Customer Details and Policy Feature Change Request Form
গ্রাহকের বিস্তাবরত বিিরণ এিং পবিবির বিবিকযের পবরিততকের অেুকরাধ পত্র
Policy Details:
পবিবির বিিদ বিিরণ:

*Policy Number:
*পবিবি েম্বর:

*Date:__________________
*তাবরখ: _________________

Photograph of
Policyholder
f¢m¢pd¡l£l R¢h

*Name of the Policyholder:
*f¢m¢pd¡l£l e¡j:
*Gender 
*বিঙ্গ 

 Male
 পুরুষ

 Female
 মহিলা

 Transgender
 হলঙ্গ

*Mobile Number: ___________________________
*মিািাইি েম্বর: _____________________________
*#Aadhaar No:
*#আধাৰ েং:

X

X

X

X

X

Email ID: _______________________
ইকিি আইবি: ___________________
X

X

#PAN No / Form 60:
#পাে েং/ফি ত60:

X

*All fields are mandatory
*িিস্ত মেত্র িাধেতািূিে
# PAN / Aadhaar no. provided above shall be updated in policy records. Please submit a self-attested PAN Card copy for Updation of PAN No.
# একটি পানীয় পান। নীহি ররকর্ডগুহলতি শাল রে সম্পতকড আপতর্ি করা িতয়তে। জমা রেওয়ার পরামতশরড জনয েয়া কতর স্ব-সিযাহয়ি পযান কাতর্ডর অনুহলহপটি গ্রিণ করতেন না।
*Only last 4 digits of Aadhaar No. to be mentioned.

*আধার নম্বরটির রকেল রশষ 4 টি সংখ্যা উতেখ্ করা উহিি।

Bank Account Details: Please share your Bank details for all payouts arising out of this policy to be made through NEFT
িোঙ্ক অোোউকের বিিদ বিিরণ : এেইএফটি-এর িাধেকি এই েীবতিািা মেকে উদ্ভূত িিস্ত অে তপ্রদাকের জেে দযা েকর আপোর িোকঙ্কর বিিদটি ভাগ েরুে



Policy owner name as per Bank records: _____________________________________________________________________________________
িোকঙ্কর মরেিত অেুিাকর পবিবি ধারকের োি: __________________________________________________________________________________



Bank Name: ______________________________________________

Branch Name: _____________________________________________



িোকঙ্কর োি: ______________________________________________

িাখার োি: ________________________________________________



Bank Account No:
িোংে অোোউে োম্বার :



Bank Account Type:
িোঙ্ক অোোউকের ধরে :

Savings 
জিা 

Current 

NRE 

িততিাে 

এেআরই 

•

IFSC Code:

MICR Code:

•

আইএফএিবি মোি:

এিআইবিআর মোি :

NRO 
এেআরও 

Note: Please submit a cancelled cheque/ Bank pass book copy / Bank Statement bearing pre-printed account number, policyholder name and IFSC code. Kindly carry original documents for verification at
branch.
দ্রযিে: অনুগ্রি কতর োহিল করা রিক/েযাঙ্ক পাস েইতয়র কহপ / আতে রেতক হিন্ট করা আযাকাউন্ট নম্বর , পহলহস ধারতকর নাম ও আইএফএসহস রকার্ সি েযাতঙ্কর হেেৃহি। শাখ্ায়আসার সময় অনুগ্রি কতর যািাইকরতণর জনয
আসল নহে হনতয় আসুন।

In case the request is being submitted through Third-Party, please submit a duly signed authorization letter from Policyholder and ID proof of the person submitting the request, cancelled cheque
of the policyholder along with a Copy of Bank Statement reflecting premium paid to PNB MetLife OR Copy of Bank Statement having account number same as provided at the time of Proposal
Login OR Original ID proof same as provided at the time of Proposal Login of the policyholder OR ID proof like Passport/ Aadhaar Card*/ Driving License in original of the policyholder .Copy of same
ID proof which is self-attested by the policyholder needs to be carried and submitted. * If Aadhaar card is submitted first 8 digits of Aadhaar No. to be masked
যবদ তৃ তীয পকের িাধেকি জিা মদওযার অেুকরাধ েরা হকি মিকেকত্র,অনুগ্রি কতর হপএনহে রমিলাইতফর হিহময়াম িোতনর উতেতখ্র েযাঙ্ক হেেৃহির কহপ সি পহলহস ধারতকর োহিল রিকজমা হেন অেিা রিাতপাজাল
লেইতন রয েযাঙ্ক হেেৃহির আযাকাউন্ট নম্বর রেওয়া িতয়তে রসই েযাঙ্ক হেেৃহির কহপ অেিা পহলহের রিাতপাজাল লেইতনর সময় িেি পহরিয়পতরর িমাণ মতিা আসল পহরিযপতরর িমাতণর কহপ অখিা পহলহস ধারতকর আসল
পহরিয়পতের িমাণ রযমন পাসতপািড আধার কার্ড / ড্রাইহ ং লাইতসন্স *। পহলহস ধারতকর স্ব-িিযাহযি একই পহরিয়পতেরিমাতণর কহপ আনতি িতে এেং জমা হেতি িতে। * যহে আধার কার্ডটি জমা রেওয়া িয় িতে িেতম আি
নম্বর নম্বরটি মাস্ক করা উহিি

Section A: Change in Personal Details
বিভাগ A: িেক্তিগত বিিরকণ পবরিততে
 Address/Contact details updation: Please tick as applicable: (√):
 টিেো/মযাগাকযাগৰ িবিকিষ েিীেৰণ: অেুগ্রহ েবৰ প্রকযাজে অেুিবৰ

Mailing Address 
মিইি েৰাৰ টিেো 

Permanent Address 
স্থাযী টিেো 

Both 
দুকযািা 

বিে বদযে: (√):

Office No.: ____________________________________________

Mobile No.: ______________________________________

Alternate No.: ____________________________

োযোিয
ত
েং. : __________________________________________

ি’িাইি েং. : ______________________________________

বিেল্প েং. ________________________________

Email ID: ______________________________________________
ইকিইি আইবি: _________________________________________

Alternate Email ID: ________________________________
বিেল্প ইকিইি আইবি: ______________________________

Residence No: ____________________________
িািগৃহ েং: ________________________________



Do you wish to GO GREEN and register Email id on which you will receive all policy related communications. All communication in physical form shall be stopped.
আপহন হক সেুজ িতয় রযতি িান এেং ইতমল আইহর্ হনেন্ধন করুন যা আপহন নীহি সম্পহকডি সমস্ত রযাোতযাে পাতেন। শারীহরক আকাতর সমস্ত রযাোতযাে েন্ধ করা িতে।



Yes  No 
িয়  নিয় 

Your PIP User ID / Password for self-service would be generated basis the information provided above
স্ব-তসোর জনয আপনার হপআইহপ েযেিারকারী আইহর্ / পাসওয়ার্ড উপতরর সরেরাহিি িতেযর হ হিতি উি্পন্ন িতে

Note: Please submit a Self-Attested standard address proof acceptable to PMLI for the new mailing address. (For Solution Products, changes will be applicable for all policies).
দ্রযিে: েয়া কতর নিু ন রমইহলং টিকানার জনয হপএমএলআই-এর কাতে গ্রিণতযােয একটি স্ব-িমাহণি মানক টিকানা িমাণ জমা হেন। ( সমাধান পণযগুহলর জনয, পহরেিডনগুহল সকল নীহিমালার জনয িতযাজয িতে)।

Acceptable Address Proofs are – Aadhaar Card*, Passport, Driving License, Voters Identity Card, NREGA Job Card and Letter issued by the National Population Register containing details of ‘name
and address’ with photograph.
গ্রিণতযােয টিকানার প্রুফগুহল ি'ল- আধার কার্ড *, পাসতপািড , ড্রাইহ ং লাইতসন্স, র ািার পহরিয়পে, এনআরইজজএ জে কার্ড এেং জািীয় জনসংখ্যা ররজজস্টার দ্বারা জাহর করা হিটি রযখ্াতন 'নাম এেং টিকানা' হেশে হেেরণযুক্ত
ফতিাগ্রাফ সি।

*If Aadhaar card is submitted first 8 digits of Aadhaar No. to be masked
* যহে আধার কার্ডটি জমা রেওয়া িয় িতে িেতম আি নম্বর নম্বরটি মাস্ক করা উহিি

Name change request: Please tick as applicable: (√): Policy Holder / Person Insured  Appointee / Beneficiary / Father 
োি পবরিততকের অেুকরাধ: অেুগ্রহ েবৰ প্রকযাজে অেুিবৰ বিে বদযে: (√): পবিবি ধারে / যার বিিা েরা হকযকে  বেযুক্তি িেক্তি / মিবেবফবিযাবর / বপতার 
Name to be changed from: ______________________________________________________________________________________________________________________________________
ময োি পবরিততে েরা হকি: _______________________________________________________________________________________________________________________________________

Name to be changed to: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
পবরিততে েকর ময োি প্রদাে েরা হকি: ______________________________________________________________________________________________________________________________
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Note: For change in surname post marriage, please submit a copy of your marriage certificate. For any other request involving significant changes in the name, please submit a Gazette
notification or Newspaper Advertisement along with the request. In case of minor name correction please submit Self-Attested standard id proof acceptable to PMLI.
দ্রযিে: হেোতির পর পেহের পাহরেিডতনর জনয অনুগ্রি কতর আপনার মযাতরজ সাটিড হফতকতি একটি কহপ জমা হেন। নাতমর উতেখ্তযােয পহরেিডতনর অনয অনুতরাতধর জনয অনুগ্রি কতর অনুতরাধ সি একটি রেতজি রনাটিহফতকশন
ো সংোেপতের হেজ্ঞাপন মা হেন। অশ্রাগুেযস্ক িতল, নাম সংতশাধতনর জনয অনুগ্রি কতর এিণতযােয স্ব-গ্রিযাহযি আেশ পহরিয়পতের
ড
িসাণ হপএমএলআই -তি জমা হেন।

Acceptable Identity Proofs are – Aadhaar Card*, Passport, Driving License, Voters Identity Card, NREGA Job Card, Letter issued by the National Population Register containing details of ‘name and
address’ with photograph and PAN Card
গ্রিণতযােয পহরিতয়র িমাণগুহল ি'ল - আধার কার্ড*, পাসতপািড, ড্রাইহ ং লাইতসন্স, র ািার পহরিয়পে, নরইো জে কার্ড, জািীয় জনসংখ্যা ররজজস্টতরর দ্বারা জাহর করা হিটি রযখ্াতন ফতিাগ্রাফ এেং পযান কাতর্ডর সাতে 'নাম ও
টিকানা' সম্পহকডি হেশে রতয়তে

*If Aadhaar card is submitted first 8 digits of Aadhaar No. to be masked

*যহে আধার কার্ডটি জমা রেওয়া িয় িতে িেতম আি নম্বর নম্বরটি মাস্ক করা উহিি

 Change in Date of Birth: Please tick
as applicable :(√):
 জন্ম িাহরতখ্র পহরেিডন : অেুগ্রহ েবৰ

Policy Holder 
পবিবি ধারে 

Policy Insured 
যার বিিা েরা হকযকে 

Appointee 
বেযুক্তি িেক্তি 

Beneficiary 

New DOB:

মিবেবফবিযাবর 

েতু ে জন্ম
তাবরখ:

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

প্রকযাজে অেুি বৰ বিে বদযে: (√):

Note: Please submit a Self-Attested standard age proof acceptable to PMLI for the new DOB. Any Date of Birth Correction shall be subject to underwriting guidelines and the age eligibility criteria, if any, of the
concerned insurance product. Change in DOB may result in increase/decrease of premium or Sum Assured.
দ্রযিে: জন্ম িাহরতখ্র জনয হপএমএলআই-তি একটি এিণতযােয স্ব-িিযাহযি েয়তসর িমাণপে অনুগ্রি কতর জমা হেন। জন্ম িাহরতখ্র রযতকান সংতশাধন আন্ডাররািীিং োইর্লাইন এেং উক্ত হেমা পতণযর জনয যহে রকান েয়তসর
মাপেণ্ড োতক িািতল িার শিডািীন। জন্ম িাহরতখ্র পহরেিডন করা িতল হিহময়াম ো হেমাকৃি রাহশর ( সাম আযাহসওউ) রেহশ/কম িতি পাতর।

 Beneficiary Change Request: I, ______________________________________________ declare that I am proposing this change of beneficiaries fully understanding the legal implications.
 মিবেবফবিযাবরর পবরিততকের অেুকরাধ: আবি, ___________________________________________ ম াষণা েরবে ময আইবে প্রভাি িম্পকেত িম্পূণ অেু
ত
ধািে েকর বিবেবফবিযাবরর এই পবরিততে প্রস্তাি েরবে।
From

To

Relationship

Date of Birth (DDMMYY)

% share

Gender

Marital Status

Nationality

মেকে

প্রবত

িম্পেত

জন্ম তযািরখ (DDMMYY)

% অংিীদাবর

বিঙ্গ

িিিযািহে অিিো

জযাতীযতযা

Note: Beneficiary change request can be processed only if the PI & PO are the same and if insurable interest exists. Multiple beneficiary forms should be filled for more than three beneficiaries. In
case of Absolute Assignment Beneficiary/Appointee change request cannot be processed. If beneficiary or nominee is minor, please fill appointee details below.
দ্রষ্টেয: রেহনহফহসয়াহরর োহরেিডতনর অনুতরাধ রকেলমাে িখ্নই িজিয়া করা িতে যহে হপআই ও হেও একই িয় এেং হেমাতযােয সুে জনয একাহধক রেহনহফহসয়াহর ফম ড গুরণ করতি িতে। হনরকুশ িহলতয়ান রোহসহফহসতয়াহর।
( আযািকিাকিি আোিাইিকিে মিবিবফবিযাবর)বিযুে্ িোে ( অোপকযবে) পবরিততকের অেুকরাধ প্রক্তিযা েরা ো মগকি। যবদ মিবেবফবিযাবর িা েবিবে অশ্রাগিযস্ক হে, তাহকি অেুগ্রহ েকর বেযুি িেক্তির
বিিদ বিিরণ েীকি পুরণ েরুে।

 Appointee Change Request: I, _________________________________________ declare that I am proposing this change of appointee fully understanding the legal implications.
 বেযুি িেক্তি পবরিততকের অেুকরাধ: আবি, ________________________________________ ম াষণা েরবে ময আবি আইবে প্রভাি িম্পকেত িম্পূণ অেু
ত
ধািে েকর বেযুি িেক্তির এই পবরিততকের প্রস্তাি েরবে।
From

To

Relationship

Date of Birth (DDMMYY)

% share

মেকে

প্রবত

িম্পেত

জন্ম তযািরখ (DDMMYY)

% অংিীদাবর

Gender: _________________________________
হলঙ্গ: ____________________________________

Marital Status: ________________________________________
েেেযালিক অেসযা: _____________________________________

Nationality: ____________________________________
জযািীয়িযা: ____________________________________

Important Information:
গুরুত্বপূণ তেে:
ত



All the supporting proof/s & document/s submitted along with the request and should be self-attested by the Policyholder/Assignee (as applicable)
অনুতরাতধর সাতে জমা রেওয়া সমস্ত সমেনকারী
ড
িমাণ / গুহল এেং নহে / গুহল পহলহসধারক / অযাহসহেহন দ্বারা স্ব-সিযাহয়ি িওয়া উহিি ( িতযাজয )



For acceptable Age /ID and Address proof, please contact any of our Company’s touch points. The original ID Proof of the Policyholder to be mandatorily presented at the time of request
submission to avoid non-acceptance of request
গ্রিণতযােয েয়স / আইহর্ এেং টিকানা িমাতণর জনয, েয়া কতর আমাতের সংস্থার রয রকানও স্পশ ডপতয়তন্টর সাতে রযাোতযাে করুন। পহলহসধারতকর মূল আইহর্ প্রুফ অনুতরাধ জমা রেওয়ার সময় োধযিামূলক াতে
উপস্থাপন করা িতে অনুতরাধ গ্রিণতযােযিা এডাতি



Photograph of Policyholder is required to be submitted mandatory in case the request is submitted for change of name, change in date of birth, change in signature
নাম পহরেিডন, জন্ম িাহরখ্ পহরেিডন, স্বাক্ষর পহরেিডতনর জনয অনুতরাধ জমা পডতল পহলহসধারীর েহে োধযিামূলক জমা হেতি িতে



In case of Auto Vesting, the request to be signed by new Policyholder. Signed valid ID proof (like Driving License, Passport, PAN Card etc.) of the new Policyholder should be taken for
updation in records. Beneficiary request form should accompany with this request
অতিা র হস্টংতয়র রক্ষতে, নিু ন পহলহসধারক দ্বারা স্বাক্ষর করার অনুতরাধটি। নিু ন পহলহসধারীর স্বাক্ষহরি বেধ আইহর্ প্রুফ (তযমন ড্রাইহ ং লাইতসন্স, পাসতপািড , পযান কার্ড ইিযাহে ) ররকতর্ড আপতর্তির জনয রনওয়া
উহিি। এই অনুতরাতধর সাতে সুহেধাত ােী অনুতরাধ ফমটি
ড সি উপহস্থি িওয়া উহিি



Kindly fill the application form with a black ball point pen in Block letters. Irrelevant column/s to be strike off as not applicable (N/A)
েয়া কতর ব্লক েণগুহলতি
ড
একটি কাতলা েল পতয়ন্ট কলম হেতয় আতেেন ফমটি
ড পূরণ করুন। অিাসহঙ্গক কলাম / গুহল িতযাজয না িওয়ায় ধমঘি
ড েন্ধ করা িতে (এন / এ )



Form 60 needs to be in PNB MetLife format if submitted in lieu of PAN Card
পযান কাতর্ডর পহরেতিড জমা রেওয়া িতল ফমটি
ড হপএনহে রমিলাইফ 60 ফমযাতি
ড
োকা েরকার

 Change in Signature/  Multiple Signature: I/We, ________________________________________________ , the Policyholder/ Person Insured hereby declare that the below mentioned
specimen boxes contain my/ our signatures as affixed on __________________________________________ day of______________, 20______________. I/ We further state that henceforth,
the signature as appended below should be considered for all future requests received for this/ these policies and agree to defend and hold harmless PNB MetLife India Insurance Co. Ltd., on
account of any claim, liability, charge, demand, action or proceedings initiated against PNB MetLife by anyone, including any statutory, governmental or regulatory body, on account of PNB
MetLife processing any future requests received for this/ these policies bearing the signatures contained herein below:
 স্বাের িা িইকযর পবরিততে /  এোবধে স্বাের: আহম/আমরা, ________________________________________________ , পহলহস মাহলক/ হেমাকারী েযজক্ত, এিদ্দারা রঘাষণা করহে রয হনম্নহলহখ্ি নমুনা েক্সগুহলতি 20
__________________________________________ র______________মাতসর ______________ িাহরতখ্র আমার/আমাতের স্বাক্ষর রতয়তে। অি :পর আহম/আমরা জানাজি রয, হনতি রয স্বাক্ষর রতয়তে িা এই/এইসে পহলহসর
এই/এইসে পহলহসর সমস্ত অনুতরাতধর রক্ষতে হেতেিনা করা িতে এেং আহম/আমরা হনতি োকা স্বাক্ষর েিনকারী এই/এইসে পহলহসর রক্ষতে হেষযতি রযতকান অনুতরাধ গ্রিণকারী হপএনহে রমিলাইফ-এর পক্ষ রেতক রয রকান
েযজক্ত, রকান হেহধেদ্ধ, সরকাহর ো হনয়ন্ত্রক কিৃ প
ড ক্ষ দ্বারা হপএনহে রমিলাইফ-এর হেরুতদ্ধ রনওয়া রয রকান োেী, োয়েদ্ধিা, অহ তযাে, িাহিো, পেতক্ষপ ো কাযধারার
ড
জনয আহম হপএনহে রমিলাইফ ইজন্ডয়া ইনসুযতরন্স রকাং
হলিঃ-তক হনতেডাষ ধরে এেং িহিোে করে :

Signature (Old) as per PNB MetLife records

Signature (New)

হপএনহে রমিলাইতফর নহে অনুসাতর স্বাক্ষর (পুতরাতনা )

স্বাক্ষর ( নিু ন )

To be filled in case of Bank Attestation: (I hereby confirm that the above signature has been verified by me and is matching as per our bank)

Bank Employee
Signature and Bank Seal
Name of the Bank: ________________________ Branch Name: ___________________________ Name of Bank Employee: __________________________
ব্যাংক কর্মচযরী স্বযক্ষর এবাং ব্যাংক
িোকঙ্কর োি : _____________________________ িাখার োি : _____________________________ িোঙ্ক েিীর োি : __________________________________
সীল
Bank Account No:_________________________________________________________________ Bank Employee Code: _____________________________
িোঙ্ক অোোউে েং: _______________________________________________________________ িোঙ্ক েিীর মোি: _________________________________
Note: A Copy of any of the following documents will be accepted as a photo identity proof and is required to register the new signature. Proofs submitted for Signature Change to carry preprinted signatures. Policyholder Walk-in is mandatory for Signature change. Original Policy Document is to be presented by the Policyholder if old signature does not match with PNB MetLife
records
িোকঙ্কর প্রতেযকের মেকত্র পূরণ েরকত হকি : ( আহম এিদ্দারা হনজিি করহে রয আহম উপতরর স্বাক্ষরটি যািাই কতরহে এেং রসটি আমাতের েযাতঙ্কর নহের সাতে হমলতে )

দ্রযিে : হনেহলহখ্ি নহখ্র রযতকান একটি কহপ পহরিয়পতের িমাণ হিতসতে গ্রিণ করা িতে এেং নিু ন স্বাফ্কর ররজজস্টার করতি িতে। েহলহস স্বাফর পহরেিডতনর জনয মাহলকতক অেশযই আসতি িতে। যহে পুরাতনা স্বা্ির
হপএনহে রমিলাইতফর ররকতর্ডর সতঙ্গ না রমতল িািতল েহলহে মাহলকতক আসল পহলহস নহে এতন রেখ্াতি িে

Driving License 
ড্রাইবভং িাইকিন্স 
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Passport 
পািকপািত 

Pan Card 
পোে োিত 

Any Govt. issued ID and signature proof 
িরোবর ইিুে েরা মযকোে পবরিযপত্র ও স্বােকরর প্রিাণ পত্র 

Section B: Change in Policy Features
বিভাগ B: পবিবি বিবিকযের পবরিততে
 Premium Frequency Change: Please tick as applicable: (√):
 বপ্রবিযাি বিকোকযক্তন্স পবরিততে : অেুগ্র হ েবৰ প্রকযাজে অেুিবৰ বিে বদযে: (√):
From:
মেকে:

Monthly 
িাবিে 

Quarterly 
বত্রিাবিে 

Semi-Annual 
ষাণ্মাবিে 

Annual 
িাবষে
ত 

To:
প্রবত:

Monthly 
িাবিে 

Quarterly 
বত্রিাবিে 

Semi-Annual 
ষাণ্মাবিে 

Annual 
িাবষে
ত 

Note: Any Change in Mode can be done 15 days prior to the Policy Anniversary Year. Premium Payment Mode change from lower to high frequency mode is effective from next policy anniversary.
দ্রযিে : গ্রনালীর রযতকান পহরেিডন পহলহস োহষকী েেতরর 15 হেন আতে করতি িতে। হিহময়াম রপতমন্ট রমার্ কম রেতক রেহশ িতল িা পরেিী পহলহস োহষকা রেতক কারহকরী িতে।

 Premium Payment Type Change:
 বপ্রবিযাি মপকিকের ধরকণর পবরিততে :

Direct Debit 

ACH 

Auto Debit (for Axis Bank Customer Only) 

বিকরক্ট মিবিি 

এবিএইি 

অকিা মিবিি (কেিিিাত্র আযাক্তিি িোকঙ্কর গ্রাহকের জেে ) 

Note: If the chosen Premium Payment Type is Direct Debit / ACH / Auto Debit, the required Standing Instruction mandate needs to be attached. On effecting the change in mode, the amount
deducted would be changed as per the changed premium wherever applicable.
দ্রযিে : যহে হনো্হিি হিহময়াম রপতমন্ট ধরন হ তরক্ট রর্হেি / এহসএইি / অতিা র াহেি িয় িািতল িতয়াজনীয় স্থায়ী হনতেতশর িু কুম সংযুক্ত করতি িতে। িনালীর পহরেিডন িতল রযখ্াতন িতযাজয রসখ্াতন পহরেরহিি হিহময়াম
অনুসাতর অে ডকািা িতে।

 Change in Sum Assured/ Change in Premium:
 বিিােৃত রাবি/বপ্রবিযাকির পবরিততে:

Increase 
িৃক্তি 

Decrease 
েিাে 

from Rs. _____________________ to Rs. _____________________
িাো মেকে ______________________ িাো __________________________

Note: Any Change in Sum Assured/Premium can be done 15days prior to the Policy Anniversary date. For increase in Sum Assured, additional documents may be called for. Please refer product
Terms and Conditions for applicability.
দ্রযিে : হেমাকৃি রাহশ/হিহময়াতমর রকান পহরেিডন করতি িতল িা পহলহসর োহষকীর িহরতখ্র 15 হেন আতে করতি িতে। হেমাকৃি রাহশর েৃজদ্ধর জনয, অহিহরক্ত নহে িাওয়া িতি োতর। িতযাজযিা জনয অনুগ্রি কতর পণয
শিডােলী পডুন

 Addition/Deletion of Riders:
 রাইিার িংকযাজে/িাদ মদওযা:

Addition 
িংকযাজে 

Accidental Death Benefit Rider
অযাজক্সতর্ন্টাল রর্ে রেহনহফি রাইর্ার

Deletion 
িাদ মদওযা 

 Critical Illness Rider
 জটিলঅসুস্থিার রাইর্ার

 Cover Continuance during Premium Discontinuation:
 বপ্রবিযাি িন্ধ োোর িিয েভার অিোহত রাখা:

Revised Sum Assured of the Rider (Only in case of Addition):
রাইিাকরর িংকিাবধত বিিােৃত রাবি (শুধুিাত্র িংকযাজকের মেকত্র):

 Death Benefit Rider
 রর্েতেহনহফতির রাইর্ার

 Waiver of Premium Rider
 ম মুকুতের রাইর্ার

Opt In 

Opt Out 

বেিািে
ত
েরুে 

অপ্ট আউি 

 Note: Please refer product Terms and Conditions for applicability.
 দ্রযিে : িতযাজযিার জনযঅনুগ্রি কতরপণযশিডােলী পডুন।

Note: Cover Continuance can be opted only if the Policy is in premium Discontinuation status. During Cover continuance period, all charges as mentioned in the Terms and conditions would be
deducted. Policy may be foreclosed as per the foreclosure conditions mentioned in the T&C.
দ্রযিে : পহলহস হিহময়াম হেজিন্ন হস্থহিতি োকতল রকেল ক ার ধারাোহিকিা রেতে রনওয়া রযতি পাতর। ক ার ধারাোহিকিা িলাকালীন, শিডাহে এেং শিডােলী হিসাতে উহেহখ্ি সমস্ত িাজডগুহল রকতি রনওয়া িতে। টিএন্ডহসতি
উহেহখ্ি রফারতলাজার শিড অনুযায়ী নীহি পূোড াস রেওয়া রযতি পাতর।

 Change in Non-Forfeiture Option:
 অ-িাকজযাপ্তেরণ বিেকল্প পবরিততে:

Automatic Premium Loan (APL) 

Reduced Paid up 

Note: Please refer product Terms and Conditions for applicability.

অকিাকিটিে বপ্রবিযাি মিাে (এবপএি) 

হ্রাি েরা মপইি আপ 

দ্রযিে : িতযাজযিার জনযঅনুগ্রি কতরপণযশিডােলী পডুন।

 Death Benefit Option Change:
 মিে মিবেবফকির বিেল্প পবরিততে:

I wish to change the death benefit option of my mentioned product:
আহমআমার উহেহখ্ি পতণযর রর্েতেহনহফি হেকল্প পহরেিডন করতিিাই :

Met Smart 
ি স্মািত মি 

Met Ultimate 
ি আিটিকিি 

Change from

Change to

এই রেতক পহরেিডন

পহরিডন কতর যা করা িতয়তে

Option Type

Tick the option

Option Type

Tick the option

হেকতল্পর ধরন

হেকল্পটিতি টিক হেন

হেকতল্পর ধরন

কল্পটিতি টিক হেন

Option A

Option A

হেকল্প A

হেকল্প A

Option B

Option B

হেকল্প B

হেকল্প B

 Paid up & Revival Request (applicable for New ULIP policies issued post 2013 where customer has paid premium for 5 years)
 পবরকিাবধত পুেরুিাকরর অেুকরাধ ( 2013 এর পকর জাবর হওযা েতু ে ইউবিপ েীবতিািার মেকত্র প্রকযাজে মযখাকে গ্রাহে 5 িেকরর জেে বপ্রবিযাি প্রদাে েকরকেে)
Option upon paying 5 years in New ULIP policy:
েতু ে ইউবিপ েীবতিািায পাাঁি িের প্রদাকের বিেল্প :

 Opt for 2 years Revival period
 2 েেতরর পুনজীেতনর সময়কাল রেতে হনন

 Opt for reduced paid up
 হ্রাস পয়সা আপ জনয রেতে হনন

Note: (Request to be submitted 10 days prior to the discontinuance fund movement date)
দ্রযিে : (হেরহি িিহেল িলািতলর িাহরতখ্র 10 হেন পূতে জমা
ড
রেওয়ার অনুতরাধ)

Declaration by the Policyholder: The Declaration, Agreement and Authorization, as annexed to this letter shall be deemed as the necessary declarations and authorization required by PNB MetLife
India Insurance Company Limited (“PNB MetLife”) for the purpose of processing the request as given above and that the same shall not be contested by me in the future. I hereby confirm having
read and understood al the policy terms and conditions including those applicable to this request. I understand and accept that my request shall be proc essed in accordance with the terms and
conditions of the policy and that I shall be solely responsible for all the consequences arising out of this request including on account of any incorrect or incomplete details contained herein. I
understand that PNB MetLife will be communicating through telephone calls, SMS, or emails for providing details of transactions, payment reminders, etc. and that these shall not be construed
as unsolicited commercial calls/ e-mails and my request can be rejected in case of non-contact ability.
পবিবি ধারকের ম াষণা: এই হিটির সতঙ্গ সংযুক্ত রঘাষণা, িু জক্ত এেং অনুতমােন উপতর িেি িজিয়ার উতদ্দতশযর জনয হপএনহে রমিলাইফ ইজন্ডয়া ইন্সুতরন্স হলহমতিতর্র ( "হপএনহে রমিলাইফ ) িতয়াজনীয় রঘাষণা ও িতয়াজনীয়
অনুতরাধ হিতসতে েণয করা িতে এেং

হেষযতি আহম এর হেতরাধীিা করে না। এিদ্দারা আহম এই অনুতরাতধর িহি িতযাজয শিডােলীসি পহলহসর সে শিডােলী এেং রময়াে পতডহে এেং েুতেহে। আহম েুতেহে এেং স্বীকার করহে রয

আমার অনুতরাধ পহলহসর শিডােলী অনুসরণ কতর িজিয়া করা িতে এেং এখ্াতন রেওয়া রয রকান ু ল ো অসম্পূণ ড িেয সি এই অনুতরাধ রেতক উে্ ৃ ি সে পহরণাতমর জনয আহমই সম্পূণ ড োয়ী িে। আহম েুতেহে রয হপএনহে
রমিলাইফ রলনতেতনর হেশে জানাতি, রপতমতন্টর জনয অনুস্মারক পািাতি ইিযাহের জনয এসএমএস ো ইতমতলর মাধযতম রযাোতযাে করতে এেং রসগুহল অযাহিি োহণজজযক কল/ইতমল হিতসতে েণয করা িতে না এেং আমার
সতঙ্গ রযাোতযাে করা
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Signature/Thumb Impression of Policy Holder _______________________________________

Signature of Joint Life (Second Life) ________________________________________________

নীহিধারীর স্বাক্ষর / োতম্বর োপ _____________________________________________________

রযৌে জীেতনর স্বাক্ষর (হদ্বিীয় জীেন )___________________________________________________

Signature/ Thumb Impression of Person Insured ____________________________________
(If different from Policyholder)

Signature/Thumb Impression of Assignee __________________________________________
(Required in case of Absolute/Conditional assignment of Policy)

হেমাধারীর স্বাক্ষর/েুতডাআঙ্গু তলর োপ _______________________________________________
(যহেপহলহসর মাহলতকর রেতকহ ন্ন িন)

অহধকারিাপ্ত িহিহনহধর স্বাক্ষর/ েুতডাআঙ্গু তলর োপ _____________________________________
(পহলহসর সম্পূণ/শিড
ড
াধীন হনতয়াজতনর রক্ষতে িতয়াজনীয়)

Date: DD-MM-YYYY

Place: _________________________

Note: For conditionally assigned policy, Request should be signed both by the Assignee & Assignor

িাহরখ্: DD-MM-YYYY

স্থান: __________________________

দ্রযিে: পবিবির িততাধীে বেকযাজকের জেে, অেুকরাধটি' স্ববেকযাগোরী ও অবধোরপ্রা্ প্রবতবেবধ

Vernacular Declaration: To be filled incase policyholder’s signatures is in the form of a thumb impression (left thumb) or in a vernacular language: **Strike out whichever is not applicable. The
contents of the document have been read over to the illiterate/vernacular literate applicant who is personally known to me and **he has filled up the contents and affixed his signature/I have
filled up the contents as per the applicant's instruction as his scribe and the applicant has affixed his **left hand thumb impression/ signature in vernacular after completely understanding the
contents hereof in my presence.
িতৃ ভাষায েরা ম াষণা: ময মেকত্র পবিবি মহাল্ডাকরর িইকযর পবরিকতত িুক া আঙ্গুকির ( িাাঁ হাকতর) োপ োেকি িা তার িাতৃ ভাষায িই েরকিে, মিই মেকত্র এটিকে পূরণ েরকত হকি: **আমার সাতে েযজক্তেি াতে
পহরহিি এই *অহশহক্ষি/হনজ াষা জাতনন এমন আতেেনকারী েযজক্ততক আহম সংহিষ্ট নহের হেষয়েস্তু পতড শুহনতয়হে এেং **হিহন িা সম্বতন্ধ সম্পূণ ড াতে রোোর পতরই আমার সামতন নহের হেষয়েস্তু পূরণ কতর িার সই
হেতয়তেন/আহম িার রলখ্ক হিসাতে আতেেনকারীর হনতেডশ অনুসাতর নহের হেষয়েস্তু পূরণ কতরহে এেং **হিহন িাতি িার োাঁ িাতির েুতডা আঙ্গু তলর োপ হেতয়তেন / িার মািৃ াষায় সই কতরতেন |

Name of Declarant/witness: __________________________ Date: DD-MM-YYYY

Place: ______________________________

Signature: __________________________________

রঘাষণাকারী / সাক্ষী নাম: ____________________________________ িাহরখ্: DD-MM-YYYY

স্থান: _____________________________________

স্বাক্ষর: ___________________________________________

For Branch Use Only: To be filled by Branch Services – Mandatory

Request received from: Customer 

Customer Representative 

Bank 

Courier 

শুধুিাত্র িাখা অবফকির িেিহার েরার জেে: িাধেতািূিে ভাকি িাখা
অবফি দ্বারা পূরণ েরকত হকি

অেুকরাধোরী: গ্রািক 

গ্রািতকর িহিহনহধ 

েযাঙ্ক 

কুহরয়ার 

Form Received By: Employee Name: ___________________________ Employee ID: ____________________________ Employee Signature: _______________
ফি তগ্রহণোরী িেক্তি : কমীর নাম: _____________________________________ কমীর আইহর্: ___________________________________ কমীর স্বাক্ষর: _________________________

Request Received date at Branch: DD-MM-YYYY

Request received Time at Branch: HH:MM

িাখা অবফকি আকিদে গ্রহকণর তাবরখ: DD-MM-YYYY

িাখা অবফকির আকিদে গ্রহকণর িিয: HH:MM

Branch Stamp
শাখ্া অহফতসর স্টযাম্প

Acknowledgement Slip
স্বীেৃবতর রবিদ

Received a request for ________________________________________ against Policy/Solution No: _____________________________________ on Date: DD-MM-YYYY at HH:MM
এর জেে প্রাপ্ত অেুকরাধ,

পবিবি/িবিউিে েম্বর :

তাবরখ : DD-MM-YYYY এ HH:MM

Received By: Employee Code___________________________ Employee Name ___________________________

Date and Time Stamp / Seal of Branch

গ্রহণ েকরকেে : েিীর মোি

িিয ও তাবরকখর স্ট্োম্পিাখার বিিকিাহর

েিীর োি

Branch Stamp
শাখ্া অহফতসর স্টযাম্প

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 Toll-free at 1-800-425-6969, Website: www.pnbmetlife.com, Email: indiaservice@pnbmetlife.co.in or write to us at 1st Floor,
Techni plex -1, Techniplex Complex, Off Veer Savarkar Flyover, Goregaon (West), Mumbai – 400062. Phone: +91-22-41790000, Fax: +91-22-41790203
পিএনপব মর্টলযইফ ইপিয়য ইন্স্য্ররন্স্ মকযম্পযপি পলপর্রটড
-l¢SØV¡XÑ A¢gp: CE¢eV ew. 701, 702 & 703, 7j -gÓ¡l, J-uØV ECw, l¡-qS¡ V¡Ju¡pÑ, 26/27 Hj ¢S l¡X, h¡‰¡-m¡l - 560001, LeÑ¡VL, BCBl¢XH Ag C¢äu¡l -l¢S-ØVÊne eðl 117.
¢pHm eðl. U66010KA2001PLC028883, Bj¡-cl HC -V¡m-¢é eð-l -g¡e Ll¦e -1-800-425-6969, J-uhp¡CV: www.pnbmetlife.com C--jCm: indiaservice@pnbmetlife.co.in,
h¡ Bj¡-cl-L ¢Q¢W ¢mM¤e HC ¢WL¡e¡u 1j -gÓ¡l, VL¢efÔ„-1 VL¢efÔ„ LjfÔ„, h£l p¡i¡lLl gÓ¡CJi¡l R¡¢su, N¡lN¡yJ (f¢ÕQj), j¤ð¡C - 400062. -g¡e: +91-22-41790000 gÉ¡„: +91-22-41790203
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