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Disability Claim Form D-C/ಅಂಗವ್ೈಕಲ್ಯ ಕ್ಲೈಮ್  ನಮೂನ್ ಡಿ-ಸಿ 

 
 

Important Information/ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ 
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./ ಘಟನೆಯ ದಿನಾಾಂಕದಿಾಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲ್ಲಸಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೆೇಕಾಗಿರುವುದು ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಪಾಲ್ಲಸಿಯಲ್ಲ ಿತಿಳಿಯಪ್ಡಿಸಲಾದ ಎಲ್ಿ 
ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುತ ಷರತ್ುತಗಳು/ವಾಾಖ್ಾಾನಗಳ ಈಡೆೇರಿಕೆಯು ಸಹ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ 

2) To be filled in by the Policyholder preferably./ ಪಾಲ್ಲಸಿ ಹೆ ಾಂದಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ತ್ುಾಂಬಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ  
3) Submission of this form should not be construed as acceptance of the claim./ ಈ ನಮ ನೆಯ ಸಲ್ಲಿಕೆಯು ಕೆಿೈಮ ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಂತೆ ಅರೆೈೈಸಿಕೆ ಳಳಬಾರದು 
4) Please submit this form and the requirements at the nearest branch or at the address as indicated below./ ದಯವಿಟುು ಹತಿತರದ ಶಾಖ್ೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಸ ಚಿಸಲಾದ 
ವಿಳಾಸಕೆೆ ಈ ನಮ ನೆ ಮತ್ುತ ಅವಶ್ಾಕತೆಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸಿ 

Policy no (s)/ ಪಾಲಿಸಿ ಸಂ (ಗಳು)  

1. Details of the Disabled / ಅಂಗವಿಕಲ್ರ ವಿವರಗಳು 

Name: / ಹೆಸರು:_______________________________________Age at Claim:/ ಕೆಿೈಮ  ಸಮಯದಲ್ಲ ಿವಯಸುು:_____________years:/ ವಷೈಗಳು: _______________  

Residential Address:/ ವಸತಿ ವಿಳಾಸ:  _______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________Pin: / ಪ್ಪನ್ :__________________________ 

2. Details of the Claimant if different from Disabled / Policyholder/ ಅಂಗವಿಕಲ್ರು/ಪಾಲಿಸಿದಾರರಂದ ಬ್ೇರ್ಯಾಗಿದದಲಿಲ ಹಕುುದಾರ ವಿವರಗಳು 

Name:/ ಹೆಸರು: ____________________________Relationship with Disabled:/ ಅಾಂಗವಿಕಲ್ರೆ ಾಂದಿಗಿನ ಸಾಂಬಾಂಧ: Self/ ಸವತ್ಃ other/ ಇತ್ರ: _______________ 

Claiming as/ ಈ ರಿೇತಿ ಕೆಿೈಮ  ಮಾಡುವಿಕೆ:   Nominee/ ನಾಮನಿದೆೇೈಶಿತ್ರು  Assignee/ ನಿಯೇಜಕರು   Other/ ಇತ್ರ   _________________ 

Contact Address/ ದ ರವಾಣಿ_____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________Pin/ പിൻ _____________________ 

Telephone/ ಮೊಬೆೈಲ್ : _________________Mobile/ ಮೊಬೆೈಲ್ _________________E-mail ID/ ಇಮೇಲ್  ಐಡಿ: _______________________________________ 

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

ದಯವಿಟುು ಸವಯಾಂ ದೃಢೇಕೃತ್ ಫೇಟೆ ೇ ಐಡಿ ಪ್ುರಾವೆಯ ಪ್ರತಿಯನುು ಲ್ಗತಿತಸಿ (ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವುದನುು ದಯವಿಟುು ಗುರುತಿಸಿ) 

 Passport/ ಪಾಸ ಪೇರ್ಟೈ   Driving License/ ಚಾಲ್ನಾ ಪ್ರವಾನಗಿ  Voter’s ID card/ ಮತ್ದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚಿೇಟಿ  PAN card/ PAN ಕಾರ್ಡೈ  

 Company ID card/ ಕಾಂಪ್ನಿ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡೈ   Other / ಇತ್ರ : 

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

ಪಾಲಿಸಿ ಅಡಿಯಲಿಲ ಅಂಗವ್ೈಕಲ್ಯದ ಕ್ಲೈಮ್  ಅನುು ಪಡ್ಯಲ್ು ಅಹಹರಾಗಿರುವ ವಯಕ್ತಿಯ ವಿವರಗಳು (ಕಡಾಾಯ).
 

Bank Account No/ ಬಾಾಾಂಕ್  ಖ್ಾತೆ ಸಾಂ.________________________________ _____________________

        

Type of Account/ ಖ್ಾತೆಯ ಪ್ರಕಾರ:   Saving/ ಉಳಿತಾಯ   Current/ ಚಾಲ್ಲತ  NRE     Other/ ಇತ್ರ 

(In case of NRI Claimant, please provide NRO account number only)/ ( NRI ಹಕುೆದಾರರಾದ ಸಾಂದರ್ೈದಲ್ಲ,ಿ ದಯವಿಟುು NRO ಖ್ಾತೆಯ ಸಾಂಖ್ೆಾಯನುು ಮಾತ್ರ  
Bank Name and Address/ ಬಾಾಾಂಕ್  ಹೆಸರು ಮತ್ುತ ವಿಳಾಸ_____________________________________________________________________________________________________________ 
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. / ಗಮನಿಸಿ- ಖ್ಾತೆ ಸಾಂಖ್ೆಾ ಮತ್ುತ ಖ್ಾತೆದಾರರ ಹೆಸರನುು ಹೆ ಾಂದಿರುವ ರದುದಪಡಿಸಲಾದ ಚ್ಕ ನ ನಕಲ್ು ಪ್ರತಿ ಅಥವಾ ಸವಯಾಂ 
ದೃಢೇಕೃತ್ ಬಾಯಂಕ ಖಾತ್ಯ ಹ್ೇಳಿಕ್/ಬಾಯಂಕ  ಪಾಸ ಬುಕ ನ ಪ್ರತಿಯನುು ದಯವಿಟುು ಲ್ಗತಿತಸಿ. 

4. Particulars of Accident/ ಅಪಘಾತದ ವಿವರಗಳು: 

Date and Time of Accident/ ಅಪ್ಘಾತ್ದ ಸಮಯ ಮತ್ುತ ದಿನಾಾಂಕ:  __________________Exact place of accident/ ಅಪ್ಘಾತ್ದ ನಿಖರವಾದ ಸಥಳ: _________________ 

How did the accident occur/ ಅಪ್ಘಾತ್ ಹೆೇಗೆ ಸಾಂರ್ವಿಸಿತ್ು?________________________________________________________________________________ 

Name & address of Police Station where FIR has been lodged/ ಎಫ ಐಆರ್  ದಾಖಲ್ುಮಾಡಲಾದ ಪಲ್ಲೇಸ  ಠಾಣೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ುತ ವಿಳಾಸ: 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Particulars of illness (which preceded the current condition of disability) / ಅನಾರ್ೂೇಗಯದ ವಿವರಗಳು (ಪ್ರಸುತತ್ ಅಾಂಗವೆೈಕಲ್ಾದ ಸಿಥತಿಗಿಾಂತ್ ಮುಾಂಚಿನದುು) 

Name of the illness/Diagnosis/ ಅನಾರೆ ೇಗಾ/ರೆ ೇಗನಿರ್ೈಯದ ಹೆಸರು: _________________________________________________________________________ 

Initial symptoms were noted on/ ಈ ದಿನಾಾಂಕದಾಂದು ಆರಾಂಭಿಕ ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳನುು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತ್ು: ______________________________________________________ 

Date of Diagnosis/ ಆರಾಂಭಿಕ ಚಿಹೆುಗಳು ಮತ್ುತ ರೆ ೇಗಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳು: __________________________Initial signs and symptoms/ ರೆ ೇಗನಿರ್ೈಯದ ದಿನಾಾಂಕ:_________ 

__________________________________________ Details of doctor who first diagnosed the illness/ಮೊದಲ್ು ಅನಾರೆ ೇಗಾವನುು ಗುರುತಿಸಿದ ವೆೈದಾರ ವಿವರಗಳು: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
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6. Details of Disability/ ಅಂಗವಿಕಲ್ತ್ಯ ವಿವರಗಳು 
 

    Name the parts of the body affected/ ಅಾಂಗವಿಕಲ್ತೆಗೆ ಭಾದಿತ್ವಾದ ದೆೇಹದ ಭಾಗಗಳ ಹೆಸರು: ________________________________________________________ 

    Date of disability/ ಅಾಂಗವಿಕಲ್ತೆಯ ದಿನಾಾಂಕ: ____________________Nature of disability/ ಅಾಂಗವಿಕಲ್ತೆಯ ಸವರ ಪ್_____________________________________________ 

7. Treatment taken by Disabled due to Illness / Accident/  ಅನಾರ್ೂೇಗಯ/ಅಪಘಾತದ ಕಾರಣದಂದಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲ್ತ್ಗ್ ತ್ಗ್ದಕ್ೂಂಡ ಚಿಕ್ತತ್ೆ: 

    Date of admission in the hospital/ ಆಸಿತೆರಗೆ ದಾಖಲಾದ ದಿನಾಾಂಕ: ____________________________________________________________________________ 

Date of discharge from the hospital/ ಆಸಿತೆರಯಿಾಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನಾಾಂಕ:____________________________________________________________________ 

Date & time of Surgery/ ಶ್ಸರಚಿಕಿತೆುಯ ಹೆಸರು: _________________________________________________________________________________________ 

Name of surgery/ ಶ್ಸರಚಿಕಿತೆುಯ ಹೆಸರು: ______________________________________________________________________________________________ 

Name & Address of the hospital(s) where the Treatment was taken/ ಚಿಕಿತೆು ತೆಗೆದುಕೆ ಾಂಡು ಆಸಿತೆರಯ(ಗಳು) ಹೆಸರು ಮತ್ುತ ವಿಳಾಸ:____________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________ Pin code/ ಪ್ಪನ್  ಕೆ ೇರ್ಡ : ________________________________Tel No/ ದ . ಸಾಂ.: __________________________________ 

Name, Designation & Qualification of the  Physician / surgeon/ ವೆೈದಾರು/ಶ್ಸರಚಿಕಿತ್ುಕರ ಹೆಸರು, ಹುದ ುೆ ಮತ್ುತ ವಿದಾಾಹೈತೆ ದ . ಸಾಂ.: ___________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

8. Details of follow up treatment till date/ ಇದುವರ್ಗೂ ಚಿಕ್ತತ್ೆ ಪಡ್ದ ಅನುಸರಣ್ಯ ವಿವರಗಳು: 

Dates of the treatment/  
ಚಿಕಿತೆುಯ ದಿನಾಾಂಕಗಳು 

Nature of the treatment /  

ಚಿಕಿತೆುಯ ಸವರ ಪ್ 

Name of the treating doctor/  
ಚಿಕಿತೆು ನಿೇಡುತಿತರುವ ವೆೈದಾರ ಹೆಸರು 

Hospital / Clinic Name, address & 

telephone no/ ಆಸಿತೆರ/ಕಿನಿಿಕ್ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ 
ಮತ್ುತ ದ ರವಾಣಿ ಸಾಂ. 

From/ ಇಾಂದ To/ ವರೆಗೆ 
     

     

     

     

     

9. Please mention the activities that the Disabled is Not able to perform currently.  

ದಯವಿಟ್ುು ಅಂಗವಿಕಲ್ತ್ ಹ್ೂಂದರುವ ವಯಕ್ತಿಯು ಪರಸುತಿವಾಗಿ ಈ ಯಾವ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ಯನುು ಮಾಡಲ್ು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನುು ಸೂಚಿಸಿರ: 

 ಆಲ್ಲಸುವಿಕೆ Speaking/ ಮಾತ್ನಾಡುವಿಕೆ  ನೆ ೇಡುವಿಕೆ    ಸಾಂಚರಿಸುವಿಕೆ 
 ಸ್ಾುನ ಮಾಡುವಿಕೆ  ನಡೆಯುವಿಕೆ  ಪ್ರಯಾರ್ ಮಾಡುವಿಕೆ  ಸವತ್ಃ ಆಹಾರ ಸ್ೆೇವನೆ  

 ಸವತ್ಃ ಆಹಾರ ಸ್ೆೇವನೆ  ಶೌಚಾಲ್ಯ ಬಳಸುವಿಕೆ   

10. Employment Details/ ಉದ್ೂಯೇಗದ ವಿವರಗಳು: 

a. Prior to disability:/ ಅಂಗವಿಕಲ್ತ್ಗೂ ಮುನು: 
Name of the Company / Business:/ ಕಾಂಪ್ನಿ/ಉದಾಮದ ಹೆಸರು:_____________________________________________________________________________ 

Designation of Disabled:/ ಅಾಂಗವಿಕಲ್ ವಾಕಿತಯ ಹುದ ುೆ: _____________________________________________________________________________________ 

Exact nature of the job:/ ಉದೆ ಾೇಗದ ನಿಖರವಾದ ಸವರ ಪ್: _________________________________________________________________________________ 

b. Post disability:/ ಅಂಗವಿಕಲ್ತ್ಯ ನಂತರ: 

Is the Disabled currently employed/ ಅಾಂಗವಿಕಲ್ ವಾಕಿತಯು ಪ್ರಸುತತ್ವಾಗಿ ಉದೆ ಾೇಗದಾತ್ರೆೇ?   Yes/ ಹೌದು  No/ಇಲ್.ಿ 

If yes, then please give following details/ ಹೌದು ಎಾಂದಾದರೆ, ದಯವಿಟುು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನುು ಒದಗಿಸಿ: 

Name of the Company / Business:/ ಕಾಂಪ್ನಿ/ಉದಾಮದ ಹೆಸರು:_____________________________________________________________________________ 

Designation of Disabled:/ ಅಾಂಗವಿಕಲ್ ವಾಕಿತಯ ಹುದ ುೆ: _____________________________________________________________________________________ 

Exact nature of the job:/ ಉದೆ ಾೇಗದ ನಿಖರವಾದ ಸವರ ಪ್: _________________________________________________________________________________ 

Department:/ ವಿಳಾಸ: Address:/ ವಿಳಾಸ:

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________Pin code:/ ಪ್ಪನ್  ಕೆ ೇರ್ಡ : ______________Tel No.:/ ದ .ಸಾಂ.:_____________________ 

If not employed, then date from which the Disabled stopped working/ ಉದೆ ಾೇಗದಾತ್ರಾಗದಿದುಲ್ಲ,ಿ ಅಾಂಗವಿಕಲ್ ವಾಕಿತಯು ಯಾವ ದಿನಾಾಂಕದಿಾಂದ ಕೆಲ್ಸ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Date by which the Disabled is expected to return to work:/ ಅಾಂಗವಿಕಲ್ ವಾಕಿತಯು ಕೆಲ್ಸಕೆೆ ಹಿಾಂತಿರುಗಲ್ು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಿದ ದಿನಾಾಂಕ:. 

 

Has   the   Disabled   applied   for   any   jobs/ ಅಾಂಗವಿಕಲ್ ವಾಕಿತಯು ಯಾವುದಾದರ  ಉದೆ ಾೇಗಕೆೆ ಅನವಯಿಸಿದಾುರೆಯೇ?    Yes/ ಹೌದು    No/ ಇಲ್ ಿ
If   yes, please mention   the   nature   of   job applied/ ಹೌದು ಎಾಂದಾದರೆ, ದಯವಿಟುು ಅನವಯಿಸಿದ ಉದೆ ಾೇಗದ ಸವರ ಪ್ವನುು ತಿಳಿಸಿ:______________________________ 

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

program/ ಅಂಗವಿಕಲ್ ವಯಕ್ತಿಯು ಪರಸುತಿವಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಯಹಕರಮದಲಿಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದದರ್, ದಯವಿಟ್ುು ಅಂತಹ ಸಂಸ್ೆಯ ಹ್ಸರು, ಅವಧಿ ಮತು ಿಕಾಯಹಕರಮದ ಸವರೂಪದ 
ವಿವರಗಳನುು ಒದಗಿಸಿ: 

Name of the Institute/ ಸಾಂಸ್ ಥೆಯ ಹೆಸರು Duration/ ಅವಧಿ Nature of Program/ ಕಾಯೈಕರಮದ ಸವರ ಪ್ 

   

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

ಅಂಗವಿಕಲ್ ವಯಕ್ತಿಗಳು ಹ್ೂಂದರುವಂತಹ ಇತರ ಜೇವ ವಿಮೆ/ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್/ವ್ೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಘಾತ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ವಿವರಗಳು: 

Policy No/ ಪಾಲ್ಲಸಿ ಸಾಂ. 1 2 3 

Name of the company/ ಕಾಂಪ್ನಿಯ ಹೆಸರು പപര്    

Commencement date/ ಆರಾಂರ್ದ ದಿನಾಾಂಕ    

Sum Assured/ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ    

Riders opted/ ರೆೈಡರ್ ಗಳ ಆಯೆ    

Year of Claim/ ಕೆಿೈಮ ನ ವಷೈ    

Cause of Claim/ ಕೆಿೈಮ ನ ಕಾರರ್    

Amount of Claim/ ಕೆಿೈಮ ನ ಮೊತ್ತ    

Status of the Claim/ ಕೆಿೈಮ ನ ಸಿಥತಿ    

 

11. 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 t he 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 x 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. 

ಘೂೇಷಣ್ ಮತು ಿದೃಢೇಕರಣ 

ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಯಾಂದು ಹೆೇಳಿಕೆಗಳು ಸತ್ಾ ಮತ್ುತ ಸಾಂಪ್ೂರ್ೈವಾಗಿವೆ ಹಾಗ  ಪ್ರತಿಯಾಂದು ವಿಷಯ ನನಗೆ/ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಾಂದು ಘ ೇಷಿಸುತ ತೆೇನೆ/ವೆ, ಮತ್ುತ ಈ ನಮ ನೆಯ 
ಸಜುುಗೆ ಳಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಯಾವುದೆೇ ಪ್ೂರಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ನಿಯಿಾಂದ ವಿಚಾರಣೆಯ ಯಾವುದೆೇ ಕರಮಗಳನುು ಕಾಂಪ್ನಿಯಿಾಂದ ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸುವಾಂತೆ ರಚಿತ್ವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಿ ಅದು 
ಜೇವನದ ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ರಶೆುಯಲ್ಲಿನ ರ್ರವಸ್ೆಯ ಬಲ್ವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಹಕುೆಗಳು ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣೆಯನುು ಬಿಟುುಕೆ ಡುವಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೇವ ವಿಮಾದಾರರ ವೆೈದಾಕಿೇಯ ಚಿಕಿತೆು/ತ್ನಿಖ್ೆ 
ಸಾಂದರ್ೈದಲ್ಲ ಿಪ್ಡೆದ ರಫ್ತತನ ರಹಸಾ ಮಾಹಿತಿ ನಿಷೆೇಧ ಜಾರಿಯಲ್ಲರಿುವ ಯಾವುದೆೇ ಕಾನ ನಿನ ಬಳಕೆ, ಕಸುಮ ಅಥವಾ ರ ಢಯಲ್ಲರಿುವ ನಿಬಾಂಧನೆಗಳ ಜೆ ತೆಗೆ ಅವುಗಳನುು ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ 
ವೆೈದಾರ ಅಥವಾ ಆಸಿತೆರ ಅಥವಾ ಪಲ್ಲೇಸ  ಪಾರಧಿಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಸಕಾೈರೆೇತ್ರ ಏಜೆನಿು, ಅಥವಾ ಉದೆ ಾೇಗದಾತ್ರು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಯಾವುದೆೇ ಸಾಂಸ್ ಥೆಗಳು/ವಾಕಿತಗಳು ಕೆನರಾ ಎಚ ಎಸ ಬಿಸಿ 
ಓರಿಯಾಂಟಲ್ ಬಾಾಾಂಕ್ ಆಫ  ಕಾಮಸೈ  ಲೆೈಫ ಇನುುರೆನ್ು ಕಾಂಪ್ನಿ ಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನ ನು ಸಲ್ಹೆಗಾರರು ಅಥವಾ ನಾಾಯಾಲ್ಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರವಾಗಿ ಕಾಯೈ 
ನಿವೈಹಿಸುವ ಯಾವುದೆೇ ತ್ನಿಖ್ಾ ಏಜೆನಿುಗೆ ಮೃತ್ರ ಬಗೆೆ ಯಾವುದೆೇ ಮತ್ುತ ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತಿಯನುು ನಿೇಡಲ್ು ನಾನು/ನಾವು ದೃಢೇಕರಿಸುತ ತೆೇನೆ/ವೆ. ಮೃತ್ರ ಆರೆ ೇಗಾದ ಸಿಥತಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ, 

ಉದೆ ಾೇಗ, ಹರ್ಕಾಸು ಅಥವಾ ವಿಮ, ಸಲ್ಹೆ, ಮೃತ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಚಿಕಿತೆು ಅಥವಾ ಕಾನ ನು ವಿರುದಧ ಯಾವುದೆೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ್ರ ಪಾಲೆ ೆಳುಳವಿಕೆ, ಮೃತ್ರ ಆರೆ ೇಗಾ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ, ಮಾನಸಿಕ 
ಕಾಯಿಲೆ, ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕೆ, ಮದಾದ ಬಳಕೆ, ಎಚ ಐವಿ(ಏರ್ಡು  ವೆೈರಸ ) ಮತ್ುತ/ಅಥವಾ ಲೆೈಾಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ರೆ ೇಗಗಳು ಸ್ೆೇರಿದಾಂತೆ ಯಾವುದೆೇ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಗತ್ಾವಾಗಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಮಾಣಿೇಕೃತ್ 
ನಕಲ್ು ಪ್ರತಿಯನುು ಮ ಲ್ ಪ್ರತಿಯಷೆು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾಗ  ಮಾನಾ ಎಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನನು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಬಾಾಾಂಕ್ ಖ್ಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಹರ್ದ ನೆೇರ/ಎಲೆಕಾಾನಿಕ್ ವಗಾೈವಣೆಗೆ ನಾನು 
ದೃಢೇಕೃತ್ ವಿಮಾಗಾರನಾಗಿರುತಾತನೆ. ಗಾರಹಕನ ಖ್ಾತೆಗೆ ಅಲ್ಿದ ಕೆರಡಿರ್ಟ ಸಾಂದರ್ೈದಲ್ಲ ಿಅಥವಾ ವಾವಹಾರ ವಿಳಾಂಬವಾದಲ್ಲ ಿಅಥವಾ ಗಾರಹಕನ ಖ್ಾತೆಗೆ ಅಪ್ೂರ್ೈ/ತ್ಪ್ುಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾರರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲಾ ಿ
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿರದಿದುರೆ ಅಥವಾ ವಾವಹಾರ ವಿಳಾಂಬವಾಗಿದುಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ೂರ್ೈ/ತ್ಪ್ುಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾರರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲಾಿ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ ಿಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿರದಿದುರೆ ಕೆನರಾ ಎಚ ಎಸ ಬಿಸಿ ಓರಿಯಾಂಟಲ್ 
ಬಾಾಾಂಕ್ ಆಫ  ಕಾಮಸೈ  ಲೆೈಫ ಇನುುರೆನ್ು ಕಾಂಪ್ನಿ ಲ್ಲ. ಜವಾಬಾುರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ಮುಾಂದುವರೆದು, ನೆೇರ ಕೆರಡಿರ್ಟ ಕಾಯೈನಿವೈಹಿಸದೆ ಇದುಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಾಾಂರ್ಡ  ಡಾರಪ್ಟು / ಪಾವತಿಸುವ ಚೆಕ್ ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ 
ಸ್ೆೇರಿಸದಾಂತೆ ಯಾವುದೆೇ ಬಳಕೆ ಪ್ಯಾೈಯ ಪಾವತಿಯ ಆಯೆಯ ಹಕೆನುು ಕೆನರಾ ಎಚ ಎಸ ಬಿಸಿ ಓರಿಯಾಂಟಲ್ ಬಾಾಾಂಕ್ ಆಫ  ಕಾಮಸೈ  ಲೆೈಫ ಇನುುರೆನ್ು ಕಾಂಪ್ನಿ ಲ್ಲ. ಕಾಯಿುರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹಕುೆದಾರರು 
ಒದಗಿಸಲಾದ ಹಕುೆದಾರರ ಖ್ಾತೆ ಸಾಂಖ್ೆಾಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಕೆರಡಿರ್ಟ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಹಕುೆದಾರ ಹೆಸರಿನ ವಿವರಗಳನುು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ದಾಖಲೆಗಳ ಉದ ುೆೇಶ್ಕೆೆ ಮತ್ುತ 
ಕೆಿೈಮ  ಹಿಾಂತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳವುದಕಾೆಗಿ ಮಾಸುರ್  ಪಾಲ್ಸಿದಾರರಿಗೆ ಕೆಿೈಮ ಒಪ್ಿಾಂದದ ವಿವರಗಳನುು ಹಾಂಚಿಕೆ ಳಳಲ್ು ನಾನು ಕಾಂಪ್ನಿಗೆ ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸುತ ತೆೇನೆ 



 

 
 

CL/D-C/Ver. 4.1/2017 Page 4 of 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ಹಕುೆದಾರರ ಸಹಿ/ಎಡಗೆೈ ಹೆಬೆೆಟಿುನ ಗುರುತ್ು (ಅನಕ್ಷರಸಥರಾಗಿದುರೆ) 
Name/ ಹೆಸರು________________________________________ 

Address/ ವಿಳಾಸ: _____________________________________ 

Date/ ದಿನಾಾಂಕ: _______________________________________ 

 

 

Signature of Witness (Mandatory)/ ಸ್ಾಕ್ಷಿದಾರರ ಸಹಿ(ಕಡಾಾಯ) ___________________________________________________Date:______________________ 

Name/ ಹೆಸರು____________________________________Address/ ವಿಳಾಸ__________________________________________________________________ 

 

Employment details from the list below/ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ಟಿುಯಿಾಂದ ಉದೆ ಾೇಗದ ____________________________________________________________________ 

 

 

(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 ನಮ ನೆಯು ಕೆಳಗಿನ ಯಾರಾದರ  ಒಬೆರ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯನುು ಹೆ ಾಂದಿರಬೆೇಕು: (1) ಕಾಂಪ್ನಿಯ ನಿದಿೈಷು ವಾಕಿತ. (2) ಕಾಂಪ್ನಿಯ ಸಾಂಪ್ಕೈ ವಾವಸ್ಾಥಪ್ಕ, (3) ಪಾಲ್ುದಾರಿಕೆ ಬಾಾಾಂಕ್ ನ ಬಾಾಾಂಕ್  
ವಾವಸ್ಾಥಪ್ಕ, (4) ರಾಷಿಾೇಕೃತ್ ಬಾಾಾಂಕ್ ನ ರಬೆರ್ ಸ್ಾುಯಾಂಪ್ಟ ಯಿರುವ ಬಾಾಾಂಕ್ ವಾವಸ್ಾಥಪ್ಕ, (5) ಸಕಾೈರಿ ಅಧಿಕಾರಿ, (6) ಸಕಾೈರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ೆ ಾೇಪಾಧಾಾಯ/ಪಾರಾಂಶ್ುಪಾಲ್ರು ,  

(8) ನಾಾಯಾಧಿೇಶ್ರು.) 
 
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/ ___________ 

 

ಹಕುುದಾರ/ರು ಅನಕ್ಷರಸೆರಾದ ಸಂದರ್ಹದಲಿಲ, ಕಾಂಪ್ನಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಡದ ವಾಕಿತ ಮತ್ುತ ಅವರ ಗುರುತ್ನುು ಸುಲ್ರ್ವಾಗಿ ತಿಳಿಯಕೆ ಳಳಬಹುದಾಗಿರುವಾಂತ್ಹ ವಾಕಿತಯಿಾಂದ ಘೂೇಷಣ್ ಮಾಡತಕುದುದ: 
“ನಾನು_____________________________________________ಭಾಷೆಯಲ್ಲ ಿ ಹಕುೆದಾರರಿಗೆ ಈ ನಮ ನೆಯ ವಿಷಯಗಳನುು ವಿವರಿಸಿರುತ ತೆೇನೆ ಮತ್ುತ ಅವರು ಸಾಂಪ್ೂರ್ೈವಾಗಿ 
ಅಥೈಮಾಡಿಕೆ ಾಂಡಿರುತಾತರೆ. ಹಾಗ  ಇಷೆುೇ ಅಲ್ಿದೆ ಹಕುೆದಾರರು ಅವನು/ಅವಳು ನನು ಉಪ್ಸಿಥತಿಯಲೆಿೇ ಸಹಿಮಾಡಿರುತಾತರೆ/ಹೆಬೆೆಟಿುನ ಗುರುತ್ನುು ಅಾಂಟಿಸಿರುತಾತರೆ ಎಾಂದು 
ಘ ೇಷಿಸುತ ತೆೇನೆ.”_______________________________________________ (ಸ್ಾಕ್ಷಿದಾರರ ಸಹಿ)___________________________________________________________ 

 

ಹೆಸರು______________________________________________________ವಿಳಾಸ ______________________________________________ಸಾಂಪ್ಕೈ ಸಾಂ._______________ 
 
 

Requirements to be submitted along with this form*/ ಈ ನಮೂನ್ಯ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಸಲಿಲಸಬ್ೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತ್ಗಳು *: 

 
 

Requirements/  Please tick if 

Submitted/ 

1. Original Policy Bond/ ಮ ಲ್ ಪಾಲ್ಲಸಿ ಬಾಾಂರ್ಡ   

2.  Photo ID & address proof of the claimant (duly attested ಹಕುೆದಾರರ ಫೇಟೆ ೇ ಐಡಿ ಮತ್ುತ ವಿಳಾಸ ಪ್ುರಾವೆ (ಯರೆ ೇಕತವಾಗಿ 
ದೃಢೇಕೃತ್ಗೆ ಾಂಡಿರಬೆೇಕು) 

 

3. Cancelled cheque bearing account number and claimant name or copy of Bank Passbook ಖ್ಾತೆ ಸಾಂಖ್ೆಾ ಹೆ ಾಂದಿರುವ ರದುುಪ್ಡಿಸಲಾದ ಚೆಕ್  
ಮತ್ುತ ಹಕುೆದಾರರ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಬಾಾಾಂಕ್  ಪಾಸ ಬುಕ್ ನ ನಕಲ್ು ಪ್ರತಿ   

4.  Physician’s Statement (Form D–P)/ ವೆೈದಾರ ಹೆೇಳಿಕೆ (ನಮ ನೆ ಡಿ-ಪ್ಪ)  

5. Treating Hospital Certificate (Form D–H)/ ಆಸಿತೆರ ಪ್ರಮಾರ್ಪ್ತ್ರ (ನಮ ನೆ ಡಿ–ಎಚ )  
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6.  Medical records from Hospitals & Doctors (Admission notes, progress sheets,/ Discharge summary,   

     reports of diagnostic tests, medical prescriptions, etc)/ ಆಸಿತೆರಗಳು ಮತ್ುತ ವೆೈದಾರುಗಳಿಾಂದ ವೆೈದಾಕಿೇಯ 
ದಾಖಲೆಗಳು (ಬಿಡುಗಡೆ ಸ್ಾರಾಾಂಶ್, ದಾಖಲಾತಿಯ ಟಿಪ್ಿಣಿಗಳು, ಪ್ರಗತಿಯ ಶಿೇರ್ಟ ಗಳು, ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆಯ ವರದಿಗಳು, ವೆೈದಾಕಿೇಯ 
ಸ ಚಿತ್ ಔಷಧಿಗಳು ಇತಾಾದಿ) 

 

7.  Employer Certificate (Form D–E)/ ಉದೆ ಾೇಗದಾತ್ರ ಪ್ರಮಾರ್ಪ್ತ್ರ (ನಮ ನೆ ಡಿ-ಇ)  

8.  First Information Report (FIR)/ ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿ (ಎಫಐಆರ್)  

9.  Panchnama, Police Investigation Report/ ಪ್ಾಂಚನಾಮ, ಪಲ್ಲೇಸ ತ್ನಿಖ್ೆಯ ವರದಿ, ಪಲ್ಲೇಸ ಅಾಂತಿಮ ವರದಿ  

10. Newspaper Clippings, if available/ ಸುದಿು ಪ್ತಿರಕೆಯ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗಗಳು, ಲ್ರ್ಾವಿದುರೆ  

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

      case of accidental disability claims)/ ಜೇವ ವಿಮಾದಾರರು ಅಪ್ಘಾತ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿವಾಹನ ಚಾಲ್ನೆ ಮಾಡಿದುರೆ ಚಾಲ್ನಾ ಪ್ರವಾನಗಿಯ ಪ್ರತಿ (ಕೆೇವಲ್     
      ಅಪ್ಘಾತ್ದ ಸ್ಾವಿನ ಕೆಿೈಮ ಗಳ ಸಾಂದರ್ೈದಲ್ಲಿ) 

 

*  Company reserves the right to call for any additional requirements/* ಕಾಂಪ್ನಿಯು ಯಾವುದೆೇ ಹೆಚುುವರಿ ಅಗತ್ಾಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲ್ು ಹಕೆನುು ಕಾಯಿುರಿಸಿಕೆ ಾಂಡಿದೆ 

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. __________________ 

 

ದೃಢೇಕರಣ, ಈ ನಮೂನ್ಯನುು ದ್ೇಶೇಯವಾಗಿ/ಹ್ಬ್ೆಟಿುನ ಗುರುತಿನಲಿಲ ಸಹಿ ಮಾಡಿದದರ್: 

ನಾನು, _________________________________________________ ಅವರ ಮಗ/ಮಗಳು, _____________________________ ನಲ್ಲ ಿನೆಲೆಸಿರುವ ನಾನು ವಯಸೆ/ವಯಸೆಳು 

ಆಗಿರುತ ತೆೇನೆ. ಈ ನಮ ನೆಯ ವಿಷಯಗಳನುು _______________ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿರುತಾತರೆ ಮತ್ುತ ನಾನು ಅದನುು ಅಥೈಮಾಡಿಕೆ ಾಂಡಿರುತ ತೆೇನೆ ಎಾಂದು ಘ ೇಷಿಸುತ ತೆೇನೆ.  

 

 

(ಗಾರಹಕರ ಸಹಿ) __________________________________________________   ದನಾಂಕ ____________________ ಸಂಪಕಹ ಸಂ. __________________ 

Instruction & Disclaimer/ ಸ ಚನೆ & ಹಕುೆತಾಾಗ:: 

• Kindly fill in the details in Hindi/English only/ ದಯಮಾಡಿ ವಿವರಗಳನುು ಹಿಾಂದಿ/ಇಾಂಗಿಿಷ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರ್ತಿೈಮಾಡಿ. 

• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail. 

ವಿಷಯವನುು ವಿವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ಭಿನಾುಭಿಪಾರಯವಾದ ಸಾಂದರ್ೈದಲ್ಲಿ, ಇಾಂಗಿಿಷ ಆವೃತಿತ ಚಾಲ್ಲತಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
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