�ୀ ଲୁ କ୍ ବାତିଲ୍କରଣ
ଅନୁ େରାଧ ଫମର୍
Version 3.0

“ଦୟାକରି ଆପଣ� ସଦ୍ୟତମ ବ୍ୟା� ଏକାଉ� ବିବରଣୀ ଆମ ସହିତ ଅଦ୍ୟତନ କର�ୁ । ”

ସ�କର୍ ବିବରଣୀେର ପରିବ�ର୍ନ / ସିେକୱାଇସି (େବୖଧ �-�ମାଣିତ �ମାଣ ଦାଖଲ କରାଯିବା ବା�ତାମୂଳକ)
(ଦୟାକରି �ଯୁଜ୍ୟ ଅନୁ ସାେର ଟିକ୍ ଚି� ମାର�ୁ )

ଏଥିପାଇଁ ଅଦ୍ୟତନ �ଯୁଜ୍ୟ

କାଯର୍୍ୟାଳୟ
ସା�ତିକ

ପଲିସଧ
ି ାରୀ

ଜୀବନ ବୀମାଭୁ� ବ୍ୟ�ି

ନିଯୁ� ବ୍ୟ�ି

�ହୀତା

େନାମିନ ି

ଠିକଣା

�ାୟୀ
େଯାଗାେଯାଗ ବିବରଣୀ ଭାେବ ନୂ ଆ ଠିକଣାକୁ
ଅଦ୍ୟତନ କରିେବ କି?

ରାଜ୍ୟ

େଦଶ

ପିନ୍ େକାଡ୍

*େମାବାଇଲ୍
ବାସ�ାନ େଫାନ୍

ନା

ହଁ

ସହର

ଦୟାକରି ବ�େର ଟିକ୍ ଚି� ମାର�ୁ , ଯଦି ଆପଣ ଆେମ ଆପଣ�ୁ ଭବିଷ୍ୟତର େଯାଗାେଯାଗ ଉେ�ଶ୍ୟେର ଉପେରା� ସ�କର୍ ନମ�ରେର
ସ�କର୍ କରୁ େବାଲି ଚାହାଁ�ି ।
*ଇେମଲ୍
ସିେକୱାଇସି ନଂ.
* ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରାଯିବା ବା�ତାମୂଳକ ଅେଟ ।
** ଯଦି େଦଶ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛ ି େହାଇଥାଏ ଦୟାକରି ଆମର େୱବସାଇଟ୍େର ଉପଲ� ଏଫ୍ଏଟିସଏ
ି /ସିଆର୍ଏସ୍ �ଶ�ାବଳୀ
ଦାଖଲ କର�ୁ ।

େଘାଷଣା
ମୁଁ ଏତ�ାରା େଘାଷଣା କରୁଛି େଯ ମୁଁ େହଉଛି କାନାରା ଏଚଏସ୍ବିସି ଓରିଏ�ାଲ ବ୍ୟା� ଅଫ୍ କମସର୍ ଲାଇଫ୍ ଇନସୁରାନ� କ�ାନୀ ଲିମିେଟଡ୍ (କ�ାନୀ) ସହିତ ଏକ ବୀମା ପଲିସର
ି ଧାରକ ଅେଟ । ମୁଁ ଉ� ପଲିସି ଅଧୀନେର �ୀଲୁ କ୍
ବାତିଲ୍କରଣ �ାବଧାନକୁ େ��ାକୃ ତ ଭାେବ ବାତିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ି । ମୁଁ ବୁ ଝଛ
ି ି େଯ ପଲିସି ଦ�ାବିଜ �ା� େହବା ତାରିଖ ଠାରୁ 15 ଦିନ ମ�େର ଏବଂ େବୖଦୁ୍ୟତିକ ପଲିସଗ
ି ୁଡକ
ି ଓ ଦୂ ରବ�ର୍ୀ �ଣାଳୀ ମା�ମେର �ା� ପଲିସଗ
ି ୁଡକ
ି
େ��େର 30 ଦିନର ଅବଧି ମ�େର �ୀଲୁ କ୍ ବାତିଲ୍କରଣ ସୁବଧ
ି ା େନଇପାରିେବ । େଦୟ େପୖଠ କଡାକଡି ଭାେବ ପଲିସି ସ�ର୍ାବଳୀ ଓ �ଯୁଜ୍ୟ ଆଇଆର୍ଡିଏଆଇ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁ ସାେର େହବ ।
ମୁଁ ଆପଣ�ୁ ଦୟାକରି େମା ପଲିସର
ି �ୀ ଲୁ କ୍ ବାତିଲ୍କରଣ ଅନୁ େରାଧ ��ିୟାକରଣ କରିବା ସହିତ �ଯୁଜ୍ୟ ଶୁ�ଗୁଡକ
ି ଓ କରଗୁଡକ
ି , ଯଦି େକୗଣସି ଥାଏ, ପଲିସର
ି ସ�ର୍ ଓ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁ ଯାୟୀ, ସମେଯାଜନ କରିବା ପେର
�ି ମିୟମ୍ େଫର� କରିବାକୁ ଅନୁ େରାଧ କରୁଛି ।
ମୁଁ ବୁ ଝଛ
ି ି େଯ ଅନ୍ୟ ଲାଭଗୁଡକ
ି ସହିତ େମାର ବୀମା କଭର୍ ପଲିସି ଚୁ�ି ଅନୁ ଯାୟୀ ବ� େହବ ଯାହାକି କ�ାନୀ �ାରା �ୀ ଲୁ କ୍ ବାତିଲ୍କରଣ ଅନୁ େରାଧ �ହଣ କରାଯିବା ତାରିଖ ଠାରୁ କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହବ ।
ମୁଁ ଏତ�ାରା େଘାଷଣା କରୁଛି େଯ େମା �ାରା ପଲିସି ବିବରଣୀ ଓ ବ୍ୟା� ଏକାଉ� ବିବରଣୀ ସତ୍ୟ ଓ ସଠିକ ଅେଟ ଏବଂ ଏତ�ାରା େମାର ନିଜ� ବିପଦ ଆଶ�ାେର, ଦିଆଯାଇଥିବା େମାର ବ୍ୟା� ଏକାଉ�୍ କୁ ଉପେରା� ପଲିସି
ଅ�ଗର୍ତ ଲ� ଅଥର୍କୁ େ�ଡିଟ୍ କରିବାକୁ କ�ାନୀକୁ �ାଧିକାର �ଦାନ କରୁଛି । ମୁଁ ସୁନ�
ି ି ତ କରୁଛି ଏବଂ �ା� କରାଯାଇଥିବା େକୗଣସି ଭୁଲ୍ େଫର� େଯାଗୁଁ ସୃ�ି େହଉଥିବା ସମ� ହାନି/�ତି ବିପ�େର କ�ାନୀକୁ �ତିପୂ�� କରୁଛି
ମୁଁ/ଆେମ େମାର େକୱାଇସି ବିବରଣୀକୁ ନିେମ�ା�� ଠାରୁ/ ସହିତ ମାଗିବା/ ଗ�ିତ କିମ�ା/କିମ�ା ଅଂଶୀଦାର କରିବାକୁ କ�ାନୀକୁ �ାଧିକାର �ଦାନ କରୁଛୁ (i) ସରକାରୀ ଏବଂ/କିମ�ା ନିୟାମକ କ�ୃର୍ପ�, (ii) ବୀମା
ସଂ�ହାଳୟଗୁଡକ
ି (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
ି ପାଇଁ
ପୁନଃ ବୀମା କ�ାନୀଗୁଡକ
ି /େଗା�ୀ କ�ାନୀଗୁଡକ
ି / ଡା�ରଖାନା କିମ�ା ନିଦାନମୂଳକ େକ�ଗୁଡକ
ି /ଅନ୍ୟ ବୀମା କ�ାନୀଗୁଡକ
ି କିମ�ା ତୃ ତୀୟ ପ�ଗୁଡକ
ି ।

ତାରିଖ

D D

M M

�ାନ

Y Y Y Y

ପଲି ସଧ
ି ାରୀ� ଦ�ଖତ
ପଲିସି ସଂଖ୍ୟା:___________________________________________________________________________________
ପଲିସଧ
ି ାରୀ� ନାମ:_____________________________________________________________________________
�ୀ ଲୁ କ୍ ବାତିଲକରଣ ପାଇଁ କାରଣ (ଦୟାକରି ନିମ� ଉପଯୁ� କାରଣରୁ ଟିକ୍ ଚି� ମାର�ୁ ):

ଉ�ାଦ / ପଲିସି େମାର ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରୁନାହିଁ
ଆଥ�କ କାରଣଗୁଡକ
ି
େକୗଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ

ପଲିସି ସ�ର୍ ଓ ନିୟମାବଳୀ ସହିତ ସ�ୁ � ନୁ େହଁ
ବ୍ୟ�ିଗତ କାରଣ
ଅନ୍ୟ, ଦୟାକରି ଉେ�ଖ କର�ୁ _______________________________________________

�ାହକ �ୀକାେରା�ି ସ�ପ୍
ି (ବ୍ୟା� ଶାଖା/ଏଚ୍ୟୁ ବ ି ଅଧିକାରୀ� �ାରା ପୂରଣ କରାଯିବ)
ପଲିସି ସଂଖ୍ୟା

ଅନୁ େରାଧ ସମୟ

H

H

M

ଅନୁ େରାଧର �କାର _________________________________
ଅନୁ େରାଧ ତାରିଖ
ଦାଖଲ େହାଇଥିବା
ଦ�ାବିଜଗୁଡକ
ି :

D

D

M

M

Y

ମୂଳ ପଲିସି ଦ�ାବିଜ

Y

Y

Y

�ମାଣକୁ ସମଥର୍ନ କରୁଥିବା ବ୍ୟା� ଏକାଉ� ବିବରଣୀ

�ତିପୂ�� ବ� (ଯଦି ମୂଳ ପଲିସି ଦ�ାବିଜ ଉପଲ� ନାହିଁ)

�ାରା �ା� େହାଇଛି __________________________________
ପଦବୀ _________________________________________
ଦ�ଖତ _________________________________________

େମାହର ଓ ତାରିଖ

M

S

S

Version 3.0

�ୀ ଲୁ କ୍ ବାତିଲ୍କରଣ
ଅନୁ େରାଧ ଫମର୍
ଆବଶ୍ୟକ ଦ�ାବିଜଗୁଡକ
ି
1) ପଲିସି ମୂଳ ଦ�ାବିଜ (ବା�ତାମୂଳକ)*
2) େବୖଦୁ୍ୟତିକ ପା�ି �ାନା�ର ପାଇଁ ବ୍ୟା� ଏକାଉ� ବିବରଣୀ (ବାତିଲ୍ େହାଇଥିବା େଚକ୍/ ପାସ୍ବହି ନକଲ/ବ୍ୟା� ବିବରଣୀ)#
*ମୂଳ ପଲି�ି ଦ�ାବିଜ ଉପଲ� ନଥିବା େ��େର, ଦୟାକରି �ତିପ�
ୂ � ବ� �ଦାନ କର�ୁ ।

#
ଯଦି �ାହକ ଏନଆର୍ଇ ଏକାଉ�େର େଫର� ଚାହୁ ଁଥା�ି େତେବ �ି ମିୟମ୍ର ଉ� �ମାଣ (ତାହା େହଉଛି େଡବିଟ୍ କାରବାର ଦଶର୍ାଉଥିବା ବ୍ୟା� ବିବରଣୀ କିମ�ା ଏନଆର୍ଇ ଏକାଉ�ରୁ େଡବିଟ୍ େହାଇଥିବା �ି ମିୟମ୍ ପାଇଁ
ବ୍ୟା� ଠାରୁ େଘାଷଣା) ଆବଶ୍ୟକ େହବ ।

ଟି�ଣୀ: �ାହକ� �ାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟା� ଏକାଉ� ବିବରଣୀ �-�ମାଣିତ େହବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆହୁ ରମ
ି �, ଏକାଉ� ନମ�ଅ, ଏକାଉ� ଧାରକ� ନାମ, ଏକାଉ� �କାର ନି�ିତ ରୂେପ �ମାଣ �ରୂପ �ଦାନ କରାଯାଇଥିବା
ଦ�ାବିଜେର ମୁ�ିତ ଓ �� ଭାେବ େଦଖାଯିବା ଉଚିତ । ଆପଣ� �ାରା �ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅସ�ୂ�ର୍/ଭୁଲ୍ ସୂଚନା କାରଣରୁ ଆପଣ� ବ୍ୟା� ଏକାଉ�କୁ େ�ଡିଟ୍ ହୁ ଏନାହିଁ କିମ�ା ଯଦି କାରବାର ବିଳମ�ିତ ହୁ ଏ କିମ�ା ଆେଦୗ
କାଯର୍୍ୟକାରୀ ହୁ ଏ ନାହିଁ କ�ାନୀକୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ ନାହିଁ ।
ଫମର୍ ଅସ�ୂ�ର୍ କିମ�ା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦ�ାବିଜ ବିନା �ା� କରାଯିବା େ��େର, କ�ାନୀ �ୀ ଲୁ କ୍ ବାତିଲ୍କରଣ ଅନୁ େରାଧ �ତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ଅଧିକାର ନିଜ ପାଖେର ସଂର�ିତ ରଖିଥାଏ । ଏନ୍ଏଭି �ଯୁଜ୍ୟତା ଏବଂ
��ିୟାକରଣ ଅବଧି କ�ାନୀ �ାରା ସ�ୂ�ର୍ ଆବଶ୍ୟକତା/ଦ�ାବିଜଗୁଡକ
ି �ା� କରାଯିବା ତାରିଖର/ତାରିଖ ଠାରୁ େହବ ।

ନିେ�ର୍ଶ ଓ ଅ�ୀକରଣ:
1. ଡି�ିବୁ୍ୟଟର ଆପ୍ ମା�ମେର ନିଆଯାଇଥିବା ଅନୁ େରାଧ େ��େର �ାହକ�ୁ ମୂଳ ଫମର୍ ପୁଣି ଦାଖଲ କରାଯିବ
2. ମୁଁ ବୁ ଝଛ
ି ି ଏବଂ ରାଜି େଯ ଏହି ଫମର୍ ଦାଖଲ କରିବାର ଅଥର୍ ନୁ େହଁ େଯ ଅନୁ େରାଧକୁ �ହଣ କରାଯିବ ।
3. ଦୟାକରି ଫମର୍କୁ େକବଳ ଓଡ଼ିଆ େର ପୂରଣ କର�ୁ ।
4. ଭାଷାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାେର େକୗଣସି ଅସହମତି ଘଟଣାେର, ଇଂରାଜୀ ସଂ�ରଣ ବଳବ�ର ରହିବ ।
5. ଅନୁ େରାଧଗୁଡକ
ି ର ��ିୟାକରଣ ଆମର େଯେକୗଣସି କ�ାନୀ କାଯର୍୍ୟାଳୟେର ଏହି ଫମର୍ �ା� କରାଯିବା ଉପେର ଆର� କରାଯିବ । ୟୁ ନଟ୍
ି ଲି�୍ଯୁ� ପଲିସଗ
ି ୁଡକ
ି େ��େର, 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 ।

ବ୍ୟ�ି ଗତ ବିବରଣୀ
ଦୟାକରି ଏହି ବିଭାଗ ପୂରଣ କର�ୁ ଯଦି ଏହି ବିବରଣୀେର ଏକ ପରିବ�ର୍ନ କ�ାନୀକୁ ପୂବର୍ରୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇସାରିଛ:ି
i) ସା�ତିକ ଆଥ�କ ବଷର୍େର ଆବାସିକ �ିତ ି (ଦୟାକରି ଟିକ୍ ଚି� ମାର�ୁ )

ନିବାସୀ*

ଅଣନିବାସୀ* (ଆୟକର ଆଇନ୍ , 1961 ଅନୁ ସାେର, ଜେଣ ବ��ି ବିେଶଷ େହଉଛ�ି ଭାରତର ନିବାସୀ, ଯଦି

େସ ନି�ଲ
� ି ଖ �ତ ମ�ରୁ େକୗଣସି ଟି ପୂରଣ କରୁଥା�ି:
i) ସଂପୃ� ଆଥ�କ ବଷର୍େର ଭାରତେର 182 ଦିନ କିମ�ା ଅଧିକ ଦିନ ରହିଥା�ି; କିମ�ା ii) ସଂପୃ� ଆଥ�କ ବଷର୍େର ଭାରତେର 60 ଦିନ କିମ�ା ଅଧିକ ଦିନ ରହିଥା�ି ସଂପୃ� ଆଥ�କ ବଷର୍ର ଠିକ୍ ପୂବର୍ 4 ବଷର୍ ଅବଧି ମ�େର 365
ଦିନ କିମ�ା ଅଧିକ ଦିନ ରହିଥା�ି । ଭାରତର ନିବାସୀ େହାଇନଥିବା ଜେଣ ବ୍ୟ�ିବେି ଶଷ ଜେଣ ଅଣନିବାସୀ ଅଟ�ି)
ii) *ବାସ�ାନ େଦଶ (ବା�ତାମୂଳକ ଯଦି ଅଣନିବାସୀ ଭାରତୀୟ େହାଇଥା�ି)
iii) ବୃ �ର
ି �କୃ ତ ି
iv) ନିଯୁ�ିଦାତା� ନାମ ଓ ଠିକଣା

* ଯଦି ଆବାସିକ �ିତ ି "ଅଣନିବାସୀ" କିମ�ା "ବାସ�ାନ େଦଶ " ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛ ି େହାଇଥାଏ େତେବ ଦୟାକରି ଦୟାକରି ଆମର େୱବସାଇଟ୍େର ଉପଲ� ଏଫ୍ଏଟିସଏ
ି /ସିଆର୍ଏସ୍ �ଶ�ାବଳୀ ଦାଖଲ କର�ୁ ।

େଦୟ �ଦାନ ବିବରଣୀ (ବା�ତାମୂଳକ)
ବ୍ୟା� ଏକାଉ� ନମ�ର

ବ୍ୟା� ଏକାଉ�େର େଦଖାଯାଉଥିବା ପରି ଏକାଉ�ଧାରୀ� ନାମ
ବ୍ୟା� ନାମ
ଆଇଏଫଏସ୍ସି େକାଡ୍
ଶାଖା ନାମ
ବ୍ୟା� ଏକାଉ� �କାର

େସଭି�ସ୍

ଏନଆର୍ଇ

କେର�

ଏନଆର୍ଓ

(ଏନଆର୍ଇ#/ ଏନଆର୍ଓ ଏକାଉ�େର େଦୟ �ଦାନ ନିବାସୀ �ାହକ� ପାଇଁ ଅନୁ ମତିେଯାଗ୍ୟ ନୁ େହଁ । ନିବାସୀ �ାହକମାନ�ୁ େକବଳ େସଭି�ସ୍ ଓ କେର� ଏକାଉ�େର େଦୟ �ହଣ କରିବାକୁ ଅନୁ ମତି ଦିଆଯାଇଥାଏ ।)
ଅଣନିବାସୀ �ାହକ କିମ�ା େମରାଇନର୍ �ାହକମାନ�ୁ େକବଳ ଏନଆର୍ଇ# ଏନଆର୍ଓ ଏକାଉ�େର େଦୟ �ହଣ କରିବାକୁ ଅନୁ ମତି ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଦୟାକରି ଆମର େୱବସାଇଟ୍େର ଉପଲ� ଏଫ୍ଏଟିସଏ
ି /ସିଆର୍ଏସ୍ �ଶ�ାବଳୀ
ଦାଖଲ କର�ୁ ।

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�ା ବିଲିଂ� , 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 (BSNL /MTNL) କୁ କଲ୍ କର�ୁ

9779030003 େର ଏସଏମଏସ୍ କର�ୁ

customerservice@canarahsbclife.in େର ଆମକୁ ଇେମଲ୍ କର�ୁ

ଆମର େୱବସାଇଟ୍ www.canarahsbclife.com କୁ ଯାଆ�ୁ

Version 3.0

�ୀ ଲୁ କ୍ ବାତିଲ୍କରଣ
ଅନୁ େରାଧ ଫମର୍
ସହଜାତ ଭାଷାେର େଘାଷଣା (ପୂରଣ କରାଯିବ ଯଦି �ାହକ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଭାଷାେର ଦ�ଖତ କରିଥା�ି/ଟିପ ଚି� ମାରିଥା�ି)
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�ି ।

େଘାଷଣାକାରୀ� ନାମ

ଦ�ଖତ

ତାରିଖ D D

M M

Y Y Y Y
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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�ା ବିଲିଂ� , 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 (BSNL /MTNL) କୁ କଲ୍ କର�ୁ

9779030003 େର ଏସଏମଏସ୍ କର�ୁ

customerservice@canarahsbclife.in େର ଆମକୁ ଇେମଲ୍ କର�ୁ
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