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পলিলি নং.  

আলি/আিরা _______________________________________________________________ (পলিলিহ�াল্াহরর নাি), ি্াক্স িাইফ ইনলিওহরন্স লিয়ালরং 

নম্বহরর িাহে আিার পলিলির িালিকানা পলরির্তন করহর চাই। 

লি/লিি/লিহিি ______________________________________________________________________________________________-এর আনকুূহি্

  িালিকানা পলরির্ত হনর কারণ ________________________________________________________________________________________

যার জীিন লিিা করা �হয়হে রার িাহে নরুন িালিহকর িম্পক্ত  ____________________________________________________________________

পলিলির নরুন নলিলনর নাি: ______________________________________________________________________________________________

(যলি নরুন িালিক ও যার জীিন লিিা করা �হয়হে রারা একই �ন রা�হি পূরণ করহর �হি)

পলিলিহ�াল্াহরর িাহে নলিলনর িম্পক্ত  ________________________________________________________________________________________

নলিলনর জন্মরালরখ (লিন/িাি/িের)         /       /

অ্াপলয়লটির নাি (যলি নলিলন একজন নািািক �ন):  _________________________________________________________________________

নলিলনর িাহে অ্াপলয়লটির িম্পক্ত  _________________________________________________________________________________________

িালিকানার পলরির্তন

নরুন িালিহকর েলি 

এখাহন আটকাহর �হি

(িাল্্তক লরিলিয়াহির 

পলরিাণ >10000 

�হি িাধ্রািিূক)

নরুন পলিলিহ�াল্াহরর ি্লতিগর লিশি

ির্তিান িাল়ির ঠিকানা: ______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
শ�র: ………………………………………………………… রাজ্:.................................................... লপন ককাড:

কযাগাহযাগ নম্বর:              -                                                                         

কিািাইি নম্বর :

ই-হিি আইলড : _____________________________________________________________________________
জন্ম রালরখ (লিলি/িািিািিের):        /       / 

িািার নাি/ স্ািীর নাি: ____________________________________________________________________________________________

লিঙ্গ: পংু       ি                      ধিূপায়ী:     �্াাঁ       না    

লশক্া:    অলশলক্র       রিাইিালর সু্ি        �াই সু্ি       গ্রযাজহুয়ট       কপাস্ট গ্রযাজহুয়ট      কপশািার

বিিাল�ক অিস্ান:     একা      লিিাল�র      লিধিা(লিপত্ীক)      লিিা�লিলছিন্ন/অলিিাল�র           

জারীয়রা:     ভাররীয়    ফহরন      ন্াশনাি       এনআরআই      লপআইও

জীলিকা  ______________________________________________ পিিয্তািা __________________________________________________

ককাম্পানীর নাি__________________________________________ ি্িিার রিকৃলর / ইন্াস্টীর ধরন_________________________________

কাহজর িঠিক রিকৃলর________________________________________ িাল্্তক আয় ` ____________________________________রিলর িেহর

ফাহন্র উতি______________________________________ প্ান নং/প্াহনর পরিহর্ত  লিিলৃর

   নরুন িালিক/পাওনািার লক একজন রাজননলরকভাহি পলরলচর ি্লতি*? �্াাঁ       / না     (িয়া কহর টিক লিন)|
*রাজননলরকভাহি পলরলচর ি্লতিগণ (লপইলপ) �ি কিইিি ি্লতি যাহির উপর উহলেখহযাগ্ িি্তিাধারহণর কর্তি্গলুি ন্স্ত আহে, হযিন রিধান/হকন্দ্র/রাহজ্র 

িন্তীগণ, িলরষ্ঠ রাজনীলরলিিগণ, িলরষ্ঠ িরকারী/লিচারপলর/লিলিটারী অলফিার, রাহজ্র িালিকানাভুতি কহপ্তাহরশহনর িলরষ্ঠ কায্তলনি্তা�ী, গরুতু্বপূণ্ত রাজননলরক 

িহির কি্তকর্ত ারা এিং উপলরউতি ি্লতিগহণর লনকটরি পালরিালরক িিি্ (স্ািী িা স্তী, িন্ান, লপরািারা, ভাইহিান, নিিাল�ক িহূরে কুটুম্ব)|



িালিকানার পলরির্তন

িাধ্রািিূক রিশ্ািিী কযগলুির উত্তর নরুন পলিলিহ�াল্ারহক লিহর �হি।

আপনার লক একটি ি্াক্স িাইফ ইনলিওহরন্স পলিলি আহে িা আপলন লক কখনও একটির জন্ আহিিন কহরহেন? �্াাঁ       না   

যলি �্াাঁ �য়, রা�হি পলিলি/হরিাহপািাি নম্বর রিিান করনু :          

িিস্ত আিান-রিিানগলুি ই-হিহির িাধ্হি পাঠাহনার জন্ আলি ি্াক্স িাইফ ইনলিওহরন্স পলিলিহক অনিুলর লিলছি   �্াাঁ        না 

ি্াঙ্ক  অ্াকাউহটির লিশি

a) ি্াঙ্ক অ্াকাউটি নং                 

b) ি্াঙ্ক ও শাখার নাি ________________________________________________________________________

c) আইএফএিলি ককাড            

কনাট: িয়া কহর অ্াকাউটি নম্বর ও পলিলিহ�াল্াহরর নাি িংিলির একটি ক্ানহিিড কচক িা ি্াঙ্ক পািিই-এর কলপ িংযতুি করনু 

আলি রিেি করেণীর বিধ উত্তরালধকারী (শধুিুারে পলিলিহ�াল্াহরর িরুৃ্র কক্হরে)   �্াাঁ        না

স্াক্ীর লিশি:

িাক্ীর স্াক্র (1)                 িাক্ীর স্াক্র (2)

নাি:  ________________________________         নাি: _______________________________ 

ঠিকানা:  ________________________________     ঠিকানা: _______________________________ 

 ________________________________     _______________________________

অনহুরাহধর িাহে িংযতুি নলেগলুি-

রিকৃর পলিলি প্াক

লনজ রির্লয়রিলচরে পলরচয়পহরের কলপ (লনলি্তষ্ট ি্লতি) / আইলড প্রুফ (লনলি্তষ্ট ি্লতি ো়িা) – লরিলিয়াহির পলরিাহণর কো িাোয় না করহখই

লনজ রির্লয়র ঠিকানার রিিাণ পহরের কলপ (যলি িাল্্তক লরিলিয়াি>Rs.10,000)

নরুন িালিহকর জন্মরালরহখর রিিাহণর কলপ (যার জীিন লিিা করা �হয়হে কি ো়িা অন্ কাহরার রিলর িালিকানা পলরির্ত হনর কক্হরে)

কিল্ফ অ্াহটিহটড আহয়র নলেপরে (যলি িাল্্তক লরিলিয়াি �য় >= 1,00,000)

প্ান কাড্ত /প্াহনর পরিহর্ত  লিিলৃরর কিল্ফ অ্াহটিহটড কলপ

কডে িাটি্ত লফহকট (পলিলিহ�াল্াহরর িরুৃ্র কারহণ যলি িালিকানা পলরিলর্তর �য়)

ককওয়াইলি লডিহ্াজার ফরি্াট (যলি অ্ািাইলন লনলি্তষ্ট ি্লতি ো়িা অন্ ককউ �য়, অে্তাত্ ট্াস্ট, পাট্ত নারলশপ/রিা.লি ইর্ালি।

100/- টাকার স্ট্াম্প কপপাহরর উপর কনাটালর করা �িফনািা (লনহয়াগকারী কি্তচারী ককহির কক্হরে অ্াহনক্সর 1 উহলেখ করনু)

যখন নরুন িালিক যার জীিন লিিা করা �হয়হে কি ো়িা অন্ ককউ রখন পলিলিহ�াল্াহরর িরুৃ্র কক্হরে কনাটালর করা �িফনািা (রাজ্ অনযুায়ী স্ট্াম্প 

ভ্াি)ু

ক্লরপূরণ িংক্ান্ িন্

একটি উপযতুি আিাির দ্ারা উত্তরালধকার িাটি্ত লফহকট (পলিলিহ�াল্াহরর িরুৃ্র কক্হরে)

কনাট: িিস্ত রিহয়াজনীয় নলেপহরের িাহে যখন িমূ্পণ্তরহূপ পূরণ করা ও স্াক্লরর ফি্তটি জিা কিওয়া �হি রখন িালিকানা পলরির্ত হনর অনহুরাধটি িমূ্পণ্ত িহি 

লিহিলচর �হি।

আলি এরদ্ারা উপহরর িণ্তনা অনযুায়ী নরুন পলিলিহ�াল্াহরর 

কাহে পলিলির িালিকানা �স্তান্র করলে.…………………………… 

পূি্তিরতী পলিলিহ�াল্াহরর স্াক্র/অনহুিালির স্াক্রকারী (লিি 

ি� ককাম্পানী িা ি্াহঙ্কর কক্হরে)

রালরখ:        /       /     

স্ান: _____________________________

আলি এরদ্ারা পলিলিটির িালিক �ওয়ার জন্ িম্মর �লছি এিং করিাহপাজাি ফহি্তর  লিিলৃর 

ি� পলিলির িিস্ত শর্ত ািিী কিহন চিহর িম্মর। আলি িলুি কয কয উহদেহশ্র জন্ রে্ 

রিকালশর �হয়লেি কিই একই উহদেহশ্র জন্ উপহর কযভাহি রিকালশর �হয়হে কিভাহি 

ককাম্পানী রে্ ি্ি�ার িা কশয়ার করহর পাহর।  আলি ির্তিান পলিলিহ�াল্াহরর কাহে 

কেহক রিকৃর পলিলি িন্ পাওয়ার রিালতি স্ীকার করলে।

…………………………………………………………………
নরুন িালিহকর স্াক্র/ অনহুিালির স্াক্রকারী (লিি ি� ককাম্পানী িা ি্াহঙ্কর কক্হরে)

রালরখ:        /       /     

স্ান: _____________________________
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