Death Claim Form – Credit Life (Form- CGL)
মৃত্যুর পর প্রাপ্ত র্থে র দাবি পত্র (র্েথ র্েম)– র্েবেট লাইফক্রেবেট লাইফ
Important Information / গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:
1)
2)
3)

To be filled in by the person who is legally entitled to the policy monies
আইনগতভাবে যিযন অবথ্ণর অযিকারী সেই েযযিবক পূরর্ করবত হবে
Submission of this form should not be construed as acceptance of the claim
এই ফর্ণ জর্া সেওয়া র্াবন তা োযে স্বীকার করা হল এর্ন যেবেচনা করা হবে না

Please submit this form and the requirements at the nearest branch or at the address as indicated below
অনুগ্রহ কবর যনকটেতী শাখায় অথ্ো উপবর উযিযখত ঠিকানায় এই ফর্ণ এেং আেশযকতাের্ূহ জর্া যেন

A.

Details of the Claimant / দাবিদাক্ররর বিশদ বিিরণ

Name of Master Policy Holder:
প্রিান পযলযেিারবকর নার্:

Relationship to member insured:
েীর্াকৃ ত েেবেযর েবে েম্পকণ :

Name of Nominee: /

Name of Appointee:

র্বনানীত েযযির (নযর্যন) নার্:

যনিুি েযযির নার্:

Date of birth & age of nominee:
র্বনানীত েযযির (নযর্যন) জন্মতাযরখ ও েয়ে:

Date of birth & age of appointee:
যনিুি েযযির (নযর্যন) জন্মতাযরখ ও েয়ে:

Relationship to member insured:
েীর্াকৃ ত েেবেযর েবে েম্পকণ :

Relationship with nominee:
র্বনানীত েযযির (নযর্যন) েবে েম্পকণ :

Nationality
জাতীয়তা:
Country of Residence
েেোবের সেশ:
Mailing address
সর্ল করার ঠিকানা:
B.

Details of the Deceased / মৃত্ িুবির বিশদ বিিরণ

Insured member’s Full Name:
েীর্াকৃ ত েযযির পুবরা নার্:
Gender: / যলে: Male/ পুরুষ

Date of birth & age:
জন্ম তাযরখ / েয়ে:
Single life member / Joint life member
একা েেোেকারী েেেয / সিৌথ্ভাবে েেোেকারী েেেয

/ Female/ র্যহলা

Last residential address:/ েেণবশষ আোযেক ঠিকানা:

Occupation: / সপশা:

Employer’s name & address:
ঋর্ (সলান) অযাকাউন্ট নম্বর:

Loan Account No: / ঋর্(সলান) অযাকাউন্ট নম্বর:

C.

Date of enrollment: / নার্ তাযলকাভু ি করার তাযরখ:

Bank Details of the Claimant (MANDATORY): / দাবিদাক্ররর িুাক্রের ত্ক্রথুর বিশদ বিিরণ

Bank Account No / েযাঙ্ক অযাকাউন্ট নম্বর.
Current / কাবরন্ট NRE Other / অনযানয

Type of Account: / অযাকাউবন্টর প্রকার:

Saving / সেযভং

(In case of NRI Claimant, please provide NRO account number only) / অনাোেী ভারতীয় োযেোবরর সেবে, অনুগ্রহ কবর সকেলর্াে NRO অযাকাউন্ট নম্বর যেন)
IFS Code/ IFS সকাড)
Bank Name and Address/ েযাবঙ্কর নার্ এেং ঠিকানা
Note - Kindly attach a copy of bank passbook or cancelled cheque bearing account number and claimant name (MANDATORY).
দ্রষ্টিু - েয়া কবর িুাক্রের পাসিই অথিা িাবত্ল করা বিয়াবরিং অুাকাউন্ট নম্বর এেং োযেোবরর নাবর্র প্রযতযলযপ েংিুি কবর যেন। (আিশুক)
D.

Details about claim Particulars of the Claim: / দাবির বিশদ বিির

Date of death:

Time of death:

র্ৃতুযর তাযরখ:

র্ৃতুযর ের্য়:

(a.m.

/ p.m.

)

Place of Death:
র্ৃতুযর স্থান:

Immediate cause of death:

Duration of last illness:

র্ৃতুযর কারর্:

েেণবশষ অেুস্থতার ের্য়েীর্া:

When did the deceased life assured first complain of symptoms related to illness?
র্ৃবতর শারীযরক অেুস্থতার উপেগণ প্রথ্র্ কখন সেখা যেবয়যিল?
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Nature of Illness then complained/ তখন জানাবনা উপেবগণর প্রকৃ যত সকর্ন যিল:_____________________________________________________________
Place of treatment/ সকাথ্ায় যচযকৎো করাবনা হয়:
Name, Address & Contact No of the doctor/s consulted during the last illness:
গত যতন েির িবর র্ৃত েযযিবক সি সি ডািার যচযকৎো কবরবিন এেং সরাগ যনরার্বয়র সচষ্টা কবরবিন তাবের নার্ ও ঠিকানা:
If Accidental Death: / িযে েুর্ণটনায় র্ৃতুয হবয় থ্াবক:
b) Time of Accident: / েুর্ণটনার ের্য়
c) Place of Accident: / েুর্ণটনার স্থান:

a) Date of Accident: / েুর্ণটনার তাযরখ:
(a.m. p.m. )/

If F.I.R done: / F.I.R করা হবয় থ্াকবল:a) Date of F.I.R / F.I.R. করার তাযরখ

b) F.I.R. Number: / F.I.R. নম্বর:

c) Name of the Police Station / থ্ানার নার্
If Post Mortem conducted: / র্য়না তেন্ত করা হবয় থ্াকবল : a) Post Mortem Number: / ক) র্য়না তেবন্তর নম্বর:
b) Date of Post Mortem: / খ) র্য়না তেবন্তর তাযরখ
Name & Addresses of the Doctors who treated the deceased during last three years & the ailments cured by them:
গত যতন েির িবর র্ৃত েযযিবক সি সি ডািার যচযকৎো কবরবিন এেং সরাগ যনরার্বয়র সচষ্টা কবরবিন তাবের নার্ ও ঠিকানা:

Date of Consultation / োিারী পরামশে
র্েওয়ার ত্াবরখ

E.

Name & Address of Doctor/ োিাক্ররর োম ও ঠিকাো

Reasons for Consultation/ পরামশে র্েওয়ার
কারণ

Declaration and Authorization:

I/We do hereby declare that the statement made hereinabove is true in each and every respect, and furnishing of this form or any other supplemental thereto
or any acts of enquiry by the Company shall not constitute an admission by the Company that there was an assurance in force on the life in question nor a
waiver of any rights or defenses. Notwithstanding the provisions of any law, usage, custom or convention for the time being in force prohibiting the
furnishing the secret information obtaine d during the medical treatment/ investigation of life assured, I/We hereby authorize the Physician or Hospital or
Police authorities or Governmental agency or employer or any other institute/persons to provide to Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance
Company Ltd, or its offices or legal advisers or Court of Law or any investigative agency acting on its behalf, information regarding the deceased’s state of
health, employment, finances or insurance, advice, treatment provid ed to the deceased or involvement of the deceased in any activity against law, any
information that may be required concerning the health of the deceased including information relating to mental illness, use of drugs, use of alcohol,
HIV(AIDS Virus) an d /or sexually transmitted diseases. A Photostat copy of this authorization shall be considered as effective and valid as the original. I
also authorize insurer for direct / electronic transfer of money in my above mentioned bank account. Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life
Insurance Company Ltd shall not be held responsible in case of non credit of your bank account with/without assigning any reasons thereof or if the
transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete/incorrect information. Further, Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life
Insurance Company Ltd reserves the right to use any alternative payout option including demand draft/ payable at par cheque if direct credit cannot be
executed. Credit will be effected based solely on the claimant account number information provided by the claimant and the claimant name particulars will
not be used thereof.
I authorize the Company to send updates/information regarding my proposal/policy from time to time through phone calls/text messages or e-mails to my
contact numbers and e-mails ID provided by me here and above or any other numbers/ e-mail ID that I may provide the company in future.
র্ াষণা এিিং অেযক্রমাদে:
এতদ্দ্বারা আযর্/আর্রা সর্াষর্া করযি সি উপবর উযিযখত প্রযতটি তথ্য অেবর অেবর েতয এেং এই ফর্ণ প্রোন অথ্ো এর েবে েম্পূরক তথ্য প্রোন করার
র্ািযবর্ অথ্ো সকাম্পাযন দ্বারা প্রবয়াজনীয় সকাবনা অনুেন্ধানবক এর্নভাবে েযাখযা করা হবে না সি, সিখাবন সকাম্পাযন জীেবনর উপর েহাল সকাবনা েীর্া অথ্ো
সকাবনা অযিকার ো প্রযতরো পযরতযাগ করা হবে েবল স্বীকাবরাযি যেবে না। েীর্াকৃ ত েযযির যচযকৎো / তেন্ত করার ের্য় পাওয়া সগাপন তথ্য ের্বয়র জনয
প্রকাশ করা হবত যনযষদ্ধ করবে আইবনর এর্ন সকাবনা যেিান, েযেহার, প্রথ্া ো রীযতনীযত থ্াকা েবেও, এতদ্দ্বারা আযর্/আর্রা যচযকৎেক ো হােপাতাল অথ্ো
পুযলশ প্রশােন ো েরকাযর েংস্থা ো যনবয়াগকতণ া অথ্ো অনয সিবকাবনা প্রযতষ্ঠান/েযযিবক র্ৃত েযযির শারীযরক অেস্থা, কর্ণেংস্থান, অযথ্ণক ো েীর্া, র্ৃত
েযযিবক প্রেত্ত যচযকৎো ও উপবেশ অথ্ো আইন যেরুদ্ধ সকাবনা কাবজ সেই র্ৃত েযযি িুি থ্াকা েম্পযকণ ত সি সকাবনা তথ্য িা র্ৃত েযযির র্ানযেক অেুস্থতা,
র্ােক সেেন, অযালবকাহল সেেন এেং এইচআইযভ (এইডে) এেং সিৌনোযহত সরাগ েহ র্ৃত েযযির স্বাস্থয েংক্রান্ত তবথ্যর প্রবয়াজবন আেবত পাবর এর্ন সি
সকাবনা তথ্য কানারা এইচএেযেযে ওযরবয়ন্টাল েযাঙ্ক অফ কর্ােণ লাইভ ইনেুবরন্স সকাম্পাযন যলযর্বটড অথ্ো এর সকাবনা অযফে ো আইযন উপবেষ্টা অথ্ো আোলবতর
আইন ো তার হবয় কাজ কবর এর্ন সকাবনা তেন্তকারী েংস্থাবক সেওয়ার অনুর্যত যেযে। অনুবর্ােন পবের ফবটাস্ট্যাট প্রযতযলযপ আেল অনুবর্ােন পবের র্বতাই
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কািণকযর এেং বেি েবল গর্য করা হবে। এিাড়াও আযর্ েীর্া প্রোনকারী েংস্থাবক েরােযর/বেেুযযতন র্ািযবর্র উপবর উযিযখত েযাঙ্ক অযাকাউবন্ট অথ্ণ সপ্ররর্ করার
অনুবর্ােন যেযে। কানারা এইচএেযেযে ওযরবয়ন্টাল েযাঙ্ক অফ কর্ােণ লাইভ ইনেুবরন্স সকাম্পাযন যলযর্বটড আপনার েযাবঙ্কর খাতায় অথ্ণ না জর্া করার সেবে আপনাবক
সকাবনা কারর্ জানাবনা অথ্ো অেম্পূর্ণ/ভু ল তবথ্যর কারবর্ সলনবেন সেযর হওয়ার সেবে আপনাবক সকাবনাভাবেই জোে যেবত োিয নয়। এিাড়াও িযে েরােযর
র্ািযবর্ (যডবরক্ট সক্রযডট) অথ্ণ জর্া না করা িায় সেই সেবে কানারা এইচএেযেযে ওযরবয়ন্টাল েযাঙ্ক অফ কর্ােণ লাইভ ইনেুবরন্স সকাম্পাযন যলযর্বটড যডর্ান্ড
ড্রাফ্ট/ের্র্ূবলযর প্রবেয় সচক বেকযিক সপআউবটর (েীর্া সকাম্পাযন কতৃণ ক আপনার অযাকাউবন্ট অথ্ণ জর্া) যেকি যহবেবে েযেহার অযিকার েংরের্ কবর
সরবখবি। োযেোবরর দ্বারা প্রেত্ত অযাকাউন্ট নম্ববরই সকেলর্াে অথ্ণ জর্া করা হবে এেং োযেোবরর যেশে যেেরর্ েযেহার করা হবে না।
আযর্ এখাবন এেং উপবর সকাম্পানীবক আর্ার সেওয়া সিাগাবিাবগর নম্ববর এেং সর্ল ID-সত ো ভযেষযবত আযর্ সকাম্পানীবক যেবত পাযর এর্ন অনয সকাবনা
সিাগাবিাবগর নম্ববর/সর্ল ID-সত ের্বয় ের্বয় সফান কল/পাঠ্য োতণ া ো ই-সর্ল র্ারফৎ আর্ার প্রস্তাে/পযলযে েম্পযকণ ত আপবডট/তথ্য পাঠ্াবনার জনয অনুর্যত যেযে৷

Signature/left hand thumb impression (If illiterate) of Claimant

Signature of Witness(Mandatory)

দাবিদাক্ররর স্বাক্ষর / িাম হাক্রত্র িযক্র া আঙয ক্রলর ছাপ(বশবক্ষত্ ো হক্রল)
Name / োম
____________

সাক্ষীর স্বাক্ষর (আিশুক)
Name/ োম

Company Seal/ র্কাম্পাবের বসলক্রমাহর

Address/ ঠিকাো

__

__________

Address/ঠিকাো
___________

Date/ ত্াবরখ

Date / ত্াবরখ
Employment details from the list below
বেক্রের ত্াবলকা র্থক্রক র্পশা সিংোন্ত বিশদ বিিরণ

(This form must be witnessed by any one of the following: (1) A specified person of the Company, (2) A Relationship Manager of the Company,
(3) A Bank Manager of the partner bank, (4) A Bank Manager of a Nationalized bank with Rubber Stamp , (5) A Gazetted Officer, (6) A Head
Master / Principal of a Govt. School, (8) A Magistrate.)
এই ফর্ণটির জনয যনম্নযলযখবতর র্বিয একজনবক োেী থ্াকা আেশযক: (1) সকাম্পাযনর সকাবনা যনযেণ ষ্ট েযযি, (2) সকাম্পাযনর একজন যরবলশনযশপ র্যাবনজার (3) A Bank
অংশীোর েযাবঙ্কর একজন েযাঙ্ক র্যাবনজার, (4) রাোর স্ট্যাম্প েহ সকাবনা রাষ্ট্রায়ত্ত েযাবঙ্কর একজন েযাঙ্ক র্যাবনজার (5) একজন সগবজবটড অযফোর, (6) সগবজবটড অযফোর,
েরকারী স্কু বলর প্রিান যশেক / যশেক (8) এর্যাযজবেট।)
Requirements to be submitted along with this form*:
এই ফক্রমের সক্রে র্েসি আিশুকত্া জমা বদক্রত্ হক্রি*:
1. Original Certificate of Insurance/1. েীর্ার আেল োটিণযফবকট
2. Death certificate issued by municipal authorities/ সপৌরেভা সথ্বক প্রাপ্ত সডথ্ োটিণযফবকট
3. Out Standing Loan Statement/ অনাোয়ী ঋ সর্র (সলান) যেেৃযত
4. Copy of self attested Bank passbook/cancelled cheque / েযাংক পােেুবকর স্ব-প্রতযযয়ত প্রযতযলযপ/োযতল করা সচক
5. Company Specific Claim formats duly completed and signed – Claimants Statement, Physician’s
Statement, Treating Hospital Certificate & Hospital Records (Discharge summary, admission notes, test reports,
medical prescriptions etc)
সকাম্পাযন যনযেণ ষ্ট োযে ফর্ণযাট িথ্ািথ্ভাবে েম্পূর্ণ করা এেং স্বাের করা - োযেোবরর যেেৃযত যচযকৎেবকর যেেৃযত, যচযকৎোিীন থ্াকা
হােপাতাবলর োটিণযফবকট ও হােপাতাবলর নযথ্ের্ূহ (যডেচাবজণ র েংযেপ্ত যেেরর্, ভযতণ র সনাট, পরীোর যরবপাটণ, সর্যডকযাল সপ্রেযক্রপশন)
6. Standard age proof of the Insured Member/ েীর্াকৃ ত েযযির েয়বের প্রর্ার্ এেং পযরচয়পে
7. Photo ID & address proof of the claimant (duly attested)/ োযেোবরর ফবটা আইযড ও ঠিকানার প্রর্ার্পে (িথ্ািথ্ভাবে অযাবটবস্ট্ড করা)
8. Post-mortem/ chemical viscera report (if performed)/ র্য়না তেন্ত/রাোয়যনক যভবেরা যরবপাটণ (িযে করা হবয় থ্াবক)
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9. Police reports (First information report, Panchnama, Police Investigation Report, and Police Final
Report) only in case of unnatural or accidental deaths
পুযলশ যরবপাটণ (ফাস্ট্ণ ইনফরবর্শন যরবপাটণ, পাঞ্চনার্া, পুযলযশ তেন্ত যরবপাটণ এেং পুযলবশর চূ ড়ান্ত যরবপাটণ)

10. Copy of Driving license if Life assured was driving at the time of accident (only in case of accident
death claims and if the policy has additional accidental rider)
यदि बीमित व्यक्तत िर्
घ ना के सिय ड्राइव कर रहा था तो ड्रायवविंग लाइसेंस की प्रततमलवि (केवल िर्
घ ना
ु ट
ु ट
ित्ृ यु िावे की क्थथतत िें और यदि िॉमलसी िें अततररतत िर्
घ ना राइ़डर हो तो)
ु ट

* Processing of the requests will be initiated on receipt of this form at any of our Company's Offices.
* এই আবেেনপে গ্রহর্ করার যভযত্তবত আর্াবের সকাম্পানীর সি সকাবনা কািণালবয় অনুবরািগুযলর প্রযক্রয়াকরর্ শুরু করা হবে৷
* Company reserves the right to call for any additional requirements
(Please tick √ against the document provided along with this form)
* অযতযরি সি সকাবনা প্রবয়াজনীয়তার জনয কল করার অযিকার সকাম্পাযনর আবি।
(অনুগ্রহ কবর সিেে নযথ্ সেওয়া হবয়বি সেগুযলর পাবশ √ যেবয় যেন
Declaration, if this form is signed in Vernacular/Thumb Impression:
I , ___________________________ son / daughter of ___________________________, an adult residing at _________________________ hereby declare
that the contents of this form have been duly explained to me in _____________________ language and have been understood by me.

(Signature of the customer) ______________________________ Date ___________________ Contact No. ____________________________
র্ াষণা, এই ফমেটি েবদ মাত্ৃ ভাষায়/িযক্র া আেযক্রলর ছাপ দ্বারা স্বাক্ষর করা থাক্রক
আযর্, ___________________________, _______________________, এর পুে/কনযা, _____________________________ এর একজন প্রাপ্তেয়স্ক যনোেী আযর্
এতদ্বারা সর্াষনা করযি সি এই ফর্ণটির যেষয়েস্তু __________________ ভাষাবত আর্াবক েম্পূর্ণরূবপ সোঝাবন হবয়বি এেং আযর্ এটি েুঝবত পবরযি৷

(গ্রাহবকর স্বাের) ______________________________ ত্াবরখ _________________________ র্ফাে েম্বর.

_________________________

Instruction & Disclaimer: / বেক্রদে শো ও দািী পবরত্ুাগ:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
অনুগ্রহ কবর ের্স্ত যকিু যহন্দী/ইংবরজীবত পূরর্ করুন।
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
সকাবনা োর্গ্রীর অেম্মযতর সেবে ইংবরজী েংস্করর্টিবকই যেবেচনা করা হবে।

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited (IRDAI Regn. No. 136)
2nd Floor, Orchid Business Park, Sector - 48, Sohna Road, Gurugram - 122018, Haryana, India. Regd Office : Unit No.208, 2nd Floor, Kanchenjunga
Building, 18 Barakhamba Road, New Delhi - 110001, India, Corporate Identification No.- U66010DL2007PLC248825, Contact 1800-180-0003, 1800-1030003 (Tel)/ +91 0124 4535099 (Fax)/ Email : customerservice@canarahsbclife.in, Website : www.canarahsbclife.com
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