
संपकर्  तपशील बदला / अ�नवायर् वैध स्वयं:सा�ां�कत पुरावा सादर करणे)1

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

पावतीची तार�ख आ�ण वेळ ______________________________________________________________

�वनंती पाठ�वण्याची तार�ख व वेळ__________________________________________________________

पॉ�लसी/अजर् क्रमांक

फक्त कायार्लयीन वापरासाठ�
द्वारे प्राप्त केले  ______________________________________________________________

फंड वाटपा मध्ये बदल (फंड िस्वच करणे)

कृपया नवीन फंड वाटप टक्केवार� प्र�वष्ट करा
आपण यूएस मधून �वनंती करत आहात का.                     हो            नाह�

प�रपक्वता / सुर�ा िस्वच पयार्य �नवड करा �नवड रद्द करा

�नवड करा �नवड रद्द करा

�नवड करा �नवड रद्द करा

ऑटो फंड �रबॅलिन्संग

पसेै काढण्यासाठ�चा मलैाचा दगड

*- तपशील भरणे अ�नवायर् आहे.
**- जर भारत सोडून वेगळा देश असेल तर कृपया आमच्या वेबसाइटवर एफएट�सीएव्ह�सीआरएस प्रश्नावल� सब�मट करा.

* कृपया आपल्या नवीनतम बँक खात्याचे तपशील आमच्याशी अद्ययावत करा*.

भ�वष्यातील संपे्रषण उद्देशासाठ� उपरोक्त संपकर्  क्रमांकावर आम्ह� आपल्याशी संपकर्  साधावा अशी 
आपल� इच ्छा असल्यास कृपया या रकान्यात िटक करा.

सीकेवाईसी क्र.

(कृपया लागू असल्यास �टक करा)

कायार्लय

चालू प�ा

शहर राज्य
** देश िपन कोड

*मोबाइल

िनवासाचा फोन क्रमांक

साठ� लागू अद्यतन       पॉ�लसीधारक            लाइफ अशॅ्युअडर्      नामां�कत

�नयुक्ती                        अ�भलेखक

कायम

संपकार्चा प�ा म्हणून नवीन प�ा 
अद्यत�नत करायचा?

हो नाह�

* ईमेल

साठ� �वनंती (लागू ü  म्हणून �चन्हां�कत करा)

बॅल�न्स्ड फंड / 
बॅल�न्स्ड II फंड / 
बॅल�न्स्ड प्लस फंड

डिेबट फंड / 
डिेबट प्लस फंड �लिक्वड फंड

ग्रोथ फंड / 
ग्रोथ II फंड / 
ग्रोथ प्लस फंड

इिक्वट� फंड / 
इिक्वट� II फंड

एनएव्ह� 
गॅरंट� फंड  
िसर�ज 1

इंिडया मल्ट� कॅप 
इिक्वट� फंड

इमिज�ग ल�डर 
इिक्वट� फंड

पे्रषक

प्रती

इिक्वट� फंड / 
इिक्वट� II फंड

ग्रोथ फंड / 
ग्रोथ II फंड / 
ग्रोथ प्लस फंड
बॅल�न्स्ड फंड / 
बॅल�न्स्ड II फंड / 
बॅल�न्स्ड प्लस फंड

डिेबट फंड / 
डिेबट प्लस फंड

�लिक्वड फंड

एनए�ी 
गॅरंट� फंड  
िसर�ज 1

इंिडया मल्ट� कॅप 
इिक्वट� फंड

इमिज�ग ल�डर 
इिक्वट� फंड

पॉ�लसी सिव्हर्�सगं फॉमर् (बी)

तार�ख

स्वा�र�

स्टॅम्प 

प्राप्त केले
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�वमा राशी कमी करा

पॉ�लसी �वमाराशी ला रू. त ेरु. 

 

  ______________________________________   ____________________________________

ट�प: �नवडलेल्या योजनेमध्ये �वमा राशी कमी होणे हा पयार्य उपलब्ध आहे. पुढ�ल पॉ�लसी वधार्पनानंतर बदल प्रभावी होतील. 
कृपया आपल्या पॉ�लसीच्या �नयम आ�ण अट�ंचा संदभर् घ्या.

बँक खात्याच्या तपशीलात अद्यतन करा

मी �वनंती करतो / करत ेक� खाल� नमूद केलेल्या तपशीलांनुसार माझ्या बँक खात्याचे अद्यतन करा

बँक खातधेारकाचे नाव:

बँकेचे नाव:

बँक शाखेचा प�ाः

बँक खात्याचा प्रकारः                         बचत                          चालू

(�नवडलेले खात ेएनआरई आहे का:  होय         नाह�         एनआरई खात ेअसल्याच्या बाबतीत, कृपया समथर्क कागदपत्र ेसब�मट करा क� पॉ�लसीचे
सवर् प्री�मयम देय एनआरई खात्यातून केले गेले आहे आ�ण आमच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल� FATCA/CRS प्रश्नावल� सब�मट करा.)

बँक खात ेक्रमांक:

एमआयसीआर कोड:

आयएफएससी कोड:

(आपल्या चेक बुकवर उपलब्ध असलेला 9 अंक� क्रमांक. आपल्या रद्द केलेल्या चेकच्या प्रतीवर 9 अंक� क्रमांक '000 
ने सूरू होत असल्यास 'योग्य' कोड प्रदान करणे आवश्यक आहे.)

(आपल्या चेक बुकवर उपलब्ध असलेला 11 अंक� क्रमांक; जर तो रद्द केलेल्या चेकवर मु�द्रत नसेल तर तो बँकेद्वारे 
प्रमा�णत केला असला पाह�जे)

पॅन काडर् क्रमांकः

*जर प्री�मयमच्या देय तारखेपासून 30 �दवस अगोदर �वनंती सब�मट केल� गेल� नाह� तर बदल केवळ 
पुढ�ल प्री�मयमच्या देय तारखेपासून प्रभावी होतील.

मा�सक �तमाह� अधर् वा�षर्क वा�षर्क

टॉप-अप चे वाटप / प्री�मयमचे पुन�नर्द�शन

नूतनीकरण प्री�मयम

व्ह�ड ेडीडी / चेक क्र / के्र�डट काडर्.

टॉप अप रक्कम
प्री�मयम (रु.)_______________टॉप-अप प्री�मयम

�नवड करा �नवड रद्द करा�नरंतर स्वयं संर�ण*

�नवड करा �नवड रद्द कराप्री�मयम सुट्ट्या*

�नवड करा �नवड रद्द करासेटलम�ट पयार्य

जर सेटलम�ट पयार्य �नवडला असेल तर कृपया पैसे काढण्याची वारंवारता �न�दर्ष्ट करा

आपण यूएस मधून �वनंती करत आहात का.                  हो      नाह�

आपण यूएस मधून �वनंती करत आहात का.           हो     नाह�

इिक्वट� फंड / इिक्वट� II फंड
ग्रोथ फंड / ग्रोथ II फंड / ग्रोथ प्लस फंड
बॅल�स्ड फंड / बॅल�स्ड II फंड / बॅल�स्ड प्लस फंड
ड�ेबट फंड / ड�ेबट प्लस फंड
�लिक्वड फंड
एनएव्ह� गॅरंट� फंड �सर�ज 1
इं�डया मल्ट� कॅप इिक्वट� फंड 
इमिज�ग ल�डर इिक्वट� फंड

फंडाचे नाव वाटप

100%एकूण

�नवड करा �नवड रद्द करापद्धतशीर आ�ंशक पसेै काढणे

पॉ�लसी सिव्हर्�सगं फॉमर् (बी)

पय�त कमी करा.
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पॉ�लसीधारकाची स्वा�र� / अ�भलेखक

पॉ�लसीधारकाची स्वा�र� / 
अंगठ्याचा छाप

अ�भलेखकत्यार्ची स्वा�र� / अंगठ्याचा छाप
(पॉ�लसीचे प�रपूणर् अ�भलेख प�रिस्थतीत आवश्यक असल्यास)

पॉ�लसीधारकाचे नाव / अ�भलेखक: ____________________________________________________________________
मी समजतो क� �वनंतीसह पढेु जाण्यासाठ� अ�त�रक्त दस्तऐवजांची आवश्यकता अस ूशकत.े लागू असल्याप्रमाणे अ�त�रक्त दस्तऐवज सब�मट करण्यास मी सहमत आहे. 
मी या पॉ�लसी सिव्हर्�सगं �वनंतीचा अथर् आ�ण व्याप्ती व्यविस्थतपणे समजून घेतला आहे आ�ण मी माझ्या स्वत: च्या इच्छेने पूणर् फॉमर् सब�मट कर�त आहे.

स्थानीक भाषतेील घोषणापत्र (हा फॉमर् स्था�नक भाषते स्वा�र� केल� असेल / अगंठ्याचा छाप लावला असेल तर भरावा)

मी घो�षत करतो क� मी या फॉमर्मधील सवर् सामग्री पॉ�लसीधारकांना श्री/श्रीमती/कुमार�_________________________________________________________
यांना समजावनू सां�गतले आहे आ�ण पॉ�लसीधारकाने_____________________________________________ इंग्रजी भाषवे्य�त�रक्त केलेल� स्वा�र�/ उमटवलेला 
अगंठ्याचा ठसा हा फॉममधील सवर् सामग्री ल�ात घेऊन माझ्या उपिस्थतीत केलेला आहे.

 घोषणाकत्यार्चे नाव____________________ घोषणाकत्यार्ची स्वा�र� ____________________   तार�ख _____________  �ठकाण ______________

कॅनरा एचएसबीसी बँक ऑफ कॉमसर् लाईफ इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेड (आयआरडीएआय न�दणी.क्र.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�- 110001, कॉप�रेट ओळख क्र.- U66010DL2007PLC248825, संपकर् : 1800-103-0003 / 1800-180-0003 /+91 0124 4535099 (फॅक्स) / 

ईमेल: customerservice@canarahsbclife.in, वेबसाईट: www.canarahsbclife.com

सूचना आ�ण अस्वीकरण:

• उत्पादन �व�शष्ट �वनंत्या / �नधीची परवानगी तेव्हाच असेल जेव्हा त ेपॉ�लसीच्या संबं�धत अट� व शत�नुसार लागू असेल. कृपया तपशीलासाठ� धोरणाच्या �नयम 
आ�ण अट�ंचा संदभर् घ्या. अ�त�रक्त दस्तऐवजासाठ� स्वरूप आमच्या वेबसाइटवरुन डाउनलोड केले जाऊ शकतात.

• आमच्या कंपनीच्या कोणत्याह� कायार्लयात हा फॉमर् प्राप्त झाल्यानंतर �वनंत्यांची प्र�क्रया सुरू केल� जाईल. यु�नट �लकं्ड पॉ�लसीच्या बाबतीत, पॉ�लसीच्या फंडावर 
प्रभाव पाडणार ्या �वनंत्यांसाठ�, जर व्यवसाय �दवसात 3:00 वाजेच्या अगोदर  अजर् प्राप्त झाला असेल तर त्याच �दवसाची एनएव्ह� लागू होईल. जर 3:00 वाजे 
नंतर अजर् प्राप्त झाला तर पुढ�ल व्यावसा�यक �दवसाची एनएव्ह� लागू होईल.

• तुमच्या पॉ�लसीच्या ऑनलाइन सेवांच्या असलेल्या बयार्च पया�यांचा लाभ �मळवण्यासाठ� आमच्या वेबसाइटवर आता न�दणी करा.
• टॉप अपच्या �वनंतीवर �नब�ध आहेत, �वमा रक्कम वाढवणे �कंवा कमी करणे, फंडमधील बदल (फंड स्वीच आ�ण पुन�नर्द�शनासह), पॉ�लसी पुनरुज्जी�वत करणे, 

ग्राहक युएसमध्ये असताना प्री�मयम आ�ण पॉ�लसी वै�शष्ट्यांमध्ये �वनंतीप्रमाणे बदल होईल. यूएस कायद्यानुसार लागू असलेल्या इतर कोणत्याह� पॉ�लसी सेवा 
�वनंतीस प्र�तबं�धत करण्याचा अ�धकार आम्ह� राखून ठेवतो. पुढ�ल मा�हतीसाठ� कृपया आमच्या कॉल स�टरला संपकर्  करा.

• �डस्ट्र�ब्युटर अपॅद्वारे �वनंती स्वीकारलेल� असल्यास मूळ फॉमर् पुन्हा ग्राहकाकड ेसब�मट करा.
• कृपया फॉमर् केवळ मराठ�मध्ये भरा.
• भाषचेे स्पष्ट�करण करताना होणायार् मतभेदांच्या वेळेस इंग्रजी आव�ृीचे वचर्स्व असेल.

(खात ेक्रमांक आ�ण खातधेारकाचे नाव 'मु�द्रत केले असले पा�हजे')                    (पासबुकवर खात ेक्रमांक आ�ण खातधेारकाचे नाव 'मु�द्रत केले असले पा�हजे')
�कंवा 

• मी याद्वारे जाह�र करतो क� प्रस्तुत केलेल्या बँक खात्याचे तपशील सवर् बाजंूनी सत्य, बरोबर आ�ण पूणर् आहेत.
• मी समजतो आ�ण सहमत आहे क� या फॉमर्चे सब�मशन करण्याचा अथर् असा होत नाह� क� �वनंती स्वीकारल� गेल� आहे.
• जर अपूणर् �कंवा चुक�च्या मा�हतीमूळे व्यवहारास �वलंब झाल्यास �कंवा कोणत्याह� कारणास्तव व्यवहार होऊ न शकल्यास तर या प�रिस्थतीत मी कोणत्याह� 

प्रकारे कंपनीला जबाबदार धरणार नाह�.
• मी समजतो आ�ण सहमत आहे क� एखाद्या प�रिस्थतीत इलेक्ट्रॉ�नक देयक शक्य नसेल तर लागू कायद्यांनुसार कोणत्याह� वकैिल्पक देयक पयार्याचा वापर करण्याचा 

अ�धकार कंपनीकड ेसुर��त असेल.
• 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) सीईआरएएसआय/युआयडीएआय  (iv) �वमाकत�/रूग्णालये �कंवा �नदान क� दे्र/अन्य �वमा कंपन्या �कंवा 
ततृीय प�यांच्याकडील/यांच्यासह माझ ेकेवायसी तपशील सामा�यक करण्यासाठ� �कंवा/आ�ण माझ ेकेवायसी तपशील मागण्यास/सचं�यत करण्यास अ�धकृत करतो.

बँक स्टेटम�टची स्व-सा�ां�कत प्रमा�णत प्रत
(एनआरई देयकाच्या बाबतीत अ�नवायर्; एनआरई खात्यातून भरलेल्या प्री�मयम देयक परावत�त व्यवहाराच्या बाबतीत दशर्�वणारे �वधान)

या फॉमर्सह सब�मट केलेल्या सहाय्यक कागदपत्रांची याद� (लागू असल्याप्रमाणे �टक करा)

'रद्द केलेल्या' चेकची एक प्रत           पासबूकची स्व-सा�यां�कत प्रत

SFIN (सेग्रीगेटेड फंड इंडके्स नंबर) : इिक्वट� फंड ULIF00116/06/08EQUITYFUND136, इिक्वट� II फंड  ULIF00607/01/10EQUTYIIFND136, ग्रोथ फंड ULIF00216/06/08GROWTHFUND136, 
ग्रोथ II फंड ULIF00707/01/10GROWTIIFND136, ग्रोथ प्लस फंड ULIF00913/09/10GROWTPLFND136, बॅलंस फंड ULIF00316/06/08BLNCEDFUND136, बॅलंस II 
फंड ULIF00807/01/10BLNCDIIFND136, बॅलंस प्लस फंड ULIF01013/09/10BLNCDPLFND136, ड�ेबट फंड ULIF00409/07/08INDEBTFUND136 , ड�ेबट 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 1 ULIF01215/04/11NAVGFUNDSI136 इं�डया मल्ट�-कॅप इिक्वट� फंड ULIF01816/08/16IMCAPEQFND136, पेन्शन ग्रोथ फंड 
ULIF01405/11/15PENSGROFND136, इमज�ग �लडसर् इिक्वट� फंड ULIF02020/12/17EMLEDEQFND136.

पॉ�लसी सिव्हर्�सगं फॉमर् (बी)
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