
पॉिलसी ए�डॉस�म�ट फॉम� 

मािसक: (ECS मोड फ�) 

अध�वा�ष�क:

ितमाही:

ह�या�या वारंवारतेतील बदल  *

इसीएस आउटपुट

ह�ा भर�या�या प�तीत बदल  

Page 1/3

नामिनदि� शताचे वय जर अ�पवयीन असले तर कृपया पुढील तपशील भरावा

I hereby appoint the following person as the Appointee to be the person to receive the money secured by the 

policy in the event of my death during the minority of the nominee.

In consent of the above appointment I sign hereunder.

िवमाधारकसोबत 

नाते
संपका�चा प�ा

�दनांक : D D M M Y Y Y Y

�थान:________________________

मुख�यारीचे नाव:__________________________ मुख�यारीची �वा�री :__________________________

मी___________________________________________ि◌माधारक पुढील ���ना माझे नाम िनदि� शत नेमून मला पॉिलसी 

िनिम� दये असणाअरी र�म मा�या मृ�यूप�ात द�ेयाची अनुमती मी कंपनीला या �ारे दते आह:े

नाव
वय

(वषा�म�ये)
िवमाधारकसोबत

 नाते

संपका�चा प�ा

नामिनदश� नात वाढ (कमाल 5 नामिनदि� शतांचा पया�य भरायला उपल�ध होणारी जागा असावी.)

अपॉइंटीचा तपशील 

वा�ष�क:

पॉिलसी धारकाचे नाव :

पॉ�लसी �मांक: :

�दनांक :

संपक�  �मांक :

ईमेल प�ता: :

नाव जन्म तार�ख

जन्म तार�ख



ि�िमयम �रडायरे�शन  

मी अशी िवनंती करतो क� वर उ�लेिखत मा�या पॉिलसीचे भावी ह�े खाली �दले�या �माणांत गुंतवावे.  

हा अज� कर�यापूव� मी संबंिधत पॉिलसी िवषयक सव� तरतुदी वाचून समजूनही घेत�या आहते याची मी पु�ी करीत आह.े
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फंड ि�वच/ि�िमयम �रडायरे�शन  

शाखेच नाव: 

रोजी

ने �वीकारले: वेळ:

   (“कृपया ��येक पॉिलसीसाठी वेगळा फॉम� भरा आिण तो आम�या �थािनक शाखे�या कचेरीत सादर करा-Þ )

 फंड ि�वच

मी अशी िवनंती करतो क� माझा स�याचा वरील पॉिलसी �मांक----------- ----साठीचे फंड खाली दाखवले�या �माणात  गुंतव�यात यावेत.

ट�ेवारी (एकूण 100%) मधून (स�या�या फंडाचे नाव) कड े(इि�छत फंडाचे नाव)

सूचना: फ� आयमॅ�स सोडून सव� उ�पादनांसाठी �कमान टॉप अप र�म �. 5000 आह.े फ� आयमॅ�ससाठी ती�.10,000 आह.े

र�म (�पये)  

डीडी/चेक �मांक 

टॉप अप

या शाखेत िमळाले:

ट�ेवारी (एकूण 100%) (इि�छत फंडाचे नाव)



�कटन आिण अिधकार �दान

मी/आ�ही अशी न� िवनंती करतो क� या पॉिलसी�या वरील वैिश��ांसह आले�या िनयम आिण अटी समजुतीने व कराराने ह ेिवनंतीप� पॉिलसी द�तऐवजाला जोडले 

जाईल �हणून व सदर पॉिलसीचा एक भाग बनेल �हणून �यानुसार बदल�या जा�ात. 

मी/आ�ही जाणतो क� जर मी पुढची कंपनीने िवनंती केलेली मािहती �ायला असमथ� ठरलो तर कंपनी ही िवनंती अंमलात आणायला असमथ� ठ� शकेल.) मला 

मा�यासंबंधी कंपनीने सांभाळले�या वैयि�क मािहती पय�त �वेश असून मी �यात सुधारणेची िवनंती क� शकतो ह ेमी जाणतो.    

सावधानीचा इशारा (उ�रदायी�व अमा�य)

या िवनंतीवर IRDAI �या माग�दश�क त�वांनुसार संबंिधत NAV लागू असेल तशी ���या केली जाईल.

या मजकूराचा अथ� लाव�याव�न काही मतभेद उ�प� झा�यास जो मजकूर IRDAI प�रप�क �मांक: IRDAI/ Life/ Life Council/ 2013/ 73 �दनांक 29 एि�ल 2014 

�या अनुसार इंि�लशम�ये छापले�या आवृ�ीत आह ेतोच िवचारात घेतला जाईल.

कोणतीही िवनंती जोपय�त ती ऐगॉन इ�शुर�स कंपनीकडून आली नसेल तोवर वैध व �भावशाली ठरणार नाही. (या पुढे ितचा उ�लेख (कंपनी) असाच केला जाईल.) 

िवमाधारका�या जीवनादर�यान आिण अंितमत: कंपनीने �वीकार करेपय�त, एजंटकडील या फॉम�ची पावती/ पोच, कंपनीची पावती �हणून समज�यात येणार नाही. 

(कृपया याची न�द �हावी

पॉिलसीधारकाची सही 

�दनांक:

�थळ
मुख�यारीची सही

(पॉिलसी ह�तांतरीत क�न �दली अस�यास ) 

D D M M Y Y Y Y
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