
পলিলি নং.  

আলি/আিরা _______________________________________________ (পলিলিহ�াল্াহরর নাি), এতদ্ারা _______________________________, 

নম্বর িংবলিত ি্াক্স িাইফ ইনলিওহরন্স ক�া. লি. দ্ারা ইি্্  �রা িাইফ ইনলিওহরন্স পলিলির আিার/আিাহের িিস্ত অলি�ার, ইকুইটি এবং িল্বিাগল্ি 

______________________________________-এর আনক্ূহি্ (অ্ািাইনীর নাি) এখাহন কেভাহব বিা �হেহে কিই শহততে র অিীহন অ্ািাইন �রলে।   ভলব

ষ্হত________________________________________________________________________________-এর দ্ারা পলিলির লরিলিোি রিোন �রা �হব  
  অ্ািাইনহিহটের জন্ �ারণ _________________________________________________________________________________________

অ্ািাইনীর িাহে অ্ািাইনহরর িম্প�তে  (স্বতন্ত্ে অ্ািাইনহিহটের কষেহরে) _______________________________________________________________

পলিলির অ্ািাইনহিটে

অ্ািাইলনর েলব 

এখাহন আট�াহত �হব  

(বালষতে� লরিলিোহির 

পলরিাণ >10000 

�হি বাি্তািিূ�)

অ্ািাইনীর ব্লতিগত লবশে

অ্ািাইনীর নাি / কোগাহোহগর ব্লতির নাি (েলে অ্ািাইনী এ�টি ক�াম্পানী �ে) _____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

অ্ািাইনীর ঠি�ানা / কোগাহোহগর ব্লতির ঠি�ানা (েলে অ্ািাইনী এ�টি ক�াম্পানী �ে) ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

শ�র: ……………………………………………………… রাজ্: ………………………………………………………… লপন ক�াড:

অ্ািাইনী / কোগাহোহগর ব্লতির কটলিহফান:   

(েলে অ্ািাইনী এ�টি ক�াম্পানী �ে কিহষেহরে)

কিাবাইি নম্বর:

ই-হিি আইলড: ________________________________________________________________________________________________________

জন্ম তালরখ (লেন/িাি/বের):        /        / 

লিঙ্গ:   পং্  ি                িিূপােী:     �্াাঁ      না 

বাবার নাি: __________________________________________________________________________________________________________

লশষো:    অলশলষেত        রিাইিালর স্্ি         �াই স্্ি       গত্োজহ্েট         কপাস্ট গত্োজহ্েট         কপশাোর

বববাল�� অবস্ান:     এ�া        লববাল�ত       লবিবা(লবপত্ী�)       লববা�লবলছিন্ন/অলববাল�ত           

জাতীেতা:      ভারতীে      ফহরন ন্াশনাি        এনআরআই      লপআইও

জীলব�া  __________________________________________________পেিেতোো______________________________________________________

ক�াম্পানীর নাি___________________________________________________ ব্বিার রি�ৃলত_____________________________________________

�াহজর িঠি� রি�ৃলত___________________________________________________ বালষতে� আে_________________________________রিলত বেহর

ফাহডের উতি__________________________________ প্ান নং/প্াহনর পরবরর পরবহততে  লববলৃত 
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পলিলির অ্ািাইনহিটে

বাি্তািিূ� লবভাগ: েলে এইি�ি  স্ানগল্ি ফাাঁ�া োহ� তহব এই ফিতেটি গ�ণ �রা �হব না। (অ্ািাইলন দ্ারা পূরণ �রহত �হব)

কবানাি অপশনটি বাে্ন*-  a) �্াশ            b) কপইড আপ অ্ালডশন                c) লরিলিোি অফহিট

*(শি্ি্ারে পার নন-লিঙ্কড করিাডাহটের কষেহরে রিহোজ্ এবং ইউলিপ, টািতে ও নন পাটিতে লিহপটিং প্্াহনর কষেহরে রিহোজ্ নে)

  অ্ািাইলন/পলিলিহ�াল্ার/পাওনাোর ল� এ�জন রাজননলত�ভাহব পলরলিত*? �্াাঁ        / না       (েো �হর টি� লেন)|

*রাজননলত�ভাহব পলরলিত ব্লতিগণ (লপইলপ) �ি কিইিব ব্লতি োহের উপর উহলেখহোগ্ িবতেিািারহণর �ততেব্গল্ি ন্স্ত আহে, হেিন রিিান/হ�ন্দ্র/রাহজ্র 

িন্ীগণ, বলরষ্ঠ রাজনীলতলবেগণ, বলরষ্ঠ ির�ারী/লবিারপলত/লিলিটারী অলফিার, রাহজ্র িালি�ানাভ্তি �হপতোহরশহনর বলরষ্ঠ �ােতেলনবতো�ী, গর্ত্্বপূণতে রাজননলত� 

েহির �িতে�ততে ারা এবং উপলরউতি ব্লতিগহণর লন�টতি পালরবালর� িেি্ (স্বািী বা স্তী, িন্ান, লপতািাতা, ভাইহবান, নববাল�� িহূরে কুট্ম্ব)|  

েো �হর িষে্ �রন্: েলে পলিলিহ�াল্ার এ�টি ক�াম্পানী �ে তহব ক�াম্পানী স্ট্াম্প ও অনহ্িালেত স্বাষের�ারীর স্বাষের রিহোজন।

স্বাষেীর লবশে:

িাষেীর স্বাষের (1)                িাষেীর স্বাষের (2)

নাি:  ________________________________   নাি: _______________________________ 

ঠি�ানা:  ________________________________             ঠি�ানা: _______________________________ 

 ________________________________    _______________________________           

অনহ্রাহির িাহে িংেত্ি নলেগল্ি-

রি�ৃত পলিলি প্া�

কিল্ফ অ্াহটিহটড আহের নলেপরে (েলে বালষতে� লরিলিোি �ে >= 1,00,000 টা�া)

কিল্ফ অ্াহটিহটড ফহটা আইলড প্রুহফর �লপ (লনলেতেষ্ট ব্লতি) / আইলড প্রুফ (লনলেতেষ্ট ব্লতি োডা) – লরিলিোহির পলরিাহণর �ো িাোে না করহখই

প্ান �াডতে /প্াহনর পরবহততে  লববলৃতর কিল্ফ অ্াহটিহটড �লপ

কিল্ফ অ্াহটিহটড অ্াহরেি প্রুহফর �লপ (েলে বালষতে� লরিলিোি �ে>Rs.10,000)

ক�ওোইলি লডিহ্ািার ফরি্াট (েলে অ্ািাইলন লনলেতেষ্ট ব্লতি োডা অন্ ক�উ �ে, অেতোত্ ট্াস্ট, পাটতে নারলশপ/রিা.লি ইত্ালে)|

কনাট: িিস্ত রিহোজনীে নলেপহরের িাহে েখন িমূ্পণতেরহূপ পূরণ �রা ও স্বাষেলরত ফিতেটি জিা কেওো �হব তখন িালি�ানা পলরবততে হনর অনহ্রািটি িমূ্পণতে বহি 

লবহবলিত �হব।

উপহর কেভাহব উহলেখ �রা �হেহে কিইিহতা আলি এতদ্ারা 

অ্ািাইলনহ� পলিলির অলি�ার অপতেন �রলে।

……………………..........................….
অ্ািাইনহরর স্বাষের/ অনহ্িালেত স্বাষের�ারী 

(লিি ি� ক�াম্পানী বা ব্াহঙ্কর কষেহরে)

তালরখ:        /        /     

স্ান: _____________________________

আলি এতদ্ারা পলিলিটির িালি� �ওোর জন্ িম্মত �লছি এবং করিাহপাজাি ফহিতের  লববলৃত 

এবং অ্ািাইনহিটে ফহিতে লববতৃ শততে াবিী ি� পলিলির িিস্ত শততে াবিী কিহন িিহত িম্মত। 

আলি বল্ি কে কে উহদেহশ্র জন্ তে্ রি�ালশত �হেলেি কিই এ�ই উহদেহশ্র জন্ উপহর 

কেভাহব রি�ালশত �হেহে কিভাহব ক�াম্পানী তে্ ব্ব�ার বা ভাগ �হর লনহত পাহর।  আলি 

বততেিান পলিলিহ�াল্াহরর �াহে কেহ� রি�ৃত পলিলি বডে পাওোর রিালতি স্বী�ার �রলে।

েলে অ্ািাইনর পলিলির অিীহন লরিলিোি রিোন �রা িালিহে োন, েলে আলি উপহরর 

লরিলিোি অফহিট/�্াশ কবানাি লব�ল্প বাোই �হর োল�, তহব আলি এতদ্ারা অ্ািাইনরহ� 

কবানাি কপআউট রিোন �রার লবষেটি বল্ি এবং এহত িম্মত।

………………………………..........................….
অ্ািাইলনর স্বাষের/ অনহ্িালেত স্বাষের�ারী (লিি ি� ক�াম্পানী বা ব্াহঙ্কর কষেহরে)

তালরখ:        /        /     

স্ান: _____________________________


