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DECLARATION CUM INDEMNITY
ಘೋಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ
I ……………………………………., S/o D/o W/o …………………………………… and residing at ……………………………………………. Do hereby declare
that:
ನಾನು …………………………………….,……………………………………. ಅವರ ಮಗ/ಮಗಳು/ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ……………………………………. ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ

ಮೂಲಕ ಘ�ೋಷಿಸುವುದೆನೆಂದರೆ:

1.	My …………………................. Late Shri/Smt. ……………………................ died intestate on ………………..................…..
and I am one of the legal heirs of Late Shri/Smt. …………………………………………..........................................
	
ನನ್ನ …………………............... ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ. …………………...............,…………………............... ರಂದು ಉಯಿಲನ್ನು ಬರೆದಿಡದೆ
ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ನಾನು ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ …………………................ ಅವರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ.
2.

It has been brought to my attention that my …………...............…………....… Late Shri/Smt………....…….........………………..
had taken an insurance policy bearing no. ……………………..................… with PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.
(“PNB MetLife”) in the name of my …………………........................... Shri/Kum/Smt…………………..............…………....,
wherein Late Shri/Smt…………………………........................….. was the Policy Owner while Shri/Kum/Smt………………
……………..............….... is the Life Insured.
	
ನನ್ನ ……………………… ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ…………………………….. ಅವರು ಪಿಎನ್ಬಿ ಮೆಟ್ಲ�ೈಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ. (“ಪಿಎನ್ಬಿ ಮೆಟ್ಲ�ೈಫ್”)
ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ……………………… ಶ್ರೀ/ಕು/ಶ್ರೀಮತಿ……………………………….... ಇವರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಸಿ ಪೂರ್ವ ಮುದ್ರಿತ ಸಂ…………………. ವಿಮೆಯನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ…………………………….. ಅವರು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದು ಶ್ರೀ/ಕು/
ಶ್ರೀಮತಿ……………………………….... ಅವರು ಜೀವ ವಿಮಾದಾರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

3.

It has been brought to my attention that Shri/Kum/Smt. ……………………………. has approached PNB MetLife
with a request to change the ownership of the insurance policy held by my ……………………. Late Shri/
Smt…………………………….., in his/her own name, in view of the death of Late Shri./Smt………………………….;
	
ನನ್ನ ……………………. ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ…………………………….. ಅವರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾದ ವಿಮೆ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ

ಮಾಡಲು ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ./ಶ್ರೀಮತಿ…………………………….. ಅವರ ಸಾವಿನ ನಂತರ, ಶ್ರೀ/ಕು/ಶ್ರೀಮತಿ…………………………….
ಅವರು ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಿಎನ್ಬಿ ಮೆಟ್ಲ�ೈಫ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ;

4.	
I hereby declare and state that I have no objection whatsoever if the ownership of the insurance policy above mentioned is changed in the name of Shri/Kum/Smt. ……………………………….. , as per his request.
 ್ರೀ/ಕು/ಶ್ರೀಮತಿ. ……………………………….. ಅವರ ವಿನಂತಿಯಂತೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ವಿಮೆ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಶ
ಮಾಡಲು ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹ�ೇಳುವುದರ�ೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಘ�ೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ.

5.	I hereby declare and state that I shall defend, indemnify and hold harmless PNB MetLife against any claim,
counter – claim, demand, charge or liability that PNB MetLife may be exposed to on account of such change of
ownership of the insurance in the name of the said Shri/Kum/Smt. ……………………………………...............................
	
ಶ್ರೀ/ಕು/ಶ್ರೀಮತಿ. ……………………………….. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಮೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿಎನ್ಬಿ ಮೆಟ್ಲ�ೈಫ್ನ
ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತಹ ಯಾವುದ�ೇ ಕ್ಲೈಮ್, ಕೌಂಟರ್ - ಕ್ಲೈಮ್, ಬ�ೇಡಿಕೆ, ಶುಲ್ಕ ಅಥವಾ ಹ�ೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಿಎನ್ಬಿ ಮೆಟ್ಲ�ೈಫ್

Made and executed on this …....................… day of .......................………….., 20….....................................
20…............., ……...........……..ನ …....................… ನ�ೇ ದಿನದಂದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
(Signature of Legal heir)

(ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ)

Witnesses:
ಸಾಕ್ಷಿಗಳು:
1. .................................................................
2. .................................................................
Note – The present policy servicing form contains original in English along with its vernacular translation. In the event of any disagreement
arising between the translated version and the original English version, the English version shall be considered as final and shall prevail.
ಗಮನಿಸಿ – ಪ್ರಸ್ತುತವಿರುವ ಪಾಲಿಸಿ ಸ�ೇವೆ ನಮೂನೆಯ ಮೂಲವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶೀಯ ಅನುವಾದವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಅನುವಾದ ಆವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಆವೃತ್ತಿ ನಡುವೆ
ಯಾವುದ�ೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

