વીમાકં પનીનં નામ

યોજનાનં નામ

પ્રતીક/ફિહ્ન

બેંક/પોસ્ટઓફિસનં નામ

પ્રતીક/ફિહ્ન

પ્રતીક/ફિહ્ન

વીમા કં પનીના નામની (પ્રધાનમંત્રી સરક્ષા વીમા યોજના)
હં આથી ___________________________________વીમા કં પની ની પ્રધાનમંત્રી સરક્ષા વીમા યોજના નો
સભ્ય બનવા માટે મારી સંમફત આપં છં જેનો વહીવટ તમારી બેંક/પોસ્ટ ઓફિસ માસ્ટર પોલીસી નંબર(પૂવવ
મફિત)_________________________________દ્વારા કરશે.
હં આ સાથે મારા ખાતામાંથી પીએમએવાય આકફસ્મક મૃત્ય અથવા કાયમી ખોડ માટે ના અકસ્માત વીમા
કવર ના પ્રીફમયમ અંતર્વત અંકે રૂફપયા બાર પરા ડેફબટ કરવા તમારા કાયાવલયને સંમફત આપં છં . વધમાં
ભફવષ્યમાં બીજી સૂિના ન આપ ત્યાં સધી પ્રફત વર્વ 25મી મે પછી અને 1 જૂ ન પહેલાં મારા ખાતામાંથી રૂ બાર
અથવા સમયાંતરે આ રીન્યઅલ/નવીનીકરણ અંતર્વત નક્કી થનાર રકમ (જેની તરત જ જાણ કરવામાં આવે)
ડેફબટ કરવા માટે આપને અફધકૃ ત કરં છં .
મેં અન્ય કોઈ બેંક/પોસ્ટ ઓફિસને સદર યોજના અન્વયે પ્રીફમયમ ની રકમ ડેફબટ કરવા માટે સત્તા આપેલ
નથી. હં જાણં છં કે એકથી વધ વખત નોંધણી કરવામાં આવે તો પણ વીમા સરક્ષા અન્વયે રૂફપયા બે લાખ થી
વધ રકમ મળવાને પાત્ર નથી અને વધારાની નોંધણી ઓ અમાન્ય ઠહેરાવવામાં આવશે.
આ સાથે હં ઉપરોક્ત યોજનાના સભ્ય પદ માટે ની સહમફત તેના ફનયમો અને શરતો વાંિી તથા સમજીને આપં
છં
હં આથી બેંક/પોસ્ટ ઓફિસને સદર યોજના ના સભ્ય તરીકે દાખલ થવા માટે આપના દ્વારા જરૂરી મારી નીિે
મજબની અંર્ત ફવર્તો ………………………….(ફવમા કં પની નં નામ) ને ફવફદત કરવા અફધકૃ ત કરં છં .
ખાતાધારક નં નામ**

ફપતા/પફત નં નામ**

બેંક/પોસ્ટ ઓફિસ નો એકાઉન્ટ નંબર**
PAN નંબર, જો હોય તો**
જન્મ તારીખ**

બેંક બ્રાન્િ નો IFSC કોડ**

આધાર નંબર, જો હોય તો**
ઇ-મેઇલ આઈ ડી**

કોઈપણ શારીફરક ક્ષફત અથવા ખોડ ખાપણ
નોમીની નામ તથા સરનામં

જો હા તો એની ફવર્તો

નોમીની નં જન્મ પ્રમાણપત્ર

જો નોમીની સર્ીર હોય તો તેના વાલી/ફનયક્ત વ્યફક્તનં નામ તથા સરનામં
વ્યફક્તનં નોમીની સાથેનં સર્પણ
નોમીની નો મોબાઇલ નંબર

વાલી/ફનયક્ત વ્યફક્ત નો મોબાઇલ નંબર

નોમીની નો ઇ-મેઇલ આઈ ડી

વાલી/ફનયક્ત વ્યફક્ત નો ઇ-મેઇલ આઈ ડી

વાલી/ફનયક્ત

હં આ સાથે મારી ઓળખ (KYC)ના પરાવા તરીકે આધાર કાડવ અથવા િૂંટણી કાડવ અથવા મનરેર્ા કાડવ અથવા
ડર ાઈવર લાયસન્સ અથવા પાન કાડવ અથવા પાસપોટવ ની નકલ ફબડં છ
હં આથી જાહેર કરં છં કે ઉપર દશાવવેલ હકીકતો બધી રીતે ખરી છે અને વધમાં કબલ કરી જાહેર કરં છં કે ઉપર
જણાવેલ માફહતી સદર યોજનાના સભ્ય તરીકે દાખલ કરવા માટે ની પાયાની હકીકતો છે . અને જો ઉપર

જણાવેલ કે તે પૈકીની કોઈ પણ માફહતી ખોટી હોવાનં અથવા અસત્ય અથવા તેમાં કોઈ વાત દબાવી રાખી
હોય અથવા તો છપાવી રાખી હોય તો પરવાર થાય તો સદર યોજનાનં માર સભ્યપદ રદ થવાને પાત્ર છે .

તારીખ:

સહી:

સરનામં:
અરજદારની ફવર્તો તથા સહી અમારી બેંક/પોસ્ટ ઓફિસ પાસે ઉપલબ્ધ દસ્તાવેજોથી અથવા બેંક/પોસ્ટ
ઓફિસ પાસે અરજદારના જરૂરી દસ્તાવેજો ના હોય તો અરજદારે રજૂ કરેલા KYC દસ્તાવેજોથી ખાતરી કરેલ
છે તે આથી મંજૂર કરં છં .

બેંક/પોસ્ટ ઓફિસના અફધકારીની સહી
બેંક/પોસ્ટ ઓફિસની બ્રાન્િના નામ તથા
કોડ નંબર સાથેનો રબર સ્ટે મ્પ
પ્રફતફનફધ/બેંક અફધકારીના ખાતાનં નામ
કોડ નંબર
પ્રફતફનફધ/બેંક અફધકારીના ખાતાની ફવર્ત

પ્રફતફનફધ/બેંક અફધકારી નો
પ્રફતફનફધ/બેંક અફધકારી ની સહી

સ્વીકારપત્ર સહ વીમાનં પ્રમાણપત્ર
અમો_________________________( વીમા કં પની નં નામ)એ પ્રધાનમંત્રી સરક્ષા વીમા યોજનાની માસ્ટર
પોલીસી નંબર_________________________________ અન્વયે
શ્રી________________________________કે
જેઓ___________________________________બેંક/પોસ્ટ ઓફિસમાં ખાતાધારક છે તથા તેઓના
આધાર નંબર _________________________________ છે તેની માફહતી ની તથા તેની પાત્રતા અને
અવેજની રકમ ની પહોંિ ને અધીન આ ફનવેદન પત્ર આપીએ છીએ.

બેંક/પોસ્ટ ઓફિસના અફધકૃ ત અફધકારીની સહી
તારીખ:
ઓફિસ નો ફસક્કો

નોંધ:વીમા સરક્ષા
•

કાયમી અસમથવતા અથવા અકસ્માત મૃત્ય પ્રસંર્ે રૂફપયા બે લાખનં વળતર

•

કાયમી આંફશક અસમથવતાના મામલામાં રૂફપયા એક લાખનં વળતર

•
કાયમી અસમથવતાને એટલે કે નીિેના પૈકી કોઈ પણ કાયમી સંપણ
ૂ વ અસમથવતા, સંપણ
ૂ વ અને અસાધ્ય
રીતે બંને આંખોન નકસાન અથવા એક આંખનં અથવા એક હાથ અને એક પર્નં કાયમી નકસાન
•
અકસ્માત એટલે અિાનક ધાયું ન હોય તેવં અને હેતપૂવક
વ ન કરેલો હોય તેવા પ્રસંર્નો બાહ્ય ફહં સક
અને દે ખી શકાય તેવી રીતે ઘફટત.

