To be executed on a non-judicial stamp paper of Rs. 100 (In case of Maharashtra and Mumbai Rs. 500
and in Karnataka Rs. 200); Document to be notarized
ଏକ ଅଣନ୍ୟାୟିକ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ. 500 ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପାଇଁ ଟ. 200);
ଦସ୍ତାବିଜ ବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ସତ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯିବ

DECLARATION CUM INDEMNITY
ଘ�ୋଷଣା ତଥା କ୍ଷତିପୂର୍ତ୍ତି
I ……………………………………., S/o D/o W/o …………………………………… and residing at ……………………………………………. Do hereby
declare that:
ମୁଁ …………………………………….,ପୁଅ/ଝିଅ/ପତ୍ନୀ …………………………………….ଙ୍କର ଏବଂ ବାସ କରୁଛି ……………………………………......................
ଏତଦ୍ୱାରା ଘ�ୋଷଣା କରୁଛି ଯେ:
1.	My …………………................. Late Shri/Smt. ……………………................ died intestate on ………………..................…..
and I am one of the legal heirs of Late Shri/Smt. …………………………………………..........................................
	
ମ�ୋର …………………ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ/ଶ୍ରୀମତୀ…………………ଆଇନସଙ୍ଗତ ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ବା ଉଇଲ୍ନକରି ………………….. ତାରିଖରେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହ�ୋଇଛନ୍ତି
ଏବଂ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ/ଶ୍ରୀମତୀ …………………………………………..ଙ୍କର ଜଣେ ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟେ
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.
	
ଏହା ମ�ୋର ମ�ୋର ଦୃ ଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ଯେ ମ�ୋର …………………… ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ/ଶ୍ରୀମତୀ ……………………… ପିଏନ୍ବ ି ମେଟ୍ଲାଇଫ୍ ଇନସୁରାନ୍ସ
କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ (“ପିଏନ୍ବ ି ମେଟ୍ଲାଇଫ୍”) ସହିତ ଏକ ବୀମା ପଲିସି ବିୟରିଂ ନମ୍ବର ……………………… ମ�ୋର ……………………… ଶ୍ରୀ/କୁ ମାରୀ/
ଶ୍ରୀମତୀ ………………………ଙ୍କ ନାମରେ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ/ଶ୍ରୀମତୀ ……………………… ପଲିସି ମାଲିକ ଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ/କୁ ମାରୀ/
ଶ୍ରୀମତୀ ……………………………….... ବୀମାଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ।
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………………………….;
ଏହା ମ�ୋର ମ�ୋର ଦୃ ଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ/ଶ୍ରୀମତୀ …………………….ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଶ୍ରୀ/କୁ ମାରୀ/ଶ୍ରୀମତୀ
…………………… ମ�ୋର ……………………. ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ/ଶ୍ରୀମତୀ ………………………ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାରଣ କରାଯାଇଥିବା ପଲିସର
ି ମାଲିକାନା,
ତାଙ୍କ(ପୁ/ମ) ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପିଏନ୍ବ ି ମେଟ୍ଲାଇଫ୍କୁ ଅନୁ ର�ୋଧ କରିଛନ୍ତି;

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.
	
ମଁୁ ଏତଦ୍ୱାରା ଘ�ୋଷଣା ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ଉପର�ୋକ୍ତ ବୀମା ପଲିସର
ି ମାଲିକାନା ଯଦି ଶ୍ରୀ/କୁ ମାରୀ/ଶ୍ରୀମତୀ …………………….ଙ୍କ ନାମକୁ , ତାଙ୍କର
ଅନୁ ର�ୋଧ କ୍ରମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁ ଏ, ତେବେ ମ�ୋର ଆଦ�ୌ କ�ୌଣସି ଅଭିଯ�ୋଗ ନାହିଁ ।
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. ……………………………………...............................
	
ମଁୁ ଏତଦ୍ୱାରା ଘ�ୋଷଣା ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ପିଏନ୍ବ ି ମେଟ୍ଲାଇଫ୍କୁ କ�ୌଣସି କ୍ଲେମ୍, କାଉଣ୍ଟର୍-କ୍ଲେମ୍, ଦାବି, ଚାର୍ଜ୍କିମ୍ବା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବା
ଲିୟାବିଲିଟ ି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପିଏନ୍ବି ମେଟ୍ଲାଇଫ୍ ଉକ୍ତ ଶୀ/କୁ ମାରୀ/ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ନାମରେ ବୀମାର ମାଲିକାନାର ଏହିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ
ବିପଦରେ ପଡିପାରେ ତାହା ବିପକ୍ଷରେ ସମର୍ଥନ, କ୍ଷତିପୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ନିରୀହ ବ�ୋଲି ଘ�ୋଷିତ କରିବ ି
Made and executed on this …....................… day of .......................………….., 20….....................................
ଏହି …....................................…ଦିନ ………....................................….., 20..................... ରେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି
(Signature of Legal heir)
(ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ)
Witnesses:
ସାକ୍ଷୀମାନେ:
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.
ଟିପ୍ପଣୀ – ବର୍ତ୍ତମାନର ପଲିସି ସର୍ଭିସିଂ ଫର୍ମ ଇଂରାଜୀ ସହିତ ଦେଶୀୟ ଭାଷାରେ ମ�ୌଳିକ ବିଷୟ ବା ଅରିଜନାଲ ଧାରଣ କରିଥାଏ । ଅନୁ ବାଦିତ ସଂସ୍କରଣ ଏବଂ
ମୂଳ ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟରେ ଅମେଳ ଦେଖାଦେବା ଘଟଣାରେ, ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣ ଚୁ ଡାନ୍ତ ବ�ୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ବଜାୟ ରହିବ ।

