
ஏகா� ஆ�� கா���� க�ெப� ��ெட�டா� (“க�ெப�”) வழ�க�ப�ட _______________________ எ�ற எ� ெகா�ட பா��ைய 
ைவ������ற________________________ ஆ�ய நா� இத� �ல� ேமேல ��ய பா�� வ�யாக� �ைட�க� ��ய உ�ைம ம��� 
பல�கைள உ�ைமைய மா��� ெப�பவ��� ��ைமயாக மா��� த���ேற�.

(அ�ல�)
��வ�� �க��க�� ேபா� பா�� உ�ைம ���� என��� தர�பட ேவ��� எ�ற �ப�தைன�� அ��பைட�� நா� பா��ைய 
மா��� ெப�பவ��� மா��� த��ேற�.
 a. ________________________________________________________________________________________

 b.________________________________________________________________________________________

பா��ைய மா��� த�வத�கான காரண�க�:

- உ�ைமைய மா��� ெப�பவ� என�� வழ��ய �.______________ (ம�����க ச�ைக) ெதாைகைய� ெப��� ெகா�டதா� பா�� 
மா��� தர�ப���ற�. அ�ல�

- இய�பான அ�� ம��� பாச� காரணமாக _______________ (பா��தார��� எ�ன உற� எ�� ����ட��) எ�பவ��� பா�� 
மா��� தர�ப���ற�

- _____________________ எ�ற காரண���காக எ�த� ச�ைக�� ெபறாம� பா�� மா��� தர�ப���ற�

இ�த ஒ��த� அ��கார�, நைட�ைற�ப��த�ப�டா�தா� மா���த�� ெசய� ��ைம ெப�� எ���  ெசய�பா���� வ�� எ��� 
நா� ���� ெகா���ேள�.  இ�த மா���த�� ெசய� ப��ய எ������வமான அ���� ம��� ேமேல ��ய ஒ��த� அ��கார� 
அ�ல� கா���� ஆவண� அ�ல� உ�ைம மா��� த�பவ�� / உ�ைம மா��� ெப�பவ�� ச�யான� எ�� சா�ற��த ஒ� நக� 
அ�ல� அவ�கள� அ�கார� ெப�ற ஏெஜ�� சா�ற��த நக� க�ெப��� �����ட அ�வலக���� வ�� ேச�� வைர இ� 
க�ெப��� மா�றாக நைட�ைற�� வரா�.
உ�ைமைய மா��� ெப�றவ� பா���� �� பல�கைள ெப�த� எ�ப� ெச�ல�த�க� ம��� க�ெப��� அ� கடைம �ைறேவ�ற� 
எ�� நா� இத� �ல� ெத����� ெகா��ேற�.

இ�த_______________ மாத���_____________நா�� _______________ ஆ��� ___________எ�ற இட��� இ�த உ�ைம 
மா��� ெகா��க�ப�ட�.

����: உ�ைமைய மா��� ெப�பவ� ச�ட���வ வயைத எ�டாதவ� (ைமன�) எ�றா�, �யமனதார� ஒ��த� ப�வ�ைத தய�ெச�� ���� 
ெச�� தர��.  அ�த� ப�வ��� �ய��க�ப�பவ�� பா��தார�� ைகெயா�ப� இ����க ேவ���.  இ�த� ப�வ�ைத உ�ைம மா��� 
த�வத�கான அ����� ப�வ��ட� இைண��� தர ேவ���.

Notice of Assignment

உ�ைம மா���தர�ப�� �ைல�� க�டாயமாக சம����க�பட ேவ��ய ேக.ஒ�.� / ஏ.எ�.எ� ஆவண�க�� ப��ய� 
இைண�க�ப���ள�.     ேத�: _____________

__________________________
உ�ைமைய மா��� த�பவ��/

ைகெயா�ப�/ ெப��ர� ைக 

ேரைக ப�� / ���ைர

_____________________
சா���� ைகெய���

உ�ைமைய மா��� ெப�பவ�� �வர�க�: ( உ�ைம மா��� ெப�பவ��� பா� கா�� நக� க�டாய� அவ�யமா�ற�)

(���ாிைமயான உாிைம மா�ற� க�ெபனி / அற�க�டைள / நி�வன� ஆகியவ���� அளி�க�படாம� ஒ� தனிநப��� வழ�க�ப�� 

எ�றா� கீ�வ�� விவர�கைள� தர ேவ��ய� க�டாயமா��).

ெதாழி�:    மாத� ச�பள� வா��பவ�        விவசாயி  இ�ல�தரசி மாணவ� 

 ஓ�� ெப�றவ� / ஓ��திய� ெப�பவ�   ெசா�தமாக வ��தக� ெச�பவ� �யெதாழி� ெச�பவ�         �யெதாழி� ெச�பவ�  பிற

அைடயாள� சா�;�:  பா�ேபா��t பா� அ�ைட வா�காள� அைடயாள அ�ைட  பிற

�கவாி� சா��:  ெதாைலேபசி ரசீ�  ேரஷ� அ�ைட  மி�சார� க�டண ரசீ� பிற

நீ�க� ஒ�:  இ�தியாவி� வசி��� இ�திய� ��மக� இ�தியாவி� வசி�காத இ�திய� ��மக�  பிற

ெதாைலேபசி எ�க�: ��: : ெமாைப�: __________________     அ�வலக� ___________________      __________________

இ-ெமயி� ஐ.�: ________________________________

�கவாி:_______________________________________________________________________________________

   (Under Section 38 of the Insurance Act, 1938)
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பா��தார�� ெபய�  :

பா�� எ� . :

ேத�  :

ெதாைலேப� எ�  :

இ-ெம�� �கவ�  :

__________________________
உ�ைமைய மா��� த�பவ��/

ைகெயா�ப�/ ெப��ர� ைக 

ேரைக ப�� / ���ைர



சா���� உ��ெமா�

சா���� �� ெபய�: ��./ ��ம�.:

(�த� ெபய�) (ந��� உ�ள ெபய�) (இ��� ெபய�)

சா���� �கவ�:

உ�ைமைய மா��� த�பவ� உ�ைம மா��� த�� ப�வ�ைத ைகெய����� �ைறேவ�� உ�ளா�.  ைகெய��� / ெப��ர� ைகேரைக ப�� 
இைவ உ�ைம மா��� த�பவ� ம��� உ�ைம மா��� ெப�பவ�க�ைடய�தா�. ேமேல ��ய ேத��� ம��� இட��� ைகெய��� 
ேபாட�ப�ட� / ெப��ர� ைகேரைக ப�� ெச�ய�ப�ட�.

வ�கா�� ெந��ைறக�

1. உ�ைமைய மா��� ெப�பவ� த�நபராக இ��தா� அவ�� ��ைமயான ெபய�, வய�, உற��ைற, �கவ� 

ஆ�யவ�ைற� தர ேவ���.

2. உ�ைம மா��� த�� இ�த அ���ைப பா���� �ல ஆவண��ட� இைண�� தர ேவ���.

ü ����ைம மா��� த�த�

உ�ைமைய மா��� ெப�பவ��� எ�த�தமான �ப�தைன�� இ�லாம� அைன�� உ�ைமக�, நல�க�, பா��ய� 

ம��� கட�பா�கைள மா���த�வைத இ� ����ற�. பா��ைய ����ைமயாக பா��ைய மா��� த�பவ� 
அ�����டா�, மா��� ெப�பவ� “பா�� உ�ைமதார�” ஆ����றா�.  ஆனா� இத�� பா��ைய மா��� 

ெப�பவ� வ��கால�க�� ���ய�கைள� ெச��த ஒ��� ெகா����க ேவ���.  பா���� �� அைன�� 

உ�ைமக�� கட�பா�க�� உ�ைமைய மா��� ெப�பவ��� மா�ற�ப��.  ����ைம மா��� த�தைல� ெபா��� 

ஏ�கனேவ ெச�த வா��தார� �யமன� தானாகேவ ர�� ஆ����.  உ�ைமைய மா��� ெப�பவ� வா��தாரைர 

�ய���மா� ேக��� ெகா�ள�ப�வா�.
 �ப�தைன���ப�ட மா��� த�த�: மா��� த�� ெசய�� ��க� ம��� �ப�தைனகைள ���� ெச�ய ேவ��� 

எ�ற �ப�தைன���ப�� உ�ைமைய� ெப�பவ��� உ�ைமகைள�� கட�பா�கைள�� மா��� த�வைத இ� 

����ற�.

�ரா��ய ெமா��கான உ��ெமா� 
ப�வ��� உ�ைமைய மா��� த�பவ� / உ�ைமைய மா��� ெப�பவ� �ரா��ய ெமா��� ைகெயா�ப� இ�� இ��தா� அ�ல�  
ெப��ர� ைகேரைக ப�� ெச����தா� இ�த உ��ெமா� க�டாய� ஆ��.

உ�ைம மா��� ப�வ��� உ�ள �ஷய�கைள உ�ைமைய மா��� த�பவ��� அவர� அ�ல� அவ�க�� ���ப���ேக�ப 
_____________________(ெமா�) �ள�கமாக �� உ�ேள�.  உ�ைமைய மா��� த�பவ� �ஷய�கைள ��ைமயாக� ���� 
ெகா���ளா�.

உ��ெமா� அ��பவ�� ெபய�:

உ��ெமா� அ��பவ�� ைகெயா�ப�

இட�: ேத�: ேத ேத மா மா வ வ வ வ

Page 2/3 



3.  உ�ைம மா��� த�� ப�வ� ���� ெச�ய�ப�� க�ெப��� வழ�க�படாத வைர உ�ைம மா�ற� எ�ப� 

நைட�ைற�� வரா�; க�ெப��� ��ைதய நல��� மாறாக இ��கா�. இ�த உ�ைம மா��த� ெச��ப�யாக பா�� 

ஆவண� ஒ��த� அ��கார� ெப�றாக ேவ���.

4.  ��மணமான ெப�க��கான ெசா��� ச�ட� 1874� �� வழ�க�ப�ட பா��க��� உ�ைமைய மா��� த�த� 

ெச��ப�யாகா�. உ�ைம மா��� த�� ெசய� ேம�ெகா�ட உடேனேய, அதாவ� பா�� ஆவண��� ஒ��த� 
அ��கார� ெச�ய�ப�த� அ�ல� உ�ைம மா��த��கான ப��ர� ப�� ெச�ய�ப�த� ேம�ெகா�ள�ப�ட உடேனேய 

பா�� / உ�ைம மா�ற��கான ப��ர��ட� பா�� க�ெப��� அத� �����ட அ�வலக���� உ�ைம 

மா��தைல� ப�� ெச�� ெகா�வத�காக அ��ப�பட ேவ���.

5.  ப��யள� உ�ைம மா��த� எ�ப� அ�ம��க�பட மா�டா�. ஒ� பா����� அ�கமாக உ�ைம மா��த� ெச�தா�, 

தய�ெச�� த��த�யான உ�ைம மா�ற� ப�வ�கைள� பய�ப��த��.

6.  உ�ைமைய மா��� ெப�பவ�, ச�ட���வ வயைத அைடயாதவராக இ��தா� (ைமன�), �யமனதார� ஒ��த� ப�வ�ைத 

�ர�� பா��தார� ம��� �யமனதார�� ைகெயா�ப�ைத� ெபற ேவ���.  இதைன உ�ைம மா���த�� ப�வ��ட� 

இைண��� தர ேவ���.

7.  உ�ைம மா�ற�� ��க� ம��� �ப�தைனக��� உ�ப��, உ�ைம மா�ற� ெச�ய�ப�ட �ற� அ����� 
�������ள உ�ைம மா��� ெப�பவைர பா���� �� ெபா���வர� ��ய பல�கைள� ெபற� த�� ெப�ற நபராக 

க�ெப� அ��க����.

8.  உ�ைம மா�றமான� �� ��வன� / வ�� / ��சா��த க�ெப��� அ�ல� ஏைனய கா��பேர� ��வன���� 

சாதகமானதாக இ��தா�, ைகெயா�ப��டவ�� ���ைர�� ைகெய���� ெகா�ட ெச�ல�த�க ம�பய� 

சா�றாதார� க�டாயமானதா��.  உ�ைம மா�ற�� ச�ட���வ�த�ைம அ�ல� ெச��ப�யா�� த�ைம ���� 

க�ெப� எ�த அ���ராய�ைத�� ெத���கா�.  ேதைவ�ப�டா� க�ெப� ��தலான ஆவண�க� / �வர�கைள� 

ேக��� ெப��.

9.  சா�� ம��� உ��ெமா� அ��பவ� ேவ� ேவ� நபராக இ��க ேவ���.  ெச�ல�த�க ஒ�ப�த ஆவண��� 

ஈ�பட�த�� உ�ளவராக இ��க ேவ���.

ம���ைர

“ெமா� ெபய��க�ப�ட இ�த� ப�வ��� உ�ளட�க�கைள� ���� ெகா�வ�� ஏேத�� �ர�பா� இ���� ப�ச���, 29 ஏ�ர� 2014 
அ�� ேத���ட ஐ.ஆ�.�.ஏ.ஐ ��ற��ைக எ�: IRDAI/Life/Life Council/2013/73-�ப� இ�� / ஆ��ல��� அ���ட ப�வ��� 
(ேதைவ�ப�� ப�ச���) அ��தேம க���� எ���� ெகா�ள�ப��.”
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