
�কনা/ �যাগােযাগ তথ�ৰ পিৰৱত� নৰ উ�ীতকৰণ �প�

পিলচী ন�ৰ: তািৰখ               

পিলচী ধাৰকৰ নাম: 

নতুন �কনা: 

�ল�মাক� : 

চহৰ: ৰাজ�: িপন ক'ড:           

ই-েমইল:

ম'বাইল: �টিলেফান:          

পিলচী ধাৰকৰ �া�ৰ: 

তািৰখ: ঠাই:                 

�টাকা: নতুন �কনাৰ সমথ�নত �-�ত�ািয়ত �ামািণক �িতিলিপ দািখল কৰােতা বাধ�তামলূ ক

�কনা/ �যাগােযাগ তথ�ৰ পিৰৱত� ন            �কনা �ফান ন�ৰ ই-েমইল �কনা        

িদ
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�কনাৰ �মাণৰ তািলকা

· িবদ�ুতৰ িবল, �ফানৰ িবল য'ত ম'বাইল, �ল�লাইন, ৱায়াৰেলছ আিদ ধৰণৰ সংেযাগ অ�ভ� ু � (ছমাহতৈক আগৰ হ'ব �নাৱািৰব) 

· �ৰছন কাড�

· চালকৰ অন�ুাপ�

· �বংক একাউ�ৰ িবৱৰণ (স�য় একাউ�, চালু একাউ�, টাম� িডপ'িজট, ��িডট কাড�  আৰ ু িডেমট একাউ�ৰ িবৱৰণ অ�ভ� ু �/ �বংকৰ পাছবকু  (িবগত ছমাহৰ 

�লন-েদন �দিশ�ত)

· �াহক �গছ সংেযাগ কাড� / পিু�কা (িবগত িতিনমাহৰ �লন-েদন �দিশ�ত)

· �গছৰ িবল / �গছ সংেযাগৰ প� (িতিন মাহতৈক কম পৰুণা)

· �ীকৃিত�া� সাব�জিনক কত�ৃ প� বা জন �সৱকৰ �াৰা জাৰী প�

· ��িডট কাড� ৰ িববিৃ ত

· িতিন মাহতৈক কম পৰুণা ভাড়াৰ ৰিছদৰ �সেত �বধ প�া চুি�

· িনবাসৰ �মাণৰ বােব িনেয়াগকত� াৰ �মাণপ� (েতেন িনেয়াগকত� াৰ �মাণপ� যাৰ িনেয়াগ তথা কম�চাৰীৰ বাধ�তামলূ ক তথ� সংৰ�ণৰ বােব ব�ৱ�াগত 

প�িত থােক)

· �বংকৰ পৰা িলিখত আা�াস য'ত �ত�ািশত ব�ি�জন এজন �াহক

· মািলকৰ নাম বা ঘৰৰ ন�ৰ �দিশ�ত জল কৰৰ িবল (িতিন মাহতৈক কম পৰুণা)

অ�ীকাৰকৰণ

“এই প�খনৰ সমলসমহূ ৰ বাখ�াত �কােনা ধৰণৰ অস�িতৰ ���ত, আইআৰিডএআই চা�� লাৰ সংখ�া: আইআৰিডএআই/লাইফ/ লাইফ কাউি�ল/ 

২০১৩/ ৭৩ িদনাংক ২৯ এি�ল ২০১৪ অনসুিৰ িহ�ী/ইংৰাজী (িযখেনই �েযাজ�) সং�ৰণত ম�ু ণ কৰাপ� �েযাজ� হ'ব”।

প�ীকৃত কায�ালয়: এগন জীৱন বীমা 

িলিমেটড, ভৱন নং - ৩, তৃতীয় মহলা, �গাট 

নং-১, �নচক' আই� পাক� , �ৱ�ান� এ�ে�চ 

হাইওেৱ , গ'েৰগাওঁ (ই�), ম�ু াই - ৪০০৬৩

�ফান:+৯১ ২২৬১১৮০১০০,

�ফ�: ০২২-৬১১৮০২০০/৩০০

কপ�েৰট পিৰচয় নং - :  

U66010MH2007PLC169110.

১৮০০ ২০৯ ৯০ ৯০ (�� ম�ু, পৱুা ৯টাৰ পৰা স��া ৭ 

টাৈল,েসামবাৰৰ পৰা শিন বাৰৈল)     

MENU to 9221-010101    
customer.care@aegonlife.com     
www.aegonlife.com

Formerly AEGON Religare Life Insurance Co. Ltd.
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