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

ମୃତ୍ୟ ୁ କ୍ଲେମ   ଫମମ  କ୍େଡଟି   ଲାଇଫ୍  (ଫମମ – ସିଜଏିଲ୍ ) 
 

Important Information/ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା:  
1) To be filled in by the person who is legally entitled to the policy monies. 

ସସହ ିବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରାଯିବ୍ ଯିଏ ପଲିସ ିଅର୍ଣ ପାଇବ୍ାକୁ ଆଇନଗତ ଭାବ୍ସର ହକଦାର ସହାଇର୍ାନ୍ତ ି

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

ଏହ ିଫର୍ଣ ଦାଖଲ କରିବ୍ା ବ୍ଷିୟକୁ ଉକ୍ତ ସକେର୍ର ସ୍ୱୀକାର ସବ୍ାଲି ବ୍ସିବ୍ଚନା କରାଯିବ୍ା ଉଚତି ନୁସହେଁ 
3)  Please submit this form and the requirements at the nearest branch or at the address as indicated below. 

  ଦୟାକର ିନକିଟସ୍ଥ ଶାଖା କରି୍ଵା ନରି୍ନସର ଦଶଣାଯାଇଥିବ୍ା ଠକିଣାସର ଏହ ିଫର୍ମଣ ଏବ୍ଂ ଆବ୍ଶୟକତାଗୁଡକି ଦାଖଲ କରନୁ୍ତ । 

A. Details of the Claimant/ ଦାବଦିାରଙ୍କ ସବକି୍େଷ ବବିରଣୀ 

Name of Master Policy Holder:/ ର୍ାଷ୍ଟର ପଲିସି ଧାରକଙ୍କ ନାର୍: Relationship to member insured:/ ବ୍ୀର୍ାଭୁକ୍ତ ସଦସୟଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକଣ: 

Name of Nominee: Name of Appointee :  

ର୍ସନାନୀତ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ନାର୍: ନଯୁିକି୍ତ ସଦଉଥିବ୍ା ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ନାର୍: 
Date of birth & age of nominee: Date of birth & age of appointee:  
ର୍ସନାନୀତ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କର ଜନମ ତାରିଖ ଏବ୍ଂ ବ୍ୟସ: ନଯୁିକି୍ତ ଦାତାଙ୍କ ଜନମ ତାରିଖ ଏବ୍ଂ ବ୍ୟସ: 
Relationship to member insured:  Relationship with nominee:  
ବ୍ୀର୍ାଭୁକ୍ତ ସଦସୟଙ୍କ ସହତି ସମ୍ପକଣ: ର୍ସନାନୀତ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକଣ: 
Nationality: 

ଜାତୀୟତା: 
Country of Residence: 

ବ୍ାସସ୍ଥାନ ସଦଶ: 
Mailing Address: 

ସଯାଗାସଯାଗ ଠିକଣା: 

B. Details of the Deceased/ ର୍ତୃକଙ୍କ ସବ୍ସିଶଷ ବ୍ବି୍ରଣୀ 

Insured member’s Full Name:  Date of birth & age:/ ଜନମ ତାରିଖ ଏବ୍ଂ ବ୍ୟସ:   
ବ୍ୀର୍ାଭୁକ୍ତ ସଦସୟଙ୍କ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନାର୍: 
Gender:/ଲିଙ୍ଗ: Male/ ପୁରୁଷ  / Female/ ର୍ହଳିା  Single life member:/ ଏକକ ଜୀବ୍ନ ସଦସୟ:  /Joint life member:/ ଯୁଗମ ଜୀବ୍ନ ସଦସୟ:  

Last residential address:/ ସଶଷ ଆବ୍ାସିକ ଠକିଣା: Occupation:/ ବ୍ରତ୍ତ:ି 
 

Employer’s name & address: / ନଯୁିକି୍ତ ଦାତାଙ୍କ ନାର୍ ଏବ୍ଂ ଠକିଣା: Loan Account No.:/ ସଲାନ   ଏକାଉଣ୍ଟ ନଂ.: 
 Date of enrollment:/ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସହବ୍ା ତାରିଖ:  

C. Bank Details of the Claimant (MANDATORY)/ ଦାବଦିାରଙ୍କ ବୁାଙ୍କ ସବକି୍େଷ (ବାଧ୍ୟତ୍ାମୂଳଲ) 

Bank Account No.:/ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ ନଂ: _____________________________________________Type of Account:/ ଏକାଉଣ୍ଟର ପ୍ରକାର : Saving/ ସଞ୍ଚୟ Current/ କସରଣ୍ଟ  

 NRE/ ଏନଆରଇ Other/ ଅନୟ 
(In case of NRI Claimant, please provide NRO account number only)/ (ଏନଆରଆଇ ଦାବ୍ଦିାରଙ୍କ ସେତ୍ରସର, ଦୟାକରି ଏନଆରଓ ଏକାଉଣ୍ଟ ନର୍ଵର ସକବ୍ଳ ପ୍ରଦାନ କରନୁ୍ତ) 
IFS Code:/ ଆଇଏଫଏସ   ସକାଡ୍ ::____________________________ 

Bank Name and Address:/ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାର୍ ଏବ୍ଂ ଠକିଣା:_______________________________________________________ 

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

ଟପି୍ପଣୀ - ଦୟାପୂବ୍ଣକ ଏକାଉଣ୍ଟ ନର୍ଵର ଏବ୍ଂ ଦାବ୍ଦିାରଙ୍କ ନାର୍ ଧାରଣ କରିଥିବ୍ା ବୁାଙ୍କ ପାସବୟକ   ଲମିବା ବାତ୍ଲି୍  କ୍ ାଇଥିବା କ୍େକ  ର ଏକ କପି ସଂଲଗ୍ନ କରନୁ୍ତ (ବାଧ୍ୟତ୍ାମୂଳଲ) 

D. Details about claim Particulars of the Claim/ କ୍ଲେମ   ସମବନ୍ଧକ୍ର ସବକି୍େଷ ସୂେନା/କ୍ଲେମର ସବକି୍େଷ ବବିରଣୀ 

Date of death:/ ର୍ତୁୃୟ ତାରିଖ:                  Time of death:/ ର୍ତୁୃୟର ସର୍ୟ:               (a.m./ ପୂବ୍ଣାହ୍ନ / p.m. / ଅପରାହ୍ନ)            Place of Death:/ ର୍ତୁୃୟର ସ୍ଥାନ 

Immediate cause of death:/ ର୍ତୁୃୟର ତୁରନ୍ତ କାରଣ: _____________________Duration of last illness:/ ସଶଷ ଅସୁସ୍ଥତାର ଅବ୍ଧି:_____________________________ 

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

ସକସତସବ୍ସଳ ବ୍ୀର୍ାଭୁକ୍ତ ର୍ତୃ ବ୍ୟକି୍ତ ଅସୁସ୍ଥତା ସମ୍ପକତି ଲେଣ ବ୍ଷିୟସର ପ୍ରର୍ର୍ ର୍ର ଅଭିସଯାଗ କରିଥିସଲ? 

Nature of Illness then complained/ ପସର ଅଭିସଯାଗ କରାଯାଇଥିବ୍ା ଅସୁସ୍ଥତାର ପ୍ରକୃତ:ି ________________________________________________________________ 

Place of treatment:/ ଚକିତି୍ସାର ସ୍ଥାନ: ___________________________________________________________________________________________________ 

Name, Address & Contact No of the doctor/s consulted during the last illness:/ 
ସଶଷ ଅସୁସ୍ଥତା ସର୍ୟସର ପରାର୍ଶଣ କରାଯାଇଥିବ୍ା ଡାକ୍ତର/ଗଣଙ୍କର  ନାର୍, ଠକିଣା ଏବ୍ଂ ସଯାଗାସଯାଗ ନର୍ଵର: 
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If Accidental Death:/ ଯଦ ିଦୁର୍ଣଟଣାଜନତି ର୍ତୁୃୟ ସହାଇର୍ାଏ: a) Date of Accident:/ କ) ଦୁର୍ଣଟଣାର ତାରିଖ: ___________________________________________________ 

b) Time of Accident / ଗ) ଦୁର୍ଣଟଣାର ସର୍ୟ: (ପୂବ୍ଣାହ୍ନ ଅପରାହ୍ନ)___________________ c) Place of Accident:/ ଖ) ଦୁର୍ଣଟଣାର ସ୍ଥାନ: _________________ 

If  F.I.R done/ ଯଦ ିଏଫଆଇଆର   ଦାୟର କରାଯାଇର୍ାଏ:a) Date of F.I.R.:/ କ) ଏଫଆଇଆର   କରିବ୍ା ତାରିଖ:___________________________________________________ 

b) F.I.R. Number:/ ଖ) ଏଫଆଇଆର  ନର୍ଵର :_________________________ c) Name of the Police Station:/ ଗ) ସପାଲିସ ସଷ୍ଟସନର ନାର୍:________________________ 

If Post Mortem conducted:/ ଯଦ ିସପାଷ୍ଟ ର୍ଟଣର୍ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇର୍ାଏ: a) Post Mortem Number:/ କ) ସପାଷ୍ଟ ର୍ଟଣର୍ ନର୍ଵର: ______________________________________ 

b) Date of Post Mortem/: ଖ) ସପାଷ୍ଟ ର୍ଟଣର୍ ତାରିଖ:_______________________________________________________________________________________ 

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

   ଗତ ତନି ିବ୍ଷଣସର ର୍ତୃକଙୁ୍କ ଚକିତି୍ସା କରିଥିବ୍ା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାର୍ ଏବ୍ଂ ଠକିଣା ଏବ୍ଂ ସସର୍ାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସରାଗୟ କରାଯାଇଥିବ୍ା ସରାଗ: 
Date of Consultation/ Name & Address of Doctor/ Reasons for Consultation/ 

ପରାମେମ ଲରିବା ତ୍ାରିଖ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଠଲିଣା ପରାମେମ ଲରିବାର ଲାରଣ 

   

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) 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 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/।CanaraHSBCOrientalBankofCommerceLife InsuranceCompanyLtd

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. 

 

କ୍ ାଷଣା ଏବଂ ପ୍ରାଧିଲରଣ: 

ର୍େଁୁ/ଆସର୍ ଏତଦ୍ୱାରା ସର୍ାଷଣା କରୁଛୁ ସଯ ଏଠାସର  ଉପସର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବ୍ା ବ୍ବି୍ରଣୀ ପ୍ରତଟି ିଏବ୍ଂ ସର୍ସ୍ତ ଦଗିରୁ ସତୟ ଅସଟ, ଏବ୍ଂ ସସଥିକୁ ଏହ ିଫର୍ଣ କରି୍ଵ ଅନୟ ସକୌଣସି ଆନୁଷଙି୍ଗକ କାଗଜାତ 
ପ୍ରଦାନ କରିବ୍ା କରି୍ଵା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ସଯସକୌଣସି ଅନୁସନ୍ଧାନରୂ୍ଳକ କାଯଣୟ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଗ୍ରହଣ ରୂସପ ସବ୍ସବ୍ଚତି ସହବ୍ ନାହିଁ ସଯ ସଂପକୃ୍ତ ଜୀବ୍ନ ଉପସର ଏକ ବ୍ୀର୍ା ରହଥିିଲା କରି୍ଵା ସକୌଣସ ିଅଧିକାର 
କରି୍ଵା ପ୍ରତବି୍ାଦ ତୟାଗ କରାଯାଇଥିଲା । ବ୍ୀର୍ାଭୁକ୍ତ ଜୀବ୍ନର ଅନୁସନ୍ଧାନ/ ଡାକ୍ତରୀ ଚକିତି୍ସା ସର୍ୟସର ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଥିବ୍ା ସଗାପନୀୟ ସୂଚନାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ୍ା ପାଇେଁ ନସିଷଧ କରୁଥିବ୍ା ସକୌଣସ ିଆଇନର 
ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା, ବ୍ୟବ୍ହାର, ପ୍ରର୍ା କରି୍ଵା ସଲାକାଚାର ସସେ, ର୍େଁ/ୁଆସର୍ ଏତଦ୍ୱାରା ଡାକ୍ତର କରି୍ଵା ଡାକ୍ତରଖାନା କରି୍ଵା ସପାଲିସ କତ୍ତଣୃ ପେ କରି୍ଵା ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କରି୍ଵା ନଯୁିକି୍ତ ଦାତା କରି୍ଵା ଅନୟ ସକୌଣସି ପ୍ରତଷି୍ଠାନ/ଅନୟ 
ସକହ ିବ୍ୟକି୍ତ କାନାରା ଏଚଏସବ୍ସିି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ   କର୍ସଣ ଲାଇଫ   ଇନସୁରାନସ କମ୍ପାନୀ ଲିରି୍ସଟଡ୍  , କରି୍ଵା ଏହା ପେରୁ କାଯଣୟ କରୁଥିବ୍ା ଏହାର କାଯଣୟାଳୟ କରି୍ଵା ଆଇନଗତ ପରାର୍ଶଣଦାତା କରି୍ଵା ପରାର୍ଶଣକାରୀ 
କରି୍ଵା ଆଇନ ଅଦାଲତ କରି୍ଵା ସକୌଣସି ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ, ର୍ତୃକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟାବ୍ସ୍ଥା, ନଯୁିକି୍ତ, ଫାଇନାନସ କରି୍ଵା ବ୍ୀର୍ା, ପରାର୍ଶଣ, ର୍ତୃକଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବ୍ା ଚକିତି୍ସା କରି୍ଵା ର୍ତୃକ ଜଣକ ଆଇନ 
ବ୍ରୁିଦ୍ଧସର ସକୌଣସି କଯଣୟକଳାପସର ଜଡତି ସହାଇଥିବ୍ା ବ୍ଷିୟ ସମ୍ପକଣସର ସୂଚନା, ସକୌଣସି ସୂଚନା ଯାହା ହୁଏତ ର୍ତୃ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସମ୍ପକଣସର ଆବ୍ଶୟକ ସହାଇପାସର ସସହ ିସୂଚନା ର୍ଧ୍ୟସର ର୍ାନସିକ 
ଅସୁସ୍ଥତା, ଡ୍ରଗସ ବ୍ୟବ୍ହାର, ର୍ଦୟପାନ, ଏଚଆଇଭି (ଏଡସ ଭାଇରସ  ) । / ଏବ୍ଂ/କରି୍ଵା ସଯୌନ ସଞ୍ଚରିତ ସରାଗ ସମ୍ପକତି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ୍ାକୁ ପ୍ରାଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ । ଏହ ିପ୍ରାଧିକରଣର ଏକ ଫସଟାଷ୍ଟାଟ 
କପିକୁ ରୂ୍ଳ କପି  ଭାସବ୍ ପ୍ରଭାବ୍ୀ ଏବ୍ଂ ସବ୍ୈଧ ସବ୍ାଲି ବ୍ସିବ୍ଚନା କରାଯିବ୍ । ର୍େଁୁ  ର୍ଧ୍ୟ ବ୍ୀର୍ାକାରୀଙୁ୍କ ସର୍ାର ଉପସରାକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟସର ଟଙ୍କାର ପ୍ରତୟେ / ସବ୍ୈଦୁୟତକି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଅର୍ଣାତ ଇସଲସକ୍ରାନକି   
ଟ୍ରାନସଫର   ପାଇେଁ ପ୍ରାଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିର୍ାଏ । ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ସେଡଟି   ନସହବ୍ାର କାରଣ ଦଶଣାଇ /ନଦଶଣାଇବ୍ା ପାଇେଁ କରି୍ଵା ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ/ଅସଠକି ସୂଚନା ପାଇେଁ ଯଦ ିକାରବ୍ାର ବ୍ଳିମି୍ବତ ହୁଏ 
କରି୍ଵା ଆସଦୌ କାଯଣୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ ସତସବ୍ କାନାରା ଏଚଏସବ୍ସିି ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ   କର୍ସଣ ଲାଇଫ   ଇନସୁରାନସ କମ୍ପାନୀ ଲିରି୍ସଟଡକୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ୍ ନାହିଁ । ଆହୁରି ର୍ଧ୍ୟ, ଯଦ ିପ୍ରତୟେ ସେଡଟି   ସମ୍ଭବ୍ 
ନୁସହେଁ, କାନାରା ଏଚଏସବ୍ସିି ଓରଏିଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ   କର୍ସଣ ଲାଇଫ   ଇନସୁରାନସ କମ୍ପାନୀ ଲିରି୍ସଟଡ୍   ସଯସକୌଣସି ସପଆଉଟ   ଅର୍ଣାତ ବ୍ୀର୍ା ଟଙ୍କା ବ୍ତିରଣ କରିବ୍ା ବ୍କିଳ୍ପ  ଯର୍ା ଡରି୍ାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ ୍ / ସଚକ   
ଅନୁସାସର ସଦୟ ବ୍ୟବ୍ହାର କରିବ୍ାକୁ ଅଧିକାର ସଂରେିତ ରଖିର୍ାଏ । ଦାବ୍ଦିାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବ୍ା ସୂଚନା ଉପସର ସକବ୍ଳ ଆଧାର କରି ସେଡଟି   କାଯଣୟକାରୀ କରାଯିବ୍ ଏବ୍ଂ ଦାବ୍ଦିାରଙ୍କ ନାର୍ 
ସବ୍ସିଶଷ ବ୍ବି୍ରଣୀ ସସଥିପାଇେଁ ବ୍ୟବ୍ହାର କରାଯିବ୍ ନାହିଁ ।  

ର୍େଁୁ କମ୍ପାନୀକୁ ସର୍ାର ପ୍ରସ୍ତାବ୍/ପଲିସି ସମ୍ପକଣସର ସର୍ୟାନୁଯାୟୀ ସଫାନ  କଲ୍ /ପାଠୟ ବ୍ାତ୍ତଣା କରି୍ଵା ଇସର୍ଲ୍  ର୍ାଧ୍ୟର୍ସର ସର୍ା ଦ୍ୱାରା ଏଠାସର ଏବ୍ଂ ଉପସର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବ୍ା ସଯାଗାସଯାଗ ନର୍ଵର ଏବ୍ଂ 
ଇସର୍ଲ୍  ଆଇଡ ିକୁ କରି୍ଵା ଅନୟ ସକୌଣସି ନର୍ଵରଗୁଡକୁି/ ଇସର୍ଲ୍  ଆଇଡକୁି ଯାହା ର୍େଁୁ କମ୍ପାନୀକୁ ଭବ୍ଷିୟତସର ପ୍ରଦାନ କରିପାସର, ଅପସଡଟ /ସୂଚନା ପଠାଇବ୍ାକୁ ପ୍ରାଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛ ି ।
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_______________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________ 

Signature/left hand thumb impression(if illiterate) of claimant Signature of Witness(Mandatory) 

ଦାବଦିାରଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ୍/ବାମ  ାତ୍ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୟଳ ିଟପି େହି୍ନ (ଯଦ ିନରିକ୍ଷର) ସାକ୍ଷୀଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ୍ (ବାଧ୍ୟତ୍ାମୂଳଲ) 

Name:/ ନାମ:_____________________________________________ Name:/ ନାମ: ____________________________________________ 

  

Company Seal:/ ଲମ୍ପାନୀ କ୍ମା ର: ______________________________ Address:/ ଠଲିଣା: _________________________________________ 

Address:/ ଠଲିଣା: _________________________________________ _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ Date:/ ତ୍ାରିଖ: ____________________________________________ 

Date:/ ତ୍ାରିଖ:  ____________________________________________ Employment details from the list below:_______________________ 

 ନମିନ ତ୍ାଲିଲାରୟ  ନଯିୟକି୍ତ ସବକି୍େଷ ସୂେନା: ________________________________ 

  
 

(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.)  

(ଏହ ିଫର୍ଣ ନସିର୍ନାକ୍ତ ର୍ଧ୍ୟରୁ ସଯସକହଙି୍କ ଦ୍ୱାରା ସଦଖାଯିବ୍ା ଉଚତି: (1) କମ୍ପାନୀର ଜସଣ ଉଲି୍ଲଖିତ ବ୍ୟକି୍ତ, (2) କମ୍ପାନୀର ରିସଲସନସିପ   ର୍ୟାସନଜର, (3) ସହଭାଗୀ ବ୍ୟଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ର୍ୟାସନଜର, 

(4) ରବ୍ର ଷ୍ଟାମ୍ପ ସହତି ଏକ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ପରିଚାଳକ, (5) ଜସଣ ସଗସଜସଟଡ୍   ଅଫିସର  , (6) ଏକ ସରକାରୀ ବ୍ଦିୟାଳୟର ଜସଣ ସହଡର୍ାଷ୍ଟର / ପି୍ରନସପାଲ, (8) ଜସଣ ର୍ାଜସିେଟ   ।) 

Requirements to be submitted along with this form* / ଏ  ିଫମମ ସ ତି୍ ଦାଖଲ ଲରାଯିବାଲୟ ଥିବା ଦସ୍ତାବଜି*: 

1. Original Certificate of Insurance/ ବ୍ୀର୍ାର ରୂ୍ଳ ପ୍ରର୍ାଣପତ୍ର   

2. Death certificate issued by municipal authorities/ ରୁ୍ନସିପାଲ କତ୍ତଣୃ ପେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ସହାଇଥିବ୍ା ର୍ତୁୃୟ ପ୍ରର୍ାଣପତ୍ର   

3. Out Standing Loan Statement/ ବ୍ସକୟା ଋଣ ବ୍ବି୍ରଣୀ   

4. Copy of self attested Bank passbook/cancelled cheque / ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ ବ୍ହ/ିବ୍ାତଲି୍  ସହାଇଥିବ୍ା ସଚକ ର ସ୍ୱ-ପ୍ରର୍ାଣିତ କପି  

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) 
ଯର୍ାର୍ଣ ଭାସବ୍ ପୂରଣ ଏବ୍ଂ ଦସ୍ତଖତ ସହାଇଥିବ୍ା କମ୍ପାନୀର ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ସକେର୍ମ   ଫର୍ଣାଟ  – ଦାବ୍ଦିାରଙ୍କ ବ୍ବି୍ରଣୀ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବ୍ବୃି୍ତ,ି ଚକିତି୍ସା କରୁଥିବ୍ା ଡାକ୍ତରଖାନାର ପ୍ରର୍ାଣପତ୍ର 
ଏବ୍ଂ ଚକିତି୍ସାଳୟ ସରକଡଣ (ଡସିଚାଜଣ ସାରର୍ର୍ଣ, ଆଡରିି୍ସନ  ସନାଟ , ସଟଷ୍ଟ ରିସପାଟଣ, ଡାକ୍ତରୀ ସପ୍ରସି୍କ୍ପିସନ  ଇତୟାଦ)ି  

 

6. Standard age proof of the Insured Member./ ବ୍ୀର୍ାଭୁକ୍ତ ସଦସୟଙ୍କର ର୍ାନକ ବ୍ୟସ ପ୍ରର୍ାଣ ପତ୍ର   

7. Photo ID & address proof of the claimant (duly attested)./ ଦାବ୍ଦିାରଙ୍କର ଫସଟା ଆଇଡ ିଏବ୍ଂ ଠକିଣା ପ୍ରର୍ାଣପତ୍ର (ଯର୍ାର୍ଣ ଭାବ୍ସର  
ଆସଟସଷ୍ଟଡ୍   ସହବ୍ା ଦରକାର)  

 

8. Post-mortem/ chemical viscera report (if performed)./ ସପାଷ୍ଟ-ର୍ଟଣର୍/ ସକରି୍କାଲ୍   ଭିସସରା ରିସପାଟଣ (ଯଦ ିସମ୍ପାଦତି ସହାଇର୍ାଏ)   

9. Police reports (First information report, Panchnama, Police Investigation Report, and Police Final Report) only in case of  
unnatural or accidental deaths. 
ଅସ୍ୱାଭାବ୍କି କରି୍ଵା ଦୁର୍ଣଟଣାଜନତି ର୍ତୁୃୟ ସେତ୍ରସର ସକବ୍ଳ ସପାଲିସ  ରିସପାଟଣ (ପ୍ରାର୍ରି୍କ ସୂଚନା ରିସପାଟଣ, ପଞ୍ଚନାର୍ା, ସପାଲିସ ତଦନ୍ତ ରିସପାଟଣ ଏବ୍ଂ  
ସପାଲିସ ଚୁଡାନ୍ତ ରିସପାଟଣ)  

 

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). 
ଦୁର୍ଣଟଣା ସର୍ୟସର ଯଦ ିବ୍ୀର୍ାଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତ ଗାଡ ିଚଳାଉର୍ାନ୍ତ ିସତସବ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସସନସର କପି (ସକବ୍ଳ ଦୁର୍ଣଟଣା ଜନତି ର୍ତୁୃୟ ସକେର୍ମ   ସେତ୍ରସର  
ଏବ୍ଂ ଯଦ ିପଲିସିର ଅତରିକି୍ତ ଦୁର୍ଣଟଣାଜନତି ରାଇଡର   ରହରି୍ାଏ) 

 

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

* ଏହ ିଫର୍ଣ ଆର୍ କମ୍ପାନୀର ସଯସକୌଣସି କାଯଣୟାଳୟଗୁଡକିସର ପ୍ରାପି୍ତ କରାଯିବ୍ା ଉପସର ଅନୁସରାଧଗୁଡକିର ପ୍ରେିୟାକରଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ୍ । 
* Company reserves the right to call for any additional requirements/* ସଯସକୌଣସି ଅତରିକି୍ତ ଦସ୍ତାବ୍ଜି ର୍ାଗିବ୍ାର ଅଧିକାର କମ୍ପାନୀ ନକିଟସର ରହଛି ି

    (Please tick √ against the document provided along with this form)/ (ଏହ ିଫର୍ଣ ସହତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବ୍ା ଫର୍ଣ ବ୍ପିେସର ଦୟାକରି ଠକି   √ ଚହି୍ନ ର୍ାରନୁ୍ତ) 
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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. _____________________ 

 

ଉଦ କ୍ ାଷଣା, ଯଦ ିଏ  ିଫମମ ମାତୃ୍ଭାଷା/ଟପିେହି୍ନକ୍ର ଦସ୍ତଖତ୍ କ୍ ାଇଥାଏ କ୍ତ୍କ୍ବ: 

ର୍େଁୁ,  _____________________________ ପୁତ୍ର /କନୟା __________________________, ଙ୍କର, ଜସଣ ସାବ୍ାଳକ ___________________________ ଠାସର ବ୍ାସ କରୁଛ,ି ଏତଦ୍ୱାରା 

ସର୍ାଷଣା କରୁଛ ିସଯ ଏହ ିଫର୍ଣର _______________ ଭାଷାସର ବ୍ୟାଖୟା କରାଯାଇଛ ିଏବ୍ଂ ର୍େଁୁ ତାହା ବୁ୍ଝଛି ି।  

 

 

(ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ)  ________________________________  ତ୍ାରିଖ __________________ କ୍ଯାଗାକ୍ଯାଗ ନଂ.  ____________________ 

 

Instruction & Disclaimer/ ନକି୍ଦମେ ଏବଂ ଉଦକ୍ ାଷଣା: 
 

• Kindly fill in the details in Hindi/English only /   ଦୟାକରି ସକବ୍ଳ ହନି୍ଦୀ/ଇଂରାଜୀସର ସବ୍ସିଶଷ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନୁ୍ତ । 
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail./ 

ବ୍ଷିୟବ୍ସୁ୍ତକୁ ବ୍ୟାଖୟା କରିବ୍ାସର ସକୌଣସି ଅସହର୍ତ ିର୍ଟଣାସର, ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କ୍ରଣ ବ୍ଳବ୍ତ୍ତର ରହବି୍ । 
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