
                                                                                                                                                     
 

হ�া�ৰকৰণৰ জাননী 
(বীমা অিধিনয়ম, ১৯৩৮ ৰ দফা ৩৮ ৰ অধীনত)  

 
পিলচী ধাৰকৰ নাম 

 
: ___________________________________________ 

পিলচী ন�ৰ : ___________________________________________ 
তািৰখ : ___________________________________________ 
েযাাগােযাগৰ ন�ৰ : ___________________________________________ 
ই-েমইল িঠকনা 
 

: ___________________________________________ 

 
মই ___________________________ এগন লাইফ ই�যু্েৰ� েকা�ানী িলিমেটডৰ(“েকা�ানী”) �াৰা জাৰী কৰা বীমা পিলচী ন�ৰ ________________ 
ৰ পিলচীধাৰেক �� িনেয়াগীৰ হেক উে�িখত পিলচীৰ অধীনত থকা অিধকাৰ আৰ ুলাভসমহূ সময়পূণর্ৰেুপ হ�া�ৰ আৰ ুঅপর্ণ কিৰেছা।ঁ  
 
(অথবা) 
মই �� িনেয়াগীক পিলচীখন এই চতর্ সােপে� অপর্ণ কিৰেছা ঁেয পিলচীখন েমাৈল তলত উে�িখত ঘটনাৰ ে��ত ঘূিৰ আিহব: 
 

ক. ________________________________________________________________________________________ 
খ. ________________________________________________________________________________________ 

হ�া�ৰকৰণৰ কাৰণসমূহ: 
 
- এই পিলচীখন _______________ (মলূয্ িবেবচনােযাগয্) টকাৰ বােব হ�া�ৰ কৰা ৈহেছ িযেটা মই �� িনেয়াগীৰ পৰা �া� হ’েলা বা 
- এই পিলচীখন __________________ (পিলচী ধাৰকৰ লগত স�কর্ ) �িত �াভািৱক মৰম আৰ ুেচেনহত হ�া�ৰ কৰা ৈহেছ 
- এই পিলচীখন __________________ কাৰণত েকােনা িবেবচনা েনােহাৱাৈক হ�া�ৰ কৰা ৈহেছ 

মই জােনা েয এই অনেুমাদনৰ কাযর্কৰীকৰণৰ পাছত এই হ�া�ৰ স�ূণর্ আৰ ুকাযর্কৰী হ’ব িক� এই হ�া�ৰৰ এখন িলিখত জাননী েনােপাৱাৈলেক বা 
উে�িখত অনেুমাদন বা এই িবিধগত নিথ বা হ�া�ৰকাৰী আৰ ু�� িনেয়াগীৰ দেুয়ােৰ �াৰা বা েতওঁেলাকৰ স�ূণর্ কতৃর্ � িদয়া �িতিনিধৰ �াৰা শ� বিুল 
�মািণত এখন �িতিলিপ েকা�ানীৰ িনিদর্� কাযর্ালয়ত জমা েনােহাৱাৈলেক েকা�ানীৰ কাৰেণ ই কাযর্কৰী নহ’ব। 
 
মই ইয়াৰ�াৰা েঘাষণা কেৰা ঁেয পিলচীৰ অধীনত �� িনেয়াগীেয় লাভ কৰা সুিবধাসমহূ উপল� কেৰাৱােটা েকা�ানীৰ বােব ৈবধ আৰ ুযথােযাগয্ দািয়� 
পালন হ’ব। 
২০___ চনৰ _________ মাহৰ _____ তািৰেখ _______________ ত কাযকর্ ৰী কৰা হ’ল। 
 
েটাকা: যিদ �� িনেয়াগী নাবালক হয় অন�ুহ কিৰ িনযু�ক আৰ ুপিলচী ধাৰকৰ �াৰা �া�িৰত িনযু�ক অনেুমাদন �প� হ�া�ৰকৰণৰ জাননীৰ ৈসেত 
সংল� কৰক। 
 
�� িনেয়াগীৰ িবশদ-িববৰণ: (�� িনেয়াগীৰ েপন কাডর্ ৰ �িতিলিপ বাধয্তামলূকভােৱ আৱশয্কীয়) 
(তলৰ িবশদ-িববৰণ বাধয্তামলূক যিদেহ স�ূণর্ হ�া�ৰ এজন বয্ি�ক কৰা হয় এটা েকা�ানী/নয্াস/অন�ুানক নহয়). 
 
বিৃত্ত:            েবতনেভাগী    কৃষক    গৃিহনী                িশ�াথ� 

 অৱসৰ�া�/েপ�নেভাগী         বয্ৱসায়ী   �-িনেয়ািজত                  অনয্ানয্ 
পিৰচয়ৰ �মাণ:   পাৰপ�                  েপন কাডর্   েভাটাৰ পিৰচয় প�      অনয্ানয্ 
িঠকনা �মাণ:   েটিলেফান িবল                েৰচন কাডর্             লাইটৰ িবল                  অনয্ানয্ 
আপুিন এজন:   িনবাসী ভাৰতীয়                 অ-িনবাসী ভাৰতীয়   অনয্ানয্ 
 
েযাগােযাগৰ ন�ৰ:     ঘৰ:___________________ কাযর্ালয়: ___________________ ম’বাইল: ___________________ 
ইেমইল িঠকনা: ___________________ 
িঠকনা:______________________________________________________________________ 
 
েকৱাইিচ/এএমএল নিথপ�সমহূৰ সূচী সংল� কৰা ৈহেছ িযেবাৰ হ�া�ৰকৰণৰ ে��ত দািখল কিৰব লািগব 
তািৰখ: _____________ 
__________________________                 ___________________________________           _____________________ 
হ�া�ৰকাৰীৰ �া�ৰ / বঢ়ুা আঙুিলৰ চাপ/�া� �� িনেয়াগীৰ �া�ৰ / বঢ়ুা আঙুিলৰ চাপ/�া� সা�ীৰ �া�ৰ 



সা�ীৰ েঘাষণা 
হ�া�ৰকাৰীেয় হ�া�ৰকৰণৰ �প� স�ূণর্ৰেুপ কাযর্কৰী কিৰেছ আৰ ুহ�া�ৰকাৰী আৰ ু�� িনেয়াগীৰ �া�ৰ / বঢ়ুা আঙুিলৰ চাপ উপৰ�ু 
�ান আৰ ুতািৰখত কৰা ৈহেছ।

সা�ীৰ স�ূণর্ নাম: �মান/ �মতী:______________________________________________________________________ 
        (�থম নাম)                                  (মাজৰ নাম)                                (েশষৰ নাম) 

সা�ীৰ িঠকনা:_____________________________________________________________ 

মাতৃভাষাত েঘাষণা 
যিদ এই �প� খন মাতৃভাষাত �া�ৰ কৰা হয় বা হ�া�ৰকাৰী/�� িনেয়াগীৰ বঢ়ুা আঙুিলৰ চাপ থােক েতে� দািখল কিৰব লািগব।

মই হ�া�ৰকৰণৰ কথািখিন হ�া�ৰকাৰীক েতওঁৰ/েতওঁেলাকৰ পচ�ৰ ______________ (ভাষা)ভাষাত বজুাই িদেছাঁ, আৰ ুহ�া�ৰকাৰীেয় 
স�ূণর্ৰেুপ বিুজ পাইেছ।

এই েঘাষকৰ নাম:________________________  _______________________________ 

ঠাই: _______________________________ 

  এই েঘাষকৰ �া�ৰ 

 তািৰখ: িদ িদ মা মা ব ব ব ব 

িনেদর্ শসমূহ 

১. যিদ �� িনেয়াগী এগৰাকী বয্ি� হয়, েতে� �� িনেয়াগীৰ স�ূণর্ নাম, বয়স, স�কর্  আৰ ুিঠকনা বণর্না কিৰব লািগব 
২. এই হ�া�ৰকৰণৰ জাননীখন মলূ পিলচী দ�ােবজৰ লগত দািখল কিৰব লািগব।

 স�ূণর্ হ�া�ৰকৰণ:
এইেটা িবনাচেতর্  সকেলা ��, �াথর্, সুিবধা আৰ ু বাধয্বাধকতাৰ �� িনেয়াগীৈল হ�া�ৰকৰণ। যিদ হ�া�ৰকাৰীেয় পিলচীখন
স�ূণর্ৈক হ�া�ৰ কেৰ আৰ ু�� িনেয়াগীেয় ভিৱষয্ত ি�িময়াম পিৰেশাধ কিৰবৈল স�ত হয় েতে� �� িনেয়াগীেয়ই পলচী ধাৰক 
হয়। পিলচীৰ অধীনৰ সকেলা অিধকাৰ আৰ ুবাধয্বাধকতাৰ �� িনেয়াগীৈল হ�া�ৰ হয়। স�ূণর্ হ�া�ৰকৰণৰ ে��ত মেনানয়ন
�য়ংি�য়ভােব বািতল হয়। �� িনেয়াগীক মেনানয়নৰ বােব অনেুৰাধ জেনাৱা হয়।

চতর্ সােপ� হ�া�ৰকৰণ: ইয়াৰ অথর্ �� িনেয়াগীৈল অিধকাৰ আৰ ু বাধয্বাধকতাৰ হ�া�ৰ এই হ�া�ৰকৰণৰ চতর্ াৱলী পূৰণৰ 
অধীন।



                                                                                                                                                     
 

 
৩. এই হ�া�ৰকৰণ �প� খন স�ূণর্ কিৰ েকা�ানীত জমা েনােহাৱাৈলেক েকা�ানীৰ কাৰেণ ই কাযর্কৰী আৰ ু �ভাৱী নহ’ব। 
 হ�া�ৰকৰণ �ভাৱী কিৰবৈল পিলচী দ�ােবজৰ অনেুমাদন কৰা হ’ব। 
৪. িববািহতা মিহলাৰ স�িত্ত অিধিনয়ম, ১৮৭৪ ৰ অধীনত জাৰী কৰা পিলচীৰ ে��ত হ�া�ৰকৰণ কাযর্কৰী কিৰব েনাৱািৰ। 
 পিলচী দ�ােবজৰ অনেুমাদনৰ �াৰা বা হ�া�ৰকৰণৰ চুি�প�ৰ �াৰা এক হ�া�ৰকৰণ কাযর্কৰী েহাৱাৰ িপছেতই, পিলচীখনৰ ৈসেত 
 পিলচী/হ�া�ৰকৰণৰ চুি�প� হ�া�ৰকৰণৰ প�ীকৰণৰ বােব ওপৰত উে�িখত েকা�ানীৰ কাযর্ালয়ৈল পঠাব লািগব। 
৫. আংিশক হ�া�ৰকৰণৰ অনেুমািদত নহয়। একািধক পিলচীৰ বােব অন�ুহ কিৰ পৃথক হ�া�ৰকৰণ �প� বয্ৱহাৰ কৰক। 
৬. যিদ �� িনেয়াগী নাবালক হয় অন�ুহ কিৰ িনযু�ক আৰ ুপিলচী ধাৰকৰ �াৰা �া�িৰত িনযু�ক অনেুমাদন �প� পূণর্ কৰক 
 আৰ ুইয়াৰ লগত হ�া�ৰকৰণৰ জাননী সংল� কৰক। 
৭. হ�া�ৰকৰণৰ চতর্ াৱলী সােপে�, েকা�ানীেয় হ�া�ৰকৰণৰ প�ীকৰণৰ পাছত জাননীত উে�িখত �� িনেয়াগীক পিলচীৰ অধীনত 
 লাভসমহূৰ অিধকাৰী িহচােপ �েযাজয্তা অনসুিৰ �ীকৃিত িদেয়। 
৮. হ�া�ৰকৰণ বতৃ্তীয় অন�ুান/েবংক/বতৃ্তীয় �িত�ান বা আন িনগমৰ হেক েহাৱাৰ ে��ত, কতৃর্ �শীল �া�ৰ কতর্ াৰ �া� আৰ ু
 �া�ৰৰ ৈসেত িবেবচনাৰ ৈবধ �মাণ জৰৰুী। েকা�ানীেয় হ�া�ৰকৰণৰ ৈবধতা বা আইনসংগতাৰ ওপৰত মত �কাশ নকেৰ। 
 আৱশয্ক হ’েল েকা�ানীেয় অিধক নিথপ� বা িবশদ-িবৱৰণ িবচািৰব পােৰ। 
৯. সা�ী আৰ ুেঘাষক পৃথক বয্ি� হ’ব লিগব আৰ ুৈবধ চুি� কিৰবৈল স�ম হ’ব লািগব। 
 

অ�ীকাৰকৰণ 
 
“এই প�খনৰ সমলসমহূৰ বাখয্াত েকােনা ধৰণৰ অস�িতৰ ে��ত, আইআৰিডএআই চাকুর্ লাৰ সংখয্া: আইআৰিডএআই/ লাইফ/ লাইফ কাউি�ল/ ২০১৩/ ৭৩ 

িদনাংক ২৯ এি�ল ২০১৪ অনসুিৰ িহ�ী/ইংৰাজী (িযখেনই �েযাজয্) সং�ৰণত ম�ুণ কৰা প� �েযাজয্ হ’ব”। 

 


