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পিলিস পুনবর্ হাল/ িবমাকৃত
রািশ বৃি�র ফমর্

পিলিস/আি�েকশেনর ন�র

তািরখ

শধুমা� অিফেসর বয্বহােরর জনয্
�া�র

�হণ কেরেছন ______________________________________________________________
(অনু�হ কের উপের উে�খ করন কম�

বয্া� কমর্চারী

নাম ও পদ)

�াি�র তািরখ ও সময়/ _______________________________________________________________

�াি�র সীল

অনুেরাধ ে�রেণর তািরখ ও সময় ________________________________________

*অনু�হ কের আপনার সা�িতক বয্া� অয্াকাউে�র িবশদ িববরণ স�েকর্ আমােদর জানান।*

েযাগােযােগর িবশদ িববরেণর পিরবতর্ন
েমাবাইল
বািড়র েফান ন�র
যিদ আপিন চান েয ভিবষয্েত আমরা আপনােক উপের উি�িখত ন�ের েযাগােযাগ কির তাহেল এই বাে� িটক িদন।

I/We declare that I/
information while ans
every respect and th
িসেকওয়াইিস
I/We further declare
ন�র
contained in this for
fact the Policy may
A) িবমাকৃত রািশ বৃি�র অনুেরাধ
If the Life Assured
মািকর্ন যু�রাে� েথেক কী আপিন অনুেরাধিট করেছন?
হয্াঁ
না
Fund Value as at th
(িনবর্ািচত �য্ানগিলর জনয্ িবক� রেয়েছ। পেরর বছেরর পিলিস বািষর্কী েথেক পিরবতর্ ন কাযর্করী হেব। অনু�হ কের আপনার শতর্ াবলী পড়ুন।) আিম (পিলিস ধারক)
In order to enable t
doctor/hospital/any
উপের উি�িখত পিলিসর জনয্ আমার িবমাকৃ ত রািশ বািড়েয় এই পিরমাণ করেত বেলিছ:____________________________________________________________
Company to release
B) পিলিস পুনবর্ হােলর অনুেরাধ
such details and pro
its agents to und
আিম (পিলিস ধারক) উপের উি�িখত েয পিলিসিটর েময়াদ ফু িরেয় েগেছ েসিটেক পুনবর্হাল করার অনুেরাধ করিছ। আিম এই পিরমাণ েপেম� �দান কেরিছ বেলor িনি�ত
including HIV antibod
করিছ: _____________________________________(েয েচক/িডিডর মাধয্েম েপেম� করা হেয়েছ তার িববরণ)_______________________________________
Company and in the
I/We understand tha
উপযু� বাে� িটক িদেয় পিলিস পুনবর্হাল/িবমাকৃ ত রািশর বৃি�র জনয্ "িবমাকৃ ত বয্ি�র" জনয্ িনেচর ��াবলী স�ূণর্ করন।(যিদ আপনার পিলিসর ি�িময়াম
received. Please no
ফাি�ং েবিনিফট/ি�িময়াম িবক� ছাড় থােক, তাহেল একিট আলাদা ফমর্ জমা িদেত হেব)।
I/ We authorize the
হয্াঁ
1.
��াব ও এই েঘাষণার িদেনর মেধয্ কী কখনও আপনার েপশা পিরবতর্ ন কেরেছন?
না
Repositories (iii) C
2.
��াব ও এই েঘাষণার িদেনর মেধয্ কী কখনও আপনার আবািসক ি�িতর পিরবতর্ ন কেরেছন?
হয্াঁ
না
assessment, claim in
ইেমল

3.

আপিন কী অনয্ েকানও জীবন িবমা পিলিসর জনয্ আেবদন কেরেছন বা আপনার জীবেনর েকানও েময়ােদাত্তীণর্
পিলিসর পুনবর্হােলর � �াব েপেয়েছন/অনুেরাধ কেরেছন েযিট মুলতিব করা হেয়েছ, �তয্াখয্ান করা হেয়েছ, �তয্াহার
করা হেয়েছ বা অিতির� ি�িময়াম বদেল গৃহীত হেয়েছ অথবা কানাড়া এইচএসিবিস ওিরেয়�াল বয্া� অব্ কমাসর্ লাইফ
ই�ুের� েকা�ািন িলিমেটড বা অনয্ েকানও জীবন িবমা েকা�ািনর েথেক আসল ��ােবর তািরেখর পের জীবন/�া�য্
িবমার পিলিসর অধীেন ে�ইম কেরেছন?
��াব মােন হেলা এই পিলিস ইসুয্র জনয্ আেবদন করা হেয়েছ।

হয্াঁ

না

যিদ উপেরর ��মালার েকানও একিটর ে�ে� "হয্াঁ" িচি�ত করা থােক তাহেল নতু ন েপশার �কৃ িত, জীবন িবমা পিলিসর িবশদ িববরণ (েয বছের ইসুয্ করা হেয়েছ,
জীবন িবমা েকা�ািনর নাম, িবমাকৃ ত রািশ, বািষর্ক আয়, েকানও রাইডার থাকেল তার িববরণ, �হণেযাগয্ শতর্ (এসিটিড/অিতির� ি�িময়ােমর বদেল গৃহীত); আবাসেনর
িঠকানা পিরবতর্ ন হেল তার িববরণ ইতয্ািদ সহ স�ূণর্ িববরণ �দান করেত অিতির� পাতা সংযু� করন।

�া�য্ স�িকর্ ত েঘাষণা
4. আসল ��াব ও এই েঘাষণার িদেনর মেধয্ কী কখনও আপনার �াে�য্র েকানও পিরবতর্ ন হেয়েছ?

হয্াঁ

না

5. অে�াপচােরর জনয্ কী েকানও ডা�ােরর সে� আেলাচনা কেরিছেলন বা েকানও িডজঅডর্ােরর জনয্ হাসপাতােল ভিতর্ হেয়িছেলন বা

হয্াঁ

না

েকানও িচিকৎসা অনুস�ান/িচিকৎসা/পরামশর্ িনেয়েছন বা কািশ, ঠা�া লাগা বা �ু এর মেতা েছাটখাট সমসয্া ছাড়া অনয্ েকানও
িচিকৎসা/উপসগর্ আবার েদখা েগেছ?
6. আপনার কী কখনও িন�িলিখত �া�য্াব�ার মেধয্ েকানও একিট ধরা পেড়েছ বা তার অনুস�ান করা হেয়েছ/িচিকৎসা করা হেয়েছ?
হাইপারেটনশন/ উ� র�চাপ

হয্াঁ

না

বুেক বয্াথা/হাটর্ অয্াটাক

হয্াঁ

না

অনয্ েকানও হােটর্র েরাগ/সমসয্া

হয্াঁ

না

এইচআইিভ সং�মণ/এইডস বা এইচ নাভর্ ােসর

হয্াঁ

না

ডায়ােবিটস/হাই �াড সুগার/মূে� সুগােরর পিরমাণ

হয্াঁ

না

পিজিটভ েট�,

হয্াঁ

না

ে�াক/পয্ারালাইিসস

হয্াঁ

না

িটউবারিকউিলস বা অনয্ েকানও ফু সফু েসর েরাগ

হয্াঁ

না

িলভােরর সমসয্া/জি�স/েহপাটাইিটস িব বা িস

হয্াঁ

না

িকডিনর সমসয্া বা জননাে�র েরাগ

হয্াঁ

না

কয্া�ার/িটউমার বা তার বৃি�, েয েকানও রকম িস�

হয্াঁ

না

রে�র সমসয্া (েযমন েহেমািফিলয়া, থয্ালােসিময়া)

হয্াঁ

না

হয্াঁ

না

মানিসক বা মানিসক বয্ািধ

7. আেবদেনর েময়ােদাত্তীেণর্র েথেক এই আেবদন পুনবর্হােলর মেধয্ কী আপনার কখনও দুঘর্টনা হেয়িছল বা আঘাত েপেয়িছেলন?
8. যিদ উপেরর 1 েথেক 7 এর েকানও �ে�র উত্তর হয্াঁ হয়, তাহেল অনু�হ কের িনেচ িবশদ িববরণ �দান করন অথবা একই ফমর্য্ােট
যথাযথভােব �া�িরত একিট আলাদা পাতা সংযু� করন (�েয়াজন হেল)।
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পিলিস পুনবর্ হাল/ িবমাকৃত
রািশ বৃি�র ফমর্

ঘটনা/েরাগিনণর্েয়র
তািরখ

9.

েরাগিনণর্য়

অনুস�ান
স��

িচিকৎসার িবশদ
িববরণ

ডা�ার/হাসপাতােলর
নাম, িঠকানা,
েযাগােযােগর ন�র

বতর্ মান ি�িত
(বতর্ মান
ওষুধপ� সহ)

অনু�হ কের 5 এ েযমন বলা আেছ েসই অনুসাের িরেপাটর্/িডসচােজর্র সারসংে�প সংযু� করন।

10. আেবদেনর েময়ােদাত্তীেণর্র েথেক এই আেবদন পুনবর্হােলর মেধয্ �া�য্ সমসয্ার কারেণ আপিন কী পরপর 7 বা তার েবিশ িদন কােজ
েযাগ িদেত পােরন িন? যিদ হয্াঁ হয়, তাহেল অনু�হ কের তার িবশদ িদন

হয্াঁ

না

11. আপিন কী এখন গভর্ বতী? (েকবলমা� মিহলােদর জনয্ �েযাজয্)

হয্াঁ

না

যিদ হয্াঁ হয়, এবং স�ােহর িহেসেব সময়সীমা_____________________________________________

পিলিস পুনবর্ হাল/ িবমাকৃত রািশ বৃি�র ফমর্

have answered
the েঘাষণা
questions
in েয
thisআিম/আমরা
form after এই
fullyফেমর্
understanding
theিতnature
of ��মালার
the questions
the সময়
importance
of disclosing
all স�ূণভ
আিম/আমরা
করিছ
র ��মালার �কৃ
এবং এই
উত্তর and
েদওয়ার
সম� তথয্
�কােশর গর�
র্ ােব েবাঝার পর উত্তর
ng such িদেয়িছ।
questions.
I/We further
givenএই byফেমর্
me
/us to
all েয
the উত্তর
questions
form েথেক
are true
complete
in
আিম/আমরা
আরও declare
েঘাষণা that
করিছthe
েয answers
আিম/আমরা
র সম�
�ে�র
িদেয়িছ inতাthis
সবিদক
সতয্ and
ও স�ূ
ণর্ এবং আিম/আমরা
েকানও ব�গত
/ We have
withheld
material information or suppressed any fact.
তথয্ not
বা তথয্
েচেপ any
রািখিন।
this Policy
Revival/Increase
in Sum
will alsoত beরািশর
the বৃ
basis
of ওtheিবমা
contract
insurance
any যিদ
untrue
statement
is থােক তাহেল েকা�ািনর
আিম/আমরা
েঘাষণা করিছ
েয এইAssured
পিলিস পুform
নবর্হাল/িবমাকৃ
ি�র ফমর্
চু ি�র ofিভিত্ত
হেব এবংand
এই if ফেমর্
েকানও
িমথয্া তথয্
e Company
theন right
vary theথাকেব,
benefits
may�দান
be করেত
payableহেতand
further
hasঅৈবধ
beenবেল
a non-disclosure
of a ব�গত
materialতথয্ �কাশ না করা হয়
কােছ shall
সুিবধারhave
পিরবতর্
করারto অিধকার
যারwhich
জনয্ অথর্
পাের
এবং ifযিদthere
পিলিস
গণয্ হেত পাের এমন
এবংvoid
পিলিসর
�দত্ত সম�paid
ি�িময়াম
বােজয়া�
পাের। to the Company.
reated as
and জনয্
all premiums
underেকা�ািন
the Policy
may করেত
be forfeited
mits suicide
anyপুন
reason,
one year
from বয্ি�
Revival
of the
Policy,
no Benefits
shall এই
be পিলিসর
payableেকানও
under সুthis
otherনা,than
যিদ for
পিলিস
বর্হােলর within
এক বছেরর
িবমাধারী
েকানও
কারেণ
আত্মহতয্া
কেরন তাহেল
িবধা Policy,
েদওয়া হেব
তেবthe
মৃতুয্র িদন পযর্� হওয়া ফা�
ভয্ালু েদওয়াof হেব।
te of notification
death.
েয েকানও
সমেয়under
আমারmyপিলিসর
ঁ িক েকা�ািনেক
মূলয্ায়ন করেত
িদেত, authorize
এত�ারা আিম
আেগর
ও বতর্employer(s)
মান িনেয়াগকতর্ ার(েদর) ডা�ার/হাসপাতাল/েয েকানও
ompany এরপর
to assess
the risk
policy ঝুand
any time thereafter,
I hereby
my আমার
past and
present
জীবন
িবমা
েকা�ািন
বা
অনয্
িবমা
েকা�ািন/বা
সং�া
বা
জীবন
িবমা
সিমিতর
েমিডকয্াল
েরিজ�ারেক
েকা�ািন
এবং
কােছ,the
েকানও িচিকৎসা উৎস/েয েকানও
and Non Life Insurance Company/or organization or Life Insurance Associations medical register to release to the েকা�ািনর
Company and
জীবন
িবমা
েকা�ািন
বা
অনয্
িবমা
েকা�ািন/বা
জীবন
িবমা
সিমিতর
েমিডকয্াল
েরিজ�ার
বা
সরকাির
কমর্
ক
তর্
ােদর
এই
ধরেণর
িবশদ
িববরণ এবং আমার কমর্সং�ােনর
ny medical source/any life and non life insurance company/or Life Insurance Association's medical register or Government authorities,
েরকডর্/বয্বসা বা অনয্ানয্ িববরণ যা �েয়াজনীয়/�াসি�ক বেল িবেবচয্ তা �কাশ করার অনুমিত িদি�। আিম েকা�ািন বা তার এেজ�েদরেক আমার পিলিস পুনবর্হাল/িবমাকৃ ত
such records of my employment/business or other details as may be required/considered relevant. I give my consent to the Company
রািশ বৃি�র মূলয্ায়েনর জনয্ �েয়াজনীয় িচিকৎসাগত পরী�া করার অনুমিত িদি�। আিম বুেঝিছ েয এর মেধয্ এইচআইিভ অয্াি�বিড সহ র� পরী�া অ�ভুর্ � থাকেত পাের।
e the medical tests necessary for assessing my Policy for Revival/Increase in Sum Assured. I understand this may involve blood tests
আিম েঘাষণা করিছ েয েকা�ািনর �ারা িচিকৎসাগত পরী�া, েকা�ািনর অনুেমািদত িচিকৎসা পরী�কেক �দত্ত উত্তর এবং েকা�ািনর �দত্ত ��মালার মেতা িবষয় এই আেবদেন
I declare that in the event of being medically examined by the Company the answers given to the medical examiner authorized by the
�দত্ত উত্তর এবং িববৃিতর অংশ বেল িবেবচনা হেব। আিম/আমরা বুঝেত েপেরিছ েয আিম/আমােদর পিলিস এই আেবদন েকা�ািন েপেয়েছ তা িলিখতভােব না জানােনা অবিধ
stionnaires
provided
by the ত
Company
be হেব
part না।
of the
answers
givenপুনinবর্হthis
পিলিস
পুনবর্হাল/িবমাকৃ
রািশর বৃwill
ি�র be
জনয্deemed
িবেবচনাtoকরা
অনু�statements
হ কের মেন and
রাখেবন
েয পিলিস
াল/ application.
িবমাকৃ ত রািশ বৃি�র ফমর্ িবমা ধারক ও পিলিস ধারক
/our policy
will �ারা
not �া�র
be considered
revival/increase in sum assured until the company's written acceptance of this application is
উভেয়র
হওয়া হেতforহেব।
hat policy
revival/increase
in sum
form should
be signed
and policy
আিম/আমরা
েকা�ািনেক
আমারassured
(i) সরকাির
এবং/অথবা
িনয়�ক by
কতৃboth
র্ প�, life
(ii)assured
িবমা সং�হ�ল
(iii) holder.
িসইআরএসএআই/ইউআইিডএআই (iv) পুনিনর্মার্ ণকারী/ েগা�ী সং�া/
mpany toহাসপাতাল
seek/ store
or/ and toেক�/
shareঅনয্ানয্
my KYC
(i) েথেক/সে�
Governmental
or Regulatory
Authority, (ii)
Insurance
বা ডায়াগনি�ক
িবমা details
সং�া বাfrom/
তৃ তীয়with
প�েদর
দায়��and/
মূলয্ায়ন,
দািবর অনুস�ান/স�িত্ত,
েকওয়াইিস
যাচাইকরণ, পিলিস েসবা এবং এই
ধরেনর
েকওয়াইিস-এর
িবশদ িববরণ hospital
েশয়ার করার
ও স�য় করার
অনুমother
িত িদি�।
I/ UIDAI
(iv)উে�েশয্
reinsurers/
group companies/
or diagnostic
centers/
insurance companies or third parties for underwriting
gation/ settlement, KYC authentication, policy servicing purpose and such like purposes.

___________________________________________________
িবমাধারী বয্ি�র নাম

জীবন িবমাধারীর �া�র/বুেড়া আ�ুেলর ছাপ
(বতর্মান �া�র আেগর আসল �া�েরর েথেক বদেল েগেল িনেচর
িনেদর্ শনা িবভােগর 7 নং পেয়� েদখুন)

___________________________________________________
পিলিস ধারেকর/ অিধকার�া� �িতিনিধর নাম:
(পিলিসর স�ূণর্ িনেয়াজন করার ে�ে� অিধকার�া�
�িতিনিধর িবশদ িববরণ �েয়াজনীয়)

তািরখ
(আবশয্ক)

পিলিস ধারেকর/অিধকার�া� �িতিনিধর �া�র/
বুেড়া আঙু েলর ছাপ

�ান __________________________
(আবশয্ক)
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ইেলক�িনক মাধয্েম েপআউট
আিম এত�ারা আপনােক অনুেরাধ করিছ েয িনেচ �দত্ত িববরণ অনুসাের আপনার বয্া� অয্াকাউ� আপেডট করন:
বয্া� অয্াকাউে�র ধারেকর নাম:
বয্াে�র নাম:
বয্াে�র শাখার িঠকানা:

বয্া� অয্াকাউে�র ধরন:

েসিভং

(হেলা িনবর্ ািচত এনআরই অয্াকাউ�:

কাের�

হয্াঁ

না

এনআরই অয্াকাউে�র ে�ে�, পিলিসর জনয্ �দত্ত �িতিট ি�িময়ােমর জনয্ �াহেকর েথেক উৎস েনওয়া আবশয্ক; �াহক তার সম� অথর্ এনআরই অয্াকাউে� জমা করেত
চাইেত পাের অথবা এনআরই ও এনআরও অয্াকাউে�র মেধয্ ভাগ করেত পাের।)
বয্া� অয্াকাউ� ন�র:
(আপনার েচক বইেত থাকা 9 সংখয্ার ন�র। যিদ '000 িদেয় শর হওয়া বািতল করা েচেকর �িতিলিপেত 9

এমআইিসআর েকাড:

সংখয্ার ন�র থােক তাহেল সিঠক েকাড �দান করা হেব)
(আপনার েচক বইেত থাকা 11 সংখয্ার ন�র; যিদ তা বািতল করা েচেক ি�� করা না থােক েসে�ে� বয্া�

আইএফএসিস েকাড:

�ারা �তয্ায়নকৃ ত)

পয্ান কাডর্ ন�র:

(পয্ান কােডর্র �-�তয্ািয়ত �িতিলিপ �দান করা বাধয্তামূলক)*

*2014 সােলর আিথর্ক িবেল উি�িখত নতু ন ধারা 194DA অনুসাের ধারা 10(10D)-এর অধীেন অবয্াহিত�া� না হেল কেরর জনয্ পয্ান কােডর্র িবশদ িববরণ �েয়াজন।
যিদ পয্ান-এর িবশদ িববরণ না �দান করা হয় তাহেল 20% এর েবিশ হাের কর েকেট েনওয়া হেব।
আবািসক ি�িত1

আবািসক

অনাবাসী
(অনাবাসী ি�িতর জনয্ �দান করা বাধয্তামূলক ও আবািসক েদেশর উপর িনভর্ র কের পরবত�

বসবােসর েদশ: …………………………………………………………………………

নিথর চাওয়া হেত পাের/�েয়াজনীয়)

এই ফেমর্ র সে� েয সম� নিথ জমা িদেত হেব তার তািলকা (�েযাজয্ অনুসাের িটক িদন)
'বািতল করা' েচেকর �িতিলিপ

পাসবইেয়র �-�তয্ািয়ত �িতিলিপ

(অয্াকাউে�র ন�র এবং অয্াকাউ� ধারেকর নাম `ি�� করা' হেত হেব)

(পাসবইেত অয্াকাউে�র ন�র এবং অয্াকাউ� ধারেকর নাম `ি�� করা' হেত হেব)

অথবা
�-�তয্ািয়ত বয্া� িববৃিত
(এনআরই েপেমে�র ে�ে� আবিশয্ক; এনআরই অয্াকাউ� েথেক ি�িময়াম �দান করা হেয়েছ তা েযন িববৃিতেত থােক)
• এত�ারা আিম েঘাষণা করিছ েয �দত্ত বয্া� অয্াকাউে�র িবশদ িববরণ সতয্, সিঠক সম� িদক েথেক স�ূণ।
র্
• আিম বুেঝিছ এবং আিম স�ত হি� েয এই ফেমর্র জমা েদওয়া মােনই এই নয় েয অনুেরাধ গৃহীত হেয়েছ।
• যিদ অস�ূণর্ বা ভু ল তথয্ েদওয়ার কারেণ েলনেদন েদরী হয় তাহেল এর জনয্ েদেখ েয েকােনা পিরি�িতেতই েকা�ািনেক

দায়ী বলব না।

• আিম বুেঝিছ এবং স�ত েয, �েযাজয্ আইন অনুসাের েয পিরি�িতেত ইেল�িনক েপেম� স�ব নয় েসখােন অনয্ িবক� প�িতেত েপেম� েদওয়ার
িবক� েকা�ািনর আেছ।

েদশীয় েঘাষণা, (যিদ এই ফমর্ িট েদশীয় ভাষায় �া�র/বুেড়া আঙু েলর ছাপ েদওয়া হয় তাহেল পূরণ করেত হেব)
তখন �েযাজয্ হেব যিদ ে�ােপাজার িনর�র বা �িতব�ী হন, যার কারেণ িলখেত পারেবন না অথবা যিদ তার মাতৃ ভাষায় �া�র কেরন। যিদ এই েঘাষণা �েযাজয্ হয় এ
বং যিদ তা পূরণ না করা হয়, তাহেল আমরা এই অনুেরােধর ফমর্ �তয্াখয্ােনর অনুেরাধ করব। ��বয্: বয্াে�র কম� বা েকা�ািনর �িতিনিধ ছাড়া অনয্ কারও �ারা
েঘাষণা করা আবশয্ক।
এত�ারা আিম েঘাষণা করিছ েয আিম পিলিস ধারক �/�মিত______________________________ েক ___________________ ভাষায় এই ফেমর্র িবষয়ব� বয্াখয্া
কেরিছ এবং আমার উপি�িতেত পিলিস ধারক িবষয়ব� স�ূণর্ বুেঝ ইংেরিজ বয্তীত অনয্ ভাষায় �া�র কেরেছন/বুেড়া আঙু েলর ছাপ িদেয়েছ।

তািরখ: ____________________
�ান: ____________________

েঘাষণাকারীর নাম ___________________________________

েঘাষণাকারীর �া�র _______________________________
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িনেদর্ শনা ও দািব পিরতয্াগ:
1. আমরা যােত পিলিস পুনবর্হাল/িবমাকৃ ত রািশ বৃি�র অনুেরাধ িবেবচনা করেত পাির তাই ফমর্িট স�ূণভ
র্ ােব পূরণ করা আবশয্ক।
2. আমােদর েকা�ািনর অিফেস েপৗঁছােল অনুেরাধসমূেহর �ি�য়াকরণ করা শর হেব। আমােদর েকা�ািনর অিফেস এই ফমর্ পাওয়ার পর আপনােক �াি��ীকােরর
ি�প পাঠােনা হেব। ভিবষয্েতর �েয়াজেনর জনয্ অনু�হ কের এই �াি��ীকােরর ি�প েরেখ িদন।
3. েকা�ািনর েকা�ািনর িনেদর্ শ অনুসাের সংেশািধত শতর্ াবলী অনুযায়ী পিলিস পুনবর্হাল বা �তয্াখয্ান বা েপছােনার িবষেয় উপযু� িস�া� েনওয়ার অিধকার আেছ।
4. এই আেবদন প� ছাড়া, �েয়াজন হেল িবমা ধারকেক িনেচর খরচায় েকা�ািনর িনধর্ািরত ডায়াগনি�ক েস�াের েমিডকয্াল পরী�া করােত হেব। এই ধরেনর েমিডেকেলর
খরচ পিলিস পুনবর্হাল/িবমাকৃ ত রািশ বৃি�র আেবদেনর ে�ে� েকা�ািনর িস�া� িনিবর্েশষ েকা�ািন কতৃর্ ক েফরত েদওয়া হেব না।
5. পিলিস ইউিনট িল�ড �য্ান হেল, ইউিনট িবদয্মান ফা� বরা� অনুসাের �য় করা হেব। এনএিভ এর কাযর্কর হওয়ার তািরখ হেব সুদ (যিদ থােক)

সহ বািক থাকা

সম� ি�িময়াম পাওয়ার তািরখ অথবা পুনবর্হােলর আেবদেন িলিখত িস�াে�র, এর মেধয্ েযিট পের হেব। বয্বসািয়ক িদবেস দুপুর 3.00টার আেগ অনুেরাধ েপেল, েসইিদেনর
এনএিভ �েযাজয্ হেব। দুপুর 3.00টার পর অনুেরাধ করা হেল, সম� �েয়াজনীয়তা স�ূেণর্র শতর্ অনুসাের পরবত� বয্বসািয়ক িদবস �েযাজয্ হেব।
6. অেটা েভি�ং চু ি�র পিরবেতর্ , িবমা ধারক সবর্ািধক অিজর্ ত কের, তাহেল আমােদর ওেয়বসাইেট েয অেটা-েভি�ং এর জনয্ পিলিস সািভর্ িসং ফমর্ এবং সংি�� নিথ জমা
েদওয়ার পর আপনার অনুেরাধ �ি�য়া করা হেব।
7. �া�েরর পিরবতর্ েনর ে�ে�, িন�িলিখত অিতির� �েয়াজনীয়তার জনয্ এগিল করন:
• আমােদর ওেয়বসাইেট েযমন পিলিস সািভর্ িসং ফমর্ িস (পুরেনা ও নতু ন �া�র থাকেত হেব) উপলভয্ েতমনই আবশয্ক।
• পয্ান কাডর্/ পাসেপাটর্/ �াইিভং লাইেস� সমথর্নকারী �মাণপ�/ েয বয্াে� আপনার অয্াকাউ� আেছ েসই

বয্া� �ারা অনুেমািদত �া�র যথাযথভােব পদািধকারী কমর্কতর্ া �ারা �তয্িয়ত

a) আসল নিথর �িতিলিপ �তয্য়েনর জনয্ পদািধকারী কমর্কতর্ া
• ভারত সরকােরর িনধর্ািরত একজন েগেজেটড অিফসার / আমােদর েকা�ািনর অনুেমাদন �া� (আমােদর কেপর্ােরট এেজ� সহ) কম�/ রা�য়াত্ত বয্াে�র �া� ময্ােনজার।
8. টপআপ, িবমাকৃ ত রািশর �াস ও বৃি�, ফাে� পিরবতর্ ন (ফা� সুয্ইচ ও পুনঃিনেদর্ শনা সহ), পিলিসর পুনবর্হােলর ে�ে�, �াহক মািকর্ ন যু�রাে� থাকার সময় েকানও
অনুেরাধ যার জনয্ ি�িময়াম বা পিলিস ৈবিশে�য্র পিরবতর্ ন হেব েসই ে�ে� িবিধিনেষধ আেছ। �েযাজয্ মািকর্ ন যু�রাে�র আইেনর অনুেরােধর িভিত্তেত অনয্ পিলিস �দান
সীিমত করার অিধকার আমােদর আেছ। আরও তেথয্র জনয্ অনু�হ কের আমােদর কল েস�াের েযাগােযাগ করন।
9. পণয্ িনিদর্ � অনুেরাধ/ফা� তখনই অনুেমাদন হেব যখন তা পিলিসর অধীন� শতর্ াবলীর অধীেন �েযাজয্ হেব। অনু�হ কের িবশদ িববরেণর জনয্ পিলিসর শতর্ াবলী েদখুন।
অিতির� নিথর ফমর্য্াট আমােদর ওেয়বসাইট েথেক ডাউনেলাড করা যােব।
10. আপনার পিলিসর অনলাইেন িবিভ� সুিবধা েপেত আমােদর ওেয়বসাইেট েরিজ�ার করন।
11. িডি�িবউটর অয্ােপর মাধয্েম অনুেরাধ েনওয়া হেল আসল ফমর্িট আবার �াহেকর কােছ েফরত পাঠােনা হেব।
12. দয়া কের শধুমা� বাংলা ভাষায় ফমর্িট পূরণ করন৷
13. ভাষাগত বয্াখয্া পির�ার না হেল ইংেরজী সং�রণিটেকই িবেবচনা করা হেব।

কানাড়া এইচএসিবিস ওিরেয়�াল বয্া� অব্ কমাসর্ লাইফ ই�ুের� েকা�ািন িলিমেটড (IRDAI Regn. No. 136)
েরিজ�াডর্ অিফস : ইউিনট নং 208, 3য় তলা, কা�নজ�া িবি�ং, 18 বারাখা�া েরাড, িনউ িদ�ী – 110001
কেপর্ােরট অিফস: 3য় তলা, অিকর্ড িবজেনস পাকর্, েস�র-48, েসােহানা েরাড, গর�াম-122018, হিরয়ানা, ভারত
কেপর্ােরট আইেডি�িট ন�র: U66010DL2007PLC248825
েটাল-ি� 1800-103-0003/1800-180-0003 (BSNL/MTNL)

9779030003 ন�ের এসএমএস করন

আমােদর ইেমল করন:customerservice@canarahsbclife.in

আমােদর ওেয়বসাইট েদখুন: www.canarahsbclife.com

