
ெதாடர்�ெகாள்வதற்கான வ�வரங்கைள மாற்றம் ெசய்வதற்� (�ய சான்றள�க்கப்பட்ட ஆதாரம் அவசியமாக சமர்ப்ப�க்கப்பட ேவண்�ம்)1

ைகெயாப்பத்ைத மாற்ற

_______________________________________________________________வசிக்�ம், ___________________________________இன் மைனவ�/மகள்/மகன் ஆகிய 

நான்,_______________________________________________________________________________________________________________________________________

உ�தியாக ��வ� யாெதன�ல்:- 

1.   ேமேல ெகா�க்கப்பட்�ள்ள கனரா எச்எஸ்ப�சி ஓ�யண்டல் ேபங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் ைலஃப் இன்�ரன்ஸின் வ�ண்ணப்பம்/ பாலிசிக்� 

 நான் தான் பாலிசிதாரர்           உ�ைமையப் ெபற்றவர் என்� உ�தியள�க்கிேறன். 

2.  இங்� �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள என� ெபயர் மற்�ம் �கவ� ச�யாக உள்ள� என்� உ�தியள�க்கிேறன்.

3.  உங்கள் ஆவணங்கள�ல் என� ைகெயாப்பத்ைத ��ப்ப�த்�ள்ேளன் மற்�ம் வ�ங்காலத்தில் இைதேய என� ைகெயாப்பமாக ைவக்க 
வ��ம்�கிேறன் என்�ம் ெத�வ�க்க வ��ம்�கிேறன்.

பாலிசிதாரர்/ உ�ைமையப் ெபற்றவ�ன் ெபயர்   __________________________________________ 

பைழய ைகெயாப்பம் 

(ெகா�க்கப்பட்�ள்ள ெபட்�ய�ல் ைகெயாப்பமிட�ம்)

�திய ைகெயாப்பம் 
(ெகா�க்கப்பட்�ள்ள ெபட்�ய�ல் ைகெயாப்பமிட�ம்)

கீேழ உள்ள ஆவணங்கைள நான் ைகெயாப்பம் மாற்றியதற்� ஆதாரமாக இைணத்�ள்ேளன்.

நான் கணக்� ைவத்தி�க்�ம் வங்கியால் உ�திெசய்யப்பட்ட 

மாதி� ைகெயாப்பம் 

இந்தக் க�தத்தில் உள்ள உள்ளடக்கங்கள் அைனத்�ம் உண்ைமயாக�ம் ச�யாக�ம் இ�க்கிற� என்� நான் உ�தியள�க்கிேறன். உங்கள் 

ஆவணங்கள�ல் என� ைகெயாப்பத்ைத மாற்�வதற்கான நடவ�க்ைககைள எ�க்�மா� தாழ்ைம�டன் ேகட்�க்ெகாள்கிேறன். 

 _________________ கிழைமய�ல் ____________________ அன்� ________________________ மண�யளவ�ல் உ�திெசய்யப்பட்ட�  

�ய சான்றள�க்கப்பட்ட ID ஆதாரங்கள�ன் நகல் (எகா. 

கட�ச்சீட்�, ஓட்�னர் உ�மம், பான் கார்�, வாக்காளர் ID, மற்�ம் பல.)
/

/

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

ெபறப்பட்ட ேததி & ேநரம்/ __________________________________________________________________

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

பாலிசி/ வ�ண்ணப்ப எண்

அ�வலகப் பயன்பாட்�ற்� மட்�ம்

ெபறப்பட்ட� ______________________________________________________________

ேம�ம், உங்கைளத் ெதாடர்�ெகாள்வதற்� ேமேல �றிப்ப�ட்�ள்ள எண்ைண நாங்கள் பயன்ப�த்தலாம் 

என்றால் இந்தக் கட்டத்தில் �க் ெசய்ய�ம்.

சிேகஒய்ஸி 
எண்.

(ெபா�த்தமானைத �க் ெசய்ய�ம்)

அ�வலக �கவ�

தற்ேபாைதய �கவ� �கவ�

நகரம் மாநிலம்

நா� அஞ்சல் �றிய��

ெமாைபல்

வ �ட்� ஃேபான் எண்

��ப்ப�த்த�க்� 

ெபா�ந்தக்��யவர்கள்

பாலிசிதாரர்

பண�யமர்த்தப்பட்டவர்

காப்ப�ட்�தாரர் நியமிக்கப்பட்டவர்

உ�ைமையப் ெபற்றவர்

நிரந்தர �கவ�

�திய �கவ�ையத் ெதாடர்�ெகாள்�ம் 

�கவ�யாக ��ப்ப�க்கவா? 

ஆம் இல்ைல

மின்னஞ்சல்

*வ�வரங்கள் அைனத்�ம் கண்�ப்பாக நிரப்பப்படேவண்�ம்.
**இந்தியாைவத் தவ�ர்த்� ேவேற�ம் நாடாக இ�ந்தால் எங்கள் இைணயதளத்தில் உள்ள எஃப்எ�சிஎ/ 
சிஆர்எஸ் ேகள்வ�கள் ெதா�ப்ைப நிரப்ப�ச் சமர்ப்ப�க்க�ம்.

*உங்கள� சம�பத்திய வங்கி கணக்� வ�வரங்கைள எங்க�டன் பகிர�ம்.*

**

*

*
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ேததி

ைகெயாப்பம்

ெபறப்பட்டதற்கான 

�த்திைர

ேததி



வங்கிய�ன் ெபயர்:

வங்கிக் கிைளய�ன் �கவ�:

எம்ஐசிஆர் �றிய��:

ஐஎஃப்எஸ்சி �றிய��:

என்ஆர்ஈ அட்ைட எண்:

மாநில ெமாழிய�ல் உ�தியள�த்தல் (மாநில ெமாழிய�ல் ைகெயாப்பமிட்டாேலா/ கட்ைடவ�ரல் ேரைக ைவத்தாேலா நிரப்பப்பட ேவண்�ம்)

இந்தப் ப�வத்தில் உள்ள உள்ளடக்கங்கைள நான் பாலிசிதாரரான தி�/தி�மதி/ெசல்வ�  ______________________________க்� ெதள�வாக 

�றிவ�ட்ேடன் மற்�ம் பாலிசிதாரர் இதில் உள்ள உள்ளடக்கங்கைள ��ைமயாக ��ந்�க்ெகாண்ட ப�ற� என� �ன்ன�ைலய�ல் ஆங்கிலம் 

அல்லாத ெமாழிய�ல் கட்ைடவ�ரல் ேரைக/ ைகெயாப்பமிட்�ள்ளார்.

உ�தியள�ப்பவ�ன் ெபயர் ___________________உ�தியள�ப்பவ�ன் ைகெயாப்பம்  ______________ேததி _____________ இடம்___________________

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

• இந்தப் ப�வத்ைத சமர்ப்ப�ப்பதன் �லம் என� ேகா�க்ைக ஏற்�க்ெகாள்ளப்படா� என்பைத நான் ஒப்�க்ெகாண்� ஏற்கிேறன். 

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

ெதாடங்கப்படவ�ல்ைல என்றாேலா, நி�வனத்ைத எந்த வ�தத்தி�ம் நான் ேகள்வ� ேகட்க மாட்ேடன்.

• தவ�ர்க்க ��யாத காரணத்தினால் மின்வழி கட்டணம் ெச�த்�தைல நி�வனம் ேமற்ெகாள்ள ��யவ�ல்ைல என்றால், சட்டத்திற்� உட்பட்ட 

 ஏேத�ம் மாற்� வழிய�ல் கட்டணங்கைளச் ெச�த்தலாம். 

• மதிப்ப�� ெசயய, வ�சாரைணைய கிைளம் ெசய்ய/ த�ர்� காண, ேகஒய்ஸி அங்கீக�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� ேகஒய்ஸி வ�வரங்கைளக் ேகட்க, ேசமிக்க அல்ல�/மற்�ம் பகிர, நி�வனத்திற்�   

 அ�மதி அள�க்கிேறன்/அள�க்கிேறாம்.

வங்கி கணக்� வ�வரங்கள�ன் ��ப்ப�த்தல்கள்

கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ளைதப்ேபால் என� வங்கி கணக்ைக ��ப்ப�க்�மா� ேகா�க்ைகயள�க்கிேறன்

வங்கி கணக்�தார�ன் ெபயர்:

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

கட்�யதற்கான ஆதாரங்கள் மற்�ம் நம� இைணயதளத்தில் உள்ள எஃப்எ�ஸிஎ/ சிஆர்எஸ் ேகள்வ�கள் ெதா�ப்ைப�ம் நிரப்ப� அ�ப்ப�ம்.) 

வங்கி கணக்� எண்:

(காேசாைலப் �த்தகத்தில் இ�க்�ம் 9 இலக்க எண். ரத்�ெசய்யப்பட்ட காேசாைலய�ன் 9 இலக்க 

எண்ண�ன் ெதாடக்க எண்கள் '000 என்� ெதாடங்கினா�ம், அைதச் ச�யாக வழங்க ேவண்�ம்)

(காேசாைலப் �த்தகத்தில் உள்ள 11 இலக்க எண்; ரத்�ெசய்யப்பட்ட காேசாைலய�ல் அச்சிடப்படவ�ல்ைல 

என்றால், அ� வங்கியால் உ�திெசய்யப்பட ேவண்�ம்)

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

‘ரத்�ெசய்யப்பட்ட காேசாைலய�ன்’ நகல்                           �ய சான்றள�க்கப்பட்ட பாஸ் �க்கின் நகல் 

    (கணக்� எண் மற்�ம் கணக்�தார�ன் ெபய�ம்          (கணக்� எண் மற்�ம் கணக்�தார�ன் ெபயர் பாஸ் �க்கில்
            ‘அச்சிடப்பட்��க்க’ ேவண்�ம்)                                            அச்சிடப்பட்��க்க ேவண்�ம்)     

அல்ல�

�ய உ�திெசய்யப்பட்ட வங்கி அறிக்ைகய�ன் நகல் 

(என்ஆர்ஈ கட்டணத்திற்� கண்�ப்பாக இ�க்க ேவண்�ம்; என்ஆர்ஈ கணக்கில் இ�ந்� ப்�மியம் ெச�த்தப்பட்டதற்கான ப�வர்தைனகள�ன் அறிக்ைக)
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பாலிசிதார�ன் மாதி� ைகெயாப்பம்

பாலிசிதார�ன் ைகெயாப்பம்/ கட்ைடவ�ரல் ேரைக

ேசமிப்� நடப்�வங்கிக் கணக்கின் வைக:



• பாலிசிய�ன் வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனககள�ல் �றிப்ப�டப்ப��ந்தால் மட்�ேம தயா�ப்ப�ல் �றிப்ப�ட்ட ேகாரல்/நிதி அ�மதிக்கப்ப�ம்.  

• இந்தப் ப�வத்தின் ெசயல்�ைறக்கான ேகாரல், எங்கள�  நி�வன அ�வலகம் ஏேத�ம் ஒன்றில் நடக்�ம். 

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

•  வ�நிேயாகஸ்தர் பயன்பாட்�லி�ந்� ேகாரல் இ�ந்தால், ப�வத்தின் அசல் வா�க்ைகயாளர்கள�டேம தி�ம்ப சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம்.

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

•  ேவ� ெமாழிய�ல் ெமாழிெபயர்ப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டால் ஆங்கில ெமாழிய�ேலேய காட்டப்ப�ம்.

தகவல் & ெபா�ப்�த் �றப்�:

கனரா எச்எஸ்ப�சி ஓ�யண்டல் ேபங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் ைலஃப் இன்�ரன்ஸ் லிமிெடட் (IRDAI Regn. No. 136), பாலிசி ேசைவத் �ைற இரண்டாவ� தளம், ஆர்கிட் ப�சினஸ் பார்க், ெசக்டார்-48, ேசானா ேரா�, 
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