प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ( PMSBY )
दाव्यासह मुक्ततेसंबंधीचा फॉमम
( विमाधारक सदस्यास अपघात होऊन दािा उद्भिल्यानंतर शक्यतो 30 ददिसांच्या आत सादर
करािा .)
अपघाती अपंगत्ि आल्यास विमाधारक सदस्याकडून ककंिा विमाधारक सदस्याच्या मत्ृ यूच्या
प्रकरणात त्याच्या नामननदे शशताकडून / नाशमतीद्िारे भरण्यात यािा .
( ककंिा नाशमती अज्ञान असल्यास त्याच्या / नतच्या ननयुक्त प्रनतननधीद्िारे , आणण कोणीही
नाशमती नसल्यास अथिा नाशमतीचा मत्ृ यू विमाधारक सदस्याच्या अगोदरच झाल्यास दािाकताम
क्र. 2 विमाधारकाच्या कायदे शीर िारसांकडून भरण्यात यािा .
भाग 1 . PMSBY खाली प्रविष्ट सदस्याचा तपशील
(1 ) नाि :
( 2 ) पत्ता :
( 3 ) बँक / पोस्ट ऑकफस खाते क्रमांक :
( 4 ) अपघाताचा िार , तारीख आणण िेळ :
( 5 ) अपघात घडल्याचे स्थळ :
( 6 ) अपघाताचे स्िरूप :
( 7 ) मत्ृ यूची तारीख :
( 8 ) मत्ृ यू / अपंगत्िाचे कारण :
( 9 ) अपंगत्िाचा तपशील :
( 10 ) कायमचे अपंगत्ि / मत्ृ यू शसद्ध करणारी कागदपत्रे :
( 11 ) आधार क्रमांक ( ऐच्च्िक ) :

( 12 ) आयकर स्थायी खाते क्रमांक ( पॅन ) (ऐच्च्िक ) :

भाग 2

विमाधारक सदस्याचा मत्ृ यू झाला असल्यास नाशमतीचा तपशील
(ककंिा नाशमती अज्ञान असल्यास त्याच्या / नतच्या ननयुक्त प्रनतननधीद्िारे , आणण

कोणीही नाशमती नसल्यास अथिा विमाधारक सदस्याच्या आधीच नाशमतीचा मत्ृ यू झाल्यास
दािाकताम क्र. 2 विमाधारकाच्या कायदे शीर िारसांकडून भरण्यात यािा .)
( 1 ) नाशमतीचे नाि

:

( 2 ) नाशमतीचे िय :
( 3 ) नाशमती अज्ञान असल्यास ननयुक्त प्रनतननधीचे नाि :
( 4 ) कोणीही नाशमती नसल्यास अथिा विमाधारक सदस्याच्या आधीच नाशमतीचा मत्ृ यू झाला
असल्यास , दािाकत्यामचे नाि :
( 5 ) विमाधारक सदस्याच्या आधीच नाशमतीचा मत्ृ यू झाला असल्यास, मत्ृ यूचा पुरािा :
( 6 ) मयत व्यक्तीशी नाशमती / दािाकताम यांचे नाते :
( 7 ) संपकामसाठी मोबाईल क्रमांक :
( 8 ) संपकामसाठी ईमेल पत्ता :
( 9 ) संपकामसाठी पत्ता :
( 10 ) नाशमती / ननयक्
ु त प्रनतंननधी / दािाकताम ( जसे प्रकरण असेल तसे ) यांचा तपशील :
( 11 ) दाव्याची रक्कम ज्या बँक खात्यात जमा कराियाची आहे , त्याचा तपशील :
(11.1 ) खाते क्रमांक :
( 11.2 ) बँकेचे नाि :

( 11.3 ) बँकेच्या शाखेचा आय.एफ.एस. कोड ( IFS कोड ) :
( 12 ) आधार क्रमांक ( ऐच्च्िक ) :
( 13 ) आयकर स्थायी खाते क्रमांक ( पॅन ) (ऐच्च्िक ) :
( 14 ) ओळख पटिण्यासाठी आिश्यक असलेली केिायसी

(KYC) कागदपत्रे :

याद्िारे मी जाहीर करतो की िर ददलेला तपशील माझ्या मादहतीनस
ु ार खरा आहे , या
दाव्यासंदभामत दाखल केलेली कागदपत्रे खरी आहे त , उपरोल्लेणखत सदस्यासंदभामत ककंिा
सदस्याच्या अन्य कोणत्याही बँक / पोस्ट ऑकफस खात्याच्या संदभामत

PMSBY अंतगमत दे य

रकमेसाठी मी दािा केलेला नाही .

तारीख :

( विमाधारक सदस्य/ नाशमती / ननयक्
ु त प्रनतंननधी /
दािाकताम याची स्िाक्षरी )

संलग्न कागदपत्रे
( 1 ) विमाधारक सदस्यास अपघातामुळे आलेले कायमचे अपंगत्ि / मत्ृ यू शसद्ध करणारा पुरािा
( जसे प्रकरण असेल तसे )
( 2 ) विमाधारक / दािाकताम यांचे आधार क्रमांक आणण आयकर स्थायी खाते क्रमांक ( पॅन )
(ऐच्च्िक )
( 3 ) नाशमती / ननयक्
ु त प्रनतंननधी / दािाकताम (जसे प्रकरण असेल तसे ) यांची KYC कागदपत्रे
( 4 ) पासबुकची पदहली दोन पाने , ककंिा खात्याचा तपशील असलेली बँक / पोस्ट ऑकफस
खात्याचा उतारा ककंिा नाशमती / ननयक्
ु त प्रनतंननधी / दािाकताम यांच्या खात्याचा रद्द केलेला चेक
(जसे प्रकरण असेल तसे )

( 5 ) विमाधारक सदस्याच्या आधीच नाशमतीचा मत्ृ यू झाला असल्यास, मत्ृ यूचा पुरािा :
( 6 ) दािाकताम विमाधारक सदस्य / नाशमती / ननयुक्त प्रनतंननधी नसल्यास कायदे शीर िारस
असल्याचा परु ािा
( 7 ) दाव्याच्या मुक्ततेसाठी दाव्याची विधधित संपूणम भरलेली आणण स्िाक्षरी केलेली अधिम
पािती

प्रिेशशकेतील मादहतीनुसार ककंिा बँक / पोस्ट ऑकफसच्या मादहतीनुसार बँक / पोस्ट ऑकफसने
भरािे .
भाग 3 : विमाधारक सदस्याच्या संदभामतील तपशील
1) बँक / पोस्ट ऑकफस खाते क्रमांक (

बँक / पोस्ट ऑकफसच्या रे कॉडमनुसार ) :

2) बँक / पोस्ट ऑकफसचे नाि :
3) शाखेचे नाि :
4) शाखेचा आय.एफ.एस. ( IFS ) कोड :
5) सभासदाच्या िडडलांचे / पतीचे नाि :
6) जन्मतारीख ( केिायसी कागदपत्रांनुसार ) :
7) विमाकत्यामचे नाि :
8) नाशमतीचे नाि :
9) बँक / पोस्ट ऑकफस खात्यातन
ू विमा हप्ता नािे टाकल्याची तारीख :
10) विमाकत्यामच्या खात्यात विमा हप्ता पाठिल्याची तारीख :

PMSBY प्रिेशशकेतील मादहती आणण बँक / पोस्ट ऑकफसच्या रे कॉडमनुसार असलेल्या
मादहतीनुसार िरील मादहती सत्य असल्याचे प्रमाणणत केले आहे .
स्थळ :

तारीख :
(बँक / पोस्ट ऑकफसच्या प्राधधकृत अधधकार्याची स्िाक्षरी आणण शशक्का )
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
दाव्याच्या मुक्ततेसाठी अधिम पािती

सभासद श्री . / कु . ------यांच्या विमा पॉशलसीच्या पूणम आणण अंनतम ननपटार्यासाठी आणण
माझ्या दाव्याच्या मुक्ततेसाठी ,

मी िर केलेल्या दाव्याच्या मंजुरीनुसार मी ------ (विमाकत्यामचे

नाि ) यांच्याकडून शमळालेली रक्कम रु . ------ ( कायमच्या अंशतः अपंगत्िासाठी रु . एक
लाख आणण कायमचे पूणम अपंगत्ि अथिा मत्ृ यूसाठी रु. दोन लाख ) स्िीकारत आहे .

साक्षीदाराची स्िाक्षरी
साक्षीदाराचे नाि
पत्ता
विमाधारक सदस्य / नाशमती / ननयुक्त प्रनतननधीची स्िाक्षरी
तारीख

बँक / पोस्ट ऑकफसच्या प्राधधकृत अधधकार्याची दज
ु ोरा दे ण्यासाठी स्िाक्षरी
तारीख :
नाि :
बँक / पोस्ट ऑकफसचे नाि :

शाखा :
कायामलयाचा शशक्का
दािाकत्यामसाठी उपयुक्त मादहती

1) ननयक्
ु त प्रनतननधी म्हणजे PMSBYच्या प्रिेशशकेमधील , सदस्याद्िारे त्याचा नाशमती

अज्ञान असल्यामुळे ननदे शशत केलेली व्यक्ती
2) दािाकताम म्हणजे जेव्हा नामननदे शन केले नसेल ककंिा ककंिा नाशमतीचा मत्ृ यू विमाधारक

सदस्याच्या अगोदर झाला असेल, अशा िेळी सक्षम न्यायालय ककंिा प्राधधकरणाद्िारे जारी
उत्तराधधकारी प्रमाणपत्र ककंिा िारसदाराचे प्रमाणपत्र दाखल करणारी व्यक्ती .
3) अपघात म्हणजे बाह्य, दहंसक आणण दृश्य कारणांमळ
ु े झालेली एक आकच्स्मक, अनपेक्षक्षत

आणण अहे तुक अशी घटना
4) कायमचे अपंगत्ि म्हणजे खालीलपैकी काहीही

दोन्ही डोळे संपूणप
म णे ननकामी होणे ककंिा

|

स्थायी संपूणम अपंगत्ि

दोन्ही हात ककंिा दोन्ही पाय ननकामी होणे

|

दे य दािा रक्कम रु. दोन लाख

ककंिा एका डोळ्याची दृष्टी जाणे आणण

|

एक हात ककंिा पाय ननकामी होणे

|

एका डोळ्याची दृष्टी संपूणप
म णे जाणे ककंिा

| आंशशक अपंगत्ि

एक हात ककंिा पाय संपूणम ननकामी होणे

|

दे य दािा रक्कम रु. एक लाख

5) कायमच्या संपूणम अपंगत्िाच्या पुराव्याच्या समथमनाथम दे ण्याची कागदपत्रे :

एफ. आय. आर. ककंिा पंचनामा यासदहत

अ ) शसच्व्हल सजमनकडून ददले गेलेले

अपंगत्िाचे प्रमाणपत्र आणण ब ) िरील बाबीची पुष्टी करणारी हॉच्स्पटलची नोंद
6) अपघातामळ
ु े मत्ृ यच्
ू या समथमनाथम द्याियाची कागदपत्रे खालील अ) ब) क) यांपैकी

कोणतीही असािीत .
1) मत्ृ यच
ू ा परु ािा म्हणन
ू खाली ददलेल्यापैकी कोणतेही कागदपत्र

1] ( स्थाननक क्षेत्रासाठी राज्य सरकारद्िारे ननयुक्त जन्म आणण मत्ृ युसाठीच्या
रच्जस्रारद्िारे दे ण्यात आलेले ) मत्ृ यू प्रमाणपत्र
2] मत
ृ व्यक्तीशी संबंधधत त्याचे/नतचे नाि, वपत्याचे/पतीचे नाि, पत्ता आणण मत्ृ यूची
तारीख , िेळ आणण कारण स्पष्ट करणारी हॉच्स्पटलमधन
ू सोडतानाची मादहती /
प्रमाणपत्र
3] मत
ृ व्यक्तीला शेिटी उपचार दे णार्या नोंदणीकृत िैद्यकीय व्यािसानयकाचे ( इंडडयन
मेडडकल कौच्न्सलमध्ये नोंदणीकृत ) प्रमाणपत्र ज्यामध्ये मत
ृ काचे नाि, वपत्याचे/पतीचे
नाि, पत्ता आणण मत्ृ यच
ू ी तारीख , िेळ आणण कारण स्पष्ट केले असेल आणण त्यािर
केंद्रीय अथिा राज्य सरकारच्या राजपत्रत्रत अधधकार्याची ककंिा मत
ृ खातेदाराच्या बँकेच्या
एखाद्या अधधकार्याची ककंिा कोणत्याही सािमजननक क्षेत्रातील बँकेच्या अथिा कोणत्याही
सािमजननक क्षेत्रातील विमाकत्याम अधधकार्याची दज
ु ोर्यादाखल स्िाक्षरी ि शशक्का असेल.
4] एफ. आय. आर. / पंचनामा
5] शि विच्िे दन अहिाल
ब) संबंधधत च्जल्ह्याचे च्जल्हा मॅच्जस्रे ट / च्जल्हाधधकारी / उपायुक्त, ककंिा त्यांनी अधधकृत
केलेले कोणतेही कायमपालक मॅच्जस्रे ट , ( अनतररक्त च्जल्हा मॅच्जस्रे ट, उपविभागीय मॅच्जस्रे ट ,
तहसीलदार , तालुकदार इ . ) यांच्याकडून ददले गेलेले विमाधारक सदस्याशी संबंधधत प्रमाणपत्र,
जे या योजनेच्या दािा ननपटार्यासाठी ननधामररत फॉमममध्ये असेल .

क) सपमदंश / झाडािरून पडून अपघाती मत्ृ यूच्या प्रकरणामध्ये िरील अ) ब) क) च्या
ऐिजी मत
ृ काचे नाि, वपत्याचे/पतीचे नाि, पत्ता आणण मत्ृ यूची तारीख, िेळ आणण कारण स्पष्ट
करणारे हॉच्स्पटलचे रे कॉडम
7) ही मादहती िांिनीय आहे पण बंधनकारक नाही .
8) आिेदनकत्यामची ओळख पटविण्यासाठी समथमन म्हणन
ू कागदपत्रे आधार काडम ककंिा
ननिडणुकीचे फोटोसह ओळखपत्र ( EPIC ) ककंिा

मनरे गा काडम ककंिा ड्रायच्व्हं ग लायसेन्स ककंिा

पासपोटम

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ( PMSBY )
दािा प्रकक्रया
( ददनांककत – 10.06.2021 )
1) या पॉशलसीअंतगमत दािा उद्भिू शकेल असा अपघात झाल्यानंतर अपघाती अपंगत्ि

आल्यास विमाधारकाने , ककंिा विमाधारक सदस्याचा मत्ृ यू झाल्यास त्याच्या नाशमतीने (
ककंिा नाशमती अज्ञान असल्यास त्याच्या / नतच्या ननयुक्त व्यक्तीने , आणण नामननदे शन
केले नसल्यास ककंिा नाशमतीचा मत्ृ यू विमाधारक सदस्याच्या अगोदरच झालेला असल्यास
विमाधारकाच्या दािाकत्याम कायदे शीर िारसांनी ) संबंधधत बँकेच्या शाखेत / पोस्ट
ऑकफसमध्ये विधधित संपूणम भरलेला दािा फॉमम या पॉशलसीअंतगमत दािा उद्भिणारा अपघात
( मत्ृ यू / कायमचे अपंगत्ि ) घडल्यापासून 30 ददिसांच्या आत दाखल करािा .
2) बँक / पोस्ट ऑकफसने िाननी करािी की विमाधारकाचा दािा हा ( अपघातामुळे )

अपंगत्िाचा आहे की मत्ृ यूचा आहे .

3) बँक / पोस्ट ऑकफसने खालीलप्रमाणे समधथमत दस्तऐिजांसह दािा फॉमम दाखल केल्याची

िाननी करून पुष्टी करािी.
1) अपघातामळ
ु े विमाधारक सदस्याला कायमचे अपंगत्ि आल्याचा ककंिा अपघाती मत्ृ यू

झाल्याचा , जसे प्रकरण असेल तसा, पुरािा
2)

विमाधारक सदस्य आणण दािाकत्यामचा आधार आणण पॅन क्रमांक

3) नाशमती / ननयुक्त प्रनतननधी / दािाकत्यामच्या ( जसे प्रकरण असेल तसे ) पासबुकची

पदहली दोन पाने, ककंिा खात्याचा तपशील दशमविणारे खात्याचे वििरण ककंिा खात्याचा
रद्द केलेला धनादे श / चेक
4) विमाधारक सदस्याच्या अगोदर नाशमतीचा मत्ृ यू झाल्याच्या प्रकरणात नाशमतीच्या

मत्ृ यच
ू ा परु ािा
5) दािाकताम जर विमाधारक सदस्य / नाशमती / ननयुक्त प्रनतननधी यांच्याव्यनतररक्त

अन्य कोणी असल्यास कायदे शीर िारस असल्याचा परु ािा
6) दाव्याच्या मुक्ततेसाठी विधधित भरलेली आणण सही केलेली अधिम पािती
4) बँकेच्या / पोस्ट ऑकफसच्या अधधकृत अधधकार्याने विमाधारक सदस्याच्या खात्याची

तपासणी करून आणण आपोआप नािे करण्याबाबतचा तपशील तसेच नामननदे शन , विमा
हप्ता नािे करणे / विमाकत्यामला पाठविणे याबाबतची पुष्टी करून बँकेच्या

/ पोस्ट

ऑकफसच्या प्रिेशाबाबतच्या मादहतीमधन
ू विमाधारक सदस्याचा तपशील दािा फॉमममध्ये
भरािा . दािा फॉमममध्ये आणण कधथत दाव्याच्या संपण
ू म भरलेल्या चेकशलस्टमध्ये ददलेल्या
मादहतीची सत्यता तो प्रमाणणत करे ल.
5) बँकेने / पोस्ट ऑकफसने नाशमती / ननयक्
ु त प्रनतननधी / दािाकताम यांची KYC (केिायसी)

कागदपत्रे तपासून त्यांची ओळख पटिािी आणण कधथत विमाधारक सदस्याचा दािा
भागीदार विमाकत्यामला पाठविला गेला नसल्याची पुष्टी करािी .
6) दािा दाखल केल्यापासन
ू सात ददिसांच्या आत बँक / पोस्ट ऑकफस दाव्याची कागदपत्रे

भागीदार विमाकत्यामच्या ननयुक्त ई-मेल पत्त्यािर / अॅपिर इलेक्रॉननकली पाठिेल .

7) विमाकताम पडताळणी करून पुष्टी करे ल की सदर विमाधारकासाठी विमा हप्ता पाठविला

गेला आहे आणण त्या विमाधारकाचा समािेश मास्टर पॉशलसीतील विमाधारक व्यक्तींच्या
यादीत केला गेला आहे .
8) विमाकताम यथोधचत डुच्प्लकेदटंग तंत्रज्ञानाच्या

मागामने याचीही पुष्टी करे ल की PMSBY

अंतगमत कधथत दािा इतर कोणत्याही विमाकत्यामने ददलेला आहे अथिा नाही . जर तोच
दािा ददलेला असेल , तर विमाकताम दािा दे ण्यास नकार दे ईल .
9) बँक / पोस्ट ऑकफसकडून दािा शमळाल्यापासून सात ददिसांच्या आत मास्टर पॉशलसी

दे णार्या विमा कंपनीकडून दािा प्रकक्रया केली जािी .
10) स्िीकृत दािा रक्कम विमाधारकाच्या ककंिा दािाकत्यामच्या , जसे प्रकरण असेल तसे ,

बँकेच्या / पोस्ट ऑकफसच्या खात्यात पाठविली जाईल .
11) जर नामननदे शन नसेल ककंिा विमाधारक सदस्याच्या अगोदर नाशमतीचा मत्ृ यू झाला

असेल तर सक्षम न्यायालय / प्राधधकरणाकडून घेतलेले उत्तराधधकारी प्रमाणपत्र /
िारसदाराचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर स्िीकृत दािा रक्कम विमाधारक सदस्याच्या
कायदे शीर िारसाला दे ण्यात यािी .
12) दािा ददला गेला / नाकारला गेला तरीही विमाकत्यामने जनसुरक्षा पोटम लिर

( https://www.jansuraksha.gov.in/MIS) बँकेला / पोस्ट ऑकफसला ईमेल / अॅप आधाररत
सच
ू ना द्यािी आणण सदर मादहती दे ण्याबरोबरच नाशमती / ननयक्
ु त प्रनतननधी / दािाकताम
यांच्या मोबाईलिर ध्यानाकर्मण करण्यासाठी लेखी संदेश पाठिािा .
13) बँक / पोस्ट ऑकफस यांच्यासाठी विमाकत्यामला विधधित संपूणम दािा फॉमम पाठविण्यासाठी

िेळेची कमाल मयामदा सात ददिसांची आहे आणण विमाकत्यामने दािा मंजरू करून त्यानंतर
पैसे वितररत करण्यासाठी िेळेची कमाल मयामदा सात ददिसांची आहे .
14) जर बँकेने / पोस्ट ऑकफसने DFS पत्र क्रमांक F क्र . H – 12011 / 2 / 2015-

INS.II ददनांककत 20.04.2015 मधील संदशभमत ननयमांमधील िेळेच्या मयामदेमध्ये
विमाधारक सदस्याच्या खात्यातून िळते केलेली विमा हप्त्याची रक्कम विमाकत्यामला
पाठविली नसेल, तर दाव्याचे दानयत्ि हे बँक / पोस्ट ऑकफसकडे येईल आणण तो दािा

फॉमम त्या बँकेला / पोस्ट विभागाला पाठविला जाईल. जर असा एखादा दािा बँक / पोस्ट
ऑकफसकडून विमाकत्यामला शमळाला , तर विमाकताम दािाकत्यामला त्याबाबत सूचना दे ऊन
असा दािा ननपटार्याकररता

परत पाठिेल .

15) खालील टीप क्र. 6 मध्ये ददल्यानुसार मत्ृ युसंबंधी पुरािा दे ण्याबाबतच्या अटीचे

शशधथलीकरण महामारीचा प्रकोप पाहता 30.11.2021 पयंत ककंिा पुढील सुधाररत अट
यांपैकी जे लिकर असेल , तोपयंत िैध राहील , तसेच त्या तारखेपयंत अननणीत
असणार्या दाव्यांचासद्
ु धा शशधथलीकरणाच्या आधारािर ननपटारा केला जाईल .
दटपा :
1) ननयुक्त प्रनतननधी म्हणजे जी PMSBYच्या प्रिेशशकेमधील , सदस्याद्िारे त्याचा नाशमती

अज्ञान असल्यामुळे ननदे शशत केलेली व्यक्ती
2) दािाकताम म्हणजे जेव्हा नामननदे शन केले नसेल ककंिा ककंिा नाशमतीचा मत्ृ यू विमाधारक

सदस्याच्या अगोदर झाला असेल, अशा िेळी सक्षम न्यायालय ककंिा प्राधधकरणाद्िारे जारी
उत्तराधधकारी प्रमाणपत्र ककंिा िारसदाराचे प्रमाणपत्र दाखल करणारी व्यक्ती
3) अपघात म्हणजे बाह्य, दहंसक आणण दृश्य कारणांमुळे झालेली एक आकच्स्मक, अनपेक्षक्षत

आणण अहे तुक अशी घटना

4) कायमचे अपंगत्ि म्हणजे खालीलपैकी काहीही

दोन्ही डोळे संपूणप
म णे ननकामी होणे ककंिा

|

स्थायी संपूणम अपंगत्ि

दोन्ही हात ककंिा दोन्ही पाय ननकामी होणे

|

दे य दािा रक्कम रु. दोन लाख

ककंिा एका डोळ्याची दृष्टी जाणे आणण

|

एक हात ककंिा पाय ननकामी होणे

|

एका डोळ्याची दृष्टी संपूणप
म णे जाणे ककंिा

| आंशशक अपंगत्ि

एक हात ककंिा पाय संपूणम ननकामी होणे

|

दे य दािा रक्कम रु. एक लाख

5) कायमच्या संपण
ू म अपंगत्िाच्या परु ाव्याच्या समथमनाथम दे ण्याची कागदपत्रे :

एफ. आय. आर. ककंिा पंचनामा आणण अ ) शसच्व्हल सजमनकडून ददले गेलेले अपंगत्िाचे
प्रमाणपत्र आणण ब ) िरील बाबीची पष्ु टी करणारी हॉच्स्पटलची नोंद
6) अपघातामुळे मत्ृ यूच्या समथमनाथम द्याियाची कागदपत्रे खालील अ) ब) क) यांपैकी

कोणतीही असािीत .
अ 1] ( स्थाननक क्षेत्रासाठी राज्य सरकारद्िारे ननयुक्त जन्म आणण मत्ृ यस
ु ाठीच्या
रच्जस्रारद्िारे दे ण्यात आलेले ) मत्ृ यू प्रमाणपत्र
अ 2] मत
ृ व्यक्तीशी संबधं धत त्याचे/नतचे नाि, वपत्याचे/पतीचे नाि, पत्ता आणण मत्ृ यूची
तारीख , िेळ आणण कारण स्पष्ट करणारी हॉच्स्पटलमधन
ू सोडतानाची मादहती /
प्रमाणपत्र
अ 3] मत
ृ व्यच्क्तला शेिटी उपचार दे णार्या नोंदणीकृत िैद्यकीय व्यािसानयकाचे (
इंडडयन मेडडकल कौच्न्सलमध्ये नोंदणीकृत ) प्रमाणपत्र ज्यामध्ये मत
ृ काचे नाि,
वपत्याचे/पतीचे नाि, पत्ता आणण मत्ृ यच
ू ी तारीख , िेळ आणण कारण स्पष्ट केले असेल
आणण त्यािर केंद्रीय अथिा राज्य सरकारच्या राजपत्रत्रत अधधकार्याची ककंिा मत
ृ
खातेदाराच्या बँकेच्या एखाद्या अधधकार्याची ककंिा कोणत्याही सािमजननक क्षेत्रातील
बँकेच्या अथिा कोणत्याही सािमजननक क्षेत्रातील विमाकत्याम अधधकार्याची दज
ु ोर्यादाखल
स्िाक्षरी ि शशक्का असेल.
अ

4] एफ. आय. आर. / पंचनामा

अ 5] शि विच्िे दन अहिाल

ब) संबंधधत च्जल्ह्याचे च्जल्हा मॅच्जस्रे ट / च्जल्हाधधकारी / उपायुक्त, ककंिा त्यांनी अधधकृत
केलेले कोणतेही कायमपालक मॅच्जस्रे ट , ( अनतररक्त च्जल्हा मॅच्जस्रे ट, उपविभागीय मॅच्जस्रे ट ,
तहसीलदार , तालुकदार इ . ) यांच्याकडून ददले गेलेले विमाधारक सदस्याशी संबंधधत प्रमाणपत्र ,
जे या योजनेच्या दािा ननपटार्यासाठी ननधामररत फॉमममध्ये असेल .
क)

सपमदंश / झाडािरून पडून अपघाती मत्ृ यच्
ू या प्रकरणामध्ये िरील अ) ब) क) च्या

ऐिजी मत
ृ काचे नाि, वपत्याचे/पतीचे नाि, पत्ता आणण मत्ृ यूची तारीख, िेळ आणण कारण
स्पष्ट करणारे हॉच्स्पटलचे रे कॉडम
7) ही मादहती िांिनीय आहे पण बंधनकारक नाही ॰
8) आिेदनकत्यामची ओळख पटविण्यासाठी समथमन म्हणून कागदपत्रे आधार काडम ककंिा

ननिडणक
ु ीचे फोटोसह ओळखपत्र ( EPIC ) ककंिा
लायसेन्स ककंिा पासपोटम

मनरे गा काडम ककंिा ड्रायच्व्हं ग

भागीदार विमाकत्यामकडून PMSBY दाव्यांच्या ननपटार्यासाठी बँक / पोस्ट ऑकफसेससाठी
असलेली चेकशलस्ट
(बँक / पोस्ट ऑकफसेसद्िारा सिम यथायोग्य कागदपत्रांची पडताळणी आणण िाननी केली जािी
आणण गाळलेल्या जागा भरण्यात याव्यात .)
1

खातेधारकाचे ( विमाधारक सदस्याचे ) नाि

2

बँकेचा / पोस्ट ऑकफसचा खाते क्रमांक

3

मत्ृ यूची /अपघाताची तारीख पॉशलसी कालािधीमध्ये येत असल्याची िाननी --/--/----

4

आणण पुष्टी करणे

बँक / पोस्ट ऑकफस खात्यामधन
ू विमा हप्ता नािे केल्याचा ददनांक

--/--/----

विमाकत्यामला पाठविल्याची तारीख

--/--/----

( पासबुकची प्रत प्रमाणणत करून जोडण्यात यािी )
5

लाभ अंतरण करण्यासाठी खाली ददलेल्यांमधन
ू पात्रतेची िाननी करणे

विमाधारक सदस्याच्या बँक / पोस्ट ऑकफसमधील खालीलपैकी कोणतेही
KYC कागदपत्र :

आधार काडम ककंिा ननिडणक
ु ीचे फोटो ओळखपत्र ( EPIC ) ककंिा मनरे गा
काडम ककंिा ड्रायच्व्हं ग लायसेन्स ककंिा पॅन काडम ककंिा पासपोटम
6

विमाधारकाचे िय योजनेतील पात्रतेनुसार

विधधित भरलेला दािा फॉमम खालील कागदपत्रांसह सादर केला
आहे हे पहािे
अ) विमाधारक सदस्याच्या अपघातामुळे आलेल्या कायमच्या
अपंगत्िाचा ककंिा अपघाती मत्ृ यूचा , जसे प्रकरण असेल
त्याप्रमाणे पुरािा

ब ) विमाधारक सदस्य आणण दािाकत्यामचा आधार आणण पॅन
क्रमांक
क ) आिेदकाशी संबंधधत KYC दस्तऐिज
ड ) खात्याची मादहती दशमविणारी पासबुकची पदहली दोन पाने,
ककंिा बँकेचे / पोस्ट ऑकफसचे खाते

वििरण ककंिा आिेदकाच्या

खात्याचा रद्द केलेला धनादे श / चेक
इ ) विमाधारक सदस्याच्या अगोदर नाशमतीचा मत्ृ यू झाल्यास

नाशमतीच्या मत्ृ यच
ू ा परु ािा

फ ) आिेदक जर विमाधारक सदस्य / नाशमती / ननयक्
ु त यांपेक्षा
अन्य दािाकताम असेल तर कायदे शीर िारसदार असल्याचा परु ािा
ग ) दाव्याच्या मक्
ु ततेसाठी विधधित भरलेली आणण स्िाक्षरी
केलेली अधिम पािती

7

नाशमती / दािाकत्यामच्या मादहतीची पडताळणी
1 )प्रिेशशकेतील मादहती / फॉमममधन
ू नाशमतीचा तपशील तपासा.

2) पुष्टी करा, की नाशमती अज्ञान नाही. नाशमती अज्ञान असल्यास

विमाधारक सदस्याद्िारे प्रिेशशका फॉमममध्ये ननदे शशत ननयुक्त व्यक्ती
दािाकताम असेल.

3 ) नामननदे शन नसल्यास ककंिा विमाधारक सदस्याच्या अगोदर
नाशमतीचा मत्ृ यू झाल्यास सदस्याच्या कायदे शीर िारसांपैकी एक दािाकताम
असेल .

4 ) नाशमती / दािाकताम यांनी सादर केलेला KYC पुरािा तपासा .

स्िीकायम केिायसी कागदपत्र खालीलपैकी कोणतेही असू शकेल : - आधार
काडम ककंिा ननिडणुकीचे फोटो ओळखपत्र ( EPIC ) ककंिा मनरे गा काडम
ककंिा ड्रायच्व्हं ग लायसेन्स ककंिा पॅन काडम ककंिा पासपोटम
5 ) नाशमती / ननयक्
ु त / दािाकताम यांच्या

खात्याची मादहती दशमविणारी

पासबक
ु ची पदहली दोन पाने, ककंिा बँकेचे / पोस्ट ऑकफसचे खाते

वििरण

ककंिा आिेदकाच्या खात्याचा रद्द केलेला धनादे श / चेक यांची तपासणी
8

करून पष्ु टी करािी .

बँकेने / पोस्ट ऑकफसने पुष्टी करािी की हा कधथत दािा बँकेकडून

/

पोस्ट ऑकफसकडून यापूिी दे ण्यात आला नाही

ककंिा विमाकत्यामला पाठविण्यात आलेला नाही .
9

बँकेने / पोस्ट ऑकफसने दािा प्राप्त झाल्यापासून सात ददिसांच्या आत
दाव्याची कागदपत्रे आणण स्िाक्षरी केलेली चेकशलस्ट भागीदार

विमाकत्यामच्या ननयुक्त ई-मेल पत्त्यािर / अॅपिर इलेक्रॉननकली पाठिािीत
10

बँकेने / पोस्ट ऑकफसने दाव्यांची मादहती जनसुरक्षा पोटम लिर
( https://www.jansuraksha.gov.in/MIS) द्यािी .

स्िाक्षरी
बँकेच्या / पोस्ट ऑकफसच्या अधधकृत अधधकार्याचे
नाि आणण पदनाम :
तारीख :
कायामलयाचा शशक्का
दटपा :
1

ननयुक्त प्रनतननधी म्हणजे PMSBYच्या प्रिेशशकेमधील , सदस्याद्िारे त्याचा नाशमती
अज्ञान असल्यामुळे ननदे शशत केलेली व्यक्ती

2

दािाकताम म्हणजे जेव्हा नामननदे शन केले नसेल ककंिा ककंिा नाशमतीचा मत्ृ यू विमाधारक
सदस्याच्या अगोदर झाला असेल, अशा िेळी सक्षम न्यायालय ककंिा प्राधधकरणाद्िारे जारी
उत्तराधधकारी प्रमाणपत्र ककंिा िारसदाराचे प्रमाणपत्र दाखल करणारी व्यक्ती

3

अपघात म्हणजे बाह्य, दहंसक आणण दृश्य कारणांमुळे झालेली एक आकच्स्मक, अनपेक्षक्षत
आणण अहे तुक अशी घटना

4

कायमचे अपंगत्ि म्हणजे खालीलपैकी काहीही
-----------------------------------------------------------------------------------------------------दोन्ही डोळे संपूणप
म णे ननकामी होणे ककंिा

|

स्थायी संपूणम अपंगत्ि

दोन्ही हात ककंिा दोन्ही पाय ननकामी होणे

|

दे य दािा रक्कम रु. दोन लाख

ककंिा एका डोळ्याची दृष्टी जाणे आणण

|

एक हात ककंिा पाय ननकामी होणे

|

एका डोळ्याची दृष्टी संपूणप
म णे जाणे ककंिा

| आंशशक अपंगत्ि

एक हात ककंिा पाय संपूणम ननकामी होणे

|

दे य दािा रक्कम रु. एक लाख

5

कायमच्या संपूणम अपंगत्िाच्या पुराव्याच्या समथमनाथम दे ण्याची कागदपत्रे :
एफ. आय. आर. ककंिा पंचनामा यासदहत अ ) शसच्व्हल सजमनकडून ददले गेलेले
अपंगत्िाचे प्रमाणपत्र आणण ब ) िरील बाबीची पष्ु टी करणारी हॉच्स्पटलची नोंद

6

अपघातामुळे मत्ृ यूच्या समथमनाथम द्याियाची कागदपत्रे खालील अ) ब) क) यांपैकी
कोणतीही असािीत .
अ 1] ( स्थाननक क्षेत्रासाठी राज्य सरकारद्िारे ननयुक्त जन्म आणण मत्ृ यस
ु ाठीच्या
रच्जस्रारद्िारे दे ण्यात आलेले ) मत्ृ यू प्रमाणपत्र
अ 2] मत
ृ व्यक्तीशी संबधं धत त्याचे/नतचे नाि, वपत्याचे/पतीचे नाि, पत्ता आणण मत्ृ यूची
तारीख , िेळ आणण कारण स्पष्ट करणारी हॉच्स्पटलमधन
ू सोडतानाची मादहती /
प्रमाणपत्र
अ 3] मत
ृ व्यच्क्तला शेिटी उपचार दे णार्या नोंदणीकृत िैद्यकीय व्यािसानयकाचे
( इंडडयन मेडडकल कौच्न्सलमध्ये नोंदणीकृत ) प्रमाणपत्र ज्यामध्ये मत
ृ काचे नाि,
वपत्याचे/पतीचे नाि, पत्ता आणण मत्ृ यच
ू ी तारीख , िेळ आणण कारण स्पष्ट केले असेल
आणण त्यािर केंद्रीय अथिा राज्य सरकारच्या राजपत्रत्रत अधधकार्याची ककंिा मत
ृ
खातेदाराच्या बँकेच्या एखाद्या अधधकार्याची ककंिा कोणत्याही सािमजननक क्षेत्रातील
बँकेच्या अथिा कोणत्याही सािमजननक क्षेत्रातील विमाकत्याम अधधकार्याची दज
ु ोर्यादाखल
स्िाक्षरी ि शशक्का असेल.
अ

4] एफ. आय. आर. / पंचनामा

अ 5] शि विच्िे दन अहिाल
ब) संबंधधत च्जल्ह्याचे च्जल्हा मॅच्जस्रे ट / च्जल्हाधधकारी / उपायक्
ु त, ककंिा त्यांनी अधधकृत
केलेले कोणतेही कायमपालक मॅच्जस्रे ट , ( अनतररक्त च्जल्हा मॅच्जस्रे ट, उपविभागीय मॅच्जस्रे ट ,
तहसीलदार , तालुकदार इ . ) यांच्याकडून ददले गेलेले विमाधारक सदस्याशी संबंधधत प्रमाणपत्र ,
जे या योजनेच्या दािा ननपटार्यासाठी ननधामररत फॉमममध्ये असेल .

ख)

सपमदंश / झाडािरून पडून अपघाती मत्ृ यूच्या प्रकरणामध्ये िरील अ) ब) क) च्या

ऐिजी मत
ृ काचे नाि, वपत्याचे/पतीचे नाि, पत्ता आणण मत्ृ यूची तारीख, िेळ आणण कारण
स्पष्ट करणारे हॉच्स्पटलचे रे कॉडम

7

ही मादहती िांिनीय आहे पण बंधनकारक नाही ॰

8

आिेदनकत्यामची ओळख पटविण्यासाठी समथमन म्हणून कागदपत्रे आधार काडम ककंिा
ननिडणुकीचे फोटोसह ओळखपत्र ( EPIC ) ककंिा
लायसेन्स ककंिा पासपोटम

मनरे गा काडम ककंिा ड्रायच्व्हं ग

