Employer Employee Death Claim Form
വതോഴിൽദോയകൻ വതോഴിലോളി വഡത്ത് വക
െ യിം ട്ഫോം
(To be completed by the Group Policyholder (GPH) and Nominee for all Group Insurance Schemes)
(എല
െ ോ രഗൂപ്പ് ഇൻഷു ന് സ് സ് കീെുകൾക്കും രഗൂപ്പ് ട്ലോളിസി ട്ഹോൾഡ ും (ജിലിഎച്ച് ),
ട്നോെിനിയും ലൂരിപ്പിട്ക്കണ്ടത് )
Part A: / ലോർട്ട് ഒരു:
1) Group Policy No / രഗൂപ്പ് ട്ലോളിസി നം: ______________________

2) Member ID / വെമ്പർ ഐഡി: _____________________________________________________

3) Employee ID / എംട്ല
െ ോയി ഐഡി:_________________________

4) Current Designation/Band/Grade of deceased Member:
(with date of effect) as required under applicable quote
െരണെേഞ്ഞ അംഗത്തിവെ നിലെിവല ലദെി/ബോൻഡ് /ട്രഗഡ് :

___________________________

ബോധകെോയ ഉദ്ധരണി രലകോരം ആെശ്യെോയത് ട്ലോവല (രലഭോെത്തിവെ തീയതി)

5) Full Name & Address of Insured Member / Employee:/ ഇൻഷുട്െഡ് അംഗം / ജീെനക്കോരവെ ലൂർണ
ണ െോയ ട്ലര് & ട്െൽെിലോസം:

6) Name of Group Policyholder: / രഗൂപ്പ് ട്ലോളിസി ട്ഹോൾഡ ുവേ ട്ലര് :
7) Date of Birth of Insured: / ഇൻഷുട്െഡിവെ ജനന തീയതി: ______________________________________________________________________________________________
8) Date of Joining the Service / സർെീസിൽ ട്േർന്ന തിയതി: _______________________________________________________________________________________________
9) Date of Death /െരണ തീയതി: ____________________________________________________________________________________________________________________
10) Place and Cause of Death / െരണ സഥലെും കോരണെും:

_______________________________________________________________________________

11) Last Drawn Salary: (Mandatory for GTL/ FSL Scheme, please provide basic salary
for FSL claim. Please mention the salary as required under applicable quote)

Monthly / രലതിെോസം

Annual / െോർഷികം

അെസോനം െോങ്ങിയ ശ്മ്പളം: (ജിേിഎൽ / എഫ് .എസ് .എൽ. സ് കീെിന്
നിർബന്ധം,എഫ് .എസ് .എൽ വക
െ യിെിന് ദയെോയി അേിസഥോന ശ്മ്പളം നൽകുക.
ബോധകെോയ ഉദ്ധരണിയിൽ ആെശ്യവപ്പേുന്നത് ട്ലോവല ദയെോയി ശ്മ്പളം സൂേിപ്പിക്കുക)

12) Particulars of Leave availed by the Employee during last one year/ from the date of event. Please mention / അെസോന െർഷത്തിൽ/ സംഭെത്തിവെ തീയതി െുതൽ
ജീെനക്കോരൻ എേുത്ത ലീെുകളുവേ െിെരങ്ങൾ ദയെോയി

From Date / തീയതി െുതൽ

To Date / തീയതി െവര

No. of Days / ദിെസങ്ങളുവേ എണ
ണ ം

Type of Leave / ലീെ് തരം

Reason / കോരണം

13) Sum Assured /സം ട്അഷെ് ർഡ് : ______________________
14) PF Account Number of Insured Member / ഇൻഷുട്െഡ് അംഗത്തിവെ ലിഎഫ് / അക്കൗണ്ട് നമ്പർ: ____________________________ (Mandatory for EDLI Claim)/
(ഇ.ഡി.എൽ.ഐ. വക
െ യിെുകൾക്ക് നിർബന്ധം)

15) Please confirm employment status of the employee as on date of death / െരണവപ്പേുന്ന തീയതിയിവല ജീെനക്കോരവെ വതോഴിൽ സഥിതി സഥിരീകരിക്കുക : Permanent /സഥിരെോയ
Contractual /കരോർ 
16) Please confirm whether employee was actively at work as on date of joining:
ദയെോയി എല
െ ോ ട്നോെിനികളുവേയും ബോങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നൽകുക:

Yes 

No 

അവത 

ഇല
െ 

Declaration and authorization by Group policy holder / രഗൂപ്പ് ട്ലോളിസി ഉേെയുവേ രലഖ്യോലനെും അനുെതിയും
I/We, the above named claimant/s, do solemnly declare that the foregoing statements are true and agree that furnishing this form, or any other form supplemental there to,
by the Company, shall not constitute an admission by it that there was any insurance in force on the life in question or a waiver of any rights or defense. Notwithstanding, any
law, custom or usage, prohibiting the furnishing of secret information obtained during the medical treatment/investigation of member.
ഞോൻ/ ഞങ്ങൾ െുകളിൽ ല യവപ്പേുന്ന അെകോശ്ി(കൾ), ട്െൽപ്പ ഞ്ഞ ഉത്തരങ്ങളും രലസ് തോെനകളും എല
െ ോ അർത്ഥത്തിലും ശ്രിയോവണന്ന് ഇതിനോൽ സഗൗരെം രലഖ്യോലിക്കുന്നു, കൂേോവത
വക
െ യിം ട്ഫോം സെർപ്പിക്കുന്നതിലൂവേ ലിഎൻബി വെറ്റ് സലഫ് ഒരു ബോധയതയും അംഗീകരിക്കുന്നില
െ അവല
െ ങ്കിൽ അതിൽ ഒരു അെകോശ്െും ഒഴിെോക്കുന്നില
െ എന്നും ഞോൻ/ ഞങ്ങൾ
സമ്മതിക്കുന്നു. അംഗത്തിവെ േികിത്സ / ലരിട്ശ്ോധനോ ട്െളയിൽ ലഭിച്ച രഹസയ െിെരങ്ങൾ ലങ്കുെയ് ക്കുന്നത് നിട്രോധിക്കുന്ന, ഏവതോരു നിയെട്ത്തോേും, ശ്ീലട്ത്തോേും അവല
െ ങ്കിൽ
ആേോരട്ത്തോേുള്ള എതിർപ്പ് ഇല
െ ോവത.

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 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
രജിസ് ട്രേഡ് ഓഫീസ് : യൂണിറ്റ് നം. 701, 702 & 703, ഏഴോം നില, വെസ് റ്റ് െിംഗ് , ട്രഹജ േട്െഴ് സ്, 26/27 എം ജി ട് ോഡ് , ബോംഗലൂർ-560001, കർണോേക. ഐആർഡിഎ ഓഫ് ഇന്ത്യ രജിസ് ട്രേഷൻ നമ്പർ 117.
സിഐ നം. U66010KA2001PLC028883, 1-800-425-6969 എന്ന ട്േോൾ രഫീ നമ്പ ിൽ ഞങ്ങള െിളിക്കൂ, വെബ് സസറ്റ് : www. pnbmetlife.com, ഇവെയിൽ: indiaservice@pnbmetlife.co.in അവല
െ ങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതൂ:
ഒന്നോം നില, വേക് നിവല
െ ഓെർ, ട്ഗോവ രഗോെ് (വെസ് റ്റ്), െുംസബ - 400062. ട്ഫോൺ: +91-22-41790000, ഫോക് സ്: +91-22-41790203
െ ക് സ്-1, വേക് നിവല
െ ക് സ് ട്കോംല
െ ക് സ്, ഓഫ് െീർ സെർക്കർ സഫ
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I/We hereby authorize any doctor or other person, or any hospital, sanatorium, medical professional, hospital or other medical care institution, insurance support organization,
pharmacy, governmental agency, insurance company, employer, benefit plan administrator, accountant or financial advisor or other institute to provide to PNB MetLife India
Insurance Company Ltd, any of it offices, or Court of Law, or any investigative agency or independent administrator acting on its behalf, information concerning employment,
finances or insurance, advice, care or treatment provided to Insured Member, or any information that may be required concerning the health of the Insured Member including
information relating to mental illness, use of drugs, use of alcohol, HIV(AIDS) and/ or sexually transmitted diseases. A Photostat copy of this authorization shall be considered as
effective and valid as the original.
ഇൻഷുട്െഡ് അംഗത്തിവെ വതോഴിൽ, സോമ്പത്തികം അവല
െ ങ്കിൽ ഇൻഷു ൻസ് , ഉലട്ദശ്ം, ലരിേരണം അവല
െ ങ്കിൽ േികിത്സ എന്നിെ സംബന്ധിച്ച െിെരങ്ങൾ, അവല
െ ങ്കിൽ ഇൻഷൂർഡ്
അംഗത്തിവെ ആട്രോഗയവത്ത ബോധിക്കുന്ന ഏവതോരു െിെരെും െോനസിക ആട്രോഗയം, െയക്കുെരുന്നുകളുവേ ഉലട്യോഗം, എച്ച് ഐെി (എയ് ഡ്സ്)/ അവല
െ ങ്കിൽ സലംഗികെോയി ലകരുന്ന
ട്രോഗങ്ങൾ എന്നിെയുെോയി ബന്ധവപ്പട്ട െിെരങ്ങൾ ഉൾവപ്പേ, ലി.എൻ.ബി. വെറ്റ് സലഫ് ഇന്ത്യോ ഇൻഷു ൻസ് കമ്പനി ലിെിറ്റഡിട്നോ, അെരുവേ വഏതങ്കിലും ഓഫീസുകൾട്ക്കോ, അവല
െ ങ്കിൽ
ട്കോേതിട്ക്കോ, അവല
െ ങ്കിൽ ഏവതോരു അട്നേഷണ ഏജൻസിട്ക്കോ, അവല
െ ങ്കിൽ അെർക്ക് ട്െണ്ടി രലെർത്തിക്കുന്ന സേതരന്ത് അഡ് െിനിസ് ട്രേറ്റർട്ക്കോ നൽകുെോൻ ഏവതോരു ട്ഡോക് വേ യും,
അവല
െ ങ്കിൽ െറ്റു െയക്തികവളയും, ഏവതോരു ആശ്ുലരതിവയയും, സോനട്റ്റോ ിയവത്തയും, വെഡിക്കൽ രലഫഷണലിട്നയും, ആശ്ുലരതി വയയും, അവല
െ ങ്കിൽ െറ്റ് വെഡിക്കൽ വകയർ
ഇൻസ് റ്റിറ്റിറ്റയൂഷവനയും, ഇൻഷു ൻസ് , ഇൻഷു ൻസ് സട്പ്പോർട്ട് സഥോലനവത്തയും, ഫോർെസിവയയും, വഗെൺെൻ ് ഏജൻസിവയയും, ഇൻഷു ൻസ് കമ്പനിവയയും, വതോഴിൽദോവയകനയും,
വബനിഫിറ്റ് ല
െ ങ്കിൽ സോമ്പത്തിക ഉലട്ദഷ് േോെ് അവല
െ ങ്കിൽ െറ്റു സഥോലനവത്തയും ഞോൻ/ ഞങ്ങൾ ഇതിനോൽ അധികോരവപ്പേുത്തുന്നു. ഈ
െ ോൻ അഡ് െിനിസ് ട്രേറ്റട് യും, അവക്കൗണ്ടെ് അവല
അധികോരവപ്പേുത്തലിവെ ഒരു ട്ഫോട്ട്ടോസ് റ്റോറ്റ് ട്കോപ്പി ഒ ിജിനൽ ട്ലോവല തവന്ന ഫലരലദെോയതോയും സോധുതയുള്ളതോയും ലരിഗണിക്കവപ്പേും.

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/application or obtained otherwise) which may include KYC documents to any individual/organization/entity associated or affiliated with
or engaged by PNB MetLife, including reinsurers, claim investigative agencies, vendors and industry associations/federations, for the purpose of processing this claim,
application and/or for providing subsequent services.
ഈ വക
െ യിം, അട്ലക്ഷ ട്രലോസസ
െ ങ്കിൽ വക
െ യിം വസറ്റിൽവെെിൽ നിന്ന് ഉണ്ടോകുന്ന ട്സെനം ഉൾവപ്പവേ, തുേർന്നുള്ള ട്സെനങ്ങൾ നൽകുന്നതിട്നോ, ലി
സ ് വേയ്യുന്നതിട്നോ ഒപ്പം/ അവല
എൻബി വെറ്റ് സലഫ് എന്നിൽ/ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ട്ശ്ഖ്രിച്ചട്തോ അവല
െ ങ്കിൽ അെർക്ക് ലഭയെോയട്തോ ആയ വകസെസി ട്ഡോകയുവെെുകൾ അേക്കെുള്ള
െയക്തിലരെും സംട്െദനക്ഷെെുെോയ െിെരങ്ങൾ (ഈ സ് ട്റ്ററ്റ് വെെിൽ / അല
െ ിട്ക്കഷനിൽ ഉള്ളട്തോ
ഉലട്യോഗിക്കുന്നതിട്നോ

എവെ/ അവല
െ ങ്കിൽ ഞങ്ങളുവേ

അവല
െ ങ്കിൽ െറ്റുതരത്തിൽ ലഭിച്ചട്തോ) ലി എൻബി വെറ്റ് സലഫിന്

ീ ഇൻഷു ർെോർ, വക
െ യിം ഇൻവെസ് റ്റിട്ഗറ്റീെ് ഏജൻസികൾ, വെണ്ടർെോർ, െയെസോയ അട്സോസിട്യഷനുകൾ / വഫഡട് ഷനുകൾ എന്നിെയുൾവപ്പവേ ലിഎൻബി

വെറ്റ് സലഫുെോയി ബന്ധവപ്പട്ട അവല
െ ങ്കിൽ അഫിലിട്യറ്റ് വേയ് തിട്ടുള്ള ഏവതങ്കിലും െയക്തി / ഓർഗസനട്സഷൻ / എെിറ്റി എന്നിെയിട്ലക്ക്

വെളിവപ്പേുത്തുന്നതിട്നോ ഞോൻ/ ഞങ്ങൾ

ഇതിനോൽ ലി എൻബി വെറ്റ് സലഫിന് അനുെതി നൽകുന്നു.

Declaration by Group Policy Holder
രഗൂപ്പ് ട്ലോളിസി ട്ഹോൾഡ ുവേ രലഖ്യോലനം

We confirm that the foregoing information including the details of the insured member stated above are true to the best of our knowledge and belief and our born out from
our official records.
ഈ ട്ഫോെിൽ ലരോെർശ്ിച്ചിരിക്കുന്ന ട്നോെിനി / കൾ തങ്ങളുവേ സലഫ് ഇൻഷു ൻസ് ആനുകൂലയങ്ങൾ സകെോ ുന്നതിനോയി ജീെനക്കോരൻ നോെനിർട്േശ്ം വേയ് തതോവണന്ന് ഞങ്ങൾ
സഥിരീകരിക്കുന്നു.

Signature of authorized signatory with Company seal of Master policy holder
െോസ് റ്റർ ട്ലോളിസി ഉേെയുവേ കമ്പനി സീൽ ഉലട്യോഗിച്ച് അധികോരവപ്പേുത്തിയിട്ടുള്ള െയക്തിയുവേ ഒപ്പ്

Name and Designation: _________________________________ Contact No.: _________________________________ Date: ______________________________________
ട്ലരും സഥോനെും: ______________________________________ ബന്ധവപ്പേോനുള്ള നമ്പർ.: ________________________ തീയതി: ___________________________________

Part B: / ലോർട്ട് ബി:
1) Please provide bank account number for all the Nominees / ദയെോയി എല
െ ോ ട്നോെിനികളുവേയും ബോങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നൽകുക:
Particulars / െിശ്ദോംശ്ങ്ങൾ

Nominee 1

Nominee 2

Nominee 3

Nominee 4

Nominee 5

ട്നോെിനി 1

ട്നോെിനി 2

ട്നോെിനി 3

ട്നോെിനി 4

ട്നോെിനി 5

Name / ട്ലര്
Bank Account Number / ബോങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ
IFSC Code / ഐ.എഫ് .എസ് .സി. ട്കോഡ്
2) Please provide the following details pertaining to Nominee/s for Life Insurance Benefit as per GPH records: ജിലിഎച്ച് ട്രഖ്കൾ രലകോരം സലഫ് ഇൻഷൂ ൻസ് വബനിഫിറ്റ്
ട്നേുന്നതിന് ട്നോെിനിയുവേ/കളുവേ തോവഴ ല യുന്ന െിെരങ്ങൾ ദയെോയി നൽകുക:

Sl. No.

Nominee Name

Relationship

Benefit Share in %

Address of Nominee

ര് ക. നം.

ട്നോെിനിയുവേ ട്ലര്

ബന്ധം

വബനഫിറ്റിവെ ലങ്ക് % ൽ

ട്നോെിനിയുവേ െിലോസം

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 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
രജിസ് ട്രേഡ് ഓഫീസ് : യൂണിറ്റ് നം. 701, 702 & 703, ഏഴോം നില, വെസ് റ്റ് െിംഗ് , ട്രഹജ േട്െഴ് സ്, 26/27 എം ജി ട് ോഡ് , ബോംഗലൂർ-560001, കർണോേക. ഐആർഡിഎ ഓഫ് ഇന്ത്യ രജിസ് ട്രേഷൻ നമ്പർ 117.
സിഐ നം. U66010KA2001PLC028883, 1-800-425-6969 എന്ന ട്േോൾ രഫീ നമ്പ ിൽ ഞങ്ങള െിളിക്കൂ, വെബ് സസറ്റ് : www. pnbmetlife.com, ഇവെയിൽ: indiaservice@pnbmetlife.co.in അവല
െ ങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതൂ:
ഒന്നോം നില, വേക് നിവല
െ ഓെർ, ട്ഗോവ രഗോെ് (വെസ് റ്റ്), െുംസബ - 400062. ട്ഫോൺ: +91-22-41790000, ഫോക് സ്: +91-22-41790203
െ ക് സ്-1, വേക് നിവല
െ ക് സ് ട്കോംല
െ ക് സ്, ഓഫ് െീർ സെർക്കർ സഫ
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3) In case of death due to illness or unnatural cause require following:/ അസുട്ഖ്െോ അസേോഭോെിട്കെോ ആയ കോരണത്തോട്ലോ ആണ് െരണം എങ്കിൽ തോവഴപ്പ യുന്ന ആെശ്യ് െോണ് :
Types of Illness and date of diagnosis
ട്രോഗത്തിവെ സേഭോെെും ട്രോഗനിർണ
ണ യത്തിവെ തീയതിയും

Details of treatment given and details of hospital where insured had Undergone
treatment
ഇൻഷുട്െഡിനു നൽകിയ േികിത്സയുവേ െിശ്ദോംശ്ങ്ങളും േികിൽസിച്ച ആശ്ുലരതികളുവേ
െിശ്ദോംശ്ങ്ങളും

Details of Accident (for Unnatural Death)
അലകേത്തിവെ െിശ്ദോംശ്ങ്ങൾ (അസേോഭോെിക െരണത്തിന് )

Name and Address of Hospital where Postmortem Was conducted
ട്ലോസ് റ്റ് ട്െോർട്ടം നേത്തിയ ആശ്ുലരതിയുവേ ട്ലരും െിലോസെും

Name and Address of Police Station to which accident was reported
അലകേം ിട്പ്പോർട്ട് വേയ് ത ട്ലോലീസ് സ് ട്റ്റഷവെ ട്ലരും െിലോസെും

Declaration and authorization by Beneficiary
ഗുണട്ഭോക്തോെിവെ രലഖ്യോലനെും അംഗീകോരെും

I/We, the above named claimant/s, do solemnly declare that the foregoing statements are true and agree that furnishing this form, or any other form supplemental there to,
by the Company, shall not constitute an admission by it that there was any insurance in force on the life in question or a waiver of any rights or defense. Notwithstanding, any
law, custom or usage, prohibiting the furnishing of secret information obtained during the medical treatment/investigation of member.
ഞോൻ/ ഞങ്ങൾ െുകളിൽ ല യവപ്പേുന്ന അെകോശ്ി(കൾ), ട്െൽപ്പ ഞ്ഞ ഉത്തരങ്ങളും രലസ് തോെനകളും എല
െ ോ അർത്ഥത്തിലും ശ്രിയോവണന്ന് ഇതിനോൽ സഗൗരെം രലഖ്യോലിക്കുന്നു, കൂേോവത
വക
െ യിം ട്ഫോം സെർപ്പിക്കുന്നതിലൂവേ ലിഎൻബി വെറ്റ് സലഫ് ഒരു ബോധയതയും അംഗീകരിക്കുന്നില
െ അവല
െ ങ്കിൽ അതിൽ ഒരു അെകോശ്െും ഒഴിെോക്കുന്നില
െ എന്നും ഞോൻ/ ഞങ്ങൾ
സമ്മതിക്കുന്നു. അംഗത്തിവെ േികിത്സ / ലരിട്ശ്ോധനോ ട്െളയിൽ ലഭിച്ച രഹസയ െിെരങ്ങൾ ലങ്കുെയ് ക്കുന്നത് നിട്രോധിക്കുന്ന, ഏവതോരു നിയെട്ത്തോേും, ശ്ീലട്ത്തോേും അവല
െ ങ്കിൽ
ആേോരട്ത്തോേുള്ള എതിർപ്പ് ഇല
െ ോവത.

I/We hereby authorize any doctor or other person, or any hospital, sanatorium, medical professional, hospital or other medical care institution, insurance support organization,
pharmacy, governmental agency, insurance company, employer, benefit plan administrator, accountant or financial advisor or other institute to provide to PNB MetLife India
Insurance Company Ltd, any of it offices, or Court of Law, or any investigative agency or independent administrator acting on its behalf, information concerning employment,
finances or insurance, advice, care or treatment provided to Insured Member, or any information that may be required concerning the health of the Insured Member including
information relating to mental illness, use of drugs, use of alcohol, HIV(AIDS) and/ or sexually transmitted diseases. A Photostat copy of this authorization shall be considered as
effective and valid as the original.
ഇൻഷുട്െഡ് അംഗത്തിവെ വതോഴിൽ, സോമ്പത്തികം അവല
െ ങ്കിൽ ഇൻഷു ൻസ് , ഉലട്ദശ്ം, ലരിേരണം അവല
െ ങ്കിൽ േികിത്സ എന്നിെ സംബന്ധിച്ച െിെരങ്ങൾ, അവല
െ ങ്കിൽ ഇൻഷൂർഡ്
അംഗത്തിവെ ആട്രോഗയവത്ത ബോധിക്കുന്ന ഏവതോരു െിെരെും െോനസിക ആട്രോഗയം, െയക്കുെരുന്നുകളുവേ ഉലട്യോഗം, എച്ച് ഐെി (എയ് ഡ്സ്)/ അവല
െ ങ്കിൽ സലംഗികെോയി ലകരുന്ന
ട്രോഗങ്ങൾ എന്നിെയുെോയി ബന്ധവപ്പട്ട െിെരങ്ങൾ ഉൾവപ്പേ, ലി.എൻ.ബി. വെറ്റ് സലഫ് ഇന്ത്യോ ഇൻഷു ൻസ് കമ്പനി ലിെിറ്റഡിട്നോ, അെരുവേ വഏതങ്കിലും ഓഫീസുകൾട്ക്കോ, അവല
െ ങ്കിൽ
ട്കോേതിട്ക്കോ, അവല
െ ങ്കിൽ ഏവതോരു അട്നേഷണ ഏജൻസിട്ക്കോ, അവല
െ ങ്കിൽ അെർക്ക് ട്െണ്ടി രലെർത്തിക്കുന്ന സേതരന്ത് അഡ് െിനിസ് ട്രേറ്റർട്ക്കോ നൽകുെോൻ ഏവതോരു ട്ഡോക് വേ യും,
അവല
െ ങ്കിൽ െറ്റു െയക്തികവളയും, ഏവതോരു ആശ്ുലരതിവയയും, സോനട്റ്റോ ിയവത്തയും, വെഡിക്കൽ രലഫഷണലിട്നയും, ആശ്ുലരതി വയയും, അവല
െ ങ്കിൽ െറ്റ് വെഡിക്കൽ വകയർ
ഇൻസ് റ്റിറ്റിറ്റയൂഷവനയും, ഇൻഷു ൻസ് , ഇൻഷു ൻസ് സട്പ്പോർട്ട് സഥോലനവത്തയും, ഫോർെസിവയയും, വഗെൺെൻ ് ഏജൻസിവയയും, ഇൻഷു ൻസ് കമ്പനിവയയും, വതോഴിൽദോവയകനയും,
വബനിഫിറ്റ് ല
െ ങ്കിൽ സോമ്പത്തിക ഉലട്ദഷ് േോെ് അവല
െ ങ്കിൽ െറ്റു സഥോലനവത്തയും ഞോൻ/ ഞങ്ങൾ ഇതിനോൽ അധികോരവപ്പേുത്തുന്നു. ഈ
െ ോൻ അഡ് െിനിസ് ട്രേറ്റട് യും, അവക്കൗണ്ടെ് അവല
അധികോരവപ്പേുത്തലിവെ ഒരു ട്ഫോട്ട്ടോസ് റ്റോറ്റ് ട്കോപ്പി ഒ ിജിനൽ ട്ലോവല തവന്ന ഫലരലദെോയതോയും സോധുതയുള്ളതോയും ലരിഗണിക്കവപ്പേും.

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/application or obtained otherwise) which may include KYC documents to any individual/organization/entity associated or affiliated with
or engaged by PNB MetLife, including reinsurers, claim investigative agencies, vendors and industry associations/federations, for the purpose of processing this claim,
application and/or for providing subsequent services.
ഈ വക
െ യിം, അട്ലക്ഷ ട്രലോസസ
െ ങ്കിൽ വക
െ യിം വസറ്റിൽവെെിൽ നിന്ന് ഉണ്ടോകുന്ന ട്സെനം ഉൾവപ്പവേ, തുേർന്നുള്ള ട്സെനങ്ങൾ നൽകുന്നതിട്നോ, ലി
സ ് വേയ്യുന്നതിട്നോ ഒപ്പം/ അവല
എൻബി വെറ്റ് സലഫ് എന്നിൽ/ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ട്ശ്ഖ്രിച്ചട്തോ അവല
െ ങ്കിൽ അെർക്ക് ലഭയെോയട്തോ ആയ വകസെസി ട്ഡോകയുവെെുകൾ അേക്കെുള്ള
െയക്തിലരെും സംട്െദനക്ഷെെുെോയ െിെരങ്ങൾ (ഈ സ് ട്റ്ററ്റ് വെെിൽ / അല
െ ിട്ക്കഷനിൽ ഉള്ളട്തോ
ഉലട്യോഗിക്കുന്നതിട്നോ

എവെ/ അവല
െ ങ്കിൽ ഞങ്ങളുവേ

അവല
െ ങ്കിൽ െറ്റുതരത്തിൽ ലഭിച്ചട്തോ) ലി എൻബി വെറ്റ് സലഫിന്

ീ ഇൻഷു ർെോർ, വക
െ യിം ഇൻവെസ് റ്റിട്ഗറ്റീെ് ഏജൻസികൾ, വെണ്ടർെോർ, െയെസോയ അട്സോസിട്യഷനുകൾ / വഫഡട് ഷനുകൾ എന്നിെയുൾവപ്പവേ ലിഎൻബി

വെറ്റ് സലഫുെോയി ബന്ധവപ്പട്ട അവല
െ ങ്കിൽ അഫിലിട്യറ്റ് വേയ് തിട്ടുള്ള ഏവതങ്കിലും െയക്തി / ഓർഗസനട്സഷൻ / എെിറ്റി എന്നിെയിട്ലക്ക്

വെളിവപ്പേുത്തുന്നതിട്നോ ഞോൻ/ ഞങ്ങൾ

ഇതിനോൽ ലി എൻബി വെറ്റ് സലഫിന് അനുെതി നൽകുന്നു.

Signature of the Nominee of Insurance Claim/ഇൻഷു ൻസ് വക
െ യിെിവെ ട്നോെിനിയുവേ ഒപ്പ്
Particulars / െിശ്ദോംശ്ങ്ങൾ

Nominee 1
ട്നോെിനി 1

Nominee 2
ട്നോെിനി 2

Nominee 3
ട്നോെിനി 3

Nominee 4
ട്നോെിനി 4

Nominee 5
ട്നോെിനി 5

Name of the Nominee
ട്നോെിനിയുവേ ട്ലര്
Signature of Nominee
ട്നോെിനിയുവേ ഒപ്പ്
Contact Number
ബന്ധവപ്പേോനുള്ള നമ്പർ
Date
തീയതി

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 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
രജിസ് ട്രേഡ് ഓഫീസ് : യൂണിറ്റ് നം. 701, 702 & 703, ഏഴോം നില, വെസ് റ്റ് െിംഗ് , ട്രഹജ േട്െഴ് സ്, 26/27 എം ജി ട് ോഡ് , ബോംഗലൂർ-560001, കർണോേക. ഐആർഡിഎ ഓഫ് ഇന്ത്യ രജിസ് ട്രേഷൻ നമ്പർ 117.
സിഐ നം. U66010KA2001PLC028883, 1-800-425-6969 എന്ന ട്േോൾ രഫീ നമ്പ ിൽ ഞങ്ങള െിളിക്കൂ, വെബ് സസറ്റ് : www. pnbmetlife.com, ഇവെയിൽ: indiaservice@pnbmetlife.co.in അവല
െ ങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതൂ:
ഒന്നോം നില, വേക് നിവല
െ ഓെർ, ട്ഗോവ രഗോെ് (വെസ് റ്റ്), െുംസബ - 400062. ട്ഫോൺ: +91-22-41790000, ഫോക് സ്: +91-22-41790203
െ ക് സ്-1, വേക് നിവല
െ ക് സ് ട്കോംല
െ ക് സ്, ഓഫ് െീർ സെർക്കർ സഫ
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Declaration by Group Policy Holder
രഗൂപ്പ് ട്ലോളിസി ട്ഹോൾഡ ുവേ രലഖ്യോലനം

We confirm that, the Nominee/s mentioned in this form is/are as nominated by the employee for the purpose of vesting of his/her life Insurance benefits.
ഈ ട്ഫോെിൽ ലരോെർശ്ിച്ചിരിക്കുന്ന ട്നോെിനി / കൾ തങ്ങളുവേ സലഫ് ഇൻഷു ൻസ് ആനുകൂലയങ്ങൾ സകെോ ുന്നതിനോയി ജീെനക്കോരൻ നോെനിർട്േശ്ം വേയ് തതോവണന്ന് ഞങ്ങൾ
സഥിരീകരിക്കുന്നു.

Signature of authorized signatory with Company seal of Master policy holder
െോസ് റ്റർ ട്ലോളിസി ട്ഹോൾഡ ുവേ കമ്പനി സീട്ലോേ് കൂേി ഒപ്പിേുെോൻ അർഹതയുള്ളയോളുവേ ഒപ്പ്

Name and Designation: _________________________________ Contact No.: _________________________________ Date: ______________________________________
ട്ലരും സഥോനെും: ______________________________________ ബന്ധവപ്പേോനുള്ള നമ്പർ.: ________________________ തീയതി: ___________________________________

Documents required
ആെശ്യെുള്ള ട്രഖ്കൾ

• Original or Copy of Death Certificate issued by Municipal Authority/ Gram Panchayat duly attested by the Group Policyholder
െുനിസിപ്പൽ അധികോരി / രഗോെലഞ്ചോയത്ത് നൽകിയ െരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റിവെ ഒ ിജിനൽ അവല
െ ങ്കിൽ ലകർപ്പ് രഗൂപ്പ് ട്ലോളിസി ട്ഹോൾഡർ സോക്ഷയവപ്പേുത്തിയത്

• Details of nominee with bank details with copy of cancelled cheque leaf or pass book
ട്നോെിനിയുവേ െിശ്ദോംശ്ങ്ങൾ ബോങ്കിവെ െിെരങ്ങട്ളോവേോപ്പം കയോൻസൽ വേയ് ത വേക്ക് ലീഫിവെ അവല
െ ങ്കിൽ ലോസ് ബുക്കിവെ ലകർപ്പ്

• In case of Unnatural death (like Suicide, Accidental Death). Copy of FIR, Post Mortem, Report and Police Inquest Report (duly attested by GPH) would be required
അസേോഭോെിക െരണം ആവണങ്കിൽ (ആത്മഹതയ, അലകേ െരണം എന്നിെ ട്ലോലുള്ളെ). എഫ് .ഐ.ആർ., ട്ലോസ് റ്റ് ട്െോർട്ടം

ിട്പ്പോർട്ട് , ട്ലോലീസ് അട്നേഷണ

ിട്പ്പോർട്ട് (ജി.ലി.എച്ച് .

രകെോനുസരണം സോക്ഷയവപ്പേുത്തിയത് ) എന്നിെയുവേ ലകർപ്പ്

• ID and Address Proof of the Nominees attested by GPH
ജി.ലി.എച്ച് . സോക്ഷയവപ്പേുത്തിയ ട്നോെിനികളുവേ ഐഡെിറ്റിയുവേയും ട്െൽെിലോസത്തിവെയും വതളിെുകൾ

Note: Above document are required for registration purpose, Company may ask additional documents for processing of the claims
കു ിപ്പ് : െുകളിൽ ല ഞ്ഞ ട്രഖ്കൾ രജിസ് ട്രേഷൻ ആെശ്യകതയ് ക്കോയുള്ളതോണ് , വക
െ യിെുകളുവേ ട്രലോസസിംഗിനോയി കമ്പനി കൂേുതൽ ട്രഖ്കൾ ആെശ്യവപ്പട്ട്ടക്കോം

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 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
രജിസ് ട്രേഡ് ഓഫീസ് : യൂണിറ്റ് നം. 701, 702 & 703, ഏഴോം നില, വെസ് റ്റ് െിംഗ് , ട്രഹജ േട്െഴ് സ്, 26/27 എം ജി ട് ോഡ് , ബോംഗലൂർ-560001, കർണോേക. ഐആർഡിഎ ഓഫ് ഇന്ത്യ രജിസ് ട്രേഷൻ നമ്പർ 117.
സിഐ നം. U66010KA2001PLC028883, 1-800-425-6969 എന്ന ട്േോൾ രഫീ നമ്പ ിൽ ഞങ്ങള െിളിക്കൂ, വെബ് സസറ്റ് : www. pnbmetlife.com, ഇവെയിൽ: indiaservice@pnbmetlife.co.in അവല
െ ങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതൂ:
ഒന്നോം നില, വേക് നിവല
െ ഓെർ, ട്ഗോവ രഗോെ് (വെസ് റ്റ്), െുംസബ - 400062. ട്ഫോൺ: +91-22-41790000, ഫോക് സ്: +91-22-41790203
െ ക് സ്-1, വേക് നിവല
െ ക് സ് ട്കോംല
െ ക് സ്, ഓഫ് െീർ സെർക്കർ സഫ
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