അനുബന് സി2
(സംസ്ഥാന റവന�ൂ ചട്ടത അനുസൃതമായി േനാട്ട സാക്ഷ�െപ്പടുേത സ്റ് പതിപ്പിേക്കണ്)
ൈലഫ ഇൻഷൂറൻസ േകാർപ്പേറ ഓഫ ഇന്
പി&ജിഎസ യൂണിറ് :
ഇൻെഡംനിറ് േബാണ്
______________________________________-ൻെറ (മരിച്ചയാള� േപര)___________________________________ (മരിച്ചയാള�മായ ബന്) ആയ
__________________________________________(പണം
(പിഎംെജഡിൈവ)

്രപകാര

കിേട്ടണ്ടവ

േപര)

എന്നിക്

______________________________________-ൻെറ

്രപധാനമ്രന്തി

(മരിച്ചയാള�

േപര)

മരണ

ജൻ
േശഷ

ധൻ

േയാജ്

െ�യിമിൻെറ

പൂർണ്ണവ അന്തിമവുമ തീർപ് ്രപകാര മരണപ്രതേമ ഭരണകൂട പ്രതികകേള ________________________________________-ന
(മരിച്ചയാള�

േപര)

പിഎംെജഡിൈവ-യ്ക

അനുവദിച
കീഴിൽ

പിന്തുച്ചാവക

ലഭിേക്

സർട്ടിഫിക്

ഹാജരാേക്

രൂപ_______________________________________

നൽകാൻ

ആവശ�കതയില�ാെത
ൈലഫ

ഇൻഷൂറൻസ

േകാർപ്പേറ ഓഫ ഇന് തയ്യാറാ പരിഗണിച്, ഞാൻ/ഞങ് ___________________________________________ എൻെറ/ഞങ്ങള�
അവകാശികൾ,
േകാർപ്പേറ

വ�വസ്ഥ

നടപ്പിലാക

േദാഷകരമാകാെത

ഭാഗത്തുനിന്നുണ

എല�ാ

ബാധ�സ്ഥരായ,

സൂക്ഷിക്ക

െ�യിമുകൾക്ക

അതിെനതിെര
അത്ത

ഭരണേശഷിയുള്ള
ഏെതങ്കില

ഏെതങ്കില

തുടങ്ങിയ

വ�ക്തിയുെടേ

െ�യിമിൻെറ

്രപസ്ത

വ�ക്തികള�െടേ

അെല�ങ്ക

െ�യിമുകള�െട

പരിണതഫലമായി ്രപസ്ത േകാർപ്പേറ സഹിേക്ക വേന്നക്ക അെല�ങ്ക വിേധയമാേകണ് വേന്നക്ക
നഷ്ടപരിഹാരക്ക നഷ്ടക്ക െചലവുകൾക്കുെമതി സംരക്ഷ നൽകാനും ഇതിനാൽ സമ്മതിക്കു.
തീയതി _______________________ ആഴ് _________________മാസം ______________20____________.
നന്ദിപൂർ
1
2
3
4
(നിയമാനുസൃത അവകാശികള�െട ഒപ് അെല�ങ്ക വിരലടയാളം)
ബാങ് ഓഫീസറുെട സക്ഷ�െപ്പ
ഒപ്
പൂർണ്ണമ േപരും പദവിയും
സീൽ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ഇൻെഡംനിറ് സമർപ്പിക വ�ക്തിയു ്രപസ്താ (അത ൈസൻ െചയ്യെപ േഫാറത്തിേലത നിന്ന വ�ത�സ്തമാ ഒരു
ഭാഷയിലാകുന അവസരത്ത)
ഇൻെഡംനിറ് ൈസൻ െചയ്യ വ�ക്തിേയ മുകളിെല ഉള്ളടക ഞാൻ പൂർണ്ണമാ വിവരിച്ചിട്ട�െ അേദ്ദ നൽകിയ
മറുപടികൾ ഞാൻ സത�സന്ധമാ െറേക്കഡ െചയ്തിട്ട�െണ ഞാൻ ഇതിനാൽ ്രപസ്താവിക്
െവളിെപ്പടുത്തള�െട േപരും വിലാസവും
____________________________________________________
____________________________________________________

െവളിെപ്പടുത്തുന്ന ഒപ

ഇൻെഡംനിറ് േബാണ്ടി ഉള്ളടക് കുറിച് ്രശ./്രശീമത._______________________________________________________
(േപര, പദവി, െതാഴിൽ)
പൂർണ്ണമാ എനിക് വിവരിച് തന്നിട്ട�െ േഫാറത്തില ഉള്ളങ്ങള� ്രപാധാന� എനിക് േബാധ�െപ്പട്ടിട്ട ഞാൻ
സാക്ഷ�െപ്പടു.
അേപക്ഷെറ ഒപ്
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. അേപക്ഷ നിരക്ഷരനാക അവസരത്ത അേദ്ദഹതെറ/അവരുെട വിരലടയാളെത, അനായാസം തിരിച്ചറിയ സാധിക്ക
പദവിയിലുള്ളത എന്ന േകാർപ്പേറഷനുമാ ബന്ധമില�ാത്തത ഒരു വ�ക് സാക്ഷ�െപ്പടുേത ഈ ്രപസ്താ അേദ്ദ
നടേത്തണ്ടകുന്.
ഈ ഇൻെഡംനിറ് േബാണ്ടെറ ഉള്ളടക് കുറിച് അേപക്ഷ ________________________________________________________ ഭാഷയിൽ ഞാൻ
പൂർണ്ണമാ വിവരിച്ച�െകാടുത്തിട്ട അേപക്ഷ വിരലടയാളം പതിപ്പി ്രപസ്ത ഉള്ളടക് കുറിച് പൂർണ്ണമാ
േബാധ�െപ്പട് േശഷമാെണന്ന ഞാൻ ഇതിനാൽ ്രപസ്താവിക്.

െവളിെപ്പടുത്തുന്ന േപരും വിലാസവും:
______________________________________________________
______________________________________________________

െവളിെപ്പടുത്തുന്ന ഒപ്

അനുബന് സി1

ൈലഫ ഇൻഷൂറൻസ േകാർപ്പേറ ഓഫ ഇന്
________________________________ ഓഫീസ
ഉടമസ്ഥാവകാശതെറ നിയമാനുസൃത െതളിവ ഉേപക്ഷിക്കുന് അേപക് േഫാറം

__________________________________________________ -ൻെറ (മരിചയാള�െട േപര) ജീവിതത്തിന ്രപധാനമ്രന്തി ജൻ ധൻ േയാജന
(പിഎംെജഡിൈവ) 30000/- രൂപയുെട ൈലഫ കവർ
_________________________________________________(അേപക്ഷെറ േപര) ബന് __________________________________ (മരിച്ചയാള�മായ
ബന്) _____________________________________(മരിച്ചയാള� േപര) േമൽപ്പ പിഎംെജഡിൈവ-യിൽ ഇൻഷൂർ െചയ്യെപ്പ
ഒസ�ത് എഴുതാെത മരിച്ച�െവ േമൽപ്പ േപരുകാരനായ ഞാൻ ഗൗരവപൂർവം ്രപസ്താവിക്കു േമൽപ്പ
േപാളിസിയുെട

കാര�ത്ത

ആവശ�മായ

ഉടമസ്ഥാവകാശതെറ

നിയമാനുസൃത

െതളിവ

ഉേപക്ഷിക്കണ

അഭ�ർത്ഥിക്കു ഇനിപ്പറയ ്രപസ്താവന എൻെറ ഉത് േബാധ�ത്തില വിശ�ാസത്തില സത�മാെണന്
്രപഖ�ാപിക്കുക െചയ്യ�:

മരിച വ�ക്തിയു മരണ സമയത്ത പൂർണ്ണമ
േപരും വിലാസവും െതാഴിലും

മരണെപ്പട്ടയാ മതം
അേദ്ദ എവിെട െവച് എേപ്പ മരിച്

മരിച വ�ക് ഇനിപ്പറയ ഏെതങ്കില ബന്ധ അവേശഷിപ്പിച്ചിട്ട, അവരുെട പൂർണ്ണമ േപരുകള�ം
്രപായവു നൽകുക
വിശദാംശങ്
മകൻ

പൂർണ്ണമ േപര
1
2
3
4

മകൾ

1
2
3
4

വിധവ അെല�ങ്ക വിധവകൾ/വിഭാര�ൻ
അച്
അമ

്രപായ

േമൽപ്പ ബന്ധങ് ഏെതങ്കില ൈമനറുെണ്ടങ, ൈമനർമാർ ആരുെട കൂെടയാണ താമസിക്കുന്നെ അവെര
വളർത്തു ആരാെണന്ന വ�ക്തമാക:
സൂചിപ്പിക് ബന്ക്കള ആെരങ്കില തമ്മ
ഏെതങ്കില തർക് ഉേണ്

ഉണ്/ഇല�

മരിച്ചയ ഏെതങ്കില വിൽപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിര

ഉണ്/ഇല�

തീയതി ____________________________ ആഴ് ___________________മാസം _________________20____________________.
അേപക്െറ ഒപ്*
ബാങ് ഓഫീസറുെട സക്ഷ�െപ്പ
േപര ____________________________________
പദവി __________________________________
വിലാസം _______________________________
ബാങ്കെറ സീൽ
* (പണം അവകാശെപ്പട നിയമാനുസൃത അവകാശികളിൽ ഒരാൾ ഈ േഫാറം സമർപ്പിേതാണ)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.

അേപക് േഫാറം സമർപ്പിക വ�ക്തിയു ്രപസ്താ (പൂരിപ്പ േഫാറം ൈസൻ െചയ്യെപ േഫാറത്തിേലൽ നിന്ന
വ�ത�സ്തമാ ഒരു ഭാഷയിലാകുന അവസരത്ത)
േനാമിനിേയാട/അേപക്ഷകേന മുകളിെല േചാദ�ങ്ങ കുറിച് ഞാൻ പൂർണ്ണമാ വിവരിച്ചിട്ട�െ
േനാമിനി/അേപക്ഷ നൽകിയ മറുപടികൾ ഞാൻ സത�സന്ധമാ െറേക്കഡ െചയ്തിട്ട�െണ ഞാൻ ഇതിനാൽ
്രപസ്വിക്കു.
െവളിെപ്പടുത്തുന്ന േപരും വിലാസവും
_____________________________________________________

െവളിെപ്പടുത്തുന്ന ഒപ്

_____________________________________________________
േഫാറത്തി ഉള്ളടക് കുറിച് ്രശ./്രശമതി.___________________________ (േപര, പദവി, െതാഴിൽ) പൂർണ്ണമാ എനിക്
വിവരിച് തന്നിട്ട�െ േഫാറത്തില ഉള്ളടക്കങ ്രപാധാന� എനിക് േബാധ�െപ്പട്ടിട്ട ഞാൻ
സാക്ഷ�െപ്പടു.
അേപക്െറ ഒപ്
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.

അേപക്ഷ നിരക്ഷരനാക അവസരത്ത അേദ്ദഹതെറ/അവരുെട വിരലടയാളെത, അനായാസം തിരിച്ചറിയ
സാധിക്ക പദവിയിലുള്ളത എന്ന േകാർപ്പേറഷനുമാ ബന്ധമില�ാത്തത ഒരു വ�ക് സാക്ഷ�െപ്പടുേത ഈ
്രപസ്താ അേദ്ദ നടേത്തണ്ടതുമാ.
ഈ േഫാറത്തി ഉള്ളടക് കുറിച് അേപക്ഷ __________________________________________ ഭാഷയിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമാ
വിവരിച്ച�െകാടുത്തിട്ട അേപക്ഷ വിരലടയാളം പതിപ്പി ്രപസ്ത ഉള്ളടക് കുറിച് പൂർണ്ണമാ
േബാധ�െപ്പട് േശഷമാെണന്ന ഞാൻ ഇതിനാൽ ്രപസ്താവിക്.
െവളിെപ്പടുത്തുന്ന േപരും വിലാസവും:
______________________________________________________
_______________________________________________________

െവളിെപ്പടുത്തുന്ന ഒപ്

