
मी आयु�व�मा पॉिलसी �मांक _____________________________________ _________________________

धारक. ऐगॉन लाईफ इ�शुर�स कंपनी िलिमटेड (कंपनी) ने जारी केले�या या पॉिलसीचा धारक असून अधीनची र�म या आवेदना�ारे 

पॉिलसीपासूनचे सव� ह� व लाभांसह मुख�याराचे लाभासाठी पूण�पणे ह�तांतरीत करीट आह.े

(�कंवा) 

खालील �संगी ही पॉिलसी पात मा�याकड ेयेईल या अटीवर ही पॉिलसी मी मुख�याराला ह�तांतरीत करत आह.े

a. _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________b. 

मुाख�यारप�ाची कारणे:

 - (ही पॉिलसी, धारकाला मुख�याराकडून � मौ�यवान मोबदला). िमळाले �याबद�यात ह�तांतरीत क�न �दली आह.े  __________________ 

 - नैस�ग�क �ेम �कंवा मायेपोटी (पॉिलसी धारकांना �याचा उ�लेख करा) ही पॉिलसी मी मुख�याराला ह�तांतरीत क�न �दलीआह.____________ 

 -  ही पॉिलसी कोण�याही�कारे मोबदला न घेता, मी याकारणाने ह�तांतरीत क�न दतेआह.े_____________________

मी नमूद करतो क� या मुख�यारप�ाची अंमलबजावणी सु� के�यावर पूण� आिण �भावात येईल परंतु कंपनी�या द�ृीने ती, या मुख�यारीची लेखी 

सूचना आिण उ�लेिखत ए�डोस�म�ट �कंवा ��य� इ���म�ट �कंवा पॉिलसी मुख�यारी नेमून दणेारा व घेणारा दोघांनी िबनचूक �हणून �मािणत केलेली 

ितची एक �त �कंवा �यां�या पुरेशा अिधकृत �ितिनधीकडून कंपनी�या िविश� अिधकाया�ला िवतरीत केली जात नाही; तोपय�त पूण� होऊन �भावात 

येणार नाही.

मी या�ारे असे जाहीर करतो क� पॉिलसी अधीन लाभ िमळा�याची मुख�याराची पावती वैध असेल व कंपनीसाठी तो पुरेसा िड�चाज� मान�यात 

यावा.�दनांक मिहना या �दवशी अंमलात आणले 20  _____________________________ ______________ ______________

सूचना:- मुख�यार जर अ�पवयीन असेल तर कृपया अपॉइंटीने ए�डॉस�म�ट फॉम� पूण� क�न अपॉ�टीने व पॉिलसी धारकाने येथे स�ा क�न मुख�यारी 

प�ाची सूचना जोडावी.

नो�टस ऑफ असाइनम�ट

मुख�यारीचे �करणात आव�यकता असते �या KYC/AMLयादी येथे जोडली आह.े

�दनांक: _____________

__________________________

सही/अंगठयाचा ठसा/

असाइन करणाया�चा(िवमाधारकाचा)ठसा

__________________________

सही/अंगठयाचा ठसा

मुख�याराचाठसा 

_____________________

सा�ीदाराचीसही

मुख�यारीचा तपशील: (*मुख�यारीक�रता पॅन काडा�ची �त अिनवाय�पणे आव�यक आह)े

   
पॉिलसी धारकाचे नाव :

पॉ�लसी �मांक: :

�दनांक :

संपक�  �मांक  :

ईमेल प�ता: :

(1938 �या इ�शुर�स कायदा िवभाग 38 चे अधीन)
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(संपूण� असाईनम�ट ही ���ला केली गेली असेल आिण ती कंपनी/िव��त/ सं�थेला केली गेली नसेल तरचं खालील तपशील आव�यक आह.े)

O;olk;: ixkjnkj 'ksrdjh x`fg.kh fo|kFkhZ 

 fuo`RRk/fuo`RRkhosru/kkjd  /ka|kpkekyd Lo;ajkstxkjhr brj

Ikfjp; nk[kyk: ikji=� iWudkMZ� ernkjifjp; i= brj

iRRkkiqjkok: VsyhQksufcy js'kudkMZ ohtfcy brj

vki.k ,d: fuoklhHkkjrh; vfuoklhHkkjrh; brj

laidkZlkBhpsdzekad: fuokl____________dk;kZy; ___________________ eksckby: ___________________

b-easy vk;Mh: ________________________________

iRRkk:_________________________________________________________________________________



सा�ीदाराचे�कटन

सा�ीदाराचे पण � नाव:�ी./�ीमती.ू

(प�हले नाव) (मधले नाव½ (आडनाव)

सा�ीदाराचा प�ता:

�वमाधारकाने मख�यार प�ाचा फॉम � पणप� णे आ�ण अचक भरला आहे आ�ण �यावर मख�यार प�धारकाने व �वमाधारकाने ु ू ू ु

दोघां�या स�या / अगं ठयाचा ठसा / �श��यासह अमं लात आणला आहे.  

सूचना:

1. जेथे मुख�यार ��� असेल तेथे मुख�याराचे पूण�नाव,वय,नात,ेप�ा दणेे अिनवाय� आह.े

2. मुख�यारीची ही सूचना पॉिलसी�या मूळ द�तऐवजासह सादर केली पािहजे

 ü संपूण�मुख�यारी:

संपूण� मुख�यारी �हणजे पॉिलसीचे सव� ह�,लाभ, मालक� आिण बोजासह मुख�याराकड े (असाइनी) िबनशत� ह�तांतरण असते. जर असाइनर 

ने, (िवमाधारक) संपूण� मुख�यारी (ए�सो�यूटली असाइन)क�न �दली आिण जरमुख�याराने ((असाइनीने)भावी ह�े भर�याचे मा�य केलेतर 

मुख�यार“पॉिलसी धारकच” बनतो. पॉिलसीमुळे येणारे सव� ह� आिण बोजे मुख�याराला (असाइनी) ह�तांतरीत केले जातात. संपूण� 

मुख�यारीचे बाबतीत नामांकन आपोआपच र� होते. मुख�याराला (असाइनी) िवनंती क� �याने नामांकन करावे.

  सशत� मुख�यारी : शत� मुख�यारीचा अथ� मुख�यारी�या िनयम व अट�चे पूत�ते अधीन रा�न मुख�याराला ह� व बोजे यांचे ह�तांतरण करणे 

असा असतो.

�थािनकभाषेतूनिनवेदन

जर असाइनर पॉिलसीधारकाने, असाइनीने, मुख�यार-अंगठयाचा ठसा �दला असेल वा  �थािनक भाषेतून फॉम�वर सही केली असेल तर सादर 

करावे.

या मुख�यार प�ातला मजकूर मी असाइनरला �यां�या िनवडले�या________________(भाषेत) सांिगतला आहआेिण आशय �याला / ितला 

पूण�समजला आह.े

�कटक�या�चे नाव:

�कटक�या� �य�तीची सह�

�थळ: �दनांक: D D  M  M  Y  Y Y Y
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3 जोपय�त कंपनी बरोबरचे मुख�यार प�ाचे आवेदन पूण�पणे भ�न कंपनीला सादर केले नाही तोपय�त कंपनी बरोबरचे ह ेमुख�यार प� अंमलात 

येत आिण �भावकारी होत नाही. मुख�यारप� अंमलात ये�यासाठी पॅािलसी द�तऐवजावर तशी न�द कर�यात येईल. 

4. िववािहत मिहलांचा मालम�ा कायदा 1874 खालीकाढले�या पॅािलस�चे मुख�यारप� अंमलात आणता येणार नाही. मुख�यारप� अंमलात 

ये�यासाठी लगेचच पॅािलसी द�तऐवजा वर�या एखा�ा ए�डॉस�म�टने �कंवामुख�यार प�ा�दारे कराराने (डीड) ती पॉिलसी/मुख�यारीचा करार 

पॅािलसीसह वर ठरवून �दले�या कंपनी�या काया�लयात मुख�यारी न�दणीसाठी पाठवलाच पािहजे.

5. आंिशक मुख�यारीला अनुमती नाही. एकापे�ा अिधक पॉिलसीज�या ह�तांतरणासाठी कृपया वेगवेगळे फॉम� वापरावेत. 

6. जर मुख�यार अ�पवयीन असला तर कृपया ए�डॉस�म�ट फॉम� अपॅाइं�टने व पॉिलसीधारकांनी यो�य�कारे सही क�न मुख�यारी�या सूचने�या 

फॉम�सह जोडावा. 

7. मुख�यारी�या िनयम व अट�अनुसार, मुख�यारी�या न�दणी नंतर कंपनी सूचनेत नाव असले�या मुख�याराला पॉिलसीपासून लागू होणाया� 

लाभांचा अिधकारी �हणून ओळखेल.

8. मुख�यारी जर आ�थ�क सं�था/ब�क/िव�ीय कंपनी �कंवाइतर कॉप�रेट सं�था यां�या नावे असली तर िमळाले�या मोबद�या�या वैध पुरा�ासह 

अिधकृत �वा�रीक�या��या सही िश��यािनशी असलीच पािहजे. कंपनी मुख�यारी�या कायदशेीरपणा व वैधतेिवषयी मत �� करत नाही. 

जर आव�यक वाटले तर कंपनी आणखी पुढचे द�तऐवज / तपशीलालासाठी बोलवील ( फोन करील)..

9. सा�ीदार आिण �कटनकता� या वेगवेगळया ��� असा�ा आिण तो एखा�ा वैध कं�ाटात �वेशास समथ� असावा.

सावधानीचीसूचना

या मजकुराचा अथ� लाव�याव�न काही मतभेद उ�प� झा�यास जोमजकूर IRDAI प�रप�क �मांक: IRDAI/Life/LifeCouncil/2013/73  �दनांक 

29 एि�ल 2014 �या अनुसार इंि�लशम�य ेछापले�या आवृ�ीत आह ेतोच िवचारात घेतला जाईल.
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