Critical Illness Claim Form
ਕ੍ਰਿਟੀਰਲ ਇਲਨੈ ਸ ਰਲੇ ਮ ਫਾਰਮ
POLICY NUMBER / ਪਾਕ੍ਰਲਸੀ ਨੰਬਰ
Important instructions:
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ:


The submission of the filled-up claim form, along with the required mandatory documents, is not to be construed 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 ੜੀਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੰ ਜਮਹ੍ਾਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਾਕ੍ਰਲਸੀ ਦੇ ਕ੍ਰਵਹਤ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਕ੍ਰਵੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ
ਏਜੰਟ / ਕ੍ਰਵਚੋਲਗੀਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕ੍ਰਕਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂ ੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਅਧਕਾਰਤ ਹੈ ਜਾਾਂ ਕ੍ਰਅਧਕਾਰਤ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ।



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 nonsubmission of the mandatory documents.
ਹੇਠਾਾਂ ਕ੍ਰਦੱਤੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂ ੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂ ੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕ੍ਰਵਚ ਕ੍ਰਲਆਉਣ ਕ੍ਰਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀਐਨਬੀ ਮੇਟਲਾਈਫ ਅਧੂਰੇ
ਦਾਅਵ ਦ ਫਾਰਮ ਨੂ ੰ ਜਮਹਾਾਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਨੂ ੰ ਨਾ ਜਮਹਾਾਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪਗਹਕ੍ਰਕਰਆ ਕ੍ਰਵਚ ਕ੍ਰਕਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕ੍ਰਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀ ਰਹੇਗੀ।



This form is to be filled in completely in BLOCK letters.
ਬਲੌ ਕ ਅੱਖਰਾਾਂ ਕ੍ਰਵਚ ਇਹ ਫਾਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਾਂ ਭਕ੍ਰਰਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।



Please Counter-sign where amendments/alterations are made in the form.
ਕ੍ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਊ ਟਰ-ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਕ੍ਰਜੱਥੇ ਫਾਰਮ ਕ੍ਰਵਚ ਸੋਧਾਾਂ / ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ।



Witness signature of a Gazetted Officer/Notary Public/Magistrate or Person of local standing is mandatory.
ਗਕ੍ਰਜ਼ਟਡ ਅਫ਼ਸਰ / ਨੋ ਟਰੀ ਪਕ੍ਰਬਲਕ / ਮੈਕ੍ਰਜਸਟਰੇਟ ਜਾਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਦਸਤਖਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।



Forms & all requirements to be submitted at the nearest branch office of PNB MetLife or the address mentioned above.
ਪੀਐਨਬੀ ਮੇਟਲਾਈਫ ਦੇ ਨਅਰਅਰਡ ਬਰਾਾਂਚ ਦ ਤਰ ਜਾਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਤੇ ਤੇ ਜਮਹਾਾਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ।

Section A: DETAILS OF THE LIFE INSURED
ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ: ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ
Name: ______________________________________________________________________ Age:
ਨਾਮ:________________________________________________________________________ ਉਮਰ:
Address (Current Residential Address):
ਪਤਾ (ਵਰਤਮਾਨ ਲਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ):
City ____________________________ Pin Code ___________________________ State
ਕ੍ਰਸ਼ਹਰ ___________________________ ਕ੍ਰਪੰਨ ਕੋਡ _____________________________ ਰਾਜ
Contact Number: Landline ___________________________________ /Mobile
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ: ਲੈਂ ਡਲਾਈਨ ________________________________________ /ਮੋਬਾਈਲ
E-mail Address: __________________ PAN No./ Form 60: _______________*Aadhaar No:
ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ: ______________________ ਪੈਨ ਨੰਬਰ./ ਫਾਰਮ 60: ________________ *ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ:

X

X

X

X

X

X

X

X

*Only last 4 digits to be mentioned.
* ਕੇਵਲ ਅੰਕ੍ਰਤਮ 4 ਅੰਕ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ।
Section B: MEDICAL HISTORY OF LIFE INSURED
ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ: ਮੈਡੀਕਲ ਇਕ੍ਰਤਹਾਸ
Name of Illness/Disease/Injury Sustained:
ਬੀਮਾਰੀ/ਰੋਗ/ਇੰਜਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਰਕਰਾਰ :
Symptoms:
ਲੱਛਣ:
Duration of symptoms: __________________________ Date of Diagnosis:
ਲੱਛਣਾਾਂ ਦਾ ਸਮਾਾਂ:___________________________________ ਕ੍ਰਨਦਾਨਦੀਤਾਰੀਖ:
When were these symptoms first evident/occurred:
ਇਹ ਲੱਛਣ ਕਦੋਂ ਕ੍ਰਪਹਲੀ ਸਨ ਸਾਬਤ/ਆਈ:
Date and Time of Admission _______________________ Date and Time of Discharge
ਦਾਖਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਾਂ __________________________ ਕ੍ਰਡਸਚਾਰਜ ਦੀ ਕ੍ਰਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਾਂ
Name of hospital:
ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਮ:
Have you ever had the similar condition in past:  Yes  No (If “yes,” provide details)
ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰ੍ਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਕ੍ਰਵਚ ਰਹੇ ਹੋ:  ਹਾਾਂ  ਨਹੀਂ (ਜੇ “ਹਾਾਂ,” ਵੇਰਵਾ ਕ੍ਰਦਓ)
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Nature of Illness and Habits
ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਦਤਾਾਂ ਦੀ ਪਕ੍ਰਰ੍ਕਰਤੀ

 Hypertension

Date of diagnosis of Illness
ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਦੀ ਤਾਰੀਖ

 Diabetes

ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ

ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼

 Asthma

 IHD

ਦਮਾ

ਆਈਐਚਡੀ

 Malignancy
ਮਲੀਗਨੈਂ ਸੀ

Other……………………………………
ਹੋਰ ………………………………………

 Smoking

 Alcohol

ਤਮਾਖੂਨੋਸ਼ੀ

ਅਲਕੋਹਲ

 Tobacco

 Drugs

ਤੰਬਾਕੂ

ਡਰੱਗਜ਼

If yes, Duration of Consumption______________________________________ & Quantity Consumed______________________________________
ਜੇ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਖਪਤ ਦੀ ਕ੍ਰਮਆਦ ç_____________________________________________ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੀ ਕ੍ਰਗਣਤੀ _______________________________________
Information about the Critical Illness (Please tick the illness diagnosed)
ਗੰਭੀਰ ਕ੍ਰਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਕ੍ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ)

 Heart attack

 Cancer

ਕ੍ਰਦਲ ਦੇ ਦੌਰੇ

ਕੈਂਸਰ

 Stroke
ਸਟਰੋਕ

 Blindness
ਅੰਨਹਾਪਣ

 End Stage Liver Disease
ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਕ੍ਰਜਗਰ ਦੀ ਕ੍ਰਬਮਾਰੀ

 Angioplasty
ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ

 Aplastic Anemia
ਐਪਲਾਸਕ੍ਰਟਕ ਅਨੀਮੀਆ

 Parkinson’s Disease
ਪਾਰਕ੍ਰਕੰਸਨ’ਸ ਦੀ ਕ੍ਰਬਮਾਰੀ

 Primary Pulmonary Hypertension
ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਪਲਮਨਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ

 Motor Neuron Disease

 Apallic Syndrome
ਅਪਾਕ੍ਰਲਕ ਕ੍ਰਸੰਡਰੋਮ

 Brain Surgery
ਕ੍ਰਦਮਾਗੀ ਸਰਜਰੀ

 Heart Valve Surgery
ਕ੍ਰਦਲ ਦੀ ਵਾਲਵ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

 Major Organ Transplant
ਮੇਜਰ ਅੰਗ ਟ੍ ਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ

 Cardiomyopathy
ਕਾਰਕ੍ਰਡਓਮੋਏਪੈਥੀ

 Poliomyelitis
ਪੋਲੀਓਮਾਈਲਾਈਕ੍ਰਟਸ

 Muscular Dystrophy
ਮਾਸਕੂ ਲਰ ਡਾਈਸਟ੍ ੋਫਾਈ

 Medullary Cystic Disease

ਮੋਟਰ ਨਯੂਰੋਨ ਰੋਗ

ਕਮਯੂਨਰੀ ਕ੍ਰਸਸਕ੍ਰਟਕ ਰੋਗ

 Kidney Failure

 Alzheimer’s Disease

ਗੁਰਦੇ ਫੇਲਹ

 Major Burns
ਮੇਜਰ ਬਰਨਸ

 Loss of Independent Existence
ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਦਾ ਨੁ ਕਸਾਨ

ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ

 Terminal Illness
ਟਰਮੀਨਲ ਬੀਮਾਰੀ

 CABG (Coronary Artery Bypass Surgery)
ਸੀ.ਏ.ਬੀ.ਜੀ. (ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ)

 Benign Brain Tumor
ਕ੍ਰਬੰਨਾਈਨ ਬਰੇਨ ਕ੍ਰਟਊਮਰ

 Coma
ਕੋਮਾ

 Major Head Trauma
ਮੇਜਰ ਹੈਡ ਟਰੈਮਾ

 Paralysis
ਅਧਰੰਗ

 Deafness
ਬੋਲਾਪਣ

 SLE with Lupus Nephritis
ਲੂ ਪਸ ਨੈ ਫ਼ਰਕ੍ਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ SLE

 Multiple Sclerosis
ਮਲਟੀਪਲ ਸਕੇਲੋਰੋਕ੍ਰਸਸ

 Loss of Speech
ਸਪੀਚ ਦਾ ਨੁ ਕਸਾਨ

 Surgery to Aorta
ਏਓਰਟਾ ਤੋਂ ਸਰਜਰੀ

 Loss of Limbs
ਅੰਗਾਾਂ ਦਾ ਨੁ ਕਸਾਨ

 Chronic Lung Disease
ਗੰਭੀਰ ਫੇਫਕ੍ਰੜਆਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਬਮਾਰੀ

Section C: PAYMENT – NEFT
ਸੈਕਸ਼ਨ C: ਭੁ ਗਤਾਨ – NEFT
Bank Account no:
ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ:
Name of bank:
ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ:
IFSC code:
IFSC ਕੋਡ:
Section D: DECLARATION & AUTHORIZATION
ਸੈਕਾ ਨ D: ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ
I do hereby declare that all the above statements are true and complete and that nothing has been suppressed or with - held from my side. I understand
that in furnishing claim form PNB MetLife has not admitted liability or waived any of its rights under the policy. I hereby authorize the physician or
hospital who has attended upon or examined or treated me for any ailment or illness to divulge any knowledge or information or furnish the records
regarding my state of health which he/they may have acquired whether before or after the policy was issued by PNB MetLife.
ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਕ੍ਰਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਬਆਨ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁ ਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਕ੍ਰਸਓਂ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਕ੍ਰਖਆ ਕ੍ਰਗਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਾਂ ਕ੍ਰਕ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਰੂਪ
ਕ੍ਰਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕ੍ਰਵੱਚ ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਮੈਟਲਾਈਫ ਨੇ ਪਾਕ੍ਰਲਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਕ੍ਰਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਥੇ ਇਕ ਵੈਦ ਜਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂ ੰ
ਅਕ੍ਰਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਕ੍ਰਜਸ ਨੇ ਕ੍ਰਕਸੇ ਕ੍ਰਬਮਾਰੀ ਜਾਾਂ ਕ੍ਰਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਾਂ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਸਹਤ ਦੀ ਸਕ੍ਰਥਤੀ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰਰਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਕਸੇ ਕ੍ਰਬਮਾਰੀ ਜਾਾਂ ਕ੍ਰਬਮਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂ
ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸਨੇ / ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਕ੍ਰਹਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਵਚ ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਮੈਟਲਾਈਫ ਦੁ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਗਆ।
I/We he reby 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 documents to any individual /
organisation / entity associated or affiliated with or engaged by PNB MetLife, including reinsurers, claim investigative agencies, vendors and industry
association / federations, for the purpose of processing this claim and/or for providing subsequent service.
ਮੈਂ / ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਮੈਟਲਾਈਫ ਦੀ ਮੇਰੀ / ਸਾਡੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਾਂ ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਮੈਟਲਾਈਫ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕ੍ਰਕਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ੍ਰਹਮਤੀ ਦੇਵਾਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਕ੍ਰਧਕਾਰਤ ਕਰਾਾਂਗੇ (ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕ੍ਰਬਆਨ ਕ੍ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ) ਕ੍ਰਜਸ ਕ੍ਰਵੱਚ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਮੈਟਲਾਫ
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਾਂ ਜੁੜੇ ਕ੍ਰਵਅਕਤੀਗਤ / ਸੰਗਠਨ / ਇਕਾਈ, ਕ੍ਰਜਸ ਕ੍ਰਵੱਚ ਦੁ ਬਾਰਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾਅਵੇ ਦੀਆਾਂ ਜਾਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਾਂ, ਕ੍ਰਵਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ / ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਾਂ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ
ਪ੍ਕ੍ਰਕਕ੍ਰਰਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ।
Signature/Left Thumb impression _______________________________________________________ Date ___________________________________
ਦਾਅਵੇਦਾਰ/ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕ੍ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ/ਖੱਬੇ ਹੱਥ ________________________________________________ ਤਾਰੀਖ __________________________________
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Declaration by the person filling in the Critical Illness Claim form. (in case the Critical Illness Claim form is filled up / signed in a language different
from that of application form)
ਗੰ ਭੀਰ ਕ੍ਰਬ ਮਾਰੀ ਦੇ ਕਲੇ ਮ ਫਾਰਮ ਕ੍ਰਵੱਚ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਵ ਅਕਤੀ ਦੁ ਆਰਾ ਘੋ ਸ਼ ਣਾ। (ਜੇ ਕ ਰ ਗੰਭੀਰ ਕ੍ਰਬ ਮਾਰੀ ਦਾ ਕਲੇ ਮ ਫਾਰਮ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕ੍ਰਵੱਚ ਭਕ੍ਰਰ ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ /
ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂ ਦੇ ਹਨ)
I hereby declare that I have fully explained the contents of the Critical Illness 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 ਹਾਾਂ ਕ੍ਰਕ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂ ੰ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕ੍ਰਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕ੍ਰਬਮਾਰੀ ਦੇ ਕਲੇ ਮ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂ ੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂ ੰ ਉਸ ਰਾਹੀਂ
ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸਮਕ੍ਰਝਆ ਕ੍ਰਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਉੱਤਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕ੍ਰਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੜਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ 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 ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਦੀ ਸਮੱ ਗ ਰੀ ਬਾਰੇ ਮੈ ਨੂੰ ਪੂ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕ੍ਰਗ ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਕ ਮੈਂ ਇਸ ਕ੍ਰਵੱ ਚ ਦਰਸਾਈ ਸਮੱ ਗ ਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ ਸ ਤਾਕ੍ਰਵ ਤ ਕਲੇ ਮ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱ ਤ ਵ ਨੂ ੰ ਪੂ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ
ਸਮਝ ਕ੍ਰਲ ਆ ਹੈ

DATE

PLACE

Signature of the Declarant

ਕ੍ਰਮਤੀ

ਸਥਾਨ

ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

Signature / Left thumb Impression Claimant/
Nominee
ਦਾਅਵੇਦਾਰ/ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕ੍ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ/ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ
ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਕ੍ਰਨਸ਼ਾਨ

Name of Witness: __________________________________________

Signature of Witness:

ਗਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ: _______________________________________________

ਗਵਾਹ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ:

Address of Witness:
ਗਵਾਹ ਦਾ ਪਤਾ:
Date: _____________________________________________________

Place:

ਕ੍ਰਮਤੀ: _____________________________________________________

ਸਥਾਨ:

CRITICAL ILLNESS ACKNOWLEDGEMENT SLIP
ਗੰਭੀਰ ਕ੍ਰਬਮਾਰੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਸਕ੍ਰਲਪ
ੱ
Policy number(s) ____________________, _____________________, ____________________, _____________________,
ਪਾਕ੍ਰਲਸੀ ਨੰਬਰ

Company Seal &
Stamp with Date
and time

Name of claimant
ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ

ਕ੍ਰਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੀਲ
ਅਤੇ ਮੋਹਰ

Branch name & code
ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕੋਡ
Date: ____________________________________________

Employee name & Code

ਕ੍ਰਮਤੀ:

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕੋਡ

Documents
Submitted:
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ:

 Original Policy
Document

 Claimant’s photo identity proof

ਅਸਲ ਪਾਕ੍ਰਲਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

 Family physician certificate

ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ

 Cancelled cheque / Copy of bank
passbook

ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਚੈਕ / ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੀ ਕਾਪੀ

 Medical Documents (if any)
ਮੈਡੀਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ)

ਪਕ੍ਰਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਬੂਤ

 Attending physician certificate
ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਰਟੀਕ੍ਰਫਕੇਟ

 All past medical records for any treatment taken
ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕ੍ਰਕਸੇ ਵੀ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕ੍ਰਰਕਾਰਡ

 Complete medical records for diagnosis and treatment of the illness diagnosed i.e. all
test/investigation reports, discharge summary, indoor case paper

ਪਤਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕ੍ਰਬਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕ੍ਰਰਕਾਰਡ ਯਾਨੀ ਕ੍ਰਕ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ/ਜਾਾਂਚ ਕ੍ਰਰਪੋਰਟਾਾਂ,
ਕ੍ਰਡਸਚਾਰਜ਼ ਸਾਰਾਾਂਸ਼, ਇਨਡੋਰ ਕੇਸ ਪੇਪਰ
This acknowledgement slip should not be construed 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.
ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਰਸੀਦ ਨੂ ੰ ਕਲੇ ਮ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਕ੍ਰਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕਲੇ ਮ ਦੀ ਪ੍ਕ੍ਰਕਕ੍ਰਰਆ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਕ੍ਰਕਸੇ
ਹੋਰ ਲੋ ੜ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕ੍ਰਧਕਾਰ ਰਾਖ਼ਵਾਾਂ ਹੈ।

Version 3.3 / Jan’20 / toiB 3.3 / iBtoh* 20
Page 3 of 4 / gzBk 3 ftZu'I 4

Documents to be submitted along with this form:
ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹਾਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:


Original policy document
ਅਸਲੀ ਪਾਲਸੀ ਦਸਤਾਵੇ



Family physician certificate
ਪਕ੍ਰਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਬੂਤ



Attending physician certificate
ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਰਟੀਕ੍ਰਫਕੇਟ



Complete medical records for diagnosis and treatment of the illness diagnosed i.e. all test/investigation reports, discharge summary, indoor case
papers
ਕ੍ਰਬਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੂਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕ੍ਰਰਕਾਰਡ ਕ੍ਰਜਵੇਂ ਕ੍ਰਕ ਸਾਰੀਆਾਂ ਜਾਾਂਚ / ਜਾਾਂਚ ਕ੍ਰਰਪੋਰਟਾਾਂ, ਕ੍ਰਡਸਚਾਰਜ ਸਾਰਾਾਂਸ਼, ਇਨਡੋਰ ਕੇਸ ਪੇਪਰ



All past medical records for any treatment taken
ਕ੍ਰਕਸੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕ੍ਰਪਛਲੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕ੍ਰਰਕਾਰਡ



Cancelled cheque
ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਚੈੱਕ



Id & residence proof
ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰਨਵਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ

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
ghn?Bph w?NbkJh\ fJzvhnk fJzF'o?I; ezgBh fbwfNv
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
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