એગ્રીકલ્ચર ઈન્દ્સ્યોરન્દ્સ કું પની ઓફ ઈન્ન્દ્િયા લી.

જીવન

ક્ેમત્રય કષયષમલય :જીવન મવકષસ ગ્રબલ્િીંર્, પહેલો િષળ, ઝષાંસી ની રષણી ની પ્રમતિષ સષિે,
સેટેલષઈટ રોિ, અિદષવષદ-૩૮૦૦૧૫. ગુજરષત .

ઈ-િેઈલ- ro.ahmedabad@aicofindia.com
Form/AIC/WI (R) -03

હવામાન વીમો (રવવ)
પ્રસ્તાવપત્ર

પ્રસ્તાવકન ું નામ
સરનામ ું
બેંક ખાતા નુંબર (સેવવિંગ્સ / ચાલ ખાતા)
બેંક શાખાન ું નામ અને સરનામ ું
દરખાસ્તની તારીખ
વાવણી કરે લ અથવા વાવણી માટે
પ્રસ્તાવવત પાકન ું નામ
વીમા માટે પ્રસ્તાવવત વવસ્તારની વવગત
( સ્થાન,સવે નુંબર)
વીમો કરાવવા માુંગતા પ્રસ્તાવવત
વવસ્તાર (હેક્ટર)
વાવણીની તારીખ
પાક કાપણીની અંદાજિત તારીખ
સુંદર્ભ મોસમ કે ન્દ્ર

(તાલકા)

અક્ષાંક્

રે ખષાંક્

વવવમત રકમ રૂ.
પ્રીમિયિની રકિ રૂ.

જીએસટી @ ૧૮ %
કુ લ પ્રીમિયિ રૂ. (જીએસટી સષથે)

Details for NEFT / RTGS payment for premium are as under:
Account Name: AIC OF INDIA CROP INSURANCE PREMIUM COLLECTION ACCOUNT
Bank Name and Brach Address: Axis Bank, Law Garden Branch, Ahmedabad
IFSC Code: UTIB0000003
Bank Account No.: 003010200017930
એકરાર
હુ/ાં અિે આ સષથે એ પણ જાહેર કરીએ છીએ કે આ દરખષસ્તનષ ફોિમિષાં િષરષ/અિષરષ દ્વષરષ ભરે લ બધી િષહહતી િષરી /

અિષરી જાણકષરી અને િષન્યતષ પ્રિષણે સષચી છે અને હુ ાં / અિે ખષતરી આપીએ છીએ કે પ્રસ્તષવપત્ર એગ્રિકલ્ચર

ઇન્સ્યોરન્સ કો. ઓફ ઈન્ન્િયષ ગ્રલમિટે િ (AIC) દ્વષરષ સ ૂચવેલ િષર્મદમશિકષ અનુસષર તૈયષર કરવષિષાં આવેલ છે . આ સાંદભમિષાં
એગ્રિકલ્ચર ઇન્સ્યોરન્સ કો. ઓફ ઈન્ન્િયષ ગ્રલમિટેિ(AIC)ની સષથે હુ ાં / અિે સાંિત છાં / છીએ કે દરખષસ્ત ફોિમ/ વ્યક્તતર્ત
મનવેદનિષાં, કોઈપણ ખોટી ઘોષણષ અથવષ ખોટી મનવેદન , ખોટી રજૂઆત, િહત્વની િષહહતી નહીં દશષમવવષની કે ખોટી
િષહહતી દશષમવવષની કે અપ્રર્ટતષની ક્સ્થમતિષાં, આ પોગ્રલસી હેઠળ કોઈ લષભ િેળવવષ િષટે દસ્તષવેજો, અથવષ કોઈપણ
િષહહતી િષરષ/ અિષરષ દ્વષરષ વતી કષયમ કરનષર દ્વષરષ નષ આપવષિષાં આવી હોય અને આ પોગ્રલસી હેઠળ કોઈ લષભ િેળવવષ

…….. ૨

…….. ૨ .......
િષટે દસ્તષવેજો, અથવષ કોઈપણ િષહહતી િષરષ/ અિષરષ દ્વષરષ વતી કષયમ કરનષર દ્વષરષ રોકી દે વષિષાં આવી છે તો
એઆઈસીનષ મવકલ્પ પર પોગ્રલસી રદ કરવષિષાં આવશે.

………………… .. …… .. આ …………………. …… નો હદવસ …………………
(પ્રસ્તષવ કરનષરની સહી)

નષિ:
(વીિો એ આિહની મવષય વસ્તુ છે .)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

કષયદે સરની ચેતવણી
વળતર પર પ્રમતબાંધ

(વીિષ અમધમનયિ 1938 ની કલિ 41 હેઠળ)

૧. ભષરતિષાં, કોઈપણ વ્યક્તત જાનિષલ અથવષ મિલકત સાંબધ
ાં ી જોખિો સષિે વીિો લેવષ િષટે , નવીનીકરણ કરવષ
િષટે કે ચષલુ રષખવષ િષટે કોઈપણ વ્યક્તતને પ્રેરવષ િષટે પ્રત્યક્ કે પરોક્ રીતે ચ ૂકવવષપષત્ર કમિશન કે તેનષ કોઈ
ભષર્ પોગ્રલસી િષટેચ ૂકવવષપષત્ર મપ્રમિયિિષાં વળતર તરીકે આપવષની છૂટ િળી શકશે નહીં , મસવષય કે આવુાં વળતર
મવિષકતષમ દ્વષરષ પ્રકષમશત િષહહતીપત્ર અથવષ ટેબલ અનુસષર આપવષ યોગ્ય હોય.

2. આ કલિની જોર્વષઈઓનો અિલ કરવષિષાં ચ ૂક કરનષર કોઈપણ વ્યક્તતને રૂ. ૫૦૦ /- (રૂમપયષ પષાંચસો) સુધીનષ
દાં િની મશક્ષને પષત્ર થશે.

ફોમભની પ ૂણભતા માટે માગભદવશિકાઓ
1.

કૃપષ કરીને આ ફોિમ ભરતષ પહેલષ િષહહતીપત્ર / પુક્સ્તકષ અને ટિમશીટ વષાંચો.

2.

આ દરખષસ્ત ફોિમ પ્રસ્તષવકનષ શ્રેષ્ઠ જાણકષરી અને િષન્યતષનષ મુજબ

પ ૂણમ રીતે ભરીને

સષઇન કરવુાં

આવશ્યક છે .
3.

દરે ક મવમિત પષક િષટે અલર્-અલર્ પ્રસ્તષવપત્ર ભરવુ॰ાં

4.

બધષ પ્રશ્નોનષ સાંપ ૂણમ અને સષચષ જવષબ આપો. જયષાં કોઈપણ પ્રશ્ન લષગુ પિતો નષ હોય ત્યષાં , કૃ પષ કરીને
લષગુ પિતુાં નથી તેિ સ્પષ્ટપણે જણષવો . મવર્તો ભરવષ િષટે જયષાં જગ્યષ પ ૂરતી નથી ત્યષાં વધષરષની
શીટ્સનો ઉપયોર્ કરો.

5.

વીિષ એ શ ૂદ્ધબુદ્ધદ્ધનો કરષર છે , જેિષાં વીિષધષરકે તિષિ િહત્વપ ૂણમ િષહહતી જાહેર કરવષ ઉપરષાંત કોઈપણ
િહત્વપ ૂણમ િષહહતી છપષવવી નહીં તે પણ જરૂરી છે . જો તિને લષર્ે છે કે કોઈપણ િષહહતી િહત્વપ ૂણમ છે ,
તો કૃ પષ કરીને તેને જાહેર કરો.

6.

પ્રસ્તષવક દ્વષરષ અથવષ તેનષ વતી પ્રસ્તષવનષ ફોિમ / વ્યક્તતર્ત મનવેદનિષાં, ઘોષણષ અને સાંબમધત
દસ્તષવેજોની કોઈ પણ િષહહતી ખોટી અથવષ અસત્ય મનવેદનની, ખોટી રજૂઆત, જાહેર નહીં કરવષની અથવષ
છપષવવષની ક્સ્થમતિષાં, વીિષદષતષનષ મવકલ્પ પર પોગ્રલસી રદ કરવષિષાં આવશે.

7.

દરખષસ્ત ફોિમ પર કોઈ સાંદેહ અથવષ સ્પન્ષ્ટકરણ િષટે કૃ પષ કરીને એઆઈસીની ઓહફસ અથવષ એજન્ટોનો
સાંપકમ કરો.

8.

જયષાં સુધી આ દરખષસ્ત એઆઈસી દ્વષરષ સ્વીકષરષય નહીં અને પ્રીમિયિ ચ ૂકવવષિષાં નષ આવે ત્યષાં સુધી
એઆઈસીની જવષબદષરી શરૂ થશે નહીં.

એગ્રીકલ્ચર ઈન્દ્સ્યોરન્દ્સ કું પની ઓફ ઈન્ન્દ્િયા લી.
ક્ેમત્રય કષયષમલય :જીવન મવકષસ ગ્રબલ્િીંર્, પહેલો િષળ, ઝષાંસી ની રષણી ની પ્રમતિષ સષિે,
સેટેલષઈટ રોિ, અિદષવષદ-૩૮૦૦૧૫. ગુજરષત .

ઈ-િેઈલ- ro.ahmedabad@aicofindia.com

પરરવશષ્ટ

પાક ઉગાિનારની વવગત
હવામાન વીમો (રવવ)

પ્રોિક્ટ અને પાકની વવગત
પ્રોિતટની પસાંદર્ી :
ચેનલ કોિ
ચેનલનુ ાં નષિ,:

(દલષલ-બ્રોકર /િષઇક્રો ઈન્સ્યોરન્સ એજન્ટ /

િષયરે તટ)
પષક

પષકની જાત
IMD િીિેિ વરસષદનષ િેટષિષાં સાંદગ્રભિત િીિેિનષ

અક્ષાંક્-રે ખષાંક્ (૬ દશષાંશ સુધી)

IMD િીિેિ ઉષ્ણતષિષન િેટષિષાં સાંદગ્રભિત િીિેિનષ

અક્ષાંક્-રે ખષાંક્ (૬ દશષાંશ સુધી)

પ્રસ્તાવક દ્વારા ર્રવાની વવગત
મવર્ત

અનુ.નાં.

િષહહતી

વ્યક્ક્તગત વવગત
૧ ખેડૂતનુ ાં નષિ (આધષર કષિમ િષાં હોય તે)
૨ મપતષ / પમતનુ ાં નષિ
૩ ખેડૂતનુ ાં સરનષમુ
૪ િોબષઈલ નાંબર
જે વવસ્તારમાું પાક ઉગાવેલ હોય અને વીમા માટે
પ્રસ્તાવવત કરે લ વવસ્તારની મારહતી
૧ જીલ્લો
૨ તષલુકષ
૩ િષિ-પાંચષયત
૪ ર્ષિ
૫ સવે નાંબર
૬

કુ લ મવસ્તષર કે જેિષાં પષકની વષવણી
કરે લ છે (હે.)

બેંક ખાતાની વવગત
૧ ખષતષ નાંબર
૨ બેંક શષખષનુ ાં નષિ અને સરનષમુ
૩ શષખષનો IFSC કોિ
....... ૨

.......૨.......

પ્રીવમયમ ર્યાભની મારહતી
૧ મવમિત રષમશ (રૂ.પ્રમત હેતટર)
૨ ચોખ્ુાં પ્રીમિયિ (રૂ.પ્રમત હેતટર)
૩ જીએસટી @ 18 % (રૂ.)
૪ કુ લ પ્રીમિયિ (રૂ.)
૫ UTR નાંબર
૬ UTR રકિ
૭ UTR તષરીખ અને સિય
નોધ : મવર્તો ભરવષ િષટે જયષાં જગ્યષ પ ૂરતી નથી ત્યષાં વધષરષની શીટ્સનો ઉપયોર્ કરો.
એકરાર
હુ/
ાં અિે આ સષથે

એ પણ જાહેર કરીએ છીએ કે આ દરખષસ્તનષ ફોિમિષાં િષરષ/અિષરષ દ્વષરષ ભરે લ

બધી િષહહતી િષરી / અિષરી જાણકષરી અને િષન્યતષ પ્રિષણે સષચી છે અને હુાં / અિે ખષતરી આપીએ
છીએ કે પ્રસ્તષવપત્ર એગ્રિકલ્ચર ઇન્સ્યોરન્સ કો. ઓફ ઈન્ન્િયષ ગ્રલમિટેિ (AIC) દ્વષરષ સ ૂચવેલ િષર્મદમશિકષ
અનુસષર તૈયષર કરવષિષાં આવેલ

છે આ પોગ્રલસી હેઠળ કોઈ લષભ િેળવવષ િષટે દસ્તષવેજો, અથવષ

કોઈપણ િષહહતી િષરષ/ અિષરષ દ્વષરષ વતી કષયમ કરનષર દ્વષરષ નષ આપવષિષાં આવી હોય અને આ પોગ્રલસી
હેઠળ કોઈ લષભ િેળવવષ િષટે દસ્તષવેજો, અથવષ કોઈપણ િષહહતી િષરષ/ અિષરષ દ્વષરષ વતી કષયમ
કરનષર દ્વષરષ રોકી દે વષિષાં આવી છે તો એઆઈસીનષ મવકલ્પ પર પોગ્રલસી રદ કરવષિષાં આવશે /અિે
આ સષથે

એ પણ જાહેર કરીએ છીએ કે આ દરખષસ્તનષ ફોિમિષાં િષરષ/અિષરષ દ્વષરષ ભરે લ

િષહહતી િષરી / અિષરી

બધી

જાણકષરી અને િષન્યતષ પ્રિષણે સષચી છે અને હુાં / અિે ખષતરી આપીએ

છીએ કે પ્રસ્તષવપત્ર એગ્રિકલ્ચર ઇન્સ્યોરન્સ કો. ઓફ ઈન્ન્િયષ ગ્રલમિટેિ (AIC) દ્વષરષ સ ૂચવેલ િષર્મદમશિકષ
અનુસષર તૈયષર કરવષિષાં આવેલ છે
(પ્રસ્તાવ કરનારની સહી / અંગ ૂઠાની છાપ)

નષિ :
નષ પુત્ર/પુત્રી/પત્ની/:
સાંપકમ િષટેન ુ ાં સરનષમુાં :
શહેર

:

ર્ષિ :
તષલુકષ :
જીલ્લો :
મપન કોિ :
િોબષઇલ નાંબર :
ગ્રબિષણ

: ૧. આધષર કષિમ ની (લેટેસ્ટ) ફોટોકોપી

૨. બેન્ક ખષતષની પષસબુકની ફોટોકોપી કે જેિષાં ખષતેદષર અને બેન્ક બ્રષન્ચની સાંપ ૂણમ મવર્ત
દશષમવેલ હોય તે પષનષની ફોટોકોપી
૩. જિીનની િષગ્રલકીહક્કનષ દસ્તષવેજ ૮-અ , ૭ / ૧૨

