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ପଲି ସି ସଭ�ସଂି
ଫମର୍ (E)

ପଲିସ/ି ଆେବଦନ ସଂଖ୍ୟା

ତାରିଖ

େକବଳ କାଯର୍୍ୟାଳୟ ବ୍ୟବହାର ନିମେ� ଉ�ି�
ଦ�ଖତ

�ାରା �ା� ______________________________________________________________
(ଦୟାକରି ଉପେର କମର୍ଚାରୀ� ନାମ ଉେ�ଖ କର�ୁ

ବ୍ୟା� କମର୍ଚାରୀ

ନାମ ଓ ପଦବୀ)

�ା� କରାଯିବାର

�ା�ି ତାରିଖ ଓ ସମୟ/ ______________________________________________________________

େମାହର

ଅନୁ େରାଧ େ�ରଣ ତାରିଖ ଓ ସମୟ _____________________________________________________

*ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଆପଣ� ସଦ୍ୟତମ ବ୍ୟା� ଏକାଉ� ବିବରଣୀ ଅଦ୍ୟତନ ବା ଅପେଡଟ୍ କର�ୁ ।*

େଯାଗାେଯାଗ ବିବରଣୀେର ପରିବ�ର୍ନ ଏବଂ ସିେକୱାଇସି ଅଦ୍ୟତନୀକରଣ
େମାବାଇଲ୍
ବାସ�ାନ େଫାନ୍
ଦୟାକରି ଏହି ବା�େର ଟିକ୍ ଚି� ମାର�ୁ , ଯଦି ଆପଣ ଆେମ ଆପଣ�ୁ ଉପେରା� େଯାଗାେଯାଗ ନମ�ରେର ଭବିଷ୍ୟତର େଯାଗାେଯାଗ ଉେ�ଶ୍ୟେର ସ�କର୍ କରିବାକୁ ଚାହାଁ�ି ।

ଇେମଲ୍

ସିେକୱାଇସି ନଂ.

ମୁଁ େବୖଦୁ୍ୟତିକ ମା�ମ ବା ଇେଲେକ� �ାନିକ୍ େମାଡ୍ ( ପଲି ସଧ
ି ାରୀ�ୁ େଦୟ ପାଇଁ �ଯୁଜ୍ୟ) ଜରିଆେର େଦୟ େପୖଠ ପାଇଁ ବାଛିବାକୁ ଚାହିଁବ ି
ମୁଁ ଏତ�ାରା ଆପଣ�ୁ ନିମ�େର �ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବିବରଣୀ ଅନୁ ସାେର େମାର ବ୍ୟା� ଏକାଉ� ଅପେଡଟ୍ କରିବାକୁ ଅନୁ େରାଧ କରୁଛି
ବ୍ୟା� ଏକାଉ�ଧାରୀ� ନାମ:
ବ୍ୟା� ନାମ:
ବ୍ୟା� ଶାଖା ଠିକଣା:

ବ୍ୟା� ଏକାଉ� �କାର:
(ଚୟନିତ ଏକାଉ�୍ ଏନଆର୍ଇ କି: ହଁ

େସଭି�ସ୍
ନା

କେର�

ଏନଆର୍ଇ ଏକାଉ� େ��େର, ଦୟାକରି ସମ� �ି ମିୟମ୍ େଦୟ ଏନଆର୍ଇ ଏକାଉ�ରୁ କରାଯାଇଥିବା ଦଶର୍ାଇବା ପାଇଁ ସମଥର୍ନକାରୀ ଦ�ାବିଜଗୁଡକ
ି ଦାଖଲ କର�ୁ )

ବ୍ୟା� ଏକାଉ� ନମ�ର:
ଏମଆଇସିଆର୍ େକାଡ୍:

(ଆପଣ� େଚକ�ହେି ର ଉପଲ� 9 ଅ� ବିଶ�
ି ସଂଖ୍ୟା । ଯଦି ବାତିଲ୍ େହାଇଥିବା େଚକ୍ ନକଲେର ଉପଲ� 9 ଅ� ବିଶ�
ି ସଂଖ୍ୟା '000 ସହ
ଆର� େହାଇଥାଏ େତେବ ସଠିକ େକାଡ୍ �ଦାନ କରାଯିବ)

ଆଇଏଫଏସ୍ସି େକାଡ୍:

(ଆପଣ� େଚକ�ହେି ର ଉପଲ� 11 ଅ� ବିଶ�
ି ସଂଖ୍ୟା; ଯଦି ଏହା ବାତିଲ୍ େହାଇଥିବା େଚକ୍ ଉପେର ମୁ�ିତ େହାଇନାହିଁ େତେବ ବ୍ୟା� �ାରା
ସତ୍ୟ �ମାଣୀକରଣ)

ପ୍ୟାନ କାଡର୍ ନମ�ର:

ଏହି ଫମର୍ ସହିତ ଦାଖଲ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସମଥର୍ନକାରୀ ଦ�ାବିଜଗୁଡକ
ି ର ତାଲି କା (�ଯୁଜ୍ୟ �େଳ ଟିକ୍ ଚି�

ଦିଅ�ୁ )/
ପାସ୍ବହିର �-�ମାଣିତ ନକଲ

‘ବାତିଲ୍ େହାଇଥିବା’ େଚକ୍ର ଏକ ନକଲ
(ଏକାଉ� ନମ�ର ଓ ଏକାଉ�ଧାରୀ� ନାମ ‘ମୁ�ିତ’ େହବା ଉଚିତ)

(ଏକାଉ� ନମ�ର ଓ ଏକାଉ�ଧାରୀ� ନାମ ପାସ୍ବହିେର ‘ମୁ�ିତ’ େହବା ଉଚିତ)
କିମ�ା

ବ୍ୟା� ବିବରଣୀର �-�ମାଣିତ ନକଲ
(ଏନଆର୍ଇ ଏକାଉ� େ��େର ବା�ତାମୂଳକ; ବିବରଣୀଟି ଏନଆର୍ଇ ଏକାଉ�ରୁ �ଦାନ କରାଯାଇଥିବା �ି ମିୟମ୍ର କାରବାରକୁ �ତିଫଳିତ କରିବ)
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ପଲି ସି ସଭ�ସଂି
ଫମର୍ (E)

•

ମୁଁ ଏତ�ାରା େଘାଷଣା କରୁଛି େଯ �ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟା� ଏକାଉ�ର ସବିେଶଷ ବିବରଣୀ ସମ� ଦିଗରୁ ସତ୍ୟ, ସଠିକ ଓ ସ�ୂ�ର୍ ଅେଟ ।

•

ମୁଁ ବୁ ଝଛ
ି ି ଓ ରାଜି େଯ ଏହି ଫମର୍ ଦାଖଲ କରିବାର ଅଥର୍ ନୁ େହଁ େଯ ଅନୁ େରାଧକୁ �ହଣ କରାଯିବ ।

•

ଅସ�ୂ�ର୍ କିମ�ା ଭୁଲ୍ ସୂଚନା କାରଣରୁ େକୗଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯଦି କାରବାର ବିଳମ�ିତ ହୁ ଏ କିମ�ା ଆେଦୗ କାଯର୍୍ୟକାରୀ ହୁ ଏ ନାହିଁ, ମୁଁ େକୗଣସି �କାେର କ�ାନୀକୁ ଦାୟୀ କରିବ ି ନାହିଁ ତାହା
ଯାହା େହଉନା କାହିଁକି ।

•

ମୁଁ ବୁ ଝଛ
ି ି ଓ ରାଜି େଯ, େଯଉଁ ପରି�ତ
ି େି ର େବୖଦୁ୍ୟତିକ େଦୟ ସ�ବ ହୁ ଏ ନାହିଁ, କ�ାନୀ �ଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁ ସାେର େଯେକୗଣସି ବିକ� େଦୟ େପୖଠ ବିକ� ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅଧିକାର ନିଜ
ପାଖେର ସଂର�ିତ ରଖିଥାଏ ।

ପଲି ସଧ
ି ାରୀ/�ହୀତା�ର ଦ�ଖତ
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) ପୁନଃବୀମାକାରୀ କ�ା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 ଏହି ପଲିସି ସଭ�ସଂି ଅନୁ େରାଧର ଅଥର୍ ଓ ପରିସରକୁ ପୂ�ର୍ ରୂେପ ବୁ ଝଛ
ି ି ଏବଂ ମୁଁ େମାର ନିଜ ଇ�ାେର ସ�ୂ�ର୍ େହାଇଥିବା ଫମର୍କୁ ଦାଖଲ କରୁଛି ।
ପଲିସଧ
ି ାରୀ/�ହୀତା�ର ନାମ: ______________________________________________________

ପଲି ସଧ
ି ାରୀ� ଦ�ଖତ/ଟିପଚି�

ତାରିଖ:

�ହୀତା� ଦ�ଖତ/ଟିପଚି�
(ପଲିସର
ି ସ�ୂ�ର୍ ସମପର୍ଣ େ��େର ଆବଶ୍ୟକ)

•

ଉ�ାଦ ନି��
� ଅନୁ େରାଧଗୁଡକ
ି /ପା�ିଗୁଡକ
ି ଅନୁ େମାଦିତ େହବ, େକବଳ ଯଦି ଏହା ପଲିସର
ି ସଂପୃ� ସ�ର୍ ଓ ନିୟମାବଳୀ ଅ�ଗର୍ତ �ଯୁଜ୍ୟ ଅେଟ । ଦୟାକରି ସବିେଶଷ ସୂଚନା ପାଇଁ ପଲିସର
ି ସ�ର୍ ଓ ନିୟମାବଳୀ
େଦଖ�ୁ । ଅତିର�
ି ଲିଖିତ �ମାଣ ବା ଡକୁ ୍ୟେମେ�ସନ୍ ପାଇଁ ଫମର୍ାଟ୍ଗୁଡକ
ି ଆମର େୱବସାଇଟ୍ରୁ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ ।

•
•

ମୁଁ ବୁ ଝଛ
ି ି ଓ ରାଜି େଯ ଏହି ଫମର୍ ଦାଖଲ କରିବାର ଅଥର୍ ନୁ େହଁ େଯ ଅନୁ େରାଧକୁ �ହଣ କରାଯିବ ।
ଅନୁ େରାଧଗୁଡକ
ି ର ��ିୟାକରଣ ଆମର କ�ାନୀର କାଯର୍୍ୟାଳୟଗୁଡକ
ି େର ଏହି ଫମର୍ �ା� କରାଯିବା ଉପେର ଆର� କରାଯିବ । ୟୁ ନଟ୍
ି ଲି�୍ଯୁ� ପଲିସଗ
ି ୁଡକ
ି େ��େର, ପଲିସର
ି ପା�ିଗୁଡକ
ି ୁ �ଭାବିତ
କରୁଥିବା ଅନୁ େରାଧଗୁଡକ
ି ପାଇଁ, ଯଦି ଆେବଦନ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଦିନେର ଅପରା� 3:00 ପୂବର୍ରୁ �ା� କରାଯାଇଥାଏ, େସହି ଦିନର ଏନ୍ଏଭି ଲାଗୁ କରାଯିବ । ଯଦି ଅପରା� 3:00 ପେର �ା� କରାଯାଏ,
େତେବ ପରବ�ର୍ୀ ବ୍ୟବସାୟ ଦିବସର ଏନ୍ଏଭି �ଯୁଜ୍ୟ େହବ ।

•
•

ଆପଣ� ପଲିସର
ି ଅନଲାଇନ୍ ସଭ�ସଂ ପାଇଁ ବିଭି� ବିକ�ର ଲାଭଗୁଡକ
ି ହାସଲ କରିବାକୁ ଆମର େୱବସାଇଟ୍େର ବ�ର୍ମାନ ପ�ି କରଣ କର�ୁ
1 ଜେଣ ବ୍ୟ�ିବେି ଶଷ େହଉଛ�ି ଜେଣ ନିବାସୀ, ଯଦି େସ ନିମ�ଲିଖିତ ମ�ରୁ େକୗଣସି ଦୁ ଇଟି ପୂରଣ କରୁଥା�ି:
- େସ ସଂପୃ� ଆଥ�କ ବଷର୍େର ଭାରତେର 182 ଦିନ କିମ�ା ଅଧିକ ଦିନ ରହିଥା�ି; କିମ�ା
- େସ 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�ି ।

•

କାନାରା ଏଚଏସ୍ବିସି ଓରିଏ�ାଲ ବ୍ୟା� ଅଫ୍ କମସର୍ ଲାଇଫ୍ ଇନସୁରାନ� କ�ାନୀ ଲିମିେଟଡ୍ (ଆଇଆର୍ଡିଏଆଇ ପ�ି କରଣ ସଂଖ୍ୟା 136), ପଲିସି 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
ି ନଂ. 208, 2ୟ ମହଲା, କ�ନଜ�ା ବିଲି�ଂ, 18 ବରଖମ� େରାଡ୍, ନୂ ଆ ଦି�ୀ - 110001, କେପର୍ାେରଟ୍
ପରିଚୟ ସଂ.: ୟୁ 66010DL2007ପିଏଲ୍ସି248825, େଯାଗାେଯାଗ 1800-180-0003, 1800-103-0003 / +91 0124 4535099 (ଫ୍ୟା�) /
ଇେମଲ୍: customerservice@canarahsbclife.in, େୱବସାଇଟ୍: www.canarahsbclife.com

�ାନୀୟ ଭାଷାେର େଘାଷଣା (ପୂରଣ କରାଯିବ ଯଦି ଏହି ଫମର୍େର �ାନୀୟ ଭାଷାେର ଦ�ଖତ କରାଯାଇଥାଏ/ଟିପ ଚି� ମରାଯାଇଥାଏ)
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 _________________________________ େଘାଷଣାକାରୀ� ଦ�ଖତ ___________________________ ତାରିଖ ______________ �ାନ _______________
ନିେ�ର୍ଶ ଓ ଅ�ୀକରଣ:
• ଡି�ିବୁ୍ୟଟର ଆପ୍ ମା�ମେର ନିଆଯାଇଥିବା ଅନୁ େରାଧ େ��େର �ାହକ�ୁ ମୂଳ ଫମର୍ ପୁଣି ଦାଖଲ କରାଯିବ ।
• 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�ୁ ।
• ଆପଣ� ପଲିସର
ି ଅନଲାଇନ୍ ସଭ�ସଂି ପାଇଁ ବିଭି� ବିକ�ଗୁଡକ
ି ର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ବ�ର୍ମାନ ଆମର େୱବସାଇଟ୍େର ପ�ି କରଣ କର�ୁ ।
• ଦୟାକରି ଫମର୍କୁ େକବଳ ଓଡ଼ିଆେର ପୂରଣ କର�ୁ
• ଭାଷାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାେର େକୗଣସି ଅସହମତି ଘଟଣାେର, ଇଂରାଜୀ ସଂ�ରଣ ବଳବ�ର ରହିବ ।
ନିେମ�ା� ପାଇଁ ଏସଏଫଆଇଏନ୍ (େସ�ି େଗେଟଡ୍ ଫ� ଇେ�� ନମ�ର): ଇକୁ ୍ୟଟି ଫ� େହଉଛି ULIF00116/06/08EQUTYIIFND136, ଇକୁ ୍ୟଟି II ଫ� େହଉଛି ULIF00607/01/10EQUTYIIFND136, େ�ାଥ୍ ଫ� େହଉଛି ULIF00216/06/08 GROWTIIFND136, େ�ାଥ୍ II ଫ� େହଉଛି ULIF00707/01/10GROWTIIFND136, େ�ାଥ୍ ପ�ସ୍ ଫ� େହଉଛି
LIF00913/09/10GROWTPLFND136, ବାଲାନ�ଡ୍ ଫ� େହଉଛି ULIF00316/06/08BLNCEDFUND136, ବାଲାନ�ଡ୍ II ଫ� େହଉଛି ULIF00807/01/10BLNCDIIFND136,
ବାଲାନ�ଡ୍ ପ�ସ୍ ଫ� େହଉଛି ULIF01013/09/10BLNCDPLFND136, େଡବ� ଫ� େହଉଛି ULIF00409/07/08INDEBTFUND136, େଡବ� ପ�ସ୍ ଫ� େହଉଛି ULIF01115/09/10DEBTPLFUND136, ଲିକୁ୍ୟଇଡ୍ ଫ� େହଉଛି ULIF00514/07/08LIQUIDFUND136, ଏନ୍ଏଭି ଗ୍ୟାେର�ି ଫ� ସିରଜ୍
ି 1 େହଉଛି ULIF01215/04/11NAVGFUNDSI136, ଇ�ିଆ
ମଲ�ି-କ୍ୟାପ୍ ଇକୁ ୍ୟଟି ଫ� େହଉଛି ULIF01816/08/16IMCAPEQFND136, େପନସନ େ�ାଥ୍ ପ� େହଉଛି ULIF01405/11/15PENSGROFND136, ଇମଜ�ଂ ଲିଡସର୍ ଇକୁ ୍ୟଟି ଫ� େହଉଛି
ULIF02020/12/17EMLEDEQFND136
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
ି ନଂ. 208, 2ୟ ମହଲା, କ�ନଜ�ା ବିଲି �ଂ, 18 ବରଖମ� େରାଡ୍, ନୂ ଆ ଦି�ୀ - 110001, କେପର୍ାେରଟ୍ ପରିଚୟ ସଂ.: ୟୁ 66010DL2007ପିଏଲ୍ସି248825,
େଯାଗାେଯାଗ 1800-180-0003, 1800-103-0003 / +91 0124 4535099 (ଫ୍ୟା�) / ଇେମଲ୍: customerservice@canarahsbclife.in, େୱବସାଇଟ୍: www.canarahsbclife.com

