Claimant’s Statement for Death Claim (SSG & Affinity)
ಮರಣದ ಕ್ಲೈಮಗಾಗಿ ಹಕ್ಕುದಾರರ ಹೇಳಿಕ್ (ಎಸಎಸಜಿ ಮತ್ಕಿ ಅಫಿನಿಟಿ)
Group Policy Number
ಗಕುಂಪು ಪಾಲಿಸಿ ಸುಂಖ್ಯೆ
Group Policy Holder Name
ಗಕುಂಪು ಪಾಲಿಸಿ ಹ ುಂದಿರಕವವರ ಹಸರಕ
Member number
ಸದಸೆರ ಸುಂಖ್ಯೆ
Date of Joining the Policy
ಪಾಲಿಸಿಯನ್ಕು ಸೇರಿದ ದಿನಾುಂಕ್
Certificate Number
ಪರಮಾಣಪತ್ರ ಸುಂಖ್ಯೆ
Loan disbursal date
ಸಾಲ ವಿತ್ರಣೆಯ ದಿನಾುಂಕ್
Outstanding loan as of date of death of
member
ಸದಸೆರ ಮರಣದ ದಿನಾುಂಕ್ದುಂದಕ ಬಾಕಿ ಇದದ ಸಾಲ
Details of the Insured Member:
ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿಕ್ ುಂಡ ಸದಸೆರ ವಿವರಗಳಕ:
Full name
ಪೂಣ್ ಹಸರಕ
Residential Address
ಮನೆಯ ವಿಳಾಸ, ವಾಸಸಥಳದ ವಿಳಾಸ
 Form 60

 PAN No.

ಫಾಮ್ 60

ಪಾೆನ್ ಸುಂಖ್ಯೆ.

Gender
ಲಿುಂಗ

 Male
ಗುಂಡಕ

 Female
ಹಣಕು

Age at death:
ಸಾವಿನ್ಲಿಲ ವಯಸಕು:

Nature of occupation
ಉದ ೆೇಗದ ಸವರ ಪ
Date of birth (as per records)
ಹಕಟಿಿದ ದಿನಾುಂಕ್ (ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಕಾರ)
Date of death and Time of Death
ಸಾವಿನ್ ದಿನಾುಂಕ್ ಮತ್ಕಿ ಸಾವಿನ್ ಸಮಯ
Cause of death
ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ
Place of death
ಸಾವಿನ್ ಸಥಳ
In case of death due to illness
ಅನಾರ ೇಗೆದಿುಂದ ಸಾವು ಉುಂಟಾದಲಿಲ
When and where did the insured member
give first indication of falling ill
ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿಕ್ ುಂಡ ಸದಸೆರಕ ಯಾವಾಗ ಮತ್ಕಿ
ಎಲಿಲ ಅನಾರ ೇಗೆಕ್ು ಒಳಗಾಗಿದಾದರನ್ಕುವ
ಮೊದಲ ಸ ಚನೆ ನಿೇಡಿದರಕ
Date and type of illness
ಅನಾರ ೇಗೆದ ದಿನಾುಂಕ್ ಮತ್ಕಿ ಪರಕಾರ
Treatment given
ನಿೇಡಿದ ಚಿಕಿತ್ಸು
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Name, Address & Phone No. of the
Doctor consulted the insured during last
illness
ಕ್ ನೆಯ ಅನಾರ ೇಗೆದ ಸಮಯದಲಿಲ ವಿಮೆ
ಮಾಡಿಸಿಕ್ ುಂಡವರಕ ಸಮಾಲೆ ೇಚಿಸಿದ ವೈದೆರ
ಹಸರಕ, ವಿಳಾಸ ಮತ್ಕಿ ದ ರವಾಣಿ ಸುಂಖ್ಯೆ
Name & Address of the Hospital where
the insured undergone treatment for the
last illness
ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿಕ್ ುಂಡವರಕ ಕ್ ನೆಯ ಅನಾರ ೇಗೆಕ್ು
ಚಿಕಿತ್ಸು ಪಡೆದ ಆಸಪತ್ಸರಯ ಹಸರಕ ಮತ್ಕಿ ವಿಳಾಸ

In case of death due to Accident: FIR and PMR (attested by GPH) needs to be filed along with claim documents
ಅಪಘಾತ್ದಿುಂದ ಸಾವು ಉುಂಟಾದಲಿಲ: ಕ್ಲೇಮ ದಾಖಲೆಗಳ ುಂದಿಗೆ ಎಫಐಆರ್ ಮತ್ಕಿ ಪಿಎುಂಆರ್ (ಜಿಪಿಹರ್ಚ ಜ ತ್ಸಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರಬೇಕ್ಕ) ಗಳನ್ಕು ಸಲಿಲಸಬೇಕ್ಕ
Date and Time of accident
ಅಪಘಾತ್ದ ದಿನಾುಂಕ್ ಮತ್ಕಿ ಸಮಯ
Details of accident
ಅಪಘಾತ್ದ ವಿವರಗಳಕ
Address of Police Station to which the accident
was reported
ಅಪಘಾತ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಪೂಲಿೇಸ ಠಾಣೆಯ ವಿಳಾಸ
FIR number
ಎಫಐಆರ್ ಸುಂಖ್ಯೆ
Name & Address of the Hospital from which the
Post-mortem was Conducted
ಮರಣೆ ೇತ್ಿರ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ನ್ಡೆಸಿದ ಆಸಪತ್ಸರಯ ಹಸರಕ ಮತ್ಕಿ
ವಿಳಾಸ
Details of Claimant/Nominee
ಕ್ಲೇಮದಾರರಕ/ನಾಮಿನಿಯ ವಿವರಗಳಕ
Name of the claimant
ಕ್ಲೇಮದಾರರ ಹಸರಕ
Relationship with the insured and % of Share
ವಿಮಾದಾರರ ುಂದಿಗಿನ್ ಸುಂಬುಂಧ ಮತ್ಕಿ ಹುಂಚಿಕ್ಯ %
Address of the claimant
ಕ್ಲೇಮದಾರರ ವಿಳಾಸ
Contact details
Email and phone number
ಸುಂಪಕ್್ ವಿವರಗಳಕ
ಇಮೆೇಲ್ ಮತ್ಕಿ ದ ರವಾಣಿ ಸುಂಖ್ಯೆ
Claimant/Nominee’s Bank details
ಕ್ಲೇಮದಾರರಕ/ನಾಮಿನಿಯ ಬಾೆುಂಕ್ ವಿವರಗಳಕ
Bank Name and complete address
ಬಾೆುಂಕ್ನ್ ಹಸರಕ ಮತ್ಕಿ ಸುಂಪೂಣ್ ವಿಳಾಸ
Account type
ಖಾತ್ಸಯ ಪರಕಾರ

 Savings
ಉಳಿತಾಯ

 Current
ಚಾಲಿಿ

Bank account number
ಬಾೆುಂಕ್ ಖಾತ್ಸ ಸುಂಖ್ಯೆ
MICR code:

IFSC Code:

ಎಮಐಸಿಆರ್ ಕ್ ೇಡ್:

ಐಎಫಎಸಸಿ ಕ್ ೇಡ್:
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Declaration from Claimant / Nominee
ಕ್ಲೇಮದಾರರಕ / ನಾಮಿನಿಯ ಘ ೇಷಣೆ
I/We_____________________ hereby declare that, I am/we are the nominee/s /legal heir/s of Late Mr. / Mrs.____________________who is the life
assured in the above policy.
ನಾನ್ಕ / ನಾವು ___________________________ ಈ ಮ ಲಕ್ ಘ ೇಷಿಸಕವುದೇನೆುಂದರ, ನಾನ್ಕ / ನಾವು ಮೆೇಲಿನ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲಿಲ ವಿಮಾದಾರರಾದ ದಿವುಂಗತ್ ಶ್ರೇ / ಶ್ರೇಮತ್ತ
_______________________ ಅವರ ನಾಮಿನಿ/ಗಳಕ / ಕಾನ್ ನ್ಕಬದಧ ಉತ್ಿರಾಧಿಕಾರಿ/ಗಳಾಗಿದದೇವ.
I/We hereby irrevocably agree and undertake that, upon payment of the amount payable under the policy, PNB MetLife India Insurance Company Ltd.
shall stand conclusively discharged from all its liabilities in relation to the insurance cover of the deceased member arising out of the above policy.
I/We hereby authorize the physician/Doctor/s, hospitals, medical centers, etc. who had attended upon or examined or treated the aforesaid
deceased person/insured for any ailment or illness, Insurance Companies who had issued policies to the aforesaid deceased person/insured,
present/past employers or business associates of the life insured, Birth and Death Registrar, Diagnosis centers wherein the life insured underwent
personal/official/Insurance related medical tests to divulge or share any knowledge or information or documents regarding the deceased’s state of
health available with them or other details which he/they may have acquired whether before or after the issuance of the policy by PNB MetLife.
A photocopy of this authorization shall be considered as valid as original. Since the said coverage was availed by Late
_________________________for the purpose of securing outstanding due and payable under a loan availed by him/her from
_________________________Bank/Financial Institution/GPH, I/We request you to pay Rs. _________________ to Bank/ Financial Institution/ GPH
towards discharge/partial discharge of the loan outstanding. Any balance post payment of the said outstanding may be paid in my/our name.
ಪಾಲಿಸಿಯ ಅಡಿಯಲಿಲ ಪಾವತ್ತಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ಿವನ್ಕು ಪಾವತ್ತಸಿದ ನ್ುಂತ್ರ, ಪಿಎನ್ಬಿ ಮೆಟಲೆೈಫ ಇುಂಡಿಯಾ ಇನ್ಕುರನ್ು ಕ್ುಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಮೆೇಲಿನ್ ಪಾಲಿಸಿಯುಂದ ಉದಭವಿಸಿದ ಮೃತ್
ಸದಸೆರ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತ್ಸ ತ್ನ್ು ಎಲ್ಾಲ ಹ ಣೆಗಾರಿಕ್ಗಳಿುಂದ ನಿರ್ಾ್ಯಕ್ವಾಗಿ ಮಕಕ್ಿವಾಗಕತ್ಿದುಂದಕ ನಾನ್ಕ / ನಾವು ಈ ಮ ಲಕ್ ಮಾಪ್ಡಿಸಲ್ಾಗದುಂತ್ಸ ಒಪಿಪಕ್ ಳಕುತ್ಸಿೇವ.
ಮೆೇಲೆ ಮೃತ್ಪಟ್ಿ / ಯಾವುದೇ ಅನಾರ ೇಗೆ ಅಥವಾ ರ ೇಗಕ್ು ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿಕ್ ುಂಡ ವೆಕಿಿಯನ್ಕು ನೆ ೇಡಿಕ್ ುಂಡ ಅಥವಾ ಅವರನ್ಕು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿದ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸು ನಿೇಡಿದ /
ವೈದೆರಕ, ಆಸಪತ್ಸರಗಳಕ, ವೈದೆಕಿೇಯ ಕ್ೇುಂದರಗಳಕ ಇತಾೆದಿಗಳಿಗೆ, ಮೆೇಲೆ ಹೇಳಲ್ಾದ ಮರಣಿಸಿದ/ಗಾಯಗೆ ುಂಡ ವೆಕಿಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ಕು ನಿೇಡಿದ ವಿಮಾ ಕ್ುಂಪನಿಗಳಿಗೆ, ಜಿೇವ ವಿಮೆ
ಮಾಡಿಸಿಕ್ ುಂಡವರ ಪರಸಕಿತ್ / ಹುಂದಿನ್ ಉದ ೆೇಗದಾತ್ರಕ ಅಥವಾ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿಕ್ ುಂಡವರ ವಾೆಪಾರ ಸಹವತ್ತ್ಗಳಿಗೆ, ಜನ್ನ್ ಮತ್ಕಿ ಮರಣಗಳ ರಿಜಿಸಾಾರ್ ಅವರಿಗೆ, ವಿಮೆ
ಮಾಡಿಸಿಕ್ ುಂಡವರಕ ವೈಯಕಿಿಕ್ / ಅಧಿಕ್ೃತ್ / ವಿಮೆ ಸುಂಬುಂಧಿತ್ ವೈದೆಕಿೇಯ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಿ ರ ೇಗನಿಣ್ಯ ಕ್ೇುಂದರಗಳಿಗೆ ಮರಣ ಹ ುಂದಿದವರ ಆರ ೇಗೆ ಸಿಥತ್ತಯ ಬಗೆೆ ಅವರ ಬಳಿ
ಇರಕವ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನ್ ಅಥವಾ ಮಾಹತ್ತ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ಕು ಅಥವಾ ಪಿಎನ್ ಬಿ ಮೆಟಲೆೈಫನಿುಂದ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ಕು ನಿೇಡಕವ ಮೊದಲಕ ಅಥವಾ ನ್ುಂತ್ರ ಅವರಕ ಪಡೆದಿರಬಹಕದಾದ ಇತ್ರ
ವಿವರಗಳನ್ಕು ಬಹರುಂಗಪಡಿಸಲಕ ಅಥವಾ ಹುಂಚಿಕ್ ಳುಲಕ ನಾನ್ಕ / ನಾವು ಈ ಮ ಲಕ್ ಅಧಿಕಾರ ನಿೇಡಕತ್ಸಿೇವ. ಈ ದೃಢೇಕ್ರಣದ ಫೂೇಟೆ ಕಾಪಿಯನ್ಕು ಮ ಲ ಹಾಗ
ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗಕತ್ಿದ.

ದಿವಗುಂತ್ _________________________

ಮಾನ್ೆವುಂದಕ

ಅವರಕ ಬಾಕಿ ತ್ತೇರಿಸಲಕ ಮತ್ಕಿ ಪಾವತ್ತಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ಿವನ್ಕು ಪಡೆದಕಕ್ ಳಕುವ ಉದದೇಶದಿುಂದ

_________________________ ಬಾೆುಂಕ್ / ಹಣಕಾಸಕ ಸುಂಸಥ / ಜಿಪಿಹರ್ಚನಿುಂದ ಅವನ್ಕ / ಅವಳಕ ಪಡೆದ ಸಾಲದ ಅಡಿಯಲಿಲ ಈ ಈ ಕ್ವರೇಜ್ ಅನ್ಕು ಪಡೆದಕಕ್ ುಂಡಿದದರಿುಂದ, ನಾನ್ಕ /
ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬಾೆುಂಕ್ / ಹಣಕಾಸಕ ಸುಂಸಥ / ಜಿಪಿಹರ್ಚಗೆ ಸಾಲದ ಬಾಕಿಯನ್ಕು ನಿೇಡಲಕ / ಭಾಗಶಃ ನಿೇಡಲಕ ರ . _________________ ಅನ್ಕು ನಿೇಡಕವುಂತ್ಸ ಕ್ೇಳಿಕ್ ಳಕುತ್ಸಿೇವ. ಬಾಕಿ
ಇರಕವ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ಿವನ್ಕು ಪಾವತ್ತಸಿದ ನ್ುಂತ್ರ ಉಳಿದಿರಬಹಕದಾದ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ಿವನ್ಕು ನ್ನ್ು / ನ್ಮಮ ಹಸರಿನ್ಲಿಲ ಪಾವತ್ತಸಬಹಕದಕ.
I/We undertake to refund any amount which is credited to my/our account either in excess or which is not due to me/us, at any time, for any reason
and to this effect. I hereby confirm that the particulars mentioned here are true, correct and complete in all respects. I/We hereby further consent,
and authorize, PNB MetLife to use and disclose any of the information including sensitive and personal data or information of mine/ours’ collected or
available with PNB MetLife (whether contained in this statement or obtained otherwise) which may include my/our KYC documents to any
individual/organization/entity associated or affiliated with or engaged by PNB MetLife including reinsures, claim investigative agencies, vendors and
industry associations/federations, for the purpose of processing this claim and/or for providing subsequent services.
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕಾುಗಿ ಮತ್ಕಿ ಈ ಪರಿರ್ಾಮಕ್ು ನ್ನ್ು / ನ್ಮಮ ಖಾತ್ಸಗೆ ಜಮಾ ಆಗಬಹಕದಾದ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ಿವನ್ಕು ಮರಕಪಾವತ್ತ ಮಾಡಲಕ ನಾನ್ಕ / ನಾವು ಒಪಿಪಳಕುತ್ಸಿೇವ. ಇಲಿಲ
ಉಲೆಲೇಖಿಸಲ್ಾದ ವಿವರಗಳಕ ನಿಜವಾಗಿವ, ಸರಿಯಾಗಿವ ಮತ್ಕಿ ಎಲಲ ರಿೇತ್ತಯಲ ಲ ಸುಂಪೂಣ್ವಾಗಿವಯುಂದಕ ನಾನ್ಕ ಈ ಮ ಲಕ್ ದೃಢಪಡಿಸಕತ್ಸಿೇನೆ. ನಾನ್ಕ/ನಾವು ಪಿಎನ್ಬಿ ಮೆಟಲೆೈಫಗೆ
ಯಾವುದೇ ವೈಯಕಿಿಕ್ ಮತ್ಕಿ ಸ ಕ್ಷಮ ಡೆೇಟಾವನ್ಕು ಒಳಗೆ ುಂಡುಂತ್ಸ ನ್ನ್ು/ನ್ಮಮ ಯಾವುದೇ ಸುಂಗರಹಸಿದ ಅಥವಾ ಪಿಎನ್ಬಿ ಮೆಟಲೆೈಫನೆ ುಂದಿಗೆ ಲಭ್ೆವಿರಬಹಕದಾದ (ಈ
ಸಿೇಟಮೆುಂಟನ್ಲಿಲ ಒಳಗೆ ುಂಡಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರ ರಿೇತ್ತಯಲಿಲ ಪಡೆದಿರಲಿ) ಮಾಹತ್ತಯನ್ಕು ಬಳಸಲಕ ಮತ್ಕಿ ಬಹರುಂಗಪಡಿಸಲಕ ಒಪುಪತ್ತಿದಕದ ಮತ್ಕಿ ಅಧಿಕಾರ ನಿೇಡಕತ್ತಿದಕದ ಇದಕ ಮರಕ
ವಿಮೆಗಾರರಕ, ಕ್ಲೈಮ ತ್ನಿಖಾ ಏಜನಿುಗಳಕ, ಮಾರಾಟ್ಗಾರರಕ ಮತ್ಕಿ ಉದೆಮ ಸುಂಘಗಳಕ / ಫಡರೇಷನ್ಗಳ

ಸೇರಿದುಂತ್ಸ ಯಾವುದೇ ವೆಕಿಿ / ಸುಂಸಥ / ಘಟ್ಕ್ಕ್ು ಕ್ವೈಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ಕು

ಒಳಗೆ ುಂಡಿರಕತ್ತಿದಕದ ಅದಕ ಈ ಕ್ಲೈಮ ಅನ್ಕು ಸುಂಸುರಿಸಕವ ಉದದೇಶಕ್ು, ಮತ್ಕಿ / ಅಥವಾ ನ್ುಂತ್ರದ ಸೇವಗಳಿಗೆ ಇರಕತ್ಿದ.
Signature/ Thumb impression of Claimant/s

Date: ________________________

ಹಕ್ಕುದಾರರ ಸಹ / ಹಬೆಟಿಿನ್ ಗಕರಕತ್ಕ

ದಿನಾುಂಕ್ ________________________

Declaration to be made by third person where the claimant has affixed his/her thumb impression/has signed in Vernacular
ಹಕ್ಕುದಾರನ್ಕ ಅವನ್ / ಅವಳ ಹಬೆರಳಕ ಅನಿಸಿಕ್ಗಳನ್ಕು ಅುಂಟಿಸಿರಕವ / ವನಾ್ಕ್ಕೆಲರ್ನ್ಲಿಲ ಸಹ ಮಾಡಿದ ಮ ರನೆೇ ವೆಕಿಿಯುಂದ ಘ ೇಷಣೆ ಮಾಡಲ್ಾಗಕವುದಕ
I hereby declare that, I have explained the contents of this application form to the claimant/s in _______________ Language known to him/her/ them
and have truly recorded the answers provided to me. I further declare that the Claimants has signed/affixed his/her/their thumb impression in my
presence.
ಕ್ಲೇಮದಾರರಕ ಅವರ ಹಬೆರಳಕ ಗಕರಕತ್ನ್ಕು ಹಾಕಿದದಲಿಲ / ಸಥಳಿೇಯ ಭಾಷೆಯಲಿಲ ಸಹ ಮಾಡಿದದಲಿಲ ಮ ರನೆೇ ವೆಕಿಿಯಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಘ ೇಷಣೆ ನಾನ್ಕ ಈ ಮ ಲಕ್
ಘ ೇಷಿಸಕವುದೇನೆುಂದರ, ಈ ಅಜಿ್ಯ ವಿಷಯವನ್ಕು ನಾನ್ಕ ಕ್ಲೇಮದಾರರಿಗೆ _______________ ಭಾಷೆಯಲಿಲ ವಿವರಿಸಿದದೇನೆ ಹಾಗ
ನಿಜವಾಗಿಯ

ಅವರಕ ಮತ್ಕಿ ನ್ನ್ಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಉತ್ಿರಗಳನ್ಕು

ದಾಖಲಿಸಿದದೇನೆ. ಕ್ಲೇಮದಾರರಕ ನ್ನ್ು ಉಪಸಿಥತ್ತಯಲಿಲ ಅವರ ಹಬೆರಳಕ ಗಕರಕತ್ತಗೆ ಸಹ ಹಾಕಿದಾದರ / ಲಗತ್ತಿಸಿದಾದರ ಎುಂದಕ ನಾನ್ಕ ಘ ೇಷಿಸಕತ್ಸಿೇನೆ.

Name: ___________________________________________

Contact No.________________________________

ಹಸರಕ: ___________________________________________

ಸುಂಪಕ್್ ಸುಂಖ್ಯೆ._______________________________

Signature_________________________________________
ಸಹ _____________________________________________
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DECLARATION FROM MASTER POLICY HOLDER
ಮಾಸಿರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹ ೇಲಡರ್ರ ಘ ೇಷಣೆ
a) Sum Assured for which insured covered under Group Policy
ಗಕುಂಪು ಪಾಲಿಸಿಯ ಅಡಿಯಲಿಲ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿಕ್ ಡವರ ವಿಮಾ ಮೊತ್ಿ
b) Original amount of Loan
ಸಾಲದ ಮ ಲ ಮೊತ್ಿ
c) Particulars of the recoveries made by the Master Policy
Holder towards the Loan
ಸಾಲಕ್ು ಮಾಸಿರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹ ೇಲಡರ್ ಮಾಡಿದ ವಸ ಲಿಗಳ ವಿವರಗಳಕ
d) Outstanding Loan amount as on Date of Death of Member
ಸದಸೆರ ಮರಣದ ದಿನಾುಂಕ್ದುಂದಕ ಬಾಕಿ ಇರಕವ ಸಾಲದ ಮೊತ್ಿ
e) Balance claim amount (Amount payable to Nominee)
ಬಾಕಿಯರಕವ ಕ್ಲೈಮ ಮೊತ್ಿ (ನಾಮಿನಿಗೆ ಪಾವತ್ತಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ಿ)
We hereby declare that, Late ………………………………..……………….., whose Death Certificate is attached hereto was a member of the Group Policy
referred above. We hereby confirm that, the particulars mentioned above are true, correct and complete in all respects. We undertake to refund any
amount which got credited to our account either in excess or not due to us, at any time, for any reason.
ನಾವು ಈ ಮ ಲಕ್ ಘ ೇಷಿಸಕವುದೇನೆುಂದರ, ದಿವುಂಗತ್ ………………………………………….., ಅವರ ಮರಣ ಪರಮಾಣಪತ್ರವನ್ಕು ಇಲಿಲ ಲಗತ್ತಿಸಲ್ಾಗಿದಕದ ಅವರಕ ಮೆೇಲೆ
ಉಲೆಲೇಖಿಸಲ್ಾದ ಗಕುಂಪು ಪಾಲಿಸಿಯ ಸದಸೆರಾಗಿದದರಕ. ಮೆೇಲೆ ಉಲೆಲೇಖಿಸಲ್ಾದ ವಿವರಗಳಕ ನಿಜವಾಗಿವ, ಸರಿಯಾಗಿವ ಮತ್ಕಿ ಎಲಲ ರಿೇತ್ತಯಲ ಲ ಸುಂಪೂಣ್ವಾಗಿವಯುಂದಕ ನಾವು ಈ
ಮ ಲಕ್ ದೃಢಪಡಿಸಕತ್ಸಿೇವ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕಾುಗಿ ನ್ಮಮ ಖಾತ್ಸಗೆ ಜಮಾ ಆಗಬಹಕದಾದ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ಿವನ್ಕು ಮರಕಪಾವತ್ತ ಮಾಡಲಕ ನಾವು ಒಪಿಪಳಕುತ್ಸಿೇವ.
Verified & Recommended by
ಪರಿಶ್ೇಲಿಸಿದದವರಕ ಮತ್ಕಿ ಶ್ಫಾರಸಕ ಮಾಡಿದವರಕ

Group Policy Holder Name [Company Seal]
ಗಕುಂಪು ಪಾಲಿಸಿ ಹ ುಂದಿರಕವವರ ಹಸರಕ [ಕ್ುಂಪನಿ ಸಿೇಲ್]

Name:

Signature of the official

ಹಸರಕ:

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಹ

Date:
ದಿನಾುಂಕ್:
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