ವ�ಾ�ವ�ೆ/ಹು�ೆ��ಾ� ನಮೂ�ೆ

(ಈ ಪತ�ವನು� �ಾ�� �ಾಕು��ಂಟ್ನ ಅನು�ೕದ�ೆ �ಾ�ೆ ಅಥ�ಾ ಮೂಲ �ಾ�� �ಾಕು��ಂಟ್
�ೊ�ೆ�ೆ ಒಂದು �ಾ�ಯವಲ�ದ �ಾ��ಂಪ್ �ಾಗದದ �ೕ�ೆ ಒದ�ಸ�ೇಕು)

�ೆನ�ಾ �ೆಚ್ಎಸ್�� ಓ�ಯಂಟಲ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ �ಾಮಸ್� �ೈಫ್ ಇನು��ೆನ್� ಕಂಪ� ���ೆಡ್ ("ಕಂಪ�") �ೊರ��ದ �ೈಫ್ ಇನು��ೆನ್� �ಾ�� ನಂ. ___________________________
("�ಾ��") ಇವ�ಂದ �ಾ��ಯ ಅ�ಯ�� ನನ� ಹಕು�ಗಳ� ಮತು� ಪ��ೕಜನಗಳನು� ��ೕ�ಸುತ��ೆ

ಇ�� ��ಸ�ಾದ �ಯಮಗಳ ಪ��ಾರ�ಾ� ��ೕ./ಕು./��ೕಮ�. ___________________________ ("ವ�ಾ��ಸುವವರು/��ೕಜಕರು").
ಷರತು�

ಸಂಪ�ಣ�

��ೕಜ�ೆಯ ಪ��ಾರ (ಅನ�ಯ�ಾಗುವ�ದನು� �ಕ್ �ಾ�)

ವ�ಾ�ವ�ೆ/ ��ೕಜ�ೆ�ೆ �ಾರಣ (�ಾವ��ಾದರೂ \ಒಂದನು� ಗುರು��)

��ೕ� ಮತು� �ಾತ�ಲ��ಂದ �ೊರ�ೆ;

ರೂ. _________________________________ ಮತು�

ಇತ�ೆ _________________________________________________

ಇದರ �ೆ�ೆ�ಾಳ�ವ ಪ�ಗಣ�ೆ�ಂದ �ೊರ�ೆ

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

ವ�ಾ��ಸುವವರು/��ೕಜಕರ �ವರಗಳ� (ವ�ಾ��ಸುವವರು/��ೕಜಕರು ಒಂದು ಸಂ�ೆ��ಾ�ದ��ೆ ಅ�ಕೃತ ವ���ಗಳ �ವರಗಳನು� �ೇ�ಸ�ೇಕು)
�ೆಸರು
ತಂ�ೆಯ �ೆಸರು/ಪ�ಯ �ೆಸರು

ಆ�ೕಜಕರ
�ಾ�ಾ�ತ� (�ಾ��ಕ
��ೕ�ಯಂ ರೂ.
10,000 ��ಂತಲೂ
�ೆ�ಾ��ದ��ೆ ಇದು
ಕ�ಾ�ಯ�ಾ�ರುತ��ೆ)

��ಾಸ
ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆ�
*ಇ�ೕಲ್ ಐ�
*��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ�
ಜನ� ��ಾಂಕ

��ೕ

ಪ�ರುಷ

�ಂಗ

ಧೂಮ�ಾ�

�ಕಷ್ಣ

ಅನಕಷ್ರಸ�

�ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆ

�ೌ�ಢ �ಾ�ೆ

ಪದ�ೕಧರ

�ೈ�ಾ�ಕ ���

ಏ�ಾಂ�

��ಾ�ತರು

�ಧ�ೆ/�ಧುರ

��ೆ�ೕ�ತರು

ಇಲ�

�ೌದು

�ಾ�ತ�ೋತ�ರ
ಪದ�ೕಧರ

ವೃ��ಪರ

ಆ�ೕಜಕರ ವೃ�� _________________________________________________________ �ೆಲಸದ �ೕ���ೆ ____________________________________________________________________
ಕಂಪ�ಯ �ೆಸರು _________________________________________________________ �ಾ��ಾರ/ಕತ�ವ�ಗಳ ಪ��ಾರ ________________________________________________________
�ಾ��ೕಯ�ೆ
��ಾಸದ ���

��ೇ�

�ಾರ�ೕಯ
��ಾ�

�ಐಒ

**ಅ��ಾ�

**��ಾಸದ �ಾಷ� _____________________________ (ಅ��ಾ� ���ಯವ��ೆ ಒದ�ಸುವ�ದು ಕ�ಾ�ಯ�ಾ�ರುತ��ೆ ಮತು� ��ಾಸದ �ಾಷ�ವನು� ಅವಲಂ��, �ೆ��ನ �ಾಖ�ೆಯನು�
�ೇಳಬಹುದು/ಅಗತ��ರಬಹುದು)
�ೕವ� US ನ��ರು�ಾಗ �ನಂ�ಯನು� �ಾಡು��ರು��ಾ.

�ೌದು

ಇಲ�

��ೆ�ೈ� ಸಂ.
* �ವರಗಳನು� ತುಂಬುವ�ದು ಕ�ಾ�ಯ�ಾ�ರುತ��ೆ.
** ��ಾಸದ ���ಯು ಅ��ಾ��ಾ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ ��ಾಸದ �ಾಷ�ವ� �ಾರತವನು� �ೊರತುಪ��ದ��ೆ ದಯ�ಟು� ನಮ� �ೆಬ್�ೈಟ್ನ�� ಲಭ��ರುವ ಎಫ್ಎ��ಎನ್�ಆರ್ಎಸ್ ಪ��ಾ�ವ�ಯನು� ಸ���.

��ೕಜಕರ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ �ವರಗಳ�
�ಾ�ಂಕ್ �ೆಸರು
�ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ ��ಾಸ
�ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಯ ಪ��ಾರ

ಉ��ಾಯಗಳ�

�ಾ��

ಆ���ಾ�ದ �ಾ�ೆಯು ಎನ್ಆರ್ಇ* ಆ��ೆ�ೕ :

�ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಯ ಸಂ�ೆ�
ಐಎಫ್ಎಸ್�
�ೋಡ್

�ೌದು

ಇಲ�)

ಎಂಐ�ಅರ್ �ೋಡ್
**�ಾ�ನ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�

*ಎನ್ಆರ್ಇ �ಾ�ೆ�ಾ�ದ��� ದಯ�ಟು� ನಮ� �ೆಬ್�ೈಟ್ನ�� ಲಭ��ರುವ ಎಫ್ಎ��ಎನ್�ಆರ್ಎಸ್ ಪ��ಾ�ವ�ಯನು� ಸ���.
**�ವರಗಳನು� ತುಂಬುವ�ದು ಕ�ಾ�ಯ�ಾ��ೆ.
ಪ�ಟ 1 ರ�� 4

ವ�ಾ�ವ�ೆ/ಹು�ೆ��ಾ� ನಮೂ�ೆ

(ಈ ಪತ�ವನು� �ಾ�� �ಾಕು��ಂಟ್ನ ಅನು�ೕದ�ೆ �ಾ�ೆ ಅಥ�ಾ ಮೂಲ �ಾ�� �ಾಕು��ಂಟ್
�ೊ�ೆ�ೆ ಒಂದು �ಾ�ಯವಲ�ದ �ಾ��ಂಪ್ �ಾಗದದ �ೕ�ೆ ಒದ�ಸ�ೇಕು)

(ರದು��ಾ�ದ �ೆಕ್ ನಕಲು (�ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ/�ಾ�ೆ�ಾರರ �ೆಸರು ಮು���ರುವ�ದು �ೇ�ದಂ�ೆ) ಅಥ�ಾ ಸ�ಯಂ ದೃ�ೕಕ��ದ �ಾಸ್ಬುಕ್ನ ನಕಲು (�ಾ�ೆ ಸಂ�ೆಮತು� �ಾ�ೆ�ಾರರ �ೆಸರು
ಮು���ರುವ�ದು �ೇ�ದಂ�ೆ) ಅಥ�ಾ ಸ�ಯಂ ದೃ�ೕಕ��ದ �ಾ�ಂಕ್ �ೇ��ೆಯನು� ಸ���. ಎನ್ಆರ್ಇ �ಾವ��ಾ�ದ� ಪಕಷ್ದ�� ಎನ್ಆರ್ಇ �ಾ�ೆ�ಂದ ��ೕ�ಯಂ �ಾವ�ಯನು�
ಪ���ಂ�ಸುವ ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಂಕ್ �ೇ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಂಕ್�ಂದ ಈ ಪ��ಾಮದ ದೃ�ೕಕರಣವ� ಕ�ಾ�ಯ�ಾ�ರುತ��ೆ)

ವ�ಾ��ಸುವವರು/��ೕಜಕ�ೊಂ��ೆ ವ�ಾ��ತ/��ೕ�ತನ ಸಂಬಂಧ (ರಕ� ಸಂಬಂ�/ಸಂ�ಾ�/�ಾಲ�ಾರನನು� ಸೂ��): __________________________________________________

��ೕಜಕರ ಪ��ಾ���ಾರ/�ಂ�ನ ��ೕಜಕರು (�ಾ��ಯನು� ಈ �ಂ�ೆ ��ೕ�ಸ�ಾ�ದ��ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ):

�ೆಸರು____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

�ಾ��ೕಯ�ೆ ____________________________________ ವೃ�� _____________________________________ ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆ� ______________________________________________________

��ೕಜಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಭ�ಷ�ದ ��ೕ�ಯಂಗಳ�

(ಭ�ಷ�ದ ��ೕ�ಯಂಗಳನು� ವ�ಾ��ಸುವರರು/��ೕಜಕ�ಂದ �ಾವ��ದ��ೆ, ವ�ಾ��ತರು/��ೕಜಕರು �ಾವ�ಸುವವರ ನಮೂ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ನಂ�ಯ �ಾಖ�ೆಗಳನು� ಒದ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ)
�ೌದು

ಇಲ�

ವ�ಾ��ಸುವವರು/��ೕಜಕರ �ೆ�ೈ��ಾ� ಸ��ಸ�ೇ�ಾ�ರುವ �ಾಖ�ೆಗಳ ಪ�� (��ೕಜಕರು ವ����ಾ�ದ��ೆ, ��ೕಜ�ೆ ನಮೂ�ೆಯ �ೊ�ೆ�ೆ ��ೕಜಕರು ��ೕ�ತರ �ೆ�ೈ�
�ಾಖ�ೆಗಳನು� ಸ��ಸ�ೇ�ಾದ ಅಗತ��ರುತ��ೆ.)

ಗುರು�ನ ಪ��ಾ�ೆ

�ಾಸ್�ೕಟ್�

�ಾ�ನ್ �ಾಡ್�

��ಾಸದ ಪ��ಾ�ೆ

ದೂರ�ಾ� �ಲ್

�ದು�ತ್ �ಲ್

ಮತ�ಾರರ ಗುರು�ನ �ೕ�

ಇ�ಾ��
ಇ�ಾ��

ವರ�ಾನದ ಪ��ಾ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ವರ�ಾನದ ಮೂಲದ ಪ��ಾ�ೆ

(ಈ ಕ�ಾರು ಪತ��ೊಂ��ೆ ಸ��ಸ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆಂಬ�ತ ಪ��ಾ�ೆ/ಗಳ� ಮತು� �ಾಖ�ೆಯನು� �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾ��ಂದ/ನಮ� ಕಂಪ�ಯ ಅ�ಕೃತ
ವ����ಂದ (ನಮ� �ಾ���ೇಟ್ ಏ�ೆಂಟರು/�ಾ��ೕಕೃತ �ಾ�ಂಕ್ನ �ಾ�ೆ ವ�ವ�ಾ�ಪಕರು �ೇ�ದಂ�ೆ) ದೃ�ೕಕ��ರುವ�ದ�ೊಂ��ೆ ಸ�ಯಂ ದೃ�ೕಕ��ರ�ೇಕು.

ವ�ಾ��ಸುವವರ/��ೕಜಕರ ವ�ಾ��ತರು/��ೕ�ತರು/�ಾಮ��ೇ��ತರು �ಾಜ�ೕಯ�ಾ� ಸ��ಯ�ಾ�ರುವ ವ����ೕ*?

�ೌದು ಆ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ವರಗಳನು� ಒದ��

�ೌದು

ಇಲ�

[*�ಾಜ�ೕಯ�ಾ� ಸ��ಯ�ಾ�ರುವ ವ���ಗಳ� (�ಇ�) ಎಂದ�ೆ ಮಹತ�ದ �ಾವ�ಜ�ಕ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ವ�ಸ�ಾ�ರುವವರು, ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ ಮುಖ�ಸ�ರು / �ೇಂದ�/�ಾಜ� ಸ�ಾ�ರದ
ಸ�ವರು, ��ಯ �ಾಜ�ಾರ�ಗಳ�, ��ಯ ಸ�ಾ��/�ಾ��ಾಂಗ / �ೇ�ೆಯ ಅ��ಾ�ಗಳ�, ಸ�ಾ�ರ �ಾ�ೕಕತ�ದ �ಗಮಗಳ ��ಯ �ಾಯ���ಾ�ಹಕರು, ಪ�ಮುಖ �ಾಜ�ೕಯ ಪಕಷ್ದ
ಅ��ಾ�ಗಳ� ಮತು� �ೕ�ನ ವ���ಗಳ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ�ರು (�ೕವನ ಸಂ�ಾ�, ಮಕ�ಳ�, �ೕಷಕರು, ಒಡಹು��ದವರು, �ಾವ/�ೖದುನರು ಮತು� �ಇ�ಗಳ ಹ��ರದ ಸ�ಾಯಕರು).]

ಪ�ಟ 2 ರ�� 4

ವ�ಾ�ವ�ೆ/ಹು�ೆ��ಾ� ನಮೂ�ೆ

(ಈ ಪತ�ವನು� �ಾ�� �ಾಕು��ಂಟ್ನ ಅನು�ೕದ�ೆ �ಾ�ೆ ಅಥ�ಾ ಮೂಲ �ಾ�� �ಾಕು��ಂಟ್
�ೊ�ೆ�ೆ ಒಂದು �ಾ�ಯವಲ�ದ �ಾ��ಂಪ್ �ಾಗದದ �ೕ�ೆ ಒದ�ಸ�ೇಕು)

ವ�ಾ��ತರು/��ೕ�ತರ �ಾಮ��ೇ�ಶನದ �ವರಗಳ� (��ೕಜ�ೆಯು ಪ��ೆ�ೕಕ ವ���ಯ ಪರ�ಾ�ದ��ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಕ�ಾ�ಯ�ಾ�ರುತ��ೆ)
�ೆಸರು____________________________________________ ವ�ಾ��ಸುವವರು/��ೕ�ತ�ೊಂ��ನ �ಾಮ��ೇ��ತರ ಸಂಬಂಧ ______________________________________________
�ಾಮ��ೇ��ತರ ಜನ� ��ಾಂಕ __________________________________________ �ಾಮ��ೇ�ಶನದ �ೇಕ�ಾ�ಾರು _________________________________________________________
�ೇಮ�ಾ��ಾರರ �ೆಸರು (�ಾಮ��ೇ��ತರು
��ಯವ�ಾ�ದ��ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ)
�ೇಮ�ಾ��ಾರರ/ವ�ಾ��ತರ ಸ�

�ಾಮ��ೇ��ತ�ೊಂ��ೆ �ೇಮ�ಾ��ಾರರ
ಸಂಬಂಧ

ವ�ಾ��ತರು/��ೕ�ತರು �ೊಂ�ರುವ �ಂ�ನ �ೕವ �� �ಾ��ಗಳ �ವರಗಳ� (ತನ� �ೆಸ�ನ�� ��ೕ�ಸ�ಾದ �ಾ��ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ)
[ಅಗತ��ದ��ೆ �ೆಚು�ವ� ಅನುಬಂಧವನು� ಬಳ��ೊಳ�ಬಹುದು]

�ಾ�� �ೕ�ದ �ಾ�� ಸಂ�ೆ�/�ೕ� �� ಕಂಪ�

ಏಕ/�ಾ�ಾನ�

�ಾ��ಕ ��ೕ�ಯಂ

ವ�ಾ��ಸುವವರು/��ೕ�ತರು ಮತು� ವ�ಾ��ತರು/��ೕ�ತ�ಂದ ದೃ�ೕಕರಣ
ಕಂಪ��ಂದ ವ�ಾ�ವ�ೆ/��ೕಜ�ೆಯ ಈ ಪತ�ದ ��ೕಕೃ�ಯ ��ಾಂಕವ� ��ಾ �ಾ��ೆಯ ��ಾಗ 38, 1938 ರ (�ದು�ಪ��ಾ�) ಅ�ಯ�� ಸೂಚ�ೆ�ಾ� �ಬ�ಂ�ಸಲ�ಡ�ೇಕು ಮತು� ಇ��
�ೆಸ�ಸ�ಾದ ವ�ಾ��ತರು/��ೕಜಕರ �ೆಸ�ನ ವ�ಾ��ತರು/��ೕಜಕ�ಾ�ರ�ೇಕು ಎಂದು �ಾನು ಅಥ��ಾ��ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ �ಾ�� ಅ�ಯ�� �ಾಭ ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗ��ೆ
ಅನುಗುಣ�ಾ� ವ�ಾ�ವ�ೆ/��ೕಜ�ೆಯ ��ಾಂಕದ�� ಒಳಪ��ರುವ ಎಲ� �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇ���ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. 1874 ರ ��ಾ�ತ ಮ��ಾ ಆ��ಯ �ಾ��ೆಯ ��ಾಗ 6 ರ
ಅ�ಯ�� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ �ಾ��ಯನು� ವ�ಾ�ವ�ೆ �ಾಡುವ��ಲ�/�ಗ�ಪ�ಸುವ��ಲ� ಎಂಬುದನು� �ಾನು ಮತ�ಷು� ದೃ�ೕಕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.
ನನ� ಸ�ಂತ ಇ�ೆ�ಯ �ೕ�ೆ �ಾನು �ಾ��ಯನು� ವ�ಾ�ವ�ೆ �ಾಡು���ೆ�ೕ�ೆ/ವ�ಾ�ವ�ೆ �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ನನ� �ಾ���ಾರನ ಆಸ��ಯ �ೕ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಜ�ಕ ��ಾಸ��ಯ�� ವ�ಾ�ವ�ೆ/��ೕಜ�ೆಯು
ಅ��ೊಡ��ಾ��ೆ ಮತು� �ಾ��ಾರ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಅಲ� ಎಂದು ದೃ�ಕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ೕಲ�ಂಡ �ಾವ��ಾದ�ೊಂದು ಸುಳ�� ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದ�ೆ ಈ ವ�ಾ�ವ�ೆ/��ೕಜ�ೆಯನು� ಕಂಪ�ಯು
�ರಸ��ಸಬಹುದು ಎಂದು �ಾನು ಅಥ��ಾ��ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಾ��ಯ �ಾಖ�ೆಗಳನು� ರ�ಾ�ಸಲು ಕಂಪ�ಯ �ಾಖ�ೆಗಳ�� ��ೕಜ�ೆಯನು� �ೋಂ�ಾ���ೊಳ��ವ/��ೕ�ಸುವ �ೕಸ್��ೆ ಮತು�
ವ�ಾ�ವ�ೆ�ಾರ/��ಾ�ಹಕ ಮತು� ವ�ಾ�ವ�ೆ/��ೕಜಕ�ಬ��ಗೂ ಭ�ಷ�ದ ಸಂವಹನವನು� ಕಳ��ಸಲು �ಾನು ಇ�� ಅ��ಾರ �ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ.
ಷರತು�ಬದ� ��ೕಜ�ೆಯ ಪ����ಯನು� �ಾನು ಅಥ��ಾ��ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಾ��ಯನು� �ಾ�ಗ �ಾಡುವ �ೕ�ಯ �ೕ�ೆ �ಾಲವನು� ಪ�ೆಯಲು �ಾನು ಅಹ��ಾ�ರುವ��ಲ�. ವ�ಾ��ಸುವರರ/��ೕಜಕರ
�ಾ�� ಅ�ಯ��ನ ಪ��ೕಜನಗಳ ��ೕಕೃ�ಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಕಂಪ��ಂದ �ಾನ��ಾದ ಮತು� ಸೂಕ��ಾದ �ಡುಗ�ೆ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು �ಾನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃ�ೕಕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.
�ಾನು/�ಾವ� �ೆ�ೈ� �ವರಗಳನು� (i) ಸ�ಾ�ರ ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಯಂತ�ಣ �ಾ���ಾರ, (ii) ��ಾ �ೆ��ಟ�ಗಳ� (iii) �ಇಆರ್ಎಸ್ಎಐ/ಯುಐ�ಎಐ (iv) ಮರು��ಾ�ಾರರು/ಗುಂ�ನ
ಕಂಪ�ಗಳ�/ಆಸ��ೆ� ಅಥ�ಾ ಡ�ಾ����ಕ್ �ೇಂದ�ಗಳ�/ಇತರ ��ಾ ಕಂಪ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ಪಕಷ್ಗಳ� �ೌಲ��ಾಪನವನು� �� �ಾಡುವ�ದು, ತ��ೆ/ �ೆ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ, �ೆ�ೈ�
ದೃ�ೕಕರಣ, �ಾ�� �ೇ�ೆಯನು� ಹುಡುಕಲು/ಸಂಗ��ಸಲು ಅಥ�ಾ/ಮತು� ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಕಂಪ��ೆ ಅ��ಾರ �ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ.

ವ�ಾ��ಸುವವರು/��ೕ�ತರ ಸ�/�ೆ�ೆ���ನ ಗುರುತು
�ೆಸರು, ಹು�ೆ� ಮತು� ಅ�ಕೃಕ ಮು�ೆ� (��ೕ�ತರು ಕಂಪ�/�ಾ�ಂಕ್ನವ�ಾ�ದ��ೆ)

ವ�ಾ��ತರ/��ೕ�ತರ ಸ�/�ೆ�ೆ���ನ ಗುರುತು
�ೆಸರು, ಹು�ೆ� ಮತು� ಅ�ಕೃಕ ಮು�ೆ� (��ೕ�ತರು ಕಂಪ�/�ಾ�ಂಕ್ನವ�ಾ�ದ��ೆ)
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ವ�ಾ�ವ�ೆ/ಹು�ೆ��ಾ� ನಮೂ�ೆ

(ಈ ಪತ�ವನು� �ಾ�� �ಾಕು��ಂಟ್ನ ಅನು�ೕದ�ೆ �ಾ�ೆ ಅಥ�ಾ ಮೂಲ �ಾ�� �ಾಕು��ಂಟ್
�ೊ�ೆ�ೆ ಒಂದು �ಾ�ಯವಲ�ದ �ಾ��ಂಪ್ �ಾಗದದ �ೕ�ೆ ಒದ�ಸ�ೇಕು)

��ಾಂಕ

ಈ �ಾಮ್� ಅನು� ಸರಳ �ಾ�ೆ/�ೆ�ೆ���ನ ಗುರು�ನ�� ಸ� �ಾಡ�ಾ�ದ��ೆ �ೂೕಷ�ೆ �ೕ�
�ಾನು ಈ �ಾಮ್�ನ �ಷಯಗಳನು� �ಾ���ಾರ�ಾದ ��ೕ./��ೕಮ�/ಕು. ______________________________ ಅವ��ೆ ______________________________ �ಾ�ೆಯ�� ����ೆ�ೕ�ೆಂದು
ಮತು� �ಾ���ಾರನು ಅದರ ಉಪ���ಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಅಥ��ಾ��ೊಂಡ ನಂತರ ನನ� ಉಪ���ಯ�� ಇಂ��ಷ್ �ಾ�ೆಯನು� �ೊರತುಪ�� �ೆ�ೆ�ರ�ನ ಗುರುತು(ಗಳ�)/ಸ�
�ಾ��ಾ��ೆಂದು �ೂೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ೇ��ೆ�ಾರರ ಸ� ____________________________________�ೇ��ೆ�ಾರರ �ೆಸರು ____________________________________ಸ�ಳ__________________��ಾಂಕ__________________

�ಾ� (�ಾ�ಯು ಪ�ಮುಖ�ಾ�ರ�ೇಕು ಮತು� ಒಪ�ಂದ�ೆ� ಅಹ��ಾ�ರ�ೇಕು ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��)
ವ�ಾ�ವ�ೆ�ಾರ/��ೕಜಕ ಮತು� ವ�ಾ��ತ/��ೕಜಕನು ಈ ಪತ�ವನು� �ಾಯ�ಗತ �ಾ��ಾ��ೆ ಮತು� ನನ� ಉಪ���ಯ�� �ೇ�ರುವ ��ಾಂಕದ ಸ�ಳದ�� ಲಗ��ಸ�ಾದ ವ�ಾ�ವ�ೆ/��ೕಜಕ ಮತು�
ವ�ಾ��ತ/��ೕಜಕನ ಸ�/�ೆ�ೆ�ರ�ನ ಗುರುತು.
�ಾ��ಾರರ ಸ�_____________________ಪ�ಣ� �ೆಸರು_____________________________________________ �ಾ��ಾರರ ��ಾಸ__________________________________________________________________

��ಾಂಕ
ಸೂಚ�ೆಗಳ�:

�ಾಗಶಃ ��ೕಜ�ೆಯ ಸಂದಭ�ದ��, ದಯ�ಟು� �ಾಗಶಃ ��ೕಜ�ೆ ಪತ�ದ �ವರದ�� ಪ�ಣ� �ವರಗಳನು� ಒದ��.
�ಮ� �ಾ��ಯ ಅ�ಯ�� ಸ�ಯಂ �ಾ�ಮ� ಷರತು� ಅನ�ಯ�ಾ�ದ��ೆ ಮತು� �ೕವ ���ಾರರು ವಯಸ��ಾ�ದ��ೆ, �ನಂ�ಯನು� �ಾ�ನ್ �ಾಡ್�/�ಾಸ್�ೕಟ್�/�ಾಲಕರ ಪರ�ಾನ�
�ಾಖ�ೆಗಳ�� ಒದ��ದ �ೕ�ಯ�� ನಮೂ�ೆ ಸ�ಯನು� ಒದ��ದ ನಂತರ�ೇ ಪ�����ೊ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.
ಈ ನಮೂ�ೆಯ ಸ���ೆಯು �ನಂ�ಯನು� ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಅಥ�ವಲ� ಎಂದು �ಾನು ಅಥ��ಾ��ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಒ���ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ.
ನಮೂ�ೆಯನು� ಕನ�ಡದ�� �ಾತ� ಭ���ಾ�.
�ಾ�ೆಯನು� ಅ�ೈ���ೊಳ��ವ �ಾವ��ೇ ��ಾ���ಾ�ಯದ ಸಂದಭ�ದ��, ಇಂ��ಷ್ ಆವೃ��ಯು �ೕಲು�ೈ �ಾ�ಸುತ��ೆ.
�ಾಪ್ - ಅಪ್ಗಳ �ೕ�ನ �ನಂ�ಗಳ�, ��ಾ �ತ�ದ�� �ೆಚ�ಳ ಮತು� ಕ���ಾಗು��ೆ, ��ಗಳ�� ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� (ಫಂಡ್ ��ಚ್ ಮತು� ಮರು��ೇ�ಶನ �ೇ�ದಂ�ೆ), �ಾ��ಗಳ ಮರು�ಾ�ರಂ�ಸು��ೆ,
�ಾ�ಹಕರು US ನ��ರು�ಾಗ ��ೕ�ಯಂ ಅಥ�ಾ �ಾ�� �ೈ�ಷ��ದ ಬದ�ಾವ�ೆಯ��ನ �ಾವ��ೇ �ನಂ��ೆ �ಬ�ಂಧಗ��ೆ. ಅನ�ಯ�ಾಗುವ US �ಾನೂನುಗಳ ಆ�ಾರದ�� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�� �ೇ�ೆ
�ನಂ�ಯನು� �ಬ�ಂ�ಸುವ ಹಕ�ನು� �ಾವ� �ಾ���ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ದಯ�ಟು� �ೆ��ನ �ಾ���ಾ� ನಮ� ಕ�ೆ �ೇಂದ��ೆ� ಸಂಪ���.
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�ಾ��/ಅ���ೇಶನ್ ಸಂ�ೆ�

ಕ�ೇ� ಬಳ�ೆ�ಾ� �ಾತ�

ಸ�

ಇವ�ಂದ ��ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ

(ದಯ�ಟು� �ೕ�ನ ಉ�ೊ�ೕ�ಯ

�ಾ�ಂಕ್ �ಬ�ಂ�

�ೆಸರು& ಹು�ೆ�ಯನು� ಸೂ��)

ರ�ೕ�ಯ ��ಾಂಕ & ಸಮಯ
�ನಂ�ಯ ರ�ಾ�ೆಯ ��ಾಂಕ & ಸಮಯ

��ೕಕ�ಸ�ಾದ �ಾ��ಂಪ್

�ೆನ�ಾ �ೆಚ್ಎಸ್�� ಓ�ಯಂಟಲ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ �ಾಮಸ್� �ೈಫ್ ಇನು��ೆನ್� ಕಂಪ� ���ೆಡ್ (IRDAI Regn. No. 136) �ೇ�ಾ ��ಾಗ 2 �ೇ ಮಹ�, ಆ��ಡ್ ಉದ�ಮ �ಾಕ್�, �ೆಕ�ರ್-48, �ೋ�ಾ�
ರ�ೆ�, ಗುರು�ಾ�ಮ್-122018, ಹ��ಾಣ, �ಾರತ �ೋಂ�ಾ�ತ ಕ�ೇ�: ಘಟಕ ಸಂ�ೆ�. 208, 2 �ೇ ಮಹ�, �ಾಂಚನ್ಜುಂ�ಾ ಕಟ�ಡ, 18 �ಾ�ಾಕಂ�ಾ ರ�ೆ�, �ೊಸ �ೆಹ� - 110001 �ಾ�ೕ��ೇಟ್ ಗುರು�ನ
ಸಂ�ೆ�.: U66010DL2007PLC248825, ಸಂಪ��� 1800-180- 0003, 1800-103-0003 (ದೂರ�ಾ�)/ +91 0124 4535099 (�ಾ�ಕ್�) /ಇ�ೕಲ್: customerservice@canarahsbclife.in, �ೆಬ್�ೈಟ್:
www.canarahsbclife.com.
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