মৃত্যু পরবত্ী দাবী নিষ্পনির ফমম (ফমম -A)
আপনি অময়ে নিেজি ারায়িার জিয আমরা শলাকজ্ঞাপি করনি। আমরা বুনি শয আপনি এখি শবল কঠিি ময়ের ময়যয নিয়ে যায়েি এবং িয়োজিীেতার এই মুহুয়তে
আপিায়ক শরা ােতা িিাি করা আমায়ির িানেত্ব। এই মৃতুয পরবতী িাবীর আয়বিি পত্র আপিায়ক দ্রুত এবং য়জ আপিার িাবীিাওো শপল করয়ত াায়যযর জিয
পনরকনিত য়েয়ি। অিুগ্র কয়র এই ফমেটি ম্পূর্েরুয়প পূরর্ ও স্বাক্ষর কয়র উপযুক্ত িনিপত্রানি  শফরত শিয়বি এবং যায়ত আমরা আপিার িাবীিাওো আরও দ্রুত
শমটায়ত পানর তার জিয নিম্নননখত নিয়িে লাবী অিুরর্ করুি।
গুরুত্বপূর্ম ত্থ্ু
• একানযক পননলর শেম একটি একক ফমে পূরর্ কয়র এবং ক িয়যাজয পননল িম্বর নিয়ে শরনজস্টার করা শযয়ত পায়র।
• ঘটিা ঘটিার তানরয়খর শয পননল জারী আয়ি এবং পননলর ক লতে াবী পূরর্ য়ই তয়ব শেয়মর টাকা পাওো যায়ব।
• যনি একানযক িাবীিার িায়কি, তায় িয়তযক িাবীিারয়ক পৃিক ফমে পূরর্ করয়ত য়ব।
• নিম্নননখত শকায়িা একজিয়ক এই ফয়মের াক্ষী নায়ব উপনিত িাকয়ত য়ব (1) মযাক্স াইফ এয়জন্ট (2) মযাক্স াইয়ফর শ মযায়িজার/এনিএম/অনফ শি
(3) ব্লক শিভপয়মন্ট অনফার (4) রাষ্টােত্ব বযায়ের শকায়িা মযায়িজার রবার স্টযাপ  (5) মযাক্স াইফ কম্পানির একজি অনফার যার পিমযোিা একজি
মযায়িজায়রর শেয়ে িীয়ে িে (6) একজি শগয়জয়টি অনফার (7) রকারী স্কু য়র একজি িযাি নলক্ষক/ নিনন্পপা (8) একজি মযানজয়েট।
• অিুগ্র কয়র নববৃনতগুন ভাভায়ব পডুি এবং আপনি াযারর্ত আপিার শেয়ক শযভায়ব ই কয়রি শই একইভায়ব এই শেম ফয়মে ই করুি। আপিার স্বাক্ষর
আমায়ির কায়ি করা আপিার অিুয়রায ভনবযয়ত খনতয়ে শিখার জিয বযবার করা য়ব।
নিভাবব আপিার ফমম পূরর্ িরববি
িাবীিার শেম ফয়মের ক ঘরগুন বড অক্ষয়র নয়খ পূরর্ করয়বি।
নবভাগ A – এই নবভায়গ িাবীিারয়ক তার নবয়ে তিয জািায়ত য়ব:
• অিুগ্র কয়র আপিার বতে মাি ঠিকািা এবং শমাবাই িম্বর নিনিতভায়ব জািায়বি, শকিিা আমরা শেম ংক্রান্ত ক শযাগায়যাগ শুযুমাত্র এই ঠিকািা এবং শমাবাই
িম্বয়রই করব, যনি আপিার ই-শম আইনি িায়ক তয়ব তাও শিয়বি;
• অিুগ্র কয়র আপিার ম্পূর্ে বযাে অযাকাউয়ন্টর নববরর্ উয়েখ করয়বি; এবং
• পননলর লতে াবী অিুায়র শেয়মর টাকা শমটায়িা য় যায়ত আমরা শেয়মর িাবীিাওো রানর আপিার অযাকাউয়ন্ট পাঠিয়ে নিয়ত পানর তার জিয অিুগ্র কয়র বযায়ের
িতযানেত করা একটি এিইএফটি ফমে অিবা বানত করা শেক/বযাে অযাকাউন্ট পাবইয়ের একটি িনতননপ এর ায়ি শিয়বি।
নবভাগ B – এই নবভায়গ জীবি নবমাকারীর নবয়ে তিয জািায়ত য়ব:
• অিুগ্র কয়র জীবি নবমাকারী বযনক্তর মৃতুযর কারর্, তানরখ এবং মে উয়েখ করয়বি;
• শল অুিতা/িূঘেটিা োকাীি অিবা গত নতি (3) বির যয়র শয ক নেনকত্ক, াপাতা অিবা অিযািয নেনকত্াগত উত্রা জীবি নবমাকারীর বযনক্তর
নেনকত্া কয়রনিয়ি অিুগ্র কয়র তায়ির িাম, ঠিকািা এবং শটনয়ফাি িম্বরগুন উয়েখ করুি। িয়যাজি য় অনতনরক্ত কাগজ শযাগ করয়বি; এবং
• অিুগ্র কয়র মযাক্স াইফ িাডা অিযািয নবমা কম্পািীগুনয়ত জীবি নবমাকারী বযনক্তর শয ক জীবি নবমা আয়ি তার নববরর্ শিয়বি।
নবভাগ C – এই নবভাগটি শুযুমাত্র তখিই পূরর্ করয়ত য়ব যনি ফয়মের উয়েখময়তা প্ল্যািগুনর অযীয়ি নভন্ন মৃতুযজনিত ুনবযা নবকি িিাি করা ে।
নবভাগ D – এই শেম ফয়মের আওতাভু ক্ত িে এমি শকায়িা অনতনরক্ত তিয যনি আপনি জািায়ত োি তয়ব এই নবভাগটি বযবার করা শযয়ত পায়র।
এই ক্লেম ফবমমর াবথ্ আপিাবি নিম্নননিত্ িনথ্পত্রগুন জমা নদবত্ বব (বযব িনথ্পত্র জমা নদবেবেি ত্া নিবদম ল িরবত্ অিযগ্র িবর উপযযক্ত বাক্সগুনবত্ টিি নিহ্ন নদি) [ * দাগ ক্লদওো িনথ্পত্রগুন  বাধ্ুত্ামূি ]
1) * স্থািীে িত্ৃম পবের জারী িরা মৃত্যুর লংাপবত্রর আ/প্রত্ুানেত্ িরা প্রনত্ননপ
2) * আ পননলর িনথ্পত্র(গুন)
3) * আপিার পনরিে পবত্রর প্রত্ুানেত্ প্রনত্ননপ (িীবির ক্লিাবিা এিটি-যাবত্ আপিার ম্পূর্ম জন্মত্ানরি উবেি িরা আবে)

4)

*

পযাি কািে

শভাটার আইনি কািে

ববয পায়পাটে

ববয ড্রাইনভং াইয়ন্প

আযার কািে

অিযািয (অিুগ্রপূবক
ে উয়েখ করুি)

বুাবের নববরর্ (িীবির ক্লিাবিা এিটি)
িাবীিায়রর িাপায়িা িাম ও অযাকাউয়ন্টর নববরর্  বানত শেক
বযায়ের পাবইয়ের িতযানেত িনতননপ
Ver: E/201608/Eng/V1/CM5

বযায়ের িতযানেত করা এিইএফটি ফমে
আত্মত্ুা / দূর্মটিার ক্লেবত্র অনত্নরক্ত িনথ্পত্র - (এফআইআর এবং মেিা ত্দবের নরবপাটম বাধ্ুত্ামূি)
*

এফআইআর

পঞ্চিামা

*

মেিা তিয়ন্তর নরয়পাটে

ংবািপয়ত্রর কাটা অংল (যনি িায়ক)

আইিগত তিয়ন্তর নরয়পাটে

েূ ডান্ত পুনয়লর অিুন্ধাি নরয়পাটে

নিনিত্াগত্ িারবর্ মৃত্যুর (াপাত্াব ভনত্ম বে/াপাত্াব ভনত্ম িা বে) ক্লেবত্র নিম্বননিত্ িনথ্পত্রগুনর প্রবোজি
মৃতুযর লংাপয়ত্রর নেনকত্াগত কারর্
উপনিত পনরেযোকারী নেনকত্য়কর নববৃনত (য়ল শিখায়লািা করা নেনকত্কয়ক ফমে “ন” পূরর্ করয়ত য়ব)
ক নেনকত্াগত িনিপত্র (শরাগ নির্েে, নেনকত্া এবং িাডা/মৃতুযর ারংয়ক্ষপ – িয়যাজয য়

পাতা 1 এর 4

মৃত্যু পরবত্ী দাবী নিষ্পনির ফমম (ফমম -এ)
মযাক্স াইফ পননল িম্বর(গুন)
শেম ফমে জমা নিয়েি এর মাযযয়ম:

মযাক্স াইফ এয়জন্ট

মযাক্স াইফ কাযোে

বযায়ের লাখা

অিযািয

নববৃনত্: আনম/আমরা িাবীিার(গর্) লপি নিয়ে জািানে শয নিম্নননখত উত্তর এবং নববৃনতগুন বোঙ্গীিভায়ব তয এবং আরও রাজী শয কম্পািীয়ক জমা শিওো এই ফমে,
অিবা অিয শকায়িা ফমে, অিবা তত্িনত অিয শকায়িা ম্পূরক ফমে, কম্পািী কতৃে ক এমি শকায়িা স্বীয়কায়রানক্ত জ্ঞাপি কয়র িা শয িশ্নূেকভায়ব জীবয়ি শকায়িা নবমা
ববত্ নি অিবা শকায়িা অনযকার বা পক্ষমিেয়ির স্বত্বতযাগ করয়িি।
নবভাগ A: অিযগ্র িবর আপিার (দাবীদার) নববে জািাি - [ * দাগ ক্লদওোগুন  বাধ্ুত্ামূি]
*

িাম:

*

*

মৃত জীবি নবমাকারীর ায়ি ম্পকে :

*

বতে মাি শযাগায়যায়গর ঠিকািা:

স্বামী বা স্ত্রী

জন্তানরখ:

ন্তাি

নি নি মা মা া া া া

নপতামাতা

অিযািয

রাজয:
শযাগায়যায়গর িং:

পুং

স্ত্রী

অিুগ্রপূবক
ে উয়েখ করুি

নপি শকাি:

ইয়ম আইনি:

পযাি িং:
*

নঙ্গ

আযার িং:
*

বযাে অযাকাউন্ট িং

বযায়ের লাখার িাম ও ঠিকািা
*

এমআইনআর শকাি:
নবভাগ B : অিযগ্র িবর মৃত্ জীবি নবমািারী বুনক্তর নববে জািাি - [

*

আইএফএন শকাি:

দাগ ক্লদওোগুন  বাধ্ুত্ামূি র্র]

*

িাম:

*

*

শল জীনবকা:

*

জন্তানরখ: নি নি

মা মা

*

মৃতুযর কারর্:

নেনকত্াগত

*

অুিতা/িূঘেটিার িকৃ নত

*

মৃতুযর িাি:

*

অিুগ্র কয়র শই নেনকত্কয়ির নবয়ে জািাি যার জীবি নবমাকারী বযনক্তয়ক তার শল অুিতা/িূঘেটিার ময়ে এবং/অিবা গত 3 বিয়র নেনকত্া কয়রনিয়ি:

মৃতুযর ময়ে বে:

বির

শল কমেিাতার নববরর্ (িয়যাজয য়)
*

া া া া

াপাতা/নেনিক

নিনিত্ি / াপাত্াবর িাম

িূঘেটিা

জয়ন্র মে

H H

আত্মতযা

মা মা
খুি
*

বাডী

কাযোে

শরাগনির্েে/িূঘেটিার তানরখ:

নি নি মা মা

া া া া

অিযািয (অিুগ্রপূবক
ে উয়েখ করুি)

ক্লযাগাবযাবগর নববরর্

প্রথ্ম পরামবলম র ত্ানরি

গৃীত্ নিনিত্া

যনদ মৃত্ জীবি নবমািারীর অিু জীবি নবমা িম্পািীবত্ নবমা িরা থ্াবি, অিযগ্র িবর ত্ার নববরর্ নদি*:
িম্পািীর িাম

পননল িং

পননলর পনরমার্

পননল জারীর ত্ানরি

ক্লেবমর অবস্থা

পাতা 2 এর 4

Ver: E/201608/Eng/V1/CM5

*

*

মৃত্যু পরবত্ী দাবী নিষ্পনির ফমম (ফমম -এ)
C: যনদ আপনি নিম্নননিত্ ক্লিাবিা এিটি প্ল্ুাবির অেগম বত্ যনবধ্ার দাবী িবরি ত্ববই এিমাত্র আপিাবি এই নবভাগটি পূরর্ িরবত্ বব: (এই নবিল্পটির নিবমািি
ক্লেবমর গ্রর্বযাগুত্া নিনিত্ িবর িা)
1) মুাক্স াইফ গুারাবেড ইিিাম প্ল্ুাি:

এককাীি ুনবযা

নিেনমত মানক উপাজে ি

2) মুাক্স াইফ গুারাবেড মান্থন ইিিাম প্ল্ুাি:

এককাীি ুনবযা

নিেনমত মানক উপাজে ি

3) মুাক্স াইফ যপার টামম প্ল্ুাি:

রানর 100 % ট

রানর 50 % টাকা িিাি এবং 50 % মানক উপাজে ি
নায়ব

িতু ি অযািুইটি প্ল্যাি

িতু ি শপিলাি প্ল্যাি

এককাীি ুনবযা

নিেনমত মানক উপাজে ি

4) মুাক্স াইফ ফরএভার ইেং ক্লপিাি প্ল্ুাি:
এককাীি ুনবযা
5) মুাক্স াইফ নফউিার নজনিো এডয বিলি প্ল্ুাি:
D: দ্রষ্টবু – অনত্নরক্ত ক্লিাবিা ত্থ্ু যা আপনি জািাবত্ িাি:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
মাত্ৃ ভাার নববৃনত্ (যনদ দাবীদার মাত্ৃ ভাাে স্বাের িবরি অথ্বা বৃদ্ধাঙ্গযীর োপ ক্লদি) : াক্ষী / নববৃনত িািকারী বযনক্তর নববৃনত লংানেত কয়র শয এই ফয়মে শখা
নবে িাবীিারয়ক তার মাতৃ ভাাে বযাখযা করা য়েনি এবং শটি ম্পূর্েভায়ব শবািার পয়র নতনি স্বাক্ষর কয়রয়িি / বৃদ্ধাঙ্গুীর িাপ নিয়েয়িি।
এিইএফটি নববৃনত্: আনম নবমা ংিায়ক আমার উপনরউনেনখত বযাে অযাকাউয়ন্ট রানর/ববিুযনতি মাযযয়ম টাকা িািান্তয়রর জিয অিুয়মািি নিনে। যনি শকায়িা কারর্
/বযনতয়রয়ক আপিার বযাে অযাকাউয়ন্ট টাকা িা যাে অিবা টাকার শিয়িি য়ত শিরী ে অিবা অম্পূর্ে/ভু  তয়িযর কারয়র্ কাযেকরী িা ে তয়ব তার জিয মযাক্স
াইফ ইিনওয়রন্প শকাং ননময়টি িােী িাকয়ব িা। এিাডাও, যনি রানর টাকা িিাি করা ম্ভবপর িা ে তয়ব মযাক্স াইফ ইিনওয়রন্প শকাং ননময়টয়ির নিমযান্ড
ড্রাফট/অযাট পার শেয়ক টাকা িিাি  অিয শকায়িা নবকি টাকা িিায়ির উপাে বযবার করার অনযকার আয়ি। টাকা িিাি শকবমাত্র িাবীিায়রর িিাি করা িাবীিার
অযাকাউন্ট িম্বর তয়িযর ওপর নভনত্ত কয়র কাযেকরী য়ব এবং িাবীিায়রর িাম নববরর্ শইূয়ত্র বযবহৃত য়ব িা।

_______________________________________________________
িাবীিায়রর স্বাক্ষর / বাম বৃদ্ধাঙ্গুীর িাপ

______________________________________________________________
াক্ষী/নববৃনতিািকারী বযনক্তর স্বাক্ষর

িাবীিায়রর িাম

িাম এবং ঠিকািা

িাি:
তানরখ:

িাি:

নি নি মা মা া া া া

তানরখ:

নি নি মা মা া া া া

•
•
•

িনিপত্র  শেম ফমে জমা শিওো িাে স্বীকারনক্ত নিনিত কয়র িা।
জমা শিওো িনিপত্র মূযােি করার ময়ে, মযাক্স াইয়ফর অনতনরক্ত িনিপত্র োওোর অনযকার আয়ি।
শয বযনক্ত জ্ঞাতায়র নমিযা অিবা নবভ্রানন্তকর তিয নিয়ে শেম শপল করয়বি, অিবা কম্পািী বা অিয শকায়িা বযনক্তয়ক িতারর্া বা নবপিগামী করার উয়েয়লয তিয
িিাি করয়বি, তায়ক গুরুতর অপরায়য শিাী নায়ব াবযস্ত  করা য়ত পায়র অিবা িয়যাজয আইি(গুন) অিুায়র ঘটিাটির বযবিা নিয় শফৌজিারী এবং/অিবা
শিওোিী জনরমািা িয়যাজয য়ত পায়র। কম্পািীর উক্ত বযনক্তর নবরুয়দ্ধ উপযুক্ত বযবিা শিওোর অনযকার আয়ি।

ইবম

ক্লল্পাইি

মুাক্স াইফ ইিনওবরন্স ক্লিাং ননমবটড

claims.support
@maxlifeinsurance.com

1800 200 5577

প্ল্ট িং 90A, শক্টর 18,
গুরগাাঁও, 122015, নরোিা

কা 9টা – রাত 9টা | শাম –লনি
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দােমযক্তত্া

মৃত্যু পরবত্ী দাবী নিষ্পনির ফমম (ফমম -এ)
অিযমনত্দাি (দাবীদারবি স্বাের িরবত্ বব)
আপিার শেয়মর িনক্রোকরয়র্র জিয, নভন্ন কতৃে পয়ক্ষর অনতনরক্ত িনিপয়ত্রর িয়োজি য়ত পায়র। এই অিুয়মািয়ি স্বাক্ষর কয়র, আপনি মযাক্স
াইফ ইিনওয়রন্প শকাং ননময়টি এবং/অিবা তার িনতনিনযয়ির আপিার য়ে িয়োজিীে িনিপত্র ংগ্র করার অনযকার িিাি করয়িি।
মািিীে,

মযাক্স াইফ পননল িম্বর (গুন):

আনম, শ্রী/শ্রীমনত

(িাম),

এর শ্রী/শ্রীমনত

(জীবি

(ম্পকে )

নবমাকারী

বযনক্তর

িাম)

এতদ্বারা

মযাক্স

াইফ

ইিনওয়রন্প শকাং ননময়টি এবং/অিবা তার িনতনিনযয়ির শেয়মর িনক্রোকরয়র্র িয়োজিীতার খানতয়র িয়োজিীে োকুরী / নেনকত্াগত
/ রকারী / শবরকারী াপাতায়র িনি / তিয আ বা িনতননপরুয়প ংগ্র করার জিয আমার ম্মনত জািানে
আপিার একান্ত,

______________________________________________________

_______________________________________________________________

িাবীিায়রর স্বাক্ষর / বাম বৃদ্ধাঙ্গুীর িাপ

াক্ষী/নববৃনতিািকারী বযনক্তর স্বাক্ষর

িাবীিায়রর িাম

িাম এবং ঠিকািা

িাি:
তানরখ: নি নি মা মা া া া া

িাি :
তানরখ: নি নি মা মা া া া া

তানরখ: নি নি মা মা া া া া

নবকা 3.00 এর আয়গ

নবকা 3.00 এর পয়র

নজও ওনপএ বযনক্তর িাম এবং শমাবাই িং:
_________________________________________________________________________________________________________

শযাগায়যায়গর নববরর্

স্টযাম্প

স্বাক্ষর:
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শুধ্যমাত্র লািা িাযমাবের বুবাবরর জিু

