Version 8.0

�ాల�ీ ప�నర�దధ్ రణ/ ��
�తత్ ం ��ంప�దల �ారమ్

�ాల�ీ/దరఖ�సుత్ సంఖయ్

�ే��

�ా�ాయ్లయ ���గం ��సం మ�త్ర��

�ీ్వక��ం�న�ార� _____________________________________________________________
(దయ�ే�ి ��ౖన ఉ�ోయ్ �� �వ�ాలను
����్కనం��

బ�య్ంక్ �ిబ్బం��

సంతకం

��ర� మ��య� హ� ��)

�ీ్వక��ం�న �ే�� & సమయం/ _____________________________________________________________

�ీ్వక��ం�నట�
్ల
మ�ద్ర

అభయ్ర్థ నను పం�ిన �ే�� & సమయం _________________________________________________________
*దయ�ే�ి � ఇట�వ� బ�య్ంక్ ఖ��� �వ�ాలను మ�క� అం��ంచం��.*

సంప్ర��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�ప్
�బ�ౖల్
��ాస �� .
భ�షయ్త�
త్ ల� కమ�య్���షన్ ప్ర�జనం ��సం ��మ� �మ్మ�న్ సంప్ర��ంచ����� ��ౖన ����్కనన్ సంప్ర��ంప� నంబర్� ఉప���ం��ల� �ర� ��ర�క�ంట�, దయ�ే�ి ఈ ��ట్ట ల
� � ట�క�్క ��ట్టం��.
ఇ���ల్
�ి����ౖ�ి నం.

A) �� �తత్ ం ��ంప�దల ��సం అభయ్ర్థ న
�ర� య�ఎస్ల� ఉంట� అభయ్ర్థన �ేసత్ ు��న్�ా.

అవ�ను

�ాదు

(ఎంచుక�నన్ �ా్లన్లక� ఈ ఎం�ిక అందుబ�ట�ల� ఉం��. మ�ర�ప్ల� తదుప�� �ాల�ీ �ా��ష్��తస్వం నుం�� ప్ర��వంల��� వ�ాత్�. దయ�ే�ి � �ాల�ీ �బంధనల� మ��య� షరత�లను చూడం��.) ��ౖన ����్కనన్
�ాల�ీ�� సంబం��ం� �� �� ���త్�న్ ఇంత ���త్��� ��ంచవల�ిం���ా ��ను (�ాల�ీ��ర�) �మ్మ�న్ అభయ్��్థసత్ ు��న్ను _______________________________________________________

B) �ాల�ీ ప�నర�దధ్ రణ ��సం అభయ్ర్థ న
��ౖన ����్కనన్ట�వంట� �� గడ�వ� మ����ిన �ాల�ీ� ప�నర�దధ్ ��ం���స్ం���ా ��ను (�ాల�ీ��ర�) �మ్మ�న్ అభయ్��్థసత్ ు��న్ను. ��ను _____________________________________
(దయ�ే�ి �ె�్లంప� �ే�ిన �ెక�్క/���� �వ�ాలను ����్కనం��) ���త్�న్ �ె�్లం��న� ��ాధ్��సత్ ు��న్ను. ________________________________________________________

దయ�ే�ి సమ��త���న ��ట్ట �ల� ట�క�్క ��ట్టడం ��్వ�ా �ాల�ీ ప�నర�దధ్ రణ/�� �తత్ ం ��ంప�దల ��సం "��త �మ� �� ం��న వయ్��త్"�� సంబం��ం� ���ం�� ప్రశన్లను ప���త్
�ేయం��.(� �ాల�ీల� �ీ్ర�యం ఫం��ంగ్ ప్ర�జనం/�ీ్ర�యం రదుద్ ఎం�ిక ఉనన్ట్ల ��ే, ప్ర�ేయ్క �ారమ్� సమ��ప్ం���స్ ఉంట�ం��).
1.

2.
3.

ప్ర��ాదన �ే���� మ��య� ఈ ప్రకటన �ే���� మధయ్ల� � వృ�త్ ల� ఏ�ై�� మ�ర�ప్ ఉం��?

అవ�ను

�ాదు

�ర� ఏ��ౖ�� ఇతర ��త �మ� �ాల�ీల ��సం దరఖ�సుత్ �ేసుక���న్�ా ల��� � �������� �ే�ిన �ాల�ీ గడ�వ� మ����ినప�ప్డ� ���న్

అవ�ను

�ాదు

ప్ర��ాదన �ే���� మ��య� ఈ ప్రకటన �ే���� మధయ్ల� � ��ాస �ి్థ�ల� ఏ�ై�� మ�ర�ప్ ఉం��?

అవ�ను

ప�నర�దధ్ ��ంచడం ��సం �ే�ిన ఏ�ై�� ప్ర��ాదన/అభయ్ర్థన ఎప�ప్�ై�� �ా��� ప��ం��, ��ాక��ంచబ��ం��, ఉపసంహ��ంచబ��ం�� ల��� అదనం�ా �ీ్ర�యం�

�ాదు

�ె�్లం�నందున ఆ���ంచబ��ం�� ల�దంట� ��న�ా ��చ్ఎస్��ి ఓ����ంటల్ బ�య్ంక్ ఆఫ్ �ామర్స్ ల�ౖఫ్ ఇనూస్��న్స్ కం��� ��ట�డ్ ల��� మ���ై�� ��త �మ�
కం���ల� అసల� ప్ర��ాదన పం�ిన త�ా్వత �ర� ఎప�ప్�ై�� ��త/ఆ��గయ్ �మ� �ాల�ీ ���ంద ��్ల�మ్ �ే�ా�ా?

ప్ర��ాదన అంట� ఈ �ాల�ీ� మం�ర� �ేయడం ��సం �ేసుక�నన్ దరఖ�సుత్.

��ౖన అ����న ప్రశన్ల�్ల �ే������ "అవ�ను" అ�� ��ట్ట ల
� � గ�ర�త్ ��ట్ట న
� పకష్ంల�, దయ�ే�ి ��తత్ వృ�త్ స్వ��వం; ��త �మ� �ాల�ీల �వ�ాల� (మం�ర� �ే�ిన సంవతస్రం, ��త �మ� కం��� ��ర�,
�� �తత్ ం, �ా��ష్క ఆ��యం, అనుబం��ం�ాల� ఏ��ౖ�� ఉంట�, ఆ�ద �బంధనల� (�ా్రమ�ణ�కం/ అదనం�ా �ీ్ర�య��న్ �ె�్లం�నందున ఆ�దం); ��ాస �ి్థ�� మ�ర్చడం ��సం ��తత్
�ర���మ� �దల�ౖనట�వంట� ప���త్ �వ�ాలను అం��ంచ����� అదనప� �ీట్ జత �ేయం��.

ఆ��గయ్ ��ాధ్రణ
4.

5.

6.

ప్ర�� జల్ పం�ిన అసల� �ే�� మ��య� ఈ ��ాధ్రణ అం��ం�ే �ే�� మధయ్ � ఆ��గయ్ ప���ి్థ�ల� ఏ�ై�� మ�ర�ప్ ఉం��?

�ర� శసత్ � ���తస్ �ే�ంచు��వడం ��సం ��ౖదుయ్��� సంప్ర��ం���ా ల��� ఏ�ై�� �ాయ్�� ���తస్ ��సం ఆసుప�్రల� �ే�ా�ా ల��� ఏ��ౖ�� ��ౖదయ్ ప��కష్ల� /
���తస్ / ��ౖదుయ్లను సంప్ర��ంచడం వంట�� �ేయమ� ��ౖదుయ్ల� సల� ఇ��్చ�ా/ ల�దంట� �నన్�ాట� దగ�గ్, జల�బ� ల��� జ్వరం వంట�� �ాక�ం��

�ర� ఎప�ప్�ై�� ���ం�� ర�గ్మతల�్ల �ే������ సంబం��ం� ��ౖదయ్ ప��కష్ల� �ే�ంచుక���న్�ా/���తస్ �� ం���ా ల��� �క� అ�� ఉనన్ట�
్ల ��ాధ్రణ అ�య్ం��?

అవ�ను

�ాదు

���పర్ట�నష్న్/అ��క రకత్ �� ట�

అవ�ను

�ాదు

��� ���ిప్/గ�ం�ె�� ట�

అవ�ను

�ాదు

మధు��హం/రకత్ ంల� అ��క చ��్కర/మ�త్రంల� చ��్కర

అవ�ను

�ాదు

���� సంబంధ, ��ౖ��య�ట�క్
్ర ల��� మ�న�ిక ర�గ్మత

అవ�ను

�ాదు

��్ట � క్/పకష్�ాతం

�ాల�య సమసయ్ల�/�ా��ర్ల �/��పట�ౖట�స్ B ల��� C

8.

�ాదు

���� ఇతర ర�గ్మత మ�ట�మ�ట��� సంభ���త్ ం��/����� సంబం��ం�న �ాయ్�� లకష్ణ�ల� క��ిసత్ ు��న్య�?

మ���ై�� గ�ం�ె జబ�్బ/సమసయ్ల�

7.

అవ�ను

�ాయ్నస్ర్/ట�య్మర్ ల��� ���� రకం ఉబ�్బదల, �ిస్ట ు

అవ�ను
అవ�ను
అవ�ను
అవ�ను

�ాదు
�ాదు
�ాదు
�ాదు

��చ్ఐ� సంక�మణ/ఎ�డ్స్ ల��� ��చ్ఐ��� �ా�ట�వ్ ప��కష్
కష్య, ల��� ఏ�ై�� ఊ�ి����త్ ��గం

మ�త్ర�ిండ సమసయ్ల� ల��� ప్రత�య్తప్�త్ అవయ�ాల ���ాల�
రకత్ ర�గ్మత (����ి�య�, తల��స్�య� వంట��)

�ర� గడ�వ� ���న �ే�� నుం�� ప�నర�దధ్ రణ ��సం ఈ దరఖ�సుత్ �ే�ిన �ే�� మధయ్ ఏ�ై�� ప్రమ������ గ�రయ�య్�ా ల��� �క� �ాయ�ల� త��ల�య�?
��ౖన ఉనన్ 1 నుం�� 7 ప్రశన్ల�్ల �ే������ అవ�ను అ� సమ���నం ఇ�్చనట్ల ��ే, దయ�ే�ి ��గ�వ �వ�ాలను అం��ంచం�� ల��� అ�ే ఆకృ�ల� ����ా
సంతకం �ే�ిన ���� ప్ర�ేయ్క �ీట్ను (అవసర����ే) జత �ేయం��.

అవ�ను
అవ�ను
అవ�ను
అవ�ను

అవ�ను

�ాదు
�ాదు
�ాదు
�ాదు

�ాదు

Version 8.0

�ాల�ీ ప�నర�దధ్ రణ/ ��
�తత్ ం ��ంప�దల �ారమ్

సంఘటన/ �ాయ్��
��ాధ్రణ �ే��

9.

10.
11.

�ాయ్�� ��ాధ్రణ

�ే�ంచుక�నన్
��ౖదయ్ ప��కష్ల�

��ౖదుయ్డ�/ ఆసుప�్ర ��ర�,
�ర���మ� &
సంప్ర��ంప� నంబర్

���తస్ �వ�ాల�

దయ�ే�ి 5ల� ����్కనన్�ాట��� సంబం��ం�న �����కల�/���ా్చ��జ్ �ా�ాంశం �ా�ీలను జత �ేయం��.

ప్రసత్ ుత �ి్థ�
(ప్రసత్ ుతం ఉప���సత్ ునన్
మందుల�� స�)

�ర� గడ�వ� ���న �ే�� నుం�� ఈ దరఖ�సుత్ �ే�ిన �ే�� మధయ్ ఆ��గయ్ సమసయ్ల �ారణం�ా వర�స�ా 7 ���ల కంట� ఎక�్కవ వయ్వ�� �ాట�

అవ�ను

�ాదు

�ర� ఇప�ప్డ� గరభ్ం�� ఉ��న్�ా? (�ీత్ ల
� క� మ�త్ర�� వ��త్సత్ ుం��)

అవ�ను

�ాదు

ప� �ేయల���? �ేయనట్ల ��ే, దయ�ే�ి �వ�ాలను అం��ంచం��

అవ�ను అ��ే వయ్వ��� �ా�ాలల� ����్కనం�� _____________________________________________

�ాల�ీ ప�నర�దధ్ రణ/�� �తత్ ం ��ంప�దల �ారమ్
��ను/��మ� ప్రశన్ల స్వ���ా�న్ మ��య� ఆ ప్రశన్లక� సమ���నం ఇ�ే్చటప�ప్డ� ప���త్ సమ����ా�న్ జత �ేయడం �క్క �ా్రమ�ఖయ్తను సంప�ర్ణం�ా అర్థం �ేసుక�నన్ త�ా్వత��
��ను/��మ� ఈ �ారమ్ల�� ప్రశన్లక� సమ���న���్చన�/సమ���న���్చమ� �ె�యజ�సత్ ు��న్ను/�ె�యజ�సత్ ు��న్మ�. ఇం�ా, ఈ �ారమ్ల�� అ�న్ ప్రశన్లక� ��ను/��మ� అం��ం�న
సమ�����ల� అ�న్ ���ల �ాసత్ వ���వ� మ��య� సంప�ర్ణ��నవ� మ��య� ��ను/��మ� మ�ఖయ్ సమ���రం ఏ�� అం��ంచక�ం�� ��చల�ద� ల��� ఏ �ాసత్ �ా�న్ �ెలపక�ం�� ��చల�ద�
�ె�యజ�సత్ ు��న్ను/�ె�యజ�సత్ ు��న్మ�.
��ను/��మ� ఇందుమ�లం�ా ఈ �ాల�ీ ప�నర�దధ్ రణ/�� �తత్ ం ��ంప�దల �ారమ్ క��� �మ� ఒపప్ం����� ఆ��రం�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ంద� మ��య� ఈ �ారమ్ల� ఏ�ై�� అ�ాసత్ వ
��ాధ్రణను అం��ం�న పకష్ంల�, �ె�్లం���స్న ల�ధ్ ���త్లను త��గ్ం�ే హక�్క కం����� ఉంద�, అం�ే�ాక�ం�� ఏ�ై�� మ�ఖయ్ �ాసత్ �ా�న్ ��ల్ల��ంచ� పకష్ంల�, �ాల�ీ �ెల్ల����ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��
మ��య� �ాల�ీ ��సం �ె�్లం�న అ�న్ �ీ్ర�య�లను కం��� �ా్వ��నం �ేసుక�ంట�ంద� ��ాధ్��సత్ ు��న్ను/��ాధ్��సత్ ు��న్మ�.
��త �మ� �� ం��న వయ్��త్ ఏ �ారణం �ేత��ౖ�� �ాల�ీ ప�నర�దధ్ రణ నుం�� ఒక సంవతస్రంల�ప� ఆత్మహతయ్ �ేసుక�ంట�, మరణ సమ���రం అందుక�నన్ �ే�� ��ట��� ఉనన్ ఫండ్ �ల�వ �న� ఈ
�ాల�ీ ���ంద ల�ధ్ ���త్ల� ఏ� �ె�్లంచబడవ�.
�� �ాల�ీ వలన మ��య� ఆ త�ా్వత ఎప�ప్�ై�� క��� ప్రమ����న్ కం��� అంచ�� ��య�����, ��ను ఇందుమ�లమ��ా �� గత మ��య� ప్రసత్ ుత యజమ��(ల�) / ��ౖదుయ్డ� / ఆసుప�్ర / ఏ�ై��
��త �మ� మ��య� ��త �మ���తర కం��� / ల��� సంస్థ ల��� ��త �మ� సంస్థ ల ��ౖదయ్ �����క క��� ఉనన్ �వ�ాలను మ��య� �� ఉ�ోయ్ గం / �ాయ్�ా�ా��� సంబం��ం� క��� ఉనన్ �����కల�
ల��� అవసరమ��య్ / సంబం��తం�ా ఉ��న్య� ప��గణ�ం�ే ఇతర �వ�ాలను కం����� అం��ంచ����� �ా���� అ���ారం ఇసుత్��న్ను మ��య� ఇ�� �వ�ాలను ఏ�ై�� ��ౖదయ్ మ�లం / ఏ�ై�� ��త
�మ� మ��య� ��త �మ���తర కం��� / ల��� ��త �మ� ��ౖదయ్ �����క ల��� ప్రభ�త్వ అ���ార�లక� అం��ంచ����� కం����� అ���ారం ఇసుత్��న్ను. ��ను �� �ాల�ీ� ప�నర�దధ్ రణ/��
�తత్ ం ��ంప�దల ��సం ���్ల�ించ����� అవసరమ��య్ ��ౖదయ్ ప��కష్ల� �ర్వ��ంచ����� కం��� ల��� ��� ఏజ�ంట్లక� �� సమ్మ� �ె�యజ�సత్ ు��న్ను. �ట�ల� ��గం�ా ��చ్ఐ� ప్ర���ధ�ాల వంట�
రకత్ ప��కష్ల� �ేయవచ్చ� ��ను అర్థం �ేసుక���న్ను. కం��� ��ౖదయ్పర���న ప��కష్ల� �ర్వ��సత్ ునన్ప�ప్డ�, కం��� అ��కృత ��ౖదయ్ ప���లక����� మ��య� కం��� అం��ం�న ప్ర�ాన్వళ�ల�్ల �ె��ిన
సమ�����ల� ఈ దరఖ�సుత్ల� �ే�ిన ��ాధ్రణల� మ��య� �ె��ిన సమ�����ల�్ల ��గం�ా ప��గణ�ంచబడ��య� �ె�యజ�సత్ ు��న్ను. కం��� అం��ం�ే ఈ దరఖ�సుత్ �క్క �ా్రతప�ర్వక ఆ����న్
�ీ్వక��ం�ే వరక� �� / మ� �ాల�ీ ప�నర�దధ్ రణ / �� �తత్ ం ��ర�గ�దల ��సం ప��గణ�ంచబడద� ��ను / ��మ� అర్థం �ేసుక���న్ను/�ేసుక���న్మ�. దయ�ే�ి �ాల�ీ ప�నర�దధ్ రణ/��
�తత్ ం ��ర�గ�దల �ారమ్ల� ��త �మ� �ే�ిన వయ్��త్ మ��య� �ాల�ీ��ర� ఇదద్ ర� సంతకం �ేయ�ల� గ�ర�త్ంచు��ం��.
మ�ల�య్ంకన ప��, ��్ల�మ్ ప����ధన/ ప���ా్కరం, ����ౖ�ి �ా్రమ�ణ�కరణ, �ాల�ీ ���ా ���గం మ��య� అట�వంట� ప్ర�జ��ల ��తత్ ం �� ����ౖ�ి �వ�ాలను (i) ప్రభ�త్వ రం�ా��� సంబం��ం�న
మ��య�/ల��� �యంత్రణ����ా����, (ii) �మ� ���ప�ా్థ��ల�� (iii) �ిఈఆర్ఎస్ఎఐ/య�ఐ��ఎఐ (iv) మ�్ల �మ� ఇ�ే్చ �ాళ�్ల/గ�
� ప్ కం���ల�/��ిప్టల్ ల��� డయ�గన్�ి్టక్ ��ం��్రల�/ఇతర �మ�
కం���ల� ల��� మ�డవ ప��లక� అందజ���ందుక�/ భద్రప���ేందుక� ల���/మ��య� ��గ�ా్వమయ్ం �ే��ందుక� ��ను/��మ� కం����� అ���ారం ఇసుత్��న్ను/ఇసుత్��న్మ�.

___________________________________________________
��త �� �� ం��న వయ్��త్ ��ర�

___________________________________________________
�ాల�ీ��ర�/హక�్కల గ���త ��ర�
(�ాల�ీ� సంప�ర్ణం�ా ��ట��ం�న పకష్ంల� అ��ౖ� �వ�ాల� అవసరం)

�ే��

(తపప్�స��)

��త �� �� ం��న వయ్��త్ సంతకం/���మ�ద్ర
(అసల����ల�� సంతకంల� మ�ర�ప్ ఉనన్ పకష్ంల�,
సూచనల ���గంల�� 7వ �ా�ంట్ను చూడం��)

�ాల�ీ��ర�/ హక�్కల గ���త సంతకం/���మ�ద్ర

స్థ లం __________________________
(తపప్�స��)
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ఎల�ా్ట��క్ �డ్ ��్వ�ా �ె�్లంప�

��గ�వ సమ��ప్ం�న �వ�ాలక� అనుగ�ణం�ా �� బ�య్ంక్ ఖ���ను అప్�ేట్ �ేయ��స్ం���ా ��ను ఇందుమ�లం�ా �మ్మ�న్ అభయ్��్థసత్ ు��న్ను
బ�య్ంక్ ఖ�����ర� ��ర�:
బ�య్ంక్ ��ర�:
బ�య్ంక్ �ాఖ �ర���మ�:

బ�య్ంక్ ఖ��� రకం:

���ంగ్స్

(ఎంచుక�నన్�� ఎన్ఆర్ఈ ఖ�����:

అవ�ను

క��ంట్

�ాదు

ఎన్ఆర్ఈ ఖ��� అ�న పకష్ంల�, ���గ��ర� �ా�� �తత్ ం డబ�్బను ఎన్ఆర్ఈ ఖ���ల��� �����ట్ �ేయ�లనుక���న్ ల��� డబ�్బను ఎన్ఆర్ఈ & ఎన్ఆర్ఓ ఖ���ల మధయ్ పం��లనుక���న్
�ాల�ీల� �ె�్లం�ే ప్ర� �ీ్ర�యం ��సం ���గ��ర� నుం�� �ీ్ర�యం మ�ల��న్ తపప్�స���ా �� ం���.)
బ�య్ంక్ ఖ��� సంఖయ్:
(� �ెక�్క ప�సత్ కంల� ఉం�ే 9 అం��ల సంఖయ్. రదద్ �న �ెక�్కల� ఉనన్ 9 అం��ల సంఖయ్ '000�� �ా్రరంభమవ�త�ంట�, స���న
��డ్� అం��ం���స్ ఉంట�ం��)

ఎమ్ఐ�ిఆర్ ��డ్:

(� �ెక�్క ప�సత్ కంల� ఉం�ే 11 అం��ల సంఖయ్; రదద్ �న �ెక�్కల� ఇ�� మ���ం్ర � ఉండక�� �ే బ�య్ంక్ నుం�� ధృ�కరణ �� ం���)

ఐఎఫ్ఎస్�ి ��డ్:
�ాన్ �ార్్డ నంబర్:

(����� �ాట� �ీ్వయ ధృ�కృత �ాన్ �ార్్డ �ా�ీ� క��� తపప్�స���ా అం��ం���)*

*ఆ��్థక �ల�్ల 2014ల� ��తత్ �ా �ే��్చన ��కష్న్ 194DA ప్ర�ారం; చట్ట ంల�� 10 (10D) ��కష్న్ ���ంద �న��ంప� ల��� ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న పనున్ త��గ్ంప�ల ��సం �ాన్ �ార్్డ �వ�ాల�
అవసరం. �ాన్ �వ�ాలను అం��ంచనట్ల ��ే 20% అ��క ��ట�ల� పనున్ �ె�్లం���స్ వసుత్ం��.
��ా�ిత�� �ి్థ�1

��ా�ిత�డ�

ప్ర�ాసుడ�

��ాసం ఉంట�నన్ �ేశం: …………………………………………………………………….

(ప్ర�ాసుల� అ�న పకష్ంల� తపప్�స���ా అం��ం��� & ��ాసం ఉంట�నన్ �ేశం ఆ��రం�ా, తదుప���ా ప��్రలను
��రవచు్చ/అవసరం �ావచు్చ)

ఈ �ారమ్�� �ాట� సమ��ప్ం�న స�యక ప��్రల జ���� (వ��త్ం�ే �ాట��� ట�క�్క ��ట్టం��)
"రదద్ �న" �ెక�్క �ా�ీ

(ఖ��� సంఖయ్ మ��య� ఖ�����ర� ��ర� తపప్�స���ా 'మ���త
్ర ��� ఉం���')

�ాసు ప�సత్ కం �క్క �ీ్వయ ధృ�కృత �ా�ీ
(�ాసు ప�సత్ కంల� ఖ��� సంఖయ్ మ��య� ఖ�����ర� ��ర� తపప్�స���ా 'మ���త
్ర ��� ఉం���')

ల���
బ�య్ంక్ ��్టట్��ంట్ �క్క �ీ్వయ ధృ�కృత �ా�ీ
(ఎన్ఆర్ఈ �ె�్లంప� అ��ే తపప్�స���ా అం��ం���; ఎన్ఆర్ఈ ఖ��� నుం�� �ె�్లం�న �ీ్ర�యం ల��ా�ే�లను చూప�త�నన్ ��్టట్��ంట్)
•
•
•
•

సమ��ప్ంచబ��న బ�య్ంక్ ఖ��� �వ�ాల� అ�న్ ���ల� �ాసత్ వ���నవ�, స���నవ� మ��య� సంప�ర్ణ ��నవ� ��ను ఇందుమ�లం�ా ��ాధ్��సత్ ు��న్ను.
ఈ �ారమ్� సమ��ప్ం�నంత మ���్రన అభయ్ర్థ న అం��క��ంచబడ�త�ంద�� �� ల�ద� ��ను అర్థ ం �ేసుక��, అం��క��సత్ ు��న్ను.
అసంప�ర్ణ ల��� త��ౖప్న సమ����ా�న్ అం��ం�న �ారణ�ల �ేత ల��ా�ే� ఆలసయ్����� ల��� అసస్ల� �ా్రరంభం �ాక�� ���, ����� ��ను కం���� ఏ �ధం�ానూ
బ�ధుయ్ల��ా ప��గణ�ంచను.
ఎల�ా్ట��క్ �ె�్లంప� �ాధయ్ం �ా� సంద�ాభ్లల�, వ��త్ం�ే చట�్టల ప్ర�ారం ఏ�ై�� ప్ర��య్మ�న్య �ె�్లంప� ఎం�ికను ఉప���ం�ే హక�్క కం��� క��� ఉంట�ంద� ��ను
అర్థ ం �ేసుక��, అం��క��సత్ ు��న్ను.

వయ్వ���క ��షల� ��ాధ్రణ (ఈ �ారమ్ల� సంత�ా�న్ వయ్వ���క ��షల� ��ట్ట �నట్ల ��ే/���మ�ద్ర ���ి ఉంట�, ���� ప���ం���స్ ఉంట�ం��)
ప్ర��ాదక�ల� �రకష్�ాసుయ్ల� ల��� �ా్రయడం �ల� పడ� అంగ��ౖకలయ్ం గల�ార� అ��ే ల��� ప్ర��ాదక�ల� తమ వయ్వ���క ��షల� సంతకం �ే�ి ఉంట� వ��త్సత్ ుం��. ఈ ప్రకటన
వ��త్ం�నపప్ట��� సమ��ప్ంచక�� �ే, ��మ� ఈ అభయ్ర్థ న �ారమ్ను ��ాక��ం���స్ వసుత్ం��. గమ�క: తపప్�స���ా బ�య్ంక్ �ిబ్బం�� ల��� సంస్థ ప్ర���� �ా��ార� ప్రకట�ం���.

��ను ఈ �ారమ్ల�� �షయ�లను �ాల�ీ��ర� అ�న ��/��మ�/క�మ��� ______________________________�� ___________________ ��షల� �వ��ం��న� మ��య�
�ాల�ీ��ర� �షయ�లను ప���త్�ా అర్థ ం �ేసుక�నన్ త�ా్వత �� సమకష్ంల� ���మ�ద్ర(ల�) ���ార�/ఆంగ్ల ం �ాక�ం�� ఇతర ��షల� సంతకం �ే�ార� ఇందుమ�లం�ా ప్రకట�సత్ ు��న్ను.

�ే��: ____________________
స్థ లం: ____________________ �ాంగ�్మలకరత్ ��ర� ___________________________________ �ాంగ�్మలకరత్ సంతకం ____________________________
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సూచనల� & ��ాకరణ:
1.

2.
3.
4.

5.

�ర� ప�నర�దధ్ రణ/�� �తత్ ం ��ంప�దల ��సం �ే�ిన అభయ్ర్థ నను ��మ� ప��గణ�ం��లంట� �ారమ్� అ�న్ ���ల� సంప�ర్ణ ం�ా ప���ం���.

ఈ �ారమ్ను మ� కం����� �ెం��న ఏ�ై�� �ా�ాయ్లయంల� సమ��ప్ం�న త�ా్వత అభయ్ర్థ నలను �ా్ర��స్ �ేయడం �ా్రరంభమవ�త�ం��. మ� కం��� �ా�ాయ్లయంల� ఈ �ారమ్ అం��న

త�ా్వత, �క� �ీ్వకరణ ర�ీదు పంపబడ�త�ం��. దయ�ే�ి భ�షయ్త�
త్ ల� సూచన ��సం ర�ీదు� భద్రపరచం��.

�ాల�ీ �షయంల� త��న �ర్ణ యం �సుక��� హక�్క కం����� ఉంట�ం��, అల��� సవ��ం�న �బంధనల� మ��య� షరత�ల ప్ర�ారం �ాల�ీ� ప�నర�దధ్ ��ంచవచు్చ ల��� కం���

మ�రగ్ దర్శ�ాల ప్ర�ారం ��ాక��ంచవచు్చ ల��� �ా��� ��యవచు్చ.

ఈ దరఖ�సుత్ �ారమ్ల� ����్కనన్� �ాక�ం��, అవసర����ే ��త �మ� �� ం��న వయ్��త్ కం��� ���ద్�ం�న �ాయ్�� ��ాధ్రణ ��ంద్రంల� అతను/ఆ�� స్వంత ఖర�్చల�� ���న్ ��ౖదయ్ ప��కష్ల�

�ే�ంచు���ా�. ప�నర�దధ్ రణ/�� �తత్ ం ��ంప�దల ��సం �ేసుక�నన్ దరఖ�సుత్��ౖ కం��� �సుక��� �ర్ణ యం�� సంబంధం ల�క�ం�� అట�వంట� ��ౖదయ్ ప��కష్లక� అ��య్ ఖర�్చలను
కం��� �ాపసు ఇవ్వదు.

�ాల�ీ య��ట్ �ంక్్డ �ా్లన్ అ��ే, ప్రసత్ ుతం ఉనన్ ఫండ్ ��ట��ంప� ప్ర�ారం య��ట్ల� ��ను��ల� �ేయబడ���. వ��్డ �� స� (ఏ�ై�� ఉంట�) �తత్ ం ��ం��ంగ్ల� నన్ �ీ్ర�య��న్

�ీ్వక��ం�న �ే�� ల��� ప�నర�దధ్ రణ దరఖ�సుత్��ౖ ప��కత�
త్ �ర్ణ యం �సుక�నన్ �ే�� ఈ ��ం��ంట�ల� ఏ�� తర��ా�� ఆ �ే�� ఎన్ఏ� ప్ర��వవంతమ��య్ �ే���ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.
ఒక ప� ��నంల� 3.00 �ి.ఎమ్ కంట� మ�ందు�ా �ీ్వక��ం�న అభయ్ర్థ నక�, అ�ే ��� ఎన్ఎ� వ��త్సత్ ుం��. 3.00 �ి.ఎమ్ త�ా్వత �ీ్వక��ం�నట్ల ��ే, అ�న్ ఆవశయ్�ాలను ప���త్

6.
7.

�ేయ����� ల�బ�� తదుప�� ప� ��నం వ��త్సత్ ుం��.

ఆట� ���్ట ింగ్ �బంధనక� బదుల��ా, ��త �� �� ం��న వయ్��త్ చట్ట పరం�ా ��జర్ అ�య్ ఉంట�, �ారమ్ల� అం��ం�నట�
్ల �ా సంబం��త ప��్రల�� �ాట��ా మ� ��బ్��ౖట్ల� అందుబ�ట�ల�

ఉనన్ ఆట� ���్ట ింగ్ �ాల�ీ ��వ �ారమ్ను �ర� సమ��ప్ం��క ఆభయ్ర్థ న �ా్ర��స్ �ేయబడ�త�ం��.
సంత�ాలల� మ�ర�ప్ ఉనన్ట్ల ��ే, దయ�ే�ి ఈ అదనప� ఆవశయ్కమ�/లను అం��ంచం�� :

• మ� ��బ్��ౖట్ల� అందుబ�ట�ల� ఉనన్ �ధం�ా ����్వ�ిట్ �ాల�ీ స��్వ�ింగ్ �ారమ్ �ి (�ాత మ��య� ��తత్ సంతకం ఉం���)

• సంతకం ధృ�కృత ర��వ�-�ాన్ �ార్్డ /�ాస్�� ర్్ట/�ై�
� ంగ్ ల�ౖ��న్స్/ �ర� ఖ��� క��� ఉనన్ బ�య్ంక్క� �ెం��న ���ద్ష్ట అ���ా�� ధృ�క��ం�న సంతకం
a) అసల� పత్రమ�(ల) �ా�ీల� ధృ�క��ంచ����� అ���ారం గల ���ద్ష్ట అ���ా��

8.

9.
10.
11.

12.
13.

• ��రత�ేశ ప్రభ�త్వం ��్వ�ా �య�త�ల�ౖన ���ట�డ్ అ���ా�� / మ� సంస్థ ల�� అ��కృత �ిబ్బం�� (మ� �ా��ప్��ట్ ఏజ�ంట్ల�� స�) / జ��య బ�య్ంక్ బ�్రంచ్ ����జర్.

���గ��ర� య�ఎస్ల� ఉనన్ప�ప్డ� ట�ప్-అప్ల�, �� �తత్ ం ��ంప�దల ల��� తగ�గ్దల, �ధుల� మ��య� �ాల�ీల ప�నర�దధ్ రణ, అల��� �ీ్ర�యం ల��� �ాల�ీ ����ాం�ాల�

మ���ల� �ే�� ఏ��ౖ�� అభయ్ర్థ నల��ౖ �యంత్రణల� ఉ��న్�. దయ�ే�ి మ��ంత సమ���రం ��సం మ� �ాల్ ��ంటర్ �ిబ్బం��� సంప్ర��ంచం��. వ��త్ం�ే య�ఎస్ చట�్టలక� ల�బ�� ���� ఏ�ై��
ఇతర �ాల�ీ ��వ అభయ్ర్థ నను �యం�్రం�ే హక�్కను ��మ� క��� ఉ��న్మ�. దయ�ే�ి మ��ంత సమ���రం ��సం మ� �ాల్ ��ంటర్క� �ాల్ �ేయం��.

�ాల�ీల�� సంబం��త �బంధనల� & షరత�ల ���ంద వ��త్ం�ే పకష్ంల� మ�త్ర�� ఉతప్�త్ ఆ����త అభయ్ర్థ నల�/ఫండ్ల� అనుమ�ంచబడ���. దయ�ే�ి �వ�ాల ��సం �ాల�ీ

�బంధనల� మ��య� షరత�లను చూడం��. అదనప� ��క�య్��ంట�షన్ �ా�ా్మట్లను మ� ��బ్��ౖట్ నుం�� �ౌన్ల�డ్ �ేసు��వచు్చ.

� �ాల�ీ ఆన్-ల�ౖన్ ��వలక� సంబం��ం�న ��ధ ఎం�ికల ప్ర�జ��లను �� ంద����� మ� ��బ్��ౖట్ల� ఇప�ప్�ే న�దు �ేసు��ం��.
���్ట ిబ
� �య్టర్ య�ప్ ��్వ�ా అభయ్ర్థ నను �ీ్వక��ం�నట్ల ��ే, అసల�ౖన �ారమ్ కస్ట మర్�� ����� సమ��ప్ంచబడ�త�ం��.
దయ�ే�ి �ారమ్ను �ెల�గ� ల� మ�త్ర�� ప���ంచం��.

ఇందుల�� అం�ాల ���ాంత��కరణల� ఏ��ౖ�� ��ౖర���య్ల� ఉంట�, ఇం��్లష్ ��షల���� ప��గణనల��� �సు��బడ�త�ం��.

��న�ా ��చ్ఎస్��ి ఓ����ంటల్ బ�య్ంక్ ఆఫ్ �ామర్స్ ల�ౖఫ్ ఇనూస్��న్స్ కం��� ��ట�డ్ (IRDAI Regn. No. 136)

న���త �ా�ాయ్లయం: య��ట్ నం. 208, 2వ అంతసుత్, �ాంచనజంగ ��్డ ంగ్, 18 బ�ాఖంబ� ��డ్, నూయ్���్ల - 110001,

��రత�ేశం �ా��ప్��ట్ �ా�ాయ్లయం: 2వ అంతసుత్, ఆ��్కడ్ ����స్ �ార్్క, ���్టార్-48, �� �న్ ��డ్, గ�ర��ా�మ్-122018, హ�ాయ్��, ఇం��య�
�ా��ప్��ట్ గ���త్ంప� నం.: U66010DL2007PLC248825

ట�ల్ �ీ్ర 1800-103-0003/1800-180-0003 (BSNL/MTNL)

9779030003�� ఎస్ఎమ్ఎస్ పంపం��

మ�క� customerservice@canarahsbclife.inల� ఇ���ల్ పంపం��

మ� ��బ్��ౖట్ www.canarahsbclife.com� సంద��్శంచం��

