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"നി��െട ബാ�് അ�ൗ�മായി ബ�െ�� ഏ��ം �തിയ വിവര�ൾ ഞ�െള അറിയി�ക".

വിലാസത്തിെല മാറ്റങ്ങൾ / സി.െക.ൈവ.സി (സവ്യം സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തിയ സാധുതയുള്ള െതളിവ് സമർപ്പിേക്കണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്)
(ബാധകമായെത�ാം അടയാളെ���ക)

മാ�ം ബാധകമാ��വർ

ൈലഫ് ഇൻ�ർ
െച�ിരി��യാൾ
അൈസനി

േപാളിസി ഉടമ

ഓഫീസ്

നി�� വ��ി

നിലവിെല വിലാസം

േനാമിനി

വിലാസം

�ിര വിലാസം

നഗരം

സം�ാനം

രാജ�ം
വിവര�ൾ അറിയി��തി�� വിലാസമായി
�തിയ വിലാസം ഉപേയാഗി�േണാ?

*െമാൈബൽ
വീ�ിെല േഫാൺ ന�ർ

േവ�

േവണം

പിൻേകാഡ്

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

*ഇെമയിൽ
സി.െക.ൈവ.സി
ന�ർ.

*വിശദാംശ�ൾ നിർബ�മാ�ം �രി�ിേ��ത്.
**ഇ�� അ�ാെത േവെറ രാജ�മാെണ�ിൽ ഞ��െട െവബ്ൈസ�ിൽ ലഭ�മായ എഫ്.എ.ടി.സി.എ/സി. ആർ.എസ് േചാദ�ാവലി സമർ�ി�ക.

�സ്താവന
കാനറ എ�്.എസ്.ബി.സി ഓറിയ�ൽ ബാ�് ഓഫ് െകാേമഴ്സ് ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡിൽ (ക�നി) നൽ�� ഒ� ഇൻ�റൻസ് േപാളിസി�െട ഉടമയാണ് ഞാൻ എ�് ഇതിനാൽ ��ാവി��.
ഞാൻ �ീ��് റ�ാ�ൽ വ�വ� �കാരം, േമൽ�റ� േപാളിസി സ�േമധയാ റ�ാ�ാൻ താൽ�ര�െ���. േപാളിസി േരഖ ലഭി� തീയതി �തൽ 15 ദിവസ�ി��ി�ം, ഇലക്േ�ാണിക് േപാളിസികൾ�ം വി�ര
മാർ�ം വഴി േനടിയ േപാളിസികൾ�ം 30 ദിവസ�ി��ി�ം, �ീ��് ക�ാൻസേലഷൻ ലഭ�മാ�െമ�് ഞാൻ മന�ിലാ��. േപഔ�് േപാളിസി നിബ�നകൾ�ം ബാധകമായ ഐആർഡിഐ വ�വ��ം
തീർ�യാ�ം വിേധയമായിരി�ം.
എെ� േപാളിസി�ായി �ീ ��് റ�ാ�ൽ അഭ�ർ�ന േ�ാസ�് െച�ാ�ം ബാധകമായ നിര�ക�ം നി�തിക�ം എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ അത് കിഴി�േശഷം േപാളിസി�െട നിബ�നക�ം വ�വ�കൾ�ം
വിേധയമായി �ീമിയം റീഫ�് െച�ാ�ം ഞാൻ അഭ�ർ�ി��.
�ീ ��് റ�ാ�ൽ അഭ�ർ�ന ക�നി അംഗീകരി�� തീയതി �തൽ േപാളിസി പരിര��ം അതിെ� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം അ�സരി�� മ�് േന���ം ലഭ�മ�ാതാ�ം എ�് ഞാൻ മനസിലാ��.
ഞാൻ നൽകിയി�� േപാളിസി വിശദാംശ��ം ബാ�് അ�ൗ�് വിവര��ം ശരിയാെണ�ം െത�ി�ാ�വയാെണ�ം ഞാൻ �ിരീകരി�� ഒ�ം �കളിൽ പറ� േപാളിസി ഞാൻ നൽകിയ ബാ�്
അ�ൗ�ിൽ എെ� മാ�ം സ��ം ഉ�രവാദി��ിൽ െ�ഡി�് െച�ാ�� അ�മതി ക�നി�് നൽ�ക�ം െച��. ഇത് െച��തി�െട ഉ�ാ�� എ�ാ ന��ൾ�ം/േക�പാ�കൾ�ം ക�നി�്
ന�പരിഹാരം നൽ�െമ�് ഞാൻ �ിരീകരി��.
�ല�ം കണ�ാ�ക, െ�യിമിെ� അേന�ഷണം/ തീർ�്, െക.ൈവ.സി �ാമാണീകരണം, േപാളിസി േസവനം ഉേ�ശി�� �വർ�ി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) റീഇൻ�റേറഴ്സ്/ ��്, 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����.

തീയതി
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സ്ഥലം

േപാളിസി ഉടമയുെട ഒപ്പ്
േപാളിസി നം: ___________________________________________________________________________________
േപാളിസി ഉടമ�െട േപര്:_____________________________________________________________________________
�ീ ��് റ�ാ�ലി�� കാരണം (ഉചിതമായ കാരണം �വെട ഉ�വയിൽ അടയാളെ���ക):
ഉൽ��ം / േപാളിസി എെ� �തീ� നിറേവ�ിയി�

േപാളിസി നിബ�നകളി�ം വ�വ�കളി�ം ��ിയി�

സാ��ിക കാരണ�ൾ

വ��ിപരമായ കാരണം

ആവശ�മി�

മ��വ, വ��മാ�

_______________________________________________

ഉപേഭാക്താവിന് ലഭി�െവന്ന് സ്ഥിരീകരി�ന്ന �ിപ്പ് (ബാ�് ശാഖ/എ�്�ബി ഔേദ�ാഗിക���ൾ �രി�ിേ��ത്)
അഭ��ന സമയം

േപാളിസി ന�ർ
അഭ�ർ�ന�െട തരം

_________________________________

അഭ�ർ�ന തീയതി
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സമർ�ി� േരഖകൾ:
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യഥാർ� േപാളിസി േഡാക�െമ�്

ബാ�് അ�ൗ�് വിവര�ൾ, മ�് െതളി�കൾ

ഈട് േബാ�് (യഥാർ� േപാളിസി േഡാക�െമ�് ലഭ�മെ��ിൽ)

ലഭി�ത് ______________________________________
ഉേദ�ാഗ പദവി _________________________________
ഒ�് __________________________________________

�ാ�് & സമയം
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�ീ ലുക്ക് റദ്ദാക്കൽ അഭയ്ർത്ഥന േഫാം
ആവശയ്മായ േരഖകൾ

1) യഥാർ� േഡാക�െമ�് േപാളിസി (നിർബ�ം)*
2) ഇലേ�ാണിക് ഫ�് �ാൻ�റി�� ബാ�് അ�ൗ�് വിവര�ൾ (ക�ാൻസൽ െച� െച�്/ പാസ്��്പകർ�്/ബാ�് േ��്െമ�്)#
*യഥാർ� േപാളിസി േഡാക�െമ�് ലഭ�മെ��ിൽ, ഈട് േബാ�് നൽ�ക.
#
ഉപേഭാ�ാവിന് എൻആർഇ അ�ൗ�ിൽ റീഫ�് േവണെമ�ിൽ, �ീമിയം അട��തി�� സാ��ിക ഉറവിടം സംബ�ി� െതളിവ് (അതായത്, െഡബി�് ഇടപാട് കാണി�� ബാ�് േ��്െമ�് അെ��ിൽ
എൻആർഇ അ�ൗ�ിൽ നി�് �ീമിയം െഡബി�ായതിന് ബാ�ിൽ നി�� �ിരീകരണം) ആവശ�മായിവ�ം.

��ി�ക: ഉപേഭാ�ാവ് നൽകിയ ബാ�് വിശദാംശ�ൾ ഉപേഭാ�ാവ് സ�യം സാ��െ���ിയിരി�ണം. ഒ�ം അ�ൗ�് ന�ർ, അ�ൗ�് ഉടമ�െട േപര്, അ�ൗ�് തരം എ�ിവ െതളിവായി നൽ��
േരഖയിൽ അ�ടി�ിരി�ക�ം വ��മായി കാണാനാ�ക�ം േവണം. നി��െട ബാ�് അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�ായിെ��ിേലാ ഇടപാടിന് കാലതാമസം േനരി�ാേലാ നി�ൾ നൽകിയ അ�ർ�മായ/െത�ായ
വിവര�ൾ കാരണം ലഭി�ാെത േപാ�കേയാ െച�ാൽ ക�നി അതിന് ഉ�രവാദി ആയിരി��ത�.
ലഭി� േഫാം അ�ർ�മാെണ�ിേലാ മതിയായ േരഖകൾ ഇെ��ിേലാ, �ീ ��് റ�ാ�ൽ അഭ�ർ�ന നിരസി��തി�� അവകാശം ക�നിയിൽ നി�ി�മാണ്. എൻ.എ.വി �ാേയാഗികത�ം േ�ാസ�ിംഗ്
സമയ പരിധിക�ം ക�നി�് എ�ാ േരഖക�ം/മ�് മതിയായ കാര���ം ലഭി��/അ��ത�� തീയതി ആയിരി�ം.

നിർേദ്ദശവും & നിരാകരണവും:
1. ഡിസ്�ിബ��ർ ആ�് വഴിയാണ് അഭ�ർ�ന നട�ിയെത�ിൽ യഥാർ� േഫാം ഉപേഭാ�ാവിന് തിരിെക നൽ�ം
2. ഈ േഫാം സമർ�ി��ത് അഭ�ർ�ന അംഗീകരി� എ�് അ� അർ�മാ��ത് എ�് ഞാൻ മന�ിലാ�ക�ം സ�തി�ക�ം െച��.
3. േഫാം മലയാള�ിൽ മാ�ം �രി�ി�ക.
4. ഭാഷ വ�ാഖ�ാനി��തിൽ എെ��ി�ം വിേയാജി�െ��ിൽ, ഇം�ീഷ് പതി�് നൽ�ം.
5. ഞ��െട ഏെത�ി�ം ക�നി ഓഫീ�കളിൽ ഈ േഫാം ലഭി�േ�ാൾ അഭ�ർ�നകളിൽ നടപടികൾ ആരംഭി�ം. �ണി�് ലി�്ഡ് േപാളിസിക�െട കാര��ിൽ, േപാളിസി�െട ഫ�കൾ��

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.

സവ്കാരയ് വിവരങ്ങൾ
ക�നി�് സമർ�ി�കഴി� വിവര�ളിൽ എെ��ി�ം മാ��െ��ിൽ ഈ വിഭാഗം �രി�ി�ക :

i) നിലവിെല സാ��ിക വർഷ�ിെല താമസ �ാ�സ് (അടയാളെ���ക)
ആെണ�ിൽ, ഇനി�റ��വയിൽ ഏെത�ി�ം ആ വ��ി െച�ി�െ��ിൽ:

താമസ�ാരൻ*

താമസ�ാരന�* (ആദായനി�തി നിയമം 1961 �കാരം, ഒ� വ��ി ഇ��യിെല താമസ�ാരൻ

i) സാ��ിക വർഷ�ിൽ 182 ദിവസേമാ അതിൽ��തേലാ ഇ��യിൽ ആയി�െ��ിൽ; അെ��ിൽ ii) സാ��ിക വർഷം 60 ദിവസേമാ അതിൽ ��തേലാ ദിവസം ഇ��യിൽ ആയിരി�ക�ം നിലവിെല
സാ��ിക വർഷ�ിന് ��� 4 വർഷ�ിൽ 365 അെ��ിൽ അതിൽ ��തൽ ദിവസം ഇ��യിൽ ആയി�െ��ിൽ. ഇ��യിെല താമസ�ാരന�ാ� ഒ� വ��ിയാണ് േനാൺ റസിഡ�്)

ii) *താമസി�� രാജ�ം (ഇ��യിെല േനാൺ റസിഡ�് ആെണ�ിൽ നിർബ�മാണ്)
iii) േജാലി
iv) െതാഴിൽ ഉടമ�െട േപ�ം വിലാസ�ം

*റസിഡൻഷ�ൽ �ാ�സ് "േനാൺ റസിഡ�്" ആെണ�ിേലാ "താമസി�� രാജ�ം" ഇ�� അ�ാെത മേ�െത�ി�ം ആെണ�ിേലാ ഞ��െട െവബ്ൈസ�ിൽ ലഭ�മായ എഫ്.എ.ടി.സി.എ/സി.ആർ.എസ് േചാദ�ാവലി സമർ�ി�ക.

േപയ്െമന്റ് വിവരങ്ങൾ (നിർബന്ധം)
ബാ�് അ�ൗ�് ന�ർ
ബാ�് അ�ൗ�ിൽ ഉ� േപാെല തെ� അ�ൗ�് ഉടമ�െട േപര്
ബാ�് േപര്
ഐ.എഫ്.എസ്.
സിേകാഡ്
ശാഖ േപര്
ബാ�് അ�ൗ�് തരം

േസവിംഗ്സ്

കറ�്

എൻആർഇ

എൻആർഒ
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േനാൺ-െറസിഡ�് ഉപേഭാ�ാ�ൾ അെ��ിൽ നാവികരായ ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് എൻആർഇ# എൻആർഒ അ�ൗ�ിൽ മാ�േമ േപയ്െമ�് െച�ാനാ�. ഞ��െട െവബ്ൈസ�ിൽ ലഭ�മായ എഫ്.എ.ടി.സി.എ/സി.ആർ.എസ് േചാദ�ാവലി സമർ�ി�ക.
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