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Death Claim Form – CSHG / െഡt് െkയിം േഫാം – CSHG 
 

Important Information: / ്രപധാന നിർേdശ ൾ:  
 

1) To be filled in by the person who is legally entitled to the policy monies 
േപാളിസി തുകയ്k് നിയമപരമായി aവകാശമുll വയ്kിയാണ് iത് പൂരിpിേk ത് 

2) Submission of this form should not be construed as acceptance of the claim 
ഈ േഫാം സമർpിkുnത് െkയിം aംഗീകരിcുെവn് aർtമാkുnിലല് 

3) Please submit this form and the requirements at the nearest branch or at the address as indicated below 
സമീപമുll ശാഖ aെലല് ിൽ ചുവെട സൂചിpിcി ുll വിലാസtിൽ ഈ േഫാമും iതിന് ആവശയ്മുllവയും സമർpിkുക 

 

Group Policy No.: / ്രഗൂp് േപാളിസി നം.:_____________________________ Certificate Number / സർ ിഫിk ് 
നmർ______________________________ 

A. Details of the Claimant / aവകാശവാദിയുെട വിശദാംശ ൾ 

Name of Master Policy Holder: Relationship to Insured Member: 
്രപധാന േപാളിസി uടമയുെട േപര്: iൻഷവ്ർ െചയ്ത aംഗവുമായുll ബnം: 

Name of Nominee:    Name of Appointee: ___

നാമനിർേdശം െചyെp  വയ്kിയുെട േപര്:    നിയുkനായ വയ്kിയുെട  േപര്: ___

Date of birth of nominee:  �� �� ��  Date of birth of appointee: �� �� �� 
നാമനിർേdശം െചyെp  വയ്kിയുെട ജനനതീയതി നിയുkനായ വയ്kിയുെട ജനനതീയതി::  
Relationship to member insured: / iൻഷവ്ർ െചയ്ത                                             Relationship with nominee: / നാമനിർേdശം െചyെp   

aംഗവുമായുll ബnം:                                                                                 വയ്kിയുമായുll ബnം:                                                     

B. Details of the Deceased / anരിc വയ്kിയുെട വിശദാംശ ൾ 

Insured member’s Full Name: Date of birth: / ജനനതീയതി:�� �� �� 
iൻഷവ്ർ െച യ് ത aംഗtിന്െറ മുഴുവൻ േപര്:   

Gender: / ലിംഗേഭദം:  Male/പുരുഷൻ � / Female/ സ്്രതീ � 

Last residential address:  
aവസാനം താമസിc വീടിന്െറ വിലാസം: Occupation: / െതാഴിൽ:  

Employer’s name & address: Loan Account No: / േലാൺ akൗ ് നം: 

െതാഴിലുടമയുെട േപരും വിലാസവും: Date of enrollment: / aംഗമായ തീയതി: 
 
 

C. Bank Details of the Claimant / aവകാശവാദിയുെട ബാ ് വിശദാംശ ൾ 

Bank Account No. / ബാ ് akൗ ് നം.                                                                     Type of Account: / akൗ ് തരം: � Saving / േസവിംഗ് സ് 

� Current  / കറന്റ് � NRE � Other / മ ുllവ 

(In case of NRI Claimant, please provide NRO account number only) / (aവകാശവാദി NRI ആെണ ിൽ, NRO akൗ ് നmർ മാ്രതം നൽകുക) 

IFS Code / IFS  േകാഡ്. ______________________________ 

Bank Name and Address / ബാ ിന്െറ േപരും വിലാസവും                         

Note - Kindly attach a copy of bank passbook or cancelled cheque bearing account number and claimant name (MANDATORY).  
aറിയിp്- akൗ ് നmറും aവകാശവാദിയുെട േപരും aട ുn ബാ ് പാസ്ബുkിന്െറ oരു പകർേpാ റdാkിയ െചേkാ 

iതിെനാpം  

സമർpിkുക (നിർബnം). 

 

D. Details about claim Particulars of the Claim / െkയിമിന്െറ െkയിം വിവര െളkുറിcുll വിശദാംശ ൾ 

Date of death:                                             Time of death:                    (a.m.� / p.m.�)                               Place of death:  
മരണെp  തീയതി:                                  മരണസമയം:                                                                          മരണെp  sലം:  

Immediate cause of death:   Duration of last illness:   __

മരണ കാരണം:                                                                         aവസാനം ബാധിc േരാഗtിന്െറ കാലയളവ്:  

When did the deceased life assured first complain of symptoms related to illness?  
ൈലഫ് iൻഷവ്ർ െചയ്ത മരണെp  വയ്kിയ്k് േരാഗവുമായി ബnെp  ലkണ ൾ ആദയ്ം കെ െതേpാഴാണ്? 
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Nature of  Illness then complained:   ___

കെ tിയേശഷമുll േരാഗ സവ്ഭാവം: 

Place of treatment: / ചികിത്സിc sലം: ____

 
Name, Address & Contact No of the doctor/s consulted during the last illness: 
േരാഗ കാലയളവിന്െറ aവസാന ഘ tിൽ ചികിtിc േഡാക്ടറുെട/േഡാക്ടർമാരുെട േപര്, വിലാസം, ബnെpേട  നmർ: 

If Accidental Death: / aപകട മരണമാെണ ിൽ:        a) Date of Accident: / aപകടം സംഭവിc തീയതി:  

b) Time of accident: / aപകടം സംഭവിc സമയം:                                 (a.m �/ p.m �)                 c) Place of accident: / aപകടം സംഭവിc 

sലം: 

 
If F.I.R. done :  a) Date of F.I.R._____________ b) F.I.R. Number:___________________  c) Name of the Police Station:_________________
F.I.R eഴുതിയി ുെ ിൽ : a) F.I.R-ന്െറ തീയതി._____________ b) F.I.R നmർ:______________________  c) 

Name & Addresses of the Doctors who treated the deceased during last three years & the ailments cured by them: 
മരണെp  വയ്kിെയ aവസാന മൂnു വർഷം ചികിtിc േപരും വിലാസവും aവർ േഭദമാkിയ aസുഖ ളും: 

Date of Consultation / 
സnർശന തീയതി 

Name & Address of Doctor / 
േഡാക് ടറിന്െറ േപരും വിലാസവും 

Reasons for Consultation /  
സnർശന കാരണ ൾ 

 
  

 
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) 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. 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. 
 

്രപസ്താവനയും aനുമതിയും: 
 

മുകളിൽ നൽകിയ ്രപസ്താവനകെളലല്ാം തെn സതയ്മാെണnും, aേതസമയം ഈ േഫാമിന്െറ നടപടികൾkാേയാ aനുബnമായ മ ് 
കാരയ് ൾkാേയാ കmനി iൻഷുറൻസ് െചയ് ത വയ്kിേയാട് നടtുn നിരവധി aേനവ്ഷണ ൾ aവകാശ െളേയാ സുരkെയേയാ 

ബാധിkാtവയായിരിkുെമnും ഞാൻ / ഞ ൾ iതിനാൽ സmതിc് aംഗീകരിkുnു. a െനയാെണ ിലും ൈവദയ് പരിേശാധന 

സമയt് / മരണെp യാളുെട േരാഗനിർ യ സമയt് ലഭയ്മാkുn സവ്കാരയ് വിവര ൾ ഏത് നിയമtിേനാ uപേയാഗtിേനാ 

മ ുllവയ് േkാ aംഗീകാര ൾേkാ േവ ി uപേയാഗിkിലല്, മരണെp യാളുെട േരാഗാവsെയkുറിേcാ േജാലിെയkുറിേcാ 

സാmtികാവs aെലല് ിൽ iൻഷുറൻസിെനkുറിേcാ uപേദശെtkുറിേcാ മരണെp യാൾk് നൽകിയ ചികിtെയkുറിേcാ 

നടtിയ നിയമലംഘനെtkുറിേcാ മരണെp യാൾkുll മാനസിക േരാഗ ൾ, മയkുമരുn് uപേയാഗം, മദയ്പാനം, HIV (eയ് ഡ് സ് 

ൈവറസ്) opം / aെലല് ിൽ ൈലഗിംക േരാഗ ൾ enിവെയkുറിേcാ ull വിവര ൾ കാനറ HSBC ഓറിയന്റൽ ബാ ് ഓഫ് 

െകാേമഴ് സ് ൈലഫ് iൻഷുറൻസ് കmനി ലിമി ഡിേനാ aതിന്െറ uേദയ്ാഗsർേkാ aഭിഭാഷകർേkാ േകാടതിയ് േkാ iതുമായി 
ബnെp ു്രപവർtിkുn ഗേവഷണ ഏജൻസിയ് േkാ നൽകാൻ ഞാൻ ഫിസിഷയ്െനേയാ ആശുപ്രതിേയേയാ േപാലീസ് 

aധികാരികെളേയാ സർkാർ ഏജൻസികെളേയാ െതാഴിലാെളെയേയാ മ ് sാപനം / വയ്kികെളേയാ ചുമതലെpടുtിയിരിkുnു. ഈ 

aംഗീകാരtിന്െറ പകർpിെന, യഥാർt പകർpിന്െറ aേത മൂലയ്േtാെട പരിഗണിേckാം. മുകളിൽ സൂചിpിcിരിkുn ബാ ് 
akൗ ിൽ നിnും േനരി ്/ iലക് േ്രടാണിk് വഴി പണം ൈകമാ ം െചyുnതിന് iൻഷുറൻസ് കmനിെയ ചുമതലെpടുnുnു. നി ളുെട 

ബാ ് akൗ ിൽ േവ വിധം പണം iലല്ാതാതിരിkുകേയാ ൈകമാ ം സാവധാനtിൽ നടkുകേയാ aപൂർ മായേതാ െത ായേതാ 

aയ വിവര ൾ നൽകിയത് കാരണവും u ാകുn ബുdിമു ുകൾk് കാനറ HSBC ഓറിയന്റൽ ബാ ് ഓഫ് െകാേമഴ് സ് ൈലഫ് 

iൻഷുറൻസ് കmനി ലിമി ഡ് utരവാദിtവ്ം ഏെ ടുേtkിലല്. േനരി ് പണമടയ് kുnത് നിറേവ ാനായിെലല് ിൽ പകരമായി 
ഡിമാൻഡ് ്രഡാഫ് ്/പാർ െചk് enി െനയുll ഏെത ിലും iതര േപഔ ് ഓപ് ഷന്െറ uപേയാഗിkാനുll aവകാശം കാനറ HSBC 
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ഓറിയന്റൽ ബാ ് ഓഫ് െകാേമഴ് സ് ൈലഫ് iൻഷുറൻസ് കmനി ലിമി ഡ് aനുവാദം നൽകുnു.  aവകാശ വാദി നൽകിയ 

aവകാശവാദിയുെട akൗ ് നmറിൽ നിn് മാ്രതമാണ് െ്രകഡി ് ഈടാkുകയുllൂ. aേതസമയം aവകാശവാദിയുെട വിവര ൾ 

uപേയാഗിkിലല്. 
 
 
 
 

 
Signature/left hand thumb impression (If illiterate) of /  Claimant  Signature of Witness(Mandatory)  

op് / iടത് opുകൾ(നിരkരനായ e ിൽ) 

aവകാശി________________________________________________ 

 സാkിയാകുnു op് (നിർബnിതം  

Name / േപര് __________________________________________   

   

Address / വിലാസം 

____________________________________________ 

 Address / വിലാസം                                                                             

                                                                                                                     _                                                                                                                 

  Date / തീയതി                                                                                       

Date / തീയതി                                                                                               

_ 

 Employment details from the list below / താെഴയുll 

പ ികയിൽ നിnും െതാഴിൽ വിശദാംശ ൾ                              

   
   

(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.) 

    (iനിpറയുnവരിൽ oരാൾ ഈ േഫാം സാkയ്െpടുtിയിരിkണം: (1) കmനിയുമായി ബnെp  aധികാരി, (2) കmനിയുെട      

    റിേലഷൻഷിp് മാേനജർ, (3) പ ാളിയായ ബാ ിന്െറ ബാ ് മാേനജർ, (4) റbർsാmുll േദശസാത്kരിc ബാ ിന്െറ ബാ ് മാേനജർ (5)  

    ഗസ ഡ് ഓഫീസർ, (6) സർkാർ സ്കൂളിെല ്രപധാന aധയ്ാപകൻ / ്രപിൻസിpൽ , (8) മജിസ്േ്രട ്.) 

 

Requirements to be submitted along with this form*: / ഈ േഫാമിേനാെടാpം സമർpിേk വ*: 
 

1. Original Certificate of Insurance / iൻഷുറൻസിന്െറ യഥാർt സർ ിഫിk ് � 

2. Death certificate issued by municipal authorities / നഗരസഭ aധികാരികൾ നൽകിയ മരണ സർ ിഫിk ് � 

3. Photo ID & address proof of the claimant (duly attested ) / aവകാശവാദിയുെട േഫാേ ാ ഐഡിയും േമൽവിലാസേരഖയും 

(സാkയ്െpടുtിയത്) 
 

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) uചിതമായി പൂർtിയാkിയതും 

opി തുമായ കmനിയുെട നിർdിഷ് ട െkയിം േഫാർമാ ുകൾ-  aവകാശവാദികളുെട ്രപസ് താവന, േഡാക് ടറുെട 

്രപസ് താവന, ചികിത് സിc ആശുപ്രതിയുെട സർ ിഫിk ും ആശുപ്രതി േരഖകളും (ഡിസ് ചാർജ് െചയ് ത 

വിവര ളുെട സം്രഗഹം, aഡ് മിഷൻ േനാ ുകൾ, പരിേശാധന റിേpാർ ുകൾ, ൈവദയ് പരിേശാധന നിർേdശ ൾ 

മുതലായവ)

� 

5. Age proof and identity of the Insured Member / iൻഷവ്ർ െച യ് ത aംഗtിന്െറ വയs് െതളിയിkാനുll േരഖയും 

ഐഡന്റി ിയും � 

6. Copy of Bank passbook/Cancelled Cheque / ബാ ് പാസ് ബുkിന്െറ/റdാkിയ െചkിന്െറ പകർp് � 

7. Post-mortem/ chemical viscera report (if performed) / േപാസ് ്േമാർ ം/ ആnരികാവയവ ളുെട രാസപരിേശാധനാ 

റിേpാർ ് (നടnി ുെ ിൽ) � 

8. Police reports (First information report, Panchnama, Police Investigation Report, and Police Final Report) only in case  
of unnatural or accidental deaths / aസവ്ാഭാവികമായ aെലല് ിൽ aപകട മരണമാെണ ിൽ മാ്രതം േപാലീസ് 

റിേpാർ ുകൾ  

(്രപഥമ വിവര റിേpാർ ്, പ ് നാമ, േപാലീസ് aേനവ്ഷണ റിേpാർ ്, േപാലീസിന്െറ anിമ റിേpാർ ്) 

� 

 

* Company reserves the right to call for any additional requirements / * കൂടുതൽ വിവര ൾkായി വിളിkാനുll aവകാശം കmനിയിൽ 

നിkിപ്തമാണ് 
(Please tick √ against the document provided along with this form)/ (ഈ േഫാമിെനാpം നൽകിയ ്രപമാണtിൽ ശരിയടയാളം √ iടുക) 
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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. ________________________ 
 

 
ഈ േഫാം ്രപാേദശിക ഭാഷയിേലാ വിരലടയാളേമാ uപേയാഗിc് opുെവcിരിkുnുെവ ിൽ, നൽകുn 

സതയ്വാങ്മൂലം: 
 
eനിk് ഈ േഫാമിെല ullടk ൾ  , ______________________________________________,ഭാഷയിൽ യേഥാചിതം വിശദീകരിcുതnതായും 

aത് eനിk് മനസിലായതായും, _______________________ en വിലാസtിൽ താമസിkുn enയാളുെട ്രപായപൂർtിയായ മകനായ 

/ മകളായ ___________________ 
    
 
 

(uപേഭാkാവിന്െറ op്)______________________________  തീയതി ___________________ ബnെpടാനുll നmർ __________________ 
 

Instruction & Disclaimer: / നിർേdശവും നിരാകരണവും: 

 
• Kindly fill in the details in Hindi/English only. /ഹിnിയിൽ/iംgീഷിൽ മാ്രതം വിശദാംശ ൾ പൂരിpിkുക. 
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail. / ullടkം പരിഭാഷെpടുtുnതിൽ eെn ിലും 

വിേയാജിpുെ ിൽ, iംgീഷ് പതിp് ബാധകമാkും. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    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 


