অনলাইনন মেটলাইফ পলললির মপনেন্ট মেভানে প্রদান করা োনে
১. মেটলাইফ োাংলানদনের ওনেেিাইট www.metlife.com.bd/support/pay-premium/ লভলিট করুন;
২. ড্রপ ডাউন তাললকা হনত ‘অনলাইন লপ্রলেোে মপনেন্ট’ লিক করুন;
৩. ‘Making Payment Online’ ললাংনক লিক করুন।
৪. ক. মডলেট অথো মেলডট কাডড লকাংো লেকানের

োধ্যনে মপনেনন্টর িনয ‘Online Payment through

Cards/bKash’ এ লিক কনর িােলেট করুনঃ
ক. ১. পলললি নম্বর ও মেটলাইফ মরকনডড মরলিস্টারকৃত িন্ম িাল লদনে িােলেট করুন;
ক. ২. ড্রপ ডাউন তাললকা হনত ‘Purpose of Payment’ লনেডাচন কনর িােলেট করুন;
ক. ৩. নতুন লিনন িকল mandatory field পূ রণ কনর VISA / MasterCard / American Express কাডড/
bKash লনেডাচন কনর িােলেট করুন;
ক. ৪. ‘Bill Summary’ লিনন ‘Terms and Conditions’ ভানলা েনতা পনে ‘I agree with the above
Terms and Conditions’ মচক েক্সলট লিক করুন;
ক. ৫. ‘Proceed to Pay’ লিক করুন;
ক. ৬. অতঃপর মপনেন্ট মেটওনেনত প্রনোিনীে ডাটা প্রদান কনর মপনেন্ট িম্পন্ন করুন;
ক. ৭. Successful Transaction Complete হনল আপনার কলম্পউটার লিনন মেটলাইফ লরলিট মভনি উঠনে ো
আপলন লপ্রন্ট অথো কলম্পউটানর িাংরক্ষণ করনত পারনেন।
৪. খ. অযাকাউন্ট টু অযাকাউন্ট ফান্ড ট্রান্সফানরর োধ্যনে মপনেনন্টর িনয ‘Online Payment through eCollection Service’ এ লিক কনর িােলেট করুনঃ
** Payor must be a Registered Internet Banking account holder
খ. ১. পলললি নম্বর ও মেটলাইফ মরকনডড মরলিস্টারকৃত িন্ম িাল লদনে িােলেট করুন;
খ. ২. ড্রপ ডাউন তাললকা হনত ‘Purpose of Payment’ লনেডাচন কনর িােলেট করুন;
খ. ৩. নতুন লিনন িকল mandatory field পূ রণ করুন;
খ. ৪. ‘Terms and Conditions’ ভানলা েনতা পনে ‘I agree with the above Terms and Conditions’
মচক েক্সলট লিক কনর িােলেট করুন;
খ. ৫. লেনেষ লননদডেনা িম্বললত লিনলট িতকডতার িানথ পেুন এোং ড্রপ ডাউন তাললকা হনত আপনার লনি েযাাংক
লিক করুন;
খ. ৬. স্ব-স্ব Internet Banking এর EFTN Fund Transfer Rule অনু িরণ কনর Transaction Complete
করুন;
খ. ৭. এই েযেস্থাে তৎক্ষণাৎ মকান লরলিট প্রদান করা হনেনা। গ্রাহনকর েযাাংক মথনক Payment Confirmation
পাওোর পর প্রথনে গ্রাহনকর মরলিস্টারকৃত মোোইল নম্বনর একলট SMS পাঠাননা হনে। পরেতডী ২-৩ কেডলদেনির
েনধ্য মেটলাইফ মহড অলফি হনত লপ্রলেোে / োলন লরলিট ইিু য কনর লেো গ্রাহনকর লঠকানাে (মেটলাইফ মরকনডড
িাংরলক্ষত) পাঠাননা হনে।
আমেরিকান লাইফ ইন্স্য ুমিন্স্ ককাম্পানী যযক্তিামে রলরেমেড ককাম্পারন রিমেমে রনগরেত

