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(������� ���� ��� ���� ������ �  !� ����) 
 

1. યોજના� ુનામ    :  �������� 
�� ���� ���� ���� 

2. પો�લસી નબંર    : ______________________________ 

3. બ�ક�ુ ં��ંુૂ નામ અને સરના�ુ ં   : ______________________________                                    

4. ��ુ� ુપામેલ સ�ય�ુ ં��ંુૂ નામ      :  ______________________________ 

5. ��ુ� ુપામેલ સ�યનો બ�ક ખાતા નબંર  : ______________________________ 

6. ��ુ� ુપામેલ સ�યનો આધાર નબંર ( જો હોય તો) :  ______________________________ 

7. સ�ય *ારા યોજનામા ં+ડાયેલ તાર-ખ  :  ______________________________
 

8. સ�યની ��ુ� ુતાર-ખ    : ______________________________ 

9. ��ુ��ુ ુ ંકારણ     : ______________________________ 

10. નૉિમની (વારસદાર) �ુ ંનામ*   :   ______________________________ 

11. નૉિમની (વારસદાર) સાથેનો સબંધં  : _____________________ 

12. નૉિમની (વારસદાર) �ુ ંસરના�ુ ં  : _____________________ 

13. નૉિમની (વારસદાર) નો મોબાઇલ નબંર : _____________________ 

14. આધાર નબંર (જો હોય તો)   : _____________________ 

15. નૉિમની (વારસદાર) ના બ�ક બચત ખાતાની િવગતો :  

    આઇએફએસસી (IFSC) કોડ : _____________________  બચત ખાતા નબંર : ____________________ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
અમે અDહયા ં+હEર કર-યે છ-એ કE ઉપર જણાવેલ બધા HIોના જવાબો દરEક બાબતમા ંસાચા છે અને HધાનમJંી Kવન Lયોિત 

વીમા યોજના હEઠળ ઉપ�Oુત ��ુ� ુપામેલ સ�ય માટE દાખલ કરEલ આ એક માJ દાવો છે. અમે યોQય Hમા�ણત DડRચાS ફોમTની 

સાથે સ�યના ��ુ�નુા �રુાવા માટE ��ુ� ુHમાણપJ  �બડાણ કરEલ છે.  

*  �� ���$��� (�%����) $&�� �� ��, ��(� ) ���� ���� *�+,�  
  

        _____________________________________ 

        ($�- - ���$��� (�%����)* / �������) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
અમે આથી Hમા�ણત કર-એ છ-એ કE જણાવેલ સ�ય HધાનમJંી Kવન Lયોિત વીમા યોજનામા ંઆવર- લેવામા ંઆવી હતી અને 

Hીિમયમ તેમના ��ૃ� ુપહEલા તેમના બ�ક એકાઉVટ માથંી ડE�બટ કર- એલઆઇસી (LIC) ને મોકલી આપેલ હXુ.ં અમે એ પણ 

Hમા�ણત કર-એ છ-એ કE અમારા રEકોY્Tસ �જુબ [ી / [ીમતી _______________________________________________  

એ ઉપર જણાવેલ સ�યના વારસદાર (નૉિમની) છે.  
 

Rથળ  :  ___________                                        
  

તાર-ખ  :  ___________                 ___________________________                                  

                                                                     (����� .��/0� .�����-�� $�-) 

�બડાણ : ��ુ� ુHમાણપJ & DડRચાS ફોમT 
 

િસ^ો 



 

�������� 
�� ���� ���� ���� �123 4,��!� ��51�� �678�9 �$�� 

:�;($� ����  : ______________________ 

���>,� ���  : ______________________ 

 

_ુ ં/ અમે, __________________________________________________ આ યોજના હEઠળ બ�ક ખાતા નબંર 

____________________ થી જોડાયેલ [ી/[ીમતી/a[ુી _________________________________________ 

ના Kવન માટE, ઉપ�Oુત પો�લસી હEઠળ સ�ંણૂT સતંોષ સાથે અમારા બધા દાવાઓ (claim/s) ની DડRચાS માટE આથી 

__________________________________ (વીમા કંપની�ુ ંનામ) પાસેથી jુલ રકમ 2,00,000/- lિપયા ( બ ે

લાખ lિપયા �રુા) મળેલ છે mની રસીદ આ�ુ ં/ આપીએ છ-એ. 

 

Rથળ ________________ તાર-ખ _____________ મDહનો _____________ વષT 20___ 

 

સાnી : __________________________ 

        __________________________       

        __________________________           
        _____________________________________ 

        ($�- - ���$��� (�%����)* / �������) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
�%���� / �����( @AB� (�� �%���� $&�� �� ��) �� ��&���� ������ :  

નામ  : ___________________________________________________________ 

મોબાઇલ નબંર : ______________________   ઈમેલ (e-mail) આઈડ- : ____________________________ 

આધાર નબંર (જો હોય તો) : _______________________ 

બ�ક ખાતા નબંર  : ____________________________ 

બ�ક�ુ ંનામ : ________________________________  શાખા/rાચં : _________________________ 

સરના�ુ ં   : __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

આઇએફએસસી (IFSC) કોડ : __________________________________ 

(�� ��1( 8���� ��( ( �� C:(D� �� ��) (&����) 

* જો નૉિમની (વારસદાર) સગીર હોય તો, વાલી /િનમાયેલ sયtOતએ આ ફોમT ભરvુ.ં 

 

 
  
        _____________________________________ 

        ($�- - ���$��� (�%����)* / �������) 

રEવVે� ૂ 

RટEwપ 


