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টপ-আপ ি�িময়াম িরেকােয়� ফমর
পিলিশ নং ___________________________________________________________________________
পিলিশধারেকর িববরণ:

(�থম নাম)

(মধয্বত� না)

(েশষ নাম)

েমাবাইল
ইেমল

_________________________________________

অনু�হ কের এই ফেমর্ �া�র করার আেগ সকল িনেদর্শাবলীগেলা পড়:










আপনার িবমা পিলিশর শতর্াবলী অনুযায়ী ট-আপ �হণ করা হেব
েযেকােনা পাওয়া টাকা একমা� তখনই টপ-আপ রেপ বরা� হেব যখন ি�িমযােমর টাকা পুনর�ােরর জনয্ উ� টাকার পিরমাণ যথাথর্রেপ উপেযাগ, যিদ
আপনার পিলিশেত এমন িকছু থােক
টপ-আপ ি�িমযােমর জনয্ এই পিলিশর অ�গর্েত গয্ারাে�ড সাম অয্ািসওরড পিরবিতর্ত হ
িনয়�ক কর আইন অনুসাের টপ-আেপ কর ছােড়র সুিবধাগিল �েযাজয্ হ
ইউিনট িল�ড লাইফ ইনিসওের� �য্ান এবং ইউিনভাসর্াল লাইফ �য্ােনর ে, ক�ানী েসইসব টপ-আপ ি�িমযাম �হন করেব যার নূনয্তম পিরমাণ হেব 1000
টাকা এবং টপ আপ ি�িমযােমর সেবর ্া� পিরমাণ েযন েবস পিলিশর জনয্ �া� েমাট ি�িময়াম �দােন 25% অিত�ম না কের। যিদও, লাইফ কভার ছাড়া েপনশান 
�য্ানগিলর জনয্-আপ ি�িময়াম �দােনর ে�ে� েসইরকম েকােনা সেবর ্া� সীমা েনই
আপনার বতর্মান ফা� অনুসাের ট-আপ বরা� হেব 
সকল টপ-আপ ি�িমযাম এবং টপ-আপ ি�িমযামগিলর ওপের ধাযর্মূেলয্র ে�ে� পিরেষবা কর সহ �াসি�ক করগিল �েযাজয্ হেব যা পিলিশধারেকর অয্াক
ে�ে� ধাযর ্ হেব এবং ইউিনট মূেলয্ ইউিনটগেলােক বািতল করার সােপে� তা পুনর�ার করা য
িবকাল 3.00 টার পের গৃহীত টপ-আপ ি�িময়াম পরবত� কােজর িদেনর নয্াভ অনুযায়ী বরা� হেব

টাকা �দােনর িববরণ:
1এ. �দত্ত টাকার পিরম: টাকা

 নগদ

 েচক/িডিড 

 েনট �া�ফার

শে� েলখা টাকা: ____________________________________________________________________________________________________________
1িব. টাকা �দােনর িববরণ: েচক/িডিড নং

তািরখ

�দানকারী বয্াে�র নাম ও শাখ ___________________________
# নগেদ টাকা �দান েযন ি�িমযােমর টাকা �দান/টপ আপ/ চাজর্ অথবা অনয্ েকােনা টাকা �দান সহ �িত মা/ �িত পিলিশেত  50000/- টাকার সীমা উত্তীণর্ না 
# যিদ টপ আপ ি�িময়ােমর টাকার পিরমাণ 1 লাখ টাকা বা তার েবশী হয় তেব অনু�হ কের িন�িলিখত বাধয্তামূলক উপাজর্ন নিথপে�র েকােনা একিট দািখল ক
2. পিলিশর মািলক/��িনেযাগী/�া�া িক একজন পিলিটকয্ািল এ�েপাজড পাস *?

 হয্া

 না (অনু�হ কের িটক িদ)

* পিলিটকয্ািল এ�েপাজড পাসর(িপইিপ) হেলন েসই বয্ি� িযিন ল�য্ণীয জনসাধারেণর কাজকমর্ কেরন বা উ� কােজর ভারাি, উদাহরণ�রপ মুখ/ েক�ীয়/রাজয্
সরকােরর ম�ী, িসিনয়র রাজনীিতক, িসিনয়র সরকারী/আইন/িমিলটারী অিফসার, রােজয্র মািলকানাভু� কেপর্ােরশেনর িসিনয়র এি�িকউ, গর�পূণর্ রাজৈনিতক দে
কমর ্কতর্া এবং উপিরউ� বয্ি�েদর িনকট(�ী বা �ামী, স�ান, ভাইেবান, �শড়বাড়ীর েলাকজ)

��বয: ময্া� িনউইয়কর্ লাইফ ইনিসওের� েযিদন স�ূণর্ �েয়াজনীয়তা/নিথপ�গিল �া� করেবন েসইিদন েথেক সংি�� নয্াভ এবং �েসিসং �েযাজয্ হ
পিলিশ ধারক / অিধকার�া� �িতিনিধর �া�র ______________________________________________
�হণেযাগয্ উপাজর্ন �মাণ:









সা�িতক বছেরর আইিটআ
সা�িতক বছেরর ফমর 16
গত 3 মােসর মাইেন পাওয়ার �মাণ সহ বয্া� ে�টেম�
বয্ােল� িশট এবং �িফট এ� লস অয্াকা
ে�ােপাজার/েপয়র এর অিডট করা বাত্সিরক অয্াকা
ের�াল এি�েম�
এি�কালচার েসলস িরিস�স
। উদাহরণ�র, যিদ স�িত্ত িব�ী কের ি�িময়াম েদওয়া হয় তে
যার েথেক ি�িময়াম েদওয়া হেয়েছ তার েথেক এককালীন টাকা পাওয়ার আেয়র �মাণপ�
িব�ীর িডড, অবসর েনওয়ার সমেয় এককালীন টাকা পাওয়ার �মাণ, িফ�ড িডেপািজেটর েময়াদ উত্তীণর্ হওয়ার �, িমউচু য্য়াল ফা� ভাঙােন, অনয্ানয
িবমা পিলিশর �মাণ যার ময্ািচওিরিটর টাকা পাওয়া হেয়েছ �ভৃি

�াি��ীকােরর ি�প
ধনয্বাদসহ টপ আপ ি�িময়াম ফেমর্র একটা অনুেরাধ েপেয়ি _____/_____ /__________

(তািরখ) এ _________এএম/িপএম (সময়).

েমাট �া� টাকার পিরমাণ

: টাকা _____________________________________

টপ-আেপর জনয্ েমাট ি�িময়াম

: টাকা _____________________________________

েচক/িডিড নং

:

�য্াপ/ িসল িদন

ময্া� লাইফ ইনিসওের� ক�ািন িলিমেট
90 এ, েস�র-18, উেদয্াগ িবহা, গরগাঁ-122015, হিরয়ানা
েফান ন�র- 0124-4219090, এ�েটনশান-9699, েটাল ি�- 18001805577
ইেমল- service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

ময্া� লাইফ ইনিসওের� কা�মার সািভর্স এি�িকউিটেভর নাম এবং �: _____________________

