பிரதம மந் திரி ஜீவன் ஜ ோதி பீமோ ஜ

கோப் பீடு நிறுவனத்தின் பப

ர்

ஜலோஜகோ LOGO

திட்டத்தின்
ஜலோஜகோ

ோ னோ

வங் கி அஞ் சல் பப

ர்

ஜலோஜகோ L

ஒப் புதல் மற் றும் அறிவிப் பு படிவம்
மோஸ்டர் போலிசியின் கீழ் உங் கள் வங் கி / தபோல் அலுவலகத்தோல் நிர்வகிக் கப் படும் …………
(கோப் பீட்டோளரின்
பப ர்)
இன்
‘பிரதோன்
மந் திரி
ஜீவன்ஜ ோதிபிமோ
ஜ ோ னோ’
உறுப் பினரோவதற் கு நோன் இதன்மூலம் ஒப் புதல் அளிக் கிஜறன்.
பாலிசி எண் _________________(முன் அச்சிடப்பட வேண்டும்)
ரூ 2 லட்சத்திற்கான PMJJBYகீ ழ் ேரும் ஆயுள் காப்பிட்டு ததாககக்கான ப்ரீமியத் ததாகககய
ரூ330/- ப ொருந்தக்கூடிய ப்ரீமியம் ஐ எனது வங்கி கணக்கில் இருந்து ிடித்தம் பெய்ய ஒப்புதல்
அளிக்கிறேன். றமலும் வருடொ வருடம் ,ரூ 330/=(ரூ ொய் முந்நூறு முப் து மட்டும்) (அ _எதிர்கொலத்தில்
ொலிெியின் கீ ழ் ொதுகொப்பு புதுப் ிக்கப் ட்ட ப்ரீமியத் பதொகக திருத்தப் ட்டு, அதகன உடனடியொக
பதரிவிக்கப் ட்டொல் அதகனயும் ிடித்தம் பெய்ய ஒப்புதல் அளிக்கிறேன் .
இந்தத் திட்டத்திற்காக பிரீமியத்கத தடபிட் தசய்ய வேறு எந்த
ேங்கி / தபால்
அலுேலகத்திற்கும் நான் அங்கீ காரம் ேழங்கேில்கல. என்னால் திட்டத்திற்கு பல வசர்க்கககள்
இருந்தால், எனது காப்பீட்டுத் ததாகக ரூ. இரண்டு லட்சங்களுக்கு மட்டுவம கட்டுப்படுத்தப்படும்
என்பகதயும், பல வசர்க்கககளுக்கு
நான் தசலுத்திய பிரீமியம் பறிமுதல் தசய்யப்படும்
என்பகதயும் நான் அறிவேன்.
நான் திட்ட விதிகளைப் படித்து புரிந்து ககாண்டடன், டேலுே் இந்த திட்டத்தின் உறுப் பினராவதற் கு
எனது சே் ேதத்ளத அைிக்கிடறன். பதிவுகசய் த டததியிலிருந்து முதல் 30 நாட்கைில் (கபாறுப் புக்
காலே் ) (lien period)ஆபத்து ஈடு கசய் யப் படாது என்பளத நான் அறிடவன். கபாறுப் புக் (lien period)
கொலத்தில்
வி த்து
தவிர
றவறு
எந்த
கொரணத்தினொல்
இேப்பு
ஏற் டின்
இேப்புரிமம்
வழங்கப் டமொட்டொது என் கத நொன் அேிறவன்
குழு காப் பீட்டு திட்டத்தில் நான் டசர்க்கப் படுவது கதாடர்பாக,……... (காப் பீட்டாைரின் கபயர்)
டதளவக்டகற் ப, கீடே ககாடுக்கப் பட்டுை் ை எனது தனிப் பட்ட விவரங் களை கதரிவிக்க…வஙகி/
தபால் அலுவலகத்திற் கு அதிகாரே் அைிக்கிடறன்

கணக்கு
ளவத்திருப்பவரின்
கபயர் **

தந்ளதயின் / கணவரின் கபயர்
**

வங் கி கணக்கு எண். **

வங் கி கிளையின் IFSC குறியீடு **

PAN எண், கிளடத்தால் **

ஆதார் எண், கிளடத்தால் **

பிறந்த டததி **

மின் னஞ் சல் முகவரி**

நாமினியின்
ேற் றுே் முகவரி

கபயர்

கார்டியன் / நொமினியின்
கபயர் ேற் றுே் முகவரி
(நொமினி
கமனர்
ஆக
இருந்தொல் )
நொமினியின்
கோளபல்
எண்
நொமினியின்மின் னஞ் சல்
முகவரி

நாமினியின் பிறந்த டததி
கணக்கு ளவத்திருப்பவருக்குே்
நாமினிக்குே் உறவுமுளற
பாதுகாவலருக்குே்
நாமினிக்குோன உறவுமுளற

கார்டியன் /நியேனே்
எண்

கோளபல்

கார்டியன் /நியேனே் மின் னஞ் சல்
முகவரி

எனது அளடயாைத்தின் (KYC *) சான்றாக எனது ------------------ நகளல இதன்மூலே் இளணத்து, இந்த
திட்டத்தின்
கீே்
டேடல
பரிந்துளரக்கப் பட்ட
எனது
உரிளேதாரளர
பரிந்துளரக்கிடறன்..
பரிந்துளரக்கப் பட்டவர் ளேனர் , / அவரது பாதுகாவலர் டேடல குறிப் பிட்டுை் ைார்.
* ஆதார் அட்ளட அல் லது டதர்தல் புளகப் பட அளடயாை அட்ளட (EPIC) அல் லது MGNRGEA அட்ளட
அல் லது ஓட்டுநர் உரிேே் அல் லது PAN அட்ளட அல் லது பாஸ்டபார்ட்
டேற் கண்ட கூற் றுகை் எல் லா வளகயிலுே் உண்ளே என்றுே் , டேற் கண்ட தகவல் கை் டேற் கண்ட
திட்டத்தில்
டசருவதற் கான
அடிப் பளடளய
உருவாக்குே்
என்றுே் ,
எந்தகவாரு
தகவலுே்
கபாய் யானதாகக் கண்டறியப் பட்டால் , திட்டத்தில் எனது உறுப் பினர் தகுதி ரத்து கசய் யப் படுே்
என்பதற் கு உடன்படுகின்டறன்
டததி:
___

ளககயாப் பே்
முகவரி:

விண்ணப் பதாரரின் விவரங் கை் ** ேற் றுே் ளககயாப் பே் இந்த வங் கி / தபால் அலுவலகத்தில்
கிளடக்குே் பதிவுகைிலிருந்து சரிபார்க்கப் பட்டுை் ைன என்பளத உறுதிப் படுத்தியது (அல் லது
விண்ணப் பதாரர் சேர்ப்பித்த KYC ஆவணே் *, அது வங் கி / தபால் அலுவலகத்தில் கிளடக்கவில் ளல
என்றால் ).

வங் கி / தபால் அலுவலக அதிகாரியின் ளககயாப் பே்
டததி:
(வங் கி கிளை கபயர் ேற் றுே் குறியீட்ளடக் ககாண்ட ரப் பர் ஸ்டாே் ப் )
(அலுவலக பயன்பாட்டிற் கு)

ஏக ன்சி / பிசி
யின் கபயர்

ஏபென்ெி / ிெி
குேியீடு எண்.

ஏக ன்சி / பிசி
யின் வங் கி
கணக்கின்
விவரங் கை்

ஏபென்ெி / ிெியின்ளககயாப் பே்

ஒப் புதல் சீட்டு மற் றும் கோப் பிட்டு சோன்றிதழ்
ஸ்ரீ / கசல் வி _____________ அவர்கைிடமிருந்து “ஒப் புதல் -அறிவிப் பு படிவே் ” கிளடத்தளத நாங் கை்
இதன்மூலே் ஒப் புக்ககாை் கிடறாே் .. ………………………………… வங் கி / தபால் அலுவலக கணக்கு எண்
………
. ஆதார் எண் ……………………… .. குறிப் பிட்ட வங் கி / தபால் அலுவலக கணக்கிலிருந் து
தானாக கடபிட் கசய் ய ஒப் புதல் அைித்தல் ேற் றுே் அங் கீகரித்தல் -------------- உடன் பிரதான் ேந்திரி
ஜீவன்ட ாதிபிோ டயா னாவுடன் டசர. ---- (காப் பீட்டாைரின் கபயர்) ோஸ்டர் பாலிசி எண்
……………………. இன் கீே் தகுதி ேற் றுே் பரிசீலிக்கப் பட்ட கதாளகளயப் கபறுதல் கதாடர்பான
தகவல் கைின் சரியான தன்ளேக்கு உட்பட்டது
வங் கி / தபோல் அலுவலகத்தின் அங் கீகரிக் கப் பட்ட அதிகோரிகளின் ககப

ோப் பம்

டததி:
அலுவலக முத்திளர
# மோதங் களில் பதிவு நடந் தோல் -பதிவு மற்றும் பிரீமியம் ேிேரம்
a)

ூன்,

ூளல ேற் றுே் ஆகஸ்ட் - ஆண்டு பிரீமியே் ரூ. 330 / - கசலுத்த டவண்டுே்

b) கசப் டே் பர், அக்டடாபர் ேற் றுே் நவே் பர் –3 காலாண்டுகை் பிரீமியே் @ ரூ. 86.00 அதாவது ரூ. 258 / கசலுத்த டவண்டுே்
c.) டிசே் பர், னவரி ேற் றுே் பிப் ரவரி - 2 காலாண்டு பிரீமியே் @ ரூ. 86.00 அதாவது ரூ. 172 / -அது
கசலுத்த டவண்டியது
d). ோர்ச், ஏப் ரல் ேற் றுே் டே - 1 காலாண்டு பிரீமியே் @ ரூ. 86.00 கசலுத்த டவண்டுே் .

