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Death Claim Form – Credit Life / (Form- CGL) /  

ഡെത്ത് ഡെയ ിം ഫ  ിം (ഫ  ിം- CGL) 
 

 
Important Information / പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ: 

 
1) To be filled in by the person who is legally entitled to the policy monies 

 പരാളിസി തുകയ്ക്ക് നിയമരരമായി അവകാശമുള്ള വയക്തിയാണ് ഇത് രൂരിപ്പിപകണ്ടത് 

2) Submission of this form should not be construed as acceptance of the claim 

 ഈ പ ാോം സമർപ്പികുന്നത് ക്ലെയിോം അോംഗീകരിച്ചുക്ലവന്ന് അർത്ഥമാകുന്നില്ല 
         3) Please submit this form and the requirements at the nearest branch or at the address as indicated below 

 സമീരമുള്ള ശാഖ അക്ലല്ലങ്കിൽ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വില്ാസത്തിൽ ഈ പ ാമുോം ഇതിന് ആവശയമുള്ളവയുോം സമർപ്പികുക 
 

A. Details of the Claimant / അവക ശവ ദ യുഡെ വ ശദ ിംശങ്ങൾ 

Name of Master Policy Holder: 
പ്രധാന പരാളിസി ഉടമയുക്ലട പരര് 

Relationship to member insured: 
ഇൻഷ്വർ ക്ലചയ്ക് ത അോംഗവുമായുള്ള ബന്ധോം: 

Name of Nominee:  
നാമനിർപേശോം ക്ലചയ്യക്ലപ്പട്ട വയക്തിയുക്ലട പരര്: 

Name of Appointee: 
നിയുക്തനായ വയക്തിയുക്ലട  പരര്: 

Date of birth & age of nominee: 
നാമനിർപേശോം ക്ലചയ്യക്ലപ്പട്ട വയക്തിയുക്ലട ജനനതീയതിയുോം വയസ്ുോം: 

Date of birth & age of appointee: 

നിയുക്തനായ വയക്തിയുക്ലട ജനനതീയതിയുോം വയസ്ുോം: 

Relationship to member insured: 
ഇൻഷ്വർ ക്ലചയ്ക് ത അോംഗവുമായുള്ള ബന്ധോം: 

Relationship with nominee: 
നാമനിർപേശോം ക്ലചയ്യക്ലപ്പട്ട വയക്തിയുമായുള്ള ബന്ധോം: 

Nationality: 
രൗരതവോം:  

Country of Residence: 
താമസികുന്ന രാജയോം:  

Mailing Address: 
ക്ലമയിൽ ക്ലചപയ്യണ്ട വില്ാസോം:  

B. Details of the Deceased / അന്തര ച്ച വയക്ത യുഡെ വ ശദ ിംശങ്ങൾ: 

Insured member’s Full Name: 

ഇൻഷ്വർ ക്ലച യ്ക് ത അോംഗത്തിന്ക്ലറ രൂർണ്ണനാമോം: 

Date of birth & age: 
ജനനതീയതിയുോം വയസുോം: 

Gender: / ല്ിോംഗപേദോം: Male/രുരുഷ്ൻ  / Female/സ്തപ്തീ  
Single life member         / Joint life member  

അവിവാഹിത/ൻ             / വിവാഹിത/ൻ    

Last residential address:/ അവസാനോം താമസിച്ച വീടിന്ക്ലറ വില്ാസോം: Occupation: / പജാല്ി: 

Employer’s name & address: / ക്ലതാഴില്ുടമയുക്ലട പരരുോം വില്ാസവുോം: 

 

Loan Account No: / പല്ാൺ അകൗണ്ട് നോം.: 
Date of enrollment: / അോംഗമായ തീയതി: 

C. Bank Details of the Claimant (MANDATORY): / അവക ശവ ദ യുഡെ ബ ങ്ക് വ ശദ ിംശങ്ങൾ (ന ർബന്ധിം): 

Bank Account No / ബാങ്ക് അകൗണ്ട് നോം. _________________________________ Type of Account: / അകൗണ്ട് തരോം:  Saving / പസവിോംഗ് സ്ത   

 Current / കറന്്   NRE / NRE    Other / മറ്റുള്ളവ  

(In case of NRI Claimant, please provide NRO account number only) / (അവകാശവാദി NRI ആക്ലെങ്കിൽ, NRO അകൗണ്ട് നമ്പർ മാപ്തോം 

നൽകുക) 

IFS Code/ IFS  പകാഡ്_________________________________  

Bank Name and Address/ ബാങ്കിന്ക്ലറ പരരുോം 

വില്ാസവുോം:________________________________________________________________________ 

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

അറ യ പ്പ്- അകൗണ്ട് നമ്പറുോം അവകാശവാദിയുക്ലട പരരുോം അടങ്ങുന്ന ബ ങ്ക് പ സ്ബുക്ക ന്ഡറ ഒരു രകർപപ്പാ റദ്ദ ക്ക യ ഡെഫക്ക   ഒപ്പോം 
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ക്ലവകുക(ന ർബന്ധിം) 

 

D. Details about claim Particulars of the Claim: /  ഡെയ മ ന്ഡറ ഡെയ ിം വ വരങ്ങഡെക്കുറ ച്ചുള്ള വ ശദ ിംശങ്ങൾ 

Date of death:            Time of death:                            (a.m.  / p.m. )                      Place of Death:  

 മരെക്ലപ്പട്ട തീയതി                                മരെസമയോം                                         മരെക്ലപ്പട്ട സ്ഥല്ോം: 

Immediate cause of death: _________________________________________  Duration of last illness: __________________________________________ 

മരെ കാരെോം:                                                                                                         അവസാനോം ബാധിച്ച പരാഗത്തിന്ക്ലറ കാല്യളവ്   

When did the deceased life assured first complain of symptoms related to illness? 

  ലല്ഫ് ഇൻഷ്വർ ക്ലചയ്ക്ത മരെക്ലപ്പട്ട വയക്തിയ്ക്ക് പരാഗവുമായി ബന്ധക്ലപ്പട്ട ല്ക്ഷെങ്ങൾ ആദയോം കക്ലണ്ടക്ലതപപ്പാഴാണ്? 

 

Nature of Illness then complained/ കക്ലണ്ടത്തിയപശഷ്മുള്ള പരാഗ 

സവോവോം:___________________________________________________________________ 

Place of treatment/ ചികിത്സിച്ച സ്ഥല്ോം: 

______________________________________________________________________________________________ 

Name, Address & Contact No of the doctor/s consulted during the last illness: 

   പരാഗ കാല്യളവിന്ക്ലറ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ചികിത്സിച്ച പ ാക്ടറുക്ലട/പ ാക്ടർമാരുക്ലട പരര്, വില്ാസോം, ബന്ധക്ലപ്പപടണ്ട നമ്പർ: 

If Accidental Death: / അരകട മരെമാക്ലെങ്കിൽ:  a) Date of Accident: / അരകടോം സോംേവിച്ച 

തീയതി:________________________________________ 

b) Time of Accident: / അരകടോം സോംേവിച്ച സമയോം: ________________________c) Place of Accident: / അരകടോം സോംേവിച്ച സ്ഥല്ോം: 

______________________ 

If F.I.R done: /  F.I.R എഴുതിയിട്ടുക്ലണ്ടങ്കിൽ:  a) Date of F.I.R / F.I.R തീയതി.: _____________ b) F.I.R. Number: /  F.I.R നമ്പർ: 

___________________________ 

c) Name of the Police Station  / പരാല്ീസ്ത സ്തപറ്റഷ്ന്ക്ലറ പരര് 

_______________________________________________________________________________ 

If Post Mortem conducted: / പരാസ്റ്റ് പമാർട്ടോം ക്ലചയ്ക്തിട്ടുക്ലണ്ടങ്കിൽ:  a) Post Mortem Number: / പരാസ്റ്റ് പമാർട്ടോം 

നമ്പർ__________________________________ b) Date of Post Mortem: / പരാസ്റ്റ് പമാർട്ടോം ക്ലചയ്ക്ത തീയതി: ____________________ 

Name & Addresses of the Doctors who treated the deceased during last three years & the ailments cured by them: 

മരെക്ലപ്പട്ട വയക്തിക്ലയ അവസാന മൂന്നു വർഷ്ോം ചികിത്സിച്ച പരരുോം വില്ാസവുോം അവർ പേദമാകിയ അസുഖങ്ങളുോം: 

 

Date of Consultation /  

സന്ദർശന തീയത  
Name & Address of Doctor/ 

ഫെ ക് െറ ന്ഡറ ഫപരുിം വ ല സവുിം 

Reasons for Consultation/ 

സന്ദർശന ക രണങ്ങൾ 

   

   

 

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 
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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. 

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. 

 

പ്പസ്ത വനയുിം അനുമത യുിം: 

മുകളിൽ നൽകിയ പ്രസ്തതാവനകക്ലളല്ലാോം തക്ലന്ന സതയമാക്ലെന്നുോം, അപതസമയോം ഈ പ ാമിന്ക്ലറ നടരടികൾകാപയാ 
അനുബന്ധമായ മറ്റ് കാരയങ്ങൾകാപയാ കമ്പനി ഇൻഷ്ുറൻസ്ത ക്ലചയ്ക് ത വയക്തിപയാട് നടത്തുന്ന നിരവധി അപനവഷ്െങ്ങൾ 

അവകാശങ്ങക്ലളപയാ സുരക്ഷക്ലയപയാ ബാധികാത്തവയായിരികുക്ലമന്നുോം ഞാൻ / ഞങ്ങൾ ഇതിനാൽ സമ്മതിച്ച  ്

അോംഗീകരികുന്നു. അങ്ങക്ലനയാക്ലെങ്കില്ുോം ലവദയ രരിപശാധന സമയത്ത് / മരെക്ലപ്പട്ടയാളുക്ലട പരാഗനിർണ്ണയ സമയത്ത  ്

ല്േയമാകുന്ന സവകാരയ വിവരങ്ങൾ ഏത് നിയമത്തിപനാ ഉരപയാഗത്തിപനാ മറ്റുള്ളവയ്ക് പകാ അോംഗീകാരങ്ങൾപകാ പവണ്ടി 
ഉരപയാഗികില്ല, മരെക്ലപ്പട്ടയാളുക്ലട പരാഗാവസ്ഥക്ലയകുറിപച്ചാ പജാല്ിക്ലയകുറിപച്ചാ സാമ്പത്തികാവസ്ഥ അക്ലല്ലങ്കിൽ 

ഇൻഷ്ുറൻസിക്ലനകുറിപച്ചാ ഉരപദശക്ലത്തകുറിപച്ചാ മരെക്ലപ്പട്ടയാൾക് നൽകിയ ചികിത്സക്ലയകുറിപച്ചാ നടത്തിയ 

നിയമല്ോംഘനക്ലത്തകുറിപച്ചാ മരെക്ലപ്പട്ടയാൾകുള്ള മാനസിക പരാഗങ്ങൾ, മയകുമരുന്ന് ഉരപയാഗോം, മദയരാനോം, HIV 

(എയ്ക് ഡ് സ്ത ലവറസ്ത) ഒപ്പോം / അക്ലല്ലങ്കിൽ ലല്ഗിോംക പരാഗങ്ങൾ എന്നിവക്ലയകുറിപച്ചാ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ കാനറ HSBC 

ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ക്ലകാപമഴ് സ്ത ലല്ഫ് ഇൻഷ്ുറൻസ്ത കമ്പനി ല്ിമിറ്റ ിപനാ അതിന്ക്ലറ ഉപദയാഗസ്ഥർപകാ 
അേിോഷ്കർപകാ പകാടതിയ്ക് പകാ ഇതുമായി ബന്ധക്ലപ്പട്ടുപ്രവർത്തികുന്ന ഗപവഷ്െ ഏജൻസിയ്ക് പകാ നൽകാൻ ഞാൻ 

 ിസിഷ്യക്ലനപയാ ആശുരപ്തിപയപയാ പരാല്ീസ്ത അധികാരികക്ലളപയാ സർകാർ ഏജൻസികക്ലളപയാ ക്ലതാഴില്ാക്ലളക്ലയപയാ മറ്റ് 
സ്ഥാരനോം / വയക്തികക്ലളപയാ ചുമതല്ക്ലപ്പടുത്തിയിരികുന്നു. ഈ അോംഗീകാരത്തിന്ക്ലറ രകർപ്പിക്ലന, യഥാർത്ഥ രകർപ്പിന്ക്ലറ 

അപത മൂല്യപത്താക്ലട രരിഗെിപച്ചകാോം. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരികുന്ന ബാങ്ക് അകൗണ്ടിൽ നിന്നുോം പനരിട്ട്/ ഇല്ക് പപ്ടാെിക  ്

വഴി രെോം ലകമാറ്റോം ക്ലചയ്യുന്നതിന് ഇൻഷ്ുറൻസ്ത കമ്പനിക്ലയ ചുമതല്ക്ലപ്പടുന്നുന്നു. നിങ്ങളുക്ലട ബാങ്ക് അകൗണ്ടിൽ 

പവണ്ടവിധോം രെോം ഇല്ലാതാതിരികുകപയാ ലകമാറ്റോം സാവധാനത്തിൽ നടകുകപയാ അരൂർണ്ണമായപതാ ക്ലതറ്റായപതാ അയ 

വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കാരെവുോം ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക് കാനറ HSBC ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ക്ലകാപമഴ് സ്ത ലല്ഫ് 

ഇൻഷ്ുറൻസ്ത കമ്പനി ല്ിമിറ്റഡ് ഉത്തരവാദിത്തവോം ഏക്ലറ്റടുപത്തകില്ല. പനരിട്ട് രെമടയ്ക് കുന്നത് നിറപവറ്റാനായിക്ലല്ലങ്കിൽ 

രകരമായി  ിമാൻഡ് പ് ാഫ് റ്റ്/രാർ ക്ലചക് എന്നിങ്ങക്ലനയുള്ള ഏക്ലതങ്കില്ുോം ഇതര പരഔട്ട് ഓപ് ഷ്ന്ക്ലറ 

ഉരപയാഗികാനുള്ള അവകാശോം കാനറ HSBC ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ക്ലകാപമഴ് സ്ത ലല്ഫ് ഇൻഷ്ുറൻസ്ത കമ്പനി ല്ിമിറ്റഡ് 

അനുവാദോം നൽകുന്നു.  അവകാശ വാദി നൽകിയ അവകാശവാദിയുക്ലട അകൗണ്ട് നമ്പറിൽ നിന്ന് മാപ്തമാണ് ക്ലപ്ക ിറ്റ് 
ഈടാകുകയുള്ളൂ. അപതസമയോം അവകാശവാദിയുക്ലട വിവരങ്ങൾ ഉരപയാഗികില്ല. 
എന്ക്ലറ ക്ലപ്രാപപ്പാസൽ/പരാളിസിയുമായി ബന്ധക്ലപ്പട്ട അപ്പ റ്റുകൾ/വിവരങ്ങൾ സമയാസമയോം പ ാൺ പകാളുകൾ/ക്ലടക്സ്ത
റ്റ് സപേശങ്ങൾ അക്ലല്ലങ്കിൽ ഇക്ലമയില്ുകൾ മുപഖന ഇവിക്ലടയുോം മുകളില്ുമായി ഞാൻ നൽകിയപതാ അക്ലല്ലങ്കിൽ ോവിയിൽ 

നൽകാനിടയുള്ളപതാ ആയ എന്ക്ലറ പകാൺടാക്റ്റ  ്നമ്പറുകളിപല്ക്/ ഇക്ലമയിൽ ID-കളിപല്ക  ്അയയ്ക്കാൻ ഞാൻ അനുമതി 
നൽകുന്നു. 

 
 
 
 
 

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

ഒപ്പ് / ഇെത് ഒപ്പുകൾ/(ന രക്ഷരന യ എങ്ക ൽ) 

അവക ശ    

Name / ഫപര് _____________________________________________                                                                                             

 സ ക്ഷ യുഡെ ഫപര്, ഒപ്പ് (ന ർബന്ധ തിം) 

Name/ഫപര് __________________________________________                                                                           

Company Seal/ വ ല സിം  ___________________________________  Address/ വ ല സിം____________________________________      

Address/വ ല സിം __________________________________________                    ______________________________________________________ 

  

  Date / തീയത  
__________________________________________         

Date/ തീയത   ______________________________________________  Employment details from the list below / െുവഡെയുള്ള 

പട്ട കയ ൽ ന ന്നുള്ള ഡത ഴ ൽ വ ശദ ിംശങ്ങൾ 

_______________________ 

 

 

  

   

 

(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.) 
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(ഇനിപ്പറയുന്നവരിൽ ഒരാൾ ഈ പ ാോം സാക്ഷയക്ലപ്പടുത്തിയിരികെോം: (1) കമ്പനിയുമായി ബന്ധക്ലപ്പട്ട അധികാരി, (2) കമ്പനിയുക്ലട 

റിപല്ഷ്ൻഷ്ിപ്പ് മാപനജർ, (3) രങ്കാളിയായ ബാങ്കിന്ക്ലറ ബാങ്ക് മാപനജർ, (4) റബ്ബർസ്റ്റാമ്പുള്ള പദശസാത്കരിച്ച ബാങ്കിന്ക്ലറ ബാങ്ക് മാപനജർ (5) 

ഗസറ്റഡ് ഓ ീസർ, (6) സർകാർ സ്തകൂളിക്ലല് പ്രധാന അധയാരകൻ / പ്രിൻസിപ്പൽ , (8) മജിസ്തപപ്ടറ്റ്) 

 

Requirements to be submitted along with this form*: / ഈ ഫ  മ ഫന ഡെ പ്പിം സമർപ്പ ഫക്കണ്ടവ*: 

1. Original Certificate of Insurance/1. ഇൻഷ്ുറൻസിന്ക്ലറ യഥാർത്ഥ സർട്ടി ികറ്റ്  

2. Death certificate issued by municipal authorities/ നഗരസേ അധികാരികൾ നൽകിയ മരെ സർട്ടി ികറ്റ് 
 

3. Out Standing Loan Statement/ കുടിശ്ശികയുള്ള പല്ാെിന്ക്ലറ പ്രസ്ത താവന 
 

4. Copy of self attested Bank passbook/cancelled cheque / ബാങ്ക് രാസ്തബുക്/റോകിയ ക്ലചക് എന്നിവയുക്ലട 
സവയോം സാക്ഷയക്ലപ്പടുത്തിയ രകർപ്പ് 

 

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) 
 ഉചിതമായി രൂർത്തിയാകിയതുോം ഒപ്പിട്ടതുമായ കമ്പനിയുക്ലട നിർേിഷ് ട ക്ലെയിോം പ ാർമാറ്റുകൾ-  

അവകാശവാദികളുക്ലട പ്രസ്ത താവന, പ ാക് ടറുക്ലട പ്രസ്ത താവന, ചികിത് സിച്ച ആശുരപ്തിയുക്ലട സർട്ടി ികറ്റുോം 
ആശുരപ്തി പരഖകളുോം ( ിസ്ത ചാർജ് ക്ലചയ്ക് ത വിവരങ്ങളുക്ലട സോംപ്ഗഹോം, അഡ് മിഷ്ൻ പനാട്ടുകൾ, രരിപശാധന 

റിപപ്പാർട്ടുകൾ, ലവദയ രരിപശാധന നിർപേശങ്ങൾ മുതല്ായവ) 

 

6. Standard age proof of the Insured Member/ ഇൻഷ്വർ ക്ലച യ്ക് ത അോംഗത്തിന്ക്ലറ വയസ്് ക്ലതളിയികാനുള്ള കൃ തയമായ 

പരഖ 

 

7. Photo ID & address proof of the claimant (duly attested)/ അവകാശവാദിയുക്ലട പ ാപട്ടാ ഐ ിയുോം വില്ാസ ക്ലതളിവുോം 

(സാക്ഷയക്ലപ്പടുത്തിയിരികെോം) 

 

8. Post-mortem/ chemical viscera report (if performed)/ പരാസ്ത റ്റ്- പമാർട്ടോം/ ആന്തരികാവയവങ്ങളുക്ലട രാസരരിപശാധനാ  

റിപപ്പാർട്ട് (നടന്നിട്ടുക്ലണ്ടങ്കിൽ) 

 

9. Police reports (First information report, Panchnama, Police Investigation Report, and Police Final Report) only in case of 

unnatural or accidental deaths  അസവാോവികമായ അക്ലല്ലങ്കിൽ അരകട മരെമാക്ലെങ്കിൽ മാപ്തോം പരാല്ീസ്ത 

റിപപ്പാർട്ടുകൾ (പ്രഥമ വിവര റിപപ്പാർട്ട്, രഞ്ച് നാമ, പരാല്ീസ്ത അപനവഷ്െ റിപപ്പാർട്ട്, പരാല്ീസിന്ക്ലറ അന്തിമ 

റിപപ്പാർട്ട്) 

 

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) അരകടോം നടകുന്ന സമയത്ത് ലല്ഫ് ഇൻഷ്വർ ക്ലച യ്ക് ത വയക്തി ലപ് വ് 

ക്ലച യ്ക് തിരുക്ലന്നങ്കിൽ മാപ്തോം ലപ് വിോംഗ് ലല്സൻസിന്ക്ലറ രകർപ്പ് ( അരകട മരെ ക്ലെയിമുകളുക്ലട 
സാഹചരയത്തില്ുോം പരാളിസിക് അധിക ആക് സി ന്റൽ ലറ ർ  ഉക്ലണ്ടങ്കില്ുോം മാപ്തോം) 

 

 

* Processing of the requests will be initiated on receipt of this form at any of our Company's Offices. 

* ഞങ്ങളുക്ലട കമ്പനി ഓ ീസുകളിക്ലല്ാന്നിൽ ഈ പ ാോം സവീകരിച്ചതിനു പശഷ്ോം അേയർത്ഥനകളിൽ നടരടി സവീകരികുോം. 

* Company reserves the right to call for any additional requirements / * കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾകായി വിളികാനുള്ള അവകാശോം കമ്പനിയിൽ 

നിക്ഷിപ്തമാണ് 

   (Please tick √ against the document provided along with this form) / (ഈ പ ാമിക്ലനാപ്പോം നൽകിയ പ്രമാെത്തിൽ ശരിയടയാളോം √ ഇടുക) 

 

 

 

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 ഫ  ിം പ്പ ഫദശ ക ഭ ഷയ ഫല  വ രലെയ െഫമ  ഉപഫയ ഗ ച്ച് ഒപ്പുഡവച്ച ര ക്കുന്നുഡവങ്ക ൽ, നൽകുന്ന സതയവ ങ്മൂലിം: 

 
എനിക് ഈ പ ാമിക്ലല് ഉള്ളടകങ്ങൾ  , _________________________________________________________________ ോഷ്യിൽ യപഥാചിതോം    
വിശദീകരിച്ചുതന്നതായുോം അത് എനിക് മനസില്ായതായുോം, _____________________________ എന്ന വില്ാസത്തിൽ താമസികുന്ന   
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_______________ എന്നയാളുക്ലട പ്രായരൂർത്തിയായ മകനായ / മകളായ എന്ന ഞാൻ ഇതിനാൽ 

 

(ഉരപോക്താവിന്ക്ലറ ഒപ്പ്)______________________________   തീയത  _________________________ ബന്ധഡപ്പെ നുള്ള നമ്പർ _________________________ 

 

Instruction & Disclaimer: / ന ർഫദ്ദശങ്ങെുിം ന ര കരണവുിം: 

• Kindly fill in the details in Hindi/English only. / വിശദാോംശങ്ങൾ ഹിേിയിൽ/ഇോംഗ്ലീഷ്ിൽ മാപ്തോം രൂരിപ്പികുക 

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

രീതിയിൽ വിപയാജിപ്പുണ്ടാകുന്ന സാഹചരയത്തിൽ, ഇോംഗ്ലീഷ്    

 

 
 

 

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 


