
బదల��ంప�/హక�్కల బ��� ��సం �ారమ్
(ఈ ఒపప్ందం, �ాల�ీ ��క�య్��ంట్ �క్క ఎం��ర్స్ ��ంట్ పత్రం ల��� ��న్-�య్���ియల్ �ా్ట ంప్ పత్రం���ాట��ా ఒ���నల్ �ాల�ీ 

��క�య్��ంట్ ��ౖ అం��ంచబడవల�ి ఉంట�ం��)

��న�ా ��చ్ ఎస్ ��ి ఓ��యంటల్ బ�య్ంక్ ఆఫ్ �ామర్స్ ల�ౖఫ్ ఇనూస్��న్స్ కం��� ��ట�డ్ ("కం���") మం�ర� �ే�ిన �ాల�ీ నం. ___________________________ ల�ౖఫ్ ఇనూస్��న్స్ �ాల�ీ� క���న 
�ాల�ీ��ర��ా, ��ను �ాల�ీ ���ంద ఉనన్ �� హక�్కలను మ��య� ప్ర�జ��లను

ఇక్కడ ����్కనన్ �బంధనలక� అనుగ�ణం�ా ఇందుమ�లం�ా ��/క�మ���/��మ�/ ��సస్ర్స్ ___________________________ ("బదల��ంప� �� ం�ే వయ్��త్/హక�్కల ��ట��ంప� �� ం�ే గ���త") ����ట 
బదల��ంప�/హక�్కల బ��� �ేసుత్ ��న్ను.

బదల��ంప� రకం (వ��త్ం�ే ����� ట�క్ ��ట్టం��) సంప�ర్ణం �యమ�లక� ల�బ��

బదల��ంప�/ హక�్కల ��ట��ంప� �ేయ����� గల �ారణ�ల� 
(ఏ�ై�� ఒక ���� ట�క్ ��ట్టం��)

��్రమ��మ���ల �ారణం�ా; ర�. ________ �ల���ౖన ఈ అం�ా�న్ ప��గణనల��� �సుక�ంట�

మ��య� ఇత�ాల� ______________________________________________________________

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

బదల��ంప� �� ం�ే వయ్��త్/హక�్కల గ���త �వ�ాల� (బదల��ంప� �� ం�ే వయ్��త్/హక�్కల గ���త �ా��ప్��ట్ సంస్థ  అ�న పకష్ంల�, సంస్థల�� అ���ా��క వయ్క�త్ ల �వ�ాలను �ేర్చవల�ి ఉంట�ం��)

��ర�

తం��్ర ��ర�/భరత్ ��ర�

హక�్కల గ���త 
�� ట���ా ఫ్ (�ా��ష్క 

�ీ్ర�యం ర�. 10,000 
కంట� ఎక�్కవ ఉంట� 

తపప్�స��)

�ర���మ�

ట���� న్ నంబర్

*ఇ���ల్ ఐ��

*�బ�ౖల్ నంబర్

ప�ట�్టన �ే��

�దయ్

��ౖ�ా��క �ి్థ�

�రకష్�ాసుయ్ల�

��ాహం �ాల�దు

�్ార థ�క �ాఠ�ాల

��ాహం అ�ం��

ఉనన్త �ాఠ�ాల

��త ��గ�ా్వ�� 
��ల�ప్య�ర�

�ా� డ�య్��ట్

���క�ల� �సుక���న్ర�

�� స్్ట  
�ా� డ�య్��ట్

��్ర ��షనల్

�ా��రణ వృ�త్  _____________________________________________________ఉ�ోయ్గ ���ష్క ___________________________________________________________________ 

కం��� ��ర� ______________________________________________________ �ాయ్�ారం/�ధుల స్వ��వం _________________________________________________________

జ��యత
��రత�ే�ా��� 

�ెం��న వయ్��త్
��ే�ాలక� �ెం��న వయ్��త్

��ాస �ి్థ� ��ా�ి **ప్ర�ా�ి ��రత�ేశంల� ప�ట�్టన వయ్��త్

**��ాసం ఉంట�నన్ �ేశం ______________________________________ (ప్ర�ా�ి �ి్థ� అ��ే ��ాసం ఉంట�నన్ �ేశం ఆ��రం�ా తపప్�స���ా అం��ం���, తదుప�� ��క�య్��ంట్ అం��ం���స్ 

ఉంట�ం��/అవసరం అవ�త�ం��)

�ర� య�ఎస్ ల� ఉంట� అభయ్��్థసుత్ ��న్�ా.

�ి����ౖ�ి నం

* - �వ�ాల� తపప్�స���ా ప���ంపబడవల�ి ఉంట�ం��.

హక�్కల గ���త �క్క బ�య్ంక్ ఖ��� �వ�ాల�

బ�య్ంక్ ��ర�

బ�య్ంక్ �ాఖ �ర���మ�

బ�య్ంక్ ఖ��� రకం ���ంగ్స్ క��ంట్ ఎంచుక�నన్�� ఎన్ ఆర్ ఇ* ఖ�����:

�ంగం ప�ర�ష�డ� �ీత్ � �� గ��్ర గ���ర� అవ�ను �ాదు

అవ�ను �ాదు

అవ�ను �ాదు

బ�య్ంక్ ఖ��� సంఖయ్ ఎమ్ ఐ�ిఆర్ ��డ్

ఐఎఫ్ ఎస్ �ి ��డ్ **�ాన్ �ార్్డ నంబర్

*ఎన్ ఆర్ ఇ ఖ��� అ�న పకష్ంల� దయ�ే�ి మ� ��బ్ ��ౖట్ ల� అందుబ�ట�ల� ఉనన్ ఎఫ్ఎట��ిఎ/�ిఆర్ఎస్ ప్ర�ాన్వ�� సమ��ప్ంచం��.
**-�వ�ాల� తపప్�స���ా ప���ంపబడవల�ి ఉంట�ం��.

** - ��ాస �ి్థ� ప్ర�ా�ి అ��ే ల��� ��ాస �ా్థ నం ��రత�ేశం �ా� పకష్ంల� దయ�ే�ి మ� ��బ్ ��ౖట్ ల� అందుబ�ట�ల� ఉం�ే ఎఫ్ఎట��ిఎన్ �ిఆర్ఎస్ ప్ర�ాన్వ�� సమ��ప్ంచం��.
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బదల��ంప�/హక�్కల బ��� ��సం �ారమ్
(ఈ ఒపప్ందం, �ాల�ీ ��క�య్��ంట్ �క్క ఎం��ర్స్ ��ంట్ పత్రం ల��� ��న్-�య్���ియల్ �ా్ట ంప్ పత్రం���ాట��ా ఒ���నల్ �ాల�ీ 

��క�య్��ంట్ ��ౖ అం��ంచబడవల�ి ఉంట�ం��)

(ఖ��� సంఖయ్/ఖ�����ర� ��ర� 'మ���్రంచబ��' ఉనన్) 'రదుద్  �ేయబ��న' �ెక�్క �ా�ీ ల��� (ఖ��� సంఖయ్/ ఖ�����ర� ��ర� 'మ���్రంచబ��' ఉనన్) �ాస్ బ�క్ �క్క �ీ్వయ ధృ�కృత 
�ా�ీ ల��� �ీ్వయ ధృ�కృత బ�య్ంక్ ��్టట్ ��ంట్ � సమ��ప్ంచం��. ఎన్ ఆర్ ఇ �ె�్లంప� అ�న పకష్ంల� �ె�్లం�న �ీ్ర�యమ్ ల ల��ా�ే�లను ప్ర��ం�ం�ే బ�య్ంక్ ��్టట్ ��ంట్ ల��� ����� 
సంబం��ం� బ�య్ంక్ అం��ం�ే ప్రకటన తపప్�స��)

బ��� �ే��/ ��ట��ం�ే వయ్��త్�� బదల��ంప� �� ం�ే/ హక�్కల గ���తక� గల బ�ంధవయ్ం (రకత్సంబం��క�ల�/��త ��గ�ా్వ�/ర�ణ��త� ����్కనం��): 

____________________________________________________________

హక�్కల గ���త/మ�నుపట� హక�్కల గ���తల ప�ర్వ వృ��త్ ం��ల� (�ాల�ీ� ఇంతక�మ�ం�ే ��ట��ం� ఉంట� వ��త్సుత్ ం��):

��ర�_________________________________________________________________________________________________________

జ��యత ______________________________ వృ�త్  ____________________________ ట���� న్ నంబర్ _______________________________________

(��� �ీ్ర�యంలను బదల��ంప� �� ం�ే వయ్��త్/ హక�్కల గ���త �ె�్ల�ాత్ ర� కనుక, బదల��ంప� �� ం�ే వయ్��త్/ హక�్కల గ���త ��యర్ �ారమ్ �� స� అవసర���న ప��్ర లను 
అం��ంచవల�ి ఉంట�ంద� గ���త్ంచం��)

బదల��ంప� �� ం�ే వయ్��త్/హక�్కల గ���త ����ౖ�ీ ��సం సమ��ప్ంచవల�ిన ��క�య్��ంట్ ల జ���� (హక�్కల గ���త వయ్��త్ అ�న పకష్ంల�, హక�్కల బ�����ర� బ��� �ారమ్ �� స� హక�్కల గ���త 

�క్క ����ౖ�ీ ��క�య్��ంట్ లను సమ��ప్ం���స్ ఉంట�ం��.)

అవ�ను �ాదు

గ���త్ంప� ర��వ� �ాస్ �� ర్్ట �ాన్ �ార్్డ ఓటర� గ���త్ంప� �ార్్డ ఇత�ాల�

�ర���మ� ర��వ� ట���� న్ �ల�్ల ఎల��్ట��ిట� �ల�్ల

ఆ��య ర��వ� మ��య�/ ల��� నగదు మ�ల�ల ర��వ�

బదల��ంప� �� ం�ే వయ్��త్/హక�్కల గ���త / బదల��ంప� �� ం�ే వయ్��త్ ల��� హక�్కల గ���త �క్క ���� �ాజ��యపరం�ా ��ర� �� ం��న వయ్��త్*�ా ఉ��న్�ా?

(ఈ ద�ాత్ ����� స� సమ��ప్ం�న స�యక ర��వ�/ల� మ��య� ��క�య్��ంట్ ల� �ీ్వయ ధృ�కరణ���ాట� ��రత�ేశ ప్రభ�త్వం�ే గ���త్ంప� �� ం��న ���ట�డ్ అ���ా�� �ేత/మ� కం��� 
�క్క అ���ా��క �ిబ్బం�� (మ� �ా��ప్��ట్ ప్ర��ధుల�� స�) �ేత / జ��య బ�య్ంక్ �క్క బ�్ర ంచ్ ����జర్ �ేత ధృ�క��ంచబ���.)

అవ�ను అ��ే, దయ�ే�ి �వ�ాల� అం��ంచం��

[*ప్రజల �క్క ప్రమ�ఖ �ధులను �ర్వ��ంచ����� అం��త���న వయ్క�త్ లను �ాజ��యపరం�ా ��ర� �� ం��న వయ్క�త్ ల� (�ిఈ�ి) అంట�ర�, ఉ��హరణక� అ���ార�ల� I ��ంద్ర I �ాష్ట � 
ప్రభ�త్వ మంత�్ర ల�, �ీ�యర్ �ాజ��య ��యక�ల�, �ీ�యర్ ప్రభ�త్వ/��య్య I ��ౖ�క అ���ార�ల�, �ా�ా్ట � ��� �ెం��న �ా��ప్��షన్ ల �ీ�యర్ ఎ��జ్క�య్ట�వ్, ప్రమ�ఖ �ాజ��య �ా��్ట 
అ���ార�ల� మ��య� ��ౖన ����్కనన్ వయ్క�త్ ల స్వంత క�ట�ంబ సభ�య్ల� (��త ��గ�ా్వ�, �ిల్లల�, త�్లదండ�్ర ల�, ��య�దుల�, బ��ామరదళ�్ల  అల�్ల ళ�్ల  ��డళ�్ల  మ��య� �ిఈ�ిల 
స�న్��త బంధువ�ల�).]

హక�్కల గ���త �ె�్లంచద��న ��� �ీ్ర�యమ్ ల�

ఇత�ాల�

అవ�ను �ాదు
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బదల��ంప�/హక�్కల బ��� ��సం �ారమ్
(ఈ ఒపప్ందం, �ాల�ీ ��క�య్��ంట్ �క్క ఎం��ర్స్ ��ంట్ పత్రం ల��� ��న్-�య్���ియల్ �ా్ట ంప్ పత్రం���ాట��ా ఒ���నల్ �ాల�ీ 

��క�య్��ంట్ ��ౖ అం��ంచబడవల�ి ఉంట�ం��)

��ర� _________________________________________________________________ బదల��ంప� �� ం�ే వయ్��త్/హక�్కల గ���త�� ������ గల బ�ంధవయ్ం

____________________________________________________________________

���� �క్క ప�ట�్టన �ే�� ___________________________________________ �����షన్ �ాతం ___________________________________________

బదల��ంప� �� ం�ే వయ్��త్/హక�్కల గ���త ���� �వ�ాల�  (హక�్కల ��ట��ంప� ఎవ����� వయ్��త్�� �ే�ినట్ల��ే, ఇ�� వ��త్సుత్ ం�� మ��య� తపప్�స��)

[అవసర����ే అదనప� అనుబం��ం�ాల� ఉప���ంచు��వచు్చ]

(���� ���నర్ అ�న పకష్ంల�)�య�త�� ��ర� ___________________________________________________________________________________

������ �య�త�� బ�ంధవయ్ం ____________________________________________________________ �య�త��/ బదల��ంప� �� ం�ే వయ్��త్ సంతకం 

____________________________________________________________

బదల��ంప� �� ం�ే వయ్��త్/హక�్కల గ���తక� �ెం��న (�ా�� ��ర��� ��ట��ంచబ��న �ాల�ీల�� స�) మ�నుపట� ��త �మ� �ాల�ీల �వ�ాల�

�ాల�ీ సంఖయ్/�ాల�ీ� మం�ర� �ే�ిన ��త 
�మ� సంస్థ �ిం��ల్/��గ�య్లర్ �ా��ష్క �ీ్ర�యం

బదల��ంప���ర�/హక�్కల బ�����ర� మ��య� బదల��ంప� �� ం�ే వయ్��త్/హక�్కల గ���తల ప్రకటన

బదల��ంప�/హక�్కల బ��� �క్క ఈ ద�ాత్ ���ను కం��� �ీ్వక��ం�ే �ే�� �మ� చట్టం, 1938 (సవ��ంచబ��న �ధం�ా)ల�� ��కష్న్ 38 ���ంద ��ట��ంచబడ�త�ంద� మ��య� 
ఇక్కడ ����్కనన్ బదల��ంప� �� ం�ే వయ్��త్/హక�్కల గ���త బదల��ంప�/ హక�్కల బ��� �ే�� ��ట��� వ��త్ం�ే చట�్ట లక� అనుగ�ణం�ా �ాల�ీ ���ంద వ�ే్చ ప్ర�జ��లను �� ందగల 
మ��య� ��క� సంబం��ం�న బ�ధయ్తల� మ��య� ఈ��్వట�లక� హక�్క��ర��ా ఉండగల బదల��ంప� �� ం�ే వయ్��త్/హక�్కల గ���త అ� ��ను అర్థం �ేసుక���న్ను. ఇం�ా ��ా��త 
ఆ�ిత్  చట్టం, 1874ల�� ��కష్న్ 6 ���ంద ప��గణ�ంచబ�ే �ాల�ీ� ��ను బదల��ంప�/ హక�్కల ��ట��ంప� �ేయడం ల�ద� ఇందుమ�లం�ా ��ాధ్ ��సుత్ ��న్ను.

��ను �ాల�ీ� బదల��ంప�/ హక�్కల ��ట��ంప�� �� ఇష్టప�ర్వకం�ా �ేసుత్ ��న్న� మ��య� బదల��ంప�/హక�్కల ��ట��ంప� �ాల�ీ��ర� �క్క ఆస��త్ ��రక�, ప్రజ� ఆస��త్ 
��రక� �శ్వస�యత�� �ేసుత్ ��న్న�, �ాయ్�ార ప్ర�జనం ��సం �ాద� ��ాధ్ ��సుత్ ��న్ను. భ�షయ్త�త్ ల� ఏ��ౖ�� అసతయ్ం�ా ఉ��న్య� �ే��ే కం��� ఈ బదల��ంప��/హక�్కల 
��ట��ంప�� �రస్క��ంచగలద� ��ను అర్థం �ేసుక���న్ను. కం��� ���ార్్డ లల� బదల��ంప�� న�దు �ే�ిన త�ా్వత �ాల�ీ ��క�య్��ంట్ � బదల��ంప� �� ం�ే వయ్��త్��/హక�్కల 
గ���తక� అం��ంచ����� అ�ే�ధం�ా ��� కమ�య్���షన్ ���త్ �న్ బదల��ంప���ర�/హక�్కల బ�����ర� మ��య� బదల��ంప� �� ం�ే వయ్��త్/హక�్కల గ���త ఇదద్���� పంప����� 
కం����� అ���ారం ఇసుత్ ��న్న� ��ను ఇందుమ�లం�ా ��ాధ్ ��సుత్ ��న్ను.

�యమ�ల�� క���న బదల��ంప� అ�న పకష్ంల� హక�్కల గ���త�ా ��ను �ాల�ీ��ౖ ల�న్ �� ంద����� అర్హత క��� ఉండన� మ��య� �ాల�ీ�� కట�్ట బ�� ఉం��ల� అర్థం 
�ేసుక���న్ను. �ాల�ీ ���ంద బదల��ంప� �� ం�ే వయ్��త్/హక�్కల గ���త ప్ర�జ��ల �ీ్వకరణ �ెల�్ల బ�ట� అవ�త�ంద� మ��య� కం��� ��్వ�ా త��న �తత్ంల� �డ�దల 
�ేయబ��ంద� ఇందుమ�లం�ా ��ాధ్ ��సుత్ ��న్ను.

ప��కత�త్  ���్లషణ, ��్ల�మ్ ద�ాయ్ప�త్ / ప��ష్కరణ, ����ౖ�ీ �్ార మ�ణ�కరణ, �ాల�ీ ���ా ప్ర�జ��ల� మ��య� ఇల�ంట� మ�����న్ ప్ర�జ��ల ��సం కం��� �� ����ౖ�ీ �వ�ాలను (i) 
ప్రభ�త్వ మ��య�/ల��� �యంత్రణ అ���ార�ల నుం�� (ii) �మ� ���� �ట��ల నుం�� (iii) �ిఈఆర్ఎస్ఎఐ/య�ఐ��ఎఐ నుం�� (iv) ��ఇనూస్రర్ ల�/సమ�హ కం���ల�/ఆసుప�్ర ల��� 
��గ��ాధ్ రణ ��ం��్ర ల�/ఇతర �మ� కం���ల� ల��� మ�డవ ప��ల నుం�� �ీ్వక��ంచ�����/ �ల్వ �ేయ����� ల���/మ��య� �ా���� ��గ�ా్వమయ్ం �ేయ����� కం����� అ���ారం 
ఇసుత్ ��న్న� ��ను/��మ� ��ాధ్ ��సుత్ ��న్మ�.

బదల��ంప���ర�/హక�్కల బ�����ర� సంతకం/బ�్ర టన ���మ�ద్ర
��ర�, గ���త్ంప� మ��య� అ���ా��క మ�ద్ర 

(హక�్కల గ���త కం���/బ�య్ంక్ అ�న పకష్ంల�)

బదల��ంప� �� ం�ే వయ్��త్/హక�్కల గ���త సంతకం/ బ�్ర టన ���మ�ద్ర
��ర�, గ���త్ంప� మ��య� అ���ా��క మ�ద్ర 

(హక�్కల గ���త కం���/బ�య్ంక్ అ�న పకష్ంల�)
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బదల��ంప�/హక�్కల బ��� ��సం �ారమ్
(ఈ ఒపప్ందం, �ాల�ీ ��క�య్��ంట్ �క్క ఎం��ర్స్ ��ంట్ పత్రం ల��� ��న్-�య్���ియల్ �ా్ట ంప్ పత్రం���ాట��ా ఒ���నల్ �ాల�ీ 

��క�య్��ంట్ ��ౖ అం��ంచబడవల�ి ఉంట�ం��)

�ే��

ఈ �ారమ్ ల� సంతకం �ా్థ �క ��షల� �ేయబ�� ఉ��న్/ ���మ�ద్ర ���ి ఉ��న్, సంబం��త ప్రకటన

��ను ఈ �ారమ్ ల�� �షయ�లను �ాల�ీ��ర� ��/��మ�/క�మ��� _____________________________________�� _____________________________________ 

��షల� �వ��ం��న� మ��య� ఆ �షయ�లను �ాల�ీ��ర� ప���త్�ా అర్థం �ేసుక�నన్ త�ా్వత �� సమకష్ంల� ���మ�ద్ర(ల�) ���ార�/ ఆంగ్ల ��తర ��షల� సంతకం �ే�ార� ��ను 

ఇందుమ�లం�ా ప్రకట�సుత్ ��న్ను.

ప్రకటన��ర� సంతకం ________________________________ ప్రకటన��ర� ��ర� _________________________ స్థలం _____________________________ 

�ే�� ___________________________________________

�ా�� (�ా�� ��జర్ అ� ఉం��ల� మ��య� ఒపప్ం����� అర�్హ డ� అ� ఉం��ల� దయ�ే�ి గ�ర�త్ ంచు��ం��)

బదల��ంప���ర�/హక�్కల బ�����ర� మ��య� బదల��ంప� �� ం�ే వయ్��త్/హక�్కల గ���త ఈ ద�ాత్ ���ను అమల� �ే�ార� మ��య� ��ౖన ����్కనన్ �ే��న మ��య� స్థలంల� �� 
సమకష్ంల� బదల��ంప���ర�/హక�్కల బ�����ర� మ��య� బదల��ంప� �� ం�ే వయ్��త్/హక�్కల గ���త సంతకం �ే�ార�/���మ�ద్ర ���ార�.

�ా�� సంతకం _______________ ప���త్ ��ర� _________________________________________ �ా�� �ర���మ� ___________________

�ే��

సూచనల�:
�ా��క బదల��ంప� అ�న పకష్ంల�, దయ�ే�ి �ా��క బదల��ంప� ద�ాత్ ��� సమ���రంల� ప���త్ �వ�ాలను అం��ంచం��.
� �ాల�ీ ���ంద ఆట� ���ి్టంగ్ �ా్ల � వ��త్ం�ే పకష్ంల� మ��య� ��త �� �� ం��న వయ్��త్ ��జర్ అ�న పకష్ంల�, ఈ ��క�య్��ంట్ ల� �ాన్ �ార్్డ/�ాస్ �� ర్్ట, �ై��ంగ్ ల�ౖ��న్స్ లల� 
ప్ర�ాత్ �ంచబ��న �ధం�ా సమ��� సంత�ాల� అం��ం�న త�ా్వత మ�త్ర�� అభయ్ర్థన �్ార ��స్ �ేయబడ�త�ం��.
ఈ �ారమ్ � సమ��ప్ం�నంత మ���్ర న అభయ్ర్థన అం��క��ంచబ��నట�్ల  �ాద� ��ను అరధ్ం �ేసుక�� సమ్మ�సుత్ ��న్ను.
దయ�ే�ి �ారమ్ ను �ెల�గ� ల� మ�త్ర�� ప���ంచం��.
��షను �వ��ంచడంల� ఏ�ై�� అసమ్మ� ��ట��ేసుక�నన్ సందరభ్ంల�, ఆంగ్ల సంస్కరణ అమల� �ేయబడ�త�ం��.
ట�ప్-అప్, �� �తత్ంల� ��ంప�దల ల��� త��గ్ంప�, ఫండ్ లల� మ�ర�ప్ (ఫండ్ మ�ర�ప్ మ��య� మ�్లంప��� స�), �ాల�ీల ప�నర�దధ్రణ ��సం �ే�� అభయ్ర్థనల� అ�ే �ధం�ా కస్టమర్ 
య�ఎస్ ల� ఉనన్ప�ప్డ� �ీ్ర�యం ల��� �ాల�ీ �ీచర్ ల� మ�ర�ప్క� ������� ఏ�ై�� అభయ్ర్థన��ౖ �యంత్రణల� ఉ��న్�. వ��త్ం�ే య�ఎస్ చట్టం��ౖ ఆ��రప�� ఏ�ై�� ఇతర �ాల�ీ ���ా 
అభయ్ర్థనను �యం�్రం�ే హక�్కను ��మ� క��� ఉ��న్మ�. మ��ంత సమ���రం ��సం దయ�ే�ి మ� �ాల్ ��ంటర్ � సంప్ర��ంచం��.

�ాల�ీ/దరఖ�సుత్  సంఖయ్

ఆ�ీసు ���గం ��సం మ�త్ర��

�ీ్వక��ం�న �ార� _________________________________________________________
సంతకం

(దయ�ే�ి ��ౖన ఉ�ోయ్��� బ�య్ంక్ �ిబ్బం��� ��ర� మ��య� హ� ��� ప్ర�ాత్ �ంచం��)

�ీ్వక��ం�న �ే�� మ��య� సమయం ___________________________________________________

అభయ్ర్థనను సమ��ప్ం�న �ే�� మ��య� సమయం _______________________________________ �ీ్వక��ం�నట�్ల  మ�ద్ర

��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�శేం న���త �ా�ాయ్లయం: య��ట్ నం. 208, 2వ అంతసుత్ , �ాంచనజంగ ��్డంగ్, 
18 బ�ాఖంబ� ��డ్, నూయ్ ���్ల - 110001, �ా��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 ��ట్ౖ: www.canarahsbclife.com
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