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ெப�நர்
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பாலிசி ேசைவப் ப�வம் (B)

பாலிசி / வ�ண்ணப்ப எண்

அ�வலகப் பயன்பாட்�ற்� மட்�ம்

ேததி

ைகெயாப்பம்ெபற்றவர்: _________________________________________________________________________________________

(பண�யாளர்  வங்கி ஊழியர்         ெபயர் & பதவ�ைய ேமேல �றிப்ப�ட�ம்)

ரசீைதப் ெபற்ற ேததி & ேநரம்____________________________________________________________________

ேகா�க்ைகைய அ�ப்ப�யதற்கான ேததி & ேநரம் ______________________________________________________

ெபறப்பட்டதற்கான 
�த்திைர

*உங்கள் சம�பத்திய வங்கிக் கணக்கின் வ�வரங்கைள எங்க�டன் ��ப்ப�க்க�ம்.*

ெதாடர்�ெகாள்வதற்கான வ�வரங்கைள மாற்றம் ெசய்வதற்� (�ய சான்ெறாப்பம் அள�க்கப்பட்ட ஆதாரம் கண்�ப்பாக சமர்ப்ப�க்கப்பட ேவண்�ம்)1

(ெபா�த்தமானவற்ைற �க் ெசய்ய�ம்):

அ�வலக �கவ�

நடப்� �கவ�

நிரந்தர �கவ�

ெதாடர்�ெகாள்வதற்கான �கவ�யாக, 
�திய �கவ�ைய மாற்ற ேவண்�மா?

ஆம் இல்ைல

மாற்றமான� இவற்�க்�ப் ெபா�ந்�ம்: பாலிசிதாரர்    காப்ப�ட்�தாரர்      நியமிக்கப்பட்டவர்

பண�யமர்த்தப்பட்டவர்                                                   ப�ரதிநிதி

�கவ�

நகரம் மாநிலம்

* நா� அஞ்சல் �றிய��

ெமாைபல் எண்

வ �ட்�த் ெதாைலேபசி எண்

எதிர்காலத்தில், ேமேல �றிப்ப�ட்ட எண்ண�ல் உங்கைளத் ெதாடர்�ெகாள்ள வ��ம்ப�னால், இந்தப் ெபட்�ையத் 

ேதர்�ெசய்ய�ம்.

மின்னஞ்சல்

சிேகஒய்ஸி எண்.

** - இந்தியாைவத் தவ�ர்த்� ேவேற�ம் நாடாக இ�ந்தால் எங்கள் இைணயதளத்தில் உள்ள FATCA/CRS ேகள்வ�கள் 
    ெதா�ப்ைப நிரப்ப�ச் சமர்ப்ப�க்க�ம்.

* - வ�வரங்கள் கண்�ப்பாக நிரப்பப்பட ேவண்�ம்

நிதி ஒ�க்கீட்�ல் மாற்றம் (மா�ப�ம் நிதிகள்)

ஆம் இல்ைல

�திய நிதி ஒ�க்கீட்� வ�கிதத்ைத உள்ள�ட�ம்

ந�ங்கள் அெம�க்காவ�ல் இ�ந்� இந்தக் ேகா�க்ைகைய எ�ப்�கிற�ர்களா.

அ�ப்�நர்
ஈக்�ட்� ஃபண்� /

ஈக்�ட்� II ஃபண்�

ஈக்�ட்� ஃபண்� /

ஈக்�ட்� II ஃபண்�

ேபலன்ஸ்� ஃபண்�/ 

ேபலன்ஸ்� II ஃபண்�/ 

ேபலன்ஸ்� ப்ளஸ் 

ஃபண்�

ேபலன்ஸ்� ஃபண்�/ 

ேபலன்ஸ்� II ஃபண்�/ 

ேபலன்ஸ்� ப்ளஸ் ஃபண்�

லிக்�ட் ஃபண்�

லிக்�ட் ஃபண்�

என்ஏவ�

உத்தரவாத 

ஃபண்� ெதாடர் 1

என்ஏ� உத்தரவாத 

ஃபண்� ெதாடர் 1

இந்தியா 

மல்�-ேகப் 

ஈக்�ட்� ஃபண்�

இந்தியா மல்�-ேகப் 

ஈக்�ட்� ஃபண்�

எமர்ஜிங் �டர்ஸ் 

ஈக்�ட்� ஃபண்�

எமர்ஜிங் �டர்ஸ் 

ஈக்�ட்� ஃபண்�

ெடப்ட் ஃபண்� / 

ெடப்ட் ப்ளஸ் ஃபண்�

ெடப்ட் ஃபண்� / 

ெடப்ட் ப்ளஸ் ஃபண்�

க்ேராத் ஃபண்�/ 

க்ேராத் II ஃபண்�/ 

க்ேராத் ப்ளஸ் ஃபண்�

க்ேராத் ஃபண்�/ 

க்ேராத் II ஃபண்�/ 

க்ேராத் ப்ளஸ் ஃபண்�

ேவண்�ேகாள் (ெபா�ந்தக் ��யவற்றிற்� �க் ெசய்ய�ம்)

�திர்� / பா�காப்� மா�தல் வ��ப்பம்

தானாக நிதி ம�-சமன் ெசய்� ெகாள்ளல்

�றிப்ப�ட்ட நிைலய�ல் தி�ம்பப் ெப�தல்

ேசர்

ேசர்

ேசர்

வ�ல�

வ�ல�

வ�ல�



 

 `  _____________________________ 

(ந�ங்கள் ேதர்ந்ேத�த்த� என்ஆர்ஈ கணக்கா: ஆம்       இல்ைல       என்ஆர்ஈ கணக்காக இ�ந்தால், என்ஆர்ஈ கணக்கின் �லம் ப��மியம் கட்�யதற்கான 

ஆதாரங்கள் மற்�ம் நம� இைணயதளத்தில் உள்ள எஃப்ஏ�சிஏ/சிஆர்எஸ் ேகள்வ�கள் ெதா�ப்ைப�ம் நிரப்ப� அ�ப்ப�ம்.)

வங்கி கணக்� எண்:

எம்ஐசிஆர் �றிய��:

ஐஎஃப்எஸ்சி �றிய��:

(காேசாைலப் �த்தகத்தில் இ�க்�ம் 9 இலக்க எண். ரத்�ெசய்யப்பட்டக் காேசாைலய�ன் 
9 இலக்க எண்ண�ன் ெதாடக்க எண்கள் '000 என்� ெதாடங்கினா�ம், அைதச் ச�யாக 
வழங்க ேவண்�ம்)

(காேசாைலப் �த்தகத்தில் இ�க்�ம் 11 இலக்க எண் ரத்�ெசய்யப்பட்ட காேசாைலய�ல் 
அச்சிடப்படவ�ல்ைல என்றால், அ� வங்கியால் உ�திப்ப�த்தப்பட ேவண்�ம்)

பான் அட்ைட எண்:

100%

பாலிசி ேசைவப் ப�வம் (B)

�ைறயாகப் ப�தியாய் தி�ம்பப் ெப�தல்

தானாகேவ உள்ளடக்�தலின் ெதாடர்ச்சி*

ப��மியம் வ���ைற காலம்*

த�ர்� வ��ப்பங்கள்

ேசர்

ேசர்

ேசர்

ேசர்

த�ர்� வ��ப்பத்ைதத் ேதர்ந்ெத�த்தால், தி�ம்பப் ெப�வதற்கான கால இைடெவள�ையக் �றிப்ப�ட�ம் 

மாதாந்திரம் காலாண்� அைரயாண்� வ�டாந்திரம்

*ப��மியம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�லி�ந்� 30 நாட்க�க்� �ன் ேகா�க்ைகையச் சமர்ப்ப�க்கவ�ல்ைலெயன�ல், மாற்றங்கள் அ�த்த ப��மியம் ெச�த்�ம் ேததிய�ல் 

இ�ந்ேத நைட�ைறப்ப�த்தப்ப�ம்.

டாப்-அப் ஒ�க்கீ� / ப��மிய நிைல மாற்றம்

ந�ங்கள் அெம�க்காவ�ல் இ�ந்� இந்தக் 

ேகா�க்ைகைய எ�ப்�கிற�ர்களா.

ஆம் இல்ைல

ப��மியம் ��ப்ப�த்தல்

ப��மியம் டாப்-அப் 

டாப்-அப் ெதாைக

ப��மியம் (`)____________

காண்க: வைரேவாைல / காேசாைல எண் / கடன் அட்ைட

ஈக்�ட்� ஃபண்� / ஈக்�ட்� II ஃபண்�

க்ேராத் ஃபண்� / க்ேராத் II ஃபண்� / க்ேராத் ப்ளஸ் ஃபண்�

ேபலன்ஸ்� ஃபண்� / ேபலன்ஸ்� II ஃபண்� / ேபலன்ஸ்� ப்ளஸ் ஃபண்�

ெடப்ட் ஃபண்� / ெடப்ட் ப்ளஸ் ஃபண்�

லிக்�ட் ஃபண்�

NAV உத்தரவாத ஃபண்� ெதாடர் 1

இந்தியா மல்�-ேகப் ஈக்�ட்� ஃபண்�

நிதிய�ன் ெபயர்

எமர்ஜிங் �டர்ஸ் ஈக்�ட்� ஃபண்�

ஒ�க்கீ�

ெமாத்தம்

ந�ங்கள் அெம�க்காவ�ல் இ�ந்� இந்தக் ேகா�க்ைகைய எ�ப்�கிற�ர்களா. ஆம் இல்ைல

காப்ப�ட்�த் ெதாைகய�ல் �ைற�

பாலிசிய�ன் காப்ப�ட்�த் ெதாைகைய  இ�ந்� ` _____________________________ ஆகக் �ைறக்க�ம்

�றிப்�: ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட திட்டங்க�க்�க் காப்ப�ட்�த் ெதாைகையக் �ைறத்�க் ெகாள்�ம்  வ��ப்பம் நைட�ைறய�ல் இ�க்கிற�. மாற்றங்கள், அ�த்த பாலிசி 
ஆண்�ல் இ�ந்� நைட�ைறப்ப�த்தப்ப�ம். உங்கள் பாலிசிய�ன் வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள தய�ெசய்� பார்க்க�ம்.

வங்கி கணக்� வ�வரங்கைளப் ��ப்ப�த்தல்

கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ளைதப்ேபால் என� வங்கி கணக்ைகப் ��ப்ப�க்�மா� ேவண்�க் ெகாள்கிேறன்.

வங்கி கணக்�தார�ன் ெபயர்:

வங்கிய�ன் ெபயர்:

வங்கிக் கிைளய�ன் �கவ�:

வங்கிக் கணக்� வைக:      ேசமிப்�      நடப்�

வ�ல�

வ�ல�

வ�ல�

வ�ல�

Version 7.0



பாலிசிதாரர் / நியமிக்கப்பட்டவர் ைகெயாப்பம்:

பாலிசிதார�ன் ைகெயாப்பம்/ 

ெப�வ�ரல் ேரைக
நியமிக்கப்பட்டவ�ன் ைகெயாப்பம்/ெப�வ�ரல் ேரைக 

(பாலிய�ன் �� ெபா�ப்ைப�ம் ஒப்பைடக்கிற�ர்கள் என�ல், 
இைதக் கட்டாயம் நிரப்ப ேவண்�ம்)

பாலிசிதாரர் / நியமிக்கப்பட்டவர் ெபயர்:  ____________________________________________________________________ ேகா�க்ைகய�ன் நிமித்தம் ெசயைலத் ெதாடர ��தல் 

ஆவணங்கள் ேதைவயாக இ�க்கலாம் என்� எனக்� ��கிற�. ேதைவயான ��தல் ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க நான் சம்மதிக்கிேறன்.

இந்தப் பாலிசி ேசைவ ேவண்�ேகாள�ன் ெபா�ள் மற்�ம் ேநாக்கம் ஆகிய அைனத்ைத�ம் நான் ��ைமயாகப் ��ந்� ெகாண்ேடன் மற்�ம் ��ைமயாகப் 

�ர்த்தி ெசய்யப்பட்ட ப�வத்ைத என் ெசாந்த வ��ப்பத்திேலேய நான் சமர்ப்ப�க்கிேறன்.

ப�ராந்திய ெமாழிய�ல் உ�தியள�த்தல் (ப�ராந்திய ெமாழிய�ல் ைகெயாப்பமிட்��ந்தாேலா/ ெப�வ�ரல் ேரைக ைவத்தி�ந்தாேலா இந்தப் ப�வத்ைத �ர்த்தி ெசய்ய ேவண்�ம்)

உ�தி ��பவ�ன் ெபயர் ________________________________ உ�தி ��பவ�ன் ைகெயாப்பம் __________________________ ேததி ______________ இடம் _______________

கனரா எச்எஸ்ப�சி ஓ�யண்டல் ேபங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் ைலஃப் இன்�ரன்ஸ் லிமிெடட் (IRDAI Regn. No. 136), பாலிசி ேசைவத் �ைற 2வ� தளம், 
ஆர்சிட் வண�கப் �ங்கா, ப���-48, ெசாஹ்னா சாைல, ��க்ராம்- 122018, ஹ�யானா, இந்தியா பதி� அ�வலகம்: அல� எண் 208, 2வ� தளம், 
கஞ்சன்ஜங்கா ப�ல்�ங், 18 பரகம்பா சாைல, �� �ல்லி - 110 001, ெப�நி�வன அைடயாள எண்.- U66010DL2007PLC248825, ெதாடர்� 1800-180-0003, 

1800-103-0003 / +91 0124 4535099 (Fax) / மின்னஞ்சல்: customerservice@canarahsbclife.in, வைலத்தளம்: www.canarahsbclife.com

தகவல் & ெபா�ப்�த் �றப்�

• பாலிசிய�ன் வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள�ல் �றிப்ப�டாத வைரய�ல், தயா�ப்ப�ன் சில ேகா�க்ைககள்/ நிதிகள் வழங்கப்படா�. ேம�ம் வ�வரங்க�க்� பாலிசிய�ன் 

 வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகைளப் பார்க்க�ம். ��தல் ஆவணங்க�க்கான வ�வங்கைள எங்கள் இைணயதளத்திலி�ந்� பதிவ�றக்கம் ெசய்யலாம்.

• எங்கள் நி�வனத்தின் எந்தெவா� அ�வலகத்தி�ம் இந்தப் ப�வத்ைதப் ெபற்ற நாள�ல் இ�ந்�, ேகா�க்ைகையச் ெசயல்ப�த்�தல் ெதாடங்கப்ப�ம்.  

 இைணக்கப்பட்ட பாலிசிகள் இ�க்�ம் பட்சத்தில், பாலிசிய�ன் நிதிய�ல் தாக்கத்ைத ஏற்ப�த்�ம் ேகா�க்ைகக�க்�, வ�ண்ணப்பமான� வண�க நாள�ல் மாைல 3:00 

 மண�க்� �ன் ெபறப்பட்டால், அன்ைறய நாள�ன் NAV ெபா�ந்�ம். மாைல 3:00 மண�க்�ப் ப�ற� ெபறப்பட்டால், அ�த்த நாள�ன் NAV ெபா�ந்�ம்.

• உங்கள் பாலிசிக்கான ெவவ்ேவ� ஆன்ைலன் ேசைவகள�ன் நன்ைமகைளப் ெபற நம� இைணயதளத்தில் இப்ேபாேத பதி� ெசய்ய�ம்.

• அெம�க்காவ�ல் வா�க்ைகயாளர் இ�க்�ம் ேவைளய�ல், ந�ங்கள் டாப்-அப்கள், ெமாத்தத் ெதாைகைய அதிக�க்க அல்ல� �ைறக்க, நிதிகள�ல் மாற்றங்கைள 

 ஏற்ப�த்த ( நிதி மாற்றம் மற்�ம் தி�ம்ப�வ�ட), பாலிசிகைளப் ��ப்ப�க்க அல்ல� பாலிசி ப��மியத்தில் மாற்றங்கைளக் ெகாண்�வர சில கட்�ப்பா�கள் உள்ளன. 

 அெம�க்கச் சட்டங்கள�ன்ப�, ேவ� பாலிசி ேசைவைய நாம் �டக்�வதற்கான அதிகாரம் உள்ள�. ேம�ம் தகவல்க�க்� எங்கள் அைழப்� ைமயத்ைதத் ெதாடர்� 

 ெகாள்ள�ம்.

• வ�ற்பைனயாளர் பயன்பாட்�ன் �லம் ேகா�க்ைக எ�க்கப்பட்��ந்தால், அசல் ப�வம் வா�க்ைகயாள�டம் தி�ம்பக் ெகா�க்கப்ப�ம்.

• ப�வத்ைத ஆங்கிலத்தில் மட்�ம் நிரப்ப�ம்.

• ெமாழிையப் ��ந்�ெகாள்வதில் ஏேத�ம் �ரண்பா� ஏற்ப�ம்ேபா�, ஆங்கில ெமாழிேய எ�த்�க் ெகாள்ளப்ப�ம்.

(கணக்கின் எண் மற்�ம் கணக்�தார�ன் ெபயர் அச்சிடப்ப��க்க ேவண்�ம்)             (கணக்� எண் மற்�ம் கணக்�தார�ன் ெபயர் வங்கிப் �த்தகத்தில் 
                                                                                                                 அச்சிடப்பட்��க்க ேவண்�ம்)

அல்ல�

• இங்� சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கின் வ�வரங்கள் அைனத்�ம் உண்ைம என்� உ�தியள�க்கிேறன்.

• இந்தப் ப�வத்ைதச் சமர்ப்ப�ப்பதனால் மட்�ம் என� ேகா�க்ைக ஏற்�க்ெகாள்ளப்படா� என்பைத நான் ஒப்�க்ெகாண்� ஏற்கிேறன்.

• இதில் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள தவறான அல்ல� ��தாக ��க்கப்படாத தகவலின் காரணத்தினால் ப�வர்த்தைன தாமாதமானாேலா அல்ல� இைடய�ல்  

 நி�த்தப்பட்டாேலா, நி�வனத்ைத எந்த வ�தத்தி�ம் நான் ேகள்வ� ேகட்க மாட்ேடன்.

• தவ�ர்க்க��யாத காரணத்தினால் மின்வழி கட்டணம் ெச�த்தைல நி�வனம் ேமற்ெகாள்ள ��யவ�ல்ைல என்றால், சட்டத்திற்� உட்பட்ட ேவ� ஏேத�ம்  

 மாற்� வழிய�ல் கட்டணங்கைளச் ெச�த்தலாம்.

• (i) அரசாங்கம் ெதாடர்பான மற்�ம்/ அல்ல� ஒ�ங்��ைற ஆைணயம், (ii) காப்ப�� ம��ழற்சிகள் (iii) சிஈஆர்எஸ்ஏஐ/�ஐ�ஏஐ (iv) ம�காப்ப�ட்டாளர்கள்/�� 

 நி�வனங்கள்/ ம�த்�வமைன அல்ல� ஆய்� ைமயங்கள்/ மற்ற காப்ப�� நி�வனம் அல்ல� �ன்றாம் தரப்ப�னைர மதிப்ப�� ெசய்தல், வ�சாரைணைய 

 க்ைளம் ெசய்தல்/ த�ர்� கா�தல், KYC அங்கீக�ப்�, பாலிசி ேசைவ மற்�ம் இதர ேசைவக�க்காக நான்/ நாம் KYC வ�வரங்கைள நி�வனத்திற்� பகிர்கிேறாம்.

வங்கி அறிக்ைகய�ன் �யசான்ெறாப்பமிட்ட நகல்

( என்ஆர்ஈ கட்டணத்திற்� கண்�ப்பாக இ�க்க ேவண்�ம்; என்ஆர்ஈ கணக்கில் இ�ந்� ப��மியம் ெச�த்தப்பட்டதற்கான ப�வர்த்தைனய�ன் அறிக்ைக)

இந்தப் ப�வத்�டன் ஆதார ஆவணங்கைள�ம் சமர்ப்ப�க்க ேவண்�ம் (த�ந்தவா� �க் ெசய்ய�ம்)

'ரத்� ெசய்யப்பட்ட' காேசாைலய�ன் நகல்                  �யசான்ேறாப்பம் இடப்பட்ட பாஸ்�க்

இைவக�க்கான SFIN (தன�ப்ப�த்தப்பட்ட நிதியச் �ட்� எண்): ஈக்�ட்� ஃபண்� ULIF00116/06/08 ஈக்�ட்� ஃபண்�136, ஈக்�ட்� II ஃபண்� ULIF00607/01/10EQUTYIIFND136, 

க்ேராத் ஃபண்� ULIF00216/06/08GROWTHFUND136, க்ேராத் II ஃபண்� ULIF00707/01/10GROWTIIFND136, க்ேராத் ப்ளஸ் ஃபண்� ULIF00913/09/10GROWTPLFND136, ேபலன்ஸ்� 

ஃபண்� ULIF00316/06/08BLNCEDFUND136, ேபலன்ஸ்� II ஃபண்� ULIF00807/01/10BLNCDIIFND136, ேபலன்ஸ்� ப்ளஸ் ஃபண்� ULIF01013/09/10BLNCDPLFND136, ெடப்ட் ஃபண்� 

ULIF00409/07/08INDEBTFUND136,  ெடப்ட் ப்ளஸ் ஃபண்� ULIF01115/09/10DEBTPLFUND136, லிக்�ட் ஃபண்� ULIF00514/07/08LIQUIDFUND136,  NAV உத்தரவாத ஃபண்� ெதாடர் 1 

ULIF01215/04/11NAVGFUNDSI136,  இந்தியா மல்�-ேகப் ஈக்�ட்� ஃபண்� ULIF01816/08/16IMCAPEQFND136, ெபன்சன் க்ேராத் ஃபண்� ULIF01405/11/15PENSGROFND136, எமர்ஜிங் 

�டர்ஸ் ஈக்�ட்� ஃபண்� ULIF02020/12/17EMLEDEQFND136

பாலிசி ேசைவப் ப�வம் (B)

இந்தப் ப�வத்தின் உள்ளடக்கத்ைத, பாலிசிதாரர் தி�/தி�மதி/ெசல்வ� _________________________________ அவர்க�க்� ________________________ ெமாழிய�ல் ��வ�மாக 

வ�ளக்கி�ள்ேளன், ேம�ம் அவர் இந்த உள்ளடக்கத்ைத ��வ�ம் ��ந்�ெகாண்� என� �ன்ன�ைலய�ல் கட்ைடவ�ரல் ேரைகையப் பதித்தார்/ஆங்கிலம் அல்லாத 

ெமாழிய�ல் ைகெயாப்பமிட்டார் என்பைத உ�தியள�க்கிேறன்.

Version 7.0


