ઑટો-વે�સ્ટ�ગ ફોમર્
પૉ�લસી/અર� ક્રમાંક

તાર�ખ

ફક્ત કાયાર્લય ઉપયોગ માટ�
આપનાર ______________________________________________________________
(�ૃપા કર�ને ઉપર ઉલ્લેખ કરો કમર્ચાર�

બ�ક સ્ટાફ

નવા પૉ�લસીધારકનો ફોટો

નામ અને પદ)

પ્રા�પ્તની તાર�ખ અને સમય/ ______________________________________________________________
િવનંતી રવાના કયાર્ની તાર�ખ અને સમય _____________________________________________________

પૉ�લસીના ઑટો વે�સ્ટ�ગ પછ� નવા પૉ�લસીધારકની િવગતો (દા.ત. પૉ�લસી હ�ઠળનાં �વન વીમાદાર)
(�ૃપા કર�ને તે ફ�લ્ડ ભરો �માં �વન વીમાદારની હાજર િવગતોથી અલગ હોય)
1 . � ૂ�ું નામ

નામ
િપતા/પિત�ુ ં નામ
અટક

2. a) જન્મ તાર�ખ

b) �લ�ગ

3. પત્રવ્યવહાર�ુ ં સરના�ું

વતર્માન િનવાસી સરના�ું

�ુ�ષ

�ી

કાયમી િનવાસી સરના�ું

4. વતર્માન િનવાસી સરના�ું
શહ�ર/�લ્લો

ક્ષેત્ર/તા�ુકા/તહ�િસલ
સ્ટ� ટ

દ� શ

િપન કોડ
5. કાયમી િનવાસી સરના�ું
ક્ષેત્ર/તા�ુકા/તહ�િસલ

શહ�ર/�લ્લો
દ� શ

સ્ટ� ટ
િપન કોડ
6. સંપકર્ ની િવગતો
આઇએસડ� કોડ સાથે મોબાઇલ
આઇએસડ� કોડ સ�હત વૈક�લ્પક મોબાઇલ
એસટ�ડ� કોડ સાથે ઘરનો ફોન
ઈમેલ
7. સીક�વાયસી નંબર (જો ઉપલબ્ધ હોય તો)
8. પૅન નં.

(પૅન સબિમટ ક�ુ� ન હોય તો તે �કસ્સામાં, ફોમર્ 60 ભર�ું અને તે પછ� નીચેના દસ્તાવેજોમાંથી કોઈપણ એકની કૉિપ સબિમટ કરવાની રહ�શ)ે
પાસપોટર્
9. િપતા�ુ ં નામ

ડ્રાઇિવ�ગ લાઇસન્સ

મતદાર આઇડ� કાડર્

નર� ગા જોબ કાડર્

રાષ્ટ્ર�ય વસ્તી ન�ધણી દ્વારા �ર� કરાયેલ પત્ર

નામ
િપતા/પિત�ુ ં નામ
અટક

10. માતા�ુ ં નામ

નામ
િપતા/પિત�ુ ં નામ
અટક

11. પ્રસ્તાવકતાર્ છે

િનવાસી ભારતીય

એનઆરઆઇ (�બન િનવાસી ભારતીય )

પીઆઇઓ (ભારતીય � ૂળના વ્ય�ક્ત)

િવદ� શી રાષ્ટ્ર�યતા

અન્ય (ઉલ્લેખ કરો) ___________________________
(જો લા�ુ થ� ું હોય તો �ૃપા કર�ને એનઆરઆઇ/પીઆઇઓ/ફોર� ન નેશનલ પ્ર�ાવ�લને ભરો. એનઆરઆઇ/પીઆઇઓ/ફોર� ન નેશનલ ના �કસ્સામાં, તમામ પત્રવ્યવહાર
અને સંચાર, એનઆરઆઇ/પીઆઇઓ/ફોર� ન નેશનલ પ્ર�ાવ�લમાં આવા હ�� ુઓ માટ� પ્રદાન કર� લ સરનામાં પર મોકલવામાં આવશે)
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ઑટો-વે�સ્ટ�ગ ફોમર્
12. a) િનવાસનો દ� શ
b) જન્મનો દ� શ

c) જન્મ�ુ ં શહ�ર

d) નાગ�રકતા

e) રાષ્ટ્ર�યતા

f) કર ર�િસડ�ન્સી દ�શ
g) કર ઓળખાણ નંબર
(ટ�આઇએન નંબર, ભારતીય િસવાયના માટ� ફર�જયાત છે )
13. a) વ્યવસાય

પગારદાર

િન� ૃ�

�ૃ�હણી

િવદ્યાથ�

વ્યવસાય મા�લક

અન્ય (ઉલ્લેખ કરો) _________

b) વ્યવસાય/ફરજોનો ચો�સ પ્રકાર
c) સંસ્થા/િનયોક્તા�ુ ં નામ
d) િનયોક્તા/સંસ્થાના ઉદ્યોગનો પ્રકાર
e) ઑ�ફસ�ુ ં સરના�ું - દ� શ
f) ઑ�ફસ�ુ ં સરના�ું – શહ�ર ______________________________________________________________________________________________________
14. �ું તમે રાજનીિતક વચર્સ્વ ધરાવતી વ્ય�ક્ત (પીઈપી) છો?

હા

ના

(પીઈપી એ વ્ય�ક્તઓ છે �ઓ રાજનીિતક પક્ષ/રાજનેતા છે અથવા તેનાથી સંકળાયેલા છે અથવા ભારતમાં ક� િવદ� શમાં મંત્રાલય/સરકાર/રા�યની મા�લક�ની સંસ્થાઓ/ન્યાયાલયીન
એકમ/સેના/પોલીસમાં કોઈપણ વ�રષ્ઠ � ૂિમકા ધરાવે છે અથવા તે વ્ય�ક્તઓ ક� �મના કોઈપણ ન�કના કૌ�ુ ં�બક સભ્યો અથવા સહયોગીઓ ઉપરોક્ત પદો પર હોય)
જો હા, તો �ૃપા કર�ને િવગતો આપો __________________________________________________________________________________________________
15. �ું તમારા કામનો પ્રકાર નાણાક�ય સેવાઓના વ્યવસાયો*/રા�ય દ્વારા ચલાવાતી લૉટર�/ક�િસનો/ગેિમ�ગ પ્ર� ૃિ�/�ુ ગાર/હોસર્ જૉક�/નફા માટ� ન ચાલતા હોય તેવા સંગઠન�ુ ં
જૉક� ક્લબ/ટ્રસ્ટ/સખાવતો/�બન સરકાર� સંસ્થાઓ/સામા�જક, ધાિમ�ક, માનવતાવાદ� કારણનો પ્રચાર કરવામાં સામેલ સંસ્થાઓ/સ્થાયી સંપિ�/આ� ૂષણ/ �ક�મતી અથવા અધર્
�ક�મતી નગ અથવા ભંગારનાં ડ�લરો પૈક� કોઈનાથી પણ સંકળાયેલ છે ?
હા
ના
*નાણાક�ય સેવા વ્યવસાયો એ �ુદ્રા િવિનમય/ડ�લર/એક્સચ�જ હાઉસ/� ૃતીય પક્ષ � ૂકવણી સંસાધકો/� ૂકવણી/વ� ૂલી એજન્ટ વગેર� ક� � બ�ક તર�ક� ન�ધાયેલ નથી તેને સામેલ
કરતી સેવાઓ આપવાથી સંબિં ધત એકમો/મા�લક� હોય છે
જો હા, તો �ૃપા કર�ને િવગતો આપો __________________________________________________________________________________________________
16. a. ઇ-ઇન્શ્યોરન્સ એકાઉન્ટ નંબર (ઈએલએ) _______________________________________________________________________________
b. વીમા �રપો�ઝટર��ુ ં નામ ક� �નાથી ઇએલએ �લ�ક કર� લ છે .

સીએએમએસ

c. જો તમાર� પાસે કોઈ ઈએલએ ખા� ું નથી, તો �ું તમે એક બનાવવા માંગો છો?
જો હા, તો �ૃ પા કર�ને પસંદગીને વીમા �રપો�ઝટર��ુ ં નામ આપો

સીડ�એસએલ
હા

ક�એઆરવીવાય

એનએસડ�એલ

ક�એઆરવીવાય

એનએસડ�એલ

ના

સીએએમએસ

સીડ�એસએલ

�વન વીમાદાર
સાથે સંબધ
ં

�લ�ગ

સંપકર્ નંબર

�વન વીમાદાર
સાથે સંબધ
ં

�લ�ગ

સંપકર્ નંબર

નોિમનીની િવગતો:
પદ

નોિમની�ુ ં નામ

જન્મ તાર�ખ

જો કોઈપણ નૉિમની સગીર (18 વષર્થી ઓછ� �મરના) હોય, તો પછ�:
પદ

નોિમની�ુ ં નામ

જન્મ તાર�ખ

ર�ફં ડ અથવા � ૂકવણીઓ પ્રાપ્ત કરવા માટ� નવા પૉ�લસીધારકની બ�કની િવગતો
�ુ ં અહ� દરખાસ્તનાં તબ�ાથી પૉ�લસીની �ુદત � ૂણર્ થવા �ુધી ઉદ્ભવેલી તમામ � ૂકવણીઓ/ર�ફંડ, સીધા જ બ�ક ખાતામાં ક� �ની િવગતી અહ� નીચે આપેલી છે , તેમાં ટ્રાન્સફર
કરવાની તમને િવનંતી ક�ું �ં.
ન�ધ – નીચેની િવગતો સાથે �ૃપા કર�ને સંબિં ધત સહાયક દસ્તાવેજો સબિમટ કરો
ખાતા ધારક�ુ ં નામ
નામ
િપતા/પિત�ુ ં નામ
અટક
બ�ક�ુ ં નામ
ખાતા ક્રમાંક
આઇએફએસસી કોડ
શાખા�ુ ં સરના�ું
ખાતાનો પ્રકાર

બચત

ચા�ુ

એનઆરઇ

એનઆરઓ
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નવીનીકરણ પ્રીિમયમની � ૂકવણી માટ�ની પસંદગી
ચેક/�ડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ

સ્ટ� �ન્ડ�ગ � ૂચનાઓ/એનએએસએચ

ક્ર��ડટ કાડર્

અન્ય_____________________________

નવા પૉ�લસીધારક દ્વારા ઘોષણા
•

�,ુ ં __________________________, િપતા/પિત શ્રી. _________________________________, અર�/પૉ�લસી નંબર _________________________
હ�ઠળ �વન વીમાદાર �ં. �ુ ં સમ�ુ ં �ં ક� પૉ�લસીમાંની ઑટોમે�ટક વે�સ્ટ�ગ �ુિવધા અ�ુસાર, �ુ ં _________________________________________________
ના રોજથી પૉ�લસીધારક તર�ક� ઓળખાઈશ.

•

મ� માર� ન� ૂનાની સહ� આપી છે , � ઉપર ઉલ્લે�ખત વીમા પૉ�લસી સામે અપડ�ટ કરવામાં આવી હોઈ શક� છે .

•

�/
ુ ં અમે કંપનીને માર� ક�વાયસી િવગતોને (i) સરકાર� અને/અથવા િનયમનકાર� અિધકાર�, (ii) ઇન્શ્�ુરન્સ �રપો�ઝટર�ઝ (iii) સીઇઆરએસએઆઇ/�ુઆઇડ�એઆઇ
(iv) ર�ઇ�્શ્�ુઅરર/સ� ૂહ કંપનીઓ/હો�સ્પટલ અથવા નૈદાિનક ક�ન્દ્રો/અન્ય વીમા કંપનીઓ અથવા વીમા આકારણી, દાવા તપાસણી/સમાધાન, ક�વાયસી
ુ માટ�ના � ૃતીય પક્ષોથી અથવા તેમના દ્વારા શોધવા/સંગ્ર�હત કરવા માટ� અિધ�ૃત ક�ું �ં/કર�એ છ�એ.
પ્રમાણીકરણ, પૉ�લસી આપવાનો હ�� ુ અને આવા હ��ઓ

•

�ુ ં �હ�ર ક�ું �ં ક� � ૂકવણી / � ૂકવવાપાત્ર પ્રીિમયમ કોઈપણ ગેરકાયદ� સર માધ્યમ / �ુના�હત પ્ર� ૃિ�ઓ / �ુનાની આવકમાંથી પેદા થતા નથી અને �ુ ં મની
લોન્ડ�ર�ગ એક્ટ, 2002 અથવા અન્ય કોઈપણ લા�ુ કાયદા�ુ ં પાલન ક�ું �ં અને તેનાથી બંધાયેલ �ં. �ુ ં સંમત �ં અને �હ�ર ક�ું �ં ક� જો મારા વ્યવસાય,
િનવાસી/નાણાક�ય �સ્થિત, અન્ય �વન વીમા પૉ�લસીના સ્ટ� ટસ, �વન વીમો લેવા માટ� ના સામાન્ય આરોગ્યમાં અથવા આ દરખાસ્તને કંપનીને ર�ૂ કયાર્
પછ� દરખાસ્ત ફોમર્માં કરવામાં આવેલા કોઈપણ િનવેદનોમાં, પરં � ુ જોખમ શ� થતાં પહ�લાં અથવા પો�લસી
ઇશ્� ૂ કરતાં પહ�લાં � પણ પહ�લાં હોય તે પહ�લાં કોઈપણ ફ�રફાર થાય તો તેની કંપનીને � ૂચના આપીશ. �ુ ં
�ુ�ષ્ટ ક�ું �ં ક� મારા દ્વારા મોકલાયેલ તમામ મા�હતી/દસ્તાવેજો, કાં તો ટપાલથી અથવા આ ફોમર્માં
ઉલ્લે�ખત ઈમેલ આઇડ� દ્વારા અથવા “કંપની” વેબસાઇટ મારફતે અપલોડ કર� લ, તેને માન્ય દસ્તાવેજો
(નવા પૉ�લસીધારકની સહ�)
તર�ક� ગણવામાં આવશે

ઘોષણા, જો આ ફોમર્ પર સ્થાિનક ભાષામાં સહ�/��ુઠાની િનશાની કરવામાં આવી હોય, તો:
�ુ ં ___________________________________ િપતા/પિત શ્રી ___________________________________,

વયસ્ક �ં અને મા�ું સરના�ું ___________________________________________________ છે , અહ� ગંભીર

પ્રિતજ્ઞા પર �હ�ર ક�ું �ં ક� મ� અરજદારને ફોમર્ ______________________ ભાષામાં વાંચી સંભળાવ્�ુ ં અને � ૂણર્પણે

સમ�વ્�ું છે અને તે/તેણી તેની અગત્યતાને સમ�યા છે . મ� તેના/તેણીના દ્વારા અપાયેલ જવાબો સાચી ર�તે અને

(ઘોષણાકતાર્ ની સહ�)

યોગ્ય ર�તે ર� કોડર્ કયાર્ છે અને અરજદાર� તેની સામગ્રીઓને � ૂણર્પણે સમ�યા પછ�, ઉપર તેમની સહ�/��ુઠાની
િનશાની કર� છે .

�ુ ં _________________________________(નવો પૉ�લસીધારક) અહ� �હ�ર ક�ું �ં ક� ઘોષણાકતાર્ દ્વારા સમ�વ્યા
અ�ુસાર ફોમર્નાં પ્ર�ો અને જવાબોને સમ� લીધા છે .

ઘોષણા � ૂળ પૉ�લસીધારક દ્વારા સહ� કરાવવી (પૉ�લસી હ�ઠળ જો � ૂળ પૉ�લસીધારક પેયર રહ�વાનાં હોય તો તે
�કસ્સામાં સહ� કરવાની રહ�શે)

(નવા પૉ�લસીધારકની સહ�)

�ુ ં �હ�ર ક�ું �ં ક� �ુ ં ઉપર ઉલ્લે�ખત પૉ�લસી નંબર હ�ઠળ � ૂળ પૉ�લસીધારક �ં અને કંપનીમાં પહ�લેથી જ આપેલી

િવગતોમાં કોઈ ફ�રફાર નથી. ઉપરાંત, પૉ�લસી હ�ઠળનાં ભાિવ પ્રીિમયમ � ૂકવવા�ુ ં �ુ ં ચા�ુ રાખીશ કારણ ક� નવા

પૉ�લસીધારક તેની � ૂકવણી કરવા અસમથર્ છે , ��ુ ં કારણ છે ____________________________ (ન�ધ: �યાં

� ૂળ પૉ�લસીધારકની િવગતોમાં ફ�રફાર હોય � પેયર તર�ક� ચા�ુ રહ�વા માંગતા હોય તે �કસ્સાઓમાં અથવા પેયર

� ૂળ પૉ�લસીધારક કરતા અલગ હોય તો એક અલગ પેયર પ્ર�ાવ�લ ભરવાની રહ�શે.)

(� ૂળ પૉ�લસીધારકની સહ�)
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