ଅେଟା-େଭ�ିଂ ଫମର୍
ପଲିସ/ି ଆେବଦନ ସଂଖ୍ୟା

ତାରିଖ

େକବଳ କାଯର୍୍ୟାଳୟ ବ୍ୟବହାର ନିମେ� ଉ�ି�
�ାରା �ା� ______________________________________________________________
(ଦୟାକରି ଉପେରା� କମର୍ଚାରୀ� ନାମ ଉେ�ଖ କର�ୁ )

ବ୍ୟା� କମର୍ଚାରୀ

ନାମ ଓ ପଦବୀ

ନୂ ଆ ପଲି ସଧ
ି ାରୀ� ଫେଟା

�ା�ି ତାରିଖ ଓ ସମୟ/ ______________________________________________________________
ଅନୁ େରାଧ େ�ରଣ ତାରିଖ ଓ ସମୟ ______________________________________________________

ପଲି ସର
ି ଅେଟା େଭ�ିଂ ପେର ନୂ ଆ ପଲି ସଧ
ି ାରୀ� ବିବରଣୀ (ତାହା େହଉଛି ପଲି ସି ଅ�ଗର୍ତ ଜୀବନ ବୀମାଭୁ� ବ୍ୟ�ି )
(ଦୟାକରି େକବଳ େସହି େ��ଗୁଡକ
ି ପୂରଣ କର�ୁ େଯଉଁଠାେର ଜୀବନ ବୀମାଭୁ� ବ୍ୟ�ି�ର ବିଦ୍ୟମାନ ବିବରଣୀେର ଏକ ପରିବ�ର୍ନ ରହିଛ)ି
1. ପୂ�ର୍ ନାମ

�ଥମ ନାମ
ମ�ମ ନାମ
େଶଷ ନାମ

2. a) ଜନ� ତାରିଖ

b) ଲି�

3. େଯାଗାେଯାଗ ଠିକଣା

ବ�ର୍ମାନର ଆବାସିକ ଠିକଣା

ପୁରୁଷ

ମହିଳା

�ାୟୀ ଆବାସିକ ଠିକଣା

4. ବ�ର୍ମାନର ଆବାସିକ ଠିକଣା
ସହର/ଜି�ା

ଅ�ଳ/ତାଲୁ କ/ତହସିଲ
ରାଜ୍ୟ

େଦଶ

ପିନ୍ େକାଡ୍
5. �ାୟୀ ଆବାସିକ ଠିକଣା
ଅ�ଳ/ତାଲୁ କ/ତହସିଲ

ସହର/ଜି�ା

ରାଜ୍ୟ

େଦଶ

ପିନ୍ େକାଡ୍
6. େଯାଗାେଯାଗ ବିବରଣୀ
ଆଇଏସ୍ଡି େକାଡ୍ ସହିତ େମାବାଇଲ୍
ଆଇଏସ୍ଡି େକାଡ୍ ସହିତ ବିକ� େମାବାଇଲ୍
ଏସ୍ଟିଡି େକାଡ୍ ସହିତ ବାସ�ାନ େଫାନ୍
ଇେମଲ୍
7. ସିେକୱାଇସି ନମ�ର (ଯଦି ଉପଲ�)
8. ପ୍ୟାନ ନଂ.
(ପ୍ୟାନ ଦାଖଲ ନ େହବା େ��େର, ଫମର୍ 60 �ଦାନ କରାଯିବ ତାପେର ନିମ�ଲିଖିତ ଦ�ାବିଜ ବା ଡକୁ ୍ୟେମ� ମ�ରୁ େଯେକୗଣସିଟ ି ଦାଖଲ କରାଯିବ)
ପାସ୍େପାଟର୍
9. ପିତା� ନାମ

�ାଇଭିଂ ଲାଇେସନ�

େଭାଟର ଆଇଡି କାଡର୍

ଏନଆର୍ଇଜିଏ ଜବ୍ କାଡର୍

ଜାତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ�ି କା �ାରା ଜାରି େହାଇଥିବା ପ�

�ଥମ ନାମ
ମ�ମ ନାମ
େଶଷ ନାମ

10. ମାତା� ନାମ

�ଥମ ନାମ
ମ�ମ ନାମ
େଶଷ ନାମ

11. ��ାବକ ଅଟ�ି

ନିବାସୀ ଭାରତୀୟ

ଏନଆର୍ଆଇ (ଅଣ ନିବାସୀ ଭାରତୀୟ)

ପିଆଇଓ (ଭାରତୀୟ ବଂେଶାେ�ାବ ବ୍ୟ�ି)

ବିେଦଶୀ ନାଗରିକ

ଅନ୍ୟ (ଉେ�ଖ କର�ୁ ) _______________
(ଦୟାକରି ଏନଆର୍ଆଇ/ପିଆଇଓ/ବିେଦଶୀ ନାଗରିକ� େ��େର, ସମ� ପ� ବିନମ
ି ୟ ଓ େଯାଗାେଯାଗ ଏନଆର୍ଆଇ/ପିଆଇଓ/ବିେଦଶୀ ନାଗରିକ �ଶ�ାବଳୀେର ଏହିଭଳି ଉେ�ଶ୍ୟ ପାଇଁ �ଦାନ
କରାଯାଇଥିବା ଠିକଣାେର ପଠାଯିବ)
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12. a) ନିବାସ େଦଶ
c) ଜନ� େହାଇଥିବା ସହର

b) ଜନ� େହାଇଥିବା େଦଶ
d) ନାଗରିକ�

e) ଜାତୀୟତା

f) କର ବସତିେଦଶ
g) କର ଚି�ଟକରଣ ସଂଖ୍ୟା
(ଭାରତୀୟ�ୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟମାନ� ପାଇଁ ଟିଆଇଏନ୍ ନମ�ର ବା�ତାମୂଳକ)
13. a) ବୃ �ି

େବତନଭୁ�

ଅବସର�ା�

ଗୃହଣ
ି ୀ

ଛା�ଛା�ୀ

ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକ

ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକ _____________

b) ବୃ �/ି କ�ର୍ବ୍ୟର ସଠିକ �କୃ ତ ି
c) ସଂ�ା/ନିଯୁ�ିଦାତା� ନାମ
d) ନିଯୁ�ିଦାତା/ସଂ�ାର ଉେଦ୍ୟାଗର �କୃ ତ ି
e) କାଯର୍୍ୟାଳୟ ଠିକଣା – େଦଶ
f) କାଯର୍୍ୟାଳୟ ଠିକଣା – ସହର ________________________________________________________________________________________________________
14. ଆପଣ ଜେଣ ରାଜେନୖତକ
ି ଭାେବ ଉନ��
� ବ୍ୟ�ି (ପିଇପି) କି?

ହଁ

ନା

(ପିଇପିମାେନ େହଉଛ�ି େସହି ବ୍ୟ�ିବେି ଶଷ େଯଉଁମାେନ ଏକ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ/ରାଜେନତା� ସହିତ ଜଡିତ େହାଇଥା�ି କିମ�ା େହାଇଛ�ି କିମ�ା ଭାରତେର କିମ�ା ବିେଦଶେର େକୗଣସି ମ�ଣାଳୟ/ସରକାର/ରାଜ୍ୟ �ାରା
ଅଧିକୃ ତ ଏ�ର�ାଇଜ୍/ନ୍ୟାୟିକ ସଂ�ା/େସନା/େପାଲିସେର େକୗଣସି ବରି� ଭୂମିକାେର ଅଛ�ି କିମ�ା େସହି ବ୍ୟ�ିବେି ଶଷ େଯଉଁମାନ�ର ନିକଟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିମ�ା ସହେଯାଗୀ ଉ� �ମତାେର ରହିଛ�ି)
ଯଦି ହଁ, ଦୟାକରି ବିବରଣୀ �ଦାନ କର�ୁ ___________________________________________________________________________________________________
15. ଆପଣ� କାଯର୍୍ୟର �କୃ ତ ି ଅଥର୍ େସବା ବ୍ୟବସାୟଗୁଡକ
ି */ରାଜ୍ୟ �ାରା ପରିଚାଳିତ ଲେଟରି/କାସିେନା/େଖଳ କାଯର୍୍ୟକଳାପ/ଜୁ ଆ/େଘାଡା ଜକି/ ଜକି କ�ବ୍/ଅଣଲାଭଜନକ ସଂ�ା/��/ଦାତବ୍ୟ ଅନୁ �ାନଗୁଡକ
ି /
େବସରକାରୀ ସଂ�ା/ସାମାଜିକ, ଧାମ�କ, ମାନବବାଦ ଉେ�ଶ୍ୟକୁ େ�ା�ାହିତ କରିବାେର ଜଡିତ ସଂ�ାଗୁଡକ
ି /ରିୟଲ ଇେ�ଟ୍/ଅଳ�ାର/ମୂଲ୍ୟବାନ କିମ�ା ଅ�ର୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର କିମ�ା ��ାପ୍ ଡିଲର୍ ସହିତ େକୗଣସି
ହଁ
ନା
ସ�କର୍ ଜଡିତ କରୁଛି କି?
*ଅଥର୍ େସବା ବ୍ୟବସାୟଗୁଡକ
ି େହଉଛି ଏ�ିଟ ି / େ�ା�ାଏଟରଶିପ୍ କନସନର୍ଗୁଡକ
ି ଯାହା ମୁ�ା ବିନମ
ି ୟ/ଡିଲର୍/ବିନମ
ି ୟ ଘର/ତୃ ତୀୟ ପ� େଦୟ ��ିୟାକାରୀ/େଦୟ/ଆଦାୟ ଏେଜ� ଇତ୍ୟାଦି ଯାହାକି ବ୍ୟା�
ଭାେବ ପ�ି କୃ ତ ନୁ େହଁ
ଯଦି ହଁ, ଦୟାକରି ବିବରଣୀ �ଦାନ କର�ୁ __________________________________________________________________________________________________
16. a. ଇ-ବୀମା ଏକାଉ� ନମ�ର (ଇଆଇଏ) ______________________________________________________________________________________________
b. େସହି ବୀମା ରିେପାଜିେଟାରୀର ନାମ ଯାହା ସହିତ ଇଆଇଏ ଲି�୍ଯୁ� େହାଇଥାଏ ।
c. ଯଦି ଆପଣ�ର େଗାେଟ ଇଆଇଏ ଏକାଉ� ନାହିଁ, ଆପଣ େଗାଟିଏ ତିଆରି କରିେବ କି?

ସିଏଏମଏସ୍
ହଁ

କଭ�

ଏନଏସଡିଏଲ୍

କଭ�

ଏନଏସଡିଏଲ୍

ନା

ସିଏଏମଏସ୍

ଯଦି ହଁ, ଦୟାକରି ପସ�ର ବୀମା ରିେପାଜିେଟାରୀର ନାମ କୁ ହ�ୁ

ସିଡଏ
ି ସଏଲ୍
ସିଡଏ
ି ସଏଲ୍

ନାମା�ି ତ ବ୍ୟ�ି ବା େନାମିନ�
ି ବିବରଣୀ:
ଉପାଧି

େନାମିନ�
ି ନାମ

ଜନ� ତାରିଖ

ବୀମାଭୁ� େହବାକୁ ଥିବା
ଜୀବନ ସହ ସ�କର୍

ଲି�

େଯାଗାେଯାଗ ନମ�ର

ଜନ� ତାରିଖ

ବୀମାଭୁ� େହବାକୁ ଥିବା
ଜୀବନ ସହ ସ�କର୍

ଲି�

େଯାଗାେଯାଗ ନମ�ର

ଯଦି େକହି େନାମିନ ି ନାବାଳକ େହାଇଥା�ି ( 18 ବଷର୍ ବୟସରୁ କମ୍)
ଉପାଧି

େନାମିନ�
ି ନାମ

ପା�ି କିମ�ା େଦୟ �ା� କରିବାକୁ ନୂ ଆ ପଲି ସଧ
ି ାରୀ� ବ୍ୟା� ବିବରଣୀ
ମୁଁ ଏତ�ାରା ଆପଣ�ୁ ପଲିସି ଅବଧି ସମା� ପଯର୍୍ୟ� ��ାବର ପଯର୍୍ୟାୟରୁ ସୃ�ି େହଉଥିବା ସମ� ପା�ି / େଦୟ, ସିଧାସଳଖ ଭାେବ ବ୍ୟା� ଏକାଉ�କୁ �ାନା�ର ବା �ାନ�ଫର୍ କରିବାକୁ ଅନୁ େରାଧ କରୁଛି , ଯାହାର
ବିବରଣୀ ଏଠାେର ନିମ�େର �ଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଟି�ଣୀ – ଦୟାକରି ନିମ� ବିବରଣୀ ସହିତ �ାସ�ି କ ସମଥର୍ନକାରୀ ଦ�ାବିଜଗୁଡକ
ି ଦାଖଲ କର�ୁ
ଏକାଉ�ଧାରୀ� ନାମ
�ଥମ ନାମ
ମ�ମ ନାମ
େଶଷ ନାମ
ବ୍ୟା� ନାମ
ଏକାଉ� ନଂ.
ଆଇଏଫଏସ୍ସି େକାଡ୍
ଶାଖା ଠିକଣା
ଏକାଉ� �କାର

େସଭି�ସ୍

କେର�

ଏନଆର୍ଇ

ଏନଆର୍ଓ
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ନବୀକରଣ �ି ମିୟମ୍ େଦୟ ପାଇଁ ଅ�ାଧିକାର
େଚକ୍/ଡିମା� �ାଫ�

�ିତ ି ନିେ�ର୍ଶାବଳୀ/ଏନଏସିଏଚ୍

େ�ଡିଟ୍ କାଡର୍

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ____________________

ନୂ ଆ ପଲି ସଧ
ି ାରୀ� �ାରା େଘାଷଣା
•

ମୁଁ, ______________________________କନ୍ୟା/ପୁ� ____________________________________�ର ଆେବଦନ/ପଲିସି ବିୟରିଂ ନମ�ର __________________________
ଅ�ଗର୍ତ ଜୀବନ ବୀମାଭୁ� ବ୍ୟ�ି । ମୁଁ ବୁ ଝଛ
ି ି େଯ ପଲିସେି ର ଅେଟାେମଟିକ୍ େଭ�ିଂ େବୖଶ�
ି ୍ୟ ଅନୁ ସାେର, ମୁଁ ______________________________________________ ପର ଠାରୁ ପଲିସଧ
ି ାରୀ
ଭାେବ �ୀକୃ ତ�ା� େହବି ।

•

ମୁଁ େମାର ଦୃ �ା�ମୂଳକ ଦ�ଖତଗୁଡକ
ି �ଦାନ କରିଛ,ି ତାହା ଉପେରା� ବୀମା ପଲିସି ବିପ�େର ଅଦ୍ୟତନ ବା ଅପେଡଟ୍ କରାଯାଇପାେର ।

•

ମୁଁ/ଆେମ କ�ାନୀକୁ େମାର େକୱାଇସି ବିବରଣୀ ନିେମ�ା�� ଠାରୁ / ସହିତ ମାଗିବା/ ଗ�ିତ ରଖିବା କିମ�ା/ଏବଂ ଅଂଶୀଦାର କରିବାକୁ �ାଧିକାର �ଦାନ କରୁଛି (i) ସରକାରୀ ଏବଂ/କିମ�ା ନିୟାମକ କ�ୃର୍ପ�,
(ii) ବୀମା ରିେପାଜିେଟାରୀ (iii) ସିଇଆରଏସ୍ଏଆଇ/ୟୁ ଆଇଡିଏଆଇ(iv) ପୁନଃବୀମାକ�ାନୀ/ଗ�ପ୍ କ�ାନୀଗୁଡକ
ି /ଡା�ରଖାନା କିମ�ା ନିଦାନମୂଳକ େକ�ଗୁଡକ
ି /ଅନ୍ୟ ବୀମା କ�ାନୀଗୁଡକ
ି କିମ�ା ତୃ ତୀୟ
ପ�ଗୁଡକ
ି ଦାୟ�ହଣ ମୂଲ୍ୟା�ନ, ଦାବି ବା େକ�ମ୍ ଅନୁ ସ�ାନ/ବେ�ାବ�, େକୱାଇସି �ାମାଣିକତା, ପଲିସି ସଭ�ସଂି ଉେ�ଶ୍ୟ ଓ ଏହିଭଳି ଉେ�ଶ୍ୟଗୁଡକ
ି ପାଇଁ ।

•

ମୁଁ େଘାଷଣା କରୁଛି େଯ �ଦାନ କରାଯାଇଥିବା /େଦୟେଯାଗ୍ୟ �ି ମିୟମ୍ଗୁଡକ
ି େକୗଣସି େବଆଇନ ମା�ମ/ଅପରାଧା�କ କାଯର୍୍ୟକଳାପ / ଅପରାଧର ଲ� ଅଥର୍ରୁ ସୃ�ି େହାଇନାହିଁ/େହବ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଅଥର୍
ହଡପ ନିବାରଣ ଆଇନ, 2002 କିମ�ା ଅନ୍ୟ େକୗଣସି �ଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ୍କୁ ମାନି ଚଳିବ ି ଏବଂ ପାଳନ କରିବ ି । ମୁଁ ରାଜି ଓ େଘାଷଣା କରୁଛି େଯ ବୃ �/ି ଆବାସିକ/ଆଥ�କ �ିତ,ି ଅନ୍ୟ ବୀମା ପଲିସର
ି �ିତ,ି ବୀମାଭୁ�
େହବାକୁ ଥିବା ଜୀବନର ସାଧାରଣ �ା�୍ୟ କିମ�ା କ�ାନୀକୁ ଏହି ��ାବ ଦାଖଲ କରାଯିବା ପେର ଏହି ��ାବ ଫମର୍େର କରାଯାଇଥିବା େକୗଣସି ବିବରଣୀେର େକୗଣସି ପରିବ�ର୍ନ ସୂଚତ
ି କରିବ ି କି�ୁ ବିପଦ
ଆଶ�ା ଆର� େହବା ପୂବର୍ରୁ କିମ�ା ପଲିସି ଜାରି େହବା ପୂବର୍ରୁ େଯଉଁଟ ି ଆେଗ ଘଟିଥାଏ । ମୁଁ ସୁନ�
ି ି ତ କରୁଛି େଯ େମା �ାରା େ�ରିତ ସମ�
ସୂଚନା / ଦ�ାବିଜ ଯାହାକି ଡାକ ମା�ମେର କିମ�ା ଏହି ଫମର୍େର ଉେ�ଖିତ ଇେମଲ୍ ଆଇଡି ଜରିଆେର କିମ�ା “କ�ାନୀ” େୱବସାଇଟ୍େର
ମା�ମେର ଅପେଲାଡ୍ କରାଯାଇଛି ତାହା େବୖଧ ଦ�ାବିଜ ଭାେବ �ହଣ କରାଯିବ ।
(ନୂ ଆ ପଲି ସଧ
ି ାରୀ� ଦ�ଖତ)

େଘାଷଣା, ଯଦି ଏହି ଫମର୍ �ାନୀୟ ଭାଷାେର �ା�ର କରାଯାଇଥାଏ/େସଥିେର ଟିପଚି� ମରାଯାଇଥାଏ:
ମୁଁ__________________________________ ପୁ�/କନ୍ୟା _________________________________�ର, ସାବାଳକ ଓ
_____________________________________________ ର ନିବାସୀ ଏତ�ାରା ଔପଚାରିକ ଔପଚାରିକ ସୁନ�
ି ି ତତା ସହ େଘାଷଣା
କରୁଛି େଯ ଫମର୍ର ବିଷୟବ�ୁ କୁ ମୁଁ ଆେବଦନକାରୀ�ୁ ______________________ ପଢି ଶୁଣାଇବା ସହିତ ସ�ୂ�ର୍ ଭାେବ ବୁ ଝାଇଛି ଏବଂ
େସ(ପୁ/ମ) ତାହାର ମହ� ବୁ ଝଛ
ି �ି । ମୁଁ ସତ୍ୟନି� ଓ ସଠିକ ଭାେବ ତା� (ପୁ/ମ) �ାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଉ�ରଗୁଡକ
ି ୁ ଲିପିବ� ବା େରକଡର୍ କରିଛ ି
ଏବଂ ଆେବଦନକାରୀ ତାହାର ବିଷୟବ�ୁ କୁ ଭଲ ଭାବେର ବୁ ଝବ
ି ା ପେର, ଉପେର ଦ�ଖତ/ଟିପଚି� େଦଇଛ�ି ।

(େଘାଷଣାକାରୀ� ଦ�ଖତ)

ମୁଁ___________________________(ନୂ ଆ ପଲିସଧ
ି ାରୀ) ଏତ�ାରା େଘାଷଣା କରୁଛି େଯ ମୁଁ େଘାଷଣାକାରୀ� �ାରା ବୁ ଝାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା
ପରି ଫମର୍ର �ଶ� ଓ ଉ�ରଗୁଡକ
ି ବୁ ଝଛ
ି ି।
େଘାଷଣା �କୃ ତ ପଲିସଧ
ି ାରୀ� �ାରା �ା�ର କରାଯିବ (ପଲିସି ଅ�ଗର୍ତ �କୃ ତ ପଲିସଧ
ି ାରୀ େଦୟ �ଦାନକାରୀ ଭାେବ ରହିବା
େ��େର �ା�ରିତ େହବ)
ମୁଁ େଘାଷଣା କରୁଛି େଯ ମୁଁ ଉପେରା� ପଲିସି ନମ�ର ଅ�ଗର୍ତ �କୃ ତ ପଲିସଧ
ି ାରୀ ଅେଟ ଏବଂ ଏହା େଯ କ�ାନୀକୁ ପୂବର୍ରୁ �ଦାନ କରାଯାଇଥିବା
ବିବରଣୀେର େକୗଣସି ପରିବ�ର୍ନ ନାହିଁ । ଆହୁ ରମ
ି �, ମୁଁ ନୂ ଆ ପଲିସଧ
ି ାରୀ ଭାେବ ପଲିସି ଅ�ଗର୍ତ ଭବିଷ୍ୟତେର �ି ମିୟମ୍ �ଦାନ କରିବା ଜାରି ରଖିବି,
କାରଣ ___________________________________ ପାଇଁ (�ାନ ଦିଅ�ୁ : େଯଉଁଠାେର �କୃ ତ ପଲିସଧ
ି ାରୀ� ବିବରଣୀେର ପରିବ�ର୍ନ
େହାଇଥାଏ, ଯିଏକି େଦୟ �ଦାନକାରୀ ଭାେବ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁ ଁଛ�ି କିମ�ା େଦୟ �ଦାନକାରୀ �କୃ ତ ପଲିସଧ
ି ାରୀ� ଠାରୁ ଭି� ଅଟ�ି େତେବ
ଏକ ପୃଥକ୍ େଦୟ �ଦାନକାରୀ �ଶ�ାବଳୀ ପୂରଣ କରାଯିବ)

(ନୂ ଆ ପଲି ସିଧାରୀ� ଦ�ଖତ)

(�କୃ ତ ପଲି ସିଧାରୀ�ର ଦ�ଖତ)

କାନାରା ଏଚଏସ୍ବିସି ଓରିଏ�ାଲ ବ୍ୟା� ଅଫ୍ କମସର୍ ଲାଇଫ୍ ଇନସୁରାନ� କ�ାନୀ ଲି ମିେଟଡ୍ (IRDAI Regn. No. 136), ପଲି ସି ସଭ�ସଂ ବିଭାଗ 2ୟ ମହଲା, ଅଚ�ଡ ବିଜେି ନସ ପାକର୍, େସକ�ର-48,
େସାହନା େରାଡ୍, ଗୁରୁ�ାମ-122018, ହରିୟାଣା, ଭାରତ ପ�ି କୃ ତ କାଯର୍୍ୟାଳୟ: ୟୁ ନଟ୍
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