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ਪਾਿਲਸੀ ਿਰਵਾਈਵਲ/ਬੀਮੇ
ਦੀ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਫ਼ਾਰਮ

ਪਾਿਲਸੀ/ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ

ਿਮਤੀ

ਿਸਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤ� ਲਈ
ਪ�ਾਪਤ-ਕਰਤਾ ______________________________________________________________
(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ

ਬ�ਕ ਦਾ ਸਟਾਫ਼

ਹਸਤਾਖ਼ਰ

ਨ� ਅਤੇ ਪਦ)

ਰਸੀਦ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮ�/ ______________________________________________________________

ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ
ਸਟ�ਪ

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮ� _______________________________________

*ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਵੇਰਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ�ਝੇ ਕਰੋ।*

ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਮੋਬਾਈਲ
ਘਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ.
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ, ਜੇ ਤੁਸ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ �ਪਰ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਸੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਚਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਈਮੇਲ
ਸੀਕੇਵਾਈਸੀ ਨੰ.

A) ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਕੀ ਤੁਸ� ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਹ�

ਨਹ�

(ਚੁਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਲਈ ਿਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਗਲੀ ਪਾਲਸੀ ਵਰ�ੇਗੰਢ ਤ� ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਨੂੰ ਦੇਖੋ)I ਮ� (ਪਾਿਲਸੀ ਧਾਰਕ)
ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਿਲਸੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ___________________________________________________________________ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹ�

B) ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਿਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਮ� (ਪਾਿਲਸੀ ਧਾਰਕ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਿਲਸੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਮ� ਰਕਮ _____________________________________
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹ� (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੈ�ਕ/ਡੀ.ਡੀ. ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱ ਸੋ ਿਜਸ ਰਾਹ� ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)____________________________________________

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਿਚਤ ਬਾਕਸ ਿਵੱ ਚ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਿਰਵਾਈਵਲ/ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ “ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ” ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਸਵਾਲ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
(ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਿਲਸੀ ਿਵੱ ਚ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਲਾਭ/ਪ�ੀਮੀਅਮ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ, ਤ� ਇਕ ਵੱ ਖਰਾ ਫ਼ਾਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ)।
1.

2.

3.

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿਵਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕੱ ਤੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿਵਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਮਆਦ ਪੁੱ ਗੀ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ

ਿਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼/ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਗਤ, ਅਸਵੀਕਾਰ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ ਜ� ਿਕਸੇ ਵਾਧੂ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਿਵੱ ਚ ਸਵੀਕਾਰ

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਂ ਲ ਬ�ਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਲਾਈਫ਼ ਇੰ ਸ਼ੋਰ�ਸ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਮਿਟਡ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ� ਕੀ ਤੁਸ� ਕੈਨਰਾ ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਓਰੀਐਟ

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਵੱ ਲ� ਮੂਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ/ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਪਾਿਲਸੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇਕਰ �ਪਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ�ਤੀ “ਹ�” ‘ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੀਕ ਸ਼ੀਟ ਨੱਥੀ ਕਰੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਨਵ� ਿਕੱ ਤੇ ਦੀ ਿਕਸਮ;
ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਲ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਨ�, ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ, ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ, ਰਾਈਡਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਵੀਿਕ�ਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ�
(ਵਾਧੂ ਪ�ੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਸਟ�ਡਰਡ/ਸਵੀਿਕ�ਤ), ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਨਵ� ਪਤਾ, ਆਿਦ।

ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
4.

ਕੀ ਮੂਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿਵਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ?

ਹ�

ਨਹ�

5.

ਕੀ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਰਜੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਬਮਾਰੀ ਕਰਕੇ

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਮਾਮੂਲੀ ਖੰ ਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜ� ਫਲੂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰੀ
ਜ�ਚ/ਇਲਾਜ/ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ/ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈ ਿਬਮਾਰੀ/ਲੱਛਣ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ?
6.

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਹਾਲਾਤ� ਲਈ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ?
ਲਹੂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਦਬਾਅ/ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ/ਸਮੱ ਿਸਆਵ�
ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼/ਹਾਈ ਬਲੱ ਡ ਸ਼ੂਗਰ/ ਿਪਸ਼ਾਬ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ੂਗਰ
ਸਟਰੋਕ/ਪੈਰਾਮਲਾਈਿਸਸ
ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ�/ਪੀਲੀਆ/ਹੈਪਟ
ੇ ਾਈਟਸ ਬੀ ਜ� ਸੀ
ਕ�ਸਰ/ਿਟਊਮਰ ਜ� ਿਵਕਾਸ, ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ

7.
8.

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ/ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਐਚਆਈਵੀ ਦਾ ਲਾਗ/ਏਡਜ਼ ਜ� ਐਚਆਈਵੀ ਦਾ ਪੋਜ਼ੀਿਟਵ ਟੈਸਟ
ਨਰਵਸ, ਮਨ�ਿਵਿਗਆਨਕ ਜ� ਮਾਨਿਸਕ
ਤਪਿਦਕ, ਜ� ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਬਮਾਰੀ
ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਜ� ਪ�ਜਣਨ ਅੰ ਗ� ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ
ਬਲੱਡ ਿਡਸਆਰਡਰ (ਿਜਵ� ਿਕ ਹੀਮੋਿਫਿਲਆ, ਥਾਲਾਸੀਮੀਆ)

ਕੀ ਤੁਸ� ਿਮਆਦ ਪੁੱ ਗਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਿਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੱ ਕ ਤ� ਿਕਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋ ਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱ ਟ ਲਗੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ �ਪਰ ਿਦੱ ਤੇ 1 ਤ� 7 ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹ� ਿਵੱ ਚ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ� ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ ਜ� ਉਸੇ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ
ਵੱ ਖਰੀ ਸ਼ੀਟ (ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ) ਨੱਥੀ ਕਰੋ ਿਜਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਹ�

ਨਹ�
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ਪਾਿਲਸੀ ਿਰਵਾਈਵਲ/ਬੀਮੇ
ਦੀ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਫ਼ਾਰਮ

ਇਵ�ਟ/ਿਨਦਾਨ
ਦੀ ਿਮਤੀ

9.

10.
11.

ਿਨਦਾਨ

ਜ�ਚ ਪੂਰੀ
ਹੋਈ

ਡਾਕਟਰ/ਹਸਪਤਾਲ
ਦਾ ਨ�, ਪਤਾ ਅਤੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰ

ਇਲਾਜ ਦੇ
ਵੇਰਵੇ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 5 ਿਵੱ ਚ ਉਲੇ ਖ ਕੀਤੇ ਵਜ� ਿਰਪੋਰਟ�/ਿਡਸਚਾਰਜ ਸੰ ਖੇਪ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀ
(ਮੌਜੂਦਾ ਦਵਾਈ
ਸਮੇਤ)

ਕੀ ਤੁਸ� ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਦੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ 7 ਿਦਨ� ਤ� ਵੱ ਧ ਸਮ� ਲਈ ਕੰ ਮ ਤ� ਦੂਰ ਰਹੇ ਗਏ ਹੋ?

ਹ�

ਨਹ�

ਕੀ ਤੁਸ� ਹੁਣ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ? (ਿਸਰਫ਼ ਔਰਤ� ਲਈ ਲਾਗੂ)

ਹ�

ਨਹ�

ਜੇ ਹ�, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ

ਜੇ ਹ�, ਤ� ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਮਆਦ_____________________________________________

ਪਾਿਲਸੀ ਰੀਵਾਈਵਲ/ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਫ਼ਾਰਮ
ਮ�/ਅਸ� ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ/ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਵਾਲ� ਦੀ ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�� ਦੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਮਝਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੀ
ਮ�/ਅਸ� ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਸਵਾਲ� ਜਵਾਬ ਿਦੱ ਤੇ ਹਨ। ਮ�/ਅਸ� ਅੱ ਗੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ/ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ� ਲਈ ਹਰ ਪੱ ਖ� ਸਹੀ
ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਮ�/ਅਸ� ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ� ਤੱ ਥ ਨਹ� ਛੱ ਿਡਆ ਹੈ।
ਮ�/ਅਸ� ਅੱ ਗੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ/ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਪਾਿਲਸੀ ਰੀਵਾਈਵਲ/ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਬੀਮਾ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਿਬਆਨ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਤ�
ਕੰ ਪਨੀ ਕੋਲ ਉਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤ� ਪਾਿਲਸੀ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪ�ੀਮੀਅਮ� ਨੂੰ ਕੰ ਪਨੀ ਵੱ ਲ� ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਹੱ ਿਤਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਿਰਵਾਈਵਲ ਤ� ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰ ਡ ਦੀ ਵੈਿਲਊ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਇਸ
ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹ� ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਾਲਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮ� ਆਪਣੇ ਿਪਛਲੇ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰੁਜਗਾਰਦਾਤੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ/ਹਸਪਤਾਲ/ਿਕਸੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ
ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਜ� ਸੰ ਸਥਾ ਜ� ਲਾਈਫ ਇੰ ਸ਼ੋਰ�ਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਜਸਟਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰ ਦਾ/ਿਦੰ ਦੀ ਹ� ਅਤੇ ਉਸ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜੀਵਨ
ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ/ਜ� ਲਾਈਫ਼ ਇੰ ਸ਼ੋਰ�ਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਜਸਟਰ ਜ� ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਿਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰ ਦਾ/ਿਦੰ ਦੀ ਹ�, ਿਜਵ� ਮੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਜ�
ਦੂਜੇ ਵੇਰਵੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋ ੜ�ਦੇ/ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮ� ਿਰਵਾਈਵਲ/ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਟੈਸਟ� ਕਰਨ ਦੀ ਕੰ ਪਨੀ ਜ� ਇਸ ਦੇ ਏਜੰ ਟ� ਨੂੰ
ਂ ੀਬਾਡੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮ� ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹ� ਿਕ ਕੰ ਪਨੀ ਵੱ ਲ� ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ�ਚ
ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰ ਦਾ/ਦੀ ਹ�। ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਐਚਆਈਵੀ ਐਟ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਪਨੀ ਵੱ ਲ� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਮੈਡੀਕਲ ਿਨਰੀਖਕ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਵੱ ਲ� ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਬਆਨ ਅਤੇ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ
ਜਵਾਬ� ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮ�/ਅਸ� ਸਮਝਦਾ/ਦੀ/ਦੇ ਹ� ਿਕ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਪਾਿਲਸੀ ਨੂੰ ਿਰਵਾਈਵਲ/ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਨਹ� ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੰ ਪਨੀ
ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੋ ਜ�ਦੀ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਪਾਿਲਸੀ ਿਰਵਾਈਵਲ/ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਫ਼ਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪਾਿਲਸੀ ਧਾਰਕ ਦੋਨ� ਵੱ ਲ� ਹਸਤਾਖ਼ਰ
ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮ�/ਅਸ� ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ (i) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ/ਜ� ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, (ii) ਬੀਮਾ ਸਹਾਇਕ ਕੰ ਪਨੀਆਂ (iii) ਸੀਈਆਰਐਸਏਆਈ/ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ (iv) ਮੁੜ-ਬੀਮਾਕਰਤਾ/ ਸਮੂਹ ਕੰ ਪਨੀਆਂ/ ਹਸਪਤਾਲ
ਜ� ਡਾਇਗਨ�ਸਿਟਕ ਕ�ਦਰ�/ ਹੋਰ ਇੰ ਸ਼ੋਰ�ਸ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਜ� ਅੰ ਡਰਰਾਈਿਟੰ ਗ ਮੁਲ�ਕਣ, ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜ�ਚ/ ਿਨਪਟਾਣ, ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ, ਪਾਿਲਸੀ ਸੇਵਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਉਦੇਸ਼� ਤ�/ਦੇ ਨਾਲ
ਮੇਰੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਣ/ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਜ�/ਅਤੇ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ/ਕਰਦੇ ਹ�।

___________________________________________________
ਬੀਿਮਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨ�

ਬੀਿਮਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ/ਅੰ ਗੂਠ� ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ

(ਮੂਲ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ,

ਿਨਰਦੇਸ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਪੁਆਇੰ ਟ ਨੰਬਰ 7 ਦੇਖੋ)

___________________________________________________
ਪਾਿਲਸੀ ਧਾਰਕ/ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦਾ ਨ�
(ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਸੰ ਪੂਰਨ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੋ ੜ�ਦੇ)

ਿਮਤੀ
(ਲਾਜ਼ਮੀ)

ਪਾਿਲਸੀ ਧਾਰਕ/ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ/ਅੰ ਗੂਠ� ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ

ਸਥਾਨ __________________________
(ਲਾਜ਼ਮੀ)

Version 8.0

ਪਾਿਲਸੀ ਿਰਵਾਈਵਲ/ਬੀਮੇ
ਦੀ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਫ਼ਾਰਮ

ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਮੋਡ ਰਾਹ� ਪੇਆਉਟ
ਮ� ਇੱ ਥੇ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹ�
ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨ�:
ਬ�ਕ ਦਾ ਨ�:
ਬ�ਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਪਤਾ:

ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਿਕਸਮ:

ਬੱ ਚਤ

(ਕੀ ਚੁਿਣਆ ਖਾਤਾ ਐਨਆਰਈ ਹੈ:

ਹ�

ਚਾਲੂ
ਨਹ�

ਐਨਆਰਈ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਪਾਿਲਸੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਦੇ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ� ਿਕ ਜੇ ਗਾਹਕ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਐਨਆਰਈ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਜਮ�� ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜ� ਜੇ ਐਨਆਰਈ ਅਤੇ ਐਨਆਰਓ ਖਾਿਤਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਿਵਭਾਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ
ਐਫਏਟੀਸੀਏ/ਸੀਆਰਐਸ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਜਮ�� ਕਰੋ।
ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ:
ਐਮਆਈਸੀਆਰ ਕੋਡ:

(ਤੁਹਾਡੀ ਚੈ�ਕ ਬੁੱ ਕ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ 9 ਅੰ ਕ� ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ। ਜੇਕਰ ਰੱ ਦ ਕੀਤੇ ਚੈ�ਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ 9 ਅੰ ਕ� ਵਾਲ� ਨੰਬਰ '000 ਤ� ਸ਼ੁਰੂ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਸਹੀ ਕੋਡ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਆਈਐਫਐਸਸੀ ਕੋਡ:

(ਤੁਹਾਡੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ 11 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ; ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕ ‘ਤੇ ਛਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ
ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ)

ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ:

(ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਵੈ-ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ)*

* ਿਵੱ ਤ ਿਬੱ ਲ 2014 ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵ� ਧਾਰਾ 194DA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ; ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 (10D) ਦੇ ਅਧੀਨ ਛੋਟ-ਰਿਹਤ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ� ਲਈ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵੇਰਵੇ ਲੋ ੜ�ਦੇ
ਹਨ। ਜੇ ਪੈਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤ� ਇਹ 20% ਤ� ਵੱ ਧ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕੱ ਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ1

ਿਨਵਾਸੀ

ਗੈਰ-ਿਨਵਾਸੀ

ਗੈਰ-ਿਨਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅੱ ਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼: ……………………............……………………………………………….

ਮੰ ਗੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਲੋ ੜ�ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)

ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ�� ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਸੂਚੀ (ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ)
ਰੱ ਦ ਕੀਤੇ’ ਚੈ�ਕ ਦੀ ਕਾਪੀ

ਪਾਸਬੁੱ ਕ ਦੀ ਸਵੈ-ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਾਪੀ

(ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨ� 'ਿਪ�ੰ ਟ' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)

(ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨ� ਪਾਸਬੁੱ ਕ ‘ਤੇ 'ਛਿਪਆ' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)

ਜ�

ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਦੀ ਸਵੈ-ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਾਪੀ
ਐਨਆਰਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ; ਐਨਆਰਈ ਖਾਤੇ ਤ� ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ� ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ)
•
•
•
•

ਮ� ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹ� ਿਕ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਹਰ ਪੱ ਖ� ਸਟੀਕ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ।
ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹ� ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਜਮ�� ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਅਧੂਰੀ ਜ� ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜ� ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ, ਤ� ਮ� ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹ�
ਮੰ ਨ�ਗਾ/ਗੀ।
ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹ� ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹ� ਿਕ, ਉਨ�� ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱ ਚ ਿਜੱ ਥੇ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰ ਭਵ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਕੰ ਪਨੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਿਵਕਲਿਪਕ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ�
ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵ� ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਘੋਸ਼ਣਾ (ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਭਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜ� ਅੰ ਗੂਠ� ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ)
ਜਦ� ਤਜਵੀਜ਼ਕਾਰ ਅਨਪੜ� ਹੋਵੇ ਜ� ਅਪੰ ਗਤਾ ਤ� ਪੀੜਤ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਿਲਖਣਾ ਸੰ ਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ� ਤਜਵੀਜ਼ਕਾਰ ਨ� ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ
ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹ� ਹੋਈ ਹੈ, ਤ� ਅਸ� ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਹੋਵ�ਗੇ। ਨ�ਟ: ਬ�ਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ� ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਘੋਿਸ਼ਤ
ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮ� ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹ� ਿਕ ਮ� ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦੀ ___________________ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਪਾਿਲਸੀ ਧਾਰਕ ਸ਼�ੀਮਾਨ/ਸ਼�ੀਮਤੀ/ਕੁਮਾਰੀ ___________________________
ਨੂੰ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕ ਪਾਿਲਸੀ ਧਾਰਕ ਨ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਮਝਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ� ਅੰ ਗੂਠ� ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਿਮਤੀ: ____________________
ਸਥਾਨ: ____________________ ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ ___________________________________ ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ ਦਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰ _______________________

Version 8.0

ਪਾਿਲਸੀ ਿਰਵਾਈਵਲ/ਬੀਮੇ
ਦੀ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਫ਼ਾਰਮ

ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਦਾਅਵਾ:
1.

ਿਰਵਾਈਵਲ/ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਹਰ ਪੱ ਖ� ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਭਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2.

ਸਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਤ� ਬਾਅਦ, ਰਸੀਦ
ਦੀ ਸਿਲੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸਿਲੱਪ ਸ�ਭ ਕੇ ਰੱ ਖੋ।

3.

ਕੰ ਪਨੀ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵ� ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਿਲਸੀ ਨੂੰ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ- ਿਨਰਦੇਸ਼� ਮੁਤਾਬਕ
ਅਸਵੀਕਾਰ ਜ� ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4.

ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤ� ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰ ਪਨੀ ਵੱ ਲ� ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਡਾਇਗਨ�ਸਿਟਕ ਸ�ਟਰ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜ�ਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਿਰਵਾਈਵਲ/ਬੀਮੇ ਦੀ
ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰ ਪਨੀ ਵੱ ਲ� ਅਿਜਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਪਸ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

5.

ਜੇਕਰ ਪਾਿਲਸੀ ਇੱ ਕ ਯੂਿਨਟ ਿਲੰਕਡ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਤ� ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰ ਡ ਵਟ�ਦਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਿਦਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨਏਵੀ ਦੀ ਪ�ਭਾਵੀ ਿਮਆਦ ਿਵਆਜ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ
ਪ�ੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਿਮਤੀ ਜ� ਿਰਵਾਈਵਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੰ ਡਰਰਾਈਿਟੰ ਗ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਹੋਵੇ। ਿਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ ਨੂੰ 3.00 ਵਜੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਬੇਨਤੀ
ਲਈ, ਉਸੇ ਿਦਨ ਦਾ ਐਨਏਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਬੇਨਤੀ 3.00 ਵਜੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ‘ਤੇ ਟਾਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।

6.

ਸਵੈ- ਸਪੁਰਦਗੀ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਸੰ ਮਤੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਤ� ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਪ�ਸੰਿਗਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਜ�
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਸਵੈ- ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਪਾਿਲਸੀ ਸੇਵਾ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

7.

ਹਸਤਾਖ਼ਰ� ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਵਧੀਕ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ:
• ਸਾਡੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਜ� ਲੋ ੜ�ਦਾ ਪਾਿਲਸੀ ਸੇਵਾ ਫਾਰਮ ਸੀ (ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਨਵ� ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)।
• ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬੂਤ-ਪੈਨ ਕਾਰਡ/ਪਾਸਪੋਰਟ/ਡ�ਾਈਿਵੰ ਗ ਲਾਇਸ�ਸ/ਬ�ਕ ਵੱ ਲ� ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨ�ਜ਼ਦ ਅਥਾਿਰਟੀ ਵੱ ਲ� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਹੈ।
a) ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼(ਜ਼�) ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨ�ਜ਼ਦ ਅਥਾਿਰਟੀ
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਗਜ਼ਿਟਡ ਅਫ਼ਸਰ/ਸਾਡੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰ ਟ� ਸਮੇਤ)/ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ�ਕ ਦਾ ਸ਼ਾਖਾ ਪ�ਬੰਧਕ।

8.

ਟਾਪ-ਅੱ ਪ, ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਜ� ਘਾਟਾ, ਫੰ ਡ� ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਫੰ ਡ ਸਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਮੇਤ), ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਦੇ ਿਰਵਾਈਵਲ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ� ਗਾਹਕ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ
ਵੇਲੇ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਜ� ਪਾਿਲਸੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਬੰ ਦਸ਼� ਹਨ। ਅਸ� ਲਾਗੂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ� ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਿਲਸੀ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱ ਕ
ਰਾਖਵ� ਰੱ ਖਦੇ ਹ�। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਸ�ਟਰ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

9.

ਉਤਪਾਦ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਖ਼ਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ/ਫੰ ਡ� ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇ ਇਹ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਿਨਯਮ�
ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਵਧੀਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਲਈ ਫਾਰਮੈਟ ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਤ� ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

10.

ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਿਵਿਸੰ ਗ ਲਈ ਕਈ ਤਰ�� ਦੇ ਿਵਕਲਪ� ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੁਣੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰੋ।

11.

ਿਡਸਟੀਿਬਊਟਰ ਐਪ ਰਾਹ� ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਮੂਲ ਫ਼ਾਰਮ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

12.

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵੱ ਚ ਭਰੋ।

13.

ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਦੀ ਅਸਿਹਮਤੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰ ਸਕਰਨ ਪ�ਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਂ ਲ ਬ�ਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਲਾਈਫ਼ ਇੰ ਸ਼ੋਰ�ਸ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਿਮਟੇਡ (IRDAI Regn. No. 136)
ਕੈਨਰਾ ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਓਰੀਐਟ

ਰਿਜਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ: ਯੂਿਨਟ ਨੰ. 208, ਦੂਸਰੀ ਮੰ ਜ਼ਲ, ਕੰ ਚਨਜੰ ਗਾ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 18 ਬਾਰਾਖੰ ਬਾ ਰੋਡ, ਨਵ� ਿਦੱ ਲੀ – 110001,
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ: ਦੂਸਰੀ ਮੰ ਜ਼ਲ, ਔਰਿਚਡ ਿਬਜਨ��ਸ ਪਾਰਕ, ਸੈਕਟਰ-48, ਸੋਹਣਾ ਰੋਡ, ਗੁਰੂਗ�ਾਮ-122018, ਹਿਰਆਣਾ,
(ਭਾਰਤ) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ: U66010DL2007PLC248825

ਇਨ�� ਨੰਬਰ� ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲ: 1800-103-0003/1800-180-0003 (BSNL/MTNL)

9779030003 ‘ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਭੇਜੋ

customerservice@canarahsbclife.in ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ

ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ www.canarahsbclife.com ‘ਤੇ ਜਾਓ

