
হ�া�র/অপর্ণ করার ফমর্
(এই চুি�িট পিলিস নিথর অনেুমাদন প� বা মলূ পিলিস নিথ সহ একিট নন-জিুডিসয়াল 

�য্া� েপপাের েদওয়া হেব)

আিম, কানারা এইচএসিবিস ওিরেয়�াল বয্া� অফ কমাসর্ লাইফ ই�যু্ের� েকা�ািন িলিমেটড ("েকা�ািন") কতৃর্ ক ইসুয্ করা জীবন িবমা পিলিস ন�র 
___________________________ ("পিলিস") –এর ধারক, এত�ারা আিম এখােন বিণর্ত শতর্  অনসুাের

�/কুমারী/�মিত ________________________________ ("হ�া�র �াপক/মেনানীত বয্ি�")-এর পে� পিলিসিটর অধীেন আমার অিধকার ও সুিবধা হ�া�র/অপর্ণ করিছ।

অপর্েণর ধরন (েযিট �েযাজয্ েসিটেক িটক িদন) স�ূণর্ শতর্ সােপ�

b)আিথর্ক টা. _____________ মেূলয্র

িবেবচনা সােপে� এবং c) অনয্ানয্  _________________________________________________

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

হ�া�র �াপক/মেনানীত বয্ি�র িবশদ িববরণ (হ�া�র �াপক/মেনানীত বয্ি� েকােনা সং�া হেল অনেুমািদত বয্ি�েদর িবশদ িববরণ িদেত হেব)

নাম

িপতার নাম/�ামীর নাম

িঠকানা

েটিলেফান ন�র

*ইেমল আইিড

*েমাবাইল ন�র

জ� তািরখ

িশ�া

ৈববািহক ি�িত

িনর�র

অিববািহত

�াথিমক িবদয্ালয়

িববািহত

উ� িবদয্ালয়

িবধবা (িবপত্নীক)

�াতক

িববাহ িবি��

�াতেকাত্তর েপশাদার

মেনানীত বয্ি�র েপশা ____________________________________________ চাকিরর পদ ______________________________________ 

েকা�ািনর নাম _____________________________________________ বয্বসা/কাজকেমর্র �কৃিত _________________________________

জাতীয়তা ভারতীয় িবেদশী নাগিরক

আবািসক ি�িত আবািসক **অনাবাসী ভারতীয় বংেশা�ূত
**বসবােসর েদশ ________________ (অনাবাসী ি�িত �দান করা বাধয্তামলূক এবং বসবােসর েদেশর িভিত্তেত, আেরা নিথ উত্থািপত করা/�েয়াজন হেত পাের)

আপিন মািকর্ ন যু�রাে� বসবাস করার সমেয় অনেুরাধ করেছন িক। হয্াঁ না

িসেকওয়াইিস ন�র

* - িবশদ িববরণ পূরণ করা বাধয্তামলূক।

মেনানীত বয্ি�র বয্া� অয্াকাউে�র িবশদ িববরণ

বয্াে�র নাম

বয্া� শাখার িঠকানা

বয্া� অয্াকাউে�র ধরন েসিভংস কাের� (িনবর্ািচত অয্াকাউ�িট এনআরই হেল*: হয্াঁ না)

িল� পুরষ মিহলা ধূমপায়ী হয্াঁ না

বয্া� অয্াকাউ� ন�র এমআইিসআর 
েকাড

আইএফএসিস 
েকাড

**পয্ান কাডর্  ন�র

*এনআরই অয্াকাউে�র ে�ে� অন�ুহ কের আমােদর ওেয়বসাইেট পাওয়া এফএিটিসএনিসআরএস ��াবলী জমা িদন।t
**- িবশদ িববরণ পূরণ করা বাধয্তামলূক।

** - যিদ আবািসক ি�িত অনাবাসী হয় বা বসবােসর েদশ ভারত ছাড়া অনয্ েকােনা হয় তাহেল অনু�হ কের আমােদর ওেয়বসাইেট পাওয়া এফএিটিসএনিসআরএস 
��াবলী জমা িদন।

হ�া�র/অপর্ণ করার কারণ (েয েকােনা একিটেত িটক িদন) a) ে�ম ও ে�েহর কারেণ;

মেনানীত বয্ি�র ফেটা�াফ 

(বািষর্ক ি�িময়াম মলূয্ টা. 

10,000-এর েবিশ হেল 

বাধয্তামলূক)
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(বািতল েচেকর অনিুলিপ (অয্াকাউ� ন�র/'মিু�ত' অব�ায় অয্াকাউ� ধারেকর নাম) অথবা পাস বইেয়র �-�তয্িয়ত অনিুলিপ (অয্াকাউ� ন�র/'মিু�ত' অব�ায় অয্াকাউ� 
ধারেকর নাম) অথবা �-�তয্িয়ত বয্া� িববিৃত জমা িদন। এনআরই অথর্�দােনর ে�ে� এনআরই অয্াকাউ� েথেক �দত্ত ি�িময়ােমর েলনেদন �িতফিলত হওয়া বয্াে�র িববিৃত 
বা এই িবষেয় বয্াে�র কাছ েথেক পাওয়া একিট েঘাষণাপ� জমা েদওয়া বাধয্তামূলক)

হ�া�রকারী/িনেয়াগকারীর সােথ হ�া�র �াপক/মেনানীত বয্ি�র স�কর্  (রে�র স�কর্ /�ামী বা �ী/পাওনাদার িকনা তা িনিদর্� করন):_____ 
_________________________________________________

মেনানীত বয্ি�/পবূর্বত� মেনানীত বয্ি�র পবূর্বত� পিরচয়  (পিলিসিট আেগ িনধর্ািরত হেল �েযাজয্):

নাম______________________________________________________________________________________________________________________________

জাতীয়তা_____________________________ েপশা_____________________________ েটিলেফান ন�র  ______________________________________________

(মেন রাখেবন েযখােন হ�া�র �াপক/মেনানীত বয্ি� ভিবষয্েত অথর্�দান করেবন, েসখােন হ�া�র �াপক/মেনানীত বয্ি�েক অথর্�দােনর ফমর্ সহ �েয়াজনীয় নিথ 
জমা িদেত হেব)

হ�া�র �াপক/মেনানীত বয্ি�র েকওয়াইিস-এর জনয্ েয সম� নিথ জমা িদেত হেব েসিটর তািলকা(মেনানীত বয্ি� একজন �ত� বয্ি� হেল, িনেয়াগকারীেক এই অপর্ণ 
করার ফমর্িট সহ মেনানীত বয্ি�র েকওয়াইিস নিথ জমা িদেত হেব।)

হয্াঁ না

পিরচয়প� পাসেপাটর্ পয্ান কাডর্ েভাটার আইিড কাডর্ অনয্ানয্

অনয্ানয্িঠকানার �মাণপ� েটিলেফান িবল িবদযু্ৎ িবল

আেয়র �মাণপ� এবং/অথবা তহিবল উৎেসর �মাণপ�

হ�া�র �াপক/মেনানীত বয্ি�র হ�া�র �াপক/মেনানীত বয্ি�/নিমনী বয্ি� িক একজন রাজৈনিতক সং�ব যু� বয্ি�*? হয্াঁ না

(এই চুি�িটর সােথ জমা েদওয়া সম� সহায়ক �মাণপ� ও নিথপ� 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।)

যিদ হয্াঁ হয়, তাহেল অন�ুহ কের িবশদ িববরণ �দান করন

[*রাজৈনিতক সং�ব যু� বয্ি�রা (িপইিপ) হেলন এমন বয্ি�, যারা িবিশ� সবর্জনীন বয্ি�র কােছ িনযু� আেছন বা করা হেয়েছ, েযমন েক� I রাজয্ সরকারী ম�ীগণ I 
�ধান বয্ি�গণ, িসিনয়র রাজনীিতিবদ, িসিনয়র সরকারী/িবচার িবভাগীয় সামিরক কমর্কতর্ া, রা�ীয় মািলকানাধীন কেপর্ােরশেনর িসিনয়র এি�িকউিটভ, গর�পূণর্ রাজৈনিতক 
দেলর কমর্কতর্ া এবং উ� বয্ি�েদর িনকট� পািরবািরক সদসয্ (�ামী/�ী, স�ান, বাবা-মা, ভাইেবান, ৈববািহক সূে� আব� আত্মীয় এবং িপইিপ-েদর িনকটতম সহেযাগী)।]

মেনানীত বয্ি� �ারা �েদয় ভিবষয্ত ি�িময়াম

হ�া�র/অপর্ণ করার ফমর্
(এই চুি�িট পিলিস নিথর অনেুমাদন প� বা মলূ পিলিস নিথ সহ একিট নন-জিুডিসয়াল 

�য্া� েপপাের েদওয়া হেব)
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নাম____________________________________________ হ�া�র �াপক/মেনানীত বয্ি�র সােথ নিমনীর স�কর্  ________________________________________

নিমনী বয্ি�র জ� তািরখ __________________________________________ মেনানয়েনর শতাংশ পিরমাণ ____________________________________________

হ�া�র �াপক/মেনানীত বয্ি�েদর নিমনীেদর িবশদ িববরণ  (েকােনা �ত� বয্ি�র পে� অপর্ণ করা হেল �েযাজয্ এবং বাধয্তামলূক হেব)

[�েয়াজন সােপে� অিতির� সংেযাজন বয্বহার করা েযেত পাের]

িনেয়াগকারীর নাম (নিমনী বয্ি� যিদ অ�া�বয়� হয় তাহেল �েযাজয্ হেব)______________________________________________________________________

নিমনী বয্ি�র সােথ িনেয়াগকারীর স�কর্ ___________________________িনেয়াগকারী/হ�া�র �াপেকর �া�র ___________________________________________

হ�া�র �াপক/মেনানীত বয্ি�র (তার নােম থাকা পিলিস সহ) পবূর্বত� জীবন িবমা পিলিসর িবশদ িববরণ

পিলিস ন�র/পিলিস ইসযু্কারী জীবন 
িবমা সং�া

এককালীন/িনয়িমত বািষর্ক ি�িময়াম

হ�া�রকারী/িনেয়াগকারী এবং হ�া�র �াপক/মেনানীত বয্ি�র েঘাষণা

আিম বিুঝ েয েকা�ািন �ারা হ�া�র/অপর্েণর এই চুি� �হণ করার তািরখিট িবমা আইন, 1938 (সংেশািধত)-এর 38 নং ধারার অধীেন িব�ি� িহসােব িবেবিচত হেব ও 
এখােন উি�িখত হ�া�র �াপক/মেনানীত বয্ি� পিলিসিটর অধীেন সুিবধা পাওয়ার জনয্ হ�া�র �াপক/মেনানীত বয্ি� িহসােব অিধকারী হেবন এবং �েযাজয্ আইন অনসুাের 
হ�া�র/অপর্েণর তািরখ অনসুাের আিম েয সম� দায় ও ইকুয্ইিটর জনয্ দায়ব� িছলাম িতিনও েসগেলার জনয্ দায়ব� হেবন। আিম আেরা িনি�ত করিছ েয আিম িববািহত 
মিহলােদর জনয্ �েযাজয্ স�িত্ত আইন 1874-এর 6 নং ধারার অধীেন পিলিসিট হ�া�র/অপর্ণ করিছ না।
আিম েঘাষণা করিছ েয আিম স�ূণর্ িনেজর ই�ায় পিলিসিট হ�া�র/অপর্ণ করিছ এবং িনি�ত করিছ েয আমার পিলিসধারেকর �ােথর্, জন�ােথর্ এই হ�া�র/অপর্ণ 
কাজিট আসল এবং তা বয্বসার উে�েশয্ করা নয়। আিম বিুঝ েয পূবর্বত� েঘাষণার েকােনা একিট অসতয্ িহসােব পাওয়া েগেল েকা�ািন এই হ�া�র/অপর্ণ কাজিট 
বািতল করেত পাের। এত�ারা আিম েকা�ািনেক েকা�ািনর েরকেডর্  অপর্ণিট িনবি�ত হওয়ার পের হ�া�র �াপক/মেনানীত বয্ি�র কােছ পিলিসর নিথ পাঠােত এবং 
হ�া�রকারী/িনেয়াগকারী ও হ�া�র �াপক/মেনানীত বয্ি� উভয়েকই ভিবষয্েত সম� �েয়াজনীয় িচিঠ বা নিথপ� পাঠােনার জনয্ অনুেমাদন করিছ।
আিম বিুঝ েয শতর্ সােপ� অপর্েণর ে�ে�, আিম একজন মেনানীত বয্ি� িহসােব পিলিসিট সমপর্ণ করেত বা পিলিসিটর িভিত্তেত একিট ঋণ েনওয়ার অিধকারী হব না। এত�ারা 
আিম েঘাষণা করিছ েয পিলিসিটর অধীেন হ�া�র �াপক/মেনানীত বয্ি� �াপয্ সুিবধা পাওয়ার পের তা েকা�ািনর ৈবধ ও যথাযথ দািয়� মিু� িহসােব িবেবিচত হেব।

আিম/আমরা েকা�ািনেক স�াবয্ মলূয্ায়ন গণনা করা, দািব সং�া� তদ�/িন�িত্ত করা, েকওয়াইিস যাচাইকরণ, পিলিসর পিরেষবা �দােনর উে�েশয্ ও এই ধরেনর অনয্ানয্ 
উে�েশয্ (i) সরকারী এবং/অথবা িনয়�ক কতৃর্ প� (ii) িবমা তথয্ সং�াহক (iii)  িসইআরএসএআই/ইউআইিডএআই (iv) পুনিবর্মাকারী/েগা�ীভু� সং�া/হাসপাতাল বা 
ডায়াগনি�ক েস�ার/অনয্ানয্ িবমা সং�া বা তৃতীয় পে�র সােথ বা কাছ েথেক আমার েকওয়াইিস-এর িবশদ িববরণ খুজঁেত/সংর�ণ করেত অথবা/এবং েশয়ার করার 
অনমুিত িদি�।

হ�া�রকারী/িনেয়াগকারী বয্ি�র �া�র/বুেড়া আ�েুলর ছাপ
নাম, পদ এবং অিফিসয়াল সীল (মেনানীত বয্ি� একিট েকা�ািন/বয্া� হেল)

হ�া�র �াপক/িনেয়াগকারী বয্ি�র �া�র/বুেড়া আ�েুলর ছাপ
নাম, পদ এবং অিফিসয়াল সীল (মেনানীত বয্ি� একিট েকা�ািন/বয্া� হেল)

হ�া�র/অপর্ণ করার ফমর্
(এই চুি�িট পিলিস নিথর অনেুমাদন প� বা মলূ পিলিস নিথ সহ একিট নন-জিুডিসয়াল 

�য্া� েপপাের েদওয়া হেব)
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তািরখ

এই ফমর্িটেত যিদ মাতৃভাষায় �া�র করা হেয় থােক/বুেড়া আ�েুলর ছাপ থােক েসই ে�ে� করা েঘাষণা

এত�ারা আিম েঘাষণা করিছ েয আিম এই ফমর্িটর িবষয়ব� পিলিসধারক �/�মিত/কুমারী ____________________ -এর কােছ ___________________ ভাষােত 

বয্াখয্া কেরিছ এবং পিলিসধারক স�ূণর্ভােব িবষয়ব� েবাঝার পেরই আমার উপি�িতেত েসিটেত ইংেরিজ বয্তীত অনয্ ভাষায় �া�র/বেুড়া আ�েুলর ছাপ(গিল) িদেয়েছন।

সা�ী (অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয চুি�র জনয্ সা�ীেক �া�বয়� এবং উপযু� হেত হেব)

হ�া�রকারী/িনেয়াগকারী এবং হ�া�র �াপক/মেনানীত বয্ি� এই চুি�িট স�াদন কেরেছন এবং আমার উপি�িতেত উে�িখত �ান ও তািরেখ 
হ�া�রকারী/িনেয়াগকারী এবং হ�া�র �াপক/মেনানীত বয্ি� �া�র/ বেুড়া আ�েুলর ছাপ িদেয়েছন।

সা�ীর �া�র __________________________স�ূণর্ নাম ____________________________সা�ীর িঠকানা ___________________________

েঘাষণাকারীর �া�র __________________ েঘাষণাকারীর নাম ___________________ �ান __________________তািরখ_________________

তািরখ

িনেদর্ শাবলী:
আংিশক অপর্েণর ে�ে�, অন�ুহ কের আংিশক অপর্ণ চুি�র সংেযাজনীেত স�ূণর্ িবশদ িববরণ িদন।
আপনার পিলিসর অধীেন যিদ অেটা েভি�ং �জ �েযাজয্ থােক এবং বীমাকৃত বয্ি� �া�বয়� হেয় ওেঠন, তাহেল িন�িলিখত নিথপ� পয্ান কাডর্ /পাসেপাটর্ /�াইিভং 
লাইেসে�র মেধয্ েয েকােনা একিটেত উে�খ থাকা অনসুাের নমনুা �া�র �দান করার পেরই অনেুরাধিটর �ি�য়া করা হেব।
আিম বিুঝ এবং স�ত আিছ েয এই ফমর্িট জমা েদওয়ার মােন এই নয় েয অনেুরাধিট েমেন েনওয়া হেব।
দয়া কের শধুমা� বাংলা ভাষায় ফমর্িট পূরণ করন৷
ভাষা বয্াখয্া করার ে�ে� েকােনা মতিবেরাধ হেল ইংেরিজ সং�রণিটেক �াধানয্ েদওয়া হেব।
টপ-আপ, িবমাকৃত অথর্রািশ বাড়ােনা বা কমােনা, তহিবেল পিরবতর্ ন (একিট তহিবল েথেক আেরকিট তহিবেল পা�ােনা এবং পুনঃিনেদর্শকরণ সহ), পিলিস পুনরায় চাল ু
করা, �াহক মািকর্ ন যু�রাে� থাকাকালীন ি�িময়াম বা পিলিসর ৈবিশ�য্ পিরবতর্ ন করার েয েকােনা অনেুরােধর ে�ে� বাধািনেষধ আেছ। �েযাজয্ মািকর্ ন আইন অনসুাের 
আমরা অনয্ েয েকােনা পিলিস পিরেষবা �দােনর অনেুরাধেক সীিমত করার অিধকার রািখ। আেরা তেথয্র জনয্ অন�ুহ কের আমােদর কল েস�াের েযাগােযাগ করন।

পিলিস/আেবদন ন�র

শধমুা� অিফস বয্বহােরর জনয্

�হণকারী_________________________________________________________
�া�র

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

�াি�র তািরখ ও সময় ________________________________________________________

অনেুরাধ পাঠােনার তািরখ ও সময়_______________________________________________ �হণ করার �য্া�

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: 1800-103-0003, 1800-180-0003(েটিল)/ 
+91 0124 4535099 (ফয্া�)/ ইেমল: customerservice@canarahsbclife.in, ওেয়বসাইট: www.canarahsbclife.com

হ�া�র/অপর্ণ করার ফমর্
(এই চুি�িট পিলিস নিথর অনেুমাদন প� বা মলূ পিলিস নিথ সহ একিট নন-জিুডিসয়াল 
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