हस्तांतरण/अ�भहस्तांकनसाठ�चा फॉमर्

(पॉ�लसी दस्तऐवजाच्या मान्यता पत्रावर �कं वा गैर न्या�यक स्टॅ म्प पेपरवर मूळ पॉ�लसी
दस्तऐवजासह हे लेखी करारनमा प्रदान केला जावा)
मी, लाइफ इन्शरु न्स पॉ�लसी क्रमांकाचा धारक___________________________ (‘’पॉ�लसी’’) कॅनरा एसएसबीसी बँक ऑफ कॉमसर् लाईफ इन्शुरन्स कंपनी
�ल�मटे डद्वारे जार� केलेल� (‘’कंपनी’’) च्या बाजूने पॉ�लसी अंतगर्त माझे हक्क आ�ण लाभ हस्तांत�रत/लागू करा

श्री./श्रीमती./ कुमार/कुमार�. ___________________________(‘’हस्तांत�रती / अ�भहस्तां�कती’’) येथे नमूद केलेल्या अट�ंनुसार

हस्तांतरण/अ�भहस्तांकनसाठ�ची कारणे (कोणत्याह� एकावर �टक करा)
रू. ________ आ�ण

सशतर्

प�रपूणर्

अ�भहस्तांकनाचा प्रकार (लागू असलेल्यांवर �टक करा)

मौल्यवान �कं मतीसाठ�

प्रेम आ�ण स्नेहभाव असल्यामुळे

इतर _________________________________________________
कृपया आपले बँक खात्याचे तपशील आमच्यासह अद्यत�नत करा.*

हस्तांत�रती/ अ�भहस्तां�कतीचे तपशील (संचालक मंडळामधील अ�धकृत व्यक्तींना हस्तांत�रती/अ�भहस्तां�कतीच्या बाबतीत समा�वष्ट केले)
नाव
व�डलांचे नाव/पतीचे नाव
अ�भहस्तां�कतीचा
फोटो (वा�षर्क प्री�मयम
रू.10,000 पे�ा जास्त
असल्यास आवश्यक)

प�ा
टे �लफोन नंबर
*ईमेल आयडी
*मोबाईल नंबर
जन्मतार�ख

स्त्री

परू
ु ष

�लंग

होय

धम्र
ु पान करणार� व्यक्ती

�श�ण

�श��त

प्राथ�मक शाळा

माध्य�मक शाळा

पदवीधर

वैवा�हक िस्थती

अ�ववा�हत

�ववा�हत

�वधवा (�वधुर)

घटस्फो�टत

नाह�

पदव्यु�र पदवी

व्यवसाय

अ�भहस्तां�कतीचा व्यवसाय __________________________________________ नोकर� शीषर्क ________________________________________________
कंपनीचे नाव ____________________________________________________ व्यवसाय/ कतर्व्यांचे स्वरूप________________________________________
राष्ट्र�यत्व
�नवासी िस्थती

राष्ट्र�यत्व
र�हवासी

�वदे शी राष्ट्र�य

पीआयओ

**अ�नवासी

** �नवासी दे श________________(अ�नवासी अशा िस्थतीत प्रदान करणे आवश्यक आहे आ�ण �नवासी दे शावर अवलंबन
ू , पढ
ु �ल दस्तऐवज सादर करू शकता/ आवश्यक असू शकता)
आपण यए
ु समध्ये असताना �वनंती करत आहात

होय

नाह�

सीकेवायसी क्रमांक
** - तपशील भरणे आवश्यक आहे .

** - अ�नवासी �कं वा भारताव्य�त�रक्त राहण्याचा दस
ु रा दे श असताना कृपया आमच्या वेबसाइटवर असलेल� एफएट�सीएस/सीआरएस प्रश्नावल� सब�मट करा.

अ�भहस्तां�कतीचे बँक खाते तपशील
बँकेचे नाव
बँक शाखेचा प�ा
बँक खाते प्रकार

बचत

एनआरई* �नवडलेले खाते आहे :

चालू

बँक खाते क्रमांक
आयएफएससी कोड

होय

नाह�

एमआयसीआर कोड
** पॅन काडर् क्रमांक

**एनआरई खाते असताना कृपया आमच्या वेबसाइटवर असलेल� एफएट�सीएस/सीआरएस प्रश्नावल� सब�मट करा.
** -तपशील भरणे आवश्यक आहे .
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(रद्द झालेल्या चेकची प्रत सब�मट करा (खाते क्रमांक/ खातेधारकाचे नाव ‘मु�द्रत’ यासह)�कं वा पासबुकची स्व- सा�यां�कत प्रत (खाते क्रमांक/ खातेधारकाचे नाव ‘मु�द्रत’
यासह) �कं वा स्व- सा�यां�कत बँक स्टे टम� ट. एनआरई दे यच्या प्रकारात एनआरई खात्याद्वारे केलेले प्री�मयम दे यचे व्यवहार पराव�तर्त असलेले बँक स्टे टम� ट �कं वा बँकेद्वारे
केलेल� या प्रभावाची घोषणा आवश्यक आहे )
हस्तांतरक/अ�भहस्तांकनकतार् यांच्याशी हस्तांत�रती/ अ�भहस्तां�कतीचे असलेले नातेसंबंध (नातेवाईक/ पती- पत्नी/कजर्दार): ___________________________
अ�भहस्तां�कती/ पूव�च्या अ�भहस्तां�कतीचे पूवज
र् (याआधी पॉ�लसी �नयुक्त केल� असल्यास लागू):

नाव _________________________________________________________________________________________________
राष्ट्र�यत्व___________________________व्यवसाय__________________________टे �लफोन नंबर_________________________
�नयुक्त केलेल्या व्यक्तीद्वारे दे य असलेले भ�वष्यातील प्री�मयम

(हस्तांत�रती/ अ�भहस्तां�कती यांच्याद्वारे �दले जाणारे भ�वष्यातील प्री�मयम यांसाठ� हस्तांत�रती/ अ�भहस्तां�कती यांना दे य दे णार्याच्या फॉमर्सह आवश्यक दस्तऐवज
प्रदान करणे आवश्यक आहे हे ल�ात घ्या)
होय

नाह�

हस्तांत�रती/ अ�भहस्तां�कतींच्या केवायसीसाठ� सब�मट करण्याच्या दस्तऐवजांची सूची (अ�भहस्तां�कती वैयिक्तक असल्यास, अ�भहस्तांकनकत्यार्ला अ�भहस्तां�कतीचे

केवायसी दस्तऐवज अ�भहस्तांकन फॉमर्सह सब�मट करणे आवश्यक आहे )

ओळख पुरावा

पासपोटर्

पॅन काडर्

प�याचा परु ावा

टे �लफोन बील

वीज बील

मतदार ओळखपत्र

इतर
इतर

उत्पन्नाचा पूरावा आ�ण/�कं वा फंडचे स्त्रोत

(या लेखी करारनाम्यासह सब�मट केलेले सवर् समथर्न परू ावा/वे आ�ण दस्तऐवज हे भारत सरकारद्वारे �न�द्रष्ट केलेला राजप�त्रत अ�धकार�/ आमच्या कंपनीचे अ�धकृत
कमर्चार� (आमचे कॉप�रे ट एजंट/राष्ट्र�यकृत बँकेचा शाखा व्यवस्थापक) यांच्या प्रमाणानासह स्व-सा�यां�कत केलेले असावेत.)

हस्तांत�रती/अ�भहस्तां�कती/हस्तांत�रती/ अ�भहस्तां�कती यांचे नामां�कत हे राज�कयदृष्ट्या प्रभावी व्यक्ती आहे त का*?

होय असल्यास, कृपया तपशील प्रदान करा

होय

नाह�

[*राज्य मालक�च्या कंपन्यांचे व�रष्ठ कायर्कार� अ�धकार�, महत्वाचे राजक�य प� अ�धकार� आ�ण उपरोक्त व्यक्तीच्या कुटुंबातील सदस्य (पती-पत्नी, मुले, पालक, भावंड,े
सासरची मंडळी आ�ण पीईपीचे जवळचे सहकार�).]
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हस्तांत�रती/अ�भहस्तां�कतींच्या नामां�कतांचे तपशील (अ�भहस्तांकन व्यिक्तच्या बाजूने असल्यास लागू आ�ण आवश्यक)
नाव_____________________________________ हस्तांत�रती/अ�भहस्तां�कतींसह नामां�कतांचे असलेले नातेसंबंध ______________________________
नामां�कताची जन्मतार�ख ___________________________________ नामांकनाची टक्केवार� ____________________________________________
�नयोक्त्याचे नाव (नामां�कत लहान असल्यास लागू) _____________________________________________________________________________
�नयोक्त्याचे नामां�कतासह असलेले नातेसंबंध __________________________�नयोक्ता/ हस्तांत�रतीची स्वा�र� __________________________________

हस्तांत�रती/अ�भहस्तां�कतींच्या मालक�च्या असलेल्या अगोदरच्या पॉ�लसींचे तपशील (त्यांच्या नावाने अ�भहस्तांकन केलेल्या पॉ�लसीच्या समावेशासह)
[आवश्यक असल्यास अ�त�रक्त जोडपत्र वापरले जाऊ शकते ]

पॉ�लसी क्रमांक/पॉ�लसी जार� केलेल�
लाइफ इन्शुरन्स पॉ�लसी

एक/�नय�मत

वा�षर्क प्री�मयम

हस्तांतरक/अ�भहस्तांकनकतार् आ�ण हस्तांत�रती/अ�भहस्तां�कती यांच्याद्वारे घोषणापत्र
कंपनीद्वारे केलेले हस्तांतरण/ अ�भहस्तांकनाच्या या लेखी कराराच्या पावतीची तार�ख �वमा कायदा 1938 चा भाग 38 अंतगर्त (सुधारणा केल्याप्रमाणे) आ�ण पॉ�लसी
अंतगर्त फायद्यासाठ� पात्र असू शकणार्या हस्तांत�रती/अ�भहस्तां�कतींची येथे �दलेल� नावे आ�ण सवर् अधीन असलेल� दा�यत्वे आ�ण मी ज्या इिक्वट�वर अधीन होतो,
तसेच लागू कायद्यांनुसार हस्तांतरण/ अ�भहस्तांकनाची तार�ख ह� नोट�स समजल� जाईल हे मी समजू शकतो. �ववा�हत म�हला मालम�ा कायदा, 1874 चा भाग 8
अंतगर्त घेतल� जाणार� पॉ�लसी मी हस्तांत�रत/ अ�भहस्तांकन करत नाह� याची मी पुष्ट� करतो.
पॉ�लसीधारकाच्या �हताथर्, समाज �हताथर् मी स्वेच्छे ने पॉ�लसी हस्तांत�रत/दे त आहे आ�ण ते हस्तांतरण/ अ�भहस्तांकन हे प्रामा�णक आहे आ�ण ते व्यापाराच्या हे तूने
करत नाह� हे मी घो�षत करतो. मागील काह� दस्तऐवज असत्य असल्याचे आढळल्यास कंपनी हे हस्तांतरण/ अ�भहस्तांकन रद्द करू शकते हे मी समजतो. कंपनीच्या
रे कॉडर्मधील नंतर न�दणी केलेल्या हस्तांत�रती/ अ�भहस्तां�कतींना पॉ�लसीचे दस्तऐवज पाठवा आ�ण हस्तांत�रती/अ�भहस्तां�कती आ�ण हस्तांतरक/ अ�भहस्तांकनकतार्
यांना भ�वष्यातील सवर् संप्रेषण पाठवा.

सशतर् अ�भहस्तांकनाच्या प्रकारात मी समजू शकतो पॉ�लसी सर� डर केल्यावर पॉ�लसीवर �मळणार्या कजार्साठ� मी अ�भहस्तां�कनी म्हणून पात्र नाह�. पॉ�लसी अंतगर्त
हस्तांत�रती/अ�भहस्तां�कतींच्या लाभांची पावती वैध आ�ण कंपनीचे परु े शी कजर् परतफेड करणार� असेल हे मी घो�षत करतो.

मी/आम्ह� कंपनीला जामीनाच्या मूल्यमापनासाठ�, दावा तपासणी/�हशेबपूत�, केवायसी प्रमाणीकरण, पॉ�लसी पुर�वण्याचा हे तू आ�ण अशा हे तूंसाठ� (i) शासक�य
आ�ण/�कं वा �नयामक प्रा�धकरण, (ii) �वमा संग्रहण (iii) सीईआरएएसआय/युआयडीएआय (iv) �वमाकत�/रूग्णालये �कं वा �नदान क�द्रे /अन्य �वमा कंपन्या �कं वा तत
ृ ीय
प� यांच्याकडील/यांच्यासह माझे केवायसी तपशील सामा�यक करणयासाठ�
�कं वा/आ�ण माझे केवायसी तपशील मागणयास/
संच�यत करणयास
अ�धकृत करतो.
्
्
्

हस्तांतरक/अ�भहस्तांकनकत्यार्ची स्वा�र�/ अंगठ्याचा ठसा
नाव पदाचे नाव आ�ण अ�धकृत �शक्का
(अ�भहस्तां�कती कंपनी/बँकेचा असल्यास)

हस्तांतरक/अ�भहस्तांकनकत्यार्ची स्वा�र�/ अंगठ्याचा ठसा
नाव पदाचे नाव आ�ण अ�धकृत �शक्का
(अ�भहस्तां�कती कंपनी/बँकेचा असल्यास)
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तार�ख

घोषणापत्र, या फॉमर्वर बोल� भाषा/ अंगठ्याचा ठसा असल्यास
मी येथे घो�षत करतो क� मी पॉ�लसीधारकास श्री/श्रीमती/कुमार� ______________________________यांना या फॉमर्मधील सामग्री_______________________या
भाषेत समजावन
् उपिस्थतीत अंगठ्याचा ठसा(से) लावला(ले)/इंग्रजी व्य�त�रक्त
ू सां�गतल� आहे आ�ण पॉ�लसीधारकाने त्यात असलेल� सामग्री समजावन
ू घेतल्यानंतर माझया
अन्य भाषेत स्वा�र� केल� आहे .

घो�षत करणार्याची स्वा�र�_____________________ घो�षत करणार्याचे नाव____________________स्थान_____________तार�ख_______________

सा�ीदार (कृपया ल�ात घ्या क� सा�ीदार मोठा आ�ण करार करण्यास स�म असावा)
हस्तांत�रती/अ�भहस्तां�कती आ�ण हस्तांतरक/ अ�भहस्तांकनकतार् यांनी हा कायदा अंमलात आणला आ�ण माझ्या उपिस्थतीत हस्तांत�रती/ अ�भहस्तां�कती आ�ण
हस्तांतरक/अ�भहस्तांकनकतार् यांनी स्वा�र�/अंगठ्याचा ठसा उमटवला आहे .

सा�ीदाराची स्वा�र�_______________________पूणर् नाव______________________________ सा�ीदाराचा प�ा ____________________________

तार�ख
सच
ू ना:

आं�शक अ�भहस्तांकन प्रकारात कृपया आं�शक अ�भहस्तांकन लेखी करार प�र�शष्ट संपूणर् तपशील प्रदान करा.
स्वयं-मालक� प्रदान करण्याच्या खंडामध्ये तुमच्या पॉ�लसी अंतगर्त लागू आहे आ�ण �वमा उतरवलेल� व्यक्तीने बहुसंख्य �मळवले, खाल�लपैक� पॅनकाडर् /पासपोटर् च्या
कोणत्याह� दस्तऐवजात नमद
ू केल्याप्रमाणे नमन
ु ा स्वा�र� प्रदान केल्यानंतर या �वनंतीवर प्र�क्रया करण्यात येईल. चालक परवाना
या फॉमर्चे सब�मशन केले याचा अथर् �वनंती स्वीकारल� जाईल असा होत नाह� हे मी समजतो आ�ण सहमत आहे .
कृपया फॉमर् केवळ मराठ�मध्ये भरा.
भाषेचे स्पष्ट�करण करताना होणार्या मतभेदांच्या वेळेस इंग्रजी आव�
ृ ीचे वचर्स्व असेल.
टॉप अपच्या �वनंतीवर �नब�ध आहे त, �वमा रक्कम वाढवणे �कं वा 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 ठे वतो. पुढ�ल मा�हतीसाठ� कृपया आमच्या कॉल स�टरला संपकर् करा.
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पॉ�लसी/अजर् क्रमांक
फक्त कायार्लयीन कामाक�रता

यांनी प्राप्त केले ____________________________________________________
(कृपया वर�ल कमर्चार� नमूद करा

बँक कमर्चार�

स्वा�र�

नाव आ�ण पद)

पावतीची तार�ख आ�ण वेळ__________________________________________________
�वनंती पाठवल्याची तार�ख आ�ण वेळ___________________________________________

प्राप्त स्टॅ म्प

कॅनरा एसएसबीसी बँक ऑफ कॉमसर् लाईफ इन्शरु न्स कंपनी �ल�मटे ड (IRDAI Regn. No. 136), पॉ�लसी सेवा �वभाग 2रा मजला, ऑ�चर्ड
�बझनेस पाकर्, सेक्टर-48, सोहना रोड, गरू
े जग
ंु ा
ु ग्राम-122018, हरयाणा, भारत. न�दणीकृत कायार्लय :य�ु नट क्र.208, 2रा मजला, कांचन
�बिल्डंग, 18 बाराखंबा रोड, नवी �दल्ल�- 110-001, कॉप�रे ट ओळख क्र.-U66010DL2007PLC248825, संपकर्: 1800-103-0003 / 1800-180-0003
(टे �ल) /+91 0124 4535099 (फॅक्स)/ ईमेल: customerservice@canarahsbclife.in वेबसाइट: www.canarahsbclife.com
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