विमा सं रक्षण साठी विनंती अर्ज नमुना
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सं चालक ,
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1 लाख रुपये चे िैयक्तिक विमा सं रक्षण वमळणे बाबत

महोदय,
उपरोि विषयान्वये आपणास कळिू इक्तितो की,अद्वै त कन्सलटं सी च्या पत्रकार विमा या सामावर्क उपक्रमाअंतर्ज त मला
माझ्यासाठी िैयक्तिक विमा सं रक्षण द्यािे ही विनंती.
मला खालील अटी ि शती मान्य आहे त.

1. या विमा सं रक्षणासाठी मला कोणतेही शुल्क आकारले र्ात नसू न हे विमा सं रक्षण पुणजपणे मोफत वमळत आहे .
2. सदरहू विमा सं रक्षण मी माझ्या मर्ीनुसार घे त असल् यामुळे अद्वै त कन्सलटं सी च्या सिज अटी ि शती मला सिज
पररक्तथितीमध्ये मान्य राहतील. त्ांचे पालन करणे मला बंधनकारक आहे .

3. अद्वै त कन्सलटं सी विमा व्यिसाय करीत नाही याची मला पूणज कल् पना असू न मला सं रक्षण दे णारा विमा ज्या त्रयथि कंपनी
कडून वदला र्ाईल त्ांच्या सिज अटी ि शती मला मान्य राहतील.

4. हे विमा सं रक्षण सामावर्क उपक्रमा अंतर्ज त कोणतेही शुल्क न घे ता वमळणार आहे,त्ामुळे मला अद्वै त कन्सलटं सी आवण
सदरहु विमा से िा पुरिठादार यांच्याविरोधात कोणतीही तक्रार,दािा,िाद करता येणार नसू न ग्राहक हक्क सं रक्षण मला
वमळणार नाही तसेच अशाप्रकारे मी कोणत्ाही प्रकारची तक्रार/दािा केल् यास माझे विमा सं रक्षण आपोआप रद्द होईल
याची मला मावहती असून ते मला मान्य आहे .

5. मला विमा सं रक्षण काढण्यासाठी कोणतेही मुळ कार्पत्राची मार्णी केली नसल् यामुळे मी पुरविले ली मावहती खरी आवण
वदशाभूल करणारी नाही,हे मी मान्य करतो.यापैकी कोणतीही मावहती खोटी अििा वदशाभूल करणारी आढळल् यास माझे
विमा सं रक्षण रद्द करण्याचे पूणज आवधकार विमा से िा पुरिठादार यांना आहे त. ही बाब मला ज्ञात आहे .

6. मी वदले ली मावहती अद्वै त कन्सलटं सी त्ांच्या र्ावहरातीसाठी िापरू शकेल याची मला र्ाणीि असू न याबाबत माझी
कोणतीही तक्रार नाही/नसे ल.

7. मला विमा नॉवमनी नेमने बंधनकारक आहे .
8. मला विमा सं रक्षण नाकारण्याचा पूणज आवधकार अद्वै त कन्सलटं सी कडे राखीि आहे . ही बाब मला ज्ञात असू न कोणत्ाही
कारणावशिाय विमा नाकारल् यास त्ांचा वनणजय मला बंधनकारक राहील त्ाविरोधात मला कोणतीही तक्रार िा दािा
करता येणार नाही

9. मला िरील सिज अटी ि शती मान्य आहे त तसेच िेळोिेळी बदलले ल् या अटी तसेच शती मला मान्य राहतील.

विमा नॉवमनीचे नाि ,र्न्मतारीख,तुमच्याशी असले ले नाते ,पत्ता .
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