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 (A -فارم )فارم ڈیتھ کلیم 
ہ زاضی ہے کہ ہن ضطوضت کی اغ ثطاہ هہطثبًی اپٌے لجل اظ ولت ًمصبى پط ہوبضی تععیت لجول فطهبئیں۔ ہن ؼوجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ایک هشکل ولت ہے اوض ہوبضی یہ شه

کو جلسی اوض آؼبًی ؼے جوع کطًے هیں هسز هل ؼکے۔ ثطاہ هہطثبًی اغ  اغ لیے تیبض کیب گیب ہے تبکہ آپ کو اپٌے زعوییہ ڈیتھ کلین ایپلیکیشي فبضم گھڑی هیں ثہتطیي هسز فطاہن کطیں۔ 
هسز کطًے کے لیے هٌسضجہ شیل فبضم کو ثبضبثطہ ططیمے ؼے ثھط کط اوض زؼترط کط کے هٌبؼت زؼتبویعات کے ؼبتھ واپػ کطیں اوض اپٌے زعوی کو تیعی ؼے حل کطًے هیں ہوبضی 

 ہسایبت پط عول کطیں۔

 اہم معلومات

 بضم ثھط کے اوض توبم لبثل اطالق پبلیؽی کے ًوجطات کو فطاہن کط کے هتعسز پبلیؽیوں کے تحت زعووں کو ضجؽٹط کیب جب ؼکتب ہے۔صطف ایک ف •
 زعوی کی ازائیگی والعہ کی تبضید پط پبلیؽی کے ًبفص ہوًے اوض پبلیؽی کے توبم شطائط وضواثط کی تکویل پط هشطوط ہے۔ •
 هسعی کے لیے علیحسہ فبضم ثھطًے کی ضطوضت ہوگی۔ اگط ایک ؼے ظیبزہ هسعی ہیں، تو ہط •
( ثالک 3/ هیکػ الئف کے آفػ کب ؼطثطاہ ) اے ڈی این ( ؼیلع هیٌیجط /2( هیکػ الئف ایجٌٹ )1هٌسضجہ شیل هیں ؼے کؽی کے شضیعہ اغ فبضم کی تصسیك کطًب ضطوضی ہے ) •

( 7( گعیٹیڈ افؽط )6( هیکػ الئف کوپٌی کب کوئی افؽط جو هیٌیجط کے عہسے ؼے ًیچے ًہ ہو )5( ضثط اؼٹیوپ کے ؼبتھ کؽی لوهی ثیٌک کب ثیٌک هیٌیجط )4ڈیولپوٌٹ آفیؽط )
 ( هجؽٹطیٹ۔8ؼطکبضی اؼکول کب ہیڈ هبؼٹط / پطًؽپل )

زؼترط  ض ًبهے کو احتیبط ؼے پڑھیں اوض زعوی کے فبضم پط اؼی ططیمے ؼے زؼترط کطیں جیؽب کہ آپ عبم طوض پط اپٌے چیک پط زؼترط کطتے ہیں۔ آپ کبثطاہ هہطثبًی الطا •
 اى زضذواؼتوں کی تصسیك کطًے کے لیے اؼتعوبل کیب جبئے گب جو آپ هؽتمجل هیں ہویں زیں گے۔

 اپنے فارم کو کیسے مکمل کریں

 توبم ذبًے هسعی کے شضیعہ جلی حطوف هیں ثھطے جبًے چبہئیں۔کلین فبضم کے 

 یہ ؼیکشي هسعی کے ثبضے هیں هعلوهبت طلت کطتب ہے: - Aسیکشن 

اؼی پتہ اوض هوثبئل ًوجط پط کطیں ت صطف ثطاہ هہطثبًی اغ ثبت کو یمیٌی ثٌبئیں کہ آپ کب هوجوزہ پتہ اوض هوثبئل ًوجط ثیبى کیب گیب ہے، کیوًکہ ہن زعووں ؼے هتعلك توبم هواصال •
 گے، اگط آپ کے پبغ ای هیل آئی ڈی ہے تو ثطاہ هہطثبًی اؼے فطاہن کطیں؛

 ثطاہ هہطثبًی اپٌے ثیٌک اکبؤًٹ کی هکول تفصیالت شکط کطیں؛ اوض •
ک کی ایک کبپی هٌؽلک کطیں تبکہ ہن زعوے کے فوائس کو ثطاہ فبضم یب هٌؽوخ شسہ چیک / ثیٌک اکبؤًٹ پبغ ث  ایي ای ایف ٹی ثطاہ هہطثبًی ثیٌک کے شضیعہ تصسیك شسہ ایک •

 ضاؼت آپ کے اکبؤًٹ هیں هٌتمل کط ؼکیں ثشططیکہ زعوی پبلیؽی کے شطائط وضواثط کے هطبثك لبثل ازائیگی ہو۔

 یہ ؼیکشي ثیوہ شسہ شرص کے ثبضے هیں هعلوهبت طلت کطتب ہے: - Bسیکشن 

 ؼجت، تبضید اوض ولت کو ثیبى کطیں؛ثطاہ هہطثبًی ثیوہ شسہ شرص کی هوت کے  •
( ؼبلوں کے زوضاى 3اوض آذطی تیي ) ثطاہ هہطثبًی توبم ڈاکٹطوں، ہؽپتبلوں یب زیگط طجی شضائع کے ًبم، پتے اوض ٹیلی فوى ًوجطات کو ثیبى کطیں جٌھوں ًے آذطی ثیوبضی/حبزثہ •

 شیٹ هٌؽلک کطیں؛ اوضثیوہ شسہ شرص کب عالج کیب ہے۔ اگط ضطوضی ہو، تو ثطاہ هہطثبًی اضبفی 
 اہن کطیں۔ ثطاہ هہطثبًی هیکػ الئف اًشوضًػ کے عالوہ اًشوضًػ کوپٌیوں کے ؼبتھ، ثیوہ شسہ شرص کے ظًسگی کے ثیوے کی توبم پبلیؽیوں کی تفصیالت فط •

اذتیبضات فطاہن کیے جب ضہے ہوں جیؽب کہ فبضم اغ ؼیکشي کو صطف اغ صوضت هیں هکول کطًے کی ضطوضت ہے اگط پالًوں کے تحت هوت کے فبئسے کے هرتلف  - Cسیکشن 

 هیں ثیبى کیب گیب ہے۔

 اغ ؼیکشي کو اؼتعوبل کیب جب ؼکتب ہے، اگط آپ کوئی اضبفی هعلوهبت فطاہن کطًب چبہتے ہیں جو زعوی کے فبضم هیں احبطہ شسہ ًہیں ہے۔ - Dسیکشن 

کرنے کی ضرورت ہے )براہ مہربانی جمع گیے گئے دستاویزات کی نشاندہی کرنے کے لیے مناسب خانوں پر آپ کو اس دعوی کے فارم کے ساتھ مندرجہ ذیل دستاویزات کو جمع 

 ]* نشان لگائے گیے دستاویزات الزمی ہیں[ -نشان لگائیں( 

 *مقامی حکام کی طرف سے جاری کردہ موت کے سرٹیفکیٹ کی اصلی / تصدیق شدہ کاپی (1

 *پالیسی کے اصلی دستاویز)ات( (2

  جس میں آپ کے مکمل تاریخ پیدائش کی نشاندہی ہو( -ناخت کے ثبوت کی تصدیق شدہ کاپی )مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک *آپ کے ش (3

 ووٹط شٌبذتی کبضڈ  پیي کبضڈ 
    

 زضؼت ڈضائیوًگ الئؽٌػ  آزھبض کبضڈ 
    

  زیگط )ثطاہ هہطثبًی وضبحت کطیں( _  زضؼت پبؼپوضٹ 

 ذیل میں سے کوئی ایک( *بینک کی تفصیالت )مندرجہ (4

 هسعی کے پطًٹ شسہ ًبم اوض اکبؤًٹ کی تفصیالت کے ؼبتھ هٌؽوخ شسہ چیک 
  

 ثیٌک کے پبغ ثک کی تصسیك شسہ کبپی 
  

 فبضم ایي ای ایف ٹی ثیٌک کے شضیعہ تصسیك شسہ 

  الزمی ہے(اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ایف آئی آر ) -خودکشی / حادثے کی صورت میں اضافی دستاویزات 

 پٌچ ًبهہ  *ایف آئی آض ( 
    

 اذجبض کی کٹٌگ )اگط ہو(  *پوؼٹ هبضٹن کی ضپوضٹ 
    

 پولیػ کی تحمیمبت کی حتوی ضپوضٹ  تحمیمبت کی ضپوضٹ 

 موت کے طبی وجہ )ہسپتال میں داخل کرنا / ہسپتال میں داخل نہ کرنا( کی صورت میں مندرجہ ذیل دستاویزات کی ضرورت ہوگی

 هوت کی وجہ کب طجی ؼطٹیفکیٹ 
  

 " ثھطا جبئے گب(Cعالج کطًے والے ڈاکٹط کب ثیبى )عالج کطًے والے آذطی ڈاکٹط کے شضیعہ فبضم " 
  

 اگط لبثل اطالق ہو -توبم طجی ضیکبضڈ )تشریص، عالج اوض ڈؼچبضج / هوت کب ذالصہ(  
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 (A -)فارم  ڈیتھ کلیم فارم

 هیکػ الئف پبلیؽی ًوجط)ات(

 یگط    ثطاًچ            کب ثیٌکالئف ایجٌٹویکػ الئف زفتطهیکػ  زعوی کب فبضم اى کے شضیعہ جوع کیب جبتب ہے:

ہ اغ فبضم، کؽی زیگط فبضم، هیں/ہن هسعی ثبضبثطہ طوض پط تصسیك کطتے ہیں کہ هٌسضجہ شیل جواثبت اوض ثیبًبت ہط اعتجبض ؼے صحیح ہیں اوض هعیس اغ ثبت پط هتفك ہیں کاقرار نامہ: 

 کطًب کوپٌی کے شضیعہ اغ ثبت کب اعتطاف ًہیں ہوگب کہ هصکوضہ شرص پط کوئی ثیوہ یب کؽی حموق یب زفبع کب چھوٹ ًبفص تھب۔ یب یہبں پط کؽی اضبفی فبضم کو کؽی کوپٌی کو فطاہن

 ]* نشان لگائے گیے خانے الزمی ہیں[ -: براہ مہربانی اپنے )مدعی کے( بارے میں ہمیں بتائیں Aسیکشن 

 عوضت         *جٌػ      هطز تبضید پیسائش:____________________*ًبم:

 __ _______________________یں *هطزہ ثیوہ شسہ شرص کے ؼبتھ ضشتہ:           شطیک حیبت          ثچے          والسیي         زیگط          ثطاہ هہطثبًی وضبحت کط

 _______________________________________________________________________________________*هوجوزہ ذط وکتبثت کب پتہ: 

 پي کوڈ:________________________     ضیبؼت:________________________________________________

___________________________________________________________________هیل آئی ڈی: ای                                             *ضاثطہ ًوجط:

  

 آزھبض ًوجط: پیي ًوجط:

 _________________________________*ثیٌک کے ثطاًچ کب ًبم اوض پتہ  *ثیٌک اکبؤًٹ ًوجط

 *آئی ایف ایػ ؼی کوڈ:      این آئی ؼی آض کوڈ:______________________ 

 ]* نشان لگائے گیے خانے الزمی ہیں[ -: براہ مہربانی مردہ بیمہ شدہ شخص کے بارے میں ہمیں بتائیں Bسیکشن 

 ؼبل  * هوت کے ولت عوط:_____________________________________________________________________*ًبم:

  ___________________________________پچھلے هبلک کی تفصیالت )اگط لبثل اطالق ہو(_________________________________*آذطیپیشہ:

       *هوت کب ولت                                             *هوت کی تبضید:

 لتل   ذوزکش  حبزثہ  طجی      هوت کب ؼجت:*

 *تشریص/حبزثہ کی تبضید:_____________________________________*ثیوبضی/حبزثہ کی ًوعیت

  ________________________________________کطیں( زیگط )ثطاہ هہطثبًی وضبحت          زفتط        ضہبئش گبہ         ہؽپتبل / کلیٌک      *هوت کی جگہ:

 ؼبلوں کے زوضاى عالج کیب: 3ڈاکٹطوں کی تفصیالت ثتبئیں جٌھوں ًے ثیوہ شسہ شرص کب اغ کی آذطی ثیوبضی / حبزثہ اوض/یب پچھلے *ثطاہ هہطثبًی ہویں اى 
 

 حاصل کیا گیا عالج سب سے پہلی مشاورت کی تاریخ رابطے کی تفصیالت ڈاکٹر / ہسپتال کا نام

    

    

    

 دوسری الئف انشورنس کمپنی کے ذریعہ کیا گیا تھا، تو براہ مہربانی تفصیالت فراہم کریں*:اگر بیمہ شدہ شخص کی زندگی کا بیمہ کسی 

 دعوی کی کیفیت پالیسی جاری کرنے کی تاریخ پالیسی کی رقم پالیسی نمبر کمپنی کا نام
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 (A -فارم )فارم ڈیتھ کلیم 

C : کی ضرورت ہے اگر آپ مندرجہ ذیل پالنوں میں سے کسی کے تحت فوائد کا دعوی کر رہے ہیں: )اختیار کو منتخب آپ کو اس سیکشن کو صرف اس صورت میں مکمل کرنے

 کرنا دعوی کی قبولیت کی تصدیق نہیں کرتا ہے۔(
 

 ثبلبعسہ هبہبًہ آهسًی یکوشت ضلن کب فبئسہ پالن:گارنٹیڈ انکم  ( میکس الئف1

 ثبلبعسہ هبہبًہ آهسًی یکوشت ضلن کب فبئسہ پالن:گآرنٹیڈ منتھلی انکم ( میکس الئف 2

 % هبہبًہ آهسًی کے طوض پط51% ازائیگی اوض 51فوضی طوض پط  % ازائیگی111فوضی طوض پط  ( میکس الئف سپر ٹرم پالن:3

   پینشن پالن:فاریور ینگ ( میکس الئف 4

 ًیب پیٌشي پالى ًیب ؼبالًہ پالى یکوشت ضلن کب فبئسہ

 ثبلبعسہ هبہبًہ آهسًی یکوشت ضلن کب فبئسہ پالن:فیوچر جینیس ایجوکیشن ( میکس الئف 5

 

D:نوٹ: کوئی بھی اضافی معلومات جسے آپ ذکر کرنا پسند کریں گے : 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

گواہ / الطاض کٌٌسہ کی ططف ؼے اغ ثبت کی تصسیك کطًے کے لیے کا نشان چسپاں کرتا ہے(:مقامی زبان میں اقرار نامہ )اگر مدعی مقامی زبان میں دستخط کرتا ہے یا انگوٹھے 

پط اپٌب زؼترط / اًگوٹھے کب ًشبى الطاض ًبهہ کہ فبضم کے هٌسضجبت هسعی کو همبهی ظثبى هیں ؼوجھبئے گیے تھے اوض یہ کہ اغ ًے اؼے هکول ططیمے ؼے ؼوجھٌے کے ثعس ہی یہبں 
 چؽپبں کیب ہے۔

ضًػ کوپٌی لویٹڈ هیں اًشوضًػ کوپٌی کو اپٌے هصکوضہ ثبال ثیٌک اکبؤًٹ هیں پیؽے کو ثطاہ ضاؼت / الیکٹطاًک هٌتملی کب اذتیبض زیتب ہوں۔ هیکػ الئف اًشوکی تصدیق: ی ایف ٹی این ا

شهہ زاض ًہیں ٹھہطائی جبئے گی یب اگط لیي زیي هیي تبذیط ہوتی ہے یب کؽی اؼجبة کو ثیبى کطًے کے ؼبتھ / ثیبى کیے ثغیط آپ کے ثیٌک اکبؤًٹ هیں کطیڈٹ ًہ ہوًے کی صوضت هیں 
فٹ / چیک ؼے لبثل ازائیگی ؼویت ًبهکول / غیط زضؼت هعلوهبت کے اؼجبة کی وجہ ؼے ثبلکل ثھی هتبثط ًہیں ہوگی۔ اغ کے عالوہ، هیکػ الئف اًشوضًػ کوپٌی لویٹڈ ڈیوبًڈ ڈضا

و اؼتعوبل کطًے کے حك کو هحفوظ ضکھتی ہے، اگط ثطاہ ضاؼت کطیڈٹ کو ًبفص ًہیں کیب جب ؼکتب ہے۔ کطیڈٹ صطف اوض صطف هسعی کے کؽی ثھی ازائیگی کے هتجبزل اذتیبضات ک
 ہوگب اوض اغ هیں هسعی کے ًبم کی تفصیالت اؼتعوبل ًہیں کی جبئیں گی۔ وجط کی هعلوهبت کی ثٌیبز پطشضیعہ فطاہن کطزہ هسعی کے اکبؤًٹ ً

 

__________________________________________________ _____________________________________________________ 
 گواہ / الطاض کٌٌسہ کب زؼترط هسعی کب زؼترط / ثبئیں ہبتھ کے اًگوٹھے کب ًشبى

_______________________________________________ًبم اوض پتہ   ____________________________________________هسعی کب ًبم
  

         ___________________________________________________  _______________________________________________همبم:

 تبضید:        تبضیرومبم:      

 
 دست برداری

 کو جوع کطاًب شهہ زاضی کی لجولیت کی یمیي زہبًی ًہیں کطاتب ہے۔کلین فبضم زؼتبویعات کے ؼبتھ  •

 جوع کطائے گیے زؼتبویعات کی تشریص پط، هیکػ الئف اضبفی زؼتبویعات طلت کطًے کے حك کو هحفوظ ضکھتب ہے۔ •

جوع کطتب ہے، یب جو کوپٌی یب کؽی زوؼطے شرص کو زھوکہ زیٌے یب گوطاہ کطًے کے کوئی ثھی شرص جو جبى ثوجھ کط غلط اوض گوطاہ کي هعلوهبت پط هشتول زعوے کو  •
لبًوى )لواًیي( کے تحت ہو ؼکتب ہے۔ اضازے ؼے هعلوهبت کو چھپبتب ہے، وہ ؼٌگیي جطم یب زیگط هجطهبًہ اوض / یب ؼول جطهبًے کب هجطم ہو ؼکتب ہے جیؽب کہ هعبهلہ لبثل اطالق 

 هٌبؼت کبضضوائی کطًے کب حك هحفوظ ضکھتی ہے۔ کوپٌی هصکوضہ شرص کے ذالف

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

  ای هیل

 

  ہیلپ الئي

 

 هیکػ الئف اًشوضًػ کوپٌی لویٹڈ

Claims.support 
@maxlifeinsurance.com 

1811 211 5577  
ثجے  9 -ثجے صجح  9

 ؼٌیچط -شبم | ؼوهواض 

 ، 18، ؼیکٹط 91Aپالٹ ًوجط 
 ، ہطیبًہ122115گڑگبؤں، 
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 4اک 4 صفحہ  
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 (A -فارم )فارم ڈیتھ کلیم 

 اجازت نامہ )مدعی کے ذریعہ دستخط کیا جائے گا(

یکػ الئف اًشوضًػ آپ کے زعوے پط عول زضآهس کطًے کے لیے، هرتلف حکبم کی ططف اضبفی زؼتبویعات کی ضطوضت ہوؼکتی ہے۔ اغ اجبظت ًبهہ پط زؼترط کط کے، آپ ه
 کی جبًت ؼے زضکبض زؼتبویعات کو حبصل کطًے کب حك زیتے ہیں۔کوپٌی لویٹڈ اوض / یب اغ کے ًوبئٌسوں کو آپ 

 هطؼل الیہ،

 

 

 

 

 هیکػ الئف پبلیؽی ًوجط)ات(:

 

)ضشتہ(، هحتطم /  )ثیوہ شسہ شرص کب ًبم( کی  هیں، 

زعوی پط عول زضئوس )ًبم( هیکػ الئف اًشوضًػ کوپٌی لویٹڈ، اوض / یب اغ کے ًوبئٌسے کو  هحتطهہ

 کی اصل یب فوٹو کبپی حبصل کطًے کی اجبظت زیتی ہوں / زیتب ہوں۔  ہؽپتبل کے ضیکبضڈ، زیگط ضیکبضڈ، هعلوهبت  هالظهت / هیڈیکل / ؼطکبضی / پطائیوٹکطًے کے لیے 

 آپ کب وفبزاض،

___________________________________________________ ______________________________________________________ 
 گواہ / الطاض کٌٌسہ کب زؼترط هسعی کب زؼترط / ثبئیں ہبتھ کے اًگوٹھے کب ًشبى

_______________________________________________ًبم اوض پتہ   _________________________________________هسعی کب ًبم
  

          ___________________________________________________ _______________________________________________همبم: 

 __________________________________________________همبم :  تبضید:

 تبضید:     
 

 صرف برانچ آفس کے استعمال کے لیے

 ثجے کے ثعس 3011شبم  ثجے ؼے پہلے 3011شبم                                                           تبضید:

 ________________________________________________________ شرص کب ًبهبوض هوثبئل ًوجط:گو آپػ  

_________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________زؼترط:__________________________________________                ضاثطے کی تفصیالت

 مہر
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