
ਟ��ਸਫਰ/ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਫਾਰਮ 
(ਇਹ ਿਲਖਤ ਪਾਲਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਐਡੋਰਸਮ�ਟ ਸ਼ੀਟ ਜ� ਅਸਲ ਪਾਲਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੇਤ 

ਗੈਰ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟ�ਪ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ)

ਮ�, ਕੈਨਰਾ ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਓਰੀਐਟਂਲ ਬ�ਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਕੰਪਨੀ ਿਲਿਮਿਟਡ ("ਕੰਪਨੀ") ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪਾਿਲਸੀ ਨੰਬਰ ___________________________ ("ਪਾਿਲਸੀ") 
ਦਾ/ਦੀ ਪਾਿਲਸੀ ਧਾਰਕ ਹ�, ਜੋ ਿਕ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਅਤੇ ਲਾਭ� ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸ਼�ੀਮਾਨ/ਸ਼�ੀਮਤੀ/ਕੁਮਾਰੀ ___________________________ ("ਟ��ਸਫੇਰੀ/ਸਪੁਰਦਦਾਰ") ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਟ��ਸਫਰ/ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹ�।

ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਿਕਸਮ (ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਉਸ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ) ਸੰਪੂਰਣ ਸ਼ਰਤੀਆ

ਟ��ਸਫਰ/ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਿਕਸੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ) a) ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਸਨ� ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ; b) ਰੁਪਏ ________ ਦੀ ਮੁੱ ਲਵਾਨ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ

c) ਹੋਰ _________________________________________________

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

ਟ��ਸਫੇਰੀ/ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਟ��ਸਫੇਰੀ/ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦੇ ਬਾਡੀ ਕਾਰੋਪੇਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ)

ਨਾਂ

ਿਪਤਾ ਦਾ ਨ�/ਪਤੀ ਦਾ ਨ�

ਪਤਾ

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ

*ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ 

*ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ

ਜਨਮ ਿਮਤੀ

ਿਸੱਿਖਆ

ਿਵਵਾਿਹਕ ਸਿਥਤੀ

ਅਨਪੜ�

ਿਸੰਗਲ

ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ

ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ

ਹਾਈ ਸਕੂਲ

ਿਵਧਵਾ(ਿਵਧੁਰ)

ਗ�ੈਜੂਏਟ

ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ

ਪੋਸਟ ਗ�ੈਜੂਏਟ ਪੇਸ਼ੇਵਰ

ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦਾ ਿਕੱਤਾ _______________________________________________________ ਨੌਕਰੀ ਿਸਰਲੇਖ ________________________________________________

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨ� __________________________________________________________ ਵਪਾਰ/ਿਡਊਟੀਆਂ ਦੀ ਿਕਸਮ __________________________________

ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਭਾਰਤ-ਵਾਸੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ

ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਨਵਾਸੀ **ਗੈਰ ਿਨਵਾਸੀ ਪੀਆਈਓ

**ਿਰਹਾਇਸ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ________________ (ਗੈਰ-ਿਨਵਾਸੀ ਸਿਥਤੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ/ਲੋੜ�ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)

ਕੀ ਤੁਸ� ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹ� ਨਹ�

ਸੀਕਵੇਾਈਸੀ ਨੰਬਰ 

*- ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵੇ।

ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦੇ ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਵੇਰਵੇ

ਬ�ਕ ਦਾ ਨ�

ਬ�ਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਪਤਾ 

ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਿਕਸਮ ਬੱਚਤ ਚਾਲੂ ਕੀ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਖਾਤਾ ਐਨਆਰਈ ਹ*ੈ: ਹ� ਨਹ�

ਿਲੰਗ ਪੁਰਸ਼ ਔਰਤ ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ ਹ� ਨਹ�

ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਐਮਆਈਸੀਆਰ ਕੋਡ`

ਆਈਐਫਐਸਸੀ 
ਕੋਡ

**ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ

*ਐਨਆਰਈ ਖਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਐਫਏਟੀਸੀਏ/ਸੀਆਰਐਸ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਜਮ�� ਕਰਵਾਓ। 
**-ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵੇ।

**- ਜੇਕਰ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਗੈਰ-ਿਨਵਾਸੀ ਹੈ ਜ� ਿਰਹਾਇਸ਼ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਐਫਏਟੀਸੀਏ/ਸੀਆਰਐਸ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਜਮ�� ਕਰਵਾਓ।

ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦਾ ਫ਼ੋਟੋਗ�ਾਫ਼ 
(ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 

10,000 ਰੁਪਏ ਤ� ਵੱਧ 
ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ)
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ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਵੱਲ� ਭੁਗਤਾਨ-ਯੋਗ ਭਿਵੱਖੀ ਪ�ੀਮੀਅਮ 

ਟ��ਸਫਰ/ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਫਾਰਮ 
(ਇਹ ਿਲਖਤ ਪਾਲਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਐਡੋਰਸਮ�ਟ ਸ਼ੀਟ ਜ� ਅਸਲ ਪਾਲਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੇਤ 

ਗੈਰ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟ�ਪ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ)

('ਰੱਦ ਕੀਤੇ' ਚੈ�ਕ (ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ/ਖਾਤਾ ਧਾਰਨ ਦਾ ਨ� 'ਛਿਪਆ ਹੋਵੇ') ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਮ�� ਕਰਵਾਓ ਜ� ਪਾਸਬੁੱ ਕ (ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨ� 'ਛਿਪਆ' ਹੋਵੇ) ਦੀ ਸਵੈ-ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਾਪੀ ਜ� 
ਸਵੈ-ਪ�ਮਾਿਣਤ ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ। ਐਨਆਰਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਜ� ਤ� ਪ�ੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਐਨਆਰਈ ਖਾਤੇ ਤ� ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਜ� ਇਸ ਦੇ ਪ�ਭਾਵੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ 
ਬ�ਕ ਵੱਲ� ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ)

ਟ��ਸਫਰ-ਕਰਤਾ/ਸਪੁਰਦ-ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਟ��ਸਫੇਰੀ/ ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ (ਖੂਨ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ/ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ/ਕ�ੈਿਡਟਰ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ): _______________________

ਸਪੁਰਦਦਾਰ/ਿਪਛਲੇ ਸਪੁਰਦਦਾਰ� ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ (ਜੇ ਪਾਿਲਸੀ ਪਿਹਲ� ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤ� ਲਾਗੂ ਹੈ): 
ਨ� _________________________________________________________________________________________________________________

ਕੌਮੀਅਤ ______________________________ ਿਕੱਤਾ ________________________________ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ______________________________

(ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਭਿਵੱਖੀ ਪ�ੀਮੀਅਮ� ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ ਟ��ਸਫਰੇੀ/ ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਵੱਲ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, �ਥੇ ਟ��ਸਫਰੇੀ/ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਨੰੂ ਪੇਅਰ ਫਾਰਮ ਸਮਤੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲੋੜ�ਦਾ ਹੈ)

ਟ��ਸਫੇਰੀ/ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਈ ਜਮ�� ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਸੂਚੀ (ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚl, ਸਪੁਰਦ-ਕਰਤਾ ਵੱਲ� ਇਸ 
ਸਪੁਰਦਗੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ�� ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲੋੜ�ਦਾ ਹੈ)

ਹ� ਨਹ�

ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵੋਟਰ ਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੋਰ

ਹੋਰਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਦਾ ਿਬੱਲ ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਿਬੱਲ

ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ/ਜ� ਫੰਡ� ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਸਬੂਤ 

ਕੀ ਟ��ਸਫੇਰੀ/ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦਾ ਟ��ਸਫੇਰੀ/ਸਪੁਰਦਦਾਰ /ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਿਸਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹ*ੈ? ਹ� ਨਹ�

(ਇਸ ਿਲਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ�� ਕਰਵਾਏ ਸਭ ਸਹਾਇਕ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਜ਼ਿਟਡ ਅਫ਼ਸਰ/ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ (ਸਾਡੇ 
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਟ� ਸਮੇਤ) /ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ�ਕ ਦੇ ਸ਼ਾਖਾ ਪ�ਬੰਧਕ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵੈ-ਪ�ਮਾਿਣਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।)

ਜੇਕਰ ਹ�, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ 

[*ਿਸਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ (PEP) ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਪ�ਮੁੱ ਖ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਸ�ਪੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮ� ਮੁਖੀ I ਕ�ਦਰ I ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 
ਮੰਤਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਿਸਆਸਤਦਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ/ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ I ਫ਼ੌਜੀ ਅਫਸਰ, ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ� ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ 
ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ (ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ, ਬੱਚੇ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਸਹੁਰੇ ਅਤੇ ਪੀਈਪੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ)।]
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ਟ��ਸਫਰ/ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਫਾਰਮ 
(ਇਹ ਿਲਖਤ ਪਾਲਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਐਡੋਰਸਮ�ਟ ਸ਼ੀਟ ਜ� ਅਸਲ ਪਾਲਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੇਤ 

ਗੈਰ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟ�ਪ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ)

ਨ�_____________________________________________ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਟ��ਸਫੇਰੀ/ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ __________________________________________

ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਨਮ ਿਮਤੀ __________________________________________ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪ�ਤੀਸ਼ਤਤਾ ____________________________________________

ਟ��ਸਫੇਰੀ/ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਟ��ਸਫੇਰੀ/ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦੇ ਬਾਡੀ ਕਾਰੋਪੇਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ)

[ਜੇ ਲੋੜ�ਦਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਵਾਧੂ ਅਨੁਲੱਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ]

ਿਨਯਕੁਤੀ-ਕਰਤਾ ਦਾ ਨ� (ਜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਤ� ਲਾਗੂ ਹ)ੈ_________________________________________________________________________________

ਿਨਯਕੁਤੀ-ਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ___________________________ਿਨਯਕੁਤੀ-ਕਰਤਾ / ਟ��ਸਫਰੇੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ________________________________________

ਟ��ਸਫੇਰੀ/ਸਪੁਰਦਦਾਰ (ਉਸ ਦੇ ਨ� 'ਤੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਵੱਲ� ਖਰੀਦੀਆਂ ਿਪਛਲੀਆਂ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ  

ਪਾਿਲਸੀ ਨੰਬਰ/ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਕੰਪਨੀ, ਿਜਸ ਨ�  
ਪਾਿਲਸੀ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ 

ਿਸੰਗਲ/ਿਨਯਿਮਤ ਸਲਾਨਾ ਪ�ੀਮੀਅਮ

ਟ��ਸਫਰ-ਕਰਤਾ/ਸਪੁਰਦ-ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਟ��ਸਫੇਰੀ/ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਵੱਲ� ਘੋਸ਼ਣਾ

ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹ� ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਟ��ਸਫਰ/ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਇਸ ਿਲਖਤ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਨੰੂ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਕਨੰੂਨ, 1938 (ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 38 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨ� ਿਟਸ ਵਜ� ਮੰਿਨਆ 
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਿਮਤ ਟ��ਸਫੇਰੀ/ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਟ��ਸਫੇਰੀ/ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਨੰੂਨ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟ��ਸਫਰ/ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਿਮਤੀ 
‘ਤੇ, ਉਨ� � ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ/ਗੀ ਿਜੰਨ� � ਦੇ ਅਧੀਨ ਮ� ਸੀ। ਮ� ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹ� ਿਕ ਮ� ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਨੰੂਨ, 1874 
ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਈ ਗਈ ਪਾਿਲਸੀ ਨੰੂ ਟ��ਸਫਰ/ਸਪੁਰਦ ਨਹ� ਕਰ ਿਰਹਾ/ਹੀ ਹ�।
ਮ� ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹ� ਿਕ ਮ� ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਿਲਸੀ ਨੰੂ ਟ��ਸਫਰ/ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਿਰਹਾ/ਹੀ ਹ� ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹ� ਿਕ ਟ��ਸਫਰ/ਸਪੁਰਦਗੀ ਨ� ਕ-ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਿਲਸੀ 
ਧਾਰਕ ਦੇ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ, ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹ� ਹੈ। ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ� ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਟ��ਸਫਰ/ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਮ� ਇੱਥੇ ਪਾਿਲਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਡਸਪੈਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਿਵੱਚ ਸਪੁਰਗੀ ਨੰੂ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਟ��ਸਫੇਰੀ/ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਨੰੂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਟ��ਸਫਰ-ਕਰਤਾ/ਸਪੁਰਦ-ਕਰਤਾ 
ਅਤੇ ਟ��ਸਫੇਰੀ/ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਦੋਵ� ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਭਿਵੱਖੀ ਸੰਚਾਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦਾ/ਦੀ ਹ�I
ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਮ� ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਵਜ� ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਸਪਰਪਣ ਦੀ ਪਾਿਲਸੀ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦਾ/ਦੀ ਹੱਕਦਾਨ ਨਹ� ਹੋਵ�ਗਾ/ਗੀ। ਮ� ਇੱਥੇ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹ� ਿਕ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟ��ਸਫੇਰੀ/ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਵੱਲ� ਲਾਭ� ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਵੈਧ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੋੜ�ਦਾ ਿਡਸਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਮ�/ਅਸ� ਅੰਡਰਰਾਈਿਟੰਗ ਮੁਲ�ਕਣ, ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜ�ਚ/ ਿਨਪਟਾਨ, ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ, ਪਾਿਲਸੀ ਸੇਵਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ (i) ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਜ� ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, (ii) ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ 
ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ (iii) ਸੀਈਆਰਐਸਆਈ/ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ (iv) ਮੁੜ ਬੀਮਾ-ਕਰਤਾ/ਗਰੁੱ ਪ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਹਸਪਤਾਲ ਜ� ਡਾਇਗਨ� ਸਿਟਕ ਸ�ਟਰ�/ਹੋਰ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ� ਤੀਜੀਆਂ ਿਧਰ� 
ਤ�/ਨਾਲ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵੇਰਵੇ ਲੈਣ/ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਜ�/ ਅਤੇ  ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦਾ/ਦੀ ਹ�।

ਟ��ਸਫਰ-ਕਰਤਾ/ਸਪੁਰਦ-ਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ/ਅੰਗੂਠ�  ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਨ�, ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਮੋਹਰ (ਜੇ ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ/ਬ�ਕ ਹੈ)

ਟ��ਸਫਰ-ਕਰਤਾ/ਸਪੁਰਦ-ਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ/ਅੰਗੂਠ�  ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਨ�, ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਮੋਹਰ (ਜੇ ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ/ਬ�ਕ ਹੈ)

ਪੰਨਾ 3 ਿਵੱਚ� 4



 

ਟ��ਸਫਰ/ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਫਾਰਮ 
(ਇਹ ਿਲਖਤ ਪਾਲਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਐਡੋਰਸਮ�ਟ ਸ਼ੀਟ ਜ� ਅਸਲ ਪਾਲਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੇਤ 

ਗੈਰ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟ�ਪ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ)

ਿਮਤੀ

ਘੋਸ਼ਣਾ ਜੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ/ ਅੰਗੂਠ�  ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ

ਮ� ਇੱਥੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹ� ਿਕ ਮ� ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਪਾਿਲਸੀ-ਧਾਰਕ ਸ਼�ੀਮਾਨ/ਸ਼�ੀਮਤੀ/ਕੁਮਾਰੀ ______________________________ ਨੰੂ____________________ 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਮਝਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਪਾਿਲਸੀ-ਧਾਰਕ ਨ�  ਇਸ ਿਵਚਲੀ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸਮਝਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਅੰਗੂਠ�  ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ/ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ 

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਘੋਸ਼ਣਾ-ਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ___________________________ਘੋਸ਼ਣਾ-ਕਰਤਾ ਦਾ ਨ� __________________________ ਸਥਾਨ  _________________ਿਮਤੀ_______________

ਗਵਾਹ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ� ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਗਵਾਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਪ�ਮੁੱ ਖ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)

ਟ��ਸਫਰ-ਕਰਤਾ/ਸਪੁਰਦ-ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਟ��ਸਫੇਰੀ/ਸਪੁਰਦਾਦਾਰ ਨ�  ਇਸ ਿਲਖਤ ਨੰੂ ਅਮਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ �ਪਰ ਦੱਸੇ ਿਮਤੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਟ��ਸਫਰ-ਕਰਤਾ/ਸਪੁਰਦ-ਕਰਤਾ 
ਅਤੇ ਟ��ਸਫੇਰੀ/ਸਪੁਰਦ-ਦਾਰ ਨ�  ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ/ਅੰਗੂਠ�  ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਗਵਾਹ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ__________________ ਪੂਰਾ ਨ�________________________________________ਗਵਾਹ ਦਾ ਪਤਾ___________________

ਿਮਤੀ

ਿਨਰਦੇਸ਼:
ਅੰਿਸ਼ਕ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਿਸ਼ਕ ਸਪੁਰਦਗੀ ਿਲਖਤ ਵਾਧੇ ਿਵੱਚ ਪੂਰਨ ਵੇਰਵੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਵੈ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਖੰਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਿਮਤ ਵੱਲ� ਬਹੁਮਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਪੈਨ ਕਾਰਡ/ਪਾਸਪੋਰਟ/ 
ਡ�ਾਈਿਵੰਗ ਲਸੰਸ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮੂਨਾ ਹਸਤਾਖਰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ� ਿਕ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਭਰੋ।
ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਦੀ ਅਸਿਹਮਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੌਪ-ਅੱਪ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਬੀਿਮਤ ਰਕਮ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਜ� ਕਟੌਤੀ, ਫੰਡ� ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਫੰਡ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਮੇਤ), ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਦੀ ਰੀਵਾਈਵਲ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੀ 
ਬੇਨਤੀ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਜ� ਪਾਿਲਸੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨ� ਚੀਜ਼� 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸ� ਲਾਗੂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 
‘ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਿਲਸੀ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹ�। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਸ�ਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਪਾਿਲਸੀ/ਿਬਨ� ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ

ਿਸਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤ� ਲਈ
ਪ�ਾਪਤ-ਕਰਤਾ_________________________________________________________ ਹਸਤਾਖ਼ਰ

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

ਪ�ਾਪਤੀ ਸਮ� ਅਤੇ ਿਮਤੀ ________________________________________________________

ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮ�_______________________________________________ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ

ਕੈਨਰਾ ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਓਰੀਐਟਂਲ ਬ�ਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਕੰਪਨੀ ਿਲਮਿਟਡ (IRDAI Regn. No. 136), 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, ਿਨਊ ਿਦੱਲੀ - 
110001, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ- U66010DL2007PLC248825, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 1800-180-0003, 1800-103-0003 (ਟੈਲੀ)/ +91 0124 4535099 (ਫੈਕਸ)/ ਈਮੇਲ: 
customerservice@canarahsbclife.in, ਵੈ�ਬਸਾਈਟ: www.canarahsbclife.com.
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