അനുബന് ബി
ൈലഫ ഇൻഷൂറൻസ േകാർപ്പേറ ഓഫ ഇന്
െസൻ്രട ഓഫീസ മുംൈബ

ഭാഗം എ
എൽഐസി/പിഎംെജഡിൈവ/സിഎൽഎം/സിഎസ
്രപധാ മ്രന ജൻ ധാൻ േയാജന കീഴിലുള 30,000/– രൂപയുെട ഇൻഷുറൻസ പരിരക
െ�യിം േഫാം
ഭാഗം എ (േനാമിനി/േനാമിേനഷൻ െചയതിട്ടില�ാെയങ നിയമപരമായുള അവകാശികൾ
പൂർത്തിയാേക്ക)
മരിച്ചയാള� വിശദാംശങ്:__മരിച്ചയാള� േപരും വിലാസവും
പിഎംെജഡിൈവ അക്കൗ നം.
1
പിഎംെജഡിൈവ അക്കൗ തുറന്നിരിക
ബാങ്കിന േപരും വിലാസവും
2
ആധാർ കാർഡ നമ്/ബേയാെമ്രടി കാർഡ
നമ്

3
4
5

6

മരിച്ചയാള� പിതാവിന്െ/ഭർത്താവിന
േപര
മരിച തീയതി:

ഉണ്

/

ഇല�

a) മരിച്ചയാേ അേദ്ദഹത്ത
കുടുംബാംഗങ്ങളിലാെരങ്കില
ഇനിപ്പറയുന് ഉൾെപ്പടുേ:
േക്ര/സംസ്ഥ സർക്ക/ െപാതുേമഖല
സ്ഥാപന/െപാതുേമഖല ബാങ്
അെല�ങ്ക േക്ര സർക്കാറിന്േറ
സംസ്ഥ സർക്കാറിന്േറ
ഉടമസ്ഥതയില ഏെതങ്കില എന്റിറ
അെല�ങ്ക േക്ര സർക്കാറിന്േറ
സംസ്ഥ സർക്കാറിന്േറ സംയുക
ഉടമസ്ഥതയില ഏെതങ്കില
എന്റിറ്റിയ െതാഴിലാളി.

അെതെയങ്ക, വിശദാംശങ് നൽകുക:

b) മരിച്ചയാേ അേദ്ദഹത്ത
കുടുംബാംഗങ്ങളിലാെരങ്കില
ഇനിപ്പറയുന് ഉൾെപ്പടുേ: ആദായ
നികുതി അടയക്കുകേ
അവന്െ/അവള�െട വരുമാനത്ത നിന്
റ്ഡിഎസ കുറയക്കുകേ െചയ്യ�ന്ന?

ഉണ്
/
ഇല�
അെതെയങ്ക, വിശദാംശങ് നൽകുക:

c) മരിച്ചയാേ അേദ്ദഹത്ത
കുടുംബാംഗങ്ങലാെരങ്കിലുേ: ആം
ആദമി േയാജനയക് (എഎബിൈവ) കീഴിൽ
വരുേമാ?

ഉണ്
/
ഇല�
അെതെയങ്ക, വിശദാംശങ് നൽകുക:

a)മരിച്ചയാൾ ്രപധാനമ്ര ജൻ ധാൻ
േയാജനയക് കീഴിൽ വരുന മറ് ഏെതങ്കില
ബാങ് അക്കൗ ഉണ്ടായിരുേ?
അെതെയങ്ക, പിഎംെജഡിൈവ-യക്
കീഴിലുള മറ് എല�ാ അക്കൗണ്ടുകള�േ
ബാങ് അക്കൗ നമ്/നമ്പറു
b)മരിച്ചയാൾ ്രപധാനമ്ര ജൻ ധാൻ
േയാജനയല�ാെതയുള മറ് ഏെതങ്കില
അക്കൗ ഉണ്ടായിരുേ?അെതെയങ്ക,
മറ് എല�ാ അക്കൗണ്ടുകള�േ ബാങ്
അക്കൗ നമ്/നമ്പറു

ഉണ്

/

ഇല�

അെതെയങ്ക,
ബാങ് അക്കൗ നം. 1._________________
ബാങ് അക്കൗ നം. 2._________________
ഉണ്

/

ഇല�

അെതെയങ്ക,
ബാങ് അക്കൗ നം. 1._________________
ബാങ് അക്കൗ നം. 2._________________

േനാമിനിയുെട/േനാമിനിയുെട അഭാവത്ത നിയമ്രപകാരമു അവകാശി/അവകാശികള�െട
വിശദാംശങ്

7

േനാമിനിയുെട/േനാമിനിയുെട അഭാവത്ത
നിയമ്രപകാരമു
അവകാശി/അവകാശികള�െട േപരും
പൂർണ്ണമ വിലാസവും :
െടലിേഫാൺ അെല�ങ്ക െമാൈബൽ നമ്
ലഭ�മാെണങ്ക ഇെമയിൽ വിലാസം:

8

അംഗവുമായുള ബന്

9

േനാമിയുെട/നിയമ്രപകാരമു
അവകാശിയുെട ആധാർ
കാർഡ/ബേയാെമ്രടി കാർഡ നമ്

മുകളിൽെക്കാടുത്തിര എല�ാ
േചാദ�ങ്ങൾക്ക ഉത്തര എല�ാത്തരത്ത
സത�മായതാെണന് ഞാൻ ്രപഖ�ാപിക്ക
േനാമിനിയുെട/നിയമ്രപകാരമു
അവകാശിയുെട/�യമന്റിന് ഒപ്/വിരലടയാളം)

മു്രദേയാെടാപ്പ ബാങ് ഉേദ�ാഗസ്ഥന
സാക്ഷ:
ഒപ്_____________________________________
േപര____________________________________
വിലാസം:______________________________
__________________________________________
__________________________________________
സ്ഥ:

തീയതി:

േനാമിനിയുെട/നിയമ്രപകാരമു അവകാശിയുെട ആധാറുമായി ലിങ്കുെതിരിക്ക അക്കൗ
നമ്പറ ബാങ് വിശദാംശങ്ങള.
അക്കൗ ആധാറുമായി കണകറ്റ�െതിട്ടിെല�ങ, എൻഇഎഫറ് മുേഖന െ�യിം തുക
െ്രകഡിറ്റ�െച മറ് ബാങ് അക്കൗണ്ട വിശദാംശങ്.
a) ബാങ്കിന േപരും വിലാസവും
b) േനാമിനിയുെട/നിയമ്രപകാരമു അവകാശിയുെട അക്കൗ നമ്:
c) ഐഎഫ്എസി േകാഡ

:

(പരിേശാധിച്ച�റപ്പിക്കുന േഫാേട് അടങ്ങിയിട ബാങ് പാസബുക്കിന
ആദ�േപജിന്െ പകർപ്/റദ്ദാക െചക്)
ലിസറ്റ�െത ്രപമാണങ ബാങ്കിന ശാഖയിൽ സമർപ്പിേക്കണ:
1.

സാക്ഷ�െപ്പടു* മരിച്ചയാള� മരണ സർട്ടിഫിക

2.

സാക്ഷ�െപ്പടു* മരിച്ചയാള� ആധാർകാർഡിന്െ/ബേയാെമ്രടിക കാർഡിന്െ
േഫാേട്ടാേകാ.

3.

സാക്ഷ�െപ്പടു* േനാമിനിയുെട/െ�യിമന്റിന് ആധാർകാർഡിന്െ/ബേയാെമ്രടിക
കാർഡിന്െ േഫാേട്ടാേകാ.

4.

സാക്ഷ�െപ്പടു* മരിച്ചയാള� ്രപായ െതളിയിക്ക േരഖയക്കാ ഇനിപ്പറയ
ഏെതങ്കില ഒന്നിന േഫാേട്ടാേകാ
(a) യൂണീക് ഐഡന്റിഫിേക് കാർഡ (ആധാർ കാർഡ) (b) ജനന രജിസ്റ് നിന്ന
എടുത് (c) സ്കൂ സർട്ടിഫിക് നിന്ന എടുത്
(d) േറഷൻ കാർഡ (e) േവാട് ലിസറ്

5.

ഉചിതമായി സാക്ഷ�െപ്പടു* മരിച്ചയാള� ബാങ് പാസബുക്കിന േഫാേട്ടാേകാ

6.

സാക്ഷ�െപ്പടു* എഎബിൈവ അംഗത� സർട്ടിഫിക്കറ േഫാേട്ടാേകാ
(ലഭ�മാെണങ്ക)

*േനാമിനിയുെട/ൈ�െമന്റിന് സാക്ഷ�െപ്പടുത്ത അംഗീകരിക്ക.
_________________________________________________________________________________________________________________
േഫാം പൂരിപ്പിക ആള�െട ്രപതാവന (െ�യിം േഫാമിൽ നിന്ന വ�ത�സതമായ ഭാഷയിൽ
േഫാം പൂരിപ്പിക്കു സാക്ഷ�െപ്പടുത് െചയതിട്ട�െണ്) േനാമിനിയക്/െ�യിമന്റി
മുകളിൽ നൽകിയിട്ട േചാദ�ങ് പൂർണ്ണമായ വിശദീകരിച്ച�െവന േനാമിനി/െ�യിമന്
നൽകിയ

ഉത്തര

സത�സന്ധമാ

േരഖെപ്പെപ്പടുത്തിയിട

ഞാൻ

ഇതിനാൽ

്രപതാവിക്കു.
െവളിെപ്പടുത്തുന്ന േപരും വിലാസവും
________________________________________

െവളിെപ്പടുത്തുന്ന ഒപ്

________________________________________
േഫാമിെല ഉള്ളടക്ക ്രപമാണങ്ങ (േപര, പദവി, െതാഴിൽ) ്രശ./്രശീമത._________________________
പൂർണ്ണമായ വിശദീകരിച്ച�തന്നുെ െ�യിം േഫാമിന്െ ്രപാധാന� മനസ്സിലാക്കിെ
ഞാൻ സാക്ഷ�െപ്പടു.
േനാമിനി/ൈ�െമന്റിന് ഒപ്
__________________________________________________________________________________________________________________
േനാമിനി/െ�യിമന്
യുള്ളത

നിരക്ഷരനാെണങ

േകാർപ്പേറഷനുമാേ

അവന്െ/അവള�െട

വിരലടയാളം

എള�പ്പത

ബന്ധമില�ാത്തത
നൽേകണ്ടത

ഒപ്

അംഗീകരിക്കാവ
വ�ക്തിയു
ഈ

ഐഡന്റിറസാന്നിധ�ത

്രപതാവനയും

ആ

വ�ക്

നൽേകണ്ടത.
ഈ െ�യിം േഫാമിന്െ മുകളിൽെക്കാടുത്തിര േചാദ�ങ്ങള ഉള്ളടക്ക േനാമിനിയക്/
െ�യിമന്റി_____________________________________________________________________ ഭാഷയിൽ പൂർണ്ണമായ
വിശദീകരിച്ച�െവന േനാമിനി/െ�യിമന്, അതിന്െ ഉള്ളട പൂർണ്ണമായ മനസ്സിലായതിന േശഷമാണ വിരലടയാളം പതിച്ചെതന ഞാൻ ഇതിനാൽ ്രപതാവിക്കു.

െവളിെപ്പടുത്തുന്ന േപരും വിലാസവും:
____________________________________________________
െവളിെപ്പടുത്തുന്ന ഒപ്
___________________________________

ഭാഗം സി
എതിരില�ാെത തെന
േനാമിനിയി/നിയമ്രപകാരമു അവകാശിയുെട വിടുതൽ രസീത
ഞാൻ/ഞങ്_________________________________________________________________________________________________
ൈലഫ

ഇൻഷുറൻസ

േകാർപ്പേറ

രൂപയുെട(മുപ്പതിനായി

ഓഫ

രൂപ)രസീതിെന

ഇന്ത�യ
പൂർണ

നിന്ന

ആെക

സംതൃപതിേയാെട

തുകയായ

30,000/-

അംഗീകരിക്കു

ഒപ്_____________________________________________________________________________________________എന്നയിട
താമസിക്ക_________________________________________________________________________________________________
എന്നയാളിന േപരിെല മുകളിൽെക്കാടുത്തിര പിഎംെജഡിബിൈവ സകീമിനുകീഴിലുള
എല�ാ െ�യിമുകള�ം വിടുതൽ െചയ്യ�
തീയതി ________________ ആഴ് _____________മാസം _________________20_______________.

റവന�ൂ
സറ്റാ

േനാമിനിയുെട/നിയമ്രപകാരമു അവകാശിയുെട/�യമന്റിന് ഒപ്/വിരലടയാളം

ബാങ്കെറ സീൽ*

സാക്ഷ�െപ്പടു

ബാങ്കിന അംഗീകൃത ഉേദ�ാഗസ്ഥന ഒപ്*

*്രപധാ മ്രന ജൻ ധാൻ അക്കൗ തുറന്നിരിക്

ഉേദ�ാഗസ്ഥന േപര ___________________________________:
പദവി: _____________________________________________________

ഭാഗം ബി
എൽഐസി/പിഎംെജഡിൈവ/സിഎൽഎം/സിഎസ

ബാങ് പൂരിപ്പിേക
1

ബാങ് ശാഖയിൽ ആദ�മായിയാണ ്രപധാനമ്ര ജൻ
ധാൻ േയാജനയക് (പിഎംെജഡിൈവ) കീഴിലുള ബാങ്
അക്കൗ തുറന്നെതങ.

2

പിഎംെജഡിൈവ ബാങ് അക്കൗ നമ്:

3

ബാങ് അക്കൗ തുറന തീയതി:

4

RuPay കാർഡിന്െ അംഗത� നമ്:
RuPay കാർഡ നൽകിയ തീയതി:

5

മരിച്ചയാള� ജനനതീയതി

6

ബാങ് ശാഖാ േരഖകൾ ്രപകാരമു േനാമിനിയുെട േപര

7

ബാങ് േരഖകൾ ്രപകാര േനാമിേനഷന്െ രജിസറ്ററി
േനാമിേനഷന്െ സീരിയൽ നമ്

8

േനാമിേനഷൻ ഇല�ാത്തതിന അഭാവത്ത, േഫാ നം
സി1 &സി2 പൂരിപ്പിേ
ൈ�െമന്/നിയമ്രപകാരമു അവകാശിയുെട േപര

9

10

ഉണ്

/

ഇല�

ഇത ബാങ് ശാഖയിൽ നിന്ന അക്കൗ ഉടമയുെട
ജീവിതത്തി ഏക െ�യിമാേണാ?

ഉണ്

/

ഇല�

അക്കൗ എതിരായി ബാങ്ക നിന്നുമ
മേറ്റെതങ്ക ഇൻഷുറൻസ സകീമിെല ഇൻഷുറൻസ
പരിരക മരിച വ�ക്തക് ലഭിക്കുന്നുെ.

ഉണ്

/

ഇല�

അെതെയങ്ക, സമാന ബാങ് അക്കൗ-മായി
ലിങ്കുെതിരിക്ക മറ് ഏെതങ്കില ഇൻഷുറൻസ.

േനാമിേനഷന്െ അഭാവത്തിേ ഇൻഷ�ർ െചയതയാളിനുമുമ് തെന േനാമിനി മരണെപ്പട്ട�െവങ
േനാമിനി ജീവിത പങ്കാളിയെല�ങ്ക, എൽഐസിയുെട നിർദ്ദട േഫാർമാറ്റി ലീഗൽ എവിെഡൻസ
ഓഫ ൈടറ്റ ്രപകാര നടപ്പാക ഇൻഡമിനിറ് േബാണ്, കുട്ടിേ രക്ഷിതാക് അക്കൗ
ഉടമയുെട നിയമ്രപകാരമു അവകാശികേളാ സമർപ്പിേക്ക
ബാങ്കിന അംഗീകൃത സാക്ഷിയു മു്രദയു ഒപ്*

തീയതി:
സ്ഥ:

ഉേദ�ാഗസ്ഥന േപര ______________________________________________
ഉേദ�ാഗസ്ഥന പദവി_____________________________________________
ബാങ് ശാഖയുെട െടലിേഫാൺ നമ്_______________________________
ബാങ് ശാഖയുെട ഇെമയിൽ വിലാസം_____________________________
*്രപധാ മ്രന ജൻ ധാൻ അക്കൗ തുറന്നിരിക്.

