
प्रधान मंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाय)  

दावा हक्क सोड अजज 
                     (शक्यतो विमाधारक सदस्याच्या मतृ्य ूददनाांकापासून 30 ददिसाांच्या आत सादर करण्यात यािा) 

 

नामननदेशित व्यक्तीने भरावयाची माहहती 
(ककां िा नामननदेशशत व्यक्ती अल्पियीन असले तर त्याचा / नतचा ननयुक्त व्यक्ती 1, आणि  

नामाांकन नसल्यास ककां िा नामननदेशशत व्यक्तीचा मृत्यू विमाधारकापूिी झाललेा असल्यास, 

दािेदार 2 विमाधारकाचा कायदेशीर िारस असल्यास)  

भाग 1.  पीएमजेजेबीवाय अंतगजत नोंदलेल्या मतृ सदस्याचा तपिील 

(1) नाि: 

(2) पत्ता: 
(3) बँक खाते क्रमाांक: 

(4) मतृ्यू ददनाांक: 

(5) मतृ्यूचे कारि (अपघात3, ककां िा इतर कोिते ते ननददिष्ट करा): 
(6) मतृ्यूपुरािा म्हिून सांलग्न / जोडललेे  योग्य ते दस्तऐिज 4 (ककां िा योजनते सहभागी झाल्यापासनू 45 

ददिसाांच्या आत अपघाती मतृ्यू झाल्यास, अपघाती मतृ्यचूा पुरािा5) 

(7) आधार क्रमाांक6: 

(8) आयकर परमनांट अकाउांट नांबर (पॅन)6: 

भाग 2. नामननदेशित व्यक्तीचा तपिील : 

 (ककां िा नामननदेशशत व्यक्ती अल्पियीन असले तर त्याचा / नतचा ननयुक्त व्यक्ती 1, आणि  

नामाांकन नसल्यास ककां िा नामननदेशशत व्यक्तीचा मृत्यू विमाधारकापूिी झाललेा असल्यास, 

दािेदार 2 विमाधारकाचा कायदेशीर िारस असल्यास) 
1. नामननदेशशत व्यक्तीचे नाि:  

2. नामननदेशशत व्यक्तीचे िय: 

3. नामननदेशशत व्यक्ती जरअल्पियीन असल्यास, ननयकु्त व्यक्तीचे नाि1: 

4. नामाांकन नसल्यास ककां िा नामननदेशशत व्यक्तीचा मतृ्य ूविमाधारकापूिी झाललेा असल्यास, दािदेाराचे 

नाि2: 

5. नामननदेशशत व्यक्तीचा मतृ्य ूविमाधारकापूिी झाललेा असल्यास नामननदेशशत व्यक्तीचा मतृ्यपूरुािा4: 
6. मतृ व्यक्तीशी नामननदेशशत व्यक्ती / दािेदार याचे नाते: 

7. सांपकि  मोबाइल क्रमाांक: 

8. सांपकि  ईमेल आयडी: 



9. सांपकि  पत्ता: 
10. नामननदेशशत व्यक्ती / ननयुक्त व्यक्ती / दािेदार याांचा तपशील (जसे प्रकरि असेल तसे):  

(1) दाव्याच्या रकमेचा ज्या बँक खात्यात भरिा करिार त्याचा तपशील: 

(a) खाते क्रमाांक: 

(b) बँकेचे नाांि: 

(c) शाखा आयएफएस कोड: 

(2) आधार क्रमाांक6: 

(3) आयकर पॅन6:  

(4) 'केिायसी' दस्तऐिज7 ओळखीचा पुरािा म्हिून सोबत जोडलेले: 
 

मी येथे घोवित करतो की माझ्या ज्ञानाप्रमािे िर ददलेला तपशील हा खरा असून दाव्यासाठी पुष्टी करिारी 
सोबत जोडलेली  कागदपत्रे अस्सल आहेत आणि पीएमजेजेबीिाय योजने अतगित  मतृ व्यक्तीच्या नािाने 
देय दािा रक्कम यापूिी कोित्याही बँकेच्या खात्यातून ककां िा पोस्ट ऑकफस मधून दािा केलेली नाही.  

ददनाांक: 

 ( नामननदेशशत / ननयुक्त1
 / दािेदार2 याची सही) 

 

सोबत जोडलेली कागदपत्रे: 
1) विमाधारकाचा मतृ्यूपुरािा4 (योजनेत सामील /  पुन्हा सामील झाल्यापासून 45 ददिसाच्या आत अपघाती 

मतृ्य ूझालेला असल्यास अपघाती मतृ्यूचा पुरािा5 
)पुरािा:   

2) आधार क्रमाांक आणि पॅन क्रमाांक6 मतृक सदस्याचे आणि नामननदेशशत व्यक्ती / ननयुक्त / दािेदाराचा 
3) केिायसी कागदपत्र7

 नामननदेशशत / ननयुक्त / दािदेार  सांबांधधत, प्रकरि असेल तशी 
4) पासबुकची प्रथम दोन पषृ्ठे, ककां िा खाते तपशील दशिवििारे बँक खाते विधान ककां िा नामननदेशशत / ननयकु्त / 

दािेदारा च्या खात्याचा रद्द केलेला धनादेश, प्रकरि जसे असेल तस े

5) नामननदेशशत व्यक्तीच्या मतृ्यूचा पुरािा4  जर  विमाधारकाच्या अगोदर मतृ्यू झालेला असले तर 

6) कायदेशीर िारस असल्याचा पुरािा, दािेदार हा नामननदेशशत / ननयुक्त  सोडून इतर कोिी असल्यास 

7) दािेहक्काच्या डडस्चाजिसाठी (हक्कसोड) आगाऊ पािती, योग्य पद्धतीने भरलेली आणि सही केलेली  

 
 

बँकेने नोंदणी अजज / बँकेच्या नोंदीमधून भरावयाची माहहती: 

भाग 3 : मतृ ववमाधारक सदस्याचा तपिील 

1. बँक खाते क्रमाांक (बँकेच्या सीबीएस नुसार): 



2. बँकेचे नाि: 

3. शाखेचे नाि: 

4. शाखा आयएफएस कोड: 

5. मतृ सदस्याच्या िडडलाांचे / पतीचे नाि: 

6. जन्मतारीख (केिायसी कागदपत्रानुसार): 
7. विमा कां पनीचे नाि: 

8. नामननदेशशत व्यक्तीचे  नाि: 

9. बँक खात्यातून प्रीशमयम हप्ता डेबबट /  पैस ेिजा झाल्याची तारीख: 

10. विमा कां पनीच्या खात्यात प्रीशमयम हप्ता भरिा केल्याची तारीख : 

प्रमाणित केल ेकी,   पी एम जे जे बी िाय   नोंदिी अजि आणि बँकेकडील नोंद यानसुार िरील मादहती 
खरी आहे. 
 

दठकािः   

तारीख:                                   

(बँकेच्या अधधकृत अधधकाऱ्याची स्िाक्षरी ि शशक्का) 
 
 

  



 

प्रधान मंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना 
दावा हक्क सोडण्याची आगाऊ पावती  

 

िरील दाव्याच्या मांजुरीच्या विचारात मी __________ (विमा कां पनीचे नाि) याांचेकडून  दोन लाख रुपये 
फक्त, समझोत्याची पूिि आणि अांनतम रक्कम म्हिून स्िीकारतो आणि श्री / सशु्री ____________ याांचा या 
सांदभाित विमा सांरक्षि देिाऱ्या विमापत्र दाव्याच्या अांतगित दािा हक्क सोडतो .  
 

साक्षीदाराची स्िाक्षरी  
साक्षीदाराचे नाि: 

पत्ता: 
   नामननदेशशत / ननयुक्त / दािदेार याची सही 

                                ददनाांक: 
 

बँकेच्या  अधधकृत अधधकाऱ्याची प्रनतस्िाक्षरी 
ददनाांक: 

नाि: 

बँकेचे नाांि:  

शाखा: 
बँकेच्या शाखेचा कायािलयीन शशक्का : 

 
 

  



 

दावेदार यांचेसाठी उपयुक्त माहहती 
 

1
 नामननदेशशत व्यक्ती अल्पियीन असल्यास पीएमजजेेबीिाय नोंदिी फॉमिमध्य ेमतृ सदस्यान ेजजचे नाि घातल ेती व्यक्ती 

म्हिजे ननयुक्त केलेली व्यक्ती होय. 

2
 नामाांकन  केलले ेनसले ककां िा नामननदेशशत व्यक्ती विमाधारका पूिी मतृ झालेली  असेल तेव्हा हा सक्षम न्यायालय  ककां िा 

प्राधधकरिाने ददललेे िारसा हक्काचे प्रमािपत्र ककां िा कायदेशीर िारस असल्याचे प्रमािपत्र  दाखल करिारी व्यक्ती म्हिज े

दािेदार होय. 
3

 अपघात याचा अथि बाह्य, दहांसक आणि दृश्यमान साधनाद्िारे घडलेली अचानक, अनपेक्षक्षत आणि 

अनैजच्िक अशी घटना. अपघातामुळे मतृ्यू झाल्याचे  िगळता; पॉशलसीमध्ये सामील झाल्यापासून / 

पुन्हा सामील झाल्यापासून 45 ददिसाांच्या आत मतृ्यू झाल्यास कोिताही दािाहक्क देय होिार नाही. 
  

4   मतृ्यूच्या पुराव्याच्या समर्जनार्ज दस्तऐवज खालीलपैकी कोणतेही असू िकते: 

(i)   मतृ्य ूप्रमािपत्र (स्थाननक भागासाठी राज्य सरकारने ननयुक्त केलेले जन्म आणि मतृ्यू ननबांधकाद्िारे जारी केलेले) 

(ii)  रुग्िालयातील डडस्चाजि साराांश / प्रमािपत्र यामध्ये मतृ व्यक्तीच्या सांदभाित, त्याचे / नतचे नाि, िडडलाांचे / पतीचे 

नाि, पत्ता आणि मतृ्यूची  तारीख, िेळ आणि कारि ननददिष्ट केललेे असािे  

(iii)   मतृ व्यक्तीच्या सांदभाित शेिटच्या उपजस्थतीत नोंदिीकृत मेडडकल प्रॅजक्टशनरने (इांडडयन मेडडकल काउजन्सलमध्ये 
नोंदिीकृत डॉक्टर) जारी केलेले प्रमािपत्र, त्याचे / नतचे नाि, िडडलाांचे / पतीचे नाि, पत्ता आणि मतृ्यूची तारीख, िेळ आणि 

कारि नमूद करिे आिश्यक आहे कें द्र ककां िा राज्य सरकारच्या राजपबत्रत अधधकाऱ्याद्िारे ककां िा मतृ खातेधारकाच्या बकेँच्या 
ककां िा साििजननक क्षेत्रातील कोित्याही बँकेच्या ककां िा साििजननक क्षेत्रातील कोित्याही विमा कां पनीने त्याची कागदपत्रे 
अधधकृत असल्या बाबत त्याच्या प्रततस्वाक्षरीखाली  शशक्का मारलेला असािा. 
(iv)  जजल्हा दांडाधधकारी / जजल्हाधधकारी / सांबांधधत जजल्ह्याचे उपायुक्त ककां िा सांबांधधत कायिकारी दांडाधधकारी (अनतररक्त 

जजल्हा दांडाधधकारी, उपविभागीय दांडाधधकारी, तहसीलदार / तालुक्दार इ.) याांनी अधधकृत केलेल्या अधधकायािने मतृ 

व्यक्तीच्या सांदभाित प्रमािपत्र ददललेे असािे आणि ते योजना दािा हक्क सेटलमेंट प्रकक्रयेच्या विदहत नमुन्यातील असािे. 
5 अपघाताने झालेल्या मतृ्यूचे समर्जनार्ज असललेे दस्तऐवज खालीलपैकी  कोणत्याही प्रकाराचे असू िकतात: 



1. मतृ्यूपुराव्यासाठी िर सूचीबद्ध केलेल्या पैकी कोिताही एक दस्तऐिज4  आणि त्यासोबत 
(अ) एफआयआर ककां िा 

पांचनामा ककां िा (ब) शि पररक्षि अहिाल 

2. जजल्हा दांडाधधकारी / जजल्हाधधकारी / सांबांधधत जजल्ह्याचे उपायुक्त ककां िा कोित्याही अधधकृत कायिकारी दांडाधधका-
याांनी (अनतररक्त जजल्हा दांडाधधकारी, उप-विभागीय दांडाधधकारी, तहसीलदार / तालुकदार, इ.) याांनी अधधकृत केलेल्या 
अधधकायािने मतृ व्यक्तीच्या सांदभाित योजना दािाहक्क समझोता / सटेलमेंट प्रकक्रयेच्या  विदहत नमुन्यात ददलले ेप्रमािपत्र  

3. साप चाििे, झाडािरून पडि,े इत्यादी कारिामुळे अपघाती मतृ्यू झाललेा असल्यास िरील (अ), (ब) आणि (क) 

या मतृ्यूच्या अहिालाांमध्ये आणि रुग्िालयाच्या नोंदीमध्ये मतृ सदस्याचे  नाि, त्याच्या िडडलाांचे / नतच्या पतीचे नाि, पत्ता, 
मतृ्यू ददनाांक, िेळ आणि मतृ्यूचे कारि याचा उल्लेख असािा. 
6ही मादहती िाांिनीय आहे परांतु आिश्यक नाही. 

7
 नामननदेशशत व्यक्ती / ननयुक्त / दािेदार याचे ओळखीचे समथिनाथि  त्याचे आधार काडि ककां िा ननिडिूक फोटो ओळखपत्र 

[EPIC] ककां िा मनरेगा काडि ककां िा ड्रायजव्हांग परिाना ककां िा पॅन काडि ककां िा पासपोटि यापैकी कोितेही एक असू शकते 
 



भागीदार विमाधारकाद्वारे पीएमजेजेबीिायच्या दाव्ाांचा तोडगा काढण्यासाठी / समझोता 

करण्यासाठी बँकाांसाठीची / बँकेने िापराियाची तपासणी यादी  

(बँकेने  सिव योग्य कागदपते्र पडताळणी करून तपासािी / ररक्त जागा भराव्ा) 

 

01 खातेदाराचे   नाव (ववमा उतरवलेला सभासद/सदस्य)  

02 मास्टर पॉवलसी क्रमाांक   

03 बँक खाते क्रमाांक  

04 पॉवलसीचे कालावधीत मृतू्य वदनाांक असल्याची तपासणी करून पुष्टी देणे    

 

05 बँक खात्यातून प्रीवमयम ववमा हप्ता डेवबट झाल्याचा वदनाांक: 

(यासोबत पासबुकची प्रमावणत प्रत जोडावी) 

 

ववमाधारकास पैसे पाठववल्याची तारीख: 

 

…… /…. /… .. 

 

 

 

 … ../… /…. 

06 खालील पैकी लाभ हस्ाांतरणाची पात्रता तपासण्यासाठी: 

 

बँकेकडे विमाधारक सदस्याचे खालीलपैकी एक  केिायसी / 

ओळखीचे कागदपत्र हिे : 

आधार काडड वकां वा मतदार फोटो ओळखपत्र (ईपीआयसी) वकां वा मनरेगा 

काडड वकां वा डर ायव्हांग लायसन्स वकां वा पॅन काडड वकां वा पासपोटड   

 

विमाधारकाचे िय - योजनेच्या पात्रतेनुसार (वरे्ष) 

 

 

07 खालील कागदपत्राांसह योग्यररत्या पूणड भरलेला दावा फॉमड सबवमट / 

दाखल केला आहे हे तपासणे : 

a) मृतू्यचा पुरावा4 ववमा उतरवलेल्या सदस्याचा (पॉवलसीमधे्य सामील 

झाल्यानांतर / पुन्हा सामील झाल्यानांतर 45 वदवसाांच्या आत मृतू्य 

झाल्यास अपघातामुळे मृतू्य झाला याचा पुरावा) 

b) मृत सदस्याचा आवण नामवनदेवित / वनयुक्त / दावेदार याांचा 

आधारकाडड क्रमाांक आवण पॅन क्रमाांक6  

c) नामवनदेवित / वनयुक्त / दावेदार याचे सांदभाडत 'केवायसी' दस्ऐवज7  

d) नामवनदेवित / वनयुक्त / दावेदार याचे बँक खात्याचे तपिील 

दाखववणारी खाते पुव्स्केची पवहली दोन पाने वकां वा बँक खाते 

से्टटमेंट वकां वा रद्द केलेला धनादेि  

e) नामवनदेवित व्यक्तीचा मृतू्य ववमाधारकाच्या मृतु्यपूवी झाला 

 



असल्यास नामवनदेवित व्यक्तीच्या मृतू्यचा पुरावा4   

f) दावेदार हा नामवनदेवित / वनयुक्त यापेक्षा इतर कोणी असल्यास 

दावेदार कायदेिीर वारस असल्याचा पुरावा 

g) दावा सोडण्यासाठी व्यवव्थित भरून सही केलेली आगाऊ पावती  

 

08 नामवनदेवित / दािेदार याच्या तपविलाची पडताळणी  

 

1. नावनोांदणी डेटा / फॉमडमधील नामवनदेवित व्यक्तीचा तपिील तपासा 

2. पुष्टी करा की नामवनदेवित व्यक्ती अल्पवयीन नाही. अल्पवयीन  

नामवनदेवित व्यक्तीच्या बाबतीत, नामाांकन फॉमडमधे्य ववमाधारक 

सदस्याने   दावेदार याचे नाव वदलेले आहे  

3. नामाांकन केलेले नसल्यास वकां वा नामवनदेवित व्यक्ती ही 

ववमाधारकाच्या आधी मृत झालेली असल्यास दावेदार हा 

ववमाधारकाच्या कायदेिीर वारसाांपैकी एक असावा.    

4. नामवनदेवित / दावेदार याने सादर केलेला केवायसी पुरावा तपासा.  

स्वीकायड केवायसी कागदपत्र खालीलपैकी कोणतेही एक असू िकते: 

आधार काडड वकां वा मतदार फोटो ओळखपत्र (ईपीआयसी) वकां वा 

मनरेगा काडड वकां वा डर ायव्हांग लायसन्स वकां वा पॅन काडड वकां वा 

पासपोटड 

5. नामवनदेवित / वनयुक्त / दावेदार याचे बँक खात्याचे तपिील 

दाखववणारी खाते पुव्स्केची पवहली दोन पाने वकां वा बँक खाते से्टटमेंट 

वकां वा रद्द केलेला धनादेि पाहून बँक खात्याचा तपिील तपासून पुष्टी 

वदली जावी. 

 

 

09 बँकेने याची खात्री / पुष्टी द्यावी की सदर दावा यापूवी बँकेने अगे्रवर्षत 

केलेला नाही 

 

10 बँकेने दाव्याची कागदपते्र आवण स्वाक्षरीत तपासणी यादी वमळाल्यापासून  

7 (सात) वदवसात वववहत ई-मेल आयडी / ॲप वर इलेक्ट्र ॉवनकली  

भागीदार ववमाकत्याडकडे अगे्रवर्षत करावी / पाठवावी.  

 

11 बँकेने दाव्याची मावहती जनसुरक्षा पोटडलवर अपलोड करावी   

 

 

 

(स्वाक्षरी) 



अवधकृत बँक अवधकाऱ्याचे नाव व पदनाम 

वदनाांक : 

ऑवफसचा विक्का  

 

टीपा : 

 
१ नामवनदेवित व्यक्ती अल्पवयीन असल्याने मृत सदस्याने त्याच्या पीएमजेजेबीवाय नोांदणी फॉमडमधे्य 

वनयुक्त व्यक्तीचे नाव वदलेले असल्यास. 

२ वजिे नामवनदेिन नसेल वकां वा ववमाधारक सदस्यापूवी नामवनदेवित व्यक्तीचे वनधन झालेले असेल आवण 

दावेदार कायदेिीर वारस असेल आवण सक्षम न्यायालय वकां वा प्रावधकरणाद्वारे जारी केलेले वारसा 

प्रमाणपत्र वकां वा कायदेिीर वारस प्रमाणपत्र सादर करत असेल तर. 

3 अपघात याचा अिड बाह्य, वहांसक आवण दृश्यमान साधनाद्वारे घडलेली अचानक, अनपेवक्षत आवण अनैव्िक 

अिी घटना. अपघातामुळे मृतू्य झाल्याचे  वगळता; पॉवलसीमधे्य सामील झाल्यापासून / पुन्हा सामील 

झाल्यापासून 45 वदवसाांच्या आत मृतू्य झाल्यास कोणताही दावाहक्क देय होणार नाही. 

4. मृतू्यच्या पुराव्ाांच्या समर्वनार्व असलेली कागदपते्र पुढीलपैकी कोणतेही असू िकतात:  

i.मृतू्यचे प्रमाणपत्र (थिावनक भागासाठी राज्य सरकारने वनयुक्त केलेले जन्म आवण मृतू्य वनबांधकाांनी वदलेले) 

ii.मृत व्यक्तीच्या सांदभाडत रुग्णालयातील वडथचाजड साराांि / प्रमाणपत्र, त्यामधे्य त्याचे / वतचे नाव, ववडलाांचे / 

पतीचे नाव, पत्ता आवण मृतू्यची तारीख, वेळ आवण मृतू्यचे कारण याांचा उल्लेख असेल  

iii.प्रमाणपत्र - मृत व्यक्तीच्या सांदभाडत अांवतम उपव्थितीत नोांदणीकृत मेवडकल पॅ्रव्क्ट्िनर (इांवडयन मेवडकल 

काउव्न्सलमधे्य नोांदणीकृत डॉक्ट्र) याने जारी केलेले, त्यामधे्य त्याचे / वतचे नाव, ववडलाांचे / पतीचे नाव, पत्ता 

आवण मृतू्यची तारीख, वेळ आवण मृतू्यचे कारण याचा उल्लेख असून  त्यावर कें द्र वकां वा राज्य सरकारच्या 

राजपवत्रत अवधकाऱ्याचा वकां वा मृत खातेधारकाच्या  बँक अवधकाऱ्याचा  वकां वा सावडजवनक के्षत्रातील 

कोणत्याही बँकेच्या अवधकाऱ्याचा वकां वा  सावडजवनक के्षत्रातील कोणत्याही ववमाकत्याडचा  विक्का व प्रवत 

स्वाक्षरीत  केलेले असे  असावे   

iv.प्रमाणपत्र - वजल्हा दांडावधकारी / वजल्हावधकारी / सांबांवधत वजल्ह्याचे उपायुक्त वकां वा कोणत्याही अवधकृत 

कायडकारी दांडावधका-याांनी (अवतररक्त वजल्हा दांडावधकारी, उप-ववभागीय दांडावधकारी, तहसीलदार / 

तालुकदार, इ.) मृत व्यक्तीच्या सांदभाडत योजना दावाहक्क समझोता / सेटलमेंट प्रवक्रयेच्या  वववहत नमुन्यात 

वदलेले  असावे  

5 अपघाताने झालेल्या मृतू्यचे समर्वनार्व असलेले दस्तऐिज खालीलपैकी  कोणत्याही प्रकाराचे असू 

िकतात: 



1. मृतू्यपुराव्यासाठी वर सूचीबद्ध केलेल्या पैकी कोणताही एक दस्ऐवज4  आवण त्यासोबत (अ) 

एफआयआर वकां वा पांचनामा वकां वा (ब) िव पररक्षण अहवाल  

2. वजल्हा दांडावधकारी / वजल्हावधकारी / सांबांवधत वजल्ह्याचे उपायुक्त वकां वा कोणत्याही अवधकृत 

कायडकारी दांडावधका-याांनी (अवतररक्त वजल्हा दांडावधकारी, उप-ववभागीय दांडावधकारी, तहसीलदार / 

तालुकदार, इ.) मृत व्यक्तीच्या सांदभाडत योजना दावाहक्क समझोता / सेटलमेंट प्रवक्रयेच्या  वववहत 

नमुन्यात वदलेले प्रमाणपत्र   

3. साप चावणे, झाडावरून पडणे, इत्यादी कारणामुळे अपघाती मृतू्य झालेला असल्यास वरील (अ), (ब) 

आवण (क) या मृतू्यच्या अहवालाांमधे्य आवण रुग्णालयाच्या नोांदीमधे्य मृत सदस्याचे  नाव, त्याच्या ववडलाांचे 

/ वतच्या पतीचे नाव, पत्ता, मृतू्य वदनाांक, वेळ आवण मृतू्यचे कारण याचा उल्लेख असावा  

6ही मावहती वाांछनीय आहे परां तु आवश्यक नाही. 

7 नामवनदेवित व्यक्ती / वनयुक्त / दावेदार याचे ओळखीचे समिडनािड  त्याचे आधार काडड वकां वा वनवडणूक 

फोटो ओळखपत्र [EPIC] वकां वा मनरेगा काडड वकां वा डर ायव्हांग परवाना वकां वा पॅन काडड वकां वा पासपोटड असू 

िकते 

 

*******  

 

  

 



प्रधान मंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाय)  

दावे  प्रक्रिया 

  

1) विमा उतरिलेल्या सदस्याचा मृतू्य झाल्यािर लगेचच के्लम-विस्चार्ज फॉमज / हक्कसोिपत्र हे नामवनदेवित (व िं िा 

नामवनदेवित व्यक्ती अल्पियीन असेल तर त्याचा / वतचा वनयुक्त व्यक्ती 1, आवि  नामािं न नसल्यास व िं िा नामवनदेवित 

व्यक्तीचा मृतू्य विमाधार ापूिी झालेला असल्यास, दािेदार 2 विमाधार ाचा  ायदेिीर िारस असल्यास) व्यक्तीद्वारे 

मृतु्यच्या वदनािं ापासून 30 वदिसािंच्या आत सिंबिंवधत बँ ेच्या िाखेत  सादर  ेला र्ाईल. 

 

2) अपघातामुळे झालेला मृतू्य 3 िगळता, पॉवलसी सुरू झाल्यापासून / पॉवलसीमधे्य परत आल्यापासून 45 वदिसािंच्या आत 

मृतू्य झाल्यास (ए दा पॉवलसीमधून बाहेर पिल्यानिंतर नव्याने नािनोिंदिी झाल्यास व िं िा पॉवलसी नूतनी रिाला 

उिीरा झाल्यास) दािा देय असिार नाही. 

 

3) बँ ेने खालील  आधारभूत  ागदपत्रािंसह दािा अर्ज / फॉमज सबवमट / दाखल  ेला गेला आहे याची तपासिी  रून पुष्टी 

द्यािी : 

अ)   विमाधार ाचा मृतू्यपुरािा4 (योर्नेत सामील /  पुन्हा सामील झाल्यापासून 45 वदिसाच्या आत अपघाती मृतू्य झालेला 

असल्यास अपघाती मृतू्यचा पुरािा5 ):    

ब)        आधार क्रमािं  आवि पॅन क्रमािं 6 मृत  सदस्याचे आवि नामवनदेवित व्यक्ती / वनयुक्त / दािेदाराचा 

 )         ेिायसी  ागदपत्र7  सिंबिंवधत नामवनदेवित / वनयुक्त / दािेदार यािंची, प्र रि असेल तिी  

ि)        पासबु ची प्रथम दोन पृषे्ठ, व िं िा खाते तपिील दिजवििारे बँ  खाते विधान व िं िा नामवनदेवित / वनयुक्त / 

दािेदाराच्या खात्याचा रद्द  ेलेला धनादेि, प्र रि र्से असेल तसे  

ई)        नामवनदेवित व्यक्तीच्या मृतू्यचा पुरािा4  र्र  विमाधार ाच्या अगोदर मृतू्य झालेला असेल तर  

फ)          ायदेिीर िारस असल्याचा पुरािा, दािेदार नामवनदेवित / वनयुक्त  सोिून इतर  ोिी असल्यास 

ग)        दािेहक्काच्या विस्चार्जसाठी (हक्कसोि) आगाऊ पािती, योग्य पद्धतीने भरलेली आवि सही  ेलेली 

 

4) बँ ेच्या अवध ृत अवध ाऱ्याने विमा धार ाचे खाते तपासािे आवि स्वयिं िेवबट तपिील आवि खात्याचा तपिील, 

नामािं न, विमाधार ाने व ती प्रीवमयम वदला, त्याने व ती पैसे विमा िं पनीला  पाठिले, याबाबत पुष्टी  रािी. तसेच विमा 

धार ाचे तपिील नोिंदिीच्या िेळी भरलेल्या अर्ाजतून आवि बँ ेच्या नोिंदी मधून दािे हक्क अर्ाजमधे्य भरािेत. तो दािे 

हक्क अर्ाजत वदलेली मावहती योग्य असल्याचे प्रमावित  रेल आवि तो दािा तपासिी यादीप्रमािे पूिज  ेल्याचे प्रमावित 

 रेल. 

 

5) बँ ेने दािेदाराची ओळख प्रस्थावपत  रण्यासाठी आवि दाव्याची पुष्टी  रण्यासाठी  ेिायसी  ागदपते्र तपासून घ्यािी 

आवि विमाधार ाचा दािा यापूिी भागीदार विमा  िं पनी िे पाठविला नाही याची खात्री / पुष्टी  रािी. 

 



6) बँ ेने दािा दाखल झाल्यापासून 7 (सात) वदिसात इलेक्ट्र ॉवन ली  विवहत ई-मेल आयिी / ॲप िर  भागीदार विमा 

 िं पनी िे अगे्रवित  रािी / पाठिािी.  

 

7) विमा िं पनी प्रीवमयम भरल्याचे तपासून खात्री  रेल आवि मास्टर पॉवलसीतील विमाधार  व्यक्ती िंच्या यादी मधे्य 

विमाधार ाचे नाि समाविष्ट  ेले आहे याची पुष्टी  रेल. 

 

8) विमा  िं पनी हेदेखील तपासून खात्री  रेल  ी सदरचा दािा पीएमरे्रे्बीिाय PMJJBY अिंतगजत इतर दुसऱ्या  ोित्या 

विमा  िं पनीने त्याचे पैसे वदलेले आहेत  ी नाही आवि हे िी-िुप्लि ेिन (पुनरािृत्ती टाळिे) यिंत्रिेने घििलेले आहे  ा 

नाही आवि र्र या दाव्याचे पैसे वदलेले असतील तर विमा  िं पनी हा दािा ना ारु ि ेल. 

 

9) मास्टर पॉवलसी प्रमािे र्ारी  ेलेल्या दाव्यासाठी विमा  िं पनीने बँ े िून पािती आल्यापासून 7 (सात) वदिसाच्या आत 

दाव्याची प्रवक्रया पूिज  रण्यात यािी.  

 

10)  स्वी ायज दाव्याची रक्कम नामवनदेवित व िं िा वनयुक्त  ेलेल्या व िं िा दािेदाराच्या बँ  खात्यािर पाठविली र्ाईल, र्से 

प्र रि असेल तसे. 

 

11)  नामािं न नसेल व िं िा नामवनदेवित व्यक्तीचा मृतू्य  विमाधार ाच्या मृतु्यपूिी झालेला असेल तर स्वी ायज दािा रक्कम 

त्या विमाधार ाच्या  ायदेिीर िारसदारास वमळेल; आवि त्यासाठी त्याने सक्षम न्यायालय / प्रावध रिा िून 

उत्तरावध ार िारसा हक्काचे प्रमािपत्र /  ायदेिीर िारसदार असल्याचे प्रमािपत्र दाखल  रािे. 

 

12)  दािा हक्काची रक्कम वदली गेली असली व िं िा ना ारली गेली असली तरीही, विमा  िं पनीने इलेक्ट्र ॉवन ली  बँ े िे 

ई-मेल व िं िा ॲप च्या आधारे मावहती पाठिािी  आवि ए  मर् ूर सिंदेिाचा इिारा / टेक्स्ट मेसेर् अलटज वनदेिीत 

व्यक्तीला त्याच्या मोबाईल िर पाठिािा  आवि यावििाय र्न सुरक्षा पोटजलिर  ही मावहती अपलोि  रािी.  

 

13)  जास्तीत जास्त वेळ मयाादा - बँ ेने पूिज भरलेला दािा अर्ज विमा  िं पनी  िे पाठिण्यासाठी साठी 7 (सात) वदिस  

आहे तसेच त्यानिंतर विमा  िं पनीने दािा मिंरू्र  रून त्याचे पैसे देऊन टा ण्याची र्ास्तीत र्ास्त िेळ मयाजदा 7 (सात) 

वदिस आहे.   

 

14)  जर बँकेने भागीदार क्रवमा कंपनीला क्रवक्रित वेळेत (क्रवमाधारकाच्या खात्यातून स्वयम् डेक्रबट करून) प्रीक्रमयम 

िप्ता भरणा केला नािी  तर दावा िक्काचे दाक्रयत्व क्रवमा कंपनीकडून बँकेकडे जाऊ शकते.  क्रवमाधारक 

सदस्याच्या खात्यातून ठरलेल्या तारखेला क्रकंवा त्यापूवी प्रीक्रमयम डेक्रबट केला गेला असेल, परंतु क्रवमा कंपनीला 

त्याचा भरणा क्रवक्रित वेळेत झालेला नसला तरी दावा िक्क रक्कम देण्याचे  नाकारले जाणार नािी. 

 

15)  सध्या सुरू असलेल्या संसगासाथीच्या काळात पयाायी मृतू्य पुरावा4   स्वीकारण्याची अट सिा मक्रिने (म्हणजेच, 

30.11.2021 पयंत) क्रकंवा पुढील आदेश िोईपयंत, यापैकी जे आधी िोईल त्याप्रमाणे क्रशक्रथल करण्यात येत आिे. 



पुढे, आजच्या तारखेपयंत प्रलंक्रबत दावेदेखील िी अट क्रशक्रथल करण्याच्या आधारावर क्रनकाली काढले जाऊ 

शकतात.  

  

  

टीपा : 

1 नामवनदेवित व्यक्ती अल्पियीन असल्यास पीएमरे्रे्बीिाय नोिंदिी फॉमजमधे्य मृत सदस्याने वर्चे नाि घातले ती व्यक्ती 

म्हिरे् वनयुक्त  ेलेली व्यक्ती होय. 

2 नामािं न   ेलेले नसेल व िं िा नामवनदेवित व्यक्ती विमाधार ा पूिी मृत झालेली  असेल तेव्हा  सक्षम न्यायालय  व िं िा 

प्रावध रिाने वदलेले िारसा हक्काचे प्रमािपत्र व िं िा  ायदेिीर िारस असल्याचे प्रमािपत्र  दाखल  रिारी व्यक्ती म्हिरे् 

दािेदार होय. 

3 अपघात याचा अथज बाह्य, वहिंस  आवि दृश्यमान साधनाद्वारे घिलेली अचान , अनपेवक्षत आवि 

अनैप्लि  अिी घटना. अपघातामुळे मृतू्य झाल्याचे  िगळता; पॉवलसीमधे्य सामील झाल्यापासून / 

पुन्हा सामील झाल्यापासून 45 वदिसािंच्या आत मृतू्य झाल्यास  ोिताही दािाहक्क देय होिार नाही. 

 

4   मृतू्यच्या पुराव्याच्या समथानाथा दस्तऐवज खालीलपैकी कोणतेिी असू शकते: 

(i)      मृतू्य प्रमािपत्र (स्थावन  भागासाठी राज्य सर ारने वनयुक्त  ेलेले र्न्म आवि मृतू्य वनबिंध ाद्वारे र्ारी  ेलेले) 

(ii)     रुग्णालयातील विस्चार्ज सारािंि / प्रमािपत्र यामधे्य मृत व्यक्तीच्या सिंदभाजत, त्याचे / वतचे नाि, िविलािंचे / पतीचे नाि, 

पत्ता आवि मृतू्यची  तारीख, िेळ आवि  ारि वनवदजष्ट  ेलेले असािे.   

(iii)   मृत व्यक्तीच्या सिंदभाजत िेिटच्या उपप्लस्थतीत नोिंदिी ृत मेवि ल पॅ्रप्लक्ट्िनरने (इिंवियन मेवि ल  ाउप्लिलमधे्य 

नोिंदिी ृत िॉक्ट्र) र्ारी  ेलेले प्रमािपत्र, त्याचे / वतचे नाि, िविलािंचे / पतीचे नाि, पत्ता आवि मृतू्यची तारीख, िेळ आवि 

 ारि नमूद  रिे आिश्य  आहे  ें द्र व िं िा राज्य सर ारच्या रार्पवत्रत अवध ाऱ्याद्वारे व िं िा मृत खातेधार ाच्या बँ ेच्या 

व िं िा सािजर्वन  के्षत्रातील  ोित्याही बँ ेच्या व िं िा सािजर्वन  के्षत्रातील  ोित्याही विमा  िं पनीने त्याची  ागदपते्र 

अवध ृत असल्या बाबत त्याच्या सहीपुढे  विक्का मारलेला असािा. 

(iv)  वर्ल्हा दिंिावध ारी / वर्ल्हावध ारी / सिंबिंवधत वर्ल्ह्याचे उपायुक्त व िं िा सिंबिंवधत  ायज ारी दिंिावध ारी (अवतररक्त 

वर्ल्हा दिंिावध ारी, उपविभागीय दिंिावध ारी, तहसीलदार / तालु ेदार  इ.) यािंनी अवध ृत  ेलेल्या अवध ाऱ्याने मृत 

व्यक्तीच्या सिंदभाजत प्रमािपत्र वदलेले असािे आवि ते योर्ना दािा हक्क सेटलमेंटच्या / समझोत्याच्या  प्रवक्रयेच्या विवहत 

नमुन्यातील असािे. 



5 अपघाताने झालेल्या मृतू्यचे समथानाथा असलेले दस्तऐवज खालीलपैकी  कोणत्यािी प्रकाराचे असू शकतात: 

1.    मृतू्यपुराव्यासाठी िर सूचीबद्ध  ेलेल्या पै ी  ोिताही ए  दस्तऐिर्4  आवि त्यासोबत (अ) एफआयआर व िं िा 

पिंचनामा व िं िा (ब) िि पररक्षि अहिाल 

2.    वर्ल्हा दिंिावध ारी / वर्ल्हावध ारी / सिंबिंवधत वर्ल्ह्याचे उपायुक्त व िं िा  ोित्याही अवध ृत  ायज ारी दिंिावध ा-

यािंनी (अवतररक्त वर्ल्हा दिंिावध ारी, उप-विभागीय दिंिावध ारी, तहसीलदार / तालु दार, इ.) यािंनी अवध ृत  ेलेल्या 

अवध ाऱ्याने मृत व्यक्तीच्या सिंदभाजत योर्ना दािाहक्क समझोता / सेटलमेंट प्रवक्रयेच्या  विवहत नमुन्यात वदलेले प्रमािपत्र   

3.    साप चाििे, झािािरून पििे, इत्यादी  ारिामुळे अपघाती मृतू्य झालेला असल्यास िरील (अ), (ब) आवि ( ) या 

मृतू्यच्या अहिालािंमधे्य आवि रुग्णालयाच्या नोिंदीमधे्य मृत सदस्याचे  नाि, त्याच्या िविलािंचे / वतच्या पतीचे नाि, पत्ता, मृतू्य 

वदनािं , िेळ आवि मृतू्यचे  ारि याचा उल्लेख असािा.  

6ही मावहती िािंछनीय आहे परिं तु आिश्य  नाही. 

7 नामवनदेवित व्यक्ती / वनयुक्त / दािेदार याचे ओळखीचे समथजनाथज  त्याचे आधार  ािज  व िं िा वनिििू  फोटो ओळखपत्र 

[EPIC] व िं िा मनरेगा  ािज  व िं िा िर ायप्लव्हिंग परिाना व िं िा पॅन  ािज  व िं िा पासपोटज  यापै ी  ोितेही ए  असू ि ते. 

  

******* 
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