 

   я  

    
-

કમ ની હઠળ એક વષ ુ ં વીમા ુ ં કવચ મળશે  દર વષ ર ૂ કરવાુ ં રહશે.

-

આ"માતીક વીમા નો લાભ અ"માત ( ૃ*ુ અથવા ખોટ ખાપણ મા રહશે

-

આ યોજના ુ ં અમલીકરણ જનરલ ઇયોરસ કંપની યા તો તેના વી સવલત વાળ બી5 વીમા કંપનીઓ
ઓ સમાન શરતોથી સંચા7લત અને જ8ર મં9ૂર લઈ બ;કો સાથેના સંગઠનમાં રહ ઉપલ>ધ કરશે

-

આ યોજના હઠળ ભાગ લેનાર બ;કો પોતાના @ાહકો નો સમાવેશ કરવા કોઈ પણ વીમા કંપની સાથે જોડાણ કર
શકશે.

   ! " !.
-

બધાજ બચત ખાતેદાર ક મની ઉમર 18 થી 70 વષ હોય તેવા લોકો આ યોજના મા જોડાઈ શકશે.

-

િવિવધ બ;ક મા તેમજ એક થી વધાર એકજ બ;કની શાખાઑમા બચત ખાતા ધરાવનાર આસામીઓ કોઈ પણ
એકજ બ;ક ના એકજ બ;ક ખાતા મા લાભ મળ સકશે. આ ખાતામા KYC માટ આધાર કાડ Kાથિમક જ8રરત
રહશે.

-

કમ ની (ુદત – આ યોજના મા સમાવેશ થવાનો સમય ગાળો 1 9ૂન થી 31 મે Nુધીનો રહશે માં િનયત
ન( ૂનામા ફોમ ભર લાભાથP એ 31 મે Nુધીમાં બ;ક મા જમા કરવાુ ં રહશે ના આધાર બ;કો Qારા વીમાુ ં
Kીિમયમ લાભાથP ના ખાતા માથી ઉધાર ને વીમા કંપની ને મોકલવાુ ં રહશે

Kથમ વષ આ (ુદત 31

ઓગટ Nુધી લંબાવવામાં આવેલ છે  લોચ માટ ભારત સરકાર કદાચ તે (ુદત 3 માસ એટલેક 30 નવેSબર
2015 Nુધી વધાર શક છે .
-

આ યોજના મા (ુદત V ૂર થયા બાદ જોડાવા માગતા ખાતા ધારક નો સમાવેશ િવશેષ સરતોને આધીન કર
સકશે મા લાભાથP એ વીમાુ ં આખા વષ ુ ં V ૂWું Kીિમયમ એક સાથે ભરવાુ ં રહશે.

-

તેમ છતા ખાતેદાર લાંબા સમય માટ આ યોજના મા જોડાવા માટ લાંબા ગાળા નો ઓXશન અુભવ ને
આધારત તે વખત ની કમ ની શરતો Kમાણે રહશે

-

કોઈ પણ ખાતા ધારક આ યોજના મા ગમે તે સમયે નીકળ શકશે તેમજ ફરથી ઉપરો"ત પYિત થી જોડાઈ
શકશે. તેમજ જો કમ ચાZુ રહ તો ભિવ[ય મા ન જોડાયેલા ખાતા ધારકો પણ ઉપરો"ત પYિત થી જોડાઈ
સકશે

    $ %  я& '
અુ\મ નંબર
A
B
C

લાભ

મહતમ લાભ ની રકમ

મરણ થયે
8િપયા 2 લાખ Nુધી
અકમાત મા બંને આખ અથવા નજર જતી ]ુમાવયે અથવા 8િપયા 2 લાખ Nુધી
બંને હાથ ક પગ ]ુમાવયે અથવા 7બન ઉપયોગી થયે
એક આખની નજર ]ુમાવયે અથવા એક હાથ ક પગ 7બન 8િપયા 1 લાખ Nુધી
ઉપયોગી થયે

વીમાના Kીિમયમ ની રકમ : 8િપયા 12 Kિત ખાતેદાર દઠ Kિત વષ રહશે  રકમ ખાતેદારના બચત ખાતા માથી
એક સાથે ઓટો ડ7બટ ફસે7લટ થી દર વષ 1 9ૂન ક તેની પહલા ઉધાર લેવાશે. જો ઓટો ડ7બટ 1 9ૂન બાદ થયેલ
હોય તેવા ખાતેદાર ના ખાતા મા િવમાનો લાભ *યારપછ ના મહનાની 1 તારખ થી રહશે
Kીિમયમ ની રકમ દર વષ થયેલ "લેમ ની રકમ ને આધારત ન_ કરવામાં આવશે. છતા પણ મોટા ભાગે
અિનવાય સંજોગો િશવાય િવમાની રકમ પહલા 3 વષ દરિમયાન ન વધે તે` ુ ં જોવામાં આવશે.

 ! 
 બચત ખાતે દરો ક મની ઉમર 18 V ૂરા થી 70 વષ ની વચે હોય અને ઓ એ આ કમ મા જોડાવા માટ ઓટો
ડ7બટ ની બાહaધર આપેલ હોય તેવા ખાતેદરો ઉપરોકત સરતો ને આધીન જોડાઈ સકશે
( )* +,
માટર પો7લસી જોડાયેલ બ;કના નામે માટર પો7લસી ખાતેદરો વતી રહશે.  તે જનરલ વીમા કંપની એ જોડાયેલ
બ;ક ની સાથે રહ યોજના ુ ં અમલીકારણ તેમજ "લેમ ુ ં િનવારણ સરળ રતે કરવાુ ં રહશે.
  я  -./ (Termination of cover)
ખાતેદાર નીચે જણાવેલા સંજોગો માં િવમા પાb થઇ સકશે નહc
1. 70 વષ V ૂરા થયા બાદ
2. બ;ક બચત ખાdુ ં બંધ થયે અથવા ખાતામાં અV ૂરતા બેલેસ થયે
3. જો એક કરાતા વધાર ખાતા માથી Kીિમયમ વીમા કંપની ને મeયે કોઈ એકજ ખાતા ના વીમાનો લાભ રહશે
અને મળે Z ું વધારુ ં Kીિમયમ પરત કરવામાં આવશે નહc.
4. જો અV ૂરતા બેલેસ ક અય કોઈ ટg"નકલ કારણોસર ક વહવટ કારણસર સમય સર પોહચેલ ન જોવા ના
કારણે જોખમ રદ થયેલ હોય તો આખા વષ ુ ં V ૂWું Kીિમયમ ભરએ ફરથી િનયત િનયમ આધીન યોજના માં
ફરથી જોડાઈ શકાશે આ સમય ગાળા દરિમયાન ખાતેદાર ુ ં જોખમ નો સમાવેસ કરવામાં આવશે નહc અને
તેને ફરથી ચાZુ રાખ`ુ ં ક નહc તેનો સંV ૂણ હક વીમા કંપની નો રહશે.
5. જોડાયેલ બંક વષ V ૂWું થયે દર વષ સકયે હોયતો મે મહના માં ખાતેદાર ના ખાતા માથી વીમાના Kીિમયમ
ની રકમ ઉધારને વીમા કંપની ને તેજ માસ માં મોકલશે.
я >  $
આ યોજના ુ ં સંચાલન જનરલ ઇયોરસ કંપની Qારા ઉપરો"ત નીિત િનયમો તેમજ પYિત હઠળ કરવામાં આવશે
વીમાુ ં Kીિમયમ બચત ખાતેદારો ના ખાતા માથી ઉધાર ને વીમા કંપની ને મોકલવાની જવાબદાર  તે બ;કો ની
રહશે. બચત ખાતે દરો પાસે થી એનરોલમ;ટ ફોમ (અર5 ફોમ ) તેમજ ઓટો ડ7બટ હaધરખત મળવી ની તે
બૅક પોતાની પાસે રાખવાુ ં રહશે અને "લેમ સેટkમ;ટ વખતે વીમા કંપની માગે તો તેમને આપવાુ ં રહશે.
વીમા કંપની ને વીમા આધારત કોઈ પણ સાધિનક કાગળ માંગવાનો ગમે *યાર માંગવાનો અબાિધત હ_ રહશે
મળે લી Acknowledgement રસીદ ને વીમાુ ં સટxફકટ ગણવાુ ં રહશે.
આ કમ ની (ુલવણી અુભવ ના આધારત દર વષ કરવામાં આવશે અને તે (ુજબ તેમાં જ8ર ફરફાર કરવાના
રહશે
વીમાના Kીિમયમ ની વહચણી
-

8િપયા 10 Kિત વષ Kિત ખાતા ધારક દઠ વીમા કંપની ને આપવાના રહશે.

-

8િપયા 1 Kિત વષ Kિત ખાતા ધારક દઠ બ;ક િમb અથવા માઇ\ો / કોપzરટ એજ ;ટ

-

8િપયા 1 Kિત વષ Kિત ખાતા ધારક દઠ જોડાયેલ બ;ક ને વહવટ ખચ પેટ આપવાનો રહશે

કમ ની શ8આત {દા5ત તારખ 1 9ૂન 2015 થી કરવામાં આવશે, મુ ં વાિષ}ક ર ૂ તેના પછના વષ ની
9ૂન ની 1 તારખ રહશે.
ઉપરો"ત કમ પછના વષ ની શ8આત પહલા પરષથી વશાત જ8ર જણાંએ બંધ કર શકાશે.

