ਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦ਼ਫਤਰ ਨ� ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ ਦੇ ਸ਼ਾਖਾ ਮੈਨ� ਜਰ ਦੁਆ ਰਾ ਇਸ ਫਾਰਮ �ਤੇ ਵਾਜਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਲੈ ਣੇ ਹਨ
ਬਜਾਜ ਅਲਾਏਜ਼
ਿਮਤੀ:
ਂ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲ.
ਬਜਾਜ ਅਲਾਏਜ਼
________________________________
_________________________________
_________________________________

ਿਪਆਰੇ ਸ਼�ੀ ਮਾਨ ਜੀ,
ਿਵਸ਼ਾ: ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਾ - ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ ਡੈਿ ਬਟ ਕਾਰਡ
ਇਹ ਸ਼�ੀ ਮਾਨ / ਕੁਮਾਰੀ __________________ ਦੇ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸ� ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਗ�ਾਹਕ ਨ� ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤਾ
ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਸਮ� ਤੇ ਇਕ ਵੈਧ ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਰੱ ਿਖਆ ਿਜਸ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਸ� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਿਰਕਾਰਡ� ਮੁਤਾਬਕ ਗ�ਾਹਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ� ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ:
ਇਸ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ

I ਗੁੰ ਮੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
II ਖਰੀਦਾਰੀ ਰੱ ਿਖਆ
III ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਦੁਰਘਟਨਾ

ਗ�ਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ
ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ
ਖਾਤੇ ਦੀ ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਨੰਬਰ
ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ
ਇਦ� ਤ� - ਇੱ ਦ� ਤੱ ਕ ਵੈਧ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ
ਪਾਿਲਸੀ ਨੰ. (ਕ�ਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤ� ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਭਿਰਆ ਜਾਵੇ)
ਆਖਰੀ ਪੀ ਓ ਐਸ ਟਰ�ਜੈਕਸ਼ਨ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਿਮਤੀ
ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ

ਜਨਮ ਿਮਤੀ

ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ,
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ-ਪਾਤਰ,

ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ ਸ਼ਾਖਾ ਪ�ਧਾਨ
ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਨਾਮ

ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਿਵਧੀ ਅਤੇ ਸਮ� ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ�

ਚਰਣ

ਕਾਰਜਿਵਧੀ

ਸਮ� ਸੀਮਾ

ਂ
1 ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ�ਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਬਜਾਜ ਅਲਾਏਜ਼

2 ਿਵਕਲਪ

ਿਦਨ ਜ਼ੀਰੋ

– ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜ� ਪੰ ਜੀਕਰਣ।

1: ਟੌਲ ਫ�ੀ ਨੰਬਰ 1800225858 ਜ�
18001025858 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
2: ਇਸ ਆਈ ਡੀ ਤੇ ਮੇਲ ਭੇਜੋ
yesbank@bajajallianz.co.in

ਂ ਦਾਅਵਾ ਿਵਭਾਗ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ
2 ਬਜਾਜ ਅਲਾਏਜ਼

2 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਿਦਨ

ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਬਾਰੇ ਗ�ਾਹਕ
ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ
3 ਲੋ ੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ

ਂ ਦਫਤਰ
ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਜਾਜ ਅਲਾਏਜ਼
- ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ

4a ਦਾਅਵਾ ਕਾਰਜਿਵਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਜੇ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ

7 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਿਦਨ� ਿਵੱ ਚ ਿਨਪਟਾਇਆ ਿਗਆ ਦਾਅਵਾ

4b

ਜੇ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

ਜ�ਚਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਾਪਤ
ਕਰ ਲੈ ਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 7 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਦਾਅਵਾ ਿਨਪਟਾਇਆ ਿਗਆ।

5 ਦਾਅਵਾ ਵਾਊਚਰ ਅਤੇ ਚੈ�ਕ ਭੇਿਜਆ

ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ ਵਲ� ਨ�ਅ ਔਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਪ�ਾਪਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਗ�ਾਹਕ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਚੈ�ਕ ਭੇਜਦਾ ਹੈ

ਇਕ ਦਾਅਵੇ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
(ਜੇ ਗ�ਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤ� ਬੀ ਐਮ ਨ� ਗ�ਾਹਕ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ)

(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਤੇ ਿਟਕ ਕਰੋ)
I ਜ਼ੀਰੋ ਲੋ ਸ ਟ ਕਾਰਡ ਲਾਈਿਬਿਲਟੀ



ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ (ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ / ਿਹੰ ਦੀ)



ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ / ਸਾਧਾਰਨ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਨਕਲ (ਜੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਤ� ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ / ਿਹੰ ਦੀ ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦਰਜ ਕਰੋ)



ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ (ਨਕਲੀ ਟਰ�ਜੈਕਸ਼ਨ ਿਦਖਾ ਰਹੀ)



ਪੁਿਲਸ ਵਲ� ਅੰ ਿਤਮ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕੀ ਨਕਲ (ਜੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਤ� ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ / ਿਹੰ ਦੀ ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦਰਜ ਕਰੋ)

 ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ ਵਲ� ਪ�ਮਾਣੀਕਰਣ, ਜੋ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਵਲ� ਸੂਚਨਾ ਿਮਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਨੂੰ ਬਲੌ ਕ ਕਰਨਾ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
II ਖਰੀਦਾਰੀ ਰੱ ਿਖਆ



ਮੁੰ ਕਮਲ ਹੋਈ ਚੋਰੀ/ ਅੱ ਗ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ (ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ / ਿਹੰ ਦੀ)



ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ / ਸਾਧਾਰਨ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਨਕਲ (ਜੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਤ� ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ / ਿਹੰ ਦੀ ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦਰਜ ਕਰੋ)



ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ



ਖਰੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਿਬੱ ਲ, ਖਰਚੇ ਦੀ ਪਰਚੀ, ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ)



ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ (ਜੋ ਟਰ�ਜੈਕਸ਼ਨ ਿਦਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ)



ਪੁਿਲਸ ਵਲ� ਅੰ ਿਤਮ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕੀ ਨਕਲ (ਜੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਤ� ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ / ਿਹੰ ਦੀ ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦਰਜ ਕਰੋ)



ਅੱ ਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਫਾਯਰ ਿਬ�ਗੇਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਨਕਲ



ਸੰ ਨ� / ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ 20/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟ�ਪ ਪੇਪਰ �ਤੇ ਪ�ਤੀਸਥਾਪਨ ਦਾ ਅਗਾ� ਪੱ ਤਰ

III ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਦੁਰਘਟਨਾ



ਵਾਜਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ



ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਨਕਲ (ਜੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਤ� ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦਰਜ ਕਰੋ) ਅਨੁਵ ਾਦ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵ ੇਗ ੀ ਿਜੱ ਥੇ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ� ਹੈ।



ਪੰ ਚਨਾਮੇ / ਜ�ਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਪੰ ਚਨਾਮੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਨਕਲ (ਜੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਤ� ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ / ਿਹੰ ਦੀ ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦਰਜ ਕਰੋ)



ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ



ਪੋਸਟ ਮੋਰਟਮ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਨਕਲ (ਜੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਤ� ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ / ਿਹੰ ਦੀ ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦਰਜ ਕਰੋ)



ਪੁਿਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ� ਕਰਾਈ ਗਵਾਹ ਦੇ ਿਬਆਨ ਦੀ ਤਸਕੀਕ ਕੀਤੀ ਨਕਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ)। ਜੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਤ� ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ / ਿਹੰ ਦੀ
ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦਰਜ ਕਰੋ)



ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ



ਅੰ ਿਤਮ ਸੰ ਸਕਾਰ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ (ਿਜੱ ਥੇ ਲਾਗੂ ਹੈ)



ਡ�ਾਈਵਰ ਲਾਈਸੰ ਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਨਕਲ (ਮੋਟਰ / ਵਾਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲ ਿਵੱ ਚ ਿਜੱ ਥੇ ਮਰ ਚੁੱ ਕਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ)

