NRI/PIO/FOREIGNER QUESTIONNAIRE- Life To Be Assured/
NRI/PIO/
(To be filled by the Life To Be Assured, if Proposer is different than the Life To Be Assured)/
ও
হন

(

: __________________________________________________________________________________________________

Name of Proposer/

.: _________________________

Proposal No./
Addresses/

)

:

Address Abroad /
1. Nationality/
2. Country of birth/

Permanent Address In India/
:__________________________________ Country of residence/

ও

: ___________________ Duration & Purpose of stay abroad/

3. Passport details (Please provide copy of Passport with Visa stamp)/
a. Passport No. /

: ____________________________________________

ও

: ______________________________

:

: __________________________________________________________________________________________________________

b. Issuing authority/ খ) ইস্যুকারি কর্তৃ পক্ষ::___________________________________________________________________________________________________
c. Issue date / ইস্যুি র্ারিখ:________________________Valid up to/ বৈধর্া:: ________________ Place of issue/ ইস্যুকারি অরিসস্ি ঠিকানা::__________________
4. Visa Details/ রিস্াি রৈশদ রৈৈিণ:
a. Validity/ বৈধর্া: _____________________________________________________ Status/ রিরর্ : ___________________________________________________
5. National security No ( if applicable)/ জার্ীয় রনিাপত্তা নম্বি (প্রসয়াজন হসে): _________________________________________________________________________
6. Date of leaving India first time/ প্রথমৈাি িাির্ থথসক যাত্রাি র্ারিখ: ________________________________
Date of entry to India during current visit/ ৈর্ৃ মাসন কর্ র্ারিসখ িািসর্ এসস্সেন: ________________________
7. Expected date of Leaving India after recent visit/ িাির্ থথসক যাওয়াি প্রর্ুারশর্ র্ারিখ:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Details of NRI/PIO/Foreigner’s Bank Account/ NRI/PIO/রৈসদশীি ৈুাসেি অুাকাউন্ট: ________________________________________________________________
9. Will premiums be directly remitted from the country of your residence or from an account in India held solely/jointly by you?
Pls. give details of the Account:
আপরন থয থদসশ থাসকন থস্ই থদশ থথসক অথৈা িািসর্ আপনাি রনজস্ব/জসয়ন্ট অুাকাউসন্টি থথসক স্িাস্রি অথৃ রক রপ্ররময়াম রহসস্সৈ থিরমসেন্স কিসৈন?
অনযগ্রহ কসি অুাকাউসন্টি রৈশদ রৈৈিণ রদন:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Is there any prosecution/legal proceeding initiated in the past or going on against you presently before any judicial forum/ authority in
the country of your residence? If yes, please give details.
আপরন থয থদসশ ৈস্ৈাস্ কিসেন থস্ই থদসশি আদােসর্ আপনাি রৈরুসে রক মামো রুজয/আইনগর্ কাযৃধািা হসয়সে থযখাসন িায় আপনাি রৈরুসে থগসে? হুাাঁ হসে,
অনযগ্রহ কসি র্াি রৈশদ রৈৈিণ রদন।
__________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Name, Address, Contact details of your physician/family doctor in country of residence (if applicable):
আপরন থয থদসশ ৈস্ৈাস্ কিসেন থস্খাসন আপনাি রিরকত্স্ক/পারিৈারিক ডাক্তাসিি থযাগাসযাসগি রৈশদ রৈৈিণ রদন (প্রসয়াজন হসে):
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Declaration by the Life To Be Assured:
I declare that the answers I have given are, to the best of my knowledge, true and that I have not withheld any material information that may influence the assessment
or acceptance of this application. I agree that this form will constitute part of my application for life assurance with Canara HSBC Oriental Bank Of Commerce Life
Insurance Company Ltd (the ‘Company’) and that failure to disclose any material fact known to me may invalidate the contract. I am not restricted /prohibited from
proposing for this policy of insurance under the laws of any country that I am subject to. I understand that my purchase of a policy of insurance from the Company
may create legal, tax or other financial/ reporting obligations for me under the laws of the country of which I hold citizenship or reside in. I shall be solely responsible
for undertaking and fulfilling any obligations that I may have under the laws of such country/ies and shall not hold the Company liable under any circumstance in the
event of a default on my part in fulfilling the said obligations. I acknowledge and agree that any information provided by the Company is not intended to provide
legal, accounting or tax advice and I shall not rely on the same in this regard. I will seek independent professional legal, accounting and tax advice prior to the
purchase of the policy of insurance from the Company, where necessary.
যে ব্যক্তির ব্ীমা হবব্ তার দ্বারা য াষণা:
আরম থ াষণা কিরে থয আরম এখাসন থয র্থু রদসয়রে র্া আমাি জ্ঞার্স্াসি এৈং স্র্ু এৈং এই আসৈদসনি মূেুায়ন ৈা গ্রহণ প্রিারৈর্ হসর্ পাসি থকাসনা র্থু আরম
রদসর্ অস্ম্মর্ হইরন।এই িমৃটি এক্সাইড োইি জীৈন উদয় (থকাম্পারন)-এি স্সে আমাি জীৈন ৈীমাি অংশ রহসস্সৈ গণু হসৈ এৈং আমাি জানা থকাসনা র্থু এই িসমৃ
উপরির্ না থাকসে থস্সক্ষসত্র িয রক্ত অবৈধ ৈসে গণু হসর্ পাসি।আরম থকাসনা থদসশি আইসনি অধীসন এই ৈীমা পরেরস্ি প্রস্তাৈ কিাি থথসক স্ীরমর্ / রনরষে নই। আরম
ৈযসেরে আরম থয থদসশ ৈস্ৈাস্ কিরে ৈা নাগরিক থস্ই থদসশি আইন অনযস্াসি থকাম্পারন থথসক আমাি ৈীমা পরেরস্ থকনাি িসে আমাি আইনী, কি ৈা অনুানু
আরথৃক/ রিসপাটিৃং ৈাধুৈাধকর্া বর্রি হসর্ পাসি। থস্ইস্ৈ থদসখ থয থকাসনা ৈাধুৈাধকর্া স্ামোসনাি জনু আরম রনসজ দায়ী এৈং থকাসনা পরিরিরর্সর্ই থকাম্পারন আমাি
থস্ইস্ৈ ৈাধুৈাধকর্াি দায় থনসৈ না। আরম স্বীকাি কিরে এৈং স্ম্মর্ থয থকাম্পারনি দ্বািা প্রদত্ত থকাসনা র্থু আইনী, অুাকাউরন্টং ৈা কসিি উপসদসশি উসেসশু নয়
এৈং এই স্ংক্রান্ত রৈষসয় আরম থস্ইস্ৈ র্সথুি উপি রনিৃ ি কিৈ না। থকাম্পারনি থথসক ৈীমা পরেরস্ি থকনাি আসগ যখন প্রসয়াজন হসৈ র্খন আরম থপশাদাি রনিসপক্ষ
আইনজীৈী, অুাকাউরন্টং এৈং কি স্ংক্রান্ত কাজ কসি এমন ৈুরক্তি কাসে উপসদশ থনৈ।

Date & Place:
তাক্তরখ ও স্থান:

Signature of Life To Be Assured
োর নাবম ব্ীমা করা হবব্ তাাঁর স্বাক্ষর

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. __________________
য াষণা, এই ফমম টি েক্তি মাতৃভাষায়/ব্ুব া আঙ্গুবের ছাপ দ্বারা স্বাক্ষর করা থাবক:
আরম , _________________________________________________ এি পযত্র/কনুা, _____________________________ এি একজন প্রাপ্তৈয়স্ক রনৈাস্ী আরম এর্দ্বািা
থ াষনা কিরে থয এই িমৃটিি রৈষয়ৈস্তু

_______________ িাষাসর্ আমাসক স্ম্পূণরূ
ৃ সপ থৈাোসন হসয়সে এৈং আরম এটি ৈযেসর্ পসিরে৷

(গ্রাহসকি স্বাক্ষি) ______________________________ তাক্তরখ ______________ যফান নম্বর. __________________
Instruction & Disclaimer: / ক্তনবিম শ ও অস্বীকৃক্তত:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
দয়া কসি শুধয মাত্র ৈাংো / ইংসিরজ িাষায় রৈশসদ রেসখ িরর্ৃ করুন।
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
এি রৈষয়ৈস্তু ৈুখুাি থক্ষসত্র থকাসনা প্রকাি ঐকমসর্ুি অিাৈ েসে, ইংসিজী স্ংষ্কিণটিই গ্রাহু হসৈ।

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited (IRDAI Regn. No. 136)

