Claimant Statement for Credit Life Claims
ലൈഫ് ക്ല
െ യിമുലൾ ക്രലഡിറ്റ് ക്െയ്യുന്നതിനുള്ള അവലാശിയുക്െ രരസ് താവന
The Claimant statement form must be filled by the claimant/beneficiary appointee/legally entitled person under the policy
അവലാശിയുക്െ രരസ് താവന ഫഫാോം ഫരാളിസി രരലാരമുള്ള അവലാശി/ഗുണഫ ാക്താവ് / അഫപായിന്റി/ നിയമരരമായി നിഷ് ലർഷിക്കുന്ന വയക്തി രൂരിപിഫക്കണ്ടതാണ് .
The Form is to be filled in one color by one person is single ink only
ഈ ഫഫാോം ഒരു വയക്തി തക്ന്റ ഒറ്റ നിറത്തിൽ ഉള്ള മഷി ക്ലാണ്ട് രൂരിപിഫക്കണ്ടതാണ് .
All documents required to process the claim should be sent to “Claims Entity” mentioned in the page below
ക്ല
െ യിോം ഫരരാസസ് ക്െയ്യുന്നതിന് ആവശയമായ എൈ
െ ാ ഫരഖലളുോം താക്െ ക്ലാെുത്തിരിക്കുന്ന ഫരജിൽ രറഞ്ഞിരിക്കുന്ന “ക്ല
െ യിോംസ് എന്റിറ്റി” യിഫൈക്ക് അയയ് ക്കണോം.
All supporting documents to be self - attested by nominee
രിന്തുണയ് ക്കുന്ന എൈ
െ ാ ഫരഖലളുോം ഫനാമിനി സവയോം സാക്ഷ്യക്പെുഫത്തണ്ടതാണ് .
Documents to be Submitted
സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ക്കേഖകൾ
Mandatory Documents
നിർബന്ധമായ ും ആവശ്യമായ രേഖകൾ

Additional documents* to be submitted
സമർപിഫക്കണ്ടതായ അധില ഫരഖലൾ*

1. Copy of death certificate issued by local municipal authority
രരാഫേശില മുനിസിപൽ അധിലാരി നൽലിയ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റിക്ന്റ രലർപ്

Natural death/ death due to illness

2. Doctor’s Certificate (From the family physician or treating doctor)
ഫഡാല് െറുക്െ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ലുെുോംബ ഫഡാല് െർ അക്ൈ
െ ങ്കിൽ െിലിത്സിക്കുന്ന
ഫഡാല് െറിൽ നിന്ന് )

1. Complete Medical records (Admission notes & Discharge / Death summary & Test /
investigation reports etc.) for any treatment taken in past or at the time of death

സ്വാഭാവിക മരണം/അസ്ുഖം മൂലമുള്ള മരണം

കഴിഞ്ഞ കാലത്താ അല്ലെങ്കിൽ മരണസമയത്താ സവീകരിച്ച
ചികിത്സയുല്െ പൂർണമായ ല്മഡിക്കൽ ല്െത്ക്കാർഡുകൾ (അഡ്മിഷൻ
ത് ാട്ടുകൾ, ഡിസ്ചാർജ്/മരണസംഗ്രഹം, ല്െസ്റ്റ്/പരി ഫ
ശാധ ാെിഫപാർട്ടുകൾ മുതലായവ)

3. Original policy document
ഒറിജിനൽ ഫരാളിസി ഫരഖ
4. Current address proof
നിൈവിക്ൈ ഫമൽവിൈാസത്തിക്ന്റ ക്തളിവ്

Accidental Death
അരലെ മരണോം

5. Photo identity proof
ഫഫാഫട്ടാ ഐഡന്റിറ്റി രരൂഫ്

1. Copy of FIR, Panchnama, Inquest report, Postmortem report
എഫ് ഐ ആറിക്ന്റ രലർപ് , രഞ്് നാമ, ഇൻലവസ് റ്റ് റിഫപാർട്ട് , ഫരാസ് റ്റ്ഫമാർട്ടോം
റിഫപാർട്ട്

6. Cancelled cheque/ Copy of bank passbook
ലയാൻസൽ ക്െയ് ത ക്െക്ക് /ബാങ്ക് രാസ് ബുക്കിക്ന്റ രലർപ്

2. Obituary/ Newspaper cutting (if available)
െരമക്കുറിപ് /നയൂസ് ഫരപർ ലട്ടിോംഗ് (ൈ യമാക്ണങ്കിൽ)

7. Authorization letter from the claimant in case the claim intimation is received through
third party
ക്ല
െ യിോം അറിയിപ് മൂന്നാോംലക്ഷ്ിയിൈൂക്െയാണ് ൈ ിക്കുന്നക്തങ്കിൽ, അവലാശിയിൽ
നിന്നുള്ള അധിലാരക്പെുത്തൽ ലത്ത്

3. Viscera / Chemical analysis report (if applicable)
ആന്തരാവയവ/ക്ലമിക്കൽ അനാൈിസിസ് റിഫപാർട്ട് (ബാധലമാക്ണങ്കിൽ)
4. Final police investigation report
അന്തിമ ഫരാൈീസ് അഫന് വഷണ റിഫപാർട്ട്

8. Loan outstanding statement as on date of death from the Bank attested by the Bank
official
ബാങ്ക് ഫഉേയാഗസഥൻ ഒപിട്ട ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള മരണേിനത്തിൈുള്ള വായ് രാ
ലുെിശ
ശ ില സ് ഫറ്ററ്റ് ക്മന്റ്

*PNB MetLife reserves the right to call for any additional documents /evidences apart from the given below, if required.
* ആവശയക്മങ്കിൽ താക്െ രറയുന്നവ ലൂൊക്ത ഏക്തങ്കിൈുോം അധില ഫരഖലൾ / ക്തളിവുലൾ ആവശയക്പൊൻ.
1. POLICY NUMBER/S
ഫരാളിസി നമ്പറുലൾ
2. DETAILS OF THE CLAIMANT
ക്ല
െ യിോം ക്െയ്യുന്നയാളുക്െ വിശോോംശങ്ങൾ
Name:

_________________________________________

ഫരര് _____________________________________________

Date

of

D

Birth:

D

M

M

Y

Y

Y

Y

 Male

Gender:

 Female

ൈിോംഗഫ േോം:  രുരുഷൻ  സ് രതീ

ജനനതീയതി:

Relationship with Life Insured: _________________________________ Mobile / Landline number:
ഫരാളിസി ഉെമയുമായുള്ള ബന്ധോം: ____________________________ ക്മാലബൽ/ൈാൻഡ് ലൈൻ നമ്പർ:
Current Address:
ഇഫപാെക്ത്ത വിൈാസോം:
City: ______________________________________ State: _____________________________________________ Pin Code:
രരം: __________________________________ സംസ്ഥാ ം _______________________________________ പിൻത്കാഡ് :
Email ID:
ഇ-ല്മയിൽ ഐ ഡി:

PAN No./ Form 60: ____________________________________________________________

*Aadhaar number:

രാൻ നമ്പർ / ഫഫാോം 60: _______________________________________________________

*ആധാർ നമ്പർ:

X

X

X

X

X

X

X

X

*Only last 4 digits to be mentioned.
*അവസാന 4 അക്കങ്ങൾ മാരതോം രരാമർശിക്കുല.
3. BANKING DETAILS
ബാങ്കിോംഗ് വിശോോംശങ്ങൾ
Bank Account No.: ____________________________________ Account holder name:
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്

മ്പർ: ____________________________അക്കൗണ്ട് ഉെമയുല്െ ത്പര്:

Name of the Bank: ______________________________________________ Address of the Bank:
ബാങ്കിന്ല്െ ത്പര്: ____________________________________________ ബാങ്കിന്ല്െ വിലാസം:

___________________________________________________________________________ State: _________________________ PIN Code:
___________________________________________________________________________ സംസ്ഥാ ം: __________________ പിൻത്കാഡ്:
MICR:

IFSC:

എംഐസിആർ:

ഐഎഫ്എസ്സി:
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4. LIFE INSURED DETAILS
പപാളിസ്ി ഉടമയുടട വിവരങ്ങൾ

Name of the life insured: ____________________________________________________________________ Date of Death:
ത്പാളിസി ഉെമയുല്െ ത്പര് ______________________________________________________________ മരണം

Time

of

Death:

H

H

M

M

Place of Death:
 Home  Hospital
____________________________

AM/PM

മരണസമയം:

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

െന്ന തീയതി

 Office

 Others (please Specify Others / Hospital name)

 വീട്  ആശുപഗ്തി  ഓഫീസ്  മറ്റുള്ളവ (മറ്റുള്ളവ/ആശുപഗ്തിയുല്െ ത്പര്
_____________________

മരണസ്ഥലം:

വയക്തമാക്കുക)

Cause of Death:
മരണ കാരണം:

 Accident
 അപകെം

 Murder
 ല്കാലപാതകം

 Suicide
 ആത്മഹതയ

 Natural
 സവാഭാവികം

 Illness
 ത്രാരം

 Others (please specify) ________________________
 മറ്റുള്ളവ (ദയവായി വയ്ക്ക്തമാക്കുക)

5. NATURE OF ILLNESS & HABITS

Date of Diagnosis

പരാഗാവസ്ഥയുടടയും ശീലങ്ങളുടടയും സ്വഭാവം

ത്രാര ിർണയ
തിന്ല്െ രീതി

 Hypertension  Diabetes

 Asthma

 IHD  Malignancy  Others (please specify)_________________________________

 ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം
 ഗ്പത്മഹം
___________________________________

 ആസ്ത്മ

 ഐ എച്ച് ഡി

 അർബുദം

 മറ്റുള്ളവ (ദയവായി വയക്തമാക്കുക)

 Smoking
 Alcohol
 Tobacco
 Drugs- if yes, duration of consumption____________________________________________ Quantity
consumed________________________ (Per-Day/Week/Month).
 പുകവലി  മദയം
 പു ക യി ല  മയക്കുമരുന്നുകൾ - അല്ത എന്നാല്ണങ്കിൽ ഉപത്യാരിച്ചിരുന്ന കാലാവധിയും _________________
ഉപത്യാരിച്ചിരുന്ന അളവും _______________________ ദി ം/വാരം/മാസം

6. EMPLOYER/BUSINESS/OCCUPATION DETAILS
ടതാഴിൽദാതാവ് / ബിസ്ിനസ് / പജാലി വിശദാംശങ്ങൾ

Last Employer’s name/Business/Occupation:
അവസാ ല്ത ല്താഴിൽദാതാവിന്ല്െ ത്പര് / ബിസി സ് / ത് ാലി :

Nature of work/designation:
ത് ാലി / തസ്തികയുല്െ സവഭാവം:

Employment/Business/Occupation Address:
ത് ാലി / ബിസി സ് / ല്താഴിൽ ത്മൽവിലാസം:

State: _______________________ PIN Code:________________________ Mobile / Landline number:
സംസ്ഥാ ം: ___________________ പിൻത്കാഡ്: ________________________ ല്മാബബൽ / ലാൻഡ് ബലൻ

മ്പർ:

7. NAME, ADDRESS AND CONTACT DETAILS OF ALL/DOCTORS/HOSPITAL WHERE THE LIFE INSURED WAS TREATED WITHIN THE LAST 5 YEARS PRECEEDING THE DEATH
മരണത്തിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ാന 5 വർഷത്തിൽ പപാളിസ്ി ഉടമ ചികിത്സിച്ച എലലാ / പ
ബന്ധടപ്പടാനുള്ള വിവരങ്ങളും

ാക്ടർമാരുടടയും / ആശുപത്തികളുടടയും പപരും പമൽവിലാസ്വും

Name of Doctor/ Hospital

Address and Contact Details

Disease /Condition Treated For

Treatment Dates (From- To)

ത്ഡാക്െെുല്െ / ആശുപഗ്തിയുല്െ ത്പര്

വിലാസവും ബന്ധല്െൊ ുള്ള
വിവരങ്ങളും

ചികിത്സിച്ച ത്രാരം / അവസ്ഥ

ചികിത്സാതീയതികൾ (മുതൽ വല്ര)

8. DETAILS OF OTHER LIFE INSURANCE POLICIES OF THE LIFE INSURED
പപാളിസ്ി ഉടമയുടട മറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പപാളിസ്ികളുടട വിശദാംശങ്ങൾ

Name of Life Insurance Company
ബലഫ് ഇൻഷുെൻസ് കമ്പ ിയുല്െ
ത്പര്

Policy Number/s
ത്പാളിസി

മ്പെുകൾ

Policy Commencement Date

Coverage Amount (Rs.)

Claim Submitted

ത്പാളിസി ആരംഭിച്ച തീയതി

കവത്െജ് തുക (രൂപ)

സമർെിച്ച ല്െയിം

Declaration and Authorization
രരഖയാരനവുോം അോംഗീലാരവുോം
I/We, the above-named Claimant (s), do solemnly declare that the above answers and statements are true in all respects, and I/We further agree that in furnishing claim form PNB MetLife
has not admitted any liability or waived any of its rights.
ഞാൻ/ഞങ്ങൾ മുലളിൽ രറയക്പെുന്ന അവലാശി (ലൾ), ഫമൽരറഞ്ഞ ഉത്തരങ്ങളുോം രരസ് താവനലളുോം എൈ
െ ാ അർത്ഥത്തിൈുോം ശരിയാക്ണന്ന് ഇതിനാൽ സഗൗരവോം
രരഖയാരിക്കുന്നു. ലൂൊക്ത ക്ല
െ യിോം ഫഫാോം സമർപിക്കുന്നതിൈൂക്െ രി എൻ ബി ക്മറ്റ് ലൈഫ് ഒരു ബാധയതയുോം അോംഗീലരിക്കുന്നിൈ
െ അക്ൈ
െ ങ്കിൽ അതിൽ ഒരു അവലാശവുോം
ഒെിവാക്കുന്നിൈ
െ എന്നുോം ഞാൻ/ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.
I/We hereby authorized the physician/Doctors or hospitals, medical centers, who as attended upon or examine or treated the aforesaid deceased person/insured for any aliment or illness
or other Insurance Company which 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 or other details which he/they may have acquire whether before and after the policy was issued by PNB MetLife. A photocopy of this authorization shall be
considered as effective and valid as the Original. Since the said coverage was procured by Late ___________________________________for the purpose of securing outstanding under a
load availed by him/her from _________________________ Bank/GPH, I request you to pay Rs. _________________ to Bank/GPH towards the load outstanding as on the date of death. Any
balance after payment of the outstanding may be paid in my name.
മുൻരറഞ്ഞ മരണക്പട്ട വയക്തി/ഫരാളിസിയുെമക്യ എക്ന്തങ്കിൈുോം അസുഖത്തിഫനാ ഫരാഗത്തിഫനാ ആയി അറ്റൻഡ് ക്െയ് ത അക്ൈ
െ ങ്കിൽ രരിഫശാധിച്ച അക്ൈ
െ ങ്കിൽ െിലിത്സിച്ച
ഫിസിഷയൻ/ഫഡാല് െർ, ക്മഡിക്കൽ ക്സന്ററുലൾ അക്ൈ
െ ങ്കിൽ മുലളിൽ രറഞ്ഞ മരണക്പട്ട വയക്തി/ഫരാളിസിയുെമയ് ക്ക് ഫരാളിസിലൾ നൽലിയ മറ്റ് ഇൻഷൂറൻസ് ലമ്പനി,
ഫരാളിസിയുെമയുക്െ ഇഫപാെക്ത്ത/മുമ്പക്ത്ത ക്താെിൽോയലർ അക്ൈ
െ ങ്കിൽ ബിസിനസ് രങ്കാളിലൾ, ജനന-മരണ രജിസ് രൊർ, ഫരാളിസിയുെമ ക്മഡിക്കൽ രരിഫശാധന നെത്തിയ
വയക്തിഗത/ഔഫേയാഗില/ഇൻഷൂറൻസുമായി ബന്ധക്പട്ട ഫരാഗനിർണയ ഫലരരങ്ങൾ എന്നിവക്യ മരണക്പട്ടയാളുക്െ ആഫരാഗയാവസഥക്യക്കുറിച്ചുള്ള അക്ൈ
െ ങ്കിൽ രി എൻ ബി ക്മറ്റ്
ലൈഫ് ഫരാളിസി ഇഷയു ക്െയ്യുന്നതിനു മുഫമ്പാ അതിനു ഫശഷഫമാ ഫനെിയ മറ്റു വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ക്വളിക്പെുത്തുവാൻ അക്ൈ
െ ങ്കിൽ രങ്കുവയ് ക്കുവാൻ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ ഇതിനാൽ
അധിലാരക്പെുത്തുന്നു. ____________________________ ബാങ്ക് / ജി രി എഫിൽ നിന്നുോം വായ് ര എെുക്കുന്നതിനായി മരക്ണപട്ട ________________________________മുലളിൽ
രറഞ്ഞ ലവഫറജ് നൽലിയിട്ടുള്ളതിനാൽ, ആയതിൽ മരണക്പട്ട തീയതിയിൽ ലുെിശ
ശ ിലയായിട്ടുള്ള രൂര ബാങ്കിന് /ജി രി എഫിന് നൽലുവാൻ ഞാൻ താങ്കഫളാെ് അഫരക്ഷ്ിക്കുന്നു.
ഫശഖരിച്ച _________________________ അക്ൈ
െ ങ്കിൽ രി എൻ ബി ക്മറ്റ് ലൈഫിന് ൈ യമായിട്ടുള്ള (ഈ രരസ് താവനയിൽ അെങ്ങിയിട്ടുള്ളഫതാ അക്ൈ
െ ങ്കിൽ മറ്റുവിധത്തിൽ ൈ ിച്ചഫതാ
ആയ) എക്ന്റ/ഞങ്ങളുക്െ വയക്തിഗതവുോം ക്സൻസിറ്റീവുമായ വിവരങ്ങൾ ഉരഫയാഗിക്കുവാനുോം ക്വളിക്പെുത്തുവാനുോം രി എൻ ബി ക്മറ്റ് ലൈഫിന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ ഇതിനാൽ
അനുമതി നൽലുലയുോം അധിലാരക്പെുത്തുലയുോം ക്െയ്യുന്നു.
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I/We hereby further consent, and authorize, PNB MetLife to use and disclose any of the personal and sensitive information of mine/our collected or available with PNB MetLife (whether
contained in this statement or obtained otherwise) which may include KYC document to any individual/organisation/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
അതിൽ ഈ ക്ല
െ യിോം ഫരരാസസ് ക്െയ്യുന്നതിനായി ലൂൊക്ത/അക്ൈ
െ ങ്കിൽ തുെർന്നുള്ള ഫസവനങ്ങൾ നൽലുന്നതിനായി ഏക്താരു വയക്തിക്കുോം/സഥാരനത്തിനുോം/റീ-ഇൻഷൂറർമാർ,
ക്ല
െ യിോം അഫനവഷിക്കുന്ന ഏജൻസിലൾ, ക്വണ്ടർമാർ, ഇൻഡസ് രെി അസ് ഫസാസിഫയഷനുലൾ/ക്ഫഡഫറഷൻസ് എന്നിവ ഉൾക്പക്െ രി എൻ ബി ക്മറ്റ് ലൈഫ് അഫസാസിഫയറ്റ്
ക്െയ്യുന്ന അക്ൈ
െ ങ്കിൽ അഫിൈിഫയറ്റ് ക്െയ്യുന്ന അക്ൈ
െ ങ്കിൽ ഏർക്പെുത്തിയിട്ടുള്ള സഥാരനത്തിനുോം നൽലുന്ന ഏക്താരു ലല ലവ സി ഫരഖലളുോം ഉൾക്പഫട്ടക്കാോം.
Signature/ Left Thumb impression of Claimant ___________________________________________________________ Date
അവലാശവാേിയുക്െ ഒപ് / അവലാശവാേിയുക്െ വിരൈെയാളോം ___________________________ തീയതി
Declaration by the person filling in the Claim form. (in case the Claim form is filled up / signed in a language different from that of application form)
ക്ല
െ യിോം ഫഫാോം രൂരിപിക്കുന്ന വയക്തിയുക്െ രരഖയാരനോം. (രലിട്ടിക്കൽ ഇൽക്നസ
െ യിോം ഫഫാോം അഫരക്ഷ്ാ ഫഫാമിൽ നിന്ന് വയതയസ് തമായ ാഷയിൽ രൂരിപിക്കുലഫയാ ഒപിെുലഫയാ
സ ് ക്ല
ക്െയ്യുലയാക്ണങ്കിൽ)
I hereby declare that I have fully explained the contents of the Claim form to the claimant in the language understood by him/her. The same have been fully understood by him/her and the
replies have been recorded as per the information provided by the claimant and the replies have been read out to, fully understood and confirmed the claimant
ഈ ക്ല
െ യിോം ഫഫാമിക്ൈ ഉള്ളെക്കങ്ങൾ അവലാശിക്ക് അവന് / അവൾക്ക് മനസ
സ ിൈാലുന്ന ാഷയിൽ
രൂർണ
ണ മായുോം വിശേീലരിച്ച് നൽലിയിട്ടുക്ണ്ടന്ന് ഞാൻ ഇതിനാൽ
രരഖയാരിക്കുന്നു. ഇത് അവൻ / അവൾ രൂർണ
ണ മായി മനസിൈാക്കുലയുോം അവലാശി നൽലിയ വിവരമനുസരിച്ച് മറുരെിലൾ ഫരഖക്പെുത്തുലയുോം ഈ മറുരെിലൾ അവലാശിക്ക്
വായിച്ചു ക്ലാെുക്കുലയുോം രൂർണ
സ ിൈാക്കുലയുോം സഥിരീലരിക്കുലയുോം ക്െയ് തു.
ണ മായി അവർ രൂർണ
ണ മായി മനസ
The content of the form and document have been fully explained to me and that I have fully understood the content mentioned herein and its significance for the proposed Claim
ഫഫാമിക്ന്റയുോം ഫഡാലയുക്മന്റിക്ന്റയുോം ഉള്ളെക്കോം എനിക്ക് രൂർണ
െ യിമിനുള്ള അതിക്ന്റ രരാധാനയവുോം
ണ മായി വിശേീലരിച്ചു, ലൂൊക്ത ഇവിക്െ സൂെിപിച്ച ഉള്ളെക്കവുോം നിർദ്ദിഷ് െ ക്ല
ഞാൻ രൂർണ
സ ിൈാക്കുലയുോം ക്െയ് തു.
ണ മായി മനസ

DATE

PLACE

Signature of the Declarant

Signature / Left thumb Impression Claimant/ Nominee

തീയതി

സഥൈോം

രരഖയാരനോം നെത്തുന്ന ആളുക്െ ഒപ്

അവലാശി / ഫനാമിനിയുക്െ ഒപുോം ഇെതു ക്രരു
വിരൈെയാളവുോം

Name of Witness: __________________________________________

Signature of Witness:

സാക്ഷ്ിയുക്െ ഫരര് : _______________________________________

സാക്ഷ്ിയുക്െ ഒപ് :

Address of Witness:
സാക്ഷ്ിയുക്െ വിൈാസോം:
Date: ____________________________________________________

Place:

തീയതി: __________________________________________________

സഥൈോം:

DEATH CLAIM ACKNOWLEDGEMENT SLIP
ട

ത്ത് ടെയിം അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ലിപ്പ്

Policy number(s) _________________________, __________________________, _________________________, _________________________,
ഫരാളിസി നമ്പർ (ലൾ)
Name of claimant
ക്ല
െ യിോം ഉന്നയിക്കുന്നയാളുക്െ ഫരര്

Company Seal & Stamp
with Date and time
ലമ്പനി സീൈുോം
സ് റ്റാമ്പുോം തീയതിയുോം
സമയവുോം സഹിതോം.

Branch name & code
രബാഞ്ിക്ന്റ ഫരരുോം ഫലാഡുോം:
Date: ____________________________________________
തീയതി:
Documents Submitted:
ഫഡാലയുക്മന്റ്
സമർപിച്ചത് :

Employee name & Code
ജീവനക്കാരുക്െ ഫരരുോം ഫലാഡുോം

 Original Policy Document

 Claimant’s photo identity proof

ഒറിജിനൽ ഫരാളിസി
ഫഡാലയുക്മന്റ്

അവലാശിയുക്െ ഫഫാഫട്ടാ
ഐഡന്റിറ്റി രരൂഫ്

 Cancelled cheque / Copy of bank passbook
റദ്ദാക്കിയ ക്െക്ക് / ബാങ്ക് രാസ് ബുക്കിക്ന്റ
രലർപ്

 Medical Documents (if any)
ക്മഡിക്കൽ ഫഡാലയുക്മന്റ് സ്
(എക്ന്തങ്കിൈുമുക്ണ്ടങ്കിൽ)

 Claimant’s Current address Proof
അവലാശിയുക്െ നിൈവിക്ൈ വിൈാസ
ഫരഖലൾ

 Copy of death certificate issue by local municipal authority
രരാഫേശില മുനിസിപൽ അഫതാറിറ്റി നൽലിയ മരണ
സർട്ടിഫിക്കറ്റിക്ന്റ രലർപ്

 Doctor’s certificate (From the family physician or treating doctor)
ഫഡാല് െറുക്െ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഫാമിൈി ഫഡാല് െറിൽ നിഫന്നാ
െിലിത്സിക്കുന്ന ഫഡാല് െറിൽ നിഫന്നാ)

 Authorization letter from the claimant and Webcam photo of the person in case the claim intimation is received through
third party
ഫതർഡ് രാർട്ടി വെി ആണ് ക്ല
െ യിോം അറിയിപ് ൈ ിക്കുന്നക്തങ്കിൽ അവലാശിയിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി ലത്തുോം
വയക്തിയുക്െ ക്വബ് ലയാോം ഫഫാഫട്ടായുോം ആവശയമാണ് .

 Loan outstanding statement as on date of death from the Bank attested by the Bank oﬃcial
ബാങ്കിൽ നിന്ന് , മരണ തീയതി വക്രയുള്ള വായ് ര ലുെിശ
ശ ില, ബാങ്ക് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യക്പെുത്തിയത് .
This acknowledgement slip should not be constructed as acceptance of the claim. The Company reserves its right to call additional documents, information and any further requirements
necessary in order to decide on processing of the claim.
ഈ അോംഗീലാര സ
െ ിപ് ക്ല
െ യിോം സവീലരിക്കുന്നതായി ലണക്കാനാലിൈ
െ . ക്ല
െ യിോം നെരെിലൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് അധില ഫരഖലൾ, വിവരങ്ങൾ, ആവശയമായ മറ്റ് ഫരഖലൾ എന്നിവ
വിളിക്കാൻ ലമ്പനിക്ക് അവലാശമുണ്ടായിരിക്കുോം
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Terms and Conditions:
ചട്ടങ്ങളും നിബന്ധനകളും:

1) The submission of the filled up claim form, along with the required mandatory documents, is not to be constructed as an admission of liabilities of our Company under the policy. No
agent/intermediary has been or is authorized to admit any liabilities on behalf of the Company.
പൂരിെിച്ച ല്െയിം ത്ഫാം ിർബന്ധമായും ആവശയമായ ത്രഖകൾല്ക്കാെം സമർെിക്കുന്നത് ത്പാളിസി ഗ്പകാരം ഞങ്ങളുല്െ കമ്പ ി ബാധയത ഏല്റ്റെുക്കുന്നതായി
വയാഖയാ ിത്ക്കണ്ടതിലെ. കമ്പ ിക്ക് ത്വണ്ടി യാല്താരു ബാധയതയും അംരീകരിക്കാൻ ഒരു ഏ ന്െില് യും/ഇെ ിലക്കാരല് യും അധികാരല്െെുതിയിട്ടിലെ.

2) Early submission of this form along with the required mandatory documents, as provided below, will enable us to process your claim faster. PNB MetLife shall not be responsible for any
delay in the processing of the claim on account of submission of incomplete claim form and/or non-submission of the mandatory documents.
ചുവല്െ
ൽകിയിരിക്കുന്നതുത്പാല്ല ിർബന്ധമായും ആവശയമായ ത്രഖകൾല്ക്കാെം ഈ ത്ഫാം എഗ്തയും ത്വരം സമർെിക്കുന്നത് ിങ്ങളുല്െ ല്െയിം ത്വരതിൽ
ത്ഗ്പാസസ് ല്ചയ്യുവാൻ ഞങ്ങല്ള സഹായിക്കും. അപൂർണമായ ല്െയിം ത്ഫാം സമർെിക്കൽ കൂൊല്ത / അല്ലെങ്കിൽ
ിർബന്ധമായും ആവശയമുള്ള ത്രഖകൾ
സമർെിക്കാതിരിക്കൽ മൂലം ല്െയിം ത്ഗ്പാസസ് ല്ചയ്യുന്നതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏല്താരു കാലതാമസതി ും പി എൻ ബി ല്മറ്റ് ബലഫ് ഉതരവാദിയായിരിക്കുന്നതലെ.

For Office Use Only
ഓഫീസ് പഉപയാഗത്തിനു മാര്തം

Branch to Affix the date and time stamp here with details of OSV/ASV with signature of Branch Service Associate

HO, Claims to Affix the date seal here.

രബാഞ്് സർവീസ് അഫസാസിഫയറ്റിക്ന്റ ഒഫപാെു ലൂെി, ഒ എസ് വി/എ എസ് വി വിശോോംശങ്ങഫളാക്െ രബാഞ്്

(Time, if received directly.)
ക്ല
െ യിോംസ് ഇവിക്െ ഫഡറ്റ് സ് റ്റാമ്പ് രതിപിക്കണോം
(സമയോം, ഫനരിട്ട് ൈ ിച്ചതാക്ണങ്കിൽ)

ഇവിക്െ തീയതിയുോം സമയവുമെങ്ങിയ സ് റ്റാമ്പ് രതിപിക്കണോം.
Application No.: _________________________________
അഫരക്ഷ് നമ്പർ _______________________________

PNB MetLife India Insurance Company Limited
Registered office: Unit No 701,702 & 703, 7th Floor, West Wing, Raheja Towers, 26/27 M G Road, Bangalore - 560001, Karnataka. IRDA of India Registration number 117,
CI No. U66010KA2001PLC028883, Call us at Toll - free at 1-800-425-6969, Website: www.pnbmetlife.com, Email: indiaservice@pnbmetlife.co.in or write to us at 1st Floor,
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Credit Account Statement Form
(Below points should be mandatorily filled by the Bank official)

ക്രലഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് സ്ഫറ്ററ്റ്ക്മന്റ് ഫഫാോം
(താക്െയുള്ള ഫരായന്റുലൾ നിർബന്ധമായുോം ബാങ്ക് ഉഫേയാഗസഥൻ രൂരിപിഫക്കണ്ടതാണ് )
S No.

Particulars

രലമ നമ്പർ

വിശോോംശങ്ങൾ

Filled by GPH
ജി രി എച്ച് രൂരിപിച്ചത്

Name of the Group Master Policy Holder
1

രഗൂപ് മാസ് റ്റർ ഫരാളിസി ഉെമയുക്െ ഫരര്
Group Master Policy Number

2

രഗൂപ് മാസ് റ്റർ ഫരാളിസി നമ്പർ
Name of Insured Member

3

ഇൻഷുഫവഡ് അോംഗത്തിക്ന്റ ഫരര്
Risk-commencement Date

4

റിസ് ല് - ആരോം ിക്കൽ തീയതി
Sum Assured

5

അഫഷവർഡ് തുല
Original amount of Loan

6

വായ് രയുക്െ യഥാർത്ഥ തുല
Outstanding Loan balance amount as on the date of death

7

മരണക്പട്ട തീയതിയിക്ൈ ലുെിശ
ശ ിലയായ ബാൈൻസ് വായ് രാതുല
Balance Claim amount (difference of sum assured and outstanding amount as on date of
death)

8

ക്ല
െ യിോം ക്െയ്യുന്ന ബാൈൻസ് തുല (സോം ഫഅഷവർഡുോം മരണക്പട്ട തീയതിയിൽ
ലുെിശ
ശ ിലയായിരുന്ന തുലയുോം തമ്മിൈുള്ള വയതയാസോം)
Particulars of the recoveries made by the master policy holder towards the Loan. (Debit
and Credit entries made in the Loan account)

9

വായ് രയിഫേൽ മാസ് റ്റർ ഫരാളിസി ഫഹാൾഡർ നെത്തിയ റിക്കവറിലളുക്െ
വിശോോംശങ്ങൾ (വായ് ര അക്കൗണ്ടിക്ൈ ക്ഡബിറ്റ് , ക്രലഡിറ്റ് എൻരെിലൾ)

We hereby declare that the below mentioned information’s are verified for accuracy.
താക്െ രരാമർശിച്ച വിവരങ്ങൾ രരിഫശാധിച്ച് ലൃതയത വരുത്തി എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതിനാൽ രരഖയാരിക്കുന്നു.
Stamp, Date and Signature of the Bank Official
ബാങ്ക് ഉഫേയാഗസഥക്ന്റ സ് റ്റാമ്പ് , തീയതി, ഒപ്
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