
సంప్ర��ంప� �వ�ాల మ�ర�ప్ (�ెల�్ల బ�ట��య్ �ీ్వయ ధృ�కరణ ర��వ�� తపప్�స���ా సమ��ప్ంచవల�ి ఉంట�ం��)1

సంతకం మ�ర�ప్

________________________________________________ �� ��రయ్/క�మ���త్/క�మ�ర�డ�� అ�నట�వంట�  ____________________________________

ల� �వసుత్ నన్ ____________________________________________________________________________________________________________  

అ�� ��ను ���ం�� �ధం�ా ర����ా ��ాధ్ ��సుత్ ��న్ను:-

1.   ��ను, ఎగ�వన ��న�ా ��చ్ ఎస్ ��ి ఓ��యంటల్ బ�య్ంక్ ఆఫ్ �ామర్స్ ల�ౖఫ్ ఇనూస్���న్స్ కం��� ��ట�డ్ �ా���ే అం��ంచబ��న అ�ి్ల ��షన్/�ాల�ీ నంబర్         /��్వ�ా 

     సూ�ంచబ��న �ాల�ీ��ర�        �య�క�త్ ��� అ� ప్రకట�సుత్ ��న్ను.  

2.  ఇక్కడ ����్కనన్ ��ర� మ��య� �ర���మ�ల� స���న��న� ��ను ప్రకట�సుత్ ��న్ను.
3.  ��ను �� సంత�ా�న్ మ�ర�్చక���న్న� కనుక ఇక��ౖ ��క� సంబం��ం�న అ�న్ భ�షయ్త�త్  ఉతత్ర ప్రత�య్తత్�ాల ��సం ����� ���ార�్డ  �ేసు��వల�ిం���ా ��ను 
     ఇందుమ�లం�ా �ె�యజ�సుత్ ��న్ను.

�ాల�ీ��ర�/�య�క�త్ � ��ర�   __________________________________________ 

�ాత సంతకం 
(దయ�ే�ి సంత�ాలను గ��ల��� అందజ�యం��)

�� సంతకంల�� మ�ర�ప్�� సంబం��ం�న ర��వ��ా ��ను ఈ ���ం�� పత్రమ�(ల)� జ���సుత్ ��న్ను

��ను ఖ���� క��� ఉం�ే బ�య్ంక్ ల� ధృ�క��ంచబ��న నమ��� సంత�ాల�

ఈ ఉతత్రంల� ����్కనన్ �వ�ాల�న్ �జ���న� మ��య� స���నవ� ��ను ఇందుమ�లం�ా ��ాధ్ ��సుత్ ��న్ను. దయ�ే�ి � ���ార�్డ లల� �� సంత�ా�న్ మ���్చందుక� �ావల�ిన చరయ్లను �సు��ం��. 

_________________ ల� _________________ ��డ� _________________ వదద్  ��ాధ్ ��ంచబ��ం��.  

�ీ్వయ ధృ�కరణ �ేయబ��న ఐ�� ర��వ� (ఉ��. �ాస్ �� ర్్ట, �ై��ంగ్ ల�ౖ��న్స్, 
�ాన్ �ార్్డ, ఓటర� ఐ�� �దల�ౖన�.)

/

(దయ�ే�ి ��ౖన ����్కనన్ ఉ�ోయ్�� �వ�ాలను అం��ంచం��    బ�య్ంక్ ఉ�ోయ్��           ��ర� & హ� ��)

�ీ్వక��ం�న �ే�� & సమయం/ ______________________________________________________________

అభయ్ర్థన మం�ర� �ే�ిన �ే�� & సమయం _______________________________________

�ాల�ీ/దరఖ�సుత్  సంఖయ్

�ా�ాయ్లయ ���గం ��సం మ�త్ర��

�ీ్వక��ం�న�ార� ______________________________________________________________

భ�షయ్త�త్  కమ�య్���షన్  ప్ర�జ��ల ��సం, ��మ� �మ్మ�న్ ��ౖన ప్ర�ాత్ �ం�న సంప్ర��ంప� నంబర్ ల� సంప్ర��ం��ల� �ర� ��ర�క�నన్ట్ల��ే, 
దయ�ే�ి ఈ ��ట�్టల� ట�క�్క ��ట్టం��.

�ి����ౖ�ి నం.

(దయ�ే�ి వ��త్ం�ే�ాట��� ట�క్ ��ట్టం��)

�ా�ాయ్లయం

ప్రసుత్ తం �ర���మ�

నగరం �ాష్ట �ం

**�ేశం �ిన్ ��డ్

*�బ�ౖల్

ఇంట� ��

న�కరణ వ��త్ం�ే��                    �ాల�ీ��ర�      �� �� ం��న వయ్��త్        ����

�య�త�డ�         �య�క�త్ డ�

�ాశ్వతం

��తత్  �ర���మ�� సంప్ర��ంప� 
�ర���మ��ా న�క��ంచమంట��ా?

అవ�ను    �ాదు

*ఇ���ల్

*�వ�ాలను తపప్�స���ా �ంపవల�ి ఉంట�ం��.
**�ేశం ��రత�ేశం �ాక�ం�� మ���ై�� అ�నట్ల��ే, దయ�ే�ి మ� ��బ్ ��ౖట్ ల� అందుబ�ట�ల� ఉనన్ FATCA/CRS ప్ర�ాన్వ�� 
సమ��ప్ంచం��.

*దయ�ే�ి � బ�య్ంక్ ఖ����� సంబం��ం�న ��జ� �వ�ాలను మ�క� అందజ�యం��.*
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�ే��

సంతకం

�ీ్వకరణ
�ా్ట ంప�

��తత్  సంతకం 
(దయ�ే�ి సంత�ాలను గ��ల��� అందజ�యం��)

�ే��



�ాల�ీ��ర� �క్క నమ��� సంతకం

బ�య్ంక్ ��ర�:

బ�య్ంక్ �ాఖ �ర���మ�:

ఎమ్ఐ�ిఆర్ ��డ్:

 ఐఎఫ్ఎస్ �ి ��డ్:

�ాన్ �ార్్డ నంబర్:

వయ్వ���క ��ష ��ాధ్ రణ (�ారమ్ ల� సంతకం �ా్థ �క ��షల� �ేయబ����/���మ�ద్ర ���ి�� ఈ �ారమ్ � ప���ంచవల�ి ఉంట�ం��)

��ను ఈ �ారమ్ ల�� �షయ�లను ��/��మ�/క�మ��� ___________________________________ �ా���� ___________________________ ��షల� �వ��ం��న� మ��య� 

�ాల�ీ��ర� ఇందుల�� ప���త్ �వ�ాలను అర్థం �ేసుక�నన్ �దట �� సమకష్ంల��� ���మ�ద్ర(ల)ను ��యడం/ ఇం��్లష్ �ాక�ం�� మ��క �ా్థ �క ��షల� సంతకం �ేయడం జ����ంద� 

ఇందుమ�లం�ా ��ను ధృ�క��సుత్ ��న్ను.

ప్రకటనకరత్ ��ర�  _______________________ప్రకటనకరత్ సంతకం_____________________�ే�� ___________________ ప్ర�ేశం_____________________________

• బ�య్ంక్ ఖ����� సంబం��ం� అం��ంచబ��న �వ�ాల�న్ �జ���న�, స���న� మ��య� అ�న్ ���ల� సంప�ర్ణం�ా ఉ��న్య� ఇందుమ�లం�ా �ె�యజ�సుత్ ��న్ను. 
• ఈ �ారమ్  సమ��ప్ంచబ��నంత మ���్ర న అభయ్ర్థన సమ్మ�ంచబ��నట�్ల  �ాద� అ� ��ను అర్థం �ేసుక��, అం��క��సుత్ ��న్ను.
• అసంప�ర్ణ���న ల��� స���ా� సమ����ా�న్ సమ��ప్ంచడం వంట� �ారణ�ల�� ల��ా�ే� ఆలసయ్����� ల��� అసస్ల� �్ార రంభం �ాక�� ���, ��ను ఎట�్ట  ప���ి్థత�లల�నూ కం���� 
       బ�ధుయ్ల��ా ప��గణ�ంచను. 
• ఎల�ా్ట� �క్ �ె�్లంప� �ాధయ్ం �ా� పకష్ంల�, వ��త్ం�ే చట�్ట ల ప్ర�ారం కం��� మ���ై�� ఇతర ప్ర��య్మ�న్య �ె�్లంప� ఎం�ికల� ఉప���ం�ే హక�్క� క��� ఉంద� ��ను అర్థం �ేసు���, అం��క��సుత్ ��న్ను.  
• మ�ల�య్ంకన ప��, ��్ల�మ్ ప����ధన/ ప���ా్కరం, KYC �్ార మ�ణ�కరణ, �ాల�ీ ���ా ���గం మ��య� అట�వంట� ప్ర�జ��ల ��తత్ం �� ����ౖ�ి �వ�ాలను (i) ప్రభ�త్వ రం�ా��� సంబం��ం�న
        మ��య�/ల��� �యంత్రణ����ా����, (ii) �మ� ���ప�ా్థ ��ల�� (iii) �ిఈఆర్ఎస్ఏఐ/య�ఐ��ఏఐ (iv) మ�్ల �మ� ఇ�ే్చ �ాళ�్ల /గ�� ప్ కం���ల�/��ిప్టల్ ల��� డయ�గన్�ి్టక్ ��ం��్ర ల�/ఇతర �మ� కం���ల� 
 ల��� మ�డవ ప��లక� అందజ���ందుక�/ భద్రప���ేందుక� ల���/మ��య� ��గ�ా్వమయ్ం �ే��ందుక� ��ను కం����� అ���ారం ఇసుత్ ��న్ను.

బ�య్ంక్ ఖ��� �వ�ాల న�కరణ

��గ�వన అం��ంచబ��న �వ�ాల ప్ర�ారం �� బ�య్ంక్ ఖ���� న�క��ంచవల�ిం���ా, ��ను ఇందుమ�లం�ా అభయ్��్థసుత్ ��న్ను

బ�య్ంక్ ఖ�����ర� ��ర�:

బ�య్ంక్ ఖ��� రకం:               ���ంగ్స్                 క��ంట్

(ఎం�ిక �ేసుక�నన్ ఖ��� ఎన్ఆర్ఈ�� సంబం��ం�న��:  అవ�ను         �ాదు           ఎన్ఆర్ఈ ఖ��� అ�నట్ల��ే, దయ�ే�ి �ాల�ీ�� సంబం��ం�న �ీ్ర�యం �ె�్లంప� �తత్ం ఎన్ఆర్ఈ ఖ��� 
నుం�� �ేయబ��ంద� చూ��ందుక� త��న మదద్త� ప��్ర లను సమ��ప్ంచడం�� �ాట� మ� ��బ్ ��ౖట్ ల� అందుబ�ట�ల� ఉం�ే ఎఫ్ఏట��ిఏ/�ిఆర్ఎస్ ప్ర�ాన్వ�� సమ��ప్ంచం��.)

బ�య్ంక్ ఖ��� సంఖయ్: 

(� �ెక్ బ�క్ ల� ఉనన్ 9 అం��ల సంఖయ్. రదుద్  �ేయబ��న �ెక్ �ా�ీ, '000�� �్ార రం�ంచబ�� �����ౖ 9 అం��ల సంఖయ్ 
అందజ�యబ�� ఉనన్ట్ల��ే, ����� స�����న ��డ్  అందజ�యవల�ి ఉంట�ం��)

(� �ెక్ బ�క్ ల� ఉం�ే 11 అం��ల సంఖయ్; రదుద్  �ేయబ��న �ెక్ ��ౖ ఇ�� మ���్రంచబడ� పకష్ంల�, బ�య్ంక్ �ే ధృ�కరణ)

�ాల�ీ��ర� �క్క సంతకం/బ� టన��్ర� మ�ద్ర

ఈ �ారమ్ ���ాట� సమ��ప్ంచవల�ిన మదద్త� ప��్ర ల జ���� (వ��త్ం�ే�ాట���  √ �  ట�క్ �ేయం��) /

'రదుద్  �ేయబ��న' �ెక్

(ఖ��� సంఖయ్ మ��య� ఖ�����ర� ��ర� 'మ���్రత���' ఉండవల�ి ఉంట�ం��)  

ల���

బ�య్ంక్ ��్టట్ ��ంట్ �క్క �ీ్వయ ధృ�కరణ �ేయబ��న నకల�
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�ాస్ బ�క్ �క్క �ీ్వయ ధృ�కరణ �ేయబ��న నకల�

(�ాస్ బ�క్ ల� ఖ��� సంఖయ్ మ��య� ఖ�����ర� ��ర� 'మ���్రత���' ఉండవల�ి ఉంట�ం��)

( ఎన్ఆర్ఈ �ె�్లంప�ల� �ే�� పకష్ంల� తపప్�స��; �ీ్ర�యం �ె�్లంప�లక� సంబం��ం�న ల��ా�ే�ల�  ఎన్ఆర్ఈ ఖ��� నుం�� జ����నట�్ల  సూ�ం�ే ��్టట్ ��ంట్ ల�)



• �ాల�ీల�� సంబం��త �బంధనల� & షరత�లక� ల�బ�� వ��త్ం�ే పకష్ంల� మ�త్ర�� ఉతప్�త్  ���ద్ష్ట  అభయ్ర్థనల�/�ధుల� అనుమ�ంచబడ���. �వ�ాల ��సం దయ�ే�ి
       �ాల�ీ�� సంబం��ం�న షరత�ల� మ��య� �బంధనలను చూడం��. అదనప� ��క�య్��ంట�షన్ �� సంబం��ం�న �ా�ా్మట్ లను మ� ��బ్ ��ౖట్ నుం�� �ౌన్ ల�డ్ �ేసు��వచు్చ.
• అభయ్ర్థనల �్ార ���ింగ్ ప్ర���య మ� కం��� �ా�ాయ్లయ�లల� ఈ �ారమ్ �ీ్వక��ంచబ��న త�ా్వత �్ార రం�ంచబడ�త�ం��.
•  � �ాల�ీ�� సంబం��ం� ��ధ ఐ�్ఛ�ాల�� క���న మ� ఆన్ -ల�ౖన్ ��వల ప్ర�జ��లను �� ం�ేందుక� ఇప�ప్�ే మ� ��బ్ ��ౖట్ ల� న�దు �ేసు��ం��.
•  అభయ్ర్థన ���ి్ట �బ�య్టర్ య�ప్ ��్వ�ా �ేయబ��నట్ల��ే, ఒ���నల్ �ారమ్ కస్టమర్ �� ����� సమ��ప్ంచబడ�త�ం��.
•  దయ�ే�ి �ారమ్ ను �ెల�గ� ల� మ�త్ర�� ప���ంచం��.
•  ఇందుల�� అం�ాల ���ాంత��కరణల� ఏ��ౖ�� ��ౖర���య్ల� ఉంట�, ఇం��్లష్ ��షల���� ప��గణనల��� �సు��బడ�త�ం��.

సూచన & ��ాకరణ:

��న�ా ��చ్ ఎస్ ��ి ఓ��యంటల్ బ�య్ంక్ ఆఫ్ �ామర్స్ ల�ౖఫ్ ఇనూస్��న్స్ కం��� ��ట�డ్ (IRDAI Regn. No. 136), �ాల�ీ స��్వ�ింగ్ ���ార్్ట ��ంట్ 2వ అంతసుత్ , ఆ��్చడ్ ����స్ �ార్్క, ���ా్ట ర్-48, �� �న్ ��డ్, 
గ�ర���ా మ్-122018, హ�ాయ్��, ��రత�ేశం న���త �ా�ాయ్లయం : య��ట్ నం. 208, 2వ అంతసుత్ , �ాంచనజంగ ��్డంగ్, 18 బ�ాఖంబ� ��డ్, నూయ్ ���్ల - 110 001, �ా��ప్��ట్ గ���త్ంప� నం. - U66010DL2007PLC248825, 
సంప్ర��ంప� నంబర్ : 1800-103-0003 / 1800-180-0003 /+91 0124 4535099 (�ాయ్క్స్) / ఇ���ల్ : customerservice@canarahsbclife.in, ��బ్ ��ౖట్ : www.canarahsbclife.com
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