Max Life Insurance Company Limited
90 A, ସେକ୍ଟର-18, ଉଦ୍ୟୋଗ ବିହାର, ଗୁରଗାଁଓ -122015, ହରିୟାଣା
ଫ�ୋନ୍ ନମ୍ୱର- 0124-4219090, ଏକ୍ସଟେନସନ-9699, ନିଃଶୁଲ୍କ- 18002005577

ପଲିସି ବାତିଲ ଫର୍ମ (ସମର୍ପଣ ଫର୍ମ)
ଦୟାକରି ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଫର୍ମଟକ
ି ୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ
ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପଲିସି ବାତିଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ହରାଉଛନ୍ତି• ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ କଭର୍
• ଆପଣଙ୍କ ରାଇଡର ଲାଭଗୁଡ଼କ
ି
• ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଯ�ୋଜନାବଦ୍ଧ ନିବେଶ ଉପରେ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜନ କରିବାର ସୁଯ�ୋଗ
ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମକୁ 1800 200 5577 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା "RET"ଲେଖି 5424243 ନମ୍ବରକୁ ଏସଏମଏସ ପଠାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଅବା ଆମର
ସେବାଗୁଡ଼କ
ି ବୁ ଝବ
ି ାରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ଉପଦେଷ୍ଟାଙ୍କ ସହିତ ସଂପର୍କ କରି ପାରିବେ|.
ସମର୍ପଣର କାରଣ

 ଆର୍ଥିକ କାରଣ (ତୁ ରନ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଆବଶ୍ୟକତା, ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ଆଦି)
 ଅସନ୍ତୋଷଜନକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ
 ଅସନ୍ତୋଷଜନକ ସେବା
 ଏକ ନୂ ଆ ପ୍ଲାନ କ୍ରୟ କରିବା
 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛ ି ଥିଲେ ସୂଚତି କରନ୍ତୁ

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

ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାର ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ କି?
ଏଜେଣ୍ଟ  ବନ୍ଧୁ



ସଂପର୍କୀୟ



ଅନ୍ୟ କେହି ହ�ୋଇଥିଲେ (ସୂଚତ
ି କରନ୍ତୁ ) __________________________

ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ ଦୁ ଃଖିତ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ଏହି ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପଲିସି ସହିତ ଜାରି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଲାଭର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଛନ୍ତି. ମ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର
ବୀମା ସାଥୀ ଭାବେ ବାଛି ଥିବାରୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼କ
ି ୁ ବିଚାରକୁ ନେବେ|.
ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ :
•
•

ଆପଣଙ୍କ ଅନୁ ର�ୋଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହେବ; ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁ ର�ୋଧ ଫର୍ମ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂରଣ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଦାଖଲ ହ�ୋଇଛି
ୟୁ ନଟ୍
ି ଲିଙ୍କଡ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼କ
ି ପାଇଁ ଯଦି ଆବେଦନ ଭାରତୀୟ ସମୟ 15:00 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବ୍ୟାବସାୟିକ/କାର୍ଯ୍ୟଦିବସରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହ�ୋଇଥାଏ, ସେହି ଦିନର NAV ଲାଗୁ ହେବ. ତେବେ, ଯଦି
ଆବେଦନ 15:00 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହ�ୋଇଥାଏ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନର ଘ�ୋଷିତ NAV ଲାଗୁ ହେବ|

•

ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ବିବରଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବେଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦୟାକରି ପୃଥକ୍ ପଲିସି ସର୍ଭିସ ଅନୁ ର�ୋଧ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ବ�ୈଧ ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ |

•

କମ୍ପାନୀ ରେକର୍ଡରେ ଥିବା ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ / ଭୁଲ ଡାକ ଠିକଣା ପାଇଁ ଚେକ୍ ଲାଭରେ ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ନ ପାଇବା ପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ|

•

ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ/ତ୍ରୁଟପ
ି ୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାରବାର ରଦ୍ଦ ହେବା ଯ�ୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅର୍ଥରାଶି ଜମା ନ ହେବା କିମ୍ବା କାରବାର ବିଳମ୍ବିତ ହେବା ସକାଶେ ମ୍ୟାକ୍ସ
ଲାଇଫ୍ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ. ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜମା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ମିଳ ି ନ ଥିଲେ କିମ୍ବା କାରବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଦ୍ଦ ହ�ୋଇଥିଲେ ପେଆଉଟ୍ ଚେକ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ|

ପେଆଉଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦସ୍ତାବିଜ୍

 ସମର୍ପଣ ଅନୁ ର�ୋଧ ପାଇଁ ପଲିସଧ
ି ାରକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ମୂଳ ପଲିସି ଡକୁ ମେଣ୍ଟ.
 ଫଟ�ୋ ପରିଚୟପତ୍ରର ବ�ୈଧ ସ୍ୱୟଂ ସତ୍ୟାର୍ପିତ ନକଲ (ଶାଖାରେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ

ମୂଳ କପି ଆଣନ୍ତୁ )

 ପ୍ରାକମୁଦ୍ରିତ ନାମ ଓ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସହିତ ଅରିଜନି ାଲ ବାତିଲ ଚେକ୍
 ବାତିଲ ଚେକରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଓ ପ୍ରାକମୁଦ୍ରିତ ନାମ ନ ଥିଲେ ପ୍ରାକମୁଦ୍ରିତ ନାମ ଓ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଥିବା ପାସବୁ କ୍ କପି/ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ (ଶାଖାରେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ

ଅରିଜନ
ି ାଲ ଆଣନ୍ତୁ )

 ସଦ୍ୟତମ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ବିବରଣୀ ଏବଂ NRE ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ NRE ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କ�ୌଣସି ପ୍ରିମିୟମ୍ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲେ
ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଏକ ନୂ ଆ ବୀମା ଖରିଦ୍ କରିବା ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଖରିଦ୍ ହ�ୋଇଥିବା ବୀମା ଠାରୁ ବ୍ୟୟସାପେକ୍ଷ ଅଟେ| ସମର୍ପଣ କରିନ୍ତୁ ନାହିଁ!
ପଲିସି ଜାରି ରଖିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପଲିସର
ି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁ ଯାୟୀ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଂଶିକ ସମର୍ପଣ କିମ୍ବା ଋଣ ସୁବଧ
ି ା ବିକଳ୍ପ ବାଛି ପାରିବେ|

କମ୍ ଶୁଳ୍କ: ୟୁ ନଟ୍
ି ଲିଙ୍କଡ୍ ପଲିସରେ
ି , ଶୁଳ୍କଗୁଡ଼କ
ି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଏ
ଯାହାକି ଫଣ୍ଡରେ ନିବେଶିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିମିୟମକୁ ଉଚ୍ଚତମ ଅନୁ ପାତକୁ ଅଗ୍ରଗାମୀ କରେ|

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଭିବୃଦ୍ଧି : ULIPS ଇକ୍ୱେଟିରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ସୁଯ�ୋଗ

ଲାଇଫ୍ କଭର: ପଲିସି ଥରେ ସମର୍ପିତ ହ�ୋଇଗଲେ ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ
ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ|.

ଟିକସ ଲାଭ: ଆପଣ ଆୟକର ଅଧିନିୟମ 1961 ର ଧାରା ଅଧୀନରେ ଟିକସ
ଲାଭ ପାଇ ପାରିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଶ�ୋଧନର ଅଧୀନ|

ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଣ୍ଠିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରାଏ|
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Max Life Insurance Company Limited
90 A, ସେକ୍ଟର-18, ଉଦ୍ୟୋଗ ବିହାର, ଗୁରଗାଁଓ -122015, ହରିୟାଣା
ଫ�ୋନ୍ ନମ୍ୱର- 0124-4219090, ଏକ୍ସଟେନସନ-9699, ନିଃଶୁଲ୍କ- 18002005577

ପଲିସି ବାତିଲ ଫର୍ମ (ସମର୍ପଣ ଫର୍ମ)
ଦୟାକରି ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଫର୍ମଟକ
ି ୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ

ଅନୁର�ୋଧ ଫର୍ମ

ପଲିସି ନଂ ………………………………………………..………..
ମ�ୋବାଇଲ ନଂ.  			

ପଲିସି ଧାରକଙ୍କ ନାମ….....…..……….………..…......……………………………..
ଅନ୍ୟ ମ�ୋବାଇଲ ନଂ. 

ଠିକଣ 1 __________________________________________________________________________________________________________________________
ଠିକଣ 2 ______________________________________________________________ ଇମେଲ ଆଇଡି____________________________________________________
ସହର ________________________________________________________ରାଜ୍ୟ _______________________________________ ପିନ୍

     

NEFT ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ
a) ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ନାମ ………………………………..			b) ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ …………………………………
c) ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନଂ …………………………………….			d) IFSC କ�ୋଡ୍ …………………………………
e)ପାନ୍ ନମ୍ବର

		

f) ବ୍ୟାଙ୍କ ଠିକଣା ……………………………………

ଦୟାକରି ଏହି ଫର୍ମ ସହିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଓ ପଲିସଧ
ି ାରକଙ୍କ ନାମ ଥିବା ବାତିଲ ଚେକ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁ କର କପି ସଂଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ
ସତ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ: ଆୟକର ଅଧିନିୟମର ଧାରା 194DA ଅନୁ ଯାୟୀ ବ�ୈଧ ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥିଲେ 2% ହାରରେ TDS କଟାଯିବ, ଅନ୍ୟଥା, କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ବ�ୈଧ ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର ଉପଲବ୍ଧ ନ ଥିଲେ
20% ହାରରେ ଲାଗୁ ହେବ.
ଘ�ୋଷଣା
ମୁଁ ଏତଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରୁଛି ଯେ, ବୀମା ପଲିସି ନଂ. ର ମୁଁ ଧାରକ ଅଟେ ___________________________________________ ମ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲିଃ ସହିତ. ମୁଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃ ତ
ଭାବେ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ପଲିସି ସମର୍ପଣ ଏବଂ ସମାପ୍ତ କଲି|ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁ ର�ୋଧ କରୁଛି ଯେ ମ�ୋର ପଲିସର
ି ର କାଟ୍ (ଯଦି ରହିଥାଏ)
ି ସମର୍ପଣ ଅନୁ ର�ୋଧକୁ ଦୟାକରି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଶୁଳ୍କଗୁଡ଼କ
ପରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସମର୍ପଣ ରାଶି (ଯଦି ରହିଥାଏ) ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ | ମୁଁ ଶ୍ରୀ/ସୁଶ୍ରୀ/ ଶ୍ରୀମତୀ___________________________________ ଙ୍କ ପୁଅ, ଝିଅ, ସ୍ତ୍ରୀ _____________________________
_____ ବୟସ_________ ର ବାସିନ୍ଦା ________________________________ ଏତଦ୍ୱାରା ଘ�ୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ଏହି ଫର୍ମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବିବରଣୀଗୁଡ଼କ
ି ନିର୍ଭୁଲ୍ ଓ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ| ମୁଁ
ି ର କାଟ୍ ପରେ ସମର୍ପଣ ମୂଲ୍ୟ ରାଶି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି| ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ସୁନଶ୍
ି ସର୍ତ୍ତ ଓ ନିୟମାବଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଶୁଳ୍କଗୁଡ଼କ
ଏତଦ୍ୱାରା ପଲିସର
ି ଚି ତ କରୁଛି ଯେ ଏଠାରେ ମ�ୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ନିର୍ଭୁଲ ଓ
ସତ୍ୟ ଅଟେ| ମୁଁ ସୁନଶ୍
ି ୂର୍ଣ୍ଣପରିପୂର୍ତ୍ତି ହ�ୋଇଥିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ ପ୍ରତି କ୍ଷତିପର୍ତ୍ତି
ି ଚି ତ କରୁଛି ମ�ୋ ଦ୍ୱାରା କ�ୌଣସି ଭୁଲ କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟପ
ୂ ହେବ|
ି ି ଯେ ମ�ୋର ପଲିସି ନଂ._______________________________________ ର ସମର୍ପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆବେଦନର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ, ପଲିସି ଚୁକ୍ତିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମ�ୋର ଲାଇଫ୍ କଭର୍ ସହିତ
ମୁଁ ବୁ ଝଛ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲାଭଗୁଡ଼କ
ି ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମାପ୍ତ ହେବ|
ପଲିସଧ
ି ାରକଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର: ________________________ ତାରିଖ:  /  / 

ସ୍ଥାନ: ____________________

ବୀମାଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଆପତ୍ତି ବିହୀନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଯଦି ବୀମାକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସାବାଳକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହ�ୋଇଥାନ୍ତି)
ମୁଁ, __________________________________________; ଏତଦ୍ୱାରା ଉପର�ୋକ୍ତ ପଲିସର
ି ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିବା ପେଆଉଟ୍ର ବ�ୈଧ ବିମକ୍ତ
ି ଚି ତ କରୁଅଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ
ୁ କରଣ ସୁନଶ୍
ଉପୁଜୁଥିବା ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି ଦାବି ପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସକୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବ ି ନାହିଁ|
ବୀମାଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର_______________________ ତାରିଖ:  /

 / 

ସ୍ଥାନ ____________________

ଶାଖା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା

 ଉପର�ୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାଗଜପତ୍ର ସଂଗୃହୀତ ହ�ୋଇଛି
 ସମସ୍ତ କପିପଲିସଧ
ି ାରକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂସତ୍ୟାର୍ପିତ କରାଯିବ
 ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ମୂଳ ନକଲ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ହ�ୋଇଛି
 ସମର୍ପଣ ଅନୁ ର�ୋଧ ପ୍ରାପ୍ତି ସମୟ       ପୂର୍ବାହ୍ନ/ଅପରାହ୍ନ ………… 
 ଧାରଣ ପ୍ରୟାସ ହ�ୋଇଛି- ହଁ/ନା _____________________ ସମର୍ପଣର କାରଣ _____________________
ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପେଆଉଟ୍ :

1) NEFT



2) ଚେକ୍

ମ�ୋହର ଲଗାନ୍ତୁ



ସ୍ୱୀକାର�ୋକ୍ତି ଚିରକୁ ଟ୍
ମ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସକୁ ପସନ୍ଦର ଅଂଶିଦାର ଭାବେ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ| ଆଶା କରୁଛୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଆପଣ ବିଚାରକୁ ନେବେ |ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ ଦୁ ଃଖିତ ଏବଂ
ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ଏହି ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପଲିସି ସହିତ ଜାରି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଲାଭର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଛନ୍ତି| ଆପଣଙ୍କ ଅନୁ ର�ୋଧ ଆମ ଶାଖାରେ ଦାଖଲ ହେବାର 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ
ଯଦି ଆପଣ ପଲିସି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ�ୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କିମ୍ବା ସହାୟତା ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି 1800 200 5577 ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା 'RET' ଲେଖି 5424243କୁ ଏସଏମଏସ ପଠାନ୍ତୁ |
ଗ୍ରାହକ ସ୍ୱୀକାର�ୋକ୍ତି ଚିରକୁ ଟ୍

ମ�ୋହର ଲଗାନ୍ତୁ

ପଲିସି ନମ୍ବର ___________________________________________________________________________________
ପ୍ରାପକ 				ପ୍ରାପ୍ତିର ତାରିଖ ଓ ସମୟ 			
ମ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲିଃ, .3 ୟ ମହଲା, ଅପରେସନ୍ ସେଣ୍ଟର, 90. A, ଉଦ୍ୟୋଗ ବିହାର, ସେକ୍ଟର -18, ଗୁରଗାଁଓ- 122015, ପଂଜିକୃତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ: ମ୍ୟାକ୍ସ ହାଉସ୍ 3ୟ ମହଲା,1 ଡକ୍ଟର ଝା ମାର୍ଗ,
ଓଖଲା, ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ-110020, ଭାରତ, ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ବିବରଣୀ: ଇମେଲ: service.helpdesk@maxlifeinsurance.com; ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ : www.maxlifeinsurance.com
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