প্রোটেক্টিভ ইসলোমী লোইফ ইনস্যুটেন্স ক্টলক্টমটেড
রধোন কোর্ যোলয়ঃ ১০০ এইচ. আে কমটেক্স (৬ষ্ঠ তলো), বীে উত্তম এ.টক খন্দকোে সড়ক,
মহোখোলী বো/এ,ঢোকো-১২১২। প্ফোনঃ+৮৮ ০২৯৮৪০৬১৬
চুক্টক্তপে নংঃ.................................
প্গোষ্ঠী বীমো গ্রহণকোেী রক্টতষ্ঠোনবোংলোটদশ কক্টমউক্টনটি প্হলথ প্কয়োে ক্টলঃ
মৃত্যু দোবী

হোসপোতোল কুোশ

[ এ অংশটি দোবীদোে/মটনোনীতক (গণ) অরোপ্তবয়স্ক হটল মটনোনীতটকে অক্টভভোবকগণ কর্তযক পূেণ কেটত হটব ]

(সকল দোবীে প্েটে রটর্োজ্ু)
১. গ্রোহটকে পূণ য নোম
২. জ্োতীয় পক্টেচয়পে নং
৩. প্মোবোইল নং
৪. দোবী পক্টেটশোটধে প্েটে দোবীদোটেে ক্টব-কুোশ/ব্োংক ক্টহসোব সংক্রোন্ত তথ্য (শুধুমোে ক্টনজ্স্ব ক্টবকোশ অথবো ব্োংক ক্টহসোব ক্টববেন রদোন করুন)
ক্টবকোশ ক্টহসোব
ব্োংক ক্টহসোব
(দোবীে েোকো দ্রুত রোক্টপ্তে জ্ন্য ক্টনজ্স্ব ক্টবকোশ একোউন্ট নম্বেটি
ক. ব্োংক এে নোম
সঠিকভোটব ক্টলখুন)
খ. ক্টহসোব নং
ক্টবকোশ নংঃ
৫.১ হোসপোতোল কুোশ বীমো দোবীে তথ্য ও নক্টথপে

গ. শোখো
৫.২ মৃত্যু বীমো দোবীে তথ্য ও নক্টথপে

ক. হোসপোতোটলে নোম ও
ঠিকোনো

ক. মৃত্যুে তোক্টেখ

খ. গৃহীত ক্টচক্টকৎসো

খ. মৃত্যুে কোেণ

গ. দোবী ফেটমে সোটথ দোক্টখলটর্োগ্য নক্টথপে (বোধ্যতোমূলক)
 হোসপোতোল ছোড়পটেে মূল কক্টপ
 গ্রোহটকে জ্োতীয় পক্টেচয়পটেে সতুোক্টয়ত কক্টপ

গ. দোবী ফেটমে সোটথ দোক্টখলটর্োগ্য নক্টথপে (বোধ্যতোমূলক)
 মৃত্যু সদন এে সতুোক্টয়ত কক্টপ (হোসপোতোল/ডোক্তোে/টচয়োেম্যোন)
 গ্রোহটকে জ্োতীয় পক্টেচয়পটেে সতুোক্টয়ত কক্টপ

(দোবীদোে/মটনোনীতক কর্তযক রদত্ত প্ োষণো)
আক্টম এতদ্বোেো প্ োষণো কেক্টছ প্র্, উপটে বক্টণ যত রক্টতটি তথ্য আমোে জ্োনোমটত সম্পূণ য সতু এবং আক্টম জ্ঞোটত প্কোন তথ্য প্গোপন কক্টেক্টন। এই দোবী
ক্টনষ্পক্টত্তে জ্ন্য প্কোম্পোক্টনে চোক্টহদোনুর্োয়ী আেও তথ্য সেবেোহ কেটত আক্টম/আমেো বোধ্য থোকব। অে রদত্ত প্কোন তথ্যোবলীে অনুসন্ধোন কেোে পূণ য
েমতো প্কোম্পোনীটক রদোন কেলোম। আক্টম/আমেো আেও প্ োষণো কেক্টছ প্র্, অে বীমো চুক্টক্তে শতযোনুর্োয়ী এ দোবীে চূড়োন্ত ক্টনষ্পক্টত্ত বোবদ প্কোম্পোনী
কর্তযক ক্টনধ যোক্টেত অংক গ্রহটণ সম্মত আক্টছ।

দোবীদোটেে স্বোেে
তোক্টেখঃ...............................................
ক্টবঃদ্রঃ
দোবী ক্টনষ্পক্টত্ত রক্টক্রয়োটি পূেণকৃত ফেটমে সটে চোক্টহদো মতোটবক নক্টথে মূলকক্টপ সংযুক্টক্ত ও দোক্টখটলে পে শুরু হটব। উটেখ্য প্র্, দোবীফেম পূেণ দোবী রোক্টপ্ত ক্টনক্টিত কটেনো।

( অংশটি বোংলোটদশ কক্টমউক্টনটি প্হলথ প্কয়োে ক্টলঃ কর্তযপটেে জ্ন্য রটর্োজ্ু )
প্চকক্টলস্টঃ
দোবী নংঃ ...........................................

বোংলোটদশ কক্টমউক্টনটি প্হলথ প্কয়োে ক্টলঃ রক্টতক্টনক্টধে স্বেে
তোক্টেখঃ.............................................

