Claimant’s Statement for Death Claim (SSG & Affinity)
మర్ణ దావా కొర్కు హకుుదార్ుని ప్రకటన (ఎస్ ఎస్ జి మర్చయు అనుబంధం)
Group Policy Number
సమూహ పాలసీ నంబర్ు
Group Policy Holder Name
సమూహ పాలసీదార్ుని పేర్ు
Member number
సభ్ుుని సంఖ్ు
Date of Joining the Policy
పాలసీలో చేర్చన తేది
Certificate Number
ధృవీకర్ణ ప్త్రం సంఖ్ు
Loan disbursal date
ఋణ ప్ంపిణీ తేది
Outstanding loan as of date of death of
member
సభ్ుుని మర్ణ తేదీ నాటికి బకాయి ప్డిన
ఋణం
Details of the Insured Member:
బీమా చేయబడిన సభ్ుుని వివర్ాలు:
Full name
ప్ూర్చి పేర్ు
Residential Address
నివాస చిర్ునామా
 Form 60
ఫార్మ్ 60

 PAN No.
పాన్ నం.

Gender
లంగము

 Male
ప్ుర్ుషుడు

 Female
సీి ీ

Age at death:
మర్ణంచే నాటికి వయసుు:

Nature of occupation
వృత్తి సవభావం
Date of birth (as per records)
ప్ుటిిన తేది (ర్చకార్ుుల ప్రకార్ం)
Date of death and Time of Death
మర్ణ తేది మర్చయు మర్ణ సమయం
Cause of death
మర్ణానికి కార్ణం
Place of death
మర్ణంచిన చోటు
In case of death due to illness
జబుు వలన మర్ణం సంభ్వించినటల యితే
When and where did the insured member
give first indication of falling ill
బీమాదార్ుడు త్ను జబుు ప్డినటు
ల గా
మొటి మొదట సూచన ఎకుడ మర్చయు
ఎప్ుుడు తెలపార్ు
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Date and type of illness
జబుు తేది మర్చయు ర్కము
Treatment given
అందించబడిన చికిత్ు
Name, Address & Phone No. of the
Doctor consulted the insured during last
illness
చివర్చ అనార్ోగుం సమయంలో బీమా చేసిన
వుకిిని డాకిర్ పేర్ు, చిర్ునామా మర్చయు ఫో న్
నంబర్ సంప్రదించింది
Name & Address of the Hospital where
the insured undergone treatment for the
last illness
బీమాదార్ుడు త్న జబుుకు చికిత్ును ప ందిన
ఆసుప్త్తర పేర్ు మర్చయు చిర్ునామా

In case of death due to Accident: FIR and PMR (attested by GPH) needs to be filed along with claim documents
ప్రమాదం వలన మర్ణం సంభ్వించిన సందర్భంలో: ఎఫ్.ఐ.ఆర్ మర్చయు పి.ఎం.ఆర్ (జి.పి.హెచ్ దావర్ా ధృవీకర్చంచబడినది) లను దావా ప్తారలతో పాటు సమర్చుంచాల
Date and Time of accident
ప్రమాదం జర్చగన
చ తేది మర్చయు సమయం
Details of accident
ప్రమాదం వివర్ాలు
Address of Police Station to which the accident
was reported
ప్రమాదం నివేదించబడిన పో లీసు సేిషన్ చిర్ునామా
FIR number
ఎఫ్.ఐ.ఆర్ నంబర్
Name & Address of the Hospital from which the
Post-mortem was Conducted
పో స్ి మార్టిమ్ నిర్వహంచబడిన ఆసుప్త్తర పేర్ు మర్చయు
చిర్ునామా
Details of Claimant/Nominee
హకుుదార్ుని/నామినీ వివర్ాలు
Name of the claimant
హకుుదార్ుని పేర్ు
Relationship with the insured and % of Share
బీమాదార్ునితో బంధుత్వం మర్చయు % వాటా శాత్ం
Address of the claimant
హకుుదార్ుని చిర్ునమా
Contact details
Email and phone number
సంప్రదింప్ు వివర్ాలు
ఇమెయిల్ మర్చయు ఫో న్ నంబర్
Claimant/Nominee’s Bank details
హకుుదార్ుని/నామినీ బాుంకు వివర్ాలు
Bank Name and complete address
బాుంక్ పేర్ు మర్చయు ప్ూర్చి చిర్ునామా
Account type
ఖ్ాతా ర్కము

 Savings
సేవింగ్సు

 Current
కర్టంట్
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Bank account number
బాుంక్ ఖ్ాతా నంబర్ు
MICR code:
ఎం.ఐ.సి.ఆర్ కోడ్:

IFSC Code:
ఐ.ఎఫ్.ఎస్.సి కోడ్:

Declaration from Claimant / Nominee
హకుుదార్ుని/నామినీ నుండి ప్రకటన
I/We_____________________ hereby declare that, I am/we are the nominee/s /legal heir/s of Late Mr. / Mrs.____________________who is the life
assured in the above policy.
నేను / మేము _____________________ దీని దావర్ా ప్రకటిసి ుననదేమిటంటే, నేను / మేము పైన పేర్కునన పాలసీలోని బీమాదార్ుల న
ై , మర్ణంచిన శ్రీ/శ్రీమత్త
_________________ యొకు నామినీ / లు / చటి ప్ర్మెన
ై వార్సులం.
I/We hereby irrevocably agree and undertake that, upon payment of the amount payable under the policy, PNB MetLife India Insurance Company Ltd.
shall stand conclusively discharged from all its liabilities in relation to the insurance cover of the deceased member arising out of the above policy.
I/We hereby authorize the physician/Doctor/s, hospitals, medical centers, etc. who had attended upon or examined or treated the aforesaid
deceased person/insured for any ailment or illness, Insurance Companies who had issued policies to the aforesaid deceased person/insured,
present/past employers or business associates of the life insured, Birth and Death Registrar, Diagnosis centers wherein the life insured underwent
personal/official/Insurance related medical tests to divulge or share any knowledge or information or documents regarding the deceased’s state of
health available with them or other details which he/they may have acquired whether before or after the issuance of the policy by PNB MetLife.
A photocopy of this authorization shall be considered as valid as original. Since the said coverage was availed by Late
_________________________for the purpose of securing outstanding due and payable under a loan availed by him/her from
_________________________Bank/Financial Institution/GPH, I/We request you to pay Rs. _________________ to Bank/ Financial Institution/ GPH
towards discharge/partial discharge of the loan outstanding. Any balance post payment of the said outstanding may be paid in my/our name.
పాలసీ కింద చెలలంచవలసిన మొతాినిన చెలలంచిన త్ర్ువాత్, పి.ఎన్.బి మెట్ ల ైఫ్ ఇండియా ఇనూుర్టన్ు కంపనీ లమిటెడ్ పైన పేర్కునన వాటి నుండి ఉత్ుననమయియు
మర్ణంచిన సభ్ుుడి బీమా కవర్ేజీకి సంబంధించి దాని యొకు అనిన బాధుత్ల నుండి నిశ్ియంగా విడుదల చేయబడుత్ుందని నేను / మేము దీని దావర్ా త్తర్చగచ
మార్ిలేము. విధానం. పైన పేర్కునన మర్ణంచిన వుకిికి హాజర్టైన లేదా ప్ర్ీక్ించిన లేదా చికిత్ు చేసిన / ఏదెైనా అలమెంట్ లేదా అనార్ోగాునికి బీమా చేసిన వెైదుుడు /
డాకిర్ / లు, ఆసుత్ురలు, వెైదు కేందారలు మొదల ైన వాటికి నేను / మేము దీని దావర్ా అధికార్ం ఇస్ాిము, పైన పేర్కునన మర్ణంచిన వుకిికి పాలసీలు జార్ీ చేసిన బీమా
కంపనీలు / బీమా చేయబడిన, ప్రసి ుత్ / గత్ యజమానులు లేదా బీమా చేసిన జీవిత్ సహచర్ులు, జనన మర్చయు మర్ణ ర్చజిస్ాిార్, ర్ోగ నిర్ాార్ణ కేందారలు, ఇందులో
బీమా చేయబడిన వుకిి మర్ణంచిన వుకిి యొకు సిి త్తకి సంబంధించి ఏదెైనా జాానం లేదా సమాచార్ం లేదా ప్తారలను బహర్గ త్ం చేయడానికి లేదా ప్ంచుకునేందుకు పిఎన్బి
మెట్ల ైఫ్ పాలసీ జార్ీ చేయడానికి ముందు లేదా త్ర్ువాత్ అత్ను / వార్ు సంపాదించిన ఆర్ోగుం లేదా ఇత్ర్ వివర్ాలతో లభంచే ఆర్ోగుం, వుకిిగత్ / అధికార్చక / బీమా
సంబంధిత్ వెైదు ప్ర్ీక్షలు చేయించుకునానర్ు. ఈ అధికార్ం యొకు ఫో టోకాపీ అసల ైనదిగా చెలల ుబాటు అవుత్ుంది. _________________________ బాుంక్ /
ఫైనానిష యల్ ఇనిటిటయుషన్ / జిపిహచ్
ె నుండి అత్ను / ఆమె ప ందిన ఋణం కింద చెలలంచాలున మర్చయు చెలలంచవలసిన బాకీని ప ందడం కోసం ఈ కవర్ేజ్, మర్ణంచిన
వార్యిన _________________________ దావర్ా ప ందబడింది కాబటిి, నేను / మేము మీకు ర్ూ. _________________ బాుంక్ / ఫైనానిష యల్ ఇనిటిటయుషన్ /
జిపిహెచ్ నుండి ఋణ బకాయి యొకు డిశాిర్్ / పాక్ిక డిశాిర్్ వెైప్ు. చెపిున బకాయిల యొకు ఏదెైనా బాుల న్ు పో స్ి చెలలంప్ు నా / మా పేర్ులో చెలలంచబడుత్ుంది.
I/We undertake to refund any amount which is credited to my/our account either in excess or which is not due to me/us, at any time, for any reason
and to this effect. I hereby confirm that the particulars mentioned here are true, correct and complete in all respects. I/We hereby further consent,
and authorize, PNB MetLife to use and disclose any of the information including sensitive and personal data or information of mine/ours’ collected or
available with PNB MetLife (whether contained in this statement or obtained otherwise) which may include my/our KYC documents to any
individual/organization/entity associated or affiliated with or engaged by PNB MetLife including reinsures, claim investigative agencies, vendors and
industry associations/federations, for the purpose of processing this claim and/or for providing subsequent services.
నేను / మేము నా / మా ఖ్ాతాకు అధికంగా జమ చేసిన మొతాినిన లేదా నాకు / మాకు బకాయిప్డని మొతాినిన, ఎప్ుుడెైనా, ఏ కార్ణం అయినా మర్చయు ఈమేర్కు
త్తర్చగచ చెలలంచటానికి కటుిబడి ఉంటాము. ఇకుడ పేర్కునన వివర్ాలు నిజమని, సర్టన
ై వి మర్చయు అనిన విధాలుగా సంప్ూర్ణమయినవని నేను దీని దావర్ా
ధృవీకర్చసి ునానను. నేను / మేము దీని దావర్ా పిఎన్బి మెట్ల ఫ్
ై ను సునినత్మెైన మర్చయు వుకిిగత్ డేటా లేదా గని / మా సమాచార్ంతో సహా ఏదెైనా సమాచార్ానిన
ఉప్యోగచంచడానికి మర్చయు బహర్గ త్ం చేయడానికి పిఎన్బి మెట్ల ఫ్
ై (ఈ సేిట్మెంట్లో ఉననప్ుటికీ లేదా ప ందగలగచనా) తో సహా అందుబాటులో ఉండవచుి. నా /
మా కట.వెై.సి డాకుుమెంట్ ఈ దావాను పారసస్ చేయడానికి మర్చయు / లేదా త్దుప్ర్చ సేవలను అందించడానికి , ర్ీఇనూుర్టన్ు, కటలయిమ్ ఇనెవసిిగేటివ్ ఏజటనీులు, వికేీత్లు
మర్చయు ప్ర్చశ్మ
ీ సంఘాలు / సమాఖ్ులతో సహా పిఎన్బి మెటల ెలఫ్తో అనుబంధించబడిన లేదా అనుబంధించబడిన లేదా నిమగనమెైన ఏదెైనా వుకిి / సంసి / సంసి లను
అంగీకార్ం తెలుప్ుత్ునానము.
Signature/ Thumb impression of Claimant/s

Date: ________________________

హకుుదార్ుడు/ల సంత్కం /బొ టనవేల ముదర

తేది: _______________________
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Declaration to be made by third person where the claimant has affixed his/her thumb impression/has signed in Vernacular
హకుుదార్ు త్న / ఆమె బొ టనవేలు ముదరను అత్తకించిన / వెర్ానకుులర్ I లో సంత్కం చేసన
ి మూడవ వుకిి చేత్ చేయవలసిన ప్రకటన దీని దావర్ా ప్రకటిసి ునానను.
I hereby declare that, I have explained the contents of this application form to the claimant/s in _______________ Language known to him/her/ them
and have truly recorded the answers provided to me. I further declare that the Claimants has signed/affixed his/her/their thumb impression in my
presence.
ఈ దర్ఖ్ాసుి ఫార్మ్ యొకు విషయాలను హకుుదార్ు / లకు _______________ అత్నికి / ఆమెకు / తెలసిన భాషలో వివర్చంచాను. అవి మర్చయు నాకు
అందించిన సమాధానాలను నిజంగా ర్చకార్ు చేశాయి. నా సమక్షంలో హకుుదార్ులు అత్ని / ఆమె / వార్చ బొ టనవేలు ముదరపై సంత్కం చేశార్ని నేను ప్రకటించాను.
Name: ___________________________________________

Contact No.________________________________

పేర్ు: _________________________________________

సంప్రదింప్ు నం.___________________________

Signature ________________________________________
సంత్కం ______________________________________
DECLARATION FROM MASTER POLICY HOLDER
మాసి ర్ పాలసీదార్ుని నుండి ప్రకటన
a) Sum Assured for which insured covered under Group Policy
సమూహ పాలసీ కిీంద కవర్ చేయబడిన బీమాదార్ుని కొర్కు బీమా
మొత్ి ంఖ్
b) Original amount of Loan
ఋణం యొకు అసల న
ై మొత్ి ం
c) Particulars of the recoveries made by the Master Policy
Holder towards the Loan
ఋణానికి సంబంధించి, మాసి ర్ పాలసీదార్ుని దావర్ా చేయబడిన
ర్చకవర్ీల వివర్ాలు
d) Outstanding Loan amount as on Date of Death of Member
సభ్ుుని మర్ణతేదక
ి ి బకాయి ఉనన ఋణ మొత్ి ం
e) Balance claim amount (Amount payable to Nominee)
మిగచలన దావా మూత్ం (నామినీకి చెలలంచదగచన మొత్ి ం)
We hereby declare that, Late ………………………………..……………….., whose Death Certificate is attached hereto was a member of the Group Policy
referred above. We hereby confirm that, the particulars mentioned above are true, correct and complete in all respects. We undertake to refund any
amount which got credited to our account either in excess or not due to us, at any time, for any reason.
మేము దీని దావర్ా ప్రకటించాము, మర్ణంచిన ………………………………..……………….., వార్చ మర్ణ ధృవీకర్ణ ప్త్రం ఇకుడ జత్చేయబడింది, వీర్ు పన
ై పేర్కునన
సమూహ పాలసీలో సభ్ుుడు. పైన పేర్కునన వివర్ాలు అనిన విధాలుగా సత్ుమెైనవి, సర్టైనవి మర్చయు సంప్ూర్ణమెైనవని మేము దీని దావర్ా ధృవీకర్చసి ునానము. మా
ఖ్ాతాకు జమ అయిన మొతాినిన అధికంగా లేదా మా వలల కాదు, ఎప్ుుడెైనా, ఏ కార్ణం చేత్నెన
ై ా త్తర్చగచ చెలలంచటానికి మేము ప్రయత్తనస్ాిము.
Verified & Recommended by
ధృవీకర్చంచినవార్ు మర్చయు సిఫార్సు చేసన
ి వార్ు

Name:
పేర్ు:

Group Policy Holder Name [Company Seal]
సమూహ పాలసీదార్ుని పేర్ు [కంపనీ సీలు]

Signature of the official
అధికార్చ సంత్కం

Date:
తేది:
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