ટ્રાન્સફર/અસાઇનમેન્ટ માટ�� ુ ં ફોમર્

(આ ડ�ડ પૉ�લસી દસ્તાવેજના વીમા પત્રક પર પ્રદાન કરવા અથવા �બન-અદાલતી
સ્ટ�મ્પ પેપર પર, � ૂળ પૉ�લસી દસ્તાવેજ સાથે પ્રદાન કરવા માટ� છે )
�,ુ ં ક�નરા એચએસબીસી ઑ�ર�ટલ બ�ક ઑફ કૉમસર્ લાઇફ ઇન્શ્�ુરંસ કંપની �લિમટ� ડ ("કંપની") દ્વારા ર�ૂ કર� લ �વન વીમા પૉ�લસી નં. ______________________
("પૉ�લસી") નો પૉ�લસીધારક અહ� પૉ�લસી હ�ઠળનાં મારા અિધકારો અને લાભોને
શ્રી./�ુ ./મે. ___________________________ ("ટ્રાન્સફર�/અસાઇની") ની તરફ�ણમાં, અહ� જણાવેલ શરતો અ�ુસાર ટ્રાન્સફર/અસાઇન ક�ું �ં.

શરતી

સં� ૂણર્

અસાઇનમેન્ટનો પ્રકારો (� લા�ુ કરવા યોગ્ય હોય તેના પર ટ�ક કરો)

ટ્રાન્સફર/અસાઇનમેન્ટ માટ� � ુ ં કારણ (કોઈપણ એક �ટક કરો)

આનો મહત્વ� ૂણર્ િવચાર કર�ને:

પ્રેમ અને લાગણીને લીધે;

અન્ય _________________________________________________

�. ._________________ અને

�ૃપા કર�ને તમાર� નવીનતમ બ�ક ખાતાની િવગતો અમાર� પાસે અપડ�ટ કરો.*

ટ્રાન્સફર�/અસાઇનીની િવગતો (અિધ�ૃત વ્ય�ક્તઓની િવગતો સામેલ કરવાની હશે જો ટ્રાન્સફર�/અસાઇની એ કોઈ કૉપ�ર� ટ એકમ હોય)
નામ
િપતા�ુ ં નામ/પિત�ુ ં નામ
અસાઇનીનો ફોટો

સરના�ું

(જો વાિષ�ક પ્રીિમયમ

�. 10,000 થી વ�ુ હોય

ટ��લફોન નંબર

તો ફર�જયાત)

*ઈમેલ આઇડ�
*મોબાઇલ નંબર
જન્મ તાર�ખ

�ુ�ુષ

�લ�ગ

�ી

� ૂમ્રપાન કરનાર

િશક્ષણ

િનરક્ષર

પ્રાથિમક શાળા

માધ્યિમક શાળા

સ્નાતક

વૈવા�હક �સ્થિત

અપ�ર�ણત

પ�ર�ણત

િવધવા/િવ� ૂર

�ટાછે ડા લીધેલ

હા

ના
અ�ુસ્નાતક

વ્યાવસાિયક

અસાઇનીનો વ્યવસાય ________________________________________________ છે , નોકર��ુ ં પદ ___________________________________________________
કંપની�ુ ં નામ ______________________________________________________ વ્યવસાય/ફરજનો પ્રકાર ____________________________________________
રાષ્ટ્ર�યતા
િનવાસી �સ્થિત

ભારતીય
િનવાસી

િવદ� શી રાષ્ટ્ર�યતા

પીઆઇઓ

**�બન-િનવાસી

**િનવાસનો દ� શ ________________ (�બન-િનવાસી �સ્થિત અને િનવાસના દ� શના આધાર� પ્રદાન કર�ું ફર�જયાત, આગળના દસ્તાવેજ આપવા/જ�ર� હોઈ શક� છે )
�ુ ં તમે �ુએસમાં હોવ ત્યાર� આ િવનંતી કર� રહ્યાં છો.

હા

ના

સીક�વાયસી નં.
* - િવગતો ભરવી ફર�જયાત છે .

** - જો િનવાસી �સ્થિત �બન િનવાસી અથવા િનવાસનો દ� શ ભારત કરતા અન્ય હોય, તો પછ� �ૃપા કર�ને અમાર� વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ એફએટ�સીએ/સીઆરએસ પ્ર�ાવ�લ સબિમટ કરો.

અસાઇનીની બ�ક ખાતાની િવગતો
બ�ક�ુ ં નામ
બ�ક શાખા�ુ ં સરના�ું
બ�ક ખાતાનો પ્રકાર

બચત

ચા�ુ

(પસંદ કર� લ ખા� ું એનઆરઈ* છે :

બ�ક ખાતાનો નંબર
આઇએફએસ
સી કોડ

હા

ના)

એમઆઈસીઆર કોડ

**પૅન કાડર્ નંબર

* જો એનઆરઈ ખા� ું હોય તો �ૃપા કર�ને અમાર� વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ એફએટ�સીએ/સીઆરએસ પ્ર�ાવ�લ સબિમટ કરો.
**- િવગતો ભરવી ફર�જયાત છે .
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ટ્રાન્સફર/અસાઇનમેન્ટ માટ�� ુ ં ફોમર્
(આ ડ�ડ પૉ�લસી દસ્તાવેજના વીમા પત્રક પર પ્રદાન કરવા અથવા �બન-અદાલતી
સ્ટ� મ્પ પેપર પર, � ૂળ પૉ�લસી દસ્તાવેજ સાથે પ્રદાન કરવા માટ� છે )

(“રદ કર� લ" ચેક (ખાતા નંબર/ખાતા ધારક�ુ ં નામ '�ુ�દ્રત' સાથે)ની કૉિપ અથવા પાસ�ુક (ખાતા નંબર/ખાતા ધારક�ુ ં નામ '�ુ�દ્રત' સાથે)ની સ્વ-પ્રમા�ણત અથવા
સ્વ-પ્રમા�ણત બ�ક સ્ટ�ટમેન્ટ. એનઆરઇ � ૂકવણીનાં �કસ્સામાં કાં તો એનઆરઇ ખાતામાંથી � ૂકવેલ પ્રીિમયમના વ્યવહારો દશાર્વ� ું બ�ક સ્ટ� ટમેન્ટ અથવા બ�ક તરફથી
આ પ્રભાવની ઘોષણા ફર�જયાત છે )

ટ્રાન્સફર�/અસાઇનીનો ટ્રાન્સફરર/અસાઇનર સાથેનો સંબધ
ં (લોહ�નો સંબધ
ં /�વનસાથી/ક્ર��ડટરનો ઉલ્લેખ કરો): _____________________________________

અસાઇની/પહ�લાનાં અસાઇનીના � ૂવાર્િધકાર (જો પૉ�લસી પહ�લાં અસાઇન કરવામાં આવી હોય તો લા�ુ થાય છે ):

નામ________________________________________________________________________________________________________________
રાષ્ટ્ર�યતા ___________________________ વ્યવસાય ____________________________ ટ� �લફોન નંબર ______________________________

અસાઇની દ્વારા � ૂકવવાપાત્ર ભાિવ પ્રીિમયમ
(ન�ધ રાખો ક� �યાં ભાિવ પ્રીિમયમો ટ્રાન્સફર�/અસાઇની દ્વારા � ૂકવવામાં આવે છે , ત્યાં ટ્રાન્સફર�/અસાઇનીને પેયર ફોમર્ સ�હત અપે�ક્ષત દસ્તાવેજો પ્રદાન કરવાની જ�ર છે )
હા

ના

ટ્રાન્સફર�/અસાઇનીના ક�વાયસી માટ� સબિમટ કરવા માટ� નાં દસ્તાવેજોની � ૂચી (જો અસાઇની કોઈ વ્ય�ક્ત હોય, તો અસાઇનર� આ અસાઇનમેન્ટ ફોમર્ની સાથે અસાઇનીના

ક�વાયસી દસ્તાવેજો સબિમટ કરવાની જ�ર છે .)

ઓળખાણનો �ુરાવો

પાસપોટર્

પૅન કાડર્

સરનામાંનો �ુરાવો

ટ� �લફોન �બલ

વીજળ��ુ ં �બલ

મતદાર�ુ ં આઇડ� કાડર્

અન્ય

અન્ય

આવકનો �ુરાવો અને/અથવા ફંડના �ોતનો �ુરાવો

(આ ડ�ડની સાથે સબિમટ કરવામાં આવતા તમામ સહાયક �ુરાવા/દસ્તાવેજ, ભારત સરકાર દ્વારા િનધાર્ર�ત રાજપિત્રત અિધકાર�/અમાર� કંપનીના અિધ�ૃત અિધકાર�
(અમારા કૉપ�ર� ટ એજન્ટ સ�હત)/રાષ્ટ્ર�ય�ૃત બ�કની શાખાના મેનેજર દ્વારા પ્રમા�ણત કરવા સાથે સ્વ-પ્રમા�ણત કરવા આવશ્યક છે .)

�ુ ં ટ્રાન્સફર�/અસાઇનીના ટ્રાન્સફર�/અસાઇની/નૉિમની રાજક�ય પ્રભાવ ધરાવતી વ્ય�ક્ત છે *?
જો હા, તો �ૃપા કર�ને િવગતો પ્રદાન કરો

હા

ના

[*પૉ�લ�ટકલી એક્સપોઝ્ડ વ્ય�ક્તઓ (પીઇપી) એ તે વ્ય�ક્તઓ છે �મને પ્ર�ુખ �હ�ર ફંક્શનોની સ�પણી કરવામાં આવી હોય, ઉદાહરણ તર�ક� હ�ડ/ ક�ન્દ્ર/રા�ય સરકારનાં
મંત્રી, વ�રષ્ઠ રાજનેતાઓ, સરકાર�/અદાલતી/સેનાના વ�રષ્ઠ અિધકાર�ઓ, રા�યની મા�લક�ના કૉપ�ર� શનના વ�રષ્ઠ એ�ક્ઝ�ુ�ટવ, મહત્વ� ૂણર્ રાજનીિતક પક્ષના અિધકાર�ઓ
અને ઉપરોક્ત વ્ય�ક્તઓનાં િનકટનાં કૌ�ુ ં�બક સભ્યો (�વનસાથી, બાળકો, માતા-િપતા, સહોદરો, સા�ુ-સસરા અને પીઇપીના ન�કનાં સહયોગી).]
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ટ્રાન્સફર/અસાઇનમેન્ટ માટ�� ુ ં ફોમર્
(આ ડ�ડ પૉ�લસી દસ્તાવેજના વીમા પત્રક પર પ્રદાન કરવા અથવા �બન-અદાલતી
સ્ટ�મ્પ પેપર પર, � ૂળ પૉ�લસી દસ્તાવેજ સાથે પ્રદાન કરવા માટ� છે )

ટ્રાન્સફર�/અસાઇનીની િવગતો (અિધ�ૃત વ્ય�ક્તઓની િવગતો સામેલ કરવાની હશે જો ટ્રાન્સફર�/અસાઇની એ કોઈ કૉપ�ર� ટ એકમ હોય)

ં ________________________________________
નામ____________________________________________ નૉિમનીનો ટ્રાન્સફર�/અસાઇની સાથેનો સંબધ
નૉિમનીની જન્મ તાર�ખ __________________________________________ નૉિમનેશનની ટકાવાર� ____________________________________________
એપોઇન્ટ��ુ ં નામ (જો નૉિમની સગીર હોય તો લા�ુ થાય છે )____________________________________________________________________________
ં ______________________________એપોઇન્ટ�/ટ્રાન્સફર�ની સહ� ______________________________________________
નૉિમની સાથે એપોઇન્ટ�નો સંબધ

ટ્રાન્સફર�/અસાઇની જો કોઈ પહ�લાંની �વન વીમા પૉ�લસી ધરાવતા હોય તો તેની િવગતો (તેના નામમાં અસાઇન કર� લ પૉ�લસીઓ સ�હત)
[જો જ�ર હોય તો વધારાના પ�રિશષ્ટનો ઉપયોગ કર� શકાય છે ]

પૉ�લસી નંબર/પૉ�લસી ર�ૂ કર� હોય તે
�વન વીમા કં પની

એકલ/િનયિમત

વાિષ�ક પ્રીિમયમ

ટ્રાન્સફરર/અસાઇનર અને ટ્રાન્સફર�/અસાઇની દ્વારા ઘોષણા
�ુ ં સમ�ુ ં �ં ક� કંપની દ્વારા ટ્રાન્સફર/અસાઇનમેન્ટના ડ�ડની તાર�ખને વીમા અિધિનયમ, 1938 ની કલમ 38 (�ુધાર� લ �ુજબ) હ�ઠળ નો�ટસ તર�ક� ગણવામાં આવશે
અને અહ� નામ આપવામાં આવેલા ટ્રાન્સફર�/અસાઇનીએ પૉ�લસી �તગર્ત લાભ અને લા�ુ પડતા કાયદાઓ અ�ુસાર ટ્રાન્સફર/અસાઇનમેન્ટની તાર�ખ પર �ુ ં �
બધી જવાબદાર�ઓ અને ઇ�ક્વટ�ને પાત્ર હતો તેના આધાર� , હકદાર હો�ું જોઈએ. �ુ ં આગળ �ુ�ષ્ટ ક�ું �ં ક� �ુ ં િવવા�હત �ીની સંપિ�નાં કાયદા, 1874 ની કલમ 6
હ�ઠળ લેવામાં આવેલી પૉ�લસીને ટ્રાન્સફર/અસાઇન કરતો/તી નથી.

�ુ ં �હ�ર ક�ું �ં ક� �ુ ં માર� પોતાની સ્વેચ્છાએ પૉ�લસીને ટ્રાન્સફર/અસાઇન ક�ું �ં અને �ુ�ષ્ટ ક�ું �ં ક� ટ્રાન્સફર/અસાઇનમેન્ટ પ્રામા�ણક છે , મારા પૉ�લસી ધારકનાં �હતમાં,
�હ�ર �હતમાં છે અને તે ટ્ર��ડ�ગ હ�� ુ માટ� નથી. �ુ ં સમ�ુ ં �ં ક� આગળનો કોઈપણ ભાગ ખોટો જણાય તો કંપની આ ટ્રાન્સફર/અસાઇનમેન્ટને નકાર� શક� છે . �ુ ં અહ� કંપનીને
પૉ�લસી દસ્તાવેજને ટ્રાન્સફર�/અસાઇનીને પોસ્ટ કરવા, કંપનીના ર� કોડર્ માં અસાઇનમેન્ટની ન�ધણી કરવા અને તમામ ભાિવ પત્રવ્યવહાર ટ્રાન્સફરર/અસાઇનર અને
ટ્રાન્સફર�/અસાઇની બંનેને મોકલવા માટ� અિધ�ૃત ક�ું �ં.

�ુ ં સમ�ુ ં �ં ક� શરતી અસાઇનમેન્ટના �કસ્સામાં, �ુ ં એક અસાઇની તર�ક� સર� ન્ડર કર� લ પૉ�લસીની પૉ�લસી પર િધરાણ મેળવવા માટ� પાત્ર હોઈશ નહ�. �ુ ં અહ� �હ�ર
ક�ું �ં ક� પૉ�લસી હ�ઠળનાં લાભો માટ� ની ટ્રાન્સફર�/અસાઇની દ્વારા રસીદ કંપનીના માન્ય અને પયાર્પ્ત �ડસ્ચા� રહ�શ.ે

�/
ુ ં અમે કંપનીને માર� ક�વાયસી િવગતોને અહ�થી/આની સાથે શોધવા/સંગ્ર�હત કરવા અથવા/અને શેર કરવા અિધ�ૃત ક�ું �ં (i) સરકાર� અને/અથવા અિધિનયમ
અિધકાર�, (ii) ઇન્શ્�ુરન્સ �રપૉ�ઝટર�ઝ (iii) સીઇઆરએસએઆઇ/�ુઆઇડ�એઆઇ (iv) ર�ઇન્શ્�ુઅરસર્/સ� ૂહ કંપની/હો�સ્પટલ અથવા નૈદાિનક ક�ન્દ્રો/ અન્ય વીમા
કંપનીઓ અથવા વીમા આકારણી, દાવાની તપાસણી/પતાવટ, ક�વાયસી પ્રમાણીકરણ, પૉ�લસી સિવ�િસ�ગ હ�� ુ અને આવા હ�� ુઓ માટ� ના � ૃતીય પક્ષો.

ટ્રાન્સફરર/અસાઇનરની સહ�/�� ૂઠાની િનશાની
નામ, પદ અને અિધ�ૃત િસ�ો (જો અસાઇની એ કોઈ કંપની/બ�ક હોય)

ટ્રાન્સફરર/અસાઇનરની સહ�/�� ૂઠાની િનશાની
નામ, પદ અને અિધ�ૃત િસ�ો (જો અસાઇની એ કોઈ કંપની/બ�ક હોય)
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ટ્રાન્સફર/અસાઇનમેન્ટ માટ� � ુ ં ફોમર્
(આ ડ�ડ પૉ�લસી દસ્તાવેજના વીમા પત્રક પર પ્રદાન કરવા અથવા �બન-અદાલતી
સ્ટ�મ્પ પેપર પર, � ૂળ પૉ�લસી દસ્તાવેજ સાથે પ્રદાન કરવા માટ� છે )

તાર�ખ

જો આ ફોમર્ પર સ્થાિનક ભાષામાં સહ�/��ુઠાની િનશાની હોય તો ઘોષણા
�ુ ં અહ� �હ�ર ક�ું �ં ક� મ� આ ફોમર્ની સામગ્રી પૉ�લસી ધારક શ્રી/શ્રીમતી/�ુ . ______________________________ને _______________________ ભાષામાં સમ�વી
છે અને તે ક� પૉ�લસીધારક� આ સામગ્રીને � ૂણર્પણે સમ�યા પછ�, માર� હાજર�માં �ગ્રે� િસવાયની અન્ય ભાષામાં સહ�/��ુઠાની િનશાની કર� છે .

ઘોષણાકતાર્ની સહ� _____________________ઘોષણાકતાર્� ુ ં નામ _____________________ સ્થાન ___________________તાર�ખ_____________

ં ત હોવો જોઈએ)
સાક્ષી (�ૃપા કર�ને ન�ધો ક� સાક્ષી વયસ્ક અને કરાર માટ� �ુસગ
ટ્રાન્સફરર/અસાઇનર અને ટ્રાન્સફર�/અસાઇનીએ આ ડ�ડને અમલમાં લાવી છે અને ટ્રાન્સફરર/અસાઇનર અને ટ્રાન્સફર�/અસાઇનીએ માર� હાજર�માં
ઉપર જણાવેલ સ્થાન, તાર�ખે સહ�/��ુઠાની િનશાની કર� છે .

સાક્ષીની સહ�___________________ � ૂ�ું નામ_______________________________________________સાક્ષી�ુ ં સરના�ુ_ં __________________

તાર�ખ

� ૂચનાઓ:

�િશક અસાઇનમેન્ટના �કસ્સામાં, �ૃપા કર�ને �િશક અસાઇનમેન્ટ ડ�ડ એડ�ન્ડમમાં સં� ૂણર્ િવગતો પ્રદાન કરો.
જો તમાર� પૉ�લસી હ�ઠળ ઑટો વે�સ્ટ�ગ કલમ લા�ુ હોય અને �વન વીમાદાર વયસ્ક થઈ ગયા હોય, તો તે �કસ્સામાં નીચેના દસ્તાવેજોમાંથી કોઈપણમાં ઉલ્લે�ખત
�ુજબ ન� ૂનાની સહ� પ્રદાન કયાર્ પછ� જ િવનંતી પર પ્ર�ક્રયા કરવામાં આવશે-પૅન કાડર્ /પાસપોટર્ /ડ્રાઇિવ�ગ લાઇસેન્સ
�ુ ં સમ�ુ ં �ં અને સંમત �ં ક� આ ફોમર્ના સબિમશનનો અથર્ એ નથી ક� િવનંતી આગળ વધારવામાં આવશે.
�ૃપયા ફૉમર્ ફક્ત �ુજરાતી માં ભરો.
ભાષાનાં અથર્ઘટનમાં કોઈપણ અસંમિતની ઘટનામાં, �ગ્રે� સંસ્કરણને પ્રાધાન્ય અપાશે.
ટૉપ-અપ, વીમાની રકમમાં વધારો અથવા ઘટાડો, ફંડમાં ફ�રફારો (ફંડ �સ્વચ અને ર�ડાયર� ક્શન સ�હત), પૉ�લસી�ુ ં ર�વાઇવલ, કોઈપણ િવનંતી ક� �ના પ�રણામે ગ્રાહક
�ુએસમાં હોય તો પ્રીિમયમ અથવા પૉ�લસીની �ુિવધામાં કોઈ ફ�રફાર થતો હોય તો તેવી િવનંતીઓ પર પ્રિતબંધો છે . અમે લા�ુ �ુએસ કાયદાના આધાર� કોઈપણ અન્ય
પૉ�લસી સિવ�િસ�ગ િવનંતીને પ્રિતબંિધત કરવાનો અિધકાર અનામત રાખીએ છ�એ. �ૃપા કર�ને વ�ુ મા�હતી માટ� અમાર કૉલ ક�ન્દ્રનો સંપકર્ કરો.
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પૉ�લસી / એ�પ્લક�શન નંબર
ફક્ત ઓ�ફસ ઉપયોગ માટ�

દ્વારા પ્રાપ્ત_________________________________________________________
(ઉપર ઉલ્લેખ કરો કમર્ચાર�

બ�ક સ્ટાફ

સહ�

નામ અને પદ)

પ્રા�પ્તની તાર�ખ અને સમય ________________________________________________________
િવનંતી મોકલવાની તાર�ખ અને સમય_______________________________________________

પ્રાપ્ત થયાનો િસ�ો
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