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[এটি একটি সাদা A4কাগজে মদু্রিত করজত হজে] 

 
INDEMNITY BOND/ ক্ষতিপরূণ প্রতিতিধানের অঙ্গীকার পত্র 

 
This Indemnity Bond is executed at________________________________, on this___________________day of 20   , by and between: 

এই ক্ষদ্রতপূরণ প্রদ্রতদ্রেধাজের অঙ্গীকার পত্র এটি কার্যকর কজর যর্ ______________, এই____________20 তম দ্রদজে, এজদর মজধে এেং এজদর দ্বারা: 

 

I,_____________________________________, S/W/o Shri._________________aged about_____________________years, residing at 

__________________________________________________________, hereinafter referred to as the “Indemnifier”) which expression 

shall unless repugnant to the context or meaning thereof, mean and include her successors and assigns of the ONE PART. 

 

আদ্রম,_________________________,শ্রী __________________এঁর পুত্র/স্ত্রী প্রায়____________েছর েয়সী____________________ ঠিকাোয় 

েসোসকারী, এই স্থজে এতদ্বারা “ক্ষদ্রতপূরক” োমাঙ্কজে, যর্ অদ্রিেেদ্রি র্তক্ষণ ো এর এেং অেোেে পদ্ররদ্রস্থদ্রতজত অথো অজথয প্রেে অেীহা 

যর্াগে হজয় উঠজছ, ততক্ষণ তার এক অংনের উত্তরসূরীজদর এেং স্বত্ব-দ্রেজয়াগ অন্তিুয ি করার এেং অেজুমাদে িুি করজত) েহাে থাকজে; 

 

AND / এিং 
 
Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited, a Company incorporated under the Companies Act, 

1956 having its Office at 2nd Floor, Orchid Business Park, Sector-48, Sohna Road, Gurgaon-122018, Haryana, India, hereinafter 

referred to as the “Company” (which expression shall unless it be repugnant to the meaning or context thereof, be deemed to mean and 

include its successors and permitted assigns) of the OTHER PART; 

 

কাোড়া HSBC ওতরনেন্টাল িযাঙ্ক অফ কমার স লাইফ ইন্স্যযনরন্স্ ককাম্পাতে তলতমনেড,          ,                  ,     - 48,        

    ,       -122018,        ,      -এ দ্রেেস্ব কার্যােয় সহ, 1956 সাজের যকাম্পাদ্রে আইজের আওতািুি এেং দ্রেগদ্রমত একটি সংস্থা, এই 

স্থজে এতদ্বারা “সংস্থা” োমাঙ্কজে (যর্ অদ্রিেেদ্রি র্তক্ষণ ো এর এেং অেোেে পদ্ররদ্রস্থদ্রতজত অথো অজথয প্রেে অেীহা যর্াগে হজয় উঠজছ, 

ততক্ষণ তার অেয অংনের উত্তরসূরীজদর এেং স্বত্ব-দ্রেজয়াগ অন্তিুয ি করার এেং অেজুমাদে িুি করজত) েহাে থাকজে; 

 

WHEREAS:/ কেখানে: 

 
A. Company has issued a policy bearing Policy Number (_____________________________) (hereinafter referred to as the “Policy”) 

to the Indemnifier wherein he/she is the Policyholder. 

সংস্থাটি ক্ষদ্রতপূরকজক, যর্খাজে দ্রতদ্রেই দ্রেমাকারী, দ্রেমা চুদ্রি েম্বর সহ একটি দ্রেমা চুদ্রি ইসুে কজরজছ (______________________________) 

(যর্টি এ যক্ষজত্র এেং এরপর যথজক “দ্রেমা চুদ্রি” োজম পদ্ররদ্রচত হজে)। 

 

B. The Indemnifier represents to the Company that the Original Policy Bond for the aforementioned Policy Number is lost and/or 

misplaced irrecoverably. 

ক্ষদ্রতপূরক, সংস্থার কাজছ প্রদ্রতদ্রেদ্রধত্ব করজে যর্, পুজেয উদ্রিদ্রখত দ্রেমা চুদ্রি েম্বজরর মেূ দ্রেমা চুদ্রি প্রকজপের অঙ্গীকারপত্র হাদ্ররজয় দ্রগজয়জছ এেং 

/অথো পুেরুদ্ধার করা র্াজে ো এই অজথয সোর অজ্ঞাত স্থাজে রাখা আজছ। 

 

C. Based on the above representations made by the Indemnifier, the Company is willing to issue a Duplicate Policy Bond, subject to 

the Indemnifier executing this deed of indemnity on the terms and conditions hereinafter. 

ক্ষদ্রতপূরজকর দ্বারা সৃষ্ট উপজরাি রূপায়জণর উপর দ্রিদ্রত্ত কজর, এরপর যথজক শতয ােেীর উপর দ্রেিয র কজর ক্ষদ্রতপূরক এই ক্ষদ্রতপূরজণর দদ্রেেটি 

কার্যকর করজছ, এই যপ্রদ্রক্ষজতই সংস্থাটি আজরকটি প্রদ্রতরূপ দ্রেমা চুদ্রির অঙ্গীকারপত্র প্রচােজে ইচ্ছকু। 

 

 

 



NOW THIS INDEMNITY BOND WITNESSETH AS FOLLOWS: 

এখে এই ক্ষতিপরূনণর দতললটি তেম্ন তলতখিভানি সাক্ষযকৃি করা হনে: 

 

1. The Indemnifier confirms that he/she is the Policyholder in respect of the aforementioned Policy. 

 ক্ষদ্রতপূরক দঢ়ৃতার সাজথ এটি দ্রেদ্রিত করজছ যর্ পূজেয উদ্রিদ্রখত দ্রেমা চুদ্রির যপ্রদ্রক্ষজত দ্রতদ্রে দ্রেজেই দ্রেমাকারী। 

2. The Indemnifier also confirms that the Original Policy Bond for the aforementioned Policy Number issued to him/her by the  

 Company is lost and/or misplaced irrecoverably and that there is no willful suppression of any material fact. 

ক্ষদ্রতপূরক দঢ়ৃতার সাজথ এটি দ্রেদ্রিত করজছ যর্ তার োজম সংস্থা দ্বারা প্রচদ্রেত পূজেয উদ্রিদ্রখত দ্রেমা চুদ্রি েম্বজরর মেূ দ্রেমা চুদ্রি 

প্রকজপের অঙ্গীকারপত্র হাদ্ররজয় দ্রগজয়জছ এেং /অথো পুেরুদ্ধার করা র্াজে ো এই অজথয সোর অজ্ঞাত স্থাজে রাখা আজছ এেং এজক্ষজত্র 

ইচ্ছাকৃতিাজে যকাজো োস্তে ঘটোর প্রকাশ দ্রেরুদ্ধ করা হয়দ্রে। 

3. In consideration of the Indemnifier indemnifying the Company as envisaged herein and based on the representations made by the  

Indemnifier, the Company agrees to issue a duplicate policy bond to the Indemnifier for the said Policy. 

ক্ষদ্রতপূরক, সংস্থাজক ক্ষদ্রতপূরণ প্রদাে করজছ এই দ্রেজেচো কপেো কজর, এখাজে এেং ক্ষদ্রতপূরজকর দ্বারা আচদ্ররত অেোেে োো অদ্রিেেদ্রি 

যদজখ, সংস্থাটি, উদ্রিদ্রখত দ্রেমা চুদ্রি পজত্রর েেে আজরকটি প্রদ্রতরূপ দ্রেমা চুদ্রি প্রকজপের অঙ্গীকারপত্র উি ক্ষদ্রতপূরজকর োজম প্রচােে 

করজত সম্মত হজয়জছ। 

 

4. If the Original Policy Bond is recovered at a later stage, the Indemnifier shall keep the Company indemnified and hold harmless  

from any claim/demand that may be made by any person claiming interest or right under the Policy as a beneficiary or in any other 

capacity on the basis of such recovery. 

মেূ দ্রেমা চুদ্রি অঙ্গীকারপত্র পজরর পর্যাজয় পুেরুদ্ধার করা হজে, ক্ষদ্রতপূরক, সংস্থাজক ক্ষদ্রতপুদ্রতয  করজে, এেং দ্রেমা চুদ্রির অধীজে 

পুেরুদ্ধাজরর দ্রিদ্রত্তজত যিাগকারী প্রাপক ো অেে যকাজো প্রকার ক্ষমতাশােী দ্রহসাজে যর্ যকাজো েেদ্রির দ্বারা কৃত যকাজো সুদ ো 

অদ্রধকার সংক্রান্ত দােী/চাদ্রহদা যথজক সংস্থাজক ক্ষদ্রত/দ্রেপদ্রত্ত সংক্রান্ত যরহাই যদজে। 

5. Further the Indemnifier agrees to indemnify and always keep the Company indemnified and hold harmless from any penalty,  

damages, costs, or any other amount/s payable of whatsoever nature including but not limited to any amount payable under a decree 

or order of a Court or adjudicating authority, legal fees and expenses (including counsel fee) in relation to the prosecution or 

defense or settlement of any claims/ demands whatsoever arising out of the Policy. 

এছাড়া, এরপজরও, ক্ষদ্রতপূরক, ক্ষদ্রতপূরণ করজত এেং সেসমজয়র েেে সংস্থাজক যর্ যকাজো ক্ষদ্রতপূরজণর যক্ষজত্র এেং প্রদ্রতশ্রুদ্রত িজঙ্গর 

কারজণ প্রজদয় দন্ড, ক্ষয়-ক্ষদ্রত, মেূে, অথো আদােজতর দ্রিক্রী আজদশ অথো আইে দ্রেণযায়ক কতৃয পক্ষ, য ৌেদাদ্রর যসাপদযকরণ অথো 

প্রদ্রতরক্ষা ো দ্রেমা চুদ্রি সম্পকীত অেে যর্ যকাজো ধরজের দােী/চাদ্রহদার দ্রেষ্পদ্রত্ত ও মীমাংসা সংক্রান্ত আইোেগু সম্মােী-প্রদাে(পরামশয-

সম্মােী সহ)ো ওই সংক্রান্ত েেয়, যর্ যকাজো পদ্ররমাণ প্রদাে, অেে যর্ যকাজো প্রকাজরর পদ্ররমাণ/প্রদাে যথজক সংস্থাজক ক্ষদ্রত/দ্রেপদ্রত্ত 

সংক্রান্ত যরহাইএর যক্ষজত্র সম্মদ্রত দাে কজর। 

6. This Indemnity is absolute and the Indemnifier agrees to fulfill the same if and when the Company is in any way liable or  

responsible to pay any amount to any person in respect of the Policy and/or any claim arising out of the Policy in future or at any 

time on the basis of the recovery of the Original Policy Bond. 

এই ক্ষদ্রতপূরণ হে চরম পর্যাজয়র এেং ক্ষদ্রতপূরক যসটি পূর ণ করজত সম্মদ্রত দাে কজর র্দ্রদ এেং র্খে সংস্থাটি িদ্রেষ্েজত ো অেে যর্ 

যকাজো সমজয় মেূ দ্রেমা চুদ্রির অঙ্গীকারপজত্রর পুেরুদ্ধাজরর দ্রিদ্রত্তজত যর্ যকাজো প্রকাজর দ্রেমা চুদ্রি সংক্রান্ত দ্রেষ্জয় এেং /অথো দ্রেমা 

চুদ্রি সংক্রান্ত দ্রেষ্জয় উদু্ভত যর্ যকাজো দােী যর্ যকাজো েেদ্রিজক যর্ যকাজো পদ্ররমাজণ প্রদাে করজত দায়-েদ্ধ এেং দায়ী থাজক। 

7. It is further declared that the Indemnity given by this Deed is irrevocable and will remain in full force and effect. 

এরপজরও এটি যঘাষ্ণা করা হজচ্ছ যর্ এই দদ্রেে দ্বারা যর্ ক্ষদ্রতপূরণ যদওয়া হজয়জছ যসটি চূড়ান্ত এেং অপদ্ররেতয েীয় এেং এটি এইিাজেই 

পূণয মাত্রায় কার্যকর থাকজে। 

 

 

 



IN WITNESS WHEREOF THIS INDEMNITY BOND HAS BEEN SIGNED, SEALED AND EXECUTED BY THE PARTIES ON 

THE DAY MONTH AND YEAR FIRST ABOVE WRITTEN. 

র্থার্থ সাক্ষীর উপদ্রস্থদ্রতজত উিয় পজক্ষর দ্বারা উপজর উদ্রিদ্রখত দ্রদে, মাস এেং েছজরর তাদ্ররজখ এই ক্ষদ্রতপূরজণর অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষদ্ররত, 

দ্রশেজমাহরাদ্রঙ্কত এেং কার্যকর করা হজয়জছ। 

 

                     INDEMNIFIER 

           (Policy Holder’s Signature) 

            ক্ষদ্রতপূরক 

                  (দ্রেমাকারীর স্বাক্ষর) 

 

Witness Name, Address & Signature 

সাক্ষীর োম, ঠিকাো এেং স্বাক্ষর 

 

1. ……………………………….. 2. ……………………………….. 

 

……………………………….. ……………………………….. 

 

……………………………….. ……………………………….. 

 

……………………………….. ……………………………….. 

 

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. __________________ 

 

ক াষণা, এই ফমমটি েতদ মািৃভাষাে/িযনড়া আঙ্গযনলর ছাপ দ্বারা স্বাক্ষর করা থানক: 

আদ্রম , _________________________________________________ এর পুত্র/কেো, ______________________________ এর একেে 

প্রাপ্তেয়স্ক দ্রেোসী আদ্রম এতদ্বারা যঘাষ্ো করদ্রছ যর্ এই  মযটির দ্রেষ্য়েস্তু  _______________ িাষ্াজত আমাজক সমূ্পণযরূজপ যোঝাজে হজয়জছ এেং আদ্রম 

এটি েঝুজত পজরদ্রছ৷ 

 

 

(গ্রাহজকর স্বাক্ষর) ______________________________   িাতরখ ______________ কফাে েম্বর. __________________  

 

Instruction & Disclaimer: / তেনদম ে ও অস্বীকৃতি:  

 

• Kindly fill in the details in Hindi/English only. /দয়া কজর শুধু মাত্র োংো / ইংজরদ্রে িাষ্ায় দ্রেশজদ দ্রেজখ িদ্রতয  করুে। 

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

  এর দ্রেষ্য়েস্তু েেখোর যক্ষজত্র যকাজো প্রকার ঐকমজতের অিাে ঘটজে, ইংজরেী সংষ্করণটিই গ্রাহে হজে। 

 
 
 
 
 
 
Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited (IRDAI Regn. No. 136), Policy Servicing Department, 

2nd Floor, Orchid Business Park, Sector-48, Sohna Road, Gurugram-122018, Haryana, India Regd Office : Unit No. 208, 2nd Floor, 

Kanchenjunga Building, 18 Barakhamba Road, New Delhi - 110001, Corporate Identity No. - U66010DL2007PLC248825, Contact 

:1800-103-0003 / 1800-180-0003, 011-49512300 (Tel)/+91 0124 4535099 (Fax) / Email : customerservice@canarahsbclife.in, Website 

: www.canarahsbclife.com 

 
Version 4.0 


