
SHRIRAM LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 

Divisional Office : 

Branch Office:

DEATH CLAIM FORM “A”

*Mere Submission of Claim with Documents does not assure admission of liability.

Please read the INSTRUCTIONS men�oned below before filling up form.

Instruc�ons 

Par�culars of Insured (ഇൻഷൂർ െചയ്ത വ��ിയുെട വിവര�ൾ)

Policy No(s):              Gender:           Male                        Female
 

Deceased Name in Full:          Date of Birth: 
 

         
        

Marital Status at �me of death:         
 

        Single                      Married                 Divorced             Widowed

  
Name of Employer:

Last Occupa�on:
 

Residence Address:              Telephone with STD Code:
              
             Mobile No.:
               
Permanent Address:        Telephone with STD Code:
                           എസ് ടി ഡി േകാഡട�ം  െടലി. നം:

                                     Mobile No.:
                  

D M M Y Y Y YD

(നിർേ�ശ�ൾ)

ഡെത്ത് ക്ലെയിം ഫോം 'എ’

*േരഖകൾ സഹിതം െക� യിം സമർ�ി�തുെകാ�ുമാ�തം ബാധ�ത ഏെ�ടു�ു�തല� .

   േഫാം പൂരി�ി�ു�തിന് മുൻപായി താെഴ െകാടു�ിരി�ു� നിർേ�ശ�ൾ  ദയവായി വായി�ുക

Ÿ All fields are mandatory.

 എല� ാ കള�ളും നിർബ�ം ആണ്.

Ÿ The claimant should be the person as nominated by the life assured.

 െക� യിം ഉ�യി�ു� വ��ി ൈലഫ് അേഷ ർഡ് േനാമിേന�് െചയ്തയാൾ ആയിരി�ണം �
Ÿ The payment shall be subject to the terms and conditions of the policy.

 േപയ് െമ�് േപാളിസിയിെല നിബ�നകൾ�ും വ�വസ�കൾ�ും വിേധയമായിരി�ും

Ÿ  The company retains the right to call for additional evidence to process the claim.

 െക� യിം േ�പാസസ� ്  െച�ു�തിന് കൂടുതൽ െതളിവുകൾ ആവശ�െ�ടു�തിന് ക�നി�് അവകാശമു�്.

Ÿ All alterations/corrections made, need to be countersigned by the claimant.

 േഫാമിെല എല� ാ തിരു�ുകളും / മാ��ളും െക� യിം ഉ�യി�ു�വർ കൗ�ർ ൈസൻ െച�ണം.

Ÿ If the Insured died outside India and was cremated or buried abroad, please provide burial/cremation permit along with names and addresses of 

two people not related to the deceased, present at the burial/creation.

 ഇൻഷൂർ െചയ്ത വ��ി  ഇ���് പുറ�് വ�ു മരി�ുകയും വിേദശ�് സംസ് കരി�െ�ടുകയും െചയ്താൽ ശവസംസ് കാര�ിനു� 

അനുമതിയുെട പകർ�ും  മരി�യാളുമായി  ബ�മില� ാ�തും ശവസംസ് കാര ചട�ുകളിൽ സ�ിഹിതരുമായിരു� ര�ു വ��ികളുെട േപരുകളും 

വിലാസവും നൽകണം

എ� വ��ിയുെട രൂ                                                                                                                       സം അഷൂർഡ് ഉ�  േപാളിസി ന�ർ

മായി ബ�െ�� െക� യിമിൽ, േപാളിസിയുെട െക� യിം ഉ�യി�ു�  ഞാൻ,    താെഴ പറയും വിധം  �പസ്താവന നട�ു�ു

     

േപാളിസി നം (കൾ):

മരി�യാളുെട  േപര് പൂർണ� മായി:

മരണസമയെ� ൈവവാഹിക അവസ�: 

അവിവാഹിതൻ

െതാഴിലുടമയുെട േപര്:

ലിംഗേഭദം:

ജനന തീയതി:

 നിലവിെല േജാലി:

റസിഡൻസ് അ�ഡസ്:

വിലാസം:

എസ് ടി ഡി േകാഡട�ം  െടലി. നം:

െമാൈബൽ ന�ർ.:

െമാൈബൽ ന�ർ.

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്: 

�ബാ�് ഓഫീസ്

പുരുഷൻ           സ്�തീ

വിവാഹിതൻ
വിവാഹ 
േമാചിതൻ  വിഭാര�ൻ
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Par�culars of Insured  

Type of Death:                          Medical               Accidental                   Non- Accidental                 Suicide                    Murder                  Others

 
Exact cause of death:

Age at Death:              Date of Death:                             Time of Death:

Place of Death:           Hospital/Clinic                 Residence                     Office                Others   please specify

Name & Address of the Doctor who declared the death:

City:           Pin Code:                         State:                              Telephone with STD code:

Name & Address of Police Sta�on where FIR was lodged (if any):

Name of the Doctor who conducted the PM:

City:           Pin Code:                          State:                              Telephone with STD code:

D M M Y Y Y YD

Name:
                    First Name       Middle Name      Surname

                                                                           
Rela�onship with the Life Assured:

Date of Birth:      Gender:            Male                Female
                                     
Title under which claim is made (Tick whichever is applicable):

        Nominee                  Appointee (in case claimant is minor)                          Survivor                   Trustee               Assignee                HUF
                                    HUF
Address:
   
                  Mobile No.

     
Telephone with STD code:                Email ID:
 
Claimant Bank Details:                                                  Pay out Op�on:                      Cheque              NEFT
                                              NEFT 

D M M Y Y Y YD

ELECTRONIC PAYOUT OPTION: (Direct transfer of funds to your bank account). 
Please submit Bank passbook copy/statement a�ested by the bank branch manager with seal.

Name of Nominee/Claimant:

Account No.:       IFSC Code:

Bank & Branch Name:
 

Declara�on: I/We authorize Shriram Life Insurance Company Limited to process the proceeds under the death claim of the aforesaid policy/s through Electronic Funds 
Transfer to the above men�oned bank account details. I/We accept the full responsibility for above men�oned Banks account details. I/We will not hold Shriram life 
Insurance Company Limited liable for any loss if funds are transferred or not transferred or delayed due incomplete or incorrect or third party banking details provided 
above.
ഡിക� േറഷൻ: ഇലക്േ�ടാണിക് ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ വഴി േമൽ�റ� േപാളിസി/കളുെട  െഡ�് െക� യിം േ�പാസസ� ്  െച�ു�തിനും മുകളിൽ നൽകിയി�ു� ബാ�് അ�ൗ�് വിശദാംശ�ളിേല�് 
തുക ഇലക്േ�ടാണിക് ഫ�് �ടാൻസ്ഫർ രൂ പ�ിൽ വകയിരു�ാനും ഞാൻ / ഞ�ൾ  �ശീറാം ൈലഫ് ഇൻഷ റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡിന്അംഗീകാരം നൽകു�ു. ഞാൻ/ ഞ�ൾ, മുകളിൽ �
പറ�ിരി�ു� ബാ�് അ�ൗ�ുകളുെട മുഴുവൻ ഉ�രവാദി�വും അംഗീകരി�ു�ു.  മുകളിൽ നൽകിയിരി�ു� മൂ �ാം ക�ി ബാ�ിംഗ് വിശദാംശ�ൾ െത�ാകുകേയാ അെല� �ിൽ 
പൂർണ� മല� ാതിരി�ുകേയാ െച�ു�തിെ� േപരിൽ ഫ�്  നഷ്ടമാകുകേയാ അെല� �ിൽ ൈകമാ�ം െച�ാതിരി�ുകേയാ അെല� �ിൽ ൈവകുകേയാ െചയ്താൽ   �ശിറാം ൈലഫ് ഇൻഷ റൻസ് �
ക�നി ലിമി�ഡിെന ഞാൻ/ ഞ�ൾ ബാധ�സ�രാ�ുകയില� .

Signature/Thumb Impression of the Claimant:

മരണ�ിെ� തരം:

മരണ�ിെ� കൃത�മായ കാരണം:

മരണ സമയെ� �പായം:   മരണ തീയതി:  മരണ സമയം:

മരണ സ�ലം:   േഹാസ്പി�ൽ ക� ിനിക്  വീട്  മറ്റുള്ളവ

മരണം �പഖ�ാപി� േഡാക്ടറുെട േപരും വിലാസവും:

നഗരം: പിൻ േകാഡ് : സംസ�ാനം: എസ്ടിഡി േകാഡട�ം െടലിനം

എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ� ർ െചയ്ത (ഉെ��ിൽ) െപാലീസ് സ്േ�ഷെ� േപരും വിലാസവും:

പി എം നട�ിയ േഡാക്ടറുെട േപര്:

േപര്:      േപരിെ� ആദ�ം   േപരിെ� മധ�ം സർെനയിം

ൈലഫ് അഷൂർ െചയ്ത ആളുമായു� ബ�ം:

ജനന തീയതി:  ലിംഗം: പുരുഷൻ സ്�തീ

ഏത് പദവിയിലാണ് െക� യിം ഉ�യി�ു�ത്  (ബാധകമാകു� ടിക് െച�ുക):

 േനാമിനി

വിലാസം:

 െമാൈബൽ ന�ർ

എസ്ടിഡി േകാഡ് അട�ം െടലി.നം:

െക� യിം ഉ�യി�ു�യാളുെട ബാ�് വിശദാംശ�ൾ: േപഔ�് ഓപ്ഷൻ:

ഇലക് േ�ടാണിക് േപഔ�് ഓപ്ഷൻ: (നി�ളുെട ബാ�് അ�ൗ�ിേല�് ഫ�ിെ� േനരി�ു� ൈകമാ�ം). ബാ�് �ബാ�് മാേനജർ സീൽ സഹിതം 

സാ��െ�ടു�ിയ ബാ�് പാസ്ബു�് പകർ�് / സ്േ��് െമ�് സമർ�ി�ുക.

േനാമിനി/ െക� യിം െച�ു� ആളുെട േപര്ഃ

ബാ�്, �ബാ�് േപര്:

െക� യിം ഉ�യി�ു�യാളുെട ഒ�് / െപരുവിരലടയാളം:

 (ഇൻഷൂർ െചയ്ത വ��ിയുെട വിവര�ൾ)

െമഡി�ൽ അപകടം അപകട ഇതരം   ആ� ഹത� െകാലപാതകം മ�ു�വ

ഓഫീസ്  ദയവായി വ��മാ�ുക

നഗരം: പിൻ േകാഡ് : സംസ�ാനം: എസ്ടിഡി േകാഡട�ം െടലിനം

അേ�ായി�ീ(െക� യിം ഉടമ ൈമനർ ആെണ�ിൽ) സർൈവവർ   �ടസ� ീ   അൈസനീ

 െച�്

Policy Number                             Company Name                                      Sum Insured                 Policy  issued date                           Policy status 

Please give details of Life Assured exis�ng life insurance policies/details of proposals applied simultaneously with any life insurance company.

ൈല� ഇൻഷുറൻ� നിലവിലു� ൈല� ഇൻഷുറൻ� ക�നികൾ / ആനുകൂല�ം നൽകു� ൈല� ഇൻഷ�റൻ� േപാളിസിയുെട വിശദാംശ�ൾ നൽകുക

Claimant Details (െക� യിം ഉ�യി�ു� ആളുെട വിശദാംശം) 
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Declara�on of Claimant 

I/We hereby declare that the statements made herein above are true and correct. I/We further declare the written statement of all the 
physicians who attended to or treated the deceased, and all papers furnished in support of this claim are correct and shall constitute proofs 
of death. I further declare and agree that the furnishing of this form or any other forms supplemental thereto or any acts of enquiry or 
investigation by Shriram Life Insurance Co. (Company) shall not constitute or be considered as an admission of the claim by the Company.
മുകളിൽ െകാടു�ി�ു� �പസ്താവനകൾ സത�വും ശരിയും ആെണ�് ഞാൻ / ഞ�ൾ ഇതിനാൽ �പഖ�ാപി�ു�ു. േവ�ി ഹാജരായ അെല� �ിൽ 
ചികി�ി� എല� ാ േഡാക്ടർമാരുെടയും േരഖാമൂ ലമു� �പസ്താവനകളും  ഈ അവകാശവാദ�ിന് പി�ുണ നൽകു� എല� ാ േരഖകളും ശരിയാെണ�ും 
മരണ�ിെ� െതളിവുകൾ ഉൾെ�ാ�ു�താെണ�ും ഞ�ൾ �പഖ�ാപി�ു�ു.  ഈ േഫാമുകേളാ മേ�െത�ിലും അനുബ�മായു� േഫാമുകേളാ 
സമർ�ി�ു�തും �ശീറാം ൈലഫ് ഇൻഷ റൻസ് ക�നി (ക�നി) നട�ു� ഏെത�ിലും തര�ിലു� അേന ഷണേമാ പരിേശാധനേയാ � �
അവകാശവാദെ� അംഗീകരി�ു�തല�  എ�് ഞാൻ  സ�തി�ു�തായും �പഖ�ാപി�ു�ു.

Signature/Thumb Impression of the Claimant:    
െക� യിം ഉ�യി�ു�യാളുെട ഒ�് / െപരുവിരലടയാളം:                          

Countersigned by*

േമെലാ�് വയ്�ു�ത്

Name, Designation and Address
േപരും പദവിയും േമൽവിലാസവും

*Certified that the contents of this form were explained to the claimant in vernacular and he/she has affixed his/her signature/thumb 
impression hereto after fully understanding the same.

*ഈ േഫാമിെല ഉ�ട��ൾ �പാേദശിക ഭാഷയിൽ അവകാശവാദിേയാട് വിശദീകരി�ി�ുെ��ും അത് പൂർണ� മായി മനസ� ിലാ�ിയതിന് 
േശഷമാണ് അേ�ഹം / അവൾ  ഒ�് / െപരുവിരലടയാളം പതി�ി�െത�ും സാ��െ�ടു�ു�ു.

Signature of Witness 1      Signature of Witness 2 
      
 
Name and Address:     Name and Address: 
     
 

Mobile        Mobile  

       

Date:        Date:

Place:       Place: 

D M M Y Y Y YD

D M M Y Y Y YDD M M Y Y Y YD

Authoriza�on of Claimant (െക� യിം ഉ�യി�ു�യാളുെട അനുമതി)

Policy No:
േപാളിസി ന�ർ:

Name of Insured
ഇൻഷുർ െചയ്തയാളുെട േപര്

I/We hereby authorize and give our consent to Shriram Life Insurance Company and/orits representa�ves 
to seek informa�on, obtain all informa�on, records in rela�on to employment, medical, hospital records, 
police records, other records (including photocopies) in connec�on with any treatment, occupa�on, 
personal details or otherwise of the Life Insured in order to process the claim.
െക� യിം േ�പാസസ� ്  െച�ു�തിന് ൈലഫ് ഇൻഷൂർ െചയ്ത വ��ിയുെട െതാഴിൽ, ചികി�ാ, വ��ിപരമായ വിവര�ൾ 
എ�ിവയുമായി ബ�െ��് ആശുപ�തി െറേ�ാർഡുകൾ, േപാലീസ് േരഖകൾ, മ�് േരഖകൾ (പകർ�ുകൾ ഉൾെ�െട) 
എ�ിവ സംബ�ി� വിവര�ൾ ആവശ�െ�ടു�തിേനാ, വിവര�ളും േരഖകളും ലഭ�മാ�ു�തിേനാ �ശീറാം ൈലഫ് 
ഇൻഷൂറൻസ് ക�നി ഒ�ം / അെല� �ിൽ  അവരുെട �പതിനിധികൾ�് ഞാൻ/ ഞ�ൾ ഇതിനാൽ അനുമതിയും 
സ�തവും നൽകു�ു.

Thumb Impression       Signature of Claimant:

െപരുവിരലടയാളം                

Claimant Name:

Claimant's Full Address:

Affix 
Latest Photograph 

of Claimant

െക� യിം 

ഉ�യി�ു�യാളുെട 

പുതിയ േഫാേ�ാ 

പതി�ി�ുക

(െക� യിം ഉ�യി�ു�യാളുെട �പഖ�ാപനം)

സാ�ി 1 െ� ഒ�്  സാ�ി 2 െ� ഒ�്

േപരും വിലാസവും:    േപരും വിലാസവും:

െമാൈബൽ:  െമാൈബൽ:

തീയതി:    തീയതി:

െക� യിം ഉ�യി�ു�യാളുെട ഒ�്

െക� യിം ഉ�യി�ു�യാളുെട േപര്:

െക� യിം ഉ�യി�ു�യാളുെട പൂർണ�  വിലാസം

Date:

തീയതി:

Place
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Documents' Checklist  (േരഖകളുെട പ�ിക)

List of documents required for Death Claim            

െഡ�് െക� യിമിന് ആവശ�മായ േരഖകളുെട ലിസ� ്

1. Claim form A, B, C & E as applicable.
 ബാധകമായ േപാെല െക� യിം േഫാം എ,ബി,സി,ഇ.

2. Last Medical Attendant  Statement.
 അവസാനം പരിേശാധി� െമഡി�ൽ അ�ൻഡ�് സ്േ��് െമ�്.

3. Original Policy Bond.
 ഒറിജിനൽ േപാളിസി േബാ�്.

4. All Medical /hospital records-admission notes, test records, Death summary, etc (where applicable).
 എല� ാ െമഡി�ൽ / ആശുപ�തി െറേ�ാർഡുകൾ,അഡ� ിഷൻ േനാ�ുകൾ, െടസ� ്  െറേ�ാർഡുകൾ, െഡ�് സ�റി, 

മുതലായവ (ബാധകമാകു�ിട�്).

5. Certificate of Hospital Treatment (where applicable).
 േഹാസ്പി�ൽ �ടീ�് െമ�് സർ�ിഫി��് (ബാധകമാകു�ിട�്).

6. Death certificate issued by Municipal or local/Govt.Authority [ORIGINAL or ATTESTED COPY].
 മുനിസി�ൽ / �പാേദശിക / സർ�ാർ അധികൃതർ നൽകു� സർ�ിഫി��്.(ഒറിജിനൽ അെല� �ിൽ അ�സ� ഡ് േകാ�ി)

7. Identity proof of claimant (ATTESTED).
 െക� യിം ഉ�യി�ു�യാളുെട  ഐഡ�ി�ി �പൂഫ് (അ�സ� ഡ്)

8. Additional documents in case of no identified nomineeproving legal title.
 േനാമിനിെയ നി�യി�ി�ില� ാ� കാര��ിൽ നിയമപരമായ അവകാശം െതളിയി�ു� കൂടുതൽ േരഖകൾ

9. Photocopy of Bank Passbook or cancelled cheque  of the Nominee/Claimant (Copies should be duly attested by 
theBank branch manager).

 നാമനിർേദശക / അവകാശിയുെട ബാ�് പാസ്ബു�ിെ� േഫാെ�ാേകാ�ി അെല� �ിൽ റ�ാ�ിയ െച�് (പകർ�ുകൾ 

യഥാവിധി ബാ�് �ബാ�് മാേനജർ  അ�സ� ്  െചയ്തിരി�ണം).

Additional documents for Accidental Death Claim

  അപകട മരണ�ിെല െക� യിമിനായു� അധിക േരഖകൾ 

1. Copy of FIR/PIR (original or legalize copy  to be produced).
 എഫ് ഐ ആർ / പിഐആർ  പകർ�് ( അസൽ അെല� �ിൽ നിയമാനുസൃതമായ പകർ�് ഹാജരാ�ണം)

2. Post Mortem report.
 േപാസ� ്  േമാർ�ം റിേ�ാർ�്.

3. Newspaper cuttings  (if available).
 ന�ൂ സ് േപ�ർ ക�ിംഗ് (ലഭ�െമ�ിൽ).

4. Copy of Driving license of Insured (where applicable).
 ഇൻഷൂർ െചയ്ത ആളുെട ൈ�ഡവിംഗ് ൈലസൻസിെ�  (ബാധകെമ�ിൽ) പകർ�്.

5. English translation of vernacular documents.
 �പാേദശികഭാഷകളിെല േരഖകളുെട ഇംഗ� ീഷ് വിവർ�നം.

6. Final Police Investigation Report.
     ൈഫനൽ േപാലീസ് ഇൻെവസ� ിേഗഷൻ റിേ�ാർ�്.
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Opting the Type of Benefit Payout
െബനിഫി�് േപഔ�് തരം തിരെ�ടു�ുക

Payout Type

േപഔ�്തരം

1). Lumpsum/ െമാ�ംതുക

2).  Payout/േപഔ�്

3). Both (50% in Lumpsum & 50% as Payout). 
      For Payment of 50% benefit as payout, please 
     confirm update the payout frequency.
    ര�ും (50 ശതമാനം ഒ� തുകയായും  50 ശതമാനം 

    േപഔ�് ആയും). േപഔ�ിെ� 50% ആനുകൂല�ം 

    നൽകു�തിന്, േപഔ�് ആവൃ�ി വ��മാ�ുക.

(A). Yearly/വാർഷികം

(B). Half Yearly/അർ� വാർഷികം

(C). Quarterly/ ൈ�തമാസം

(D). Monthly/ �പതിമാസം

In the event the claim is admi�ed I request the insurer to process the payout according to the op�on selected above.
െക� യിം അംഗീകരി�െ�ടുകയാെണ�ിൽ, മുകളിൽ തിരെ�ടു� ഓപ്ഷൻ അനുസരി�് േപയ് െമ�് േ�പാസസ� ്  െച�ാൻ 
ഇൻഷുറൻസ് ക�നിേയാട് അഭ�ർ�ി�ു�ു.
I further confirm that I will not request for any change/revision of the above payout op�on. (Op�on No: 2 & 3) on receipt of first payout
മുകളിലു� േപഔ�് ഓപ്ഷെ� എെ��ിലും മാ�ം / പുനപരിേശാധന  വരു�ാൻ ഞാൻ അേപ�ി�ിെല� �് ഞാൻ 
സ�ിരീകരി�ു�ു. (ഓപ്ഷൻ നം: 2ഉം 3 ഉം) ആദ�െ� േപഔ�് ലഭി�ുേ�ാൾ

Name of Nominee/Claimant:            
െക� യിം ഉ�യി�ു�യാളുെട േപര്:

Date

Thumb Impression of the Nominee/Claimant:
െപരുവിരലടയാളം / െക� യിം ഉ�യി�ു� ആളുെട ഒ�്:

D M M Y Y Y YD

For Shriram Life Assured Income Plan (�ശീറാം ൈലഫ് അഷൂർഡ് ഇൻകം പ� ാൻ) 
Type of Payout Benefit Opted under the Policy (െബനിഫി�് േപഔ�് തരം തിരെ�ടു�ുക)

             Lump sum                Instalment

              

Payment Option Details (As per product feature):

Signature of the Nominee/Claimant:
േനാമിനിയുെട / െക� യിം ഉ�യി�ു� ആളുെട ഒ�്:

േപയ് െമ�് ഓപ്ഷൻ വിശദാംശ�ൾ (ഉൽ�� സവിേശഷത �പകാരം):

 ഒ��ുക തവണകളായി

(A). Yearly/വാർഷികം

(B). Half Yearly/അർ� വാർഷികം

(C). Quarterly/ ൈ�തമാസം

(D). Monthly/ �പതിമാസം

   തീയതി:

Place:
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