ଭୃ ତ୍ୁୁ ୄେତ୍ରୄଯ ଦାଫି ପଭମ (ପଭମ- A)
ଦାକଯି ଅଣଙ୍କଯ ଏହି ଦୁ ବଭାଗୟଜନକ ଘଟଣା ାଆଁ ଅଭଯ ଶାନ୍ତ୍ୱନା ସ୍ୱୀକାଯ କଯନ୍ତୁ। ଅୄେଭାୄନ ଫୁ ଝଛ
ି ୁ ୄମ ଏହା ଅଣଙ୍କ ାଆଁ ଏକ କଷ୍ଟକଯ ସଭ ଏଫଂ ଅଣଙ୍କୁ ଅଫଶୟକ ସଭୄଯ ୄେଷ୍ଠ ସହାତା

ପ୍ରଦାନ କଯିଫା ଅଭଯ ଦାିତ୍ୱ। ଭୃତୁୟ ୄେତ୍ରୄଯ ଦାଫି ଅୄଫଦନ ପଭଭ ଅଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ତଥା ସହଜୄଯ ଦାଫି ପାଆଲ୍ କଯିଫାୄଯ ସାହାମୟ କଯିଥାଏ। ଦାକଯି ଏହି ପଭଭ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଭ ବାଫୄଯ ୂଯଣ କଯି ଏଫଂ ମଥାଥଭ ଦରିର
ସହିତ ସ୍ୱାେଯ କଯି ୄପଯାଆ ଦିନ୍ତୁ ଏଫଂ ଅଭକୁ ଅଣଙ୍କଯ ଦାଫି ଶୀଘ୍ର ଫୄଦାଫସ୍ତ କଯିଫାୄଯ ସାହାମୟ କଯିଫା ାଆଁ ତୄ ଦିଅମାଆଥିଫା ନିୄଦଭଶାଫି ନୁ ସଯଣ କଯନ୍ତୁ।
ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ମ ସୂଚନା
„

ଏକାଧିକ ରିସି ଧିନୄଯ ଦାଫି ୄଗାଟିଏ ପଭଭ ୂଯଣ କଯି ଏଫଂ ସଭସ୍ତ ପ୍ରମୁଜୟ ରିସି ନଭବଯ ପ୍ରଦାନ କଯି ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯାମାଆାଯିଫ।

„

ଦାଫି ୄୈଠୄମାଗୟ ୄହାଆଥାଏ ମଦି ରିସି ଘଟଣା ଘଟିଫା ତାଯିଖୄଯ ଫଫତ୍ତଯ ଯହିଥାଏ ଏଫଂ ରିସିଯ ସଭସ୍ତ ସତ୍ତଭ ଓ ନିଭାଫି ୂଯଣ ୄହଉଥାଏ।

„

ଏହି ପଭଭୄଯ ନିଭନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄମ ୄକହି ସାେୟ ଯହିଥିଫା ଅଫଶୟକ (1) ଭୟାକ୍ସ ରାଆଫ୍ ଏୄଜଣ୍ଟ (2) ୄସରସ ଭୟାୄନଜଯ/ ଏଡିଏଏମ୍/ ଭୟାକ୍ସ ରାଆଫ୍ଯ କାମଭୟା ଭୁଖୟ (3) ଫଲକ୍ ଉନ୍ନନ ଧିକାଯୀ (4)
ନୟାସନାରାଆଜଡ ଫୟାଙ୍କଯ ଜୄଣ ଫୟାଙ୍କ ଭୟାୄନଜଯଙ୍କଯ ଯଫଯ ଷ୍ଟାମ୍ପ ସହିତ (5) ଭୟାକ୍ସ ରାଆଫ୍ କମ୍ପାନିଯ ଜୄଣ ଧିକାଯୀ ୄମ କି ତି କମ୍ୄଯ ଭୟାୄନଜଯ ଦଫୀୄଯ ଯହିଥିଫ (6) ଜୄଣ ୄଗୄଜୄଟଡ୍ ପି ସଯ
(7) ସଯକାଯୀ ଫିଦୟାଯ ପ୍ରଧାନ ଶିେକ/ ଧ୍ୟେ (8) ଜୄଣ ଭୟାଜିୄେଟ

„

ଦାକଯି ଏହି ୄଘାଷଣାନାଭାଗୁଡ଼କ
ି ଧ୍ୟାନୂଫଭକ ଢ଼ନ୍ତୁ ଏଫଂ ଅଣ ସାଧାଯଣତଃ ୄେକ୍ୄଯ ୄମଯି ଦସ୍ତଖତ କଯନ୍ତି ୄସହିଯି ସଭାନ ବାଫୄଯ ଦାଫି ପଭଭୄଯ ସ୍ୱାେଯ କଯନ୍ତୁ।

„

ବଫିଷୟତୄଯ ଅଣ ଅଭକୁ ଠାଆଥିଫା ନୁ ୄଯାଧ ମାଞ୍ଚ୍ କଯିଫା ାଆଁ ଅଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାେଯ ଫୟଫହାଯ କଯାମିଫ।

କିଯି ଆଣଙ୍କ ପଭମ ୂଯଣ କଯିୄଫ

ଦାଫି ପଭଭୄଯ ଯହିଥିଫା ସଭସ୍ତ ୄେତ୍ର ଦାଫିଦାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫଲକ୍ େଯୄଯ ୂଯଣ କଯାମିଫା ଉେିତ୍।
ଫିବାଗ A ‟ଏହି ଫିବାଗ ଦାଫିଦାଯଙ୍କ ଫିଷୄଯ ସୂେନା ୋହିଁଥାଏ:
„

ଦାକଯି ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯନ୍ତୁ ୄମ ଅଣଙ୍କଯ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଠିକଣା ଓ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭବଯ ଦିଅମାଆଛି, କାଯଣ ଅୄେଭାୄନ ୄକଫ ଏହି ଠିକଣାୄଯ ଓ ୄଭାଫାଆର ନଭବଯୄଯ ଦାଫି ସମ୍ପକିତ ସଭସ୍ତ ୄମାଗାୄମାଗ କଯିଫୁ,
ଦାକଯି ମଦି ଅଣଙ୍କଯ ଆୄଭର ଅଆଡି ଛି ତାହା ପ୍ରଦାନ କଯନ୍ତୁ;

„

ଦାକଯି ଅଣଙ୍କଯ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଭ ଫୟାଙ୍କ ଅକାଉଣ୍ଟ ଫିଫଯଣୀ ଦିନ୍ତୁ; ଏଫଂ

„

ଦାକଯି ଫୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସତୟାିତ ଏକ ଏନଆଏପଟି ପଭଭ କିଭବା ଫାତିର ୄହାଆଥିଫା ୄେକ୍/ ଫୟାଙ୍କ ଅକାଉଣ୍ଟ୍ ାସ ଫହିଯ ନକର ସଂରଗ୍ନ କଯି, ଅଭକୁ ରିସିଯ ସତ୍ତଭ ଓ ନିଭାଫି ନୁ ମାୀ ୄୈଠୄମାଗୟ ଦାଫି
ଯିଭାଣ ମଦି କିଛ ି ଥାଏ, ଅଣଙ୍କ ଅକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଖ ବାଫୄଯ ଠାଆଫା ାଆଁ ସେଭ କଯନ୍ତୁ।

ଫିବାଗ B ‟ ଏହି ଫିବାଗ ଜୀଫନ ଫୀଭାବୁକ୍ତଙ୍କ ଫିଷୄଯ ସୂେନା ୋହିଁଥାଏ:
„

ଦାକଯି ଜୀଫନ ଫୀଭାବୁକ୍ତଙ୍କଯ ଭୃତୁୟଯ କାଯଣ, ତାଯିଖ ଏଫଂ ସଭ ସୂୋଆ ଦିନ୍ତୁ।

„

ଦାକଯି ସଭସ୍ତ ଡାକ୍ତଯ, ଡାକ୍ତଯଖାନା କିଭବା ନୟାନୟ ଡାକ୍ତଯୀ ସୁଫଧ
ି ା, ୄମଉଁଠାୄଯ ଜୀଫନଫୀଭାବୁକ୍ତ ୄଶଷ ସୁସ୍ଥତା/ ଦୁ ଘଭଟଣା ସଭୄଯ ଏଫଂ ଗତ ତିନି (3) ଫଷଭ ଭଧ୍ୟୄଯ େିକତ୍ସ
ି ତ
ି ୄହାଆଥିୄର ୄସଗୁଡ଼କ
ି ଯ

„

ଦାକଯି ଜୀଫନ ଫୀଭାବୁକ୍ତଙ୍କଯ ଭୟାକ୍ସ ରାଆଫ୍ ଆନସୁୟଯାନସ ଫୟତୀତ ନୟ ଫୀଭା କମ୍ପାନିଗୁଡ଼କ
ି ସହିତ ଯହିଥିଫା ସଭସ୍ତ ଜୀଫନ ଫୀଭା ରିସିଯ ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରଦାନ କଯନ୍ତୁ।

ନାଭ, ଠିକଣା ଏଫଂ ୄଟରିୄପାନ ନଭବଯ ପ୍ରଦାନ କଯନ୍ତୁ। ମଦି ଅଫଶୟକ ହୁ ଏ, ଦାକଯି ତିଯିକ୍ତ ୃଷ୍ଠା ସଂରଗ୍ନ କଯନ୍ତୁ; ଏଫଂ

ଫିବାଗ C ‟ ଏହି ଫିବାଗ ମଦି ୄକଫ ଲାନ୍ ଧିନୄଯ ପଭଭୄଯ ଫର୍ଣ୍ଭନା କଯାମାଆଥିଫା ନୁ ମାୀ ବିନ୍ନ ଭୃତୁୟକାୀନ ସୁଫଧ
ି ା ଫିକଳ୍ପ ଯହିଥାଏ ୄତୄଫ ୂଯଣ କଯାମିଫା ଅଫଶୟକ ୄହାଆଥାଏ।
ଫିବାଗ D ‟ ମଦି ଅଣ ଏହି ଦାଫି ପଭଭୄଯ ନଥିଫା ୄକୌଣସି ତିଯକ୍ତ
ି ସୂେନା ପ୍ରଦାନ କଯିଫାକୁ ୋହଁାନ୍ତି, ଏହି ଫିବାଗ ଫୟଫହାଯ କଯାମାଆାଯିଫ।

ଆଣ ଦାଫି ପଭମ ସହିତ୍ ନିଭନରିଖିତ୍ ଦରି ର ଦାଖର କଯିଫା ଆଫଶ୍ୁକ ୄହାଇଥାଏ (ଦୟାକଯି ଆଣ ଦାଖର କଯିଥିଫା ଦରି ରଗୁଡ଼କ
ି ୁ ସୂଚାଇଫା ାଇଁ ଉମୁକ୍ତ ଫକ୍ସୄଯ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ)- [* ଚିହ୍ନତ୍
ି ଦରି ରଗୁଡ଼କ
ି
ଫାଧ୍ୟତ୍ାଭୂକ ୄହାଇଥାଏ]
1) *ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ମୃେଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି କଯାମାଇଥିଫା ଭୃତ୍ୁୁ ସାଟିପିୄକଟଯ ଭୂ କି / ସତ୍ୁାିତ୍ ନକର
2) *ଭୂ ରି ସି ଦରି ର (ଗୁଡ଼କ
ି )
3) *ଆଣଙ୍କ ଯିଚୟ ପ୍ରଭାଣଯ ସତ୍ୁାିତ୍ ନକର ( ନିଭନରିଖିତ୍ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄମୄକୌଣସିଟ-ି ଆଣଙ୍କଯ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ମ ଜନମ ତ୍ାଯିଖ ଦଶ୍ମାଉଥିଫା)
ୟାନ କାଡଭ

ୄବାଟଯ ଯିେତ୍ର

ୄଫୈଧ ାସୱାଡଭ

ୄଫୈଧ ଡ୍ରାଆବିଂ ରାଆୄସନସ

ଅଧାଯ କାଡଭ

ନୟାନୟ (ଦାକଯି ଦଶଭାନ୍ତୁ)

4) *ଫୁାଙ୍କ ଫିଫଯଣୀ (ନିଭନରିଖିତ୍ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୌଣସି ୄଗାଟିଏ)
ଦାଫିଦାଯଙ୍କ ଭୁଦ୍ରିତ ନାଭ ଓ ଅକାଉଣ୍ଟ୍ ଫିଫଯଣୀ ଯହିଥିଫା ଫାତିର ୄହାଆଥିଫା ୄେକ୍
ଫୟାଙ୍କ ାସଫହିଯ ସତୟାିତ ନକର
ଫୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସତୟାିତ ଏନଆଏପଟି (NEFT) ପଭଭ
ଆତ୍ମହତ୍ୁା/ ଦୁ ଗମଟଣା ଘଟଣାୄଯ ଅତ୍ିଯିକ୍ତ ଦରି ର (ଏପଆଇଆଯ ଏଫଂ ଶ୍ଫ ଫୁଫୄେଦ ଯିୄାଟମ ଫାଧ୍ୟତ୍ାଭୂକ ୄହାଇଥାଏ)
*ଏପଅଆଅଯ

ଞ୍େନାଭା

*ଶଫ ଫୟଫୄେଦ ଯିୄାଟଭ

ଖଫଯକାଗଜ କଟିଂ (ମଦି କିଛ ି ଥାଏ)

ତଦନ୍ତ ଯିୄାଟଭ

େୂଡ଼ାନ୍ତ ୄାରିସ ତଦନ୍ତ ଯିୄାଟଭ

ସ୍ୱାସ୍ଥୁଗତ୍ କାଯଣଯୁ ଭୃତ୍ୁୁ ଘଟଣାୄଯ (ଡାକ୍ତଯଖାନା ଦାଖର ୄହାଇଥିଫା/ ଡାକ୍ତଯଖାନାୄଯ ଦାଖର ୄହାଇନଥିଫା) ନିଭନରିଖିତ୍ ଦରି ରଗୁଡ଼କ
ି ଆଫଶ୍ୁକ ୄହାଇଥାଏ
ଭୃତୁୟ ସାଟିପିୄକଟ୍ ଡାକ୍ତଯୀ କାଯଣ
େିକତ୍ସ
ି ା କଯିଥିଫା ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଫକ୍ତଫୟ (ୄଶଷୄଯ ୄଦଖିଥିଫା ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପଭଭ “C” ୂଯଣ କଯାମିଫ)
ସଭସ୍ତ ଡାକ୍ତଯୀ ୄଯକଡଭ (ୄଯାଗ େିହ୍ନଟ, େିକତ୍ସ
ି ା ଏଫଂ ନିଷ୍କତ
ୃ /ି ଭୃତୁୟ ସାଯାଂଶ)- ମଦି ପ୍ରମୁଜୟ
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ଭୃ ତ୍ୁୁ ଦାଫି ପଭମ (ପଭମ- A)
ଭୟାକ୍ସ ରାଆଫ୍ ନଭବଯ (ଗୁଡ଼କ
ି )
ଦାଫି ପଭଭ ଏହା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଦାଖର କଯାମାଆଥାଏ:

ଭୟାକ୍ସ ରାଆଫ୍ ଏୄଜଣ୍ଟ

ଭୟାକ୍ସ ରାଆଫ୍ କାମଭୟା

ଫୟାଙ୍କ୍ ଶାଖା

ନୟାନୟ

ୄଘାଷଣା: ଭଁୁ/ ଆୄେ ଦାଫିଦାଯ (ଫୃ ନ୍ଦ) ଏକକ ବାଫୄଯ ୄଘାଷଣା କଯୁଛୁ ୄମ ତ୍ୄ ଦିଆମାଇଥିଫା ଉର୍ତ୍ଯ ଏଫଂ ଫକ୍ତଫୁ ସଫୁ ଦିଗଯୁ ସତ୍ୁ ଏଫଂ ଏହା ସହିତ୍ ସମ୍ମତ୍ ୄହଉଛି ୄମ ଏହି ପଭମୄଯ ସଂରଗ୍ନ ଅଂଶ୍ଗୁଡ଼କ
ି ,
କିଭବା ଅନୁ ୄକୌଣସି ପଭମ କିଭବା ଏହାଯ ଅନୁ ୄକୌଣସି ଆନୁ ସଂଗିକ ପଭମ, କମ୍ପାନି ଦ୍ୱାଯା ୄମଉଁ ଫୁକ୍ତି ଙ୍କଯ ଜୀଫନ ଉୄଯ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛ ି ତ୍ାଙ୍କଯ ଜୀଫନ ଫୀଭା ଫଫର୍ତ୍ଯ ଯହିଥିରା କିଭବା ୄକୌଣସି ଅଧିକାଯ ଫା
ଆତ୍ମଯୋଯୁ ଯିହାତ୍ି ବାଫୄଯ ଗ୍ରହଣ କଯାମାଇଛି ୄଫାରି ଧଯିନଆ
ି ମିଫ ନାହିଁ।
ଫିବାଗ A: ଦୟାକଯି ଆଭକୁ ଆଣଙ୍କ (ଦାଫିଦାଯ)ଙ୍କ ଫିଷୟୄଯ କହନ୍ତୁ - [* ଚିହ୍ନତ୍
ି ୄେତ୍ରଗୁଡ଼କ
ି ଫାଧ୍ୟତ୍ାଭୂକ]
*ନାଭ:

*ଜନମ ତାଯିଖ:

*ଭୃତ ଜୀଫନ ଫୀଭାବୁକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପକଭ:

ସହଧଭଭୀ

ସନ୍ତାନସନ୍ତତି

*ରିଙ୍ଗ

ିତାଭାତା

ନୟାନୟ

ୁଯୁଷ

ଭହିା

ଦ ାକଯି ଦଶଭାନ୍ତୁ

*ସାମ୍ପ୍ରତିକ ୄମାଗାୄମାଗ ଠିକଣା:
ଯାଜୟ:
*ୄମାଗାୄମାଗ ନଭବଯ:

ିନ୍ ୄକାଡ୍:

ଆୄଭର ଅଆଡି:

ୟାନ ନଭବଯ:

ଅଧାଯ ନଭବଯ:

*ଫୟାଙ୍କ ଅକାଉଣ୍ଟ ନଭବଯ

*ଫୟାଙ୍କ ଶାଖା ନାଭ ଏଫଂ ଠିକଣା

ଏଭଅଆସିଅଯ (MICR) ୄକାଡ୍:

*ଅଆଏପଏସସି(IFSC) ୄକାଡ୍:

ଫିବାଗ B : ଦୟାକଯି ଆଭକୁ ଭୃତ୍ ଜୀଫନ ଫୀଭାବୁକ୍ତଙ୍କ ଫିଷୟୄଯ କହନ୍ତୁ - [* ଚିହ୍ନତ୍
ି ୄେତ୍ରଗୁଡ଼କ
ି ଫାଧ୍ୟତ୍ାଭୂକ ]
*ନାଭ:

* ଭୃତୁ୍ ସଭୄଯ ଫସ:

*ୄଶଷ ଫୃ ତ୍ତି:

ଫଷଭ

ୄଶଷ ନିମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଫିଫଯଣୀ (ମଦି ପ୍ରମୁଜୟ)

*ଭୃତୁୟଯ ତାଯିଖ:
*ଭୃତୁୟଯ କାଯଣ:

*ଭୃତୁୟଯ ସଭ
ସ୍ୱାସ୍ଥୟଗତ

ଦୁ ଘଭଟଣା

ଅତ୍ମହତୟା

ହତୟାକାଣ୍ଡ

*ସୁସ୍ଥତା/ ଦୁ ଘଭଟଣାଯ ପ୍ରକୃ ତ ି
*ଭୃତୁୟ ସ୍ଥାନ:

*େିହ୍ନଟ/ ଦୁ ଘଭଟଣାଯତାଯିଖ:
ଡାକ୍ତଯଖାନା/ କିଲନକ୍
ି

ଫାସସ୍ଥାନ

କାମଭୟା

ନୟାନୟ (ଦାକଯି ଦଶଭାନ୍ତୁ)

*ଦାକଯି ଅଭକୁ ଜୀଫନ ଫୀଭାବୁକ୍ତଙ୍କଯ ୄଶଷ ସୁସ୍ଥତା/ ଦୁ ଘଭଟଣାଯ େିକତ୍ସ
ି ା କଯିଥିଫା ଏଫଂ/କିଭବା ଗତ 3 ଫଷଭ ଭଧ୍ୟୄଯ େିକତ୍ସ
ି ା କଯିଥିଫା ଡାକ୍ତଯଭାନଙ୍କଯ ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରଦାନ କଯନ୍ତୁ:
ଡାକ୍ତଯଙ୍କଯ/ ଡାକ୍ତଯଖାନାଯ ନାଭ

ୄମାଗାୄମାଗ ଫିଫଯଣୀ

ପ୍ରଥଭ ଯାଭଶ୍ମ ତ୍ାଯିଖ

ନିଆମାଇଥିଫା ଚିକତ୍ସ
ି ା

ମଦି ଭୃତ୍ୁୁଫଯଣ କଯିଥିଫା ଜୀଫନ ଫୀଭାବୁକ୍ତ ଫୁକ୍ତି ଙ୍କଯ ଅନୁ ୄକୌଣସି ଜୀଫନ ଫୀଭା କମ୍ପାନି ସହିତ୍ ଜୀଫନ ଫୀଭା ଯହିଥାଏ, ଦୟାକଯି ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରଦାନ କଯନ୍ତୁ *:
କମ୍ପାନୀଯ ନାଭ

ରି ସି ନଭବଯ

ରି ସି ଯିଭାଣ

ରି ସି ଜାଯି ତାଯିଖ

ଦାଫି ସ୍ଥିତ୍ ି

ୃଷ୍ଠା 2 ଯୁ 4

ଭୃ ତ୍ୁୁ ୄେତ୍ରୄଯ ଦାଫି ପଭମ (ପଭମ- A)
C: ଆଣ ମଦି ନିଭନରିଖିତ୍ ଲାନଗୁଡ଼କ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୌଣସିଟ ି ଅଧିନୄଯ ରାବ ଦାଫି କଯୁଥାନ୍ତି ଆଣ ୄକଫ ଏହି ଫିବାଗ ୂଯଣ କଯିଫା ଆଫଶ୍ୁକ (ଫିକଳ୍ପ ଚୟନ କଯିଫା ଦାଫି ସ୍ୱୀକାଯ କଯିଫାକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ୍ କୄଯ ନାହିଁ)
1)ଭୁାକ୍ସ ରାଇଫ୍ ଗୁାୄଯୄେଡ ଇନକମ୍ ଲାନ୍:

ଏକକାୀନ ରାବ

ନିଭିତ ଭାସିକ ଅ

2) ଭୁାକ୍ସ ରାଇଫ୍ ଗୁାୄଯୄେଡ ଭନ୍ଥରି ଇନକମ୍ ଲାନ୍:

ଏକକାୀନ ରାବ

ନିଭିତ ଭାସିକ ଅ

3) ଭୁାକ୍ସ ରାଇଫ୍ ସୁଯ ଟଭମ ଲାନ୍:

ତୁ ଯନ୍ତ 100 % ୄୈଠ

ତୁ ଯନ୍ତ 50 % ୄୈଠ ଏଫଂ 50 % ଭାସିକ ଅ ବାଫୄଯ

ନୂ ତନ ଅନୁ ୟଟି ଲାନ୍

ନୂ ତନ ୄନସନ ଲାନ୍

ଏକକାୀନ ରାବ

ନିଭିତ ଭାସିକ ଅ

4) ଭୁାକ୍ସ ରାଇଫ୍ ପଯଏବଯ ୟଙ୍ଗ ୄନସନ ଲାନ୍:
ଏକକାୀନ ରାବ
5) ଭୁାକ୍ସ ରାଇଫ୍ ପୁ ୁଚଯ ଜିନଅ
ି ସ୍ ଏଜୁ ୄକସନ ଲାନ୍:
D: ସୂଚନା – ୄକୌଣସି ଅତ୍ିଯିକ୍ତ ସୂଚନା ମାହା ଆଣ ଜଣାଇଫାକୁ ଚାହଁାନ୍ତି:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
ଆଞ୍ଚିକ ବାଷାୄଯ ୄଘାଷଣାନାଭା (ମଦି ଦାଫିଦାଯ ଆଞ୍ଚିକ ବାଷାୄଯ ସ୍ୱାେଯ କଯନ୍ତି କିଭବା ଟିଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତି): ସାେୀଙ୍କଯ ୄଘାଷଣାନାଭା/ ୄଘାଷଣାକାଯୀ ସତ୍ୁାିତ୍ କଯନ୍ତି ୄମ ଏହି ପଭମୄଯ ଦିଆମାଇଥିଫା ଫିଷୟଫସ୍ତୁ
ଦାଫିଦାଯଙ୍କୁ ଆଞ୍ଚିକ ବାଷାୄଯ ଫୁ ଝାଇ ଦିଆମାଇଥିରା ଏଫଂ ୄସ ଏ ଫିଷୟୄଯ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ମ ଫୁ ଝଫ
ି ା ୄଯ ଏଥିୄଯ ସ୍ୱାେଯ/ ଟିଚିହ୍ନ ୄଦଇଥିୄର।
ଏନଇଏପଟି ୄଘାଷଣାନାଭା: ଭଁୁ ଫୀଭାକାଯୀଙ୍କୁ ଅଧିକୃ ତ୍ କଯୁଛି ୄମ ୄଭାଯ ଉଯ ଫର୍ଣ୍ିତ୍ ଫୁାଙ୍କ ଖାତ୍ାକୁ ଟଙ୍କା ସିଧାସଖ ବାଫୄଯ/ ଇୄରୄକ୍ ରାନିକ୍ ଟ୍ରାନସପଯ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଠାଇାଯିୄଫ। ଭୁାକ୍ସ ରାଇଫ୍ ଇନସୁୁଯାନସ
ୄକା. ରି ଭିୄଟଡ ୄକୌଣସି କାଯଣ ଦଶ୍ମାଇଫା ସହିତ୍/ ଫୁତ୍ୀତ୍ ଆଣଙ୍କ ଫୁାଙ୍କ ଖାତ୍ାୄଯ ଯିଭାଣ ଜଭା ନ ୄହଫା ାଇଁ ଦାୟୀ ୄହୄଫ ନାହିଁ କିଭବା ମଦି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍/ମ ବୁଲ୍ ସୂଚନା କାଯଣଯୁ କାଯଫାଯ ଫିମ୍ବି ତ୍ ହୁ ଏ କିଭବା

ଆୄଦୌ କାମମୁକାଯୀ ହୁ ଏ ନାହିଁ ୄସଥିାଇଁ ଭୁାକ୍ସ ରାଇଫ୍ ଇନସୁୁଯାନସ ୄକା. ରି ଭିୄଟଡ ଦାୟୀ ୄହୄଫ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ୍, ଭୁାକ୍ସ ରାଇଫ୍ ଇନସୁୁଯାନସ ୄକା. ରି ଭିୄଟଡ ମଦି ସିଧାସଖ ଜଭା କଯିଫା କାମମୁକାଯୀ
ୄହାଇାୄଯ ନାହିଁ ୄତ୍ୄଫ ୄୈଠ ପ୍ରଦାନ କଯିଫାଯ ୄମୄକୌଣସି ଅନୁ ଫିକପ ମଥା ଡିଭାଣ୍ଡ୍ ଡ୍ରାପ୍/ ୄୈଠୄମାଗୁ ଆଟ୍ ାର୍ ୄଚକ୍ ଫୁଫହାଯ କଯିଫାଯ ଅଧିକାଯ ସଂଯେିତ୍ ଯଖନ୍ତି। ଜଭା ଏକକ ବାଫୄଯ ଦାଫିଦାଯଙ୍କ
ଦ୍ୱାଯା ଦିଆମାଇଥିଫା ଆକାଉେ୍ ନଭବଯ ସୂଚନା ଅନୁ ମାୟୀ ଜଭା କଯାମିଫ ଏଫଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଫୄଯ ଦାଫିଦାଯଙ୍କ ନାଭ ଫିଫଯଣୀ ଏଥିାଇଁ ଫୁଫହାଯ କଯାମିଫ ନାହିଁ।

____________________________________________________

____________________________________________________

ଦାଫିଦାଯଙ୍କଯ ସ୍ୱାେଯ/ ଟିେିହ୍ନ

ସାେୀ/ୄଘାଷଣାକାଯୀଙ୍କ ସ୍ୱାେଯ ଦାଫିଦାଯଙ୍କ ନାଭ
ନାଭ ଏଫଂ ଠିକଣା

ସ୍ଥାନ:
ତାଯିଖ:

ସ୍ଥାନ:
ତାଯିଖ:

ଅଧିକାଯ ତ୍ୁାଗ ସତ୍କମଫାଣୀ
„

ଦରିର ସହିତ ଦାଫି ପଭଭ ଦାଖର ଉତ୍ତଯଦାିତ୍ୱ ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କୄଯ ନାହିଁ।

„

ଦରିରଗୁଡ଼କ
ି ଯ ଏକ ସଭୀୋ ଦାଖର କଯାମାଆଛି, ଭୟାକ୍ସ ରାଆଫ୍ ତିଯିକ୍ତ ଦରିର ଭଗାଆଫାଯ ଧିକାଯ ସଂଯେିତ ଯଖନ୍ତି।

„

ୄକୌଣସି ଫୟକ୍ତି ୄମ କି ସୄେତନ ବାଫୄଯ ବୁଲ୍ କିଭବା ଭ୍ରାନ୍ତିକଯ ସୂେନା ସହିତ ଦାଫି ପାଆଲ୍ କଯନ୍ତି, କିଭବା ୄମଉଁ ଫୟକ୍ତି ଠକାଭୀ ଉୄଦଶୟୄଯ ଫା କମ୍ପାନିକୁ କିଭବା ନୟ ୄକୌଣସି ଫୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫିଭ୍ରାନ୍ତ କଯିଫା ାଆଁ ତଥୟ
ରୁ ୋଆଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଠକାଭୀ ାଆଁ ୄଦାଷାୄଯା କଯାମାଆାୄଯ କିଭବା ପ୍ରମୁଜୟ ଅଆନ(ଗୁଡ଼କ
ି ) ନୁ ମାୀ ଘଟଣା ନୁ ସାୄଯ ନୟ ଯାଧିକ ଏଫଂ/କିଭବା ୄଦଫାନୀ ୄଜାଯିଭାନା ରାଗୁ ୄହାଆାୄଯ। କମ୍ପାନି ଉକ୍ତ
ବ୍ରକ୍ତିଙ୍କ ଫିୄଯାଧୄଯ ମଥାଥଭ କାମଭୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଯିଫାଯ ଧିକାଯ ସଂଯେିତ ଯୄଖ।

ଆୄଭର

ୄହରରାଆନ୍

ଭୟାକ୍ସ ରାଆଫ୍ ଆନସୁୟଯାନସ ୄକା ରିଭିୄଟଡ

claims.support

1800 200 5577

ଲଟ ନଭବଯ. 90A, ୄସକଟଯ 18,

@maxlifeinsurance.com

ସକା 9ଟାଯୁ - ଯାତି 9 ଟା | ୄସାଭ-

ଗୁଯୁଗଁାଓ, 122015, ହଯିଅନା

ଶନି
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ଭୃ ତ୍ୁୁ ୄେତ୍ରୄଯ ଦାଫି ପଭମ (ପଭମ- A)
ପ୍ରାଧିକଯଣ (ଦାଫିଦାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାେଯ କଯାମିଫ)
ଅଣଙ୍କ ଦାଫି ପ୍ରକ୍ରିାକଯଣ କଯିଫା ାଆଁ, ଫିବିନ୍ନ କତ୍ତଭୃେଙ୍କଠାଯୁ ତିଯିକ୍ତ ଦରିର ଅଫଶୟକ ୄହାଆାୄଯ। ଏହି ପ୍ରାଧିକଯଣୄଯ ସ୍ୱାେଯ କଯିଫା ଦ୍ୱାଯା ଅଣ ଭୟାକ୍ସ ରାଆଫ୍ ୄକାଆନସୟୟଯାନସ ରିଭିୄଟଡ ଏଫଂ/କିଭବା ଏହାଯ
ପ୍ରତିନଧି
ି ଙ୍କୁ ଅଣଙ୍କ ତଯପଯୁ ଅଫଶୟକ ଦରିର ହାସର କଯିଫାଯ ଧିକାଯ ପ୍ରଦାନ କଯନ୍ତି।
ଙ୍କୁ ,

ଭୟାକ୍ସ ରାଆଫ୍ ରିସି ନଭବଯ (ଗୁଡ଼କ
ି ):
ଭଁୁ େୀ/ େୀଭତୀ.

(ନାଭ),

େୀ/େୀଭତୀଙ୍କଯ.

(ସମ୍ପକଭ)

(ଜୀଫନ ଫୀଭାବୁକ୍ତଙ୍କ ନାଭ) ଏତଦ୍ ଦ୍ୱାଯା ଭୟାକ୍ସ ରାଆଫ୍ ଆନସୁୟଯାନସ ୄକା. ରିଭିୄଟଡ

ଏଫଂ/କିଭବା ଏହାଯ ପ୍ରତିନଧି
ି ଙ୍କୁ ନିମୁକ୍ତି/ ଡାକ୍ତଯଖାନା/ ସଯକାଯୀ/ ଘୄଯାଆ ଡାକ୍ତଯଖାନା ୄଯକଡଭ/ ନୟାନୟ ୄଯକଡଭ/ ଦାଫି ପ୍ରକ୍ରିାକଯଣ ାଆଁ ଅଫଶୟକ ସୂେନା ପ୍ରଦାନ କଯିଫାକୁ ୄଭାଯ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଯୁଛି।

ଅଣଙ୍କଯ ଫିଶ୍ୱସ୍ତ,

___________________________________________________

___________________________________________________

ଦାଫିଦାଯଙ୍କଯ ସ୍ୱାେଯ/ ଟିେିହ୍ନ

ସାେୀ/ୄଘାଷଣାକାଯୀଙ୍କ ସ୍ୱାେଯ

ଦାଫିଦାଯଙ୍କ ନାଭ

ନାଭ ଏଫଂ ଠିକଣା

ସ୍ଥାନ:
ତାଯିଖ:

ସ୍ଥାନ :
ତାଯିଖ:

ୄକଫ ଶ୍ାଖା କାମମୁାୟୄଯ ଫୁଫହାଯ ାଇଁ
ତାଯିଖ:

ଯାହ୍ନ 3.00 ଟା ୂଫଭଯୁ

ଯାହ୍ନ 3.00 ଟା ୄଯ

ଜିଓ ଓି( GO Ops) ଫୟକ୍ତିଙ୍କଯ ନାଭ ଏଫଂ ୄଭାଫାଆର ନଭବଯ:
_________________________________________________________________________________________________________

ୄମାଗାୄମାଗ ଫିଫଯଣୀ:

ଷ୍ଟାମ୍ପ

ସ୍ୱାେଯ:
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