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Photograph of the payor to 
be affixed here and signed 

across the photograph 

এখানে ছবি লাগাে এিং 
ছবি িরাির স্বাক্ষর করুে 

Payor KYC and AML Questionnaire/ প্রদানকারীর KYC এবং AMLপ্রশ্নমালা 
(To be filled only if Payor is different than the ProposerlPolicyholder) 

(প্রস্তাববত ববমাপত্রধারী বযবির নাম এবং প্রদানকারীর নাম আলাদা হলল তলবই এইটি ভবতি  করলত হলব)

 
 Submission of Photograph and address proof's of the premium payor is mandatory if the 
 বিমার বকবির মখুয প্রদােকারীর ছবি এিং িসিানসর ঠিকাোর প্রমাণপত্র দাবখল করা িাধ্যতামলূক যবদ ো 
 Premium paid by the Payor across all policies/proposal exceeds `INR.10,000/-. 

 সমি বিমা/প্রিাবিত বিমার প্রদত্ত বকবির পবরমাণ 10,000/- ভারতীয় টাকার চেনয় চিবি হয়। 
 Submission of Proof of Identity of the premium payor is mandatory 

মখুয প্রদােকারীর পবরেয়-পনত্রর প্রমাণপত্র দাবখল করা িাধ্যতামলূক 

 Income proof is mandatory where the total premium paid by a single individual under all the policies/proposal 

is exceeding INR.99,999 per annum / সমি বিমা েুবির/প্রিািোর অধ্ীনে প্রবত িছনর চমাট বিমা বকবির পবরমাণ 
99,999/- ভারতীয় টাকা ছাবিনয় চগনল এিং এই পবরমাণ অর্থ একজে একক স্বতন্ত্র িযবির দ্বারা প্রদাে করা হনল আয়কনরর 
প্রমাণপত্র দাবখল করা িাধ্যতামলূক 

 

Proposal/Policy/Application no :/ প্রস্তাবনা/ববমাপত্র/আলবদনপলত্রর নম্বর:___________________________________ 

Name of Payor :/ প্রদানকারীর নাম:_______________________________________________________________ 

Date of Birth :/ জন্ম-তাবরখ:__________________________Gender :/ বলঙ্গ:_____________________________ 

Relationship with Life To Be Assured/Life Assured:  

জীবলনর সালে সম্পকি  বনবিতকরণ করলত হলব / জীবন বনবিত:______________________________________________________________ 

Relationship with Proposer/Policyholder:/ প্রস্তাবলকর /ববমাপত্রধারীর সালে সম্পকি :__________________________________________ 

Reason for the Payment:/ প্রদালনর কারণ:__________________________________________________________________________ 

Residential Status - Resident/ NRI/PIO/FOREIGNER):_____________________________________________________________ 

আবাবসক অবস্থান – বসবাস-রত/NRI/PIO/ববলদশী): 

Nationality/ জাতীয়তা_____________________Current country of residence:/ বতি মান বসবালসর রাষ্ট্র:_________________________ 

Occupation of Payor:/ প্রদানকারীর পপশা: __________________________________________________________________________ 

Name of  the entity:/ স্বতন্ত্র সত্ত্বার নাম: ____________________________________________________________________________ 

If your nature of work or source of funds involves association with Money services businesses * /State run   lotteries/casinos/gaming 

activity/gambling/Not   for   profit   organization/Trusts/charities   or organizations involved in promoting social, religious cause, 

please  tick the appropriate choice and provide complete details ……………………………… 

 

যবদ আপোর চপিার ধ্রণ িা তহবিনলর উতস অর্থকরী পবরনেিা সংক্রান্ত িযিসায়*/ রাজয পবরোবলত লটাবর / কযাবসনো / চগম সম্বন্ধীয় কাজকমথ / জয়ুা 
চখলা / অলাভজেক প্রবতষ্ঠাে / ট্রাস্ট / দবরদ্র-চসিার প্রদােকারী/চয প্রবতষ্ঠাে সামাবজক, ধ্মীয় কারণ সম্বন্ধীয় বিেয় প্রোর কনর এমে বকছুর সানর্ জবিত 
র্ানক, তনি অেগু্রহ কনর সঠিক পছনে টিক বদে এিং পুণথ বিিরণ দাবখল করুে................................... 

 

Casinos: - / কযাবসলনা:-     Yes/ হযাাঁ    No/ ো   

Gaming activity: -/ পেম সম্বন্ধীয় কাজকমি:-   Yes/ হযাাঁ    No/ ো   

Gambling/ জয়ুা পখলা      Yes/ হযাাঁ    No/ ো   

Not for profit organization:-/ অলাভজনক প্রবতষ্ঠান:-   Yes/ হযাাঁ    No/ ো   

Trusts / Charities:- / ট্রাস্ট / দবরদ্র-পসবার প্রদানকারী:-  Yes/ হযাাঁ    No/ ো   

Organizations involved in promoting social, religious cause:-  

পে প্রবতষ্ঠান সামাবজক, ধমীয় কারণ সম্বন্ধীয় ববষয় প্রচার কলর:-  Yes/ হযাাঁ     No/ ো    

Money services businesses:- / অেিকরী পবরলষবা সংক্রান্ত বযবসায়:- Yes/ হযাাঁ     No/ ো    

State run lotteries: -/ রাজয পবরচাবলত লটাবর:-     Yes/ হযাাঁ    No/ ো   

Horse Jockey: -/ প াড়লদৌলড়র পপশাদার প াড়সওয়ার:-    Yes/ হযাাঁ    No/ ো   

If you have ticked “yes” for any of the options above, please provide the complete details/ েবদ আপবন উপবরবলবখত পে পকালনা একটি 
ববকলেও “হযাাঁ” পত টিক বদলয় োলকন, তলব অনগু্রহ কলর পসটির পণুি বববরণ বলখুন,  

* Money service businesses are entities / proprietorship concerns offering services involving currency exchange/dealer/exchange 

house/third party payment processors/payment/collection  agents etc which  are not registered as banks. 

* অর্থকরী পবরনেিা সংক্রান্ত িযিসায় সংক্রান্ত   স্বতন্ত্র সত্ত্বা /িযবিগত মাবলকাোযুি প্রবতষ্ঠাে চযগুবল মদূ্রা হিান্তর িা রূপান্তর সংক্রান্ত পবরনেিা বদনয় র্ানক 
/বিলার/বিবেময় সংস্থা/তৃতীয় পনক্ষর প্রদাে-পদ্ধবত তত্ত্বািধ্ায়ক/প্রদাে/িযাঙ্ক বহসানি পঞ্জীভূত ো হনয়ও যারা অর্থ-সংগ্রহকারী বহসানি কাজ কনর। 
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Pan Card no___________________________________________(Pan card to be attached if the insurance premium aggregating 

Rs.50,000 or more Incase if there is no PAN Card, please submit Form 60/61 ) 

 

পযান কালডি র নম্বর_______________________________________________(এর সালে পযান কালডি র প্রবতবলবপ েিু করলত হলব েবদ ববমার 
বকবস্তর পোেফললর পমাট পবরমাণ 50,000/- ভারতীয় টাকার পচলয় পববশ হয়,  টনাচলক্র েবদ পকালনা পযান কাডি  না োলক তলব বনদশি নং 60/61  
দাবখল করুন) 

 

Are you a politically exposed person (PEP)? * PEPs are individuals who are or have been associated with a political party/politician 

or holding any senior role in any ministry/government/state owned enterprises / judicial body / military/police in India or abroad or 

those individuals who have any close family members or associates in the said capacity.    Yes / NO (If yes, please provide details) 

আপবন বক রাজননবতকভালব পবরবচত বযবি?* রাজনেবতকভানি পবরবেত িযবির অর্থ হল, বযবে বেনজ িা অেয চকানোভানি চকানো রাজনেবতক 

দনলর/রাজেীবতনকর/অর্িা প্রিাসবেক মন্ত্রণালনয় িবরষ্ঠ পদাবধ্কারীর/সরকার/রাজয-সরকানরর উনদযাগ/আইে ও বিোর সংস্থা/সামবরক/ভারনত িা ভারনতর 

িাইনরর পুবলনির সানর্ যুি িা সংবিষ্ট রনয়নছে িা তাাঁনদর পবরিানরর ঘবেষ্ঠ সদসযরা উপনর বলবখত সংস্থায় সংযুি িা সংবিষ্ট রনয়নছে। হযাাঁ / না (েবদ হযাাঁ 
হয়, তলব অনগু্রহ কলর ববশদ বববরণ বলখুন) 

Proof of Identity:/ পবরচয়পলত্রর প্রমাণ: 

Passport/ পাসনপাটথ   Driving License/ ড্রাইবভং লাইনসন্স   PAN Card/ পযাে কািথ   Voters ID/ চভানটর পবরেয়পত্র   Letter from 

any Recognized Public Authority/ চয চকানো স্বীকৃত সিথজেীে কতৃথ পনক্ষর চদওয়া িংসা পত্র   Certification by Bank/ িযানঙ্কর প্রিংসাপত্র   

 Insurers Employee certification/ সংস্থা-কমী বহনসনি বিমাকারীর প্রিংসাপত্র  Others (Please Specify)/ অেযােয (অেগু্রহ কনর 
সুবেবদথষ্টভানি উনেখ করুে)_______________________________________________________________________________________ 

 

Current Address : ( please mention the address as well as type of address proof attached) 

বতি মান ঠিকানা: (অনুগ্রহ কলর ঠিকানা এবং বক ধরলনর ঠিকানার প্রমাণপত্র সং পদওয়া হলে তাও উলেখ করুন) 

 

 

Passport/ পাসনপাটথ    Driving License/ ড্রাইবভং লাইনসন্স  Ration Card/ চরিে কািথ    Employer certificate/ বেনয়াগ-কতথ ার িংসাপত্র  

Telephone bill (Not older than 6 months)/ চটবলন াে বিল (6 মানসর চিবি পুনরানো েয়)   Lease agreement with Rent receipt not older 

than 3 months/ 3 মানসর চিবি পুনরানো েয় এমে ভািার রবসদ সহ ইজারা িা পাট্টার েুবিপত্র  Letter from any Recognized Public Authority/ 
চয চকানো স্বীকৃত সিথজেীে কতৃথ পনক্ষর চদওয়া িংসা পত্র  Bank account statement (Not older than 6 months)/ িযানঙ্কর একাউনের বিিবৃত (6 
মানসর চিবি পুনরানো েয়)   Electricity Bill/ বিদযুনতর বিল   Certification by Bank/ িযানঙ্কর িংসাপত্র    Others (Please Specify)/ অেযােয 
(অেগু্রহ কনর সুবেবদথষ্টভানি উনেখ করুে)______________________________________________ 

 

Permanent Address : (Please mention the address as well as type of address proof attached) 

স্থায়ী ঠিকানা:(অনগু্রহ কলর ঠিকানা এবং বক ধরলনর ঠিকানার প্রমাণপত্র সলঙ্গ পদওয়া হলে তাও উলেখ করুন) 

 

 

Same as above/ উপলর ো পলখা আলে তাই  

Passport/ পাসনপাটথ   Driving License/ ড্রাইবভং লাইনসন্স  Ration Card/ চরিে কািথ    Employer certificate/ বেনয়াগ-কতথ ার িংসাপত্র  

Telephone bill (Not older than 6 months)/ চটবলন াে বিল (6 মানসর চিবি পুনরানো েয়)  Lease agreement with Rent receipt not older than 

3 months/ 3 মানসর চিবি পুনরানো েয় এমে ভািার রবসদ সহ ইজারা িা পাট্টার েুবিপত্র  Letter from any Recognized Public Authority/ চয 
চকানো স্বীকৃত সিথজেীে কতৃথ পনক্ষর চদওয়া িংসা পত্র   Bank account statement (Not older than 6 months)/ িযানঙ্কর একাউনের বিিবৃত (6 মানসর 
চিবি পুনরানো েয়)   Electricity Bill/ বিদযুনতর বিল   Certification by Bank/ িযানঙ্কর িংসাপত্র   Others (Please Specify)/ অেযােয (অেগু্রহ 
কনর সুবেবদথষ্টভানি উনেখ করুে)_______________________________________________ 

 

Income Proof/ আলয়র প্রমাণপত্র 

Standard/ মাপকাঠি বা স্ট্যান্ডাডি  

ITR  IT-assessment Order/ IT-বেধ্থারণ আনদি   Form 16/  মথ 16   Pay slip/ চপবিপ   Others (Please Specify)/ অেযােয (অেগু্রহ কনর 
সুবেবদথষ্টভানি উনেখ করুে)___________________________________________________________________________________ 

 

Non Standard/ স্ট্যান্ডাডি  নয় 

Chartered Accountants Certificate/ োটথ ািথ  একাউনের িংসাপত্র  Agricultural Income Certificate/ কৃবেজ আনয়র িংসাপত্র Agricultural 

Land details and Income assessments/ োেনযাগয ভূবমর বিিদ বিিরণ ও আনয়র বেধ্থারণ   Bank Cash-flows statements/ িযানঙ্কর কযাি-চলা-
এর বেধ্থারণ  Pass-book/ পাসিকু  Others (Please Specify)/ অেযােয (অেগু্রহ কনর সুবেবদথষ্টভানি উনেখ করুে) 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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TO BE FILLED IF PAYOR IS AN ENTITY Please provide details for the following questions (a and b): 

েবদ প্রদানকারী পকালনা আলাদা বযবি হন তলব এটি ভবতি  করলত হলব অনগু্রহ কলর বনলচর প্রশ্নগুবলর ববশলদ উত্তর বদন (a এবং b):-   

 

(a) Please specify your entity's:-/ অেগু্রহ কনর আপোর অবিত্ব সুবেবদথষ্ট করুে:- 

 
(i)  Country of incorporation/ একত্রীকরলণর রাষ্ট্র  

(ii) Country of Registration/ পবিভূতকরলণর রাষ্ট্র  

(iii) Country of primary business operation 
       পে রাষ্ট্র পেলক মখুয বযবসাবয়ক কাজকমি চালনা করা হয় 

 

(iv) Country of headquarters/ পে রালষ্ট্র প্রধান কােিালয় অববস্থত  

 

(b) Does the entity have:-/ এই অবিনত্বর বক রনয়নছ:- 

(i) 10% or more of revenues, transaction flows, investments or supplies from/in any single high risk jurisdiction (please mention 

country name); or / 10% িা তারও চিবি রাজস্ব, চলে-চদে প্রিাহ, বিবেনয়াগ, অর্িা চকানো একক উচ্চ ঝুাঁ বকর আইেগত অবধ্কার 
চর্নক/মনধ্য সরিরাহ (অেগু্রহ কনর রানে র োম উনেখ করুে);অর্িা 

(ii) 25% or more in aggregate of revenues, transaction flows, investments or supplies from/in several high risk jurisdictions 

(please mention country name); / চমাট 25% িা তারও চিবি রাজস্ব, চলে-চদে প্রিাহ, বিবেনয়াগ, অর্িা পবশ কলয়ক ধরলনর উচ্চ ঝুাঁ বকর 
আইেগত অবধ্কার চর্নক/মনধ্য সরিরাহ (অেগু্রহ কনর রানে র োম উনেখ করুে); 

Yes/ হযাাঁ   No/ ো  Name of Country as per above question/ উপনরর প্রশ্নােুযায়ী রানের োম_______________________________ 

 

I/we hereby consent to the company for disclosing/sharing/transferring my /our personal data including my/our sensitive personal data, 

policy related information ( referred to as “Customer Data”) with its group entities, business partners, associates, affiliates, corporate 

agents, third party vendors and service providers, regulatory/statutory/government authorities   (“Third Parties”) (within or outside 

India) for the following purposes: 
আবম / আমরা এতদ্বারা আমার/আমানদর বিমা সংক্রান্ত তর্য ও সংনিদেিীল িযবিগত িাটা সহ আমার/আমানদর িযবিগত িাটা (চযগুবলনক “চক্রতার িাটা” 
িলা হয়) প্রকাি করনত / অংি-ভাগ করনত / স্থাোন্তর করনত সংস্থানক এিং এর চগাবষ্ঠ-অবিত্ব, িযিসাবয়ক অংিীদার, অেনুমাবদত সংস্থা, করনপানরট 
প্রবতবেবধ্, তৃতীয় পনক্ষর বিনক্রতা এিং পবরনেিা প্রদােকারী, বেয়ামক/সংবিবধ্িদ্ধ/ সরকারী কতৃথ পক্ষ (তৃতীয় পক্ষ) (ভারনতর িাইনর িা বভতনর) বেম্ন 
বলবখত উনেনিয: 
 

(i) Policy Servicing: To provide better policy servicing facilities to Customers whereby Customer Data, policy related 

information, unit statements, receipts, notices etc., would be shared. 
ববমা-চুবি পবরলষবা প্রদান: চক্রতানদর আনরা চিবি উন্নত মানের বিমা-েুবি পবরনেিা প্রদানের জেয চক্রতার িাটা, বিমা-েুবি সংক্রান্ত তর্য, 
একক-বিিবৃত িা ইউবেনস্টটনমে, রবসদ, বিজ্ঞবি ইতযাবদ অংিভাগ করনত 

(ii) Business Purpose: In pursuance of business requirements, and to administer the life insurance policies, the company will 

share Customer Data with Third Parties. This will include activities such as data scanning, data entry, indexing, premium 

payment reminder , service calls, evaluation, studies & market survey/research, KYC documents assessment, validation and 

analysis, claims   review and   analysis, etc. 
বযবসাবয়ক উলেলশয: িযিসাবয়ক প্রনয়াজেীয়তার কারণ অেুসরনণ, এিং জীিে বিমা েুবি প্রনয়াগ ও পবরোলো করনত সংবিষ্ট সংস্থা তৃতীয় পনক্ষর 
সানর্ চক্রতার িাটা অংিভাগ করনত পানর। এই ধ্রনের কানজর মনধ্য িাটা স্ক্যাে করা, িাটা এবি করা, সূবে ততবর করা, বিমা-বকবি প্রদাে স্মরণ 
করানো, পবরনেিা চদিার জেয চ ােকল, মলূযায়ে, অধ্যয়ে এিং বিপণে সমীক্ষা/ গনিেণা ও অেসুন্ধাে, KYC েবর্র বেধ্থারণ, তিধ্তাকরণ এিং 
বিনিেণ, ক্ষবতপূরণ দািীর পযথানলােো এিং বিনিেণ ইতযাবদ করনত 

(iii) Compliance with regulatory/legal requirements: To ensure compliance with various regulations/legal requirements the 

company will be required to share Customer Data with regulatory/statutory/government authorities from time to time either 

directly or through Third Parties. 
বনয়ামক/আইনানুে আবশযকতায় পরানুেতয: বিবভন্ন বেয়ামক/আইোেগু আিিযকতায় পরােগুতয বেবিতকরনণ সময়ােসুানর সংস্থানক োো 
বেয়ামক/সংবিবধ্িদ্ধ/সরকারী কতৃথ পক্ষর সানর্ হয় সরাসবর িা তৃতীয় পনক্ষর মাধ্যনম চক্রতার িাটা অংিভাগ করনত সম্মবত প্রদাে করবছ। 

 

In case I/we have an objection to usage of my/our personal information for the purposes mentioned above, I/we shall intimate the 

Company prior to its acceptance of my/our proposal and issuance of the policy, in which case the Company shall cancel the proposal, 

refund the proposal deposit and delete all sensitive personal information relating to me/us from its records/systems. 
যবদ চকানো চক্ষনত্র উপনর উবেবখত উনেনিয আমার/আমানদর িযবিগত তর্য/িাটা িযিহানর চকানো আপবত্ত র্ানক, তনি আবম/আমরা আমানদর প্রিািোমা 
গ্রহনণর এিং বিমা-েুবির প্রোলনের আনগ সংস্থানক জাোনিা, এিং চসই চক্ষনত্র সংস্থাটি প্রিািোমা  িাবতল কনর চদনি, এিং প্রিািোমার গবিত অর্থ চ রত 
চদনি, এিং আমার/আমানদর সম্পকীত সমি সংনিদেিীল িযবিগত তর্য সংস্থার চরকিথ /বসনস্টম চর্নক অপসারণ করনি। 

 

I would like the company to contact me through Telephone calls/SMS/emails for policy & servicing related matters. 
আবম োই বিমা-েুবি এিং পবরনেিা সংক্রান্ত বিেনয় সংস্থার পক্ষ চর্নক চটবলন াে/SMS/ইনমল দ্বারা আমার সানর্ চযাগানযাগ করা চহাক। 

 

 

I also declare that I am the payor for Policy/application/Proposal number mentioned above and I have insurable interest on the life of 

Life To Be Assured/Life Assured. 

আবম এও চঘােণা করনত োই চয আবম উপনর উবেবখত বিমা-েুবি/আনিদেপত্র/প্রিািোমা েম্বনরর প্রদােকারী এিং বিমাকারীর জীিে বেবিতকরনণর প্রবত 
আমার বিমাকরণীয় স্বার্থ বেবহত রনয়নছ। 
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Date:/ তাবরখ:-----------------------------------     ------------------------------------------ 

Signature/Thumb Impression of the Payor 

প্রদােকারীর স্বাক্ষর / িদৃ্ধাঙ্গনুষ্ঠর ছাপ 

 

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. __________________ 

 

প াষণা, এই ফমিটি েবদ মাতৃভাষায়/বলুড়া আঙ্গলুলর োপ দ্বারা স্বাক্ষর করা োলক : 
 
আবম , ___________________________________________ এর পুত্র/কেযা, _____________________________ এর একজে প্রািিয়স্ক্ বেিাসী 
আবম এতদ্বারা চঘােো করবছ চয এই  মথটির বিেয়িস্তু  _______________ ভাোনত আমানক সমূ্পণথরূনপ চিাঝানে হনয়নছ এিং আবম এটি িঝুনত পনরবছ৷ 
 

(গ্রাহনকর স্বাক্ষর) ______________________________   তাবরখ ______________ পফান নম্বর. __________________  

 

 

Instruction & Disclaimer: / বনলদি শ ও অস্বীকৃবত:  

 

• Kindly fill in the details in Hindi/English only.  
  দয়া কনর শুধু্ মাত্র িাংলা / ইংনরবজ ভাোয় বিিনদ বলনখ ভবতথ  করুে। 
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail. 
  এর বিেয়িস্তু িযখযার চক্ষনত্র চকানো প্রকার ঐকমনতযর অভাি ঘটনল, ইংনরজী সংষ্করণটিই গ্রাহয হনি। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/+91 0124 4535099 (Fax) / Email : customerservice@canarahsbclife.in, Website : 

www.canarahsbclife.com 

Premium Deposit Details / বকবস্ত েবেত অলেির ববশদ বববরণ  

Payment Mode: প্রদালনর প্রকার: Cheque / Demand Draft/ Credit Card / Others (specify)/ চেক/বিমান্ড ড্রা ট/চক্রবিট কািথ / অেযােয 

(অেগু্রহ কনর সুবেবদথষ্টভানি উনেখ করুে)__________ Amount:/অলেির পবরমাণ :_______Cheque/Demand Draft No:/ পচক/বডমান্ড 

ড্রাফট নং: _________________________ Bank Name:/ বযালের নাম:________________Date:/তাবরখ:____________________ 

Bank Branch:/ বযালের শাখা: ____________Account Type: Savings Bank Account only ( Payments acceptable only from saving 

account )/ একাউনের ধ্রে:শুধু্ মাত্র চসবভংস িযাঙ্ক একাউে (শুধু্ মাত্র চসবভংস একাউে চর্নকই অর্থ-প্রদাে স্বীকৃত)____________________ 

Account Number:/অযাকাউন্ট নম্বর:_______________________MICR CODE/ এমআইবসআর পকাড: ___________________  

Credit Card/Debit Card Holder Name:পক্রবডট কাডি /পডববট কালডি র মাবললকর নাম:_____________________________________ 


