प्रधानमंत्री जीवन ज्योती ववमा योजना
ववमा कंपनी कायाालयाचे नाव
लोगो

योजना

बँक / पोस्ट ऑफिसचे नाव

लोगो

लोगो

संमती -सह- घोषणा प्रपत्र
मी याद्वारे 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योती ववमा योजना' यामध्ये ...................... (ववमा कंपनीचे नाव)
यांचक
े डून सदस्य होण्यासाठी माझी संमती दे त आहे ; की जी मास्टर पॉलिसी क्रमांक
……………………… (आधी छापिेिा) याचे अंतर्गत आपल्या बँक / पोस्ट ऑफिसमािगत प्रशालसत
केिी जाईि.
मी तम्
ु हािा याद्वारे पीएमजेजेबीवायच्या अंतर्गत दोन िाख रुपयांच्या जीवन ववमा संरक्षणाच्या
प्रीलमयमसाठी आपल्या शाखेतीि माझे खाते रु. ______ (िार्ू प्रीलमयम#) ने डेबबट / वजा करण्यास
अधधकृत करतो. तसेच मी तुम्हािा भववष्यात ही ववमा संरक्षण योजना नत
ू नीकरणासाठी दरवर्षी 25 मे
नंतर आणण एक जून पेक्षा वविंबाने नाही अशा तारखेस पुढीि सूचना येईपयंत रक्कम रुपये 330 (तीनशे
तीस रुपये िक्त) फकंवा वेळोवेळी ठरवविेिी कोणतीही पूवग सुधचत सुधाररत रक्कम डेबबट / वजा करण्यास
अधधकृत करतो.
या योजनेसंदभागत मी कोणत्याही इतर बँक / पोस्ट ऑफिसिा प्रीलमयम डेबबट करण्यास अधधकृत केिेिे
नाही. मिा ठाऊक आहे की माझ्याकडून या योजनेसाठी अनेकदा नावनोंदणी झािी तरी माझे ववमा संरक्षण
दोन िाख रू. िक्त एवढे च राहीि आणण मी एकापेक्षा अधधक वेळा नोंदणी करून भरिेिे प्रीलमयम हप्ते
जप्त होण्यास पात्र ठरतात.
मी सदर योजनेचे ननयम वाचिेिे आहे त आणण ते मिा समजिेिे आहे त आणण मी याद्वारे या योजनेचा
सदस्य होण्यास संमती दे तो. मिा माहहती आहे की या योजनेत नावनोंदणी झाल्याच्या / पन्
ु हा सामीि
झाल्याच्या तारखेपासून पहहल्या 45 हदवसांत (जोखमीच्या कािावधीत) मत्ृ यू झाल्यास जोखमीचे संरक्षण
लमळणार नाही आणण या कािावधीत (अपघातामुळे झािेिा मत्ृ यू वर्ळता) मत्ृ यू झाल्यास दावा स्स्वकारिा
जाणार नाही.

मी र्ट ववमा योजनेत माझ्या प्रवेशा /नोंदणी संदभागत आवश्यकतेनुसार खािी हदिेिी माझी वैयस्क्तक
माहहती ……………. (ववमा कंपनीचे नाव) कडे कळववण्यास बँकेिा / पोस्ट ऑफिसिा अधधकृत करतो.
खातेधारकाचे नाव **

वडडिांचे / पतीचे नाव * *

बँक खाते क्र. **

बँक शाखा आयएिएससी
कोड **

पॅन नंबर, उपिब्ध

आधार क्रमांक, उपिब्ध

असल्यास **

असल्यास **

जन्महदनांक **

ई-मेि आयडी **

नामननदे लशत व्यक्तीचे

नामननदे लशत व्यक्तीचा

नाव व पत्ता

जन्महदनांक
खातेधारकाशी
नामननदे लशत व्यक्तीचे
नाते

पािक / ननयुक्त

पािक / ननयुक्त व्यक्तीचे

व्यक्तीचे नाव व पत्ता

नामननदे लशत व्यक्तीशी

(नामननदे लशत व्यक्ती

नाते

अल्पवयीन असल्यास)
नामननदे लशत व्यक्तीचा

पािक / ननयुक्त

मोबाइि नंबर

व्यक्तीचा
मोबाइि नंबर

नामननदे लशत व्यक्तीचा

पािक / ननयक्
ु त

ई-मेि आयडी

व्यक्तीचा ईमेि आयडी

मी याद्वारे माझ्या ओळखीचा पुरावा (केवायसी *) म्हणून माझ्या ------------------ या दस्तऐवजाची एक
प्रत सोबत जोडिी आहे आणण वरीि योजनेअत
ं र्गत माझ्या नामननदे लशत व्यक्ती चे नाव नामांफकत केिेिे
आहे . नामननदे लशत व्यक्ती अल्पवयीन असल्याने त्याच्या / नतच्या पािकांची वरीिप्रमाणे ननयुक्ती केिी
आहे .
* आधार काडग फकंवा ननवडणक
ू िोटो ओळखपत्र (ईपीआयसी) फकंवा मनरे र्ा काडग फकंवा ड्रायस्व्हं र् िायसन्स
फकंवा पॅनकाडग फकंवा पासपोटग यापैकी कोणताही एक दस्तऐवज
मी याद्वारे जाहीर करतो की वरीि ववधाने सवग बाबतीत खरी आहे त आणण त्यास मी सहमत आहे आणण
जाहीर करतो की वर हदिेिी माहहती वरीि योजनेतीि प्रवेशासाठी आधारभूत होईि आणण त्यातीि
कोणतीही माहहती चक
ु ीची आढळल्यास, माझे या योजनेचे सदस्यत्व रद्द मानिे जाईि.
तारीख: ____

स्वाक्षरी
पत्ता:

याची खात्री झािी की अजगदाराचे तपशीि ** आणण स्वाक्षरी या बँक / पोस्ट ऑफिसमध्ये उपिब्ध
असिेल्या नोंदी (जर नोंदी बँक / पोस्ट ऑफिसकडे उपिब्ध नसतीि तर त्यास पयागय म्हणून अजगदाराने
सादर केिेिी केवायसी कार्दपत्र * ) यांची मी पडताळणी केिेिी आहे .
बँकेच्या / पोस्ट कायागियाच्या अधधकृत अधधकाऱ्याची सही
तारीख:
(बँकेच्या शाखेचे नाव व कोड असिेिे रबर स्टॅ म्प यासह )
कायागियीन कामाकररता
एजंट / बीसी

एजन्सी / बीसी

याचे नाव

चा कोड क्रमांक

बँक खाते क्र.

एजंटची / बँफकंर्

एजंटचा / बीसी

संवाददाता याची

चा तपशीि

स्वाक्षरी

-पोच पावती चचठ्ठी सह ववमा प्रमाणपत्र आम्ही याद्वारे श्री / सुश्री …………………………………...…… यांच्या “संमती-सह-घोर्षणा प्रपत्र”
याची पोच पावती करतो; त्यांचा बँक / पोस्ट ऑफिस खाते क्रमांक ………………….…..…………
असून आधार क्रमांक …………………..………... आहे ; त्यांनी प्रधान मंत्री जीवन ज्योती ववमा योजनेत
------------------- (ववमा कंपनीचे नाव) यांचक
े डून सामीि होण्यासाठी ननहदग ष्ट बँक / पोस्ट ऑफिस
खात्यातून स्वयं-डेबबटिा मान्यता दे ऊन अधधकृत केिे आहे ; मास्टर पॉलिसी क्र. ……………………….
अंतर्गत असिेल्या संरक्षणासाठीची

पात्रता आणण ववचाराहग

रकमेबाबत

लमळािेल्या माहहतीच्या

अचक
ू तेच्या अधीन राहून, हे ववमा प्रमाणपत्र दे ण्यात येत आहे .
बँक / पोस्ट ऑफिसच्या प्राचधकृत अचधकार्
याची सही
तारीख:
कायाालयाचा शिक्का
# जर नोंदणी खािीि महहन्यात केिेिी असेि तर प्रीलमयम हप्ता म्हणून फकती रक्कम दे य होत आहे
याचा तपशीि a.

जन
ू , जि
ु ै आणण ऑर्स्ट या महहन्यात झािी असेि तर - वावर्षगक प्रीलमयम रू. 330 / भरणे

b.

सप्टें बर, ऑक्टोबर आणण नोव्हें बर- 3 क्वाटग रचे / नतमाहीचे प्रीलमयम @ रू. 86.00 म्हणजे
रु. 288 / - दे य आहे

c.

डडसेंबर, जानेवारी आणण िेब्रुवारी - दोन क्वाटग रचे प्रीलमयम @ रु. 86.00 म्हणजे रु. 172
/ - दे य आहे

d.

माचग, एवप्रि आणण मे - 1 त्रैमालसक प्रीलमयम @ रू. 86.00 दे य आहे .

