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પૉ�લસીધારકની સહ�

સ્થળD D M M Y Y Y Yતાર�ખ

સપંકર્ની િવગતો / સીક�વાયસી મા ંફ�રફાર (ફર�જયાત માન્ય સ્વ પ્રમા�ણત સરના�ુ ં�રુાવા ર�ૂ કરવા માટ�)

(�ૃપા કર�ને લા� ુપડ� ુ ંહોય તેની સામે 
ખરાની િનશાની કરો)

 “�પૃા કર�ને તમાર� બ�ક ખાતાની નવીનતમ િવગતોને અમાર� સાથે અપડ�ટ કરાવો.”

ઑ�ફસ

હાલ�ું

કાયમી

નવા સરનામાને પત્રવ્યવહારના સરનામા ત
ર�ક� અપડ�ટ કર�એ?

હા ના

પૉ�લસી નબંર:___________________________________________________________________________________         
                
પૉ�લસીધારક�ુ ંનામ:_______________________________________________________________________________ 
        
ફ્ર� �કુ રદ�કરણના કારણો (�ૃપા કર�ને નીચે આપેલા યોગ્ય કારણ સામે ખરાની િનશાની કરો):
                ઉત્પાદન / પૉ�લસી માર� અપેક્ષા �રૂ� કરતી નથી                          પૉ�લસીના િનયમો અને શરતોથી સ�ંષુ્ટ નથી 

નાણાક�ય કારણો                                                વ્ય�ક્તગત કારણ 

કોઈ જ��રયાત નથી                                                         અન્ય, �ૃપા કર�ને ઉલ્લેખ કરો _______________________________________________

   

િવનતંીની તાર�ખ  D D M M Y Y Y Y

સબિમટ કર�લા 
દસ્તાવેજો:

�ળૂ પૉ�લસી દસ્તાવજે 

પૉ�લસી નબંર િવનતંીનો સમય H H M M S S

�રુાવા�ુ ંસમથર્ન કરતી બ�ક ખાતાની િવગતો �કુસાન ભરપાઈ માટ� બોન્ડ (જો �ળૂ પૉ�લસી દસ્તાવજે ઉપલબ્ધ ન હોય તો)

આના દ્વારા પ્રાપ્ત  __________________________________  

િવનતંીનો પ્રકાર  _________________________________  

હોદ્દો  __________________________________________ 

સહ�  __________________________________________ 

જો તમે ઇચ્છતા હો ક� ભાિવ પત્રવ્યવહારના હ�� ુમાટ� અમે ઉપરોક્ત નબંર પર તમારો સપંકર્ કર�એ, તો �ૃપા કર�ને આ બૉક્સમા ંખરાની 

િનશાની કરો.

સીક�વાયસી નંબર.

* િવગતો ભરવી ફર�જયાત છે.
** જો દ�શ ભારત િસવાય અન્ય હોય તો �ૃપા કર�ને અમાર� વબેસાઇટ પર એફએટ�સીએ/સીઆરએસ પ્ર�ાવલી સબિમટ કરો.

સરના�ું

શહ�ર રા�ય

દ�શ િપન કોડ

*મોબાઇલ

ઘરનો ફોન

અપડ�ટ આના માટ� લા�ુ પૉ�લસીધારક �વન વીમાધારક નોિમની

અસાઇનીિનમાયેલ વ્ય�ક્ત

*ઇમેઇલ

ઘોષણા

�ુ/ંઅમે અન્ડરરાઇ�ટ�ગ �લૂ્યાકંન માટ�, દાવાની તપાસ/પતાવટ, ક�વાયસી પ્રમાણીકરણ, પૉ�લસી સિવ�િસ�ગ હ�� ુઅને તેના �વા હ��ઓુ માટ� કંપનીને માર� ક�વાયસી ની િવગતો (i) સરકાર� અને/અથવા 
િનયમનકાર� સ�ાિધકાર� (ii) વીમા �રપો�ઝટર�ઝ (iii) સીઈઆરએસએઆઇ/�આુઇડ�એઆઇ (iv) ર�ઇન્શ્�સુર્/�પુ કંપનીઓ/હો�સ્પટલ અથવા િનદાન ક�ન્દ્રો/અન્ય વીમા કંપનીઓ અથવા ત્રી� પક્ષકારો 
પાસેથી/સાથ ેિવગતોને શેર કરવા અને/અથવા માગંવા/ સગં્ર�હત કરવા માટ� અિધ�ૃત ક�ંુ �/ંકર�એ છ�એ.

ફ્ર� �કુ રદ�કરણની 
િવનતંી�ુ ંફૉમર્

આથી �ુ ં�હ�ર ક�ંુ � ંક� �ુ ં ક�નેરા એચએસબીસી ઓ�રએન્ટલ બ�ક ઑફ કોમસર્ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ (કંપની)ની વીમા પૉ�લસીનો/ની ધારક �.ં �ુ ં ફ્ર��કુ રદ�કરણની જોગવાઈ હ�ઠળ 
ઉક્ત પૉ�લસીને સ્વચે્છાએ રદ કરવા મા�ંુ ં�.ં �ુ ંસમ�ુ ં� ંક�, ફ્ર��કુ રદ�કરણનો લાભ પૉ�લસી દસ્તાવજે પ્રાપ્ત કયાર્ની તાર�ખથી 15 �દવસની �દર અને ઇલેક્ટ્રોિનક પૉ�લસીઓ અને �ૂરસ્થ મોડ 
દ્વારા મેળવલેી પૉ�લસીઓના ક�સમા ં30 �દવસની અવિધમા ંલઈ શકાય છે. રકમની �કુવણી �સુ્તપણે પૉ�લસીની શરતો અને આઇઆરડ�એઆઇ(ઇરડા)ના લા� ુિનયમન અ�સુાર રહ�શ.ે

�ુ ંતમને િવનતંી ક�ંુ � ંક� �ૃપા કર�ને માર� પૉ�લસીની ફ્ર� �કુ રદ�કરણની િવનતંી પર પ્ર�ક્રયા કરો અને પૉ�લસીના િનયમો અને શરતો અ�સુાર જો કોઈ લા� ુપડતા �લુ્ક અને કર હોય તો તે સરભર 
કયાર્ બાદ પ્રીિમયમ પરત કરો.

�ુ ંસમ�ુ � ંક� પૉ�લસી કરારના િનયમો અને શરતો અ�સુાર મારા વીમા કવરની સાથે અન્ય લાભ કંપની દ્વારા ફ્ર� �કુ રદ�કરણની િવનતંીની સ્વી�ૃિતની તાર�ખથી જ બધં થશ.ે

આથી �ુ ં�હ�ર ક�ંુ � ંક� મારા દ્વારા �રૂ� પાડવામા ંઆવલે પૉ�લસીની િવગતો અને બ�ક ખાતાની િવગતો સાચી અને ખર� છે અને આથી �ુ ંકંપનીને મારા જોખમે ઉપરોક્ત પૉ�લસીની રકમને મારા બ�ક 
ખાતમા ંજમા કરવા માટ� અિધ�ૃત ક�ંુ �.ં �ુ ંનીચે આપેલા દ્વારા કોઈપણને લીધે થતા તમામ �કુસાન/ક્ષિતઓની ��ુષ્ટ ક�ંુ � ંતથા તેના �કુસાનની ભરપાઈ કર�શ

ગ્રાહક સ્વી�િૃત સ્લીપ (બ�ક શાખા/એચ�બુી અિધકાર� દ્વારા ભરવામા ંઆવશે)

 સ્ટ�મ્પ અને સમય
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�ચૂના અને અસ્વીકાર:

 

                 

ii) *િનવાસી દ�શ (જો ભારતના �બન-િનવાસી છે તો ફર�જયાત)

iii) વ્યવસાયનો પ્રકાર

iv)  નોકર�દાતા�ુ ંનામ અને સરના�ુ ં

* જો િનવાસી �સ્થિત "�બન િનવાસી" અથવા "િનવાસી દ�શ" ભારત િસવાયનો હોય, તો �ૃપા કર�ને અમાર� વબેસાઇટ પર ઉપલબ્ધ એફએટ�સીએ/સીઆરએસ પ્ર�ાવ�લ સબિમટ કરો.

1. �ડ�સ્ટ્રબ્�ટુર એ�પ્લક�શન દ્વારા િવનતંી લેવાયાના ક�સમા ં�ળૂ ફોમર્ ગ્રાહકને પા� ંસબિમટ કરવામા ંઆવશે
2. �ુ ંસમ�ુ ં� ંઅને સમંત � ંક� આ ફૉમર્ના સબિમશનનો અથર્ એ નથી ક� િવનતંી સ્વીકાર� લેવામા ંઆવશ.ે
3. �ૃપયા ફૉમર્ ફક્ત �જુરાતી મા ંભરો. 
4. ભાષાના અથર્ઘટનમા ંકોઈ મતભેદ હોવાના �કસ્સામા,ં �ગે્ર� સસં્કરણ માનવામા ંઆવશે.
5. અમાર� કંપનીની કોઈપણ ઑ�ફસમા ંઆ ફૉમર્ પ્રાપ્ત થવા પર િવનતંીની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે �િુનટ �લ�ક્ડ પૉ�લસીઓના �કસ્સામા,ં પૉ�લસીના ભડંોળને અસર કરતી િવનતંીઓ માટ� જો અર� કામકાજના 
�દવસે બપોર� 3:00 વાગ્યાની પહ�લા ંપ્રાપ્ત થઈ હોય તો તે જ �દવસનો એનએવી લા� ુપડશ.ે જો િવનતંી બપોર� 3:00 વાગ્યા પછ� પ્રાપ્ત થઈ હોય, તો આગલા કામકાજના �દવસનો એનએવી લા� ુપડશ.ે

//1800-103-0003 1800-180-0003 ( )BSNL MTNL        પર એસએમએસ કરો9779030003 

        અમાર� વેબસાઇટ  પર અમાર� �લુાકાત લોwww.canarahsbclife.com         customerservice@canarahsbclife.in

 

બ�ક ખાતા નબંર

બ�ક�ુ ંનામ

બ�ક ખાતાનો પ્રકાર બચત ચા�ુ એનઆરઈ એનઆરઓ

બ�ક ખાતામા ંહોય તે �જુબ ખાતાધારક�ુ ંનામ

શાખા�ુ ંનામ

આવશ્યક દસ્તાવેજો

1)  પૉ�લસીનો �ળૂ દસ્તાવજે (ફર�જયાત)*
2)  ઇલેક્ટ્રોિનક ફંડ ટ્રાન્સફર માટ� બ�ક ખાતાની િવગતો (ક�ન્સલ્ડ ચેક/ પાસ�કુની કૉિપ/બ�ક સ્ટ�ટમેન્ટ) #

* �ળૂ પૉ�લસી ઉપલબ્ધ ન હોય તો, �ૃપા કર�ને �કુસાન ભરપાઈ માટ� બોન્ડ પ્રદાન કરો.
# જો ગ્રાહકને એનઆરઈ ખાતામા ં�રફંડ જોઈ� ુ ંહોય તો તે �સ્થિતમા ંપ્રીિમયમના �રુાવાનો સ્રોત (એટલે ક� ઉધાર�લી રકમના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંબ�ક�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ અથવા એનઆરઇ ખાતામાથંી પ્રીિમયમ 
ઉધાર કરા�ુ ંતે માટ� બ�ક�ુ ંઘોષણાપત્ર) જોઈશે.

ન�ધ: ગ્રાહક દ્વારા આપવામા ંઆવલે બ�ક ખાતાની િવગતો સ્વ-પ્રમા�ણત કર�લી હોવી જ�ર� છે. ઉપરાતં, �રુાવા તર�ક� પ્રદાન કર�લા દસ્તાવજેમા ંખાતા નબંર, ખાતા ધારક�ુ ંનામ, ખાતાનો પ્રકાર 
છાપેલ હો�ુ ંજોઈએ અને સ્પષ્ટ �પે દ�ખા� ુ ંહો�ુ ંજોઈએ. તમારા દ્વારા પ્રદાન કર�લ અ�રૂ�/અયોગ્ય મા�હતીના કારણોસર જો તમારા બ�ક ખાતામા ંરકમ જમા નહ� થવા અથવા તો વ્યવહારમા ંિવલબં 
ક� �બનઅસરકારક થવા માટ� કંપની જવાબદાર નહ� રહ�.

જો પ્રાપ્ત કર�લ ફૉમર્ અ��ંુૂ છે અથવા જ�ર� દસ્તાવજેો િવના�ુ ંછે, તો કંપનીને ફ્ર� �કુ રદ�કરણની િવનતંીને નકારવાનો અિધકાર છે. એનએવી લા� ુથવા અને પ્ર�ક્રયા માટ�ની સમયર�ખા કંપની દ્વારા 

સ�ંણૂર્ ર�તે આવશ્યકતાઓ/દસ્તાવજેો પ્રાપ્ત થયાની તાર�ખના રોજની/રોજથી હશ.ે

વ્ય�ક્તગત િવગતો

કંપનીમા ંપહ�લાથંી જ સબિમટ કર�લી િવગતોમા ંજો કોઈ ફ�રફાર થયો હોય તો �ૃપા કર�ને આ િવભાગ ભરો.

i)   વતર્માન નાણાક�ય વષર્મા ંિનવાસની �સ્થિત (�ૃપા કર�ને ખરાની િનશાની કરો)  િનવાસી*           �બન-િનવાસી* (આવકવેરા અિધિનયમ, 1961 �જુબ, કોઈ વ્ય�ક્ત ભારતનો િનવાસી છે,
    જો તે નીચે આપેલામાથંી કોઈપણને �ણૂર્ કર� છે:

i)   તે સબંિંધત નાણાક�ય વષર્મા ં182 �દવસ અથવા વ� ુસમયથી ભારતમા ંછે; અથવા ii)  સબંિંધત નાણાક�ય વષર્મા ં60 અથવા વ� ુ�દવસથી ભારતમા ંછે અને સબંિંધત નાણાક�ય વષર્ના ઠ�ક   
    પહ�લાનંા 4 વષર્ દરિમયાન 365 �દવસ અથવા વ� ુસમયથી ભારતમા ંછે. એક વ્ય�ક્ત � ભારતનો િનવાસી નથી તે �બન િનવાસી છે)

�કુવણીની િવગતો (ફર�જયાત)

આઇએફએસસી કોડ

(એનઆરઈ# / એનઆરઓ ખાતામા ં�કુવણી કરવી િનવાસી ગ્રાહકો માટ� અ�મુિતપાત્ર નથી. િનવાસી ગ્રાહકોને ફક્ત બચત અને ચા� ુખાતામા ં�કુવણી લેવાની અ�મુિત છે.)

�બન-િનવાસી ગ્રાહકો અથવા નાિવક ગ્રાહકોને એનઆરઈ#  એનઆરઓ ખાતામા ંજ �કુવણી કરવાની અ�મુિત છે. �ૃપા કર�ને અમાર� વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ એફએટ�સીએ/સીઆરએસ પ્ર�ાવ�લ સબિમટ કરો.

ક�નેરા એચએસબીસી ઓ�રએન્ટલ બ�ક ઑફ કોમસર્ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ (IRDAI Regn. No. 136)
ર�જસ્ટડર્ ઑ�ફસ: �િુનટ ન.ં 208, બીજો માળ, કંચનજગંા �બ�લ્ડ�ગ, 18 બારાખમ્બા રોડ, નવી �દલ્હ� - 110001, ભારત

કોપ�ર�ટ ઑ�ફસ:  બીજો માળ, ઓિચર્ડ િબઝનેસ પાકર્. સેક્ટર -48, સોહના રોડ, 
��ુુગ્રામ - 122018, હ�રયાણા, ભારત કોપ�ર�ટ ઓળખ ન.ં: U66010DL2007PLC248825

ફ્ર� �કુ રદ�કરણની 
િવનતંી�ુ ંફૉમર્

ટૉલ ફ્ર� 

પર ઇમેઇલ કરોઅમને
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પ્રાદ�િશક ભાષામા ંઘોષણા (જો ગ્રાહક �ગે્ર� િસવાયની બી� ભાષામા ંસહ� કર�/ ��ઠૂો લગાવ ેતો ભર�ુ)ં

આથી �ુ ં�હ�ર ક�ંુ � ંક� મ� ફ્ર��કુ રદ�કરણ ફૉમર્/િવનતંી પત્રની િવગતો પૉ�લસીધારક શ્રી/ શ્રીમતી/�ુમાર� ____________________________ ન_ે__________________ ભાષામા ંસમ�વી છે 

અને તે િવગતો સ�ંણૂર્પણે સમ� લીધા પછ� માર� હાજર�મા ંપૉ�લસીધારક� ��ઠૂો લગાવ્યો છે/�ગે્ર� િસવાયની બી� ભાષામા ંસહ� કર� છે.

ફ્ર� �કુ રદ�કરણની 
િવનતંી�ુ ંફૉમર્

//1800-103-0003 1800-180-0003 ( )BSNL MTNL પર એસએમએસ કરો9779030003 

અમાર� વેબસાઇટ  પર અમાર� �લુાકાત લોwww.canarahsbclife.com customerservice@canarahsbclife.in
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ર�જસ્ટડર્ ઑ�ફસ: �િુનટ ન.ં 208, બીજો માળ, કંચનજગંા �બ�લ્ડ�ગ, 18 બારાખમ્બા રોડ, નવી �દલ્હ� - 110001, ભારત

કોપ�ર�ટ ઑ�ફસ:  બીજો માળ, ઓિચર્ડ િબઝનેસ પાકર્. સેક્ટર -48, સોહના રોડ, 
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