
உட��ப்� ெசயலிழந்ததற்கான கிைளம் ப�வம் (ப�வம் D-C)

�க்கியத் தகவல்:

1.  கிைளம் கணக்� ேநர்ெசய்தல் ெசயல்பாட்�ற்காக யா�க்�ம் பணேமா கட்டணேமா ெச�த்த ேவண்�ய� இல்ைல. ஒ�ேவைள, யாேர�ம்

 பணம் ேகட்டால், கிைளம் ேகட்பவர் உடன�யாக நி�வனத்திற்� இந்த 1800-180-0003, 1800-103-0003 கட்டணமில்லா ெதாைலேபசி எண்ண�ல்

 ெத�வ�க்க ேவண்�ம்

2.  வழங்கப்ப�ம் பலன்கைளப் ெபற சம்பவம் நடக்�ம் அன்ைறய நாள�ல் பாலிசியான� ெசயலில் இ�க்க ேவண்�ம். இ� பாலிசி ஆவணத்தில்

 �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம் வ�திகள் மற்�ம் நிபந்தைனக�க்�ம் உட்பட்ட� ஆ�ம்

3.  இந்தப்ப�வம் பாலிசி எ�த்தி�ப்பவரால் நிரப்பப்பட ேவண்�ம்

4.  இந்தப் ப�வத்ைதச் சமர்ப்ப�த்தல் என்ப� கிைளம் ஏற்�க் ெகாள்ளப்பட்ட� என்� ெபா�ளாகா�

5.  இந்தப் ப�வம் மற்�ம் உ�ய ஆவணங்கள் அ�கில் உள்ள கிைளய�ல் அல்ல� கீழ்கா�ம் �கவ�ய�ல் சமர்ப�க்கப்பட ேவண்�ம்

ெபயர்: ___________________________________________________ கிைளமின் ேபா� வய�: ________________________ ஆண்�கள்: _____________________
 
இ�ப்ப�ட �கவ�: _________________________________________________________________________________________________________________________

ப�ன்ேகா�: ________________________________________________

பாலிசி எண்(கள்):

1. உட��ப்� ெசயலிழந்தவ�ன் வ�வரங்கள்:
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2. கிைளம் ெசய்பவ�ம், உட��ப்� ெசயலிழந்தவ�ம் /பாலிசி எ�த்தவ�ம் ேவ�ேவறானவர் என�ல், கிைளம் ெசய்பவ�ன் வ�வரங்கள்:

ெபயர்: ________________________ உட��ப்� ெசயலிழந்தவ�டனான உற�:       தனக்�த் தாேன

மற்றைவ: ____________________________________ நாட்��ைம: ____________________________ ����ைம ெபற்�ள்ள நா�: ______________________________________

கிைளம் ெசய்பவ�ன் உ�ைம:        நாமின�  நியமிக்கப்பட்டவர்         மற்றைவ

ெதாடர்�க்கான �கவ�: ______________________________________________________________________________ ப�ன்ேகா�: ____________________________________________ 

ெதாைலேபசி: _______________________  ெமாைபல்: ____________________________  மின்னஞ்சல்: ________________________________________________________________

பான் எண்/ ப�வம் 60 __________________________________________________________________________________________________________________________________________             

�ய சான்றள�க்கப்பட்ட �ைகப்பட அைடயாள அட்ைடய�ன் நகைல இைணக்க�ம் (சமர்ப்ப�க்கப்பட்டைத கீேழ �க் ெசய்ய�ம்)  

    பாஸ்ேபார்ட்      ஓட்�னர் உ�மம்      வாக்காளர் அைடயாள அட்ைட      பான் அட்ைட

    நி�வனத்தின் அைடயாள அட்ைட       மற்றைவ:

வங்கிக் கணக்� எண். ___________________________ கணக்கின் வைக:     ேசமிப்�     நடப்�      என்ஆர்ஈ     என்ஆர்ஓ

ந�ங்கள் என்ஆர்ஐ கிைளம் ெசய்பவர் என�ல், என்ஆர்ஓ வங்கிக் கணக்ைக ெகா�க்க�ம்)

ஐஎப்எஸ் �றிய�� ___________________________________________________________________________________________________________

வங்கிய�ன் ெபயர் மற்�ம் �கவ� ________________________________________________________________________________________

�றிப்�: வங்கிக் கணக்� எண் மற்�ம் வங்கிக் கணக்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் ெபயர் அச்சிடப்பட்ட ரத்� ெசய்த காேசாைலய�ன் நகல் அல்ல� �ய 

சான்றள�க்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்� அறிக்ைக / வங்கிக் கணக்�ப் �த்தகத்தின் நகைல இைணக்க�ம்

3. உட��ப்� ெசயலிழந்ததற்கான கிைளைமப் ெப�வதற்காக என, பாலிசிய�ல் �றிப்ப�டப்பட்டவ�ன் தகவல்கள் (கட்டாயமாக 

 ெத�வ�க்கப்பட ேவண்�ம்):

வ�பத்� ேநர்ந்த நாள் மற்�ம் ேநரம்: _____________________________________________ வ�பந்� ேநர்ந்த ச�யான இடம்: _____________________________________

வ�பத்� எவ்வா� ேந�ட்ட�? _______________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

�தல் தகவல் அறிக்ைக பதி� ெசய்யப்பட்ட காவல் நிைலயத்தின் ெபயர் மற்�ம் �கவ�: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.     வ�பத்� பற்றிய வ�வரங்கள்:



உடல் நலக் �ைறபாட்�ன் ெபயர் / ப�ேசாதைன: _________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                     

கவன�க்கத்தக்க �தல் அறி�றி அறியப்பட்ட நாள்: _________________________________________________ ப�ேசாதைன ெசய்யப்பட்ட நாள்: _________________                                                      

ஆரம்பகட்ட அைடயாளம் மற்�ம் அறி�றிகள்: ____________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                               

�தன் �தலில் ப�ேசாதித்த ம�த்�வர் பற்றிய வ�வரங்கள்

5.  உடல் நலக் �ைறபா� பற்றிய வ�வரங்கள்: தற்ேபாைதய உட��ப்� ெசயலிழப்�டன் ெதாடர்�ைடயைவ):

ம�த்�வமைனய�ல் ேசர்க்கப்பட்ட நாள்: __________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                         

ம�த்�வமைனய�ல் இ�ந்� வ �� தி�ம்ப�ய நாள்: _______________________________________________________________________________________________________

அ�ைவ சிகிச்ைச ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நாள் மற்�ம் ேநரம்: _____________________________________________________________________________________________

அ�ைவச் சிகிச்ைசய�ன் ெபயர்: ____________________________________________________________________________________________________________________________

சிகிச்ைச ேமற்ெகாண்ட ம�த்�வமைன(கள்)ய�ன் ெபயர் மற்�ம் �கவ�: ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                  

ப�ன்ேகா�: ___________________________________  ெதாைலேபசி எண். ________________________________________________________________________________________

ம�த்�வர்/அ�ைவச் சிகிச்ைச நி�ண�ன் ெபயர், பதவ� மற்�ம் த�தி: _________________________________________________________________________________

ெதாைலேபசி எண். __________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

7.  உடல்நலக் �ைறபா�/வ�பத்� காரணமாக உட��ப்� ெசயலிழந்தவர் ேமற்ெகாண்ட சிகிச்ைச பற்றிய வ�வரங்கள்:

ேகட்டல்     ேப�தல்     பார்த்தல் 

நடமா�தல்    �ள�த்தல்    உ�த்�தல்

நடத்தல்    பயணம் ெசய்தல்   தாேன உண்�தல்

கழிவைறைய உபேயாகித்தல்  

6.  உட��ப்� ெசயலிழப்� பற்றிய வ�வரங்கள்:

தற்ேபா� ஊன�ற்றவரால் ேமற்ெகாள்ளப்பட இயலாத ெசயல்பா�கைளக் �றிப்ப�ட�ம்:

பாதிக்கப்பட்ட உடல் உ�ப்�கள் _____________________ உட��ப்� ெசயலிழப்� ஏற்பட்ட நாள்: __________________________________________________________

உட��ப்� ெசயலிழப்�த் தன்ைம: ______________________________________________________________

8.  தற்ேபா� வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்� வ�ம் ெதாடர் சிகிச்ைச பற்றிய வ�வரங்கள்:

சிகிச்ைசக்கான நாட்கள்

சிகிச்ைசய�ன் தன்ைம
சிகிச்ைசயள�க்�ம்

ம�த்�வ�ன் ெபயர்  

ம�த்�வமைனய�ன் ெபயர்,

�கவ� மற்�ம் ெதாைலேபசி எண்.

ெதாடங்கிய 
ேததி

��த்த ேததி
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a.  உட��ப்� ெசயலிழப்�க்� �ன்:

நி�வனத்தின் / வண�கத்தின் ெபயர்:  _______________________________________________________________________________________________________________________ 

உட��ப்� ெசயலிழப்� ஏற்பட்டவ�ன் பதவ�: ____________________________________________________ பண�ய�ன் ச�யான தன்ைம: _________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b.  உட��ப்� ெசயலிழப்�க்�ப் ப�ன்:

உட��ப்� ெசயலிழப்� ஏற்பட்டவர் இப்ேபா� பண���கிறாரா?     ஆம்.      இல்ைல. ஆம் என�ல், ப�ன்வ�ம் தகவல்கைள அள�க்க�ம்:

நி�வனத்தின் / வண�கத்தின் ெபயர்: ______________________________________ உட��ப்� ெசயலிழப்� ஏற்பட்டவ�ன் பதவ�: ____________________________

பண�ய�ன் ச�யான தன்ைம: _______________________________________________________________________________________________________________________________        

�ைற: ______________________________________________________________________ �கவ�: _____________________________________________________________________                                                                           

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ப�ன்ேகா�: ____________________ ெதாைலேபசி எண். ___________________________________

பண���யவ�ல்ைல என�ல், உட��ப்� ெசயலிழந்தவர் பண�ய�ல் இ�ந்� வ�லகிய நாள்:

உட��ப்� ெசயலிழந்தவர் பண�க்� தி�ம்பலாம் என எதிர்பார்க்கப்ப�ம் நாள்: ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

உட��ப்� ெசயலிழந்தவர்  ஏேத�ம் பண�க்� வ�ண்ணப்ப�த்�ள்ளாரா     ஆம்      இல்ைல 

ஆம் என�ல், வ�ண்ணப்ப�த்�ள்ள பண�ய�ன் தன்ைம

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

9. ேமற்ெகாள்�ம் பண� பற்றிய வ�வரங்கள்:

10. உட��ப்� ெசயலிழந்தவர் தற்ேபா� ஏேத�ம் ம�வாழ்� திட்டத்தில் பய�ற்சி ெப�கிறார் என�ல், நி�வனத்தின் ெபயர், திட்டத்தின் கால அள�

 மற்�ம் ம�வாழ்� திட்டத்தின் தன்ைம ேபான்ற வ�வரங்கைள அள�க்க�ம்:

 நி�வனத்தின் ெபயர்          கால அள�    திட்டத்தின் தன்ைம 
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11.   உட��ப்� ெசயலிழந்தவர் எ�த்�ள்ள ேவ� ஏேத�ம் ஆ�ள் காப்ப��/ெம�க்கிைளம்/ தன�நபர் வ�பத்� பாலிசிகள் பற்றிய வ�வரங்கள்:

பாலிசி எண்.       1 2                                                                          3

நி�வனத்தின் ெபயர்   

பாலிசி �வங்கிய நாள்   

உ�தியள�க்கப்பட்ட ெமாத்தத் ெதாைக    

ெபா�ந்�ம் ைரடர்கள்   

கிைளம் ஆண்�   

கிைளம் ேகட்பதற்கான காரணம்   

கிைளம் ெதாைக   

கிைளமின் தற்ேபாைதய நிைல

12.    அறிவ�த்தல் மற்�ம் அங்கீக�த்தல்:

நான்/நாங்கள் இத்�டன் அறிவ�ப்ப� என்னெவன�ல், இங்ேக ேமேல ெகா�க்கப்பட்�ள்ள தகவல்கள் அைனத்�ம், அைனத்� வ�தத்தி�ம் உண்ைமேய மற்�ம் 

ேகட்கப்பட்�ள்ள கிைளம், பாலிசிய�ன் வ�திகள் மற்�ம் நிபந்தைனக�க்� உட்பட்��க்கிற� என்� அறிவ�க்கிேறன்/அறிவ�க்கிேறாம். ேம�ம், அைனத்� ம�த்�வ 

நி�வனங்கள் (ம�த்�வ ப�ேசாதைனக்�டம் உட்பட), அர� அைமப்�கள்/நி�வனங்கள்  (காவல்�ைற அதிகா�கள்/வ�வாய்�ைற அதிகா�கள், �தலியாேனார்) 

இன்�ரன்ஸ் எ�த்�க் ெகாண்டவ�ன் எச்ஐவ�/எய்ட்ஸ் மற்�ம் அைதப் ேபான்ற மனநலன், உடல் நலன் சார்ந்த சிகிச்ைச பற்றிய வ�வரங்கைள (�ந்ைதய� 

மற்�ம் தற்ேபாைதய�) கனரா எச்எஸ்ப�சி ஓ�யண்டல் ேபங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் ைலஃப் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் (“கம்ெபன�”) மற்�ம்/அல்ல� அவர்கள�ன் 

ஏெஜண்�கள் மற்�ம் அங்கீக�க்கப்பட்ட வ�ற்பைன �கவர்க�டன் பகிர்ந்�க் ெகாள்ள அங்கீகாரம் அள�க்கிேறன். ேம�ம், கம்ெபன� என்�ைடய/ எங்க�ைடய 

நிதி நிைலைம சார்ந்த வ�வரங்கள், அவர்களாகேவா எங்கள�ன் சார்ப�ேலா மற்ற ம�இன்�ரன்ஸ் நி�வனம், இன்�ரன்ஸ் நி�வனங்கள், இன்�ரன்ஸ் சங்கங்கள், 

ம�த்�வ அதிகா�கள், மாநில அர� அதிகா�கள், பண����ம் நி�வனம், ந�திமன்றம், அர� �ைறகள், கட்�ப்பாட்டாளர், வ�சாரைண அைமப்�கள் மற்�ம் ப�ற 

ேசைவ வழங்�னர்கள�டமி�ந்� கிைளம் சார்ந்� என்�ைடய தன�ப்பட்ட அ�மதிக்காகக் காத்திராமல் ேதைவயான தகவைலப் ெபற�ம்,   பகிர�ம் அங்கீகாரம் 

அள�க்கிேறன். இத்�டன் ேதைவப்ப�ம் அ�மதி�ம் அள�க்கிேறன். இந்த அறிவ�ப்ப�ன் நகல் ெசல்�ப�யா�ம். 

CL/D-C/Ver. 4.11/2019                              பக்கம் 4/5

கிைளம் ெசய்பவ�ன்/நாமின�ய�ன் ைகெயாப்பம்/ இட� கட்ைடவ�ரல் ேரைக சாட்சிய�ன் ெபயர் மற்�ம் ைகெயாப்பம்

ெபயர்  _______________________________________________

 கிைளம் ெசய்பவ�டனான உற� ______________________

ெமாைபல் எண் _______________________________________

�கவ� ______________________________________________ 

�கவ� _________________________________________________________

ெபயர்  __________________________________________________________

ேததிேததி



கிைளம் ெசய்பவர்(கள்) ப�ப்பறி� இல்லாதவர் என�ல், அவ�ன் அறிவ�ப்� கம்ெபன��டன் எவ்வ�தத் ெதாடர்�ம் இல்லாத, எள�தாக அைடயாளம் காணக் 

��ய ஒ�வரால் ெசய்யப்பட ேவண்�ம்:

“இத்�டன் நான் அறிவ�ப்ப� என்னெவன�ல், இந்த ப�வத்தில் உள்ள வ�வரங்கள் அைனத்�ம், என்னால் ______________________________ ெமாழிய�ல் கிைளம் 

ெசய்பவ�க்� வ�ளக்கப்பட்�, அவரால் நன்றாகப் ��ந்�க் ெகாள்ளப்பட்ட ப�ன்னேர, அவ�ன் ெப�வ�ரல் ேரைக இந்த ப�வத்தில் பதியப்பட்ட�”

கீழ்கா�ம் பட்�யலில் இ�ந்� பண� சார்ந்தத் தகவல்கள் ___________________________________________________________________________________

(இந்தப் ப�வம் கீழ்க்கண்ட ஒ�வரால் சாட்சியம் அள�க்கப்பட ேவண்�ம்: (1) கம்ெபன�ய�ன் ஏெஜன்ட், (2) கம்ெபன�ய�ன் மக்கள் ெதாடர்� ேமலாளர், 

(3) வ�நிேயாகம் ெசய்�ம் வங்கிக் கிைள ேமலாளர், (4) ஏேத�ம் �த்திைர�டன் ��ய ேதசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிய�ன் ேமலாளர், (5) அரசிதழில் 

(ெகஜட்) பதி� ெபற்ற அதிகா�, (6) தைலைம ஆசி�யர் / அர� பள்ள�ய�ன் �தல்வர், (7) ந�திபதி (8) கம்ெபன�ய�ன் ஏேத�ம் அதிகா�.)

CL/D-C/Ver. 4.11/2019                             பக்கம் 5/5

*ஏேத�ம் ��தல் வ�வரம் ேதைவப்ப�கிற� என�ல், கிைளம் ெசய்பவைரத் ெதாடர்�க் ெகாள்�ம் உ�ைம கம்ெபன�க்� உண்�.

*எங்கள் நி�வனத்தின் எந்த ஒ� கிைள அ�வலகத்தில் இந்தப் ப�வம் சமர்ப்ப�க்கப்பட்டா�ம், இந்தக் ேகா�க்ைகய�ன் ம�தான ெசயல்பா� �வங்கப்ப�ம்.

கனரா எச்எஸ்ப�சி ஓ�யண்டல் ேபங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் ைலஃப் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் (IRDA Regn. No. 136)

ஆர்ச்சிட் வண�கப் �ங்கா, 2வ� மா�, ெசக்டார் - 48, ேசானா சாைல, �ர்ஹாம் -122018, ஹ�யானா, இந்தியா, பதி� அ�வலகம்: C-31 மற்�ம் C-32, �தல் மா�, 

கன்னாட் சர்க்கஸ், �� ெடல்லி – 110001, கார்ப்ேபாேரட் அைடயாள எண். – U66010DL2007PLC248825, ெதாடர்�ெகாள்வதற்கான எண்கள் – 1800-180-0003, 1800-103-0003 

(ெதாைலேபசி) / +91 0124 4535099 (ஃேபக்ஸ்) / மின்னஞ்சல்: customerservice@canarahsbclife.in, இைணயதளம்: www.canarahsbclife.com

          ேதைவப்ப�பைவ             சமர்ப்ப�க்கப்பட்டைத �க் ெசய்ய�ம்

1. பாலிசிச் சான்றிதழ்

2. கிைளம் ெசய்பவ�ன் �ைகப்பட அைடயாள அட்ைட மற்�ம் �கவ�ச் சான்� (சான்றள�க்கப்பட்ட�)

3. �ய சான்றள�க்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்� �த்தகம்/ரத்� ெசய்யப்பட்ட காேசாைலய�ன் நகல் 

4. கிெர�ட் கணக்கின் அறிக்ைக   

5. ேலான் கணக்கின் அறிக்ைக

6. ம�த்�வ�ன் அறிக்ைக (ப�வம் D-P)

7. சிகிச்ைசயள�க்�ம் ம�த்�வமைனய�ன் சான்றிதழ் (ப�வம் D-H)

8. ம�த்�வமைன மற்�ம் ம�த்�வ�டமி�ந்� கடந்த 5 வ�டங்க�க்கான ஆவணங்கள் (ம�த்�வமைனய�ல் இ�ந்�

    ேநாயாள�ைய வ �ட்�ற்� அ�ப்பப்பட்ட வ�வரங்கள், ம�த்�வமைனய�ல் அ�மதிக்கப்பட்ட வ�வரங்கள், ப�ேசாதைன

 ���கள், ம�த்�வ�ன் ம�ந்�கள�ன் ப�ந்�ைரக் �றிப்�கள் �தலியன)

9. பண����ம் நி�வனத்தின் சான்றிதழ் (ப�வம் D-E)

10. �தல் தகவல் அறிக்ைக (எப்ஐஆர்)

11. பஞ்சனாமா, காவல்�ைற வ�சாரைண அறிக்ைக

12. இ�க்�மானால், பத்தி�க்ைக ெசய்திய�ன் நகல்கள்

13. வ�பத்� ேநர்ந்த சமயத்தில், இன்�ரன்ஸ் ெசய்யப்பட்டவர் வாகனம் ஒட்�க் ெகாண்��ந்தார் என�ல், அவ�ன் வாகன 

    ஓட்�னர் உ�மத்தின் நகல் (வ�பத்தினால் ேநர்ந்த இறப்ப�ற்கான கிைளமிற்� மட்�ம்)

இந்தப் ப�வத்�டன் சமர்ப்ப�க்கப்பட ேவண்�ய ஆவணங்கள்*:


