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കപാളിസിയുടമേൾക്കുള്ള  നിർകേശങ്ങൾ 

 സംസ്ഥാന ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിലൈ എല്ലാ കപാളിസിയുടമേൾക്കും കപാളിസിയുലട 

ആധിോരിേ കരഖയായി കപാളിസി സർട്ടിഫിക്കറ്റം പ്രീമിയമടവ് വിവരങ്ങൾ കരഖലപ്പടുത്തി 

സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രീമിയം രസീത് പുസ്തേവം നൽകുന്നുണ്ട്. 

 കപാളിസി സർട്ടിഫിക്കറ്റം പ്രീമിയം രസീത് പുസ്തേവം കപാളിസിയുടമ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കക്കണ്ടതം കപാളിസി 

ോൈാവധി േഴിയുകപാൾ ലെയിം അകപക്ഷകയാലടാപ്പം തിരിലേ  നൽകേണ്ടതമാണ്. 

 കപാളിസിയിൽ നിന്നും വായ്പലയടുക്കുകപാൾ, കപാളിസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വകുപ്പികൈയ്ക്ക് പണയലപ്പടു 

കത്തണ്ടതണ്ട്. സർക്കാരിൽ നികന്നാ ധനോരയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നികന്നാ അനുവദിക്കുന്ന ഭവന 

വായ്പേൾക്കും മറ്റ് ആവശയങ്ങൾക്കുള്ള വായ്പേൾക്കും ഈട് ആയി നൽോൻ േഴിയുന്ന ഒരു ആധിോരിേ 

കരഖയാണ് കപാളിസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ആയതിനാൽ കപാളിസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കപാളിസിയുടമ ഭദ്രമായി 

സൂക്ഷികക്കണ്ടതാണ്. 

 കപാളിസിയുടമ, തലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക്/അവോശിേൾക്ക് കൂടി അറിയുന്ന ഒരു സ്ഥൈത്ത് കപാളിസി 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. കപാളിസി സർട്ടിഫിക്കറ്റം പ്രീമിയം രസീത് പുസ്തേവം 

സൂക്ഷിക്കാനായി ഓഫീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമായിരിക്കില്ല. 

 പ്രീമിയം രസീത് പുസ്തേത്തിൽ പ്രതിമാസമുള്ള പ്രീമിയമടവ് വിവരങ്ങൾ കരഖലപ്പടുത്തി 

സൂക്ഷികക്കണ്ടതാണ്. അതാത് മാസങ്ങളികൈാ അതിന് േഴിയിലല്ലങ്കിൽ ഏതാനും മാസങ്ങൾ 

കൂടുകപാകഴാ പ്രീമിയം അടവ് വിവരങ്ങൾ കരഖലപ്പടുത്തി, ഡ്രായിംഗ് & ഡിസ്കബഴ്ിംഗ് ഓഫീസറിൽ 

നിന്നും സാക്ഷയലപ്പടുത്തി വാങ്ങി സൂക്ഷികക്കണ്ടതാണ്. 

 ഏലതങ്കിലം സാഹചരയത്തിൽ കമൽപ്പറഞ്ഞ കരഖേൾ തിരിച്ചുേിട്ടാനാവാത്ത വിധം നഷ്ടലപ്പട്ടുകപായാൽ 

അവയുലട ഡൂപ്ലികക്കറ്റ് എടുത്ത് സൂക്ഷികക്കണ്ടതാണ്. 

ഡൂപ്ലികക്കറ്റിന് അകപക്ഷിക്കുന്ന വിധം 

 കപാളിസി  സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ ഡൂപ്ലികക്കറ്റിനായി കപാളിസിയുടമയുലട അകപക്ഷയും 500 രൂപയുലട 

മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃേയിൽ തയ്യാറാക്കിയ നകഷ്ടാത്തരവാദ പത്രവം (Indemnity Bond) ഉചിത 

മാർകേണ ബന്ധലപ്പട്ട ജില്ലാ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസർക്ക് സമർപ്പിക്കുേ. പ്രീമിയം രസീത് പുസ്തേത്തിലെ 

ഡൂപ്ലികക്കറ്റിനുകവണ്ടി മാത്രമാണ് അകപക്ഷിക്കുന്നലതങ്കിൽ നകഷ്ടാത്തരവാദ പത്രം സമർപ്പികക്കണ്ടതില്ല. 

 കപാളിസിയുടമ മരണലപ്പട്ടാൽ എല്ലാ അവോശിേളം/കനാമിനിേളം കചർന്നാണ് അകപക്ഷ 

സമർപ്പികക്കണ്ടത്. 

 കപാളിസിയുടമയ്ക്കം, കപാളിസിയുലട കനാമിനി/അവോശിേൾ - ക്കും സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി  രണ്ട്  വയതയസ്ത 

മാതൃേേളിലള്ള Indemnity Bond േളാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. കപാളിസിയുടമേൾ Indemnity Bond Form  1 

ലൈ മാതൃേയിലം, അവോശിേൾ അകപക്ഷിക്കുകപാൾ  Indemnity Bond Form  2 ലൈ മാതൃേയിലമാണ് 

സമർപ്പികക്കണ്ടത്. 

 കപാളിസിയ്ക്ക് ഒന്നിൈധിേം  അവോശിേൾ/കനാമിനിേൾ ഉലണ്ടങ്കിൽ എല്ലാ അവോശിേളം/കനാമിനി 

േളം കചർന്നാണ് കബാണ്ട് വയ്ക്കക്കണ്ടത്. ഇൻഡമിനിറ്റി കബാണ്ടിൽ എല്ലാ അവോശി 

േളകടയും/കനാമിനിേളകടയും കപരും വിവരങ്ങളം കചർകക്കണ്ടതം എല്ലാവരും ഒപ്പുവയ്ക്കക്കണ്ടതമാണ്. 

 Indemnity Bond ലെ  മാതൃേേൾ വകുപ്പിലെ ഔകദയാഗിേ ലവബ്ബ് ലസറ്റായ www.insurance.kerala.gov.in 

- ൽ ൈഭയമാണ്. 

 ഡൂപ്ലികക്കറ്റിനുള്ള അകപക്ഷാഫീസ് കപാളിസി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും പ്രീമിയം രസീത് പുസ്തേത്തിനും 10 രൂപാ 

വീതമാണ്. പ്രസ്തുത തേ സംസ്ഥാനലത്ത ഏലതങ്കിലം ട്രഷറിയിൽ ചൈാൻ മുകഖന “8011 - 105 - 99 - 

State Life Insurance Fund” എന്ന േണക്കുശീർഷേത്തിൽ ഒടുക്കുേകയാ ജില്ലാ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസിൽ 

കനരിട്ട് ഒടുക്കുേകയാ ലചയ്യാം. ചൈാൻ മുകഖന ഒടുക്കുേയാലണങ്കിൽ അസ്സൽ ചൈാൻ രസീത് 

അകപക്ഷകയാലടാപ്പം സമർപ്പികക്കണ്ടതാണ്. 

 ഡൂപ്ലികക്കറ്റ് അനുവദിച്ചതിനുകശഷം അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കകറ്റാ പ്രീമിയം രസീത് പുസ്തേകമാ തിരിലേ 

ൈഭിക്കുേയാലണങ്കിൽ ആയത് ജില്ലാ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസിൽ ഏൽപ്പികക്കണ്ടതാണ്. 

http://www.insurance.kerala.gov.in/
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