কিেল এসাইনেম/াফরগী ফাম

ম লাইফ ইুের কিন িলিমেটদ
াত নর 90 এ, সর 18 উেদাগ িবহার
রগাওন 122 015
তাল ী – 1800-200-5577
ই-মল: service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

ঐহাক ______________________________________________ [পািলিস পায়বা মীগী মিমং/পািলিস পায়বা মীগী অিধকার পীরবা এেজE]
(“এসাইনর”) না িজবন িবমা পািলিস নর _____________________________________(“পািলিস”) দা Iলবা অিধকারশীং, ইKইিতশীং,
লাইএিবিলিতশীং অমসুং কাMবা ফংগদবশীং লাইনমক মফমিসদা এসাইন/OাPফর তৗির ______________________________ দা
(“এসাইিন/াফরী”) মফমিসদা পিRবা টামTশীংগী মতু ং ইMা।
এসাইনী/OাPফরী গী অKUা ৱােরাল অমসুং মফমিসদা পীিরবা এসাইনী/OাPফরী গী হৗিখবা পুিPগী ৱা য়াওনা ফামT অিসদা পীিরবা অKUা ৱােরাল
লাইনমক চু েY অমসুং চু Zা মনিশনে[ হায়না ঐহাক মখাতানা চু ি\ হায়ির অমসুং চপ মাMবা অদু মখা তানা চু ]া য়ংনবা মখা তাবা পাও ম^
লাইফ তা পীগিন (হায়জর_বিদ) হায়না হায়ির।
তুংগী ি"িময়মশীং পীগদবা [অমা হা খাৎলু]:
a) এসাইনর না

এেস&ার এসাইন/াফর তৗবা শনফমগী পেস েজ[অমা হা খাৎলু]:
100%

অেতাUা

%(শcক খরা এসাইনেমE তৗবদা পানগদবা)

b) এসাইনী না

এসাইনেম/াফরগী মরম [অমা হা খাৎলু]:
a) নুংিশবা অমসুং লুনা তৗবা

b) লান
…………………………………………………………………………… [মপুং ফাবা মরম তাংদাংবা তাকিপয়ু ]

c) অেতাUা

এসাইনী/াফরী গী লনাইগী অ*+া ৱােরাল
[এসাইনী/OাPফরী অদু বািদ কারেপােরত অমা ওইরবিদ অিধকার পীবা মীওইগী অKUা ৱােরাল হাপিচনগদবিন ]:
মিমং:
মপা/মপুেরাইবগী মিমং:
এেeশ:

এসাইনী গী
ফােতাfাফ মফম অিসদা
নপকদবা (চংদবা য়ােদ
ওইরবিদ চহীগী
িgিময়ম>10000)

রাজ: ____________________________________________________ িপন কাদ
টিলেফান নর:

মাবাইল নর:

ইেমল আই িদ: ________________________________________________________
পাকপা তাং (িদিদ/এমএম/ৱাইৱাইৱাই):
িলj:

নুপা

নুপী

মৈহগী থাক:

মৈহ Iহেত

gাইমাির mু ল

জািত:

ভারতবািস

িবেদশী

রিসেদPিক nটস: রিসেদE

নান রিসেদE

হাই mু ল

fজুেয়ট

পাn fজুেয়ট

gােফেoল

িপ আই ও

রিসেদP Iলবা Iলবাক: ___________________________________

এসাইনীগী িশনফম _________________________________________ থবিq টাইটল ______________________________________________
কrিন মিমং _____________________________________________ কারবারগী মওং ____________________________________________
মেথৗশীংগী চপ চাবা মওং ____________________________________
এসাইনী/াফরীগী চহীগী ইনকম
_______________________________________________________________
a) ফশীংগী হৗরকফম ____________________________________________
b) িপ এ এন ন2র/িপ এ এন গী ম34া িদ5ােরসন __________________________
এসাইনী/াফরী না এসাইনর/াফররগা 6লনবা মরী
_______________________________________________________________

লমাই 1 িক 4
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এসাইনী/হাMগী এসাইনীশীংগী হৗিখবা পুিPগী ৱাশীং [পািলিস অদু মমাংদা এসাইন তৗিখবা ওইরবিদ পানগদবা। পািলিস অিসগী হাMগী

এসাইনেমEিক ইিতহাস পনিবয়ু]
মিমং: ____________________________________________________________________________________________________________
জািত: ____________________________________________________________________________________________________________
িশনফম: ___________________________________________________________________________________________________________
টিলেফান নর:
এসাইনী ম লাইফ এমে7ায়ী/এেজ/ এস িপ/পাৎ য়ানবা মী অমগী মরী মতারা *?
হাই

নেs

(হাই ওইবা মতাংদা মরী অদু তাংদাংবা তাকিপয়ু) _______________________________________

এসাইনী/াফরী অদুগী এসাইনী/াফরী/নািমনী অদু রাজিন: য়াওবা মীরা *?
হাই

নেs

(হাই ওইরবিদ অদু ওইরবিদ িপ ঈ িপ গী ৱাহং পেরং মনিশনিবয়ু)।

[*রাজিনv য়াওবা মীশীং (িপ:ঈ:িপ:) হায়বিস মিচন তাংবা gজাগী থবক তৗবা নwগা থবক শীMবা মীওইশীং, খুদম ওইনা সেxল/রাজ
সরকারগী মেকাকশীং/মxীশীং, চহী Kইনা রাজিনv য়াওর_বশীং, িসিনয়র গাভনTেমE/জুিদিসেয়ল/িমিলটির ওিফসরশীং, Iলবািq ওইবা
কােপTােরশনশীংগী িসিনয়র একেজKvবশীং, মc ওইবা রাজিনv পাvTগী ওিফিসেয়লশীং অমসুং মথিq লনাই মীওইশীং অিসগী হক নyবা ইমুংগী
মরশীং (মতু -মৱা, মচাশীং, মমা-মপা, পাকিমMবা মিচন মনাওশীং, মতু -মৱাগী ইমুংগী মীশীং অমসুং িপ ঈ িপ শীংগী য়াZা নyা লায়নবশীং)
অদুবুিন।]
এসাইনী/াফরী গী নািমনী গী অ*+া ৱােরাল [এসাইনেমE অদু লনাই মীওইশীংগী ফবরদা ওইরবিদ পানগদবা অমসুং চংদবা য়াদবা]:
নািমনী গা এসাইনী/OাPফরী গা
Iলনবা মরী

মিমং

নািমনী গী পাকপা তাং
/

নািমেনসন গী পেসTেEজ

/

নািমনী অদু মাইনর অমা ওইরবিদ (হায়বিদ চহী 18 গী মখা ওইরবিদ); এেপাইEী অমগী মিমং পীিবয়ু।
এেপাইEী অমগী মিমং [নািমনী অদু মাইনর অমা ওইরবিদ]:
এেপাইEী গা নািমনীগা Iলনবা মরী:
এেeশ:
িপন কাদ:

টিলেফান(এসvিদ কাদ কা লায়ননা):

মাবাইল:

এেপাইEী/OাPফরী গী সহী:

এসাইনী/াফরী গী হা<া 6লবা িজবন িবমা পািলিসগী অ*+া ৱােরাল (মহাি> মিমংদা এসাইন তৗবা পািলিসশীং য়াওনা)

[দরকার Iলরবিদ অেহনবা এেন^র অমা শীিজMবা য়াই]
পািলিস/gােপােজল
নর

িজবন িবমা
তৗবা মীগা
Iলনবা মরী

িবমা
কrিনগী
মিমং

ই{ তৗবা
তাং অমসুং
চহী

পািলিস মখল
অমসুং টামT

বিনিফত লাইনমক
য়াওনা এেসার তৗবা
তঙাই ফদবা শনফম
(লুপা)

nটস-এাই
তৗিখবা চৎনিরবা/
িরইPেEদ তৗরবা/
লা} ওইরবা

1.
2.
3.
এসাইনী/াফরী গী ক ৱাই িস গীদমক সবিমত তৗগদবা দা*েমশীংগী িল? [এসাইনী অদু লনাই মী অমা অমসুং আর িব আই/এস ঈ িব

আই/আই আর িদ এ আই গা রিজnর তৗদবা ফাইনািPেয়ল ইPvটু সন ওইরবিদ; এসাইনী অদু এসাইনী ফামTগা লায়ননা ক ৱাই িস
দাKেমEশীং সবিমত তৗবা দরকার ওইগিন।]
1. শাক gমান:

পাসেপাটT

2. এেeশ gমান:

টিলেফান িবল

িপ এ এন (কাদT লনাই/কrিন)
ইেলিিসিত িবল

3. ইনকম gমান অমসুং/নwগা ফশীংগী হৗরকফম:
আই িত আর

িপ & এল nটেমE

ভাতর আই িদ কাদT

রিজেসন সািতT িফেকত

অেতাUশীং:_______________

অেতাUশীং:______________________

[●]
বেলP সীত:_______________________________________________
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এসাইনী অদু রিজ?র তৗদবা ফাইনািেয়ল ই:টু &সন ওইরবিদ সবিমত তৗগদবা দা*েমশীংগী িল?:
1. হাই

নেs

মেমােরম/আvTকস ওফ এেসািসেয়সনগী কািপ।

2. হাই

নেs

িপ এ এন কাদT িক কািপ।

3. হাই

নেs

কrিন/ইPvটু সনগী রিজেসন সািতT িফেকতিক কািপ।

4. হাই

নেs

এেeশ gমান।

5. হাই

নেs

ইনকম gমানশীং (ইেকান কানবা gাফাইল অমসুং লাস nটেমE, বেলP সীত, আই িত আর)

এসাইনরনা তৗবা িদ5ােরসনশীং
পািলিস অিস ঐহাক ইশানা য়ানা এসাইন তৗবিন অমসুং এসাইনেমE অিস পুকেচল শংনা তৗবিন, ঐহািq/পািলিস পায়বা মীগী য়ংলগা, gজাগী
য়ংলগা অমসুং লেRান-ইিতিq নেs হায়না ঐহাক িদ_ার তৗির। ইP েমE অিস একেজKত তৗবদা/এেটেnসন তৗবদা এসাইনেমE অিস লাইগিন
অমসুং ইP েমE অিস নwগা মদুগী সািতT ফাই তৗবা কািপ অমা (ঐহাক অমসুং এসাইনী নwগা ঐেখায়গী অিধকার পীরবা এেজEশীংনা চু ি\
হায়না সািতT ফাই তৗরবা) গা লায়ননা অইবা নাvশ অমা ম^ লাইফতা পীবা মতমদা ম^ লাইফ ইPুেরP কrিন িলিমেটদ (“ম^ লাইফ”)
তা পানগিন হায়বা ঐহাক খঙই।
পািলিস অিসগী মখাদা ফংগদবা gাসীদশীং লাইনমক ঐেঙাা নwগা ঐহািq নািমিন (এসাইনী/OাPফরী না িজবন িবমা তৗবা মীদুদগী হাMা িশবা
মতাংদা) দা পীগদবা ওইরqিন নwগা িজবন িবমা তৗবা মীদু পািলিস টামT লাইবা ফাওবা িহংগিন হায়বা ঐহাক খঙই।
ইPুেরP লাজ (এেমেমE) এ, 2015, গী স^ন 39 দা পীিরবদু য়াওদনা অমসুং নsনা, পািলিস অদু OাPফর/এসাইনেমE তৗবনা পািলিস
অদুগী মখাদা তৗবা নািমেনসন অমা মশা মথা ককথৎকিন হায়বা ঐহাক খঙই। পািলিস অদুগী শcক খরা এসাইনী/OাPফরী অদুদা
এসাইন/OাPফর তৗরবা, লমেহৗবা অদু ঐহাyা মখাতানা এসাইন/OাPফর তৗেরাই হায়বা ঐহাক খঙই। মিরদ িৱেমP gাপিতT এ, 1874 গী
স^ন 6 িক মখাদা লৗ[বা পািলিস অমা ঐহাক এসাইন তৗেরাই হায়বা অচু িন হায়না ঐহাক হায়ির।
এসাইনীনা তৗবা িদ5ােরসনশীং
পািলিস অদুগী এসাইনেমE/OাPফরগী মতাংদা ঐেঙাা ফংবা বানস ওপসন অদু পদ-অপ এিদসনশীং (পানবা য়াবা মফমশীংদা) গী মওংদা
ওইগিন হায়বা ঐহাক খঙই অমসুং য়াই। ম^ লাইফ না এসাইনেমE/OাPফর অদু লৗিশনবা য়াই নwগা এসাইনেমE অিস পুকেচল শংবা নেs নwগা
পািলিস পায়বা মীগী অফবা নেs নwগা gজাগী অফবা নেs নwগা পািলিস অদু লেRান-ইিতক তৗনবিন হায়না থাজনবগী মিতক চাবা মরম
Iলবদগী মদুদা থবক পায়য়ু হায়বা য়াদবা য়াই হায়বা ঐহাক খঙই। পািলিস অিসগী মখাদা ফংগদবা gাসীদশীং লাইনমক পািলিস পায়বা মীদুদা
নwগা মহািq নািমিন (ঐহাক িজnবন িবমা তৗবা মীদুদগী হাMা িশবা মতাংদা) দা পীগদবা ওইরqিন নwগা িজবন িবমা তৗবা মীদু পািলিস টামT
লাইবা ফাওবা িহংগিন হায়বা ঐহাক খঙই। মিস কিসনগী মখা পানবা এসাইনেমE অমা ওইবিননা, ঐহাক পািলিস অিসদা লান অমা লৗবা
য়ােরাই নwগা পািলিস অিস সেরর তৗবা য়ােরাই।
মথা পিRবা নাvশ অদু পীবগী তাং অদুনা পািলিস অদুদা পুyীং তাবা পািতT শীংগী মরা Iলবা _মশীংগী gাইওিরিত িরেলত তৗগিন হায়বা
ঐহাক খঙই অমসুং য়াই অমসুং OাPফর নwগা এসাইনেমE গী ইP েমE অমদগী হMা Iলবা মফমদা, ইP েমEশীং অিসগী মখাদা Iলবা _মশীংগী
gাইেয়ািরিত অদু নাvশ শীং অদু পীিখবা মথং মনাওনা লপকিন। পানগদবা ফী ফংবগী মখা পাMা, ম^ লাইফ না এসাইনেমE গী নাvশ অদু
ফংবগী অইবা একেনােলজেমE অমা ঐেঙাা পীগিন হায়বা ঐহাক খঙই অমসুং য়াই অমসুং মিসা একেনােলজেমE অিসনা মিসা একেনােলজেমE
অিসগা মরী Iলনবা নাvশ অদু ম^ লাইফ না ফংে[ হায়বগী মপুং ফাবা gমান ওইগিন।
পািলিস অদুগী মখাদা ঐহাyা কাMবশীং ফংবা অদুনা ম^ লাইফ পু লাইএিবিলিত শীংদগী চু Zা অমসুং মিতক চানা কা_গিন হায়বা ঐহাক
মফমিসদা য়াই।

এসাইনরগী সিহ

এসাইনী/াফরী গী সিহ
[লনাই নsবা মীওই অমগী ফবরদা পীবা এসাইনেমEিক

মতাংদা (হায়বিদ ফাইনািPেয়ল ইPvটু সন/ব/বািদ
কারেপােরত) মিসা ইPvটু সনগী ওিফিসেয়ল nাr
নমগদবিন অমসুং মদুগী সিহ তৗবগী অিধকার পীবা মীওই
অদুনা কাওEরসাইন তৗগদবিন]
লমাই 3 িক 4

কিেল এসাইনেম/াফরগী ফাম

ম লাইফ ইুের কিন িলিমেটদ
াত নর 90 এ, সর 18 উেদাগ িবহার
রগাওন 122 015
তাল ী – 1800-200-5577
ই-মল: service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

মমােলাা তৗবা িদ5ােরসন
পািলিস পায়বা মী/এসাইনী না মহাি> খুবীগী মিম তাহCবা নDগা ইংিলস ন4বা অেতা+া লান অমদা সিহ তৗবা মতমদা তৗগদবা িদ5ােরসন:
ঐহাyা ফামT অিসদা য়াওিরবশীং অিস এসাইনর অদুদা মহাyা খঙবা লান অমদা শোyা তাকে[ অমসুং এসাইনর অদুনা মদুদা য়াওিরবশীং অদু
মপুং ফানা খঙলবা মতু ংদা, ঐহািq ইমাংদা ফামT অদুদা মহািq সিহ তৗে[/খুবীগী মিম তাহনে[ হায়না ঐহাক মফমিসদা িদ_ার
তৗির।

িদ_ােরসন তৗিরবা মীদুগী সিহ (খঙিজনগদবা: িদ_ােরসন অিস ওিফসিক মেকাকখংনা তৗবা য়াই)
মিমং:
এেeশ:

সাি
এসাইনর অদুনা এসাইনেমE গী ইP েমE অদু একেজKত তৗে[ অমসুং মহাyা ঐহািq ইমাংদা মহািq সিহ তৗে[/খুবীগী মিম তাহনে[ হায়বা
ঐহাক চু ি\ হায়ির।
সাি গী মিমং: ___________________________________________________________________________________________________
এেeশ: __________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
সাি গী সিহ:

হায়জবা অদুগা লায়ননা হাপকদবা দা*েমশীং:
ওিরিজেনল পািলিস পক
মশানা এেটn তৗবা ইনকম দাKেমE (ওইরবিদ চহীগী িgিময়ম>=1, 00,000)
মশানা এেটn তৗবা আইিদ gমানগী কািপ (লনাই)/আইিদ gমান (লনাই নsবা অেতাUা) – িgিময়ম এমাওEগা মরী Iলনদনা।
িপ এ এন কাদT /ফামT 60 /ফামT 61/ফামT 49এ গী মশানা এেটn তৗবা কািপ পানবা য়াবগী মতু ং ইMা
মশানা এেটn তৗবা এেeশ gমানগী কািপ (ওইরবিদ চহীগী িgিময়ম>10,000)
ক ৱাই িস তাকেথাকপগী ফারেমত (এসাইনী অদু লনাই নsবা অেতাUা ওইরবিদ হায়বিদ n, পাতT নরিশপ/gাইেবত িলিমেটদ অিসনিচংবা)

পািলিস এসাইনেমE/ভসTন 1.2/জানুৱাির’15

লমাই 4 িক 4

