െഡ�് െ�യിം േഫാം (േഫാം-C)
�ധാന വിവര�ൾ:
1)

െ�യിം െസ�ിൽെമ�് േ�ാസ�ിന് ആർ�ം ഫീസ് നൽേക� ആവശ�മി�. ആെര�ി�ം ആവശ�െ��കയാെണ�ിൽ, െ�യിം െച�� വ��ി ആ
വിവരം ക�നിെയ 1800-180-0003, 1800-103-0003 എ� േടാൾ �ീ ന�റിൽ അറിയി�ിരി�ണം.

2)

േപാളിസി �കയ്�് നിയമപരമായി അവകാശ�� വ��ി �രി�ിേ��ത്

3)

ഈ േഫാം സമർ�ി�� എ��െകാ�് െ�യിം സ�ീകരി��തായി കണ�ാ��ത്

4)

ഈ േഫാ�ം ആവശ�മായ മ�് േരഖക�ം അ��� �ാ�ിേലാ താെഴ �ചി�ി�ിരി�� വിലാസ�ിേലാ സമർ�ി�ക

േപാളിസി ന�ർ(ന��കൾ):______________________________________
A.

െ�യിം െചയ്ത �ക: _____________________________________________

മരണെ��യാ�െട വിശദാംശ�ൾ:

േപര്: ____________________________________

വയ�്

മരി�േ�ാൾ ഉ� �ായം

വീ�വിലാസം:____________________________________________________________________________________________________________
െതാഴിൽ _____________________________________________വാർഷിക വ�മാനം (�.വ) ___________________________________________�പ
െതാഴിൽദാതാവിെ� േപര് (ശ�ള�െ��ിൽ) / __________________വിലാസം ____________________________________________________________
______________________________________________

േകാൺടാക്�് നം. ____________________________

മരണെ��യാൾ അവസാനമായി തെ� േജാലിയിൽ പെ��� തീയതി

/

/

B. െ�യിം െച��യാ�െട വിശദാംശ�ൾ (ഒ�ിൽ ��തൽ ആ�കൾ ഉെ��ിൽ അധിക ഷീ�് അ�ാ�െച�ക):
േപര്(കൾ) ________________________________________________ ഇൻ�ർ െചയ്ത വ��ി�മാ�� ബ�ം _______________________________
ജനന�ീയതി

/

/

തപാൽ വിലാസം ____________________________________________________________________

________________________________________________________ െടലിേഫാൺ:_______________________ െമാൈബൽ:__________________
ഇെമയിൽ ഐഡി: __________________________________________________________________________________________________________
പാൻ ന�ർ /േഫാം 60 __________________________________________
സ�യം സാ��െ���ിയ േഫാേ�ാ ഐഡി േരഖ�െട ഒ� പകർ�് ഇതിെനാ�ം സമർ�ി�ക (ഏത് േരഖയാണ് സമർ�ി�െത�് അടയാളെ���ക)
പാസ്േപാർ�്

ൈ�വിംഗ് ൈലസൻസ്

ക�നി ഐഡി കാർഡ്

േവാ�ർ ഐഡി കാർഡ്

മ��വ, വ��മാ�ക _____________________________________________________________________________

C. െ�യിം െച��യാ�െട ബാ�് വിശദാംശ�ൾ (നിർബ�ിതം):
ബാ�് അ�ൗ�് ന�ർ ______________________________ അ�ൗ�് തരം:



േസവിംഗ്



കറ�്



എൻആർഇ



എൻആർഒ

(െ�യിം െച�� വ��ി എൻആർഐ ആെണ�ിൽ, എൻആർഒ അ�ൗ�് ന�ർ തെ� നൽ�ക)
ഐഎഫ്എസ് േകാഡ് _____________________________________________________________________________________________________
ബാ�ിെ� േപ�ം വിലാസ�ം _________________________________________________________________________________________________
��ി�ക- അ�ൗ�് ന��ം അ�ൗ�് ഉടമ�െട േപ�ം �ി�് െചയ്ത റ�ാ�ിയ െച�ിെ� അെ��ിൽ സ�യം സാ��െ���ിയ ബാ�് അ�ൗ�്
സ്േ��്െമ�ിെ�/ബാ�് പാസ്��ിെ� ഒ� പകർ�് ഒ�ം സമർ�ി�ക.
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െ�യിം വിശദാംശ�ൾ:

D.

മരണെ�� തീയതി:

/

/

മരണെ�� സമയം:

:

(a.m.

/ p.m.

)

മരണെ�� �ലം: _______________

മരണകാരണം: ______________________________________________________________________________________________________
ഇൻ�ർ െചയ്തയാൾ മരണെ�� സാഹചര��ിൽ അവസാനമായി ഉ�ായ അ�ഖ കാലയളവിെ� വിശദാംശ�ൾ (�േത�കം ഷീ�് അ�ാ�െച�ക)
__________________________________________________________________________________________________________________
ശവദാഹ/ശവസംസ്കാര തീയതി

/

/

ശവദാഹ/ശവസംസ്കാര �ലം _______________________________________

മരണം സംഭവി�ിരി��ത് വിേദശ�ാെണ�ിൽ ഇനി�റ�� വിശദാംശ�ൾ അട�ിയ ഒ� ഷീ�് അ�ാ�െച�ക: പാസ്േപാർ�് വിശദാംശ�ൾ (ന�ർ,
ഇഷ� െചയ്ത തീയതി); ഇൻ�ർ െചയ്ത അവസാനമായി ഇ��യിൽ നി�് േപായ തീയതി; ശവശരീരം എ�െന, എേ�ാളാണ് തിരിെക ഇ��യിേല�്
െകാ�വ�ത് എ�തിെ� വിശദാംശ�ൾ, ബാധകെമ�ിൽ.

ഇൻ�ർ െചയ്തയാൾ തെ� േമാശം ആേരാഗ��ിതിെയ�റി�് ആദ�മായി പരാതിെ��ത് എേ�ാളാണ്? _____________________________________
ഇൻ�ർ െച�യാൾ ഇതിനായി ചികി� േതടിയത് എവിെട നി�ാണ് _____________________________________________________________
അവസാനമായി അ�ഖ��ായേ�ാൾ പരിേശാധി� േഡാക്ട�െട�ം/േഡാക്ടർമാ�െട�ം മരണം സാ��െ���ിയ േഡാ��െട�ം േപ�ം വിലാസ�ം
_________________________________________________________________ േഡാ��െട േകാൺടാക്�് നം._______________________
കഴി� 5 വർഷ�ിനിടയിൽ ഏെത�ി�ം ആ�പ�ിവാസം/േരാഗം ഉ�ായി�േ�ാ. ഉ�്  ഇ� 
വിശദാംശ�ൾ ____________________________________________________________________________________________________

E.

അപകട മരണ െ�യിം വിശദാംശ�ൾ:

മരണം േരഖെ���ിയ െപാലീസ് സ്േ�ഷൻ _______________________________________________________________________________
എഫ്ഐആർ തീയതി //
എഫ്ഐആർ നം. _________________________________________________________________________________________________
േപാസ്�്േമാർ�ം െചയ്ത തീയതി //
േപാസ്�്േമാർ�ം നം ________________________________________________________________________________________________
അപകടം നട� തീയതി //; അപകടം നട� സമയം : (a.m. / p.m.)
അപകട �ലം ___________________________________________________________________________________________________
അപകടം എ�െനയാണ് ഉ�ായത് എ�തിെ� ല� വിവരണം (�േത�കം ഷീ�് അ�ാ�െച�ക)

F.

മരണെ��യാൾ�് ഉ�ായി�� മ�് ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ്, െമഡിെ�യിം േപാളിസിക�െട വിശദാംശ�ൾ:
�. നം.

േപാളിസി നം.
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G. സത�വാങ്�ല�ം അധികാരപ��ം:
:
ഇവിെട നൽകിയിരി�� വിവര�ൾ എ�ാ അർ��ി�ം ശരിയാെണ�ം െ�യിം തീർ�ാ�ൽ നട��ത് നയ നിബ�നകൾ�ം വ�വ�കൾ�ം
അ��തമായി�ായിരി�െമ�ം ഞാൻ/ഞ�ൾ ഇതിനാൽ �ഖ�ാപി��. ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ് എ�� വ��ി�െട എ�്ഐവി / എയ്ഡ്സ് ഉൾെ�െട��
മാനസിക�ം ശാരീരിക�മായ ചികി�ാ വിവര�ൾ (പഴയ�ം നിലവി���ം) കാനറ എ�്എസ്ബിസി ഓറിയ�ൽ ബാ�് ഓഫ് െകാേമഴ്സ് ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ്
േകാ. ലിമി�ഡ് ("ക�നി" അെ��ിൽ/�ടാെത ഇതിെ� ഏജ�മാർ, അധികാരെ�� �തിനിധികൾ എ�ിവേരാട് െവളിെ����തിന്/ പ�വ��തിന് െമഡി�ൽ
�ാപന�ൾ (െമഡി�ൽ ലാ�കൾ ഉൾെ��ിരി��), സർ�ാർ �ാപന�ൾ/ഏജൻസികൾ (േപാലീസ് അധികാരികൾ, വ�മാന വ��് �തലായവ)
എ�ിവെയ ഞാൻ അധികാരെ����. െ�യിം തീർ�ാ��തി�ം മ�മായി എെ� നിർ�ിഷ്ട സ�തം വാ�ാെത തെ� എനി�്/ഞ�ൾ�് േവ�ി ഏെത�ി�ം
റീഇൻ�റർ, ഇൻ�റൻസ് അേസാസിേയഷൻ, െമഡി�ൽ അേതാറി�ികൾ, മ�് ഇൻ�റർമാർ, സ്�ാ���റി അേതാറി�ികൾ, െതാഴി�ടമ, േകാടതി, ഗവൺെമൻറ്
�ാപന�ൾ, െറ�േല�ർ, ഒ� അേന�ഷണ ഏജൻസി അെ��ിൽ മ�് േസവന ദാതാ�ൾ എ�ിവ�മായി എെ� സാ��ിക വിവര�ൾ ഉൾെ�െട��
വിവര�ൾ പ�െവ��തി�ം അവരിൽ നി�് വിവര�ൾ േന��തി�ം ഞാൻ ക�നിെയ അധികാരെ����. ഈ സത�വാങ്�ല�ിെ� പകർ�ിന്
സാ�ത��തായി കണ�ാ�ം.

െ�യിം െച�� വ��ി�െട/േനാമിനി�െട ഒ�്/ഇടത് ൈക�െട വിരൽ അടയാളം

സാ�ി�െട േപ�ം ഒ�ം

േപര് _______________________________________________________

േപര് __________________________________________________
െ�യിം െച�� വ��ി�മാ�� ബ�ം ______________________
െമാൈബൽ ന�ർ ____________________________________

വിലാസം ____________________________________________________
തീയതി

/

/

വിലാസം_______________________________________________
തീയതി

/

/

െ�യിം െച�� വ��ി(കൾ) നിര�രനാെണ�ിൽ ആവശ��� സത�വാങ്�ലം ക�നി�മായി ബ�മി�ാ�, എ���ിൽ തിരി�റിയാനാ�� ഒ�
വ��ിയായിരി�ണം ഇത് നൽേക�ത്:
“ഈ േഫാമിെല എ�ാ ഉ�ട���ം ഞാൻ ______________________________________________________ ഭാഷയിൽ വിവരി� എ�ം െ�യിം െച��
വ��ി അത് �ർ�മാ�ം മന�ിലാ�ിെ�ാ�ാണ് അയാ�െട/അവ�െട വിരലടയാളം ഈ േഫാമിൽ പതി�ി�െത�ം ഞാൻ ഇതിനാൽ സത�വാങ്�ലം നൽ��”
താെഴ�� ലിസ്�ിൽ നി�� െതാഴിൽ വിവര�ൾ _________________________________________
(ഈ േഫാമിൽ ഇനി�റ��വയിൽ ആെര�ി�ം ഒരാൾ സാ�ിയാകണം: (1) ക�നി�െട ഒ� ഏജ�്, (2) ക�നി�െട ഒ� റിേലഷൻഷി�് മാേനജർ, (3)
വിതരണം െച�� ബാ�ിെ� �ാ�് മാേനജർ, (4) ഒ� േദശസാൽ�ത ബാ�ിെ� റ�ർ സ്�ാ�� ബാ�് മാേനജർ, (5) ഗസ�ഡ് ഓഫീസർ, (6) ഒ�
ഗവൺെമ�് സ്�ളിെ� െഹഡ് മാസ്�ർ/�ിൻസി�ൽ, (7) ഒ� മജിസ്േ��് (8) ക�നിയിെല ഏെത�ി�ം ജീവന�ാരൻ.)
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ഈ േഫാമിെനാ�ം സമർ�ിേ�� േരഖകൾ*:
മരണാ�ര ആ��ല�ം ലഭി�ാ� �ാ�കൾ/െപയ്ഡ്-അ�് േപാളിസികൾ/ തനത് െപൻഷൻ �ാ�കൾ എ�ിവയ്�ായി
1. യഥാർ� േപാളിസി േബാ�്
2. നഗരസഭാ അധി�തർ ഇഷ� െചയ്ത യഥാർ� മരണ സർ�ിഫി��്
3. െ�യിം െച�� വ��ി�െട േഫാേ�ാ ഐഡി�ം വിലാസം െതളിയി�� േരഖ�ം (അ�സ്�് െചയ്തതായിരി�ണം)
4. ബാ�് പാസ്��്/റ�ാ�ിയ െച�ിെ� പകർ�്
മ�് �ാ�കൾ�� അധിക ആവശ�കതകൾ
5. ഫിസിഷ�െ� ��ാവന
6. ആ�പ�ി സർ�ിഫി��്
7. ആ�പ�ികളിൽ നി�ം േഡാ�ർമാരിൽ നി��� കഴി� 5 വർഷെ� ചികി�ാ േരഖകൾ (ഡിസ്ചാർജ് സം
�ഹം, അഡ്മിഷൻ �റി�കൾ, പരിേശാധനാ റിേ�ാർ�കൾ, െമഡി�ൽ മ���റി�ടികൾ �തലായവ)
8. േപാസ്�്േമാർ�ം (നട�ിയി�െ��ിൽ)
9. കഴി� 5 വർഷെ� അവധി െറേ�ാർ�കൾ സഹിത�� െതാഴിൽദാതാവിെ� സാ��പ�ം
അസ�ാഭാവിക കാരണ�ളാലാണ് (അപകട മരണം, ആ�ഹത�, െകാലപാതകം, ആകസ്മിക/��ഹ മരണം �തലായവ)
മരണെ���െത�ിൽ ഉ� അധിക ആവശ�കതകൾ
10. �ഥമ വിവര റിേ�ാർ�് (എഫ്ഐആർ)
11. പ�നാമ, െപാലീസ് അേന�ഷണ റിേ�ാർ�്, െപാലീസ് അ�ിമ റിേ�ാർ�്
12. േപാസ്�്േമാർ�ം റിേ�ാർ�്, േടാക്സിേ�ാളജി/ആ�രാവയവ റിേ�ാർ�്, ലഭ�െമ�ിൽ
13. പ��ിൽ നി�� വാർ�ാ�റി�് ലഭ�മാെണ�ിൽ അത്
14. ൈവകല�ം സംഭവി� വ��ി�് അപകടം സംഭവി�േ�ാൾ വാഹനേമാടി�കയായി�െ��ിൽ, ൈ�വിംഗ്
ൈലസൻസിെ� പകർ�് (അപകടെ��ടർ�� ൈവകല��ിനായി െ�യിംെച�േ�ാൾ മാ�ം ആവശ�ം)
*അധിക േരഖകൾ ആവശ�മാെണ�ിൽ അവ ആവശ�െ�ടാൻ ക�നി�് അധികാര��്.
കാനറ എ�്എസ്ബിസി ഓറിയ�ൽ ബാ�് ഓഫ് െകാേമഴ്സ് ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ് (IRDA Regn. No. 136)
ര�ാം നില, ഓർ�ിഡ് ബിസിന�് പാർ�്, െസ�ർ-48, േസാ� േറാഡ്, ���ാം -122018, ഹരിയാന, ഇ�� രജിസ്�ർ െചയ്ത ഓഫീസ്: �ണി�് നം. 208,
ര�ാം നില, കാ�ൻജംഗ ബിൽഡിംഗ്, 18, ബരാഖംബ േറാഡ്, ന� ഡൽഹി - 110001, ഇ�� േകാർ�േറ�് ഐഡ�ിഫിേ�ഷൻ നം. - U66010DL2007PLC248825,
േകാൺടാ�് െചേ�� ന�ർ 1800-180-0003, 1800-103-0003 (െടലി)/ +91 01244535099 (ഫാ�്)/ ഇെമയിൽ : customerservice@canarahsbclife.in, െവബ്ൈസ�്:
www.canarahsbclife.com
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