NO OBJECTION CERTIFICATE FOR BENEFIT PAYMENT IN CASE
OF CONDITIONAL ASSIGNMENT
ഉപാധികള ാടെ ഏൽപ്പിക്കൽ പ്പകാരമുള്ള ടെനിഫിറ്റ് ളപയ്ടമന്റിന്ടറ നിരാളേപ
സാേയപപ്രം
This is regarding the Life Insurance Policy bearing No__________________________________ issued by Canara HSBC Oriental
Bank of Commerce Life Insurance Company Limited (Company) in favor of ______________________________________________
(Policyholder) on which a conditional assignment was recorded earlier in favour of ___________________________________
______________________________________________(Assignee).
We request the Company to revoke the conditional assignment and hereby declare that the (assignee/assignor)
______________________________________________ Mr/Ms/M/s _____________________________ is hereby authorized to
receive all the Policy benefit payable which is already due or shall be due against the above mentioned assigned Policy and that such
payment shall give a valid and sufficient discharge to the Company.
ഇതുപ്രകാരം കാനറ HSBC ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കകാകേഴ്സ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ൈിേിറ്റഡ്
(കമ്പനി)

നൽകിയ

____________

കരരിൈുള്ള

ലൈഫ്

നമ്പറിൽ,___________________________എന്നയാളുടെ
ഇൻഷുറൻസ്

(കരാളിസി

കരാളിസി,

ഉെേ)

കണ്ടിഷണൽ

അലസടേന്റിൽ____________________എന്നയാളുടെ(നിർണ്ണയിക്കുന്ന വ്യക്തി) കരരിൽ കനരടെ തടന്ന
കരഖടെെുെിക്കഴിഞ്ഞു.
ഉരാധികകളാെുകൂെിയുള്ള ഏൽെിക്കൽ റദ്ദാക്കാൻ ഞങ്ങൾ കമ്പനികയാട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ഒെം
േുകളിൽ രറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏൽെിക്കൽ കരാളിസിക്ക് അനുസൃതോയുള്ള ഇതിനകം തടന്ന കാൈാവ്ധി
കഴിഞ്ഞതും അടൈെങ്കിൽ കാൈാവ്ധി എെികേർന്നതുോയ എൈൊ കരാളിസി ൈാഭ്െിന്ടറ തുകയും
(നിർണ്ണയിക്കുന്ന വ്യക്തി/ഏൽെിക്കുന്നയാൾ) പ്രീ/പ്രീേതി/കുോരി--------------------------------------------എന്നയാൾ
സവീകരിക്കുന്നതിന് സമ്മതിക്കുന്നു, ഇെരെിൽ കരയ്ടേന്് നൽകുന്നത് കമ്പനിയ്ക്ക് േൂൈയേുള്ളതും
രരയാപ്തവ്ുോയ രണേിെരെുകൾക്ക് വ്ഴിടതളിക്കും.

________________________
Signature of Assignor
ഏൽെിക്കുന്നയാളുടെ ഒെ്

________________________
Signature of Assignee
നിർണ്ണയിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഒെ്
(Company/bank stamp and signature of authorized Signatory if
Assignee is a Company/bank)
ഒരു (കമ്പനി / ബാങ്ക് സ്റ്റാമ്പ് ഒെും കുഞ്ചുരിള്ളയുടെ
ഒരു ആണ് എങ്കിൽ ഒെുവ്േ അംഗീകൃത കമ്പനി /
ബാങ്ക്)

Name/ കരര്:

Name/ കരര്:

Date/ തീയതി

Date/ തീയതി

Address/ വ്ിൈാസം:

Address/ വ്ിൈാസം:

Contact Number/ ബന്ധടെകെണ്ട നമ്പർ

Contact Number/ ബന്ധടെകെണ്ട നമ്പർ

DECLARATION
I hereby state that whatever is stated herein above by __________________________________ are true to the best of my knowledge
and the signature is of the assignor and assignee affixed on the date & place herein above stated.
പ്പസ്രാവന
------------------എന്ന ഞാൻ േുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നടതൈൊം സതയസന്ധോയതും കൃതയവ്ുോടണന്ന്
ഇതിനാൽ പ്രസ്താവ്ിക്കുകയും ഏൽെിക്കുന്നയാളുടെയും നിർണ്ണയിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെയും ഒെ്,
തീയതിയും സ്ഥൈനാേകൊെും കൂെി നൽകുകയും ടെയ്യുന്നു.

Signature of Witness/ സാക്ഷിയുടെ ഒെ്
Full name of Witness/ സാക്ഷിയുടെ രൂർണ്ണ കരര്:
Date/ തീയതി:
Address/ വ്ിൈാസം:
Contact Number/ ബന്ധടെകെണ്ട നമ്പർ:
Declaration, if this form is signed in Vernacular/Thumb Impression :
I , ___________________________ son / daughter of _______________________, an adult residing at ________________
____________________________ hereby declare that the contents of this form have been duly explained to me in _______________
language and have been understood by me.
(Signature of the customer) _________________________Date __________________Contact No. ___________________
ഈ ളഫാം പ്പാളേശിക ഭാഷയിള ാ വിര െയാ ളമാ ഉപളയാഗിച്ച് ഒപ്പുടവച്ചിരിക്കുന്നുടവങ്കിൽ,
നൽകുന്ന സരയവാങ്മൂ ം:
എനിക്ക് ഈ ക ാേിടൈ ഉള്ളെക്കങ്ങൾ
____________________________ ഭ്ാഷയിൽ യക ാെിതം
വ്ിരദീകരിേുതന്നതായും അത് എനിക്ക് േനസിൈായതായും __________________________________________
എന്ന വ്ിൈാസെിൽ താേസിക്കുന്ന, _______________________________ എന്നയാളുടെ പ്രായരൂർെിയായ
േകനായ / േകളായ ________________________ എന്ന ഞാൻ ഇതിനാൽ പ്രസ്താവ്ിക്കുന്നു.
(ഉരകഭ്ാക്താവ്ിന്ടറ ഒെ്) ______________________ രീയരി _____________ െന്ധടപ്പൊനുള്ള നമ്പർ
_______________
Instruction & Disclaimer:/ നിർളേശവും നിരാകരണവും:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
ഹിന്ദിയിൽ/ഇംഗ്ലീഷിൽ ോപ്തം വ്ിരദാംരങ്ങൾ രൂരിെിക്കുക.
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ഉള്ളെക്കം രരിഭ്ാഷടെെുെുന്നതിൽ എടെങ്കിൈും വ്ികയാജിെുടണ്ടങ്കിൽ, ഇംഗ്ലീഷ് രതിെ്
ബാധകോക്കും.
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