
(कृपया वर�ल कमर्चा�याचा उल्लेख करा  बँक कमर्चार�      नाव आ�ण हुद्दा)

पोचपावतीची तार�ख आ�ण वेळ/ ______________________________________________________________
�वनंतीच्या मा�ह तीपत्रकाची तार�ख आ�ण वेळ _______________________________________

पॉ�लसी/ अजर् क्रमांक तार�ख

स्वा�र�

प्राप्त स्टॅम्प

फक्त कायार्लयीन कामाक�रता
यादवारे �मळाले ______________________________________________________________

A) �वमा राशी वाढवण्यासाठ� केलेल� �वनंती

कृपया ''जीवन �वमासाठ�'' खाल�ल प्रश्न पूणर् करा तसेच पॉ�लसीचे पुनरुज्जीवन/ �वमा राशीमधील वाढ�साठ� योग्य रकान्यात ट�क करा. (आपल्या पॉ�लसीमध्ये 
प्री�मयम फं�डगं बे�न�फट / प्री�मयम पयार्याची माफ� आहे, वेगळा फॉमर् भरणे आवश्यक आहे).

आरोग्य घोषणापत्र

संपकर्  तपशीलामध्ये बदल

जर आम्ह� तुम्हाला वर �दलेल्या संपकर्  क्रमांकावर संपकर्  करावा असे वाटत असेल तर, भ�वष्यातील संपे्रषण हेतूसाठ� कृपया रकान्यात ट�क करा.

सीकेवायसी नं.

मोबाईल

घरचा फो.

ईमेल

(�नवडलेल्या प्लॅन्ससाठ�च पयार्य उपलब्ध आहेत. बदल हे पॉ�लसी वधार्पन �दनापासून प�रणामकारक असतील. कृपया तुमच्या पॉ�लसीच्या अट� आ�ण शत� पहा.) मी 
(पॉ�लसीधारक) तुम्हाला �वनंती करतो क�, वर�ल उल्लेख केलेल्या पॉ�लसीसाठ� माझी हमी �दलेल� �वमा राशी वाढवा ___________________________________ 

1. प्रस्ताव आ�ण या घोषणेची तार�ख यांमध्ये तुमच्या व्यवसायात काह� बदल झाला आहे का?     हो नाह�
2. प्रस्ताव आ�ण या घोषणेची तार�ख यांमध्ये तुमच्या र�हवासी िस्थतीत काह� बदल झाला आहे का?    हो नाह�
3. तुम्ह� आणखी कोणत्या जीवन �वमा पॉ�लसीसाठ� अजर् केला होता �कंवा संपलेल� पॉ�लसी कधी स्थ�गत केल� होती, 
 नाकारल�, मागे घेतल� �कंवा जास्तीच्या प्री�मयमला स्वीकारल� �कंवा कॅनरा एचएसबीसी बँक ऑफ कॉमसर् लाइफ 
 इन्शुरन्स कंपनी �ल �मटेड �कंवा इतर लाइफ इन्शुरन्स कंपनी याद्वारे मूळ प्रस्तावाच्या तारखेला लाईफ/ हेल्थ इन्शुरन्स 
 पॉ�लसी अंतगर्त तुम्ह� कधी दावा केला होता का?
ह� पॉ�लसी जार� करण्यासाठ� केलेला अजर् म्हणजे प्रस्ताव.
उपरोक्त कोणत्याह� प्रश्नांच्या संबं�धत "होय" �चन्हां�कत केले असल्यास कृपया संपूणर् मा�हती देणारे पत्रक जोडा जसे क�; नवीन व्यवसायाचे स्वरूप, जीवन �वमा पॉ�लसीचे 
तपशील (जार� केलेले वषर्, जीवन �वमा कंपनीचे नाव, हमी �दलेल� �वमा राशी, वा�षर्क उत्पन्न, कोणतहे� अन्य रायडर असल्यास, स्वीकृती अट� (एसट�डी/ जास्तीच्या 
प्री�मयमला स्वीकारलेले); �नवासी प�यात बदल झालेला असल्यास नवीन प�ा इ.

7. �वलंब झाल्यापासून पुनरूज्जीवनासाठ� केलेल्या अजार्च्या या तारखेपय�त तुमचा कधी अपघात झाला �कंवा काह� जखम झाल� आहे का? हो नाह�
8. वर �दलेल्या 1 त े7 प्रश्नांची उ�रे ''होय'' असल्यास, कृपया खाल�ल तपशील �कंवा ज्यावर र�तसर स्वा�र� केल� आहे असे समान स्वरूपाचे 
 वेगळे पत्रक (आवश्यक असल्यास) संलग्न करा.

4. प्रस्ताव आ�ण या घोषणेची तार�ख यांमध्ये तुमच्या प्रकृतीमध्ये काह� बदल झाला आहे का?     हो नाह�
5. आपण शस्त्र�क्रयेसाठ� �कंवा कोणत्याह� �वकारासाठ� दाखल केले गेले आहेत �कंवा सद�, ताप, खोकला याव्य�त�रक्त इतर 
 आजारासाठ� आपण वैद्यक� चाचण्या/ उपचार/ �कंवा कोणतीह� आवत� वदै्यक�य िस्थती /ल�णे यासाठ� कोणत्या डॉक्टरचा 
 सल्ला घेत आहात. 
6. आपण कधी खाल� �दलेल्या आजारांमधील कुठल्या आजारावर तपासणी/ उपचार घेतले/ सल्ला/ �कंवा केले आहे का? 
 उच्च रक्तदाब/ उच्च रक्तदाब  हो नाह� छातीत दखुणे/ हृद्य�वकाराचा झटका   हो नाह�
 हृद्याचा कोणता आजार/ मधुमेहाची   हो नाह� एचआयव्ह�ची लागण/ एड्स �कंवा एचआयव्ह�   हो नाह�
 समस्या/ उच्च रक्त साखर/ मूत्र�पडंातील  हो नाह� नवर्ससाठ� सकारात्मक चाचणी, मानसोपचारत� �कंवा   हो नाह�
 साखर स्ट्रोक/प�ाघात    हो नाह� मान�सक �वकार �य रोग �कंवा फुफ्फुसाचा इतर आजार   हो नाह� 
 यकृत समस्या/ कावीळ/ �हपॅ�टट�स बी �कंवा सी   हो नाह� मूत्र�पडं समस्या �कंवा प्रजनन अवयवांचे आजार   हो नाह�
 ककर् रोग/ गाठ �कंवा वाढ, मूत्राशयाचा कुठलाह� आजार हो नाह� रक्त �वकार (जसे क� हेमो�फ�लया, थलेॅसे�मया)  हो नाह�

B) पॉ�लसीच्या पुनरुज्जीवनासाठ� केलेल� �वनंती

मी (पॉ�लसीधारक) तुम्हाला �वनंती करतो क�, माझी वर�ल उिल्ल�खत पॉ�लसी पुन्हा चालू करा जी संपल� आहे. मी रक्कम देय असल्याची पुष्ट� करतो 
_____________________________________ (कृपया ज्याद्वारे पेम�ट केले होत ेचेक/ डीडी च्य� तपशीलाचा उल्लेख करा)

नाह�हो

नाह�हो

जेव्हा तुम्ह� आमच्यामध्ये असता तवे्हा तुम्ह� �वनंती करता.   हो नाह�

*कृपया आपल्या सध्याच्या बँकेतील खात्याचे तपशील आमच्यासोबत अद्यत�नत करा.*
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पॉ�ल सी पुनरुज्जीवन/ 
�वमा रकमेच्या अजार्त वाढ



9. कृपया 5 मध्ये �दल्याप्रमाणे अहवाल/ �डस्चाजर् सारांशच्या प्रती संलग्न करा.
10. �वलंब झाल्यापासून पुनरूज्जीवनासाठ� केलेल्या अजार्च्या या तारखेपय�त तुम्ह� 7 �दवसांपे�ा जास्त �दवस प्रकृतीची समस्या 
 असल्याने कामावर गेलेले नाह� का? जर हे खरे असेल, तर कृपया तसे तपशील प्रदान करा
11. तुम्ह� आता गभर्वती आहात का? (फक्त िस्त्रयांसाठ� लागू) होय असल्यास कालावधी 
 आठवड्यांमध्ये द्या_____________________________________________

पॉ�लसी पुनरूज्जीवन/ हमी �दलेल्या �वम्यामध्ये वाढ करण्यासाठ�चा फॉमर्

या फॉमर्मध्ये �वचारलेल्या सवर् प्रश्नांची उ�रे मी/ आम्ही उ�रे देताना प्रश्नांचे गां भीयर् आ�ण मह�व ल�ात ठेवून उ�रे �दलेल� आहेत असे मी/ आम्ही येथे नमूद करतो. माझ्या/ 
आमच्याद्वारे या फॉमर्मधील �दलेल्या सवर् प्रश्नांची उ�रे  योग्य आ�ण संपूणर् असून मी/ आम्ह� कोणतीह� भौ�तक मा�हती �कंवा तथ्य राखून ठेवलेल� नाह�त असे मी/ आम्ही 
येथे नमूद करतो. मी/आम्ह� पुढे घोषणा करतो क� या पॉ�लसीच्या फॉमर् मधील हमी �दलेल्या रकमेत वदृ्धी/वाढ करणे हा देखील �वम्याच्या करारनाम्याचा आधार असेल आ�ण 
या फॉमर्मध ्ये कोणतहे� असत्य �वधान असल्यास, कंपनीने देणे असलेल्या लाभांमध ्ये बदल करण्य�चा अ�धकार कंपनीकड ेअसेल तसेच आपण कंपनीस प्रदान करणे आवश ्यक 
आहे अशी मा�हती उघड न केल्यास, पॉ�लसी अवधै मानल� जाईल आ�ण पॉ�लसी अतंगर्त �दलेले सवर् प्री�मयम कंपनीकडून परत �मळणार नाह�त.
पॉ�लसीचे पुनरूज्जीवन पूणर् होण्यापूव� एक वषार्च्या आत पॉ�लसी धारकाने जर, काह� कारणास्तव आत्महत्या केल� तर त्याच्या �नधनाची तार�ख नमूद केल्यावार �मळालेल्या 
फंडच्या व्य�त�रक्त कुठलेह� फायदे �मळणार नाह�त.      
कंपनीला माझ्य� पॉ�लसी अतंगर्त असलेल ्या जोखमीचे मूल्यांकन यावेळी आ�ण त्यानंतर कधीह� करू देण ्यासाठ�, मी माझ ्या पूव�च्या आ�ण �वद्यमान �नयोक्ता(त्यां)ना 
डॉक्टर/रूग्णालये/कोणतीह� �वमा  आ�ण जीवन �वमा नसलेल� कंपनी/�कंवा संस्था �कंवा जीवन �वमा संघटना वदै्यक�य न�दणीकतार् यांना कंपनीस आ�ण कंपनीने 
कोणत्याह� वदै्यक�य स्त्रोतास/कोणत्याह� जीवन �वमा आ�ण जीवन  �वमा नसलेल्या कंपनीस/ जीवन �वमा संघटनेच्या वदै्यक�य न�दणीकतार् �कंवा शासक�य अ�धकार� 
यांना अशा प्रकारचे तपशील आ�ण माझ ्या नोकर�/व्यवसायाच्या अशा प्रकारच्या न�द� आवश्यकतनेुसार/संबं�धत असतील असे वाटत ेतवे्हा प्रदान करण ्यास अ�धकृत 
करतो.हमी �देलेल्या �वमा राशीचे पुनरूज्जीवन/ वाढ करण्यासाठ� आवश्यक असणार ्या वदै्यक�य चाचण्या घेण्यासाठ� मी कंपनी/ �तच्या एजंटला माझी संमती देत आहे. 
मला समजत ेया रक्ताच्या चाचणीत एचआयव्ह� प्र�त�पडं चाचणीचा देखील समावेश असेल. कंपनीद्वारे केल्या जाणार ्या वदै्यक�य तपासणीची उ�रे कंपनीच्या अ�धकृत 
वदै्यक�य पर��काला द्यायची आहेत आ�ण कंपनीद्वारे �दलेल्या प्रश्नावल�मध्ये �वधानाचा भाग असल्याचे मानले जाईल आ�ण उ�रे या अजार्त �दलेल� आहे त. जोपय�त 
या अजार्ची �ल �खत स्वीकृती कंपनीकडून प्राप्त होत नाह� तोपय�त माझी/ आपल� पॉ�लसी पुनरूज्जीवन/ हमी �दलेल्या �वमा राशीमध्ये वाढ करण्यासाठ� �वचारात घेतल� 
जाणार नाह�. पॉ�लसी पुनरूज्जीवन/ हमी �दलेल्या �वमा राशीच्या फॉमर्वर लाईफ अशॅ्युअडर् आ�ण पॉ�लसी धारकाची स्वा�र� असते कृपया हे ल�ात घ्या.
पॉ�लसी सिव्हर्�सगं हेतू आ�ण अशा कारणास्तव मी/ आम्ही कंपनीला अ�धकृत करतो क� माझ ेकेवायसी तपशील शोधा/ साठवा �कंवा/ आ�ण (i) शासक�य आ�ण/ �कंवा 
�नयामक प्रा�धकरण, (ii) �वमा संग्रह (iii)सीईआरएसएआय/ युआयडीएआय (iv)पुनर्�व वाहक/ गट कंपनी/ रूग्णालये �कंवा �नदान क� द्र/ इतर �वमा कंपन्या �कंवा ततृीय 
प�ांना हमी देणे घेणे मुल्यांकनासाठ�, दावा तपासणी/ ठराव, केवायसी प्रमाणीकरण, यापासून/ सोब  त सामा�यक करा.

स्वा�र�/ �वमा घेतलेल्या व्यक्तीच्या अगंठ्याचा ठसा (जर मूळ 
स्वा�र�मध्ये बदल असल्यास, 

मा�ह ती �वभागातील मुद्दा क्र. 7 पहा)

___________________________________________________
�वमा घेतलेल्या व्यक्तीचे नाव

स्वा�र�/ पॉ�लसी धारकाच्या अंगठ्याचा ठसा/ अ�भहस्तां�कती

___________________________________________________
पॉ�लसी धारक/ अ�भहस्तां�कतीचे नाव

(पॉ�लसीच्या संपूणर् जबाबदार�च्या उपरोक्त अ�भहस्तां�कतीचे 
तपशील आवश्यक आहेत)

(आवश्यक)

तार�ख �ठकाण __________________________
 (आवश्यक)

तपासण्या 
पूणर् झाल्या

उपचाराचे 
तपशील

वैद्य/ रूग्णालयाचे 
नाव, प�ा आ�ण 
संपकर्  क्रमांक

�नदान
सद्यिस्थती (वतर्मान 
औषधांच्या समावेशासह)

घटना/ �नदान 
झाल्याची तार�ख

पॉ�ल सी पुनरुज्जीवन/ 
�वमा रकमेच्या अजार्त वाढ

नाह�हो

नाह�हो
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�कंवा

इलेक्ट्रॉ�नक मोडद्वारे पेआउट

बँक शाखेचा प�ा:

बँक खात ेप्रकार: बचत चालू

एनआरई खात्याच्या प्रकारात, पॉ�लसीकड ेभरलेल्या प्रत्येक प्री�मयमसाठ� ग्राहकाकडून प्री�मयमचा स्रोत प्राप्त करणे आवश्यक आहे, जर ग्राहकाने त्याचे संपूणर् पसेै एनआरई 
खात्यात जमा केले असतील तर त्याने एनआरई आ�ण एनआरओ खात्यांमध्ये पसेै �वभाजीत करावेत.

(एनआरईने �न वडलेले होत ेत ेखात:े

खाल� �दलेल्या मा�हतीप्रमाणे माझ ेबँक खात ेअद्यत�नत करा अशी मी �वनंती करतो

बँक खात ेधारकाचे नाव:

बँकचे नाव:

बँक खात ेक्रमांक:

(9 आकडी क्रमांक तुमच्या चेकबुकवर उपलब्ध आहे. जर रद्द झालेल्या चेकच्या प्र�तवर 9 आकडी क्रमांकाची 
सुरूवात '000 पासून होत असेल तर योग्य कोड प्रदान केला जाईल.)एमआयसीआर कोड:

(जर रद्द झालेल्या चेकवर हे मुद्रित केलेले नसेल तर बँकेद्वारे प्रमाणन असलेला 11 आकडी क्रमांक 
तुमच्या चेकबुकवर उपलब्ध आहे)आयएफएस्सी कोड:

पॅन काडर् क्रमांक:

नवीन �वभाग 194 डीएनुसार �व� �वधेयक 2014 मध्ये सादर केले, कर कपातीच्या व्यवहारांसाठ� पॅन काडर्चे तपशील आवश्यक आहेत. जर पॅनकाडर्चे तपशील प्रदान केले 
नसतील तर त े20% च्या उच्च दराने कर कपात आक�षर्त करेल.

(पॅन काडर्च्या स्वसा�ां�कत प्र�तसह प्रदान करणे आवश्यक आहे)*

�नवासी िस्थती1 �नवासी �नवासी नाह�

�नवासी देश: ……………………………………………………...................................………………. (�नवासी नसलेल्यांची िस्थती आ�ण �नवासी देश यांवर अवलंबून असत ेत्यासंदभार्तील दस्तऐवज प्रदान 
करणे आवश्यक आहे)

(खात ेक्रमांक आ�ण खात ेधारकाचे नाव 'मु�द्रत' केलेले असावे)

या फॉमर्सोबत सब�मट केलेल्या समथर्न देणार ्या दस्तऐवजांची सूची (लागू केले म्हणून ट�क करा)

चेक 'रद्द' केल्याची प्रत

(खात ेक्रमांक आ�ण खात ेधारकाचे नाव पासबुकवर 'मु�द्रत' केलेले असावे)

पासबुकची स्वसा�ां�कत प्रत

• मी अशा प्रकारे घो�षत करतो क� प्रस्तुत केलेले बँक खात ेतपशील सवर् बाजंूनी सत्य, बरोबर आ�ण पूणर् आहेत. 
• मी हे समजू शकतो आ�ण सहमत आहे क� हा फॉमर् जमा करणे म्हणजे �वनंती स्वीकारल� जाईल असा याचा अथर् नाह�.  
• जर व्यवहारास �वलंब झाला असेल आ�ण काह� अपूणर्, चूक�च्या मा�हतीमुळे त ेपूणर् झाले नाह�, तर मी कंपनीला कोणत्याह� प्रकारे जबाबदार धरणार नाह�.   
• मी हे समजू शकतो आ�ण सहमत आहे क� काह� प�रिस्थतीमध्ये इलेक्ट्रॉ�नक देय पूणर् झाले नाह�, तर कंपनीला इतर कोणत्याह� प्रकारे देय स्वीकारण्याचा 
 अ�धकार आहे.

जेव्हा प्रस्तावक अ�श��त असेल �कंवा अपंगत्वामुळे पी�डत असेल तवे्हा ज्या �ल�खत स्वरुपावर मयार्�दत आहे �कंवा प्रस्तावकाने स्था�नक भाषते स्वा�र� केल�  आहे. जर 
ह� घोषणा लागू झाल� आ�ण पूणर् न झाल्यास आम्ह� या �वनंती फॉमर्ची मयार्दा नाकारू शकतो. न�द: बँकेच्या कमर्चायार्व्य�त�रक्त �कंवा कंपनीच्या प्र�त�नधीव्य�त�रक्त 
कोणासह� घो�षत केले जावे.
या फॉमर्ची सवर् सामुग्री पॉ�लसीधारकासाठ� आहे श्री/ श्रीमती/कुमार� ______________________________ 
___________________ भाषा आ�ण त्या पॉ�लसीधारकाने अगंठ्याचा ठसा �दला असेल/इंग्रजी भाषवे्य�त�रक्त इतर कोणत्या भाषेत स्वा�र� माझ्या उपिस्थतीत  सवर् 
सामग्री समजून घेऊन केल� असेल.      

तार�ख: _____________ 

�ठकाण:  ________________ घो�षत करणार ्याचे नाव   ____________________________   घो�षत करणार ्याची स्वा�र� _______________________

बँक स्टेटम�टची स्वसा�ां�कत प्रत
          (एनआरई पेम�टमच्या उपरोक्त; एनआरई खात्याद्वारे भरलेल्या प्री�मयमचे व्यवहार दशर्�वणारे �वधान)

वणर्नात्मक घोषणापत्र (जर या फॉमर्मध्ये वणर्नात्मक स्वा�र� केलेल� असेल/ अगंठ्याचा ठसा उमटवला असेल) 

या फॉमर्मध्ये �वचारलेल्या सवर् प्रश्नांची उ�रे मी/ आम्ही उ�रे देताना प्रश्नांचे गां भीयर् आ�ण मह�व ल�ात ठेवून उ�रे �दलेल� आहेत असे मी/ आम्ही येथे नमूद करतो. माझ्या/ 
आमच्याद्वारे या फॉमर्मधील �दलेल्या सवर् प्रश्नांची उ�रे  योग्य आ�ण संपूणर् असून मी/ आम्ह� कोणतीह� भौ�तक मा�हती �कंवा तथ्य राखून ठेवलेल� नाह�त असे मी/ आम्ही 
येथे नमूद करतो. मी/आम्ह� पुढे घोषणा करतो क� या पॉ�लसीच्या फॉमर् मधील हमी �दलेल्या रकमेत वदृ्धी/वाढ करणे हा देखील �वम्याच्या करारनाम्याचा आधार असेल आ�ण 
या फॉमर्मध ्ये कोणतहे� असत्य �वधान असल्यास, कंपनीने देणे असलेल्या लाभांमध ्ये बदल करण्य�चा अ�धकार कंपनीकड ेअसेल तसेच आपण कंपनीस प्रदान करणे आवश ्यक 
आहे अशी मा�हती उघड न केल्यास, पॉ�लसी अवधै मानल� जाईल आ�ण पॉ�लसी अतंगर्त �दलेले सवर् प्री�मयम कंपनीकडून परत �मळणार नाह�त.
पॉ�लसीचे पुनरूज्जीवन पूणर् होण्यापूव� एक वषार्च्या आत पॉ�लसी धारकाने जर, काह� कारणास्तव आत्महत्या केल� तर त्याच्या �नधनाची तार�ख नमूद केल्यावार �मळालेल्या 
फंडच्या व्य�त�रक्त कुठलेह� फायदे �मळणार नाह�त.      
कंपनीला माझ्य� पॉ�लसी अतंगर्त असलेल ्या जोखमीचे मूल्यांकन यावेळी आ�ण त्यानंतर कधीह� करू देण ्यासाठ�, मी माझ ्या पूव�च्या आ�ण �वद्यमान �नयोक्ता(त्यां)ना 
डॉक्टर/रूग्णालये/कोणतीह� �वमा  आ�ण जीवन �वमा नसलेल� कंपनी/�कंवा संस्था �कंवा जीवन �वमा संघटना वदै्यक�य न�दणीकतार् यांना कंपनीस आ�ण कंपनीने 
कोणत्याह� वदै्यक�य स्त्रोतास/कोणत्याह� जीवन �वमा आ�ण जीवन  �वमा नसलेल्या कंपनीस/ जीवन �वमा संघटनेच्या वदै्यक�य न�दणीकतार् �कंवा शासक�य अ�धकार� 
यांना अशा प्रकारचे तपशील आ�ण माझ ्या नोकर�/व्यवसायाच्या अशा प्रकारच्या न�द� आवश्यकतनेुसार/संबं�धत असतील असे वाटत ेतवे्हा प्रदान करण ्यास अ�धकृत 
करतो.हमी �देलेल्या �वमा राशीचे पुनरूज्जीवन/ वाढ करण्यासाठ� आवश्यक असणार ्या वदै्यक�य चाचण्या घेण्यासाठ� मी कंपनी/ �तच्या एजंटला माझी संमती देत आहे. 
मला समजत ेया रक्ताच्या चाचणीत एचआयव्ह� प्र�त�पडं चाचणीचा देखील समावेश असेल. कंपनीद्वारे केल्या जाणार ्या वदै्यक�य तपासणीची उ�रे कंपनीच्या अ�धकृत 
वदै्यक�य पर��काला द्यायची आहेत आ�ण कंपनीद्वारे �दलेल्या प्रश्नावल�मध्ये �वधानाचा भाग असल्याचे मानले जाईल आ�ण उ�रे या अजार्त �दलेल� आहे त. जोपय�त 
या अजार्ची �ल �खत स्वीकृती कंपनीकडून प्राप्त होत नाह� तोपय�त माझी/ आपल� पॉ�लसी पुनरूज्जीवन/ हमी �दलेल्या �वमा राशीमध्ये वाढ करण्यासाठ� �वचारात घेतल� 
जाणार नाह�. पॉ�लसी पुनरूज्जीवन/ हमी �दलेल्या �वमा राशीच्या फॉमर्वर लाईफ अशॅ्युअडर् आ�ण पॉ�लसी धारकाची स्वा�र� असते कृपया हे ल�ात घ्या.
पॉ�लसी सिव्हर्�सगं हेतू आ�ण अशा कारणास्तव मी/ आम्ही कंपनीला अ�धकृत करतो क� माझ ेकेवायसी तपशील शोधा/ साठवा �कंवा/ आ�ण (i) शासक�य आ�ण/ �कंवा 
�नयामक प्रा�धकरण, (ii) �वमा संग्रह (iii)सीईआरएसएआय/ युआयडीएआय (iv)पुनर्�व वाहक/ गट कंपनी/ रूग्णालये �कंवा �नदान क� द्र/ इतर �वमा कंपन्या �कंवा ततृीय 
प�ांना हमी देणे घेणे मुल्यांकनासाठ�, दावा तपासणी/ ठराव, केवायसी प्रमाणीकरण, यापासून/ सोब  त सामा�यक करा.

नाह�हो

पॉ�ल सी पुनरुज्जीवन/ 
�वमा रकमेच्या अजार्त वाढ
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पॉ�ल सी पुनरुज्जीवन/ 
�वमा रकमेच्या अजार्त वाढ

1. �वमा राशीच्या वाढ�मध्ये/ पूनरूत्थानाच्या �वनंतीसाठ� आपण भरलेला फॉमर् सवर् पद्धतीने भरलेला पा�हजे 
2. �वनंत्यांची प्र�क्रया सुरू केल� जाईल आपल्या कोणत्याह� कंपनीच्या कायार्लयात या फॉमर्ची पावती �मळेल. या फॉमर्च्या पावतीवर आपल्या कंपनीच्या �मळाल्याची पावती 
 असेल ती आपल्याला पाठवल� जाईल. भ�वष्यातील संदभार्साठ� पावती िस्लप जपून ठेवा.
3. योग्य �नणर्य घेण्याचा अ�धकार कंपनीने राखून ठेवला आहे पॉ�लसी सुधा�रत अट� व शत�नुसार पुनरुज्जी�वत केल� जाऊ शकत े�कंवा कंपनीच्या �दशा�नद�शानुसार 
 स्थ�गत करून नाकारल� जाऊ शकते
4. या फॉमर्च्या व्य�त�रक्त, गरज असल्यास �वमा धारकाने कंपनीद्वारे �न�दर्ष्ट डायग्नोिस्टक स�टर येथे त्याच्या/ �तच्या खचार्ने काह� वदै्यक�य चाचण्या घेतल्या   
 पा�हजेत. �वमा राशीच्या पुनरुज्जीवन / वाढ�साठ�च्या कंपनीच्या �नणर्याकड ेदलुर्� करून अशा वदै्यक�य खचार्ची परतफेड कंपनीकडून केल� जाणार नाह�.
5. पॉ�लसी ह� यु�नट �लकं्ड प्लॅन असल्यास, �वद्यमान �नधी वाटपानुसार यु�नट खरेद� केले जातील. NAV ची प्रभावी तार�ख ह� सवर् प्रलं�बत प्री�मयम �मळाल्यानंतर 
 व्याज (असल्यास) �कंवा पुनरुज्जीवन अनुप्रयोगावर�ल अडंरराय�टगं �नणर्य प्राप्त होण्याची तार�ख असेल जे नंतर असेल व्यवसायाच्या �दवशी 3.00 वाजण्यापूव� प्राप्त 
 झालेल्या �वनंतीसाठ� त्याच �दवशी एनएव्ह� लागू होईल. 3.00 वाजता प्राप्त झाल्यास पुढ�ल व्यवसाय �दवस लागू होईल.
6. ऑटो व्हेिस्टंग �वभागच्या जागी जर �वमाधारकाने बहुमत प्राप्त केले असेल तर तुम्ह� एकदाका पॉ�लसी सिव्हर्�सगं फॉमर् ऑटो व्हेिस्टंग ततुमच्या वेबसाइटवर 
 उपलब्ध असल्याप्रमाणे आवश्यक दस्तऐवजांसह सब�मट केला क� �वनंती प्र�क्रया केल� जाईल. 
7. स्वा�र�/र ्या मध्ये बदल झाल्यास कृपया पुढ�ल अ�त�रक्त आवश्यकता द्या
 • आमच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असल्याप्रमाणे पॉ�लसी सिव्हर्�सगं फॉमर् सी ची आवश्यकता आहे. (जुन्या आ�ण नवीन स्वा�र� असणे आवश्यक आहे)
 • स्वा�र�च्या पडताळणीचा पुरावा-पॅन काडर् / पासपोटर् / ड्रायिव्हंगचा परवाना / बँकेद्वारे अ�धकृत स्वा�र� ज्यामध्ये आपण �न�दर्ष्ट प्रा�धकरणाने योग्य�रत्या 
 सत्या�पत केलेले खात ेआहे.
 a) मूळ दस्तऐवज / प्र�त प्रतींची प्र�त�लपी करण्यासाठ� ना�मत प्रा�धकरण
 • भारत सरकार / आमच्या कंपनीच्या (आमच्या कॉप�रेट एजंट्ससह) / राष्ट्र�यकृत बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकाद्वारे �न�दर्ष्ट केलेल्या राजप�त्रत अ�धकार�.
8. टॉप-अपच्या �वनंत्यांवर प्र�तबंध आहेत �वम्यामध्ये वाढ �कंवा घट, फंडमधील बदल, फंड िस्वच आ�ण पुन�नर्द�शन, धोरणे पुनरुज्जी�वत कोणत्याह� �वनंतीमुळे यूएस 
 मध्ये असताना पॉ�लसी व�ैशष्ट्य ग्राहक प्री�मयम बदलत.े इतर कोणत्याह� पॉ�लसी सिव्हर्�सगं �वनंतीची मयार्दा घालण्याचा अ�धकार आम्ह�  लागू यूएस कायद्यांचे 
 आधारे राखून ठेवतो. पुढ�ल मा�हतीसाठ� आमच्या कॉल स�टरला कॉल करा. 
9. केवळ पॉ�लसीच्या संबं�धत अट� व शत�नुसार लागू असल्यासच उत्पादन �व�शष्ट �वनंत्या/ �नधीची परवानगी असेल. कृपया �नयम व अट� पाहून पॉ�लसींच्या 
 तपशीलाची �शफारस करा.
10. आपल्या पॉ�लसीची ऑनलाइन सेवेवर भरपूर पया�यांचे फायदे �मळवण्यासाठ� आमच्या वेबसाइटवर न�दणी करा.
11. Distributor Appद्वारे प्राप्त झालेल्या �वनंतीनुसार मुळ फॉमर् हा ग्राहकाला सब�मट केला जाईल.
12. कृपया फॉमर् केवळ मराठ�मध्ये भरा.
13. भाषचेी व्याख्या करताना कोणताह� मतभेद झाल्यास इंग्रजी आव�ृी रुढ होईल.
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