NO OBJECTION CERTIFICATE FOR BENEFIT PAYMENT IN CASE
OF CONDITIONAL ASSIGNMENT

ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಂದ್ರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನದ್ ಪಗವತಿರ್ೆ ಆಕ್ೆೋಪ್ಣೆಯಿಲ್ಿದ್ ಪ್ರಮಗಣಪ್ತ್ರ

This is regarding the Life Insurance Policy bearing No__________________________________ issued by Canara HSBC Oriental
Bank of Commerce Life Insurance Company Limited (Company) in favor of ______________________________________________
(Policyholder) on which a conditional assignment was recorded earlier in favour of ___________________________________
______________________________________________(Assignee).
We request the Company to revoke the conditional assignment and hereby declare that the (assignee/assignor)
______________________________________________ Mr/Ms/M/s _____________________________ is hereby authorized to
receive all the Policy benefit payable which is already due or shall be due against the above mentioned assigned Policy and that such
payment shall give a valid and sufficient discharge to the Company.
ಇದು ಜೀವವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಬ ೀರಿಂಗ್ ಸಿಂಖ್ ೆ.................................................................................................ಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿರುತ್ತದ ಇದನ್ುು
............................................................(ನಿಯೀಜಕರು) ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮುಿಂಚಿತ್ವಾಗಿ ದಾಖಲುಮಾಡಲಾದ ಷರತ್ುತಬದಧ ವಗಾಾವಣ ಯ ಮೀಲ
.......................................................................................................................................(ಪಾಲಿಸಿದಾರರು) ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಕ ನ್ರಾ
ಎಚ್ಎಸ್ಬಿಸಿ ಓರಯಿಂಟಲ್ ಬಾೆಿಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮಸ್ಾ ಲ ೈಫ್ ಇನ್ುುರ ನ್ಸ್ ಕಿಂಪನಿ ಲಿಮಿಟ ಡ್ನಿಿಂದ ನಿೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದ
ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ/ಕು

ಅವರು ಈಗಾಗಲ ೀ ಬಾಕಿಯಿರುವ

ಪಾವತಿಸಬ ೀಕಾದ ಎಲಾಾ

ಪಾಲಿಸಿ ಪರಯೀಜನ್ವನ್ುು ಪಡ ದುಕ ೀಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಮೀಲ ಪರಸ್ಾತಪಿಸಲಾದ ವಗಾಾವಣ ಪಾಲಿಸಿಯು ಬಾಕಿಯಾಗಿರುತ್ತದ ಹಾಗ
ಇಿಂತ್ಹ

ಪಾವತಿಯು

ಮಾನ್ೆವಾದ

ಮತ್ುತ

ಸ ಕತವಾದ

ಬಿಡುಗಡ ಯನ್ುು

ನಿೀಡುತ್ತದ

ಎಿಂದು

ಈ

ಮ ಲಕ

ಕಿಂಪನಿಯ ಕುರತ್ು

(ನಿಯೀಜಕರು/ವಗಾಾಯಿಸುವವರು)

ಅವರಗ ಖ್ಾತಿರಪಡಿಸುವುದರ ಿಂದಿಗ ನಾವು ಷರತ್ುತಬದಧ ವಗಾಾವಣ ಯನ್ುು ರದುು ಮಾಡಲು ಕಿಂಪನಿಗ
ವಿನ್ಿಂತಿಸುತ ತೀವ

________________________
Signature of Assignor
ವಗಾಾಯಿಸುವವರ ಸಹಿ

________________________
Signature of Assignee
ನಿಯೀಜಕರ ಸಹಿ
(Company/bank stamp and signature of
authorized Signatory if Assignee is a
Company/bank)
(ನಿಯೀಜಕರು ಕಿಂಪನಿ/ಬಾೆಿಂಕ್ ಆಗಿದುರ
ಕಿಂಪನಿ/ಬಾೆಿಂಕ್ ಸ್ಾ್ಯಿಂಪ್ ಮತ್ುತ
ಅಧಿಕೃತ್ ರುಜುದಾರರ ಸಹಿ)

Name/ ಹ ಸರು:

Name/ ಹ ಸರು:

Date/ ದಿನಾಿಂಕ:

Date/ ದಿನಾಿಂಕ:

Address/ ವಿಳಾಸ:

Address/ ವಿಳಾಸ:

Contact Number/ ಸಿಂಪಕಾ ಸಿಂಖ್ ೆ:

Contact Number/ ಸಿಂಪಕಾ ಸಿಂಖ್ ೆ:

DECLARATION
I hereby state that whatever is stated herein above by __________________________________ are true to the best of my knowledge
and the signature is of the assignor and assignee affixed on the date & place herein above stated.

ಘ ೋಷಣೆ
............................................................... ಅವರ ಮ ಲಕ ಮೀಲ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಾದ ಯಾವುದ ೀ ವಿಷಯವು ಸತ್ೆ ಮತ್ುತ ಸಿಂಪೂರ್ಾವಾಗಿವ ಹಾಗ
ಈ ಮೀಲ

ತಿಳಿಸಿದ ದಿನಾಿಂಕ ಮತ್ುತ ಸಥಳ್ದಲಿಾ ವಗಾಾಯಿಸುವವರು ಮತ್ುತ ನಿಯೀಜಕರು ಸಹಿ ಮಾಡಿರುತಾತರ

ಎಿಂದು ನಾನ್ು ಈ ಮ ಲಕ

ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ ತೀನ .

Signature of Witness/ ಸ್ಾಕ್ಷಿದಾರರ ಸಹಿ
Full name of Witness/ ಸ್ಾಕ್ಷಿದಾರರ ಪೂರ್ಾ ಹ ಸರು:
Date/ ದಿನಾಿಂಕ:
Address/ ವಿಳಾಸ:
Contact Number/ ಸಿಂಪಕಾ ಸಿಂಖ್ ೆ:
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. ___________________
ದ್ೃಢೋಕರಣ, ಈ ನಮ ನೆಯನತು ದೆೋಶೋಯವಗಗಿ/ಹೆಬ್ೆೆಟ್ಟಿನ ಗತರತತಿನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಗಡಿದ್ದರೆ:
ನಾನ್ು,__________________________________________________ಅವರಮಗ/ಮಗಳ್ು,_____________________________ನ್ಲಿಾ
ನ ಲ ಸಿರುವ ನಾನ್ು ವಯಸಕ/ವಯಸಕಳ್ು ಆಗಿರುತ ತೀನ . ಈ ನ್ಮ ನ ಯ ವಿಷಯಗಳ್ನ್ುು _______________ ಭಾಷ ಯಲಿಾ ನ್ನ್ಗ ವಿವರಸಿರುತಾತರ ಮತ್ುತ
ನಾನ್ು ಅದನ್ುು ಅಥಾಮಾಡಿಕ ಿಂಡಿರುತ ತೀನ ಎಿಂದು ಘ ೀಷಿಸುತ ತೀನ .
(ಗಾರಹಕರ ಸಹಿ) ____________________________________ ದಿನಗಂಕ ____________________ ಸಂಪ್ಕಾ ಸಂ.
Instruction & Disclaimer:/ ಸ ಚನೆ & ಹಕತುತ್ಗಾಗ:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
ದಯಮಾಡಿ ವಿವರಗಳ್ನ್ುು ಹಿಿಂದಿ/ಇಿಂಗಿಾಷ್ನ್ಲಿಾ ಮಾತ್ರ ಭತಿಾಮಾಡಿ.
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ವಿಷಯವನ್ುು ವಿವರಸುವಲಿಾ ಯಾವುದ ೀ ಭಿನಾುಭಿಪಾರಯವಾದ ಸಿಂದಭಾದಲಿಾ, ಇಿಂಗಿಾಷ್ ಆವೃತಿತ ಚಾಲಿತಯಲಿಾರುತ್ತದ
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