
(దయ�ే�ి ��ౖన ఉ�ోయ్�� �వ�ాలను అం��ంచం��           బ�య్ంక్ �ిబ్బం��            ��ర� మ��య� హ� ��)

�ీ్వక��ం�న �ే�� మ��య� సమయం/ ______________________________________________________________

అభయ్ర్థనను పం�ిన �ే�� మ��య� సమయం __________________________________________________________

Version 4.0

�ాల�ీ ��వ �ారమ్ (E)

�ాల�ీ/దరఖ�సుత్  సంఖయ్

��ను ఎల�ా్ట� �క్ �డ్ ��్వ�ా �ె�్లంప� �ే�� ��ల��య్�న్ ఎంచు���ాలనుక�ంట���న్ను (�ాల�ీ��ర�క� �ే�� �ె�్లంప��� వ��త్సుత్ ం��)

�ా�ాయ్లయ ���గం ��సం మ�త్ర�� 

�ీ్వక��ం�న�ార� ______________________________________________________________

సంప్ర��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�ప్ మ��య� �ి����ౖ�ి న�కరణ

*దయ�ే�ి � ఇట�వ� బ�య్ంక్ ఖ��� �వ�ాలను మ�క� అం��ంచం��.*

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 ��ట�్టల� ట�క�్క ��ట్టం��.

 �ి����ౖ�ి నం.

�బ�ౖల్

��ాస �� .

ఇ���ల్

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)

బ�య్ంక్ �ాఖ �ర���మ�:

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

(ఎంచుక�నన్�� ఎన్ఆర్ఈ ఖ����� :  అవ�ను          �ాదు         ఎన్ఆర్ఈ ఖ��� అ�న పకష్ంల�, దయ�ే�ి �ాల�ీ�� సంబం��ం�న �ీ్ర�యం �ె�్లంప� �తత్ం ఎన్ఆర్ఈ 
ఖ��� నుం�� �ేయబ��ంద� చూ��ందుక� త��న మదద్త� ప��్ర లను సమ��ప్ంచం��)

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

బ�య్ంక్ ఖ�����ర� ��ర�:

బ�య్ంక్ ��ర�:

బ�య్ంక్ ఖ��� సంఖయ్:

(� �ెక�్క ప�సత్కంల� ఉం�ే 9 అం��ల సంఖయ్. రదద్�న �ెక�్క �ా�ీల� ఉనన్ 9 అం��ల సంఖయ్ '000�� �్ార రంభమవ�త�ంట�, స���న 
��డ్ � అం��ం���స్ ఉంట�ం��)ఎమ్ఐ�ిఆర్ ��డ్:

(� �ెక�్క ప�సత్కంల� ఉం�ే 11 అం��ల సంఖయ్; రదద్�న �ెక�్కల� ఇ�� మ���్రం� ఉండక�� �ే బ�య్ంక్ నుం�� ధృ�కరణ �� ం���)
ఐఎఫ్ఎస్ �ి ��డ్:

�ాన్ �ార్్డ నంబర్:

ఈ �ారమ్ �� �ాట� సమ��ప్ం�న స�యక ప��్ర ల జ���� (వ��త్ం�ే �ాట��� ట�క�్క √ ��ట్టం��)/

"రదద్�న" �ెక�్క �ా�ీ 
(ఖ��� సంఖయ్ మ��య� ఖ�����ర� ��ర� తపప్�స���ా 'మ���్రత��� ఉం���')

�ాసు ప�సత్కం �క్క �ీ్వయ ధృ�కృత �ా�ీ

ల���

�ే��

సంతకం

�ీ్వక��ం�నట�్ల  మ�ద్ర

(�ాసు ప�సత్కంల� ఖ��� సంఖయ్ మ��య� ఖ�����ర� ��ర� తపప్�స���ా 'మ���్రత��� ఉం���')



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

�ాల�ీ��ర�/హక�్కల గ���త సంతకం:

ఎస్ఎఫ్ఐఎన్ �వ�ాల� (�������ట�డ్ ఫండ్ ఇం�కె్స్ నంబర్) ఇల� ఉ��న్�: ఈ��్వట� ఫండ్ �� ULIF00116/06/08EQUITYFUND136, ఈ��్వట� II ఫండ్ �� ULIF00607/01/10EQUTYIIFND136, 
���త్ ఫండ్ �� ULIF00216/06/08GROWTHFUND136, ���త్ II ఫండ్ �� ULIF00707/01/10GROWTIIFND136, ���త్ ప్లస్ ఫండ్ �� ULIF00913/09/10GROWTPLFND136, బ�య్ల�న్స్ డ్ ఫండ్
 �� ULIF00316/06/08BLNCEDFUND136, బ�య్ల�న్స్ డ్ II ఫండ్ �� ULIF00807/01/10BLNCDIIFND136, బ�య్ల�న్స్ డ్ ప్లస్ ఫండ్ �� ULIF01013/09/10BLNCDPLFND136, ��ెట్ ఫండ్ �� 
ULIF00409/07/08INDEBTFUND136, ��ెట్ ప్లస్ ఫండ్ �� ULIF01115/09/10DEBTPLFUND136, ���్వడ్ ఫండ్ �� ULIF00514/07/08LIQUIDFUND136, ఎన్ఎ� �ాయ్��ంట� ఫండ్ ��ి�స్ 1�� 
ULIF01215/04/11NAVGFUNDSI136, ఇం��య� మ�్ట-�ాయ్ప్ ఈ��్వట� ఫండ్ �� ULIF01816/08/16IMCAPEQFND136, ��నష్న్ ���త్ ఫండ్ �� ULIF01405/11/15PENSGROFND136, ఎమ��జ్ంగ్ �డర్స్ 
ఈ��్వట� ఫండ్ �� ULIF02020/12/17EMLEDEQFND136

��న�ా ��చ్ఎస్ ��ి ఓ����ంటల్ బ�య్ంక్ ఆఫ్ �ామర్స్ ల�ౖఫ్ ఇనూస్��న్స్ కం��� ��ట�డ్ (IRDAI Regn. No. 136), �ాల�ీ ��వల ���గం, 2వ అంతసుత్ , ఆ��్కడ్ ����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, - 110 001, �ా��ప్��ట్ గ���త్ంప� నం.- U66010DL2007PLC248825, సంప్ర��ంప� నంబర్ ల� 1800-180-0003, 1800-103-0003 / 

+91 0124 4535099 (�ాయ్క్స్) / ఇ���ల్: customerservice@canarahsbclife.in, ��బ్ ��ౖట్: www.canarahsbclife.com
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�ాల�ీ ��వ �ారమ్ (E)

మ�ల�య్ంకన ప��, ��్ల�మ్ ప����ధన/ ప���ా్కరం, ����ౖ�ి �్ా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) �ిఈఆర్ఎస్ఎఐ/య�ఐ��ఎఐ (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/��మ� కం����� 
అ���ారం ఇసుత్ ��న్ను/ఇసుత్ ��న్మ�.

ఈ �ాల�ీ ��వ అభయ్ర్థన �క్క అ�ా్థ �న్ మ��య� ప����� ��ను ప���త్�ా అర్థం �ేసుక���న్ను, అల��� ప���ం�న �ారమ్ ను �� స్వంత అ��ా్ట ను�ారం సమ��ప్సుత్ ��న్ను.

�ాల�ీ��ర�/హక�్కల గ���త ��ర�: ______________________________________________________              �ే��:

హక�్కల గ���త సంతకం/���మ�ద్ర
�ాల�ీ హక�్కలను సంప�ర్ణం�ా ��ట��ం�ే పకష్ంల� అవసరం) 

�ాల�ీ��ర� సంతకం/���మ�ద్ర

వయ్వ���క ��షల� ��ాధ్ రణ (ఈ �ారమ్ ల� సంత�ా�న్ వయ్వ���క ��షల� ��ట�్టనట్ల��ే/���మ�ద్ర ���ి ఉంట�, ���� ప���ం���స్ ఉంట�ం��)

• �ాల�ీల�� సంబం��త �బంధనల� & షరత�ల ���ంద వ��త్ం�ే పకష్ంల� మ�త్ర�� ఉతప్�త్  ఆ����త అభయ్ర్థనల�/ఫండ్ ల� అనుమ�ంచబడ���. దయ�ే�ి �వ�ాల ��సం �ాల�ీ 
 �బంధనల� మ��య� షరత�లను చూడం��. అదనప� ��క�య్��ంట�షన్ �ా�ా్మట్ లను మ� ��బ్ ��ౖట్ నుం�� �ౌన్ ల�డ్ �ేసు��వచు్చ. 
• ఈ �ారమ్ � సమ��ప్ం�నంత మ���్ర న అభయ్ర్థన అం��క��ంచబడ�త�ంద�� �� ల�ద� ��ను అర్థం �ేసుక��, అం��క��సుత్ ��న్ను.
• ఈ �ారమ్ ను మ� కం����� �ెం��న ఏ�ై�� �ా�ాయ్లయంల� సమ��ప్ం�న త�ా్వత అభయ్ర్థనలను �్ార ��స్ �ేయడం �్ార రంభమవ�త�ం��. య��ట్ �ంక్్డ �ాల�ీలక� సంబం��ం�, 
 దరఖ�సుత్  ప� ��నంల� మ��య్హన్ం 3 గంటలల�ప� �ీ్వక��ంచబ���ే, అ�ే ��� ఎన్ఎ� వ��త్సుత్ ం��. 3 గంటల త�ా్వత �ీ్వక��ంచబ���ే, త�ా్వ� ప� ��నం ఎన్ఎ� వ��త్సుత్ ం��.
• � �ాల�ీ ఆన్-ల�ౖన్ ��వలక� సంబం��ం�న ��ధ ఎం�ికల ప్ర�జ��లను �� ంద����� మ� ��బ్ ��ౖట్ ల� ఇప�ప్�ే న�దు �ేసు��ం��.
• ��గ�వ ����్కనన్ ��ండ� షరత�ల�్ల  ఏ�ై�� ఒక����� అనుగ�ణం�ా ఉనన్ప�ప్డ� ఒక వయ్��త్ ��ా�ి�ా ప��గణ�ంచబడ��ర�:-
  - అతను సంబం��త ఆ��్థక సంవతస్రంల� 182 ల��� అంతకంట� ఎక�్కవ ���ల �ాట� ��రత�ేశంల� ఉం�� ఉం���;ల���
  - అతను సంబం��త ఆ��్థక సంవతస్రంల� 60 ల��� అంతకంట� ఎక�్కవ ���ల �ాట�, అల��� ఆ ఆ��్థక సంవతస్రం మ�నుప� ��ల���ళ్ల  �ాలంల� 365 ల��� అంతకంట� ఎక�్కవ ���ల 
     �ాట� ��రత�ేశంల� ఉం�� ఉం���.

��ను ఈ �ారమ్ ల�� �షయ�లను �ాల�ీ��ర� అ�న ��/��మ�/క�మ��� ______________________________�� ___________________ ��షల� �వ��ం��న� మ��య� 

�ాల�ీ��ర� �షయ�లను ప���త్�ా అర్థం �ేసుక�నన్ త�ా్వత �� సమకష్ంల� ���మ�ద్ర(ల�) ���ార�/ఆంగ్లం �ాక�ం�� ఇతర ��షల� సంతకం �ే�ార� ఇందుమ�లం�ా ప్రకట�సుత్ ��న్ను.

�ాంగ�్మలకరత్ ��ర� ____________________________ �ాంగ�్మలకరత్ సంతకం _____________________ �ే�� _________________ స్థలం _________________

సూచనల� & ��ాకరణ:

• ���ి్ట �బ�య్టర్ య�ప్ ��్వ�ా అభయ్ర్థనను �ీ్వక��ం�నట్ల��ే, అసల�ౖన �ారమ్ కస్టమర్ �� ����� సమ��ప్ంచబడ�త�ం��.
• �ాల�ీల�� సంబం��త �బంధనల� & షరత�ల ���ంద వ��త్ం�ే పకష్ంల� మ�త్ర�� ఉతప్�త్  ఆ����త అభయ్ర్థనల�/ఫండ్ ల� అనుమ�ంచబడ���. దయ�ే�ి �వ�ాల ��సం �ాల�ీ �బంధనల� 
 మ��య� షరత�లను చూడం��.
• � �ాల�ీ ఆన్-ల�ౖన్ ��వలక� సంబం��ం�న ��ధ ఎం�ికల ప్ర�జ��లను �� ంద����� మ� ��బ్ ��ౖట్ ల� ఇప�ప్�ే న�దు �ేసు��ం��.
• 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�ం��.

• ఈ అభయ్ర్థన �ారమ్ �� �ాట� సమ��ప్ం�న అ�న్ ఆ��ర ర��వ�/ర��వ�ల� & పత్రం/ప��్ర లను స్వయం�ా ధృ�క��ం���, అల��� ��గ�వ ����్కనన్ హ� ��ల� ఉనన్ అ���ా�� ధృ�క��ం���:
       ��రత ప్రభ�త్వం ���ద్�ం�న ���ట�డ్ అ���ా��/మ� కం��� అ��కృత �ిబ్బం�� (మ� �ాయ్�ార ఏజ�ంట్ ల�� స�)/జ��య బ�య్ంక్ బ�్ర ంచ్ ����జర్.


