[To be printed on a plain A4 paper]
[ಬಿಳಿ A4 ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ]
INDEMNITY BOND/ನಷ್ಟಭರ್ತಿ ಬ ಾಂಡ್
This Indemnity Bond is executed at
, on this
_____________________day of 20 , by and between:
ಈ ನಷ್ಟಭರ್ತಿ ಬಾಾಂಡ್ ಅನುು……..ರಾಂದು……..ದ್ರನದ 20…..ಮತ್ುತ .........ರ ಮಧ್ಯ ಕಾರ್ಿಗತ್ಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ:
I,
shall
unless
repugnant
of the ONE PART.

to

the

, S/W/o Shri.
,
hereinafter
referred
context
or
meaning
thereof,

aged about
years, residing at__________
to
as
the
“Indemnifier”)
which
expression
mean
and
include
her
successors
and
assigns

ನಾನು,

............................................................................. ಶ್ಿೇ..................................................... ಅವರ ಮ/ಹೆಾಂ,..................... ವರ್ಸ್ಸಿನವರು ಆಗಿದುು,
............................................................. ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಸಸುರ್ತತದೆುೇನೆ, ಇನುು ಮುಾಂದೆ ಅಸಾಂಗತ್ ಸಾಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಹೆೊರತ್ುಪಡಿಸ್ಸ ಅದರ ಅರ್ಿ ಅಭಿವಯಕ್ತತಪಡಿಸುವಾಗ ("ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವವರು") ಮತ್ುತ
ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ುತ ಒಾಂದು ಭ ಗವ ಗಿ ನಿಯೇಜಿಸುತೆತೇನೆ ಎಾಂದು ಈ ಮೊಲಕ ಉಲೆಿೇಖಿಸ್ಸರುತೆತೇನೆ.

AND / ಮತ್ುತ
Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited, a Company incorporated under the Companies Act, 1956 having its
Office at 2nd Floor, Orchid Business Park, Sector-48, Sohna Road, Gurgaon-122018, Haryana, India, hereinafter referred to as the “Company” (which
expression shall unless it be repugnant to the meaning or context thereof, be deemed to mean and include its successors and permitted assigns) of the
OTHER PART;
ಕೆನರ ಎಚಎಸಬಿಸಿ ಓರಿಯಾಂಟಲ್ ಬ ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ ಮಸಿ ಲೆೈಫ್ ಇನುುರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಪನ ಲಿಮಿಟೆಡ್, 1956 ರ ಕಾಂಪನಿಗಳ ಕಾಯಿದೆರ್ಡಿ ಕಾರ್ಪಿರೆೇಟನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪನಿರ್ು 2
,
,
- 48,
,
-122018,
,
ದಲ್ಲಿ ಕಚೆೇರಿರ್ನುು ಹೆೊಾಂದ್ರದೆ, ಇನುು ಮುಾಂದೆ ಇತ್ರ ಭಾಗವಾಗಿ "ಕಾಂಪನ" ಅನುು
(ಇದರರ್ಿ ಅಸಾಂಗತ್ವನುು ಹೆೊರತ್ು ಪಡಿಸ್ಸ ಅಭಿವಯಕ್ತತಸುವಾಗ ಅರ್ವಾ ಅದರ ಸಾಂದಭಿಕಕನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ುತ ಅನುಮರ್ತಸಲಾದ ನಿಯೇಜಕರು ಒಳಗೆೊಾಂಡಿರುತಾತರೆಾಂದು
ಭಾವಿಸಲಾಗುವುದು);

WHEREAS: / ಪರಿಗಣನೆ:
A.

Company has issued a policy bearing Policy Number (
Indemnifier wherein he/she is the Policyholder.

) (hereinafter referred to as the “Policy”) to the

ಪಾಲ್ಲಸ್ಸದಾರರು ಅವನು/ಅವಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುವವರಿಗೆ (ಇನುು ಮುಾಂದೆ "ಪಾಲ್ಲಸ್ಸ" ಎಾಂದು ಉಲೆಿೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ಕಾಂಪನಿರ್ು
(.........................................................................................) ನಿೇಡಿರುತ್ತದೆ.

B.

ಪಾಲ್ಲಸ್ಸ ಬೆೇರಿಾಂಗ್ ಪಾಲ್ಲಸ್ಸ ಸಾಂಖ್ೆಯರ್ನುು

The Indemnifier represents to the Company that the Original Policy Bond for the aforementioned Policy Number is lost and/or misplaced
irrecoverably.
ಮೇಲೆ ರ್ತಳಿರ್ಪಡಿಸಲಾದ ಪಾಲಸ್ಸ ಸಾಂಖ್ೆಯರ್ ಮೊಲ ಪಾಲ್ಲಸ್ಸ ಬಾಾಂಡ್ಅನುು ಕಳೆದುಕೆೊಾಂಡರೆ ಮತ್ುತ/ ಹಾಂದಕೆಕ ಪಡೆರ್ಲಾಗದಾಂತೆ ತ್ಪುು ಜಾಗದಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕಾಂಪನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುವವರಾಗಿ
ಪಾಿರ್ತನಿಧ್ಯವಹಸುತ್ತದೆ.

C.

Based on the above representations made by the Indemnifier, the Company is willing to issue a Duplicate Policy Bond, subject to the Indemnifier
executing this deed of indemnity on the terms and conditions hereinafter.
ರಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುವವರಿಾಂದ ವಹಸಲಾದ ಮೇಲ್ಲನ ಪಾಿರ್ತನಿಧ್ಯಗಳನುು ಆಧ್ರಿಸ್ಸ, ಕಾಂಪನಿರ್ು ನಕಲ್ಲ ಪಾಲಸ್ಸ ಬಾಾಂಡ್ ನಿೇಡುವುದಕೆಕ ಮತ್ುತ ಇನುು ಮುಾಂದೆ ಈ ನಷ್ಟಪರಿಹಾರ ಪತ್ಿದ ನಿರ್ಮಗಳು
ಮತ್ುತ ಷ್ರತ್ುತಗಳ ಮೇಲೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಿಗತ್ಗೆೊಳಿಸುವ ವಿಷ್ರ್ಕೆಕ ಸಮಮರ್ತಸುತ್ತದೆ.

NOW THIS INDEMNITY BOND WITNESSETH AS FOLLOWS:/ಇದೀಗ ಈ ನಷ್ಟಭರ್ತಿ ಬ ಾಂಡ್ನ ಸ ಕ್ಷಿಗಳ ಸೂಚನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಾಂರ್ತದೆ:
1.

The Indemnifier confirms that he/she is the Policyholder in respect of the aforementioned Policy.
ಮೇಲೆ ರ್ತಳಿರ್ಪಡಿಸಲಾದ ಪಾಲ್ಲಸ್ಸಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಸದಾಂತೆ ಅವನು/ಅವಳು ಪಾಲ್ಲಸ್ಸದಾರರಾಗಿರುತಾತರೆ ಎಾಂದು ರಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುವವರು ಖ್ಾರ್ತಿಗೆೊಳಿಸುತಾತರೆ.

2.

The Indemnifier also confirms that the Original Policy Bond for the aforementioned Policy Number issued to him/her by the Company is lost and/or
misplaced irrecoverably and that there is no willful suppression of any material fact.
ಪಾಲ್ಲಸ್ಸದಾರರು ಅವನು/ಅವಳು ಮೇಲೆ ರ್ತಳಿರ್ಪಡಿಸಲಾದ ಮೊಲ ಪಾಲ್ಲಸ್ಸ ಬಾಾಂಡ್ ಸಾಂಖ್ೆಯರ್ನುು ಕಳೆದುಕೆೊಾಂಡರೆ ಮತ್ುತ/ಅರ್ವಾ ತ್ಪುು ಜಾಗದಲ್ಲಿಟ್ಟಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಿದಲ್ಲಿ, ಅದನುು
ಮರುಪಡೆದುಕೆೊಳಳಲು ಹಾಗೊ ಯಾವುದೆೇ ವಸುತ ಸ್ಸಿರ್ತಗಾಗಿ ಅಡಗಿಸ್ಸಟ್ಟಟರುವುದ್ರಲಿ ಎಾಂದು ಕಾಂಪನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುವವರು ಖ್ಾರ್ತಿಪಡಿಸುತಾತರೆ.

3.

In consideration of the Indemnifier indemnifying the Company as envisaged herein and based on the representations made by the Indemnifier, the
Company agrees to issue a duplicate policy bond to the Indemnifier for the said Policy.
ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪನಿರ್ು ರೊಪಿಸ್ಸಕೆೊಾಂಡಾಂತೆ ನಷ್ಿ ಪರಿಹಾರ ನಿೇಡುವುದನುು ರಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುವವರಾಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ರಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುವವರಿಾಂದ ವಹಸಲಾದ ಮೇಲ್ಲನ ಪಾಿರ್ತನಿಧ್ಯಗಳನುು
ಆಧ್ರಿಸ್ಸ, ಹೆೇಳಲಾದ ಪಾಲ್ಲಸ್ಸಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುವವರನುು ನಕಲ್ಲ ಪಾಲ್ಲಸ್ಸ ಬಾಾಂಡ್ ನಿೇಡಲು ಕಾಂಪನಿರ್ು ಒಪುುತ್ತದೆ.

4.

If the Original Policy Bond is recovered at a later stage, the Indemnifier shall keep the Company indemnified and hold harmless from any
claim/demand that may be made by any person claiming interest or right under the Policy as a beneficiary or in any other capacity on the basis of
such recovery.
ಮೊಲ ಪಾಲ್ಲಸ್ಸ ಬಾಾಂಡ್ನ ಡೆೇಟಾವನುು ಮರುಪಡೆದುಕೆೊಳುಳವ ನಾಂತ್ರದ ಹಾಂತ್ದ ಸಾಂದಭಿದಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುವವರು ಕಾಂಪನಿರ್ ನಷ್ಟಭರ್ತಿ ಹಾಗೊ ಕೆಿೈಮ್ ಮಾಡುವ ಆಸಕ್ತತಯಿರುವ
ಯಾವುದೆೇ ವಯಕ್ತತ ಅರ್ವಾ ಪಾಲ್ಲಸ್ಸಗಳ ಪಿಯೇಜನಕಾರಿ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಅರ್ವಾ ಇಾಂತ್ಹ ಮರುಪಡೆರ್ುವಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತೆೊತಾಂದು ಸಾಮರ್ಯಿದ್ರಾಂದ ಯಾವುದೆೇ ಕೆಿೈಮ್/ಬೆೇಡಿಕೆಯಿಾಂದ
ಉಾಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟದ ಹಾನಿರ್ನುು ತ್ಡೆಹಡಿರ್ಬಹುದು.

5.

Further the Indemnifier agrees to indemnify and always keep the Company indemnified and hold harmless from any penalty, damages, costs, or any
other amount/s payable of whatsoever nature including but not limited to any amount payable under a decree or order of a Court or adjudicating
authority, legal fees and xpenses (including counsel fee) in relation to the prosecution or defense or settlement of any claims/ demands whatsoever
arising out of the Policy.
ಮುಾಂದುವರೆದು, ರಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುವವರು ಯಾವುದೆೇ ದಾಂಡ, ಹಾನಿಗಳು, ವೆಚ್ಚಗಳು ಅರ್ವಾ ಯಾವುದೆೇ ಇತ್ರ ಮೊತ್ತ/ಪಿಕೃರ್ತಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧ್ಪಟ್ಟಾಂತೆ ಪಾವರ್ತಸುವುದನುು ಸೆೇರಿದಾಂತೆ ಆದರೆ ರ್ತೇಪುಿ
ಅನವರ್ ಪಾವರ್ತಸಲಾಗುವ ಯಾವುದೆೇ ಮೊತ್ತಕೆಕ ಸ್ಸೇಮಿತ್ ಇರುವುದ್ರಲಿ ಅರ್ವಾ ನಾಯಯಾಲರ್ದ ನಾಯರ್ ನಿಣಿರ್ದ ಪಾಿಧಿಕಾರದ ಆದೆೇಶ, ಆಪಾದನೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಸದಾಂತೆ ಕಾನೊನು ಶುಲಕ
ವೆಚ್ಚಗಳು (ವಕ್ತೇಲರ ಶುಲಕ ಸೆೇರಿದಾಂತೆ) ಅರ್ವಾ ಪಾಲ್ಲಸ್ಸಗಾಗಿ ಉದಭವಿಸ್ಸದ ಯಾವುದೆೇ ಕೆಿೈಮ್ಗಳು/ಬೆೇಡಿಕೆರ್ ರಕ್ಷಣಾ ಇತ್ಯರ್ಿದ್ರಾಂದ ಯಾವಾಗಲೊ ಕಾಂಪನಿರ್ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ನಿೇಡುವಿಕೆ
ಹಾಗೊ ನಷ್ಟವನುುಾಂಟ್ುಮಾಡುವ ಹಾನಿಕಾರಗಳಿಾಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ುತ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಕೆಕ ಒಪಿುಕೆೊಳುಳತಾತರೆ.

6.

This Indemnity is absolute and the Indemnifier agrees to fulfill the same if and when the Company is in any way liable or responsible to pay any
amount to any person in respect of the Policy and/or any claim arising out of the Policy in future or at any time on the basis of the recovery of the
Original Policy Bond.
ಈ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಸಾಂಪೂಣಿವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ರಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುವವರು, ಅದನುು ಪೂರೆೈಸಲು ಹಾಗೊ ಕಾಂಪನಿರ್ು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಲಸ್ಸಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಸದಾಂತೆ ಯಾವುದೆೇ ವಯಕ್ತತಗೆ ಮತ್ುತ/ಅರ್ವಾ

ಪಾಲ್ಲಸ್ಸಗಾಗಿ ಉದಭವಿಸುವ ಯಾವುದೆೇ ಕೆಿೈಮ್ ಅರ್ವಾ ಮೊಲ ಪಾಲ್ಲಸ್ಸ ಬಾಾಂಡ್ನ ಮರುಪಡೆದುಕೆೊಳುಳವಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆೇ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ಮೊತ್ತವನುು ಪಾವರ್ತಸಲು
ಹೆೇಗಿದುರೊ ಕಾಯಿದೆ ಪಿಕಾರ ಜವಾಬಾುರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಾಂದು ಒಪಿುಕೆೊಳುಳತಾತರೆ.

7.

It is further declared that the Indemnity given by this Deed is irrevocable and will remain in full force and effect.
ಈ ಪತ್ಿದ್ರಾಂದ ನಿೇಡಲಾದ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವು ಅಪರಿವತ್ಿನಿೇರ್ವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಸಾಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಚಾಲ್ಲತರ್ಲ್ಲಿ ಉಳಿರ್ುತ್ತದೆ ಹಾಗೊ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

IN WITNESS WHEREOF THIS INDEMNITY BOND HAS BEEN SIGNED, SEALED AND EXECUTED BY THE PARTIES ON THE DAY
MONTH AND YEAR FIRST ABOVE WRITTEN.
ಈ ನಷ್ಟಭರ್ತಿ ಬಾಾಂಡ್ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರಿಾಂದ ಸಹ ಮಾಡಲುಟ್ಟಟರುತ್ತದೆ, ಸ್ಸೇಲ್ ಹಾಕಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೊ ಇದನುು ಮೇಲೆ ರ್ತಳಿಸಲಾದ ದ್ರನ, ರ್ತಾಂಗಳು ಮತ್ುತ ವಷ್ಿದಾಂದು ವಯಕ್ತತಗಳಿಾಂದ
ಕಾರ್ಿಗತ್ಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

______________________
INDEMNIFIER
ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವವರು

(Policy Holder’s Signature)
(ಪಾಲ್ಲಸ್ಸದಾರರ ಸಹ)

Witness Name, Address & Signature
ಸಾಕ್ಷಿದಾರರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ& ಸಹ
1. ………………………………..

2. ………………………………….

……………………………….

………………………………….

………………………………..

……………………………………

Declaration, if this form is signed in Vernacular/Thumb Impression:
I, ___________________________ son / daughter of _______________________, an adult residing at _____________________________ hereby
declare that the contents of this form have been duly explained to me in _______________ language and have been understood by me.

(Signature of the customer) ______________________________ Date ______________ Contact No. __________________
ದೃಢೀಕರಣ, ಈ ನಮೂನೆಯನುು ದೆೀಶೀಯವ ಗಿ/ಹೆಬೆೆಟ್ಟಟನ ಗುರುರ್ತನಲಿಿ ಸಹಿ ಮ ಡಿದದರೆ:
ನಾನು, ___________________________, _______________________ ಅವರ ಮಗ/ಮಗಳು, _____________________________ ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ಸರುವ ನಾನು
ವರ್ಸಕ/ವರ್ಸಕಳು ಆಗಿರುತೆತೇನೆ. ಈ ನಮೊನೆರ್ ವಿಷ್ರ್ಗಳನುು _______________ ಭಾಷೆರ್ಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿವರಿಸ್ಸರುತಾತರೆ ಮತ್ುತ ನಾನು ಅದನುು ಅರ್ಿಮಾಡಿಕೆೊಾಂಡಿರುತೆತೇನೆ
ಎಾಂದು ಘೊೇಷಿಸುತೆತೇನೆ.
(ಗಾಿಹಕರ ಸಹ) ______________________________________________ ದನ ಾಂಕ ____________________ ಸಾಂಪಕಿ ಸಾಂ. __________________
Instruction & Disclaimer/ ಸೂಚನೆ & ಹಕುುತ್ ಯಗ:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only/ ದರ್ಮಾಡಿ ವಿವರಗಳನುು ಹಾಂದ್ರ/ಇಾಂಗಿಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿ.
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ವಿಷ್ರ್ವನುು ವಿವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ಭಿನಾುಭಿಪಾಿರ್ವಾದ ಸಾಂದಭಿದಲ್ಲಿ, ಇಾಂಗಿಿಷ್ ಆವೃರ್ತತ ಚಾಲ್ಲತರ್ಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
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