प�र�शष्ठ बी
भारतीय जीवन बीमा �नगम
क��द्रय कायार्लय, मुंबई

भाग ए

एलआयसी/पीएमजेडीवाय/ सीएलएम/ सी.एस.

प्रधान मंत्री जन योजने अंतगर्त/-30,000 चे जीवन बीमा कवर
दावा फॉमर्

भाग ए (नाम�नद� शन केलेले नसल्यास नाम�नद� �शत व्यक्ती/कायदे शीर वारसदारांनी पूणर् करावे)
मत
ृ सदस्याचे तपशील: मत
ृ सदसयाचे नाव आ�ण मत्ता
मीजेएमडीवाय खाते क्रमांक
1

मीजेएमडी खाते उघडलेल्या ब�केचे नाव आ�ण मत्ता

2

आधार काडर् क्रमांक/बायोमे�ट्रक काडर् क्रमांक

4

मत्ृ यूची तार�ख:

3
5

मत
ृ ाच्या व�डलांचे/मतीचे नाव

a) मत
ृ सदसय �कं वा त्याच्या कु्ुं�बयांमैक� कोणी हे आहे का:
क�द्र/राज्य सरकार/सावर्ज�नक �ेत्रातील उमक्रम/ सावर्ज�नक

होय

/

नाह�

होय

/

नाह�

होय

/

नाह�

होय

/

नाह�

होय असल्यास, तमशील द्या:

�ेत्रातील ब�क �कं वा क�द्र सरकार �कं वा राज्य सरकारकारच्या

कोणत्याह� उमक्रमात �कं वा क�द्र सरकार आ�ण राज्य सरकार

यांच्या सहभागी कोणत्याह� उमक्रमाचे कमर्चार�.

b) मत
ृ सदसय �कं वा त्याच्या कु्ुं�बयांमैक� कोणी हे आहे का:
आयकर दाता �कं वा त्याच्या/�तच्या कमाईमधन
ू ्� डी एस

कामला जातो का?

c) मत
ृ सदसय �कं वा त्याच्या कु्ुं�बयांमैक� कोणी हे होते का:

6

आम आदमी �बमा योजने अंतगर्त होते का? (एएबीवाय)

a) मत
ृ ाचे प्रधान मंत्री धन योजने अंतगर्त कोणतेह� ब�क खाते
होते का? असल्यास, मी एम जे डी वाय अंतगर्त असलेले

सवर्ब�क खाते क्रमांक

b)मत
ृ ाचे प्रधान मंत्री धन योजने व्य�त�रक्त कोणतेह� ब�क

खाते होते का?असल्यास, अन्य सवर् ब�क खात्याचे ब�क खाते

क्रमांक

होय असल्यास, तमशील द्या:

होय असल्यास, तमशील द्या:

असल्यास, ब�क खाते क्र. 1._________________
ब�क खाते क्र. 2._________________
होय

नाम�न�दर् शत
े केलेल्याच्या अनुमिसथतीमध्ये नाम�नद� �शत
केलेला/कायदे शीर वारसदाराचे नाव आ�ण संमूणर् मत्ता :
्े �लफोन �कं वा मोबाईल नं

8
9

उमलब्ध असल्यास ईमेल मत्ता:
सदसयासह संबंध:

नाम�नद� �शत केलेला/कायदे शीर वारसदाराचा आधार काडर्
क्रमांक/बायोमे�ट्रक काडर् क्रमांक

नाह�

असल्यास, ब�क खाते क्र. 1._________________
ब�क खाते क्र. 2._________________

नाम�न�दर् शत
े केलेल्याच्या अनम
ु िसथतीमध्ये नाम�नद� �शत केलेला/कायदे शीर वारसदाराचे तमशील
7

/

मी घो�षत करतो क� वर�ल सवर् उत्तरे सत्य आहे त

सीलमध्ये ब�क अ�धकार्याचा सा�ीदार:

सवा�र�_______________________________
नाव_________________________________

मत्ता:________________________________
नाम�नद� �शत केलेला/कायदे शीर वारसदाराची/दावेकर्याची सवा�र�/ठसा)

____________________________________
____________________________________

�ठकाण:

तार�ख:

नाम�नद� �शत केलेला/कायदे शीर वारसदाराचे आधार �लंक खाते क्रमांक आ�ण ब�क तपशील.

खाते आधाराशी कनेक्् केलेले असल्यास, अन्य ब�क खात्यचे तमशील जेथे दावा एन ई एफ ्� केला आहे .
a) ब�केचे नाव आ�ण मत्ता :
b) नाम�नद� �शत केलेला/कायदे शीर वारसदाराचा खाते क्रमांक :
c) आय एफ एस सी कोड :
(मडताळणीसाठ� ब�क मासबुकच्या म�हल्या मानाची फो्ो कॉमी/कटन्सल्ड चेक)
ब�केच्या शाखेला सब�मट करावयाच्या दस्तऐवजांची याद�:
1.
2.

सा�ां�कत* मत
ृ सदसयाचे मत
ृ ाचे प्रमाणमत्र

सा�ां�कत* मत
ृ ाच्या आधार काडर् क्रमांक/बायोमे�ट्रक काडर् ची फो्ो कॉमी

3.

सा�ां�कत* नाम�नद� �शत केलेल्या/दावेकर्याच्या आधार काडर् क्रमांक/बायोमे�ट्रक काडर् ची फो्ो कॉमी

4.

सा�ां�कत* मत
ृ ाच्या खाल�ल कोणत्याह� वय मुराव्याची फो्ोकॉमी

(a) यू�नक आयड��्�फकेशन काडर् (आधार काडर्) (b) जन्म न�दणीचा उतारा (c) शालेय प्रमाणमत्राचा उतारा
(d) रे शन काडर् (e) मतदारांची याद�
5.
6.

योग्य प्रकारे सा�ां�कत* मत
ृ सदसयाच्या ब�क मासबुकची फो्ोकॉमी

सा�ां�कत* एएबीवाय सदसयतेचे प्रमाणमत्र फो्ोकॉमी (उमलब्ध असल्यास)
*नाम�नद� �शत केलेल्याची/दावेकर्याची सा�ी दे खील स्वीकायर् आहे .

__________________________________________________________________________________________
फॉमर् भरणार्या व्यक्तीचा जा�हरनामा (भरलेल्या फॉमर्वर�ल सवा�र� दावा फॉमर्वर�ल सवा�र�ची भाषामे�ा वेगळी असल्यास) मी
घो�षत करतो क� मी वर�ल सवर् प्रश्न नाम�नद� �शत व्यक्तीला/दावेकर्याला मण
र् णे समष्् केले आहे त आ�ण मी नाम�नद� �शत/
ू म
दावेकर्याने �दलेल� उत्तरे �वश्वासाने रे कॉडर् केल� आहे त.
जा�हरकत्यार्चे नाव आ�ण पत्ता
_________________________

जा�हरकत्यार्ची स्वा�र�

_________________________
मी प्रमा�णत करतो क� फॉमर्मधील मा�हती आ�ण दसतऐवज (नाव, मद, व्यवसाय) श्री./श्रीमती____________________
ने मला मूणम
र् णे समजावून सां�गतल� आहे आ�ण मला दावा फॉमर्च्या �वषयाचे महत्व समजले आहे .
नाम�नद� �शत/दावेकर्याची स्वा�र�
___________________________________________________________________________________________

नाम�नद� �शत/दावेकर� अ�श��त असल्यास �तचे/त्याचा ठशाची सा�ी �तथे असलेल्या व्यक्तीने घ्यावी ज्याची ओळख च्कन होऊ
शकते मरं तु त्याचा कॉम�रे शनशी संबंध नसावा आ�ण ह� घोषणा त्याने करावी.
मी घो�षत करतो क� मी या वर�ल दावा फॉमर्चे प्रश्न आ�ण मा�हती नाम�नद� �शत/दावेकर्याला_________________________
भाषेमध्ये समजावून सां�गतल� आहे आ�ण नाम�नद� �शत/दावेकर्याने संमूणम
र् णे समजल्यावर यावर ठसा �दला आहे .
जा�हरकत्यार्चे नाव आ�ण मत्ता:
_________________________
जा�हरकत्यार्ची सवा�र�
_________________________

भाग सी
कोणताह� प�पात न करता
नाम�नद� �शत/कायदे शीर वारसदार दावेकर्याची रद्दीकरण पावती
मी/आॅह�_______________________________________________________________________________भारतीय
जीवन बीमा �नगम कडून संमूणर् समाधानाने 30,000 रूमयांची (तीस हजार रूमये) मावती सवीकारतो आ�ण वर�ल मी एम जे डी
बी वाय योजना________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
महसल
ू

स्ट ॅम चा
चा सदसय_________________________________________________________________________________

�नवासीअंतगर्त असलेले आमचे सवर् दावे रद्द करतो.
________________ ह्या _________ च्या �दवस__________20___________या तारखेच.े
नाम�नद� �शत केलेला/कायदे शीर वारसदाराची/दावेकर्याची स्वा�र�/ठसा
द्वारे सा�ीदार
ब�केचा �शक्का*
ब�केच्या अ�धकृत अ�धकार्याची स्वा�र�*
*जेथे प्रधान मंत्री जन धन खाते उघडले होते
अ�धकार्याचे नाव _______________________________:
मद: _________________________________________

भाग बी
एलआयसी/पीएमजेडीवाय/ सीएलएम/ सी.एस.
ब�केने पूणर् करावे
1

ब�केचा शाखेमध्ये प्रधान मंत्री जन धन योजना (मीएमजेडीवाय) अंतर्गत
सदसयाने खाते उघडले होते का.

2

मीएमजेडीवाय ब�क खाते क्रमांक:

3

ब�क खाते उघडल्याची तार�ख:

4

6

ब�क शाखा रे कॉडर्नुसार नाम�नद� �शत व्यक्तीचे नाव

7

ब�केच्या रे कॉडर्नुसार नाम�नद� शनाच्या रिजस्रमध्ये अनक्र
ु म�णका क्रमांक

होय

/

नाह�

होय

/

नाह�

नाम�नद� �शत व्यक्तीच्या अनुमिसथतीत, दावेकर�/कायदे शीर वारसदाराचे
नाव-ज्याने फॉमर् नं सी1 अँड सी2 भरला

ब�केच्या शाखेमधून खाते धारकाचा एकल दावा आहे का?
मत
ृ सदसयाचा ब�केच्या खात्यामध्ये अन्य जीवन �बमा योजनेचे जीवन
बीमा कवर घेतले आहे का

10

नाह�

रूमे काडर् जार� केल्याची तार�ख:
मत
ृ सदसयाची जन्म तार�ख

9

/

सदसयाचा रूमे काडर् क्रमांक:

5

8

होय

असल्यास, त्याच ब�क खात्याशी �लंक केलेल्या अन्य जीवन बीमा

फायद्यासाठ� मूणर् �कं वा अध� बीमा प्री�मयम सवतः भरले आहे का याचा

तमशील द्या.

नाम�नद� �शताच्या अनुमिसथतीत �कं वा नाम�नद� �शत व्यक्तीने मत्ृ यू आधी सदसय बनवला असेल �कं वा नाम�नद� �शत जोडीदार, मुल

�कं वा मालक नसल्यास, खाते धारकाच्या कायदे शीर वारसदाराने एल आय सी च्या �व�हत सवरूमामध्ये कायदे शीर मुराव्यासह नुकसान

भरमाईचा बॉण्ड सब�म् करणे आवश्यक आहे

ब�केच्या अ�धकृत स्वा�र�कत्यार्ची सील स्वा�र�*
अ�धकार्याचे नाव ________________________________

अ�धकार्याचे मद__________________________________

तार�ख:

�ठकाण:

ब�केच्या खात्याचा ्े �लफोन नंबर_______________________

ब�केच्या खात्याचा ईमेल पत्ता_________________________
*जेथे प्रधान मंत्री जन धन खाते उघडले होते

