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(ુ ંઆથી ભારતીય 
વન બીમા િનગમ ની “�ધાનમ�ંી 
વન �યોિત બીમા યોજના” , આપની બ�ક  ારા મા-ટર પોલીસી નબંર _________________ થી 

સચંા0લત છે તનેા સ�ય બનવા માટ1 સમંિત આ2ુ ં3.ં  
 

(ુ ંઆથી આપન ે�ધાનમ�ંી 
વન �યોિત વીમા યોજના હ1ઠળ 
વન વીમાના �ીિમયમ માટ1 આપની શાખામા ંખોલાવલે મારા બચત ખાતામાથંી 9|. 

૩૩૦/- (�ણ સો �ીસ 9િપયા) + સિવBસ ટ1Cસ, જો લાD ુપડતો હોય તો, કપાત કરવાની સFા આ2ુ ં3.ં તમેજ (ુ ંઆથી આપને ભાિવGયમા ંદર વષI 25મી 

મ ેપછ� અન ે1લી Mૂન Oધુીમા ંમારા બચત ખાતામાથંી 9|. ૩૩૦/- (�ણ સો �ીસ 9િપયા) + સિવBસ ટ1Cસ, જો લાD ુપડતો હોય તો, અથવા Oધુાર1લ રકમ 

, નP� થાય ત ેQરંુત મન ેRણ કર�, ફર�થી Oચૂના Oધુી કપાત કરવાની મMૂંર� આ2ુ ં3.ં 
 

મ ેઆ યોજનાના સદંભ'મા ંઅSય કોઈ પણ બ�કન ે�ીિમયમ કપાત કરવાની સતા આપલે નથી. (ુ ંએ RVુ ં3 ંક1 મારા WYૃZ ુપછ� જ મળવા પા� મહFમ 


વન વીમા રાિશ 9|. 2,00,000/- Oધુી �િતબિંધત કર1લ છે.  
 

મ ેઆ યોજનાના િનયમો વાચંી તથા સમ
 અન ે (ુ ંઅહ^ આ યોજનામા ં જોડાવા માટ1 માર� સમંિત આ2ુ ં 3.ં (ુ ંએ RVુ ં 3ં ક1 આ યોજનામા ંન_ધણી 

તાર�ખથી �થમ 45 aદવસ (2વૂા'િધકાર સમય) Oધુી 
વન$ુ ંજોખમ કવર થQુ ંનથી અન ેઆ 2વૂા'િધકાર સમય દરિમયાન WYૃZનુા સજંોગોમા ં(અક-માત 

િસવાયના અSય કારણ)ે, કોઈ દાવો (claim) મળવાપા� નથી.    
 

(ુ ંબ�કને આ યોજનાના �વેશ gગે જ9ર� એવી માર� gગત િવગતો આપના  ારા ભારતીય 
વન વીમા િનગમ ને 2રૂ� પાળવા માટ1 સમંિત આ2ુ ં3.ં 

 

"#�/��%��&(KYC) ,��
-� .��" /,�0, �%��
 : 

2� 3,�4�� 5� ( "#� ,��
-� .��") :  

�,5.�� :  

���%67� "#� 2� 5�",  83, 5�",, �
 �
� �
  

�9� �,:2 (dd/mm/yyyy)  �
">� 5�",  

>-��>� 8>-: (E-mail)  /9� ����� 5�",  

5D��5& (%,�0,) 4�� 5� /5� �,5.��, /5�  
���5& �E�5
 �"�3, �
 �
� �
  

 

%�& (Guardian) 4�� 5� /5� �,5.��  
(�
 5D��5& (%,�0,) ��&, �
� �
) 

 

 

(ુ ંઅહ^ ઉપર જણાવેલ મારા નૉિમની (વારસદાર) ને આ યોજના હ1ઠળ નામાaંકત કjંુ 3.ં નૉિમની (વારસદાર) સગીર હોવાથી, તમેના ઉપZCુત વાલી 

(guardian) ની િનમVકૂ કjંુ 3.ં 
 

(ુ ંઆથી Rહ1ર કjંુ 3 ંક1 ઉપરોCત જણાવલે િવગતો તમામ ર�ત ેસાચી છે અન ે, આ યોજનામા ં�વશે માટ1ની આધારpતૂ માaહતી રહ1શ ેતમેજ જો કોઈ 

િવગતો ખોટ� માqમૂ પળશ,ે તો ઉપરોCત યોજનામા ંમાjંુ સ�યપદ રદ-બાતલ થયલે ગણાશ ે, મન ેમાSય છે.    
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અમ ે આથી Rણ કર�એ છ�એ ક1 sી / sીમતી __________________________________________________ ક1 ,નો બ�ક બચત ખાતા નબંર 

_______________________, અન ેઆધાર નબંર (જો હોય તો) _______________________ છે તમેજ ભારતીય 
વન વીમા િનગમ અન ે મા-ટર 

પો0લસી નબંર ________________________  ારા �ધાન મ�ંી 
વન �યોિત વીમા યોજનામા ંજોડાવા માટ1 ક1 , તમેની જણાવલે િવગતોની ખરાઈના 

આધાર1 મળવાપા� રહ1શ ેઅન ેજણાવલે બચત ખાતામાથંી આપોઆપ કપાત કરવાની સમંિત અન ેમMૂંર� મtયાની પહ_ચ આપીએ છ�એ. 
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