
િવકલાગંતા દાવા�ુ ંફૉમર્ D-C

મહત્વની મા�હતી:

1. દાવાની પતાવટની પ્ર�ક્રયામા ંકોઈને પણ કોઈપણ �તની ફ� �કુવવાની જ�ર હોતી નથી. જો કોઈ વ્ય�ક્ત ફ� માગેં છે, તો દાવેદારને તે બાબતની �ણ  
   કંપનીને ટોલ ફ્ર� નબંર 1800-180-0003, 1800-103-0003 પર કરવી આવશ્યક છે

2. લાભ, ઘટનાની તાર�ખના રોજ પૉ�લસીના ંઅમલ હોવાને આિધન તેમજ પૉ�લસીમા ંજણાવેલ તમામ િનયમો અને શરતો / વ્યાખ્યાઓને �ણૂર્ 

   કરવાને પણ આિધન �કૂવવાપાત્ર છે.

3. આદશર્ ર�તે પૉ�લસીધારક દ્વારા ભર��ુ ંહો�ુ ંજોઇએ

4. આ ફૉમર્ના ંસબિમશનને દાવાની સ્વી�ૃિત તર�ક� માન�ુ ંજોઈએ નહ�

5. �ૃપા કર�ને આ ફૉમર્ અને આવશ્યક દસ્તાવજેોને ન�કની શાખા/હબ પર અથવા નીચે દશાર્વલે સરનામા ંપર સબિમટ કરો

નામ: ________________________________________________દાવા સમયે �મર:_________________વષર્: ____________________

િનવાસી સરના�ુ:ં ______________________________________________________________________________________________

િપન: ________________

પૉ�લસી નબંર:

1. િવકલાગં વ્ય�ક્તની િવગતો:
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2. જો િવકલાગં વ્ય�ક્ત/પૉ�લસીધારકથી અલગ હોય તો દાવેદારની િવગતો:

નામ: ________________________િવકલાગં વ્ય�ક્ત સાથે સબંધં:       �તે

અન્ય: ____________________________________ રાષ્ટ્ર�યતા:____________ િનવાસી દ�શ:____________________________________

આ તર�ક� દાવો કરવો:     નોિમની   �ખુત્યાર         અન્ય

સપંકર્ કરવા માટ�� ુસરના�ુ:ં _____________________________________________________________િપન: ________________ 

ટ��લફોન: ________________  મોબાઇલ:_______________   ઇ-મેઇલ આઈડ�:_____________________

પૅન નબંર/ફોમર્ 60 ________________________________________________________________              

�ૃપા કર�ને સ્વ-પ્રમા�ણત ફોટો આઈડ� �રુાવાની નકલ જોડો (�ૃપા કર�ને � પણ સબિમટ કરો તેના બૉક્સમા ંખરાની િનશાની કરો) 

    પાસપોટર્         ડ્રાઇિવ�ગ લાઇસન્સ         મતદાર�ુ ંઆઈડ� કાડર્        પૅનકાડર્

    કંપની આઈડ� કાડર્        અન્ય

બ�ક ખાતા ન.ં ___________________________ ખાતાનો પ્રકાર:       બચત       વતર્માન        એનઆરઇ        એનઆરઓ

(એનઆરઆઈ દાવદેારના �કસ્સામા,ં �ૃપા કર�ને ફક્ત એનઆરઓ ખાતા નબંર પ્રદાન કરો)

આઈએફએસ કોડ_______________________________________________________________________________________________

બ�ક�ુ ંનામ અને સરના�ુ ં________________________________________________________________________________________

ન�ધ-�ૃપયા રદ થયેલ ચેક ક� �મા ંખાતા નબંર અને ખાતા ધારક�ુ ંનામ છપાયેલ હોય તેની એક નકલ અથવા સ્વ-પ્રમા�ણત બ�ક ખાતાના ંસ્ટ�ટમેન્ટ / 

બ�ક પાસ�કુની નકલ જોડો.

3. પૉ�લસી હ�ઠળ અપગંતા ક્લેઇમની રકમ મેળવવા માટ� હકદાર વ્ય�ક્તની િવગતો(મે�ન્ડટોર�):

અકસ્માતની તાર�ખ:______________________________________ અકસ્માતનો સમય: ________________________________________

અકસ્માત ક�વી ર�તે બન્યો? ________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

�યા ંએફઆઈઆર ન�ધાઈ તે પોલીસ સ્ટ�શન�ુ ંનામ અને સરના�ુ:ં
_____________________________________________________________________________________________________________

4. અકસ્માતની િવગતો:



બીમાર� / િનદાન�ુ ંનામ:________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                     

પ્રારં�ભક લક્ષણો આ રોજ ન�ધવામા ંઆવ્યા ંહતા:ં ____________________________________િનદાનની તાર�ખ: _____________________                                                      

પ્રારં�ભક �ચહ્ના અને લક્ષણો: ______________________________________________________________________________________                                                                                                                                                               

સૌ પ્રથમ બીમાર��ુ ંિનદાન કરનાર ડૉક્ટરની િવગતો

5. બીમાર�ની િવગતો: (� વતર્માનમા ંિવકલાગંતાની �સ્થિત પહ�લા હતી):

હો�સ્પટલમા ંદાખલની તાર�ખ: _____________________________________________________________________________________                                                                                                                                                         

હો�સ્પટલમાથંી ર� આપ્યાની તાર�ખ: ________________________________________________________________________________

સ�ર�ની તાર�ખ અને સમય: ______________________________________________________________________________________

સ�ર��ુ ંનામ: _________________________________________________________________________________________________

�યા ંસારવાર લેવામા ંઆવી હતી તે હો�સ્પટલ�ુ ંનામ અને સરના�ુ:ં__________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________                                                                                                  

િપન કોડ: ___________________  ટ��લ ન.ં _____________________________________

�ચ�કત્સક/સ�ન�ુ ંનામ, હોદ્દો અને લાયકાત: ___________________________________________________________________________

ટ��લ ન.ં_________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

7. િવકલાગં વ્ય�ક્ત દ્વારા બીમાર�/અકસ્માતને કારણે લીધેલી સારવાર:

સાભંળ�ુ ં    બોલ�ુ ં   જો�ુ ં

આ�ુ-બા�ુ ફર�ુ ં   ન્હા�ુ ં   ડ્ર�િસ�ગ 

ચાલ�ુ ં    �સુાફર�               �તે ખા�ુ ં

શૌચાલયનો ઉપયોગ કરવો   

6. િવકલાગંતાની િવગતો:

શર�રના અસરગ્રસ્ત ભાગો�ુ ંનામ_____________________ િવકલાગંતાની તાર�ખ:_____________________________________________

િવકલાગંતાનો પ્રકાર:____________________________________

8. આજ �ધુીની ફૉલો અપ સારવારની િવગતો:

સારવારની તાર�ખ
સારવારનો પ્રકાર સારવાર કરનાર ડૉક્ટર�ુ ંનામ  

હો�સ્પટલ / �ક્લિનક�ુ ંનામ, સરના�ુ ં
અને ટ��લફોન ન.ં

આ તાર�ખથી આ તાર�ખ �ધુી
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�ૃપા કર�ને એવી પ્ર�િૃ�ઓનો ઉલ્લેખ કરો ક� � િવકલાગં વ્ય�ક્ત હાલમા ંકરવા માટ� સક્ષમ નથી:



a. િવકલાગંતા અગાઉ:

કંપની / વ્યવસાય�ુ ંનામ: _______________________________________________________________________________________  

િવકલાગં વ્ય�ક્તનો હોદ્દો: __________________________________________________       નોકર�નો ચો�સ પ્રકાર:________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

b. િવકલાગંતા પછ�:

�ુ ંિવકલાગં વ્ય�ક્ત હાલમા ંકાયર્રત છે?      હા.      ના. જો હા, તો �ૃપા કર�ને નીચેની િવગતો આપો:

કંપની / વ્યવસાય�ુ ંનામ: _________________________________________ િવકલાગં વ્ય�ક્તનો હોદ્દો: __________________________                                             

નોકર�નો ચો�સ પ્રકાર: ___________________________________________________            

િવભાગ: __________________________________________ સરના�ુ:ં ___________________________________________________                                                                           

___________________________________________________________________________________________________________

િપન કોડ: ____________________ ટ��લ ન.ં ___________________________________

જો કાયર્રત ન હોય, તો કઈ તાર�ખે િવકલાગં વ્ય�ક્તએ કામ કરવા�ુ ંબધં ક�ુર્:

િવકલાગં વ્ય�ક્ત � તાર�ખ �ધુીમા ંકામ પર પરત આવવાની અપેક્ષા હોય તે તાર�ખ:____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

િવકલાગં વ્ય�ક્તએ કોઈપણ નોકર� માટ� અર� કર� છે  હા       ના 

જો હા, તો �ૃપા કર�ને અર� કર�લી નોકર�ના ંપ્રકારનો ઉલ્લેખ કરો

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

 

9. રોજગારની િવગતો:

10. જો િવકલાગં વ્ય�ક્તએ હાલમા ંકોઈ �ધુારણા કાયર્ક્રમ હ�ઠળ છે, તો �પૃા કર�ને સસં્થા�ુ ંનામ, અવિધ અને કાયર્ક્રમનો પ્રકાર �વી િવગતો આપો:

    સસં્થા�ુ ંનામ                    અવિધ  કાયર્ક્રમનો પ્રકાર 
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દાવદેારો/નોિમનીના હસ્તાક્ષર/ડાબા હાથના ��ઠૂાની છાપ              સાક્ષી�ુ ંનામ અને સહ�
  
        નામ ___________________________________

નામ  ______________________________________                                 દાવેદાર સાથે સબંધં _______________________

        મોબાઇલ નબંર ___________________________
સરના�ુ ં_____________________________________                                                                            
        સરનામું ________________________________                                                                            
 
તાર�ખ                                                                                      તાર�ખ   
 

11. િવકલાગં વ્ય�ક્ત દ્વારા લેવામા ંઆવેલ �વન વીમા / મે�ડકલેમ / વ્ય�ક્તગત અકસ્માત પૉ�લસીની િવગતો:

પૉ�લસી ન.ં      1 2                                                  3

કંપની�ુ ંનામ   

પ્રારંભ તાર�ખ   

વીમા રકમ   

પસદં કર�લ રાઇડસર્   

દાવા�ુ ંવષર્    

દાવા�ુ ંકારણ   

દાવાની રકમ    

દાવાની �સ્થિત

12. ઘોષણા અને અિધ�તૃતા:

આથી �ુ/ંઅમે અહ� �હ�ર કર�એ છ�એ ક� અહ� ઉપર �રૂ� પાડવામા ંઆવેલી મા�હતી દર�ક બાબતમા ંસાચી છે અને દાવાની પતાવટ પૉ�લસીના િનયમો અને 
શરતો અ�સુાર જ થશે. �ુ ં�વન વીમા ધારકથી સબંિંધત એચઆઈવી /એઇડ્સ અને અન્ય સ�હતની શાર��રક તેમજ માનિસક સારવારની (�તૂકાળ અને 
વતર્માન) મા�હતીને ક�નેરા એચએસબીસી ઓ�રએન્ટલ બ�ક ઑફ કોમસર્ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ �ંુ. �લિમટ�ડ ("કંપની") અને/ અથવા તેના એજન્ટો અને અિધ�ૃત 
પ્રિતિનિધઓની સાથ ેઆપ-લે /પ્રગટ કરવા માટ� બધી તબીબી સસં્થાઓ (તબીબી લેબ્સ સ�હત), સરકાર� સસં્થાઓ/એજન્સીઓ (પોલીસ અિધકાર�ઓ, ર�વન્�,ૂ 
વગેર�)ને અફર ર�તે અિધ�ૃત ક�ંુ �.ં �ુ ંકંપનીને દાવાની પતાવટ, વગેર� માટ� મારા/અમારા વતી કોઈપણ �રઇન્શ્યોરર, વીમા સગંઠન, તબીબી અિધકાર�ઓ 
અન્ય વીમાદાતાઓ, કા�નૂી અિધકાર�ઓ, નોકર�દાતા, કોટર્ , સરકાર� સસં્થા, િનયમનકાર, તપાસ એજન્સી અથવા અન્ય સેવા પ્રદાતા(પ્રદાતાઓ)ની સાથ ે
નાણાક�ય િવગતો સ�હતની મા�હતીની આપ- લે  કરવા માટ� અિધ�ૃત ક�ંુ �.ં આવી વહ�ચણી માટ� માર� િવિશષ્ટ સમંિત લીધા િવના તથા આથી �ુ ંઉક્ત 
બાબત માટ�ની માર� સમંિત પ્રદાન ક�ંુ �.ં આ ઘોષણાની ફોટો નકલને માન્ય અને અસરકારક માનવામા ંઆવશ.ે
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દાવદેારો/નોિમનીના હસ્તાક્ષર/ડાબા હાથના ��ઠૂાની છાપ              સાક્ષી�ુ ંનામ અને સહ�
  
        નામ ___________________________________

નામ  ______________________________________                                 દાવેદાર સાથે સબંધં _______________________

        મોબાઇલ નબંર ___________________________
સરના�ુ ં_____________________________________                                                                            
        સરનામું ________________________________                                                                            
 
તાર�ખ                                                                                      તાર�ખ   
 

િનરક્ષર(અભણ) દાવેદાર(દાવેદારો) ના �કસ્સામા ંઘોષણા એવી કોઈપણ વ્ય�ક્ત દ્વારા થવી જોઈએ ક� � કંપની સાથ ેસકંળાયેલ ન હોય અને �ની ઓળખ 
સરળતાથી સ્થાિપત થઈ શક�:

“આથી �ુ ંઅહ� �હ�ર ક�ંુ � ંક� આ ફૉમર્ની િવષય વસ્�ઓુને મારા દ્વારા દાવદેારને સમ�તી________________________ ભાષામા ંસમ�વવામા ંઆવી છે 
અને તેમા ંરહ�લી િવષય વસ્�ઓુને સ�ંણૂર્પણે સમ�યા પછ� તેણે/તેણીએ પોતાના હસ્તાક્ષર/��ઠૂાની છાપ આ ફૉમર્ પર કર� છે”

નીચેની ��ૂચમાથંી રોજગારની િવગતો____________________________________________

(આ ફૉમર્ નીચે આપેલા કોઈપણ દ્વારા સાક્ષી�ૃત કર��ુ ંહો�ુ ંજોઇએ: (1) કંપનીના એજન્ટ (2) કંપનીના �રલેશનિશપ મેનેજર (3) �ડ�સ્ટ્રબ્��ુટવ બ�કના બ્રાચં 
મેનેજર (4) રબર સ્ટ�મ્પવાળ� રાષ્ટ્ર�ય�ૃત બ�કના બ�ક મેનેજર (5) ગેઝેટ�ડ અિધકાર�, (6) સરકાર� શાળાના હ�ડ માસ્ટર / આચાયર્ (7) મે�જસ્ટ્ર�ટ (8) કંપનીનો 
કોઈપણ કમર્ચાર�.)
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*કંપની પાસે કોઈપણ વધારાના દસ્તાવજેો માગંવાનો અબાિધત અિધકાર છે.
*અમાર� કંપનીની કોઈપણ ઑ�ફસો પર આ ફૉમર્ની પ્રા�પ્ત થવા પર િવનતંીઓની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે

ક�નેરા એચએસબીસી ઓ�રએન્ટલ બ�ક ઑફ કોમસર્ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ (IRDA Regn. No. 136)

2� માળે, ઓ�ક�ડ �બઝનેસ પાકર્ ,  સેકટર -48, સોહના રોડ, ��ુગ્રામ -122018, હ�રયાણા, ભારત ર�જસ્ટડર્ ઓ�ફસ: સી-31 અને સી-32, પ્રથમ માળ, કનોટ સકર્સ, 
નવી �દલ્હ� - 110 001, કોપ�ર�ટ ઓળખ ન.ં -  U66010DL2007PLC248825, 1800-103-0003, 1800-180-0003 (ટ��લફોન)/ +91 0124 4535099 પર સપંકર્ કરો, 
(ફ�ક્સ)/ ઇમેઇલ :cus tomerservice@canarahsbclife.in,વેબસાઇટ: www.canarahsbclife.com.

                                                   
 દસ્તાવેજો           �પૃા કર�ને � સબિમટ કરો   

                                                                                                                                      તેની સામે ખરાની િનશાની કરો

1. વીમા�ુ ંપ્રમાણપત્ર

2. દાવદેારનો ફોટો આઈડ� અને સરનામાનંો �રુાવો (યોગ્ય ર�તે પ્રમા�ણત)

3. સ્વ-પ્રમા�ણત બ�ક પાસ�કુની નકલ/રદ કર�લ ચેક

4. ક્ર��ડટ ખાતા�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ   

5. લોન ખાતા�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ

6. �ચ�કત્સક�ુ ંિનવદેન (ફૉમર્ ડ�-પી) 

7. સારવાર કરનાર હો�સ્પટલ�ુ ંપ્રમાણપત્ર (ફૉમર્ ડ�-એચ)

8. હો�સ્પટલ અને ડોકટરોના તબીબી ર�કોડર્ (�ડસ્ચા� સમર�, એડિમશન નોટ્સ, પ્રગિત પત્રક, �ડસ્ચા� સમર�, િનદાન 

   પર�ક્ષણો અહ�વાલો, તબીબી િપ્ર�સ્ક્રપ્શન્સ વગેર�)

9. નોકર�દાતા�ુ ંપ્રમાણપત્ર (ફૉમર્ ડ�– ઇ)

10. પ્રથમ મા�હતી અહ�વાલ (એફઆઈઆર)

11. પચંનામા, પોલીસ તપાસ અહ�વાલ

12. અખબારની ક�ટ�ગ, જો ઉપલબ્ધ હોય તો

13. જો િવકલાગં વ્ય�ક્ત અકસ્માત સમયે ડ્રાઇિવ�ગ કરતી હોય તો ડ્રાઇિવ�ગ લાઇસન્સની નકલ (ફક્ત અકસ્માત �તૃ્�નુા દાવાની �સ્થિતમા)ં

આ ફૉમર્ સાથે સબિમટ કરવાના દસ્તાવેજો*:


