1

ਪ�ਧ ਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ
ਬ�ਕ� ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ�ੋਸ ੈਿ ਸੰ ਗ ਕਾਰਜਿਵਧੀ
_____________/ਤੱ ਤ

A.

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

B.

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ�

C.

ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਫਾਇਦੇ

D.

ਬੁਿਨਆਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਸ਼ਰਤ�

E.

ਅਯੋਗ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ

F.

ਸਕੀਮ ਤ� ਿਨਕਾਸ

G.

ਦਾਅਵਾ ਿਨਪਟਾਨ ਕਾਰਜਿਵਧੀ

H.

ਮੌਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ �ਤੇ ਬ�ਕ� ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਿਵਧੀ

I.

ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ �ਤੇ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਿਵਧੀ।

J.

ਅਨ�ਕਸਸ਼ਰ ਦੀ ਸੂਚੀ

2

ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ ਵਾਈ ਦਾਅਵਾ ਕਾਰਜਿਵਧੀ
A.

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

15 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪ�ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨ� ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਿਦਹਾੜੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਿਵੱ ਚ ਿਵੱ ਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਿਵਆਪਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ
ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਿਜਹੀ ਵੱ ਡੀ ਸੰ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ� ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸੇਵਾਵ� ਤ� ਵੀ ਵ�ਝੇ
ਹਨ। ਪ�ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ ਵਾਈ) ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਇਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਹਨ� ਕੋਲ ਉਦ� ਤੱ ਕ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹ� ਸੀ। ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਇਕ ਰੂਪੇ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ
ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਿਬਲਡ-ਇਨ ਦੁਰਘਟਨਾ-ਸਬੰ ਧੀ ਕਵਰ ਹੈ।
ਨਵ� ਿਦੱ ਲੀ ਿਵੱ ਚ 28.08.14 ਨੂੰ ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ ਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਣਯੋਗ ਪ�ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨ� ਉਹਨ� ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਰੂਪੇ
ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ 30,000/- ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਵਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜੋ 15 ਅਗਸਤ, 2014 ਤ� 26 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਤੱ ਕ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਲਈ ਸਬਸਕ�ਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ 30,000/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਵਰ ਨੂੰ ਪ�ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਜੀਵਨ ਕਵਰ ਵਜ� ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ �ਤੇ ਇਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨ� ਪਿਰਵਾਰ� ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਿਸੱ ਧਾ ਬੀਮੇ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹ� ਝੱ ਲ ਸਕਦੇ, ਯ�ਨੀ ਸ਼ਿਹਰੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ
ਪ�ਡੂ ਗਰੀਬ ਜੋ ਿਕਸੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਵਰ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
B.

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ�

ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ ਵਾਈ

-

ਪ�ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ

ਐਚ ਓ ਔਫ

-

ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱ ਖੀ

ਰੂਪੇ ਕਾਰਡ

-

ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ ਵਾਈ ਦੇ ਤਿਹਤ ਖੋਲੇ � ਗਏ ਬੀ ਐਸ ਬੀ ਡੀ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ

-

ਯੂਨੀਕ ਆਈਡ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਿਰਟੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ (ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਆਈ)
ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬਾਯੋ-ਮੈਟਿਰਕ ਕਾਰਡ

ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ, 1961

-

ਇਮਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਏ ਏ ਬੀ

-

ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ, ਿਵੱ ਤ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਕੀਮ ਜੋ ਮੌਤ �ਤੇ

ਵਾਈ)

30,000/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ �ਤੇ 75,000/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਵਨ
ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ�ਦਾਨ ਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅੰ ਸ਼ਕ ਅਪੰ ਗਤਾ ਫਾਇਿਦਆਂ ਤ�
ਅਲਾਵਾ ਹੈ।
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ਏ ਏ ਬੀ ਵਾਈ ਦੇ 48 ਪੇਸ਼ੇ

-

ਏ ਏ ਬੀ ਵਾਈ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਅਨ�ਕਸਸ਼ਰ ਏ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਚੀ
ਿਵੱ ਚ ਿਲਖੇ 48 ਪੇਿਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਰੱ ਖਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ
ਹੈ।

ਬੁਿਨਆਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਸ਼ਰਤ�

-

ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ ਵਾਈ ਦੇ ਤਿਹਤ ਫਇਿਦਆਂ ਲਈ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਿਕਸੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤ�

ਏ ਪੀ ਬੀ ਐਸ

-

ਆਧਾਰ ਪੇਮ�ਟਸ ਿਬ�ੱ ਜ ਿਸਸਟਮ

ਬਾਯੋ-ਮੈਟਿਰਕ ਕਾਰਡ

-

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ� ਢੁਕਵ� ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਜੋ ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ
ਵਾਈ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇਕ ਬੀ ਐਸ ਬੀ ਡੀ ਏ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ
� ਲਈ ਬ�ਕ ਵਾਸਤੇ
ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

C.

ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਫਾਇਦੇ

ਸਕੀਮ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ �ਤੇ ਦੇਣਯੋਗ 30,000/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਵਰ ਨੂੰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਤਰਤਾ
ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ:
D.

ਬੁਿ ਨਆਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਸ਼ਰਤ�
i.

15-08-14 ਤ� 26-01-15 ਤੱ ਕ, ਜ� ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਿਮਆਦ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਵਾਧੂ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਪੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ� ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ।

ii.

ਿਵਅਕਤੀ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਮੁੱ ਖੀ ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਦੱ ਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਤ� 59 ਸਾਲ
ਦੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਯ�ਨੀ, ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ 60
ਸਾਲ ਦਾ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ)। ਜੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱ ਖੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜ� ਵੱ ਡਾ ਹੈ ਤ� �ਪਰ ਉਲੇ ਖ ਕੀਤੇ
ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

iii.

ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਇਕ ਰੂਪੇ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬਾਯੋ – ਮੈਟਿਰਕ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜ� ਇਸਦਾ ਬ�ਕ
ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੇ ਪਿਹਲ� ਤ� �ਥੇ ਨਹ� ਹੈ।

iv.

ਖਾਤਾ ਇਕ ਛੋਟੇ ਖਾਤੇ ਸਮੇਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

v.

ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਪ�ਭਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਪਰੋਕਤ ਰੂਪੇ ਕਾਰਡ ਵੈਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦੱ ਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮ� ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
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vi.

ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਿਵੱ ਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇਕ ਤ� ਵੱ ਧ
ਕਾਰਡ / ਖਾਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤ� ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਖਾਤੇ ਤਿਹਤ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਯ�ਨੀ ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ� ਇਕ
ਿਵਅਕਤੀ, ਪਾਤਰਤਾ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਅਧੀਨ 30,000/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਏਕਲ ਕਵਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਪਾਤਰਤਾ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ
ਅਧੀਨ ਹੈ।

vii.

ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿਹਤ 30,000/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਵਰ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱ ਚ 5 ਸਾਲ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਯ�ਨੀ, ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਲ
2019-20 ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੱ ਕ। ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੀਮਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਦੇ
ਭਿਵੱ ਖੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਇਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਨੂੰ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ
ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ੁੱ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ
viii. ਜੇਕਰ ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ ਵਾਈ ਖਾਤਾ ਸ�ਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱ ਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ, ਯ�ਨੀ ਪ�ਮਖ
ਪਾਤਰਤਾ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣੇਗਾ।
E.

ਅਯੋਗ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ
i.

ਕ�ਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ�ਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਜ� ਰੀਟਾਈਰ ਹੋਏ) ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ।

ii.

ਪਬਿਲਕ ਸੈਕਟਰ ਕੰ ਪਨੀਆਂ, ਪਬਿਲਕ ਸੈਕਟਰ ਬ�ਕ�, ਕ�ਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕੰ ਪਨੀ, ਪ�ਦੇਸ਼ੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕੰ ਪਨੀ ਜ� ਕ�ਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਪ�ਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ�ਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਕੀ
ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਜ� ਰੀਟਾਈਰ ਹੋਏ), ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ।

iii.

ਿਜਹੜੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਿਹਤ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਸਾਲਾਨਾ ਇਮਕਮ
ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜ� ਿਜਹਨ� ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਟੀ ਡੀ ਐਸ ਨੂੰ ਸੋਰਸ ਿਵੱ ਚ� ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹਨ� ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ।

iv.

48 ਪੇਿਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋ ਕ�, ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ
ਤਿਹਤ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

v.

ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾਤਰ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ, ਿਜਹਨ� ਕੋਲ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੱ ਲ ਬ�ਕ ਦੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਜੀਵਨ ਕਵਰ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨ� ਨੂੰ ਦੋ ਸਕੀਮ� ਿਵੱ ਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਤ� ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

vi.
F.

ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਬੁਿਨਯਾਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਸ਼ਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ।

ਸਕੀਮ ਤ� ਿਨਕਾਸ
ਿਵਅਕਤੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ �ਤੇ ਸਕੀਮ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਯ�ਨੀ ਉਸ ਿਦਨ ਜਦ� ਿਵਅਕਤੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲ� ਦਾ ਹੈ ਜ� ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪਿਹਲੇ ਹੋਵ।ੇ
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G.

ਦਾਅਵਾ ਿਨਪਟਾਨ ਕਾਰਜਿਵਧੀ
a)

30,000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਰਕਮ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ(ਆਂ) / ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ� ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 18 ਸਾਲ (ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ) ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਆਪਣੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ ਣ ਤੱ ਕ ਜੋਖਮ ਕਵਰ
ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯ�ਨੀ ਪਾਤਰਤਾ 60 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਿਦਨ ਤ� ਸਕੀਮ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ / ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹੈ..

b)

30,000/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾਅਵਾ ਫਾਇਦਾ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਦੇ ਮਨ�ਨੀਤ ਕੀਤੀ ਪ�ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰੁੱ ਪ ਸਕੀਮ (ਪੀ ਅਤੇ ਜੀ
ਐਸ) ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਲਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਕਿਰਆ ਹੇਠ� ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗੀ:

i.

ਅਨ�ਕਸਸ਼ਰ ਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਅਵਾ ਕਾਗਜ਼� ਨੂੰ ਸਬੰ ਧਤ ਬ�ਕ ਦੀ ਿਜ਼ਲਾ ਸ਼ਾਖਾ / ਨ�ਡਲ ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਦੇ
ਨ�ੜਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰੁੱ ਪ ਸਕੀਮ ਯੂਿਨਟ (ਪੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ) ਕੋਲ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੀ ਪ�ੋਸੈਿਸੰ ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਰਜ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟਸ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਅਨ�ਕਸਸ਼ਰ ਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੱਥੀ ਹੈ।

ii.

ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ
ਿਵੱ ਚ, ਜ� ਜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਪਿਹਲੇ ਹੀ ਬੀਮਾ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲ� ਦਾ ਹੈ ਜ� ਜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਪਤਨੀ/ਪਤੀ,
ਬੱ ਚਾ ਜ� ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ� ਨੂੰ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਦੇ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਫਾਰਮੇਟ (ਅਨ�ਕਸਸ਼ਰ
ਸੀ1 ਅਤੇ ਸੀ2 ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ) ਿਵੱ ਚ ਲੀਗਲ ਏਵੀਡ�ਸ ਔਫ ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਜਾਨਾ ਬ�ਡ ਦਰਜ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

iii.

ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ(ਆਂ) / ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ� ਦੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਏ ਪੀ ਬੀ ਐਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕ�ੈਿਡਟ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ, ਯ�ਨੀ ਰਕਮ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਕ�ੈਿਡਟ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

iv.

ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਜਦ� ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ
ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਬੰ ਧਤ ਬ�ਕ ਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਸਦੀਕੀ ਆਿਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਰੇ ਖਾਤਾ
ਧਾਰਕ ਦੇ ਸਬੰ ਧਤ ਬ�ਕ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਭੇਜ ਦਏਗਾ। ਸਬੰ ਧਤ ਬ�ਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ�ੋਸੈਿਸੰ ਗ ਵਾਸਤੇ ਐਲ
ਂ ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਭੇਜ ਦਏਗੀ।
ਆਈ ਸੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੀ ਐਡ

H.

ਮੌਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ �ਤੇ ਬ�ਕ� ਦੁਆ ਰਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਿਵਧੀ

ਬ�ਕ ਦੀ ਸਬੰ ਧਤ ਸ਼ਾਖਾ ਿਜੱ ਥੇ ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ ਵਾਈ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱ ਚ ਖੋਿਲ�ਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ
ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਅੱ ਗੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਬ�ਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਪਾਤਰਤਾ ਸ਼ਰਤ� �ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇਗੀ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੈ ਜ� ਨਹ� ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ:1.

ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਸਦੱ ਸ ਦੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਨਕਲ।
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2.

ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਨਕਲ ਤ� ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਿਮਤੀ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਉਮਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਉਮਰ ਸਬੂਤ ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ ਇਕ ਦੀ ਨਕਲ ਮੰ ਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ :a)

ਜਨਮ ਰਿਜਸਟਰ ਤ� ਕੱ ਢੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

b)

ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਤ� ਕੱ ਢੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

c)

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ

d)

ਵੋਟਰ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ

ਜੇ ਮਰ ਚੁੱ ਕਾ ਿਵਅਕਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਪਿਹਲੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲ� ਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਫਾਇਦਾ
ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ��, ਮੌਤ ਦੀ ਿਮਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਮੰ ਨੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
3.

ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕੀ ਅਤੇ ਰੂਪੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਾਗੂ ਸਿਥਤੀ ( ਇਹ ਜ�ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੀ ਰੂਪੇ ਕਾਰਡ ਬਲੌ ਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ�
ਨਹ�)।

4.

ਮਰੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬੀ ਪੀ ਐਲ ਜ� ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ‘ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱ ਖੀ’ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕੀ ਅਤੇ
ਨਾਲ ਹੀ, ਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਦੱ ਸ ਹੈ।

5.

ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਿਕ ਕੀ ਮਰ ਚੁੱ ਿਕਆ ਿਵਅਕਤੀ ਪੈਗਾਗ�ਾਫ ਈ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਅਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਤਰ ਨਹ�
ਹੈ।

6.

ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਿਕ ਕੀ ਮਰ ਚੁੱ ਿਕਆ ਿਵਅਕਤੀ ਖਾਤੇ ਵੱ ਲ ਬ�ਕ ਦੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਵਰ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਫਾਇਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਿਕਸੇ ਇਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

7.

ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ ਵਾਈ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸ�ਝੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ� ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, ਪਿਹਲੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ (ਪ�ਾਈਮਰੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ) ਨੂੰ
ਪਾਤਰਤਾ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

8.

ਵਾਜਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਿਰਆ ਿਗਆ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ-ਕਮ-ਿਡਸਚਾਰਜ ਰਸੀਦ (ਿਜਵ� ਅਨ�ਕਸਸ਼ਰ ਬੀ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) :–
ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪਾਰਟ ਏ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ / ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਿਰਸ / ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਬ�ਕ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਬੀ ਭਰਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਸੀ ਿਵਖੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਦੀ
ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ �ਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥ�ਵ� ਤੇ ਬ�ਕ ਦੀ ਸੀਲ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਾ
ਹੋਣ ਿਵੱ ਚ, ਜ� ਜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਪਿਹਲੇ ਹੀ ਬੀਮਾ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲ� ਦਾ ਹੈ ਜ� ਜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ
ਪਤਨੀ/ਪਤੀ, ਬੱ ਚਾ ਜ� ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ� ਨੂੰ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਦੇ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਫਾਰਮੇਟ
(ਅਨ�ਕਸਸ਼ਰ ਸੀ1 ਅਤੇ ਸੀ2 ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ) ਿਵੱ ਚ ਲੀਗਲ ਏਵੀਡ�ਸ ਔਫ ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਜਾਨਾ ਬ�ਡ
ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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9.

ਂ
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ (ਪਾਰਟ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ) ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਦੇ ਪੀ ਐਡ
ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
a) ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਿਵਅਤਕੀ ਦੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਨਕਲ।
b) ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਨਕਲ।
c) ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਨਕਲ।

ਂ ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ ਿਵੱ ਚ �ਪਰ ਉਲੇ ਖ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ �ਤੇ, ਪੀ ਐਡ
ਂ
ਸਾਡੇ ਪੀ ਐਡ
ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਮੌਤ ਦਾਅਵੇ ਦੀਆਂ ਰਕਮ� ਨੂੰ ਕ�ੈਿਡਟ ਕਰਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ/ਕਾਨੂੰਨੀ
ਵਾਰਸ� ਦੇ ਿਹੱ ਤ ਿਵੱ ਚ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਿਨਪਟਾਏਗਾ, ਜੋ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
I.

ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ �ਤੇ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਦੁਆ ਰਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਿਵਧੀ

ਂ ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ ਦਾ
ਬ�ਕ� ਵਲ� ਦਾਅਵ� ਫਾਰਮ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ �ਤੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਕਾਰਜਿਵਧੀ ਕਰ ਲੈ ਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਪੀ ਐਡ
ਉਪਯੋਗਕਤਾ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਦਮ ਪੁੱ ਟੇਗਾ:
1.

ਤਸਦੀਕ ਿਕ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ਹਰ ਪੱ ਖ ਤ� ਭਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨ� ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੇ ਆਧਾਰ �ਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਮਾਨਦੰ ਡ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

2.

ਜੇ ਦਾਅਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ�� ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ ਵਾਈ (ਪ�ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜਨ ਧਨ
ਯੋਜਨਾ) ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮਾਡਯੂਲ ਿਵੱ ਚ ਲੌ ਗ ਇਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਬੰ ਧਤ ਡੇਟਾ ਮਾਡਯੂਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

3.

ਮਾਡਯੂਲ ਦੋ ਪਿਹਲੂਆਂ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ
a)

ਜੇ ਸਮਾਨ ਜੀਵਨ �ਤੇ ਇਕ ਤ� ਵੱ ਧ ਮੌਕੇ �ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਾਨ ਜੀਵਨ
�ਤੇ ਪਿਹਲੇ ਹੀ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

b)

ਕੀ ਮਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

4.

ਸਵਾਲ ਦੋ ਡੇਟਾਬੇਿਸਸ ਤ� ਆਉਟਪੁੱ ਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਜ� ਤਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜ� ਨਕਾਰਾਤਮਕ।

5.

ਜੇ ਆਉਟਪੁੱ ਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਤ� ਿਰਕਾਰਡ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਡਯੂਲ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਹੱ ਥੀ ਤਸਦੀਕੀ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਜੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਮਾਨ ਜੀਵਨ �ਤੇ
ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਿਹਲੇ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਮਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਏ ਏ ਬੀ ਵਾਈ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਵਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ ਤ� ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਲ� ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ ਤ� ਬਾਅਦ, ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ
ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

8

6.

ਉਪਰੋਕਤ ਿਕਿਰਆ ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ ਵਾਈ ਅਤੇ ਏ ਏ ਬੀ ਵਾਈ ਦੇ ਤਿਹਤ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਸੰ ਭਵ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦਾਅਵੇ ਦੇ
ਗੈਰ-ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀ-ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
(ਦੁਹਰਾਵ ਹਟਾਉਣ) ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।

7.

ਜੇ ਆਉਟਪੁੱ ਟ ਨ�ਗੇਿਟਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਮਾਡਯੂਲ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਦਏਗਾ।

ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰ� ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਨੂੰ ਏ ਏ ਬੀ ਵਾਈ ਦਾਅਿਵਆਂ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ� ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਕਾਇਮ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕ�ਿਕ ਡੀ ਏ ਬੀ ਅਤੇ ਅਪੰ ਗਤਾ ਫਾਇਦੇ ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ ਵਾਈ ਦੇ ਤਿਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤ�
ਸਬੰ ਧਤ ਖਾਨ� ਛੱ ਡਣੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
J.

ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ਇੱ ਥ� ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ www.licindia.in, www.iba.org.in, http://financialservices.gov.in,
www.nic.in.

K.

ਅਨ� ਕਸਸ਼ਰ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਅਨ�ਕਸਸ਼ਰ ਏ

-

ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ 48 ਪੇਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਅਨ�ਕਸਸ਼ਰ ਬੀ

-

ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ-ਕਮ-ਿਡਸਚਾਰਜ ਰਸੀਦ।

ਅਨ�ਕਸਸ਼ਰ ਸੀ1
ਅਨ�ਕਸਸ਼ਰ ਸੀ2

-

ਲੀਗਲ ਏਵੀਡ�ਸ ਔਫ ਟਾਈਟਲ ਤ� ਬਗੈਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਕਸਮ।

-

ਲੀਗਲ ਏਵੀਡ�ਸ ਔਫ ਟਾਈਟਲ ਤ� ਬਗੈਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਡੇਮਿਨਟੀ ਬ�ਡ ਦਾ ਐਲ ਆਈ

-

ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ� ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ ਐਡ ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ� ਦੀ ਸੂਚੀ।

ਸੀ ਫਾਰਮੈਟ
ਅਨ�ਕਸਸ਼ਰ ਡੀ
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