
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ 

ವಿಮಾದಾರರ ಹೆಸರು                                ಸ್ಕೋಮ್ ಲೆ ೋಗೆ ೋ                                      ಬಾಯಂಕ್ / ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೋಸ್ಟ ಲೆ ೋಗೆ ೋ 

ಲೆ ೋಗೆ ೋ              

 

     ಸಮಮತ್ರ-ಸಹ-ಘ ೋಷಣಾ ನಮ ನೆ        

‘ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ'ಯ ಸದಸಯರಾಗಲು ನಾನು ಈ ಮ ಲಕ ನನನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನುನ 

ನೋಡುತೆತೋನೆ……………………..     (ವಿಮಾದಾರರ ಹೆಸರು) ಇದನುನ ನಮಮ ಬಾಯಂಕ್ / ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೋಸ್ಟ ನಂದ ಮಾಸ್ರ್ 

ಪಾಲಿಸ್ ಸಂಖ್ೆಯ ಅಡಿಯಲಿಿ ನರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.    

 

ನನನ ಖ್ಾತೆಯನುನ ನಮಮ ಶಾಖ್ೆಯಲಿಿ ರ .ಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲು ನಾನು ಈ ಮ ಲಕ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ 

ನೋಡುತೆತೋನೆ. 20/- (ಇಪ್ಿತ್ುತ ರ ಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ), PMSBY ಅಡಿಯಲಿಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರ ಪಾಯಿಗಳ ಅಪ್ಘಾತ್ 

ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ಪರೋಮಿಯಂಗೆ (ಮರಣ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ್ ಅಂಗವೆೈಕಲಯ ಸಂದರ್ವದಲಿಿ ಪಾರ್ತ್ರಸಬೆೋಕಾದ ಕೆಿೈಮ್ 

 

ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ಪ್ಪರೋಮಿಯಂ ಅನುನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲು ನಾನು ಯಾರ್ುದೆೋ ಬಾಯಂಕ್ / ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೋಸ್ಟ 

ಅನುನ ಅಧಿಕೃತ್ಗೆ ಳಿಸ್ಲಿ. ನನನಂದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನೆೋಕ ದಾಖಲಾತ್ರಗಳ ಸಂದರ್ವದಲಿಿ, ನನನ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನುನ 

ರ .ಗೆ ನಬವಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತ್ರಳಿದಿದೆ. ಕೆೋರ್ಲ ಎರಡು ಲಕ್ಷಗಳು ಮತ್ುತ ಬಹು ದಾಖಲಾತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ 

ನಾನು ಪಾರ್ತ್ರಸ್ದ ಪ್ಪರೋಮಿಯಂ ಅನುನ ಮುಟ್ು್ಗೆ ೋಲು ಹಾಕಿಕೆ ಳಳಲಾಗುರ್ುದು. 

 

ನಾನು ಸ್ಕೋಮ್ ನಯಮಗಳನುನ ಓದಿದೆದೋನೆ ಮತ್ುತ ಅಥವಮಾಡಿಕೆ ಂಡಿದೆದೋನೆ ಮತ್ುತ ಯೋಜನೆಯ ಸದಸಯರಾಗಲು 

ನಾನು ಈ ಮ ಲಕ ನನನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನುನ ನೋಡುತೆತೋನೆ.  

 

ಗುಂಪ್ು ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ ನನನ ಪ್ರವೆೋಶ್ಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಲಾದ ನನನ ವೆೈಯಕಿತಕ ವಿರ್ರಗಳನುನ 

ತ್ರಳಿಸಲು ನಾನು ಬಾಯಂಕ್/ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೋಸ್ಟ ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೋಡುತೆತೋನೆ ........ (ವಿಮಾದಾರರ ಹೆಸರು     

 

ಟಿಪ್ಿಣಿಗಳು: 

 @ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ: 

1.ಸಂಪ್ೂಣವ ಅಂಗವೆೈಕಲಯ ಅಥವಾ ಅಪ್ಘಾತ್ದಿಂದ ಮರಣ ಹೆ ಂದಿದ ಸಂದರ್ವದಲಿಿ ಪಾರ್ತ್ರಸಬೆೋಕಾದ ರ  ಎರಡು 

ಲಕ್ಷಗಳ ಕೆಿೈಮ್  

2.ಶಾಶ್ವತ್ ಭಾಗಶ್ಃ ಅಂಗವೆೈಕಲಯ ಸಂದರ್ವದಲಿಿ ಪಾರ್ತ್ರಸಬೆೋಕಾದ ರ  ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಕೆಿೈಮ್  

3. ಶಾಶ್ವತ್ ಅಂಗವೆೈಕಲಯ ಎಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನರ್ುಗಳಲಿಿ ಯಾರ್ುದಾದರ : 



a)ಶಾಶ್ವತ್ ಸಂಪ್ೂಣವ ಅಂಗವೆೈಕಲಯ-ಎರಡ  ಕಣುುಗಳ ಒಟ್ು್ ಮತ್ುತ ಸರಿಪ್ಡಿಸಲಾಗದ ನಷ್ ಅಥವಾ ಎರಡ  ಕೆೈಗಳು 

ಅಥವಾ ಪಾದಗಳ ಬಳಕೆಯ ನಷ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಣಿುನ ದೃಷ್ಟ್ ನಷ್ ಮತ್ುತ ಒಂದು ಕೆೈ ಅಥವಾ ಪಾದದ ಬಳಕೆಯ ನಷ್ 

b) ಶಾಶ್ವತ್ ಭಾಗಶ್ಃ ಅಂಗವೆೈಕಲಯ-ಒಟ್ು್ ಮತ್ುತ ಸರಿಪ್ಡಿಸಲಾಗದ ಒಂದು ಕಣಿುನ ದೃಷ್ಟ್ ನಷ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆೈ 

ಅಥವಾ ಪಾದದ ಬಳಕೆಯ ನಷ್ 

 

ಅಪ್ಘಾತ್ ಎಂದರೆ ಬಾಹಯ, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಮತ್ುತ ಗೆ ೋಚರ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುರ್ ಹಠಾತ್, ಅನರಿೋಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ುತ 

ಅನೆೈಚ್ಛಕಿ ಘಟ್ನೆ.  

 

ಚಂದಾದಾರರ ಖ್ಾತೆಯಿಂದ ಪ್ಪರೋಮಿಯಂನ ಸವಯಂ-ಡೆಬಿಟ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ರಿಸ್ಟಕ ಕರ್ರ್ ಪಾರರಂರ್ವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಖ್ಾತೆದಾರರ ಹೆಸರು  ತ್ಂದೆಯ/ಗಂಡನ ಹೆಸರು  

ಖ್ಾತೆದಾರರ ವಿಳಾಸ  ನಗರ/ಪ್ಟ್್ಣ/ಹಳಿಳಯ 
ಹೆಸರು 

 

ಜಿಲೆಿಯ ಹೆಸರು  ರಾಜಯ  

ಪ್ಪನ್ ಕೆ ೋಡಮ  ಖ್ಾತೆದಾರರ ಮೊಬೆೈಲ್  

ಬಾಯಂಕ್/ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೋಸ್ಟ 
ಖ್ಾತೆ ಸಂಖ್ೆಯ 

 ಐಎಫ ಎಸ್ಟ ಸ್ ಬಾಯಂಕ್ 
ಶಾಖ್ೆಯ ಕೆ ೋಡ್ 

 

ಖ್ಾತೆದಾರರ ಹೆಸರು KYC  KYC* Id ಸಂಖ್ೆಯPAN  

PAN ಸಂಖ್ೆಯ  ಲರ್ಯವಿದದರೆ** ಆಧಾರ್ 
ಸಂಖ್ೆಯ 

 

ಹುಟಿ್ದ ದಿನಾಂಕ  ಇ-ಮೋಲ್ ಐಡಿ  

ಯಾರ್ುದೆೋ 
ಅಂಗವೆೈಕಲಯದಿಂದ 
ಬಳಲುತ್ರತದದರೆ 

 ಹೌದಾದರೆ  

ನಾಮನದೆೋವಶಿತ್ರ 
ಹೆಸರು ಮತ್ುತ ವಿಳಾಸದ 
ವಿರ್ರಗಳು 

 ನಾಮಿನಯ 
ಜನಮದಿನಾಂಕದ  
ಸಂಬಂಧ 

 

ಖ್ಾತೆದಾರರ ಹೆಸರು 
ಮತ್ುತ ವಿಳಾಸದೆ ಂದಿಗೆ 
ನಾಮನದೆೋವಶಿತ್ರು 

 ರಕ್ಷಕರ ಸಂಬಂಧ / 
ನೆೋಮಕಗೆ ಂಡರ್ರ 
ನಾಮನದೆೋವಶಿತ್ 
ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಂಖ್ೆಯ ರಕ್ಷಕರ 
ಇಮೋಲ್ ಐಡಿ / 

 



ನೆೋಮಕಗೆ ಂಡರ್ರ 
ನಾಮನದೆೋವಶಿತ್ 
ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಂಖ್ೆಯ 

 ರಕ್ಷಕರ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಂಖ್ೆಯ  

ರಕ್ಷಕರ ಇಮೋಲ್ ಐಡಿ  ರಕ್ಷಕರ ಇಮೋಲ್ ಐಡಿ / 
ನೆೋಮಕಗೆ ಂಡರ್ರ 
ಇಮೋಲ್ ಐಡಿ  

 

 

ನಾನು ಈ ಮ ಲಕ ನನನ ------------------ ನನನ ಗುರುತ್ರನ ಪ್ುರಾವೆಯಾಗಿ (KYC*) ನಕಲು ಪ್ರತ್ರಯನುನ ಲಗತ್ರತಸುತೆತೋನೆ 

ಮತ್ುತ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲಿಿ ಮೋಲಿನಂತೆ ನನನ ನಾಮಿನಯನುನ ನಾಮನದೆೋವಶ್ನ ಮಾಡುತೆತೋನೆ. ನಾಮಿನಯು 

ಅಪಾರಪ್ತ ರ್ಯಸಕನಾಗಿದುದ, ಅರ್ನ/ಅರ್ಳ ರಕ್ಷಕನನುನ ಮೋಲಿನಂತೆ ನೆೋಮಿಸಲಾಗಿದೆ.  

* ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್ವ ಅಥವಾ ಚುನಾರ್ಣಾ ಫೋಟೆ ೋ ಗುರುತ್ರನ ಚ್ಛೋಟಿ (EPIC) ಅಥವಾ MGNREGA ಕಾಡ್ವ ಅಥವಾ 

ಡೆೈವಿಂಗ್ ಲೆೈಸೆನ್್ ಅಥವಾ PAN ಕಾಡ್ವ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಟ ಪೋಟ್ ವನಲಿಿ  

 

ಮೋಲಿನ ಹೆೋಳಿಕೆಗಳು ಎಲಾಿ ರಿೋತ್ರಯಲ ಿ ನಜವೆಂದು ನಾನು ಈ ಮ ಲಕ ಘ ೋಷ್ಟಸುತೆತೋನೆ ಮತ್ುತ ಮೋಲಿನ 

ಮಾಹಿತ್ರಯು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಒಪ್ುಿತೆತೋನೆ ಮತ್ುತ ಘ ೋಷ್ಟಸುತೆತೋನೆ ಮೋಲಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರವೆೋಶ್ ಮತ್ುತ 

ಯಾರ್ುದೆೋ ಮಾಹಿತ್ರಯು ಅಸತ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಯೋಜನೆಗೆ ನನನ ಸದಸಯತ್ವರ್ನುನ ರದುದಗೆ ಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

 

ದಿನಾಂಕ: ____                                                                                             ಸಹಿ 

 

** ಈ ಬಾಯಂಕ್ / ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೋಸ್ಟ ನಲಿಿ ಲರ್ಯವಿರುರ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಅಜಿವದಾರರ ವಿರ್ರಗಳು ಮತ್ುತ ಸಹಿಯನುನ 

ಪ್ರಿಶಿೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢೋಕರಿಸಲಾಗಿದೆ (ಅಥವಾ ಅಜಿವದಾರರು ಸಲಿಿಸ್ದ KYC ಡಾಕುಯಮಂಟ್*, ಅದು ಬಾಯಂಕ್ 

/ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೋಸ್ಟ ನಲಿಿ ಲರ್ಯವಿಲಿದಿದದರೆ).  

 

                                   ಬಾಯಂಕ್ ನ ಸಹಿ / ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೋಸ್ಟ ಅಧಿಕೃತ್ 

                                    ದಿನಾಂಕ:  

                                   (ಬಾಯಂಕ್ / ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೋಸ್ಟ ಶಾಖ್ೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ುತ ಕೆ ೋಡ್ ನೆ ಂದಿಗೆ ರಬಬರ್ ಸಾ್ಯಂಪ್) 

 

 

ಕಚೆೋರಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ 

 



ಏಜೆಂಟ್/ಬಾಯಂಕಿಂಗ್ 
ಕರೆಸಾಿಂಡೆಂಟ್ ನ (BC)  

  ಏಜೆನ್ಯ ಹೆಸರು/BC 

ಕೆ ೋಡ್ ಸಂಖ್ೆಯ 
 

ಬಾಯಂಕ್ A/c ಏಜೆಂಟ್ ನ 
ವಿರ್ರಗಳು BC 

  ಏಜೆಂಟ್ ನ ಸಹಿ/BC 

 

 

 

 

ವಿಮಯ ಸ್ವೋಕೃತ್ರ ಸ್ಿಪ್ ಕಮ್ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ 

 

ನಾರ್ು ಈ ಮ ಲಕ ಶಿರೋ / ಶಿರೋಮತ್ರಯಿಂದ "ಸಮಮತ್ರ-ಘ ೋಷಣೆ ಫಾಮ್ವ" ರಶಿೋದಿಯನುನ ಅಂಗಿೋಕರಿಸುತೆತೋವೆ. . 

ಅಡಿಯಲಿಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ---------------- (ವಿಮಾದಾರರ ಹೆಸರು) ನೆ ಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ 

ಸೆೋರಲು ನದಿವಷ್ಪ್ಡಿಸ್ದ ಬಾಯಂಕ್ / ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೋಸ್ಟ ಖ್ಾತೆಯಿಂದ ಸವಯಂ-ಡೆಬಿಟ್ ಅನುನ ಒಪ್ಪಿಕೆ ಳುಳರ್ುದು ಮತ್ುತ 

ಅಧಿಕೃತ್ಗೆ ಳಿಸುರ್ುದು ಅಹವತೆ ಮತ್ುತ ಪ್ರಿಗಣನೆಯ ಮೊತ್ತದ ಸ್ವೋಕೃತ್ರಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ಒದಗಿಸಲಾದ 

ಮಾಹಿತ್ರಯ ನಖರತೆಗೆ ಒಳಪ್ಟಿ್ರುರ್ ಮಾಸ್ರ್ ಪಾಲಿಸ್ ಸಂಖ್ೆಯ. 

 

ಬಾಯಂಕ್ / ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೋಸ್ಟ ನ ಅಧಿಕೃತ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ 

ದಿನಾಂಕ:  

ಕಛೆೋರಿ ಮುದೆರ 


