
(অন�ুহ কের উি�িখত কম�  বয্া� কম�         এর নাম ও পদ উে�খ করন)

�াি�র তািরখ এবং সময়/______________________________________________________________

অনেুরাধ পাঠােনার তািরখ ও সময় _______________________________________________________
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পিলিস/আেবদনপে�র ন�র

অথর্ েফরত পাওয়ার জনয্ আিম ইেল�িনক েমাড (পিলিসধারকেক অথর্�দান করার জনয্ �েযাজয্) েবেছ িনেত চাই

শধমুা� অিফস বয্বহােরর জনয্

�হণকারী ______________________________________________________________

েযাগােযােগর িবশদ িববরেন এবং িসেকওয়াইিস-এর আপেডশেন পিরবতর্ ন করন

*অন�ুহ কের আমােদর সােথ আপনার সবর্েশষ বয্া� অয্াকাউে�র িবশদ িববরণ আপেডট করন।*

ভিবষয্েত েযাগােযােগর উে�েশয্ আপিন যিদ চান েয আমরা উি�িখত েযাগােযােগর ন�রিটেত আপনার সােথ েযাগােযাগ কির, তাহেল অনু�হ কের এই ব�িটেত 
িটক িচ� িদন।

িসেকওয়াইিস ন�র

েমাবাইল

বািড়র েফান

ইেমল

বয্া� িববিৃতর �-�তয্িয়ত কিপ 
(এনআরই েপেমে�র ে�ে� বাধয্তামলূক; এনআরই অয্াকাউ� েথেক �েদয় ি�িময়াম েলনেদন করার িববিৃত)

বয্া� শাখার িঠকানা:

বয্া� অয্াকাউে�র ধরন:     েসিভংস     কাের�

(িনবর্ািচত অয্াকাউ�িট িক এনআরই: হয্াঁ      না         এনআরই অয্াকাউে�র ে�ে�, সম� ি�িময়াম �দান েয এনআরই অয্াকাউ� েথেক করা হেয়েছ তা েদখােত অনু�হ 

কের সহায়ক নিথপ� জমা িদন)

এত�ারা আিম আপনােক িনেচর বণর্না অনসুাের আমার বয্া� অয্াকাউ� আপেডট করার অনেুরাধ করিছ

বয্া� অয্াকাউ� ধারেকর নাম:

বয্াে�র নাম:

বয্া� অয্াকাউ� ন�র:

(আপনার েচক বইেত 9 সংখয্ার ন�র পাওয়া যায়। বািতল েচেকর কিপেত যিদ '000 িদেয় শর হওয়া 9 সংখয্ার 
ন�রিট পাওয়া যায় তাহেল সিঠক েকাডিট িদেত হেব)এমআইিসআর েকাড:

(আপনার েচক বইেত 11 সংখয্ার ন�র পাওয়া যায়; বািতল েচেক এিট মিু�ত না থাকেল বয্া� কতৃর্ ক �তয্য়ন করা)
আইএফএসিস েকাড:

পয্ান কাডর্  ন�র:

এই ফমর্িটর সােথ জমা েদওয়ার জনয্ সহায়ক নিথপে�র তািলকা (�েযাজয্ অনসুাের √ িটক িচ� িদন) /

'বািতল' েচেকর একিট কিপ

(অয্াকাউ� ন�র এবং অয্াকাউ� ধারেকর নাম 'মুি�ত' থাকেত হেব)

পাস বইেয়র �-�তয্িয়ত কিপ

অথবা

তািরখ

�া�র

�হণ করার
�য্া�

(পাস বইেয় অয্াকাউ� ন�র এবং অয্াকাউ� ধারেকর নাম 'মুি�ত' থাকেত হেব)



• এত�ারা আিম েঘাষণা করিছ েয বয্া� অয্াকাউে�র িববরণগিল সম� িদক েথেক সতয্, সিঠক এবং স�ূণর্। 
• আিম বিুঝ এবং স�ত আিছ েয এই ফমর্িট জমা েদওয়ার মােন এই নয় েয অনেুরাধিট েমেন েনওয়া হেব।
• যিদ অস�ূণর্ বা ভুল তেথয্র কারেণ েলনেদনিট িবলি�ত হয় বা এেকবােরই কাযর্কর না হয়, তাহেল আিম েকােনাভােবই েকা�ািনেক দায়ী করব না। 
• আিম বিুঝ এবং স�ত আিছ েয, এমন েকােনা পিরি�িতেত েযখােন ইেল�িনক অথর্�দান স�ব নয়, েকা�ািন েসখােন �েযাজয্ আইন অনসুাের িবক� অথর্ পিরেশাধ প�িত
 বয্বহার করার অিধকার রােখ।

পিলিসধারক/মেনানীত বয্ি�র �া�র:

এসএফআইএন (েসে�েগেটড ফা� ইনেড� ন�র)-এর জনয্: ইকুয্ইিট ফা� হল ULIF00116/06/08EQUITYFUND136, ইকুয্ইিট II ফা� হল ULIF00607/01/10EQUTYIIFND136, ে�াথ ফা� 

হল ULIF00216/06/08GROWTHFUND136, ে�াথ II ফা� হল ULIF00707/01/10GROWTIIFND136, ে�াথ �াস ফা� হল ULIF00913/09/10GROWTPLFND136, বয্ােল�ড ফা� হল 

ULIF00316/06/08BLNCEDFUND136, বয্ােল�ড II ফা� হল ULIF00807/01/10BLNCDIIFND136, বয্ােল�ড �াস ফা� হল ULIF01013/09/10BLNCDPLFND136, েডবট ফা� হল 

ULIF00409/07/08INDEBTFUND136, েডবট �াস ফা� হল ULIF01115/09/10DEBTPLFUND136, িলকুয্ইড ফা� হল ULIF00514/07/08LIQUIDFUND136, এনএিভ গয্ারাি� ফা� িসিরজ 

1 হল ULIF01215/04/11NAVGFUNDSI136, ইি�য়া মাি�-কয্াপ ইকুয্ইিট ফা� হল ULIF01816/08/16IMCAPEQFND136, েপনশন ে�াথ ফা� হল ULIF01405/11/15PENSGROFND136, 

ইমািজর্ ং িলডাসর্ ইকুয্ইিট ফা� হল ULIF02020/12/17EMLEDEQFND136

কানারা এইচএসিবিস ওিরেয়�াল বয্া� অফ কমাসর্ লাইফ ই�ুয্ের� েকা�ািন িলিমেটড (IRDAI Regn. No. 136), পিলিস সািভর্ িসং িডপাটর্ েম� 2য় তল, অিকর্ ড িবজেনস পাকর্ , েস�র-48, েসাহনা েরাড, গর�াম -122018, 

হিরয়ানা, ভারত িনবি�ত অিফস: ইউিনট নং 208, 2য় তল, কা�নজ�া িবি�ং, 18 বড়াখা�া েরাড, নতুন িদ�ী - 110 001, কেপর্ােরট পিরচয়প� ন�র - U66010DL2007PLC248825, েযাগােযাগ: 1800-180-0003, 

1800-103-0003 / +91 0124 4535099 (ফয্া�)/ ইেমল: customerservice@canarahsbclife.in, ওেয়বসাইট: www.canarahsbclife.com
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আিম/আমরা েকা�ািনেক েখাঁজার/স�য় করার বা/এবং আমার েকওয়াইিস এর িবশদ িববরণ (i)সরকারী এবং/অথবা িনয়�ক কতৃর্ প�, (ii) িবমা আধারসমূহ 
(iii) িসইআরএসএআই/ইউআইিডএআই (iv) িলিখত মূলয্ায়ন, দািবর  তদ�/িন�িত্ত, েকওয়াইিস �মাণীকরণ এর জনয্ পুনিনর্মর্াণকারী/�প েকা�ািন/হাসপাতাল 
বা ডায়াগনি�ক েক�/অনয্ানয্ বীমা সং�া বা তৃতীয় প�েক পিলিস পিরেষবা বা এ রকম েকােনা উে�েশয্ েশয়ার করার অনুমিত িদেয়েছ৷

আিম এই পিলিসিটর পিরেষবা �দােনর অনেুরােধর মােন ও সুেযাগ পুেরাপুির বঝুেত েপেরিছ এবং আিম স�ূণর্ িনেজর ই�ায় স�ূণর্ পূরণ করা ফমর্ জমা িদি�।

পিলিসধারক/মেনানীত বয্ি�র নাম: ______________________________________________________              তািরখ:

মেনানীত বয্ি�র �া�র/বেুড়া আ�েুলর ছাপ
(পিলিসর স�ূণর্ অপর্ণ করার ে�ে� �েয়াজনীয়)

পিলিসধারেকর �া�র/বেুড়া আ�েুলর ছাপ

�েদশীয় ভাষা স��ীয় েঘাষণা (এই ফমর্িট যিদ �েদশীয় ভাষায় �া�র করা হেয় থােক/বেুড়া আ�েুলর ছাপ থােক তাহেল এিট পরূণ করেত হেব) 

• পণয্ িনিদর্� অনেুরাধ/তহিবেলর অনমুিত েদওয়া হেব, তেব শধুমা� তা যিদ পিলিসিটর সংি�� শতর্  ও িনয়মাবলীর অধীেন �েযাজয্ হয়। িবশদ িববরণ জানার জনয্ অন�ুহ
 কের পিলিসিটর শতর্  ও িনয়মাবলী পড়ুন। অিতির� নিথপে�র িবনয্াস আমােদর ওেয়বসাইট েথেক ডাউনেলাড করা েযেত পাের। 
• আিম বিুঝ এবং স�ত আিছ েয এই ফমর্িট জমা েদওয়ার মােন এই নয় েয অনেুরাধিট েমেন েনওয়া হেব।
• আমােদর েকা�ািনর েয েকােনা অিফেস এই ফমর্িট পাওয়ার পিরে�ি�েত অনেুরাধগিলর �ি�য়াকরণ শর হেব। ইউিনট িল�ড পিলিসর ে�ে�, পিলিসর তহিবল �ভািবত
 করার অনেুরােধর জনয্, আেবদন যিদ েকােনা কােজর িদেন দপুুর 3:00েটর আেগ গৃহীত হয়, তাহেল এনএিভ একই িদেন �েযাজয্ হেব। দপুুর 3:00েটর পের গৃহীত হেল,
 পরবত� কােজর িদেন এনএিভ �েযাজয্ হেব।
• আপনার পিলিসর অনলাইন পিরেষবা পাওয়ার ে�ে� িবিভ� িবকে�র সুিবধা েপেত এখনই আমােদর ওেয়বসাইেট িনব�ন করন।
• 1 একজন �ত� বয্ি� িযিন একজন আবািসক, িতিন যিদ িনেচর দিুট শেতর্ র েয েকােনা একিট পূরণ কেরন:-
  - সংি�� আিথর্ক বছের িতিন 182 িদন বা তার েবিশ সময় ভারেত আেছন; অথবা
  - সংি�� আিথর্ক বছের িতিন 60 িদন বা তার েবিশ সময় ভারেত আেছন এবং সংি�� আিথর্ক বছেরর অবয্বিহত পরবত� চার বছেরর মেধয্ 365 িদন বা
    তার েবিশ সময় ভারেত িছেলন

আিম এত�ারা েঘাষণা করিছ েয আিম এই ফেমর্র িবষয়ব� পিলিসধারক িম�ার/ িমেসস / িমস _____________ েক ________ ভাষায় বয্াখয্া কেরিছ এবং পিলিসধারক 

িবষয়িট স�ূণর্ভােব েবাঝার পের আমার উপি�িতেত ইংেরজী বয্তীত অনয্ ভাষায় িটপসই(সমহূ)/ �া�র �ারা িনব�ন কেরেছন৷

েঘাষণাকারীর নাম ________________________ েঘাষণাকারীর �া�র _______________________ তািরখ ___________________ �ান ___________________

িনেদর্শাবলী এবং দািবতয্াগ:

• িডি�িবউটর অয্ােপর মাধয্েম অনেুরাধ গৃহীত হেল আসল ফমর্িট �াহেকর কােছ জমা েদওয়া হেব।
• পণয্ এবং িনিদর্� অনেুরাধ/ফা�গিলেক অনমুিত েদওয়া হেব, শধুমা� এিট যিদ পিলিসর িনজ চুি� ও শতর্ ািদর সােথ �েযাজয্ হয়৷ িবশদ িববরেণর জনয্ অন�ুহ কের 
 নীিতর চুি� ও শতর্ ািদেত িনেদর্শ করন৷
• আপনার পিলিসর অন-লাইন পিরেষবার জনয্ একািধক িবক�গিলর সুিবধা িনেত এখনই আমােদর ওেয়বসাইেট িনব�ন করন৷
• দয়া কের শধুমা� বাংলা ভাষায় ফমর্িট পূরণ করন৷
• ভাষা বয্াখয্া করার ে�ে� েকান মতিবেরােধর মতন ঘটনা ঘটেল ইংেরিজ সং�রণিট গণয্ করা হেব৷

• অনেুরােধর সােথ জমা েদওয়া সম� সহায়ক �মাণপ�/গিল এবং নিথপ�/গিল �ীকৃত কতৃর্ পে�র �া�র সহ �-�তয্িয়ত হেত হেব: 
     ভারত সরকােরর িনধর্ািরত একজন েগেজেটড অিফসার/আমােদর েকা�ািনর অনেুমািদত কম� (আমােদর কেপর্ােরট এেজ� সহ)/একিট রা�ায়ত্ত বয্াে�র �া� ময্ােনজার কতৃর্ ক
    �তয্য়ন করা সহ �-�তয্িয়ত হেত হেব।


