
��ను �ా��క ఉపసంహరణ 

�త�మ�ను �సు���ాల� 

అనుక�ంట����ను.

ULIP క� వ�� �స� ుం��. 

(సంబం��త బ�క����ౖ ట�� �ేయం��)

క�స �ా��క ఉపసంహరణ �త�మ� షరత�ల� మ��య� �బంధనల ��రక� వ�� �స� ుం��.

ఈ �ాల�ీ�� అందుబ�ట�ల� ఉన�గ��ష�  �ా��క ఉపసంహరణ �త�మ�

(షరత�ల� మ��య� �బంధనల ��రక� �ాల�ీ ��ా రంభ సంవత�రమ� �దట� � �ధుల �ల�వ �క�%)

  �త�మ�:  �త�మ�ను కనబరచం�� 

ఇతరమ�

��ను వ�వ�� ీకృత�ా��క ఉపసంహరణ 

�త�మ�ను �సు���ాల� 

అనుక�ంట����ను.

ULIP క� వ�� �స� ుం��. 

(సంబం��త బ�క����ౖ ట�� �ేయం��)

క�స వ�వ�� ీకృత �ా��క ఉపసంహరణ �త�మ� షరత�ల� మ��య� �బంధనల ��రక� వ�� �స� ుం��. 

(క�స �త�మ� ర�.2000లక� కట��బ��)

ఈ �ాల�ీ�� అందుబ�ట�ల� ఉన� గ��ష�  వ�వ�� ీకృత �ా��క ఉపసంహరణ �త�మ�

(షరత�ల� మ��య� �బంధనల ��రక� �ాల�ీ ��ా రంభ సంవత�రమ� �దట� � �ధుల �ల�వ �క�%)

�త�మ�: �త�మ�ను కనబరచం�� 

ఇతరమ�: 

ఉపసంహరణ వ�వ�� అంతరమ�: 
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దయ�ే�ి ��ౖ కనబర�న �ాల�ీ�      ప�� ��య �ేయ�ల�      ఉ�తం�ా చూ��ల�/అప���ం��ల�     �ా��క ఉపసంహరణ    వ�వ�� ీకృత ఉపసంహరణ �ేయం��

��ను అందు��న�ట�వంట� �ాల�ీ పతమ� �ల� �����నబ��న ��ా మ�ణ�క షరత�ల� మ��య� �బంధనల ప�� ారమ� వ�� �ంచు రద� ు �����ల గ���ం� ��క� అవ�ాహన ఉన���. 

దయ�ే�ి �� �ాల�ీ� ఈ �ధమ��ా రద� ు పరచగలర�: 

దయ�ే�ి �ారణ�లను ప�� ే���ం� �����నం��:    ___________________________________________________________________________________

�ాల�ీ��ర� ��ర� :

�ాల�ీ నంబర�. :

�ే�� :

సంప�� �ంచు నంబర� :

ఇ-���� �ర���మ� :

�ా��క  ఉప సంహరణ  / వ�వ�� ీకృత  ఉపసంహరణ / రద� ు � రామ�



గమ�క: 

* ఒక��ళ �ర� (ఆప��:ఇతర�ల�) అభ����ం�న �ా��క/వ�వ�� ీకృత ఉపసంహరణ �త�మ�,�ా��క/వ�వ�� ీకృత ఉపసంహరణఅభ�ర�నను ప�� ��య �ేయ�ట��� అర�త �� ంద� 

ప�మ�ల�, అప��డ� ఆ �����నబ��న �ాల�ీ�� గ��ష�  అర�త గల �ా��క/వ�వ�� ీకృత ఉపసంహరణ �త�మ� (ఏ�ే� ఉన���) �క� �ె��ంచబడ�త�ం��.

*  ఒక��ళ �ాల�ీ అప���ంచబ��య�న� ప�మ�ల�, ��ట��ం�న వ��� �(అ��ౖన�)�� �ా��క/వ�వ�� ీకృత ఉపసంహరణ �త�మ�ను �ె��ంచవల�ి ఉంట,�   అప��డ� ఈ ఎం���� 

��ం� �ారమ��� �ాట��ా అప���ంచబ��న వ��� � �క� సమ��� క��� తప��స���ా సమ���ంచవల�ిఉంట�ం��.    
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�ెక��
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�ర� ఒక       ప�� ాస ��ర�య�ల� అ��ే, 

ఇందు��� ��ను ఈ ���ం�� ప��� లను జతపర� ఉ���ను (తప��స�����న�)  

 NRI ప�� ా�పతమ� �

 �ా� �� ర�� నకల�- ��ాస �ేశమ� �క� ఋ�వ� పతమ� � 

 PAN నకల� ప��  

 TRC – ��రత�ేశమ� ��ల�ప� �ేశమ�ల� �వ�ిస� ున� ���-���ి�ెం� �ాల�ీ ��ర�  ప����ల��  పను� �ా�ా�లయమ� నుం�� �� ం��న ��ాస పను� ధృవపతమ� �.  

 అత�/ఆ�� �క� ��ాస �� ి� మ��య� ��ాస �ేశమ�నక� సంబం��ం� �ాల�ీ ��ర� నుం�� ��క���ష� 

 �ర���మ� - ��రత�ే�ా��� మ��య� ��ే�ా��� క��� 

 బ��క� ��ర�, బ�� ం� ��ర� మ��య� �ర���మ�

దయ�ే�ి గమ�ంచం��: 

 * ��ౖ అ�� ��క����ంట� �/�వ�ాల�, ��త �మ� �ాల�ీ ���ంద �ె��ంప�లను అందు���� �ా�� ��ర� �ద ఉం���. అ�� ప�� �ాదక�ల�, �మ� �ేయబ��న వ��� � ల��� ల����ర� 

అ� ఉండవచు�.  

 * ��ౖ� అ�� �ావల�ిన ��ా మ�ణ�క ��క����ంట� �. ��ాస�ేశమ� ఆ��రం�ా ల��� వ�� �ంచు పను� చట��ల ఆ��రం�ా, ��సును బట� � TDS మ��య� CA స����ి��� వంట� 

అదనప� అవస�ాల� ఉండవచు�.

 *ఒక��ళ PAN గనక ల�క�ంట,�  TDS 30% అ��క ��ా� వరక� ��ళ�వచు�. �ాబట�,�  PAN �క� ప�� � అందజ�యడం కస�మర�క� ప�� జనకరం�ా ఉంట�ం��

 * ప�� ాస ��ర�య �ాల�ీ��ర�ల �షయమ�ల�, ���� ౧౯౪ ��.ఎ ���ంద ��ర�య ��ా�ి�� ల��ా ర�.౧,౦౦,౦౦౦ పట� �ంప� ప���� ల�దు.

 * ఈ �ేశమ�ల� �వ�ించ� �ాల�ీ��ర�క� �ె��ంప� ప�� ��య, అ�� ���ల��ా �ా�ా��న సమ���రమ� అం��న �ే�� నుం�� ౬-౭ ప� ��నమ�ల వరక� �సు��ంట�ం��.  

�ాబట� �, సమయమ� ల�ప�న అ�� ��క����ంట�నూ సమ���ం����న ��ళలను �ాల�ీ��ర�క� �ె�యబర����న అవసరం ఉం��. 

�ాల�ీ��ర�/ ���� /అ��ౖ� �క� సంతకమ�: _________________________________________

�ే��: సంతకమ�:______________________________

దయ�ే�ి �ెక��ను ��ను ���స�ర� �ేసు��న� �� _________________________________________�ర���మ�క� �ా� ల��� 

___________________________________________________________________ �ాఖక� �ా� పంపం��.

1. బ��ం�:____________________________________________

2. �ాఖ �ర���మ�:____________________________________________

3. ఖ��� రకమ�:�� దుప�/క��ం�/నగదు జమ/ప�� ాస ��ర�య

4. ఖ��� నంబర�:____________________________________________

5. IFSC���:____________________________________________

6. MICR ���: ____________________________________________

ఇందు��ర��� ��ను ఈ ���ం�� ప��� లను జతపర� ఉ���ను(*తప��స��)

A. �ా���� �ేయబ��నCTS(�ె� టం� ��ష� వ�వస�) సమ�� అ�న �ెక�� �ా��తమ�

B. PAN �ార�� నకల� ప��  

�ా� ప�స�కమ� �క� �� ట� �ా�ీ (ఒక��ళ �ా���� �ేయబ��న �ెక�� పతమ� � ల�� ��డల) 



సంబంధం ల�దను ప�కటన

“ఈ �ా�ా�ట� �క� అను�ాదమ�ల� ఏ�ే� అసమ�� ఉన���డల ��ం��/ఇం�� �� ��షలల� పచ� ు��ంచబ��న ఈ �ా�ా�� �షయ�ల�(��సును బట� � 
thఉండవచు�)IRDAIసర���ల� నం:IRDAI/ల�ౖ�/ల�ౖ� �����/2013/73�ే��29 ఏ�ి��2014” ప�� ారమ� అం�మం�ా వ�� ��� ా�. 

��క���ష� మ��య� అ��కరణ  

 అను ��ను, �ాల�ీ స�ంత��ర��ా ఉం��, ఈ అభ�ర�న పతమ� �ల� �����నబ��న �వ�ాల��య� 

సత�మ� మ��య� �ాస�వ���నవ� ఇందుమ�లం�ా పక� ట�స�ూ ���ారణ �ేయ�చు���ను, మ��య� �మ� కంప��ే అవసరమ� ���ంచబ��న సమ���రమ�/ప��� ల��య� 

సమ���ంచబ��య����య�,భ�ష�త� �ల� �ాల�ీ ప�� జ��ల� (ఏ��ౖ�� ఉన���) షరత�ల� మ��య� �యమ �బంధనల ప�� ారమ� మ�త�� � ఉంట�య� అర�ం 

�ేసు��న�ట� ��ా ర��� పరచు��న� త�ా�త మ�త�� � పస� � ుత అభ�ర�నను ప����ంచవచు�న� �ె�యజ�య�చు���ను.

�ాల�ీ �క�  ప�� జ��లను ��ను ఏ�ే�  �� ర�ాట��ా / తప���ా అందు��� య�న� ��డల అందుక� ఏ�య�� ��త �మ� కం��� ��ట�� (�మ� కం���) �� జ����న 

న��ా��� ��ను బ�ధ�త  వ��ంచగలన� ��ను అం��క��స�ూ ��  సమ���  �ె�యజ�య�చు���ను. 
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