
�ધાનમ�ંી 
રુા વીમા યોજના (પીએમએસબીવાય) 

���� ���� 

આ ફોમ� કોઈપણ જવાબદાર� વગર આપવામા ંઆવેલ છે. �ાધા%યમા:ં ' અક)માતથી દાવો બનેલ છે તેના 30 .દવસની /દર 

આ ફોમ� ભર� ' શાખામા ંવીમો ઉતરાવેલ 4ય56ત7ુ ંદશા�વેલ બ8ક ખા9 ુ ંહોય, <યા ંજમા કરાવ=ુ ંતથા સ>ંણૂ� ભર@લ હો=ુ ંજોઈએ.  

1 ખાતા ધારક (વીમો ઉતરાવેલ 4ય56ત) 7ુ ંનામ  

2 વીમો ઉતરાવેલ 4ય56ત7ુ ં>Cંુૂ સરનાDુ ં
 

3 બ8કની શાખા7ુ ંનામ અને સરનાDુ ં
 

4 બ8ક ખાતા નબંર  

5 �	�� 
����� ������	 �����  �����	 (�� ��� ��) 

મોબાઇલ નબંર : 

ફોન નબંર : 

ઈમેલ (e-mail) આઈડ� : 

આધાર નબંર :  

 

6 �����	�	 �����	 (�	�� 
����� ������� �  !"#�� ��$�����) 

નામ : 

મોબાઇલ/ ફોન નબંર : 

ઈમેલ (e-mail) આઈડ� : 

બ8ક ખાતાની િવગતો (ઈલે6Rોિનક Rા%સફર માટ@) : 

આધાર નબંર (જો હોય તો) : 

 

7 %�$����	 ��&� 
અ) અક)માતની તાર�ખ, વાર અને સમય : 

બ) અક)માત7ુ ં)થળ : 

ક) અક)માતનો �Vૃિત : 

ડ) D<ૃX7ુ ુ ંકારણ / ઈYની િવગતો :  

 

8 હો5)પટલ/' ડો6ટરની સારવાર લીધલે હોય ત7ે ુ ંનામ, સરનાDુ ં

અન ેસપંક�ની િવગતો        

  

9 કંપનીના તબીબી અથવા અ%ય અિધકાર�, વીમા ઉતરાવલે 

4ય56તન ેકઈ જ\યાએ અન ેકયા ંસમય ેમળ� શક@ ત ેજણાવો. 
 

10 ������ ��(�� ��)* �+, ������� �$���- .#����:  

%) �#!"#�� ��$����� :  ઓ.રજનલ એફઆઇઆર (FIR) / પચંનાDુ,ં પો)ટ 

મોટ_મ .રપોટ� અને D<ુX7ુ ુ ં�માણપ�. 

3) ����	 ������&���� ��$�����: ઓ.રજનલ એફઆઇઆર (FIR) / 

પચંનાDુ ંઅને િસિવલ સ`ન7ુ ંિવકલાગંતા7ુ ં�માણપ�. 

ક)  .ડ)ચા` રસીદ 

 

ઘોષણા : cુ,ં આથી Yહ@ર કCંુ d ંઅન ેબાયંધર� આ>ુ ંd ંક@ આગળ દશા�વલે િવગતો સ<ય અન ેખર� છે, અન ેજો કોઈ મા.હતી ખોટ� આપલે હશ ે

અથવા ખોટ� >રુવાર થશ ેતો, વળતર મળેવવાના મારા અિધકાર સ>ંણૂ�પણે રદબાતલ ગણાશ.ે cુ ંએ પણ ઘોષણા કCંુ d ંક@, પીએમએસબીવાય 

/તગ�ત કોઈપણ અ%ય કવર મારફત ેઉપX6ુત અક)માત માટ@ પીએમએસબીવાય હ@ઠળ મળવાપા� રકમ માટ@ દાવો કર@લ નથી.  

 

તાર�ખ : _________________                       _____________________________________ 

               ( ������/ �����	(�������) �	 ��5 ) 

6��� 
���& ��)*: 

��7��	 ��3�  ���� ��3�  

�માfણત કરવામા ંઆવ ે છે ક@ બ8ક ખાતા અન ે નૉિમનીની મા.હતીની ચકાસણી કર@લ છે. �ીિમયમ તાર�ખ ____________ ના રોજ બ8ક 

ખાતામાથંી કપાત કર@લ હતા ંઅને તાર�ખ ____________ ના રોજ વીમાકતા�ને મોકલાવલે હતા.ં 

 

 

             38��� %�9: � %�9���5�	 ��5 



;9����<	 =#�>� �	�� �����  

�?$@�A ��	� 
���� (Claim) ��3� : ___________________   ��7��	 ��3� : _____________________ 

38�/H�I@ J#� ��� : ____________________   �	�� 
����� �����J#� ��� : ____________________________ 

�	�� 
����� ������� 38� K��� ��3� : _______________ ���5K : ____________________ 

 

ઉપX6ુત દશા�વેલ મારા/અમારા દાવાની )વીVૃિત સદંભ�મા,ં cુ ં / અમે આથી, _______________ (અક)માતની તાર�ખ) ના 

રોજ બનેલ ______________________ થી ઉપ'લ દાવો, ' _____________ થી ________________ 
ધુીના 

સમયગાળા માટ@ કાયદ@સર પોfલસી નબંર ____________________ હ@ઠળ આવેલ છે અને 'ના >ણૂ� તથા /િતમ િનકાલના 

iપમા ં ________________________________ (વીમા કંપની7ુ ં નામ) પાસેથી Vુલ રકમ ________________/- iિપયા 

()વીVૃત દાવાની મળવાપા� રકમ) )વીકાર કCંુ d ં/ કર�એ છ�એ. 

 

cુ ં / અમે આથી, )વેjછાએ ઉપર દશા�વેલ અક)માત / 7કુશાનના સદંભ�મા ં �<ય / અ�<ય ઉપ5)થત મારો / અમારો 

વત�માન અથવા ભિવkયના દાવાના >ણૂ� તથા /િતમ િનકાલ માટ@ કંપનીને .ડ)ચા` રસીદ આ>ુ ંd ં/ આપીએ છ�એ. cુ ં/ અમે 

આથી, ઉપર દશા�વેલ અક)માત / 7કુશાનના સદંભ�મા ંકંપનીને મારા/અમારા બધા અિધકાર અને િનદાન �િત)થાિપત કCંુ d ં/ 

કર�એ છ�એ. 

 
  
 

      

            ������/ �����	(�������) �	 ��5 

>Cંુૂ નામ : __________________________ 

સરનાDુ ં : ___________________________________________________ 

નૉિમનીનો બ8ક ખાતા નબંર : _____________________ 

 

સાી :  

>Cંુૂ નામ : _________________________ 

સરનાDુ ં: ___________________________________ 

 

 

 

38��� %�9: � %�9���5�	 ��
I)���5 

38� / H�I@J#� ��� : _____________________ 

�����#� : ______________________________ 

 

ર@વે%X ૂ 

)ટ@lપ 


