
 

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಜೀವನ್ ಜೆ್ಯೀತ್ರ ಬಿಮಾ ಯೀಜನೆ 
 

ಆಫೀಸ ನ ವಿಮಾದಾರರ       ಹೆಸರು 
 

ಲೆ್ ೀಗೆ್ ೀ  ಲೆ್ ೀಗೆ್ ೀ 

ಯೀಜನೆ 
 ಲೆ್ ೀಗೆ್ ೀ 

 

ಸಮಮತ್ರ-ಸಹ-ಘ ೋಷಣಾ ನಮ ನೆ 
 

ಆಫೀಸ್ನಿಂದ್ಮಾಸ್ಟರ್್ಪಾಲಿಸಿ್ಸ್ಿಂಖ್ಯೆ್………………………………. ……… (ಪೂರ್ವ-ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ) 
 

ನನನ್ ಖ್ಾತಯಯನನನ್ ನಮ್ಮ್ ಶಾಖ್ಯಯಲಿಿ್ ರೂ.ಗಳಕ ೊಂದಿಗಕ ಡಕಬಿಟ್ ಮಾಡಲು ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮಗಕ ಅಧಿಕ್ಾರ 

ನಿೀಡುತಕತೀನಕ. PMJJBY ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜೀರ್ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣಕಯ ಪ್ರೀಮಿಯೊಂಗಕ ______ 

(ಅನವಯವಾಗುರ್ ಪ್ರೀಮಿಯೊಂ # ). 25 ನಯೀ್ಮೀ್ನಿಂತರ್ಭವಿಷ್ೆದಲಿಿ್ಕಡಿತಗಯೂಳಿಸ್ಲನ್ನಾನನ್ನಮ್ಗಯ್ಅಧಿಕಾರ್ನೀಡನತಯತೀನಯ್
ಮ್ತನತ್ ಮ್ನಿಂದಿನ್ ಸ್ೂಚನಯಗಳವರಯಗಯ್ ಪ್ರತಿ್ ವಷ್ಷ್ ಜೂನ್್ 1 ರ ನೊಂತರ ಅಲಿ, ರೂ.436/- (ರೂಪಾಯಿಗಳು ನಾಲುೆ ನೂರ 

ಮ್ೂವತಾತರನ್ ಮಾತರ್ ), ಅಥವಾ ನಿರ್ವರಿಸಿದ್ೊಂತಕ ಯಾರ್ುದಕೀ ಮೊತತ ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ಕೆ, ಅದ್ನುು ಪರಿಷ್ೆರಿಸಿದ್ರಕ ಮತುತ 
ಯಾವಾಗ ತಕ್ಷಣವಕೀ ತಿಳಿಸಬಹುದ್ು, ಯೀಜನಕಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಾಪ್ತಯ ನವಿೀಕರಣದ್ ಕಡಕಗಕ. 
 

ಈ್ಯೀಜನಯಗಯ್ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತಯ್ಪ್ರೀಮಿಯಿಂ್ಅನನನ್ಡಯಬಿಟ್್ಮಾಡಲನ್ನಾನನ್ಯಾವುದಯೀ್ಬಾೆಿಂಕ್್/ ಪೀಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಟ 

ಅನುು ಅಧಿಕೃತಗಕೂಳಿಸಿಲಿ. ನನಿುೊಂದ್ ಯೀಜನಕಗಕ ಬಹು ದಾಖಲಾತಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನನು ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣಕಯನುು ರೂ. ಎರಡು 
ಲಕ್ಷಗಳಿಗಕ ಮಾತರ ನಿಬವೊಂಧಿಸಲಾಗುತತದಕ ಮತುತ ಬಹನ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿಗಾಗಿ್ ನಾನನ್ ಪಾವತಿಸಿದ್ ಪ್ರೀಮಿಯಿಂ್ ಅನನನ್
ಮ್ನಟ್ನಟಗಯೂೀಲನ್ಹಾಕಿಕಯೂಳಳಲಾಗನವುದನ್ಎಿಂದನ್ನನಗಯ್ತಿಳಿದಿದಯ. 

ನಾನನ್ಸಿಕೀಮ್್ನಯಮ್ಗಳನನನ್ಓದಿದಯದೀನಯ್ಮ್ತನತ್ಅರ್ಷಮಾಡಿಕಯೂಿಂಡಿದಯದೀನಯ್ಮ್ತನತ್ಯೀಜನಯಯ್ಸ್ದಸ್ೆರಾಗಲನ್ನಾನನ್
ಈ್ಮ್ೂಲಕ್ನನನ್ಒಪ್ಿಗಯಯನನನ್ನೀಡನತಯತೀನಯ. ಸಿೆೀಮ್ಗಕ ನಕೂೀೊಂದ್ಣಿ/ಮರು-ಸಕೀಪವಡಕಯಾದ್ ದಿನಾೊಂಕದಿೊಂದ್ ಮೊದ್ಲ 30 

ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯರ್ನುು್ಒಳಗಯೂಳಳಳವುದಿಲಿ್ಎಿಂದನ್ನನಗಯ್ತಿಳಿದಿದಯ್)ಹಣಕ್ಾಸು ಅರ್ಧಿ) ಮತುತ ಮರಣದ್ ಸೊಂದ್ರ್ವದ್ಲ್ಲ ಿ

)ಅಪಘಾತದ್ ಕ್ಾರಣ ಹಕೂರತುಪಡಿಸಿ) ಯಾರ್ುದಕೀ ಕ್ಕಿೈಮ್ ಮಾಡುರ್ುದಿಲಿ ಸಿವೀಕ್ಾರಾಹವವಾಗಿರಬಕೀಕು. 
       

ಗನಿಂಪ್ು್ ವಿಮಾ್ಯೀಜನಯಗಯ್ ನನನ್ ಪ್ರವಯೀಶಕಯಕ್ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತಯ್ ಕಯಳಗಯ್ ನೀಡಲಾದ್ ನನನ್ ವಯೈಯಕಿತಕ್ ವಿವರಗಳನನನ್
ತಿಳಿಸ್ಲನ್ನಾನನ್ಬಾೆಿಂಕ್್/ ಪೀಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಟಗಕ ಅಧಿಕ್ಾರ ನಿೀಡುತಕತೀನಕ ..... ..... )ವಿಮಾದಾರರ ಹಕಸರು) 
 

# ದಾಖಲಾತಿಯು ಈ ತಿೊಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ುದಕೀ ದಿನದ್ೊಂದ್ು ನಡಕದ್ರಕ - 

a. ಜೂನ್, ಜುಲಕೈ ಮತುತ ಆಗಸ್ಟ್ - ವಾರ್ಷವಕ ಪ್ರೀಮಿಯೊಂ ರೂ. 436/- ಪಾರ್ತಿಸಬಕೀಕ್ಾಗುತತದಕ 

b. ಸಯಪಯಟಿಂಬರ್, ಅಕ್ಕೂ್ೀಬರ್ ಮತುತ ನವಕೊಂಬರ್ -3 ತಕೈಮಾಸಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯೊಂ @ ರೂ. 114.00 ಅೊಂದ್ರಕ ರೂ. 

342/- ಪಾರ್ತಿಸಬಕೀಕು 

c. ಡಿಸಯಿಂಬರ್, ಜನರ್ರಿ ಮತುತ ಫಕಬರರ್ರಿ - ಪ್ರೀಮಿಯೊಂನ 2 ತಕೈಮಾಸಿಕಗಳು @ ರೂ. 114.00 ಅಿಂದರಯ್

ರೂ. 228/- ಪಾರ್ತಿಸಬಕೀಕು 



 

d. ಮಾರ್ಚಷ, ಏಪ್ರಲ್ ಮತುತ ಮೀ - 1 ತಕೈಮಾಸಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯೊಂ @ ರೂ. 114.00 ಪಾರ್ತಿಸಬಕೀಕು. 

ಚಂದಾದಾರರ ಖಾತೆಯಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ ಸವಯಂ-ಡೆಬಿಟ್ ದಿನಾಾಂಕದಿಾಂದ ರಿಸ್ ಕವರ್ ಪ್ಾರರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 

 

 

ನಾನನ್ ಈ್ ಮ್ೂಲಕ್ ನನನ್ ------------------ ನನು ಗುರುತಿನ ಪುರಾವಕಯಾಗಿ )KYC*) ನಕಲು ಪರತಿಯನುು 
ಲಗತಿತಸುತಕತೀನಕ ಮತುತ ಈ ಯೀಜನಕಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಲ್ಲನೊಂತಕ ನನು ನಾಮಿನಿಯನುು ನಾಮನಿದಕೀವಶನ ಮಾಡುತಕತೀನಕ. 
ನಾಮಿನಿಯು ಅಪಾರಪತ ರ್ಯಸೆನಾಗಿದ್ುದ, ಅರ್ನ/ಅರ್ಳ ರಕ್ಷಕನನುು ಮೀಲ್ಲನೊಂತಕ ನಕೀಮಿಸಲಾಗಿದಕ. 
 

ಖ್ಾತಯದಾರರ್ಹಯಸ್ರನ* *  ತಿಂದಯಯ್/ ಗೊಂಡನ ಹಕಸರು**  

 

ಖ್ಾತಯದಾರರ್ವಿಳಾಸ್  
ನಗರ್/ ಪಟ್್ಣ / ಹಳಿಿಯ 

ಹಕಸರು 
 

 

ಜಿಲಯಿಯ್ಹಯಸ್ರನ  ರಾಜೆದ್ಹಯಸ್ರನ  

ಪ್ನ್್ಕಯೂೀಡ್  
ಖ್ಾತಯದಾರರ್ಮೊಬಯೈಲ್್
ಸ್ಿಂಖ್ಯೆ 

 

ಬಾೆಿಂಕ್/ಪೀಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಟ 

ಖಾತಕ ಸೊಂಖಕಾ** 
 

ಬಾೆಿಂಕ್್ಶಾಖ್ಯಯ್IFSC 

ಕ್ಕೂೀಡ್** 

 

KYC *ಡಾಕುಾಮೊಂಟ್ನ 

ಹಕಸರು ಸಲ್ಲಸಿಲಾಗಿದಕ  KYC* ಐಡಿ ಸೊಂಖಕಾ 
 

ಪಾೆನ್್ಸ್ಿಂಖ್ಯೆ, 
ಲರ್ಾವಿದ್ದರಕ** 

 
ಆಧಾರ್್ಸ್ಿಂಖ್ಯೆ, 
ಲರ್ಾವಿದ್ದರಕ** 

 

 

ಹನಟ್ತತದ್ದಿನ್**  ಇ-ಮೀಲ್ ಐಡಿ**  

 

ನಾಮಿನಯ್ಹಯಸ್ರನ್ಮ್ತನತ್
ವಿಳಾಸ್ 

 

 

 

 

ನಾಮಿನ್ಹನಟ್ತಟದ್ದಿನಾಿಂಕ  

ಖ್ಾತಯದಾರರಯೂಿಂದಿಗಯ್
ನಾಮಿನಯ್ಸ್ಿಂಬಿಂಧ 

 

ಗಾಡಿಷಯನ್್/ 
ನಕೀಮಕಗಕೂೊಂಡರ್ರ 

ಹಯಸ್ರನ್ಮ್ತನತ್ವಿಳಾಸ್ 

) ನಾಮಿನಿ 

ಚಿಕೆರ್ರಾಗಿದ್ದರಕ) 

 
ನಾಮಿನಯಿಂದಿಗಯ್ರಕ್ಷಕರ/ 

ನಕೀಮಕಗಕೂೊಂಡರ್ರ ಸೊಂಬೊಂರ್ 

 

ನಾಮಿನಯ್ಮೊಬಯೈಲ್್
ಸ್ಿಂಖ್ಯೆ  

ಪೀಷ್ಕ/ನಿಯೀಜಕರ 

ಮೊಬಕೈಲ್ ಸೊಂಖಕಾ 
 

ನಾಮಿನಯ್ಇಮೀಲ್್ಐಡಿ  

 

ರಕ್ಷಕರ್/ ನಕೀಮಕಗಕೂೊಂಡರ್ರ 

ಇಮೀಲ್ ಐಡಿ 

 



 

* ಆಧಾರ್ ಕ್ಾಡ್ವ ಅಥವಾ ಚುನಾರ್ಣಾ ಫೀಟಕೂೀ ಗುರುತಿನ ಚಿೀಟಿ )EPIC) ಅಥವಾ MGNREGA ಕಾಡ್ಷ್ಅರ್ವಾ್
ಡಯೈವಿಿಂಗ್್ಲಯೈಸಯನ್್್ಅರ್ವಾ್ಪಾೆನ್್ಕಾಡ್ಷ್ಅರ್ವಾ್ಪಾಸ್ಪೀಟ್ಷ 

 

ಮೀಲಿನ್ ಹಯೀಳಿಕಯಗಳಳ್ ಎಲಾಿ್ ರೀತಿಯಲೂಿ್ ನಜವಯಿಂದನ್ ನಾನನ್ ಈ್ ಮ್ೂಲಕ್ ಘೂೀಷಿಸ್ನತಯತೀನಯ್ ಮ್ತನತ್ ಮೀಲಿನ್
ಮಾಹಿತಿಯನ್ ಮೀಲಿನ್ ಯೀಜನಯಗಯ್ ಪ್ರವಯೀಶಕಯಕ್ ಆಧಾರವಾಗಿದಯ್ ಮ್ತನತ್ ಯಾವುದಯೀ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ ಅಸ್ತೆವಯಿಂದನ್
ಕಿಂಡನಬಿಂದರಯ, ಯೀಜನಕಗಕ ನನು ಸದ್ಸಾತವವನನನ್ ಪ್ರಗಣಿಸ್ಲಾಗನವುದನ್ ಎಿಂದನ್ ನಾನನ್ ಒಪ್ುಿತಯತೀನಯ್ ಮ್ತನತ್
ಘೂೀಷಿಸ್ನತಯತೀನಯ್ರದನದಗಯೂಳಿಸ್ಲಾಗಿದಯ. 
 

ದಿನಾಂಕ: ____       ಸಹಿ 

** ಅಜವದಾರರ ವಿರ್ರಗಳು ಮತುತ ಸಹಿಯನುು ಈ ಬಾಾೊಂಕ್ / ಪೀಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಟನಲ್ಲ ಿ ಲರ್ಾವಿರುರ್ ದಾಖಲಕಗಳಿೊಂದ್ 

ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಲಾಗಿದಕ ಎೊಂದ್ು ದ್ೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದಕ )ಅಥವಾ ಅಜವದಾರರಿೊಂದ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ KYC ಡಾಕುಾಮೊಂಟ್*, ಅದ್ು 
ಬಾಾೊಂಕ್ / ಪೀಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಟನಲ್ಲಿ ಲರ್ಾವಿಲಿದಿದ್ದರಕ).  

             

ಬಾಯಂಕ್ / ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೋಸ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ 

ದಿನಾಂಕ: 

(ಬಾಯಾಂಕ್/ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೋಸ್ಟ ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ುು ಕೆ ೋಡ್ನೆ ಾಂದಿಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಾ್ಯಾಂಪ್) 

 

 

 

ಕಚೆೀರಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ 

 

 

------------------------------------------------- ------------------------------------------------- --------------------

-- 

 

ವಿಮೆಯ ಸ್ವೀಕೃತ್ರ ಸ್ಿಪ್ ಕಮ್ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ 
 

" ರಶೀದಿಯನುು ಅೊಂಗಿೀಕರಿಸುತಕತೀವಕ. .. ------------------ )ವಿಮಾದಾರರ ಹಕಸರು) ನಕೂೊಂದಿಗಕ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಜೀರ್ನ 

ಜಕೂಾೀತಿ ಬಿಮಾ ಯೀಜನಕಗಕ ಸಕೀರಲು ನಿದಿವಷ್್ಪಡಿಸಿದ್ ಬಾಾೊಂಕ್ / ಪೀಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಖ್ಾತಯಯಿಂದ್ಸ್ವಯಿಂ-ಡಕಬಿಟ್ ಅನುು 

ಏಜಯಿಂಟ್'/BC 

ಹಕಸರು 
 ಏಜಯನ್/ಬಿಸಿ 

ಕ್ಕೂೀಡ್ ಸಂಿಂಖ್ಯೆ. 
 

ಏಜಯಿಂಟ್/BC ಯ 

ಬಾಾೊಂಕ್ A/c 

ವಿರ್ರಗಳು 

 ಏಜಯಿಂಟ್/ಬಾಾೊಂಕೊಂ
ಗ್ ಕರಕಸಾಪೊಂಡಕೊಂಟ್ 

ಸಹಿ 

 



 

ಒಪ್ಪಕ್ಕೂಳುಿರ್ುದ್ು ಮತುತ ಅಧಿಕೃತಗಕೂಳಿಸುರ್ುದ್ು ಅಹವತಕ ಮತುತ ಪರಿಗಣನಕಯ ಮೊತತದ್್ ಸಿವೀಕೃತಿಗಯ್ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತಯ್
ಒದಗಿಸ್ಲಾದ್ಮಾಹಿತಿಯ್ನಖರತಯಗಯ್ಒಳಪ್ಟ್ತಟರನವ್ಮಾಸ್ಟರ್್ಪಾಲಿಸಿ್ಸ್ಿಂಖ್ಯೆ್…………………………. 

 

 

ಬಾಯಂಕ್/ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೋಸ್ಟನ ಅಧಿಕೃತ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ 

ದಿನಾಂಕ: 

ಕಚೆೀರಿ ಮುದೆರ 

 


