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പഩഹലഺഷഺ എന പഡഹളമ െനഭന രെ പപഹ 

പ്ര഻ഭഺമ  തഴണകലുനെ എണണ ത്തഺനറ ഭഹറ്റ * 
ഭഹഷത്തഺനറഹയഺക്കറെ   :(ഇ ഷഺ എഷെ യ഻തഺമഺറെ  ) 

ആരുഭഹഷത്തഺനറഹയഺക്കറെ   : 

നകഹറെറത്തഺറെ   യഺക്കറെ   : 

ഭൂന്നുഭഹഷത്തഺനറഹയഺക്കറെ  : 









 പ്ര഻ഭഺമ  അെക്കുന്ന യ഻തഺമഺറെ   ഴയതയഹഷ 
ഇഷഺഎഷെ 

  പഴനെന്നു ഴമുക 

 പനഹഭഺനഺനമ പേര്ക ക്കറെ   ( ഭഹകമ ഺഭ  5 പനഹഭഺനഺകള്ക് ക്കുള്ള സ്ഥ ഷലറ  റബയഭഹക്കണ   

ഞഹനെ  ,    (പഩഹലഺഷഺ ഉെഭ  , തഹനളപ്പരമുന്ന ഴയക്തഺനമ/ ഴയക്തഺകനല എനെനര ഭയണ  ഷ ബഴഺക്കുന്ന ഩക്ഷ 
നഺമഭഩയഭഹമഺ കമ്പനഺമഺറെ   നഺന്നെ പഩഹലഺഷഺ തുക  കകപ്പറ്റഹനെ    നഺര്ക ദെപദവഺക്കുന്നു  

പനഹഭഺനഺമുനെ പഩയെ പഩഹലഺഷഺ ഉെഭമുഭഹമുള്ള സ്ഥ പനഹഭഺനഺമുനെ ഴഺറഹഷ  

 അഩെപഩഹമഺന രഺ ഴഺഴയ 
ശ്രദ്ധഺക്കുക: പനഹഭഺനഺമുനെ ഴമഷമ െ 18-റെ   തഹനളമഹനണങ്കഺറെ   തഹനള കഹണുന്ന ഴഺഴയങ്ങലെ   ഩൂയഺപ്പഺക്കുക 

പനഹഭഺനഺ പ്രഹമഩൂര്ക ത്തഺമഹകഹത്തതഺനഹറെ   ഞഹനെ   തഹനളപ്പരമുന്ന ഴയക്തഺകനല  പനഹഭഺനഺമുനെ പ്രഹമഩൂര്ക ത്തഺമഹകഹത്ത കഹറപത്തക്കെ തുക 
കകപ്പറു്റന്നതഺപറക്കെ അഩെപഩഹമഺന രഺകലഹമഺ നഺര്ക ദെപദവഺക്കുന്നു. 
ഇതെ അ ഗ഻കയഺചു്ചനകഹെെ  ഞഹനെ   തഹനള പ്പഺെുന്നു. 

പഩയെ പഩഹലഺഷഺ ഉെഭമുഭഹമുള്ള സ്ഥ 
ഫന്ധ  

പനഹഭഺനഺമുനെ ഴഺറഹഷ  

അഩെപഩഹമഺന്റഺമുനെ പ്പെ        അഩെപഩഹമഺന്റഺമുനെ പ്പെ 

തഺമതഺ       

 ഷലറ        

പഩഹലഺഷഺ ഉെഭമുനെ പഩയെ         : ________________________________________________ 
പഩഹലഺഷഺ നമ്പയെ            : ________________________________________________ 
ത഻മതഺ          : ________________________________________________ 
ഫന്ധഩെനഩെഹനുള്ള സ്ഥ പപഹണെ   നമ്പയെ        : ________________________________________________ 
ഇനഭമഺറെ   ഴഺറഹഷ        : ________________________________________________ 

ജനിച്ച ദിവസം

ജനിച്ച ദിവസം



                                                                                                                                                          
 

 പെഹപ്പെ അപ്പെ 
 

തുക (രൂ)    

ഡഺ ഡഺ നേക്കെ നമ്പയെ        

ശ്രദ്ധഺക്കുക : ഏറ്റഴു  നേരഺമ പെഹഩെ അഩെ തുക രൂ. 5000 ആണെ ഐഭഹകമ ഺനെ ളഺച്ചെ, ഐഭഹകമ ഺനെഅതെ രൂ. 10000 ആകുന്നു. 
 
 
 

 

 തുക ഴകഭഹറ്ററു  പ്ര഻ഭഺമ  ദഺവ ഭഹറ്ററു  
(ദമഴഹമഺ എറെറഹ പഩഹലഺഷഺമു  നഴപേനര അഩെറഺപകശനെ   പപഹഭുഩപമഹഗഺച്ചെ ഷലറനത്ത ബ്രഹഞ്ചഺറെ   നല് കുക) 

 

 
 

 
 

പെെ തുക ഴകഭഹറ്ററെ   
എന നര പഩഹലഺഷഺമഺനറ ഇഩെപഩഹളനത്ത പെെ തഹനളപ്പരമുന്ന യ഻തഺമഺറെ   നഺപക്ഷഩഺക്കുഴഹനെ   തഹല് ഩയയഩെനഩെുന്നു. 

വതഭഹന (ആനക=100%) ഇഩെപഩഹളനത്ത പെെ ഭഹരെപരെ പെെ 
   

   

   

 
പ്ര഻ഭഺമ  ദഺവ ഭഹറ്ററെ   
എന നര പഩഹലഺഷഺമഺനറ ബഹഴഺ പ്ര഻ഭഺമങ്ങലെ   തഹനളപ്പരമുന്ന യ഻തഺമഺറെ   നഺപക്ഷഩഺക്കുഴഹനെ   തഹല് ഩയയഩെനഩെുന്നു. 
 

വതഭഹന (ആനക=100%) നതയനെെുത്ത പെെ 
  
  
  

ഞഹനെ   എറെറഹ പഩഹലഺഷഺ ഴഺഴഺയങ്ങലു  യ഻തഺകലു  ഴഹമഺക്കുകമു  ഭനഷമ ഺറഹക്കുകമു  നേമത തഹമഺ ഉരപ്പഺക്കുന്നു. 

 

  
 

    
 

                                                                                   ഷഭമ  :                                 
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പഩഹലഺഷഺ ഉെഭമുനെ പ്പെ:    
 
ത഻മതഺ : DD MM  YYYY 

 __________________________ 
ഷലറ                                            അകഷനഺമുനെ പ്പെ 

                                                                                                                                       (പഩഹലഺഷഺ അകഷനെ   നേമത ഺടു്ടനെങ്കഺറെ  ) 
 

 

ഷതയഴഹങെഭൂറ   

ഞഹനെ   /ഞങ്ങലെ   ഈ പഩഹലഺഷഺമഺറെ   പഭല് പ്പരെ ഴഺവദഹ വങ്ങലെ   ഉള്ക് നക്കഹള്ള സ്ഥഺച്ചെ ഭഹറ്റ  ഴതാത്തഹനെ   അപഩക്ഷഺക്കുന്നു. ഈ 
അപഩക്ഷമുനെ പകഹപ്പഺ പ്രഷുു഼ത പഩഹലഺഷഺമുനെ ബഹഗഭഹമഺ ഭഹരുനഭന്നെ ഭനഷമ ഺറഹക്കുകമു  അ ഗ഻കയഺക്കുകമു  നേയു്യന്നു. 

ഞഹനെ   /ഞങ്ങലെ   അ ഗ഻കയഺക്കുന്നു (I) കമ്പനഺ ആഴവയഩെനഩെുന്ന എറെറഹ ഴഺഴയങ്ങലു  നല് കുന്നതഺറെ   ഩയഹജമഩെനഩട്ടഹറെ   ഞങ്ങലുനെ 
അപഩക്ഷ അ ഗ഻കയഺക്കഩെനഩെഺറെറ (ii) എന്നഹറെ   ഞങ്ങനല ഷ ഫന്ധഺച്ച കമ്പനഺമുനെ കകഴവഭുള്ള സ്ഥ ഏതെ ഴഺഴയഴു  കനെത്തഺ 
നതറ്റഹനണങ്കഺറെ   തഺതാത്തഹനെ   അപഩക്ഷഺക്കഹനുള്ള സ്ഥ അഴകഹവ  ഞങ്ങള്ക് ക്കുെഹമഺയഺക്കു . 
 
 
ഫഹദ്ധയതഹ നഺയഹകയണ  
ഈ അപഩക്ഷ എനെ   എ ഴഺ അപഩക്ഷ ഷ ഫന്ധഺച്ച ഐ ആര്ക ഡഺഎഐ നഺര്ക പദവങ്ങലെ   അനുഷയഺച്ചെ ഩയഺഗണഺക്കഩെനഩെുന്നതഺയഺക്കു   
 
“ഈ പപഹഭഺന നര ഉള്ള സ്ഥെക്കത്തഺന നര ഴയഹയയന  ഷ ഫന്ധഭഹമ എറെറഹ തര്ക ക്കങ്ങള്ക് ക്കു  ഩയഺസഹയഭഹമഺ ഇ ഗെറ഻ശെ /സഺന്ദഺ പപഹ  
(ഷന്ദര്ക ബത്തഺനനുഷയഺച്ചെ  ഐആര്ക ഡഺഎമുനെ ഷര്ക കുറയെ   നമ്പയെ   IRDAI/ Life/ Life Council/ 2013/ 73 dated 29 April 2014 പ്രകഹയ  
ഉഩപമഹഗഩെനഩെുത്തുന്നതഹണെ” 
 
പഩഹലഺഷഺ ഉെഭ ജ഻ഴഺച്ചഺയഺക്കുപമ്പഹലെ   തനന്ന ഈ അപഩക്ഷ ഏപഗഹണെ   ഇന ശവരന ഷെ കമ്പ നഺമഺറെ   ഷവ഻കയഺക്കുകമു   അ ഗ഻കയഺക്കുകമു  
നേയു്യന്നതെ ഴനയ ഈ അപഩക്ഷമക െ മഹനതഹതാ ഴഺധ ഷഹധുതമു  ഉെഹകുന്നതറെറ  അപഩക്ഷ താ എജന ന്റെ കകപ്പറു്റന്നതെ കമ്പനഺ 
കകപ്പറു്റന്നതെ/അനെഗ഻കയഺക്കുന്നതെ ആമഺ കണക്കഹക്കഩെനഩെഺറെറ  
 

 

 

 


