
Max Life Insurance Company Limited
90এ, সেক্টর-18, উস�্্োগ বিহোর, গুরগোঁও-122 015, 

সটোল ব্র্-1800-200-5577 ইসেল: group.claims@maxlifeinsurance.com

পবলবে িোবিল করোর ্ের্ (েোসরন্ডোর ্ের্)
�য়ো কসর িড় হোসির সলখোয় এই ্ের্বট পূরণ করুন

আপবন বক জোসনন স্ আপনোর পবলবে িোবিল কসর আপবন হোরোস্্েন-
•  আপনোর  জীিন েুরক্ষো
•  আপনোর রোইডোর সিবনব্ট
•  আপনোর পরথ্োগি পবরকবল্পি বিবনসয়োসগর ওপর �ীরর্সেয়ো�ী স্রি উপোজর্সনর েুস্োগ|
আরও বিশস� জোনসি আপবন আেোস�র 1800 200 5577-সি স্োন করসি পোসরন িো 5424243-সি "আরইবট" এেএেএে করসি পোসরন িো আপনোর প্ল্্োন িো আেোস�র 
পবরসষিোগুবল িুঝসি আপনোর সকোসনো েোহোস্্্র পর্সয়োজন হসল আপনোর এসজন্ট উপস�ষ্টোর েোসথ স্োগোস্োগ করুন|

েেপসণর্র কোরণ

 অথর্ননবিক কোরণেেূহ (অবিলসেি্ অসথর্র পর্সয়োজন, বিষয়েে্পি্বি সকনো ইি্্োব�)                        

 অেসন্িোষজনক লোভ

 অেসন্িোষজনক পবরসষিো

 একবট নিুন প্ল্্োন সকনো  

 অন্্োন্্, �য়ো কসর বনব�র্ষ্ট করুন .………......................................................................

েেপণর্ করোর বে�্ধোনি্ সনওয়োর আসগ আপবন বক কোসরোর েোসথ আসলো্নো কসরবেসলন?

    এসজন্ট িন্ধু  আি্েীয়  অন্্োন্্ (�য়ো কসর বনব�র্ষ্ট করুন)  __________________________ 

আেরো আপনোর বে�্ধোসন্ির জন্্ অনুসশো্নো করবে এিং আশো করবে স্ এই আসি�ন করোর আসগ আপনোর পবলবে ্োবলসয় ্োওয়োর েেে্ি েুবিধোগুবল আপবন েূল্্োয়ন 
কসরসেন| আপনোর পেসন্�র বিেো েহস্োগী বহেোসি ে্্োক্ে লোই্ ইনবেওসরন্ে-সক সিসে সনওয়োর জন্্ আেরো আপনোসক ধন্্িো� জোনোই এিং আশো কবর স্ বনকট ভবিষ্্সি 
আপবন আেোস�র সপরো্ডোক্টগুবলসক বিসি্নো করসিন| 

�য়ো কসর লক্ষ্্ করুন:
• আপনোর অনসুরোধ পর্বকর্য়োকরণ করো হসি; িসি িোর জন্্ বরসকোসয়ে্ট ্ের্বট েে্পূণর্রূসপ পূরণ করসি হসি ও েেে্ি িোধ্্িোেূলক নবথগুবল জেো ব�সি হসি
• ইউবনট বলঙ্কড সপরো্ডোক্টগুবলর জন্্ ্ব� একবট ি্্িেোবয়ক/ কোসজর ব�সন ভোরিীয় েেয় 15:00 টো প্র্নি্ েেসয়র েসধ্্ আসি�ন গর্হণ করো হয়, িোহসল সেই 

ব�সনর জন্্ ন্্োভ পর্স্োজ্্ হসি| ্ব�ও, ্ব� 15:00টোর পর আসি�ন গৃহীি হয় িোহসল পরিির্ী ব�সনর সরোবষি ন্্োভ পর্স্োজ্্ হসি| 
• বিকোনোর পবরিিরন্ িো স্োগোস্োসগর বিিরসণ পবরিিরন্ করসি অনুসরোধ করোর সক্ষসির্, �য়ো কসর একবট আলো�ো পবলবে েোবভর্ে বরসকোসয়ে্ট ্ের ্পূরণ করুন 

এিং বিকোনোর নিধ পর্েোণপির্ েহ জেো ব�ন 
• ্ব� সকোে্পোনীর নবথসি ব্বি পোিোসনোর বিকোনো অেে্পূণর্/ভুল থোসক িোহসল ে্্োক্ে লোই্ ইনবেওসরন্ে স্ক নো পোওয়ো িো স্ক সপসি স�রী হওয়োর জন্্ �োয়ী 

থোকসি নো| 
• আপনোর ি্্োঙ্ক �ি্োরো খোবরজ হওয়ো িো পর্স�য় িথ্্ অেে্পূণর্/ভুল হওয়োর কোরসণ ্ব� আপনোর অ্্োকোউসন্ট সকর্বডট নো হয় িো ্ব� সলনস�সন স�রী হয় িো িো 

আস�ৌ কো্র্করী নো হয় িোহসল ে্্োক্ে লোই্ ইনবেওসরন্ে �োয়ী হসি নো| ্ ব� পর্ি্্ক্ষ সকর্বডসটর জন্্ পর্সয়োজনীয় িথ্্ গৃহীি নো হয় িো ্ ব� ি্্োঙ্ক সলনস�ন 
খোবরজ কসর স�য় িোহসল স্সকর েোধ্্সে টোকো স�ওয়ো হসি|

সপআউট পর্বকর্য়োকরসণর জন্্ িোধ্্িোেূলকভোসি পর্সয়োজনীয় নবথগুবল

 েোসরন্ডোর বরসকোসয়সে্টর জন্্ পবলবে ধোরসকর জেো করো আেল পবলবে নবথগুবল|

 ্সটো আইবড পর্েোণপসির্র (ির্োস্্্ পরীক্ষো করোর জন্্ আেলবট িহন করুন) েি্-পর্ি্্োবয়ি নিধ পর্বিবলবপ| 

 আসগ সথসক বপর্ন্ট করো নোে ও অ্্োকোউন্ট নেির্ েহ পর্কৃি িোবিল স্ক

 ্ব� িোবিল স্সক আসগ সথসক েোপোসনো নোে ও অ্্োকোউন্ট নেির্ (ির্োস্্্ পরীক্ষো করোর জন্্ আেলবট িহন করুন) নো থোসক িসি পোশ িই-এর পর্বিবলবপ/ি্্োঙ্ক  
 সে্টটসেন্ট ্োসি আসগ সথসক েোপোসনো নোে ও অ্্োকোউন্ট নেির্ আসে|

 েোে্পর্বিকিে স্োগোস্োসগর বিশ� বিিরণ এিং এনআরই ি্্োঙ্ক সে্টটসেন্ট ্ো এনআরই অ্্োকোউন্ট সথসক সকোসনো বপর্বেয়োে পর্�োন পর্�শর্ন কসর| 
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আপবন বক জোসনন? কে িয়সে সকনো বিেোর সথসক নিুন বিেো সকনো খর্েোসপক্ষ| েেপণর্ করসিন নো!
আপনোর পবলবে নবথর শির্োিলীর উপর বনভরর্ কসর আপনোর অসথর্র ্োবহ�ো পূরণ করোর জন্্ আপবন আংবশকভোসি েেপণর্ করো িো সলোন 
সনওয়োও সিসে বনসি পোসরন এিং আপনোর পবলবে ্োবলসয় স্সি পোসরন|

কে ধো্র ্েূল্্: ইউবনট বলঙ্কড সপর্োডোক্টগুবলসি, িেসরর পর 
িের ধসর ধীসর ধীসর ধো্র্ েূল্্গুবল কেসি থোসক ্সল আপনোর 
বপর্বেয়োসের িৃহ� অংশ ্োসন্ড বিবনসয়োগ হসি থোসক|

লোই্ কভোর: একিোর পবলবে েেপণর্ করসল লোই্ কভোর িন্ধ হসয় 
্োয় ্সল ্খন আপনোর পর্কৃিভোসি এবটর পর্সয়োজন হয় িখন সেই 
েুবিধো সথসক আপবন িব্্্ি হন|

ট্্োক্ে সিবনব্ট: পরিিরী্ সকোসনো েংসশোধন হওয়ো প্রন্্ি 
আয়কর আইন 1961-এর অনসু্্েস�র অধীসন আপবন কসর 
েুবিধো সপসি পোসরন

উ্্্ িৃব�্ধর েে্ভোিনো: ইউবলপগুবলসি ইকু্ই্বটসি 
বিবনসয়োগ করোর েুস্োগ থোসক, ্োর ্সল আপনোর ্োসন্ডর 
উ্্্ িৃব�্ধর েে্ভোিনো স�খো স�য়|



পবলবে িোবিল করোর ্ের্ (েোসরন্ডোর ্ের্)
�য়ো কসর িড় হোসির সলখোয় এই ্ের্বট পূরণ করুন

অনুসরোধ পির্
পবলবে নং ………………………………………………..………..                  পবলবে ধোরসকর নোে….....…..……….………..…......……………………………..
সেোিোইল নং.       বিকল্প সেোিোইল নং. 

বিকোনো1 __________________________________________________________________________________________________________________________
বিকোনো 2 ________________________________________________________________ ইসেল আইবড_______________________________________________
শহর ________________________________________________________রোজ্্ _______________________________________বপন      

এনইএ্বট-র জন্্ ি্্োসঙ্কর বিশ� বিিরণ

 a) অ্্োকোউন্ট ধোরসকর নোে ……………………………….. b) बैंक का नाम …………………………………..........
 c) ি্্োঙ্ক অ্্োকোউন্ট নং. ……………………………………. d) আইএ্এেবে সকোড …………………………………
 e) প্্োন নেি্র   f) ি্্োসঙ্কর বিকোনো ……………………………………
�রষ্্টি্্- �য়ো কসর অ্্োকোউন্ট নেি্র ও পবলবে ধোরসকর নোে েংিবলি একবট িোবিল স্ক িো ি্্োসঙ্কর পোেিই-এর পর্বিবলবপ েং্ুক্ি করুন
�োিী পবরি্্োগ: নিধ প্্োন পর্�োন করোর সক্ষসির্ আয়কর আইসনর 194বডএ অনসু্্েস�র বনয়ে অনু্োয়ী 2% হোসর বটবডএে পর্স্োজ্্ হসি, ্ব�ও, ্ব� সকোে্পোনীর কোসে 
নিধ প্্োন উপলি্ধ নো থোকসল 20% হোসর েূল্্ ধো্র ্হসি। 
বিিৃবি
আবে এি�ি্োরো �োবখল করবে স্ আবে ে্্োক্ে লোই্ ইনবেওসরন্ে সকো. বলবেসটসডর েোসথ একবট ইনবেওসরন্ে পবলবে নং. __________________________________________-
এর ধোরক। আবে উক্ি পবলবেবট ঐব্্েকভোসি েেপণর্ করসি এিং সশষ করসি ্োই। আবে আেোর পবলবে েেপণর্ করোর অনুসরোধ পর্বকর্য়োকরণ করোর জন্্ এিং পর্স্োজ্্ 
ধো্র্ েূল্্গুবল (্ব� বকেু থোসক) বিকিোক করোর পসর পর্স্োজ্্ েোসরন্ডোর ভ্্োলু (্ব� বকেু থোসক) পর্�োন করোর জন্্ আপনোর কোসে আসি�ন জোনোব্্ে। আবে. বে../বেে/ 
বেসেে. ________________________ ________________________________________________ -এর পুির্, কন্্ো, ে্ির্ী  _______________________________
__________________িের   িয়েী ________________________________-সি িেিোেকোরী এি�ি্োরো সরোষনো করবে ও েুবনবশ্্ি করবে স্ এই ্সের্ স্ বিিরণ পর্�োন 
করো হসয়্ে িো েবিক ও ্থো্থ। পর্স্োজ্্ ধো্র ্েূল্্গুবল সকসট সনওয়োর পসর, পবলবের শির্োিলীর অধীসন েোসরন্ডোর ভ্্োলু গর্হণ করোর জন্্ আবে এি�ি্োরো েে্েি হব্্ে। 
এেোড়োও, আবে বনবশ্্ি করবে স্ এখোসন আবে স্ িথ্্ পর্�োন কসরবে িো েি্্ ও েবিক। আেোর �ি্োরো পর্োপ্ি স্সকোসনো ভুল এিং ির্ুবটপূণর্ টোকো স্রসির জন্্ ে্্োক্ে 
লোই্ ইনবেওসরন্েসক ক্ষবিপূরণ স�ওয়োর ি্্োপোসর আবে েুবনবশ্্ি করবে। 
আবে িুসঝবে স্ আেোর পবলবে নং  ________________ -এর জন্্ েেপণর্ অনুসরোধ পর্বকর্য়োকরসণর পসর পবলবে কনট্্োক্ট-এ স্ভোসি উসল্লখ করো হসয়সে সেইেসিো -এর 
জন্্ অন্্োন্্ েুবিধো েহ আেোর লোই্ কভোসরর উপবে্থবি িন্ধ হসয় ্োসি। 
পবলবে ধোরসকর েি্োক্ষর: ________________________ িোবরখ:  /  /                        ে্থোন: ____________________
্োর জীিন বিেো করো হসয়সে িোর পক্ষ সথসক সনো অিসজকশন েোবটর্ব্সকট (শুধুেোির্ ্ব� লোই্ ইনবেওডর্ েোিোলক হসয় থোসক িসি পর্স্োজ্্)
আবে, __________________________________________; এি�ি্োরো বনবশ্্ি করবে স্ উপবরউক্ি পবলবের জন্্ পর্স�য় ে্্োব্ওবরবট লোসভর নিধ েে্পো�ন েে্পন্ন 
হসয়সে এিং ভবিষ্্সি পরিির্ী সকোসনো সক্লইসের জন্্ ে্্োক্ে লোই্ ইনবেওসরনে্সক �োয়ী করসিো নো।
্োর জীিন বিেো করো হসয়সে িোর েি্োক্ষর ____________________  িোবরখ:  /  /                          ে্থোন ____________________

অ্্োকনসলজসেন্ট বে্লপ

আপনোর পেসন্�র বিেো েহস্োগী বহেোসি ে্্োক্ে লোই্ ইনবেওসরন্ে-সক সিসে সনওয়োর জন্্ আেরো আপনোসক ধন্্িো� জোনোই এিং আশো কবর স্ বনকট ভবিষ্্সি আপবন 
আেোস�র সপরো্ডোক্টগুবলসক বিসি্নো করসিন| আেরো আপনোর বে�্ধোসন্ির জন্্ অনুসশো্নো করবে এিং আশো করবে স্ এই আসি�ন করোর আসগ আপনোর পবলবে ্োবলসয় 
্োওয়োর েেে্ি েুবিধোগুবল আপবন েূল্্োয়ন কসরসেন| আেোস�র শোখো কো্র্োলসয় জেো পড়োর 10 ব�সনর েসধ্্ আপনোর অনসুরোধ পর্বকর্য়োকরণ করো হসি| আপনোর পবলবে 
েেি্সন্ধ সকোসনো ি্্োখ্্ো িো েোহোস্্্র সক্ষসির্, �য়ো জোনসি ্োইসল িো েহোয়িোর জন্্ 1800 200 5577-সি কল করুন িো 5424243-সি "আরইবট" এেএেএে করুন| 

কোে্টেোর অ্্োকনসলজসেন্ট বে্লপ
পবলবে নেির্ ____________________________________________________________________________ (িক্ে ব�ন) 
গর্হণ কসরসেন    গৃহীি হওয়োর িোবরখ ও েেয়   

ে্্োক্ে লোই্ ইনবেওসরন্ে সকো. বলবেসটড, ৪থর ্িল, অপোসরশন সেন্টোর, 90. এ, উস�্্োগ বিহোর, সেক্টর-18, গুরগোঁও-122015, সরবজে্টোডর্ অব্ে: ে্্োক্ে হোউে ৪থর্ 
িল, 1 ড. ঝো েোগর,্ ওখলো, বনউ ব�ল্লী-110020, ভোরি স্োগোস্োসগর বিশ� বিিরণ: ই-সেল: service.helpdesk@maxlifeinsurance.com; আেোস�র স�খুন: www.max-
lifeinsurance.com
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শোখোর িোধ্্িোেূলক স্কবলে্ট
 উপসর িোবলকোভুকি্ েেে্ি িোধ্্িোেূলক ডকুসেন্টগুবল েংগর্হ করো হয় 
 পবলবে ধোরকসক েেে্ি পর্বিবলবপগুবল েি্-পর্ি্্োবয়ি  

 ে্্োক্ে লোই্ ইনবেওসরন্ে কের্ী েেে্ি আেল ডকুসেন্টগুবল স�সখসেন এিং ্ো্োই কসরসেন 

 িোবরসখ এএে/পএে         সি েেপসণর্র অনুসরোধ গৃহীি হসয়সে …………

 ধসর রোখোর স্ষ্টো করো হসয়বেল- হ্্োঁ / নো _____________________  েেপসণর্র কোরণ  _____________________

       গর্োহকসক অথর ্পর্�োন:          1) এনইএ্বট    2) স্ক  

ে্ট্্োে্প ব�নে্ট্্োে্প ব�ন

ে্ট্্োে্প ব�ন

Max Life Insurance Company Limited
90এ, সেক্টর-18, উস�্্োগ বিহোর, গুরগোঁও-122 015, 

সটোল ব্র্-1800-200-5577 ইসেল: group.claims@maxlifeinsurance.com

 

 


