
ধানম ী সূৰ া বীমা আঁচিন  

বীমাকতাৰ নাম 

(িচ ) 

ডাকঘৰ/ বংকৰ নাম                 
(আচঁিনৰ িচ ) 

(িচ ) 

স িত তথা ঘাষণা প  

মই ইয়াৰ াৰা আেপানাৰ বংকৰ/ডাকঘৰৰ জিৰয়েত জািৰ কৰা মা াৰ পিলচী সংখ াৰ অধীনত 
সামিৰ লাৱা উে িখত বীমা কা ানীৰ াৰা ……………….. (বীমা কা ানীৰ নাম) জািৰ কৰা 
ধান ম ী সূৰ া বীমা আঁচিনৰ অধীনৰ ………………………নং পিলচীৰ (আগিতয়াৈক ছপা কিৰ থাৱা) 
সদস ভূ  হবৰ বােব স িত দান কিৰেলাঁ । 
 

মই ইয়াৰ াৰা আেপানাৰ বংকৰ শাখাত থকা মাৰ একাউ ৰ পৰা ১২/- (বাৰ টকা) কা  
উ  ধান ম ী সূৰ া বীমা আঁচিন পিলচীৰ অধীনত ( দঘূটনা জিনত কাৰণত মৃতু  বা হায়ী 
ভােব অ ম হেল) দইু লাখ টকাৈল দঘূটনা বীমা সামিৰ লাৱা উ  পিলচীৰ ীিময়াম িহচােব জমা 
কিৰবৈল ইয়াৰ াৰা আেপানাক অিধকাৰ দান কিৰেলাঁ । ইয়াৰ উপিৰও েত ক বছৰৰ ২৫ ম’ৰ 
পৰা ১৫ জনুৰ িভতৰত ১২/- (বাৰ টকা) নাইবা সমেয় সমেয় িনধাৰণ কিৰব লগীয়া পিৰমাণৰ 
টকা মাৰ একাউ ৰ পৰা কা  ভিৱষ তৈলও উ  পিলচীৰ অধীনত নবীকৰণৰ বােব জমা কিৰব 
পািৰব িক  এই স েক আগিতয়াৈক জনাব লািগব । 
 

অন  কােনা বংক/ডাকঘৰক মই এই আচঁিনৰ অধীনত ীিময়াম জমা িদবৈল অিধকাৰ দান কৰা 
নাই । এই কথা মাৰ াত য িকবা কাৰণত যিদ এটাতৈক অিধক ীিময়াম এই আচঁিনৰ অধীনত 
মাৰ দাবাৰা জমা িদয়া হয়ও তথািপও িক  মাৰ দাবীৰ ত অিধকতম দইু লাখ টকাতৈক 
বিছ পাবৰ যাগ তা মাৰ নথািকব আৰু অন  ীিময়ামেবাৰ মই ঘূৰাই পাব নাৱােৰা ।  
মই সকেলােবাৰ িনয়ম পিঢ় চাইেছা আৰু বুিজ পাইেছা আৰু মই সকেলা জািন বুিজ এই আচঁিনৰ 
সদস  ভূি ৰ বােব স িত দান কিৰেছাঁ । 
মই ইয়াৰ াৰা তলত িদয়া মাৰ ব ি গত তথ  সমূহ েয়াজন হাৱা হতুেক এই সামূিহক বীমা 
পিলচীৰ কাৰেণ েয়াগ কিৰবৈল বংক/ডাকঘৰক অিধকাৰ দান কিৰেলাঁ ।  

(বীমা কা ানীৰ নাম) 
একাউ  ধাৰকৰ নাম **  িপতা/ ামীৰ নাম **  
বংক/ডাকঘৰৰ একাউ  
নং ** 

 বংক শাখাৰ 
আইএফএচেকাড ** 

 

যিদ আেছ পন ন ৰ **  যিদ আেছ আধাৰ নং **  
জ ৰ তািৰখ **  ই- মইল আইিড **  
িকবা শাৰীিৰক অ মতা 
আেছ নিক ? 

 যিদ আেছ, িবৱৰণ  

মেনানীত ব ি ৰ নাম আৰু 
কনা 

 মেনানীত ব ি ৰ জ  
তািৰখ 

 

একাউ  ধাৰকৰ সেত 
মেনানীত ব ি ৰ স  

 

িনযু  অিভভাৱকৰ নাম 
আৰু কনা(যিদ মেনানীত 
জন নাবালক হয়) 

 িনযু  অিভভাৱকৰ সেত 
নামাংিকত ব ি ৰ স ক 

 

মেনানীত ব ি ৰ মাবাইল 
ন ৰ 

 িনযু  অিভভাৱকৰ 
মাবাইল নং 

 

মেনানীতৰ ই- মইল আইিড  িনযু  অিভভাৱকৰ ই-
মইল আইিড 

 

  



মই এই আচিনৰ অধীনত মেনানীত কৰাৰ কাৰেণ মাণ িহচােব ................. ( কওৱাইিচ*).এটা 
কিপ জমা কিৰ িদেলা । মেনানীত িযেহতু িন  বয়সৰ, গিতেক তওঁৰ অিভভাৱক িহচােব ওপেৰা  

ব ি ক িনযু  কৰা হল । 
* আধাৰ কাড বা ভাটাৰ কাড বা মনেৰগা কাড বা গাড়ী চেলাৱা লাইেচ  বা পন নাইবা 
পাচেপাট 

মই ইয়াৰ াৰা ােন সু  িচে  ঘাষণা কেৰা য ওপৰত উে িখত সকেলা তথ   আৰু যিদ 
িকবা তথ  কােনা কােৰ অসত  মািণত হয় তিতয়াহেল উ  আঁচিনৰ অধীনত মাৰ সদস তা 
আেপানা আপুিন নাকচ হ যাব আৰু মাৰ কােনা দাবী নৰিজব । 
 
 
তািৰখ :                 হ া ৰ 

কনা : 
আিম আেবদনকাৰীৰ তথ  সমূহ আমাৰ বংকত/ডাকঘৰত থকা তথ ৰ** সেত িমলাই চায় সত  
বুিল মািণত কিৰেলাঁ (নাইবা আেবদনকাৰীেয় জমা িদয়া কওৱাইিচৰ* তথ ৰ সেত িমলাই চায়, যিদ  
বংক/ডকঘৰত উপল  নহয়)। 

 
বংক/ডকঘৰৰ হ া ৰ 
কাযালয়ৰ তািৰখ : 
( বংক/ডাকঘৰৰ শাখাৰ নাম থকা ৰবৰ মাহৰ) 
কাযালয়ৰ ব ৱহাৰৰ কাৰেণ 
 

এেজ / বংকৰ 
যাগােযাগকাৰীৰ নাম 

 এেজ / বংক 
যাগােযাগ কাৰীৰ 
কাড নং 

 

বংক একাউ ৰ 
এেজ ৰ/ যাগােযাগকাৰীৰ 
িবৱৰণ 

 এেজ / বংক 
যাগােযাগকাৰীৰ চহী 

 

                                                   

 

াি  ৰচীদ আৰু বীমাৰ মাণ প  

ইয়াৰ াৰা / মতী ……………………………………….ৰ পৰা ধান ম ী সূৰ া বীমা আচিনৰ বাবদ 

তেখতৰ নামত আমাৰ বংক/ ডাকঘৰত থকা একাউ ৰ পৰা িনধািৰত হাৰত                  

টকা আেপানা আপুিন কটাৰ কাৰেণ অনুমিত লাভ কৰাৰ ীকৃিত লাভ কিৰেলাঁ আৰু উ  টকা                                 

বীমা কা ানীৰ াৰা জািৰ কিৰব লগা ধান ম ী সূৰ া বীমা আচিনৰ একক পিলচীত তেখতক 

সদস ভূ  কৰাৰ বােব পিলচীত (পিলচী ন ৰ) ত জমা কিৰম, যিদেহ তেখেত িদয়া তথ  সমূহ 

সত  মািণত হয় । 

বংক/ডাকঘৰৰ ািধকৃত িবষয়াৰ হ া ৰ 
তািৰখ : 
কাযালয়ৰ মাহৰ 

 
 

 



টাকা : 

@ বীমাৰ আৱৰণ : 
দঘূটনাত পিতত হ মৃত  হেল বা হায়ী শািৰৰীক স ূণ অ মতা হেল ২ লাখ টকাৰ িতপূৰণ 
িদয়া হব আৰু যিদ আংিশক ভােব শািৰৰীক অ মতা হয় তিতয়া হেল ১ লাখ টকা িতপূৰণ িদয়া 
হব । 
$ হায়ী আংিশক শাৰীিৰক অ মতা তলত উে খ কৰা ধৰণৰ হব লািগব : 
হায়ী  শািৰৰীকস ূণ অ মতা - স ূণ ভােৱ দেুয়াটা চ  অ ম হেল নাইবা দেুয়াখন হাত 
স ূণভােব অচল হেল নাইবা এটা চ  স ূণভােব নেদখা হেল বা এখন হাত বা ভিৰ স ূণ অচল 
হেল  

হায়ী আংিশক অ মতা - এখন হাত বা এখন ভিৰ নাইবা এটা চ  যিদ স ণূ অচল হ যায় । 
দঘূটনা মােন - চ েৰ দখা পাৱা িক  হঠােত বা অিন াকৃত ভােব কােনা বািহৰা ব ৰ াৰা 
হাৱা আঘাটজিনত ঘটনা । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


