Death Claim Form/ Credit Life/ (Form- CGL)
ಮರಣದ ಕ್ಲೈಮ್ ನಮೂನ್ - ಕ್ೆಡಿಟ್ ಲ್ೈಫ್ ( ನಮೂನ್- ಸಿಜಿಎಲ್ )
Important Information/ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ
1) To be filled in by the person who is legally entitled to the policy monies.
ಪಾಲಿಸಿ ಮೊಬಲುಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪ್ಡೆದ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭತಿಹ ಮಾಡಬೆೇಕು
2)

Submission of this form should not be construed as acceptance of the claim.
ಈ ನಮೂನೆಯ ಸಲಿಿಕೆಯು ಕೆಿೈಮನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಂತೆ ಅರೆೈಹಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದ್ು

3)

Please submit this form and the requirements at the nearest branch or at the address as indicated below.
ದ್ಯವಿಟ್ುು ರ್ತಿಿರದ್ ಶಾಖೆ ಅಥವಾ ಕೆಳ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ್ ವಿಳಾಸಕೆೆ ಈ ನಮೂನೆ ಮತ್ುಿ ಅವ್ಶ್ಯಕತೆಗಳ್ನುು ಸಲಿಿಸಿ

A. Details of the Claimant/ ಹಕ್ಕುದಾರರ ವಿವರಗಳು
Name of Master Policy Holder:/
ಮಾಸುರ್ ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಹೆಸರು:

Relationship to member insured:
ವಿಮಾದಾರ ಸದ್ಸಯರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ:

Name of Nominee:
ನಾಮನಿದೆೇಹಶಿತ್ರ ಹೆಸರು:
Date of birth & age of appointee:
ನಾಮನಿದೆೇಹಶಿತ್ರ ರ್ುಟ್ಟುದ್ ದಿನಾಂಕ:
Relationship to member insured:
ವಿಮಾದಾರ ಸದ್ಸಯರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ:
Nationality:
ರಾಷ್ಟ್ರೇಯತೆ:
Country of Residence:
ನೆಲೆಸಿರುವ್ ದೆೇಶ್:
Mailing Address:
ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ:
B. Details of the Deceased/ ಮೃತ್ರ ವಿವ್ರಗಳ್ು

Name of Appointee:
ನಿಯೇಜಕರ ಹೆಸರು:
Date of birth & age of appointee:
ನಿಯೇಜಕರ ರ್ುಟ್ಟುದ್ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ುಿ ವ್ಯಸುು:
Relationship with nominee:
ನಾಮನಿದೆೇಹಶಿತ್ರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ:

Insured member’s Full Name:/
ವಿಮಾದಾರ ಸದ್ಸಯರ ಪ್ೂಣಹ ಹೆಸರು:
Gender:/ಲಿಂಗ: Male/ಗಂಡು

Date of birth & age:
ಜನಮ ದಿನಾಂಕ: ಮತ್ುಿ ವ್ಯಸುು:

Female/ ಹೆಣುು

Single life member/ ಹೆಣುು

/ Joint life member/ಏಕ ಸದ್ಸಯರು

Last residential address:
ಕೊನೆಯ ವ್ಸತಿ ವಿಳಾಸ:

Occupation:/ಉದೊಯೇಗ:

Employer’s name & address:
ಉದೊಯೇಗದಾತ್ರ ಹೆಸರು ಮತ್ುಿ ವಿಳಾಸ:

Loan Account No.: / ಸಾಲದ್ ಖಾತೆ ಸಂ.:
Date of enrollment: / ದಾಖಲಾದ್ ದಿನಾಂಕ:

C. Bank Details of the Claimant (MANDATORY)/ ಹಕ್ಕುದಾರರ ಬಾಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು (ಕ್ಡ್ಾಾಯ )
Bank Account No/ಬಾಯಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖೆಯ_____________________________________Type of Account:/ ಖಾತೆಯ ಪ್ರಕಾರ: Saving/ಉಳಿತಾಯ
Current/ಚಾಲಿಿ NRE Other/ಇತ್ರ
(In case of NRI Claimant, please provide NRO account number only)
( NRI ರ್ಕುೆದಾರರಾದ್ ಸಂದ್ಭಹದ್ಲಿಿ, ದ್ಯವಿಟ್ುು NRO ಖಾತೆಯ ಸಂಖೆಯಯನುು ಮಾತ್ರ ಒದ್ಗಿಸಿ)
IFS Code:/ IFS ಕೊೇಡ್:_____________________________________
Bank Name and Address:/ ಬಾಯಂಕ್ ಹೆಸರು ಮತ್ುಿ ವಿಳಾಸ:____________________________________________________________________
Note - Kindly attach a copy of / bank passbook/ or a cancelled cheque bearing account number and claimant name (MANDATORY)
ಗಮನಿಸಿ - ದ್ಯವಿಟ್ುು ಬಾಯಾಂಕ್ ಪಾಸಬಕಕ್ ಪ್ೆತಿ ಅಥವಾ ಖಾತೆ ಸಂಖೆಯ ಹೊಂದಿರುವ್ ರದಕುಪ್ಡಿಸಲಾದ ಚ್ಕ್ ಮತ್ುಿ ರ್ಕುೆದಾರ ಹೆಸರನುು ಪ್ತಿರಗೆ ಲಗತಿಿಸಬೆೇಕು (ಕ್ಡ್ಾಾಯ)

D. Details about claim Particulars of the Claim/ ಕ್ಲೈಮ್ನ ವರದಿ ಕ್ಕರಿತಾದ ವಿವರಗಳು
Date of death:
ಮರಣದ್ ದಿನಾಂಕ:
Immediate cause of death:
ಮರಣಕೆೆ ತ್ಕ್ಷಣದ್ ಕಾರಣ:
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Time of death:
ಮರಣದ್ ಸಮಯ:

(a.m □ / pm □)

Place of death:
ಮರಣದ್ ಸಥಳ್:
Duration of last illness: ________________________________________
ಕೊನೆಯ ಅಸವಸಥತೆಯ ಅವ್ಧಿ:
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When did the deceased life assured first complain of symptoms related to illness?
ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಲಕ್ಷಣಗಳ್ನುು ಮೊದ್ಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೆೇಳಿದ್ರು?
Nature of Illness then complained:/ ದ್ೂರು ನಿೇಡಲಾದ್ ಅನಾರೊೇಗಯದ್ ಪ್ರಕೃತಿ:
Place of treatment:/ ಚಿಕ್ತತೆುಯ ಸಥಳ್: ____________________________________________________________________________________
Name, Address & Contact No of the doctor/s consulted during the last illness:
ಅನಾರೊೇಗಯದ್ ಕೊನೆಯ ಸಂದ್ಭಹದ್ಲಿಿ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದ್ ವೆೈದ್ಯರ/ಗಳ್ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ುಿ ಸಂಪ್ಕಹ ಸಂಖೆಯ:

If Accidental Death: ಅಪ್ಘಾತ್ದ್ಲಿಿ ಸಾವ್ನುಪ್ಪಿದ್ದರೆ:a) Date of Accident/ಅಪ್ಘಾತ್ದ್ ದಿನಾಂಕ: __________________________________________
b) Time of accident:/ ಅಪ್ಘಾತ್ದ್ ಸಮಯ(a.m. p.m. )___________________c) Place of accident:/ ಅಪ್ಘಾತ್ದ್ ಸಥಳ್:____________________
If F.I.R. done:/ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. ಮಾಡಿದ್ದರೆ: a) Date of F.I.R./ F.I.R. ದಿನಾಂಕ ___________ b) F.I.R. Number:/F.I.R ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ ಸಂಖೆಯ: _________
c) Name of the Police Station:/ ಪೊಲಿೇಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹೆಸರು: __________________________________________________________________
If Post Mortem conducted :/ ಮರಣೊೇತ್ಿರ ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ: a) Post Mortem Number:/ ಮರಣೊೇತ್ಿರ: _________________________________
b) Date of Post Mortem:/ ಮರಣೊೇತ್ಿರ ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕ: _________________________________________________________________
Name & Addresses of the Doctors who treated the deceased during last three years & the ailments cured by them.
ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಳೆದ್ ಮೂರು ವ್ರ್ಹಗಳಿಂದ್ ನಿೇಡಲಾದ್ ಚಿಕ್ತತೆು ಹಾಗೂ ಗುಣಮುಖವಾಗಿಸಿದ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳ್ ವೆೈದ್ಯರ ಹೆಸರು ಮತ್ುಿ ವಿಳಾಸ:
Date of
Consultation/
ಸಮಾಲ್ೂೋಚನ್ಯ ದಿನಾಾಂಕ್

Name & Address of Doctor/
ವ್ೈದಯರ ಹ್ಸರಕ ಮತ್ಕು ವಿಳಾಸ

Reasons for Consultation/
ಸಮಾಲ್ೂೋಚನ್ಗ್ 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 obtained 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 provided 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) 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 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.
ಘೂೋಷಣ್ ಮತ್ಕು ದೃಢೋಕ್ರಣ:
ಇಲಿಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ್ ಪ್ರತಿಯಂದ್ು ಹೆೇಳಿಕೆಗಳ್ು ಸತ್ಯ ಮತ್ುಿ ಸಂಪ್ೂಣಹವಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯಂದ್ು ವಿರ್ಯ ನನಗೆ/ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದ್ು ಘೂೇಷ್ಟ್ಸುತೆಿೇನೆ/ವೆ,
ಮತ್ುಿ ಈ ನಮೂನೆಯ ಸಜುುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ ಪ್ೂರಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ್ ವಿಚಾರಣೆಯ ಯಾವ್ುದೆೇ ಕರಮಗಳ್ನುು
ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ್ ಅಂಗಿೇಕರಿಸುವ್ಂತೆ ರಚಿತ್ವಾಗಿರುವ್ುದಿಲಿ ಅದ್ು ಜೇವ್ನದ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶೆುಯಲಿಿನ ಭರವ್ಸೆಯ ಬಲವಾಗಿರುತ್ಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೇ ರ್ಕುೆಗಳ್ು ಅಥವಾ

ರಕ್ಷಣೆಯನುು ಟ್ಟ್ುುಕೊಡುವಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ಿದೆ. ಜೇವ್ ವಿಮಾದಾರರ ವೆೈದ್ಯಕ್ತೇಯ ಚಿಕ್ತತೆು/ತ್ನಿಖೆ ಸಂದ್ಭಹದ್ಲಿಿ ಪ್ಡೆದ್ ರಫ್ತಿನ ರರ್ಸಯ ಮಾಹಿತಿ ನಿಷೆೇಧ ಜಾರಿಯಲಿಿರುವ್

ಯಾವ್ುದೆೇ ಕಾನೂನಿನ ಬಳ್ಕೆ, ಕಸುಮ ಅಥವಾ ರೂಢಿಯಲಿಿರುವ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ುಗಳ್ನುು ಮಾಡಿರುವ್ುದಿಲಿ . ಇಲಿಿ ಯಾವ್ುದೆೇ ವೆೈದ್ಯರ ಅಥವಾ ಆಸಿತೆರ

ಅಥವಾ ಪೊಲಿೇಸ್ ಪಾರಧಿಕಾರಗಳ್ು ಅಥವಾ ಸಕಾಹರೆೇತ್ರ ಏಜೆನಿು, ಅಥವಾ ಉದೊಯೇಗದಾತ್ರು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ ಸಂಸೆಥಗಳ್ು/ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ್ು ಕೆನರಾ ಎಚಎಸ್ಟ್ಸಿ
ಓರಿಯಂಟ್ಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮಸ್ಹ ಲೆೈಫ್ ಇನುುರೆನ್ಸು ಕಂಪ್ನಿ ಲಿ. ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ು ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರು ಅಥವಾ ನಾಯಯಾಲಯ

ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಪ್ರವಾಗಿ ಕಾಯಹ ನಿವ್ಹಹಿಸುವ್ ಯಾವ್ುದೆೇ ತ್ನಿಖಾ ಏಜೆನಿುಗೆ ಮೃತ್ರ ಬಗೆೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ಮತ್ುಿ ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತಿಯನುು ನಿೇಡಲು ನಾನು/ನಾವ್ು
CL/CGL/Ver. 4.1/2017

Page 2 of 4

ದ್ೃಢಿೇಕರಿಸುತೆಿೇನೆ/ವೆ. ಮೃತ್ರ ಆರೊೇಗಯದ್ ಸಿಥತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಮಾಹಿತಿ, ಉದೊಯೇಗ, ರ್ಣಕಾಸು ಅಥವಾ ವಿಮ, ಸಲಹೆ, ಮೃತ್ರಿಗೆ ಒದ್ಗಿಸಿದ್ ಚಿಕ್ತತೆು ಅಥವಾ

ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ್ುದೆೇ ಚಟ್ುವ್ಟ್ಟಕೆಯಲಿಿ ಮೃತ್ರ ಪಾಲೊೆಳ್ುಳವಿಕೆ, ಮೃತ್ರ ಆರೊೇಗಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್, ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ, ಔರ್ಧಿಗಳ್ ಬಳ್ಕೆ, ಮದ್ಯದ್ ಬಳ್ಕೆ,
ಎಚಐವಿ(ಏಡ್ು ವೆೈರಸ್) ಮತ್ುಿ/ಅಥವಾ ಲೆೈಂಗಿಕವಾಗಿ ರ್ರಡುವ್ ರೊೇಗಗಳ್ು ಸೆೇರಿದ್ಂತೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಗತ್ಯವಾಗಬರ್ುದ್ು. ಈ ಪ್ರಮಾಣೇಕೃತ್ ನಕಲು
ಪ್ರತಿಯನುು ಮೂಲ ಪ್ರತಿಯಷೆು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಾನಯ ಎಂದ್ು ಪ್ರಿಗಣಸಲಾಗುತ್ಿದೆ. ನನು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ್ ಬಾಯಂಕ್ ಖಾತೆಯಲಿಿನ ರ್ಣದ್
ನೆೇರ/ಎಲೆಕಾರನಿಕ್ ವ್ಗಾಹವ್ಣೆಗೆ ನಾನು ದ್ೃಢಿೇಕೃತ್ ವಿಮಾಗಾರನಾಗಿರುತಾಿನೆ. ಗಾರರ್ಕನ ಖಾತೆಗೆ ಅಲಿದ್ ಕೆರಡಿಟ್ ಸಂದ್ಭಹದ್ಲಿಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವ್ಹಾರ ವಿಳ್ಂಬವಾದ್ಲಿಿ
ಅಥವಾ ಗಾರರ್ಕನ ಖಾತೆಗೆ ಅಪ್ೂಣಹ/ತ್ಪ್ುಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲಾಿ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಪ್ರಿಣಾಮ ಟ್ರದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವ್ಹಾರ ವಿಳ್ಂಬವಾಗಿದ್ದಲಿಿ ಅಥವಾ

ಅಪ್ೂಣಹ/ತ್ಪ್ುಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲಾಿ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಪ್ರಿಣಾಮ ಟ್ರದಿದ್ದರೆ ಕೆನರಾ ಎಚಎಸ್ಟ್ಸಿ ಓರಿಯಂಟ್ಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮಸ್ಹ ಲೆೈಫ್ ಇನುುರೆನ್ಸು
ಕಂಪ್ನಿ ಲಿ. ಜವಾಬಾದರಿಯಾಗುವ್ುದಿಲಿ. ಮುಂದ್ುವ್ರೆದ್ು, ನೆೇರ ಕೆರಡಿಟ್ ಕಾಯಹನಿವ್ಹಹಿಸದೆ ಇದ್ದಲಿಿ ಡಿಮಾಯಂಡ್ ಡಾರಪ್ಟು / ಪಾವ್ತಿಸುವ್ ಚೆಕ್ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ

ಸೆೇರಿಸದ್ಂತೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ಬಳ್ಕೆ ಪ್ಯಾಹಯ ಪಾವ್ತಿಯ ಆಯೆಯ ರ್ಕೆನುು ಕೆನರಾ ಎಚ ಎಸ್ಟ್ಸಿ ಓರಿಯಂಟ್ಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮಸ್ಹ ಲೆೈಫ್ ಇನುುರೆನ್ಸು ಕಂಪ್ನಿ
ಲಿ. ಕಾಯಿದರಿಸಿರುತ್ಿದೆ. ರ್ಕುೆದಾರರು ಒದ್ಗಿಸಲಾದ್ ರ್ಕುೆದಾರರ ಖಾತೆ ಸಂಖೆಯಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಕೆರಡಿಟ್ ಪ್ರಿಣಾಮ ಟ್ೇರುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ರ್ಕುೆದಾರ
ಹೆಸರಿನ ವಿವ್ರಗಳ್ನುು ಅದ್ರಲಿಿ ಬಳ್ಸಲಾಗುವ್ುದಿಲಿ .

ನನು ಪ್ರಸಾಿವ್ನೆ/ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತೆ ಯಾವ್ುದೆೇ ನವಿೇಕರಣಗಳ್ು/ಮಾಹಿತಿಯನುು ಕಾಲ ಕಾಲಕೆೆ ದ್ೂರವಾಣ ಕರೆಗಳ್ು/ಪ್ಠ್ಯ ಸಂದೆೇಶ್ಗಳ್ು ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ಗಳ್ ಮೂಲಕ ನನು ಸಂಪ್ಕಹ ಸಂಖೆಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ುಿ ನಾನು ಇಲಿಿ ಮತ್ುಿ ಮೇಲೆ ಒದ್ಗಿಸಿರುವ್ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಭವಿರ್ಯದ್ಲಿಿ
ಒದ್ಗಿಸಬರ್ುದಾದ್ ಇತ್ರ ಯಾವ್ುದೆೇ ಸಂಖೆಯಗಳ್ು/ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ಕಳ್ುಹಿಸಲು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ನಿೇಡುತೆಿೇನೆ.

____________________________________________________
Signature/left hand thumb impression(if illiterate) of claimant
ಹಕ್ಕುದಾರರ ಸಹಿ/ಎಡಗ್ೈ ಹ್ಬ್ೆಟ್ಟಿನ ಗಕರಕತ್ಕ (ಅನಕ್ಷರಸಥರಾಗಿದುರ್)

________________________________________________
Signature of Witness(Mandatory)/ಸಾಕ್ಷಿದಾರರ ಸಹಿ(ಕ್ಡ್ಾಾಯ)

Name/ ಹ್ಸರಕ _________________________________________

Address/ ವಿಳಾಸ ____________________________________

Company Seal/ ಕ್ಾಂಪ್ನಿಯ ಮಕದ್ೆ __________________________
Address/ ವಿಳಾಸ _______________________________________
____________________________________________________
Date/ ದಿನಾಾಂಕ್ _________________________________________

Name/ ಹ್ಸರಕ_______________________________________
_________________________________________________
Date/ ದಿನಾಾಂಕ್ ______________________________________
Employment details from the list below / ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಪ್ಟ್ಟಿಯಾಂದ
ಉದ್ೂಯೋಗದ ವಿವರಗಳು _________________________________

(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 ಕೆಳ್ಗಿನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬಬರ ಸಾಕ್ಷಿಯನುು ಹೊಂದಿರಬೆೇಕು: (1) ಕಂಪ್ನಿಯ ನಿದಿಹರ್ು ವ್ಯಕ್ತಿ. (2) ಕಂಪ್ನಿಯ ಸಂಪ್ಕಹ ವ್ಯವ್ಸಾಥಪ್ಕ, (3) ಪಾಲುದಾರಿಕೆ
ಬಾಯಂಕ್ನ ಬಾಯಂಕ್ ವ್ಯವ್ಸಾಥಪ್ಕ, (4) ರಾಷ್ಟ್ರೇಕೃತ್ ಬಾಯಂಕ್ನ ರಬಬರ್ ಸಾುಯಂಪ್ಟಯಿರುವ್ ಬಾಯಂಕ್ ವ್ಯವ್ಸಾಥಪ್ಕ, (5) ಸಕಾಹರಿ ಅಧಿಕಾರಿ, (6) ಸಕಾಹರಿ ಶಾಲೆಯ
ಮುಖೊಯೇಪಾಧಾಯಯ/ಪಾರಂಶ್ುಪಾಲರು , (8) ನಾಯಯಾಧಿೇಶ್ರು.)
Requirements to be submitted along with this form*/ ನಮೂನ್ಯ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಸಲ್ಲಲಸಬ್ೋಕಾದ ಅವಶ್ಯಕ್ತ್ಗಳು *:
1.

Original Certificate of Insurance/ ಮೂಲ ವಿಮಯ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ



2.

Death certificate issued by municipal authorities/ ಪ್ುರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರ



3.

Out Standing Loan Statement/ ಬಾಕ್ತ ಇರುವ್ ಸಾಲದ್ ಹೆೇಳಿಕೆ

4.

Copy of self attested Bank passbook/cancelled cheque / ಸವಯಂ ದ್ೃಢಿೇಕೃತ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್/ರದ್ುದಗೊಳಿಸಿದ್ ಚೆಕ್ನ ನಕಲು ಪ್ರತಿ



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) / ಕಂಪ್ನಿಯ ನಿದಿಹರ್ು ಕೆಿೈಮ ನಮೂನೆಗಳ್ು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ೂಣಹಗೊಂಡಿರಬೆೇಕು ಮತ್ುಿ ಸಹಿ ಮಾಡಲಿಟ್ಟುರಬೆೇಕು -



ವಾರಸುದಾರರು ಹೆೇಳಿಕೆ, ವೆೈದ್ಯರ ಹೆೇಳಿಕೆ, ಚಿಕ್ತತೆು ನಿೇಡಲಾದ್ ಆಸಿತೆರಯ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಆಸಿತೆರಯ ದಾಖಲೆಗಳ್ು (ಟ್ಡುಗಡೆಯ



ಸಾರಾಂಶ್, ದಾಖಲಾತಿಯ ಟ್ಟಪ್ಿಣಗಳ್ು, ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆಯ ವ್ರದಿಗಳ್ು, ವೆೈದ್ಯಕ್ತೇಯ ಸೂಚಿತ್ ಔರ್ಧಿಗಳ್ು ಇತಾಯದಿ)
6.

Standard age proof of the Insured Member/ ವಿಮಾ ಸದ್ಸಯರ ಪ್ರಮಾಣತ್ ವ್ಯಸಿುನ ಪ್ುರಾವೆ
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7.

Photo ID & address proof of the claimant (duly attested)/ ಫೇಟೊೇ ಐಡಿ ಮತ್ುಿ ರ್ಕುೆದಾರನ ವಿಳಾಸ ಪ್ುರಾವೆ (ದ್ೃಢಿೇಕೃತ್ಗೊಂಡ)



8.

Post-mortem/ chemical viscera report (if performed)/ ಮರಣೊೇತ್ಿರ ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆ/ ರಾಸಾಯನಿಕ ಒಳಾಂಗಗಳ್ ವ್ರದಿ (ಮಾಡಿದ್ದರೆ)



9.

Police reports (First information report, Panchnama, Police Investigation Report, and Police Final Report) only in
case of unnatural or accidental deaths/ ಪೊಲಿೇಸ್ ವ್ರದಿಗಳ್ು (ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ವ್ರದಿ, ಪ್ಂಚನಾಮ, ಪೊಲಿೇಸ್ ತ್ನಿಖೆ ವ್ರದಿ, ಮತ್ುಿ



ಪೊಲಿೇಸ್ ಅಂತಿಮ ವ್ರದಿ)ಅಸಾವಭಾವಿಕ ಅಥವಾ ಆಕಸಿಮಕ ಸಾವ್ುಗಳ್ ಸಂದ್ಭಹದ್ಲಿಿ ಮಾತ್ರ
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)/ ಚಾಲನಾ ಪ್ರವಾನಗಿಯ ಪ್ರತಿ, ಅಪ್ಘಾತ್ದ್ ಸಮಯದ್ಲಿಿ ಒಂದ್ು ವೆೇಳೆ ಜೇವ್



ಭರವ್ಸೆ ಇದ್ದಲಿಿ (ಕೆೇವ್ಲ ಅಪ್ಘಾತ್ದಿಂದ್ ಸಾವಾದ್ ಸಂದ್ಭಹದ್ಲಿಿ ಮತ್ುಿ ಹೆಚುುವ್ರಿ ಆಕಸಿಮಕ ರೆೈಡರ್ ಅನುು ನಿೇತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಲಿಿ)
* Processing of the requests will be initiated on receipt of this form at any of our Company's Offices.
* ವಿನಂತಿಗಳ್ ಪ್ರಕ್ತರಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನುು ನಮಮ ಕಂಪ್ನಿಯ ಯಾವ್ುದೆೇ ಕಚೆೇರಿಗಳ್ಲಿಿ ಈ ನಮೂನೆಯನುು ಸಿವೇಕರಿಸಿದ್ ನಂತ್ರ ಕಾಯಹಗತ್ಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ಿದೆ.
* Company reserves the right to call for any additional requirements (Please tick √ against the document provided along with this form)
* ಕಂಪ್ನಿಯು ಯಾವ್ುದೆೇ ಹೆಚುುವ್ರಿ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ರ್ಕೆನುು ಕಾಯಿದರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ (ಈ ನಮೂನೆ ಜೊತೆಗೆ ಒದ್ಗಿಸಲಾದ್ ಡಾಕುಯಮಂಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ದ್ಯವಿಟ್ುು √ ಟ್ಟಕ್ ಮಾಡಿ)
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. ___________________
ದೃಢೋಕ್ರಣ, ಈ ನಮೂನ್ಯನಕು ದ್ೋಶೋಯವಾಗಿ/ಹ್ಬ್ೆಟ್ಟಿನ ಗಕರಕತಿನಲ್ಲಲ ಸಹಿ ಮಾಡಿದುರ್:
ನಾನು, ________________________________________ ಅವ್ರ ಮಗ/ಮಗಳ್ು, _____________________________ ನಲಿಿ ನೆಲೆಸಿರುವ್ ನಾನು
ವ್ಯಸೆ/ವ್ಯಸೆಳ್ು ಆಗಿರುತೆಿೇನೆ. ಈ ನಮೂನೆಯ ವಿರ್ಯಗಳ್ನುು _______________ ಭಾಷೆಯಲಿಿ ನನಗೆ ವಿವ್ರಿಸಿರುತಾಿರೆ ಮತ್ುಿ ನಾನು ಅದ್ನುು
ಅಥಹಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತೆಿೇನೆ ಎಂದ್ು ಘೂೇಷ್ಟ್ಸುತೆಿೇನೆ.

(ಗಾರರ್ಕರ ಸಹಿ) ____________________________________________ ದಿನಾಾಂಕ್ ________________ ಸಾಂಪ್ಕ್ಕ ಸಾಂ. __________________

Instruction & Disclaimer: / ಸೂಚನ್ & ಹಕ್ಕುತಾಯಗ:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only. / ದ್ಯಮಾಡಿ ವಿವ್ರಗಳ್ನುು ಹಿಂದಿ/ಇಂಗಿಿಷನಲಿಿ ಮಾತ್ರ ಭತಿಹಮಾಡಿ.
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ವಿರ್ಯವ್ನುು ವಿವ್ರಿಸುವ್ಲಿಿ ಯಾವ್ುದೆೇ ಭಿನಾುಭಿಪಾರಯವಾದ್ ಸಂದ್ಭಹದ್ಲಿಿ, ಇಂಗಿಿಷ ಆವ್ೃತಿಿ ಚಾಲಿಿಯಲಿಿರುತ್ಿದೆ.
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, 1800-103-0003 (Tel)/
+91 0124 4535099 (Fax)/ Email : customerservice@canarahsbclife.in, Website : www.canarahsbclife.com
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