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ਫ�ੀਲੁੱਕ ਮਨਸੂਖੀ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ
"ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਮ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰੋ।"

ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ/ਸੀਕੇਵਾਈਸੀ ਿਵੱ ਚ ਪਿਰਵਰਤਨ (ਵੈਧ ਸਵੈ-ਪ�ਮਾਿਣਤ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਮ�� ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮ� ਹੈ)
(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਢੁਕਿਵਆਂ ‘ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)

ਅੱ ਪਡੇਟ ਇਹਨ� ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ

ਦਫ਼ਤਰ

ਪਤਾ

ਮੌਜੂਦਾ
ਸਥਾਈ
ਸੰ ਚਾਰ ਪਤੇ ਨੂੰ ਨਵ� ਪਤੇ ਦੇ ਵਜ�
ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਜੀਵਨ ਬੀਮਤ

ਿਨਯੁਕਤ ਿਵਅਕਤੀ

ਪ�ਾਪਤ ਕਰਤਾ

ਸ਼ਿਹਰ

ਰਾਜ

ਦੇਸ਼

ਿਪੰ ਨ ਕੋਡ

ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ

*ਮੋਬਾਈਲ
ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਫ਼ੋਨ

ਨਹ�

ਹ�

ਪਾਲਸੀ-ਧਾਰਕ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੌਕਸ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ, ਜੇ ਤੁਸ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸ� ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਚਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ �ਪਰ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਸੰ ਪਰਕ
ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੀਏ।
*ਈਮੇਲ
ਸੀਕੇਵਾਈਸੀ ਨੰ.
* ਵੇਰਵੇ ਭਰਨ� ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

** ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਤ� ਵੱ ਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਐਫ਼ਏਟੀਸੀਏ/ਸੀਆਰਐਸ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ
ਜਮ�� ਕਰੋ।

ਘੋਸ਼ਣਾ
ਂ ਲ ਬ�ਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਲਾਈਫ਼ ਇੰ ਸ਼ੋਰਸ
ਮ� ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ� ਿਕ ਮ� ਕੈਨਰਾ ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਓਰੀਐਟ
� ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਮਿਟਡ (ਕੰ ਪਨੀ) ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਇੰ ਸ਼ੋਰਸ
� ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ/ਦੀ ਧਾਰਕ ਹ�। ਮ� ਫ਼�ੀਲੁੱਕ ਮਨਸੂਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵਧਾਨ
ਤਿਹਤ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਤ ਰੱ ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹ�ਗਾ/ਚਾਹ�ਗੀ। ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਇਲੈ �ਕਟ�ਿੌ ਨਕ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਮੋਡ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾਿਲਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ
ਵਾਲੀ ਿਮਤੀ ਤ� 15 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ 30 ਿਦਨ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਫ�ੀਲੁੱਕ ਮਨਸੂਖੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਆਈਆਰਡੀ ਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ।
ਮ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਮੇਰੀ ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਫ਼�ੀਲੁੱਕ ਮਨਸੂਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ� ਨੂੰ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰਨ
ਤ� ਬਾਅਦ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਵਾਪਸ ਕਰੋ।
ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਪਾਿਲਸੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਸਰੇ ਲਾਭ� ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਫ�ੀਲੁੱਕ ਮਨਸੂਖੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤ�
ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮ� ਇੱ ਥੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ� ਿਕ ਮੇਰੇ ਵੱ ਲ� ਿਦੱ ਤੇ ਪਾਿਲਸੀ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮ� ਇੱ ਥੇ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱ ਕਮਾਤਰ ਜੋਿਖਮ 'ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਿਲਸੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ
ਵੱ ਲ� ਿਦੱ ਤੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਕ�ੈਿਡਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰ ਦਾ/ਿਦੰ ਦੀ ਹ�। ਮ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਿਰਫੰ ਡ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ�/ਹਰਜਾਿਨਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ� ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਉਨ��
ਦੀ ਹਾਨੀਪੂਰਤੀ ਕਰ�ਗਾ/ਕਰ�ਗੀ।
ਮ�/ਅਸ� ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ (i) ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਜ� ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, (ii) ਇੰ ਸ਼ੋਰ�ਸ ਿਰਪੋਜ਼ਟਰੀਆਂ (iii) ਸੀਈਆਰਐਸਏਆਈ/ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ (iv) ਮੁੜ-ਇੰ ਸ਼ੋਰ�ਸ/ਗਰੁੱ ਪ ਕੰ ਪਨੀਆਂ/ਹਸਪਤਾਲ ਜ� ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕ
ਸ�ਟਰ�/ਹੋਰ ਇੰ ਸ਼ੋਰ�ਸ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਜ� ਅੰ ਡਰਰਾਈਿਟੰ ਗ ਅਸੈਸਮ�ਟ, ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜ�ਚ/ਬੰ ਦੋਬਸਤ, ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ, ਪਾਿਲਸੀ ਸਰਿਵਿਸੰ ਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਵਾਈਸੀ
ਵੇਰਵੇ ਲੱਭਣ/ਸਟੋਰ ਕਰਨ/ਜ�/ਅਤੇ ਸ�ਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰ ਦਾ/ਿਦੰ ਦੀ ਹ�।

ਿਮਤੀ

D

D

M M

Y

Y

Y

Y

ਸਥਾਨ

ਪਾਲਸੀ-ਧਾਰਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ
ਪਾਲਸੀ ਨੰ: ______________________________________________________________________________________
ਪਾਲਸੀ-ਧਾਰਕ ਦਾ ਨ�: ______________________________________________________________________________
ਫ�ੀਲੁੱਕ ਮਨਸੂਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ� ਢੁਕਵ� ਕਾਰਨ ‘ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ):
ਉਤਪਾਦ/ ਪਾਲਸੀ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰਦੀ

ਪਾਲਸੀ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਨਾਲ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਹ� ਹ�

ਿਵੱ ਤੀ ਕਾਰਨ

ਿਨ�ਜੀ ਕਾਰਨ

ਕੋਈ ਲੋ ੜ ਨਹ�

ਹੋਰ ਕਾਰਨ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱ ਸੋ _____________________________________________

ਗਾਹਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿਲੱਪ (ਬ�ਕ ਸ਼ਾਖਾ/ਹੱ ਬ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਲਈ)
ਪਾਲਸੀ ਨੰਬਰ

ਬੇਨਤੀ ਸਮ�

H

H

M

M

S

S

ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਿਕਸਮ _______________________________
ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਿਮਤੀ

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ��
ਅਸਲ ਪਾਲਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ
ਕਰਵਾਏ ਗਏ:
ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ
ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ _________________________________
ਅਹੁਦਾ ______________________________________

ਹਸਤਾਖਰ ____________________________________

ਹਰਜਾਨਾ-ਪੂਰਤੀ ਬ�ਡ (ਜੇ ਅਸਲੀ ਪਾਲਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹ�)
ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਸਮ�
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ਫ�ੀਲੁੱਕ ਮਨਸੂਖੀ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ
DOCUMENTS
REQUIRED
ਲੋ ੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇ
ਜ਼

1) ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਲਾਜ਼ਮੀ)*

2) ਇਲੈ �ਕਟ�ੋਿਨਕ ਫੰ ਡ ਟ��ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਰੱ ਦ ਕੀਤੇ ਚੈ�ਕ/ਪਾਸਬੁੱ ਕ ਕਾਪੀ/ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ)#
*ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਪਾਲਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰਜਾਨਾ-ਪੂਰਤੀ ਬ�ਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ।

#
ਜਦ� ਗਾਹਕ ਐਨਆਰਈ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਿਰਫੰ ਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਪ�ੀਮੀਅਮ ਦੇ ਸ�ੋਤ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਿਜਵ� ਿਕ ਡੈਿਬਟ ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਜ� ਐਨਆਰਈ ਖਾਤੇ ਤ� ਪ�ੀਮੀਅਮ
ਡੈਿਬਟ ਲਈ ਬ�ਕ ਤ� ਘੋਸ਼ਣਾ) ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨ�ਟ: ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਸਬੂਤ ਵਜ� ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨ�, ਖਾਤੇ
ਦੀ ਿਕਸਮ ਛਪੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧੂਰੀ/ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ
ਿਵੱ ਚ ਕ�ੈਿਡਟ ਕਰਨ ਜ� ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ� ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਫ਼ਾਰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਜ� ਲੋ ੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਤ� ਿਬਨ�� ਹੈ, ਤ� ਕੰ ਪਨੀ ਕੋਲ ਫ਼�ੀਲੁੱਕ ਮਨਸੂਖੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਖਵ� ਹੱ ਕ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਐਨਏਵੀ ਵਰਤ�
ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮ�-ਸੀਮ� ਦੀ ਿਮਤੀ ਨੂੰ/ਤ� ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ� ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਲੋ ੜ�ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ�/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਦਾਵਾ:
1. ਅਸਲ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਮ�� ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਬੇਨਤੀ ਿਡਸਟ�ੀਬੂਟਰ ਐਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

2. ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਅਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰ ਦਾ/ਿਦੰ ਦੀ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਮ�� ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵੱ ਚ ਭਰੋ।

4. ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਦੀ ਅਸਿਹਮਤੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਜ਼ਨ ਪ�ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ।

5. ਸਾਡੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ� ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਿਨਟ ਿਲੰ ਕਡ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਫੰ ਡ� 'ਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਕਸੇ ਵਪਾਰਕ ਿਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਉਸੇ ਿਦਨ ਹੀ ਐਨਏਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਅਗਲੇ
ਵਪਾਰਕ ਿਦਨ ਦਾ ਐਨਏਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਿਨ�ਜੀ ਵੇਰਵੇ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਤ� ਹੀ ਭਰੋ ਜੇਕਰ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਪਿਹਲ� ਭੇਜੇ ਗਏ ਵੇਰਿਵਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ:
i) ਮੌਜੂਦਾ ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਥਤੀ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)
ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਵਸਨੀਕ*

ਗੈਰ-ਵਸਨੀਕ* (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ

i) 182 ਿਦਨ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱ ਧ ਵਾਸਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਹੈ; ਜ� ii) ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ 365 ਿਦਨ� ਿਵੱ ਚ� 60 ਿਦਨ ਜ� ਇਸ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� ਲਈ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਹੈ
ਜ� 4 ਸਾਲ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਲ ਤ� ਪਿਹਲ�। ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਨਹ� ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰ-ਵਸਨੀਕ ਹੈ)
ii) *ਿਰਹਾਇਸ਼ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ (ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹ� ਹੋ ਤ� ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ)
iii) ਿਕੱ ਤੇ ਦੀ ਿਕਸਮ
iv) ਮਾਲਕ ਦਾ ਨ� ਅਤੇ ਪਤਾ
*ਜੇਕਰ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਥਤੀ "ਗੈਰ-ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ" ਜ� ਭਾਰਤ ਤ� ਬਾਹਰ "ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ" ਹੈ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਐਫਏਟੀਸੀਏ/ਸੀਆਰਐਸ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜੋ।

ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵੇ (ਲਾਜ਼ਮੀ)
ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ
ਖਾਤਾ-ਧਾਰਕ ਦਾ ਨ� ਿਜਵ� ਿਕ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ
ਬ�ਕ ਦਾ ਨ�
ਆਈਐਫ਼ਐਸਆਈ ਕੋਡ
ਬ��ਚ ਦਾ ਨ�
ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਿਕਸਮ

ਬੱ ਚਤ

ਚਾਲੂ

ਐਨਆਰਈ

ਐਨਆਰਓ

(ਐਨਆਰਈ#/ਐਨਆਰਓ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੈ। ਵਸਨੀਕ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਬੱ ਚਤ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।)
ਗੈਰ-ਵਸਨੀਕ ਗਾਹਕ� ਜ� ਮਾਰੀਨਰ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਐਨਆਰਈ# ਐਨਆਰਓ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਐਫ਼ਏਟੀਸੀਏ/ਸੀਆਰਐਸ
ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਂ ਲ ਬ�ਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਲਾਈਫ਼ ਇੰ ਸ਼ੋਰ�ਸ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਮਿਟਡ (IRDAI Regn. No. 136)
ਕੈਨਰਾ ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਓਰੀਐਟ
ਰਿਜਸਟਰਡ ਆਿਫ਼ਸ: ਯੂਿਨਟ ਨੰ. 208, ਦੂਜੀ ਮੰ ਿਜਲ, ਕੰ ਚਨਜੰ ਗਾ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 18 ਬਾਰਾਖੰ ਬਾ ਰੋਡ, ਨਵ� ਿਦੱ ਲੀ - 110001, ਭਾਰਤ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਿਫ਼ਸ: ਦੂਜੀ ਮੰ ਿਜਲ, ਔਰਿਚਡ ਿਬਜ਼ਨ��ਸ ਪਾਰਕ, ਸੈਕਟਰ-48, ਸੋਹਣਾ ਰੋਡ,
ਗੁਰੂਗ�ਾਮ-122018, ਹਿਰਆਣਾ, ਇੰ ਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਇਡ�ਟਟੀ ਨੰ.: U66010DL2007PLC248825
ਟੋਲ-ਮੁਕਤ 1800-103-0003/1800-180-0003 (BSNL/MTNL) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
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ਫ�ੀਲੁੱਕ ਮਨਸੂਖੀ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ
ਸਥਾਿਨਕ ਬੋਲੀ ਿਵੱ ਚ ਘੋਸ਼ਣਾ (ਜੇ ਗਾਹਕ ਵੱ ਲ� ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ / ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਅੰ ਗੂਠ� ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤ� ਇਸਨੂੰ ਭਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)
ਮ� ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ� ਿਕ ਮ� ਫ�ੀਲੁੱਕ ਮਨਸੂਖੀ ਫ਼ਾਰਮ/ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਾਿਲਸੀਧਾਰਕ ਸ਼�ੀ/ਸ਼�ੀਮਤੀ/ਕੁਮਾਰੀ _____________________________________
ਨੂੰ ______________________________ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਸਪੱ ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਿਲਸੀ-ਧਾਰਕ ਨ� ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ
ਤਰ�� ਸਮਝ ਕੇ ਅੰ ਗੂਠਾ ਲਗਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ/ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ ਹਨ।
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