
ப��யள� ���ப� ெப�த� / �ைறைம�� உ�ப�ட ���ப� ெப�த� / ர�� ெச�த� ப�வ�

நா� ப��யள� ���ப� 
ெப�த�    ெதாைகைய�; 
ெப��� ெகா�ள 
�����ேற�.  ���-�� 
ெபா����. (ெபா��தமான 
ெப���� �� ெச�ய��)

��க� & �ப�தைனக��� உ�ப�� �ைற�தப�ச ப��யள� ���ப� ெப�த� ெதாைக

பா���� �ைட�க� ��ய அ�கப�ச ப��யள� ���ப� ெப�த� ெதாைக (��க� & 
�ப�தைனக��� உ�ப�� அ�த பா�� வ�ட��� ெதாட�க��� உ�ள ��ய ம���� சத��த� ப��) 

ெதாைக: ெதாைகைய இ�� ���க��

�ற

��க� & �ப�தைனக��� உ�ப�� �ைற�தப�ச �ைறைம�� உ�ப�ட ப��யள� ���ப� 
ெப�த� ெதாைக  (�ைற�தப�ச� �2,000 எ�ற �ப�தைன�� உ�ப��) 

பா���� �ைட�க� ��ய அ�கப�ச �ைறைம�� உ�ப�ட ப��யள� ���ப� ெப�த� 
ெதாைக (��க� & �ப�தைனக��� உ�ப�� அ�த பா�� வ�ட��� ெதாட�க��� உ�ள ��ய 
ம���� சத��த� ப��)

ெதாைக ெதாைகைய இ�� ���க��

�ற 

எ�தைன �ைற ���ப� ெப�� ெசயைல ெச�ய ����
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தய�ெச�� ேம� �றி�பி���ள பா�சி��       ஃ�ாீ�� சர�ட� பா��ய�        வி��ராவ� சி�ட       ேம��� வி��ராவ�        ஆகியைவ மீ� நடவ��ைக 

எ��க�.

நா� ெப���ள பா�சி ஆவண�தி� �றி�பி���ள எ�ேபா���ள விதிக� ம��� நிப�தைனக��� ஏ�ப ெபா��தமான ர�� ெச�த� க�டண�க� �றி�� 

என��� ெதாி��.

தய�ெச�� என� பா�சிைய இத�ப� ர�� ெச�� வி��க��

தய�ெச��, காரண�ைத� �றி�பி��க��  ___________________________________________________________________________________

பா��தார�� ெபய�  :

பா�� எ� . :

ேத�  :

ெதாைலேப� எ�  :

இ-ெம�� �கவ�  :

நா� �ைறைம�� உ�ப�ட 
ப��யள� ���ப� 
ெப�த�    ெதாைகைய�; 
ெப��� ெகா�ள 
�����ேற�. ���-�� 
ெபா����.  (ெபா��தமான 
ெப���� �� ெச�ய��) 



����:

* � ��க� ெப���ெகா�ட ப��யள� / �ைறைம���ப�ட ப��யள� ���ப� ெப�த� ெதாைகயான� ப��யள� / �ைறைம���ப�ட ப��யள� 
���ப� ெப�த� ��ண�ப�ைத ப����பத�கான த�� ெபறா��டா�, அ�த பா�����ய அ�கப�ச ப��யள� / �ைறைம���ப�ட ப��யள� 
���ப� ெப�த� ெதாைக (அ�ப� இ��தா�) உ�க��� ெகா��க�ப��. * பா�� உ�ைம மா�� வழ�க�ப�� 

* இ��தா�, ப��யள� / �ைறைம���ப�ட ப��யள� ���ப� ெப�த� ெதாைக உ�ைம மா�� த�பவ��� தர�பட ேவ��� எ�றா� அ�ேபா� 
உ�ைமைய மா��� ெப����பவ�� ஒ��த� க�டாயமா��.  அ�த ஒ��தைல அ��கார� ப�வ��ட� ேச��� சம����க ேவ���. 

பா��தார� / �யமனதார� / உ�ைம மா��� ேகா�பவ�� ைகெயா�ப�  ________________________________________

ேத�:     ைகெயா�ப� ________________________

தய� ெச�� காேசாைலைய ___________________ எ�� ப�� ெச���ள என� �கவ��� அ��ப��.  அ�ல� 
___________________ �ைள�� அ��ப��.

1. வ��: ____________________________________________

2. �ைள �கவ�: ____________________________________

3. கண��� வைக: ேச��� / நட�� / ேக� ���� / எ�.ஆ�.ஐ

4. கண�� எ�:.: ______________________________________

5. ஐ.எ/�.எ�.� (IFSC) எ�:________________________________________

6. எ�.ஐ.�.ஆ� (MICR) எ�: _______________________________________

இத��� ேதைவயான ��வ�� ஆவண�கைள நா� இைண���ேள�. (*க�டாயமாக� சம����க ேவ��ய�)

அ. ��க� ெச�த ��எ� (ெச� �ர��ேக'� ��ட�) ஒ��ைச� காேசாைல� தா� 

ஆ. பா� அ�ைட நக� 

இ. கண��� ��தக��� �ைக�பட நக� (ர�� ெச�த காேசாைல இ�ைல எ�றா�)

ேத ேத மா மா வ வ வ வ

காேசாைல

எ�.இ.எ/�.� (NEFT)
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நீ�க�:      NRI ��மக�

இ�த விஷய�தி�கான ஆவண�களி� ப��யைல நா� இைண���ேள� (க�டாயமான�)

 NRI வினாவாிைச இைண���ேள�

 பா�ேபா�� நக� - வசி��� நா���கான அ�தா�சி

 PAN நக�

 TRC-இ�தியாவி�� ெவளிேய உ�ள, நா�-ெரசிெட�� பா�சிதாராி� நா��� உ�ள, அவர� ஆ�சி எ�ைல� ப�தியி� உ�ள வாி 

அ�வலக�தி���� ெப�ற ேட�� ெரசிெட�சி சா��.

 பா�சிதாராி� வசி�பிட நிைல ம��� வசி��� நா� ச�ப�தமாக, அவாிடமி��� ெப�கிற பிரகடன� 

 �கவாி - இ�திய� அேத ேபால அய�நா��ன�

 வ�கி� ெபய�, கிைள ெபய� & �கவாி

தய�ெச�� �றி��� ெகா���க�

 * ேம��ள ஆவண�க� / விவர�க� அைன���, ஆ�� கா����� பா�சியி� கீ� பண�ைத� ெப��� ெகா�பவாி� ெபயாிேலேய இ��க 

ேவ���. அ�, ��ெமாழிபவராகேவா, ஆ�� உ�திரவாத� ெப�பவராகேவா அ�ல� பலனைடபவராகேவா இ��கலா�.

 * ேம��ளைவ எ�ேபா�� ேதைவ�ப�கிற ஆவண�கேளயா��. வசி��� நா� அ�ல� ெபா���கிற வாி� ச�ட�க��� ஏ�ப, TDS ம��� 

CA சா�றித� ேபா�ற ��த� ேதைவக�� இ��கலா� எ�ப� அ�த�த நபைர� ெபா��ததாக இ����.

 *பா� இ�லாத நிைலயி�, TDS விகித� ٣٠٪ வைர ெச�லலா�. எனேவ, பா� நகைல வழ��வ�, வா��ைகயாள��ேக பல� த�வதாக 

இ����

 * நா�-ெரசிெட�� பா�சிதார� எ�� நிைலயி�, பிாி� ١٩٤ �ஏ-வி� கீ� இ�தியாவி� வசி�பவ�க���� கிைட�கிற �. 10,000/- உ�சவர�� 

எ��� இ�ைல

 *நா�-ெரசிெட�� ஒ�வ���� பண� ெகா��பத�� நடவ��ைக எ��பத��, ேதைவயான தகவ�க� அைன�ைத�� ெப��� ெகா�ட 

ேததியி���� ٧-٦ ேவைல நா�க� ஆ��. எனேவ, உாிய கால வர��க���� ஆவண�ைத வழ���வத�கான கால�ெக� �றி�� 

பா�சிதார���� தகவ� ெதாிவி�க ேவ����ள�.



ெபா��� அறிவி�ைக

NAV வி�ண�ப�தி��� ெதாட��ைடய ெபா���கிற IRDAI வழிகா��த�க��� ஏ�பேவ இ�ேவ��ேகா� மீ� நடவ��ைக 

எ��பா�க�.

“இ�வைம�பி� ெபா�ளட�க�கைள ெமாழிமா�ற� ெச�வதி� �ர� எ��� ஏ�ப�கிற நிக�வி�, இ�தி / ஆ�கில� பதி�பி� 

அ�சி�ட அைம�ேப (அ�த�த நிைல�� ஏ�ப) �த�ைமயானதாக இ����, இ� IRDAI ��றறி�ைக எ�: IRDAI/ைலஃ�/ைலஃ� 

க��சி�? 2013/73 ேததி 29 ஏ�ர� 2014”

பிரகடன� & அதிகாரமளி��

பா�சிதாரராக இ��கிற __________________________ ஆகிய நா�,ேவ���ெகா���ள ப�வ�தி� வழ�கி��ள விவர�க� 

உ�ைமயானைவ��, சாியானைவ�� எ���, இதி�, கா���� நி�வன�தி��� ேதைவயாகிறப�, அைன��� தகவ�கைள�� / 

ஆவண�கைள�� சம��பி�த பிற��, அதைன நி�வன� ெப��� ெகா�ட பிற�ேம, த�ேபா� ெகா����ள ேவ��ேகா� மீ� 

நடவ��ைக எ��பா�க� எ��� இத� �ல� பிரகடன� ெச��, உ�தி ெச�கிேற�.

இ�த� பா�சியி� விதிக� ம��� நிப�தைனகைள, இ�த ேவ��ேகாளி� நக� ஒ�றிைன இ��ட� இைண��, அ� 

ேம�ெசா�ன பா�சியி� ஓ� ப�தியாக அைம�� எ�ற �ாி�� ெகா��த� ம��� ஒ��த�� ப�, ேம�ப� விவர�க��� ஏ�ப 

மா�ற ேவ��� எ��, நா�/நா�க� இத� �ல� ேவ��ேகா� வி��கிேறா�.

நா� எ�வித தவ�தலான/சாிய�லாத பா�சி பலைன�� ெப��� ெகா�கிற நிைலயி�, ஏக� ைலஃ� இ��ர�� க�ெபனி 

�மி�ெட� (இ�ஷூர�� க�ெபனி) நி�வன�ைத� பாதி�பி�லாம� ெச�வத�� நா� ஒ��தலளி��, அத�� ஒ��� 

ெகா�கிேற�.
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