ఆట� ���్ట ింగ్ �ారమ్
�ాల�ీ/దరఖ�సుత్ నంబర్

�ే��

�ా�ాయ్లయం ���గం ��సం మ�త్ర��

�ీ్వక��ం�న �ార� ______________________________________________________________
(దయ�ే�ి ఎగ�వన ఉ�ోయ్ ��

బ�య్ంక� �ిబ్బం��

��ర� & హ� ��ను ����్కనం��)

��తత్ �ాల�ీ��ర� �� ట�

�ీ్వక��ం�న �ే�� & సమయం/ ______________________________________________________________
అభయ్ర్థ నను ప���త్ �ే�ిన �ే�� & సమయం _______________________________________

�ాల�ీ ఆట� ���్ట ింగ్ త�ా్వత ��తత్ �ాల�ీ��ర� �వ�ాల� (అంట� �ాల�ీ ���ంద ��త �మ� �ే�ిన�ార�)

(దయ�ే�ి ��త �మ� �ే�ిన�ా�� గ���ం� ఇ��వర�� ఉనన్ �వ�ాల�్ల మ�ర�ప్ల� �ేయ��స్న �ీల్్డలను మ�త్ర�� ప���ంచం��)
1 . ప���త్ ��ర�

�దట� ��ర�
మధయ్ ��ర�
�వ�� ��ర�

2. a) ప�ట�్టన �ే��

b) �ంగం

3. కమ�య్���షన్ �ర���మ�

ప్రసత్ ుత ��ాస �ర���మ�

ప�ర�ష�డ�

�ాశ్వత ��ాస �ర���మ�

�ీత్ �

4. ప్రసత్ ుత ��ాస �ర���మ�
�ా్రంతం/��ల��ా/తహ�ీల�

నగరం/�ల�్ల

�ాష్ట ం�

�ేశం

�ిన్ ��డ్
5. �ాశ్వత ��ాస �ర���మ�
�ా్రంతం/��ల��ా/తహ�ీల�

నగరం/�ల�్ల

�ాష్ట ం�

�ేశం

�ిన్ ��డ్
6. సంప్ర��ంప� �వ�ాల�
ఐఎస్�� ��డ్�� స� �బ�ౖల్ నంబర్
ఐఎస్�� ��డ్�� స� ప్ర��య్మ�న్య
�బ�ౖల్ నంబర్
ఎస్ట��� ��డ్�� స� ఇంట� �� న్ నంబర్
ఇ���ల్
7. �ి����ౖ�ి నంబర్ (ఒక��ళ ఉంట�)
8. �ాన్ నం.
(�ాన్ సమ��ప్ంచక�ంట� �ారమ్ 60 సమ��ప్ం���, అల��� ���ం�� ప��్రల�్ల ఒక��� �ా�ీ� సమ��ప్ం���)
�ాస్�� ర్్ట
9. తం��్ర ��ర�

�ై�
� ంగ్ ల�ౖ��న్స్

ఓటర� ఐ�� �ార్్డ

ఎన్ఆర్ఈ�ఏ జ�బ్ �ార్్డ

జ��య జ���� న�దు జ����ే�ిన ఉతత్ రం

�దట� ��ర�
మధయ్ ��ర�
�వ�� ��ర�

10. త�్ల ��ర�

�దట� ��ర�
మధయ్ ��ర�
�వ�� ��ర�

11. ప్ర�� జర్

��రత�ేశంల� �వ�ిం�ే వయ్��త్

ఇతరం (����్కనం��) _______________

ఎన్ఆర్ఐ (��రత�ేశంల� �వ�ించర�)

�ిఐఓ (��రత�ే�ా��� �ెం��న వయ్��త్)

��ే�య�డ�

(వ��త్ం�ే సందరభ్ంల� దయ�ే�ి ఎన్ఆర్ఐ/�ిఓఐ/��ే�య�ల ప్ర�ాన్వ�� ప���ంచం��. ఎన్ఆర్ఐ/�ిఓఐ/��ే�య�ల� అ��ే, అట�వంట� �ారణం ��సం �ేయ��స్న ఉతత్ ర ప్రత�య్తత్ �ాల�
మ��య� కమ�య్���షన్ �తత్ ం ఎన్ఆర్ఐ/�ిఓఐ/��ే�య�ల ప్ర�ాన్వ�ల� అం��ం�న �ర���మ�క� పంపబడ���)
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ఆట� ���్ట ింగ్ �ారమ్
12. a) ��ాస �ేశం
b) ప�ట�్టన �ేశం

c) జ�్మం�న నగరం

d) ��రసత్వం

e) జ��యత

f) పనున్ �ె�్లం�ే �ేశం
g) పనున్ గ���ంత్ ప� నంబర్
(��ర�య�ల� �ాక�ంట� ట�న్ నంబర్ తపప్�స��)
13. a) హ� ��

��తన��ర�

పద� �రమణ �� ం��న వయ్��త్

గృ��ణ�

���య్��్థ

�ాయ్�ా��

ఇతరం (����్కనం��) _____________

b) వృ�త్ /బ�ధయ్తల ఖ�్చత���న స్వ��వం
c) సంస్థ /య�జమ�నయ్ం ��ర�
d) యజమ��/సంస్థ న���� ప��శమ
� స్వ��వం
e) �ా�ాయ్లయ �ర���మ� – �ేశం
f) �ా�ాయ్లయ �ర���మ� – నగరం_____________________________________________________________________________________________________
14. �ర� �ాజ��యం�ా పల�క�బ�� క���న వయ్��త్�ా (�ిఈ�ి) ఉ��న్�ా?

అవ�ను

�ాదు

(�ిఈ�ిల� అంట� �ాజ��య �ా��్ట/�ాజ��య ��యక�ల��ా ఉనన్ ల��� �ా���� �ెం��న వయ్క�త్ల� ల��� ఏ�ై�� మం�్రత్వ �ాఖ/ప్రభ�త్వం/�ాష్ట � ఆ��నంల� ��రత�ేశంల� ల��� ��ే�ాల�్ల ఉనన్

సంస్థ /�య్���ియల్ బ���/��ట��/�� �సు �ాఖల� ఏ�ై�� మ�ఖయ్���న పద� �ర్వ��సత్ ునన్ �ార� ల��� అట�వంట� హ� ��ల� తమ క�ట�ంబ సభ�య్ల� ల��� అ�� �ి��ట్ల� ఉనన్ వయ్క�త్ల�)

అవ�ను అ��ే, దయ�ే�ి �వ�ాలను అం��ంచం�� __________________________________________________________________________________________
15. �ర� �ే�� ప� నగదు ��వల �ాయ్�ా�ాల�*/�ాష్ట ం� �ర్వ��ం�ే ల�ట��ల�/�ాయ్�ి��ల�/���ంగ్ �ారయ్కల��ాల�/�దం/గ�ర�ప� జ���/ ల�����కష్ ర��త సంస్థ ��సం జ��� క్ల బ్/ట్రస్్టల�/
����ట�ల�/ప్రభ��ే్వతర సంస్థ ల�/ �ామ��క, మతపర���న, ప��ప�ార �ారణ�ల ��సం ప్ర��రం �ే�� సంస్థ ల�/��యల్ ఎ��్టట్/ఆభరణ�ల�/అమ�లయ్���న ల��� �ా��కం�ా �ల���ౖన �ాళ�
్ల
ల��� త�క�్క ��లర్ల ల� ��ట����� సంబం��ం�న��?
అవ�ను
�ాదు

*నగదు ��వల �ాయ్�ా�ాల� బ�య్ంక�ల��ా న�దు �ానట�వంట� క���స్ మ�రకం/��లర్/ఎక్స్�ేంజ్ హౌస్/మ�డవ పకష్ �ె�్లంప� ప్ర��యల�/�ె�్లంప�/కల�కష్న్ ఏజ�ంట�
్ల �దల�ౖనట�వంట�
��వలను అం��ం�ే సంస్థ ల�/ య�జమ�నయ్ �ాయ్�ా�ాల�
అవ�ను అ��ే, దయ�ే�ి �వ�ాల� అం��ంచం�� ____________________________________________________________________________________________
16. a. ఈ-ఇనూస్��న్స్ ఖ��� నంబర్ (ఈఐఏ) _____________________________________________________________________________
b. ఈఐఏ� �ంక్ �ేయ��స్న �మ� ���� �ట�� ��ర�.

�ిఏఎమ్ఎస్

c. �క� ఈఐఏ ఖ��� ల�నట్ల ��ే, ఒక ఖ���� సృ�ి్టం��లనుక�ంట���న్�ా?
అవ�ను అ��ే, దయ�ే�ి �ా్ర��నయ్ �మ� ���� �ట��� ����్కనం��

అవ�ను

�ిఏఎమ్ఎస్

�ి��ఎస్ఎల్

��ఏఆర్���ౖ

ఎన్ఎస్��ఎల్

�ి��ఎస్ఎల్

��ఏఆర్���ౖ

ఎన్ఎస్��ఎల్

�ాదు

���� �వ�ాల�:
���క
ష్

���� ��ర�

ప�ట�్టన �ే��

��త �మ� �ే�ిన
�ా���� బంధుత్వం

�ంగం

సంప్ర��ంప� నంబర్

��త �మ� �ే�ిన
�ా���� బంధుత్వం

�ంగం

సంప్ర��ంప� నంబర్

���� ఎవ����� ���నర్ (18 ఏళ్ల కంట� తక�్కవ వయసుస్ ఉనన్�ార�) అ��ే, ఆ��ౖ:
���క
ష్

���� ��ర�

ప�ట�్టన �ే��

నగదు �ాపసు ల��� �ె�్లంప�లను �ీ్వక��ంచడం ��సం ��తత్ �ాల�ీ��ర� బ�య్ంక� �వ�ాల�

ప్ర��ాదన �ి్థ� నుం�� �ాల�ీ వయ్వ�� ప�రత్ ��య్ వరక� ఏరప్�ే అ�న్ నగదు �ాపసుల� / �ె�్లంప�లను ��ర��ా బ�య్ంక� ఖ���క� బ��� �ేయవల�ిం���ా ��ను అభయ్��్థసత్ ు��న్ను, �����
సంబం��ం�న �వ�ాలను ��గ�వన అం��సత్ ు��న్ను.
గమ�క – దయ�ే�ి ���ం�� �వ�ాల���ాట� సంబం��త స�యక ప��్రలను క��� సమ��ప్ంచం��
ఖ�����ర� ��ర�
�దట� ��ర�
మధయ్ ��ర�
�వ�� ��ర�
బ�య్ంక� ��ర�
ఖ��� నం.
ఐఎఫ్ఎస్�ి ��డ్
బ�్రంచ్ �ర���మ�
ఖ��� రకం

���ంగ్స్

క��ంట్

ఎన్ఆర్ఈ

ఎన్ఆర్ఓ
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ఆట� ���్ట ింగ్ �ారమ్
��నూయ్వల్ �ీ్ర�యం �ె�్లంప� �ా్ర��నయ్త
�ెక�్క/��మ�ండ్ ��్ర�్ట

అమల�ల� ఉనన్ సూచనల�/ఎన్ఏ�ి��చ్

�����ట్ �ార్్డ

ఇతరమ�ల�____________________________________

��తత్ �ాల�ీ��ర� ప్రకటన
•

______________________క�మ���త్/��డ�క�ను అ�న _______________ అను ��ను దరఖ�సుత్/�ాల�ీ నంబర్ _________________ ���ంద ��త �మ� �ే�ాను.
�ాల�ీల�� ఆట���ట�క్ ���్ట ింగ్ లకష్ణం ప్ర�ారం ��ను _________________________ ��ట� నుం�� �ాల�ీ��ర��ా గ���త్ంచబడ��న� అర్థ ం �ేసుక���న్ను.

•

��ను �� నమ��� సంత�ాలను అం��ం��ను, �ాట�� ఎగ�వ ����్కనన్ �ాల�ీ ��సం ఉప���ంచు��వచు్చ.

•

��ను/��మ� �ల�వ ��ాధ్రణ, ��్ల�మ్ ప����ధన/ ప���ా్కరం, ����ౖ�ి �ా్రమ�ణ�కరణ, �ాల�ీ అం��ం�ే �ారణం మ��య� అట�వంట� �ారణ�ల ��సం (i) ప్రభ�త్వ మ��య�/ల���
�యంత్రణ����ారం, (ii) �మ� ���� �ట��ల� (iii) �ిఈఆర్ఎస్ఏఐ/య�ఐ��ఏఐ (iv) మ�్ల �మ� �ే���ార�/గ�
� ప్ కం���ల�/ఆసుప�్ర ల��� �ాయ్�� ��ాధ్రణ ��ం��్రల�/ఇతర �మ�
కం���ల� ల��� మ�డవ ప��ల నుం��/ �ాట��� �� ����ౖ�ి �వ�ాలను ��ర�����/ �ల్వ �ేయ����� ల���/మ��య� పంచు��వ����� కం����� అ���ారం ఇసుత్��న్ను/ఇసుత్��న్మ�.

•

�ె�్లం�న/ �ె�్లంచవల�ిన �ీ్ర�యమ్లను ఏ��ౖ�� చట్ట వయ్���క �ారయ్కల��ాల�/��రప���త చరయ్ల� / అప�ా��ల ��్వ�ా సం�ా��ం� �ెల్లంచల�దు/ఆ �ధం�ా �ెల్లంచన� ప్రకట�సత్ ు��న్ను
మ��య� ��ను మ� ల�ండ��ంగ్ చట్ట ం, 2002 ల��� ఏ��ౖ�� ఇతర వ��త్ం�ే చట�్టల �యంత్రణక� కట�్టబ�� ఉండడం���ాట�
�ాట�� అనుస���త్ ాను. వృ�త్ , ��ాస/ఆ��్థక �ి్థ �, ఇతర ��త �మ� �ాల�ీ �ి్థ�, ��త �మ� �ేయ��స్న �ా��
�ా��రణ ఆ��గయ్ం ల��� కం����� ఈ ప్ర��ాదనను సమ��ప్ం�న త�ా్వత ప్ర�� జల్ �ారమ్ల� ఇ�్చన ప్రకటనలల�
ఏ��ౖ�� మ�ర�ప్ల� ��ట� �ేసుక�నన్ట్ల ��ే ��స్్క �ా్రరంభంల� ల��� �ాల�ీ జ��� సమయంల� ఏ�� మ�ందు జ�����ే
అప�ప్డ� ��ను కం����� �ె�యజ��త్ ాన� అం��క��సత్ ు��న్ను మ��య� ప్రకట�సత్ ు��న్ను. ��ను �� స్్ట ��్వ�ా ల��� ఈ
�ారమ్ల� ����్కనన్ ఇ���ల్ ఐ���� పం�ిన ల��� “కం���” ��బ్��ౖట్ల� అప్ల�డ్ �ే�ిన సమ���రం / ప��్రల� అ�న్
(��తత్ �ాల�ీ��ర� సంతకం)
�ెల్ల �బ�ట� అ��య్ ప��్రల��ా ప��గణ�ంచబడ��య� ��ను ��ాధ్��సత్ ు��న్ను.

��ాధ్రణ, ఈ �ారమ్ల� �ా్థ�క ��షల� సంతకం �ే�ి ఉంట�/��� మ�ద్ర ���ి ఉంట�:
__________________________ల� �వ�ిసత్ ునన్ __________________________�ా�� క�మ�ర�డ�/క�మ���త్
అ�న __________________________అను ��ను, వ�జనుడ�/వ�జను�ా��, ��ను దరఖ�సుత్��ర����
ఈ �ారమ్ల�� �షయ�లను __________________________ ��షల� చ��� ���ించడం���ాట� ప���త్�ా
�వ��ం��న� మ��య� అతను/ఆ�� ఆ �షయ�లను అర్థ ం �ేసుక���న్ర� ��ను ఇందుమ�లం�ా ��ాధ్��సత్ ు��న్ను.
అతను/ఆ�� అం��ం�న ప్రత�య్తత్ �ాలను ��ను �జ����ా మ��య� స���గ్ ా ���ార�్డ �ే�ాను మ��య� దరఖ�సుత్��ర�
అందుల�� �షయ�లను ప���త్�ా అర్థ ం �ేసుక�నన్ త�ా్వత ఎగ�వన సంతకం �ేయడం/���మ�ద్ర ��యడం జ����ం��.

(ప్రకటన��ర� సంతకం)

��ను ___________________________ (��తత్ �ాల�ీ��ర�) ప్రకటన��ర� �వ��ం�న �ారమ్ల�� ప్రశన్ల� మ��య�
సమ�����లను అర్థ ం �ేసుక���న్న� ఇందుమ�లం�ా ��ాధ్��సత్ ు��న్ను.
ప్రకటన��ౖ అసల� �ాల�ీ��ర� సంతకం �ేయ��
(�ాల�ీ ���ంద అసల� �ాల�ీ��ర� ��యర్�ా మ�త్ర�� ఉనన్ సందరభ్ంల� సంతకం �ేయ��)
ఎగ�వ ����్కనన్ �ాల�ీ నంబర్ ���ంద ���� అసల� �ాల�ీ��ర�ను మ��య� కం����� ఇపప్ట��� అం��ం�న �వ�ాల�్ల ఎట�వంట�
మ�ర�ప్ ల�దు అ� ��ను ��ాధ్��సత్ ు��న్ను. అల���, _______________________________ �ారణం �ేత ��తత్ �ాల�ీ��ర�
భ�షయ్త�
త్ �ీ్ర�య��న్ �ె�్లంచడం �ాధయ్పడల�దు �ాబట�్ట �ాల�ీ ప్ర�ారం ��ను ���� �ె�్లంచడం ��న�ా���త్ ాను. (గమ�క:
�ె�్లంప� �ేయ�లనుక��� అసల� �ాల�ీ��ర� �వ�ాల�్ల మ�ర�ప్ ఉంట� ల��� �ె�్లంప���ర� అసల� �ాల�ీ��ర� �ాక�ం�� ����కర�
అ� ఉంట� ����క �ె�్లంప���ర� ప్ర�ాన్వ�� ప���ం���)

(��తత్ �ాల�ీ��ర� సంతకం)

(అసల� �ాల�ీ��ర� సంతకం)

��న�ా ��చ్ఎస్��ి ఓ��యంటల్ బ�య్ంక్ ఆఫ్ �ామర్స్ ల�ౖఫ్ ఇనూస్��న్స్ కం��� ��ట�డ్ (IRDAI Regn. No. 136), �ాల�ీ స��్వ�ింగ్ ���ార్్ట��ంట్ 2వ అంతసుత్, ఆ��్చడ్ ����స్ �ార్్క, ���్టార్-48, �� �న్ ��డ్,
గ�ర��ా�మ్-122018, హ�ాయ్��, ��రత�ేశం న���త �ా�ాయ్లయం : య��ట్ నం. 208, 2వ అంతసుత్, �ాంచనజంగ ��్డ ంగ్, 18 బ��ాఖంబ� ��డ్, నూయ్ ���్ల - 110 001, �ా��ప్��ట్ గ���త్ంప� నం. -
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