
ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਵੈਧ ਸਵੈ-ਪ�ਮਾਿਣਤ ਸਬੂਤ ਜਮ�� ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ)1

ਹਸਤਾਖਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਮ�, _______________________________________________________ਪਤਨੀ/ਪੱੁਤਰੀ/ਪੱੁਤਰ _____________________________________________

ਵਸਨੀਕ ____________________________________________________ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ�:-

2.   ਮ� ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ� ਿਕ ਇੱਥੇ ਦੱਿਸਆ ਮੇਰਾ ਨ� ਅਤੇ ਪਤਾ ਸਹੀ ਹਨ।

3.   ਮ� ਇੱਥੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ� ਿਕ ਮ� ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮ� ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਗਾਮੀ ਪੱਤਰ-ਿਵਹਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ

      ਹਸਤਾਖਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹ�।

1.   ਮ� ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ� ਿਕ ਮ� ਕੇਨਰਾ ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਓਰੀਐਟਂਲ ਬ�ਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਕੰਪਨੀ ਿਲਮਿਟਡ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ/ਪਾਲਸੀ ਨੰਬਰ ਦਾ/ਦੀ ਪਾਲਸੀ 

      ਧਾਰਕ        ਪ�ਾਪਤ ਕਰਤਾ        ਹ�।

ਪਾਿਲਸੀ ਧਾਰਕ/ਪ�ਾਪਤ ਕਰਤਾ ਦਾ ਨ�   __________________________________________ 

ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਤਾਖਰ 
(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕਸ ਿਵੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋ)

ਮ� ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼(ਜ਼�) ਨੰੂ ਇਸ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹ�।

ਿਜਸ ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕੀਤੇ ਨਮੂਨਾ ਹਸਤਾਖਰ

ਮ� ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। 
______________________________ ਦੇ ਇਸ_______________________________ ਿਦਨ ______________________________ ਵਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਸਵੈ-ਪ�ਮਾਿਣਤ ਆਈਡੀ ਸਬੂਤ (ਿਜਵ� ਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡਰਾਈਿਵੰਗ ਲਸੰਸ, 
ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ, ਆਿਦ) ਦੀ ਕਾਪੀ

/

(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰ ੋ      ਬ�ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ          ਨ� ਅਤੇ ਪਦਵੀ)

ਬੇਨਤੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮ�/ ______________________________________________________________

ਿਡਸਪੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮ� _______________________________________________________________

ਪਾਿਲਸੀ/ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ

ਿਸਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤ� ਲਈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, 
ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾਓ।

ਸੀਕੇਵਾਈਸੀ ਨੰ.

(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਗੱਲ� 
‘ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾਓ)

ਦਫ਼ਤਰ

ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ

ਸ਼ਿਹਰ ਰਾਜ

**ਦੇਸ਼ ਿਪੰਨ ਕੋਡ

*ਮੋਬਾਈਲ

ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਫ਼ੋਨ

ਅੱਪਡੇਟ ਇਨ� � ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹਨ        ਪਾਿਲਸੀ-ਧਾਰਕ      ਜੀਵਨ ਬੀਿਮਤ         ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ

ਿਨਯੁਕਤ ਿਵਅਕਤੀ          ਪ�ਾਪਤ ਕਰਤਾ

ਸਥਾਈ

(ਨਵ� ਪਤੇ ਨੰੂ ਸੰਚਾਰ ਪਤੇ 
ਵਜ� ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ)?

ਹ� ਨਹ�

ਈਮੇਲ

*ਵੇਰਵੇ ਭਰਨ�  ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
** ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਐਫਏਟੀਸੀਏ/ਸੀਆਰਐਸ 
 ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਜਮ�� ਕਰਵਾਓ।

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

*
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ਪ�ਾਪਤ-ਕਰਤਾ

ਿਮਤੀ

ਹਸਤਾਖਰ

ਪ�ਾਪਤੀ 
ਦੀ ਮੋਹਰ

ਨਵ� ਹਸਤਾਖਰ 
(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕਸ ਿਵੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋ)

ਿਮਤੀ



ਪਾਲਸੀ-ਧਾਰਕ ਦੇ ਨਮੂਨਾ ਹਸਤਾਖਰ

ਬ�ਕ ਨ�:

ਬ�ਕ ਬ��ਚ ਦਾ ਪਤਾ:

ਐਮਆਈਸੀਆਰ ਕੋਡ:

ਆਈਐਫਐਸਸੀ ਕੋਡ:

ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ:

ਸਥਾਿਨਕ ਘੋਸ਼ਣਾ (ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਸਥਾਿਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ/ਅੰਗੂਠ�  ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਨੰੂ ਭਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)

ਮ� ਇੱਥੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ� ਿਕ ਮ� ਇਸ ਫਾਰਮ ਿਵਚਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਿਲਸੀਧਾਰਕ ਸ਼�ੀਮਾਨ/ਸ਼�ੀਮਤੀ/ਕੁਮਾਰੀ __________________________________________ 

ਨੰੂ ___________________________________ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ 

ਪਾਿਲਸੀਧਾਰਕ ਨ�  ਅੰਗੂਠ�  ਦਾ(ਦੇ) ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ(ਿਦੱਤੇ ਹਨ)/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤ� ਿਬਨ� ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।

ਘੋਸ਼ਣਾ-ਕਰਤਾ ਦਾ ਨ�  _______________________ਘੋਸ਼ਣਾ-ਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ________________ਿਮਤੀ ______________ ਸਥਾਨ_________________________

• ਮ� ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹ� ਿਕ ਜੋ ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ� ਿਵਚ ਸਹੀ, ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ। 

• ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਜਮ�� ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਜੇਕਰ ਅਧੂਰੀ ਜ� ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹ� ਿਪਆ, ਤ� ਮ� ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਠਿਹਰਾਵ�ਗਾ।

• ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ�, ਿਕ ਿਜੰਨ� � ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇਲੈ�ਕਟ�ਾਿਨਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ� � ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਨੰੂਨ� ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਦਲਵ� ਭੁਗਤਾਨ 

 ਿਵਕਲਪ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।

• ਮ�/ਅਸ� ਹਾਮੀਦਾਰੀ ਮੁਲ�ਕਣ, ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜ�ਚ/ਿਨਪਟਾਰਾ, ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ, ਪਾਿਲਸੀ ਸੇਵਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�� ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ (i) ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਜ� ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ,

 (ii) ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਿਰਪੋਜ਼ੈਟਰੀਆਂ (iii) ਸੀਈਆਰਐਸਏਆਈ/ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ (iv) ਮੁੜ-ਬੀਮਾ ਕਰਤਾ/ਗਰੁੱ ਪ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਹਸਪਤਾਲ ਜ� ਡਾਇਗਨ� ਸਿਟਕ ਕ�ਦਰ�/ਹੋਰ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ� ਤੀਜੀਆਂ ਿਧਰ� ਤ�/ਨਾਲ

 ਮੇਰੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੰੂ ਮੰਗਣ/ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜ� ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦਾ/ਿਦੰਦੀ/ਿਦੰਦੇ ਹ�।

ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ

ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ�

ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨ�:

ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਿਕਸਮ:                    ਬੱਚਤ                   ਚਾਲੂ

(ਕੀ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਖਾਤਾ ਐਨਆਰਈ ਹੈ: ਹ�          ਨਹ�          ਐਨਆਰਈ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ�� ਕਰਵਾਓ ਿਕ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਪ�ੀਮੀਅਮ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਐਨਆਰਈ ਖਾਤੇ ਤ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਐਫਏਟੀਸੀਏ/ਸੀਆਰਐਸ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਜਮ�� ਕਰੋ।)

ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ:

(9 ਅੰਕੀ ਸੰਿਖਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈ�ਕ ਬੁੱ ਕ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਚੈ�ਕ� ਦੀ ਕਾਪੀ 'ਉਪਲਬਧ 9 ਅੰਕੀ ਸੰਿਖਆ '000 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ� ਸਹੀ ਕੋਡ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)

ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ/ਅੰਗੂਠ�  ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ

ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ�� ਕਰਵਾਏ ਸਿਹਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ� ਦੀ ਸੂਚੀ (ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਵਜ�  √ � ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾਓ) / 

‘ਰੱਦ ਕੀਤੇ’ ਚੈ�ਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ             ਪਾਸਬੁੱ ਕ ਦੀ ਸਵੈ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਾਪੀ

(ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨ� ‘ਿਪ�ੰ ਟ’ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ)                 (ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨ� ‘ਿਪ�ੰ ਟ’ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ)

ਜ�

         ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਦੀ ਸਵੈ-ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਾਪੀ
(ਐਨਆਰਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਐਨਆਰਈ ਖਾਤੇ ਤ� ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੰੂ ਪ�ਤੀਿਬੰਬਤ ਕਰਦੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ)
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(11 ਅੰਕੀ ਸੰਿਖਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈ�ਕ ਬੱੁਕ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ; ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਚੈ�ਕ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੰਿਖਆ ਿਪ�ੰ ਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ 
ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ)



• ਉਤਪਾਦ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀਆਂ/ਫੰਡ� ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤ� ਹੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਸਬੰਿਧਤ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਿਲਸੀ 

 ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਨੰੂ ਦੇਖੋ। ਵਧੀਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਲਈ ਫਾਰਮੈਟ� ਨੰੂ ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਤ� ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਖੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

• ਆਪਣੀ ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਕਲਪ� ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰੋ।

•  ਿਡਸਟ�ੀਿਬਊਟਰ ਐਪ ਰਾਹ� ਬੇਨਤੀ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਮੂਲ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਜਮ�� ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

•  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਭਰੋ।

•  ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਦੀ ਅਸਿਹਮਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪ�ਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਦਾਵਾ:

ਕੈਨਰਾ ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਓਰੀਐਟਂਲ ਬ�ਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਕੰਪਨੀ ਿਲਮਿਟਡ (IRDAI Regn. No. 136), ਪਾਿਲਸੀ ਸਰਿਵਿਸੰਗ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਔਰਿਚਡ ਿਬਜ਼ਨਸ ਪਾਰਕ, ਸੈਕਟਰ-48, ਸੋਹਣਾ ਰੋਡ, 

ਗੁਰਗ�ਾਮ -122018, ਹਿਰਆਣਾ, ਭਾਰਤ, ਰਿਜਸਟਰਡ ਆਿਫਸ: ਯੂਿਨਟ ਨੰਬਰ 208 , ਦੂਜੀ ਮੰਜਲ, ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਿਬਲਿਡੰਗ, 18 ਬਾਰਾਖੰਬਾ ਰੋਡ, ਨਵ� ਿਦੱਲੀ - 110 001, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ - U66010DL2007PLC248825, 

ਸੰਪਰਕ: 1800-103-0003 / 1800-180-0003 / + 91 0124 4535099 (ਫੈਕਸ) / ਈਮੇਲ: customerservice@canarahsbclife.in, ਵੈ�ਬਸਾਈਟ: www.canarahsbclife.com
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