
(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਬ�ਕ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ)

ਰਸੀਦ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮ�/ ______________________________________________________________

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮ� _______________________________________
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ਸਵੈ-ਅਿਧਕਾਰ ਫਾਰਮ

ਪਾਿਲਸੀ/ਿਬਨ� ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਿਮਤੀ

ਿਸਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ 

ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ______________________________________________________________

ਪਾਿਲਸੀ ਦੀਦੇ ਸਵੈ-ਅਿਧਕਾਰ ਤ� ਬਾਅਦ ਨਵ� ਪਾਿਲਸੀ-ਧਾਰਕ (ਿਜਵ� ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੀਿਮਤ ਿਵਅਕਤੀ) ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਨਵ� ਪਾਿਲਸੀ-ਧਾਰਕ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ

(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਸਰਫ਼ ਉਨ� � ਖੇਤਰ� ਨੰੂ ਭਰੋ ਿਜੱਥੇ ਬੀਿਮਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਰਿਵਆਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ)

1 . ਪੂਰਾ ਨ�  ਪਿਹਲਾ ਨ�

  ਿਵਚਕਾਰਲਾ ਨ�

  ਆਖੀਰਲਾ ਨ�

2. a) ਜਨਮ ਿਮਤੀ       b) ਿਲੰਗ         ਮਰਦ              ਔਰਤ 

3. ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ                    ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ                                 ਸਥਾਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ

4. ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ

 ਖੇਤਰ/ਤਾਲੁਕਾ/ਤਿਹਸੀਲ        ਸ਼ਿਹਰ/ਿਜਲ�ਾ 

 ਰਾਜ         ਦੇਸ਼

 ਿਪੰਨ ਕੋਡ 

5. ਸਥਾਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ

 ਖੇਤਰ/ਤਾਲੁਕਾ/ਤਿਹਸੀਲ        ਸ਼ਿਹਰ/ਿਜਲ�ਾ 

 ਰਾਜ         ਦੇਸ਼

 ਿਪੰਨ ਕੋਡ 

6. ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ

 ਆਈਐਸਡੀ ਕੋਡ ਸਮੇਤ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ

 ਆਈਐਸਡੀ ਕੋਡ ਸਮੇਤ ਿਵਕਲਿਪਕ 
 ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ
 ਆਈਐਸਡੀ ਕੋਡ ਨਾਲ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 

 ਈਮੇਲ

7. ਸੀਕੇਵਾਈਸੀ ਨੰਬਰ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ)

8. ਪੈਨ ਨੰਬਰ

(ਜੇ ਪੈਨ ਨਹ� ਜਮ�� ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ� ਫ਼ਾਰਮ 60 ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਕਸੇ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਜਮ�� ਕਰਵਾਓ)

               ਪਾਸਪੋਰਟ               ਡ�ਾਈਿਵੰਗ ਲਾਇਸੰਸ               ਵਟੋਰ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ              ਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ               ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਿਜਸਟਰ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ

9. ਿਪਤਾ ਦਾ ਨ�  ਪਿਹਲਾ ਨ� 

  ਿਵਚਕਾਰਲਾ ਨ�

  ਆਖੀਰਲਾ ਨ�

10. ਮਾਤਾ ਦਾ ਨ�  ਪਿਹਲਾ ਨ�

  ਿਵਚਕਾਰਲਾ ਨ�

  ਆਖੀਰਲਾ ਨ�

11. ਪ�ਸਤਾਵਕ ਹੈ                ਭਾਰਤੀ ਿਨਵਾਸੀ    ਐਨਆਰਆਈ (ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡ�ਟ ਇੰਡੀਅਨ)              ਪੀਆਈਓ (ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ)              ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ

              ਹੋਰ (ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ) _______________

(ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤ� ਐਨਆਰਆਈ/ਪੀਆਈਓ/ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭਰੋ। ਐਨਆਰਆਈ/ਪੀਆਈਓ/ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਐਨਆਰਆਈ/ਪੀਆਈਓ/ ਿਵਦੇਸ਼ੀ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ)



ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:

ਿਰਫੰਡ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ� ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ� ਪਾਿਲਸੀ-ਧਾਰਕ ਦੇ ਬ�ਕ ਵੇਰਵੇ

12. a) ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼

b) ਜਨਮ ਦਾ ਦੇਸ਼        c) ਜਨਮ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ

d) ਨਾਗਿਰਕਤਾ       e) ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ

f) ਟੈਕਸ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼

g) ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ

(ਭਾਰਤੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ� ਲਈ ਟੀਆਈਐਨ ਨੰਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ)

b) ਿਕੱਤੇ/ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਸਹੀ ਿਕਸਮ

c) ਸੰਗਠਨ/ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ

d) ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ/ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਿਕਸਮ

e) ਦਫਤਰ ਦਾ ਪਤਾ - ਦੇਸ਼

      f) ਦਫਤਰ ਦਾ ਪਤਾ – ਸ਼ਿਹਰ _________________________________________________________________________________________________________

14.  ਕੀ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਿਸਆਸੀ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਗਤ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ (ਪੀਈਪੀ)?            ਹ�                     ਨਹ�

ਹ� ਨਹ�

(ਪੀਈਪੀ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀ/ਿਸਆਸਤਦਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਜ� ਭਾਰਤ ਜ� ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਸਰਕਾਰ/ਰਾਜ ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਿਵਭਾਗ/ਿਨਆਂ ਸੰਸਥਾ/
ਫੌਜ/ਪੁਿਲਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜ� ਇਨ� � ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਦੱਸ ਹਨ ਜ� ਇਨ� � ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ)

ਜੇ ਹ�, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵੇ ਿਦਓ ___________________________________________________________________________________________________

15. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਿਵੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ*/ਰਾਜ ਵੱਲ� ਚਲਾਈਆਂ ਲਾਟਰੀਆਂ/ਕੈਸੀਨ� /ਗੇਿਮੰਗ ਸਰਗਰਮੀ/ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ/ਹੌਰਸ ਜਾਕੀ/ਜਾਕੀ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਿਜਸ 
ਿਵੱਚ ਲਾਭ ਸੰਸਥਾ/ਟਰੱਸਟ/ਚੈਿਰਟੀਆਂ/ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵ�/ਸਮਾਿਜਕ, ਧਾਰਿਮਕ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਉਦੇਸ਼/ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ/ਗਿਹਣੇ/ਅਨਮੋਲ ਜ� ਕਾਫ਼ੀ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਜ� ਸਕ�ੈ�ਪ ਡੀਲਰ� ਦੇ ਪ�ਚਾਰ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ� ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹਨ?
*ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਦਰਾ ਐਕਸਚ�ਜ/ਡੀਲਰ/ ਐਕਸਚ�ਜ ਹਾਊਸ/ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ/ਭੁਗਤਾਨ/ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਆਿਦ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ 
ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ� / ਪ�ੋਪਰੀਏਟਰਿਸ਼ਪ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਬ�ਕ ਵਜ� ਰਿਜਸਟਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਹ�, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵੇ ਿਦਓ __________________________________________________________________________________________________

16.  a. ਈ-ਬੀਮਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (ਈਆਈਏ) ________________________________________________________________________________________________  

b. ਬੀਮਾ ਿਰਪੋਜ਼ਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਹੜਾ ਈ.ਆਈ.ਏ. ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

c. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਆਈਏ ਖਾਤਾ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਕੀ ਤੁਸ� ਇਸ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹ�             ਨਹ�

ਜੇਕਰ ਹ�, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਰਜੀਹੀ ਬੀਮਾ ਿਰਪੋਜ਼ਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ  

ਿਸਰਲੇਖ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨ� ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਿਮਤ ਿਵਅਕਤੀ 
ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ

ਿਲੰਗ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ

ਿਸਰਲੇਖ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨ� ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਿਮਤ ਿਵਅਕਤੀ 
ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ

ਿਲੰਗ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ

ਜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ (ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ) ਹੈ, ਤ�:

ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹ� ਿਕ ਤੁਸ� ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਸਟੇਜ ਤ� ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਿਰਫੰਡ/ਭੁਗਤਾਨ� ਨੰੂ ਿਸੱਧੇ ਉਸ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਟ��ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ� 
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨ� ਟ ਕਰੋ - ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ�� ਕਰੋ

ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨ�

  ਪਿਹਲਾ ਨ�

  ਿਵਚਕਾਰਲਾ ਨ�

  ਆਖੀਰਲਾ ਨ�

  ਬ�ਕ ਦਾ ਨ�

  ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ

  ਆਈਐਫਐਸਸੀ ਕੋਡ 

  ਬ��ਚ ਦਾ ਪਤਾ

ਖਾਤਾ ਿਕਸਮ ਬੱਚਤ ਚਾਲੂ ਐਨਆਰਈ ਐਨਆਰਓ
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ਸੀਏਐਮਐਸ ਸੀਡੀਐਸਐਲ ਕੇਏਆਰਵੀਵਾਈ ਐਨਐਸਡੀਐਲ

13. a) ਿਕੱਤਾ          ਤਨਖਾਹਸ਼ੁਦਾ            ਿਰਟਾਇਰਡ           ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ             ਿਵਿਦਆਰਥੀ               ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ                 ਹੋਰ (ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ) ________

ਸਵੈ-ਅਿਧਕਾਰ ਫਾਰਮ

ਸੀਏਐਮਐਸ ਸੀਡੀਐਸਐਲ ਕੇਏਆਰਵੀਵਾਈ ਐਨਐਸਡੀਐਲ



(ਨਵ� ਪਾਿਲਸੀਧਾਰਕ ਦਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰ)

ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹ

ਨਵ� ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ ਵੱਲ� ਘੋਸ਼ਣਾ

ਘੋਸ਼ਣਾ, ਜੇ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ:

ਚੈ�ਕ/ਿਡਮ�ਡ ਡਰਾਫਟ ਸਟ�ਿਡੰਗ ਿਨਰਦੇਸ਼/ਐਨਏਸੀਐਚ ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਹੋਰ__________________________________

• ਮ�, ______________________ ਦਾ ਪੱੁਤਰੀ/ਪੁੱ ਤਰ, _______________  ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹ� ਿਜਸ ਦਾ ਿਬਨ� ਪੱਤਰ/ਪਾਿਲਸੀ ਨੰਬਰ _________________ ਹੈ। ਮ� ਸਮਝਦਾ/
 ਦੀ ਹ� ਿਕ ਪਾਿਲਸੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਸਵੈ-ਅਿਧਕਾਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੰੂ_________ ਤ� ਪ�ਭਾਵੀ ਪਾਿਲਸੀਧਾਰਕ ਵਜ� ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਮ� ਆਪਣੇ ਨਮੂਨਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਮ�/ਅਸ� (i) ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਜ� ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਿਰਟੀ, (ii) ਬੀਮਾ ਿਰਪੋਜ਼ਟਰੀਆਂ (iii) ਸੀਈਆਰਐਸਏਆਈ/ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ (iv) ਮੁੜ-ਬੀਮਾਕਰਤਾ/ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਹਸਪਤਾਲ ਜ� 
       ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕ ਸ�ਟਰ�/ਹੋਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ� ਤੀਜੀ ਿਧਰ� ਨੰੂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜ�ਚ/ਸੈਟਲਮ�ਟ, ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ, ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਉਦੇਸ਼� 
       ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੰੂ ਲੱਭਣ/ ਸ�ਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਜ�/ਅਤੇ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦੇ ਹ�।

• ਮ� ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹ� ਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ/ਕਰਨਯੋਗ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਢੰਗ/ਅਪਰਾਿਧਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ/ਅਪਰਾਧ� ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤ� ਉਤਪੰਨ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ 
 ਅਤੇ ਮ� ਪੈਸਾ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2002 ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ�ਗਾ/ਗੀ। ਮ� ਸਿਹਮਤ ਹ� ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹ� ਿਕ ਮ� ਿਕੱਤੇ, ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ/ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਤੀ, ਹੋਰ ਜੀਵਨ 
 ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ, ਬੀਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਜ� ਪ�ਸਤਾਵ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਬਆਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰ�ਗਾ/ਗੀ, 
 ਪਰ ਜੋਖਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਜ� ਪਾਿਲਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�। ਮ� ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ 
 ਗਏ ਡਾਕ ਪਤੇ ਜ� ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹ� ਮੇਰੇ ਵੱਲ� ਭੇਜੀ ਗਈ ਜ� "ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਰਾਹ� ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/
 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਵਜ� ਮੰਨ�  ਜਾਣਗੇ।

ਮ� , _________________ ਪੱੁਤਰ / ਪੱੁਤਰੀ _________________, ____________________ ਿਵਖੇ ਰਿਹੰਦਾ/ਦੀ ਇੱਕ 

ਬਾਲਗ ਹ�, ਜੋ ਿਕ ਇੱਥੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹ�, ਿਕ ਮ� ਿਬਨ� ਕਾਰ ਨੰੂ  ______________________ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪੜ�ਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ�� 

ਸਮਝਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੰੂ ਸਮਝ ਿਗਆ/ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਿਦੱਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੱਲ�  ਿਦੱਤੇ ਗਏ 

ਜਵਾਬ� ਨੰੂ ਮ� ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਨ�  �ਪਰ ਹਸਤਖ਼ਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ ਜ� ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

 ਮ� ___________________________ (ਨਵ� ਪਾਿਲਸੀਧਾਰਕ) ਇਸ ਰਾਹ� ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹ� ਿਕ ਮ� ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਸਵਾਲ� 
ਅਤੇ ਜਵਾਬ� ਨੰੂ ਸਮਝ ਿਲਆ ਹੈ ਿਜਵ� ਮੈਨੰੂ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਕਰਤਾ ਵੱਲ�  ਸਮਝਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।

ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਅਸਲੀ ਪਾਿਲਸੀਧਾਰਕ ਵੱਲ�  ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ 
(ਿਜੱਥੇ ਅਸਲੀ ਪਾਿਲਸੀਧਾਰਕ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ) 

(ਘੋਸ਼ਣਾ-ਕਰਤਾ ਦਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰ)

(ਨਵ� ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ ਦਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰ)

(ਅਸਲੀ ਪਾਿਲਸੀਧਾਰਕ ਦਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰ)

Version 3.0

ਸਵੈ-ਅਿਧਕਾਰ ਫਾਰਮ

ਮ� ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹ� ਿਕ ਮ� ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਾਿਲਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਤਿਹਤ ਅਸਲੀ ਪਾਿਲਸੀਧਾਰਕ ਹ� ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਪਿਹਲ� 

ਹੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ� ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਮ� ਪਾਿਲਸੀ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 

ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ�ਗਾ/ਗੀ ਿਕ�ਿਕ ਨਵ� ਪਾਿਲਸੀਧਾਰਕ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ______________ 

(ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਿਜੱਥੇ ਮੂਲ ਪਾਿਲਸੀਧਾਰਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ/ਦੀ ਹੈ ਜ� ਜੇਕਰ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਅਸਲੀ ਪਾਿਲਸੀਧਾਰਤਕ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤ� ਵੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੰੂ ਭਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)

ਕੈਨਰਾ ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਓਰੀਐਟਂਲ ਬ�ਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਕੰਪਨੀ ਿਲਮਿਟਡ (IRDAI Regn. No. 136), ਪਾਿਲਸੀ ਸਰਿਵਿਸੰਗ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ 2ਜੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਔਰਿਚਡ ਿਬਜਨ� �ਸ ਪਾਰਕ, ਸੈਕਟਰ-48, ਸੋਹਣਾ ਰੋਡ, ਗੁਰੂਗ�ਾਮ-122018, 

ਹਿਰਆਣਾ, ਭਾਰਤ ਰਿਜਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ : ਯੂਿਨਟ ਨੰਬਰ 208, 2ਜੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਿਬਲਿਡੰਗ, 18 ਬਾਰਾਖੰਭਾ ਰੋਡ, ਨਵ� ਿਦੱਲੀ - 110 001, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ - 
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