EMPLOYER’S CERTIFICATE/ ಉದ�್ಯೋಗದಾತರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
Name of the Company:
ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು:
Office Address:
ಕಚ�ೇರಿ ವಿಳಾಸ:

Full Name of the Life Insured:
ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು:
Employee ID:
ಉದ�್ಯೋಗಿ ಐಡಿ:
Designation at work:
ಕೆಲಸದ ಹುದ್ದೆ:
Nature of Duties:
ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯವ�ೈಕರಿ:

Date of joining the service:
ಸ�ೇವೆಗೆ ಸ�ೇರಿದ ದಿನಾಂಕ:

Last Working Date:
ಕ�ೊನೆಯ ಕೆಲಸದ ದಿನಾಂಕ:
Date of death:
ಮರಣದ ದಿನಾಂಕ:
Cause of Death:
ಮರಣದ ಕಾರಣ:

Details of the medical / sick leave taken in the last 5 years. Copies of Medical Certificates / records to be attached if provided by the Life Assured in support
of the leaves
ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ / ಅನಾರ�ೋ�ಗ್ಯದ ರಜೆಯ ವಿವರಗಳು. ರಜೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರು ನೀಡಿರುವ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ನಕಲುಗಳು /
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಬ�ೇಕು
From
ರಿಂದ

To
ವರೆಗೆ

Reason as per Leave application/medical certificate
ರಜೆ ಅರ್ಜಿ / ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರಣ
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ಪಿಎನ್ಬಿ ಮೆಟ್ಲ�ೈಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್
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Details of the medical benefits availed by the employee
ಉದ�್ಯೋಗಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ವಿವರ
Name of the Medical Scheme
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು

Claim amount
ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ
ಮೊತ್ತ

Nature of treatment / illness /
hospitalization
ಚಿಕಿತ್ಸೆ/ಅನಾರ�ೋ�ಗ್ಯ ಲಕ್ಷಣ/ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸ�ೇರ್ಪಡೆಗೆ ಕಾರಣ

Name of the authorized signatory
ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿದಾರರ ಹೆಸರು

Designation
ಹುದ್ದೆ

Employee ID
ಉದ�್ಯೋಗಿ ಐಡಿ

Date
ದಿನಾಂಕ

Signature
ಸಹಿ

Seal
ಮೊಹರು

Date of claim
ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ
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