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வா��தார� இளவராக இ���� �ைல�� ம��� �ர��வத��

நா� இத� �ல�, ��வ�� நபைர, வா��தார� இளவராக இ���� கால��� ேபா� என�� மரண� ஏ�ப�� �ைல��, 
இ�த பா�� ச�பா���ற பண�கைள� ெப��� ெகா��� நபராக இ��பத�� �யமனதாரராக �ய���ேற�.

ெபய�
கா���� 
உ��ரவாத� 
ெச���ளவேராடான 

ேத� : D D M M Y Y Y Y

இட�:________________________

�யமனதார�� ைகெயா�ப� :__________________________ �யமனதார�� ைகெயா�ப� :__________________________

_____________________________________ (பா�� உ�ைமயாள�) ஆ�ய நா�, ��வ�� நபைர (நப�கைள), என�� மரண� ஏ�ப�� �ைல��, 
��வன���� ெச��ப�யா�ற பண�ெகா��� வச�ைய� ெகா��பத�காக, இ�த பா�� ச�பா���ற பண�கைள� ெப��� ெகா��� 
நபராக (நப�களாக) இ��பத�� என� வா��தாரராக (வா��தார�களாக) �ய���ேற�:

ெபய�
ஆ�� உ��
ரவாத� ெச���ளவ
ேரா��ள உற��ைற

தகவ�ெதாட�� �கவ�

வா��தாரைர� ேச��த� (�ர��வத�� அ�கப�சமாக 5 வா��தார� வா���� தா� �ைட�க ேவ���)

�ய��க�ப�டவ� ���த �வர�க�

ஆ���� ஒ� �ைற 

பா��தார�� ெபய�  :

பா�� எ� . :

ேத�  :

ெதாைலேப� எ�  :

இ-ெம�� �கவ�  :

தகவ�ெதாட�� �கவ�பிறந்த ேததி

பிறந்த ேததி



���ய�ைத மா��த�
ேமேல �ற�ப�ட பா�� எ�����ய எ��கால ���ய�கைள ���க�ட ��தா�சார�க�� �த�� ெச��மா� நா� ேக��� ெகா��ேற�.

(������ற ���� ெபய�)

இ�த ��ண�ப�ைத சம������ ��ன� பா�� ெதாட��ைடய �வர�க� அைன�ைத�� நா� ப���� ���� ெகா���ேள� எ�� 

உ�� அ���ேற�.
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��ைய மா��த�/ ���ய�ைத மா��த�

�ைள அ�வலக��� ெபய�:

�ைள அ�வலக��� ெபற�ப�ட ேத�:

ெப��� ெகா�டவ�: ேநர�

(தய�ெச�� ஒ�ெவா� பா����� த��த� ேவ��ேகா� ப�வ�ைத� பய�ப��த��.  ேவ��ேகா� ப�வ�ைத� தய�ெச�� உ��� �ைள அ�வலக��� சம����க��)

��ைய மா��த�

ேமேல �ற�ப�ட பா�� எ�����ய என� நட�� ��ைய ���க�ட ��தா�சார�க�� �த�� ெச��மா� நா� ேக��� ெகா��ேற�.

சத��த� (ெமா�த� =100%) இ�� இ��� (நட�� ���� ெபய�) இத�� (������ற ���� ெபய�)

����: ஐேம�� பா�� த���த �ற பா��க� அைன����� �ைற�தப�ச டா�-அ� ெதாைக �.5,000 ஆ��.  ஐேம�� பா�� எ�றா� 

டா�-அ� ெதாைக �.10,000 ஆ��. * �. 50,000/- & அத�� அ�கமான ெதாைகைய� ெபா��த வைர��, தய�ெச�� உ�கள� பா� அ�ைட நகைல� தா��க�

ெதாைக (�பா��)

�� / காேசாைல எ� 

டா�-அ�

சத��த� (ெமா�த� =100%) 



உ��ெமா� � அ��கார� அ��த�

ேமேல ��ய �வர�க��� ஏ�ப இ�த� பா���� ��க�� �ப�தைனக�� மா�ற�பட ேவ��� என நா�/நா�க� இத� �ல� 
ேவ��ேகா� ����ேறா�.  ேமேல ����கா��ய பா���ட� இ�த ேவ��ேகா�� நக� இைண�க�ப��; பா���� ஒ� அ�கமாக 
ேவ��ேகா� அைம�� எ�பைத� ���� ெகா�� ஒ��த�� அ���ேறா�.

நா�/நா�க� இவ�ைற� ���� ெகா���ேளா� (i) நா�/நா�க� க�ெப� ேக�ட ��த� தகவைல தர ��யாம� ேபானா� இ�த 
��ண�ப��� �� க�ெப� நடவ��ைக எ��க ��யாம� ேபாகலா� ம��� (ii) எ�ைன/எ�கைள� ப�� க�ெப� ைவ���ள ெசா�த 
தகவ�க�� ஏதாவ� ஒ��� ���த� ெச�ய ேவ��ேகா� ���கேவா ம��� தகவைல� ெப�� பா��கேவா என��/எ�க��� உ�ைம 
உ�ள�.

ம���ைர  

எ�.ஏ.� ��ண�ப���� ெதாட��ைடயதான ஐ.ஆ�.�.ஏ.ஐ வ�கா�� ெந��ைறக� ெபா���� எ�றா� அ�த �ைற�ேலேய ��ண�ப� 
ப����க�ப��.

 “ெமா� ெபய��க�ப�ட இ�த� ப�வ��� உ�ளட�க�கைள� ���� ெகா�வ�� ஏேத�� �ர�பா� இ���� ப�ச���, 29 ஏ�ர� 2014 
அ�� ேத���ட ஐ.ஆ�.�.ஏ.ஐ ��ற��ைக எ�: IRDAI/ Life/ Life Council/ 2013/ 73–�ப� இ�� / ஆ��ல��� அ���ட ப�வ��� 
(ேதைவ�ப�� ப�ச���) அ��தேம க���� எ���� ெகா�ள�ப��.” 

ஏகா� ஆ�� கா���� க�ெப� ���ெட�டா� (இ�ேம� பா��தார�� வா�நா� ��வ�� இ� “க�ெப�” எ�ேற ����ட�ப��) 
ெபற�படாத எ�த ஒ� ேவ��ேகா�� ெச�ல���யதாகேவா ெசய� �ைள� உைடயதாகேவா எ���� ெகா�ள�படமா�டா�.  இ� கைட���  
க�ெப� ஏ��� ெகா�டா� தா�; ெச�ல���யதா��. ஏெஜ�� ஒ�வ� இ�த� ப�வ�ைத� ெப��� ெகா�வ� எ�ப� க�ெப� ெப��� 
ெகா�டதாகேவா / ஒ��த� அ��ததாகேவா ஆகா�. (����)

பா��தார�� ைகெயா�ப�:

ேத�

இட�
உ�ைம மா�ற� ெப�றவ�� ைகெயா�ப� 
(பா�� உ�ம� மா��� தர�ப����தா�)

D D M M Y Y Y Y
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