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“ದಯ�ಟು� ನ��ಂ��ೆ �ಮ� ಇ��ೕ�ನ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ �ವರಗಳನು� ನ�ೕಕ��.”

ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ� / ��ೆ�ೈ� ಬದ�ಾವ�ೆ (ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� �ಾನ��ಾದ ಸ�ಯಂ ದೃ�ೕಕೃತ ��ಾಸದ ರುಜು�ಾತನು� ಸ��ಸ�ೇಕು)
(ದಯ�ಟು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ��ಾರ�ಾ�
�ಕ್ ಗುರುತು �ಾ�)

ಇದ�ಾ�� ನ�ೕಕರಣವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ
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�ೇ�ಸಲ�ಟ� ವ���

��ೕ�ತ ವ���

�ಾಮ��ೇ��ತರು

��ಾಸ

�ಾಯಂ

�ೊಸ ��ಾಸವನು� ಸಂವಹನ ��ಾಸ�ಾ�
ನ�ೕಕ�ಸುವ��ೇ?

�ಾಜ�

�ೇಶ

�ನ್ �ೋಡ್

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

ಇಲ�

�ೌದು

ನಗರ

*ಇ�ೕಲ್
��ೆ�ೈ� ಸಂ.
* �ವರಗಳನು� ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� ಭ�� �ಾಡ�ೇಕು.
** �ಾರತವನು� �ೊರತುಪ��ದ �ೇಶ�ಾ�ದ��ೆ, ನಮ� �ೆಬ್�ೈಟ್ನ�� ಲಭ��ರುವ ಎಫ್ಎ��ಎ/�ಆರ್ಎಸ್ ಪ��ಾ�ವ�ಯನು� ಸ���.

�ೂೕಷ�ೆ
�ಾನು �ೆನ�ಾ ಎಚ್ಎಸ್�� ಓ��ಂಟಲ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ �ಾಮಸ್� �ೈಫ್ ಇನು��ೆನ್� ಕಂಪ� ���ೆಡ್ನ (ಕಂಪ�) ��ಾ �ಾ��ಯನು� �ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಾನು ��ೕ ಲುಕ್ ರದ�� �ಬಂಧ�ೆಯ ಅ�ಯ�� ���ದ �ಾ��ಯನು�
ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� ರದು��ಾಡಲು ಬಯಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾಖ�ೆಯನು� ��ೕಕ��ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 15 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ ಮತು� ಒಂದು �ೇ�ೆ �ದು��ಾ�ನ �ಾ��ಗಳ� ಮತು� ಅಂ�ೆಯ ಮೂಲಕ ��ೕಕ��ದ��ೆ 30 �ನಗ�ೆ� ಳ�ೆ ��ೕಲುಕ್
ರದ��ಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು ಎಂಬುದನು� �ಾನು ಅಥ��ಾ��ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಯು ಕಟು���ಾ�� �ಾ��ಯ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಅನ��ಸುವ IRDAI �ಬಂಧ�ೆಯ ಪ��ಾರ ಆ�ರುತ��ೆ.
ನನ� �ಾ��ಯ ��ೕ ಲುಕ್ ರದ��ಯನು� ಪ�����ೊ�ಸುವಂ�ೆ ಮತು� �ಾ��ಯ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಪ��ಾರ, �ಾವ��ೇ ಅನ��ಸುವ ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� �ೆ��ೆಗಳನು� ಸ��ೊಂ��ದ ನಂತರ ��ೕ�ಯಂ �ತ�ವನು�
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವಂ�ೆ �ಾನು �ಮ�ನು� �ನಂ���ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ.
ಕಂಪ�ಯು ��ೕಲುಕ್ ರದ�� �ನಂ�ಯನು� ��ೕಕ��ದ ��ಾಂಕ�ಂದ ನನ� ��ಾ ರಕಷ್�ೆ �ೊ�ೆ�ೆ �ಾ�� ಒಪ�ಂದದ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಪ��ಾರ ಇತರ ಪ��ೕಜನಗಳ� �ೊ�ೆ�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� �ಾನು
ಅಥ��ಾ��ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ.
�ಾನು ಒದ��ದ �ಾ�� �ವರಗಳ� ಮತು� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ �ವರಗಳ� �ಜ�ಾ��ೆ ಮತು� ಸತ��ಾ��ೆ ಎಂಬು�ಾ� ಈ ಮೂಲಕ �ಾನು �ೂೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� �ೕ�ನ �ಾ��ಯ ಅ�ಯ��ನ ವರ�ಾನವನು�, ನನ� ಏ�ೈಕ
�ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯ ಅ�ಯ�� ನನ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ�ೆ ಜ�ಾ �ಾಡಲು ಕಂಪ��ೆ �ಾನು ಅ��ಾರ �ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ��ೇ ತ�ಾ�ದ ಮರು�ಾವ�ಯನು� ಪ�ೆದ ಪಕಷ್ದ�� ಕಂಪ��ೆ ಉಂ�ಾಗುವ ನಷ�ಗಳ�/�ಾ�ಗಳ �ರುದ� ಕಂಪ��ೆ
�ಾನು ರಕಷ್�ೆ �ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ದೃಢಪ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.
�ಾನು/�ಾವ� ಕಂಪ��ೆ (i) ಸರ�ಾ� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಯಂತ�ಕ �ಾ���ಾರ, (ii) ಇನು��ೆನ್� �ೆ�ಾ�ಟ�ಗಳ� (iii) ಎಫ್ಎ��ಎ/�ಆರ್ಎಸ್ (iv)ಮರು��ಾ�ಾರರು/ಕಂಪ�ಗಳ ಗುಂಪ�ಗಳ�/ಆಸ��ೆ� ಅಥ�ಾ �ೋಗಪ�ೆ�
�ೇಂದ�ಗಳ�/ಇತರ ��ಾ ಕಂಪ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಒಪ�ಂದ ಪ��ೕಲ�ೆ�ಾ� ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳ� /ತ��ಾ ಹಕು�/ ಇತ�ಥ�, KYC ದೃ�ೕಕರಣ, �ಾ�� ಕು��ಾದ �ೇ�ೆಯ ಉ�ೆ�ೕಶ ಮತು� ಅಂತಹ ಉ�ೆ�ೕಶಗ��ೆ ನನ� KYC
�ವರಗಳನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಲು/ಸಂಗ��ಸಲು ಅಥ�ಾ/ಮತು� ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಅ��ಾರ �ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ/�ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ.
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ಅಗತ� �ಾಖ�ೆಗಳ�

1) �ಾ��ಯ ಮೂಲ �ಾಖ�ೆ (ಕ�ಾ�ಯ)*

2) �ದು��ಾ�ನ ಹಣ ವ�ಾ�ವ�ೆ�ಾ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ �ವರಗಳ� (ರದು��ೊ��ದ �ೆಕ್/�ಾಸ್ಬುಕ್ ಪ��/�ಾ�ಂಕ್ �ೆ�ೕಟ್�ಂಟ್#

*ಮೂಲ �ಾ�� �ಾಖ�ೆ ಲಭ��ಲ��ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� ಇಂ�ೆ��� �ಾಂಡ್ ಒದ��.
#
ಒಂದು �ೇ�ೆ �ಾ�ಹಕರು ಎನ್ಆರ್ಇ �ಾ�ೆ�ೆ ಮರು�ಾವ�ಯನು� ಬಯಸು��ದ��ೆ, ಆಗ ��ೕ�ಯಂ ರುಜು�ಾ�ನ ಮೂಲ (ಅಂದ�ೆ �ೆ�ಟ್ ವ��ಾಟನು� �ೋ��ರುವ �ಾ�ಂಕ್ �ೆ�ೕಟ್�ಂಟ್ ಅಥ�ಾ ಎನ್ಆರ್ಇ �ಾ�ೆ�ಂದ
��ೕ�ಯಂ �ೆ�ಟ್ ಆ�ರುವ ಕು�ತು �ಾ�ಂ��ಂದ �ೂೕಷ�ೆ) ಅಗತ��ರುತ��ೆ.
ಗಮ��: �ಾ�ಹಕರು �ೕಡುವ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ �ವರಗ��ೆ ಸ�ಯಂ ದೃ�ೕಕ��ರ�ೇಕು. �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ�, �ಾ�ೆ�ಾರರ �ೆಸರು, �ಾ�ೆ ಪ��ಾರವನು� ಮು���ರ�ೇಕು ಮತು� ಇದು ಪ��ಾ�ೆ�ಾ� �ೕಡ�ಾ�ರುವ �ಾಖ�ೆಯ��
ಸ�ಷ��ಾ� ಕಂಡುಬರ�ೇಕು. �ೕವ� ಒದ��ದ ಅಪ�ಣ��ಾದ/ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂದ �ಮ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂ�ಾಯ�ಾಗ�ೇ ಇದ��ೆ ಅಥ�ಾ ವ��ಾಟು �ಳಂಬ�ೊಂಡ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಯ�ಗತ�ೊಳ��ೇ ಇದ��ೆ �ಾ�ಂಕ್
ಅನು� ಜ�ಾ�ಾ�ರರ�ಾ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.
ಒಂದು �ೇ�ೆ ��ೕಕ��ದ ನಮೂ�ೆಯು ಅಪ�ಣ��ಾ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ ಅಗತ� �ಾಖ�ೆಗಳನು� �ೊಂ�ಲ��ೇ ಇದ��ೆ, ��ೕ ಲುಕ್ ರದ�� �ನಂ�ಯನು� �ರಸ��ಸುವ ಹಕ�ನು� ಕಂಪ�ಯು �ಾ�����ೊಂ��ೆ. NAV ಅನ��ಸು��ೆ ಮತು�
ಪ�����ೊ�ಸುವ ಸಮಯಗಳ� ಕಂಪ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� ಅಗತ��ೆಗಳ�/�ಾಖ�ಾ�ಗಳನು� ��ೕಕ��ದ �ಾಗ�ಕ�ಾಗದವರು/�ಾಗ�ಕ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ಸೂಚ�ೆ ಮತು� ಹಕು���ಾಕರ�ೆ:

1. ���ಬೂ�ಟರ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು �ೇ�ೆ �ನಂ�ಯನು� �ೆ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ ಮೂಲ �ಾಮ್� ಅನು� ಮರ� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಸ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ
2. ಈ �ಾಮ್� ಸ���ೆಯು �ನಂ�ಯನು� ಒ���ೊಳ��ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಸೂ�ಸುವ��ಲ� ಎಂಬು�ಾ� �ಾನು ಅಥ��ಾ��ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಒಪ���ೆ�ೕ�ೆ.
3. ನಮೂ�ೆಯನು� ಕನ�ಡದ�� �ಾತ� ಭ���ಾ�.
4. �ಾ�ೆಯ ಅಥ��ವರ�ೆಯ�� ಏ�ಾದರೂ ��ಾ���ಾ�ಯ ಇದ���, ಇಂ��ಷ್ ಆವೃ��ಯು �ೕಲು�ೈ ಪ�ೆಯುತ��ೆ.
5. ನಮ� ಕಂಪ�ಯ �ಾವ��ೇ ಕ�ೇ�ಗಳ�� ಈ ನಮೂ�ೆಯನು� ��ೕಕ���ಾಗ �ನಂ�ಗಳ ಪ�����ೊ�ಸು��ೆಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಯೂ�ಟ್ �ಂಕ್� �ಾ��ಗ�ದ���, �ಾ��ಯ ಫಂಡ್ಗ��ೆ �ನಂ�ಯು

�ಾಯ�ಗತ�ೊಳ��ವ�ದ�ಾ��, ವ�ವ�ಾರ �ನದಂದು ಮ�ಾ�ಹ� 3:00 ಗಂ�ೆ�ಳ�ೆ ಅ��ಯನು� ��ೕಕ��ದ�ೆ, ಅ�ೇ �ನದ NAV ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�ೆ ಮ�ಾ�ಹ� 3:00 ಗಂ�ೆಯ ನಂತರ ��ೕಕ��ದ�ೆ, �ಾರ�ೇ �ನದ
NAV ಅನ��ಸುತ��ೆ.

�ೈಯ��ಕ �ವರಗಳ�
ಕಂಪ��ೆ ಈ�ಾಗ�ೇ ಸ���ರುವ �ವರಗಳ�� �ಾವ��ಾದರೂ ಬದ�ಾವ�ೆ ಇದ��ೆ ದಯ�ಟು� ಈ ��ಾಗವನು� ಭ�� �ಾ�:

i) ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ವಷ�ದ�� �ಾಗ�ಕ ��� (ದಯ�ಟು� ಗುರುತು �ಾ�)
ಪ��ೈ�ದ�ೆ ಅವರು �ಾರತದ �ಾಗ�ಕ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ:

�ಾಗ�ಕರು*

ಅ��ಾ� �ಾಗ�ಕರು* (ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ �ಾ��ೆ, 1961 ಪ��ಾರ, �ಾಗ�ಕ�ೊಬ�ರು ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ಅಂಶಗಳನು�

i) ಸಂಬಂ�ತ ಹಣ�ಾಸು ವಷ�ದ�� 182 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಇದ��ಂತ �ೆಚು� �ಾಲ �ಾರತ��ದ��ೆ; ಅಥ�ಾ ii) ಸಂಬಂ�ತ ಹಣ�ಾಸು ವಷ�ದ�� 60 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಇದ��ಂತ �ೆಚು� �ಾಲ �ಾರತದ��ದ��ೆ ಮತು�
ಸಂಬಂ�ತ ಹಣ�ಾಸು ವಷ���ಂತ ತಕಷ್ಣದ �ಂ�ನ 4 ವಷ�ಗಳ�� 365 �ನಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೆಚು� �ಾಲ �ಾರತದ��ದ��ೆ. �ಾರತದ �ಾಗ�ಕ�ಾಗದವರು ಅ��ಾ� �ಾಗ�ಕ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ)

ii) *�ಾ�ಸು��ರುವ �ೇಶ (ಅ��ಾ� �ಾರ�ೕಯ�ಾ�ದ��ೆ ಕ�ಾ�ಯ)
iii) ವೃ��ಯ ಸ�ರೂಪ
iv) ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರ �ೆಸರು ಮತು� ��ಾಸ
* �ಾಗ�ಕ ���ಯು "ಅ��ಾ� �ಾಗ�ಕ" ಎಂಬು�ಾ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ "�ಾ�ಸು��ರುವ �ೇಶ" �ಾರತವನು� �ೊರತುಪ�� �ೇ�ೆ �ೇಶ�ಾ�ದ��ೆ, ಆಗ ನಮ� �ೆಬ್�ೈಟ್ನ�� ಲಭ��ರುವ ಎಫ್ಎ��ಎ/�ಆರ್ಎಸ್ ಪ��ಾ�ವ�ಯನು� ದಯ�ಟು� ಸ���.

�ಾವ� �ವರಗಳ� (ಕ�ಾ�ಯ)
�ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ�
�ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಯ�� ಕಂಡುಬರು��ರುವ �ಾ�ೆ�ಾರರ �ೆಸರು
�ಾ�ಂಕ್ �ೆಸರು
ಐಎಫ್ಎಸ್� �ೋಡ್
�ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ�
�ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ ಪ��ಾರ

ಉ��ಾಯ

�ಾ��

ಎನ್ಆರ್ಇ

ಎನ್ಆರ್ಇ

(�ೇ�ೕಯ �ಾ�ಹಕ��ೆ ಎನ್ಆರ್ಇ# / ಎನ್ಆರ್ಓ �ಾ�ೆಯ�� �ಾವ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಅನುಮ�ಸ�ಾ�ಲ�. �ೇ�ೕಯ �ಾ�ಹಕ��ೆ ಉ��ಾಯ ಮತು� �ಾ�� �ಾ�ೆಯ�� �ಾತ� �ಾವ�ಯನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು ಅನುಮ�ಸ�ಾ��ೆ.)
ಅ��ಾ� �ಾ�ಹಕರು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಕ�ಾ�ರುವ �ಾ�ಹಕ��ೆ ಎನ್ಆರ್ಇ# ಎನ್ಆರ್ಓ �ಾ�ೆಯ�� �ಾತ� �ಾವ�ಯನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು ಅನುಮ�ಸ�ಾ��ೆ. ನಮ� �ೆಬ್�ೈಟ್ನ�� ಲಭ��ರುವ ಎಫ್ಎ��ಎ/�ಆರ್ಎಸ್
ಪ��ಾ�ವ�ಯನು� ದಯ�ಟು� ಸ���.
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