
(ജീവന�ാരൻ ബാ�് ജീവന�ാരൻ      േപര് & ഔേദ�ാഗിക പദവി എ�ിവ �കളിൽ �ചി�ി�ക)

ലഭി� തീയതി�ം സമയ�ം/ ______________________________________________________________

അഭ�ർ�ന അയ� തീയതി�ം സമയ�ം ___________________________________________________

Version 3.0

ഓേട്ടാ-െവസ്റ്റിംഗ് േഫാം

േപാളിസി/അേപ�ാ ന�ർ

ഓഫീസ് ഉപേയാഗത്തിന് മാ�ം

സ�ീകരി�ത് ______________________________________________________________

േപാളിസിയുെട ഓേട്ടാ െവസ്റ്റിംഗിനുേശഷമുള്ള പുതിയ േപാളിസി ഉടമയുെട (അതായത് േപാളിസിയുെട കീഴിൽ ൈലഫ് അഷവ്ർ െചയ് തിരി�ന്ന വയ്ക്തി) വിശദാംശങ്ങൾ

(ൈലഫ് അഷ�ർ െചയ് തിരി�� വ��ി�െട നിലവിെല വിവര�ളിൽ മാ��െ��ിൽ മാ�ം �രി�ി�ക)

1 . �ർ�മായ േപര് േപരിെ� ആദ�ഭാഗം

  േപരിെ� മ��ഭാഗം 

  േപരിെ� അവസാനഭാഗം

2. a) ജനന�ീയതി       b) ലിംഗേഭദം        ��ഷൻ            സ് �ീ 

3. ക��ണിേ�ഷൻ വിലാസം                നിലവിെല വീ�വിലാസം                                  �ിരമായ വീ�വിലാസം

4. നിലവിെല വീ�വിലാസം

 �േദശം/താ��്         നഗരം/ജി�

 സം�ാനം         രാജ�ം

 പിൻ േകാഡ്

5. �ിരമായ വീ�വിലാസം

 �േദശം/താ��്         നഗരം/ജി�

 സം�ാനം         രാജ�ം

 പിൻ േകാഡ്

6. േകാൺടാക് �് വിവര�ൾ

 െമാൈബൽ ഐ.എസ്.ഡി േകാ�ൾെ�െട

 മെ�ാ� െമാൈബൽ ഐ.എസ്.ഡി 
                 േകാ�ൾെ�െട
 വീ�േഫാൺ എസ്.ടി.ഡി േകാ�ൾെ�െട

 ഇെമയിൽ

7. സി.െക.ൈവ.സി ന�ർ (ലഭ�െമ�ിൽ)

8. പാൻ നം.

(പാൻ സമർ�ി�ി�ിെ��ിൽ, േഫാം 60 നൽ�ക�ം ഇനി�റ�� േരഖകളിെലാ�ിെ� പകർ�് സമർ�ി�ക�ം േവ�താണ്)

               പാസ് േപാർ�് ൈ�വിംഗ് ൈലസൻസ് േവാ�ർ ഐഡി കാർഡ് എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ േജാബ് കാർഡ് നാഷണൽ േപാ�േലഷൻ രജി�ർ 
നൽകിയ ക�്

9. പിതാവിെ� േപര്  േപരിെ� ആദ�ഭാഗം

  േപരിെ� മ��ഭാഗം

  േപരിെ� അവസാനഭാഗം

10. മാതാവിെ� േപര്  േപരിെ� ആദ�ഭാഗം

  േപരിെ� മ��ഭാഗം

  േപരിെ� അവസാനഭാഗം 

1 1. നിർേ�ശകൻ ഇ��യിെല താമസ�ാരൻ               പി.ഐ.ഒ (ഇ��ൻ പാര�ര�ം ഉ� വ��ി) വിേദശപൗരത�ം ഉ�യാൾ

              മ��വ (വ��മാ�ക) _____________________________________

(ബാധകെമ�ിൽ എൻ.ആർ.ഐ/പി.ഐ.ഒ/വിേദശപൗരത�ം േചാദ�ാവലി �രി�ി�ക. എൻ.ആർ.ഐ/പി.ഐ.ഒ/ വിേദശപൗരത�ം എ�ിവ�െട കാര��ിൽ എ�ാ ക�ിടപാ�ക�ം 
ആശയവിനിമയ�ം എൻ.ആർ.ഐ/പി.ഐ.ഒ/വിേദശപൗരത�ം േചാദ�ാവലിയിൽ അ�രം ആവശ��ൾ�ായി നൽകിയിരി�� വിലാസ�ിലായിരി�ം അയയ് �ക

തീയതി

പുതിയ േപാളിസി 

ഉടമയുെട േഫാേട്ടാ

എൻ.ആർ.ഐ (ഇ��യിെല താമസ�ാരൻ അ�ാ�വർ) 



േനാമിനിയുെട വിവരങ്ങൾ:

റീഫണ്ട് അെല്ലങ്കിൽ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�ന്നതിന് പുതിയ േപാളിസി ഉടമയുെട ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ

12. a) വീ�� രാജ�ം

b) ജനി� രാജ�ം       c) ജ� നഗരം

d) പൗരത�ം       e) പൗരത�ം

f) നി�തി നൽ�� രാജ�ം

g) ടാ�് ഐഡ�ിഫിേ�ഷൻ ന�ർ

(ഇ���ാരൻ അ�ാ�വർ�് ടിഐഎൻ ന�ർ നിർബ�മാണ്)

b) േജാലി�െട/�മതലക�െട യഥാർ� സ�ഭാവം

c) �ാപനം/െതാഴി�ടമ�െട േപര്

d) െതാഴി�ടമ�െട/�ാപന�ിെ� �വർ�ന 
    േമഖല�െട സ�ഭാവം
e) ഓഫീസ് വിലാസം - രാജ�ം

      f) ഓഫീസ് വിലാസം - നഗരം___________________________________________________________________________________________________________________

(പി.ഇ.പികൾ എ�ാൽ ഒ� രാഷ് �ീയ�ാരേനാ രാഷ് �ീയ ക�ി�മാേയാ/രാഷ് �ീയ�ാര�മാേയാ േചർ�് �വർ�ി��യാെളേയാ ഏെത�ി�ം മ�ിസഭ/സർ�ാർ/സം�ാന ഉടമ�തയി�� 
എ�ർൈ��കൾ/നിയമസംവിധാനം/ൈസന�ം/ഇ��യിൽ അെ��ിൽ �റ�� േപാലീസ് വിഭാഗം എ�ിവയിൽ ഏെത�ി�ം ഉയർ� പദവി വഹി��യാെളേയാ അ�� ��ംബാംഗ�ൾ 
അെ��ിൽ ബ�െ��വർ േമൽ�റ�വയിൽ ഉേ��ിൽ അവെരേയാ ആണ് പറ��ത്)

അ�െനെയ�ിൽ, വിവര�ൾ നൽ� ____________________________________________________________________________________________________________

15. നി��െട േജാലി സാ��ിക േസവന�ൾ നൽ�� ബിസിന�കൾ*/സം�ാനം നട�� േലാ�റികൾ/�താ� േക��ൾ/െഗയിമിംഗ് �വർ�നം/��കളി/�തിരപ�യം/ ലാഭ�ി�� 
�ാപന�ിന�ാെത �വർ�ി�� �തിരപ�യ �ബ്/�സ് �കൾ/ചാരി�ികൾ/ സർ�ാർ ഇതര �ാപന�ൾ/സാ�ഹിക, മതപരമായ, മാ�ഷികമാ ആവശ��െള േ�ാ�ാഹി�ി��തിൽ 
�വർ�ി�� �ാപന�ൾ/റിയൽ എസ് േ��്/സ�ർ�ം/�ല�വ�ായ അെ��ിൽ അർ� �ല�വ�ായ ക�കൾ അെ��ിൽ സ് കാർ�് ഡീലർമാർ എ�ിവ�മായി ബ�െ��താേണാ?
            അെത            അ�

*സാ��ിക േസവന ബിസിന�കൾ എ�ത് നാണയ വിനിമയം/ഡീലർ/എക് സ് േച�് ഹൗസ്/��ാം ക�ി േപയ് െമ�് േ�ാസ�ർമാർ/േപയ് െമ�്/കണ�ൻ ഏജ�മാർ എ�ി�െന�� 
േസവന�ൾ നൽ��, ബാ�കളായി രജി�ർ െചയ് തി�ി�ാ� �ാപന�ൾ / െ�ാൈ��ർഷി�കൾ ആണ്

  ആെണ�ിൽ, വിവര�ൾ നൽ�ക ____________________________________________________________________________________________________________

16.  a. ഇ- ഇൻ�റൻസ് അ�ൗ�് ന�ർ (ഇഐഎ) ______________________________________________________________________________________________  

b. ഇഐഎ ലി�് െച�ിരി�� ഇൻ�റൻസ് റിേ�ാസി�റി�െട േപര്. 

c. നി�ൾെ�ാ� ഇഐഎ അ�ൗ�് ഇെ��ിൽ, ഒെര�ം �ഷ് ടി�േണാ? അെത             അ�

േവണെമ�ിൽ, താൽ�ര��� ഇൻ�റൻസ് റിേ�ാസി�റി േപര്                                                 

14. നി�ൾ രാഷ് �ീയ�ിൽ �വർ�ി��യാളാേണാ (പി.ഇ.പി)?                അെത                   അ�

�ാനം േനാമിനി�െട േപര് ജനന�ീയതി ൈലഫ് അഷ�ർ 
െച��യാ�മാ�� ബ�ം

ലിംഗേഭദം േകാൺടാക് �് ന�ർ

ഏെത�ി�ം േനാമിനി�് �ായ�ർ�ിയായിെ��ിൽ (18 വയസിൽ താെഴ), എ�ിൽ:

െ�ാേ�ാസൽ സമയം �തൽ േപാളിസി തീ�� കാലയളവ് വെര ഉ�ാ�� എ�ാ റീഫ�ക�ം / േപയ് െമ�ക�ം േനരി�് ബാ�് അ�ൗ�ിേല�് �ാൻസ് ഫർ െച�ാൻ ഞാൻ ഇതിനാൽ 
അഭ�ർ�ി��, അതിെ� വിവര�ൾ ഇവിെട �വെട നൽകിയിരി��.

��ി�ക - �വെട�� വിവര�ൾെ�ാ�ം ആവശ�മായ മ�് േരഖക�ം സമർ�ി�ക

അ�ൗ�് ഉടമ�െട േപര്

  േപരിെ� ആദ�ഭാഗം

  േപരിെ� മ��ഭാഗം

  േപരിെ� അവസാന 
  ഭാഗം
  ബാ�ിെ� േപര്

  അ�ൗ�് നം.

  ഐ.എഫ്.എസ്.സി 
  േകാഡ്
  �ാ�് വിലാസം

അ�ൗ�് തരം           േസവിംഗ്സ്                 കറ�്                        എൻ.ആർ.ഇ               എൻ.ആർ.ഒ

Version 3.0

സിഎഎംഎസ് സിഡിഎസ്എൽ കാർവി എൻഎസ്ഡിഎൽ

13. a) േജാലി               ശ�ളം പ��ത്            വിരമി�ത്              വീ��               വിദ�ാർ�ി                 ബിസിന�് ഉടമ               മ��വ (�ചി�ി�ക) _______________

ഓേട്ടാ-െവസ്റ്റിംഗ് േഫാം

സിഎഎംഎസ് സിഡിഎസ്എൽ കാർവി എൻഎസ്ഡിഎൽ

�ാനം േനാമിനി�െട േപര് ജനന�ീയതി ൈലഫ് അഷ�ർ 
െച��യാ�മാ�� ബ�ം

ലിംഗേഭദം േകാൺടാക് �് ന�ർ



(പുതിയ േപാളിസി ഉടമയുെട ഒപ്പ്)

�ീമിയം േപയ് െമന്റ് പുതു�ന്നതിനുള്ള തിരെഞ്ഞടുക്കൽ

പുതിയ േപാളിസി ഉടമ നൽകുന്ന സതയ്വാങ്മൂലം

�ാേദശികഭാഷയിലാണ് ഈ േഫാം ഒപ്പിട്ടിരി�ന്നെതങ്കിേലാ/വിരലടയാളം പതിപ്പിച്ചി�െണ്ടങ്കിേലാ ഉള്ള സ്ഥിരീകരണം:

കാനറ എച്ച്എസ്ബിസി  ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് െകാേമഴ് സ് ൈലഫ് െകാേമഴ് സ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് (IRDAI Regn. No. 136), രജിസ് േ�ഡ് ഓഫീസ്: യൂണിറ്റ് നം. 208, രണ്ടാം നില, കാഞ്ചൻജംഗ ബിൽഡിംഗ്, 18 ബരാഖംബ 

േറാഡ്, ന�ഡൽഹി – 110001 േകാർപ്പേററ്റ് ഓഫീസ്: രണ്ടാം നില, ഓർക്കിഡ് ബിസിനസ്സ് പാർക്ക്, െസക് ടർ-48, േസാഹ് ന േറാഡ്, ഗുരു�ാം-122018, ഹരിയാന, ഇന്തയ് േകാർപ്പേററ്റ് ഐഡന്റിറ്റി നം.: 

U66010DL2007PLC248825, ബന്ധെപ്പടുക: 1800-103-0003 / 1800-180-0003 /+91 0124 4535099 (ഫാക് സ്) / ഇെമയിൽ: customerservice@canarahsbclife.in, െവബ്ൈസറ്റ്: www.canarahsbclife.com

             െച�്/ഡിമാൻഡ് �ാഫ് �്           ��ാപിത നിർേ�ശ�ൾ//NACH            െ�ഡി�് കാർഡ്             മ��വ ___________________________

• ഞാൻ, ________________________, _____________________________ എ�യാ�െട മകൾ/മകൻ  _________________________ എ� ന�റി�� അേപ��െട/
        േപാളിസി�െട കീഴിൽ ൈലഫ് അഷ�ർ െച�ിരി��യാളാണ്. േപാളിസിയിെല ഓേ�ാമാ�ി�് െവ�ിംഗ് ഫീ�ർ �കാരം, _____________________ �തൽ ഞാനായിരി�ം 
        േപാളി ഉടമ എ�് മന�ിലാ��.

• ഞാൻ എെ� ഒ�ിെ� മാ�കകൾ നൽകിയി��്, �കളിൽ പറ�ിരി�� ഇൻ�റൻസ് േപാളിസിയി�ം ഇത് അപ്േഡ�് െചയ് തി��്.

• �ല�ം കണ�ാ�ക, െ�യിമിെ� അേന�ഷണം/ തീർ�്, െകൈവസി �ാമാണീകരണം, േപാളിസി േസവനം ഉേ�ശി�� �വർ�ികൾ �ട�ിയ കാര��ൾ�ായി എെ� െകൈവസി 
        വിശദാംശ�ൾ (i)ഗവൺെമ�് �ടാെത/അെ��ിൽ റ�േല�റി അേതാറി�ി, (ii) ഇൻ�റൻസ് റിേ�ാസി�റീസ് (iii) സിഇആർഎസ്എഐ/�ഐഡിഎഐ, (iv) റീഇൻ�േറഴ് സ്/ ��്, 
        ക�നികൾ/ആ�പ�ി അെ��ിൽ േരാഗനിർ�യ േക��ൾ/മ�് ഇൻ�റൻസ് ക�നികൾ അെ��ിൽ ��ാം ക�ികൾ എ�ിവയിൽ നി�്/എ�ിവ�മായി ആവശ�െ�ടാ�ം/ 
        ��ി�ാ�ം അെ��ിൽ/�ടാെത പ�ി��തി�ം ഞാൻ/ഞ�ൾ ക�നിെയ അധികാരെ����

• അട� �ീമിയ�ൾ/അടയ് ��വ/ഏെത�ി�ം നിയമവി��മായ മാർ��ൾ/��കരമായ �വർ�ന�ൾ / ���ത��ൾ എ�ിവയിൽ നി��തെ��ം 2002-െല ക��ണം 
        െവ��ി�ൽ നിവാരണ നിയമ�ി�ം ബാധകമായ മ�് നിയമ�ൾ�ം അ��തമായാണ് �വർ�ി��െത�ം ഞാൻ �ിരീകരി��. എെ� േജാലി, വീട്/സാ��ിക 
        കാര��ൾ, മ�് ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ് േപാളിസി�െട �ാ�സ്, ൈലഫ് അഷ�ർ െചയ് തിരി��യാളിെ� െമാ��ി�� ആേരാഗ�ാവ� അെ��ിൽ ഈ ക�നിയിൽ ഈ 
        െ�ാേ�ാസൽ സമർ�ി�േശഷം െ�ാേ�ാസലിൽ വ��ിെയ ഏെത�ി�ം �സ് താവനകൾ എ�ിവയിൽ എെ��ി�ം 
        മാ��െ��ിൽ റിസ് കിെ� �ട�ം അെ��ിൽ േപാളിസി നൽ�� സമയം, ഇതിൽ ഏതാേണാ ആദ�ം അതിന് ��് 
        ഞാൻ അത് ക�നിെയ അറിയി�െമ�് സ�തി�ക�ം �ിരീകരി�ക�ം െച��. േപാ�് അെ��ിൽ ഈ 
        േഫാമിൽ നൽകിയിരി�� ഇെമയിൽ ഐഡി വഴി ഞാൻ അയ�േതാ "ക�നി" െവബ് ൈസ�് വഴി അപ് േലാഡ് 
        െചയ് തേതാ ആയ എ�ാ വിവര��ം / േരഖക�ം സാ�ത�� േരഖകളായി കണ�ാ�ാെമ�് ഞാൻ �ിരീകരി��

_____________________________________________ താമസി�� ____________________________ എ�യാ�െട 
മകൻ/മകളായ __________________________ എ� �തിർ� ഞാൻ, അേപ�കന് ______________________ എ� 
ഭാഷയിൽ േഫാമിെല ഉ�ട��ൾ വായി�േകൾ�ി�ക�ം �ർ�മാ�ം വിവരി�െകാ��ക�ം െച�െവ�ം അവൻ/അവൾ 
അതിെ� �ാധാന�ം മനസിലാ�ക�ം െചയ് �െവ�് ഞാൻ ഇതിനാൽ �ിരീകരി��. ഞാൻ അവൻ/അവൾ നൽ�� 
മ�പടികൾ ശരിയാ�ം േരഖെ���ിെയ�ം അേപ�കൻ അതി�� ഉ�ട��ൾ �ർ�മാ�ം മന�ിലാ�ിയ േശഷമാണ് 
�കളിൽ ഒ�്/വിരലടയാളം പതി�ി�െത�ം ഞാൻ സത�വാങ് �ലം നൽ��.

 
ഞാൻ___________________________________(�തിയ േപാളിസി ഉടമ) �ിരീകരണം നൽ��യാൾ വിവരി� േപാെല 
േഫാമിെല േചാദ���ം ഉ�ര��ം ഞാൻ മന�ിലാ�ിെയ�് ഇതിനാൽ �ിരീകരി��.

യഥാർ� േപാളിസി ഉടമ ഒ�ിേട� �ിരീകരണം (േപാളിസി�് കീഴിൽ യഥാർ� േപാളിസി ഉടമ േപയർ ആയി �ട�� 
സാഹചര��ിൽ ഒ�ിേട�ത്)

�കളിൽ പറ�ിരി�� േപാളിസി ന�റിന് കീഴി�� യഥാർ� േപാളിസി ഉടമ ഞാൻ ആെണ�ം ക�നിയിൽ ഇതിനകം 
നൽകിയിരി�� വിവര�ളിൽ മാ�െമാ�ം ഇെ��ം ഞാൻ �ിരീകരി��. ഒ�ം, �തിയ േപാളിസി ഉടമ�് േപാളിസി�് 
കീഴി�� ഭാവി �ീമിയം _________________________ എ� കാരണ�ാൽ അടയ് �ാൻ കഴിയാ�തിനാൽ ഞാൻ 
അത് �ടർ�ം അട��താണ് (��ി�ക: പണമടയ് �� �ടരാൻ താൽ�ര��� യഥാർ� േപാളിസി ഉടമ�െട 
വിവര�ളിൽ മാ��� സാഹചര��ളിൽ അെ��ിൽ മെ�ാ� േപയർ അ�ാെത യഥാർ� േപാളിസി ഉടമയിൽ നി�് 
വ�ത�സ് തനായ േപയർ ഉ�േ�ാൾ േചാദ�ാവലി �രി�ി�ണം)

(�ിരീകരണം നൽ��യാൾ)

(�തിയ േപാളിസി ഉടമ�െട ഒ�്)

(യഥാർ� േപാളിസി ഉടമ�െട ഒ�്)
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