Version 8.0

ପଲିସି ପୁନଃ�ବ�ର୍ନ/
ବୀମାଭୁ� ରାଶିେର ବୃ �ି ଫମର୍
ତାରିଖ

ପଲିସ/ି ଆେବଦନ ସଂଖ୍ୟା

େକବଳ କାଯର୍୍ୟାଳୟ ବ୍ୟବହାର ନିମେ� ଉ�ି�
�ହଣ କରିଛ�ି ______________________________________________________________
(ଦୟାକରି ଉପେର କମର୍ଚାରୀ

ବ୍ୟା�
କମର୍ଚାରୀ

ସ୍ଵା�ର

ନାମ ଏବଂ ପଦବୀ ଦଶର୍ା�ୁ )

�ା�ି ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ/ / ______________________________________________________________

�ା� କରାଯିବାର େମାହର

ଅନୁ େରାଧ ପଠାଇବା ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ _______________________________________

*ଦୟାକରି ଆମକୁ ଆପଣ�ର ଅଦ୍ୟତିତ ବ୍ୟା� ଖାତା ବିବରଣୀ ଦିଅ�ୁ ।*

େଯାଗାେଯାଗ ବିବରଣୀେର ପରିବ�ର୍ନ
େମାବାଇଲ୍
ଘର େଫାନ୍ ନମ�ର୍
ଦୟାକରି ଏହି ବା�େର ଠିକ୍ ଚି� କର�ୁ , ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁ ଥି
ଁ େବ େଯ ଆେମ ଆପଣ�ୁ ଭବିଷ୍ୟତେର େକୗଣସି �କାରର କଥାବା�ର୍ା ପାଇଁ ଉପେର ଦଶର୍ାଯାଇଥିବା େଯାଗାେଯାଗ ନମ�ରେର ଆପଣ�ୁ େଯାଗାେଯାଗ କରିବୁ ।

I/We declare that I
information while a
every respect and t
ସିେକୱାଇସି ନଂ.
I/We further declar
contained in this fo
fact the Policy may
A) ବୀମାଭୁ� ରାଶିେର ବୃ �ି ପାଇଁ ଅନୁ େରାଧ
If the Life Assured c
ଆପଣ ଯୁ�ରା�େର ରହିଥିବା େବେଳ ଏହି ଅନୁ େରାଧ କରୁଛ�ି କି?
ହଁ
ନା
Fund Value as at th
(କିଛ ି ପ�ାନର ବିକ� ଉପଲ� ଅଛି । ପରିବ�ର୍ନ ପରବ�ର୍ୀ ପଲିସି ବାଷ�କ ଠାରୁ ଲାଗୁ େହବ । ଦୟାକରି ଆପଣ�ର ପଲିସି ଚୁ�ି ଏବଂ ସ�ର୍ାବଳୀ ଅନୁ ସରଣ କର�ୁ ।) I _______________________________
In order to enable
(ପଲିସି ଧାରକ) ଉପେର ଦଶର୍ାଯାଇଥିବା ପଲିସି ପାଇଁ େମାର ସୁନ�
ି ି ତ ରାଶି ବୃ �ି କରିବାକୁ ଆପଣ�ୁ ଅନୁ େରାଧ କରୁଛି
doctor/hospital/an
Company to releas
B) ପଲି ସର
ି �ବ�ର୍ନ ପାଇଁ ଅନୁ େରାଧ
such details and pr
or its agents to und
ମୁଁ (ପଲିସି ଧାରକ) ବ� େହାଇଯାଇଥିବା େମାର ଉପେରା� ପଲିସର
ି ପୁନଃ�ବ�ର୍ନ ପାଇଁ ଆପଣ�ୁ ଅନୁ େରାଧ କରୁଛି । ମୁଁ ________________________________________________________
including HIV antib
ଅଥର୍ରାଶିର େଦୟ �ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୁନ�
ି ି ତ କରୁଛି (ଦୟାକରି େପେମ� କରୁଥିବା େଚକ୍/ଡିଡି ବିବରଣୀ ଦଶର୍ା�ୁ )
Company and in
I/We understand th
ଦୟାକରି ଉପଯୁ� ବା� ଠିକ୍ ଚି� କରି ସୁନ�
ି ି ତ ରାଶିେର ପଲିସି ପୁନଃ�ବ�ର୍ନ/ବୃ �ି ପାଇଁ "ଜୀବନ ସୁନ�
ି ି ତ” ପାଇଁ ନିେମ�ା� �ଶ�ର ଉ�ର ଦିଅ�ୁ ।(ଯଦି ଆପଣ�ର ପଲିସଟ
ି ି �ି ମିୟମ୍ ଫ�ିଂ ଲାଭ/�ି ମିୟମ୍େର
received. Please n
ରିହାତି ବିକ� ରହିଛ,ି ଏକ ଭି� ଫମର୍ ଦାଖଲ େହବା ଆବଶ୍ୟକ ଅେଟ) ।
I/ We authorize th
ହଁ
ନା
1.
ଏହି େଘାଷଣା ଏବଂ ��ାବିତ ତାରିଖ ମ�େର ଆପଣ�ର ବୃ �େି ର େକୗଣସି ପରିବ�ର୍ନ ରହିଛ ି କି?
Repositories (iii) CE
2.
ଏହି େଘାଷଣା ଏବଂ ��ାବିତ ତାରିଖ ମ�େର ଆପଣ�ର ବାସ�ାନର �ିତେି ର େକୗଣସି ପରିବ�ର୍ନ ରହିଛ ି କି?
ହଁ
ନା
assessment, claim
ଇେମଲ୍

3.

ଆପଣ ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସି ପାଇଁ ଆେବଦନ କରିଥିେଲ କି କିମ�ା େକୗଣସି ��ାବ/ଅନୁ େରାଧ ଆପଣ�ର ଜୀବନେର ସମୟ ସମା�
େହାଇଥିବା ପଲିସର
ି ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଅଛି କି ଯାହା ବିଳମ୍ଵ କରାଯାଇଛି, ଅ�ାହ୍ୟ, ଉଠାଣ କିମ�ା ଅତିର�
ି �ି ମିୟମ୍େର �ୀକାର କିମ�ା ଆପଣ
େକେବବି କାନାରା ଏଚଏସ୍ବିସି ଓରିଏ�ାଲ ବ୍ୟା� ଅଫ୍ କମସର୍ ଲାଇଫ୍ ଇନସୁରାନ� କ�ାନୀ ଲିମିେଟଡ୍ କିମ�ା ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ଜୀବନ ବୀମା କ�ାନୀ
�ାରା ମୂଳ ��ାବ ତାରିଖ ପେର ଜୀବନ/�ା�୍ୟ ବୀମାର ପଲିସେି ର ଦାବି ବା େକ�ମ୍ କରିଛ�ି କି?

ହଁ

ନା

��ାବ ଅଥର୍ ଏହି ପଲିସି �ଦାନ ପାଇଁ ଆେବଦନ କରାଯାଇଛି ।
ଯଦି ଆପଣ "ହଁ" ଉପର �ଶ�ର େଯେକୗଣସି ପାଇଁ ଚି�ଟ କରିଛ�ି େତେବ ଦୟାକରି ସ�ୂ�ର୍ ବିବରଣୀ େଦବାକୁ ଏକ ଅତିର�
ି ସିଟ୍ ସଂଲ� କର�ୁ େଯପରି କି ନୂ ଆ ବୃ �ର
ି �କାର; ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସର
ି ବିବରଣୀ
(�ଦାନ େହାଇଥିବା ବଷର୍, ଜୀବନ ବୀମା କ�ାନୀର ନାମ, ବୀମାଭୁ� ରାଶି, ବାଷ�କ ଆୟ, ଯଦି େକୗଣସି ରାଇଡସର୍, �ୀକାର ସ�ର୍ାବଳୀ (ଅତିର�
ି �ି ମିୟମ୍େର ମାନା�/�ୀକାର େହାଇଛି); ବାସି�ା �ିତେି ର ନୂ ଆ
ଠିକଣା ବଦଳାଇବା, ଇତ୍ୟାଦି ।

�ା�୍ୟ ସମ��େର ଉେ�ାଷଣା
4.
5.

ଏହି େଘାଷଣା ଏବଂ ��ାବିତ ତାରିଖ ମ�େର ଆପଣ�ର �ା�୍ୟର �ିତେି ର େକୗଣସି ପରିବ�ର୍ନ ରହିଛ ି କି?

ହଁ

ନା

ଆପଣ ସଜ�କାଲ୍ ଅପେରସନ୍ ପାଇଁ େକୗଣସି ଡା�ର� ସହ େଯାଗାେଯାଗ କରିଛ�ି କି କିମ�ା କିଛ ି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଡା�ରଖାନାେର ଭ�� େହାଇଥିେଲ କି କିମ�ା େକୗଣସି

ହଁ

ନା

�କାରର ଯା�/ଚିକ�
ି ା ପାଇଁ ଯିବାକୁ କୁ ହାଯାଇଛି କି କିମ�ା େକୗଣସି ବାରମ�ାର େହଉଥିବା �ିତ/ି ଲ�ଣ େଦଖାେଦଉଛି କି
ସାଧାରଣ କଫ, ଥ�ା କିମ�ା ଫ� � ବିନା ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ଡା�ରୀ �ିତ ି ରହିଛ ି କି?
6.

ଆପଣ େକେବବି ନିେମ�ା� �ିତେି ର େଯେକୗଣସି ସହ ଯା�/ଚିକ�
ି ା କରାଇଛ�ି କି?
ହାଇପରେଟନ�ନ୍/ଉ� ର�ଚାପ

ହଁ

ନା

ଛାତି ବି�ା/ ହୃ ଦ୍ଘାତ

ହଁ

ନା

େଯେକୗଣସି ଅନ୍ୟ ହୃ ଦ୍ େରାଗ/ଡାଇେବଟିସ୍

ହଁ

ନା

ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂ�ମଣ/ଏଡ୍ସ କିମ�ା ଏଚ୍ଆଇଭି ନଭର୍ସ୍ ସାଇ�ାଟିକ୍ କିମ�ା

ହଁ

ନା

ର� ଶକର୍ରା /ମୂ�େର ଶକର୍ରା

ହଁ

ନା

େମ�ାଲ୍, ଡିସ୍ଅଡର୍ର ଟୁ୍ୟବର୍କୁ େଲାସିସ୍, କିମ�ା ଅନ୍ୟ େକୗଣସି

ହଁ

ନା

େ�ାକ୍/ପାରାଲିସସ୍
ି

ହଁ

ନା

ଫୁ ସ୍ଫୁ ସ୍ ସମ��ୀୟ େରାଗ

ହଁ

ନା

ଲିଭର୍ ସମସ୍ୟା/ଜ�ିସ୍/େହପାଟାଇଟିସ୍ ବି କିମ�ା ସି

ହଁ

ନା

ବୃ କକ୍ ସମସ୍ୟା କିମ�ା କିମ�ା ର�େର ତ�ଟ ି େଯାଗୁଁ ସମସ୍ୟା

ହଁ

ନା

କ୍ୟାନ୍ସର୍/ଟୁ୍ୟମର୍ କିମ�ା ବୃ �,ି େକୗଣସି �କାରର ସି�

ହଁ

ନା

(େଯପରି କି େହେମାଫି ଲିଆ, ଥାଲାେସମିଆ)

ହଁ

ନା

ହଁ

ନା

7.

ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଏହି ଆେବଦନ ତାରିଖ ପଯର୍୍ୟ� ସମୟ େଶାଷ େହାଇଥିବାର ତାରିଖ ଠାରୁ େକୗଣସି ଦୁ ଘର୍ଟଣା କିମ�ା ଆଘାତ େହାଇଛି କି?

8.

ଯଦି ଉପର 1 ରୁ 7 ପାଇଁ �ଶ�ଗୁଡକ
ି ର େଯେକୗଣସିକୁ �ତି�ିୟା ରହିଛ ି ହଁ େତେବ, ଦୟାକରି ନିମ�େର ବିବରଣୀ ଦିଅ�ୁ କିମ�ା ଏକ ଭି� ସିଟ୍ ସଂଲ� କର�ୁ (ଯଦି େକୗଣସି
ରହିଥାଏ) ସମାନ ଫମର୍ାଟର ଯାହା ଉପଯୁ�ଭାବେର ଦ�ଖତ େହାଇଥିବ ।

Version 8.0

ପଲିସି ପୁନଃ�ବ�ର୍ନ/
ବୀମାଭୁ� ରାଶିେର ବୃ �ି ଫମର୍

ଚି�ଟ େହାଇଥିବାର
ତାରିଖ

ଚି�ଟ େହାଇଛି

ଯା� େହାଇଛି

ଚିକ�
ି ାର ବିବରଣୀ

ଡା�ର/ ଡା�ରଖାନାର
ନାମ, ଠିକଣା ଏବଂ
େଯାଗାେଯାଗ ନମ�ର୍

ବ�ର୍ମାନର �ିତ ି (ବ�ର୍ମାନ
େନଉଥିବା ଔଷଧ ସହ)

9.

5େର ଦଶର୍ାଯାଇଥିବା ଭାବେର ଦୟାକରି ରିେପାଟର୍/ଡିସ୍ଚାଜର୍ ସାରାଂଶର ଏକ ନକଲ ସଂଲ� କର�ୁ ।

10.

ଏହି ଆପ�ିେକସନ୍ର ତାରିଖ ପଯର୍୍ୟ� ବ� େହାଇଥିବା ତାରିଖ ପଯର୍୍ୟ� େକୗଣସି �ା�୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା େଯାଗୁଁ �ମାଗତ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ�ର କାଯର୍୍ୟ ଠାରୁ ଛୁ ଟେି ର
ରହିଥିେଲ କି? ଯଦି ହଁ, େତେବ ଦୟାକରି ବିବରଣୀ ଦିଅ�ୁ

ହଁ

ନା

11.

ବ�ର୍ମାନ ଆପଣ ଗଭର୍ବତୀ ଅଛ�ି କି? (େକବଳ ମହିଳା� ପାଇଁ �ଯୁଜ୍ୟ ଅେଟ)

ହଁ

ନା

ଯଦି ହଁ ଅେଟ େତେବ ସ�ାହର ଅବଧି _____________________________________________

ପଲି ସି ପୁନଃ�ବ�ର୍ନ/ ସୁନ�
ି ି ତ ରାଶି ଫମର୍େର ବୃ �ି

have answered
the questions
in this
form�ଶ�after
understanding
nature
of the
questions
importance
of�disclosing
ମୁଁ/ଆେମ େଘାଷଣା
କରୁଛୁ େଯ ମୁଁ/ଆେମ
�କାରର
ସ�ୂ�fully
ର୍ ଭାବେର
ବୁ ଝବ
ି ା ପେର ଉ�ରthe
େଦଇଛି
ଏବଂ େସହି
�କାରର
�ଶ�ଗୁଡକ
ି ରand
ଉ�ରthe
େବେଳ
ସମ� ଗୁରୁତ୍ଵପୂ
ର୍ ସୂଚନା େଦଇଛିall
। ମୁଁ/ଆେମ ଆହୁ ରି
ering such
questions.
further
declare
answers
given by
toଏବଂ
all the
questions
this
areେକୗଣସି
true and
complete
ଉଦ୍େଘାଷଣା
କରୁଛୁ େଯI/We
ଏହି ଫମର୍
େର େମା/ଆମ
�ାରାthat
ସମ�the
�ଶ�ଗ
ି ର ଦିଆଯାଇଥିବା
ଉ�ରme
ସତ୍ୟ/us
ଅେଟ
�ତି େ��େର
ସ�ୂ�ର୍ in
ଅେଟ
ଏବଂform
ମୁଁ/ଆେମ
ଉପାଦାନ
ସୂଚନା କିମ�ାinସତ୍ୟତା ଲୁ ଚାଇ ନାହୁ ଁ ।
ୁଡକ
/ We have not withheld any material information or suppressed any fact.
ମୁଁ/ଆେମRevival/Increase
ଆହୁ ରି ଉେ�ାଷଣା କରୁଛୁinେଯ
ଏହି ପଲି
ସି ପୁନଃ �ବ�ର୍
�ି ଯାହା
ଫମର୍ of
ମ�the
ବୀମାର
ଚୁ�ିର ଆଧାରେର
େହବ ଏବଂand
ଯଦି େକୗଣସି
ବିବstatement
ରଣୀ ଏହି ଫମର୍େisର ଧାରଣ କରିଥାଏ, େତେବ
ୁ � ରାଶି
at this Policy
Sum
Assured
formନ/ବୃ
will
alsoବୀମାଭ
be the
basis
contract
of insurance
if any ଅସତ୍ୟ
untrue
କ�ାନୀ
େଦୟ
େହବାକୁ
ରହି
ଥି
ବା
ଲାଭ
ବଦଳାଇବାର
ଅଧିକାର
ରଖିଛି
ଏବଂ
ପରବ�ର୍
ୀ
ଯଦି
େକୗଣସି
ସତ୍ୟତାକୁ
ଲୁ
ଚାଯାଇଥାଏ
େତେବ
ପଲି
ସ
ି
ର�
ଭାବେର
ଗଣନା
କରାଯି
ବ
ଏବଂ
ପଲିସି ଆଧାରେର େଦୟ କରାଯାଇଥିବା
he Company shall have the right to vary the benefits which may be payable and further if there has been a non-disclosure of
a material
ସମ�
�ି
ମ
ୟ
ି
ମ୍
କ�ାନୀ
ଜବତ
କରି
ବ
।
reated as void and all premiums paid under the Policy may be forfeited to the Company.
mits suicide for any reason, within one year from Revival of the Policy, no Benefits shall be payable under this Policy, other than the
ଯଦି ବୀମାକାରୀ େଯେକୗଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଆ�ହତ୍ୟା କର�ି, ପଲିସି େନବାର ଏକ ବଷର୍ ମ�େର, ଏହି ପଲିସି ଅନୁ ସାେର େକୗଣସି ଲାଭ ମିଳବ
ି ନାହିଁ, ମୃତୁ୍ୟର ବି��ିର ତାରିଖେର ରାଶି ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅେଟ ।
te of notification of death.
Company to assess the risk under my policy and any time thereafter, I hereby authorize my past and present employer(s)
େମା ପଲିସି ଏବଂ ଏହା ପେର େଯେକୗଣସି ସମୟେର ଆଶ�ା େନବାକୁ କ�ାନୀ ସ�ମ କରିବା �ମେର, ମୁଁ େମାର ବିଗତ ଏବଂ ବ�ର୍ମାନର କମର୍ଚାରୀ ଡା�ର/ଡା�ରଖାନା/େଯେକୗଣସି ଜୀବନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ ବୀମା
and Non Life Insurance Company/or organization or Life Insurance Associations medical register to release to the Company and the
କ�ାନୀ/କିମ�ା ସଂ�ା କିମ�ା ଜୀବନ ବୀମା ସଂ�ା କିମ�ା ଜୀବନ ବୀମା ସଂଘ ଡା�ରୀ େରଜି�ର୍�ୁ ଅନୁ ମତି େଦଉଛି େଯ କ�ାନୀ ଏବଂ କ�ାନୀ େଯେକୗଣସି ଡା�ରୀ ଉ�/େଯେକୗଣସି େଦେବ ଜୀବନ ଏବଂ ଅଣ ଜୀବନ
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my/our policy will not be considered for revival/increase in sum assured until the company's written acceptance of this application is
hat policy revival/increase in sum assured form should be signed by both life assured and policy holder.
ଁ/ଆେମ
େମାରstore
େକୱାଇସି
ରଣୀକୁtoନିେshare
ମ�ା�� ଠାର
ସହିତ ମାଗି
ବା/ ଗ�ି
ତ କିମ�ା/କି
ମ�ା ଅଂଶୀଦାର
କରିବାକୁ କ�ାନୀକୁand/
�ାଧିକାର
କରୁଛୁ (i) Authority,
ସରକାରୀ ଏବଂ/କି
�ା ନିୟାମକ କ�ୃର୍ପ�, (ii)ବୀମା
mpanyମୁto
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or/ବିବ
and
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details
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ି (iii) ସିଇଆରଏସ୍ଏ/ୟୁ ଆଇଡିଏଆଇ (iv) ମୂଲ୍ୟା�ନକୁ ଅ�ୀକାର, ଦାବି ବା େକ�ମ୍ ଅନୁ ସ�ାନ/ବେ�ାବ�, େକୱାଇସି �ମାଣୀକରଣ, ପଲିସି ସଭ�ସଂି ଉେ�ଶ୍ୟ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଉେ�ଶ୍ୟଗୁଡକ
ି
I/ UIDAI (iv) reinsurers/ group companies/ hospital or diagnostic centers/ other insurance companies or third parties for underwriting
ପାଇଁ ପୁନଃ ବୀମା କ�ାନୀଗୁଡକ
ି /େଗା�ୀ କ�ାନୀଗୁଡକ
ି / ଡା�ରଖାନା କିମ�ା ନିଦାନମୂଳକ େକ�ଗୁଡକ
ି /ଅନ୍ୟ ବୀମା କ�ାନୀଗୁଡକ
ି କିମ�ା ତୃ ତୀୟ ପ�ଗୁଡକ
ି ।
stigation/ settlement, KYC authentication, policy servicing purpose and such like purposes.

___________________________________________________
ବୀମାକାରୀ� ନାମ

___________________________________________________
ପଲିସି ଧାରକ/�ହୀତା� ନାମ
(ପଲିସର
ି ସ�ୂ�ର୍ ସମପର୍ଣ େ��େର �ହୀତା� ବିବରଣୀ ଆବଶ୍ୟକ ଅେଟ)

ତାରିଖ
(ବା�ତାମୂଳକ ଅେଟ)

ଜୀବନବୀମାକାରୀ� ଦ�ଖତ/ଟିପ ଚି�
(ମୂଳ ଠାରୁ ଦ�ଖତେର ପରିବ�ର୍ନ େ��େର, ନିେ�ର୍ଶାବଳୀ
ଭାଗେର ପଏ� ନଂ 7 ଅନୁ ସରଣ କର�ୁ )

ପଲି ସି ଧାରଣ / �ହିତା� ଦ�ଖତ/ଟିପଚି�

�ାନ __________________________
(ବା�ତାମୂଳକ ଅେଟ)

Version 8.0

ପଲିସି ପୁନଃ�ବ�ର୍ନ/
ବୀମାଭୁ� ରାଶିେର ବୃ �ି ଫମର୍

ଇେଲେକ� �ାନିକ୍ େମାଡ୍େର େଦୟ କର�ୁ
ମୁଁ ଏଠାେର ଅନୁ େରାଧ କରୁଛି େଯ ନିମ�େର ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବରଣୀ ଆଧାରେର େମାର ବ୍ୟା� ଆକାଉ� ଅେପ�ଟ୍ କର�ୁ
ବ୍ୟା� ଖାତା ଧାରକ� ନାମ:
ବ୍ୟା� ନାମ:
ବ୍ୟା� ଶାଖା ଠିକଣା:

ବ୍ୟା� ଖାତା �କାର:

େସଭିଂସ

(ବଛାଯାଇଥିବା ଖାତାଟି ଏନଆରଇ ଅେଟ କି : ହଁ

କେର�

ନା

ଏନଆର୍ଇ ଏକାଉ� େ��େର, ଏହା ବା�ତାମୂଳକ େଯ �ି ମିୟମ୍େର ଉ� ପଲିସି ନିମେ� �ଦାନ କରାଯାଇଥିବା �ତିଟ ି �ି ମିୟମ୍ ପାଇଁ �ାହକ� ଠାରୁ �ା� କରାଯାଇଥାଏ, ଯଦି �ାହକ ତା�ର ସମ� ଅଥର୍ ଏନଆର୍ଇ
ଏକାଉ�କୁ େ�ଡିଟ୍ େହବା ପାଇଁ ଚାହୁ ଁଥା�ି କିମ�ା ଯଦି ଟ�ାକୁ ଏନଆର୍ଇ ଓ ଏନଆର୍ଇ ଏକାଉ� ମ�େର ବ�ାଯାଏ ।)
ବ୍ୟା� ଖାତା ନମ�ର୍:
(ଆପଣ� େଚକ�ହେି ର ଉପଲ� 9 ଅ� ବିଶ�
ି ସଂଖ୍ୟା । ସଠିକ େକାଡ୍ �ଦାନ କରାଯିବ ଯଦି ବାତିଲ୍ େହାଇଥିବା େଚ� ନକଲେର ଉପଲ� 9
ଅ� ବିଶ�
ି ସଂଖ୍ୟା '000ସହିତ ଆର� େହାଇଥାଏ)

ଏମଆଇସିଆର େକାଡ୍:

(ଆପଣ� େଚକ�ହେି ର ଉପଲ� 11ଅ� ବିଶ�
ି ସଂଖ୍ୟା; ବ୍ୟା� �ାରା ସତ୍ୟ �ମାଣ ଯଦି ଏହା ବାତିଲ୍ େହାଇଥିବା େଚେ� ମୁ�ିତ େହାଇନଥାଏ)

ଆଇଏଫଏସସି େକାଡ୍:
େପନ୍ କାଡ୍ର୍ ନମ�ର୍:

(ପ୍ୟାନ କାଡର୍ର �-�ମାଣିତ ନକଲ ସହିତ �ଦାନ କରିବାକୁ ବା�ତାମୂଳକ)*

*ଧାରା 194ଡିଏ ଆଧାରେର, ଆଥ�କ ବିଲ୍ 2014େର ଆସିଛ;ି ଧାରର 10 (10D)େର ଛାଡ େହାଇନଥିବା ବିନମ
ି ୟ ପାଇଁ କର କାଟ ଉେ�ଶ୍ୟେର େପନ୍ କାଡର୍ ବିବରଣୀ ଆବଶ୍ୟକ ଅେଟ । ଯଦି େପନ୍ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇ
ନାହିଁ େତେବ ଏହା 20% ର ଉ� ଦରେର କର କାଟ େହବ ।
ବାସି�ା �ିତ1
ି

ବାସି�ା

ଅଣ-ବାସି�ା
(ଅଣ-ବାସି�ା �ିତ ି ଏବଂ ରହୁ ଥିବା େଦଶର ପାଇଁ �ଦାନ କରିବା ବା�ତାମୂଳକ ଅେଟ, ଅତିର�
ି ଡକୁ ୍ୟେମ� ଆବଶ୍ୟକ ପଡିପାେର)

େଦଶର ବାସି�ା: …………………………………………………………………….

ଏହି ଫମର୍ ସହ ଦାଖଲ େହାଇଥିବା ସହାୟକ ଡକୁ ୍ୟେମ�ଗୁଡକ
ି ର ତାଲି କା (ଠିକ୍ ଚି� ଦିଅ�ୁ )
‘'ବାତିଲ୍’ େଚ� କପି

ଦ�ଖତ େହାଇଥିବା ପାସ୍ବହି କପି

(ଆକାଉ� ନମ�ର୍ ଏବଂ ଆକାଉ� ଧାରକ� ନାମ 'ମୁ�ିତ’ େହାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ)

(ଖାତା ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଖାତା ଧାରକ� ନାମ ପାସବୁ କ୍େର 'ମୁ�ିତ’ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ)

କିମ�ା
ବ୍ୟା� ବିବରଣୀର �-�ମାଣିତ ନକଲ
(ଏନଆର୍ଇ େଦୟ େ��େର ବା�ତାମୂଳକ; ଏନଆର୍ଇ ଏକାଉ�ରୁ େଦୟ �ଦାନ େହାଇଥିବା �ି ମିୟମ୍େର କାରବାରଗୁଡକ
ି ୁ �ତିଫଳିତ କରୁଥିବା ବିବରଣୀ)
•
•
•

ମୁଁ ଏତ�ାରା େଘାଷଣା କରୁଛି େଯ �ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟା� ଏକାଉ� ସବିେଶଷ ବିବରଣୀ ସମ� ଦୃ �ିରୁ ସତ୍ୟ, ସଠିକ ଓ ସ�ୂ�ର୍ ଅେଟ ।
ମୁଁ ବୁ ଝଛ
ି ି ଏବଂ ରାଜି େଯ ଏହି ଫମର୍ ଦାଖଲ କରିବାର ଅଥର୍ ନୁ େହଁ େଯ ଅନୁ େରାଧକୁ �ହଣ କରାଯିବ ।
ଯଦି କାରବାର ଅସ�ୂ�ର୍ କିମ�ା ଭୁଲ୍ ସୂଚନା େଯାଗୁଁ େକୗଣସି କାରଣ ପାଇଁ ବିଳମ�ିତ ହୁ ଏ କିମ�ା ଆେଦୗ �ଭାବିତ ହୁ ଏ ନାହିଁ, ମୁଁ େକୗଣସି �କାେର କ�ାନୀକୁ ଦାୟୀ କରିବ ି ନାହିଁ ।

•

ମୁଁ ବୁ ଝଛ
ି ି ଓ ରାଜି େଯ, େସହି ପରି�ତ
ି ି ଅ�ଗର୍ତ େଯଉଁଠାେର େବୖଦୁ୍ୟତିକ େଦୟ ସ�ବ ନୁ େହଁ, କ�ାନୀ �ଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ୍ ଅନୁ ସାେର େକୗଣସି ବିକ� େଦୟ େପୖଠ ବିକ� ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅଧିକାର
ସଂର�ିତ ରଖିଥାଏ ।

�ାନୀୟ ଭାଷାେର େଘାଷଣା (ପୂରଣ କରାଯିବ ଯଦି ଫମର୍େର �ାନୀୟ ଭାଷାେର ଦ�ଖତ କରାଯାଇଥାଏ/ଟିପ ଚି� ମରାଯାଇଥାଏ)
�ଯୁଜ୍ୟ େହବ େଯେତେବେଳ ��ାବକ ଅଶି�ିତ େହାଇଥିେବ କିମ�ା ଅ�ମ େହାଇଥିେବ ଯିଏ େଲଖିପାରୁନଥିେବ କିମ�ା ��ାବକ ଆ�ଳିକ ଭାଷାେର ଦ�ଖତ କରିଥିେବ । ଯଦି ଏହି ଉଦ୍େଘାଷଣା �ଯୁଜ୍ୟ ଅେଟ ଏବଂ
ଯଦି ପରିପୂ�ର୍ େହାଇନଥାଏ, େତେବ ଆେମ ଏହି ଅନୁ େରାଧ ଫମର୍ ଅ�ାହ୍ୟ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିବୁ । ଟିପ�ୁ : ନି�ିତଭାବେର ବ୍ୟା� �ାଫ୍ ବ୍ୟତୀତ କିମ�ା କ�ାନୀର �ତିନଧି
ି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ େକହି ଜଣ ଉଦ୍େଘାଷଣା
କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅେଟ ।
ମୁଁ ଏତ�ାରା େଘାଷଣା କରୁଛି େଯ ମୁଁ ଏହି ଫମର୍ର ବିଷୟବ�ୁ କୁ ପଲିସଧ
ି ାରୀ �ୀ/�ୀମତୀ/କୁ ମାରୀ ______________________________�ୁ ___________________ ଭାଷାେର ବୁ ଝାଇଛି ଏବଂ ଏହା େଯ
ପଲିସଧ
ି ାରୀ େସଗୁଡକ
ି ର ବିଷୟବ�ୁ କୁ ସ�ୂ�ର୍ ରୂେପ ବୁ ଝବ
ି ା ପେର େମା ଉପ�ିତେି ର ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଭାଷାେର ଦ�ଖତ କରିଛ�ି/ଟିପ ଚି�(ଗୁଡକ
ି ) େଦଇଛ�ି ।

ତାରିଖ: ____________________
�ାନ: ____________________ େଘାଷଣାକାରୀ� ନାମ ___________________________________ େଘାଷଣାକାରୀ� ଦ�ଖତ ______________________________________

Version 8.0

ପଲିସି ପୁନଃ�ବ�ର୍ନ/
ସୁନ�
ି ି ତ ରାଶି ଫମର୍େର ବୃ �ି

ନିେ�ର୍ଶ ଓ ଅ�ୀକାର:
1.
2.

ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଆପଣ�ର ଅନୁ େରାଧ/ବୀମାଭୁ� ରାଶିେର ବୃ �ି ପାଇଁ ବିଚାରକୁ େନବାକୁ ଏହି ଫମର୍ ସ�ୂ�ର୍ ଭାବେର ପୁରଣ େହାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅେଟ ।
ଅନୁ େରାଧଗୁଡକ
ି ର ��ିୟାକରଣ ଆମର େଯେକୗଣସି କ�ାନୀ କାଯର୍୍ୟାଳୟେର ଏହି ଫମର୍ �ା� କରାଯିବା ଉପେର ଆର� କରାଯିବ । ଆମର କ�ାନୀର କାଯର୍୍ୟାଳୟେର ଏହି ଫମର୍ �ା� େହେଲ �ୀକାର ରସିଦ୍
ଆପଣ� ପାଖକୁ ପଠାଯିବ । ଦୟାକରି ଭବିଷ୍ୟତେର ଅନୁ ସରଣ ପାଇଁ ଏହି �ୀକାର ରସିଦ୍ ରଖ�ୁ ।

3.

ଉପଯୁ� ନି��ି େନବା ପାଇଁ କ�ାନୀ ନିଜ ପାଖେର ଅଧିକାର ରଖିଛି ଏବଂ ପଲିସି ହୁ ଏତ ସଂେଶାଧିତ ଚୁ�ି ଏବଂ ସ�ର୍ାବଳୀେର ପୁନରୁ�ାର େହବ କିମ�ା ଅ�ାହ୍ୟ କିମ�ା କ�ାନୀ ନିେ�ର୍ଶାବଳୀ ଅନୁ ସାେର ବିଚାର
ପାଇଁ ରଖାଯିବ ।

4.

ଏହି ଆେବଦନ ଫମର୍ ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଅେଟ, ଜୀବନ ବୀମାକାରୀ�ୁ କିଛ ି ଡା�ରୀ ପରୀ�ାେର ଯିବାକୁ େହବ ଯାହା କ�ାନୀ �ାରା ନି��
� କରାଯାଇଥିବା ଡାଇେ�ା�ିକ୍ େକ�େର ନିଜର ଖ�ର୍େର କରିବାକୁ େହବ ।
ଡା�ରୀ ପରୀ�ାର ଖ�ର୍ ସୁନ�
ି ି ତ ରାଶିେର ବୃ �/ି ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଆପ�ିେକସନ୍େର କ�ାନୀର ନି��ି ପାଇଁ ତାହା କ�ାନୀ େଫର� କରିବ ନାହିଁ ।

5.

ଯଦି ପଲିସି ଏକ ୟୁ ନଟ୍
ି ଲି�୍ ପ�ାନ ଅେଟ, େତେବ ୟୁ ନଟ୍
ି ଫ� ବିତରଣ ଆଧାରେର �ୟ େହବ । ଏନ୍ଏଭି ପାଇଁ ଲାଗୁ ତାରିଖ ସୁଧ (ଯଦି େକୗଣସି ରହିଥାଏ) ସହିତ ସମ� ବିଚାରଧିନ �ି ମିୟମ୍ର �ା�ି ତାରିଖ
େହବ କିମ�ା ପୁନଃ--�ବ�ର୍ନେର ଲିଖିତ ନି��ି ଯାହା ପେର େହବ । ଯଦି ଆେବଦନ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଦିନେର ଅପରା� 3:00 ପୂବର୍ରୁ �ା� କରାଯାଇଥାଏ, େସହି ଦିନର ଏନ୍ଏଭି �ଯୁଜ୍ୟ େହବ । ଯଦି ଅପରା� 3:00
ପେର �ା� କରାଯାଇଥାଏ, ପରବ�ର୍ୀ ବ୍ୟବସାୟ ଦିନର ଏନ୍ଏଭି ଲାଗୁ େହବ ।

6.

ଅେଟା େଭ�ିଂ ଧାରା ପରିେ��ିେର, ଯଦି ଜୀବନ ବୀମାଭୁ� ବ୍ୟ�ି ସାବାଳକ େହାଇଥା�ି, ଫମର୍େର ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ��ତ
ି ଡକୁ ୍ୟେମ� ସହ ଆମର େୱବ୍ସାଇଟ୍ ସହ ଉପଲ� ଅନୁ ସାେର ଅେଟା-େଭ�ିଂ ପାଇଁ ପଲିସି

7.

ଦ�ଖତେର ପରିବ�ର୍ନ େ��େର, ଦୟାକରି ନିମ�ଲିଖିତ ଅତିର�
ି ଆବଶ୍ୟକତା/ଗୁଡକ
ି /ଗୁଡକ
ି �ଦାନ କର�ୁ :

ସଭ�ସଂି ଫମର୍ ଆପଣ ଦାଖଲ କେଲ ଅନୁ େରାଧ ଅ�ସର େହବ ।
• ଆମର େୱବସାଇଟେର ଉପଲ� ରହିଥିବା ଆଧାରେର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଲିସି ସଭ�ସଂି ଫମର୍ ସି (ପୁରୁଣା ଓ ନୂ ଆ ଦ�ଖତ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ) ।
• ଦ�ଖତର ସମଥର୍ନକାରୀ �ମାଣ-ବ୍ୟା� �ାରା �ାଧିକୃ ତ ପ୍ୟାନ କାଡର୍/ପାସେପାଟର୍/�ାଇଭିଂ ଲାଇେସନ�/ଦ�ଖତ େଯଉଁଥିେର ଆପଣ�ର ଏକ ଏକାଉ� ରହିଥାଏ ତାହା �ାଧିକୃ ତ କ�ୃର୍ପ�� �ାରା ଆେଟ� କରାଯିବ
a) a) ମୂଳ ଦ�ାବିଜ/ଗୁଡକ
ି ର ନକଲଗୁଡକ
ି ର ସତ୍ୟ �ମାଣୀକରଣ ବା ଆେଟେ�ସନ୍ ପାଇଁ ପଦ� କ�ୃର୍ପ�
• ଭାରତ ସରକାର� �ାରା ନି�ାର୍ ରିତ େହାଇଥିବା ପେର ଜେଣ େଗେଜେଟଡ୍ ଅଧିକାରୀ / ଆମ କ�ାନୀର �ାଧିକୃତ କମର୍ଚାରୀ (ଯଥା ଆମର କେପର୍ାେରଟ୍ ଏେଜ�) / ଏକ ରା�ାୟ� ବ୍ୟା�ର ଶାଖା �ବ�କ ।
8.

ଟପ୍-ଅପ୍, ସୁନ�
ି ି ତ ରାଶିେର ବୃ �ି କିମ�ା �ାସ, ଫ�େର ପରିବ�ର୍ନ (ଫ� ସୁଇଚ୍ ଏବଂ ପୁନଃନିେ�ର୍ଶ, ପଲିସର
ି �ବ�ର୍ନ, େଯେକୗଣସି ଅନୁ େରାଧ ଯାହା �ି ମିୟମ୍ ବଦଳାଉଥିବ କିମ�ା �ାହାକ ଯୁ�ରା�େର ରହିଥିବା
େବେଳ ପଲିସି ଫି ଚର୍ େହାଇଥାଏ େତେବ େସଥିେର �ତିବ� ରହିଛ ି । �ଯୁଜ୍ୟ ଯୁ�ରା� ଆଇନ ଆଧାରେର େଯେକୗଣସି ଅନ୍ୟ ପଲିସି �ତିବ� କରିବାକୁ ଆେମ ଅଧିକାର ରଖିଛୁ । ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମର
କଲ୍ େସ�ର ସହ େଯାଗାେଯାଗ କର�ୁ ।

9.

ଉ�ାଦ ନି��
� ଅନୁ େରାଧଗୁଡକ
ି /ପା�ିଗୁଡକ
ି ୁ ଅନୁ ମତି ଦିଆଯିବ, େକବଳ ଯଦି ଏହା ପଲିସର
ି ସଂପୃ� ସ�ର୍ ଓ ନିୟମାବଳୀ ଅ�ଗର୍ତ �ଯୁଜ୍ୟ େହାଇଥାଏ । ଦୟାକରି ବିବରଣୀ ପାଇଁ ପଲିସର
ି ସ�ର୍ ଓ ନିୟମାବଳୀ େଦଖ�ୁ
ଅତିର�
ି �ମାଣ ଲିଖନ ପାଇଁ ଫମର୍ାଟ�ଡି
� କ ଆମର େୱବସାଇଟ�ଡି
� କରୁ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ ।

10.

ଆପଣ� ପଲିସର
ି ଅନଲାଇନ୍ ସଭ�ସଂି ପାଇଁ ବିଭି� ବିକ�ଗୁଡକ
ି ର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ବ�ର୍ମାନ ଆମର େୱବସାଇେ� ପ�ି କରଣ କର�ୁ ।

11.

ଡି�ିବୁ୍ୟଟର ଆପ୍ ମା�ମେର ନିଆଯାଇଥିବା ଅନୁ େରାଧ େ��େର �ାହକ�ୁ ମୂଳ ଫମର୍ ପୁଣି ଦାଖଲ କରାଯିବ ।

12.

ଦୟାକରି ଫମର୍କୁ େକବଳ ଓଡ଼ିଆ େର ପୂରଣ କର�ୁ ।

13.

ଭାଷାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାେର େକୗଣସି ଅସହମତି ଘଟଣାେର, ଇଂରାଜୀ ସଂ�ରଣ ବଳବ�ର ରହିବ ।

କାନାରା ଏଚଏସ୍ବିସି ଓରିଏ�ାଲ ବ୍ୟା� ଅଫ୍ କମସର୍ ଲାଇଫ୍ ଇନସୁରାନ� କ�ାନୀ ଲି ମିେଟଡ୍ (IRDAI Regn. No. 136)
ପ�ି କୃ ତ କାଯର୍୍ୟାଳୟ : ୟୁ ନଟ୍
ି ନଂ. 208, 2ୟ ମହଲା, କ�ନଜ�ା ବିଲି ଂ� , 18 ବରଖମ� େରାଡ୍, ନୂ ଆ ଦି�ୀ - 110001,
ଭାରତ କେପର୍ାେରଟ୍ କାଯର୍୍ୟାଳୟ: 2ୟ ମହଲା, ଅଚ�ଡ ବିଜେି ନସ ପାକର୍, େସକ�ର-48, େସାହନା େରାଡ୍, ଗୁରୁ�ାମ-122018,
ହରିୟାଣା, ଭାରତ କେପର୍ାେରଟ୍ ପରିଚୟ ସଂ.: U66010DL2007PLC248825
ନିଃଶୁ� 1800-103-0003/1800-180-0003 (ବିଏସଏନଏଲ୍/ଏମଟିଏନଏଲ୍)କୁ କଲ୍ କର�ୁ

9779030003େର ଏସଏମଏସ୍ କର�ୁ

customerservice@canarahsbclife.inେର ଆମକୁ ଇେମଲ୍ କର�ୁ

ଆମର େୱବସାଇଟ୍ www.canarahsbclife.comକୁ ଯାଆ�ୁ

