
ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਰਮ D-C

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ:

1. ਦਾਅਵਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲੋੜ�ਦਾ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਦਾਅਵੇਦਾਰ 
    ਨੰੂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੋਲ-ਫ�ੀ  ਨੰਬਰ 1800-180-0003, 1800-103-0003 ‘ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

2. ਲਾਭ ਘਟਨਾ ਦੀ ਿਮਤੀ 'ਤ ੇਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਗੁਤਾਨਯਗੋ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਿਲਸੀ ਿਵੱਚ ਦੱਸ ੇਮਤੁਾਬਕ ਸਾਰੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ�/ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ 
   ਅਧੀਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ

3. ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਿਲਸੀ-ਧਾਰਕ ਵੱਲ� ਭਿਰਆ ਜਾਵੇ
4. ਫਾਰਮ ਜਮ�� ਕਰਨ ਨੰੂ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ�ਵ੍ਾਨਗੀ ਦੇ ਵਜ� ਨਹ� ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
5. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮੰਗ� ਨੰੂ ਨ� ੜਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਜ� ਹੇਠ� ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਜਮ�� ਕਰੋ

ਨਾਮ: _____________________________________ਦਾਅਵੇ ਸਮ� ਉਮਰ: ______________ਸਾਲ: ____________________________________
 
ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ: _________________________________________________________________________________________________

ਿਪੰਨ: ________________

ਪਾਿਲਸੀ ਨੰਬਰ:
1. ਅਪਾਹਜ ਦੇ ਵੇਰਵ:ੇ
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2. ਅਪਾਹਜ / ਪਾਿਲਸੀ-ਧਾਰਕ ਤ� ਅਲੱਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ:

ਨਾਮ: ________________________ਅਪਾਹਜ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ:          ਖੁਦ

ਹੋਰ: ____________________________________ ਨਾਗਿਰਕਤਾ:____________ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼:___________________________________

ਇਸ ਵਜ� ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ:                 ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਪ�ਾਪਤ-ਕਰਤਾ                ਹੋਰ

ਸੰਪਰਕ ਪਤਾ: _____________________________________________________________ਿਪੰਨ _________________________________ 

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: ________________      ਮੋਬਾਈਲ:_______________     ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ:_______________________

ਪੈਨ ਨੰਬਰ/ ਫਾਰਮ 60 _______________________________________________________________________              
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਪ�ਮਾਿਣਤ ਫੋਟੋ ਆਈ.ਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਮ�� ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)

       ਪਾਸਪੋਰਟ           ਡਰਾਈਿਵੰਗ ਲਾਇਸੰਸ          ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ ਕਾਰਡ           ਪੈਨ ਕਾਰਡ

        ਕੰਪਨੀ ਆਈ.ਡੀ ਕਾਰਡ                ਹੋਰ:

ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਨੰ. ___________________________ ਖਾਤਾ ਿਕਸਮ:            ਬਚਤ         ਚਾਲੂ        ਐਨ.ਆਰ.ਈ           ਐਨ.ਆਰ.ਓ

(ਜੇਕਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਸਰਫ ਐਨ.ਆਰ.ਓ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ)

ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ ਕੋਡ________________________________________________________________________________________________
ਬ�ਕ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ________________________________________________________________________________________________

ਨ� ਟ- ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਿਪ�ੰ ਟ ਕੀਤਾ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਚੈ�ਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜ� ਸਵੈ-ਪ�ਮਾਿਣਤ ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਮ�ਟ/ ਬ�ਕ ਪਾਸਬੁੱ ਕ ਦੀ ਕਾਪੀ 

ਨੱਥੀ ਕਰੋ।

3. ਪਾਿਲਸੀ ਅਧੀਨ ਅਪਾਜਤਾ ਦਾਅਵੇ ਤ� ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਲਾਜ਼ਮੀ):

ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮ�:__________________________________ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਸਥਾਨ: ____________________________________

ਦੁਰਘਟਨਾ ਿਕਵ� ਵਾਪਰੀ ਸੀ?__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

ਿਜੱਥੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਿਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ:
____________________________________________________________________________________________________________

4.     ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਣਨ:



ਿਬਮਾਰੀ/ਡਾਇਗਨ� ਿਸਸ ਦਾ ਨਾਮ: :_____________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                     

ਜਦ� ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਨ� ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ: _________________________________________________ਡਾਇਗਨ� ਿਸਸ ਦੀ ਿਮਤੀ:_________________                                                      

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਚੰਨ�  ਅਤੇ ਲੱਛਣ: ________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                               

ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 

5. ਿਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਣਨ : (ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ ਸਿਥਤੀ):

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ: ___________________________________________________________________________________                                                                                                                                                         

ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਿਡਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ: _________________________________________________________________________________

ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮ�: ________________________________________________________________________________________

ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਨਾਮ: _______________________________________________________________________________________________

ਿਜਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________                                                                                                  

ਿਪੰਨ ਕੋਡ: ___________________  ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰ.______________________________________________________

ਡਾਕਟਰ/ਸਰਜਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ: ___________________________________________________________________________

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰ._________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

7. ਿਬਮਾਰੀ/ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਅਪਾਹਜ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲ� ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਇਲਾਜ:

ਸੁਣਨਾ                  ਬੋਲਣਾ   ਦੇਖਣਾ 

ਘੁੰ ਮਣਾ-ਿਫਰਣਾ   ਨਹਾਉਣਾ   ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ

ਚੱਲਣਾ    ਸਫਰ ਕਰਨਾ   ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖਾਣਾ

ਪਖਾਨਾ ਵਰਤਣਾ  

6. ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ:

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨ� ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਿਜਨ� ਨੰੂ ਅਪਾਹਜ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ:

ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਅੰਗ� ਦੇ ਨਾਮ____________________________ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਿਮਤੀ:_____________________________________________

ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਿਕਸਮ:____________________________________

8. ਅੱਜ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ:

ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਿਮਤੀਆਂ
ਇਲਾਜ ਦੀ ਿਕਸਮ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ  
ਹਸਪਤਾਲ / ਕਲੀਿਨਕ ਦਾ ਨਾਮ, 

ਪਤਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰ.

ਇਸ ਤ� ਇਸ ਤੱਕ
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a. ਅਪਾਹਜਤਾ ਤ� ਪਿਹਲ�:

ਕੰਪਨੀ/ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਾਮ: ____________________________________________________________________________________________ 

ਅਪਾਹਜ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ: ____________________________________________________  ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਿਕਸਮ:____________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

b. ਅਪਾਹਜਤਾ ਤ� ਬਾਅਦ:

ਕੀ ਅਪਾਹਜ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?         ਹ�।       ਨਹ�।  ਜੇ ਹ�, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ� ਿਲਖੇ ਵੇਰਵੇ ਿਦਓ:

ਕੰਪਨੀ/ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਾਮ:______________________________________ ਅਪਾਹਜ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ: __________________________________                                             

ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਿਕਸਮ: ___________________________________________________            

ਿਵਭਾਗ:_________________________________________ ਪਤਾ:_________________________________________________________                                                                           

___________________________________________________________________________________________________________

ਿਪੰਨ ਕੋਡ: ____________________ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰ. ___________________________________

ਜੇ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਦਾ, ਤ� ਿਜਸ ਿਦਨ ਤ� ਅਪਾਹਜ ਿਵਅਕਤੀ ਨ�  ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਿਮਤੀ:

ਉਹ ਿਮਤੀ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਅਪਾਹਜ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

ਕੀ ਅਪਾਹਜ ਨ�  ਿਕਸੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ       ਹ�       ਨ� 

ਜੇ ਹ�, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਿਕਸਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

 

9. ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ:

10. ਜੇ ਅਪਾਹਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਰਹੈਬੀਿਲਟੇਸ਼ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਿਮਆਦ, ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਿਕਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਿਦਓ:

 ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ                                      ਿਮਆਦ  ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਿਕਸਮ
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ਦਾਅਵੇਦਾਰ/ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ/ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਗੂਠ�  ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ  ਗਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ
  
        ਨਾਮ __________________________________

ਨਾਮ  ______________________________________                                          ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ _____________________

        ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ____________________________

ਪਤਾ_______________________________________                                              ਪਤਾ___________________________________                             
            

                                                                                     
 
ਿਮਤੀ                                                                                           ਿਮਤੀ   

 

11. ਅਪਾਹਜ ਵੱਲ� ਲੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ / ਮੈਡੀਕਲੇਮ / ਿਨ�ਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਣਨ:

ਪਾਿਲਸੀ ਨੰ.         1 2                                                     3

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ   

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ   

ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ   

ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਇਡਰ   

ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਾਲ   

ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕਾਰਨ   

ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ   

ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ

12. ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਸਪੁਰਦਗੀ:

ਮ�/ਅਸ� ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਇੱਥੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰੇਕ ਪੱਖ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਮੁਤਾਬਕ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

। ਮ� ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨ� (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ� ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ), ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ�/ਏਜੰਸੀਆਂ (ਪੁਿਲਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਆਮਦਨ ਿਵਭਾਗ ਆਿਦ) ਨੰੂ ਐਚਆਈਵੀ/ਏਡਜ਼ ਅਤੇ 

ਹੋਰ� ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕੈਨਰਾ ਐਚ.ਐਸ.ਬੀ.ਸੀ ਓਰੀਐਟਂਲ ਬ�ਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਕੰਪਨੀ ਿਲਿਮਟੇਡ ਅਤੇ/ਜ� ਇਸਦੇ ਏਜੰਟ� ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆਂ ਸਮੇਤ ਜੀਵਨ 

ਬੀਮਾਿਕ�ਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮਾਨਿਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ/ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹ�। ਮ� ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਿਬਨ� ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਤਰ�� ਦਾ ਮੁੜ-ਬੀਮਾਕਰਤਾ, ਬੀਮਾ ਸੰਘ, ਹੋਰ ਬੀਮਾਕਰਤਾ, ਕਨੰੂਨੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਨੌਕਰੀ ਪ�ਦਾਨਕ, ਅਦਾਲਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ, ਿਨਯਮਕ, ਜ�ਚਕਰਤਾ ਏਜੰਸੀ ਜ� ਹੋਰ ਸੇਵ� ਪ�ਦਾਨਕ� 

ਦੇ ਨਾਲ ਿਵੱਤੀ ਵੰਡ ਸਮੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹ�। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਵੈਧ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵਕਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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ਜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਨਪੜ� ਹੈ/ਹਨ, ਤ� ਘੋਸ਼ਣਾ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਨ� ਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਜਸਦੀ ਪਛਾਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਸੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

“ਮ� ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਮ� ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੰੂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ______________________ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਸਨ� /ਉਹਨ� ਨ�  ਇਸ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠ�  ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ””

ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚਲੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ____________________________________________

(ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਵੱਲ� ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: (1) ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਟ, (2) ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਿਰਲੇਸ਼ਨਸ਼ਪ ਪ�ਬੰਧਕ, (3) 

ਿਡਸਟ�ੀਿਬਊਿਟੰਗ ਬ�ਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਪ�ਬੰਧਕ, (4) ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀਿਕ�ਤ ਬ�ਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬ�ਕ ਪ�ਬੰਧਕ, (5) ਇੱਕ ਗਜ਼ਟਡ ਅਫ਼ਸਰ (6) ਿਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 

ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਅਿਧਆਪਕ / ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ(7) ਇੱਕ ਮਿਜਸਟਰੇਟ (8) ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ।)
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* ਕੰਪਨੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਧੀਕ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ
* ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਿਮਲਣ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਨਰਾ ਐਚ.ਐਸ.ਬੀ.ਸੀ ਓਰੀਐਟਂਲ ਬ�ਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਕੰਪਨੀ ਿਲਿਮਟੇਡ  (IRDA Regn. No. 136)

ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਆਰਿਚਡ ਿਬਜ਼ਨਸ ਪਾਰਕ, ਸੈਕਟਰ -48, ਸੋਹਨਾ ਰੋਡ, ਗੁਰੂਗਰਾਮ - 122018, ਹਿਰਆਣਾ, ਭਾਰਤ ਰਿਜਸਡ ਦਫ਼ਤਰ : ਯੂਿਨਟ ਨੰ. 208, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਿਬਲਿਡੰਗ, 18 
ਬਾਰਾਖੰਬਾ ਰੋਡ, ਨਵ� ਿਦੱਲੀ – 110001, ਭਾਰਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਛਾਣ ਨੰ. - U66010DL2007PLC248825, ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ - 1800-180-0003,  1800-103-0003 (ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ)/ +91 0124 
4535099 (ਫੈਕਸ)/ ਈਮੇਲ: cus tomerservice@canarahsbclife.in, ਵੈ�ਬਸਾਈਟ : www.canarahsbclife.com

                                                                         ਮੰਗ�             

1. ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ

2. ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਈ.ਡੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਪ�ਮਾਣ (ਿਵਧੀਵਤ ਪ�ਮਾਿਣਤ)

3. ਬ�ਕ ਪਾਸਬੁੱ ਕ/ ਰੱਦ ਚੈ�ਕ ਦੀ ਸਵੈ-ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਾਪੀ

4. ਕ�ੈਿਡਟ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਮ�ਟ 

5. ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਮ�ਟ

6. ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ (ਫਾਰਮ ਡੀ-ਪੀ)

7. ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ (ਫਾਰਮ ਡੀ–ਐਚ)

8. ਹਸਪਤਾਲ� ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ� ਵੱਲ� ਿਪਛਲੇ 5 ਸਾਲ� ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ (ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨ� ਟ, ਪ�ਗਰੀ ਸ਼ੀਟ�, ਿਡਸਚਾਰਜ ਸਮਰੀ, 

    ਤਸ਼ਖੀਸੀ ਟੈਸਟ� ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ�, ਮੈਡੀਕਲ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਆਿਦ)

9. ਮਾਲਕ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ (ਫਾਰਮ ਡੀ–ਈ)

10. ਪਿਹਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਪੋਰਟ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ)

11. ਪੰਚਨਾਮਾ, ਪੁਿਲਸ ਜ�ਚ ਿਰਪੋਰਟ, ਪੁਿਲਸ ਆਖਰੀ ਿਰਪੋਰਟ

12. ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਤ� ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕਟਾਈਆਂ

13. ਜੇ ਅਪਾਹਜ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਲੇੇ ਡਰਾਈਿਵੰਗ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤ� ਡਰਾਈਿਵੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਕਾਪੀ (ਿਸਰਫ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਮਤੌ ਦੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ)

ਇਸ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜਮ�� ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗ�*:

ਜੇ ਜਮ�� ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਤ� 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ


