অ্যাসাইনির ছবি
এখানে আটকাতে হবে
(বার্ষিক প্রিমিয়ামের
পরিমাণ >10000
হলে বাধ্যতামূলক)

পলিসির অ্যাসাইনমেন্ট
পলিসি নং.

আমি/আমরা _______________________________________________ (পলিসিহ�োল্ডারের নাম), এতদ্বারা _______________________________,
নম্বর সংবলিত ম্যাক্স লাইফ ইনসিওরেন্স ক�ো. লি. দ্বারা ইস্যু করা লাইফ ইনসিওরেন্স পলিসির আমার/আমাদের সমস্ত অধিকার, ইকুইটি এবং সুবিধাগুলি
______________________________________-এর আনুকূল্যে (অ্যাসাইনীর নাম) এখানে যেভাবে বলা হয়েছে সেই শর্তে র অধীনে অ্যাসাইন করছি। ভবি
ষ্যতে________________________________________________________________________________-এর দ্বারা পলিসির প্রিমিয়াম প্রদান করা হবে
অ্যাসাইনমেন্টের জন্য কারণ _________________________________________________________________________________________
অ্যাসাইনীর সাথে অ্যাসাইনরের সম্পর্ক (স্বতন্ত্ র্য অ্যাসাইনমেন্টের ক্ষেত্রে) _______________________________________________________________
অ্যাসাইনীর ব্যক্তিগত বিশদ
অ্যাসাইনীর নাম / য�োগায�োগের ব্যক্তির নাম (যদি অ্যাসাইনী একটি ক�োম্পানী হয়) _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
অ্যাসাইনীর ঠিকানা / য�োগায�োগের ব্যক্তির ঠিকানা (যদি অ্যাসাইনী একটি ক�োম্পানী হয়) ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
শহর: ……………………………………………………… রাজ্য: ………………………………………………………… পিন ক�োড:
অ্যাসাইনী / য�োগায�োগের ব্যক্তির টেলিফ�োন:
(যদি অ্যাসাইনী একটি ক�োম্পানী হয় সেক্ষেত্রে)
ম�োবাইল নম্বর:
ই-মেল আইডি: ________________________________________________________________________________________________________
জন্ম তারিখ (দিন/মাস/বছর):
লিঙ্গ:

পুং

/

/

ম

	ধূমপায়ী:

হ্যাঁ

না

বাবার নাম: __________________________________________________________________________________________________________
শিক্ষা:

অশিক্ষিত

বৈবাহিক অবস্থান:
জাতীয়তা:

প্রাইমারি স্কুল
একা

ভারতীয়	

বিবাহিত
ফরেন ন্যাশনাল

হাই স্কুল
বিধবা(বিপত্নীক)
এনআরআই

গ্র্যাজুয়েট

প�োস্ট গ্র্যাজুয়েট

পেশাদার

বিবাহবিচ্ছিন্ন/অবিবাহিত
পিআইও

জীবিকা __________________________________________________পদমর্যাদা______________________________________________________
ক�োম্পানীর নাম___________________________________________________ ব্যবসার প্রকৃ তি_____________________________________________
কাজের সঠিক প্রকৃ তি___________________________________________________ বার্ষিক আয়_________________________________প্রতি বছরে
ফান্ডের উত্স__________________________________ প্যান নং/প্যানের পরবরর পরবর্তে বিবৃতি
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পলিসির অ্যাসাইনমেন্ট
বাধ্যতামূলক বিভাগ: যদি এইসকল স্থানগুলি ফাঁকা থাকে তবে এই ফর্মটি গ্রহণ করা হবে না। (অ্যাসাইনি দ্বারা পূরণ করতে হবে)
ব�োনাস অপশনটি বাছুন*- a) ক্যাশ

b) পেইড আপ অ্যাডিশন

c) প্রিমিয়াম অফসেট

*(শুধুমাত্র পার নন-লিঙ্কড প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে প্রয�োজ্য এবং ইউলিপ, টার্ম ও নন পার্টিসিপেটিং প্ল্যানের ক্ষেত্রে প্রয�োজ্য নয়)
অ্যাসাইনি/পলিসিহ�োল্ডার/পাওনাদার কি একজন রাজনৈতিকভাবে পরিচিত*? হ্যাঁ

/ না

(দয়া করে টিক দিন)|

*রাজনৈতিকভাবে পরিচিত ব্যক্তিগণ (পিইপি) হল সেইসব ব্যক্তি যাদের উপর উল্লেখয�োগ্য সর্বসাধারণের কর্তব্যগলু ি ন্যস্ত আছে, যেমন প্রধান/কেন্দ্র/রাজ্যের
মন্ত্রীগণ, বরিষ্ঠ রাজনীতিবিদগণ, বরিষ্ঠ সরকারী/বিচারপতি/মিলিটারী অফিসার, রাজ্যের মালিকানাভুক্ত কর্পোরেশনের বরিষ্ঠ কার্যনির্বাহী, গুরত্বু পূর্ণ রাজনৈতিক
দলের কর্মকর্তারা এবং উপরিউক্ত ব্যক্তিগণের নিকটতম পারিবারিক সদস্য (স্বামী বা স্ত্রী, সন্তান, পিতামাতা, ভাইব�োন, বৈবাহিক সূত্রে কুটু ম্ব)|
দয়া করে লক্ষ্য করুন: যদি পলিসিহ�োল্ডার একটি ক�োম্পানী হয় তবে ক�োম্পানী স্ট্যাম্প ও অনুম�োদিত স্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষর প্রয়�োজন।
উপরে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেইমত�ো আমি এতদ্বারা
আমি এতদ্বারা পলিসিটির মালিক হওয়ার জন্য সম্মত হচ্ছি এবং প্রোপ�োজাল ফর্মের বিবৃতি
অ্যাসাইনিকে পলিসির অধিকার অর্পন করছি।
এবং অ্যাসাইনমেন্ট ফর্মে বিবৃত শর্তাবলী সহ পলিসির সমস্ত শর্তাবলী মেনে চলতে সম্মত।
আমি বুঝি যে যে উদ্দেশ্যের জন্য তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল সেই একই উদ্দেশ্যের জন্য উপরে
যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে সেভাবে ক�োম্পানী তথ্য ব্যবহার বা ভাগ করে নিতে পারে। আমি
বর্তমান পলিসিহ�োল্ডারের কাছে থেকে প্রকৃ ত পলিসি বন্ড পাওয়ার প্রাপ্তি স্বীকার করছি।
……………………..........................….
অ্যাসাইনরের স্বাক্ষর/ অনুম�োদিত স্বাক্ষরকারী
যদি অ্যাসাইনর পলিসির অধীনে প্রিমিয়াম প্রদান করা চালিয়ে যান, যদি আমি উপরের
(সিল সহ ক�োম্পানী বা ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে)
প্রিমিয়াম অফসেট/ক্যাশ ব�োনাস বিকল্প বাছাই করে থাকি, তবে আমি এতদ্বারা অ্যাসাইনরকে
ব�োনাস পেআউট প্রদান করার বিষয়টি বুঝি এবং এতে সম্মত।
/
/
তারিখ:
স্থান: _____________________________

………………………………..........................….

অ্যাসাইনির স্বাক্ষর/ অনুম�োদিত স্বাক্ষরকারী (সিল সহ ক�োম্পানী বা ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে)
তারিখ:

/

/

স্থান: _____________________________
স্বাক্ষীর বিশদ:
সাক্ষীর স্বাক্ষর (1)				
নাম:

________________________________ 		

ঠিকানা: ________________________________

সাক্ষীর স্বাক্ষর (2)
নাম:

_______________________________

ঠিকানা: _______________________________

________________________________ 			

_______________________________

অনুর�োধের সাথে সংযুক্ত নথিগুলিপ্রকৃ ত পলিসি প্যাক
সেল্ফ অ্যাটেসটেড আয়ের নথিপত্র (যদি বার্ষিক প্রিমিয়াম হয় >= 1,00,000 টাকা)
সেল্ফ অ্যাটেসটেড ফট�ো আইডি প্রুফের কপি (নির্দিষ্ট ব্যক্তি) / আইডি প্রুফ (নির্দিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া) – প্রিমিয়ামের পরিমাণের কথা মাথায় না রেখেই
প্যান কার্ড /প্যানের পরবর্তে বিবৃতির সেল্ফ অ্যাটেসটেড কপি
সেল্ফ অ্যাটেসটেড অ্যাড্রেস প্রুফের কপি (যদি বার্ষিক প্রিমিয়াম হয়>Rs.10,000)
কেওয়াইসি ডিসক্লোসার ফরম্যাট (যদি অ্যাসাইনি নির্দিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ হয়, অর্থাত্ ট্রাস্ট, পার্ট নারশিপ/প্রা.লি ইত্যাদি)|
ন�োট: সমস্ত প্রয়�োজনীয় নথিপত্রের সাথে যখন সম্পূর্ণরূপে পূরণ করা ও স্বাক্ষরিত ফর্মটি জমা দেওয়া হবে তখন মালিকানা পরিবর্তনের অনুর�োধটি সম্পূর্ণ বলে
বিবেচিত হবে।
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