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�ీ్ర ల�క్ రదుద్ అభయ్ర్థ న �ారమ్
“దయ�ే�ి � ��జ� బ�య్ంక్ ఖ��� �వ�ాలను మ�క� అం��ంచం��.”

సంప్ర��ంప� �వ�ాల� / �ి����ౖ�ిల� మ�ర�ప్ (�ెల్ల �బ�ట� అ��య్ �ీ్వయ ధృ�కృత �ర���మ� ర��వ�ను తపప్�స���ా సమ��ప్ం���)
(దయ�ే�ి వ��త్ం�ే����� ట�క�్క ��ట్టం��)

అప్�ేట్ వ��త్ం�ే��

�ా�ాయ్లయం
ప్రసత్ ుతం

�ర���మ�

�ాశ్వతం

�ాల�ీ��ర�

�� �� ం��న వయ్��త్

�య�త�ల�

��ట��ంప� �� ం��న�ార�

నగరం

�ిన్ ��డ్

*�బ�ౖల్
ఇంట� �� న్

�ాదు

అవ�ను

�ాష్ట ం�

�ేశం

��తత్ �ర���మ�ను కమ�య్���షన్
�ర���మ��ా అప్�ేట్ �ేయ�ల�?

����

భ�షయ్త�
త్ ల� కమ�య్���షన్ ��సం ఎగ�వ ����్కనన్ సంప్ర��ంప� నంబర్ల� ��మ� �మ్మ�న్ సంప్ర��ం��ల� �రనుక�ంట�,
దయ�ే�ి ఈ ��ట్ట ల
� � ట�క�్క ��ట్టం��.
*ఇ���ల్
�ి����ౖ�ి నం.

* �వ�ాలను తపప్�స���ా ప���ం���.
** ��రత�ేశం �ాక�ం�� ���� �ేశం అ��ే, దయ�ే�ి మ� ��బ్��ౖట్ల� ఉనన్ ఎఫ్ఏట��ిఏ/�ిఆర్ఎస్ ప్ర�ాన్వ�� సమ��ప్ంచం��.

��ాధ్రణ
��ను ��న�ా ��చ్ఎస్��ి ఓ��యంటల్ బ�య్ంక్ ఆఫ్ �ామర్స్ ల�ౖఫ్ ఇనూస్��న్స్ కం��� ��ట�డ్ (కం���)ల� �మ� �ాల�ీ� క��� ఉనన్ట�
్ల ఇందుమ�లం�ా �ె�యజ�సత్ ు��న్ను. ��ను �ీ్రల�క్ రదుద్
�బంధన ���ంద ఎగ�వ ����్కనన్ �ాల�ీ� స్వచ్ఛందం�ా రదుద్ �ేయ�లనుక�ంట���న్ను. �ాల�ీ ప��్ర�న్ �ీ్వక��ం�న �ే�� నుం�� 15 ���ల�్లప�, అల��� ఎల�ా్ట��క్ �ాల�ీల� మ��య� ���్ట �న్స్ �డ్
ల� �� ం��న �ాల�ీల� అ��ే 30 ���ల�్లప� �ీ్రల�క్ రదుద్ ��ల��య్�న్ ఉప���ంచు��వచ్చ� అర్థ ం �ేసుక���న్ను. �ాల�ీ �బంధనల� మ��య� వ��త్ంచద��న IRDAI �బంధనక� అనుగ�ణం�ా
�ె�్లంప� ఖ�్చతం�ా జర�గ�త�ం��.
�� �ాల�ీ �క్క �ీ్రల�క్ రదుద్ అభయ్ర్థ నను �ా్ర��స్ �ేయవల�ిం���ా, అల��� వ��త్ంచద��న ����జ్ల� మ��య� పనున్ల� ఏ��ౖ�� ఉంట� �ాల�ీ �బంధనల� మ��య� షరత�ల ప్ర�ారం �ాట��
సర�ద్బ�ట� �ే�ిన త�ా్వత ����న �ీ్ర�య��న్ �ాపసు �ేయవల�ిం���ా ��ను �మ్మ�న్ అభయ్��్థసత్ ు��న్ను.
�ాల�ీ ఒపప్ందంల�� �బంధనల� మ��య� షరత�ల ప్ర�ారం అం��ంచబ�ే ఇతర ప్ర�జ��ల�� �ాట��ా �� �మ� భద్రత కం��� �ీ్రల�క్ రదుద్ అభయ్ర్థ నను ఆ���ం�ే �ే�� నుం��
ఆ�ి��యబడ��య� ��ను అర్థ ం �ేసుక���న్ను.

��ను అం��ం�న �ాల�ీ �వ�ాల� మ��య� బ�య్ంక్ ఖ��� �వ�ాల� �ాసత్ వ���న� మ��య� స���నవ� ఇందుమ�లం�ా ��ాధ్��సత్ ు��న్ను, అల��� �� వయ్��త్గత ��స్్క �ద ఎగ�వ �ాల�ీ ���ంద
�ె�్లం���స్న ���త్�న్ అం��ంచబ��న �� బ�య్ంక� ఖ���క� �����ట్ �ే��ందుక� ఇందుమ�లం�ా కం����� అ���ార�సుత్��న్ను. �� ర�ాట��ా �� ం��న నగదు �ాపసు �ారణం�ా ����� ఏరప్��న
అ�న్ న�ా్టల�/ల��ాలక� ��ను కం����� నష్ట ప���రం �ె�్ల�త్ ాన� ��ాధ్��సత్ ు��న్ను
మ�ల�య్ంకన ప��, ��్ల�మ్ ప����ధన/ ప���ా్కరం, ����ౖ�ి �ా్రమ�ణ�కరణ, �ాల�ీ ���ా ���గం మ��య� అట�వంట� ప్ర�జ��ల ��తత్ ం �� ����ౖ�ి �వ�ాలను (i) ప్రభ�త్వ రం�ా���
సంబం��ం�న మ��య�/ల��� �యంత్రణ����ా����, (ii) �మ� ���ప�ా్థ��ల�� (iii) �ిఈఆర్ఎస్ఏఐ/య�ఐ��ఏ (iv) మ�్ల �మ� ఇ�ే్చ �ాళ�్ల/గ�
� ప్ కం���ల�/��ిప్టల్ ల��� డయ�గన్�ి్టక్
��ం��్రల�/ఇతర �మ� కం���ల� ల��� మ�డవ ప��లక� అందజ���ందుక�/ భద్రప���ేందుక� ల���/మ��య� ��గ�ా్వమయ్ం �ే��ందుక� ��ను/��మ� కం����� అ���ారం ఇసుత్��న్ను/ఇసుత్��న్మ�.
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స్థ లం

�ాల�ీ��ర� ��ర�
�ాల�ీ నం: ______________________________________________________________________________________

�ాల�ీ��ర� ��ర�: __________________________________________________________________________________
�ీ్రల�క్ రదుద్క� �ారణం (దయ�ే�ి ��గ�వన త��న �ారణ���� ట�క�్క ��ట్టం��):
ఉతప్�త్ / �ాల�ీ �� అంచ��క� అనుగ�ణం�ా ల�దు
ఆ��్థక �ారణ�ల�
అవసరం ల�దు

�ాల�ీ �బంధనల� మ��య� షరత�ల� సంతృ�ిత్ కరం�ా ల�వ�
వయ్��త్గత �ారణం
ఇతరం, దయ�ే�ి ����్కనం�� _____________________________________________

కస్ట మర్ �ీ్వకరణ ర�ీదు (బ�య్ంక� బ�్రంచ్/��చ్య�� అ���ా�� ప���ం���)
�ాల�ీ సంఖయ్

అభయ్ర్థ న రకం

అభయ్ర్థ న �ే��
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అభయ్ర్థ న సమయం
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సమ��ప్ం�న
అసల� �ాల�ీ పత్రం
బ�య్ంక� ఖ��� �వ�ాలను చూ�� ఆ��రం
ప��్రల�:
�ీ్వక��ం�న�ార� _________________________________
హ� �� _________________________________________
సంతకం _______________________________________

నష్ట ప���రం బ�ండ్ (అసల� �ాల�ీ పత్రం అందుబ�ట�ల� ల�క�ంట�)
�ా్టంప� మ��య� సమయం
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�ీ్ర ల�క్ రదుద్ అభయ్ర్థ న �ారమ్
అవసర���న ప��్రల�

1) �ాల�ీ అసల� పత్రం (తపప్�స��)*

2) ఎల�ా్ట��క్ నగదు బ��� ��సం బ�య్ంక� ఖ��� �వ�ాల� (�ాయ్�స్ల్ �ే�ిన �ెక�్క/ �ాసుప�సత్ కం �ా�ీ/బ�య్ంక� ��్టట్��ంట్)#
*అసల� �ాల�ీ పత్రం అందుబ�ట�ల� ల�క�ంట�, దయ�ే�ి నష్ట ప���రం బ�ండ్ను అం��ంచం��.

కస్ట మర్ నగదు �ాపసును ఎన్ఆర్ఈ ఖ���క� �ేయమ� �����ే, �ీ్ర�యం ర��వ� మ�ల���రం (అంట� �ె�ట్ ల��ా�ే�� చూ�� బ�య్ంక� ��్టట్��ంట్ ల��� ఎన్ఆర్ఈ ఖ��� నుం��
�ె�ట్ �ేయబ��న �ీ్ర�య���� సంబం��ం� బ�య్ంక� ధృ�కరణ) అవసరం.

#

గమ�క: కస్ట మర్ అం��ం�న బ�య్ంక� ఖ��� �వ�ాలక� �ీ్వయ ధృ�కరణ అవసరం. ఆ��ౖ ర��వ��ా అం��ం�న పత్రంల� ఖ��� సంఖయ్, ఖ�����ర� ��ర�, ఖ��� రకం తపప్�స���ా
మ���ం్ర చబ�� ఉం��� మ��య� సప్ష్ట ం�ా క��ిం���. �ర� అం��ం�న సమ���రం అసంప���త్�ా ఉండటం/తప�ప్�ా ఉండటం వంట� �ారణ�ల వల్ల � బ�య్ంక� ఖ���క� జమ
�ాక�� ��� ల�దంట� ల��ా�ే� ఆలసయ్����� ల��� అసస్ల� �ా్రరంభం �ా�ా�� ��� కం���� బ�ధుయ్ల��ా ప��గణ�ంచక�డదు.
�ీ్వక��ం�న �ారమ్ అసంప���త్�ా ఉంట� ల��� అవసర���న ప��్రల� ల�క�ంట� �ీ్రల�క్ రదుద్ అభయ్ర్థనను �రస్క��ంచ����� కం����� హక�్క ఉంట�ం��. కం��� నుం�� ప���త్
ఆవశయ్�ాల�/ప��్రలను �ీ్వక��ం�న �ే�� నుం�� ఎన్ఏ� వ��త్ంప� మ��య� ట�ౖమ్ల�ౖన్ల �ా్ర���ింగ్ ఉంట��.

సూచనల� & ��ాకరణ:

1. ���్ట బ
ి � �య్టర్ య�ప్ నుం�� అభయ్ర్థనను �ీ్వక��ం�నట్ల ��ే అసల� �ారమ్ను ����� కస్ట మర్క� సమ��ప్ంచడం జర�గ�త�ం��
2. ఈ �ారమ్ సమ��ప్ంచబ��నంత మ���్రన అభయ్ర్థన సమ్మ�ంచబడదు అ� ��ను అర్థం �ేసుక���న్ను.
3. దయ�ే�ి �ారమ్ను �ెల�గ� ల� మ�త్ర�� ప���ంచం��.
4. ��ష�� సంబం��ం�న ఏ��ౖ�� ��ాకరణల� ఏరప్�ే పకష్ంల�, ఇం��్లష్ల�� �వరణ �ా్రమ�ణ�కం�ా ఉంట�ం��.
5. మ� కం��� �ా�ాయ్లయ�ల�్ల ఎక్క�ై�� ఈ �ారమ్ను �ీ్వక��ం�న త�ా్వత అభయ్ర్థనల �ా్ర���ింగ్ �ా్రరం�ంచబడ�త�ం��. య��ట్ �ంక్్డ �ాల�ీల� అ��ే దరఖ�సుత్ను ప���నంల� మ��య్హన్ం
3:00 గంటలల�ప� �ీ్వక����త్ �ాల�ీ �ధులను ప్ర���తం �ే�� అభయ్ర్థనల ��సం అ�ే ��� ఎన్ఏ� వ��త్సత్ ుం��. మ��య్హన్ం 3:00 గంటల త�ా్వత �ీ్వక����త్ తదుప�� ప���నం ఎన్ఏ� వ��త్సత్ ుం��.

వయ్��త్గత �వ�ాల�

కం����� ఇపప్ట��� సమ��ప్ం�న �వ�ాలల� ఏ��ౖ�� మ�ర�ప్ల� �ేయ��స్ ఉంట� దయ�ే�ి ఈ ����ా�న్ ప���ంచం�� :
i) ప్రసత్ ుత ఆ��్థక సంవతస్రంల� ��ాస �ి్థ� (దయ�ే�ి ట�క�్క ��ట్టం��)

��ా�ిత�ల�*

అనుగ�ణం�ా ఉనన్ పకష్ంల� ��రత�ేశ ��ా�ిత����ా ప��గణ�ంచబడ��ర�:

��ా�ిత�ల� �ాదు* (ఆ��యప� పనున్ చట్ట ం 1961 ప్ర�ారం, ఒక వయ్��త్ ���ం���ాట���

i) సంబం��త ఆ��్థక సంవతస్రంల� ��రత�ేశంల� 182 ���ల� ల��� అంతకంట� ఎక�్కవ�ాలం �వ�ిం� ఉం���; ల��� ii) సంబం��త ఆ��్థక సంవతస్రంల� ��రత�ేశంల� 60 ���ల� ల���
అంతకంట� ఎక�్కవ�ాలం ��ాసం ఉం��� మ��య� సంబం��త ఆ��్థక సంవతస్�ా��� మ�నుపట� 4 ఏళ్ల ల� 365 ���ల� ల��� అంతకంట� ఎక�్కవ�ాలం ��ాసం ఉం���. ��రత�ేశంల�
�వ�ించ� వయ్��త్ ��ా��తర�డ� అవ���ర�)

ii) *��ాస �ేశం (��రత�ేశంల� �వ�ించ� �ార� అ��ే తపప్�స��)
iii) వృ�త్ స్వ��వం
iv) య�జమ�నయ్ం ��ర�
మ��య� �ర���మ�
*��ాస �ి్థ � "��ా��తర�డ�" అ��ే ల��� "��ాస �ేశం" ��రత�ేశం �ాక�ం�� ���� అ��ే దయ�ే�ి మ� ��బ్��ౖట్ల� ఉనన్ ఎఫ్ఏట��ిఏ/�ిఆర్ఎస్ ప్ర�ాన్వ�� ప���ంచం��.

�ె�్లంప� �వ�ాల� (తపప్�స��)

బ�య్ంక� ఖ��� సంఖయ్

బ�య్ంక� ఖ���ల� క��ిం�ే �ధం�ా ఖ�����ర� ��ర�
బ�య్ంక� ��ర�

ఐఎఫ్ఎస్�ి ��డ్
బ�్రంచ్ ��ర�

బ�య్ంక� ఖ��� రకం

���ంగ్స్

క��ంట్

ఎన్ఆర్ఈ

ఎన్ఆర్ఓ

(��ాసం ఉం�ే కస్ట మర్లక� ఎన్ఆర్ఈ#/ ఎన్ఆర్ఓ ఖ��� �ె�్లంప� అనుమ�ంచబడదు. ��ాసం ఉం�ే కస్ట మర్ల� ���ంగ్స్ మ��య� క��ంట్ ఖ���ల� మ�త్ర�� �ె�్లంప� �ేయ����� అనుమ�ంచబడ��ర�.)
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