Customer Details and Policy Feature Change Request Form
ಗ್ರಾಹಕರ ವಿವರಗಳು ಮತ್ುಿ ಪರಲ್ಲಸಿ ವೈಶಿಷ್ಟದ ಬದಲರವಣೆ ವಿನಂತ್ತ ಫರರ್ಮ್

Photograph of
Policyholder

Policy Details:

*Policy Number:

*Date:________________

ಪರಲ್ಲಸಿದರರರ

ಪರಲ್ಲಸಿ ವಿವರಗಳು:

*ಪರಲ್ಲಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

*ದಿನರಂಕ: _______________

ಛರಯರಚಿತ್ಾ

*Name of the Policyholder:
*ಪರಲ್ಲಸಿದರರರ ಹೆಸರು:
*Gender 

 Male

 Female

 Transgender

*ಲ್ಲಂಗ 

 ಪುರುಷ್

 ಮಹಿಳೆ

 ದಿಿಲ್ಲಂಗಿ

*Mobile Number: __________________________

Email ID: _________________________

#PAN No / Form 60:

*ಮೊಬೈಲ ಸಂಖ್ಯೆ: ___________________________

ಇಮೇಲ ಐಡಿ: _______________________

#ಪರೆ ನ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ ಫರರ್ಮ್ 60:

*#Aadhaar No:
*#ಆಧರರ್ ಸಂಖ್ಯೆ:

X

X

X

X

X

X

X

X

*All fields are mandatory
*ಎಲರಿ ಕ್ಷೇ ತ್ಾಗಳು ಕಡ್ರಾಯವರಗಿವ
# PAN / Aadhaar no. provided above shall be updated in policy records. Please submit a self-attested PAN Card copy for Updation of PAN No.
# ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸಿದ ಪರೆನ್ / ಆಧರರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನುು ಪರಲ್ಲಸಿ ದರಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನವಿೇಕರಿಸಲರಗುತ್ಿದೆ. ಪರೆನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನವಿೇಕರಣಕ್ರಾಗಿ ದಯವಿಟುಟ ಸಿಯಂ ದೃಢೇಕರಿಸಿದ ಪರೆನ್ ಕ್ರರ್ಡ್ ನಕಲನುು ಸಲ್ಲಿಸಿ.
*Only last 4 digits of Aadhaar No. to be mentioned.
*ಆಧರರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯ 4 ಅಂಕಗಳನುು ಮರತ್ಾ ನಮೊದಿಸಬೇಕು.
Bank Account Details: Please share your Bank details for all payouts arising out of this policy to be made through NEFT
ಬರೆಂಕ್ ಖರತೆ ವಿವರಗಳು: ಈ ಪರಲ್ಲಸಿಯಂದ ನೇಡಬೇಕ್ರದ ಎಲರಿ ಪರವತ್ತಗಳನುು ಎನ್ಇಎಫ್ ಟಿ ಮೊಲಕ ಮರಡುವುದಕ್ರಾಗಿ ದಯವಿಟುಟ ನ ಮಮ ಬರೆಂಕ್ ವಿವರಗಳನುು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ


Policy owner name as per Bank records: ______________________________________________________________________________
ಬರೆಂಕ್ ದರಖಲರತ್ತಗಳ ಪಾಕ್ರರ ಪರಲ್ಲಸಿ ಮರಲ್ಲೇಕರ ಹೆಸರು: ________________________________________________________________________





Bank Name: _________________________________________

Branch Name: _______________________________________

ಬರೆಂಕ್ ಹೆಸರು: _________________________________________

ಶರಖ್ಯ ಹೆಸರು: __________________________________________

Bank Account No:
ಬರೆಂಕ್ ಖರತೆ ಸಂಖ್ಯೆ:



•

Bank Account Type:

Savings 

Current 

NRE 

NRO 

ಬರೆಂಕ್ ಖರತೆ ಪಾಕ್ರರ:

ಉಳ್ಳತರಯ 

ಚರಲ್ಲಿ 

ಎನ್ ಆರ್ ಇ 

ಎನ್ ಆರ್ ಓ 

IFSC Code:

MICR Code:

ಐ ಎಫ್ಎಸ್ ಸಿ ಕೊೇರ್ಡ:

ಎಂ ಐ ಸಿ ಆರ್ ಕೊೇರ್ಡ:

Note: Please submit a cancelled cheque/ Bank pass book copy / Bank Statement bearing pre-printed account number, policyholder name and IFSC code. Kindly carry original documents for verification at
branch.

ಗಮನಸಿ : ರದುುಗೊಳ್ಳಸಿದ ಚೆಕ್ ಪುಸಿಕ/ ಬರೆಂಕ್ ಪುಸಿಕ/ ಮುಂಚಿತ್ವರಗಿ-ಮುದಿಾಸಿದ ಖರತೆ ಸಂಖ್ಯೆ , ಪರಲ್ಲಸಿದರರರ ಹೆಸರು ಮತ್ುಿ ಐಎಫ್ಎಸ್ ಸಿ ಕೊೇರ್ಡ ಹೆೊಂದಿರುವ ಬರೆಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಂಟ್ ಅನುು ದಯವಿಟುಟ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಶರಖ್ಯಯಲ್ಲಿ
ಪರಿಶಿೇಲನೆಗ್ರಗಿ ದಯವಿಟುಟ ಮೊಲ ದರಖಲರತ್ತ ಗಳನುು ತೆಗದುಕೊಂಡು ಹೆೊೇಗಿ.
In case the request is being submitted through Third-Party, please submit a duly signed authorization letter from Policyholder and ID proof of the person submitting the request, cancelled cheque
of the policyholder along with a Copy of Bank Statement reflecting premium paid to PNB MetLife OR Copy of Bank Statement having account number same as provided at the time of Proposal
Login OR Original ID proof same as provided at the time of Proposal Login of the policyholder OR ID proof like Passport/ Aadhaar Card*/ Driving License in original of the policyholder .Copy of same
ID proof which is self-attested by the policyholder needs to be carried and submitted. *If Aadhaar card is submitted first 8 digits of Aadhaar No. to be masked

ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿನಂತ್ತಯನುು ಮೊರನೆೇ-ವೆ ಕ್ತಿಯ ಮೊಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲರಗಿದುರೆ , ಪಿಎನ್ ಬಿ ಮಟ್ಲೆೈಫ್ಗ ಪರವತ್ತ ಸಿದ ಪಿಾೇ ಮಿಯಂ ಹಣವು ಕ್ರಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಬರೆಂ ಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಂಟ್ ಪಾತ್ತಯ ಜೊತ್ಗ ಪರಲ್ಲಸಿದರರರು ರದುುಗೊಳ್ಳಸಿದ ಚೆಕ್ ಅನುು
ದಯವಿ ಟುಟ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಥವರ ಪ್ರಾಪ್ರೇಸಲ ಲರಗಿನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ಖರತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನು ಹೆೊಂದಿರುವ ಬರೆಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಂಟ್ ಪಾತ್ತ ಅಥವರ ಪರಲ್ಲಸಿ ಮರಲ್ಲೇಕರ ಪ್ರಾಪ್ರೇಸಲ ಲರಗಿನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ಗುರುತ್ತನ ಪುರರವ ಅಥವರ
ಪರಲ್ಲಸಿ ಮರಲ್ಲೇಕರ ಮೊಲ ಪರಸ್ಪ್ರೇಟ್್/ಆಧರರ್ ಕ್ರರ್ಡ್ */ ವರಹನ ಚರಲನೆಯ ಪರವರನಗಿಯಂತ್ಹ ಗುರುತ್ತನ ಪುರರವ . ಮರಲ್ಲೇಕರು ಸಿಯಂ ದೃಢೇಕರಿಸಿದ ಇದೆೇ ಗುರುತ್ತನ ಪುರರವಯ ಯನುು ಪಾತ್ತಯನುು ತೆಗದುಕೊಂಡು ಹೆೊೇಗಬೇಕು
ಮತ್ುಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. *ಆಧರರ್ ಕ್ರರ್ಡ್ ಅನುು ಆಧರರ್ ನಂನ ಮೊದಲ 8 ಅಂಕಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ. ಮರೆಮರಚಲು

Section A: Change in Personal Details
ವಿಭರಗ A: ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳ ಬದಲರವಣೆ
 Address/Contact details updation: Please tick as applicable: (√):

Mailing Address 

Permanent Address 

Both 

 ವಿಳರಸ/ಸಂಪಕ್ ವಿವರಗಳ ನವಿೇಕರಿಸುವಿಕ: ದಯವಿಟುಟ ಅನಿಯಸಿರುವ ಪಾಕ್ರರ
ಟಿಕ್ ಗುರುತ್ು ಮರಡಿ: (√):

ಅಂಚೆ ವಿಳರಸ 

ಖರಯಂ ವಿಳರಸ 

ಎರಡೊ 

Office No.: __________________________________________

Mobile No.: ______________________________________

Alternate No.: ____________________________

ಕಚೆೇರಿ ಸಂ: ____________________________________________

ಮೊಬೈಲ ಸಂ.: _____________________________________

ಪಯರ್ಯ ಸಂ.: _____________________________

Email ID: ___________________________________________

Alternate Email ID: ________________________________

Residence No: ____________________________

ಇಮೇಲ ಐಡಿ: ________________________________________

ಪಯರ್ಯ ಇಮೇಲ ಐಡಿ: ______________________________

ಮನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ: _____________________________



Do you wish to GO GREEN and register Email id on which you will receive all policy related communications. All communication in physical form shall be stopped. Yes  No 
ನೇವು ಪರಿಸರದ ಕುರಿತ್ು ಕ್ರಳಜಿ ಹೆೊಂದಿದುರೆ, ಇಮೇಲ ಐಡಿ ಅನುು ನೆೊೇಂದಣಿ ಮರಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ುಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೇವು ಎಲರಿ ಪರಲ್ಲಸಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸಂವಹನಗಳನುು ಸಿಿೇಕರಿಸುತ್ತಿೇರಿ. ಭೌತ್ತಕ ರೊಪದಲ್ಲಿ ಎಲರಿ ಸಂವಹನಗಳನುು
ಕಳುಹಿಸುವುದನುು ನಲ್ಲಿಸಲರಗುತ್ಿದೆ.
ಹೌದು  ಇಲಿ 



Your PIP User ID / Password for self-service would be generated basis the information provided above
ಸಿಯಂ-ಸ್ೇವಗ್ರಗಿ ನಮಮ ಪಿಐಪಿ ಬಳಕದರರ ಐಡಿ/ಪರಸ್ ವರ್ಡ್ ಅನುು ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸಿದ ಮರಹಿತ್ತಯನುು ಆಧರಿಸಿ ರಚಿಸಲರಗುತ್ಿದೆ

Note: Please submit a Self-Attested standard address proof acceptable to PMLI for the new mailing address. (For Solution Products, changes will be applicable for all policies).

ಗಮನಸಿ: ಹೆೊಸ ಅಂಚೆ ವಿಳರಸಕ್ರಾಗಿ ಪಿ ಎಂ ಎಲ ಐ ಗ ಸಿಿೇಕ್ರರರಹ್ವರದ ಸಿಯಂ-ದೃಢೇಕೃತ್ ಪಾಮರಣಿತ್ ವಿಳರಸದ ಪುರರವಯನುು ದಯವಿಟುಟ ಸಲ್ಲಿಸಿ. (ಪರಿಹರರದ ಉತ್ಪನುಗಳ್ಳಗ್ರಗಿ, ಎಲರಿ ಪರಲ್ಲಸಿಗಳ್ಳಗ ಬದಲರವಣೆಗಳು ಅನಿಯಸುತ್ಿವ).
Acceptable Address Proofs are – Aadhaar Card*, Passport, Driving License, Voters Identity Card, NREGA Job Card and Letter issued by the National Population Register containing details of ‘name
and address’ with photograph.
ಸಿಿೇಕ್ರರರಹ್ ವಿಳರಸ ಪುರರವಗಳು - ಆಧರರ್ ಕ್ರರ್ಡ್*, ಪರಸ್ಪ್ರೇಟ್್, ಚರಲನರ ಪರವರನಗಿ, ಮತ್ದರರರ ಗುರುತ್ತನ ಚಿೇಟಿ, ಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎ ಜರಬ್ ಕ್ರರ್ಡ್ ಮತ್ುಿ ರರಷ್ಟ್ರೇಯ ಜನಸಂಖರೆ ನೆೊೇಂದಣಿಯು ನೇಡಿದ ಪತ್ಾ ಮತ್ುಿ ಛರಯರಚಿತ್ಾದೆೊಂದಿಗ
‘ಹೆಸರು ಮತ್ುಿ ವಿಳರಸದ’ ವಿವರಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ಿದೆ.

*If Aadhaar card is submitted first 8 digits of Aadhaar No. to be masked

*ಆಧರರ್ ಕ್ರರ್ಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದುಲ್ಲಿ ಆಧರರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲ 8 ಅಂಕಗಳನುು ಮರೆಮರಚಬೇಕು
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Name change request: Please tick as applicable: (√): Policy Holder / Person Insured  Appointee / Beneficiary / Father 
ಹೆಸರಿನ ಬದಲರವಣೆ ಗ್ರಗಿ ವಿನಂತ್ತ: ದಯವಿಟುಟ ಅನಿಯಸುವ ಪಾಕ್ರರವರಗಿ ಟಿಕ್ ಗುರುತ್ು ಮರಡಿ: (√) : ಪರಲ್ಲಸಿದರರರು/ ವಿಮಯ ವೆಕ್ತಿ  ಯೇಜಿತ್ರು / ಫಲರನುಭವಿ /ತ್ಂದೆ 
Name to be changed from: ______________________________________________________________________________________________________________________________________
ಈ ಹೆಸರಿನಂದ ಬದಲರಯಸಬೇಕು: ______________________________________________________________________________________________________________________________________
Name to be changed to: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
ಈ ಹೆಸರಿಗ ಬದಲರಯಸಬೇಕು: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Note: For change in surname post marriage, please submit a copy of your marriage certificate. For any other request involving significant changes in the name, please submit a Gazette
notification or Newspaper Advertisement along with the request. In case of minor name correction please submit Self-Attested standard id proof acceptable to PMLI.

ಗಮನಸಿ: ವಿವರಹದ ನಂತ್ರದ ಅಡಾಹೆಸರಿನ ಬದಲರವಣೆಗ, ದಯವಿಟುಟ ನಮಮ ವಿವರಹ ಪಾಮರಣಪತ್ಾದ ಪಾತ್ತಯನುು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಮುಖವರದ ಬದಲರವಣೆಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇತ್ರೆ ಯರವುದೆೇ ವಿನಂತ್ತಗ, ದಯವಿಟುಟ ವಿನಂತ್ತಯ

ಜೊತೆಗ ಗ್ರೆಜಟ್ ಅಧಿಸೊಚನೆ ಅಥವರ ಸುದಿು ಪತ್ತಾ ಕಯ ಜರಹಿೇ ರರತ್ನುು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಅಪರಾ ಪಿರ ಹೆಸರಿನ ತ್ತ ದುುಪಡಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ದಯವಿಟುಟ ಪಿ ಎಂ ಎಲ ಐಗ ಸಿಿೇಕ್ರರರಹ್ವರದ ಸಿಯಂ-ದೃಢೇಕೃತ್ ಪಾಮರಣಿತ್ ಗುರುತ್ತ ನ ಪುರರವಯನುು
ಸಲ್ಲಿಸಿ.
Acceptable Identity Proofs are – Aadhaar Card*, Passport, Driving License, Voters Identity Card, NREGA Job Card, Letter issued by the National Population Register containing details of ‘name and
address’ with photograph and PAN Card
ಸಿಿೇಕ್ರರರಹ್ ವಿಳರಸ ಪುರರವಗಳು - ಆಧರರ್ ಕ್ರರ್ಡ್ *, ಪರಸ್ಪ್ರೇಟ್್, ಚರಲನರ ಪರವರನಗಿ, ಮತ್ದರರರ ಗುರುತ್ತನ ಚಿೇಟಿ, ಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎ ಜರಬ್ ಕ್ರರ್ಡ್ ಮತ್ುಿ ರರಷ್ಟ್ರೇಯ ಜನಸಂಖರೆ ನೆೊೇಂದಣಿಯು ನೇಡಿದ ಪತ್ಾ ಮತ್ುಿ ಛರಯರಚಿತ್ಾದೆೊಂದಿಗ
‘ಹೆಸರು ಮತ್ುಿ ವಿಳರಸದ’ ವಿವರಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಪರೆನ್ ಕ್ರರ್ಡ್
*If Aadhaar card is submitted first 8 digits of Aadhaar No. to be masked

*ಆಧರರ್ ಕ್ರರ್ಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದುಲ್ಲಿ ಆಧರರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲ 8 ಅಂಕಗಳನುು ಮರೆಮರಚಬೇಕು

 Change in Date of Birth: Please tick as
applicable :(√):
 ಜನಮ ದಿನರಂಕದಲ್ಲಿ ಬದಲರವಣೆ: ದಯವಿಟುಟ
ಅನಿಯಸುವ ಪಾಕ್ರರವರಗಿ ಟಿಕ್ ಗುರುತ್ು ಮರಡಿ: (√):

Policy Holder 

Policy Insured 

Appointee 

Beneficiary 

New DOB:

ಪರಲ್ಲಸಿದರರರು 

ವಿಮಯ ಪರಲ್ಲಸಿ 

ನಯೇಜಿತ್ರು 

ಫಲರನುಭವಿ 

ಹೆೊಸ
ಜನಮದಿನರಂಕ:

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

Note: Please submit a Self-Attested standard age proof acceptable to PMLI for the new DOB. Any Date of Birth Correction shall be subject to underwriting guidelines and the age eligibility criteria, if any, of the
concerned insurance product. Change in DOB may result in increase/decrease of premium or Sum Assured.

ಗಮನಸಿ : ಹೆೊಸ ಜನಮದಿನರಂಕಕ್ರಾಗಿ, ದಯವಿಟುಟ ಪಿ ಎಂ ಎಲ ಐಗ ಸಿಿೇಕ್ರರರಹ್ವರದ ಸಿಯಂ-ದೃಢೇಕೃತ್ ಪಾಮರಣಿತ್ ವಯಸಿಿನ ಪುರರವಯನುು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಯರವುದೆೇ ಜನಮದಿನರಂಕದ ತ್ತದುುಪಡಿಯು, ಯರವುದರದರೊ ಇದುಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ವಿಮರ ಉತ್ಪನುದ ಹೆೊಣೆಗ್ರರಿಕಯ ಮರಗ್ದಶಿ್ಗಳ್ಳಗ ಮತ್ುಿ ವಯಸಿಿನ ಅಹ್ತೆಯ ಮರನದಂಡಕಾ ಒಳಪಟಿಟರುತ್ಿದೆ. ಜನಮದಿನರಂಕದಲ್ಲಿನ ಬದಲರವಣೆಯು ಪಿಾೇಮಿಯಂ ಅಥವರ ವಿಮರ ಮೊತ್ಿದ ಏರಿಕ/ಇಳ್ಳಕಗ ಕ್ರರಣವರಗಬಹುದು .
 Beneficiary Change Request: I, ______________________________________________ declare that I am proposing this change of beneficiaries fully understanding the legal implications.
 ಫಲರನುಭವಿ ಬದಲರವಣೆ ವಿನಂತ್ತ: ನರನು, _____________________________________________ ಕ್ರನೊನು ಪರಿಣರಮಗಳನುು ಪರಣ್ವರಗಿ ಅಥ್ಮರಡಿಕೊಂಡು ಫಲರನುಭವಿಗಳ ಈ ಬದಲರವಣೆಗ ಸೊಚಿಸುತ್ತಿದೆುೇನೆಂದು
ಘೊೇಷ್ಟ್ಸುತೆಿೇನೆ.
From

To

Relationship

Date of Birth (DDMMYY)

% share

Gender

Marital Status

Nationality

ಇವರಿಂದ

ಇವರಿಗ

ಸಂಬಂಧ

ಜನಮ ದಿನರಂಕ (DDMMYY)

% ಪರಲು

ಲ್ಲಂಗ

ವೈವರಹಿಕ ಸಿಿತ್ತ

ರರಷ್ಟ್ರೇಯತೆ

Note: Beneficiary change request can be processed only if the PI & PO are the same and if insurable interest exists. Multiple beneficiary forms should be filled for more than three beneficiaries. In
case of Absolute Assignment Beneficiary/Appointee change request cannot be processed. If beneficiary or nominee is minor, please fill appointee details below.

ಗಮನಸಿ : ಫಲರನುಭವಿ ಬದಲರವಣೆಯ ವಿನಂತ್ತಯನುು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಿಐ ಮತ್ುಿ ಪಿಓ ಒಂದೆೇ ಆಗಿದುರೆ ಮತ್ುಿ ವಿಮಯ ಬಡಿಾಯು ಅಗಿಾತ್ಿದಲ್ಲಿದುರೆ ಮರತ್ಾ ಪಾಕ್ತಾಯೆಗೊಳ್ಳಸಬಹುದು . ಮೊರಕ್ತಾಂತ್ ಹೆಚುು ಫಲರಸುಭವಿಗಳ್ಳಗ ಬಹು ಫಲರನುಭವಿ
ಘರರ್ಮ್ಗಳನುು ಭತ್ತ್ ಮರಡಬೇಕು . ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಪರಣ್ ನಯೇಜನೆಯ ಫಲರನುಭವಿ ನಯೇಜಿತ್ರು ಇದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬದಲರವಣೆ ವಿನಂತ್ತಯನುು ಪಾಕ್ತಾಯೆಗೊಳ್ಳಸಲರಗುವುದಿಲಿ . ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಲರನುಭವಿ ಅಥವರ ನರಮಿನಯು
ಅಪರಾಪಿರರಗಿದುರೆ, ದಯವಿಟುಟ ಕಳಗ ನಯೇಜಿತ್ರ ವಿವರಗಳನುು ಭತ್ತ್ ಮರಡಿ .

/

 Appointee Change Request: I, ________________________________________________ declare that I am proposing this change of appointee fully understanding the legal implications.
 ನಯೇಜಿತ್ರ ಬದಲರವಣೆ ವಿನಂತ್ತ: ನರನು, __________________________________________ ಕ್ರನೊನು ಪರಿಣರಮಗಳನುು ಪರಣ್ವರಗಿ ಅಥ್ಮರಡಿಕೊಂಡು ನಯೇಜಿತ್ರ ಈ ಬದಲರವಣೆಗ ಸೊಚಿಸುತ್ತಿದೆುೇನೆಂದು ಘೊೇಷ್ಟ್ಸುತೆಿೇನೆ.
From

To

Relationship

Date of Birth (DDMMYY)

% share

ಇವರಿಂದ

ಇವರಿಗ

ಸಂಬಂಧ

ಜನಮ ದಿನರಂಕ (DDMMYY)

% ಪರಲು

Gender: _________________________________

Marital Status: ________________________________________

Nationality: _____________________________________

ಲ್ಲಂಗ: ___________________________________

ವೈವರಹಿಕ ಸಿಿತ್ತ: _________________________________________

ರರಷ್ಟ್ರೇಯತೆ: _____________________________________

Important Information:
ಪಾಮುಖ ಮರಹಿತ್ತ:





All the supporting proof/s & document/s submitted along with the request and should be self-attested by the Policyholder/Assignee (as applicable)
ಎಲರಿ ಬಂಬಲ್ಲತ್ ಪುರರವಗಳು ಮತ್ುಿ ದರಖಲೆಗಳನುು ವಿನಂತ್ತಯ ಜೊತೆಗ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ುಿ ಅದನುು ಪ್ರಲ್ಲೇಸ್ ಹೆೊಂದಿರುವವರು/ನಯೇಜಿತ್ರು (ಅನಿಯಸಿದ ಪಾಕ್ರರವರಗಿ) ಸಿಯಂ-ದೃಢೇಕರಿಸಿರಬೇಕು
For acceptable Age /ID and Address proof, please contact any of our Company’s touch points. The original ID Proof of the Poli cyholder to be mandatorily presented at the time of request
submission to avoid non-acceptance of request
ಸಿಿೇಕ್ರರರಹ್ ವಯಸುಿ/ಗುರುತ್ತನ ಪುರರವ ಮತ್ುಿ ವಿಳರಸದ ಪುರರವಗ, ದಯವಿಟುಟ ನಮಮ ಯರವುದೆೇ ಕಂಪನ ಸಂಪಕ್ ಕೇಂದಾಗಳನುು ಸಂಪಕ್ತ್ಸಿ. ವಿನಂತ್ತಯನುು ಸಿಿೇಕರಿಸದೆೇ ಇರುವುದನುು ತ್ಪಿಪಸಲು ಪರಲ್ಲಸಿ ಮರಲ್ಲೇಕರ ಮೊಲ ಗುರುತ್ತನ
ಪುರರವಯನುು ಕಡ್ರಾಯವರಗಿ ವಿನಂತ್ತ ಸಲ್ಲಿಕಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೇಡಬೇಕು
Photograph of Policyholder is required to be submitted mandatory in case the request is submitted for change of name, change in date of birth, change in signature
ಹೆಸರು ಬದಲರವಣೆಗ ಕೊೇರಿಕ ಸಲ್ಲಿಕಯರದ ಸಂದಭ್ದಲ್ಲಿ ನೇತ್ತ ಹೆೊಂದಿರುವವರ ಭರವಚಿತ್ಾ ಕಡ್ರಾಯ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕ್ರಗಿದುು, ಹುಟಿಟದ ದಿನರಂಕದಲ್ಲಿ ಬದಲರವಣೆ, ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲರವಣೆ



In case of Auto Vesting, the request to be signed by new Policyholder. Signed valid ID proof (like Driving License, Passport, PAN Card etc.) of the new Policyholder should be taken for
updation in records. Beneficiary request form should accompany with this request
ಆಟೊೇ ವಸಿಟಂಗ ಸಂದಭ್ದಲ್ಲಿ, ವಿನಂತ್ತಗ ಹೆೊಸ ಪ್ರಲ್ಲೇಸ್ ಹೆೊಂದಿರುವವರು ಸಹಿ ಮರಡಬೇಕ್ರಗುತ್ಿದೆ. ದರಖಲೆಗಳ ನವಿೇಕರಣಕ್ರಾಗಿ ಹೆೊಸ ಪರಲ್ಲಸಿ ಮರಲ್ಲೇಕರ ಸಹಿ ಮರಡಲರದ ಮರನೆ ವರದ ಗುರುತ್ತನ ಪುರರವಯನುು (ಉದರಹರಣೆಗ
ಚರಲನರ ಪರವರನಗಿ, ಪರಸ್ಪ್ರೇಟ್್, ಪರೆನ್ ಕ್ರರ್ಡ್ ಇತರೆದಿ) ತೆಗದುಕೊಳಿಬೇಕು. ಈ ವಿನಂತ್ತಯ ಜೊತೆಗ ಫಲರನುಭವಿಯ ವಿನಂತ್ತ ನಮೊನೆಯು ಇರಬೇಕ್ರಗುತ್ಿದೆ



Kindly fill the application form with a black ball point pen in Block letters. Irrelevant column/s to be strike off as not applicable (N/A)

ದಯವಿಟುಟ ಅಜಿ್ ನಮೊನೆಯನುು ಕಪುಪ ಬರಲ ಪರಯಂಟ್ ಪ್ನ್ ನಂದ ದೆೊಡಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಭತ್ತ್ ಮರಡಿ . ಅನಿಯಸದ ಅನಗತ್ೆ ಕ್ರಲರ್ಮಗಳನುು ಅನಿಯಸುವುದಿಲಿ ಎಂಬ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಹೆೊಡೆದು ಹರಕಬೇಕು(ಅಸಿಯಸುವುದಿಲಿ)


Form 60 needs to be in PNB MetLife format if submitted in lieu of PAN Card
ಪರೆನ್ ಕ್ರರ್ಡ್ಗ ಬದಲರಗಿ ಫರರ್ಮ್ 60 ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅದು ಪಿಎನ್ಬಿ ಮಟ್ಲೆೈಫ್ ನಮೊನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು

 Change in Signature/  Multiple Signature: I/We, ________________________________________________ , the Policyholder/ Person Insured hereby declare that the below mentioned
specimen boxes contain my/ our signatures as affixed on __________________________________________ day of______________, 20______________. I/ We further state that henceforth,
the signature as appended below should be considered for all future requests received for this/ these policies and agree to defend and hold harmless PNB MetLife India Insurance Co. Ltd., on
account of any claim, liability, charge, demand, action or proceedings initiated against PNB MetLife by anyone, including any statutory, governmental or regulatory body, on account of PNB
MetLife processing any future requests received for this/ these policies bearing the signatures contained herein below:
 ಸಹಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲರವಣೆ /  ಅನೆೇಕ ಸಹಿಗಳು: ನರನು/ನರವು, ________________________________________________________, ಪ್ರಲ್ಲೇಸ್ ಹೆೊಂದಿರುವವರು/ ವಿಮರದರರ ವೆಕ್ತಿಯುಈ ಮೊಲಕ ಘೊೇಷ್ಟ್ಸುವುದೆೇನೆಂದರೆ ಕಳಗ ನಮೊದಿಸಿದ
ಮರದರಿ ಪ್ಟಿಟಗಗಳು __________________________________________ ದಿನ______________ತ್ತಂಗಳು, 20______________ವಷ್್ದಂದುನೇಡಲರದ ನನು/ನಮಮ ಸಹಿಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿವ. ನರನು/ ನರವು ಹೆಚಿುನದರಗಿ

ತ್ತಳ್ಳಸುವುದೆೇನೆಂದರೆ ಇನುು ಮುಂದೆ, ಕಳಗ ತ್ತದುುಪಡಿ ಮರಡಲರದ ಸಹಿಯನುು ಈ ಪರಲ್ಲಸಿ/ಪರಲ್ಲಸಿಗಳ್ಳಗ್ರಗಿ ಸಿಿೇಕರಿಸುವ ಎಲರಿಭವಿಷ್ೆದ ವಿನಂತ್ತಗಳ್ಳಗ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ುಿ ಈ ಪರಲ್ಲಸಿ/ಪರಲ್ಲಸಿಗಳ್ಳಗ ಸಿಿೇಕರಿಸಿದ ಕಳಗಿನ ಸಹಿಗಳನುು
ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಯರವುದೆೇ ಭವಿಷ್ೆದ ವಿನಂತ್ತಗಳನುು ಪಿಎನ್ ಬಿ ಮಟ್ ಲೆೈಫ್ ಪಾಕ್ತಾಯೆಗೊಳ್ಳಸಿದ ಕ್ರರಣದಿಂದ, ಯರವುದೆೇ ಶರಸನಬದಧ, ಸಕ್ರ್ರಿ ಅಥವರ ನಯಂತ್ಾಣ ಸಂಸ್ಿಯನುು ಒಳಗೊಂಡು ಯರರೆೇ ಒಬಬರಿಂದ ಪಿಎನ್ ಬಿ ಮಟ್ ಲೆೈಫ್
ವಿರುದಧ ಕೈಗೊಂಡ ಯರವುದೆೇ ಕಿೈರ್ಮ, ಬರಧೆತೆ, ಆರೆೊೇಪ, ಬೇಡಿಕ ಕಾಮ ಅಥವರ ವರೆಜೆಗಳ ಕ್ರರಣದಿಂದ ಪಿಎನ್ ಬಿ ಮಟ್ ಲೆೈಫ್ ಇಂಡಿಯರ ಇನುುರೆನ್ಿ ಕಂಪನ ಲ್ಲಮಿಟರ್ಡಅನುು ತೆೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮರಡದೆೇ ಇರಲು ಮತ್ುಿಅದನುು
ಸಮರ್ಥ್ಸಲು ಒಪುಪತೆಿೇನೆ:
Version 2.3
Page 2 of 4
ಆವೃತ್ತಿ 2.3
ಪುಟ 4 ರಲ್ಲಿ 2

Signature (Old) as per PNB MetLife records

Signature (New)

ಪಿಎನ್ ಬಿ ಮಟ್ ಲೆೈಫ್ ದರಖಲೆಗಳ ಪಾಕ್ರರ ಸಹಿ (ಹಳೆಯದು)

ಸಹಿ (ಹೆೊಸತ್ು)

To be filled in case of Bank Attestation: (I hereby confirm that the above signature has been verified by me and is matching as per our bank)
ಬರೆಂಕ್ ದೃಢೇಕರಣವಿದುಲ್ಲಿ ಭತ್ತ್ ಮರಡಬೇಕು: (ಮೇಲ್ಲನ ಸಹಿಯನುು ನರನು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದೆುೇನೆ ಮತ್ುಿ ನಮಮ ಬರೆಂಕ್ ಪಾಕ್ರರ ಅದು ಹೆೊಂದರಣಿಕಯರಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನುು ನರನು ಈ ಮೊಲಕ
ದೃಢಪಡಿಸುತೆಿೇನೆ)

Bank Employee
Signature and Bank Seal

Name of the Bank: ________________________ Branch Name: __________________________ Name of Bank Employee:

ಬರೆಂಕ್ ಉದೆೊೆೇಗಿಯ

ಬರೆಂಕ್ ಹೆಸರು: ____________________________ ಶರಖ್ಯ ಹೆಸರು: ____________________________ ಬರೆಂಕ್ ಉದೆೊೆೇಗಿಯ ಹೆಸರು:

ಸಹಿ ಮತ್ುಿಬರೆಂಕ್ ಮೊಹರು

Bank Account No:________________________________________________________________ Bank Employee Code:
ಬರೆಂಕ್ ಖರತೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ________________________________________________________________ ಬರೆಂಕ್ ಉದೆೊೆೇಗಿ ಕೊೇರ್ಡ: _____________________________
Note: A Copy of any of the following documents will be accepted as a photo identity proof and is required to register the new signature. Proofs submitted for Sign ature Change to carry preprinted signatures. Policyholder Walk-in is mandatory for Signature change. Original Policy Document is to be presented by the Policyholder if old signature does not match with PNB MetLife
records

ಗಮನಸಿ : ಈ ಮುಂದಿನ ಯರವುದೆೇ ದರಖಲೆಗಳ ಪಾತ್ತಯನುು ರೇಟೊೇ ಪುರರವಯರಗಿ ಸಿಿೇಕರಿಸಲರಗುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಇದು ಹೊಸ ಸಹಿಯನುು ಸ್ೊೇಂದಣಿ ಮರಡಲು ಅಗತ್ೆ ವಿದೆ. ಪರಲ್ಲಸಿ ಸಹಿಯ ಬದಲರವಣೆಗ ಮರಲ್ಲೇಕರು ಹರಜರರಗುವುದು
ಕಡ್ರಾಯವರಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸಹಿಯು “ಎಸ್ಬಿ ಮಟ್ಲೆೈಫ್ ದರಖಲೆಗಳ ಜೊತೆಗ ಹೆೊಂದರಣಿಕಯರಗದೆೇ ಇದುರೆ ಮುಲ ಪರಲ್ಲಸಿ ದರಖಲೆಯನುು ಪ್ರಲ್ಲೇಸ್ ಹೆೊಂದಿರುವವರು ಹರಜರುಪಡಿಸಬೇಕು
Driving License 

Passport 

Pan Card 

Any Govt. issued ID and signature proof 

ಚರಲನರ ಪರವರನಗಿ 

ಪರಸ್ಪ್ರೇಟ್್ 

ಪರೆನ್ ಕ್ರರ್ಡ್ 

ಸಕ್ರ್ರ ನೇಡಿರುವ ಯರವುದೆೇ ಗುರುತ್ತನ ಚಿೇಟಿ ಮತ್ುಿ ಸಹಿಯ ಪುರರವ 

Section B: Change in Policy Features
ವಿಭರಗ B: ಪರಲ್ಲಸಿ ವೈಶಿಷ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲರವಣೆ
 Premium Frequency Change: Please tick as applicable: (√):
 ಪಿಾೇಮಿಯಂ ಆವತ್್ನೆ ಬದಲರವಣೆ: ದಯವಿಟುಟ ಅನಿಯಸಿದ ಪಾಕ್ರರ ಟಿಕ್ ಗುರುತ್ು ಮರಡಿ: (√):
From:

Monthly 

Quarterly 

Semi-Annual 

Annual 

To:

Monthly 

Quarterly 

Semi-Annual 

Annual 

ಇವರಿಂದ:

ಮರಸಿಕ 

ತೆಾೈಮರಸಿಕ 

ಅರೆ-ವರಷ್ಟ್್ಕ 

ವರಷ್ಟ್್ಕ 

ಇವರಿಗ:

ಮರಸಿಕ 

ತೆಾೈಮರಸಿಕ 

ಅರೆ-ವರಷ್ಟ್್ಕ 

ವರಷ್ಟ್್ಕ 

Note: Any Change in Mode can be done 15 days prior to the Policy Anniversary Year. Premium Payment Mode change from lower to high frequency mode is effective from next policy anniversary.

ಗಮನಸಿ : ವಿಧರನದಲ್ಲಿ ಯರವುದೆೇ ಬದಲರವಣೆಯನುು ಪರಲ್ಲಸಿ ವರಷ್ಟ್್ಕೊೇತ್ಿವ ವಷ್್ಕೊಾ 15 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತ್ವರಗಿ ಮರಡಬಹುದು . ಕಡಿಮ ಆವತ್್ನೆಯಂದ ಅಧಿಕ ಆವತ್್ನೆಯ ವಿಧರನಕಾ ಪಿಾೇಮಿಯಂ ಪರವತ್ತ ವಿಧರನದ ಬದಲರವಣೆಯು
ಮುಂದಿನ ಪರಲ್ಲಸಿ ವರಷ್ಟ್್ಕೊೇತ್ಿವದಿಂದ ಕ್ರಯ್ಗತ್ಗೊಳುಿತ್ಿದೆ .

 Premium Payment Type Change:

Direct Debit 

ACH 

Auto Debit (for Axis Bank Customer Only) 

 ಪಿಾೇಮಿಯಂ ಪರವತ್ತ ಪಾಕ್ರರದಲ್ಲಿ ಬದಲರವಣೆ:

ಡೆೈರೆಕ್ಟ ಡೆಬಿಟ್ 

ಎಸಿಹೆಚ 

ಆಟೊೇ ಡೆಬಿಟ್ (ಆಕ್ತಿಸ್ ಬರೆಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ ಮರತ್ಾ) 

Note: If the chosen Premium Payment Type is Direct Debit / ACH / Auto Debit, the required Standing Instruction mandate needs to be attached. On effecting the change in mode, the amount
deducted would be changed as per the changed premium wherever applicable.

ಗಮನಸಿ: ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಯುುಕೊಂಡ ಪಿಾೇಮಿಯಂ ಪರವತ್ತ ಪಾಕ್ರರವು ಡೆೈರೆಕ್ಟ ಡೆಬಿಟ್/ಎಸಿಹಚ/ಆಟೊೇ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದುರೆ. ಅಗತ್ೆ ಸ್ರಿಯ ಸೊಚನೆ ಆದೆೇಶವನುು ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು . ವಿಧರಸದಲ್ಲಿನ ಬದಲರವಣೆಯು ಕ್ರಯ್ಗತ್ಗೊಂಡ್ರಗ,
ಕಡಿತ್ಗೊಳ್ಳಸಲರದ ಮೊತ್ಿವನುು ಬದಲರಯಸಿದ ಪಿಾೇಮಿಯಂ ಪಾಕ್ರರ, ಅಸಿಯಸಿರುವಲ್ಲಿ ಬದಲರಯಸಲರಗುತ್ಿದೆ.

 Change in Sum Assured/ Change in Premium:

Increase 

Decrease 

from Rs. _____________________ to Rs. _____________________

 ವಿಮರ ಮೊತ್ಿದಲ್ಲಿ ಬದಲರವಣೆ/ ಪಿಾೇಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬದಲರವಣೆ:

ಹೆಚುಳ 

ಇಳ್ಳಕ 

ರೊ _________________________ ರಿಂದ ರೊ. ___________________

Note: Any Change in Sum Assured/Premium can be done 15days prior to the Policy Anniversary date. For increase in Sum Assured, additional documents may be called for. Please refer product
Terms and Conditions for applicability.

ಗಮನಸಿ : ವಿಮರ ಮೊತ್ಿ/ ಪಿಾೇಮಿಯಂನಲ್ಲಿನ ಯರವುದೆೇ ಬದಲರವಣೆಯನುು ಪರಲ್ಲಸಿ ವರಷ್ಟ್್ಕೊೇತ್ಿವ ದಿನರಂಕದಿಂದ 15 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತ್ವರಗಿ ಮರಡಬಹುದು . ವಿಮರ ಮೊತ್ಿದಲ್ಲಿನ ಹೆಚುಳಕಾ, ಹೆಚುವರಿ ದರಖಲೆಗಳನುು ನೇಡುವಂತೆ
ಕೇಳಬಹುದು . ಅನಿಯಸುವಿಕಗ್ರಗಿ ದಯವಿಟುಟ ಉತ್ಪನು ನಯಮಗಳು ಮತ್ುಿ ಷ್ರತ್ುಿಗಳನುು ನೆೊೇಡಿ.

 Addition/Deletion of Riders:

Addition 

Deletion 

Revised Sum Assured of the Rider (Only in case of Addition):

 ರೆೈಡರ್ ಗಳ ಸ್ೇಪ್ಡೆ / ತೆಗದುಹರಕುವಿಕ:

ಸ್ೇಪ್ಡೆ 

ತೆಗದುಹರಕುವಿಕ 

ರೆೈಡರ್ ನ ಪರಿಷ್ಾೃತ್ ವಿಮರ ಮೊತ್ಿ (ಸ್ೇಪ್ಡೆಯ ಸಂದಭ್ದಲ್ಲಿ ಮರತ್ಾ):

Accidental Death Benefit Rider

 Critical Illness Rider

 Death Benefit Rider

ಅಪಘರತ್ದ ಸ್ರವಿನ ಪಾಯೇಜನದ ರೆೈಡರ್

 ಗಂಭೇರ ಕ್ರಯಲೆಯ

 ಮರಣದ ಪಾಯೇಜನದ ರೆೈಡರ್

ರೆೈಡರ್

 Waiver of Premium
Rider

 Note: Please refer product Terms and Conditions for
applicability.

 ಪಿಾೇಮಿಯಂ ರೆೈಡರ್

 ಗಮನಸಿ: ಅನಿಯಸುವಿಕಗ್ರಗಿ ದಯವಿಟುಟ ಉತ್ಪನುನಯಮಗಳು

ಬಿಟುಟ ಕೊಡುವಿಕ

ಮತ್ುಿ ಷ್ರತ್ುಿಗಳನುು ನೆೊೇಡಿ.

 Cover Continuance during Premium Discontinuation:

Opt In 

Opt Out 

 ಪಿಾೇಮಿಯಂ ಸಿಗಿತ್ಗೊಳ್ಳಸಿರುವ ಸಂದಭ್ದಲ್ಲಿ ವಿಮರ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಿಕ:

ಆಯೆಾಮರಡಿಕೊಳುಿವುದು 

ಆಯೆಾಯಂದ ಹೆೊರಗುಳ್ಳಯುವುದು 

Note: Cover Continuance can be opted only if the Policy is in premium Discontinuation status. During Cover continuance period, all charges as mentioned in the Terms and conditions would be
deducted. Policy may be foreclosed as per the foreclosure conditions mentioned in the T&C.

ಗಮನಸಿ : ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರಲ್ಲಸಿಯು ಪಿಾೇಮಿಯಂ ಸಿಗಿತ್ಗೊಳ್ಳಸುವಿಕ ಸಿಟತ್ತಯಲ್ಲಿದುರೆ ಮರತ್ಾ ವಿಮರ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಂದುವರಿಸುವಿಕಯ ಆಯೆಾ ಯನುು ಮರಡಿಕೊಳಿಬಹುದು . ವಿಮರ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಂದುವರಿಸುವಿಕಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಯಮಗಳು ಮತ್ುಿ
ಷ್ರತ್ುಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆಳ್ಳಸಲರಗಿರುವ ಎಲರಿ ಶುಲಾ ಗಳನುು ಕಡಿತ್ಗೊಳ್ಳಸಲರಗುತ್ಿದೆ. ನಯಮಗಳು ಮತ್ುಿ ಷ್ರತ್ುಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ತಳ್ಳಸಿರುವಂತೆ ಮುಂಚಿತ್ವರಗಿ ಮುಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳಸುವಿಕ ಷ್ರತ್ುಿಗಳ ಪಾ ಪಾಕ್ರರ ಪರಲ್ಲಸಿಯನುು ಮುಂಚಿತ್ವರಗಿ
ಮುಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳಸಬಹುದು .

 Change in Non-Forfeiture Option:

Automatic Premium Loan (APL) 

Reduced Paid up 

Note: Please refer product Terms and Conditions for applicability.

 ಹಕುಾ ಕಳೆದುಕೊಳಿದಿರುವಿಕಯ
ಆಯೆಾಯಲ್ಲಿ ಬದಲರವಣೆ:

ಆಟೊೇಮರೆಟಿಕ್ ಪಿಾೇಮಿಯಂ ಲೆೊೇನ್ (ಎಪಿಎಲ) 

ತ್ಗಿಿಸಿದ ಪ್ೇಯ್ಾ ಅಪ 

ಗಮನಸಿ : ಅನಿಯಸುವಿಕಗ್ರಗಿ ದಯವಿಟುಟ ಉತ್ಪನು ನಯಮಗಳು ಮತ್ುಿ ಷ್ರತ್ುಿಗಳನುು
ನೆೊೇಡಿ .

 Death Benefit Option Change:

I wish to change the death benefit option of my mentioned product:

Met Smart 

Met Ultimate 

 ಮರಣದ ಪಾಯೇಜನದ ಆಯೆಾಯ
ಬದಲರವಣೆ:

ನನು ತ್ತಳ್ಳಸಲರದ ಉತ್ಪನುದ ಮರಣದ ಪಾಯೇಜನದ ಆಯೆಾಯನುು ಬದಲರವಣೆ
ಮರಡಲು ನರನು ಬಯಸುತೆಿೇನೆ:

ಮಟ್ ಸ್ರಮಟ್್

ಮಟ್ ಅಲ್ಲಪಮೇಟ್
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Change from

Change to

ಇದರಿಂದ ಬದಲರವಣೆ

ಇದಕಾ ಬದಲರವಣೆ

Option Type

Tick the option

ಆಯೆಾ ಪಾಕ್ರರ

ಆಯೆಾಗ ಟಿಕ್ ಗುರುತ್ು ಮರಡಿ

Option Type
ಆಯೆಾ ಪಾಕ್ರರ

Option A
ಆಯೆಾ A

Option A
ಆಯೆಾ A

Option B
ಆಯೆಾ B

Option B
ಆಯೆಾ B

Tick the option
ಆಯೆಾಗ ಟಿಕ್ ಗುರುತ್ು ಮರಡಿ

 Paid up & Revival Request (applicable for New ULIP policies issued post 2013 where customer has paid premium for 5 years)
 ಪರವತ್ತಸಿದ ಮತ್ುಿ ಪುನರರವಲೆೊೇಕನ ಕೊೇರಿಕ (2013 ಪ್ರೇಸ್ಟ ಹೆೊರಡಿಸಿದ ಹೆೊಸ ಯುಲ್ಲಪ ಪರಲ್ಲಸಿಗಳ್ಳಗ ಅನಿಯವರಗುತ್ಿದೆ ಗ್ರಾಹಕರು 5 ವಷ್್ಗಳ ಕ್ರಲ ಪಿಾೇಮಿಯಂ ಪರವತ್ತ ಮರಡಿದರುರೆ)
Option upon paying 5 years in New ULIP policy:

 Opt for 2 years Revival period

 Opt for reduced paid up

ಹೆೊಸ ಯುಲ್ಲಪ ನೇತ್ತಯಲ್ಲಿ 5 ವಷ್್ಗಳನುು ಪರವತ್ತಸಿದ ಮೇಲೆ ಆಯೆಾ:

 2 ವಷ್್ಗಳ ಪುನಶ್ುೇತ್ನ ಅವಧಿಗ ಆಯೆಾ

 ಪರವತ್ತಸಿದ ಸಂದರಯಕಾ ಆಯೆಾ ಮರಡುವುದು

Note: (Request to be submitted 10 days prior to the discontinuance fund movement date)

ಸೊಚನೆ: (ಡಿಸ್ಕ್ಷ ನ್ ಫಂರ್ಡ ಮೊವ್ ಮಂಟ್ ದಿನರಂಕಕ್ತಾಂತ್ 10 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತ್ವರಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊೇರಿಕ)

Declaration by the Policyholder: The Declaration, Agreement and Authorization, as annexed to this letter shall be deemed as the necessary declarations and authorization required by PNB MetLife
India Insurance Company Limited (“PNB MetLife”) for the purpose of processing the request as given above and that the same shall not be contested by me in the future. I hereby confirm having
read and understood al the policy terms and conditions including those applicable to this request. I understand and accept that my request shall be processed in accordance with the terms and
conditions of the policy and that I shall be solely responsible for all the consequences arising out of this request includin g on account of any incorrect or incomplete details contained herein. I
understand that PNB MetLife will be communicating through telephone calls, SMS, or emails for providing details of transactio ns, payment reminders, etc. and that these shall not be construed
as unsolicited commercial calls/ e-mails and my request can be rejected in case of non-contact ability.
ಪರಲ್ಲಸಿದರರರ ಘೊೇಷ್ಣೆ : ಈ ಪತ್ಾಕಾ ಅನುಬಂಧಿಸಲರಗಿರುವ ಘೊೇಷ್ಣೆ, ಒಪಪಂದ ಮತ್ುಿ ಅಧಿಕ್ರರವನುು ಮೇಲೆ ನೇಡಿರುವಂತೆ ವಿನಂತ್ತಯನುು ಪಾಕ್ತಾಯೆಗೊಳ್ಳಸುವ ಉದೆುೇಶಕ್ರಾಗಿ ಪಿಎನ್ ಬಿ ಮಟ್ಲೆೈಫ್ ಇಂಡಿಯರ ಇನುುರೆನ್ಿ ಕಂಪನ ಲ್ಲಮಿಟರ್ಡ
(“ಪಿಎನ್ ಬಿ ಮಟ್ಲೆೈಫ್”) ಗ ಬೇಕ್ರಗಿರುವ ಅಗತ್ೆ ಘೊೇಷ್ ಣೆಗಳು ಮತ್ುಿ ಅದಿಕ್ರರ ಎಂಬುದರಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲರಗಿದೆ ಮತ್ುಿ ಇದನುು ಭವಿಷ್ೆ ದಲ್ಲಿ ಪಾಶಿುಸುವ ಹರಗಿಲಿ. ಈ ವಿನಂತ್ತಗ ಅನಿಯಸುವ ಪರಲ್ಲಸಿ ನಯಮಗಳು ಮತ್ುಿ ಷ್ರತ್ುಿಗಳನುು,
ಒಳಗೊಡಂತೆ ಎಲರಿ ಪರಲ್ಲಸಿನಯಮಗಳನುು ಓದಿರುವುದರಗಿ ಮತ್ುಿ ಅಥ್ಮರಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಗಿ ನರನು ಈ ಮೊಲಕ ದೃಢೇಕರಿಸುತೆಿೇನೆ. ನನು ವಿನಂತ್ತಯನುು ಪರಲ್ಲಸಿಯ ನಯಮಗಳು ಮತ್ುಿ ಷ್ರತ್ುಿಗಳ ಪಾಕ್ರರವರಗಿ ಪಾಕ್ತಾಯೆಗೊಳ್ಳಸಲರಗುತ್ಿದೆ
ಮತ್ುಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಯರವುದೆೇ ತ್ಪರಪದ ಅಥವರ ಅಪರಣ್ ವಿವರಗಳ ಕ್ರರಣದಿಂದ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈ ವಿನಂತ್ತಯಂದ ಉದಭವಿಸುವ ಎಲರಿ ಪರಿಣರಮಗಳ್ಳಗ ನರನು ಸ೦ಪರಣ್ವರಗಿ ಜವರಬರುರನರಗಿರುತೆಿೇನೆಂದು ಅಥ್ಮರಡಿಕೊಳುಿ ತೆಿೇನೆ
ಮತ್ುಿ ಓಪುಪತೆಿೇನೆ. ವಹಿವರಟುಗಳ ವಿವರಗಳು, ಪರವತ್ತ ಜ್ಞರಪನೆಗಳು ಇತರೆ ದಿಗಳ ವಿವರಗಳನುು ಒದಗಿಸಲು ದೊರವರಣಿ ಕರೆಗಳು, ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಅಥವರ ಇಮೇಲಗಳ ಮೊಲಕ ಪಿಎನ್ಬಿ ಮಟ್ಲೆೈಫ್ ಸಂವಹನ ಮರಡುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಇವುಗಳನುು
ಅನಪ್ೇಕ್ಷಿತ್ ವರಣಿಜಿೆ ಕರೆಗಳು/ಇಮೇಲಗಳು ಎಂಬುದರಗಿ ಭರವಿಸಬರರದು ಸಂಪಕ್ತ್ಸಲು ಸ್ರಧೆ ವರಗದೆೇ ಇರುವ ಸಂದಭ್ದಲ್ಲಿ ನನು ವಿನಂತ್ತಯನುು ತ್ತರಸಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನುು ನರನು ಅಥ್ಮರಡಿಕೊಳುಿತೆಿೇನೆ.
Signature/Thumb Impression of Policy Holder ______________________________________

Signature of Joint Life (Second Life) _______________________________________________

ಪರಲ್ಲಸಿದರರರ ಸಹಿ / ಹೆಬಬರಳ ಗುರುತ್ು _____________________________________________________

ಜರಯಂಟ್ ಲೆೈಫ್ ಸಹಿ (ಸ್ಕಂರ್ಡ ಲೆೈಫ್) ________________________________________________

Signature/ Thumb Impression of Person Insured ____________________________________
(If different from Policyholder)

Signature/Thumb Impression of Assignee __________________________________________
(Required in case of Absolute/Conditional assignment of Policy)

ವಿಮರದರರ ವೆಕ್ತಿಯ ಸಹಿ/ಹೆಬಬಟುಟ ಮುದೆಾ ______________________________________________

ನಯೇಜಿತ್ರ ಸಹಿ/ಹೆಬಬರಳ ಗುರುತ್ು ___________________________________________________

(ಪರಲ್ಲಸಿ ಮರಲ್ಲೇಕರಿಗಿಂತ್ ಬೇರೆಯವರರಗಿದುರೆ)

(ಪರಲ್ಲಸಿಯನುು ಸಂಪರಣ್ವರಗಿ / ಷ್ರತ್ುಿಬದಧವರಗಿ ನಯೇಜಿಸಿದುಲ್ಲಿ ಬೇಕ್ರಗುತ್ಿದೆ)

Date: DD-MM-YYYY

Place: _______________________

Note: For conditionally assigned policy, Request should be signed both by the Assignee & Assignor

ದಿನರಂಕ: DD-MM-YYYY

ಸಿಳ: ________________________

ಗಮನಸಿ : ಷ್ರತ್ುಿಬದಧವರಗಿ ನಯೇಜಿಸಲರದ ಪರಲ್ಲಸಿಗ, ನಯೇಜನೆಗೊಂಡಿರುವವರು ಮತ್ುಿ ನಯೇಜಿತ್ರಿಬಬರೊ ವಿನಂತ್ತಗ

Vernacular Declaration: To be filled incase policyholder’s signatures is in the form of a thumb impression (left thumb) or in a vernacular language: **Strike out whichever is not applicable. The
contents of the document have been read over to the illiterate/vernacular literate applicant who is personally known to me and **he has filled up the contents and affixed his signature/I have
filled up the contents as per the applicant's instruction as his scribe and the applicant has affixed his **left hand thumb impression/ signature in vernacular after completely understanding the
contents hereof in my presence.
ದೆೇಶಿೇಯ ಭರಷೆಯ ಘೊೇಷ್ಣೆ: ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರಲ್ಲಸಿದರರರ ಸಹಿಗಳು ಹೆಬಬಟುಟ ಮುದೆಾ (ಎಡ ಹೆಬಬಟುಟ) ಅಥವರ ದೆೇಶಿೇಯ ಭರಷೆಯಲ್ಲಿದುರೆ ಭತ್ತ್ ಮರಡಬೇಕು: ** ಅನಿಯಸದೆೇ ಇರುವುದನುು ಹೆೊಡೆದುಹರಕ್ತ. ದರಖಲೆಯ ವಿಷ್ಯಗಳನುು
ನನಗ ವೈಯಕ್ತಿಕವರಗಿ ತ್ತಳ್ಳದಿರುವ ಅನಕ್ಷರಸಿ/ದೆೇಶಿೇಯ ಭರಷೆಯ ಅಕ್ಷರಸಿ ಅಜಿ್ದರರರಿಗ ಓದಿ ತ್ತಳ್ಳಸಲರಗಿದೆ **ಅವರು ವಿಷ್ಯಗಳನುು ಭತ್ತ್ ಮರಡಿದರುರೆ ಮತ್ುಿ ಅವರ ಸಹಿಯನುು ಹರಕ್ತದರುರೆ/ನರನು ಅಜಿ್ದರರರ ಸೊಚನೆಯ ಪಾಕ್ರರ ಅವರ
ಲ್ಲಪಿಕ್ರರನರಗಿ ವಿಷ್ಯಗಳನುು ಭತ್ತ್ ಮರಡಿದೆುೇನೆ ಮತ್ುಿ ಅಜಿ್ದರರರು ವಿಷ್ಯಗಳನುು ಸಂಪರಣ್ವರಗಿ ಅಥ್ಮರಡಿಕೊಂಡ ನಂತ್ರ ನನು ಉಪಸಿಿತ್ತಯಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ **ಎಡ ಹೆಬಬಟುಟ ಮುದೆಾಯನುು/ದೆೇಶಿೇಯ ಭರಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿಯನುು ಹರಕ್ತದರುರೆ.
Name of Declarant/witness: _________________________________ Date: DD-MM-YYYY

Place: ______________________________

Signature: __________________________

ಘೊೇಷ್ಣೆ ಮರಡುವವರ ಹೆಸರು/ಸ್ರಕ್ಷಿ: _______________________________ ದಿನರಂಕ : DD-MM-YYYY

ಸಿಳ: _______________________________

ಸಹಿ: _______________________________

For Branch Use Only: To be filled by Branch Services – Mandatory

Request received from: Customer 

Customer Representative 

Bank 

Courier 

ಶರಖ್ಯಯ ಬಳಕಗ್ರಗಿ ಮರತ್ಾ: ಶರಖ್ಯಯ ಸ್ೇವಗಳು ಭತ್ತ್ ಮರಡಬೇಕು – ಕಡ್ರಾಯ

ಇವರಿಂದ ವಿನಂತ್ತಯನುು ಸಿಿೇಕರಿಸಲರಗಿದೆ: ಗ್ರಾಹಕರು 

ಗ್ರಾಹಕರ ಪಾತ್ತನಧಿ 

ಬರೆಂಕ್ 

ಕೊರಿಯರ್ 

Form Received By: Employee Name: ___________________________ Employee ID: ____________________________ Employee Signature: _______________
ಇವರಿಂದ ನಮೊನೆಯನುು ಸಿಿೇಕರಿಸಲರಗಿದೆ: ಉದೆೊೆೇಗಿ ಹೆಸರು: _______________ ಉದೆೊೆೇಗಿ ಐಡಿ: ____________________________ ಉದೆೊೆೇಗಿಯ ಸಹಿ: ___________________
Request Received date at Branch: DD-MM-YYYY

Request received Time at Branch: HH:MM

ಶರಖ್ಯಯಲ್ಲಿ ವಿನಂತ್ತಯನುು ಸಿಿೇಕರಿಸಿದ ದಿನರಂಕ: DD-MM-YYYY

ಶರಖ್ಯಯಲ್ಲಿ ವಿನಂತ್ತಯನುು ಸಿಿೇಕರಿಸಿದ ಸಮಯ: HH:MM

Branch Stamp
ಶರಖ್ಯಯ ಮೊಹರು

Acknowledgement Slip
ಸಿಿೇಕೃತ್ತ ಚಿೇಟಿ
Received a request for ________________________________________ against Policy/Solution No: _____________________________________ on Date: DD-MM-YYYY at HH:MM
ಗ್ರಗಿ ಪರಲ್ಲಸಿ/ಪರಿಹರರ

ಸಂಖ್ಯೆಗ ಪಾತ್ತಯರಗಿ:

ಈ ದಿನರಂಕದಂದು ವಿನಂತ್ತಯನುು ಸಿಿೇಕರಿಸಲರಗಿದೆ: ಸಮಯಕಾ: DD-MM-YYYY ನಲ್ಲಿ HH:MM

Received By: Employee Code__________________________ Employee Name __________________________

Date and Time Stamp / Seal of Branch

ಸಿಿೇಕರಿಸಿದವರು: ಉದೆೊೆೇಗಿ ಕೊೇರ್ಡ

ದಿನರಂಕ ಮತ್ುಿ ಸಮಯದ ಮುದೆಾ / ಶರಖ್ಯಯ ಮೊಹರು

ಉದೆೊೆೇಗಿ ಹೆಸರು

Branch Stamp
ಶರಖ್ಯಯ ಮೊಹರು

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 Toll-free at 1-800-425-6969, Website: www.pnbmetlife.com, Email: indiaservice@pnbmetlife.co.in or write to us at 1st Floor,
Techni plex -1, Techniplex Complex, Off Veer Savarkar Flyover, Goregaon (West), Mumbai – 400062. Phone: +91-22-41790000, Fax: +91-22-41790203
ಪಿಎನ್ಬಿ ಮಟ್ಲೆೈ,ಫ್ ಫಫ್ ಇಂಡಿಯರ ಇನುುರೆನ್ಿ ಕಂಪನ ಲ್ಲಮಿಟರ್ಡ
£ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ PÀZÉÃj: AiÀÄÄ¤mï ¸ÀASÉå 701, 702 & 703, 7£ÉÃ ªÀÄºÀr, ªÉ¸ïÖ «AUï, gÀºÉÃeÁ lªÀ¸ïð, 26/27 JAf gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ -560001, PÀ£ÁðlPÀ. ¨sÁgÀvÀzÀ LDgïrJ £ÉÆÃAzÀtÂ ¸ÀASÉå 117.
¹L £ÀA. U66010KA2001PLC028883, £ÀªÀÄä£ÀÄß 1-800-425-6969, ªÉ¨ï¸ÉÊmï: www.pnbmetlife.com, EªÉÄÃ¯ï: indiaservice@pnbmetlife.co.in £À°è ±ÀÄ®Ì ªÀÄÄPÀÛªÁV PÀgÉ ªÀiÁr CxÀªÁ £ÀªÀÄUÉ E°è §gÉ¬Äj 1£ÉÃ ªÀÄºÀr,
mÉQß¥ÉèPïì -1, mÉQß¥ÉèPïì PÁA¥ÉèPïì, «Ãgï ¸ÁªÀPÀðgï ¥sÉèöÊNªÀgï, UÉÆÃgÉUÁAªï (¥À²ÑªÀÄ), ªÀÄÄA¨ÉÊ - 400062. zÀÆgÀªÁtÂ: + 91-22-41790000, ¥sÁåPïì: + 91-22-41790203
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