
(ேமேல �றிப்ப�ட�ம்:       பண�யாளர் வங்கி ஊழியர்         ெபயர் மற்�ம் பதவ�)

ெபறப்பட்ட ேததி மற்�ம் ேநரம் _________________________________________________________

ேகா�க்ைக அ�ப்பப்பட்ட ேததி மற்�ம் ேநரம் ______________________________________________
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உ�ைம ஒப்பைடப்�ப் ப�வம்

பாலிசி / வ�ண்ணப்ப எண்

அ�வலகப் பயன்பாட்�ற்� மட்�ம்

ெபற்�க்ெகாண்டவர் _________________________________________________________________

�� பாலிசிதார�ன் வ�வரங்கள் (அதாவ�, பாலிசிய�ன் கீழ் ஆ�ள் காப்ப�� ெசய்யப்பட்டவர்) பாலிசிய�ன் உ�ைம ஒப்பைடப்�க்�ப் ப�ற�

�� பாலிசிதார�ன் 
�ைகப்படம்

(ஏற்கனேவ ெகா�க்கப்பட்�ள்ள காப்ப�� ெசய்யப்பட்டவ�ன் வ�வரங்கள�ல் இ�ந்� மா�ப�பவனவற்ைற மட்�ம் நிரப்�க)

1. ��ப் ெபயர் �தல் ெபயர்

ந�ப் ெபயர்

கைடசிப் ெபயர்

2. a) ப�றந்த ேததி       b) பாலினம்            ஆண்                   ெபண்

3. ெதாடர்� �கவ�                             தற்ேபாைதய இ�ப்ப�ட �கவ�                 நிரந்தர இ�ப்ப�ட �கவ�

4. தற்ேபாைதய இ�ப்ப�ட �கவ�

 ப�தி/தா�கா/வட்டம்                                                                                                                                              நகரம்/மாவட்டம்

 மாநிலம்                                                                                                                                                 நா�

 அஞ்சலகக் �றிய�ட்� எண் 

5. நிரந்தர இ�ப்ப�ட �கவ�

 ப�தி/தா�கா/வட்டம்                                                                                          நகரம்/மாவட்டம்

 மாநிலம்                       நா�

 அஞ்சலகக் �றிய�ட்� எண்

6. ெதாடர்�க்கான வ�வரங்கள்

 ஐஎஸ்� �றிய�ட்�டன் ெமாைபல் எண்

 ஐஎஸ்� �றிய�ட்�டன் மாற்� ெமாைபல் எண்

எஸ்�� �றிய�ட்�டன் இ�ப்ப�டத் 
ெதாைலேபசி எண் 

மின்னஞ்சல்

7. சிேகஒய்சி எண் (இ�க்�மானால்)

8. பான் எண்

(ஒ� ேவைள பான் எண் சமர்ப்ப�க்கப்படாவ�ட்டால், �ர்த்தி ெசய்யப்பட்ட ப�வம் எண் 60 உடன் ப�ன்வ�ம் ஆவணங்கள�ல் ஏேத�ம் ஒன்றின் நகைல�ம் 
சமர்ப்ப�க்க ேவண்�ம்.)

               பாஸ்ேபார்ட்              ஓட்�நர் உ�மம்               வாக்காளர் அைடயாள அட்ைட எண்              என்ஆர்இஜிஏ 
ேவைல அட்ைட

ேதசிய மக்கள் ெதாைக பதிவகத்தில் 
இ�ந்� ெகா�க்கப்பட்டக் க�தம்

9. தந்ைதய�ன் ெபயர் �தல் ெபயர்

  ந�ப் ெபயர்

  கைடசிப் ெபயர்

10. தாய�ன் ெபயர்  �தல் ெபயர்

  ந�ப் ெபயர்

  கைடசிப் ெபயர்

11. ப�ந்�ைரயாளர்              இந்தியாவ�ல் வா�ம் இந்தியர்   என்ஆர்ஐ (ெவள� நாட்�ல் 
வா�ம் இந்தியர்)

ப�ஐஒ (இந்திய வம்சாவள�ைய ேசர்ந்தவர்) ெவள� நாட்�ப் ப�ரைஜ

              மற்றைவ (�றிப்ப��க) _______________

(என்.ஆர்.ஐ/ப�.ஐ.ஓ./ெவள�நாட்�ப் ப�ரைஜ வ�னாப்பட்�யைல சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தய�ெசய்� நிரப்ப�ம். என்.ஆர்.ஐ/ப�.ஐ.ஓ./ெவள�நாட்�ப் ப�ரைஜ ஆகியவராக 

இ�ந்தால், என்.ஆர்.ஐ/ப�.ஐ.ஓ./ெவள�நாட்�ப் ப�ரைஜ வ�னாப்பட்�யலில் ெதாடர்�க்ெகன்� ெகா�க்கப்பட்ட �கவ�க்�த்தான் அைனத்�க் க�தங்கள் மற்�ம் 

தகவல்கள் அ�ப்பப்ப�ம்)

ேததி



நியமனதார�ன் வ�வரங்கள்:

பணத்ைதத் தி�ப்ப� அ�ப்�வைதப் ெப�வதற்� அல்ல� பணம் ெச�த்�வதற்�ப் �திய பாலிசிதார�ன் வங்கி வ�வரங்கள்

12. a) வசிப்ப�ட நா�

b) ப�றந்த நா�                                                          c) ப�றந்த நகரம்

d) ����ைம                                                                                          e) ����ைம

f) வ� கட்�ம் நா�

g) வ� அைடயாள எண்

(இந்தியர் அல்லாதவ�க்� �ஐஎன் எண் கட்டாயம்)

b) ெதாழிலின்/ேவைலய�ன் ச�யான தன்ைம  

c) நி�வனம்/உ�ைமயாளர் ெபயர்

d) உ�ைமயாள�ன் / நி�வனத்தின் ெதாழில் தன்ைம

e) அ�வலக �கவ� - நா�

      f) அ�வலக �கவ� - நகரம்____________________________________________________________________________________________________

14.  ந�ங்கள் அரசியல் ெவள�ச்சத்தில் உள்ள ஒ� நபரா (ப�இப�)?            ஆம்                    இல்ைல

(ப�இப� என்பவர்கள் ஒ� தன� நபராகேவா அல்ல� ஒ� ��வாகேவா ஒ� அரசியல் கட்சி / அரசியல்வாதி அல்ல�, இந்தியாவ�ேலா அல்ல� ெவள� நாட்�ேலா 
அைமச்சகத்தின் / அரசின் / அர� சார்ந்த நி�வனங்கள் / ந�தி ப�பாலன அைமப்� / இரா�வம் / காவல் �ைற ேபான்றவற்றில் உயர் ெபா�ப்�, அல்ல� அைதப் 
ேபான்ற நபர்கள�ன் ெந�ங்கிய ��ம்ப உ�ப்ப�னராகேவா அல்ல� அப்ப�ப்பட்டவர்க�டன் இைணந்தி�ப்பவர் என்ப� ஆ�ம்)

ஆம் என்றால் வ�வரங்கைளக் ெகா�க்க�ம் _________________________________________________________________________________________
15. உங்கள் ேவைலய�ன் தன்ைம, பண ேசைவகள�ன் ெதாழில்கள்* / மாநில அர� நடத்�ம் ப�� சீட்�க் ��க்கல்கள் / ேகசிேனாக்கள் / வ�ைளயாட்�  நடவ�க்ைக / 
�தாட்டம் / �திைர ஜாக்கி / ஜாக்கி கிளப்ப�ன் இலாப ேநாக்� இல்லா அைமப்� / அறக்கட்டைளகள் / ெதாண்� நி�வனங்கள் / அர� சாரா நி�வனங்கள் / ச�க, மத, 
மன�தாப�மான ேநாக்கில் இயங்�ம் நி�வனங்கள் / �யல் எஸ்ேடட் / நைக / வ�ைலமதிப்�ள்ள அல்ல� சிறி� மதிப்�க் �ைறந்த கற்கள் அல்ல� பைழய உைடந்த 
இ�ம்� சாமான் வ�நிேயாகஸ்தர் ேபான்றைவகள�ல் ஏதாவ� ெதாடர்� ெகாண்டதா?

*தன�த்� நிற்கக் ��ய பண ேசைவ வண�கங்கள் / உ�ைமயாளராக ேசைவ வழங்�ம் நாணய ப�மாற்றம் / ெமாத்த வ�யாபா� / ப�மாற்ற இல்லம் / �ன்றாம் 
தரப்� பண பட்�வாடா ெசயல்�ைற / பணப் பட்�வாடா / ேசக�ப்� �கவர்கள் ஆகியைவ வங்கிகள் என்� பதி� ெசய்தி�க்கா�

ஆம் என்றால் வ�வரங்கைளக் ெகா�க்க�ம் _________________________________________________________________________________________

16.  a. இ-இன்ஷுரன்ஸ் கணக்� எண் (இ-ஐஏ) ________________________________________________________________________________________

b. இ-ஐஏ இைணக்கப்பட்�ள்ள காப்ப�ட்�க் களஞ்சியத்தின் ெபயர்.  

c. உங்க�க்ெகன்� ஒ� இ-ஐஏ கணக்� இல்லாதி�ந்தால், ஒ� கணக்�த் �வக்க வ��ம்�கிற�ர்களா?             

ஆம் என்றால், உங்க�க்� வ��ப்பமான காப்ப�ட்�க் களஞ்சியத்தின் ெபயைரக் �றிப்ப��ங்கள்                                                 

�றிச்ெசால் நியமனதார�ன் 
ெபயர்

ப�றந்த ேததி ஆ�ள் காப்ப�� 
ெபறப்ேபாகிறவ�டனான 

உற� நிைல

பாலினம் ெதாடர்� எண்

�றிச்ெசால் நியமனதார�ன் 
ெபயர்

ப�றந்த ேததி ஆ�ள் காப்ப�� 
ெபறப்ேபாகிறவ�டனான 

உற� நிைல

பாலினம் ெதாடர்� எண்

நியமனதாரர் ைமனராக இ�ந்தால் (18 வயதிற்�ம் �ைறவாக):

�றிப்� - கீேழ உள்ள வ�வரங்க�டன் ெதாடர்�ைடய ஆதார ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க�ம்

கணக்� ைவத்தி�ப்பவர் ெபயர்

�தல் ெபயர்

ந�ப் ெபயர்

கைடசிப் ெபயர்

வங்கிய�ன் ெபயர்

கணக்� எண்

ஐஎஃப்எஸ்சி �றிய��

கிைள �கவ�

கணக்� வைக        ேசமிப்�         நடப்�        என்ஆர்இ       என்ஆர்ஒ
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சிஏஎம்எஸ்            சி�எஸ்எல்            ேகஏஆர்வ�ஒய் என்எஸ்�எல்

13. a) ேவைல              சம்பளதாரர்       ஓய்� ெபற்றவர்       இல்லத்தரசி       மாணவர்       ெசாந்த வ�யாபாரம்       மற்றைவ (�றிப்ப�ட�ம்) _______

        ஆம்               இல்ைல

        ஆம்               இல்ைல

சிஏஎம்எஸ் சி�எஸ்எல் ேகஏஆர்வ�ஒய் என்எஸ்�எல்

பாலிசிய�ன் காலம் ஆரம்பம் ஆனதில் இ�ந்� அ�  ��வைட�ம் வைர, கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ள வங்கிக் கணக்� வ�வரங்கள�ல், அைனத்� தி�ப்ப� அ�ப்�ம் 
பணம் / பணம் ெச�த்�தல் ேபான்றைவகைள ேநர�யாகச் ெசய்�ம்ப� நான் இதன் �லம் உங்கள�டம் ேகட்�க் ெகாள்கிேறன்.

உ�ைம ஒப்பைடப்�ப் ப�வம்



ப��மியம் ��ப்ப�ப்ப�ற்� பணம் ெச�த்�வதற்கான ேதர்� வ��ப்பம்

�திய பாலிசிதார�ன் உ�திெமாழி

இந்தப் ப�வத்தில் மற்ற ெமாழிய�ல் ைகெயாப்பம் இட்��ந்தாேலா / ெப�வ�ரல் ேரைக இட்��ந்தாேலா ெகா�க்கப்ப�ம் அறிவ�ப்�: 

      காேசாைல / ேகட்� வைரேவாைல      நிைலயான அறி��த்தல்கள் / என்ஏசிஎச்     கிெர�ட் கார்�      மற்றைவகள் ____________________________

•  என� மாதி� ைகெயாப்பங்கைள நான் வழங்கிய��க்கிேறன். அைவகைள ேமேல �றிப்ப�ட்�ள்ள காப்ப�ட்�ப் பாலிசிக்காகப் ��ப்ப�த்�க் ெகாள்ளலாம். 

 

அசல் பாலிசிதாரரால் ைகெயாப்பமிடப்பட ேவண்�ய ப�ரகடனம் (அசல் பாலிசிதாரேர இந்தப் பாலிசிய�ன் கீழ் 

பணம் ெச�த்�பவராக இ�ந்தால் ைகெயாப்பமிட ேவண்�ம்) 

(அறிவ�ப்பாள�ன் ைகெயாப்பம்)

(�� பாலிசிதார�ன் ைகெயாப்பம்) 

(அசல் பாலிசிதார�ன் ைகெயாப்பம்)
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•  (I) அர� மற்�ம் / அல்ல� ஒ�ங்��ைற ஆைணயம், (ii) காப்ப�ட்�க் களஞ்சியங்கள் (iii) சிஇஅர்எஸ்ஏஐ / �ஐ�ஏஐ (iv) ம�காப்ப�� / �� நி�வனங்கள் / ம�த்�வமைன அல்ல�  

    ேநாய் ஆய்� ைமயங்கள் / மற்றக் காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் / காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் அல்ல� மதிப்ப�� ெசய்தல், ேகா�க்ைக வ�சாரைண / த�ர்�, ேகஒய்சி உ�திப்பா�, 

   பாலிசி ேசைவ ேநாக்கத்திற்காக �ன்றாம் தரப்ப�ன�க்� ேம�ம் இ� ேபான்ற ேநாக்கத்திற்காக என்�ைடய ேகஒய்சி வ�வரங்கைள ெப�வதற்� / ேசமிப்பதற்� 

     அல்ல� / மற்�ம் பகிர்வதற்� நான் / நாங்கள் நி�வனத்திற்� அதிகாரம் அள�க்கிேறன் / அள�க்கிேறாம்.

•  _____________________________________ன் மகள் / மகன் ஆகிய _________________________ என்�ம் நான், _______________________________________________________ 
     எண்�ள்ள வ�ண்ணப்பம் / பாலிசிய�ன் கீழ் ஆ�ள் காப்ப�� ெசய்யப்பட்�ள்ேளன். இந்தப் பாலிசிய�ல் உள்ள தானாகேவ அதிகாரம் ெகா�க்கப்பட்டத்   

     தன்ைமய�ன்ப� நான் இ�ந்� பாலிசிதாரராக அங்கீக�க்கப்ப�ேவன் என்பைதப் ��ந்� ெகாண்ேடன்.

•  ப��மியத்திற்காகச் ெச�த்தப்பட்ட / ெச�த்தப்படப் ேபாகிற பணமான� எந்தெவா� சட்ட வ�ேராத �ைறய�ேலா / பயங்கரவாத நடவ�க்ைககள�னாேலா / �ற்றச் 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ெசயல்பா�கள�னாேலா ெபறப்பட்ட� அல்ல என்� நான் உ�தி ��கிேறன். ேம�ம் நான் பண ேமாச� சட்டம், 2002 அல்ல� மற்ற ெபா�ந்தக் ��ய 

     சட்டங்க�க்�ம் கட்�ப்பட்� அதன்ப� நடப்ேபன் என்�ம் உ�தி ��கிேறன். ேவைலய�ல் ஏற்ப�ம் மாற்றங்கள், ��ய��ப்� / நிதிய�யல் நிைல, மற்ற ஆ�ள் 

                                                                                காப்ப�ட்�ப் பாலிசிகள�ன் நிைல, ஆ�ள் காப்ப�� ெபற்றவ�ன் ெபா�வான உடல் நலம் அல்ல� அபாய 

     ேநர்வ�ன் ஆரம்பம் அல்ல� பாலிசி வழங்�தல் - இைவகள�ல் எ� �ந்தி நடக்கிறேதா அதற்� �ன்பாகேவ 

     நி�வனத்தில் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �ன்ெமாழி� ப�வத்தில் ெகா�க்கப்பட்ட எந்த வாக்� �லத்தி�ம் 

     ஏற்ப�ம் மாற்றங்கைள�ம் நி�வனத்திற்�த் ெத�யப்ப�த்�ேவன் என்பைத ஒத்�க் ெகாண்� உ�தியள�க்கிேறன். 

     இந்த ப�வத்தில் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ� அல்ல� அஞ்சல் வழியாக என்னால் அ�ப்பப்பட்ட 

     அைனத்�த் தகவல்க�ம் அல்ல� "நி�வன" வைலத்தளத்தின் �லம் பதிேவற்றம் ெசய்யப்பட்டைவக�ம் 

     ச�யான ஆவணங்களாக எ�த்�க் ெகாள்ளலாம் என்� நான் உ�திப்ப�த்�கிேறன். 

(�� பாலிசிதார�ன் ைகெயாப்பம்) 

_________________________________________ன் மகன்/மகள் ஆகிய நான், _______________________________________, வய� 

வந்த நபர் மற்�ம் _________________________________ என்�ம் �கவ�ய�ல் வசித்� வ�கிேறன். இதன்�லம் 

மனப்�ர்வமாக உ�தி�டன் அறிவ�ப்ப� என்னெவன்றால், இந்தப் ப�வத்தில் உள்ள அைனத்� வ�வரங்கைள�ம் 

��ைமயாகப் ப�த்�க் காட்� வ�ண்ணப்பதார�க்� _____________________________ ெமாழிய�ல் வ�வ�த்�ச் ெசால்லி 

இ�க்கிேறன். வ�ண்ணப்பதாரர் இதன் �க்கியத்�வத்ைதப் ��ந்� ெகாண்டார். நான் உண்ைமயாக�ம் ச�யாக�ம் 

பதி� ெசய்தி�க்கிேறன் அவரால் வழங்கப்பட்ட பதில்கள் மற்�ம் இதன் உள்ளடக்கங்கைள நங்� ��ந்� 

ெகாண்டப�ன் வ�ண்ணப்பதாரர் ைகெயாப்பம் / ெப�வ�ரல் ேரைக ேமேல இட்�ள்ளார்.

___________________________ ஆகிய நான் (�திய பாலிசிதாரர்), அறிவ�ப்பாளரால் வ�வ�த்�க் காண்ப�க்கப்பட்ட இந்தப் 

ப�வத்தில் உள்ள ேகள்வ�கைள�ம் பதில்கைள�ம் ��ந்� ெகாண்ேடன் என்� இதன் �லம் உ�தி ��கிேறன்.

ேமேல �றிப்ப�ட்�ள்ள பாலிசி எண் கீழ் நாேன உண்ைமயான பாலிசிதாரர் என்� உ�தி ��கிேறன். மற்�ம் 

நி�வனத்திற்� ஏற்கனேவ வழங்கப்பட்�ள்ள வ�வரங்கள�ல் மாற்றம் எ��ம் இல்ைல. ேம�ம், �திய பாலிசிதாரர் 

ப��மியக் கட்டணத்ைத ___________________________________________________ ஆகிய காரணங்களால் ெதாடர்ந்� ெச�த்த 

��யா� ேபானால், இந்தப் பாலிசிய�ன் கீழ் எதிர்கால ப��மியங்கைள நாேன ெதாடர்ந்� ெச�த்தி வ��கிேறன். 

(�றிப்�: பணம் ெச�த்த வ��ப்பம் ெத�வ�த்த அசல் பாலிசிதார�ன் வ�வரங்கள�ல் மாற்றம் இ�ந்தால் அல்ல� பணம் 

ெச�த்�பவர், அசல் பாலிசிதார�டம் இ�ந்� ேவ�பட்� இ�ந்தால், பணம் ெச�த்�பவ�க்கான ேகள்வ�த்தாைள 

�ர்த்தி ெசய்ய ேவண்�ம்)

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, கார்ப்பேரட் அைடயாள எண். - 

U66010DL2007PLC248825, ெதாடர்� 1800-180-0003, 1800-103-0003 / +91 0124 4535099 (ஃேபக்ஸ்) / மின்னஞ்சல்: customerservice@canarahsbclife.in, வைலத்தளம்: www.canarahsbclife.com

உ�ைம ஒப்பைடப்�ப் ப�வம்


