ೇ��ೆ
6. ಆಸ��ೆ�ಯ ಪ��ಾಣಪತ�
7. ಕ�ೆದ 5 ವಷ�ಗಳ ಆಸ��ೆ�ಗಳ� ಮತು� �ೈದ��ಂದ ಪ�ೆದ �ೈದ��ೕಯ �ಾಖ�ೆಗಳ� (�ಸ್�ಾಜ್� �ಾ�ಾಂಶ, ಪ��ೇಶ
�ಪ��ಗಳ�, ತ�ಾಸ�ಾ ವರ�ಗಳ�, �ೈದ�ರು ಸಲ�ೆ �ೕ�ದ ಔಷ�ಗಳ� ಇ�ಾ��)
8. ಮರ�ೋತ�ರ ಪ�ೕ�ೆ (ನ�ೆ�ದ��ೆ)
9. ಕ�ೆದ 5 ವಷ�ಗಳ ರ�ೆ �ಾಖ�ೆಗ�ೆ� ಂ��ೆ ಉ�ೊ�ೕ�ಯ ಪ��ಾಣಪತ�
ಅ�ಾ��ಾ�ಕ �ಾರಣಗ�ಂದ �ಾ�ನ ಸಂದಭ�ದ�� �ೆಚು�ವ� ಅವಶ�ಕ�ೆಗಳ� (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ ಅಪ�ತ, ಆತ�ಹ�ೆ�, �ೊ�ೆ,
ಹ�ಾತ್/�ಗೂಢ�ಾದ �ಾವ� ಇ�ಾ��)
10. �ದಲ �ಾ�� ವರ� (ಎಫ್ಐಆರ್)
11. ಪಂಚ�ಾ�, ��ೕಸ್ ತ��ಾ ವರ�, ��ೕಸರ ಅಂ�ಮ ವರ�
12. ಲಭ��ದ��ೆ, ಮರ�ೋತ�ರ ವರ� ಮತು� �ಾ���ಾಲ�/��ೆ��ಾ ವರ�
13. ಲಭ��ದ��ೆ, �ಾ�ಾ�ಪ���ೆಯ ತುಣುಕುಗಳ�
14. ಅಪ�ತದ ಸಮಯದ�� ��ಾ�ಾರರು �ಾಲ�ೆ �ಾಡು��ದ��ೆ �ೆ��ಂಗ್ �ೈ�ೆನ್�ನ ನಕಲು (ಅಪ�ತ�ಂದ ಸಂಭ��ದ ಮರಣದ
�ೆ�ೖಮ್ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾತ�)
* ಕಂಪ�ಯು �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� ಅವಶ�ಕ�ೆಗ��ಾ� ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಹಕ�ನು� �ೊಂ��ೆ
�ೆನ�ಾ ಎಚ್ಎಸ್�� ಓ��ಂಟಲ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ �ಾಮಸ್� �ೈಫ್ ಇನು��ೆನ್� ಕಂಪ� ���ೆಡ್ (IRDA Regn. No. 136)
ಆ��ಡ್ ���ೆಸ್ �ಾಕ್�, 2 �ೇ ಮಹ�, �ೆಕ�ರ್ - 48, �ೊ�ಾ� ರ�ೆ�, ಗುರು�ಾ�ಮ್ - 122018, ಹ��ಾ�ಾ, �ಾರತ �ೋಂ�ಾ�ತ ಕ�ೇ� : ಯು�ಟ್ ಸಂ�ೆ� 208, 2 �ೇ ಮಹ�,
�ಾಂಚನಜುಂ�ಾ ಕಟ�ಡ, 18 �ಾರಖಂ�ಾ ರ�ೆ�, ನವ�ೆಹ� – 110001, �ಾರತ, �ಾ���ೇಟ್ ಗುರು�ನ ಸಂ�ೆ�.- U66010DL2007PLC248825, ಸಂಪ��� 1800-180-0003,
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