Max Life Insurance Company Limited
90এ, সেক্টর-18, উদ�্যোগ বিহার, গুরগাঁও-122 015,
ট�োল ফ্রি-1800-200-5577 ইমেল: group.claims@maxlifeinsurance.com

পলিসি বাতিল করার ফর্ম (সারেন্ডার ফর্ম)
দয়া করে বড় হাতের লেখায় এই ফর্মটি পূরণ করুন
আপনি কি জানেন যে আপনার পলিসি বাতিল করে আপনি হারাচ্ছেন• আপনার জীবন সুরক্ষা
• আপনার রাইডার বেনিফিট
• আপনার প্রথাগত পরিকল্পিত বিনিয়�োগের ওপর দীর্ঘমেয়াদী ফেরত উপার্জনের সুয�োগ|
আরও বিশদে জানতে আপনি আমাদের 1800 200 5577-তে ফ�োন করতে পারেন বা 5424243-তে "আরইটি" এসএমএস করতে পারেন বা আপনার প্ল্যান বা আমাদের
পরিষেবাগুলি বুঝতে আপনার ক�োন�ো সাহায্যের প্রয়�োজন হলে আপনার এজেন্ট উপদেষ্টার সাথে য�োগায�োগ করুন|
সমপর্ণের কারণ



অর্থনৈতিক কারণসমূহ (অবিলম্বে অর্থের প্রয়�োজন, বিষয়সম্পত্তি কেনা ইত্যাদি)



অসন�্তোষজনক লাভ



অসন�্তোষজনক পরিষেবা



একটি নতুন প্ল্যান কেনা



অন্যান্য, দয়া করে নির্দিষ্ট করুন .………......................................................................

সমপর্ণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনি কি কার�োর সাথে আল�োচনা করেছিলেন?
এজেন্ট বন্ধু 

আত্মীয়



অন্যান্য (দয়া করে নির্দিষ্ট করুন) __________________________

আমরা আপনার সিদ্ধান্তের জন্য অনুশ�োচনা করছি এবং আশা করছি যে এই আবেদন করার আগে আপনার পলিসি চালিয়ে যাওয়ার সমস্ত সুবিধাগুলি আপনি মূল্যায়ন
করেছেন| আপনার পছন্দের বিমা সহয�োগী হিসাবে ম্যাক্স লাইফ ইনসিওরেন্স-কে বেছে নেওয়ার জন্য আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এবং আশা করি যে নিকট ভবিষ্যতে
আপনি আমাদের প�্রোডাক্টগুলিকে বিবেচনা করবেন|
দয়া করে লক্ষ্য করুন:
•

আপনার অনুর�োধ প্রক্রিয়াকরণ করা হবে; তবে তার জন্য রিক�োয়েস্ট ফর্মটি সম্পূর্ণরূপে পূরণ করতে হবে ও সমস্ত বাধ্যতামূলক নথিগুলি জমা দিতে হবে

•

ইউনিট লিঙ্কড প�্রোডাক্টগুলির জন্য যদি একটি ব্যবসায়িক/ কাজের দিনে ভারতীয় সময় 15:00 টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আবেদন গ্রহণ করা হয়, তাহলে সেই
দিনের জন্য ন্যাভ প্রয�োজ্য হবে| যদিও, যদি 15:00টার পর আবেদন গৃহীত হয় তাহলে পরবর্তী দিনের ঘ�োষিত ন্যাভ প্রয�োজ্য হবে|

•

ঠিকানার পরিবর্তন বা য�োগায�োগের বিবরণে পরিবর্তন করতে অনুর�োধ করার ক্ষেত্রে, দয়া করে একটি আলাদা পলিসি সার্ভিস রিক�োয়েস্ট ফর্ম পূরণ করুন
এবং ঠিকানার বৈধ প্রমাণপত্র সহ জমা দিন

•

যদি ক�োম্পানীর নথিতে চিঠি পাঠান�োর ঠিকানা অসম্পূর্ণ/ভুল থাকে তাহলে ম্যাক্স লাইফ ইনসিওরেন্স চেক না পাওয়া বা চেক পেতে দেরী হওয়ার জন্য দায়ী
থাকবে না|

•

আপনার ব্যাঙ্ক দ্বারা খারিজ হওয়া বা প্রদেয় তথ্য অসম্পূর্ণ/ভুল হওয়ার কারণে যদি আপনার অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট না হয় বা যদি লেনদেনে দেরী হয় বা তা
আদ�ৌ কার্যকরী না হয় তাহলে ম্যাক্স লাইফ ইনসিওরেন্স দায়ী হবে না| যদি প্রত্যক্ষ ক্রেডিটের জন্য প্রয়�োজনীয় তথ্য গৃহীত না হয় বা যদি ব্যাঙ্ক লেনদেন
খারিজ করে দেয় তাহলে চেকের মাধ্যমে টাকা দেওয়া হবে|

পেআউট প্রক্রিয়াকরণের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়�োজনীয় নথিগুলি
 সারেন্ডার রিক�োয়েস্টের জন্য পলিসি ধারকের জমা করা আসল পলিসি নথিগুলি|
 ফট�ো আইডি প্রমাণপত্রের (ব্রাঞ্চে পরীক্ষা করার জন্য আসলটি বহন করুন) স্ব-প্রত্যায়িত বৈধ প্রতিলিপি|
 আগে থেকে প্রিন্ট করা নাম ও অ্যাকাউন্ট নম্বর সহ প্রকৃত বাতিল চেক
 যদি বাতিল চেকে আগে থেকে ছাপান�ো নাম ও অ্যাকাউন্ট নম্বর (ব্রাঞ্চে পরীক্ষা করার জন্য আসলটি বহন করুন) না থাকে তবে পাশ বই-এর প্রতিলিপি/ব্যাঙ্ক
স্টেটমেন্ট যাতে আগে থেকে ছাপান�ো নাম ও অ্যাকাউন্ট নম্বর আছে|
 সাম্প্রতিকতম য�োগায�োগের বিশদ বিবরণ এবং এনআরই ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট যা এনআরই অ্যাকাউন্ট থেকে ক�োন�ো প্রিমিয়াম প্রদান প্রদর্শন করে|
আপনি কি জানেন? কম বয়সে কেনা বিমার থেকে নতুন বিমা কেনা খরচসাপেক্ষ| সমপর্ণ করবেন না!
আপনার পলিসি নথির শর্তাবলীর উপর নির্ভর করে আপনার অর্থের চাহিদা পূরণ করার জন্য আপনি আংশিকভাবে সমপর্ণ করা বা ল�োন
নেওয়াও বেছে নিতে পারেন এবং আপনার পলিসি চালিয়ে যেতে পারেন|
কম ধার্য মূল্য: ইউনিট লিঙ্কড প�্রোডাক্টগুলিতে, বছরের পর
বছর ধরে ধীরে ধীরে ধার্য মূল্যগলি
ু কমতে থাকে ফলে আপনার
প্রিমিয়ামের বৃহদ অংশ ফান্ডে বিনিয়�োগ হতে থাকে|
লাইফ কভার: একবার পলিসি সমপর্ণ করলে লাইফ কভার বন্ধ হয়ে
যায় ফলে যখন আপনার প্রকৃতভাবে এটির প্রয়�োজন হয় তখন সেই
সুবিধা থেকে আপনি বঞ্চিত হন|

উচ্চ বৃদ্ধির সম্ভাবনা: ইউলিপগুলিতে ইক্যুইটিতে
বিনিয়�োগ করার সুয�োগ থাকে, যার ফলে আপনার ফান্ডের
উচ্চ বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দেয়|
ট্যাক্স বেনিফিট: পরবর্তী ক�োন�ো সংশ�োধন হওয়া পর্যন্ত
আয়কর আইন 1961-এর অনুচ্ছেদের অধীনে আপনি করে
সুবিধা পেতে পারেন
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Max Life Insurance Company Limited
90এ, সেক্টর-18, উদ�্যোগ বিহার, গুরগাঁও-122 015,
ট�োল ফ্রি-1800-200-5577 ইমেল: group.claims@maxlifeinsurance.com

পলিসি বাতিল করার ফর্ম (সারেন্ডার ফর্ম)
দয়া করে বড় হাতের লেখায় এই ফর্মটি পূরণ করুন
অনুর�োধ পত্র
পলিসি নং ………………………………………………..………..

পলিসি ধারকের নাম….....…..……….………..…......……………………………..

ম�োবাইল নং.  			

বিকল্প ম�োবাইল নং. 

ঠিকানা1 __________________________________________________________________________________________________________________________
ঠিকানা 2 ________________________________________________________________ ইমেল আইডি_______________________________________________
শহর ________________________________________________________রাজ্য _______________________________________পিন 

    

এনইএফটি-র জন্য ব্যাঙ্কের বিশদ বিবরণ
a) অ্যাকাউন্ট ধারকের নাম ………………………………..

b) बैंक का नाम …………………………………..........

c) ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নং. …………………………………….

d) আইএফএসসি ক�োড …………………………………

e) প্যান নম্বর 		

f) ব্যাঙ্কের ঠিকানা ……………………………………

দ্রষ্টব্য- দয়া করে অ্যাকাউন্ট নম্বর ও পলিসি ধারকের নাম সংবলিত একটি বাতিল চেক বা ব্যাঙ্কের পাসবই-এর প্রতিলিপি সংযুক্ত করুন
দাবী পরিত্যাগ: বৈধ প্যান প্রদান করার ক্ষেত্রে আয়কর আইনের 194ডিএ অনুচ্ছেদের নিয়ম অনুযায়ী 2% হারে টিডিএস প্রয�োজ্য হবে, যদিও, যদি ক�োম্পানীর কাছে
বৈধ প্যান উপলব্ধ না থাকলে 20% হারে মূল্য ধার্য হবে।
বিবৃতি
আমি এতদ্বারা দাখিল করছি যে আমি ম্যাক্স লাইফ ইনসিওরেন্স ক�ো. লিমিটেডের সাথে একটি ইনসিওরেন্স পলিসি নং. __________________________________________এর ধারক। আমি উক্ত পলিসিটি ঐচ্ছিকভাবে সমপর্ণ করতে এবং শেষ করতে চাই। আমি আমার পলিসি সমপর্ণ করার অনুর�োধ প্রক্রিয়াকরণ করার জন্য এবং প্রয�োজ্য
ধার্য মূল্যগুলি (যদি কিছু থাকে) ঠিকঠাক করার পরে প্রয�োজ্য সারেন্ডার ভ্যালু (যদি কিছু থাকে) প্রদান করার জন্য আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আমি. মি../মিস/
মিসেস. ________________________ ________________________________________________ -এর পুত্র, কন্যা, স্ত্রী _______________________________
__________________বছর বয়সী ________________________________-তে বসবাসকারী এতদ্বারা ঘ�োষনা করছি ও সুনিশ্চিত করছি যে এই ফর্মে যে বিবরণ প্রদান
করা হয়্ছে তা সঠিক ও যথাযথ। প্রয�োজ্য ধার্য মূল্যগুলি কেটে নেওয়ার পরে, পলিসির শর্তাবলীর অধীনে সারেন্ডার ভ্যালু গ্রহণ করার জন্য আমি এতদ্বারা সম্মত হচ্ছি।
এছাড়াও, আমি নিশ্চিত করছি যে এখানে আমি যে তথ্য প্রদান করেছি তা সত্য ও সঠিক। আমার দ্বারা প্রাপ্ত যেক�োন�ো ভুল এবং ত্রুটিপূর্ণ টাকা ফেরতের জন্য ম্যাক্স
লাইফ ইনসিওরেন্সকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে আমি সুনিশ্চিত করছি।
আমি বুঝেছি যে আমার পলিসি নং ________________ -এর জন্য সমপর্ণ অনুর�োধ প্রক্রিয়াকরণের পরে পলিসি কনট্যাক্ট-এ যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেইমত�ো -এর
জন্য অন্যান্য সুবিধা সহ আমার লাইফ কভারের উপস্থিতি বন্ধ হয়ে যাবে।
পলিসি ধারকের স্বাক্ষর: ________________________ তারিখ:  /

 / 

স্থান: ____________________

যার জীবন বিমা করা হয়েছে তার পক্ষ থেকে ন�ো অবজেকশন সার্টিফিকেট (শুধুমাত্র যদি লাইফ ইনসিওর্ড সাবালক হয়ে থাকে তবে প্রয�োজ্য)
আমি, __________________________________________; এতদ্বারা নিশ্চিত করছি যে উপরিউক্ত পলিসির জন্য প্রদেয় ম্যাচিওরিটি লাভের বৈধ সম্পাদন সম্পন্ন
হয়েছে এবং ভবিষ্যতে পরবর্তী ক�োন�ো ক্লেইমের জন্য ম্যাক্স লাইফ ইনসিওরেন্সকে দায়ী করব�ো না।
যার জীবন বিমা করা হয়েছে তার স্বাক্ষর ____________________ তারিখ:  /

 / 

শাখার বাধ্যতামূলক চেকলিস্ট
 উপরে তালিকাভুক্ত সমস্ত বাধ্যতামূলক ডকুমেন্টগুলি সংগ্রহ করা হয়






পলিসি ধারককে সমস্ত প্রতিলিপিগুলি স্ব-প্রত্যায়িত

স্থান ____________________

স্ট্যাম্প দিন

ম্যাক্স লাইফ ইনসিওরেন্স কর্মী সমস্ত আসল ডকুমেন্টগুলি দেখেছেন এবং যাচাই করেছেন
তারিখে এএম/পএম 

    

তে সমপর্ণের অনুর�োধ গৃহীত হয়েছে …………

ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল- হ্যাঁ / না _____________________ সমপর্ণের কারণ _____________________
গ্রাহককে অর্থ প্রদান:

1) এনইএফটি



2) চেক



অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপ
আপনার পছন্দের বিমা সহয�োগী হিসাবে ম্যাক্স লাইফ ইনসিওরেন্স-কে বেছে নেওয়ার জন্য আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এবং আশা করি যে নিকট ভবিষ্যতে আপনি
আমাদের প�্রোডাক্টগুলিকে বিবেচনা করবেন| আমরা আপনার সিদ্ধান্তের জন্য অনুশ�োচনা করছি এবং আশা করছি যে এই আবেদন করার আগে আপনার পলিসি চালিয়ে
যাওয়ার সমস্ত সুবিধাগুলি আপনি মূল্যায়ন করেছেন| আমাদের শাখা কার্যালয়ে জমা পড়ার 10 দিনের মধ্যে আপনার অনুর�োধ প্রক্রিয়াকরণ করা হবে| আপনার পলিসি
সম্বন্ধে ক�োন�ো ব্যাখ্যা বা সাহায্যের ক্ষেত্রে, দয়া জানতে চাইলে বা সহায়তার জন্য 1800 200 5577-তে কল করুন বা 5424243-তে "আরইটি" এসএমএস করুন|
কাস্টমার অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপ

স্ট্যাম্প দিন

পলিসি নম্বর ____________________________________________________________________________ (বক্স দিন)
গ্রহণ করেছেন				গৃহীত হওয়ার তারিখ ও সময়			
ম্যাক্স লাইফ ইনসিওরেন্স ক�ো. লিমিটেড, ৪র্থ তল, অপারেশন সেন্টার, 90. এ, উদ�্যোগ বিহার, সেক্টর-18, গুরগাঁও-122015, রেজিস্টার্ড অফিস: ম্যাক্স হাউস ৪র্থ
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