
�ାନା�ର/ହ�ା�ର ପାଇଁ ଫମର୍
(ଏହ ିଦଲିଲ ପଲିସ ିଦ�ାବଜିର ଅନୁେମାଦନ ପ�ୃାେର କମି�ା ଏକ ଅଣ-ନ୍ୟାୟିକ �ା� େପପର୍ େର ମଳୂ ପଲିସ ି

ଦ�ାବଜି ସହତି �ଦାନ କରାଯିବ)

ମୁଁ, ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସ ିନଂ. _________________________________________ ("ପଲିସ"ି)ର ଧାରକ ଯାହା କାନାରା ଏଚଏସ୍ ବସି ିଓରଏି�ାଲ ବ୍ୟା� ଅଫ୍  କମସର୍ ଲାଇଫ୍  ଇନସରୁାନ� କ�ାନୀ 
ଲିମିେଟଡ୍  ("କ�ାନୀ") �ାରା ଜାର ିକରାଯାଇଛ,ି ଏତ�ାରା ପଲିସ ିଅ�ଗର୍ତ େମାର ଅଧିକାର ଓ ଲାଭଗୁଡକୁି �ାନା�ର/ହ�ା�ର ନେିମ�ା�� ସପ�େର କରୁଛି
�ୀ/କୁମାରୀ/ଏମ୍ /ଏସ୍ _______________________________________________ ("ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/�ହୀତା") ଏଠାେର ଦଶର୍ାଯାଇଥିବା ସ�ର୍ାବଳୀ ଅନୁସାେର ।

ହ�ା�ରର �କାର (େଯଉଁଟ ି�ଯୁଜ୍ୟ ତାହା ଉପେର ଟକି୍  ଚ�ି ଦଅି�ୁ) ସ�ୂ�ର୍ ସ�ର୍ମଳୂକ

�ାନା�ର / ହ�ା�ର ପାଇଁ କାରଣଗୁଡକି (େକୗଣସ ିେଗାଟଏିେର ଟକି୍  ଚ�ି ମାର�ୁ) େ�ମ ଓ େ�ହ କାରଣରୁ; ର ମଲୂ୍ୟବାନ

ବେିବଚନା କାରଣରୁ ଏବଂ____________ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ _________________________________________________

ଦୟାକରି ଆପଣ� ସଦ୍ୟତମ ବ୍ୟା� ଏକାଉ� ବବିରଣୀ ଆମ ସହତି ଅଦ୍ୟତନ କର�ୁ ।*

ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/�ହୀତା�ର ବବିରଣୀ (ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/�ହୀତା ଏକ କେପର୍ାେରଟ୍ ସଂ�ା େହାଇଥିବା େ��େର �ାଧିକୃତ ବ୍ୟ�ିମାନ�ର ବବିରଣୀ ସ�େିବଶ କରାଯିବ)

ନାମ

ପିତା� ନାମ/�ାମୀ� ନାମ

ଠକିଣା

େଟଲିେଫାନ୍  ନମ�ର

*ଇେମଲ୍  ଆଇଡି

*େମାବାଇଲ୍  ନମ�ର

ଜନ� ତାରଖି

ଶ�ିା

େବବୖାହକି �ତିି

ଅଶ�ିିତ

ଅବବିାହତି

�ାଥମିକ ବଦି୍ୟାଳୟ

ବବିାହତି

ଉ� ବଦି୍ୟାଳୟ

ବଧିବା(ବପି�ୀକ)

�ାତକ

ଛାଡପ��ା�

�ାତେକା�ର େପଶାଦାର

�ହୀତା� ବୃ� ି__________________________________________________________ ଚାକରିୀ ନାମ ______________________________________
କ�ାନୀ ନାମ ___________________________________________________________ ବ୍ୟବସାୟ/କ�ର୍ବ୍ୟର �କୃତ ି_____________________________

ଜାତୀୟତା ଭାରତୀୟ ବେିଦଶୀ ନାଗରକି

ଆବାସକି �ତିି ନବିାସୀ **ଅଣ-ନବିାସୀ ପିଆଇଓ

**ବାସ�ାନ େଦଶ _________________________________________ (ଅଣ-ନବିାସୀ �ତି ିଓ ବାସ�ାନ େଦଶ ଉପେର ନଭିର୍ର କର ି�ଦାନ କରବିା ପାଇଁ ବା�ତାମଳୂକ, ଅଧିକ ଦ�ାବଜି 
ମଗାଯାଇପାେର/ଆବଶ୍ୟକ େହାଇପାେର)

ଆପଣ ୟୁଏସ୍ େର ଥିବା େବେଳ ଏହ ିଅନୁେରାଧ କରୁଛ� ିକ?ି ହଁ ନା

ସେିକୱାଇସ ିନଂ

* -ବବିରଣୀ ପୂରଣ କରବିା ବା�ତାମଳୂକ ଅେଟ ।

�ହୀତା� ବ୍ୟା� ଏକାଉ� ବବିରଣୀ

ବ୍ୟା� ନାମ

ବ୍ୟା� ଶାଖା ଠକିଣା

ବ୍ୟା� ଏକାଉ� �କାର େସଭି�ସ୍ କେର� (ଚୟନତି ଏକାଉ� ଏନଆର୍ ଇ କ*ି: ହଁ ନା)

ଲି� ପୁରୁଷ ମହଳିା ଧୂ�ପାନକାରୀ ହଁ ନା

ବ୍ୟା� ଏକାଉ� ନମ�ର ଏମଆଇସଆିର୍  େକାଡ୍ 

ଆଇଏଫଏସ୍ ସ ିେକାଡ୍ **ପ୍ୟାନ କାଡର୍ ନମ�ର

* ଏନଆର୍ ଇ ଏକାଉ� େ��େର ଦୟାକର ିଆମର େୱବସାଇଟ୍ େର ଉପଲ� ଏଫଏଟସିଏିନସଆିରଏସ୍  �ଶ�ାବଳୀ ଦାଖଲ କର�ୁ ।
**-ବବିରଣୀ ପୂରଣ କରବିା ବା�ତାମଳୂକ ଅେଟ ।

** -ଯଦ ିଆବାସକି �ତି ିଅଣନବିାସୀ କମି�ା ବାସ�ାନ େଦଶ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କଛି ିେହାଇଥାଏ େତେବ ଦୟାକର ିଆମର େୱବସାଇଟ୍ େର ଉପଲ� ଏଫ୍ ଏଟସିଏି/ସଆିର୍  ଏସ୍  �ଶ�ାବଳୀ ଦାଖଲ କର�ୁ ।

�ହୀତା�ର ଫେଟା 
(ବା�ତାମଳୂକ ଯଦ ିବାଷ�କ 
�ିମିୟମ୍  ଟ. 10,000 ରୁ 

ଅଧିକ େହାଇଥାଏ)
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�ାନା�ର/ହ�ା�ର ପାଇଁ ଫମର୍
(ଏହ ିଦଲିଲ ପଲିସ ିଦ�ାବଜିର ଅନୁେମାଦନ ପ�ୃାେର କମି�ା ଏକ ଅଣ-ନ୍ୟାୟିକ �ା� େପପର୍ େର ମଳୂ ପଲିସ ି

ଦ�ାବଜି ସହତି �ଦାନ କରାଯିବ)

(‘ବାତଲି୍  େହାଇଥିବା’ େଚକ୍ ର ନକଲ ବା କପି ଦାଖଲ କର�ୁ (ଏକାଉ� ନମ�ର/ଏକାଉ�ଧାରୀ� ନାମ ‘ମ�ିୁତ’ େହବା ସହତି) କମି�ା ପାସ୍ ବହରି �-�ମାଣିତ ନକଲ କମି�ା ପାସ୍ ବହ ିର �-�ମାଣିତ ନକଲ (ଏକାଉ� 
ନମ�ର/ଏକାଉ�ଧାରୀ� ନାମ ‘ମ�ିୁତ’ େହବା ସହତି) କମି�ା �-�ମାଣିତ ବ୍ୟା� ବବିରଣୀ । ଏନଆର୍ ଇ େଦୟ �ଦାନ େ��େର ଏନଆର୍ ଇ ଏକାଉ�ରୁ କରାଯାଇଥିବା �ିମିୟମ୍  କାରବାରଗୁଡକୁି �ତଫିଳତି କରୁଥିବା 
ବ୍ୟା� ବବିରଣୀ କମି�ା ଏହ ିସ�କର୍େର ବ୍ୟା�ରୁ ଏକ େଘାଷଣା ବା�ତାମଳୂକ ଅେଟ)

ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/ସମପର୍ଣକାରୀ� ସହତି ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/�ହୀତା� ସ�କର୍ (ର� ସ�କର୍ୀୟ /ପତ ିବା ପ�ୀ/ଋଣକ�ର୍ା ଉେ�ଖ କର�ୁ): ________________________

�ହୀତା�ର ପୂବର୍ଗାମୀ ବ୍ୟ�ି/ପୂବର୍ବ�ର୍ୀ �ହୀତା (�ଯୁଜ୍ୟ ଯଦ ିପଲିସ ିପୂବର୍ରୁ ହ�ା�ର କରାଯାଇଥାଏ): 

ନାମ _____________________________________________________________________________________________________________

ଜାତୀୟତା ________________________________ ବୃ� ି___________________________ େଟଲିେଫାନ୍  ନମ�ର ______________________________

(�ାନ ଦଅି�ୁ େଯ େଯଉଁଠାେର ଭବଷି୍ୟତର �ିମିୟମ୍ ଗୁଡକି ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/ �ହୀତା� �ାରା �ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, େତେବ ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/ �ହୀତା େଦୟ �ଦାନକାରୀ ବା େପୟର ଫମର୍ ସେମତ 
ଆବଶ୍ୟକ ଦ�ାବଜିଗୁଡକି �ଦାନ କରବିା ଆବଶ୍ୟକ)

ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/�ହୀତା� େକୱାଇସ ିପାଇଁ ଦାଖଲ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଦ�ାବଜିଗୁଡକିର ତାଲିକା (�ହୀତା ଜେଣ ବ୍ୟ�ିବେିଶଷ େହାଇଥିବା େ��େର, ସମପର୍ଣକାରୀ ଏହ ିହ�ା�ର ଫମର୍ ସହତି �ହୀତା�ର 
େକୱାଇସ ିଦ�ାବଜି ଦାଖଲ କରବିା ଆବଶ୍ୟକ େହାଇଥାଏ ।)

ହଁ ନା

ପରଚିୟ �ମାଣ ପାସେପାଟର୍ ପ୍ୟାନ କାଡର୍ େଭାଟର ଆଇଡ ିକାଋଡ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ

ଅନ୍ୟାନ୍ୟଠକିଣା �ମାଣ େଟଲିେଫାନ୍  ବଲି୍ ଇେଲକ��ି  ବଲି୍ 

ଆୟ �ମାଣ ଏବଂ/କମି�ା ପା� ିବା ଫ�ର ଉ�ର �ମାଣ

ଯଦ ିହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/�ହୀତା�ର ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/�ହୀତା/େନାମିନ ିଜେଣ ରାଜେନତୖକି ଭାେବ ଉନ��� ବ୍ୟ�ି େହାଇଥା�*ି? ହଁ ନା

(ଏହ ିଦଲିଲ ସହତି ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ସମ� ସମଥର୍ନକାରୀ �ମାଣ/ଗୁଡକି ଓ ଦ�ାବଜି �-�ମାଣିତ େହବା ସହତି ନମି� େଗେଜେଟଡ୍  ଅଧିକାରୀ� �ାରା ସତ୍ୟ �ମାଣୀକରଣ ବା ଆେଟେ�ସନ୍  େହବା ଆବଶ୍ୟକ 
େଯପର ିଭାରତ ସରକାର� �ାରା ନ�ିର୍ାରତି େହାଇଛ/ିଆମର କ�ାନୀର �ାଧିକୃତ କମର୍ଚାରୀ (ଆମର କେପର୍ାେରଟ୍  ଏେଜ�ମାନ�ୁ ଅ�ଭୁର୍� କର)ି/ଏକ ରା�ାୟ� ବ୍ୟା�ର ଶାଖା �ବ�କ ।)

ଯଦ ିହଁ, ଦୟାକର ିବବିରଣୀ �ଦାନ କର�ୁ

[* ପିଇପିମାେନ େହଉଛ� ିେସହ ିବ୍ୟ�ିବେିଶଷ େଯଉଁମାେନ ଏକ ରାଜେନତୖକି ଦଳ/ରାଜେନତା� ସହତି ଜଡତି େହାଇଥା� ିକମି�ା େହାଇଛ� ିକମି�ା ଭାରତେର କମି�ା ବେିଦଶେର େକୗଣସ ିମ�ଣାଳୟ/ସରକାର/ରାଜ୍ୟ �ାରା 
ଅଧିକୃତ ଏ�ର�ାଇଜ୍ /ନ୍ୟାୟିକ ସଂ�ା/େସନା/େପାଲିସେର େକୗଣସ ିବର�ି ଭୂମିକାେର ଅଛ� ିକମି�ା େସହ ିବ୍ୟ�ିବେିଶଷ େଯଉଁମାନ�ର ନକିଟ ପରବିାର ସଦସ୍ୟ କମି�ା ସହେଯାଗୀ ଉ� �ମତାେର ରହଛି�)ି ।]

�ହୀତା� �ାରା େଦୟେଯାଗ୍ୟ ଭବଷି୍ୟତର �ିମିୟମ୍ ଗୁଡକି
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�ାନା�ର/ହ�ା�ର ପାଇଁ ଫମର୍
(ଏହ ିଦଲିଲ ପଲିସ ିଦ�ାବଜିର ଅନୁେମାଦନ ପ�ୃାେର କମି�ା ଏକ ଅଣ-ନ୍ୟାୟିକ �ା� େପପର୍ େର ମଳୂ ପଲିସ ି

ଦ�ାବଜି ସହତି �ଦାନ କରାଯିବ)

ନାମ ____________________________________________  ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/�ହୀତା� ସହତି େନାମିନ�ି ସ�କର୍ ___________________________________________

େନାମିନ�ି ଜନ� ତାରଖି _________________________________________________ ନାମା�ନ ଶତକଡା __________________________________________________

ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/�ହୀତା� େନାମିନ�ି ବବିରଣୀ (ଯଦ ିସମପର୍ଣ ବ୍ୟ�ିବେିଶଷ� ସପ�େର େହାଇଥାଏ େତେବ �ଯୁଜ୍ୟ ଓ ବା�ତାମଳୂକ)

[ଯଦ ିଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଏକ ଅତରି�ି ପରଶି�ି ବ୍ୟବହୃତ େହାଇପାେର]

ନଯୁି� ବ୍ୟ�ି� ନାମ (�ଯୁଜ୍ୟ ଯଦ ିେନାମିନ ିେହଉଛ� ିଜେଣ ନାବାଳକ) __________________________________________________________________________________

େନାମିନ�ି ସହତି ନଯୁି� ବ୍ୟ�ି� ସ�କର୍ ___________________________ ନଯୁି� ବ୍ୟ�ି�/ ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ� ଦ�ଖତ ____________________________________________

ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/�ହୀତା� ମାଲିକାନାେର ଥିବା ପୂବର୍ବ�ର୍ୀ ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସରି ବବିରଣୀ (ତା� ନାମେର ନ୍ୟ� େହାଇଥିବା ପଲିସଗୁିଡକୁି ଅ�ଭୁର୍� କରି)

ପଲିସ ିନମ�ର/ପଲିସ ିଜାରି କରିଥିବା 
ଜୀବନ ବୀମା କ�ାନୀ

ଏକକ/ନୟିମିତ ବାଷ�କ �ିମିୟମ୍ 

ହ�ା�ରକାରୀ/ସମପର୍ଣକାରୀ ଏବଂ ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/�ହୀତା

ମୁଁ ବୁଝଛି ିେଯ କ�ାନୀ �ାରା ହ�ା�ର/ସମପର୍ଣର ଏହ ିଦଲିଲର �ା�ି ତାରଖି ବୀମା ଆଇନ, 1938 (ସଂେଶାଧିତ େହାଇଥିବା ପର)ି ର ଧାରା 38 ଅ�ଗର୍ତ ବ�ି�ି ଭାେବ ବେିବଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଏଠାେର ନାମିତ 
ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/�ହୀତା ପଲିସ ିଅ�ଗର୍ତ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ହକ୍  ଦାର େହେବ ଏବଂ ସମ� େଦୟତା ଓ ଇକୁ୍ୟଟ ିବହନ କରେିବ େଯଉଁଥିକୁ ମୁଁ ଅଧୀନ� ଅେଟ, �ଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁସାେର ହ�ା�ର/ସମପର୍ଣ ତାରଖିେର 
। ମୁଁ ଆହୁରମି� ସନୁ�ିିତ କରୁଛ ିେଯ ପଲିସ ିହ�ା�ର/ସମପର୍ଣ କରୁନାହିଁ ଯାହାକ ିବବିାହତି ମହଳିା� ସ�� ିଆଇନ, 1874 ର ଧାରା 6 ଅ�ଗର୍ତ ନଆିଯାଇଛ ି।

ମୁଁ େଘାଷଣା କରୁଛ ି େଯ ମୁଁ େମା ନଜି ଇ�ାେର ପଲିସ ିହ�ା�ର/ସମପର୍ଣ କରୁଛ ିଏବଂ ସନୁ�ିିତ କରୁଛ ି େଯ ହ�ା�ର/ସମପର୍ ଣ ଅକପଟ ଅେଟ, େମାର ପଲିସଧିାରକ� �ାଥର୍େର, ଜନହତିେର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ 
ଉେ�ଶ୍ୟେର ନୁେହଁ । ମୁଁ ବୁଝଛି ି େଯ କ�ାନୀ ଏହ ିହ�ା�ର/ସମପର୍ଣକୁ କ�ାନୀ �ତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରପିାେର ଯଦ ିପୂବର୍ରୁ ଉେ�ଖିତ େକୗଣସ ିଅସତ୍ୟ େବାଲି ଜଣାପେଡ । ମୁଁ ଏତ�ାରା କ�ାନୀକୁ ପଲିସ ିଦ�ାବଜି 
ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/�ହୀତା�ୁ କ�ାନୀର େରକଡର୍େର ସମପର୍ଣ ପ�ିକରଣ କରବିା ପେର େ�ରଣ କରବିାକୁ ଏବଂ ଉଭୟ ହ�ା�ରକାରୀ/ସମପର୍ଣକ ାରୀ ଏବଂ ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/�ହୀତା�ୁ ସମ� ଭବଷି୍ୟତର 
େଯାଗାେଯାଗ େ�ରଣ କରବିା ପାଇଁ �ାଧିକାର �ଦାନ କରୁଛ ି।

ମୁଁ ବୁଝଛି ିେଯ ସ�ର୍ମଳୂକ ସମପର୍ଣ େ��େର, ମୁଁ ଜେଣ �ହୀତା ଭାେବ ପଲିସରି ସମପର୍ଣ ଉପେର ଏକ ଋଣ ପାଇବାକୁ ହକ୍ ଦାର େହବ ିନାହିଁ । ମୁଁ ଏତ�ାରା େଘାଷଣା କରୁଛ ିେଯ ସମପର୍ଣ �ହଣକାରୀ�/�ହୀତା� 
ପଲିସ ିଅ�ଗର୍ତ ଲାଭଗୁଡକି �ା�ି କ�ାନୀର ଏକ େବଧୖ ଓ ଯେଥ� ଡସିଚାଜର୍ େହବ ।

ମୁଁ/ଆେମ କ�ାନୀକୁ େମାର େକୱାଇସ ିବବିରଣୀ ନେିମ�ା�� ଠାରୁ / ସହତି ମାଗିବା/ ଗ�ତି ରଖିବା କମି�ା/ଏବଂ ଅଂଶୀଦାର କରବିାକୁ �ାଧିକାର �ଦାନ କରୁଛ ି(i) ସରକାରୀ ଏବଂ/କମି�ା ନୟିାମକ କ�ୃର୍ପ�, (ii) ବୀମା 
ରେିପାଜେିଟାରୀ (iii) ସଇିଆରଏସ୍ ଏଆଇ/ୟୁଆଇଡଏିଆଇ (iv) ପୁନଃବୀମାକାରୀ କ�ାନୀ/ଗ�ପ୍  କ�ାନୀଗୁଡକି/ଡା�ରଖାନା କମି�ା ନଦିାନମଳୂକ େକ�ଗୁଡକି/ଅନ୍ୟ ବୀମା କ�ାନୀଗୁଡକି କମି�ା ତୃତୀୟ ପ�ଗୁଡକି ଦାୟ�ହଣ 
ମଲୂ୍ୟା�ନ, ଦାବ ିବା େକ�ମ୍  ଅନୁସ�ାନ/ବେ�ାବ�, େକୱାଇସ ି�ାମାଣିକତା, ପଲିସ ିସଭ�ସଂି ଉେ�ଶ୍ୟ ଓ ଏହଭିଳ ିଉେ�ଶ୍ୟଗୁଡକି ପାଇଁ ।

ହ�ା�ରକାରୀ/ସମପର୍ଣକାରୀ�ର ଦ�ଖତ/ଟପିଚ�ି
ନାମ, ପଦବୀ ଓ ଅଧିକାରିକ େମାହର (ଯଦ ି�ହୀତା ଏକ କ�ାନୀ/ବ୍ୟା� େହାଇଥାଏ)

ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/ସମପର୍ଣକାରୀ�ର ଦ�ଖତ/ଟପିଚ�ି
ନାମ, ପଦବୀ ଓ ଅଧିକାରିକ େମାହର (ଯଦ ି�ହୀତା ଏକ କ�ାନୀ/ବ୍ୟା� େହାଇଥାଏ)

ପ�ୃା 3 ମ�ରୁ 4



 

�ାନା�ର/ହ�ା�ର ପାଇଁ ଫମର୍
(ଏହ ିଦଲିଲ ପଲିସ ିଦ�ାବଜିର ଅନୁେମାଦନ ପ�ୃାେର କମି�ା ଏକ ଅଣ-ନ୍ୟାୟିକ �ା� େପପର୍ େର ମଳୂ ପଲିସ ି

ଦ�ାବଜି ସହତି �ଦାନ କରାଯିବ)

ତାରଖି

େଘାଷଣା ଯଦ ିଏହ ିଫମର୍େର �ାନୀୟ ଭାଷାେର �ା�ର କରାଯାଇଥାଏ/ ଟପିଚ�ି ଦଆିଯାଇଥାଏ

ମୁଁ ଏତ�ାରା େଘାଷଣା କରୁଛ ିେଯ ମୁଁ ଏହ ିଫମର୍ର ବଷିୟବ�ୁକୁ ପଲିସଧିାରୀ �ୀ/ଶୀମତୀ/କୁମାରୀ _____________________________________�ୁ _______________________________ 

ଭାଷାେର ବୁଝାଇଛ ିଏବଂ ପଲିସଧିାରୀ େମା ଉପ�ତିେିର େସଥିେର ଥିବା ବଷିୟବ�ୁକୁ ସ�ୂ�ର୍ ରୂେପ ବୁଝବିା ପେର ଟପିଚ�ି(ଗୁଡକି) ଲଗାଇଛ�/ିଇଂରାଜୀକୁ ଛାଡ ିଅନ୍ୟ ଭାଷାେର �ା�ର କରଛି� ି।

େଘାଷଣାକାରୀ� ଦ�ଖତ ___________________________________େଘାଷଣାକାରୀ� ନାମ ______________________________________________ 

�ାନ ______________________ ତାରିଖ_____________________

ସା�ୀ (ଦୟାକର ି�ାନ ଦଅି�ୁ େଯ ସା�ୀ ସାବାଳକ େହବା ଉଚତି ଏବଂ ଚୁ�ି କରବିା ପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ େହବା ଉଚତି)

ହ�ା�ରକାରୀ/ସମପର୍ଣକାରୀ ଏବଂ ସମପର୍ଣ �ହଣକାରୀ/�ହୀତା ଏହ ିଦଲିଲକୁ ନ�ିାଦନ କରଛି� ିଏବଂ ହ�ା�ରକାରୀ/ସମପର୍ଣକାରୀ ଏବଂ ସମପର୍ଣ �ହଣକାରୀ/�ହୀତା�ର ଦ�ଖତ/ଟପିଚ�ି 
ଉପେର ଦଶର୍ାଯାଇଥିବା ତାରଖି �ାନେର େମା ଉପ�ତିେିର େଦଇଛ� ି।

ସା�ୀ� ଦ�ଖତ ___________________________________ପୂ�ର୍ ନାମ ____________________________ ସା�ୀ� ଠକିଣା_______________________

aତାରଖି

ନେି�ର୍ଶାବଳୀ:
ଆଂଶକି ସମପର୍ଣ େ��େର, ଦୟାକର ିଆଂଶକି ସମପର୍ଣ ଦଲିଲ ପରଶି�ିେର ସ�ୂ�ର୍ ବବିରଣୀ �ଦାନ କର�ୁ ।
ଆପଣ� ପଲିସେିର ଅେଟା େଭ�ିଂ ଧାରା ଲାଗୁ େହବା େ��େର ଏବଂ ବୀମାଭୁ� ବ୍ୟ�ି ସାବାଳକ� �ା� କରଥିିବା େ��େର, ଅନୁେରାଧକୁ ନମି�ଲିଖିତ େକୗଣସ ିଦ�ାବଜି ପ୍ୟାନ କାଡର୍/ପାସେପାଟର୍/�ାଇଭିଂ 
ଲାଇେସନ�େର ଉେ�ଖ କରାଯାଇଥିବା ପର ିଦୃ�ା�ମଳୂକ ଦ�ଖତଗୁଡକି �ଦାନ କରବିା ପେର େକବଳ ��ିୟାକୃତ କରାଯିବ?
ମୁଁ ବୁଝଛି ିଓ ରାଜ ିେଯ ଏହ ିଫମର୍ ଦାଖଲ କରବିାର ଅଥର୍ ନୁେହଁ େଯ ଅନୁେରାଧକୁ �ହଣ କରାଯିବ ।
ଦୟାକର ିଫମର୍କୁ େକବଳ  ଓଡ଼ଆି େର ପୂରଣ କର�ୁ ।
ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଉଥିବା ଭାଷାେର େକୗଣସ ିଅସହମତ ିଘଟଣାେର, ଇଂରାଜୀ ସଂ�ରଣ ବଳବ�ର ରହବି ।
ଟପ୍ -ଅପ୍  ଅନୁେରାଧଗୁଡକି, ବୀମାଭୁ� ରାଶେିର ବୃ� ିକମି�ା �ାସ, ପା�ଗୁିଡକିେର ପରବି�ର୍ନଗୁଡକି (ଯଥା ପା� ିପରବି�ର୍ନ ଓ ପୁନଃନେି�ର୍ଶକରଣ), ପଲିସଗୁିଡକିର ପୁନଃ�ବ�ର୍ନ, େଯେକୗଣସ ିଅନୁେରାଧ ଯାହା 
�ିମିୟମ କମି�ା ପଲିସ ିେବଶୖ�ି୍ୟର ପରବି�ର୍ନେର ଫଳାଫଳ ଆଣିଥାଏ େଯେତେବେଳ �ାହକ ଜଣକ ୟୁଏସ୍ େର ରହଥିା� ି। ଆେମ �ଯୁଜ୍ୟ ୟୁଏସ୍  ଆଇନ ଆଧାରେର ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିପଲିସ ିସଭ�ସଂି ଅନୁେରାଧକୁ 
�ତବି�ତି କରବିାକୁ ଅଧିକାର ସଂର�ିତ ରଖିଥାଉ । ଦୟାକର ିଅଧିକ ସଚୂନା ପାଇଁ ଆମର କଲ୍  େସ�ରକୁ ସହ ସ�କର୍ କର�ୁ ।

ପଲିସ/ିଆେବଦନ ସଂଖ୍ୟା

େକବଳ କାଯର୍୍ୟାଳୟ ବ୍ୟବହାର ନମିେ� ଉ��ି
�ାରା �ା� _________________________________________________________ ଦ�ଖତ

(ଦୟାକର ିଉପେର କମର୍ଚାରୀ� ନାମ ଉେ�ଖ କର�ୁ ବ୍ୟା� କମର୍ଚାରୀ ନାମ ଓ ପଦବୀ)

�ା�ି ତାରଖି ଓ ସମୟ ____________________________________________________________

ଅନୁେରାଧ େ�ରଣ ତାରଖି ଓ ସମୟ ____________________________________________________ �ା� କରାଯିବାର େମାହର

କାନାରା ଏଚଏସ୍ ବସି ି ଓରିଏ�ାଲ ବ୍ୟା� ଅଫ୍  କମସର୍ ଲାଇଫ୍  ଇନସରୁାନ� କ�ାନୀ ଲିମିେଟଡ୍  (IRDAI Regn. No. 136), ପଲିସ ି ସଭ�ସଂ ବଭିାଗ 2ୟ ମହଲା, ଅଚ�ଡ ବଜିେିନସ 
ପାକର୍, େସକ�ର-48, େସାହନା େରାଡ୍ , ଗୁରୁ�ାମ-122018, ହରୟିାଣା, ଭାରତ ପ�ିକୃତ କାଯର୍୍ୟାଳୟ: ୟୁନଟି୍  ନଂ. 208, 2ୟ ମହଲା, କ�ନଜ�ା ବଲି�ିଂ, 18 ବରଖମ� େରାଡ୍ , ନୂଆ ଦ�ିୀ - 
110001, କେପର୍ାେରଟ୍  ପରଚିୟ ସଂ.: U66010DL2007PLC248825, େଯାଗାେଯାଗ 1800-180-0003, 1800-103-0003 / +91 0124 4535099 (ଫ୍ୟା�) / ଇେମଲ୍ : 
customerservice@canarahsbclife.in, େୱବସାଇଟ୍ : www.canarahsbclife.com
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