
CP Ref# SA 

 
ુ૫ મો માળ, રામક� સેલેિનયમ, �� બે�ક તા�લમ ક���ની બા�મા,ં ગ�છ�બાવલી, હ��ાબાદ- ૫૦૦૦૩૨-  

 
 

 

 ુ (મા� કાયા�લય ઉપયોગ હ�� ) 

�પોઝલ નબંર:   પો�લસી નબંર:  

�ાહક આઈ�ડ : ઇનવડ� તાર�ખ :   

ખાતા ર�સી�ટ નબંર: તાર�ખ :   

ુ ુએ��ટ� નામ/ કોપ�ર�ટ એજ�ટ� નામ :  એજ�ટ કોડ/આઈડ� :      

કોપ�ર�ટ એજ�ટ કોડ અને સીઓઆર નબંર:      
 

 
  

 �પોઝલ ફોમ� ભરવા માટ�ની માગ�દિશ�કા (�પા કર�ને �લોક લેટરમા ંભરો)ૃ  

ુ ુ1. �� �વન આવર� લેવા� (L.A.)છે તેની િવગતો: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Version: CPF_Jan2017 

(b) રા���યતા:  ભારિતય                   NRI           િવદ�શી                    પીઆઈઓ         

      લ�નની ��થત  પર�ણત   અપર�ણત  િવધવા   �ટાછેડા   ુ�.   �ી   અ�ય  

        

        

(g) જ�મ તાર�ખ:    �દવસ / મ�હનો / વષ�  (h) જ�મ�થળ:  (i) શૈ��ણક લાયકાત  

                    

                   

(l) �યવસાય:  

ુ ે(ક�ટલાક જોખમી �યવસાયો માટ� અલગ પ�ક ભર� ંપડશ)  

 

ુ(n) હાલના કમ�ચાર�� ંનામ:    સેવાના ગાળાના                                    વષ�.   

(o) કાય��થળ:  (p) પેન �માકં : 
          

(q) વીમા આર��ત �ય��તની વાિષ�ક આવક ( �.મા)ં:  આવકનો �ોત:  

           

   -  

  ુ(a) નામ: �ી/�ીમિત/�        

(b) �િત:            �.ુ���      �ી �������અ�ય                 

       દ�તાવજે � ુનામ   (f) આધાર �માકં               

ુ(g) િપતા� નામ:  (h) �વન આર��ત કરનાર સાથે �પોઝરનો સબંધં:  

 (j) શૈ��ણક લાયકાત:  

(k) વાિષ�ક આવક ( �.મા)ં:  આવકનો �ોત:  (l) પેન �માકં :           

ુ(m) હાલના કમ�ચાર�� ંનામ:  સેવાના ગાળાના                                વષ�     

(n) �યવસાય:  (o) જવાબદાર�નો �કાર:  

ુ ુ ુ ુ ુ ુ    સરના�              1. પ��યવહાર� ંસરના�                                                               2. કાયમી સરના� ( જો સરના� 1 �� ંજ છે તો બો� ઉપર કલીક કરોo)  

ઘર.ન/ંફલેટ ન:ં
  

ુફળ��/િવ�તાર 
  

શહર� /��લો  
  

 િપન કોડ:   

સપંક�  ન:ં   અ�ય ન:ં

ઈમેઈલ આઇડ�:  ુબી� ઈમેઈલ આઇડ�:

 

�ી રામ લાઈફ ઇ�સયોર�સ કંપની �લમીટ�ડ

�વન વીમેદાર ( જો �મર 

૫ વષ� કરતા વધાર� છે) તો 

તેમનો ફોટો અ�હ� ચ�ટાડો

�પોઝર ( ક� �મા ંવાિષ�ક 

એકંદર� �ીમીયમ >૧૦૦૦૦/ 

�િત વષ� કરતા વધાર� હોય) 

નો તા�તરનો ફોટો�ાફ ચ�ટાડો

વીમો તે સારામા સારા િવ�વાસનો કરાર છે ક� �મા ંવીમો ઉતરાનાર�, �પોઝર� અને �ના �વનને આઅર� લેવામા ંઆવ ેછે તેમણે તેમની બધી જ ભૌિતક મા�હતી છતી 

ૃકરવાની છે અને કોઈ પણ ભૌિતક મા�હતી �પાવવાની નથી �પોઝલ ફોમ�મા ં� ��નો છે તેના જવાબમા.ં ફોમ� ભરતા પહલ� ા, �પા કર�ને ઉ�પાદન �ોશરને વાચંી �ઓ 

ક� �થી તમે ઉ�પાદનના લાભોને તેમજ િનયમો અને શરતોને �રૂ��રૂ� ર�તે સમજો.

ુ � ુબધી �િુનટ �લ�કડ પોલીસીઓ પરંપરાગત ઇ�સયોર�સ પો�લસીઓ કરતા અલગ છે અને �દા ર��ક ફકટરને આધીન છે. �િનટ �લ�ક કર�લ પો�લસીમા ંતમે પસદં કર�લ 

તમારા ઇ�વ�ેટમે�ટ પોટ�ફો�લયોમા ંરોકાણ� ુજોખમ તમારા �ારા પસદં કરાયે� ુછે.

કોઈ પણ કોલમને ખાલી રા�યા વગર બધા જ કોલમને ભરો અને જયા ંિવગત લા� ુપડતી નથી ક� ઉપલ�ધ નથી �યા ં"નીલ" અથવા "NA" લખો

ુ(e) િપતા� નામ:

ુ(f) માતા� નામ:

અ�યનો િનદ�શ કરો: 

(m) જવાબદાર�નો �કાર:

    લ�નની ��થિત:               પર�ણત ��      અપર�ણત                િવધવા ���      �ટાછેડા  

ુ ુ      � ંતમાર� રા���યતા િવદ�શી છે અથવા NRI છો અથવા ભારત િસવાય બી� કોઈ દ�શના િનવાસી છો ( આવકવેરાના હ�� સર) હા�� ના ��જો હા તો �પા કર�ને FACTA પ�ક ભરો ૃ

ુ ુ3.  �પોઝરની િવગતો ( તો જ ભર� ંજો �પોઝર �ના �વનને આર��ત કરવામા ંઆ�� ંછે તેનાથી �ભ� છે તો)

રાજય
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�થમ નામ                          મ�ય નામ                         છે�� ુનામ ( અટક)

�થમ નામ                          મ�ય નામ                         છે�� ુનામ ( અટક)

(a) નામ: �ી/�ીમિત/�ુ

(k) આધાર �માકં 

(  )c

(  )r

િપન કોડ: 

c
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�થમ નામ                          મ�ય નામ                         છે�� ુનામ ( અટક)

(d) �િત:

oુ(j) આપવામા ંઆવેલ �મરનો �રાવો (�પ�ટ કરો)   આધાર કાડ�          �ાઈિવ�ગ લાયસ�સ           પેન કાડ�          પાસપોટ�  

ઓળખ �રુાવો:                  સરનામાનો �રુાવો      દ�તાવજે� ુનામ  દ�તાવજે� ુનામ

   

ુ ુ     � ંતમાર� રા���યતા િવદ�શી છે અથવા NRI છો અથવા ભારત િસવાય બી� કોઈ દ�શના િનવાસી છો ( આવકવેરાના હ�� સર) હા�� ના ��જો હા તો �પા કર�ને FACTA પ�ક ભરો ૃ

ુ ુ(s) � ંતમે AML કાયદા અ�સાર પો�લટકલી એકઝપોઝડ પસ�ન (PEP) છો- હા �  ના�   જો તમારો જવાબ હા છે, તો �પા કર�ને પ�ક: PEP-૦૧ ભરો.ૃ

ુ ુ2. �પોઝરની િવગતો ( તો જ ભર� ંજો �પોઝર �ના �વનને આર��ત કરવામા ંઆ�� ંછે તેનાથી �ભ� છે તો)

�થમ નામ                          મ�ય નામ                         છે�� ુનામ ( અટક)

o
ુ(e) સરનામાનો �રાવોુ(d) ઓળખ �રાવો:   ુદ�તાવેજ� નામ

(I) જ�મ તાર�ખ:   �દવસ / મ�હનો / વષ�

ONLY  FOR  REFERENCE,  NOT  FOR  LOG-IN  PURPOSES
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ુ ેસબંિંધત િવક�પો માટ� �પા કર�ને પસદં કરો અને મા� (a), (b), (c) અને (d) ને ભરો જો તે તમે પસદં કર�લ �લાન હઠ� ળ લા� પડ� છ તો.ૃ  

 ુફંડ� નામ ટકા %    
હા 

ના

 

 

જો હા, તો નીચેના િવક�પોમાથંી પસદં કરો 

    

 ૬ મ�હના����૧૨ મ�હના        

  8. રાઈડરની િવગતો:: 

ુરાઈડર� નામ       

      

      

�પોઝર             

                

  ુબે�કની શાખા� નામ  

                           

ુ ે ુ ે* NRE/NRO ખાતાના પો�લસી ધારકો માટ� NEFT �કવણીઓન ચા� બ�કની માગ�દિશ�કા હઠ� ળ પરવાનગી નથી.  

 નામ: �ી/�ીમિત/�ુ        

       મોબાઈલ #     

   

િનમ�કૂ મેળવનારનો નોમીની સાથેનો સબંધં:         

      

            

  

પો�લસી �માકં   
   

   

       
     

     

     

ુ�ુ�ંબના સ�ય  
 

 

માતા     

િપતા     

�વનસાથી    

 * બાળકો ( લ�નની ��થિત, રોજગાર� અને 

િશ�ણની િવગતો �રૂ� પાડો)  

   

ભાઈઓ     

બહન� ો     

ુ ુ ે ે ે* બાળકોની લ�નની ��થિત, રોજગાર� અને િશ�ણની િવગતો આપવાની જ�ર છે મા�ેવા �ક�સાઓમા ક� જયાર� ' �� �વન િવમાથી આર��ત કરા� છ" ત "િવધવા" છ તો..

           

 

ુ4 �લાનની િવગતો: �લાન� નામ હ�તો

હ�તો
�ીમીયમ

�ીમીયમ 
ુ�કવવાનો ગાળો

જમા કર�લ રકમની િવગતો (ટ�ક�ü )
પો�લસી

નો ગાળો
ચેક/�ડ�ડ �માકં

5 (a) �લાનના િવક�પો: 

ચેક �      �ડડ� ��    ક�શ �

 ડ��બટ કાડ���     ���ડટ કાડ��

ુ ુ(b) પાકતી �દતે લાભ �કવણીના િવક�પ:

ુ      મરણના લાભની �કવણીની િવક�પ:                                           (d) શૈ��ણક ટ�કાના લાભના િવક�પ:

6 (a). પસદં કર�લ ફંડઝ ( મા� ULIP �લાન માટ�)  

ુ ુ ુ ુ7. ULIP માટ� િવક�પની ગોઠવણી: પાકતી �દત �ધી તમાર� પો�લસી ચા� રહવ� ાથી, પો�લસી ધારક તર�ક� તમાર� પાસે િવક�પ છે ક� તમે �િનટસને ૫ કરતા વધાર� હ�તાઓમા ં

ુNAV ઉપરથી ૫ વષ�મા ંઉપાડવાની તાર�ખે ઉપાડો. � ંતમે સેટલમે�ટ ઓ�શનને પસદં કરવા માગંો છો- ચો�સ બનો (ટ�ક) હા o ના o

આવરણનો ગાળો��ૂચત રકમ

9. બે�ક ખાતાની િવગતો:: ુ ુ�� �વન આર��ત કરા� છે તે ( પોતાના �વનના �ક�સામા) 

10.  નામા�ક�ત િવગતો: 

ુિનમ�કૂ કર�લા� નામ (જો નોમીનો વય�ક નથીતો):

આવર� લેવાયેલ રકમ

પો�લસી �ર� કયા� તાર�ખ પો�લસી ��થિત

ુ ુ�ુ�ંબના સ�ય� નામ
ુ ુ ૃ ુ�ુ�ંબના સ�ય� �વા��ય ��થિત ( જો રોગ હતો તો, ��� પા�યા �યાર� 

ુ ૃ ુ ુ�મર, ��ૃ� પા�યે વષ�, ���� કારણ અથવા �બમાર�નો �કાર)

ુ ુ ે ે ે ે14. �� �વન િવમાથી આર��ત કરા� છ તનો �ય��તગત ત�બબી ઈિતહાસ.( નીચનાનો હા/ના મા ંજવાબ આપો સબંિંધત ખાનાન ટ�ક (√) કરો

A.  વજન (�ક.�ા.મા)ં:                                                                      B. �ચાઈ:                           સેમી (અથવા)                 �ટ             �ચીઝ

ુ ુD.  � ંતમે આ�કોહોલ લો છો? હા�� ના �� જો હા તો �દવસમા ક�ટલી વખત અને ક�ટ�

ુ ૃC.  � ંતમે કોઈ સાહિસક શોખ/��િતમા ંભાગ લો છો ક� � કોઈ પણ �કાર� જોખમી હોય �વી ક� 

ૂ ુ ુ ુએવીએશન( ભા� �કવતા �સાફર િસવાય�) પવ�તારોહણ, ડાઈિવ�ગ અથવા કોઈ પણ �કાર� 

ર�િસ�ગ વગેર� હા ��ના�� ( જો હા તો િવગતો આપો)

o o

o o o o

ુ ુ ુC.  � ંતમે તામા�ુ� સેવન ��પાન/ચાવીને/ �વાસમા ંલઈને કરો છો? 

ુહા�� ના ��જો જવાબ હા છે તો �દવસમા ક�ટલી વાર અને ક�ટ�:o o

o o o

oo

oo
o

o

o
o o xoo

oo

ooo

o o

��ૂચત 

કર�લ રકમ

�કૂવણીની 

મા�ા
ચેકની તાર�ખ ુબે�ક� ંનામ

(  )c

6 (b). ઓટો �ા�સફર િવક�પ ( મા� ULIP િવક�પો)

ુફંડ� નામ ટકા %

ુરાઈડર� નામ આવરણનો ગાળો

o
બે�ક ખાતા �માકં

ુબે�ક� નામ

IFSC કોડ

xo

�થમ નામ                         મ�ય નામ                          છે�� ુનામ ( અટક)

પો�લસી �માકં આવર� લેવાયેલ રકમ

ુ ુE.  � ંતમે નાક�ટ�કસ, બાબ�ટ�ર�ટસ, માર�જોના, �ા��વીલાઈઝસ�, 

ુ ુકોક�ઈન, �ટ���લ�ટસ, િસડ�ટ��ઝ અથવા કોઈ પણ �કારને �કશાનકારક 

��ઝ લો છો? હા ��ના
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           ુખાતા �કાર: બચત  ������ચા� ����ખાતાની ક�ટ�ગર�: ભારિતય              NRE� NRO 

oુ ુઆપવામા ંઆવેલ �રાવાઓ:  નામ છાપેલ ક��સલ કર�લ ચેક���� બે�ક પાસ�ક કોપી          બે�કનો કાગળ

ુજ�મતાર�ખ:    �િત: �.���� �ી ����� અ�ય             LA સાથે સબંધં:   �દવસ / મ�હનો / વષ� 

�થમ નામ                         મ�ય નામ                          છે�� ુનામ ( અટક)

ુપ��યવહાર માટ� સરના�:

  િનમ�કૂ પામેલાના હ�તા�ર:

ુ11. કોઈ પણ �વન િવમાની પો�લસી અથવા હાલની પો�લસીને તા� કરવા માટ�ની તમાર� અર�ને � ંકોઇ પણ િવમા કંપનીએ આ પહલ� ા નકાર� છે અથવા �મા�ંક�કર� છે 

ુઅથવા �લ�વી રાખી છે? હા �  ના.��* જો જવાબ "હા" છે તો કયા કારણોથી? 

ુકંપની� નામ

12. �પા કર�ને તમાર� હાલની �વન િવમા પો�લસીની િવગતો/ કોઈ પણ �વન િવમા કંપનીમા ંસાથે સાથે � �પોઝલ માટ� અર� કરવામા ંઆવી છે તેની િવગતો?ૃ

( જો જ�યા �રૂતી નથી, તો �પા કર�ને અલગ શીટ જોડો)ૃ

ુકંપની� નામ

ુ ુુ13.  �ુ�ંબનો ઇિતહાસ: �ના �વનને િવમાથી આવર� લેવા� છે તેના �ુ�ંબના સ�યોની �પા કર�ને િવગતો આપો.ૃ

જો �િવત

છે, તો �મર

ONLY  FOR  REFERENCE,  NOT  FOR  LOG-IN  PURPOSES



ુુG. � ંકાયદાની કોઈ પણ અદાલતમા ંતમાર� િવ��ધનો ક�સ પડતર છે? હા�   ના �  ( જો હા, તો િવગતો આપો)
 

 

K. નીચે દશા�વવામા ંઆવેલ કોઈ પણ �બમાર�થી તમે કયાર�ય પીડાયા છો તો " હા/ના" લખો.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

 
 

 
 

જો ઉપરમાથંી કોઈ પણ ��નનો જવાબ " હા" આપવામા ંઆવેલ છે તો િવગતો �રૂ� પાડો:
 

15. 

    

 

                  

    

 

 

    

    

    

    

  

           

                          

 

 
 
 
 
 

 

સા�ીના હ�તા�ર:
        

 
ુસા�ી� નામ: 

ુ ુસા�ી� સરના�:  

સા�ીનો ફોન ન:ં  

       

 

    

ુ�ના �વનને વીમાથી આવર�ત કરવામા ંઆ�� છે તેના હ�તા�ર/��ઠૂો 
 

H. છે�લા ૫ વષ� દર�યાન તમને કયાર�ય હો�પીટલમા ંદાખલ કરવામા ંઆ�યા છે/ સારવાર કરવામા ંઆવી છે-હા �� ના �� જો હા તો િનદાન અને લેવામા ંઆવેલ 

સારવારની િવગતો �રૂ� પાડો:

I. છે�લા (૫) વષ� દર�યાન તમાર� નોકર�મા ંતમે ત�બબી કારણોસર કોઈ પણ �કારની  ર� લીધી છે હા � ના �  જો હા તો િવગતો �રૂ� પાડો

J. જો તમને કયાર�ય કોઈ અક�માત થયો છે અથવા ઈ� થઈ છે ક� �મા ંકોઈ પણ �કારની ત�બબી સારવારની જ�ર પડ�? હા � ના�� જો હા તો સબંિંધત િવગતો �પ�ટ કરો:

e. પિતનો �યવસાય : 

f. પિતના 

િવમાની િવગતો

પો�લસી �માકં ુવીમેદાર� નામ વીમાની રકમ પો�લસી ��થિત

a) eIA �માકં: 

ુc) eIA મા ંજોવા મળ� નામ: 

�પોઝરના હ�તા�ર/��ઠૂો

 /  /      /  /   �થળ:                                  તાર�ખ:                                   �થળ:                                    તાર�ખ:  

ુ ે ેન�ધ: �ના �વનને વીમાથી આવર�ત કરવામા ંઆ�� છ તવા �કશોરના હ�તા�ર/��ઠૂો જ�ર� નથી)   

o

oo

oo

oo

oo

oo

oo

oo

oo

oooo

ૃ1. હદય, પેટ, ફ�ફસા, ય�ત, �કડની, પાચન/�જનન/મ��ત�ક/ચેતા 

ત�ંને લગતી �બમાર�ઓ.

3. અ�થમા, વા�કુો�ટકો અથવા અ�ય �વસનની ખામીઓ.

5. એનેમીયા, લો�હની ખામી, �ના�અુ��થ ખામીઓ

7. �ખ,કાન,નાક અથવા ગળાની કોઈ પણ ખામી

2. �હપેટ�ટસ B અથવા C, એચઆઈવી/એઈડઝ અથવા કોઈ પણ �િતયસમાગમથી 

ફ�લાતા રોગો � ંુતમારામા ંપોઝીટ�વ આ�યા છે.

4. ડાયા�બટ�ઝ/�� ુ(અથવા) ની� ુBP/ ��ોક/ એપીલી�ઝ/ ક��સર/ રકતિપત/ ટ�બી/હિન�યા.

6. અ�ય કોઈ �બમાર�/ રોગ ક� �મા ંસારવારની જ�ર�યાત હોય અને ઉપર દશા�વલે ન હોય.

8 � ંુતમને કોઈ શાર�ર�ક ખામી અથવા ખોડ છે?

ુમા� �ીઓને લા� પડ� છે

o

 
         /  /                                                                    �થળ:                                    તાર�ખ:  
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ુ�/ુઅમે ક�લૂ કર�એ છ�એ ક� ઉપરના િવધાનો, જવાબો અને/અથવા િવગતો ક� �ને મારા �ારા આપવામા ંઆવી છે તે માર� �ણકાર� �જબ બધી જ ર�તે સાચી અને સ�ંણૂ� છે. �/ુઅમે સમ�જએ છ�એ ક� મારા �ારા � મા�હતી આપવામાઆં 

વી છે તે િવમા પો�લસીનો પાયો બનાવે છે અને આ પો�લસી તે િવમા કંપનીના પો�લસીના લેક�તમા ંમા�ય બોડ�ને આધીન છે અને આ પો�લસી �યાર� જ અ��ત�વમા ંઆવશે ક� જયાર� તેને માટ� વ�લૂવાના િ�મીયમની ર�સી�ટ �રૂ��રૂ� મળ� 

ુ ુ ે ે ુ ે ુ ે ે ે ુ ુ�ય. �/ુઅમે વ�મા ંક�લ કર�એ િછએ ક� �/ુઅમ �ના �વનન આર��ત કરવા� છ/�પોઝરના �યવસાય, નાણા�કય �વા�થય અથવા �વન� સામા�ય �વા�થયમા ંકોઈ પણ બદલાવ આવ તો તની �ણ લ�ખતમા ંકર��, �પોઝલ ��ત 

ુ ે ે ૂ ે ે ુ ે ે ેથઈ ગયા પછ� પરં� કંપની જોખમ �વીકારવાનો પ��યવહાર કર� ત પહલ� ા. �/ુઅમ કંપની સમ� ક�લ કર�એ છ�એ અન સામટ� આપી છ�એ ક� �ના �વનન આર��ત કરવા� છ ત/�પોઝર િવષ કોઈ પણ ડોકટર અથવા હો��પટલ 

ુ ે ે ે ે ે ે ે�ારા અથવા કોઈ પણ �તૂકાળના અથવા ચા� કમ�ચાર� પાસથી આપવામા ંઆવતી ત�બબી મા�હતી ક� � શાર�ર�ક અન માનિસક �વા�થય ન અસર કરવા સબંધંીની હોય અન કોઈ પણ િવમા ઓ�ફસ પાસથી મા�હતી મળવવામા ંઆવ ક� 

ુ ે ે ે ે ે ે ે ે ુ ે ે ે ે ે�ના �વનને િવમા હઠ� ળ ર�ણ આપવા� છ/ �પોઝર ક� �ણ િવમા માટ� અર� કર� છ તની પાસ �પોઝલ અન દાવાઓના સટલમ�ટ ના હ�� સર લ�ખત કરવામા ંઆવ છ. �/ુઅમ કંપનીન સતા આપીએ છ�એ ક� મારા સબધંીની મા�હતી 

ુ ે ે ે ુ ે ે ે ે ે ે ે ે ુ ે ે ુ�પોઝલ, મે�ડકલ ર�કોડ� સ�હત બ� જ કોઈ પણ સરકાર� અન/અથવા િનયમન સતાધીશન બતાવી શક� છ. અ��મા,ં �પોઝલન અન કલઈમ સટલમ�ટન લ�ખતમા ંકરવા માટ� આ મા�હતીન ��લી કર� શકાય છ. �/ુઅમ અ�મોદન આપીએ 

િછએ ક�સે�ટલ� KYC ર���� પાસેથી SMS/ ઈમેઈલ મારફતે ઉપરના ન�ધાયેલ નબંર/ઈમેઈલ સરનામે મા�હતી મેળવવામા ંઆવશે.

�/ુઅમે નોમીની/ દાવો કરનારને �પોઝલ/ પો�લસી હઠ� ળ સતા આપીએ છ�એ ક� કોઈ પણ ડોકટર, હો�પીટલ અથવા કમ�ચાર� �ીરામ, લાઈફ ઇ�સયોર�સ કો. �લ, ને �વા�થય અથવા રોજગાર� સબંધંીની કોઈ પણ મા�હતી આ� અથવા 

ભિવ�યમા ંકોઈ પણ સમય ે �મ અન ે જયાર� જ�ર પડ� �યાર� કોઈ પણ દાવાની ���યા કરવા માટ� ��ુલો કર�

ુ ુ�પોઝર/ �� �વન આર��ત કરવામા ંઆ�� છે તેની ક�લૂાત:

* CAMS ર�પ- CAMS િવમા ર�પ અને સેવાઓ, NDML -NSDL ડ�ટા મેનેજમે�ટ �લ. SHCIL- �ટોક હો��ડ�ગ કોપ� ઓફ ઇ��ડયા �લ, અને CIRL- સે��લ ઇ�સ. ર�પ �લ
oજો હા, તો કોઈ પણ એક િવમા ર�પોઝેટર�ને પસદં કરો      CAMS                  NDML                      SHCIL                  KARVI                   CIRL

ુ ુ ુd) જો તમાર� પાસે eIA નથી તો � ંતમને ખા� ખોલાવવા� ગમશે? હા�� ના �

ુb) ઇ�સયોર�સ ર�પોઝટર�� નામ:

ુ ુ16.  ઇ�સયોર�સ ર�પોઝટર� -ઇ�સયોર�સ એકાઉ�ટ (eIA) મારફતે ઇલેક�ોિનક પો�લસી �ર� કરવાના િવક�પને પસદં કરવા� � ંતમને ગમશે?  હા��ના�

જો તમાર� પાસે eIA છે તો િવગતો આપો:   

અને વાિષ�ક આવક:

ુc. ��િૂતની છે�લી તાર�ખ :                             d. � ંતમે અ�યાર� ગભ�વતી છો? હા�� ના�� જો હા તો ગભ� ર�ાના સ�તાહની સ�ંયા : 

ુb. � ંતમે કયાર�ય �તૂકાળમા ંગભ�પાત થયો છે/ કરા�યો છે? હા�� ના �  જો હા તો �પા કર�ને તાર�ખ �રૂ� પાડોૃ

ુa. � ંતમને કયાર�ય ગાયનેકોલો�કલ ��ન થયો છે ક� �મા ંસારવારની જ�ર છે? હા��ના �� જો હા તો િનદાન, િનદાનની તાર�ખ અને લેવામા ંઆવેલ સારવારની 

િવગતો �રૂ� પાડો 

ONLY  FOR  REFERENCE,  NOT  FOR  LOG-IN  PURPOSES



ુ ુવના�ક�લરમા ંહ�તા�ર કરવા બદલ અથવા અભણ હોવાના �ક�સામા ં�ના �વનને વીમાથી આવર�ત કરવામા ંઆ�� છે તે/ �પોઝરની ક�લૂાત  

 

     
 

 

 
 
 
 

 
તાર�ખ :  /  /   

 

  

  

 
તાર�ખ:   /  /   

 
 
 
 
 
 

 

  

   

   

તાર�ખ:                         અને �થળ:    /          /          

1. � �ય��ત પ�ક ભર� છે તેની ક�લૂાત ( જો ફોમ� ભરવામા ંઆવે છે / એવી ભાષામા ંહ�તા�ર કરવામા ંઆવે છે ક� � �પોઝલ પ�કથી �ભ� છે તેવા �ક�સામા) : 

ુ ુ� ક�લૂ ક�ં �ં ક� મ� ઉપરના ��નોને �પોઝરને સ�ંણ�પણે સમ��યા છે અને �પોઝર �ારા મ� જવાબોને સાચે સ�યતાથી ન��યા છે."ુ

ુક�લૂાત કરનાર� નામ

ુ ુક�લૂાત કરનાર� સરના�

ુ" � �મા�ણત ક�ં �ં ક� મને પ�કો અને દ�તાવેજોની િવગતોને સ�ંણૂ�પણે �ી/ �ીમિતુ

ુ(નામ, હોદો, અને �યવસાય) �ારા સમ�વવામા ંઆવી છે અને � ��ૂચત કરાર છે તે� મહ�વ �ં સમજયો �.ુ

ુ ે ે ુ ુ� �ય��તના �વનને િવમાથી  આવર� લેવામા ંઆ�� ંછ ત �ય��તના હ�તા�ર અથવા ��ઠા� િનશાન

ુ ુ ુ ુ2. જો �પોઝર અભણ છે તેવા �ક�સામા,ં તે/તેણીના ��ઠા� િનશન એવી �ય��ત �ારા �મા�ણત કરા� ંજોઇએ ક� �ની ઓળખને સરળતાથી મેળવી શકાય, પરં� તે િવમા 

કંપની સાથે જોડાયેલ ન હોવો જોઇએ અને આ ક�લૂાત તેના �ારા કરાવી જોઇએ.

ુક�લૂાત કરનાર� નામ

ુ ુક�લૂાત કરનાર� સરના�

એજ�ટ/SP ના હ�તા�ર ��ે�મા ૃઅિધ�ત અિધકાર�ના હ�તા�ર (બી.એમ. સમક�)

એજ�ટ/ િનદ� િશત �ય��ત� ુનામ 

એજ�ટ/ િનદ� િશત �ય��તનો સપંક� �માકં 

િનદ� િશત �ય��તનો �માણપ� �માકં ( મા� િનદ� િશત �ય��ત માટ� લા�)ુ 

એજ�ટ/ િનદ� િશત �ય��ત� ુઈમેઈલ આઈ�ડ:  

ન�ધ: જો એજ�ટ �ારા પોતાની �વન પૉ�લસી લેવામા ંઆવ ેછે, તો પછ� તા�કા�લક ચ�ઢયાતી / �રપો�ટ�ગ અથવા મેનેજરની હો�ો સમક�, યો�ય ર�તે દરખા�ત ફોમ� પર સહ� કરાવવી જોઇએ ક� �વન વીમા માટ�ની દરખા�ત પર 

િવચારણા કરવા માટ� િવમેદારની ભલામણ કરવામા ંઆવ.ે

* એસપીએ કોપ�ર�ટ એજ�ટ �બઝનેસ હઠ� ળ "�પેિશફાઇડ પસ�ન" માટ� વપરાય છે.
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ુ ુ" �ં ુક�લૂ ક�ં �ં ક� �ં ુઉપરના ��નો અને �પોઝર માટ�� �પોઝલ ફોમ�ની િવગતો                                  ભાષામા ંસાર� ર�તે સમ�યો �, અને તે િવગતોને સાર� ર�તે સમજયા 

ુ ુ ુ ુ ેપછ� જ �પોઝર� ઉપર� ��ઠા� િનશાન લગા�� ંછ."

ક�લૂાત કરનારના હ�તા�ર ( ��ે�મા)ં

ુ ેિવમા કાયદા ૧૯૩૮ નો સે�ન ૪૧, �ને સમયે સમયે �ધારવામા ંઆ�યો છ

ુ ે ેકોઈ પણ �ય��તને સીધી ક� આડકતર� ર�તે આપવા માટ� અથવા આપવાના ��તાવ માટ� અ�મિત નથી, ક� �થી �ય��ત � �વન અથવા ભારતની િમ�કત સાથ જોડાયલ કોઈ પણ �કારના જોખમ માટ� િવમા કરાર કરવા, તાજો કરવા 

ુ ુ ે ુ ે ે ેઅથવા ચા� રાખવા માટ� ઉપસાવી શક� , આખા િવમામા ંકોઈ પણ વળતર અથવા �કવવામા ંઆવનાર કિમશનનો ભાગ અથવા પો�લસી ઉપર બતાવલ �ીમીયમ� કોઈ પણ ર�બટ આપી શક� ન�હ ,  કોઈ પણ �ય��ત પો�લસી લ છ 

ુ ે ુ ે ે ે ે ે ુ ે ે ે ુ ે ુ ે ે ુ ેઅથવા ર��� કર� છ અથવા ચા� રાખ છ ન કોઈ ર�બટ �વીકાર� છ તો, િસવાય ક� આ� ર�બટ િવમદારન � મા�હતીપ�ક આપવામા ંઆ�� છ અથવા કોઠો આપવામા ંઆ�� છ તમા ં�કાિશત કરવામા ંઆ�� હોય. આ સ�નની આ � 

ુ ેજ�ર�યાત છે તેનો જો �ય��ત ભગં કર� છે તો તેને દશ લાખ �િપયા �ધીનો દંડ થઈ શક� છ.

ુ ે ેિવમા કાયદા ૧૯૩૮ના સે�ન ૪૫, �ને સમયે સમયે  �ધારવામા ંઆવલ છ:

ુ ે(1) �વન િવમાની કોઈ પણ પો�લસીને તેને �રૂ� થયાની તાર�ખના �ણ વષ� બાદ કોઈ પણ ર�તે ��ન ઉઠાવી શકાશે ન�હ, એટલે ક� પો�લસી ઈ�� કરવાની તાર�ખથી અથવા જોખમ શ� થવાની તાર�ખથી અથવા પો�લસીન તા� 

કરવાની તાર�ખથી અથવા પો�લસીની રાઈડરની તાર�ખથી, � પણ પછ�ની હોય તે.

ુ ે(2)પ ો�લસી ઈ�� કરવાની તાર�ખથી અથવા જોખમ શ� થવાની તાર�ખથી અથવા પો�લસીન તા� કરવાની તાર�ખથી અથવા પો�લસીની રાઈડરની તાર�ખથી � પણ પછ�ની હોય �યારથી �ણ વષ�ના સમય ગાળામા ંિવમાની પો�લસી 

ુ ે ે ૂ ે ે ે ે ે ુ ે ેબાબતે , છેતરિપ��ડના �� ��ન ઉઠાવી શકાય છ. એવી �િત� કરવામા ંઆવી છ ક� િવમો આપનાર� િવમદારન લ�ખતમા ંઅથવા કાયદા�કય �િતિનિધઓ અથવા નોિમની અથવા િવમદારના િન��ત કર�લા સાથ વાતચીત કર� શક� છ ક� 

� બાબતે અને સામ�ી ઉપર આવો િનણ�ય આધાર�ત છે.

(3)  પેટા-કલમ (૨) મા ંસમાયેલ કોઈ પણ વ��નેુ �યાનમા ંરાખતા નથી, કોઈ વીમાદાતા કપટના આધાર� �વન વીમા પૉ�લસીને ર�દયો આપતો નથી, જો વીમાધારક સા�બત કર� ક� તે સામ�ી� ુિનવદેન અથવા � સામ�ી ર�ૂ 

ુકરવામા ંઆવી છે તે� ુસ�ય તેના �ણકાર� અને મા�યતા અ�સુાર સાચી છે અથવા તે હક�કતને દબાવી દ�વાનો કોઈ ઇરાદા�વૂક� નો ઇરાદો ન હતો અથવા મા�હતી� ુકોઈ ખો્�ં િનવદેન અથવા તેને દબાવી રાખવી તે વીમા કંપનીના 

ુ ુ ુ ૂ ુ�ણકાર�મા ંહ� ુ:  ખોટ� બાબતોની અવગણના લાભાથ�ઓ, જો પો�લસીધારક �વતં નથી તો તેવા �ક�સામા�ં�ા� સા�બત કરવા� કામ લાભાથ� કર� છેતરિપ��ડના �ક�સામા ંતે �� પાડવામા ંઆવ ેછે.

ુ ે(4) �વન િવમાની કોઈ પણ પો�લસીને �ણ વષ�ની �દર કોઈ પણ ર�તે ��ન ઉઠાવી શકાશે, એટલે ક� પો�લસી ઈ�� કરવાની તાર�ખથી અથવા જોખમ શ� થવાની તાર�ખથી અથવા પો�લસીન તા� કરવાની તાર�ખથી થવા

પો�લસીની રાઈડરની તાર�ખથી, � પણ પછ�ની હોય તે, કોઈ પણ િનવેદન અથવા સ�યને ખોટ� ર�તે દબાવી રાખીને �નો િવમો ઉતારવામા ંઆ�યો છે તેની અપે�ાથી િવપર�ત છે ક� � બાબતે �પોઝલ અથવા પો�લસીના અ�ય 

ુ ુ ુ ે ે ે ે ુદ�તાવેજમા ં�ર� કરવામા ંઆ�� ંહ� અથવા તા� કરવામા ંઆવી હતી અથવા રાઈડર ઈ�� કરવામા ંઆવી હતી. િવમો આપનાર� િવમદારન લ�ખતમા ંઅથવા કાયદા�કય �િતિનિધઓ અથવા નોિમની અથવા િવમદારના િન��ત 

કર�લા સાથે વાતચીત કર� શક� છે ક� � બાબતે અને સામ�ી ઉપર આવો િનણ�ય આધાર�ત છે.ખોટા િનવેદન બદલ અથવા સ�યને દબાવી રાખવા બદલ પો�લસીની ગેરર�િતના �ક�સામા ં, અને છેતરિપ��ડ બદલ ન�હ, ગેરર�િતની તાર�ખ 

ુ ુ ે ે ે ે ે ુ ે ે ે ુ ુ ે�ધી પો�લસી� એકિ�ત કર�લ િ�મીયમ િવમદારન અથવા કાયદ�સરના �િતિનિધન અથવા નોમીનીન અથવા િવમદારના િન�કત કર�લાન આવી ગરર�િત કયા�ની તાર�ખથી ન� �દવસની �દર �કવવામા ંઆવશ.

ુ ે ે ે ે ુ ે ે ે ે(5)જ ો તે આ� ંકરવા માટ� હકદાર છ, તો આ િવભાગમા ંકોઈ પણ બાબત િવમદારન કોઈપણ સમય વયના �રાવા માટ� કૉલ કરવાથી રો�ક શકશનહ�, અન કોઈ પણ પો�લસીન �ડ�ડ કરવામા ંઆવશ ન�હ કારણ ક� પો�લસીની શરતો 

ુ ે ુ ે ે ે ેએડ��ટ કરવા બા�કના �મરના �રાવાન આધાર� ��નમા ં�કવામા ંઆવી છ કારણક�  �નો �વન િવમો ઉતાય� છ તની �મર �પોઝલમા ં ખોટ� ર�ત વણ�વવામા ંઆવી હતી.

�� �કૂ પી�રયડ:

પો�લસી ધારક પાસે પો�લસીનો દ�તાવજે  મ�યાની તાર�ખથી ૧૫ �દવસના ગાળામા ંપો�લસીના િનયમો અને શરતોને ર��� ુકરવાનો સમય હોય છે અને �યાર� િવમેદાર તે િનયમો અને શરતોમાથંી કોઈ પણ માટ� અસહમત થઈ શક� છે, 

તેનો � વાધંો છે તે� ુકારણ દશા�વીને તે પો�લસી પાછ� આપી શક� છે.

ULIP �લાનના-  પો�લસીધારક એવી રકમ માટ� હકદાર હશ ે� ઓછામા ંઓ� ં�બન-ફાળવલે �ીિમયમના બરાબર હશ ેઅને રદ કરવાની તાર�ખથી િવમેદાર �ારા કરવામા ંઆવલેા ઓછા ખચા�ઓ, જો કોઈ હોય તો, એકમના રદ કર�ને 

વ�ા ચા� તેમજ �ટ��પ ડ�ટુ� ચા��સ વ�લૂ કર� છે 

અ�ય �લાન- પો�લસીધારક � �ીમીયમ �કુવવામા ંઆ�� ુછે તેની રકમ પરત મળે માટ� હકદાર બનશ ે

અ�ય યોજના - પો�લસીધારક �ીિમયમ �કૂવણીનો �રફંડ મેળવવાના હકદાર રહશ� ે, ક� � ઓછામા ંઓછા આવર� લેવામા ંઆવેલ ગાળા માટ� �બન ફાળવેલ યો�ય  જોખમ �ીમીયમ બરાબર અને કંપની �ારા �નો િવમો ઉતારવામા ં

ુ ે ેઆ�યો છે તેની મે�ડકલ તપાસ માટ� � ખચ� કરવામા ંઆ�યા હશે તે અને � �ટ��પ ડ�ટ� ચાજ�સ હશત.

ુ ે* ૩૦ �દવસો, જો �બઝનેસને �ોત માક��ટ�ગ �ારા મેળવવામા ંઆવે છે (�ડ�ટ�સ માક�ટ�ગ ઈ-મે�સ, ટ��લફોન કો�સ અને �ય��તગત ��યા�િત��યા િસવાયના કોઈપણ અ�ય મોડ મારફતે કોઈ પણ વેચાણને લા� કર� છ)

એજ�ટ '/ �પેિશફાઇડ પસ�ન (એસપી) ભલામણ

મ� િવવકે�ણૂ� �છૂપરછ �ારા દરખા�તમા ંઆપેલી મા�હતીની ચકાસણી કર� છે અને આ મા�હતીને મારા સારામા ંસાર� �ણકાર� અને મા�યતા �જુબ સાચી છે.મારો અ�ભ�ાય એ છે ક� �ને માટ� �વન િવમો ઉતારવાનો છે તે �પોઝડ 

ુ�વન વીમાપા� છે. � ંઆ �પોઝલના �વીકાર માટ�ની ભલામણ ક�ં �.ુ
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