র্তাধীন ফন্টন/স্থানান্তরযয পভত

ভযাক্স রাইপ ইনসওরযন্স করত া সরসভরেড
প্লট নং 90 এ , সক্টয 18 উদ্যোগ বফোয
গুযগোাঁ 122 015
সটোর বি – 1800-200-5577
ই-সভর :service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

আবভ___________________________________________ [বরবধোযদেয নোভ/বরবধোযদেয মথোমথবোদফ স্বীেৃ ত এদেন্ট] (“স্বত্বদানকাযী”)
এতদ্বোযো েীফন বফভো বরব বফয়োবযং নম্বয______________________________(“সরস”) সত______________________________ আভোয
অবধেোয, ত্তো, ্োবয়ত্ব, ববফধোগুবর এাোদন বফফৃত তত োধীদন (“স্বত্বসনর াগী/স্তান্তযকাভী ফযসি”)সে আদযোন/স্তোন্তয েযবি।
এিোডো আবভ বনবিত েযবি সম এাোদন প্র্োন েযো স্বত্ত্ববনদয়োগী/স্তোন্তযেোভী ফযবি এফং স্বত্ত্ববনদয়োগী/স্তোন্তযেোভী ফযবিয প্রোেবযচদয়য বফফযণ  আবভ এই
পদভতয ের বফফযণ মোচোই েদযবি এফং বনবলত রবোদফ পূরলণত েদযবি এফং উি এেই সেদে আয বফদ্ মোচোইেযদণয েনয ভযোক্সরোইপদে আয সমদেোদনো
তথয প্র্োন েযদত অথফো তথয নবথফদ্ধেযদণয েনয (অনবদযোধ োদদে) ্োবয়ত্ব গ্রণ েযবি।
ুসনসির্ জভাযাসয র্াাং ফন্টন/স্থানান্তয [সেোদনো এেটিদত টিে বচহ্ন ব্ন]:

বসফলযরর্ সিসভ াভ িদান কযরফন [সেোদনো এেটিদত টিে
বচহ্ন ব্ন]:

100%

a) স্বত্ব্োনেোযী

অনযোনয

% (আংবে ফন্টদনয সেদে প্রদমোেয)

b) স্বত্ত্ববনদয়োগী

স্বত্বসনর াগ/স্থানান্তরযয কাযণ [সেোদনো এেটিদত টিে বচহ্ন ব্ন]:
a) সস্দ-বোরফোো

b) ঋণ
……………………………………………………………………………………………………..……[অনবগ্র েদয পূরলণত েোযণ ্তোন]

c) অনযোনয

স্বত্বসনর াগী/স্তান্তযকাভী ফযসিয ফযসিগর্ সফফযণ

স্তোন্তযেোভী ফযবিয
পদটোগ্রোপ এাোদন রোগোদত
দফ (ফোধযতোভলরে মব্
ফোত্বযে বপ্রবভয়োভ
য়>10000)

[ত্ববনদয়োগী/স্তোন্তযেোভী মব্ এেটি েদতোদযট ংস্থো য় তদফ স্বীেৃ ত ফযবিয বফফযণ ফোদত দফ]:
নোভ:
বতো/স্বোভীয নোভ:
ঠিেোনো:

যোেয: _______________________________________________________ বন সেোড
সটবরদপোন নম্বয:
সভোফোইর নম্বয:
ইদভর আইবড: _____________________________________________________________
েন্মতোবযা (ব্ব্/ভোভো/োোো):
বরঙ্গ:

বরুল

ভবরো

বেো:

অববেত

েোবতয়তো:

বোযতীয়

আফোবে অফস্থো:

আফোবে

প্রোথবভে বফ্যোরয়

উচ্চ বফ্যোরয়

স্দোতে

স্দোতদেোত্তয

সো্োযী বেো

বফদ্ী
অনোফোবে

ফোস্থোদনয স্: _____________________________________________

বআই

স্বত্ববনদয়োগীয সো _____________________________________________ েোদেয বদযোনোভ ______________________________________________
েপূরোনীয নোভ ________________________________________________ ফযফোয প্রেোয _______________________________________________
েোেেদভতয ঠিে প্রেৃ বত ________________________________________
স্বত্বসনর াগী/স্তান্তযকাভী ফযসিয ফাত্সযক উাজতন
___________________________________________________________________
a) অর্ত াংস্থারনয উত্ __________________________________________________
b) যান নাং /যারনয সযফরর্ত সফফৃসর্ _______________________________________
স্বত্নদানকাযী/স্থানান্তযণকাযীয ারর্ স্বত্বসনর াগী/স্তান্তযকাভী ফযসিয ম্পকত
___________________________________________________________________

োতো 1 এয 4

র্তাধীন ফন্টন/স্থানান্তরযয পভত

ভযাক্স রাইপ ইনসওরযন্স করত া সরসভরেড
প্লট নং 90 এ , সক্টয 18 উদ্যোগ বফোয
গুযগোাঁ 122 015
সটোর বি – 1800-200-5577
ই-সভর :service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

স্বত্ববনদয়োগী/লদফতয স্বত্ববনদয়োগীয প্রোেবযচয় [মব্ বরব আদগ প্র্োন েযো য় তদফ প্রদমোেয দফ। অনবগ্র েদয এই বরবয লদফতয ফদন্টয ইবতো উদো

েরুন]

নোভ: ____________________________________________________________________________________________________________________
েোবতয়তো: ________________________________________________________________________________________________________________
সো: ___________________________________________________________________________________________________________________
সটবরদপোন নম্বয:
স্বত্বসনর াগী সক ভযাক্স রাইপ কভী/এরজন্ট/এস/সফরের্াযী আত্মী *?
যোাঁ

নো

(যোাঁ দর অনবগ্র েদয পূরেত উদো েরুন) ____________________________________

স্বত্বসনর াগী/ স্তান্তযকাভী ফযসিয স্বত্বসনর াগী/ স্তান্তযকাভী/ভরনানীর্ ফযসি সক একজন সরটিকযাসর এক্সরাজড াত ন*?
যোাঁ

নো

(যোাঁ দর অনবগ্র েদয বইব প্রশ্নোফরী লযণ েরুন)।

*

[ বরটিেযোবর এক্সদোেড োতন (বইব) দরন সই ফযবি মোযো অথফো মোদ্য দয বফবট জ েনগদণয বায়োেরো নযস্ত, উ্োযণস্বরু ভবায/দেদ্রীয়ীয়/যোদেযয
ভন্ত্রী, প্রথভ োবযয যোেনীবতবফ্, ববনয়য যেোযী/আইন/োভবযে অবপোয, যোেয ভোবরেোনোবব ি েদতোদযদনয ববনয়য এবক্সবেউটিব, গুরুত্বলণত যোেননবতে
্দরয েভী এফং এভন উবযউি সেোদনো ফযবিয অবত বনেট োবযফোবযে ্য (েীফনঙ্গী, ন্তোন, বতোভোতো, বোইদফোন, শ্বশুড-োশুডী ফো ঐরু এফং
বইব এয অবত বনেদটয সেোদনো ফযবি) ।]
স্বত্বসনর াগী/ স্তান্তযকাভী ফযসিয ভরনানীর্ ফযসিয সফফযণ [মব্ সেোদনো ফযবিয দে স্বত্ববনদয়োগ েযো য় তদফ এটি প্রদমোেয এফং ফোধযতোভলরে]:
নোভ

স্বত্ববনদয়োগী/স্তোন্তযেোভী ফযবিয
োদথ ভদনোনীত ফযবিয পূরেত

ভদনোনীত ফযবিয েন্মতোবযা
/

ভদনোনয়দনয তোং

/

মব্ ভদনোনীত ফযবি নোফোরে ন (অথতোত্ 18 ফিদযয েভ ফয়ী); অনবগ্র েদয এেেন বনমবি ফযবিয নোভ ফোন
বনমবি ফযবিয নোভ [ভদনোনীত ফযবি নোফোরে দর প্রদমোেয দফ]:
ভদনোনীত ফযবিয োদথ বনমবি ফযবিয পূরেত :
ঠিেোনো:
বন সেোড:

সটবর(এটিবড সেোড ):

সভোফোইর:

বনমবি ফযবি/স্তোন্তযেোভী ফযবিয স্বোেয:

স্বত্বসনর াগী/স্তান্তযকাভী ফযসিয েনও া ূরফতয জীফন সফভা সরসয সফফযণ (র্ায নারভ জাযী কযা সরস )

[প্রদয়োেন দর এেটি অবতবযি ে ফযফোয েযো সমদত োদয]
বরব/সপ্রোদোেোর
নং

েীফন বফভোেোযী
ফযবিয োদথ
পূরেত

বফভো
েপূরোনীয
নোভ

েোযী েযোয
তোবযা এফং
ফিয

বরবয প্রেোয
এফং ভয়ীভো

প্রোথবভে বফভোযোব
 ের ববফধো
(টোেোয়)

অফস্থোচোরব/বনফত োর/ফোবতর

1.
2.
3.
স্বত্বসনর াগী/স্তান্তযকাভী ফযসিয েকও াইস এয জনয জভা েদও া নসর্রেয র্াসরকা [সমদেদে স্বত্ববনদয়োগী এেেন ফযবি এফং অথতননবতে প্রবতষ্ঠোন বমবন

আযবফআই/এইবফআই/আইআযবডএআই এয েোদি বনফন্ধবল ি নন; সদেদে স্বত্ববনদয়োগীদে আফবযেবোদফ অযোোইনদভন্ট পভত  সেয়োইব নবথে েভো ব্দত
দফ]
1. বযচয় প্রভোণ:

োদোটত

2. ঠিেোনোয প্রভোণ:

সটবরদপোন বফর

যোন েোডত (ফযবিগত/েপূরোবন)
ইদরেবিবটি বফর

সবোটোয আইবড েোডত

সযবেদেোন োটিতবপদেট

অনযোনয:_________________________
অনযোনয:________________________________

3. উোেত দনয প্রভোণ এফং/অথফো অথত ংস্থোদনয উত্য প্রভোণ: [●]
আইটিআয

বএন্ডএর সেটদভন্ট

ফযোরোন্স ীট:_______________________________________________

োতো 2 এয 4

র্তাধীন ফন্টন/স্থানান্তরযয পভত

ভযাক্স রাইপ ইনসওরযন্স করত া সরসভরেড
প্লট নং 90 এ , সক্টয 18 উদ্যোগ বফোয
গুযগোাঁ 122 015
সটোর বি – 1800-200-5577
ই-সভর :service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

স্বত্বসনর াগী একজন সনফন্ধবু ি অর্ত ননসর্ক িসর্ষ্ঠান না রর েমফ নসর্ে জভা কযরর্ রফ র্ায র্াসরকা:
1. যোাঁ

নো

অযোদোবদয়োদনয স্মোযেবরব/আটিতদেদরয প্রবতবরব

2. যোাঁ

নো

যোন েোদডতয প্রবতবরব

3. যোাঁ

নো

েপূরোবন/প্রবতষ্ঠোদনয সযবেদেোন োটিতবপদেদটয প্রবতবরব

4. যোাঁ

নো

ঠিেোনোয প্রভোণ

5. যোাঁ

নো

উোেত দনয প্রভোণ (োম্প্রবতে প্রবপট এন্ড র সেটদভন্ট, ফযোরোন্স ীট, আইটিআয)

স্বত্নদানকাযীয সফফৃসর্
আবভ স োলণো েযবি সম আবভ আভোয বনদেয ইচ্ছোয় বরবটিয স্বত্ববনদয়োগ েযবি এফং বনবিত েযবি সম স্বত্ববনদয়োগটি প্রেৃ তদে আভোয/বরবধোযদেয স্বোদথত,
েনস্বোদথত েযো দচ্ছ এফং এটি সেোদনো ফযফোবয়ে উদেদয নয়। আবভ ফববি সম আবভ ফববি সম স্বত্ববনদয়োগটি এই ইনেব দভদন্টয েভতপূরো্ন/উমবি প্রতযোয়দনয
ভোধযদভ পূরলণত দফ এফং ভযোক্স রোইদপয েোদি এেটি বরবাত বফজ্ঞবি  এই ইনেব দভন্ট অথফো এয এেটি ংোবয়ত প্রবতবরব (আভোয এফং স্বত্ববনদয়োগী
অথফো আভোদ্য উমবি স্বীেৃ ত এদেদন্টয দ্বোযো ংোবয়ত েযো সম এটি ঠিে)প্র্োন েযো দফ তান ভযোক্স রোইপ ইনবদযন্স েপূরোবন বরবভদটড (“ভযোক্স
রোইপ”) েতৃত ে এটি চোবরত দফ।
আবভ ফবদিবি সম এই বরবয আতোয় ের রোব আভোদে ফো আভোয ভদনোনীত ফযবিদে (দমদেদে স্বত্ববনদয়োগী/স্তোন্তযেোভী ফযবি েীফন বফভোয ভদয়য লদফত
ভোযো মোন) অথফো বরবয ভয়ীভোয ভদধয েীবফত েীফন বফভোেোযীদে প্র্োন েযো দফ।
বফভো আইন (ংদোধনী) অযোক্ট 2015 এয সেোন 39 এয অধীদন প্র্ত্ত ংযেণ  ফযবতাভ
পদর বরবয আতোয় থোেো সেোদনো ভদনোনয়ন আনোআবনবোদফ ফোবতর দয় মোদফ।
স্বত্ববনদয়োগী/স্তোন্তযেোভীদে আংবেবোদফ স্বত্ববনদয়োগ/স্থোনোন্তয েযো য় তদফ অফবট জটি আভোদে আয
েযবি সম আবভ এভন সেোদনো বরবয স্বত্ববনদয়োগ েযবি নো মো ভযোদযড ভযোন প্রোটিত অযোক্ট,1874

অনবোদয, আবভ ফবদিবি সম বরবয স্থোনোন্তয/স্বত্ববনদয়োদগয
আবভ ফবদিবি এফং যোেী আবি সম মব্ বরবটি
স্বত্ববনদয়োগ/স্থোনোন্তয েযো দফ নো। আবভ এতদ্বোযো বনবিত
এয সেোন 6 এয অধীনস্থ।

স্বত্বসনর াগীয সফফৃসর্
আবভ ফবদিবি এফং যোেী আবি সম বরবয স্বত্ববনদয়োগ/স্থোনোন্তয দর আভোয সেদে উরব্ধ সফোনো অোনটি েড-আ অযাসডান রুদ গৃীত দফ
(দমাোদন প্রদমোেয)। আবভ ফবদিবি সম ভযোক্স রোইপ এই স্বত্ববনদয়োগ/স্থোনোন্তযদে গ্রণ েযদত োদযন ফো ফোবতর েযদত োদযন সমদেদে এটো বফশ্বো েযোয মতোি
েোযণ থোেদফ সম স্বত্ববনদয়োগ বফশ্বস্তবোদফ য় বন অথফো বরোধোযদেয স্বোদথত অথফো েনস্বোদথত য় বন অথফো এটি বরবয ফযফোবয়ে উদেদয েযো দয়দি।
আবভ ফবদিবি সম এই বরবয আতোয় ের রোব বরবধোযে অথফো তোয ভদনোনীত ফযবি (দমদেদে আবভ েীফন বফভোয ভদয়য লদফত ভোযো মোই) বরবয
ভয়ীভোয ভদধয েীবফত েীফন বফভোেোযীদে প্র্োন েযো দফ। সমদতব এটি এেটি তত োধীন ফন্টন, তোই আবভ এই বরবয বফবনভদয় সেোদনো িণ োফ নো
অথফো বরব ভতণ েযদত োযফ নো।
আবভ ফবদিবি এফং যোেী আবি সম উদয উবেবাত বফলদয়য বফজ্ঞবিয ্োদনয তোবযা, বরবদত আগ্রী েদ্য স্থোনোন্তয/স্বত্ববনদয়োদগয অধীদন ের সেদভয
প্রোধোনযদে বনয়ন্ত্রণ েযদফ এফং স্থোনোন্তয ফো স্বত্ববনদয়োদগয এেোবধে েোমতপূরো্ন থোেদর, উি েোমতপূরো্নগুবরয অধীদন সেদভয প্রোধোনয, সম াদভ বফজ্ঞবি
স্য়ো দয়দি তোয দ্বোযোই বনয়বন্ত্রত দফ। আবভ ফবদিবি এফং যোেী আবি সম প্রদমোেয পী প্রোি দর, ভযোক্স রোইপ আভোদে বফজ্ঞবি প্রোবিয এেটি বরবাত
স্বীেোদযোবি প্র্োন েযদফ এফং উি স্বীেোদযোবি ভযোক্স রোইদপয ে সথদে এই ভদভত চল ডোন্ত প্রভোণ বোদফ বফদফবচত দফ সম তোযো বফজ্ঞবিটি মথোমথবোদফ
সদয়দিন মোয োদথ এই স্বীেোযবি পূরবেত ত।
আবভ এতদ্বোযো যোেী সম বরবয অন্তগতদত আভোয োয়ো ববফধোগুবরয প্রোবি ভযোক্স রোইদপয ্োয়ফদ্ধতো সথদে এেটি বফধ এফং মথোদমোগয বনগত ভন রুদ গণয
দফ।

স্বত্বসনর াগী/স্তান্তযকাভী ফযসিয স্বাক্ষয
[স্বত্ববনদয়োগ সেোদনো ফযবিবফদদলয নো দয় সেোদনো প্রবতষ্ঠোদনয

স্বত্বদানকাযীয স্বাক্ষয

(অথতোত্ অথতননবতে প্রবতষ্ঠোন/ফযোঙ্ক/েদতোদযট ংস্থো) সেদে দর
উি প্রবতষ্ঠোদনয অবপবয়োর েযোপূর ভোযদত দফ এফং তোয োদথ
তোদ্য স্বীেৃ ত স্বোেযেোযীদে প্রবতস্বোেয েযদত দফ]
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র্তাধীন ফন্টন/স্থানান্তরযয পভত

ভযাক্স রাইপ ইনসওরযন্স করত া সরসভরেড
প্লট নং 90 এ , সক্টয 18 উদ্যোগ বফোয
গুযগোাঁ 122 015
সটোর বি – 1800-200-5577
ই-সভর :service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

ভার্ৃ বালা সফফৃসর্
েই ভর সফফৃসর্ সদরর্ রফ মখন সরসধাযক/স্বত্বসনর াগী র্ায ফৃদ্ধাঙ্গুরীয ছা েদরফন অর্ফা ইাংযাজী ছাডা অনয বালা স্বাক্ষয কযরফন:
আবভ এতদ্বোযো স োলণো েযবি সম আবভ এই পদভতয বফলয়ভল স্বত্ব্োনেোযীদে এভন বোলোয় ফযোাযো েদযবি সমটো বতবন ফবিদত োদযন এফং ঐ বফলয়ভল
পূরলণতবোদফ সফোিোয দযই আভোয উবস্থবতদত উি স্বত্ব্োনেোযী পদভত ই েদযদিন/ফৃদ্ধোঙ্গবরীয িো ব্দয়দিন।

বফফৃবত ্োনেোযী ফযবিয স্বোেয (দ্রট জফয: শুধবভোে েোমতোরদয়য প্রধোন বফফৃবত ব্দত োদযন)
নোভ:
ঠিেোনো:

োেী
আবভ বনবিত েযবি সম স্বত্ব্োনেোযী এই স্বত্ব্োদনয বায়োেরো পূরো্ন েদযদিন এফং আভোয উবস্থদত বতবন ই েদযদিন/ফৃদ্ধোঙ্গবরীয িো ব্দয়দিন।
োেীয নোভ:__________________________________________________________________________________________________________
ঠিেোনো: _____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
োেীয স্বোেয:

অনুরযারধয ারর্ েম নসর্ে াংমুি কযরর্ রফ:
আর বরব যোে
স্ব-প্রতযোবয়ত উোেত দনয নবথ (মব্ ফোত্বযে বপ্রবভয়োভ য় >=1, 00,000)
পদটো আইবড প্রভোণ (ফযবি) / আইবড প্রভোদণয (ফযবি িোডো অনয বেিব ) স্ব-প্রতযোবয়ত প্রবতবরব- সমদেোদনো বযভোদণয বপ্রবভয়োদভয সেদে
যোন েোদডতয স্ব-প্রতযোবয়ত প্রবতবরব / পভত 60 / পভত 61 / পভত 49এ প্রদমোেযতো অনবোদয
স্ব-প্রতযোবয়ত ঠিেোনোয প্রভোণদেয প্রবতবরব (মব্ ফোত্বযে বপ্রবভয়োভ য় >10,000)
সেয়োইব প্রেোদয পভতোট (মব্ ফযবিবফদল িোডো অনয বেিব স্বত্ববনদয়োগী য় সমভন িোে, োটতনোযব/প্রোইদবট বরবভদটড প্রবৃ বত)

বরবয স্বত্ববনদয়োগ/ ংষ্কযণ 1.2/ েোনব’15.
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