Claimant Statement for Death Claim – Form A
ਮੌਤ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਿਆਨ - ਫਾਰਮ A
The Claimant statement form must be filled by the claimant/beneficiary appointee/legally entitled person under the policy
ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਿਆਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ / ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਨਯੁਕਤ ਬਵਅਕਤੀ / ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਪ ਬਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ਰ ਬਵਅਕਤੀ ਦੁ ਆਰਾ ਪਾਬਲਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਬਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
The Form is to be filled in one color by one person in single ink only
ਫਾਰਮ ਇਿੱਕ ਬਵਅਕਤੀ ਦੁ ਆਰਾ ਇਿੱਕ ਰੂੰਗ ਬਵਿੱਚ ਭਬਰਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਸਰਫ ਇਕ ਬਸਆਹੀ ਨਾਲ
All documents required to process the claim should be sent to “Claims Entity” mentioned in the page below
ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪਰਹਿੱਬਕਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੇਠਲੇ ਪੇਜ ਤੇ "ਦਾਅਵੇ ਐਨੀ" ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
All supporting documents to be self - attested by nominee
ਨਾਮਜ਼ਦ ਬਵਅਕਤੀ ਦੁ ਆਰਾ ਸਵੈ-ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਪਲੌ ਗਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
Documents to be Submitted
ਜਮਹਾ ਕਰਵਾ ਜਾਣ ਵਾਲ ਦਸਤਾਵਜ਼
Mandatory Documents
ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

Additional documents* to be submitted
ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼* ਜਮਹਾਾਾਾਂ ਕਰਾਉਣੇ

1. Copy of death certificate issued by local municipal authority
ਸਥਾਨਕ ਬਮਉਸਪਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਮੌਤ ਸਰਟੀਬਫਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ

Natural death/ death due to illness
ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮੂੰਤ

2. Doctor’s Certificate (From the family physician or treating doctor)
ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਰਟੀਬਫਕੇਟ (ਬਪਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ)

1. Complete Medical records (Admission notes & Discharge / Death summary
& Test / investigation reports etc.) for any treatment taken in past or at the
time of death
ਿੀਤੇ ਸਮੇਂ ਜਾਾਾਂ ਮੂੰਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬਰਕਾਰਡ (ਦਾਖਲਾ ਨੋ ਟ ਅਤੇ
ਬਡਸਚਾਰਜ /ਮੂੰਤ ਦਾ ਸੂੰਖੇਪ ਅਤੇ ਟੈਸਟ / ਜਾਾਾਂਚ ਬਰਪੋਰਟਾਾਾਂ ਆਬਦ) ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰੋ.

3. Original policy document
ਅਸਲੀ ਪਾਲਸੀ ਦਸਤਾਵੇ
4. Current address proof
ਮੌਜਦਾ ਪਤਾ ਸਿਤ
5. Photo identity proof
ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਿਤ

Accidental Death
ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ
1. Copy of FIR, Panchnama, Inquest report, Postmortem report
ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਪਾਨਨਾਮਾ, ਇਨਕੁ ਆਇੂੰਟ ਬਰਪੋਰਟ, ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਬਰਪੋਰਟ

6. Cancelled cheque/ Copy of bank passbook
ਿੈਂਕ ਪਾਸਿੁਿੱਕ ਦੀ ਚੈੈੱਕ / ਕਾਪੀ ਰਿੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ
7. Authorization letter from the claimant in case the claim intimation is received
through third party
ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤੋਂ ਅਬਧਕਾਰ ਪਿੱਤਰ, ਜੇ ਤੀਜੀ ਬਧਰ ਦੁ ਆਰਾ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ
ਜਾਾਾਂਦੀ ਹੈ

2. Obituary/ Newspaper cutting (if available)
ਪਰ੍ਮਾਣ ਪਿੱਤਰ / ਅਖਿਾਰ ਕੂੰਗ (ਜੇ ਉਪਲਿਧ ਹੋਵੇ)
3. Viscera / Chemical analysis report (if applicable)
ਬਵਸਕਰਾ / ਕੈਮੀਕਲ ਬਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਬਰਪੋਰਟ (ਜੇ ਲਾਗ ਹੋਵੇ)
4. Final police investigation report
ਫਾਈਨਲ ਪੁਬਲਸ ਨੇ ਇਨਵੇਸਗਾਓਂ ਦੀ ਬਰਪੋਰਟ

*PNB MetLife reserves the right to call for any additional documents /evidences apart from the given above, if required.
*ਪੀ.ਐੈੱਨ.ਿੀ. ਮੈਟਲਾਈਫ ਕੋਲ ਉਪਰੋਕਤ ਬਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਾਂ /ਸਿਤ ਨੂੰ ਿੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਬਧਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਜਰਰੀ ਹੈ.
1. POLICY NUMBER/S
ਪਾਬਲਸੀ ਨੂੰਿਰ / ਐਸ
2. DETAILS OF THE CLAIMANT
ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
Name: ___________________________________________________ Date of Birth:

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

Gender:  Male  Female

ਨਾਮ:______________________________________________________ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ:

ਬਲੂੰਗ:

 ਮਰਦ  ਔਰਤ

Relationship with Life Insured: _________________________________ Mobile / Landline number:
ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਸੂੰਿੂੰਧਤ ਰਵਿੱਈਆ: _____________________________________ ਮੋਿਾਈਲ / ਲੈਂ ਡਲਾਈਨ ਨੂੰਿਰ:
Current Address:
ਮੌਜਦਾ ਪਤਾ:
City: ___________________________________ State: __________________________________________ Pin Code:
ਸ਼ਬਹਰ:___________________________________ ਰਾਜ: __________________________________________ ਬਪੂੰਨ ਕੋਡ:
Email ID: ______________________________________________________________________________________________________________________________
ਈਮੇਲ ID: ______________________________________________________________________________________________________________________________
PAN No./ Form 60: ______________________________________________________

*Aadhaar number:

ਪੈਨ ਨੂੰਿਰ/ ਫਾਰਮ 60: ______________________________________________________________

*ਆਧਾਰ ਨੂੰਿਰ:

X

X

X

X

X

X

X

X

*Only last 4 digits to be mentioned.
*ਕੇਵਲ ਆਖਰੀ 4 ਅੂੰਕ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ।

3. BANKING DETAILS
ਿੈਂਬਕੂੰਗ ਵੇਰਵੇ
Bank Account No.: ____________________________________ Account holder name:
ਿੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੂੰਿਰ:________________________________________ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਾਾਂ:
Name of the Bank: ______________________________________________ Address of the Bank:
ਿੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ: ____________________________________________________ ਿੈਂਕ ਦਾ ਪਤਾ:
___________________________________________________________________________ State: _________________ PIN Code:
___________________________________________________________________________ ਰਾਜ: __________________ ਬਪੂੰਨ ਕੋਡ:
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MICR:
ਐਮ ਆਈ ਸੀ ਆਰ:

IFSC:
ਆਈ ਐਫ ਐਸ ਸੀ:
 Lump sum
 ਉੈੱਕਾ ਪੁਕ
ਿੱ ਾ

Payout option:
ਭੁ ਗਤਾਨ ਚੋਣ:

 Regular Payment  Annuity (Options are subject to applicable Terms & Conditions of the Policy.)
 ਬਨਯਮਤ ਅਦਾਇਗੀ
 ਐਨਅਟੀ (ਬਵਕਲਪ ਪਾਲਸੀ ਦੀਆਾਾਂ ਲਾਗ ਬਨਯਮਾਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ.)

4. LIFE INSURED DETAILS
ਲਾਈਫ ਇੂੰਬਸ਼ਡ ਵੇਰਵੇ
Name of the life insured: ____________________________________________________________________ Date of Death:

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

ਜੀਵਨ ਿੀਮੇ ਦਾ ਨਾਮ:___________________________________________________________________________ ਮੌਤ ਦੀ ਤਾਰੀ:
Time of Death:

H

H

M

M

ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਾਾਂ:

AM/PM

Place of Death:  Home  Hospital  Office
 Others (please Specify Others / Hospital name) ______________________

AM/PM

ਮੌਤ ਦਾ ਸਥਾਨ:  ਘਰ
 ਹਸਪਤਾਲ  ਦਫ਼ਤਰ
 ਹੋਰ (ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਜਾ / ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ) ___________________________

Cause of Death:  Accident  Murder  Suicide
ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ:
 ਐਕਸੀਡੈਂਟ  ਕਤਲ
 ਖੁਦਕੁ ਸ਼ੀ

 Natural  Illness  Others (please specify)
 ਕੁ ਦਰਤੀ  ਿੀਮਾਰੀ  ਹੋਰ (ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਨਸ਼ਬਚਤ ਕਰੋ)

5. NATURE OF ILLNESS & HABITS

Date of Diagnosis

ਿੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਆਦਤ ਦੇ ਗੁਣ

ਬਨਦਾਨ ਦੀ ਬਮਤੀ

 Hypertension  Diabetes  Asthma  IHD  Malignancy  Others (please specify) _________________________________
 ਹਾਈਪਰਟੈਨਾ ਨ

 ਡਾਇਿੀਟੀਜ਼  ਦਮਾ  ਆਈਐਚਡੀ  ਮਖੌਲੀ  ਹੋਰ (ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਨਸ਼ਬਚਤ ਕਰੋ) _________________________________

 Smoking  Alcohol  Tobacco  Drugs- if yes, duration of consumption______________________________
Quantity consumed___________________________ (Per-Day/Week/Month).
 ਬਸਗਰਟ ਪੀਣਾ  ਸ਼ਰਾਿ  ਤੂੰਿਾਕ  ਡਰਿੱਗ - ਜੇ ਹਾਾਾਂ, ਖਪਤ ਦਾ ਸਮਾ ___________________________________________
ਖਪਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ____________________________ (ਪਰ੍ਤੀਬ-ਦਨ / ਹਫਤੇ / ਮਹੀਨਾ).

6. EMPLOYER/BUSINESS/OCCUPATION DETAILS
ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ / ਕਾਰੋਿਾਰ / ਕਾਰ ਵੇਰਵੇ
Last Employer’s name/Business/Occupation:
ਆਖਰੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ / ਕਾਰੋਿਾਰ / ਬਕਿੱਤਾ:
Nature of work/designation:
ਕੂੰਮ / ਬਡਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਬਕਸਮ:
Employment/Business/Occupation Address:
ਰੋਜ਼ਗਾਰ / ਵਪਾਰ / ਬਕਿੱਤਾ ਪਤਾ:
State: _______________________ PIN Code:________________________ Mobile / Landline number:
ਰਾਜ:_________________________ ਬਪੂੰਨ ਕੋਡ:_________________________ ਮੋਿਾਈਲ / ਲੈਂ ਡਲਾਈਨ ਨੂੰਿਰ:

7. NAME, ADDRESS AND CONTACT DETAILS OF ALL/DOCTORS/HOSPITAL WHERE THE LIFE INSURED WAS TREATED WITHIN THE LAST 5 YEARS PRECEEDING THE
DEATH
ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਾਾਂ ਬਪਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਭ/ਡਾਕਟਰਾਾਾਂ/ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਬਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਿੀਮਾਯੁਕਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਸੀ
Name of Doctor/Hospital

Address and Contact Details

Disease/Condition Treated For

Treatment Dates (From-To)

ਡਾਕਟਰ / ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਮ

ਪਤਾ ਅਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ

ਿੀਮਾਰੀ / ਹਾਲਤ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਬਗਆ

ਇਲਾਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ (ਪਰਤੀ-ਤੋਂ)

8. DETAILS OF OTHER LIFE INSURANCE POLICIES OF THE LIFE INSURED
ਜੀਵਨ ਿੀਮਾਯੁਕਤ ਦੀਆਾਾਂ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਿੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਾਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
Name of Life Insurance Company

Policy Number/s

Policy Commencement Date

Coverage Amount (Rs.)

Claim Submitted

ਜੀਵਨ ਿੀਮਾ ਕੂੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ

ਪਾਬਲਸੀ ਨੂੰਿਰ / ਸ

ਪਾਬਲਸੀ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਬਮਤੀ

ਕਵਰੇਜ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁਪਏ)

ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਗਆ
YES/NO
ਹਾਾਾਂ/ਨਹੀਂ
YES/NO
ਹਾਾਾਂ/ਨਹੀਂ
YES/NO
ਹਾਾਾਂ/ਨਹੀਂ
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Declaration and Authorization
ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਬਅਧਕਾਰ
I/We, the above named Claimant(s), do solemnly declare that the above answers and statements are true in all respects, and I/ we further agree that in furnishing
claim form PNB MetLife has not admitted any liability or waived any of its rights.
ਮੈਂ / ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ (ਦਾਅਬਵਆਾਾਂ), ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਘਾ ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਾਂ ਬਕ ਉਪਰੋਕਤ ਜਵਾਿ ਅਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹਰ ਤਰਾਾਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਵਿੱਚ ਸਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ / ਅਸੀਂ ਅਿੱਗੇ ਬਸਹਮਤ ਹਾਾਾਂ ਬਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਫਾਰਮ PNB
MetLife ਬਵਿੱਚ ਬਕਸੇ ਵੀ 'ਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਬਧਕਾਰ.ਨਹੀਂ ਛਡੇ ਹਨ।
I/We hereby authorize the physicians/doctors or hospitals, medical centers, who has attended upon or examined or treated the aforesaid deceased person/insured
for any ailment or illness or other Insurance Companies which issued policies to the aforesaid deceased person/insured, present/ past employers or business associates
of the life insured, Birth and Death Registrar, Diagnostic centers wherein the life insured underwent personal/ official/ insurance related medical tests, to divulge or
share any knowledge or information or documents regarding the deceased’s state of health or other details which he/they may have acquire whether before or after
the policy was issued by PNB MetLife. A Photo Copy of this authorization shall be considered as effective and valid as the Original.
ਮੈਂ / ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਾਾਂ ਇਬਸ਼ਆਨੀ / ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਾਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰਾਾਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਮਾਬਣਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਜਨਹਾਾਾਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਮਰ੍ਤਕ ਬਵਅਕਤੀ / ਿੀਮੇ ਜਾਾਾਂ ਬਕਸੇ ਿੀਮਾਰ ਜਾਾਾਂ ਹੋਰ ਿੀਮਾ ਕੂੰਪਨੀ ਲਈ ਿੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ
ਬਧਆਨ ਜਾਾਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਾਾਂ ਬਜਸ ਬਵਚ ਉਪਰੋਕਤ ਬਮਰ੍ਤਕ ਬਵਅਕਤੀ / ਿੀਮਾਯੁਕਤ ਬਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਬਲਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ. ਿੀਮੇ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ / ਿੀਤੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਾਾਂ ਜਾਾਾਂ ਕਾਰੋਿਾਰੀ ਸਬਹਯੋਗੀਆਾਾਂ, ਜਨਮ
ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਬਜਸਟਰਾਰ, ਬਨਦਾਨ ਸੈਂਟਰ, ਬਜਸ ਬਵਚ ਜੀਵਨ ਿੀਮਾਗਤ ਬਵਅਕਤੀਗਤ / ਸਰਕਾਰੀ / ਿੀਮਾ ਸੂੰਿੂੰਬਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਕ ਬਮਰ੍ਤਕ ਦੇ ਬਸਹਤ ਜਾਾਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰਬਵਆਾਾਂ ਿਾਰੇ ਬਕਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਾਾਂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਾਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨਾ ਜਾਾਾਂ ਸਾਾਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪੀ.ਐੈੱਨ.ਿੀ. ਮੈਥਲਾਈਫ ਦੁ ਆਰਾ ਪਾਲਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਾਾਂ ਅਤੇ ਿਾਅਦ ਬਵਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਐਕੁ ਆਇਰ ਬਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਿੱਕ ਫੋਟੋਕਾਪੀ
ਅਬਧਕਾਰ ਨੂੰ ਮਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ਮਾਬਣਕ ਮੂੰਬਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।
I/We hereby further consent, and authorize, PNB MetLife to use and disclose any of the personal and sensitive information of mine/our collected or available with
PNB MetLife (whether contained in this statement or obtained otherwise) which may include KYC document to any individual/organisation/entity associated or
affiliated with or engaged by PNB MetLife including reinsures, claim investigative agencies, vendors and industry associations/federations, for the purpose of
processing this claim and/or for providing subsequent services
ਮੈਂ / ਅਸੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਬਸਹਮਤ ਹਾਾਾਂ, ਅਤੇ ਪੀਐਨਿੀ ਮੇਟਲਾਈਫ, (ਚਾਹੇ ਇਸ ਕਥਨ ਬਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਾਾਂ ਹੋਰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ) ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਾਾਂ ਸਾਡੀ ਇਕਿੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਾਂ ਉਪਲਿਧ ਬਕਸੇ ਵੀ ਬਨਿੱਜੀ ਅਤੈ ਸੂੰਵੇਦਨਾਹੈਲ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਬਧਕਾਬਰਤ ਹੈ, ਬਜਸ ਬਵਿੱਚ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਬਕਸੇ ਵੀ ਬਵਅਕਤੀਗਤ / ਸੂੰਸਥਾ / ਹਸਤੀ ਜੋ ਪੀਐਨਿੀ ਮੇਟਲਾਈਫ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਾਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਜਸ ਬਵਚ ਦੁ ਿਾਰਾ
ਿੀਮਾਕਰਤਾ, ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਾਾਂਚ ਏਜੂੰਸੀਆਾਾਂ, ਬਵਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਬਗਕ ਐਸੋਸੀਏ ਨ / ਫੈਡਰਾ ਨ, ਇਸ ਕਲਾਈ ਪਰ੍ਬ ਰਆ ਦੀ ਪਬਰ੍ਕਰਆ ਦੇ ਉਦੇ ਲਈ / ਜਾਾਾਂ ਅਗਲੀ ਸੇਵਾਵਾਾਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ।
Signature/ Left Thumb impression of Claimant ___________________________________________________________ Date
ਹਸਤਾਖਰ/ ਦਾਮਾਾਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਦਾ ਦਾਹਵਾ _______________________________________________________________________ ਤਾਰੀਖ
Declaration by the person filling in the Claim form. (in case the Claim form is filled up / signed in a language different from that of application form)
ਕਲੇ ਮ ਫਾਰਮ ਬਵਿੱਚ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੁ ਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ। (ਜੇਕਰ ਗੂੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਲੇ ਮ ਫਾਰਮ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਵਿੱਚ ਭਬਰਆ ਜਾਾਾਂਦਾ ਹੈ / ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਾਾਂਦੇ ਹਨ)
I hereby declare that I have fully explained the contents of the Claim form to the claimant in the language understood by him/her. The same have been fully understood
by him/her and the replies have been recorded as per the information provided by the claimant and the replies have been read out to, fully understood and confirmed
the claimant
ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਾਂ ਬਕ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਵਿੱਚ ਗੂੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਲੇ ਮ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਾਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰੀ ਤਰਹਾਾਾਂ
ਸਮਬਝਆ ਬਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਉੈੱਤਰਾਾਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੈੱਤਰ ਪੜਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰੀ ਤਰਹਾਾਾਂ ਸਮਝੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕੀਤੀ ਹੈ।
The content of the form and document have been fully explained to me and that I have fully understood the content mentioned herein and its significance for the
proposed Claim
ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਿਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਾਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਬਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਕ ਮੈਂ ਇਸ ਬਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਸਮਿੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪਰਸਤਾਬਵਤ ਕਲੇ ਮ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮਹਿੱਤਵ ਨੂੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਾਾਂ ਸਮਝ ਬਲਆ ਹੈ
DATE
ਬਮਤੀ

PLACE
ਸਥਾਨ

Signature of the Declarant
ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

Name of Witness: __________________________________________

Signature of Witness:

ਗਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ: _____________________________________________
Address of Witness:
ਗਵਾਹ ਦਾ ਪਤਾ:
Date: ____________________________________________________

ਗਵਾਹ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ:

ਬਮਤੀ: ___________________________________________________

ਸਥਾਨ:

Signature / Left thumb Impression Claimant/
Nominee
ਦਾਅਵੇਦਾਰ/ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ/ਖਿੱਿੇ ਹਿੱਥ ਦੇ ਅੂੰਗਠੇ
ਦਾ ਬਨਸ਼ਾਨ

Place:

DEATH CLAIM ACKNOWLEDGEMENT SLIP
ਮੌਤ ਦੇ ਕਲੇ ਮ ਦੇ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਬਲਿੱਪ
Policy number(s) ______________________, ______________________, _____________________, _____________________,
ਪਾਬਲਸੀ ਨੂੰਿਰ
Name of claimant
ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ
Branch name & code
ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕੋਡ
Date: ____________________________________________
Employee name & Code
ਬਮਤੀ:
Documents
Submitted:
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ
ਕੀਤੇ:

Company Seal
& Stamp with
Date and time
ਬਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ
ਸਮੇਤ ਕੂੰਪਨੀ ਦੀ
ਸੀਲ ਅਤੇ ਮੋਹਰ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕੋਡ
 Claimant’s photo identity proof
 Claimant’s Current address Proof
ਪਾਬਲਸੀ ਦਾ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਸਿਤ
ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪਤੇ ਦਾ ਸਿਤ
 Cancelled cheque / Copy of bank passbook
 Copy of death certificate issue by local municipal authority
ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਚੈਕ/ ਿੈਂਕ ਪਾਸਿੁਿੱਕ ਦੀ ਕਾਪੀ
ਸਥਾਨਕ ਬਮਊਂਸਪਲ ਅਬਧਕਾਰੀ ਦੁ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਬਫਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ
 Medical Documents (if any)
 Doctor’s certificate (From the family physician or treating doctor)
ਮੈਡੀਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ)
ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਰਟੀਬਫਕੇਟ (ਪਬਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਾਂ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ )
 Authorization letter from the claimant and Webcam photo of the person in case the claim intimation is received through third party
ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਅਬਧਕਾਰ ਪਿੱਤਰ ਅਤੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜੇਕਰ ਕਲੇ ਮ ਦੀ ਸਚਨਾ ਤੀਜੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ
This acknowledgement slip should not be constructed as acceptance of the claim. The Company reserves its right to call additional documents, information and any
further requirements necessary in order to decide on processing of the claim.
ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਕਲੇ ਮ ਦੀ ਸਵੀਬਿਤੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਬਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੂੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕਲੇ ਮ ਦੀ ਪਰਬਕਬਰਆ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਬਕਸੇ ਹੋਰ ਲੋ ੜ ਲਈ ਕਾਲ
ਕਰਨ ਦਾ ਅਬਧਕਾਰ ਰਾਖ਼ਵਾਾਾਂ ਹੈ।
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Version 2.4 / Jan 20 / toiB 2.4 / iBtoh*20
Page 3 of 4 / gzBk 3 ftZu'I 4

Terms and Conditions:
ਬਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਾਂ:
1) The submission of the filled up claim form, along with the required mandatory documents, is not to be constructed as an admission of liabilities of our Company
under the policy. No agent/intermediary has been or is authorized to admit any liabilities on behalf of the Company.
ਲੋ ੜੀਦੇ ਜ਼ਰਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਮਹਾਾਾਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਾਬਲਸੀ ਦੇ ਬਤਹਤ ਸਾਡੀ ਕੂੰਪਨੀ ਦੀਆਾਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਾਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਰਪ ਬਵਿੱਚ ਨਹੀ ਿਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਏਜੂੰਟ / ਬਵਚੋਲਗੀਰ
ਕੂੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਕਸੇ ਵੀ ਬਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਬਧਕਾਰਤ ਹੈ ਜਾਾਾਂ ਅਬਧਕਾਰਤ ਹੈ ਜਾਾਾਂ ਨਹੀ।
2) Early submission of this form along with the required mandatory documents, as provided below, will enable us to process your claim faster. PNB MetLife shall not
be responsible for any delay in the processing of the claim on account of submission of incomplete claim form and/or non-submission of the mandatory documents.
ਹੇ ਠਾਾਾਂ ਬਦਿੱ ਤੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਜ਼ਰ ਰੀ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ਾਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ , ਤੁ ਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਬਵਚ ਬਲਆਉਣ ਬਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਵੇ ਗੀ. ਪੀਐਨਿੀ ਮੇ ਟ ਲਾਈਫ ਅਧ ਰੇ ਦਾਅਵੇ
ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਮਹਾਾਾਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ / ਜਾਾਾਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਦਸਤਾਵੇ ਜਾਾਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਮਹੀਾਾਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪਬਰ੍ਕਬਰਆ ਬਵਚ ਬਕਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰੀ ਲਈ ਬਜ਼ੂੰ ਮੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗੀ।

For Office Use Only
ਦਫਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਸਰਫ
Branch to Affix the date and time stamp here with details of OSV/ASV with signature of Branch Service
Associate
ਿਰਾਾਾਂਚ ਤੋਂ ਏਐਸਵੀ / ਏਐਸਵੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਥੇ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾਓ ਿਰਹੇਂਚ ਸਰਬਵਸ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

HO, Claims to Affix the date seal here.
(Time, if received directly.)
ਹੋ, ਇਿੱਥੇ ਤਾਰੀਖ ਸੀਲ ਦੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ.
(ਟਾਈਮ, ਜੇ ਬਸਿੱਧੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਬਗਆ.)

Application No.: ________________________
ਐਪਲੀਕੇਾ ਨ ਨੂੰ.:___________________________

PNB MetLife India Insurance Company Limited
Registered office: Unit No 701,702 & 703, 7th Floor, West Wing, Raheja Towers, 26/27 M G Road, Bangalore - 560001, Karnataka. IRDA of India Registration number 117,
CI No. U66010KA2001PLC028883, Call us at Toll - free at 1-800-425-6969, Website: www.pnbmetlife.com, Email: indiaservice@pnbmetlife.co.in or write to us at 1st Floor,
Techniplex-1, Techniplex Complex, Off Veer Savarkar Flyover, Goregaon (West), Mumbai - 400062, Phone: +91-22-41790000, Fax: +91-22-41790203
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ofi;Noehsk nkfc;L :{fBN Bzpo 701, 702 ns/ 703, 7thI wzf}b, t?;N ftZr, oj/ik Nkto}, 26$27 n?w ih o'v, p?Irb'o - 560001, eoBkNe. fJzF'o?I; o"r{b/Noh n?Iv fvt?bgw?IN nEkoNh nkc fJzvhnk ofi;No/FB Bzpo 117H
CI Bzpo U66010KA2001PLC028883 ;k~ 1-800-425-6969, *s/ N"b-coh ekb eo', t?Zp;kJhNLL www.pnbmetlife.com, Jhw/bL indiaservice@pnbmetlife.co.in iK ;k~ 1bh wzf}b, N?eBhgb?e;-1, N?eBhgb/e; ezgb?e;, nkc tho ;ktkoeo cbkJhUto,
r'o/rkUI (gZSwhI), w[zpJh - 400062 *s/ fby'. c'BL O91-22-41790000, c?e;L O91-22-41790203
Version 2.4 / Jan 20 / toiB 2.4 / iBtoh*20
Page 4 of 4 / gzBk 4 ftZu'I 4

