
पाश�ल  िव�ॉवल/  िस�टीमॅ�टकल  िव�ॉवल/  कॅ�सलेशन  फॉम�

युिलपसाठी उपल�ध होणारी 

मला हवी असलेली पाश�ल 

िव�ॉवलची कमाल र�म. 

(यो�य �या चौकोनात खूण 

करा.)

िनयम आिण अट�नुसार लागू होणारी �कमान पाश�ल िव�ॉवल र�म

पॉिलसीक�रता उपल�ध कमाल पाश�ल िव�ॉवल र�म

र�कम �िव� करार�म

इतर

युिलपसाठी उपल�ध 

होणारी िसि�टमॅ�टक 

पाशल�  िव�ॉवलची कमाल 

र�म .(यो�य �या 

चौकोनात खूण करा.)

िनयम आिण अट�नुसार लागू होणारी �कमान पाश�ल िसि�टमॅ�टक िव�ॉवल र�म

(�कमान �. 2000 ला अधीन)

पॉिलसीक�रता उपल�ध कमाल िसि�टमॅ�टक पाश�ल िव�ॉवल र�म (िनयम व शत�नुसार �या 

पॉिलसी वषा��या सु�वातील फंड मू�या�या % )

र�म �िव� करार�म

इतर  

िव�ॉवलची वारंवारता:
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वर नमूद केले�या पॉलीसीवर कृपया        ��लुक     सर�डर     पाश�ल िव�ॉवल       िस�टीमॅ�टक िव�ॉवल ���या करा.

मला िमळाले�या पॉिलसी कागदप�ाम�ये नमूद केले�या मानक अटी आिण शत�नुसार लागू होणाया� कॅ�सलेशन शु�कािवषयी मािहती आह.े

कृपया माझी पॉिलसी �हणून र� करा:

कृपया कारण नमूद करा: ___________________________________________________________________________

पॉिलसी धारकाचे नाव :

पॉ�लसी �मांक: :

�दनांक :

संपक�  �मांक  :

ईमेल प�ता: :



सूचना:

* पाश�ल/िसि�टमॅ�टक पाश�ल िव�ॉवलचे बाबतीत तु�हाला उपल�ध झालेली र�म (पया�य. र�म) पाश�ल िसि�टमॅ�टक पाश�ल िव�ॉवलच े

िवनंती बाबतीत ���या करायला पा� नाहीत. �यानंतर या उ�लेिखत पॉिलसीसाठीची पाश�ल िसि�टमॅ�टक पाश�ल िव�ॉवलची कमाल र�म 

पा� (अस�यास) ती तु�हाला �दली जाईल.

* जेथे पॉिलसी ए�डोस � केली आह ेअशा बाबतीत, जर काही पाश�ल िसि�टमॅ�टक पाश�ल िव�ॉवलच े बाबतीत पॉिलसी र�म पॉिलसी िल�न 

दणेायाल� ा �ायची अस�यास, या ए�डोस�म�ट फॉम�सोबत मुख�याराची (िल�न घेणायाच� ी )संमती अ�याव�यक असते.
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चेक

एन इ एफ टी
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आपण आहात का:    एन आर आय रिहवासी

मी या प�रणाला कागदप�ांची सूची समािव� केली आह (अिनवाय�)

      एन आर आय ��ावली जोडली आहे

 पासपोट�ची कॉपी-रिहवासी दशेाचा पुरावा

 पॅन कॉपी

 �टआरसी-भारताबाहरेील अशा दशेाम�ये अिनवासी पॉिलसीधारका�या काय��े�ातील कर काया�लयातून िमळवलेले कर रिहवासी �माणप�

 �या�या /ित�या रिहवासाची ि�थती आिण रिहवासाचा दशे यानुसार पॉिलसी धारकाकडून घोषणाप�

 प�ा-भारतीय तसेच परदशेी

 ब�केचे नाव, शाखेचे नाव, प�ा

कृपया न�द �या

 *वरील सव� कागदप�े/तपशील लाइफ इ�शुर�स पॉिलसी अंतग�त �दान �ा�क�या��या नावाम�ये असावीत. तो ��तावक, जीवन िवमाकृत �कंवा लाभाथ� असू शकतो.

 *वरील मानक आव�यक कागदप�े आह.े रिहवासाचा दशे �कंवा लागू होणाया� कर काय�ा�या आधारावर, तेथे केस नुसार �टडीएस आिण सीए �माणप�ा�या 

 अित�र� आव�यकता असू शकतात.

 *पॅन उपल�ध नस�यास �टडीएस दर 30% एवढा वाढू शकतो. �यामुळे, पॅनची कॉपी पुरवणे ह े�ाहकासाठी फाय�ाचे असेल.

 *अिनवासी पॉिलसीधारकां�या बाबतीत, भारतीयाला कलम 194 DA अंतग�त �. 1,00,000/- पय�तची आरंिभक मया�दा नाही.

 *अिनवासी ����या �दानावर ���या कर�यासाठी सव� आव�यक मािहती�या �ा�ी �दनांकापासून 6-7 �दवस लागतील. �यामुळे पॉिलसी धारकांना वेळेम�ये 

 कागद��ा�या तरतुदीसाठी वेळांिवषयी सूचना दणेे आव�यक आह.े

पॉिलसीधारक/नामिनदि� शत/मुख�याराची �वा�री:___________________________________________

�दनांक:                                            �वा�री:___________________________________________

कृपया चेक मा�या प��वहारा�या न�दणीकृत प�यावर पाठवावा �कंवा ________________________

__________________________________________________________________________शाखेत.

1. ब�क:______________________________________________________________

2. शाखेचा प�ा:______________________________________________________________

3. खाते �कार बचत/चालू/कॅश �ेिडट/एन आर आय

4. खाते �मांक.:______________________________________________________________

5. आयएफएससी कोड:______________________________________________________________

6.� एम आय सी आर कोड:______________________________________________________________

या कामासाठी मी पुढील द�ताएवज सोबत जोडले आहते. (*अिनवाय�)

A. र� केलेला सी�टएस (चेक �ंकेशन िसि�टमनुसार) पूत� केले�या चेकचे पान

B. पॅन काडा�ची कॉपी

C. पासबुकची फोटोकॉपी (जर कॅ�सल केलेला चेक उपल�ध नसेल तर)



सावधानीचीसूचना

या मजकुराचा अथ� लाव�याव�न काही मतभेद उ�प� झा�यास जो मजकूर 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.

�कटन आिण अिधकार �दान

मी ___________________एक पॉिलसीधारक या ना�याने असे िल�न दतेो आिण पु�ीकरतो क� या िवनंती अरजात नमूद तपशील िबनचूक व 

स�य आह.े स�याची ही िवनंती फ� सग�या मािहती/द�ताऐवज जसे िवमा कंपनीला आव�यक आह.े सादर केले आहते आिण जाणतो क� जर काही 

अस�यास, पॉिलसीचे इतर भिव�यातील फायद ेते फ� पॉिलसी�या िनयम व अट�नुसारच असतील. 

मी संमती दतेो आिण मा�य करतो क�, ऐगॉन लाइफ इ�शुर�स कंपनी िलिमटेडने (िवमा कंपनी) जर मला काही चुक�ने वा अयो�य �दले तर मी 
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