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মৃত্য ু দাবব প্ৰ-পত্ৰ (প্ৰ-পত্ৰ -A) 
অনগু্ৰ কৰি আপপানাি মপ়ে এই ক্ষৰিি বাপব মপবদনা গ্ৰণ কিক। আৰম বৰুজব পাপিা যয এই আপপানাি বাপব এটা কঠিন ম়ে ়ে আিএুই আমাি দাৰ়েত্ব  যয আৰম 
আপপানাি প্ৰপ়োজনি ম়েি ববপেষ্ঠ মর্বন প্ৰস্তাব কৰিব পাপিা। এই মিুৃু দাৰব আপবদন প্ৰ-পত্ৰ আপপানাি াাযু কিাি বাপব ৰডজাইন কিা ়ে যাপি আপুৰন দাৰবি দ্রুি 
আি ুপজ ফাই কৰিব পাপি। অনগু্ৰ কৰি এই প্ৰ-পত্ৰ যর্াযর্ভাপব পূিণ আি ুউপযুক্ত নৰর্ গি স্বাক্ষৰিি কৰি ঘূিাই ৰদব আি ুআমাক আপপানাি দাৰব দ্রুি ৰনষ্পৰি 
কিাি াাযু বাপব িি ৰদ়ো ৰনপদবলাবী অনুিণ কিক। 

গুৰযত্বপৰূ্ণ ত্থ্ু 
• একাৰিক নীৰি অিীপন দাৰব পঞ্জীভূি কিা বাপব এখন প্ৰ-পত্ৰ পূিণ কৰি আি ুপ্ৰপযাজু নীৰি নম্বি ৰদব াৰগব। 
• দাৰব  নীৰিি বাপব এটা প্ৰদানপযাগু ৰব়ে ৰয ঘটনাি িাৰিপখ ববত্ আি ুব লিব াবী আি ুনীৰিি অবস্থাি ৰৰি। 
• যৰদ একাৰিক দাৰবদাি র্াপক, প্ৰপিুক দাৰবদাপি পৃর্ক প্ৰ-পত্ৰ পূিণ কৰিব াৰগব। 
• এই প্ৰ-পত্ৰখন ৰনম্নৰৰখিি মাজি যকাপনাবা এজপন প্ৰিুক্ষ কিা প্ৰপ়োজন (1) যমক্স াইফ এপজন্ট (2) যচচ যমপনজাি/ এৰদএম / যমক্স াইফ'ি অৰফচ যড (3) 

ব্লক যডপভপপমণ্ট অৰফচাি (4) িাবাি স্ট্ুাম্প র্কা এজন যনচ’যনাইজ যবেংকি যবেংক যমপনজাি (5) যমক্স াইফ'ি এজন অৰফচাি  ৰয যমপনজাি'ি যিেংকি কক 
কম ন়ে (6) যগপজপটড কমবকিব া (7) প্ৰিান ৰলক্ষক / চিকািী সু্কি ৰপ্ৰৰিপা (8) এজন যমৰজপেট। 

• অনগু্ৰ কৰি আপুৰন ািািণপি যযপনপক আপপানাি যচক চাইন কপি একই পিৰিপি দাৰব প্ৰ-পত্ৰি যঘাণা াবিাপন পৰি আি ুচাইন ইন কৰিব। ভৰবুপি আমাক ৰদ়ো 
অনপুিািি বাপব আপপানাি চী বুবাি কিা ব যভৰিফাই কৰিবল। 

আপপানাৰ প্ৰ-পত্ৰ বিভাপব পৰূৰ্ িবৰব 
দাৰব প্ৰ-পত্ৰ'ি কপা ৰফল্ড দাৰবদাি দ্বািা বিফাি পূিণ কিা উৰচি. 

অধ্ুায় A - এই ৰবভাপগ দাৰবদাি ম্পপকব  ির্ু ৰবচাপি: 
• অনগু্ৰ কৰি ৰনৰিি কিক যয আপপানাি বিব মান ঠিকনা আি ুযমাবাই নম্বি উপেখ কিা ়ে, কািণ আৰম ব দাৰব যযাগাপযাগ কিা বাপব এই ঠিকনা আি ুযমাবাই 

নম্বি শুিুমাত্ৰ বুৱাি ব, যৰদ আপপানাি ই-যমই আইৰডটি আপছ অনগু্ৰ কৰি প্ৰদান কিক; 
• আপপানাি মূ্পণব যবেংক একাউণ্ট ৰবলদ ৰববিণ উপেখ কিক ; আি ু
• অনগু্ৰ কৰি এখন যবেংক দ্বািা প্ৰিুাৰ়েি এনইএফটি প্ৰ-পত্ৰ বা এখন বাৰি কিা যচক/পবেংক একাউন্ট পাচ বকু েংগ্ন কৰিব যাপি আৰম দাৰবি আ়ে যপানপটি়োপক 

আপপানাি একাউন্ট ৰব়েল স্থানান্তি কৰিব পাপিা পৰৰচ নীৰি ৰন়েম অনুৰি। 

অধ্ুায় B - এই ৰবভাপগ বীমাকৃি বুৰক্ত ম্পপকব  ির্ু ৰবচাপি: 
• অনগু্ৰ কৰি বীমাকৃি বুৰক্তি মিুৃু কািণ, িাৰিখ আি ুম়ে উপুখ কিক; 
• অনগু্ৰ কৰি নামমূ , ঠিকনা আি ুব ৰচৰকৎকি যটৰপফান নম্বি , ৰচৰকৎা়ে বা অনুানু ৰচৰকৎা ূত্ৰ গিৰয ৰবমাকািীি ৰচৰকৎা কৰিপছ যযৰি়ো অুস্থিা / 

দঘুবটনা ম়েি আি ুগি ৰিন (3) বছি িৰি। যৰদ প্ৰপ়োজন, অৰিৰিক্ত লীট েংযুক্ত কৰিব ; আি ু
• অনগু্ৰ কৰি বীমাকৃি বুৰক্তি কপা াইফ ইৰিওপিি পৰৰচমূি ব ৰবৱিণ ৰদ়েক,যমক্স াইফ ইৰিওপিি বাপদ যবপগ ইৰিওপিি যকাম্পৰন মূ গি।  

অধ্ুায় C - এই ৰবভাগ শুিুমাত্ৰ পূিণ কিা প্ৰপ়োজন ই যৰদ ৰবৰভন্ন মিুৃুি ুৰবিা ৰবকল্প প্ৰদান কিা ব ৰয পৰিকল্পনা অিীপন প্ৰ-পত্ৰি উৰেৰখি ়ে।  
অধ্ুায় D - ৰবভাগ বুবাি কৰিব পাপি, যৰদ আপুৰন যকাপনা অৰিৰিক্ত ির্ু প্ৰদান কৰিব ৰবছাপি ৰয যয দাৰব প্ৰ-পত্ৰ মপিু আবিৃ কিা নাই। 

 আনস দষবস ৰ্-তৰ্ গত নসমন্সখসত নথসমূ জমষ কৰসব ষগসব (অনগৰ্ কৰস উযকত্ বষকছত টসক কৰসব যষতে জমষ কৰষ নথসমূ বসয়ে আভষ দসব)– [* চসন্সত বসষক 

বষধয্তষমূক য়] 

1) * মূ / ৰ্তয্ষয়সত থ্ষনহযশ করত্ৃক্ জষৰস কৰষ মূ মতৃয্ ৰ্মষণতৰ্ ৰ্তসসস 

2) * মূ সচস নথস-তৰ্মূ 

3) * পবৰচয়-পত্ৰৰ প্ৰত্ুাবয়ত্ প্ৰবত্ববপ (ত্ত্ বদয়া কিাপনা এটা - আপপানাৰ জন্মৰ ম্পৰূ্ণ ত্াবৰখ উপেখ িৰি) 

 যপন কাডব   যভাটাি পৰিচ়ে পত্ৰ 
    

 াৱুস্ত পাছপপাটব   াৱুস্ত ড্রাইৰভেং াইপচি 
    

 আিাি কাডব   অনু (অনগু্ৰ কৰি উপেখ কিক)  

4) * কবেংিৰ বববৰৰ্ (ত্ত্ বদয়া কিাপনা এটা) 

 মৰুিি নাম র্কা বাৰি কিা যচক আি ুদাবীদািি একাউণ্ট ৰবৱিণ 
  

 যবেংকি দ্বািা প্ৰিুাৰ়েি পাছবকু কৰপ 
  

 যবেংকি দ্বািা প্ৰিুাৰ়েি এনইএফটি প্ৰ-পত্ৰ 

আত্মত্ুা / দযঘণটনাজবনত্ বাপব অবত্বৰক্ত নবথ্-পত্ৰমূ - (এজাাৰ আৰয মৰপনাওৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰবত্পবদন বাধ্ুত্ামূি)  

 *এজাাি  পিনামা 
    

 *মিপনাওি পিীক্ষাি প্ৰৰিপবদন  বািৰিকাকিি কাটিেং মূ (যৰদপ উপব্ধ আপছ) 
    

 নুাৰ়েক িদন্ত প্ৰৰিপবদন  অৰন্তম পুৰচ পিীক্ষাি প্ৰৰিপবদন 

কমবিপি িাৰৰ্’ৰ মতৃ্য ু বাপব (বচবিৎায় ভবত্ণ /বচবিৎায় ভবত্ণ  নয়) ত্ত্ বদয়া নবথ্-পত্ৰমূ দৰিাৰ ব 

 মিুৃু প্ৰমাণপত্ৰ যমৰডপক কািণ 
  

 পৰিচািক ৰচৰকৎক ৰববৰৃি (প্ৰ-পত্ৰ "C” ববপলখি উপৰস্থি র্কা ডাক্তি দ্বািা পূিণ কিা ব) 
  

 কপা যমৰডপক যিকডব  মূ (পিাগৰনণব়ে, ৰচৰকৎা আি ুৰডচচাজব / মিুৃুি ািেংল ) - যৰদ প্ৰপযাজু 
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মৃত্য ু দাবব প্ৰ-পত্ৰ (প্ৰ-পত্ৰ -A) 
 যমক্স াইফ পৰৰচ নম্বি মূ 

দাৰব প্ৰ-পত্ৰ মািুপম জমা ়ে: যমক্স াইফ এপজন্ট  যমক্স াইফ অৰফচ যবেংকি লাখা অনু 

ঘোণষ: মই / আৰম দাৰবদািমূ লপপখ যঘাণা কৰিপছা যয িি ৰদ়ো উিি আি ুৰববৰৃি ববােংল িু ়ে আি ুম্মি ই যয এই ফমবি গৃজ্জা, বা অনু যকাপনা ফমব, 
বা অনু যকাপনা ফমব মূ্পিক িত্প্ৰৰি যকাম্পাৰনক অৰিৰিক্ত গঠন কৰিব পাপি না যকাম্পাৰনি প্ৰশ্ন জীবন বা যকাপনা অৰিকািি অর্বা প্ৰৰিিক্ষা এটা দাৰবিুাগ ওপিি 
ববৎ যকাপনা বীমা ৰছ দ্বািা ভৰিব 

ববভাগ A : অনযগ্ৰ িবৰ বনজৰ ববয় এ িওি - [* বচবিত্ ববাি বাধ্ুত্ামূি য়]   

*নাম: *জন্ িাৰিখ: *ৰঙ্গ     এম  এফ 

* মিৃ বীমাকৃি বুৰক্ত গি ম্পকব :         স্বামী বা স্ত্রী       ন্তান         ৰপিৃ-মািৃ        অনু      উপেখ কিক   
* বিব মান ৰচঠিপত্ৰি ঠিকনা:    

      িাজু:  ৰপন যকাড: 

* যযাগাপযাগ নম্বি  ইপমই আইৰদ:    

যপন নম্বি: আিাি নম্বি: 

* বেেংক এ/চস নেং * বেেংকৰ লষখষ নষম আৰ ঠসকনষ   

  এমআইৰচআি যকাড: *আইএফএচৰচ যকাড: 

ববভাগ B: অনযগ্ৰ িবৰ মতৃ্ বীমািৃত্ বুবক্ত ববয় এ িওি - [* বচবিত্ ববাি বাধ্ুত্ামূি য়] 

*নাম: * মিুৃুি ম়েি ব়ে:  বছি 
*ববপল জীৰবকা: ববপল ৰনপ়োগকিব া ৰববিণ (যৰদ প্ৰপযাজু ়ে)   

*মিুৃুি িাৰিখ: *মিুৃুি ম়ে 

*মিুৃুি কািণ: যমৰডপক দঘুবটনাজৰনি আত্মিুা িুা 

*অুস্থিাি প্ৰকৃৰি/ দঘুবটনাজৰনি *যিাগৰনণব়ে িাৰিখ/দঘুবটনাজৰনি: 
*মিুৃুি স্থান: ৰচৰকৎা়ে / ৰিৰনক ঘি অৰফচ অনু (অনগু্ৰ কৰি উপেখ কিক)  

*অনগু্ৰ কৰি আমাক ৰচৰকৎকি ির্ু ৰদব ৰয ৰবমাকৃি বুৰক্তি এই 3 বছিি ৰচৰকৎা কৰিপছ িাাঁি / িাইি যল অুস্থিা / দঘুবটনা ম়েি: 

বচবিৎিৰ নাম / বচবিৎায় কযাগাপযাগৰ বববৰৰ্ প্ৰথ্ম মন্ত্ৰৰ্াৰ ত্াবৰখ বচবিৎা গ্ৰৰ্ িৰা 

    

    

    

যদস মতৃ বহমষকতৃ অনয্ জহবন বহমষ কোম্ষনহৰ গত বহমষকতৃ যশ, দযশষ কৰস বসবৰণ ৰ্দষন কৰক *: 

কিাম্পাবন নাম পববচ নম্বৰ পববচ পবৰমান জাবৰ িৰা ত্াবৰখ দাববৰ বিবত্ 
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মৃত্য ু দাবব প্ৰ-পত্ৰ (প্ৰ-পত্ৰ -A) 
C: আপযবন এই ববভাগ শুধ্যমাত্ৰ ম্পৰূ্ণ িবৰব যবদপ আপযবন কিাপনা বনম্নববখত্ পবৰিল্পনা অধ্ীপন যববধ্া দাবব িবৰপে : (ববিল্প বনবণাচন িবৰপ দাববৰ ভবত্ণ  বনবিত্ 
নিপৰ।) 
 

1) কমক্স াইফ কগৰাবিদ ইনিাম কেন: এককাীন াভ ৰন়েৰমি মাৰক আ়ে 

2) কমক্স াইফ কগৰাবিদ মান্থব ইনিাম কেন: এককাীন াভ ৰন়েৰমি মাৰক আ়ে 

3) কমক্স াইফ চযপাৰ টামণ কেন: িাৎক্ষৰণক 100% যপপমন্ট িাৎক্ষৰণক 50% যপপমন্ট আি ু50% মাৰক আ়ে 

4) কমক্স াইফ ফৰএভাৰ য়েং কপঞ্চন কেন:   

এককাীন াভ নিুন বাৰবক বৰৃি প্ল্ুান নিুন যপনলন প্ল্ুান 

5) কমক্স াইফ বফউচাৰ বজবনয়াে এিয পিচন কেন: এককাীন াভ ৰন়েৰমি মাৰক আ়ে 

 

D: কনাট - আপযবন বিবা অবত্বরক্ত ত্থ্ু উপেখ িবৰব ববচাপৰ কনবি: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

িানীয় ভাাত্ কঘানা (যবদ দাবীদাপৰ টিপচী বা িানীয় ভাাত্ চব িবৰপে): াক্ষী/পঘানাকািীি যঘানা ৰয প্ৰিু়েন কপি যয প্ৰপত্ৰ ৰব়েবস্তু মািৃভাা়ে দাৰবদািক 
বুাখুা কিা ়েপছ আি ুযিওাঁ / িাই মূ্পণবিপুপ বৰুজ পাই িাি / িাইি চী / টিপচৰ গাই ৰদপছ। 

এনইএফটি কঘাৰ্া: মই বীমাক অনপুমাদন কৰিপছা যয ওপিি উপখু কিা একাউন্টি যপানপটী়োপক/ইপকট্ৰৰনক ট্ৰান্পফাি কৰিব। যমক্স াইফ ইৰিওপিি যকােং ৰিঃ দা়েী 
নব আপপানাি যবেংক একাউন্টি  অ ঋণি  যক্ষত্ৰি যৰদ গি / বা যনাপাবাপক কািণ দাৰ়েত্ব  আপিাপ কিা  যাই বা যন-যদনি  যদৰি ই অর্বা ৰবৰম্বি না অমূ্পণব 
/ ভু ির্ু কািপণ ই। িাপিাপৰি যমক্স াইফ ইৰিওপিি যকােং ৰিঃ  ৰযপকাপনা ৰবকল্প পৰিপলাি বুবাি  কিাি  অৰিকাি  েংরক্ষণ কপি যযপন ৰডমান্ড ড্রাফট / 
মাবস্থা যচক প্ৰপদ়ে, যপানপটী়ো যেৰডট মিুৃুদন্ড কাযবকি  কৰিব পাপি।  যেৰডট যিৰিযাপ ৰভৰি কিা ব যযৰি়ো দাৰবদাি একাউন্ট নম্বিি দাৰবদািি  দ্বািা  উপব্ধ 
ির্ু আি ুিাি ৰপছি দাৰবদািি  নাম ৰববিণমূ বুবাি  কিা নব। 

 

____________________________________________________ ______________________________________________________________ 

চী / দাবীদািি বাওাঁ আঙুৰ টিপচী াক্ষী/পঘানাকািীি চী 

দাবীদািি নাম  নাম আি ুঠিকনা    

স্থান:   ________________________________________________________________ 

িাৰিখ:  স্থান:                  

     িাৰিখ: 
 

অস্বীিাৰিৰন 
• দাৰব প্ৰ-পত্ৰ'ি গি নৰর্ জমা কৰিপ দাৰ়েত্ব  ভৰিব  ৰনৰিি নকপি। 
• জমা দৰ মূুা়েন ওপিি, যমক্স াইফ অৰিৰরক্ত নৰর্ বাপব ক কিাি অৰিকাি েংিক্ষণ কপি। 
• যকাপনা বুৰক্ত দ্বািা জ্ঞািাপি যৰদ এপন দাৰব ফাই কিা ই ৰয ৰমর্ুা বা ৰবভ্রাৰন্তকি  ির্ু ম্বৰি, বা যাি অৰভপ্ৰা়ে াপর্ প্ৰিািণা বা ভু পপর্ চাৰি কিাি 

যকাম্পাৰন বা অনু বুৰক্তি াপর্ ির্ু যগাপন কিা , গুিিুি অপিাি বা অনু অপিািমূক আি ু/ অর্বা নাগৰিক জৰিমানা াপপপক্ষ যদাী ব  পাপি যক্ষত্ৰমি 
প্ৰপযাজু আইপনি অিীপন মূ। যকাম্পানীি অৰিকাি েংিক্ষণ আপছ যিপন বুৰক্তি ৰবিপুি যর্াযর্ বুবস্থা গ্ৰণ কিাি। 

 

 

 

 

 

ইপমই  

 

যল্পাইন  

 

যমক্স াইফ ইৰিওপিি যকা ৰিঃ 
দাবীি মর্বন 
@maxlifeinsurance.com 

1800 200 5577  
9 AM - 9 PM | 
যাম - লৰন   

প্ল্ট নেং,. 90A, যচক্টি 18,  
গুিগাাঁও, 122015, াৰি়োনা 

        

 
        

 



 

 

 
পৃষ্ঠা 4 - 4 
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: 
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মৃত্য ু দাবব প্ৰ-পত্ৰ (প্ৰ-পত্ৰ -A) 
প্ৰাবধ্িৰৰ্ (দাববদাৰৰ দ্বাৰা স্বাক্ষবৰত্ ব) 

আপপানাি দাৰবি প্ৰৰে়ো কিা বাপব, ৰবৰভন্ন কিৃব পক্ষ দ্বািা অৰিৰিক্ত নৰর্ মূ প্ৰপ়োজন ব পাপি। এই প্ৰাৰিকিন াক্ষৰিি কৰি আপুৰন যমক্স াইফ ইৰিওপিি যকা ৰিঃ 
আি/ুবা ইযাি প্ৰৰিৰনৰিক আপপানাি পপক্ষ র্াৰক প্ৰপ়োজনী়ে কাগজপত্ৰ প্ৰাৰিি অৰিকাি ৰদবা পাপি। 

প্ৰৰি, 

 

 

 

 যমক্স াইফ পৰৰচ নম্বিমূ: 
 

মই শ্রী/শ্রীমিী (নাম), _____________________________________________ শ্রী/শ্রীমিী 

(ম্বন্ধ) __________________________________________________________(বীমাকৃি বুৰক্তি নাম) ই়োি দ্বািা যমক্স াইফ ইৰিওপিি যকা ৰিঃ বা ইযাি 

কিৃত্ব  প্ৰাি প্ৰৰিৰনৰিক দাবীি বাপব কপা ৰনযুৰক্ত/ যমৰডপক/চিকািী /প্ৰাইপভট ৰচৰকৎা়ে যিকডব /অনুনু যিকডব /দিকািী ির্ু বাস্তৰৱক আি ুপ্ৰৰিৰৰপ কপি েংগ্ৰ 

কৰিবল অনমুৰি প্ৰদান কৰিপছা। 

আপপানাি ৰবশ্বাী, 

___________________________________________________ ___________________________________________________ 

চী / দাবীদািি বাওাঁ আঙুৰ টিপচী াক্ষী/পঘানাকািীি চী 

দাবীদািি নাম  নাম আি ুঠিকনা  

স্থান:    

িাৰিখ:  স্থান:    

 িাৰিখ: 

 

 

_________________________________________________   এিমাত্ৰ লাখা'ৰ বুৱাৰ বাপব ______________________________________________________ 

 িাৰিখ:   3.00 ৰপ এম পাছি   3.00 এ এম আগি 

 নাম আি ুৰজঅ অপছ বুৰক্তি যমাবাই নম্বি:    

  

যযাগাপযাগি ঠিকনা  চী:  

মোহৰ 

          
 

         
 

         
 

        

 

        

 

        

 


