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B.
 

ଦାବଦିାର� ବବିରଣୀ (ଏକରୁ ଅଧିକ ଦାବଦିାର� େ��େର, ଦୟାକର ିଅତରି�ି ସଟି୍ ସଂଲ� କର�ୁ):

ନାମ(ଗୁଡ଼କି) ________________________________________________ ଜୀବନବୀମାକାରୀ� ସହତି ସ�କର୍ _____________________________________________________ 

ଜନ� ତାରଖି / / େମଲିଂ ଠକିଣା __________________________________________________________________________

____________________________________________________________ େଟଲିେଫାନ୍ ___________________________  େମାବାଇଲ୍ _______________________

ଇ-େମଲ୍ ଆଇଡ ି ________________________________________________________________________________________________________________________          

ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ଵର / ଫମର୍ 60 __________________________________________              

  ପାସେପାଟର୍   େଭାଟର ପରଚିୟ ପ�  

କ�ାନୀ ଆଇଡ ିକାଡର୍
                                                                 

  ଅନ୍ୟ, ଦୟାକର ିନ�ି�� କର�ୁ _____________________________________________________________________________________

 �ାଇଭିଂ ଲାଇେସନ�

C.      ଦାବଦିାର� ବ୍ୟା� ବବିରଣୀ (ବା�ତାମଳୂକ):

ମୃତୁ୍ୟ ଦାବ ିଫମର୍ (ଫମର୍  – C)
 

 

    

ପଲିସ ିନଂ (ଗୁଡକି): _________________________________________________ ଦାବ ିରାଶ:ି _________________________________________________________

ଗୁରୁତ୍ଵପୂ�ର୍ ସଚୂନା:

1) ଦାବ ିସମାଧାନ ��ିୟା କାହାକୁ େକୗଣସ ିେଦୟ େଦବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଯଦ ିେକହ ିଏହା ମାଗ�,ି େତେବ ଦାବଦିାର ନ�ିିତ ଭାବେର େଟାଲ୍ ମ�ୁ ନମ�ର 1800-180-0003,1800-103-0003େର 
 କ�ାନୀକୁ ଜଣାଇେବ

2) ପଲିସ ିରାଶ ିପାଇଁ ଆଇନଗତ ଭାବେର ଦାବଦିାର ଥିବା ବ୍ୟ�ି� �ାରା ପୂରଣ େହବା

3) ଏହ ିଫମର୍ ଦାଖଲ ଅଥର୍ ଦାବକୁି �ହଣ କରବିାକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ

4) ଦୟାକର ିଏହ ିଫମର୍ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼କୁି ନକିଟ� ଶାଖା/ହବ୍ କମି�ା ନମି�େର ସଚୂତି ଠକିଣାେର ଦାଖଲ କର�ୁ

A. ମୃତୁ୍ୟର ବବିରଣୀ:

ନାମ _______________________________________ ମତୁୃ୍ୟ ସମୟର ବୟସ ବଷର୍

______________________________________________ େଯାଗାେଯାଗ ନଂ. ____________________________

େକଉଁ ଦନି ମତୃ ବ୍ୟ�ି ତା�ର ସାଧାରଣ କାଯର୍୍ୟେର େଯାଗ େଦଇଥିେଲ  / / 

ଆବାସିକ ଠିକଣା: ________________________________________________________________________________________________________________

ବୃ� ି__________________________________________________________ ବାଷ�କ ଆୟ (ପି.ଏ.) _________________________________________________ ଟ�ା

ନଯୁି�ିଦାତା� ନାମ (ଯଦ ିଦରମା �ା� ଅଟ�)ି  __________________ ଠକିଣା _____________________________________________________________________________

ଦୟାକରି େସଲ�-ଆେଟେ�ଡ୍ ଫେଟା ଆଇଡ୍ �ମାଣର ଏକ କପି ସଂଲ� କର�ୁ (ଦୟାକରି ଯାହା ଦାଖଲ େହାଇଛ ିତାହାର ଟକି୍ ଚ�ି ଦଅି�ୁ)

ବ୍ୟା� ଆକାଉ� ନମ�ର ______________________________ ଆକାଉ� �କାର:       ସ�ୟ       କେର�
       ଏନଆରଇ      ଏନଆରଓ

(ଏନଆରଇ ଦାବଦିାର େ��େର, ଦୟାକର ିେକବଳ ଏନଆରଓ ଆକାଉ� ନମ�ର �ଦାନ କର�ୁ)

ଆଇଏଫଏସ୍ େକାଡ୍  ___________________________________________________________________________________________________________________

ବ୍ୟା� ନାମ ଏବଂ ଠକିଣା _______________________________________________________________________________________________________________

ଟ�ିଣୀ- ଦୟାକର ିବାତଲି େହାଇଥିବା େଚକ୍ ର ଏକ କପି ଆକାଉ� ନମ�ର ଏବଂ େସଥିେର ମ�ିୁତ ଆକାଉ� ଧାରକ� ନାମ କମି�ା େସଲ�-ଆେଟେ�ଡ୍ ବ୍ୟା� ଆକାଉ� େ�ଟେମ� / ବ୍ୟା� ପାସବୁକର କପି 
ସଂଲ� କର�ୁ ।
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ମତୃକ� ସ୍ଵା�୍ୟ େକେବ ଭଲ ନାହିଁ େବାଲି ଅଭିେଯାଗ କରଥିିେଲ? _________________________________________________________________________________

ମତୃକ େକଉଁଠାରୁ େରାଗ ପାଇଁ ଚକି�ିା କରାଉଥିେଲ __________________________________________________________________________________________

େଶଷ ଅସ�ୁତା ସମୟେର ଚକି�ିା କରୁଥିବା ଡା�ର ଏବଂ ମତୁୃ୍ୟ େଘାଷଣା କରଥିିବା ଡା�ର� ନାମ ଏବଂ ଠକିଣା

_________________________________________________________________________ ଡା�ର� େଯାଗାେଯାଗ ନଂ. _______________________________

ଗତ 5 ବଷର୍େର େକୗଣସ ି�କାରର ଅସ�ୁତା / ଚକି�ିା. ହଁ       ନା  

ବବିରଣୀ ____________________________________________________________________________________________________________________

E.   ଦୁଘର୍ଟଣା ଦାବରି ବେିଶଷ�:

ମତୁୃ୍ୟ େରକଡର୍ େହାଇଥିବା େପାଲିସ େ�ସନର ନାମ ___________________________________________________________________________________________

ଏଫଆଇଆରର ତାରଖି                                                  

ଏଫଆଇଆର ନଂ _______________________________________________________________________________________________________________                   

େପା�ମଟର୍ମର ତାରଖି                                                  

େପା�ମଟର୍ମ ନଂ. _______________________________________________________________________________________________________________ 

ଦୁଘର୍ଟଣାର ତାରଖି                                           ଦୁଘର୍ଟଣାର ସମୟ   

ଦୁଘର୍ଟଣାର �ାନ ________________________________________________________________________________________________________________               

ଦୁଘର୍ଟଣା କପିର ିଘଟଲିା ତାହାର ସଂ�ି� ବ�ର୍ନା (ଦୟାକର ିଅଲଗା ସଟି୍ ସଂଲ� କର�ୁ)

       

ମତୁୃ୍ୟର ତାରଖି:        / /          ମତୁୃ୍ୟର ସମୟ: :  (a.m  ).  / p.m. ମତୁୃ୍ୟର �ାନ: __________________ 

ମତୁୃ୍ୟର କାରଣ:
 

ଜୀବନବୀମାକାରା� ମତୁୃ୍ୟ େ��େର ମତୁୃ୍ୟ ସମୟେର େରାଗର ଅବଧି (ଦୟାକର ିଏକ ପଥୃକ ସଟି୍ ସଂଲ� କର�ୁ)
___________________________________________________________________________________________________________________________

ଶବଦାହ/ସମାଧିର ତାରଖି  / /  ଶବଦାହ/ସମାଧିର �ାନ _________________________________________________________________

ଯଦ ିବେିଦଶେର ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଛି,ି େତେବ ଦୟାକର ିନମି�ଲିଖିତ ବବିରଣୀ ସହତି ଏକ ପଥୃକ ସଟି୍ ସଂଲ� କର�ୁ: ପାସେପାଟର୍ର ବବିରଣୀ (ନମ୍ଵର, �ଦାନ କରାଯାଇଥିବାର ତାରଖି); ମତୃ ବୀମାଭୁ� ବ୍ୟ�ି� 
େଶଷ ଭାରତ ଛାଡବିା ତାରଖି; ଯଦ ି�ଯୁଜ୍ୟ େତେବ ଶବକୁ େକେବ ଏବଂ କପିର ିଭାରତକୁ ପଠାଗଲା ତାହାର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ.

D.    ଦାବରି ବେିଶଷ� :

େବସକି୍ ସାମ୍ ଆସ୍ୁୟରଡ (Rs.)  ଆେରାହୀ� େବନଫିିଟ୍ ରାଶ ି(Rs.)�ମା� ନଂ. ପଲିସ ିନଂ କ�ାନୀର ନାମ ପଲିସ ିତାରଖି ଦାବରି �ତିି

F.   ବୀମାଭୁ� ବ୍ୟ�ି� ଅନ୍ୟ ଜୀବନ ବୀମା ଏବଂ େମଡେିକ�ମର ବବିରଣୀ:

 / /  

                    / /  

 / /   :  (a.m  ).  / p.m.



    

G.  େଘାଷଣା ଏବଂ �ାଧିକରଣ :

ଦାବୀଦାର / ନାମା�ିତ� ଦ�ଖତ / ବାମ ହାତର ଟପିଚ�ି ସା�ୀ� ନାମ ଏବଂ ଦ�ଖତ

ନାମ __________________________________________________________

   

 
ଦାବୀଦାର� ସହତି ସ�କର୍  _________________________________________

େମାବାଇଲ୍ ନମ�ର ______________________________________________

ଠକିଣା _________________________________________________________

       

 

      

ଠକିଣା ____________________________________________________________

ତାରଖି / / ତାରଖି / / 

 

 

ମୁଁ / ଆେମ ଏଠାେର େଘାଷଣା କରୁଛ ିେଯ ଏଠାେର ଦଆିଯାଇଥିବା ସଚୂନା �େତ୍ୟକ େ��େର ସତ୍ୟ ଅେଟ ଏବଂ ଦାବରି ସମାଧାନ ନୀତ ିନୟିମ ଏବଂ ସ�ର୍ ଅନୁଯାୟୀ େହବ । ମୁଁ ସମ� େମଡକିାଲ୍ �ତ�ିାନଗୁଡକି 
(େମଡକିାଲ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଅ�ଭୁର୍�), ସରକାରୀ ଅନୁ�ାନ /ଏେଜନ�ଗୁିଡକି (େପାଲିସ୍ କ�ୃର୍ପ�, ରାଜ�, ଇତ୍ୟାଦ)ି ଏଚଆଇଭି/ଏଡସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହତି ମାନସକି ଏବଂ ଶାରୀରକି ଚକି�ିା ସଚୂନା (ଅତୀତର ଏବଂ 
ବ�ର୍ମାନର) �କଟ/�ଦାନ କରବିାକୁ ଅନୁମତ ିେଦଉଛ ି। ବୀମାଭୁ� ବ୍ୟ�ି�, କାନାରା ଏଚଏସବସି ିଓରଏି�ାଲ ବ୍ୟା� ଅଫ୍ କମସର୍ ଲାଇଫ ଇନସରୁାନ� େକା ଲିମିେଟଡ୍ (“କ�ାନୀ”) ଏବଂ/କମି�ା ଏହାର ଏେଜ� 
ଏବଂ �ାଧିକୃତ �ତନିଧିୀ�ୁ େମାର / ଆମ ତରଫରୁ େଯ େକୗଣସ ିପୁନଃ ବୀମାକାରୀ, ବୀମା ଆେସାସଏିସନ୍, େମଡକିାଲ୍ କ�ୃର୍ପ�, ଅନ୍ୟ ବୀମାକାରୀ, ବଧିିଗତ କ�ୃର୍ପ�, ନଯୁି�ିଦାତା, େକାଟର୍, ସରକାରୀ ସଂ�ା, 
େରଗୁେଲଟର୍, ଅନୁସ�ାନକାରୀ ସଂ�ା କମି�ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େସବା ସହତି ଆଥ�କ ବବିରଣୀ ସହତି ସଚୂନା େଦବାକୁ ଏବଂ ପାଇବାକୁ କ�ାନୀକୁ ମୁଁ ଅନୁମତ ିେଦଉଛ ି। ଏହପିର ିେସୟରଂି ପାଇଁ େମାର ନ�ି�� ସ�ତ ିନ 
ପାଇ ମୁଁ ଏହପିର ିଭାବେର େମାର ସ�ତ ି�ଦାନ କରୁଛ ି। ଏହ ିେଘାଷଣାର ଏକ ଫେଟା କପି େବଧୖ ଏବଂ �ଭାବଶାଳୀ ଭାବେର ବେିବଚନା କରାଯିବ ।

(ଏହ ିଫମର୍କୁ ନମି�ଲିଖିତ ମ�ରୁ େଯେକୗଣସ ିବ୍ୟ�ି ସା�ୀ ରହବିା ଜରୁରୀ: (1) କ�ାନୀର ଜେଣ ଏେଜ�, (2) କ�ାନୀର ଜେଣ ରେିଲସନସପି୍ ମ୍ୟାେନଜର୍, (3) ବତିରଣକାରୀ ବ୍ୟା�ର �ା� ମ୍ୟାେନଜର, (4) 
ଏକ େନସଲାଇଜଡ୍ ବ୍ୟା�ର ଜେଣ ବ୍ୟା� ମ୍ୟାେନଜର� ରବର �ା�, (5) ଜେଣ େଗେଜେଟଡ୍ ଅଫିସର, (6) ଜେଣ େହଡ୍ ମା�ର / ଜେଣ ସରକାରୀ �ଲୁର �ିନ�ପାଲ୍, (7) ଜେଣ ମାଜେି�ଟ୍ (8) କ�ାନୀର 
େଯେକୗଣସ ିକମର୍ଚାରୀ ।)

"ମୁଁ ଏତଦ୍ ଦ୍ଵାରା େଘାଷଣା କରୁଛ ିେଯ ଏହ ିଫମର୍ର ବଷିୟବ�ୁ ଦାବଦିାର ବୁଝପିାରୁଥିବା ଭାଷାେର _____________________________________ବ��ତ େହାଇଛ ିଏବଂ ଏହାର ବଷିୟବ�ୁକୁ ସ�ୂ�ର୍ ଭାବେର 
ବୁଝବିା ପେର େସ ଏହ ିଫମର୍େର ନଜିର ଟପିଚ�ି ଲଗାଇଛ�"ି

ନମି� ତାଲିକାରୁ ନଯୁି�ି ବବିରଣୀ _________________________________________ 
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ଜେଣ ଅଶ�ିିତ ଦାବୀଦାର େ��େର ଉଦେଘାଷଣା କ�ାନୀ ସହତି ଜଡତି ନଥିବା ବ୍ୟ�ି� ଦ୍ଵାରା ଦାବ ିେହବା ଉଚତି ଯାହା� ପରଚିୟ ସଠକି୍ ଭାବେର ଦଶର୍ାଉଥିବ:

ନାମ _____________________________________________________________



    

ଏହ ିଫମର୍ ସହତି ଦାଖଲ େହବାକୁ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡକି*:

1. ଓରଜିନିାଲ୍ ପଲିସ ିବ�

2. ମ୍ୁୟନସିପିାଲିଟ ିକ�ୃର୍ପ�� ଦ୍ଵାରା �ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମତୁୃ୍ୟ �ମାଣପ�ର ଓରଜିନିାଲ୍

3. ଫେଟା ଆଇଡ ିଏବଂ ଦାବଦିାର� ଠକିଣାର �ମାଣ (ଉପଯୁ�ଭାବେର ଆେଟ� େହାଇଥିବ)

4. ବ୍ୟା� ପାସବୁକର କପି / କ୍ୟାନେସଲ୍ େହାଇଥିବା େଚକ୍

10. ଫା� ଇନଫରେମସନ୍ ରେିପାଟର୍ (ଏଫଆଇଆର୍)

11. ପ�ନାମା, େପାଲିସ୍ ତଦ� ରେିପାଟର୍, େପାଲିସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ରେିପାଟର୍

12. େପା�ମଟର୍ମ ରେିପାଟର୍ ଏବଂ ଟ�େିକାେଲାଜ ି/ ଭିେସରା ରେିପାଟର୍, ଯଦ ିଉପଲ� ଥାଏ

13. ଖବରକାଗଜ କ�ପିିଂ, ଯଦ ିଉପଲ� ଥାଏ

14. ଯଦ ିଜୀବନବୀମା ଧାରକ ଦୁଘର୍ଟଣା ସମୟେର ଗାଡ ିଚଳାଉଥିଲା େତେବ ତା�ର �ାଇଭିଂ ଲାଇେସନ�ର କପି (େକବଳ ଦୁଘର୍ଟଣା ଜନତି ମତୁୃ୍ୟ ଦାବ ିେ��େର)
 

*େଯ େକୗଣସ ିଅତରି�ି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କ�ାନୀ କଲ୍ କରବିାର ଅଧିକାର ରଖିଛି

ଅଚ�ଡ୍ ବଜିେନସ୍ ପାକର୍, �ତିୀୟ ମହଲା, େସକ�ର - 48, େସାହନା େରାଡ୍, ଗୁରୁ�ାମ - 122018, ହରୟିାଣା, ଭାରତ ପ�ିକୃତ ଅଫିସ୍: ୟୁନଟି୍ ନମ�ର 208, �ତିୀୟ ମହଲା, କାେ���ୁା ବଲି�ିଂ, 18 ବାରଖମ�ା 
େରାଡ୍, ନୂଆଦ�ିୀ - 110001, ଭାରତ, କେପର୍ାେରଟ୍ ଆଇେଡ�ଫିିେକସନ୍ ନମ�ର - U66010DL2007PLC248825, େଯାଗାେଯାଗ 1800-180-0003, 1800-103-0003 (େଟଲିେଫାନ୍)/ 
+91 0124 4535099 (ଫ୍ୟା�)/ଇେମଲ: customerservice@canarahsbclife.in, େୱବସାଇଟ୍: www.canarahsbclife.com

କାନାରା ଏଚଏସବସି ିଓରଏି�ାଲ୍ ବ୍ୟା� ଅଫ୍ କମସର୍ ଲାଇଫ୍ ଇନସରୁାନ� କ�ାନୀ ଲିମିେଟଡ୍ (IRDA Regn. No. 136)
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8. େପା� େମାଟର୍ମ (ଯଦ ିକରାଯାଇଥାଏ)

7. ଗତ 5 ବଷର୍ର ହ�ିଟାଲ୍ ଏବଂ ଡା�ର� େମଡକିାଲ୍ େରକଡର୍ଗୁଡକି (ଡସିଚାଜର୍ ସମର,ି ଆଡମିସନ େନାଟ୍, େଟ� ରେିପାଟର୍, ଡା�ରୀ େ�ସ�ିପସନ୍ ଇତ୍ୟାଦ)ି

6. ହ�ିଟାଲ୍ ସାଟ�ଫିେକଟ୍

9. ଗତ 5 ବଷର୍ର ଛୁଟରି େରକଡର୍ ସହତି ନଯିୁ�ିଦାତା ସାଟ�ଫିେକଟ୍

5. ଡା�ର� େ�ଟେମ�

ନଲି୍ େଡଥ୍ େବନଫିିଟ୍ େଯାଜନା / େପଡ୍ ଅପ୍ ପଲିସ ି/ ପୁେୟାର୍ େପନସନ୍ ପ�ାନ୍ ପାଇଁ

ଅନ୍ୟ ସମ� ପ�ାନ୍ ପାଇଁ ଅତରି�ି ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡକି

ଅ�ାକୃତକି କାରଣରୁ ମତୁୃ୍ୟ େ��େର ଅତରି�ି ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡକି (େଯପରକି ିଦୁଘର୍ଟଣା, ଆ�ହତ୍ୟା, ହତ୍ୟା, ହଠାତ୍ / ରହସ୍ୟମୟ ମତୁୃ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦ ି।)


