
 

അൈസൻ െമൻ റ ്േനാ�ീസ ്
(ഇൻ ഷ� റൻ സ ്ആക�  ് 1938, െസക്ഷന ്  38 അനുസരി�)് 

 
േപാളിസി ഉടമയ� െട േപര ്

 
: ___________________________________________ 

േപാളിസി നമ്പര ്  : ___________________________________________ 
തീയതി : ___________________________________________ 
ബന്ധപെ്പടാനുള്ള േഫാണ ്  നമ്പര ്  : ___________________________________________ 
ഇ-െമയില ്  വിലാസം 
 

: ___________________________________________ 

 
ഞാന ്  ________________________________ േപാളിസി ഉടമ, എൻ െറ ് േപരില� ള്ള േപാളിസി നമ്പര ്  _________________________ 
ഏേഗാണ ്  ൈലഫ ്ഇൻ ഷവ്റൻ സ് കമ്പനിയ� െട (കമ്പനി എന്നറിയപെ്പട� ം) േപാളിസി മഴ� വന ്  അവകാശങ്ങള� ടക്കം അൈസനീയ� െട 
േപരിേലക്ക ്മാ��◌ു�. 
(അലെ്ലങ്കില ് ) 
ഞാന ്  ഈ േപാളിസി അൈസനിയ� െട േപരിേലക്ക ്ചില പരിതസ�ിതികളില ്  എന്നിേലക്ക ്തിരി�� വരുന്ന രീതിയില ്  മാ���. 

a. ________________________________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________________________________ 

അൈസൻെമ�ിനെ്റ കാരണങ്ങൾ: 
- ഈ േപാളിസി അസൈ്സനിയില ്  നിന്ന ്ഞാന ്  ൈക��ിയ                       രൂപയ�  ് (മ� ലയ്ം മതിക്കത്തക്ക പരിഗണന) പകരമായി 
അസൈ്സന ്  െചയ� ിരി��. 

- സവ്ാഭാവിക സേ്നഹം െകാണ്ട� ം ഇഷ� ം െകാണ്ട� ം ______________________ക്ക ് (േപാളിസി ഉടമയ� മായ� ള്ള ബന്ധം സ� ചി�ി�ക) 
േപാളിസി അൈസൻ െചയ� ിരി��  

- ___________________കാരണത്തിനാല ്  മ� ്പരിഗണനകള ്  സവ്ീകരിക്കാെത േപാളിസി അൈസൻ െചയ� ിരി��. 

ഈ എൻേഡാഴ� െ്മ�ിനെ്റ എക� ികയ്� ഷൻ സമയത്ത ്മാ�മാണ ്അൈസൻെമ�് പ� ർത്തിയാവ� കയ� ം �ാബലയ്ത്തിൽ വരികയ� ം 
െച�� കയ� ള്ള�  എന്ന ്ഞാൻ മനസ� ിലാ��. എന്നാൽ ഈ അൈസൻെമ�ിെന�റി� ്േരഖാമ� ലമായി ഒരു അറിയി�,് േമൽ�റഞ്ഞ 
എൻേഡാഴ� െ്മ�ാേയാ േപാളിസി തെന്നയാേയാ, അൈസനേറാ അൈസനിേയാ ബന്ധപെ്പ� അംഗീകൃത ഏജ�് ശരിെയന്ന ്
സാക്ഷയ്പെ്പട� ത്തിയി�� ള്ള ഒരു പകർ�ാേയാ കമ്പനിയ� െട നിർ�ിഷ�  ഓഫീസിേലക്ക ്ലഭി�ന്നത് വെര ഈ അൈസൻെമ�് 
�ാവർത്തികമാകിലല്. 
 
േപാളിസിക്ക ്കീഴിൽ ആനുകൂലയ്ങ്ങള� മായി ബന്ധപെ്പ�് അൈസനിയ� െട രസീതി സാധ� തയ� ള്ളതായിരി�െമ�ം കമ്പനിക്ക ്

േവണ്ട�യ� ള്ള ഉറ� ്അത് നൽകുെമ�ം ഞാൻ ഇതിനകം സതയ്വാങമ്� ലം നൽകു�. 

ഇത് നട�ിലാക്കിയത് _______ദിവസം ___________മാസം 20________________െകാലല്ം ______________.സ�ല�െവ� ്
 
�ദ്ധി�ക : �ായപ� ർ ത്തിയാകാത്ത വയ്ക്തിയ� െട േപരിലാണ ്അൈസന ്  െച�� ന്നെതങ്കില ്  ഒരു അപേ്പായി�ിയ� ം േപാളിസി ഉടമയ� ം 
ഒ�ി� അപേ്പായൻ റി എൻ േഡാഴ� െ്മൻ റ് േഫാം അൈസൻ െമൻ റ് േഫാമിൻ െറ കൂെട െവേക്കണ്ടതാണ്. 
 

അൈസനിെയ സംബന്ധി�� ള്ള  വിവരങ്ങള ് : (*അസൈ്സനിയ� െട പാന ്  കാർ ഡ ് േകാ�ി നിർ ബന്ധം) 
(ഒരു വയ്ക്തിക്കാണ ്പരിപ� ർ ണ� മായി അൈസന ്  െച�� ന്നെതങ്കില ്  മാ�േമ ഈ വിവരങ്ങള ്  നിർ ബന്ധമായ� ം നൽ േകണ്ടതുള്ള� . കമ്പനി �സ�  ്എന്നിവയ�  ്
ആവശയ്മില്ല.. 
േജാലി:               ശമ്പളക്കാര ്                                      കൃഷി ക്കാരന ്                വീ�മ്മ                               വിദയ്ാർ ത്ഥി 

               റി�യര ് ഡ ്/െപൻ ഷന ്  പ��ന്നവര ്     ബിസിനസ� � കാരന ്          സവ്യം െതാഴില ്                  മ��ള്ളവര ്  
തിരി�റിയല ്  െതളിവ്:   പാസേ്പാർ �്                                പാൻ കാർ ഡ ്                 തിരെഞ്ഞട� � ്കാർ ഡ ്        മ��ള്ളവ 
വിലാസം െതളിവ് :   െടലേഫാണ ്  ബില ്                   േറഷന ്  കാർ ഡ ്             ൈവദയ്�േതാപേയാഗ ബില്        മ��ള്ളവ 
നിങ്ങള ്  ഒരു :                  ഇന്തയ്യില ്  സ�ിരതാമസം    വിേദശവാസി്ഇന്തയ്ക്കാരന ്       മ��ള്ളവര ്  
ബന്ധപെ്പടാനുള്ള േഫാണ ്  : വീ�ില ് :___________________ ഓഫീസില ്  : _____________ െമാൈബല ്  േഫാണ ് : ___________________ 
ഇ-െമയില ്  : ___________________ 
വിലാസം:______________________________________________________________________ 

 
അൈസൻ െമ�് സമയത്ത ്ഉൾ െക്കാള്ളിേക്കണ്ട െക.ൈവ.സി/ എ എം എല ്  േരഖകള ്  താെഴ െകാട� ത്തിരി��. 
തീയതി  _____________  
 
__________________________ __________________________ _____________________ 
ഒ� ്/ വിരലടയാളം / സീല ്   ഒ� ്/ വിരലടയാളം / സീല ്    സാക്ഷിയ� െട ഒ� ്
അൈസനര ്     അൈസനീ 

 



 

 

 
സാക്ഷിയ� െട സതയ്വാങമ്� ലം 
അൈസനർ, അൈസൻെമ�ിനെ്റ േഫാം യഥാ�മം എക� ികയ്� �് െചയത് മ� കളിൽ �സ� ാവി�ിരി�ന്ന തീയതിയില� ം സ�ല�ം െവ� ് 
അൈസനറിനെ്റയ� ം അൈസനിയ� െടയ� ം ഒ�/് െപരുവിരലടയാളം പതി�ിരി��. 
 
സാക്ഷിയ� െട മ� ഴ� വൻ േപര ്�ീമാൻ/�ീമതി :______________________________________________________________________ 
                                                                        (േപരിനെ്റ ആദയ്ഭാഗം)          (േപരിനെ്റ മധയ്ഭാഗം)                (േപരിനെ്റ 

അവസാനഭാഗം) 

സാക്ഷിയ� െട വിലാസം : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________     

 

�ാേദശിക ഭാഷയില� ള്ള സതയ്വാങമ്� ലം 
േഫാമിൽ ഒ�ി�ിരി�ന്നത് �ാേദശിക ഭാഷയിൽ ആെണങ്കിൽ, അലെ്ലങ്കിൽ അൈനസനറ�െട / അൈസനിയ� െട െപരുവിരലടയാളം 

ഉപേയാഗി� ്ആെണങ്കിൽ സമർ�ിേക്കണ്ടത്. 

അൈസൻെമ�ിനെ്റ ഉള്ളടക്കം അദേ്ദഹം / അവർ തിരെഞ്ഞട� ത്ത                  (ഭാഷ) ഭാഷയില ്  ഞാൻ അൈസനർക്ക ്േവണ്ടവിധം 

വിവരി� ്നൽകിയി�� ണ്ട,് ഉള്ളടക്കം പ� ർണ� മായ� ം അൈസനർക്ക ്മനസ� ിലായി�� ണ്ട ്

സതയ്വാങമ്� ലം നൽകുന്ന വയ്ക്തിയ� െട േപര ്: __________________________                        _____________________ 

                                                                                                                              സതയ്വാങമ്� ലം നൽകുന്ന വയ്ക്തിയ� െട ഒ� ്

സ�ലം  : _________________                                                     തീയതി : D D M M Y Y Y Y 

 
 

 
നിർദേ്ദശങ്ങൾ 
 

1. അൈസനി ഒരു വയ്ക്തിയാെണങ്കിൽ, അൈസനിയ� െട മ� ഴ� വൻ േപര,് വയസ� ,് ബന്ധം, വിലാസം എന്നിവ �സ� ാവിേക്കണ്ടതാണ്. 

2. ഈ അൈസൻെമ�് അറിയി�ിെനാ�ം അസൽ േപാളിസി േഡാകയ്�െമ�� ം വേ�ണ്ടതുണ്ട.് 

           

            സമ്പ� ർണ�  അൈസൻെമ�്: 

അൈസനിക്ക ്എലല്ാ അവകാശങ്ങള� ം താൽ�രയ്ങ്ങള� ം ൈട�ില� ം ബാധയ്തകള� ം നിരുപാധികം ൈകമാറലാണിത്. േപാളിസി 

പ� ർണ� മായ� ം അൈസനർ അൈസൻ െച�� �െവങ്കില� ം ഭാവിയിെല �ീമിയം അടയ� ാെമന്ന ്അൈസനി സമ്മതി��െവങ്കില� ം 

'േപാളിസി ഉടമയായി' അൈസനി മാറ��. േപാളിസിക്ക ്കീഴില� ള്ള എലല്ാ അവകാശങ്ങള� ം അൈസനിക്ക ്ൈകമാറപെ്പട� �. 

സമ്പ� ർണ�  അൈസൻെമ�ിനെ്റ സാഹചരയ്ത്തിൽ േനാമിേനഷൻ സവ്യേമവ റ�ാക്കപെ്പട� �. േനാമിേനഷൻ നൽകാൻ 

അൈസനിേയാട ്ആവശയ്പെ്പട� ം.  

 േസാപാധിക അൈസൻെമ� ്:അൈസൻെമ�ിനെ്റ വയ്വസ�കള� ം നിബന്ധനകള� ം നിറേവ��ന്നതിന ്അനുസരി� ്അൈസനിക്ക ്

 അവകാശങ്ങള� ം ബാധയ്തകള� ം ൈകമാറപെ്പട� ം എന്നാണ ്ഇതിനർത്ഥം. 

 



 

 

 

3. അൈസൻെമ�് യഥാ�മം പ� രി�ി�കയ� ം കമ്പനിക്ക ്നൽകുകയ� ം െച�� ന്നിലെ്ലങ്കിൽ അൈനസൻെമ�്�ാവർത്തികേമാ 

�ാബലയ്ത്തിേലാ ആവ� കയിലല്. അൈസൻെമ�് �ാബലയ്ത്തിലാകുന്നതിന ്േപാളിസി േഡാകയ്�െമ�് എൻേഡാഴ�  ്

െച�പെ്പട� ം. 

4. വിവാഹം െചയ�  സ� ീകള� െട സവ്�മായി ബന്ധപെ്പ� 1874െല നിയമത്തിന ്കീഴിൽ ഇഷയ്� െച�പെ്പട� ന്ന 

േപാളിസികൾക്കായി അൈസൻെമ�് �ാബലയ്ത്തിലാക്കാൻ കഴിയിലല്. േപാളിസി േഡാകയ്�െമ�ിെല ഒരു എൻേഡാഴ� െ്മ�് 

വഴിേയാ ഒരു അൈസൻെമ�് ഡീഡ ്വഴിേയാ ആവടെ്ട, ഒരു അൈസൻെമ�് എക� ികയ്� �് െചയ� കഴിഞ്ഞ ഉടൻ, 

അൈസൻെമ�ിനെ്റ രജിസേ്�ഷനായി, കമ്പനിയ� െട മ� കളിൽ സ� ചി�ി�ി�� ള്ള ഓഫീസ� കളിേലക്ക ്േപാളിസി / 

േപാളിസിയ� െമാത്ത ്അൈസൻെമ�ിനെ്റ ഡീഡ ്അയേ�ണ്ടതാണ ് 

5. ഭാഗികമായ അൈസൻെമ�് അനുവദനീയമലല്. ഒന്നിൽ കൂട� തൽ േപാളിസി ഉെണ്ടങ്കിൽ, െവേ�െറ അൈസൻെമ�്േഫാമ� കൾ 

ഉപേയാഗി�ക. 

6. അൈസനി ഒരു �ായപ� ർത്തിയാകാത്ത വയ്ക്തി ആെണങ്കിൽ, അപേ്പായി�ി എൻേഡാഴ� െ്മ�്േഫാമിൽ യഥാ�മം 

അപേ്പായി�ിയ� ം േപാളിസി ഉടമയ� ം ഒ�ിട� കയ� ം അൈസൻെമ�്േഫാമിനെ്റ അറിയി�ിെനാ�ം അത് അ�ാ�� െച�� കയ� ം 

േവണം. 

7. അൈസൻെമ�ിനെ്റ വയ്വസ�കൾ�ം നിബന്ധനകൾ�ം അനുസരി�,് അൈസൻെമ�ിനെ്റ രജിസേ്�ഷൻ സമയത്ത ്

ബാധകമായ േപാളിസിക്ക ്കീഴിൽ ആനുകൂലയ്ങ്ങൾക്ക ്അർഹനായ വയ്ക്തിയായി േനാ�ീസിൽ േപരുള്ള വയ്ക്തിെയ കമ്പനി 

തിരി�റിയ� ം. 

8. സാമ്പത്തിക സ�ാപനം/ബാങ്ക്/ഫിനാൻസ ്കമ്പനി അലെ്ലങ്കിൽ മറെ്റാരു േകാർ�േറ� ്എന്നിവയ� െട േപരിലാണ ്

അൈസൻെമ�് എങ്കിൽ, ഒ�ിടാൻ അധികാരപെ്പ�യാള� െട സ� ാമ്പിനും ഒ�ിനുെമാ�ം, പരിഗണിക്കപെ്പട� ന്ന സാധ� തയ� ള്ള 

െതളിവ് നിർബന്ധമാണ.് അൈസൻെമ�ിനെ്റ നിയമപരതെയേയാ സാധ� തെയേയാ കുറി� ്കമ്പനി അഭി�ായെമാ�ം 

�കടി�ി�ന്നിലല്. കൂട� തൽ േഡാകയ്�െമ�� കൾ/വിശദാംശങ്ങൾ ആവശയ്മ� െണ്ടങ്കിൽ കമ്പനി വിളിചേ്ചക്കാം. 

9.  സാക്ഷിയ� ം സതയ്വാങമ്� ലം നൽകുന്നയാള� ം വയ്തയ്സ�  വയ്ക്തികളാകണം, സാധ� തയ� ള്ള കരാറിൽ ഏർപെ്പടാൻ േശഷിയ� ം 

അവർക്ക ്ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

 

 

 

 

 

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” 

    

 


