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Unit Linked Partial
Withdrawal Form
ইউিনট িল� আংিশক
�তয্াহােরর ফমর্

Current Day NAV

e Use Only

বতর্ মান িদন এনএিভ

শধুমা� অিফেস বয্বহার করার জনয্

Next Day NAV

শাখা:

Existing KYC

�াি�র তািরখ এবং সময়:

Fresh KYC

এর �ারা �া� হেয়েছ:

Employee Code:________________

Branch:

Receipt Date & Time:

িবদয্মান েকওয়াইিস
নতু ন েকওয়াইিস

Received by:

থামান

শাখার
�য্া�

কমর্চারীর েকাড:

Interaction ID:

Signature:____________________

ই�ারঅয্াকশন আইিড:

STOP

Branch
Stamp

পরবত� িদন এনএিভ

সা�র:

Do you really need to withdraw funds from your life
insurance policy?
আপনার িক সিতয্ই আপনার জীবন বীমা পিলিসর েথেক অথর্ �তয্াহােরর
�েয়াজন রেয়েছ?

We would like you to take a well-informed decision with regard to the partial withdrawal from your life insurance policy. Help us help you by
sharing the reason for partial withdrawal. Please select from any of the options given below:
আমরা চাই েয আপিন আপনার জীবন বীমা পিলিসর েথেক আংিশক �তয্াহােরর িবষেয় িবচার-িবেবচনা কের িস�া� �হণ করন। যিদ আপিন আংিশক �তয্াহােরর কারণিট আমােদর সােথ
ভাগ কের েনন তাহেল তা আপনােক সহায়তা করার িবষেয় আমােদরেক সহায়তা কের৷ অনু�হ কের নীেচ েদওয়া িবক�গিলর েথেক একিট িবক� িনবর্াচন করন:

Advice by HDFC Life Financial Consultant

Advice by Bank Employee / Broker

Advice by HDFC Life Employee

এইচিডএফিস লাইফ িফনাি�য়াল কনসালটয্া� পরামশর্ িদেয়েছ

বয্াে�র কমর্চারী/ ে�াকার পরামশর্ িদেয়েছ

এইচিডএফিস লাইেফর কম� পরামশর্ িদেয়েছ

Name ___________________________________ & Contact No. __________________of the above mentioned person, if available.
উপের উে�িখত বয্ি�র নাম ___________________________________ এবং েফান ন�র __________________, যিদ উপল� থােক৷

Child's education

Wedding/family function

Buy another product from HDFC Life

Buy gold/silver

Buy a vehicle

িশশর িশ�া

িববাহ / পািরবািরক অনু�ান

এইচিডএফিস লাইফ েথেক অনয্ পণয্ েকনা

েসানা/রেপা েকনা

গািড় েকনা

Invest in real estate

Re-invest in o

ts

িরেয়ল এে�েট িবিনেয়াগ

অনয্ানয্ আিথর্ক েযাজনাগিলেত পুনরায় িবিনেয়াগ করা

Please ask yourself the following questions befor

Others (Please specify): ____________________________________
অনয্ানয্ (অনু�হ কের উে�খ করন):

orm.

ফমর্ িট পূরণ করার আেগ অনু�হ কের িনেজেক নীেচর ��গিল করন।

Are you ready to reduce your cover
on Life or old age pension?

Are you compromising on your long term goals or your
family'

আপিন িক জীবন বীমার বা বাধর্ কয্ েপনশেনর
উপর আপনার কভার �াস করেত ��ত?

আপিন িক আপনার দীঘর্ েময়াদী ল�য্ বা আপনার পিরবােরর আিথর্ ক
সুর�ার সােথ আপস করেছন?

As per a survey, life expectancy of an average Indian is 68
years*.
একিট সমী�া অনুসাের ভারতীয় বয্ি�র গড় আয়ু 68 বছর*৷

This means that there is a need to hav
t funds at
the time of retirement to ensure a self-dependent future.
এর অথর্ হল েয আত্মর্-িনভর্ র ভিবষয্ত সুিনি�ত করার জনয্ অবসর �হণ
করার সময় যেথ� ফা� থাকা দরকার৷

If you have partially withdrawn from your funds or reduced
the premium, you are requested to stay insured by paying
your policy premium. In case you fail to do so, your policy
status will change and it may result in your policy getting
paid up/cancelled and all bene
cover may
accordingly cease to exist. Please refer to your policy
document for details.

Higher education, wedding, contingency planning are some events that need
you to stay insured for a longer period. You will be able to meet your long
term expenses better only if you remain insured till the end of the policy term
and allow your corpus to keep growing.
উ�িশ�া, িববাহ, আকি�ক পিরক�না এমন িকছু ঘটনার জনয্ আপনার দীঘর্ সমেয়র জনয্ বীমা
করার আবিশয্কতা রেয়েছ। আপিন যিদ পিলিসর েময়াদ েশষ না হওয়া পযর্� পিলিসিটেক চািলেয়
যান এবং আপনার জমা অথর্রািশেক বাড়েত েদন তেবই আপিন আপনার দীঘর্েময়াদী বয্য় আরও
ভালভােব পূরণ করেত স�ম হেবন।

Remember, wealth accumulation happens only through saving more, saving
regularly and allowing optimum growth of your funds.
মেন রাখেবন, আপিন েকবলমা� যতটা এবং িনয়িমত স�য় কেরন এবং আপনার তহিবলেক অনুকূল
উপােয় বাড়ার অনুমিত িদেলই অথর্ সং�হ করা হয়।

*Source: World Bank
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN
আপিন যিদ আপনার ফা� েথেক আংিশকভােব �তয্াহার কের েনন বা
ি�িময়ামিট কম জমা কেরন তেব আপনার পিলিস ি�িময়াম �দান কের
আপিন বীমা চািলেয় জনয্ অনুেরাধ করা হে�। আপিন যিদ এরকম না
করেত পােরন তাহেল আপনার পিলিসর ি�িত পিরবতর্ ন হেব এবং এর
পিরবেতর্ আপনার পিলিস অথর্ পিরেশাধ/ বািতল হেয় েযেত পাের এবং
েসই সােথ সম� েবিনিফট /কভার করা সম� ঝুঁ িক তদনুসাের েশষ হেয়
েযেত পাের৷ িববরেণর জনয্ অনু�হ কের আপনার পিলিসর নিথ েদখুন৷
*উৎস: িব�বয্া�
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN
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The information memorandum is general in nature and is circulated in the general interest of the policyholders. Please refer to the policy
document before taking any decision.
�ারকিলিপেত সাধারণ তথয্ েদওয়া হয় এবং পিলিসধারেকর সাধারণ �ােথর্ তা �চািরত হয়। েকানও িস�া� েনওয়ার আেগ অনু�হ কের কের পিলিসর নিথপ� েদখুন৷

(Last Name)
(First Name)
(Middle Name)
Name of the Policyholder : ___________________________________________________________________________________________________
_
পিলিসধারেকর নাম:

�থম নাম

মধয্ নাম

Policy No.:

E-Insurance Account No.:

পিলিসর ন�র:

ই-ইনসুয্ের� অয্াকাউ� ন�র:

PAN (Permanent Account Number):
provide the bene

েশষ নাম

(In case of UL Young Star and Children's plans, if the bene

, then

s details as TDS will be accordingly deducted for the bene

পয্ান (পামর্ােন� অয্াকাউ� ন�র):

(ইউএল ইয়ং �ার এবং িচ�ন �য্ানগিলর ে�ে�, যিদ উত্তরািধকাির �া�বয়� হন, তেব উত্তরািধকাির

িবশদ সরবরাহ করন কারণ তদনুসাের উত্তরািধকাির জনয্ িটিডএস েকেট েনওয়া হেব)।

Email ID*: ________________________________________________________________________________________________________________
ইেমল ID*:
Contact * No.:
েযাগােযােগর* ন�র:(অিফস)

es)_____________________________/(Mob)______________________ (Mobile number is preferable)
/(বািড়র)

/(েমাবাইল)

(েমাবাইল ন�র বা�নীয়)

*We will use the contact details provided by you here for all future communications and treat this as consent to communicate with you on the same.

*আমরা ভিবষয্েতর সম� েযাগােযােগর জনয্ আপনার সরবরািহত েযাগােযােগর িবশদিট এখােন বয্বহার করব এবং এিটেক আপনার সােথ েযাগােযােগর স�িত িহসােব িবেবচনা করব।
**Amount to be withdrawn from the policy mentioned above excluding TDS

es): INR ___________________.

**Partial withdrawal charges and taxes & levies (if relevant on this charge) are applicable as per policy provision.

**িটিডএস বােদ উপের উি�িখত নীিত েথেক �তয্াহােরর পিরমাণ (পিরসংখয্ানগিলেত): টাকা ___________________।

**পিলিসর িবধান অনুসাের আংিশক �তয্াহােরর চাজর্ এবং কর ও শ� (যিদ এই চােজর্র সােথ স�িকর্ ত হয়) �েযাজয্।
#

This Partial Withdrawal request received for Surrender Reversal is within 30 days from the surrender date

KYC documents will be mandatory if the option 'No' is selected. This queﬆion will be ﬁlled by the Cuﬆomer Relations ofﬁcial only.

সােরে�র �তয্াহােরর জনয্ এই আংিশক �তয্াহােরর অনুেরাধ সাের�ােরর তািরখ েথেক 30 িদেনর মেধয্ �া� হেয়েছ

Yes

No#

হয্াঁ

না#

যিদ 'না' িবক�িট িনবর্াচন করা হেয় তাহেল েকওয়াইিস দ�ােবজগিল আবশয্ক হয়৷ এই ��িট েকবল �াহক স�কর্ আিধকািরক �ারা পূরণ করা হেব৷

#

Self-Attested Photo ID and Address Proof of the Bene

tee# # submitted:

উত্তারািধকারী বা িনেয়াগকারীর## �-সতয্ািয়ত ফেটা আইিড এবং িঠকানার �মাণ জমা েদওয়া হেয়েছ:
##
In case of UL Young Star and Children's Plans, proofs of the bene
minor, proofs of the appointee are required as well.

Yes

No

NA

হয্াঁ

না

�েযাজয্ নয়

are required in case he/she is a major. In case the Life Assured is no longer alive and the bene

is a

ইউএল ইয়ং �ার এবং িচে�নস �য্ানগিলর ে�ে�, যিদ উত্তারািধকারী সাবালক হয় তাহেল তার �মাণ েদওয়া আবশয্ক হয়৷ যিদ িবমাকৃ ত বয্ি� জীিবত না থােক এবং উত্তরাধীকাির নাবালক হয়
তাহেল িনযু� বয্ি�র �মাণ েদওয়াও আবশয্ক হয়৷
##

As per IRDAI guidelines, cut-o timings for NAV application and redemption of units stands revised to 3 PM IST with e ect from June 1, 2007. This implies that if the
application for partial withdrawal along with all required documents are received by 3 PM IST on a working weekday (Mon-Fri) by HDFC Life, the same day's unit value
will be applicable. However, if the application for partial withdrawal along with all the required documents are received post 3 PM IST on a working weekday (Mon-Fri)
by HDFC Life, then the next working day's value will be applicable. When the applicable day is not a valuation day, NAV of the next immediate valuation day will be
considered. Any
tions in NAV as a result of Partial Withdrawal will be borne by policyholder. The same is subject to changes as and when amended by IRDAI. In
case a prior unit allocation is pending, your current request will be processed on the successive working day.
Taxes will be deducted at source, if applicable, from the payments made under a life insurance policy in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.
Tax laws are subject to change from time to time.
আইআরিডএআই এর িনেদর্ িশকা অনুসাের, এনএিভ আেবদেনর জনয্ কাট অফ সময় এবং ইউিনেটর িরেড�শেনর সময় ভারতীয় সমেয়র িহসােব দুপুর 3েট পযর্� িনধর্ারণ করা হেয়েছ যা 1লা জুন
2007 েথেক কাযর্কর হেয়েছ৷ এিট তখন �েযাজয্ হয় যিদ আংিশক �তয্াহােরর জনয্ সমসয্ �েয়াজনীয় দ�ােবেজর সােথ আেবদন প� স�ােহর েযেকােনা কাযর্িদবস (েসাম েথেক শ�)এ ভারতীয়
সময় অনুযায়ী দুপুর 3েট পযর্� এইচিডএফিস লাইফ �া� কের থােক তাহেল এই ি�িতেত েসই িদেনর ইউিনট মান �েযাজয্ হেব৷ তথািপ, যিদ আংিশক �তয্াহােরর জনয্ সম� �েয়াজনীয় দ�ােবেজর
সােথ আেবেদন প�িট স�ােহর েযেকােনা কাযর্িদবস (েসাম েথেক শ�) এ ভারতীয় সময় অনুযায়ী দুপুর 3েটর পর এইচিডএফিস লাইফ �া� কের থােক তাহেল েসই ে�ে� পেরর কােজর িদেনর
মান �েযাজয্ হেব৷ যিদ �েযাজয্ িদনিট েকােনা মােনর িদন না হয় তাহেল িঠক তারা পরবত� মােনর িদেনর এনএিভ অনুসাের গণয্ করা হেব৷ আংিশক �তয্াহােরর পিরনাম�রপ এনএিভেত হওয়া
েযেকােনা ওঠানামা পিলিসধারকেক বহন করেত হেব৷ আইআরিডএআই এর অনুসাের বা এিটর �ারা করা পিরবতর্ নগিলেত এই শতর্ িট �েযাজয্ হেব৷ যিদ পূেবর্র ইউিনট বরা� মুলতু িব থােক, তাহেল
আপনার বতর্ মান অনুেরাধিট ধারাবািহক কাযর্ িদবেস �ি�য়া করা হেব।
�েযাজয্ হেল, আয়কর আইন, 1961 এর িবধান অনুযায়ী জীবন বীমা পিলিসর অধীেন �দত্ত অথর্�দান েথেক উৎস অনুসাের কর েকেট েনওয়া হেব। কর আইন সমেয় সমেয় পিরবিতর্ ত হেত পাের।

I con

ving read and understood all the policy provisions before making this application and its consequences.

আিম িনি�ত করিছ েয এই আেবদনিট করার আেগ আিম পিলিসর সােথ স�িকর্ত সম� িবিধসমূহ পেড়িছ এবং বুেঝিছ এবং আিম এিটর ফলাফলগিলর স�েকর্ অবগত৷
SIGN HERE
এখােন �া�র করন

Policyholder/ Assignee Name: ____________________________________________________
পিলিসধারক/অিধকার�া� �িতিনিধর নাম:

Assignee's details are required for assigned policies.
ধাযর্ করা পিলিসগিলর জনয্ অিধকার�া� �িতিনিধর িবশদ িববরণ �েয়াজন৷
Signature of Policyholder/Assignee
পিলিধধারক/অিধকার�া� �িতিনিধর �া�র

Date: ___________________ Place: ________________________
তািরখ:

�ান:

In case of Unit Linked Young Star or Children's plans, if bene

, then please provide bene

s account details.

ইউিনট িল�ড ইয়ং �ার বা িচে�নস �য্ানগিলর ে�ে� যিদ উত্তরাধীকাির �া�বয়� হয় তাহেল অনু�হ কের উত্তরাধীকািরর অয্াকাউে�র িবশদ িববরণ �দান করন৷
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Bank Account No.:
বয্া� অয্াকাউে�র ন�র:

IFSC (11 Characters)

Account Holder Name: ______________________________________________
Accoun

অয্াকাউ� ধারেকর নাম:

s Name

Bank Name & Branch: _______________________________________________
বয্াে�র নাম এবং শাখা:

Account Type :

Savings

Current

অয্াকাউে�র �কার:

েসিভংস

কাের�

NRO

NRE

এনআরও

এনআরই

*All premium(s) paid from NRE Account:

** Proportionate premium(s) paid from NRE Account:

*এনআরই অয্াকাউ� েথেক �দত্ত সম� ি�িময়াম (গিল):

**এনআরই অয্াকাউ� েথেক �দত্ত আনুষি�ক ি�িময়াম (গিল):

IFSC^ :
আইএফিসএস^:
^11 character code appearing on your cheque leaf
আপনার েচেকর পাতায় ^11িট অ�র েকাড উপি�ত রেয়েছ
*Refund to NRE account (full or proportionate) will be subject to ratio of premium(s) paid through NRE account. Please submit a bank statement or bank con
letter as an evidence for premium(s) paid through NRE account.

tion

**In case of proportionate payout, please provide two NEFT mandates i.e. for NRE account and non-NRE account.
*এনআরই অয্াকাউে� েফরত েদওয়া (পূণর্ বা আনুপািতক) এনআরই অয্াকাউে�র মাধয্েম �দত্ত ি�িময়াম(গিল)-এর অনুপাত সােপে� থাকেব। অনু�হ কের এনআরই অয্াকাউে�র মাধয্েম �দত্ত
ি�িময়াম(গিল) এর �মাণ িহসােব একিট বয্া� ে�টেম� বা বয্াে�র িনি�তকরণ প� জমা িদন।
**আনুপািতক পিরেশােধর ে�ে�, অনু�হ কের এনআরই অয্াকাউ� এবং নন-এনআরই-এর অয্াকাউে�র জনয্ দুিট এনইএফিট ময্াে�ট সরবরাহ করন।

Tax declaration for the current financial year (except for Excess Refund, Free Look Cancellation or Withdrawal of proposal)
চলিত আিথর্ ক বছেরর জনয্ কেরর েঘাষণা (অিতির� েফরত, ি� লুক বািতলকরণ বা ��াব �তয্াহার বয্তীত)

1. Are you a tax resident of any country other than India as per the Income-tax Act, 1961?
আপিন িক আয়কর আইন, 1961 অনুসাের ভারত ছাড়া অনয্ েকানও েদেশ কর েদন এমন বািস�া?

Yes^

No^^

হয্াঁ^

না^^

^To be ticked if you are a tax resident in India under the Income-tax Act, 1961.

^আপিন আয়কর আইন, 1961 এর আওতায় ভারেত কর �দান কেরন এমন বািস�া হন তাহেল িটক িচ� েদওয়া হেব।
^^If you are a non-resident in India as per the Income-tax Act, 1961, you are mandatorily required to submit Tax Residency Certificate (TRC) with Form 10F to avail treaty

benefits, otherwise tax will be deducted at source at a higher rate from policy payouts. As per section 195 of the Income-tax Act, 1961, tax will be deducted at source from any
payout to a non-resident at the rate applicable therein and subject to the conditions specified therein. Tax laws are subject to change.

^^যিদ আপিন আয়কর আইন, 1961 এর অনুসাের �বাসী ভারতীয় হন তাহেল আপনােক চু ি� সুিবধার লাভ পাওয়ার জনয্ ফমর্ 10এেফর সােথ টয্া� েরিসেডি� সািটর্িফেকট (িটআরিস)
অবশয্ই জমা করেত হেব, এিট জমা না করা হেল পিলিসর অথর্�দােন েসাসর্ েথেক েবিশ হাের কর েকেট েনওয়া হেব৷ আয়কর আইন, 1961 এর ধারা 195 অনুসাের, অনাবািসকেদর েয
েকানও অথর্ �দােনর মূেলয্র িভিত্তেত কর �েযাজয্ হাের কাটা হেব এবং এেত বিণর্ত শতর্ সােপে�। কর আইন পিরবতর্ ন সােপে�।

2. Is your total taxable income for the current financial year (April 1 to March 31):
বতর্ মান আিথর্ক বছেরর (এি�ল 1 েথেক মাচর্ 31) জনয্ আপনার েমাট করেযাগয্ আয় িক এত হয়:

a) Less than or equal to INR 50 lakhs?
50 লাখ টাকার সমান বা তার েথেক কম?

b) Greater than INR 50 lakhs but less than or equal to INR 1 crore?
50 লাখ টাকার েবিশ িক� 1 েকািট টাকার কম বা তার সমান?

c) Greater than INR 1 crore?
1 েকািট টাকারও েবিশ?

3. Self-attested documents submitted :
�-সতয্ািয়ত দ�ােবজ জমা েদওয়া হেয়েছ:

TRC

FORM 10 F

িটআরিস

ফমর্ 10 এফ

Customer Acknowledgement Copy (UL Partial Withdrawal Form)
�াহেকর �ীকৃিতর অনুিলিপ (ইউএল আংিশক �তয্াহােরর ফমর্ )

Call 1860-267-9999 (local charges apply). DO NOT preﬁx any
country code e.g. +91 or 00. Available Mon-Sat from 10 am to 7 pm |
Email – service@hdfclife.com | nriservice@hdfclife.com (For
NRI customers only) Visit – www.hdfclife.com
1860-267-9999 ন�ের কল করন (�ানীয় চাজর্ �েযাজয্)৷ েকানও েদেশর েকাড
েযমন +91 বা 00 েযাগ করেবন না৷ েসাম েথেক শিন সকাল 10টা েথেক স�য্া
7টা পযর্� উপল�| ইেমল - service@hdfclife.com | nriservice@hdfclife.com
(শধুমা� এনআরআই �াহকেদর জনয্) | এেত যান -www.hdfclife.com

Visit https://twitter.com/hdfclife_cares?lang=en and
drop us a direct message or #AskNeo @HDFCLife_Cares
https://twitter.com/hdfclife_cares?lang=en এ যান এবং আমােদর
সরাসির বাতর্ া পাঠান বা #AskNeo @HDFCLife_Cares

Visit https://simplychat.hdfclife.com/simplychat/
to Simply Chat

শধুমা� চয্াট করেত
https://simplychat.hdfclife.com/simplychat/- যান
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NOTE: েনাট করন:
A cancelled personalised cheque with account no. and IFSC should be submitted along with this NEFT Mandate. In case the cheque is not
personalised, a latest bank statement or copy of passbook where account number and IFSC are mentioned needs to be submitted with the
mandate.
এই এনইএফিট ময্াে�েটর সােথ অয্াকাউ� ন�র এবং আইএফিসএস যু� বািতলকরা বয্ি�গত েচক জমা িদেত হেব৷ যিদ েচকিট বয্ি�গতকৃ ত না হয় তেব সবর্েশষ বয্াে�র ে�টেম� বা
পাসবুেকর অনুিলিপ েযখােন অয্াকাউ� ন�র এবং আইএফএসিস উে�খ করা হেয়েছ েসই ময্াে�েটর সােথ জমা িদেত হেব।

This mandate, upon processing, will override any of the previously tagged NEFT mandates for all policies, held by the client with HDFC Life.
এই আেদশিট, �ি�য়াকরেণর পের, এইচিডএফিস লাইেফর সােথ �ােয়ে�র অধীেন থাকা সম� নীিতমালার জনয্ পূবর্বত� টয্াগযু� এনইএফিট ময্াে�টেক ওভাররাইড করেব।

In case of NEFT failure or any further requirements pending on the mandate, payout will be kept on hold till a fresh NEFT mandate is received. We
will inform you about the same.
এনইএফিট বয্থর্তা বা ময্াে�েট থাকা আরও েকানও �েয়াজনীয়তার ে�ে�, নতু ন এনইএফিট ময্াে�ট না পাওয়া পযর্� েপ-আউট �িগত রাখা হেব। আমরা আপনােক েস স�েকর্ অবিহত করব।

Declaration: েঘাষণা:
1. I/We hereby declare that the particulars given above are correct. If the transaction is delayed or not effected at all for reason of incomplete or
incorrect information provided by me/us above, I/we would not hold HDFC Life Insurance Company Limited or any of its associates/employees/agents
responsible. Further, I/we agree to indemnify or keep indemnifying HDFC Life against any loss, claim, damage or expenses arising out of any
incomplete or incorrect information provided by me/ us above.
আিম/আমরা এত�ারা েঘাষণা করেছ েয উপের েদওয়া িববরণগিল সিঠক৷ যিদ আমার/আমােদর �ারা উপের েদওয়া তথয্ অস�ূণর্ বা ভু ল হওয়ার কারেণ েলনেদেন িবল� হয় বা স�ূণর্ না
হয় তাহেল আিম/আমরা এর জনয্ এইচিডএফিস লাইফ ইনসুয্ের� েকা�ািন িলিমেটড বা েকােনা সহেযাগী/কমর্চারী/এেজ�েক দায়ী করব না৷ এছাড়াও আমার/আমােদর �ারা উপের েদওযা
েযেকােনা অস�ূণর্ বা ভু ল তেথয্র জনয্ যিদ েকােনা েলাকসান, দািব, �িত বা খরচা হেয় থােক তাহেল আিম/আমরা এর জনয্ এইচিডএফিস লাইফেক �িতপূরণ েদওয়া বা েসিট পূরণ করার
জনয্ স�িত �দান করিছ৷

2. I/We further undertake to refund any excess amount whether demanded by HDFC Life or not, which has been credited in excess to my/our account at
any time due to any reason.
আিম/আমরা অিতির� জমা করা এমন েকােনা অথর্রািশও েফরত েদওয়ার জনয্ �িত�িতব� যা কখনও েযেকােনা কারেণ আমার/আমােদর অয্াকাউে� অিতির� জমা কের েদওযা হেয়েছ, যিদও
বা এইচএফিডিস লাইফ অিতির� অথর্রািশ েফরত চাক বা না চাক৷

DD/MM/YYYY
Date: __________________
তািরখ:

SIGN HERE

এখােন �া�র করন

Place:__________________

Date:DD/MM/YYYY
__________________
তািরখ:

SIGN HERE

এখােন �া�র করন

Place:__________________

�ান:

�ান:

Signature of Account Holder

(If polic

অয্াকাউ� ধারেকর �া�র

Signature of Policyholder
erent from account holder)

পিলিসধারেকর �া�র
(পিলিসধারক যিদ অয্াকাউ�ধারেকর েথেক আলাদা হয়)

Declaration to be made by a third person where: েকােনা তৃ তীয় বয্ি�র �ারা েঘাষণা করা েযখােন:

The life assured has
ed his/her thumb impression / has signed in vernacular / has not
the application. I hereby declare that I have
explained the contents of this application form to the life to be assured in _____________________ language and have truthfully recorded the
ed his/her thumb impression in my presence.
answers provided to me. I further declare that the life assur
জীবনবীমাকারী বয্ি�িট তার আ�ুেলর ছাপ িদেয়েছন / মাতৃ ভাষায় �া�র কেরেছন / আেবদনিট পূরণ কের িন। আিম এখােন এই েঘাষণা করিছ েয আিম এই আেবদন ফেমর্র িবষয়ব�
_____________________ ভাষায় জীবনবীমাকারী বয্ি�েক বয্াখয্া কেরিছ এবং আমােক সরবরাহ করা উত্তরগিল সেতয্র সােথ েরকডর্ কেরিছ। আিম আরও েঘাষণা কির েয জীবনবীমাকারী
বয্ি� আমার উপি�িতেত তার আ�ুেলর ছাপ িদেয়েছন/ �া�র কেরেছন।

Call 1860-267-9999 (local charges apply). DO NOT preﬁx any
country code e.g. +91 or 00. Available Mon-Sat from 10 am to 7 pm |
Email – service@hdfclife.com | nriservice@hdfclife.com (For
NRI customers only) Visit – www.hdfclife.com
1860-267-9999 ন�ের কল করন (�ানীয় চাজর্ �েযাজয্)৷ েকানও েদেশর েকাড
েযমন +91 বা 00 েযাগ করেবন না৷ েসাম েথেক শিন সকাল 10টা েথেক স�য্া 7টা
পযর্� উপল�| ইেমল - service@hdfclife.com | nriservice@hdfclife.com (শধুমা�
এনআরআই �াহকেদর জনয্) | এেত যান -www.hdfclife.com

Visit https://twitter.com/hdfclife_cares?lang=en and
drop us a direct message or #AskNeo @HDFCLife_Cares

https://twitter.com/hdfclife_cares?lang=en এ যান এবং আমােদর
সরাসির বাতর্ া পাঠান বা #AskNeo @HDFCLife_Cares

Visit https://simplychat.hdfclife.com/simplychat/
to Simply Chat

শধুমা� চয্াট করেত
https://simplychat.hdfclife.com/simplychat/- যান
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Declarant Name: _______________________________________________________________
েঘাষণাকারীর নাম:

SIGN HERE

এখােন �া�র করন

Address: ______________________________________________________________________
িঠকানা:

Signature of Third Person

DD/MM/YYYY
Date: _____________
Place: ___________________
তািরখ:

তৃ তীয় পে�র �া�র

�ান:

HDFC Life Insurance Company Limited [Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited] (HDFC Life).
CIN: L65110MH2000PLC128245. IRDAI

Registration No. 101.

Regd. Off: 13th Floor, Lodha Excelus, Apollo Mills Compound, N.M. Joshi Marg, Mahalaxmi, Mumbai - 400 011.
এইচিডএফিস লাইফ ই�ুয্ের� েকা�ািন িলিমেটড [পূবর্বত� এইচিডএফিস �য্া�াডর্ লাইফ ই�ুয্ের� েকা�ািন িলিমেটড]
(এইচিডএফিস লাইফ)।
CIN: L65110MH2000PLC128245. আইআরিডএআই িনব�ন নং 101.
িনব�ভু� অিফস: 13 তলা, েলাধা এে��াস, অয্ােপােলা িমলস কমপাউ�, এন.এম. েজাশী মাগর্, মহাল�ী, মু�ই - 400 011.

Page 5-5

Customer Acknowledgement Copy (UL Partial Withdrawal Form)
�াহেকর �ীকৃিতর অনুিলিপ (ইউএল আংিশক �তয্াহােরর ফমর্ )

Policy No.: _________________ Interaction ID No.: ___________________________ Policyholder name: _____________________________________

পিলিস ন�র:

ই�ারঅয্াকশন আইিড ন�র:

পিলিসধারেকর নাম:

Documents accepted (specify): _____________________________
গৃহীত দ�ােবজগিল (িনিদর্ � করন):

Customer Rela

�াহক স�কর্ অধীকাির:

er:

Date:

তািরখ:

Time:

Branch Stamp
শাখার �য্া�

সময়:

Note : If you have partially withdrawn from your funds or reduced the premium, please stay insured by paying your premiums regularly, failing which, the policy can be paid-up/cancelled. A
policy can be cancelled if the fund value falls below its minimum threshold limit. Please refer to your policy document for details.
For queries or more information, call us on 1860-267-9999 (local charges apply). DO NOT preﬁx any country code e.g. +91 or 00. Available on Mon-Sat from 10 am to 7 pm | Email - service@hdfclife.com |
nriservice@hdfclife.com (For NRI customers only) | Visit -www.hdfclife.com
েনাট করন: আপিন যিদ আপনার ফা� েথেক খুব েবিশ টাকা েতােলন বা ি�িময়াম কম জমা েদন তাহেল িনয়িমতভােব আপনার ি�িময়াম েশাধ কের অনু�হ কের আপনার পিলিসিটেক চািলেয় যান, এেত বয্থর্ হেল পিলিসিট েপড-আপ/বািতল করা হেত
পাের৷ যিদ ফাে�র মূলয্ তার নূনয্তম সীমার েথেক কম হেয় যায় তাহেল পিলিসিট ব� করা হেত পাের৷ িবশদ িববরেণর জনয্ অনু�হ কের আপনার পিলিসর দ�ােবজ েদখুন৷
েকােনা িজ�াসা বা আরও তেথয্র জনয্ 1860-267-9999 ন�ের আমােদর কল করন (�ানীয় চাজর্ �েযাজয্)৷ েকানও েদেশর েকাড েযমন +91 বা 00 েযাগ করেবন না৷ েসাম েথেক শিন সকাল 10টা েথেক স�য্া 7টা পযর্� উপল�|
ইেমল - service@hdfclife.com | nriservice@hdfclife.com (শধুমা� এনআরআই �াহকেদর জনয্) | এেত যান -www.hdfclife.com

