[To be printed on a plain A4 paper] / [సాదా A4కాగితంపై ముద్ంర చాలి]

INDEMNITY BOND / నష్టపరిహార దస్తావేజు
This Indemnity Bond is executed at
, on this
day of 20 , by and between:
ఈ నష్ట పరిహార దసాావేజు 20__లో ఈ ______ రోజున ____________ వదద ఇరువరాాల అంగీకారంతో వారయడం జరిగింద్:
I,
S/W/o Shri.
aged about
years, residing at_________________,
_________________________here in after referred to as the “Indemnifier”) which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof,
mean and include her successors and assigns of the ONE PART.
శ్రీ _____________ గారి కుమారుడు/భారయ అయిన, _____________________________________లో నివసిస్ా తనన, ____ స్ంవతసరాల వయస్తస గల
________________________________ అనత నేనత (ఇకమీదట నష్టపరిహార చెల్లింపుదారుగత పరిగణించబడతారు) చేసే పరకటన స్ంబంధ్త స్ందరాానికి లేదా
అరాానికి పూరిా విరుదధ ంగా ఉంటే మినహా, ఈమె వరాానికి చంద్న ఈమె వారస్తలు మరియు హకుుల గరహీతలకు వరిాస్ా తంద్ మరియు వతరికి కూడా ఉదదే శించినది.
AND/ మరియు
Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited, a Company incorporated under the Companies Act, 1956 having its
Office at 2nd Floor, Orchid Business Park, Sector-48, Sohna Road, Gurgaon-122018, Haryana, India, hereinafter referred to as the “Company” (which
expression shall unless it be repugnant to the meaning or context thereof, be deemed to mean and include its successors and permitted assigns) of the
OTHER PART;
కెనరత హెచ్ఎస్బిసి ఓరియింటల్ బ్యింక్ ఆఫ్ కతమర్స్ ల ైఫ్ ఇనస్రెన్స్ కింపెనీ ల్మి, ఒక కింపెనీ, కంపనీల చటట ం 1956 కిరంద కంపనీగా ఆవిరావించిన కెనరా
హెచ్ఎస్బిసి ఓరియింటల్ బాయంక్ ఆఫ్ కామర్సస ల ైఫ్ ఇనససరెన్సస కంపనీ లిమిటెడ్, వీరి కారాయలయం 2వ అంతస్తా, ఆరిుడ్ బిజినెస్ పార్సు, సకాటర్స-48, సో హన రోడ్,
గురాావ్-122018, హరాయనా, భారతదేశంలో ఉంద్, (ఇకమీదట “కంపనీ”గా పరిగణంచబడుత ంద్) చేసే పరకటన స్ంబంధ్త అరాానికి లేదా స్ందరాానికి పూరిాగా
విరుదధ ంగా ఉంటే మినహా, స్ంస్ా వరాానికి చంద్న వారస్తలు మరియు అనతమతి గల హకుు గరహీతలకు వరిాస్ా తంద్ మరియు వారికి కూడా ఉదేద శంచినద్;
WHEREAS: / అట్
ల ిండగత:
A.

Company has issued a policy bearing Policy Number (
Indemnifier wherein he/she is the Policyholder.
కంపనీ పాలసీ స్ంఖ్య (______
పరిగణంచబడుత ంద్) పాలసీదారు అయిన, నష్ట పరిహార చలిల ంపుదారుకి మంజూరు చేసింద్.

) (hereinafter referred to as the “Policy”) to the
_________) గల పాలసీని (ఇకమీదట “పాలసీ”గా

B.

The Indemnifier represents to the Company that the Original Policy Bond for the aforementioned Policy Number is lost and/or
Misplaced irrecoverably.
నష్ట పరిహార చలిల ంపుదారు ఎగువ పేరకునన పాలసీ స్ంఖ్య గల అస్లు పాలసీ దసాావేజు పో యిందని మరియు/లేదా ఎకుడో పటటట మరిిపో యానని, దానిన తిరిగి
ప ందడం వీలుపడదని కంపనీకి తలియజేసారు.

C.

Based on the above representations made by the Indemnifier, the Company is willing to issue a Duplicate Policy Bond, subject to the Indemnifier
executing this deed of indemnity on the terms and conditions hereinafter.
నష్ట పరిహార చలిల ంపుదారు ఎగువ తలియజేసిన విష్యాలనత బటటట, కంపనీ ఇకమీదట నష్ట పరిహార చలిల ంపుదారు ఈ లిఖితపూరవక నష్ట పరిహార నిబంధనలు
మరియు ష్రత లకు లోబడి ఉండే పక్షంలో పాలసీ నకిలీ దసాావేజుని మంజూరు చేయాలనతకుంట ంద్.

NOW THIS INDEMNITY BOND WITNESSETH AS FOLLOWS: / ఇపుుడు ఈ నష్టపరిహార దస్తావేజు కిీింది విష్యాలను నిరతారిస్ా ్ ింది:
1.

The Indemnifier confirms that he/she is the Policyholder in respect of the aforementioned Policy.
నష్ట పరిహార చలిల ంపుదారు పైన పేరకునన పాలసీకి స్ంబంధ్ంచి అతనత/ఆమె పాలసీదారు అని నిరాధరిస్ా తనానరు.

2.

The Indemnifier also confirms that the Original Policy Bond for the aforementioned Policy Number issued to him/her by the Company is lost and/or
misplaced irrecoverably and that there is no willful suppression of any material fact.
నష్ట పరిహార చలిల ంపుదారు కంపనీ అతనికి/ఆమెకి మంజూరు చేసిన, పైన పేరకునన పాలసీ స్ంఖ్య గల పాలసీ అస్లు దసాావేజు పో యిందని మరియు/లేదా
ఎకుడో పటటట మరిిపో యానని, దానిన తిరిగి ప ందడం వీలుపడదని, ఇంకా ఈ విష్యంలో కావాలని ఏ ముఖ్య వాస్ా వానిన దాచలేదని నిరాధరిస్ా తనానరు.

3.

In consideration of the Indemnifier indemnifying the Company as envisaged herein and based on the representations made by the Indemnifier, the
Company agrees to issue a duplicate policy bond to the Indemnifier for the said Policy.
నష్ట పరిహార చలిల ంపుదారు ఇకుడ పేరకుననటల
ల గా కంపనీకి నష్ట పరిహారం చలిల సా ానని ఇచిిన హామీని పరిగణనలోకి తీస్తకుని మరియు వారు ఎగువ
తలియజేసిన విష్యాలనత బటటట, పేరకునన పాలసీ కోస్ం నష్ట పరిహార చలిల ంపుదారుకి నకిలీ పాలసీ దసాావేజుని మంజూరు చేయడానికి కంపనీ అంగీకరిసా ో ంద్.

4.

If the Original Policy Bond is recovered at a later stage, the Indemnifier shall keep the Company indemnified and hold harmless from any
claim/demand that may be made by any person claiming interest or right under the Policy as a beneficiary or in any other capacity on the basis of
such recovery.
తరావత ఎపుుడైనా అస్లు పాలసీ దసాావేజు దొ రికిత,ే ఎవరెైనా వయకిా ఆ దొ రికిన దసాావేజుని అడడ ం పటలటకొని లబిధ దారుగా లేదా ఇంకేదైనా అధ్కారం గల వయకిాగా
పాలసీ కిరంద ఆదాయానిన లేదా హకుుని కోరుతూ ఎలాంటట వాయజయయనిన/వాదననత దాఖ్లు చేసినా అందతకు కంపనీని బాధతయలుగా చేయకుండా మరియు
కంపనీకి ఎటలవంటట చికుులు కలిగించకుండా నష్ట పరిహార చలిల ంపుదారు బాధయత తీస్తకోవాలి.
Further the Indemnifier agrees to indemnify and always keep the Company indemnified and hold harmless from any penalty, damages, costs, or any
other amount/s payable of whatsoever nature including but not limited to any amount payable under a decree or order of a Court or adjudicating

5.

authority, legal fees and expenses (including counsel fee) in relation to the prosecution or defense or settlement of any claims/ demands whatsoever
arising out of the Policy.
ఇంకా, నష్ట పరిహార చలిల ంపుదారు నష్ట పరిహారానిన చలిల ంచడానికి మరియు ఎలల పుుడస కంపనీని చటట పరమెైన బాధయతల నతండి కాపాడటానికి అంగీకరిస్ా తనానరు
మరియు పాలసీ మూలంగా స్ంభవించే అనిన రకాల నష్ాటలు అనగా జరిమానా, నష్ట పరిహారాలు, ఖ్రుిలు, నాయయసాానం లేదా నాయయ నిరణ య అధ్కారి చపేు
తీరుు లేదా ఉతా రువు కిరంద చలిల ంచాలిస వచేి మొతాాలు, అలాగే వాయజయయలు/వాదనలకు గానస అభియోగ లేదా పరతివాద లేదా పరిష్ాురాల నిమితా ం చటట రీతాయ
చలిల ంచాలిస వచేి రుస్తములు మరియు ఖ్రుిల (నాయయవాద్ రుస్ముతో స్హా) భారం కంపనీపై పడకుండా కాపాడాలి.
6.

This Indemnity is absolute and the Indemnifier agrees to fulfill the same if and when the Company is in any way liable or responsible to pay any
amount to any person in respect of the Policy and/or any claim arising out of the Policy in future or at any time on the basis of the recovery of the
Original Policy Bond.
ఈ నష్ట పరిహార దసాావేజు స్ంపూరణ ంగా ఉంద్, భవిష్యతా లో ఎపుుడైనా పాలసీ వలన మరియు/లేదా పాలసీ మూలంగా ఉతుననమయియయ దావా వలన లేదా
అస్లు పాలసీ దసాావేజు దొ రికిన కారణంగా ఏ పదధ తిలో అయినా ఎవరెైనా వయకిాకి స ముు చలిల ంచాలిసన బాధయత కంపనీపై పడే లేదా కంపనీ బాధయత
వహంచాలిస వచేి తరుణంలో ఆ స ముుకు బాధయత తీస్తకుంటానని నష్ట పరిహార చలిల ంపుదారు అంగీకరిస్ా తనానరు.

7.

It is further declared that the Indemnity given by this Deed is irrevocable and will remain in full force and effect.
ఈ దసాావేజు పరకారం అంద్ంచబడిన నష్ట పరిహారం ఉపస్ంహరించలేనిదని మరియు స్ంపూరణ ంగా అమలు చేయబడుత ంద్ మరియు పరభావంలో ఉంటలందని
పరకటటంచడమెైనద్.

IN WITNESS WHEREOF THIS INDEMNITY BOND HAS BEEN SIGNED, SEALED AND EXECUTED BY THE PARTIES ON THE DAY
MONTH AND YEAR FIRST ABOVE WRITTEN.
స్తక్ష్యింగత, ఈ దస్తావేజుపెై ఇరువరతాలు సింతకిం పెటటటన, సీలు వేసిన మరియు వతాసి ఇచిిన రోజు, నెల మరియు సింవత్రిం వివరతలు అలాగే పాదదశిం వివరతలు
మొదటలల పెైభ్గతన వతాయబడాాయ.
__________________________
INDEMNIFIER/ నష్టపరిహార చెల్లింపుదారు
(Policy Holder’s Signature)
(పాలసీదారు స్ంతకం)
Witness Name, Address & Signature/ సాక్షి పేరు, చిరునామా & స్ంతకం
1. ………………………………………..

2. ………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

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. ______________
ధృవీకరణ, ఈ ఫతరమ్లో పతాింతీయ భ్ష్లో సింతకిం చదసి ఉింటే/వేల్ముదా వేసి ఉింటే:
________________________________________ గారి కుమారుడు / కుమారెా అయిన, _______________________ చిరునామాలో నివసిస్ా తనన
__________________________________ అనత నేనత ఇందతమూలముగా _______________ భాష్లో నాకు ఈ ఫారమ్లోని విష్యాలు స్ంపూరణంగా
వివరించబడాడయని మరియు వాటటని నేనత అరా ం చేస్తకునాననని నిరాధరిస్ా తనాననత.
(వినియోగదారు స్ంతకం) ______________________________ తదదీ ______________ సింపాదిింపు నిం. __________________
Instruction & Disclaimer/ ససచన & నిరతకరణ:
 Kindly fill in the details in Hindi/English only.
దయచేసి వివరాలనత తలుగు/ఆంగల ంలో మాతరమే పూరించండి.
 In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ఇందతలోని అంశాల భాష్ాంతరీకరణలో ఏవెైనా వెైరుధాయలు ఉంటే, ఆంగల పాఠాయంతరం పరిగణనలోకి తీస్తకోబడుత ంద్.
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