Customer Details and Policy Feature Change Request Form
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିବରଣୀ ଏବଂ ପଲିସି ବବୈଶଷ୍ଟ୍
ି ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁ ବରାଧ ଫର୍ତ

Photograph of
Policyholder

Policy Details:

*Policy Number:

*Date:________________

ପଲିସି ସବିବଶଷ ସୂଚନା:

*ପଲିସି ନର୍ବର:

*ତାରିଖ: ________________

ପଲିସଧ
ି ାରୀଙ୍କ ଫବ ା

*Name of the Policyholder:
*ପଲିସି ର୍ାଲିକଙ୍କ ନାର୍:

___

*Gender 

 Male

 Female

 Transgender

* ଲିଙ୍ଗ 

 ପୁରୁଷ

 ର୍ହିଳା

 ଟ୍ରାନସବେଣ୍ଡର

*Mobile Number: __________________________

Email ID: ______________________

#PAN No / Form 60:

*ବର୍ାବାଇଲ୍ ନର୍ବର: ____________________________

ଇବର୍ଲ୍ ଆଇଡି: ____________________

#ପୟାନ୍ ନର୍ବର: / ଫର୍ତ 60:

*#Aadhaar No:
*#ଆଧାର ନର୍ବର:

X

X

X

X

X

X

X

X

*All fields are mandatory
*ସର୍ସ୍ତ ବେତ୍ରଗୁଡକ
ି ବାଧ୍ୟତାର୍ୂଳକ
# PAN / Aadhaar no. provided above shall be updated in policy records. Please submit a self-attested PAN Card copy for Updation of PAN No.
#ଉପବରପ୍ରଦର୍ତ୍ ପୟାନ୍ / ଆଧାର ନର୍ବର ପଲିସି ବରକଡତଗୁଡକ
ି ବରଅଦୟତନ କରାଯିବ । ଦୟାକରି ନ୍ ନର୍ବରର ତନକରଣ ବାଅପବଡସନ୍ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱ-ପ୍ରର୍ାଣିତ ନ୍ କାଡତ ନକଲ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ।
*Only last 4 digits of Aadhaar No. to be mentioned.

* ବକବଳ ଆଧାର ନର୍ବରର ବଶଷ 4 ଅଙ୍କ ବିଷୟବର ଉବେଖ କରାଯିବ |
Bank Account Details: Please share your Bank details for all payouts arising out of this policy to be made through NEFT
ବୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ ସବିବଶଷ ସୂଚନା: ଏହି ପଲିସର
ି ୁ ସୃଷ୍ଟ୍ି ବହଉଥିବା ଏବଂ ଏନ୍ ଇଏଫ୍ ି ର୍ାଧ୍ୟର୍ବର କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସର୍ସ୍ତ ବପୈଠଗୁଡକ
ି ବୟାଙ୍କ ସବିବଶଷ ସୂଚନା ଅଂଶୀଦାର


Policy owner name as per Bank records: _______________________________________________________________________________
ବୟାଙ୍କ ବରକଡତଗୁଡକ
ି ଅନୁ ସାବର ପଲିସି ର୍ାଲିକଙ୍କ ନାର୍: _____________________________________________________________________________





Bank Name: _________________________________________

Branch Name: _______________________________________

ବୟାଙ୍କ ନାର୍: ___________________________________________

ଶାଖା ନାର୍: ____________________________________________

Bank Account No:
ବୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ ନର୍ବର:



•

Bank Account Type:

Savings 

Current 

NRE 

NRO 

ବୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରକାର:

ବସଭିଙ୍ଗସ୍ 

କବରଣ୍ଟ 

ଏନଆର୍ ଇ 

ଏନଆର୍ ଓ 

IFSC Code:

MICR Code:

ଆଇଏଫଏସ୍ ସି ବକାଡ୍ :

ଏର୍ଆଇସିଆର୍ ବକାଡ୍:

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.

ପ୍ପ
ି ଣୀ: ପୂବତ-ର୍ୁଦ୍ରିତ ଏକାଉଣ୍ଟ ନର୍ବର, ପଲିସଧ
ି ାରୀଙ୍କ ନାର୍ ଏବଂ ଆଇଏଫଏସ୍ ସି ବକାଡ୍ ଧାରଣ କରିଥିବାଏକ ରଦ୍ଦ ବହାଇଥିବାବଚକ୍ /ଙ୍କ ପାସ୍ ବହି ନକଲ / ଙ୍କ ବିବରଣୀ ଦାଖଲ । ଶାଖାବରଯାଞ୍ଚ ର୍ୂଳ ଦସ୍ତାବିେ ସାଙ୍ଗବରଆଣନ୍ତୁ।
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

ଅନୁ ବରାଧ ତୃ ତୀୟ-ପେ ର୍ାଧ୍ୟର୍ବର ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ବେତ୍ରବର, ଦୟାକରି ପଲିସବି ହାଲଡରଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ସ୍ ସାଇନ୍ େରିତ ପ୍ରାଧିକରଣ ପତ୍ର ଏବଂ ଅନୁ ବରାଧ ଦାଖଲ କରୁଥିବା ବୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରର୍ାଣ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ, ପିଏନ୍ ବି ବର୍ ଲାଇଫ୍ କିର୍ାବ
ବୟାଙ୍କ ବଷ୍ଟ୍ ବର୍ଣ୍ଟର କପି ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରିର୍ିୟର୍ ପ୍ରତିଫଳିତ ବୟାଙ୍କ ବଷ୍ଟ୍ ବର୍ଣ୍ଟର ଏକ କପି ସହିତ ପଲିସଧ
ି ାରୀଙ୍କ ବଚକ୍ ବାତିଲ୍ କରନ୍ତୁ | ବପ୍ରାବପାୋଲ୍ ଲଗଇନ୍ କିର୍ାବ ର୍ୂଳ ଆଇଡି ପୁଫ୍ ପଲିସଧ
ି ାରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଲଗ୍ଇନ୍ ସର୍ୟବର ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥିବା ପରି କିର୍ାବ ପାସବପା ତ / ଆଧାର କାଡତ * / ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇବସନସ ଭଳି ପଲିସଧ
ି ାରୀଙ୍କ ର୍ୂଳବର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇବସନସ .ଏହା ସର୍ାନ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରର୍ାଣର କପି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମ-ପ୍ରର୍ାଣିତ ବହାଇଥାଏ | ପଲିସଧ
ି ାରୀଙ୍କୁ ବହନ କରିବା ଏବଂ ଦାଖଲ
କରିବା ଆବଶୟକ | * ଯଦି ଆଧାର କାଡତ ର୍ାସ୍କ ବହବା ପାଇଁ ଆଧାର ନର୍ବରର ପ୍ରଥର୍ 8 ଅଙ୍କ ଦାଖଲ କରାଯାଏ |

Section A: Change in Personal Details
ବିଭାଗ A: ବୟକ୍ତିଗତ ସବିବଶଷ ସୂଚନାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ
 Address/Contact details updation: Please tick as applicable: (√):

Mailing Address 

Permanent Address 

Both 

 ଠିକଣା/ବଯାଗାବଯାଗ ସବିବଶଷ ସୂଚନା ଅଦୟତନକରଣ: ଦୟାକରି ପ୍ରଯୁେୟ ସ୍ଥବଳ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ର୍ାରନ୍ତୁ: (√):

ବଯାଗାବଯାଗ ଠିକଣା 

ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା 

ଉଭୟ 

Office No.: __________________________________________

Mobile No.: ______________________________________

Alternate No.: ____________________________

କାଯତୟାଳୟ ନର୍ବର.: _______________________________________

ବର୍ାବାଇଲ୍ ନର୍ବର.: ___________________________________

ବିକଳ୍ପ ନର୍ବର.: _______________________________

Email ID: ___________________________________________

Alternate Email ID: ________________________________

Residence No: ____________________________

ଇବର୍ଲ୍ ଆଇଡି: ________________________________________

ବିକଳ୍ପ ଇବର୍ଲ୍ ଆଇଡି: _________________________________

ବାସସ୍ଥାନ ନର୍ବର: _____________________________



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 
ଆପଣ ପତ୍ର ର୍ାଧ୍ୟର୍ବରବଯାଗବଯାଗ ନ କରିବାକୁ ଚାହଁାନ୍ତିକି ଏବଂ ଆପଣ ବଯଉଁ ଇବର୍ଲ୍ ଆଇଡିବରସର୍ସ୍ତପଲିସି ସର୍ବନ୍ଧତ
ି ବଯାଗାବଯାଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହଁୁଛନ୍ତିବସହି ଇବର୍ଲ୍ ଆଇଡି ପଞ୍ଜି କରଣ କରନ୍ତୁ। ପାଥିବ ରୂପବରସର୍ସ୍ତବଯାଗାବଯାଗ ବନ୍ଦ
କରାଯିବ ।



ହଁ  ନା 

Your PIP User ID / Password for self-service would be generated basis the information provided above
ସ୍ୱୟଂ ବସବାପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଆଇପି ବୟବହାରକାରୀ ଆଇଡି / ପାସ୍ ୱାଡତ ଉପବରପ୍ରଦର୍ତ୍ ସୂଚନାଆଧାରବରସୃଷ୍ଟ୍ିକରାଯିବ

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).

ପ୍ପ
ି ଣୀ: ଦୟାକରି ଏକ ସ୍ୱ-ପ୍ରର୍ାଣିତ ର୍ାନାଙ୍କ ଠିକଣାପ୍ରର୍ାଣ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁଯାହାକି ପିଏର୍ଏଲ୍ ଆଇବରଗ୍ରହଣୀୟ ଅବ । (ସଲୁ ୟସନ୍ ପ୍ରଡକଟସ୍ ପାଇଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡକ
ି ସର୍ସ୍ତପଲିସଗ
ି ୁଡକ
ି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁେୟବହବ) ।
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.
ଗ୍ରହଣୀୟ ଠିକଣା ପୁଫ୍ ଗୁଡକ
ି ବହଉଛି - ଆଧାର କାଡତ*, ପାସବପା ,ତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇବସନସ, ବଭା ର ପରିଚୟ କାଡତ, NREGA ଚାକିରି କାଡତ ଏବଂ ୋତୀୟ େନସଂଖୟା ବରେିଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଫବ ାଗ୍ରାଫ୍ ସହିତ ‘ନାର୍ ଏବଂ ଠିକଣାର ବିବରଣୀ ଧାରଣ’ କରିଥିବା ଚିଠି ଇସୁ |

*If Aadhaar card is submitted first 8 digits of Aadhaar No. to be masked
*ଯଦି ଆଧାର କାଡତ ର୍ାସ୍କ ବହବା ପାଇଁ ଆଧାର ନର୍ବରର ପ୍ରଥର୍ 8 ଅଙ୍କ ଦାଖଲ କରାଯାଏ
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Name change request: Please tick as applicable: (√): Policy Holder / Person Insured  Appointee / Beneficiary / Father 
ନାର୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁ ବରାଧ: ଦୟାକରି ପ୍ରଯୁେୟ ସ୍ଥବଳ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ର୍ାରନ୍ତୁ: (√): ପଲି ସି ଧାରକ / ବୀର୍ାଭୁକ୍ତ ବୟକ୍ତି

 ନିଯୁକ୍ତ ବୟକ୍ତି / ହିତାଧିକାରୀ / ପିତାଙ୍ 

Name to be changed from: _______________________________________________________________________________________________________________________________________
ନାର୍ ବଦଳାଇବାକୁ ବହବ: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Name to be changed to: _________________________________________________________________________________________________________________________________________
ନାର୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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.

ପ୍ପ
ି ଣୀ: ଉପନାର୍ ବପାଷ୍ଟ୍ ବିବାହବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରର୍ାଣପତ୍ରର ଏକ କପି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ | ନାର୍ବର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ େଡିତ ଅନୟ କ ଅନୁ ବରାଧ ଣସି ଅନୁ ବରାଧ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଅନୁ ବରାଧ ସହିତ ଏକ ବଗବେଟ୍
ବିଜ୍ଞପ୍ତି କିର୍ବା ଖବରକାଗେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ | ବଛା ନାର୍ ସଂବଶାଧନ ବେତ୍ରବର ଦୟାକରି PMLI ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ସ୍ୱ-ପ୍ରର୍ାଣିତ ର୍ାନକ id ପ୍ରର୍ାଣ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ |
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
ଗ୍ରହଣୀୟ ପରିଚୟ ପ୍ରର୍ାଣଗୁଡକ
ି ବହଉଛି - ଆଧାର କାଡତ *, ପାସବପା ,ତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇବସନସ, ବଭା ର ପରିଚୟ କାଡତ, NREGA ଚାକିରି କାଡତ, ୋତୀୟ େନସଂଖୟା ବରେିଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଫବ ାଗ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ପାନ୍ କାଡତ ସହିତ ‘ନାର୍ ଏବଂ ଠିକଣା’ର ବିବରଣୀ ଧାରଣ
କରିଥିବା ଚିଠି ଇସୁ |
*If Aadhaar card is submitted first 8 digits of Aadhaar No. to be masked
*ଯଦି ଆଧାର କାଡତ ର୍ାସ୍କ ବହବା ପାଇଁ ଆଧାର ନର୍ବରର ପ୍ରଥର୍ 8 ଅଙ୍କ ଦାଖଲ କରାଯାଏ

 Change in Date of Birth: Please tick as
applicable :(√):

Policy Holder 

Policy Insured 

Appointee 

Beneficiary 

New DOB:

 େନମ ତାରିଖବର ପରିବର୍ତ୍ତନ: ଦୟାକରି ପ୍ରଯୁେୟ ସ୍ଥବଳ ଠିକ୍

ପଲିସି ଧାରକ 

ପଲିସି ବୀର୍ାଭୁକ୍ତ 

ନିଯୁକ୍ତ ବୟକ୍ତି 

ହିତାଧିକାରୀ 

ନୂ ତନ େନମ

ଚିହ୍ନ ର୍ାରନ୍ତୁ: (√):

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

ତାରିଖ:

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.

ପ୍ପ
ି ଣୀ: ନୂ ତନ ଡିଓବି ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏକ ସ୍ୱ-ପ୍ରର୍ାଣିତ ର୍ାନାଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରର୍ାଣ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁଯାହାକି ପିଏର୍ଏଲ୍ ଆଇବରଗ୍ରହଣୀୟ ବହାଇଥାଏ । ବଯବକୌଣସି େନମ ତାରିଖ ସଂବଶାଧନ ଅଙ୍ଗୀକାର ର୍ାଗତଦଶିକାଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ବୀର୍ାଉତ୍ପାଦର ବୟସ

ବଯାଗୟତାସର୍ତ୍ତାବଳୀ, ଯଦି ବକୌଣସି ଥାଏ, ତାହାର ଅଧୀନ ଅବ । ଡିଓବିବରପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରିର୍ିୟମ୍ କିର୍ବାବୀର୍ାଭୁକ୍ତ ରାଶିବରବୃ ଦ୍ଧ/ି ହ୍ରାସବରଫଳାଫଳ ଆଣିପାବର।

 Beneficiary Change Request: I, ______________________________________________ declare that I am proposing this change of beneficiaries fully understanding the legal implications.
 ହିତାଧିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁ ବରାଧ: ର୍ଁୁ, _______________________________________________ ବ ାଷଣା କର ବଯ ର୍ଁୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଇନଗତ ପ୍ରଭାବବର ପୂର୍ଣ୍ତ ଭାବବର ପ୍ରସ୍ତାବ ବଦଉଛି |
From

To

Relationship

Date of Birth (DDMMYY)

% share

Gender

Marital Status

Nationality

ଠାରୁ

କୁ

ସମ୍ପକତ

େନମ ତାରିଖ (DDMMYY)

% ଅଂଶ ବା ବସୟାର୍

ଲିଙ୍ଗ

ବବୈବାହିକ ସ୍ଥିତ ି

ୋତୀୟତା

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.

ପ୍ପ
ି ଣୀ: ଯଦି PI & PO ସର୍ାନ ଏବଂ ବୀର୍ାଭୁକ୍ତ ସୁଧ ଥାଏ ବତବବ ହିତାଧିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁ ବରାଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇପାରିବ | ତିନର
ି ୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଫର୍ତ ପୂରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ | ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ଆସାଇନବର୍ଣ୍ଟ
ହିତାଧିକାରୀ / ନିଯୁକ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁ ବରାଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବହାଇପାରିବ ନାହିଁ | ଯଦି ହିତାଧିକାରୀ କିର୍ାବ ର୍ବନାନୀତ ବୟକ୍ତି ନାବାଳକ, ଦୟାକରି ନିର୍ବନ ର ନିଯୁକ୍ତ ବିବରଣୀ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ |
 Appointee Change Request: I, ________________________________________________ declare that I am proposing this change of appointee fully understanding the legal implications.
 ନିଯୁକ୍ତ ବୟକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁ ବରାଧ: ର୍ଁୁ, _________________________________________________ ବ ାଷଣା କର ବଯ ର୍ଁୁ ଆଇନଗତ ପ୍ରଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ତ ଭାବବର ନିଯୁକ୍ତ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ବଦଉଛି |
From

To

Relationship

Date of Birth (DDMMYY)

% share

ଠାରୁ

କୁ

ସମ୍ପକତ

େନମ ତାରିଖ (DDMMYY)

% ଅଂଶ ବା ବସୟାର୍

Gender: _________________________________

Marital Status: _______________________________________

Nationality: ____________________________________

ଲିଙ୍ଗ: ____________________________________

ବବୈବାହିକ ସ୍ଥିତ:ି _________________________________________

ୋତୀୟତା: _______________________________________

Important Information:
ଗୁ ରୁତ୍ୱପୂ ର୍ଣ୍ତ ସୂ ଚନା:


All the supporting proof/s & document/s submitted along with the request and should be self-attested by the Policyholder/Assignee (as applicable)
ଅନୁ ବରାଧ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବାସର୍ସ୍ତସହାୟକ ପ୍ରର୍ାଣ/ଗୁଡକ
ି ଏବଂ ଦସ୍ତାବିେ/ଗୁଡକ
ି ପଲିସି ର୍ାଲିକ/ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରାସ୍ୱ-ପ୍ରର୍ାଣିତ ବହବାଉଚିତ (ପ୍ରଯୁେୟଅନୁ ସାବର)



For acceptable Age /ID and Address proof, please contact any of our Company’s touch points. The original ID Proof of the Policyholder to be mandatorily presented at the time of request
submission to avoid non-acceptance of request
ଗ୍ରହଣୀୟ ବୟସ /ଆଇଡି ଓ ଠିକଣାପ୍ରର୍ାଣ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆର୍ କମ୍ପାନୀର ବଯବକୌଣସି

ଚ୍ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ସମ୍ପକତକରନ୍ତୁ। ଅନୁ ବରାଧର ଅସ୍ୱୀକାରକୁ ଏଡାଇବାପାଇଁ ପଲିସି ର୍ାଲିକଙ୍କ ର୍ୂଳ ଆଇଡି ପ୍ରର୍ାଣକୁ ଅନୁ ବରାଧ ଦାଖଲ

କରାଯିବାସର୍ୟବରବାଧ୍ୟତାର୍ୂଳକ ଭାବବଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ


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
ନାର୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ, େନମ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦସ୍ତଖତବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନୁ ବରାଧ ଦାଖଲ ବହବଲ ପଲିସଧ
ି ାରୀଙ୍କ ଫବ ା ବାଧ୍ୟତାର୍ୂଳକ ଦାଖଲ ବହବା ଆବଶୟକ |



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
ଅବ ାବଭଷ୍ଟ୍ିଂବେତ୍ରବର, ଅନୁ ବରାଧ ନୂ ଆ ନୂ ତନ ପଲିସଧ
ି ାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରାସ୍ୱାେର କରାଯିବ। ନୂ ଆ ପଲିସି ର୍ାଲିକଙ୍କ ସ୍ୱାେରିତ ବବୈଧ ଆଇଡି ପ୍ରର୍ାଣ (ଯଥାଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇବସନସ, ପାସ୍ ବପା ତ, ପୟାନ୍ କାଡତ ଇତୟାଦି) ବରକଡତଗୁଡକ
ି ବରଅଦୟତନକରଣ
ବାଅପବଡସନ୍ ପାଇଁ ନିଆଯିବ। ଏହି ଅନୁ ବରାଧ ସହିତ ହିତାଧିକାରୀ ଅନୁ ବରାଧ ଫର୍ତସଂଲଗ୍ନ କରାଯିବାଉଚିତ



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)

ଦୟାକରି ବଲକ ଅେରବର ଏକ କଳା ବଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ବପନ୍ ସହିତ ଆବବଦନ ଫର୍ତ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ| ପ୍ରାସଙ୍ଗି କ ନୁ ବହଁ (ଏନ୍ /ଏ) ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାକୁ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗି କ ସ୍ତମ୍ଭ / ଗୁଡକ
ି |


Form 60 needs to be in PNB MetLife format if submitted in lieu of PAN Card
ପାନ୍ କାଡତ ବଦଳବର ଦାଖଲ ବହବଲ ଫର୍ତ 60 PNB ବର୍ ଲାଇଫ୍ ଫର୍ତା ବର ରହିବା ଆବଶୟକ

 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:
 ଦସ୍ତଖତବର ପରିବର୍ତ୍ତନ /  ଏକାଧିକ ଦସ୍ତଖତ: ର୍ଁୁ/ଆବର୍, ________________________________________________, ପଲିସି ର୍ାଲିକ/ ବୀର୍ାଭୁକ୍ତ ବୟକ୍ତିଏତଦ୍ୱାରା ବ ାଷଣାକରୁଛୁ ବଯନିର୍ନଲିଖିତ ଦୃ ଷ୍ଟ୍ାନ୍ତର୍ୂଳକ ବାକ୍ସଗୁଡକ
ି
ବର୍ାର/ଆର୍ର ଦସ୍ତଖତଗୁଡକ
ି ଧାରଣ କରିଛ ି ଯାହା______________ଦିନ ______________ ର୍ାସ, 20______________ ବରସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ର୍ଁୁ/ଆବର୍ଆହୁ ରି ର୍ଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ବଯଏହାପରଠାରୁ, ନିର୍ନବରସଂଲଗ୍ନ
କରାଯାଇଥିବାଦସ୍ତଖତ ଏହି/ଏହିସବୁ ପଲିସଗ
ି ୁଡକ
ି ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଥିବାସର୍ସ୍ତଭବିଷୟତର ଅନୁ ବରାଧଗୁଡକ
ି ପାଇଁ ବିବବଚନାକରାଯିବାଉଚିତ ଏବଂ ଏଠାବରନିର୍ବନ ରରହିଥିବାଦସ୍ତଖତଗୁଡକ
ି ଧାରଣ କରିଥିବାଏହି/ ଏହିସବୁ ପଲିସଗ
ି ଡ
ି ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ
ୁ କ
କରାଯାଇଥିବାବଯବକୌଣସି ଭବିଷୟତ ଅନୁ ବରାଧଗୁଡକ
ି ପାଇଁ ପିଏନ୍ ବି ବର୍ଟ୍ ଲାଇଫ୍ ପରିବପ୍ରେୀବର, ପିଏନ୍ ବି ବର୍ଟ୍ ଲାଇଫ୍ ବିପେବରବକୌଣସି ବବୈଧାନିକ, ସରକାରୀ କିର୍ବାନିୟାର୍କ ସଂସ୍ଥାସବର୍ତ, ବଯବକହିଙ୍କ ଦ୍ୱାରାବକୌଣସି ବକଲମ୍ ,
ବଦୟତାବାଲିୟାବିଲି ,ି ବଦୟ ବାଚାର୍ଜତ , ଦାବି, କାଯତୟାନୁ ଷ୍ଠାନ କିର୍ାବ କାଯତୟପନ୍ଥାଗ୍ରହଣ କରାଯିବାପରିବପ୍ରେୀବରପିଏନ୍ ବି ବର୍ଟ୍ ଲାଇଫ୍ କୁ ସର୍ଥତନ ବାସୁରୋକରିବାକୁ ଏବଂ ନିରୀହ ବବାଲି ବ ାଷଣାକରିବାକୁ ରାେି ଅଛୁ :
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Signature (Old) as per PNB MetLife records

Signature (New)

ଦସ୍ତଖତ (ପୁରୁଣା) ପିଏନ୍ ବି ବର୍ଟ୍ ଲାଇଫ୍ ବରକଡତଗଡ
ି ଅନୁ ସାବର
ୁ କ

ଦସ୍ତଖତ (ନୂ ଆ)

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)
ବୟାଙ୍କ ସତୟ ପ୍ରର୍ାଣନ ବା ଆବ ବଷ୍ଟ୍ସନ୍ ବେତ୍ରବର ପୂରଣ କରାଯିବ: (ର୍ଁୁ ଏତଦ୍ୱାରାସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରୁଛି ବଯଉପବରାକ୍ତ ଦସ୍ତଖତକୁ ବର୍ାଦ୍ୱାରାଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆର୍ର ବୟାଙ୍କ ଅନୁ ଯାୟୀ ବର୍ଳ ଖାଉଛି)

Bank Employee
Signature and Bank Seal

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

ବୟାଙ୍କ କର୍ତଚାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ

ବୟାଙ୍କର ନାର୍: ______________________________ ଶାଖା ନାର୍: ________________________________ ବୟାଙ୍କ କର୍ତଚାରୀଙ୍କ ନାର୍:

ଏବଂ ବୟାଙ୍କ ବର୍ାହର

Bank Account No:_________________________________________________________________ Bank Employee Code:
ବୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ ନଂ: ___________________________________________________________________ ବୟାଙ୍କ କର୍ତଚାରୀଙ୍କ ବକାଡ୍:
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 Signature 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

ପ୍ପ
ି ଣୀ: ନିର୍ଲ
ନ ିଖିତ ଦସ୍ତାବିେ ବା ଡକୁ ୟବର୍ଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ର୍ଧ୍ୟରୁ ବଯବକୌଣସି ର
ି ଏକ ନକଲ ଫବ ା ପରିଚୟ ପ୍ରର୍ାଣ ଭାବବଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ନୂ ଆ ଦସ୍ତଖତକୁ ପଞ୍ଜି କରଣ କରିବାପାଇଁ ଆବଶୟକ ବହାଇଥାଏ । ଦସ୍ତଖତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନୀତି ର୍ାଲିକ ୱାକଇନ୍ ବାଧ୍ୟତାର୍ୂଳକ| ଯଦି ପୁରୁଣା ଦସ୍ତଖତ ପିଏନ୍ ବି ବର୍ଟ୍ ଲାଇଫ୍ ବରକଡତ ସହିତ ବର୍ଳ ନହୁ ଏ ବତବବ ର୍ୂଳ ନୀତି ଡକୁ ୟବର୍ଣ୍ଟ ନୀତି ର୍ାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ବହବ |
Driving License 

Passport 

Pan Card 

Any Govt. issued ID and signature proof 

ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇବସନସ 

ପାସବପା ତ 

ପୟାନ୍ କାଡତ 

ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୋରି ବହାଇଥିବା ବଯବକୌଣସି ଆଇଡି ଏବଂ ଦସ୍ତଖତ ପ୍ରର୍ାଣ 

Section B: Change in Policy Features
ବିଭାଗ ଖ: ପଲିସି ବବୈଶଷ୍ଟ୍
ି ୟଗୁଡକ
ି ବର ପରିବର୍ତ୍ତନ
 Premium Frequency Change: Please tick as applicable: (√):
 ପ୍ରି ର୍ିୟମ୍ ବାରର୍ବାରତା ପରିବର୍ତ୍ତନ: ଦୟାକରି ପ୍ରଯୁେୟ ସ୍ଥବଳ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ର୍ାରନ୍ତୁ: (√):
From:

Monthly 

Quarterly 

Semi-Annual 

Annual 

To:

Monthly 

Quarterly 

Semi-Annual 

Annual 

ଠାରୁ:

ର୍ାସିକ 

ତ୍ରୟର୍ାସିକ 

ଅଦ୍ଧତ-ବାଷିକ 

ବାଷିକ 

ପଯତୟନ୍ତ:

ର୍ାସିକ 

ତ୍ରୟର୍ାସିକ 

ଅଦ୍ଧତ-ବାଷିକ 

ବାଷିକ 

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.

ପ୍ପ
ି ଣୀ: ନୀତି ବାଷିକୀ ବଷତର 15 ଦିନ ପୂବତରୁ ବର୍ାଡବର ବଯକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ| ପ୍ରିର୍ିୟମ୍ ବପବର୍ଣ୍ଟ ବର୍ାଡ୍ ନିର୍ନରୁ ଉଚ୍ଚ ଫ୍ରି ବେନିସ ବର୍ାଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୀତି ବାଷିକୀ ଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ|

 Premium Payment Type Change:

Direct Debit 

ACH 

Auto Debit (for Axis Bank Customer Only) 

 ପ୍ରି ର୍ିୟମ୍ ବଦୟ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ:

ଡାଇବରକଟ ବଡବିଟ୍ 

ଏସିଏଚ୍ 

ଅବ ା ବଡବିଟ୍ (ବକବଳ ଆକ୍ସିସ୍ ବୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ) 

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.

ପ୍ପ
ି ଣୀ: ଯଦି ର୍ବନାନୀତ ପ୍ରିର୍ିୟମ୍ ବପବର୍ଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ବହଉଛି ସିଧାସଳଖ ବଡବିଟ୍ / ଏସିଏଚ୍ / ଅବ ା ବଡବିଟ୍, ଆବଶୟକ ଷ୍ଟ୍ାଣ୍ଡିଂ ନିବଦ୍ଦତଶନାର୍ା ସଂଲଗ୍ନ ବହବା ଆବଶୟକ | ବର୍ାଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଉପବର, ବଯଉଁଠାବର ପ୍ରଯୁେୟ, ପରିବର୍ତ୍ିତ
ପ୍ରିର୍ିୟମ୍ ଅନୁ ଯାୟୀ କ ାଯାଇଥିବା ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ |

 Change in Sum Assured/ Change in Premium:

Increase 

Decrease 

from Rs. _____________________ to Rs. _____________________

 ବୀର୍ାଭୁକ୍ତ ରାଶିବର ପରିବର୍ତ୍ତନ/ ପ୍ରି ର୍ିୟମ୍ ବର ପରିବର୍ତ୍ତନ:

ବୃ ଦ୍ଧି 

ହ୍ରାସ 

ଠାରୁ . ______________________ କୁ . ______________________

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.

ପ୍ପ
ି ଣୀ: ପଲିସି ବାଷିକୀ ତାରିଖର 15 ଦିନ ପୂବତରୁ ନିଶ୍ଚିତ ବହାଇଥିବା / ପ୍ରିର୍ିୟର୍ର ବଯକ any ଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ | ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ରାଶି ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ, ଅତିରକ୍ତ
ି ଡକୁ ୟବର୍ଣ୍ଟ ପାଇଁ ଡକାଯାଇପାବର | ପ୍ରବୟାଗ ପାଇଁ ଦୟାକରି ଉତ୍ପାଦ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ

ଏବଂ ସର୍ତ୍ତଗୁଡକ
ି ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତୁ |

 Addition/Deletion of Riders:

Addition 

Deletion 

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

 ରାଇଡର୍ ଗୁଡକ
ି ର ବଯାଗ/ଅପସାରଣ:

ବଯାଗ 

ଅପସାରଣ 

ରାଇଡର୍ ର ସଂବଶାଧିତ ବୀର୍ାଭୁକ୍ତ ରାଶି (ବକବଳ ବଯାଗ ବେତ୍ରବର):

Accidental Death Benefit Rider

 Critical Illness Rider

 Death Benefit
Rider

 Waiver of Premium
Rider

 Note: Please refer product Terms and Conditions for
applicability.

ଦୁ ତ ଣାେନିତ ର୍ୃତୁୟସମ୍ପକିତ ଲାଭ ରାଇଡର୍

 ଗୁରୁତର ବରାଗ ରାଇଡର୍

 ର୍ୃତୁୟସମ୍ପକିତ ଲାଭ

 ପ୍ରିର୍ିୟମ୍ ଛାଡରାଇଡର୍

 ପ୍ପ
ି ଣୀ : ଦୟାକରି ପ୍ରଯୁେୟତାପାଇଁ ଉତ୍ପାଦ ସର୍ତ୍ତଓ ନିୟର୍ାବଳୀ ବଦଖନ୍ତୁ।

ରାଇଡର୍

 Cover Continuance during Premium Discontinuation:

Opt In 

Opt Out 

 ପ୍ରି ର୍ିୟମ୍ ବନ୍ଦ ଥିବା ସର୍ୟବର କଭର୍ ୋରି ରହିବା:

ଅପଟ ଇନ୍ 

ଅପଟ ଆଉଟ୍ 

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.

ପ୍ପ
ି ଣୀ: ଯଦି ପଲିସି ପ୍ରିର୍ିୟର୍ ବନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାବର ଥାଏ ବତବବ କଭର୍ କଣ୍ଟିନାନସ ଚୟନ କରାଯାଇପାରିବ | କଭର୍ କ୍ରର୍ାଗତ ଅବଧି ସର୍ୟବର, ଚୁ କ୍ତିନାର୍ା ଅନୁ ଯାୟୀ ଉବେଖ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ସ୍ତ ବଦୟ କ ାଯିବ | ି ଆଣ୍ଡ ସିବର ଉବେଖ କରାଯାଇଥିବା
ବଫାରବକଲାସର୍ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁ ଯାୟୀ ନୀତିକୁ ବେତନ କରାଯାଇପାବର |
 Change in Non-Forfeiture Option:

Automatic Premium Loan (APL) 

Reduced Paid up 

 ଅଣ-ବାେୟାପ୍ତି ବିକଳ୍ପବର ପରିବର୍ତ୍ତନ:

ଅବ ାବର୍ କ୍
ି ପ୍ରି ର୍ିୟମ୍ ବଲାନ୍ (ଏପିଏଲ୍ ) 

ହ୍ରାସିତ ବଦୟ ପ୍ରଦାନ 

Note: Please refer product Terms and Conditions for applicability.

ପ୍ପ
ି ଣୀ: ଦୟାକରି ପ୍ରଯୁେୟତାପାଇଁ ଉତ୍ପାଦ ସର୍ତ୍ତଓ ନିୟର୍ାବଳୀ ବଦଖନ୍ତୁ।

 Death Benefit Option Change:

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

Met Smart 

Met Ultimate 

 ର୍ୃତୁୟ ସମ୍ପକିତ ଲାଭ ବିକଳ୍ପ ପରିବର୍ତ୍ତନ:

ର୍ଁୁ ବର୍ାର ଉବେଖିତ ଉତ୍ପାଦର ର୍ୃତୁୟସମ୍ପକିତ ଲାଭ ବିକଳ୍ପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛାକରୁଛି:

ବର୍ଟ୍ ସ୍ମାଟ୍ତ 

ବର୍ଟ୍ ଅଲିବଟ ର୍ଟ୍ 

Option Type
ବିକଳ୍ପ ପ୍ରକାର
Option A
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Change from

Change to

ଏଥିରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଏଥିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ
Tick the option
ବିକଳ୍ପବର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ର୍ାରନ୍ତୁ

Option Type
ବିକଳ୍ପ ପ୍ରକାର
Option A

ବିକଳ୍ପ A

ବିକଳ୍ପ A

Option B

Option B

ବିକଳ୍ପ B

ବିକଳ୍ପ B

Tick the option
ବିକଳ୍ପବର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ର୍ାରନ୍ତୁ

 Paid up & Revival Request (applicable for New ULIP policies issued post 2013 where customer has paid premium for 5 years)
 ବପଡ୍ ଅପ୍ ଏବଂ ରିଭାଇଭାଲ୍ ଅନୁ ବରାଧ (ନୂ ତନ ULIP ନୀତି ପାଇଁ ବପାଷ୍ଟ୍ 2013 ପାଇଁ ପ୍ରଯୁେୟ ବଯଉଁଠାବର ଗ୍ରାହକ 5 ବଷତ ପାଇଁ ପ୍ରିର୍ୟ
ି ର୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି)
Option upon paying 5 years in New ULIP policy:

 Opt for 2 years Revival period

 Opt for reduced paid up

ନୂ ତନ ULIP ନୀତିବର 5 ବଷତ ବଦବାର ବିକଳ୍ପ:

 2 ବଷତ ପୁନେତୀବନ ଅବଧି ପାଇଁ ବାଛନ୍ତୁ

 ହ୍ରାସ ବହାଇଥିବା ବଦୟ ପାଇଁ ବାଛନ୍ତୁ

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

ପ୍ପ
ି ଣୀ: (ବନ୍ଦ ପାଣ୍ଠିର ଗତିବଧି
ି ତାରିଖର 10 ଦିନ ପୂବର
ତ ୁ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅନୁ ବରାଧ)
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 including 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 transactions, 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.
ପଲିସଧ
ି ାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ ାଷଣା:ଏହି ପତ୍ରବରସଂଲଗ୍ନ ବହାଇଥିବାବ ାଷଣା, ରାେିନାର୍ାଏବଂ ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ପିଏନ୍ ବି ବର୍ଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନସୁରାନସ କମ୍ପାନୀ ଲିର୍ିବ ଡ୍ (“ପିଏନ୍ ବି ବର୍ଟ୍ ଲାଇଫ୍ ”) ଦ୍ୱାରାଉପବରଦିଆଯାଇଥିବାପରି ଅନୁ ବରାଧକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ
କରିବାଉବଦ୍ଦଶୟବରଆବଶୟକୀୟ େରୁରୀ ବ ାଷଣାଗୁଡକ
ି ଏବଂ ପ୍ରାଧିକରଣ ଭାବବବିବବଚନାକରାଯିବ ଏବଂ ବସହି ବିଷୟକୁ ବନଇ ଭବିଷୟତବରବର୍ାଦ୍ୱାରାବିବାଦ ସୃଷ୍ଟ୍କ
ି ରାଯିବ ନାହିଁ । ର୍ଁୁ ଏତଦ୍ୱାରାଏହି ଅନୁ ବରାଧ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁେୟବିଷୟଗୁଡକ
ି ସବର୍ତ ସର୍ସ୍ତପଲିସି
ସର୍ତ୍ତଓ ନିୟର୍ାବଳୀ ପଢିଛ ି ଓ ବୁ ଝଛ
ି ି । ର୍ଁୁ ବୁ ଝଛ
ି ି ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ବଯପଲିସର
ି ସର୍ତ୍ତଓ ନିୟର୍ାବଳୀ ଅନୁ ଯାୟୀ ବର୍ାର ଅନୁ ବରାଧକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାବଯଏଠାବରରହିଥିବାଭୁଲ୍ କିର୍ବାଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତସବିବଶଷ ସୂଚନାକାରଣକୁ ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ କରି ଏହି
ଅନୁ ବରାଧ ବଯାଗଁୁ ସୃଷ୍ଟ୍ବି ହଉଥିବାସର୍ସ୍ତପରିଣାର୍ ପାଇଁ ର୍ଁୁ ଏକାକୀ ଦାୟୀ ରହିବି । ର୍ଁୁ ବୁ ଝଛ
ି ି ବଯପିଏନ୍ ବି ବର୍ଟ୍ ଲାଇଫ୍ କାରବାର, ବଦୟ ସ୍ମାରକ, ଇତୟାଦିଗୁଡକ
ି ବିଷୟବରସବିବଶଷ ସୂଚନାପ୍ରଦାନ କରିବାପାଇଁ ବ ଲିବଫାନ୍ କଲ୍ , ଏସଏର୍ଏସ୍ , କିର୍ାବ ଇବର୍ଲ୍
ର୍ାଧ୍ୟର୍ବରବଯାଗାବଯାଗ କରିବ ଏବଂ ଏଗୁଡକ
ି ୁ ଅଯାଚିତ ବୟବସାୟିକ କଲ୍ / ଇବର୍ଲ୍ ଭାବବବିବବଚନାକରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପକତବହ
ି ୀନତାବେତ୍ରବରବର୍ାର ଅନୁ ବରାଧକୁ ଖାରେ କରାଯାଇପାରିବ ।
Signature/Thumb Impression of Policy Holder ______________________________________

Signature of Joint Life (Second Life) _______________________________________________

ନୀତି ଧାରକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ / ଥମ୍ ଇବେସନ୍ _________________________________________________

ର୍ିଳତ
ି େୀବନର ଦସ୍ତଖତ (ଦ୍ୱିତୀୟ େୀବନ)_______________________________________________

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

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

ବୀର୍ାଭୁକ୍ତ ବୟକ୍ତିଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ/ ପ
ି ଚିହ୍ନ ________________________________________________

ଗ୍ରହୀତାଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ/ ପ
ି ଚିହ୍ନ ________________________________________________________

(ଯଦି ପଲିସି ର୍ାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବହାଇଥାନ୍ତି)

(ପଲିସର
ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତହସ୍ତାନ୍ତରୀକରଣ ବେତ୍ରବରଆବଶୟକ)

Date: DD-MM-YYYY

Place: ________________________

ତାରିଖ: DD-MM-YYYY

ସ୍ଥାନ: __________________________

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

ପ୍ପ
ି ଣୀ: ସର୍ତ୍ତର୍ୂଳକ ଭାବବ ନୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ପଲିସି ପାଇଁ, ଅନୁ ବରାଧ ଉଭୟ ଗ୍ରହୀତା ଏବଂ ହସ୍ତାନ୍ତରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାେର କରାଯିବା ଉଚିତ

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.
ଭନତାକୁ ଲାର ବ ାଷଣା: ପଲିସଧ
ି ାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଏକ ପ
ି ଚିହ୍ନ (ବାର୍ ବୁ ଢା ଆଙ୍ଗୁ ଠ)ି କିର୍ାବ ଏକ ସ୍ୱବଦଶୀ ଭାଷା ରୂପବର ବହାଇଥିବା ବେତ୍ରବର ପୂରଣ କରାଯିବ: **ବଯଉଁ ି ପ୍ରଯୁେୟନୁ ବହଁ ତାହାକା ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦସ୍ତାବିେର ବିଷୟବସ୍ତୁ କୁ ନିରେର/ସ୍ୱବଦଶୀ
ଭାଷାବରସାେର ଆବବଦନକାରୀ ଯାହାଙ୍କୁ ର୍ଁୁ ବୟକ୍ତିଗତ ରୂବପୋଣିଛ ି ତାଙ୍କୁ ବର୍ାଦ୍ୱାରାପଢି ଶୁଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ **ବସବିଷୟବସ୍ତୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତିଏବଂ ତାଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ର୍ାରିଛନ୍ତି/ର୍ଁୁ ଆବବଦନକାରୀଙ୍କ ନିବଦ୍ଦତଶ ଅନୁ ସାବରତାଙ୍କର ବଲଖାଭାବବବିଷୟବସ୍ତୁପୂରଣ
କରିଛନ୍ତିଏବଂ ଆବବଦନକାରୀ େଣକ ଏଠାବରରହିଥିବାବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତରୂବପବୁ ଝବ
ି ାପବରବର୍ାଉପସ୍ଥିତବି ରସ୍ୱବଦଶୀ ଭାଷାବରତାଙ୍କର **ବାର୍ ହାତ ବୁ ଢାଆଙ୍ଗୁ ଠି ପ
ି ଚିହ୍ନ ବଦଇଛନ୍ତି/ ସ୍ୱବଦଶୀ ଭାଷାବରଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି।
Name of Declarant/witness: _________________________________ Date: DD-MM-YYYY

Place: ______________________________

Signature: __________________________

ବ ାଷଣକାରୀଙ୍କ ନାର୍/ସାେୀ: _____________________________________ ତାରିଖ: DD-MM-YYYY

ସ୍ଥାନ: ________________________________

ଦସ୍ତଖତ: ____________________________

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

Request received from: Customer 

Customer Representative 

Bank 

Courier 

ବକବଳ ଶାଖା କାଯତୟାଳୟ ବୟବହାର ପାଇଁ: ଶାଖା ବସବାଗୁଡକ
ି ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରାଯିବ -

ଏହାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁ ବରାଧ ପ୍ରାପ୍ତ ବହାଇଛି: ଗ୍ରାହକ 

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରତିନଧି
ି 

ବୟାଙ୍କ 

ବକାରିୟର୍ 

ବାଧ୍ୟତାର୍ୂଳକ
Form Received By: Employee Name: ___________________________ Employee ID: ____________________________ Employee Signature: _______________
ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫର୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଛି: କର୍ତଚାରୀଙ୍କ ନାର୍: ______________________ କର୍ତଚାରୀ ଆଇଡି: __________________________ କର୍ତଚାରୀ ଦସ୍ତଖତ: _____________________
Request Received date at Branch: DD-MM-YYYY

Request received Time at Branch: HH:MM

ଶାଖାବର ଅନୁ ବରାଧ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯିବା ତାରିଖ: DD-MM-YYYY

ଶାଖାବର ଅନୁ ବରାଧ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯିବା ସର୍ୟ: HH:MM

Branch Stamp
ଶାଖା ବର୍ାହର

Acknowledgement Slip
ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ପତ୍ର
Received a request for ________________________________________ against Policy/Solution No: _____________________________________ on Date: DD-MM-YYYY at HH:MM
ପାଇଁ ଏକ ଅନୁ ବରାଧ ଗ୍ରହଣ କବଲ

ନୀତି / ସର୍ାଧାନ ବିବରାଧବର:

ରିଖ: DD-MM-YYYY ଏକ HH:MM

Received By: Employee Code___________________________ Employee Name __________________________

Date and Time Stamp / Seal of Branch

ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଛି: କର୍ତଚାରୀ ବକାଡ୍

ତାରିଖ ଓ ସର୍ୟ ବର୍ାହର / ଶାଖା କାଯତୟାଳୟ ବର୍ାହର

କର୍ତଚାରୀଙ୍କ ନାର୍

Branch Stamp
ଶାଖା ବର୍ାହର

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
ପିଏନ୍ବି ବର୍ଟ୍ଲାଇଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନସୁରାନସ କମ୍ପାନୀ ଲିର୍ବି ଡ୍
fŠÈ–LÎa LÇjÔèÇnk–: kË–eÈVü eõ. 701, 702 Hgõ 703, 7i itmÇ, f¸È•i fÇqÔó, lÇÑtSÇ VÇpÇsÔ, 26/27 Hiü SÈ ÑlÇXü, gÇƒ–ÇÑmÇlü - 560001, L›ÔÇVL | hÇlaÉk– gÉiÇ eÈk–ÇiL Hgõ Deïk–e LœÔÎfx fŠÈ–LlZ sõMèÇ 117|
sÈAÇB eõ. U66010KA2001PLC028883, AÇiLÊ eÈöqÊnØ 1-800-425-6969Ñl Lmü Ll¥Ë, ÑpgsÇBVü: www.pnbmetlife.com, BÑimü: indiaservice@pnbmetlife.co.in LÈióÇ AÇiLÊ HtÈ WÈLZÇÑl ÑmM¥Ë
1i itmÇ, ÑVLÈïÑfòLé - 1, ÑVLÈïÑfòLé LÑ°ò•Lé, Afôü gÉl shlLlü fôòÇHJhlü, ÑNÇÑlNøÇ (f¸È•i), iÊióÇB - 400062| ÑfôÇeü: +91-22-41790000, fôèÇLé: +91-22-41790203
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