
इंडिे�टी

(�. दोनश��या �यायेतर �टँपपेपरवर)

मी/आ�ही.______________________________________________________ वय __________________________________________ष� आिण 

स�या वा�त� (प�ा)______________________________________________________________________________________________________

या�दारे शांतपणे िनवेदन करतो आिण पु�ी करतो क� खालील�माणे आह.े

1. मी/आ�ही , ऐगॅान लाइफ इ�शुर�स कंपनी िल.�या  (पािहजे असले�या �लॅनचा उ�लेख करा) �...........हमी र�म (सम ए�युअड � )साठी अज� 

केला होता.

2. आम�या ��तावाला �ितसाद �हणून, पॉिलसी �मांक ___________चे द�तऐवज,(िवमाधारकाचे नाव) �या आयु�या िवषयीचे.�द. पासून 

___________(�ारंभाचा �दनांक ___________.�. सम ए�युअड � �हणून .___________.�दला वा �या�या आसपास िवतरण 

केलेली___________होती._____________.

3. मी/आ�ही तो िवमा पॉिलसी द�तऐवज ___________सुमाराने ; (गहाळ �हायची अंदाजे तारीख) गहाळ झा�याचे___________.रोजी वा 

�या�या आसपास  न�दवले.(गहाळ हो�याचे कारणाचा उ�लेख) आिण आता �याचा माग काढता येत नाही.  

4. मी/आ�ही तो िवमा पॉिलसी द�तऐवज कधीही असाइ�ड केला, �ले�ड, �कंवाअ�य कोण�याही कारणाने नाहीसा केला नाही, गैरवापर केला नाही, 

वा �या�यावर वचन �दले नाही �कंवा सदर पॅािलसीवर बोजा ही नाही.

5. मी/आ�ही या�दारे स�य �ित�ा करतो क� आ�ही वर �दले�या मु�ांमधला हा पॅािलसी �.___________ िवषयीचा कबुलीजबाब आम�या 

�ानानुसार स�य आह.े �यातली एकही गो� अस�य वा लपवलेली नाही. आ�ही पूण� जाणतो क� या�याच बळावर सदर िवमा कंपनी आ�हाला 

मुळ अ�सल पॉिलसी सादर के�यािशवाय हा डुि�लकेट द�तऐवज दणेार आह.े

 
 
 
 
 
 
 
 

सूचना: वर उ�लेख केलेली इ�डिै�टी कंपनीकड ेपाठव�यापूव� नोटराइज केलेली अस�याची खा�ी क�न �यावी.

�दनांक___________ मिहना__________, 20 ____

सा�ीदार:'� िवमाधारकाचा तपशील:

नाव:  ______________________________ 

सही: ____________________________

प�ा: _____________________________ 

   _________________________________  

मी/आ�ही या�दारे संयु�री�या व वेगवेगळे कंपनीशी करार करतो क�, कंपनीला अनु�मे वारस, �शासक, मी/आ�ही सदवै आिण वेळोवेळी 

ितचे संर�ण �ितकार, इ�डिे�फाय आिण इजा मु�,इ�डिे�फाइड, ितचे भावी लोक आिण नेमलेले लोक, संचालक आिण �व�थापक आिण 

अनु�मे �यांचे वारस, काय�कारी अिधकारी, आिण �शासक आिण �यां�या मालम�ेतील ��येक आिण सव�कृत��या �भावाने आले�या आिण 

िवरोधात�या कृती, कारण,े खटले, सुनाव�या, िहशेब,दावे आिण माग�या जे काही गैरवापराने येईल ते, आम�याकडून गहाळ झाले�या 

अ�सल पॉिलसीमधील बदल आिण सव� नुकसानी िवरोधात, �कंमती,आकार, खच� आिण �यासाठी लागलेले एकूण पैसे �कंवा मी / 

आ�हीिवमाधारक, कंपनीकडून मागणी झा�यास आमची अ�सल पॉिलसी जर सापडली तर ती कंपनीला परत क�.

सावधानीची सूचना 

“या मजकुराचा अथ � लावतांना काही असंमत अस�यास IRDAI प�रप�कानुसार व IRDAI/Life/LifeCouncil/2013/73 ची �दनांक 29 एि�ल 2014 �या 

अनुसार छापलेली जी इंि�लश आवृ�ीतीच �ा� धर�यात येईल.“

नाव:  ______________________________ 

सही: ____________________________

प�ा: _____________________________                               

   _________________________________
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