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੍ੌਪ-ਅੱਪ ਮੜੁ-ਅਟਜ਼੍ ਅਤ ੇਟਕਮ ੍ਰ੍ਸਸਟ ਕਟਨ ਦਾ ਸਾਟਮ* 
ਪਾਿਲਸ੍ ਨੰਬਟ  ________________________________________________ 

ਪਾਿਲਸ੍ਧਾਟਕ ਦਾ ਨਾਮ: _____________________________________________________________________________________________ 

ਈਮੇਲ ਆਈਡ੍: ________________________________________ 

ਮਬੋ ਾਈਲ ਨੰ.\ਲ�ਡਲਾਈਨ ਨੰ.:  

ਆਪਣ੍ ਬੇਨਤ੍ ਦੇ ਆਧਾਟ ਤੇ ਹੇਠ੍ ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਵਕਲਪ ਨੰੂ ਚੁਣੋ 

ਿਵਕਲਪ ਏ 

 ੍ਪੌ ਅੱਪ ਮੜੁ-ਅਟਜ਼੍ 

ਟੁਪਏ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕ੍ਤ੍ ਟਕਮ ______________________ ਭੁਗਤਾਨ ਕ੍ਤ੍ ਟਕਮ ਦ੍ ਿਮਤ੍       (ਿਦਿਦ/ਮਮ/ਸਾਸਾਸਾਸਾ) 

 ਆਪਣ੍ ਬੇਨਤ੍ ਦੇ ਆਧਾਟ �ਤੇ ਹੇਠ੍ ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਵਕਲਪ ਨੰੂ ਸਹ੍ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ  

 ਿਕਟਪਾ ਕਟਕੇ ਵਟਤਮਾਨ ਿਵੱਤ੍ ਸਾਲ ਦ ੇਅੰਦਟ ਦਣੇਯੋਗ ਮਟੇ ੇਪਰ੍ ਿਮਅਮ ਵੱਲ ਲਗਾਓਓ 

 ਿਕਟਪਾ ਕਟਕੇ ਮੜੁ-ਵਾਪਸ ਕਟੋ (ਹੇਠ੍ ਉਲੇਖ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਈਐਸ੍੍ ਲਈ ਬ�ਕ ਵੇਟਵੇ ਦੱਸੋ) 

ਬ�ਕ ਖਾਤਾ  

ਨੰਬਟ: ਆਈਐਸਐਸਸ੍:  

ਬ�ਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ __________________________________________________________________________________________ 

ਖਾਤਾ ਧਾਟਕ ਦਾ ਨਾਮ ____________________________________________________________________________________________ 

ਿਵਕਲਪ ਬ੍ 

ਨ� ੍ ਕਟੋ: - ਿਕਟਪਾ ਕਟਕੇ ਟੱਦ ਕ੍ਤ ੇਚੈੱਕ ਦਾ ਿਬਅਿਟੰਗ ਖਾਤਾ ਨੰਬਟ ਅਤੇ ਪਾਿਲਸ੍ਧਾਟਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜ੍ ਬ�ਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦ੍ ਇਕ ਨਕਲ ਨੱਥ੍ ਕਟੋ 

ਟਕਮ ਦਾ ੍ਰ੍ ਸਸਟ 

ਲੰ. 

ਨੰ.(ਏ) 

(ਬ੍) 

ਪਾਿਲਸ੍ ਨੰਬਟ ਤ� 

(ਸ੍) 

ਪਾਿਲਸ੍ ਨੰਬਟ ਲਈ 

(ਡ੍) 

੍ਰ੍ ਸਸਟ ਕ੍ਤ੍ ਜਾਣ ਵਾਲ੍ ਟਕਮ 

(ਈ) 

੍ਰ੍ ਸਸਟ ਲਈ ਕਾਟਣ 
1.     

2.     

3.     

 

ਨ� ੍ ਕਟ:ੋ ਵੱਖਟੇ ਗਰਾਹਕ ਦ੍ ਪਾਿਲਸ੍ ਦ੍ ਟਕਮ ਦ ੇ੍ਰ੍ ਸਸਟ ਲਈ, ਿਕਟਪਾ ਕਟਕੇ ਬ�ਕ ਸ੍ੇ੍ ਮ�੍  ਜ੍ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਭੇਜੋ 

ਦਸੇ੍ ਬਲੋ੍ ਿਵੱਚ ਘਸ਼ੋਣਾ: ਜੇ ਪਾਿਲਸ੍ਧਾਟਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਟ ਅੰਗੂਠ�  ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ (ਖੱਬਾ ਅੰਗੂਠਾ) ਦ ੇਟੂਪ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜ੍ ਦੇਸ਼੍ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਹਨਓ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮ� ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਟਦਾ/ਕਟਦ੍ ਹ੍ ਿਕ 

ਮ� ਪਾਿਲਸ੍ਧਾਟਕ ਨੰੂ ਇਸ ਸਾਟਮ ਦ੍ ਸਮੱਗਟ੍ ਪੂਟ੍ ਤਟਹ੍  ਸਮਮਾ ਿਦੱਤ੍ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕ ਪਾਿਲਸ੍ਧਾਟਕ ਦੇ ਖੱਬ ੇਅੰਗੂਠ�  ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ/ਹਸਤਾਖਟ ਇਸ ਸਾਟਮ ਦ੍ ਸਮੱਗਟ੍ ਨੰੂ ਪੂਟ੍ ਤਟਹ੍  ਸਮਮਣ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕ੍ਤ ੇਗਏ ਹਨਓ 

ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਟਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ: ________________________________________________________________________________ 

ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਟਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ: ______________________________________________________________________________ 

ਿਮਤ੍ ਅਤੇ ਸਥਾਨ: ____________________________   ਅੰਗੂਠ�  ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ:  

ਗਰਾਹਕ ਦ ੇਹਸਤਾਖਟ _______________________   ਿਮਤ੍ ਅਤੇ ਸਮ੍ _______________________________ 

ਮਕੈਸ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਦਫ਼ਤਟ ਟਾਹ� ਭਿਟਆ ਜਾਵ ੇ

ਮਕੈਸ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਦਫ਼ਤਟ ਦੇ ਪਰਾਪਤ ਕਟਨ ਦ੍ ਿਮਤ੍ ਅਤੇ ਸਮ੍ ______________________ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਦਸਤਟ ਦ੍ ਮੁਹਟ ______________________ 

ਮਨਜ਼ਟੂ੍ ਨੱਥ੍ ਕ੍ਤ੍:  ਹ੍  ਨਹ� 

*ਪੂਟ੍ ਤਟਹ੍ ਭਿਟਆ ਸਾਟਮ ਨਜ਼ਦ੍ਕ੍ ਜਨਟਲ ਆਿਸਸ ਨੰੂ ਦਟਜ ਕ੍ਤਾ ਜ੍ service.helpdesk@maxlifeinsurance.com 

ਗਰਾਹਕ ਪਰਾਪਤ੍ ਟਸ੍ਦ 

ਤੇ ਮੇਲ ਕ੍ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਪਾਿਲਸ੍ ਨੰਬਟ ____________________________________________________ 

ਬੇਨਤ੍ ਦ੍ ਿਕਸਮ _________________________________________________________________________________________________ 

ਪਰਾਪਤਕਟਤਾ ______________________________   ਪਰਾਪਤ ਕਟਨ ਦ੍ ਿਮਤ੍ ਅਤ ੇਸਮ੍ _____________________________ 

ਕਟਮਚਾਟ੍ ਕੋਡ ___________________________   ਹਸਤਾਖਟ _________________________________________ 

ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ਟੋ�ਸ ਕੰਪਨ੍: ਔਪਟੇਸ਼ਨ ਸ�੍ਟ, ਪਲੋ੍ ਨੰ. 90A, ਸੈਕ੍ਟ 18, ਉਦਯੋਗ ਿਵਹਾਟ, ਗੁੜਗ੍ਵ (ਹਿਟਆਣਾ) – 122015। 
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