
(CS  Form-15)

৩. জন্ম তারিখ :  

বারি/গ্রাম : রিাড নং : ব্লক নং : 

ডাকঘি : থানা : রজলা/শহি :

৬. ই-রমইল :  

১৩. তারিখ :

স্বাক্ষি : 

তারিখ :

Head Office: Islam Tower, Level-08, 464/H, D.I.T Road, West Rampura, Dhaka-1219, Bangladesh

 Customer Service: +880-1777770990, Phone : +88-02-55128956-7; Fax : +88-02-55128956, Email: mail@charteredlifebd.com, Web: www.charteredlifebd.com

৬.  মননারনতনকি জাতীয় পরিচয় পনেি ফন াকরপ (সতযারয়ত )। 

১. মৃত ব্যরিি নাম :

   দুঘ ঘ নাজরনত

আত্মহতযা

১. মৃত্যয সনদপেঃ 

রসটি কনপ ঘানিশন/ রপৌিসভা বা স্থানীয় ইউরনয়ন পরিষনদি রচয়ািম্যান বা স্বাস্থযরবভাগ (তানদি রনজ দাপ্তরিক ছাপাননা রল াি রহড প্যানড) কর্তঘক প্রদত্ত ইস্যযকৃত মৃত্যয সননদি ফন াকরপ (সতযারয়ত)।

এই ফনম ঘি সানথ রনন্মরলরখত কাগজপে সংযুি করুন

বীমাদাবীকািীি নাম :

রবরনরফরসয়ারিি সানথ সম্পকঘ :

রবরনরফরসয়ারি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হনল এই অংশটি পূিণ কিনত হনব

৯. ব্যাংক একাউন্ট নাম্বাি : 

যরদ পরলরস গ্রাহক রবনদনশ মািা যান তনব রসই রদশ রথনক মৃত্যযি সাটি ঘরফনক , পাসনপান ঘি ফন াকরপ, এনওরস, এয়াি ওনয় রবল, রডড বরড রিরলজ করপ, এম্বরমং এবং রসরলং সাটি ঘরফনক  এবং অন্যান্য সম্পরক ঘত কাগজ পে।

*** রব. দ্র: রকাম্পারন প্রনয়াজননবানে অরতরিি তথ্য ও কাগজপে চাইনত পানি।  

* রবরনরফরসয়ারিি মৃত্যযি রক্ষনেও উনেরখত সনদপে প্রনযাজয হনব। 

২. রচরকৎসক / হাসপাতাল / রিরনক কর্তঘক প্রদত্ত মৃত্যযি প্রমাণপে।

৩. বয়স প্রমারণত না হনল প্রমানণি চারহদারদ। 

৪. মূল বীমা দরলল।

৫. মৃত ব্যরিি রচরকৎসাি যাবতীয় কাগজপে। (যরদ থানক)।

বয়স প্রমানণি রক্ষনে রনননাি চারহদারদ জমা রদয়া রযনত পানি : জাতীয় পরিচয়পে (সতযারয়ত)/এসএসরস সনদ (সতযারয়ত)/পাসনপা ঘ (সতযারয়ত)/জন্ম সনদ (ছরবসহ সতযারয়ত)/রভা াি তারলকা (সতযারয়ত)/ ড্রাইরভং লাইনসন্স 

(সতযারয়ত)। অবশ্যই ইউরন  ম্যাননজাি অথবা উর্ধ্ঘতন কম ঘকত ঘা দ্বািা সতযারয়ত হনত হনব।

* রবনদনশ মৃত্যযি রক্ষনে , রনম্মরলরখত অরতরিি চারহদারদ প্রনয়াজন :

* দুঘ ঘ নাজরনত মৃত্যযি রক্ষনে , রনম্মরলরখত অরতরিি চারহদারদ প্রনয়াজন :

দুঘ ঘ নাজরনত/ অস্বাভারবক মৃত্যযি জন্য থানায় রজরডি এরিকরপ, এফআইআি, রপাস্টমন ঘম/ ময়নাতদন্ত রিনপা ঘ যরদ রপাস্টমন ঘম কিা না হয়, তাহনল ম্যারজনে  বা সংরিষ্ঠ থানা কর্তঘপনক্ষি কাছ রথনক রপাস্টমন ঘম ছাডাই দাফন 

কিাি অনুমরত পে প্রনয়াজন।

১০. িাউটিং নাম্বাি :

১২. রবরনরফরসয়ারিি স্বাক্ষি :

৫. রমাবাইল /রফান নাম্বাি :

৪. বত ঘমান রযাগানযানগি ঠিকানা :

আরম এতদ্বািা প্রতযায়ন কিরছ রয, উপনিাি রববৃরত সমূহ আমাি সনব ঘাচ্চ জ্ঞানমনত পূণ ঘাঙ্গ ও সতয এবং এতদ্বািা সকল রচরকৎসক, হাসপাতাল, রিরনক, ফাম ঘারসস্ট, ল্যাবনি রি, রননয়াগকত ঘা এবং রযনকান প্ররতষ্ঠান বা রযনকান ব্যরিনক, 

যাি কানছ বীমাকৃত মৃত ব্যরিি রচরকৎসা সংক্রান্ত ইরতহাস, পিামশ ঘ, পিামশ ঘপে বা রচরকৎসা এবং হাসপাতাল সংক্রান্ত সকল নরথপনেি অনুরলরপ আনছ তা চা ঘাড ঘ লাইফ ইনু্সনিন্স রকাম্পারন রক সিবিাহ কিাি ক্ষমতা প্রদান কিরছ। এই 

ক্ষমতাপ ঘননি রয রকান অনুরলরপ মূল দরলল বনল গণ্য হনব।

৭. ব্যাংক একাউন্ট নাম : ৮. ব্যাংক ও ব্রাঞ্চ :

১. মননানীতনকি নাম :

২. জাতীয়তা :

৪. মৃত্যযি কািন  : (টিকরচহ্ন রদন)

২. মৃত্যযি তারিখ :
           স্বাভারবক

                  অপঘাতজরনত

৩. জন্ম তারিখ :
           অন্যান্য

৫. মৃত্যযি স্থান : 

রদ্বতীয় অংশঃ রবরনরফরশয়ারিি তথ্য ও ক্ষমতাপ ঘন 

(বীমাগ্রহীতাি সকল চা ঘাড ঘ লাইফ পরলরস নম্বি উনেখ কিনত হনব) 

প্রথম অংশঃ মৃত ব্যরি সম্পরক ঘত তথ্য

Chartered Life

রবরনরফরসয়ারি অথ ঘাৎ বীমাি অথ ঘ যানক প্রনদয় শুধুমাে রসই ব্যরি বা ব্যরিবগ ঘ এই ফম ঘ পূিণ কিনবন। রবরনরফরসয়ারি একারেক হনল প্রনতযক রবরনরফরসয়ারিি জন্য একটি কনি পৃথক ফম ঘ পূিণ কিনত হনব।

পরলরসি নম্বি/নম্বিসমূহ :

একক বীমা মৃত্যু  দাবী ফমম

Secured Life  


