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प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाय)
दावा प्रक्रिया
1.

या पॉलिसीअंतर्गत दावा उदभवू शकेि असा अपघात घडल्यानंतर
ववमाधारकाने

ककंवा

त्याच्या

नालमतीने

(ववमाधारकाचा

मृत्यू

झाल्यास)या पॉलिसीसाठी ज्या बँक शाखेतीि खात्यामधून ववमा
हप्ता आपोआप नामे केिा होता त्यांच्याशी िर्ेच संपकग करावा
आणि ववलधवत ् संपि
ू ग भरिेिा दावा फामग सादर करावा.
2.

दावा फॉमग वरीि बँकेच्या शाखेतून ककंवा ववमा कंपनीच्या शाखा,
रुग्िािये, सावगजलनक आरोग्य केंद्रे , बँक लमत्र ककंवा ववमा एजेंट
आणि लनधागररत वेबसाइट सकहत इतर लनधागररत कठकािी लमळवता
येईि.
प्रमािात

संबलं धत ववमा दावा कंपनयांनी अशा सवग कठकािी मोठया
फॉर्मसग

उपिब्ध

करुन

द्यावेत.

मार्िी

करिा-या

कोित्याही व्यक्तीिा असा फॉमग पुरववण्यास नकार कदिा जाऊ नये.
3.

या पॉलिसी अंतर्गत दावा उदभवेि असा अपघात घडल्यापासून 30
कदवसांच्या आत ववमाधारकाने

ककंवा त्याच्या नालमतीने, जसे

प्रकरि असेि त्या प्रमािे, दावा फॉमग संपि
ू ग भरुन वरीि बँकेच्या
शाखेत सादर करावा.

4.

ववमाधारकाच्या मृत्यूच्या प्रकरिात दावा फॉमग सोबत पुष्ट्यर्ग मूळ
एफआयआर/पंचनामा, पोस्टमाटगम अहवाि आणि मृत्यूचे प्रमािपत्र
आणि

कायमच्या

अपंर्त्वाबाबतच्या

प्रकरिात

मूळ

एफआयआर/पंचनामा आणि लसणव्हि सजगन द्वारा कदिे र्ेिेिे
अपंर्त्वाचे प्रमािपत्र असावे.
मुक्ततेच

प्रमािपत्र

सोबत जोडिेल्या नमूनयात दालयत्व
सुध्दा

(कडसचाजग

सकटगकफकेट)

दावाकत्यागकडू न/नालमतीकडू न सादर केिे जावे.
5.

बँकेच्या अलधकृत अलधका-याने खाते/आपोआप नामे करण्याचे सदर
वववरि तपासावे आणि खात्याची सववस्तर माकहती, नालमती, ववमा
हप्ता कापून घेतल्याची/ ववमा कंपनीिा भरल्याची खात्री करुन
घ्यावी आणि दावा फॉमगमध्ये कदिेल्या माकहतीची अचूकता प्रमाणित
करावी आणि दावा दाखि केल्यापासून 30 कदवसांच्या आत
संबलं धत ववमा कंपनीिा ते प्रकरि पाठवावे.

6.

ववमाकताग सत्य पडताळिी आणि खात्री करुन घेईि की त्या
ववमाधारकासाठीचा ववमा हप्ता भरिा र्ेिेिा आहे आणि मास्टर
पॉलिसी मधीि ववमाकृत व्यक्तींच्या यादीमध्ये त्या ववमाधारकाचा
समावेश केिा र्ेिा आहे .

7.

बँकेसाठी सदर मास्टर पॉलिसी कदिेल्या ववमा कंपनीकडू न दाव्याची
प्रकिया

बँकेकडू न

लमळाल्यांनतर

30

कदवसांच्या

आत

पूिग

करण्यात यावी.
8.

जसे प्रकरि असेि त्याप्रमािे ववमाधारकाच्या ककंवा नालमतीच्या
बँक खात्यामध्ये दे य दाव्याची रक्कम पाठवविी जाईि.

9.

एखाद्या ववमाधारकाने त्याच्या /लतच्या नालमतीचा लनदे श केिा
नसल्यास त्याच्या/तीच्या मृत्यूच्या प्रकरिात सक्षम कोटग

/

अलधका-याचे उत्तरालधकारी प्रमािपत्र कायदे शीर वारसाचे प्रमािपत्र
सादर केल्यानंतर ववमाधारकाच्या कायदे शीर वारसांना स्वीकायग दावा
रक्कम कदिी जावी.
10. ववमा कंपनीकड़े ववलधवत ् भरिेिा दावा फॉमग सादर करण्यासाठी
बँकेिा जास्तीत जास्त तीस कदवसांची मुदत आहे आणि त्यानंतर
ववमा

कंपनीिा

दावा

मंजरू

करण्यासाठी

करण्यासाठी तीस कदवसांची कािमयागदा आहे .

आणि

पैसे

अदा

