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Name of Master Policy Holder: Relationship to Insured Member: 
ಮಾಸಟ್ರ್  ಪಾ ದಾರರ ಹೆಸರು:  ಮಾದಾರ ಸದಸಯ್ರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ: 

  Name of Nominee:  Name of Appointee:/ __________________________________ 
  ನಾಮನಿದೇರ್ ತರ ಹೆಸರು      ನಿ ೕಜಕರ ಹೆಸರು:        

  Date of birth of nominee:/                                       Date of birth of appointee:/   
ನಾಮನಿದೇರ್ ತರ ಹುಟಿಟ್ದ ದಿನಾಂಕ:                                                                   ನಿ ೕಜಕರ ಹುಟಿಟ್ದ ದಿನಾಂಕ
Relationship to member insured::                                                     Relationship with nominee:

ಮಾದಾರ ಸದಸಯ್ರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ                                                       ನಾಮನಿದೇರ್ ತರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ: 

Death Claim Form – CSHG/ ಸಾ ನ ಕೆಲ್ೖಮ್ ನಮೂನೆ - ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಿ 
 

Important Information/ ಪರ್ಮುಖ ಮಾ ತಿ: 

1) To be filled in by the person who is legally entitled to the policy monies 
ಪಾ  ಬಲುಗ ಗೆ ಕಾನೂನುಬದಧ್ವಾಗಿ ಅಹರ್ತೆ ಪಡೆದ ವಯ್ಕಿತ್ಯು ಭತಿರ್ ಮಾಡಬೇಕು 

2) Submission of this form should not be construed as acceptance of the claim 
ಈ ನಮೂನೆಯ ಸ ಲ್ಕೆಯು ಕೆಲ್ೖಮ್ ನ ಒಪಿಪ್ಗೆಯಂತೆ ಅಥೈರ್ ಕೊಳಳ್ಬಾರದು  

3) Please submit this form and the requirements at the nearest branch or at the address as indicated below  
ದಯ ಟುಟ್ ಹತಿತ್ರದ ಶಾಖೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಳಾಸಕೆಕ್ ಈ ನಮೂನೆ ಮತುತ್ ಅವಶಯ್ಕತೆಗಳನುನ್ ಸ ಲ್

 

Group Policy No.:/ ಗುಂಪು ಪಾ  ಸಂ.:  

A. Details of the Claimant/ಹಕುಕ್ದಾರರ ವರಗಳು 

 

Certificate Number/ ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ದ ಸಂಖೆಯ್ _______________________

 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

   B. Details of the Deceased/ ಮೃತರ ವರಗಳು: 

Insured member’s Full Name:/ Date of birth:/ ಜನಮ್ ದಿನಾಂಕ:    

ಮಾದಾರ ಸದಸಯ್ರ ಪೂಣರ್ ಹೆಸರು:  

Gender:/ ಂಗ: Male/ ಪುರುಷ � / Female/ ೕ � 

Last residential address:/ ಕೊನೆಯ ವಸತಿ ಳಾಸ: Occupation:/ ಉದೊಯ್ೕಗ: 

Employer’s name & address: ಉದೊಯ್ೕಗದಾತರ ಹೆಸರು ಮತುತ್ ಳಾಸ: Loan Account No.:/ ಸಾಲದ ಖಾತೆ ಸಂ.:   

Date of enrollment:/ ದಾಖಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 

C. Bank Details of the Claimant/ ಹಕುಕ್ದಾರರ ಬಾಯ್ಂಕ್  ವರಗಳು 
Bank Account No / ಬಾಯ್ಂಕ್  ಖಾತೆ ಸಂ. _______________________Type of Account:/ ಖಾತೆಯ ಪರ್ಕಾರ: �Saving/ ಉ ತಾಯ � Current/ ಚಾ ತ್  
� NRE � Other/ ಇತರ 

(In case of NRI Claimant, please provide NRO account number only)  /( NRI ಹಕುಕ್ದಾರರಾದ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್, ದಯ ಟುಟ್ NRO ಖಾತೆಯಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ ಮಾತರ್ ಒದಗಿ ) 

IFS code/ IFS ಕೋಡ್  ________________________ 
Bank Name and Address/ ಬಾಯ್ಂಕ್  ಹೆಸರು ಮತುತ್ ಳಾಸ ____________________________________________________________________ 

Note/ - Kindly attach a copy of / bank passbook/ or a cancelled cheque bearing  account  number and claimant name (MANDATORY) 

ಗಮನಿ  - ದಯ ಟುಟ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್  ಪರ್ತಿ ಅಥವಾ ಖಾತೆ ಸಂಖೆಯ್ ಹೊಂದಿರುವ ರದುದ್ಪಡಿಸಲಾದ ಚೆಕ್ ಮತುತ್ ಹಕುಕ್ದಾರ ಹೆಸರನುನ್ ಪತಿರ್ಗೆ ಲಗತಿತ್ಸಬೇಕು (ಕಡಾಡ್ಯ). 
 

D. Details about claim Particulars of the Claim/ ಕೆಲ್ೖಮ್ ನ ವರದಿ ಕುರಿತಾದ ವರಗಳು 
Date of death:/ ಮರಣದ ದಿನಾಂಕ:              Time of death: ಮರಣದ ಸಮಯ:             (a.m.� / p.m.�)        Place of death:/ ಮರಣದ ಸಥ್ಳ: 

Immediate cause of death:/ಮರಣಕೆಕ್ ತಕಷ್ಣದ ಕಾರಣ: _________________________________________________________________________
Duration of last illness:/ ಕೊನೆಯ ಅಸವ್ಸಥ್ತೆಯ ಅವಧಿ: _________________________________________________________________________

When did the deceased life assured first complain of symptoms related to illness? 
ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ವಯ್ಕಿತ್ಯು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಲಕಷ್ಣಗಳನುನ್ ದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೇ ದರು? 

Nature of  Illness then complained:/ ದೂರು ನೀಡಲಾದ ಅನಾರೋಗಯ್ದ ಪರ್ಕೃತಿ: ________________________________________________________
Place of treatment:/ ಚಿಕಿತೆಸ್ಯ ಸಥ್ಳ:______________________________________________________________________________________

Name, Address & Contact No of the doctor/s consulted during the last illness: 
ಅನಾರೋಗಯ್ದ ಕೊನೆಯ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದ ವೈದಯ್ರ/ಗಳ ಹೆಸರು, ಳಾಸ ಮತುತ್ ಸಂಪಕರ್ ಸಂಖೆಯ್: 



CL/GSHG /Ver. 3.0/2015 Page 2 of 4 

 

 

If Accidental Death:/ ಅಪಘಾತದ ಲ್ ಸಾವನನ್ಪಿಪ್ದದ್ರೆ: a) Date of Accident:/ ಅಪಘಾತದ ದಿನಾಂಕ: 

b) Time of accident:/ ಅಪಘಾತದ ಸಮಯ: (a.m.�p.m.�) ____________________________________________________________________ 

c) Place of accident:/ ಅಪಘಾತದ ಸಥ್ಳ:___________________________________________________________________________________ 

If F.I.R. done :/ ಎಫ್ .ಐ.ಆರ್ . ಮಾಡಿದದ್ರೆ :a) Date of F.I.R./ ಎಫ್ .ಐ.ಆರ್ . ದಿನಾಂಕ. ___________b) F.I.R. Number:/ ಎಫ್ .ಐ.ಆರ್ . ಸಂಖೆಯ್:_____________

c) Name of the Police Station:/ ೕಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹೆಸರು:____________________________ 

If Post Mortem conducted : Date of Post Mortem done / ಮರಣೋತತ್ರ ಪರೀ ೆ ನಡೆ ದದ್ರೆ: ಮರಣೋತತ್ರ ಪರೀ ೆ ನಡೆಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ__________________________
Name & Addresses of the Doctors who treated the deceased during last three years & the ailments cured by them: 
ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ವಯ್ಕಿತ್ಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವಷರ್ಗ ಂದ ನೀಡಲಾದ ಚಿಕಿತೆಸ್ ಹಾಗೂ ಗುಣಮುಖವಾಗಿ ದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವೈದಯ್ರ ಹೆಸರು ಮತುತ್ ಳಾಸ: 

Date of Consultation/ 
ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ದಿನಾಂಕ 

Name & Address of Doctor/ 
ವೈದಯ್ರ ಹೆಸರು ಮತುತ್ ಳಾಸ 

Reasons for Consultation/ 
ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಕಾರಣಗಳು 

   

 
E. 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./ Canara HSBC Oriental Bank of Commerce 

Life Insurance Company Ltd 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 Canara HSBC Oriental Bank of 

Commerce Life Insurance Company Ltd 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. 

 
ಘೋಷಣೆ ಮತುತ್ ದೃಢೀಕರಣ: 

ಇ ಲ್ ಮೇಲೆ ತಿ ಸಲಾದ ಪರ್ತಿ ಂದು ಹೇ ಕೆಗಳು ಸತಯ್ ಮತುತ್ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಪರ್ತಿ ಂದು ಷಯ ನನಗೆ/ನಮಗೆ ತಿ ದಿದೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುತೆತ್ೕನೆ/ವೆ, ಮತುತ್ ಈ ನಮೂನೆಯ 
ಸಜುಜ್ಗೊ ಸು ಕೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಚಾರಣೆಯ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸುವಂತೆ 
ರಚಿತವಾಗಿರುವುದಿಲಲ್ ಅದು ಜೀವನದ ಮೇ ನ ಪರ್ಶೆನ್ಯ ಲ್ನ ಭರವಸೆಯ ಬಲವಾಗಿರುತತ್ದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಕುಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ರಕಷ್ಣೆಯನುನ್ ಬಿಟುಟ್ಕೊಡು ಕೆಯಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಜೀವ 
ಮಾದಾರರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಚಿಕಿತೆಸ್/ತನಿಖೆ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಪಡೆದ ರಫಿತ್ನ ರಹಸಯ್ ಮಾ ತಿ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿಯ ಲ್ರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಬಳಕೆ, ಕಸಟ್ಮ್ ಅಥವಾ ರೂಢಿಯ ಲ್ರುವ 

ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳನುನ್ ಮಾಡಿರುವುದಿಲಲ್. ಇ ಲ್ ಯಾವುದೇ ವೈದಯ್ರ ಅಥವಾ ಆಸಪ್ತೆರ್ ಅಥವಾ ೕಸ್  ಪಾರ್ಧಿಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಸಕಾರ್ರೇತರ ಏಜೆನಿಸ್, ಅಥವಾ 
ಉದೊಯ್ೕಗದಾತರು ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು/ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು ಕೆನರಾ ಎಚ್ ಎಸ್ ಬಿ  ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಆಫ್  ಕಾಮಸ್ರ್  ಲೈಫ್ ಇನುಶ್ರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ . ಅಥವಾ ಅದರ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರು ಅಥವಾ ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುವ ಯಾವುದೇ ತನಿಖಾ ಏಜೆನಿಸ್ಗೆ ಮೃತರ ಬಗೆಗ್ ಯಾವುದೇ ಮತುತ್ ಎಲಾಲ್ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡಲು ನಾನು/ನಾವು ದೃಢೀಕರಿಸುತೆತ್ೕನೆ/ವೆ. ಮೃತರ ಆರೋಗಯ್ದ ಥ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮಾ ತಿ, ಉದೊಯ್ೕಗ, ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಮೆ, ಸಲಹೆ, ಮೃತರಿಗೆ ಒದಗಿ ದ 
ಚಿಕಿತೆಸ್ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ರುದಧ್ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಲ್ ಮೃತರ ಪಾಲೊಗ್ಳುಳ್ ಕೆ, ಮೃತರ ಆರೋಗಯ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ, ಮಾನ ಕ ಕಾಯಿಲೆ, ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕೆ, ಮದಯ್ದ ಬಳಕೆ, 
ಎಚ್ ಐ (ಏಡ್ಸ್  ವೈರಸ್ ) ಮತುತ್/ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾ ತಿಯು ಅಗತಯ್ವಾಗಬಹುದು. ಈ ಪರ್ಮಾಣೀಕೃತ ನಕಲು ಪರ್ತಿಯನುನ್ ಮೂಲ 
ಪರ್ತಿಯಷೆಟ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಾನಯ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ನನನ್ ಮೇಲೆ ತಿ ಸಲಾದ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಲ್ನ ಹಣದ ನೇರ/ಎಲೆಕಾಟ್ರ್ನಿಕ್ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ನಾನು ದೃಢೀಕೃತ 
ಮಾಗಾರನಾಗಿರುತಾತ್ನೆ. ಗಾರ್ಹಕನ ಖಾತೆಗೆ ಅಲಲ್ದ ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಅಥವಾ ವಯ್ವಹಾರ ಳಂಬವಾದ ಲ್ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಹಕನ ಖಾತೆಗೆ ಅಪೂಣರ್/ತಪುಪ್ ಮಾ ತಿಯ ಕಾರಣಗ ಗಾಗಿ 

ಎಲಾಲ್ ರೀತಿಯ ಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಬಿರದಿದದ್ರೆ ಅಥವಾ ವಯ್ವಹಾರ ಳಂಬವಾಗಿದದ್ ಲ್ ಅಥವಾ ಅಪೂಣರ್/ತಪುಪ್ ಮಾ ತಿಯ ಕಾರಣಗ ಗಾಗಿ ಎಲಾಲ್ ರೀತಿಯ ಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಬಿರದಿದದ್ರೆ ಕೆನರಾ 
ಎಚ್ ಎಸ್ ಬಿ  ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಆಫ್  ಕಾಮಸ್ರ್  ಲೈಫ್ ಇನುಶ್ರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ . ಜವಾಬಾದ್ರಿಯಾಗುವುದಿಲಲ್. ಮುಂದುವರೆದು, ನೇರ ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸದೆ ಇದದ್ ಲ್ ಡಿಮಾಯ್ಂಡ್  
ಡಾರ್ಪ್ಟ್ / ಪಾವತಿಸುವ ಚೆಕ್ ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸೇರಿಸದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆ ಪಯಾರ್ಯ ಪಾವತಿಯ ಆಯೆಕ್ಯ ಹಕಕ್ನುನ್ ಕೆನರಾ ಎಚ್ ಎಸ್ ಬಿ  ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಆಫ್  ಕಾಮಸ್ರ್  ಲೈಫ್ 
ಇನುಶ್ರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ . ಕಾಯಿದ್ರಿ ರುತತ್ದೆ. ಹಕುಕ್ದಾರರು ಒದಗಿಸಲಾದ ಹಕುಕ್ದಾರರ ಖಾತೆ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಮಾ ತಿಯ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಹಕುಕ್ದಾರ ಹೆಸರಿನ 
ವರಗಳನುನ್ ಅದರ ಲ್ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲಲ್. 
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Signature/left hand thumb impression(if illiterate) Signature of Witness(Mandatory)/ಸಾ ದಾರರ ಸ (ಕಡಾಡ್ಯ) 

of claimant/ ಸ /ಎಡಗೈ ಹೆಬೆಬ್ಟಿಟ್ನ ಗುರುತು (ಅನಕಷ್ರಸಥ್ರಾಗಿದದ್ರೆ) Name/ ಹೆಸರು_________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Address/ ಳಾಸ ________________________________________ Address/ ಳಾಸ ______________________________________ 

 

_____________________________________________________ ___________________________________________________ 

 

Date/ ದಿನಾಂಕ __________________________________________ Date/ ದಿನಾಂಕ ________________________________________ 

Employment details from the list below 

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಟಿಟ್ಯಿಂದ ಉದೊಯ್ೕಗದ ವರಗಳು______________________________ 
 

(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.) 

(ಈ ನಮೂನೆಯು ಕೆಳಗಿನ ಯಾರಾದರೂ ಒಬಬ್ರ ಸಾ ಯನುನ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು: (1) ಕಂಪನಿಯ ನಿದಿರ್ಷಟ್ ವಯ್ಕಿತ್. (2) ಕಂಪನಿಯ ಸಂಪಕರ್ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ, (3) ಪಾಲುದಾರಿಕ  ೆಬಾಯ್ಂಕ್ ನ ಬಾಯ್ಂಕ್  ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ,  

(4) ರಾ ಟ್ರ್ೕಕೃತ ಬಾಯ್ಂಕ್ ನ ರಬಬ್ರ್ ಸಾಟ್ಯ್ಂಪ್ ಯಿರುವ ಬಾಯ್ಂಕ್ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ, (5) ಸಕಾರ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿ, (6) ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯ/ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು , (8) ನಾಯ್ಯಾಧೀಶರು.) 
 
Requirements to be submitted along with this form*/ ಈ ನಮೂನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸ ಲ್ಸಬೇಕಾದ ಅವಶಯ್ಕತೆಗಳು *: 
 

1. Original Certificate of Insurance/ ಮೆಯ ಮೂಲ ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ � 

2. Death certificate issued by municipal authorities/ ಪುರಸಭೆಯ ಪಾರ್ಧಿಕಾರಗ ಂದ ನೀಡಲಾದ ಮರಣ ಪರ್ಮಾಣ � 

3. Photo ID & address proof of the claimant (duly attested )/ ಹಕುಕ್ದಾರರ ೕಟೋ ಐಡಿ ಮತುತ್ ಳಾಸ ಪುರಾವೆ  
(ಯಥೋಕತ್ವಾಗಿ ದೃಢೀಕೃತಗೊಂಡಿರಬೇಕು)  

4. 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)/ 
ಕಂಪನಿಯ ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಕೆಲ್ೖಮ್  ನಮೂನೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಮತುತ್ ಸ  ಮಾಡಲಪ್ಟಿಟ್ರಬೇಕು - ವಾರಸುದಾರರು ಹೇ ಕೆ, ವೈದಯ್ರ ಹೇ ಕೆ, 
ಚಿಕಿತೆಸ್ ನೀಡಲಾದ ಆಸಪ್ತೆರ್ಯ ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ ಹಾಗೂ ಆಸಪ್ತೆರ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು 

 
� 

5. Age proof and identity of the Insured Member/ ಮಾದಾರ ಸದಸಯ್ರ ವಯಸುಸ್ ಮತುತ್ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ � 

6. Copy of Bank passbook/Cancelled Cheque/ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್/ ರದುದ್ಪಡಿಸಲಾದ ಚೆಕ್ ನ ನಕಲು ಪರ್ತಿ  

7. Post-mortem/ chemical viscera report (if performed)/ ಮರಣೋತತ್ರ ಪರೀ ೆ/ ರಾಸಾಯನಿಕ ಒಳಾಂಗಗಳ ವರದಿ  (ಮಾಡಿದದ್ರೆ) � 

8. Police reports (First information report, Panchnama, Police Investigation Report, and Police Final  
Report) only in case of unnatural or accidental deaths/ ೕಸ್  ವರದಿ ( ದಲ ಮಾ ತಿ ವರದಿ, ಪಂಚನಾಮ, ೕಸ್   
ತನಿಖಾ ವರದಿ, ಮತುತ್ ೕಸ್  ಅಂತಿಮ ವರದಿ) ಕೇವಲ ಅಸಾವ್ಭಾ ಕ ಅಥವಾ ಆಕ ಮ್ಕ ಸಾವುಗಳು ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ 

 
� 

 
* Company reserves the right to call for any additional requirements/ * ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಅಗತಯ್ಗ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಹಕಕ್ನುನ್ ಕಾಯಿದ್ರಿ ಕೊಂಡಿದೆ  
(Please tick √ against the document provided along with this form)/ (ಈ ನಮೂನೆ ಜೊತೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಡಾಕುಯ್ಮೆಂಟ್ ರುದಧ್ವಾಗಿ ದಯ ಟುಟ್ √ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ) 
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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. __________________ 

 
ದೃಢೀಕರಣ, ಈ ನಮೂನೆಯನುನ್ ದೇ ೕಯವಾಗಿ/ಹೆಬೆಬ್ಟಿಟ್ನ ಗುರುತಿನ ಲ್ ಸ  ಮಾಡಿದದ್ರೆ: 
 

ನಾನು,_______________________________________ಅವರ ಮಗ/ಮಗಳು, _____________________________ ನ ಲ್ ನೆಲೆ ರುವ ನಾನು ವಯಸಕ್/ವಯಸಕ್ಳು 
ಆಗಿರುತೆತ್ೕನೆ. ಈ ನಮೂನೆಯ ಷಯಗಳನುನ್ _______________ ಭಾಷೆಯ ಲ್ ನನಗೆ ವರಿ ರುತಾತ್ರೆ ಮತುತ್ ನಾನು ಅದನುನ್ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತೆತ್ೕನೆ ಎಂದು ಘೋ ಸುತೆತ್ೕನೆ.  
 
 
 
(ಗಾರ್ಹಕರ ಸ )_________________________________________________________ದಿನಾಂಕ__________________________________ಸಂಪಕರ್ ಸಂ._________________________________ 
 
 
Instruction & Disclaimer/ ಸೂಚನೆ & ಹಕುಕ್ತಾಯ್ಗ: 
 
• Kindly fill in the details in Hindi/English only/ ದಯಮಾಡಿ ವರಗಳನುನ್ ಂದಿ/ಇಂಗಿಲ್ಷ್ ನ ಲ್ ಮಾತರ್ ಭತಿರ್ಮಾಡಿ.  
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail/ ಷಯವನುನ್ ವರಿಸುವ ಲ್ ಯಾವುದೇ ಭಿನಾನ್ಭಿಪಾರ್ಯವಾದ 
ಸಂದಭರ್ದ ಲ್,  ಇಂಗಿಲ್ಷ್  ಆವೃತಿತ್ ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ರುತತ್ದೆ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited (IRDAI Regn. No. 136) 
 
2nd Floor, Orchid Business Park, Sector-48, Sohna Road, Gurgaon 122018, Haryana, India  
Regd Office : C-31 and C-32, First Floor, Connaught Circus, New Delhi - 110 001, Corporate Identification  
No.- U66010DL2007PLC248825, Contact 1800-180-0003, 1800-103-0003 (Tel)/ +91 0124 4535099 (Fax)/  
Email : customerservice@canarahsbclife.in, Website : www.canarahsbclife.com 


