પૉ�લસી સિવ�િસ�ગ ફૉમર્ (C)

પૉ�લસી/અર� નંબર

તાર�ખ

ફક્ત ઑ�ફસના ઉપયોગ માટ�
સહ�

આના દ્વારા પ્રાપ્ત
(�ૃપા કર�ને ઉપર કમર્ચાર�નો ઉલ્લેખ કરો

બ�ક સ્ટાફ

નામ અને હોદ્દો)
પ્રાપ્ત

પ્રાપ્ત કયાર્ની તાર�ખ અને સમય/ ______________________________________________________________

કયાર્નો સ્ટ� મ્પ

િવનંતીના િનકાલની તાર�ખ અને સમય __________________________________________________________
*�ૃપા કર�ને તમાર� નવીનતમ બ�ક ખાતાની િવગતો અમાર� સાથે અપડ�ટ કરો.*

સંપકર્ ની િવગતોનો ફ�રફાર (ફર�જયાત માન્ય સ્વ પ્રમા�ણત સરના�ું �ુરાવા ર�ૂ કરવા માટ�)1
(લા�ુ પડ� ું �ટક કરો)

અપડ�ટ આના માટ� લા�ુ

ઑ�ફસ
હાલ�ુ ં

પૉ�લસીધારક

�વન વીમાધારક

િનમાયેલ વ્ય�ક્ત

અસાઇની

નોિમની

સરના�ું

કાયમી

શહ�ર

નવા સરનામાને પત્રવ્યવહારના
સરનામા તર�ક� અપડ�ટ કર�એ?

**દ� શ

િપન કોડ

*મોબાઇલ

ના

હા

રા�ય

ઘરનો ફોન
જો તમે ઇચ્છતા હો ક� ભાિવ પત્રવ્યવહારના હ�� ુ માટ� અમે ઉપરોક્ત નંબર પર તમારો સંપકર્ કર�એ,
તો �ૃપા કર�ને આ બૉક્સમાં ખરાની િનશાની કરો.
*ઇમેઇલ
સીક�વાયસી નંબર.
*િવગતો ભરવી ફર�જયાત છે .
**જો દ� શ ભારત િસવાય અન્ય હોય તો �ૃપા કર�ને અમાર� વેબસાઇટ પર એફએટ�સીએ/સીઆરએસ પ્ર�ાવલી
સબિમટ કરો.

સહ�નો ફ�રફાર
�,ુ ં ________________________________________________ , _______________________________________________ નો/ની પત્ની/�ુત્રી/�ુત્ર
_____________________________________________________________________________________________________________________
નો/ની રહ�વાસી, આથી ગંભીરતા� ૂવર્ક ખાતર� ક�ું �ં અને નીચે પ્રમાણે �હ�ર ક�ું �ં: 1.

�ુ ં જણા�ું �ં ક� �ુ ં ક�નેરા એચએસબીસી ઓ�રએન્ટલ બ�ક ઑફ કોમસર્ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લ. ની ઉપરોક્ત ઉલ્લે�ખત અર�/પૉ�લસી નંબરનો પૉ�લસી ધારક
/અસાઇની

�ં.

2. �ુ ં જણા�ું �ં ક� અહ� ઉલ્લે�ખત મા�ું નામ અને સરના�ું સા�ું છે .
3. આથી �ુ ં �ણ ક�ું �ં ક� મ� માર� સહ�માં ફ�રફાર કય� છે અને તેથી મારા તમામ ભાિવ પત્રવ્યવહાર માટ� તમારા ર� કોડ્સર્માં માર� ફ�રફાર કર� લી સહ�ને અપડ�ટ
કરવા માં� ુ �ં.

�ૂની સહ�
(�ૃપા કર�ને બૉક્સની �દર સહ� પ્રદાન કરો)

નવી સહ�
(�ૃપા કર�ને બૉક્સની �દર સહ� પ્રદાન કરો)

તાર�ખ

પૉ�લસીના ધારક/અસાઇની�ું નામ __________________________________________
આ સાથે �ુ ં માર� સહ�માં ફ�રફારના �ુરાવા તર�ક� નીચે �ુજબનો/ના દસ્તાવેજ(દસ્તાવેજો) જોડ� રહ્યો �ં.
�માં �ુ ં ખા� ું ધરા�ું �ં તે બ�ક દ્વારા પ્રમા�ણત સહ�નો ન� ૂનો

/

સ્વ પ્રમા�ણત આઇડ� �ુરાવાની એક કૉિપ(દા.ત. પાસપોટર્ ,
ડ્રાઇિવ�ગ લાઇસન્સ, પેન કાડર્ , મતદાતા આઇડ�, વગેર�)

આથી �ુ ં �ુ�ષ્ટ ક�ું �ં ક� આ પત્રની િવગતો સાચી અને ખર� છે . �ૃપા કર�ને તમારા ર� કોડ્સર્માં માર� સહ�માં ફ�રફાર માટ� � ુ ં ઘટ� ું કર�ુ.ં

_________________ ના આ_________________ �દવસે _________________ ખાતે �ુ�ષ્ટ કર�.
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પૉ�લસીધારકની સહ�નો ન� ૂનો

પૉ�લસી ધારકની સહ�/�� ૂઠાની છાપ

બ�ક ખાતાની િવગતો અપડ�ટ કરવી
આથી �ુ ં આપને િવનંતી ક�ું �ં ક� નીચે આપેલી િવગતો �ુજબ મા�ું બ�ક ખા� ું અપડ�ટ કરો.
બ�ક ખાતા ધારક�ુ ં નામ:
બ�ક�ુ ં નામ:
બ�ક શાખા�ુ ં સરના�ુ:ં

બ�ક ખાતાનો પ્રકાર:

બચત

ચા�ુ

(પસંદ કર� લ ખા� ું એનઆરઈ છે : હા
ના
એનઆરઈ ખાતાના �કસ્સામાં, �ૃપા કર�ને પૉ�લસી માટ� ના તમામ પ્રીિમયમની �ુકવણી એનઆરઈ ખાતામાંથી કરવામાં
આવી છે
તે દશાર્વતા સમિથ�ત દસ્તાવેજો સબિમટ કરો અને અમાર� વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ એફએટ�સીએ/સીઆરએસ પ્ર�ાવ�લ સબિમટ કરો.)
બ�ક ખાતા નંબર:
એમઆઇસીઆર કોડ:

(તમાર� ચેક �ુક પર ઉપલબ્ધ 9 �કનો નંબર. ક�ન્સલ્ડ ચેકની કૉિપ પર ઉપલબ્ધ 9 �કનો નંબર જો '000' થી
પ્રારં ભ થાય તો સાચો કોડ પ્રદાન કરવો)

આઇએફએસસી કોડ:

(તમાર� ચેક �ુક પર ઉપલબ્ધ 11 �કનો નંબર; ક�ન્સલ્ડ ચેક પર જો આ છાપવામાં આવેલ ન હોય તે �કસ્સામાં
બ�ક દ્વારા દસ્તક)

પૅન કાડર્ નંબર:

આ ફૉમર્ની સાથે સબિમટ કર� લ સમિથ�ત દસ્તાવેજોની � ૂચી (લા�ુ પડ� ંુ √ � �ટક કરો)/
'ક�ન્સલ્ડ' ચેકની એક કૉિપ

પાસ�ુકની સ્વ પ્રમા�ણત કૉિપ

(ખાતા નંબર અને ખાતા ધારક�ુ ં નામ 'છાપે�'ું હો�ું જોઈએ)

(ખાતા નંબર અને ખાતા ધારક�ુ ં નામ પાસ�ુક પર 'છાપે� ું હો�ું જોઈએ')

અથવા
બ�ક સ્ટ� ટમેન્ટની સ્વ-પ્રમા�ણત કૉિપ
(એનઆરઈ �ુકવણીની �સ્થિતમાં ફર�જયાત; એનઆરઈ ખાતામાંથી �ુકવાયેલા પ્રીિમયમના વ્યવહારો દશાર્વ� ું સ્ટ� ટમેન્ટ)
•

આથી �ુ ં �હ�ર ક�ું �ં ક� બ�ક ખાતાની િવગતો આપેલ છે , તે તમામ બાબતમાં સાચી, ખર� અને સં� ૂણર્ છે .

•

જો અ� ૂણર્ અથવા ખોટ� મા�હતીને કારણે કોઈપણ કારણોસર વ્યવહારમાં િવલંબ થયો હોય અથવા અસરકારક થયો ન હોય, તો �ુ ં કોઈપણ ર�તે કોઈપણ ર�તે કંપની

•

•

•

�ુ ં સમ�ુ ં �ં અને સંમત �ં ક� આ ફૉમર્ની સબિમશનનો અથર્ એ નથી ક� િવનંતી સ્વીકાર� લેવામાં આવશે.

ને જવાબદાર ઠ�રવીશ નહ�.

�ુ ં સમ�ુ ં �ં અને સંમત �ં ક�, �યાં ઇલેક્ટ્રોિનક �ુકવણી શ� નથી ત્યાં લા�ુ પડતા કાયદા અ�ુસાર કંપની પાસે વૈક�લ્પક �ુકવણી િવકલ્પનો ઉપયોગ કરવાનો અિધકાર છે .
�/
ુ ં અમે માર� ક�વાયસીની િવગતો (i) સરકાર� અને/અથવા િનયમનકાર� સ�ાિધકાર� (ii) વીમા �રપો�ઝટર�ઝ (iii) સીઈઆરએસએઆઇ/�ુઆઇડ�એઆઇ (iv)

ર�ઇન્સ્�ુરસર્/સ� ૂહ કંપનીઓ/હૉ�સ્પટલ અથવા િનદાન ક�ન્દ્રો/અન્ય વીમા કંપનીઓ અથવા ત્રી� પક્ષકારોને અન્ડરરાઇ�ટ�ગ � ૂલ્યાંકન માટ�, દાવાની તપાસ/પતાવટ, ક�વાયસી

ુ માટ� િવગતોને માંગવા/ સંગ્ર�હત કરવા અને/અથવા શેર કરવા માટ� કંપનીને અિધ�ૃત ક�ું �ં/કર�એ છ�એ.
પ્રમાણીકરણ,પૉ�લસી સિવ�િસ�ગ હ�� ુ અને તેના �વા હ��ઓ

પ્રાદ� િશક ભાષામાં ઘોષણા (જો આ ફૉમર્ પ્રાદ� િશક ભાષામાં સહ� કર� � ં ુ હોય/�� ૂઠોની છાપ લગાવે� ં ુ હોય તો ભર�ુ)ં
આથી �ુ ં �હ�ર ક�ું �ં ક� મ� ફૉમર્ની િવગતો પૉ�લસીધારક શ્રી/શ્રીમતી/�ુ માર� __________________________________ ને_________________________ ભાષામાં
સમ�વી છે અને તે િવગતો સં� ૂણર્પણે સમ� લીધા પછ� માર� હાજર�માં પૉ�લસીધારક� �� ૂઠની છાપ (છાપો) કર� છે /�ગ્રે� િસવાયની બી� ભાષામાં સહ� કર� છે .
ઘોષણા કરનાર�ુ ં નામ _____________________ ઘોષણા કરનારની સહ� ________________તાર�ખ ______________ સ્થળ __________________________
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� ૂચના અને અસ્વીકાર:
•

ઉત્પાદન િવિશષ્ટ િવનંતીઓ/ભંડોળોની મં�ૂર� આપવામાં આવશે, જો તે પૉ�લસીના સંબિં ધત િનયમો અને શરતો હ�ઠળ લા�ુ થ� ું હોય. િવગતો માટ� �ૃપા કર�ને

•

અમાર� કંપનીની કોઈપણ ઑ�ફસમાં આ ફૉમર્ પ્રાપ્ત થવા પર િવનંતીની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામાં આવશે.

•
•

•

•

પૉ�લસીના િનયમો અને શરતોનો સંદભર્ લો. વધારાના દસ્તાવે�કરણ માટ� નાં ફોમ�ટ્સ અમાર� વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કર� શકાય છે .

તમાર� પૉ�લસીની ઑનલાઈન સિવ�િસ�ગ માટ� િવિવધ િવકલ્પોના લાભો મેળવવા માટ� અમાર� વેબસાઇટ પર હમણાં ન�ધણી કરો.
�ડ�સ્ટ્રબ્�ુટર એ�પ્લક�શન દ્વારા િવનંતી લેવાયાના ક�સમાં � ૂળ ફોમર્ ગ્રાહકને પા�ં સબિમટ કરવામાં આવશે.

�ૃપયા ફૉમર્ ફક્ત �ુજરાતી માં ભરો.

ભાષાના અથર્ઘટનમાં કોઈ મતભેદ હોવાના �કસ્સામાં, �ગ્રે� સંસ્કરણ માનવામાં આવશે.

ક�નેરા એચએસબીસી ઓ�રએન્ટલ બ�ક ઑફ કોમસર્ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કં પની �લિમટ�ડ (IRDAI Regn. No. 136),પૉ�લસી સિવ�સ�ગ િવભાગ બીજો માળ, ઓ�ચ�ડ �બઝનેસ પાકર્ , સેક્ટર -48, સોહના રોડ,
�ુ�ુગ્રામ - 122018, હ�રયાણા, ભારત ર�જસ્ટડર્ ઑ�ફસ: �ુિનટ નં. 208, બીજો માળ, કં ચનજ ંગા �બ�લ્ડ�ગ, 18 બારાખમ્બા રોડ, નવી �દલ્હ� - 110001, કોપ�ર� ટ ઓળખ નં.- U66010DL2007PLC248825,
સંપકર્ કરો : 1800-103-0003 / 1800-180-0003 /+91 0124 4535099 (ફ�ક્સ) ઇમેઇલ કરો: customerservice@canarahsbclife.in, વેબસાઇટ : www.canarahsbclife.com

Version 4.0

