ൈകമാറ്റത്തിനുള്ള/അൈസൻെമന്റിനുള്ള േഫാം
(ഈ കരാർ യഥാർ� േപാളിസി േരഖെ�ാ�ം േപാളിസി േരഖ�െട �മാണീകരണ ഷീ�ാേയാ
േനാൺ-�ഡീഷ�ൽ �ാ�് േപ�റിേലാ നൽേക�താണ്)

കാനറ എച്ച്എസ്ബിസി ഓറിയ�ൽ ബാ�് ഓഫ് െകാേമഴ്സ് ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ് ("കമ്പനി") നൽ�� ___________________________ എ� േപാളിസി ന�റിെല ("േപാളിസി")
ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ് േപാളിസി�െട ഉടമയായ ഞാൻ
ഇവിെട നൽകിയിരി�� നിബ�നകൾ�് വിേധയമായി �ീ./�ീമതി/�മാരി. ___________________________ ("്രടാൻസ്ഫറി")എ�യാൾ�് േപാളിസി�് കീഴി�� എെ� അവകാശ��ം േന���ം
ൈകമാ�ം/അൈസൻ െച�കയാണ്.
സ�ർ�ം

അൈസൻെമന്റ് തരം (ബാധകമായെത�ാം അടയാളെ���)
ൈകമാറ്റം / അൈസൻെമന്റിനുള്ള കാരണങ്ങൾ (ഏെത�ി�ം ഒ�്
അടയാളെ���ക)

േസാപാധികം

േ�ഹ�ം വാൽസല��ം കാരണം;

_______________________ �പ�െട െമ�ം ഉ�തിനാൽ

മ��വ _________________________________________________

�ടാെത __________________________

നിങ്ങളുെട ഏറ്റവും പുതിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങെള അറിയി�.*
്രടാൻസ്ഫർ

െച�ന്നയാളിെന്റ/അൈസനിയുെട വിവരങ്ങൾ (്രടാൻസ്ഫറി/അൈസനി ഒ� േകാർ�േറ�് �ാപനം ആെണ�ിൽ അംഗീ�ത വ��ിക�െട വിവര�ൾ നൽേക���്)

േപര്
പിതാവിെ� േപര്/ഭർ�ാവിെ� േപര്
അൈസനി�െട
േഫാേ�ാ (വാർഷിക
�ീമിയം 10,000
�പയിലധികം
ഉെ��ിൽ
നിർബ�ിതം)

വിലാസം
െടലിേഫാൺ ന�ർ
*ഇെമയിൽ ഐഡി
*െമാൈബൽ ന�ർ
ജനന�ീയതി

ലിംഗേഭദം

��ഷൻ

�ീ

�കവലി��യാൾ

വിദ�ാഭ�ാസം

നിര�രൻ

ൈ�മറി �ൾ

ൈഹസ്കൂൾ

ബി�ദധാരി

ൈവവാഹിക നില

അവിവാഹിതൻ

വിവാഹിതൻ

വിധവ/വിഭാര�ൻ

വിവാഹം േമാചനം േനടിയയാൾ

അെത

അ�

ബി�ദാന�ര ബി�ദധാരി

െ�ാഫഷണൽ

അൈസനി�െട േജാലി __________________________________________________ പദവി _______________________________________________________________________________
ക�നി�െട േപര് ______________________________________________________ ബിസിന�ിെ�/�മതലക�െട സ�ഭാവം _____________________________________________________
പൗരത�ം
റസിഡൻഷ�ൽ �ാ�സ്

ഇ��ൻ
താമസ�ാരൻ

**താമസ�ാരന�ാ�യാൾ

വിേദശി

പി.ഐ.ഒ

**താമസി�� രാജ�ം ________________ (േനാൺ-റസിഡ�് �ാ�സ് നൽ��തിന് നിർബ�ിതം, താമസി�� രാജ�െ� അടി�ാനമാ�ി ��തൽ േരഖകൾ ആവശ�മാണ്/ആവശ�െ�േ��ാം)

നി�ൾ �എസിലായിരി�േ�ാൾ ആേണാ അഭ�ർ�ന നട��ത്.

അെത

അ�

സി.െക.ൈവ.സി നം.
* - വിശദാംശ�ൾ നിർബ�മാ�ം �രി�ി�ണം..
** - റസിഡൻഷ�ൽ �ാ�സ് േനാൺ റസിഡ�് അെ��ിൽ ഇ�� അ�ാെത മേ�െത�ി�ം രാജ�ം ആെണ�ിൽ ഞ��െട െവബ്ൈസറ്റിൽ

എഫ്.എ.ടി.സി.എൻ.സി.ആർ.എസ്

േചാദ�ാവലി സമർ�ി�ക.

അൈസനിയുെട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ
ബാ�ിെ� േപര്
ബാ�് ശാഖ�െട വിലാസം
ബാ�് അ�ൗ�് തരം

േസവിംഗ്സ്

കറ�്

തിരെഞ്ഞടുത്ത അക്കൗണ്ട് എൻആർഇ* ആേണാ:

ബാ�് അ�ൗ�് ന�ർ
ഐഎഫ്എ�ി
േകാഡ്

അെത

അ�

എംഐസിആർ േകാഡ്
**പാൻ കാർഡ് ന�ർ

* എൻആർഇ അ�ൗ�് ആെണ�ിൽ ഞ��െട െവൈ��ിൽ ലഭ�മായ FATCNCRS േചാദ�ാവലി സമർ�ി�ക.
**- വിവര�ൾ നിർബ�മാ�ം �രി�ിേ��താണ്.
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ൈകമാറ്റത്തിനുള്ള/അൈസൻെമന്റിനുള്ള േഫാം
(ഈ കരാർ യഥാർ� േപാളിസി േരഖെ�ാ�ം േപാളിസി േരഖ�െട �മാണീകരണ ഷീ�ാേയാ
േനാൺ-�ഡീഷ�ൽ �ാ�് േപ�റിേലാ നൽേക�താണ്)

'റ�ാ�ിയ' െച�ിെ� പകർ�് ('അ�ൗ�് ന��ം/അ�ൗ�് ഉടമ�െട േപ�ം '�ി�് െച�ത്') അെ��ിൽ പാസ്ബുക്കിന്െറ സ�യം സാ��െ���ിയ പകർ�് സമർ�ി�ക (('അ�ൗ�് ന��ം/അ�ൗ�്
ഉടമ�െട േപ�ം '�ി�് െച�ത്'). എൻആർഇ േപയ്െമന്റിന്െറ കാര��ിൽ, എൻആർഇ അക്കൗണ്ടിൽ നി�് അട�് �ീമിയ�ിെ� ഇടപാ�കൾ കാണി�� ബാ�് േ��്െമേ�ാ ഇതിെന സംബ�ി�്
ബാ�ിൽ നി�� �ിരീകരണേമാ നിർബ�മാണ്)

ൈകമാറ്റം െച�ന്നയാളുമായി/ അൈസൻ െച�ന്നയാളുമായി

്രടാൻസ്ഫറി/

അൈസനി�ള്ള ബന്ധം (ര�ബ�മാേണാ/പ�ാളിയാേണാ/െ�ഡി�റാെണാ എ�് �ചി�ി�ക): _____________________

____________________________________________

അൈസനിയുെട/മുൻ അൈസനികളുെട മുൻഗാമികൾ (േപാളിസി ഇതി� ��് അൈസൻ െച�താെണ�ിൽ ബാധകം):
േപര്_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

പൗരത�ം ____________________________________ േജാലി _____________________________________ െടലേഫാൺ ന�ർ __________________________________________________

അൈസനിയ്ക്ക് അടയ്ക്കാവുന്ന ഭാവി �ീമിയങ്ങൾ
(്രടാൻസ്ഫറി/ അൈസനി ഭാവി �ീമിയ�ൾ അട�കയാെണ�ിൽ, േപയർ േഫാം ഉൾെ�െട ്രടാൻസ്ഫറി/അൈസനി ഇവിെട പറ�ിരി�� േരഖകൾ നൽേക�ിവ�ം)
ഇ��ൻ

വിേദശി

്രടാൻസ്ഫറിയുെട/അൈസനിയുെട െകൈവസിയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചിരി�ന്ന േരഖകളുെട ലിസ്റ്റ് (അൈസനി ഒ� വ��ിയാെണ�ിൽ, ഈ അൈസൻെമ�് േഫാമിെനാ�ം അൈസനി�െട െകൈവസി േരഖക�ം
അൈസനർ സമർ�ിേ����്.)

തിരി�റിയൽ േരഖ

പാസ്േപാർട്ട്

വിലാസം െതളിയി�� േരഖ

െടലേഫാൺ ബിൽ

പാൻ കാർഡ്

ഇലക്്രടിസിറ്റി

േവാ�ർ ഐഡി

ബിൽ

മ��വ

മ��വ

വ�മാന േരഖ �ടാെത/അെ��ിൽ ഫ�ക�െട ഉറവിടം സംബ�ി� േരഖ

ഈ കരാറിെനാ�ം നൽ�� മെ��ാ െതളി�ം/െതളി�ക�ം േരഖ�ം സ�യം സാ��െ���ിയിരി�ണം ഒ�ം ഇ��ാ ഗവൺെമന്റ്˘ വ��മാ�ിയിരി�� 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 എ�ിവരിൽ ആെര�ി�ം സാ��െ���ിയിരി�ക�ം േവണം.

്രടാൻസ്ഫറി/അൈസനി/്രടാൻസ്ഫറിയുെട/അൈസനിയുെട

േനാമിനി രാ�ീയത്തിൽ അറിയെപ്പടുന്ന വയ്ക്തിയാേണാ?*

അെത

അ�

അെത എ�ാെണ�ിൽ, ആ വിവര�ൾ നൽ�

[*രാ�ീയ�ിെല അറിയെ��� വ��ികൾ (പി.ഇ.പി) എ�ത് േനതാ��ാർ I േക� I സം�ാന സർ�ാർ മ�ിമാർ, �തിർ� രാ�ീയ�ാർ, �തിർ� സർ�ാർ/�ഡീഷ�ൽ ഉേദ�ാഗ�ർ I ൈസനിക
ഓഫീസർമാർ, സം�ാന ഉടമ�തയി�� േകാർ�േറഷ�ക�െട സീനിയർ എ�ിക��ി�കൾ, ��ഖ രാ�ീയ ക�ിയിെല ഉേദ�ാഗ�ർ & േമൽ�റ� വ��ിക�െട ഏ��ം അ�� ��ംബാംഗ�ൾ
(പ�ാളി, ��ികൾ, മാതാപിതാ�ൾ, സേഹാദര�ൾ, ഭാര�/ഭർ� മാതാപിതാ�ൾ, പി.ഇ.പിക�െട അ��യാ�കൾ എ�ിവർ) എ�ിവെരയാണ്.]
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ൈകമാറ്റത്തിനുള്ള/അൈസൻെമന്റിനുള്ള േഫാം
(ഈ കരാർ യഥാർ� േപാളിസി േരഖെ�ാ�ം േപാളിസി േരഖ�െട �മാണീകരണ ഷീ�ാേയാ
േനാൺ-�ഡീഷ�ൽ �ാ�് േപ�റിേലാ നൽേക�താണ്)

്രടാൻസ്ഫറിയുെട

/അൈസനിയുെട േനാമിനിയുെട േപര് (വ��ി�് അ��ലമാണ് അൈസൻെമ�് എ�ിൽ ബാധക�ം നിർബ�ിത�മാണ്)

േപര്_______________________________________________________ ്രടാൻസ്ഫറി/അൈസനി�മാ�� േനാമിനി�െട ബ�ം ________________________________________________

േനാമിനി�െട ജനന�ീയതി_________________________________________________________ േനാമിേനഷൻ ശതമാനം _____________________________________________________

അേ�ായി�ി�െട േപര് (േനാമിനി�്
�ായ�ർ�ിയായിെ��ിൽ മാ�ം)
അേ�ായി�ി�െട/ ്രടാൻസ്ഫറിയുെട ഒ�്

േനാമിനി�മാ�� അേ�ായി�ി�െട ബ�ം

/അൈസനിയ്ക്ക് ഉള്ള മുൻ ൈലഫ് ഇൻഷുറൻസ് േപാളിസികളുെട വിവരങ്ങൾ (അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപരിൽ അൈസൻ െചയ്തിരി�ന്ന േപാളിസികൾ ഉൾെപ്പെട)

്രടാൻസ്ഫറിയ്ക്ക്

[ആവശ�െമ�ിൽ അധിക അ�ബ�ം ഉപേയാഗി�ാം ]

േപാളിസി നമ്പർ/േപാളിസി നൽകിയ ൈലഫ് ഇൻഷുറൻസ് േപാളിസി

സിംഗുലർ/െറഗുലർ

വാർഷിക �ീമിയം

ൈകമാറ്റം െച�ന്നളിെന്റ/അൈസൻ െച�ന്നയാളിെന്റ, ്രടാൻസ്ഫറിയുെട/അൈസനിയുെട സതയ്വാങ്മൂലം
ക�നി ഈ ്രടാൻസ്ഫർ/അൈസൻെമ�് കരാർ സ�ീകരി�� തീയതി 1938-െല (േഭദഗതി വ��ിയത്) ഇൻ�റൻസ് നിയമ�ിെ� വ��് 38-ന് കീഴി�� അറിയി�് �കാരം വ�ാഖ�ാനി�ിരി��
എ�ം ഒ�ം ഇവിെട പറ�ിരി�� ്രടാൻസ്ഫറി/അൈസനി, േപാളിസി�് കീഴിയിൽ േന��ൾ ലഭി��തിന് അർഹതെ�� ്രടാൻസ്ഫറി/അൈസനി ആയിരി�െമ�ം ബാധകമായ നിയമ�ൾ�്
അ��തമായി ൈകമാ�ം/അൈസൻെമ�് തീയതിയിൽ, എനി�് ബാധകമായ എ�ാ ബാധ�തകൾ�ം ഇക�ി�ികൾ�ം വിേധയമായിരി�െമ�ം ഞാൻ മന�ിലാ��. 1874-െല വിവാഹിതയായ
�ീ�െട സ��് സംബ�ി� നിയമ�ിെ� വ��് 6-ന് കീഴിൽ വ�� േപാളിസിയ� ഞാൻ ്രടാൻസ്ഫർ െച�കേയാ/അൈസൻ െച�കേയാ െച��െത�് ഞാൻ വീ�ം �ിരീകരി��.
ഞാൻ േപാളിസി ൈകമാ�ം െച��ത്/അൈസൻ െച��ത് എെ� സ��ം താൽ�ര��കാരം ആെണ�് ഞാൻ �ിരീകരി�ക�ം ൈകമാ�ം/അൈസൻെമ�് നിർവ�ാജമാെണ�ം അത് എെ�
േപാളിസി ഉടമ�െട താൽ�ര��കാരം ആെണ�ം അത് വ�ാപാര ആവശ�കതകൾ�ായി ഉ�തെ��ം ഞാൻ �ിരീകരി��. േമൽ�റ� കാര��ൾ എെ��ി�ം വ�ാജമാെണ�് കെ��ിയാൽ
ഈ ൈകമാ�ം/അൈസൻെമ�് ക�നി നിരസി�ാനിട��് എ�് ഞാൻ മന�ിലാ��. േപാളിസി േരഖ, ക�നി�െട േരഖകളിൽ രജി�ർ െച� േപാ�ിൽ ്രടാൻസ്ഫറിയ്ക്ക്/അൈസനി�് അയ�ാ�ം
ഭാവിയിെല എ�ാ ആശയവിനിമയ��ം ്രടാൻസ്ഫർ െച��യാളി�ം/അൈസൻ െച��യാളി�ം ്രടാൻസ്ഫറിയ്ക്കും/അൈസനി�ം അയ�ാ�ം ക�നി�് അ�മതി നൽ��.
േസാപാധിക അൈസൻെമ�ിെ� കാര��ിൽ, ഒ� അൈസനി എ� നിലയിൽ എനി�് േപാളിസി സറ�ർ െച�� േവളയിൽ ഒ� േലാണിന് അർഹത��ായിരി�ിെ�� കാര�ം മന�ിലാ��.
േപാളിസി�് കീഴി�� േന��ൾ ്രടാൻസ്ഫറി/അൈസനി സ�ീകരി��തിന് സാ�ത��ായിരി�െമ�ം ക�നി മതിയായ രീതിയിൽ ഡിസ്ചാർ�െച�്ത് ആയിരി�െമ�ം ഞാൻ ഇതിനാൽ
�ിരീകരി��.
�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) 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����

്രടാൻസ്ഫർ െച�ന്നയാളിെന്റ/അൈസൻ െച�ന്നയാളിെന്റ ഒപ്പ്/വിരലടയാളം
േപര്, ഔേദയ്ാഗികപദവി, ഔേദയ്ാഗിക സീൽ (അൈസനി ഒരു കമ്പനി/ബാങ്ക് ആെണങ്കിൽ)

്രടാൻസ്ഫറിയുെട/അൈസനറിെന്റ ഒപ്പ്/വിരലടയാളം
േപര്, ഔേദയ്ാഗികപദവി, ഔേദയ്ാഗിക സീൽ (അൈസനി ഒരു കമ്പനി/ബാങ്ക് ആെണങ്കിൽ)
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ൈകമാറ്റത്തിനുള്ള/അൈസൻെമന്റിനുള്ള േഫാം
(ഈ കരാർ യഥാർ� േപാളിസി േരഖെ�ാ�ം േപാളിസി േരഖ�െട �മാണീകരണ ഷീ�ാേയാ
േനാൺ-�ഡീഷ�ൽ �ാ�് േപ�റിേലാ നൽേക�താണ്)

തീയതി

ഈ േഫാം �ാേദശിക ഭാഷയിലാണ് ഒപ്പിട്ടിരി�ന്നെതങ്കിൽ/ വിരലടയാളമാെണങ്കിൽ നൽേകണ്ട സ്ഥിരീകരണം
_______________________ ഭാഷയിൽ േപാളിസി ഉടമയായ �ീ/�ീമതി/�മാരി ______________________________ എ�യാൾ�് േഫാമിെല ഉ�ട��ൾ വിവരി�ക�ം േപാളിസി ഉടമ അതിെല
ഉ�ട��ൾ �ർ�മാ�ം മന�ിലാ�ിയേശഷം വിരലടയാളം(വിരലടയാള�ൾ) പതി�കേയാ ഇം�ീഷിൽ അ�ാെത�� മെ�ാ� ഭാഷയിൽ ഒ�ി�കേയാ െച�.

സ്ഥിരീകരണം നൽകുന്നയാളിെന്റ ഒപ്പ് _______________________സ്ഥിരീകരണം നൽകുന്നയാളിെന്റ േപര് __________________________________സ്ഥലം _________തീയതി_____________

സാക്ഷി (സാ�ി �ായ�ർ�ിയായ വ��ി�ം കരാറിന് അർഹത��യാ�ം ആയിരി�ണം)
്രടാൻസ്ഫർ

െച��യാ�ം/അൈസൻ െച��യാ�ം ്രടാൻസ്ഫറിയും/അൈസനി�ം ഈ കരാർ നട�ിലാ�ക�ം ്രടാൻസ്ഫർ െച��യാ�െട�ം/അൈസൻ െച��യാ�െട�ം ്രടാൻസ്ഫറിയുേടയും/

അൈസനി�െട�ം ഒ�്/വിരലടയാളം എെ� സാ�ിധ��ിൽ �കളിൽ തീയതി�ം �ല�ം ഉൾെ�െട നൽകിയിരി��.

സാ�ി�െട ഒ�്_____________________�ർ�മായ േപര്_____________________________________________ സാ�ി�െട വിലാസം_____________________________________

തീയതി
നിർേദ്ദശങ്ങൾ:
ഭാഗിക അൈസൻെമ�ിെ� കാര��ിൽ, ഭാഗിക അൈസൻെമ�് ഉട�ടി�െട അ�ബ��ിൽ �ർ�മായ വിവര�ൾ നൽ�ക.
നി��െട േപാളിസി�് കീഴിൽ ഓേ�ാ െവ�ിംഗ് ഉട�ടി ബാധകമാ�ക�ം ൈലഫ് അഷ�ർ െച�ിരി��യാൾ�് �രിഭാഗം �ക�ം ലഭി�ക�ം െചെ��ിൽ,
ഇനി�റ�� പാൻ കാർഡ്/പാസ്േപാർട്ട്/ൈ�വിംഗ് ൈലസൻസ് എ�ീ േരഖകളിേലെത�ി�ം ഒ�ിൽ നൽകിയിരി�� േപാെല മാ�ക ഒ�കൾ നൽകിയേശഷം മാ�േമ അഭ�ർ�ന േ�ാസ�് െച�.
ഈ േഫാം സമർ�ി��ത് അഭ�ർ�ന സ�ീകരി�െവ�് അർ�മാ��ി� എ�് ഞാൻ മന�ിലാ�ക�ം സ�തി�ക�ം െച��.
േഫാം മലയാള�ിൽ മാ�ം �രി�ി�ക.
ഭാഷ വ�ാഖാനി��തിൽ എെ��ി�ം വിേയാജി�െ��ിൽ, ഇം�ീഷ് പതി�ിനായിരി�ം �ാമാണ�ം.
ഉപേഭാ�ാവ് �എസിലായിരി�േ�ാൾ േടാ�്-അ�്, അഷ�ർ െച�ിരി�� �കയിെല വർ�നവ് അെ��ിൽ �റവ്, ഫ�കളിെല മാ��ൾ (ഫ�് മാ�ം, റീഡയറ�ൻ എ�ിവ�ൾെ�െട),
േപാളിസിക�െട ���ൽ എ�ിവ�ം �ീമിയം അെ��ിൽ േപാളിസി ഫീ�റിെല മാ��ൾ�് കാരണമാ�� ഏെതാ� അഭ�ർ�ന�ം നിയ�ണ�ൾ ഉ�്. ബാധകമായ �എസ് നിയമ�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ ഏെതാ� േപാളിസി സർവീസിംഗ് അഭ�ർ�ന�ം നിയ�ി��തി�� അവകാശം ഞ�ളിൽ നി�ി�മാണ്. ��തൽ വിവര�ൾ�് ഞ��െട േകാൾ െസ�റിെ� ബ�െ��ക.
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േപാളിസി/അേപ�ാ ന�ർ

ഓഫീസ് ഉപേയാഗത്തിന് മാ�ം

ഒപ്പ്

സ�ീകരി�ത്

(�കളിൽ ജീവന�ാരൻ

ബാ�് ജീവന�ാരൻ

േപര്,

ഔേദ�ാഗിക പദവി എ�ിവ �ചി�ി�ക)

ലഭി� തീയതി�ം സമയ�ം/
അഭ�ർ�ന അയ� തീയതി�ം സമയ�ം

സ�ീകരി�െവ�റിയി�� �ാ�്

കാനറ എച്ച്എസ്ബിസി ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് െകാേമഴ്സ് ൈലഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് (IRDAI Regn. No. 136) സർവീസിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്, ര�ാം നില, കാ�ൻജംഗ ബിൽഡിംഗ്,
18 ബരാഖംബ േറാഡ്, ന�ഡൽഹി - 110001 േകാർ�േറ�് ഓഫീസ്: ര�ാം നില, ഓർ�ിഡ് ബിസിന�് പാർ�്, െസ�ർ-48, േസാഹ്ന േറാഡ്, ���ാം-122018, ഹരിയാന, ഇ�� േകാർ�േറ�്
ഐഡ�ി�ി നം.: U66010DL2007PLC248825, ബ�െ��ക: 1800-103-0003 / 1800-180-0003 /+91 0124 4535099 (ഫാക്സ്) / ഇെമയിൽ: customerservice@canarahsbclife.in, െവബ്ൈസറ്റ്:
www.canarahsbclife.com
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