
प्रधानमन्त्री जीवन ज्योतत योजना 

 

सहमती एवं घोषणा पर 

(“नामाङ्कनको समय” यस योजनामा सामेल हुने सदस्यहरूद्वारा भननुपनेछ।) 

कायाुलय प्रयोग हेतन 

एजेन्त्ट / बीसीको नाम  एजेन्त्सी/बीसी कोड न.   

एजेन्त्ट/ बीसीको बैंक खाता तववरण    

एजेन्त्ट/बीसीको हस्ताक्षर   

म, एसबीआई जीवन बीमा कम्पनीअन्त्तगुत ‘प्रधानमन्त्री जीवन बीमा योजना ’को एक सदस्य बन्नको तनतम्त आफ्नो स्वीकृतत दददछन । जनन चाही ीँ 

मास्टर पोतलसी सङ््या ७६००१०००१३५ अन्त्तगुत तपाईंको बैंकद्वारा सञ्चातलत छ।  

म, मेरो बचत बैंक खाताबाट रू ३३०/- (रूतपया तीनसय तीस मार) साथै सेवा कर पीएमजेजेबीवाई जीवन सनरक्षाको बीमा ककतस्तको तनतम्त 

आवश्यक परेको खण्डमा कटौती गने स्वीकृती दददछन । म यस अततररक्त भतवष्यमा २५ मई पतछ तर प्रत्येक वषुको १ जून भीरमा अन्त्य तनदशेन 

नआएसम्म रू ३३०/- (रूतपयाीँ तीनसय तीस मार) साथै सेवा कर लागेको खण्डमा अथवा कन नै खचु जनन चाही ीँ समय अननसार तनधाुररत गररन्त्छ, 

जसबारे कतहले पररवतुन गररयो भन्ने तत्काल सूतचत गररन्त्छ, जननचाही ीँ यस योजना अन्त्तगुत सनरक्षा नतवनीकरणको तनतम्त कटौतत गने अननमतत 

दददछन ।  

मेरोबाट अन्त्य कन नै बैंकहरूलाई यस योजना अननरूप बीमा ककतस्त कटौती गने कन नै अतधकार कदइएको छैन। म यसबारे सचेत छन  कक मेरो जीवन 

बीमा सनरक्षा रू २,००,०००/- केवल मृत्यन भएको खण्डमा प्राप्त हुनेछ।  

मैले यस योजना तवषयमा पढें अतन बनझें, यसथु म यस योजनाको सदस्यता बन्ने स्वीकृती जनाउीँ दछन ।  

सामनतहक बीमा योजना अन्त्तगुत भनाुको तनतम्त, चातहए अननरूप, तल कदइएका मेरो व्यतक्तगत तववरण एसबीआई जीवन बीमा कम्पनीलाई 

साझा गने अननमतत प्रदान गदछुन ।  

आवेदकको तववरण, बैंकको आधारमा/ केवाईसी प्रमाण :  

खाता धारकको नाम (बैंक प्रमाणको आधारमा)   

वचत खाता सं्या  आधार नम्बर यकद छ भने  

ई-मेल    मोबाइल नम्बर  

नाम, ठेगाना अतन सम्बन्त्ध (यकद कन नै) 

मनोनीत व्यतक्तको 
 अतभभावकको नाम ठेगाना (मनोनीत व्यतक्त 

नाबालक भए) 
 

जन्त्म ताररक  ठेगाना  

म यस योजना अननरूप मनोनीत व्यतक्तको नामातङ्कत गनु चाहन्त्छन ।   

मनोतनत व्यतक्त नाबालक भए, उसको अतभभावक मातथ उल्लेतखत स्थानमा मनोतनत गदछुन ।  

म सत्य तनष्ठाको साथमा यो घोषणा गदछुन  कक मातथ कदइएका सम्पूणु तववरणहरू पूणुरूपले सत्य हुन् अतन यस सम्बन्त्धमा म पूणुरूपले सहमत 

बन्त्द ैयो घोषणा गदछुन  कक उक्त सम्पूणु जानकारी माथी उल्लेतखत योजना अतधनस्थ भनाुको आधारमा गररएको हो। यकद कन नै जानकारी भूल भए 

मेरो उक्त योजना अननरूप सदस्यता खारेज हुनेछ।  

कदनाङ्क :……………………………………………………………………………………..सही :  

……………………………………………………………………………………………….ठेगाना  

हस्ताक्षर सत्यापन  

(शाखा अतधकारी) (रबर स्टाम्पको साथ ब्राञ्च नाम अतन कोडको सं्या)   

 

योजनाको लोगो  

 

 



 

 

स्वीकृती पर एवं बीमा प्रमाणपर 

  

श्री/श्रीमती .................................................. को तरु्बाट हामी सहमती एवं घोषणा पर प्राप्त भएको स्वीकृती पर दददछौ ीँ जसको वचत 

बैंक खाता सं्या ..............................आधार सं्या .......................... अतन तनर्ददष्ट वचत खाताबाट एसबीआई जीवन बीमा कम्पनीलाई 

योजना अननसार प्रधानमन्त्री जीवन ज्योतत बीमा योजनासीँग आबद्ध बन्नका तनतम्त मन्य (माष्टर) सं्या ७६००१०००१३५ अननरूप स्वत पैसा 

कटौती हुने स्वीकृती पर, उपलब्ध गररएको जानकारीको तवषयमा सनद्धता अतन योग्यता साथै पैसा प्राप्त भएको जानकारी कदन्त्छौ ीँ।  

 

अतधकृत बैंक अतधकारीको तसल छाप सतहत हस्ताक्षर  

 

प्रधानमन्त्री जीवन ज्योतत बीमा योजना 

तनयमावली 

खण्ड – क 

१. पररभाषा :  

यस तनयमावलीहरूमा तनम्नतलतखत शब्द तथा भावहरू सन्त्दभुलाई तबरूद्ध नभएसम्म उल्लेतखत अथु रहनेछन् :-  

 

क. मास्टर पोतसतल धारक ‘भारतीय स्टेट बैंक’ हुनेछ, एक संगरठत तनगम अन्त्तगुत एसबीआई ऐन १९५५ अतधनस्थ।  

 

ख. “कम्पनी” भन्नाले एसबीआई जीवन बीमा कम्पनी तलतमटेड हुनेछ।   

 

ग. “योजना’ भन्नाले बैंकमा वचत खाता धारकहरूको तनतम्त  “प्रधानमन्त्री जीवन ज्योतत बीमा योजना” हो।  

 

घ. “तनयम” भन्नाले योजना सम्बतन्त्ध तल उल्लेतखत अथवा समय-समयमा शंसोतधत तनयम हो। 

 

ङ. “सदस्य’ भन्नाले बचत बैंक खाता धारकहरू हुन् जसलाई यस योजना अननरूप भनाु गररएको छ अथवा जसलाई यस योजनाको तनयम अननरूप 

प्रभातवत हुने आश्वासन कदइएको छ।  

 

च. “तनधाुररत ताररक” भन्नाले १ जून २०१५ हो जनन कदन यस योजना लागन गररएको छ।  

 

छ. “वार्षषक नतवतनकरण ताररक” भन्नाले १ जून २०१६ को सम्बन्त्ध अतन प्रत्येक वषुको १ जून भतनएको हो।  

 

ज. “भनाु ताररक” भन्नाले ०१/०६/२०१५ को सम्मानमा ३१/०५/२०१५ सम्म भनाु तलएका सदस्यहरू अतन ककस्ती बीमा ततनेहरू बनतझन्त्छ।  

 

झ. “टर्षमनल (अतन्त्तम) ताररक” भन्नाले प्रत्येक सदस्यको सम्मानमा वार्षषक नतवतनकरणको ताररक अथवा ५५ वषुको उमेर पनरा गछु अथवा 

यसभन्त्दा अतघ नै उसले बैंकको आफ्नो खाता बन्त्द गछु वा समय तसमा भन्त्दा अतघ नै ककतस्त बीमा पनरा गरेर खाता बन्त्द गछु भन्ने बनतझन्त्छ।  

 

ञ. “आश्वासन” भन्नाले तनतित आश्वासन हो जसले सदस्यको जीवनलाई प्रभातवत गछु।  

 

ट. “लाभाथी” भन्नाले  जसको नाम बैंक तववरणमा दताु भएको छ अथवा तनयोक्ताको रूपमा तनयनतक्त गररएको व्यतक्त बनतझन्त्छ।   

 

२. “बैंक” ले योजनाको सबै क्षेरमा सदस्यहरूतसत गरेको सम्झौताको आधारमा अतन एसबीआई जीवन मारु्त कदएको सूचनाको अननरूप कायु 

गनेछ।  

 

३. योग्यता :  



बचत बैंक खाता धारकको उमेर १८ वषु पनरा गररसकेको अतन ५० वषु पनग्न लागेका अतन जसले आफ्नो नामाङ्कनको समयमा आफ्नो स्वीकृती 

कदनेहरूले यस योजनाको सदस्यता तलन सक्छ।  

 

४. भनाुको उमेर :  

खाता धारकले बचत बैंक खाता खोल्दा बैंकलाई उमेर प्रमाण पर बनझाएको कागज नै मान्त्य हुनेछ।  

 

५. स्वास््य प्रमाण :  

योजनाको सदस्य बन्नका तनतम्त प्रत्येक योग्य प्राथीबाट 'एसबीआई जीवन’-ले सन्त्तोषजनक स्वस््य प्रमाण पर अपेक्षा गनेछ, जनन चाही ीँ 

नामङ्कनको अवधी “सहमती एवं घोषणा पर” समावेश गदाु प्रस्तनत गननुपनेछ।  

 

६. बीमा ककतस्त :  

बीमा ककतस्त सदस्यको वचत बैंक खाताबाट कटौती गररनेछ। बीमा ककतस्त रू ३३०/- सेवा कर (लागेको खण्डमा) भनाुको समयमा अपेक्षा नगरे 

पतन अथवा पतछ वषुको सनरूआतमा तलइने छ। नतवतनकरण बीमा ककतस्त समय अननसार तनधाुररत गररएको दर अननसार लागन हुनेछ।  

 

७. आश्वाशन :  

रू २,००,०००/- बीमाकृत व्यतक्तको मृत्यन भएको खण्डमा मनोनीत गररएका सदस्यलाई प्रदान गररनेछ।  

 

८. अतन्त्तम ताररक भन्त्दा अतघ नै मृत्यन भए प्राप्त हुने लाभ:  

बीमाकृत सदस्यको अतन्त्तम ताररक अतघ नै मृत्यन भए बीमाकृत राशी आश्वासनको अननरूप तनयनतक्त गररएका व्यतक्तलाई प्रदान गररनेछ तर 

तनयनतक्त गररएका व्यतक्तले सशताु रहल बीमा ककतस्त भनक्तान गनु पनेछ।  

 

९. आश्वासनको समातप्त :  

वार्षषक नतवतनकरणको समय एकजना सदस्यको जीवनमा कदइएका आश्वासनहरू तनम्नतलतखत कारणहरूले समाप्त हुनेछ अतन त्यस समय कन नै 

लाभ त्यस अन्त्तगुत प्रदान गररनेछ :-  

क. वार्षषक नतवतनकरणको समय ५५ वषु उमेर पनगेका (जन्त्मकदन नतजक पनगेका) 

ख. बैंकमा खाता बन्त्द गननु अथवा खातामा अपयाुप्तता पैसाको कारण बीमा भनक्तानमा कर पननु  

 

१०. खतराको समापन:  

यकद बीमा सनरक्षा कन नै तकिकी कारणले गदाु बन्त्द गररकदए, जस्तै – खातामा अपयाुप्त पैसाको कारण बीमा ककतस्त भनक्तान तनधाुररत ताररकमा 

हुन नसिन । जसलाई बीमा ककतस्त अततररक्त समयतभर ततरेर स्वास््य बयानको आधारमा पनन: सञ्चालन गनु सककनेछ।  

 

११. पूवुज्ञानमा बाधा अथवा अवरोध  

यस योजना अन्त्तगुत बीमा लाभ तनतान्त्त व्यतक्तगत हो अतन कन नै पतन खण्डमा यसलाई अलग-थलग गनु सककन्त्दनै।  

 

१२. योजनाको समातप्त अथवा संशोधन  

“बैंक” अथवा “कम्पनी” कन नै पतन समय योजनालाई बन्त्द गनुको सम्पूणु अतधकार आरू्सीँग रा्दछ यसअतघ वर्षषक नतवतनकरणको तनयम 

संशोधन गनु उपभोक्तालाई १ मतहनाको पूवु सूचना कदनेछ। कन नै पतन योजनाको तनयमवाली संशोधन “एसबीआई जीवन” अतन “बैंक”को आपसी 

सम्झौताको आधारमा हुनेछ।  

 

१३. अतधकार क्षेर  

यस योजना अन्त्तगुत कदइएका सम्पूणु आश्वासनहरू भारतीय सम्झौता कानून अननसार हुनेछ। यी कानूनहरू भारतीय बीमा ऐन १९३८ 

संशोतधत, जीवन बीमा तनगम ऐन १९५६, आयकर ऐन १९६१ अतन अन्त्य कन नै पतन भारतीय कानून तवषयका हुनेछन्। कन नै पतन सदस्यको मृत्यन 

भएको खण्डमा सबै लाभा भारतीय रूतपयाीँमा प्रदान गररनेछ।  

 

१४. सम्झौता पर:  

एसबीआई जीवन यस योजना अननरूप बैंकसीँग सबै प्रभातवतहरूलाई आश्वासन  कदन आपसी सनझबनझको सम्झौता पर प्रस्तनत गनेछ।   

 

१५. अततररक्त समय:  

बीमा ककतस्त भनक्तानको तनतम्त एसबीआई जीवनको कायुलयमा तनधाुररत समय दतेख अततररक्त समय ३० कदन प्राप्त हुनेछ। यकद अततररक्त 

समयमा मृत्यन भएको खण्डमा तनयम ७ मा उल्लेतखत आश्वासन अननरूप बीमा ककतस्तको रतसद अननसार समाधान गररनेछ।  

 

१६. लाभाथीको तनयनतक्त:  



प्रत्येक सदस्यहरूले लाभाथी बन्नका तनतम्त  पतत / पति / नानीहरू अथवा एक भन्त्दा अतधकलाई मनोतनत गनेछ।  तनयनतक्त व्यतक्त समय अननसार 

संशोधन भएको बीमा अतधतनयम १९३८ को धारा ३९ अन्त्तगुत हुनेछ। यकद लाभाथी नाबालक भएको खण्डमा सदस्यद्वारा तनयनतक्त गररएका 

व्यतक्तले लाभ प्राप्त गनेछ। तनयनतक्तको सम्पूणु तववरण बैंकद्वारा रातखएको सदस्यको रेतजस्टरमा रातखनेछ। सदस्यको मृत्यन भएको खण्डमा सम्पूणु 

लाभ सदस्यद्वारा तनयनतक्त गररएको व्यतक्तलाई प्रदान गररनेछ।  

 

१७. समपुण मूल्य / पररपक्वता लाभ  

योजनाको अन्त्तगुत समपुण मूल्य अथवा पररपक्वता मूल्य प्राप्त हुनेछैन।  

 

१८. दाबी समाधान  

मृत्यन भएको सूचना प्राप्त भएको खण्डमा सेवारत बैंकद्वारा दाबी समाधान प्रपर पठाउननपनेछ (अननबनध ७) मृत्यन प्रमाण पर, छन ट्टीको र्ारम 

(अननबन्त्ध ८) अतन बीमाको प्रमाण पर तनयनतक्त व्यतक्तले दाबीको साथमा नतजकको एसबीआई जीवनको कायुलय अथवा एसबीआई जीवन बीमा 

कम्पनी तलतमटेड, दाबी तवभाग, कापस भवन, प्लट न. ३ ए, सेक्टर १०, सीबीडी बेलापनर, नावी मनम्बई -४००६१४, (र्ोन. +९१-२२-६६४५ 

६०००; फ्याक्स : +९१-२२-६६४५ ६६५४: ई-मेल -  claims@sbilife.co.in) मा  पठाउनन पनेछ। भनाुको आधारमा दाबी गररएको राशी 

तनयनतक्त व्यतक्तको सम्बतन्त्धत बैंक मारु्त बैंक खाताद्वारा भनक्तान गररनेछ (अननबन्त्ध ९)। यकद आवश्यक्ता र दाबी स्वीकार नभएको खण्डमा 

सम्बतन्त्धत बैंकको शाखालाई सूतचत गररनेछ।  

 

१९. बीमा ककतस्तको दर अतन आश्वसनको शतुहरू :  

बीमा ककतस्तको दर अतन आश्वासनको शतुहरू जस अन्त्तगुत बैंक अतन एसबीआई जीवन माझको सम्झौता अननरूप हुनेछ। खतराको स्वीकृती र 

बीमा ककतस्तको दर सम्बतन्त्ध समय अननसार एसबीआई जीवन्त्द्वारा संशोतधत वार्षषक नतवतनकरण ताररक तवषयमा ३ मतहना अतघ सम्बतन्त्धत 

बैंकलाई सूचना कदनेछ।  
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