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થવવા રીસસ્ટી ર કરાવીન થસલમાાં મવવવાું  ાંુ ઈન્ડેમ્નીટી બ
બ્ન્ડ)

આથી

હ.ું ...................................ઉ.વ.................(પ ૂરું

સરનામ)ું

......................

.તાલકા................ જિલ્લો ...............ધુંધો.................. આિરોિ લખી આપી િણાવ ું છું કે, (મ ૃતક)
શ્રી/શ્રીમતી........................................ઉ.વ...........................રહેવાસી.........................તા........
.......જિ.............. ન ું તા.

/

/ર૦૦

ના રોિ અકસ્માતમ મૃ

નીપલ લ હં ું.આ બાબતમાું

ૃ ક સાથમ અમો
પોલલસ સ્ટેશનમનમાું રસ્સ્ટર નું.................. તા................. ના રોિ નોંધાયો છમ .મત
........................ નો સબુંધ ધરાવતા હતા. ગિરનાર શ્રી..............................ના કટુંબના સભ્યોના
નામ નીચમ મિબ છમ .
થ.નાં.

નામ

ુ રનાર સાવન્ સબાંધ
ગજ

ઉંમર

૧
ર
૩
ે રીપત્ર
ગિરનાર શ્રી.............................. ના વારસ તરીકે/દાવમદાર તરીકે હ ું આ બાુંહધ
લખી આપી િણાવ ું છું કે ગિરનારના કટુંબીિનોનમ સરકારશ્રીની સામહહક જૂથ અકસ્માત
................... યોિના આકસ્સ્મક મૃ /અપુંાતા સહાય યોિના હે ક કલ રૂ............... ચકવવામાું
આવશનમમ તો મનમ તથા ઉપર દશનમાા વમલા કટુંબીિનોનમ મકમ લ ાણાશનમમ.
ે રી આપ ું છું કે,મેં કે મત
ૃ કના અન્ય કો
આથી હ ું બાુંહધ
વીમા યોિનાની અન્ય કો

યોિના હે ક બીસ્ કો

વારસદારે સામહહક જથ અકસ્માત

દાવા અરસ્ કરે લ નથી કે કરીશનમ/કરશનમમ પણ

નહહ અનમ િો શનમરતચ ૂકથી આ લાભ બમ યોિનામાું લમવાયમલ સાલબત થશનમમ તો એક યોિનાની
ે રી આપ ું છું.
વકતરની રકમ હ ું પરત કરવા બાુંહધ
ગિરનાર શ્રી ..................................ન ું મૃ

કદરતી કે આપતાતથી થયમલ હશનમમ અથવા

દાવા સાથમ રજૂ કરે લ સાધસ્નક કાાકો િો ઉપજાવી કાઢેલા િણાશનમમ અાર ખોટી માહહતી રજૂ કરે લ
હશનમમ અથવા સામહહક જૂથ અકસ્માત યોિનાની અન્ય કો

યોિના હે ક દાવા રકમ મમકવમલ હશનમમ

તો ઉપર દશનમાાવમલ સહાય રૂ.................... તથા લ  તમ રકમ મળ્યાની તારીખથી રવરવતામાન ધોરણમ
ચક્રવ ૃધ્ધધ વ્યાલ  અથવા સરકારશ્રી નકી ી કરે તમ દરે ચક્રવ ૃધ્ધધ વ્યાિ સહહત થતી રકમ હ ું
સરકારશ્રીનમ પરત કરવા/ભરવા આથી સુંમસ્ત અનમ કબલાત આપ ું છું.
સરકારશ્રી જ્યારે આ રકમ મનમ પરત કરવા િણાિશનમમ તમ વમકા રકમ પરત કરવામાું ન
આવમ તો અથવા પ ૂરે પ ૂરી રકમ પરત કરવામાું ન આવમ તો સરકારશ્રી નકી ી કરે તમ મિબ કો પણ
1

જાતના વાુંધાવચકા વાર મારી/મારા વારસદારો પાસમ લ  કાું

સ્થાવર/િામ
ું
સ્મલ્કત આવમલ છમ

ે રી આપ ું છું. તમ િ રવરમાણમ આપવામાું
તમ તમામ સ્મલ્કતોનમ રવરા્ત િ્ત કરી શનમકશનમમ તમ ંગામ હ ું બાુંહધ
ે રી ખત ંગામ મારા કો પણ વારસદારો તમમિ આ સ્મલ્કતના ભાાીદારો વાુંધા
આવમલ બાુંહધ
ે રી આપ ું છું અનમ ચકવવામાું આવમલ રૂ.................... તથા
ઉ ાવી શનમકશનમમ નહહ તમની બાુંહધ
વખતોવખત મકતા વ્યાિની રકમ તથા તમવી તમામ રકમ પર થતી વ્યાિની રકમ પરત કરવા
માટે કો પણ પ ૂવા શનમરત સ્વના પરત કરવા બુંધાઉ છું.
વધમાું હ ું જાણ છ કે તકરારના મદ્દમ અધાન્યાસ્યક/ન્યાસ્યક કાયાક્ષમત્ર/હકૂમત ફક્ત ાાુંધીનાર
ૃ ક/વારસદાર યોિનાના ફક્ત લાભાથી હોવાથી સરકારશ્રીના
મકામમ િ રહેશનમમ તથા અરિદાર/મત
સુંબસ્ું ધત યોિનાના વીમા રવરસ્તાવકતાા સ્વભાાની સુંમતી મમકવ્યા બાદ િ કાન ૂની કાયાવાહી કરી
શનમકાશનમમ તમ ઉપરોક્ત હકીકતો મનમ કબલ છમ અનમ તમ ંગામ હ ું ભસ્વષ્યમાું કો પણ વાુંધા, તકરાર કે
ે રી પત્રથી રદબાતલ હો નમ ચાલશનમમ નહહ.
હરકત કરૂું તો તમ આ બાુંહધ
આ

ન્ડેમ્નીટી બોન્ડ આપમલ છમ તમ ુ્ધ  બ્્ધ પ ૂવાક સાચી સમિણ અનમ સભાનતા પ ૂવાકની

અમારી સુંમસ્તથી આપમલ છમ .
તારીખ :

ન્ડેમ્નીટી બોન્ડ રજૂ કરનારની સહી/-

સ્થક :

(પ ૂરું નામ)
ુ રનારના થન્ય વારસાાર્ું  ાંુ સાંમિ ત પત્રક
ગજ

નામ

સરનામ ાંુ

ઉંમર-વર્ષ

સહબ

ઉંમર-વર્ષ

સહબ
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સાક્ષીઓની સહબ તવા પ નરાં ુ નામ થન સરનામ ાંુ
નામ

સરનામ ાંુ
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