
ఏ�య�� ��త �మ� కం��� ��ట�� ('�� కం���')�ే జ��� �ేయబ��న ��త �మ� �ాల�ీ నంబర�_________________________�క� �ాల�ీ��ర� 

అ�న_____________________________ అను ��ను, ��ౖన �����నబ��న �ాల�ీ �క� హక��ల� మ��య� ప�� జ��ల� అ��ంట�� 

ఇందుమ�లమ��ా సంప�ర�ం�ా బ��� �ేయ�చూ ��ట��త వ��� � (అ��ౖ�)�� అప���ంచుచు���ను. 

(ల���)

ఈ ���ం�� సంద�ా�లల� �ాల�ీ� ��క� ����� అప���ం��ల�� షరత� �ద ��ను అ��ౖ��� �ాల�ీ� అప���ం�య����ను: 

a. _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________b.

అప���ంతక� �ారణ�ల�:

�ాల�ీ� అ��ౖ� నుం�� ��ను అందు��న� ర�.___________________________ (�ల���ౖన ప��గణన)లక� అప���ంచడ���న��. ల��� 

�ాల�ీ� ��క� గల సహజ���న __________(�ాల�ీ��ర��� గల బంధుత�మ�ను ��ా యం��) ���మ మ��య� ఆ�ా�యతల �ారణం�ా అప���ంచడ���న��.

______________________________________�ారణమ� వల�  ఎట�వంట� ప�� ఫలమ�నూ �సు��క�ం�� ఈ �ాల�ీ� అప���ంచడ���న��. 

ఈ ఎం���� ��ంట� ��ా తప�ర�కం�ా జ����న త�ా�త�� అప���ంత ప��� � అ� అమల�ల���� వస� ుంద�, అ��ే ఈ అప���ంత గ���ం� కం����� 

��తప�ర�క���న ��ట�సు అందనంతవరక� మ��య� సదర� ఎం���� ��ంట� ల��� ఇ� స�ు� ��ంట� తనంతట ��ను�ా ల��� అ�� స���� ా ఉంద� 

��ట��ం�నవ��� � (అ��ౖన�) మ��య� అప���ంచబ��న వ��� � (అ��ౖ�) ఇర�వ�ర� ల��� �ా���ే అ��కృతం �ేయబ��న ఏజ�ంట� ����ా ��� �క� ధృ�కృత 

నకల�ను కం��� �క� ����ష�  �ా�ా�లయమ�నందు అందజ�య�నంతవరక� అ�� కం��� పట�  ప��ేయ� �� ి��� �ాద� ��ను �ెల�సు�����ను.

ఈ �ాల�ీ ���ంద అ��ౖ��ే అందు��బడ� ప�� జ��ల� �ెల� �బ�ట� �ాగలవ� మ��య� కం��� అందుక� త��న �డ�దలల� �ేయ�టక� అర�మవ���య� ��ను 

ఇందుమ�లమ��ా పక� ట�ంచుచు���ను. ఈ పతమ� � ౨౦___సంవత�రమ� _____ ��ల ____  �ే��న _______________ వద�  ��ా యబ��న��.

గమ�క: అ��ౖ� గనక ఒక ���నర� అ�న ప�మ�ల�, దయ�ే�ి అ�ా�ంట� మ��య� �ాల�ీ��ర� సంత�ాల�� అ�ా�ంట� ఎం���� ��ం� �ారమ�ను 

�ం�ి,���� అ��ౖ� ��ం� �ారమ� �క� ��ట�సుక� జతపరచం��. 

అప���ంత (అ��ౖ� ��ంట�) �షయం�ా సమ���ంచవల�ియ�న� ����ౖ�ి జ����/ఎఎంఎ� ప��� ల��ంట�� జతపరచడ���న��.

: �ే�� _____________

__________________________
అ��ౖనర� �క� సంతకమ�/����  మ�ద/�

 ��ాంప�

__________________________
అ��ౖ� �క� సంతకమ�/����

మ�ద/�  ��ాంప�

_____________________
�ా�� సంతకమ� 

అ�ౖ� �క� �వర��: :(*అ�ౖ� �క� �� ���  నక� తప��స�� అవసరమ��ం�)

(ఒక��ళ ఒక కం�����/టస� � ుక�/సంస�క� �ాక�ం�� ఒక వ��� ��� సంప�ర� అప���ంత జ����నప��డ� మ�త��  � ఈ ���ం�� �వరమ�ల� తప��స�� అవ����.)

వృ�� :  ��తన ఉ�ో ��� వ�వ�ాయ��ర� గృ��ణ� ������� 

���ా ంత ఉ�ో ���/�ించను��ర�  �ా��ా� � స�యం ఉ�ా� � ఇతరమ�ల� 

గ��� �ంప� ఋ�వ�: �ా� �� �� �ా� �ార�� ��టర� గ��� �ంప� �ార�� ఇతరమ�ల� 

�ర���మ� ఋ�వ�: ట���� � �ల� � ��ష� �ార�� �దు�త� � �ల� � ఇతరమ�ల� 

�ర� ఒక: ��రత ��ా�ి ప�� ాస ��ర�య�ల� ఇతరమ�ల�

సంప�� �ంచు నంబర��: ఇల� �: ఆ�ీసు: �బ�ౖ�: __________________      ___________________      __________________

ఇ-���� ఐ��: ________________________________

�ర���మ�:_____________________________________________________________________________________
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�ాల�ీ��ర� ��ర� :

�ాల�ీ నంబర�. :

�ే�� :

సంప�� �ంచు నంబర� :

ఇ-���� �ర���మ� :

అ��ౖ �  ��ంట�  (అప���ంచుట )�క�  ��ట� సు
(�మ� చట�మ�, 1938 �క� ��%� 38 &('ంద)



��ా���ే ��క��ష� 

�ా�� �క� ప��� � ��ర�: ��/��మ�:

(�దట� ��ర�) (మధ� ��ర�) (�వ�� ��ర�)

�ా�� �క� �ర���మ� :

అ��ౖనర� అప���ంత (అ��ౖ� ��ంట�)�ారమ�ను ప���ం� య����ర� మ��య� అ��ౖనర� మ��య� అ��ౖ��ే ఇక�డ �ేయబ��న సంతకమ�/����  మ�ద,�  ��ౖన 

�����నబ��న స�లమ�నందు ఆ �ే��న �ేయబ��న�.  

సూచనల�:

1. అ��ౖ� ఒక వ��� � అ�న ప�మ�ల� ప��� ���ర�, వయసు, అ��ౖ� �క� బంధుత�మ� మ��య� �ర���మ�ను తప�క �����న వల�ి ఉంట�ం��

2. అ��ౖ� ��ంట� �క� ఈ ��ట�సు ��ంబ�� ఒ���న� �ాల�ీ పతమ� �ను తప��స���ా జత �ేయ��� ఉంట�ం��.

✓ సంప�ర� అప���ంత (అబ� �ల��� అ���ౖ ��ం�): 

అ��ౖ���ఇ�� అ�� హక��ల�, ఆసక��ల�, హక��పతమ� � మ��య� వ�వ��ాల��ంట�� క���ంచు షరత�ల� ల�� బ���. �ాల�ీ��ర� సంప�ర�ం�ా 

�ాల�ీ� అప���ం�, భ�ష�� �ీ��యమ�లను �ె��ంచుటక� అ��ౖ� అం��క��ం�న ప�మ�ల� అ��ౖ� '�ాల�ీ��ర�' అవ���ర�. ఈ �ాల�ీ ���ంద ఉన� 

అ�� హక��ల� మ��య� వ�వ��ాల�� అ��ౖ��� బ��� �ేయబడ���. సంప�ర� అప���ంత �షయమ�ల� �����షను తనంతట ��ను�ా 

రద� ుఅవ�త�ం��. �����ష� ఇవ�వల�ిం���ా అ��ౖ� ��రబడ��ర�.

షరత�ల�� క���న అ���ౖ ��ంట�:అంట�, అ��ౖ���ంట� �క� షరత�ల� మ��య� �యమ �బంధనలను ��ర�����న ప�మ�ల� అ��ౖ��� హక��ల� మ��య� 

వ�వ��ాల బ��� జర�గ�త�ం��.

��ా ం�య��షల� ��క���షను

�ారమ�నందు అ��ౖన�/అ��ౖ� ��ా�క ��షల� సంతకమ� �ే�ి, ల��� ����  మ�ద � ���ియ�న�ప�మ�ల� సమ���ంచవల�ి ఉంట�ం��. 

అ��ౖనర�/�ా�� �క� ఎం�ికను అనుస��ం� ఈ అ��ౖ� ��ంట� �క� �షయ�ల��ంట�� ��ను అ��ౖనర�క�_________________ (��ష)ల� చ��� 

���ిం��ను మ��య� ఆ �షయ�ల�� అ��ౖనర�క� ప��� ��ా అర�ం అ�న�.  

��క���ంట� �క� ��ర�:

��క���షను �ేయ�చున� వ��� � �క� సంతకమ� 

స�లమ�: �ే��: D D  M  M  Y  Y Y Y
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3 అ��ౖ� ��ంట� �ారమ�ను ప��� ��ా �ం�ి కం����� అందజ��� � తప�, అ��ౖ� ��ంట� కం��� �క� దృ�� ిల� ప� �ేయదు మ��య� అమల�ల���� �ాదు. 

అ��ౖ� ��ంట� అమల�ల���� వచు�నట� ��ా �ాల�ీ పతమ� � ఎం���� �ేయబడ�త�ం��.

4. ��ా��త మ��ళల ఆ�� ి చట�మ�,1874 ���ంద జ��� �ేయబ��న �ాల�ీలక� అ��ౖ� ��ంట� వ�� �ంచజ�లదు. �ాల�ీ పతమ� � �ద ఒక ఎం���� ��ంట��ే 

�ా�, ల��� అ��ౖ� ��ంట� �క� ఒక హక��పతమ� ��ే �ా� ఒక అ��ౖ� ��ంట�ను ��ా సు��న� ��ంట��, సదర� �ాల�ీ/హక�� పతమ� �ను �ాల�ీ��

�ాట��ా అ��ౖ� ��ంట� �క� న�దు ��ర��� ��ౖన �����నబ��న కం��� �క� ����ష�  �ా�ా�లయ�లక� పం�ిం���� ఉంట�ం��.

5. �ా��క అ��ౖ� ��ంట� అనుమ�ంచబడదు. ఒకట� కంట� ఎక��వ �ాల�ీలక� దయ�ే�ి ��� ����ా అ��ౖ� ��ంట� �ారమ�లను ఉప���ంచం��.

6. ఒక��ళ అ��ౖ� ఒక ���నర� అ�న ప�మ�ల� దయ�ే�ి అ�ా�ంట� ఎం���� ��ం� �ారమ�ను �ంపం��. �ారమ�ను �ాల�ీ��ర� మ��య� అ�ా�ంట� 

ఇద�ర� సంతకం �ే�ి, ���� అ��ౖ� ��ం� �ారమ� �క� ��ట�సుక� జతపర���.

7. అ��ౖ� ��ంట� �క� షరత�ల� మ��య� �యమ �బంధనలక� కట��బ��, అ��ౖ� ��ంట� న�దు అ�న త�ా�త, కం���, ��ట�సుల� �����నబ��న

అ��ౖ�� ఈ �ాల�ీ ���ంద వ�� �ం�ే ప�� జ��లను �� ం�ే హక��ల� గల వ��� ��ా గ��� �స� ుం��.

8. అ��ౖ� ��ంట� ఒక ఆ���క సంస�/బ��ంక�/ఆ���క వ�వ��ాల కం��� ల��� ఇతర �ా������ సంస�క� అనుక�లం�ా ఉన� ప�మ�ల�, ఆ ప��గణనక� అ��కృత

సంతకం��ర� �క� సంతకమ� మ��య� మ�ద�� � �ాట��ా �ెల� �బ�ట� అ��� ఋ�వ� తప��స���ా ఉం���. అ��ౖ� ��ంట� �క� చట�బద�త ల���

�ెల� �బ�ట� గ���ం� కం��� తన అ���ా య��� వ�క�పరచదు. అవసర����ే తదుప�� ప��� ల�/�వ�ాలను కం��� ��రవచు�.

9. �ా�� మ��య� ��క���ంట� �����ర� వ�క��ల� అ� ఉం��� మ��య� ఒక �ెల� �బ�ట� అ��� ఒప�ందమ� క�దుర����గల �ామర��మ�ను క��� ఉం���.

సంబంధమ� ల�దను ప�కటన: 

“ఈ �ా�ా�ట� �క� అను�ాదమ�ల� ఏ�ే� అసమ�� ఉన���డల ��ం��/ఇం�� �� ��షలల� పచ� ు��ంచబ��న ఈ �ా�ా�� �షయ�ల�(��సును బట� � 

ఉండవచు�)IRDAIసర���ల� నం:IRDAI/ల�ౖ�/ల�ౖ� �����/2013/73�ే��29ఏ�ి�� 2014” ప�� ారమ� అం�మం�ా వ�� ��� ా�. 
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