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ଭୃତୁ୍ୁ ୄେତ୍ରୄଯ ଦାଫ ିପଭମ (ପଭମ- A) 
ଦାକଯ ିଅଣଙ୍କଯ ଏହ ି ଦୁବଭାଗୟଜନକ ଘଟଣା ାଆ ଁଅଭଯ ଶାନ୍ତ୍ୱନା ସ୍ୱୀକାଯ କଯନୁ୍ତ। ଅୄେଭାୄନ ଫୁଝଛୁି ୄମ ଏହା ଅଣଙ୍କ ାଆ ଁଏକ କଷ୍ଟକଯ ସଭ ଏଫଂ ଅଣଙୁ୍କ ଅଫଶୟକ ସଭୄଯ ୄେଷ୍ଠ ସହାତା 
ପ୍ରଦାନ କଯିଫା ଅଭଯ ଦାିତ୍ୱ। ଭତୁୃୟ ୄେତ୍ରୄଯ ଦାଫ ିଅୄଫଦନ ପଭଭ ଅଣଙୁ୍କ ଶୀଘ୍ର ତଥା ସହଜୄଯ ଦାଫ ିପାଆଲ୍ କଯିଫାୄଯ ସାହାମୟ କଯିଥାଏ। ଦାକଯ ିଏହ ିପଭଭ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଭ ବାଫୄଯ ୂଯଣ କଯ ିଏଫଂ ମଥାଥଭ ଦରିର 
ସହତି ସ୍ୱାେଯ କଯି ୄପଯାଆ ଦିନୁ୍ତ ଏଫଂ ଅଭକୁ ଅଣଙ୍କଯ ଦାଫ ିଶୀଘ୍ର ଫୄଦାଫସ୍ତ କଯିଫାୄଯ ସାହାମୟ କଯିଫା ାଆ ଁତୄ ଦଅିମାଆଥିଫା ନିୄ ଦଭଶାଫ ିନୁସଯଣ କଯନୁ୍ତ। 
ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ମ ସୂଚନା 
„ ଏକାଧିକ ରିସ ିଧିନୄଯ ଦାଫ ିୄଗାଟଏି ପଭଭ ୂଯଣ କଯ ିଏଫଂ ସଭସ୍ତ ପ୍ରମୁଜୟ ରିସ ିନଭବଯ ପ୍ରଦାନ କଯ ିଞ୍ଜୀକଯଣ କଯାମାଆାଯିଫ। 
„ ଦାଫ ିୄୈଠୄମାଗୟ ୄହାଆଥାଏ ମଦ ିରିସ ିଘଟଣା ଘଟଫିା ତାଯିଖୄଯ ଫଫତ୍ତଯ ଯହଥିାଏ ଏଫଂ ରିସିଯ ସଭସ୍ତ ସତ୍ତଭ ଓ ନିଭାଫ ିୂଯଣ ୄହଉଥାଏ। 
„ ଏହ ିପଭଭୄଯ ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄମ ୄକହ ିସାେୟ ଯହଥିିଫା ଅଫଶୟକ (1) ଭୟାକ୍ସ ରାଆଫ୍ ଏୄଜଣ୍ଟ (2) ୄସରସ ଭୟାୄନଜଯ/ ଏଡଏିଏମ୍/ ଭୟାକ୍ସ ରାଆଫ୍ଯ କାମଭୟା ଭୁଖୟ (3) ଫଲକ୍ ଉନ୍ନନ ଧିକାଯୀ (4) 

ନୟାସନାରାଆଜଡ ଫୟାଙ୍କଯ ଜୄଣ ଫୟାଙ୍କ ଭୟାୄନଜଯଙ୍କଯ ଯଫଯ ଷ୍ଟାମ୍ପ ସହତି (5) ଭୟାକ୍ସ ରାଆଫ୍ କମ୍ପାନଯି ଜୄଣ ଧିକାଯୀ ୄମ କ ିତ ିକମ୍ୄଯ ଭୟାୄନଜଯ ଦଫୀୄଯ ଯହଥିିଫ (6) ଜୄଣ ୄଗୄଜୄଟଡ୍ ପିସଯ 
(7) ସଯକାଯୀ ଫଦିୟାଯ ପ୍ରଧାନ ଶେିକ/ ଧ୍ୟେ (8) ଜୄଣ ଭୟାଜିୄ େଟ 

„ ଦାକଯ ିଏହ ିୄଘାଷଣାନାଭାଗୁଡ଼କି ଧ୍ୟାନୂଫଭକ ଢ଼ନୁ୍ତ ଏଫଂ ଅଣ ସାଧାଯଣତଃ ୄେକ୍ୄଯ ୄମଯ ିଦସ୍ତଖତ କଯନ୍ତ ିୄସହିଯ ିସଭାନ ବାଫୄଯ ଦାଫ ିପଭଭୄଯ ସ୍ୱାେଯ କଯନୁ୍ତ। 
„ ବଫଷିୟତୄଯ ଅଣ ଅଭକୁ ଠାଆଥିଫା ନୁୄଯାଧ ମାଞ୍ଚ ୍କଯିଫା ାଆ ଁଅଣଙୁ୍କ ସ୍ୱାେଯ ଫୟଫହାଯ କଯାମିଫ। 
କିଯି ଆଣଙ୍କ ପଭମ ୂଯଣ କଯିୄଫ 
ଦାଫ ିପଭଭୄଯ ଯହଥିିଫା ସଭସ୍ତ ୄେତ୍ର ଦାଫଦିାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫଲକ୍ େଯୄଯ ୂଯଣ କଯାମିଫା ଉେତି୍। 
ଫବିାଗ  A ‟ଏହ ିଫବିାଗ ଦାଫଦିାଯଙ୍କ ଫଷିୄଯ ସୂେନା ୋହିଁଥାଏ:   
„ ଦାକଯ ିସୁନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ ୄମ ଅଣଙ୍କଯ ସାମ୍ପ୍ରତକି ଠକିଣା ଓ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭବଯ ଦଅିମାଆଛ,ି କାଯଣ ଅୄେଭାୄନ ୄକଫ ଏହ ିଠକିଣାୄଯ ଓ ୄଭାଫାଆର ନଭବଯୄଯ ଦାଫ ିସମ୍ପକତି ସଭସ୍ତ ୄମାଗାୄମାଗ କଯିଫୁ, 

ଦାକଯ ିମଦ ିଅଣଙ୍କଯ ଆୄଭର ଅଆଡ ିଛ ିତାହା ପ୍ରଦାନ କଯନୁ୍ତ; 
„ ଦାକଯ ିଅଣଙ୍କଯ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଭ ଫୟାଙ୍କ ଅକାଉଣ୍ଟ ଫଫିଯଣୀ ଦିନୁ୍ତ; ଏଫଂ 
„ ଦାକଯ ିଫୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସତୟାିତ ଏକ ଏନଆଏପଟ ିପଭଭ କଭିବା ଫାତରି ୄହାଆଥିଫା ୄେକ୍/ ଫୟାଙ୍କ ଅକାଉଣ୍୍ଟ ାସ ଫହଯି ନକର ସଂରଗ୍ନ କଯି, ଅଭକୁ ରିସିଯ ସତ୍ତଭ ଓ ନିଭାଫ ିନୁମାୀ ୄୈଠୄମାଗୟ ଦାଫ ି

ଯିଭାଣ ମଦ ିକଛି ିଥାଏ, ଅଣଙ୍କ ଅକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଖ ବାଫୄଯ ଠାଆଫା ାଆ ଁସେଭ କଯନୁ୍ତ। 
ଫବିାଗ  B ‟ ଏହ ିଫବିାଗ ଜୀଫନ ଫୀଭାବୁକ୍ତଙ୍କ ଫଷିୄଯ ସୂେନା ୋହିଁଥାଏ: 
„ ଦାକଯ ିଜୀଫନ ଫୀଭାବୁକ୍ତଙ୍କଯ ଭତୁୃୟଯ କାଯଣ, ତାଯିଖ ଏଫଂ ସଭ ସୂୋଆ ଦିନୁ୍ତ। 
„ ଦାକଯ ିସଭସ୍ତ ଡାକ୍ତଯ, ଡାକ୍ତଯଖାନା କଭିବା ନୟାନୟ ଡାକ୍ତଯୀ ସୁଫଧିା, ୄମଉଁଠାୄଯ ଜୀଫନଫୀଭାବୁକ୍ତ ୄଶଷ ସୁସ୍ଥତା/ ଦୁଘଭଟଣା ସଭୄଯ ଏଫଂ ଗତ ତନି ି(3) ଫଷଭ ଭଧ୍ୟୄଯ େକିତି୍ସତି ୄହାଆଥିୄର ୄସଗୁଡ଼କିଯ 

ନାଭ, ଠକିଣା ଏଫଂ ୄଟରିୄପାନ ନଭବଯ ପ୍ରଦାନ କଯନୁ୍ତ। ମଦ ିଅଫଶୟକ ହୁଏ, ଦାକଯ ିତଯିିକ୍ତ ଷୃ୍ଠା ସଂରଗ୍ନ କଯନୁ୍ତ; ଏଫଂ 
„ ଦାକଯ ିଜୀଫନ ଫୀଭାବୁକ୍ତଙ୍କଯ ଭୟାକ୍ସ ରାଆଫ୍ ଆନସୁୟଯାନସ ଫୟତୀତ ନୟ ଫୀଭା କମ୍ପାନଗୁିଡ଼କି ସହତି ଯହଥିିଫା ସଭସ୍ତ ଜୀଫନ ଫୀଭା ରିସିଯ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦାନ କଯନୁ୍ତ।  
ଫବିାଗ C ‟ ଏହ ିଫବିାଗ ମଦ ିୄକଫ ଲାନ୍ ଧିନୄଯ ପଭଭୄଯ ଫର୍ଣ୍ଭନା କଯାମାଆଥିଫା ନୁମାୀ ବିନ୍ନ ଭତୁୃୟକାୀନ ସୁଫଧିା ଫକିଳ୍ପ ଯହଥିାଏ ୄତୄଫ ୂଯଣ କଯାମିଫା ଅଫଶୟକ ୄହାଆଥାଏ।  
ଫବିାଗ D ‟ ମଦ ିଅଣ ଏହ ିଦାଫ ିପଭଭୄଯ ନଥିଫା ୄକୌଣସ ିତଯିକି୍ତ ସୂେନା ପ୍ରଦାନ କଯିଫାକୁ ୋହାଁନ୍ତ,ି ଏହ ିଫବିାଗ ଫୟଫହାଯ କଯାମାଆାଯିଫ। 
ଆଣ ଦାଫ ିପଭମ ସହତି୍ ନଭିନରିଖିତ୍ ଦରିର ଦାଖର କଯିଫା ଆଫଶ୍ୁକ ୄହାଇଥାଏ (ଦୟାକଯି ଆଣ ଦାଖର କଯିଥିଫା ଦରିରଗୁଡ଼କୁି ସୂଚାଇଫା ାଇ ଁଉମୁକ୍ତ ଫକ୍ସୄଯ ଟକି୍ ଚହି୍ନ ଦଅିନୁ୍ତ)- [* ଚହି୍ନତି୍ ଦରିରଗୁଡ଼କି 
ଫାଧ୍ୟତ୍ାଭୂକ ୄହାଇଥାଏ] 
1) *ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ମୃ େଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି କଯାମାଇଥିଫା ଭୃତୁ୍ୁ ସାଟପିିୄକଟଯ ଭୂ କି / ସତ୍ୁାିତ୍ ନକର  
2) *ଭୂ ରିସି ଦରିର (ଗୁଡ଼କି) 
3) *ଆଣଙ୍କ ଯିଚୟ ପ୍ରଭାଣଯ ସତ୍ୁାିତ୍ ନକର ( ନଭିନରିଖିତ୍ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄମୄକୌଣସିଟ-ି ଆଣଙ୍କଯ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ମ ଜନମ ତ୍ାଯିଖ ଦଶ୍ମାଉଥିଫା)  

 ୟାନ କାଡଭ  ୄବାଟଯ ଯିେତ୍ର 
    

 ୄଫୈଧ ାସୱାଡଭ   ୄଫୈଧ ଡ୍ରାଆବିଂ ରାଆୄସନସ 
    

  ଅଧାଯ କାଡଭ  ନୟାନୟ (ଦାକଯ ିଦଶଭାନୁ୍ତ)   
4) *ଫୁାଙ୍କ ଫଫିଯଣୀ (ନଭିନରିଖିତ୍ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୌଣସ ିୄଗାଟଏି) 

 ଦାଫଦିାଯଙ୍କ ଭୁଦି୍ରତ ନାଭ ଓ ଅକାଉଣ୍୍ଟ ଫଫିଯଣୀ ଯହଥିିଫା ଫାତରି ୄହାଆଥିଫା ୄେକ୍  
  

 ଫୟାଙ୍କ ାସଫହଯି ସତୟାିତ ନକର 
  

 ଫୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସତୟାିତ ଏନଆଏପଟ ି(NEFT) ପଭଭ 
ଆତ୍ମହତ୍ୁା/ ଦୁଗମଟଣା ଘଟଣାୄଯ ଅତ୍ଯିିକ୍ତ ଦରିର (ଏପଆଇଆଯ ଏଫଂ ଶ୍ଫ ଫୁଫୄେଦ ଯିୄାଟମ ଫାଧ୍ୟତ୍ାଭୂକ ୄହାଇଥାଏ)  

 *ଏପଅଆଅଯ  ଞ୍େନାଭା 
    

 *ଶଫ ଫୟଫୄେଦ ଯିୄାଟଭ   ଖଫଯକାଗଜ କଟଂି (ମଦ ିକଛି ିଥାଏ)  
    

 ତଦନ୍ତ ଯିୄାଟଭ  େୂଡ଼ାନ୍ତ ୄାରିସ ତଦନ୍ତ ଯିୄାଟଭ  
ସ୍ୱାସ୍ଥୁଗତ୍ କାଯଣଯୁ ଭୃତୁ୍ୁ ଘଟଣାୄଯ (ଡାକ୍ତଯଖାନା ଦାଖର ୄହାଇଥିଫା/ ଡାକ୍ତଯଖାନାୄଯ ଦାଖର ୄହାଇନଥିଫା) ନଭିନରିଖିତ୍ ଦରିରଗୁଡ଼କି ଆଫଶ୍ୁକ ୄହାଇଥାଏ  

 ଭତୁୃୟ ସାଟପିିୄକଟ୍ ଡାକ୍ତଯୀ କାଯଣ 
  

 େକିତି୍ସା କଯିଥିଫା ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଫକ୍ତଫୟ (ୄଶଷୄଯ ୄଦଖିଥିଫା ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପଭଭ “C” ୂଯଣ କଯାମିଫ) 
  

 ସଭସ୍ତ ଡାକ୍ତଯୀ ୄଯକଡଭ (ୄଯାଗ େହି୍ନଟ, େକିତି୍ସା ଏଫଂ ନଷି୍କତୃ/ି ଭତୁୃୟ ସାଯାଂଶ)- ମଦ ିପ୍ରମୁଜୟ  
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ଭୃତୁ୍ୁ ଦାଫ ିପଭମ (ପଭମ- A) 
ଭୟାକ୍ସ ରାଆଫ୍ ନଭବଯ (ଗୁଡ଼କି) 

ଦାଫ ିପଭଭ ଏହା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଦାଖର କଯାମାଆଥାଏ: ଭୟାକ୍ସ ରାଆଫ୍ ଏୄଜଣ୍ଟ ଭୟାକ୍ସ ରାଆଫ୍ କାମଭୟା ଫୟାଙ୍୍କ ଶାଖା ନୟାନୟ 

ୄଘାଷଣା: ଭୁଁ/ ଆୄେ ଦାଫଦିାଯ (ଫୃନ୍ଦ) ଏକକ ବାଫୄଯ ୄଘାଷଣା କଯୁଛୁ ୄମ ତ୍ୄ ଦଆିମାଇଥିଫା ଉର୍ତ୍ଯ ଏଫଂ ଫକ୍ତଫୁ ସଫୁ ଦଗିଯୁ ସତ୍ୁ ଏଫଂ ଏହା ସହତି୍ ସମ୍ମତ୍ ୄହଉଛ ିୄମ ଏହ ିପଭମୄଯ ସଂରଗ୍ନ ଅଂଶ୍ଗୁଡ଼କି, 
କଭିବା ଅନୁ ୄକୌଣସି ପଭମ କଭିବା ଏହାଯ ଅନୁ ୄକୌଣସ ିଆନୁସଂଗିକ ପଭମ, କମ୍ପାନ ିଦ୍ୱାଯା ୄମଉଁ ଫୁକି୍ତଙ୍କଯ ଜୀଫନ ଉୄଯ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଛି ିତ୍ାଙ୍କଯ ଜୀଫନ ଫୀଭା ଫଫର୍ତ୍ଯ ଯହଥିିରା କଭିବା ୄକୌଣସ ିଅଧିକାଯ ଫା 
ଆତ୍ମଯୋଯୁ ଯିହାତ୍ ିବାଫୄଯ ଗ୍ରହଣ କଯାମାଇଛ ିୄଫାରି ଧଯିନଆିମିଫ ନାହିଁ। 

ଫବିାଗ A: ଦୟାକଯି ଆଭକୁ ଆଣଙ୍କ (ଦାଫଦିାଯ)ଙ୍କ ଫଷିୟୄଯ କହନୁ୍ତ - [* ଚହି୍ନତି୍ ୄେତ୍ରଗୁଡ଼କି ଫାଧ୍ୟତ୍ାଭୂକ] 

*ନାଭ: *ଜନମ ତାଯିଖ: *ରିଙ୍ଗ        ୁଯୁଷ          ଭହିା 

*ଭତୃ ଜୀଫନ ଫୀଭାବୁକ୍ତଙ୍କ ସହତି ସମ୍ପକଭ:  ସହଧଭଭୀ ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ି ିତାଭାତା ନୟାନୟ ଦ ାକଯ ିଦଶଭାନୁ୍ତ   

*ସାମ୍ପ୍ରତକି ୄମାଗାୄମାଗ ଠକିଣା:   

 ଯାଜୟ: ିନ୍ ୄକାଡ୍: 

*ୄମାଗାୄମାଗ ନଭବଯ:  ଆୄଭର ଅଆଡ:ି  

ୟାନ ନଭବଯ: ଅଧାଯ ନଭବଯ: 

*ଫୟାଙ୍କ ଅକାଉଣ୍ଟ ନଭବଯ *ଫୟାଙ୍କ ଶାଖା ନାଭ ଏଫଂ ଠକିଣା   

                      ଏଭଅଆସିଅଯ (MICR) ୄକାଡ୍:  *ଅଆଏପଏସସ(ିIFSC) ୄକାଡ୍: 

ଫବିାଗ B : ଦୟାକଯି ଆଭକୁ ଭୃତ୍ ଜୀଫନ ଫୀଭାବୁକ୍ତଙ୍କ ଫଷିୟୄଯ କହନୁ୍ତ - [* ଚହି୍ନତି୍ ୄେତ୍ରଗୁଡ଼କି ଫାଧ୍ୟତ୍ାଭୂକ ] 

*ନାଭ: * ଭତ୍ୁୃ ସଭୄଯ ଫସ: ଫଷଭ 

*ୄଶଷ ଫୃତ୍ତି: ୄଶଷ ନମୁିକି୍ତଦାତାଙ୍କ ଫଫିଯଣୀ (ମଦ ିପ୍ରମୁଜୟ)  

*ଭତୁୃୟଯ ତାଯିଖ: *ଭତୁୃୟଯ ସଭ 

*ଭତୁୃୟଯ କାଯଣ: ସ୍ୱାସ୍ଥୟଗତ ଦୁଘଭଟଣା ଅତ୍ମହତୟା ହତୟାକାଣ୍ଡ 

*ସୁସ୍ଥତା/ ଦୁଘଭଟଣାଯ ପ୍ରକୃତ ି *େହି୍ନଟ/ ଦୁଘଭଟଣାଯତାଯିଖ: 

*ଭତୁୃୟ ସ୍ଥାନ: ଡାକ୍ତଯଖାନା/ କିଲନକି୍ ଫାସସ୍ଥାନ କାମଭୟା ନୟାନୟ (ଦାକଯ ିଦଶଭାନୁ୍ତ)  

*ଦାକଯ ିଅଭକୁ ଜୀଫନ ଫୀଭାବୁକ୍ତଙ୍କଯ ୄଶଷ ସୁସ୍ଥତା/ ଦୁଘଭଟଣାଯ େକିତି୍ସା କଯିଥିଫା ଏଫଂ/କଭିବା ଗତ 3 ଫଷଭ ଭଧ୍ୟୄଯ େକିତି୍ସା କଯିଥିଫା ଡାକ୍ତଯଭାନଙ୍କଯ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦାନ କଯନୁ୍ତ:  
 

ଡାକ୍ତଯଙ୍କଯ/ ଡାକ୍ତଯଖାନାଯ ନାଭ ୄମାଗାୄମାଗ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଥଭ ଯାଭଶ୍ମ ତ୍ାଯିଖ ନଆିମାଇଥିଫା ଚକିତି୍ସା 

    

    

    

ମଦ ିଭୃତୁ୍ୁଫଯଣ କଯିଥିଫା ଜୀଫନ ଫୀଭାବୁକ୍ତ ଫୁକି୍ତଙ୍କଯ ଅନୁ ୄକୌଣସି ଜୀଫନ ଫୀଭା କମ୍ପାନ ିସହତି୍ ଜୀଫନ ଫୀଭା ଯହଥିାଏ, ଦୟାକଯି ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦାନ କଯନୁ୍ତ *: 

କମ୍ପାନୀଯ ନାଭ ରିସ ିନଭବଯ ରିସ ିଯିଭାଣ ରିସ ିଜାଯି ତାଯିଖ ଦାଫ ିସି୍ଥତ୍ ି
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ଭୃତୁ୍ୁ ୄେତ୍ରୄଯ ଦାଫ ିପଭମ (ପଭମ- A) 
C: ଆଣ ମଦ ିନଭିନରିଖିତ୍ ଲାନଗୁଡ଼କି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୌଣସିଟ ିଅଧିନୄଯ ରାବ ଦାଫ ିକଯୁଥାନ୍ତ ିଆଣ ୄକଫ ଏହ ିଫବିାଗ ୂଯଣ କଯିଫା ଆଫଶ୍ୁକ (ଫକିଳ୍ପ ଚୟନ କଯିଫା ଦାଫ ିସ୍ୱୀକାଯ କଯିଫାକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ୍ 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: ତୁଯନ୍ତ 100 % ୄୈଠ ତୁଯନ୍ତ 50 % ୄୈଠ ଏଫଂ 50 % ଭାସିକ ଅ ବାଫୄଯ 

4) ଭୁାକ୍ସ ରାଇଫ୍ ପଯଏବଯ ୟଙ୍ଗ ୄନସନ ଲାନ୍:   

 ଏକକାୀନ ରାବ ନୂତନ ଅନୁୟଟ ିଲାନ୍ ନୂତନ ୄନସନ ଲାନ୍ 

5) ଭୁାକ୍ସ ରାଇଫ୍ ପୁୁଚଯ ଜନିଅିସ୍ ଏଜୁୄକସନ ଲାନ୍: ଏକକାୀନ ରାବ  ନିଭିତ ଭାସିକ ଅ 

 
D: ସୂଚନା – ୄକୌଣସ ିଅତ୍ଯିିକ୍ତ ସୂଚନା ମାହା ଆଣ ଜଣାଇଫାକୁ ଚାହାଁନ୍ତ:ି 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ଆଞ୍ଚିକ ବାଷାୄଯ ୄଘାଷଣାନାଭା (ମଦ ିଦାଫଦିାଯ ଆଞ୍ଚିକ ବାଷାୄଯ ସ୍ୱାେଯ କଯନ୍ତ ିକଭିବା ଟିଚହି୍ନ ଦଅିନ୍ତ)ି: ସାେୀଙ୍କଯ ୄଘାଷଣାନାଭା/ ୄଘାଷଣାକାଯୀ ସତ୍ୁାିତ୍ କଯନ୍ତ ିୄମ ଏହ ିପଭମୄଯ ଦଆିମାଇଥିଫା ଫଷିୟଫସୁ୍ତ 
ଦାଫଦିାଯଙୁ୍କ ଆଞ୍ଚିକ ବାଷାୄଯ ଫୁଝାଇ ଦଆିମାଇଥିରା ଏଫଂ ୄସ ଏ ଫଷିୟୄଯ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ମ ଫୁଝଫିା ୄଯ ଏଥିୄଯ ସ୍ୱାେଯ/ ଟିଚହି୍ନ ୄଦଇଥିୄର। 
ଏନଇଏପଟ ିୄଘାଷଣାନାଭା: ଭୁଁ ଫୀଭାକାଯୀଙୁ୍କ ଅଧିକୃତ୍ କଯୁଛ ିୄମ ୄଭାଯ ଉଯ ଫରି୍ଣ୍ତ୍ ଫୁାଙ୍କ ଖାତ୍ାକୁ ଟଙ୍କା ସିଧାସଖ ବାଫୄଯ/ ଇୄରୄକ୍ରାନକି୍ ଟ୍ରାନସପଯ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଠାଇାଯିୄଫ। ଭୁାକ୍ସ ରାଇଫ୍ ଇନସୁୁଯାନସ 
ୄକା. ରିଭିୄଟଡ ୄକୌଣସ ିକାଯଣ ଦଶ୍ମାଇଫା ସହତି୍/ ଫୁତ୍ୀତ୍ ଆଣଙ୍କ ଫୁାଙ୍କ ଖାତ୍ାୄଯ ଯିଭାଣ ଜଭା ନ ୄହଫା ାଇ ଁଦାୟୀ ୄହୄଫ ନାହିଁ କଭିବା ମଦ ିଅସମୂ୍ପର୍ଣ୍ମ/ ବୁଲ୍ ସୂଚନା କାଯଣଯୁ କାଯଫାଯ ଫିମି୍ବତ୍ ହୁଏ କଭିବା 
ଆୄଦୌ କାମମୁକାଯୀ ହୁଏ ନାହିଁ ୄସଥିାଇ ଁଭୁାକ୍ସ ରାଇଫ୍ ଇନସୁୁଯାନସ ୄକା. ରିଭିୄଟଡ ଦାୟୀ ୄହୄଫ ନାହିଁ। ଏହା ସହତି୍, ଭୁାକ୍ସ ରାଇଫ୍ ଇନସୁୁଯାନସ ୄକା. ରିଭିୄଟଡ ମଦ ିସିଧାସଖ ଜଭା କଯିଫା କାମମୁକାଯୀ 
ୄହାଇାୄଯ ନାହିଁ ୄତ୍ୄଫ ୄୈଠ ପ୍ରଦାନ କଯିଫାଯ ୄମୄକୌଣସ ିଅନୁ ଫିକପ ମଥା ଡଭିାଣ୍୍ଡ ଡ୍ରାପ/୍ ୄୈଠୄମାଗୁ ଆଟ୍ ାର୍ ୄଚକ୍ ଫୁଫହାଯ କଯିଫାଯ ଅଧିକାଯ ସଂଯେିତ୍ ଯଖନ୍ତ।ି ଜଭା ଏକକ ବାଫୄଯ ଦାଫଦିାଯଙ୍କ 
ଦ୍ୱାଯା ଦଆିମାଇଥିଫା ଆକାଉେ୍ ନଭବଯ ସୂଚନା ଅନୁମାୟୀ ଜଭା କଯାମିଫ ଏଫଂ ନରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଫୄଯ ଦାଫଦିାଯଙ୍କ ନାଭ ଫଫିଯଣୀ ଏଥିାଇ ଁଫୁଫହାଯ କଯାମିଫ ନାହିଁ। 

 

____________________________________________________ ____________________________________________________ 

ଦାଫଦିାଯଙ୍କଯ ସ୍ୱାେଯ/ ଟିେହି୍ନ ସାେୀ/ୄଘାଷଣାକାଯୀଙ୍କ ସ୍ୱାେଯ ଦାଫଦିାଯଙ୍କ ନାଭ  

 ନାଭ ଏଫଂ ଠକିଣା   

ସ୍ଥାନ:    

ତାଯିଖ:  ସ୍ଥାନ:   

ତାଯିଖ: 
 
ଅଧିକାଯ ତ୍ୁାଗ ସତ୍କମଫାଣୀ 

„ ଦରିର ସହତି ଦାଫ ିପଭଭ ଦାଖର ଉତ୍ତଯଦାିତ୍ୱ ସ୍ୱୀକୃତ ିସୁନଶିି୍ଚତ କୄଯ ନାହିଁ।  
„ ଦରିରଗୁଡ଼କିଯ ଏକ ସଭୀୋ ଦାଖର କଯାମାଆଛ,ି ଭୟାକ୍ସ ରାଆଫ୍ ତଯିିକ୍ତ ଦରିର ଭଗାଆଫାଯ ଧିକାଯ ସଂଯେିତ ଯଖନ୍ତ।ି 
„ ୄକୌଣସ ିଫୟକି୍ତ ୄମ କ ିସୄେତନ ବାଫୄଯ ବୁଲ୍ କଭିବା ଭ୍ରାନ୍ତକିଯ ସୂେନା ସହତି ଦାଫ ିପାଆଲ୍ କଯନ୍ତ,ି କଭିବା ୄମଉ ଁଫୟକି୍ତ ଠକାଭୀ ଉୄଦଶୟୄଯ ଫା କମ୍ପାନକୁି କଭିବା ନୟ ୄକୌଣସି ଫୟକି୍ତଙୁ୍କ ଫଭି୍ରାନ୍ତ କଯିଫା ାଆ ଁତଥୟ 

ରୁୋଆଥାନ୍ତ,ି ତାଙୁ୍କ ଠକାଭୀ ାଆ ଁୄଦାଷାୄଯା କଯାମାଆାୄଯ କଭିବା ପ୍ରମୁଜୟ ଅଆନ(ଗୁଡ଼କି) ନୁମାୀ ଘଟଣା ନୁସାୄଯ ନୟ ଯାଧିକ ଏଫଂ/କଭିବା ୄଦଫାନୀ ୄଜାଯିଭାନା ରାଗୁ ୄହାଆାୄଯ। କମ୍ପାନ ିଉକ୍ତ 
ବ୍ରକି୍ତଙ୍କ ଫିୄ ଯାଧୄଯ ମଥାଥଭ କାମଭୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଯିଫାଯ ଧିକାଯ ସଂଯେିତ ଯୄଖ। 

 
 

 
 

 

ଆୄଭର  

 

ୄହରରାଆନ୍  

 

ଭୟାକ୍ସ ରାଆଫ୍ ଆନସୁୟଯାନସ ୄକା ରିଭିୄଟଡ  
claims.support 
@maxlifeinsurance.com 

1800 200 5577  
ସକା 9ଟାଯୁ - ଯାତ ି9 ଟା | ୄସାଭ- 
ଶନ ି

ଲଟ ନଭବଯ. 90A, ୄସକଟଯ 18,  
ଗୁଯୁଗଁାଓ, 122015, ହଯିଅନା 
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ଭୃତୁ୍ୁ ୄେତ୍ରୄଯ ଦାଫ ିପଭମ (ପଭମ- A) 
ପ୍ରାଧିକଯଣ (ଦାଫଦିାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାେଯ କଯାମିଫ)  

ଅଣଙ୍କ ଦାଫ ିପ୍ରକ୍ରିାକଯଣ କଯିଫା ାଆ,ଁ ଫବିିନ୍ନ କତ୍ତଭୃ େଙ୍କଠାଯୁ ତଯିିକ୍ତ ଦରିର ଅଫଶୟକ ୄହାଆାୄଯ। ଏହ ିପ୍ରାଧିକଯଣୄଯ ସ୍ୱାେଯ କଯିଫା ଦ୍ୱାଯା ଅଣ ଭୟାକ୍ସ ରାଆଫ୍ ୄକାଆନସୟୟଯାନସ ରିଭିୄଟଡ ଏଫଂ/କଭିବା ଏହାଯ 
ପ୍ରତନିଧିିଙୁ୍କ ଅଣଙ୍କ ତଯପଯୁ ଅଫଶୟକ ଦରିର ହାସର କଯିଫାଯ ଧିକାଯ ପ୍ରଦାନ କଯନ୍ତ।ି 

ଙୁ୍କ, 

 

 

 

ଭୟାକ୍ସ ରାଆଫ୍ ରିସ ିନଭବଯ (ଗୁଡ଼କି): 

ଭୁଁ େୀ/ େୀଭତୀ. (ନାଭ), (ସମ୍ପକଭ)  

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

 ଏଫଂ/କଭିବା ଏହାଯ ପ୍ରତନିଧିିଙୁ୍କ ନମୁିକି୍ତ/ ଡାକ୍ତଯଖାନା/ ସଯକାଯୀ/ ଘୄଯାଆ ଡାକ୍ତଯଖାନା ୄଯକଡଭ/ ନୟାନୟ ୄଯକଡଭ/ ଦାଫ ିପ୍ରକ୍ରିାକଯଣ ାଆ ଁଅଫଶୟକ ସୂେନା ପ୍ରଦାନ କଯିଫାକୁ ୄଭାଯ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦାନ କଯୁଛ।ି  

 

 

ଅଣଙ୍କଯ ଫଶି୍ୱସ୍ତ, 

 

 

___________________________________________________ ___________________________________________________ 
ଦାଫଦିାଯଙ୍କଯ ସ୍ୱାେଯ/ ଟିେହି୍ନ ସାେୀ/ୄଘାଷଣାକାଯୀଙ୍କ ସ୍ୱାେଯ 

ଦାଫଦିାଯଙ୍କ ନାଭ  ନାଭ ଏଫଂ ଠକିଣା   

ସ୍ଥାନ:     

ତାଯିଖ:  ସ୍ଥାନ :  

ତାଯିଖ: 
 
 

ୄକଫ ଶ୍ାଖା କାମମୁାୟୄଯ ଫୁଫହାଯ ାଇ ଁ

ତାଯିଖ:     ଯାହ୍ନ 3.00 ଟା ୂଫଭଯୁ ଯାହ୍ନ  3.00 ଟା ୄଯ 

ଜଓି ଓି( GO Ops) ଫୟକି୍ତଙ୍କଯ ନାଭ ଏଫଂ ୄଭାଫାଆର ନଭବଯ:   

 _________________________________________________________________________________________________________  

ୄମାଗାୄମାଗ ଫଫିଯଣୀ:  ସ୍ୱାେଯ:   

ଷ୍ଟାମ୍ପ 

         
 

         
 

         
 

        

 
        

 

        

 


