Payor KYC and AML Questionnaire
ಪಾವತಿದಾರರ ಕೆವಾಯಸಿ ಮತ್ತು ಎಎಮ್ಎಲ್ ಪ್ರಶ್ಾಾವಳಿಗಳು
(To be filled only if Payor is different than the ProposerlPolicyholder)
(ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ಕ ಪತಲಿಸ್ದತರರಿಗಿಂತ ಬೆೀರೆಯತದ ಸಿಂದರ್ಭದಲಿಿ ಮತತರ ರ್ರ್ತಭಮತಡತಕಕದುು)
 Submission of Photograph and address proof's of the premium payor is mandatory if the.

ಮೀರಿದರೆ ಪ್ರೀಮಯಂ ಪಾವತಿದಾರರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಪ್ುರಾವೆಗಳು ಕಡ್ಾಡಯ.
 Premium paid by the Payor across all policies/proposal exceeds `INR.10,000/-.

ಪಾವತಿದಾರನಂದ ಪಾವತಿಸಿದ ಪ್ರೀಮಯಂ ಎಲಾಿ ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳು/ಪ್ರಸ್ಾುವನೆ ರೂ.10,000/ Submission of Proof of Identity of the premium payor is mandatory

ಪ್ರೀಮಯಂ ಪಾವತಿದಾರರ ಗತರಿತಿನ ಪ್ುರಾವೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕಡ್ಾಡಯ
 Income proof is mandatory where the total premium paid by a single individual under all the policies proposal is exceeding

INR.99,999 per annum.

ಒಬ್ಬ ವಯಕ್ತು ಎಲಾಿ ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳು/ಪ್ರಸ್ಾುವನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ತು ಪ್ರೀಮಯಂ ಒಂದತ ವರ್ಷಕೆೆ ರೂ.99,999 ಕ್ತೆಂತ್ ಹೆಚ್ತು ಇದದರೆ ಆದಾಯ ಪ್ುರಾವೆ ಕಡ್ಾಡಯ

Proposal/Policy/Application no : / ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ/ಪತಲಿಸ್/ಅರ್ಜಭ ಸಿಂಖ್ೆೆ:: _________________________________________________
Name of Payor : / ಪತವರ್ತದತರರ ಹೆಸರು: ______________________________________________________________________
Date of Birth : / ಜನ್ಮ ದಿನತಿಂಕ:_______________ Gender : / ಲಿಿಂಗ: ________________________________________________
Relationship with Life To Be Assured/Life Assured : / ರ್ಜೀವ ವಿಮತದತರರ ಜೆೊತೆಗನ್ ಸಿಂಬಿಂಧ: ___________________________
Relationship with Proposer/Policyholder: / ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ಕ/ಪತಲಿಸ್ದತರರ ಜೆೊತೆಗನ್ ಸಿಂಬಿಂಧ:__________________________________
Reason for the Payment / ಪತವರ್ತಗೆ ಕತರಣ ___________________________________________________________________

Photograph of the
payor to be affixed
here and signed across
the photograph

ಪಾವತಿ ಅಥವಾ
ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿದ
ಮತ್ತು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸಹಿ

Residential Status - Resident/ NRI/PIO/FOREIGNER): / ವಸರ್ತಯ ಸ್ಿರ್ತ - ನಿವತಸ/NRI/PIO/ವಿದೆೀಶಿ):______________________
Nationality / ರತಷ್ಟ್ರೀಯತೆ __________________Current country of residence: / ನಿವತಸದ ಪ್ರಸುಾತ ದೆೀಶ:_________________________________________
Occupation of Payor: / ಪತವರ್ತದತರರ ಉದೆೊೆೀಗ:_____________________________________________________________________________________
Name of the entity / ಘಟಕದ ಹೆಸರು ______________________________________________________________________________________________
If your nature of work or source of funds involves association with Money services businesses */State run lotteries/casinos/gaming activity/
gambling/Not for profit organization/Trusts/charities or organizations involved in promoting social, religious cause, please tick the appropriate
choice and provide complete details ………………………………
ಒಿಂದು ವೆೀಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಕೃರ್ತ ಅಥವತ ನಿಧಿಗಳ ಮ್ೊಲ ಹಣ ಸ್ೆೀವೆಗಳು ವೆವಹತರಗಳ ಜೆೊತೆ ಸಿಂಘವನ್ುು ಒಳಗೆೊಿಂಡಿದುರೆ * / ರತಜೆ ರನ್ ಲತಟರಿಗಳು/ಕತೆಸ್ನೆೊಗಳು/ಗೆೀಮಿಂಗ್
ಚಟುವಟಿಕೆ/ಜೊಜು/ಲತರ್ದತಯಕವಲಿದ ಸಿಂಸ್ೆಿ/ಟರಸ್ಟ್ ಗಳು/ಚತರಿಟಿಗಳು ಅಥವತ ಸ್ತಮತರ್ಜಕ, ಧತಮಭಕ ಕತರಣಗಳಿಗೆೊೀಸಕರ ಪ್ರಚತರವನ್ುು ಒಳಗೆೊಿಂಡ ಸಿಂಸ್ೆಿಗಳು, ದಯವಿಟು್ ಸೊಕಾ ಆಯ್ಕಕಯನ್ುು
ಟಿಕ್ ಮತಡಿ ಮ್ತುಾ ಸಿಂಪ್ೂಣಭ ವಿವರಗಳನ್ುು ಒದಗಸ್ ....................................

Casinos: - / ಕತೆಸ್ನೆೊೀಸ್ಟ:-

Yes/ಹೌದು

No/ಇಲಿ

Gaming activity: - / ಗೆೀಮಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ವಿಟಿ:-

Yes/ಹೌದು

No/ಇಲಿ

Gambling / ಗತೆಿಂಬ್ಿಿಂಗ್

Yes/ಹೌದು

No/ಇಲಿ

Not for profit organization:- / ನತಟ್ ಫತರ್ ಪತರಫಿಟ್ ಆಗಭನೆೈಜೆೀಷನ್:-

Yes/ಹೌದು

No/ಇಲಿ

Trusts / Charities:- / ಟರಸ್ಟ್್/ಚತರಿಟಿೀಸ್ಟ:-

Yes/ಹೌದು

No/ಇಲಿ

Organizations involved in promoting social, religious cause:ಅಗೆಭನೆೈಜೆಶನ್್ ಇನೆೊವಲ್ವ್ವ್ ಇನ್ ಪ್ರೀಮೊಟಿಿಂಗ್ ಸ್ೆೊೀಶಿಯಲ್ವ್, ರಿಲಿರ್ಜಯಸ್ಟ ಕತಸ್ಟ:-

Yes/ಹೌದು

No/ಇಲಿ

Money services businesses:- / ಮ್ನಿ ಸವಿಭಸಸ್ಟ:-

Yes/ಹೌದು

No/ಇಲಿ

State run lotteries: - / ಸ್ೆ್ೀಟ್ ರನ್ ಲತಟರಿೀಸ್ಟ:-

Yes/ಹೌದು

No/ಇಲಿ

Horse Jockey: - / ಹತಸ್ಟಭ ಜತಕ್ಟ:-

Yes/ಹೌದು

No/ಇಲಿ

If you have ticked “yes” for any of the options above, please provide the complete details.
…………………………………………………………..……………………………………………………….……………..……………………….……..
ನಿೀವು ಒಿಂದು ವೆೀಳೆ ಮೀಲಿನ್ ಯತವುದೆೀ ಆಯ್ಕಕಗಳಿಗೆ "ಹೌದು" ಎಿಂದು ಟಿಕ್ ಮತಡಿದುರೆ, ದಯವಿಟು್ ಸಿಂಪ್ೂಣಭ ವಿವರಗಳನ್ುು ಒದಗಸ್,………………………………………………….
* Money service businesses are entities / proprietorship concerns offering services involving currency exchange/dealer/exchange house/third party
payment processors/payment/collection agents etc which are not registered as banks.
* ಬಾಯಂಕತಗಳ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೊೀಂದಣಿ ಆಗದ ಹಣ ಸ್ೆೀವಾ ವಯವಹಾರಗಳು ಘಟ್ಕಗಳಾಗಿವೆ/ ಒಡ್ೆತ್ನದ ಕಾಳಜಿಯತ ಕರೆನಿ ವಿನಮಯದಂತ್ಹ ಸ್ೆೀವೆಗಳನತಾ ನೀಡ್ತತ್ುದೆ/ಡಿೀಲರ್/ಮನೆ
ವಿನಮಯ/ ತ್ೃತಿೀಯ ವಯಕ್ತು ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ತರಯೆಗಳು/ಪಾವತಿ/ ಸಂಗರಹ ಏಜೆಂಟಗಳು ಇತ್ಾಯದಿ.

Pan Card no
(Pan card to be attached if the insurance premium aggregating Rs.50,000 or more
Incase if there is no PAN Card, please submit Form 60/61 )
ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡಷ ಸಂಖ್ೆಯ
(ವಿಮೆ ಪ್ರೀಮಯಂ ರೂ. 50,000 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ತು ಇದದರೆ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡಷ ಪ್ರತಿ ಲಗತಿುಸಬೆೀಕಾಗತತ್ುದೆ ಒಂದತ
ವೆೀಳೆ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡಷ ಇಲಿದಿದದರೆ, ದಯವಿಟ್ತು ನಮೂನೆ 60/61 ಸಲ್ಲಿಸಿ)
Are you a politically exposed person (PEP)? * PEPs are individuals who are or have been associated with a political party/politician or holding any
senior role in any ministry/government/state owned enterprises / judicial body / military/police in India or abroad or those individuals who have any
close family members or associates in the said capacity. Yes / NO (If yes, please provide details)
ನಿೀವು ರತಜಕ್ಟೀಯವತಗ ಪ್ರದಶಿಭಸುವ ವೆಕ್ಟಾಯ್ಕೀ (PEP)? * PEPs ರಾಜಕ್ತೀಯ ಪ್ಕ್ಷ / ರಾಜಕಾರಣಿ ಜೊತ್ೆ ಸಂಬ್ಂಧವನತಾ ಹೊಂದಿರತವಂತ್ಹ ವಯಕ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೀ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ
ಹಿರಿಯ ಪಾತ್ರವನತಾ ಹಿಡಿದಿರತವ / ಸಕಾಷರ / ರಾಜಯ ಒಡ್ೆತ್ನದ ಉದಿದಮೆಗಳು / ನಾಯಯಾಂಗ ಭಾಗ / ಮಲ್ಲಟ್ರಿ / ಭಾರತ್ ಅಥವಾ ಹೊರ ದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ವಯಕ್ತುಗಳು
ಯಾವುದೆೀ ನಕಟ್ ಕತಟ್ತಂಬ್ ಸದಸಯರನತಾ ಹೊಂದಿದದರೆ ಅಥವಾ ಹೆೀಳಿರತವ ಸ್ಾಮಥಯಷದಲ್ಲಿ ಸಹವತಿಷಗಳನತಾ ಹೊಂದಿದದರೆ. ಹೌದು / ಇಲಿ (ಹೌದು ಆದರೆ, ದಯವಿಟು್ ವಿವರಗಳನ್ುು ನಿೀಡಿ)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Proof of Identity: / ಗುರುರ್ತನ್ ಪ್ುರತವೆ:
Passport/ ಪಾಸ್ಪೊೀಟಷ Driving License/ ಚಾಲನಾ ಪ್ರವಾನಗಿ
PAN Card / ಪಾಯನ್ ಕಾರ್ಡಷ Voters ID/ ಮತ್ದಾರರ ಗತರತತಿನ ಚಿೀಟಿ Letter from any
Recognized Public Authority/ ಮಾನಯತ್ೆ ಪ್ಡ್ೆದ ಸ್ಾವಷಜನಕ ಪಾರಧಿಕಾರದಿಂದ ಪ್ತ್ರ Certification by Bank/ ಬಾಯಂಕನಂದ ಪ್ಡ್ೆದ ಪ್ರಮಾಣಿೀಕರಣ ಪ್ತ್ರ
Insurers
Employee certification/ ವಿಮೆದಾರರ ಉದೊಯೀಗ ಪ್ರಮಾಣಿೀಕರಣ ಪ್ತ್ರ Others (Please Specify)/ ಇತ್ರ (ದಯವಿಟ್ತು ಸೂಚಿಸಿ) ___________________
Current Address : ( please mention the address as well as type of address proof attached)
ಪ್ರಸುಾತ ವಿಳತಸ: (ದಯವಿಟು್ ಲಗರ್ತಾಸಲತದ ವಿಳತಸ ಹತಗೊ ವಿಳತಸ ಪ್ುರತವೆಯ ಪ್ರಕತರದ ಕುರಿತು ನ್ಮ್ೊದಿಸ್)

Passport/ ಪಾಸ್ಪೊೀಟಷ Driving License/ ಚಾಲನಾ ಪ್ರವಾನಗಿ Ration Card/ ರೆೀಶನ್ ಕಾರ್ಡಷ
Employer certificate/ ಉದೊಯೀಗ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರ
Telephone
bill (Not older than 6 months)/ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್ (6 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ್ ಹಳೆಯದಾಗಿರಬಾರದತ) Lease agreement with Rent receipt not older than 3 months/ ಬಾಡಿಗೆ
ರಸಿೀದಿಯ ಜೊತ್ೆ ಗತತಿುಗೆ ಒಪ್ಪಂದ (3 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ್ ಹಳೆಯದಾಗಿರಬಾರದತ)
Letter from any Recognized Public Authority/ ಮಾನಯತ್ೆ ಪ್ಡ್ೆದ ಸ್ಾವಷಜನಕ
ಪಾರಧಿಕಾರದಿಂದ
Bank account statement (Not older than 6 months)/ ಬಾಯಂಕ ಖ್ಾತ್ೆ ಹೆೀಳಿಕೆ (6 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ್ ಹಳೆಯದಾಗಿರಬಾರದತ) Electricity Bill/ ವಿದತಯತ್
ಬಿಲ್
Certification by Bank/ ಬಾಯಂಕನಂದ ಪ್ಡ್ೆದ ಪ್ರಮಾಣಿೀಕರಣ ಪ್ತ್ರ Others (Please Specify) /ಇತ್ರ (ದಯವಿಟ್ತು ಸೂಚಿಸಿ)
__________
______
Permanent Address : (Please mention the address as well as type of address proof attached)

Same as above / ಮೀಲಿನ್ಿಂತೆ
Passport/ ಪಾಸ್ಪೊೀಟಷ
Driving License/ ಚಾಲನಾ ಪ್ರವಾನಗಿ
Ration Card/ ರೆೀಶನ್ ಕಾರ್ಡಷ
Employer certificate/ ಉದೊಯೀಗ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರ Telephone
bill (Not older than 6 months) ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್ (6 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ್ ಹಳೆಯದಾಗಿರಬಾರದತ) Lease agreement with Rent receipt not older than 3 months/ ಬಾಡಿಗೆ
ರಸಿೀದಿಯ ಜೊತ್ೆ ಗತತಿುಗೆ ಒಪ್ಪಂದ (3 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ್ ಹಳೆಯದಾಗಿರಬಾರದತ)
Letter from any Recognized Public Authority Bank account statement (Not older than 6
months)/ ಮಾನಯತ್ೆ ಪ್ಡ್ೆದ ಸ್ಾವಷಜನಕ ಪಾರಧಿಕಾರದಿಂದ ಪ್ತ್ರ ಬಾಯಂಕ ಖ್ಾತ್ೆ ಹೆೀಳಿಕೆ (6 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ್ ಹಳೆಯದಾಗಿರಬಾರದತ) Electricity Bill/ ವಿದತಯತ್ ಬಿಲ್ Certification by
Bank/ ಬಾಯಂಕ ನಂದ ಪ್ರಮಾಣಿೀಕರಣ Others (Please Specify)/ ಇತ್ರೆ (ದಯವಿಟ್ತು _________________________
Income Proof / ಆದತಯ ಪ್ುರತವೆ
Standard / ಪ್ರಮತಣಿತ
ITR
IT-assessment Order/ ITR IT- ನದಾಷರಣೆಯ ಆದೆೀಶ Form 16/ ನಮೂನೆ16
Pay slip/ ಪೆೀ ಸಿಿಪ್
Others (Please Specify)/ ಇತ್ರ (ದಯವಿಟ್ತು ಸೂಚಿಸಿ)
__________________________________________________________________________________________________________________________
Non Standard / ಅಪ್ರಮತಣಿತ
Chartered Accountants Certificate/ ಚಾಟ್ಷರ್ಡಷ ಅಕ ಂಟೆಂಟಿ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ
Agricultural Income Certificate/ ಕೃಷಿ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ Agricultural Land
details and Income assessments/ ಕೃಷಿ ಭೂಮ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಯ ನದಾಷರಣೆಗಳು
Bank Cash-flows statements/ ಬಾಯಂಕ ಹಣದ ಹರಿವಿನ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳು
Passbook/ ಪಾಸ್ ಪ್ುಸುಕ
Others (Please Specify)/ ಇತ್ರ (ದಯವಿಟ್ತು ಸೂಚಿಸಿ)
____________________________________________________________
TO BE FILLED IF PAYOR IS AN ENTITY Please provide details for the following questions (a and b):ಒಿಂದು ವೆೀಳೆ ಪತವರ್ತದತರ ಘಟಕವತಗದುರೆ ತುಿಂಬತಕಕದುು ದಯವಿಟು್ ಕೆಳಗನ್ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ುು ಒದಗಸ್ (a ಮ್ತುಾ b): (a)

Please specify your entity's:- / ನಮಮ ಘಟ್ಕಗಳನತಾ ದಯವಿಟ್ತು ಸೂಚಿಸಿ:(i) Country of incorporation / ಸಿಂಘಟಿಸುವ ದೆೀಶ
(ii) Country of Registration / ನೆೊೀಿಂದಣಿಯ ದೆೀಶ
(iii) Country of primary business operation
ಪತರಥಮಕ ವೆವಹತರ ಕತಯತಭಚರಣೆಯ ದೆೀಶ

(iv) Country of headquarters / ಕೆೀಿಂದರಕತಯತಭಲಯದ ದೆೀಶ
(b) Does the entity have:- / ಘಟ್ಕ ಹೊಂದಿದೆಯೆೀ:(i) 10% or more of revenues, transaction flows, investments or supplies from/in any single high risk jurisdiction (please mention country name); or
10% ಅಥವತ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಕಿಂದತಯಗಳು, ವಹಿವತಟದ ಹರಿವುಗಳು, ಯತವುದೆೀ ಒಿಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಅಪತಯ ವತೆಪ್ತಾಯಲಿಿ/ಯಿಂದ ಹೊಡಿಕೆಗಳು ಅಥವತ ಸರಬರತಜು ( ದಯವಿಟು್ ದೆೀಶದ ಹೆಸರನ್ುು
ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ತಸ್); ಥವತ
(ii) 25% or more in aggregate of revenues, transaction flows, investments or supplies from/in several high risk jurisdictions (please mention country name);
25% ಅಥವತ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಕಿಂದತಯಗಳು, ವಹಿವತಟದ ಹರಿವುಗಳು, ಯತವುದೆೀ ಹಲವತರು ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಅಪತಯ ವತೆಪ್ತಾಯಲಿಿ/ ಯಿಂದ ಹೊಡಿಕೆಗಳು ಅಥವತ ಸರಬರತಜು ( ದಯವಿಟು್ ದೆೀಶದ ಹೆಸರನ್ುು ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ತಸ್);
Yes / ಹೌದು No / ಇಲಿ Name of Country as per above question / ಮೀಲಿನ್ ಪ್ರಶ್ೆುಯ ಪ್ರಕತರ ದೆೀಶದ ಹೆಸರು_____________________________________
I/we hereby consent to the company for disclosing/sharing/transferring my /our personal data including my/our sensitive personal data, policy related
information ( referred to as “Customer Data”) with its group entities, business partners, associates, affiliates, corporate agents, third party vendors and
service providers, regulatory/statutory/government authorities (“Third Parties”) (within or outside India) for the following purposes:
ನಾನತ/ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ನಮಮ ಸೂಕ್ಷಮ ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಡ್ೆೀಟಾ ಒಳಗೊಂಡ್ಂತ್ೆ ನಮಮ ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಡ್ೆೀಟಾವನತಾ ಗತಂಪ್ನ ಘಟ್ಕಗಳ ಜೊತ್ೆ, ಬ್ಹಿರಂಗ ಪ್ಡಿಸತವುದತ / ಹಂಚಿಕೆ / ನನಾ ವಗಾಷವಣೆ
/ ಪಾಲ್ಲಸಿ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ("ಗಾರಹಕರ ಡ್ಾಟಾ" ಎಂದತ ಕರೆಯಲಾಗತತ್ುದೆ), ವಯವಹಾರ ಪಾಲತದಾರರತ, ಸಹವತಿಷಗಳು, ಅಂಗಸಂಸ್ೆೆಗಳು, ಕಾಪೊಷರೆೀಟ ಏಜೆಂಟ ಗಳು, ಮೂರನೆೀ ವಯಕ್ತು
ಮಾರಾಟ್ಗಾರರತ ಮತ್ತು ಸ್ೆೀವೆ ಒದಗಿಸತವವರತ, ನಯಂತ್ರಣ / ಶ್ಾಸನಬ್ದಧ / ಸಕಾಷರಿ ಪಾರಧಿಕಾರಗಳು "ಮೂರನೆೀ ವಯಕ್ತುಗಳು" (ಭಾರತ್ದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ) ಕೆಳಗಿನ ಉದೆದೀಶಗಳಿಗಾಗಿ
ಕಂಪ್ನಗೆ ಸಮಮತಿಸತತ್ೆುೀನೆ/ವೆ.

(i)

(ii)

Policy Servicing: To provide better policy servicing facilities to Customers whereby Customer Data, policy related information, unit
statements, receipts, notices etc., would be shared.
ಪತಲಿಸ್ ಸ್ೆೀವತ: ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಉತ್ುಮ ಪಾಲ್ಲಸಿ ಸ್ೆೀವಾ ಸ್ ಲಭಯಗಳನತಾ ಒದಗಿಸಲತ ಗಾರಹಕರ ಡ್ೆೀಟಾ, ಪಾಲ್ಲಸಿ ಸಂಬ್ಂಧಿತ್ ಮಾಹಿತಿ, ಘಟ್ಕ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳು, ರಸಿೀದಿಗಳು, ಪ್ರಕಟ್ಣೆಗಳು
ಇತ್ಾಯದಿ., ಹಂಚ್ಬೆೀಕಾಗತತ್ುದೆ.
Business Purpose: In pursuance of business requirements, and to administer the life insurance policies, the company will share Customer Data
with Third Parties. This will include activities such as data scanning, data entry, indexing, premium payment reminder , service calls, evaluation,
studies & market survey/research, KYC documents assessment, validation and analysis, claims review and analysis, etc.,
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(iii)

ವತೆಪತರ ಉದೆುೀಶ: ವಾಯಪಾರ ಅವಶಯಕತ್ೆಗಳನತಾ ಕಾಯಷಗತ್ಗೊಳಿಸತವುದಕೆೆ, ಮತ್ತು ಜಿೀವ ವಿಮೆ ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳನತಾ ಆಡ್ಳಿತ್ ನಡ್ೆಸಲತ, ಕಂಪ್ನಯತ ಮೂರನೆೀ ವಯಕ್ತುಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಗಾರಹಕರ
ಡ್ೆೀಟಾ ವನತಾ ಹಂಚಿಕೊಳುುತ್ುದೆ. ಇದತ ಡ್ೆೀಟಾ ಸ್ಾೆಾನಂಗ್, ಡ್ೆೀಟಾ ಎಂಟಿರ, ಇಂಡ್ೆಕ್ತಿಂಗ್, ಪ್ರೀಮಯಂ ಪಾವತಿ ಜ್ಞಾಪ್ನೆ, ಸ್ೆೀವಾ ಕರೆಗಳು, ಮ ಲಯಮಾಪ್ನ, ಅಧಯಯನಗಳು ಮತ್ತು
ಮಾರತಕಟೆು ಸಮೀಕ್ಷೆ / ಸಂಶ್ೆ ೀಧನೆ, KYC ದಾಖಲೆಗಳ ಮ ಲಯಮಾಪ್ನ, ಊಜಿಷತ್ಗೊಳಿಸತವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ೆಿೀರ್ಣೆ, ಸಮತ್ಷನೆಗಳ ವಿಮಶ್ೆಷ ಮತ್ತು ವಿಶ್ೆಿೀರ್ಣೆ, ಇತ್ಾಯದಿ., ಇಂತ್ಹ
ಚೆಟ್ತವಟಿಕೆಗಳನತಾ ಒಳಗೊಂಡಿರತತ್ುದೆ.

Compliance with regulatory/legal requirements: To ensure compliance with various regulations/legal requirements the company will be
required to share Customer Data with regulatory/statutory/government authorities from time to time either directly or through Third Parties.

ಕತನ್ೊನ್ು/ನಿಯಿಂತರಕ ಅವಶೆಕತೆಗಳ ಅನ್ುಸರಣೆ: ಹಲವಾರತ ನಭಂದನೆಗಳ/ ಕಾನೂನತ ಅವಶಯಕತ್ೆಗಳ ಜೊತ್ೆ ಅನತಸರಣೆ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಲತ / ಕಂಪ್ನಯತ ನಯಂತ್ರಕ /
ಶ್ಾಸನಬ್ದಧ / ಸಕಾಷರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಗಾರಹಕರ ಡ್ೆೀಟಾ ವನತಾ ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕೆೆ ನೆೀರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇತ್ರೆ ವಯಕ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳುುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

In case I/we have an objection to usage of my/our personal information for the purposes mentioned above, I/we shall intimate the Company prior to its
acceptance of my/our proposal and issuance of the policy, in which case the Company shall cancel the proposal, refund the proposal deposit and delete
all sensitive personal information relating to me/us from its records/systems.
ಒಂದತ ವೆೀಳೆ ನಾನತ / ನಾವು ಮೆೀಲೆ ಹೆೀಳಿದ ಉದೆದೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ನನಾ / ನಮಮ ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಬ್ಳಕೆಗೆ ಆಕ್ಷೆೀಪ್ಣೆ ಇದದರೆ, ನಾನತ / ನಾವು ಕಂಪ್ನಗೆ ನನಾ / ನಮಮ ಪ್ರಸ್ಾುವನೆ ಮತ್ತು
ಪಾಲ್ಲಸಿಯ ವಿತ್ರಣೆಯನತಾ ಅಂಗಿೀಕರಿಸತವ ಮೊದಲೆೀ ತಿಳಿಸಬೆೀಕತ, ಆ ಸಂದಭಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನ ಪ್ರಸ್ಾುವನೆಯನತಾ ರದತದ ಮಾಡ್ಬ್ಹತದತ, ಪ್ರಸ್ಾುವನೆ ಠೆೀವಣಿಯ ಮರತಪಾವತಿ ಮತ್ತು ತ್ನಾ
ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ / ವಯವಸ್ೆೆಗಳಿಂದ ನನಗೆ / ನಮಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಸೂಕ್ಷಮ ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಳಿಸಿ.

I would like the company to contact me through Telephone calls/SMS/emails for policy & servicing related matters.
ನಾನತ ಪಾಲ್ಲಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ೆೀವಾ ವಿರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಕಂಪ್ನಯತ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳು/ಎಸ್ಎಂಎಸ್/ಇಮೆೀಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪ್ಕ್ತಷಸಲತ ಬ್ಯಸತತ್ೆುೀನೆ.

I also declare that I am the payor for Policy/application/Proposal number mentioned above and I have insurable interest on the life of Life To
Be Assured/Life Assured.
ನತನ್ು ಮೀಲೆ ರ್ತಳಿಸ್ದ ಪತಲಿಸ್/ಅರ್ಜಭ/ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಿಂಖ್ೆೆಗೆ ಪತವರ್ತದತರ ಮ್ತುಾ ನತನ್ು ಮ್ತುಾ ರ್ಜೀವ ವಿಮತದತರರ ರ್ಜೀವ ವಿಮಯ ಮೀಲಿನ್ ವಿಮತಸಕ್ಟಾಯನ್ುು ಹೆೊಿಂದಿರುತೆಾೀನೆ.

Premium Deposit Details / ಪ್ತರೀಮಯಿಂ ಠೆೀವಣಿ ವಿವರಗಳು
Premium Deposit Details
Payment Mode: Cheque / Demand Draft/ Credit Card / Others (specify)_________________________Amount :____________
Payment
Mode9
Bgdptd . ಡ್ಾರಫ್ಟು/ಕೆರಡಿಟ
Cdl`mc Cq`es.
Bqdchs
B`qc
. Nsgdqr 'rodbhex( ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ಪತವರ್ತಯ ಮೊೀಡ್:
ಚೆಕ/ಡಿಮಾಯಂರ್ಡ
ಕಾರ್ಡಷ/ಇತ್ರ
(ಸೂಚಿಸಿ)
_____________________
ಮೊತ್ು:_____________
Cheque/Demand Draft No: / ಚೆಕ್/ಡಿಮತೆಿಂಡ್ ಡ್ತರಫ್ಟ್ ಸಿಂ:_________________ Bank Name:/ ಬಾಯಂಕ ಹೆಸರತ:________
Amount
:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ChequelDemand
Draft No:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
_________________________
Date: / ದಿನತಿಂಕ:____________
Bank Branch:
/ ಬತೆಿಂಕ್
ಶ್ತಖ್ೆ:____________________
Account Type: Savings Bank Account only ( Payments acceptable only from saving account )
Bank
Date:ಖ್ಾತ್ೆಯಂದ
^^^^^^^^^^^^^^^^^
Bank Branch: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ಖ್ತತೆಯ Name:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ಪ್ರಕತರ: ಉಳಿತ್ಾಯ ಬಾಯಂಕ ಖ್ಾತ್ೆ ಮಾತ್ರ (ಉಳಿತ್ಾಯ
ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಗಳು ಸಿವೀಕಾರಾಹಷ)
Account Number: / ಖ್ತತೆ ಸಿಂಖ್ೆೆ:________________ MICR CODE/MICR ಕೆೊೀಡ್: _____________________
Account
Type:
R`uhmfr
A`mj @bbntms
nmkx
' O`xldmsr `bbdos`akd
nmkx
eqnl r`uhmf
`bbntms (
Credit Card
/ Debit
Card Holder
Name: / ಕೆರಡಿಟ
ಕಾರ್ಡಷ/ಡ್ೆಬಿಟ
ಕಾರ್ಡಷದಾರರ
ಹೆಸರತ::
_______________________________________________
Credit Card /Number:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Debit Card Holder Name: / ಕೆರಡಿಟ ಕಾರ್ಡಷ/ಡ್ೆಬಿಟ ಕಾರ್ಡಷದಾರರ ಹೆಸರತ::
_______________________________________________
Account
MICR
CODE: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Date: / ದಿನಾಂಕ:-----------------------

-----------------------------------------------------Signature/Thumb Impression of the Payor
ಪಾವತಿದಾರರ ಸಹಿ/ಹೆಬೆಬಟಿುನ ಗತರತತ್ತ

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 ನ್ಮ್ೊನೆಯನ್ುು ದೆೀಶಿೀಯವತಗ/ಹೆಬೆೆಟಿ್ನ್ ಗುರುರ್ತನ್ಲಿಿ ಸಹಿ ಮತಡಿದುರೆ :
ನಾನತ, _________________________________________________ ಅವರ ಮಗ/ಮಗಳು, _____________________________ ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರತವ ನಾನತ
ವಯಸೆ/ವಯಸೆಳು ಆಗಿರತತ್ೆುೀನೆ. ಈ ನಮೂನೆಯ ವಿರ್ಯಗಳನತಾ _______________ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿರತತ್ಾುರೆ ಮತ್ತು ನಾನತ ಅದನತಾ ಅಥಷಮಾಡಿಕೊಂಡಿರತತ್ೆುೀನೆ ಎಂದತ
ಘೂೀಷಿಸತತ್ೆುೀನೆ.

(ಗಾರಹಕರ ಸಹಿ) __________________________________________________ ದಿನತಿಂಕ ____________________ ಸಿಂಪ್ಕಭ ಸಿಂ. __________________
Instruction & Disclaimer/ ಸೊಚನೆ & ಹಕುಕತತೆಗ:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only. / ದಯಮಾಡಿ ವಿವರಗಳನತಾ ಹಿಂದಿ/ಇಂಗಿಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭತಿಷಮಾಡಿ.
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail
ವಿರ್ಯವನತಾ ವಿವರಿಸತವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ ಭಿನಾಾಭಿಪಾರಯವಾದ ಸಂದಭಷದಲ್ಲಿ, ಇಂಗಿಿಷ್ ಆವೃತಿು ಚಾಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರತತ್ುದೆ.
Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited (IRDAI Regn. No. 136), Policy Servicing Department 2nd Floor, Orchid
Business Park, Sector-48, Sohna Road, Gurugram-122018, Haryana, India Regd Office : Unit No. 208, 2nd Floor, Kanchenjunga Building, 18
Barakhamba Road, New Delhi - 110001, Corporate Identity No. - U66010DL2007PLC248825, Contact :1800-103-0003 / 1800-180-0003 /+91 0124
4535099 (Fax) / Email : customerservice@canarahsbclife.in, Website : www.canarahsbclife.com
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