
NO OBJECTION CERTIFICATE FOR BENEFIT PAYMENT IN CASE  

OF CONDITIONAL ASSIGNMENT 

షరతులతో కూడని హకకుల బదలాయింపు చసేే పక్షింలో లబి్ధ చెల్లింపు కోసిం నిరభ్యింతర ధృవపతరిం 

 

 

 

This is regarding the Life Insurance Policy bearing No__________________________________ issued by  Canara HSBC Oriental 

Bank of Commerce Life Insurance Company Limited (Company) in favor of ______________________________________________ 

(Policyholder) on which a conditional assignment was recorded earlier in favour  of ___________________________________ 

______________________________________________(Assignee). 

 

We request the Company to revoke the conditional assignment and hereby declare that the (assignee/assignor) 

______________________________________________ Mr/Ms/M/s _____________________________ is hereby authorized to 

receive all the Policy benefit payable which is already due or shall be due against the above mentioned assigned Policy and that such 

payment shall give a valid and sufficient discharge to the Company. 

 

ఇది కెనరా హెచ్ ఎస్ బిస ిఓరియ ెంటల్ బ్యెంక్ ఆఫ్ కామర్స్ ల ైఫ్ ఇనస్రెన్స్ కెంపెనీ లిమిటెడ్ (కెంపెనీ) ............................... (పాలసీదారు)కి 
మెంజూరు చేసిన, గతెంలో ........................ (హకకుల గరహీత)కి ఈ పాలసీ హకకులను షరతులతో కూడిన బదలాయెంపు చేసినటలు  నమోద ైన, 

……................ సెంఖ్య గల జీవిత బీమా పాలసీకి సెంబెంధిెంచినది. 
 

హకకుల బదిలీదారు) ................................... శ్రర/కకమారి/M/s ............................కి పైెన పేరకునన హకకుల బదలాయెంపు జరిగిన పాలసీ 

పరకారెం ఇపపటికే చ లిుెంచాలి్ ఉనన లేదా చ లిుెంచబో యే మొతతెం పాలసీ లబిి మొతాత లను సీీకరిెంచడానికి ఇెందుమూలముగా అధికారెం 

అెందిసుత ననటలు  మరియు ఈ చ లిుెంపుతో కెంపెనీ చటటపరకారెం చ లకు నటిట విముకిత ప ెందుతుెందని ఇెందుమూలముగా త లియజేసుత న్ానము 

 

 

 

________________________             ________________________ 

Signature of Assignor     Signature of Assignee  

హకకుల బదిలీదారు సెంతకెం                                    హకకుల గరహీత సెంతకెం 

 (Company/bank stamp and signature of  

 authorized Signatory if Assignee is a  

 Company/bank) 

(హకకుల గరహీత కెంపెనీ/బ్యెంక్ అయన పక్షెంలో కెంపెనీ/ బ్యెంక్ సాట ెంప్ 
యు సెంతకెం చేసే అధికారెం గల వ్యకిత సెంతకెం) 

 

 

 

 

 

Name/ పేరు:  Name/ పేరు: 
Date/ తేదీ: Date/ తేదీ: 

Address/ చిరున్ామా:  Address/ చిరున్ామా: 
Contact Number/ సెంపరదిెంపు నెంబర్స:  Contact Number/ సెంపరదిెంపు నెంబర్స: 

 

 



DECLARATION 

 

I hereby state that whatever is stated herein above by __________________________________ are true to the best of my knowledge 

and the signature is of the assignor and assignee affixed on the date & place herein above stated. 

 

నిర్ధి రణ 
ఎగువ్ ____________________________________ పేరకునన అనిన విషయాలక న్ాకక త లిసినెంత వ్రకక వాసతవ్మని మరియు హకకుల 
బదిలీదారు మరియు హకకుల గరహీత ఎగువ్ పేరకునన తేదీ & సథలెంలో సెంతకాలక చేశారని నే్ను ఇెందుమూలెంగా త లియజేసుత న్ానను. 
 

 

  
Signature of Witness/  సాక్షి సెంతకెం 

Full name of Witness/ సాక్షి పూరిత పేరు: 
Date/ తేదీ: 

Address/ చిరున్ామా: 
Contact Number/ సెంపరదిెంపు నెంబర్స: 

 

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 ఫధరమ్ లో పధర ింతీయ భాషలో సింతకిం చేసి ఉింటే/వేల్ముదర వేసి ఉింటే: 
 

____________________________________ గారి కకమారుడు / కకమారెత అయన, _______________________ చిరున్ామాలో నివ్సిసుత నన 
____________________________________ అను నే్ను ఇెందుమూలముగా _______________ భ్షలో న్ాకక ఈ ఫారమ్ లోని విషయాలక 
సెంపూరణెంగా వివ్రిెంచబడాా యని మరియు వాటిని నే్ను అరథెం చేసుకకన్ాననని నిరాి రిసుత న్ానను. 
 

 

(వినియోగదారు సెంతకెం) ______________________________  తేదీ ______________ సింపరద ింపు నిం. __________________ 

 

Instruction & Disclaimer:/ సూచన & నిర్ధకరణ: 

 

• Kindly fill in the details in Hindi/English only. 

  దయచేసి వివ్రాలను త లకగు/ఆెంగుెంలో మాతరమే పూరిెంచెండి. 

• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail. 

  ఇెందులోని అెంశాల భ్షాెంతరీకరణలో ఏవ ైన్ా వ ైరుధాయలక ఉెంటే, ఆెంగు పాఠాయెంతరెం పరిగణనలోకి తీసుకోబడుతుెంది. 
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