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ইরভর- service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

ে আ সয-অ্যাসিরকন এফং ট্রান্সপায অ্প অ্যাভাউন্ট পভম *
সরস নং ________________________________________________
সরসধাযরকয নাভ: _____________________________________________________________________________________________
ইরভর আইসড: ________________________________________
সভাফাইর নং\রযান্ডরাইন নং:
আনায অ্নুরযারধয াররে নীরেয সমরকারনা একটি অ্ান সফরে সনন

অ্ান এ
ে আ সয-অ্যাসিরকন
প্র্ত্ত োকা ___________________________

োকা প্র্ারনয তাসযখ

(সডসড/ভাভা/াাাা)

আনায অ্নুরযারধয াররে নীরেয সমরকারনা একটি অ্ারন টিক স্ন
অ্নুগ্র করয ফতমভান আসথম ক ফেরযয ভরধয আভায ফরকয়া সপ্রসভয়ারভয প্রসত আরফ্ন করুন
অ্নুগ্র করয সপযত স্ন (এনইএপটি এয জনয নীরে ফযারেয সফফযণ উরেখ করুন)
ফযাে অ্যাকাউন্ট
নম্বয: আইএপএস:
ফযারেয নাভ এফং ঠিকানা __________________________________________________________________________________________
অ্যাকাউন্ট ধাযরকয নাভ ____________________________________________________________________________________________
দ্রষ্টফয: - অ্নুগ্র করয অ্যাকাউন্ট নম্বয এফং সরসরাল্ডারযয নাভ মুক্ত একো ফাসতর সেক অ্থফা ফযাে াফুরকয প্রসতসরস ংমুক্ত করুন

অ্ান সফ
স্থানান্তয কযা োকায সযভাণ
ক্রসভক
নং (এ)

(সফ)
সরস নম্বয সথরক

(স)
সরস নম্বরয

(সড)
সম সযভাণ োকা স্থানান্তসযত রফ

(ই)
স্থানান্তরযয কাযণ

1.
2.
3.
দ্রষ্টফয: সবন্ন গ্রারকয সরসরত োকা াঠারত, অ্নুগ্র করয ফযাে সেেরভন্ট অ্থফা োকা প্র্ারনয প্রভাণ ংমুক্ত করুন
ভাতৃ বালায় সফফৃসত: মস্ সরসধাযরকয স্বােয ফৃদ্ধাঙ্গুরীয ো (ফাভ ফৃদ্ধাঙ্গুর) রুর থারক অ্থফা ভাতৃ বালায় সরখা থারক। আসভ এতদ্বাযা সঘালণা কযসে সম আসভ
এই পরভময ম্পূণম সরখা সরসধাযকরক ফযাখযা করযসে এফং সরসধাযক এই পরভময সরখা ম্পূণমবারফ সফাঝায রযই ফাভ ফৃদ্ধাঙ্গুরীয ো স্রয়রেন/ স্বােয
করযরেন
সঘালণাকাযীয নাভ: ________________________________________________________________________________
সঘালণাকাযীয ঠিকানা: ______________________________________________________________________________
তাসযখ এফং স্থান: ____________________________
গ্রারকয স্বােয _______________________

ফৃদ্ধাঙ্গুরীয ো:
তাসযখ এফং ভয় _______________________________
ভযাক্স রাইপ ব্রাঞ্চ অ্সপ ূযণ কযরফন

ভযাক্স রাইপ ব্রাঞ্চ অ্সপরয প্রাসিয তাসযখ এফং ভয় ______________________ ভযাক্স রাইপ ব্রাঞ্চ অ্সপ েযাম্প ______________________
অ্নুরভা্ন ংমুক্ত:

যাাঁ

না

*ম্পূণমরুর ূযণ কযা পভম সনকেফতী াধাযণ কামম াররয় জভা স্ওয়া সমরত ারয অ্থফা সভর কযরফন service.helpdesk@maxlifeinsurance.com
গ্রারকয প্রাসিস্বীকায সি
সরস নম্বয ____________________________________________________
অ্নুরযারধয প্রকায _________________________________________________________________________________________________
গৃীত করযরেন ______________________________

গ্ররণয তাসযখ ও ভয় _____________________________

কভীয সকাড ___________________________

স্বােয_________________________________________

ভযাক্স রাইপ ইনসওরযন্স কম্পানী: অ্ারযন সন্টায, িে নং 90এ, সক্টয 18, উর্যাগ সফায, গুযগাাঁও (সযয়ানা) – 122015.
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