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Death Claim Form – CSHG / இறப்பு கிைளம் படிவம் - CSHG 
 

   

Important Information:/ முக்கியத் தகவல்: 

1) To be filled in by the person who is legally entitled to the policy monies 

பாலிசி பணத்திற்கு சட்டப் பூர்வமாக ெபாறுப்புைடய நபரால் பூர்த்திச் ெசய்யப்பட ேவண்டும்  

2) Submission of this form should not be construed as acceptance of the claim 

இந்தப் படிவத்ைத சமர்ப்பிப்பதால் கிைளம் ஏற்றுக்ெகாண்டதாக கருதப்படாது 

3) Please submit this form and the requirements at the nearest branch or at the address as indicated below 

இந்தப் படிவம் மற்றும் ேதைவயான ஆவணங்கைள அருகிலுள்ள கிைள அல்லது கீேழ  

குறிப்பிட்டுள்ள முகவrயில் சமர்ப்பிக்கவும். 

Group Policy No.:/ குழு பாலிசி எண்:  
____________________________________________________ 

A. Details of the Claimant / உrைமேகாருபவrன் விவரங்கள் 

 

Certificate Number:/ சான்றிதழ் எண்: 

_____________________________________________________ 

Name of Master Policy Holder:/  Relationship to Insured Member:/  

முதன்ைம பாலிசிதாரrன் ெபயர்: காப்படீ்டாளருடனான உறவுநிைல: 

Name of Nominee: _____________________________________________ Name of Appointee: _________________________________________ 

நாமினியின் ெபயர்: ________________________________________ நியமிக்கப்பட்டவrன் ெபயர்:____________________________ 

Date of birth of nominee: �� �� �� Date of birth of appointee: �� �� �� 

நாமினியின் பிறந்த ேததி:  நியமிக்கப்பட்டவrன் பிறந்த ேததி:  
Relationship to member insured: Relationship with nominee:  

காப்படீ்டாளருடனான உறவுநிைல: நாமினியுடனான உறவுநிைல: 

 

B. Details of the Deceased. / இறந்தவrன் விவரங்கள் 
 

Insured member’s Full Name: /   Date of birth: �� �� �� 

காப்படீ்டாளrன் முழு ெபயர்:  பிறந்த ேததி:  

Gender:/பாலினம்:  Male / ஆண் � / Female / ெபண் � 

Last residential address: /  

கைடசியாக இருந்த வடீ்டு முகவr: Occupation: / ெதாழில்: 

Employer’s name & address: /  

நிறுவனத்தின் ெபயர் & முகவr: Loan Account No.: / கடன் கணக்கு எண்: 

Date of enrollment: /  

பதிவு ெசய்யப்பட்ட ேததி: 
 

C. Bank Details of the Claimant / உrைமேகாருபவrன் வங்கி விவரங்கள் 
 

Bank Account No.:/கணக்கு எண: ____________________________________ Type of Account:/ கணக்கின் வைக: � Saving / ேசமிப்பு     

� Current / நடப்பு � NRE � Other / பிற 

(In case of NRI Claimant, please provide NRO account number only)/ 

(NRI உrைமேகாருபவராக இருந்தால், NRO கணக்கு எண்ைண மட்டும் உள்ளிடவும்)  

IFS Code:/ IFS குறியடீு: _____________________________________ 

Bank Name and Address: /வங்கி ெபயர் மற்றும் முகவr: _____________________________________________________________________ 

Note - Kindly attach a copy of bank passbook or cancelled cheque bearing account number and claimant name. (MANDATORY) 

குறிப்பு - கணக்கு எண் மற்றும் உrைமேகாருபவர் ெபயர் அடங்கிய வங்கி கணக்குப்புத்தகம் அல்லது 
ரத்துெசய்யப்பட்ட காேசாைலயின் நகைல இைணக்கவும் (கட்டாயம்)  
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D. Details about claim Particulars of the Claim / கிைளம் பற்றிய விவரங்கள் 
 

Date of death: /  Time of death: (a.m. � / p.m. �) Place of death: 

இறந்த ேததி: இறந்த ேநரம்:  இறந்த இடம்:   

Immediate cause of death: __________________________________________ Duration of last illness: ________________________________________ 

இறப்பிற்கான காரணம்: ______________________________________ கைடசியாக ேநாய்வாய்ப்பட்டிருந்த காலம்: ____________ 

When did the deceased life assured first complain of symptoms related to illness? 

இறந்த ஆயுள் காப்படீ்டாளர் உடல்நலக்குைறவு அறிகுறிகைள எப்ேபாது முதலில் புகாரளித்தார்?  

Nature of  Illness then complained: _______________________________________________________________________________________________ 

புகாரளிக்கப்பட்ட ேநாயின் தன்ைம:______________________________________________________________________________________ 

Place of treatment:/ சிகிச்ைச இடம்: ___________________________________________________________________________________________

Name, Address & Contact No of the doctor/s consulted during the last illness: /  

கைடசி உடல்நலக்குைறவின் ேபாது ஆேலாசித்த மருத்துவர்/கள் ெபயர், முகவr & ெதாடர்பு எண்: 

If Accidental Death: / விபத்து இறப்பு எனில்:  a) Date of Accident:/ விபத்து ேததி:  
b) Time of accident:/விபத்து நடந்த ேநரம்: (a.m. � p.m. �)  

c) Place of accident:/விபத்து நடந்த இடம்:_________________________________ 

If F.I.R. done:/ F.I.R பதிவு ெசய்யப்பட்டிருந்தால்  a) Date of F.I.R.:/ F.I.R. ேததி: _________________________ 

b) F.I.R. Number:/ F.I.R. எண்: ________________ c) Name of the Police Station:/காவல் நிைலயத்தின் ெபயர்:__________________________ 
If Post Mortem conducted :  Date of Post Mortem done :  ______________________________________________________________________________ 

பிேரத பrேசாதைன எண் பிேரத பrேசாதைன ெசய்யப்பட்டிருந்தால் __________________________________________________ 

Name & Addresses of the Doctors who treated the deceased during last three years & the ailments cured by them: 

கைடசி மூன்று வருடங்களாக இறந்தவrன் வியாதிகளுக்கு சிகிச்ைசயளித்து குணப்படுத்திய மருத்துவர்களின் 
ெபயர் & முகவrகள்: 

Date of Consultation/ 
ஆேலாசைன ேததி 

Name & Address of Doctor/ 

மருத்துவrன் ெபயர் & முகவr 

 
Reasons for Consultation/ 

ஆேலாசைனக்கான காரணங்கள் 

   

 
E. 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 the Company that there was an assurance in force on the life in question nor a waiver 

of any rights or defenses Notwithstanding the provisions of any law, usage, custom or convention for the time being in force prohibiting the furnishing the 

secret information obtaine d during the medical treatment/ investigation of life assured, 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 deceased’s state of health, employment, 

finances or insurance, advice, treatment provid ed to the deceased or involvement of the deceased in any activity against law, any information that may be 

required concerning the health of the deceased including information relating to mental illness, use of drugs, use of alcohol, HIV(AIDS Virus) an d/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 Oriental 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./ Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd 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 Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd 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. 
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உறுதிெமாழி மற்றும் அங்கீகாரம்: 
 

நான்/நாங்கள் ேமேல குறிப்பிட்டுள்ள விவரங்கள் அைனத்து வைகயிலும் உண்ைம எனவும் மற்றும் இந்தப்படிவம் 
அல்லது பிற இைணப்பு ஆவணத்ைத அளித்தல் அல்லது நிறுவனத்தினால் ேமற்ெகாள்ளப்படும் விசாரைணகள் 
ஆகியைவ மட்டுேம இந்த ஆயுள் காப்படீ்டின் பலைன அளிக்க நிறுவனத்ைதக் கட்டாயப்பபடுத்தாது என்பைதயும், 

ஏதாவது உrைமகள் அல்லது வாதத்தில் தள்ளுபடி கிைடக்காது என்பைதயும் ஒப்புக்ெகாள்கிேறன். தற்ேபாைதக்கு எந்த 
சட்டம், பயன்பாடு, விருப்பம் அல்லது ேபச்சுவார்த்ைத விதிகள் இருந்தாலும், ஆயுள் காப்படீ்டாளrன் மருத்துவ 
சிகிச்ைச/விசாரைணயின் ேபாது ெபறப்பட்ட ரகசிய தகவைல அளிப்பது தைடெசய்யப்பட்டுள்ளது, மருத்துவர் அல்லது 
மருத்துவமைன அல்லது காவல்துைற அதிகாrகள் அல்லது அரசு நிறுவனம் அல்லது அரசு பணியாளர் அல்லது 
நிறுவனத்திற்கு வழங்கும் பிற நிறுவனம்/நபர்கள் அல்லது அதன் அலுவலகங்கள் அல்லது சட்ட ஆேலாசர்கள் அல்லது 
நீதி மன்றம் அல்லது நிறுவனத்தின் சார்பாக இயங்கும் விசாரைண நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்ட இறந்தவrன் 
உடல்நிைல, பணிநிைல, நிதி அல்லது காப்படீு, மருத்துவ ஆேலாசைன, இறந்தவருக்கு வழங்கப்பட்ட சிகிச்ைச அல்லது 
சட்டத்திற்கு புறம்பான இறந்தவrன் ெசயல்முைறகள் குறித்த தகவல்கள், ேபாைதப் பழக்கம், ஆல்கஹால் பயன்பாடு, HIV 

(எய்ட்ஸ் ைவரஸ்) மற்றும்/அல்லது பால்விைன ேநாய்கள் உள்ளடங்கிய ேதைவயான இறந்தவர் உடல்நிைல 
ெதாடர்பான விவரங்கள் அைனத்ைதயும் ேசகrக்கலாம் என உறுதியளிக்கிேறாம். இந்த அங்கீகாரத்தின் நகலும் அசைல 
ேபான்ேற ெசயலில் உள்ளதாகவும், ெசல்லுபடியானதாகவும் கருதப்படும். ேமேல குறிப்பிட்டுள்ள எனது வங்கி கணக்கில் 
ேநரடி / மின்னணு பrமாற்ற முைறயில் பணத்ைதப் பrமாற்றவும் காப்படீ்டு நிறுவனத்திற்கு அங்கீகாரமளிக்கிேறன். 
முழுைமயற்ற/தவறான தகவலினால், ஏேதனும் காரணங்களினால்/காரணேம இல்லாமல் உங்கள் வங்கி கணக்கில் 
பணம் ெசலுத்தப்படவில்ைல அல்லது தாமதமான பண பrமாற்றம் ஏற்பட்டால் ெபாறுப்ேபற்காது. ேமலும், ேநரடியாக 
பணம் ெசலுத்த இயலாத நிைலயில் வைரேவாைல/காேசாைல மூலமான ேவறு பணம் ெசலுத்துதல் முைறயில் 
பணத்ைத வழங்கும் உrைமையக் ெகாண்டுள்ளது. உrைமக்ேகாrயவர் வழங்கிய கணக்கு எண் தகவைலக் ெகாண்டு 
மட்டுேம பணம் வழங்கப்படும் மற்றும் உrைமக்ேகாrயவrன் ெபயர் விவரங்கள் இதற்காகப் பயன்படுத்தப்படாது. 
 
 
 
 

Signature/left hand thumb impression  
(If illiterate) of Claimant_____________________________________ 

உrைமேகாrயவrன் ைகெயாப்பம்/இடது 
ெபருவிரல் ேரைக (எழுத்தறிவில்லாதவர் 
என்றால்)________________________________________________ 

 

Address/முகவr_________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Date/ேததி________________________________________________ 

 

 
 

___________________________________________________________

 
 

 
Signature of Witness(Mandatory) 
 

சாட்சியின் ைகெயாப்பம் (கட்டாயம்) 
_____________________________________________________________ 

Name/ ெபயர்  ______________________________________________ 

 
 

Address/முகவr ____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

Date/ேததி____________________ 
 

Employment details from the list below /  

கீழ் குறிப்பிட்டுள்ளைவயிலிருந்து பணியாளர் 
விவரங்கள்________________________________________________
_____________________________________________________________

 
(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, (8) A Ma gistrate.) 

(பின்வருபவர்களில் ஒருவரால் இந்தப் படிவம் சான்றளிக்கப்பட ேவண்டும்: (1) நிறுவனத்தால் குறிப்பிடப்பட்ட நபர்,  

(2) நிறுவனத்தின் ெதாடர்பு ேமலாளர், (3) விநிேயாக வங்கியின் கிைள ேமலாளர், (4) ேதசிய ைமயமாக்கப்பட்ட வங்கியின் 
ரப்பர் ஸ்டாம்ப் ெகாண்ட வங்கி ேமலாளர், (5) அரசு பதிவுெபற்ற அலுவலர்,  

(6) அரசு பள்ளித் தைலைம ஆசிrயர் / முதல்வர், (8) நீதிபதி.)
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Requirements to be submitted along with this form*:/ இந்தப் படிவத்துடன் சமர்ப்பிக்கப்பட ேவண்டிய ஆவணங்கள்*: 
 
 

1. Original Certificate of Insurance/காப்படீ்டின் அசல் சான்றிதழ் � 
2. Death certificate issued by municipal authorities/நகராட்சி அதிகாrகள் வழங்கிய இறப்புச் சான்றிதழ் � 
3. Photo ID & address proof of the claimant (duly attested ) / உrைமக் ேகாருபவrன் புைகப்பட ஐடி & முகவrச் 

சான்று (முைறயாக சான்ெறாப்பமிடப்பட்டது) 
 

4. Company Specific Claim formats duly completed and signed – Claimants Statement, Physician’s Statement, Treating Hospital 
Certificate & Hospital Records (Discharge summary, admission notes, test reports, medical prescriptions etc)  
நிறுவனத்தின் தனிப்பட்ட கிைளம் படிவம் முைறயாக பூர்த்திெசய்யப்பட்டு,  
ைகெயழுத்திடப்பட்ட - உrைமக்ேகாrயவrன் வாக்குமூலம், மருத்துவrன் 

� 

5. Age proof and identity of the Insured Member/காப்படீ்டாளrன் வயது சான்று மற்றும் அைடயாளம் � 
6. Copy of Bank passbook/Cancelled Cheque/வங்கி கணக்குப் புத்தகத்தின் நகல்/ரத்துெசய்யப்பட்ட காேசாைல  

7. Post-mortem/ chemical viscera report (if performed) / பிேரத பrேசாதைன/ உள்ளுறுப்புகளின் இரசாயன 
அறிக்ைக (ேமற்ெகாண்டிருதால்) 

� 

8. Police reports (First information report, Panchnama, Police Investigation Report, and Police Final Report) only in case of unnatural 
or accidental deaths / காவல்துைறயின் அறிக்ைககள் (முதல் தகவல் அறிக்ைக, பஞ்சனாமா, காவல் 
விசாரைண அறிக்ைக, மற்றும் காவல்துைறயின் இறுதி அறிக்ைக) இயற்ைகக்கு மாறான அல்லது 
விபத்து இறப்புகளுக்கு மட்டும் 

� 

 
* Company reserves the right to call for any additional requirements 

* கூடுதல் ேதைவகளுக்காக உங்கைள அைழக்கும் உrைமைய நிறுவனம் ெகாண்டுள்ளது 

(Please tick √ against the document provided along with this form)   

(இந்தப் படிவத்துடன் இைணக்கப்பட்டுள்ள ஆவணத்தில் √ டிக் ெசய்யவும்) 
 
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. __________________ 

 

ஒப்புதல், இந்தப் படிவத்தில் தாய்ெமாழி ைகெயாப்பம்/ெபருவிரல் ேரைக இருப்பின்: 
 
ெபrயவரும், ______________________________ வசிக்கும் _____________________________________என்பவrன் மகன் / மகளாகிய 
_______________________ என்கிற நான், இந்தப் படிவத்தில் உள்ள உள்ளடக்கங்கள் _________________ ெமாழியில் 
முழுவதுமாக எனக்கு விளக்கப்பட்டது என்றும், நான் அைத முழுவதுமாக புrந்துெகாண்ேடன் எனவும் 
உறுதியளிக்கிேறன். 
 

 

(வாடிக்ைகயாளர் ைகெயாப்பம்) ______________________ ேததி _______________ ெதாடர்பு எண் __________________ 

 

Instruction & Disclaimer:/வழிமுைறகள் & நிபந்தைனகள்: 
 

• Kindly fill in the details in Hindi/English only. / விவரங்கைள தமிழ்/ஆங்கிலத்தில் மட்டும் பூர்த்தி ெசய்யவும். 
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail. / உள்ளடக்கத்ைத புrந்துக்ெகாள்வதில் ஏேதனும் 
முரண்பாடு இருந்தால், ஆங்கிலப் பதிப்ைப பார்க்கவும். 

 
Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited (IRDAI Regn. No. 136) 
 
2nd Floor, Orchid Business Park, Sector-48, Sohna Road, Gurgaon 122018, Haryana, India  
Regd Office : C-31 and C-32, First Floor, Connaught Circus, New Delhi - 110 001, Corporate Identification  
No.- U66010DL2007PLC248825, Contact 1800-180-0003, 1800-103-0003 (Tel)/ +91 0124 4535099 (Fax)/  
Email : customerservice@canarahsbclife.in, Website : www.canarahsbclife.com 


