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�ಾ�� ಪ�ನರೂ��ತ�ೊ�ಸು��ೆ/
��ಾ �ತ�ದ �ೆಚ�ಳದ �ಾಮ್�

�ಾ�� / ಅ�� ಸಂ�ೆ�

��ಾಂಕ

ಕ�ೇ�ಯ ಬಳ�ೆ�ಾ� �ಾತ�
ಇವ�ಂದ ��ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ ______________________________________________________________
(ದಯ�ಟು� �ೕ�ನ ಉ�ೊ�ೕ�ಯ

�ಾ�ಂಕ್
�ಬ�ಂ�

ಸ�

�ೆಸರು ಮತು� ಹು�ೆ�ಯನು� ಸೂ��)

��ೕಕೃ�ಯ ��ಾಂಕ ಮತು� ಸಮಯ/ ______________________________________________________________
�ನಂ�ಯ ರ�ಾ�ೆಯ ��ಾಂಕ ಮತು� ಸಮಯ _______________________________________

��ೕಕ��ದ
�ಾ��ಂಪ್

*ದಯ�ಟು� �ಮ� ಇ��ೕ�ನ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಯ �ವರಗಳನು� ನ��ಂ��ೆ ನ�ೕಕ��.*

ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�� ಬದ�ಾವ�ೆ
��ೈಲ್
ಮ�ೆಯ
ದೂರ�ಾ� ಸಂ.
ಭ�ಷ�ದ ಸಂವಹನದ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� �ೕ�ೆ ��ಸ�ಾದ ಸಂಪಕ� ಸಂ�ೆ�ಯ�� �ಾವ� �ಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇ�ೆಂದು ಬಯ�ದ�ೆ, ದಯ�ಟು� �ೕ�ನ �ೆ���ೆಯ�� �ಕ್ ಗುರುತು �ಾ�.

I/We declare that I/We
information while answer
every respect and that I/
��ೆ�ೈ� ಸಂ.
I/We further declare tha
contained in this form, th
fact the Policy may be tr
A) ��ಾ �ತ�ದ �ೆಚ�ಳ�ಾ�� �ನಂ�
If the Life Assured comm
�ೕವ� US ನ��ರು�ಾಗ �ನಂ�ಯನು� �ಾಡು��ರು��ೇ.
�ೌದು
ಇಲ�
Fund Value as at the dat
(ಆ���ಾ�ದ �ಾ��ನ್ಗ��ೆ ಆ�� ಲಭ���ೆ. ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� ಮುಂ�ನ �ಾ�� �ಾ���ೋತ�ವ�ಂದ �ಾಯ�ಗತ�ೊಳ��ತ��ೆ. ದಯ�ಟು� �ಮ� �ಾ�� �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳನು� �ೋ�.)
�ಾನು
In order
to enable the
(�ಾ���ಾರ) �ೕ�ೆ ��ಸ�ಾದ �ಾ���ಾ�ನ ��ಾ �ತ�ವನು� ಈ �ತ��ೆ� �ೆ��ಸುವಂ�ೆ �ನಂ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ________________________________________________________________________________
doctor/hospital/any Life
Company to release to an
B) �ಾ��ಯ ಪ�ನರೂ��ತ�ೊ�ಸು��ೆ�ಾ� �ನಂ�
such details and provide
or its agents
ರ�ಾ��ರುವ �ೕ�ೆ ��ಸ�ಾದ ನನ� �ಾ��ಯನು� ಪ�ನರೂ��ತ�ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾನು (�ಾ���ಾರ) �ಮ�ನು� �ನಂ���ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ. �ಾನು _____________________________________�ತ�
ದ to undertake
including HIV antibodies.
�ಾವ�ಯನು� �ಾ�ರುವ�ದನು� ದೃಢಪ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ (�ಾವ�ಯನು� �ಾಡ�ಾ�ರುವ �ೆಕ್/DD �ವರಗಳನು� ದಯ�ಟು� ���) ___________________________________________________________
Company and in the q
I/We understand that m
ಸೂಕ� �ೆ���ೆ�ೆ ಗುರುತು �ಾಕುವ ಮೂಲಕ �ಾ��ಯ ಪ�ನರೂ��ತ�ೊ�ಸು��ೆ/��ಾ �ತ�ದ�� �ೆಚ�ಳ�ಾ�� “��ಾ�ಾರ” ��ಾ� �ೕ�ರುವ �ೆಳ�ನ ಪ��ೆ�ಗಳನು� ದಯ�ಟು�
received.
ಪ�ಣ��ೊ��.(�ಮ� �ಾ��ಯು ��ೕ�ಯಂ ಫಂ�ಂಗ್ ಪ��ೕಜನ/��ೕ�ಯ ಆ��ಯನು� �ಟು��ೊಡುವ ಆ��ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಪ��ೆ�ೕಕ ನಮೂ�ೆಯನು� ಸ��ಸ�ೇ�ಾಗುತ�
�ೆ). Please note th
I/ We authorize the Co
�ೌದು
ಇಲ�
1.
���ೕಸಲ್ ��ಾಂಕ ಮತು� ಈ �ೂೕಷ�ೆಯ ನಡು�ೆ �ಮ� ವೃ��ಯ�� �ಾವ��ೇ ಬದ�ಾವ�ೆ ಇ�ೆ�ೕ?
Repositories
(iii) CERSAI
2.
���ೕಸಲ್ ��ಾಂಕ ಮತು� ಈ �ೂೕಷ�ೆಯ ನಡು�ೆ �ಮ� �ಾಸಸ�ಳದ�� �ಾವ��ೇ ಬದ�ಾವ�ೆ ಇ�ೆ�ೕ?
�ೌದು
ಇಲ�
assessment,
claim invest
ಇ�ೕಲ್

3.

�ೕವ� ಎಂ�ಾದರೂ �ೕವ ��ಾ �ಾ���ೆಗ��ೆ ಅ�� ಸ�����ೕ�ಾ ಅಥ�ಾ �ಮ� �ೕ�ೆ �ಾ�ರುವ ರದು��ೊಂಡ �ಾ��ಯ
�ೌದು
ಇಲ�
ಪ�ನರೂ��ತ�ೊ�ಸು��ೆ�ಾ�ನ �ಾವ��ೇ ���ೕಸಲ್/�ನಂ�ಯನು� ಮುಂದೂಡ�ಾ��ೆ�ೕ, ��ಾಕ�ಸ�ಾ��ೆ�ೕ, �ಂಪ�ೆಯ�ಾ��ೆ�ೕ
ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� ��ೕ�ಯಂನ�� ಒ���ೊಳ��ಾ��ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ �ೕವ� ಎಂ�ಾದರೂ �ೆನ�ಾ �ೆಚ್ಎಸ್�� ಓ�ಯಂಟಲ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ �ಾಮಸ್�
�ೈಫ್ ಇನು��ೆನ್� ಕಂಪ� ���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ �ಾವ��ೇ �ೈಫ್ ಇನು��ೆನ್� ಕಂಪ��ಂದ ಮೂಲ ���ೕಸಲ್ ��ಾಂಕದ ನಂತರ �ೈಫ್/�ೆಲ್�
ಇನು��ೆನ್�ನ �ಾ��ಯ ಅ�ಯ�� �ೆ�ೖಮ್ �ಾ�ರು��ಾ?
���ೕಸಲ್ ಎಂದ�ೆ ಈ �ಾ��ಯನು� �ೕಡುವ�ದ�ಾ�� �ೕ�ದ ಅ�� ಎಂದಥ�.
�ೕ�ನ �ಾವ��ೇ ಪ��ೆ�ಗ��ೆ "�ೌದು" ಎಂದು ಗುರುತು �ಾಡ�ಾ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ೊಸ ವೃ��ಯ ಸ�ರೂಪ, �ೕವ ��ಾ �ಾ��ಗಳ �ವರಗಳ� (�ೕ�ದ ವಷ�, �ೕವ ��ಾ ಕಂಪ�ಯ �ೆಸರು,
��ಾ �ತ�, �ಾ��ಕ ಆ�ಾಯ, ಇದ��� �ಾವ��ೇ �ೈಡರ್ಗಳ�, ��ೕಕೃ�ಯ �ಯಮಗಳ� (�ೆಚು� ��ೕ�ಯಂನ�� �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ/ಒ���ೊಳ��ಾ��ೆ), �ಾಸಸ�ಳದ ���ಯ�� ಬದ�ಾವ�ೆ�ಾ�
�ೊಸ ��ಾಸ, ಇ�ಾ��ಯಂತಹ ಸಂಪ�ಣ� �ವರಗಳನು� �ೕಡಲು ದಯ�ಟು� �ೆಚು�ವ� �ಾ�ೆಯನು� ಲಗ���.

ಆ�ೋಗ�ದ �ೂೕಷ�ೆ
4.
5.

ಮೂಲ ���ೕಸಲ್ ಮತು� ಈ �ೂೕಷ�ೆಯ ��ಾಂಕದ ನಡು�ೆ �ಮ� ಆ�ೋಗ�ದ ���ಯ�� �ಾವ��ೇ ಬದ�ಾವ�ೆ�ಾ��ೆ�ೕ?
ಶಸ����ೆ��ಾ� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೈದ��ೊಂ��ೆ ಸ�ಾ�ೋ��ರು��ಾ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಅಸ�ಸ��ೆ�ಾ� ಆಸ��ೆ��ೆ �ೕವ� �ಾಖ�ಾ�ರು��ಾ

ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೈದ��ೕಯ ತ��ೆ/���ೆ�/ಸ�ಾ�ೋಚ�ೆ�ೆ ಒಳ�ಾ�ರು��ಾ/ಅಥ�ಾ �ಕ� ಪ��ಾಣದ �ೆಮು�, �ೕತ ಅಥ�ಾ ��

�ೌದು

ಇಲ�

�ೌದು

ಇಲ�

�ೌದು

ಇಲ�

�ೌದು

ಇಲ�

�ೌದು
�ೌದು

ಇಲ�
ಇಲ�

�ೌದು

ಇಲ�

�ೌದು

ಇಲ�

�ೊರತುಪ��ದ �ಾವ��ೇ �ೈದ��ೕಯ �ೋಗ����ಾ� ಮರುಕ�ಸುವ �ೈದ��ೕಯ �ೋಗ���/�ೋಗಲಕಷ್ಣಗಳನು� �ೊಂ�ರು��ಾ?
6.

6. ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ �ೋಗ����ಾ� �ಮ�ನು� ಎಂ��ಾದರೂ ತ��ೆ �ಾಡ�ಾ��ೆ�ೕ/���ೆ� �ೕಡ�ಾ��ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ ಪ�ೆ�ಹಚ��ಾ��ೆ�ೕ?
�ೈಪರ್�ೆನ�ನ್/ಅ�ಕ ರಕ��ೊತ�ಡ
ಇತರ �ಾವ��ೇ ಹೃದಯದ �ೋಗ/ಸಮ�ೆ�ಗಳ�
ಡ�ಾ��ಸ್/ಅ�ಕ ರಕ�ದ ಸಕ��ೆ/ಮೂತ�ದ�� ಸಕ��ೆ
�ೊ�ೕಕ್/�ಾ��ಾ��ಸ್
ಯಕೃ��ನ ಸಮ�ೆ�ಗಳ�/�ಾ�ಾ�ೆ/�ೆಪ�ೈ�ಸ್ � ಅಥ�ಾ �
�ಾ�ನ�ರ್/ಗ�ೆ� ಅಥ�ಾ �ೆಳವ��ೆ, �ಾವ��ೇ ಪ��ಾರದ �ಸ್�

�ೌದು

ಇಲ�

�ೌದು

ಇಲ�

�ೌದು

ಇಲ�

ಪ�ೕ�ೆ ತಳಮಳ, �ೈ��ಾ��ಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾನ�ಕ ಅಸ�ಸ��ೆ ಕಷ್ಯ ಅಥ�ಾ ಇತರ

�ೌದು

ಇಲ�

ಮೂತ��ಂಡದ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಸಂ�ಾ�ೋತ���ಯ ಅಂಗಗಳ �ೋಗ

�ೌದು
�ೌದು

ಇಲ�
ಇಲ�

ಎ�ೆ �ೋವ�/ಹೃದ�ಾ�ತ
�ೆಚ್ಐ� �ೋಂಕು/ಏಯ್�� ಅಥ�ಾ �ೆಚ್ಐ��ೆ ಧ�ಾತ�ಕ
�ಾವ��ೇ �ಾ�ಸ�ೋಶದ �ೋಗ
ರಕ�ದ ಅಸ�ಸ��ೆ (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ �ೕ�ೕ�ೕ��ಾ, ಥಲ�ೆ���ಾ)

7.

ರದು��ೊಂಡ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ನರೂ��ತ�ೊ�ಸು��ೆ�ಾ� ಈ ಅ��ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ �ಾವ��ೇ ಅಪ�ತ ಅಥ�ಾ �ಾಯ�ಂದ �ೕವ� ಬಳ�ರು��ಾ?

8.

�ೕ�ನ 1 �ಂದ 7 ರ �ಾವ��ೇ ಪ��ೆ�ಗ��ೆ ಪ�����ಗಳ� �ೌದು ಎಂಬು�ಾ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ೆಳ�ೆ �ವರಗಳನು� �ೕ� ಅಥ�ಾ ಅ�ೇ ಸ�ರೂಪದ�� ಪ��ೆ�ೕಕ
�ಾ�ೆಯನು� (ಅಗತ��ಾದ�ೆ) ಲಗ��� ಮತು� ಅದ�ೆ� ಸ� �ಾ�ರ�ೇಕು.

�ೌದು

ಇಲ�

Version 8.0

�ಾ�� ಪ�ನರೂ��ತ�ೊ�ಸು��ೆ/
��ಾ �ತ�ದ �ೆಚ�ಳದ �ಾಮ್�

ಘಟ�ೆ/ �ೋಗಪ�ೆ�
��ಾಂಕ

9.

�ೋಗಪ�ೆ�

�ಾಡ�ಾದ
�ೋಗಪ�ೆ�ಗಳ�

�ೈದ�ರು/ಆಸ��ೆ�ಯ
�ೆಸರು, ��ಾಸ ಮತು�
ಸಂಪಕ� ಸಂ�ೆ�

���ೆ� �ವರಗಳ�

ದಯ�ಟು� 5 ರ�� ��ಸದ �ೕ��ಾ� ವರ�ಗಳ�/�ಸ್�ಾಜ್� �ಾ�ಾಂಶದ ಪ��ಗಳನು� ಲಗ���.

ಪ�ಸು�ತ ��� (ಪ�ಸು�ತ
ಔಷ�ೋಪ�ಾರ
ಒಳ�ೊಂಡು)

10.

ರದು��ೊಂಡ ��ಾಂಕ�ಂದ ಈ ಅ��ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಆ�ೋಗ� �ಾರಣಗ�ಂದ 7 ��ಂತ �ೆಚು� �ನಗಳ �ಾಲದ �ರಂತರ
ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ �ೆಲಸ�ಂದ �ೕವ� ದೂರ����ೇ? �ೌ�ಾ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ವರಗಳನು� �ೕ�

�ೌದು

ಇಲ�

11.

�ೕವ� ಇ�ೕಗ ಗ����ೕ? (ಮ��ೆಯ��ೆ �ಾತ� ಅನ��ಸುತ��ೆ)

�ೌದು

ಇಲ�

�ೌ�ಾ�ದ��ೆ �ಾರಗಳ�� �ಾ�ಾವ�____________________________________________________________________________

�ಾ�� ಪ�ನರೂ��ತ�ೊ�ಸು��ೆ/��ಾ �ತ�ದ �ೆಚ�ಳದ �ಾಮ್�

answered�ಾನು/�ಾವ�
the questionsಪ��ೆ�ಗಳ
in this ಸ�ರೂಪವನು�
form after fully
understanding
the nature of theನಂತರ
questions
and the importance
of ಉತ�
disclosing
all ೕ�ೆ ಮತು� ಅಂತಹ ಪ��ೆ�ಗ��ೆ ಉತ��ಸು�ಾಗ ಎ�ಾ� �ಾ��ಯನು�
ಸಂಪ�ಣ��ಾ�
ಅಥ��ಾ��ೊಂಡ
ಈ ನಮೂ�ೆಯ��
ಪ��ೆ�ಗ��ೆ
ರ �ೕ��ೆ�
ch questions.
I/We further �ಾ�ಮುಖ��ೆಯನು�
declare that the answers
me /us
to all theೕ�ೆ.
questions
in thisಮೂಲಕ
form are
and complete
in ಪ��ೆ�ಗ��ೆ �ೕಡ�ಾದ ಉತ�ರಗಳ� ಸತ��ಾ��ೆ ಮತು� ಪ��
ಬ�ರಂಗಪ�ಸುವ
�ಾನು /given
�ಾವ�byಅದನು�
�ೂೕ�ಸು�ೆ�
ನನ�/ನಮ�
ಈ true
ನಮೂ�ೆಯ��
ರುವ ಎ�ಾ�
ave not withheld
anyಯmaterial
information orಮತು�
suppressed
any fact.
�ಷಯದ��
ೂ ಸಂಪ�ಣ��ಾ��ೆ
�ಾನು/�ಾವ�
�ಾವ��ೇ ವಸು� �ಾ��ಯನು� ತ�ೆ��ಯ�ಾಗುವ��ಲ� ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಅಂಶವನು� �ಗ��ಸುವ��ಲ��ೆಂದು �ಾನು/�ಾವ� ದೃ�ೕಕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.
Policy Revival/Increase
in Sum�ತ�
Assured
will also be the ಸಹ
basis��ಾ
of theಒಪ�ಂದದ
contract �ೕ�ೆ
of insurance
and if any �untrue
is
ಈ �ಾ��ಯ ��ಾ
ದ��ನform
ನ�ೕಕರಣ/�ೆಚ�ಳವ�
ಆ�ಾ�ತ�ಾ�ರುತ�
ೆ ಮತು�statement
ಈ ನಮೂ�ೆಯ��
�ಾವ��ೇ ಸುಳ�� �ೇ��ೆಯನು� ಒಳ�ೊಂ�ದ��ೆ, ಕಂಪ�ಯು
pany shall�ಾವ�ಸಬಹು�ಾದ
have the right to vary
the benefits which
may beಹಕ�ನು�
payable
and further
there
has been
a non-disclosure
of a material
ಪ��ೕಜನಗಳನು�
ಬದ�ಸುವ
�ೊಂ�ರುತ�
�ೆ ifಅಲ�
�ೆ ವಸು�
ಅಂಶದ
ಬ�ರಂಗಪ�ಸ�ರು��ೆಯ
�ಾ��ಯನು� ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�
�ಾ��ಯ�
�ಾವ�ಸ�ಾದ
��ೕ�ಯಂಗಳನು�
ಕಂಪ��ೆ
ಎಂಬು�ಾ� �ಾನು/�ಾವ� ದೃ�ೕಕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.
as void and
all premiums
paid under ಎ�ಾ�
the Policy
may be forfeited
to theಅನು��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು
Company.
�ಾವ��ೇ
�ೕ�ಯ
�ಾರಣ�ಂ�ಾ�
�ೕವ
��ಾ�ಾರರು
ಆತ�ಹ�ೆ�
�ಾ��ೊಂಡ�ೆ,
�ಾ��ಯ
ನ�ೕಕರಣ�ಂದ
ವಷ��ೊಳ�ೆ, ಮರಣದ ಪ�ಕಟ�ೆಯ ��ಾಂಕದಂ�ೆ ಫಂಡ್ �ೌಲ�ವನು�
cide for any reason, within one year from Revival of the Policy, no Benefits shall be payable under this
Policy, other ಒಂದು
than the
�ೊರತುಪ��,
ಈ
�ಾ��ಯ
ಅ�ಯ��
�ಾವ��ೇ
ಪ��ೕಜನಗಳನು�
�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�
.
otification of death.
ನನ� �ಾ��ಯ
�ಾವ��ೇ
ಸಮಯದ��
ಅ�ಾಯವನು�
ಕಂಪ�ಯು
ಸಲು�ಾ�, ನನ� �ಂ�ನ ಮತು� ಪ�ಸು�ತ ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತ(ರು)
pany to assess
the risk ಅ�ಯ��
under myಮತು�
policyನಂತರ
and any
time thereafter,
I hereby
authorize�ಣ��ಸಲು
my past and
present ಸ��ಯ�ೊ�ಸುವ
employer(s)
�ೈದ�ರು/ಆಸ��ೆ�/�ಾವ��ೇ
�ೕವ
��
ಅಥ�ಾ
�ೕವ
��
ಅಲ�
ದ
ಇನು��ೆನ್�
ಕಂಪ�/ಅಥ�ಾ
ಸಂ�ೆ�
ಅಥ�ಾ
ಕಂಪ��ೆ
�ಡುಗ�ೆ
�ಾಡಲು
�ೈಫ್ ಇನು��ೆನ್� ಅ�ೋ��ೕಷನ್ �ೈದ��ೕಯ ��ಸ�ರ್
on Life Insurance Company/or organization or Life Insurance Associations medical register to release to the Company and the
ಮತು� �ಾವ��ೇ �ೈದ��ೕಯ ಮೂಲ�ೆ� �ಡುಗ�ೆ �ಾಡಲು ಕಂಪ�/�ಾವ��ೇ �ೕವ �� ಅಥ�ಾ �ೕವ �� ಅಲ�ದ ಇನು��ೆನ್� ಕಂಪ�/ಅಥ�ಾ �ೈಫ್ ಇನು��ೆನ್� ಅ�ೋ��ೕಷನ್ �ೈದ��ೕಯ
dical source/any life and non life insurance company/or Life Insurance Association's medical register or Government authorities,
��ಸ�ರ್ ಅಥ�ಾ ಸರ�ಾ� �ಾ���ಾರಗಳ�, ಅಂತಹ �ವರಗಳ� ಮತು� ನನ� ಉ�ೊ�ೕಗ / ವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಇತರ �ವರಗಳ ಅಗತ��ಾದ �ಾಖ�ೆಗಳನು� ಒದ�ಸುವ�ದು / ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ
ecords of my employment/business or other details as may be required/considered relevant. I give my consent to the Company
ಪ�ಗ�ಸಲು �ಾನು ಅ��ಾರವನು� �ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ��ಾ �ತ�ದ��ನ ನ�ೕಕರಣ/�ೆಚ�ಳ�ಾ�� ನನ� �ಾ��ಯನು� �ೌಲ��ಾಪನ �ಾಡಲು ಅಗತ��ರುವ �ೈದ��ೕಯ ಪ�ೕ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು ನನ�
medical tests necessary for assessing my Policy for Revival/Increase in Sum Assured. I understand this may involve blood tests
ಕಂಪ� ಅಥ�ಾ ಅದರ ಏ�ೆಂಟ್ಗ��ೆ �ಾನು ಒ���ೆ �ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಇದು ಎಚ್ಐ� ಪ���ಾಯಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ರಕ� ಪ�ೕ�ೆಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ರಬಹುದು ಎಂಬುದನು� �ಾನು ಅಥ��ಾ��ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ.
are that inಕಂಪ�ಯು
the event of�ೈದ��ೕಯ
being medically
examined
by the Company
the answers
given�ೈದ��ೕಯ
to the medical
examiner�ೕ�ದ
authorized
the ಮತು� ಕಂಪ��ಂದ ಒದ�ಸ�ಾದ ಪ��ಾ�ವ�ಗಳ�� ಈ ಅ���ೇಶನ್ನ��
ಪ�ೕ�ೆ�ೆ
ಒಳಪ���ಾಗ
ಕಂಪ��ಂದ
ಅ�ಕೃತ
ಪ�ೕಕಷ್ಕ��ೆ
ಉತ�by
ರಗಳ�
nnaires provided
by the Company
willರಗಳ
be deemed
be part of the statements
and�ೂೕ�ಸು�ೆ�
answers given
this application.
�ೕ�ದ �ೇ��ೆಗಳ�
ಮತು� ಉತ�
�ಾಗ�ಾ�toಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು
ಎಂದು �ಾನು
ೕ�ೆ. ಈin ಅ��ಯ
��ೕಕೃ�ಯನು� ಕಂಪ�ಯು ��ತ�ಾ� ಸಮ��ಸುವವವ�ೆ�ೆ ��ಾ �ತ�ದ��ನ
policy willನ�ೕಕರಣ/�ೆಚ�ಳವನು�
not be considered forನನ�/ನಮ�
revival/increase
in sumಪ�ಗ�ಸುವ��ಲ�
assured until the
company's�ಾನು
writtenಅಥ��ಾ��ೊಂ��ೆ�
acceptance of thisೕ�ೆ.
application
is ದ �ಾಮ್�ನ�� �ಾ��ಯನು� ಮರು�ಾ�ರಂ�ಸಲು/�ೆ��ಸಲು �ೕವ
�ಾ��ಯು
ಎಂಬುದನು�
��ಾ �ತ�
cy revival/increase
in sum
assured
form should ಸ�ಯು
be signed
by both �life
assured and
policy holder.
��ಾ�ಾರರು
ಮತು�
�ಾ���ಾರ�ಬ�ರ
�ೇ�ಾಗುತ�
ೆ ಎಂಬುದನು�
ಗಮ��.
y to seek/
store or/ (i)
andಸರ�ಾರ
to share
my/ಅಥ�ಾ
KYC details
from/�ಾ���ಾರ,
with (i) Governmental
and/ or Regulatory
Authority,
(ii) ಯುಐ�ಎಐ
Insurance (iv) ಮರು��ಾ�ಾರರು/ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�/ಆಸ��ೆ� ಅಥ�ಾ
�ಾನು/�ಾವ�
ಮತು�
�ಯಂತ�ಣ
(ii) ��ಾ �ೆ��ಟ�ಗಳ�
(iii) �ಇಆರ್
ಎಸ್ಎಐ/
AI (iv) reinsurers/
group �ೇಂದ�ಗಳ�/
companies/ ಇತ�ೆ
hospital��ಾ
or diagnostic
centers/
other
insurance
or third parties ತ��ೆ/ಇತ�ಥ�
for underwriting ಹಕು�, �ೆ�ೈ� ದೃ�ೕಕರಣ, �ೕ� �ೇ�ೆ ಉ�ೆ�ೕಶ ಮತು� ಅಂತಹ
�ೋಗ�ಣ�ಯ
ಕಂಪ�ಗಳ�
ಅಥ�ಾ
ಮೂರ�ೇ
ವ���companies
ಯ �ೌಲ��ಾಪನ�ಾ��,
ಉ�ೆ�KYC
ೕಶಗ�ಂದ/
�ೊ�ೆ�ೆ policy
ಕಂಪ��ೆ
ಹುಡುಕಲು/
ಸಂಗ��ಸಲು
ಅಥ�ಾ/ಮತು�
/ settlement,
authentication,
servicing
purpose
and such like
purposes. ನನ� �ೆ�ೈ� �ವರಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ�ಲು �ಾವ� ಅ��ಾರವನು� �ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ.

___________________________________________________
�ೕವ ��ಾ�ಾರರರ �ೆಸರು

___________________________________________________
�ಾ���ಾರರ/��ೕಜಕರ �ೆಸರು
(�ಾ��ಯ ಸಂಪ�ಣ� ��ೕಜ�ೆಯ �ಷಯದ�� ��ೕಜಕ �ವರಗಳ� �ೇ�ಾಗುತ��ೆ)

��ಾಂಕ

�ೕವ ��ಾ�ಾರರ ಸ�/�ೆ�ೆ�ರಳ ಗುರುತು
(ಮೂಲ ಸ�ಯ�� ಬದ�ಾವ�ೆ ಕಂಡುಬಂದ�ೆ, ಸೂಚ�ೆಗಳ ��ಾಗದ ಅ�ಯ��
�ಾ�ಂಟ್ ಸಂ. 7 ಅನು� �ೋ��)

�ಾ���ಾರರು/ ��ೕಜಕರ ಸ�/�ೆ�ೆ�ರಳ ಗುರುತು

ಸ�ಳ __________________________
(ಕ�ಾ�ಯ�ಾ��ೆ)

(ಕ�ಾ�ಯ�ಾ��ೆ)
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ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ೕಡ್ ಮೂಲಕ �ಾವ�ಸುವ�ದು
�ೆಳ�ೆ ಒದ�ಸ�ಾದ �ವರಗಳ ಪ��ಾರ ನನ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಯನು� ನ�ೕಕ�ಸಲು �ಾನು ಈ ಮೂಲಕ �ಮ�ನು� �ನಂ���ೊಳ�����ೆ�ೕ�ೆ
�ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ�ಾರರ �ೆಸರು:
�ಾ�ಂಕ್ �ೆಸರು:
�ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಯ ��ಾಸ:

�ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಯ ಪ��ಾರ:

ಉ��ಾಯಗಳ�

�ಾ��

�ೌದು
ಇಲ�
(ಆ���ಾಡ�ಾದ �ಾ�ೆ
ಎನ್ಆರ್ಇ ಆ��ೆ�ೕ:
ಎನ್ಆರ್ಇ �ಾ�ೆಯ ಸಂದಭ�ದ�� , �ಾ�ಹಕರು ತಮ� ಸಂಪ�ಣ� ಹಣವನು� ಎನ್ಆರ್ಇ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡಲು ಬಯ�ದ�ೆ ಮತು� ಎನ್ಆರ್ಇ ಮತು� ಎನ್ಆರ್ಒ �ಾ�ೆಗಳ ನಡು�ೆ ಹಣವನು�
�ಭ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ, �ಾ���ೆ �ಾವ��ದ ಪ�� ��ೕ�ಯಂನ�� �ಾ�ಹಕ�ಂದ ��ೕ�ಯಂ ಮೂಲವನು� ಪ�ೆಯುವ�ದು ಕ�ಾ�ಯ�ಾ��ೆ.)
�ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಯ ಸಂ�ೆ�:
ಎಂಐ�ಆರ್ �ೋಡ್:

(�ಮ� �ೆಕ್ ಬುಕ್ನ�� ಲಭ��ರುವ 9 ಅಂ�ೆಯ ಸಂ�ೆ�. ರದು� �ಾ�ದ �ೆಕ್ನ ನಕ�ನ�� 9 ಅಂ�ಯ ಸಂ�ೆ�ಯು '000 �ೊ�ೆ�ೆ
�ಾ�ರಂಭ�ಾ�ದ��ೆ ಸ��ಾದ �ೋಡ್ ಅನು� ಒದ�ಸ�ೇಕು)

ಐಎಫ್ಎಸ್� �ೋಡ್:

(�ಮ� �ೆಕ್ ಬುಕ್ನ�� 11 ಅಂ�ಯ ಸಂ�ೆ� ಲಭ���ೆ; ರದು��ೊಂಡ �ೆಕ್ನ�� ಇದನು� ಮು��ಸ�ದ��� �ಾ�ಂಕ್ನ ದೃ�ೕಕರಣ
ಅಗತ��ರುತ��ೆ)

�ಾ�ನ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�:

(�ಾ�ನ್ �ಾಡ್�ನ ಸ�ಯಂ-ದೃ�ೕಕ��ದ ನಕ�ನ �ೊ�ೆ�ೆ ಒದ�ಸುವ�ದು ಕ�ಾ�ಯ�ಾ��ೆ)*

*2014 ರ ಹಣ�ಾಸು �ಲ್ನ�� ಪ�ಚ�ಸ�ಾದ �ೊಸ ��ಾಗ 194DA ಪ��ಾರ; �ಾ��ಯ ಪ��ೆ�ೕದ 10 (10D) ಅ�ಯ�� ��ಾ�� �ಾಡ�ರುವ ವ�ವ�ಾರಗ��ೆ �ೆ��ೆ
��ಾ���ಾ� �ಾ�ನ್ �ಾಡ್� �ವರಗಳ� ಅಗತ��ರುತ��ೆ. �ಾ�ನ್ �ವರಗಳ� ಒದ�ಸ�ದ��ೆ, ಇದು 20% ರಷು� �ೆ��ನ �ೆ��ೆ ಕ�ತಗಳ ದರ�ೆ� �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ.
��ಾಸದ ���ಗಳ�1

��ಾ�

ಅ��ಾ�

��ಾಸದ �ೇಶ: ……………………………………………………………...............................……….

ಅ��ಾ��ಾ�ರುವವರ ���ಗಳನು� ಒದ�ಸುವ�ದು ಕ�ಾ�ಯ�ಾ��ೆ ಮತು� ��ಾಸದ �ೇಶವನು�
ಅವಲಂ��ರುವವರು, �ೆ��ನ �ಾಖ�ೆಯನು� �ೇಳಬಹುದು/ಅಗತ��ಾ�ರಬಹುದು)

ಈ ನಮೂ�ೆ�ಂ��ೆ ಸ���ದ �ೆಂಬ�ಸುವ �ಾಖ�ೆಗಳ ಪ�� (ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ �ಕ್ �ಾ�)
'ರದು�ಪ��ದ' �ೆಕ್ನ ನಕಲು

�ಾಸ್ಬುಕ್ನ ಸ�ಯಂ ದೃ�ೕಕೃತ ನಕಲು

(�ಾ�ೆ�ಾರರ ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ಾ�ೆಯನು�
�ೊಂ�ರುವವರ �ೆಸರು 'ಮು��ತ�ೊಂ�ರ�ೇಕು')

(�ಾಸ್ಬುಕ್ನ�� �ಾ�ೆ�ಾರರ ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ಾ�ೆ �ೊಂ�ರುವವರ
�ೆಸರು 'ಮು��ತ�ೊಂ�ರ�ೇಕು')
ಅಥ�ಾ

�ಾ�ಂಕ್ ���ಯ ನಕಲು ಸ�ಯಂ ದೃ�ೕಕೃತ�ೊಂ�ರ�ೇಕು
(ಎನ್ಆರ್ಇ �ಾವ�ಯ ಸಂದಭ�ದ�� ಕ�ಾ�ಯ�ಾ�ರ�ೇಕು; ಎನ್ಆರ್ಇ �ಾ�ೆ�ಂದ �ಾವ��ದ ��ೕ�ಯಂ ವ��ಾಟುಗಳನು� ಪ���ಂ�ಸುವ �ೇ��ೆ)
•
•
•

�ಾನು ಒದ��ದ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಯ �ವರಗಳ� �ಜ�ಾದುದು, ಸ��ಾದುದು ಮತು� ಎ�ಾ� ಅಂಶಗಳ��ಯೂ ಸಂಪ�ಣ��ಾ��ೆ ಎಂದು �ಾನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃ�ೕಕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.
ಈ ನಮೂ�ೆಯ ಸ���ೆಯ �ನಂ�ಯನು� ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಅಥ�ವಲ� ಎಂದು �ಾನು ಅಥ��ಾ��ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಒ���ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ.
ಅಪ�ಣ� ಅಥ�ಾ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣಗ�ಂ�ಾ� ವ�ವ�ಾರವ� �ಳಂಬ�ಾ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾರಣಗ��ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರ�ದ��ೆ, �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ�� ಕಂಪ�ಯ
ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾನು ವ�ಸುವ��ಲ�.

•

ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾವ� �ಾಡಲು �ಾಧ��ಲ�ದ ಸಂದಭ�ಗಳ��, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ ಪ��ಾರ �ಾವ��ೇ ಪ�ಾ�ಯ �ಾವ�ಯ ಆ��ಯನು� ಬಳಸುವ ಹಕ�ನು� ಕಂಪ� �ೊಂ��ೆ
ಎಂಬುದನು� �ಾನು ಅಥ��ಾ��ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಒ���ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ.

�ೇ�ೕಯ ಪ�ಕಟ�ೆ (ಈ ನಮೂ�ೆಯನು� �ೇ�ೕಯ/ �ೆ�ೆ�ರಳ ಗುರು�ನ�� ಒ��ರುವ ಸ� �ಾ�ದ�ೆ ತುಂಬ�ೇಕು)
ಪ��ಾ��ತರು ಅನಕಷ್ರಸ��ಾ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ ಅಂಗ�ೈಕಲ��ಂದ ಬಳಲು���ಾ�ಗ �ಾವ ಬರವ��ೆಯು �ಬ�ಂ�ತ�ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ��ಾ�ಪಕರು �ೇ�ೕಯ �ಾ�ೆಯ�� ಸ� �ಾ�ದ��ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಈ �ೂೕಷ�ೆ
ಅನ�ಯ�ಾ�ದು� ಮತು� ಪ��ೈಸ�ದ��ೆ, ಈ �ನಂ�ಯ ನಮೂ�ೆಯನು� �ರಸ��ಸಲು �ಾವ� �ಬ�ಂ�ಸಲ�ಡ�ೇಕು. ಗಮ��: �ಾ�ಂ�ನ �ಬ�ಂ� ಅಥ�ಾ ಕಂಪ�ಯ ಪ���� �ೊರತುಪ��
�ೇ�ೊಬ��ಂದ �ೂೕ�ಸಲ�ಡ�ೇಕು.

�ಾನು ಈ ನಮೂ�ೆಯ �ಷಯಗಳನು� �ಾ���ಾರ ��ೕ/��ೕಮ�/ಕು�ಾ� ______________________________________________ ಅವ��ೆ ______________________________________________
�ಾ�ೆಯ�� �ವ���ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಅದರ ಕು��ಾದ �ಷಯವನು� ಸಂಪ�ಣ� ಅಥ��ಾ��ೊಂಡ ನಂತರ ನನ� ಉಪ���ಯ�� ಇಂ��ಷ್ ಅನು� �ೊರತುಪ�� �ೇ�ೆ �ಾ�ೆಯ�� �ಾ���ಾರರು ತಮ�
�ೆ�ೆ�ರಳ� ಗುರುತು(ಗಳನು�) ಒ�� ಸ� �ಾ��ಾ��ೆ.
��ಾಂಕ: ____________________
ಸ�ಳ: ____________________ �ೂೕಷ�ೆ�ಾರರ �ೆಸರು ___________________________________ �ೂೕಷ�ೆ�ಾರರ ಸ� _______________________
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ಆ�ೇಶ ಮತು� ಹಕು���ಾಕರ�ೆ:
1.
2.

��ಾ �ತ�ವನು� ನ�ೕಕ�ಸಲು/�ೆ��ಸುವ�ದ�ಾ�� �ಮ� �ನಂ�ಯನು� ಪ�ಗ�ಸಲು ನಮ�ಾ� ನಮೂ�ೆಯ�� ಎ�ಾ� ಅಂಶಗಳನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ತುಂಬ�ೇಕು.
ನಮ� ಕಂಪ�ಯ �ಾವ��ೇ ಕ�ೇ�ಗಳ�� ಈ ನಮೂ�ೆಯ ರ�ೕ�ಯ�� �ನಂ�ಗಳನು� ಪ�����ೊ�ಸುವ�ದನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ನಮ� ಕಂಪ� ಕ�ೇ�ಯ�� ಈ �ಾಮ್� ಅನು�
��ೕಕ��ದ ನಂತರ ��ೕಕೃ� ಪ��ಯನು� �ಮ�ೆ ಕಳ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ದಯ�ಟು� ಭ�ಷ�ದ ಉ�ೆ�ೕಖ�ಾ�� ��ೕಕೃ� ಪ��ಯನು� ಉ���ೊ��.

3.

ಕಂಪ�ಯು ಸ��ಾದ ��ಾ�ರ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಹಕ�ನು� �ೊಂ�ರುತ��ೆ ಮತು� ಪ�ಷ�ತ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�� �ಾ��ಯನು� ನ�ೕಕ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಕಂಪ�
�ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ ಪ��ಾರ ��ಾಕ��ಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಮುಂದೂಡಲ�ಡಬಹುದು.

4.

ಈ ಅ�� �ಾಮ್� ಅನು� �ೊರತುಪ��, ಅಗತ��ದ���, �ೕವ ��ಾ�ಾರರು ಕಂ�ೆ�ಯು ���ಷ�ಪ��ದ �ೋಗಪ�ೆ� �ೇಂದ�ದ�� ಅವರ/ಅವಳ ಸ�ಂತ ಖ��ನ�� �ೆಲವ�
�ೈದ��ೕಯ ಪ�ೕ�ೆಗಳನು� �ಾಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ��ಾ �ತ�ದ��ನ ನ�ೕಕರಣ/�ೆಚ�ಳ�ಾ�� ಅ���ೇಶನ್ನ�� ಕಂಪ�ಯ ��ಾ�ರದ �ೊರ�ಾ�ಯೂ ಕಂ�ೆ�ಯ ಮೂಲಕ ಇಂತಹ
�ೈದ��ೕಯ �ೆಚ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸುವ��ಲ�.

5.

�ಾ��ಯು ಯೂ�ಟ್ �ಂಕ್� �ಾ�ನ್ ಆ�ದ��ೆ, ಅ��ತ�ದ��ರುವ �� ಹಂ��ೆಯ ಪ��ಾರ ಯೂ�ಟ್ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಎನ್ಎ� �ಾ� �ಾ�ರಂಭದ ��ಾಂಕ�ಂದ
ಬ�� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಅಥ�ಾ ಒಪ�ಂದದ ��ಾ�ರವ� ನಂತರದ�� ಅ���ೇಶನ್ ನ�ೕಕರಣದ �ೊ�ೆ�ೆ ಎ�ಾ� �ಾ� ಉ��ರುವ ��ೕ�ಯಂನ ��ೕಕೃ� ��ಾಂಕ�ಾ�ರುತ��ೆ.
ವ�ವ�ಾರ �ನದ�� 3.00 PM �ೆ �ದ�ೇ �ನಂ�ಯನು� ��ೕಕ��ದ�ೆ, NAV ಯು ಅ�ೇ �ನದಂದು ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 3.00 PM ನಂತರ ��ೕಕ��ದ�ೆ, ಮುಂ�ನ �ಾ��ಾರ �ನವ�
ಎ�ಾ� ಅಗತ��ೆಗಳನು� ಪ��ೈಸುವ�ದ�ಾ�� ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ �ಾ�ಮ�ದ ಷರ��ನ ಬದ�ಾ�, �ೕವ ��ಾ�ತರು ಬಹುಮತವನು� ಪ�ೆದ�ೆ, �ನಂ�ಯು ನಮೂ�ೆಯ�� �ೕಡ�ಾದಂ�ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಾಖ�ೆಗ�ೆ� ಂ��ೆ
ನಮ� �ೆಬ್�ೈಟ್ನ�� ಲಭ��ಾಗುವಂ�ೆ ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ �ಾ�ಮ�ದ ಷರ���ಾ� �ಾ��ಯ �ೇ�ಾ ನಮೂ�ೆಯ�� �ೕವ� ಸ���ದ�ೆ �ಾತ� ಪ�����ೊ�ಸುತ��ೆ:

7.

ಸ�ಗಳ�� ಬದ�ಾವ�ೆಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆಳ�ನ �ೆಚು�ವ� ಅವಶ�ಕ�ೆ/ಗಳನು� ದಯ�ಟು� ಒದ�� :
• ನಮ� �ೆಬ್�ೈಟ್ನ�� ಲಭ��ರುವಂ�ೆ ಅವಶ�ಕ �ೕ� �ೇ�ೆಯ ನಮೂ�ೆ � (ಹ�ೆಯ ಮತು� �ೊಸ ಸ�ಯನು� �ೊಂ�ರ�ೇಕು)
• ಸ�ಯನು� �ೆಂಬ�ಸುವ ಪ��ಾ�ೆ-�ಾ�ನ್ �ಾಡ್�/ �ಾಸ್�ೕಟ್�/ �ಾಲಕ ಪರ�ಾನ�/ ��ೕ�ತ ಅ��ಾ��ಂದ ದೃ�ೕಕ��ದ �ೕವ� �ೊಂ�ರುವ
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ಂಕ್ ಮೂಲಕ ದೃ�ೕಕ�ಸ�ಾದ ಸ�
a) ಮೂಲ �ಾಖ�ೆ/ಗಳ ನಕಲುಗಳ ದೃ�ೕಕರಣ�ಾ�� ��ೕ��ದ ಅ��ಾ�
• �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ / ನಮ� ಕಂಪ�ಯ ಅ�ಕೃತ �ಬ�ಂ� (ನಮ� �ಾ���ೇಟ್ ಏ�ೆಂಟ್� �ೇ�ದಂ�ೆ)/ �ಾ��ೕಕೃತ �ಾ�ಂಕ್ನ �ಾ�ೆಯ ವ�ವ�ಾ�ಪಕ�ಂದ ���ಷ�ಪ�ಸ�ಾದ ಒಬ�
�ೆ��ೆಡ್ ಅ��ಾ�.

8.

�ಾಪ್ - ಅಪ್ಗಳ �ೕ�ನ �ಬ�ಂಧಗಳ�, ��ಾ �ತ�ದ�� �ೆಚ�ಳ ಮತು� ಕ���ಾಗು��ೆ, ��ಗಳ�� ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� (ಫಂಡ್ ��ಚ್ ಮತು� ಮರು��ೇ�ಶನ �ೇ�ದಂ�ೆ), �ಾ��ಗಳ
ಮರು�ಾ�ರಂ�ಸು��ೆ, �ಾ�ಹಕರು ಇರು�ಾಗ ��ೕ�ಯಂ ಅಥ�ಾ �ಾ�� �ೈ�ಷ��ದ ಬದ�ಾವ�ೆಯ��ನ �ಾವ��ೇ �ನಂ�. ಅನ�ಯ�ಾಗುವ US �ಾನೂನುಗಳ ಆ�ಾರದ�� ಇತರ �ಾವ��ೇ
�ಾ�� �ೇ�ೆ �ನಂ�ಯನು� �ಬ�ಂ�ಸುವ ಹಕ�ನು� �ಾವ� �ಾ�����ೆ�ೕ�ೆ. ದಯ�ಟು� �ೆ��ನ �ಾ���ಾ� ನಮ� ಕ�ೆ �ೇಂದ��ೆ� ಸಂಪ���.

9.

ಇದು �ಾ��ಯ ಸಂಬಂ��ದ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಅ�ಯ�� ಅನ�ಯ�ಾ�ದ��ೆ �ಾತ�, ಉತ�ನ�ದ ���ಷ� �ನಂ�ಗಳ�/ಹಣವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು�
�ಾ��ಯ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳನು� ಅನ���. �ೆಚು�ವ� �ಾಖ�ಾ��ಾ� ಸ�ರೂಪಗಳನು� ನಮ� �ೆಬ್�ೈಟ್�ಂದ �ೌನ್�ೋಡ್ �ಾಡಬಹು�ಾ��ೆ.

10.
11.
12.
13.

�ಮ� �ಾ��ಯ ಆನ್-�ೈನ್ �ೇ�ೆ�ಾ� ��ಧ ಆ��ಗಳ ಪ��ೕಜನಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು ನಮ� �ೆಬ್�ೈಟ್ನ�� ಈಗ�ೇ �ೋಂದ� �ಾ�.
�ತರಕ ಅ���ೇಶನ್ನ ಮೂಲಕ �ನಂ�ಯನು� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ�ೆ �ಾ�ಹಕ��ೆ ಮೂಲ ನಮೂ�ೆಯನು� ಮರ� ಸ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.
ನಮೂ�ೆಯನು� ಕನ�ಡದ�� �ಾತ� ಭ���ಾ�.
�ಾ�ೆಯನು� ಅ�ೈ���ೊಳ��ವ �ಾವ��ೇ ��ಾ���ಾ�ಯದ ಸಂದಭ�ದ��, ಇಂ��ಷ್ ಆವೃ��ಯು �ೕಲು�ೈ �ಾ�ಸುತ��ೆ.

�ೆನ�ಾ �ೆಚ್ಎಸ್�� ಓ�ಯಂಟಲ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ �ೈಫ್ ಇನು��ೆನ್� ��ಾ ಕಂಪ� ���ೆಡ್ (IRDAI Regn. No. 136)

�ೋಂ�ಾ�ತ ಕ�ೇ�: ಘಟಕ ಸಂ�ೆ�. 208, 2 �ೇ ಮಹ�, �ಾಂಚನಜುಂ�ಾ ಕಟ�ಡ, 18 �ಾ�ಾ�ಾಂ�ಾ ರ�ೆ�, �ೊಸ �ೆಹ� - 110001
�ಾ�ೕ��ೇಟ್ ಕ�ೇ�: 2 �ೇ ಮಹ�, ಆ��ಡ್ ಉದ�ಮ �ಾಕ್�, �ೆಕ�ರ್-48, �ೋ�ಾ� ರ�ೆ�, ಗುರು�ಾ�ಮ್-122018, ಹ��ಾಣ,
�ಾರತ �ಾ�ೕ��ೇಟ್ ಗುರು�ನ ಸಂ�ೆ�. : U66010DL2007PLC248825

�ೋಲ್ ��ೕ ಸಂ�ೆ� 1800-103-0003/1800-180-0003 (BSNL/MTNL)

9779030003 �ೆ ಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ ಕಳ���

ಇದರ�� ನಮ�ೆ ಇ�ೕಲ್ ಕಳ��� customerservice@canarahsbclife.in

ನಮ� �ೆಬ್�ೈಟ್ www.canarahsbclife.com ನ�� ನಮ�ನು� �ೇ� �ಾ�

