প্রোটেক্টিভ ইসলোমী লোইফ ইন্সুটেন্স ক্টলক্টমটেড
রধোন কোর্য োলয়ঃ স্টোে প্সন্টোে, বোড়ী নং-২ (এ),টেোড নং-১৩৮, ব্লক-ইসই (ক্টস),
গুলশোন-১, ঢোকো-১২১২। প্ফোনঃ +৮৮-০২৯৮৪০৬১৬-৭

চু ক্তিপত্র নং :০০.........................০১৬)
গ োষ্ঠী ক্তিমো গ্রহনকোরী প্রক্তিষ্ঠোনঃ ক্তমলক্তিক িোংলোদেশ ক্তলঃ

দোক্টব ফেম
মোই গহলথ - কদবো

মোই গহলথ - ফ্যোক্তমক্তল

(এ অংশটি েোক্তিেোর/মদনোনীিক ( ণ)অপ্রোপ্তিয়স্ক হদল মদনোনীিদকর অক্তিিোিক ণ কিতৃ ক পূরণ করদি হদি)

(সকল দোক্টবে প্েটে রটর্োজ্য)
১. গ্রোহদকর পূনৃ নোমঃ
২. েোিীেোর (গ্রোহক িযোিীি):

৩. গ্রোহদকর সোদথ সম্পকৃঃ

৪. জোিীয় পক্তরচয় পত্র নবরঃ

৫. গমোিোইল নবরঃ

৬. েোক্তি পক্তরদশোদের গেদত্র েোক্তিেোদরর ক্তি-কযোশ/িযোংক ক্তহসোি সংক্রোন্ত িথয (শুেুমোত্র ক্তনজস্ব ক্তি-কযোশ অথিো িযোংক ক্তহসোি ক্তিিরন প্রেোন করুন):
 ক্তি-কযোশ ক্তহসোি
ক্তনজস্ব ক্তি-কযোশ এযকোউন্ট নবরটি সঠিক িোদি ক্তলখুন:

িযোংক ক্তহসোি
ক. িযোংক এর নোমঃ
খ. ক্তহসোি নবরঃ
. শোখোঃ

ক. ক্তহসোি নবরঃ
৭. মোই গহলথ-কদবো পযোক হোসপোিোল কযোশ েোক্তির িথয ও নক্তথপত্র

৭. মোই গহলথ - কদবো পযোক মতিুয েোক্তির িথয ও নক্তথপত্র

ক.হোসপোিোদলর নোম ও ঠিকোনোঃ

ক.মতিুযর িোক্তরখঃ

খ.িক্তিৃর িোক্তরখঃ

খ.মতিুযর কোরনঃ
.মতিুযর স্থোনঃ

.ছোড়পদত্রর িোক্তরখঃ
ঘ. েোক্তি ফ্রদমর সোদথ েোক্তখলদ ো য নোথপত্র(িোেযিোমুলক):
হোসপোিোল ছোড়পদত্রর মূল কক্তপ
গ্রোহদকর জোিীয় পক্তরচয় পদত্রর সিযোক্তয়ি কক্তপ

ঘ. েোক্তি ফ্রদমর সোদথ েোক্তখলদ ো য নোথপত্র (িোেযিোমুলক):
মতিুয সনদের সিযোক্ত ি কক্তপ(হোসপোিোল/ডোিোর/দচয়োরমযোন)
গ্রোহদকর জোিীয় পক্তরচয় পদত্রর সিযোক্তয়ি কক্তপ

(দোক্টবদোে/মটনোনীতক কততয ক রদত্ত প্ োষণো)
আক্তম এিদ্বোরো গঘোষণো করক্তছ গ , উপদর িক্তণৃি প্রক্তিটি প্রেত্ত িথয আমোর জোনোমদি সম্পূণৃ সিয ও সঠিক এিং আক্তম জ্ঞোদি গকোন িথয গ োপন কক্তরক্তন। এই
েোক্তি ক্তনষ্পক্তত্তর জনয গকোম্পোনীর চোক্তহেোনু োয়ী আরও িথয সরিরোহ ও অনুসন্ধোন করোর পূণৃ েমিো গকোম্পোনীদক প্রেোন করলোম। আক্তম আরও গঘোষণো করক্তছ
গ , অত্র ফ্রদম প্রেত্ত ক্তি-কযোশ/িযোংক ক্তহসোিটি আমোর ক্তনজস্ব ও সঠিক এিং ক্তিমো চু ক্তির শিৃ োনু োয়ী েোক্তিটির চু ড়োন্ত ক্তনষ্পক্তত্ত িোিে গকোম্পোক্তন কিতৃ ক ক্তনেৃোক্তরি
অংক উি ক্তহসোদির মোেযদম গ্রহদণ সম্মি আক্তছ।

েোক্তিেোদরর স্বোেরঃ..................................................................
িোক্তরখ (ক্তেন/মোস/িছর)................................................................
ক্তি.দ্রঃ েোক্তি ক্তনষ্পক্তত্ত প্রক্তক্রয়োটি পূরনকত ি ফ্রদমর সদে চোক্তহেো গমোিোদিক নক্তথর মূলকক্তপ সং ুক্তি ও েোক্তখদলর পর শুরু হদি। উদেখ থোদক গ , েোক্তিফ্রম পূরন
েোক্তি প্রোক্তপ্ত ক্তনক্তিি কদর নো ।
(অংশটি ক্টমলক্টভক কততয পটেে জ্নয রটর্োজ্য)
প্েকক্টলষ্টঃ
েোক্তি নং .......................................
ক্তমলক্তিক প্রক্তিক্তনক্তের স্বোেরঃ.................................................................
িোক্তরখ(ক্তেন/মোস/িছর):.................................................................

