
 

ప్రధాన మంత్రర జీవన్ జ్యోత్ర బీమా యోజ్న 

 

బీమాదారు పేరు       బ్ోంక్ / పోస్ట ్ఆఫీస్ట 

 

లోగో  లోగో ఆఫ్ 

ప్థకం 

 లోగో 

 

సమమత్ర-కమ్-డిక లరేషన్ ఫారమ్ 

 

పో స్టా ఫీసు ద్వారట మాసార్ పటలసీ న ెం . ………………………………. …………… (ముందుగా 

మద్రుంచబడాలి) 
 

రూ.తో మీ ద్రుంచ్లో నా ఖాతాని డెబిట్ చేయడానికి నేను ఇుందుమూలుంగా మీకు అధికారుం 

ఇస్తునాా ను. PMJJBY కిుంద రూ. రుండు లక్షల జీవిత బీమా కవర్ యొకక  ద్ీమియుం కోసుం 

______ (వర్ ుుంచే ద్ీమియుం # ). తదుపరి సూచనల వరకు, రూ.436/- (రూ. నాలుగు వుందల మపై్ప  

ఆరు మాద్తమే) లేదా నిరణయెంచిన మొతతెంలో పరతి సెంవతసరెం మే 25 తరా్వ త మర్యు జూన్ 1 తరటాత 
మినహాయెంచుకోవడవనికి నేను మీకు అధికటరెం ఇసుత నవాను . కటలానుగుణెంగట, పథకుం కిుంద కవరేజీని 

పునరుదధర్ుంపజేసేటపైు డు మర్యు సవర్ుంచబడినపుై డు వుంటనే తెలియజేయవచ్చు . 
 

ఈ సీీమ కు సెంబెంధిెంచి ప్ీరమియెం డెబిట్ చేయడవనికి నేను ఏ ఇతర బ్యెంక్/పోసా్టఫీస్తకు అధికారుం 

ఇవా లేదు. నేను స్కక మ్కు బహుళ నమోదు చేస్తకునా టలయితే, నా బీమా రక్షణ కేవలుం రూ. 

రుండు లక్షలకే పర్మితుం చేయబడుతుందని మరియు బహుళ ఎన రోల మ ెంట్ లకు నేను చెల్లెంచిన 
ప్ీరమియెం జపతత  చేయబడుత ెందని నవకు తెలుసు. 

నేను సీీమ నియమాలను చద్ివి అరథెం చేసుకునవాను మరియు సీీమ లో సభ్ుయనిగట ఉెండట్నికి నేను 
ఇెందుమూలెంగట నవ సమమతిని తెల్యజేసుత నవాను. పథకుంలో నమోదు చేస్తకునా  / తిర్గి చేర్న తేదీ 

నుుండి మొదటి 30 రోజులలో ర్స్కక  కవర్ చేయబడదని నాకు తెలుసు )లియెన్ ీర్యడ్) 

మర్యు తాతాక లిక హకుక  వయ వధిలో మరణుంచిన సుందరభ ుంలో )ద్పమాదుం కారణుంగా 

కాకుుండా) ఎటువుంటి క్ల లయిమ్ ఉుండదు ఆమోదయోగ్య మైనర. 

       

గూూ ప్ ఇనూసరెనస సీీమ లో నవ అడమమషన కు సెంబెంధిెంచి కిూెంద ఇవాబడమన నవ వయకితగత వివరటలను 
తెల్యజేయడవనికి నేను బ్యెంక్/పోస్క ాఆఫీస్కకు అధికారుం ఇస్తునాా ను …… .. (భీమాదారు పేరు) 

 

# ఎన్రోల్ముంట్ ఈ నెలలోల  ఏదైనా రోజు జర్గితే – 

a. జూన, జూలై & ఆగ్సా్త - వార్కి ద్ీమియుం రూ. 436/- చెలిలుంచాలి 

b. సెప్ెాెంబర్, అకాోబర్ & నవుంబర్ –3 త్రైమాసిక ద్ీమియుం @ రూ. 114.00 అుంటే రూ. 

342/- చెలిలుంచాలి 



 

c. డమసెెంబర్, జనవర్ & ఫిద్బవర్ - 2 త్రైమాసిక ద్ీమియుం @ రూ. 114.00 అెంటే రూ. 228/- 

చెలిలుంచాలి 

d. మారిి, ఏద్ిల్ & మే - 1 త్రైమాసిక ద్ీమియుం @ రూ. 114.00 చెలిలుంచాలి. 

సబ స్క్రైబర్ ఖాతా న ండి పరరమియం ఆటో డెబిట్ అయిన తేదీ న ండి రిస్క్ కవర్ ప్రర రంభమవుత ంది. 

 

 

ఖాతవద్వరుని పే్రు* *  తెండమర / భర ు పేరు **  

 

ఖాతవద్వరుని చిరునవమా  
నగరెం / పటణాుం / 

ద్గాముం పేరు 

 

 

జిలాల  పే్రు  రటషారెం ప్ేరు  

ప్ిన కోడ్  

ఖాతవద్వరు యొకీ మొబ ైల 
నెంబర్ 

 

బ్యెంక్/పోసా్టఫీస్త 

ఖాతా నెుం.** 
 

బ్యెంక్ బర్ ెంచ్ యొకీ 
IFSC కోడ్** 

 

సమరిపెంచిన KYC 

*పద్తుం పేరు 
 KYC* Id నుంబర్ 

 

పటన నెంబర్, 

అుందురటులో 

ఉుంటే** 

 

ఆధవర్ సెంఖయ, 
అుందురటులో 

ఉుంటే** 

 

 

పతటటాన తేద్ి **  ఇ-మయిల్ ఐడి**  

 

నవమినీ పే్రు మరియు 
చిరునవమా 
 

 

 

 

నవమినీ పతటటాన తేద్ీ  

ఖాతవద్వరుడమతో నవమినీకి 
ఉనా సెంబెంధెం 

 

సెంరక్షకుడు / 
నియామకుం పుంరన 

వయకిత పే్రు మరియు 
చిరునవమా 
) నామినీ మైనర్ 

అయితే ) 

 

నవమినీతో 
సెంరక్షకుడు/నియమిుంచి
న వయ కి ు యొకక  

సుంబుంధుం 

 

నవమినీ మొబ ైల నెంబర్  
సెంరక్షకుని/నియమిుంచి

నవార్ మొబైల్ నుంబర్ 

 

నవమినీ యొకీ 
ఇమ యల ఐడమ 

 

 

సెంరక్షకుడు 
/నియమిుంచినవార్ 

ఇమయిల్ ఐడి 

 



 

నేను ద్ీని ద్వారట నవ గురితెంపత )KYC*)కి రుజువుగా నా ------------------- యొకక  కాీని జతచేస్టును 

మర్యు ఈ పథకుం ద్కిుంద ప్పన పేర్కక నా  విధుంగా నా నామినీని నామినేట్ చేస్తునాా ను. నామినీ 

మైనర్ అయినుందున, అతని/ఆమ సుంరక్షకుడు ప్పన పేర్కక నా  విధుంగా నియమిుంచబడతారు. 

 

* ఆధార్ కార్ ్లేదా ఎలకోా రల ఫో టో ఐడెెంటటటీ కటర్్ )EPIC) లేదా MGNREGA కార్ ్లేదా త్రైవిుంగ్ 

లైసెన్్  లేదా పాన్ కార్ ్లేదా పాస్కపోర్ ా

 

ప్ెై సేాట్ మ ెంట్ లు అనిా విధవలుగట నిజమని నేను ఇెందుమూలెంగట పరకటటసుత నవాను మరియు ప్ెైన ప్ేరకీనా 
సమాచవరెం ప్ెైన ప్ేరకీనా సీీమ లో పరవేశటనికి ఆధవరెం అవతత ెందని మరియు ఏద్ెైనవ సమాచవరెం అవటసతవమని 
తేల్తే, స్కక మ్లో నా సభయ తా ుం ఇలా పర్గ్ణుంచబడుతుందని నేను అుంగీకర్స్తునాా ను మర్యు 

ద్పకటిస్తునాా ను రదుు. 

 

తేదీ: ____       సంతకం 

**దరఖాస్తుదారుడి వివర్వలు మర్యు సుంతకుం ఈ రయ ుంక్/పోసా్టఫీస్త )లేదా దరఖాస్తుదారు 

సమర్ప్ిెంచిన KYC డాకుయ ముంట్*, రయ ుంక్/పోసా్టఫీస్త వదు అుందురటులో లేని పక్షుంలో) 

అుందురటులో ఉనా  ర్కార్ుల నుుండి ధృవీకర్ుంచబడినటుల నిర్వధ ర్ుంచబడిుంర.  

             

బ్ోంక్/పోస్్టఫీసు అధికారి సంతకం 

తేదీ: 

(బ్య ంకు/పోస్్టఫీసు శాఖ పేరు మరియు కోడ్తో రబ్బ ర్ స్స్్టం్) 

 

 

 

ఆఫరస  ఉప్యోగం కోసం 

 

 

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

-- 

 

అకరాలెడ్జ  మ ంట్ స్లి ప్ కమ్ సరిిఫలకేట్ ఆఫ్ ఇనసూరెన్ూ 

ఏజెెంట్'/BC 

పేరు 

 ఏజెనీస/BC కోడ్ 

నుం. 

 

ఏజెెంట్/BC 

యొకక  

రయ ుంక్ A/c 

వివర్వలు 

 ఏజెెంట్/రయ ుంకిుం

గ్ 

కరస్టై ుండెుంట్ 

సుంతకుం 

 



 

 

బ్యెంక్/పోస్క ాఆఫీస్క ఖాతా నెుం.. … .. ద్పధాన ముంద్తి జీవన్ జ్యయ తి బీమా యోజనలో ------------------ 

) బీమాద్వరు ప్ేరు)తో చేరడవనికి ప్ేరకీనా బ్యెంక్ /పోస్క ాఆఫీస్క ఖాతా నుుండి ఆటో-డెబిిట్ సమమతి 
మరియు అధికటరెం మాసార్ పటలసీ నెం. 

 

 

బ్ోంక్/పోస్్టఫీసు యొకక  అధీకృత అధికరరి సంతకం 

తేదీ: 

కరరరోలయ ముద్ర 

 


