
�ాల�ీ ఎం���� ��ం� �ారమ� 

��ల�ా��:(ECS�� మ�త�� �) 

అర��ా���కమ�:

�ైమ��ికమ�: �

�ీ��యమ� వ�వ�� అంతరమ�ల� మ�ర�� **

ECS ఎం�ిక �ేసుక�న���

�ీ��యమ� �ె��ంప� పద��ల� మ�ర�� 
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���� ���నర� అ�న ప�మ�ల� మ�త�� � �ం�ా�� ఉంట�ం��

���� �క� �������ట� వయసు వ�వ�� సందర�ం�ా �ాల�ీ�ే భదప� రచబ��న డబ�� �త�మ�ను అందు��వ������ ఈ ���ం�� వ��� �� ఇందుమ�లమ��ా అ�ా�ంట� 

(�య�మక వ��� �)�ా �య�ంచుచు���ను. ��ౖ �య�మకమ�నక� సంబం��ం� ప��� � సమ���� ��ను ఈ ���ంద సంతకం �ేయ�చు���ను. 

�మ� �ేయబ��న 

వ��� ��� బంధుత�మ�

�ే�� : D D M M Y Y Y Y

స�లమ�:________________________

అ�ా�ంట� (�య�మక వ��� �) సంతకమ� :__________________________ అ�ా�ంట� (�య�మక వ��� �) సంతకమ�:__________________________

�  అను ��ను, (�ాల�ీ స�ంత��ర�),ఒక��ళ �� మరణమ� సంభ�ం�న ప�మ�ల�, ఈ �ాల�ీ 

����ా సమక���న డబ�� �త�మ� �క� �ె��ంప�లను కం����� �ెల� �బ�ట�  అ��� �ధం�ా అందు����ందు���, ఇందుమ�లం�ా  ఈ ���ం�� వ��� � (వ�క��ల)ను 

������  �ేయ�చు���ను: 

��ర�
�మ� �ేయబ��న 

వ��� ��� బంధుత�మ�
సంప�� �ంచు �ర���మ�

���� �ేర�� ( �ంప�ట ��సం గ��ష�ం�ా ౫ ���� ఆప�� �ీట� � అందుబ�ట�ల� ఉం���)

�య�మక వ��� � (అ�ా�ంట�) �క� �వరమ�ల�:  

�ా���కమ�:

�ాల�ీ��ర� ��ర� :

�ాల�ీ నంబర�. :

�ే�� :

సంప�� �ంచు నంబర� :

ఇ-���� �ర���మ� :

సంప�� �ంచు �ర���మ���ర� ప�ట�్టన �ే��

ప�ట�్టన �ే��



�ీ��యం ���ై���� 

��ౖ �ాల�ీ నంబర� �క� �� �ీ��యమ�లను ఈ ���ంద కనబర�న �ధం�ా ��ట��బ�� �ేయవల�ిం���ా అభ����స� ు���ను:   భ�ష�� 

(మ������ ఆ�స� ున� ��� �క� ��ర�)

ఈ దరఖ�స� ును �ేయ����� మ�ందు�ా సంబం��త �ాల�ీ �బంధనల��ంట�� ��ను చ���ాన� మ��య� �ాట�� అర�ం �ేసు�����న� ఇందుమ�లమ��ా 

ధృ�క��స� ు���ను. 
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�ధుల మ������/�ీ��యం �� �ై���� 

�ాఖ��ర�:

�ాఖ యందు అందు��న� �ే��:

అందు��న� �ార�: సమయమ�:

(దయ�ే�ి ఒ��� �ాల�ీ�� ����ా అభ�ర�న �ారమ�ను ఉప���ంచం�� మ��య� ఆ అభ�ర�న �ారమ�ను మ� ��ా�క �ాఖ� �ా�ా�లయమ�ల� సమ���ంచం��.)

�ధుల మ������ 

��ౖ �ాల�ీ నంబర� �క� �� ప�స� ుత �ధులను ఈ ���ంద కనబర�న �ష���ల� ��ట��బ�� �ేయవల�ిం���ా అభ����స� ు���ను:  

�ాతమ� (�త�ం=100%) నుం�� (పస� � ుత ��� �క� ��ర�) క� (మ������ ఆ�స� ున� ��� �క� ��ర�)

గమ�క:iMax తప�����న అ�� ఉ���దనలక� క�� ట��-అ� �త�మ� ర�.౫,౦౦౦ల�.iMax క� అ��ే,ఆ  �త�మ�  ర�. 1 0, 0 0 0  ల�. 

* ర�.  50,000/- మ��య� అంతకంట� ఎక��వ��� ����, దయ�ే�ి� PAN �ార�� నకల�ను అందజ�యం��.

�త�మ�(ర�.)

��మ�ండ� ��� ��/�ెక�� నం.�

ట��– అ� 

�ాతమ� (�త�ం=100%)



��క���ష� మ��య� అ��కృత ప�కటన

ఈ �ాల�ీ �క� షరత�ల� మ��య� �యమ �బంధనలను ��ౖ �వ�ాలను అనుస��ం�, అవ�ాహన మ��య� ఒప�ందమ���, మ�ర�� �ేయవల�ిం���ానూ 

మ��య� �ెప�బ��న ఈ �ాల�ీ�� ��గమ��ా ఈ అభ�ర�న �క� ఒక ప�� � ఈ �ారమ�లక� జతపరచవల�ిం���ానూ ��ను/��మ� ఇందుమ�లమ��ా 

అభ����స� ు���మ�.

(i)ఒక��ళ ��ను/��మ� కం����ే ��రబ��న ఏ�ే� ఇతర సమ���రమ�ను అం��ంచడంల� �ఫల���నట���ే,కం��� ఈ దరఖ�స� ును ప����ంచల�క�� వచు�న�, 

మ��య� (ii)��క�/మ�క� సంబం��ం�న ఏ�ే� వ��� �గత సమ���రమ� కం��� వద�  ����� � ఉన�ట���ే ���� �� ందుటక� మ��య� ���� సవ��ంచమ� ���� 

హక�� ��క�/మ�క� ఉంట�ంద� ��ను/��మ� అర�ం �ేసు�����మ�

సంబంధమ� ల�దను ప�కటన:

వ�� �ంప�ను బట� �, NAV దరఖ�స� ుక� సంబం��ం�న IRDAI మ�ర�దర��ాల ప�� ారమ� అభ�ర�న ప�� ��య �ేయబడ�త�ం��.  

“ఈ �ా�ా�ట� �క� అను�ాదమ�ల� ఏ�ే� అసమ�� ఉన���డల ��ం��/ఇం�� �� ��షలల� పచ� ు��ంచబ��న ఈ �ా�ా�� �షయ�ల�(��సును బట� � 

ఉండవచు�)IRDAIసర���ల� నం:IRDAI/ల�ౖ�/ల�ౖ� �����/2013/73�ే��29ఏ�ి�� 2014” ప�� ారమ� అం�మం�ా వ�� ��� ా�. 

ఏ�య�� ��త �మ� కం��� ��ట�� (�మ� �ేయబ��న వ��� � �క� ��త�ాలమ� సందర�ం�ా మ��య� కం��� అం�మం�ా ఆ���ం�న ప�� ారమ� ఇక 

నుం�� 'కం���'�ా �ిల�వబడ�త�ం��) �ా���ే �ీ�క��ంచబ��య�ంట� తప�,ఏ అభ�ర�న క��� �ెల� �బ�ట� అగ�న���ా ప��గణ�ంచబడదు మ��య� అమల� ల���� �ాదు. 

ఏజ�ంట� ����ా అందు��న� ఈ �ారమ� కం����ే ఇవ�బ��న ఒక ర�దు�ా/అందు��న�ట� ��ా �ె�యబర�ే ధృ�కరణ పతమ� ��ా ప��గణ�ంచబడదు. (గమ�క)  

�ాల�ీ��ర� సంతకమ�: 

�ే��:

స�లమ�:

అప���ంచబ��న వ��� �(అ��ౖ�) సంతకమ�

(�ాల�ీ అప���ంచబ��య�న� ప�మ�ల�)    

D D M M Y Y Y Y
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