NO OBJECTION CERTIFICATE FOR BENEFIT PAYMENT IN CASE OF CONDITIONAL ASSIGNMENT
শর্তাধীন স্বত্ব-ননয় ায়ের সুনিধা-প্রদান প্রানির ক্ষেয়ে অনাপনির শংসাপে

This is regarding the Life Insurance Policy bearing No

issued by Canara HSBC

Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited (Company) in favor of
(Policyholder) on which a conditional assignment was recorded earlier in favor of
(Assignee).

We request the Company to revoke the conditional assignment and hereby declare that the (assignee
/assignor)

Mr/Ms/M/s

is hereby authorized to receive all the

Policy benefit payable which is already due or shall be due against the above mentioned assigned Policy and that such payment shall give a valid and
sufficient discharge to the Company.
এই পত্রটির বিষয় হল কানাড়া HSBC ওবরয়য়ন্টাল িযাঙ্ক অফ কমার্স লাইফ ইন্স্যযয়রন্স্ বলবময়েড (ককাম্পাবন), দ্বারা প্রচাবলত
প্রকয়ের অধীয়ন

নম্বয়রর জীিন বিমা চয বি

পয়ে (বিমাকারী) কর্ইটি, কেটির প্রবত পূয়িস _____________________পয়ে (স্বত্ব-বনয়য়াগী বহর্ায়ি) একটি শতস াধীন স্বত্ব-বনয়য়াগ বলবপিদ্ধ করা

হয়য়বিল।___________আমরা শতস াধীন স্বত্ব-বনয়য়াগ প্রতযাহার কয়র বনয়ত ককাম্পাবনয়ক অনযয়রাধ জানাবি এিং ক াষণা করবি কে (স্বত্ব-বনয়য়াগকারী/ স্বত্ব-বনয়য়াগী)
শ্রীমান/শ্রীমতী/র্িসশ্রী______________ এতদ্বারা বিমাচয বির র্যবিধা িািদ প্রদান-কোগয অর্স গ্রহণ করয়ত প্রাবধকার প্রাপ্ত কেটি উপয়র উবিবিত স্বত্ব-বনয়য়াবজত বিমাচয বির
বিপরীয়ত ইবতময়ধযই িয়কয়া রয়য়য়ি িা িয়কয়া হয়ত চয়লয়ি এিং এই প্রদান ককাম্পাবনয়ক এক প্রকার বিধ এিং পরোপ্ত দাবয়ত্ব-পালয়ন র্হায়তা করয়ি।

Signature of Assignor
স্বত্ব-বনয়য়াগকারীর স্বাের

Signature of Assignee
স্বত্ব-বনয়য়াগীর স্বাের

(Company/bank stamp and signature of
authorized Signatory if Assignee is a
Company/bank)
(েবদ স্বত্ব-বনয়য়াগী ককায়না ককাম্পাবন/িযাঙ্ক হয় তয়ি ককাম্পাবন/িযায়ঙ্কর
স্ট্যাম্প র্হ প্রাবধকার েযি স্বােরদাতার স্বাের))

Name:
নাম:

Name:

Date:

নাম:

তাবরি::

Date:

Address:

তাবরি::

ঠিকানা:

Address:

Contact Number:

ঠিকানা::

কোগায়োয়গর নম্বর:

Contact Number:
কোগায়োয়গর নম্বর:

DECLARATION/ ক্ষ াষনাপে
I hereby state that whatever is stated herein above by
signature is of the assignor and assignee affixed on the date & place herein above stated.

_are true to the best of my knowledge and the
ଘ ୋଷଣୋ

আবম এতদ্বারা বিিৃত করবি কে

_ এই স্থায়ন এিং উপয়র উবিবিত এিং ঐ বদন, র্ময় ও

তাবরয়ি আেযি স্বাের ের্াক্রয়ম স্বত্ব-বনয়য়াগকারীর এিং স্বত্ব-বনয়য়াগীরই কৃ ত স্বাের এিং আমার দ্বারা বলবিত র্মস্ত িিিয আমার ময়ত র্তয এিং র্ঠিক।

Signature of Witness
র্ােীর স্বাের

Full name of witness:
র্ােীর পযয়রা নাম

Date:
তাবরি:
Address:
ঠিকানা:
Contact Number:
কোগায়োয়গর নম্বর:

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. __________________
ক্ষ াষণা, এই ফর্তটি যনদ র্ার্ৃ ভাষা /িুয় া আঙ্গুয়ের ছাপ দ্বারা স্বাের করা থায়ক
আবম , _________________________________________________ এর পযত্র/কনযা, _____________________________ এর একজন প্রাপ্তিয়স্ক বনিার্ী আবম
এতদ্বারা ক াষনা করবি কে এই ফমসটির বিষয়িস্তু

_______________ ভাষায়ত আমায়ক র্ম্পূণসরূয়প কিাঝায়ন হয়য়য়ি এিং আবম এটি িযঝয়ত পয়রবি৷

(গ্রাহয়কর স্বাের) ______________________________ র্ানরখ ______________ ক্ষফান নম্বর. __________________
Instruction & Disclaimer: /ননয়দত শনা ও দািী পনরর্যাে:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
অনযগ্রহ কয়র র্মস্ত বকিয বহন্দী/ইংয়রজীয়ত পূরণ করুন।

• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ককায়না র্ামগ্রীর অর্ম্মবতর কেয়ত্র ইংয়রজী র্ংস্করণটিয়কই বিয়িচনা করা হয়ি।
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