
(कृपया वर�ल कमर्चार� नमूद करा  बँक कमर्चार� नाव आ�ण पद)

पावतीची तार�ख आ�ण वेळ)/ ___________________________________________________________
�वनंती पाठवल्याची तार�ख आ�ण वेळ ____________________________________________________

Version 3.0

स्वयं-मालक� प्रदान करण्याचा फॉमर् 

पॉ�लसी/अजर् क्रमांक

फक्त कायार्लयीन कामाक�रता
यांनी प्राप्त केले ______________________________________________________________

नवीन पॉ�लसीधारकाचे तपशील (म्हणजेच पॉ�लसी अतंगर्त लाइफ अशॅ्युअडर्) स्वयं-मालक� प्रदान केलेल्या पॉ�लसीनंतर
(�वमा उतरवलेल्या व्यिक्तच्या प्राप्त असलेल्या तपशीलांमध्ये कृपया िजथे बदल असतील �तथे बदल करा)

1. संपूणर् नाव  प�हले नाव

  मधले नाव 

  आडनाव

2. a) जन्मतार�ख       b) �लगं      पुरूष         स्त्री

3. संपे्रषण प�ा              वतर्मान र�हवासी प�ा                   कायम र�हवासी प�ा

4. वतर्मान र�हवासी प�ा

 भाग/तालूका/तहसील        शहर/िजल्हा 

 राज्य          देश

 �पन कोड 

5. कायम र�हवासी प�ा

 भाग/तालूका/तहसील        शहर/िजल्हा  

 राज्य          देश

 �पन कोड  

6. संपकर्  तपशील

 आयएसडी कोडसह मोबाईल

 आयएसडी कोडसह वैकिल्पक मोबाईल

 एसट�डी कोडसह �नवासी फोन 

 ईमेल

7. सीकेवायसी क्रमांक (उपलब्ध असल्यास) 

8. पॅन क्र.

(जर पॅन सब�मट केले नसेल तर, फॉमर् 60 ची मा�हती द्या नंतर खाल�ल कोणत्याह� एका दस्तऐवजाची प्रत सब�मट करा)

               पासपोटर्                चालक परवाना               मतदार ओळखपत्र               नरेगा नोकर� काडर्               राष्ट्र�य लोकसंख्या न�दणीद्वारे जार� केलेले पत्र

9. व�डलांचे नाव   प�हले नाव 

  मधले नाव

  आडनाव

10. आईचे नाव    प�हले नाव

  मधले नाव

  आडनाव 

11. प्रस्तावक आहे                भारतीय र�हवासी    एनआरआय (भारतीय र�हवासी नाह�) पीआयओ (भारतीय मूळ व्यक्ती)              �वदेशी राष्ट्र�य

              इतर (�न�दर्ष्ट करा) _______________

(कृपया एनआरआय/ पीआयओ/ �वदेशी राष्ट्र�य प्रश्नावल� लागू असल्यास भरा. एनआरआय/ पीआयओ/ �वदेशी राष्ट्र�य या प्रकारात सवर् पत्रव्यवहार आ�ण संपे्रषण हे 
एनआरआय/ पीआयओ/ �वदेशी राष्ट्र�य प्रश्नावल� अशा हेतूने यासाठ� प्रदान केलेल्या प�यावर पाठवा)

तार�ख

नवीन पॉ�लसीधारकाचा फोटो 



नामां�कताचे तपशील:

परतावा �कंवा देय प्राप्त करण्यासाठ� नवीन पॉ�लसीधारकाचे बँकेचे तपशील 

12. a) �नवास देश

b) जन्म देश        

d) नाग�रकत्व       

f) कर �नवास देश

g) कर ओळख क्रमांक 

(भारतीयांव्य�त�रक्त असलेल्यांसाठ� ट�आयएन क्रमांक आवश्यक आहे) 

b) व्यवसाय/सेवेचे अचूक स्वरूप

c) संस्था/ �नयोक्ता यांचे नाव

d) संस्था/ �नयोक्ता यांच्या कंपनीचे स्वरूप

e) कायार्लय प�ा – देश

f) कायार्लय प�ा – शहर __________________________________________________________________________________________________

14. आपण राजक�यदृष्ट्या प्रभावी व्यक्ती आहात (पीईपी)?     होय            नाह�

(पीईपी म्हणजे अशी व्यकती �कंवा राजक�य प�/राजकारणी/मंत्रालयातील एखाद्या मह�वाच्या पदावर काम करणे/ सरकार/राज्य मालक�चे उपक्रम/ न्या�यक संस्था/सनै्य 
भारतीय पोल�स �कंवा �वदेशी �कंवा असे लोक ज्यांच्या प�रचयातील �कंवा कुटंूबातील जवळची व्यक्ती या वर�ल नमूद केलेल्यांपकै� संबं�धत आहे)

होय असल्यास कृपया खाल�ल तपशील __________________________________________________________________________________________

15. द्या पशैाशी संबं�धत सेवा*/ राज्य च�लत लॉटर�/ क�सनो/ खेळ �क्रयाकलाप/जुगार/ घोड्यांची शयर्त/ शयर्त क्लब संघटनेला नफा होत नसलेला शयर्त क्लब/संस्था/धमार्दाय 
संस्था/शासक�य नाह� अशा संस्था/ सामािजक, धा�मर्क, मानवतावाद� कारण/ भू संप�ी/ अलंकार/ मौल्यवान �कंवा मध्यम �कंमतीचे मौल्यवान रत्न �कंवा स्कॅ्रप �वके्रत ेयासंबं�धत 
असलेल्या संस्थेशी आपल्या कामाच्या स्वरुपाचा कोणताह� संबंध आहे का?             होय         नाह�
*पशैाशी संबं�धत सेवा या संस्था असतात/ चलन �व�नमय /�वके्रता/ �नवास �व�नमय/ततृीय प� पेम�ट प्रोसेसर/ पेम�ट/ संग्रह एजंट इ. च्या समावेशासह मालक�संबंधीच्या 
सेवा ऑफर करत ेजे बँक म्हणून न�दणीकृत नाह�त
जर होय असेल, तर तपशील प्रदान करा _________________________________________________________________________________________

16. a. ई-इन्शुरन्स खात ेक्रमांक (ईआयए) _______________________________________________________________________________________  

b. अशा �वमा संग्रहणाचे नाव ज्याला ईआयए �लकं केलेले आहे. 

c. जर तुमच्याकड ेईआयए खात ेनसेल तर तुम्हाला एक तयार करायला आवडले का? होय         नाह�

जर होय असेल तर प्राधान्य असलेल्या �वमा संग्रहणाचे नाव सांगा

शीषर्क नामां�कताचे नाव जन्मतार�ख जीवनातील नातसेंबंधांची 
खात्री करणे

�लगं संपकर्  क्रमांक

जर कोणता नामां�कत लहान असेल (18 वषा�खाल�ल) तर:

मी तुम्हाला �वनंती करतो क�,  पॉ�लसीचा कालावधी संपण्याच्या अगोदर प्रस्तावाच्या िस्थतीपासूनचे सवर् परतावे / देय, थेट बँक खात्यात हस्तांत�रत करण्यात यावे, 
त्या संदभार्तील तपशील खाल� प्रदान केले आहेत.

न�द – कृपया संबं�धत समथर्न दस्तऐवज खाल�ल तपशीलांसह प्रदान करा 

खातधेारकाचे नाव

  प�हले नाव

  मधले नाव

  आडनाव 

  बँकेचे नाव

  खात ेक्र.

  आयएफएससी कोड 

  शाखेचा प�ा

खात ेप्रकार          बचत              चालू               एनआरई         एनआरओ

Version 3.0

सीएएमएस सीडीएसएल कारवी एनएसडीएल

13. a) व्यवसाय           पगारदार          सेवा�नव�ृ       ग�ृहणी         �वद्याथ�           व्यवसाय मालक         इतर (�न�दर्ष्ट करा) _________

स्वयं-मालक� प्रदान करण्याचा फॉमर् 

शीषर्क नामां�कताचे नाव जन्मतार�ख जीवनातील नातसेंबंधांची 
खात्री करणे

�लगं संपकर्  क्रमांक

c) जन्म देश

e) नाग�रकत्व

सीएएमएस सीडीएसएल कारवी एनएसडीएल



(नवीन पॉ�लसीधारकाची स्वा�र�) 

नूतनीकरण प्री�मयम देयसाठ� प्राधान्य  

नवीन पॉ�लसीधारकाद्वारे केलेले घोषणापत्र

घोषणापत्र, या फॉमर्वर बोल� भाषा/ अंगठ्याचा ठसा असल्यास 

कॅनरा एसएसबीसी बँक ऑफ कॉमसर् लाईफ इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेड (IRDAI Regn. No. 136), पॉ�लसी सेवा �वभाग 2रा मजला, ऑ�चर्ड �बझनेस पाकर् , सेक्टर-48, सोहना रोड, 

गुरूग्राम-122018, हरयाणा, भारत. न�दणीकृत कायार्लय :यु�नट क्र.208, 2रा मजला, कांचेनजुंगा �बिल्डगं, 18 बाराखंबा रोड, नवी �दल्ल�- 110-001, कॉप�रेट ओळख क्र.-

U66010DL2007PLC248825, संपकर् : 1800-103-0003/1800-180-0003 /+91 0124 4535099 (फॅक्स)/ ईमेल: customerservice@canarahsbclife.in वेबसाइट: www.canarahsbclife.com

       चेक/ �डमांड ड्राफ्ट           �दलेल्या काटेकोर सूचना/एनएसीएच       के्र�डट काडर्         इतर ____________________

• मी, ____________________________यांची मलुगी/ मुलगा _____________________________ अजर्/ पॉ�लसी क्रमांक________________________ 
     अतंगर्त �वमा उतरवलेल� व्यक्ती आहे. स्वयं अ�धकार प्राप्त करण्याच्या पॉ�लसीमधील या व�ैशष्टयासह मी पॉ�लसीधारक म्हणून________________________
     या प�रणामांसह ओळखले जात असेल.
• नमुना स्वा�र ्या, त ेउपरोक्त �वमा पॉ�लसीच्या �वरूद्ध अद्यत�नत केले जाऊ शकत.े  
• मी/आम्ह� कंपनीला जामीनाच्या मूल्यमापनासाठ�, दावा तपासणी/�हशबेपूत�, केवायसी प्रमाणीकरण, पॉ�लसी पुर�वण्याचा हेतू आ�ण अशा हेतूंसाठ� (i) शासक�य आ�ण/�कंवा 
     �नयामक प्रा�धकरण, (ii) �वमा संग्रहण (iii) सीइआरएएसआय/युआयडीएआय (iv) �वमाकत�/रूग्णालये �कंवा �नदान क� दे्र/अन्य �वमा कंपन्या �कंवा ततृीय प� यांच्याकडील/
     यांच्यासह माझ ेकेवायसी तपशील सामा�यक करण ्यासाठ� �कंवा/आ�ण माझ ेकेवायसी तपशील मागण ्यास/संच�यत करण ्यास अ�धकृत करतो.
• मी घो�षत करतो क�, �दलेले देय/ �दले जाणारे देय हे बेकायदेशीर म्हणजे/ गुन्हेगार� �क्रयाकलाप / गुन्हे आ�ण त्यांचे पालन आ�ण यासारख्या असणार ्या
     अवधै सावकार� कायदा 2002 �कंवा इतर लागू कायद्यांपासून व्युत्पन्न झालेले नको. मी सहमत आहे आ�ण घो�षत करतो क�, व्यवसाय, �नवासी/आ�थर्क 
     प�रिस्थती, इतर लाइफ इन्शुरन्स पॉ�लसीची िस्थती, �वमा घेतलेल्या व्यिक्तचे स्वास्थ्य �कंवा प्रस्तावाच्या फॉमर्मध्ये नमूद केलेल्या �नयमांप्रमाणे, 
     कंपनीला हा प्रस्ताव सादर करण्यापुव� पण जोखीम सुरू होण्यापूव� �कंवा आधीची पॉ�लसी जार� करण्याआधी 
     जे होईल त्यासाठ� मी कंपनीला सू�चत करतो. या फॉमर्मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मी पोस्ट �कंवा ईमेलद्वारे 
     पाठवलेल� �कंवा कंपनीच्या वेबसाइटद्वारे अपलोड केलेल� मा�हती/दस्तऐवज हे वधै दस्तऐवज आहेत याची 
     खात्री करतो.

मी___________________________यांचा मुलगा/मुलगी_____________________________ येथे राहतो
______________________________________________अशा प्रकारे गंभीरपणे घो�षत करतो क� मी या 
फॉमर्मधील संपूणर्पणे स्पष्ट केलेल� सामग्री मी वाचल� आहे_____________________________अजर्दाराच्या 
भाषते आ�ण तो/ती त्याचे मह�व समजतील त्यांनी �दलेल्या प्र�त�क्रया मी सत्य आ�ण योग्य�रत्या रेकॉडर् केल्या 
आहे आ�ण अजर्दाराने  त्यात �दलेल� सवर् सामग्री संपणूर्पणे समजून घेतल्यानंतर स्वा�र�/ अगंठ्याचा ठसा 
उमटवला आहे. 

 मी_________________________________(नवीन पॉ�लसीधारक) घो�षत करणार ्यादवारे स्पष्ट केलेले प्रश्न आ�ण 
उ�रे समजल� आहे त असे मी येथे घो�षत करतो.

घोषणापत्रावर मूळ पॉ�लसीधारकाद्वारे स्वा�र� करण्यात आल� (पॉ�लसी अंतगर्त देय देणारा मूळ पॉ�लसीधारक आहे 
अशा प�रिस्थतीत स्वा�र� केल�) 

मी घो�षत करतो क� वर�ल नमूद केलेल्या पॉ�लसी क्रमांकातंगर्त मी मळू पॉ�लसीधारक आहे आ�ण कंपनीला अगोदरच 
प्रदान केलेल्या तपशीलांमध्ये कोणतहे� बदल नाह�त. तसेच, मी पॉ�लसीच्या अतंगर्त भ�वष्यातील प्री�मयम भरणे सुरू 
ठेव ूकारण कारणांमुळे नवीन पॉ�लसीधारक काह� कारणास्तव______________________________ त ेभरण्यास 
असमथर् आहे (न�द: अशा प्रकारात िजथे मळू पॉ�लसीधारकाच्या तपशीलांमध्ये बदल आहे, त ेदेय  �कंवा देय देणार� 
व्यक्ती ह� मूळ पॉ�लसीधारकापे�ा वेगळी असल्यास देय देणार ्याची प्रश्नावल� भरा)

(घो�षत करणार ्याची स्वा�र�)

(नवीन पॉ�लसीधारकाची स्वा�र�)

(मूळ पॉ�लसीधारकाची स्वा�र�)
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स्वयं-मालक� प्रदान करण्याचा फॉमर् 


