
SL NO. 

ক্রমিক

বীিার ধরণ 

INSURANCE TYPE

বীিা দাবীর ধরণ 

INSURANCE CLAIM TYPE

মিষ্পন্ন বীিা 

দাবীর সংখ্যা 

NO. OF SETTLED 

CLAIMS

পমিমস িম্বর 

POLICY NUMBER

পমিমস গ্রহণণর তামরখ্ 

DATE OF POLICY OPENING

বীিা দাবী উত্থাপণির তামরখ্ 

DATE OF CLAIM SUBMISSION

মিষ্পন্ন বীিা দাবীর 

অংক (টাকা)

BDT. FOR SETTLED 

CLAIMS

দাবী উত্থাপণির তামরখ্ হণত 

মিস্পণন্নর মদণির মহসাব 

DAYS SINCE THE DATE OF CLAIM 

SETTLED

মদি

জীবন বীমা দাবী 

LIFE INSURANCE CLAIMS
২

বববিন্ন একক বীমার আওতািুক্ত 

স্বাস্থ বীমা দাবী ববধায় পবিবি 

নম্বর বিন্ন বিন্ন হয়য় থায়ক

চিবত মায়ির বনয়বমত Rxeb 

exgv দাবী ববধায় পবিবি 

গ্রহয়ের তাবরখ বিন্ন

 চিবত মায়ির বনয়বমত  Rxeb exgv  

বীমা দাবী ববধায় পবিবি গ্রহয়ের 

তাবরখ বিন্ন

৩৪০৮৪৭

বীমা দাবী উত্থাপয়নর তাবরখ চিবত 

মায়ির বিন্ন বিন্ন তাবরখ ববধায় 

অবনস্পয়ন্নর বদয়নর িময়কাি এর 

বহয়িয়ব বিন্ন বিন্ন

তদন্ত বরয়পার্ট এবং প্রয়য়াজনীয় নবথপয়ের জনয অয়পক্ষমান

স্বাস্থয বীমা দাবী 

HEALTH INSURANCE 

CLAIMS

৮

বববিন্ন একক বীমার আওতািুক্ত 

স্বাস্থ বীমা দাবী ববধায় পবিবি 

নম্বর বিন্ন বিন্ন হয়য় থায়ক

চিবত মায়ির বনয়বমত Rxeb 

exgv দাবী ববধায় পবিবি 

গ্রহয়ের তাবরখ বিন্ন

চিবত মায়ির বনয়বমত Rxeb exgv 

দাবী ববধায় পবিবি গ্রহয়ের তাবরখ 

বিন্ন

১৮৮৩৭০

বীমা দাবী উত্থাপয়নর তাবরখ চিবত 

মায়ির বিন্ন বিন্ন তাবরখ ববধায় 

অবনস্পয়ন্নর বদয়নর িময়কাি এর 

বহয়িয়ব বিন্ন বিন্ন

cÖ‡qvRbxq bw_cÎ I nvmcvZv‡j webvg~‡j¨ wPwKrmv myweav MÖnY 

K‡i, cybivq `vex DÌvcb K‡i‡Qb| nvmcvZv‡ji wej 

wb®ú‡bœi ci, Aewkó wjwgU n‡Z `vexMy‡jv wb®úbœ n‡e| 

গুরুবযাধী বীমা দাবী 

MDB / CRITICAL ILLNESS 

CLAIMS

অঙ্গহানী (আংবিক / 

িমূ্পে ট ) বীমা দাবী

PPD / PTD CLAIMS

জীবন বীমা দাবী 

LIFE INSURANCE CLAIMS
১১

বববিন্ন গ াষ্ঠী বীমার আওতািুক্ত 

Rxeb exgv বীমা দাবী ববধায় পবিবি 

নম্বর বিন্ন বিন্ন হয়য় থায়ক

চিবত মায়ির বনয়বমত Rxeb 

exgv দাবী ববধায় পবিবি 

গ্রহয়ের তাবরখ বিন্ন

চিবত মায়ির বনয়বমত Rxeb exgv 

দাবী ববধায় পবিবি গ্রহয়ের তাবরখ 

বিন্ন

৬২৮৯০১০

বীমা দাবী উত্থাপয়নর তাবরখ চিবত 

মায়ির বিন্ন বিন্ন তাবরখ ববধায় 

অবনস্পয়ন্নর বদয়নর িময়কাি এর 

বহয়িয়ব বিন্ন বিন্ন

প্রয়য়াজনীয় নবথপয়ের জনয অয়পক্ষমান

স্বাস্থয বীমা দাবী 

HEALTH INSURANCE 

CLAIMS

১৮৮৩

বববিন্ন গ াষ্ঠী বীমার আওতািুক্ত 

স্বাস্থয বীমা দাবী ববধায় পবিবি 

নম্বর বিন্ন বিন্ন হয়য় থায়ক

বববিন্ন গ াষ্ঠী বীমার 

আওতািুক্ত চিবত মায়ির 

বনয়বমত স্বাস্থয বীমা দাবী 

ববধায় পবিবি গ্রহয়ের তাবরখ 

বিন্ন

বববিন্ন গ াষ্ঠী বীমার আওতািুক্ত 

চিবত মায়ির বনয়বমত স্বাস্থয বীমা 

দাবী ববধায় পবিবি গ্রহয়ের তাবরখ 

বিন্ন

১৫৪৩০৯৩৫

বীমা দাবী উত্থাপয়নর তাবরখ চিবত 

মায়ির বিন্ন বিন্ন তাবরখ ববধায় 

অবনস্পয়ন্নর বদয়নর িময়কাি এর 

বহয়িয়ব বিন্ন বিন্ন

cÖ‡qvRbxq bw_cÎ I nvmcvZv‡j webvg~‡j¨ wPwKrmv myweav MÖnY 

K‡i, cybivq `vex DÌvcb K‡i‡Qb| nvmcvZv‡ji wej 

wb®ú‡bœi ci, Aewkó wjwgU n‡Z `vexMy‡jv wb®úbœ n‡e| 

গুরুবযাধী বীমা দাবী 

MDB / CRITICAL ILLNESS 

CLAIMS

৩
ঋে বনরাপত্তা বীমা 

NBFI

জীবন বীমা দাবী 

LIFE INSURANCE CLAIMS
১৭৬৭ ৭০৯৭ / ২০১৭

বববিন্ন তাবরয়খ ঋে গ্রহয়ের 

িময় গথয়ক ঋে বনরাপত্তা 

বীমা কার্ টকর হয়য় থায়ক 

ববধায় পবিবি গ্রহয়ের তাবরখ 

বিন্ন বিন্ন হয়য় থায়ক

চিবত মায়ির বনয়বমত জীবন 

বীমা দাবী ববধায় ববমা দাবী 

উত্থাপয়নর তাবরখ বিন্ন বিন্ন

10,26,50,277

 ত  িপ্তায়হর  অবনষ্পন্ন  গমার্  2728  টর্  দাবীর 

 ময়ধয 1767 টর্ বনষ্পন্ন  কয়র 961  টর্  

প্রয়য়াজনীয় নবথপয়ের জনয অয়পক্ষমান , 

mieivnK …Z Z‡_¨ fzj _vKvq Zv‡`i Aby‡iv‡a `vex¸‡jv 

Awb®úbœ ivLv n‡q‡Q|

৪
ঋে বনরাপত্তা বীমা 

BANK

জীবন বীমা দাবী  

LIFE INSURANCE CLAIMS
০

বববিন্ন গ াষ্ঠী বীমার আওতািুক্ত 

জীবন বীমা বীমা দাবী ববধায় 

পবিবি নম্বর বিন্ন বিন্ন হয়য় থায়ক

বববিন্ন তাবরয়খ ঋে গ্রহয়ের 

িময় গথয়ক ঋে বনরাপত্তা 

বীমা কার্ টকর হয়য় থায়ক 

ববধায় পবিবি গ্রহয়ের তাবরখ 

বিন্ন বিন্ন হয়য় থায়ক

চিবত মায়ির বনয়বমত জীবন 

বীমা দাবী ববধায় ববমা দাবী 

উত্থাপয়নর তাবরখ বিন্ন বিন্ন

০

বীমা দাবী উত্থাপয়নর তাবরখ চিবত 

মায়ির বিন্ন বিন্ন তাবরখ ববধায় 

অবনস্পয়ন্নর বদয়নর িময়কাি এর 

বহয়িয়ব বিন্ন বিন্ন

তদন্ত বরয়পার্ট এবং প্রয়য়াজনীয় নবথপয়ের জনয অয়পক্ষমান

৩৬৭১ ২২২৪৯১৬২

* 97% Claims settled out of total claims received in 2018 and 96% Claims settled out of total claims received since 2014 to 2018

* 95% Claims settled within 5 business days after complete receive of all documents - "Guardian Life's Fastest claim settlement engine"

* Online Claim tracking system for all customers through My Guardian Apps and http://www.myguardianbd.com

PjwZ mßvnt 19-06-2022 - 25-06-2022  

CURRENT Week: 19-06-2022 - 25-06-2022 

সব বণেষ হািিাগাদ এর তামরখ্ -  25 জুি ২০২২

DATE OF LAST UPDATE- June 25, 2022

মিষ্পন্ন বীিা দামবর ডেেণবােব 

DASHBOARD FOR SETTLED CLAIMS

সব বণিাট অমিষ্পন্ন বীিা দাবী 

TOTAL PENDING CLAIMS

একক বীমা 

INDIVIDUAL 

INSURANCE 

(RETAILS)

গ াষ্ঠী বীমা 

GROUP INSURANCE
২

১


