Claimant Statement for Death Claim – Form A
ഡെത്ത് ഡല
െ യിമിഡെ അവലാശവാദിയുഡെ പ്രസ് താവന-ഒരു A
The Claimant statement form must be filled by the claimant/beneficiary appointee/legally entitled person under the policy
അവലാശിയുഡെ പ്രസ് താവന ഫ

ാോം ഫരാളിസി പ്രലാരമുള്ള അവലാശി/ഗുണഫ ാക്താവ് / അഫപായിെി/ നിയമരരമായി നിഷ് ലർഷിക്കുന്ന വയക്തി രൂരിപിഫക്കണ്ടതാണ് .

The Form is to be filled in one color by one person in single ink only
ഈ ഫ ാോം ഒരു വയക്തി തഡെ ഒറ്റ നിറത്തിൽ ഉള്ള മഷി ഡലാണ്ട് രൂരിപിഫക്കണ്ടതാണ് .
All documents required to process the claim should be sent to “Claims Entity” mentioned in the page below
ഡല
െ യിോം ഫപ്രാസസ് ഡെയ്യുന്നതിന് ആവശയമായ എല്
െ ാ ഫരഖലളുോം താഡെ ഡലാെുത്തിരിക്കുന്ന ഫരജിൽ രറഞ്ഞിരിക്കുന്ന “ഡല
െ യിോംസ് എെിറ്റി” യിഫല്ക്ക്
അയയ് ക്കണോം.
All supporting documents to be self - attested by nominee
രിന്തുണയ് ക്കുന്ന എല്
െ ാ ഫരഖലളുോം ഫനാമിനി സവയോം സാക്ഷ്യഡപെുഫത്തണ്ടതാണ് .
Documents to be Submitted
സമർപിഫക്കണ്ടതായിട്ടുള്ള ഫരഖലൾ
Mandatory Documents
നിർബന്ധമായുോം ആവശയമായ ഫരഖലൾ
1. Copy of death certificate issued by local municipal authority
പ്രാഫദശില മുനിസിപൽ അധിലാരി നൽലിയ മരണ സർട്ടി

Additional documents* to be submitted
സമർപിഫക്കണ്ടതായ അധില ഫരഖലൾ*
Natural death/ death due to illness
സവാ ാവില മരണോം/അസുഖോം മൂല്മുള്ള മരണോം

ിക്കറ്റിഡെ രലർപ്

2. Doctor’s Certificate (From the family physician or treating doctor)
ഫൊല് െറുഡെ സർട്ടി ിക്കറ്റ് (ലുെുോംബ ഫൊല് െർ അഡല്
െ ങ്കിൽ െിലിത്സിക്കുന്ന
ഫൊല് െ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
മുഫപാ മരണസമയഫത്താ എെുത്ത ഏഡതങ്കില്ുോം െിലിത്സയ് ക്കായി രൂർണ
ണ മായ
ഡമെിക്കൽ ഫരഖലൾ (പ്രഫവശന ലുറിപുലളുോം െിസ് ൊർജ് / മരണ സോംപ്ഗഹവുോം
ഡെസ് റ്റ് / അഫനവഷണ റിഫപാർട്ടുലൾ മുതല്ായവ)

3. Original policy document
ഒറിജിനൽ ഫരാളിസി ഫരഖ

Accidental Death
അരലെ മരണോം

4. Current address proof
നില്വിഡല് ഫമൽവില്ാസത്തിഡെ ഡതളിവ്
5. Photo identity proof
ഫ ാഫട്ടാ ഐെെിറ്റി പ്രൂ

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

്

6. Cancelled cheque/ Copy of bank passbook
ലയാൻസൽ ഡെയ് ത ഡെക്ക് /ബാങ്ക് രാസ് ബുക്കിഡെ രലർപ്

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

7. Authorization letter from the claimant in case the claim intimation is received through
third party
ഡല
െ യിോം അറിയിപ് മൂന്നാോംലക്ഷ്ിയില്ൂഡെയാണ് ല് ിക്കുന്നഡതങ്കിൽ, അവലാശിയിൽ
നിന്നുള്ള അധിലാരഡപെുത്തൽ ലത്ത്

3. Viscera / Chemical analysis report (if applicable)
ആന്തരാവയവ/ഡലമിക്കൽ അനാല്ിസിസ് റിഫപാർട്ട് (ബാധലമാഡണങ്കിൽ)
4. Final police investigation report
അന്തിമ ഫരാല്ീസ് അഫന് വഷണ റിഫപാർട്ട്

*PNB MetLife reserves the right to call for any additional documents /evidences apart from the given above, if required.
*ആവശയഡമങ്കിൽ, മുലളിൽ നൽലിയിരിക്കുന്ന നൽലിയവ ലൂൊഡത, എഡന്തങ്കില്ുോം അനുബന്ധ ഫൊലയുഡമെുലൾ /ആധാരങ്ങൾ വിളിക്കാനുള്ള അവലാശോം രിഎൻബി
1. POLICY NUMBER/S
ഫരാളിസി നപറുലൾ

2. DETAILS OF THE CLAIMANT
ഡല
െ യിോം ഡെയ്യുന്നയാളുഡെ വിശദാോംശങ്ങൾ

Name: ____________________________________________ Date of Birth:
പപര് _____________________________________________________ നതീയതി:

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

 Male
 രുരുഷൻ

Gender:
ല്ിോംഗഫ ദോം:

 Female
 സ് പ്തീ

Relationship with Life Insured: _________________________________ Mobile / Landline number:
ഫരാളിസി ഉെമയുമായുള്ള ബന്ധോം: ____________________________________ ഡമാബബൽ/ല്ാൻെ് ബല്ൻ നപർ:

Current Address:
ഇപപ്പോഴത്തെ വിലോസം:
City: ___________________________________ State: __________________________________________ Pin Code:
നഗരോം: _________________________________ സോംസഥാനോം: _____________________________________ രിൻഫലാെ് :
Email ID: ______________________________________________________________________________________________________________________________
ഇ-ഡമയിൽ ഐ െി: __________________________________________________________________________________________________________________
PAN No./ Form 60: ______________________________________________________
പോൻ നപർ / ഫ

ാോം 60: ___________________________________________________________________

*Aadhaar number:
*ആധോർ നപർ:

X

X

X

X

X

X

X

X

*Only last 4 digits to be mentioned.
*അവസാന 4 അക്കങ്ങൾ മാപ്തോം രരാമർശിക്കുല.

3. BANKING DETAILS
ബാങ്കിോംഗ് വിശദാോംശങ്ങൾ

Bank Account No.: ____________________________________ Account holder name:
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നപർ: ________________________________അക്കൗണ്ട് ഉെമയുഡെ ഫരര് :
Name of the Bank: ______________________________________________ Address of the Bank:
ബാങ്കിഡെ ഫരര് : _________________________________________________ ബാങ്കിഡെ വില്ാസോം:

___________________________________________________________________________ State: _________________________ PIN Code:
___________________________________________________________________________ സോംസഥാനോം: ____________________ രിൻഫലാെ് :
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MICR:

IFSC:

എോംഐസിആർ:

ഐഎ

 Lump sum
 ലൂെിയ തുല

Payout option:
ഫരഔട്ട് ഓര് ഷൻ:

 Regular Payment
 ഡറഗുല്ർ ഡരയ് ഡമെ്

് എസ് സി:

 Annuity (Options are subject to applicable Terms & Conditions of the Policy.)
 ആനവിറ്റി (ഓര് ഷൻസ് , ഫരാളിസി എന്നിവ ബാധലമായ വയവസഥലളുോം
നിബന്ധനലളുോം ബാധലമാണ് .)

4. LIFE INSURED DETAILS
ഫരാളിസി ഉെമയുഡെ വിവരങ്ങൾ
D

Name of the life insured: ___________________________________________________________________ Date of Death:

D

M

M

Y

Y

Y

Y

ഫരാളിസി ഉെമയുഡെ ഫരര് _____________________________________________________________________________ മരണോം നെന്ന തീയതി

Time of Death:

H

H

M

M

മരണസമയോം:

Cause of Death:
മരണ ലാരണോം:

Place of Death:  Home  Hospital  Office
 Others (please Specify Others / Hospital name) ________________________________________
മരണസഥല്ോം  വീെ്  ആശുരപ്തി  ഓ ീസ്
 മറ്റുള്ളവ (മറ്റുള്ളവ/ആശുരപ്തിയുഡെ ഫരര് വയക്തമാക്കുല) ________________________________________

AM/PM
AM/PM

 Accident
 അരലെോം

 Murder
 ഡലാല്രാതലോം

 Suicide
 ആത്മഹതയ

 Natural
 സവാ ാവിലോം

 Illness  Others (please specify) __________________________
 ഫരാഗോം  മറ്റുള്ളവ (ദയവായി വയ് ക്തമാക്കുല): ________________

5. NATURE OF ILLNESS & HABITS

Date of Diagnosis

ഫരാഗാവസഥയുഡെയുോം ശീല്ങ്ങളുഡെയുോം സവ ാവോം

ഫരാഗനിർണയ
ത്തിഡെ രീതി

 Hypertension  Diabetes  Asthma  IHD  Malignancy  Others (please specify) _____________________________________
 ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദോം

 പ്രഫമഹോം

 ആസ് ത്മ

 ഐ എച്ച് െി  അർബുദോം

 മറ്റുള്ളവ (ദയവായി വയക്തമാക്കുല) ____________

 Smoking  Alcohol  Tobacco  Drugs- if yes, duration of consumption____________________________________________
Quantity consumed________________________ (Per-Day/Week/Month).
 രുലവല്ി  മദയോം

 രു ല യി ല്  മയക്കുമരുന്നുലൾ- അഡത എന്നാഡണങ്കിൽ ഉരഫയാഗിച്ചിരുന്ന ലാല്ാവധിയുോം

________________________ ഉരഫയാഗിച്ചിരുന്ന അളവുോം _______________________ ദിനോം/വാരോം/മാസോം].
6. EMPLOYER/BUSINESS/OCCUPATION DETAILS
ഡതാെിൽദാതാവ് / ബിസിനസ് / ഫജാല്ി വിശദാോംശങ്ങൾ

Last Employer’s name/Business/Occupation:
അവസാനഡത്ത ഡതാെിൽദാതാവിഡെ ഫരര് / ബിസിനസ് / ഫജാല്ി:

Nature of work/designation:
ഫജാല്ി / തസ് തിലയുഡെ സവ ാവോം:

Employment/Business/Occupation Address:
ഫജാല്ി / ബിസിനസ് / ഡതാെിൽ ഫമൽവില്ാസോം:

State: _______________________ PIN Code:________________________ Mobile / Landline number:
സോംസഥാനോം: _____________________ രിൻഫലാെ് : _________________________ ഡമാബബൽ / ല്ാൻെ് ബല്ൻ നപർ:

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 മുപുള്ള അവസാന 5 വർഷത്തിൽ ഫരാളിസി ഉെമ െിലിത്സിച്ച എല്
െ ാ / ഫൊല് െർമാരുഡെയുോം / ആശുരപ്തിലളുഡെയുോം ഫരരുോം ഫമൽവില്ാസവുോം ബന്ധഡപൊനുള്ള
വിവരങ്ങളുോം

Name of Doctor/ Hospital

Address and Contact Details

Disease /Condition Treated For

Treatment Dates (From- To)

ഫൊല് െറുഡെ / ആശുരപ്തിയുഡെ ഫരര്

വില്ാസവുോം ബന്ധഡപൊനുള്ള
വിവരങ്ങളുോം

െിലിത്സിച്ച ഫരാഗോം / അവസഥ

െിലിത്സാതീയതിലൾ (മുതൽ - വഡര)

8. DETAILS OF OTHER LIFE INSURANCE POLICIES OF THE LIFE INSURED
ഫരാളിസി ഉെമയുഡെ മറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഫരാളിസിലളുഡെ വിശദാോംശങ്ങൾ

Name of Life Insurance Company
ബല്

് ഇൻഷുറൻസ് ലപനിയുഡെ
ഫരര്

Policy Number/s

Policy Commencement Date

Coverage Amount (Rs.)

Claim Submitted

ഫരാളിസി നപറുലൾ

ഫരാളിസി ആരോം ിച്ച തീയതി

ലവഫറജ് തുല (രൂര)

സമർപിച്ച ഡല
െ യിോം

YES/NO
അഡത/അല്
െ

YES/NO
അഡത/അല്
െ

YES/NO
അഡത/അല്
െ
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Declaration and Authorization
പ്പഖ്യോപനവും അംഗീകോരവും
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.
മുലളില്ുള്ള ഉത്തരങ്ങളുോം പ്രസ് താവനലളുോം എല്
െ ാ അർത്ഥത്തില്ുോം ശരിയാഡണന്ന് ഞാൻ / ഞങ്ങൾ, മുലളിൽ രറഞ്ഞ ഡല
െ യിോം (ലൾ) പ്രഖയാരിക്കുന്നു, ഡല
െ യിോം ഫ ാോം നൽലുഫപാൾ
രിഎൻബി ഡമറ്റ് ബല് ് ഒരു ബാധയതയുോം സമ്മതിച്ചിട്ടില്
െ അഡല്
െ ങ്കിൽ ഏഡതങ്കില്ുോം ഒെിവാക്കിയിട്ടിഡല്
െ ന്ന് ഞാൻ / ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു അതിഡെ അവലാശങ്ങൾ.

I/We hereby authorize the physicians/doctors or hospitals, medical centers, who has attended upon or examined or treated the aforesaid deceased person/insured
for any ailment or illness or other Insurance Companies which issued policies to the aforesaid deceased person/insured, present/ past employers or business associates
of the life insured, Birth and Death Registrar, Diagnostic 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 or after
the policy was issued by PNB MetLife. A Photo Copy of this authorization shall be considered as effective and valid as the Original.
ഫമൽപറഞ്ഞ മരണമെഞ്ഞ വയക്തിഡയ രഡങ്കെുപിക്കുലഫയാ രരിഫശാധിക്കുലഫയാ െിലിത്സിക്കുലഫയാ ഡെയ് ത ഏഡതങ്കില്ുോം ഫൊല് െർമാർ / ഫൊല് െർമാർ, ആശുരപ്തിലൾ,
ഡമെിക്കൽ ഡസെറുലൾ എന്നിവയ് ക്ക് ഞാൻ / ഞങ്ങൾ അോംഗീലാരോം നൽലുന്നു / ഏഡതങ്കില്ുോം അസുഖത്തിനുോം അസുഖത്തിനുോം ഇൻഷവർ ഡെയ് തിട്ടുള്ളഫതാ അഡല്
െ ങ്കിൽ മുലളിൽ
രറഞ്ഞ മരണഡപട്ട വയക്തിക്ക് ഫരാളിസിലൾ നൽലിയ മറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ലപനിലൾ / മുൻലാല് ഡതാെില്ുെമലൾ അഡല്
െ ങ്കിൽ ഇൻഷവർ ഡെയ് ത ബല് ് ഇൻഷുറൻസ് , ജനന, മരണ
രജിസ് പ്ൊർ, ഇൻഷവർ ഡെയ് ത ജീവൻ വയക്തിഗത/ഫദയാഗിലോം ഫദയാഗില / ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധഡപട്ട ഡമെിക്കൽ രരിഫശാധനലൾക്ക് വിഫധയരായ െയഫനാസ് റ്റില് ഫലപ്രങ്ങൾ,
മരണഡപട്ടയാളുഡെ ആഫരാഗയസഥിതി അഡല്
െ ങ്കിൽ മറ്റ് അവസഥലഡളക്കുറിച്ച് എഡന്തങ്കില്ുോം അറിഫവാ വിവരങ്ങഫളാ ഫരഖലഫളാ ഡവളിഡപെുത്താഫനാ രങ്കിൊഫനാ. രിഎൻബി
ഡമറ്റ് ബല് ് ഫരാളിസി ഇഷയു ഡെയ്യുന്നതിന് മുഫപാ ഫശഷഫമാ അവൻ / അവർ ഫനെിഫയക്കാവുന്ന വിശദാോംശങ്ങൾ. ഈ അോംഗീലാരത്തിഡെ ഒരു ഫ ാഫട്ടാ രലർപ് ഒറിജിനൽ ഫരാഡല്
ല്പ്രദവുോം സാധുതയുള്ളതുമായി രരിഗണിക്കുോം.

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 ഡല
െ യിോം ഫപ്രാസസ് ഡെയ്യുന്നതിനായി ലൂൊഡത/അഡല്
െ ങ്കിൽ തുെർന്നുള്ള ഫസവനങ്ങൾ നൽലുന്നതിനായി ഏഡതാരു വയക്തിക്കുോം/സഥാരനത്തിനുോം/റീ-ഇൻഷൂറർമാർ,
ഡല
െ യിോം അഫനവഷിക്കുന്ന ഏജൻസിലൾ, ഡവണ്ടർമാർ, ഇൻെസ് പ്െി അസ് ഫസാസിഫയഷനുലൾ/ഡ െഫറഷൻസ് എന്നിവ ഉൾഡപഡെ രി എൻ ബി ഡമറ്റ് ബല് ് അഫസാസിഫയറ്റ്
ഡെയ്യുന്ന അഡല്
െ ങ്കിൽ അ ില്ിഫയറ്റ് ഡെയ്യുന്ന അഡല്
െ ങ്കിൽ ഏർഡപെുത്തിയിട്ടുള്ള സഥാരനത്തിനുോം നൽലുന്ന ഏഡതാരു ബല ബവ സി ഫരഖലളുോം ഉൾഡപഫട്ടക്കാോം.

Signature/ Left Thumb impression of Claimant ___________________________________________________________ Date
അവലാശവാദിയുഡെ ഒപ് / അവലാശവാദിയുഡെ വിരല്െയാളോം ____________________________________________________ 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)
ഡല
െ യിോം ഫ ാോം രൂരിപിക്കുന്ന വയക്തിയുഡെ പ്രഖയാരനോം. (പ്ലിട്ടിക്കൽ ഇൽഡനസ
െ യിോം ഫ
സ ് ഡല
ഡെയ്യുലയാഡണങ്കിൽ)

ാോം അഫരക്ഷ്ാ ഫ

ാമിൽ നിന്ന് വയതയസ് തമായ ാഷയിൽ രൂരിപിക്കുലഫയാ ഒപിെുലഫയാ

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 ഡല
െ യിോം ഫ ാമിഡല് ഉള്ളെക്കങ്ങൾ അവലാശിക്ക് അവന് / അവൾക്ക് മനസ
രൂർണ
സ ില്ാലുന്ന ാഷയിൽ
ണ മായുോം വിശദീലരിച്ച് നൽലിയിട്ടുഡണ്ടന്ന് ഞാൻ ഇതിനാൽ
പ്രഖയാരിക്കുന്നു. ഇത് അവൻ / അവൾ രൂർണ
ണ മായി മനസില്ാക്കുലയുോം അവലാശി നൽലിയ വിവരമനുസരിച്ച് മറുരെിലൾ ഫരഖഡപെുത്തുലയുോം ഈ മറുരെിലൾ അവലാശിക്ക്
വായിച്ചു ഡലാെുക്കുലയുോം രൂർണ
സ ില്ാക്കുലയുോം സഥിരീലരിക്കുലയുോം ഡെയ് 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
ഫ ാമിഡെയുോം ഫൊലയുഡമെിഡെയുോം ഉള്ളെക്കോം എനിക്ക് രൂർണ
െ യിമിനുള്ള അതിഡെ പ്രാധാനയവുോം
ണ മായി വിശദീലരിച്ചു, ലൂൊഡത ഇവിഡെ സൂെിപിച്ച ഉള്ളെക്കവുോം നിർദ്ദിഷ് െ ഡല
ഞാൻ രൂർണ
സ ില്ാക്കുലയുോം ഡെയ് തു.
ണ മായി മനസ

DATE

PLACE

Signature of the Declarant

തീയതി

സ്ഥലം

പ്പഖ്യോപനം നടെുന്ന ആളുത്തട ഒപ്പ്

Signature / Left thumb Impression Claimant/
Nominee
അവകോശി / പനോമിനിയുത്തട ഒപ്പും ഇടതു ത്തപരു
വിരലടയോളവും

Name of Witness: __________________________________________

Signature of Witness:

സാക്ഷ്ിയുഡെ ഫരര് : ___________________________________________

സാക്ഷ്ിയുഡെ ഒപ് :

Address of Witness:
സാക്ഷ്ിയുഡെ വില്ാസോം:

Date: ___________________________________________________
തീയതി: _____________________________________________

Place:
സഥല്ോം:

DEATH CLAIM ACKNOWLEDGEMENT SLIP
ഡെത്ത് ഡല
െ യിോം അോംഗീലരിക്കുന്നതിനുള്ള സ
െ ിപ്

Policy number(s) ______________________, ______________________, _____________________, _____________________,
ഫരാളിസി നപർ (ലൾ)

Name of claimant

Company Seal & Stamp
with Date and time

ഡല
െ യിോം ഉന്നയിക്കുന്നയാളുഡെ ഫരര്

കമ്പനി സീലും സ്റ്റോമ്പും
തീയതിയും സമയവും
സഹിതം.

Branch name & code
പ്ബാഞ്ിഡെ ഫരരുോം ഫലാെുോം:

Date: ____________________________________________

Employee name & Code

തീയതി:

ജീവനക്കാരുഡെ ഫരരുോം ഫലാെുോം

Documents
Submitted:
ഫൊലയുഡമെ്
സമർപിച്ചത് :

 Original Policy Document
ഒറിജിനൽ ഫരാളിസി
ഫൊലയുഡമെ്

 Claimant’s photo identity proof
അവലാശിയുഡെ ഫ
ഐെെിറ്റി പ്രൂ ്

 Cancelled cheque / Copy of bank passbook
റദ്ദാക്കിയ ഡെക്ക് / ബാങ്ക് രാസ് ബുക്കിഡെ രലർപ്

 Medical Documents (if any)

ഡമെിക്കൽ ഫൊലയുഡമെ് സ് (എഡന്തങ്കില്ുമുഡണ്ടങ്കിൽ)

ാഫട്ടാ

 Claimant’s Current address Proof
അവലാശിയുഡെ നില്വിഡല് വില്ാസ ഫരഖലൾ

 Copy of death certificate issue by local municipal authority
പ്രാഫദശില മുനിസിപൽ അഫതാറിറ്റി നൽലിയ മരണ സർട്ടി

ിക്കറ്റിഡെ രലർപ്

 Doctor’s certificate (From the family physician or treating doctor)
ഫൊല് െറുഡെ സർട്ടി ിക്കറ്റ് (
ഫൊല് െറിൽ നിഫന്നാ)

ാമില്ി ഫൊല് െറിൽ നിഫന്നാ െിലിത്സിക്കുന്ന

 Authorization letter from the claimant and Webcam photo of the person in case the claim intimation is received through third party
ഫതർെ് രാർട്ടി വെി ആണ് ഡല
െ യിോം അറിയിപ് ല് ിക്കുന്നഡതങ്കിൽ അവലാശിയിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി ലത്തുോം വയക്തിയുഡെ ഡവബ് ലയാോം ഫ
ആവശയമാണ് .

ാഫട്ടായുോം

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 ഡല
െ യിോം സവീലരിക്കുന്നതായി ലണക്കാനാലില്
െ . ഡല
െ യിോം നെരെിലൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് അധില ഫരഖലൾ, വിവരങ്ങൾ, ആവശയമായ മറ്റ് ഫരഖലൾ
എന്നിവ വിളിക്കാൻ ലപനിക്ക് അവലാശമുണ്ടായിരിക്കുോം
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Terms and Conditions:
െട്ടങ്ങളുോം നിബന്ധനലളുോം :

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.
രൂരിപിച്ച ഡല
െ യിോം ഫ ാോം നിർബന്ധമായുോം ആവശയമായ ഫരഖലൾഡക്കാപോം സമർപിക്കുന്നത് ഫരാളിസി പ്രലാരോം ഞങ്ങളുഡെ ലപനി ബാധയത ഏഡറ്റെുക്കുന്നതായി
വയാഖയാനിഫക്കണ്ടതില്
െ . ലപനിക്ക് ഫവണ്ടി യാഡതാരു ബാധയതയുോം അോംഗീലരിക്കാൻ ഒരു ഏജെിഡനയുോം/ഇെനില്ക്കാരഡനയുോം അധിലാരഡപെുത്തിയിട്ടില്
െ .

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.
െുവഡെ നൽലിയിരിക്കുന്നതുഫരാഡല്, നിർബന്ധമായുോം ആവശയമായ ഫരഖലൾഡക്കാപോം ഈ ഫ ാോം എപ്തയുോം ഫവഗോം സമർപിക്കുന്നത് , നിങ്ങളുഡെ ഡല
െ യിോം ഫവഗത്തിൽ ഫപ്രാസസ്
ഡെയ്യുവാൻ ഞങ്ങഡള സഹായിക്കുോം. അരൂർണമായ ഡല
െ യിോം ഫ ാോം സമർപിക്കൽ ലൂൊഡത / അഡല്
െ ങ്കിൽ നിർബന്ധമായുോം ആവശയമുള്ള ഫരഖലൾ സമർപിക്കാതിരിക്കൽ മൂല്ോം
ഡല
െ യിോം ഫപ്രാസസ് ഡെയ്യുന്നതിൽ ഉണ്ടാലുന്ന ഏഡതാരു ലാല്താമസത്തിനുോം രി എൻ ബി ഡമറ്റ് ബല് ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്
െ .

For Office Use Only
ഓ

ീസ് ഫഉരയാഗത്തിനു മാര് തോം

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.

പ്ബാഞ്് സർവീസ് അഫസാസിഫയറ്റിഡെ ഒഫപാെു ലൂെി, ഒ എസ് വി/എ എസ് വി വിശദാോംശങ്ങഫളാഡെ പ്ബാഞ്്

ഡല
െ യിോംസ് ഇവിഡെ ഫെറ്റ് സ് റ്റാപ് രതിപിക്കണോം
(സമയോം, ഫനരിട്ട് ല് ിച്ചതാഡണങ്കിൽ)

ഇവിഡെ തീയതിയുോം സമയവുമെങ്ങിയ സ് റ്റാപ് രതിപിക്കണോം.

(Time, if received directly.)

Application No.: __________________________
അഫരക്ഷ് നപർ.Ê. ______________________

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,
Techniplex-1, Techniplex Complex, Off Veer Savarkar Flyover, Goregaon (West), Mumbai - 400062, Phone: +91-22-41790000, Fax: +91-22-41790203
eyF©gy ¤il÷§l÷§l÷§¤¤mf§ CÇõ C©rûl©s§©s§©s§ Ki§edy myiyl÷W§
CI No. U66010KA2001PLC028883

www.pnbmetlife.com,

indiaservice@pnbmetlife.co.in
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