
மாற்�தல் / நியமனப் ப�வம்
(பாலிசி ஆவணத்தின் ஒப்�தல் தாள் அல்ல� அசல் பாலிசி ஆவணத்�டன் ஒ� 

நான்-ஜு�ஷியல் �த்திைரத் தாள�ல் இந்த ஆவணத்ைத வழங்க ேவண்�ம்)

கனரா எச்எஸ்ப�சி ஓ�யண்டல் பாங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் ைலஃப் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் ("நி�வனம்") வழங்கிய ைலஃப் இன்�ரன்ஸ் பாலிசி எண் 

_________________ ("பாலிசி") ைவத்தி�க்�ம் நான், இதன் �லம் இந்தப் பாலிசிய�ன் கீழ் வ�ம் என� உ�ைமகள் மற்�ம் பலன்கைள

தி�/ெசல்வ�/தி�மதி ___________________________ ("மாற்றம் ெசய்யப்பட்டவர் / நியமனம் ெசய்யப்பட்டவர்") க்� இங்ேக �றப்பட்�ள்ள வ�தி�ைறகள�ன்ப� 

மாற்றம்/நியமனம் ெசய்கிேறன்.

நியமிக்கப்பட்ட வைக (ெபா�த்தமானவற்ைற 
�க் ெசய்க)

��ைமயான நிபந்தைன�டன்

மாற்�தல் / நியமனம் ஆகியவற்�க்கான காரணங்கள் 
(ஏதாவ� ஒன்ைற �க் ெசய்க)

அன்� மற்�ம் ப�வ�ன் காரணமாக; மதிப்�க்ேகற்ற ச�ைகயாக

�. _________________________ மற்�ம் மற்றைவ _________________________________________________

உங்கள் சம�பத்திய வங்கிக் கணக்கின் வ�வரங்கைள எங்க�டன் பகிர�ம்.*

மாற்றியைதப் ெப�பவர் / நியமிக்கப்பட்டவர் பற்றிய வ�வரங்கள் 
(மா�தைலப் ெபற்றவர் / நியமனம் ெபற்றவர் ஒ�ங்கிைணந்த நி�வனத்தின் அங்கமாக இ�ந்தால் அங்கீக�க்கப்பட்ட நபர்கள�ன் வ�வரங்கள் ேசர்க்கப்பட ேவண்�ம்)

ெபயர்

தந்ைதய�ன் ெபயர் / கணவ�ன் ெபயர்

நியமனம் 

ெபற்றவ�ன் 

�ைகப்படம் 

(ஆண்�ப் ப��மியம் 

�. 10,000க்� 

அதிகமானால் 

கட்டாயம்)

�கவ�

ெதாைலேபசி எண்

*மின்னஞ்சல் 
�கவ�

*ெமாைபல் எண்

ப�றந்த ேததி

கல்வ�

தி�மண நிைல

ப�க்காதவர்

தி�மணம் 
ஆகாதவர்

ஆரம்பப் பள்ள�

தி�மணமானவர்

உயர்நிைலப் பள்ள�

வாழ்க்ைக�ைணைய 
இழந்தவர்

பட்டதா�

வ�வாக வ�லக்�ப் ெபற்றவர்

��கைல 
பட்டதா�

ெதாழில்�ைறயானவர்

நியமனம் ெபற்றவ�ன் ெதாழில் _________________________________________________________________ ேவைலத் தைலப்� ______________________________________________________________________________________ 

நி�வனத்தின் ெபயர் _______________________________________________________________________________ ேவைலய�ன் / பண�ய�ன் தன்ைம ____________________________________________________________________

����ைம இந்தியர் ெவள� நாட்�னர்

வசிப்ப�ட நிைலைம ����ைம **ெவள�நாட்�ல் 
வசிப்பவர்

இந்திய வம்சாவள�ையச் ேசர்ந்தவர்

**வசிக்�ம் நா� _________________________ (ெவள�நாட்�ல் வசிக்�ம் நிைல மற்�ம் வசிக்�ம் நாட்ைடப் ெபா�த்� ேம�ம் ஆவணங்கள் ேதைவப்ப�ம்/ 

ேகட்கப்ப�ம். அவற்ைற வழங்�வ� அவசியம்)

ந�ங்கள் அெம�க்காவ�ல் இ�க்�ம்ேபா� இந்தக் 

ேகா�க்ைகையச் ெசய்த�ர்களா.

சிேகஒய்சி எண்

*- வ�வரங்கள் கண்�ப்பாக நிரப்பப்பட ேவண்�ம்

நியமனம் ெபற்றவ�ன் வங்கிக் கணக்� வ�வரங்கள்

வங்கிய�ன் 
ெபயர்

வங்கிக் கிைளய�ன் �கவ�

வங்கிக் கணக்கின் வைக ேசமிப்� நடப்� ேதர்ந்ேத�த்தி�ப்ப� என்ஆர்ஈ* கணக்கா:

பாலினம் ஆண் ெபண் �ைக 
ப��ப்பவர்

ஆம் இல்ைல

ஆம் இல்ைல

ஆம் இல்ைல

வங்கிக் கணக்� எண் எம்ஐசிஆர் �றிய��

ஐஎஃப்எஸ்சி 
�றிய��

**பான் அட்ைட எண்

*என்ஆர்ஈ கணக்காக இ�ந்தால், எங்கள� இைணயதளத்தில் கிைடக்கப் ெப�ம் எஃப்ஏ�சிஎன்சிஆர்எஸ் ேகள்வ�த்தாைளப் �ர்த்தி ெசய்� சமர்ப்ப�க்க�ம்.

**வ�வரங்கள் கண்�ப்பாக நிரப்பப்பட ேவண்�ம்.

** - வசிக்�ம் நிைல “ெவள�நா� வாழ் இந்தியர்” என்றாேலா இந்தியாைவத் தவ�ர ேவ� நாட்�ல் வசித்தாேலா, எங்கள் இைணயதளத்தில் உள்ள எஃப்ஏ�சிஏ/சிஆர்எஸ் 
ேகள்வ�கள் ெதா�ப்ைபப் �ர்த்திெசய்� சமர்ப்ப�க்க�ம்.
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ஆம் இல்ைல

ஆம் இல்ைல

(கணக்� எண் / கணக்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் ெபயர் 'அச்சிடப்பட்ட') 'ரத்�' ெசய்யப்பட்ட காேசாைல அல்ல� (கணக்� எண் மற்�ம் கணக்� ைவத்தி�ப்பவர் ெபயர் 
'அச்சிடப்பட்ட') பாஸ்�த்தகத்தின் �ய சான்ெறாப்பத்�டன் ��ய நகல் அல்ல� �ய சான்ெறாப்பமிட்ட வங்கிக் கணக்� அறிக்ைகைய சமர்ப்ப�க்க ேவண்�ம். NRE 
கணக்கில் இ�ந்� ெச�த்தப்பட்டதாக இ�ந்தால் ப��மியம், NRE கணக்கில் இ�ந்� ெச�த்தப்பட்டதற்கானப் ப�வர்த்தைனகைளப் ப�ரதிபலிக்�ம் வங்கிக் கணக்� 
அறிக்ைக அல்ல� வங்கிய�ல் இ�ந்� இத்தைகய ப�வர்த்தைன நடந்ததற்கான ஒ� அதிகாரப்�ர்வ அறிவ�ப்� கட்டாயமா�ம்)

யா�க்� மாற்றப்ப�கிறேதா / நியமிக்கப்ப�கிறேதா அவ�க்�ம், யார் மாற்�கிறாேரா / நியமிக்கிறாேரா அவ�க்�ம் இைடேயயான உற� நிைல 

(�றிப்ப��க - இரத்த உறவ�னர்கள் / �ைணவர் / கடன் வழங்�பவர்): ___________________________________________________________________________________________________

யா�க்� நியமிக்கப்பட்��க்கிறேதா அவ�ன் / �ன்ேப நியமிக்கப்பட்��ந்தால் அவ�ன் �ந்ைதய காலச் �வ�கள் (ஏற்கனேவ பாலிசி ஒ�க்கீ� 

ெசய்யப்பட்��ந்தால் மட்�ேம ெபா�ந்�ம்):

ெபயர்_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

����ைம ____________________________________________ ெதாழில் ____________________________________________ ெதாைலேபசி எண் _______________________________________

நியமிக்கப்பட்டவர் ெச�த்த ேவண்�ய எதிர்காலப் ப��மியம்

(�றிப்�: எதிர்காலப் ப��மியம், மாற்றம் ெபற்றவேரா / நியமிக்கப்பட்டவேரா ெச�த்த ேநர்ந்தால், மாற்றம் ெபற்றவர் / நியமிக்கப்பட்டவர் பணம் ெச�த்�ேவா�க்கான ப�வம் 

உட்பட ேதைவயான ஆவணங்கைள வழங்க ேவண்�ம்)

மாற்றம் ெபற்றவ�ன் / நியமிக்கப்பட்டவ�ன் KYCக்� சமர்ப்ப�க்க ேவண்�ய ஆவணங்கள�ன் பட்�யல் (நியமிக்கப்பட்டவர் ஒ� தன�நபராக இ�ந்தால், இந்த 

நியமனப் ப�வத்ைத�ம் ேசர்த்� நியமிக்கப்பட்டவ�ன் KYC ஆவணங்கள் சமர்ப்ப�க்கப்பட ேவண்�ம்.)

அைடயாளச் சான்� பாஸ்ேபார்ட் பான் அட்ைட வாக்காளர் அைடயாள 

அட்ைட
மற்றைவ

மற்றைவ�கவ�ச் சான்� ெதாைலேபசி ரசீ� மின் கட்டண ரசீ�

வ�மானச் சான்� மற்�ம்/அல்ல� பண ஆதாரத்திற்க்கான சான்� 

மாற்றம் / நியமனம் ெசய்தவ�ன் மாற்றம் / நியமனம் ெபற்றவர் / வா��தாரர் அரசியல் ெவள�ச்சத்தில் உள்ள நபரா*?

(இந்தச் சட்ட�ர்வ ஆவணத்�டன் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட அைனத்�ச் சான்�/க�ம் மற்�ம் ஆவணங்க�ம் �ய சான்ெறாப்பமிட்�, இந்திய அரசால் நியமிக்கப்பட்ட 

அரசிதழ் பதி� ெபற்ற ஒ� அதிகா� / எங்கள் நி�வனத்தின் அங்கீகாரம் ெபற்ற ஒ� அதிகா� (எங்கள� ஒ�ங்கிைணந்த ப�ரதிநிதி உட்பட) / ஒ� 

ேதசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிய�ன் கிைள ேமலாளர் ேபான்றவர்கள�டம் சான்ெறாப்பம் ெபற ேவண்�ம்.)

ஆம் என�ல் வ�வரங்கைளத் ெத�வ�க்க�ம்

(*அரசியல் ெவள�ச்சத்தில் உள்ளவர்கள் (PEP) என்பவர்கள் ஒ� தன� நபராக ெபா� நிகழ்ச்சிய�ல் �க்கியத்�வம் ெபற்றவராக, உதாரணமாக, மத்திய, மாநில அர�கள�ன் 

தலிைமப் ெபா�ப்�, அைமச்சர், �த்த அரசியல்வாதி, �த்த அர� / ந�தித்�ைற / இரா�வ அதிகா�, மாநில அரசின் நி�வனத்தில் �த்த நிர்வாகி, �க்கிய அரசியல் 

கட்சிய�ன் அ�வலர் ஆகிய ஏேத�ம் ஒ� பண�ய�ல் இ�ப்ப� ேம�ம்  அத்தைகய ெபா�ப்ப�ல் உள்ளவர்கள�ன் ��ம்ப உ�ப்ப�னராக (�ைணவர், �ழந்ைதகள், 

ெபற்ேறார், உடன்ப�றந்ேதார், உறவ�னர் மற்�ம் PEPகள�ன் ெந�க்கமான �ட்டாள�கள்) இ�ப்பவர்கள்.]

மாற்�தல் / நியமனப் ப�வம்
(பாலிசி ஆவணத்தின் ஒப்�தல் தாள் அல்ல� அசல் பாலிசி ஆவணத்�டன் ஒ� 

நான்-ஜு�ஷியல் �த்திைரத் தாள�ல் இந்த ஆவணத்ைத வழங்க ேவண்�ம்)
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ெபயர்____________________________________________ வா��தார�க்�ம் மாற்றம் / நியமனம் ெபற்ேறா�க்�மான உற� நிைல  ____________________________________________

வா��தார�ன் ப�றந்த ேததி ______________________________________________________________ நியமன வ�கிதாச்சாரம் ________________________________________________________

1938ஆம் வ�டக் காப்ப�ட்�ச் சட்டம் (தி�த்தப்பட்டவா�) ப��� 38ன் கீழ், இந்த மாற்றத்திற்கான / நியமனத்திற்கான ஆவணம் ெபறப்பட்ட ேததிய�ல் இ�ந்�, 

அதில் ெபயர் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள மாற்றம் / நியமனம் ெபறப்பட்டவர்தான் இந்தப் பாலிசிய�ன் கீழ் பயன் அைடய�ம் மற்�ம் எனக்�ப் ெபா�ந்தக் ��ய 

எல்லாப் ெபா�ப்�க�ம் பங்�க�ம் சட்டங்க�க்� ஏற்ப மாற்றம் / நியமனத் ேததிய�ல் இ�ந்� மாற்றம் / நியமனம் ெபறப்பட்டவ�க்ேக உ�ைமயான� என்�ம் 

ெத�வ�க்�ம் அறிவ�ப்� என்பைத�ம் நான் ��ந்� ெகாண்ேடன். ேம�ம் 1874ஆம் வ�ட தி�மணமான ெபண்ண�ன் ெசாத்�ச் சட்டத்தின் 6 வ� ப��வ�ன் கீழ் 

மாற்றத்திற்கான / நியமனத்திற்கான இந்தப் பாலிசி எ�க்கப்படவ�ல்ைல என்பைத�ம் உ�திப்ப�த்�கிேறன்.

நான் என் ெசாந்த வ��ப்பப்ப� பாலிசிைய மாற்றம் / நியமனம் ெசய்கிேறன் என்� உ�திப்ப�த்�கிேறன் மற்�ம் இந்த மாற்றம் / நியமனம் ேநர்ைமயான� என்�ம், 

என� பாலிசிதார�ன் நல�க்காக�ம், ெபா� நல�க்காக�ேமயன்றி வண�க ேநாக்கத்திற்காக அல்ல என்�ம் உ�திப்ப�த்�கிேறன். ேமேல �றப்பட்�ள்ளதில் 

எந்தெவா� உண்ைமத்தன்ைம�ம் இல்லாவ�ட்டால் நி�வனம் இந்த மாற்றம் / நியமனத்ைத நிராக�க்கக்��ம் என்பைத நான் ��ந்� ெகாண்ேடன். பாலிசி 

ஆவணங்கைள மாற்றம் / நியமனம் ெபற்றவ�க்� அ�ப்ப�ம், நி�வன ஆவணங்கள�ல் இந்த மாற்றங்கைளக் �றித்த வ�வரங்கைளப் பதி� ெசய்வதற்�ம், மாற்றம் 

/ நியமனம் ெசய்தவ�க்�ம், மாற்றம் / நியமனம் ெபற்றவ�க்�ம் எதிர்காலத்தில் தகவல்கைள அ�ப்ப நான் இதன் �லம் அங்கீகாரம் அள�க்கிேறன்.

(i) அரசாங்கம் ெதாடர்பான மற்�ம்/ அல்ல� ஒ�ங்��ைற ஆைணயம், (ii) காப்ப�� ம��ழற்சிகள் (iii) CERSAI/UIDAI (iv) ம�காப்ப�ட்டாளர்கள்/�� நி�வனங்கள்/ 

ம�த்�வமைன அல்ல� ஆய்� ைமயங்கள்/ மற்ற காப்ப�� நி�வனம் அல்ல� �ன்றாம் தரப்ப�னைர மதிப்ப�� ெசய்தல், வ�சாரைணைய கிைளம் ெசய்தல்/ 

த�ர்� கா�தல், KYC அங்கீக�ப்�, பாலிசி ேசைவ மற்�ம் இதர ேசைவக�க்காக KYC வ�வரங்கைள நி�வனத்திற்�ப் பகிர்கிேறன்/ பகிர்கிேறாம்.

இ� நிபந்தைனக்��ய நியமனமாக இ�ந்தால். ஒ� நியமனம் ெசய்தவராக நான் இந்தப் பாலிசிைய ஒப்பைடத்�, அதன் ேப�ல் கடன் ெபற த�தியற்றவன் 

என்பைதப் ��ந்� ெகாண்ேடன். மாற்றம் / நியமனம் ெபறப்பட்டவர் இந்தப் பாலிசிய�ன் கீழ் ெபறப்ப�ம் நன்ைமகள் �ைறப்ப�யானெதன்�ம், நி�வனத்தின் 

ச�யான ெசயல் என்�ம் நான் இதன் �லம் அறிவ�க்கிேறன்.

மாற்றம் / நியமனம் ெசய்தவ�ன் ைகெயாப்பம் / ெப�வ�ரல் ேரைக

ெபயர், பதவ� மற்�ம் அ�வலக �த்திைர (நியமனம் ெபற்றவர் 

ஒ� நி�வனமாகேவா / வங்கியாகேவா இ�ந்தால்)

மாற்றம் / நியமனம் ெபற்றவ�ன் ைகெயாப்பம் / ெப�வ�ரல் ேரைக 

(நியமனம் ெபற்றவர் ஒ� நி�வனமாகேவா / வங்கியாகேவா இ�ந்தால்)

ெபா�ப்ப�ல் அமர்த்தப்பட்டவர் / 

நியமிக்கப்பட்டவர் ைகெயாப்பம்

ெபா�ப்ப�ல் அமர்த்தப்பட்டவர் (நியமிக்கப்பட்டவர் இளம் 

வயதினராக (ைமனர்) இ�ந்தால் இ� ெபா�ந்�ம்)

ெபா�ப்ப�ல் அமர்த்தப்பட்டவ�க்�ம் 

நியமிக்கப்பட்டவ�க்�ம் உள்ள உற�நிைல

பாலிசி எண் / பாலிசி வழங்கிய 

இன்ஷுரன்ஸ் நி�வனம்
தன�யான� / வழக்கமான� வ�டாந்திரப் ப��மியத் ெதாைக

மாற்றம் / நியமனம் ெபற்ேறா�ன் வா�� வ�வரங்கள் 
(நியமனம் ஒ� தன� நப�க்கானதாக இ�ந்தால் இ� சம்பந்தப்பட்டதாக�ம் கட்டாயமானதாக�ம் ஆ�ம்)

மாற்றம் / நியமனம் ெபற்றவர் ெசாந்தமாக ைவத்�ள்ள �ந்ைதய வாழ்நாள் காப்ப�ட்�ப் பாலிசிகள�ன் வ�வரங்கள் (அவ�ைடய ெபய�ல் 

நியமிக்கப்பட்டப் பாலிசிகள் உட்பட)

[ேதைவயானால் ��தல் இைணப்�கைள�ம் பயன்ப�த்திக் ெகாள்ளலாம்]

மாற்றம் / நியமனம் ெசய்தவர் மற்�ம் மாற்றம் / நியமனம் ெபற்றவர் ைகெயாப்பம்

மாற்�தல் / நியமனப் ப�வம்
(பாலிசி ஆவணத்தின் ஒப்�தல் தாள் அல்ல� அசல் பாலிசி ஆவணத்�டன் ஒ� 

நான்-ஜு�ஷியல் �த்திைரத் தாள�ல் இந்த ஆவணத்ைத வழங்க ேவண்�ம்)
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ேததி

ேததி

ப�தி நியமனமாக இ�ந்தால், தய�ெசய்� ப�தியளவ�லான நியமன வ�வரங்கள் ��வைத�ம் இந்த ஆவணத்தின் ப�ற்ேசர்க்ைகய�ல் ெகா�க்க�ம்.

ஒ�ேவைள உங்கள் பாலிசி, ஆட்ேடா ெவஸ்�ங் வ�தி�ைறய�ன் கீழ் ெபா�ந்�வதாக இ�ந்�,  ஆ�ள் உத்தரவாத�ம் ெப�ம்பான்ைமைய அைடந்தி�ந்தால், ேகா�க்ைகயான� 

ப�ன்வ�ம் ஆவணங்கள�ல் �றிப்ப�டப்பட்ட மாதி�யான மாதி� ைகெயாப்பங்கைள வழங்கிய ப�ன்னேர நிைறேவற்றப்ப�ம்: பான் அட்ைட / பாஸ்ேபார்ட் / ஓட்�நர் உ�மம்

அெம�க்காவ�ல் வா�க்ைகயாளர் இ�க்�ம் ேவைளய�ல், ந�ங்கள் டாப்-அப்கள், ெமாத்தத் ெதாைகைய அதிக�க்க அல்ல� �ைறக்க, நிதிகள�ல் மாற்றங்கைள ஏற்ப�த்த 

(நிதி மாற்றம் மற்�ம் தி�ம்ப�வ�ட), பாலிசிகைளப் ��ப்ப�க்க அல்ல� பாலிசி ப��மியத்தில் மாற்றங்கைளக் ெகாண்�வர சில கட்�ப்பா�கள் உள்ளன. அெம�க்கச் 

சட்டங்கள�ன்ப�, ேவ� பாலிசி ேசைவைய நாம் �டக்�வதற்கான அதிகாரம் உள்ள�. ேம�ம் தகவல்க�க்�, எங்கள் அைழப்� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம்.

ெபறப்பட்ட�

(தய�ெசய்� ேமேல �றிப்ப�ட�ம் பண�யாளர்

ரசீ� ெபறப்பட்ட ேததி மற்�ம் ேநரம்

ேகா�க்ைக அ�ப்பப்பட்ட ேததி மற்�ம் ேநரம்

வங்கி ஊழியர் ெபயர் மற்�ம் பதவ�

ெபறப்பட்டதற்கான �த்திைர

பாலிசி / வ�ண்ணப்ப எண்

அ�வலகப் பயன்பாட்�ற்� மட்�ம்
ைகெயாப்பம்

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

ப�வத்ைத ஆங்கிலத்தில் மட்�ம் நிரப்ப�ம்.
ெமாழிையப் ��ந்�ெகாள்வதில் ஏேத�ம் �ரண்பா� ஏற்ப�ம்ேபா�, ஆங்கில ெமாழிேய எ�த்�க் ெகாள்ளப்ப�ம்.

அறி��த்தல்கள்:

மாநில ெமாழிய�ல் உ�தியள�த்தல் (மாநில ெமாழிய�ல் ைகெயாப்பமிட்டாேலா/ ைகேரைக ைவத்தாேலா நிரப்பப்பட ேவண்�ம்)இந்தப் ப�வத்தில் உள்ள உள்ளடக்கங்கைள நான் 

பாலிசிதாரரான தி�/ெசல்வ�/தி�மதி ______________________________க்� _______________________ ெமாழிய�ல் ெதள�வாக �றிவ�ட்ேடன் மற்�ம் பாலிசிதாரர் இதில் உள்ள உள்ளடக்கங்கைள ��ைமயாக 

��ந்�க்ெகாண்ட ப�ற� என� �ன்ன�ைலய�ல் ைகேரைக/ ஆங்கிலம் அல்லாத ெமாழிய�ல் ைகெயாப்பமிட்�ள்ளார்.

ப�ரகடனம் ெசய்தவ�ன் ெபயர்  ___________________ ப�ரகடனம் ெசய்தவ�ன் ைகெயாப்பம் ___________________ இடம் ___________________ ேததி _____________

சாட்சிகள் (தய�ெசய்� சாட்சி ஒ� வய� வந்தவராக�ம் ஒப்பந்தம் ெசய்வதற்�த் த�தி ெபற்றவராக�ம் இ�க்க ேவண்�ம் என்பைத �றிப்ப�ல் ெகாள்�ங்கள்)

மாற்றம் / நியமனம் ெசய்தவர் மற்�ம் மாற்றம் / நியமனம் ெபறப்பட்டவர் ஆகிேயார் இந்த ஆவணத்ைதச் ெசயல்ப�த்தித் தங்கள் ைகெயாப்பத்ைத / ெப�வ�ரல் 

ேரைகைய என் �ன்ன�ைலய�ல் இங்�க் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள இடத்தில், ேததிய�ல் இட்��க்கிறார்கள்.

சாட்சிய�ன் ைகெயாப்பம் _____________________��ப் ெபயர்_____________________________________________ சாட்சிய�ன் �கவ� _______________________________________

ப�ரகடனம் - இப்ப�வம் ேவ� ெமாழிய�ல் ைகெயாப்பம் / ெப�வ�ரல் ேரைக இடப்பட்டால்

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, கார்ப்ெபாேரட் அைடயாள எண்.- U66010DL2007PLC248825, ெதாடர்� 1800-180-0003, 1800-103-0003 / +91 0124 4535099 (ெதாைலநகல் / மின்னஞ்சல்: customerservice@canarahsbclife.in, 

வைலத்தளம்: www.canarahsbclife.com

மாற்�தல் / நியமனப் ப�வம்
(பாலிசி ஆவணத்தின் ஒப்�தல் தாள் அல்ல� அசல் பாலிசி ஆவணத்�டன் ஒ� 

நான்-ஜு�ஷியல் �த்திைரத் தாள�ல் இந்த ஆவணத்ைத வழங்க ேவண்�ம்)
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