Fund Switch, Top Up and Other Financial Form
ஃபண்டு மாற்றம், டாப் அப் மற்றும் நிதி ததாடர்பான பிற தெயல்களுக்கான படிவம்

Important Information / முக்கியத் தகவல்:
•

Processing of the requests will be initiated on receipt of this form at any of our Company's touch points

•

PNB MetLife (PMLI) can call for additional documentation if required

•

At the me of request submission original ID Proof of the Policyholder to be mandatorily presented and all supporting proof/s & document/s submitted along with
the request should be self-attested by the Policyholder

எங்கள் நிறுவனத்தின் ததரடர்பு மையங்களில் இந்தப் படிவத்மதச் சைர்ப்பித்த பின்னரே, ரகரரிக்மககள் தசயல்ப டுத்துவது ததரடங்கப்படும்
கூடுதல் ஆவணங்கள் ரதமவப்பட்டரல், பிஎன்பி தைட்மைஃப் (பிஎம்எல்ஐ) உங்கமள அமைக்கைரம்

Photograph

ரகரரிக்மகமயச் சைர்ப்பிக்கும்ரபரது, பரலிசி உரிமையரளரின் அசல் அமடயரளச் சரன்மை அவசியம் கரட்ட ரவண்டும். ரகரரிக்மகயுடன் சைர்ப்பிக்கும்
ஆதேவுச் சரன்று/சரன்றுகள் ைற்றும் ஆவணம்/ஆவணங்கள் அமனத்தும் பரலிசி உரிமையரளரின் சுய சரன்தைரப்பத்துடன் இருக்க ரவண்டும்.
•

புமகப்படம்

For third party submissions (anyone other than Policyholder), authorization letter from the Policyholder in PMLI format, Self-attested ID proof of the person
submitting the request is required
மூன்ைரம் தேப்புச் சைர்ப்பிப்புகளுக்கு (பரலிசிதரேமேத் தவிே ைற்ை எவரும்), பிஎம்எல்ஐ வடிவில் உள்ள பரலிசி உரிமையரளரின் ஒப்புதல் கடிதமும்
ரகரரிக்மகமயச் சைர்ப்பிக்கும் பரலிசி உரிமையரளரின் சுய சரன்தைரப்பைிடப்பட்ட அமடயரளச் சரன்றும் ரவண்டும்

•

Please submit a self-attested PAN Card copy for updation of PAN No. Form 60 needs to be in PNB MetLife format if submitted in lieu of PAN Card
PAN எண்ணின் நிகழ்நிமைப்படுத்துதலுக்கரக சுய சரன்தைரப்பைிட்ட PAN அட்மடயின் நகமை தயவுதசய்து சைர்ப்பிக்கவும். PAN அட்மடக்குப் பதிைரக
சைர்ப்பிக்க ரவண்டியதிருந்தரல் PNB தைட்மைஃப் வடிவத்தில் படிவம் 60 இருக்க ரவண்டும்.

•

In case of Auto-Vesting, the request to be signed by the new Policyholder. Signed valid ID proof (like Driving License, Passport, PAN Card, etc.) of the new
Policyholder should be taken for updation in records
தன்னியக்க-தவஸ்டிங் எனில், ரகரரிக்மகயில் புதிய பரலிசிதரேர் மகதயரப்பைிட ரவண்டும். பதிவுகளில் புதுப்பிப்பதற்கு, புதிய பரலிசிதரேர்
மகதயரப்பைிட்ட சரியரன அைடயரளச் சரன்று (ஓட்டுநர் உரிைம், பரஸ்ரபரர்ட், பரன்கரர்டு ரபரன்ைமவ) பயன்படுத்தபட ரவண்டும்.

•

If application for Unit Linked Investment Product (ULIP) is received up to 15:00 hrs IST on a business/ working day, the same day's unit value will be applicable
while processing the request. However, if the application is received after 15:00 hrs, then the next declared Net Asset Value (NAV) will be applicable
வணிக / ரவமை நரளில் 15:00 ைணிக்குள் (IST) யூனிட் லிங்க்டு இன்தவஸ்ட்தைன்ட் ப்ேரடக்ட்டுக்கரன (யூஎல்ஐபி) விண்ணப்பத்மதப் தபற்ைரல்,
தகரரிக்மகமயச் தசயல்படுத்தும்ரபரது அந்த நரளின் யூனிட் ைதிப்பிற்கு அது தபரருந்தும். இருப்பினும், 15:00 ைணிக்குப் பின்னர் தபைப்படும்
விண்ணப்பம், அடுத்து அைிவிக்கப்படும் நிகே தசரத்து ைதிப்புக்கு (என்ஏவி) தபரருந்தும்.

•

Kindly fill the request form in Block letters

ரபதேழுத்துகளில் ரகரரிக்மகப் படிவத்மத நிேப்பவும்

Policy Details / பரலிசி விவேங்கள்:
*Policy Number 1:
*பரலிசி எண் 1:

*Policy Number 2:
*பரலிசி எண் 2:

Date:
நரள்:

*Name of the Policyholder:
*பரலிசிதரேர் தபயர்:
*Contact Number: ________________________________________________

EmailID:________________________________________________________________

* ததரடர்பு எண்: ________________________________________________

ைின்னஞ்சல் ஐ.டி: ______________________________________________________

PAN No./ Form 60 : _______________________________________________

**AadhaarCard No:

PAN எண்/ படிவம் 60:

**ஆதரர் அட்மட என்:

*Is there a Change in Address:
*முகவரியில் ைரற்ைம் உள்ளதர:

 Yes  No If yes, please submit separate request for address change along with valid proof
 ஆம்  இல்மை, ஆம் எனில், உரிய சரன்றுடன் முகவரி ைரற்ைத்துக்கரக ஒரு தனியரன ரகரரிக்மகமய தயவுதசய்து சைர்ப்பிக்கவும்

*All fields are mandatory

* எல்ைரக் கட்டங்களும் அவசியைரனமவ
**Only last 4 digits of Aadhaar No. to be mentioned.
** ஆதரர் எண்ணின் கமடசி 4 இைக்கங்கமள ைட்டுரை குைிப்பிட ரவண்டும்.

 Fund Switch/Premium Redirection / நிதிமய ைரற்றுதல் / பிரீைியத்மத ரீமடேக்ட் தசய்தல்:
Name of Fund (depends upon
availability of funds in Plan)

Fund Switch From
(In Units/ Percentage/ Amount)

Fund Switch To
(In Units/ Percentage/ Amount)

Premium Redirection
(In Units/ Percentage/ Amount)

நிதியின் தபயர் (திட்டத்தில்
இருக்கும் நிதியின் கிமடக்கும்
தன்மைமயப் தபரருத்தது)

இதிலிருந்து நிதிமய ைரற்றுதல்
(அைகுகள்/ சதவிகிதம் /
ததரமகயில்)

இதற்கு நிதிமய ைரற்றுதல்
(அைகுகள்/ சதவிகிதம் /
ததரமகயில்)

பிரீைிய ைரற்ைம்
(அைகுகள்/ சதவிகிதம் /
ததரமகயில்)

Preserver II
பிரிதசர்வர் II
Preserver
பிரிதசர்வர்
Protector II
புதேரட்தடக்டர் II
Protector
புதேரட்தடக்டர்
Balancer II
ரபைன்சர் II
Balancer
ரபைன்சர்
Multiplier II
ைல்டிபிமளயர் II
Multiplier
ைல்டிபிமளயர்
Virtue II
விர்ச்யூ II
Virtue
விர்ச்யூ
Moderator
ைரடரேட்டர்
Accelerator
அக்சிைரேட்டர்
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Flexi Cap
ஃப்தளக்ஸி ரகப்
Others (If Any)
ைற்ைமவ (ஏதுைிருந்தரல்)
Total
தைரத்தம்
Note: Charges for switches/redirection shall be charges as stated in the policy document. The total percentage in Fund Switch/redirection should add to a total of 100%, else request would be rejected. The premium redirection proportion
should be at least 20% of the premium. The request should be received a t least one month prior to the renewal premium due date and would be applicable for all future premiums.

குைிப்பு: பரலிசி ஆவணத்தில் குைிப்பிட்டபடி, ைரற்றுதல்/ரீமடேக்ட்டிற்கு கட்டணங்கள் விதிக்கப்படும். நிதிமய ைரற்றுதல் ரீடிமேக்டின் தைரத்தச் சதவிகிதம், 100% தைரத்த ைதிப்பிற்குச் ரசர்க்க ரவண்டும், இல்மைதயனில்,
ரகரரிக்மக நிேரகரிக்கப்படும். பிரீைியம் ரீமடேக்ஷன் விகிதைரனது ைதிப்பில் குமைந்த பட்சம் 20% ஆக இருக்க ரவண்டும். தசலுத்தும் ரததிக்கு முன்னரல் ஒரு ைரதத்திற்கு முன்னர் ரகரரிக்மகமயப் தபை ரவண்டும், அமனத்து
எதிர்கரைப் பிரீைியம்களுக்கும் இது தபரருந்தும்.

 Allocation of Top Up Premium / டரப் அப் பிரீைியத்மத ஒதுக்குதுதல்:
I wish to pay an amount of Rs________________________ towards Top up premium with respect to the above Policy by Cash/ Demand Draft/ Credit Card in the favor of PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.
ரைரையுள்ள பரலிசியுடன் ததரடர்புமடய டரப் அப் பிரீைித்திற்கு ரூ. ________________________ ஐ ரநேடிப் பணைரக /வமேரவரமையரக /கிதேடிட் கரர்டு மூைம், பிஎன்பி தைட்மைஃப் இந்தியர இன்சூேன்ஸ் கம்தபனி
லிைிதடட்டின் தபயரில் பணம் தசலுத்த விரும்புகிரைன்.
Bank Name ___________________________________________

Cheque/ DD Number ____________________________________________

Cheque/ DD Date ___________________________________________

வங்கியின் தபயர் _____________________________________

கரரசரமை / டிடி எண் __________________________________________

கரரசரமை / டிடி நரள் _______________________________________

In case of Self-Managed Option (Choose the below Allocation Proportion):
தரனரக நிர்வகிக்கும் விருப்பம் எனில் (கீரையுள்ள ஒதுக்கீட்டு விகிதத்மதத் ரதர்வுதசய்யவும்):
Fund Options
நிதித் ததரிவுகள்

Allocation %
ஒதுக்கீடு %

Fund Options
நிதித் ததரிவுகள்

Accelerator
அக்சிைரேட்டர்

Preserver
பிரிதசர்வர்

Balancer
ரபைன்சர்

Preserver II
பிரிதசர்வர் II

Balancer II

Protector

ரபைன்சர் II

புதேரட்தடக்டர்

Flexicap
ஃப்தைக்ஸிரகப்

Protector II
புதேரட்தடக்டர் II

Moderator

Virtue

ைரடரேட்டர்

விர்ச்யூ

Multiplier
ைல்டிபிமளயர்

Virtue II
விர்ச்யூ II

Allocation %
ஒதுக்கீடு %

Multiplier II
ைல்டிபிமளயர் II
Total
தைரத்தம்
Note: • Minimum amount eligible for Top Up is Rs. 5000/-. Top Up is eligible only for active ULIP policies. Minimum allocation in any fund should be 20%. Top up credit to the policy may increase its base Sum Assured as per terms and
conditions of the product. It is advised that cash payments be made only at PMLI branches and other authorized cash collection agencies against a valid discharge/ receipt. For cash deposits >=50000/-, copy of PAN card to be submitted.
For Top up Premium > = Rs. 99999/-, income proof to the satisfaction of PMLI need to be provided.
குைிப்பு: • டரப் அப்பிற்குத் தகுதி தபறுவதற்கரன குமைந்த பட்சத் ததரமக ரூ. 5000/. தசயலில் உள்ள யூஎல்ஐபி பரலிசிகள் ைட்டும் டரப் அப்பிற்குத் தகுதி தபறும். எந்த நிதிக்கும் பட்ச ஒதுக்கீடு 20% ஆக இருக்க ரவண்டும்.
திட்டத்தின் விதிமுமைகள் ைற்றும் நிபந்தமனகளின்படி, உத்திேவரதைரன ததரமகயின் அடிப்பமடயில் பரலிசிக்கரன டரப் அப் கிதேடிட் அதிகரிக்கைரம். சரியரன ேசீது மூைம் பிஎம்எல்ஐ கிமளகள் ைற்றும் பிை
அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணத்மத வசூல் தசய்யும் ஏதஜன்சிகளில் ைட்டும் தசலுத்தும்படி பரிந்துமேக்கிரைரம். ரூ. 50000க்கு ரைல் பணம் தசலுத்த, பரன் கரர்டின் நகமைச் சைர்ப்பிக்க ரவண்டும். ரூ.99999க்கு ரைல் டரப் அப்
பிரீைியத்திற்கு, பிஎம்எல்ஐ ரதமவமயப் பூர்த்திதசய்யும் வருைரன தசரன்ைிதமை வைங்க ரவண்டும்.
•

Credit Card should be in the name of the Policyholder Only

பரலிசிதரேரின் தபயரில் கிதேடிட் கரர்டு இருக்க ரவண்டும்
In case of Auto Rebalancing Option (Choose the Allocation Proportion %):
தன்னியக்க ரீரபைன்ஸிங் விருப்பம் எனில் (ஒதுக்கீட்டு விகிதத்மதத் (%) ரதர்வுதசய்யவும்):

Flexi Cap
ஃப்தளக்ஸி ரகப்

Protector II
புதேரட்தடக்டர் II

Total * (in %)
தைரத்தம் * (%ல்)

Please note- Minimum Allocation in any fund has to be 20% and *Total should always add up to 100%

கவனத்திற்கு- எந்த நிதியிலும் குமைந்த பட்ச ஒதுக்கீடு 20% ஆக இருக்க ரவண்டும் ைற்றும் *தைரத்த ைதிப்மப எப்ரபரதும் 100% வமே ரசர்க்க ரவண்டும்
Choose the rebalancing Trigger event (as % of Fund Value): 10% 15%
ரீரபைன்ஸிங் ட்ரிக்கர் நிகழ்மவத் ரதர்வுதசய்யவும் (நிதி ைதிப்பின் %):

20% 25%

 Systematic Transfer Option (STO) / முமையரன பரிைரற்ை விருப்பம் (எஸ்டிஓ):
(only with Met Smart Platinum)
(தைட் ஸ்ைரர்ட் பிளரட்டினத்துடன் ைட்டும்)

 Opt In*  Opt Out
 ரசர்தல்*  தவளிரயறுதல்

For Opt In option, Premiums in Protector II fund (Debt Oriented Fund) is automatically transferred to the Flexi Cap fund (Equity Oriented Fund) systematically, every month "Free of Cost". *Minimum allocation in Protector II should be 50% for
choosing Systematic Transfer Option. In case, the current premium allocation and Fund Value (FV) is less than 50% in Protector II, please raise a request for Fund Switch for existing funds and premium redirection for future premiums so as to
ensure minimum FV in Protector II is 50% and Premium allocation in Protector II is 50% of the future renewal premium. Please fill in the Fund Switch & Premium Redirection boxes as above.
ரதர்வுதசய்யும் விருப்பத்திற்கு, புரேரடக்டர் II நிதியில் (கடன் ததரடர்பரன நிதி) உள்ள பிரீைியங்கள் முமையரக, ஒவ்தவரரு ைரதமும் "இைவசைரக "தரனரகரவ ஃப்தைக்ஸி ரகப் நிதிக்கு (பங்கு ததரடர்பரன நிதி)
பரிைரற்ைப்படும். *முமையரன பரிைரற்ை விருப்பத்மதத் ரதர்வுதசய்வதற்கு, புரேரடக்டர் II இல் குமைந்த ஒதுக்கீடு 50% இருக்க ரவண்டும். தற்ரபரமதய பிரீைியம் ஒதுக்கீடு ைற்றும் நிதி ைதிப்பு (எஃப்வி ), புரேரடக்டர் II இல்
50%க்கு குமைவரக இருப்பின், எதிர்கரை புதுப்பிப்பு பிரீைியத்தில் குமைந்தபட்சம் புரேரடக்டர் II இல் 50% ைற்றும் புரேரடக்டர் II இல் பிரீைியம் ஒதுக்கீடு 50% இருக்கும் வமகயில், எதிர்கரைப் பிரீைியங்களுக்கரக, தற்ரபரமதய
நிதிக்கரன நிதிமய ைரற்றுதல் ைற்றும் பிரீைியம் மடேக்ஷனுக்குக் ரகரரிக்மகமய எழுப்பவும். ரைரையுள்ள நிதிமய ைரற்றுதல் ைற்றும் பிரீைியம் ரீமடேக்ஷன் தபட்டிகளில் நிேப்பவும்.
Note: Switch between all other funds will be allowed except Flexi Cap and Protector II. STP will get triggered on next policy anniversary. In case Premium Payment Mode is changed from Annual to any other mode, STO will be deactivated
automatically. In case of Partial Withdrawal request while STO is active, the withdrawn amount will reduce the Fund Value of other Funds except Flexi Cap and Protector II Fund proportionately.
குைிப்பு: ஃப்தைக்ஸி ரகப் ைற்றும் புரேரடக்டர் II ஐத் தவிே ைற்ை நிதிகளுக்கு இமடரய ைரற்ைைரம். அடுத்த பரலிசி ஆண்டிலிருந்து எஸ்டிபி ட்ரிக்கர் தசய்யப்படும். பிரீைியத்மதச் தசலுத்தும் முமையரனது, வருட முமையில்
இருந்து ைற்ை முமைக்கு ைரற்ைப்பட்டிருப்பின், எஸ்டிஓ தரனரகரவ முடக்கப்படும். எஸ்டிஓ தசயல்பரட்டில் இருக்கும்ரபரது, பகுதியளவு பணத்மதப் தபை ரகரரினரல், ஃப்தைக்ஸி ரகப் ைற்றும் புரேரடக்டர் II நிதி விகிதத்மதத்
தவிே ைற்ை நிதியின் ைதிப்மபப் தபறும் பணம் குமைக்கும்.

 Portfolio Balancing / ரபரர்ட்ரபரலிரயர ரபைன்ஸிங்:
I. AUTO REBALANCING RELATED / தன்னியக்க ரீரபைன்ஸிங் ததரடர்பரனமவ

 Opt In Option: In case you wish to opt in for Auto Rebalancing Option, choose the fund allocation proportion and Rebalancing trigger event below:
ரசர்வதற்கரன விருப்பம்: தன்னியக்க ரீரபைன்ஸிங் விருப்பத்தில் ரசே விரும்பினரல், கீரை நிதி ஒதுக்கீடு விகிதம் ைற்றும் ரீரபைன்ஸிங் ட்ரிக்கர் நிகழ்மவத் ரதர்வுதசய்யவும்:

Flexi Cap
ஃப்தளக்ஸி ரகப்

Protector II
புதேரட்தடக்டர் II

Total * (in %)
தைரத்தம் * (%-ல்)

Please note- Minimum Allocation in any fund has to be 20% and *Total should always add up to 100%

கவனத்திற்கு- எந்த நிதியிலும் குமைந்த பட்ச ஒதுக்கீடு 20% ஆக இருக்க ரவண்டும் ைற்றும் *தைரத்த ைதிப்மப எப்ரபரதும் 100% வமே ரசர்க்க ரவண்டும்
Choose the rebalancing Trigger event (as % of Fund Value):

10% 15% 20% 25%

ரீரபைன்ஸிங் ட்ரிக்கர் நிகழ்மவத் ரதர்வுதசய்யவும் (நிதி ைதிப்பின் %):

 Opt Out Option: In case you wish to opt out of Auto Rebalancing Option, choose any one of the following:
தவளிரயறுவதற்கரன விருப்பம்: தன்னியக்க ரீரபைன்ஸிங் விருப்பத்தில் இருந்து தவளிரயை விரும்பினரல், பின்வரும் ஒன்மைத் ரதர்வுதசய்யவும்:
•

Do you wish to keep existing fund value and allocation proportion (%)?
ஏற்கனரவ உள்ள நிதி ைதிப்பு ைற்றும் ஒதுக்கீட்டு விகிதத்மதத் (%) ததரடே விரும்புகிைீர்களர?

 Yes
 ஆம்

 No
 இல்மை
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•

Do you wish to change the existing fund value and allocation proportion (%)?
ஏற்கனரவ உள்ள நிதி ைதிப்பு ைற்றும் ஒதுக்கீட்டு விகிதத்மத (%) ைரற்ை விரும்புகிைீர்களர?

Name of Fund (depends upon
availability of funds in Plan)
நிதியின் தபயர் (திட்டத்தில்
இருக்கும் நிதியின் கிமடக்கும்
தன்மைமயப் தபரருத்தது)

 Yes, as indicated below
 ஆம், கீரை குைிப்பிட்டுள்ளவரறு

Fund Switch % (New %)
நிதிமய ைரற்றுதல் % (புதிது %)

Premium Redirection (New %)
பிரீைியம் ரீமடேக்ட் (புதிது %)

Preserver II
பிரிதசர்வர் II
Protector II
புதேரட்தடக்டர் II
Balancer II
ரபைன்சர் II
Multiplier II
ைல்டிபிமளயர் ü II
Virtue II
விர்ச்யூ II
Flexi Cap
ஃப்தளக்ஸி ரகப்
Total
தைரத்தம்

 Modification: In case you wish to modify the existing Allocation Proportion and trigger events for rebalancing, please indicate below:
ைரற்ைம்: ஏற்கனரவ உள்ள ஒதுக்கீட்டு விகிதம் ைற்றும் ரீரபைன்ஸிற்கரன ட்ரிக்கர் நிகழ்வுகமள ைரற்ை விரும்பினரல், கீரை குைிப்பிடவும்:

Flexi Cap

Protector II

Total * (in %)

ஃப்தளக்ஸி ரகப்

புதேரட்தடக்டர் II

தைரத்தம் * (%-ல்)

Please note- Minimum Allocation in any fund has to be 20% and *Total should always add up to 100%

கவனத்திற்கு- எந்த நிதியிலும் குமைந்த பட்ச ஒதுக்கீடு 20% ஆக இருக்க ரவண்டும் ைற்றும் *தைரத்த ைதிப்மப எப்ரபரதும் 100% வமே ரசர்க்க ரவண்டும்
Choose the rebalancing Trigger event (as % of Fund Value):

10% 15% 20% 25%

ரீரபைன்ஸிங் ட்ரிக்கர் நிகழ்மவத் ரதர்வுதசய்யவும் (நிதி ைதிப்பின் %):

II. STOP LOSS RELATED / ஸ்டரப் ைரஸ் ததரடர்புமடயது

 Opt In Option: In case you wish to opt in for Stop Loss Option, choose the trigger event below:
ரசர்வதற்கரன விருப்பம்: ஸ்டரப் ைரஸ் விருப்பத்தில் ரசே விரும்பினரல், கீரை ட்ரிக்கர் நிகழ்மவத் ரதர்வுதசய்யவும்:
Choose the Trigger event (% of Net Asset Value (NAV) of Flexi Cap Fund):

10% 15% 20% 25% 30%

ட்ரிக்கர் நிகழ்மவத் ரதர்வுதசய்யவும் (ஃப்தைக்ஸி ரகப் நிதியின் நிகே தசரத்து ைதிப்பு (என்ஏவி) %):
•

If current fund value and allocation is less than 50% in Flexi Cap Fund, please fill the following details:
தற்ரபரமதய நிதி ைதிப்பு ைற்றும் ஒதுக்கீடரனது, ஃப்தைக்ஸி ரகப் நிதிமயக் கரட்டிலும் 50% குமைவரக இருப்பின், பின்வரும் விவேங்கமள நிேப்பவும்:

Fund Options
நிதித் ததரிவுகள்

Fund Switch From (Minimum
Allocation in any fund has to be 20%)
இதிலிருந்து நிதிமய ைரற்றுதல்
(எந்த நிதியிலும் குமைந்தபட்ச ஒதுக்கீடு
20% இருக்க ரவண்டும்)

Fund Switch To
இதற்கு நிதிமய
ைரற்றுதல்

Preserver II
பிரிதசர்வர் II
Protector II
புதேரட்தடக்டர் II
Balancer II
ரபைன்சர் II
Multiplier II
ைல்டிபிமளயர் II
Virtue II
விர்ச்யூ II
Flexi Cap
ஃப்தளக்ஸி ரகப்
Total
தைரத்தம்

Premium Redirection details:
பிரீைியம் ரீமடேக்ஷன் விவேம்:
Fund Options
நிதித் ததரிவுகள்

% Allocation
% ஒதுக்கீடு

Preserver II
பிரிதசர்வர் II
Protector II
புதேரட்தடக்டர் II
Balancer II
ரபைன்சர் II
Multiplier II
ைல்டிபிமளயர் II
Virtue II
விர்ச்யூ II
Flexi Cap
ஃப்தளக்ஸி ரகப்
Total
தைரத்தம்
Please Note: If the Fund Value % age / Premium allocation (redirection) % age of Flexi cap fund is less than 50 % then stop loss will not be allowed

கவனத்திற்கு: ஃப்தைக்ஸி ரகப் நிதியின் நிதி ைதிப்பு % வயது / பிரீைியம் ஒதுக்கீடு (ரீமடேக்ஷன்) % வயது 50%க்கு குமைவரக இருப்பின், ஸ்தடரப்ைரஸ் அனுைதிக்கப்படரது
•

If current fund value and allocation is more than 50% in Flexi Cap fund and you wish to make changes to the same, please fill the above provided Fund Switch and Premium Redirection grids.

ஃப்தைக்ஸி ரகப் நிதியில் தற்ரபரமதய ைதிப்பு ைற்றும் ஒதுக்கீடு 50%க்கு அதிகைரக இருந்து அதில் ைரற்ைம் தசய்ய விரும்புகிைீர்கள் எனில், ரைரை வைங்கிய நிதிமய ைரற்றுதல் ைற்றும் ரீமடேக்ஷன் கிரிட்கமள
நிேப்பவும்.

 Opt Out Option: Do you wish to opt out of Stop Loss Option?  Yes  No If Yes, choose any one of the following:
தவளிரயறுவதற்கரன விருப்பம்: ஸ்டரப் ைரஸ் விருப்பத்தி ல் இருந்து தவளிரயை விரும்புகிைீர்களர?  ஆம்  இல்மை ஆம் எனில், பின்வரும் ஒன்மைத் ரதர்வுதசய்யவும்:
•

Do you wish to keep existing fund value and allocation proportion (%)?

 Yes  No

ஏற்கனரவ உள்ள நிதி ைதிப்பு ைற்றும் ஒதுக்கீட்டு விகிதத்மதத் (%) ததரடே விரும்புகிைீர்களர?

 ஆம் 

இல்மை
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•

 Yes, as indicated below
 ஆம், கீரை குைிப்பிட்டுள்ளவரறு

Do you wish to change the existing fund value and allocation proportion (%)?
ஏற்கனரவ உள்ள நிதி ைதிப்பு ைற்றும் ஒதுக்கீட்டு விகிதத்மத (%) ைரற்ை விரும்புகிைீர்களர?
Name of Fund (depends upon
availability of funds in Plan)
நிதியின் தபயர் (திட்டத்தில்
இருக்கும் நிதியின் கிமடக்கும்
தன்மைமயப் தபரருத்தது)

Fund Switch % (New %)

Premium Redirection (New %)

நிதிமய ைரற்றுதல் % (புதிது %)

பிரீைியம் ரீமடேக்ட் (புதிது %)

Preserver II
பிரிதசர்வர் II
Protector II
புதேரட்தடக்டர் II
Balancer II
ரபைன்சர் II
Multiplier II
ைல்டிபிமளயர் II
Virtue II
விர்ச்யூ II
Flexi Cap
ஃப்தளக்ஸி ரகப்
Total
தைரத்தம்

 Modification: In case you wish to modify the trigger event for stop loss option, please indicate below:
ைரற்ைம்: ஸ்டரப் ைரஸ் விருப்பத்திற்கரக, ட்ரிக்கர் நிகழ்மவ ைரற்ை விரும்பினரல், கீரை குைிப்பிடவும்:
Choose the Trigger event (% of Net Asset Value (NAV) of Flexi Cap Fund):

10% 15% 20% 25% 30%

ட்ரிக்கர் நிகழ்மவத் ரதர்வுதசய்யவும் (ஃப்தைக்ஸி ரகப் நிதியின் நிகே தசரத்து ைதிப்பு (என்ஏவி) %):

Declaration by the Policyholder / பரலிசிதரேரின் உறுதிதைரைி:
I hereby confirm having read and understood all the policy terms and conditions including those applicable to this request and 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.
இந்தக் ரகரரிக்மகக்குப் தபரருந்தும் எல்ைரக் தகரள்மக விதிமுமைகமளயும் நிபந்தமனகமளயும் படித்துப் புரிந்துதகரண்ரடன், இங்ரக நரன் தகரடுத்திருக்கும் ஏரதனும் தவைரன அல்ைது முழுமையற்ை விவேங்களின்
கணக்கு உட்பட இந்தக் ரகரரிக்மகயிலிருந்து எழும் எல்ைர விமளவுகளுக்கும் நரன் முற்ைிலும் தபரறுப்பரரவன் என உறுதியளிக்கிரைன்.
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-contactability.
பரிவர்த்தமனகளின் விவேங்கள், பணம் தசலுத்தலுக்கரன நிமனவூட்டல்கள் ைற்றும் பைவற்ைின் விவேங்கமள வைங்குவதற்கு ததரமைரபசி அமைப்புகள், எஸ்எம்எஸ் அல்ைது ைின்னஞ்சல் மூைம் பிஎன்பி தைட்மைஃப்
என்மனத் ததரடர்புதகரள்ளும் என்பமதயும், அமவ வைக்கத்திற்கு ைரைரன வணிக அமைப்புகள் / ைின்னஞ்சல்களரகக் கருதப்பட ைரட்டரது என்பமதயும், என்மனத் ததரடர்புதகரள்ள முடியவில்மை எனில், எனது
ரகரரிக்மக நிேரகரிக்கப்படைரம் என்பமதயும் புரிந்துதகரண்ரடன்.

Signature/Left Hand Thumb Impression of Policyholder/Assignor

Signature/Left Hand Thumb Impression of Assignee
(Required in case of Absolute assignment of Policy)

பரலிசிதரேர்/உரிமை ைரற்றுபவரின் மகதயரப்பம்/இடது மக
தபருவிேல் பதிவு

உரிமை தபற்ைவரின் மகதயரப்பம்/இடது மக தபருவிேல் பதிவு
(பரலிசிமய முமையரக ஒதுக்குவதற்கு ரதமவப்படைரம்)

Note: For conditionally assigned policy, Request should be signed both by the Assignee & Assignor
குைிப்பு: நிபந்தமனயுடன் ஒதுக்கப்பட்ட பரலிசிகளுக்கு, ரகரரிக்மகயில் உரிமை தபற்ைவர் ைற்றும் ைரற்றுபவர் மகதயரப்பைிட ரவண்டும்
Date: DD-MM-YYYY

Place: _______________________________

ரததி: DD-MM-YYYY

இடம்: ______________________________

Vernacular Declaration / ைரநிை தைரைி உறுதிதைரைி:
To be filled incase Applicant/Policyholder/Assignee signatures is in the form of a thumb impression (left thumb) or in a vernacular language:
விண்ணப்பதரேர்/பரலிசிதரேர்/உரிமை தபற்ைவரின் மகதயரப்பைிடரைல் தபருவிேல் பதிமவ (இடது மக விேல்) மவத்தரரைர அல்ைது ைரநிை தைரைியில் மகதயரப்பைிட்டிருந்தரரைர , இமத நிேப்ப ரவண்டும்:
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/signatures in vernacular after completely understanding the contents hereof in my presence.
ஆவணத்தில் உள்ள அமனத்து விவேங்களும் எனக்கு தனிப்பட்ட முமையில் ததரிந்த *படிக்க ததரியரத /ைரநிை தைரைி ைட்டும் ததரிந்த விண்ணப்பதரேருக்கு படித்து கரண்பிக்கப்பட்டது ைற்றும் *அவர் அமனத்து
விவேங்கமளயும் பூர்த்தி தசய்து, மகதயரப்பைிட் டுள்ளரர்/விண்ணப்பதரேர் சரர்பரக அமனத்து விவேங்கமளயும் அவரின் அைிவுமேயின் அடிப்பமடயில் நரன் பூர்த்திதசய்துள்ரளன் ைற்றும் இங்குள்ள விவேங்கள்
அமனத்மதயும் புரிந்துதகரண்ட பிைகு, எனது முன்னிமையில் விண்ணப்பதரேர் அவரின் *இடது மக விேல் ரேமகப் பதிமவ மவத்தரர்/மகதயரப்பைிட்டரர்.
*Strike out whichever is not applicable.
* தபரருந்தரதவற்மை அடித்து விடவும்.
Name of Declarant/ Witness: ____________________________________________________________
உறுதிதைரைி அளிப்பவரின் / சரட்சியின் தபயர்: __________________________________________
Date: DD-MM-YYYY

Place: ___________________________________________

Signature: _________________________________________

ரததி: DD-MM-YYYY

இடம்: ___________________________________________

மகதயரப்பம்: _____________________________________

For Branch Use Only / கிமளயின் பயன்பரட்டுக்கு ைட்டும்:
To be filled by Branch Services - Mandatory
கிமளச் ரசமவகளினரல் நிேப்பப்பட ரவண்டும் - அவசியைரனது
Request received from:

 Customer

இவரிடைிருந்து ரகரரிக்மக தபைப்பட்டது:

 வரடிக்மகயரளர்  வரடிக்மகயரளர் பிேதிநிதி

 Customer Representative

 Bank
 வங்கி

 Courier
–

 தகரரியர்

Form Received By: Employee Name: ______________________________________ Employee ID: ______________________________________________

Employee Signature: _______________________________________________

படிவத்மதப் தபற்ைக்தகரண்டவர்: ஊைியர் தபயர்: _______________________ ஊைியர் ஐடி: ______________________________________________ ஊைியர் மகதயரப்பம்: ___________________________________________
Request Received date at Branch: DD-MM-YYYY

Request received Time at Branch: HH:MM

கிமளயில் ரகரரிக்மக தபைப்பட்ட நரள்: DD-MM-YYYY

கிமளயில் ரகரரிக்மகமயப் தபற்ை ரநேம்: HH:MM

Branch Stamp
கிமள முத்திமே
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ACKNOWLEDGEMENT-SLIP
ஒப்புதல் சீட் டு
Received a request for _______________________________________________________ against Policy No:
பரலிசி எண்

விஷயைரக ரகரரிக்மகமயப் தபற்றுக்தகரண்ரடரம்:

Solution No _______________________________________________________________

Containing Policy No’s

பரலிசி எண்ணின்

ஐக் தகரண்டுள்ள எனும் தீர்வு எண்

On ____________________________________ at _____________________________________________ am/pm
அன்று, முற்பகல்/பிற்பகல்

ைணியளவில்

Received By: Employee Code _________________________________________________

Employee Name

தபற்ைவர்: பணியரளரின் குைியீடு

பணியரளரின் தபயர்

Date and time Stamp / Seal of Branch.
கிமளயின் முத்திமே / ஸ்டரம்ப் தசய்யப்பட்ட நரள் ைற்றும் ரநேம்

Branch Stamp
கிமள முத்திமே

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,
Techniplex -1, Techniplex Complex, Off Veer Savarkar Flyover, Goregaon (West), Mumbai – 400062. Phone: +91- 22-41790000, Fax: +91-22-41790203

பிஎன்பி தைட்மைஃப் இன்டியர இன்சூேன்ஸ் கம்தபனி லிைிதடட்
பதிவு தெய்த அலுவலகம்: யூனிட் எண். 701, 702 & 703, 7-வது தளம், தவஸ்ட் விங், ரஹீஜா டவர்ஸ், 26/27 எம்.ஜி ரராடு, தபங்களூரு - 560001, கர்நாடகா. ஐஆர்டிஏ பதிவு எண் 117.
ெிஎல் எண் U66010KA2001PLC028883, எம்மம அமைக்க ரவண்டிய கட்டணமில்லா ததா.ரபெி எண் 1-800-425-6969, வமலதளம்: www.pnbmetlife.com, மின்னஞ்ெல்: indiaservice@pnbmetlife.co.in
அல்லது எங்களுக்கு எழுத ரவண்டிய முகவாி 1-வது தளம், தடக்னிபிதளக்ஸ் -1, தடக்னிபிதளக்ஸ் காம்ப்தளக்ஸ், வீர ெவார்க்கர் ஃபிமளஓவருக்கு எதிாில், ரகாாிகான் (ரமற்கு),
மும்மப – 400062. ததா.ரபெி: +91-22-41790000, ததா.நகல்: +91-22-41790203
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