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“অনু�হ কের আপনার সবর্ েশষ বয্াংক অয্াকাউ� িববরণ আমােদর আপেডট করন।"

েযাগােযােগর িববরেণ / িসেকওয়াইিস েত পিরবতর্ ন (িনেজর �া�রযু� সিঠক িঠকানার �মাণ বাধয্তামূলকভােব জমা িদেত হেব)
(�েযাজয্ হেল িটক িদন)

আপেডট যাহার জনয্ �েযাজয্

অিফস
বতর্ মান

জীবন িনি�ত

িনেয়াগ�া�

�িতিনিধ

মেনানীত বয্ি�

িঠকানা

�ায়ী
েযাগােযাগ িঠকানা িহসােব নতু ন
িঠকানা আপেডট করা হেব?
হয্াঁ

পিলিস�িহতা

শহর

রাজয্

েদশ

িপন েকাড

*েমাবাইল
বাসার েফান

না

যিদ আপিন চান আমরা ভিবষয্েত েযাগােযােগর উে�েশয্ আপনােক উপের উে�িখত ন�ের েযাগােযাগ করেবা, তেব
দয়া কের এই বা�িটেত িটক িদন।
*ইেমইল
িসেকওয়াইিস ন�র
*িববরণ পূরণ করা বাধয্তামূলক।
**যিদ েদশ ভারত ছাড়া অনয্ হয় তেব অনু�হ কের আমােদর ওেয়বসাইেট �া� এফএিটিসএ/িসআরএস ��াবলী
জমা করন।

েঘাষণা
আিম এইমেমর্ জমা িদি� েয আিম কয্ানার এইচএসিবিস ওিরেয়�াল বয্াংক অফ কমাসর্ লাইফ ই�ুয্ের� েকা�ািন িলিমেটড (েকা�ানী) এর একজন বীমা পিলিসর েহা�ার। আিম
�তঃ�ূ তর্ ভােব ি�লুক বািতলকরেণরত িবধােনর অধীেন এই পিলিস বািতল করেত চাই। আিম অনুধাবন কেরিছ েয পিলিস ডকুেম� �াি�র তািরখ েথেক 15 িদেনর মেধয্ �ীলুক
বািতলকরণ কাযর্কর করা হেত পাের এবং ইেলক�িনক পিলিস এবং দূরবত� উপােয় �া� পিলিস সমূেহর ে�ে� 30 িদন সময় লাগেত পাের। অথর্�দান কেঠারভােব পিলিসর শতর্ াবলী
এবং আইআরিডএআই (IRDAI) �িবধান অনুসাের করা হেব।
আমার পিলিসর ি�লুক বািতলকরণ অনুেরাধ �ি�য়া করার জনয্ এবং পিলিসর শতর্ াবলী অনুসাের, �েযাজয্ চাজর্ এবং কর সমূহ, যিদ থােক তেব তা সাম�সয্ করার পের ি�িময়াম
েফরত েদয়ার অনুেরাধ জানাি�।
আিম অনুধাবন করিছ েয েকা�ািনর �ারা ি�লুক বািতলকরণ অনুেরাধ গৃিহত হওয়ার তািরখ েথেক, পিলিস চু ি�র শতর্ াবলী অনুযায়ী আমার বীমার কভােরজ এবং অনয্ানয্
সুিবধাসমূহ কাযর্কর থাকেব না।
আিম ভু লভােব েফরত েদয়ার ে�ে� এই মেমর্ েঘাষণা করিছ েয আমার �ারা �দানকৃ ত পিলিসর িববরণ এবং বয্া� অয্াকাউে�র িববরণ সতয্ এবং সিঠক এবং আিম এইমেমর্
েকা�ািনেক উপেরর েদয়া পিলিসিট আমার বয্াংক অয্াকাউে� আমার ঝুঁ িকেত, ে�িডট করার জনয্ অনুেমাদন িদি�। আিম িনি�ত করিছ এবং েকা�ািনর হওয়া সম�
�য়�িত/তছরফ ে�ে� েকা�ািনেক �িতপূরণ �দান করব
আিম/আমরা আমার েকওয়াইিস িববরণ (i) সরকারী এবং/ অথবা িনয়�ক কতৃর্ পে�র (i) বীমা িরেপািজটির (iii) িসইআরএসআইঅ /ইউআইিডএআই (iv) পুনঃিবমাকারী/দল বা
�প/ সং�া/ হাসপাতাল বা ডায়াগনি�ক েস�ার/অনয্ানয্ বীমা সং�া বা আ�াররাইিটং মূলয্ায়েনর জেনয্ তৃ তীয় প�, দািব তদ�/িন�িত্তর, েকওয়াইিস �মাণীকরণ, পিলিস সািভর্ িসং
উে�শয্ এবং এরকম অনয্ানয্ উে�েশয্র জেনয্ েকা�ানীেক অনুেমাদন িদি�।

তািরখ

D

D

M M

Y

Y

Y

জায়গা

Y

পিলিসধারেকর �া�র
পিলিস নং: ___________________________________________________________________________________
পিলিসধারেকর নাম: _____________________________________________________________________________
ি�লুক বািতলকরেণর কারণ (অনু�হ কের নীেচর যথাযু� কারেণ িটক িদন):
�ডা�/পিলিস আমার �তয্াশা পূরণ কের না

পিলিসর শতর্ াবলীর সে� স�� নই

আিথর্ক কারেণ

বয্ি�গত কারণ

েকান �েয়াজন েনই

অনয্ানয্, অনু�হ কের উে�খ করন ________________________________________
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�াহক অয্াকনেলজেম� ি�প (বয্াংেকর শাখা/হাব অিফসার কতৃর্ ক পূরণ করা হেব)
পিলিস না�ার

অনুেরােধর সময়

H

H

M

M

S

S

অনুেরােধর �কার _________________________________
অনুেরােধর তািরখ

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

েযসকল নিথ
অিরিজনাল পিলিস ডকুেম�
জমা েদওয়া হেয়েছ:
�হণকারী _________________________________
উপািধ ___________________________________
�া�র ___________________________________

বয্াংক অয্াকাউ� িববরেণর সমথর্েন �মাণ

�িতপূরেণর ব� (যিদ অিরিজনাল পিলিসর নিথ উপল� না হয়)
�য্া� এবং টাইম
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ি� লুক েকনেসেলশন
িরেকােয়� ফমর্
েযসকল নিথ REQUIRED
�েয়াজন
DOCUMENTS
1) পিলিসর অিরিজনাল নিথ (বাধয্তামূলক) *
2) ইেলক�িনক ফা� �া�ফােরর জনয্ বয্া� অয্াকাউে�র িববরণ (বািতলকৃ ত েচক/পাসবুক কিপ/বয্াংক ে�টেম�#
*আসল পিলিস ডকুেম� উপল� না হেল, অনু�হ কের �িতপূরণ ব� �দান করন।
#
যিদ �াহক এনআরই অয্াকাউে� অথ েফর্ রত চায় তাহেল ি�িময়াম �েফর উৎস (অথর্াৎ বয্া� ে�টেম� যা �দশর্ন কের েডিবট েলনেদন বা এনআরই অয্াকাউ� েথেক
ি�িময়াম এর জেনয্ বয্াংেকর েঘাষণা) �েয়াজন হেব।
িবঃ�ঃ: �াহেকর �ারা �দত্ত বয্াংক অয্াকাউে�র িববরেণ তার িনেজর �া�র থাকেত হেব। অিধক�, অয্াকাউ� ন�র, অয্াকাউ� ধারীর নাম, অয্াকাউে�র ধরণ
অবশয্ই ি�� করা থাকেত হেব এবং �মাণ িহসােব সরবরািহত নিথেত ��ভােব দৃশয্মান হেত হেব। আপনার �ারা �দত্ত অস�ূণ/
র্ ভু ল তেথয্র কারেণ যিদ আপনার
বয্াংক অয্াকাউে� ে�িডট না হয় বা েলনেদন িবলি�ত হয় বা এেকবােরই কাযর্কর না হয়, তেব েকা�ািনর দায়ব� থাকেব না।
ফমর্িট যিদ অস�ূণর্ হয় বা �েয়াজনীয় নিথ সােথ না থােক, তেব ি� লুক বািতলকরণ অনুেরাধ �তয্াখয্ান করার অিধকার েকা�ািনর কােছ সংরি�ত আেছ। এনএিভ
আেবদনেযাগয্তা েকা�ািনর �ারা যখন স�ূণর্ �েয়াজনীয়/নিথ গৃিহত হেব, তখন �েসিসং সময় তখন/হইেত শর হেব।

িনেদর্ শনা ও দাবীতয্াগ:
1. যিদ আেবদন িডি�িবউটর অয্াপ এর মাধয্েম গৃহীত হয় তাহেল আসল ফমর্ �াহেকর িনকট জমা েদয়া হেব।
2. আিম অনুধাবন কেরিছ এবং স�ত হেয়িছ েয এই ফমর্িট জমা েদওয়ার অথর্ এই নয় েয অনুেরাধিট �হণ করা হেব।
3. দয়া কের শধুমা� বাংলা ভাষায় ফমর্িট পূরণ করন৷
4. ভাষার বয্াখয্া করার ে�ে� েকান মতিবেরােধর ঘটনা ঘটেল ইংেরিজ সং�রণিট গণয্ করা হইেব।
5. আমােদর েকা�ািনর েযেকানও অিফেস এই ফমর্িট পাওয়ার পরপরই অনুেরাধ সমূেহর �ি�য়াকরণ শর হেব। ইউিনেটর িল�যু� পিলিসর ে�ে�, পিলিসর তহিবল �ভািবত কের এমন
অনুেরাধসমূহ, যিদ বয্বসািয়ক িদবেসর িবেকল 3:00 ঘিটকার পূেবর্ আেবদনিট গৃহীত হয়, একই িদেনর এনএিভ �েযাজয্ হেব। িবেকল 3:00 ঘিটকার পের গৃিহত হেল, পরবত� বয্বসািয়ক
িদবেস এনএিভ �েযাজয্ হেব।

বয্ি�গত িববরণ
ইিতমেধয্ এই েকা�ানীর কােছ জমা েদওয়া িববরেণ েকান পিরবতর্ ন ঘটেল, অনু�হ কের এই িবভাগিট পূরণ করন:
i)

বতর্ মান আিথর্ক বছের আবািসক অব�া (অনু�হ কের িটক িদন)
অিধবাসী, যিদ িতিন িন�িলিখত েয েকান একিট পূরণ কেরন:
i)

আবািসক*

অনাবািসক* (আয়কর আইন, 1961 অনুযায়ী, একজন বয্ি� ভারেতর

ভারেত �াসি�ক অথর্বছের 182 িদন বা তার েবিশ সময় যাবত আেছন; অথবা ii) �াসি�ক অথর্বছের 60 িদন বা তার েবিশ সময় যাবত আেছন এবং �াসি�ক
অথবর্ছেরর পূেবর্র 4 বছেরর মেধয্ 365 িদন বা তার েবিশ িছেলন। একজন বয্ি� িযিন ভারেতর বািস�া নন িতিন একজন অনাবািসক)

ii) *বসবােসর েদশ (ভারেতর অনাবািসক হেল বাধয্তামূলক)
iii) েপশার ধরণ
iv) িনেয়াগকতর্ া নাম এবং িঠকানা
*যিদ আবািসক অব�ািট "অিনবািসক” হয় অথবা "বসবােসর েদশ" ভারত বয্িতত অনয্ িকছু হয়, তেব অনু�হ কের আমােদর ওেয়বসাইেট �া� এফএিটিসএ/িসআরএস
��াবলী পূরণ কের জমা িদন।

েপেম� িববরণ (আবিশয্ক)
বয্াংক অয্াকাউ� ন�র
অয্াকাউ� ধারেকর

নাম, বয্াংক অয্াকাউে� েযমনটা আেছ

বয্াংেকর নাম
আইএফএসিস েকাড
শাখার নাম
বয্াংক অয্াকাউে�র �কার

স�য়ী

চলিত

এনআরই

এনআরও

(আবািসক �াহকেদর জেনয্ এনআরই#/ এনআরও অয্াকাউে� অথর্ �দান অনুমিতেযাগয্ নয়। আবািসক �াহকেদর েকবল স�য় এবং বতর্ মান অয্াকাউে� অথর্ �দান করার
অনুমিত েদওয়া হয়।)
অনাবািসক �াহক বা নািবক (ময্ািরনার) �াহকেদরই েকবল এনআরই#/এনআরও অয্াকাউে� অথর্ �দান করার অনুমিত েদওয়া হয়। আমােদর ওেয়বসাইেট �া� এফএিটিসএ
/িসআরএস ��াবলী জমা িদন।
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কয্ানার এইচএসিবিস ওিরেয়�াল বয্াংক অফ কমাসর্ লাইফ ই�ুের� েকা�ািন িলিমেটড (IRDAI Regn. No. 136)
িনবি�ত দ�র: ইউিনট নং 208, ি�তীয় তলা, কা�ণজ�া িবি�ং, 18 বারখা�া েরাড, নয়া িদি� - 110001, ভারত
কেপর্ােরট অিফস: ি�তীয় তলা, অিকর্ ড িবজেনস পাকর্ , েস�র-48, েসাহনা েরাড,
গর�াম-122018, হিরয়ানা, ভারত কেপর্ােরট পিরচয়প� নং .: U66010DL2007PLC248825
েটাল-ি� 1800-103-0003 / 1800-180-0003 (BSNL/MTNL)

9779030003 এ এসএমএস করন

customerservice@canarahsbclife.in এ আমােদর ইেমইল করন

আমােদর ওেয়বসাইট www.canarahsbclife.com এ আমােদর িভিজট করন

Version 3.0

ি� লুক েকনেসেলশন
িরেকােয়� ফমর্
মাতৃ ভাষায় েঘাষণাপ� (�াহক যিদ ইংেরিজ বয্তীত অনয্ ভাষায় �া�র কের থােক / বৃ�া�ুলীর ছাপ িদেয় থােক তাহেল এিট পূরণ করেত হেব)
আিম এইমেমর্ েঘাষণা করিছ েয, আিম ি�লুক বািতলকরণ ফমর্/অনুেরাধ প� পিলিসেহা�ার �যু�/িমেসস/িমস ________________________________________
এর মাতৃ ভাষা __________________________ ভাষায় িচিঠিট বয্াখয্া কেরিছ এবং পিলসেহা�ার সকল কনেট� অনুধাবন করার পর আমার উপি�িতেত বৃ�া�িলর
ছাপ িদেয়েছন/ইংেরজী বয্তীত অনয্ ভাষায় �া�র কেরেছন ।

েঘাষণাকারীর নাম
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