
 Welcome to JyotiLife Mobile App (ज्योतिलाईफको मोबाइल एपमा स्वागि छ) 

Agent Login (अतिकिाा लग-इन) 

• Premium Calculator (प्रिप्रियि क्यालकुलेटर) 

• No. of Policy Holders (बीप्रितको शंख्या) 

• Commission (कप्रिसन) 

• Medical Calculator (िेप्रिकल क्यालकुलेटर) 

• Scheme (स्किि) 

• Calendar (क्यालेन्डर) 

• To Do List (काययताप्रलका) 

अप्रिकताय िाहानुिावले यस ज्योप्रतलाईफ िोबाइल एप िाफय त समू्पर्य पोप्रलसीको जानकारी, कप्रिसन, प्रिप्रियि क्यालकुलेटर, िेप्रिकल 

आवश्यकता सूची आप्रिको जानकारी िाप्त गनय सकु्नहुन्छ।  

अतिकिाा लग-इन कसरि गने ?  

१. गुगल पे्ल स्टोिबाट ज्योप्रत लाइफको एप िाउनलोि गनुय पनेछ अथवा यो प्रलंकबाट प्रसधै डाउनलोड  गनय सप्रकनेछ । 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.peacenepal.jyotilife&hl=en_US 

 

२. िाउनलोि िैसकेपछी एपलाई खोल्नुहोस् अप्रन Get Started िा प्रथचु्नहोस् । 

 

३. त्यसपप्रछ तल लग-इन िने्न ट्याब िेख्नु हुनेछ, त्यसलाई प्रथचु्नहोस् अप्रन Agent Login लाई छनोट गनुयहोस् । 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.peacenepal.jyotilife&hl=en_US


 
४. यहााँ तपाइले आफ्नो अतिकिाा कोड (दस अंकको) र जन्मतमति राख्नु पनेछ (जन्मप्रिप्रत अंगे्रजी वा नेपालीिा राख्न सप्रकनेछ) । यिी 

नेपालीिा राख्नु परेिा िाप्रथ िेस्कखएको बटनिा प्रथचु्न पनेछ र जन्मप्रिप्रत िाप्रथ उले्लख गरेअनुसार DD-MM-YYYY अथायत गिे-मतिना-

साल अनुसार राख्नु पनेछ । 

 

५. यप्रत गरेपप्रछ तपाइले आफ्नो नाि, कोि (अन्य जानकारी), अप्रिकतायको प्रकप्रसि, सुरु प्रिप्रत लगायत प्रिप्रियि क्यालकुलेटर, कप्रिसन, 

िेप्रिकल सूची, स्किि अप्रन क्यालेन्डर िेख्न सकु्न हुनेछ । 

 

६. Commission (कतमसन) icon िा प्रथचु्नहोस् र सबै पोलसी अप्रन कप्रिसन (प्रथम िथा नवीकिण) तथा स्कििको प्रिटेल हेनय सप्रकन्छ । 

 



 

त्यहााँ तपाइले ३ ओटा िेनु िेख्न सकु्नहुन्छ (Policies, Commission and Scheme) 

 

• Policies िा ट्याप गनुयियो िने िथि प्रविा र अको प्रतर बेप्रतत (Lapse) िएका बीिालेखहरुको प्रलस्ट िेख्न सकु्नहुनेछ । 

त्यसलाई ट्याप गरेिा समू्पर्य प्रबप्रितको प्रववरर् हेनय सप्रकन्छ । 

• त्यसैगरी Commission िा ट्याप गिाय िथि तथा नवीकरर् बीिालेखहरुको कप्रिसन प्रववरर् हेनय सप्रकन्छ साथै िाप्रथ िेस्कखएका 

आइकन िधे्य Search बाट नाि, बीिालेख वा कोिबाट आफ्नो कोिबाट काटेका बीिालेखहरु खोज्न सप्रकन्छ र क्यालेन्डरबाट 

प्रिप्रत राखेर प्रफल्टर गनय सप्रकन्छ । 

• स्किििा ट्याप गनुयियो िने कम्पनीले जारी गरेिा प्रवप्रवन्न स्कििहरुको प्रववरर् हेनय सकु्न हुनेछ । 

 

७. प्रबप्रितहरुले पप्रन Policy Holder Log in िा आफ्नो बीमालेख नम्बि र अंगे्रजीमा जन्मतमति राखी आफ्नो समू्पर्य बीिालेखको 

जानकारी प्रलन सकु्नहुनेछ । 

 

८. यहााँहरुको सझावका आधारिा आगािी प्रिनिा यो एपलाई अपिेट गिै जानेछ  ं। त्यसैले यहााँको सुझाव हाम्रा लाप्रग अिूल्य हुने छ । 

 

 

 


