�ীলুক বািতলকৰণ �প�
আঁচিন ন�ৰ
�থম নাম*
অি�ম নাম*
িঠকন 1

_________________________________________________________________________________

িঠকন 2

____________________________________________________________________________
নগৰ ____________________ ৰাজয ________________________ িপন

েযাগােযাগ ন�ৰ
ই-েমইল িঠকন ______________________________
*বািতল কৰাৰ কাৰণ (আঁচিনধাৰেক পূৰাব)
িবত্তীয় সমস
��াৱনা বা স�ক�য় দ�ােবজ িবকৃত, সংেশাধন বা নকল কৰা
বয্ি�গত কাৰ
অনুেৰাধ বা �কট কৰাৰ তু লনাত আঁচিন পৃথক
আঁচিন েপকত পলম
আঁচিন েপক �া� কৰা নাই দায়ব�তা িব�ী
�েয়াজন নাই
ওপৰত আপুিন িচন িদয়া অনুসিৰ বািতল কাৰণেটা উে�খ কৰক __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
মই ইয়াৰ �াৰা দািখল কেৰাঁ েয মই এক বীমা আঁচিন ন�ৰ
-ৰ আঁচিনধাৰক। মই বুিজেছাঁ
েয আঁচিন চু ি�খনৰ চতর্াৱল আৰু িনয়মাৱলী অনুসিৰ, মই আঁচিন চু ি�প� �া� কৰাৰ 15 িদনৰ িভতৰত আঁচিনখনৰ �ীলুক বািতলকৰণ
আহৰণ কিৰব পােৰাঁ। মই আেপানাক �ীলুক িবক�ৰ অধীনত আঁচিনখন বািতলকৰণৰ বয্ৱ� কৰাৰ বােব অনুেৰাধ জনােলাঁ, আঁচিনৰ
চু ি�প� অনুসিৰ �েযাজয মাচু ল আৰু �া� শ কতর্ কিৰ।
মই বুিজেছাঁ েয আঁচিনখন বািতল কৰাৰ ফলত বীমাৰ চু ি�খন খািৰজ হ’ব আৰু আঁচিনখনৰ অধীনত সকেলা অিধকাৰ/��ািধকাৰ আৰু
আ�হ বািতল ৈহ যাব বা এই �প� ডাক িঠকনা* (য’ৈল েচকখন ে�ৰণ কৰা হ’ব) মই �দান কৰা তথয ভুৱা, যিদ িঠকনােট আঁচিনৰ
পৰা পৃথক হয়, িঠকনা �মাণ সংল� কিৰব (বাধয্তামূল)।
িঠকন 1_______________________________________________________________________________________________
িঠকন 2_______________________________________________________________________________________________
নগৰ ___________________________ ৰাজয ________________________________ িপন
অ�ীকৰণ: এই �প�ত আপুিন অস�ূণর/অশ তথয �দান কৰাৰ ফলত ি�িময়ামেটা আেপানাৰ েব� একাউ�ত জমা নহ’েল বা
েলনেদনেটাত পলম হ’েল বা কাযর ্কৰ কৰা নহ’েল েম� লাইফ ইি�উেৰ� েকা�ানী দায়ব� নহ’ব। লগেত, আপুিন ডাইেৰ�
ে�িডট িবক� বাছিন কৰা �ে�ও পিৰেশাধ কৰাৰ বােব িডমা� �া�/েচক সহ িযেকােনা ৈবকি�ক প�িত বয্ৱহাৰ কৰাৰ
অিধকাৰ েম� লাইফ ইি�উেৰে� সংৰি�ত ৰািখেছ। আঁচিনধাৰেক �দান কৰা েকৱল আঁচিনধাৰকৰ একাউ� ন�ৰৰ ওপৰত
আধািৰত কিৰ ধন ে�িডট কৰা হ’ব আৰু আঁচিনধাৰকৰ নামৰ িবৱৰণ বয্ৱহা কৰা নহ’ব।
অনু�হ কিৰ মন কিৰব: েম� লাইফ ইি�উেৰে� সকেলা �েয়াজনীয়তা/দ�ােবজ �া� কৰাৰ িপছত �াসি�ক এন.এ.িভ. আৰু
আঁচিনখনৰ �েচিছং �েযাজয হ’ব।
মই �/�মিত __________________________________, _______________________________________ -ৰ পু�/কনয্/পত্, বয়স
_____, তলত উি�িখত িঠকনা বািস�া, ইয়াৰ �াৰা েঘাষণা আৰু িনি�ত কেৰাঁ েয এই �প�ত িদয়া িবৱৰণেবাৰ সিঠ আৰু শ। মই
ইয়াৰ �াৰা আঁচিনৰ চতর্াৱল আৰু িনয়মাৱলীৰ অধীনত ি�িময়াম িফৰত �া� কিৰবৈল স�িত িদেলাঁ, �েযাজয মাচু ল কতর্ন িপছত।
লগেত, মই িনি�িত িদওম েয ইয়াৰ অধীনত মই �দান কৰা তথয সঁচা আৰু শ। েমাৰ �াৰা �া� কৰা িযেকােনা ভুল িফৰতৰ ফলত
েম� লাইফ ইি�উেৰ� েকা�ানীেয় বহন কৰা সকেলা েলাকচান/�িতৰ পৰা �িতপূৰণৰ িনি�িত িদেছাঁ।
……………………………………………(�ান) -ত �া�ৰ
………………………………………………………
আঁচিন ধাৰকৰ �া�ৰ / বুঢ়া আঙু িলৰ ছাপ:
তািৰখ …………………………………………
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মাতৃভাষাত েঘাষণা (যিদ �াহেক ইংৰাজীৰ বািহেৰ আন ভাষাত �া�ৰ কিৰেছ / বুঢ়া আঙু িলৰ ছাপ িদেছ)
“মই ইয়াৰ �াৰা েঘাষণা কেৰাঁ েয মই আঁচিনধাৰক �যুত/�মিত _____________________________________________-ক �ীলুক
বািতলকৰণ �প�/অনুেৰাধ প�ৰ সমল ______________________ ভাষাত বণর ্ন কিৰেছাঁ আৰু েয আঁচিন ধাৰেক ইয়াৰ সমল স�ূণর্ৰূে
বুিজ েপাৱাৰ িপছত েমাৰ উপি�িতত বুঢ়া আঙু িলৰ ছাপ িদেছ / ইংৰাজীৰ বািহেৰ আন ভাষাত �া�ৰ কিৰেছ। মই লগেত েঘাষণা কেৰাঁ
মই েকা�ানীৰ ৈসেত েকােনা �কােৰ স�িকর্ নহয়”
…………………………………………………
…………………………………
(তািৰখ)
েঘাষণাকতর্া নাম আৰু �া�ৰ)
পিৰেশাধৰ িবচৰা �কাৰ
েচক
েমাৰ একাউ�ত েপানপটীয় ে��ফাৰ (এন.আৰ.ই. একাউ�ৰ বােব �েযাজয নহয়)
যিদ “েমাৰ একাউ�ত েপানপটীয় ে��ফাৰ” বাছিন কৰা হয় অনু�হ কিৰ িবৱৰণ �দান কৰক (েকৱল বৰফলাৰ আখৰত পূৰাব)
II. আঁচিন ধাৰকৰ েব�ৰ িবৱৰণ - বাধয্তামূল
a) েব� একাউ� নং .................................................................
b) একাউ� ধাৰকৰ নাম .........................................................
c) আই.এফ.এছ.িচ. েকাড .....................................................
d) েব� নাম .......................................................................
e) েব� িঠকন .............................................................................................................................................
েটাকা- একাউ� ন�ৰ আৰু আঁচিন ধাৰকৰ নাম বহন কৰা বািতল কৰা েচক এখন বা েব� পাছবুকৰ �িতিলিপ এটা সংল� কিৰব।
মই দািখল কৰা এই ই.এফ.ি.-ত �দান কৰা তথয্ িযেকােনা �ি বা ই�াকৃত ভু লৰ ফলত েম� লাইফ ইি�উেৰ� েকা�ানীেয় বহন কৰা বা ইয়াৰ
িবপে� েলাৱা িযেকােনা আৰু/বা সকেলা েলাকচান, দাবী, দায়ব�তা, আইনী �ি�য়া (অিধব�াৰ মাচু ল সহ), বয্ বা �িতৰ িবৰুে� েম� লাইফ
ইি�উেৰ� েকা�ানীক দায়মু� আৰু �িতপূৰণ কিৰবৈল আৰু সুৰি�ত কিৰবৈল স�িত �দান কিৰেছাঁ।
অ�ীকৰণ: অস�ূণর/অশ তথয �দান কৰাৰ ফলত ি�িময়ামেটা আেপানাৰ েব� একাউ�ত জমা নহ’েল বা েলনেদনেটাত পলম হ’েল বা কাযর ্কৰ কৰা
নহ’েল েম� লাইফ ইি�উেৰ� েকা�ানী দায়ব� নহ’ব। লগেত, আপুিন ডাইেৰ� ে�িডট িবক� বাছিন কৰা �ে�ও পিৰেশাধ কৰাৰ বােব িডমা�
�া�/এট পাৰ পিৰেশাধেযাগয েচক সহ িযেকােনা ৈবকি�ক প�িত বয্ৱহাৰ কৰাৰ অিধকাৰ েম� লাইফ ইি�উেৰে� সংৰি�ত ৰািখেছ। আঁচিনধাৰেক
�দান কৰা েকৱল আঁচিনধাৰকৰ একাউ� ন�ৰৰ ওপৰত আধািৰত কিৰ ধন ে�িডট কৰা হ’ব আৰু আঁচিনধাৰকৰ নামৰ িবৱৰণ বয্ৱহা কৰা নহ’ব।
অনু�হ কিৰ মন কিৰব: েম� লাইফ ইি�উেৰে� সকেলা �েয়াজনীয়তা/দ�ােবজ �া� কৰাৰ িপছত �াসি�ক এন.এ.িভ. আৰু আঁচিনখনৰ �েচিছং �েযাজয
হ’ব।

* বাধয্তামূল তথয

েকৱল কাযর ্ালয় বয্ৱহাৰ বােব (সকেলা িফ� পূেৰাৱােটা বাধয্তামূল)

িচ.এছ.ই.-ৰ �াৰা ৰািখ েথাৱা _______________________________________________________________________
�া�কতর্া নাম: ________________________________

কমর ্চাৰ েকাড: _____________________________________________

েফান ন�ৰ: ___________________________________
িজ.ও. েকাড: ______________________________________________
• অনুেৰাধ �া� তািৰখ: ____________________ সময় ___________________ (হােতেৰ পূৰাব লািগব)
•

�া�ৰ সতয্াপ কৰা ৈহেছ:

হয়

নহয়

•

আঁচিন েপক �া� ৈহেছ:

হয়

নহয়

েম� লাইফ ইি�উেৰ� েকা. িল.
3য় মহলা, অপােৰচন েচ�াৰ, 90-এ, উেদয্া িবহাৰ, েচ�ৰ-18, গৰগাঁ-122015, প�ীকৃত কাযর ্াল: েম� হাউচ, 3য় মহলা, 1 ড. ঝা মাগর , ওখলা, নতু ন িদ�ী-110020,
ভাৰত। েযাগােযাগৰ িবৱৰণ: িনঃশ �াহক েহ�লাইন: 1800-200-5577 (এমিটএনএ/িবএছএনএল-ৰ পৰা), অনয্ান েনটৱকর: 2542001 (এছিটি েকাড ডােয়ল কিৰব
95124<িদ�ীৰ পৰা>, +0124<অনয্ান চহৰৰ পৰা>). িনঃশ দাবীৰ েহ�লাইন: 1800-103-5678 (এমিটএনএ/িবএছএনএল-ৰ পৰা)। েফ�: 4239683 (এছিটি েকাড ডােয়ল
কিৰব 95124<িদ�ীৰ পৰা>, +0124<অনয্ান চহৰৰ পৰা>). ই-েমইল: service.helpdesk@maxlifeinsurance.com আমাৰ েৱবছাইট: www.maxlifeinsurance.com
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�াহক �াি��ীকাৰ প�
আঁচিন ন�ৰ
অনুেৰাধৰ �কাৰ ____________________________________________________________
�া� কতর্ __________________________ �া� কৰাৰ তািৰখ আৰু সময় ______________
কমর ্চাৰ েকাড _________________________ �া�ৰ ______________________________

িজ.ও. �া�
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