ਅਨ� ਕਸਸ਼ਰ ਬੀ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰ ੇਸ਼ ਨ
ਸ�ਟਲ
� ਔਿਫਸ, ਮੁੰ ਬਈ
ਪਾਰਟ ਏ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ /ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ ਵਾਈ /ਸੀ ਐਲ ਐਮ/ਸੀ ਐਸ
ਪ�ਧ ਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ 30,000/- ਰੁਪ ਏ ਦਾ ਜਨ ਧਨ ਕਵਰ
ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ
ਪਾਰਟ ਏ (ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ /ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ� ਦੁਆ ਰਾ ਪੂਰ ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ)
ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਸਦੱ ਸ ਦੇ ਵੇਰ ਵੇ:__ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਸਦੱ ਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ
ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ ਵਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰ.
1

ਬ�ਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਿਜੱ ਥੇ ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ ਵਾਈ ਖਾਤਾ ਖੋਿਲ�ਆ ਿਗਆ ਸੀ

2

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ / ਬਾਯੋਮੈਟਿਰਕ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ

3

ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਪਤਾ / ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ

4

ਮੌਤ ਦੀ ਿਮਤੀ:

5

a) ਕੀ ਮਿਰਆ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪ ਇਹ ਸੀ ਜ� ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦੱ ਸ

ਹ�

/

ਨਹ�

ਹ�

/

ਨਹ�

ਹ�

/

ਨਹ�

ਹ�

/

ਨਹ�

ਜੇ ਹ�, ਵੇਰਵੇ ਿਦਓ:

ਇਹ ਹੈ: ਕ�ਦਰੀ/ਪ�ਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ/ਪਬਿਲਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰ ਡਰਟੇਿਕੰ ਗ/ਪਬਿਲਕ
ਸੈਕਟਰ ਬ�ਕ ਜ� ਕ�ਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜ� ਪ�ਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ
ਕੰ ਪਨੀ ਜ� ਕ�ਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਪ�ਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ�ਝੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ।
b) ਕੀ ਮਿਰਆ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪ ਇਹ ਸੀ ਜ� ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦੱ ਸ
ਇਹ ਹੈ: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਤਾ ਜ� ਕੀ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱ ਚ� ਟੀ ਡੀ

ਜੇ ਹ�, ਵੇਰਵੇ ਿਦਓ:

ਐਸ ਘਟਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ?।
c) ਕੀ ਮਿਰਆ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪ ਜ� ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦੱ ਸ ਆਮ
ਆਦਮੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਏ ਏ ਬੀ ਵਾਈ) ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ?
6

ਜੇ ਹ�, ਵੇਰਵੇ ਿਦਓ:

a)ਕੀ ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪ�ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਹਤ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਬ�ਕ ਕੋਲ ਖਾਤਾ ਸੀ? ਜੇ ਹ� ਤ� ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ ਵਾਈ ਜੇ ਤਿਹਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ
ਖਾਿਤਆਂ ਦਾ/ਦੇ ਬ�ਕ ਨੰਬਰ

ਜੇ ਹ�, ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ। 1._________________
ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 2._________________
ਹ�

b)ਕੀ ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪ�ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤ� ਅਲਾਵਾ ਿਕਸੇ

/

ਨਹ�

ਹੋਰ ਬ�ਕ ਕੋਲ ਖਾਤਾ ਸੀ? ਜੇ ਹ� ਤ� ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ(ਖਾਿਤਆਂ) ਦਾ/ਦੇ
ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ

ਜੇ ਹ�, ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ। 1._________________
ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 2._________________

ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱ ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ / ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ/ਸ� ਦੇ ਵੇਰਵੇ
7

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱ ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ / ਕਾਨੂੰਨੀ
ਵਾਰਸ/ਸ� ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ :
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਜ� ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ
ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:

8
9

ਸਦੱ ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ
ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ / ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਿਰਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ / ਬਾਯੋਮੈਟਿਰਕ
ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ

ਮ� ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਰ ਪੱ ਖ� ਸੱ ਚ ਹਨ

ਬ�ਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਲ:
ਹਸਤਾਖਰ_______________________________
ਨਾਮ__________________________________

ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ / ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਿਰਸ (ਦਾਅਵੇਦਾਰ) ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ / ਅੰ ਗੂਠ� ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ

ਪਤਾ:__________________________________
_____________________________________
_____________________________________
ਥ�:

ਿਮਤੀ:

ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ /ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਿਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋਿ ੜਆ ਖਾਤਾ ਨੰ ਬਰ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਵੇਰ ਵੇ
ਜੇ ਖਾਤਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਹੋਰ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਿਜੱ ਥੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀਆਂ ਰਕਮ� ਨੂੰ ਐਨ ਈ ਐਫ ਟੀ ਦੁਆਰਾ
ਕ�ੈਿਡਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
a) ਬ�ਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ
b) ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ / ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਿਰਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ:
c) ਆਈ ਐਫ ਐਸ ਸੀ ਕੋਡ

:

(ਤਸਦੀਕੀ ਲਈ ਬ�ਕ ਪਾਸਬੁੱ ਕ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੰ ਨ� / ਰੱ ਦ ਕੀਤੇ ਚੈ�ਕ ਦੀ ਨੱਥੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ)
ਬ�ਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਸੂਚੀ:
1.

ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਸਦੱ ਸ ਦੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ *ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਨਕਲ।

2.

ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਸਦੱ ਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ / ਬਾਯੋਮੈਟਿਰਕ ਕਾਰਡ ਦੀ *ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਨਕਲ।

3.

ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਸਦੱ ਸ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ / ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ / ਬਾਯੋਮੈਟਿਰਕ ਕਾਰਡ ਦੀ *ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਨਕਲ।

4.

ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਸਦੱ ਸ ਦੇ ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਸਬੂਤ ਦੀ *ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਨਕਲ।
(a) ਯੂਨੀਕ ਆਈਡ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ) (b) ਜਨਮ ਰਿਜਸਟਰ ਤ� ਕੱ ਢੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (c) ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਤ� ਕੱ ਢੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
(d) ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (e) ਵੋਟਰ ਦੀ ਸੂਚੀ

5.

ਵਾਜਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਮਾਿਣਤ* ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਬ�ਕ ਪਾਸਬੁੱ ਕ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ

6.

ਪ�ਮਾਿਣਤ* ਏ ਏ ਬੀ ਵਾਈ ਸਦੱ ਸਤਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ)
*ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ /ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਲ� ਪ�ਮਾਣੀਕਰਣ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਹਨ।
________________________________________________________________________________________________

ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਘਸ਼ਣਾ (ਜੇਕਰ ਭਰੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ਨਾਲ� ਵੱ ਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ) ਮ� ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ
ਹ� ਿਕ ਮ� ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ / ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲ� ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ / ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੇ ਜਵਾਬ� ਨੂੰ ਸੱ ਚਾਈ
ਨਾਲ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਘੋਸ਼ ਣਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ
_________________________

ਘੋਸ਼ ਣਾਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

_________________________
ਮ� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਦਾ ਮੈਨੰ ੂ (ਨਾਮ, ਅਹੁਦਾ, ਪੇਸ਼ਾ) ਸ਼�ੀ ਮਾਨ / ਸ਼�ੀ ਮਤੀ_____________________________
__________________________________ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਵਰਣਨ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮ� ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਿਲਆ ਹੈ।
ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ /ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ
___________________________________________________________________________________________________________
ਜੇਕਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ / 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 ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ �ਪਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਣਨ ਦਾਅਵੇਦਾਰ / ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
_____________________________________ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰ / ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ 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
_________________________

ਪਾਰਟ ਸੀ
ਪੱ ਖਪਾਤ ਦੇ ਿਬਨ�
ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ /ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ� ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਲ� ਿਡਸਚਾਰਜ ਰਸੀਦ
ਮ�/ਅਸ�_____________________________________________________________________________________ ਇਸਦੇ ਨਾਲ 30,000/ਰੁਪਏ

(ਿਸਰਫ਼

ਤੀਹ

ਹਜ਼ਾਰ

ਰੁਪਏ)

ਦੀ

ਰਕਮ

ਭਾਰਤੀ

ਜੀਵਨ

ਬੀਮਾ

ਿਨਗਮ

ਵਲ�

ਪੂਰੀ

ਅਤੇ

ਅੰ ਿਤਮ

ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ

ਿਵੱ ਚ

ਪ�ਾਪਤ

ਕਰਨ

ਅਤੇ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ਦੇ ਿਨਵਾਸੀ_________________________________________________________________________________
ਸਦੱ ਸ ਦੇ ਜੀਵਨ �ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ ਬੀ ਵਾਈ ਦੇ ਤਿਹਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ/ਭਰਦੇ ਹ�

ਮੁਹਰ
ਲਗਾਓ

____________________ ਦੇ ________ ਿਦਨ ______________20__________ਨੂੰ ਿਮਤੀ ਪਾਈ
ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਿਰਸ/ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ/ਅੰ ਗੂਠ� ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਇਸ ਦੁਆ ਰਾ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ
*ਬ�ਕ ਦੀ ਸੀਲ
ਬ�ਕ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ*
*ਿਜੱ ਥੇ ਪ�ਧ ਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਖੋਲ ੀ� ਗਈ ਸੀ
ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ___________________________________:
ਅਹੁਦਾ: _________________________________________

ਪਾਰਟ ਬੀ
ਐਲ ਆਈ ਸੀ/ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ ਵਾਈ/ਸੀ ਐਲ ਐਮ/ਸੀ ਐਸ
ਬ�ਕ ਪੂਰ ਾ ਕਰੇ
1

ਕੀ ਸਦੱ ਸ ਨ� ਬ�ਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਪ�ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਬ�ਕ
ਖਾਤਾ ਖੋਿਲ�ਆ ਹੈ।

2

ਪੀ ਐਮ ਜੇ ਡੀ ਵਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰ.:

3

ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੀ ਿਮਤੀ

4

6

ਬ�ਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ

7

ਬ�ਕ ਿਰਕਾਰਡ� ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰ ਿਵੱ ਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਲੜੀ ਨੰਬਰ

ਹ�

/

ਨਹ�

ਹ�

/

ਨਹ�

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ / ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਦਾ ਨਾਮ- ਜੋ ਫਾਰਮ ਨੰ. C1 ਅਤੇ C2 ਨੂੰ
ਭਰੇਗਾ
ਕੀ ਇਹ ਬ�ਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਲ� ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਜੀਵਨ �ਤੇ ਇੱ ਕਲਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ?
ਕੀ ਮਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਬ�ਕ ਦੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ �ਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਕਵਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਿਲਆ ਹੈ।

10

ਨਹ�

ਰੂਪੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ:
ਮਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਨਮ ਿਮਤੀ

9

/

ਸਦੱ ਸ ਦਾ ਰੂਪੇ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ:

5

8

ਹ�

ਜੇ ਹ�, ਵੇਰਵੇ ਿਦਓ ਿਜਵ� ਿਕ ਕੀ ਸਦੱ ਸ ਨ� ਆਪ ਸਮਾਨ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੀਮਾ
ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜ� ਅੰ ਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਮਾ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਿਵੱ ਚ, ਜ� ਜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਬੀਮਾ ਸਦੱ ਸ ਤ� ਪਿਹਲੇ ਮਰ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਬੱ ਚਾ ਜ� ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ
ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਦੇ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱ ਚ ਲੀਗਲ ਏਵੀਡ�ਸ ਔਫ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਹਰਜਾਨਾ ਬ�ਡ ਜਮ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਬ�ਕ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰੀ ਦੇ ਸੀਲ ਹਸਤਾਖਰ*
ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਨਾਮ _______________________________________
ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ______________________________________
ਬ�ਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ_______________________________
ਿਮਤੀ:

ਬ�ਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ__________________________________

ਥ�:
*ਿਜੱ ਥੇ ਪ�ਧ ਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਖੋਲ ੀ� ਗਈ ਸੀ।

