সবা

দান

িত িত

CITIZEN CHARTER
িসিটেজন চাটার “বীমা উ য়ন ও িনয় ণ কতৃপ
িতি য়া,

তা, এবং দায়- দািয়ে র একিট

(IDRA)” অনু সাের সবার

বাহ। িসিটেজন চাটার তরী করা হয়

করার জন । এিট কান আইনগত দিলল নয়। তার পেরও এিট একিট
গাড়ায় প ছােনা এবং

তথ

নগত িদক এবং সবা

দােনর মাধ েম সেবা

াহক সবা

বাহমান

দােনর আনু মািনক সময়, অিভেযাগ পরবতী

বীমা চচা এবং িবিভ

ি য়া যার মাধ েম সকল

সবা স

কার সবা

েক াহকগণেক তথ

দান

ত, সিঠক সমেয় াহেকর দাড়

দােন গািডয়ান লাইফ ই ু ের িলিমেটড ব পিরকর।

(According to "Insurance Development and Regulatory Authority (IDRA)" Citizen Charter is the quality of service and the
estimated time of service delivery, post-complaint response, transparency, and a flow of accountability. The Citizen Charter
is designed to provide customers with information about transparent insurance practices and various services. This is not
a legal document. Even then, it is a streamlined process through which Guardian Life Insurance Limited is committed to
deliver the highest level of customer services by delivering all types of services quickly, at the right time to the customer's
doorstep and providing transparent information.)
বীমা উ য়ন ও িনয় ন কতৃপে র সবা

দােনর

িত িত/ চাটার:

Promise/Charter of Insurance Development and Regulatory Authority to provide services:

অবিলখন (Underwriting)
সবার িববরন (Description of service)

ািথত

সবা

দােণর

সেবা

সময়

(Maximum time of delivering of

ম ব /শত (যিদ থােক)
Comments/Conditions (if any)

requested services)
বািতল/ িগত

াবপে র

তথ

াহকেদর

০৫ কম িদবস (05 working days)

েযাজ নয় (Not applicable)

অবিহতকরণ।
(Informing

the

customers

about

the

postponed/declined proposal.)
বীমা দিলল ইসু

১৪ কম িদবস (14 working days)

মিডেকল বা অন

(Issuance of Policy Documents)

পিলিসর

জন

কান চািহদা স
িবেশেষ

বশী

সময়

েয়াজন হেত পাের।
(If further medical and/or other
requirements are awaited, it may
take longer.)
বািতলকৃত
ফরত

াবপে র িবপরীেত জমাকৃত ি িময়াম

০৫ কম িদবস (05 working days)

সকল নিথপ

দান

সিঠক ভােব এবং যথাসমেয়

পাওয়ার সােপে ।

(Refund of declined policy’s deposited

(All documents are subject to receipt

premium)

properly at the due time.)

পিলিস সািভিসং (Policy Servicing)
সবার িববরন (Description of service)

ািথত

সবা

দােণর

সেবা

সময়

(Maximum time of delivering of

ম ব /শত (যিদ থােক)
Comments/Conditions (if any)

requested services)
আেবদেনর

াি

ীকােরর সেবা

সময়

(Maximum time to accept receipt of
application.)

০১ কম িদবস (01 working day)

াহেকর যাগােযােগর ন র সিঠক থাকা এবং
াহেকর সােথ
সােপে ।

যাগােযােগ সফল হওয়ার

(Subject to the customer's contact
number being correct and successful
communication with the customer.)
েয়াজনীয় নিথপ অথবা তেথ র চািহদা জানােনা

০১ কম িদবস (01 working day)

াহেকর মাবাইল ন র সিঠক থাকা এবং

(Requesting for required documents or

াহেকর সােথ

information)

যাগােযােগ সফল হওয়ার

সােপে ।
(Subject to the customer's mobile
number being correct and successful
communication with the customer.)

পিলিস পিরবতন (Policy Alteration):

০৬ কম িদবস (06 working days)

সকল নিথপ

যমনঃ যাগােযােগর ন র, িঠকানা,ইেমইল আইিড,

সিঠক ভােব এবং যথাসমেয়

পাওয়ার সােপে ।(েকান অবিলখন চািহদা

নাম সংেশাধন করা, নিমনীর নাম পিরবতন করা,

থাকেল বশী সমেয়র

বীমার ময়াদ/বীমার পিরক

(All documents are subject to receipt

/বীমা অংক পিরবতন,

েয়াজন হেত পাের)

সহেযাগী বীমা সংেযাজন/িবেয়াজন করা।

properly at due time. In case of any

(E.g: Contact number, address, email ID,

Underwriting requirement the field

name

may require longer time.)

correction,

Alteration

of

nominee

policy

alteration.

Term/Plan/Sum

Assured /Rider addition or deletion.)
তামািদ পিলিস পুনরায় চালু করা (policy reviving)

সকল নিথপ

সিঠক ভােব এবং যথাসমেয়

পাওয়ার সােপে ।( কান অবিলখন চািহদা
১) সাধারন পূ নবহাল (Ordinary Revival)

০৪ কম িদবস (04 working days)

থাকেল বশী সমেয়র

েয়াজন হেত পাের)

২) িবেশষ পূ নবহাল (Special Revival)

০৭কম িদবস (07 working days)

(All documents are subject to receipt
properly at due time. In case of any
Underwriting requirement the field
may require longer time.)

সমপণ মূ ল

দান

০৭ কম িদবস (07 working days)

সকল নিথপ

(Providing Surrender Value)

সিঠক ভােব এবং যথাসমেয়

পাওয়ার সােপে ।
(All documents are subject to receipt
properly at due time.)

ত ািশত সু িবধা/আংিশক ময়াদ পূ তীর দাবী
(Providing

Survival

Benefit/

দান
Partial

েদয় দাবী

াি র তািরেখ

সকল নিথপ

(Date on which the claim is due)

Maturity)

সিঠক ভােব এবং দাবী

তািরেখর কমপে

েদয়

০৩ কমিদবস আেগ

পাওয়ার সােপে ।
(Subject

to

receipt

of

all

the

documents properly and at least 03
working days before the due date.)
কর রয়াত সািটিফেকট ইসু
(Issuing Tax Rebate Certificate)

০১ কম িদবস ( াহক মাইগািডয়ান অ াপ

েযাজ নয় (Not applicable)

থেকও এই সািটিফেকট ডাউনেলাড করেত
পােরন)
{01 working day (Customer can also
download

this

certificate

from

MyGuardian app)}
পিলিস

টেম

ইসু

০১ কম িদবস (01 working day)

(Issuing policy statement)
পিলিসর িবপরীেত ঋণ

দান

(Loan against policy)

বছের সেবা

দু ই বার

(Maximum twice in a year)
০৭ কম িদবস (07 working days)

াহেকর সা রকৃত ঋণ চুি নামা (

া

পপার- এ) সিঠক সমেয় পাওয়ার সােপে ।

{(Subject

to

receive

the

Loan

Agreement (in stamp paper) duly
signed by the customer at the due
time.)}
স ািদত বীমা সু িবধা

দান

েদয় দাবী

(Providing Paid Up Claim)

াি র তািরেখ

সকল নিথপ

(Date on which the claim is due)

সিঠক ভােব এবং দাবী

তািরেখর কমপে

েদয়

০৭ কমিদবস আেগ

পাওয়ার সােপে ।
(Subject

to

receipt

of

all

the

documents properly and at least 07
working days before the due date.)
ময়ােদা ীণ বীমা সু িবধা

দান

েদয় দাবী

(providing Maturity Claim)

াি র তািরখ

সকল নিথপ

(Date on which the claim is due)

সিঠক ভােব এবং দাবী

তািরেখর কমপে

েদয়

০৭ কমিদবস আেগ

পাওয়ার সােপে ।
(Subject

to

receipt

of

all

the

documents properly and at least 07
working days before the due date.)
ডুি েকট দিলল ইসু করা

০৭ কমিদবস (07 working days)

(issuing Duplicate policy documents)

সিঠকভােব এবং যথাসমেয় সম

নিথপ

াি র সােপে ।
(Subject

to

receipt

of

all

the

documents properly at the due
time.)

াহক সবা (Customer Services)
সবার িববরন (Description of service)

িজ ািসত

ে রউ র

ািথত সবা

দান

দােণর সেবা

সময়

ম ব /শত

(Maximum time of delivering of

(যিদ থােক)

requested services)

Comments / Conditions (if any)

০১ কম িদবস (01 working day)

অন িবভােগর স ৃ তা থাকেল সময় বশী

(Provide answers to the questions asked by

লাগেত

the customers)

পাের।

েদয়েসবা

সে ে

াহকগণেক

দােনর আনু মািনক সময়সীমা

জািনেয় িদেত হেব।
(If there is any involvement of other
departments, it may take longer
time. In that case, it is necessary to
inform the customers about the
estimated time of delivering of the
services.)
াহক সবা স
(Provide
services.)

ীয় সবা
customer

দান
support

related

০১ কম িদবস

অন িবভােগর স ৃ তা থাকেল সময় বশী

(01 working day)

লাগেত পাের। সে ে
সবা

াহকগণেক

েদয়

দােনর আনু মািনক সময়সীমা জািনেয়

িদেত হেব।
(If there is any involvement of other
departments, it may take longer
time. In that case, it is necessary to
inform the customers about the

estimated time of delivering of the
services.)
গৃ হীত পিলিসর

েদয় ি িময়াম স িকত তথ াবলী

জানােনা

েদয় তািরেখর ০৭ িদন আেগ

েযাজ নয়

(07 days before the due date।)

(Not applicable)

(Provide information about due premiums.)
তামািদ হেয় যাওয়া পিলিস স েক সংবাদ

দান

মােস একবার

(provide information about lapse/ Paid up

েযাজ নয়

(once in a month)

(Not applicable)

policies)
াহেকর অিভেযাগ/ অনু েযােগর সমাধান করা

১৫ কমিদবস

(Complaints handling of the customers)

েযাজ নয়

(15 working days)

(Not applicable)

বীমা দাবী (Insurance claim)
সবার িববরন (Description of service)

ািথত

সবা

দােণর

সেবা

সময়

(Maximum time of delivering of

ম ব /শত

(যিদ

থােক)

Comments / Conditions (if any)

requested services)
ক) একক বীমা দাবী ( া
নিথ

দাবী, মৃ তু দাবী) {Individual Insurance Claim (Health claim, Death claim)}

াি সীকার

(Inform

the

০৭ কম িদবস
clients

about

Document

েযাজ নয়

(07 working days)

(Not applicable)

Receipt)
েয়াজনীয় কাগজপ অথবা তেথ র চািহদা জানােনা
(Requesting for required documents or

১০ কম িদবস

েযাজ নয়

(10 working days)

(Not applicable)

information)
দাবী িন ি (Claim settlement)

১৪ কম িদবস( া

দাবীর

ে )

২১ কম িদবস(মৃ তু দাবীর

ে )

েয়াজনীয় নিথপ

ও তদ

িরেপাট পাওয়ার

সােপে ।

{14 working days (in case of health

(Subject

to

receipt

of

required

claim)

documents and investigation report.)

21 working days (in case of death
claim)}
খ) ব াংক বীমা দাবী (মৃ তু দাবী) {Bank Insurance Claim (Death Claim)}
নিথ

াি

সীকার (Inform the clients about

০৭ কম িদবস (07 working days)

Document Receipt)

েযাজ নয়
(Not applicable)

েয়াজনীয় কাগজপ অথবা তেথ র চািহদা জানােনা

১০ কম িদবস (10 working days)

(Requesting for required documents or

েযাজ নয়
(Not applicable)

information)
দাবী িন ি

২১ কম িদবস (21 working days)

(Claim settlement)

েয়াজনীয় নিথপ

ও তদ

িরেপাট পাওয়ার

সােপে ।
(Subject

to

receipt

of

required

documents and investigation report.)
গ) ু
নিথ

বীমা দাবী (মৃ তু দাবী) {(Micro Insurance (Death Claim)}
াি সীকার

(Inform

the

০১ কম িদবস (01 working day)
clients

about

Document

েযাজ নয়
(Not applicable)

Receipt)
েয়াজনীয় কাগজপ অথবা তেথ র চািহদা জানােনা

০৩ কম িদবস (03 working days)

েযাজ নয়
(Not applicable)

(Requesting for required documents or
information)
দাবী িন ি

০৫ কম িদবস (05 working days)

(Claim settlement)

েয়াজনীয় নিথপ

ও তদ

িরেপাট পাওয়ার

সােপে ।
(Subject

to

receipt

of

required

documents and investigation report.)
ঘ) গা ী বীমা দাবী িন ি (( া
নিথ

দাবী, মৃ তু দাবী) Group Insurance Claim (Health Claim, Death Claim)

াি সীকার

(Inform

the

০৩ কম িদবস (03 working days)
clients

about

Document

েযাজ নয়
(Not applicable)

Receipt)
েয়াজনীয় কাগজপ অথবা তেথ র চািহদা জানােনা
(Requesting

required

documents

০৫ কম িদবস (05 working days)

or

েযাজ নয়
(Not applicable)

information)
দাবী িন ি

০৭ কম িদবস (07 working days)

(Claim settlement)

পুনঃবীমা (Reinsurance)এবং

েয়াজনীয়

নিথপ পাওয়া সােপে ।
(Reinsurance & subject to receipt of
required documents.)

ঙ) বীমা দাবী (ক াশেলস সু িবধা)

Insurance Claim (Cashless Facility)

াহেকর ইেমইল/ ফান কল পাওয়ার পর

েয়াজনীয়

২৪ ঘ া (24 hours)

েযাজ নয়

নিথপে র চািহদা জানােনা

(Not applicable)

(Request for the required documents after
receiving the customer's email / phone
call.)

দাবী িন ি

১০ কম িদবস (চি

অনু যায়ী)

েয়াজনীয় নিথপ

(Claim settlement)

{10 working days (as per schedule)}

হণ করার পর

(After receiving all the required
documents)

অথ ও িহসাব িবভাগ (Finance and Accounts)
সবার িববরন (Description of service)

ািথত সবা

দােণর সেবা

সময়

(Maximum time of delivering of

ম ব /শত

(যিদ

থােক)

Comments / Conditions (if any)

requested services)
সকল অনু েমািদত কিমশন, দাবীর টাকা এবং
অনু েমািদত িবলসমূ হ একাউ
ই এফ িট এন এর মাধ েম

৩ কম িদবস (3 working days)

পয়ী চক/িবকাশ/িব

েয়াজনীয় নিথপ

সিঠকভােব পাওয়ার শত

সােপে ।

দান করা।

(Subject to the condition of getting

(Payment of all approved commissions,

the required documents correctly.)

claim amount and approved bills through
account payee cheque / bKash / BEFTN)
ি িময়ােমর
premium)

াি সীকার করা (Accept receipt of
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দােনর সিহত গািডয়ান লাইফ ই ু ের ই ু ের িলিমেটড-এর িন বিণত কমকতাগণ সংি

রেয়েছন:

(The following officers of Guardian Life Insurance Limited are involved in providing the above services:)
১) শখ রািকবু ল কিরম, এফিসএ (িসএফও, িডএমিড এবং ভার া িসইও) Phone: +8809612-016622
{Sheikh Rakibul Karim, FCA (CFO, DMD & Acting CEO)}

ফানঃ +৮৮০৯৬১২-০১৬৬২২- ১০০১

২) শামীম আহেমদ (মূ খ পিরচলন কমকতা) ফানঃ +৮৮০৯৬১২-০১৬৬২২- ১৮০১
{Shamim Ahmed (Chief Operating Officer) Phone: +8809612-016622-1601}
৩) মাহমুদূর রহমান খান (িবভাগীয়

ধান, একক বীমা) ফানঃ+৮৮০৯৬১২-০১৬৬২২- ১৯০১

{Mahmudur Rahman Khan (Head of Retail Business) Phone: +8809612-016622- 1901}
৪) মােজদু র রিশদ চৗধু রী (িবভাগীয়

ধান, অথ ও িহসাব িবভাগ) ফানঃ+৮৮০৯৬১২-০১৬৬২২- ১৬০২

{Majedur Rashid Chowdhury (Head of Finance & Accounts) Phone: +8809612-016622-1602}
৫) মাহা দ মাসু দু ামান খান (িবভাগীয়

ধান, অবিলখন ও পিলিস সািভিসং) ফানঃ +৮৮০৯৬১২-০১৬৬২২- ২৩০১

{Mohammad Masuduzzaman Khan ((Head of Underwriting & Policy Servicing) Phone: +8809612-016622-2301}
৬) ডাঃ সাহান আহেমদ(িবভাগীয়

ধান, দাবী িবভাগ) ফানঃ+৮৮০৯৬১২-০১৬৬২২- ১৫০১

{Dr. Shohan Ahmed (Head of Claims) Phone: +8809612-016622-1501}

যেকান অিভেযাগ/অনু স ােনর জন ২৪/৭ কল স ার ন রঃ ১৬৬২২
(24/7 Call Center Number: 16622 (for any kind of complaint /query)
ওেয়বসাইট (Website): www.guardianlife.com.bd
সািভস অ াপ (Service App) MyGuardian {অ াপ িলংক (Applink): http://bit.ly/2zR0LqJ}
ইেমইল (Email): info@guardianlife.com.bd ; guardiancare@guardialife.com.bd

