
                                                                                                                                           

ഭാഗികമായ /�മമനുസരി�� ള്ള പിൻ വലിക്കൽ /േവെണ്ട� െവക്കല ്  േഫാം  
 
േപാളിസി ഉടമയ� െട േപര ്
 

 
: ___________________________________________ 

േപാളിസി നമ്പര ്  
 

: ___________________________________________ 

തീയതി 
 

: ___________________________________________ 

ബന്ധപെ്പടാനുള്ള േഫാണ്   നമ്പര ്  
 

: ___________________________________________ 

ഇ-െമയില്   വിലാസം 
 

: ___________________________________________ 

 

 

 
ഞാെനാരു ഭാഗികമായ 
പിൻ വലിക്കല ്  
നടത്താനാ�ഹി��. 
യ� ലിപിന് ബാധകം 
(ശരിയായ ചതുരത്തില്   
ടിക്്ക െച�� ക) 

             
          നിബന്ധനകള ്  അനുസരി�� ള്ള മിനിമം പിൻ വലിക്കല്   തുക 
           
          മാക� ിമം പിൻ വലിക്കാവ� ന്ന തുക (േപാളിസി വർ ഷാരംഭത്തില്   ഉള്ള       ഫണ്ടിൻ െറ നിശ്ചിത 
ശതമാനം) 
          മ��  തുക    
  
            തുക               തുക എഴ� തുക                             

 

 
ഞാെനാരു 
�മമനുസരി�� ള്ള 
പിൻ വലിക്കല ്  
നടത്താനാ�ഹി��. 
യ� ലിപിന് ബാധകം 
(ശരിയായ ചതുരത്തില്   
ടിക്്ക െച�� ക) 

             
          നിബന്ധനകള ്  അനുസരി� ്അർ ഹതയ� ള്ള മിനിമം പിൻ വലിക്കല്   തുക 
( Rs. 2000  മിനിമം) 
           
          മാക� ിമം പിൻ വലിക്കാവ� ന്ന തുക (േപാളിസി വർ ഷാരംഭത്തില്   ഉള്ള ഫണ്ടിൻ െറ നിശ്ചിത 
ശതമാനം) 
          മ��  തുക                 തുക                തുക എഴ� തുക 
 
പിൻ വലിക്കല്   ആവൃത്തി ______________________________ 

 

 

 

ഞാന്   േപാളിസി  െവറ�െത േനാക്കാന്    സറണ്ടര ്  െച�ാന്     ഭാഗികമായ തുക  പിൻ വലിക്കാന്           
�മമനുസരി�� ള്ള തുക  പിൻ വലിക്കാന്   ആ�ഹി��. േപാളിസി �മാണത്തിൽ പരാമർശി� നിബന്ധനകള� ം വയ്വസ�കള� ം 
അനുസരി�് ബാധകമായ കാൻസേലഷൻ ചാർജെന�റി�് ഞാന്   േബാധവാനാണ്.  

താെഴ�റയ� ന്ന കാരണത്താല്   എൻ െറ േപാളിസി കയ്ാൻ സല്   െച�� ക: 

കാരണം വയ്ക്തമാ�ക:______________________________________________________________________________ 

 



                                                                                                                                           

നിബന്ധനകള ് : 

* ഭാഗികമായ/�മമനുസരി�� ള്ള പിൻ വലിക്കല്   വഴി നിങ്ങള ്  ആവശയ്പെ്പട� ന്ന തുകയ�  ്നിങ്ങൾ ക്ക് അർ ഹതയില്െലങ്കില്   
അർ ഹതയ� ള്ള മാക� ിമം തുക നിങ്ങൾ ക്കനുവദിക്കപെ്പട� ന്നതാണ്  

* അസ്ൈസന്   െചയ�  േപാളിസികളില്   ഈ തുക അസ്ൈസനീകൾ ക്ക ്നൽ കുന്നതാണ് /അല്െലങ്കില്   അവരുെട സമ്മതപ�ം 
ഈ അേപക്ഷയെ്ക്കാ�ം സമർ �ിേക്കണ്ടതാണ.് 

 
േപാളിസി ഉടമയ� െട/അവകാശിയ� െട ഒ�:്______________________  
 
 
തിയതി: ______________________                        ഒ� ് : ______________________________ 

 

 

    

          െചക്ക ്

 
ദയവായി െചക്ക ്നിയമ�കാരം േരഖപെ്പട� ത്തിയ 
__________________________വിലാസത്തിേലക്ക ്അയ�ക  
അല്െലങ്കില്   ______________ �ാഞ്ചില്   നിേക്ഷപി�ക 
 

    

     എൻ ഇഎഫ ്ടി 

 
1. ബാങ്ക്: ____________________________________________ 
2. �ാഞ്ച് വിലാസം: _______________________________________ 
3. അക്കൗണ്ട് ൈട�:് േസവിംഗ�  ്/ ഇപേ്പാഴെത്ത / കയ്ാഷ് െ�ഡി� ്/ എൻആർഐ 
4. അക്കൗണ്ട് നമ്പര ്  .:_________________________________________ 
5. IFSC േകാഡ്: ____________________________________________ 
6. MICR േകാഡ്: ______________________________________________ 

ഞാന്   ആവശയ്മായ എല്ലാ േരഖകള� ം ഹാജരാക്കിയി�� ണ്ട.് (* നിർബന്ധിതം) 
 

 ഒരു റ�ാക്കിയ സി ടി എസ് (െചക്ക ്�ന്െകഷന്   സിസ� ം) �കാരമ� ള്ള  െചക്ക ്ലീഫ ്
 പാന്   കാർ ഡിന്െറ േകാ�ി 
 പാസ� ബ്� കിന്െറ േകാ�ി ( െചക്ക ്ലീഫ ്ഇല്െലങ്കില്  ) 

നിങ്ങള ്  :    വിേദശത്്ത താമസി�ന്ന ഇന്തയ്ാക്കരനാേണാ 

ഇതിേലക്കായി ഞാന്   താെഴ�റയ� ന്ന േരഖകള ്  സമർ �ി��,(നിർ ബന്ധിതം) 

 വിേദശ ഇന്തയ്ക്കാർ �ള്ള േചാദയ്ാവലി 

 പസ� േ്പാർ �ിന്െറ േകാ�ി – വസി�ന്ന രാജയ്ത്തിന്െറ െതളിവ്  

 പാന്   കാർ ഡ ് േകാ�ി 

ടി ആര ്  സി – വിേദശ ഇന്തയ്കാര ്  താമസി�ന്ന രാജയ്െത്ത അധികൃതരില്   നി�ം ലഭയ്മാക്കിയ സ�ല നികുതി  സർ ടിഫിക്ക�് 

താമസി�ന്ന രാജയ്െത്ത െപൗരതവ്ം വയ്ക്തമാ�ന്ന േപാളിസി ഉടമയ� െട �സ� ാവന. 

ഇന്തയ്യിെലയ� ം വിേദശെത്തയ� ം വിലാസം. 

ബാങ്കിന്െറ േപര,് ശാഖ & വിലാസം. 



                                                                                                                                           

ദയവായി �ദ്ധി�ക: 

*േമൽ �റഞ്ഞ എല്ലാ േരഖകള� ം േപാളിസി തുക ലഭി�ന്ന ആളിന്െറ േപരിലായിരിക്കണം. അത ് േ�ാപേ്പാസർ , േപാളിസി 
ഉടമ, ഗുണേഭാക്താവ്  ഇതില്   എതുമാകാം. 
* േമല� റഞ്ഞ വ  ആവശയ്മായ അടിസ�ാന േരഖകളാണ.്  താമസി�ന്ന രാജയ്ം, നികുതി നിയമങ്ങള ്  എന്നിവ  അടിസ�ാനമാക്കി 
കൂട� തല്   േരഖകള ്  ആവശയ്മാേയക്കാം. കാരണം, ടി ഡി എസ് , സി എ സർ ടിഫിക്ക��കള ്   ഓേരാ േകസില� ം വയ്തയ്സ� മാണ്. 
*പാന്   ലഭയ്മല്ലാത്ത അവസരത്തില്   ടി ഡി എസ് നിരക്ക ്30% വെര വരധ്ിക്കാം. അതിനാല്   പാന്   േകാ�ി നൽ കുന്നത ്
ഗുണകരമാണ്.  
* ഇന്തയ്ക്കാരായ േപാളിസി ഉടമകൾ �ള്ള  െസക്ഷന്   194 ഡി എ  �കാരമ� ള്ള 100,000 രൂ. എന്നാ �ാരംഭ നിയ�ണം  
വിേദശ ഇന്തയ്ക്കാർ ക്ക ്ബാധകമല്ല,  
*ഒരു വിേദശ ഇന്തയ്ക്കാരന്  പണം െകാട� �ക എന്നത ്പ� ർ ത്തിയാക്കാന്    ആവശയ്മായ േരഖകള ്  എല്ലാം ലഭി�തിനുേശഷം  6- 
7 ദിവസെമട� �ം. ഇതിെന��ി േപാളിസി ഉടമെയ േബാധവാനാേക്കണ്ടത ് ആവശയ്മാണ ്.  

 

 

സതയ്വാങമ്� ലവ� ം അധികാരപെ്പട� ത്തല� ം  

ഈ _________________________േപാളിസി ഉടമയായ ഞാന്   ഈ അേപക്ഷയില്   സമർ �ി� വിവരങ്ങള ്  എല്ലാ 
വിധത്തില� ം സതയ്വ� ം വാസ� വവ� മാെണ�ം ഇതിനു ആവശയ്മായ എല്ലാ േരഖകള� ം ലഭി�തിനുേശഷം മാ�ം ഈ അേപക്ഷ 
പരിഗണി�ാല്   മതി എ�ം ഇതിനാല്   സാക്ഷയ്പെ്പട� �കയ� ം അംഗീകരി�കയ� ം െച�� �.  

ഞാൻ / ഞങ്ങള ്  മ� കളിൽ �റഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ ക്കനുസരി� ്േപാളിസിയ� െട  നിയമങ്ങൾ �ം വയ്വസ�കൾ �ം മാ�ം 
വരുത്തണെമ� അേപക്ഷി�കയ� ം  ഈ അേപക്ഷയ� െട ഒരു േകാ�ി േപാളിസിയ� മായി കൂടിചേ്ചർ ക്കപെ്പട� െമ� 
മനസ� ിലാ�കയ� ം സമ്മതി�കയ� ം െച�� �. . 

ഏെതങ്കില� ം അനയ്ായമായ / െത�ായ ആനുകൂലയ്ം എനിക്ക ്ലഭിക്കാനിടയാവ� കയാെണങ്കില്   Aegon ൈലഫ ്ഇൻഷവ്റൻസ് 
കമ്പനി ലിമി�ഡ ്(ഇൻഷ� റൻസ് കമ്പനി)യ� െട �ദ്ധയില്   പെ്പട�  േത്തണ്ടതാെണ�  ഞാന്   അംഗീകരി��. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ബാദ്ധയ്താ നിരാകരണം 
ഈ അേപക്ഷ എന ്  എ വി അേപക്ഷകൾ �ള്ള ഐ ആര ്  ഡി എ ഐ  മാർ ഗേരഖകള ്  അനുസരിച് പരിഗണിക്കപെ്പട� ന്നതാണ ്. 
“ഈ േഫാമിൻ െറ ഉള്ളടക്കത്തിൻ െറ വയ്ാഖയ്നം സംബന്ധമായ എല്ലാ തർ ക്കങ്ങൾ �ം പരിഹാരമായി ഇംഗല്ീഷ ്/ഹിന്ദി േഫാം (സന്ദർ ഭത്തിനനുസരി�)് 
ഐആർ ഡിഎയ� െട സർ കുലര ്  നമ്പര ്  IRDAI/ Life/ Life Council/ 2013/ 73 dated 29 April 2014 �കാരം ഉപേയാഗപെ്പട� �ന്നതാണ്” 


