Claimant’s Statement for Death Claim (SSG & Affinity)
ഡെത്ത് ഡല
െ യിമിനായി ഡല
െ യിിം ഉന്നയിക്കുന്നവരുഡെ പ്രസ് താവന (എസ് എസ് ജി, അഫിനിറ്റി)
Group Policy Number
പ്രൂപ്പ് പരാളിസി നമ്പർ
Group Policy Holder Name
പ്രൂപ്പ് പരാളിസി ഉെമയുഡെ പരര്
Member number
ഡമിംബർ നമ്പർ
Date of Joining the Policy
പരാളിസിയിൽ പേരുന്ന തീയതി
Certificate Number
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ
Loan disbursal date
വായ് ര വിതരണിം ഡേയ്യുന്ന തീയതി
Outstanding loan as of date of death of
member
അിംരത്തിഡെ മരണ തീയതിയിൽ
ലുെിശ്
ശ ിലയുള്ള വായ് ര
Details of the Insured Member:
ഇൻഷ്വർ ഡേയ് ത അിംരത്തിഡെ വിശ്ദാിംശ്ങ്ങൾ:
Full name
രൂർണ
ണ മായ പരര്
Residential Address
താമസ സഥല വിലാസിം
 Form 60
പഫാിം 60

 PAN No.
രാൻ നമ്പർ.

Gender
ലിിംരപേദിം

 Male
രുരുഷ്ൻ

 Female
സ് പ്തീ

Age at death:
മരണ സമയഡത്ത പ്രായിം:

Nature of occupation
ഡതാഴിലിഡെ സവോവിം
Date of birth (as per records)
ജനനത്തീയതി (പരഖലൾ പ്രലാരിം)
Date of death and Time of Death
മരണ തീയതിയുിം മരണ സമയവുിം
Cause of death
മരണ ലാരണിം
Place of death
മരണ സഥലിം
In case of death due to illness
അസുഖിം മൂലിം മരണമെഞ്ഞാൽ
When and where did the insured member
give first indication of falling ill
ഇൻഷ്വർ ഡേയ് ത അിംരിം എപപ്പാൾ,
എവിഡെയാണ് പരാരബാധിതനായതിഡെ
ആദയ സൂേന നൽലിയത്
Date and type of illness
പരാരത്തിഡെ തീയതിയുിം തരവുിം
Treatment given
നൽലിയ േിലിത്സ
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Name, Address & Phone No. of the
Doctor consulted the insured during last
illness
അവസാന അസുഖ സമയത്ത്
ഇൻഷ്വർ ഡേയ് ത വയക്തിഡയ
രരിപശ്ാധിച്ച പൊല് െറുഡെ വിലാസിം,
പഫാൺ നമ്പർ എന്നിവ
Name & Address of the Hospital where
the insured undergone treatment for the
last illness
അവസാന അസുഖത്തിന് ഇൻഷ്വർ
ഡേയ് ത വയക്തി േിലിത്സയ് ക്ക്
വിപധയനായ ആശ്ുരപ്തിയുഡെ പരരുിം
വിലാസവുിം

In case of death due to Accident: FIR and PMR (attested by GPH) needs to be filed along with claim documents
അരലെിം മൂലിം മരണമെഞ്ഞാൽ: ഡല
െ യിിം പരഖലൾഡക്കാപ്പിം എഫ് ്ഐആർ, രിഎിംആർ (ജിരിഎച്ച് സാക്ഷ്യഡപ്പെുത്തിയത് ) എന്നിവ ഫയൽ
ഡേപയ്യണ്ടതുണ്ട്
Date and Time of accident
അരലെ തീയതിയുിം സമയവുിം
Details of accident
അരലെത്തിഡെ വിശ്ദാിംശ്ങ്ങൾ
Address of Police Station to which the accident
was reported
അരലെിം റിപപ്പാർട്ട് ഡേയ് ത പരാലീസ്
സ് പറ്റഷ്ഡെ വിലാസിം
FIR number
എഫ് ്ഐആർ നമ്പർ
Name & Address of the Hospital from which the
Post-mortem was Conducted
പരാസ് റ്റ്പമാർട്ടിം നെത്തിയ ആശ്ുരപ്തിയുഡെ
പരരുിം വിലാസവുിം
Details of Claimant/Nominee
അവലാശ്ി/പനാമിനിയുഡെ വിശ്ദാിംശ്ങ്ങൾ
Name of the claimant
അവലാശ്ിയുഡെ പരര്
Relationship with the insured and % of Share
ഇൻഷ്വർ ഡേയ് തയാളുമായുള്ള ബന്ധവുിം
ഓഹരിയുഡെ % വുിം
Address of the claimant
അവലാശ്ിയുഡെ വിലാസിം
Contact details
Email and phone number
ബന്ധഡപ്പൊനുള്ള വിശ്ദാിംശ്ങ്ങൾ
ഇഡമയിൽ, പഫാൺ നമ്പർ
Claimant/Nominee’s Bank details
അവലാശ്ി/പനാമിനിയുഡെ ബാങ്ക് വിശ്ദാിംശ്ങ്ങൾ
Bank Name and complete address
ബാങ്കിഡെ പരരുിം രൂർണ
ണ വിലാസവുിം
Account type
അക്കൗണ്ട് തരിം

 Savings
 Current
പസവിിംര് സ്
്
ലറെ്

Bank account number
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ
MICR code:
എിംഐസിആർ പലാെ് :

IFSC Code:
ഐഎഫ് എസ് ്സി പലാെ് :
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Declaration from Claimant / Nominee
അവലാശ്ിയുഡെ / പനാമിനിയുഡെ പ്രഖയാരനിം
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.
മുലളിൽ പ്രസ് താവിച്ച പരാളിസിയിഡല ലലഫ് ഇൻപഷ്വർെ് ആയ പ്ശ്ീമതി / പ്ശ്ീ ____________________________________ യുഡെ
നിയമരരമായ അവലാശ്ി (ലൾ) / പനാമിനി(ലൾ) ആണ് ഞാൻ / ഞങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ / ഞങ്ങൾ ___________________________________
ഇതിനാൽ പ്രഖയാരിക്കുന്നു.
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 aliment 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.
പരാളിസി പ്രലാരിം അെയ് ്പക്കണ്ട തുല അെച്ചു ലഴിഞ്ഞാൽ, മരണഡപ്പട്ട അിംരത്തിഡെ പമൽപ്പറഞ്ഞ പരാളിസിയിൽ നിന്നുിം ഉണ്ടാലുന്ന
ഇൻഷ്ുറൻസ് രരിരക്ഷ്യുമായി ബന്ധഡപ്പട്ട് അതിഡെ എല
െ ാ ബാധയതലളിൽ നിന്നുിം രിഎൻബി ഡമറ്റ് ്ലലഫ് ഇന്ത്യ ഇൻഷ്ുറൻസ് ലമ്പനി
ലിമിറ്റെിഡന രൂർണ
മായുിം
ഒഴിവാക്കുഡമന്ന്
ഞാൻ
/
ഞങ്ങൾ
ഇതിനാൽ സമ്മതിക്കുലയുിം ഉറപ്പു നൽലുലയുിം ഡേയ്യുന്നു. മുലളിൽ രറഞ്ഞ
ണ
രപരതനായ / ഇൻഷ്വർ ഡേയ് ത വയക്തിഡയ ഏഡതങ്കിലുിം അസുഖത്തിപനാ പരാരത്തിപനാ രരിേരിക്കുലപയാ രരിപശ്ാധിക്കുലപയാ
േിലിത്സിക്കുലപയാ ഡേയ് ത ഫിസിഷ്യൻ / പൊല് െർ / ആശ്ുരപ്തിലൾ, ഡമെിക്കൽ ഡസെറുലൾ, മുലളിൽ രറഞ്ഞ രപരതനായ / ഇൻഷ്വർ
ഡേയ് ത വയക്തിക്ക് പരാളിസിലൾ നൽലിയ ഇൻഷ്ുറൻസ് ലമ്പനിലൾ, ലലഫ് ഇൻഷ്വർ ഡേയ് ത വയക്തിയുഡെ നിലവിലുള്ള / മുൻലാല
ഡതാഴിലുെമലൾ അഡല
െ ങ്കിൽ ബിസിനസ
സ ് അപസാസിപയറ്റുലൾ, ജനനമരണ രജിസ് പ്ൊർ, ലലഫ് ഇൻഷ്വർ ഡേയ് ത വയക്തി വയക്തിരത /
ഔപദയാരില / ഇൻഷ്ുറൻസുമായി ബന്ധഡപ്പട്ട ഡമെിക്കൽ രരിപശ്ാധനലൾക്ക് വിപധയമായ പരാരനിർണയ പലപ്രങ്ങൾ എന്നിവഡര,
രിഎൻബി ഡമറ്റ് ലലഫ്
്
പരാളിസി ഇഷ്യു ഡേയ്യുന്നതിന് മുപമ്പാ പശ്ഷ്പമാ അവർ സവായത്തമാക്കിയ രപരതനായ ആളുഡെ അവസഥഡയക്കുറിച്ച്
എഡന്ത്ങ്കിലുിം അറിപവാ വിവരങ്ങപളാ പരഖലപളാ അവരുഡെ രക്കൽ ലേയമായ രപരതഡെ ആപരാരയ വിവരങ്ങപളാ ഡവളിഡപ്പെുത്താപനാ
രങ്കിൊപനാ ഞാൻ / ഞങ്ങൾ ഇതിനാൽ അിംരീലാരിം നൽലുന്നു. ഈ അിംരീലാരത്തിഡെ ഒരു പഫാപട്ടാപലാപ്പി യഥാർത്ഥവുിം സാധുവായി
ലണക്കാക്കുിം. _________________________________ ബാങ്ക് / ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ് റ്റിറ്റിയൂഷ്ൻ / ജിരിഎച്ചിൽ നിന്ന് രപരതനായ
________________________________ എെുത്ത വായ് രയുഡെ ലുെിശ്
ശ ില അെയ് പക്കണ്ട
്
ആവശ്യത്തിനാണ് അപേഹിം / അവർ ഈ ലവപറജ്
എെുത്തിട്ടുള്ളതിനാൽ, രൂര _______________________________ ബാങ്കിന് / ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ് റ്റിറ്റ്യൂഷ്ന് / ജിരിഎച്ചിന് വായ് ര
ലുെിശ്
ശ ില തീർക്കുന്നതിന് / ോരിലമായി തീർക്കുന്നതിന് അെയ് ക്കുവാൻ ഞാൻ / ഞങ്ങൾ നിങ്ങപളാെ് അേയർത്ഥിക്കുന്നു. ഡരഡമെ അെച്ചതിനു
പശ്ഷ്ിം ബാക്കി വരുന്ന ഏഡതങ്കിലുിം തുല എഡെ / ഞങ്ങളുഡെ പരരിൽ അെയ് ക്കുന്നതായിരിക്കുിം.
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.
എഡെ / ഞങ്ങളുഡെ അക്കൗണ്ടിപലക്ക് അധിലപമാ അഡല
െ ങ്കിൽ എനിക്ക് / ഞങ്ങൾക്ക് അർഹമല
െ ാത്തപതാ ആയ, ഏതുലാരണത്താലുിം എഡെ /
ഞങ്ങളുഡെ അക്കൗണ്ടിപലയ് ക്ക് ഡപ്ലെിറ്റ് ഡേയ് തഡപ്പട്ട ഏഡതങ്കിലുിം തുല ഏത് സമയത്തുിം തിരിഡല നൽലാൻ ഞാൻ / ഞങ്ങൾ
സമ്മതിക്കുന്നു. ഇവിഡെ സൂേിപ്പിച്ച വിശ്ദാിംശ്ങ്ങൾ എല
െ ാ അർത്ഥത്തിലുിം സതയമാഡണന്നുിം ശ്രിയാഡണന്നുിം രൂർണ
ണ മാഡണന്നുിം ഞാൻ
ഇതിനാൽ സഥിരീലരിക്കുന്നു. എഡെ / ഞങ്ങളുഡെ ഡലലവസി പരഖലൾ ഉൾഡപ്പെുന്ന, രിഎൻബി ഡമറ്റ് ്ലലഫിൽ ലേയമായപതാ പശ്ഖരിച്ചപതാ
ആയ (ഈ പ്രസ് താവനയിൽ അെങ്ങിയിട്ടുള്ളതുിം അഡല
െ ങ്കിൽ മഡറ്റഡന്ത്ങ്കിലുിം തരത്തിൽ പനെിയതുിം) ഡസൻസിറ്റീവ് , വയക്തിരത ൊറ്റ
അഡല
െ ങ്കിൽ എഡെ / ഞങ്ങളുഡെ വിവരങ്ങൾ ഉൾഡപ്പഡെയുള്ള ഏഡതങ്കിലുിം വിവരങ്ങൾ ഈ ഡല
െ യിിം പപ്രാസസ
സ ് ഡേയ്യുന്നതിനുിം ലൂൊഡത /
അഡല
െ ങ്കിൽ തുെർന്നുള്ള പസവനങ്ങൾ നൽലുന്നതിനുമായി റീ ഇൻഷ്വറർമാർ, ഡല
െ യിിം ഇൻഡവസ് റ്റിപരറ്റീവ് ഏജൻസിലൾ, ഡവണ്ടർമാർ,
വയവസായ അപസാസിപയഷ്നുലൾ / ഡഫെപറഷ്നുലൾ എന്നിവയുൾഡപ്പഡെ രിഎൻബി ഡമറ്റ് ്ലലഫുമായി ബന്ധഡപ്പട്ട അഡല
െ ങ്കിൽ
്
അഫിലിപയറ്റ് ഡേയ് തിട്ടുള്ള ഏഡതങ്കിലുിം വയക്തി / ഓർരലനപസഷ്ൻ / എെിറ്റിയ് ക്ക ഉരപയാരിക്കാനുിം ഡവളിഡപ്പെുത്താനുിം ഞാൻ / ഞങ്ങൾ
ഇതിനാൽ സമ്മതിം നൽലുലയുിം അിംരീലരിക്കുലയുിം ഡേയ്യുന്നു.
Signature/ Thumb impression of Claimant/s
ഒപ്പ് / അവലാശ്ിയുഡെ ഡരരുവിരൽ അെയാളിം

Date: ________________________
തീയതി: ____________________

Declaration to be made by third person where the claimant has affixed his/her thumb impression/has signed in Vernacular
അവകാശി തന്റെ / അവളുറെ തള്ളവിരൽ പതിച്ച / റവർനാകയുലെിൽ ഒപ്പിട്ട മൂന്നാമറെ വയക്തി പ്പഖ്യാപനം

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.
അവലാശ്ി അപേഹത്തിഡെ / അവരുഡെ ഡരരുവിരൽ രതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള / പ്രാപദശ്ില ോഷ്യിൽ ഒപ്പു വച്ചിട്ടുള്ള, മൂന്നാിം ലക്ഷ്ിയുഡെ പ്രഖയാരനിം.
ഈ അപരക്ഷ്ാ പഫാമിഡല ഉള്ളെക്കങ്ങൾ അവലാശ്ിക്ക് / ലൾക്ക് / അവർക്ക് മനസ
സ ിലാലുന്ന _____________________________ ോഷ്യിൽ
ഞാൻ വിശ്ദീലരിച്ചു നൽലുലയുിം അവർ എനിക്ക് നൽലിയ ഉത്തരങ്ങൾ ശ്രിയായി പരഖഡപ്പെുത്തുലയുിം ഡേയ് തിട്ടുണ്ട് . എഡെ
സാന്നിധയത്തിലാണ് അവലാശ്ിലൾ അപേഹത്തിഡെ / അവരുഡെ / അവരുഡെ ഒപ്പ് / ഡരരുവിരൽ മുപ്ദ രതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളഡതന്ന് ഞാൻ
പ്രഖയാരിക്കുന്നു.
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Name: ___________________________________________

Contact No.________________________________

പരര് : _______________________________________

ബന്ധഡപ്പപെണ്ട നമ്പർ. ____________________

Signature_________________________________________
ഒപ്പ് ________________________________________
DECLARATION FROM MASTER POLICY HOLDER
മാസ് റ്റർ പരാളിസി പഹാൾെറുഡെ പ്രഖയാരനിം
a) Sum Assured for which insured covered under Group Policy
പ്രൂപ്പ് പരാളിസിയുഡെ രരിധിയിൽ വരുന്ന സിം
ഇൻപഷ്വർെ്
b) Original amount of Loan
വായ് രയുഡെ യഥാർത്ഥ തുല
c) Particulars of the recoveries made by the Master Policy
Holder towards the Loan
വായ് രയ് ക്കായി മാസ് റ്റർ പരാളിസി പഹാൾെർ നെത്തിയ
വീഡണ്ടെുക്കലിഡെ വിശ്ദാിംശ്ങ്ങൾ
d) Outstanding Loan amount as on Date of Death of Member
അിംരത്തിഡെ മരണ തീയതിയിഡല ലുെിശ്
ശ ില വായ് ര തുല
e) Balance claim amount (Amount payable to Nominee)
ബാലൻസ് ഡല
െ യിിം തുല (പനാമിനിക്ക് നൽപലണ്ട തുല)
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.
രപരതനായ................................................., മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതിപനാെപ്പിം അറ്റാച്ച് ഡേയ് തിട്ടുണ്ട് , മുലളിൽ സൂേിപ്പിച്ച പ്രൂപ്പ്
പരാളിസിയിഡല അിംരമായിരുന്നുഡവന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതിനാൽ പ്രഖയാരിക്കുന്നു. മുലളിൽ സൂേിപ്പിച്ച വിശ്ദാിംശ്ങ്ങൾ എല
െ ാ അർത്ഥത്തിലുിം
സതയമാഡണന്നുിം ശ്രിയാഡണന്നുിം രൂർണ
ണ മാഡണന്നുിം ഞങ്ങൾ ഇതിനാൽ സഥിരീലരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുഡെ അക്കൗണ്ടിപലക്ക് ഡപ്ലെിറ്റ് ഡേയ് ത
അമിതപമാ അർഹമല
െ ാത്തപതാ ആയ ഏഡതങ്കിലുിം തുല, എപപ്പാൾ പവണഡമങ്കിലുിം, ഏഡതങ്കിലുിം ലാരണത്താലുിം, തിരിഡല നൽലുഡമന്ന്
ഞങ്ങൾ ഉറപ്പു നൽലുന്നു.
Verified & Recommended by
രരിപശ്ാധിച്ചുറപ്പിക്കുലയുിം ശ്ുരാർശ് ഡേയ്യുലയുിം ഡേയ് തത്

Name:
പരര് :

Group Policy Holder Name [Company Seal]
പ്രൂപ്പ് പരാളിസി ഉെമയുഡെ പരര് [ലമ്പനി മുപ്ദ]

Signature of the official
ഉപദയാരസഥഡെ ഒപ്പ്

Date:
തീയതി:
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