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ਪਾਿਲਸੀ ਸੇਵਾ ਫਾਰਮ
(E)

ਪਾਿਲਸੀ/ਿਬਨ�ਪੱ ਤਰ ਨੰਬਰ

ਿਮਤੀ

ਿਸਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤ� ਲਈ

ਹਸਤਾਖ਼ਰ

ਪ�ਾਪਤ-ਕਰਤਾ ______________________________________________________________
(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ

ਬ�ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਨ� ਅਤੇ ਪਦਵੀ)

ਪ�ਾਪਤੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮ�/ ______________________________________________________________

ਪ�ਾਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ

ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਿਡਸਪੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮ� _______________________________________

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

ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸੀਕੇਵਾਈਸੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ
ਮੋਬਾਈਲ
ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਫੋਨ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ, ਜੇ ਤੁਸ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸ� ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਚਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ �ਪਰ ਦੱ ਸੇ ਸੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੀਏ।
ਈਮੇਲ

ਸੀਕੇਵਾਈਸੀ ਨੰਬਰ

ਮ� ਇਲੈ �ਕਟ�ਾਿਨਕ ਮੋਡ ਰਾਹ� ਪੇਆਊਟ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹ�ਗਾ/ਗੀ (ਪਾਿਲਸੀਧਾਰਕ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲਾਗੂ)
ਮ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹ�
ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨ�:
ਬ�ਕ ਦਾ ਨ�:
ਬ�ਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਪਤਾ:

ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਿਕਸਮ:

ਬੱ ਚਤ

(ਕੀ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਖਾਤਾ ਐਨਆਰਈ ਹੈ : ਹ�

ਚਾਲੂ
ਨਹ�

ਐਨਆਰਈ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੂੰ ਜਮ�� ਕਰਵਾਓ ਿਕ ਪਾਿਲਸੀ ਲਈ ਸਾਰੇ

ਪ�ੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਐਨਆਰਈ ਖਾਤੇ ਤ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ)
ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ:
ਐਮਆਈਸੀਆਰ ਕੋਡ:

(9 ਅੰ ਕੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈ�ਕ ਬੁੱ ਕ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਰੱ ਦ ਕੀਤੇ ਚੈ�ਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ 9 ਅੰ ਕੀ ਨੰਬਰ '000 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਤ� ਸਹੀ ਕੋਡ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)

ਆਈਐਫਐਸਸੀ ਕੋਡ:

(11 ਅੰਕੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ; ਜੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕ ‘ਤੇ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ
ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ)

ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ:

ਇਸ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜਮ�� ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਸੂਚੀ (ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਜ�

√ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)/
ਪਾਸਬੁੱ ਕ ਦੀ ਸਵੈ-ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਾਪੀ

‘ਰੱ ਦ ਕੀਤੇ’ ਚੈ�ਕ ਦੀ ਕਾਪੀ
(ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨ� ‘ਛਿਪਆ’ 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 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ; ਐਨਆਰਈ ਖਾਤੇ ਤ� ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਸਬੰ ਧੀ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ� ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ)
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ਪਾਿਲਸੀ ਸੇਵਾ ਫਾਰਮ
(E)
ਮ� ਇੱ ਥੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹ� ਿਕ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਵੇਰਵੇ ਹਰੇਕ ਪਿਹਲੂਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਟੀਕ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹਨ।
ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹ� ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਮ�� ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਧੂਰੀ ਜ� ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਣ� ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜ� ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਮ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹ�
ਠਿਹਰਾਵ�ਗਾ/ਗੀ।
ਮ� ਇਹ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹ� ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹ� ਿਕ, ਿਜਨ�� ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱ ਚ ਇਲੈ �ਕਟ�ਾਿਨਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰ ਭਵ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, �ਥੇ ਕੰ ਪਨੀ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨ� ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਕਲਿਪਕ ਪੇਆਊਟ ਿਵਕਲਪ
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵ� ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ।

ਪਾਿਲਸੀ-ਧਾਰਕ /ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ:
ਮ�/ਅਸ� ਅੰ ਡਰਰਾਈਿਟੰ ਗ ਮੁਲ�ਕਣ, ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜ�ਚ/ ਿਨਪਟਾਨ, ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ, ਪਾਿਲਸੀ ਸੇਵਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ (i) ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਜ� ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, (ii)
ਇੰ ਸ਼ੋਰ�ਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰ ਪਨੀਆਂ (iii) ਸੀਈਆਰਐਸਆਈ/ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ (iv) ਮੁੜ ਬੀਮਾ-ਕਰਤਾ/ਗਰੁੱ ਪ ਕੰ ਪਨੀਆਂ/ਹਸਪਤਾਲ ਜ� ਡਾਇਗਨ�ਸਿਟਕ ਸ�ਟਰ�/ਹੋਰ ਇੰ ਸ਼ੋਰ�ਸ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਜ�
ਤੀਜੀਆਂ ਿਧਰ� ਤ�/ਨਾਲ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵੇਰਵੇ ਲੈ ਣ/ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਜ�/ ਅਤੇ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰ ਦਾ/ਦੀ ਹ�।
ਮ� ਇਸ ਪਾਿਲਸੀ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹ� ਅਤੇ ਮ� ਆਪਣੀ ਇੱ ਛਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪੂਰਨ ਫਾਰਮ ਜਮ�� ਕਰ ਿਰਹਾ/ਹੀ ਹ�।
ਪਾਿਲਸੀ-ਧਾਰਕ/ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦਾ ਨ�: ______________________________________________________

ਪਾਿਲਸੀ-ਧਾਰਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ/ਅੰ ਗੂਠ� ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ

ਿਮਤੀ:

ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ/ਅੰ ਗੂਠ� ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ
(ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਸੰ ਪੂਰਣ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਹੈ)

ਉਤਪਾਦ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀਆਂ/ਫੰ ਡ� ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਤ� ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਸਬੰ ਿਧਤ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਿਲਸੀ
ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਵਧੀਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਲਈ ਫਾਰਮੈਟ� ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਤ� ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹ� ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਮ�� ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਡੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ� ਿਵਖੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਿਨਟ ਿਲੰਕਡ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਫੰ ਡ� ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ, ਜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਸੇ ਵਪਾਰਕ ਿਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 3:00 ਵਜੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਉਸੇ ਿਦਨ ਦਾ ਐਨਏਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3:00 ਵਜੇ ਤ� ਬਾਅਦ
ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਅਗਲੇ ਵਪਾਰਕ ਿਦਨ ਦਾ ਐਨਏਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਔਨ-ਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਲਈ ਿਵਿਭੰ ਨ ਿਵਕਲਪ� ਦੇ ਲਾਭ� ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਹੁਣੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰੋ।
ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਨਵਾਸੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ:- ਉਹ ਸਬੰ ਿਧਤ ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ 182 ਜ� ਵਧੇਰੇ ਿਦਨ� ਲਈ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਜ�
- ਉਹ ਸਬੰ ਿਧਤ ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ 60 ਜ� ਵਧੇਰੇ ਿਦਨ� ਲਈ ਅਤੇ ਸਬੰ ਿਧਤ ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਲ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ 365 ਿਦਨ� ਲਈ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਿਰਹਾ ਹੈ

•
•
•

•
•

•

ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ�� ਕਰਵਾਏ ਸਭ ਸਹਾਇਕ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੇਠ� ਦੱ ਸੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵੈ-ਪ�ਮਾਿਣਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਗਜ਼ਿਟਡ ਅਫ਼ਸਰ/ਸਾਡੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰ ਟ� ਸਮੇਤ)/ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ�ਕ ਦਾ ਸ਼ਾਖਾ ਪ�ਬੰਧਕ

ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਘੋਸ਼ਣਾ (ਜੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ/ਅੰ ਗੂਠ� ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਸ ਨੂੰ ਭਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)
ਮ�, ਇੱ ਥੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹ� ਿਕ ਮ� ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਪਾਿਲਸੀ-ਧਾਰਕ ਸ਼�ੀਮਾਨ/ਸ਼�ੀਮਤੀ/ਕੁਮਾਰੀ ______________________________ ਨੂੰ_______________________
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਸਮਝਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਪਾਿਲਸੀ-ਧਾਰਕ ਨ� ਇਸ ਿਵਚਲੀ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਸਮਝਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਗੂਠ� ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ/ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਘੋਸ਼ਣਾ-ਕਰਤਾ ਦਾ ਨ� _____________________ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ________________________ ਿਮਤੀ ______________ ਸਥਾਨ ___________________
ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਦਾਵਾ:
• ਿਡਸਟ�ੀਿਬਊਟਰ ਐਪ ਰਾਹ� ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਮੂਲ ਫਾਰਮ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਮ�� ਕਰਵਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਉਤਪਾਦ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀਆਂ/ਫੰ ਡ� ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਤ� ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਿਲਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ/ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਨੂੰ ਦੇਖੋ।
• ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਔਨ-ਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਲਈ ਿਵਿਭੰ ਨ ਿਵਕਲਪ� ਦੇ ਲਾਭ� ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਹੁਣੇ ਿਰਜਸਟਰ ਕਰੋ।
• ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵੱ ਚ ਭਰੋ।
• ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਦੀ ਅਸਿਹਮਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰ ਸਕਰਣ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਵੀ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ� � ਲਈ ਐਸਐਫਆਈਐਨ (ਸੈਗ�ੀਗੇਿਟਡ ਫੰ ਡ ਇੰ ਡੈਕਸ ਨੰਬਰ): ਇਕੁਇਟੀ ਫੰ ਡ ULIF00116/06/08EQUITYFUND136 ਹੈ, ਇਕੁਇਟੀ II ਫੰ ਡ ULIF00607/01/10EQUTYIIFND136 ਹੈ, ਗ�ੋਥ
ੋ II ਫੰ ਡ ULIF00707/01/10GROWTIIFND136 ਹੈ , ਗ�ਥ
ਫੰ ਡ ULIF00216/06/08GROWTHFUND136 ਹੈ, ਗ�ਥ
ੋ ਪਲੱਸ ਫੰ ਡ ULIF00913/09/10GROWTPLFND136 ਹੈ, ਬਕਾਇਆ ਫੰ ਡ

ULIF00316/06/08BLNCEDFUND136 ਹੈ, ਬਕਾਇਆ II ਫੰ ਡ ULIF00807/01/10BLNCDIIFND136 ਹੈ, ਬਕਾਇਆ ਪਲੱਸ ਫੰ ਡ ULIF01013/09/10BLNCDPLFND136 ਹੈ, ਡੈਿਬਟ ਫੰ ਡ
ULIF00409/07/08INDEBTFUND136 ਹੈ, ਡੈਿਬਟ ਪਲੱਸ ਫੰ ਡ ULIF01115/09/10DEBTPLFUND136 ਹੈ, ਨਕਦ ਫੰ ਡ ULIF00514/07/08LIQUIDFUND136 ਹੈ, ਐਨਏਵੀ ਗਾਰੰ ਟੀ ਅਤੇ ਫੰ ਡ ਸੀਰੀਜ਼ 1

ੋ ਫੰ ਡ ULIF01405/11/15PENSGROFND136 ਹੈ, ਐਮਰਿਜੰ ਗ
ULIF01215/04/11NAVGFUNDSI136 ਹੈ, ਇੰ ਡੀਆ ਮਲਟੀ-ਕੈਪ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰ ਡ ULIF01816/08/16IMCAPEQFND136 ਹੈ, ਪ�ਸ਼ਨ ਗ�ਥ
ਲੀਡਰਸ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰ ਡ ULIF02020/12/17EMLEDEQFND136 ਹੈ

ਂ ਲ ਬ�ਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਲਾਈਫ ਇੰ ਸ਼ੋਰ�ਸ ਕੰ ਪਨੀ ਿਲਮਿਟਡ (IRDAI Regn. No. 136), ਪਾਿਲਸੀ ਸਰਿਵਿਸੰ ਗ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ 2ਜੀ ਮੰ ਜ਼ਲ, ਔਰਿਚਡ ਿਬਜਨ��ਸ ਪਾਰਕ, ਸੈਕਟਰ-48, ਸੋਹਣਾ ਰੋਡ, ਗੁਰੂਗ�ਾਮ-122018, ਹਿਰਆਣਾ, ਭਾਰਤ
ਕੈਨਰਾ ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਓਰੀਐਟ
ਰਿਜਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ : ਯੂਿਨਟ ਨੰਬਰ 208, 2ਜੀ ਮੰ ਜ਼ਲ, ਕੰ ਚਨਜੰ ਗਾ ਿਬਲਿਡੰ ਗ, 18 ਬਾਰਾਖੰ ਭਾ ਰੋਡ, ਨਵ� ਿਦੱ ਲੀ - 110 001, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ - U66010DL2007PLC248825, ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ: 1800-180-0003, 1800-103-0003/ +91 0124
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