Payor KYC and AML Questionnaire / பணம் வழங்குபவர் KYC மற்றும் AML வினாப்பட்டியல்
(To be filled only if Payor is different than the ProposerlPolicyholder)
(பணம் செலுத்துபவர், முன்சமாழிந்தவர்lபாலிெிதாரர் அல்லாமல் வவச ாருவராக
இருந்தால் மட்டுவம பூர்த்தி செய்யப்படவவண்டும்)


Submission of Photograph and address proof's of the premium payor is mandatory if the
அகைத்து பாேிெிைளிலும்/முன்சோழிதேிலும் பணம் செலுத்துபவர் செலுத்தி

சோத்த பிரீேி

த்

சதாகை ரூ.10,000/- ஐத் தாண்டிைால்


Premium paid by the Payor across all policies/proposal exceeds `INR.10,000/-.
பிரீேி



Submission of Proof of Identity of the premium payor is mandatory
பிரீேி



ம் செலுத்துபவரின் புகைப்படம் ேற்றும் முைவரிச் ொன்கைக் ைட்டா ோை ெேர்ப்பிக்ைமவண்டும்.
ம் பணம் செலுத்துபவரின் அகட

ாளச் ொன்ைிகை ைட்டா ம் ெேர்ப்பிக்ை மவண்டும்

Income proof is mandatory where the total premium paid by a single individual under all the policies/proposal is exceeding INR.99,999
per annum
அகைத்து பாேிெிைளிலும்/முன்சோழிதேிலும் தைி நபர் செலுத்தி

சோத்த பிரீேி

த் சதாகை

ஒரு ஆண்டிற்கு ரூ.99,999 ஐத் தாண்டும் பட்ெத்தில், அவரது வருோை ொன்கைக் ைட்டா

ோை

ெேர்ப்பிக்ைமவண்டும்
Proposal/Policy/Application no : / முன்சமாழிதல்/பாலிெி/விண்ணப்ப எண் :
______________________________________________________________________________________________________ Photograph of the payor to be
affixed here and signed
across the photograph
Name of Payor : / பணம் செலுத்துபவரின் சபயர் : ___________________________________________________
*பணம்
Date of Birth :/ பி ந்த வததி :______________________ Gender :/ பாலினம்: ______________________________
செலுத்துபவரின்
Relationship with Life To Be Assured/Life Assured / ஆயுள் காப்பீட்டாளருடனான உ வுநிலல :
புகைப்படம் இங்கு
______________________________________________________________________________________________________
ஒட்டப்பட்டு, அதன்
Relationship with Proposer/Policyholder: / முன்சமாழிபவர்/பாலிெிதாரருடனான உ வுநிலல:
மேமே குறுக்ைாை
______________________________________________________________________________________________________
கைச ாப்பேிட
Reason for the Payment / பணம் செலுத்துவதற்கான காரணம் _______________________________________
மவண்டும்
Residential Status – (Resident/ NRI/PIO/FOREIGNER):
குடியிருப்பு நிலல - குடியிருப்பவர்/ NRI/ PIO/சவளிநாட்டவர்):____________________________________
Nationality/ நாட்டுரிலம___________________Current country of residence:/ தற்வபாது வெிக்கும் நாடு: ________________________
Occupation of Payor:/ பணம் செலுத்துபவரின் சதாழில்:__________________________________________________________________
Name of the entity/ நிறுவனத்தின் சபயர் __________________________________________________________________________________
If your nature of work or source of funds involves association with Money services businesses * /State run lotteries/casinos/gaming activity/gambling/
Not for profit organization/Trusts/charities or organizations involved in promoting social, religious cause, please tick the appropriate choice and provide
complete details ………………………………
உங்ைள் பணி ின் தன்கே அல்ேது நிதிைளின் ஆதாரத்துடன் பண மெகவ வணிைங்ைளுடன் சதாடர்பிருந்தால்*/
ோநிே
ோட்டரிைள்/சூதாட்ட
கூடங்ைள்/சூதாட்ட
செ ல்பாடு/சூதாட்டம்/இோப
மநாக்ைற்ை
அகேப்பு/
அைக்ைட்டகளைள்/சதாண்டு நிறுவைங்ைள் அல்ேது ெமூைம் ேற்றும் ேத ரீதி ாை ஊக்குவிக்கும் செ ல்ைளில்
ஈடுபட்டிருக்கும் அகேப்புைளாை இருப்பின், தகுந்த மதர்விகை டிக் செய் வும் ேற்றும் முழு விவரங்ைகளயும்
வழங்ைவும்
Casinos: - / சூதாட்ட கூடங்கள்:-

Yes/ ஆம்

No/ இல்கே

Gaming activity: -/ சூதாட்ட செயல்பாடு: -

Yes/ ஆம்

No/ இல்கே

Gambling/ சூதாட்டம்

Yes/ ஆம்

No/ இல்கே

Yes/ ஆம்

No/ இல்கே

Yes/ ஆம்

No/ இல்கே

Yes/ ஆம்

No/ இல்கே

Yes/ ஆம்

No/ இல்கே

Not for profit organization:-/ இலாப வநாக்கற்

அலமப்பு:-

Trusts / Charities:- / அ க்கட்டலளகள் / சதாண்டு நிறுவங்கள்:Organizations involved in promoting social, religious cause:ெமூகம் மற்றும் மத ரீதியாக ஊக்குவிக்கும் செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கும்
அலமப்புகள்:Money services businesses:- / நிதி வெலவ வணிகங்கள்:UW/PS/PAML/VER 3.0
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State run lotteries: -/ மாநில லாட்டரிகள்: -

Yes/ ஆம்

No/ இல்கே

Horse Jockey: -/ குதிலர ஜாக்கி: -

Yes/ ஆம்

No/ இல்கே

If you have ticked “yes” for any of the options above, please provide the complete details:
வமலுள்ள விருப்பங்களில் ஏவதனும் ஒன்றுக்கு “ஆம்” என்று டிக் செய்திருந்தால், முழு விவரங்கலள
வழங்கவும்,
* Money service businesses are entities / proprietorship concerns offering services involving currency exchange/dealer/exchange house/third party
payment processors/payment/collection agents etc which are not registered as banks.
* பண மெகவ வணிைங்ைள் என்பது நிறுவைங்ைள் அல்ேது ைரன்ெி எக்ஸ்மென்ஜ்/டீேர்/எக்ஸ்மென்ஜ் ஹவுஸ்/
மூன்ைாம் தரப்பு பணவழங்ைல் செ
தைி

ார் வங்ைிைளாை பதிவு செய்

ல்பாடுைள்/பணவழங்ைல்/மெைரிப்பு முைவர்ைள் உள்ளிட்ட மெகவைகள வழங்கும்
ப்படாத நிறுவைோகும்.

Pan Card no
Incase if there is no PAN Card, please submit Form 60/61 )
பான் கார்டு எண்
வமல்

இருந்தால்

பான்

கார்லட

(Pan card to be attached if the insurance premium aggregating Rs.50,000 or more
(ஒட்டுசமாத்த காப்பீடு பிரீமியம் ரூ.50,000 அல்லது அதற்கு

இலணக்கவவண்டும்

பான்

கார்டு

இல்லலசயனில்

60/61

படிவம்

ஐச்

ெமர்ப்பிக்கவும் )
Are you a politically exposed person (PEP)? * PEPs are individuals who are or have been associated with a political party/politician or holding any
senior role in any ministry/government/state owned enterprises / judicial body / military/police in India or abroad or those individuals who have any close
family members or associates in the said capacity. Yes / NO (If yes, please provide details)
நீ ங்கள் அரெியல் ரீதியாக பிரபலமானவரா
சதாடர்புகட
இந்தி

ா

(PEP)?

* PEP எைப்படுபவர்ைள்

அரெி

ல் ைட்ெி/அரெி

ல்வாதி

தைிநபர் அல்ேது ஏமதனும் அகேச்ெைம்/அரொங்ைம்/அரொங்ை நிறுவைங்ைள்/ நீதித்துகை/ இராணுவம்/

அல்ேது

சவளிநாட்டு

உள்ளவர்ைளுடன் சநருங்ைி

ைாவல்

துகை

ில்

உ

ர்ந்த

பதவி

ில்

இருப்பவர்ைள்

அல்ேது

இவற்ைில்

குடும்ப உறுப்பிைராை இருப்பவர்ைள். ஆம் / இல்லல (ஆம் எனில், விவரங்கலள

வழங்கவும்)
Proof of Identity:/ அலடயாளச் ொன்று:
Passport/ பாஸ்மபார்ட்

Driving License/ ஓட்டுைர் உரிேம்

PAN Card/ பான் ைார்டு

any Recognized Public Authority/ அங்ைீ ைரிக்ைப்பட்ட சபாது ஆகண
வங்ைி ொன்ைிதழ்

Voters ID/ வாக்ைாளர் ஐடி

ர்ைளிடேிருந்து சபைப்பட்ட ைடிதம்

Insurers Employee certification/ ைாப்பீட்டாளரின் பணி

ாளர் ொன்ைிதழ்

Letter from

Certification by Bank/

Others (Please Specify)/ மவறு

(குைிப்பிடவும்) ___________________________________________________________________________________________________________
Current Address : ( please mention the address as well as type of address proof attached)
தற்வபாலதய முகவரி : ( முகவரி மற்றும் இலணக்கப்பட்ட முகவரிச் ொன் ின் வலகலய கு ிப்பிடவும்)

Passport/ பாஸ்மபார்ட்
ொன்ைிதழ்

Driving License/ ஓட்டுைர் உரிேம்

Ration Card/ குடும்ப அட்கட

Employer certificate/ பணி

ாளர்

Telephone bill (Not older than 6 months)/ சதாகேமபெி பில் (6 ோதங்ைளுக்கும் மேோைதாை இருக்ைக்கூடாது)

Lease agreement with Rent receipt not older than 3 months/ குத்தகை ஒப்பந்தம் 3 ோதங்ைளுக்குள் செலுத்தப்பட்ட வாடகை
ரெீதுஉடன்
ைடிதம்

Letter from any Recognized Public Authority/ அங்ைீ ைரிக்ைப்பட்ட சபாது ஆகண

ர்ைளிடேிருந்து சபைப்பட்ட

Bank account statement (Not older than 6 months)/ வங்ைி ைணக்கு அைிக்கை (6 ோதங்ைளுக்கும் மேோைதாை

இருக்ைக்கூடாது)

Electricity Bill/ ேின்ொரா பில்

Certification by Bank வங்ைி ொன்ைிதழ்

Others (Please Specify)/ மவறு

(குைிப்பிடவும்) ___________________________________________________________________________________________________________
Permanent Address : (Please mention the address as well as type of address proof attached)
நிலலயான முகவரி : (முகவரி மற்றும் இலணக்கப்பட்ட முகவரிச் ொன் ின் வலகலய கு ிப்பிடவும்)

Same as above/ வமலுள்ளலத வபான்று

Passport/ பாஸ்மபார்ட் Driving License/ ஓட்டுைர் உரிேம் Ration Card/ குடும்ப அட்கட Employer certificate/
பணி ாளர் ொன்ைிதழ்
Telephone bill (Not older than 6 months)/ சதாகேமபெி பில் (6 ோதங்ைளுக்கும்
மேோைதாை இருக்ைக்கூடாது) Lease agreement with Rent receipt not older than 3 months/ குத்தகை ஒப்பந்தம் 3
UW/PS/PAML/VER 3.0
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ோதங்ைளுக்குள் செலுத்தப்பட்ட வாடகை ரெீதுஉடன்
Letter from any Recognized Public Authority/
அங்ைீ ைரிக்ைப்பட்ட சபாது ஆகண ர்ைளிடேிருந்து சபைப்பட்ட ைடிதம் Bank account statement (Not older than 6
months)/ வங்ைி ைணக்கு அைிக்கை (6 ோதங்ைளுக்கும் மேோைதாை இருக்ைக்கூடாது)
Electricity Bill/
ேின்ொரா பில் Certification by Bank / வங்ைி ொன்ைிதழ் Others (Please Specify)/ மவறு (குைிப்பிடவும்)
_____________________________________________________________________________________________________________
Income Proof/ வருமானச் ொன் ிதழ்
Standard/ நிலலயானது
ITR
IT-assessment Order/ IT-வரிவிதிப்பு ஆகண Form 16/ படிவம் 16
Pay slip/ ெம்பள ெீட்டு
Others (Please Specify)/ மவறு
(குைிப்பிடவும்)
_______________________________________________________________________________
Non Standard/ நிலலயற் து
Chartered Accountants Certificate/ பட்ட
ொன்ைிதழ்

ைணக்ைாளர்ைள் ொன்ைிதழ்

Agricultural Land details and Income assessments/ விவொ

Bank Cash-flows statements/ வங்ைி பண வழங்ைல் அைிக்கைைள்

Agricultural Income Certificate/ விவொ

வருோை

நிோ விவரங்ைள் ேற்றும் வருோை ேதிப்பீடுைள்

Pass-book/ வங்ைி ைணக்கு புத்தைம்

Others (Please Specify)/

மவறு (குைிப்பிடவும்) ____________________________________________________________________________________________________
TO BE FILLED IF PAYOR IS AN ENTITY Please provide details for the following questions (a and b):
பணம் செலுத்துபவர் நிறுவனமாக இருந்தால் பூர்த்தி செய்யப்பட வவண்டும் பின்வரும் மைள்விைளுக்ைாை
விவரங்ைகள வழங்ைவும் (a ேற்றும் b):(a) Please specify your entity's:-/ உங்ைள் நிறுவைத்கதக் குைிப்பிடவும்:(i) Country of incorporation
நிறுவனம் அலமந்துள்ள இடம்
(ii) Country of Registration
பதிவுசபற் நாடு
(iii) Country of primary business operation
முதன்லம வணிக செயல்பட்டு நாடு
(iv) Country of headquarters
தலலலமச் செயலகம் அலமந்துள்ள நாடு
(b) Does the entity have:- (i) 10% or more of revenues, transaction flows, investments or supplies from/in any single high risk jurisdiction
(please mention country name); or (ii) 25% or more in aggregate of revenues, transaction flows, investments or supplies from/in several high
risk jurisdictions (please mention country name);
இவற்கை நிறுவைம் சைாண்டிருந்தால்:- (i) 10% அல்ேது அதற்கு மேற்பட்ட வருவாய்ைள், பரிவர்த்தகைைள்,
முதலீடுைள் அல்ேது ஏமதனும் தனிப்பட்ட உ ர் ஆபத்து அதிைாரவரம்பிலுள்ள முதலீடுைள் அல்ேது விநிம ாைங்ைள்
(நாட்டின் சப கர குைிப்பிடவும்); அல்ேது (ii) 25% அல்ேது அதற்கு மேற்பட்ட ேதிப்பீட்டு வருவாய்ைள்,
பரிவர்த்தகைைள், முதலீடுைள் அல்ேது ஏமதனும் பல உ ர் ஆபத்து அதிைாரவரம்பிலுள்ள முதலீடுைள் அல்ேது
விநிம ாைங்ைள் (நாட்டின் சப கர குைிப்பிடவும்);

□

□

Yes/ ஆம்
No/ இல்லல
Name of Country as per above question/ வமற்கூ ிய வகள்விகலள சபாருத்து நாட்டின் சபயர்
___________________________________________________________________________________________________________________________
I/we hereby consent to the company for disclosing/sharing/transferring my /our personal data including my/our sensitive personal data, policy related
information ( referred to as “Customer Data”) with its group entities, business partners, associates, affiliates, corporate agents, third party vendors and
service providers, regulatory/statutory/government authorities (“Third Parties”) (within or outside India) for the following purposes:
நான்/நாங்ைள்,
எைது
/
எங்ைளது
உணர்வுரீதி ாை
தைிப்பட்ட
தரவு,
பாேிெி
சதாடர்பாை
தைவல்
("வாடிக்கை ாளர் தைவல்" எை வழங்ைப்படுவது) உட்பட்ட தைிப்பட்ட தரவிகை பின்வரும் ைாரணங்ைளுக்ைாை
அதன் குழு நிறுவைங்ைள், வணிை பங்குதார்ைள், கூட்டாளிைள், இகண ாளிைள், நிறுவை முைவர்ைள், மூன்ைாம்
தரப்பு விற்பகை ாளர்ைள் ேற்றும் மெகவ ழங்குநர்ைள், ஒழுங்குமுகை/ெட்டப்பூர்வ/அரொங்ை அதிைாரிைள்
("மூன்ைாம் தரப்பிைர்") (இந்தி ாவிற்குள் அல்ேது சவளி ில்) உடன் பைிரோம்/சவளிப்படுத்தோம்/பரிோற்ைோம்
எை ெம்ேதிக்ைிமைாம்:
(i) Policy Servicing: To provide better policy servicing facilities to Customers whereby Customer Data, policy related information, unit statements,
receipts, notices etc., would be shared.
பாலிெி வெலவ: ெிைந்த பாேிெி மெகவ வெதிைள் வாடிக்கை ாளர்ைளுக்கு வழங்குவதற்ைாை, வாடிக்கை
பாேிெி சதாடர்பாை தைவல், யூைிட் அைிக்கைைள், ரெீதுைள், அைிவிப்புைள் மபான்ைகவ பைிரப்படும்

ாளர் தரவு,

(ii) Business Purpose: In pursuance of business requirements, and to administer the life insurance policies, the company will share Customer Data with
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Third Parties. This will include activities such as data scanning, data entry, indexing, premium payment reminder , service calls, evaluation, studies &
market survey/research, KYC documents assessment, validation and analysis, claims review and analysis, etc.,
வர்த்தக வநாக்கம்: வணிை மதகவைளுக்ைாைவும் ேற்றும் ஆயுள் ைாப்பீட்டு பாேிெிைகள நிர்வைிப்பதற்ைாைவும்
நிறுவைோைது மூன்ைாம் தரப்பிைர்ைளுடன் வாடிக்கை ாளர் தரகவ பைிரும். இது தரவு ஸ்மைைிங், தரவு உள்ள ீடு,
அட்டவகணப்படுத்தல், பிரீேி ம் செலுத்துதளுக்ைாை நிகைவூட்டல், மெகவ அகழப்புைள், ேதிப்பீடு, ஆய்வுைள் &
ெந்கத ஆராய்ச்ெிைள், KYC ஆவணங்ைள் ேதிப்பீடு, ெரிபார்த்தல் ேற்றும் பகுப்பாய்வு, ைிகளம் ேதிப்பாய்வு ேற்றும்
பகுப்பாய்வுைள், இன்னும் பே செ ல்பாடுைகள உள்ளடக்ைியுள்ளது.
(iii) Compliance with regulatory/legal requirements: To ensure compliance with various regulations/legal requirements the company will be required
to share Customer Data with regulatory/statutory/government authorities from time to time either directly or through Third Parties.
ஒழுங்குமுல /ெட்ட
இணங்குவதற்கு, மநரடி

வதலவகளுடன்

இணக்கம்:

சவவ்மவறு

ஒழுங்குமுகைைள்/ெட்ட

ாைமவா அல்ேது மூன்ைாம் தரப்பிைர் மூேோைமவா வாடிக்கை

மதகவைளுடன்

ாளர்ைளின் தரவிகை

ஒழுங்குமுகை/ெட்டப்பூர்வ/அரொங்ை அதிைாரிைளுடன் உடனுக்குடன் நிறுவைம் பைிர மவண்டும்.
In case I/we have an objection to usage of my/our personal information for the purposes mentioned above, I/we shall intimate the Company prior to its
acceptance of my/our proposal and issuance of the policy, in which case the Company shall cancel the proposal, refund the proposal deposit and delete all
sensitive personal information relating to me/us from its records/systems.
நான்/நாங்ைள் மேற்கூைி
மநாக்ைங்ைளுக்ைாை எைது/எங்ைளது தைிப்பட்ட தைவகே பைிர்வதற்கு விருப்பம்
இல்கேச ைில், எைது/எங்ைளின் முன்சோழிதல் ேற்றும் பாேிெி வழங்குதகேயும் ஏற்றுக்சைாள்வதற்கு
முன்ைதாைமவ நான்/நாங்ைள் சதரிவிப்மபாம், இந்த நிகே ில் நிறுவைம் முன்சோழிதகே ரத்து செய் ோம்,
வழங்ைி
சடபாெிட்கட திருப்பி அளிக்ைோம் ேற்றும் அதன் பதிவுைள்/ெிஸ்டம்ைளில் உள்ள எைது/எங்ைளின்
சதாடர்புகட தைிப்பட்ட தைவகே நீக்ைோம்.
I would like the company to contact me through Telephone calls/SMS/emails for policy & servicing related matters.
பாேிெி & மெகவைள் சதாடர்பாை தைவலுக்ைாை சதாகேமபெி அகழப்புைள்/SMS/ ேின்ைஞ்ெல் மூேோை நிறுவைம்
என்கை சதாடர்பு சைாள்வகத விரும்புைிமைன்.
I also declare that I am the payor for Policy/application/Proposal number mentioned above and I have insurable interest on the life of
Life To Be Assured/Life Assured.
பாலிெி/விண்ணப்பம்/வமற்கு ிப்பிட்டுள்ள முன்சமாழிதல் எண்ணிற்கு நான் தான் பணம் செலுத்துபவர் மற்றும்
ஆயுள் காப்பீட்டாளரின் காப்பீட்டிற்கு வட்டி செலுத்தவும் ஒப்புக்சகாள்கிவ ன்.

Premium Deposit Details / பிரீமியம் சடபாெிட் விவரங்கள்
Payment Mode: Cheque / Demand Draft/ Credit Card / Others (specify)___________________________________________
பணம் செலுத்தும் முல : காவொலல / வகட்பு வலரவவாலல / கடன் அட்லட / மற் லவ
(கு ிப்பிடவும்)
Amount:/ சதாலக

Cheque/Demand Draft No:/ காவொலல எண்: ____________________

Bank Name:/ வங்கி சபயர்: ________________________ Date:/ வததி: _________________
Bank Branch:/ வங்கி கிலள: ___________________________________________________
Account Type: Savings Bank Account only

(Payments acceptable only from saving account)

கணக்கு வலக: வெமிப்பு கணக்கு மட்டும் (மட்டுவம வெமிப்பு கணக்கில் இருந்து ஏற்று சகாடுப்பனவு)

Account Number:/ கணக்கு எண்:

Credit Card/Debit Card Holder Name: / கிசரடிட்

MICR CODE:/ MICR கு
கார்டுlசடபிட்

ியீ டு:

கார்டு உரிலமயாளர்

சபயர்:

_________________________________________________________________________

Credit Card/Debit Card Holder Name: / கிசரடிட் கார்டுlசடபிட் கார்டு உரிலமயாளர் சபயர்:
_________________________________________________________________________
Date:/ மததி:______________________________________

UW/PS/PAML/VER 3.0

_________________________________________
Signature/Thumb Impression of the Payor
பணம் செலுத்துபவரின் கைச ாப்பம்/சபருவிரல்
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Declaration, if this form is signed in Vernacular/Thumb Impression:

I , _____________________________ son / daughter of _________________________, an adult residing at _____________________________ hereby
declare that the contents of this form have been duly explained to me in ______________________________ language and have been understood by me.

(Signature of the customer) _________________________________ Date ________________________Contact No. ___________________________
ஒப்புதல், இந்தப் படிவத்தில் தாய்சமாழி லகசயாப்பம்/சபருவிரல் வரலக இருப்பின் :
சபரி

வரும், _________________________________ வெிக்கும் _______________________________என்பவரின் ேைன் / ேைளாைி

____________________________ என்ைிை நான், இந்தப் படிவத்தில் உள்ள உள்ளடக்ைங்ைள் ____________________ சோழி

ில்

முழுவதுோை எைக்கு விளக்ைப்பட்டது என்றும், நான் அகத முழுவதுோை புரிந்துசைாண்மடன் எைவும்
உறுதி

ளிக்ைிமைன்.

(வாடிக்கை

ாளர் கைச

ாப்பம்) ______________________________ வததி ______________ சதாடர்பு எண் ___________________

Instruction & Disclaimer: / வழிமுல கள் & லகது ப்பு:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
விவரங்ைகள தேிழ்/ஆங்ைிே சோழி ில் ேட்டும் பூர்த்தி செய் வும்.
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
உள்ளடக்ைத்கதப் புரிந்துசைாள்வதில் ஏமதனும் முரண்பாடு இருந்தால், ஆங்ைிே பதிப்கபப் பார்க்ைவும்.

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited (IRDAI Regn. No. 136), Policy Servicing Department,
2nd Floor, Orchid Business Park, Sector-48, Sohna Road, Gurugram-122018, Haryana, India Regd Office : Unit No. 208, 2nd Floor,
Kanchenjunga Building, 18 Barakhamba Road, New Delhi - 110001, Corporate Identity No. - U66010DL2007PLC248825, Contact
:1800-103-0003 / 1800-180-0003 /+91 0124 4535099 (Fax) / Email : customerservice@canarahsbclife.in, Website :
www.canarahsbclife.com
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