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सूचना:

* वर उ�लेिखत कज� र�म उपल�ध कर�यासाठी कंपनीने ठरवलेले �ाजदर आकारले जातील कोण�याही वेळेला जर कजा�ची र�म अिधक �ाज 

िमळून सरंडर �कमतीपे�ा अिधक होत असेल तर कोणतीही �कंमत न िमळता पॉिलसी करार संपवला जाईल.

* जर आपण मािगतलेली कज� र�म (पया�य..र�म) �वीकृत करता येत नसेल तर, उ�लेिखत पॉिलसीवरील श�य असलेली कमाल कज� र�म मंजूर 

क�न �दान केली जाई. उ�लेिखत पॉिलसीसाठीची पा� कमाल कज� र�म (काही अस�यास) आप�याला द�ेयात येईल. 

* मुख�यारीत �दले�या (मुख�यारप�ाने ह�तांतरीत) पॉिलसीवर कज� उपल�ध होणार नाही.

पॉिलसीधारकाचे नाव :

पॉिलसी �मांक :

�दनांक :

संपक�  �मांक :

इ.मेल प�ा :

�कटन आिण अिधकार�दान
ऐगॉन लाइफ इ�शुर�स कंपनी िलिमटेडने �वीकार�यािशवाय कोणतीही िवनंती वैध आिण �भावी ठ�न अंमलात आणली जाणार नाही- (यापुढे ऐगॉन लाइफ 

इ�शुर�स कंपनीचा उ�लेख “कंपनी” �हणून केला जाईल.) िवमाधारका�या जीिवत काळात आिण कंपनी�या अंितम �वीकारानंतर, या फॉम�ची एजंटकडून पावती 

�कंवा पोचही कंपनीची पावती मान�यात येणार नाही.)

या िवनंती कराराची एक �त पॉिलसीला जोडली जाणार असून ती या पॉिलसीचा एक भाग होणार आह ेह ेल�ात घेऊन वरील तपिशलानुसार या पॉिलसी�या 

िनयम व अटी बदलून �ायची िवनंती मी/आ�ही करीत आह/ेआहोत.

मी/आ�ही जाणतो क�; कंपनीने िवनंती केली होती अशी पुढची कोणतीही मािहती पुरव�यास मी/आ�ही असमथ� ठरलो तर (i) कंपनीला हा कज� िवनंती अज� 

अमा�य कराचा अिधकार रािहलच तसेच (ii) कंपनीने सांभाळून ठेवले�या आम�या कोण�याही वैयि�क मािहती द�ु�ती/सुधारणेसाठी िवनंती �ायची 

अनुमती/अिधकार मला/आ�हाला आह.े

सावधानीची सूचना 
या िवनंतीवर ���या, लागू होणाया� IRDAI माग�दश�कांनुसार, संबंिधत लागू होईल �या NAV �माणे असेल.

“�ा मजकूराचा अथ� लावतांना असंमत अस�यास IRDAI प�रप�कानुसार व IRDAI/LifCouncil/2013/73 ची �दनांक 29 एि�ल 2014 �या अनुसार छापलेली 

इंि�लश आवृ�ी �ा� धर�यात येईल.”
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मला हवी असलेली कजा�ची र�म

(*संबंिधत चौकोनात खूण करा)

या िवमा उ�पादनानुसार िमळू शकणारी �कमान कज� र�म

पॉिलसीनुसार िमळू शकणारी कमाल कज� र�म(*िनयम आिण अट�नुसार: सरंडर �ह�ॅयू�या गुणो�रानुसार)

मू�य मू�य �िव� करा

ंकपया कज � रकमेचा चेक मा�या न�दणी प��यवहार प��यावर �कवा_____________________________ृ
____________________________________________________________________शाखेम�ये पाठवावा.

पॉिलसीधारकाची सही: 

�दनांक: 

�थळ
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