NRI/FOREIGNER QUESTIONNAIRE / ಅನಿವಾಸಿ/ವಿದ ೇಶಿಯರ ಪ್ರಶ್ಾಾವಳಿ
(To be filled by the Proposer)/(ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ಕರು ಭರ್ತಿಮತಡಕಕದ್ುು)
Name of Proposer:/ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ಕರ ಹೆಸರು: _________________________________________________________________________________________________________
Proposal No.:/ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ.: _________________________
Addresses:/ ವಿಳತಸ:
Address Abroad / ವಿದೆೇಶಿ ವಿಳತಸ

Permanent Address In India / ಭತರತದ್ಲ್ಲಿನ ಶತಶ್ವತ ವಿಳತಸ

1. Nationality:/ ರತಷ್ಟ್ರೇಯತೆ:________________________________________ Country of residence: / ನೆಲೆಸಿರುವ ದೆೇಶ್: __________________________________________
2. Country of birth: / ಹುಟ್ಟಿದ್ ದೆೇಶ್: _________________ Duration & Purpose of stay abroad:/ ವಿದೆೇಶ್ದ್ಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕತಲತವಧಿ ಮತುಾ ಉದೆುೇಶ್: ___________________________
3. Passport details (Please provide copy of Passport with Visa stamp): / ಪತಸಪೇರ್ಟಿ ವಿವರಗಳು: (ದ್ಯವಿಟ್ುಿ ವಿೇಸ್ತ ಸ್ತಿಯಂಪ್ ಒಳಗೆ ಂಡಿರುವ ಪತಸಪೇರ್ಟಿನ ಪ್ರರ್ತಯನುು ಒದ್ಗಿಸಿ):
a. Passport No.: / ಪತಸಪೇರ್ಟಿ ಸಂಖ್ೆೆ: ________________________ b. Issuing authority: / ವಿತರಣತ ಪತರಧಿಕತರ: ______________________________________________
c. Issue date: / ವಿತರಣತ ದಿನತಂಕ:_______________________Valid up to:/ ಮತನೆತೆ ಅವಧಿ: ______________________Place of issue:/ ವಿತರಣೆ ಸಥಳ:__________________
4. Visa Details: / ವಿೇಸ್ತ ವಿವರಗಳು:
a. Validity: / ಮತನೆತೆ ಅವಧಿ: __________________________________________ Status:/ ಸಿಥರ್ತ: _________________________________________________________
5. National security No ( if applicable):/ ರತಷ್ಟ್ರೇಯ ಭದ್ರತತ ಸಂಖ್ೆೆ (ಅನವಯವತದ್ರೆ): ________________________________________________________________________
6. Date of leaving India first time:/ ಮೊದ್ಲ ಬತರಿ ಭತರತದಿಂದ್ ಹೆ ರಟ್ ದಿನತಂಕ: ___________________________________________________________________________
Date of entry to India during current visit:/ ಪ್ರಸುಾತ ಭತರತಕೆಕ ಭೆೇಟ್ಟ ನೇಡಿದ್ ದಿನತಂಕ: ______________________________________________________________________
7. Expected date of Leaving India after recent visit:/ ಇರ್ತಾೇಚಿನ ಭೆೇಟ್ಟಯ ನಂತರ ಭತರತದಿಂದ್ ಹೆ ರಡುವ ನಮಮ ನರಿೇಕ್ಷಿತ ದಿನತಂಕ:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Details of NRI/Foreigner’s Bank account: / ಅನವತಸಿ/ವಿದೆೇಶಿಯರ ಬತೆಂಕ್ ಖ್ತತೆ ವಿವರಗಳು:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Will premiums be directly remitted from the country of your residence or from an account in India held solely/jointly by you?
ನಮಮ ಕಂತುಗಳನುು ನೇವು ನೆಲೆಸಿರುವ ದೆೇಶ್ದಿಂದ್ಲೆೇ ಪತವರ್ತಸುರ್ತಾೇರತ ಅಥವತ ಭತರತಲ್ಲಿನ ನಮಮ ಏಕಮತತರ ಅಥವತ ಜಂಟ್ಟ ಖ್ತತೆಯ ಮ ಲಕ ಪತವರ್ತಸುರ್ತಾೇರತ?

Pls. givedetails of the Account: / ದ್ಯವಿಟ್ುಿ ಖ್ತತೆಯ ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ.:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
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?
ನೇವು ಪ್ರಸುಾತ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ದೆೇಶ್ದ್ ಯತವುದೆೇ ಕತನ ನು/ಕತನ ನನ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವತ ನತೆಯತಂಗ ವೆೇದಿಕೆ/ಪತರಧಿಕತರದ್ಲ್ಲಿ ನಮಮ ವಿರುದ್ಧ ಯತವುದೆೇ ವಿಚತರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರರಯೆ ನಡೆಯುರ್ತಾದೆುಯೆೇ?

If yes, please give details. / ಹೌದ್ು ಎಂದತದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುಿ ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Name, Address, Contact details of your physician/family doctor in country of residence (if applicable):
ನೇವು ನೆಲೆಸಿರುವ ದೆೇಶ್ದ್ಲ್ಲಿನ ನಮಮ ವೆೈದ್ೆರು/ಕುಟ್ುಂಬ ವೆೈದ್ೆರ ಹೆಸರು, ವಿಳತಸ, ಸಂಪ್ಕಿದ್ ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ (ಅನವಯಿಸಿದ್ರೆ):

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Declaration by the Proposer:
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.

ಪ್ರಸ್ಾಾಪ್ಕರ ಘ ೇಷಣ :
ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ರ್ತಳಿಸಲತದ್ ಪ್ರರ್ತಯಂದ್ು ಹೆೇಳಿಕೆಗಳು ಸತೆ ಮತುಾ ಸಂಪ್ೂರ್ಿವತಗಿವೆ ಹತಗ

ಪ್ರರ್ತಯಂದ್ು ವಿಷಯ ನನಗೆ ರ್ತಳಿದಿದೆ ಹತಗ

ಈ ಅರ್ಜಿಯ ನರ್ಿರಿಸುವಿಕೆ ಮತುಾ ಸಿವೇಕೃರ್ತಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭತವ

ಬೇರಬಹುದತದ್ ಯತವುದೆೇ ಮತಹಿರ್ತಯನುು ನತನು ತಡೆದಿರುವುದಿಲಿ ಎಂದ್ು ಘ ೇಷ್ಟ್ಸುತೆಾೇನೆ. ಈ ನಮ ನೆಯು ಕೆನರತ ಎಚಎಸಬಸಿ ಓರಿಯೆಂಟ್ಲ್ ಬತೆಂಕ್ ಆಫ್ ಕತಮಸಿ ಲೆೈಫ್ ಇನುುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನ ಲ್ಲ. ಗೆ ನನು
ಅರ್ಜಿಯ ನಯೇರ್ಜತ ಭತಗವತಗಿದೆ ಹತಗ ಯತವುದೆೇ ರ್ತಳಿದ್ ನೆೈಜ ವಿಷಯವನುು ರ್ತಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವತದ್ರೆ ನನು ವಿಮ ಒಪ್ಪಂದ್ವನುು ಅನ ರ್ಜಿತಗೆ ಳಿಸಬಹುದ್ು ಎಂದ್ು ನತನು ಒಪ್ಪಪರುತೆಾೇನೆ.
ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಯತವುದೆೇ ದೆೇಶ್ದ್ ಕತನ ನುಗಳಿಗೆ ನತನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ಪಸಿರುವ ಪತಲ್ಲಸಿಯು ಸಿೇಮಿತ/ನಷೆೇಧಿತವತಗಿರುವುದಿಲಿ. ನತನು ಖರಿೇದಿಸಿದ್ ವಿಮತ ಪತಲ್ಲಸಿಯು ನತನು ವತಸಿಸುರ್ತಾರುವ ದೆೇಶ್ದ್ ಕತನ ನು,
ಸುಂಕ, ಅಥವತ ಇತರೆ ಆರ್ಥಿಕ /ವರದಿಗಳ ಜವತಬತುರಿಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟಿರುತಾದೆ ಎಂದ್ು ನತನು ಅಥಿ ಮತಡಿಕೆ ಂಡಿರುತೆಾೇನೆ. ನತನು ವತಸಿಸುರ್ತಾರುವ ದೆೇಶ್ದ್ ಸವಿ ಜವತಬತುರಿಗಳಿಗ

ನತನು ಬದ್ುನತಗಿದ್ುು ಅದ್ನುು

ಪ್ೂರ್ಿಗೆ ಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯತವುದೆೇ ಉಪೆೇಕ್ಷೆಯನುು ನತನು ಮತಡುವುದಿಲಿ. ನನು ಕುರಿತು ಕಂಪ್ನ ನೇಡಿರುವ ಮತಹಿರ್ತಯು ಯತವುದೆೇ ಕತನ ನತತಮಕ, ಲೆಕಕಪ್ತರ ಅಥವತ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೇಜನದ್ ಉದೆುೇಶ್ಗಳನುು
ಹೆ ಂದಿಲಿವೆಂದ್ು ನತನು ಒಪ್ಪಪಕೆ ಳುುತೆಾೇನೆ. ವೃರ್ತಾಪ್ರ ಕತನ ನು ಸಲಹೆ, ಲೆಕಕ ಪ್ತರ, ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೇಜನದ್ ಅವಶ್ೆಕತೆಗಳು ಇದ್ುಲ್ಲಿ, ನತನು ಸವತಂತರವತಗಿ ಅವುಗಳನುು ನವಿಹಿಸಿಕೆ ಳುುವುದತಗಿ ಈ ಮ ಲಕ
ರ್ತಳಿಸುರ್ತಾದೆುೇನೆ.

Date & Place:
ಸಥಳ ಮತುಾ ದಿನತಂಕ:

Signature of Proposer
ವಿಮತದತರರ ಸಹಿ

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. __________________

ದೃಢೇಕರಣ, ಈ ನಮ ನ ಯನನಾ ದ ೇಶಿೇಯವಾಗಿ/ಹ ಬ್ ೆಟ್ಟಿನ ಗನರನತಿನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದದರ :
ನತನು, ___________________________, _______________________ ಅವರ ಮಗ/ಮಗಳು, _____________________________ ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ನತನು ವಯಸಕ/ವಯಸಕಳು
ಆಗಿರುತೆಾೇನೆ. ಈ ನಮ ನೆಯ ವಿಷಯಗಳನುು _______________ ಭತಷೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿರುತತಾರೆ ಮತುಾ ನತನು ಅದ್ನುು ಅಥಿಮತಡಿಕೆ ಂಡಿರುತೆಾೇನೆ ಎಂದ್ು ಘ ೇಷ್ಟ್ಸುತೆಾೇನೆ.

(ಗತರಹಕರ ಸಹಿ) ___________________________________ ದಿನಾಾಂಕ ____________________ ಸಾಂಪ್ಕಕ ಸಾಂ. __________________
Instruction & Disclaimer: / ಸ ಚನ & ಹಕನುತ್ಾಾಗ:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
ದ್ಯಮತಡಿ ವಿವರಗಳನುು ಹಿಂದಿ/ಇಂಗಿಿಷನಲ್ಲಿ ಮತತರ ಭರ್ತಿಮತಡಿ.

• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ವಿಷಯವನುು ವಿವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯತವುದೆೇ ಭಿನತುಭಿಪತರಯವತದ್ ಸಂದ್ಭಿದ್ಲ್ಲಿ, ಇಂಗಿಿಷ ಆವೃರ್ತಾ ಚತಲ್ಲಾಯಲ್ಲಿರುತಾದೆ.

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

