
േകാൺടാക് റ്റ് വിശദാംശങ്ങളിെല മാറ്റങ്ങൾ (സവ്യം സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തിയ േരഖ സമർപ്പിേക്കണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്)1

ഒപ്പിെല മാറ്റം

________________________________________________ എ�ിട�് താമസി�� ________________________________________  എ�യാ�െട 

ഭാര�/മകൾ/മകൻ ആയ ഞാൻ താെഴ പറ�� കാര��ൾ ഉറ�നൽ�ക�ം ��ാവി�ക�ം െച��:- 

1.   കാനറ എ�്എസ് ബിസി ഓറിയ�ൽ ബാ�് ഓഫ് െകാേമഴ് സ് ൈ�ഫ് ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡിെ� �കളിൽ പരാമർശി�ി�� അേപ�/േപാളിസി ന�റിെ� േപാളിസി ഉടമ  
 അൈസനി         ഞാനാെണ�് ��ാവി��.

2.   ഞാൻ ഇവിെട പരാമർശി�ി�� േപ�ം വിലാസ�ം ശരിയാെണ�് ��ാവി��.

3.   ഞാൻ ഒ�് മാ�ിെയ�ം ഭാവിയിെല എ�ാ ഇടപാ�കൾ�മായി നി��െട െറേ�ാർ�കളിൽ എെ� മാ�ിയ ഒ�് അപ് േഡ�് െച�ാൻ ഞാൻ ആ�ഹി��െവ�ം അറിയി��.

േപാളിസി ഉടമ/ അൈസനി   __________________________________________ 

ആദയ്െത്ത ഒപ്പ് 

േബാക് സിനുള്ളിൽ ഒപ്പിടുക)

പുതിയ ഒപ്പ് 

(േബാക് സിനുള്ളിൽ ഒപ്പിടുക)

ഒ�് മാ�ിയതിെ� െതളിവായി ഇനി�റ�� േരഖ (േരഖകൾ) ഞാൻ ഇവിെട സമർ�ി��.

എനി�് നിലവിൽ അ�ൗ�� ബാ�് സാ��െ���ിയ ഒ�ക�െട മാ�കകൾ

ഈ ക�ിെല ഉ�ട��ൾ യഥാർ�മാെണ�ം �ത�മാെണ�ം ഞാൻ ഇതിനാൽ �ിരീകരി��. ദയവായി നി��െട േരഖകളിൽ എെ� ഒ�് മാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടികെള��ക. 

_________________ തീയതി ________________  ________________ എ�യിട�് െവ�് �ിരീകരി��ത്.

തിരി�റിയൽ േരഖ�െട സ�യം സാ��െ���ിയ ഒ� പകർ�് (ഉദാ: പാസ് േപാർ�് 
ൈ�വിംഗ് ൈലസൻസ്, പാൻ കാർഡ്, തിരി�റിയൽ കാർഡ്, �ട�ിയവ.)

/

/

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

ലഭി� തീയതി�ം സമയ�ം/ ______________________________________________________________

അഭ�ർ�ന അയ� തീയതി�ം സമയ�ം _______________________________________

േപാളിസി/അേപ� ന�ർ തീയതി

ഒ�്

ലഭി� എ�് 
�ാ�െച�ക

ഓഫീസ് ഉപേയാഗത്തിനായി മാ�ം

സ�ീകരി�ത് ______________________________________________________________

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

സി .െക. ൈവ. സി 
ന�ർ.

(ബാധകമായവ അടയാളെ���ക)

ഓഫീസ്

നിലവിെല വിലാസം വിലാസം

നഗരം സം�ാനം

രാജ�ം പിൻ േകാഡ്

െമാൈബൽ

വീ�ിെല േഫാൺ 
ന�ർ

അപ്േഡ�് ബാധകമായവ        േപാളിസിേഹാൾഡർ                          േനാമിനി

നി��നായ 
വ��ി

അൈസനി

ൈലഫ് അഷ�ർ 
െചയ് തിരി��യാൾ

�ിരമായ വിലാസം

�തിയ വിലാസം ബ�െ�ടാ�� 
വിലാസമായി അപ്േഡ�് െച�േണാ?

അെത അ�

ഇെമയിൽ

*വിശദാംശ�ൾ �രി�ിേ��ത് നിർബ�മാണ്.
**ഇ�� അ�ാ� േവെറ രാജ�മാെണ�ിൽ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ിൽ ലഭ�മായ FATCA/CRS േചാദ�ാവലി സമർ�ി�ക.

*നിങ്ങളുെട ഏറ്റവും പുതിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി പങ്കിടുക.*

**

*

*
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തീയതി



േപാളിസി ഉടമയുെട ഒപ്പിെന്റ മാതൃക

ബാ�ിെ� േപര്:

ബാ�് ശാഖ�െട വിലാസം:

എം.ഐ.സി.ആർ േകാഡ്:

ഐ.എഫ്.എസ്.സി േകാഡ്:

പാൻ കാർഡ് ന�ർ:

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

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 പതി�െത�ം (വിരലടയാള�ൾ)/ ഇം�ീഷ് 

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

സാ��െ����യാളിെ� േപര്  _____________________________ സാ��െ����യാളിെ� ഒ�് _______________തീ�തി _______________ �ലം_______________

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങളുെട അപ്േഡഷൻ

�വെട െകാ��ിരി�� വിശദാംശ��െട അടി�ാന�ിൽ എെ� ബാ�് അ�ൗ�് അപ്േഡ�െച�ാൻ ഞാൻ ഇതി�െട അഭ�ർ�ി��

ബാ�് അ�ൗ�് ഉടമ�െട േപര്:

ബാ�് അ�ൗ�് തരം:     േസവിംഗ്സ്                   കറ�്

തിരെ���ത് NRE അ�ൗ�് ആേണാ : അെത          അ�          എൻ.ആർ.ഇ അ�ൗ�് ആെണ�ിൽ, ഈ േപാളിസിയിേല�� ��വൻ �ീമിയ�ം അട�ിരി��ത് എൻ.ആർ.ഇ 
അ�ൗ�ിൽ നി�ാണ് എ�് െതളിയി�� േരഖക�ം ഞ��െട െവൈ��ിൽ ലഭ�മായി�� എഫ്എടിസിഎ/സിആർഎസ് േചാദ�ാവലി�ം ദയവായി സമർ�ി�ക.)

ബാ�് അ�ൗ�് ന�ർ:

(നി��െട െച�് ��ി�� 9 അ� ന�ർ ലഭ�മാണ്. റ�ാ�ിയ െച�ിെ� പകർ�ി�� 9 അ� ന�ർ 000-ൽ ആണ് 
�ട��െത�ിൽ ശരിയായ േകാഡ് നൽേക�താണ്)

(നി��െട െച�് ��ി�� 11 അ� ന�ർ; റ�ാ�ിയ െച�ിൽ ഇത് ലഭ�മെ��ിൽ ബാ�ിൽ നി�� 
സാ��െ���ലിൽ ഉ�ത്)

േപാളിസി ഉടമയുെട ഒപ്പ്/വിരലടയാളും

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

‘റ�ാ�ിയ’ െച�ിെ� ഒ� പകർ�് പാസ് ��ിെ�  സ�യം സാ��െ���ിയ പകർ�് 

(അ�ൗ�് ന��ം അ�ൗ�് ഉടമ�െ� േപ�ം പാസ് ��ിൽ ‘�ി�് െച�ിരി�ണം’)(അ�ൗ�് ന��ം അ�ൗ�് ഉടമ�െട േപ�ം ‘�ി�് െച�ിരി�ണം’)

അെ��ിൽ

ബാ�് ��ാവന�െട സ�യം സാ��െ���ിയ പകർ�് 
(എൻ.ആർ.ഇ േപെ��് ആെണ�ിൽ നിർബ�ിതം; എൻ.ആർ.ഇ അ�ൗ�ിൽ നി�് �ീമിയം അട�തിെ� പണമിടപാ�കൾ �തിഫലി�ി�� ��ാവന)
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• നൽകിയിരി�� ബാ�് അ�ൗ�് വിവര�ൾ എ�ാ അർ��ി�ം യഥാർ�മാെണ�ം �ത�മാെണ�ം �ർ�മാെണ�ം ഇതിനാൽ ഞാൻ അറിയി��.
• 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 െച�ി�െ��ിൽ, ഒ� വിേധന�ം ക�നി�്  
 ഉ�രവാദി�ം ഉ�ായിരി�ി�. 
• ഇലേ�ാണിക് േപെ��് സാധ�മ�ാ� ഏെത�ി�ം സാഹചര��ിൽ, നിയമ�കാര�� മ�് ഏത് േപഔ�് ഓപ്ഷ�ം ഉപേയാഗി�ാ�� അധികാരം ക�നി�െ��് ഞാൻ  
 മന�ിലാ�ക�ം അംഗീകരി�ക�ം െച��.
• �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) സിഇആർഎസ്എഐ/�ഐ ഡിഎഐ (iv) റിഇൻ�റേറ�്/ ��്, 
 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�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 നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം പരിേശാധി�ക. അധിക േഡാക�െമേ�ഷ�ക�െട േഫാർമാ�കൾ ഞ��െട െവൈ��ിൽ നി�ം  
 ഡൗൺേലാഡ് െച�ാ��താണ്.
• ഞ��െട ഏെത�ി�ം ക�നി ഓഫീ�കളിൽ ഈ േഫാം ലഭി�േ�ാൾ അഭ�ർ�നകളിൽ നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 
• നി��െട േപാളിസി�െട ഓൺ ൈലൻ േസവന�ൾ�ായി വിവിധ ഓപ്ഷ�ക�െട ആ��ല��ൾ �േയാജനെ����തിന് ഇേ�ാൾ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ിൽ  
 രജി�ർ െച�ക.
•  ഡിസ് �ിബ��ർ ആ�് വഴിയാണ് അഭ�ർ�ന സ�ീകരി�ി��െത�ിൽ യഥാർ� േഫാം ഉപേഭാ�ാവിന് തിരി� നൽ�ം.
•  േഫാം മലയാള�ിൽ മാ�ം �രി�ി�ക.
•  ഭാഷ വ�ാഖ�ാനി��തിൽ എെ��ി�ം വിേയാജി�െ��ിൽ, ഇം�ീഷ് പതി�് നൽ�ം.

നിർേദ്ദശങ്ങൾ & നിരാകരണം

കാനറ എച്ച്എസ്ബിസി  ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് െകാേമഴ്സ് ൈലഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്  (IRDAI Regn. No. 136), േപാളിസി സർവ്വീസിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്  രണ്ടാം നില, ഓർക്കിഡ് ബിസിനസ്സ് പാർക്ക്, െസക്ടർ-48, േസാഹ്ന േറാഡ്, 

ഗുരു�ാം-122018, ഹരിയാന, ഇന്തയ് രജിേ�ഡ് ഓഫീസ് : യൂണിറ്റ് നം. 208, രണ്ടാം നില, കാഞ്ചൻജംഗ ബിൽഡിംഗ്, 18 ബരാഖംബ േറാഡ്, ന�ഡൽഹി – 110001 േകാർപ്പേററ്റ് ഐഡന്റിറ്റി നം- U66010DL2007PLC248825, േകാൺടാക്റ്റ്:  
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