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DECLARATION CUM INDEMNITY
ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

I ……………………………………., S/o D/o W/o …………………………………… and residing at ……………………………………………. Do hereby
declare that:
ਮੈਂ.............................................ਪੁੱ ਤਰ/ਪੁੱ ਤਰੀ/ਪਤਨੀ.......................................... .ਅਤੇ ਇਸ ............................................................ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ
ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ:

1.	My …………………................. Late Shri/Smt. ……………………................ died intestate on ………………..................…..
and I am one of the legal heirs of Late Shri/Smt. …………………………………………..........................................

 ੇਰੇ …………………............... ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ/ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ……………………..... ਦੀ ਮੌਤ …………………... ਨੂੰ ਬੇਵਸੀਅਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਮ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ/ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ………………………………………….. ਦਾ/ਦੀ ਇਕਲੋ ਤਾ/ਇਕਲੋ ਤੀ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ।

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.
	
ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ………………………....................... ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ/ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ…………………………….......

ਨੇ ਪੀਐਨਬੀ ਮੈਟਲਾਈਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ ਇੰ ਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰ ਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ ..………………………................. ਨਾਲ (“ਪੀਐਨਬੀ ਮੈਟਲਾਈਫ਼”)
ਮੇਰੇ …………………...................... ਸ਼੍ਰੀ/ਕੁ./ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ………………………………....... ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬੀਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱ ਥੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ/
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ……………………………...... ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ/ਕੁ./ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ………………………………................. ਜੀਵਨ ਬੀਮਿਤ ਹੈ।

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………………………….;
	
ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ/ਕੁ./ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ …………………………….... ਨੇ ਮੇਰੇ ……………………..... ਸਵਰਗਵਾਸੀ
ਸ਼੍ਰੀ/ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ…………………………….................... ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਗਈ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੀਐਨਬੀ ਮੈਟਲਾਈਫ਼ ਨੂੰ
ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ/ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ…………………………................ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱ ਚ;

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.
	
ਮੈਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੰ ੂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਸ਼੍ਰੀ/ਕੁ./ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ……………………………….............. ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ
ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ

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. ……………………………………...............................
	
ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ, ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵੇ, ਮੰ ਗ, ਪ੍ਰਭਾਰ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ
ਲਈ ਪੀਐਨਬੀ ਮੈਟਲਾਈਫ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਰੱ ਖਾਂਗਾ/ਰੱ ਖਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਐਨਬੀ ਮੈਟਲਾਈਫ਼ ਸ਼੍ਰੀ/ਕੁਮਾਰੀ/ਸ਼੍ਰੀਮ
ਤੀ....................................................................... ਨਾਮ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿੱ ਚ

Made and executed on this …....................… day of .......................………….., 20….....................................

....................................... 20 ......................................ਦੇ ਦਿਨ ......................... ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(Signature of Legal heir)
(ਕਨੂੰਨੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੇ ਦਸਖ਼ਤ)

Witnesses:
ਗਵਾਹ:

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.
ਧਿਆਨ ਦਿਓ – ਵਰਤਮਾਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਵਿਸਿੰ ਗ ਫਾਰਮ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਲ ਅੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦਿਤ

ਵਰਜਨ ਜਾਂ ਮੂਲ ਅੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਰਜਨ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ ਅੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਰਜਨ ਅੰ ਤਿਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

