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

ലഭി� എ�തി�� �ാ�്
ലഭി� തീയതി�ം സമയ�ം ______________________________________________________________

അഭ�ർ�ന അയ� തീയതി�ം സമയ�ം_______________________________________
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േപാളിസി േസവന 
േഫാം (E)

േപാളിസി/അേപ� ന�ർ തീയതി

ഒ�്

ഞാൻ ഇലക് േ�ാണിക് മാർഗത്തിലൂെടയുള്ള േപ ഔട്ട് തിരെഞ്ഞടുക്കാൻ ആ�ഹി�� (േപാളിസി ഉടമയ് �ള്ള േപയ് െമന്റ്ْـ ബാധകമായത്)

ഓഫീസ് ഉപേയാഗത്തിന് മാ�ം

സ�ീകരി�ത് ______________________________________________________________

േകാൺടാക് റ്റ് വിശദാംശങ്ങളിെല മാറ്റവും സി.െക.ൈവ.സി അപ്േഡഷനും

*നിങ്ങളുെട ഏറ്റവും പുതിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ ഞങ്ങൾെക്കാപ്പം അപ്േഡറ്റ് െച�.*

ഭാവിയിെല ആശയവിനിമയ�ിനായി �കളിൽ പരാമർശി� േകാൺടാക ്�് ന�റിൽ ഞ�ൾ നി�െള ബ�െ�ടണെമ�െ��ിൽ ഈ േബാക ്സിൽ അടയാളെ���ക.

സി.െക.ൈവ.സി നം.

െമാൈബൽ

റസിഡൻസ് േഫാൺ

ഇെമയിൽ

ബാ�് ��ാവന�െട സ�യം സാ��െ���ിയ പകർ�്

(എൻആർഇ േപയ ്െമ�് ആെണ�ിൽ നിർബ�ിതം; എൻ.ആർ.ഇ അ�ൗ�ിൽ നി�് �ീമിയം അട�തിെ� പണമിടപാ�കൾ �തിഫലി�ി�� ��ാവന)

ബാങ്ക് ശാഖയുെട വിലാസം:

ബാ�് അ�ൗ�ിെ� തരം: േസവിംഗ്സ് കറ�്

(തിരെഞ്ഞടുത്തത് എൻ.ആർ.ഇ അക്കൗണ്ട് ആേണാ: അെത          അല്ല           എൻ.ആർ.ഇ അക്കൗണ്ട് ആെണങ്കിൽ, േപാളിസിയിേല�ള്ള �ീമിയം േപയ് െമ�കെളല്ലാം എൻ.ആർ.ഇ 

അക്കൗണ്ടിൽ നി�ള്ളതാണ് എന്ന് െതളിയി�ന്നതിനുള്ള േഡാക�െമ�കൾ സമർപ്പി�ക)

�വെട െകാ��ി�� വിശദാംശ�ൾ �കാരം എെ� ബാ�് അ�ൗ�് അപ ്േഡ�്െച�ാൻ അഭ�ർ�ി��

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉടമ:

ബാങ്ക്:

ബാ�് അ�ൗ�് ന�ർ:

(നി��െട െച�് ��ി�� 9 അ� ന�ർ. റ�ാ�ിയ െച�ിെ� പകർ�ി�� 9 അ� ന�ർ ‘000-ൽ ആണ് �ട��െത�ിൽ 
ശരിയായ േകാഡ് നൽേക�താണ്)എം.ഐ.സി.ആർ േകാഡ്:

(നി��െട െച�് ��ി�� 11 അ� ന�ർ; റ�ാ�ിയ െച�ിൽ ഇത് �ി�് െചയ് തി�ിെ��ിൽ ബാ�ിൽ നി�� 
സാ��െ���ൽ)ഐ.എഫ്.എസ്.സി േകാഡ്:

പാൻ കാർഡ് ന�ർ:

അേപക്ഷെയ്ക്കാപ്പം െതളിവിനായി സമർപ്പിച്ചി�ള്ള േരഖകളുെട ലിസ്റ്റ് (ബാധകമായത്  √ അടയാളെപ്പടു�ക) / 

‘റ�ാ�ിയʼ െച�ിെ� ഒ� പകർ�്

(അ�ൗ�് ന��ം അ�ൗ�് ഉടമ�െട േപ�ം ‘�ി�് െചയ ്തിരി�ണംʼ) (അ�ൗ�് ന��ം അ�ൗ�് ഉടമ�െ� േപ�ം പാസ ്��ിൽ ‘�ി� ്െചയ് തിരി�ണംʼ)
പാസ ്��ിെ� സ�യം സാ��െ���ിയ പകർ�്

അെ��ിൽ



• നൽകിയിരി�� ബാ�് അ�ൗ�് വിവര�ൾ എ�ാ അർ��ി�ം സത�മാെണ�ം �ത�മാെണ�ം �ർ�മാെണ�ം ഇതിനാൽ ഞാൻ �സ ്താവി��.
• ഈ േഫാം സമർ�ി��തി�െട അർ�മാ��ത്, അഭ�ർ�ന�് അ�മതി ലഭി�ം എ�� എ�് ഞാൻ മന�ിലാ�ക�ം അംഗീകരി�ക�ം െച��.
• അ�ർ�മായ അെ��ിൽ െത�ായ വിവര�ൾ കാരണം ഇടപാ�കൾ�് കാലതാമസം സംഭവി�കേയാ നട�ിലാകാതിരി�കേയാ െചയ് തി�െ��ിൽ, ഒ� വിേധന�ം 
 ക�നിെയ ഞാൻ ഉ�രവാദിയാ�കയി�.
• ഇലക ്േ�ാണിക് േപയ ്െമ�് സാധ�മ�ാ� ഏെത�ി�ം സാഹചര��ിൽ, നിയമ�കാര�� മ�് ഏത് േപഔ�് ഓപ്ഷ�ം ഉപേയാഗി�ാ�� അധികാരം ക�നി�െ��് 
 ഞാൻ മന�ിലാ�ക�ം അംഗീകരി�ക�ം െച��.

േപാളിസി ഉടമ/അൈസനിയുെട ഒപ്പ്:

കാനറ എച്ച്.എസ്.ബി.സി  ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് െകാേമഴ് സ് ൈലഫ് ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്  (IRDAI Regn. No. 136) േപാളിസി േസവന വിഭാഗം രണ്ടാം നില, ഓർക്കിഡ് ബിസിനസ്സ് പാർക്ക്, െസക്ടർ-48, േസാഹ് ന േറാഡ്, ഗുരു�ാം-122018, ഹരിയാന, 

ഇന്തയ്. രജിസ് േ�ഡ് ഓഫീസ്: യൂണിറ്റ് നം. 208, രണ്ടാം നില, കാഞ്ചൻജംഗ ബിൽഡിംഗ്, 18 ബരാഖംബ േറാഡ്, ന�ഡൽഹി – 110 001, േകാർപ്പേററ്റ് ഐഡന്റിറ്റി നം.- U66010DL2007PLC248825, ബന്ധെപ്പടുക: 1800-180-0003,1800-103-0003 /+91 0124 4535099 

(ഫാക് സ്) / ഇെമയിൽ: customerservice@canarahsbclife.in, െവബ്ൈസറ്റ് : www.canarahsbclife.com
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�ല�ം കണ�ാ�ക, െ�യിമിെ� അേന�ഷണം/ തീർ�്, െക.ൈവ.സി �ാമാണീകരണം, േപാളിസി േസവനം ഉേ�ശി�� ���ികൾ �ട�ിയ കാര��ൾ�ായി എെ� െക.ൈവ.സി 
വിശദാംശ�ൾ (i)ഗവൺെമ�് �ടാെത/അെ��ിൽ റ�േല�റി അേതാറി�ി, (ii) ഇൻ�റൻസ് റിേ�ാസി�റീസ് (iii) സി.ഇ.ആർ.എസ്.എ.ഐ/�.ഐ.ഡി.എ.ഐ, (iv) റിഇൻ�േറഴ ്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����.

ഈ േപാളിസി േസവന അഭ�ർ�ന�െട അർ��ം സാധ�ത�ം ഞാൻ �ർ�മാ�ം മനസിലാ�� ഒ�ം എെ� സ��ം താൽ�ര��ിൽ �ർ�ിയാ�ിയ േഫാം സമർ�ി��.

േപാളിസി ഉടമ/അൈസനി�െട േപര്: ______________________________________________________              തീയതി:

അൈസനിയുെട ഒപ്പ്/വിരലടയാളം
(േപാളിസി പരി�ർ�മായി അൈസൻ െച�േ�ാൾ ആവശ�മായത്)

േപാളിസി ഉടമയുെട ഒപ്പ്/വിരലടയാളം

�ാേദശിക ഭാഷയിലുള്ള സതയ്വാങ്മൂലം (ഈ േഫാം �ാേദശിക ഭാഷയിലാണ് ഒ�െവച്ചിരി�ന്നെതങ്കിൽ/വിരലടയാളമാണ് പതിച്ചിരി�ന്നെതങ്കിൽ പൂരിപ്പിേക്കണ്ടത്)

• േപാളിസി�മായി ബ�െ�� നിബ�നകൾ�ം വ�വ�കൾ�ം അ��തമായി മാ�േമ ഉൽ�� നിർ�ിഷ ്ട അഭ�ർ�നകൾ/ഫ�കൾ അ�വദി�ക��. വിശദാംശ�ൾ�ായി 
 േപാളിസി�െട നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം പരിേശാധി�ക. അധിക േഡാക�െമേ�ഷ�ക�െട േഫാർമാ�കൾ ഞ��െട െവബ ്ൈസ�ിൽ നി�ം ഡൗൺേലാഡ് െച�ാ��താണ്.
• ഈ േഫാം സമർ�ി��തി�െട അർ�മാ��ത്, അഭ�ർ�ന�് അ�മതി ലഭി�ം എ�� എ�് ഞാൻ മന�ിലാ�ക�ം അംഗീകരി�ക�ം െച��.
• ഈ േഫാം ഞ��െട ക�നി�െട ഏെത�ി�ം ഓഫീ�കളിൽ ലഭി�േ�ാൾ അഭ�ർ�നകളിേ�ൽ നടപടികൾ ആരംഭി�ം. �ണി�് ലി�്ഡ ്േപാളിസിക�െട കാര��ിൽ, 
 േപാളിസി�െട ഫ�കെള ബാധി�� അഭ�ർ�നകൾ�ായി, ഒ� ���ിദിന�ിൽ ൈവ�േ�രം 3 മണി���് അേപ� ലഭി�കയാെണ�ിൽ, അേത ദിവസെ� എൻ.എ.വി 
 ബാധകമായിരി�ം. 3 മണി കഴി�ാണ് ലഭി��െത�ിൽ, അ�� ���ിദിന�ിെല എൻ.എ.വി ആയിരി�ം ബാധകമാ�ക.
• നി��െട േപാളിസി�െട ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ�� വിവിധ ഓപ്ഷ�ക�െട ആ��ല��ൾ �േയാജനെ����തിന് ഇേ�ാൾ തെ� ഞ��െട െവബ ്ൈസ�ിൽ രജിസ് �ർ െച�ക.
• ഒ� വ��ി താമസ�ാരൻ ആകണെമ�ിൽ, ഇനി�റ��വയിൽ ഏെത�ി�ം ആ വ��ി െച�ിരി�ണം:-
  - നിലവിെല സാ��ിക വർഷ�ിൽ 182 ദിവസേമാ അതിൽ��തേലാ ഇ��യിൽ ആെണ�ിൽ; അെ��ിൽ
  - നിലവിെല സാ��ിക വർഷ�ിൽ 60 ദിവസേമാ അതിൽ ��തേലാ ദിവസം ഇ��യിൽ ആയിരി�ക�ം നിലവിെല സാ��ിക വർഷ�ിന് െതാ���� നാല് 
    വർഷ�ിൽ 365 അെ��ിൽ അതിൽ ��തൽ ദിവസം ഇ��യിൽ ആെണ�ിൽ

ഈ േഫാമിെ� ഉ�ട�ം േപാളിസി ഉടമയായ �ീ/�ീമതി/�മാരി ______________________________ എ�യാൾ�് ___________________ ഭാഷയിൽ ഞാൻ വിശദീകരി�ി�െ��ം 
ഉ�ട�ം �ർ�മാ�ം മന�ിലാ�ിയ േശഷമാണ് േപാളിസി ഉടമ എെ� സാ�ി���ിൽ വിരലടയാളം (വിരലടയാള�ൾ)/ പതി�െത�ം ഇം�ീഷ് അ�ാ� ഭാഷയിലാണ് ഒ�് െവ�െത�ം 
ഞാൻ ഇതി�െട സാ��െ����.

സാ��െ����യാളിെ� േപര് __________________________ സാ��െ����യാളിെ� ഒ�് ___________________ തീ�തി _________ �ലം___________________________

നിർേ�ശ�ം നിരാകരണ�ം

• ഡിസ ്�ിബ��ർ ആ�് വഴിയാണ് അഭ�ർ�ന സ�ീകരി�ി��െത�ിൽ ഒറിജിനൽ േഫാം ഉപേഭാ�ാവിന് തിരി� നൽ�ം.
• േപാളിസി�മായി ബ�െ�� വ�വ�കൾ�ം നിബ�നകൾ�ം അ��തമായി മാ�േമ ഉൽ�� നിർ�ിഷ് ട അഭ�ർ�നകൾ/ഫ�കൾ അ�വദി�ക��. വിശദാംശ�ൾ�ായി 
 േപാളിസി�െട വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം പരിേശാധി�ക.
• നി��െട േപാളിസി�െട ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ�ായി വിവിധ ഓപ്ഷ�ക�െട ആ��ല��ൾ �േയാജനെ����തിന് ഇേ�ാൾ ഞ��െട െവബ ്ൈസ�ിൽ രജിസ് �ർ െച�ക.
• േഫാം മലയാള�ിൽ മാ�ം �രി�ി�ക.
• ഭാഷയിൽ വ�ാഖ�ാനി��തിൽ എെ��ി�ം വിേയാജി�െ��ിൽ, ഇം�ീഷ് പതി�ിനായിരി�ം �ാമാണ�ം.

• അഭ�ർ�നയ ്െ�ാ�ം സമർ�ി�ി�� എ�ാ െതളിവ്/െതളി�ക�ം േഡാക�െമ�്/ േഡാക�െമ�ക�ം സ�യം സാ��െ���ക�ം ഒ�ം �വെട നിേയാഗി�െ��ി�� അേതാറി�ികൾ 
 സാ��െ���ക�ം േവണം:
       ഭാരത സർ�ാർ നിർേദശി�� മാനദ��ൾ പാലി�� ഗസ�ഡ് ഓഫീസർ / ഞ��െട ക�നി�െട അംഗീ�ത ജീവന�ാരൻ (ഞ��െട േകാർ�േറ�് ഏജ�കൾ 
 ഉൾെ�െട) / േദശാസാൽ�ത ബാ�ിെ� �ാ�് മാേനജർ.
        

േപാളിസി േസവന 
േഫാം (E)

ഇനി പറ��വ�െട എസ്.എഫ്.ഐ.എൻ (െസ�ിേഗ�ഡ് ഫ�് ഇൻഡക് സ് ന�ർ): ഇക�ി�ി ഫ�ിന് ULIF00116/06/08EQUITYFUND136, ഇക�ി�ി II ഫ�ിന് ULIF00607/01/10EQUTYIIFND136, 

േ�ാ�് ഫ�ിന് ULIF00216/06/08GROWTHFUND136, േ�ാ�് II ഫ�ിന് ULIF00707/01/10GROWTIIFND136, േ�ാ�്�സ് ഫ�ിന് ULIF00913/09/10GROWTPLFND136, ബാലൻസ് ഡ് 

ഫ�ിന് ULIF00316/06/08BLNCEDFUND136, ബാലൻസ് ഡ് II ഫ�ിന് ULIF00807/01/10BLNCDIIFND136, ബാലൻസ് ഡ് �സ് ഫ�ിന് ULIF01013/09/10BLNCDPLFND136, െഡബ് �് ഫ�ിന് 

ULIF00409/07/08INDEBTFUND136, െഡബ് �് �സ് ഫ�ിന് ULIF01115/09/10DEBTPLFUND136,  ലിക�ിഡ് ഫ�ിന് ULIF00514/07/08LIQUIDFUND136, എൻ.എ.വി ഗ�ാര�ി ഫ�് സീരീസ് 1-ന് 

ULIF01215/04/11NAVGFUNDSI136, ഇ�� മൾ�ി-ക�ാ�് ഇക�ി�ി ഫ�ിന് ULIF01816/08/16IMCAPEQFND136, െപൻഷൻ േ�ാ�് ഫ�ിന് ULIF01405/11/15PENSGROFND136, എമർജിംഗ് ലീേഡഴ്

 സ് ഇക�ി�ി ഫ�ിന് ULIF02020/12/17EMLEDEQFND136 എ�ി�െനയാണ്.


