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LIC of India Name of Bank /PO

LOGO     LOGO

 

ସ�ତି -ଏବଂ -େଘାଷଣା ଫମ� |
 

ମଁୁ ଏତ�  ଦ� ାରା _____________________________( ବୀମାକ�ାନ)ି ର  ପ�ଧାନମନ� ୀ ଜୀବନ େଜ�ାତି ବୀମା େଯାଜନା
େର ସଦସ�ତା େନବା ପାଇଁ େମାର ସ�ତି ପ�ଦାନ କର� ଛି ଯାହା ମାଷ�ର ପଲ�ସି ନମ�ର__________________________
(ପି�-ପି��� େହବା ପାଇଁ) ଅଧୀନେର ଆପଣ� ବ�ା� / ଡାକ ବଭିାଗ ଦ� ାରା ପରିଚାଳିତ େହବ I

ମଁୁ ଏଠାେର PMJJBY ଅଧୀନେର Rs.2, 00, 000 ଟ�ା ର ବୀମାରାଶି ପାଇଁ ପି�ମିୟମ ବାବଦକୁ Rs.330/- ଟ�ା
ଆପଣ� ଶାଖାେର ଥ�ବା େମା ଆକାଉଣ� ର� କାଟବିା ପାଇଁ ଆପଣ�ୁ ଅନୁମତି ପ�ଦାନ କର� ଛି I  

େଯାଜନାେର ବୀମା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ପ�ତବିଷ� Rs.330/- କିମ�ା ସମୟ ଅନୁସାେର ନ�ି�ାରିତ େକୗଣସି ରାଶି ଯାହାକି
ଆପଣ�ୁ ସଂେଶାଧନ ପେର ସଂେଗ ସେ� ଜଣାଇଦଆିଯିବ ତଥା ଭବଷି�ତେର ପ�ତବିଷ� 25 ମଇ ପେର ଏବଂ ଜୁ� 1
ପଯ��ନ� େଦୟ ପି�ମିୟମ କାଟବିାକୁ ମ�� ଅନୁମତି ପ�ଦାନ କର� ଛି I
 

ଏହି େଯାଜନା ସମ��େର ମଁୁ ପି�ମିୟ� େଡବ�ି କରିବାକୁ ଅନ� େକୗଣସି ବ�ା� / ଡାକ କାଯ��ାଳୟକୁ ଅନୁମତି େଦଇ ନାହ� | ମଁୁ
ଜାେଣ େଯ େମା ଦ� ାରା ଏକାଧ�କ େଯାଜନI େର ନାମେଲଖା େହେଲ େମାର ବୀମାର�ଣ  Rs 2,00,000 ଟ�ା
ମ�େର ସୀମିତ ରହବି ଏବଂ ଏକାଧ�କ େଯାଜନାେର ନାମ େଲଖାଇେଲ େଦୟ ଟ�ା ବାଜ�ାପ� େହଵ I

ମଁୁ େଯାଜନାର ନୟିମ ସବୁ ପଢଛିି ତଥା ବୁଝଛି,ି ଏବଂ ମଁୁ ଏହି େଯାଜନାର ସଦସ� େହବାକୁ େମାର ସ�ତି େଦଉଛି | ମଁୁ
ଜାେଣ େଯ ଦୁଘ�ଟଣା ବ�ତୀତ ବୀମା ସରୁ�ା ନାମେଲଖା / ପୁନଃ   େଯାଗଦାନ ତାରିଖ ଠାର� ପ�ଥମ 45 ଦନି ମିଳିବ ନାହ� I
                                                                                  
େଗାଷ�ୀ ବୀମା େଯାଜନାେର େମାର ଅନ�ଭ�� କ� ପାଇଁ ନମି�େର ଦଆିଯାଇଥ�ବା େମାର ବ�କି�ଗତ ବବିରଣୀ, ବ�ା� / ଡାକ
କାଯ��ାଳୟ କୁ ……...............................(ବୀମା କ�ାନୀ ) କୁ େଦବା ପାଇଁ ମଁୁ ଅନୁମତି ପ�ଦାନ କର� ଛି I

ଖାତାଧାରୀ� ନାମ * *   ପିତା� / ସ�ାମୀ� ନାମ * *  
 

ବ�ା� ଆକାଉଣ� ନମ�ର * *   ବ�ା� ଶାଖାର IFSC େକା�
* *

 
 

ପା� ନମ�ର, ଯଦି ଉପଲବ�  *   ଆଧାର ନମ�ର, ଯଦି
ଉପଲବ�  * *

 
 

ଜନ� ତାରିଖ * *   ଇ-େମ� Id * *  



 
ମେନାନୀତ ବ�କି� � ନାମ
ଏବଂ ଠିକଣା |
 

 
 
 

ମେନାନୀତ ବ�କି� � ଜନ�
ତାରିଖ |
 

 

ଖାତାଧାରୀ� ସହତି ମେନାନୀତ
ବ�କି� � ସ�କ� |

 

ଅଭ�ଭାବକ / ନଯିକୁ� ବ�କି��
ନାମ ଏବଂ ଠିକଣା |
(ଯଦି ପ�ାଥ�ୀ ନାବାଳକ)

  ମେନାନୀତ ବ�କି� �  ସହତି
ଅଭ�ଭାବକ /
ନଯିକୁ�  ବ�କି�� ସ�କ� |

 

ମେନାନୀତ ବ�କି� �
େମାବାଇ� ନମ�ର |

  ଅଭ�ଭାବକ /
ନଯିକୁ�� େମାବାଇ� ନମ�ର |

 

ମେନାନୀତ ବ�କି� �
ଇେମ� id

 
 

ଅଭ�ଭାବକ /
ନଯିକୁ�  ବ�କି�� ଇେମ� id |

 

 
ମଁୁ ଏତ� ଦ� ାରା େମାର ପରିଚୟର ପ�ମାଣ (KYC *) ପାଇଁ ଆଧାର କାଡ� କି�I ଫେଟା ପରିଚୟ ପତ� କିମ�ା ମନେରଗା
କାଡ� କିମ�ା ଡ� ାଇଭ�ଂ ଲାଇେସନ� କିମ�ା ପା� କାଡ� କିମ�ା ପାସେପାଟ� ନକଲ ଦାଖଲ କର� ଛି I  ଏହି େଯାଜନା ଅଧୀନେର
ଉପେରାକ� ଭାବେର େମା ମେନାନୀତ ବ�କି� �ୁ ନାମା�ନ କର� ଛି |  ନାବାଳକ ମେନାନୀତ�ର ନଯିକୁ� ଅଭ�ଭାବକ
ଉପେରାକ� ଭାବେର ଦଶ�ାଯାଇଛି | 
 
 
ମଁୁ ଏହା ଦ� ାରା େଘାଷଣା କେର େଯ ଉପେରାକ� ବବୃି�ି ସବୁ ଦୃଷି�ର� ସତ� ଅେଟ ଏବଂ ମଁୁ େମାର ସ�ତି େଘାଷଣା କେର େଯ
େମାର ଉପେରାକ� ସଚୂନା େଯାଜନାେର ଭତ� େହବା ନମିି� ଆଧାର େହବ ଏବଂ ଯଦି େକୗଣସି ସଚୂନା ପେର ଅସତ� ପ�ମାଣିତ
�ଏ, େତେବ ଏହି େଯାଜନାେର େମାର ସଦସ�ତା ବାତଲି କରାଯିବ I
 
ତାରିଖ: _____________________ ଦସ�ଖତ
                                                                                

ଠିକଣା:
ନଶିି�ତ କର� ଛୁ େଯ ଆେବଦନକାରୀ� ବବିରଣୀ ** ଏବଂ ସ�ା�ର, ଏହି ବ�ା� / ଡାକ କାଯ��ାଳୟ (କିମ�ା ଆେବଦନକାରୀ�
ଦ� ାରା ଦାଖଲ େହାଇଥ�ବା KYC ଦଲ�ଲ *, ଯଦି ଏହା ବ�ା� / ଡାକଘେର ଉପଲବ� ନଥାଏ) ସହତି ଉପଲବ� େରକଡ�ର� ଯା�
କରାଯାଇଛ।ି             
                                                                                                                                                           
            
ବ�ା� / ଡାକଘର ଅଧ�କାରୀ� ଦସ�ଖତ |

ତାରିଖ:
(ବ�ା� ଶାଖା ନାମ ଏବଂ େକା� ସହତି ରବର ଷ�ା�)

 
ଅଫ�� ବ�ବହାର ପାଇଁ |

 
ଏେଜଣ� '/ BC ର
ନାମ |

  ଏେଜନି� / ବସିି
େକା� ନଂ।

 

ଏେଜଣ� / ବସିରି
ବ�ା� A / c
ବବିରଣୀ |

  ଏେଜଣ� / ବ�ା�
ସମ�ାଦଦାତା�
ଦସ�ଖତ |

 

ସ�ୀକୃତି ପ�ାପି� ନକଲ ଏବଂ ବୀମା ସାଟ�ଫ�େକ� |



 
ଆେମ, ଏଠାେର ଶ�ୀ / ଶ�ୀମତୀ�_______________________________ ଠାର� “ସ�ତ-ିଏବଂ-େଘାଷଣାନାମା ଫମ�”
ପ�ାପି� କୁ ସ�ୀକାର କର� ଛୁ I ତା�ର ବ�ା� / ଡାକଘର ଆକାଉଣ� ନଂ …………………………… … .. ଆଧାର
ନମ�ର …………………………... I .ବୀମାଧାରୀ, ନ�ି�ଷ� ବ�ା� / େପାଷ� ଅଫ�� ଆକାଉଣ�ର� ଅେଟା-େଡବ�ି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଓ
ସହମତି େଦଇଛନି� ତଥା ______________________ ବୀମା କ�ାନୀ ର ମାଷ�ର ପଲ�ସି
ନମ�ର_________________ଅଧୀନେର ପ�ଧାନମନ� ୀ ଜୀବନ େଜ�ାତି ବୀମା େଯାଜନାେର ଅନ�ଭ�� କ� େହବାକୁ ସ�ୀକୃତି
ପ�ଦାନ କରିଛନି� ଯାହାକି େଯାଗ�ତା ଏବଂ ବଚିାର ରାଶି ପାଇଁ ଦଆିଯାଇଥ�ବା ତଥ� ଏବଂ ସଚୂନାର ସତ�ତା ଉପେର ଆଧାରିତ
I

(ବ�ା� / ଡାକ କାଯ��ାଳୟର ପ�ାଧ�କୃତ ଅଫ�ସଆି� �ର ଦସ�ଖତ )

ତାରିଖ:
ଅଫ�� ସ�ି |

 
# ଯଦି ନାମ ଅନ�ଭ�� କ� ପ�କି�ୟା ନମି�ଲ�ଖ�ତ ମାସେର �ଏ -

a. ଜୁ�, ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଅଗଷ� --ବାଷ�କ ପି�ମିୟ� Rs.330 / - େଦୟେଯାଗ� |

b. େସେପ�ମ�ର, ଅେକ� ାବର ଏବଂ ନେଭମ�ର--- 3 କ� ାଟ�ସ� ପି�ମିୟ� @ Rs. 86.00 ଅଥ�ା� Rs.258 / -
 େଦୟେଯାଗ� |

c. ଡେିସମ�ର, ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ େଫବୃଆରୀ -- 2 କ� ାଟ�� ପି�ମିୟମ @ Rs.86.00 ଅଥ�ା� Rs.172 / -
େଦୟେଯାଗ� |

d. ମା��, ଏପି�� ଏବଂ େମ - 1 କ� ାଟ�� ପି�ମିୟମ @ Rs.86.00 େଦୟେଯାଗ� |

 


