চেক স্টপ পেমেন্ট ফর্ম
সার্ভিসিংজিও-রনাম:...........................................................................................জিওক�োড:.......................................................................
পলিশি নম্বর:
ম�োবাইলনম্বর

পলিশিহ�োল্ডারেরনাম:............................................................................
ইমেইল:..............................................................................................

বিবৃতি
আমিম্যাক্সলাইফইনসিওরেন্সকেঅনুর�োধকরছি.......................................................টাকারচেকনম্বর..........................................................এরজন্য
পেমেন্ট বন্ধ করে দেওয়ার জন্য
তারিথ সংবলিত নিম্নলিখিত কারণে:
		
1. মেয়ৈদ শেষ হওয়া / ডেলীভারী না হওয়া চেক
এই অনুর�োধের সাপেক্ষে, দয়া করে নিম্নলিখিত কাজগুলি করুন:
1.
এনইএফটি আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ডিরেক্ট ট্রান্সফার:

2. চেক হারিয়ে গেছে

পলিশিহ�োল্ডারের ব্যাঙ্কের বিশদ - আবশ্যিক
a) ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর :

b) আইএফএসসি ক�োড

c)ব্যাঙ্কের নাম

d)ব্যাঙ্কেরঠিকানা..........................................................
..................................................................................

দ্রষ্টব্য - এই ফর্মের সাথে দয়া করে অ্যাকাউন্ট নম্বর ও পলিশিহ�োল্ডারের নাম সংবলিত একটি ক্যানসেলড চেক বা ব্যাঙ্ক পাসবই-এর কপি সংযুক্ত করুন

নির্দেশাবলী:
●●এটিগুরুত্বপূর্ণযেএইসকলইলেকট্রনিকপেমেন্টসিস্টেমেরজন্য,অ্যাকাউন্টহ�োল্ডারেরনামযাতেব্যাঙ্কেররেকর্ডে থাকানামওআমাদেরপলিশিরেকর্ডে রসাথেথাকানামেরসাথেযেনঅবশ্যইপুর�োপুরিএকইহয়।
●●যেখানেবেনিফিসিয়ারীরব্যাঙ্কঅ্যাকাউন্টনম্বরওনামচেকেরউপরছাপান�োথাকে,সেখানেব্যাঙ্কেরঅ্যাটেস্টেশনেরপ্রয়�োজনহয়না। অন্যান্যসকলক্ষেত্রেরজন্যব্যাঙ্কেরঅ্যাটেস্টেডকরাএনইএফটি ম্যানডেটঅবশ্যই
প্রয়�োজন।
●●যে গ্রাহক ফান্ড ট্রান্সফার করতে চান তাকে 11 ডিজিটের বৈধ আইএফএসসি ক�োড প্রদান করতে হবে, যা শুধুমাত্র এনইএফটির জন্য প্রয�োজ্য। ব্রাঞ্চের যেখানে ফান্ড ট্রান্সফার করতে হবে।
●●এই ফর্মের সাথে একটি ক্যানসেলড চেক অ্যাটাচ করতে হবে।
●●এই ফর্মের সব জায়গা পূরণ করতে হবে।

দাবীপরিত্যাগী:যদিঅসম্পূর্ণতা/ভু লতথ্যেরকারণেআমারব্যাঙ্কঅ্যাকাউন্টেজমানাপড়ারক্ষেত্রে/সেক্ষেত্রেক�োন�োকারণনাদেখান�োরজন্যবাযদিআদান-প্রদানেদেরীহয়বাতাআদ�ৌকার্যকরীনাহয়,তাহলে
আমিম্যাক্সলাইফইনসিওরেন্সক�োম্পানীলিমিটেডকেদায়ীকরব�োনা। অধিকন্তু,ডিরেক্টক্রেডিটঅপশনবেছেনেওয়াসত্ত্বেওক�োম্পানীডিমান্ডড্রাফট/পেয়েবেলঅ্যাটপারচেকসহযেক�োন�োবিকল্পপেআউটঅপশন
ব্যবহার করার অধিকার সংরক্ষিত রাখে।

2.

আমি এতদ্বারা ম্যাক্স লাইফ ইনসিওরেন্সকে নির্দেশ দিচ্ছি চেক অ্যামাউন্ট আমার অন্য পলিশি নম্বরে স্থানান্তরিত করার জন্য :

3.

আমি এতদ্বারা ম্যাক্স লাইফ ইনসিওরেন্স ক�োম্পানীকে নির্দেশ দিচ্ছি এই চেক অ্যামাউন্ট আমার পলিশিতে রেখে দেওয়ার
জন্য এবং আমার পলিশি রিইনস্টেট করার জন্য।(রিইনস্টেটমেন্টের অনুর�োধ শুধুমাত্র যদি ল্যাপ্স ডেটের 180 দিনের
মধ্যে করা হয়)
আমাকে একটি চেক পাঠান কারণ আমার ব্যঙ্ক আইএফএসসি রেজিস্টার্ড নয়। আমি এতদ্বারা ম্যাক্স লাইফ টিমকে নির্দেশ
দিচ্ছি চেকটি পাঠান�োর জন্য আমার
a. সার্ভিসিং জিও-তে
b. বিলিং অ্যাড্রেস-এ

4.
		

পলিশিহ�োল্ডারের স্বাক্ষর ......................................................................

তারিখ

দয়া করে লক্ষ্য করুন: আমরা আপনাকে অনুর�োধ করছি এই অনুর�োধের সাথে বৈধ আইডি প্রমাণপত্র প্রদান করার জন্য।
শুধুমাত্র অফিসের ব্যবহারের জন্য
সিএসই কি পলিশি হ�োল্ডারের স্বাক্ষর পরীক্ষা করেছেন:
		
কর্মচারীর আইডি .......................................................... 		
.......................................

হ্যাঁ

না

নাম ...............................................

সিএসইর স্বাক্ষর ......................................................................................................................................
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