ਅਨ� ਕਸਸ਼ਰ ਸੀ2
(ਪ�ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮਦਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨ� ਟਰੀਕ�ਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਹ ਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ)
ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰ ੇਸ਼ ਨ
ਂ ਜੀ ਐਸ ਯੂਿਨਟ :
ਪੀ ਐਡ
ਇਨਡੇਮਿਨਟੀ ਬ�ਡ
ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ ਵਾਈ ਦੇ ਤਿਹਤ _______________________________________________(ਮਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ) ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਅੰ ਿਤਮ ਿਨਪਟਾਨ ਿਵੱ ਚ,
ਪ�ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ ਵਾਈ) ਦੇ ਤਿਹਤ ਦੇਣਯੋਗ___________________________________________________ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
_____________________________________(ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾਵ� ਦੇ ਨਾਮ) ਨੂੰ______________________________________(ਮਰੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ) ਦੇ
_________________________________(ਮਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ) ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰ ਿਵੱ ਚ, ਿਜਸ ਲਈ ਪਰੋਬੇਟ
ਜ� ਲੈ ਟਰ ਔਫ ਐਡਿਮਨੀਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਜ� ____________________________________________ (ਮਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ) ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪ�ਵਾਨ ਕੀਤੇ �ਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਨੂੰ
ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ, ਮ�/ ਅਸ� _____________________________________ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਵਾਰਸ�, ਕਾਰਜ-ਸੰ ਪਾਦਕ� ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ� ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਦੱ ਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਨੁਕਸਾਨਰਿਹਕ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਭਾਵ� ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਤ� ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਲਾਗਤ� ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਜੋ ਦੱ ਸੀ
ਗਈ ਕੰ ਪਨੀ ਅਿਜਹੇ ਦਾਅਵੇ ਜ� ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਵੱ ਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਹਰਜਾਨਾ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹ�।
________________ ਦੇ _________ਿਦਨ__________20___________ ਨੂੰ ਿਮਤੀ ਪਾਈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ-ਪਾਤਰ
1
2
3
4
(ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ� ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਜ� ਅੰ ਗੂਠ� ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ)
ਬ�ਕ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਗਵਾਹੀ
ਹਸਤਾਖਰ
ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ
ਸੀਲ
_______________________________________________________________________________________________________________________
1.

ਹਰਜਾਨਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ (ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਿਵੱ ਚਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤ� ਵੱ ਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)
ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਮ� ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਮ� ਹਰਜਾਨ� ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਪਰਲੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਮਝਾ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮ� ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ� ਨੂੰ ਸੱ ਚਾਈ
ਨਾਲ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ
ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ
_________________________

ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

_________________________
ਮ� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ (ਨਾਮ, ਅਹੁਦਾ, ਪੇਸ਼ਾ) ਸ਼�ੀ ਮਾਨ / ਸ਼�ੀ ਮਤੀ___________________________________________________ ਦੁਆਰਾ ਹਰਜਾਨਾ ਬ�ਡ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਦਾ
ਮੈਨੰ ੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮ� ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਿਲੱਤਾ ਹੈ।
ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ
_______________________________________________________________________________________________________________________
2.

ਜੇਕਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਨਪੜ� ਹੈ ਤ� ਚੰ ਗੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੀ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਅੰ ਗੂਠ� ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਪਛਾਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮ� ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਮ� ਇਸ ਹਰਜਾਨਾ ਬ�ਡ ਦੀਆਂ �ਪਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਣਨ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ________________________________________
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨ� ਇਸਦੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਮਝਣ ਤ� ਬਾਅਦ �ਪਰ ਅੰ ਗੂਠ� ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ।
ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ:
_____________________________
_____________________________

ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਅਨ� ਕਸਸ਼ਰ ਸੀ1
ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰ ੇਸ਼ ਨ
_____________________________ ਦਫ਼ਤਰ
ਲੀਗਲ ਏਵੀਡ�ਸ ਔਫ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫਾਰਮ
30,000/- ਰੁਪਏ ਲਈ ______________________________________ (ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਿਵਅਕਤੀ) ਦੇ ਜੀਵਨ �ਤੇ ਪ�ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ ਵਾਈ)
__________________________________________ (ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ) �ਪਰ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਦਾ _______________________________ (ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ
ਨਾਮ) ਿਰਸ਼ਤਾ ___________________________________________ (ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ) ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੱ ਚਾਈ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ
ਵਾਈ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਬੀਮਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਵਸੀਯਤ ਦੇ ਿਬਨ� ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮ� ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਿਸਰਲੇ ਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਮ� ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੱ ਚਾਈ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਬਆਨ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱ ਚ ਹਨ:

ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮ� ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾ

ਮਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਧਰਮ
ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕਵ� ਹੋਈ

ਕੀ ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨ� ਕੋਈ ਿਰਸ਼ਤੇ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਤ� ਉਹਨ� ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੱ ਸੋ
ਵੇਰਵੇ
ਪੁੱ ਤਰ

ਪੂਰਾ ਨਾਮ
1
2
3
4

ਧੀ

1
2
3
4

ਿਵਧਵਾ ਜ� ਿਵਧਵਾਵ� / ਿਵਧੁਰ
ਿਪਤਾ
ਮ�

ਉਮਰ

ਜੇ �ਪਰ ਉਲੇ ਖ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਹਨ ਤ� ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਿਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕੌ ਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ:

ਕੀ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚਕਾਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈ

ਹ� / ਨਹ�

ਕੀ ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨ� ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਛੱ ਡੀ ਹੈ

ਹ� / ਨਹ�

________________ ਦੇ _________ਿਦਨ__________20___________ ਨੂੰ ਿਮਤੀ ਪਾਈ।

ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ*
ਬ�ਕ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਗਵਾਹੀ
ਨਾਮ _________________________
ਅਹੁਦਾ _______________________
ਪਤਾ ________________________

ਬ�ਕ ਦੀ ਸੀਲ
* (ਇਹ ਫਾਰਮ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਿਸਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ)
________________________________________________________________________________________________________________________
3. ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ (ਜੇਕਰ ਭਰੇ ਗਏ ਫਾਰਮ �ਤੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ� ਵੱ ਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ)
ਮ� ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਮ� ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ / ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲ� ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮ� ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ / ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੇ
ਜਵਾਬ� ਨੂੰ ਸੱ ਚਾਈ ਨਾਲ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ।
ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ
_________________________

ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

_________________________
ਮ� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ (ਨਾਮ, ਅਹੁਦਾ, ਪੇਸ਼ਾ) ਸ਼�ੀ ਮਾਨ / ਸ਼�ੀ ਮਤੀ________________________ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਦਾ ਮੈਨੰ ੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮ�
ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਿਲੱਤਾ ਹੈ।
ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ
________________________________________________________________________________________________________________________
4. ਜੇਕਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਨਪੜ� ਹੈ ਤ� ਚੰ ਗੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੀ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਅੰ ਗੂਠ� ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਪਛਾਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮ� ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਮ� ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲ� ਅਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ �ਪਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਣਨ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ _______________ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨ� ਇਸਦੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਮਝਣ ਤ� ਬਾਅਦ �ਪਰ ਅੰ ਗੂਠ� ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ।
ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ:
_________________________
_________________________

ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

