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Death Claim Form – CSHG / మరణానంతర కెల్ మ్ ారమ్ – CSHG 
 
 

Important Information:/ ముఖయ్ ైన సమా ారం: 

 

1) To be filled in by the person who is legally entitled to the policy monies  
 ాల ీ పర్ జ ాలను ొ ంద ా కి చటట్పరం ా అరహ్త ఉనన్ వయ్కిత్ పూ ిం ా  

2) Submission of this form should not be construed as acceptance of the claim  
 ఈ ారమ్ ను సమ ిప్ం నంత ే కెల్ మ్ ను ఆ ిం నటుల్   కాదు 
3) Please submit this form and the requirements at the nearest branch or at the address as indicated below 
 దయ ే ి ఈ ారమ్ ను మ ియు ఆవశయ్క ప రా్ లను స ప బరా్ ంచ్ లో లే ా ిగువ సూ ం న రు ామాలో సమ ిప్ంచం ి. 

Group Policy No.:/ గూర్ ప్ ాల ీ సం.: _________________________ Certificate Number:/ ధృవపతర్ం సంఖయ్: _____________________________ 

A. Details of the Claimant/ కెల్ ెంట్ వ ాలు 

Name of Master Policy Holder:  Relationship to Insured Member:  

పర్ ాన ాల ీ హకుక్ ారు ేరు:  మా ే ని వయ్కిత్ ో బాంధవయ్ం: 

Name of Nominee: ____________________________________ Name of Appointee:   

ా  ేరు:___________________________________________________ య తు  ేరు: ______________________________________________ 

Date of birth of nominee:/ ా  పుటిట్న ే ీ: �� �� �� Date of birth of appointee:/ య తు  పుటిట్న ే ీ: �� �� ��

Relationship to member insured:/ మా ే ిన వయ్కిత్ ో బాంధవయ్ం:  Relationship with nominee:/ ా ో బాంధవయ్ం: 

B. Details of the Deceased/ మృతు  వ ాలు 

Insured member’s Full Name: Date of birth:/ పుటిట్న ే ీ: �� �� �� 
మా ే ిన వయ్కిత్ పూ ిత్ ేరు: 

Gender: / ంగం: Male/ పురుషుడు �/ Female/ ీత్ ర్ � 

Last residential address:  Occupation: / వృ త్ : 
వ ి ాస రు ామా: 

Employer’s name & address:   Loan Account No: / రుణం ఖా ా సం: 

ఉ ోయ్గం ే ిన సంసథ్  ేరు & రు ామా: Date of enrollment: / న దు ే ీ: 

C. Bank Details of the Claimant / కెల్ ెంట్ బాయ్ంకు వ ాలు 

Bank Account No.:/ బాయ్ంకు ఖా ా సం.:__________________________ Type of Account:/ ఖా ా రకం:   � Saving/  ే ంగ్  �  Current/ క ెంట్  

�  NRE/ ఎన్ఆర్ఈ   � Other/ ఇతరం 

(In case of NRI Claimant, please provide NRO account number only) 
(కెల్ ెంట్ ఎన్ఆర్ఐ అ న పకష్ంలో, దయ ే ి ఎన్ఆర్ఓ ఖా ా సంఖయ్ మాతర్ ే అం ించం ి) 
IFS Code:/ IFS కోడ్: ____________________________________________ 

Bank Name and Address: / బాయ్ంకు ేరు మ ియు రు ామా:________________________________________________________________ 

Note - Kindly attach a copy of bank passbook or cancelled cheque bearing account number and claimant name (MANDATORY). 
గమ క - దయ ే ి ఖా ా సంఖయ్ మ ియు కెల్ ెంట్ ేరు ఉనన్ బాయ్ంకు ాసుపుసత్కం లే ా రదద్ న ెకుక్ కా ీ  జత ేయం  ి(తపప్ స ి ా అం ిం ా ). 
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D. Details about claim Particulars of the Claim/ కెల్ మ్ ిద్ ాట్ ం ాలకు సంబం ిం న వ ాలు 

Date of death: / మరణిం న ే ీ: 
Time of death:/ మరణిం న సమయం: (am / ఉదయం � pm / ాయంతర్ం �)                                  Place of death:/ మరణిం న సథ్లం: 

Immediate cause of death:/ మరణా కి కారణం: ____________________Duration of last illness:/ ాయ్ ి ో బాధప ిన వయ్వ :ి___________________

When did the deceased life assured first complain of symptoms related to illness? 
త మా ే ిన మృతుడు దటి ా ి ా ాయ్ ి లకష్ణాల గు ిం  ఎపుప్డు ే ొక్ ాన్రు? 

Nature of Illness then complained:/ ే ొక్నన్ ాయ్ ి రకం: __________________________________________________________________ 

Place of treatment:/ కితస్ ే ంచుకునన్ సథ్లం:_________________________________________________________________________ 

 

Name, Address & Contact No of the doctor/s consulted during the last illness: 
ాయ్ ి ో బాధప ిన సమయంలో కితస్ ే ిన ైదుయ్డు/ల ేరు, రు ామా & సంపర్ ింపు నంబర్: 

If Accidental Death:/ పర్మాద మరణం అ ే: a) Date of Accident:/ a) పర్మాదం జ ి ిన ే ీ:___________________________________________

b) Time of accident:/ పర్మాదం జ ి ిన సమయం: ___________________________________________ (am / ఉదయం � pm / ాయంతర్ం �) 

c) Place of accident:/ పర్మాదం జ ి ిన సథ్లం: _________________________________________________________________________ 

If F.I.R. done:/ ఎఫ్.ఐ.ఆర్ ాఖలు ే ినటల్ ే: a) Date of F.I.R.:/ ఎఫ్.ఐ.ఆర్ ాఖలు ే ిన ే ీ:_____________________ 

b) F.I.R. Number:/ ఎఫ్.ఐ.ఆర్. సంఖయ్: _______________________ c) Name of the Police Station:/ ో సు ేట్షన్ ేరు:_________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

If Post Mortem conducted: Date of Post Mortem done / పంచ ామా రవ్హిం నటల్ ే: పంచ ామా రవ్హిం న ే  ీ_____________________ 

Name & Addresses of the Doctors who treated the deceased during last three years & the ailments cured by them: 
మృతు కి వ ి మూడు సంవతస్ ాలోల్  కితస్ ే ిన ైదుయ్ల ేరుల్  & రు ామాలు & ారు నయం ే ిన జబుబ్లు: 

Date of Consultation / 
సంపర్ ిం న ే ీ 

Name & Address of Doctor/  
ైదుయ్  ేరు & రు ామా 

Reasons for Consultation /  
సంపర్ ించ ా కి గల కారణాలు 

   

 

 

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 
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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. 

 
 

ాధ్ రణ మ ియు రా్ మాణీకరణ: 
 
ేను/ ేము ఎగువ ే ిన ాధ్ రణ అ న్ ాల ాసత్వమ  ఇందుమూలం ా ాధ్ ిసుత్ ాన్ను మ ియు ఈ ారమ్  లే ా ఇంకే ై ా అనుబంధ ారమ్ లను 

సమ ిప్ం నంత ే లే ా కం ె  ద ాయ్పుత్  చరయ్లను ేపటిట్నంత ే సం ిగధ్ంలో ఉనన్ ా కై కం ె   అమలు ేసుత్ ందన ా కి లే ా క ి ఉనన్ ఏ ై ా హకుక్లను లే ా 

సంరకష్ణ హకుక్లను వదులుకు ేందుకు సం ిదధ్ం ా ఉంటుందన ా కి ఒపుప్కోలు ా ా ంచకూడదు. త మా ే ిన వయ్కిత్ ైదయ్ కితస్/ ప ీకష్లు ే ంచుకునన్ 

సమయంలో ేక ిం న ోపయ్ సమా ా ా న్ సమ ిప్ంచ యకుం ా ే ేటటువంటి పర్సుత్ తం అమలులో ఉనన్ ఏ ై ా చటట్పర ైన బంధనలు, గం, ఆ ారం లే ా 

పదధ్ కి లోబడక, ేను / ేము ఇందుమూలం ా మృతు  ఆ ోగయ్ ిథ్ , ఉ ోయ్గం, రుణాలు లే ా మా, ైదయ్ సల  ొ ందడం, మృతుడు ే ంచుకునన్ కితస్ లే ా 

మృతుడు ఏ ై ా చటట్ రుదధ్  చరయ్లోల్  ాలొగ్ నడం వంటి ాటికి సంబం ిం న సమా ా ా న్ లే ా మాన ిక అసవ్సథ్త, మాదకదర్ ాయ్ల గం, మదయ్ ానం, హెచ్ఐ  

(ఎ డ్స్ ైరస్) మ ియు / లే ా లైం ిక ాంకర్ క ాయ్ధులు వంటి ాటి  సూ అ ా  బాయ్ంకు ఖా ాకి ొ ముమ్ జమ కాక ో న లే ా అసంపూరణ్/తపుప్ సమా ారం 

వంటి కారణాల ో లా ా ే లో ఆలసయ్ం జ ి ిన లే ా పర్కిర్య అసలు రా్ రంభ ే కాక ో న పకష్ంలో కెన ా హెచ్ఎస్ ి ఓ ి ెంటల్ బాయ్ంక్ ఆఫ్ కామర్స్ లైఫ్ ఇనూస్ ెన్స్ 

కం ె   అందుకు ఎటువంటి బాధయ్త వహించదు. ఇంకా, కెన ా హెచ్ఎస్ ి ఓ ి ెంటల్ బాయ్ంక్ ఆఫ్ కామర్స్ లైఫ్ ఇనూస్ ెన్స్ కం ె   ై ెక్ట్ ె ట్ పదధ్  అమలు 

ేయలే  పకష్ంలో ిమాండు రా్ ట్/ సమాన లువ గల ెకుక్ రూపంలో ె ల్ ంచడం వంటి ఏ ై ా పర్ ాయ్మాన్య ె ల్ ంపు ఎం ికను ఉప ిం ే హకుక్  క ి ఉంటుం ి. 

కెర్ ిట్ అ ే ి పూ ిత్ ా కెల్ ెంట్ అం ిం న కెల్ ెంట్ ఖా ా సంఖయ్ సమా ారం ఆ ారం ా పర్ ా తం ేయబడుతుం ి, ఈ సందరభ్ంలో కెల్ ెంట్ ేరు సంబం ిత 

వ ాలు ఉప ించబడవు.  

 
 
 

Signature/left hand thumb impression (If illiterate) of 
Claimant______________________________________________ 
కెల్ ెంట్ సంతకం/ఎడమ ే  ే ముదర్ ( రకష్ ాసుయ్లై ే) ేరు 
________________________________________________________ 
 
Address:/ రు ామా: _____________________________________ 
 
______________________________________________________

Signature of Witness s(Mandatory)  
 
ా ి సంతకం (తపప్ స ి ా ఉం ా ) 

 
Name:/ ేరు: ___________________________________________ 
Address:/ రు ామా:_____________________________________ 

______________________________________________________ 
 

Date:/ ే ీ: __________________________________________ Date:/ ే ీ:___________________________________________ 

 Employment details from the list below ___________________ 
 ిగువ జా ాలో  ఉ ో య్గ సంబం ిత వ ాలు _______________________ 

___________________________________________________ ______________________________________________________ 
 
(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 Ma gistrate.) 

(కిర్ం ి వయ్కుత్ లోల్  ఒకరు తపప్ స ి ా ఈ ారమ్ లో ా ి సంతకం ేయా : (1) కం ె కి ెం ిన ిద్షట్ వయ్కిత్, (2) కం ె కి ెం ిన ిలేషన్ ిప్ ే ేజర్, (3) ాగ ావ్  
బాయ్ంకు బాయ్ంక్ ే ేజర్, (4) రబబ్రు ాట్ ంప్  క ి ఉనన్ జా య బాయ్ంకు బాయ్ంక్ ే ేజర్, (5) ె టెడ్ అ ికా ి, (6) పర్భుతవ్ ాఠ ాల పర్ ా ో ా ాయ్యుడు  
/ ిర్ స్ ాల్, (7) ాయ్యా ిప .) 
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Requirements to be submitted along with this form.*/ ఈ ారమ్ ో ాటు సమ ిప్ం ా స్న ఆవశయ్క ప ార్ లు*: 
 

1. Original Certificate of Insurance/ మా  అ స లు  ధృ వ ప తర్ం □
2. Death certificate issued by municipal authorities/ పుర ాలక అ ికారులు మం రు ే ిన మరణ ధృవపతర్ం □
3. Photo ID & address proof of the claimant (duly attested ) 
 కెల్ ెం ట్  ో టో  ఐ  ి& రు ామా రు వు ( ి ా ధృ క ిం న ) □ 

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) / ి ా పూ ిం న మ ియు సంతకం ే ిన కం ె  ిద్షట్ కెల్ మ్ ా ామ్ట్ లు ‐ కెల్ ెంట్ ేట్ట్ ెంట్, 

ైదుయ్  ేట్ట్ ెంట్, కితస్ ే ిన ఆసుప ర్ ధృవపతర్ం & ఆసుప ర్ ే ికలు ( ి ాచ్ ిజ్ ా ాంశం, పర్ ేశం వ ాలు, ప ీకష్ ే ికలు, 
ైదయ్పర ైన మందుల టీలు .)  

□ 

5. Age proof and identity of the Insured Member / మా ే ిన సభుయ్  వయసుస్ రు వు మ ియు గు ిత్ంపు □
6. Copy of Bank passbook/Cancelled Cheque / బాయ్ంకు ాసుపుసత్ కం/రదద్ న ెకుక్ కా ీ □
7. Post-mortem/ chemical viscera report (if performed)/ పంచ ామా/ ర ాయ క అంతర్ అవయ ాల ప రు ే ిక ( ే ినటల్ ే) □
8. Police reports (First information report, Panchnama, Police Investigation Report, and Police Final 

Report) only in case of unnatural or accidental deaths/ అసహజ మరణం లే ా పర్మాద మరణం అ న పకష్ంలో ో సుల ే ికలు 
( రా్ థ క ద ాయ్పుత్  ే ిక, పంచ ామా, ో సుల ద ాయ్పుత్  ే ిక మ ియు ో సుల తు ి ే ిక) 

□ 

* Company reserves the right to call for any additional requirements / * కం ె  ఏ ై ా అదనపు అవస ాల తత్ం కాల్ ే ే హకుక్  క ి ఉం ి 
(Please tick √ against the document provided along with this form) / (దయ ే ి ఈ ారమ్ ో ాటు అం ిం న పతర్ం పకక్న √ గురుత్  ెటట్ం ి)  
 

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. __________________ 

 
ధృ కరణ, ఈ ారమ్ లో రా్ ం య ాషలో సంతకం ే ి ఉంటే/ ే ముదర్ ే ి ఉంటే: 
 
___________________ ా ి కుమారుడు / కుమా ెత్ అ న, __________________ రు ామాలో వ ిసుత్ నన్ ______________ అను ేను ఇందుమూలము ా 
_______________ ాషలో ాకు ఈ ారమ్ లో  షయాలు సంపూరణ్ం ా వ ించబ ాడ్ య  మ ియు ాటి  ేను అరథ్ం ేసుకు ాన్న  ాధ్ ిసుత్ ాన్ను. 
 

 

( గ ారు సంతకం) ______________________________  ే ీ ______________ సంపర్ ింపు నం. __________________ 

 
Instruction & Disclaimer/ సూచన & ాకరణ: 

 
• Kindly fill in the details in Hindi/English only/ దయ ే ి వ ాలను ెలుగు/ఆంగల్ంలో మాతర్ ే పూ ించం ి. 
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail. 
  ఇందులో  అం ాల ా ాంత ీకరణలో ఏ ై ా ైరు ాయ్లు ఉంట,ే ఆంగల్ ా ాయ్ంతరం ప ిగణనలోకి సుకోబడుతుం ి. 

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 


