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पॉ�लसी सेवा 
फॉमर् (E)

अजर्/ पॉ�लसी क्रमांक तार�ख

स्वा�र�

प्राप्त स्टॅम्प

मी इलेक्ट्रॉ�नक मोडद्वारे पेआउट करण्याची �नवड करू इिच्छतो (पॉ�लसीधारकांना देय देण्यासाठ� लागू) 

फक्त कायार्लयीन कामाक�रता   
यांनी प्राप्त केले ______________________________________________________________

संपकर्  तपशीलांमधील बदल आ�ण सीकेवायसी चे अद्यतन

*कृपया आपल्या नवीनतम बँक खात्याचे तपशील आमच्यासाठ� अद्यत�नत करा.*

भ�वष्यात संपे्रषण करण्याच्या हेतूसाठ� आम्ह� आपल्याशी वर �दलेल्या संपकर्  क्रमांकावर संपकर्  करावा असे वाटत असेल तर, 
भ�वष्यातील संपकर्  हेतूसाठ� कृपया रकान्यात �टक करा.

सीकेवायसी क्र.

मोबाईल

�नवासी फोन

ईमेल

बँक स्टेटम�टची स्व-सा�यां�कत प्रत

          (एनआरई देयच्या बाबतीत आवश्यक; एनआरई खात्यातून भरलेल्या प्री�मयमचे व्यवहार दशर्वणारे �वधान)

बँकेच्या शाखेचा प�ा:

बँक  खात ेप्रकार: बचत वतर्मान

(�नवडलेले खात ेएनआरई आहे : होय        नाह�       एनआरई खात्याच्या बाबतीत पॉ�लसीचे सवर् प्री�मयम देय हे एनआरई खात्याद्वारे �दलेले आहेत हे दशर्वणारे 

समथर्न दस्तऐवज सब�मट करा)

खाल� �दलेल्या तपशीलांनुसार माझ ेबँक खात ेअद्यत�नत करण्याची मी तुम्हाला �वनंती करतो

बँक खातधेारकाचे नाव: 

बँकेचे नाव:

बँक खात ेक्रमांक:

(तुमच्या चेकबुकवर 9 आकडी क्रमांक उपलब्ध आहे. जर ‘000 पासून सुरू होणार्या रद्द झालेल्या चेकच्या प्र�तवर 
9 आकडी क्रमांक उपलब्ध असेल तर योग्य कोड प्रदान करा)एमआयसीआर कोड:

(तुमच्या चेकबुकवर 11 आकडी क्रमांक उपलब्ध आहे; जर हा क्रमांक रद्द झालेल्या चेकवर उपलब्ध नसेल तर 
बँकेद्वारे सा�ां�कत करण्यात येईल)आयएफएससी कोड:

पॅन काडर् क्रमांक:

या फॉमर्सह सब�मट केलेल्या समथर्न दस्तऐवजांची याद�( ट�क√लागू असल्याप्रमाणे) /

‘रद्द’ चेकची एक प्रत

(खात ेक्रमांक आ�ण खातधेारकाचे नाव ‘मु�द्रत’ केलेले असावे) (खात ेक्रमांक आ�ण खातधेारकाचे नाव पासबुकवर ‘मु�द्रत’ केलेले असावे) 

पासबुकची स्व-सा�यां�कत प्रत 

�कंवा



• सादर केलेले बँक खात्याचे तपशील सवर् बाजंूनी सत्य, योग्य आ�ण पूणर् आहेत.
• मी समजतो आ�ण सहमत आहे क�, हा फॉमर् सब�मट करण्याचा अथर् �वनंती िस्वकारल� जाईल असा होत नाह�.
• जर अपूणर् �कंवा अयोग्य मा�हतीमुळे व्यवहार करण्यास �वलंब झाला �कंवा कुठल्याह� कारणामुळे प्रभा�वत झाले नसल्यास कोणत्याह� प्रकारे मी कंपनीला जबाबदार 
 धरणार नाह�.
• मी समजतो आ�ण सहमत आहे क�, प�रिस्थती अंतगर्त िजथे इलेक्ट्रॉ�नक पेम�ट शक्य नाह�, �तथे लागू कायद्यांतंगर्त कंपनीला वैकिल्पक पेआउट पयार्य 
 वापरण्याचा अ�धकार आहे.

पॉ�लसीधारक/ अ�भहस्तां�कतीची स्वा�र�: 

यासाठ�  एसएफआयएन (सेग्रीगेटेड  फंड  इंडेक्स नंबर):  इिक्वट�  फंड  ULIF00116/06/08EQUITYFUND136,  इिक्वट�  फंड  ULIF00607/01/10EQUTYIIFND136,  ग्रोथ फंड 
ULIF00216/06/08GROWTHFUND136,  ग्रोथ  II  फंड  ULIF00707/01/10GROWTIIFND136,  ग्रोथ  प्लस  फंड  ULIF00913/09/10GROWTPLFND136,  बॅलन्स  फंड 
ULIF00316/06/08BLNCEDFUND136,  ,  बॅलन्स  II  फंड  ULIF00807/01/10BLNCDIIFND136,  बॅलन्स  प्लस  फंड  ULIF01013/09/10BLNCDPLFND136,  डेट  फंड 
ULIF00409/07/08INDEBTFUND136, डेट प्लस फंड ULIF01115/09/10DEBTPLFUND136, �लिक्वड फंड ULIF00514/07/08LIQUIDFUND136, NAV गॅरंट� फंड �सर�ज 
1 ULIF01215/04/11NAVGFUNDSI136, इं�डया मल्ट�-कॅप इिक्वट� फंड ULIF01816/08/16IMCAPEQFND136,  पेन्शन ग्रोथ फंड ULIF01405/11/15PENSGROFND136, 
इमर्िजंग ल�डसर् इिक्वट� फंड ULIF02020/12/17EMLEDEQFND136

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. संपकर् : 1800-103-0003 / 1800-180-0003 न�दणीकृत कायार्लय :यु�नट क्र.208, 2रा मजला, कांचेनजंुगा �बिल्डगं, 18 बाराखंबा रोड, नवी �दल्ल�- 110-001. संपकर् : 011-49512300 (टे�ल) कॉप�रेट 
ओळख क्र.- U66010DL2007PLC248825, ईमेल: customerservice@canarahsbclife.in वेबसाइट: www.canarahsbclife.com
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मी/आम्ह� कंपनीला जामीनाच्या मूल्यमापनासाठ�, दावा तपासणी/�हशेबपूत�, 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/यूआयडीएआय (iv) �वमाकत�/रूग्णालये �कंवा �नदान क� दे्र/अन्य �वमा कंपन्या �कंवा ततृीय 
प� यांच्याकडील/यांच्यासह माझे केवायसी तपशील सामा�यक करण्यासाठ� �कंवा/आ�ण माझे केवायसी तपशील मागण्यास/संच�यत करण्यास अ�धकृत करतो. 

या पॉ�लसी सेवा �वनंतीचा अथर् आ�ण व्याप्ती मी समजतो आ�ण मी पूणर् भरलेला फॉमर् माझ्या स्वत:च्या इच्छाशक्तीने सब�मट करत आहे. 

पॉ�लसीधारक/ अ�भहस्तां�कतीचे नाव:  ______________________________________________________                तार�ख:

अ�भहस्तां�कतीची स्वा�र�/ अंगठ्याचा ठसा
(पॉ�लसीच्या संपूणर् जबाबदार�च्या बाबतीत आवश्यक)

पॉ�लसीधारकाची स्वा�र�/ अंगठ्याचा ठसा 

वणर्नात्मक घोषणापत्र (जर या फॉमर्मध्ये वणर्नात्मक स्वा�र�/ अगंठ्याचा ठसा जोडलेला असेल तर तो भरा)

• जर त ेफक्त संबं�धत अट� व शत�नुसार लागू असेल तर उत्पादन �व�शष्ट �वनंत्या/ फंडला परवानगी �दल� जाईल. तपशीलांसाठ� पॉ�लसीच्या अट� आ�ण शत� पहा. 
 अ�त�रक्त दस्तऐवजांचे स्वरूप आमच्या वेबसाइटवरून डाउनलोड करू शकता.
• मी समजतो आ�ण सहमत आहे क�, हा फॉमर् सब�मट करण्याचा अथर् �वनंती िस्वकारल� जाईल असा होत नाह�.
• हा फॉमर् प्राप्त झाल्यावर आमच्या कंपनीच्या कोणत्याह� कायार्लयात �वनंत्यांवर प्र�क्रया करण्यास आरंभ होईल. यु�नट �लकं्ड पॉ�लसीच्या बाबतीत पॉ�लसीच्या 
 �नधीवर प्रभाव पाडणार्या �वनंत्यांसाठ� अजर् व्यवसायाच्या �दवसांमध्ये दपुार� 3:00 वाजण्यापूव� प्राप्त झाल्यास, त्या �दवसाचे एनएव्ह� लागू केले जाईल. दपुार� 3:00 
 वाजल्यानंतर प्राप्त झाल्यास पुढ�ल व्यावसा�यक �दवसाचे एनएव्ह� केले जाईल.
• तुमच्या पॉ�लसीच्या ऑनलाइन सेवांसाठ� �व�वध पयार्यांचे फायदे �मळवण्यासाठ� आमच्या वेबसाइटवर न�दणी करा
• जर त्या व्यक्तीने खाल�ल दोन अट�ंपकै� एका अट�ची पूतर्ता केल्यास ती व्यक्ती र�हवासी असेल:-
  - 182 �दवस �कंवा अ�धक �दवसांच्या संबं�धत आ�थर्क वषार्त ती व्यक्ती भारतात असल्यास;�कंवा
  - संबं�धत आ�थर्क वषार्त 60 �दवस �कंवा त्यापे�ा जास्त �दवस असल्यास आ�ण संबं�धत आ�थर्क वषार्च्या अगद� मागील 4 वषा�दरम्यान 365 �दवस �कंवा  
    त्यापे�ा अ�धक काळ भारतात असल्यास

मी येथे घो�षत करतो क� मी पॉ�लसीधारकास श्री/श्रीमती/कुमार� --------------- यांना या फॉमर्मधील सामग्री--------------- या भाषेत समजावून सां�गतल� आहे आ�ण 
पॉ�लसीधारकाने त्यात असलेल� सामग्री समजावून घेतल्यानंतर माझ्या उपिस्थतीत अगंठ्याचा ठसा(से) लावला(ले)/इंग्रजी व्य�त�रक्त अन्य भाषते स्वा�र� केल� आहे.

घो�षत करणार्याचे नाव_____________________ घो�षत करणार्याची स्वा�र�__________________तार�ख___________�ठकाण_______________ 

सूचना आ�ण अस्वीकरण:

• कृपया पॉ�लसी सेवा फॉमर्सह’’ आधारची प्रत सब�मट करा. हे र�हवाशी नसलेल्या लोकांसाठ� लागू नाह�’’
• पॉ�लसी संब�धत लागू असलेल्या अट� आ�ण �नयमांच्या अंतगर्त उत्पादन �व�शष्ट �वनंत्या/�नधी असतात केवळ तवे्हाच त्यांना अनुमती असेल. कृपया तपशीलांसाठ� 
 पॉ�लसीच्या अट� आ�ण �नयमांचा संदभर् घ्या.
• आपल्या पॉ�लसीच्या ऑनलाइन सेवेसाठ� असलेल्या �व�वध पयार्यांचा लाभ घेण्यासाठ� आमच्या वेबसाइटवर आता न�दणी करा.
• कृपया फॉमर् केवळ मराठ�मध्ये भरा.
• भाषांतराबद्दल कोणत्याह� मतभेदाच्या बाबतीत, इंग्रजी आव�ृीस प्राधान्य �दले जाईल.

• या �वनंतीसह सब�मट केलेले सवर् समथर्न पूरावा/वे आ�ण दस्तऐवज प्रमाणनासह खाल�ल �नयुक्त प्रा�धकाराद्वारे स्व-सा�यां�कत केलेले असावे त:
    भारत सरकार द्वारे �न�दर्ष्ट राजप�त्रत अ�धकार�/ आमच्या कंपनीचे अ�धकृत कमर्चार� (आमच्या कॉप�रेट एजंटसह)/ राष्ट्र�यकृत बँकेचे शाखेचे व्यवस्थापक

पॉ�लसी सेवा 
फॉमर् (E)


