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Disability Claim Form D-C/ వ ైకల్య సంబంధిత క్లెయిమ్ ఫారమ్ D-C 

 

Important Information:/ ముఖ్యమ ైన సమాచారం  
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 

సంఘటన జరిగిన తేదీ నాటికి అమలులో ఉనన పాలసీ, అలాగే పాలసీలో పేరకొనన అన్నన న్నబంధనలు మరయిు షరతులు / న్నరాా రణలకు కటటు బడి ఉండటం వంటి 
వాటి ప్రకారం లబా్ధ సొ ముు చెల్ల ంచబడుతుంది 

2) To be filled in by the Policyholder preferably/ ముఖ్యంగా పాలసీ హకుొదారు ప్ూరించాల్ 

3) Submission of this form should not be construed as acceptance of the claim/ ఈ ఫారమ ను సమరిపంచినంతనే కలల యిమ ను ఆమోదించినటటల  కాదు 
4) Please submit this form and the requirements at the nearest branch or at the address as indicated below 

దయచేసి ఈ ఫారమ ను మరియు ఆవశ్యక ప్తరా లను సమీప్ బర్ ంచ లో లేదా దిగు వ సూచించిన చిరునామాలో సమరిపంచండి. 

             

Policy no. (s):/ పాల్సీ సం (ల్ు):_________________________________________ 

1. Details of the Disabled / వ ైకల్యయనికి్ గురలైన వ్యకిి్ వివ్రాల్ు 
Name:/ పేరు: Age at Claim:/ కలల యిమ చేసే నాటికి వయసుు: ______________years:/ సంవతురాలు: 
Residential Address:/ న్నవాస చిరునామా: ________________________________________________________________________________ 

Pin:/ పిన్:  

2. Details of the Claimant if different from Disabled / Policyholder 

          క్లెయిమ ంట్ మరియు వ ైకల్యయనికి్ గురలైన వ్యకిి్ / పాల్సీ హకుుదారు వేరే వేరే వ్యకుి ల్ు అయిన పక్షంల్ో క్లెయిమ ంట్ వివ్రాల్ు 

Name:/ పేరు: ____________________________________________________________________________________________________ 

Relationship with Disabled:/ వ ైకలాయన్నకి గురలైన వయకిి తో బ్ంధవయం:  Self/ సవయంగా వారే  other/ ఇతరం: _________________________________ 

Claiming as:/ వీరి తరప్ున కలల యిమ చేసుి నానరు:  Nominee/ నామినీ  Assignee/ హకుొల గరహీత  Other/ ఇతరం____________________________ 

Contact Address:/ సంప్రదింప్ు చిరునామా:________________________________________________________________________________ 

Pin:/ పిన్:___________ Telephone:/ టెల్ఫో న్: __________ Mobile:/ మొబ ైల్: ___________E-mail ID:/ ఈమ యిల్ ID: ___________________ 

Please enclose a copy of self attested photo ID proof ( please tick whichever is submitted) 

దయచేసి సీవయ ధృవీకృత ఫో ట ో గురిి ంప్ు రుజువు కాపీన్న జత చేయండి (దయచేసి సమరిపంచిన వాటికి  టికుొ పెటు ండి) 

 Passport/ పాస పో ర్టు   Driving License/ డైెవైంగ్ ల ైసెన్ు  Voter’s ID card/ ఓటరు గురిి ంప్ు కార్్ట 

 PAN card/ పాన్ కార్్ట   Company ID card/ కంపెనీ గురిి ంప్ు కార్్ట  Other / ఇతరం 

 

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

        పాల్సీ పరక్ారం వ ైకల్య సంబంధిత క్లెయిమ్ పరయోజనాల్ను సీీకరించడానికి్ అరహత ఉనన వ్యకిి్ వివ్రాల్ు (తపపనిసరిగా అందించాలి). 
 

Bank Account No.:/ బ్యంకు ఖ్ాతా సం:_________________________________Type of Account:/ ఖ్ాతా రకం:  Saving/ సేవంగ్  Current/ కరలంట్ 

 NRE/ ఎన్ఆర్టఈ   Other/ ఇతరం 

(In case of NRI Claimant, please provide NRO account number only) 
(కలల యిమ ంట్ ఎన్ఆర్టఐ అయిన ప్క్షంలో, దయచేసి ఎన్ఆర్టఓ ఖ్ాతా సంఖ్యను మాతరమే అందించండి)  
IFS Code:/ IFS కోడ్:________________________ 

Bank Name and Address:/ బ్యంకు పేరు మరయిు చిరునామా: _____________________________________________________________________ 

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. / గమనిక - దయచేసి ఖ్ాతా సంఖ్య మరియు ఖ్ాతాదారు పేరు ముదిరంచబడిన రద్దయిన చెకుు కాపీ లేదా 
సీవయ ధృవీకృత బ్యంక్ ఖయతా సటేట్ మ ంట్ / బ్యంక్ పాసుపుసికంకాపీన్న జతప్రచండి  

 

4. Particulars of Accident/ పరమయద్ం వివ్రాల్ు 

Date and Time of Accident:/ ప్రమాదం జరిగిన తేదీ మరియు సమయం: ___________________________________________________________ 

Exact place of accident:/ ప్రమాదం జరిగిన న్నరిి షు  సథ లం: ______________________________________________________________________ 

How did the accident occur?/ ప్రమాదం ఎలా జరిగింది?   _______ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Name & address of Police Station where FIR has been lodged:/ ఎఫ్.ఐ.ఆర్ట దాఖ్లు చేసిన పో లీసు సేు షన్ పేరు & చిరునామా: ____________________ 
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5. Particulars of illness (which preceded the current condition of disability) 

వాయధి  వివ్రాల్ు (ప్రసుి తం వ ైకలాయన్నకి గురవడాన్నకి దారి తీసినది) 

 Name of the illness/Diagnosis:/ వాయధి / వాయధి న్నరాా రణ పేరు: _________________________________________________________________ 

Initial symptoms were noted on:/ ప రా థమికంగా వాయధి లక్షణాలను గురిించిన తేదీ: ________________________________________________ 

Date of Diagnosis:/ వాయధి న్నరాా రణ చేసిన తేదీ:_________________________ 

Initial signs and symptoms:/ ప రా థమిక సంకేతాలు మరియు లక్షణాలు: ________________________________________________________ 
Details of doctor who first diagnosed the illness:/ మొదటిసారిగా వాయధిన్నన్నరాా రించిన వ ైదుయన్న వవరాలు:___________________________________ 

6. Details of Disability/ వ ైకల్యం వివ్రాల్ు 
  Name the parts of the body affected:/ దెబబతినన శ్రీర భ్గాల పేరు:__________________________________________________________ 

  Date of disability:/ వ ైకలాయన్నకి గురలనై తేదీ: ____________________________ Nature of disability:/ వ ైకలయం రకం:  __ 

7. Treatment taken by Disabled due to Illness / Accident/ వాయధి/పరమయద్ం క్ోసం వ ైకల్యయనికి్ గురలైన వ్యకిి్ తీసుకునన చికి్తస

Date of admission in the hospital:/ ఆసుప్తిరలో చేరిన తేదీ:__________________________________________________________________ 

Date of discharge from the hospital:/ ఆసుప్తిర నుండి డిశ్ాారిి : _______________________________________________________________ 

Date & time of Surgery:/ శ్సిచైికితు జరిగిన తేదీ & సమయం: ________________________________________________________________ 

Name of surgery:/ శ్సిచైికితు పేరు: ___________________________________________________________________________________ 

Name & Address of the hospital(s) where the Treatment was taken:/ చికితు పొ ందిన ఆసుప్తిర(లు) పేరు & చిరునామా:_____________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

Pin code:/ పిన్ కోడ్:________________________________Tel No.:/ టెల్ నం: _______________________________________________ 

Name, Designation & Qualification of the Physician / surgeon/ వ ైదుయడు / శ్సిచైికితుకున్న పేరు, హో దా & వదాయరహత::________________________

    Tel No.:/ టెల్ నం.:___________________________

 

8. Details of follow up treatment till date/ వ ైకల్యయనికి్ గురలైన నాటి వ్రకు చేయించుకునన చికి్తస వివ్రాల్ు 
 

Dates of the treatment/ 

చికితు చేయించుకునన తేదీలు Nature of the treatment/ 

 చికితు రకం 

Name of the treating doctor/ 

చికితు అందించిన వ ైదుయడు 

 
Hospital / Clinic Name, address & 

telephone no. 

ఆసుప్తిర / వ ైదయశ్ాల పేరు, చిరునామా 
& టెల్ఫో న్ నం. From/  ప రా రంభం To/ముగింప్ు 

     
     
     
     
     

9. Please mention the activities that the Disabled is Not able to perform currently 

ద్యచేసి పరసుి త పరిసిితిల్ో వ కైల్యయనికి్ గురలైన వ్యకిి్ చేయల్ేని పనుల్ను పటరకునండి 

 

             

 వనడం 

  
    మాట్ల డటం 

   

     చూడటం 

 

    అన్నన ప్కొలూ కదలడం 

  

    సాననం చేయడం 

  / 

      దుసుి లు ధరించడం 

  

   నడక 

 

     ప్రయాణం 

    Feeding himself  

       తనంతట తానే తినడం 

 

     ట్యిల ట్ కి వ ళ్ల డం 
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10.  Employment Details/ ఉదయ యగ సంబంధిత వివ్రాల్ు 
a. Prior to disability:/ వ ైకల్యయనికి్ గురవ్డానికి్ ముంద్ు: 
Name of the Company / Business:/ కంపెనీ / వాయపారం పేరు:_________________________________________________________________ 

Designation of Disabled:/ వ ైకలాయన్నకి గురలైన వయకిి  హో దా:____________________Exact nature of the job:/ ఉదయ యగం రకం:____________________ 

b. Post disability:/ వ ైకల్యయనికి్ గురలైన తరాీత: 

Is the Disabled currently employed?/ వ ైకలాయన్నకి గురలైన వయకిి  ప్రసుి తం ఉదయ యగం చేసుి నానరా?   Yes/ అవును  No/ కాదు. 

If yes, then please give following details:/ చేసుి ననటల యితే, దయచేసి కిరంది వవరాలు అందించండి: 

Name of the Company / Business:/ కంపెనీ / వాయపారం పేరు:_________________________________________________________________ 

Designation of Disabled:/ వ ైకలాయన్నకి గురలైన వయకిి  హో దా: ____________________________________________________________________ 

Exact nature of the job:/ ఉదయ యగం రకం:________________________________________________________________________________ 

Department:/ వభ్గం:_________________________________________Address:/ చిరునామా:______________________________________ 

____________________________________Pin code:/ పిన్ కోడ్: ______________________Tel No.:/ టెల్ నం.:_____________________ 

If not employed, then date from which the Disabled stopped working:/ ఉదయ యగం చేసుి ండకపో తే, వ ైకలాయన్నకి గురలైన వయకిి  ఉదయ యగం మానేసిన తేదీ:_______ 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Date by which the Disabled is expected to return to work:/ వ ైకలాయన్నకి గురలనై వయకిి  తిరగిి ఉదయ యగాన్నక ివ ళ్లల  తేదీ:_______________________________ 

Has   the Disabled   applied   for   any   jobs?/ వ ైకలాయన్నక ిగురలైన వయకిి  ఏవ నైా ఉదయ యగాల కోసం దరఖ్ాసుి  చేసారా?    Yes/ అ వు ను    No/ లేదు 

If yes, please mention the nature of job applied:/ చే సి న టల యి తే ,  ద య చే సి  ఏ  ర కం  ఉ దయ య గా న్న కి  ద ర ఖ్ా సుి  చే శ్ా రో  పే రకొ నం డి :  _ _ _ _ __ __ _ _ _  

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

11.  If the Disabled is currently undergoing any rehabilitation program, please give details such as name of the  

 institute, duration and nature of program 

          వ ైకల్యయనికి్ గురలైన వ్యకిి్ పరసుి తం ఏదైెనా పునరావాస క్ారయకరమంల్ో పాల్్గ ంటుననటెయితే, ద్యచేసి క్ారయకరమం నిరీహసిుి నన సంసి పటరు, క్ారయకరమం వ్యవ్ధి 
 మరియు రకం వ్ంటి వివ్రాల్ను అందించండి 

Name of the Institute/ సంసథ  పేరు Duration/ వయవధి Nature of Program/ కారయకరమం రకం 

   

 

12. Particulars of other Life Insurance / Mediclaim / Personal accident policies held by the Disabled 

 వ ైకల్యయనికి్ గురలైన వ్యకిి్ కలిగి ఉనన ఇతర జీవిత బీమయ / మ డిక్లెయిమ్ / వ్యకిి్గత పరమయద్ పాల్సీల్ వివ్రాల్ు 

 

13. 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 

Policy No./ పాలసీ సం.  1  2 3 

Name of the company/ కంపెనీ పేరు     

Commencement date/ ప రా రంభ తేదీ     

Sum Assured/ హామీ ఉనన మొతిం     

Riders opted/ ప రా రంభంచబడిన అనుబంధాంశ్ాలు     

Year of Claim కలల యిమ చేసిన సంవతురం     

Cause of Claim/ కలల యిమ చేయడాన్నకి గల కారణం     

Amount of Claim/ కలల యిమ చేసిన మొతిం     

Status of the Claim/ కలల యిమ సిథ తి     
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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/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/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/ 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. 

 
నిరాా రణ మరియు పరా మయణీకరణ 

నేను/మమేు ఎగువ చేసిన న్నరాా రణ అన్నన వధాల వాసివమన్న ఇందుమూలంగా న్నరాా రిసుి నానను మరియు ఈ ఫారమ న్న లేదా ఇంకేవ ైనా అనుబంధ ఫారమ లను 
సమరిపంచినంతనే లేదా కంపెనీ దరాయప్ుి  చరయలను చేప్టిు నంతనే సందిగాంలో ఉనన జీవతాన్నకలై కంపెనీ హామీన్న అమలు చేసుి ందనడాన్నకి లేదా కల్గి ఉనన ఏవ ైనా హకుొలను 
లేదా సంరక్షణ హకుొలను వదులుకునేందుకు సంసిదాంగా ఉంటటందనడాన్నకి ఒప్ుపకోలుగా భ్వంచకూడదు. జీవత బీమా చేసిన వయకిి  వ ైదయ చికితు/ ప్రీక్షలు చేయించుకునన 
సమయంలో సేకరించిన గోప్య సమాచారాన్నన సమరిపంచనీయకుండా చేసేటటటవంటి ప్రసుి తం అమలులో ఉనన ఏవ ైనా చటు ప్రమ ైన న్నబంధనలు, వన్నయోగం, ఆచారం లేదా 
ప్దాతికి లోబడక, నేను / మమేు ఇందుమూలంగా వ ైకలాయన్నకి గురలైన వయకిి  ఆరోగయ సిథ తి, ఉదయ యగం, రుణాలు లేదా బీమా, వ ైదయ సలహా పొ ందడం, వ ైకలాయన్నకి గురలనై వయకిి  
చేయించుకునన చికితు లేదా వ కైలాయన్నకి గురలైన వయకిి  ఏదైెనా చటు వరుదా చరయలోల  పాలగొ నడం వంటి వాటికి సంబంధించిన సమాచారాన్నన లేదా మానసిక అసవసథ త, మాదకదరవాయల 
వన్నయోగం, మదయపానం, హెచఐవ (ఎయిడ్ు వ ైరస) మరియు / లేదా ల ైంగిక సాంకరమిక వాయధులు వంటి వాటిన్న సూచించేటటటవంటి వ ైకలాయన్నకి గురలైన వయకిి  ఆరోగాయన్నక ి
సంబంధించిన సమాచారం వంటి ఆవశ్యక సమాచారాన్నన కల్గ ి ఉనన వ ైదుయడు లేదా ఆసుప్తిర లేదా పో లీసు అధికారులు లేదా ప్రభుతవ వయవసథ  లేదా యజమాన్న లేదా ఏదెైనా 
ఇతర సంసథ  / ఎవరలైనా ఇతర వయకుి లు కలనరా హెచఎస బ్ధసి ఓరియి ంటల్ బ్యంక్ ఆఫ్ కామర్టు ల ైఫ్ ఇనూురలన్ు కంపెనీ ల్మి.కి లేదా వార ి కారాయలయాలోల  లేదా చటు ప్రమ ైన 
సలహాదారులకు లేదా నాయయసాథ నాన్నకి లేదా దాన్న తరప్ున న్నరవహ ంచబడుతునన ఏదైెనా దరాయప్ుి  సంసథ కి ఈ సమాచారాన్నన అందించడాన్నకి వారిన్న అనుమతిసుి నానను. ఈ 
ప రా మాణీకరణ జిరాక్ు కాపీ అసలుదాన్న లాగానే ప్రభ్వంలో ఉంటటంది మరియు చెలుల బ్టట అవుతుంది. అలాగ ే నేను ఎగువ పేరకొనన నా బ్యంకు ఖ్ాతాలోకి డబుబన్న డైెరలక్ు / 
ఎలకాుా న్నక్ టర్ న్స ఫర్ట చేయడాన్నక ి బీమాదారుకి అధికారం అందిసుి నానను. ఏ కారణంగా అయినా మీ బ్యంకు ఖ్ాతాకి సొ ముు జమ కాకపో యిన లేదా అసంప్ూరణ /తప్ుప 
సమాచారం వంటి కారణాలతో లావాదేవీలో ఆలసయం జరగిిన లేదా ప్రకిరయ అసలు ప రా రంభమే కాకపో యిన ప్క్షంలో కలనరా హచెఎస బ్ధసి ఓరియి ంటల్ బ్యంక్ ఆఫ్ కామర్టు ల ైఫ్ 
ఇనూురలన్ు కంపెనీ ల్మి అందుకు ఎటటవంటి బ్ధయత వహ ంచదు. ఇంకా, కలనరా హెచఎస బ్ధసి ఓరియి ంటల్ బ్యంక్ ఆఫ్ కామర్టు ల ైఫ్ ఇనూురలన్ు కంపెనీ ల్మి డైెరలక్ు డెబ్ధట్ 
ప్దాతిన్న అమలు చేయలేన్న ప్క్షంలో డిమాండు డరా ఫ్టు / సమాన వలువ గల చెకుొ రూప్ంలో చెల్ల ంచడం వంటి ఏదెైనా ప్రతాయమానయ చెల్ల ంప్ు ఎంపికను ఉప్యోగించే హకుొన్న 
కల్గి ఉంటటంది. కలరడిట్ అనేది ప్ూరిి గా కలల యిమ ంట్ అందించిన కలల యిమ ంట్ ఖ్ాతా సంఖ్య సమాచారం ఆధారంగా ప్రభ్వతం చేయబడుతుంది, ఈ సందరభంలో కలల యిమ ంట్ పేరు 
సంబంధిత వవరాలు ఉప్యోగంిచబడవు. నేను రికార్టడ్ లు మరయిు కలల యిమ నుండి వముకిి  పొ ందడం వంటి ప్రయోజనాల కోసం కలల యిమ సెటిల్ మ ంటట వవరాలను ప్రధాన 
పాలసీదారుకి అందించడాన్నక ికంపెనీకి అధికారమిసుి నానను 
 

 

 

___________________________________________________ 

Signature/left hand thumb impression (if illiterate) of Claimant 

కలల యిమ ంట్ సంతకం/ఎడమచేతి వేల్ముదర (న్నరక్షరాసుయల ైత)ే 

Name:/ పేరు: ___________________________________ 

Address:/ చిరునామా: ___________________________ 

Date:/ తేదీ: __________________________________ 

 

Signature of Witness (Mandatory)/ సాకి్ష సంతకం (తపపనిసరిగా ఉండాలి)   ______________________Date:/ తేదీ: _________________________ 

Name:/ పేరు: ____________________________________ Address:/ చిరునామ: ___________________________________________ 

Employment details from the list  below_________________________________________________________________________ 

దిగువ జాబ్ధతాలోన్న ఉదయ యగ సంబంధిత వవరాలు 
 

(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 Magistrate) 

(కిరంది వయకుి లోల  ఒకరు తప్పన్నసరిగా ఈ ఫారమ లో సాక్ష ి సంతకం చేయాల్: (1) కంపెనీకి చెందిన న్నరిి షు  వయకిి, (2) కంపెనీకి చెందిన రిలేషన్ షిప్ మేనేజర్ట, (3) 

భ్ గ సావమి  బ్యం కు  బ్యంక్  మే నేజ ర్ట, (4) ర బబరు  సాు ం ప్ న్న  క ల్ గి  ఉ నన  జాతీయ బ్యంకు బ్యంక్ మే నేజర్ట, (5) గలజిటెడ్ అధికార,ి (6) ప్రభుతవ పాఠశ్ాల 
ప్రధానోపాధాయయుడు /  పిరన్నుపాల్, (8) నాయయాధిప్తి.)  



 

 Page 5 of 6 CL/D-C/Ver. 4.1/2017 

 

 

 

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/ ____________ 
 
క్లెయిమ ంట్/ల్ు నిరక్షరాసుయల్ు అయిన పక్షంల్ో అందించాలిసన నిరాా రణను కంపెనీతో ఎటటవంటి సంబంధం లేన్న, అదే వధంగా సులభంగా న్నరూపించగల గురిి ంప్ు గల వయకిి  
అందించాల్: 
“నేను._________________________________ భ్షలో వవరించిన ఈ ఫారమ లోన్న వషయాలను కలల యిమ ంట్ అరథ ం చేసుకునానరన్న మరియు అతను / ఆమ  
సంబంధిత వషయాలను ప్ూరిి గా అరథ ం చేసుకునన తరావతనే ఈ ఫారమ లో అతను / ఆమ  వేల్ముదర వేశ్ారన్న ఇందుమూలముగా న్నరాా రిసుి నానను” 
_________________________________________________________ (సాకి్ష సంతకం) ___________________________ 
 
పేరు _______________________________________ చిరునామా   ___________________________________ సంప్రదింప్ు   ____________ 
  

 

Requirements to be submitted along with this form*:/ ఈ ఫారమ్ తో పాటు సమరిపంచాలిసన ఆవ్శ్యక పతార ల్ు*: 

 

 

                                                         Requirements/ ఆవ్శ్యక పతార ల్ు 
Please tick if 

Submitted/ 

ద్యచేసి సమరిపం 
చినవాటికి్ టికుు ఉంచండి 

1.   Original Policy Bond/   పాలసీ అసలు బ్ండు  

2.   Photo ID & address proof of the claimant (duly attested) 

 కలల యిమ ంట్ ఫో ట  ోఐడి & చిరునామా రుజువు (వధిగా ధృవీకరించినవ) 

 

                   3.   Cancelled cheque bearing account number and claimant name or copy of Bank Passbook 

ఖ్ాతా          ఖ్ాతా సంఖ్య మరియు కలల యిమ ంట్ పేరు గల రదియిన చెకుొ లేదా బ్యంకు పాసుప్ుసికం కాపీ 

 

4.   Physician’s Statement (Form D–P)/ వ ైదుయన్న సేు ట్ మ ంట్ (ఫారమ D–P)  

5.   Treating Hospital Certificate (Form D–H)/ చికితు చేసిన ఆసుప్తిర ధృవప్తరం (ఫారమ D–H)  

6.   Medical records from Hospitals & Doctors (Admission notes, progress sheets, Discharge summary, reports 

 of diagnostic tests, medical prescriptions, etc) 

 ఆసుప్తిర & వ ైదుయలు అందించే వ ైదయ న్నవేదికలు (ప్రవేశ్ం వవరాలు, పో ర గలరస షీట్ లు, డిశ్ాారిి  సారాంశ్ం, వాయధి న్నరాా రణ ప్రీక్షల 
 న్నవేదికలు, వ ైదయప్రమ ైన మందుల చీటీలు మొ.) 

 

7.   Employer Certificate (Form D–E)/ ఉదయ యగ ధృవప్తరం (ఫారమ D–E)  

8.  First Information Report (FIR)/ ప రా థమిక దరాయప్ుి  న్నవేదిక (ఎఫ్.ఐ.ఆర్ట)  

9.   Panchnama, Police Investigation Report/ ప్ంచనామా, పో లీసుల దరాయప్ుి  న్నవేదిక  

10.  Newspaper Clippings, if available/ అందుబ్టటలో ఉంటే, వారాి ప్తిరకల కిల పిపంగులు  

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

case of accidental disability claims)/ ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో వ ైకలాయన్నకి గురలైన వయకిి  డైెవైంగ్ చేసుి ననటల యితే, వారి 
డైెవైంగ్ ల ైసెన్ు కాపీ (వ ైకలయ సంబంధిత కలల యిమ లు అయిన ప్క్షంలో మాతరమే సమరిపంచాల్) 

 

 

* Company reserves the right to call for any additional requirements* కంపెనీ ఏవ ైనా ఇతర అవసరాల న్నమితిం కాల్ చేసే హకుొన్న కల్గి ఉంది. 
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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. __________________ 

ధృవీకరణ, ఈ ఫారమ్ ల్ో పరా ంతీయ భ్షల్ో సంతకం చేసి ఉంటే/వేలిముద్ర వేసి ఉంటే: 

___________________________ గారి కుమారుడు / కుమారలి  అయిన, _______________________ చిరునామాలో న్నవసిసుి నన 
_____________________________ అను నేను ఇందుమూలముగా _______________ భ్షలో నాకు ఈ ఫారమ లోన్న వషయాలు సంప్ూరణ ంగా 
వవరించబడా్ యన్న మరియు వాటిన్న నేను అరథ ం చేసుకునాననన్న న్నరాా రిసుి నానను. 
 

 

(వన్నయోగదారు సంతకం) ______________________________  తేదీ ______________ సంపరదింపు నం. __________________ 

Instruction & Disclaimer/ సూచన & నిరాకరణ: 

• Kindly fill in the details in Hindi/English only./ దయచేసి వవరాలను తెలుగు/ఆంగల ంలో మాతరమే ప్ూరించండి. 

• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail. 

  ఇందులోన్న అంశ్ాల భ్షాంతరీకరణలో ఏవ ైనా వ ైరుధాయలు ఉంటే, ఆంగల  పాఠాయంతరం ప్రిగణనలోకి తీసుకోబడుతుంది. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Unitech Trade Centre, 2nd Floor, C-Block, Sushant Lok, Phase-1, Sector-43, Gurugram-122018, Haryana (India) 

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 


