
ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ ಬದ�ಾವ�ೆ/ (ಕ�ಾ�ಯ�ಾದ �ಾನ� ಸ�ಯಂ ದೃ�ೕಕ��ದ ಪ��ಾ�ೆಯನು� ಸ��ಸ�ೇಕು)1

(ದಯ�ಟು� �ೕ�ನ ಉ�ೊ�ೕ�ಯ                �ಾ�ಂಕ್ �ಬ�ಂ�            �ೆಸರು ಮತು� ಹು�ೆ�ಯನು� ಉ�ೆ�ೕ��)

��ೕಕೃ�ಯ ��ಾಂಕ ಮತು� ಸಮಯ ______________________________________________________________

�ನಂ�ಯ ರ�ಾ�ೆಯ ��ಾಂಕ ಮತು� ಸಮಯ________________________________________________________

�ಾ�� / ಅ�� ಸಂ�ೆ�

ಕ�ೇ�ಯ ಬಳ�ೆ�ಾ� �ಾತ�

ಇವ�ಂದ ��ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ ______________________________________________________________

ಫಂಡ್ ಹಂ��ೆಯ�� ಬದ�ಾವ�ೆ (ಫಂಡ್ ಗಳ ಬದ�ಾ�ಸು��ೆ)

ದಯ�ಟು� �ೊಸ ಫಂಡ್ ಹಂ��ೆಯ �ೇಕ�ಾವನು� ನಮೂ��

�ೕವ� US ನ��ರು�ಾಗ �ನಂ�ಯನು� �ಾಡು��ರು��ಾ.                  �ೌದು       ಇಲ�

�ಾ��ೆಯ ಅವ�/ಸುರಕಷ್�ಾ ಬದ�ಾವ�ೆಯ ಆ�� ಆ���ಾ��ೊ�� ಆ���ಂದ �ೊರಗು���

ಆ���ಾ��ೊ�� ಆ���ಂದ �ೊರಗು���

ಆ���ಾ��ೊ�� ಆ���ಂದ �ೊರಗು���

ಸ�ಯಂ ��ಯ ಮರುಸಮ�ೋಲನ

�ಂಪ�ೆಯು��ೆ �ೖ�ಗಲು�

* - �ವರಗಳನು� ತುಂಬುವ�ದು ಕ�ಾ�ಯ�ಾ�ರುತ��ೆ.
** - �ಾರತವನು� �ೊರತುಪ��ದ �ೇಶ�ಾದ�ೆ, ದಯ�ಟು� ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಎಫ್ಎ��ಎ/�ಆರ್ ಎಸ್ ಪ��ಾ�ವ�ಗಳನು� ಸ���.

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

**

*

*

ಭ�ಷ�ದ ಸಂವಹನದ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� �ೕ�ೆ ���ದ ಸಂಪಕ� ಸಂ�ೆ�ಯ�� �ಾವ� �ಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಲು �ೕವ� ಬಯ�ದ�ೆ, ಈ 
�ೆ���ೆಯನು� �ಕ್ �ಾ�.

��ೆ�ೈ� ಸಂ.

(ದಯ�ಟು� ಅನ��ಸುವಂ�ೆ ಗುರು��)

ಕ�ೇ�

�ಾ�� ��ಸ

ನಗರ �ಾಜ�

�ಾಷ� �ನ್ �ೋಡ್

��ೈಲ್

��ಾಸದ �ೕನ್

ನ�ೕಕರಣವ� ಇದ�ೆ� ಅನ��ಸುತ��ೆ            �ಾ���ಾರ                  �ೕವ ��ಾ�ಾರರು            �ಾಮ��ೇ��ತರು

  �ಯುಕ�ರು         ��ೕಜಕರು

�ಾಶ�ತ

�ೊಸ ��ಾಸವನು� ಸಂವಹನ 

��ಾಸ�ಾ� ನ�ೕಕ�ಸುವ��ೇ?

�ೌದು ಇಲ�

ಇ�ೕಲ್

ಇದ�ಾ�� �ನಂ�ಸ�ಾ��ೆ (ಅನ��ಸುವ�ದನು�  ü �ಕ್ �ಾ�)

ಸಮ�ೋ�ತ ಫಂಡ್/
ಸಮ�ೋ�ತ II ಫಂಡ್/
ಸಮ�ೋ�ತ ಪ�ಸ್ ಫಂಡ್

ಸಮ�ೋ�ತ ಫಂಡ್/
ಸಮ�ೋ�ತ II ಫಂಡ್/
ಸಮ�ೋ�ತ ಪ�ಸ್ ಫಂಡ್

�ೆ�ಟ್ ಫಂಡ್/
�ೆ�ಟ್ ಪ�ಸ್ ಫಂಡ್

�ೆ�ಟ್ ಫಂಡ್/
�ೆ�ಟ್ ಪ�ಸ್ ಫಂಡ್

���ಡ್ ಫಂಡ್

���ಡ್ ಫಂಡ್

ಪ�ಗ� ಫಂಡ್/
ಪ�ಗ� II ಫಂಡ್/
ಪ�ಗ� ಪ�ಸ್ ಫಂಡ್

ಪ�ಗ� ಫಂಡ್/
ಪ�ಗ� II ಫಂಡ್/
ಪ�ಗ� ಪ�ಸ್ ಫಂಡ್

ಇ��� ಫಂಡ್/
ಇ��� II ಫಂಡ್

ಇ��� ಫಂಡ್/
ಇ��� II ಫಂಡ್

ಎನ್ ಎ� �ಾ�ರಂ� 
ಫಂಡ್ ಸರ� 1

ಎನ್ ಎ� �ಾ�ರಂ� 
ಫಂಡ್ ಸರ� 1

ಇಂ��ಾ ಮ��-�ಾ�ಪ್ 
ಇ��� ಫಂಡ್

ಇಂ��ಾ ಮ��-�ಾ�ಪ್ 
ಇ��� ಫಂಡ್

ಎಮ��ಂಗ್ �ೕಡಸ್� 
ಇ��� ಫಂಡ್

ಎಮ��ಂಗ್ �ೕಡಸ್� 
ಇ��� ಫಂಡ್

ಇಂದ

�ೆ

Version 7.0

�ಾ�� �ೇ�ೆ ನಮೂ�ೆ (B)

��ಾಂಕ

ಸ�

��ೕಕ��ದ 
�ಾ��ಂಪ್



��ಾ �ತ�ದ��ನ ಇ��ೆ

 

 `  ______________________________________  `  _____________________________________________

ಗಮ��: ಆ���ಾ�ದ �ೕಜ�ೆಗ��ೆ ಲಭ��ರುವ ��ಾ �ತ�ದ��ನ ಆ��ಯನು� ಕ�� �ಾ�. ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� ಮುಂ�ನ �ಾ�� �ಾ���ೋತ�ವ�ಂದ �ಾಯ�ಗತ�ೊಳ��ತ��ೆ. ದಯ�ಟು� 
�ಮ� �ಾ�� �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳನು� �ೋ�.

�ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಯ �ವರಗಳ ನ�ೕಕರಣ

�ೆ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�              �ಾ��

(ಆ���ಾಡ�ಾದ �ಾ�ೆ ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಆ��ೆ�ೕ: �ೌದು         ಇಲ�        ಎನ್ ಆರ್ ಇ �ಾ�ೆಯ ಸಂದಭ�ದ��,  �ಾ���ೆ ಎ�ಾ� ��ೕ�ಯಂ �ಾವ�ಗಳನು� ಎನ್ ಆರ್ ಇ �ಾ�ೆ�ಂದ �ಾಡ�ಾ��ೆ�ಂದು 
�ೋ�ಸುವಂತಹ �ೆಂಬ�ಸುವ �ಾಖ�ೆಗಳನು� ದಯ�ಟು� ಸ��ಸ�ೇಕು ಮತು� ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಲಭ��ರುವ ಎಫ್ ಎ��ಎ/�ಆರ್ ಎಸ್ ಪ��ಾ�ವ�ಗಳನು� ಸ��ಸ�ೇಕು.)

�ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಯ ಸಂ�ೆ�:

ಎಂಐ�ಆರ್ �ೋಡ್:

ಐಎಫ್ಎಸ್ � �ೋಡ್:

(�ಮ� �ೆಕ್ ಬುಕ್ ನ�� ಲಭ��ರುವ 9 ಅಂ�ೆಯ ಸಂ�ೆ�. ರದು� �ಾ�ದ �ೆಕ್ ನ ನಕ�ನ�� 9 ಅಂ�ಯ ಸಂ�ೆ�ಯು '000 �ಂದ �ಾ�ರಂಭ�ಾ�ದ��ೆ 

ಸ��ಾದ �ೋಡ್ ಅನು� ಒದ�ಸ�ೇಕು)

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

�ಾ�ನ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�:

��ೕ�ಯಂ ಮು�ಾ�ಯದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ �ದಲು �ನಂ�ಯನು� ಸ��ಸ�ದ���, ಮುಂ�ನ ��ೕ�ಯಂ ಮು�ಾ�ಯದ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾತ� ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ.

�ಾ�ಕ �ೆ��ಾ�ಕ ಅಧ� �ಾ��ಕ �ಾ��ಕ

�ಾಪ್-ಅಪ್ ನ ಹಂ��ೆ / ��ೕ�ಯಂನ ಮರು��ೇ�ಶನ

��ೕ�ಯಂ ನ�ೕಕ��

��/�ೆಕ್ ಸಂ�ೆ�/�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ.

�ಾಪ್ ಅಪ್ ��ೕ�ಯಂ

��ೕ�ಯಂ (`)_______________��ೕ�ಯಂ �ಾಪ್ ಅಪ್ �ಾ�

ಸ�ಯಂ ಕವರ್ �ಾಡು��ೆಯ ಮುಂದುವ�ೆಯು��ೆ*

��ೕ�ಯಂ �ಾ��ೇ*

ಇತ�ಥ�ದ ಆ��ಗಳ�

ಇತ�ಥ�ದ ಆ��ಯನು� ಆ���ಾ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ ಆವತ��ೆಯನು� ���ಷ�ಪ��

�ೕವ� US ನ��ರು�ಾಗ �ನಂ�ಯನು� �ಾಡು��ರು��ಾ.               �ೌದು      ಇಲ�        

�ೕವ� US ನ��ರು�ಾಗ �ನಂ�ಯನು� �ಾಡು��ರು��ಾ.                �ೌದು     ಇಲ�

�ಂದ �ೆ �ಾ�� ��ಾ �ತ�ವನು� ಕ���ಾ�

ಇ��� ಫಂಡ್/ಇ��� II ಫಂಡ್

ಪ�ಗ� ಫಂಡ್/ಪ�ಗ� II ಫಂಡ್/ಪ�ಗ� ಪ�ಸ್ ಫಂಡ್

ಸಮ�ೋ�ತ ಫಂಡ್/ಸಮ�ೋ�ತ II ಫಂಡ್/ಸಮ�ೋ�ತ ಪ�ಸ್ ಫಂಡ್

�ೆ�ಟ್ ಫಂಡ್ /�ೆ�ಟ್ ಪ�ಸ್ ಫಂಡ್

���ಡ್ ಫಂಡ್  

ಎನ್ ಎ� �ಾ�ರಂ� ಫಂಡ್ ಸರ� 1

ಇಂ��ಾ ಮ��-�ಾ�ಪ್ ಇ��� ಫಂಡ್

ಎಮ��ಂಗ್ �ೕಡಸ್� ಇ��� ಫಂಡ್

ಫಂಡ್ ನ �ೆಸರು ಹಂ��ೆ

100%�ತ�

ವ�ವ��ತ�ಾದ �ಾಗಶಃ �ಂಪ�ೆಯು��ೆ

Version 7.0

ಆ���ಾ��ೊ�� ಆ���ಂದ �ೊರಗು���

ಆ���ಾ��ೊ�� ಆ���ಂದ �ೊರಗು���

ಆ���ಾ��ೊ�� ಆ���ಂದ �ೊರಗು���

ಆ���ಾ��ೊ�� ಆ���ಂದ �ೊರಗು���

�ಾ�� �ೇ�ೆ ನಮೂ�ೆ (B)



�ಾ���ಾರರ ಸ�/��ೕಜಕರು

�ಾ���ಾರರ ಸ�/��ೕಜಕರು ��ೕಜಕರ ಸ�/�ೆ�ೆ�ರಳ ಗುರುತು
(�ಾ��ಯ ಸಂಪ�ಣ� ��ೕಜ�ೆಯ ಸಂದಭ�ದ�� ಅಗತ��ರುತ��ೆ)

�ಾ���ಾರರ/��ೕಜಕರ �ೆಸರು:  ____________________________________________________________________
�ನಂ��ಂ��ೆ ಮುಂದುವ�ಯುವ�ದ�ೆ� �ೆಚು�ವ� ದ�ಾ��ೇಜು ಅಗತ��ಾ�ರಬಹುದು ಎಂಬುದನು� �ಾನು ಅಥ��ಾ��ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಾನು ಅನ��ಸುವ �ೆಚು�ವ� �ಾಖ�ೆಗಳನು� ಸ��ಸಲು ಸಮ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ 

�ಾ�� �ೇ�ೆ �ನಂ�ಯ ಅಥ� ಮತು� �ಾ���ಯನು� �ಾನು ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಅಥ��ಾ��ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ನನ� ಸ�ಂತ ಇ�ೆ��ಂದ ನಮೂ�ೆಯನು� ಪ�ಣ��ೊ�� ಸ���ರು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ೇ�ೕಯ ಪ�ಕಟ�ೆ (ಈ ನಮೂ�ೆಯನು� �ೇ�ೕಯ/ �ೆ�ೆ�ರಳ ಗುರು�ನ�� ಒ��ರುವ ಸ� �ಾ�ದ�ೆ ತುಂಬ�ೇಕು)

ದೃ�ೕಕ�ಸುವವರ �ೆಸರು  ___________________________ ದೃ�ೕಕ�ಸುವವರ ಸ�______________________ ��ಾಂಕ _______________ ಸ�ಳ _______________

�ೆನ�ಾ ಎಚ್ ಎಸ್ �� ಓ�ಯಂಟಲ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ �ಾಮಸ್� �ೈಫ್ ಇನು��ೆನ್� ಕಂಪ� ���ೆಡ್ (IRDAI Regn. No. 136),�ಾ�� �ೇ�ಾ ಇ�ಾ�ೆ 2 �ೇ ಮಹ�, ಆ��ಡ್ ಉದ�ಮ �ಾಕ್�, 
�ೆಕ�ರ್-48, �ೋ�ಾ� ರ�ೆ�, ಗುರು�ಾ�ಮ್-122018, ಹ��ಾಣ, �ಾರತ �ೋಂ�ಾ�ತ ಕ�ೇ� : ಘಟಕ ಸಂ�ೆ�. 208, 2 �ೇ ಮಹ�, �ಾಂಚನ್ ಜುಂ�ಾ ಕಟ�ಡ, 18 �ಾ�ಾಕಂ�ಾ ರ�ೆ�, �ೊಸ 
�ೆಹ� - 110 001, �ಾ�ೕ��ೇಟ್ ಗುರು�ನ ಸಂ�ೆ�. - U66010DL2007PLC248825, ಸಂಪಕ�: 1800-103-0003 / 1800-180-0003 /+91 0124 4535099 (�ಾ�ಕ್�) / ಇ�ೕಲ್ : 

customerservice@canarahsbclife.in, �ೆಬ್ �ೈಟ್ : www.canarahsbclife.com

ಆ�ೇಶ ಮತು� ಹಕು� ��ಾಕರ�ೆ:

• ಇದು �ಾ��ಯ ಅನುಗುಣ�ಾ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�ಾ��ೆ.

• ನಮ� ಕಂಪ�ಯ �ಾವ��ೇ ಕ�ೇ�ಗಳ�� ಈ ನಮೂ�ೆಯ ರ�ೕ�ಯ�� �ನಂ�ಗಳನು� ಪ�����ೊ�ಸುವ�ದನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಯು�ಟ್ �ಂಕ್� �ಾ��ಗಳ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾ��ಯ 

 ಹಣವನು� ಪ��ಾ�ಸುವ �ನಂ�ಗ��ಾ�, ಅ���ೇಶನ್ ಅನು� ವ�ವ�ಾರ �ನ ಮ�ಾ�ಹ� 3 ಗಂ�ೆಗೂ �ದಲು ��ೕಕ��ದ�ೆ, ಅ�ೇ �ನದಂದು ಎನ್ ಎ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಮ�ಾ�ಹ� 3 ಗಂ�ೆಯ 

 ನಂತರ ��ೕಕ��ದ�ೆ, ಮುಂ�ನ ವ�ವ�ಾರ �ನದ ಎನ್  ಎ��ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ.

• �ಮ� �ೕ�ಯ ಆನ್-�ೈನ್ �ೇ�ೆ�ಾ� ��ಧ ಆ��ಗಳ ಪ��ೕಜನಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಇ�ೕಗ �ೋಂದ� �ಾ�

• �ಾಪ್ - ಅಪ್ ಗಳ �ೕ�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���.

• �ತರಕ ಅ���ೇಶನ್ ನ 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��ೆ.

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

ಅಥ�ಾ

• �ಾನು ಒದ��ದ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಯ �ವರಗಳ� �ಜ�ಾದುದು, ಸ��ಾದುದು ಮತು� ಎ�ಾ� ಅಂಶಗಳ��ಯೂ ಸಂಪ�ಣ��ೆಂದು �ೂೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

• ಈ ನಮೂ�ೆಯ ಸ���ೆಯು �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���ೆ�ೕ�ೆ.

•  �ಾನು/�ಾವ� (i) ಸರ�ಾರ ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಯಂತ�ಣ �ಾ���ಾರ, (ii) ��ಾ �ೆ�ೕ�ಟ�ಗಳ� (iii) �ಇಆರ್ ಎಸ್ಎಐ/ ಯುಐ�ಎಐ (iv) ಮರು��ಾ�ಾರರು/ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�/ಆಸ��ೆ�  

 ಅಥ�ಾ �ೋಗ�ಣ�ಯ �ೇಂದ�ಗಳ�/ ಇತ�ೆ ��ಾ ಕಂಪ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯ �ೌಲ��ಾಪನ�ಾ��, ತ��ೆ/ಇತ�ಥ� ಹಕು�, �ೆ�ೈ� ದೃ�ೕಕರಣ, �ೕ� �ೇ�ೆ ಉ�ೆ�ೕಶ ಮತು�  

 ಅಂತಹ ಉ�ೆ�ೕಶಗ�ಂದ/ �ೊ�ೆ�ೆ ಕಂಪ��ೆ ಹುಡುಕಲು/ ಸಂಗ��ಸಲು ಅಥ�ಾ/ಮತು� ನನ� �ೆ�ೈ� �ವರಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ�ಲು �ಾವ� ಅ��ಾರವನು� �ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ.

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

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

'ರದು��ೊ��ದ' �ೆಕ್ ನ ನಕಲು           ಸ�ಯಂ ದೃ�ೕಕ��ದ �ಾಸ್ ಬುಕ್ ನ ನಕಲು

ಇದ�ಾ�� ಎಸ್ ಎಫ್ ಐಎನ್ (ಪ��ೆ�ೕಕ ಫಂಡ್ ಸೂಚ�ಂಕ ಸಂ�ೆ�): ಇ��� ಫಂಡ್ ಎಂದ�ೆ ULIF00116/06/08EQUITYFUND136, ಇ��� II ಫಂಡ್ ಎಂದ�ೆ ULIF00607/01/10EQUTYIIFND136, ಪ�ಗ� ಫಂಡ್ ಎಂದ�ೆ 
ULIF00216/06/08GROWTHFUND136, ಪ�ಗ� II ಫಂಡ್ ಎಂದ�ೆ ULIF00707/01/10GROWTIIFND136,  ಪ�ಗ� ಪ�ಸ್ ಫಂಡ್ ಎಂದ�ೆ ULIF00913/09/10GROWTPLFND136, ಸಮ�ೋ�ತ ಫಂಡ್ 

ಎಂದ�ೆ ULIF00316/06/08BLNCEDFUND136, ಸಮ�ೋ�ತ II ಫಂಡ್ ಎಂದ�ೆ ULIF00807/01/10BLNCDIIFND136, ಸಮ�ೋ�ತ ಪ�ಸ್ ಫಂಡ್ ಎಂದ�ೆ ULIF01013/09/10BLNCDPLFND136, �ೆ�ಟ್ 

ಫಂಡ್ ಎಂದ�ೆ ULIF00409/07/08INDEBTFUND136, �ೆ�ಟ್ ಪ�ಸ್ ಫಂಡ್ ಎಂದ�ೆ ULIF01115/09/10DEBTPLFUND136, ���ೕಡ್ ಫಂಡ್ ಎಂದ�ೆ ULIF00514/07/08LIQUIDFUND136, ಎನ್ ಎ� �ಾ��ೆಂ� 

ಫಂಡ್ ಸರ� 1 ಎಂದ�ೆ  ULIF01215/04/11NAVGFUNDSI136 ಇಂ��ಾ ಮ��-�ಾ�ಪ್ ಇ��� ಫಂಡ್ ಎಂದ�ೆ ULIF01816/08/16IMCAPEQFND136 1 ಎಂದ�ೆ ULIF01215/04/11NAVGFUNDSI136 
ಇಂ��ಾ ಮ��-�ಾ�ಪ್ ಇ��� ಫಂಡ್ ಎಂದ�ೆ ULIF01816/08/16IMCAPEQFND136, �ಂಚ� ಪ�ಗ� ಫಂಡ್ ಎಂದ�ೆ ULIF01405/11/15PENSGROFND136, ಎಮ��ಂಗ್ �ೕಡಸ್� ಇ��� ಫಂಡ್ ಎಂದ�ೆ 

ULIF02020/12/17EMLEDEQFND136.

Version 7.0

�ಾನು ಈ ನಮೂ�ೆಯ �ಷಯಗಳನು� �ಾ���ಾರ�ಾದ ��ೕ/��ೕಮ�/ಕು. ______________________________________________ ಅವ��ೆ ___________________ �ಾ�ೆಯ�� �ವ���ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� 

�ಾ���ಾರರು ನನ� ಸಮು�ಖದ�� �ಷಯಗಳನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಅಥ��ಾ��ೊಂಡ ನಂತರ �ೆ�ೆ�ಟು� ಮು�ೆ�ಯನು� ಒ���ಾ��ೆ / ಇಂ��ಷ್ �ೊರತುಪ�� �ೇ�ೆಯ �ಾ�ೆಯ�� ಸ� �ಾ�ರು�ಾ��ೆ 

ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃ�ೕಕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾ�� �ೇ�ೆ ನಮೂ�ೆ (B)


