മരണെപ്പട്ടയാ െ�യിമിനുള അേപക
്രഫ,
______________________________
______________________________
______________________________
സ�ീകർത്ത,
ശാഖാ മാേനജർ,
െയസ ബാങ് ലിമിറ്,
___________________ ശാഖ
സർ,
മറു.: മരണെപ്പട്ടയാ അക്കൗ
മരണെപ് ്രശ/്രശീമത ______________________________
അക്കൗ നമ്(നമ്പറു). ______________________
്രശ/്രശീമത_________________________________________________എന്നയ_________________________എന തീയതിയിൽ
മരണെപ്പട്ട ഞാൻ/ഞങ് അറിയിക്കു. അവന/അവൾക് നിങ്ങള� ശാഖയിൽ േമൽപ്പ
അക്കൗ (അക്കൗണ്) ഉണ്. അക്കൗ/അക്കൗണ് ഈ േപരിലാണുള്: _________________________
___________________________________________________________
അനന്തരാവകാ എഴുതാെത മരണെപ് േമൽപ്പ േപരിലുള വ�ക്തിയു െ്രകഡിറ്
േചർക്കെ പലിശയടക്കമ ബാലൻസുകൾക്കായ എന്െ/ഞങ്ങള� െ�യിം ഞാൻ/ഞങ്
നൽകുന്. ഞാൻ/ഞങ് േമൽപ്പ േപരിലുള മരണെപ് വ�ക്തിയു നിയമ്രപകാരമു
അനന്തരാവകാ(കൾ)/േനാമിനി/േജായിന് അക്കൗ ഉടമയാണ, അതിനാൽ ബാങ്കിന നിയമങ്ങള
വിേവചനാധികാരവും അനുസരിച്ച േപയ്െമന െ�യിമിനായി ഞാൻ/ഞങ് അേപക നൽകുന്.
മരണെപ് വ�ക്തിയു നിയമ്രപകാരമു അനന്തരാവകാശികള�െടയ ്രപസക്ത വിവരം
ചുവെടപ്പറയുന്ന.
1.

മരണെപ്പട്ടയാ രക്ഷിതാക്ക മുഴുവൻ േപരുകൾ:
അച്: ________________________________
അമ: __________________________________

2.
3.

മരണെപ്പട്ടയാ മതം: ______________________
ജീവിച്ചിരിക (i) ഭർത്ത (ii) ഭാര� (iii) കുട്ടി (iv) അച് (v) അമ (vi) സേഹാദരന്മ (vii)
സേഹാദരിമാർ (viii) േപരക്കുട് എന്നിവരു വിശദാംശങ്. ഹിന് കൂട്ട�കുടുംബമാെണങ,
കാരണവരുെടയും കൂട്ട�ടമസ്ഥരുെ േപരും വിലാസവും അവരുെട ്രപായവു നൽകുക.

്ര. നം.
1.
2.
3.
4.
5.

പൂർണ്ണമ േപര

്രപായ

േജാലി

വിലാസം

മരണെപ്പട്ടയാള�മ
ബന്

4.

നിേക്ഷപകന ്രപായപൂർത്തിയാ കുട്ടികള� രക്ഷിതാവിന/രക്ഷിതാക് േപര അെല�ങ്ക
േപരുകൾ
(a) സ�ാഭാവിക രക്ഷിതാവാേണാെയ: …………………………………………………………..……………
(b) ചുമതലെപ്പടുത രക്ഷിതാവാേണാെയ: ……………………………………………………………
ഇന്ത�യി േകാടതിയുത്ത അനുസരിച്. അങ്ങെനെയങ, അത്ത ഉത്തരവിന േരഖാമൂലം
സ്ഥിരീകര പകർേപ് യേഥാചിതം സാക്ഷ�െപ്പട പകർേപ് കൂട്ടിേച്ച
(c) ആരുെട സംരക്ഷണയില: ………………………………………………………………………..
്രപായപൂർത്തി കുട്/കുട്ടി ഉള്?

5. അവകാശവാദിയുെട/അവകാശവാദികള�െട പൂർണ്ണമ േപരും/േപരുകള�ം വിലാസവും
(i) ................................................................................................................
(ii) ................................................................................................................
(iii) ...............................................................................................................
ഞാൻ/ഞങ്

ഇനിപ്പറയ

േഡാക�ുെമന്റുക

സമർപ്പിക്.

പരിേശാധിച്ച�റപ്പി

േശഷം

ഒറിജിനൽ മരണ സർട്ടിഫിക ഞങ്ങൾ മടക് നൽകുക:
1. ഇവിെട നിന്ന ലഭിച മരണ സർട്ടിഫിക (ഒറിജിനലും +1 പകർപ്പ):
2. ഇൻെഡമിനിറ് െലറ്
േമൽപ്പ

േപരിലുള

മരണെപ്

വ�ക്തിയു

െ്രകഡിറ്റി

ബാലൻസ

എന്െ/ഞങ്ങള�

താൽപ്പര�ാർ .............................................................................................................. എന്നയാൾ നൽകണെമന് ഞാൻ/ഞങ്
അഭ�ർത്ഥിക്.
അവകാശവാദിക് േപയ്െമന നൽകുന് വിലക്ക തക്കത േകാടതി ഉത്തരവു ഒന്നുമിെല�ന
േമൽപ്പ ്രപസ്താവന എന്െ/ഞങ്ങള� അറിവിലും വിശ�ാസത്തില സത�മായതും കൃത�മായതുമാെണന്ന ഇതിനാൽ ഞാൻ/ഞങ് യഥാവിഥി ഉറപ്പ�നൽകു.

നന്ദിപൂർ,

സ്ഥ:
തീയതി:

അവകാശവാദിയുെട/അവകാശവാദികള�െട ഒപ്
പൂർണ്ണമ േപര

(സംസ്ഥാനത ബാധകമായ സ്റ് ചട് അനുസരിച്
യേഥാചിതം സ്റ് െചയ്തിരിക്)

ഒപ്

മരണെപ് വ�ക്തിയു െ�യിമുകൾക്ക ഈട
(സർൈവവർ േ�ാസ ഉള നാമനിർേദ്ദ/േജായിന് അക്കൗ
ഒഴിെകയുള സാഹചര�ങ്ങൾക്)

നിയമ്രപകാരമു ്രപാതിനിധ� ഹാജരാക്കാ തെന മരണെപ്പട്ടയാ അക്കൗണ് ബാലൻസ
േപയ്െമന്റുമാ ബന്ധെ ഇൻെഡമിനിറ് െലറ്
സ�ീകർത്ത,
ശാഖാ മാേനജർ,
െയസ ബാങ് െചക്
നിങ് എനിക്/ഞങ്ങൾ പണം നൽകുന്നതിന അെല�ങ്ക അത അംഗീകരിക്കുന്നത
പരിഗണനാർത്

അവകാശവാദികള�െട േപര (േപരുകൾ) ഇവിെട േചർക്ക
1) ________________________________________________________
2) ________________________________________________________
3) ________________________________________________________

്രശ/്രശീമത/കുമാരി_______________________________________________എന്നയാള� മരണേശഷം അവരുെട േപരിൽ
നിങ്ങള�

ബാങ്കില_________________________________എന

അക്കൗ

നമ്പറിന

െ്രകഡിറ്

േസവിംഗ്

ബാങ്/കറന്/എഫ

__________________________________________

േശഷിക്ക

ഡി/ആർ.ഡി
രൂപ

തുക,

അഡമിനിസ്േ്രട െലറ്റേ അവന്െ/അവള�െട വസ്തുവകകള�െ പിന്തുടർച്ചാ സാക്ഷ�പ്രത
അെല�ങ്ക വസ്തുവകകളി നിന്ന പണം നൽകുന്നുെണ് പിന്ന നൽകുെമേന് നൽകാൻ ഒന്ന
േശഷിക്കുന്നിെല

െതളിയിക്ക

വസ്തുവകക

േമൽേനാട്

വഹിക്കുന്നയ

നിന്ന

യേഥാചിതമായ സാക്ഷ�പ്രത ഹാജരാക്കാ തെന, േമൽപ്പ ്രപകാരമു തുക എനിക്/ഞങ്ങൾ
നൽകാൻ സമ്മതിക്കുന് അെല�ങ്ക നൽകുന്നതിന കാരണത്താേ അനന്തരഫലമാേ നിങ്ങൾ
ഉണ്ടാക

അെല�ങ്ക

ബാധിക്കെപ്

സാധ�തയുള

െ�യിമുകൾ,

ആവശ�ങ്,

നടപടികൾ,

നാശനഷ്ട, നിരക്കു, െചലവുകൾ എന്നിവയ നിങ്ങൾക നിങ്ങള� അനന്തരാവകാശികൾക
നഷടപരിഹാരം

നൽകുെമന

അനന്തരാവകാശി,
എന്നിവർക്ക

കാര�ത്ത,

നിയമ്രപകാര

ഞാൻ/ഞങ്

എനിക്കായ/ഞങ്ങൾക്ക

്രപതിനിധാന

ഒരുമിച്ച

െചയ്യ

െവേവ്വെറയ

കൂടാെത

നടത്തിപ്പ,
ഇതിനാൽ

എന്െ/ഞങ്ങള�

അഡമിനിസ്േ്രടറ്റ

ഉത്തരവാദി

ഏെറ്റടു

അംഗീകരിക്കു.
ഒപ്പി െഡലിവർ െചയ്
രണ്ടായിര_________________വർഷത്തി___________________മാസത്തി_____________________________ദിവസം
േമൽപ്പ േപരിലുള്ളയ
േമൽപ്പ േപരിലുള്ളയ ഒപ്പി െഡലിവർ െചയ്ത (അവകാശവാദി ഉൾെപ്പെടയ നിയമ്രപകാരമു
എല�ാ അനന്തരാവകാശികള)
പൂർണ്ണമ േപര

ഒപ്

അവകാശവാദികളിൽ നിന്ന സമ്മതപ്

്രശ/്രശീമത_______________________________________എന്നയാള� മരണാനന്ത___________________________________എന
േസവിംഗ്/കറന് അക്കൗ നമ്പറ കിടക്ക ബാലൻസ െ�യിം െചയ്യ�ന്നതി ________________________
__________________________________________-ന (തീയതി) ________________________________ എന്നയാള� മകനായ/മകളായ
__________________________________________വയസുള_______________________________എന,________________________________
എന്നയാള� മകനായ/മകളായ_________________________________വയസുള____________________എന ഞാൻ/ഞങ്
െ�യിം/ഇൻെഡമിനിറ് സമർപ്പി.
െയസ ബാങ് ലിമിറ്റഡ നിന്ന__________________________________________ എന േസവിംഗ്/കറന് അക്കൗ
നമ്പറി പൂർണ്ണവ അന്തിമവുമ െസറ്റിൽെമ_____________________________________ എന അക്കൗണ്ടി
െ്രകഡിറ്റ�െചയ്ത/പി ഒ നമ് ഞങ്ങൾ ലഭിച്ചതാ ഞാൻ/ഞങ് ്രപസ്താവിക്.
േമൽപ്പ അക്കൗണ്ടു/അക്കൗണ്ടുകള� ബനെപ്പ െയസ ബാങ് ലിമിറ്റഡ സമർപ്പിക
കൂടുതൽ െ�യിമുകൾ ഒന്നുമിെല�ന ഞാൻ/ഞങ് ്രപസ്താവിക്.
അവകാശവാദികള�െട ഒപ്
്ര. നം.

അവകാശവാദിയുെട േപര

1.*

ഒപ്പ�

റവന�ൂ
സ്റ്
പതിപ്പിക

2.

റവന�ൂ
സ്റ്
പതിപ്പിക

തീയതി: ____________________ സ്ഥ: _____________________
സാക്: ____________________
* വ�ക് നിരക്ഷരനാെണങ, മാതൃഭാഷയിലുള ്രപസ്താ േഫാം ്രപേത�കമായ േനടണം. കൂടാെത, െപരുവിരൽ

അടയാളം പതിച്ചിട സാഹചര�ത്ത, അത റവന�ൂ സ്റ്റ മുകളിലും പതിക്കുകയ ഒരു സ�ത്ര വ�ക് അത
സാക്ഷ�െപ്പടുത് േവണം.

മരണെപ്പട്ടയാ അക്കൗണ്ടുകളിേ
െഡബിറ്റ� ൈകകാര�ം െചയ്യ�ന്നത
അംഗീകരണം
്രഫ,
_____________________________
_____________________________
_____________________________
സ�ീകർത്ത,
ശാഖാ മാേനജർ
െയസ ബാങ്
_____________________________ശാഖ
സർ,
മറു.: മരണെപ്പട്ടയാ അക്കൗ
മരണെപ് ്രശ/്രശീമത ____________________________
അക്കൗ നം.(നമ്പറു) ________________________
േമൽപ്പ അക്കൗ നമ്പറിന (നമ്പറുകള�) നിയമ്രപകാരമു അവകാശി/േനാമിനി ഞാൻ/ഞങ്
ആെണന് നിങ്ങൾ േബാധ�മുള്ളതിന. മരണെപ് വ�ക്തിയു അക്കൗ നിർത്തലാക എനിക്
കഴിവുള കാലം വെര, നിലവിലുള അടിസ്ഥ നിർേദ്ദശ/െഡബിറ് മാൻേഡറ്റ� കാരണമുണ്ടാക
േമൽപ്പ

അക്കൗണ്ടു

നിന്ന

എല�ാ

െഡബിറ്റ�കള

പരിഗണിക്ക

ബാങ്കി

അധികാരെപ്പടുത്.
അത്ത നിർേദ്ദശങ്ങ/മാൻേഡറ്റ�കള� വിശദാംശങ് ഇവയാണ:

്ര. നം.

െഡബിറ് െചയ് തുക

പണം
ലഭിക്കുന്നയാ
േപര

1.
2.
3.
4.
5.

നന്

(സംസ്ഥാനത ബാധകമായ സ്റ് ചട് അനുസരിച്
യേഥാചിതം സ്റ് െചയ്തിരിക്)

െഡബിറ് അവസാന
തീയതി

െഡബിറ് തവണ

ഞാൻ

