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(ું આથી ભારતીય

વન બીમા િનગમ ની “ધાનમંી

વન

યોિત બીમા યોજના” , આપની બક ારા મા-ટર પોલીસી નંબર _________________ થી

સંચા0લત છે તેના સય બનવા માટ1 સંમિત આ2ું 3ં.
(ું આથી આપને ધાનમંી

વન

યોિત વીમા યોજના હ1ઠળ

વન વીમાના ીિમયમ માટ1 આપની શાખામાં ખોલાવેલ મારા બચત ખાતામાંથી 9|.

૩૩૦/- (ણ સો ીસ 9િપયા) + સિવBસ ટ1 Cસ, જો લાDુ પડતો હોય તો, કપાત કરવાની સFા આ2ું 3ં. તેમજ (ું આથી આપને ભાિવGયમાં દર વષI 25મી
મે પછ અને 1લી Mૂન Oુધીમાં મારા બચત ખાતામાંથી 9|. ૩૩૦/- (ણ સો ીસ 9િપયા) + સિવBસ ટ1 Cસ, જો લાDુ પડતો હોય તો, અથવા Oુધાર1 લ રકમ
, નP થાય તે Qુરંત મને Rણ કર, ફરથી O ૂચના Oુધી કપાત કરવાની મંMૂર આ2ું 3ં.
મે આ યોજનાના સંદભ'માં અSય કોઈ પણ બકને ીિમયમ કપાત કરવાની સતા આપેલ નથી. (ું એ RVું 3ં ક1 મારા W ૃYZુ પછ જ મળવા પા મહFમ
વન વીમા રાિશ 9|. 2,00,000/- Oુધી િતબંિધત કર1 લ છે .
મે આ યોજનાના િનયમો વાંચી તથા સમ

અને (ું અહ^ આ યોજનામાં જોડાવા માટ1 માર સંમિત આ2ું 3ં. (ું એ RVું 3ં ક1 આ યોજનામાં ન_ધણી

તારખથી થમ 45 aદવસ (2 ૂવા'િધકાર સમય) Oુધી

વન$ું જોખમ કવર થQું નથી અને આ 2 ૂવા'િધકાર સમય દરિમયાન W ૃYZુના સંજોગોમાં (અક-માત

િસવાયના અSય કારણે), કોઈ દાવો (claim) મળવાપા નથી.
(ુ ં બકને આ યોજનાના વેશ gગે જ9ર એવી માર gગત િવગતો આપના ારા ભારતીય

વન વીમા િનગમ ને 2 ૂર પાળવા માટ1 સંમિત આ2ું 3ં.
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(ું અહ^ ઉપર જણાવેલ મારા નૉિમની (વારસદાર) ને આ યોજના હ1ઠળ નામાંaકત કjું 3ં. નૉિમની (વારસદાર) સગીર હોવાથી, તેમના ઉપZુCત વાલી
(guardian) ની િનમV ૂક કjું 3ં.
(ું આથી Rહ1ર કjું 3ં ક1 ઉપરોCત જણાવેલ િવગતો તમામ રતે સાચી છે અને , આ યોજનામાં વેશ માટ1 ની આધારp ૂત માaહતી રહ1શે તેમજ જો કોઈ
િવગતો ખોટ માq ૂમ પળશે, તો ઉપરોCત યોજનામાં માjું સયપદ રદ-બાતલ થયેલ ગણાશે , મને માSય છે .
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અમે આથી Rણ કરએ છએ ક1 sી / sીમતી __________________________________________________ ક1 ,નો બક બચત ખાતા નંબર
_______________________, અને આધાર નંબર (જો હોય તો) _______________________ છે તેમજ ભારતીય
પો0લસી નંબર ________________________

ારા ધાન મંી

વન

વન વીમા િનગમ અને મા-ટર

યોિત વીમા યોજનામાં જોડાવા માટ1 ક1 , તેમની જણાવેલ િવગતોની ખરાઈના

આધાર1 મળવાપા રહ1શે અને જણાવેલ બચત ખાતામાંથી આપોઆપ કપાત કરવાની સંમિત અને મંMૂર મtયાની પહ_ચ આપીએ છએ.
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