Max Life Insurance Company Ltd.
90 ਏ, ਸੈਕ੍ਟ-18, ਉਦਯੋਗ ਿਵਹਾਰ, ਗੁੜਗਾ�-122015, ਹਿਰ ਆਣਾ
ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ- 0124-4219090, ਏਕ੍ਸਟੈਸ਼ਨ-9699, ਟੋਲ ਫ਼ਰ੍- 18002005577
ਈਮੇਲ- claims.support @maxlifeinsurance.com

ਟੌਪ-ਅੱਪ ਮੁੜ-ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਕਮ ਟਰ੍�ਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰ*
ਪਾਿਲਸੀ ਨੰਬਰ ________________________________________________
ਪਾਿਲਸੀਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ: _____________________________________________________________________________________________
ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ: ________________________________________
ਮੋਬ ਾਈਲ ਨੰ.\ਲ� ਡਲਾਈਨ ਨੰ.:
ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੇਠ� ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਵਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਣੋ

ਿਵਕਲਪ ਏ
ਟੌਪ ਅੱਪ ਮੁੜ-ਅਰਜ਼ੀ
ਰੁਪਏ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ______________________ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਿਮਤੀ

(ਿਦਿਦ/ਮਮ/ਸਾਸਾਸਾਸਾ)

ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ �ਤੇ ਹੇਠ� ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਵਕਲਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦੇਣਯੋਗ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਿਮਅਮ ਵੱਲ ਲਗਾਓ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ-ਵਾਪਸ ਕਰੋ (ਹੇਠ� ਉਲੇ ਖ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਈਐਫਟੀ ਲਈ ਬ�ਕ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸੋ)
ਬ�ਕ ਖਾਤਾ
ਨੰਬਰ: ਆਈਐਫਐਸਸੀ:
ਬ�ਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ __________________________________________________________________________________________
ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ____________________________________________________________________________________________
ਨ�ਟ ਕਰੋ: - ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕ ਦਾ ਿਬਅਿਰੰ ਗ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਿਲਸੀਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜ� ਬ�ਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੀ ਇਕ ਨਕਲ ਨੱਥੀ ਕਰੋ

ਿਵਕਲਪ ਬੀ
ਰਕਮ ਦਾ ਟਰ੍�ਸਫ
ਲੰ.

(ਬੀ)

(ਸੀ)

(ਡੀ)

(ਈ)

ਨੰ.(ਏ)

ਪਾਿਲਸੀ ਨੰਬਰ ਤ�

ਪਾਿਲਸੀ ਨੰਬਰ ਲਈ

ਟਰ੍�ਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕ

ਟਰ੍�ਸਫਰ ਲਈ ਕਾਰ

1.
2.
3.
ਨ�ਟ ਕਰੋ: ਵੱਖਰੇ ਗਰ੍ਾਹਕ ਦੀ ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਟਰ੍�ਸਫਰ , ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਭੇਜੋ
ਦੇਸੀ ਬੋਲੀ ਿਵੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ: ਜੇ ਪਾਿਲਸੀਧਾਰਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਅੰ ਗੂਠ� ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ (ਖੱਬਾ ਅੰ ਗੂਠਾ) ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜ� ਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮ� ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ� ਿਕ
ਮ� ਪਾਿਲਸੀਧਾਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੂ ਰੀ ਤਰਹ੍� ਸਮਝਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈਅਤੇ ਿਕ ਪਾਿਲਸੀਧਾਰਕ ਦੇ ਖੱਬੇ ਅੰ ਗੂਠ� ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ/ਹਸਤਾਖਰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍� ਸਮਝਣ ਤ�
ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ: ________________________________________________________________________________
ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ: ______________________________________________________________________________
ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ: ____________________________

ਅੰ ਗੂਠ� ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ:

ਗਰ੍ਾਹਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖ _______________________

ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮ� _______________________________

ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹ� ਭਿਰਆ ਜਾਵੇ
ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮ�______________________ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਦਫਤਰ ਦੀ ਮੁਹਰ ______________________
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ:

ਹ�

ਨਹ�

*ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍� ਭਿਰਆ ਫਾਰਮ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਨਰਲ ਆਿਫਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜ service.helpdesk@maxlifeinsurance.com ਤੇ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਗਰ੍ਾਹਕ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਰਸ
ਪਾਿਲਸੀ ਨੰਬਰ ____________________________________________________
ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਿਕਸਮ _________________________________________________________________________________________________
ਪਰ੍ਾਪਤਕਰਤ ______________________________

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮ _____________________________

ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਡ ___________________________

ਹਸਤਾਖਰ _________________________________________

ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰ�ਸ ਕੰ ਪਨੀ: ਔਪਰੇਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ, ਪਲੋ ਟ ਨੰ. 90A, ਸੈਕਟਰ 18, ਉਦਯੋਗ ਿਵਹਾਰ, ਗੁੜਗ�ਵ (ਹਿਰਆਣਾ) – 122015।

