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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Photograph of the payor 

to be affixed here and 
signed across the 

photograph 

చెల్లింపుదారు ఫో టోని 
అతిక ించి, ఫో టోప  ైసింతకిం 

చేయాల్ 

Payor KYC and AML Questionnaire 

చెల్లింపుదారు కెవ ైసి మరియు ఎఎమ్ఎల్ పరశ్నావళి 

(To be filled only if Payor is different than the Proposer /Policyholder) 

(చెల్లింపుదారు మరియు పరపో జర్/పనలసీదారు ఒక్కరే కనని పక్షింలో మాత్రమే పూరిించాల్) 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Submission of Photograph and address proof's of the premium payor is mandatory if the 

 క రింద పేర్కొన్న సిందరభింలో  పరీమియిం చెల్లింపుదారు ఫో టో మర్ియు చిరునామా రుజువున్ు తపపనిసర్ిగా సమర్ిపించాల్ 

 Premium paid by the Payor across all policies/proposal exceeds` INR.10, 000/-. 

 అనిన పాలసరలు/పపీో జల లో చెల్లింపుదారు చెల్లించిన్ పరీమియిం రూ.10,000/- కింటే ఎకుొవగా ఉిండాల్. 
 Submission of Proof of Identity of the premium payor is mandatory 

 పరీమియిం చెల్లింపుదారు గుర్ితింపు రుజువుని తపపనిసర్ిగా సమర్ిపించాల్ 

 Income proof is mandatory where the total premium paid by a single individual under all the policies /proposal is exceeding INR. 99,999 per annum 

 ఒకే వయక త  అనిన పాలసరలు/పీపో జల లో చెల్లించిన్ మొతతిం పరీమియిం సింవతసర్ానిక  రూ.99,999ని దాటిపో యిన్పుపడు తపపనిసర్ిగా ఆదాయ రుజువుని సమర్ిపించాల్ 

 

Proposal/ Policy/ Application no / పరపో జల్/పనలస/ీదరఖాస్తు  స్ిం.: ________________________________________________ 

Name of Payor / చెల్లింపుదారు పేరు: ___________________________________________________________________ 

Date of Birth/ పుట్టిన తేద:ీ __________________________Gender / ల్ింగిం: _______________________________ 

Relationship with Life To Be Assured/ Life Assured:  _________________________________________________ 

జీవిత్ బీమా ప ిందే/జీవిత్ బీమా ప ిందిన వయకతుతో బ ింధవయిం:  _________________________________________________ 

Relationship with Proposer/Policyholder:____________________________________________________________________ 

పరపో జర్/పనలసీదారుతో బ ింధవయిం: _______________________________________________________________________________________ 

Reason for the Payment / చెల్లింపుకత కనరణిం ______________________________________________________________________________ 

Residential Status-Resident/NRI/PIO/FOREIGNER) / నివనస్ సిితి-స్ని నిక్ుడు/ఎన్ఆర్ఐ/పిఐఓ/విదేశీయుడు):  ________________________ 

Nationality/ జాతీయత్ ______________________Current country of residence/ పరస్తు త్ిం నివససి్తు నా దేశిం: ________________________ 

Occupation of Payor / చెల్లింపుదారు వృతిు :  _______________________________________________________________________________________ 

Name of the entity / స్ింసి్ పేరు ________________________________________________________________________________________________ 

If your nature of work or source of funds involves association with Money services businesses*/ State run lotteries/ casinos/ gaming activity/ 

gambling/ Not for profit organization/ Trusts/ charities or Organizations involved in promoting social, religious cause,    please tick the 

appropriate choice and provide complete details……………………………… 

మీరు చేసే పని లేదా మీక్ు ఆదాయిం వచేే మారగిం నగదత సేవల వనయపనరనలు * / పరభుత్విం అమలు చేసే లాట్రీలు/ కనసినోలు/ గమేింగ్ 
కనరయక్లాపనలు/జూదిం/ స్వచ్ఛింద స్ింసి్/ట్రస్తి లు/ ఛారిట్ీలు లేదా స్మాజ, మత్ స్ింబింధ శ్రయేస్తు కోస్ిం పని చసేే స్ింసి్లక్ు స్ింబింధిించినదెైత,ే దయచసే ి
త్గిన ఎింపిక్క్ు ట్టక్ుక పెటి్ిండ ిమరయిు పూరిు వివరనలనత అిందిించ్ిండ…ి…………………………………………………………………………………… 

 

Casinos / కనసినోలు:-       Yes/ అవున్ు   No / కాదు   

Gaming activity/ గేమింగ్ కనరయక్లాపనలు:-     Yes/ అవున్ు   No / కాదు 
Gambling / జూదిం         Yes/ అవున్ు   No / కాదు 
Not for profit organization / స్వచ్ఛింద స్ింసి్:-     Yes/ అవున్ు   No / కాదు 
Trusts/ Charities / ట్రస్తి లు/ ఛారిట్ీలు:-      Yes/ అవున్ు   No / కాదు 
Organizations involved in promoting social, religious cause:-    Yes/ అవున్ు   No / కాదు 
స్మాజ, మత్ స్ింబింధ శ్రయేస్తు కోస్ిం పని చేసే స్ింసి్లు  
Money services businesses / నగదత సేవల వనయపనరనలు:-    Yes/ అవున్ు   No / కాదు  
State run lotteries / పరభుత్విం అమలు చేసే లాట్రీలు:-     Yes/ అవున్ు   No / కాదు  
Horse Jockey / గురేపు జాకీ:-        Yes/ అవున్ు   No / కాదు  
If you have ticked “yes” for any of the options above, please provide the complete details  

మీరు ఎగువ ఎింపిక్లోల  దేనికైెనా “అవునత”అని ట్టక్ుక పెడితే, దయచేసి పూరిు వివరనలనత అిందిించ్ిండి 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Money service businesses are entities/ proprietor ship concerns offering services involving currency exchange/ dealer/ exchange house/ third party 

payment processors/payment/collectionagentsetcwhicharenotregisteredasbanks. 

* న్గదు సేవా వాయపార్ాలు అన్గా బ్యింక లుగా న్మోదు కాని దవీయ మార్ిపడి/డీలర్/ఎకస ఛేింజ్ హౌస/మూడవ పక్షిం చెల్లింపు పాీస స చేసేవారు/చెల్లింపు/సేకరణ ఏజ ింటలల  
మొదల ైన్టలవింటి సేవలన్ు అింద ించే సింసథలు / యాజమాన్య వాయపార సింసథలు. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pan Card no ______________________(Pan card to be attached if the insurance premium aggregating Rs.50,000 or more Incase if there is no 

PAN Card, please submit Form 60/61 ) 

పనన్ కనర్్ స్ిం. ______________________(బీమా పీరమయిం స్మగేింగన రూ.50,000 లేదా అింత్క్ింట్ే ఎక్ుకవ ఉింట్ే పనన్ కనర్డ ని జత్ చేయాల్, పనన్ కనర్్ లేని పక్షింలో, దయచసేి ఫనరమ్ 
60/61ని స్మరిపించ్ిండి ) 
 
Are you a politically exposed person (PEP)? * PEPs are individuals who are or have been associated with a political party/politician or holding any 

senior role in any ministry/government/state owned enterprises / judicial body / military/police in India or abroad or those individuals who have any close 

family members or associates in the said capacity. Yes / NO (If yes, please provide details) 

 

మీరు రనజకీయాలకత స్ింబింధిించిన వయకతు (పిఈపి) అవునా కనదా? * పిఈపిలు అన్గా ర్ాజకీయ పార్టీ/ర్ాజకయీ నాయకుడిక  సింబింధ ించిన్ లేదా ఏదైెనా 
మింతీివరగిం/పభీుతవిం/పభీుతవ రింగ సింసథలు / నాయయ వయవసథ  / భ్రతదేశిం లేదా విదేశాలోల  స ైనిక/పో లీసు శాఖలో కీలక హో దాలో ఉన్న వయకుత లు లేదా ప ైన్ పేర్కొన్న 
హో దాలోల  ఉన్నవార్ ిసనినహిత కుటలింబ సభుయలు లేదా సహచరులు. అవున్ు / కాదు (అవున్ు అయితే, దయచేసి వివర్ాలు అింద ించిండి) 

 

Proof of Identity / గురిుింపు రుజువు: 
Passport / పాస పో రీ్      Driving License / డైెవైిింగ్ ల ైస న్సస       PAN Card / పాన్స కార్్     Voters ID / ఓటరు ఐడి     Letter from any Recognized Public Authority / 

గుర్ితింపు ఉన్న పభీుతావధ కార్ి అింద ించే ల టర్      Certification by Bank / బ్యింక అింద ించే ధృవపతిీం      Insurers Employee certification / బీమా చేసిన్ వయక త ఉదయ యగ 

ధృవపతిీం       Others (Please Specify) / ఇతరిం (దయచేసి పేర్కొన్ిండి) ______________________________________________________________________ 

 

Current Address :(please mention the address as well as type of address proof attached) 

పరస్తు త్ చిరునామా:( దయచేసి చిరునామాని మరియు జత్ చేసిన చిరునామా రుజువు రకననిా పేరకకనిండి) 
 

 

 

Passport / పాస పో రీ్     Driving License / డైెవైిింగ్ ల ైస న్సస      Ration Card / ర్ేషన్స కార్్        Employer certificate / యజమాని అింద ించే ధృవపతిీం      Telephone 

bill(Not older than 6 months ) / టెల్ఫో న్స బిలుల (6 నెలల కింటే పాతద  కాకూడదు)         Lease agreement with Rent receipt not older than 3 months /3 నెలల కింటే 
పాతద  కాని అదెె  రసరదుతో లీజు ఒపపిందిం      Letter from any Recognized Public Authority / గుర్ితింపు ఉన్న పభీుతావధ కార్ి అింద ించే ల టర్     Bank account 

statement (Not older  than 6 months ) / బ్యింక ఖాతా సీేట మ ింట(6 నెలల కింటే పాతద  కాకూడదు)      Electricity Bill / విదుయతతత  బిలుల       Certification by Bank / 
బ్యింక అింద ించే ధృవపతిీం       Others (Please Specify) / ఇతరిం(దయచేసి పేర్కొన్ిండి) ___________________________________________________ 

 

PermanentAddress:(Pleasementiontheaddressaswellastypeofaddressproofattached) 

శ్నశవత్ చిరునామా:( దయచేసి చిరునామాని మరియు జత్చేసిన చిరునామా రుజువు రకననిా పేరకకనిండి) 
 

 

 

Same as above / ఎగువ పేరకకనా అదే చిరునామా    
Passport / పాస పో రీ్         Driving License / డైెవైిింగ్ ల ైస న్సస       Ration Card / ర్ేషన్స కార్్         Employer certificate / యజమాని అింద ించే ధృవపతిీం       Telephone 

bill(Not older than 6 months ) / టెల్ఫో న్స బిలుల (6 నెలల కింటే పాతద  కాకూడదు)        Lease agreement with Rent receipt not older than 3 months /3 నెలల కింటే 
పాతద  కాని అదెె  రసరదుతో లీజు ఒపపిందిం       Letter from any Recognized Public Authority / గుర్ితింపు ఉన్న పభీుతావధ కార్ి అింద ించే ల టర్     Bank account 

statement (Not older  than 6 months ) / బ్యింక ఖాతా సీేట మ ింట(6 నెలల కింటే పాతద  కాకూడదు)       Electricity Bill / విదుయతతత  బిలుల        Certification by Bank / 
బ్యింక అింద ించే ధృవపతిీం        Others (Please Specify) / ఇతరిం(దయచేసి పేర్కొన్ిండి) ___________________________________________________ 

 

Income Proof / ఆదాయ రుజువు 
Standard/ పనర మాణిక్ిం 
ITR / ఐటిఆర్        IT-assessment Order / ఐటి- అస సుసమ ింటల తాఖీదు         Form 16 / ఫారమ్16        Pay slip / జీత భతాయల రసరదు         Others (Please Specify) 

/ ఇతరిం (దయచేసి పేర్కొన్ిండి) _________________________________________________________________________________________ 

Non Standard / నాన్ స్ని ిండర్్ 

Chartered Accountants Certificate / ఛారీర్్ అక ింటెింట లు అింద ించే ధృవపతిీం        Agricultural Income Certificate / వయవసాయ ఆదాయ ధృవపతిీం          

Agricultural Land details and Income assessments / వయవసాయ భూమి వివర్ాలు మరి్యు ఆదాయ అించనాలు     Bank Cash-flows statements/ బ్యింక 
న్గదు లావాదేవీల సేీట మ ింట లు         Pass-book / పాసు పుసతకిం       Others (Please Specify) / ఇతరిం (దయచేసి పేర్కొన్ిండి) 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TO BE FILLED IF PAYOR IS AN ENTITY Please provide details for the following questions (a and b):- 

చెల్లింపుదారు స్ింసి్ అయిన పక్షింలో పూరిించాల్ దయచేసి క రింద  పశీనలకు వివర్ాలన్ు అింద ించిండి (a మర్ియు b):-  

  

(a) Please specify your entity's/ దయచేసి మీ సింసథక  సింబింధ ించిన్ ఈ వివర్ాలన్ు పేర్కొన్ిండి:- 
 

(i) Country of incorporation / స్ని పిించిన దేశిం  

(ii)Country of Registration / నమోదెైన దేశిం  

(iii)Country of primary business operation / పనర థమక్ింగన 
వనయపనర నిరవహణ జరిగిన దేశిం 

 

(iv)Country of headquarters / పరధాన కనరనయలయిం ఉనా దేశిం  

 

(b) Does the entity have / సింసథ  వీటిని కల్గి ఉిందా:-  (i)10% or more of revenues, transaction flows, investments or supplies from/ in any single high risk 

jurisdiction (please mention country name); or (ii) 25% or more in aggregate of revenues, transaction flows, investments or supplies from/ in 
several high risk jurisdictions (please mention country name); 

 

Yes / అవునత  □ No/ కనదత □ Name of Country as per above question / పైెన అడిగిన పరశాక్ు స్ింబింధిించిన దేశిం పేరు____________________________ 

 
I/we hereby consent to the company for disclosing/sharing/transferring my /our personal data including my/our sensitive personal data, policy related 

information ( referred to as “Customer Data”) with its group entities, business partners, associates, affiliates, corporate agents, third party vendors and 

service providers, regulatory/statutory/government authorities (“Third Parties”) (within or outside India) for the following purposes:  

క రింద  పయీోజనాల ర్టతాయ నా/మా ముఖయమ ైన్ వయక తగత డేట్, పాలసర సింబింధ త సమాచారింతో ("వినియోగదారుని డేట్"గా సూచిించబడిింద ) సహా నా / మా వయక తగత డేట్న్ు 
కింప నీ గూర ప్ సింసథలు, వాయపార భ్గసావములు, సహచరులు, అన్ుబింధ సింసథలు, కార్కపర్ేట ఏజ ింటలల , మూడవ పక్షిం వికరయదారులు మర్ియు సేవా పదీాతలు, 
నియింతీిత/చటీబదధ /పభీుతవ అధ కారులక  (“మూడవ పక్షాలు” ) (భ్రతదేశింలో లేదా బయట) వెలల డిించడానిక /వార్ితో భ్గసావమయిం చేయడానిక /బద లీ చేయడానిక  
నేన్ు/మమేు ఇిందుమూలముగా కింప నీక  సమమతి తెల్యజేసుత నానన్ు/తెల్యజేసుత నానము:  
 
(i) Policy Servicing: To provide better policy servicing facilities to Customers whereby Customer Data, policy related information, unit statements, 

receipts, notices etc., would be shared. 

పాలసర సేవ:  వినియోగదారులకు ఉతతమ పాలసర సేవ సదుపాయాలన్ు అింద ించడానిక  వినియోగదారు డేట్, పాలసర సింబింధ త సమాచారిం, యూనిట సీేట మ ింటలల , 

రసరదులు, నోటీసులు మొదల ైన్వి భ్గసావమయిం చేయబడతాయి 
(ii) Business Purpose: In pursuance of business requirements, and to administer the life insurance policies, the company will share Customer Data with 

Third Parties. This will include activities such as data scanning, data entry, indexing, premium payment reminder , service calls, evaluation, studies 
& market survey/research, KYC documents assessment,  validation  and analysis, claims review and  analysis,  etc., 

వనయపనర పరయోజనిం: వాయపార అవసర్ాలకు లోబడి మర్ియు జీవిత బీమా పాలసరలన్ు నిరవహిించడానిక , కింప నీ మూడవ పక్షాలతో డేట్న్ు భ్గసావమయిం చేసుత ింద . 
ఇిందులో డేట్ సాొనిింగ్, డేట్ న్మోదు, సూచికలతో జాబితా చేయడిం, పరీమియిం చెల్లింపు ర్ిమ ైిండర్, సేవా కాల లు, మూలాయింకన్ిం, అధయయనాలు & మార్ ొట 
సర్ేవ/పర్ిశోధన్, క వెైసి పతాీల అస సుసమ ింటల, ధృవీకరణ మర్ియు విశలలషణ, క లయిమ్ ల సమీక్ష మర్ియు విశలలషణ మొదల ైన్వి ఉింట్యి 

(iii) Compliance with regulatory/legal requirements: To ensure compliance with various regulations/legal requirements the company will be required to 

share Customer Data with regulatory/statutory/government authorities from time to time either directly or through Third Parties. 

నియింతిరత్/చ్టి్బదధ  ఆవశయకనల అనతక్ూలత్: వివిధ నియింతణీలు/చటీబదధ  ఆవశయకాల అన్ుకూలతన్ు నిర్ాధ ర్ిించడానిక  కింప నీ వినియోగదారు డేట్న్ు 
నియింతీిత/చటీబదధ/పభీుతవ అధ కారులతో ఎపపటికపుపడు నేరుగా లేదా మూడవ పక్షాల దావర్ా భ్గసావమయిం చేయాల్స ఉింటలింద . 

In case I/we have an objection to usage of my/our personal information for the purposes mentioned above, I/we shall intimate the Company prior to its 
acceptance of my/our proposal and issuance of the policy, in which case the Company shall cancel the proposal, refund the proposal deposit and delete 

all sensitive personal information relating to me/us from its records/systems. 

ప ైన్ పేర్కొన్న పయీోజనాల ర్టతాయ నా/మా వయక తగత సమాచార్ానిన వినియోగిించడింలో నాకు/మాకు అభయింతరిం ఉన్న పక్షింలో, కింప నీ నా/మా పపీో జల న్ు అింగటకర్ిించి, 

పాలసరని మింజూరు చేయడానిక  ముిందే నేన్ు/మమేు కింప నీక  ఆ విషయానిన తెల్యజేసాత న్ు/తెల్యజేసాత ము, అపుపడు కింప నీ పపీో జల న్ు రదుె  చేసుత ింద , పపీో జల 
డిపాజిట ని వాపసు ఇసుత ింద  మర్యిు కింప నీ ర్ికార్డ లు/సిసీమ్ లోల  నాకు/మాకు సింబింధ ించి ఉన్న మొతతిం ముఖయమ ైన్ వయక తగత సమాచార్ానిన తొలగిసుత ింద . 
 
I would like the company to contact me through Telephone calls/SMS/emails for policy & servicing related matters. 

నేన్ు పాలసర & సేవ సింబింధ త విషయాల కోసిం కింప నీ టెల్ఫో న్స కాల లు/ SMS/ఇమ యిల ల దావర్ా న్న్ున సింపదీ ించాలని కోరుకుింటలనానన్ు. 
 
I also declare that I am the payor for Policy/application/Proposal number mentioned above and I have insurable interest on the life of Life To Be 
Assured/Life Assured. 

పైెన పేరకకనా పనలసీ/దరఖాస్తు /పరపో జల్ స్ింఖయక్ు నేనత చెల్లింపుదారు అని మరియు జీవిత్ బీమా ప ిందే/ జీవిత్ బీమా ప ిందిన వనరి జీవిత్ింపైె బీమా హక్ుకని క్ల్గి 

ఉనాానని క్ూడా నిరనధ రిస్తు నాానత. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Credit Card/Debit Card Holder Name / కేెడిట్ కనర్్ /డెబిట్ కనర్్ హక్ుకదారు _________________________________________ 

 

Date / తేదీ:----------------------------------- --------------------------------------------------------------- 

Signature/Thumb Impression of  the Payor 

       చెల్లింపుదారు సింతకిం/వేల్ముద ీ

 

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. __________________ 

 

ధృవీక్రణ, ఈ ఫనరమ్ లో పనర ింతీయ భ షలో స్ింత్క్ిం చేసి ఉింటే్/వేల్ముదర వేసి ఉింటే్ : 
 

___________________________ గార్ి కుమారుడు / కుమార్ త అయిన్, _______________________ చిరునామాలో నివసిసుత న్న 
_____________________________ అన్ు నేన్ు ఇిందుమూలముగా _______________ భ్షలో నాకు ఈ ఫారమ్ లోని విషయాలు సింపూరణింగా వివర్ిించబడా్ యని 
మర్ియు వాటిని నేన్ు అరథిం చేసుకునానన్ని నిర్ాధ ర్ిసుత నానన్ు. 
 
 

 

(వినియోగదారు సింతకిం) ______________________________  తేదీ ______________ స్ింపరదిింపు నిం. __________________ 

 

Instruction & Disclaimer/ స్ూచ్న & నిరనక్రణ: 

 

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

  దయచేసి వివర్ాలన్ు తెలుగు/ఆింగలింలో మాతమీే పూర్ిించిండి. 

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

  ఇిందులోని అింశాల భ్షాింతర్టకరణలో ఏవైెనా వైెరుధాయలు ఉింటే, ఆింగల పాఠాయింతరిం పర్ిగణన్లోక  తీసుకోబడుతతింద . 

 

 

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited (IRDAI Regn. No. 136), Policy Servicing Department, 2nd 

Floor, Orchid Business Park, Sector-48, Sohna Road, Gurugram-122018, Haryana, India Regd Office : Unit No. 208, 2nd Floor, 

Kanchenjunga Building, 18 Barakhamba Road, New Delhi - 110001, Corporate Identity No. - U66010DL2007PLC248825, Contact 

:1800-103-0003 / 1800-180-0003 /+91 0124 4535099 (Fax) / Email : customerservice@canarahsbclife.in, Website : 

www.canarahsbclife.com 

Premium Deposit Details / పీరమయిం డిపనజిట్ వివరనలు 

Payment Mode: Cheque / Demand Draft/ Credit Card / Others (specify) ____________________________________________________________ 

చెల్లింపు మోడ:చెకుొ/డిమాిండ డాీఫీ్ట/క రడిట కార్్/ఇతరిం(పేర్కొన్ిండి)_________________________________________________________________ 

Amount / మొత్ుిం:______________________ Cheque/Demand Draft No / చెక్ుక/డిమాిండ డార ఫి్ట స్ిం: __________________________________________ 

Bank Name / బ యింక్ పేరు:_____________________ Date / తేదీ: _________________ Bank Branch / బ్యింక బ్ీించ్: _____________________________ 

Account Type: Savings Bank Account only ( Payments acceptable only from saving account ) 

ఖాతా రక్ిం: సేవిింగ్స బ్యింక ఖాతా మాతమీ ే(సేవిింగ్స ఖాతా న్ుిండి మాతమీ ేచెల్లింపులు ఆమోద ించబడతాయి ) 

Account Number / ఖాతా స్ింఖయ:_____________________________ MICR CODE / MICR కోడ: ____________________________________________ 

Credit Card/Debit Card Holder Name / కేెడిట్ కనర్్ /డెబిట్ కనర్్ హక్ుకదారు ____________________________________________ 


