EMPLOYER’S CERTIFICATE/ ନିଯୁକ୍ତି ଦାତାଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
Name of the Company:
କମ୍ପାନୀ ନାମ:
Office Address:
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠିକଣା:
Full Name of the Life Insured:
ଜୀବନ ବୀମାଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ:
Employee ID:
କର୍ମଚାରୀ ଆଇଡି:
Designation at work:
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଦବୀ:
Nature of Duties:
କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରକୃ ତ:ି
Date of joining the service:
ଚାକିରୀରେ ଯ�ୋଗଦାନ କରିବା ତାରିଖ:
Last Working Date:
ଅନ୍ତିମ କାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ:
Date of death:
ମୃତ୍ୟୁ ତାରିଖ:
Cause of Death:
ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ:
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
ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଡାକ୍ତରୀ / ଅସୁସ୍ଥତା ଛୁ ଟର
ି ସବିଶେଷ ସୂଚନା । ଯଦି ଜୀବନ ବୀମାଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର / ରେକର୍ଡଗୁଡକ
ି ଛୁ ଟଗ
ି ୁଡକ
ି
ସମର୍ଥନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ
From
To
Reason as per Leave application/medical certificate
ଠାରୁ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଛୁ ଟ ି ଦରଖାସ୍ତ/ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅନୁ ଯାୟୀ କାରଣ
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Details of the medical benefits availed by the employee
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ଲାଭଗୁଡକ
ି ର ବିବରଣୀ
Name of the Medical Scheme
ମେଡିକାଲ୍ସ୍କିମ୍ର ନାମ

Claim amount
କ୍ଲେମ୍ରାଶି

Nature of treatment / illness /
hospitalization
ଚିକତ୍
ି ସା / ଅସୁସ୍ଥତା / ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତିର
ପ୍ରକୃ ତ ି

Name of the authorized signatory
ପ୍ରାଧିକୃ ତ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀଙ୍କ ନାମ

Designation
ପଦବୀ

Employee ID
କର୍ମଚାରୀ ଆଇଡି

Date
ତାରିଖ

Signature
ଦସ୍ତଖତ

Seal
ମ�ୋହର

Date of claim
ଦାବି ବା କ୍ଲେମ୍ତାରିଖ
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