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চুক্তিপত্র নং : ০০.....................০১৯
বীমা গ্রহনকারী প্রক্তিষ্ঠানঃ ক্তমলক্তিক বাংলাদেশ ক্তলঃ

দোক্টি ফম য– ক্টমলক্টভক প্হলথ
(এ অংশক্তি গ্রাহক কিতৃক পূ রণ করদি হদব)

(হাসপািাল কযাশ োক্তবর ক্ষেদত্র প্রদ াজ্য)
১. গ্রাহদকর পূ ণৃ নামঃ
২. অংশীোর (গ্রাহক বযক্তিি):

৩. গ্রাহদকর সাদে সম্পকৃঃ

৪. জ্ািীয় পক্তরচয় পত্র নম্বরঃ

৫. ক্ষমাবাইল নম্বরঃ

৬. োক্তব পক্তরদশাদের ক্ষেদত্র োক্তবোদরর ক্তব-কযাশ/বযাংক ক্তহসাব সংক্রান্ত িেয (শুেু মাত্র ক্তনজ্স্ব ক্তব-কযাশ অেবা বযাংক ক্তহসাব ক্তববরন প্রোন করুন):


ক্ষমাবাইল বযাংক্তকং ক্তহসাব

বযাংক

ক্তনজ্স্ব ক্ষমাবাইল বযাংক্তকং নম্বরক্তি সক্তিক িাদব ক্তলখুন:

ক. বযাংক এর নামঃ

ক. ক্তবকাশ নম্বরঃ

খ. ক্তহসাব নম্বরঃ

ক্তহসাব

গ. শাখাঃ
৭. ক্তমলক্তিক ক্ষহলে সাক্তিৃস হাসপািাল কযাশ োক্তবর িেয ও নক্তেপত্রঃ
ক.হাসপািাদলর নাম ও ক্তিকানাঃ
খ.িক্তিৃর িাক্তরখঃ

গ.ছাড়পদত্রর িাক্তরখঃ

ঘ. োক্তব ফরদমর সাদে োক্তখলদ াগয নক্তেপত্র(বােযিামুলক):
হাসপািাল ছাড়পদত্রর মূ ল কক্তপ

গ্রাহদকর জ্ািীয় পক্তরচয় পদত্রর মূ ল কক্তপ

অংশীোদরর জ্ািীয় পক্তরচয় পদত্রর মূ ল কক্তপ (প্রদ াজ্য ক্ষেদত্র)

ক্তববাদহর সনে (প্রদ াজ্য ক্ষেদত্র )

হাসপািাল ক্তবল এর মূ ল কক্তপ (প্রদ াজ্য ক্ষেদত্র )

ক্ষিস্ট এর ক্তরদপািৃ , দেক্তনক ক্ষমক্তিকযাল চািৃ (প্রদ াজ্য ক্ষেদত্র )
(োক্তবোর/মদনানীিক কিত ক
ৃ প্রেত্ত ক্ষঘাষণা)

আক্তম এিদ্বারা ক্ষঘাষণা করক্তছ ক্ষ

,

উপদর বক্তণৃি প্রক্তিক্তি প্রেত্ত িেয আমার জ্ানামদি সম্পূ ণৃ সিয ও সক্তিক এবং আক্তম জ্ঞাদি ক্ষকান িেয ক্ষগাপন কক্তরক্তন। এই োক্তব ক্তনষ্পক্তত্তর জ্নয

ক্ষকাম্পানীর চাক্তহোনু ায়ী আরও িেয সরবরাহ ও অনু সন্ধান করার পূ ণৃ েমিা ক্ষকাম্পানীদক প্রোন করলাম। আক্তম আরও ক্ষঘাষণা করক্তছ ক্ষ

,

অত্র ফরদম প্রেত্ত ক্তব-কযাশ/বযাংক

ক্তহসাবক্তি আমার ক্তনজ্স্ব ও সক্তিক এবং বীমা চুক্তির শিৃানু ায়ী োক্তবক্তির চুড়ান্ত ক্তনষ্পক্তত্ত বাবে ক্ষকাম্পাক্তন কিত ৃক ক্তনেৃাক্তরি অংক উি ক্তহসাদবর মােযদম গ্রহদণ সম্মি আক্তছ।
গ্রাহদকর স্বােরঃ(NID অনু ায়ী).....................................
িাক্তরখ (ক্তেন/মাস/বছর).....................................
ক্তব.দ্রঃ োক্তব ক্তনষ্পক্তত্ত প্রক্তক্রয়াক্তি পূ রনকতি ফদমৃর সদে চাক্তহো ক্ষমািাদবক নক্তের মূ লকক্তপ সং ু ক্তি ও োক্তখদলর পর শুরু হদব। উদেখ োদক ক্ষ , োক্তবফমৃ পূ রন োক্তব প্রাক্তি ক্তনক্তিি কদর
না ।
(অংশক্তি ক্তমলক্তিক কিত প
ৃ দের জ্নয প্রদ াজ্য)
ক্ষচকক্তলষ্টঃ
োক্তব নং ....................
ক্তমলক্তিক প্রক্তিক্তনক্তের স্বােরঃ............................
িাক্তরখ(ক্তেন/মাস/বছর):............................

