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“உங்கள் சம� பத்திய வங்கிக் கணக்கின் வ�வரங்கைள எங்க�டன் பகிர�ம்.”
ெதாடர்� வ�வரங்கள் / சிேகஒய்சி இல் மாற்றம் (�யச் சான்றள�க்கப்பட்ட ச�யான �கவ�ச் சான்றான� கண்�ப்பாகச் சமர்ப்ப�க்கப்பட ேவண்�ம்)
(ெபா�ந்தக்��யவற்ைற �க் ெசய்ய�ம்)
அ�வலக �கவ�

மாற்றமான� இவர்க�க்�ப்
ெபா�ந்�ம்

தற்ேபாைதய �கவ�

�கவ�

நிரந்தர �கவ�

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

காப்ப�ட்�தாரர்

நியமிக்கப்பட்டவர்

உ�ைமையப் ெபற்றவர்

நகரம்

மாநிலம்

நா�

அஞ்சல் �றிய��

நாமின�

*ெமாைபல் எண்
வட்�த்
�
ெதாைலேபசி எண்

இல்ைல

ஆம்

பாலிசிதாரர்

ேமேல �றிப்ப�ட்ட எண்ண�ல் உங்கைளத் ெதாடர்�ெகாள்ள வ��ம்ப�னால், இந்தப்
ெபட்�ையத் ேதர்�ெசய்ய�ம்.
*மின்னஞ்சல்
சிேகஒய்சி எண்.
* வ�வரங்கள் கண்�ப்பாக நிரப்பப்பட ேவண்�ம்
**இந்தியாைவத் தவ�ர ேவ� நாட்�ல் இ�ந்தால், எங்கள் இைணயதளத்தில் உள்ள FATCA/CRA ேகள்வ�கள்
ெதா�ப்ைபப் �ர்த்திெசய்� சமர்ப்ப�க்க�ம்.

உ�திெமாழி
கனரா எச்எஸ்ப�சி ஓ�யண்டல் ேபங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் ைலஃப் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் (கம்ெபன�) உடனான காப்ப�ட்� பாலிசிதாரர் என்பைத ெத�வ�க்கிேறன்.
ேமேல ெத�வ�த்த பாலிசிைய நானாக �ன்வந்� ஃப்��க் ரத்�ெசய்தல் நிபந்தைனய�ன்கீ ழ் ரத்�ெசய்ய வ��ம்�கிேறன். ஃப்��க் ரத்�ெசய்தலான� பாலிசி ஆவணத்ைதப்
ெபற்ற நாள�ல் இ�ந்� 15 நாட்க�க்�ள் அல்ல� எெலக்ட்ரான�க் பாலிசிகள் மற்�ம் ெதாைல�ர �ைறய�ல் பாலிசிகள் ெபறப்பட்��க்�ம் பட்சத்தில் 30 நாட்க�க்�ள்
ெசய்யப்பட ேவண்�ம். ேபஅ�ட் ஆன�, கண்�ப்பாக பாலிசி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய IRDAI கட்�ப்பாட்ைடச் சார்ந்தி�க்க ேவண்�ம்.
என� பாலிசிய�ன் ஃப்��க் ரத்�ெசய்தைலச் ெசயல்ப�த்தி, பாலிசிய�ன் வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள�ன்ப� ெபா�ந்தக்��ய கட்டணங்கள் மற்�ம் வ�கள்
ஏேத�ம் இ�ப்ப�ன் அவற்ைறக் கழித்�க்ெகாண்ட ப�ற�, ப��மியம் ெதாைகையத் தி�ப்ப�யள�க்�மா� ேகா�கிேறன்.
பாலிசி ஒப்பந்தத்தின் வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள�ன்ப� ப�ற பலன்க�டனான என� ஆ�ள் காப்ப�டான�, ஃப்��க் ரத்�ெசய்தைல ஏற்�க்ெகாண்ட ேததிய�ல்
இ�ந்� நி�வனத்தால் ரத்�ெசய்யப்ப�ம் என்பைதப் ��ந்�ெகாள்கிேறன்.
தவ�தலாகத் தி�ப்ப�ச்ெச�த்�தலின்ப� நான் வழங்கிய பாலிசி வ�வரங்கள் மற்�ம் வங்கிக் கணக்� வ�வரங்கள் உண்ைமயானைவ மற்�ம் ச�யானைவ என்�
உ�தியள�க்கிேறன், ேம�ம் என� ேமேல ெத�வ�த்த பாலிசித் ெதாைகைய நான் வழங்கிய வங்கிக் கணக்கில் கிெர�ட் ெசய்ய இந்த நி�வனத்ைத அங்கீ க�ப்பேதா�,
அதில் ஏற்ப�ம் அபாயங்க�க்� நாேன ெபா�ப்ேபற்கிேறன். தவறாகத் தி�ப்ப�ச்ெச�த்�தலால் கம்ெபன�க்� ஏற்ப�ம் எல்லா இழப்�கள்/ேசதங்கைள�ம் நான் ஏற்கிேறன்
என்பைத உ�தியள�க்கிேறன்.
மதிப்ப�� ெசய்ய, வ�சாரைணைய கிைளம் ெசய்ய/ த�ர்� காண, ேகஒய்சி அங்கீ க�ப்�க்காக, பாலிசி ேசைவ மற்�ம் இதர ேசைவக�க்காக, (i) அரசாங்கம் ெதாடர்பான
மற்�ம்/ அல்ல� ஒ�ங்��ைற ஆைணயம், (ii) காப்ப�� களஞ்சியங்கள் (iii) சீஈஆர்எஸ்எஐ/ �ஐ�எ (iv) ம�காப்ப�ட்டாளர்கள்/�� நி�வனங்கள்/ ம�த்�வமைன
அல்ல� ஆய்� ைமயங்கள்/ மற்ற காப்ப�� நி�வனம் அல்ல� �ன்றாம் தரப்ப�னர் ஆகிேயா�டமி�ந்�/ஆகிேயா�டன் என� ேகஒய்சி வ�வரங்கைளக் ேகட்க, ேசமிக்க
அல்ல�/மற்�ம் பகிர, நி�வனத்திற்� அ�மதி அள�க்கிேறன்/அள�க்கிேறாம்.

ேததி

D D

M M

Y Y Y Y

இடம்

பாலிசிதாரர் ைகெயாப்பம்
பாலிசி எண்:___________________________________________________________________________________
பாலிசிதாரர் ெபயர்:_____________________________________________________________________________
ஃப்��க் ரத்�ெசய்த�க்கான காரணம் (கீ ேழ�ள்ளவற்றில் ெபா�த்தமான காரணத்ைதத் ேதர்�ெசய்ய�ம்):
தயா�ப்� / பாலிசி என� எதிர்பார்ப்ைபப் �ர்த்திெசய்யவ�ல்ைல

பாலிசி வ�தி�ைறக�ம் நிபந்தைனக�ம் தி�ப்திகரமாக இல்ைல

ெபா�ளாதாரக் காரணங்கள்

தன�ப்பட்ட காரணம்

அவசியம் இல்ைல

மற்றைவ (�றிப்ப�ட�ம்)
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ேகா�க்ைகப் ப�வம்

ேதைவயான ஆவணங்கள்

1)

பாலிசிய�ன் அசல் ஆவணம் (அவசியம்)*

2)

மின் பணப் ப�மாற்றத்திற்கான வங்கிக் கணக்� வ�வரங்கள் (ரத்�ெசய்யப்பட்ட காேசாைல/ பாஸ்�க் நகல்/வங்கி அறிக்ைக)#

*பாலிசிய�ன்

அசல் ஆவணம் இல்லாதபட்சத்தில், இழப்ப�ட்�ப் பத்திரத்ைத வழங்க�ம்.

#

வா�க்ைகயாளர் என்ஆர்ஈ கணக்கில் ெதாைகையத் தி�ம்பப் ெபற வ��ம்ப�னால், ப��மியம் சான்றின் �லம் (அதாவ�, கடன் ப�வர்த்தைனையக் காட்�ம் வங்கி

அறிக்ைக அல்ல� என்ஆர்ஈ கணக்கிலி�ந்� ப��மியம் வ�லிக்கப்பட்டதற்கான வங்கிய�ன் உ�தியள�த்தல்) ேதைவப்ப�ம்.
�றிப்�: வா�க்ைகயாளரால் வழங்கப்ப�ம் வங்கிக் கணக்� வ�வரங்கள் �ய சான்றள�க்கப்பட்��க்க ேவண்�ம். ேம�ம், சான்றாக வழங்கப்பட்ட ஆவணத்தில் கணக்�
எண், கணக்�தார�ன் ெபயர், கணக்� வைக ஆகியைவ ெதள�வாகத் ெத��ம்ப� அச்சிடப்பட்��க்க ேவண்�ம். ந�ங்கள் ��ைமயற்ற/தவறான தகவைல வழங்கி,
அதனால் உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் பணம் கிெர�ட் ெசய்யப்படவ�ல்ைல என்றாேலா பணப் ப�மாற்றம் தாமதமானாேலா நிகழவ�ல்ைல என்றாேலா, அதற்� நி�வனம்
ெபா�ப்ேபற்கா�.
ெபறப்பட்ட ப�வம் ��ைமயாகப் �ர்த்திெசய்யப்படாமேலா ேதைவயான ஆவணங்கள் இல்லாமேலா இ�ந்தால், ஃப்��க் ரத்�ெசய்தைல நிராக�ப்பதற்கான உ�ைம அந்த
நி�வனத்திற்� உண்�. ��ைமயான ேதைவகள்/ஆவணங்கைள நி�வனம் ெபற்ற ேததிய�ல்/ேததிய�ல் இ�ந்ேத என்எவ � ெபா�ந்�த�ம் ெசயல்ப�த்�வதற்கான கால�ம் ெதாடங்�ம்.

வழி�ைற & ெபா�ப்�த் �றப்�:

1. ேகா�க்ைகயான� வ�நிேயாகிப்பாளர் பயன்பாட்�ன் �லம் ெபறப்பட்��ந்தால், அசல் ப�வமான� வா�க்ைகயாள�டேம தி�ம்ப வழங்கப்ப�ம்.
2. இந்தப் ப�வத்ைதச் சமர்ப்ப�ப்பதால் ேகா�க்ைக ஏற்கப்ப�ம் என்� அர்த்தம் இல்ைல என்பைதப் ��ந்�ெகாண்�, ஏற்கிேறன்.
3. ப�வத்ைத ஆங்கிலத்தில் மட்�ம் நிரப்ப�ம்.
4. ெமாழிையப் ��ந்�ெகாள்வதில் ஏேத�ம் க�த்� ேவ�பா� ஏற்ப�ம்ேபா�, ஆங்கில ெமாழிய�ேலேய காட்டப்ப�ம்.
5. 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 என்எவ � ெபா�ந்�ம். மாைல 3:00 மண�க்�ப் ப�ற� ெபறப்பட்டால், அ�த்த நாள�ன் என்எவ � ெபா�ந்�ம்.

தன�ப்பட்ட வ�வரங்கள்
நி�வனத்திற்� ஏற்கனேவ சமர்ப்ப�த்த வ�வரங்கள�ல் ஏேத�ம் மாற்றம் இ�க்�ம் பட்சத்தில், இந்தப் ப��ைவ நிரப்ப�ம் :

i)

தற்ேபாைதய நிதியாண்�ல் வசிக்�ம் நிைல (ேதர்�ெசய்ய�ம்)

இந்தியாவ�ல் வசிப்பவர்*

ெவள�நா� வாழ் இந்தியர்* (வ�மான வ�ச் சட்டம் 1961

இன்ப�, ஒ�வர் ப�ன்வ�பவற்ைறப் �ர்த்திெசய்�ம் பட்சத்தில், அவர் இந்தியக் ��ய�னர் ஆவார்:

i)

ெதாடர்�ைடய நிதியாண்�ல் 182 நாட்கள் அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட நாட்கள் இ�ந்தி�க்க ேவண்�ம்; அல்ல� ii) ெதாடர்�ைடய நிதியாண்�ல் 60 அல்ல� அதற்�
ேமற்பட்ட நாட்கள் மற்�ம் ெதாடர்�ைடய நிதியாண்�ற்� �ந்ைதய நான்� ஆண்�கள�ல் 365 அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட நாட்கள் இ�ந்தி�க்க ேவண்�ம்.
இந்தியாவ�ல் வசிக்காத தன�நபர், ெவள�நா� வாழ் இந்தியர் ஆவார்)

ii) *வசிக்�ம்
iii) பண�ய�ன்
iv)

நா� (ெவள�நா� வாழ் இந்தியர் என�ல் அவசியம்)
தன்ைம

பண�யமர்த்�பவ�ன் ெபயர்
மற்�ம் �கவ�

*வசிக்�ம் நிைல ”ெவள�நா� வாழ் இந்தியர்” என்றாேலா இந்தியாைவத் தவ�ர ேவ� நாட்�ல் வசித்தாேலா, எங்கள் இைணயதளத்தில் உள்ள எஃப்எ�ஸிஎ/சிஆர்எஸ்
ேகள்வ�கள் ெதா�ப்ைபப் �ர்த்திெசய்� சமர்ப்ப�க்க�ம்.
கட்டண வ�வரங்கள் (அவசியம்)
வங்கிக் கணக்� எண்
கணக்�தார�ன் ெபயர் (வங்கிக் கணக்கில் இ�ப்ப� ேபால்)
வங்கிய�ன்
ெபயர்
ஐஎஃப்எஸ்�
�றிய��
கிைளய�ன் ெபயர்
வங்கிக் கணக்� வைக

ேசமிப்�

நடப்�

என்ஆர்ஈ

என்ஆர்ஓ

(இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வா�க்ைகயாளர்க�க்� என்ஆர்ஈ#/என்ஆர்ஓ கணக்கில் பணம் ெப�வதற்� அ�மதி இல்ைல. ேசமிப்� & நடப்�க் கணக்கில் மட்�ேம இந்தியாவ�ல்
வசிக்�ம் வா�க்ைகயாளர்கள் பணம் ெபறலாம்.)
ெவள�நா� வாழ் இந்திய வா�க்ைகயாளர்கள் அல்ல� கப்பலில் பண����ம் வா�க்ைகயாளர்கள் என்ஆர்ஈ# என்ஆர்ஓ கணக்கில் மட்�ேம பணத்ைதப் ெபற ���ம். எங்கள்
இைணயதளத்தில் உள்ள எஃப்எ�ஸிஎ/ சிஆர்எஸ் ேகள்வ�கள் ெதா�ப்ைபப் �ர்த்திெசய்� சமர்ப்ப�க்க�ம்.

கனரா எச்எஸ்ப�சி ஓ�யண்டல் ேபங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் ைலஃப் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் (IRDAI Regn. No. 136)
பதி�ெசய்த அ�வலகம்: �ன�ட் எண் 208, இரண்டாவ� தளம், கஞ்சன்ஜங்கா ப�ல்�ங், 18 பரகம்பா ேரா�, �� ெடல்லி – 110001, இந்தியா
கார்ப்பேரட் அ�வலகம்: இரண்டாவ� தளம், ஆர்கிட் ப�சினஸ் பார்க், ெசக்டார்-48, ேசானா ேரா�,
��கிராம்-122018, ஹ�யானா, இந்தியா கார்ப்பேரட் அைடயாள எண்.: U66010DL2007PLC248825
1800-103-0003 / 1800-180-0003 ( BSNL / MTNL ) என்ற எண்ண�ல் இலவசமாக அைழக்கலாம்

9779030003 என்ற எண்ண�ல் எஸ்எம்எஸ் அ�ப்பலாம்

customerservice@canarahsbclife.in என்ற மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் அ�ப்பலாம்

www.canarahsbclife.com என்ற எங்கள�ன் இைணயதளத்ைதப் பார்ைவய�ட�ம்

ஃப்� �க் ரத்�ெசய்த�க்கான

Version 3.0

ேகா�க்ைகப் ப�வம்

மாநில ெமாழிய�ல் உ�தியள�த்தல் (வா�க்ைகயாளர் ஆங்கிலத்ைதத் தவ�ர்த்� ேவ� ெமாழிய�ல் ைகெயாப்பமிட்டாேலா கட்ைடவ�ரல் ேரைகையப்
பதித்தாேலா, இைத நிரப்ப ேவண்�ம்)
ஃப்��க் ரத்�ெசய்தல் ப�வம்/ேகா�க்ைகக் க�தத்தின் 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.

உ�தியள�ப்பவர் ெபயர்

ைகெயாப்பம்

ேததி

D D

M M
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இடம்

Page No. 2/2

கனரா எச்எஸ்ப�சி ஓ�யண்டல் ேபங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் ைலஃப் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் (IRDAI Regn. No. 136)
பதி�ெசய்த அ�வலகம்: �ன�ட் எண் 208, இரண்டாவ� தளம், கஞ்சன்ஜங்கா ப�ல்�ங், 18 பரகம்பா ேரா�, �� ெடல்லி – 110001, இந்தியா
கார்ப்பேரட் அ�வலகம்: இரண்டாவ� தளம், ஆர்கிட் ப�சினஸ் பார்க், ெசக்டார்-48, ேசானா ேரா�,
��கிராம்-122018, ஹ�யானா, இந்தியா கார்ப்பேரட் அைடயாள எண்.: U66010DL2007PLC248825
1800-103-0003 / 1800-180-0003 ( BSNL / MTNL ) என்ற எண்ண�ல் இலவசமாக அைழக்கலாம்

9779030003 என்ற எண்ண�ல் எஸ்எம்எஸ் அ�ப்பலாம்

customerservice@canarahsbclife.in என்ற மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் அ�ப்பலாம்

www.canarahsbclife.com என்ற எங்கள�ன் இைணயதளத்ைதப் பார்ைவய�ட�ம்

