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फ्र� लुक रद्द करणयासाठ�
�वनंती अजर्
्
''कृपया आपल्या नवीनतम बँक खात्याचे तपशील आमच्यासाठ� अद्यत�नत करा.''

संपकर् तपशील/ सीकेवायसी मधील बदल (वैध असलेला स्व-सा�यां�कत प�ा परु ावा सादर करणे अ�नवायर् आहे )
(लागू असल्याप्रमाणे �टक करा)

यासाठ� अद्यतन लागू

कायार्लय
वतर्मान

प�ा

कायम

पॉ�लसी धारक

�वमा घेतलेल� व्यक्ती

�नयुक्त केलेल� व्यक्ती

अ�भहस्तां�कती

शहर

होय

राज्य

दे श

संप्रेषण प�ा म्हणून नवीन प�ा
अद्यत�नत करायचा का?

नामां�कत

�पनकोड

*मोबाईल
�नवासी फोन

नाह�

भ�वषयात
संप्रेषण करण्याच्या हे तूसाठ� आम्ह� आपल्याशी वर �दलेल्या संपकर् क्रमांकावर संपकर् करावा असे वाटत
्
असेल तर, कृपया रकान्यात �टक करा.
*ईमेल

सीकेवायसी नं.
*तपशील भरणे आवश्यक आहे .
**भारत दे शाव्य�त�रक्त अन्य दे श असेल तर कृपया आमच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल�
एफएट�सीए /सीआरएस ह� प्रश्नावल� सब�मट करा.

घोषणापत्र
मी येथे नमूद करतो क� मी कॅनरा एचएसबीसी ओ�रएन्टल बँक ऑफ कॉमसर् लाइफ इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटे ड (कंपनी) चा �वमा पॉ�लसी धारक आहे . फ्र� लूक रद्द
करण्याच्या तरतुद�अंतगर्त उल्लेख केलेल� पॉ�लसी मी स्वेच्छे ने रद्द करू इिच्छत आहे . मला समजते क�, पॉ�लसी दस्तऐवज प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 15 �दवसांमध ्
ये आ�ण इलेक्ट्रॉ�नक पॉ�लसी आ�ण दरू स्थ मागार्ने पॉ�लसी प्राप्त झाल्याच्या बाबतीत 30 �दवसांमधये
् फ्र� लक
ू रद्द करता येऊ शकते. दे याची रक्कम ह� पॉ�लसी अट�
आ�ण IRDAI च्या �नयमनांचा काटे कोरपणे अवलंब करून दे ण्यात यावी.
माझ्या पॉ�लसीचा फ्र� लूक रद्द करण्याच्या �वनंतीवर प्र�क्रया करणयाची
आ�ण लागू असलेले शुल्क आ�ण कर असल्यास ते अट� आ�ण �नयमांनुसार समायोिजत करून
्
प्री�मयम परत करण्याची मी �वनंती करत आहे .
मला समजते क� धोरणाच्या करारनाम्याच्या अट� आ�ण �नयमांनुसार अन्य लाभांस�हत माझे �वमा कव्हर कंपनीने फ्र� लुक कालावधी रद्द करणयाची
�वनंती स्वीकृत केल्याच्या
्
तारखेपासून अिस्तत्वात नसेल.
मी चुक�च्या परताव्याअंतगर्त पुढे सुरू ठे वून घो�षत करतो क� मी प्रदान केलेले पॉ�लसी तपशील आ�ण बँक खात्यांचे तपशील सत्य आ�ण योग्य आहे त आ�ण �दलेल्या माझया
्
बँक खात्यात पॉ�लसीची रक्कम जमा करण्यासाठ� कंपनीला, संपण
र् णे माझया
् जोखीमेवर अ�धकृत करतो.
ू प
मी/आम्ह� मल्
र् ा, केवायसी प्रमाणीकरण, पॉ�लसी दे णयाचा
हे तू आ�ण अशा हे तंस
्
ू याकंनाची हमी घेण्यासाठ�, दावे तपासणी/�हशेब पत
ू त
ू ाठ� कंपनीला (i) शासक�य आ�ण/�कं वा
�नयमन अ�धकार�, (ii) �वमा संग्रहण (iii) सीईआरएसएआय/ यआ
ु यडीएआय (iv) पुन्हा �वमा करणारे /समह
ू कंपन्या/रूग्णालय �कं वा डायग्नोिस्टक स�टर/अन्य �वमा कंपन्या
�कं वा तत
च�यत करणयासाठ�
आ�ण/�कं वा त्यांच्यासह ते सामा�यक करणयासाठ�
अ�धकृत करतो.
्
्
्
ृ ीय प�ांकडून केवायसी तपशील मागणयासाठ�/सं

तार�ख

D D

M M

Y

Y

Y

Y

�ठकाण

पॉ�लसीधारकाची स्वा�र�

पॉ�लसी क्रमांक: ___________________________________________________________________________________
पॉ�लसीधारकाचे नाव: _______________________________________________________________________________
फ्र� लू ्क रद्द करण्याचे कारण (कृपया खाल�ल कारणांमधील योग्य कारणावर �टक करा):
उत्पादन/ पॉ�लसी माझी अपे�ा पत
ू � करत नाह�

पॉ�लसीच्या अट� आ�ण �नयमांबद्दल समाधानी नाह�

आ�थर्क कारणे

वैयिक्तक कारण

आवश्यकता नाह�

इतर, कृपया नमद
ू करा _____________________________________

ग्राहक पोचपावती िस्लप (बँकेच्या शाखेद्वारे / हब अ�धकार� यांच्याद्वारे भरलेले असावे)
पॉ�लसी क्रमांक

�वनंती प्रकार

_________________________________

�वनंतीची तार�ख D D M M Y

सब�मट केलेले
दस्तऐवज :

Y

Y

�वनंती कालावधी

H

H

M

M

S

S

Y

पॉ�लसीचे मूळ दस्तऐवज

पुराव्यासह ब�क खात्याचे तपशील

यांनी प्राप्त केले _________________________________
पद _________________________________________

स्वा�र� ______________________________________

��तपत
ू � बंधपत्र (पॉ�लसीचे मळ
ू दस्तऐवज उपलब्ध नसल्यास)
स्टॅ म्प आ�ण कालावधी
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फ्र� लुक रद्द करणयासाठ�
�वनंती अजर्
्
आवश्यक दस्तऐवज
1) पॉ�लसीचे मळ
ू दस्तऐवज (आवश्यक)*
2) इलेक्ट्रॉ�नक फंड ट्रान्सफरसाठ� बँक खात्याचे तपशील (रद्द केलेला धनादे श/ पासबुकची प्रत/बँक स्टे टम� ट)#

*पॉ�लसीचे मूळ दस्तऐवज उपलब्ध नसल्यास, कृपया ��तपूत� बंधपत्र प्रदान करा.
#
कोणत्याह� बाबतीत ग्राहकाला एनआरई खात्यामध्ये परतावा हवा असल्यास प्री�मयमच्या स्त्रोताचा पुरावा (म्हणजे डे�बट व्यवहार दशर्�वणारे बँक स्टे टम� ट �कं वा
एनआरई खात्यातून डे�बट केलेल्या प्री�मयमसाठ� ब�केचे घोषणापत्र) हे आवश्यक आहे .

ट�प: ग्राहकांनी �दलेले बँक खात्याचे तपशील हे स्व-सा�यां�कत केलेले असावेत. पुरावा म्हणून प्रदान केलेल्या दस्तऐवजामध्ये खाते क्रमांक, खातेधारकाचे नाव,
खाते प्रकार हे मु�द्रत केलेले असावे आ�ण सुस्पष्ट �दसतील असे असावेत. तुम्ह� प्रदान केलेल� मा�हती अपूण/र् चुक�ची असल्यामुळे तुमच्या बँक खात्यात रक्कम
जमा न झाल्यास �कं वा व्यवहार करण्यात �वलंब झाल्यास �कं वा व्यवहार पूणर् न झाल्यास कंपनी जबाबदार असणार नाह�.

फॉमर् अपूणर् असल्याच्या बाबतीत �कं वा त्यात आवश्यक दस्तऐवज नसतील तर त्याबबतीत, फ्र� लूक रद्द करण्याचा अ�धकार कंपनीला आहे . आवश्यक गोष्ट� पूणर्
केल्यावर/कंपनीस दस्तऐवज प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासन
ू एनएव्ह� आ�ण प्र�क्रया लागू होईल.

सूचना आ�ण अस्वीकरण:

1. �डस्ट्र�ब्युटर अॅपद्वारे �वनंती करण्यात आल्यास ग्राहकाला मूळ फॉमर् परत दे णयात
येईल
्
2. मी समजतो आ�ण सहमत आहे क�, हा फॉमर् सब�मट करणयाचा
अथर् �वनंती स्वीकारल� जाईल असा होत नाह�.
्
3. कृपया फॉमर् केवळ मराठ�मध्ये भरा.
4. भाषांतराचा अथर् लावताना कोणताह� मतभेद असल्यास इंग्रजी आव�
येईल.
्
ृ ी मान्य करणयात

5. हा फॉमर् प्राप्त झाल्यावर आमच्या कंपनीच्या कोणत्याह� कायार्लयात �वनंत्यांवर प्र�क्रया करण्यास आरं भ होईल. यु�नट �लंक्ड पॉ�लसीच्या बाबतीत, पॉ�लसीच्या
�नधीवर प्रभाव पाडणार्या �वनंत्यांसाठ�, अजर् व्यवसायाच्या �दवसांमध्ये दप
ु ार� 3:00 वाजण्यापूव� प्राप्त झाल्यास, त्या �दवसाचे एनएव्ह� लागू केले जाईल. दप
ु ार� 3:00
वाजल्यानंतर प्राप्त झाल्यास पढ
ु �ल व्यावसा�यक �दवसाचे एनएव्ह� लागू केले जाईल.

वैयिक्तक मा�हती
कंपनीत अगोदरच सब�मट केलेल्या तपशीलांमध्ये काह� बदल असल्यास कृपया हा �वभाग भरा:
i) चालू आ�थर्क वषार्तील �नवासी िस्थती (कृपया �टक करा)
असल्यास ती व्यक्ती भारतातील �नवासी असेल:

र�हवासी*

र�हवासी नाह�* (आयकर कायदा, 1961, नस
र् ा कर�त
ु ार व्यक्ती खाल�लपैक� कोणत्याह� बाबीची पत
ू त

i) भारतात संबं�धत आ�थर्क वषार्त 182 �दवस �कं वा त्यापे�ा जास्त �दवस असल्यास; �कं वा ii) भारतात संबं�धत आ�थर्क वषार्त 60 �दवस �कं वा त्यापे�ा जास्त �दवस
असल्यास आ�ण संबं�धत आ�थर्क वषार्च्या अगद� मागील 4 वषा�दरम्यान 365 �दवस �कं वा त्यापे�ा अ�धक काळ भारतात असल्यास. भारतातील �नवासी नसलेल� कोणतीह�
व्यक्ती ह� �नवासी नसते)

ii) *�नवासी दे श (जर भारतात राहत नसेल तर आवश्यक)
iii) व्यवसायाचे स्वरूप
iv) �नयोक्त्याचे नाव आ�ण प�ा

*जर �नवासी िस्थती ''�नवासी नाह�'' �कं वा ''�नवासी दे श'' हा भारताव्य�त�रक्त दे श असल्यास कृपया आमच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल� एफएट�सीए /सीआरएस ह�
प्रश्नावल� सब�मट करा.

दे यक तपशील (आवश्यक)

बँक खाते क्रमांक

बँक खात्यात असल्याप्रमाणे खातेधारकाचे नाव
बँकचे नाव

आयएफएससी कोड
शाखेचे नाव

बँक खाते प्रकार

बचत

चालू

एनआरई

एनआरओ

(�नवासी ग्राहकांना एनआरई# / एनआरओ मधील दे य घेणयास
अनम
्
् दे य घेण्यास परवानगी आहे .)
ु ती नाह�. �नवासी ग्राहकांना केवळ बचत �कं वा चालू खात्यामधये
�नवासी नसलेले ग्राहक �कं वा म�रनर ग्राहक यांना फक्त एनआरई# एनआरओ खात्यामधये
परवानगी आहे . कृपया आमच्या वेबसाइटवर उपलब्ध
् च दे य घेणयास
्
असलेल� एफए�टसीए/सीआरएस ह� प्रश्नावल� सब�मट करा.

कॅनरा एचएसबीसी ओ�रएंटल बँक ऑफ कॉमसर् लाइफ इन्शरु न्स कंपनी �ल�मटे ड (IRDAI Regn. No. 136)
अ�धकृत कायार्लय: यु�नट नं. 208, 2 रा मजला, कांचेनजंग
ु ा इमारत, 18 बाराखंबा रोड, नवी �दल्ल�- 110001, भारत
कॉप�रे ट कायार्लय: 2 रा मजला, ऑ�चर्ड �बझनेस पाकर्, सेक्टर- 48, सोहना रोड, गुरूग्राम-122018, ह�रयाणा, भारत
कॉप�रे ट आयड��टट� नं.: U66010DL2007PLC248825

1800-103-0003/1800-180-0003 (BSNL/MTNL) यावर टोल फ्र� कॉल करा

9779030003 यावर एसएमएस करा

आम्हाला customerservice@canarahsbclife.in यावर ईमेल करा

आमच्या www.canarahsbclife.com या वेबसाइट ला भेट द्या.
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फ्र� लुक रद्द करणयासाठ�
�वनंती अजर्
्
प्रांतीय भाषेतील घोषणापत्र (ग्राहकाने इंग्रजी भाषेव्य�त�रक्त अन्य भाषेत स्वा�र� केल� असल्यास / अंगठ्याचा ठसा जोडला असल्यास हे भरावे)
मी येथे घो�षत करतो क� फ्र� लक
ू रद्द करण्याच्या फॉमर्/�वनंती पत्रातील मा�हती श्री/श्रीमती/कुमार�

______________________________________ यांना

_____________________________________ भाषेत समजावून सां�गतल� आहे आ�ण पॉ�लसी धारकाने संपूणर् मा�हती समजून घेतल्यानंतर माझ्यासमोर
अंगठ्याचा ठसा(से) जोडले आहे /इंग्रजी भाषेव्य�त�रक्त अन्य भाषेत स्वा�र� केल� आहे .
घो�षत करणार्याचे नाव

स्वा�र�

तार�ख D D

M M

Y

Y

Y

Y

�ठकाण

पष्ृ ठ क्र. 3/3

कॅनरा एचएसबीसी ओ�रएंटल बँक ऑफ कॉमसर् लाइफ इन्शरु न्स कंपनी �ल�मटे ड (IRDAI Regn. No. 136)
अ�धकृत कायार्लय: यु�नट नं. 208, 2 रा मजला, कांचेनजंग
ु ा इमारत, 18 बाराखंबा रोड, नवी �दल्ल�- 110001, भारत
कॉप�रे ट कायार्लय: 2 रा मजला, ऑ�चर्ड �बझनेस पाकर्, सेक्टर- 48, सोहना रोड, गुरूग्राम-122018, ह�रयाणा, भारत
कॉप�रे ट आयड��टट� नं.: U66010DL2007PLC248825

1800-103-0003/1800-180-0003 (BSNL/MTNL) यावर टोल फ्र� कॉल करा

9779030003 यावर एसएमएस करा

आम्हाला customerservice@canarahsbclife.in यावर ईमेल करा

आमच्या www.canarahsbclife.com या वेबसाइट ला भेट द्या.

