Claimant Statement for Death Claim – Form A
মৃত্ুয দাবীর জন্ু দাবীকারীর বববৃবত্ - ফমম A
The Claimant statement form must be filled by the claimant/beneficiary appointee/legally entitled person under the policy
পবিবির অধীনন্ দাবীকারীর বববৃবত্র ফমমট অবশ্ুই দাবীকারী/দাবীকারী কত্ৃক
ম বন্ন াবজত্ বুবি/আইন্গত্ভানব দাবী পপশ্ করনত্ পানর এরাপ বুবি দ্বারা পূরণ করা আবশ্ুক।
The Form is to be filled in one color by one person is single ink only
ফমমবট একজন্ বুবি কত্ৃমক একবট রনের কাবির কিম বদন পূরণ করনত্ হনব।
All documents required to process the claim should be sent to “Claims Entity” mentioned in the page below
দাবববট প্রবি া করার জন্ু প্রন াজন্ী িমস্ত ন্বি ন্ীনের পৃষ্ঠা উবিবিত্ "দাবব িত্তা" এ পপ্ররণ করা উবেত্।
All supporting documents to be self - attested by nominee
িমস্ত িমিমন্কারী কাগজপত্র মনন্ান্ীত্ বুবি কত্ৃমক স্ব-প্রত্ুব ত্ হনত্ হনব
Documents to be Submitted
প িব কাগজপত্র জমা বদনত্ হনব
Mandatory Documents
বাধুত্ামূিক কাগজপত্র

Additional documents* to be submitted
অবত্বরি ডকযনমন্টি* জমা বদনত্ হনব

1. Copy of death certificate issued by local municipal authority
স্থান্ী পপৌর কত্ৃমপক্ষ কত্ৃক ইস্মযকৃত্ মৃত্য িাবটমবফনকনটর অন্যবিবপ
2. Doctor’s Certificate (From the family physician or treating doctor)
ডািারী িাবটমবফনকট (পাবরবাবরক বেবকৎিক বা বেবকৎিা প্রদান্কারী ডািার পিনক)
3. Original policy document
মূি পবিবির কাগজ
4. Current address proof
বত্মমান্ বিকান্ার প্রমাণ
5. Photo identity proof
ফনটা পবরে প্রমাণ
6. Cancelled cheque/ Copy of bank passbook
বাবত্িকৃত্ পেক/ বুাাংনকর পাশ্বই এর কবপ
7. Authorization letter from the claimant in case the claim intimation is received
through third party
দাববপত্রবট ত্ৃত্ী পনক্ষর মাধুনম গ্রহণ করার পক্ষনত্র দাববদার পিনক অন্যনমাদন্ পত্র

Natural death/ death due to illness
স্বাভাববক ত্
ৃ /য অিযস্থত্ার কারনণ মৃৎু
1. Complete Medical records (Admission notes & Discharge / Death summary
& Test / investigation reports etc.) for any treatment taken in past or at the
time of death
পূনবম বা মৃত্যুর িমনে পন্ওো প নকানন্া বেবকৎিার িম্পূণম পমবডনকি পরকডম (ভবত্ম ও ছাড়া পাওো িাংিান্ত
ত্িু/ মৃত্যু িম্পবকমত্ বণমন্া ও পরীক্ষা-বন্রীক্ষা/ত্দন্ত প্রবত্নবদন্ ইত্ুাবদ)
Accidental Death
ুর্মটাজবন্ত্ মৃত্ুয
1. Copy of FIR, Panchnama, Inquest report, Postmortem report
এজাহার পঞ্চন্ামা িানশ্র িযরত্হাি প্রবত্নবদন্ মেন্াত্দন্ত বরনপানটমর অন্যবিবপ
2. Obituary/ Newspaper cutting (if available)
মৃত্যিাংবাদ/িাংবাদপনত্র মৃত্যু িাংবাদ প্রকাবশ্ত্ হনি ত্ার প্রমাণ ( বদ িানক)
3. Viscera / Chemical analysis report (if applicable)
বভনিরা (Viscera) / রািা বন্ক ববনসি ষণ বরনপাটম প বদ প্রন াজু হ )
4. Final police investigation report
পযবিনশ্র েূড়ান্ত ত্দন্ত বরনপাটম

*PNB MetLife reserves the right to call for any additional documents /evidences apart from the given above, if required.
*বপএন্বব পমটিাইফ বদ প্রন াজন্ হ ত্নব উপনরাি প্রদত্ত বুত্ীত্ অবত্বরি পকান্ও দবিি /প্রমানণর জন্ু কি করার অবধকার িাংরক্ষণ কনর।
1. POLICY NUMBER/S
পবিবির ন্ম্বর/এি
2. DETAILS OF THE CLAIMANT
দাবীকারী িম্পনকম বববরণ
Name: ___________________________________________________ Date of Birth:
ঊণঔ:______________________________________________________ জন্ম ত্ারি:

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

Gender:  Male  Female
বিঙ্গ:
 পযরুষ  মবহিা

Relationship with Life Insured: _________________________________ Mobile / Landline number:
বীমাকারীর িনঙ্গ িম্পকম: ___________________________________________ পমাবাইি / পফান্ ন্ম্বর:
Current Address:
বত্মমান্ বিকান্া:
City: ___________________________________ State: __________________________________________ Pin Code:
শ্হর:____________________________________ রাজু: __________________________________________ বপন্নকাড:
Email ID: ______________________________________________________________________________________________________________________________
ইনমইি আইবড: __________________________________________________________________________________________________________________________
PAN No./ Form 60: ______________________________________________________ *Aadhaar number:
fÉ¡e (PAN) ew./gjÑ 60: ___________________________________________________________ *Bd¡l ew:

X

X

X

X

X

X

X

X

*Only last 4 digits to be mentioned.
*উনিি করার জন্ু পকবি পশ্ষ 4 বট িাংিুা
3. BANKING DETAILS
বুাাংক িম্পবকমত্ বববরণ
Bank Account No.: ____________________________________ Account holder name:
বুাাংক আ াকাউন্ট ন্ম্বর:_____________________________________ বুাাংনকর ন্াম:
Name of the Bank: ______________________________________________ Address of the Bank:
পবঙ্কৰ ন্াম: _______________________________________________________ বহিাব ধারনকর ন্াম:
___________________________________________________________________________ State: _________________ PIN Code:
___________________________________________________________________________ রাজু: __________________ বপন্নকাড:
MICR:

IFSC:

এমআইবিআর:

আইএফএিবি:

Payout option:
পপনমনন্টর ববকল্প:

 Lump sum
 িামিাম

 Regular Payment
 পবরমাণ অিম বন্েবমত্ভানব প্রদান্ করা

 Annuity (Options are subject to applicable Terms & Conditions of the Policy.)
 বাবষমক (ববকল্পিমূহ পবিবির প্রন াজু শ্ত্মাবিী িানপনক্ষ।)
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4. LIFE INSURED DETAILS
জীবন্ বীমা গ্রহীত্ার িম্পনকম ববস্তাবরত্ বববরণ
Name of the life insured: ____________________________________________________________________ Date of Death:
জীবন্ বীমা গ্রহীত্ার ন্াম:____________________________________________________________________ মৃত্যুর ত্াবরি:
Time of Death:

H

H

M

M

মৃত্যুর িম :

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

Place of Death:
 Home
 Hospital
 Office
 Others (please Specify Others / Hospital name) ________________________

AM/PM

পূবাম হ্ণ/প্রধান্মন্ত্রী মৃত্যুবরণ এর স্থান্:
 আত্মহত্ুা
 স্বাভাববক মৃত্যু
 অিযস্থত্া
 অন্মান্ম (দো কনর অন্মান্ম/হািপাত্ানির ন্াম উনিি করন্)________________________

Cause of Death:  Accident  Murder  Suicide
মৃত্যুর কারণ:
 ুর্মটন্া
 হত্ুা
 আত্মহত্ুা

 Natural
 স্বাভাববক মৃত্যু

 Illness  Others (please specify)
 অিযস্থত্া  অন্ুান্ু (দ া কনর উনিি করুন্)

5. NATURE OF ILLNESS & HABITS

Date of Diagnosis
বন্ণমন র ত্াবরি

অিযস্থত্া ও অভুানির প্রকৃবত্
 Hypertension  Diabetes  Asthma  IHD
 হাইপারনটন্শ্ন্  ডাোনববটি  এজমা

 Malignancy  Others (please specify) ____________________________________

 আইএইেবড  পমবিনেবি

 অন্ুান্ু (দো কনর উনিি করুন্)___________________________

 Smoking  Alcohol  Tobacco  Drugs- if yes, duration of consumption_____________________________________________________
Quantity consumed________________________ (Per-Day/Week/Month).
 ধূমপান্  এিনকাহি  ত্ামাক  মাদক- বদ হুাাঁ হে, পিবনন্র িমেকাি ________________________________________________________
পবরমাণ পিবন্কৃত্ ________________________ (প্রবত্ বদন্/িপ্তাহ/মাি)।

6. EMPLOYER/BUSINESS/OCCUPATION DETAILS
বন্নোগকত্মার/ বুবিাে/ পপশ্া িম্পবকমত্ বববরণ
Last Employer’s name/Business/Occupation:
িবমনশ্ষ বন্নোগকত্মা/বুবিাে/নপশ্ার ন্াম:
Nature of work/designation:
কাজ/পদবীর প্রকৃবত্:
Employment/Business/Occupation Address:
কমমিাংস্থান্/বুবিাে/নপশ্ার বিকান্া:
State: _______________________ PIN Code:________________________ Mobile / Landline number:
রাজু:_________________________ বপন্নকাড:__________________________ পমাবাইি/নফান্ ন্ম্বর:

7. NAME, ADDRESS AND CONTACT DETAILS OF ALL/DOCTORS/HOSPITAL WHERE THE LIFE INSURED WAS TREATED WITHIN THE LAST 5 YEARS PRECEEDING THE
DEATH
ন্াম বিকান্া এবাং িমস্ত / বেবকৎিক / হািপাত্ানির ত্নিুর প াগান াগ প িানন্ জীবন্ বীমা করা হন বছি িবমনশ্ষ 5 বছনরর মৃত্ুয র পূনবম প্রবশ্ক্ষণ পদও া হন বছি
Name of Doctor / Hospital

Address and Contact Details

Disease / Condition Treated For

Treatment Dates (From- To)

ডািার / হািপাত্ানির ন্াম

বিকান্া এবাং প াগান ানগর ত্িু

পরাগ / পবরবস্থবত্ ার জন্ু বেবকৎিা করা হ

বেবকৎিার ত্াবরি (নিনক-নিনক)

8. DETAILS OF OTHER LIFE INSURANCE POLICIES OF THE LIFE INSURED
বীমাকৃত্ বুবির অন্ু জীবন্বীমা পবিবির ববস্তাবরত্ বববরণ
Name of Life Insurance Company

জীবন্ বীমা পকাম্পাবন্র ন্াম

Policy Number/s

পবিবি ন্ম্বর

Policy Commencement Date

পবিবি শুরুর ত্াবরি

Coverage Amount (Rs.)

কভানরজ মূিু (রুবপ)

Claim Submitted

দাবী জমা পদওো হনেনছ
Yes/No
হুাাঁ/ন্া
Yes/No
হুাাঁ/ন্া
Yes/No
হুাাঁ/ন্া

Version 2.4/Jan’20 / সংস্করণ 2.4/ জানুযারী 20
Page 2 of 4 / পৃষ্ঠা 4 2

Declaration and Authorization
পর্াষণা ও অন্যনমাদন্
I/We, the above named Claimant(s), do solemnly declare that the above answers and statements are true in all respects, and I/ we further agree that in furnishing
claim form PNB MetLife has not admitted any liability or waived any of its rights.
আবম/আমরা, উপনর উনিবিত্ দাবীকারী, আন্তবরকভানব পর্াষণা করবছ প , উপনরাি উত্তরও বববৃবত্িমূহ পযনরাপযবর িত্ু, এবাং আবম/আমরা আনরা িম্মবত্ বদবি প , দাবীর ফমম পপশ্ করার মানন্ বপএন্বব পমটিাইফ পকানন্া দাে
স্বীকার কনরবন্ বা ত্ার পকানন্া অবধকার ত্ুাগ কনরবন্।
I/We hereby authorize the physicians/doctors or hospitals, medical centers, who has attended upon or examined or treated the aforesaid deceased person/insured
for any ailment or illness or other Insurance Companies which issued policies to the aforesaid deceased person/insured, present/ past employers or business associates
of the life insured, Birth and Death Registrar, Diagnostic centers wherein the life insured underwent personal/ official/ insurance related medical tests, to divulge or
share any knowledge or information or documents regarding the deceased’s state of health or other details which he/they may have acquire whether before or after
the policy was issued by PNB MetLife. A Photo Copy of this authorization shall be considered as effective and valid as the Original.
আবম/আমরা এই মনমম উপনরাি মৃত্ বুবি/বীমাকৃত্ বুবির স্বাস্থুপরীক্ষার বা পকানন্া অিযস্থত্া বা পরানগর বেবকৎিক / ডািার বা হািপাত্াি, পমবডকুাি পিন্টার বা উপনরাি মৃত্ বুবি/বীমাকৃত্ বুবিনক বীমা পবিবি ইিযুকারী
অন্ু বীমা পকাম্পান্ী, বত্মমান্/অত্ীত্ বন্নোগকত্মা বা বীমাকৃত্ বুবির বুবিাবেক িহন াগী, জন্ম ও মৃত্যু বন্বন্ধন্কারী, বুবিগত্/কমম/বীমা িম্পবকমত্ স্বাস্থু পরীক্ষা িম্পাদন্কারী ডাোগনন্াবিি পিন্টারনক, বপএন্বব পমটিাইফ কত্ৃমক
পবিবি ইিযুর আনগ ও পনর মৃত্বুবি িম্পনকম ত্ানদর বন্কট প নকানন্া ত্িু/ন্বিপত্র বা ত্ার শ্ারীবরক অবস্থা বা অন্ুান্ু প নকানন্া ববস্তাবরত্ বববরণ িাকনি ত্া প্রকাশ্ করার বা পশ্োর করার অন্যমবত্ প্রদান্ করবছ। এই অন্যনমাদনন্র
ফনটাকবপ মূি কবপর মত্ই কা মকর এবাং ববধ বহিানব ববনববেত্ হনব।
I/We hereby further consent, and authorize, PNB MetLife to use and disclose any of the personal and sensitive information of mine/our collected or available with
PNB MetLife (whether contained in this statement or obtained otherwise) which may include KYC documents to any individual / organisation / entity associated or
affiliated with or engaged by PNB MetLife, including reinsurers, claim investigative agencies, vendors and industry associations/federations, for the purpose of
processing this claim and / or for providing subsequent services.
আবম/আমরা আনরা িম্মবত্ জ্ঞাপন্ করবছ ও অন্যনমাদন্ বদবি প , বপএন্বব পমটিাইফ িাংগ্রহকৃত্ বা বপএন্বব পমটিাইফ এর বন্কট িাকা আমার/আমানদর প পকানন্া বুবিগত্ ও িাংনবদন্শ্ীি ত্িু (এই বববৃবত্নত্ অন্তভযমি িাকযক
অিবা অন্ু পকানন্া ভানব িাংগ্রহকৃত্ হউক ন্া পকনন্া) এবাং এর মনধু পকওোইবি ন্বিপত্রও অন্তভযমি িাকনত্ পানর, এই দাবী করনত্ এবাং/অিবা পরবত্মী পবরনষবা প্রদানন্র উনেনশ্ু বুবহার করনত্ পারনব এবাং পযন্ঃবীমাকারী
প্রবত্ষ্ঠান্, বীমা দাবী িম্পবকমত্ ত্দন্তকারী িাংস্থা, ববনত্রত্া এবাং বশ্ল্প িবমবত্/নফডানরশ্ন্িহ বপএন্বব পমটিাইফ এর িানি িাংবিষ্ট বা বপএন্বব পমটিাইফ কত্ৃমক বন্নোবজত্ প নকানন্া বুবি/িাংস্থা/প্রবত্ষ্ঠান্ এর বন্কট প্রকাশ্ করনত্
পারনব।
Signature/ Left Thumb impression of Claimant ___________________________________________________________ Date
পেইম কনৰাাঁত্াৰ স্বাক্ষৰ/বাওাঁ হাত্ৰ বযঢ়া আেযবিৰ বটপেহী ___________________________________________________ ত্াবরি
Declaration by the person filling in the Claim form. (in case the Claim form is filled up / signed in a language different from that of application form)
açèf e²há dí³fXK²ç³fé fÅèŠº³f Ùfç³fç ôNçnXç| (ièa Açöfac e²öhá³f ôP±ö³i Açkçaç g²çnç³i açèf e²háèT± dí³fX K²³fç / oÂçv²è³fY² p³i)
I hereby declare that I have fully explained the contents of the Claim form to the claimant in the language understood by him/her. The same have been fully understood
by him/her and the replies have been recorded as per the information provided by the claimant and the replies have been read out to, fully understood and confirmed
the claimant
Açèh GLçöc ôNçnXç K²ö³fèQ² ôi Açèh açèf e²öhá³f èfn³ifå½ë açèfaç³föK² Y²ç³f / Y²ç³f Ùfç³fç ôfçS±çöcç g²çnç³i oàdíXá fÅçLÅç K²ö³fèQ²| GèT± Y²ç³f / Y²ç³f Ùfç³fç dëö³fçdëè³f ôfçS±ç èMö³iöQ² Gfü
açèfMëèk Ùfç³fç dÆaŠ Y²ZÅ Acëoçö³f RfçfMëèk ô³fK²Vá² K²³fç pö³iöQ² Gfü DŠ³fMëèk açféaç³föK² dëö³fçdëè³f ôfçS±ç Gfü ècèãP±Y² K²³fç pö³iöQ²
The content of the form and document have been fully explained to me and that I have fully understood the content mentioned herein and its significance for the
proposed Claim
aå½çöföR³f oçhMÆé Gfü e²háèT± AçhçöK² dëö³fçdëè³f fÅçLÅç K²³fç pö³iöQ² Gfü Açèh GLçöc Dè¥èLY² oçhMÆé Gfü dÆå½çèfY² açèf³f RcÅ G³f Y²ç×diá dëö³fçdëè³f fëS±öY² ódö³fèQ²|

DATE
a¡¢lM

PLACE
ÙÛ¡e

Signature of the Declarant

Signature / Left thumb Impression Claimant/
Nominee
ü¡rl/hªÜ¡‰¥ml R¡f c¡h£L¡l£/Ešl¡¢dL¡l£l

পর্াষণাপনত্রর স্বাক্ষর

Name of Witness: ________________________________________

Signature of Witness:

p¡r£l e¡j: ________________________________________________

p¡r£l ü¡rl:

Address of Witness:
p¡r£l ¢WL¡e¡:
Date: __________________________________________________

Place:

a¡¢lM: __________________________________________________

ÙÛ¡e:

DEATH CLAIM ACKNOWLEDGEMENT SLIP

মৃত্ুয ৰ পেইম প্রাবপ্তস্বীকাৰ বিপ
Policy number(s) ______________________, ______________________, _____________________, _____________________,
f¢m¢p ew (…¢m)
Name of claimant
পেইম কনৰাাঁত্াৰ ন্াম
Branch name & code
mçLç³f cçh I ôK²çV²
Date: ____________________________________________
Employee name & Code
a¡¢lM:
কমমোরীর ন্াম ও পকাড

Company Seal
& Stamp with
Date and time
Y²çè³fL Gfü oh³i
op ôK²çàdçcé
oék I «Åçàd

Documents
Submitted:
e¢bfœ Sj¡L«a:

 Original Policy Document
Bpm f¢m¢p e¢b

 Claimant’s photo identity proof
c¡h£L¡l£l p¢Qœ f¢lQufœ

 Cancelled cheque / Copy of bank passbook)
LÉ¡epmL«a QL / hÉ¡ˆ f¡ph¤Ll L¢f

 Medical Documents (if any)

 Claimant’s Current address Proof
c¡h£L¡l£l haÑj¡e ¢WL¡e¡l fËj¡Z

 Copy of death certificate issue by local municipal authority
å¾çcé³i ódû³f K²Yïá²dv² K²Yïá²K² hïYë²Å müoçdŒ BoëÅ³f Acëèkèd

 Doctor’s certificate (From the family physician or treating doctor)

X¡š²¡ll p¡¢VÑ¢gLV (f¡¢lh¡¢lL X¡š²¡l h¡ ¢Q¢Lvp¡L¡l£ X¡š²¡ll L¡R bL)
ôhèV²öK²k V²Kë²öh¿T±o (ièa ZçöK²)
 Authorization letter from the claimant and Webcam photo of the person in case the claim intimation is received through third party
açèf Y²aöÛ½³f RcÅ Yï²Y²é³i döv²³f hçbÅöh dÆçè›³f ôv²öŒ fÅèŠº³f açèfaç³f Gfü Iö³ifK²Åçöh³f Q²èf óZöK² Acëöhçaöc³f èP±èU±
This acknowledgement slip should not be constructed as acceptance of the claim. The Company reserves its right to call additional documents, information and any
further requirements necessary in order to decide on processing of the claim.
GB oÂéKï²èY² èåÈdèT± açèf èpoçöf MÆpXöiçMÅY²ç èpoçöf øY²è³f K²³fç DèP±Y² c³i | açèfèT± dÆèŒº³içRçY²K²³fõX³f èoÙbçÛ½ ôcI³iç³f RcÅ dÆö³içRcé³i AèY²è³fŠº cèZ, Y²ZÅ Gfü dÆö³içRcé³i ôi
ôK²çcI dÆö³içRcé³iY²ç K²k K²³fç³f RcÅ oüå¾çèT± Y²ç³f AèbK²ç³f oü³fv²X K²ö³f|
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Terms and Conditions:
েযবি এবাং শ্ত্মাবিী:
1) The submission of the filled-up claim form, along with the required mandatory documents, is not to be constructed as an admission of liabilities of our Company
under the policy. No agent/intermediary has been or is authorized to admit any liabilities on behalf of the Company.
প্রন াজন্ী বাধুত্ামূিক ন্বিপত্রিহকানর বীমা দাবীর ফমম জমা পদ ার অিম এই ন্ প পবিবির অধীনন্ আমানদর পকাম্পাবন্ দা স্বীকার কনর বন্ন নছ। পকানন্া এনজন্ট/ মধুস্থত্াকারী পকাম্পাবন্র পক্ষ পিনক পকানন্া দা স্বীকার
করার জন্ু অন্যনমাবদত্ ন্ ।
2) Early submission of this form along with the required mandatory documents, as provided below, will enable us to process your claim faster. PNB MetLife shall not
be responsible for any delay in the processing of the claim on account of submission of incomplete claim form and/or non-submission of the mandatory documents.
প্রন াজন্ী বাধুত্ামূ ি ক কাগজপত্র িহ এই ফমম ত্াডাত্াবড জমা পদও া ন্ীনে প্রদত্ত বহিানব আমানদর আপন্ার দাবী দ্রুত্ত্র প্রবি া করনত্ িক্ষম হনব. অিম্পূ ণম দাবব ফমম জমা পদও া এবাং/অিবা বাধুত্ামূ ি ক
ন্বির অ-জমা করার বহিানবর উপর দাবব প্রবি াকরণ করনত্ বপএন্বব পমটিাইফ দা ী িাকনব ন্া।

For Office Use Only
শুধযমাত্র অবফিকত্ৃক
ম বুবহানরর জন্ু
Branch to Affix the date and time stamp here with details of OSV/ASV with signature of Branch Service
Associate

HO, Claims to Affix the date seal here.

শ্ািা কত্ৃমক এিানন্ ত্াবরি বিিনত্ হনব এবাং বিি মারনত্ হনব িানি ব্রাঞ্চ িাবভমি আ ানিাবিন নটর স্বাক্ষরিহ উঝি / অঝি এর ববস্ডাবরত্
বববরণ িাকনব।

HO, এইেও, বীমাদাবী এিানন্ ত্াবরি বিিনবন্ ও িীি প্রদান্ করনবন্ ।

(Time, if received directly.)
(পিম , বদ িরািবর গ্রহণ করা হন িানক।)

Application No.: ________________________
আনবদন্ ন্ম্বরঃ.:____________________________

PNB MetLife India Insurance Company Limited
Registered office: Unit No 701,702 & 703, 7th Floor, West Wing, Raheja Towers, 26/27 M G Road, Bangalore - 560001, Karnataka. IRDA of India Registration number 117,
CI No. U66010KA2001PLC028883, Call us at Toll - free at 1-800-425-6969, Website: www.pnbmetlife.com, Email: indiaservice@pnbmetlife.co.in or write to us at 1st Floor,
Techniplex-1, Techniplex Complex, Off Veer Savarkar Flyover, Goregaon (West), Mumbai - 400062, Phone: +91-22-41790000, Fax: +91-22-41790203
বপএন্বব পমটিাইফ ইবি া ইিযুনরি পকাম্পাবন্ বিবমনটড
পরজস্টাডমঅবফি: ইউবন্ট ন্াং 701, 702 & 703, 7ম ত্িা, ওন স্ট উইাং, রানহজা টাও ার, 26/27 এম বজ পরাড, বুাঙ্গানিার -560001, কণমাটক। ইন্দ্যুনবি পরগুনিটবর আুাি পডনভিপনমন্ট অিবরবট অফ ইবি া
পরবজনেশ্ন্ ন্ম্বর 1171 বি আই ন্াং 106601015200111-0028883, পটাি বি ন্ম্বর 1-800-425-6969 এ আমানদর কি করুন্, ওন বিাইট: www.pnbmetlife.com,ইনমি: indiaservice@pnbmetlife.co.in বা আমানদর
বিনি পািান্ এিানন্ 1ম ত্িা, পটকবন্নেক্স -1, পটকবন্নেক্স কমনেক্স, বীর িাভারকার ফ্লাইওভানরর ববপরীনত্, পগানরগাাঁও (ওন স্ট), মযম্বাই - 400062. পফান্: +91-22-41790000, ফুাক্স: +91-22-41790203
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