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MvwW©qvb jvBd BÝ¨y‡iÝ wjwg‡UW 

cÖavb Kvhv©jq: cywjk cøvRv KbKW© (লেভেে-১৩) 

UvIqvi- 02, cøU- 02, †ivW- 144 

¸jkvb, XvKv- 1212 

Application for Rider Addition/ Cancellation 
(সভ োভ োগী বীমো সংভ োজন/ বোতিেকরভের জনয আভবদন) 

               Policy no: ____________________________________________________________________________________________ 
               (বীমোপত্র নম্বর) 
               Name of the Insured:___________________________________________________________________________________ 
               (বীমো গ্রো ভকর নোম) 
               Sum Assured:__________________________________________________________________________________________ 
               (বীমো অংক) 

                 □ Rider Addition (স ভ োগী বীমো সংভ োজন): 
                    Please select from below which Rider/Riders you want to add in your policy. 
                    (তনভে উভেতিি ল  স ভ োগী বীমো/বীমো সমূ  আপনোর পতেতসভি সংভ োজন করভি চোন িো উভেি করুন) 

                 □ DIAB ( দূর্ঘটনোজতনি মৃিয য বীমো) 

                               □ PDAB ( দূর্ঘটনোজতনি মৃিয য ও অঙ্গ োনী বীমো) 

                               □ CI (Critical Illness) (গুরুবযোধী বীমো) 

                               □ HI (Health Insurance) (স্বোস্থ্য বীমো)  

                    □ New member adding in HI (স্বোস্থ্য বীমোভি নিয ন সদসয সংভ োজন) 

                  □ Rider Deletion/ Cancellation (স ভ োগী বীমো তবভ োজন): 
                    Please select from below which Rider/Riders you want to delete from your policy. 
                    (তনভে উভেতিি ল  স ভ োগী বীমো/বীমো সমূ  আপনোর পতেতস লেভক বোদ তদভি চোন িো উভেি করুন) 

                  □ DIAB ( দূর্ঘটনোজতনি মৃিয য বীমো) 
                          □ PDAB ( দূর্ঘটনোজতনি মৃিয য ও অঙ্গ োনী বীমো)  
                          □ CI (Critical Illness) (গুরুবযোধী বীমো) 
                          □ HI (Health Insurance) (স্বোস্থ্য বীমো) 
 
            
           Signature of the Witness:_______________________________            Signature of the Insured: _____________________________             
            (স্বোক্ষীর স্বোক্ষর)                                                                  (বীমোগ্রো ভকর স্বোক্ষর- প্রস্তোবপভত্র লদ  অনযরূপ) 
            Name: _______________________________________________             Name: _______________________________________________                         
  (নোম)                                                                             (নোম)      
            Date: ________________________________________________             Date: ________________________________________________             
            (িোতরি)                                                                          (িোতরি) 

 
    
Attachment (সং যতি): 
 Please provide the below documents along with this Form (এই ফভমঘর সোভে তনেতেতিি দতেেোতদ প্রদোন করুন) 

1) Original Policy Document (মূে বীমো দতেে)  
2) In case of adding Health Insurance, properly filled up HI Form needs to be submitted. 
      (স্বোস্থ্য বীমো সংভ োজভনর লক্ষভত্র তনধঘোতরি স্বোস্থ্য বীমো ফমঘ  েো ে েোভব পূরন কভর দোতিে করভি  ভব) 
3) In case of adding Critical Illness, properly filled up CI Form needs to be submitted 

           (গুরুবযোধী বীমো সংভ োজভনর লক্ষভত্র তনধঘোতরি গুরুবযোধী বীমো ফমঘ  েো ে েোভব পূরন কভর দোতিে করভি  ভব) 


