
(�കളിൽ േജാലി�ാരൻ  ബാ�് �ാഫ്            േപ�ം പദവി�ം പരാമർശി�ക)

ലഭി� തീയതി�ം സമയ�ം/ _____________________________________________________________

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

േപാളിസി/അേപ� ന�ർ

ഓഫീസ് ഉപേയാഗത്തിനായി മാ�ം

സ�ീകരി�ത് ______________________________________________________________

A)  അഷവ്ർ െചയ്ത തുക വർദ്ധിപ്പി�ന്നതിനുള്ള അഭയ്ർത്ഥന

അ�േയാജ�മായവ അടയാളെ���ി േപാളിസി ���ൽ/അഷ�ർ െച� �ക�െട “അഷ�ർ െച�യാൾ�ായി” താെഴ നൽകിയിരി�� േചാദ��ൾ�് ഉ�രം നൽ�ക. 
(നി��െട േപാളിസി�് �ീമിയം ഫ�ിംഗ് ആ��ല�ം/�ീമിയ�ിൽ ഇളവ് ലഭി��തി�� സൗകര�ം ഉെ��ിൽ, ഒ� �േത�ക േഫാം സമർ�ിേ����്).

ആേരാഗ� സംബ�മായ സത�വാങ്�ലം

ബന്ധെപ്പേടണ്ട വിശദാംശങ്ങളിെല മാറ്റം

ഭാവിയിെല ആശയവിനിമയ�ിനായി �കളിൽ പരാമർശി� േകാൺടാ�് ന�റിൽ ഞ�ൾ നി�െള ബ�െ�ടണെമ�െ��ിൽ ഈ േബാ�ിൽ അടയാളെ���ക.

സി.െക.ൈവ.സി ന�ർ.

െമാൈബൽ

വീ�ിെല േഫാൺ നം.

ഇെമയിൽ

(ഈ സൗകര�ം തിരെ��� �ാ�കൾ�് ലഭ�ം. മാ��ൾ അ�� േപാളിസി വാർഷികം �തൽ നട�ിലാ�ം. നി��െട േപാളിസി വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം പരിേശാധി�ക.) 
(േപാളിസി ഉടമ) എ� ഞാൻ േമൽ�റ� േപാളിസി�� എെ� അഷ�ർ െച� �ക വർ�ി�ി�ാൻ അഭ�ർ�ി�� _________________________________________________

1. െ�ാേ�ാസൽ തീയതി�ം ഈ �ഖ�ാപന തീയതി�മിടയിൽ നി��െട െതാഴിലിൽ എെ��ി�ം മാ�ം ഉ�ായി�േ�ാ?   അെത         ഇ�

2. െ�ാേ�ാസൽ തീയതി�ം ഈ �ഖ�ാപന തീയതിയ്ക്കുമിടയിൽ നി��െട റസിഡൻഷ�ൽ �ാ�സിൽ എെ��ി�ം മാ�ം ഉ�ായി�േ�ാ?  അെത         ഇ�

3. നി��െട ജീവിത�ിൽ എേ�ാെഴ�ി�ം മ�് ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ് േപാളിസികൾ�് അേപ�ി�കേയാ പാഴായ േപാളിസികൾ    അെത         ഇ�

 ����തി�� ഏെത�ി�ം െ�ാേ�ാസൽ /അഭ�ർ�ന നീട്ടിവയ്ക്കുകേയാ, നിരസി�കേയാ പിൻവലി�കേയാ അെ��ിൽ അധിക �ീമിയ�ിേ�ൽ സ�ീകരി�കേയാ

 െച�ി�േ�ാ അെ��ിൽ നി�ൾ എേ�ാെഴ�ി�ം കാനറ എ�്.എസ്.ബി.സി ഓറിയ�ൽ ബാ�് ഓഫ് െകാേമഴ്സ് ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ് അെ��ിൽ  

 മേ�െത�ി�ം ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ് ക�നി�െട യഥാർ� െ�ാേ�ാസൽ തീയതി�് ��് ൈലഫ്/െഹൽ�് ഇൻ�റൻസ് േപാളിസി�െട കീഴിൽ ഒ� െ�യിം െച�ി�േ�ാ? 

ഈ േപാളിസി നൽ��തിന് സമർ�ി�� അേപ�യാണ് െ�ാേ�ാസൽ.

�കളിെല േചാദ��ൾ�് ഏതിെന�ി�ം “അെത” എ�് േരഖെ���ിയി�െ��ിൽ, �തിയ െതാഴിൽ സ�ഭാവം; ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ് േപാളിസിക�െട വിശദാംശ�ൾ (�സി�ീകരി� വർഷം, 
ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ് ക�നി�െട േപര്, അഷ�ർ െച� �ക, വാർഷിക വ�മാനം, ൈറഡ�കൾ ഉെ��ിൽ അത്, സ�ീകരണ നയ�ൾ (�ാൻേഡർഡ്/അംഗീകരി� അധിക �ീമിയം); 
റസിഡൻഷ�ൽ �ാ�സിൽ മാ�ം വ���തി�� �തിയ വിലാസം �ട�ിയ ��വൻ വിശദാംശ��ം നൽ��തിനായി ഒ� അധിക ഷീ�് ഉൾെ���ക.

7. അസാ�വായത് �തൽ ഈ ���ൽ അേപ��െട തീയതി വെര�� നാ�കളിൽ നി�ൾ എെ��ി�ം അപകട�ൾ�് ഇരയായി�േ�ാ?  ഉ�്           ഇ�

8. 1 �തൽ 7 വെര�� ഏെത�ി�ം േചാദ��ൾ�� ഉ�രം അെത എ�ാെണ�ിൽ, വിശദാംശ�ൾ താെഴ നൽ�കേയാ അേത േഫാർമാ�ി�� 
 മതിയായ ഒ�െവ� ഒ� �േത�ക ഷീ�് ഉൾെ���കേയാ (ആവശ�െമ�ിൽ) െച�ക.

4. െ�ാേ�ാസൽ തീയതി�ം ഈ �ഖ�ാപന തീയതി�മിടയിൽ നി��െട ആേരാഗ� �ിതിയിൽ എെ��ി�ം മാ�ം ഉ�ായി�േ�ാ?   ഉ�്         ഇ�

5. നി�ൾ എേ�ാെഴ�ി�ം ഒ� ശ��ിയ�് േവ�ി ഒ� േഡാ��െട ഉപേദശം േത�കേയാ എെ��ി�ം തകരാ�കൾ�് ആ�പ�ിയിലാ�കേയാ  ഉ�്         ഇ�

 ഏെത�ി�ം െമഡി�ൽ അേന�ഷണം/ചികി�/പരിേശാധന നിർേ�ശി�െ��കേയാ െച�ി�േ�ാ അെ��ിൽ ഇട�ിെട�� െമഡി�ൽ അവ�കേളാ 

 െചറിയ �മ, ജലേദാഷം അെ��ിൽ � എ�ിവയ�ാെത�� എെ��ി�ം െമഡി�ൽ അവ�കൾ�� േരാഗ ല�ണ�േളാ ഉേ�ാ?

6. താെഴ പറ�� ഏെത�ി�ം അവ�കൾ എേ�ാെഴ�ി�ം നി�ളിൽ കെ��കേയാ പരിേശാധി�െ��കേയാ ചികി�ി�കേയാ െച�ി�േ�ാ? 

 ൈഹ�ർെടൻഷൻ/ഉയർ� ര� സ�ർ�ം                        ഉ�്             ഇ� െന�േവദന/�ദയാഘാതം     ഉ�്            ഇ�

 മേ�െത�ി�ം �േ�ാഗ�ൾ/���ൾ                         ഉ�്             ഇ� എ�്.ഐ.വി അ�ബാധ/എയ്ഡ്സ് എ�്.ഐ.വി�� േപാസി�ീവ് പരിേശാധന ഉ�്             ഇ�

 �േമഹം/ര��ിെല ഉയർ� പ�സാര�െട അളവ്/       ഉ�്             ഇ� നാഡീസംബ�മായത്, മേനാേരാഗം അെ��ിൽ മാനസിക വി�ാ�ി                      ഉ�്             ഇ�

 പ�ാഘാതം/തളർവാതം                                           ഉ�്           ഇ� �യം അെ��ിൽ ശ�ാസേകാശ സംബ�മായ മ�് േരാഗ�ൾ                     ഉ�്           ഇ� 

 കരളിെ� തകരാ�കൾ/മ��ി�ം/െഹ�ൈ��ിസ് ബി അെ��ിൽ സി          ഉ�്           ഇ� ���െട തകരാ�കൾ �ത�ൽ�ാദന അവയവ�ൾ�� േരാഗ�ൾ                ഉ�്              ഇ�

 അർ�ദം/�ഴ അെ��ിൽ അസാധാരണ വളർ�കൾ, ഏെത�ി�ം       ഉ�്            ഇ� ര� സംബ�മായ തകരാ�കൾ (ഹീേമാഫീലിയ, തലാസീമിയ േപാ��വ) ഉ�്           ഇ�

B)  േപാളിസി പുതു�ന്നതിനുള്ള അഭയ്ർത്ഥന

ഞാൻ (േപാളിസി ഉടമ) േമൽ�റ� അസാ�വായ എെ� േപാളിസി ���ി നൽകാൻ അഭ�ർ�ി��. ഞാൻ ____________________________________ �പ�െട േപെ��് 
നട�ിയതായി ഞാൻ ഉറ�നൽ��. (േപെ��് നട�ിയ െച�്/ഡി.ഡി�െട വിശദാംശ�ൾ നൽ�ക) ________________________________________________________

നിങ്ങൾ യു.എസ്സിൽ ഉള്ളേപ്പാഴാേണാ അഭയ്ർത്ഥന നട�ന്നത്.            ഉണ്ട്              ഇല്ല

*നിങ്ങളുെട ഏറ്റവും പുതിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി പങ്കിടുക.*

V
ersion 8.0

േപാളിസി പുതുക്കൽ/ അഷവ്ർ 
െചയ്ത തുക വർദ്ധിപ്പിക്കൽ േഫാം

തീയതി

ഒ�്

ലഭി� എ�് 
�ാ�െച�ക

���ിെല പ�സാര�െട അളവ്

തര�ി�� �മിളകൾ



9. 5-ൽ �ചി�ി�ിരി�� റിേ�ാർ�ക�െട/ഡിസ്ചാർജ് സം�ഹ�ിെ� പകർ�കൾ ഉൾെ���ക.

10. അസാ�വായത് �തൽ ഈ ���ൽ അേപ��െട തീയതി വെര�� നാ�കളിൽ ആേരാഗ� സംബ�മായ കാരണ�െള �ടർ�് �ടർ�യായ  അെത         ഇ�

 7 ദിവസ�ളിൽ ��തൽ നി�ൾ�് േജാലിയിൽ നി�് മാറിനിൽേ��തായി വ�ി�േ�ാ? ഉെ��ിൽ, വിശദാംശ�ൾ നൽ�ക

11. നി�ൾ ഇേ�ാൾ ഗർഭിണിയാേണാ? (�ീകൾ�് മാ�ം ബാധകം)        അെത         ഇ�

 അെതെയ�ിൽ കാലയളവ് ആ�കളിൽ _____________________________________________

േപാളിസി പുതുക്കൽ/ അഷവ്ർ െചയ്ത തുക വർദ്ധിപ്പിക്കൽ േഫാം

ഞാൻ/ഞ�ൾ ഈ േഫാമി�� എ�ാ േചാദ���െട�ം സ�ഭാവ�ം ഇ�രം േചാദ��ൾ�് മ�പടി നൽ�േ�ാൾ എ�ാ വിവര��ം െവളിെ����തിെ� �ാധാന��ം �ർ�മായി 
മനസിലാ�ിയതിന് േശഷമാണ് ഉ�ര�ൾ നൽകിയി��െത�് ഞാൻ/ഞ�ൾ �ഖ�ാപി��. ഈ േഫാമിെല എ�ാ േചാദ��ൾ�ം ഞാൻ/ഞ�ൾ നൽകിയ ഉ�ര�ൾ എ�ാ രീതിയി�ം 
സത��ം �ർ��മാെണ�ം ഞാൻ/ഞ�ൾ ഒ� വ�തക�ം മറ�െവ�ി�ിെ��ം ഒ� വിവര�ം ഉ�ിെലാ��ിയി�ിെ��ം �ടി ഞാൻ/ഞ�ൾ �ഖ�ാപി��.
ഈ േപാളിസി ���ൽ / അഷ�ർ െച� �ക വർ�ി�ി�ലി�� േഫാം ഇൻ�റൻസ് കരാറിെ��ം അടി�ാനമായിരി�െമ�ം അസത�മായ ഏെത�ി�ം ��ാവന ഈ േഫാമിൽ 
ഉൾെ��ി�െ��ിൽ, നൽേക� ആ��ല��ളിൽ മാ�ം വ��ാൻ ക�നി�് അവകാശ��ായിരി�െമ�ം �ടാെത ഏെത�ി�ം ഒ� വ�ത മറ�െവ�ി�െ��ിൽ േപാളിസി അസാ�വായി 
കണ�ാ�ാെമ�ം േപാളിസി�് കീഴിൽ അട� �ീമിയ�ൾ എ�ാം ക�നി�് ക�െക�ാെമ�ം ഞാൻ/ഞ�ൾ ��ാവി��.
േപാളിസി ���ി ഒ� വർഷ�ി��ിൽ, ൈലഫ് അഷ�ർ െച�യാൾ എെ��ി�ം കാരണ�ാൽ ആ�ഹത� െച�കയാെണ�ിൽ, മരണം േരഖെ���ിയ തീയതി �കാര�� ഫ�് �ല�മ�ാെത 
ഈ േപാളിസി�് കീഴിൽ യാെതാ� ആ��ല���ം ലഭ�മാകി�.
എെ� േപാളിസി�് കീഴിൽ �ടർ�േ�ാ�� അപകട സാധ�ത പരിേശാധി�ാൻ ക�നിെയ �ാ�മാ��തിന്, എെ� പഴയ�ം നിലവി���മായ െതാഴി�ടമ�െട(ക�െട) 
േഡാ�ർ/ആ�പ�ി/ഏെത�ി�ം ൈലഫ് അെ��ിൽ േനാൺ ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ് ക�നി/ അെ��ിൽ സംഘടന അെ��ിൽ ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ് അേസാസിേയഷെ� െമഡി�ൽ രജി�ർ 
േന��തി�ം, ആവശ�മായ സമയ�് ക�നിയിൽ നി�് ഏെത�ി�ം െമഡി�ൽ േ�ാത�്/ഏെത�ി�ം ൈലഫ് അെ��ിൽ േനാൺ ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ് ക�നി/ അെ��ിൽ ൈലഫ് 
ഇൻ�റൻസ് അേസാസിേയഷെ� െമഡി�ൽ രജി�ർ അെ��ിൽ സർ�ാർ അേതാറി�ികൾ�ായി �റ�വി��തി�ം ഞാൻ ഇതിനാൽ ക�നിെയ അധികാരെ����. ���ൽ/അഷ�ർ 
െച� �ക വർ�ി�ി��തി�ം എെ� േപാളിസി അസ�് െച��തിന് ആവശ�മായ ൈവദ�പരിേശാധനകൾ നട��തി�� അ�മതി ഞാൻ ക�നിേ�ാ അെ��ിൽ അതിെ� ഏജ�കൾേ�ാ 
നൽ��. എ�്.ഐ.വി ആ�ിേബാഡികൾ നിർ�യി���ൾെ�െട�� ര� പരിേശാധനകൾ ഇതിൽ ഉൾെ��െമ�് ഞാൻ മനസിലാ��. ക�നി �േഖന ൈവദ�പരിേശാധന നട�േ�ാൾ 
ക�നി നിയമി�� ൈവദ� പരിേശാധകെ� േചാദ��ൾ�� ഉ�ര��ം ക�നി നൽ�� േചാദ�ാവലി�െട ഉ�ര��ം ഈ അേപ�യിൽ നൽകിയിരി�� ��ാവനക�െട�ം 
ഉ�ര��െട�ം ഭാഗമായി പരിഗണി�െമ�ം ഞാൻ ��ാവി��. ക�നി�െട േരഖാ�ല�� അംഗീകാരം ലഭി��ത് വെര എെ�/ ഞ��െട േപാളിസി ���ൽ/അഷ�ർ െച� �ക 
വർ�ി�ി��തിന് പരിഗണി�കയി� എ�് ഞാൻ/ഞ�ൾ മനസിലാ��. ദയവായി ��ി�ക, േപാളിസി ���ൽ/അഷ�ർ െച� �ക വർ�ി�ി��തി�� േഫാമിൽ ൈലഫ് അഷ�ർ 
െച�യാ�ം േപാളിസി ഉടമ�ം ഒ�വ�ണം. 
�ല�ം കണ�ാ�ക, െ�യിമിെ� അേന�ഷണം/ തീർ�ാ�ൽ, െക.ൈവ.സി �ാമാണീകരണം, േപാളിസി േസവനം ഉേ�ശി�� ���ികൾ �ട�ിയ കാര��ൾ�ായി എെ� െക.ൈവ.സി 
വിശദാംശ�ൾ (i) സർ�ാർ �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) റീഇൻ �േറ ഴ് 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����.

ൈലഫ് അഷവ്ർ െചയ്ത ആളുെട ഒപ്പ്/വിരലടയാളം
(യഥാർത്ഥ ഒപ്പിൽ നി�ം മാറ്റം വരു�ന്ന സാഹചരയ്ത്തിൽ, 

നിർേദ്ദശങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള ഏഴാമെത്ത േപായിന്റ് പരിേശാധി�ക)

___________________________________________________
ൈലഫ് അഷ�ർ െച� ആ�െട േപര്

േപാളിസി ഉടമ/അൈസനിയുെട ഒപ്പ്/വിരലടയാളം

___________________________________________________
േപാളിസി ഉടമ/ അൈസനി

(േപാളിസി�െട സ�ർ�മായി നൽ�� സാഹചര��ിൽ അൈസനി�െട 
വിശദാംശ�ൾ ആവശ�മാണ്)

(നിർബ�ം)

സ്ഥലം __________________________
          (നിർബന്ധം)

നട�ിയ 
പരിേശാധനകൾ

ചികി�ാ 
വിശദാംശ�ൾ

േഡാ�ർ/ ആ�പ�ി�െട 
േപര്, വിലാസം, 
േകാൺടാ�് ന�ർ

േരാഗനിർ�യം
നിലവിെല ആേരാഗ��ിതി 
(നിലവിെല ചികി�കൾ 
ഉൾെ�െട)

സംഭവം നട�/
േരാഗനിർ�യ തീയതി

േപാളിസി പുതുക്കൽ/ അഷവ്ർ 
െചയ്ത തുക വർദ്ധിപ്പിക്കൽ േഫാം

തീയതി

V
ersion 8.0



അെ��ിൽ

ഇലേ�ാണിക് മാർഗങ്ങളിലൂെടയുള്ള േപ ഔട്ട്

ബാങ്ക് ശാഖയുെട വിലാസം:

ബാ�് അ�ൗ�ിെ� തരം:          േസവിംഗ്സ്              കറ�്

എൻ.ആർ.ഇ അക്കൗണ്ടാെണങ്കിൽ, ഉപേഭാ�ാവ് തെ� ��വൻ �ക�ം എൻആർഇ അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് ആകണെമ�് താൽ�ര�െ��ാ�ം അെ��ിൽ �ക ഭാഗി�് എൻ.ആർ.ഇ , 
എൻ.ആർ.ഒ അ�ൗ�കളിലായി േവണെമ�് താൽ�ര�െ��ാ�ം, േപാളിസിയിേല�ായി അട� ഓേരാ �ീമിയ�ിെ��ം ഉറവിടം ഉപേഭാ�ാവ് നൽകിയിരി�ണെമ�ത് നിർബ�ിതമാണ്.)

(തിരെഞ്ഞടുത്തിരി�ന്ന അക്കൗണ്ട് എൻ.ആർ.ഇ ആേണാ:  അെത           അല്ല        

�വെട െകാ��ി�� വിശദാംശ�ൾ �കാരം എെ� ബാ�് അ�ൗ�് അപ്േഡ�് െ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:

*2014-െല സാ��ിക ബി�ിൽ അവതരി�ി�, �തിയ വ��ായ 194DA �കാരം; നിയമ�ിെ� െസ�ൻ 10 (10D)-�് കീഴിൽ ഒഴിവാ�െ��ി�ി�ാ� ഇടപാ�ക�െട നി�തി ഈടാ��തിന് 
പാൻ കാർഡ് വിശദാംശ�ൾ ആവശ�മാണ്. പാൻ കാർഡ് വിശദാംശ�ൾ നൽകിയി�ി�ാ� പ�ം ഇത് ��തൽ ഉയർ� 20% നിര�ിൽ നി�തി ഈടാ��തിന് കാരണമാ�ം.

(പാൻ കാർഡിെ� സ�യം സാ��െ���ിയ പകർ�ിേനാെടാ�ം നിർബ�മാ�ം നൽേക�ത്)*

റസിഡ�് �ാ�സ്1  റസിഡ�്   േനാൺ-റസിഡ�്

താമസി�� രാജ�ം: …………………………………………………………………….
(േനാൺ-റസിഡ�് �ാ�സിന് നിർബ�മാ�ം നൽകണം, താമസി�� രാജ�െ� ആ�യി�്, ��തൽ 
േഡാക�െമ�കൾ ഉ�യിേ��ാം/ആവശ�മായി വേ��ാം)

(അ�ൗ�് ന��ം അ�ൗ�് ഉടമ�െട േപ�ം ‘�ി�് െച�ിരി�ണംʼ)

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

‘റ�ാ�ിയʼ െച�ിെ� ഒ� പകർ�്

• നൽകിയിരി�� ബാ�് അ�ൗ�് വിവര�ൾ എ�ാ അർ��ി�ം യഥാർ�മാെണ�ം �ത�മാെണ�ം �ർ�മാെണ�ം ഇതിനാൽ ഞാൻ അറിയി��. 
• ഈ േഫാമിെ� സമർ�ണം 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 െച�ി�െ��ിൽ, ഒ� വിേധന�ം ക�നിെയ
 ഞാൻ ഉ�രവാദിയാ�കയി�. 
• ഇലേ�ാണിക് േപെ��് സാധ�മ�ാ� ഏെത�ി�ം സാഹചര��ിൽ, നിയമ�കാര�� മ�് ഏത് േപ ഔ�് ഓപ്ഷ�ം ഉപേയാഗി�ാ�� അധികാരം ക�നി�െ��് ഞാൻ
 മന�ിലാ�ക�ം അംഗീകരി�ക�ം െച��.

�േയാ�ാവ് നിര�രനാെണ�ിേലാ ഏെത�ി�ം എ��ിെന നിയ�ി�� തര�ിൽ ൈവകല��� ആളാെണ�ിേലാ �ാേദശിക ഭാഷയിൽ ഒ�വ�കേയാ െച� സാഹചര��ിൽ 

ബാധകമായത്. ഈ സത�വാങ്�ലം ബാധകമാ�ക�ം �ർ�മായി �രി�ി�ാതിരി�ക�ം െച�ാൽ, ഈ അേപ� നിരസി�ാൻ ഞ�ൾ നിർബ�ിതരാ�ം. ��ി�ക: ബാ�് 

ഉേദ�ാഗ�േനാ ക�നി�െട �തിനിധിേയാ അ�ാ� ഒരാളായിരി�ണം ��ാവന നട��ത്. 

Iഈ േ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�ാ� ഭാഷയിൽ ഒ�് െവ�െത�ം ഞാൻ ഇതി�െട സാ��െ����.

തീയതി: ___________________ 

�ലം: ___________________   സാ��െ����യാളിെ� േപര്  _______________________________   സാ��െ����യാളിെ� ഒ�് __________________________

ബാ�് ��ാവന�െട സ�യം സാ��െ���ിയ പകർ�്
(എൻ.ആർ.ഇ േപയ് െമ�് ആെണ�ിൽ നിർബ�ിതം; എൻ.ആർ.ഇ അ�ൗ�ിൽ നി�് �ീമിയം അട�തിെ� പണമിടപാ�കൾ �തിഫലി�ി�� ��ാവന)

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

ഞാൻ/ഞ�ൾ ഈ േഫാമി�� എ�ാ േചാദ���െട�ം സ�ഭാവ�ം ഇ�രം േചാദ��ൾ�് മ�പടി നൽ�േ�ാൾ എ�ാ വിവര��ം െവളിെ����തിെ� �ാധാന��ം �ർ�മായി 
മനസിലാ�ിയതിന് േശഷമാണ് ഉ�ര�ൾ നൽകിയി��െത�് ഞാൻ/ഞ�ൾ �ഖ�ാപി��. ഈ േഫാമിെല എ�ാ േചാദ��ൾ�ം ഞാൻ/ഞ�ൾ നൽകിയ ഉ�ര�ൾ എ�ാ രീതിയി�ം 
സത��ം �ർ��മാെണ�ം ഞാൻ/ഞ�ൾ ഒ� വ�തക�ം മറ�െവ�ി�ിെ��ം ഒ� വിവര�ം ഉ�ിെലാ��ിയി�ിെ��ം �ടി ഞാൻ/ഞ�ൾ �ഖ�ാപി��.
ഈ േപാളിസി ���ൽ / അഷ�ർ െച� �ക വർ�ി�ി�ലി�� േഫാം ഇൻ�റൻസ് കരാറിെ��ം അടി�ാനമായിരി�െമ�ം അസത�മായ ഏെത�ി�ം ��ാവന ഈ േഫാമിൽ 
ഉൾെ��ി�െ��ിൽ, നൽേക� ആ��ല��ളിൽ മാ�ം വ��ാൻ ക�നി�് അവകാശ��ായിരി�െമ�ം �ടാെത ഏെത�ി�ം ഒ� വ�ത മറ�െവ�ി�െ��ിൽ േപാളിസി അസാ�വായി 
കണ�ാ�ാെമ�ം േപാളിസി�് കീഴിൽ അട� �ീമിയ�ൾ എ�ാം ക�നി�് ക�െക�ാെമ�ം ഞാൻ/ഞ�ൾ ��ാവി��.
േപാളിസി ���ി ഒ� വർഷ�ി��ിൽ, ൈലഫ് അഷ�ർ െച�യാൾ എെ��ി�ം കാരണ�ാൽ ആ�ഹത� െച�കയാെണ�ിൽ, മരണം േരഖെ���ിയ തീയതി �കാര�� ഫ�് �ല�മ�ാെത 
ഈ േപാളിസി�് കീഴിൽ യാെതാ� ആ��ല���ം ലഭ�മാകി�.
എെ� േപാളിസി�് കീഴിൽ �ടർ�േ�ാ�� അപകട സാധ�ത പരിേശാധി�ാൻ ക�നിെയ �ാ�മാ��തിന്, എെ� പഴയ�ം നിലവി���മായ െതാഴി�ടമ�െട(ക�െട) 
േഡാ�ർ/ആ�പ�ി/ഏെത�ി�ം ൈലഫ് അെ��ിൽ േനാൺ ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ് ക�നി/ അെ��ിൽ സംഘടന അെ��ിൽ ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ് അേസാസിേയഷെ� െമഡി�ൽ രജി�ർ 
േന��തി�ം, ആവശ�മായ സമയ�് ക�നിയിൽ നി�് ഏെത�ി�ം െമഡി�ൽ േ�ാത�്/ഏെത�ി�ം ൈലഫ് അെ��ിൽ േനാൺ ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ് ക�നി/ അെ��ിൽ ൈലഫ് 
ഇൻ�റൻസ് അേസാസിേയഷെ� െമഡി�ൽ രജി�ർ അെ��ിൽ സർ�ാർ അേതാറി�ികൾ�ായി �റ�വി��തി�ം ഞാൻ ഇതിനാൽ ക�നിെയ അധികാരെ����. ���ൽ/അഷ�ർ 
െച� �ക വർ�ി�ി��തി�ം എെ� േപാളിസി അസ�് െച��തിന് ആവശ�മായ ൈവദ�പരിേശാധനകൾ നട��തി�� അ�മതി ഞാൻ ക�നിേ�ാ അെ��ിൽ അതിെ� ഏജ�കൾേ�ാ 
നൽ��. എ�്.ഐ.വി ആ�ിേബാഡികൾ നിർ�യി���ൾെ�െട�� ര� പരിേശാധനകൾ ഇതിൽ ഉൾെ��െമ�് ഞാൻ മനസിലാ��. ക�നി �േഖന ൈവദ�പരിേശാധന നട�േ�ാൾ 
ക�നി നിയമി�� ൈവദ� പരിേശാധകെ� േചാദ��ൾ�� ഉ�ര��ം ക�നി നൽ�� േചാദ�ാവലി�െട ഉ�ര��ം ഈ അേപ�യിൽ നൽകിയിരി�� ��ാവനക�െട�ം 
ഉ�ര��െട�ം ഭാഗമായി പരിഗണി�െമ�ം ഞാൻ ��ാവി��. ക�നി�െട േരഖാ�ല�� അംഗീകാരം ലഭി��ത് വെര എെ�/ ഞ��െട േപാളിസി ���ൽ/അഷ�ർ െച� �ക 
വർ�ി�ി��തിന് പരിഗണി�കയി� എ�് ഞാൻ/ഞ�ൾ മനസിലാ��. ദയവായി ��ി�ക, േപാളിസി ���ൽ/അഷ�ർ െച� �ക വർ�ി�ി��തി�� േഫാമിൽ ൈലഫ് അഷ�ർ 
െച�യാ�ം േപാളിസി ഉടമ�ം ഒ�വ�ണം. 
�ല�ം കണ�ാ�ക, െ�യിമിെ� അേന�ഷണം/ തീർ�ാ�ൽ, െക.ൈവ.സി �ാമാണീകരണം, േപാളിസി േസവനം ഉേ�ശി�� ���ികൾ �ട�ിയ കാര��ൾ�ായി എെ� െക.ൈവ.സി 
വിശദാംശ�ൾ (i) സർ�ാർ �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) റീഇൻ �േറ ഴ് 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����.

േപാളിസി പുതുക്കൽ/ അഷവ്ർ 
െചയ്ത തുക വർദ്ധിപ്പിക്കൽ േഫാം

പാസ് ��ിെ� സ�യം സാ��െ���ിയ പകർ�്

(അ�ൗ�് ന��ം അ�ൗ�് ഉടമ�െട േപ�ം പാ�ു�ിൽ ‘�ി�് െച�ിരി�ണംʼ)
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കാനറ എച്ച്എസ്ബിസി  ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് െകാേമഴ് സ് ൈലഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് (IRDAI Regn. No. 136) 
രജിേ�ഡ് ഓഫീസ് : യൂണിറ്റ് നം. 208, രണ്ടാം നില, കാഞ്ചൻജംഗ ബിൽഡിംഗ്, 18 ബരാഖംബ േറാഡ്, ന�ഡൽഹി – 110001 

േകാർപ്പേററ്റ് ഓഫീസ് : രണ്ടാം നില, ഓർക്കിഡ് ബിസിനസ്സ് പാർക്ക്, െസക്ടർ-48, േസാഹ് ന േറാഡ്, ഗുരു�ാം-122018, ഹരിയാന, ഇന്തയ് 

േകാർപ്പേററ്റ് ഐഡന്റിറ്റി നം.: U66010DL2007PLC248825

നിർേദ്ദശങ്ങളും നിരാകരണവും:

1. നി��െട ���ൽ/അഷ�ർ െച� �ക വർ�ി�ി��തി�� അഭ�ർ�ന പരിഗണി��തിന് േഫാം �ർ�മായി �രി�ി�ിരി�ണം. 
2. ഞ��െട ഏെത�ി�ം ഒ� ക�നി ഓഫീസിൽ ഈ േഫാം ലഭ�മാ�േ�ാൾ ഈ അഭ�ർ�ന േ�ാസ�് െച�് �ട�ം. ഈ േഫാം ഞ��െട ക�നി ഓഫീസിൽ ലഭ�മാ�േ�ാൾ
 ലഭി�െവ�് �ിരീകരി�� ഒ� �ി�് നി�ൾ�യ�ം. ഭാവി ആവശ��ൾ�ായി ഈ �ി�് ��ി�ക. 
3. അ�േയാജ�മായ തീ�മാനം എ���തി�� അവകാശം ക�നിയിൽ നി�ി�മാണ്, പരിഷ് കരി� വ�വ�കളി�ം നിബ�നകളി�ം േപാളിസി ���ി നൽ�കേയാ ക�നി
 മാർഗേരഖകൾ��സരി�് തിര�രി�കേയാ മാ�ിവ�കേയാ െച�ാം.
4. അേപ�ാ േഫാം �ടാെത, ആവശ�െമ�ിൽ, ൈലഫ് അഷ�ർ െച� ആൾ സ��ം ചിലവിൽ ക�നി നിർേദശി�� പരിേശാധനാ േക��ിൽ ചില െമഡി�ൽ പരിേശാധനകൾ 
 ��ിേധയനാേക���്. ���ൽ/ അഷ�ർ െച� �ക വർ�ി�ി��തി�� അേപ�യിൽ ക�നി�െട തീ�മാനം എ�തെ� ആയാ�ം ഇ�രം പരിേശാധനകൾ�� ചില 
 വ്തിരിെക ലഭി��ത�. 
5. േപാളിസി ഒ� �ണി�് ലി�് െച� �ാൻ ആെണ�ിൽ, നിലവി�� ഫ�് വകയി��ലിന് അ��തമായി �ണി�കൾ വാ�ം. എൻ.എ.വി �ാബല��ിൽ വ�� ദിവസം
 �ടി�ിക�� എ�ാ �ീമിയ��ം ഒ�ം പലിശ�ം (ഉെ��ിൽ) അട�� ദിവസം അെ��ിൽ ����തി�� അേപ�യിൽ തീ�മാനം ൈകെ�ാ�� ദിവസം എ�ിവയിൽ 
 അവസാനെ�തായിരി�ം. ഒ� ബിസിനസ് ദിവസം ഉ� കഴി�് 3 മണി�് ��ായി ലഭി�� അേപ�യിൽ, അേതദിവസെ� എൻ.എ.വി ബാധകമായിരി�ം. 3 മണി�്
 േശഷമാണ് ലഭി��െത�ിൽ, എ�ാ ആവശ�കതകൾ�ം വിേധയമായി അ�� ബിസിനസ് ദിവസമായിരി�ം ബാധകമാ�ക.
6. ഓേ�ാ െവ�ിംഗ് ഉട�ടി�് പകരമായി, ൈലഫ് അഷ�ർ െച�ിരി��യാൾ�് �രിപ�ം ലഭിെ��ിൽ, ഞ��െട െവബ് ൈസ�ിെല ഓേ�ാ െവ�ിംഗി�� േപാളിസി സർവീസിം 
 ഗ്േഫാം അതിൽ പറ�ത് �കാര�� �സ�മായ േഡാക�െമ�കേളാെടാ�ം നി�ൾ സമർ�ി�േ�ാൾ ഈ അേപ� േ�ാസ�് െച�ം.
7. ഒ�കളിൽ മാ��െ��ിൽ, താെഴ�റ�ിരി�� ആവശ��� ��തൽ കാര��ൾ നൽകണം:
 •  ഞ��െട െവബ് ൈസ�ിൽ ലഭ�മായ ആവശ�മായ േപാളിസി സർവീസിംഗ് േഫാം സി (പഴയ�ം �തിയ�മായ ഒ�് ഉ�ായിരി�ണം)
 • ഒ�ിെന സാ�കരി��തി�� െതളിവ് -പാൻ കാർഡ്/ പാേ�ാർ�്/ ൈ�വിംഗ് ൈലസൻസ്/ നി�� അധികാരി സാ��െ���ിയ, നി�ൾ�് അ�ൗ�� ബാ�്
    അംഗീകരി� ഒ�്1
 a) യഥാർ� േരഖ�െട/േരഖക�െട പകർ�ക�െട സാ��െ���ലിന് നിേയാഗി�ി�� അധികാരി
 • ഭാരത സർ�ാറിെ� നിർേദശി�� മാനദ��ൾ പാലി�� ഗസ�ഡ് ഓഫീസർ / ഞ��െട ക�നി�െട അംഗീ�ത ജീവന�ാരൻ (ഞ��െട േകാർ�േറ�് ഏജ�കൾ
    ഉൾെ�െട) / േദശസാൽ�ത ബാ�ിെ� �ാ�് മാേനജർ.
8. േടാ�്-അ�കൾ, അഷ�ർ െച� �ക�െട വർ�നവ് അെ��ിൽ ���ൽ, ഫ�കളിെല മാ��ൾ (ഫ�് സ�ി�ം റീഡയറ��ം ഉൾ�െട), േപാളിസിക�െട ���ൽ
 എ�ിവ�െട അഭ�ർ�നകളി�ം, ഉപേഭാ�ാവ് �.എ�ിലായിരി�േ�ാൾ �ീമിയ�ിേലാ േപാളിസി ഫീ�റിേലാ മാ�ം വ��� അഭ�ർ�നകളി�ം പരിമിതിക��്. ബാധകമായ 
 �.എസ് നിയമ�ൾ�് അ�സരി�് മ�് ഏത് േപാളിസി സർവീസിംഗ് അഭ�ർ�നക�ം പരിമിതെ����തി�� അവകാശം ഞ�ളിൽ നി�ി�മാണ്. ��തൽ
 വിവര�ൾ�ായി ഞ��െട േകാൾ െസ��മായി ബ�െ��ക. 
9. േപാളിസി�മായി ബ�െ�� നിബ�നകൾ�ം വ�വ�കൾ�ം അ��തമായി മാ�േമ ഉൽ�� നിർ�ി� അഭ�ർ�നകൾ/ഫ�കൾ അ�വദി�ക��. 
 വിശദാംശ�ൾ�ായി േപാളിസി�െട വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം പരിേശാധി�ക. അധിക േഡാക�െമേ�ഷ�ക�െട േഫാർമാ�കൾ ഞ��െട െവബ്  
 ൈസ�ിൽ നി�ം ഡൗൺേലാഡ് െച�ാ��താണ്.
10. നി��െട േപാളിസി�െട ഓൺ-ൈലൻ േസവന�ൾ�� വ�ത�� ഓപ്ഷ�ക�െട ആ��ല��ൾ ലഭ�മാ��തിനായി ഇേ�ാൾ തെ� ഞ��െട െവബ് ൈസ�ിൽ രജി�ർ 
 െച�ക.
11. ഡി�ിബ��ർ ആ�് വഴിയാണ് അഭ�ർ�ന സ�ീകരി�ി��െത�ിൽ ഒറിജിനൽ േഫാം ഉപേഭാ�ാവിന് തിരി� നൽ�ം.
12. േഫാം മലയാള�ിൽ മാ�ം �രി�ി�ക.
13. ഭാഷയിൽ വ�ാഖ�ാനി��തിൽ എെ��ി�ം വിേയാജി�െ��ിൽ, ഇം�ീഷ് പതിപ്പിനായിരിക്കും �ാമാണ�ം.

േപാളിസി പുതുക്കൽ/ അഷവ്ർ 
െചയ്ത തുക വർദ്ധിപ്പിക്കൽ േഫാം

1800-103-0003/1800-180-0003 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ സൗജനയ്മായി വിളി� (BSNL/MTNL)  

customerservice@canarahsbclife.in-ൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇെമയിൽ അയ�

9779030003-ൽ എസ്.എം.എസ് അയ�  

ഞങ്ങളുെട െവബ്ൈസറ്റ് www.canarahsbclife.com സന്ദർശി�
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