ମୃ ତୁ୍ୟ ଦାବି ଫମର୍ (ଫମର୍ – C)
ଗୁରୁତ୍ଵପୂ�ର୍ ସୂଚନା:
1)

ଦାବି ସମାଧାନ ��ିୟା କାହାକୁ େକୗଣସି େଦୟ େଦବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଯଦି େକହି ଏହା ମାଗ�ି, େତେବ ଦାବିଦାର ନି�ିତ ଭାବେର େଟାଲ୍ ମୁ� ନମ�ର 1800-180-0003,1800-103-0003େର
କ�ାନୀକୁ ଜଣାଇେବ

2)

ପଲିସି ରାଶି ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଭାବେର ଦାବିଦାର ଥିବା ବ୍ୟ�ି� �ାରା ପୂରଣ େହବା

3)

ଏହି ଫମର୍ ଦାଖଲ ଅଥର୍ ଦାବିକୁ �ହଣ କରିବାକୁ ବୁ ଝାଏ ନାହିଁ

4)

ଦୟାକରି ଏହି ଫମର୍ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼କ
ି ୁ ନିକଟ� ଶାଖା/ହବ୍ କିମ�ା ନିମ�େର ସୂଚତ
ି ଠିକଣାେର ଦାଖଲ କର�ୁ

ପଲି ସି ନଂ (ଗୁଡକ
ି ): _________________________________________________

ଦାବି ରାଶି: _________________________________________________________

A. ମୃ ତୁ୍ୟର ବିବରଣୀ:
ନାମ _______________________________________

ବଷର୍

ମୃତୁ୍ୟ ସମୟର ବୟସ

ଆବାସିକ ଠିକଣା: ________________________________________________________________________________________________________________
ବୃ �ି __________________________________________________________ ବାଷ�କ ଆୟ (ପି.ଏ.) _________________________________________________ ଟ�ା
ନିଯୁ�ିଦାତା� ନାମ (ଯଦି ଦରମା �ା� ଅଟ�ି) __________________ ଠିକଣା _____________________________________________________________________________
େଯାଗାେଯାଗ ନଂ. ____________________________

______________________________________________
େକଉଁ ଦିନ ମୃତ ବ୍ୟ�ି ତା�ର ସାଧାରଣ କାଯର୍୍ୟେର େଯାଗ େଦଇଥିେଲ

/

/

B. ଦାବିଦାର� ବିବରଣୀ (ଏକରୁ ଅଧିକ ଦାବିଦାର� େ��େର, ଦୟାକରି ଅତିର�
ି ସିଟ୍ ସଂଲ� କର�ୁ ):
ନାମ(ଗୁଡ଼କ
ି ) ________________________________________________ ଜୀବନବୀମାକାରୀ� ସହିତ ସ�କର୍ _____________________________________________________
ଜନ� ତାରିଖ

/

େମଲିଂ ଠିକଣା __________________________________________________________________________

/

____________________________________________________________

େଟଲିେଫାନ୍ ___________________________ େମାବାଇଲ୍ _______________________

ଇ-େମଲ୍ ଆଇଡି ________________________________________________________________________________________________________________________
ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ଵର / ଫମର୍ 60 __________________________________________
ଦୟାକରି େସଲ�-ଆେଟେ�ଡ୍ ଫେଟା ଆଇଡ୍ �ମାଣର ଏକ କପି ସଂଲ� କର�ୁ (ଦୟାକରି ଯାହା ଦାଖଲ େହାଇଛି ତାହାର ଟିକ୍ ଚି� ଦିଅ�ୁ )
ପାସେପାଟର୍

�ାଇଭିଂ ଲାଇେସନ�

କ�ାନୀ ଆଇଡି କାଡର୍

େଭାଟର ପରିଚୟ ପ�

ଅନ୍ୟ, ଦୟାକରି ନି��
� କର�ୁ _____________________________________________________________________________________

C. ଦାବିଦାର� ବ୍ୟା� ବିବରଣୀ (ବା�ତାମୂଳକ):
ବ୍ୟା� ଆକାଉ� ନମ�ର ______________________________ ଆକାଉ� �କାର:
ଏନଆରଇ

ସ�ୟ

କେର�

ଏନଆରଓ

(ଏନଆରଇ ଦାବିଦାର େ��େର, ଦୟାକରି େକବଳ ଏନଆରଓ ଆକାଉ� ନମ�ର �ଦାନ କର�ୁ )
ଆଇଏଫଏସ୍ େକାଡ୍ ___________________________________________________________________________________________________________________
ବ୍ୟା� ନାମ ଏବଂ ଠିକଣା _______________________________________________________________________________________________________________
ଟି�ଣୀ- ଦୟାକରି ବାତିଲ େହାଇଥିବା େଚକ୍ର ଏକ କପି ଆକାଉ� ନମ�ର ଏବଂ େସଥିେର ମୁ�ିତ ଆକାଉ� ଧାରକ� ନାମ କିମ�ା େସଲ�-ଆେଟେ�ଡ୍ ବ୍ୟା� ଆକାଉ� େ�ଟେମ� / ବ୍ୟା� ପାସବୁ କର କପି
ସଂଲ� କର�ୁ ।
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D. ଦାବିର ବିେଶଷ� :
ମୃତୁ୍ୟର ତାରିଖ:

/

/

ମୃତୁ୍ୟର ସମୟ:

(a.m.

:

/ p.m.

)

ମୃତୁ୍ୟର �ାନ: __________________

ମୃତୁ୍ୟର କାରଣ:
ଜୀବନବୀମାକାରା� ମୃତୁ୍ୟ େ��େର ମୃତୁ୍ୟ ସମୟେର େରାଗର ଅବଧି (ଦୟାକରି ଏକ ପୃଥକ ସିଟ୍ ସଂଲ� କର�ୁ )
___________________________________________________________________________________________________________________________
ଶବଦାହ/ସମାଧିର ତାରିଖ

/

/

ଶବଦାହ/ସମାଧିର �ାନ _________________________________________________________________

ଯଦି ବିେଦଶେର ମୃତୁ୍ୟ ଘଟିଛ,ି େତେବ ଦୟାକରି ନିମ�ଲିଖିତ ବିବରଣୀ ସହିତ ଏକ ପୃଥକ ସିଟ୍ ସଂଲ� କର�ୁ : ପାସେପାଟର୍ର ବିବରଣୀ (ନମ୍ଵର, �ଦାନ କରାଯାଇଥିବାର ତାରିଖ); ମୃତ ବୀମାଭୁ� ବ୍ୟ�ି�
େଶଷ ଭାରତ ଛାଡିବା ତାରିଖ; ଯଦି �ଯୁଜ୍ୟ େତେବ ଶବକୁ େକେବ ଏବଂ କିପରି ଭାରତକୁ ପଠାଗଲା ତାହାର ସବିେଶଷ ବିବରଣୀ.

ମୃତକ� ସ୍ଵା�୍ୟ େକେବ ଭଲ ନାହିଁ େବାଲି ଅଭିେଯାଗ କରିଥିେଲ? _________________________________________________________________________________
ମୃତକ େକଉଁଠାରୁ େରାଗ ପାଇଁ ଚିକ�
ି ା କରାଉଥିେଲ __________________________________________________________________________________________
େଶଷ ଅସୁ�ତା ସମୟେର ଚିକ�
ି ା କରୁଥିବା ଡା�ର ଏବଂ ମୃତୁ୍ୟ େଘାଷଣା କରିଥିବା ଡା�ର� ନାମ ଏବଂ ଠିକଣା
_________________________________________________________________________ ଡା�ର� େଯାଗାେଯାଗ ନଂ. _______________________________
ଗତ 5 ବଷର୍େର େକୗଣସି �କାରର ଅସୁ�ତା / ଚିକ�
ି ା. ହଁ

ନା

ବିବରଣୀ ____________________________________________________________________________________________________________________

E. ଦୁ ଘର୍ଟଣା ଦାବିର ବିେଶଷ�:
ମୃତୁ୍ୟ େରକଡର୍ େହାଇଥିବା େପାଲିସ େ�ସନର ନାମ ___________________________________________________________________________________________
/

ଏଫଆଇଆରର ତାରିଖ

/

ଏଫଆଇଆର ନଂ _______________________________________________________________________________________________________________
/

େପା�ମଟର୍ମର ତାରିଖ

/

େପା�ମଟର୍ମ ନଂ. _______________________________________________________________________________________________________________
ଦୁ ଘର୍ଟଣାର ତାରିଖ

/

/

ଦୁ ଘର୍ଟଣାର ସମୟ

:

(a.m.

/ p.m.

)

ଦୁ ଘର୍ଟଣାର �ାନ ________________________________________________________________________________________________________________
ଦୁ ଘର୍ଟଣା କିପରି ଘଟିଲା ତାହାର ସଂ�ି� ବ�ର୍ନା (ଦୟାକରି ଅଲଗା ସିଟ୍ ସଂଲ� କର�ୁ )

F. ବୀମାଭୁ� ବ୍ୟ�ି � ଅନ୍ୟ ଜୀବନ ବୀମା ଏବଂ େମଡିେକ�ମର ବିବରଣୀ:
�ମା� ନଂ.
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G. େଘାଷଣା ଏବଂ �ାଧିକରଣ :
ମୁଁ / ଆେମ ଏଠାେର େଘାଷଣା କରୁଛି େଯ ଏଠାେର ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା �େତ୍ୟକ େ��େର ସତ୍ୟ ଅେଟ ଏବଂ ଦାବିର ସମାଧାନ ନୀତି ନିୟମ ଏବଂ ସ�ର୍ ଅନୁ ଯାୟୀ େହବ । ମୁଁ ସମ� େମଡିକାଲ୍ �ତି�ାନଗୁଡକ
ି
(େମଡିକାଲ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଅ�ଭୁର୍�), ସରକାରୀ ଅନୁ �ାନ /ଏେଜନ�ଗ
ି ୁଡକ
ି (େପାଲିସ୍ କ�ୃର୍ପ�, ରାଜ�, ଇତ୍ୟାଦି) ଏଚଆଇଭି/ଏଡସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହିତ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଚିକ�
ି ା ସୂଚନା (ଅତୀତର ଏବଂ
ବ�ର୍ମାନର) �କଟ/�ଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁ ମତି େଦଉଛି । ବୀମାଭୁ� ବ୍ୟ�ି�, କାନାରା ଏଚଏସବିସି ଓରିଏ�ାଲ ବ୍ୟା� ଅଫ୍ କମସର୍ ଲାଇଫ ଇନସୁରାନ� େକା ଲିମିେଟଡ୍ (“କ�ାନୀ”) ଏବଂ/କିମ�ା ଏହାର ଏେଜ�
ଏବଂ �ାଧିକୃ ତ �ତିନଧ
ି ୀ�ୁ େମାର / ଆମ ତରଫରୁ େଯ େକୗଣସି ପୁନଃ ବୀମାକାରୀ, ବୀମା ଆେସାସିଏସନ୍, େମଡିକାଲ୍ କ�ୃର୍ପ�, ଅନ୍ୟ ବୀମାକାରୀ, ବିଧିଗତ କ�ୃର୍ପ�, ନିଯୁ�ିଦାତା, େକାଟର୍, ସରକାରୀ ସଂ�ା,
େରଗୁେଲଟର୍, ଅନୁ ସ�ାନକାରୀ ସଂ�ା କିମ�ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େସବା ସହିତ ଆଥ�କ ବିବରଣୀ ସହିତ ସୂଚନା େଦବାକୁ ଏବଂ ପାଇବାକୁ କ�ାନୀକୁ ମୁଁ ଅନୁ ମତି େଦଉଛି । ଏହିପରି େସୟରିଂ ପାଇଁ େମାର ନି��
� ସ�ତି ନ
ପାଇ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବେର େମାର ସ�ତି �ଦାନ କରୁଛି । ଏହି େଘାଷଣାର ଏକ ଫେଟା କପି େବୖଧ ଏବଂ �ଭାବଶାଳୀ ଭାବେର ବିେବଚନା କରାଯିବ ।

ଦାବୀଦାର / ନାମା�ି ତ� ଦ�ଖତ / ବାମ ହାତର ଟିପଚି�

ସା�ୀ� ନାମ ଏବଂ ଦ�ଖତ

ନାମ _____________________________________________________________

ନାମ __________________________________________________________

ଦାବୀଦାର� ସହିତ ସ�କର୍ _________________________________________
େମାବାଇଲ୍ ନମ�ର ______________________________________________
ଠିକଣା ____________________________________________________________
ତାରିଖ

/

/

ଠିକଣା _________________________________________________________
ତାରିଖ

/

/

ଜେଣ ଅଶି�ିତ ଦାବୀଦାର େ��େର ଉଦେଘାଷଣା କ�ାନୀ ସହିତ ଜଡିତ ନଥିବା ବ୍ୟ�ି� ଦ୍ଵାରା ଦାବି େହବା ଉଚିତ ଯାହା� ପରିଚୟ ସଠିକ୍ ଭାବେର ଦଶର୍ାଉଥିବ:
"ମୁଁ ଏତଦ୍ ଦ୍ଵାରା େଘାଷଣା କରୁଛି େଯ ଏହି ଫମର୍ର ବିଷୟବ�ୁ ଦାବିଦାର ବୁ ଝପ
ି ାରୁଥିବା ଭାଷାେର _____________________________________ବ��ତ େହାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ବିଷୟବ�ୁ କୁ ସ�ୂ�ର୍ ଭାବେର
ବୁ ଝବ
ି ା ପେର େସ ଏହି ଫମର୍େର ନିଜର ଟିପଚି� ଲଗାଇଛ�ି"
ନିମ� ତାଲିକାରୁ ନିଯୁ�ି ବିବରଣୀ _________________________________________
(ଏହି ଫମର୍କୁ ନିମ�ଲିଖିତ ମ�ରୁ େଯେକୗଣସି ବ୍ୟ�ି ସା�ୀ ରହିବା ଜରୁରୀ: (1) କ�ାନୀର ଜେଣ ଏେଜ�, (2) କ�ାନୀର ଜେଣ ରିେଲସନସିପ୍ ମ୍ୟାେନଜର୍, (3) ବିତରଣକାରୀ ବ୍ୟା�ର �ା� ମ୍ୟାେନଜର, (4)
ଏକ େନସଲାଇଜଡ୍ ବ୍ୟା�ର ଜେଣ ବ୍ୟା� ମ୍ୟାେନଜର� ରବର �ା�, (5) ଜେଣ େଗେଜେଟଡ୍ ଅଫି ସର, (6) ଜେଣ େହଡ୍ ମା�ର / ଜେଣ ସରକାରୀ �ୁଲର �ି ନ�ପାଲ୍, (7) ଜେଣ ମାଜିେ�ଟ୍ (8) କ�ାନୀର
େଯେକୗଣସି କମର୍ଚାରୀ ।)
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ଏହି ଫମର୍ ସହିତ ଦାଖଲ େହବାକୁ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡକ
ି *:
ନିଲ୍ େଡଥ୍ େବନିଫିଟ୍ େଯାଜନା / େପଡ୍ ଅପ୍ ପଲିସି / ପୁେୟାର୍ େପନସନ୍ ପ�ାନ୍ ପାଇଁ
1. ଓରିଜନ
ି ାଲ୍ ପଲିସି ବ�
2. ମୁ୍ୟନିସପ
ି ାଲିଟ ି କ�ୃର୍ପ�� ଦ୍ଵାରା �ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମୃତୁ୍ୟ �ମାଣପ�ର ଓରିଜନ
ି ାଲ୍
3. ଫେଟା ଆଇଡି ଏବଂ ଦାବିଦାର� ଠିକଣାର �ମାଣ (ଉପଯୁ�ଭାବେର ଆେଟ� େହାଇଥିବ)
4. ବ୍ୟା� ପାସବୁ କର କପି / କ୍ୟାନେସଲ୍ େହାଇଥିବା େଚକ୍
ଅନ୍ୟ ସମ� ପ�ାନ୍ ପାଇଁ ଅତିର�
ି ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡକ
ି
5. ଡା�ର� େ�ଟେମ�
6. ହ�ିଟାଲ୍ ସାଟ�ଫିେକଟ୍
7. ଗତ 5 ବଷର୍ର ହ�ିଟାଲ୍ ଏବଂ ଡା�ର� େମଡିକାଲ୍ େରକଡର୍ଗୁଡକ
ି (ଡିସଚାଜର୍ ସମରି, ଆଡମିସନ େନାଟ୍, େଟ� ରିେପାଟର୍, ଡା�ରୀ େ�ସ�ିପସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି)
8. େପା� େମାଟର୍ମ (ଯଦି କରାଯାଇଥାଏ)
9. ଗତ 5 ବଷର୍ର ଛୁ ଟର
ି େରକଡର୍ ସହିତ ନିଯୁ�ିଦାତା ସାଟ�ଫିେକଟ୍
ଅ�ାକୃ ତକ
ି କାରଣରୁ ମୃତୁ୍ୟ େ��େର ଅତିର�
ି ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡକ
ି (େଯପରିକି ଦୁ ଘର୍ଟଣା, ଆ�ହତ୍ୟା, ହତ୍ୟା, ହଠାତ୍ / ରହସ୍ୟମୟ ମୃତୁ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ।)
10. ଫା� ଇନଫରେମସନ୍ ରିେପାଟର୍ (ଏଫଆଇଆର୍)
11. ପ�ନାମା, େପାଲିସ୍ ତଦ� ରିେପାଟର୍, େପାଲିସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ରିେପାଟର୍
12. େପା�ମଟର୍ମ ରିେପାଟର୍ ଏବଂ ଟ�ିେକାେଲାଜି / ଭିେସରା ରିେପାଟର୍, ଯଦି ଉପଲ� ଥାଏ
13. ଖବରକାଗଜ କ�ପ
ି ିଂ, ଯଦି ଉପଲ� ଥାଏ
14. ଯଦି ଜୀବନବୀମା ଧାରକ ଦୁ ଘଟ
ର୍ ଣା ସମୟେର ଗାଡି ଚଳାଉଥିଲା େତେବ ତା�ର �ାଇଭିଂ ଲାଇେସନ�ର କପି (େକବଳ ଦୁ ଘଟ
ର୍ ଣା ଜନିତ ମୃତୁ୍ୟ ଦାବି େ��େର)
*େଯ େକୗଣସି ଅତିର�
ି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କ�ାନୀ କଲ୍ କରିବାର ଅଧିକାର ରଖିଛି
କାନାରା ଏଚଏସବିସି ଓରିଏ�ାଲ୍ ବ୍ୟା� ଅଫ୍ କମସର୍ ଲାଇଫ୍ ଇନସୁରାନ� କ�ାନୀ ଲିମିେଟଡ୍ (IRDA Regn. No. 136)
ଅଚ�ଡ୍ ବିଜେନସ୍ ପାକର୍, �ିତୀୟ ମହଲା, େସକ�ର - 48, େସାହନା େରାଡ୍, ଗୁରୁ�ାମ - 122018, ହରିୟାଣା, ଭାରତ ପ�ି କୃତ ଅଫି ସ୍: ୟୁ ନଟ୍
ି ନମ�ର 208, �ିତୀୟ ମହଲା, କାେ��ୁ�ା ବିଲିଂ� , 18 ବାରଖମ�ା
େରାଡ୍, ନୂ ଆଦି�ୀ - 110001, ଭାରତ, କେପର୍ାେରଟ୍ ଆଇେଡ�ିଫିେକସନ୍ ନମ�ର - U66010DL2007PLC248825, େଯାଗାେଯାଗ 1800-180-0003, 1800-103-0003 (େଟଲିେଫାନ୍)/
+91 0124 4535099 (ଫ୍ୟା�)/ଇେମଲ: cuﬆomerservice@canarahsbclife.in, େୱବସାଇଟ୍: www.canarahsbclife.com
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