
 

Page 1 of 6 CL/D-C/Ver. 4.1/2017 

 

 

 

 

Disability Claim Form D-C / അംഗപരിമിത ക്ലെയിം ഫ  ം 

 

Important Information: / പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ: 

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 / ഒെം ദ്ദരാളിസിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതുദ്ദരാപ്പെ എെലാ നിബന്ധനകള ം / 

നിർവചനങ്ങള ം രൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും വിദ്ദധയമായിട്ടാണ് ആനുകൂെയം നൽകുന്നത്. 

2. To be filled in by the Policyholder preferably / ദ്ദരാളിസി ഉടമ തപ്പന്ന രൂരിെിദ്ദക്കണ്ടതുണ്ട്  
3. Submission of this form should not be construed as acceptance of the claim / ഈ ദ്ദ ാം സമർെിക്കുന്നത് പ്പെയിമിന്പ്പെ 

അംഗീകാരമായി കണക്കാക്കിെല  
4. Please submit this form and the requirements at the nearest branch or at the address as indicated below / ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങള ം 

അടുത്തുള്ള ശാഖയിൽ സമർെിക്കുകദ്ദയാ മുകളിൽ സൂചിരിച്ചിരിക്കുന്ന വിൊസത്തിൽ അയയ് ക്കുകദ്ദയാ പ്പചയ്യ ക 

Policy no (s). / ഫപ ളിസി നമ്പർ (നമ്പറുകൾ) : __________________________________________________ 

 

1. Details of the Disabled: / അംഗപരിമിതിയുക്ലെവിശദ ംശങ്ങൾ: 

Name: / ദ്ദരര്:_______________________________________________   Age at Claim: / പ്പെയിം പ്പചയ്യ ദ്ദപാഴുള്ള വയസ് 

________________________ 

years: വർഷം: ____________________________Residential Address: / വീട്ട വിൊസം 

_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________Pin: / രിൻ: ________________ 

2. Details of the Claimant if different from Disabled / Policyholder / അവക ശവ ദം ക്ലെയ്യുന്നയ ൽ  അംഗപരിമിതൻ / ഫപ ളിസി  
ഉെമ അക്ലല്ലലങ്കിൽ ആ വയക്തിയുക്ലെ വിശദ ംശങ്ങൾ 

Name: /ദ്ദരര്: _________________________Relationship with Disabled: /അംഗരരിമിതനുമായുള്ള ബന്ധം::  Self / ഞാൻ  other: / മറ്റ ള്ളവ: 

________ 

Claiming as: / ഇതായി പ്പെയിം പ്പചയ്യ ന്നു:    Nominee / നാമ നിദ്ദേശം പ്പചയ്യപ്പെട്ടയാൾ   Assignee 

/ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടയാൾ  

 Other / മറ്റ ള്ളവ  _______________________________________  

Contact Address: \ ബന്ധപ്പെദ്ദടണ്ട വിൊസം:  

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________Pin / രിൻ _________________ 
 

_________________________________________ Telephone: പ്പടെിദ്ദ ാൺ: ________________________ Mobile: / പ്പമാബബൽ: 

________________ 

 

Please enclose a copy of self attested photo ID proof ( please tick whichever is submitted) / സവയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ദ്ദ ാദ്ദട്ടാ ഐഡി 
പ്പതളിവിന്പ്പെ ഒരു രകർെ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുക (സമർെിക്കുന്നവയിൽ ശരിയടയാളമിടുക) 

 

 Passport / രാസ് ദ്ദരാർട്ട്  Driving License / ബപ്ഡവിംഗ് ബെസൻസ്   Voter’s ID card 

ദ്ദവാദ്ദട്ടഴ് സ് തിരിച്ചെിയൽ കാർഡ് 

 PAN card / രാൻ കാർഡ്  Company ID card / കപനി ഐഡി കാർഡ്  Other :  / 

മറ്റ ള്ളവ : 

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

ഫപ ളിസിയ് ക്കല അനുസൃതമ യി അംഗപരിമിത ക്ലെയിം ലഭിക്ക ൻ അവക ശമുള്ള വയക്തിയുക്ലെ വിശദ ംശങ്ങൾ 

(നിർബന്ധിതം).Bank Account No / ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. _____________________________________ Type of Account: / അക്കൗണ്ട് തരം:  

saving / ദ്ദസവിംഗ് സ്  

 Current കെണ്ട്    NRE    Other / മറ്റ ള്ളവ 

(In case of NRI Claimant, please provide NRO account number only) / (അവകാശവാദി NRI ആപ്പണങ്കിൽ, NRO അക്കൗണ്ട് നപർ മാപ്തം 

നൽകുക)   

IFS Code / IFS  ദ്ദകാഡ് _________________________________ 

Bank Name and Address / ബാങ്കിന്പ്പെ ദ്ദരരും 

വിൊസവും_______________________________________________________________________ 

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. / ശ്ശദ്ധിക്കുക: അക്കൗണ്ട് നപെും അക്കൗണ്ട് ഉടമയുപ്പട ദ്ദരരും പ്രിന്െുപ്പചയ് തിട്ട ള്ളറദ്ദ ക്കിയ 

ക്ലെക്കിന്ക്ലറഫയ സവയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയബ ങ്കല അക്കൗണ്ടല ശ്പസ് ത വന/ ബ ങ്കല പ സ് ബുക്കിന്ക്ലറഫയ ഒരു രകർെ് 

അറ്റാച്ച പ്പചയ്യ ക. 
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4. Particulars of Accident: / അപകെം നെന്നതിന്ക്ലറ വിവരങ്ങൾ: 

Date and Time of Accident: / അരകടം നടന്ന തീയതിയും സമയവും: ____________ Exact place of accident: / അരകടം നടന്ന സ്ഥെം:__________ 

____________________________________How did the accident occur? / അരകടം സംഭവിച്ചപ്പതങ്ങപ്പന? 

_________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Name & address of Police Station where FIR has been lodged: / FIR ദ്ദരഖപ്പെടുത്തിയ ദ്ദരാെീസ്  സ് ദ്ദറ്റഷന്പ്പെ ദ്ദരരും വിൊസവും: 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Particulars of illness: (which preceded the current condition of disability) / ഫര ഗ വസ്ഥയുക്ലെ  വിവരങ്ങൾ: (ഇഫപ ഴുള്ള  

അംഗപരിമിതിയ് ക്കല മുമ്പുണ്ട യിരുന്നത്)  

Name of the illness / Diagnosis / ദ്ദരാഗത്തിന്പ്പെ ദ്ദരര് / ദ്ദരാഗനിർണ്ണയം 

നടത്തിയത്:_____________________________________________________ 

Initial symptoms were noted on / പ്രാഥമിക ദ്ദരാഗ െക്ഷ്ണങ്ങൾ കപ്പണ്ടത്തിയത്:__________________________  Date of Diagnosis/ 

ദ്ദരാഗനിർണ്ണയം നടത്തിയ തീയതി: ________________________________ Initial signs and symptoms / പ്രാഥമികദ്ദരാഗ െക്ഷ്ണങ്ങൾ: 

________________________ 

Details of doctor who first diagnosed the illness / ദ്ദരാഗനിർണ്ണയം നടത്തി ചികിത് സിച്ച ദ്ദഡാക് ടെുപ്പട വിശദാംശങ്ങൾ 

_______________________________ 

6. Details of Disability/ അംഗപരിമിതിയുക്ലെ വിശദ ംശങ്ങൾ: 

Name the parts of the body affected / ബാധിക്കപ്പെട്ട ശരീരഭാഗം: 

_________________________________________________________________ 

Date of disability / അംഗരരിമിതി സംഭവിച്ച തീയതി ________________ Nature of disability/ ബവകെയം 

സവഭാവം:_____________________________ 

7. Treatment taken by Disabled due to Illness / Accident / ഫര ഗം ബ ധിച്ചതുക്ലക ണ്ടല / അപകെം സംഭവിച്ചതുക്ലക ണ്ടല  അംഗപരിമിതന്  

നെത്തിയ െികിത്സ  വിവരങ്ങൾ: 

Date of admission in the hospital / ആശുരപ്തിയിൽ പ്രദ്ദവശിെിച്ച തീയതി:: 

_______________________________________________________________ 

Date of discharge from the hospital / ആശുരപ്തിയിൽനിന്ന് വിടുതൽ െഭിച്ച തീയതി: 

_________________________________________________________ 

Date & time of Surgery/ ശസ്പ്തപ്കിയ നടത്തിയ തീയതി: 

_____________________________________________________________________________ 

Name of surgery/ ശസ്പ്തപ്കിയയുപ്പട ദ്ദരര്: 

_______________________________________________________________________________________ 

Name & Address of the hospital(s) where the Treatment was taken/ ചികിത്സ നടത്തിയ ആശുരപ്തിയുപ്പട (ആശുരപ്തികള പ്പട)  ദ്ദരരും 

വിൊസവും  

______________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________Pin code/ രിൻ ദ്ദകാഡ് ____________________ Tel No. / പ്പടെി 
നം.__________________ 

Name, Designation & Qualification of the Physician / surgeon: /   ിസിഷയന്പ്പെ / സർജന്പ്പെ ഔദ്ദദയാഗിക രദവിയും ദ്ദയാഗയതയും: 

_____________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Tel No/ പ്പടെി. നം:_____________________________ 

8. Details of follow up treatment till date/ െികിത്സക്ലയക്കുറിച്ചല ഇനിപറയുന്ന വിശദ ംശങ്ങൾ നൽകുക: 

Dates of the treatment 
ചികിത്സനടത്തിയ തീയതികൾ Nature of the treatment  

ചികിത്സാരീതി 

Name of the treting doctor / 
ചികിത്സി ക്കുന്ന ദ്ദഡാക് ടെുപ്പട 

ദ്ദരര് 

Hospital / Clinic Name, address & 

Telephone no. / ആശുരപ്തിയുപ്പട / 

െിനിക്കിന്പ്പെ ദ്ദരരും വിൊസവും 

പ്പടെിദ്ദ ാൺ 
From/  

ഇതു മുതൽ 
To/ ഇതുവപ്പര 

     

     

     

     

     

9. Please mention the activities that the Disabled is Not able to perform currently: / അംഗപരിമിതന് നിലവിൽ നിർവഹിക്ക ന ക ത്തവ: 

 Hearing / ദ്ദകൾവി  Speaking / സംസാരം  Seeing / കാഴ് ച 

 moving around / യാപ്ത പ്പചയ്യ ന്നതിന്  Bathing / കുളിക്കുന്നതിന്  Dressing / വസ് പ്തധാരണം 

 Walking / നടത്തം  Commuting / ദീർഘദൂരയാപ്ത  Feeding himself / സവയം  
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    ഭക്ഷ്ണം കഴിക്കുന്നതിന്  

 Using the toilet / ദ്ദടായ് പ്പെറ്റ്   
ഉരദ്ദയാഗിക്കുന്നതിന് 

  

 

10. Employment Details/ ഔഫദയ ഗിക വിവരങ്ങൾ: 

a. Prior to disability/ അംഗപരിമിതി സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പല: 
______________________________________________________________________________ 

Name of the Company / Business/ കപനി / ബിസിനസ്സിന്പ്പെ 

ദ്ദരര്:__________________________________________________________________ 

Designation of Disabled / അംഗരരിമിതന്പ്പെ ഔദ്ദദയാഗിക രദവി: _____________________Exact nature of the job / ദ്ദജാെിയുപ്പട 

സവഭാവം: _________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

b. Post disability/ അംഗപരിമിതി സംഭവിച്ചതിന് ഫശഷം: 

______________________________________________________________________ 

Is the Disabled currently employed?   Yes.   No.  If yes, then please give following details:  

അംഗരരിമിതന് നിെവിൽ ദ്ദജാെിയുദ്ദണ്ടാ?   ഉണ്ട്  ഉപ്പണ്ടങ്കിൽ ഇനിെെയുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക:  

Name of the Company / Business/ കപനിയുപ്പട/ബിസിനസ്സിന്പ്പെ ദ്ദരര്: 

______________________________________________________________ 

Designation of Disabled/ അംഗരരിമിതന്പ്പെ ഔദ്ദദയാഗിക രദവി : 
___________________________________________________________________ 

Exact nature of the job/ ദ്ദജാെിയുപ്പട സവഭാവം: 

________________________________________________________________________________ 

Department / വിഭാഗം: ________________________________ Address/ വിൊസ: 

____________________________________________________ 

______________________________________________________ Pin code/ രിൻ ദ്ദകാഡ്: ______________ Tel No. / പ്പടെി.നം.: 

_____________ 

If not employed, then date from which the Disabled stopped working / നിെവിൽ ദ്ദജാെിയിപ്പെലങ്കിൽ, അംഗരരിമിതിമൂെം ദ്ദജാെി 
നിർത്തിയ 

Date by which the Disabled is expected to return to work: / ദ്ദജാെിയിൽ തിരിപ്പക പ്രദ്ദവശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 

തീയതി:_________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Has the disabled applied for any jobs/ അപ്രാപ്തമാക്കി ഏപ്പതങ്കിെും ദ്ദജാെികൾ അദ്ദരക്ഷ്ിച്ച ?  Yes/ ഉണ്ട്   No/ ഇെല 
________________________ 

If yes, please mention the nature of job applied / അംഗരരിമിതൻ ഏപ്പതങ്കിെും ദ്ദജാെിയ് ക്ക് അദ്ദരക്ഷ്  

നൽകിയിട്ട ദ്ദണ്ടാ?________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

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

and nature of program: / അംഗപരിമിതൻ നിലവിൽ ഏക്ലതങ്കിലും പുനരധിവ സ പരിപ െികളിൽ 

പക്ലങ്കെുക്കുന്നുക്ലണ്ടങ്കിൽ,  

സ്ഥ പനത്തിന്ക്ലറ ഫപരും പരിപ െിയുക്ലെ ക ലയളവും പരിപ െിയുക്ലെ സവഭ വവും നൽകുക: 

Name of the Institute/ സ്ഥാരനത്തിന്പ്പെ 

ദ്ദരര് 
Duration/ കാെയള Nature of Program / രരിരാടിയുപ്പട സവഭാവം 

   

12. Particulars of other Life Insurance / Mediclaim / Personal accident policies held by the Disabled:  
ലലഫ് ഇൻഷുറൻസ് / ക്ലമഡിക്ലെയിം / സവക രയ അപകെ ഫപ ളിസികൾ എന്നതിന്ക്ലറ വിവരങ്ങൾ: 

 

Policy No./ ദ്ദരാളിസി നം.. 1 2 3 

Name of the company/ കപനിയുപ്പട    

Commencement date/ ആരംഭ തീയതി    

Sum Assured / ആപ്പക തുക    

Riders opted / തിരപ്പെടുത്ത ബെഡെുകൾ    

Year of Claim / പ്പെയിം വർഷം    

Cause of Claim / പ്പെയിം പ്പചയ്യാനുള്ള 

കാരണം 

   

Amount of Claim / പ്പെയിം തുക    

Status of the Claim / പ്പെയിം നിെ    
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13. 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 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 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. 

 

ശ്പസ്ത വനയും അനുമതിയും: 

 

മുകളിൽ നൽകിയ പ്രസ്താവനകപ്പളെലാം തപ്പന്ന സതയമാപ്പണന്നും, അദ്ദതസമയം ഈ ദ്ദ ാമിന്പ്പെ നടരടികൾക്കാദ്ദയാ അനുബന്ധമായ മറ്റ് 
കാരയങ്ങൾക്കാദ്ദയാ കപനി ഇൻഷുെൻസ് പ്പചയ് തദ്ദളാട് നടത്തുന്ന നിരവധി അദ്ദനവഷണങ്ങൾ അവകാശങ്ങപ്പളദ്ദയാ സുരക്ഷ്പ്പയദ്ദയാ 

ബാധിക്കാത്തവയായിരിക്കും പ്പമന്നും ഞാൻ / ഞങ്ങൾ ഇതിനാൽ സമ്മതിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നു. അങ്ങപ്പനയാപ്പണങ്കിെും ബവദയ 

രരിദ്ദശാധന സമയത്ത് / അംഗരരിമിതന്പ്പെ ദ്ദരാഗനിർണ്ണയ സമയത്ത് െഭയമാക്കുന്ന സവകാരയ വിവരങ്ങൾ ഏത് നിയമത്തിദ്ദനാ 

ഉരദ്ദയാഗത്തിദ്ദനാ മറ്റ ള്ളവയ് ദ്ദക്കാ അംഗീകാരങ്ങൾദ്ദക്കാ ദ്ദവണ്ടി ഉരദ്ദയാഗിക്കിെല, അംഗരരിമിതിയുപ്പട ദ്ദരാഗാവസ്ഥപ്പയക്കുെിദ്ദച്ചാ 

ദ്ദജാെിപ്പയക്കുെിദ്ദച്ചാ സാപത്തികാവസ്ഥ അപ്പെലങ്കിൽ ഇൻഷുെൻസിപ്പനക്കുെിദ്ദച്ചാ ഉരദ്ദദശപ്പത്തക്കുെിദ്ദച്ചാ അംഗരരിമിതന് നൽകിയ 

ചികിത്സപ്പയക്കുെിദ്ദച്ചാ അംഗരരിമിതൻ നടത്തിയ നിയമെംഘനപ്പത്തക്കുെിദ്ദച്ചാ അംഗരരിമിതനുള്ള മാനസിക ദ്ദരാഗങ്ങൾ, 

മയക്കുമരുന്ന് ഉരദ്ദയാഗം, മദയരാനം, HIV (എയ് ഡ് സ് ബവെസ്) ഒെം / അപ്പെലങ്കിൽ ബെഗിംക ദ്ദരാഗങ്ങൾ എന്നിവപ്പയക്കുെിദ്ദച്ചാ ഉള്ള 

വിവരങ്ങൾ കാനെ HSBC ഓെിയന്െൽ ബാങ്ക് ഓഫ് പ്പകാദ്ദമഴ് സ് ബെഫ് ഇൻഷുെൻസ് കപനി െിമിറ്റഡിദ്ദനാ അതിന്പ്പെ 

ഉദ്ദദയാഗസ്ഥർദ്ദക്കാ അഭിഭാഷകർദ്ദക്കാ ദ്ദകാടതിയ് ദ്ദക്കാ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗദ്ദവഷണ ഏജൻസിയ് ദ്ദക്കാ നൽകാൻ 

ഞാൻ  ിസിഷയപ്പനദ്ദയാ ആശുരപ്തിദ്ദയദ്ദയാ ദ്ദരാെീസ് അധികാരികപ്പളദ്ദയാ സർക്കാർ ഏജൻസികപ്പളദ്ദയാ പ്പതാഴിൊപ്പളപ്പയദ്ദയാ മറ്റ് 
സ്ഥാരനം / വയക്തികപ്പളദ്ദയാ ചുമതെപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ അംഗീകാരത്തിന്പ്പെ രകർെിപ്പന, യഥാർത്ഥ രകർെിന്പ്പെ അദ്ദത 

മൂെയദ്ദത്താപ്പട രരിഗണിദ്ദച്ചക്കാം.  മുകളിൽ സൂചിെിച്ചിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ദ്ദനരിട്ട്/ ഇെക് ദ്ദപ്ടാണിക്ക് വഴി രണം 

ബകമാറ്റം പ്പചയ്യ ന്നതിന് ഇൻഷുെൻസ് കപനിപ്പയ ചുമതെപ്പെടുന്നുന്നു. നിങ്ങള പ്പട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ദ്ദവണ്ടവിധം രണം 

ഇെലാതാതിരിക്കുകദ്ദയാ ബകമാറ്റം സാവധാനത്തിൽ നടക്കുകദ്ദയാ അരൂർണ്ണമായദ്ദതാ പ്പതറ്റായദ്ദതാ അയ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് 

കാരണവും ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട കൾക്ക് കാനെ HSBC ഓെിയന്െൽ ബാങ്ക് ഓഫ് പ്പകാദ്ദമഴ് സ് ബെഫ് ഇൻഷുെൻസ് കപനി െിമിറ്റഡ് 

ഉത്തരവാദിത്തവം ഏപ്പറ്റടുദ്ദത്തക്കിെല. ദ്ദനരിട്ട് രണമടയ് ക്കുന്നത് നിെദ്ദവറ്റാനായിപ്പെലങ്കിൽ രകരമായി ഡിമാൻഡ് പ്ഡാഫ് റ്റ്/രാർ പ്പചക്ക് 
എന്നിങ്ങപ്പനയുള്ള ഏപ്പതങ്കിെും ഇതര ദ്ദരഔട്ട് ഓപ് ഷന്പ്പെ ഉരദ്ദയാഗിക്കാനുള്ള അവകാശം കാനെ HSBC ഓെിയന്െൽ ബാങ്ക് ഓഫ് 

പ്പകാദ്ദമഴ് സ് ബെഫ് ഇൻഷുെൻസ് കപനി െിമിറ്റഡ് അനുവാദം നൽകുന്നു.  അവകാശ വാദി നൽകിയ അവകാശവാദിയുപ്പട അക്കൗണ്ട് 
നപെിൽ നിന്ന് മാപ്തമാണ് പ്പപ്കഡിറ്റ് ഈടാക്കുകയുള്ളൂ. അദ്ദതസമയം അവകാശവാദിയുപ്പട വിവരങ്ങൾ ഉരദ്ദയാഗിക്കിെല. 
ദ്ദരഖകൾക്കായും പ്പെയിം ഡിസ് ചാർജ്ജിനായും മുഖയ ദ്ദരാളിയുടയുമായി പ്പെയിം ഒത്തുതീർെിന്പ്പെ വിശദാംശങ്ങൾ രങ്കിടാൻ ഞങ്ങൾ 

കപനിയ് ക്ക് അനുമതി നൽകുന്നു 
 

 

 

 

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

ഒെ്/ അവകാശവാദിയുപ്പട ഇടതുകയ്യിപ്പെ പ്പരരുവിരെടയാളം  

(നിരക്ഷ്രനാപ്പണങ്കിൽ) 

Name/ ദ്ദരര് _____________________________________ 

 

Address/ വിൊസം ____________________________________ 

 

Date/ തീയതി _____________________________________ 
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Signature of Witness (Mandatory)/ സാക്ഷ്ിയാകുന്നു ഒെ് (നിർബന്ധിതം) ____________________________  

Date/ തീയതി ______________________________ 

Name / ദ്ദരര് __________________________________________ Address/ വിൊസ______________________________________________________ 

Employment details from the list below / താപ്പഴയുള്ള രട്ടികയിൽ നിന്നും പ്പതാഴിൽ വിശദാംശങ്ങൾ 

__________________________________________ 

 

(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.) 

(ഇനിെെയുന്നവരിൽ ഒരാൾ ഈ ദ്ദ ാം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം: (1) കപനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരി, (2) കപനിയുപ്പട 

െിദ്ദെഷൻഷിെ്  മാദ്ദനജർ, (3) രങ്കാളിയായ ബാങ്കിന്പ്പെ ബാങ്ക് മാദ്ദനജർ, (4) െബ്ബർസ്റ്റാപുള്ള ദ്ദദശസാത്ക്കരിച്ച ബാങ്കിന്പ്പെ ബാങ്ക് മാദ്ദനജർ 

(5) ഗസറ്റഡ് ഓ ീസർ, (6) സർക്കാർ സ്കൂളിപ്പെ പ്രധാന അധയാരകൻ / പ്രിൻസിെൽ , (8) മജിസ്ദ്ദപ്ടറ്റ്.) 

 

Declaration in case of an illiterate claimant/s should be made by a person who is unconnected 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 the 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 __________________ 

 

അവക ശവ ദി/ അവക ശവ ദികൾ നിരക്ഷരര കുന്ന സ ഹെരയത്തിൽ കപനിയുമായി ബന്ധമിെലാത്തദ്ദതാ, പ്പരട്ടന്ന് 
തിരിച്ചെിയാവുന്നദ്ദതാ ആയ വയക്തി ഈ പ്രസ്താവന നടത്തണം: 

 

“ഈ ദ്ദ ാമിന്പ്പെ ഉള്ളടക്കം അവകാശവാദിയ് ക്ക് മനസ്സിൊകുന്ന _________________ ഭാഷയിൽ വിശദീകരിച്ച പ്പവന്നും അവൻ/ അവൾ, 

ഉള്ളടക്കം രൂർണ്ണമായി മനസ്സിൊക്കിയതിന് ദ്ദശഷം അവന്പ്പെ/ അവള പ്പട വിരെടയാളം നൽകിയിരിക്കുന്നുപ്പവന്നും ഞാൻ ഇതിനാൽ 

പ്രസ്താവിക്കുന്നു” _____________________________ (സാക്ഷ്ിയുപ്പട ഒെ്) _________________________________________  

 

ദ്ദരര് ________________________________________ വിൊസം _____________________________ ബന്ധപ്പെദ്ദടണ്ട നപർ_______________________ 

 

Requirements to be submitted along with this form* / ഈ ഫ  മിഫന ക്ലെ പം സമർപിഫക്കണ്ടവ*: 

 

Requirements/ ആവശയമ യവ 
Please tick if Submitted 
സമർപിക്കുന്നവയ് ക്കല 

ശരി 

1. Original Policy Bond/ യഥാർത്ഥ ദ്ദരാളിസി ദ്ദബാണ്ട്  

2. Photo ID & address proof of the claimant (duly attested) / അവകാശവാദിയുപ്പട ദ്ദ ാദ്ദട്ടാ ഐഡിയും 

വിൊസ  പ്പതളിവും(സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം) 
 

3  Cancelled cheque bearing account number and claimant name or copy of Bank Passbook  
അവകാശവാദിയുപ്പട  അക്കൗണ്ട് നപെും ദ്ദരരും അടങ്ങിയിട്ട ള്ള െോക്കിയ പ്പചക്ക് 
അപ്പെലങ്കിൽ ബാങ്ക് രാസ് ബുക്ക് 

 

4 Physician’s Statement (Form D–P) /  ിസിഷയന്പ്പെ പ്രസ് താവന (ദ്ദ ാം D–P)  

5 Treating Hospital Certificate (Form D–H) / ചികിത്സിച്ച ദ്ദ ാസ് രിറ്റൽ സർട്ടി ിക്കറ്റ് (ദ്ദ ാം D–H)  

6 Medical records from Hospitals & Doctors (Admission notes, progress sheets, Discharge summary, reports of 
diagnostic tests, medical prescriptions, etc) ആശുരപ്തികളിൽ നിന്നും ദ്ദഡാക് ടർമാരിൽ നിന്നുമുള്ള  

ചികിത്സവിശദാംശങ്ങൾ (പ്രദ്ദവശന കുെിെ കൾ, ദ്ദപ്രാപ്ഗസ്സ് ഷീറ്റ കൾ, വിടുതൽ സംപ്ഗ ം, 

ദ്ദരാഗനിർണ്ണയ  രരിദ്ദശാധനയുപ്പട െിദ്ദൊർട്ട കൾ, മരുന്ന് 
 

7 Employer Certificate (Form D–E) / ഉദ്ദദയാഗസ്ഥ സർട്ടി ിക്കറ്റ് (ദ്ദ ാം D–E)  

8 First Information Report (FIR) / ഇൻദ്ദ ാർദ്ദമഷൻ െിദ്ദൊർട്ട് (FIR)  

9  Panchnama, Police Investigation Report / രഞ്ചനാമ, ദ്ദരാെീസ് അദ്ദനവഷണ െിദ്ദൊർട്ട്  

10. Newspaper Clippings, if available / വാർത്താ കുെിെ കൾ െഭയമാപ്പണങ്കിൽ അവയും  
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11 Copy of Driving License if Disabled was driving at the time of accident (only in case of accidental disability 
claims) / അംഗരരിമിതനാണ് വാ നം ഓടിച്ചപ്പതങ്കിൽ, ബപ്ഡവിംഗ്  ബെസൻസിന്പ്പെ രകർെ് 
(വാ നാരകട  

ബെമുകൾ ആപ്പണങ്കിൽ) 

 

* Company reserves the right to call for any additional requirements. /കൂടുതൽ ആവശയകതകൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അവകാശം കപനിയിൽ 

നിക്ഷ്ിപ്തമാണ്. 

 

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  ം ശ്പ ഫദശിക ഭ ഷയിഫല  വിരലെയ ളഫമ  ഉപഫയ ഗിച്ചല ഒപുക്ലവച്ചിരിക്കുന്നുക്ലവങ്കിൽ, നൽകുന്ന   

സതയവ ങ്മൂലം: 

 

   എനിക്ക് ഈ ദ്ദ ാമിപ്പെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ  ,_____________________________, ഭാഷയിൽ യദ്ദഥാചിതം വിശദീകരിച്ച തന്നതായും അത് 

എനിക്ക്    
   മനസിൊയതായും, _______________________ എന്ന വിൊസത്തിൽ താമസിക്കുന്ന എന്നയാള പ്പട പ്രായരൂർത്തിയായ മകനായ / 

മകളായ  

   _______________ എന്ന ഞാൻ ഇതിനാൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. 
 

 

(ഉരദ്ദഭാക്താവിന്പ്പെ ഒെ്) ________________________________  തീയതി ___________________  ബന്ധക്ലപെ നുള്ള നമ്പർ 

__________________ 

 

Instruction & Disclaimer/ നിർഫദ്ദശവും നിര കരണവും: 

• Kindly fill in the details in Hindi/English only. /  ിന്ദിയിൽ/ഇംഗ്ലീഷിൽ മാപ്തം വിശദാംശങ്ങൾ രൂരിെിക്കുക. 

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

വിദ്ദയാജിെ പ്പണ്ടങ്കിൽ, ഇംഗ്ലീഷ് രതിെ് ബാധകമാക്കും. 
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