েল�া েয়ংলগা ককথৎনবা েফামর
েপািলিস ন�র
অহানবা মিমং*
অেরাইবা মিমং*
এে�শ 1

_____________________________________________________________________________________________________

এে�শ 2

_____________________________________________________________________________________________________
সহর ________________________ রাজয _______________________________ িপন

পাও ফাওননবা ন�র

ইেমল আই:িদ: _______________________________________

*ককথৎপগী মরমশীং (েপািলিস পায়বা মীদুনা েমনগদবা)
েশল-থুমগী সমসয্

েলা�া েশমেদাকপা, চু মেথাকপশীং, ে�ােপােজল ন�গা মরী ৈলনবা েচশীং শািজনবা

লনাইগী মরম

হায়িখবা ন�গা তাকিখবা �দ�গী েখ�বা

েপািলিস েপক েথংেল

েপািলিস েপক ফংিখেদ

েতৗিবমনগী েয়ানবা

দরকার ওইবা ৈলেত
নহা�া মথ�া েখাৎিখবা ককথৎপগী তাংদাংবা মরম পীিবয়ু ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
ঐহাক মফমিসদা সবিমট েতৗির মদুিদ ঐহাক ই�ুের� েপািলিস ন�র

অমিন । েপািলিস কে�� অদুগী টামর্শীং অমসুং কি�শনশীংগী মতুং ই�, ঐহাক েপািলিস কে�� অদু ফংবা নুিম

অমগী েপিলিস পায়বা মী
ৎ 15 গী মনুংদা েপািলিস অদুগী েল�া

েয়ংলগা ককথৎপা েলৗবা য়াই হায়বা ঐহাক খঙই । েল�া েয়ংবা ওপশন অদুগী মখাদা, েপািলিস কে�� অদুগী মতু ং ই�া পানগদবা চাজর্শীং অমসুং �া�
দুয্িট েলৗেহৗরবা মতুং, েপািলিস অদু ককথৎপগী ে�ােসস েতৗিবয়ু হায়না ঐহাক নহাকপু হায়জির ।

েপািলিস অদু ককথৎপনা ই�ুের� কে�� অদু েলাইিশনবা ওইগিন হায়বা ঐহাক খঙই অমসুং অিধকারশীং /টাইটলশীং েলাইনমক অমসুং েপািলিস অদুগী মখাদা
ফংফম েথাকপা শরক েলাইিশনগিন ন�গা েফামর্ অিসদা ঐহা�া পীবা-পাও লানবা েপাে�ল এে�শ * (মফমদুদা েচক অদু থানবা), েপািলিস অদুদা পীবা এে�শ
অদুদগী েখ�রবা, এে�শ অদুগী �মান হা�ু (েতৗদবা য়াদবা)
এে�শ 1 _________________________________________________________________________________________________________________
এে�শ 2 _________________________________________________________________________________________________________________
সহর _____________________________ রাজয __________________________________________ িপন
িদসে�মর: েফামর্ অিসদা নহা�া পীবা -পাও মপুং ফাদবা /চু মদবা মরমশীংনা ি�িময়ম হ�া পীেথা�কপা অদু নহাি� েব� একাও�তা ে�িদত চং�বা
তানা, নহা�া
ন�গা �ানেজ�ন অদু েথংলবা ন�গা শে�ৗ েতৗদবা েথা�বিদ মদু েম� লাইফ ই�ুের� ক�িননা দায়� পুগদবিন হায়বা য়ােরাই । মখ
হকেথংননা ৈপশা চংলকপগী ওপশন অদু খন�বসু, িদমা� �া� /েচক য়াওনা নেঙা�া ৈপশা পীবগী অৈত অেতা�া ওপশন শীিজ�বগী অিধকার েম� লাইফ
ই�ুের�না খা�ুনা থি� । ৈপশা পীবা অদু েপািলিস পায়বা মীদুনা পীিখবা েপািলিস পায়বা মীদুগী একাও� ন�রগী ই-পাও অদুদা খ�ংদা য়ু�ম ওইরগা
েতৗগিন অমসুং েপািলিস পায়বা মীদুগী মিমংগী অকু�া ৱােরালশীং মফমদুদা শীিজ�েরাই
খঙিজনিবয়ু: মরী ৈলনবা এন :এ:িভ: অমসুং েপািলিস ে�ােসস েতৗবা অদু েম� লাইফ ই�ুের�না েলৗিশনগদবা দরকার ওইবশীং
ফংলবা মতু ংদা পানগিন

/েচ-চাংশীং েলৗইনমক

ঐহাক িম�র /িমিসজ/িমস__________________________________ গী মচানুপা, মচানুপী, নুপী ___________________________________________ চহী
______, মথ�া পনিখবা এে�শ অদুদা ৈলবনা েফামর্ অিসদা পীিরবা অকু�া ৱােরালশীং অিস চুি� অমসুং অেশায়বা য়াওে� হায়না মফমিসদা লাওেথাি� অমসু
চু ি� হায়ির । েপািলিস অদুগী টামর্শীং অমসুং কি�শনশীংগী মখাদ, পানবা য়াবা চাজর্শীং ককেহৗরবা মতুংদ, ি�িময়ম হ�া পীেথা�কপা অদু ফংগিন হায়বা
ঐহাক মফমিসদা য়াই । মখা তানা, ঐহা�া মফমিসদা পীিরবা ই-পাওশীং অিস চু ি� অমসুং অরানবা য়াওেদ হায়বা ঐহাক েশায়�বিন হায়ির । ঐেঙা�া
লা�না ৈপশা হে�া�কপনা মরম ওইদুনা েম� লাইফ ই�ুের� ক�িননা েশল মাংবা/অমাং অতা নংবা েথা�বিদ �িতপুরন পীগিন হায়ির অমসুং য়াই
দা সিহ েতৗবা……………………………………………(মফম)
……………………………………………………………
সিহ/েপািলিস পায়বা মীগী খুবীগী মিম:

তাং ………………………………
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মমােলা�া িদ�ােরশন: (ক�মরনা ইংিলস নত্তবা অেতা�া েলা�া সিহ েতৗিখ/খুবীগী মিম তাহনিখবা ওইরবিদ েমনিশনগদবা)
“ঐহাক েল�া েয়ংলগা ককথ ৎপা েফামর /হায়জবা িচিঠ দা য়াওবশীং অদু েপািলিস পায়বা মী িম� /িমিসজ/িমস _____________________দা_______________ েলা�া
শে�া�া তাকে� অমসুং েপািলিস পায়বা মী অদুনা মদুদা য়াওিরবশীং অদু মপুং ফানা খঙলবা মতু ংদা ঐহাি� ইমাংদা খুবীগী মিম (শীং) তাহনে�/ইংিলস নত্তবা অেতা�
েলা�া সিহ েতৗে� হায়না ঐহাক মফমিসদা লাওেথাি� । ঐহাক ক�িন অদুগা কিরগ�া মও, অমত্তদা মরী ৈলনেদ হায়না মখা তানা ঐহাক লাওেথা”
……………………………………………….........
(লাওেথাি�বা মী অদুগী মিমং অমসুং সিহ)

………………………...........
(তাং)

ৈপশা পীবগী অপা�া মওং
েচক

ঐহাি� একাও�তা হকেথংননা �া�ফর েতৗবা(এন:আর:ঈ: একাও�তা পাে�াই)

“ঐহাি� একাও�তা হকেথংননা �া�ফর েতৗ” খ�বিদ অকু�া ৱােরালশীং পীিবয় (চানিবদুনা ছাপা মেয়ক অেচৗবা খ�ংনা েমনিবয়ু
II. েপািলিস পায়বা মীদুগী েব�গী অকু� ৱােরালশীং – পীদবা য়াদবা
a) েব� একাও� ন�র ........................................................................... b) একাও� পায়বা মী মিমং...........................................................................................................
c) আই:এফ:এস:িস: েকাড........................................................................ d) েব� মিমং..................................................................................................................................
e) েব� এে�শ................................................................................................................................................................................................................................................
খঙিজনগদবা – চানিবদুনা একাও� ন�র অমসুং েপািলিস পায়বা মীদুগী মিমং য়াওবা ককথৎলবা েচক অমা ন�গা েব� পাসবুক িক েকািপ হাি�য়ু ।
ঐহাক েম� লাইফ ই�ুের� ক�িন িলিমে়টডপু কনগিন অমসুং অমাং-অতা েথাকহে�াই অমসুং ঈ :এফ:ি: েমে�ট অিসদা ঐহা�া েশায়না ন�গা লা�া পাও পীিখবনা
মরম ওইদুনা েম� লাইফ ই�ুের� ক�িন িলিমে়টডনা নংিখবা অমাংবশীং, ে�মশীং, লাইএিবিলিটশী, আইনগী কারবাইশীংদা িতংবা ৈপশা
(এেটািনর্গী ফীশীং য়াওন ),
খরচ েতৗিখবশীং ন�গা অমাং-অতাশীং নংিখবা ন�গা েথাকহনবগী মদুগী মেয়া�া ৈপশা েলৗিখবশীংগী �িতপুরন পীগিন হায়বা য়াই ।
িদসে�মর: েফামর্ অিসদা নহা�া পীবা -পাও মপুং ফাদবা /চু মদবা মরমশীংনা ি�িময়ম হ�া পীেথা�কপা অদু নহাি� েব� একাও�তা ৈপশা চং�বা ন�গা �ানেজ�ন
অদু েথংলবা ন�গা শে�ৗ েতৗদবা েথা�বিদ মদু েম� লাইফ ই�ুের� ক�িননা দায়� পুগদবিন হায়বা য়ােরাই । মখ তানা, নহা�া হকেথংননা ৈপশা চংলকপগী ওপশন
অদু খন�বসু, িদমা� �া� /এট পার েচক তা পীবা য়াওনা নেঙা�া ৈপশা পীবগী অৈত অেতা�া ওপশন শীিজ�বগী অিধকার েম� লাইফ ই�ুের�না খা�ুনা থি� ।
ৈপশা পীবা অদু েপািলিস পায়বা মীদুনা পীিখবা েপািলিস পায়বা মীদুগী একাও� ন�রগী ই-পাও অদুদা খ�ংদা য়ু�ম ওইরগা েতৗগিন অমসুং েপািলিস পায়বা মীদুগী
মিমংগী অকু�া ৱােরালশীং মফমদুদা শীিজ�েরাই ।
খঙিজনিবয়ু: মির ৈলনবা এন :এ:িভ: অমসুং েপািলিস ে�ােসস েতৗবা অদু েম� লাইফ ই�ুের�না েলৗিশনগদবা দরকার ওইবশীং /েচ-চাংশীং েলৗইনমক ফংলবা মতু ংদা
পানগিন
* পীদবা য়াদবা ই-পাও

ওিফসনা শীিজ�নবা খ�ংগী (িহরম েলাইনমক েম�বা য়াদবিন)

িস:এস:ঈ: না থমেহৗবা _______________________________________________________________________
েলৗিশনবা মী মিমং: ____________________________________________ এমে�ািয় েকাড:________________________________________________
েফান ন�র: ____________________________________________________ িজ:ও: েকাড: _________________________________________________
•

হায়জবা ফংবা তাং: ________________ মতম ______________ (খুৎনা েমনিশনগদবা)

•

সিহ চু �া েয়ংেল:

েহাই

নেত

•

েপািলিস েপক ফংেল:

েহাই

নেত্
েম� লাইফ ই�ুের� ক�িন িলিমেটড

3শবা মেথা, ওপেরশন েস�র, 90-A, উেদয্াগ িবহা, েস�র -18, গরগাও-122015, েরিজ�র ওিফস : েম� হাওস, 3শবা মেথা, 1 ডা: ঝা মাগর, ওখলা, নুয্ িদি-110020, ইি�য়া, পাও ফাওননবা অকু�া
ৱােরালশীং: েটাল�ী ক�মর েহলপলাইন :1800-200-5577 (এম:ি:এন:এল/িব:এস:এন:এল দগী ),অেতা�া েনটৱাকর ্শীংদগ : 2542001 (ন�ু এস :ি:িদ েকাড 95124<িদি� দগী >, +0124<অেতা�া সহরশীং
দগী>).েটাল�ী ে�মস েহলপলাইন : 1800-103-5678 (এম:ি:এন:এল/িব:এস:এন:এল দগী ) েফ�: 4239683 (ন�ু এস :ি:িদ েকাড 95124<িদি� দগী >, +0124<অেতা�া সহরশীং দগী
ই-েমল:
service.helpdesk@maxlifeinsurance.com ঐেখায়বু িভিজট েতৗ: www.maxlifeinsurance.com দা
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ক�মরগী এে�ােলজেম� েচিনং
েপািলিস ন�র
হায়জবা মখল _____________________________________________________________________________

িজ:ও: �া�

কনানা েলৗিশনবা ____________________________________ েলৗিশনবগী তাং অমসুং মতম _______________
এমে�ািয় েকাড ________________________________________________ সিহ ________________________
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