অমিষ্পন্ন বীিা দামবর সেেণবােব
DASHBOARD FOR PENDING CLAIMS
চিমত িাণসর িাি সসপণটম্বর ২০১৯
NAME OF CURRENT MONTH : SEPTEMBER - 2019

SL NO.
ক্রমিক

বীিার ধরণ
INSURANCE TYPE

বীিা দাবীর ধরণ
INSURANCE CLAIM TYPE

ক োন বীমো দোবী
LIFE INSURANCE CLAIMS

১

এ
বীমো
INDIVIDUAL
INSURANCE
(RETAILS)

অমিষ্পন্ন বীিা
দাবীর সংখ্যা
NO. OF PENDING
CLAIMS

পমিমস িম্বর
POLICY NUMBER

পমিমস গ্রহণণর তামরখ্
DATE OF POLICY OPENING

বীিা দাবী উত্থাপণির তামরখ্
DATE OF CLAIM SUBMISSION

অমিষ্পন্ন বীিা দাবীর
অংক (টাকা)
BDT. FOR PENDING
CLAIMS

দাবী উত্থাপণির তামরখ্ হণত
অমিস্পণন্নর মদণির মহসাব
DAYS SINCE THE DATE OF CLAIM
SUBMISSION

অমিস্পণন্নর কারণ
PENDING REASON

১

১৫৫৪১

১৭/১২/২০১৮

২০/০৮/২০১৯

২৬৫,৭১৮/-

১০ দদন

প্রয়য়োজনীয় নদিপয়ের জনয অয়পক্ষমোন

বীমো দোবী উত্থোপয়নর তোদরখ চিদত
মোয়সর দিন্ন দিন্ন তোদরখ দবধোয়
অদনস্পয়ন্নর দদয়নর সময় োি এর
দহয়সয়ব দিন্ন দিন্ন

প্রয়য়োজনীয় নদিপয়ের জনয অয়পক্ষমোন

ব্রো ( গ্রোহ ) এর অনুরয়ধ পুয়ব দনষ্পন্ন
ণ
রো হয়দন , নতু ন সফট ওয়োর ফম ণ
এর োদর দর সংয়িোধন এর পর ব্রো এরসবুজ সয়েত পোওয়ো সোয়পয়ক্ষ
দোদবগুয়িো ২৪/০৭/১৯ হয়ত দনষ্পন্ন রো শুরু হয়য়য়ে, এবং ত সপ্তোয়হর
অদনষ্পন্ন ১২৪১ টট দোীরর সোয়ি আরও ৫৮৫ টট নতু ন দোবী ত ৫ ম ণ
দদবয়স এয়সয়ে । কমোট ১৮২৬ টট দোবীর ময়ধয ৪৩৪ টট দনষ্পন্ন য়র ১৩৯২
টট অবদিষ্ট আয়ে।

প্রয়য়োজনীয় নদিপয়ের জনয অয়পক্ষমোন

স্বোস্থ বীমো দোবী
HEALTH INSURANCE CLAIMS

নোই

০

গুরুবযোধী বীমো দোবী
MDB / CRITICAL ILLNESS CLAIMS

নোই

০

/ সম্পূর্ )ণ বীমো দোবী
PPD / PTD CLAIMS

নোই

০

জীবন বীমো দোবী
LIFE INSURANCE CLAIMS

নোই

০

স্বোস্থ বীমো দোবী
HEALTH INSURANCE CLAIMS

৬১

গুরুবযোধী বীমো দোবী
MDB / CRITICAL ILLNESS CLAIMS

নোই

অঙ্গহোনী (আংদি

২

সবণেষ
ব
হািিাগাদ এর তামরখ্ - ২৯ অগাস্ট - ২০১৯
DATE OF LAST UPDATE : 29 AUGUST -2019

ক োষ্ঠী বীমো
GROUP INSURANCE

৩

ঋর্ দনরোপত্তো বীমো
NBFI

জীবন বীমো দোবী
LIFE INSURANCE CLAIMS

১৩৯২

৪

ঋর্ দনরোপত্তো বীমো
BANK

জীবন বীমো দোবী
LIFE INSURANCE CLAIMS

৪

সবণিাট
ব
অমিষ্পন্ন বীিা দাবী
TOTAL PENDING CLAIMS

দবদিন্ন ক োষ্ঠী বীমোর আওতোিু ক্ত
স্বোস্থ বীমো দোবী দবধোয় পদিদস
নম্বর দিন্ন দিন্ন হয়য় িোয়

দবদিন্ন ক োষ্ঠী বীমোর
আওতোিু ক্ত চিদত মোয়সর
দনয়দমত স্বোস্থ বীমো দোবী
দবধোয় পদিদস গ্রহয়র্র তোদরখ
দিন্ন

চিদত মোয়সর দনয়দমত স্বোস্থ
বীমো দোবী দবধোয় দবমো দোবী
উত্থোপয়নর তোদরখ দিন্ন দিন্ন

২,০৭১,৮১৮/-

০

৭০৯৭ / ২০১৭

দবদিন্ন তোদরয়খ ঋর্ গ্রহয়র্র
সময় কিয় ঋর্ দনরোপত্তো
বীমো োর্ ণ র হয়য় িোয়
দবধোয় পদিদস গ্রহয়র্র তোদরখ
দিন্ন দিন্ন হয়য় িোয়

চিদত মোয়সর দনয়দমত জীবন
বীমো দোবী দবধোয় দবমো দোবী
উত্থোপয়নর তোদরখ দিন্ন দিন্ন

১০৪,০৬৫,০০০/-

ঋর্ দনরোপত্তো বীমো দোবী উত্থোপয়নর
পরবতী মোয়সর শুরুয়ত পদরয়িোদধত
হয়য় িোয় দবধোয় অদনস্পয়ন্নর দদয়নর
সময় োি এর দহয়সয়ব দিন্ন দিন্ন

৭০৪২ / ৭০৭৬

দবদিন্ন তোদরয়খ ঋর্ গ্রহয়র্র
সময় কিয় ঋর্ দনরোপত্তো
বীমো োর্ ণ র হয়য় িোয়
দবধোয় পদিদস গ্রহয়র্র তোদরখ
দিন্ন দিন্ন হয়য় িোয়

চিদত মোয়সর দনয়দমত জীবন
বীমো দোবী দবধোয় দবমো দোবী
উত্থোপয়নর তোদরখ দিন্ন দিন্ন

২,০৬০,২৬২/-

বীমো দোবী উত্থোপয়নর তোদরখ চিদত
মোয়সর দিন্ন দিন্ন তোদরখ দবধোয়
অদনস্পয়ন্নর দদয়নর সময় োি এর
দহয়সয়ব দিন্ন দিন্ন

১৪৫৮

* 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

১০৮,৪৬২,৭৯৮/-

