Photograph of
Policyholder
பொலிெிதொெொின்
புதகப்படம்

Policy Loan Request Form
பொலிெி கடன் பகொொிக்தகப் படிவம்

Note – Please complete the form in CAPITAL LETTERS: __________________________________________________________________________________________________________
குறிப்பு: தயவுசெய்து பபசெழுத்துக்களில் படிவத்தத நிெப்பவும்: ________________________________________________________________________________________________
Please grant me a loan of  Rs. (Amount in number) and ___________________________________ (Amount in words) __________________________________________________OR
தயவுசெய்து
 ரூ. (எண்களில் சதொதக) மற்றும் ______________________________ (எழுத்தில் சதொதக) _________________________________________________ அல்லது
 Maximum amount permissible under the above policy.
 பமற்கண்ட பொலிெிப்படி அதிகபட்ெமொக அனுமதிக்கத்தக்க சதொதகதய கடனொக அளிக்குமொறு பகட்டுக் சகொள்கிபறன்.
Policy Number:
பொலிெி எண்:

Request Date:
பகொரும் நொள்:

Policy Details
பொலிெி விவெங்கள்

Name of the Policyholder:
பொலிெிதொெொின் சபயர்:
Contact Number: _____________________________________________________
சதொடர்பு எண்: _____________________________________________________

Email ID: _____________________________________________________________________
மின்னஞ்ெல் முகவொி: __________________________________________________________

PAN No./ Form 60: ___________________________________________________
பொன் எண்./ படிவம் 60: ______________________________________________
Is there a Change in Address:
Yes 
முகவொியில் மொற்றம் உள்ளதொ: ஆம் 
All fields are mandatory

No 
இல்தல 

Policyholder name as per Bank records:

______________________________________________________________________________________________________________

வங்கி பதிபவடுகளில் உள்ளபடி

______________________________________________________________________________________________________________

If yes, please submit separate request for address change along with valid proof
ஆம் எனில், உொிய ெொன்றுடன் முகவொி மொற்றத்துக்கொக ஒரு தனியொன பகொொிக்தகதய தயவுசெய்து ெமர்ப்பிக்கவும்

Payment Details
பபமண்ட் விவெங்கள்

எல்லொக் கட்டங்களும் அவெியமொனதவ

பொலிெிதொெொின் சபயர்:
Bank Name:

______________________________________________________________________________________________________________

வங்கியின் சபயர்:

______________________________________________________________________________________________________________

Bank Account No:

Bank Account Type:  Savings  Current  NRE*  NRO  Other

வங்கிக் கணக்கு

வங்கிக் கணக்கு வதக:  பெமிப்பு  நடப்பு  NRE*  NRO  பிற

எண்:
IFSC Code:

MICR Code:

ஐஎஃப்எஸ்ஸி

எம்ஐெிஆர் குறியீடு:

குறியீடு:
* In case of NRI customer, please provide the Customer Declaration- Repatriation Request & Bank Certificate evidencing all premiums payments through NRE account OR Bank statement
reflecting all premium paid entries.
* சவளிநொடுவொழ் இந்திய (NRI) வொடிக்தகயொளெொக இருந்தொல், தயவுசெய்து வொடிக்தகயொளர் பிெகடனம் - தொய்நொடு திரும்பும் பகொொிக்தக & NRE கணக்கு வழியொக எல்லொ

Conditional Assignment
நிபந்ததனயுதடய ஒப்பதடப்பு

பிொீமியங்கதளயும் செலுத்தியதற்குச் ெொன்றொக வங்கிச் ெொன்றிததழ அல்லது எல்லொ பிொீமியங்கதளயும் செலுத்திய பதிவுள்ள வங்கி அறிக்தகதய அளிக்கவும்.
I, the holder of the above-mentioned Policy issued by PNB MetLife India Insurance Company Limited (the Company), do hereby assign the rights and benefits of the said Policy in favor of
the Company for a valuable consideration. I acknowledge that the assignment shall be complete and effective only upon the execution of this endorsement and disbursal of the
consideration. I hereby declare that, the receipt of benefits arising under the policy by the Company, shall be valid and sufficient discharge of the said loan.
பிஎன்பி சமட்தலஃப் இந்தியொ இன்சூென்ஸ் கம்சபனி லிமிசடட்டினொல் (நிறுவனம்) வழங்கப்பட்ட பமபல குறிப்பிட்டுள்ள பொலிெிதொெெொன நொன், அந்தப் பொலிெியின்
உொிதமகதளயும் பலன்கதளயும் மதிப்புதட மறுபயனுக்கொக நிறுவனத்தின் ெொர்பொக ஒப்பதடப்பு செய்கிபறன். இந்த ஏற்பிதெவு நிதறபவற்றப்பட்டு, கடன் வழங்கப்பட்டொல்
மட்டுபம இந்த ஒப்பதடப்பு முழுதமயதடயும், நதடமுதறக்கு வரும் என்பதத நொன் ஏற்கிபறன். பொலிெியின்கீழ் வரும் பலன்கதள நிறுவனம் சபறுவது என்பது, பமற்கண்ட
கடதன அளிப்பதற்கு செல்லத்தக்கதொகவும் பபொதுமொனதொகவும் இருக்கும் என்று இதன்மூலம் உறுதியளிக்கிபறன்.
Executed on this______________________________ day of______________________________, 20______________________________at ______________________________________
20__________________________________________ ஆண்டு _____________________________ மொதம்___________________________ ஆம் நொளொகிய இன்று _____________________
மணிக்கு நிதறபவற்றப்படுகிறது.

Documents required
பததவயொன ஆவணங்கள்

Mandatory documents for Customer walk-ins & request received through post
வொடிக்தகயொளர் பநெடியொக மற்றும் அஞ்ெல் வழி பகொொிக்தகயின்பபொது ஒப்பதடக்க பவண்டிய கட்டொய ஆவணங்கள்
 Self-attested valid photo id proof

 Self-attested valid address proof (in case of change in add)

 சுய ெொன்சறொப்பமிடப்பட்ட செல்லத்தக்க புதகப்பட



அதடயொளச் ெொன்று

(முகவொியில் மொற்றம் இருந்தொல்)

சுய

ெொன்சறொப்பமிடப்பட்ட

செல்லத்தக்க

முகவொிச்

 Original/ Duplicate policy document
ெொன்று

 அெல் / டூப்ளிபகட் பொலிெி ஆவணம்

 Cancelled cheque/ Bank statement bearing pre-printed account number, policyholder name and IFSC code
 ெத்து செய்யப்பட்ட கொபெொதல / முன்னபெ அச்ெிடப்பட்ட கணக்கு எண், பொலிெிதொெர் சபயர் மற்றும் ஐஎஃப்எஸ்ெி குறியீடுள்ள வங்கி அறிக்தக
For third party submissions (anyone other than Policyholder), the following documents are required to be submitted:
மூன்றொம் தெப்பு (பொலிெிதொெர் தவிர்த்த பிற யொருக்கும்) ெமர்ப்பிப்புகளுக்கு, கீழ்க்கொணும் ஆவணங்கள் ெமர்ப்பிக்கப்பட பவண்டும்:
A) Authorization letter from the policyholder in prescribed format;
B) Original Policy Document/Duplicate Policy Document;
C) Original ID proof of the third party;
D) Self-attested ID proof of the policyholder (Passport/Aadhaar Card*/Driving License) along with original; or
E) Self-attested Bank statement or cancelled cheque of account number same as provided at the proposal stage; or
F) Self-attested Bank statement reflecting premium paid to PNB MetLife; or

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
பதிவு செய்த அலுவலகம்: யூனிட் எண். 701, 702 மற்றும் 703, 7-வது தளம், சவஸ்ட் விங், ரஹீஜா டவர்ஸ், 26/27 எம்.ஜி ரராடு, சபங்களூரு - 560001, கர்நாடகா. ஐஆர்டிஏ பதிவு எண் 117.
ெிஎல் எண் U66010KA2001PLC028883, எம்மை அமைக்க ரவண்டிய கட்டணைில்லா சதா.ரபெி எண் 1-800-425-6969, வமலதளம்: www.pnbmetlife.com, ைின்னஞ்ெல்: indiaservice@pnbmetlife.co.in
அல்லது எங்களுக்கு எழுத ரவண்டிய முகவாி 1-வது தளம், சடக்னிபிசளக்ஸ் -1, சடக்னிபிசளக்ஸ் காம்ப்சளக்ஸ், வீர ெவார்க்கர் ஃபிமளஓவருக்கு எதிாில், ரகாாிகான் (ரைற்கு),
மும்மப – 400062. சதா.ரபெி: +91-22-41790000, சதா.நகல்: +91-22-41790203
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G) Original ID proof of the policyholder provided at the time of proposal
*Please ensure that first eight digits should be masked and only last four digits are visible
A) குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் பொலிெிதொெொிடமிருந்து அங்கீகொெக் கடிதம்;
B)

அெல் பொலிெி ஆவணம் / டூப்ளிபகட் பொலிெி ஆவணம்;

C)

மூன்றொம் தெப்பின் அெல் அதடயொளச் ெொன்று;

D)

பொலிெிதொெொின் சுய ெொன்சறொப்பமிட்ட அதடயொளச் ெொன்று (பொஸ்பபொர்ட் / ஆதொர் அட்தட* / ஓட்டுநர் உொிமம்) அெல் நகலுடன்; அல்லது

E)

சுய ெொன்சறொப்பமிட்ட வங்கி அறிக்தக அல்லது முன்சமொழியப்பட்ட ெமயத்தில் சகொடுக்கப்பட்ட அபத கணக்கு எண்ணுக்குொிய ெத்து செய்யப்பட்ட கொபெொதல; அல்லது

F)

பிஎன்பி சமட்தலஃப்-க்கு செலுத்தப்பட்ட பிொீமியத்ததக் கொட்டும் சுய ெொன்சறொப்பமிட்ட வங்கி அறிக்தக; அல்லது

G)

முன்சமொழிதொல் ெமயத்தில் அளிக்கப்பட்ட பொலிெிதொெொின் அெல் அதடயொளச் ெொன்று

* முதல் எட்டு இலக்கங்கள் மதறக்கப்பட்டிருப்பததயும், கதடெி நொன்கு இலக்கங்கள் மட்டுபம பொர்க்கும்படி இருப்பததயும் தயவுசெய்து உறுதிப்படுத்துங்கள்

1.
2.
3.

4.

Terms and Conditions
நிபந்ததனகளும் வதெயதறகளும்

5.
6.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

The Policy shall be assigned conditionally to and held by PNB MetLife, it’s successors and assigns (hereinafter collectively referred as ‘PNB MetLife’) as security for the repayment of
the loan(s) along with the accrued interest and expenses which may be incurred in correction.
In the event of failure to repay the interest on the due date as prescribed by PNB MetLife at the time of this loan approval or within one calendar month after each due date
respectively, such interest would be added as of the due date and will bear interest at the same rate as the rest of the loan principal.
If at any point of time the outstanding loan (includes automatic premium loan) along with the accrued interest and applicable expenses exceeds the Cash Surrender Value, the Policy
shall be foreclosed and the available Cash Surrender Value (including cash value of any bonus, if any, accrued), shall be adjusted against all outstanding amounts under the Policy and
the contract shall stand terminated forthwith.
In case the Policy mature or become a claim by death when the loan remains outstanding, PNB MetLife shall be entitled to deduct such amount together with all interest up to the
date of maturity or of death as the case may be from the Policy moneys, and the balance only shall become due and payable under the Policy.
If the policy generates any survival benefit when the loan remains outstanding, PNB MetLife shall be entitled to deduct such amount for discharge of the loan liability from the survival
benefit generated and pay balance if any to the Policyholder.
No request for reassignment of the policy shall be considered till the entire outstanding loan and interest are settled.
பொலிெியொனது பிஎன்பி சமட்தலஃப்-க்கு, அதன் வழிவருபவர்களுக்கு (இதன் பின்னர் சமொத்தமொக “பிஎன்பி சமட்தலஃப்“ என்பற குறிப்பிடப்படும்) நிபந்ததனயின்
அடிப்பதடயில் ஒப்பதடப்பு செய்யப்படுகிறது. அது அவர்கள் வெம் இருக்கும். கடன்(கள்)-ஐயும், திெள் வட்டிதயயும், அதற்கொன செலவுத் சதொதககதளயும் திருப்பிச்
செலுத்துவதற்குப் பிதணயொக அதன் வெம் ஒப்பதடக்கப்படுகிறது.
இந்தக் கடன் ஒப்புதலின்பபொது, பிஎன்பி சமட்தலஃப்-னொல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இறுதி நொளில், அல்லது உொிய ஒவ்சவொரு இறுதி நொளுக்குப் பின்னரும் ஒரு கொலண்டர்
மொதத்திற்குள்ளும் வட்டிதயத் திருப்பிச் செலுத்த தவறினொல், அத்ததகய வட்டி அந்த இறுதி நொளுக்குப் பின்னர் கடன் அெலுடன் பெர்த்துக் சகொள்ளப்பட்டு கடனுக்கொன அபத
வட்டி விதிக்கப்படும்.
நிலுதவயிலுள்ள கடன் (ஆட்படொபமட்டிக் பிொீமியம் கடன் உட்பட) அதன் திெள் வட்டி மற்றும் சபொருந்தும் செலவுகளுடன் பெர்த்து செொக்க ஒப்பதடப்பு மதிப்தபவிட
அதிகமொகுமொனொல், பொலிெி முன்னபெ முடிக்கப்படும். எஞ்ெிய செொக்க ஒப்பதடப்பு மதிப்பு (எந்த ஒரு பபொனஸ், ஏதும் பெர்ந்திருந்தொல், அந்த செொக்க மதிப்பு உட்பட)
பொலிெியின்கீழ் உள்ள எல்லொ நிலுதவத் சதொதககளுக்கொகவும் ெொிக்கட்டப்படும், ஒப்பந்தம் அப்பபொபத முறிக்கப்பட்டுவிடும்.
கடன் நிலுதவயிலிருக்கும்மபபொது பொலிெி முதிர்வதடந்தொல் அல்லது இறப்புக்கொன கொப்பீட்டுக் பகொொிக்தக எழுப்பப்படுமொனொல், அந்த முதிர்வு நொளன்று அல்லது இறப்பு
நொளன்றுவதெ உள்ள நிலுதவயிலுள்ள எல்லொ வட்டிகளுடனும் பெர்த்து அத்ததகய சதொதக பொலிெித் சதொதகயிலிருந்து பிடிக்கப்படும், எஞ்ெிய சதொதக மட்டுபம
பொலிெியின்கீழ் செலுத்தத் தக்கதொகும்.
கடன் நிலுதவயிலிருக்கும்பபொது, பொலிெியிலிருந்து ஏதும் உயிர்வொழ்தலுக்கொன பலன் கிதடக்குமொனொல், அப்படிக் கிதடக்கும் உயிர்வொழ்தலுக்கொன பலன் சதொதகயிலிருந்து
கடதன அதடப்பதற்கொன அத்ததகய சதொதகதயப் பிடித்துக்சகொள்ள பிஎன்பி சமட்தலஃப்-க்கு உொிதம உள்ளது. ஏதும் எஞ்ெியிருந்தொல், அத்சதொதக பொலிெிதொெருக்கு
வழங்கப்படும்.
ஒட்டுசமொத்த நிலுதவ கடன்சதொதகயும் அதற்கொன வட்டியும் செலுத்தப்படும்வதெ பொலிெிதய மறுஒதுக்கீடு செய்வதற்கொன பகொொிக்தக ஏதும் ஏற்கப்படொது.

Note – 1. In accordance with Section 194DA of the Income Tax Act, introduced by the Finance Act 2014 and effective from 1 October 2014, If your policy is not exempt under Section 10(10D)
of the Income Tax Act, an amount equivalent to 1% on the payout amount exceeding INR 99,999 in a financial year would be deducted at source and deposited into the Central Government
treasury. A TDS certificate would be issued to you within the stipulated timelines. In case your PAN is not registered with PNB MetLife, a higher rate of TDS (20%) will be applicable as per the
income tax regulations and therefore, we request you to submit a copy of your PAN in case of it not being submitted earlier. Tax is as per the Income Tax Act, 1961 & subject to any
amendments made thereto from time to time.
2. For any subsequent loan under the policy, the current outstanding loan, interest and applicable charges shall be cleared either through the subsequent loan availed or otherwise.
குறிப்பு - 1. நிதிச் ெட்டம் 2014-னொல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு 1 அக்படொபர் 2014 அன்று நதடமுதறக்கு வந்த வருமொன வொிச் ெட்டத்தின் பிொிவு 194DA-யின்படி, வருமொனவொிச்
ெட்டத்தின் பிொிவு 10(10D)-யின்கீழ் உங்களுதடய பொலிெி விலக்கப்படொதிருந்தொல், ஒரு நிதி ஆண்டில் இந்திய ரூ. 99,999-க்கு அதிகமொகச் செலுத்தப்படும் சதொதகயின்மீது 1% -க்கு
ெமமொன சதொதக ஆதொெ இடத்திபலபய பிடிக்கப்பட்டு, மத்திய அெெின் கருவூலத்தில் பெர்க்கப்படும். குறிக்கப்பட்ட கொல அளவுக்குள் ஒரு டிடிஎஸ் (TDS) ெொன்றிதழ் உங்களுக்கு
வழங்கப்படும். பிஎன்பி சமட்தலஃபில் ஒருபவதள உங்களுதடய பொன் (PAN) பதிவு செய்யப்படொதிருந்தொல், வருமொனவொி ஒழுங்குமதறகளின்படி அதிக விகிதத்தில் டிடிஎஸ் (20%)
பிடிக்கப்படும். எனபவ, ஒருபவதள உங்களுதடய பொன் (PAN) இதற்கு முன்னர் ெமர்ப்பிக்கப்படொதிருந்தொல், அதன் ஒரு நகதல ெமர்ப்பிக்குமொறு பகட்டுக்சகொள்கிபறொம். வருமொன
வொிச் ெட்டம், 1961-ன்படியும் & அவ்வப்பபொது அதில் செய்யப்பட்ட எந்த ஒரு திருத்தங்களின்படியும் வொி இருக்கும்.
2. பொலிெியின்கீழ் சபறும் அடுத்த எந்தக் கடனுக்கும், நடப்பிலுள்ள நிலுதவக் கடன், வட்டி, மற்றும் சபொருந்தும் கட்டணங்கள் ஆகியதவ சபறப்படும் அடுத்த கடன்
சதொதகயிலிருந்து அல்லது பவறு வதகயில் பிடித்துக்சகொள்ளப்படும்.

I hereby declare that the particulars given in this form are true, correct and complete in all aspects and take full responsibility of genuineness and correctness of the details filled herein. I
understand and agree that PNB MetLife shall not be held responsible for any non-receipt of payment on account of wrong/ incorrect/ incomplete information given by me in this form. I
understand and agree that PNB MetLife reserves the right to use any alternative payout method (via cheque) in case the requisite information for direct credit is not received.
I also 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/communications.
இந்தப் படிவத்தில் சகொடுக்கப்பட்டுள்ள விஷயங்கள் எல்லொ அம்ெங்களிலும் உண்தமயொனதவ, ெொியொனதவ மற்றும் முழுதமயொனதவ. இங்கு பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ள விவெங்கள்
உண்தமயொனதவ என்பதற்கும் ெொியொனதவ என்பதற்கும் நொன் சபொறுப்பபற்றுக் சகொள்கிபறன்.

இந்தப் படிவத்தில் என்னொல் சகொடுக்கப்பட்ட தவறொன / பிதழயொன /

முழுதமயற்ற தகவல் கொெணமொக எந்த ஒரு பபமண்டும் சபறப்படவில்தல என்றொல் பிஎன்பி சமட்தலஃப்-ஐ சபொறுப்பொக்க முடியொது என்பதத புொிந்துசகொண்டு

Declaration by Policyholder
பொலிெிதொெொின் உறுதிசமொழி

ஏற்றுக்சகொள்கிபறன். பநெடி வெவுக்குத் பததவயொன தகவல் கிதடக்கப்சபறொவிட்டொல், எந்த ஒரு மொற்று பணச்செலுத்தல் முதறதயயும் (கொபெொதல வழியொக) பயன்படுத்த பிஎன்பி
சமட்தலஃப்-க்கு உொிதம உள்ளது என்பதத புொிந்துசகொண்டு ஏற்றுக்சகொள்கிபறன்.
பொிவர்த்ததன விவெங்கள், பணம் செலுத்துவதற்கொன நிதனவூட்டல்கள் பபொன்றவற்றுக்கொக சததலபபெி அதழப்புகள், குறுஞ்செய்தி அல்லது மின்னஞ்ெல் வழியொக பிஎன்பி சமட்தலஃப்
என்தனத் சதொடர்புசகொள்ளலொம் என்பததயும் இவற்தற விரும்பப்படொத வர்த்தக அதழப்புகளொக / மின்னஞ்ெல்களொக / சதொடர்புகளொக எடுத்துக்சகொள்ளக்கூடொது நொன் புொிந்துசகொள்கிபறன்.

Signature/Thumb Impression of Policyholder
பொலிெிதொெொின் தகசயொப்பம் / சபருவிெல் பெதக
Date: DD-MM-YYYY

Place: _____________________________________________________________________

நொள்: DD-MM-YYYY

இடம்: _____________________________________________________________________

Name of Witness: _____________________________________________________________

Signature of Witness: ________________________________________________________

ெொட்ெியின் சபயர்: _____________________________________________________________

ெொட்ெியின் தகசயொப்பம்: ____________________________________________________

Address of Witness: _________________________________________________________________________________________________________________________________________
ெொட்ெியின் முகவொி: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

To be filled in case Policyholder’s signature is in vernacular or in the form of a Left-hand thumb impression:

Vernacular Declaration
தொய்சமொழியில் உறுதிசமொழி

பொலிெிதொெொின் தகசயொப்பம் உள்ளூர் சமொழியில் இருந்தொல் அல்லது இடது சபருவிெல் பெதக வடிவில் இருந்தொல் நிெப்பப்பட பவண்டும்:
I hereby declare that I have fully explained the contents of the Application to the Applicant/Policyholder in the language understood by him/ her. The same have been fully understood by
the Applicant/ Policyholder and the replies have been recorded by the Applicant/ Policyholder in ……………………………… language. I have recorded the replies as per the information/
instruction provided by the Applicant/ Policyholder and the replies have been read out to, fully understood and confirmed by him/ her.
விண்ணப்பதொெருக்கு / பொலிெிதொெருக்கு அவர் புொிந்துசகொள்ளும் சமொழியில் விண்ணப்பத்தில் உள்ள விஷயங்கதள நொன் முழுதமயொக விளக்கிபனன் என்று இதன்மூலம்
உறுதியளிக்கிபறன். அதத விண்ணப்பதொெர் / பொலிெிதொெர் முழுதமயொகப் புொிந்துசகொண்டொர் மற்றும் பதில்கதள விண்ணப்பதொெர் / பொலிெிதொெர் ……………………………… சமொழியில்
பதிவு செய்தொர் / விண்ணப்பதொெர் / பொலிெிதொெர் அளித்த தகவலின்படி / அறிவுறுத்தலின்படி பதில்கதள நொன் பதிவு செய்பதன். அந்தப் பதில்கள் அவருக்கு வொெித்துக்
கொட்டப்பட்டது, அவெொல் முழுதமயொகப் புொிந்துசகொள்ளப்பட்டது மற்றும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.

Name of Declarant: __________________________________________________________________________________________________________________________________________
பிெகடனம் செய்பவொின் சபயர்: _________________________________________________________________________________________________________________________________
Date: DD-MM-YYYY

Place: __________________________________________

Signature: ________________________________________

நொள்: DD-MM-YYYY

இடம்: __________________________________________

தகசயொப்பம்: _____________________________________

For Office use
அலுவலகப் பயன்பொட்டுக்கு

To be filled by Branch Services - Mandatory
கிதளச் பெதவகளினொல் நிெப்பப்பட பவண்டும் - அவெியமொனது
Request received from

 Customer

 Customer Representative

 Bank

 Courier

பகொொிக்தகதய அளித்தவர்

 வொடிக்தகயொளர்

 வொடிக்தகயொளர் பிெதிநிதி

 வங்கி

 கூொியர்

Form Received By: Employee Name: ___________________________________ Employee ID: ___________________________ Employee Signature: _______________________________
படிவத்ததப் சபற்றவர்: ஊழியர் சபயர்: _______________________________ ஊழியர் ஐடி: ___________________________ ஊழியர் தகசயொப்பம்: _____________________________
Request Received date at Branch: DD-MM-YYYY

Request received Time at Branch: HH:MM

கிதளயில் பகொொிக்தக சபறப்பட்ட நொள்: DD-MM-YYYY

கிதளயில் பகொொிக்தகதயப் சபற்ற பநெம்: HH:MM

Branch Stamp
கிதள முத்திதெ

Acknowledgement Slip
ஒப்புதல் ெெீது

Received a request for ________________________________________ against Policy/Solution No: _______________________________________________________________
பொலிெி / தீர்வு எண்

விஷயமொக

பகொொிக்தகதயப் சபற்றுக்சகொண்படொம்

On _________________________________________ at _____________________________________________ am/pm
______________________________________ அன்று, முற்பகல்/பிற்பகல் _______________________________ மணிமயவில்
Received By: Employee Code____________________________________________________ Employee Name _______________________________________________________________
சபற்றவர்: சதொழிலொளர் குறியீடு
Date and Time Stamp / Seal of Branch
நொள் மற்றும் பநெ முத்திதெ / கிதளயின் முத்திதெ

சதொழிலொளர் சபயர்
Branch Stamp
கிதள முத்திதெ

