Employer Employee Death Claim/యజమాని ఉద్య ుగయల మరణ ద్ావా ఫారం
(To be completed by the Group Policyholder (GPH) and Nominee for all Group Insurance Schemes)
(గూ
ూ ప్ పాలస్టర హో లడ ర్స (జి ప్ి హెచ్) మర్ియ అనిి గూ
ూ ప్ ఇనస్ర్ెన్్ పథకాలకు నామినీ దాార్ా పూర్ిు చేయబడాలి)
Part A / భాగమ ఎ:
1) Group Policy No./సమూహం పాలసీ నంబరు:______________________

2) Member ID/సభ్యుడు ఐడి:

3) Employee ID/ఉద్య ుగి గయరితంపు ఐడి: _____________________________

4) Current Designation/Band/Grade of deceased Member:
(with date of effect) as required under applicable quote
మరణంచిన సభ్యుని పరసత తత హో ద్ా / బ్ుండ్ /గరేడ్:
(పరభ్వవంతమైన తేద్ీతో) వరితంచే కోట్ క్ేంద అవసరమైంద్ి

5) Full Name & Address of Insured Member / Employee/బీమా సభ్యుడు/ ఉద్య ుగి యొక్క పూరిత పేరు & చిరునామా:

6) Name of Group Policyholder / గూ
ే పు పాలసీహో లడ ర్ యొక్క పేరు:
7) Date of Birth of Insured / బీమా సభ్యుని యొక్క పుట్టిన తేద్ి: ___________

8) Date of Joining the Service / ఉద్య ుగంలో చేరిన తేద్:ి

9) Date of Death / మరణం యొక్క తేద్:ి _____________________________

10) Place and Cause of Death / మరణం యొక్క స్ాానం మరియయ కారణం:
Monthly / నెల

11) Last Drawn Salary: (Mandatory for GTL/ FSL Scheme, please provide basic salary
for FSL claim. Please mention the salary as required under applicable quote)

Annual / వార్ిిక

చివర తీసతక్ునన జీతం: (జి ట్ట ఎల్ / ఎఫ్ ఎస్ ఎల్ పథకానిక్ తపపనిసరి, దయచేసి ఎఫ్ ఎస్ ఎల్
ద్ావా కోసం పారథమిక్ వేతనానిన ఇవవండి. దయచేసి వరితంచే కోట్ క్ేంద అవసరమైనట్ల
ు గా
వేతనానిన ఉదహరించండి)
12) Particulars of Leave availed by the Employee during last one year/ from the date of event. Please mention / ఉద్య ుగి ద్ావరా గత సంవతసరం / సంఘట్న తేద్ి నతండి ఉపయోగించని
సెలవు వివరాలు. దయచేసి ఉదహరించండి
From Date / తేది నతంచి

To Date / తేది వర్కు

No. of Days / ర్ోజుల స్ంఖ్య

Type of Leave / స్టలలవు ర్కం

Reason / కార్ణమ

13) Sum Assured / హామీ ఇవవబడిన మొతత ం: ______________________
14) PF Account Number of Insured Member / బీమా సభ్యుని యొక్క PF ఖాతా నంబరు: ____________________________ (Mandatory for EDLI Claim) /(ఈడిఎల్ ఐ బీమా
కోసం తపపనిసరి)
15) Please confirm employment status of the employee as on date of death/ మరణం నాట్టక్ ఉద్య ుగి యొక్క ఉద్య ుగ సిాతిని నిరాారించండి: Permanent/ శాశ్వత 
Contractual/ ఒపపంద 
16) Please confirm whether employee was actively at work as on date of joining:

Yes 

No 

దయచేసి అనిన నామినీల బ్ుంక్ు ఖాతా నంబరునత అంద్ించండి:

అవునత 

కాదత 

Registered office: Unit No. 701, 702 & 703, 7th Floor, West Wing, Raheja Towers, 26/27 M G Road, Bangalore -560001, Karnataka. IRDA of India Registration number 117.
CI No. U66010KA2001PLC028883, call us Toll-free at 1-800-425-6969, Website: www.pnbmetlife.com, Email: indiaservice@pnbmetlife.co.in or write to us at 1st Floor,
Techniplex -1, Techniplex Complex, Off Veer Savarkar Flyover, Goregaon (West), Mumbai – 400062. Phone: +91-22-41790000, Fax: +91-22-41790203
కార్యనిర్ాాహక కార్ాయలయం: యూనిట్ నం. 701, 702 & 703, 7వ అంతస్తు, వెస్ట్ వంగ్, ర్హేజ టవర్స్, 26/27 ఎం.జి. ర్ోడ్, బంగళూర్ు – 560001. ఐ ఆర్స డి ఎ భార్తదేశం యొకక ర్ిజిస్ట్్ేషన్ నంబర్ు 117.
స్టి ఐ నం. U66010ka2001plc028883, టోల్-ఫ్రీ కాల్ 1-800-425-6969 కు చేయండి, వెబస్ట్: www.pnbmetlife.com, ఇమెయిల్: indiaservice@pnbmetlife.co.in లేదా1వ అంతస్తులో,
టెకనిప్లె క్స్ -1, టెకనిప్లె క్స్ కాంప్లె క్స్, వీర్స సావర్కర్స ఫలె ఓవర్స
ల
నతండి, గోర్ేగావ్ (వెస్ట్) మ ంబస – 400062 వద్ద మాకు వాీయండి. ఫో న్: +91-22-41790000,ఫాయక్స్: +91-22-41790134
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Declaration and authorization by Group policy holder / గూ
ూ ప్ పాలస్టర హో లడ ర్స దాార్ా పీకటన మర్ియ అధికార్ పతీం
I/We, the above named claimant/s, do solemnly declare that the foregoing statements are true and agree that furnishing this form, or any other form supplemental there to,
by the Company, shall not constitute an admission by it that there was any insurance in force on the life in question or a waiver of any rights or defense. Notwithstanding, any
law, custom or usage, prohibiting the furnishing of secret information obtained during the medical treatment/investigation of member.
నేనత/ మేమయ,పెైన పేరకకనన హక్ుకద్ారు / లు, సతునిష్ి తో పరక్ట్టంచి ఈ వివరణలు నిజమైనవి మరియయ ఈ ఫారం లేద్ా సంసా క్ు అనతబంధంగా ఉనన ఏవైనా ఇతర ఫారుులానత అంద్ించడం, జీవిత
బీమా లేద్ా ఏ హక్ుకలు లేద్ా రక్షణ యొక్క మినహాయంపు అమలోు ఉంద్ి. సభ్యుడు యొక్క వైదు చిక్తస / విచారణ సమయంలో ప ంద్ిన రహసు సమాచారం అంద్ించడం నిషేధించే, ఏ చట్ి ం,
క్సి మ్ లేద్ా వాడుక్, అనతమతించబడదత.
I/We hereby authorize any doctor or other person, or any hospital, sanatorium, medical professional, hospital or other medical care institution, insurance support organization,
pharmacy, governmental agency, insurance company, employer, benefit plan administrator, accountant or financial advisor or other institute to provide to PNB MetLife India
Insurance Company Ltd, any of it offices, or Court of Law, or any investigative agency or independent administrator acting on its behalf, information concerning employment,
finances or insurance, advice, care or treatment provided to Insured Member, or any information that may be required concerning the health of the Insured Member including
information relating to mental illness, use of drugs, use of alcohol, HIV(AIDS) and/ or sexually transmitted diseases. A Photostat copy of this authorization shall be considered as
effective and valid as the original.
నేనత / మేమయ అనతమతిసతతనానమయ బీమా సంసా , ఫారుసీ, పరభ్యతవ ఏజెనీస, బీమా సంసా , యజమాని, లాభ్ం పాున్ అడిునిసేిట్
ే ర్, అక ంట్ంట్ లేద్ా ఆరిాక్ సలహాద్ారు లేద్ా ఇనిటిట్యుట్ క్ు ఇతర
సంసా లక్ు, పి.ఎన్.బి మట్ఫ్
లు ఇండియా ఇనససరెన్స క్ంపెనీ లిమిట్డ్, ఏ కారాులయాలు, లేద్ా నాుయస్ాానం, ద్ాని తరపున పని చేసే ఏద్ైనా దరాుపుత సంసా లేద్ా సవతంతర నిరావహక్ుడు, ఉద్య ుగం, ఆరిాక్
లేద్ా బీమా సలహా, సంరక్షణ లేద్ా చిక్తసక్ు సంబంధించిన సమాచారం, లేద్ా ఏద్ైనా సమాచారం మానసిక్ అనారోగుం, మందతలు వాడట్ం, ఆలకహాల్, హెచ్ ఐ వి (ఎయడ్స) మరియయ / లేద్ా ల ైంగిక్
సంక్ేమణ వాుధతలతో సంబంధం ఉనన సమాచారంతో సహా, బీమా సభ్యుడి ఆరోగుం గయరించి అవసరమని. ఈ అధికారపతరం యొక్క ఒక్ కాపీని సమరావంతంగా మరియయ వాసత వంగా పరిగణంచబడుత ంద్ి.
I/We hereby further consent, and authorize, PNB MetLife to use and disclose any of the personal and sensitive information of mine/our collected or available with PNB MetLife
(whether contained in this statement/application or obtained otherwise) which may include KYC documents to any individual/organization/entity associated or affiliated with
or engaged by PNB MetLife, including reinsurers, claim investigative agencies, vendors and industry associations/federations, for the purpose of processing this claim,
application and/or for providing subsequent services.
పిఎన్ బి మట్ ల ైఫ్ (ఈ సేిట్ మంట్/అపిు కరష్న్ లో ఉననవి లేక్ ఇతరతార ప ంద్ినవి) తో లభ్ుమయయు నా / మా వుక్తగత మరియయ సతనినత సమాచారానిన, అం ట్ే, ఎవరెైనా వుక్ుతల/సంసా ల/
సమాఖులతో సంబంధం క్లిగినవి లేద్ా వాట్టక్ అనతబంధ సంసా ల క్ు లేద్ా బీమాద్ారులు, కెుయమ్ పరిశోధక్ ఏజెనీసలు, వండారుు మరియయ పరిశ్మ
ే సంసా లు/సమాఖులు మరియయ /లేద్ా తదతపరి
సేవలనతఅంద్ించేవారు, అం ట్ే కెుయమ్ సెట్టల ుంట్ చేయడం నతండి క్లిగర ఫలితాలక్ు సంబంధించిన కెవైసి పతారల సమాచారానిన ఉపయోగించతకోవచచని మరియయ వలు డించవచచని నేనత/మేమయ
ఇందతమూలంగా సముతిసతతనామయ మరియయ అధికారం ఇసతతనానమయ.
Declaration by Group Policy Holder
గూ
ూ ప్ పాలస్టర హకుకదార్ు దాార్ా పీకటన
We confirm that the foregoing information including the details of the insured member stated above are true to the best of our knowledge and belief and our born out from
our official records.
పెైన పేరకకనన ఇసససరెన్స సభ్యుల వివరాలతో సహా పెైన పేరకకనన సమాచారం మా విజఞానం మరియయ నముక్ంనిజమయ అని నిరాారిసత తనానమయ మరియయ మా అధికారిక్ రికారుడల నతంచి నిరాారిసత తనానమయ.
Signature of authorized signatory with Company seal of Master policy holder
మాస్్ ర్స పాలస్టర హకుకదార్ు యొకక కంప్లనీ స్టరల్ తో అధికార్ి యొకక స్ంతకం
Name and Designation: ________________________________

Contact No.: ________________________________

Date: __________________________________

పేరు & హో ద్ా: ________________________________________

సంపరద్ింపులక్ు నంబర్.: ________________________

తేద్:ి ___________________________________

Part B / భాగమ బి:
1) Please provide bank account number for all the Nominees: /నామీలందరి బ్ుంక్ు ఖాతా నంబరునత దయచేసి ఇవవండి:
Particulars / వవర్మ లు

Nominee 1

Nominee 2

Nominee 3

Nominee 4

Nominee 5

నామినీ 1

నామినీ 2

నామినీ 3

నామినీ 4

నామినీ 5

Name / ప్్ర్ు
Bank Account Number / బాయంకు ఖ్ాతా నంబర్ు
IFSC Code / ఐ.ఎఫ్.ఎస్ట.స్టి కోడ్

Registered office: Unit No. 701, 702 & 703, 7th Floor, West Wing, Raheja Towers, 26/27 M G Road, Bangalore -560001, Karnataka. IRDA of India Registration number 117.
CI No. U66010KA2001PLC028883, call us Toll-free at 1-800-425-6969, Website: www.pnbmetlife.com, Email: indiaservice@pnbmetlife.co.in or write to us at 1st Floor,
Techniplex -1, Techniplex Complex, Off Veer Savarkar Flyover, Goregaon (West), Mumbai – 400062. Phone: +91-22-41790000, Fax: +91-22-41790203
కార్యనిర్ాాహక కార్ాయలయం: యూనిట్ నం. 701, 702 & 703, 7వ అంతస్తు, వెస్ట్ వంగ్, ర్హేజ టవర్స్, 26/27 ఎం.జి. ర్ోడ్, బంగళూర్ు – 560001. ఐ ఆర్స డి ఎ భార్తదేశం యొకక ర్ిజిస్ట్్ేషన్ నంబర్ు 117.
స్టి ఐ నం. U66010ka2001plc028883, టోల్-ఫ్రీ కాల్ 1-800-425-6969 కు చేయండి, వెబస్ట్: www.pnbmetlife.com, ఇమెయిల్: indiaservice@pnbmetlife.co.in లేదా1వ అంతస్తులో,
టెకనిప్లె క్స్ -1, టెకనిప్లె క్స్ కాంప్లె క్స్, వీర్స సావర్కర్స ఫలె ఓవర్స
ల
నతండి, గోర్ేగావ్ (వెస్ట్) మ ంబస – 400062 వద్ద మాకు వాీయండి. ఫో న్: +91-22-41790000,ఫాయక్స్: +91-22-41790134
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2) Please provide the following details pertaining to Nominee/s for Life Insurance Benefit as per GPH records: / జి.పి.హెచ్ రికారుడల పరకారం ల ైఫ్ఇనససరెన్స బెనిఫిట్ కోసం నామినీ /
లు క్ు సంబంధించి క్ేంద్ి సమాచారంలనత ఇవవండి:
SL. No.

Nominee Name

Relationship

Benefit Share in %

Address of Nominee

వర్ుస్ నం.

నామినీ ప్్ర్ు

స్ంబంధం

%లోలబిద వాటా

నామినీ యొకక చిర్ునామా

3) In case of death due to illness or unnatural cause require following: / అనారోగ్యం లేదా అసహజమైన కారణం వలన మరణం విషయంలో ఈ క్రందివి అవసరం:
Types of illness and date of diagnosis
అనారోగ్యం యొక్క రక్ం మరియు రోగ్నిరాారణ తేదీ
Details of treatment given and details of hospital where insured had undergone
treatment
చిక్త్స ఇచిిన వివరాలు మరియు బీమా సభ్ుయడు చిక్త్స చేయంచుక్ునన ఆసుపత్రి వివరాలు
Details of accident (for unnatural death)
పిమాదం వివరాలు (అసహజ మరణం కోసం)
Name and address of hospital where postmortem was conducted
శవ పరీక్ష నిరవహంచిన ఆసపత్రి పేరు మరియు చిరునామా
Name and address pf police station to which accident was reported
పిమాదానిన నివేదించబడిన పో లీస్ స్ేేషన్ యొక్క పేరు మరియు చిరునామా
Declaration and authorization by Beneficiary
లబిి దార్ుడి / లబిి దార్ులు దాార్ా పీకటన మర్ియ అధికార్ పతీం
I/We, the above named claimant/s, do solemnly declare that the foregoing statements are true and agree that furnishing this form, or any other form supplemental there to,
by the Company, shall not constitute an admission by it that there was any insurance in force on the life in question or a waiver of any rights or defense. Notwithstanding, any
law, custom or usage, prohibiting the furnishing of secret information obtained during the medical treatment/investigation of member.
నేనత/ మేమయ,పెైన పేరకకనన హక్ుకద్ారు / లు, సతునిష్ి తో పరక్ట్టంచి ఈ వివరణలు నిజమైనవి మరియయ ఈ ఫారం లేద్ా సంసా క్ు అనతబంధంగా ఉనన ఏవైనా ఇతర ఫారుులానత అంద్ించడం, జీవిత
బీమా లేద్ా ఏ హక్ుకలు లేద్ా రక్షణ యొక్క మినహాయంపు అమలోు ఉంద్ి. సభ్యుడు యొక్క వైదు చిక్తస / విచారణ సమయంలో ప ంద్ిన రహసు సమాచారం అంద్ించడం నిషేధించే, ఏ చట్ి ం,
క్సి మ్ లేద్ా వాడుక్, అనతమతించబడదత.
I/We hereby authorize any doctor or other person, or any hospital, sanatorium, medical professional, hospital or other medical care institution, insurance support organization,
pharmacy, governmental agency, insurance company, employer, benefit plan administrator, accountant or financial advisor or other institute to provide to PNB MetLife India
Insurance Company Ltd, any of it offices, or Court of Law, or any investigative agency or independent administrator acting on its behalf, information concerning employment,
finances or insurance, advice, care or treatment provided to Insured Member, or any information that may be required concerning the health of the Insured Member including
information relating to mental illness, use of drugs, use of alcohol, HIV(AIDS) and/ or sexually transmitted diseases. A Photostat copy of this authorization shall be considered as
effective and valid as the original.
నేనత / మేమయ అనతమతిసతతనానమయ బీమా సంసా , ఫారుసీ, పరభ్యతవ ఏజెనీస, బీమా సంసా , యజమాని, లాభ్ం పాున్ అడిునిసేిట్
ే ర్, అక ంట్ంట్ లేద్ా ఆరిాక్ సలహాద్ారు లేద్ా ఇనిటిట్యుట్ క్ు ఇతర
సంసా లక్ు, పి.ఎన్.బి మట్ఫ్
లు ఇండియా ఇనససరెన్స క్ంపెనీ లిమిట్డ్, ఏ కారాులయాలు, లేద్ా నాుయస్ాానం, ద్ాని తరపున పని చేసే ఏద్ైనా దరాుపుత సంసా లేద్ా సవతంతర నిరావహక్ుడు, ఉద్య ుగం, ఆరిాక్
లేద్ా బీమా సలహా, సంరక్షణ లేద్ా చిక్తసక్ు సంబంధించిన సమాచారం, లేద్ా ఏద్ైనా సమాచారం మానసిక్ అనారోగుం, మందతలు వాడట్ం, ఆలకహాల్, హెచ్ ఐ వి (ఎయడ్స) మరియయ / లేద్ా ల ైంగిక్
సంక్ేమణ వాుధతలతో సంబంధం ఉనన సమాచారంతో సహా, బీమా సభ్యుడి ఆరోగుం గయరించి అవసరమని. ఈ అధికారపతరం యొక్క ఒక్ కాపీని సమరావంతంగా మరియయ వాసత వంగా పరిగణంచబడుత ంద్ి.
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I/We hereby further consent, and authorize, PNB MetLife to use and disclose any of the personal and sensitive information of mine/our collected or available with PNB MetLife
(whether contained in this statement/application or obtained otherwise) which may include KYC documents to any individual/organization/entity associated or affiliated with
or engaged by PNB MetLife, including reinsurers, claim investigative agencies, vendors and industry associations/federations, for the purpose of processing this claim,
application and/or for providing subsequent services.
పిఎన్ బి మట్ ల ైఫ్ (ఈ సేిట్ మంట్/అపిు కరష్న్ లో ఉననవి లేక్ ఇతరతార ప ంద్ినవి) తో లభ్ుమయయు నా / మా వుక్తగత మరియయ సతనినత సమాచారానిన, అం ట్ే, ఎవరెైనా
వుక్ుతల/సంసా ల/సమాఖులతో సంబంధం క్లిగినవి లేద్ా వాట్టక్ అనతబంధ సంసా ల క్ు లేద్ా బీమాద్ారులు, కెుయమ్ పరిశోధక్ ఏజెనీసలు, వండారుు మరియయ పరిశ్మ
ే సంసా లు/సమాఖులు మరియయ
/లేద్ా తదతపరి సేవలనతఅంద్ించేవారు, అం ట్ే కెుయమ్ సెట్టల ుంట్ చేయడం నతండి క్లిగర ఫలితాలక్ు సంబంధించిన కెవైసి పతారల సమాచారానిన ఉపయోగించతకోవచచని మరియయ వలు డించవచచని
నేనత/మేమయ ఇందతమూలంగా సముతిసతతనామయ మరియయ అధికారం ఇసతతనానమయ.
Signature of the Nominee of Insurance Claim / బీమా దావా యొకక నామినీ యొకక స్ంతకం
Particulars / వవర్మ లు

Nominee 1

Nominee 2

Nominee 3

Nominee 4

Nominee 5

నామినీ 1

నామినీ 2

నామినీ 3

నామినీ 4

నామినీ 5

Name of Nominee
నామినీ పేరు
Signature of Nominee
నామినీ యొక్క సంతక్ం
Contact No.
సంపరద్ింపు నంబరు.
Date
తేద్ి
Declaration by Group Policy Holder
గూ
ూ ప్ పాలస్టర హకుకదార్ు దాార్ా పీకటన
We confirm that, the Nominee/s mentioned in this form is/are as nominated by the employee for the purpose of vesting of his/her life Insurance benefits.
మేమయ అతని / ఆమ జీవిత బీమా పరయోజనాలనత ప ంద్ే ఉద్ేేశ్ుంతో ఉద్య ుగి చేత నామినీగా పేరకకనన నామినీ / నామినీలు అని మేమయ ఇంకా నిరాారించామయ.
Signature of authorized signatory with Company seal of Master policy holder
మాస్్ ర్స పాలస్టర హకుకదార్ు యొకక కంప్లనీ స్టరల్ తో అధికార్ి యొకక స్ంతకం
Name and Designation: ________________________________

Contact No.: ________________________________

Date: __________________________________

పేరు & హో ద్ా: ________________________________________

సంపరద్ింపులక్ు నంబర్.: ________________________

తేద్:ి ___________________________________

Documents required
ఆవశయక పతాీలు
• Original or Copy of Death Certificate issued by Municipal Authority/ Gram Panchayat duly attested by the Group Policyholder
మయనిసిపల్ అధికారి / గాేమ పంచాయతీ జఞరీ చేసిన గూ
ే ప్ పాలసీ హక్ుకద్ారు యొక్క మరణ ధృవీక్రణ పతరం అసల ైన లేద్ా కాపీ
• Details of nominee with bank details with copy of cancelled cheque leaf or pass book
రదతే చేయబడిన చక్ లీఫ్ లేద్ా పాస్ బయక్ కాపీతో బ్ుంక్ వివరాలతో నామినీ యొక్క వివరాలు
• In case of Unnatural death (like Suicide, Accidental Death). Copy of FIR, Post Mortem, Report and Police Inquest Report (duly attested by GPH) would be required
అసహజ మరణం (ఆతుహతు, పరమాదం వంట్టవి)లో ఫిరాుదత, శ్వ పరీక్ష రిపో రుి మరియయ పో లీస్ విచారణ నివేద్క్
ి (జి పి హెచ్ చేత అధికారిక్ంగా ధృవీక్రించబడింద్ి)
• ID and Address Proof of the Nominees attested by GPH
జి పి హెచ్ చే ధృవీక్రించబడిన నామినీస్ యొక్క ఐడి మరియయ చిరునామా ఋజువు
Note: Above document are required for registration purpose, Company may ask additional documents for processing of the claims
గమనిక: రిజిసేిష్
ే న్ పరయోజనం కోసం పతారలు అవసరం, క్ంపెనీ వాదనలు పారసెస్ కోసం అదనపు పతారలు అడగవచతచ
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