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प��यातील बदल/ संपक�  तपशील अ�ययावन फॉम.�

पॉ�लसी �मांक �दनांक:               :

�वमाधारकाचे नाव:

नवीन प�ता:

ठळक खणा ु :

शहर रा�य �पन कोड:     :     :

ई-मेल:

मोबाईल टेल�फोन:          :

�वमाधारकाची सह�:

�दनांक �थान:                 :

सचना—नवीन प��यासाठ� परावा �हणन एक �वयंसा�ां�कत प��याची परावा �त देणे अ�नवाय � असत.ेू ु ू ु

प��यातील बदल/संपक�  तपशील प�ता फोन �. ई-मेल आय डी          

�द  म. वष�    

D D  M  M  Y  Y Y Y

�द  म. वष�    वष�    वष�    

प�ता  परा�यासाठ� याद�ु

· वीज �बल, टे�लफोन �बल-मोबाईल,लँड लाईन. वायरलेस इ. �कारची कने�श�स, (�बले सहा म�ह�यापे�ा जनी नसावीत)ु

· �शधाप��का

· वाहनचालन परवाना 

· बँक खा�याचे �टेटम�ट(चाल खात,े बचत खात,े मदतठेवी, �ेडीट का��स आ�ण डी मॅट खात/े बँक खा�याचे पासबक(गे�या सहा म�ह�यातला कोणताह� �यवहार ू ु ु

दाखवणारे)  

· गॅस कने�शनचा �ाहक अस�याचे काड,� /गॅसबक(गे�या तीन म�ह�यातील �यवहार न�द� असलेले) ु

· गॅस�बल/गॅस कने�शन धारक प� (तीन म�ह�याचे आतील)

ं· कोण�याह� मा�यता�ा�त सनद� पदाकडन �कवा सनद� अ�धका-याचे प� ू

· �ेडीट काड � �टेटम�ट  

· तीन म�ह�यांपे�ा जने नसलेले भाड ेपावतीसहचे  वधै   ल�ज करारप� ु

· �नवासदाखला �हणन नोकर�दा�याचे �माणप�.. (कमच� ा-यां�या �वषयी�या  अ�नवाय � �या  सव � न�द� ठेवणा-या  प�तशीर ���येने नोकरभरती क�न ू

आप�या कमच� ा-यांची मा�हती द�तऐवजात  ठेवणा-या नोकर�दा�याचे �माणप�)  

· सदर �य�ती जेथला �ाहक आहे �या बँकेकडन लेखी प�ट� देणारे प� ू ु

ं· �मालकाचे नाव �कवा सद�नका �. उ�लेख असलेले पाणीप�ीचे देयक.( तीन म�ह�यांपे�ा जने नसलेले)ु

उ�तरदा�य�व नकार 

”�या मजकराचा अथ � लावतांना काह� असंमत अस�यास IRDAIप�रप�कानसार व IRDAI/ Life/ Life Council/ 2013/ 73 �दनांक 29 ए��ल 2014चे ु ु“

अनसार छापलेल� जी इंि�लश आव�ती असेल तीच �ा�य समजल� जाईल”ु ृ

न�दणीकत काया�लयृ  – एगॉन लाइफ इशर�स.कंपनी ु

�ल�मटेड.: �ब�डींग �..3,�तसरा मजला, य�नट �.1, ने�को ु

आयट� पाक� ,वे�टन � ए���ेस हायवे गोरेगांव (पव.� ) ू

मंबई—४०००६३..ु


