The Fatehgarh Sahib Central Cooerative Bank LTD. Sirhind.
Jyoti Saroop Mour, Fatehgarh Sahib.
Selection Criteria for Micro Finance Insurance Companies (JLG)
(Questioner)
Sr.No Parameters
1.

Group Claim Settlement ratio must be > 99

2.

No of Micro Finance Partners.

3.

No of life covered in micro segment.

4.

Last three years premium Collection from
micro segment.

5.

List of Coop Bank Partners.

6.

Rate offered for Fatehgarh Sahib DCCB for single
premium and level cover for 3 year loan.

7.

Rate offer for 1 Year on yearly basis.

8.

GST on the product?

9.

Consumer complaint and grievance redresses
procedure.

10.

Percentage of Grievance Settlement.

11.

Manpower to the deployed by Company.

12.

Procedure for filing the claim.

13.

What are the documents required with claim
applied for the Borrower side and Bank side.

14.

What is the procedure for new enrolment
under JLG during date to date business

15.

Any other Facility available despite mentioned
above. PL. Enclose.

Remarks.

The Fatehgarh Sahib Central Coopertive Bank Ltd. Sirhind.
Jyoti Saroop Mour, Fatehgarh Sahib.
Telephone no. 01763-220093 Email Id. fgsccb@yahoo.co.in
NOTICE
The Bank having presence in the rural/urban area in the district of Fatehgarh Sahib, Needs
life cover policy for its micro finance customers under JLGs. Interested Insurance Companies
dealing in such field may send their offer within 10 days to the undersign on the specified
Performa may be obtained from site of bank i.e. www.coopbankfgs.com
The bank reserve the right to postpone or to reject any or all offer without signing reason
thereof.

DISTT. MANAGER
C.C.B.FATEHGARH SAHIB.

ਦੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਤਹਬ ਕੇਂਦਰੀ ਸਤਹਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤਿਮ: ਸਰਤਹਿੰ ਦ
ਜੋਿੀ ਸਰੂਪ ਮੌੜ੍, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਤਹਬ ।
ਟੈਿੀਫੋਨ ਨਿੰਬਰ 01763-220093, ਈ-ਮੇਿ
fgsccb@yahoo.co.in
ਨੋਤਟਸ
ਦੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਤਹਬ ਕੇਂਦਰੀ ਸਤਹਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤਿਮ: ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਤਹਬ ਤਜਿਹੇ ਤ ਿੱ ਚ ਸ਼ਤਹਰੀ ਅਿੇ ਤਦਹਾਿੀ ਖੇਿਰ
ਤ ਿੱ ਚ ਬੈਂਤਕਿੰ ਗ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇ ਤਰਹਾ ਹੈ । ਬੈਂਕ ਿੋਂ ਮਾਇਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਧੀਨ ਜੇ.ਐਿ.ਜੀ. ਗਰਿੱ ਪਾਂ ਨੂਿੰ ਅਡ ਾਂਸ ਕੀਿੇ
ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਿਈ ਿਾਈਫ ਇਿੰ ਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਤਿਸੀ ਕ ਰ ਦੀ ਜਰੂਰਿ ਹੈ । ਚਾਹ ਾਨ ਇਿੰ ਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿੰ ਪਨੀਜ਼ ਜੋ ਤਕ
ਮਾਇਕਰੋਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਫੀਿਡ ਤ ਿੱ ਚ ਪਤਹਿਾ ਹੀ ਡੀਿ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਿੋਂ ਪਰੀਮੀਅਮ ਸਬਿੰ ਧੀ ਆਫਰ ਿੇ ਟਰ/ਕਟੇਸ਼ਨਾਂ
ਦੀ ਮਿੰ ਗ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਬਿੰ ਧੀ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਪਰੋਫਾਰਮਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਈਟ www.coopbankfgs.com
ਿੋਂ ਪਰਾਪਿ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਬਿੰ ਧੀ ਆਫਰ ਿੇ ਟਰ ਿੇ ਫੈਸਿਾ ਿੈ ਣ,ਰਿੱ ਦ ਕਰਨ ਜਾ ਪੋਸਟ ਪੋਨ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਤਧਕਾਰ ਬੈਂਕ ਪਾਸ ਰਿੱ ਖ ਾਂ ਰਹੇਗਾ ।

ਤਜਿਹਾ ਮੈਨੇਜਰ,
ਸੀ.ਸੀ.ਬੀ.ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਤਹਬ ।

