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

ரசீைதப் ெபற்ற ேததி மற்�ம் ேநரம்/ _______________________________________________________

ேகா�க்ைக அ�ப்ப�ய ேததி மற்�ம் ேநரம் _______________________________________

Version 4.0

பாலிசிச் ேசைவப் 
ப�வம் (E)

பாலிசி/வ�ண்ணப்ப எண் ேததி

ைகெயாப்பம்

ெபறப்பட்டதற்கான 
�த்திைர

நான் மின்ன� �ைற �லம் பணம் ெச�த்�வதற்�த் ேதர்� ெசய்ய வ��ம்�கிேறன். (பாலிசிதார�க்�ப் பணம் ெகா�ப்பதற்�ப் ெபா�ந்�ம்)

அ�வலகப் பயன்பாட்�ற்� மட்�ம்

ெபறப்பட்ட�: ______________________________________________________________

ெதாடர்� வ�வரங்கள் மாற்றம் மற்�ம் சிேகஒய்சிையப் ��ப்ப�த்தல்

*உங்கள் சம�பத்திய வங்கிக் கணக்கின் வ�வரங்கைள எங்கள�டம் ��ப்ப�க்க�ம்.*

ேமேல �றிப்ப�ட்ட ெதாடர்� எண்ண�ல் வ�ம் காலத்தில் நாங்கள் உங்கைளத் ெதாடர்�ெகாள்ள வ��ம்ப�னால், 

இந்தப் ெபட்�ய�ல் �க் ெசய்ய�ம்.

சிேகஒய்சி 
எண்.

ெமாைபல்

வ �ட்�த் ெதாைலேபசி எண்

மின்னஞ்சல்

�ய சான்ெறாப்பமிட்ட வங்கி அறிக்ைக நகல்

வங்கிக் கிைளய�ன் �கவ�:

வங்கிக் கணக்� வைக: வங்கிக் கணக்� வைக: ேசமிப்�

(ேதர்ந்ெத�த்த� என்ஆர்ஈ கணக்கா: ஆம்      இல்ைல       என்ஆர்ஈ கணக்காக இ�ந்தால், என்ஆர்ஈ கணக்கின் �லம் பாலிசிக்� 

எல்லா ப��மியங்கைள�ம் கட்�யதற்கான ஆதாரங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க�ம்)

கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ளைதப்ேபால் என� வங்கிக் கணக்ைகப் ��ப்ப�க்�மா� இத்�டன் ேகட்�க் ெகாள்கிேறன்

வங்கிக் கணக்� 
ைவத்தி�ப்பவ�ன் ெபயர்:

வங்கிய�ன் ெபயர்:

வங்கிக் கணக்� எண்:

(உங்கள் காேசாைலப் �த்தகத்தில் 9 இலக்க எண் உள்ள�. ரத்�ெசய்யப்பட்ட காேசாைலய�ன் 

9 இலக்க எண்ண�ன் ெதாடக்க எண்கள் '000 என்� ெதாடங்கினால், �றிய�ட்ைட மிகச் ச�யாக 

வழங்க ேவண்�ம்)

எம்ஐசிஆர் �றிய��:

(உங்கள் காேசாைலப் �த்தகத்தில் உள்ள 11 இலக்க எண்; ரத்�ெசய்யப்பட்ட காேசாைலய�ல் இ� 

அச்சிடப்படவ�ல்ைல என்பதால், வங்கியால் உ�தி ெசய்யப்ப�கிற�)ஐஎஃப்எஸ்சி �றிய��:

பான் கார்� எண்:

இந்தப் ப�வத்�டன் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட ஆதார ஆவணங்கள�ன் பட்�யல் (த�ந்தாற்ேபால் √ �க் ெசய்ய�ம்) 

'ரத்�ெசய்யப்பட்ட' காேசாைலய�ன் நகல்

(கணக்கின் எண் மற்�ம் கணக்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
ெபயர் 'அச்சிடப்பட்��க்க' ேவண்�ம்)

(NRE கணக்கில் இ�ந்� பணம் ெச�த்தினால் இ� கண்�ப்பாக ேவண்�ம்; NRE கணக்கில் 
இ�ந்� ப��மியம் ெச�த்தப்பட்டப் ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைக)

(கணக்� எண் மற்�ம் கணக்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
ெபயர் பாஸ்�க்கில் 'அச்சிடப்பட்��க்க' ேவண்�ம்)

�ய சான்ெறாப்பமிட்ட பாஸ்�க்கின் நகல்

அல்ல�



• சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட வங்கி கணக்கின் வ�வரங்கள் அைனத்�ம் உண்ைமயான�, ச�யான� மற்�ம் ��ைமயான� என்�ம் இதன் �லம்  உ�தியள�க்கிேறன். 

• இந்தப் ப�வத்ைத சமர்ப்ப�ப்பதனாேலேய என� ேகா�க்ைக ஏற்�க்ெகாள்ளப்படமாட்டா� என்பைத நான் அறிந்தி�க்கிேறன்.

• இதில் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள தவறான அல்ல� ��ைமய�ல்லாத தகவலின் காரணத்தினால் ப�வர்த்தைன தாமதமாகேவா அல்ல� 

 இைடய�ேலேய நி�த்தப்பட்டாேலா, நி�வனத்ைத எந்த வ�தத்தி�ம் நான் ெபா�ப்பாக்க மாட்ேடன். 

• மின்வழிேய பணம் ெச�த்த ��யாத �ழ்நிைலய�ல், சட்டத்திற்� உட்பட்ட எந்த ஒ� மாற்� வழிய��ம் பணம் ெகா�ப்ப� நி�வனத்தின் உ�ைம என்பைத 

 நான் அறிந்தி�ப்பேதா� அதற்�  ஒப்�க் ெகாள்ள�ம் ெசய்கிேறன்.

பாலிசிதாரர்/நியமிக்கப்பட்டவர் ைகெயாப்பம்:

இைவக�க்கான SFIN (தன�ப்ப�த்தப்பட்ட நிதியக் �றிய�ட்� எண்):

ஈக்�ட்� ஃபண்� ULIF00116/06/08EQUITYFUND136, 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, 

என்ஏவ�  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

கனரா எச்எஸ்ப�சி ஓ�யண்டல் ேபங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் ைலஃப் இன்�ரன்ஸ் லிமிெடட் (IRDAI Regn. No. 136), பாலிசிச் ேசைவத் �ைற 2வ� தளம், ஆர்சிட் வண�கப் �ங்கா, ப���-48, ெசாஹ்னா 

சாைல, ��க்ராம்- 122018, ஹ�யானா, இந்தியா பதி� அ�வலகம்: �ன�ட் 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 (ஃபாக்ஸ்) / மின்னஞ்சல்: customerservice@canarahsbclife.in, இைணயதளம் : www.canarahsbclife.com
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(I) அர� மற்�ம் / அல்ல� ஒ�ங்��ைற ஆைணயம், (ii) காப்ப�ட்�க் களஞ்சியங்கள் (iii) சிஇஆர்எஸ்எஐ/�ஐ�எஐ (iv) ம�காப்ப�� / �� நி�வனங்கள் / ம�த்�வமைன 

அல்ல� ேநாய் ஆய்� ைமயங்கள் / மற்ற 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� நி�வனத்திற்� அதிகாரம் அள�க்கிேறன் / அள�க்கிேறாம்.

இந்தப் பாலிசிச் ேசைவக் ேகா�க்ைகய�ன் ெபா�ள் மற்�ம் ேநாக்கம் ஆகிய அைனத்ைத�ம் நான் ��ைமயாகப் ��ந்� ெகாண்ேடன் மற்�ம் ��ைமயாகப் �ர்த்தி 

ெசய்யப்பட்ட ப�வத்ைத என் ெசாந்த வ��ப்பத்திலேய நான் சமர்ப்ப�க்கிேறன்.

பாலிசிதாரர் / நியமிக்கப்பட்டவர் ெபயர்:  ______________________________________________________              ேததி:

நியமிக்கப்பட்டவ�ன் ைகெயாப்பம்/ ெப�வ�ரல் ேரைக
(��ைமயான பாலிசி ஒப்பைடப்பாக இ�ந்தால் ேதைவ)

பாலிசிதார�ன் ைகெயாப்பம் / ெப�வ�ரல் ேரைக

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

• பாலிசிக்கான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள�ன் கீழ் ெபா�ந்�ம்பட்சத்தில், திட்டம் �றித்தக் ேகா�க்ைககள்/நிதிகள் அ�மதிக்கப்ப�ம். 
 வ�வரங்க�க்�ப் பாலிசிய�ன் வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைளப் பார்க்க�ம். ��தல் ஆவணங்க�க்கான வ�வங்கைள எங்கள் 
 இைணயதளத்திலி�ந்� பதிவ�றக்கிக் ெகாள்ளலாம்.
• இந்த ப�வத்ைதச் சமர்ப்ப�ப்பதனால் ேகா�க்ைக ஏற்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் என்ப� ெபா�ள் அல்ல என்பைத நான் ��ந்�ெகாண்� 
 ஒப்�க்ெகாள்கிேறன்.
• எங்கள் நி�வனத்தின் எந்தெவா� அ�வலகத்தி�ம் இந்தப் ப�வத்ைதப் ெபற்றதில் இ�ந்�, ேகா�க்ைகக�க்கான ெசயல்பா� 
 ெதாடங்கப்பட்�வ��ம். �ன�ட்�டன் இைணக்கப்பட்ட பாலிசிகளாய��ந்தால், பாலிசிக்கான நிதிகைளப் பாதிக்�ம் ேகா�க்ைகக�க்�, 
 அ�வலக நாள�ல் மதியம் 3:00 மண�க்� �ன் வ�ண்ணப்பம் ெபறப்பட்டால், அேத நாள�ன் என்எவ� ெபா�ந்�ம். மதியம் 3:00 மண�க்�ப்   
 ப�ற� ெபறப்பட்டால், �த்த நாள�ன் என்எவ� ெபா�ந்�ம்.
• உங்கள் பாலிசிக்கான பல்ேவ� ஆன்ைலன் ேசைவகைளப் ெபற எங்கள� இைணயதளத்தில் இப்ேபாேத பதி� ெசய்ய�ம்.
• கீேழ உள்ள நிபந்தைனகள�ல் ஏேத�ம் இரண்� ெபா�ந்திய��ந்தால், ஒ� தன�நபர், ����ைம உைடயவராவார்: -
  - சம்பந்தப்பட்ட நிதி ஆண்�ல் 182 அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட நாட்கள் இந்தியாவ�ல் வசித்தல் அல்ல�
  - சம்பந்தப்பட்ட நிதி ஆண்�ல் 60 அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட நாட்கள் இந்தியாவ�ல் வசித்தி�ந்� மற்�ம் சம்பந்தப்பட்ட அந்த நிதி 
    ஆண்�ற்� �ந்ைதய 4 நிதி ஆண்�கள�ல் 365 அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட நாட்கள் இந்தியாவ�ல் வசித்தி�த்தல்

_________________ அவ�ன் மகன் / மகள் ஆகிய நான் ___________________  �றிப்ப�ட்ட வயைத எட்�ய நபர், ______________________ இல் வசித்� 

வ�கிேறன். இந்தப் ப�வத்தின் உள்ளடக்கங்கைள �ைறயாக  _____________________ ெமாழிய�ல் எனக்� வ�ளக்கிச் ெசால்லப்பட்ட� என்�ம், 

அவற்ைற நான் ��ந்� ெகாண்ேடன் என்�ம் இதன் �லம் உ�தி ��கிேறன்.

உ�தி ��பவ�ன் ெபயர் _____________________ உ�தி ��பவ�ன் ைகெயாப்பம் __________________ ேததி ______________ இடம் _______________

தகவல் மற்�ம் ெபா�ப்�த் �றப்�:

• �ஸ்ட்�ப��ட்டர் பயன்பாட்�ல் இ�ந்� ேகா�க்ைக ெபறப்பட்��ந்தால், அசல் ப�வம் வா�க்ைகயாளர்கள�டம் தி�ப்ப�ச் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம்.

• பாலிசிய�ன் உ�ய வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள�ன்கீழ் ெபா�ந்தினால் மட்�ம், திட்டம் �றித்த ேகா�க்ைககள்/நிதிகள் 

 அ�மதிக்கப்ப�ம். வ�வரங்க�க்�, பாலிசிய�ன் வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைளப் பார்க்க�ம்.

• உங்கள�ன் பாலிசிய�ன் ஆன்ைலன் ேசைவக்கான பல்ேவ� வ��ப்பங்கள�ன் பலனகைளப் ெப�வதற்�, எங்கள�ன் தளத்தில் இப்ேபா� பதி� ெசய்ய�ம்.

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

• ெமாழிையப் ��ந்�ெகாள்வதில் ஏேத�ம் �ரண்பா� ஏற்ப�ன், ஆங்கிலப் பதிப்� வழங்கப்ப�ம்.

• ேகா�க்ைக�டன் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட அைனத்� ஆதரவள�க்�ம் ஆதாரம்/ங்க�ம் ஆவணம்/ங்க�ம் �ய சான்ெறாப்பமிட்��ப்பேதா� கீேழ 
 �றிப்ப�ட்�ள்ள அதிகாரம் ெபற்ற அ�வலரா�ம் சான்ெறாப்பமிட்��க்க ேவண்�ம்:
 இந்திய அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்ட அரசிதழ் பதி� ெபற்ற அ�வலர் / எங்கள் நி�வனத்தின் அங்கீகாரம் ெபற்ற நபர் (எங்கள� 
 ெப�நி�வன �கவர்கள் உட்பட)/ேதசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிய�ன் கிைள ேமலாளர்

பாலிசிச் ேசைவப் 
ப�வம் (E)


