
तार�ख

संपकर्  तपशीलांमध्ये बदल (सादर करण्यासाठ� वधै स्वप्रमा�णत पुरावा अ�नवायर्)1

स्वा�र�मध्ये बदल

मी, ________________________________________________यांची पत्नी, मलुगी, मलुगा _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

येथील र�हवासी यानुसार खात्री देतो- देत ेआ�ण घो�षत करतो - करते क�:-

1.  मी घो�षत करतो - करत ेक� मी  कॅनरा एचएसबीसी ओ�रएंटल बँक ऑफ कमसर् लाइफ इनश्युरन्स कंपनी �ल�मटेडच्या            वर�ल अजर् पॉ�लसी क्रमांकाचा 
   पॉ�लसी धारक ---- असाइनी आहे.

2.  मी घो�षत करतो क� वर�ल नमुद केलेला माझा प�ा योग्य आहे.
3. मी सू�चत करतो क� मी माझी स्वा�र� बदललेल� आहे आ�ण म्हणून भ�वष्यातील माझ्या संवर् व्यवहारांवर आपल्या रेकॉडर्मध्ये माझी बदललेल� स्वा�र� अद्यत�नत 
   करू इिच्छतो.

पॉ�लसीधरक/असाइनीचे नाव __________________________________________ 

जुनी स्वा�र� 
(कृपया बॉक्समध्ये स्वा�र� प्रदान करा)

नवीन स्वा�र� 
(कृपया बॉक्समध्ये स्वा�र� प्रदान करा)

मी माझ्या बदललेल्या स्वा�र�चे पुरावे म्हणून पुढाल दस्तऐवज जोडत आहे.

ज्या बँकेमध्ये माझ ेखात ेआहे त्याद्वारे स्वा�र�चा प्रमा�णत नमुना 

मी येथे पुष्ट� करतो क� या पत्रातील सामग्री योग्य व बरोबर आहे. कृपया आपल्या रेकॉडर्मध्ये माझी स्वा�र� बदलण्यासाठ� आवश्यक त ेकरा. यावर पुष्ट� करा
_________________ �दवस _________________  _________________ यावेळी.  

आयडी पुराव्याची स्वप्रमा�णत प्रत (उदा. पासपोटर्, वाहन चालक परवाना, 
पॅन काडर्, मतदार आयडी इ.)/

/

(कृपया वर�ल कमर्चार्यांचा उल्लेख करा बँक कमर्चार�           नाव आ�ण हुद्दा)

पावतीची तार�ख आ�ण वेळ/______________________________________________________________

�वनंतीच्या पे्रषणाची तार�ख आ�ण वेळ ______________________________________________________

पॉ�लसी/अजर् क्रमांक

केवळ कायार्लय वापरासाठ�
यांच्याद्वारे प्राप्त झाले                                _______________________________________________

आपण भ�वष्यातील संपे्रषणासाठ� वर�ल क्रमांकावर आम्ह� आपल्याला संपकर्  करू इिच्छत असल्यास कृपया या बॉक्समध्ये 
खूण करा.

सीकेवायसी क्र.

(लागू होत ेत्यावर खूण करा)

कायार्लय

चालू प�ा

शहर राष्ट्र

देश �पन कोड

मोबाईल

�नवासी फोन

�नयुक्ती असाइनी

कायमस्वरूपी

नवीन प�ा हा संपे्रषण प�ा म्हणून 
अद्ययावत करायचा?

होय नाह�

ईमेल

*तपशील भरणे अ�नवायर् आहे.
**भारता�शवाय इतर देशाचे असल्यास कृपया आमच्या वेबसाइटवर�ल एफट�सीए/सीआरएस उपलब्ध प्रश्नावल� सादर करा.

*कृपया आमच्याकड ेआपल्या बँक खात्याचा तपशील अद्ययावत करा.*

**

*

*
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स्वा�र�

प्राप्त झालेला 
स्टॅम्प

लागू होणारे अद्ययावत करा पॉ�लसीधारक जीवन �वमा धारक नॉ�मनी

तार�ख



पॉ�लसीधारकाच्या स्वा�र�चा नमुना

बँकेचे नावः

बँकेच्या शाखेचा प�ाः

एमआयसीआर मोडः

आयएफएससी कोडः

पॅन काडर् क्रमांकः

मी घोषीत करतो क� मी या फॉमर्ची सामग्री पॉ�लसीधारक श्री/श्रीमती/कु  ______________________________यांना_____________________ भाषमेध्ये समजावून 
सां�गतल� आहे आ�ण पॉ�लसीधारकाने संपूणर् सामग्री समजावून घेतल्यानंतर माझ्या उपिस्थतीत अगंठ्याचा ठसा/इंग्रजी भाषवे्य�त�रक्त इतर भाषमेध्ये स्वा�र� केल� आहे.

घोषकाचे नाव___________________________घोषकाची स्वा�र� _________________तार�ख ______________________ �ठकाण______________________

• मी घोषीत करतो क� बँक खात्याचे तपशील सवर् बाजंूनी योग्य, बरोबर आ�ण पूणर् केलेले आहेत. 
• मी समजतो आ�ण सहमत आहे क� या फॉमर्चे सादर�करण करण्याचा अथर् असा नाह� क� �वनंती स्वीकारल� जाईल.
• अपूणर् �कंवा चुक�च्या मा�हतीमूळे कोणत्याह� कारणास्तव व्यवहार प्रलं�बत झाल्यास �कंवा प्रभा�वत न झाल्यास, काह�ह� असो मी त्यासाठ� कंपनीला जबाबदार 
 धरणार नाह�.
• मी समजतो आ�ण सहमत आहे क� कोणत्याह� प�रिस्थती अतंगर्त जेथे इलेक्ट्रॉ�नक देय शक्य नाह�, कंपनीकड ेलागू असलेल्या कायद्यानुसार कोणत्याह� वकैिल्पक 
 देयाचा पयार्य वापरण्याचा अ�धककार सुर��त सरु��त आहे.
• (i) सरकार� आ�ण / �कंवा �नयामक प्रा�धकरण, (ii) �वमा भांडवल (iii) सीआरएएसएआय / युआयडीएआय (iv) पुन�वर्�क / गट कंपन्या / हॉिस्पटल �कंवा डायग्नोिस्टक 

स�टर / इतर �वमा कंपन्या �कंवा अडंरराइ�टगं मूल्यांकनासाठ� ततृीय प�, दावा तपासणी / सेटलम�ट, केवायसी प्रमाणीकरण, पॉ�लसी सिव्हर्�सगं हेतू आ�ण अशा कारणास्तव 
कंपनीला अ�धकृत करतो.

बँक खात्याच्या तपशीलांचे अद्यतन

मी येथे �वनंती करू इिच्छतो क� 

बँक खातधेारकाचे नावः

�नवडलेले खात ेएनआरई आहेः होय          नाह�           एनआरई खात ेअसल्यास, कृपया पॉ�लसीची सवर् प्री�मयमचे देय एनआरई खात्याद्वारे देण्यात आल्याचे 
दशर्वण्यासाठ� सम�थर्त दस्तऐवज सादर करा आ�ण आमच्या वेबसाइटवर�ल उपलब्ध असलेल� एफएट�सीए/सीएरएस प्रश्नावल� सादर11 करा.

बँक खात ेक्रमांकः

आपल्या चेकबकुवर 9 अंक� क्रमांक उपलब्ध आहे. 000 ने सुरू होणार्या रद्द करण्यात आलेल्या 
धनादेशाच्या प्रतीवर 9 अंक� क्रमांक उपलब्ध असल्यास उ�चत कोड प्रदान करण्यात येईल.

(11 अकं� क्रमांक आपल्या धनादेश पुिस्तकेवर उपलब्ध असतो; रद्द केलेल्या धनादेशावर हे मु�द्रत केलेले 
नसल्यास प्रमा�णकरण बँकेद्वारे केले जात.े)

पॉ�लसीधारकाची स्वा�र�/अंगठ्याचा ठसा

या फॉमर्सह सादर करण्यात आलेल्या सम�थर्त दस्तऐवजांची याद�  (लागू होणारे √ � खूण करा) / 

  रद्द केलेल्या धनादेशाची प्रत                       पासबुकची स्वप्रा�णत प्रत 

(खात ेक्रमांक आ�ण खात ेधारकाचे नाव मु�द्रत केलले असावे)                                    (पासबुकवर खात ेक्रमांक आ�ण खात ेधारकाचे नाव मु�द्रत केलले असावे)

�कंवा 

स्वप्रमा�णत बँक स्टेटम�टची प्रत 

          (एनआरई देयसंदभार्त; एनआरई खात्यातून भरलेल्या प्री�मयमचे व्यवहार दशर्�वणारे स्टेटम�ट)
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बँक खात ेप्रकारः बचत चालू

वणर्नात्मक घोषणापत्र (हा फॉमर् वणर्नात्मक/जोडलेले अगंठ्यांचे ठसे असल्यास भरणे)
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• �व�शष्ट उत्पादन �वनंत्या/�नधीची अनुमती संबं�धत अट� व शत�च्या अतंगर्त लागू होत असल्यास देण्यात येईल. कृपया तपशीलांसाठ� पॉ�लसीच्या अट� व  
 शत�चा संदभर् घ्या. अ�त�रक्त दस्तऐवजीकरणाचे स्वरूपनासाठ� आमच्या वेबसाइटवरून आपण त ेडाउनलोड करू शकता.                     

• आमच्या कंपनीच्या कोणत्याह� कायार्लयावर या फॉमर् प्राप्त झाल्यानंतर �वनंत्यांची प्र�क्रया सुरू केल� जाईल. 
• आपल्या पॉ�लसीच्या ऑनलाइन सेवांच्या �व�वध पयार्यांचा लाभ घेण्यासाठ� आताच आमच्या वेबसाइटवर न�दणी करा
•  �वतरण ऍपद्वारे �वनंत्या घेतलेल्या असल्यास मूळ फॉमर् ग्राहकांना पुन्हा सादर केला जाईल.
•  कृपया फॉमर् केवळ मराठ�मध्ये भरा.
•  भाषचेा अथर् लावण्यात आलेल्या मतभेदांच्या घटनेमध्ये, इंग्रजी आव�ृी प्रच�लत असेल.

सूचना आ�ण अस्वीकरणः

कॅनरा एचएसबीसी ओ�रएंटल बँक ऑफ कॉमसर् जीवन �वमा कंपनी �ल�मटेड (IRDAI Regn. No. 136), पॉ�लसी सिव्हर्�सगं �डपाटर्म�ट, 2 रा मजला, ऑ�कर् ड �बझनेस पाकर् , सेक् ट-48, सोहना रोड, 
गुडगाव-122018, हरयाणा, भारत न�दणीकृत कायार्लय: यु�नट नं. 208, 2 रा मजला, कांचनजंगा �बिल्डगं, 18 बरखंबा रोड, नवी �दल्ल� - 110001, कॉप�रेट ओळख क्र. - U66010DL2007PLC248825 
संपकर् : 1800-103-0003/1800-180-0003/+91 0124 4535099 (फॅक् स) / ईमेल : customerservice@canarahsbclife.in, वेबसाइट : www.canarahsbclife.com
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