
 
 
 

നഷ� പരിഹാര ഉടമ്പടി 
(വയ്വഹാരസംബന്ധമലല്ാത്ത ഇരുനൂറ�  രൂപ സ� ാമ്പ ്േപ�റില ് ) 

ഞാന ്  / ഞങ്ങള ് , ____________________________________________വയസ�  ്____ ഇപേ്പാള ്  താമസി�ന്ന വിലാസം 

(അ�സ ്) ________________________________________________________________________ ഇതിനാല ്  താെഴ 

പറയ� ന്ന രീതിയില ്  നിയമ�കാരം സാക്ഷയ്പെ്പട� ��.: 

 

1. അതായത് ഞാന ്  / ഞങ്ങള ്  ഏേഗാണ ്  ൈലഫ ്ഇൻ ഷവ്റൻ സ ്ൈ�വ� ്ലിമി�ഡ ്കമ്പനിയില ്   Rs .----------------------- 
ഇൻ ഷവ്റൻ സ് തുകയ� െട –---------------------- ഇൻ ഷവ്റൻ സ ്േപാളിസിയ� ായി ( േപാളിസിയ� െട േപര ്എഴ� തുക) അേപക്ഷ 

നൽ കുകയ� ം  

2. ഞാന ്  /ഞങ്ങള� െട അേപക്ഷ അനുസരി� ്-------------നമ്പറ�ള്ള,  ------------------- (േപാളിസി ഉടമയ� െട േപര ്എഴ� തുക) 
േപരില� ള്ള  ------------------ രൂപയ� െട –------------ (തുടക്കതീയതി) മ� തല ്  തുടങ്ങ� ന്ന േപാളിസിയ� െട �മാണം --------------                   
ന ്(കി�ിയ തീയതി) കി�ി േബാധി�� . 

3. ഞാന ്  /ഞങ്ങള ്  േപാളിസി �മാണം –-------------- ന ്(നഷ� പെ്പ� തീയതി എഴ� തുക) –-------------------(നഷ� പെ്പടാനുള്ള 

കാരണം എഴ� തുക) തിരിചെ്ചട� ക്കാനാവാത്ത വിധം നഷ� പെ്പ�തായി മനസ� ിലാ��.  

4. ഞാന്  / ഞങ്ങള്   േപാളിസി �മാണം പണയം െവയ� കേയാ, നൽ കുകേയാ, മറേ്റെതങ്കില� ം തരത്തില ്   േബാധപ� ർ �ം 

നഷ� പെ്പട� �കേയാ, ജാമയ്വസ� വായി നൽ കുകേയാ െചയ� ി�ിലെ്ല� േബാധി�ി�� െകാള്ള� �. 

5. അതിനാല ്  ഞാന ് / ഞങ്ങള ്  ഈ സാക്ഷയ്ം വഴി നിയമ�കാരമ� ള്ള ഉറ� ് നൽ കു�  എെന്തന്നാല ്  ഞാന ്  ഞങ്ങള ്  ഇവിെട 
േബാധി�ി�ിരി�ന്ന –----------------- നമ്പര ്  േപാളിസിെയ സംബന്ധി� എലല്ാ കാരയ്ങ്ങള� ം ഞങ്ങള� െട അറിവ് �കാരം 
പ� ർ ണ� മായ� ം സതയ്മാെണ�ം ഞങ്ങള� െട ഈ ഉറ�ിേന്മല ്  ആണ ് ഏേഗാണ ്  ഇൻ ഷവ്റൻ സ ് കമ്പനി   േമൽ �റഞ്ഞ 
േപാളിസിയ� െട പകർ � ് യഥാർ ത്ഥ േപാളിസി �മാണം ഇലല്ാെത എനിക്ക ് / ഞങ്ങൾ ക്ക ് നൽ കുന്നെത�ം എനിക്ക് / 
ഞങ്ങൾ ക്ക ്ഉത്തമേബാദ്ധയ്മ� ണ്ട്. 
 
ഞാൻ / ഞങ്ങൾ കമ്പനിയ� െമാ�ം യഥാ�മം അതിനെ്റ പി�ടർ�ാവകാശികള� മായ� ം അഡ� ിനിസേ്��ർമാരുമായ� ം ഇതിനാൽ 
ഒരുമി�� ം േവർെപട� ത്താത്ത തരത്തില� ം ഇനി�റയ� ന്നവ ഉടമ്പടി െച�� �. ഞങ്ങൾക്ക ് നഷ� പെ്പ� അസൽ േപാളിസി 
ദ� രുപേയാഗി�ന്നതുമായി ബന്ധപെ്പടേ്ടാ എെന്തങ്കില� ം തരത്തില� ള്ള ത�ി� ് നട�ന്നതുമായി ബന്ധപെ്പടേ്ടാ ഉണ്ടാകുന്ന 
നടപടികൾ, കാരണങ്ങൾ, വയ്വഹാരങ്ങൾ, നിയമ നടപടികൾ, അക്കൗണ്ട� കൾ, കെ്ലയിമ� കൾ, ആവശയ്ങ്ങൾ എന്നിവയിൽ 
നി�ം ഒ�ം ഇവയ� മായി ബന്ധപെ്പ�് ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ� ങ്ങൾ, തുകകൾ, നിര�കൾ, െചലവ� കൾ, െചലവിടപെ്പട� ന്ന 
പണം എന്നിവയിൽ നി�ം, കമ്പനിെയയ� ം അതിനെ്റ പി�ടർ�ാവകാശികെളയ� ം ഡയറക� ർമാെരയ� ം മാേനജർമാെരയ� ം 
യഥാ�മമ� ള്ള അനന്തരാവകാശികെളയ� ം എക� ികയ്� �ർമാെരയ� ം അഡ� ിനിസേ്��ർമാെരയ� ം അവരിേലാേരാരുത്തരുെടയ� ം 
സവ്�ക്കെളയ� ം സംരക്ഷിക്കാെമ�ം �തിേരാധിക്കാെമ�ം നഷ� പരിഹാരം നൽകാെമ�ം േപാളിസി ഉടമെയന്ന 
(ഉടമകെളന്ന) നിലയിൽ, ഭാവിയിൽ അസൽ േപാളിസി ഞങ്ങൾ കെണ്ട�കയാെണങ്കിൽ കമ്പനിക്കത് തിരിെക 
നൽകണെമന്ന ആവശയ്ം ഞങ്ങൾ അംഗീകരി��െവ�ം ഞങ്ങൾ �തിജ്ഞ െച�� � 

തീയതി _____ദിവസം_______ 20 

സാക്ഷി:                 േപാളിസി ഉടമയ� െട വിശദാംശങ്ങൾ: 

േപര ്:_____________________________________   േപര ്:_____________________________________  

ഒ� ്:_____________________________________   ഒ� ്:_____________________________________  

വിലാസം :_____________________________________  വിലാസം :_____________________________________ 
_________________________________________                      _________________________________________ 

�ദ്ധി�ക : മ� കളിൽ സ� ചി�ി�ി�� ള്ള നേഷാത്തരവാദം, കമ്പനിക്ക ്അയയ� ന്നതിന ്മ� മ്പായി േനാ�റിയ� െട സീൽ പതി��െവന്ന ്ഉറ�ാ�ക 

ബാദ്ധയ്താ നിരാകരണം 
 
“ഈ േഫാമിൻ െറ ഉള്ളടക്കത്തിൻ െറ വയ്ാഖയ്നം സംബന്ധമായ എല്ലാ തർ ക്കങ്ങൾ �ം പരിഹാരമായി ഇംഗല്ീഷ ്/ഹിന്ദി േഫാം (സന്ദർ ഭത്തിനനുസരി�)് 
ഐആർ ഡിഎയ� െട സർ കുലര ്  നമ്പര ്  IRDAI/ Life/ Life Council/ 2013/ 73 dated 29 April 2014 �കാരം ഉപേയാഗപെ്പട� �ന്നതാണ്” 

 

 


