
Max Life Insurance Company Limited

90 A, ସେକ୍ଟର-18, ଉସ୍ୟୋଗ ବହିୋର, ଗୁରଗୋଁଓ -122015, ହରୟିୋଣୋ
ସ�ୋନ୍ ନମ୍ୱର- 0124-4219090, ଏକ୍ସସେନେନ-9699, ନଃିଶୁଲ୍କ- 18002005577

ପଲିେ ିବୋତଲି �ର୍ମ (େରପ୍ମଣ �ର୍ମ)
୍ୟୋକର ିବଡ଼ ଅକ୍ଷରସର �ର୍ମେକୁି ପୂରଣ କରନୁ୍

ଆପଣ ଜୋଣନ୍ ିକ ିପଲିେ ିବୋତଲି କରବିୋ ଦ୍ୱୋରୋ ଆପଣ ହରୋଉଛନ୍-ି
•  ଆପଣଙ୍କ ଲୋଇଫ୍ କଭର୍
•  ଆପଣଙ୍କ ରୋଇଡର ଲୋଭଗୁଡ଼କି

• ଆପଣଙ୍କ ବୟବସ୍ିତ ସ�ୋଜନୋବଦ୍ଧ ନସିବଶ ଉପସର ୍ୀର୍ମରିଆ୍ ିରେିର୍୍ମ ଅଜ୍ମନ କରବିୋର େସୁ�ୋଗ

ଅଧିକ ଜୋଣିବୋ ପୋଇଁ ଆପଣ ଆରକୁ 1800 200 5577 ନର୍ବରସର କଲ୍ କରପିୋରସିବ କରି୍ବୋ "RET"ସଲଖି 5424243 ନର୍ବରକୁ ଏେଏରଏେ ପଠୋଇ ପୋରସିବ କରି୍ବୋ ଆପଣଙ୍କ ପୋ୍ନ୍ ଅବୋ ଆରର 
ସେବୋଗୁଡ଼କି ବୁଝବିୋସର େହୋୟତୋ ପୋଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଏସଜଣ୍ଟ ଉପସ୍ଷ୍ୋଙ୍କ େହତି େଂପକ୍ମ କର ିପୋରସିବ|.

େରପ୍ମଣର କୋରଣ

 ଆର୍ଥିକ କୋରଣ (ତୁରନ୍ ପୋଣ୍ ିଆବଶୟକତୋ, େମ୍ପତ୍ ିକ୍ରୟ ଆ୍)ି

 ଅେସନ୍ୋଷଜନକ ରେିର୍୍ମ

 ଅେସନ୍ୋଷଜନକ ସେବୋ

 ଏକ ନୂଆ ପ୍ୋନ କ୍ରୟ କରବିୋ 

 ଅନୟୋନୟ କଛି ିଥିସଲ େଚୂତି କରନୁ୍ .………......................................................................

େରପ୍ମଣ  କରବିୋ ପୋଇଁ ନଷି୍ପତ୍ ିସନବୋ ପୂବ୍ମରୁ ଆପଣ ଅନୟ କୋହୋର ପରୋରଶ୍ମ ସନଇଥିସଲ କ?ି

    ଏସଜଣ୍ଟ  ବନୁ୍  େଂପକ୍ମୀୟ  ଅନୟ ସକହ ିସହୋଇଥିସଲ (େଚୂତି କରନୁ୍) __________________________ 

ଆପଣଙ୍କ ନଷି୍ପତ୍ସିର ଆସର ୍ୁଃଖିତ ଏବଂ ଆଶୋ କରୁଛୁ ଆପଣ ଏହ ିଆସବ୍ନ କରବିୋ ପୂବ୍ମରୁ ନଜି ପଲିେ ିେହତି ଜୋର ିରହଥିିବୋ େରସ୍ତ ଲୋଭର ରଲୂୟୋୟନ କରଛିନ୍.ି ରୟୋକ୍ସ ଲୋଇଫ୍ ଇନେୟୁରୋନ୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କ ପେନ୍ଦର 
ବୀରୋ େୋର୍ୀ ଭୋସବ ବୋଛ ିଥିବୋରୁ ଆସର ଧନୟବୋ୍ ଜଣୋଉଛୁ ଏବଂ ଆଶୋ କରୁଛୁ ସ� ଆପଣ ଭବଷିୟତସର ଆର ଉତ୍ୋ୍ଗୁଡ଼କୁି ବଚିୋରକୁ ସନସବ|.

୍ୟୋକର ିଧ୍ୋନ ୍ଅିନୁ୍:

• ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସରୋଧ ପ୍ରକି୍ରୟୋକରଣ ସହବ; ପ୍ର୍ତ୍ ଅନୁସରୋଧ �ର୍ମ େଂପୂର୍୍ମ ପୂରଣ ସହୋଇଛ ିଏବଂ େରସ୍ତ ବୋଧ୍ତୋରଳୂକ ୍ସ୍ତୋବଜି୍ ୍ୋଖଲ ସହୋଇଛି

• ୟୁନଟି୍ ଲିଙ୍କଡ୍ ଉତ୍ୋ୍ଗୁଡ଼କି ପୋଇଁ �୍ ିଆସବ୍ନ ଭୋରତୀୟ େରୟ 15:00  ରଣ୍ଟୋ ପ�୍ମୟନ୍ ଏକ ବୟୋବେୋୟିକ/କୋ�୍ମୟ୍ବିେସର ପ୍ରୋପ୍ତ ସହୋଇର୍ୋଏ, ସେହ ି୍ନିର NAV ଲୋଗୁ ସହବ. ସତସବ, �୍ ି
ଆସବ୍ନ 15:00 ରଣ୍ଟୋ ପସର ପ୍ରୋପ୍ତ ସହୋଇର୍ୋଏ, ତୋ ପରବତ୍୍ମୀ ୍ନିର ସରୋଷତି NAV ଲୋଗୁ ସହବ|

• ଠକିଣୋ ପରବିତ୍୍ମନ କରି୍ବୋ ସ�ୋଗୋସ�ୋଗ ବବିରଣୀ ପରବିତ୍୍ମନ ଆସବ୍ନ ସକ୍ଷତ୍ରସର, ୍ୟୋକର ିପରୃ୍କ୍ ପଲିେ ିେଭଥିେ ଅନୁସରୋଧ �ର୍ମ ପୂରଣ କର ିସବୈଧ ଠକିଣୋ ପ୍ରରୋଣପତ୍ର େହତି ୍ୋଖଲ କରନୁ୍|

• କମ୍ପୋନୀ ସରକଡ୍ମସର ଥିବୋ ଅେଂପୂର୍୍ମ / ଭୁଲ ଡୋକ ଠକିଣୋ ପୋଇଁ ସଚକ୍ ଲୋଭସର ବଳିର୍ବ କରି୍ବୋ ନ ପୋଇବୋ ପୋଇଁ ରୟୋକ୍ସ ଲୋଇଫ୍ ଇନେୟୁରୋନ୍ସ ୍ୋୟୀ ରହବି ନୋହିଁ|

• ଅେଂପୂର୍୍ମ/ତରୁେପିୂର୍୍ମ େଚୂନୋ ସ୍ବୋ ପୋଇଁ କରି୍ବୋ ଆପଣଙ୍କ ବୟୋଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ କୋରବୋର ରଦ୍ଦ ସହବୋ ସ�ୋଗଁୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକୋଉଣ୍ଟସର ଅର୍୍ମରୋଶ ିଜରୋ ନ ସହବୋ କରି୍ବୋ କୋରବୋର ବଳିର୍ବିତ ସହବୋ େକୋସଶ ରୟୋକ୍ସ 
ଲୋଇଫ୍ ଇନେୟୁରୋନ୍ସ ୍ୋୟୀ ରହବି ନୋହିଁ. ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଜରୋ ପୋଇଁ ଆବଶୟକ ତର୍ୟ ରିଳ ିନ ଥିସଲ କରି୍ବୋ କୋରବୋର ବୟୋଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ରଦ୍ଦ ସହୋଇଥିସଲ ସପଆଉଟ୍ ସଚକ୍ ଦ୍ୱୋରୋ ପ୍ର୍ୋନ କରୋ�ିବ|

ସପଆଉଟ୍ ପ୍ରକି୍ରୟୋକରଣ ପୋଇଁ ଆବଶୟକ ବୋଧ୍ତୋରଳୂକ ୍ସ୍ତୋବଜି୍

 େରପ୍ମଣ ଅନୁସରୋଧ ପୋଇଁ ପଲିେଧିୋରକଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ୍ୋଖଲ ରଳୂ ପଲିେ ିଡକୁସରଣ୍ଟ.

 �ସେୋ ପରଚିୟପତ୍ରର ସବୈଧ ସ୍ୱୟଂ େତୟୋପଥିତ ନକଲ (ଶୋଖୋସର �ୋଞ୍ଚ ପୋଇଁ  ରଳୂ କପି ଆଣନୁ୍)  

 ପ୍ରୋକରଦିୁ୍ତ ନୋର ଓ ଆକୋଉଣ୍ଟ ନର୍ବର େହତି ଅରଜିନିୋଲ ବୋତଲି ସଚକ୍ 

 ବୋତଲି ସଚକସର ଆକୋଉଣ୍ଟ ନର୍ବର ଓ ପ୍ରୋକରଦିୁ୍ତ ନୋର ନ ଥିସଲ ପ୍ରୋକରଦିୁ୍ତ ନୋର ଓ ଆକୋଉଣ୍ଟ ନର୍ବର ଥିବୋ ପୋେବୁକ୍ କପି/ ବୟୋଙ୍କ ସଷ୍େସରଣ୍ଟ (ଶୋଖୋସର �ୋଞ୍ଚ ପୋଇଁ  ଅରଜିନିୋଲ ଆଣନୁ୍)

 େ୍ୟତର ସ�ୋଗୋସ�ୋଗ ବବିରଣୀ ଏବଂ NRE ବୟୋଙ୍କ ସଷ୍େସରଣ୍ଟସର NRE ଆକୋଉଣ୍ଟରୁ ୍ଆି�ୋଇଥିବୋ ସକୌଣେ ିପି୍ରରିୟମ୍ ପ୍ରତ�ିଳତି ସହଉଥିସଲ

D/201411/Ori/V1/CM3

 
ଆପଣ ଜୋଣନ୍ ିକ?ି  ଏକ ନୂଆ ବୀରୋ ଖରଦି୍ କରବିୋ �ୁବୋବସ୍ୋସର ଖରଦି୍ ସହୋଇଥିବୋ ବୀରୋ ଠୋରୁ ବୟୟେୋସପକ୍ଷ ଅସେ| େରପ୍ମଣ କରନୁି୍ ନୋହିଁ!
ପଲିେ ିଜୋର ିରଖିବୋ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପୋଣ୍ ିଆବଶୟକତୋ ପୂରଣ କରବିୋ ପୋଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପଲିେରି େତ୍୍ମୋବଳୀ ଅନୁ�ୋୟୀ, ଆପଣ ରଧ୍ ଆଂଶକି େରପ୍ମଣ କରି୍ବୋ ଋଣ େବୁଧିୋ ବକିଳ୍ପ ବୋଛ ିପୋରସିବ|

କମ୍ ଶୁଳ୍କ: ୟୁନଟି୍ ଲିଙ୍କଡ୍ ପଲିେସିର, ଶୁଳ୍କଗୁଡ଼କି ବଷ୍ମ ବଷ୍ମ ଧର ିଧୀସର ଧୀସର ହ୍ୋେ ପୋଏ 
�ୋହୋକ ି�ଣ୍ଡସର ନସିବଶତି ଆପଣଙ୍କ ପି୍ରରିୟରକୁ ଉଚ୍ଚତର ଅନୁପୋତକୁ ଅଗ୍ରଗୋରୀ କସର|

ଲୋଇଫ୍ କଭର: ପଲିେ ିର୍ସର େରପଥିତ ସହୋଇଗସଲ ଆପଣ ପୋଇବୋକୁ ଥିବୋ େରସ୍ତ 
ଲୋଭରୁ ବଞ୍ଚତି ସହସବ|.

ଟିକସ ଲାଭ: ଆପଣ ଆୟକର ଅଧିନୟିର  1961 ର ଧୋରୋ ଅଧୀନସର େକିେ 
ଲୋଭ ପୋଇ ପୋରସିବ, ପରବତ୍୍ମୀ େଂସଶୋଧନର ଅଧୀନ|

େମ୍ୋବୟ େସବ୍ମୋଚ୍ଚ ଅଭିବୃଦ୍ଧ ି: ULIPS ଇକ୍ୱସେସିର ନସିବଶ ପୋଇଁ େସୁ�ୋଗ 
ପ୍ର୍ୋନ କସର, �ୋହୋକ ିଆପଣଙ୍କ ପୋଣ୍ରି େମ୍ୋବୟ େସବ୍ମୋଚ୍ଚ ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିକରୋଏ|



ପଲିେ ିବୋତଲି �ର୍ମ (େରପ୍ମଣ �ର୍ମ)
୍ୟୋକର ିବଡ଼ ଅକ୍ଷରସର �ର୍ମେକୁି ପୂରଣ କରନୁ୍

ଅନୁର�ାଧ ଫର�ମ
ପଲିେ ିନଂ ………………………………………………..………..                  ପଲିେ ିଧୋରକଙ୍କ ନୋର….....…..……….………..…......……………………………..
ରରାବାଇଲ ନଂ.         ଅନ୍ମ ରରାବାଇଲ ନଂ. 

ଠିକଣ 1 __________________________________________________________________________________________________________________________
ଠିକଣ 2 ______________________________________________________________ ଇରରଲ ଆଇଡି____________________________________________________
ସହ� ________________________________________________________�ାଜ୍ମ _______________________________________ ପିନମ        

NEFT ପାଇଁ ବ୍ମାଙମକ ବିବ�ଣୀ

 a) ଖୋତୋଧୋରୀଙ୍କ ନୋର ………………………………..   b) ବୟୋଙ୍କ ନୋର  ………………………………… 
 c) ବୟୋଙ୍କ ଆକୋଉଣ୍ଟ ନଂ …………………………………….   d) IFSC ସକୋଡ୍ …………………………………
 e)ପୋନ୍ ନର୍ବର          f) ବୟୋଙ୍କ ଠକିଣୋ ……………………………………
୍ୟୋକର ିଏହ ି�ର୍ମ େହତି ଆକୋଉଣ୍ଟ ନର୍ବର ଓ ପଲିେଧିୋରକଙ୍କ ନୋର ଥିବୋ ବୋତଲି ସଚକ୍ କରି୍ବୋ ବୟୋଙ୍କ ପୋେବୁକର କପି େଂ�ୁକ୍ତ କରନୁ୍
େତ୍ୱର ପ୍ରତୟୋଖୟୋନ: ଆୟକର ଅଧିନୟିରର ଧୋରୋ 194DA ଅନୁ�ୋୟୀ ସବୈଧ ପୟୋନ୍ ନର୍ବର ୍ଆି�ୋଇଥିସଲ 2% ହୋରସର TDS କେୋ�ିବ, ଅନୟର୍ୋ, କମ୍ପୋନୀ ପୋଖସର ସବୈଧ ପୟୋନ୍ ନର୍ବର ଉପଲବ୍ଧ ନ ଥିସଲ 
20% ହୋରସର ଲୋଗୁ ସହବ.
ର�ାଷଣା
ରୁଁ ଏତଦ୍ୱୋରୋ ୍ୋଖଲ କରୁଛ ିସ�, ବୀରୋ ପଲିେ ିନଂ. ର ରୁଁ ଧୋରକ ଅସେ ___________________________________________ ରୟୋକ୍ସ ଲୋଇଫ୍ ଇନେୟୁରୋନ୍ସ କମ୍ପୋନୀ ଲିଃ େହତି. ରୁଁ ସ୍ୱସଚ୍ୋକୃତ 
ଭୋସବ ପୂସବ୍ମୋକ୍ତ ପଲିେ ିେରପ୍ମଣ ଏବଂ େରୋପ୍ତ କଲି|ରୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ ଅନୁସରୋଧ କରୁଛ ିସ� ସରୋର ପଲିେରି େରପ୍ମଣ ଅନୁସରୋଧକୁ ୍ୟୋକର ିପ୍ରକି୍ରୟୋକରଣ କରନୁ୍ ଏବଂ ଉପ�ୁକ୍ତ ଶୁଳ୍କଗୁଡ଼କିର କୋଟ୍ (�୍ ିରହରି୍ୋଏ)
ପସର ପ୍ର�ୁଜୟ େରପ୍ମଣ ରୋଶ ି(�୍ ିରହରି୍ୋଏ) ପ୍ର୍ୋନ କରନୁ୍| ରୁଁ ଶ୍ୀ/େଶୁ୍ୀ/ ଶ୍ୀରତୀ___________________________________ ଙ୍କ ପୁଅ, ଝଅି, ସ୍ତୀ _____________________________
_____ ବୟେ_________ ର ବୋେନି୍ଦୋ ________________________________ ଏତଦ୍ୱୋରୋ ସରୋଷଣୋ କରୁଛ ିସ� ଏହ ି�ର୍ମସର ପ୍ର୍ୋନ କରୋ�ୋଇଥିବୋ ବବିରଣୀଗୁଡ଼କି ନଭୁି୍ମଲ୍ ଓ େଂପୂର୍୍ମ େତୟ| ରୁଁ 
ଏତଦ୍ୱୋରୋ ପଲିେରି େତ୍୍ମ ଓ ନୟିରୋବଳୀ ଅନ୍ଗ୍ମତ ପ୍ର�ୁଜୟ ଶୁଳ୍କଗୁଡ଼କିର କୋଟ୍ ପସର େରପ୍ମଣ ରଲୂୟ ରୋଶ ିଗ୍ରହଣ କରବିୋକୁ ରୋଜ|ି ଆହୁର ିରଧ୍, ରୁଁ େନୁଶିି୍ତ କରୁଛ ିସ� ଏଠୋସର ସରୋ ଦ୍ୱୋରୋ ପ୍ର୍ତ୍ ତର୍ୟ ନଭୁି୍ମଲ ଓ 
େତୟ ଅସେ| ରୁଁ େନୁଶିି୍ତ କରୁଛ ିସରୋ ଦ୍ୱୋରୋ ସକୌଣେ ିଭୁଲ କରି୍ବୋ ତରୁେପିୂର୍୍ମପରପିୂତ୍ଥି ସହୋଇଥିସଲ ରୟୋକ୍ସ ଲୋଇଫ୍ ଇନେୟୁରୋନ୍ସ ପ୍ରତ ିକ୍ଷତପିୂତ୍ଥି ସହବ|
ରୁଁ ବୁଝଛି ିସ� ସରୋର ପଲିେ ିନଂ._______________________________________ ର େରପ୍ମଣ ପରବତ୍୍ମୀ ଆସବ୍ନର ପ୍ରକି୍ରୟୋକରଣସର,  ପଲିେ ି ଚୁକି୍ତସର ବର୍ଥିତ ସରୋର ଲୋଇଫ୍ କଭର୍ େହତି 
ଅନୟୋନୟ ଲୋଭଗୁଡ଼କିର ଅସି୍ତତ୍ୱ େରୋପ୍ତ ସହବ|
ପଲିେଧିୋରକଙ୍କ ସ୍ୱୋକ୍ଷର: ________________________ ତୋରଖି:  /  /                                ସ୍ୋନ: ____________________

ବୀରୋଭୁକ୍ତ ବୟକି୍ତଙ୍କଠୋରୁ ଆପତ୍ ିବହିୀନ ପ୍ରରୋଣପତ୍ର (�୍ ିବୀରୋକୋରୀ ବୟକି୍ତ େୋବୋଳକକୁ ପରବିତ୍ଥିତ ସହୋଇର୍ୋନ୍)ି
ରୁଁ, __________________________________________; ଏତଦ୍ୱୋରୋ ଉପସରୋକ୍ତ ପଲିେରି ଆସବ୍ନ କରୋ�ୋଇଥିବୋ ସପଆଉଟ୍ର ସବୈଧ ବରିକୁ୍ତକରଣ େନୁଶିି୍ତ କରୁଅଛ ିଏବଂ ଭବଷିୟତସର 
ଉପୁଜୁଥିବୋ ଅନୟ ସକୌଣେ ି୍ୋବ ିପୋଇଁ ରୟୋକ୍ସ ଲୋଇଫ୍ ଇନେୟୁରୋନ୍ସକୁ ଉତ୍ର୍ୋୟୀ କରବି ିନୋହିଁ|
ବୀରୋଭୁକ୍ତ ବୟକି୍ତଙ୍କ ସ୍ୱୋକ୍ଷର_______________________   ତୋରଖି:  /  /                                ସ୍ୋନ ____________________

ସ୍ୱୀକୋସରୋକି୍ତ ଚରିକୁଟ୍

ରୟୋକ୍ସ ଲୋଇଫ୍ ଇନେୟୁରୋନ୍ସକୁ ପେନ୍ଦର ଅଂଶି୍ ୋର ଭୋସବ ଚୟନ କରଥିିବୋରୁ ଆପଣଙୁ୍କ ଧନୟବୋ୍| ଆଶୋ କରୁଛୁ ଭବଷିୟତସର ଆର ଉତ୍ୋ୍ଗୁଡ଼କୁି ଆପଣ ବଚିୋରକୁ ସନସବ |ଆପଣଙ୍କ ନଷି୍ପତ୍ସିର ଆସର ୍ୁଃଖିତ ଏବଂ 
ଆଶୋ କରୁଛୁ ଆପଣ ଏହ ିଆସବ୍ନ କରବିୋ ପୂବ୍ମରୁ ନଜି ପଲିେ ିେହତି ଜୋର ିରହଥିିବୋ େରସ୍ତ ଲୋଭର ରଲୂୟୋୟନ କରଛିନ୍|ି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସରୋଧ ଆର ଶୋଖୋସର ୍ୋଖଲ ସହବୋର 10 ୍ନି ରଧ୍ସର ପ୍ରକି୍ରୟୋ କରୋ�ିବ 
�୍ ିଆପଣ ପଲିେ ିେର୍ବନ୍ୀୟ ସକୌଣେ ିସ୍ପଷ୍ୀକରଣ କରି୍ବୋ େହୋୟତୋ ଚୋହୋନ୍,ି ସତସବ ୍ୟୋକର ି1800 200 5577 ନର୍ବରକୁ କଲ୍ କରନୁ୍ କରି୍ବୋ 'RET' ସଲଖି 5424243କୁ ଏେଏରଏେ ପଠୋନୁ୍ | 

ଗ୍ରୋହକ ସ୍ୱୀକୋସରୋକି୍ତ ଚରିକୁଟ୍

ପଲିେ ିନର୍ବର ___________________________________________________________________________________  
ପ୍ରୋପକ     ପ୍ରୋପି୍ତର ତୋରଖି ଓ େରୟ     
ରୟୋକ୍ସ ଲୋଇଫ୍ ଇନେୟୁରୋନ୍ସ କମ୍ପୋନୀ ଲିଃ, .3 ୟ ରହଲୋ, ଅପସରେନ୍ ସେଣ୍ଟର, 90. A, ଉସ୍ୟୋଗ ବହିୋର, ସେକ୍ଟର -18, ଗୁରଗୋଁଓ- 122015, ପଂଜକୃିତ କୋ�୍ମୟୋଳୟ: ରୟୋକ୍ସ ହୋଉସ୍ 3ୟ ରହଲୋ,1 ଡକ୍ଟର ଝୋ ରୋଗ୍ମ, 
ଓଖଲୋ, ନୂଆ୍ଲି୍ୀ-110020, ଭୋରତ, ସ�ୋଗୋସ�ୋଗ ବବିରଣୀ: ଇସରଲ: service.helpdesk@maxlifeinsurance.com; ପରି୍ ଶ୍ମନ କରନୁ୍: www.maxlifeinsurance.com 
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ଶାଖା ବାଧ୍ମତାରୂଳକ ଯାଞମଚ ତାଲିକା

 ଉପସରୋକ୍ତ େରସ୍ତ ବୋଧ୍ତୋରଳୂକ କୋଗଜପତ୍ର େଂଗହୃୀତ ସହୋଇଛ ି

 େରସ୍ତ କପିପଲିେଧିୋରକଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ସ୍ୱୟଂେତୟୋପଥିତ କରୋ�ିବ

 େରସ୍ତ କୋଗଜପତ୍ର ରଳୂ ନକଲ ସ୍ଖୋ�ୋଇଛ ିଏବଂ ରୟୋକ୍ସ ଲୋଇଫ୍ ଇନେୟୁରୋନ୍ସ ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ �ୋଞ୍ଚ ସହୋଇଛି

 େରପ୍ମଣ ଅନୁସରୋଧ ପ୍ରୋପି୍ତ େରୟ          ପୂବ୍ମୋହ୍ନ/ଅପରୋହ୍ନ ………… 

 ଧୋରଣ ପ୍ରୟୋେ ସହୋଇଛ-ି ହଁ/ନୋ _____________________  େରପ୍ମଣର କୋରଣ _____________________

       ଗ୍ରୋହକଙ୍କୁ ସପଆଉଟ୍ :         1) NEFT   2) ସଚକ ମ 

ସରୋହର ଲଗୋନୁ୍

ସରୋହର ଲଗୋନୁ୍

Max Life Insurance Company Limited

90 A, ସେକ୍ଟର-18, ଉସ୍ୟୋଗ ବହିୋର, ଗୁରଗୋଁଓ -122015, ହରୟିୋଣୋ
ସ�ୋନ୍ ନମ୍ୱର- 0124-4219090, ଏକ୍ସସେନେନ-9699, ନଃିଶୁଲ୍କ- 18002005577

 

 


