
NRI/PIO/FOREIGNER QUESTIONNAIRE- Life To Be Assured 
NRI/PIO/വിേദശി േചാദ�ാവലി - ൈലഫ് അഷ�ർ െചയ്യെപ്പടുന്നതിന് 

(To be filled by the Life To Be Assured, if Proposer is different than the Life To Be Assured) 
(ൈലഫ് അഷ�ർ െചയ്യെപ്പേട� വ��ിയല� ്രപേപ്പാസ് െചയ്യ�ന്ന വ��ിെയ�ിൽ ൈലഫ് അഷ�ർ െചയ്യെപ്പേട�  

വ��ി പൂരിപ്പിേ��ത്) 

Name of Life Assured:/ നിർേദ്ദശിക്കുന്ന വ�ക്തിയുെട േപര്:_________________________________________________________________ 
Proposal No.:/ ്രപേപ്പാസൽ നമ്പർ: _________________________ 
Addresses:/ വിലാസ�ൾ: 
Address Abroad/ വിേദശെത്ത വിലാസം          
Permanent Address In India/ ഇന്ത�യിെല സ്ഥിര വിലാസം 

1. Nationality:/ േദശീയത:_____________________Country of residence:/ താമസിക്കുന്ന 
രാജ�ം:_____________________________________ 

2. Country of birth:/ ജനിച്ച രാജ�ം: ____________________________ 
Duration & Purpose of stay abroad:/ വിേദശ വാസത്തിന്െറ ൈദർഘ�വും 
കാരണവും:____________________________________________

3. Passport details (Please provide copy of Passport with Visa stamp):
പാസ്േപാർട്ട് വിവര�ൾ (വിസ സ്റ്റാേമ്പാട് കൂടിയ പാസ്േപാർട്ടിന്െറ പകർപ്പ് നൽകുക):

a. Passport No. :/ പാസ്േപാർട്ട് നമ്പർ:
___________________________________________________________________________________________________________________ 

b. Issuing authority:/ ഇഷ�ൂ െചയ്യ�ന്ന
അേതാറിറ്റി:_________________________________________________________________________ 

c. Issue date :/ ഇഷ�ൂ െചയ്ത തീയതി :______________Valid up to:/ എ്രത കാലം വെര 
സാധുതയുണ്ട്:_____________________________ 

Place of issue:/ ഇഷ�ൂ െചയ്യ�ന്ന സ്ഥലം:_____________________

4. Visa Details:/ വിസ വിവര�ൾ: 
a. Validity:/ കാലാവധി സമയം: ____________________________Status :/
സ്റ്റാറ്റസ്:____________________________________________ 

5. National security No ( if applicable):/ േദശീയ സുരക്ഷ നമ്പർ 
(ബാധകെമ�ിൽ):________________________________________________ 

6. Date of leaving India first time:/ ആദ�മായി ഇന്ത� വിട്ട് പുറത്തുേപായ തീയതി:________________________________________ 
Date of entry to India during current visit:/ നിലവിെല സന്ദർശന േവളയിൽ ഇന്ത�യിേലക്കുളള് എൻ്രടിയുെട തീയതി:
___________________________________________________________________________________________________________________ 

7. Expected date of Leaving India after recent visit:
ഈയിടെത്ത സന്ദർശനത്തിന് േശഷം ഇന്ത� വിട്ട് പുറത്തുേപാകുെമന്ന് ്രപതീക്ഷിക്കുന്ന തീയതി:
___________________________________________________________________________________________________________________ 

8. Details of NRI/PIO/Foreigner’s Bank Account:/ NRI/PIO/വിേദശി ബാ�് അക്കൗണ്ടിന്െറ വിശദാംശ�ൾ:
___________________________________________________________________________________________________________________ 

9. Will premiums be directly remitted from the country of your residence or from an account in India held solely/jointly by you?
നി�ൾ താമസിക്കുന്ന രാജ�ത്തിനിന്നാേണാ ഇന്ത�യിൽ നി�ൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്കുളള്/മെറ്റാരാള�മായി േചർന്നുളള് 
അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാേണാ ്രപീമിയം അടയ്ക്കുക?

Pls. give details of the Account: / ദയവായി നൽകുക അക്കൗണ്ടിന്െറ വിശദാംശ�ൾ:
___________________________________________________________________________________________________________________ 

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? 
കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നി�ൾെക്കതിെര, നി�ൾ താമസിക്കുന്ന രാജ�െത്ത ഏെത�ിലും ജുഡീഷ�ൽ
േഫാറത്തിന്െറേയാ അേതാറിറ്റിയുെടേയാ മുന്നിൽ, എെന്ത�ിലും നിയമ വ�വഹാരം / നിയമ നടപടി 
ഉണ്ടായിട്ട�േണ്ടാ?

If yes, please give details. / ഉണ്ട് എ�ിൽ, ദയവായി വിശദാംശ�ൾ നൽകുക.
_________________________________________________________________________________________________________________ 

11. Name, Address, Contact details of your physician/family doctor in country of residence (if applicable):
നി�ൾ താമസിക്കുന്ന രാജ�െത്ത നി�ള�െട ഫിസിഷ�ന്െറ/കുടുംബ േഡാക്ടറുെട േപര്, വിലാസം, സമ്പർക്ക 
വിവര�ൾ (ബാധകെമ�ിൽ):
_________________________________________________________________________________________________________________ 



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. 

ൈലഫ് അഷ�ർ െചയ്യെപ്പേട� വ��ിയുെട സത�വാങ്മൂലം: 

ഞാൻ നൽകിയിട്ട�ളള് മറുപടികൾ എന്െറ അറിവിൽ െപട്ടിടേത്താളം സത�മാെണന്നും എന്െറ അേപക്ഷയുെട 
വിലയിരുത്തലിെന അെല��ിൽ അംഗീകരിക്കുന്നതിെന സ�ാധീനിക്കാവുന്ന യാെതാരു ്രപധാന വിവരവും ഞാൻ 
തരാതിരുന്നിട്ടിെല�ന്നും ഞാൻ ്രപസ്താവിക്കുന്നു. കാനറ ഓറിയന്റൽ ബാ�് ഓഫ് െകാേമഴ്സ് ൈലഫ് 
ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡുമായുളള് (കമ്പനി) ൈലഫ് അഷ�റൻസിനുളള് എന്െറ അേപക്ഷയുെട ഭാഗമാണ് ഈ 
േഫാെമന്നും എനിക്ക് അറിയാവുന്ന എെന്ത�ിലും െവളിെപ്പടുത്തുന്നതിലുളള് പരാജയം എന്െറ കരാറിെന 
സാധുത ഇല�ാത്തതാക്കുെമന്നും ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. എനിക്ക് ബാധകമായ ഏത് രാജ�െത്തയും നിയമ�ൾക്ക് 
കീഴിൽ, ഇൻഷുറൻസിന്െറ ഈ േപാളിസിക്കായി ്രപേപ്പാസ് െചയ്യ�ന്നതിൽ നിന്ന് എെന്ന തടഞ്ഞിട്ടില� / 
നിേരാധിച്ചിട്ടില�. ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇൻഷുറൻസ് േപാളിസി ഞാൻ വാ�ുന്നത്, എനിക്ക് പൗരത�മുളള് 
രാജ�െത്ത അെല��ിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന രാജ�െത്ത നിയമ�ൾക്ക് കീഴിൽ നിയമപരേമാ നികുതിപരേമാ മറ്റ് 
സാമ്പത്തികപരേമാ / റിേപ്പാർട്ട�െചയ്യെപ്പടുന്നേതാ ആയ ബാധ�തകൾ സൃഷ്ടിേച്ചക്കാെമന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. 
അത്തരം രാജ�െത്ത (രാജ��ളിെല) നിയമ�ൾക്ക് കീഴിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാേയക്കാവുന്ന ബാധ�തകള�െട 
ചുമതലയ്ക്കും നിറേവറ്റലിനും എനിക്കായിരിക്കും സമ്പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം, ഇപ്പറഞ്ഞ ബാധ�തകൾ 
നിറേവറ്റ�ന്നതിൽ എന്െറ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പാകപ്പിഴ ഉണ്ടാവുന്ന സാഹചര�ത്തിൽ, ഒരു 
സാഹചര�ത്തിലും കമ്പനിക്ക് മുകളിൽ ഞാൻ ബാധ�ത ചുമത്തുകയില�. കമ്പനി നൽകിയിട്ട�ളള് ഏെതാരു 
വിവരവും, നിയമപരമായേതാ അക്കൗണ്ടിംഗ് ആയി ബന്ധെപ്പട്ടേതാ നികുതിപരമായേതാ ആയ ഉപേദശത്തിനായി 
ഉേദ്ദശിക്കെപ്പട്ടിട്ട�ളള്തെല�ന്നും, ഈ വിഷയ�ളിൽ കമ്പനി നൽകിയ വിവര�െള ഞാൻ ആ്രശയിക്കിെല�ന്നും ഞാൻ 
മനസ്സിലാക്കുന്നു, സമ്മതിക്കുന്നു. ആവശ�െമ�ിൽ, ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്നുളള് ഇൻഷുറൻസ് േപാളിസി 
വാ�ുന്നതിന് മുമ്പായി, േയാഗ�തയുളള്വരിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ, നിയമപരമായേതാ അക്കൗണ്ടിംഗ് ആയി 
ബന്ധെപ്പട്ടേതാ നികുതിപരമായേതാ ആയ ഉപേദശം സ�ീകരിക്കും 

Date & Place:          Signature of Life to be Assured 
തീയതിയും സ്ഥലവും ൈലഫ് അഷ�ർ െചയ്യെപ്പേടണ്ട വ�ക്തി 

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. __________________ 

ഈ േഫാം ്രപാേദശിക ഭാഷയിേലാ വിരലടയാളേമാ ഉപേയാഗി�് ഒപ്പ�െവ�ിരിക്കുന്നുെവങ്കിൽ, നൽകുന്ന 
സത�വാങ്മൂലം : 

എനിക്ക് ഈ േഫാമിെല ഉളള്ടക്ക�ൾ  _______________ ഭാഷയിൽ യേഥാചിതം വിശദീകരിച്ച�തന്നതായും അത് 
എനിക്ക് മനസിലായതായും __________________________________ എന്ന വിലാസത്തിൽ താമസിക്കുന്ന, 
__________________________________ എന്നയാള�െട ്രപായപൂർത്തിയായ മകനായ / മകളായ 
__________________________________ എന്ന ഞാൻ ഇതിനാൽ ്രപസ്താവിക്കുന്നു. 

(ഉപേഭാക്താവിന്െറ ഒപ്പ്) ____________________ തീയതി _________________ ബ�െപ്പടാനു� നമ്പർ _________________ 

Instruction & Disclaimer: / നിർേദ്ദശവും നിരാകരണവും: 

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



  ഹി�ിയിൽ/ഇം�ീഷിൽ മാ്രതം വിശദാംശ�ൾ പൂരിപ്പിക്കുക. 
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ഉ�ടക്കം പരിഭാഷെപ്പടുത്തു�തിൽ എെ��ിലും വിേയാജിപ്പ�െ��ിൽ, ഇം�ീഷ് പതിപ്പ് ബാധകമാക്കും. 

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


