
 

 
 

CL/D-C/Ver. 4.1/2017 Page 1 of 5 

 

 

Disability Claim Form D-C / ਅਪਾਹਜਤਾ ਕਲੇਮ ਫਾਰਮ D-C 
 

Important Information/ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ: 
1) The benefit is payable subject to the policy being in force on the date of event and also subject to the fulfillment of all terms and conditions / 

definitions as stated in the policy. / ਪਾਲਿਸੀ ਲਵੱਚ ਉੱਿੇਲਿਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਲਮਤੀ ਅਤੇ ਲਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ/ਪਲਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰਣ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੇਯ ਦਾ ਿਾਭ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ 
2) To be filled in by the Policyholder preferably./ ਪਰਾਥਲਮਕ ਰੂਪ ਨਾਿ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਭਲਰਆ ਜਾਵੇ 
3) Submission of this form should not be construed as acceptance of the claim. 

ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਿਬ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਲਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

4) Please submit this form and the requirements at the nearest branch or at the address as indicated below./ 
ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਨੇੜਿੀ ਬਰਾਂਚ ਲਵਿੇ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਜਮਾ ਕਰੋ 

 

Policy no (s)/ ਪਾਲਲਸੀ ਨੰ.___________________________________________ 

1. Details of the Disabled /ਅਪੰਗ ਦਾ ਲਿਿਰਣ: 

Name: / ਨਾਂ: __________________________________ Age at Claim: / ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਮਰ: __________________________ years:/ਸਾਿ: _________________ 

Residential Address:/ ਲਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ:____________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ Pin:/ ਲਪਨ: ____________________________ 

2. Details of the Claimant if different from Disabled / Policyholder/ ਜੇਕਰ ਅਪੰਗ / ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਲਵਵਰਣ 

Name:/ ਨਾਂ: _________________________________Relationship with Disabled:/ ਅਪੰਗ ਨਾਿ ਸੰਬੰਧ:  Self/ ਿੂਦ  other/ ਕੋਈ ਹੋਰ: ________________ 

Claiming as:/ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਲਕਸਮ:  Nominee/ ਨਾਮਾਂਲਕਤ ਲਵਅਕਤੀ  Assignee/ ਪਰਾਪਤ ਕਰਤਾ  Other/ ਕੋਈ ਹੋਰ ___________________________________________ 

Contact Address:/ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪਤਾ:_____________________________ Pin:/ਲਪਨ: __________________ Telephone:/ ਟੇਿੀਫ਼ੋਨ:__________________________ 

Mobile:/ ਮੋਬਾਇਿ:_____________________________ E-mail ID:/ ਈ-ਮੇਿ ਆਈਡੀ:_______________________________________________________________________ 

Please enclose a copy of self attested photo ID proof ( please tick whichever is submitted) 
ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵੈ ਪਰਮਾਲਣਤ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਤੀਲਿਪੀ ਨੱਥੀ ਕਰੋ ( ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਲਗਆ ਹੈ ਉਸਨੰੂ ਸਹੀ ਦਾ ਲਚੰਨਹ  ਿਗਾਓ 

 Passport/ ਪਾਸਪੋਰਟ  Driving License/ ਡਰਾਇਲਵੰਗ ਿਸੰਸ  Voter’s ID card/ ਵੋਟਰ ID ਕਾਰਡ  PAN card/ PAN ਕਾਰਡ 

 Company ID card/ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ID ਕਾਰਡ  Other / ਕੋਈ ਹੋਰ: 

 
3. Details of person entitled to receive disability claim proceeds under the policy (MANDATORY) 

ਪਾਲਲਸੀ ਦੇ ਤਲਹਤ ਅਪੰਗਤਾ ਤਲਹਤ ਦਾਅਿੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਹੱਕਦਾਰ ਲਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਿਿਰਣ (ਲਾਜ਼ਮੀ)। 

Bank Account No./ ਬੈਂਕ ਿਾਤਾ ਨੰ.____________________________________________________ Type of Account:/ ਿਾਤਾ ਲਕਸਮ:  Saving/ ਬਚਤ  Current/ ਚਾਿ ੂ

   NRE  Other / ਕੋਈ ਹੋਰ 

(In case of NRI Claimant, please provide NRO account number only)/ (NRI ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੀ ਸਲਥਤੀ ਲਵੱਚ, ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਲਸਰਫ਼ NRO ਿਾਤਾ ਨੰਬਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ) 

IFS Code: / IFS ਕੋਡ: ________________________________ 
Bank Name and Address/ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ 
Note - Kindly attach a copy of cancelled cheque with account number and name of the account holder printed on it or Copy of self attested Bank  

Account Statement / Bank Passbook. / ਲਿਆਨ ਲਦਓ: - ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਚੈਕ 'ਤੇ ਲਪਰੰ ਟ ਕੀਤੇ ਿਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਿਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਨਾਂ ਵਾਿਾ ਚੈਕ ਦੀ ਪਰਤੀਲਿਪੀ ਜਾਂ  
ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿੈ ਪਰਮਾਲਣਤ ਖਾਤਾ ਕਥਨ/ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੂ ਦੀ ਪਰਤੀਲਲਪੀ ਨੱਥੀ ਕਰੋ 

4. Particulars of Accident/ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਲਬਓਰਾ: 
 

Date and Time of Accident/ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਲਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ:____________________ Exact place of accident / ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਸਥਾਨ:___________________ 

How did the accident occur/ ਦੁਰਘਟਨਾ ਲਕਵੇਂ ਹੋਈ? ___________________________________________________________________________________________________ 

Name & address of Police Station where FIR has been lodged/ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ, FIR ਲਜੱਥੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ:____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Details of Disability/ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਲਿਿਰਣ: 
 

Name the parts of the body affected/ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਰਭਾਲਵਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ: ___________________________________________________________________________________ 

Date of disability:/ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਲਮਤੀ:_____________________ Nature of disability:/ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਲਕਸਮ: ________________________________________ 

 

6. Treatment taken by Disabled due to Illness / Accident/ ਲਬਮਾਰੀ / ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਪੰਗ ਦੁਆਰਾ ਲਲੱਤਾ ਲਗਆ ਉਪਚਾਰ: 
 

Date of admission in the hospital/ ਹਸਪਤਾਿ ਲਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਮਤੀ: ________________________________________________________________ 

Date of discharge from the hospital/ਹਸਪਤਾਿ ਤੋਂ ਲਡਸਚਾਰਜ ਦੀ ਲਮਤੀ: _________________________________________________________________________________ 

Date & time of Surgery/ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ: ________________________________________________________________________________________________ 
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Name of surgery/ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਨਾਂ: _______________________________________________________________________________________________________________ 

Name & Address of the hospital(s) where the Treatment was taken/ ਲਜੱਥੇ ਇਿਾਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਲਗਆ, ਉਸ ਹਸਪਤਾਿ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pin code/ ਲਪਨ ਕੋਡ: _______________________________ Tel No/ਟੇਿੀਫ਼ੋਨ ਨੰ :_______________________________________________ 
Name, Designation & Qualification of the Physician / surgeon/________________________________________________________________ 
 

Tel No/ ਟੇਿੀਫ਼ੋਨ ਨੰ:____________________________________ 

 

7. Details of follow up treatment till date: /ਇਸ ਲਮਤੀ ਤਕ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਫਾਲੋ ਅੱਪ ਦਾ ਲਿਿਰਣ: 
 

Dates of the treatment/ 

ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਲਮਤੀ Nature of the treatment/  

ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਲਕਸਮ 

Name of the treating doctor/ 

ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ 

Hospital / Clinic Name, address & 

telephone no/ ਹਸਪਤਾਿ / ਕਿੀਲਨਕ ਦਾ  
ਨਾਂ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਟੇਿੀਫ਼ੋਨ ਨੰ. 

From/ ਤੋਂ To/ ਤੱਕ 

     
     
     
     
     
8. Please mention the activities that the Disabled is Not able to perform currently. / ਉਸ ਗਤੀਲਿਿੀ ਦਾ ਉੱਲੇਖ ਕਰੋ, ਿਰਤਮਾਨ ਲਿੱਚ ਅੰਪਜ ਲਜਸਨੰੂ ਕਰਨ ਲਿੱਚ ਅਮਰੱਥ ਹੋਿੇ: 

 

9. Employment Details/ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਿਿਰਣ: 

 

a. Prior to disability/ ਅਪੰਗਤਾ ਤੋਂ ਪਲਹਿੇ: 

Name of the Company / Business/ ਕੰਪਨੀ / ਲਵਵਸਾਏ ਦਾ ਨਾਂ: _____________________________________________________________________________________ 

Designation of Disabled/ਅਪੰਗ ਦਾ ਪਦ: ____________________________________ Exact nature of the job/ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਹੀ ਲਕਸਮ: _____________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

b. Post disability/ ਅਪੰਗਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: 

Is the Disabled currently employed/ ਕੀ ਅਪੰਗ ਲਵਅਕਤੀ ਵਰਤਮਾਨ ਲਵੱਚ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਹੈ?  Yes/ ਹਾਂ  No/ ਨਹੀਂ। 

If yes, then please give following details/ ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਲਦੱਤੇ ਦਾ ਲਵਵਰਣ ਲਦਓ: 

 

Name of the Company / Business/ ਕੰਪਨੀ / ਲਵਵਸਾਏ ਦਾ ਨਾਂ:                                                                                                                   

Designation of Disabled/ ਅਪੰਗ ਲਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪਦ:                                         Exact nature of the job/ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਹੀ ਲਕਸਮ:                            _ 

Department/ ਲਵਭਾਗ: _________________________________________________________ Address/ਪਤਾ: __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pin code/ ਲਪਨ ਕੋਡ:_________________________________ Tel No./ ਟੇਿੀਫ਼ੋਨ ਨੰ.:                                                                                                              

If not employed, then date from which the Disabled stopped working/ ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਮਤੀ ਜਦੋਂ ਅਪੰਗ ਲਵਅਕਤੀ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਦੱਤਾ: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Date by which the Disabled is expected to return to work/ਓਹ ਸੰਭਾਵੀ ਲਮਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਪੰਗ ਲਵਅਕਤੀ ਕਾਰਜ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੋਵੇ: 

Has   the   Disabled   applied   for   any   jobs/ ਕੀ ਅਪੰਗ ਲਵਅਕਤੀ ਨੇ ਲਕਸੇ ਨੌਕਰੀ ਿਈ ਆਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ?   Yes/ ਹਾਂ   No/ ਨਹੀਂ  
If  yes, please mention the  nature   of   job applied/ ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਵੇਦਨ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਲਕਸਮ ਦਾ ਉੱਿੇਿ ਕਰੋ: _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. If the Disabled is currently undergoing any rehabilitation program, please give details such as name of the institute, duration and nature of 

program. / ਜੇਕਰ ਅਪੰਗ ਲਿਅਕਤੀ ਿਰਤਮਾਨ ਲਿੱਚ ਲਕਸੇ ਪੁਨਰਿਾਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਲਰਹਾ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਿਿੀ ਅਤੇ ਲਕਸਮ ਦਾ ਲਿਿਰਣ ਲਦਓ: 

Name of the Institute/ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ Duration/ ਅਵਧੀ Nature of Program/ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲਕਸਮ 

   

          ਸੁਨਣਾ  ਬੋਿਣਾ   ਦੇਿਣਾ  ਲਹੱਿਣਾ ਡੁਿਣਾ
  

 ਨਹਾਉਣਾ 

 
ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ 

 

ਘੱੁਮਣਾ 
 

ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ 

 

ਿੁਦ ਿਾਣਾ ਿਾਉਣਾ 
the toilet/ 

ਟਾਇਿੇਟ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ 
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11. Particulars of other Life Insurance / Mediclaim / Personal accident policies held by the Disabled./ 

ਅਪੰਗ ਲਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਲੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀਿਨ ਬੀਮਾ / ਮੈਡੀਕਲੇਮ / ਲਿਅਕਤੀਗਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪਾਲਲਸੀ ਦਾ ਲਿਿਰਣ: 

 

 

Policy No/ ਪਾਲਿਸੀ ਨੰ. 1 2 3 

Name of the company / ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ    
Commencement date/ ਅਰੰਲਭਕ ਲਮਤੀ    

Sum Assured/ਬੀਲਮਤ ਰਾਸ਼ੀ    

Riders opted/ ਰਾਈਡਰ ਚੁਲਣਆ ਲਗਆ    
Year of Claim/ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਾਿ    

Cause of Claim/ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕਾਰਨ    
Amount of Claim/ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ    

Status of the Claim/ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਲਥਤੀ    
 
12. 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 t he Company that there was an assurance in force on the life in 

question nor a waiver of any rights or defences. 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 Disabled, 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 

state of health of the Disabled, employment, finances or insurance, advice, treatment provided to the Disabled or involvement of the Disabled in any 

activity against law, or any information that may be required concerning the health of the Disabled 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 Orient al 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. 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 share the details of the claim settlement to the Master Policyholder for purposes of 

records and claim discharge. 

ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਅਲਿਕਾਰ 

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ/ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਕ ਇਸ ਲਵੱਚ ਲਦੱਤੇ ਕਥਨ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਅਨੁਪੂਰਕ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੱੁਛਲਗਛ ਦੀ ਕੋਈ 

ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਇਸ ਰੂਪ ਲਵੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਲਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਿ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਲਕ ਪਰਸ਼ਨਾਧੀਨ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਬੀਮਾ ਿਾਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਕਸੇ ਅਲਧਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਬਚਾਵਾਂ ਦੀ ਛੁੱ ਟ ਸੀ। ਲਚਲਕਤਸਾ 

ਉਪਚਾਰ/ਅਪੰਗ ਲਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਨਰੀਿਣ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਲਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ, ਊਪਯੋਗ਼, ਪਰਥਾ ਜਾਂ ਲਰਵਾਜ ਦੇ ਪਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ ਵੀ 
ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਿ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਲਧਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਲਨਯੋਕਤਾ ਜਾਂ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨ/ਆਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸਦੇ ਿਈ ਅਲਧਲਕਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਕ ਉਹ ਕੈਨਰਾ ਐਚ.ਐਸ.ਬੀ.ਸੀ. 

ਓਰੀਏਟਂਿ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਿਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿ. ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਜਾਂ ਲਵਧੀ ਸਿਾਹਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਿਤ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿੀ ਲਕਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਅਪੰਗ ਦੇ ਲਸਹਤ ਦੀ ਹਾਿਤ, ਰੁਜਗਾਰ, 

ਲਵੱਤ ਪੋਸਣਾ ਜਾਂ ਬੀਮਾ, ਸਿਾਹ, ਲਮਰਤਕ ਨੰੂ ਉਪਿਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਉਪਚਾਰ ਜਾਂ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਲਵਰੱੁਧ ਲਕਸੇ ਗਤੀਲਵਧੀ ਤੋਂ ਲਮਰਤਕ ਦੇ ਜੁੜਾਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਲਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਾਨਲਸਕ ਰੋਗ, ਨਸ਼ੀਿਾ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਉਪਯੋਗ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ 

ਸੇਵਨ, ਏਚਆਈਵੀ (ਏਡਸ ਲਵਸ਼ਾਣੁ) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਯੋਨ ਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਿ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਲਮਰਤਕ ਦੇ ਲਸਹਤ ਨਾਿ ਸੰਬੰਲਧਤ ਅਲਜਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਅਲਧਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਪਰਤੀਲਿਪੀ 
ਨੰੂ ਮੂਿ ਪਰਤੀ ਦੇ ਲਜਨਹ ਾਂ ਹੀ ਪਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਲਨਯਮਕ ਸੱਮਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਇਿਾਵਾ ਮੈਂ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਿਾਤੇ ਲਵੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਸੱਧੇ ਇਿੇਕਟਰਾਲਨਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਿਈ ਵੀ ਅਲਧਲਕਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 

ਕੈਨਰਾ ਐਚ.ਐਸ.ਬੀ.ਸੀ. ਓਰੀਏਟਂਿ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਿਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿ. ਨੰੂ ਉਸ ਹਾਿਤ ਲਵੱਚ ਲਜ਼ੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਠਲਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਿਾਤੇ ਲਵੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਲਚਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 

ਇਸਦੇ ਿਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਲਦੱਤਾ ਲਗਆ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਿੈਣਦੇਣ ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਵਿੋਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ/ਗਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਿ ਲਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੇ ਇਿਾਵਾ, ਕੈਨਰਾ ਐਚ.ਐਸ.ਬੀ.ਸੀ. 
ਓਰੀਏਟਂਿ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਿਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿ. ਲਡਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ/ਸਮਮੁੱ ਿ ਉੱਤੇ ਦੇਏ ਚੈਕ, ਜਦੋਂ ਲਕ ਪਰਤੱਿ ਕਰੈਲਡਟ ਨੰੂ ਲਕਲਰਆਸ਼ੀਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋ, ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਕਸੇ ਦੂਜੇ ਲਵਕਿਪ ਦੇ 

ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਅਲਧਕਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਿ ਸੁਰੱਲਿਅਤ ਰੱਿਦੀ ਹੈ। ਿਾਤੇ ਲਵੱਚ ਜਮਾਂ ਰਕਮ ਨੰੂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਿਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਿਾਤੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ 

ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਲਵਵਰਣ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਲਰਕਾਰਡਸ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਿਈ ਮਾਸਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਦੇ ਨਾਿ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਿੌਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਸਾਂਿਾ 

ਕਰਨ ਿਈ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਪਰਮਾਲਣਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ"। 
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Signature/left hand thumb impression(if illiterate) of Claimant/ 

ਹਸਤਾਿਰ/ਦਾਅਵਾ ਕਰਤਾ ਦੇ ਿੱਬੇ ਅੰਗੁਠੇ ਦਾ ਲਨਸ਼ਾਨ(ਜੇਕਰ ਅਣਲਸੱਲਿਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ) 

Name:/ ਨਾਂ: ______________________________________________ 

Address:/ ਪਤਾ: ___________________________________________ 

________________________________________________________ 

Date:/ ਲਮਤੀ: ______________________________________________ 

 

Signature of Witness (Mandatory) / ਗਵਾਹ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ (ਜ਼ਰੂਰੀ) ___________________________________ Date: / ਲਮਤੀ: __________________________________ 

Name:/ ਨਾਂ: _________________________________________ Address:/ ਪਤਾ: __________________________________________________________________ 

Employment details from the list below/ਹੇਠਾਂ ਲਦੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਲਵੱਚੋਂ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਲਵਵਰਣ 

 

(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, (7) A Magistrate 

(ਇਸ ਫਾਰਮ ਲਵੱਚ ਹੇਠਾਂ ਲਦੱਤੇ ਲਵੱਚੋਂ ਲਕਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:/ (1) ਕੰਪਦੀ ਦੇ ਲਨਰਲਦਸ਼ਟ ਲਵਅਕਤੀ ਦੀ,(2) ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਰਿੇਸ਼ਨਲਸ਼ਪ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ, (3) ਭਾਗੀਦਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕ ਦੀ, (4) ਰਬਰ ਦੀ 
ਮੁਹਰ ਦੇ ਨਾਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀਲਕਰਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕ ਦੀ, (5) ਗੈਜੇਲਟਡ ਅਲਧਕਾਰੀ ਦੀ, (6) ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ/ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਿ ਦੇ ਲਪਰੰ ਲਸਪਿ ਦੀ, (7) ਮਲਜਸਟਰੇਟ ਦੀ।) 

 

Declaration in case of an illiterate claimant/s should be made by a person who is nconnected to the company and whose identity can be easily established. 

“I hereby declare that the contents of this form are explained by me in _________________________________________________language understood by 

he claimant and that he/she has/have affixed his/her thumb impression to this form after fully understanding the contents 

thereof”_______________________________________________________________(Signature of the Witness)_____________________________ 

 

Name ________________________________________ Address/ ________________________________________Contact/ ____________ 

ਅਣਲਸੱਲਖਅਤ ਦਾਅਿੇਦਾਰ/ਦਾਅਿੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਥਤੀ ਲਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਕਸੇ ਅਲਜਹੇ ਲਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨਾਿ ਜੁਲੜਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲਜਸਦੀ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਸੌਿੀ ਤਰਹਾਂ ਸਥਾਲਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ: 
“ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਘੋਲਸ਼ਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਲਕ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੰੂ ਸੱਮਿਣ ਵਾਿੀ _______________________________________________________ 

 ਭਾਸ਼ਾ ਲਵੱਚ ਸਮੱਿਾਇਆ ਲਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਕ ਉਸਨੇ ਇਸ ਲਵੱਚ ਲਦੱਤੀ ਗਈ ਸਮਗਰੀ ਨੰੂ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਨਾਿ ਸੱਮਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਲਨਸ਼ਾਨ ਇਸ ਫਾਰਮ ਲਵੱਚ ਿਗਾਏ  
ਹਨ”_______________________________________________________________________ ਗਵਾਹ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ __________________________________________ 
 
ਨਾਂ ____________________________________________________________ਪਤਾ __________________________________________________ਸੰਪਰਕ ______________ 

 

Requirements to be submitted along with this form*/ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਿ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰਤਾਵੇਜ਼*: 

 
Requirements/ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ Please tick if Submitted/ 

ਜੇਕਰ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੁਣੋ 

1. Original Policy Bond/ ਮੂਿ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਂਡ  

2. Photo ID & address proof of the claimant (duly attested)/ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਫ਼ੋਟੋ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣਪੱਤਰ 
(ਲਵਧੀਵਤ ਪਰਮਾਲਣਤ) 

 

3. Cancelled cheque bearing account number and claimant name or copy of Bank Passbook / ਿਾਤਾ ਨੰਬਰ 
ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਰੱਦ ਚੈਕ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱ ਕ ਦੀ ਪਰਤੀਲਿਪੀ 

 

4. Physician’s Statement (Form D–P)/ ਲਚਲਕਤਸਕ ਦੇ ਕਥਨ (ਫਾਰਮ D-P)  

5. Treating Hospital Certificate (Form D–H)/ ਇਿਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਹਸਪਤਾਿ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਫਾਰਮ D-H)  
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6. Medical records from Hospitals & Doctors (Admission notes, progress sheets,Discharge summary, 

reports of diagnostic tests, medical prescriptions, etc)/ ਹਸਪਤਾਿ ਅਤੇ ਲਚਲਕਤਸਕਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਿ ਲਰਕਾਰਡ 
(ਐਡਲਮਸ਼ਨ ਨੋਟਸ, ਪਰਗਤੀ ਪੱਤਰ, ਲਡਸਚਾਰਜ ਸਮਰੀ, ਡਾਇਗਨੋਸਲਟਕ ਪਰੀਲਿਅਣ ਦੀ ਲਰਪੋਰਟ, ਲਚਲਕਤਸਕੀ ਲਨਰਦੇਸ਼, ਆਲਦ) 

 

7. Employer Certificate (Form D–E)/ ਲਨਉਕਤਾ ਪਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਫਾਰਮ D-E)  

8. First Information Report (FIR)/ ਪਰਥਮ ਸੂਚਨਾ ਲਰਪੋਰਟ (FIR)  

9. Panchnama, Police Investigation Report/ ਪੰਚਨਾਮਾ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਲਰਪੋਰਟ  

10. Newspaper Clippings, if available/ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਕਲਿਲਪੰਗਸ, ਜੇਕਰ ਉਪਿਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ  

11. Copy of Driving License if Disabled was driving at the time of accident (only in case of accidental 

disability claims)/ ਜੇਕਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਹਨ ਚਿਾਉਣ ਵੇਿੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਡਰਾਇਲਵੰਗ ਿਸੰਸ ਦੀ ਪਰਤੀਲਿਪੀ (ਲਸਰਫ਼ ਦੁਰਘਟਨਾ 
ਅਪੰਗਤਾ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਲਥਤੀ ਲਵੱਚ) 

 

* Company reserves the right to call for any additional requirements /ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਤਲਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਿ ਅਲਧਕਾਰ ਸੁਰੱਲਿਅਤ ਹੈ। 
 

 

 

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. __________________ 

 

 

ਘੋਸ਼ਣਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ/ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਲਨਸ਼ਾਨ ਲਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੋਿੇ: 

ਮੈਂ, ___________________________ ,_______________________,  ਦਾ ਪੱੁਤਰ/ਦੀ ਪੱੁਤਰੀ, _____________________________ ਦਾ/ਦੀ ਲਨਵਾਸੀ ਇੱਕ ਲਵਅਸਕ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਘੋਲਸ਼ਤ 
ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਲਕ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨੰੂ ਮੈਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ _______________ _______________ ਭਾਸ਼ਾ ਲਵੱਚ ਸਮਿਾਇਆ ਲਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਿ ਲਿਆ ਹੈ। 

 

 

(ਗਾਹਕ ਦੇ ਹਸਤਾਿਰ) ____________________________________________ ਲਮਤੀ ___________________ ਸੰਪਰਕ ਨੰ.___________________________ 

 

 

Instruction & Disclaimer / ਲਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਿੀਕਰਣ: 

• Kindly fill in the details in Hindi/English only/ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਵਵਰਣ ਲਸਰਫ਼ ਲਹੰਦੀ/ਅੰਗਰੇਜੀ ਲਵੱਚ ਹੀ ਭਰੋ। 

• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail. / ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਲਵਆਲਿਆ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਲਕਸੇ ਵੀ ਅਸਲਹਮਤੀ ਦੀ ਸਲਥਤੀ ਲਵੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਸੰਸਕਰਣ ਵੱਿ ਲਧਆਨ ਲਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited (IRDAI Regn. No. 136) 

 

2nd Floor, Orchid Business Park, Sector - 48, Sohna Road, Gurugram - 122018, Haryana, Regd Office : Unit No.208, 2nd Floor, 

Kanchenjunga Building, 18 Barakhamba Road, New Delhi - 110001, India, Corporate Identification No.- 

U66010DL2007PLC248825, Contact 1800-180-0003, 1800-103-0003 (Tel)/ +91 0124 4535099 (Fax)/    Email : 

customerservice@canarahsbclife.in, Website : www.canarahsbclife.com 


