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B.
 

ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ (ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧੀਕ ਸ਼ੀਟ ਨੱਥੀ ਕਰੋ):

ਨਾਮ ________________________________________________ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾਿਕ�ਤ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ ________________________________________________ 

ਜਨਮ ਿਮਤੀ / /  ਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ______________________________________________________________________

________________________________________________________  ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ______________________________  ਮੋਬਾਈਲ___________________

ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ ______________________________________________________________________________________________________________          

ਪੈਨ ਨੰਬਰ/ਫਾਰਮ 60 __________________________________________              

  ਪਾਸਪੋਰਟ   ਵਟੋਰ ਆਈ.ਡੀ ਕਾਰਡ 

ਕੰਪਨੀ ਆਈ.ਡੀ ਕਾਰਡ                                                                     ਹੋਰ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ _____________________________________________________________________________

 ਡਰਾਈਿਵੰਗ ਲਾਇਸੰਸ

C.      

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

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

ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ ਕਡੋ _______________________________________________________________________________________________________________

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। 

ਮੌਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਰਮ (ਫਾਰਮ – C)
 

 

    

ਪਾਿਲਸੀ ਨੰਬਰ:_________________________________________________ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ:__________________________________________________ 

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) ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਿਲਸੀ ਪੈਿਸਆਂ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਭਿਰਆ ਜਾਵੇ

3) ਫਾਰਮ ਜਮ�� ਕਰਨ ਨੰੂ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ�ਵ੍ਾਨਗੀ ਦੇ ਵਜ� ਨਹ� ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

4) ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮੰਗ� ਨੰੂ ਨ� ੜਲੀ ਸ਼ਾਖਾ/ਕ�ਦਰ ਜ� ਹੇਠ� ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਜਮ�� ਕਰੋ 

A. ਮੌਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ:

ਨਾਮ _______________________________________ ਮੌਤ ਸਮ� ਉਮਰ  ਸਾਲ

______________________________________________ ਸੰਪਰਕ ਨੰ. ____________________________

ਉਹ ਿਮਤੀ ਜਦ� ਿਮਰਤਕ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਉਸਦੇ ਆਮ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ / / 

ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ:_________________________________________________________________________________________________________

ਪੇਸ਼ਾ _____________________________________________ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ (ਪ�ਤੀ ਸਲਾਨਾ) ___________________________________________ਰੁਪਏ

ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ (ਜੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ) /  __________________ਪਤਾ ___________________________________________________________________

ਿ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)

ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਬ�ਕ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ (ਲਾਜ਼ਮੀ):
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ਜੀਵਨ ਬੀਮਾਿਕ�ਤ ਿਮਰਤਕ ਨ�  ਿਸਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਦ� ਕੀਤੀ?  _____________________________________________________

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾਿਕ�ਤ ਨ�  ਿਜਸ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਿਜਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ___________________________________________________________

ਿਜਸ ਡਾਕਟਰ/ਰ� ਨ�  ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਡਾਕਟਰ ਨ�  ਮੌਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨ� ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ

__________________________________________________________________________ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰ._______________________

ਆਖਰੀ 5 ਸਾਲ� ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ/ਿਬਮਾਰੀ     ਹ�  ਨ� 

ਵੇਰਵੇ ____________________________________________________________________________________________________________

E.    ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਣਨ:

ਉਸ ਪੁਿਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਿਜੱਥੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ_______________________________________________________________________

ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਿਮਤੀ //

ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰ. ____________________________________________________________________________________________________              

ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਿਮਤੀ //

ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਨੰ. ____________________________________________________________________________________________________ 

ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਿਮਤੀ //; ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸਮ� : (a.m. / p.m.)    

ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸਥਾਨ __________________________________________________________________________________________________               

ਦੁਰਘਟਨਾ ਿਕਵ� ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੱਥੀ ਕਰੋ)

       

ਮੌਤ ਦੀ ਿਮਤੀ:     / /          ਮਤੌ ਦਾ ਸਮ�:  :  (a.m  ).  /p.m. ਜਨਮ ਦਾ ਸਥਾਨ:________________ 

ਮੌਤ ਦਾ ਸਥਾਨ:
 

ਿਪਛਲੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਿਮਆਦ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾਿਕ�ਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੱਥੀ ਕਰੋ)

___________________________________________________________________________________________________________________

ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ/ਦਫਨਾਉਣ ਦੀ ਿਮਤੀ  / /  ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ/ਦਫਨਾਉਣ ਦਾ ਸਥਾਨ______________________________________________

ਜੇ ਮੌਤ ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੱਥੀ ਕਰੋ: ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਨੰਬਰ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ); ਬੀਮਾਿਕ�ਤ ਿਮਰਤਕ ਦੇ ਆਖਰੀ 
ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਤ� ਜਾਣ ਦੀ ਿਮਤੀ; ਜਦ� ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਮਰਤਕ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੰੂ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕਵ� ਭਾਰਤ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ।

D.    ਦਾਅਵੇ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਣਨ:

 ਲੜੀ ਨੰ. ਪਾਿਲਸੀ ਨੰ. ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਿਲਸੀ ਿਮਤੀ ਮੂਲ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ (Rs.) ਰਾਇਡਰ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਰਕਮ (Rs.) ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ

F.     ਿਮਰਤਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ:



    

G.   ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਸਪੁਰਦਗੀ:

ਦਾਅਵੇਦਾਰ/ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ/ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਗੂਠ�  ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਗਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਨਾਮ _____________________________________________________

   

 
ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ _____________________________________

ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ____________________________________________

ਪਤਾ______________________________________________________

       

 

      

ਪਤਾ__________________________________________________________

ਿਮਤੀ / / ਿਮਤੀ / / 

 

 

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।

(ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਸ ੇ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 ਮਹੋਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀਿਕ�ਤ ਬ�ਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬ�ਕ ਪ�ਬੰਧਕ, (5) ਇੱਕ ਗਜ਼ਟਡ ਅਫ਼ਸਰ (6) ਿਕਸ ੇਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਅਿਧਆਪਕ / ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ(7) 
ਇੱਕ ਮਿਜਸਟਰੇਟ (8) ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ।)

“ 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_________________________________________ 
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ਜੇ ਦਾਅਵਦੇਾਰ ਅਨਪੜ� ਹੈ, ਤ� ਘਸੋ਼ਣਾ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਨ� ਕਟ ਨਾ ਹੋਵ ੇਅਤੇ ਿਜਸਦੀ ਪਛਾਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਸੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਨਾਮ _________________________________________________________



    

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

1. ਅਸਲ ਪਾਿਲਸੀ ਬ�ਡ

2. ਨਗਰਪਾਿਲਕਾ ਅਥਾਿਰਟੀਆਂ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ

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

4. ਬ�ਕ ਪਾਸਬੁੱ ਕ/ ਰੱਦ ਚੈ�ਕ ਦੀ ਕਾਪੀ

10. ਪਿਹਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਪੋਰਟ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ)

11. ਪੰਚਨਾਮਾ, ਪੁਿਲਸ ਜ�ਚ ਿਰਪੋਰਟ

12. ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤ� ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਿਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਟੋਕਸੀਕੋਲੋਜੀ/ਿਵਸੇਰਾ ਿਰਪੋਰਟ

13. ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਤ� ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕਟਾਈਆਂ

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

*ਕੰਪਨੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਧੀਕ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ

ਆਰਿਚਡ ਿਬਜ਼ਨਸ ਪਾਰਕ, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਸਕੈਟਰ -48, ਸਹੋਨਾ ਰੋਡ, ਗੁਰੂਗਰਾਮ - 122018, ਹਿਰਆਣਾ, ਭਾਰਤ ਰਿਜਸਡ ਦਫ਼ਤਰ : ਯਿੂਨਟ 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 (ਟੈਲੀਫ਼ਨੋ)/ +91 
0124 4535099 (ਫਕੈਸ)/ ਈਮਲੇ: cus tomerservice@canarahsbclife.in, ਵੈ�ਬਸਾਈਟ : www.canarahsbclife.com
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8. ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ (ਜੇ ਹੋਇਆ ਹੈ)

7.  ਹਸਪਤਾਲ� ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ� ਵੱਲ� ਿਪਛਲੇ 5 ਸਾਲ� ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ (ਿਡਸਚਾਰਜ ਸਮਰੀ, ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨ� ਟ, ਟੈਸਟ ਿਰਪੋਰਟ�, ਮੈਡੀਕਲ 
     ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਆਿਦ)

6. ਹਸਤਪਾਲ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ

9. 5 ਸਾਲ� ਦਾ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ

5. ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ

ਿਸਫ਼ਰ ਮੌਤ ਭੱਤਾ ਯੋਜਨਾਵ�/ ਭੁਗਤਾਨ-ਸ਼ੁਦਾ ਪਾਿਲਸੀਆਂ/ ਿਸਰਫ ਪੈਨਸ਼ਨਾ ਯੋਜਨਾਵ�

ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਲਈ ਵਧੀਕ ਮੰਗ�

ਜੇ ਮੌਤ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਧੀਕ ਮੰਗ� (ਿਜਵ� ਦੁਰਘਟਨਾ, 
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਕਤਲ, ਅਚਾਨਕ/ਭੇਦ-ਭਰੀ ਮੌਤ ਆਿਦ।)


