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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 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

Name of the Company:

Office Address:

Full Name of the Life Insured:

Employee ID:

Designation at work:

Nature of Duties:

Date of joining the service:

Last Working Date:

Date of death:

Cause of Death:

Details of the medical / sick leave taken in the last 5 years. Copies of Medical Certificates / records to be attached if provided by the Life Assured in support 
of the leaves

From To Reason as per Leave application/medical certificate

સસં્કરણ 1.0 પષૃ્ઠ 2 નુ ં1

પીએનબી મેટલાઇફ ઇન્ડિયા ઇ્્શયયોર્સ ્ંકપની લલમમટેડિ
રજિસટડિ્ડ ઓફફસ: યમુનટ ન.ં 701, 702 અને 703, 7મયો માળ, વેસટ મવંગ, રાહજેા ટાવસ્ડ, 26/27 એમ જી રયોડિ, બેંગલયોર – 560001, ્કણા્ડટ્ક. આઇઆરડિીએ ભારત નોંધણી ક્રમા્ંક 117. સીઆઈ ન.ં 

U66010KA2001PLC028883, અમને 1-800-425-6969 પર ટૉલ-ફ્ી ્કૉલ ્કરયો, વબેસાઇટ: www.pnbmetlife.com, ઇમઇેલ: indiaservice@pnbmetlife.co.in અથવા અમન ેઆ સરનામા પર લખયો, 1લયો માળ, 
ટેક્નપલે્સ -1, ટેક્નપલે્ સ ્કયોમપલકે્ષ, ઑફ વીર સાવર્કર ફલાયઓવર, ગયોરેગાવં (વસેટ), મુબંઈ – 400062. ફયોન: +91-22-41790000, ફે્સ: +91-22-41790203

્ંકપનીનુ ંનામ:

ઓફફસનુ ંસરનામુ:ં

લાઇફ ઇ્્શયયોડિ્ડન ુ ંસપંણૂ્ડ નામ:

્કમ્ડચારીનયો આઈડિી:

્કાયા્ડલયમા ંહયોદ્યો:

ફરિયોની પ્રકૃમત:

સેવામા ંિયોડિાયાની તારીખ:

નયો્કરી પર ્કામનયો છેલલયો ફિવસ:

મતૃયનુી તારીખ:

મતૃય ુથવાનુ ં્કારણ:

આ રયોિથી આ રયોિ સધુી રજાની અરજી/તબીબી પ્રમાણપત્ર મિુબ ્કારણ

છેલ્લાં 5 વર્ષમલાં ્ીધે્ી તબીબી/મલાંદગીની રજાઓની વવગતો. જો ્લઇફ એશ્ોર્ષ દ્લરલ પ્રદલન કરવલમલાં આવે, તો રજાઓનલ સમર્ષનમલાં જોરલણ કરવલનલ  
તબીબી પ્રમલણપત્ો/રેકોરસ્ષની કૉવપ

EMPLOYER’S CERTIFICATE/ વન્ોકતલનુાં પ્રમલણપત્
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Name of the authorized signatory Designation

Employee ID Date

Signature Seal

   Details of the medical benefits availed by the employee
 

Name of the Medical Scheme Claim amount Nature of treatment / illness / 
hospitalization

Date of claim

સહી ્કરનાર અમધકૃત વયક્તનુ ંનામ હયોદ્યો

્કમ્ડચારીનયો આઈડિી તારીખ
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સહી મહયોર

તબીબી યયોિનાનુ ંનામ િાવાની ર્કમ
સારવાર / માિંગીની પ્રકૃમત / 

હયોકસપટલમા ંિાખલ થયાનં ુ ં્કારણ

િાવાની તારીખ

કમ્ષચલરી દ્લરલ પ્રલપત કરવલમલાં આવતલાં તબીબી ્લભોની વવગતો
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