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Do you really need to withdraw funds from your life 
insurance policy? 
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We would like you to take a well-informed decision with regard to the partial withdrawal from your life insurance policy. Help us help you by 
sharing the reason for partial withdrawal. Please select from any of the options given below: 

Name ___________________________________ & Contact No. __________________of the above mentioned person, if available.

Advice by HDFC Life Financial Consultant Advice by Bank Employee / Broker  Advice by HDFC Life Employee     

Child's education Wedding/family function               Buy another product from HDFC Life                          Buy gold/silver Buy a vehicle

F e Use Only

Branch:

Receipt Date & Time:

Received by:

Interaction ID:

Are you compromising on your long term goals or your 
family'

Higher education, wedding, contingency planning are some events that need 
you to stay insured for a longer period. You will be able to meet your long 
term expenses better only if you remain insured till the end of the policy term 
and allow your corpus to keep growing.

Remember, wealth accumulation happens only through saving more, saving 
regularly and allowing optimum growth of your funds.

Are you ready to reduce your cover
 on Life or old age pension?

Current Day NAV

Next Day NAV

Employee Code:________________

Signature:____________________

Existing KYC

Fresh KYC 

STOP

�ன�ட் லிங்க்ட் 
பார்ஷியல் 

வ�த்�ராயல் ப�வம்

அ�வலகப் பயன்பாட்�ற்� மட்�ம்

ரசீ� ேததி & ேநரம்:

கிைள:

ெப�நர்:

ெதாடர்� ஐ�: ைகெயாப்பம்: 

பண�யாளர் �றிய��:

�திய ேகஒய்சி

ஏற்கனேவ உள்ள ேகஒய்சி

அ�த்த நாள�ன் என்ஏவ�

இன்ைறய நாள�ன் என்ஏவ�

கிைளய�ன் 
�த்திைர

நி�த்�
உங்கள� இன்�ரன்ஸ் பாலிசிய�லி�ந்� ஃபண்�கைளத் தி�ம்பப் 
ெபற நிச்சயம் வ��ம்�கிற�ர்களா?

உங்கள் ைலஃப் இன்�ரன்ஸ் பாலிசிய�லி�ந்� ஒ� ப�தித் ெதாைகையத் தி�ம்பப் ெப�ம் இந்த ��ைவ ந�ங்கள் நன்� அறிந்� எ�க்க ேவண்�ம் என வ��ம்�கிேறாம். ப�தியாகத் 
தி�ம்பப் ெப�வதற்கான காரணத்ைத எங்க�டன் பகிர்ந்�, உங்க�க்� உதவ உதவ��ங்கள். கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ளவற்றில் இ�ந்�, ஏேத�ம் வ��ப்பத்ேதர்ைவத் ேதர்ந்ெத�ங்கள்:  

ெஹச்�எஃப்சி ைலஃப் நிதி ஆேலாசக�டமி�ந்� ஆேலாசைன     வங்கி பண�யாளர்/ �ேராக்க�டமி�ந்� ஆேலாசைன   ெஹச்�எஃப்சி ைலஃப் பண�யாள�ன் ஆேலாசைன

ேமேல �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள நப�ன் ெபயர் ___________________________________ & ெதாடர்� எண். ____________________________________________, ெபா�ந்�மானால்.

ப�ள்ைளய�ன் கல்வ�               தி�மணம்/ ��ம்ப வ�ழா ெஹச்�எஃப்சி ைலஃப்ப�லி�ந்� மற்ெறா� 
தயா�ப்ைப வாங்�வதற்காக

தங்கம்/ ெவள்ள� 
வாங்�வதற்காக

வாகனம் 
வாங்�வதற்காக

Invest in real estate Re-invest in o ts Others (Please specify): ____________________________________
�யல் எஸ்ேடட்�ல் �த�� 
ெசய்வதற்காக

மற்ற நிதி �தியான க�வ�கள�ல் ம� 
�த�� ெசய்வதற்காக

மற்றைவ (�றிப்ப�ட�ம்):

ப�வத்ைத நிரப்��ன் ப�ன்வ�ம் ேகள்வ�கைள உங்கைள ந�ங்கேள ேகட்�க்ெகாள்�ங்கள்.

உங்கள� காப்ப�ட்ைட, ைலஃப் 
அல்ல� ��ைம ெபன்ஷன�லி�ந்� 
�ைறக்கத் தயாராக உள்ள�ர்களா?

உங்கள் ந�ண்ட நாள் �றிக்ேகாள்கள�ல் அல்ல� ��ம்பத்தின் 

நிதிப் பா�காப்ப�ல் ஏேத�ம் சமரசம் ெசய்கிற�ர்களா?

As per a survey, life expectancy of an average Indian is 68 
years*. 
ஒ� ஆய்வ�ன் ப�, இந்திய�ன் சராச� ஆ�ட்காலம் 68 

ஆண்�கள் ஆ�ம்*. 

t there is a need to hav t funds at 
the time of retirement to ensure a self-dependent future.
This means tha

அதாவ� ந�ங்கள் பண�ஓய்� ெப�ம் ேபா�, ஒ� �தந்திரமான 
எதிர்காலத்திற்�த் ேதைவயான ஃபண்�கைள ைவத்தி�ப்ப� 
அவசியமா�ம்.

If you have partially withdrawn from your funds or reduced 
the premium, you are requested to stay insured by paying 
your policy premium. In case you fail to do so, your policy 
status will change and it may result in your policy getting 
paid up/cancelled and all bene cover may 
accordingly cease to exist. Please refer to your policy 
document for details.

*Source: World Bank 
thttps://data.worldbank.org/indica or/SP.DYN.LE00.IN

https://data.worldbank.org/indica or/SP.DYN.LE00.IN

உங்கள� ஃபண்�லி�ந்� ஒ� ப�திையத் தி�ம்பப் ெபற்றாேலா 
ப��மியத்திலி�ந்� �ைறத்�க்ெகாண்டாேலா, உங்கள் பாலிசி ப��மியத்ைதச் 
ெச�த்தி, காப்ப�ட்ைடத் ெதாடர ேகட்�க்ெகாள்ளப்ப�கிற�ர்கள். ஒ�ேவைள 
ந�ங்கள் அவ்வா� ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், உங்கள் பாலிசிய�ன் நிைல 
மா�ம் அத்�டன் அ� ��ந்� ேபாகேவா ரத்� ெசய்யப்படேவா ��ம் 
மற்�ம் அதன் பலன்கள்/ ஆ�ள் காப்ப�� அவ்வாேற நின்� ேபாகலாம். 
வ�வரங்க�க்�, பாலிசி ஆவணங்கைளப் பார்க்க�ம்.

*�லம்: உலக வங்கி

ேமற்ப�ப்�, தி�மணம், அவசரகாலத் திட்டங்கள் ேபான்ற சில நிகழ்�க�க்ெகன்ேற 
ந�ங்கள் அதிக காலத்திற்�க் காப்ப�� ெசய்யப்பட்��க்க ேவண்�ம். பாலிசி காலத்தின் 
இ�தி வைர ந�ங்கள் காப்ப�� ெசய்யப்பட்��ந்தால் மட்�ேம உங்கள் ந�ண்ட நாள் 
ெசல�கைளச் சமாள�க்க ��வ�டன் ந�ங்கள் ெபற ேவண்�ய ெதாைகயான� 
வளர்ந்� ெகாண்ேட இ�க்�ம். 

ெசல்வத்ைதக் �வ�ப்ப� என்ப� அதிகமாக மற்�ம் ெதாடர்ந்� ேசமித்�, உங்கள் 
ஃபண்�கைளச் ச�யான வளர்ச்சி அைடய வ��வதால் மட்�ேம ���ம் என்பைத 
நிைனவ�ல் ெகாள்�ங்கள்.
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The information memorandum is general in nature and is circulated in the general interest of the policyholders. Please refer to the policy 
document before taking any decision.

Name of the Policyholder  : ____________________________________________________________________________________________________(Last Name)(Middle Name)(First Name)

   

 # #Self-Attested Photo ID and Address Proof of the Bene tee  submitted:                  Yes                 No                 NA

PAN (Permanent Account Number):                                                                                            (In case of UL Young Star and Children's plans, if the bene , then 

   provide the bene s details as TDS will be accordingly deducted for the bene

தகவல் பத்திரமான� ெபா�வான ஆவணமா�ம் மற்�ம் பாலிசிதாரர்கள�ன் ெபா�நலன் க�தி ெவள�ய�டப்ப�வதாக�ம். எந்த ஒ� ��ைவ�ம் 

எ�ப்பதற்� �ன்னால், பாலிசி ஆவணங்கைளப் பார்க்க�ம். 

பா��தாரரின் ெபயர:் ெபயரின் �தற்ப�� ெபயரின் ந�ப்ப�� ெபயரின் கைட�ப் ப��

Policy No.:                                                                                                              E-Insurance Account No.:

பான் (நிரந்தர கணக்� எண்):                                                (�எல் யங் ஸ்டார் மற்�ம் �ழந்ைதக�க்கான திட்டங்கள�ல், பயனாள� 

பதிெனட்� வயதிற்� ேமற்பட்டவராக இ�ந்தால், பயனாள�ய�ன் வ�வரங்கைள அள�க்க�ம்  அதன்ப� ��எஸ் கழிக்கப்ப�ம்).

Contact * No.: es)_____________________________/(Mob)______________________ (Mobile number is preferable)

Email ID*: ________________________________________________________________________________________________________________
மின்னஞ்சல் ஐ�*:

ெதாடர்�* எண்: (அ�வலகம்) / (��) / (ெமாைபல்) (ெமாைபல் எண்ைண அளிப்ப� ��ம்பத்தக்க�)

*We will use the contact details provided by you here for all future communications and treat this as consent to communicate with you on the same.

 **Amount to be withdrawn from the policy mentioned above excluding TDS es): INR ___________________.  
 **Partial withdrawal charges and taxes & levies (if relevant on this charge) are applicable as per policy provision.
**��எஸ் ஐ வ�லக்கி, ேமேல �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள பாலிசிய�லி�ந்� தி�ம்பப் ெபறேவண்�ய ெதாைக (எண்கள�ல்): இந்திய �பாய் மதிப்ப�ல் ___________________.

**பாலிசிய�ன் ேதைவக்ேகற்ப, பாலிசிய�ன் ப�தித் ெதாைகைய தி�ம்பப் ெப�வதற்கான ெபா�ந்தக்��ய (இந்தக் கட்டணத்திற்�ச் சம்மந்தப்பட்��ந்தால்) வ� & வ�திப்�கள்.

# This Partial Withdrawal request received for Surrender Reversal is within 30 days from the surrender date               Yes                No
#KYC documents will be mandatory if the option 'No' is selected. This question will be filled by the Customer Relations official only.
சரண்டர் �வர்ச�க்கான இந்தப் ப�தியள� பணம் தி�ம்பப் ெப�ம் ேகா�க்ைகயான� சரண்டர் ேததிய�ல் இ�ந்� 
30 நாட்க�க்�ள் ெபறப்பட்ட�
#இல்ைல என்ற வ��ப்பத்ேதர்வ�ற்� ேகஒய்சி ஆவணங்கள் கட்டாயமா�ம். இந்தக் ேகள்வ�யான�, வா�க்ைகயாளர் ெதாடர்� அதிகா�யால் நிரப்பப்பட ேவண்�யதா�ம்.

ஆம்       இல்ைல#

பயனாள�ய�ன் அல்ல� நியமிக்கப்பட்டவ�ன்## �ய ைகெயாப்பமிடப்பட்ட பட ஐ� மற்�ம் �கவ� சான்� சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட�:  ஆம்       இல்ைல  ெபா�ந்தா�

# # In case of UL Young Star and Children's Plans, proofs of the bene are required in case he/she is a major.  In case the Life Assured is no longer alive and the bene is a 
minor,  proofs of the appointee are required as well.
# #�எல் யங் ஸ்டார் மற்�ம் �ழந்ைதக�க்கான திட்டங்க�க்�, பயனாள� பதிெனட்� வயதிற்� ேமற்பட்டவராக இ�ந்தால், அவர� சான்�கள் அவசியமானதா�ம். 
ஒ�ேவைள காப்��தி ெசய்யப்பட்டவர் உய�ேரா� இல்லாமல், பயனாள� பதிெனட்� வயதிற்� உட்பட்டவராக இ�ந்தால், நியமிக்கப்பட்டவ�ன் சான்�க�ம் 
அவசியமா�ம்.

�றிப்�: ஐஆர்�எஐ இன் வழிகாட்�தலின்ப�, என்ஏவ� வ�ண்ணப்பம் மற்�ம் �ன�ட் ஸ்டாண்ட்ஸின் �டம்ப்ஷன் ேநரங்கள் ஜூன் 1, 2007 இல் இ�ந்� 
இந்திய ேநரத்தின் ப�, மதியம் 3 மண�யாக மாற்றப்பட்�ள்ள�. இதன் �லம் ெத�வ�ப்ப� என்னெவன்றால், ப�தித் ெதாைகையத் தி�ம்பப் ெப�வதற்கான 
வ�ண்ணப்பத்ைதத் ேதைவயான ஆவணங்க�டன் ெஹச்�எஃப்சி ைலஃப்ப�ன் வார ேவைலநாட்கள�ல் (திங்-ெவ), இந்திய ேநரத்தின் ப�, மதியம் 3 மண�க்�ள் 
ெபற்றால், அந்த நாள�ன் �ன�ட் மதிப்ேப ெபா�ந்�ம் என்பதா�ம். என��ம், ப�தித் ெதாைகையத் தி�ம்பப் ெப�வதற்கான வ�ண்ணப்பத்ைதத் ேதைவயான 
ஆவணங்க�டன்  ெஹச்�எஃப்சி ைலஃப்ப�ன் வார ேவைலநாட்கள�ல் இந்திய ேநரத்தின் ப�, 3 மண�க்� ேமல் ெபற்றால், அ�த்த பண� நாள�ன் மதிப்ேப 
ெபா�ந்�ம். வ�ண்ணப்ப�க்�ம் நாள் மதிப்� அள�க்கப்ப�ம் நாளாக இல்ைலெயன்றால், அ�த்த மதிப்� அள�க்கப்ப�ம் நாள�ன் என்ஏவ� கணக்கிடப்ப�ம். ப�தித் 
ெதாைகையத் தி�ம்பப் ெபற்றதன் காரணமாக என்ஏவ�ய�ல் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால் அைதப் பாலிசிதாரர் ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். ஐஆர்�ஏஐ 
தி�த்தங்கள் ெசய்�ம்ேபா�, மாற்றங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்படலாம். ஒ�ேவைள ஏற்கனேவ ஒ�க்கப்பட்ட ேவைலகள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், உங்கள� 
தற்ேபாைதய ேகா�க்ைக, அ�த்த பண� நாள�ல் ெசயல்ப�த்தப்ப�ம். 

 I con ving read and understood  all the policy provisions before making this application and its consequences.
பாலிசிய�ன் ேதைவகைள�ம் அதன் வ�ைள�கைள�ம் ெகாண்ட இந்த ப�வத்ைதப் ப�த்�ப் ��ந்� ெகாண்ேடன் என்பைத உ�தி ெசய்கிேறன்.

In case of Unit Linked Young Star or Children's plans, if bene , then please provide bene s account details.
�ன�ட் லின்க்ட் யங் ஸ்டார் மற்�ம் �ழந்ைதக�க்கான திட்டங்கள�ல், பயனாள� பதிெனட்� வயதிற்� ேமற்பட்டவராக இ�ந்தால், பயனாள�ய�ன் 
வ�வரங்கைள அள�க்க�ம்.

Assignee's details are required for assigned policies.

Date: ___________________    Place: ________________________

SIGN HERE

Signature of Policyholder/Assignee
உ�ைமமாற்றம் ெசய்த பாலிசிக�க்� உ�ைமமாற்றம் ெப�பவ�ன் வ�வரங்கள் ேதைவப்ப�கிற�.

Policyholder/ Assignee Name: ____________________________________________________ 
பாலிசிதாரர்/ உ�ைமமாற்றம் ெப�பவ�ன் (Assignee) ெபயர்:

பாலிசிதாரர்/ உ�ைமமாற்றம் ெப�பவ�ன் 
(Assignee) ைகெயாப்பம்நாள்:                            இடம்:

இங்ேக ைகெயாப்பமிட�ம்

பாலிசி எண்: இ- இன்�ரன்ஸ் கணக்� எண்:

*இங்� வழங்கப்ப�ம் ெதாடர்� வ�வரங்கள் தான் இன� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ெதாடர்�கள் அைனத்திற்�ம் பயன்ப�த்தப்ப�ம், ேம�ம் உங்கைளத் ெதாடர்� 
ெகாள்வதற்கான ஒப்�தலாக இ� க�தப்ப�ம்.

the 
alue 

be 
I. In 

As per IRDAI guidelines, cut-o timings for NAV application and redemption of units stands revised to 3 PM IST with e ect from June 1, 2007. This implies that if 
application for partial withdrawal along with all required documents are received by 3 PM IST on a working weekday (Mon-Fri) by HDFC Life, the same day's unit v
will be applicable. However, if the application for partial withdrawal along with all the required documents are received post 3 PM IST on a working weekday (Mon-Fri) 
by HDFC Life, then the next working day's value will be applicable. When the applicable day is not a valuation day, NAV of the next immediate valuation day will 
considered. Any tions in NAV as a result of Partial Withdrawal will be borne by policyholder. The same is subject to changes as and when amended by IRDA
case a prior unit allocation is pending, your current request will be processed on the successive working day. 

Taxes will be deducted at source, if applicable, from the payments made under a life insurance policy in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. 
Tax laws are subject to change from time to time.

வ�மான வ�ச் சட்டம், 1961 இன் வ�தி�ைறகள�ன் ஒப்�தல் ப� ைலஃப் இன்�ரன்ஸ் பாலிசிய�ன் கீழ் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் கட்டணங்க�க்�ப் ெபா�ந்தினால், 
வ�கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�ச் சட்டங்கள�ல் அவ்வப்ேபா� மாற்றங்கள் ெசய்யப்ப�ம்.
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*All premium(s) paid from NRE Account:     ** Proportionate premium(s) paid from NRE Account: 

^11 character code appearing on your cheque leaf

1. Are you a tax resident of any country other than India as per the Income-tax Act, 1961?

 

        ^^If you are a non-resident in India as per the Income-tax Act, 1961, you are mandatorily required to submit Tax Residency Certi�cate (TRC) with Form 10F to avail treaty          
bene�ts, otherwise tax will be deducted at source at a higher rate from policy payouts. As per section 195 of the Income-tax Act, 1961, tax will be deducted at source from any 
payout to a non-resident at the rate applicable therein and subject to the conditions speci�ed therein. Tax laws are subject to change.

 a) Less than or equal to INR 50 lakhs?     

3.  Self-attested documents submitted :             TRC              FORM 10 F   

Bank Name & Branch: _______________________________________________
வங்கிய�ன் ெபயர் & கிைள:

Account Type :             Savings              Current                NRO                   N RE
கணக்கின் வைக:     ேசமிப்�க் கணக்�      தற்ேபாதய கணக்�   என்ஆர்ஓ       என்ஆர்இ

*என்ஆர்இ கணக்கிலி�ந்� ெச�த்தப்பட்ட அைனத்�ப் ப��மியம்(கள்):   **என்ஆர்இ கணக்கிலி�ந்� ெச�த்தப்பட்ட வ�கிதமான ப��மியம்(கள்):

  
^IFSC :  

ஐஎஃப்எஸ்சி^:

*Refund to NRE account (full or proportionate) will be subject to ratio of premium(s) paid through NRE account. Please submit a bank statement or bank con tion 
letter as an evidence for premium(s) paid through NRE account. 
**In case of proportionate payout, please provide two NEFT mandates i.e. for NRE account and non-NRE account.

^உங்கள் காேசாைலய�ல் உள்ள 11  எ�த்�க்கைளக் ெகாண்ட �றிய��

*என்ஆர்இ கணக்கிற்கான (��ைமயான அல்ல� வ�கிதமான) தி�ப்ப� அள�ப்� என்ப� என்ஆர்இ கணக்கின் �லம் ெச�த்தப்பட்ட ப��மிய(ம்)கள�ன் வ�கிதத்திற்� 

உட்பட்டதா�ம். வங்கி அறிக்ைக அல்ல� வங்கிய�ன் உ�தியள�ப்�க் க�தத்ைத, என்ஆர்இ கணக்கின் �லம் ப��மியம்(கள்) ெச�த்தியதன் சான்றாகச் சமர்ப்ப�க்க�ம்.

**வ�கிதப் ேபஅ�ட்க�க்�, இரண்� என்இஎஃப்� ஆைணகைள வழங்க�ம், அதாவ� என்ஆர்இ மற்�ம் என்ஆர்இ அல்லாத கணக்�க�க்�.

 

இந்திய வ�மான வ�ச் சட்டம், 1961 இன் கீழ், ேவ� ஏேத�ம் நாட்�ல் வசிக்�ம் வ� ெச�த்�பவரா?

Yes^                 No^^ 

ஆம்^       இல்ைல^^

^To be ticked if you are a tax resident in India under the Income-tax Act, 1961. 
^இந்திய வ�மான வ�ச் சட்டம், 1961 இன் கீழ், வ� ெச�த்தி, இந்தியாவ�ல் வசிப்பவராக இ�ந்தால், �க் ெசய்ய�ம்.

^^பலன்கைள அ�பவ�க்க, ந�ங்கள் இந்தியாவ�ல் வசிக்கவ�ல்ைல என்றால் வ�மானவ�ச் சட்டம், 1961 இன் கீழ், வ� வாசிப்�ச் சான்றிதழ் (�ஆர்சி) உடன் 

ப�வம் 10 F கட்டாயமாகப் ெபற்றி�க்க ேவண்�ம். இல்ைலெயன�ல், பாலிசி ேபஅ�ட்கள�ல் இ�ந்� அதிகமான வ�கிதம் �லதனத்திலி�ந்� �ைறக்கப்ப�ம்.  

வ�மானவ�ச் சட்டம், 1961 இன் ப�தி 195 ப�, ெவள�நாட்�ல் வாழ்பவர்க�க்�, �லதனத்தில் இ�ந்� எந்த ேபஅ�ட்கள��ம் வ�யான� ெபா�ந்தக்��ய 

வ�கிதத்தில் �ைறக்கப்ப�ம் மற்�ம் அதன் வ�தி�ைறக�க்� உட்ப�த்தப்ப�ம். வ�ச் சட்டங்கள் மாற்றத்திற்� உட்பட்டைவ.

50 லட்சம் அல்ல� அதற்�க் கீழ்

இந்த நிதியாண்�ல் (ஏப்ரல்1 �தல் மார்ச் 31 வைர) உங்கள� ெமாத்த வ�க்�ட்பட்ட வ�வாய் இந்திய �பாய் மதிப்ப�ன்ப�, 

ைகெயாப்பமிட்� சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட ஆவணங்கள்:

Customer Acknowledgement Copy (UL Partial Withdrawal Form)

Call 1860-267-9999 (local charges apply). DO NOT prefix  any 
country code e.g. +91 or 00. Available Mon-Sat from 10 am to 7 pm | 
Email – service@hdfclife.com | nriservice@hdfclife.com (For 
NRI customers only)  Visit – www.hdfclife.com 

Visit https://twitter.com/hdfclife_cares?lang=en and 
drop us a direct message or #AskNeo @HDFCLife_Cares 

Visit https://simplychat.hdfclife.com/simplychat/ 
to Simply Chat

வா�க்ைகயாளர் ஒப்�தலின் நகல் (�எல் பார்ஷியல் வ�த்�ராயல் ப�வம்)

1860-267-9999 என்ற எண்ண�ல் எங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம் (உள்�ர் 
கட்டணங்கள் ெபா�ந்�ம்). நாட்�ன் �றிய�� எைத�ம் �ன்னால் 
�றிப்ப�டக் �டா� எ.கா. +91 அல்ல� 00.  திங்கள்- சன� வைர, காைல 10 
மண�ய�லி�ந்� 7 மண� வைர இயங்�ம் | மின்னஞ்சல் - service@hdfclife.com 
| nriservice@hdfclife.com (என்ஆர்ஐ வா�க்ைகயாளர்க�க்� மட்�ம்) 
www.hdfclife.com -ஐப் பார்க்க�ம்

https://twitter.com/hdfclife_cares?lang=en இல் எங்க�க்� ேநர� 
ெசய்திைய அ�ப்�ங்கள் அல்ல� #AskNeo @HDFCLife_Cares

https://simplychat.hdfclife.com/simplychat/ க்�ச் ெசன்� 
எங்க�டன் உைரயா�ங்கள்

Bank Account No.:  
வங்கிக் கணக்� எண்:

Account Holder Name: ______________________________________________
கணக்�தார�ன் ெபயர்: Accoun s Name

IFSC (11 Characters)

2.   Is your total taxable income for the current �nancial year (April 1 to March 31):

b) Greater than INR 50 lakhs but less than or equal to INR 1 crore? 

c) Greater than INR 1 crore?    

50 லட்சத்திற்�ம் ேமலி�ந்� ஒ� ேகா�க்�ள்

ஒ� ேகா�க்� ேமல்

Tax declaration for the current �nancial year (except for Excess Refund, Free Look Cancellation or Withdrawal of proposal)
தற்ேபாைதய நிதி ஆண்�ற்கான வ� அறிவ�ப்� (எக்சஸ் �பண்�, இலவச ேசாதைன காலம் (ஃப்� �க்)ரத்�ெசய்வ� அல்ல� திட்டத்ைதத் தி�ம்ப ெப�தல் ேபான்றவற்ைறத் தவ�ர)



Call 1860-267-9999 (local charges apply). DO NOT prefix  any 
country code e.g. +91 or 00. Available Mon-Sat from 10 am to 7 pm | 
Email – service@hdfclife.com | nriservice@hdfclife.com (For 
NRI customers only)  Visit – www.hdfclife.com 

Visit https://twitter.com/hdfclife_cares?lang=en and 
drop us a direct message or #AskNeo @HDFCLife_Cares 

Visit https://simplychat.hdfclife.com/simplychat/ 
to Simply Chat

1860-267-9999 என்ற எண்ண�ல் எங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம் 
(உள்�ர் கட்டணங்கள் ெபா�ந்�ம்). நாட்�ன் �றிய�� எைத�ம் 
�ன்னால் �றிப்ப�டக் �டா� எ.கா. +91 அல்ல� 00.  திங்கள்- 
சன� வைர, காைல 10 மண�ய�லி�ந்� 7 மண� வைர இயங்�ம் | 
மின்னஞ்சல் - service@hdfclife.com | nriservice@hdfclife.com (என்ஆர்ஐ 
வா�க்ைகயாளர்க�க்� மட்�ம்) www.hdfclife.com ஐப் பார்க்க�ம்

https://twitter.com/hdfclife_cares?lang=en இல் எங்க�க்� ேநர� 
ெசய்திைய அ�ப்�ங்கள் அல்ல� #AskNeo @HDFCLife_Cares 

https://simplychat.hdfclife.com/simplychat/ �ச் ெசன்� எங்க�டன் 
உைரயா�ங்கள்

DD/MM/YYYYDate: __________________ 

Place:__________________ 

SIGN HERE

Signature of Account Holder

DD/MM/YYYYDate: __________________ 

Place:__________________ 

SIGN HERE

Signature of Policyholder
(If polic erent from account holder)

xxxxxxxxxx
நாள்:

இடம்:

நாள்:

இடம்:

கணக்�தார�ன் ைகெயாப்பம்

பாலிசிதார�ன் ைகெயாப்பம் 

(கணக்�தார�ம் பாலிசிதார�ம் ெவவ்ேவ� நபராக இ�ந்தால்) 

இங்ேக ைகெயாப்பமிட�ம்

Declaration to be made by a third person where:

The life assured has ed his/her thumb impression / has signed in vernacular / has not the application. I hereby declare that I have 
explained the contents of this application form to the life to be assured in _____________________ language and have truthfully recorded the 
answers provided to me. I further declare that the life assur ed his/her thumb impression in my presence.

�ன்றாம் தரப்ப�ன�ன் உ�தியள�ப்� ேதைவ:

ஆ�ள் காப்ப�� ெசய்தவர், என� �ன்ன�ைலய�ல் ைகெயாப்பமிட்�ள்ளார் / அவர� ைகேரைகையப் பதி� ெசய்�ள்ளார் / ப�ராந்திய ெமாழிய�ல் 
ைகெயாப்பமிட்�ள்ளார்/ வ�ண்ணப்பப் ப�வத்ைத நிரப்பவ�ல்ைல. ஆ�ள் காப்ப�� அள�க்�ம் இந்தப் ப�வத்தின் உள்ளடக்கங்கைள _____________________ 
ெமாழிய�ல் வ�ளக்கி, எனக்� வழங்கப்பட்ட அதற்கான பதில்கைள பதி� ெசய்�ள்ேளன் என்பைத உ�திப்ப�த்�கிேறன். ேம�ம், ஆ�ள் காப்ப�� ெசய்தவர், 
என� �ன்ன�ைலய�ல் ைகெயாப்பமிட்�ள்ளார் / அவர� ைகேரைகையப் பதி� ெசய்�ள்ளார்.
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2.       I/We further undertake to refund any excess amount whether demanded by HDFC Life or not, which has been credited in excess to my/our account at 
      any time due to any reason.

ேமேல �றப்பட்�ள்ள வ�வரங்கள் அைனத்�ம் ச�யானைவ என்� உ�தி அள�க்கிேறன்/அள�க்கிேறாம். ��ைமயற்ற அல்ல� தவறான தகவல்கைள நான்/ 
நாங்கள் அள�த்தைமக்காக ப�வர்த்தைன தாமதமானாேலா அமல்ப�த்தப் படவ�ல்ைல என்றாேலா, ெஹச்�எஃப்சி ைலஃப் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிட்ெடட் 
அல்ல� அதன் இைணயாளர்கள்/ பண�யாளர்கள்/ ஏெஜன்ட்கள் என யாைர�ம் ெபா�ப்ேபற்பதற்�க் ேகட்க மாட்ேடன்/ மாட்ேடாம். ேம�ம், நான்/ நாங்கள் அள�த்த 
ஏேத�ம் ��ைமயற்ற அல்ல� தவறான தகவல்களால் ஏற்ப�ம் எந்த ஒ� நஷ்டத்திற்காகேவா கிைளம்க�க்காகேவா பாதிப்ப�ற்காகேவா ெசல�க�க்காகேவா 
ெஹச்�எஃப்சி ைலஃப்ப�டம் இழப்ப�� ேகட்கேவா ேகட்�க்ெகாண்� இ�க்கேவா மாட்ேடன் என்�ம் ஒப்�க்ெகாள்கிேறன்/ ஒப்�க்ெகாள்கிேறாம்.

ெஹச்�எஃப்சி ைலஃப் ேகட்டா�ம் ேகட்காவ�ட்டா�ம், எந்த ேநரத்தி�ம் எந்தக் காரணத்திற்காக�ம் என�/எங்கள� கணக்கில் கிெர�ட் ெசய்யப்ப�ம் ��தல் 

ெதாைகையத் தி�ப்ப� அள�ப்பதற்� ஒப்�க்ெகாள்கிேறன்/ஒப்�க்ெகாள்கிேறாம்.

1  .  I/We hereby declare that the particulars given above are correct. If the transaction is delayed or not e�ected at all for reason of incomplete or 
      incorrect        information provided by me/us above, I/we would not hold HDFC Life Insurance Company Limited or any of its associates/employees/agents 
responsible. Further, I/we agree to indemnify or keep indemnifying HDFC Life against any loss, claim, damage or expenses arising out of any 
incomplete or incorrect information provided by me/ us above.

Declaration: உ�திெமாழி:

This mandate, upon processing, will override any of the previously tagged NEFT mandates for all policies, held by the client with HDFC Life. 

 
In case of NEFT failure or any further requirements pending on the mandate, payout will be kept on hold till a fresh NEFT mandate is received. We 
will inform you about the same. 

இந்த ஆைணையச் ெசயல்ப�த்�ம்ேபா�, ெஹச்�எஃப்சி ைலஃப் �லமாக கிைளயன்ட் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� பாலிசிக�க்�மான ஏற்கனேவ 

இ�க்�ம் என்இஎஃ� ஆைணைய, இந்த ஆைண மாற்�ம்.

என்இஎஃப்� ேதால்வ�யைடந்தாேலா அல்ல� ஆைணக்கான ேவ� ேதைவகள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தாேலா, �திய என்இஎஃப்� ஆைணையப் ெப�ம்வைர ேபஅ�ட் 

நி�ைவய�ல் ைவக்கப்ப�ம். அைதப் பற்றிய அறிவ�ப்� உங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம்.

A cancelled personalised cheque with account no. and IFSC should be submitted along with this NEFT Mandate. In case the cheque is not 
personalised, a latest bank statement or copy of passbook where account number and IFSC are mentioned needs to be submitted with the 
mandate. 

என்இஎஃப்� ஆைண�டன் கணக்� எண் மற்�ம் ஐஎஃப்எஸ்சி �றிய�� உள்ள ரத்� ெசய்யப்பட்ட தன�ப்பயனான காேசாைலைய வழங்க ேவண்�ம். காேசாைல 

தன�ப்பயனாக்கப் படவ�ல்ைல என்றால், சம�பத்திய வங்கி அறிக்ைக அல்ல� ஐஎஃப்எஸ்சி �றிய�� மற்�ம் கணக்� எண் ஆகியவற்ைறக் ெகாண்ட பாஸ்�க்ைக,

ஆைண�டன் சமர்ப்ப�க்க ேவண்�ம்.

NOTE: �றிப்�:



Customer Acknowledgement Copy (UL Partial Withdrawal Form)

Branch Stamp 
Documents accepted (specify): _____________________________

Policy No.: _________________ Interaction ID No.:  ___________________________  Policyholder name: _____________________________________

Customer Rela er:                                                  Date:                            Time: 

Note : If you have partially withdrawn from your funds or reduced the premium, please stay insured by paying your premiums regularly, failing which, the policy can be paid-up/cancelled. A 
policy can be cancelled if the fund value falls below its minimum threshold limit. Please refer to your policy document for details.

For queries or more information, call us on 1860-267-9999 (local charges apply). DO NOT prefix any country code e.g. +91 or 00. Available on Mon-Sat from 10 am to 7 pm | Email - service@hdfclife.com | 
nriservice@hdfclife.com (For NRI customers only) | Visit -www.hdfclife.com

வா�க்ைகயாளர் ஒப்�தலின் நகல் (�எல் பார்ஷியல் வ�த்�ராயல் ப�வம்)

ஏற்கப்பட்ட ஆவணங்கள் (�றிப்ப�ட�ம்):

பாலிசி எண்:                     ெதாடர்� ஐ� எண்:                                    பாலிசிதார�ன் ெபயர்:

கிைளய�ன் �த்திைர                                      நாள்:                ேநரம்:

கிைளய�ன் �த்திைர

�றிப்�: உங்கள� ஃபண்�லி�ந்� ஒ� ப�திையத் தி�ம்பப் ெபற்றாேலா ப��மியத்திலி�ந்� �ைறத்�க்ெகாண்டாேலா, உங்கள் பாலிசி ப��மியத்ைதச் ெச�த்தி, காப்ப�ட்ைடத் ெதாடர 
ேகட்�க்ெகாள்ளப்ப�கிற�ர்கள். ஒ�ேவைள ந�ங்கள் அவ்வா� ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், உங்கள் பாலிசிய�ன் நிைல மா�ம் அத்�டன் அ� ��ந்� ேபாகேவா ரத்� ெசய்யப்படேவா ��ம் 
மற்�ம் அதன் பலன்கள்/ ஆபத்�கள் அவ்வாேற நின்� ேபாகலாம். ெதாடக்கநிைலய�ல் �ைறந்தபட்சமாக இ�ந்தைத வ�ட ஃபண்�ன் மதிப்� �ைறந்தால், பாலிசி ரத்� ெசய்யப்ப�ம். 
வ�வரங்க�க்�, உங்கள் பாலிசி ஆவணங்கைளப் பார்க்க�ம்.

ஏேத�ம் ேகள்வ�கள் அல்ல� ேம�ம் தகவ�க்�, 1860-267-9999 என்ற எண்ண�ல் எங்கைள அைழக்கலாம் (உள்�ர் கட்டணங்கள் ெபா�ந்�ம்). நாட்�ன் �றிய�� எைத�ம் �ன்னால் �றிப்ப�டக் �டா� 
எ.கா. +91 அல்ல� 00. திங்- சன� ஆகிய நாட்கள�ல் காைல 1௦ மண� �தல் மாைல 7 மண� வைர இயங்�ம் | மின்னஞ்சல் - service@hdfclife.com | nriservice@hdfclife.com  (என்ஆர்ஐ வா�க்ைகயாளர்க�க்� 
மட்�ம்) | www.hdfclife.com – ஐப் பா�ங்கள்
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HDFC Life Insurance Company Limited [Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited] (HDFC Life).
CIN: L65110MH2000PLC128245. IRDAI Registration No. 101.
Regd. Off: 13th Floor, Lodha Excelus, Apollo Mills Compound, N.M. Joshi Marg, Mahalaxmi, Mumbai - 400 011. 

ெஹச்�எஃப்சி ைலஃப் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிட்ெடட் [�ன்னதாக ெஹச்�எஃப்சி ஸ்டாண்டர்� ைலஃப் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிட்ெடட்] (ெஹச்�எஃப்சி ைலஃப்).

சிஐஎன்: L65110MH2000PLC128245. ஐஆர்�ஏஐ பதி� எண். 101.

பதி�. அ�வலகம்: 13வ� தளம், ேலாதா எக்ெசலஸ், அப்பல்ேலா மில்ஸ் காம்ப�ண்ட், என்.எம். ேஜாஷி மார்க், மஹால�மி, �ம்ைப - 400 011.

Declarant Name: _______________________________________________________________

 
Address: ______________________________________________________________________

DD/MM/YYYYDate: _____________ Place: ___________________ Signature of Third Person 

உ�தியள�ப்பவ�ன் ெபயர்:

�கவ�:

நாள்:     இடம்: �ன்றாம் நப�ன் ைகெயாப்பம்

SIGN HERE
இங்ேக ைகெயாப்பமிட�ம்


