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Disability Claim Form D-C / বিকলাঙ্গতার দাবি ফর্ম (বিবিবিবলটি ক্লের্) D-C 

 

Important Information: / গুরুত্বপূর্ণ তথ্য: 

1) The benefit is payable subject to the policy being in force on the date of event and also subject to the fulfillment of all terms and 

conditions / definitions as stated in the policy /  

পলিলিতত উলিলিত তালিি এবং িমস্ত শতণ /িংজ্ঞা পূির্ হওয়াি পতিই কেবিমাত্র প্রাপ্ত অথ্ণ কেওয়া হতব  

2) To be filled in by the Policyholder preferably 

পলিলিধািে মতধয পূির্ েিা বাঞ্ছনীয়  

3) Submission of this form should not be construed as acceptance of the claim 

এই ফমণ জমা কেওয়া মাতন তা োলব স্বীোি েিা হি এমন লবতবচনা েিা  হতব না 
4) Please submit this form and the requirements at the nearest branch or at the address as indicated below 

অনগু্রহ েতি লনেটবতী শািায় অথ্বা উপতি উলিলিত ঠিোনায় এই ফমণ এবং আবশযেতািমহূ জমা লেন 
 

Policy no (s). / পবলবি নং:  
 

1. Details of the Disabled: / বিকলাঙ্গ িযবির বিশদ বিিরণ: 

 

Name: / নাম:__________________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 Age at Claim: / োলবি বয়ি:  years: বছি: _______________ 

Residential Address: / বাড়ীি ঠিোনা: ____________________________________________________________________________________________ 

Pin: / লপন: ________________ 

 

2. Details of the Claimant if different from Disabled / Policyholder / বিকলাঙ্গ িযবি/পবলবিধারককর ক্লেকক পেৃক ক্লকাকনা দাবিদাকরর বিশদ বিিরণ 
 

Name: / নাম:                  Relationship with Disabled:  / লবেিাঙ্গ বযলিি িতঙ্গ িম্পেণ ::  Self / লনতজ   

other: / অনয কেউ:     

Claiming as: / এই লহতিতব োলব েিতছন:  Nominee / মতনানীত বযলি  Assignee / লনযুি বযলি  Other / অনযানয ____________________________ 

Contact Address: \ কযাগাতযাতগি ঠিোনা: ________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________Pin / লপন ________________ 

Telephone: কটলিতফান    Mobile: / কমাবাইি:   E-mail ID:/ ইতমি: _____________________________ 

Please enclose a copy of self attested photo ID proof ( please tick whichever is submitted)   

েয়া েতি স্ব-প্রতযালয়ত পলিচয় পতত্রি প্রলতলিলপ িংযুি েরুন ( েয়া েতি যা লেতেন তাতত লিে েরুন) 

 Passport / পািতপাটণ   Driving License / ড্রাইল ং িাইতিন্স  Voter’s ID card/ ক াটাি আইলি োিণ   PAN card / PAN োিণ  
 Company ID card / কোম্পালনি আইলি োিণ  :  Other :  / অনযানয : 

 

3. Details of person entitled to receive disability claim proceeds under the policy (MANDATORY).  

পবলবি অনুিাকর বিকলাঙ্গতার দাবিদার িযবির বিশদ বিিরণ (আিশযক)। 

Bank Account No / বযাঙ্ক অযাোউন্ট নম্বি:.   

 NRE  Other / অনযানয 

Type of Account: / অযাোউতন্টি প্রোি:  saving / কিল ং   Current / োতিন্ট  

(In case of NRI Claimant, please provide NRO account number only) / অনাবািী  ািতীয় োলবোতিি কেতত্র, অনুগ্রহ েতি কেবিমাত্র NRO অযাোউন্ট নম্বি লেন) 

IFS Code / IFS কোি) _________________________________ 

Bank Name and Address / বযাতঙ্কি নাম এবং ঠিোনা________________________________________________________________________ 

Note- Kindly attach a copy of cancelled cheque with account number and name of the account holder printed on it or Copy of self attested Bank 

Account Statement / Bank Passbook. / দ্রষ্টিয - েয়া  েতি অযাোউতন্টি মালিতেি নাম লপ্রন্ট েিা িাবতল করা ক্লেক নাম প্রলতলিলপ িংযুি েরুন বা  

স্ব-প্রতযালয়ত িযাঙ্ক অযাকাউকের বিিবৃত/িযাকঙ্কর পািিইকের প্রলতলিলপ িংযুি েরুন। 
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4. Particulars of Accident: / দরু্মটনার বিশদ বিিরণ: 
 

Date and Time of Accident: / েরু্ণটনাি তালিি ও িময়: Exact place of accident: / েরু্ণটনাি িঠিে স্থান:     

How did the accident occur? / লে াতব েরু্ণটনা হতয়লছি?            

____         

Name & address of Police Station where FIR has been lodged: / প্রথ্ম FIR কযিাতন োতয়ি েিা হতয়লছি কিই থ্ানাি নাম ও ঠিোনা  
 
 

5. Particulars of illness: (which preceded the current condition of disability)  

অিুস্থতার বিশদ বিিরণ: (যাি োিতর্ বতণ মাতন লবেিাঙ্গতা কেিা লেতয়তছ) 

 

Name of the illness / Diagnosis / অিুস্থতাি নাম/ কিাগলনর্ণয়:                                                                                                                                                                     

Initial symptoms were noted on / প্রাথ্লমে উপিগণ কয তালিতি কেিা যায়:                                                                          Date of Diagnosis/ কিাগলনর্ণতয়ি 
তালিি:                                                     Initial signs and symptoms / প্রাথ্লমে িের্ ও উপিগণ:                                                                                                                                                                 
Details of doctor who first diagnosed the illness / কয িািাি প্রথ্ম এই কিাগ ধতিলছতিন তাি লবশে লববির্: 
 

6. Details of Disability/ বিকলাঙ্গতার বিশদ বিিরণ: 
Name the parts of the body affected / শিীতিি কয অংশ েলতগ্রস্থ তাি নাম লিিুন:    

Date of disability/ লবেিাঙ্গতাি তালিি:     Nature of disability/ বেুিাঙ্গতাি প্রেৃলত:____________________________________  

 

7. Treatment taken by Disabled due to Illness / Accident / অিুস্থতা/দরু্মটনার িনয বিকলাঙ্গ িযবি ক্লেিি বেবকৎিা কবরকেকেন: 

Date of admission in the hospital / হািপাতাতি  লতণ ি তালিি:                                                                                                                                                          

Date of discharge from the hospital / হািপাতাি কথ্তে ছুটিি তালিি:                                                                                                                                                    

Date & time of Surgery/ অতরাপচাতিি তালিি ও িময়:                                                                                                                                                                       

Name of surgery/ অতরাপচাতিি তালিি:                                                                                                                                                                                                   

Name & Address of the hospital(s) where the Treatment was taken/ কয হািপাতাতি লচলেৎিা েিাতনা হতয়লছি তাি নাম ও ঠিোনা:                                                                                                    
 

      Pin code/ লপন কোি: 

Name, Designation & Qualification of the Physician / surgeon:  

কয লচলেৎিে/িাতজণ ন এই অতরাপচাি েতিন তাি নাম, পে ও কযাগযতা 
Tel No. / কটলি নং: 

Tel No/ কটলি নং: 
 

 

8. Details of follow up treatment till date/ আিকক পেমন্ত পরিতী বেবকৎিার বিশদ বিিরণ 
 

Dates of the treatment 

লচলেৎিাি তালিিিমহূ  

Nature of the treatment 

লচলেৎিাোিী িািাতিি নাম 

 
 

Name of the treting doctor / 

লচলেৎিাোিী িািাতিি নাম 

 
Hospital / Clinic Name, address & 

Telephone no. / হািপাতাি / লিলনতেি নাম, 
ঠিোনা ও From/ কথ্তে To/ পযণন্ত 

     

     

     

     

     

 

9. Please mention the activities that the Disabled is Not able to perform currently: / অনগু্রহ েতি বতণ মাতন লবেিাঙ্গ বযলি লে লে  জ েিতত পাতিন 
না তা  উতিি েরুন: 

 

 Hearing / োতন কশানা  Speaking / েথ্া বিা  Seeing / কেিা   
 moving around / নড়াচড়া  Bathing / স্নান  Dressing / জামাোপড় পিা 
 Walking / হাাঁটা  Commuting / লনতজ িাওয়া  Feeding himself / লনতজ িাওয়া 
 Using the toilet / বাথ্রুতম যাওয়া   
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10. Employment Details/ কর্মিংস্থাকনর বিশদ বিিরণ: 

a. Prior to disability/ বিকলাঙ্গতার আকে: 

Name of the Company / Business/ কোম্পালন/বযবিাি নাম:    

Designation of Disabled / লবেিাঙ্গ বযলিি পে:   Exact nature of the job / েমণ প্রেৃলত:  

 

b. Post disability/ বিকলাঙ্গতার পকর: 

Is the Disabled currently employed?   Yes.   No.  If yes, then please give following details: 

      লবেিাঙ্গ বযলি লে বতণ মাতন োতজ যুি?   হযাাঁ  না। অনগু্রহ েতি এগুলিি লবশে লববির্ লেন: হযাাঁ হতি: 

Name of the Company / Business/ কোম্পালন/বযবিাি নাম:  ____ 

Designation of Disabled/ লবেিাঙ্গ বযলিি পে:                                             Exact nature of the job/ েমণ প্রেৃলত:             

      Department / লব াগ:                                                                   Address/ ঠিোনা:                                                                            _____         _____ 

                        

__________________________________________ Pin code/ লপন কোি: ____________________ Tel No. / কটলিনং:_______________________ 

If not employed, then date from which the Disabled stopped working / যলে োতজ লনযুি না থ্াতেন তাহতি েতব কথ্তে:: 
Date by which the Disabled is expected to return to work: / লবেিাঙ্গ বযলিি আবাি োতজ কযাগ কেওয়াি প্রতযালশত তালিি: ______________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Has the disabled applied for any jobs/ লবেিাঙ্গ বযলি কোথ্াও োতজি আতবেন েতিতছন?  Yes/ হযাাঁ     No/ না  

If yes, please mention the nature of job applied / হযাাঁ হতি অনগু্রহ েতি তাি েমণপ্রেৃলত উতিি েরুন: 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

11. If the Disabled is currently undergoing any rehabilitation program, please give details such as name of the institute, duration and 

nature of program: / েবদ বিকলাঙ্গ িযবি িতম র্াকন ক্লকাকনা পনুিমািন কর্মিূবেকত রকেকেন তাহকল অনগু্রহ ককর ক্লিই প্রবতষ্ঠাকনর নার্, 
ির্েিীর্া এিং কর্মিূবের প্রকৃবতর বিশদ বিিরণ বলখুন: 
 

 
Name of the Institute/ প্রলতষ্ঠাতনি নাম 

 
Duration/ িময়োি 

 
Nature of Program / েমণিূলচি প্রেৃলত 

   

 

12. Particulars of other Life Insurance / Mediclaim / Personal accident policies held by the Disabled:  

বিকলাঙ্গ িযবির অনয ক্লকাকনা িীিন িীর্া/ ক্লর্বিকের্ / িযবিেত দরু্মটনা পবলবি োককল তার বিশদ বিিরণ বদন: 
   

Policy No./ পলিলি নম্বি: 1 2 3 

Name of the company/ কোম্পালনি নাম 
   

Commencement date/ শুরুি তালিি 
   

Sum Assured / বীমােৃত িালশ 
   

Riders opted / িাইিািণ লনবণালচত 
   

Year of Claim / োলবি বছি    

Cause of Claim / োলবি োির্ 
   

Amount of Claim / োলবি পলিমার্ 
   

Status of the Claim / োলবি লস্থলত 
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13. 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 defences. Notwithstanding the provisions of any law, usage, custom or convention for the time 

being in force prohibiting the furnishing the secret information obtained during the medical treatment / investigation of Disabled, 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 state of health of the Disabled, employment, finances or insurance, advice, treatment provided to the 

Disabled or involvement of the Disabled in any activity against law, or any information that may be required concerning the health of the 

Disabled including information relating to mental illness, use of drugs, use of alcohol, HIV (AIDS Virus) and / 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 Orient al 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 share the details of the claim settlement to the Master Policyholder for purposes of records and claim discharge. 

ক্লর্াষণা এিং অনুকর্াদন:  

এতদ্দ্বািা আলম / আমিা কর্াষর্া েিলছ কয উপতি উলিলিত প্রলতটি তথ্য অেতি অেতি িতয এবং এই ফমণ প্রোন অথ্বা  এি িতঙ্গ িমূ্পিে তথ্য প্রোন েিাি 
মাধযতম অথ্বা কোম্পালন দ্বািা প্রতয়াজনীয় কোতনা অনিুন্ধানতে এমন াতব বযািযা েিা হতব না কয, কযিাতন কোম্পালন জীবতনি উপি বহাি কোতনা বীমা অথ্বা 
কোতনা অলধোি বা প্রলতিো পলিতযাগ েিা হতে বতি স্বীোতিালি লেতে না। বীমােৃত বযলিি লচলেৎিা  / তেন্ত েিাি িময় পাওয়া কগাপন তথ্য িমতয়ি 
জনয প্রোশ েিা হতত লনলষদ্ধ েিতব আইতনি এমন কোতনা লবধান, বযবহাি, প্রথ্া বা িীলতনীলত থ্াো িতেও, এতদ্দ্বািা আলম / আমিা লচলেৎিে বা 
হািপাতাি অথ্বা পুলিশ প্রশািন বা িিোলি িংস্থা বা লনতয়াগেতণ া অথ্বা অনয কযতোতনা প্রলতষ্ঠান / বযলিতে মতৃ বযলিি শািীলিে অবস্থা, েমণিংস্থান, অলথ্ণে 
বা বীমা, মতৃ বযলিতে প্রেত্ত লচলেৎিা ও উপতেশ অথ্বা আইন লবরুদ্ধ কোতনা োতজ কিই মতৃ বযলি যুি থ্াো িম্পলেণ ত কয কোতনা তথ্য যা মতৃ বযলিি 
মানলিে অিুস্থতা, মােে কিবন, অযািতোহি কিবন এবং এইচআইল  (এইিি) এবং কযৌনবালহত কিাগ িহ মতৃ বযলিি স্বাস্থয িংক্রান্ত ততথ্যি প্রতয়াজতন আিতত 
পাতি এমন কয কোতনা তথ্য োনািা এইচএিলবলি ওলিতয়ন্টাি বযাঙ্ক অফ েমািণ িাই  ইনিুতিন্স কোম্পালন লিলমতটি অথ্বা এি কোতনা অলফি বা আইলন উপতেষ্টা 
অথ্বা আোিততি আইন বা তাি হতয় োজ েতি এমন কোতনা তেন্তোিী িংস্থাতে কেওয়াি অনমুলত লেলে। অনতুমােন পতত্রি ফতটাস্ট্যাট প্রলতলিলপ আিি 
অনতুমােন পতত্রি মততাই োযণেলি এবং ববধ বতি গর্য েিা হতব। এছাড়াও আলম বীমা প্রোনোিী িংস্থাতে িিািলি / ববেযুলতন মাধযতমি উপতি উলিলিত বযাঙ্ক 
অযাোউতন্ট অথ্ণ কপ্রির্ েিাি অনতুমােন লেলে। োনািা এইচএিলবলি ওলিতয়ন্টাি বযাঙ্ক অফ েমািণ িাই  ইনিুতিন্স কোম্পালন লিলমতটি আপনাি বযাতঙ্কি িাতায় অথ্ণ না 
জমা েিাি কেতত্র আপনাতে কোতনা োির্ জানাতনা অথ্বা অিমূ্পর্ণ /  ুি ততথ্যি োিতর্ কিনতেন কেলি হওয়াি কেতত্র আপনাতে কোতনা াতবই জবাব লেতত 
বাধয নয়। এছাড়াও যলে িিািলি মাধযতম (লিতিক্ট কক্রলিট) অথ্ণ জমা না েিা যায় কিই কেতত্র োনািা এইচএিলবলি ওলিতয়ন্টাি বযাঙ্ক অফ েমািণ িাই  ইনিুতিন্স 

কোম্পালন লিলমতটি লিমান্ড ড্রাফ্ট / িমমতূিযি প্রতেয় কচে ববেলিে কপআউতটি (বীমা কোম্পালন েতৃণ ে আপনাি অযাোউতন্ট অথ্ণ জমা) লবেি লহতিতব বযবহাি 
অলধোি িংিের্ েতি কিতিতছ। োলবোতিি দ্বািা প্রেত্ত অযাোউন্ট নম্বতিই কেবিমাত্র অথ্ণ জমা েিা হতব এবং োলবোতিি লবশে লববির্ বযবহাি েিা হতব না। 
আলম কোম্পালনতে লিলপবদ্ধেির্ এবং িম্পােন োলবি উতেতশয মিূ পলিলিধািতেি িতঙ্গ োলব লনষ্পলত্তি লবশে লববির্  াগ েিাি েমতা প্রোন েিলছ। 
 

 

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

স্বােি/বাম হাততি বতুড়া আঙুতিি ছাপ 
(লশলেত না হতি ) োলবোি 

Name/ নাম ________________________________________ 

Address/ ঠিোনা ____________________________________ 

Date/ তালিি _______________________________________ 

 

Signature of Witness (Mandatory)/ িাক্ষীর স্বাক্ষর (আিশযক) ____________________________ Date/ তালিি __________________________________ 

Name / নাম __________________________________________ Address/ ঠিোনা __________________________________________________________ 

Employment details from the list below / লনতচি তালিো কথ্তে কপশা িংক্রান্ত লবশে লববির্__________________________________________________ 

 

(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 ফমণটিি জনয লনম্নলিলিততি মতধয এেজনতে িােী থ্াো আবশযে: (1) কোতনা কোম্পালনি এতজন্ট,  (2) কোম্পালনি এেজন লিতিশনলশপ মযাতনজাি, 

(3) লবতির্োিী বযাতঙ্কি কোতনা শািাি এেজন মযাতনজাি,  (4) িাবাি স্ট্যাম্প িহ কোতনা িাষ্ট্রায়ত্ত বযাতঙ্কি এেজন বযাঙ্ক মযাতনজাি ,  (5) এেজন কগতজতটি অলফিাি,     

(6) িিোিী সু্কতিি প্রধান লশেে/লশেে (7) এেজন মযালজতেট (8) কোম্পালনি কোতনা েমী।) 
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Declaration in case of an illiterate claimant/s should be made by a person who is nconnected to the company and whose identity can be easily established. 

 
I hereby declare that the contents of this form are explained by me in _______________________________________language understood by he 

claimant and that he/she has/have affixed his/her thumb impression to this form after fully understanding the contents thereof 

_________________________________________________________________________(Signature of the Witness)___________________________ 

Name ________________________________________________ Address ________________________________________Contact _____________ 
 
দাবিদার\রা বশবক্ষত না হকল ক্লিকক্ষকে ক্লকাম্পাবনর িতঙ্গ কযাগাতযাগ কনই এবং যাি পলিচয় িহতজ প্রলতষ্ঠা েিা যায় এমন কোতনা বযলিতে কর্াষর্া পত্র লেতত হতব। 
“ এতদ্দ্বািা আলম জানালে কয ফতমণি লবষয়বস্তু আলম ___________________________________  াষায় োলবোিতে বলুিতয়লছ এবং লতলন লবষয়বস্তু 

িমূ্পর্ণ বিুতত পািাি পি এিাতন টিপিই লেতয়তছন।" ____________________________________________(িােীি স্বােি)___________________ 

নাম __________________________________________ ঠিোনা _________________________________________কযাগাতযাগ ____________ 
 

Requirements to be submitted along with this form* / ক্লকাকনা িার্গ্রীর অিম্মবতর ক্লক্ষকে ইংকরিী িংস্করণটিককই বিকিেনা করা হকি। 
 

 
 

Requirements/ প্রকোিনীেতা 
Please tick if Submitted 

েবদ ির্া ককর োককন 

1. Original Policy Bond/ আিি পলিলি বন্ড 
 

2. Photo ID & address proof of the claimant (duly attested) / োলবোতিি ফতটা আইলি ও ঠিোনাি প্রমার্পত্র (যথ্াযথ্ াতব 

অযাতটতস্ট্ি েিা) 

 

3 Cancelled cheque bearing account number and claimant name or copy of Bank Passbook  

   বালতি েিা কচে লবয়ালিং অযাোউন্ট নম্বি এবং োলবোতিি নাম অথ্বা বযাঙ্ক পািবইতয়  ি প্রলতলিলপ 

 

4 Physician’s Statement (Form D–P) / লচলেৎিতেি লববলৃত (ফমণ D–P) 
 

5 Treating Hospital Certificate (Form D–H) / লচলেৎিাধীন হািপাতাি িাটিণ লফতেট (ফমণ D-H) 
 

6 Medical records from Hospitals & Doctors (Admission notes, progress sheets, Discharge summary, reports of    

   diagnostic tests, medical prescriptions, etc) কযিব িািাতিি োতছ লচলেৎিাি পিামশণ লনতয়তছন এবং হািপাতাতি  

   কেলিতয়তছন কিগুলিি নলথ্ লিিচাজণ  িািাংশ,  লতণ ি কনাট, পিীোি লিতপাটণ , কপ্রিলক্রপশন ইতযালে) 

 

 

7. Employer Certificate (Form D–E) / লনতয়াগেতণ াি িাটিণ লফতেট (Form D–E) 
 

8 First Information Report (FIR) / ফাস্ট্ণ  ইনফিতমশন লিতপাটণ  (FIR) 
 

9. Panchnama, Police Investigation Report / পাঞ্চনামা, পুলিলশ তেন্ত লিতপাটণ   

10. Newspaper Clippings, if available / িংবােপতত্রি োটিং, উপিব্ধ হতি 
 

11 Copy of Driving License if Disabled was driving at the time of accident (only in case of accidental disability  

     claims) / যলে লবেিাঙ্গ বযলি েরু্ণটনাি িময় গাড়ী চািালেতিন এমন হয় তাহতি ড্রাইল ং িাইতিতন্সি প্রলতলিলপ 

(কেবিমাত্র েরু্ণটনাজলনত) 

 

 

* Company reserves the right to call for any additional requirements.  

* অলতলিি কয কোতনা প্রতয়াজনীয়তাি জনয েি েিাি অলধোি কোম্পালনি আতছ। 
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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. __________________ 

 

ক্লর্াষণা, এই ফর্মটি েবদ র্াতৃভাষাে/িকু া আঙ্গকুলর োপ দ্বারা স্বাক্ষর করা োকক: 
 

আলম, _____________________________, এি পুত্র / েনযা, _______________________ এি এেজন প্রাপ্তবয়স্ক লনবািী আলম এতদ্বািা কর্াষনা েিলছ কয     

এই ফমণটিি লবষয়বস্তু _______________  াষাতত আমাতে িমূ্পর্ণরূতপ কবািাতন হতয়তছ এবং আলম এটি বিুতত পতিলছ৷.  

 

 

(গ্রাহতেি স্বােি) ______________________________   তাবরখ ______________  ক্লফান নম্বর. __________________ 

 

Instruction & Disclaimer/ বনকদম শনা ও দািী পবরতযাে: 
 

• Kindly fill in the details in Hindi/English only. / অনগু্রহ েতি িমস্ত লেছু লহন্দী/ইংতিজীতত পূির্ েরুন। 
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.  

  অনগু্রহ েতি িমস্ত লেছু লহন্দী/ইংতিজীতত পূির্ েরুন। 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited (IRDA 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, 1800-103-0003 (Tel)/ +91 0124 4535099 (Fax)/  

Email : customerservice@canarahsbclife.in, Website : www.canarahsbclife.com 


