ਭਤ ਦਾਅਵਾ ਪਾਯਭ (ਪਾਯਭ - ਏ)
ਾਨੂ ੂੰ ਤੁ ਸਾਡ ਓੁ ਵਰ ਸਏ ਨੁ ਓਾਨ ਦਾ ਓ ਸ। ਅੀਂ ਭਝਦ ਸਾਾਂ ਕਓ ਇਸ ਤੁ ਸਾਡ ਰਈ ਔਾ ਭਾਾਂ ਸ ਅਤ ਇਸ ਾਡਾ ਪਯਜ਼ ਸ ਕਓ ਇ ਜ਼ਯੂਯਤ ਦ ਭੇਂ ਕਵਿੱਚ ਅੀਂ ਤੁ ਸਾਨੂ ੂੰ ਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਸਮਕ ਸ਼ ਓਯੀਏ। ਇਸ ਭਤ
ਦਾਅਵਾ ਕਫਨ -ਿੱਤਯ ਤੁ ਸਾਡ ਦਾਅਵ ਨੂ ੂੰ ਪਟਾਪਟ ਅਤ ਆਾਨੀ ਨਾਰ ਦਾਇਯ ਓਯਨ ਦੀ ਭਦਦ ਰਈ ਕਤਆਯ ਓੀਤਾ ਕਕਆ ਸ। ਕਓਯਾ ਓਯਓ ਇ ਪਾਯਭ ਨੂ ੂੰ ਚੂੰਕੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਬਯ ਓ ਅਤ ਸਤਾਔਯ ਓਯਓ ਢੁ ਓਵੇਂ ਦਤਾਵਜ਼ਾਾਂ ਦ
ਨਾਰ ਵਾਕ ਓਯ ਅਤ ਤੁ ਸਾਡ ਦਾਅਵ ਨੂ ੂੰ ਸਯ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਕਨਟਾਉਣ ਕਵਿੱਚ ਾਡੀ ਭਦਦ ਰਈ ਸਠਾਾਂ ਕਸਦਾਇਤਾਾਂ ਦਾ ਾਰਣ ਓਯ।
ਜ਼ਯੂਯੀ ਜਾਣਓਾਯੀ
•
ਇਿੱਓ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਾਕਰੀਆਾਂ ਦ ਤਕਸਤ ਦਾਅਵ ਇਿੱਓ ਸੀ ਪਾਯਭ ਨੂ ੂੰ ਬਯ ਓ ਅਤ ਾਯ ਰਾਕੂ ਸੁੂੰਦ ਾਕਰੀ ਨੂੰਫਯਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਰਦਾਨ ਓਯਓ ਯਕਜਟਯ ਓੀਤ ਜਾ ਓਦ ਸਨ।
•
ਦਾਅਵਾ ਾਕਰੀ ਰਾਕੂ ਸਣ ਦੀ ਸ਼ਯਤ ਉੱਤ, ਖਟਨਾ ਦੀ ਕਭਤੀ ਨੂ ੂੰ ਅਤ ਾਕਰੀ ਦ ਾਯ ਕਨਮਭਾਾਂ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਾਂ ਦ ੂਯ ਸਣ ਤ ਬੁ ਕਤਾਨ-ਮਕ ਸੁੂੰਦਾ ਸ।
•
ਜ ਇਿੱਓ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਦਾਅਵਦਾਯ ਸਣ, ਤਾਾਂ ਸਯ ਦਾਅਵਦਾਯ ਰਈ ਵਿੱਔਯ ਪਾਯਭ ਬਯਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ।
•
ਇ ਪਾਯਭ ਦੀ ਕਵਾਸ ਸਠ ਕਰਔ ਕਓ ਫੈਂਓ ਦੁ ਆਯਾ ਕਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ (1) ਭਓ ਰਾਈਫ਼ ਏਜੂੰਟ (2) ਰ ਭਨਜਯ/ਏਡੀਐਭ/ਭਓ ਰਾਈਫ਼ ਦ ਦਫ਼ਤਯ ਦ ਰਧਾਨ (3) ਫਰ ਓ ਕਡਵਰਭੈਂਟ ਅਪਯ (4)
ਯਾਸ਼ਟਯੀਕਿਤ ਫੈਂਓ ਦਾ ਫੈਂਓ ਭਨਜਯ, ਕਜ ਉੱਤ ਯਫੜ ਦੀ ਭੂਸਯ ਸ (5) ਭਓ ਰਾਈਫ਼ ਓੂੰਨੀ ਦਾ ਓਈ ਅਫ਼ਯ, ਕਜ ਦਾ ਅਸੁਦਾ ਭਨਜਯ ਤੋਂ ਖਿੱਟ ਨਸੀਂ ਸ (6) ਇਿੱਓ ਕਜ਼ਕਟਡ ਅਪਯ (7) ਇਿੱਓ ਸੱਡ
ਭਾਟਯ/ਯਓਾਯੀ ਓੂ ਰ ਦ ਭੁਿੱਔ-ਅਕਧਆਓ (8) ਇਿੱਓ ਭਕਜਟਰ ਟ
•
ਕਓਯਾ ਓਯਓ ਖਸ਼ਣਾਵਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਾਵਧਾਨੀ ਨਾਰ ੜ੍  ਅਤ ਦਾਅਵਾ ਪਾਯਭ ਉੱਤ ਭਾਨ ਤਯੀਓ ਕਵਿੱਚ ਸਤਾਔਯ ਓਯ, ਕਜਵੇਂ ਤੁ ੀਂ ਆਣ ਚੱਓਾਾਂ ਉੱਤ ਾਧਾਯਨ ਤਯੀਓ ਕਵਿੱਚ ਓਯਕ। ਤੁ ਸਾਡ ਸਤਾਔਯ ਤੁ ਸਾਡ ਵਰੋਂ ਬਕਵਿੱਔ
ਕਵਿੱਚ ਾਨੂ ੂੰ ਓੀਤੀਆਾਂ ਫਨਤੀਆਾਂ ਦੀ ਤਦੀਓ ਓਯਨ ਰਈ ਵਯਤ ਜਾਣਕ।
ਆਣ ਪਾਯਭ ਨੂ ੂੰ ਕਓਵੇਂ ਬਯਣਾ ਸ
ਦਾਅਵਦਾਯ ਦਾਅਵਾ ਪਾਯਭ ਕਵਿੱਚ ਾਯੀਆਾਂ ਥਾਾਂਵਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਵਿੱਡ ਅਿੱਔਯਾਾਂ ਕਵਿੱਚ ਬਯ।
ਓਸ਼ਨ ਏ –ਇਸ ਓਸ਼ਨ ਦਾਅਵਦਾਯ ਫਾਯ ਜਾਣਓਾਯੀ ਭੂੰਕਦਾ ਸ:
•
ਕਓਯਾ ਓਯਓ ਮਓੀਨੀ ਫਣਾ ਕਓ ਤੁ ਸਾਡ ਵਯਤਭਾਨ ਤ ਅਤ ਭਫਾਈਰ ਨੂੰਫਯ ਦਾ ਉਰ ਔ ਓੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸਕਓਪਕਓ ਅੀਂ ਕਯਫ਼ ਇ ਤ , ਅਤ ਭਫਾਈਰ ਨੂੰਫਯ ਤ ਸੀ ਾਯ ਦਾਅਵਾ ੂੰਚਾਯ ਓਯਾਾਂਕਕਓਯਾ ਓਯਓ ,
ਆਈਡੀ ਰਦਾਨ ਓਯ ਜ ਤੁ ਸਾਡਾ ਓਈ ਸ-ਆਣਾ ਈਭਰ;
•
•

ਕਓਯਾ ਓਯਓ ਆਣ ੂੰੂਯਣ ਫੈਂਓ ਵਯਕਵਆਾਂ ਦਾ ਉਰ ਔ ਓਯ; ਅਤ
ਕਓਯਾ ਓਯਓ ਫੈਂਓ ਦੁ ਆਯਾ ਰਭਾਕਣਤ ਇਿੱਓ ਐਨਈਐਪਟੀ ਪਾਯਭ ਜਾਾਂ ਯਿੱਦ ਓੀਤ ਚੱਓ/ਫੈਂਓ ਔਾਤ ਦੀ ਇਿੱਓ ਨਓਰ ਨੂ ੂੰ ਨਿੱਥੀ ਓਯ, ਤਾਾਂ ਜ ਅੀਂ ਦਾਅਵ ਦੀ ਯਓਭ ਨੂ ੂੰ ਕਿੱਧਾ ਤੁ ਸਾਡ ਔਾਤ ਕਵਿੱਚ ਟਰ ਾਾਂਪਯ ਓਯ ਓੀਏ, ਜ
ਾਕਰੀ ਦ ਕਨਮਭਾਾਂ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਾਂ ਦ ਭੁਤਾਫਓ ਬੁ ਕਤਾਨ ਓਯਨ ਮਕ ਦਾਅਵ ਦ ਅਧੀਨ ਸ।

ਓਸ਼ਨ ਫੀ –ਇਸ ਓਸ਼ਨ ਫੀਭਾ ਓੀਤ ਕਵਅਓਤੀ ਫਾਯ ਜਾਣਓਾਯੀ ਭੂੰਕਦਾ ਸ:
•
ਕਓਯਾ ਓਯਓ ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਓੀਤ ਕਵਅਓਤੀ ਦੀ ਭਤ ਦ ਓਾਯਣ, ਕਭਤੀ ਅਤ ਭੇਂ ਦਾ ਉਰ ਔ ਓਯ;
•
ਕਓਯਾ ਓਯਓ ਾਯ ਡਾਓਟਯਾਾਂ, ਸਤਾਰਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਸਯ ਭਡੀਓਰ ਯਤਾਾਂ ਕਜਸਨਾਾਂ ਨ ਕਛਰੀ ਫੀਭਾਯੀ/ਦੁ ਯਖਟਨਾ ਦਯਾਨ ਅਤ ਆਔਯੀ ਕਤੂੰਨ (3) ਾਰਾਾਂ ਕਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਓੀਤ ਕਵਅਓਤੀ ਦਾ ਇਰਾਜ ਓੀਤਾ, ਦ ਨਾਭ,
ਕਤਆਾਂ ਅਤ ਟਰੀਫ਼ਨ ਨੂੰਫਯਾਾਂ ਦਾ ਉਰ ਔ ਓਯ। ਜ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸਵ, ਤਾਾਂ ਕਓਯਾ ਓਯਓ ਵਾਧੂ ਸ਼ੀਟਾਾਂ ਨਿੱਥੀ ਓਯ; ਅਤ
•
ਕਓਯਾ ਓਯਓ ਭਓ ਰਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ਯੈਂ ਤੋਂ ਅਰਾਵਾ ਫੀਭਾ ਓੂੰਨੀਆਾਂ ਦ ਨਾਰ ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਓੀਤ ਕਵਅਓਤੀ ਦੀਆਾਂ ਾਯੀਆਾਂ ਫੀਭਾ ਾਕਰੀਆਾਂ ਦ ਵਯਵ ਰਦਾਨ ਓਯ।
ਓਸ਼ਨ ੀ –ਇਸ ਓਸ਼ਨ ਕਯਫ਼ ਤਾਾਂ ਬਕਯਆ ਜਾਵ ਜ ਪਾਯਭ ਕਵਿੱਚ ਉਰ ਔ ਭੁਤਾਫਓ ਮਜਨਾਵਾਾਂ ਤਕਸਤ ਵਿੱਔ-ਵਿੱਔ ਭਤ ਰਾਬ ਕਵਓਰ ਰਦਾਨ ਓੀਤ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।
ਓਸ਼ਨ ਡੀ –ਇਸ ਓਸ਼ਨ ਵਯਕਤਆ ਜਾ ਓਦਾ ਸ, ਜ ਤੁ ੀਂ ਦਾਅਵਾ ਪਾਯਭ ਕਵਿੱਚ ਓਵਯ ਨਾ ਓੀਤੀ ਓਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਓਾਯੀ ਰਦਾਨ ਓਯਨਾ ਚਾਸੁਦ
ੂੰ  ਸ।।
ਤੁ ਸਾਨੂ ੂੰ ਇ ਦਾਅਵ ਪਾਯਭ ਦ ਨਾਰ ਸਠ ਕਰਔ ਦਤਾਵਜ਼ ਦਯਜ ਓਯਨ ਚਾਸੀਦ ਸਨ (ਕਓਯਾ ਓਯਓ ਢੁ ਓਵੇਂ ਔਾਕਨਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਇਸ ਕਦਔਾਉਣ ਰਈ ਸੀ ਰਕਾ ਕਓ ਦਤਾਵਜ਼ ਦਯਜ ਓੀਤ ਜਾ ਚੁਓ
ਿੱ  ਸਨ) - [* ਦ ਨਾਰ ਕਨਸ਼ਾਨ
ਰਿੱਕ ਦਤਾਵਜ਼ ਰਾਜ਼ਭੀ ਸਨ]
1)

* ਥਾਨਓ ਅਕਧਓਾਯੀਆਾਂ ਦੁ ਆਯਾ ਜਾਯੀ ਭਤ ਦ ਰਭਾਣ-ਿੱਤਯ ਦੀ ਅਰ/ਤਦੀਓ ਓੀਤੀ ਨਓਰ

2)

*ਅਰ ਾਕਰੀ ਦਤਾਵਜ਼ (ਇਿੱਓ ਜਾਾਂ ਵਿੱਧ)

3)

* ਤੁ ਸਾਡੀ ਛਾਣ ਦ ਫੂਤ ਦੀ ਤਦੀਓ ਓੀਤੀ ਨਓਰ (ਸਠਾਾਂ ਕਵਿੱਚੋਂ ਓਈ ਇਿੱਓ - ਤੁ ਸਾਡੀ ੂਯੀ ਜਨਭ ਕਭਤੀ ਨੂ ੂੰ ਦਿੱ ਯਸੀ)

4)

ਨ ਓਾਯਡ

ਵਟਯ ਆਈਡੀ ਓਾਯਡ

ਵਧ ਾਯਟ

ਵਧ ਡਰ ਾਈਕਵੂੰਕ ਰਾਈੂੰ

ਆਧਾਯ ਓਾਯਡ

ਸਯ (ਕਓਯਾ ਓਯਓ ਦਿੱ)

* ਫੈਂਓ ਦ ਵਯਵ (ਸਠਾਾਂ ਕਵਿੱਚੋਂ ਓਈ ਇਿੱਓ)
ਯਿੱਦ ਓੀਤਾ ਚੱਓ, ਕਜ ਦ ਨਾਰ ਦਾਅਵਦਾਯ ਦਾ ਛਕਆ ਨਾਭ ਅਤ ਔਾਤ ਦ ਵਯਵ ਸੁਦ
ੂੰ  ਸਨ
ਫੈਂਓ ਦੀ ਰਭਾਕਣਤ ਾਫੁਿੱਓ ਨਓਰ
ਫੈਂਓ ਦੁ ਆਯਾ ਰਭਾਕਣਤ ਐਨਈਐਪਟੀ ਪਾਯਭ

*ਟ ਭਯਟਭ ਕਯਯਟ

ਅਖ਼ਫਾਯ ਦੀ ਓਕਟੂੰਕ (ਜ ਓਈ ਸ)

ੁਿੱਛ-ਕਕਿੱਛ ਕਯਯਟ

ੁਕਰ ਦੀ ਅੂੰਕਤਭ ਜਾਾਂਚ ੜਤਾਰ ਕਯਯਟ

/E

ੂੰਚਨਾਭਾ

V :E/

*ਐਪਆਈਆਯ

/V /

ਆਤਭ-ਸਿੱਕਤਆ / ਦੁ ਯਖਟਨਾ ਦ ਭਾਭਰ ਕਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਦਤਾਵਜ਼ - (ਐਪਆਈਆਯ ਅਤ ਟ ਭਯਟਭ ਕਯਯਟ ਰਾਜ਼ਭੀ ਸਨ)

ਭਡੀਓਰ ਓਾਯਣ ਓਯਓ ਸਈ ਭਤ ਦ ਭਾਭਰ ਕਵਿੱਚ (ਸਤਾਰ ਕਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਰ / ਸਤਾਰ ਕਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਰ ਨਸੀਂ), ਸਠਰ ਦਤਾਵਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਰ ੜ ਸੁਦ
ੂੰ ੀ ਸ
ਭਤ ਦ ਭਡੀਓਰ ਓਾਯਣ ਦਾ ਰਭਾਣ-ਿੱਤਯ
ਇਰਾਜ ਓਯ ਯਸ ਡਾਓਟਯ ਦਾ ਕਫਆਨ (ਇਰਾਜ ਓਯ ਯਸ ਆਔਯੀ ਡਾਓਟਯ ਦੁ ਆਯਾ ਪਾਯਭ “ੀ” ਬਕਯਆ ਜਾਵ)
ਾਯ ਭਡੀਓਰ ਕਯਓਾਯਡ (ਕਨਦਾਨ, ਇਰਾਜ ਅਤ ਛੁ ਿੱਟੀ/ਭਤ ਦਾ ਾਯ) – ਜ ਰਾਕੂ ਸ
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ਭਤ ਦਾਅਵਾ ਪਾਯਭ (ਪਾਯਭ - ਏ)
ਭਓ ਰਾਈਪ ਾਕਰੀ ਨੂੰਫਯ
ਦਾਅਵਾ ਪਾਯਭ ਦਯਜ ਓੀਤਾ ਕਕਆ:

ਭਓ ਰਾਈਫ਼ ਏਜੂੰਟ

ਭਓ ਰਾਈਫ਼ ਦਾ ਦਪਤਯ

ਫੈਂਓ ਸ਼ਾਔਾ

ਸਯ

ਖਸ਼ਣਾ: ਭੈਂ/ਅੀਂ ਦਾਅਵਦਾਯ ਿੱਚਾਈ ਨਾਰ ਖਸ਼ਣਾ ਓਯਦਾ/ਦ ਸਾਾਂ ਕਓ ਸਠਰ ਜਵਾਫ ਅਤ ਓਥਨ ਸਯ ਿੱਔੋਂ ਿੱਚ ਸਨ ਅਤ ਅਿੱਕ ਕਸਭਤ ਸੁਦ
ੂੰ ਾ/ਦ ਸਾਾਂ ਕਓ ਇ ਪਾਯਭ, ਜਾਾਂ ਕਓ ਸਯ ਪਾਯਭ, ਜਾਾਂ ਇ ਦ ਕਓ ੂਯਓ ਪਾਯਭ ਨੂ ੂੰ
ਓੂੰਨੀ ਨੂ ੂੰ ਸ਼ ਓਯਨਾ, ਓੂੰਨੀ ਵਰੋਂ ਇ ਕਿੱਰ ਦੀ ਸਾਭੀ ਬਯਣਾ ਨਸੀਂ ਸ ਕਓ ਫੀਭਾ ਓੀਤ ਦਿੱ ਕਏ ਕਵਅਓਤੀ ਦ ਜੀਵਨ ਉੱਤ ਓਈ ਫੀਭਾ ਚਾਰੂ ਸ ਜਾਾਂ ਇਸਨਾਾਂ ਅਕਧਓਾਯਾਾਂ ਦੀ ਛੁ ਿੱਟ ਜਾਾਂ ਫਚਾਅ ਸ।
ਓਸ਼ਨ ਏ: ਕਓਯਾ ਓਯਓ ਾਨੂ ੂੰ ਆਣ ਫਾਯ ਦਿੱ (ਦਾਅਵਦਾਯ) - [* ਦ ਨਾਰ ਕਨਸ਼ਾਨ ਰਿੱਕ ਔਤਯ ਰਾਜ਼ਭੀ ਸਨ]
*ਨਾਭ:

*ਜਨਭ ਕਭਤੀ:

*ਭਯ ਚੁਿੱਓ ਜੀਵਨ ਫੀਕਭਤ ਕਵਅਓਤੀ ਨਾਰ ਕਯਸ਼ਤਾ:

ਤੀ/ਤਨੀ

ਫਿੱਚ

ਭਾਤਾ-ਕਤਾ

*ਕਰੂੰਕ
ਸਯ

ੁ



ਕਓਯਾ ਓਯਓ ਦਿੱ __________________________

*ਵਯਤਭਾਨ ਿੱਤਯ-ਕਵਸਾਯ ਤਾ:
ਰਦਸ਼:
*ੂੰਯਓ ਨੂੰ.:

ਕੂੰਨ ਓਡ:

ਈਭਰ ਆਈਡੀ:

ਨ ਨੂੰ.:

ਆਧਾਯ ਨੂੰ.:

*ਫੈਂਓ ਔਾਤਾ ਨੂੰ.

*ਫੈਂਓ ਸ਼ਾਔਾ ਦਾ ਨਾਭ ਅਤ ਤਾ
ਐਭਆਈੀਆਯ ਓਡ:

*ਆਈਐਪਐੀ ਓਡ:

ਓਸ਼ਨ B : ਕਓਯਾ ਓਯਓ ਾਨੂ ੂੰ ਭਯ ਚੁਓ
ਿੱ  ਫੀਕਭਤ ਕਵਅਓਤੀ ਫਾਯ ਦਿੱ - [* ਦ ਨਾਰ ਕਨਸ਼ਾਨ ਰਿੱਕ ਔਤਯ ਰਾਜ਼ਭੀ ਸਨ]
*ਨਾਭ:

* ਭਤ ਵਰ ਉਭਯ:

*ਆਔਯੀ ਸ਼ਾ:

ਾਰ

ਆਔਯੀ ਭਾਰਓ ਦ ਵਯਵ (ਜ ਰਾਕੂ ਸਨ)

*ਭਤ ਦੀ ਕਭਤੀ:

*ਭਤ ਦਾ ਭਾਾਂ

*ਭਤ ਦਾ ਓਾਯਣ:

ਭਡੀਓਰ

ਦੁ ਯਖਟਨਾ

ਆਤਭ-ਸਿੱਕਤਆ

ਓਤਰ

*ਫੀਭਾਯੀ/ਦੁ ਯਖਟਨਾ ਦੀ ਕਓਭ
*ਭਤ ਦੀ ਥਾਾਂ:

*ਕਨਦਾਨ/ਦੁ ਯਖਟਨਾ ਦੀ ਕਭਤੀ:
ਸਤਾਰ / ਓਰੀਕਨਓ

ਖਯ

ਦਫ਼ਤਯ

ਸਯ (ਕਓਯਾ ਓਯਓ ਦਿੱ)

*ਕਓਯਾ ਓਯਓ ਾਨੂ ੂੰ ਡਾਓਟਯਾਾਂ ਦ ਵਯਵ ਕਦ ਕਜਸਨਾਾਂ ਨ ਉਦੀ ਆਔਯੀ ਫੀਭਾਯੀ/ਦੁ ਯਖਟਨਾ ਦ ਦਯਾਨ ਅਤ/ਜਾਾਂ ਆਔਯੀ 3 ਾਰਾਾਂ ਦ ਦਯਾਨ ਜੀਵਨ ਫੀਕਭਤ ਕਵਅਓਤੀ ਦਾ ਇਰਾਜ ਓੀਤਾ।
ਡਾਓਟਯ / ਸਤਾਰ ਦਾ ਨਾਭ

ੂੰਯਓ ਵਯਵ

ਕਸਰੀ ਵਾਯ ਰਾਸ ਰ ਣ ਦੀ ਕਭਤੀ

ਕਰਿੱਤਾ ਕਕਆ ਇਰਾਜ

ਾਕਰੀ ਦੀ ਯਓਭ

ਾਕਰੀ ਜਾਯੀ ਓਯਨ ਦੀ ਕਭਤੀ

ਦਾਅਵ ਦੀ ਕਥਤੀ

/E

ਾਕਰੀ ਨੂੰਫਯ

V :E/

ਓੂੰਨੀ ਦਾ ਨਾਭ

/V /

ਜ ਭਯ ਚੁਓ
ਿੱ  ਜੀਵਨ ਫੀਕਭਤ ਕਵਅਓਤੀ ਦਾ ਫੀਭਾ ਕਓ ਸਯ ਫੀਭਾ ਓੂੰਨੀਆਾਂ ਦ ਨਾਰ ਓੀਤਾ ਕਕਆ ੀ, ਕਓਯਾ ਓਯਓ ਵਯਵ ਰਦਾਨ ਓਯ*:
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ਭਤ ਦਾਅਵਾ ਪਾਯਭ (ਪਾਯਭ - ਏ)
ੀ: ਤੁ ਸਾਨੂ ੂੰ ਇਸ ਓਸ਼ਨ ਕਯਫ਼ ਤਾਾਂ ੂਯਾ ਓਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਜ ਤੁ ੀਂ ਸਠ ਕਰਔ ਕਓ ਰਾਨ ਦ ਤਕਸਤ ਰਾਬਾਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਓਯ ਯਸ ਸ: (ਕਵਓਰ ਨੂ ੂੰ ਚੁਣਨਾ ਦਾਅਵ ਨੂ ੂੰ ਵੀਓਾਯ ਓਯਨ ਦੀ ੁਸ਼ਟੀ ਨਸੀਂ ਓਯਦਾ ਸ)।
1) ਭਓ ਰਾਈਫ਼ ਕਾਯੂੰਕਟੂੰਕ ਇਨਓਭ ਰਾਨ:

ਇਿੱਓ ਭੁਸ਼ਤ ਯਓਭ ਦਾ ਰਾਬ

ਕਨਮਕਭਤ ਭਾਕਓ ਆਭਦਨੀ

2) ਭਓ ਰਾਈਫ਼ ਕਾਯੂੰਕਟੂੰਕ ਭੂੰਥਰੀ ਇਨਓਭ ਰਾਨ:

ਇਿੱਓ ਭੁਸ਼ਤ ਯਓਭ ਦਾ ਰਾਬ

ਕਨਮਕਭਤ ਭਾਕਓ ਆਭਦਨੀ

3) ਭਓ ਰਾਈਫ਼ ੂਯ ਟਯਭ ਰਾਨ:

ਤੁ ਯੂੰਤ 100 % ਬੁ ਕਤਾਨ

ਤੁ ਯੂੰਤ 50% ਬੁ ਕਤਾਨ ਅਤ 50% ਭਾਕਓ ਆਭਦਨੀ

ਨਵਾਾਂ ਾਰਾਨਾ ਰਾਨ

ਨਵਾਾਂ ਨਸ਼ਨ ਰਾਨ

ਇਿੱਓ ਭੁਸ਼ਤ ਯਓਭ ਦਾ ਰਾਬ

ਕਨਮਕਭਤ ਭਾਕਓ ਆਭਦਨੀ

4) ਭਓ ਰਾਈਫ਼ ਪਯਏਵਯ ਮੂੰਕ ਨਸ਼ਨ ਰਾਨ:
ਇਿੱਓ ਭੁਸ਼ਤ ਯਓਭ ਦਾ ਰਾਬ
5) ਭਓ ਰਾਈਫ਼ ਕਪਮੁਚਯ ਜੀਨੀਅ ਐਜੂਓਸ਼
 ਨ ਰਾਨ:
ਡੀ: ਕਟਿੱਣੀਆਾਂ – ਓਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਓਾਯੀ ਕਜ ਦਾ ਤੁ ੀਂ ਉਰ ਔ ਓਯਨਾ ਚਾਸਕ:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
ਦਸ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਕਵਿੱਚ ਖਸ਼ਣਾ (ਜ ਦਾਅਵਦਾਯ ਦਸ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਕਵਿੱਚ ਸਤਔਯ ਓਯਦਾ ਸ ਜਾਾਂ ਅੂੰਕਠ
ੂ  ਦਾ ਕਨਸ਼ਾਨ ਰਕਾਪਦਾ ਸ) : ਇਸ ਰਭਾਕਣਤ ਓਯਨ ਰਈ ਕਵਾਸ/ਖਸ਼ਣਾਓਾਯ ਦੁ ਆਯਾ ਖਸ਼ਣਾ ਕਓ ਪਾਯਭ ਦੀਆਾਂ ਕਿੱਰਾਾਂ ਦਾਅਵਦਾਯ ਨੂ ੂੰ
ਦਸ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਕਵਿੱਚ ਭਝਾ ਕਦਿੱਤੀਆਾਂ ਕਈਆਾਂ ਨ ਅਤ ਕਓ ਉਨ ਇ ਨੂ ੂੰ ੂਯੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਭਝਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਇਿੱਥ ਆਣ ਸਤਾਔਯ ਓੀਤ ਸਨ/ਅੂੰਕੂਠ ਦਾ ਕਨਸ਼ਾਨ ਰਕਾਇਆ ਸ।
ਐਨਈਐਪਟੀ ਖਸ਼ਣਾ: ਭ ਫੀਭਾਓਾਯ ਨੂ ੂੰ ਉਯ ਉਰ ਔ ਓੀਤ ਫੈਂਓ ਔਾਤ ਕਵਿੱਚ  ਦ ਕਿੱਧ/ ਇਰ ਓਟਰ ਕਨਓ ਟਰ ਾਾਂਪਯ ਰਈ ਅਕਧਓਾਯ ਕਦੂੰਦਾ/ਦੀ ਸਾਾਂ। ਭਓ ਰਾਈਫ਼ ਇੂੰਸ਼ਯੈਂ ਓੂੰ. ਕਰ. ਨੂ ੂੰ ਤੁ ਸਾਡ ਫੈਂਓ ਔਾਤ ਕਵਿੱਚ ਿਕਡਟ ਨਾ ਸਣ ਦ
ਭਾਭਰ ਕਵਿੱਚ, ਜਾਾਂ ਜ ਕਓ ਟਰ ਾਾਂਜਓਸ਼ਨ ਕਵਿੱਚ ਦਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਜਾਾਂ ਅਧੂਯੀ/ਗ਼ਰਤ ਜਾਣਓਾਯੀ ਓਾਯਣ ਕਫਰਓੁ ਿੱਰ ਵੀ ੂਯੀ ਨਸੀਂ ਸੁੂੰਦੀ, ਇ ਵਾਤ ਓਈ ਓਾਯਣ ੁਯਦ ਓਯਓ/ਓੀਤ ਕਫਨਾਾਂ ਕਜ਼ੂੰਭਵਾਯ ਨਸੀਂ ਠਕਸਯਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਸੀਦਾ। ਸਯ ਤਾਾਂ ਸਯ, ਭਓ ਰਾਈਫ਼ ਇੂੰਸ਼ਯੈਂ ਓੂੰ. ਕਰ. ਡੀਭਾਾਂਡ ਡਰ ਾਾਂਪਟ/ਏਫਰ ਐਟ ਾਯ ਚੱਓ ਭਤ ਕਓ ਕਵਓਰਓ ਬੁ ਕਤਾਨ ਕਵਓਰ ਨੂ ੂੰ ਵਯਤਣ ਦਾ ਅਕਧਓਾਯ ਯਾਔਵਾਾਂ ਯਿੱਔਦਾ ਸ, ਜ ਕਿੱਧਾ ਓਯਕਡਟ ਨਸੀਂ ਓੀਤਾ ਜਾ
ਓਦਾ। ਓਯਕਡਟ ਕਯਫ਼ ਦਾਅਵਦਾਯ ਦੁ ਆਯਾ ਰਦਾਨ ਓੀਤ ਦਾਅਵਦਾਯ ਦੀ ਔਾਤਾ ਨੂੰਫਯ ਜਾਣਓਾਯੀ ਦ ਆਧਾਯ ਉੱਤ ਰਬਾਕਵਤ ਸਵਕਾ ਅਤ ਦਾਅਵਦਾਯ ਦ ਨਾਭ ਦ ਵਯਵ ਇ ਦ ਰਈ ਵਯਤ ਨਸੀਂ ਜਾ ਓਦ।

____________________________________________________
ਦਾਅਵਦਾਯ ਦ ਸਤਾਔਯ/ਔਿੱਫ ਅੂੰਕੂਠ ਦਾ ਕਨਸ਼ਾਨ

____________________________________________________
ਕਵਾਸ/ਖਸ਼ਣਾਓਾਯ ਦ ਸਤਾਔਯ

ਦਾਅਵਦਾਯ ਦਾ ਨਾਭ

ਨਾਭ ਅਤ ਤਾ

ਥਾਨ:
ਕਭਤੀ:

ਥਾਨ:
ਕਭਤੀ:



ਦਾਅਵਾ ਪਾਯਭ ਨੂ ੂੰ ਦਤਾਵਜ਼ਾਾਂ ਦ ਨਾਰ ਦਯਜ ਓਯਨਾ ਦਣਦਾਯੀ ਨੂ ੂੰ ਵੀਓਾਯ ਓਯਨਾ ਮਓੀਨੀ ਨਸੀਂ ਫਣਾਪਦਾ।



ਦਯਜ ਓੀਤ ਦਤਾਵਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਆਓਰਨ ਓਯਨ ਉੱਤ, ਭਓ ਰਾਈਫ਼ ਵਾਧੂ ਦਤਾਵ ਜ਼ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਭੂੰਕਣ ਦਾ ਸਿੱਓ ਯਾਔਵਾਾਂ ਯਿੱਔਦਾ ਸ।

/E

ਕਜਸੜਾ ਕਵਅਓਤੀ ਜਾਣ-ਫੂਝ ਓ ਗ਼ਰਤ ਜਾਾਂ ਓੁ ਯਾਸ ਾਉਣ ਵਾਰੀ ਜਾਣਓਾਯੀ ਵਾਰ ਕਓ ਦਾਅਵ ਨੂ ੂੰ ਦਾਇਯ ਓਯਦਾ ਸ, ਜਾਾਂ ਜ ਧਔਾ ਦਣ ਦ ਇਯਾਦ ਨਾਰ ਜਾਣਓਾਯੀ ਨੂ ੂੰ ਰੁ ਓਾਪਦਾ ਸ ਜਾਾਂ ਓੂੰਨੀ ਜਾਾਂ ਕਓ ਸਯ ਕਵਅਓਤੀ ਨੂ ੂੰ ਓੁ ਯਾਸ ਾਪਦਾ ਸ, ਅਯਾਧ ਦਾ
ਦਸ਼ੀ ਸ ਓਦਾ ਸ ਜਾਾਂ ਰਾਕੂ ਓਾਨੂ ੂੰਨ(ਨਾਾਂ) ਦ ਤਕਸਤ ਸਯ ਅਯਾਧਓ ਅਤ/ਜਾਾਂ ਨਾਕਕਯਓ ਜੁਯਭਾਕਨਆਾਂ ਦ ਅਧੀਨ ਸ ਓਦਾ ਸ, ਕਜਸ ਕਜਸਾ ਵੀ ਭਾਭਰਾ ਸਵ। ਓੂੰਨੀ ਦਿੱ ਕਵਅਓਤੀ ਦ ਕਔਰਾਫ਼ ਢੁ ਓਵੀਂ ਓਾਯਵਾਈ ਓਯਨ ਦਾ ਅਕਧਓਾਯ ਯਾਔਵਾਾਂ ਯਿੱਔਦੀ ਸ।

ਈਭਰ

ਸਰਰਾਈਨ

ਭਓ ਰਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ਯੈਂ ਓੂੰ. ਕਰ.

claims.support

1800 200 5577

ਰ ਟ ਨੂੰ. 90A, ਓਟਯ 18,

@maxlifeinsurance.c

ਵਯ 9 ਵਜ - ਯਾਤ 9 ਵਜ | ਭ

ਕੁੜਕਾਾਂਵ, 122015, ਸਕਯਮਾਣਾ

om

– ਸ਼ਨੀ

V :E/



/V /

ਔੂੰਡਣ
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ਭਤ ਦਾਅਵਾ ਪਾਯਭ (ਪਾਯਭ - ਏ)
ਅਕਧਓਾਯ-ੌਂਣੀ (ਦਾਅਵਦਾਯ ਦੁ ਆਯਾ ਸਤਾਔਯ ਓੀਤ ਜਾਣ)
ਤੁ ਸਾਡ ਦਾਅਵ ਉੱਤ ਰਕਓਕਯਆ ਓਯਨ ਰਈ, ਵਿੱਔ-ਵਿੱਔ ਅਕਧਓਾਯੀਆਾਂ ਦੁ ਆਯਾ ਵਾਧੂ ਦਤਾਵਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਰ ੜ ਸ ਓਦੀ ਸ। ਇ ਅਕਧਓਾਯ-ੌਂਣੀ ਤ ਸਤਾਔਯ ਓਯਓ, ਤੁ ੀਂ ਭਓ ਰਾਈਪਡ ਇੂੰਸ਼ਯੈਂ ਓੂੰ. ਕਰ. ਅਤ ਇਦ
ਨੁ ਭਾਇੂੰਕਦਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਤੁ ਸਾਡੀ ਔਾਕਤਯ ਰ ੜੀਂਦ ਦਤਾਵਜ਼ ਸਾਕਰ ਓਯਨ ਦਾ ਅਕਧਓਾਯ ਕਦੂੰਦ ਸ।
ਵਾ ਕਵਔ,

ਭਓ ਰਾਈਫ਼ ਾਕਰੀ ਨੂੰਫਯ (ਇਿੱਓ ਜਾਾਂ ਵਿੱਧ):

ਭੈਂ, ਸ਼ਰੀਭਾਨ/ ਓੁ ਭਾਯੀ.

(ਨਾਭ), ਸ਼ਰੀਭਾਨ

ਓੁ ਭਾਯੀ ਦ

(ਕਯਸ਼ਤਾ)
(ਫੀਕਭਤ ਕਵਅਓਤੀ

ਦਾ ਨਾਭ) ਇ ਦੁ ਆਯਾ ਭਓ ਰਾਈਫ਼ ਇੂੰਸ਼ਯੈਂ ਓੂੰ. ਕਰ. ਅਤ/ਜਾਾਂ ਇਦ ਨੁ ਭਾਇੂੰਕਦਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਦਾਅਵ ਦੀ ਰਕਓਕਯਆ ਓਯਨ ਰਈ ਜ਼ਯੂਯੀ ਯਜ਼ਕਾਯ/ਭਡੀਓਰ/ਯਓਾਯੀ/ਰਾਈਵਟ ਸਤਾਰ ਕਯਓਾਯਡਾਾਂ/ਸਯ ਕਯਓਾਯਡਾਾਂ/ਜਾਣਓਾਯੀ
ਦੀਆਾਂ ਅਰ ਜਾਾਂ ਨਓਰਾਾਂ ਸਾਰ ਓਯਨ ਰਈ ਆਣੀ ਕਸਭਤੀ ਕਦੂੰਦਾ/ਦੀ ਸਾਾਂ
ਤੁ ਸਾਡ ਕਵਸ਼ਵਾ-ਾਤਯ,
___________________________________________________
ਦਾਅਵਦਾਯ ਦ ਸਤਾਔਯ/ਔਿੱਫ ਅੂੰਕੂਠ ਦਾ ਕਨਸ਼ਾਨ

___________________________________________________
ਕਵਾਸ/ਖਸ਼ਣਾਓਾਯ ਦ ਸਤਾਔਯ

ਦਾਅਵਦਾਯ ਦਾ ਨਾਭ

ਨਾਭ ਅਤ ਤਾ

ਥਾਾਂ:
ਕਭਤੀ:

ਥਾਾਂ :
ਕਭਤੀ:

ਕਯਫ਼ ਸ਼ਾਔਾ ਦ ਦਪਤਯ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਰਈ
ਕਭਤੀ:

ਦੁ ਕਸਯ 3.00 ਵਜ ਤੋਂ ਕਸਰ

ਦੁ ਕਸਯ 3.00 ਵਜ ਤੋਂ ਫਾਅਦ

ਜੀ Ops ਕਵਅਤਓੀ ਦਾ ਨਾਭ ਅਤ ਭਫਾਈਰ ਨੂੰਫਯ:
_______________________________________________________________________________________________________________

/E

/V /

ਸਤਾਔਯ:

V :E/

ੂੰਯਓ ਵਯਵ

ਮੂਹਰ
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