
प्रधानमतं्री सरुक्षा बीमा योजना 

 

विमाकर्तयााचे नाि  __________________    बँकेचे/पोस्ट ऑफिसच ेनाि 

  

चचन्ह (लोगो)          योजनेचे चचन्ह   चचन्ह 

 

समंतीसह घोषणापत्राचा िॉमा 

 

मी याद्िारे (विमाकताा कं.चे नाि) ____________________________ यांच्या 'प्रधानमतं्री सरुक्षा बीमा 
योजने'चा सभासद होण्यासाठी माझी समंती देत आहे, ज्या योजनेची अमंलबजािणी मास्टर पॉललसी क्र. 

______________ (अगोदरच छापलेला असािा) या अतंगात आपल्या बँकेद्िारे/पोस्ट ऑफिसद्िारे केली 
जाईल. 

मी याद्िारे आपल्या शाखेत असलेल्या माझ्या खार्तयातनू प्रधानमतं्री सरुक्षा बीमा योजनेअतंगात (अपघातामळेु 

मरृ्तय ूफकंिा कायमचे अपगंर्ति आल्यास दािा देय होईल.) रु. दोन लाखाचंे अपघाती विमा सरंक्षणासाठी रु. १२/- 

(रु. बारा िक्त) िळत/े नाम ेकरण्याचे आपणासं अचधकार देत आहे. 

मी यानतंर पढुील सचूना लमळेपयतं यापढेु दरिषी २५ मे त े१ जून या कालािधीत रु. १२/- (रु. बारा िक्त), फकंिा 
िेळोिेळी ठरविण्यात आललेी आणण आपणांस र्तिररत कळविण्यात येणारी सधुाररत अशी रक्कम माझ्या 
खार्तयातनू सादर योजनेअतंगात विमा सरंक्षणाच्या नतूनीकरणासाठी िळत/ेनाम ेकरण्याचे सदु्धा अचधकार 

आपणांस देत आहे. 

मी इतर कोणर्तयाही बँकेला/पोस्ट कायाालयाला या योजनेशी सबंचंधत विमा हप्त ेनाम ेकरण्याचे अचधकार ददलेले 

नाहीत. 

मला माहीत आहे की या योजनेअतंगात अनेक दठकाणी प्रिेलशका भरल्यास माझ ेविमा सरंक्षण हे िक्त रु. दोन 

लाखांपयतंच मयााददत असेल आणण अनेक प्रिेलशकांसाठी मी भरलेला विमा हप्ता जप्त होईल. 

मी योजनेचे ननयम िाचल ेआहेत आणण जाणून घेतले आहेत आणण मी याद्िारे या योजनेचा सभासद होण्यासाठी 
माझी समंती देत आहे.  

मी याद्िारे माझे खाली ददलेले व्यक्क्तगत तपशील _____________________ (विमाकताा कं.चे नाि) यांना 
आिश्यकतनेसुार या समहू विमा योजनेमध्ये माझ्या प्रिेशाबाबत परुविण्याच ेअचधकार बँकेस/पोस्ट ऑफिसला 
देत आहे.  

खातधेारकाचे नाि**  िडिलांचे/पतीचे नाि  



बँक/पोस्ट ऑफिस खात ेक्रमाकं**  बँकेच्या शाखचेा IFSC कोि  

असल्यास, पॅन क्रमांक**  उपलब्ध असल्यास, आधार क्र.  

जन्मतारीख**  ई-मेल पत्ता  

कोणर्तयाही अपगंर्तिामळेु ग्रस्त आहेत काय?  असल्यास, र्तयाबाबत सविस्तर तपशील  

नामननदेलशताच े(नालमतीचे) नाि आणण पत्ता  नालमतीची जन्मतारीख  

  नालमतीचे खातधेारकाशी नात े  

(नामननदेलशत अज्ञान असल्यास) अलभभािक/ननयकु्त व्यक्तीचे नाि आणण पत्ता 
 अलभभािक/ननयकु्त व्यक्तीच ेनालमतीशी असणारे नात े  

नामननदेलशताचा मोबाईल क्र.  अलभभािक/ननयकु्त व्यक्तीचा मोबाईल क्र.  

मी यासोबत माझ्या ओळखीचा परुािा (KYC*) म्हणून माझ्या ___________________ ची प्रत जोित आहे 

आणण या योजनेअतंगात िरीलप्रमाणे माझ्या नामननदेलशताला नालमत करीत आहे. नालमती अज्ञान असल्यामळेु 

र्तयाचा/नतचा अलभभािक िरीलप्रमाणे ननयकु्त केला आहे.  

* आधार कािा फकंिा ननििणकू िोटोसदहत ओळखपत्र (EPIC) फकंिा मनरेगा कािा फकंिा ड्रायक्व्हंग लायसेन्स 

फकंिा पॅन कािा फकंिा पासपोटा 

मी याद्िारे घोवषत करतो की िरील विधान ेसिा बाबतीत खरी आहेत आणण मी सहमत आहे आणण घोवषत करतो 
की िरील योजनेमध्ये प्रिेशासाठी िरील मादहती आधारभतू असेल आणण असेही की, कोणतीही मादहती खोटी 
आढळल्यास या योजनेमधील माझे सदस्यर्ति रद्द समजल ेजाईल. 

ददनांक:        स्िाक्षरी: 

        पत्ता: 

आिेदनकर्तयााचा तपशील** आणण स्िाक्षरी यांची आमच्या बँकेकि/ेपोस्ट ऑफिसकि ेउपलब्ध रेकॉिानसुार 

(फकंिा जर या बँकेकि/ेपोस्ट ऑफिसकि ेत ेनसल्यास, आिदेनकर्तयााने दाखल केलेल्या KYC दस्तऐिजानसुार) 

खातरजमा केल्याची पषु्टी केली गेली. 

 

      बँकेच्या/पोस्ट ऑफिसच्या अचधकाऱ्याची स्िाक्षरी 

      ददनांक: 

  (बँकेच्या/पोस्ट ऑफिसच्या शाखेच्या नािासदहत आणण कोि क्र. सदहत रबरी लशक्का) 

 



कायाालयीन उपयोगाकररता 

 

एजंटचे फकंिा बँकेच्या प्रनतननधीचे नाि (BC)  एजन्सी/ BC कोि क्र.  

एजंट फकंिा बँक प्रनतननधीच्या खार्तयाची मादहती  एजंट/BC ची स्िाक्षरी  

 

 

 

पोचपािती आणण विम्याच ेप्रमाणपत्र 

आम्ही याद्िारे श्री/श्रीमती _________________________, बँक/पोस्ट ऑफिसचे खात ेक्र. ____________ 

धारक, आधार क्र. __________________ यांचेकिून मास्टर पॉललसी क्र. ____________ अतंगात (विमा 
कंपनीचे नाि) _________________ याचंेकि ेप्रधानमतं्री सरुक्षा बीमा योजनेमध्ये सहभागी करण्याच ेअचधकार 

देण्यासाठी 'समंती आणण घोषणापत्र' लमळाल्याची पोचपािती देत आहोत. पात्रतबेाबत देण्यात आलेली मादहती 
अचूक असल्यास आणण विमा हप्र्तयाची रक्कम लमळाल्यानतंर आम्ही योजनेनसुार विमा सरंक्षण देण्याची 
प्रमाणणत करतो. 

 

बँकेच्या/पोस्ट ऑफिसच्या अचधकाऱ्याची स्िाक्षरी 

       ददनांक: 

       कायाालयाचा लशक्का 

टीप: 

विमा सरंक्षण: 

अपघातामळेु सपंणूा अपगंर्ति आल्यास फकंिा मरृ्तय ूझाल्यास दोन लाखांचा दािा देय होईल. 

कायमचे आंलशक अपगंर्ति आल्यास एक लाख रु.चा दािा देय होईल. 

कायमस्िरूपी अपगंर्ति म्हणजे पढुीलपकैी कोणतहेी. 

कायमस्िरूपी सपंणूा अपगंर्ति - दोन्ही िोळे जाणे ि अपररितानीय नकुसान फकंिा दोन्ही हातपाय फकंिा पाय 

गमािणे फकंिा एखाद्या िोळ्याची दृष्टी कमी होणे आणण एका हाताचा फकंिा पायाचा िापर कमी होणे. 

कायमस्िरुपी अधािट अपगंर्ति - एक िोळl दृष्टीस सपंणूा आणण अपररितानीय नकुसान फकंिा एका हाताचा फकंिा 
पायाचा िापर गमािणे. 

अपघात म्हणजे बाह्य, दहसंक आणण दृश्यमान मागांमळेु अचानक, अनपके्षक्षत आणण अनकै्च्छक घटना. 



 

 


