
                                                                                                                                                     
 

ঋণ অনুমোদন প্ৰপত্ৰ 
পলিচী ধাৰকৰ নাম 
 

: ___________________________________________ 

পলিচী নম্বৰ 
 

: ___________________________________________ 

তাৰিখ 
 

: ___________________________________________ 

যাোগাযোগৰ বাবে নম্বৰ 
 

: ___________________________________________ 

ই-মেইল ঠিকনা 
 

: ___________________________________________ 

 

মই এটা ঋণ ল’ব বিচাৰো ঁ

 
(*প্ৰযোজয্ বক্সটো টিক ্কৰক) 

 সামগ্ৰী সাপেক্ষে ন্যূনতম ঋণৰ পৰিমাণ প্ৰযোজ্য 
 

 পলিচীৰ বাবে সৰ্বাধিক উপলব্ধ ঋণৰ পৰিমাণ (%*চৰ্তানুসৰি সমৰ্পিত মূল্য) 
 

 মূল্য                       পৰিমাণ উল্লেখ কৰক 
 

 
অনুগ্ৰহ কৰি ঋণৰ পৰিমাণৰ চেকখন মোৰ পঞ্জীকৃত ডাক ঠিকনাত পঠিয়াই দিব বা_____________________________ 
___________________________________________________________শাখাত 
 
 

টোকা: 
 উপৰুক্ত পৰিমাণৰ ঋণ ল’বলৈ প্ৰযোজয্ হাৰত সূত লোৱা হ’ব। যিকোনো সময়ত, বাকী থকা ঋণ আৰু সুতৰ পৰিমাণ 

সমৰ্পিত মূল্যতকৈ বেছি হ’লে, পলিচীখন কোনো মূল্য অৰ্জন নকৰাকৈ সমাপ্ত হৈ যাব। 

 যদি আপুনি ল’ব খোজা ঋণৰ পৰিমাণ (বিকল্প: পৰিমাণ) ঋণৰ অনুৰোধ প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ বাবে যোগ্য নহয়, তেন্তে 

সেই পলিচীৰ বাবে সৰ্বাধিক যোগ্যতাসম্পন্ন ঋণৰ পৰিমাণ (যদি থাকে) আপোনাক দিয়া হ’ব। 
 হস্তান্তৰিত পলিচীৰ বাবে ঋণ উপলব্ধ নহয়।   



                                                                                                                                                     
 

 
ঘোষণা আৰ ুকৰ্তৃতব্কৰণ 

 
এগন লাইফ ইন্স্যুৰেন্স কোম্পানী লিমিটেডৰ (ইয়াৰ পাছৰ পৰা “কোম্পানী” বুলি উল্লেখিত) দ্বাৰা প্ৰাপ্ত নোহোৱালৈকে 
আৰু সৰ্বশেষত কোম্পানীৰ দ্বাৰা গৃহীত নোহোৱালৈকে বীমাকৃতৰ জীৱন কালত কোনো অনুৰোধেই বৈধ আৰু প্ৰভাৱী বুলি 
গণ্য কৰা নহ’ব। এজেণ্টৰ দ্বাৰা এইখন প্ৰপত্ৰ প্ৰাপ্তিয়ে কোম্পানীৰ দ্বাৰা প্ৰাপ্তি/মানি লোৱা নুবুজায়। 
 
মই / আমি ইয়াৰদ্বা�� এই পলিচীৰ চৰ্তাৱলী উপৰুক্ত তথ্য সাপেক্ষে পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ঁএইটো বুজি 
আৰু সন্মত হৈ যে এই অনুৰোধৰ এটা প্ৰতিলিপি উল্লেখিত পলিচীৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হ’ব আৰু তাৰ অংশ হৈ পৰিব। 
 
মই / আমি জ্ঞাত যে (১)কোম্পানীয়ে এই আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰিবলৈ সক্ষম নহবও পাৰে যদি মই / আমি কোম্পানীয়ে 

বিচৰা অধিক তথ্য দবলৈ ব্যৰ্থ হও ঁআৰু (২)কোম্পানীৰ ওচৰত থকা মোৰ / আমাৰ তথ্য বিচাৰিবলৈ আৰু শুধৰণিৰ বাবে 
অনুৰোধৰ মোৰ / আমাৰ অধিকাৰ আছে। 
 
 
 

 
পলিচী ধাৰকৰ সব্াকষ্ৰ: _________________________________ 
 

তাৰিখ: দি দি মা মা ব ব ব ব 
 
ঠাই: _________________________________ 
 
 
 

অসব্ীকাৰকৰণ 
অনৰুোধৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ এনএভি সম্পৰক্ে আইআৰডিএ ৰ পথ প্ৰদৰ্শনা অনযুায়ী হ’ব। 
 
“এই পতৰ্খনৰ সমলসমূহৰ বাখ্যাত কোনো ধৰণৰ অসনম্তিৰ কষ্েতৰ্ত, আইআৰডিএআই চাৰ্কুলাৰ সংখ্যা: আইআৰডিএআই/ লাইফ/ লাইফ কাউন্সিল/ 

২০১৩/ ৭৩ দিনাংক ২৯ এপ্ৰিল ২০১৪ অনুসৰি হিন্দী/ইংৰাজী (যিখনেই প্ৰযোজ্য) সংস্কৰণত মুদ্ৰণ কৰা পত্ৰ প্ৰযোজ্য হ’ব”। 


