
(�ૃપા કર�ને ઉપર ઉલ્લેખ કરો કમર્ચાર�  બ�ક સ્ટાફ               નામ અને પદ)

પ્રા�પ્તની તાર�ખ અને સમય/ ______________________________________________________________

િવનતંી રવાના કયાર્ની તાર�ખ અને સમય _______________________________________
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પૉ�લસી સિવ�િસ�ગ 
ફોમર્ (E)

પૉ�લસી/અર� ક્રમાકં

�ું ઇલેક્ટ્રોિનક માધ્યમથી �કૂવણી કરવા મા�ં ુ�ં (પૉ�લસીધારકને કરવામા ંઆવતી �કૂવણી માટ� લા�)ુ

ફક્ત કાયાર્લય ઉપયોગ માટ�

આપનાર: ______________________________________________________________

સપંકર્ની િવગતોમા ંફ�રફાર કરવો અને સીક�વાયસી ની િવગત અપડ�ટ કરવી

*�પૃા કર�ને તમાર� નવીનતમ બ�ક એકાઉન્ટની િવગતો અમાર� પાસે અપડ�ટ કરો.*

જો તમે ભાિવ સચંાર હ�� ુમાટ� ઉપર ઉલ્લે�ખત સપંકર્ નબંરનો ઉપયોગ કરવા માગંતા હોવ તો, �ૃપા કર�ને આ બૉક્સને �ટક કરો.

સીક�વાયસી ન.ં

મોબાઇલ

ઘરનો ફોન ન.ં

ઈમેલ

બ�ક સ્ટ�ટમેન્ટની સ્વ-પ્રમા�ણત કૉિપ

          (એનઆરઈ �કૂવણીના ં�કસ્સામા ંફર�જયાત; એનઆરઈ ખાતામાથંી �કૂવલે પ્રીિમયમના વ્યવહારોને દશાર્વ� ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ)

બ�કની શાખા�ુ ંસરના�ુ:ં

બ�ક ખાતાનો પ્રકાર:                    બચત                   ચા�ુ

(પસદં કર�લ ખા� ુ ંએનઆરઈ છે: હા            ના           જો એનઆરઈ ખા� ુ ંહોય, તો પૉ�લસી તરફની તમામ પ્રીિમયમ �કૂવણી એનઆરઈ ખાતા દ્વારા કરવામા ંઆવી એ 

બતાવવા માટ� સહાયક દસ્તાવેજો સબિમટ કરવા િવનતંી)

�ુ ંઅહ� નીચે આપેલ િવગતો અ�સુાર મારા બ�ક ખાતાને અપડ�ટ કરવાની િવનતંી ક�ંુ �ં

બ�ક ખાતા ધારક�ુ ંનામ:

બ�ક�ુ ંનામ:

બ�ક ખાતા ક્રમાકં:

(તમાર� ચેક �કુ પર ઉપલબ્ધ 9 �કનો નબંર. જો રદ થયેલ ચેકની કૉિપ પર ઉપલબ્ધ 9 �કનો નબંર '000' થી 
પ્રારંભ થતો હોય તો સાચો કોડ પ્રદાન કરવો)એમઆઇસીઆર કોડ:

(તમાર� ચેક �કુ પર ઉપલબ્ધ 11 �કનો નબંર; જો આ રદ થયેલ ચેક પર ��કત ન હોય તો તે �સ્થિતમા ંબ�ક દ્વારા 
પ્રમાણપત્ર)આઇએફએસસી કોડ:

પૅન કાડર્ નબંર:

આ ફોમર્ સાથે સબિમટ કર�લ સહાયક દસ્તાવેજોની યાદ� (લા� ુહોય તેને √ સાચાની િનશાની કરો) / 

‘રદ કર�લ’ ચેકની કૉિપ

(ખાતા ક્રમાકં અને ખાતા ધારક�ુ ંનામ ‘��ુદ્રત’ હો�ુ ંજોઈએ)                        (પાસ�કુ પર ખાતા ક્રમાકં અને ખાતા ધારક�ુ ંનામ ‘��ુદ્રત’ હો�ુ ંજોઈએ)

પાસ�કુની સ્વ-પ્રમા�ણત કૉિપ

અથવા

તાર�ખ

સહ�

પ્રાપ્ત કર�લનો િસ�ો



• �ુ ંઅહ� �હ�ર ક�ંુ � ંક� બ�ક ખાતાની આપેલી િવગતો તમામ પાસાઓથી સત્ય, સાચી અને સ�ંણૂર્ છે. 

• �ુ ંસમ�ુ � ંઅને સમંત � ંક� આ ફોમર્ના સબિમશનનો અથર્ એ નથી ક� િવનતંી સ્વીકારવામા ંઆવશે.

• જો અ�ણૂર્ અથવા ખોટ� મા�હતીને લીધે કોઈપણ કારણસર વ્યવહાર ન થાય અથવા િવલ�ંબત થાય, તો �ુ ંકોઈપણ ર�તે કંપનીને જવાબદાર ઠરાવીશ નહ�. 

• �ુ ંસમ�ુ ં� ંઅને સમંત � ંક� એવા કોઈ સજંોગો હ�ઠળ ક� �યા ંઇલેક્ટ્રોિનક �કૂવણી શ� નથી, ત્યા ંકંપની પાસે લા� ુકાયદાઓ અ�સુાર કોઈપણ વકૈ�લ્પક �કૂવણી  

 િવકલ્પનો ઉપયોગ કરવાનો અિધકાર અનામત છે.

પૉ�લસીધારક/અસાઇનીની સહ�:

SFIN (સેગ્રીગેટ�ડ  ફંડ  ઇન્ડ�ક્સ નબંર)  :  ઇ�ક્વટ�  ફંડ  માટ�  છે  ULIF00116/06/08EQUITYFUND136, ઇ�ક્વટ�  II  ફંડ  માટ�  છે  ULIF00607/01/10EQUTYIIFND136, ગ્રોથ ફંડ  માટ�  છે 
ULIF00216/06/08GROWTHFUND136, ગ્રોથ II ફંડ માટ� છે ULIF00707/01/10GROWTIIFND136, ગ્રોથ પ્લસ ફંડ માટ� છે ULIF00913/09/10GROWTPLFND136, બેલેન્સ્ડ ફંડ માટ� છે 
ULIF00316/06/08BLNCEDFUND136, બેલેન્સ્ડ II ફંડ માટ� છે ULIF00807/01/10BLNCDIIFND136, બેલેન્સ્ડ પ્લસ ફંડ માટ� છે ULIF01013/09/10BLNCDPLFND136, ડ�ટ ફંડ માટ� છે 
ULIF00409/07/08INDEBTFUND136, ડ�ટ પ્લસ ફંડ માટ� છે ULIF01115/09/10DEBTPLFUND136, �લ�ક્વડ ફંડ માટ� છે ULIF00514/07/08LIQUIDFUND136, NAV ગેર�ટ� ફંડ સી�રઝ 1 માટ� 
છ ેULIF01215/04/11NAVGFUNDSI136, ઇ�ન્ડયા મલ્ટ�-ક�પ ઇ�ક્વટ� ફંડ માટ� છે ULIF01816/08/16IMCAPEQFND136, પેન્શન ગ્રોથ ફંડ માટ� છે ULIF01405/11/15PENSGROFND136, 
ઇમ�જ �ગ લીડસર્ ઇ�ક્વટ� ફંડ માટ� છે ULIF02020/12/17EMLEDEQFND136

ક�નરા એચએસબીસી ઑ�ર�ટલ બ�ક ઑફ કૉમસર્ લાઇફ ઇન્શ્�રંુસ કંપની �લિમટ�ડ  (IRDAI Regn. No. 136), પૉ�લસી સિવ�િસ�ગ િવભાગ 2જો માળો, ઑ�ચ�ડ �બ�ઝનેસ પાકર્ , સેક્ટર-48, સોહના રોડ, ��ુગ્રામ-122018, હ�રયાણા, 

ભારત. ર�જસ્ટડર્ ઑ�ફસ: �િુનટ ક્રમાકં 208, 2જો માળો, કાચંનજગંા �બ�લ્ડ�ગ, 18 બારાખમ્ભા રોડ, નવી �દલ્હ� – 110 001, કૉપ�ર�ટ ઓળખ ક્રમાકં- U66010DL2007PLC248825, સપંકર્  1800-180-0003, 1800-103-0003 / +91 

0124 4535099 (ફ�ક્સ) / ઈમેલ: customerservice@canarahsbclife.in, વેબસાઇટ: www.canarahsbclife.com
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�ુ/ંઅમે માર� ક�વાયસી ની િવગતો (i) સરકાર� અને/અથવા િનયમનકાર� સ�ાિધકાર� (ii) વીમા �રપો�ઝટર�ઝ (iii) સીઇઆરએસઆઈ/�આુઇડ�એઆઈ (iv) ર�ઇન્સ્�રુસર્/સ�હૂ 
કંપનીઓ/હૉ�સ્પટલ અથવા િનદાન ક�ન્દ્રો/અન્ય વીમા કંપનીઓ અથવા ત્રી� પક્ષકારોને અન્ડરરાઇ�ટ�ગ �લૂ્યાકંન માટ�, દાવાની તપાસ/પતાવટ, ક�વાયસી પ્રમાણીકરણ, પૉ�લસી 
સિવ�િસ�ગ હ�� ુઅને તેના �વા હ��ઓુ માટ� િવગતોને માગંવા/ સગં્ર�હત કરવા અને/અથવા શેર કરવા માટ� કંપનીને અિધ�ૃત ક�ંુ �/ંકર�એ છ�એ.

�ુ ંઆ પૉ�લસી સિવ�િસ�ગ િવનતંીનો અથર્ અને િવસ્તાર �ણૂર્પણે સમ�ુ ં� ંઅને માર� સ્વચે્છાએ �ણૂર્ ભર�લ ફોમર્ સબિમટ ક�ંુ �.ં

પૉ�લસીધારક/અસાઇની�ુ ંનામ: ______________________________________________________              તાર�ખ:

અસાઇનીની સહ�/��ઠુાની િનશાની
(પૉ�લસીની સ�ંણૂર્ સ�પણીના ં�કસ્સામા ંઆવશ્યક)

પૉ�લસીધારકની સહ�/��ઠુાની િનશાની

સ્થાિનક ઘોષણા (જો આ ફોમર્ સ્થાિનક ભાષામા ંસહ� કર�લ/��ઠુાની િનશાની કર�લ હોય તો ભરવા માટ�)

• ઉત્પાદન િવિશષ્ટ િવનતંીઓ/ફંડ, જો તે પૉ�લસીના સબંિંધત િનયમો અને શરતો હ�ઠળ લા� ુહોય તો જ મ�ૂંર કરવામા ંઆવશ.ે િવગતો માટ� �ૃપા કર�ને પૉ�લસીના   
 િનયમો અને શરતોનો સદંભર્ લો. વધારાના દસ્તાવજેોના ફોમ�ટ અમાર� વબેસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કર� શકાય છે.
• �ુ ંસમ�ુ � ંઅને સમંત � ંક� આ ફોમર્ના સબિમશનનો અથર્ એ નથી ક� િવનતંી સ્વીકારવામા ંઆવશે.
• અમાર� કંપનીની કોઈપણ ઑ�ફસ પર આ ફોમર્ પ્રાપ્ત થવા પર િવનતંીઓ પર પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે �િુનટ �લ�ક્ડ પૉ�લસીઓના �કસ્સામા,ં પૉ�લસીના ફંડ પર   
 અસર કરતી િવનતંીઓ માટ�, જો અર� કાયર્કાર� �દવસે બપોરના 3.00 વાગ્યા પહ�લા ંપ્રાપ્ત થાય તો એનએવી તે જ �દવસે લા� ુથશ.ે જો 3:00 વાગ્યા પછ�   
 પ્રાપ્ત થાય, તો આગલા કાયર્કાર� �દવસે એનએવી લા� ુકરવામા ંઆવશ.ે
• તમાર� પૉ�લસીના ઑન-લાઇન સિવ�િસ�ગ માટ�ના િવ�ભ� િવકલ્પોના લાભ મેળવવા માટ� અમાર� વબેસાઇટ પર હમણા ંન�ધણી કરાવો.
• જો વ્ય�ક્ત નીચેનામાથંી કોઈપણ બે શરતોને �ણૂર્ કર� છે તો તે રહ�વાસી છે:-
  - જો તે સબંિંધત નાણાક�ય વષર્મા ં182 ક� તેથી વ� ુ�દવસ ભારતમા ંહોય; અથવા
  - તે સબંિંધત નાણાક�ય વષર્મા ં60 ક� તેથી વ� ુ�દવસ માટ� હોય અથવા સબંિંધત નાણાક�ય વષર્થી તરત જ પહ�લાના ંચાર વષર્ દરિમયાન 365 ક� તેથી વ� ુ  
    �દવસ ભારતમા ંહોય

• િવનતંી સાથ ેસબિમટ કર�લ તમામ સહાયક �રુાવા/ઓ અને દસ્તાવજે/જો નીચેના િન�કુ્ત અિધકાર� દ્વારા પ્રમા�ણત હોવા સાથે સ્વ-પ્રમા�ણત હોવા જોઈએ:
       ભારત સરકાર દ્વારા ઉલ્લે�ખત રાજપિત્રત અિધકાર�/અમાર� કંપનીના અિધ�ૃત વ્ય�ક્ત (અમારા કૉપ�ર�ટ એજન્ટ સ�હત)/રાષ્ટ્ર�ય�ૃત બ�કના બ્રાચં મેનેજર

પૉ�લસી સિવ�િસ�ગ 
ફોમર્ (E)

આથી �ુ ં�હ�ર ક�ંુ � ંક� મ� આ ફૉમર્ની િવગતો પૉ�લસીધારક શ્રી/ શ્રીમતી/�ુમાર� ______________________________  ને_________________________ ભાષામા ં
સમ�વી છે અને તે િવગતોને સ�ંણૂર્પણે સમ� લીધા પછ� માર� હાજર�મા ંપૉ�લસીધારક� ��ઠૂો(��ઠૂા) લગાવલે છે/�ગે્ર� િસવાયની બી� ભાષામા ંસહ� કર� છે.

ઘોષણાકતાર્� ુ ંનામ  _____________________ ઘોષણાકતાર્ની સહ�  __________________  તાર�ખ ______________ સ્થાન ___________________________

�ચૂના અને અસ્વીકરણ:

• �ળૂ ફોમર્ ગ્રાહકને પા� ંસબિમટ કરવામા ંઆવશ ેજો િવનતંી �ડસ્ટ્ર�બ્�ટુર એ�પ્લક�શન મારફતે લેવામા ંઆવી હોય.
• ઉત્પાદન િવિશષ્ટ િવનતંીઓ/ફંડની ફક્ત ત્યાર� જ પરવાનગી મળશ,ે જો તે પૉ�લસીના �-તે સબંિંધત િનયમો અને શરતો હ�ઠળ લા� ુહોય છે. �ૃપા કર�ને િવગતો માટ� પૉ�લસીના 
  િનયમો અને શરતોનો સદંભર્ લો.
• તમાર� પૉ�લસીની ઑન-લાઇન સિવ�િસ�ગ મેળવવા માટ�ના િવિવધ િવકલ્પોના ફાયદાના લાભ લેવા માટ� હમણા ંજ અમાર� વબેસાઇટ પર ન�ધણી કરાવો.
• �ૃપયા ફૉમર્ ફક્ત �જુરાતી મા ંભરો. 
• ભાષાના અથર્ઘટનમા ંકોઈ મતભેદ હોવાના �કસ્સામા,ં �ગે્ર� સસં્કરણ માનવામા ંઆવશ.ે


