પ�રિશષ્ટ સી2
(રા�યના ર� વન્� ૂ કાયદા દ્વારા નોટર� કરાવવા અને સ્ટ�મ્પ લગાવવાનો રહ�શે)
ભારતીય �વન વીમા િનગમ
પીએન્ડ�એસ �ુિનટ :
ક્ષિત� ૂિત� - ખત
પીએમ�ડ�વાય

હ�ઠળ,

ની

િમલકત

માટ�

મં�ૂર�

આપેલ

વહ�વટકતાર્

અથવા

ઉ�રાિધકાર�ના

પ્રોબેટ

અથવા

પત્રોના

વિસયતનામા

િવના,

_______________________________________________(� ૃતક�ુ ં નામ) હ�ઠળ_________________________________ (� ૃતક�ુ ં નામ) ના � ૃત્�ુના દાવાની
સં� ૂણર્

અને

�િતમ

પતાવટની

બાબતમાં

પ્રધાન

મંત્રી

જન

ધન

યોજના

(પીએમ�ડ�વાય)

હ�ઠળ

બાક�

�ુ લ

�િપયા

________________________________________ની_______________________________(� ૃતક�ુ ં નામ)ના ______________________________(નાણાં
લેનાર�ુ ં નામ) __________________________________________________________ (� ૃતક સાથે સંબધ
ં )ને �ુકવવા માટ� સંમત થઈને, �/
ુ ં અમે
______________________________________________ મારા/અમારા િન�ુક્ત લોકો, એ�ઝ�ુટરો અને વહ�વટકતાર્ઓ અહ� કિથત કૉપ�ર� શનને કોઈપણ
વ્ય�ક્ત અથવા લોકો � કોઈપણ હો તેની તરફથી અને તેની સામે કરવામાં આવેલા તમામ દાવા અને ક્ષિતઓ, લાગત અને ખચાર્ ક� � કૉપ�ર� શન આવા કોઈપણ
દાવા અથવા દાવાઓનાં પ�રણામે વેઠ� ક� વહોર� શક� તેવી ક્ષિતઓ, લાગત અને ખચાર્ સામે ક્ષિતર�હત અને ક્ષિત� ૂિત� કરવાથી �ૂ ર રાખવા માટ� સંમત થા� �ં/થઈએ
છ�એ.
વષર્_____________20 ____________ ના ___________મ�હનાના___________ના રોજ___________તાર�ખ.
આપનો િવ�ા�ુ
1
2
3
4

(કા� ૂની વારસદારની સહ� અથવા �� ૂઠાની
છાપ)
બ�કના અિધકાર� દ્વારા સાક્ષી
સહ�
� ૂ�ું નામ અને હોદ્દો
સીલ
_______________________________________________________________________________________________________________________
1.

આ ક્ષિત� ૂિત� જમા કરનાર વ્ય�ક્ત દ્વારા ઘોષણા (તે ફોમર્ની ભાષા કરતાં બી� ભાષામાં સહ� કર� લ હોવાની �સ્થિતમાં)
�ુ ં અહ� ઘોષણા ક�ું �ં ક� મ� ક્ષિત� ૂિત� પર સહ� કરનાર વ્ય�ક્તને ઉપરોક્ત સામગ્રીઓ � ૂણર્પણે સમ�વી છે અને મ� તેમના દ્વારા અપાયેલા જવાબોને પ્રમા�ણકપણે
ર� કોડર્ કયાર્ છે
ઘોષણકતાર્ � ુ ં નામ અને સરના�ું
_________________________

ઘોષણાકતાર્ની સહ�

_________________________
�ુ ં અહ� પ્રમા�ણત ક�ું �ં ક� ક્ષિત� ૂિત� બૉન્ડની સામગ્રીઓ �ગે મને (નામ, હોદ્દો, વ્યવસાય) શ્રી. /શ્રીમિત____________________________________________
દ્વારા � ૂણર્પણે સમ�વવામાં આવ્�ું છે અને મ� ફોમર્ની સામગ્રીઓની મહત્વતાને સમ� છે .
દાવાકતાર્ની સહ�
_______________________________________________________________________________________________________________________

2.

દાવાકતાર્ અભણ હોવાની �સ્થિતમાં તેના/તેણીના �� ૂઠાની છાપને એવી વ્ય�ક્ત દ્વારા પ્રમા�ણત કરવી જોઈએ �ની ઓળખ સહ�લાઈથી સ્થાિપત કર� શકાય પરં � ુ તે
કૉપ�ર� શન અને તેના દ્વારા કર� લા આ ઘોષણાથી સંબધ
ં હોય.
�ુ ં અહ� ઘોષણા ક�ું �ં ક� મ� દાવાકતાર્ ને _______________________________ ભાષામાં ક્ષિત� ૂિત� બૉન્ડની ઉપરોક્ત સામગ્રીઓને � ૂણર્પણે સમ�વી છે અને એ
ક� દાવાકતાર્ એ � ૂણર્પણે તેની સામગ્રીઓને સમ�યાં પછ� ઉપર �� ૂઠાની છાપ લગાવી છે .
ઘોષણાકતાર્ � ુ ં નામ અને સરના�ુ:ં
_____________________________

ઘોષણાકતાર્ની સહ�

_____________________________

પ�રિશષ્ટ સી1
ભારતીય �વન વીમા િનગમ
_____________________________ કાયાર્લય
ટાઇટલના કા� ૂની �ુરાવા સાથે િવતરણ કરવા માટ�ની અર��ું ફોમર્
�.30000/- માટ� _______________________________________ (� ૃતક�ુ ં નામ) ના �વન પર પ્રધાન મંત્રી જન ધન યોજના (પીએમ�ડ�વાય) લાઇફ કવર
ઉપર નાિમત________________________________________________ (� ૃતક�ુ ં નામ) ના __________________________________ (દાવાકતાર્� ુ ં
નામ) સંબધ
ં ______________________________________ (� ૃતક સાથે સંબધ
ં ) અહ� સત્યિનષ્ઠા� ૂવર્ક ઘોિષત ક�ું �ં ક� પીએમ�ડ�વાયના ઉપરોક્ત વીમેદાર
સભ્ય �બનવિસયતી � ૃત્�ુ પામ્યાં છે અને �ુ ં િવનંતી ક�ું �ં ક� ઉપરોક્ત પૉ�લસીના સંદભર્માં આવશ્યક ટાઇટલના કા� ૂની �ુરાવા વગર ચલાવી લેવામાં આવે અને �ુ ં
અહ� સત્યિનષ્ઠા� ૂવર્ક ઘોિષત ક�ું �ં ક� નીચેના િનવેદનો માર� �ણ અને િવ�ાસ �ુજબ સાચા છે :

� ૃતક�ુ ં � ૂ�ું નામ, સરના�ું અને તેની � ૃત્�ુના સમયે વ્યવસાય

� ૃત્�ુ પામેલ વ્ય�ક્તનો ધમર્
તે� ુ ં � ૃત્�ુ �ાં અને �ાર� થયે� ું
� ૃતકની પાછળ નીચેનામાંથી કોઈપણ સગા-વહાલાં છે અને જો છે , તો તેમ�ુ ં � ૂ�ું નામ અને �મર આપો
િવગતો
�ુત્ર

� ૂ�ું નામ
1
2
3
4

�ુત્રી

1
2
3
4

િવધવા ક� િવધવાઓ/િવ�ુર
િપતા
માતા

�મર

જો કોઈપણ ઉપ�ુક્ર્ ત સંબધ
ં ી સગીર છે , તો સગીર કોની સાથે રહ� છે અને કોના દ્વારા તેમની સંભાળ લેવામાં આવે છે તે કહો:
�ુ ં કોઈપણ ઉલ્લે�ખત સંબધ
ં ીઓ વચ્ચે કોઈપણ િવવાદ છે ક� ક�મ

હા/ના

�ું � ૃતક� કોઈ વિસયત બનાવેલી

હા/ના

વષર્ __________20___________ ના __________ મ�હનાના _________ ના રોજ ________________ તાર�ખ
દાવાકતાર્ની સહ�*
બ�ક અિધકાર� દ્વારા સાક્ષી
નામ __________________________
હોદ્દો __________________________
સરના�ુ ં _______________________
બ�કની સીલ
* (નાણાંનો દાવો કરનાર કા� ૂની વારસ પૈક� એક કા� ૂની વારસે આ ફોમર્ જમા કર�ું જોઈએ)
___________________________________________________________________________________________________________
3. અર��ુ ં ફોમર્ જમા કરનાર વ્ય�ક્ત દ્વારા ઘોષણા (ભર� લ ફોમર્ તે ફોમર્ની ભાષા કરતાં બી� ભાષામાં સહ� કર� લ હોવાની �સ્થિતમાં)
�ુ ં અહ� ઘોષણા ક�ું �ં ક� મ� નોિમની/દાવાકતાર્ ને ઉપરોક્ત પ્ર�ો � ૂણર્પણે સમ�વ્યાં છે અને મ� નોિમની/દાવાકતાર્ દ્વારા અપાયેલા જવાબોને પ્રમા�ણકપણે ર� કોડર્ કયાર્
છે .
ઘોષણકતાર્ � ુ ં નામ અને સરના�ુ ં
_________________________

ઘોષણાકતાર્ની સહ�

_________________________
�ુ ં અહ� પ્રમા�ણત ક�ું �ં ક� ફોમર્ની સામગ્રીઓ �ગે મને (નામ, હોદ્દો, વ્યવસાય) શ્રી. / શ્રીમિત.__________________________________________________
દ્વારા � ૂણર્પણે સમ�વવામાં આવી છે અને મ� ફોમર્ની સામગ્રીઓની મહત્વતાને સમ� છે .
દાવાકતાર્ની સહ�
_______________________________________________________________________________________________________________________
4. દાવાકતાર્ અભણ હોવાની �સ્થિતમાં તેના/તેણીના �� ૂઠાની છાપને એવી વ્ય�ક્ત દ્વારા પ્રમા�ણત કરવી જોઈએ �ની ઓળખ સહ�લાઈથી સ્થાિપત કર� શકાય પરં � ુ તે
કૉપ�ર� શન અને તેના દ્વારા કર� લા આ ઘોષણાથી સંબધ
ં હોય.
�ુ ં અહ� ઘોષણા ક�ું �ં ક� મ� દાવાકતાર્ ને _____________________________________________________ ભાષામાં ઉપરોક્ત પ્ર�ો અને આ ફોમર્ની
સામગ્રીઓને � ૂણર્પણે સમ�વી છે અને એ ક� દાવાકતાર્ એ � ૂણર્પણે તેની સામગ્રીઓને સમ�યાં પછ� ઉપર �� ૂઠાની છાપ લગાવી છે .
ઘોષણાકતાર્ � ુ ં નામ અને સરના�ુ:ં
_________________________
_________________________

ઘોષણાકતાર્ની સહ�

