
(ଦୟାକର ିଉପେର କମର୍ଚାରୀ ନାମ ଏବଂ ପଦବୀ ଦଶର୍ା�ୁ)ବ୍ୟା� 
କମର୍ଚାରୀ            

�ା�ି ତାରଖି ଏବଂ ସମୟ/ /  ______________________________________________________________

ଅନୁେରାଧ ପଠାଇବା ତାରଖି ଏବଂ ସମୟ _______________________________________

ପଲିସ/ିଆେବଦନ ସଂଖ୍ୟା

େକବଳ କାଯର୍୍ୟାଳୟ ବ୍ୟବହାର ନମିେ� ଉ��ି

ତାରଖି 

ସ୍ଵା�ର

�ା� କରାଯିବାର େମାହର

�ହଣ କରଛି� ି ______________________________________________________________

Version 8.0

ପଲିସ ିପୁନଃ�ବ�ର୍ନ/ 
ବୀମାଭୁ� ରାଶେିର ବୃ� ିଫମର୍

A) ବୀମାଭୁ� ରାଶେିର ବୃ� ିପାଇଁ ଅନୁେରାଧ

ଦୟାକର ିଉପଯୁ� ବା� ଠକି୍ ଚ�ି କର ିସନୁ�ିିତ ରାଶେିର ପଲିସ ିପୁନଃ�ବ�ର୍ନ/ବୃ� ିପାଇଁ "ଜୀବନ ସନୁ�ିିତ” ପାଇଁ ନେିମ�ା� �ଶ�ର ଉ�ର ଦଅି�ୁ ।(ଯଦ ିଆପଣ�ର ପଲିସଟି ି�ିମିୟମ୍ ଫ�ିଂ ଲାଭ/�ିମିୟମ୍ େର 
ରହିାତ ିବକି� ରହଛି,ି ଏକ ଭି� ଫମର୍ ଦାଖଲ େହବା ଆବଶ୍ୟକ ଅେଟ) ।

�ା�୍ୟ ସମ��େର ଉେ�ାଷଣା

େଯାଗାେଯାଗ ବବିରଣୀେର ପରିବ�ର୍ନ

ଦୟାକର ିଏହ ିବା�େର ଠକି୍ ଚ�ି କର�ୁ, ଯଦ ିଆପଣ ଚାହୁଥଁିେବ େଯ ଆେମ ଆପଣ�ୁ ଭବଷି୍ୟତେର େକୗଣସ ି�କାରର କଥାବା�ର୍ା ପାଇ ଁଉପେର ଦଶର୍ାଯାଇଥିବା େଯାଗାେଯାଗ ନମ�ରେର ଆପଣ�ୁ େଯାଗାେଯାଗ କରବୁି ।

ସେିକୱାଇସ ିନଂ.

େମାବାଇଲ୍

ଘର େଫାନ୍ ନମ�ର୍

ଇେମଲ୍

(କଛି ିପ�ାନର ବକି� ଉପଲ� ଅଛ ି। ପରବି�ର୍ନ ପରବ�ର୍ୀ ପଲିସ ିବାଷ�କ ଠାରୁ ଲାଗୁ େହବ । ଦୟାକର ିଆପଣ�ର ପଲିସ ିଚୁ�ି ଏବଂ ସ�ର୍ାବଳୀ ଅନୁସରଣ କର�ୁ ।) I  _______________________________
(ପଲିସ ିଧାରକ) ଉପେର ଦଶର୍ାଯାଇଥିବା ପଲିସ ିପାଇଁ େମାର ସନୁ�ିିତ ରାଶ ିବୃ� ିକରବିାକୁ ଆପଣ�ୁ ଅନୁେରାଧ କରୁଛ ି

1. ଏହ ିେଘାଷଣା ଏବଂ ��ାବତି ତାରଖି ମ�େର ଆପଣ�ର ବୃ�େିର େକୗଣସ ିପରବି�ର୍ନ ରହଛି ିକ?ି 
2. ଏହ ିେଘାଷଣା ଏବଂ ��ାବତି ତାରଖି ମ�େର ଆପଣ�ର ବାସ�ାନର �ତିେିର େକୗଣସ ିପରବି�ର୍ନ ରହଛି ିକ?ି 
3. ଆପଣ ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିଜୀବନ ବୀମା ପଲିସ ିପାଇଁ ଆେବଦନ କରଥିିେଲ କ ିକମି�ା େକୗଣସ ି��ାବ/ଅନୁେରାଧ ଆପଣ�ର ଜୀବନେର ସମୟ ସମା� 
                 େହାଇଥିବା ପଲିସରି ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଅଛ ିକ ିଯାହା ବଳିମ୍ଵ କରାଯାଇଛ,ି ଅ�ାହ୍ୟ, ଉଠାଣ କମି�ା ଅତରି�ି �ିମିୟମ୍ େର �ୀକାର କମି�ା ଆପଣ 
                 େକେବବ ିକାନାରା ଏଚଏସ୍ ବସି ିଓରଏି�ାଲ ବ୍ୟା� ଅଫ୍  କମସର୍ ଲାଇଫ୍  ଇନସରୁାନ� କ�ାନୀ ଲିମିେଟଡ୍  କମି�ା ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିଜୀବନ ବୀମା କ�ାନୀ 
                 �ାରା ମଳୂ ��ାବ ତାରଖି ପେର ଜୀବନ/�ା�୍ୟ ବୀମାର ପଲିସେିର ଦାବ ିବା େକ�ମ୍  କରଛି� ିକ?ି

��ାବ ଅଥର୍ ଏହ ିପଲିସ ି�ଦାନ ପାଇଁ ଆେବଦନ କରାଯାଇଛ ି।
ଯଦ ିଆପଣ "ହଁ" ଉପର �ଶ�ର େଯେକୗଣସ ିପାଇଁ ଚ�ିଟ କରଛି� ିେତେବ ଦୟାକର ିସ�ୂ�ର୍ ବବିରଣୀ େଦବାକୁ ଏକ ଅତରି�ି ସଟି୍  ସଂଲ� କର�ୁ େଯପର ିକ ିନୂଆ ବୃ�ରି �କାର; ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସରି ବବିରଣୀ 
(�ଦାନ େହାଇଥିବା ବଷର୍, ଜୀବନ ବୀମା କ�ାନୀର ନାମ, ବୀମାଭୁ� ରାଶ,ି ବାଷ�କ ଆୟ, ଯଦ ିେକୗଣସ ିରାଇଡସର୍, �ୀକାର ସ�ର୍ାବଳୀ (ଅତରି�ି �ିମିୟମ୍ େର ମାନା�/�ୀକାର େହାଇଛ)ି; ବାସ�ିା �ତିେିର ନୂଆ 
ଠକିଣା ବଦଳାଇବା, ଇତ୍ୟାଦ ି।

7. ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଏହ ିଆେବଦନ ତାରଖି ପଯର୍୍ୟ� ସମୟ େଶାଷ େହାଇଥିବାର ତାରଖି ଠାରୁ େକୗଣସ ିଦୁଘର୍ଟଣା କମି�ା ଆଘାତ େହାଇଛ ିକ?ି  
8. ଯଦ ିଉପର 1 ରୁ 7 ପାଇଁ �ଶ�ଗୁଡକିର େଯେକୗଣସକୁି �ତ�ିିୟା ରହଛି ିହଁ େତେବ, ଦୟାକର ିନମି�େର ବବିରଣୀ ଦଅି�ୁ କମି�ା ଏକ ଭି� ସଟି୍ ସଂଲ� କର�ୁ (ଯଦ ିେକୗଣସ ି
 ରହଥିାଏ) ସମାନ ଫମର୍ାଟର ଯାହା ଉପଯୁ�ଭାବେର ଦ�ଖତ େହାଇଥିବ ।

4. ଏହ ିେଘାଷଣା ଏବଂ ��ାବତି ତାରଖି ମ�େର ଆପଣ�ର �ା�୍ୟର �ତିେିର େକୗଣସ ିପରବି�ର୍ନ ରହଛି ିକ?ି
5. ଆପଣ ସଜ�କାଲ୍ ଅପେରସନ୍ ପାଇଁ େକୗଣସ ିଡା�ର� ସହ େଯାଗାେଯାଗ କରଛି� ିକ ିକମି�ା କଛି ିସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଡା�ରଖାନାେର ଭ�� େହାଇଥିେଲ କ ିକମି�ା େକୗଣସ ି
 �କାରର ଯା�/ଚକି�ିା ପାଇଁ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛ ିକ ିକମି�ା େକୗଣସ ିବାରମ�ାର େହଉଥିବା �ତି/ିଲ�ଣ େଦଖାେଦଉଛ ିକି

 ସାଧାରଣ କଫ, ଥ�ା କମି�ା ଫ� � ବନିା ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିଡା�ରୀ �ତି ିରହଛି ିକ?ି
6. ଆପଣ େକେବବ ିନେିମ�ା� �ତିେିର େଯେକୗଣସ ିସହ ଯା�/ଚକି�ିା କରାଇଛ� ିକ?ି 

 େଯେକୗଣସ ିଅନ୍ୟ ହୃଦ୍ େରାଗ/ଡାଇେବଟସି୍ ଏଚ୍ ଆଇଭି ସଂ�ମଣ/ଏଡ୍ ସ କମି�ା ଏଚ୍ ଆଇଭି  ନଭର୍ସ୍  ସାଇ�ାଟକି୍ କମି�ା  
 ର� ଶକର୍ରା /ମ�ୂେର ଶକର୍ରା  େମ�ାଲ୍, ଡସି୍ ଅଡର୍ର ଟୁ୍ୟବର୍  କୁେଲାସସି୍, କମି�ା ଅନ୍ୟ  େକୗଣସ ି  
 େ�ାକ୍ /ପାରାଲିସସି୍     ଫୁସ୍ ଫୁସ୍  ସମ��ୀୟ େରାଗ
 ଲିଭର୍  ସମସ୍ୟା/ଜ�ିସ୍ /େହପାଟାଇଟସି୍  ବ ିକମି�ା ସ ି ବୃକକ୍  ସମସ୍ୟା କମି�ା କମି�ା ର�େର ତ�ଟ ିେଯାଗଁୁ ସମସ୍ୟା 
 କ୍ୟାନ୍ ସର୍ /ଟୁ୍ୟମର୍ କମି�ା ବୃ�,ି େକୗଣସ ି�କାରର ସ�ି (େଯପର ିକ ିେହେମାଫିଲିଆ, ଥାଲାେସମିଆ)  

B) ପଲିସରି �ବ�ର୍ନ ପାଇଁ ଅନୁେରାଧ

ମୁଁ (ପଲିସ ିଧାରକ) ବ� େହାଇଯାଇଥିବା େମାର ଉପେରା� ପଲିସରି ପୁନଃ�ବ�ର୍ନ ପାଇଁ ଆପଣ�ୁ ଅନୁେରାଧ କରୁଛ ି। ମୁଁ   ________________________________________________________  

ଅଥର୍ରାଶରି େଦୟ �ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସନୁ�ିିତ କରୁଛ ି (ଦୟାକର ିେପେମ� କରୁଥିବା େଚକ୍ /ଡଡି ିବବିରଣୀ ଦଶର୍ା�ୁ) 

ଆପଣ ଯୁ�ରା�େର ରହଥିିବା େବେଳ ଏହ ିଅନୁେରାଧ କରୁଛ� ିକ?ି   ହଁ  ନା

*ଦୟାକରି ଆମକୁ ଆପଣ�ର ଅଦ୍ୟତତି ବ୍ୟା� ଖାତା ବବିରଣୀ ଦଅି�ୁ ।*

I/We declare that I/We have answered the questions in this form after fully understanding the nature of the questions and the importance of disclosing all 
information while answering such questions. I/We further declare that the answers given by me /us to all the questions in this form are true and complete in 
every respect and that I/ We have not withheld any material information or suppressed any fact.
I/We further declare that this Policy Revival/Increase in Sum Assured form will also be the basis of the contract of insurance and if any untrue statement is 
contained in this form, the 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 
fact the Policy may be treated as void and all premiums paid under the Policy may be forfeited to the Company.
If the Life Assured commits suicide for any reason, within one year from Revival of the Policy, no Benefits shall be payable under this Policy, other than the 
Fund Value as at the date of notification of death.
In order to enable the Company to assess the risk under my policy and any time thereafter, I hereby authorize my past and present employer(s) 
doctor/hospital/any Life and Non Life Insurance Company/or organization or Life Insurance Associations medical register to release to the Company and the 
Company to release to any medical source/any life and non life insurance company/or Life Insurance Association's medical register or Government authorities, 
such details and provide such records of my employment/business or other details as may be required/considered relevant. I give my consent to the Company 
or its agents to undertake the medical tests necessary for assessing my Policy for Revival/Increase in Sum Assured. I understand this may involve blood tests 
including HIV antibodies. I declare that in the event of being medically examined by the Company the answers given to the medical examiner authorized by the 
Company and in the questionnaires provided by the Company will be deemed to be part of the statements and answers given in this application.
I/We understand that my/our policy will not be considered for revival/increase in sum assured until the company's written acceptance of this application is 
received. Please  note that policy revival/increase in sum assured form should be signed by both life assured and policy holder. 
I/ We authorize the Company to seek/ store or/ and to share my KYC details from/ with (i) Governmental and/ or Regulatory Authority, (ii) Insurance 
Repositories (iii) CERSAI/ UIDAI (iv) reinsurers/ group companies/ hospital or diagnostic centers/ other insurance companies or third parties for underwriting 
assessment, claim investigation/ settlement, KYC authentication, policy servicing purpose and such like purposes.
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ହଁ ନା
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ହଁ ନା
ହଁ ନା

ହଁ ନା
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ହଁ ନା

ହଁ ନା

ନା
ନା

 ହାଇପରେଟନ�ନ୍/ଉ� ର�ଚାପ ଛାତ ିବ�ିା/ ହୃଦ୍ ଘାତ



9. 5େର ଦଶର୍ାଯାଇଥିବା ଭାବେର ଦୟାକର ିରେିପାଟର୍/ଡସି୍ ଚାଜର୍ ସାରାଂଶର ଏକ ନକଲ ସଂଲ� କର�ୁ ।
10. ଏହ ିଆପ�ିେକସନ୍ ର ତାରଖି ପଯର୍୍ୟ� ବ� େହାଇଥିବା ତାରଖି ପଯର୍୍ୟ� େକୗଣସ ି�ା�୍ୟ ଜନତି ସମସ୍ୟା େଯାଗଁୁ �ମାଗତ 7 ଦନି ପାଇଁ ଆପଣ�ର କାଯର୍୍ୟ ଠାରୁ ଛୁଟେିର 
            ରହଥିିେଲ କ?ି ଯଦ ିହଁ, େତେବ ଦୟାକର ିବବିରଣୀ ଦଅି�ୁ

11. ବ�ର୍ମାନ ଆପଣ ଗଭର୍ବତୀ ଅଛ� ିକ?ି (େକବଳ ମହଳିା� ପାଇଁ �ଯୁଜ୍ୟ ଅେଟ)         
 ଯଦ ିହଁ ଅେଟ େତେବ ସ�ାହର ଅବଧି _____________________________________________

ପଲିସ ିପୁନଃ�ବ�ର୍ନ/ ସନୁ�ିିତ ରାଶ ିଫମର୍େର ବୃ�ି

ମୁଁ/ଆେମ େଘାଷଣା କରୁଛୁ େଯ ମୁଁ/ଆେମ �କାରର �ଶ� ସ�ୂ�ର୍ ଭାବେର ବୁଝବିା ପେର ଉ�ର େଦଇଛ ିଏବଂ େସହ ି�କାରର �ଶ�ଗୁଡକିର ଉ�ର େବେଳ ସମ� ଗୁରୁତ୍ଵପୂ�ର୍ ସଚୂନା େଦଇଛ ି। ମୁଁ/ଆେମ ଆହୁର ି
ଉଦ୍ େଘାଷଣା କରୁଛୁ େଯ ଏହ ିଫମର୍େର େମା/ଆମ �ାରା ସମ� �ଶ�ଗୁଡକିର ଦଆିଯାଇଥିବା ଉ�ର ସତ୍ୟ ଅେଟ ଏବଂ �ତ ିେ��େର ସ�ୂ�ର୍ ଅେଟ ଏବଂ ମୁଁ/ଆେମ େକୗଣସ ିଉପାଦାନ ସୂଚନା କମି�ା ସତ୍ୟତା ଲୁଚାଇ ନାହୁଁ ।

ମୁଁ/ଆେମ ଆହୁର ିଉେ�ାଷଣା କରୁଛୁ େଯ ଏହ ିପଲିସ ିପୁନଃ �ବ�ର୍ନ/ବୃ� ିଯାହା ବୀମାଭୁ� ରାଶ ିଫମର୍ ମ� ବୀମାର ଚୁ�ିର ଆଧାରେର େହବ ଏବଂ ଯଦ ିେକୗଣସ ିଅସତ୍ୟ ବବିରଣୀ ଏହ ିଫମର୍େର ଧାରଣ କରଥିାଏ, େତେବ 
କ�ାନୀ େଦୟ େହବାକୁ ରହଥିିବା ଲାଭ  ବଦଳାଇବାର ଅଧିକାର ରଖିଛ ିଏବଂ ପରବ�ର୍ୀ ଯଦ ିେକୗଣସ ିସତ୍ୟତାକୁ ଲୁଚାଯାଇଥାଏ େତେବ ପଲିସ ିର� ଭାବେର ଗଣନା କରାଯିବ ଏବଂ ପଲିସ ିଆଧାରେର େଦୟ କରାଯାଇଥିବା 
ସମ� �ିମିୟମ୍ କ�ାନୀ ଜବତ କରବି ।

ଯଦ ିବୀମାକାରୀ େଯେକୗଣସ ିକାରଣ ପାଇଁ ଆ�ହତ୍ୟା କର�,ି ପଲିସ ିେନବାର ଏକ ବଷର୍ ମ�େର, ଏହ ିପଲିସ ିଅନୁସାେର େକୗଣସ ିଲାଭ ମିଳବି ନାହିଁ, ମତୁୃ୍ୟର ବ�ି�ିର ତାରଖିେର ରାଶ ିମଲୂ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅେଟ ।

େମା ପଲିସ ିଏବଂ ଏହା ପେର େଯେକୗଣସ ିସମୟେର ଆଶ�ା େନବାକୁ କ�ାନୀ ସ�ମ କରବିା �ମେର, ମୁଁ େମାର ବଗିତ ଏବଂ ବ�ର୍ମାନର କମର୍ଚାରୀ ଡା�ର/ଡା�ରଖାନା/େଯେକୗଣସ ିଜୀବନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ ବୀମା 
କ�ାନୀ/କମି�ା ସଂ�ା କମି�ା ଜୀବନ ବୀମା ସଂ�ା କମି�ା ଜୀବନ ବୀମା ସଂଘ ଡା�ରୀ େରଜ�ିର୍  �ୁ ଅନୁମତ ିେଦଉଛ ିେଯ କ�ାନୀ ଏବଂ କ�ାନୀ େଯେକୗଣସ ିଡା�ରୀ ଉ�/େଯେକୗଣସ ିେଦେବ ଜୀବନ ଏବଂ ଅଣ ଜୀବନ 
ବୀମା କ�ାନୀ/କମି�ା ଜୀବନ ବୀମା ସଂଘର େମଡକିାଲ୍  େରଜ�ିର ର କମି�ା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଏହ ି�କାରର ବବିରଣୀ ଏବଂ େମା ନଯୁି�ି/ବ୍ୟବସାୟର େକୗଣସ ିେରକଡର୍ �ଦାନ କରବିା କମି�ା ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ 
ବା ସମ��ୀୟ ବବିରଣୀ େଦେବ । ମୁଁ କ�ାନୀ କମି�ା ଏହାର �ତନିଧିି�ୁ ବୀମାଭୁ� ରାଶେିର ବୃ�/ିନବୀକରଣ ପାଇଁ େମା ପଲିସ ିକରବିାକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡା�ରୀ ପରୀ�ା େନବା ପାଇଁ ସହମତ େଦଉଛ ି। ମୁଁ ବୁଝୁଛ ିେଯ 
ଏହା ହୁଏତ ଏଚ୍ ଆଇଭି ଆ�ବିଡ ିସହ ର� ପରୀ�ା ଅ�ଭୁର୍� ଅେଟ । ମୁଁ େଘାଷଣା କରୁଛ ିେଯ କ�ାନୀ �ାରା ଡା�ରୀ ଯା� େ��େର ଡା�ରୀ ଯା�କାରୀ�ୁ ଦଆିଯାଇଥିବା ଉ�ର କ�ାନୀ �ାରା ସ୍ଵୀକୃତ ଅେଟ ଏବଂ 
କ�ାନୀ �ାରା ଦଆିଯାଇଥିବା �ଶ�ାବଳୀ ଏବଂ ଏହ ିଆେବଦନେର ଦଆିଯାଇଥିବା ଉ�ର ବବିରଣୀର ଅଂଶକୁ େନଇ େହବ । ମୁଁ/ଆେମ ବୁଝଛୁି େଯ େମାର/ଆମର ପଲିସ ିଏହ ିଆପ�ିେକସନ୍  �ା� େହବାର କ�ାନୀର ଲିଖିତ 
�ୀକାର ନେହବା ପଯର୍୍ୟ� ବୀମାଭୁ� ରାଶେିର ବୃ�/ିପୁନଃI �ବ�ର୍ନ ପାଇଁ ବଚିାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ । ଦୟାକର ିଟପି�ୁ େଯ ବୀମା ବୀମାଭୁ� ରାଶେିର ପଲିସ ିପୁନଃ �ବ�ର୍ନ/ବୃ� ିଉଭୟ ଜୀବନ ସନୁ�ିିତ ଏବଂ ପଲିସ ିଧାରକ� 
�ାରା ଦ�ଖତ େହାଇଛ ି।

ମୁଁ/ଆେମ େମାର େକୱାଇସ ିବବିରଣୀକୁ ନେିମ�ା�� ଠାରୁ/ ସହତି ମାଗିବା/ ଗ�ତି କମି�ା/କମି�ା ଅଂଶୀଦାର କରବିାକୁ କ�ାନୀକୁ �ାଧିକାର �ଦାନ କରୁଛୁ (i) ସରକାରୀ ଏବଂ/କମି�ା ନୟିାମକ କ�ୃର୍ପ�, (ii)ବୀମା 
ସଂ�ହାଳୟଗୁଡକି (iii) ସଇିଆରଏସ୍ଏ/ୟୁଆଇଡଏିଆଇ (iv) ମଲୂ୍ୟା�ନକୁ ଅ�ୀକାର, ଦାବ ିବା େକ�ମ୍ ଅନୁସ�ାନ/ବେ�ାବ�, େକୱାଇସ ି�ମାଣୀକରଣ, ପଲିସ ିସଭ�ସଂି ଉେ�ଶ୍ୟ ଏବଂ ଏହଭିଳ ିଉେ�ଶ୍ୟଗୁଡକି 
ପାଇଁ ପୁନଃ ବୀମା କ�ାନୀଗୁଡକି/େଗା�ୀ କ�ାନୀଗୁଡକି/ ଡା�ରଖାନା କମି�ା ନଦିାନମଳୂକ େକ�ଗୁଡକି/ଅନ୍ୟ ବୀମା କ�ାନୀଗୁଡକି କମି�ା ତୃତୀୟ ପ�ଗୁଡକି।

Version 8.0

ଜୀବନବୀମାକାରୀ� ଦ�ଖତ/ଟପି ଚ�ି
(ମଳୂ ଠାରୁ ଦ�ଖତେର ପରିବ�ର୍ନ େ��େର, ନେି�ର୍ଶାବଳୀ 

ଭାଗେର ପଏ� ନଂ 7 ଅନୁସରଣ କର�ୁ) 

___________________________________________________
ବୀମାକାରୀ� ନାମ

ପଲିସ ିଧାରଣ / �ହତିା� ଦ�ଖତ/ଟପିଚ�ି

___________________________________________________
ପଲିସ ିଧାରକ/�ହୀତା� ନାମ

(ପଲିସରି ସ�ୂ�ର୍ ସମପର୍ଣ େ��େର �ହୀତା� ବବିରଣୀ ଆବଶ୍ୟକ ଅେଟ)

(ବା�ତାମଳୂକ ଅେଟ)

�ାନ __________________________
      (ବା�ତାମଳୂକ ଅେଟ)

ଯା� େହାଇଛି ଚକି�ିାର ବବିରଣୀ
ଡା�ର/ ଡା�ରଖାନାର 
ନାମ, ଠକିଣା ଏବଂ 
େଯାଗାେଯାଗ ନମ�ର୍

ଚ�ିଟ େହାଇଛି
ବ�ର୍ମାନର �ତି ି(ବ�ର୍ମାନ 
େନଉଥିବା ଔଷଧ ସହ)ଚ�ିଟ େହାଇଥିବାର 

ତାରଖି

ତାରଖି 

I/We declare that I/We have answered the questions in this form after fully understanding the nature of the questions and the importance of disclosing all 
information while answering such questions. I/We further declare that the answers given by me /us to all the questions in this form are true and complete in 
every respect and that I/ We have not withheld any material information or suppressed any fact.
I/We further declare that this Policy Revival/Increase in Sum Assured form will also be the basis of the contract of insurance and if any untrue statement is 
contained in this form, the 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 
fact the Policy may be treated as void and all premiums paid under the Policy may be forfeited to the Company.
If the Life Assured commits suicide for any reason, within one year from Revival of the Policy, no Benefits shall be payable under this Policy, other than the 
Fund Value as at the date of notification of death.
In order to enable the Company to assess the risk under my policy and any time thereafter, I hereby authorize my past and present employer(s) 
doctor/hospital/any Life and Non Life Insurance Company/or organization or Life Insurance Associations medical register to release to the Company and the 
Company to release to any medical source/any life and non life insurance company/or Life Insurance Association's medical register or Government authorities, 
such details and provide such records of my employment/business or other details as may be required/considered relevant. I give my consent to the Company 
or its agents to undertake the medical tests necessary for assessing my Policy for Revival/Increase in Sum Assured. I understand this may involve blood tests 
including HIV antibodies. I declare that in the event of being medically examined by the Company the answers given to the medical examiner authorized by the 
Company and in the questionnaires provided by the Company will be deemed to be part of the statements and answers given in this application.
I/We understand that my/our policy will not be considered for revival/increase in sum assured until the company's written acceptance of this application is 
received. Please  note that policy revival/increase in sum assured form should be signed by both life assured and policy holder. 
I/ We authorize the Company to seek/ store or/ and to share my KYC details from/ with (i) Governmental and/ or Regulatory Authority, (ii) Insurance 
Repositories (iii) CERSAI/ UIDAI (iv) reinsurers/ group companies/ hospital or diagnostic centers/ other insurance companies or third parties for underwriting 
assessment, claim investigation/ settlement, KYC authentication, policy servicing purpose and such like purposes.

ପଲିସ ିପୁନଃ�ବ�ର୍ନ/ 
ବୀମାଭୁ� ରାଶେିର ବୃ� ିଫମର୍

ହଁ ନା

ହଁ ନା



କମି�ା 

ଇେଲେକ��ାନକି୍ େମାଡ୍ େର େଦୟ କର�ୁ

ବ୍ୟା� ଶାଖା ଠକିଣା:

ବ୍ୟା� ଖାତା �କାର:   େସଭିଂସ କେର�

ଏନଆର୍ଇ ଏକାଉ� େ��େର, ଏହା ବା�ତାମଳୂକ େଯ �ିମିୟମ୍ େର ଉ� ପଲିସ ିନମିେ� �ଦାନ କରାଯାଇଥିବା �ତଟି ି�ିମିୟମ୍ ପାଇଁ �ାହକ� ଠାରୁ �ା� କରାଯାଇଥାଏ, ଯଦ ି�ାହକ ତା�ର ସମ� ଅଥର୍ ଏନଆର୍ଇ 
ଏକାଉ�କୁ େ�ଡଟି୍ େହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥା� ିକମି�ା ଯଦ ିଟ�ାକୁ ଏନଆର୍ଇ ଓ ଏନଆର୍ଇ ଏକାଉ� ମ�େର ବ�ାଯାଏ ।)

(ବଛାଯାଇଥିବା ଖାତାଟ ିଏନଆରଇ ଅେଟ କ ି: 

ମୁଁ ଏଠାେର ଅନୁେରାଧ କରୁଛ ିେଯ ନମି�େର ଦଆିଯାଇଥିବା ବବିରଣୀ ଆଧାରେର େମାର ବ୍ୟା� ଆକାଉ� ଅେପ�ଟ୍ କର�ୁ

ବ୍ୟା� ଖାତା ଧାରକ� ନାମ:

ବ୍ୟା� ନାମ:

ବ୍ୟା� ଖାତା ନମ�ର୍: 

(ଆପଣ� େଚକ�ହେିର ଉପଲ� 9 ଅ� ବଶି�ି ସଂଖ୍ୟା । ସଠକି େକାଡ୍ �ଦାନ କରାଯିବ ଯଦ ିବାତଲି୍ େହାଇଥିବା େଚ� ନକଲେର ଉପଲ� 9 
ଅ� ବଶି�ି ସଂଖ୍ୟା '000ସହତି ଆର� େହାଇଥାଏ)ଏମଆଇସଆିର େକାଡ୍:

(ଆପଣ� େଚକ�ହେିର ଉପଲ� 11ଅ� ବଶି�ି ସଂଖ୍ୟା; ବ୍ୟା� �ାରା ସତ୍ୟ �ମାଣ ଯଦ ିଏହା ବାତଲି୍ େହାଇଥିବା େଚେ� ମ�ିୁତ େହାଇନଥାଏ)
ଆଇଏଫଏସସ ିେକାଡ୍:

େପନ୍ କାଡ୍ର୍ ନମ�ର୍:

*ଧାରା 194ଡଏି ଆଧାରେର, ଆଥ�କ ବଲି୍  2014େର ଆସଛି;ି ଧାରର 10 (10D)େର ଛାଡ େହାଇନଥିବା ବନିମିୟ ପାଇଁ କର କାଟ ଉେ�ଶ୍ୟେର େପନ୍  କାଡର୍ ବବିରଣୀ ଆବଶ୍ୟକ ଅେଟ । ଯଦ ିେପନ୍  ବବିରଣୀ ଦଆିଯାଇ 
ନାହିଁ େତେବ ଏହା 20% ର ଉ� ଦରେର କର କାଟ େହବ ।

(ପ୍ୟାନ କାଡର୍ର �-�ମାଣିତ ନକଲ ସହତି �ଦାନ କରବିାକୁ ବା�ତାମଳୂକ)*

ବାସ�ିା �ତି1ି ବାସ�ିା ଅଣ-ବାସ�ିା

େଦଶର ବାସ�ିା: …………………………………………………………………….
(ଅଣ-ବାସ�ିା �ିତ ିଏବଂ ରହୁଥିବା େଦଶର ପାଇଁ �ଦାନ କରବିା ବା�ତାମଳୂକ ଅେଟ, ଅତରି�ି ଡକୁ୍ୟେମ� ଆବଶ୍ୟକ ପଡପିାେର)

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

ଏହ ିଫମର୍ ସହ ଦାଖଲ େହାଇଥିବା ସହାୟକ ଡକୁ୍ୟେମ�ଗୁଡକିର ତାଲିକା (ଠକି୍ ଚ�ି ଦଅି�ୁ)

‘'ବାତଲି୍’ େଚ� କପି

(ଖାତା ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଖାତା ଧାରକ� ନାମ ପାସବୁକ୍ େର 'ମ�ିୁତ’ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ)

ଦ�ଖତ େହାଇଥିବା ପାସ୍ ବହ ିକପି

• ମୁଁ ଏତ�ାରା େଘାଷଣା କରୁଛ ିେଯ �ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟା� ଏକାଉ� ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ ସମ� ଦୃ�ିରୁ ସତ୍ୟ, ସଠକି ଓ ସ�ୂ�ର୍ ଅେଟ ।
• ମୁଁ ବୁଝଛି ିଏବଂ ରାଜ ିେଯ ଏହ ିଫମର୍ ଦାଖଲ କରବିାର ଅଥର୍ ନୁେହଁ େଯ ଅନୁେରାଧକୁ �ହଣ କରାଯିବ ।
• ଯଦ ିକାରବାର ଅସ�ୂ�ର୍ କମି�ା ଭୁଲ୍ ସଚୂନା େଯାଗୁଁ େକୗଣସ ିକାରଣ ପାଇଁ ବଳିମ�ିତ ହୁଏ କମି�ା ଆେଦୗ �ଭାବତି ହୁଏ ନାହିଁ, ମୁଁ େକୗଣସ ି�କାେର କ�ାନୀକୁ ଦାୟୀ କରବି ିନାହିଁ ।

• ମୁଁ ବୁଝଛି ିଓ ରାଜ ିେଯ, େସହ ିପର�ିତି ିଅ�ଗର୍ତ େଯଉଁଠାେର େବଦୁୖ୍ୟତକି େଦୟ ସ�ବ ନୁେହଁ, କ�ାନୀ �ଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ୍ ଅନୁସାେର େକୗଣସ ିବକି� େଦୟ େପଠୖ ବକି� ବ୍ୟବହାର କରବିାକୁ ଅଧିକାର 
ସଂର�ିତ ରଖିଥାଏ ।

�ଯୁଜ୍ୟ େହବ େଯେତେବେଳ ��ାବକ ଅଶ�ିିତ େହାଇଥିେବ କମି�ା ଅ�ମ େହାଇଥିେବ ଯିଏ େଲଖିପାରୁନଥିେବ କମି�ା ��ାବକ ଆ�ଳକି ଭାଷାେର ଦ�ଖତ କରଥିିେବ । ଯଦ ିଏହ ିଉଦ୍ େଘାଷଣା �ଯୁଜ୍ୟ ଅେଟ ଏବଂ 
ଯଦ ିପରପିୂ�ର୍ େହାଇନଥାଏ, େତେବ ଆେମ ଏହ ିଅନୁେରାଧ ଫମର୍ ଅ�ାହ୍ୟ କରବିାକୁ ବଚିାର କରବୁି । ଟପି�ୁ: ନ�ିିତଭାବେର ବ୍ୟା� �ାଫ୍ ବ୍ୟତୀତ କମି�ା କ�ାନୀର �ତନିଧିି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ େକହ ିଜଣ ଉଦ୍ େଘାଷଣା 
କରବିା ଆବଶ୍ୟକ ଅେଟ ।

ମୁଁ ଏତ�ାରା େଘାଷଣା କରୁଛ ିେଯ ମୁଁ ଏହ ିଫମର୍ର ବଷିୟବ�ୁକୁ ପଲିସଧିାରୀ �ୀ/�ୀମତୀ/କୁମାରୀ ______________________________�ୁ ___________________ ଭାଷାେର ବୁଝାଇଛ ିଏବଂ ଏହା େଯ 

ପଲିସଧିାରୀ େସଗୁଡକିର ବଷିୟବ�ୁକୁ ସ�ୂ�ର୍ ରୂେପ ବୁଝବିା ପେର େମା ଉପ�ତିେିର ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଭାଷାେର ଦ�ଖତ କରଛି�/ିଟପି ଚ�ି(ଗୁଡକି) େଦଇଛ� ି।

ତାରଖି: ____________________ 

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

ବ୍ୟା� ବବିରଣୀର �-�ମାଣିତ ନକଲ
(ଏନଆର୍ଇ େଦୟ େ��େର ବା�ତାମଳୂକ; ଏନଆର୍ଇ ଏକାଉ�ରୁ େଦୟ �ଦାନ େହାଇଥିବା �ିମିୟମ୍ େର କାରବାରଗୁଡକୁି �ତଫିଳତି କରୁଥିବା ବବିରଣୀ)

�ାନୀୟ ଭାଷାେର େଘାଷଣା (ପୂରଣ କରାଯିବ ଯଦ ିଫମର୍େର �ାନୀୟ ଭାଷାେର ଦ�ଖତ କରାଯାଇଥାଏ/ଟପି ଚ�ି ମରାଯାଇଥାଏ)
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ପଲିସ ିପୁନଃ�ବ�ର୍ନ/ 
ବୀମାଭୁ� ରାଶେିର ବୃ� ିଫମର୍

ହଁ ନା



କାନାରା ଏଚଏସ୍ ବସି ିଓରିଏ�ାଲ ବ୍ୟା� ଅଫ୍  କମସର୍ ଲାଇଫ୍  ଇନସରୁାନ� କ�ାନୀ ଲିମିେଟଡ୍  (IRDAI Regn. No. 136)
ପ�ିକୃତ କାଯର୍୍ୟାଳୟ : ୟୁନଟି୍  ନଂ. 208, 2ୟ ମହଲା, କ�ନଜ�ା ବଲି�ିଂ, 18 ବରଖମ� େରାଡ୍ , ନୂଆ ଦ�ିୀ - 110001, 

ଭାରତ କେପର୍ାେରଟ୍  କାଯର୍୍ୟାଳୟ: 2ୟ ମହଲା, ଅଚ�ଡ ବଜିେିନସ ପାକର୍, େସକ�ର-48, େସାହନା େରାଡ୍ , ଗୁରୁ�ାମ-122018, 
ହରିୟାଣା, ଭାରତ କେପର୍ାେରଟ୍  ପରିଚୟ ସଂ.: U66010DL2007PLC248825 

ନେି�ର୍ଶ ଓ ଅ�ୀକାର:

ନଃିଶୁ� 1800-103-0003/1800-180-0003 (ବଏିସଏନଏଲ୍/ଏମଟଏିନଏଲ୍)କୁ କଲ୍ କର�ୁ  9779030003େର ଏସଏମଏସ୍ କର�ୁ

customerservice@canarahsbclife.inେର ଆମକୁ ଇେମଲ୍  କର�ୁ   ଆମର େୱବସାଇଟ୍  www.canarahsbclife.comକୁ ଯାଆ�ୁ
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ପଲିସ ିପୁନଃ�ବ�ର୍ନ/ 
ସନୁ�ିିତ ରାଶ ିଫମର୍େର ବୃ�ି

1. ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଆପଣ�ର ଅନୁେରାଧ/ବୀମାଭୁ� ରାଶେିର ବୃ� ିପାଇଁ ବଚିାରକୁ େନବାକୁ ଏହ ିଫମର୍ ସ�ୂ�ର୍ ଭାବେର ପୁରଣ େହାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅେଟ ।
2. ଅନୁେରାଧଗୁଡକିର ��ିୟାକରଣ ଆମର େଯେକୗଣସ ିକ�ାନୀ କାଯର୍୍ୟାଳୟେର ଏହ ିଫମର୍ �ା� କରାଯିବା ଉପେର ଆର� କରାଯିବ । ଆମର କ�ାନୀର କାଯର୍୍ୟାଳୟେର ଏହ ିଫମର୍ �ା� େହେଲ �ୀକାର ରସଦି୍ 
 ଆପଣ� ପାଖକୁ ପଠାଯିବ । ଦୟାକର ିଭବଷି୍ୟତେର ଅନୁସରଣ ପାଇଁ ଏହ ି�ୀକାର ରସଦି୍ ରଖ�ୁ ।
3. ଉପଯୁ� ନ�ି� ିେନବା ପାଇଁ କ�ାନୀ ନଜି ପାଖେର ଅଧିକାର ରଖିଛ ିଏବଂ ପଲିସ ିହୁଏତ ସଂେଶାଧିତ ଚୁ�ି ଏବଂ ସ�ର୍ାବଳୀେର ପୁନରୁ�ାର େହବ କମି�ା ଅ�ାହ୍ୟ କମି�ା କ�ାନୀ ନେି�ର୍ଶାବଳୀ ଅନୁସାେର ବଚିାର   
 ପାଇଁ ରଖାଯିବ ।
4. ଏହ ିଆେବଦନ ଫମର୍ ବ୍ୟତୀତ, ଯଦ ିଆବଶ୍ୟକ ଅେଟ, ଜୀବନ ବୀମାକାରୀ�ୁ କଛି ିଡା�ରୀ ପରୀ�ାେର ଯିବାକୁ େହବ ଯାହା କ�ାନୀ �ାରା ନ�ି�� କରାଯାଇଥିବା ଡାଇେ�ା�ିକ୍ େକ�େର ନଜିର ଖ�ର୍େର କରବିାକୁ େହବ ।
 ଡା�ରୀ ପରୀ�ାର ଖ�ର୍ ସନୁ�ିିତ ରାଶେିର ବୃ�/ିନବୀକରଣ ପାଇଁ ଆପ�ିେକସନ୍ େର କ�ାନୀର ନ�ି� ିପାଇଁ ତାହା କ�ାନୀ େଫର� କରବି ନାହିଁ ।
5. ଯଦ ିପଲିସ ିଏକ ୟୁନଟି୍ ଲି�୍ ପ�ାନ ଅେଟ, େତେବ ୟୁନଟି୍ ଫ� ବତିରଣ ଆଧାରେର �ୟ େହବ । ଏନ୍ଏଭି ପାଇଁ ଲାଗୁ ତାରଖି ସଧୁ (ଯଦ ିେକୗଣସ ିରହଥିାଏ) ସହତି ସମ� ବଚିାରଧିନ �ିମିୟମ୍ ର �ା�ି ତାରଖି   
 େହବ କମି�ା ପନୁଃ--�ବ�ର୍ନେର ଲିଖିତ ନ�ି� ିଯାହା ପେର େହବ । ଯଦ ିଆେବଦନ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଦନିେର ଅପରା� 3:00 ପୂବର୍ରୁ �ା� କରାଯାଇଥାଏ, େସହ ିଦନିର ଏନ୍ଏଭି �ଯୁଜ୍ୟ େହବ । ଯଦ ିଅପରା� 3:00
 ପେର �ା� କରାଯାଇଥାଏ, ପରବ�ର୍ୀ ବ୍ୟବସାୟ ଦନିର ଏନ୍ଏଭି ଲାଗୁ େହବ ।
 6. ଅେଟା େଭ�ିଂ ଧାରା ପରେି��ିେର, ଯଦ ିଜୀବନ ବୀମାଭୁ� ବ୍ୟ�ି ସାବାଳକ େହାଇଥା�,ି ଫମର୍େର ଦଆିଯାଇଥିବା ସମ��ତି ଡକୁ୍ୟେମ� ସହ ଆମର େୱବ୍ ସାଇଟ୍  ସହ ଉପଲ� ଅନୁସାେର ଅେଟା-େଭ�ିଂ ପାଇଁ ପଲିସ ି 
 ସଭ�ସଂି ଫମର୍ ଆପଣ ଦାଖଲ କେଲ ଅନୁେରାଧ ଅ�ସର େହବ ।
7. ଦ�ଖତେର ପରବି�ର୍ନ େ��େର, ଦୟାକର ିନମି�ଲିଖିତ ଅତରି�ି ଆବଶ୍ୟକତା/ଗୁଡକି/ଗୁଡକି �ଦାନ କର�ୁ:
 • ଆମର େୱବସାଇଟେର ଉପଲ� ରହଥିିବା ଆଧାରେର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଲିସ ିସଭ�ସଂି ଫମର୍ ସ ି(ପୁରୁଣା ଓ ନୂଆ ଦ�ଖତ ଧାରଣ କରବିା ଉଚତି) ।
 • ଦ�ଖତର ସମଥର୍ନକାରୀ �ମାଣ-ବ୍ୟା� �ାରା �ାଧିକୃତ ପ୍ୟାନ କାଡର୍/ପାସେପାଟର୍/�ାଇଭିଂ ଲାଇେସନ�/ଦ�ଖତ େଯଉଁଥିେର ଆପଣ�ର ଏକ ଏକାଉ� ରହଥିାଏ ତାହା �ାଧିକୃତ କ�ୃର୍ପ�� �ାରା ଆେଟ� କରାଯିବ
 a) a) ମଳୂ ଦ�ାବଜି/ଗୁଡକିର ନକଲଗୁଡକିର ସତ୍ୟ �ମାଣୀକରଣ ବା ଆେଟେ�ସନ୍ ପାଇଁ ପଦ� କ�ୃର୍ପ�
 • ଭାରତ ସରକାର� �ାରା ନ�ିର୍ାରତି େ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 ରାଶେିର ବୃ� ିକମି�ା �ାସ, ଫ�େର ପରବି�ର୍ନ (ଫ� ସଇୁଚ୍ ଏବଂ ପନୁଃନେି�ର୍ଶ, ପଲିସରି �ବ�ର୍ନ, େଯେକୗଣସ ିଅନୁେରାଧ ଯାହା �ିମିୟମ୍ ବଦଳାଉଥିବ କମି�ା �ାହାକ ଯୁ�ରା�େର ରହଥିିବା 
 େବେଳ ପଲିସ ିଫିଚର୍ େହାଇଥାଏ େତେବ େସଥିେର �ତବି� ରହଛି ି। �ଯୁଜ୍ୟ ଯୁ�ରା� ଆଇନ ଆଧାରେର େଯେକୗଣସ ିଅନ୍ୟ ପଲିସ ି�ତବି� କରବିାକୁ ଆେମ ଅଧିକାର ରଖିଛୁ । ଅଧିକ ସଚୂନା ପାଇଁ ଦୟାକର ିଆମର 
 କଲ୍ େସ�ର ସହ େଯାଗାେଯାଗ କର�ୁ ।
9. ଉ�ାଦ ନ�ି�� ଅନୁେରାଧଗୁଡକି/ପା�ଗୁିଡକୁି ଅନୁମତ ିଦଆିଯିବ, େକବଳ ଯଦ ିଏହା ପଲିସରି ସଂପ�ୃ ସ�ର୍ ଓ ନୟିମାବଳୀ ଅ�ଗର୍ତ �ଯୁଜ୍ୟ େହାଇଥାଏ । ଦୟାକର ିବବିରଣୀ ପାଇଁ ପଲିସରି ସ�ର୍ ଓ ନୟିମାବଳୀ େଦଖ�ୁ 
 ଅତରି�ି �ମାଣ ଲିଖନ ପାଇଁ ଫମର୍ାଟ��ଡକି ଆମର େୱବସାଇଟ��ଡକିରୁ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରାଯାଇପାରବି ।
10. ଆପଣ� ପଲିସରି ଅନଲାଇନ୍ ସଭ�ସଂି ପାଇଁ ବଭିି� ବକି�ଗୁଡକିର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ବ�ର୍ମାନ ଆମର େୱବସାଇେ� ପ�ିକରଣ କର�ୁ ।
11. ଡ�ିିବୁ୍ୟଟର ଆପ୍  ମା�ମେର ନଆିଯାଇଥିବା ଅନୁେରାଧ େ��େର �ାହକ�ୁ ମଳୂ ଫମର୍ ପୁଣି ଦାଖଲ କରାଯିବ ।
12. ଦୟାକର ିଫମର୍କୁ େକବଳ  ଓଡ଼ଆି େର ପୂରଣ କର�ୁ ।
13. ଭାଷାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରବିାେର େକୗଣସ ିଅସହମତ ିଘଟଣାେର, ଇଂରାଜୀ ସଂ�ରଣ ବଳବ�ର ରହବି ।


