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[ଏକ ସାଦା ଏ4 କାଗଜରେ ମୁଦ୍ରଣ କୋଯିବ]

INDEMNITY BOND / କ୍ଷତିପର୍ତ୍ତ
ୂ ି ବଣ୍ଡ ଫର୍ମାଟ୍
This Indemnity Bond is executed at
ଏହି କ୍ଷତିପୂର୍ତ୍ତି ବଣ୍ଡ
20,ନିରମନାକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦନ କୋଯାଇଛି:

, on this
day of 20 , by and between:
____________________ ଠାରେ, ଏହି ଦିନ

_______________,

I,
S/W/o Shri.
aged about
years, residing at_________________,
_________________________here in after referred to as the “Indemnifier”) which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof,
mean and include her successors and assigns of the ONE PART.
ର୍,ୁଁ
, ଶ୍ରୀ
ଙ୍କେ ପୁତ୍ର/ସ୍ତ୍ରୀ, ବୟସ ପ୍ରାୟ
ବର୍ଷ,.___________________,
_______________________ଠାରେ ବାସ କେୁଛି, (ଏଥିପରେ “କ୍ଷତିପୂେଣ ଆରବଦନକାେୀ” ଅବା “ଇରଣ୍ଡମିନଫାୟର୍” ଭାରବ ସୂଚତ
ି ରହରବ),ଯାହାେ ଅଭିବୟକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ କିମବା
ତତସମ୍ପକିତ ଅର୍ଷକୁ ଅେୁଚିକେ ନରହରେ, ରଗାଟିଏ ଅଂଶ ଅବା ୱାନପାର୍୍ଷ େ ହସ୍ତାନ୍ତେକାେୀ ଓ ତାଙ୍କେ ଉର୍ତ୍ତୋଧିକାେୀଙ୍କୁ ବୁ ଝାଇର୍ାଏ ଓ ଅନ୍ତଭଷୁକ୍ତ କେିର୍ାଏ ।
AND/ ଏବଂ
Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited, a Company incorporated under the Companies Act, 1956 having its
Office at 2nd Floor, Orchid Business Park, Sector-48, Sohna Road, Gurgaon-122018, Haryana, India, hereinafter referred to as the “Company” (which
expression shall unless it be repugnant to the meaning or context thereof, be deemed to mean and include its successors and permitted assigns) of the
OTHER PART;
କାନାରା ଏଚଏସବିସି ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ବୟାଙ୍କ ଅଫ୍ କର୍ସମ ଲାଇଫ୍ ଇନସୁଁରାନସ କମ୍ପାନୀ ଲି ର୍ିଟେଡ୍, କମ୍ପାନୀ ଆଇନ, 1956 ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତଭଷୁକ୍ତ ରହାଇଥିବା ଏକ କମ୍ପାନୀ, ଯାହାେ ଅଫି ସ୍
2ୟ
,
,
-48,
,
-122018,
,
ରେ େହିଛ,ି ଏଥିପରେ “କମ୍ପାନୀ” ଭାରବ ସୂଚତ
ି କୋଯିବ (ଯାହାେ ଅଭିବୟକ୍ତି
ତତସମ୍ପକିତ ଅର୍ଷା କିମାବ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅେୁଚିକେ ନରହରେ, ଏହାେ ଉର୍ତ୍ତୋଧିକାେୀ ଏବଂ ଅନୁ ରମାଦିତ ହସ୍ତାନ୍ତେକାେୀଙ୍କୁ ବୁ ଝାଇବା ଓ ଅନ୍ତଭଷୁକ୍ତ କେିବା ବିରବଚନା କୋଯାଇର୍ାଏ ।
WHEREAS: / ଟେଟେତୁଁ :
A.

Company has issued a policy bearing Policy Number (
Indemnifier wherein he/she is the Policyholder.
କମ୍ପାନୀ ପେିସି ନମବେ (
େୂରପ ସୂଚତ
ି କୋଯିବ) ଇରଣ୍ଡମିନଫାୟାର୍ଙ୍କୁ ଜାେି କେିଛନ୍ତି ରଯଉଁଠାରେ ଇରଣ୍ଡମିନଫାୟାର୍ ପେିସଧ
ି ାେୀ ରହାଇର୍ାନ୍ତି ।

) (hereinafter referred to as the “Policy”) to the
) ଧାେଣ କେିଥିବା ଏକ ପେିସି (ଏଥି ପରେ “ପେିସି”

B.

The Indemnifier represents to the Company that the Original Policy Bond for the aforementioned Policy Number is lost and/or Misplaced
irrecoverably.
ଇରଣ୍ଡମିନଫାୟର୍ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ କେିର୍ାନ୍ତି ଯାହକି ଉପରୋକ୍ତ ପେିସି ନମବେ ପାଇଁ ଅେିଜନ
ି ାେ ପେିସି ବଣ୍ଡ ହଜି ଯାଇଛି ଏବଂ/କିମବା ଅପେିବର୍ତ୍ତଷନୀୟ ଭାରବ ଭୁେ ସ୍ଥାନରେ
େଖାଯାଇଛି ।

C.

Based on the above representations made by the Indemnifier, the Company is willing to issue a Duplicate Policy Bond, subject to the Indemnifier
executing this deed of indemnity on the terms and conditions hereinafter.
ଇରଣ୍ଡମିନଫାୟାେଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ କୋଯାଇଥିବା ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାେ କେି, କମ୍ପାନୀ ଏକ ଡୁପିିରକର୍୍ ପେିସି ବଣ୍ଡ ଜାେି କେିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କେୁଛି, ଏଥିପରେ
ଇରଣ୍ଡମିନଫାୟାର୍ ଚୁକ୍ତି ଓ ସର୍ତ୍ତଷାବଳୀ ଅନୁ ସାରେ କ୍ଷତିପର୍ତ୍ତ
ଷ କେିର୍ାଏ ।
ୂ ି ଦେିେ ନିଷ୍ପାଦନ କେିବା ଉପରେ ଏହା ନିଭେ

NOW THIS INDEMNITY BOND WITNESSETH AS FOLLOWS: / ବର୍ତ୍ତମର୍ାନ ଏେି କ୍ଷତିପୂର୍ତ୍ତି ବଣ୍ଡ ନିର୍ନର୍ଟତ ପ୍ରର୍ାଣିତ କରିଥାଏ:
1.

The Indemnifier confirms that he/she is the Policyholder in respect of the aforementioned Policy.
ଇରଣ୍ଡମିନଫାୟାର୍ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କେିଛନ୍ତି ରଯ ଉପରୋକ୍ତ ପେିସି ପେିରପ୍ରକ୍ଷୀରେ ରସ ରହଉଛନ୍ତି ପେିସିଧାେୀ ।

2.

The Indemnifier also confirms that the Original Policy Bond for the aforementioned Policy Number issued to him/her by the Company is lost and/or
misplaced irrecoverably and that there is no willful suppression of any material fact.
ଇରଣ୍ଡମିନଫାୟାର୍ ଆହୁ େି ମଧ୍ୟ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କେିର୍ାନ୍ତି ରଯ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାୋ ତାଙ୍କୁ ଜାେି କୋଯାଇଥିବା ପେିସି ନମବେ ପାଇଁ ଅସେି ଅର୍ଷାତ ଅେିଜନ
ି ାେ ପେିସି ବଣ୍ଡ ହଜି ଯାଇଛି ଏବଂ/କିମବା
ଅପେିବର୍ତ୍ତଷନୀୟ ଭାରବ ଭୁେ ସ୍ଥାନରେ େଖାଯାଇଛି ଏବଂ ରସ ସମ୍ପକଷରେ ରକୌଣସି ତର୍ୟ ଇଚ୍ଛାକୃ ତ ଭାରବ ଚପାଇ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ।

3.

In consideration of the Indemnifier indemnifying the Company as envisaged herein and based on the representations made by the Indemnifier, the
Company agrees to issue a duplicate policy bond to the Indemnifier for the said Policy.
ଇରଣ୍ଡମିନଫାୟର୍ ଏଠାରେ ଅବଧାେଣା କୋଯାଇଥିବା କମ୍ପାନୀକୁ କ୍ଷତିପୂର୍ତ୍ତି ରଦବା ପାଇଁ ଆରବଦନ କେିବା ଦୃ ଷ୍ଟିେୁ ଏବଂ ଇରଣ୍ଡମିନଫାୟାେଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ କୋଯାଇଥିବା ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱକୁ ଆଧାେ
କେି, କମ୍ପାନୀ ଉକ୍ତ ପେିସି ପାଇଁ ଇରଣ୍ଡମିନଫାୟାେଙ୍କୁ ଏକ ନକେି ଅର୍ଷାତ ଡୁପିିରକର୍୍ ପେିସି ବଣ୍ଡ ଜାେି କେିବାକୁ ୋଜି ରହାଇଛନ୍ତି ।

4.

If the Original Policy Bond is recovered at a later stage, the Indemnifier shall keep the Company indemnified and hold harmless from any
claim/demand that may be made by any person claiming interest or right under the Policy as a beneficiary or in any other capacity on the basis of
such recovery.
ଯଦି ପେବର୍ତ୍ତଷୀ ପଯଷୟାୟରେ ଅେିଜନ
ି ାେ ପେିସି ବଣ୍ଡ ପୁନେୁଦ୍ଧାେ କୋଯାଏ, କ୍ଷତିପୂର୍ତ୍ତି ଆରବଦକ ଅର୍ଷାତ ଇରଣ୍ଡମିନଫାୟାର୍ କମ୍ପାନୀକୁ ରକୌଣସି ରକିମ/ଦାବି
୍
ଯାହାକି ଏହିଭଳି ପୁନେୁଦ୍ଧାେ
ଆଧାେରେ ଅନୟ ରକୌଣସି କ୍ଷମତା କିମବା ଜରଣ ହିତାଧିକାେୀ ଭାରବ ପେିସି ଅଧୀନରେ ଅଧିକାେ କିମବା ସୁଧ ଦାବି କେୁଥିବା ରଯରକହି ବୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ କୋଯାଇର୍ାଏ ରସଥିେୁ କ୍ଷତି
ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଅହାନିକେ େଖିରବ ।

5.

Further the Indemnifier agrees to indemnify and always keep the Company indemnified and hold harmless from any penalty, damages, costs, or any
other amount/s payable of whatsoever nature including but not limited to any amount payable under a decree or order of a Court or adjudicating
authority, legal fees and expenses (including counsel fee) in relation to the prosecution or defense or settlement of any claims/ demands whatsoever
arising out of the Policy.
ଆହୁ େି ମଧ୍ୟ ଇରଣ୍ଡମିନଫାୟେ କ୍ଷତିପୂେଣ ରଦବା ପାଇଁ ଏବଂ କମ୍ପାନୀକୁ କ୍ଷତିପୂର୍ତ୍ତେ
ି ୁ ମୁକ୍ତ େଖିବାକୁ ଏବଂ ରକୌଣସି ଅର୍ଷ ଦଣ୍ଡ, କ୍ଷତି, ଖର୍ଚ୍ଷ, କିମବା ରଦୟ ରଯାଗୟ ଅର୍ଷ ୋଶି ତାହା
ପ୍ରକୃ ତ ି ଦୃ ଷ୍ଟିେୁ ଯାହା ରହଉ ନା କାହିଁକ,ି ଏକ ନୟାୟାଳୟ କିମବା ନୟାୟିକ କର୍ତ୍ତଷୃପକ୍ଷଙ୍କ ଫଏସୋ କିମାବ ଆରଦଶ, ପେିସି ରଯାଗଁୁ ସୃଷ୍ଟି ରହଉଥିବା ରଯରକୌଣସି ରକିମ/ଦାବି
୍
ତାହା ଯାହା
ରହଉନା କାହିଁକି ତାହାେ ବିଚାେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିମବା ଡିରଫନସ କିମାବ ବରଦାବସ୍ଥ ସମ୍ପକିତ ଆଇନଗତ ଫି ସ୍ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଷ (ପୋମଶଷ ଫି ସ୍ ଅନ୍ତଭଷୁକ୍ତ କେି) ଅଧୀନରେ ରଦୟ ରଯାଗୟ
ରଯରକୌଣସି ଅର୍ଷୋଶିକୁ ଅନ୍ତଭଷୁକ୍ତ କେି କିନ୍ତୁ ସୀମିତ ନୁ ରହଁ ରସଥିେୁ ଅହାନିକେ େଖିବାକୁ ୋଜି ରହାଇଛନ୍ତି ।

6.

This Indemnity is absolute and the Indemnifier agrees to fulfill the same if and when the Company is in any way liable or responsible to pay any
amount to any person in respect of the Policy and/or any claim arising out of the Policy in future or at any time on the basis of the recovery of the
Original Policy Bond.
କ୍ଷତିପୂର୍ତ୍ତି ସଂପୂର୍ଣ୍ଷ ଅରଟ ଏବଂ ଇରଣ୍ଡମିନଫାୟାର୍ ତାହା ପୂେଣ କେିବା ପାଇଁ ୋଜି ରହାଇର୍ାନ୍ତି ଯଦି ଓ ରଯରତରବରଳ କମ୍ପାନୀ ରଯରକୌଣସି ଉପାୟରେ ପେିସି ଦୃ ଷ୍ଟିେୁ ଏବଂ/କିମବା
ଭବିର୍ୟତରେ କିମବା ରଯରକୌଣସି ସମୟରେ ଅେିଜନ
ି ାେ ପେିସି ବଣ୍ଡେ େିକଭେି ଆଧାେରେ ପେିସେ
ି ୁ ସୃଷ୍ଟି ରହଉଥିବା ରଯରକୌଣସି ରକିମ୍ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ରଯରକୌଣସି ବୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରକୌଣସି
ଅର୍ଷୋଶି ରଦବା ପାଇଁ ଉର୍ତ୍ତେଦାୟୀ କିମବା ଦାୟୀ େହିର୍ାନ୍ତି ।

7.

It is further declared that the Indemnity given by this Deed is irrevocable and will remain in full force and effect.
ଏହା ଆହୁ େି ମଧ୍ୟ ର ାର୍ଣା କୋଯାଇର୍ାଏ ରଯ ଏହି ଦେିେ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥିବା କ୍ଷତିପର୍ତ୍ତ
ୂ ି େଦ୍ଦ ଅରଯାଗୟ ଅରଟ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଷ ପ୍ରାଧାନୟ ଏବଂ ଫଳାଫଳରେ େହିବ ।

IN WITNESS WHEREOF THIS INDEMNITY BOND HAS BEEN SIGNED, SEALED AND EXECUTED BY THE PARTIES ON THE DAY
MONTH AND YEAR FIRST ABOVE WRITTEN.
ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱେୂପ ଏହି କ୍ଷତିପୂର୍ତ୍ତି ବଣ୍ଡ ପକ୍ଷଗୁଡକ
ି ଦ୍ୱାୋ ପୂୋ ଉପରେ େିଖିତ ଦିନ, ମାସ ଏବଂ ବର୍ଷରେ ଦସ୍ତଖତ, ରମାହେ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ନିଷ୍ପାଦନ କୋଯାଇଛି ।

__________________________
INDEMNIFIER/ ଇଟଣ୍ଡର୍ିନଫାୟର୍
(Policy Holder’s Signature)
(ପେିସିଧାେୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ)
Witness Name, Address & Signature/୍ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ, ଠିକଣା ଓ ଦସ୍ତଖତ
1. ………………………………………..

2. ………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

Declaration, if this form is signed in Vernacular/Thumb Impression:
I, ___________________________ son / daughter of _______________________, an adult residing at ________________________ hereby declare that
the contents of this form have been duly explained to me in _______________ language and have been understood by me.

(Signature of the customer) __________________ Date ____________ Contact No. ______________
ଉଦ୍ଟ ାଷଣା, େଦି ଏେି ଫର୍ମମ ର୍ାତୃଭାଷା/େିପଚିହ୍ନଟର ଦସ୍ତଖତ ଟୋଇଥାଏ ଟତଟବ:
ମଁୁ , ________________________ ପୁଅ / ଝିଅ ____________________________, ଜରଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ବାସ କରେ _______________________
ଏଠାରେ ଉରଘାର୍ଣା କେୁଛି ରଯ ଏହି ଫମଷେ ଧାେଣ କେିଥିବା ବିର୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡକ
ି ରମାରତ ______________________________ ଭାର୍ାରେ ବିସ୍ତୃତଭାବରେ ବୟାଖୟା କେିଛନ୍ତି
ଏବଂ ମଁୁ ବୁ ଝଛ
ି ି ।
(ଗ୍ରାହାକଙ୍କେ ଦସ୍ତଖତ) ______________________________ ତାରିଖ ______________ ଟୋଗାଟୋଗ ନଂ. _________________
Instruction & Disclaimer/ ନିଟଦମଶ ଏବଂ ଉଦଟ ାଷଣା:
 Kindly fill in the details in Hindi/English only.
ଦୟାକେି ରକବଳ ହିଦୀ/ଇଂୋଜୀରେ ସବିରଶର୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କେନ୍ତୁ ।
 In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ବିର୍ୟବସ୍ତୁ କୁ ବୟାଖୟା କେିବାରେ ରକୌଣସି ଅସହମତି ଟଣାରେ, ଇଂୋଜୀ ସଂସ୍କେଣ ବଳବର୍ତ୍ତେ େହିବ ।
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