
�वकलांगता दावा फॉमर् D-C
महत्त्वाची मा�हती:

1. दावा �हशबेपूत� प्र�क्रयेला कुणालाह� कोणत्याह� पेम�ट शुल्काची आवश्यकता नाह�. एखाद्याने त्याची मागणी केल्यास, दावेदाराने कंपनीला टोल फ्र� 
   क्रमांक 1800-180-0003, 1800-103-0003 वर कळवायला हवे

2. पॉल�सी घटनेच्या तारखेपासून लागू झाल्यावरच लाभ �मळतो आ�ण पॉल�सीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सवर् अट� व शत� अ�ण अट�/व्याख्यांची पूतर्ता 
   करण्याच्या देखील अधीन असेल.
3. खासकरून पॉल�सीधारकाने भरायला हवे
4. या फॉमर् सब�मट करण्याला दावा स्वीकारला असे समजू नये
5. कृपया हा फॉमर् सब�मट करा आ�ण आवश्यकतांची जवळच्या शाखा हब �कंवा खाल� दाखवलेल्या पत्त्यावर जाऊन पूतर्ता करा

नाव: _____________________________________________दावा करण्याच्या वेळी वय:_________________वषर्: _________________

�नवासी पत्ता: _______________________________________________________________________________________________

�पन: ________________

पॉल�सी क्र:
1. �वकलांग व्यक्तीचे तपशील:
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2. दावेदाराचे तपशील �वकलांग व्यक्ती/पॉल�सीधारकापे�ा वेगळे असल्यास:

नाव: ________________________�वकलांग व्यक्तीशी संबंध:       स्वत

अन्य: ____________________________________ राष्ट्र�यत्व:____________ �नवासी प्रांत:___________________________________

म्हणून दावा करणे:      नाम�नद��शत मुखत्यार       अन्य

संपकर्  पत्ता: _____________________________________________________________�पन ________________ 

टे�लफोन: ________________  मोबाईल:______________________   ईमेल आयडी:_____________________

पॅन क्रमांक/फॉमर् 60 ________________________________________________________________              
स्वयं-प्रमा�णत फोटो आयडी पू्रफची प्रत कृपया सोबत जोडा (जे काह� सब�मट केले आहे त्यावर कृपया खूण करा)
   पासपोटर्        ड्रायिव्हंग परवाना     व्होटर आयडी काडर्       पॅन काडर्
   कंपनी आयडी काडर्      अन्य

बँक खात ेक्र. ___________________________ खात्याचा प्रकार:     बचत     चालू      एनआरई      एनआरओ

(एनआरई दावेदाराच्या प्रकरणात, कृपया फक्त एनआरओ खात ेक्रमांक द्या)
आयएफएस कोड______________________________________________________________________________________________
बँकेचे नाव व पत्ता____________________________________________________________________________________________
�टप रद्द केलेल्या चेकची प्रत खात ेक्रमांक व त्यावर छापलेल्या खातधेारकाच्या नावासह �कंवा स्वप्रमा�णत बँक खात ेस्टेटम�ट/बँक पासबुकची प्रत 
संलग्न करा.

3. पॉ�लसीअतंगर्त अपंगत्व हक्क प्राप्तीसाठ� पात्र असलेल्या व्यीचा तपशील (अ�नवायर्):

अपघाताची तार�ख व वेळ:__________________________________ अपघाताचे नेमके �ठकाण: __________________________________

अपघात कसा झाला? ___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________  

एफआयआर लॉज केलेल्या पो�लस स्टेशनचे नाव व पत्ता:
____________________________________________________________________________________________________________

4. अपघाताचे तपशील:



आजारपण/�नदानाचे नाव: _____________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                     

नमूद केलेल� प्रारं�भक ल�णे: _________________________________________________�नदानाची तार�ख: ____________________                                                      

प्रारं�भक �चन्हे व ल�णे:______________________________________________________________________________________                                                                                                                                                               

सुरुवातीला आजाराचे �नदान केलेल्या डॉक्टरचे तपशील

5. आजारपणाचे तपशील: (सध्य�च्य� �वकलांगतपूेव�ची मा�हती):

रुग्णालयात भरती झाल्याची तार�ख: ______________________________________________________________________________                                                                                                                                                         

रुग्णालयातून सोडल्याची तार�ख: _________________________________________________________________________________

सजर्र�ची तार�ख आ�ण वेळ: ____________________________________________________________________________________

सजर्र�चे नाव:_______________________________________________________________________________________________

उपचार घेतलेल्या रुग्णालयाचे नाव आ�ण पत्ता: ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________                                                                                                  

�पन कोड: ___________________  टे�ल क्र._____________________________________

�फिज�शयन/सजर्नचे नाव, हुद्दा आ�ण �श�ण: _______________________________________________________________________

टे�ल क्र._________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

7. आजारपण/अपघातामुळे �वकलांगतवेर घेतलेले उपचार: 

ऐकणे     बोलणे    पाहणे

आजुबाजूला हालचाल करणे   आघंोळ करणे   कपड ेघालणे 

चालणे     प्रवास करणे   स्वत: जेवणे 

टॉयलेट वापरणे   

6. �वकलांगतचेे तपशील:

आता सध्या करता येत नसलेल्या �वकलांगतचे्या अ ॅिक्टिव्हट� कृपया नमूद करा:

शर�राच्या प्रभ�वत भागांची नावे_____________________ �वकलांगतचेी तार�ख:_____________________________________________

�वकलांगतचेे स्वरुप:____________________________________

8. तारखेपय�त फॉलो अप उपचाराचे तपशील:

उपचाराच्या तारखा
उपचाराचे स्वरुप उपचार देणार ्या डॉक्टरचे नाव  

रुग्णालय/िक्ल�नकचे नाव, पत्ता 
आ�ण टे�लफोन क्र.

पासनू पय�त
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दावेदारांचा/नाम�नद��शत व्यक्तीची सह�/डाव्या अंगठ् याचा ठसा           सा�ीदाराचे नाव व सह�
  
        नाव _____________________________________

नाव ______________________________________                        दावेदाराशी नात े_____________________________

        मोबाईल क्रमांक ____________________________

पत्ता______________________________________ 

                                                                                                                 पत्ता______________________________________                                                                          
         
                                                                                                                                   
तार�ख                                                                   तार�ख   
 

a. �वकलांगतचे्या पूव�:

कंपनी/व्यवसायाचे नाव: ________________________________________________________________________________________ 

�वकलांग व्यक्तीचा हुद्दा: ___________________________________________________कामाचे नेमके स्वरुप:_____________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

b. �वकलांगतनेंतर:

�वकलांग सध्या नोकर� करत आहे?     होय.   नाह�. असल्यास, कृपया पुढ�ल तपशील द्या:

कंपनी/व्यवसायाचे नाव: ______________________________________ �वकलांग व्यक्तीचा हुद्दा: ________________________________                                             

कामाचे नेमके स्वरुप: ___________________________________________________            

�वभाग: _________________________________________ पत्ता: _____________________________________________________                                                                           

_________________________________________________________________________________________________________

�पन कोड: ____________________ टे�ल. क्र. ___________________________________

काम करत नसल्यास, �वकलांग व्यक्तीने कामावर जायचे थांबवल्याची तार�ख:

�वकलांग व्यक्तीने कामावर रुजू होण्याची अपे��त तार�ख: ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

�वकलांग व्यक्तीने कामासाठ� अजर् केला आहे    होय    नाह� 

असल्यास, कृपया अजर् केलेल्या कामाचे स्वरूप नमूद करा

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

 

9. कमर्चार� तपशील:

10. �वकलांग व्यक्ती सध्या कोणत्याह� प्रकारच्या पुनवर्सन प्रोग्रामधून जात असल्यास, कृपया संस्थेचे नाव, कालावधी आ�ण प्रोग्रामच्या स्वरुपाचे 
     तपशील द्या:

    संस्थेचे नाव                कालावधी  प्रोग्रामचे स्वरुप
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दावेदारांचा/नाम�नद��शत व्यक्तीची सह�/डाव्या अंगठ् याचा ठसा           सा�ीदाराचे नाव व सह�
  
        नाव _____________________________________

नाव ______________________________________                        दावेदाराशी नात े_____________________________

        मोबाईल क्रमांक ____________________________

पत्ता______________________________________ 

                                                                                                                 पत्ता______________________________________                                                                          
         
                                                                                                                                   
तार�ख                                                                   तार�ख   
 

11. �वकलांग व्यक्तीने काढलेल्या अन्य जीवन �वमा/मे�डक्लेम/वयै�क अपघाती पॉल�सींचे तपशील:

पॉल�सी क््र.    1                                                 2                                                     3

कंपनीचे नाव   

आरंभ तार�ख   

�वमा रक्कम    

घेतलेले रायडसर्    

दावा केल्याचे वषर्   

दाव्याचे कारण    

दाव्याची रक्कम    

दाव्याची िस्थती

12. घोषणा आ�ण अ�धकृतता:

मी/आम्ह� याद्वारे असे घो�षत करतो क� यापूव� प्रदान केलेल� मा�हती प्रत्येक बाबतीत आ�ण प्रत्येक बाबतीत खर� आहे व दाव्यांचे �नराकरण धोरणातील अट� 
व शत�नुसार काटेकोरपणे असेल. मी सवर् व�ैक�य आस्थापने (व�ैक�य प्रयोगशाळेस�हत), सरकार� संस्था/एजंसी (पो�लस अ�धकार�, महसूल इ.) एचआयव्ह�/एड् 
स आ�ण इतरांसह मान�सक आ�ण शा�रर�क उपचारांची मा�हती (भूतकाळातील आ�ण सध्याची) प्रकट/सामा�यक करण्यासाठ� मी कॅनरा एचएसबीसी ओ�रएंटल 
बँक ऑफ कॉमसर् लाइफ इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेड (कंपनी) आ�ण / �कंवा त्याचे एजंट आ�ण अ�धकृत प्र�त�नधींकड ेअटळपणे रद्द न करता येण्याजोग्या 
जीवन �वमा उतरवण्यासाठ� अ�धकृत करतो/करत.े मी कंपनीला सामा�यक आ�ण प्राप्त करण्यासाठ� अ�धकृत करतो क� माझ्या/आमच्या वतीने कोणत्याह� 
पुन�वर्मेदार, �वमा संघटना, वदै्यक�य अ�धकार�, इतर �वमाधारक, वधैा�नक अ�धकार�, �नयोक्ता, न्यायालय, सरकार� संस्था, �नयामक, चौकशी एजन्सी �कंवा 
क्लेम सेटलम�टसाठ� अन्य सेवा प्रदात्यांसह �वत्तीय तपशीलांसह मा�हती वगैरे अशा सामा�यकरणासाठ� माझी �व�शष्ट संमती न घेता आ�ण त्यासाठ� मी 
माझी संमती त्याद्वारे पुरवतो. या घोषणेची छाया�चत्र प्रत वैध आ�ण प्रभावी मानल� जाईल.
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�नर�र दावेदाराच्या केसमध्ये घोषणा अशा व्यक्तीने करायला हवी, जी कंपनीशी संबं�धत नसावी आ�ण ज्याची ओळख सहजतेने प्रस्था�पत करता यावी:

“मी येथे घो�षत करतो/करत ेक� या फॉमर्मधील मा�हती मला समजत असलेल्या ____________________________________________ भाषते स्पष्ट 
करण्यात आल� आ�ण त्याने/�तने त्यातील मा�हती पूणर्पणे समजल्यावर त्याचा/�तचा अगंठ् याचा ठसा लावला”

खाल�ल याद�तून कमर्चार� तपशील____________________________________________

(हा फॉमर् पुढ�लपकै� कोणत्याह� एकाच्या सा�ीने असणे आवश्यक आहे: (1) कंपनीचा एजंट, (2) कंपनीचा �रलेशन�शप मॅनेजर, (3) �वतरक बँकेचा 
शाखा व्यवस्थापक, (4) बँकेचा व्यवस्थापक रबर स्टॅम्प असलेल� राष्ट्र�यकृत बँक, (5) राजप�त्रत अ�धकार�, (6) मुख्याध्यापक/सरकारचे प्राचायर् शाळा, 
(7) दंडा�धकार� (8) कंपनीचा कोणताह� कमर्चार�.)
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*कोणत्याह� अ�त�रक्त आवश्यकतांसाठ� कॉल करण्याचा अ�धकार कंपनीकड ेआहे
*आमच्या कंपनीच्या कोणत्याह� कायार्लयात हा फॉमर् �मळाल्यावर �वनंत्यांवर प्र�क्रया सुरू केल� जाईल.

कॅनरा एचएसबीसी ओ�रएंटल बँक ऑफ कॉमसर् लाइफ इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेड (IRDA Regn. No. 136) 

दसुरा मजला, ऑ�कर् ड �बझनेस पाकर् , दसुरा मजला, सेक्टर -, 48, सोहना रोड, गुरुग्राम -  122018, ह�रयाणा, भारत न�दणी कायार्लय: सी-31 आ�ण सी-32, प�हला 
मजला, कोनॉट सकर् स, नवी �दल्ल� - 110001, भारत, कॉप�रेट ओळख क्रमांक - U66010DL2007PLC248825, संपकर्  1800-180-0003, 1800-103-0003 (दरूध्वनी)/ 
+91 0124 4535099 (फॅक्स)/ईमेल: cus tomerservice@canarahsbclife.in, वेबसाइट: www.canarahsbclife.com

                                            
आवश्यकता 

                                       
सब�मट केले असल्यास कृपया 

                                                                                                                खूण करा

1. �वम्याचे प्रमाणपत्र

2. दावेदाराचा फोटो आयडी आ�ण पत्त्याचा पुरावा (प्रमा�णत)

3. बँक पासबुक/रद्द केलेल्या चेकची स्वयं प्रमा�णत प्रत 

4. के्र�डट खात ेस्टेटम�ट   

5. कजर् खात ेस्टेटम�ट

6. �फिज�शयनची स्टेटम�ट (फॉमर् डी-पी)

7. उपचार घेत असलेल्या रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र (फॉमर् डीएच)

8. रुग्णालये व डॉक्टरांकडूनप वै�क�य अहवाल (अ ॅड�मशन नोट् स, प्रगती पत्रके, �डस्चाजर् सारांश, �नदान चाचण्यांचे अहवाल, 

   व�ैक�य �प्रिस्क्रप्शन, इ)

9. �नयोक्त्याचे प्रमाणपत्र (फॉमर् डीई)

10. प�हला मा�हती अहवाल (एफआयआर)

11. पंचनामा, पॉल�सी तपास अहवाल

12. वतृ्तपत्र िक्ल�पगं्ज, लागू असल्यास

13. �वकलांग अपघाताच्या वेळी वाहन चालवत असल्यास ड्रायिव्हंग लायसन्सची प्रत (केवळ अपघाती �वकलांगतचे्या दाव्यांमध्ये)

या फॉमर्सह सब�मट कराव्या लागणार असलेल्या आवश्यकता*:


