
NRI/FOREIGNER QUESTIONNAIRE /ਐਨ ਆਰ ਆਈ/ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਿਲੀ- 
(To be filled by the Proposer)ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਦੁਆਰਾ ਭਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  

 

Name of Proposer /ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ  ਦਾ ਨਾਮ ________________________________________________________________________________  

Proposal No. / ਪ੍ਰਸਤਾਵ  ਸੰਖਿਆ:________________________ 

Addresses: ਪ੍ਤੇ  

Address Abroad ਖਵਦੇਸ਼ ਪ੍ਤਾ  Permanent Address In Indiaਭਾਰਤ ਖਵਿੱ ਚ ਸਥਾਈ ਪ੍ਤਾ  

  

 

1. Nationality/ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀਅਤਾ __________________________________ Country of residence/ ਖਨਵਾਸ ਦਾ ਦੇਸ਼: ________________________ 

2. Country of birth/ਜਨਮ ਦਾ ਦੇਸ਼: _________________________  

Duration & Purpose of stay abroad/ ਖਵਦੇਸ਼ ਰਖਹਣ ਦਾ ਉੱਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਵਧੀ _____________________________________________________ 

 

3. Passport details (Please provide copy of Passport with Visa stamp): 

ਪ੍ਾਸਪ੍ੋਰਟ੍ ਵੇਰਵ(ੇ ਖਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵੀਸਾ ਮੁਹਰ ਨਾਲ ਪ੍ਾਸਪ੍ੋਰਟ੍  ਦੀ ਪ੍ਰਖਤਖਲਪ੍ੀ ਮੁਿੱ ਹਈਆ ਕਰੋ): 
 

 

a. Passport No. / ਪ੍ਾਸਪ੍ੋਰਟ੍ ਨੰ. ____________________________________________________________________________________ 

 

b. Issuing authority /ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਖਧਕਾਰੀ.________________________ ______________________________________________ 

 

c. Issue date ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਮਤੀ ____________________________Valid up to/ਤਕ ਖਮਆਦ __________________________________     

   Place of issue / ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ _____________________ 

 

4. Visa Details: ਵੀਸਾ ਵੇਰਵ ੇ

 

a. Validity/ ਖਮਆਦ _______________________________ Status / ਸਖਥਤੀ ________________________________   

 

5. National security No ( if applicable): ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ  ਸੁਰਿੱ ਖਿਆ ਨੰ. (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) 

___________________________________________________________________________________________ 

 

6. Date of leaving India first time /ਪ੍ਖਹਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਛਿੱ ਡਣ ਦੀ ਖਮਤੀ _______________________ Date of entry to India during current  

visit: ਵਰਤਮਾਨ ਦਰੌੇ ਦੇ ਦਰੌਾਨ  ਭਾਰਤ ਦਾਿਲ ਹਣੋ ਦੀ ਖਮਤੀ  ______________________ 

 

7. Expected date of Leaving India after recent visit: ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਛਿੱਡਣ ਦੀ ਭਾਵੀ ਖਮਤੀ 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

8. Details of NRI/Foreigner’s Bank account: ਐਨ ਆਰ ਆਈ/ਖਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ  ਬੈਂਕ ਿਾਤੇ ਦੇ  ਵੇਰਵੇ  
__________________________________________________________________________________________________________ 

 



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: 

ਕੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਖਸਿੱ ਧਾ ਤਹੁਾਡੇ ਖਨਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਖਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕਲਾ/ਜਾਂ ਸਯੁੁਂਕਤ ਰੂਪ੍ ਨਾਲ ਰਿੱ ਿਣ ਵਾਲੇ ਿਾਤੇ ਤੋਂ ਜਮਹਾ ਹਵੋੇਗਾ?? 
ਖਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਿਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਖਦਉ:  

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

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.  
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਨਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਖਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ  ਅਤੀਤ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਖਵਿੱਚ ਖਕਸੀ ਖਨਆਇਕ ਫੋਰਮ/ ਅਖਧਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਪ੍ਸ਼ੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਮੁਕਿੱਦਮਾ ਕਨੰੂਨੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ,ਖਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵੇ ਖਦਉ   

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

11. Name, Address, Contact details of your physician/family doctor in country of residence (if applicable): 

ਖਨਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਖਵਿੱ ਚ :ਟ੍ੁਹਾਡੇ ਖਚਕਤਸਕ/ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਡਾਕਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ,ਪ੍ਤਾ ਸੰਪ੍ਰਕ ਵੇਰਵੇ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹਵੋੇ)  
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

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. 

 

ਪ੍ਰਸਤਾਿਕ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾਂ: 
 

ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਖਕ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਖਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਉੱਤਰ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਵਿੱ ਚ ਸਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੌਖਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪ੍ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ 

ਸਵੀਖਕਰਤੀ ਜਾਂ ਮੂਲਾਂਕਣ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਖਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਖਹਮਤ ਹਾਂ ਖਕ ਇਹ ਫਾਰਮ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੈਨਰਾ ਐਚ ਐਸ ਬੀ ਸੀ ਉਖਰਐੰਟ੍ਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ 
ਲਾਈਫ ਇੁਂਸੁਰੇਂਸ ਕੰਪ੍ਨੀ ਖਲ (‘ਕੰਪ੍ਨੀ’) ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਖਵਿੱ ਚ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖਹਿੱ ਸਾ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਖਗਆਤ ਖਕਸੀ ਵੀ ਭੌਖਤਕ ਤਿੱ ਥ ਦੇ ਿੁਲਹਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤ ੇ
ਮੇਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਖਕਸੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਤਖਹਤ ਇਸ ਬੀਮਾ ਪ੍ਾਖਲਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਮੈਂ ਵਰਖਜਤ /ਪ੍ਰਖਤਬੰਖਧਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਖਜਸਦੇ ਮੈਂ 

ਅਧੀਨ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਖਕ ਕੰਪ੍ਨੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਾਖਲਸੀ ਿਰੀਦਣ ਤੇ  ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਤਖਹਤ  ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਨੰੂਨੀ, ਕਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਵਿੱ ਤੀ/ ਖਰਪ੍ੋਰਖਟ੍ੁਂਗ 
ਪ੍ਾਬੰਦੀਆੁਂ ਹ ੋਸਕਦੀਆੁਂ ਹਨ ਖਜਸ ਦੀ ਨਾਗਖਰਕਤਾ ਮੇਰ ੇਕੋਲ ਹ ੈਜਾਂ ਮੈ ਰਖਹੁਂਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਅਖਜਹ ੇਦੇਸ਼ ਦ ੇਕਨੰੂਨ ਦੇ ਤਖਹਤ ਪ੍ਰੂੀ ਤਰਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਪ੍ਾਬੰਦੀਆੁਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰੂਾ ਕਰਨ 

ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਪ੍ਾਬੰਦੀਆੁਂ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਖਵਿੱ ਚ ਖਕਸੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਖਵਿੱ ਚ ਖਕਸੀ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਚੂਕ ਖਵਿੱਚ ਕੰਪ੍ਨੀ ਨੰੂ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾਂ । ਮੈਂ   
ਕਬੂਲਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਖਹਮਤ ਹਾਂ ਖਕ ਕੰਪ੍ਨੀ ਦੁਆਰਾ ਖਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਨੰੂਨੀ, ਲੇਿਾ ਜਾਂ ਕਰ ਸਲਾਹ  ਲਈ ਨੀਯਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਖਵਿੱ ਚ ਮੈਂ 

ਉਸਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾਂ । ਮੈਂ ਕੰਪ੍ਨੀ ਤੋਂ  ਬੀਮਾ ਪ੍ਾਖਲਸੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਖਕਿੱਥੇ ਜਰੂਰੀ ਹਵੋੇਗਾ ਕਨੰੂਨੀ ,ਲੇਿਾ ਅਤੇ ਕਰ ਸਲਾਹ  ਲਈ ਖਨਰਪ੍ੇਿ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰ ਨੰੂ ਦੇਿਾਂਗਾਂ   

 

 

Date & Place /ਖਮਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ:                                                                       Signature of Proposer/ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਦ ੇਦਸਤਿਤ ਇਨਕਾਰ :  



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. __________________ 

ਘੋਸ਼ਣਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ/ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਵਿਿੱ ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੋਿੇ: 

ਮੈਂ, _________________________________________________,  ਦਾ ਪ੍ੁਿੱ ਤਰ/ਦੀ ਪ੍ੁਿੱ ਤਰੀ, _____________________________ ਦਾ/ਦੀ ਖਨਵਾਸੀ 

ਇਿੱ ਕ ਖਵਅਸਕ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਿੱ ਥੇ ਘੋਖਸ਼ਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖਕ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨੰੂ ਮੈਨੰੂ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ _____________________________ ਭਾਸ਼ਾ ਖਵਿੱ ਚ 
ਸਮਝਾਇਆ ਖਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਖਲਆ ਹੈ। 

 

(ਗਾਹਕ ਦੇ ਹਸਤਾਿਰ) ______________________________   ਵਮਤੀ ______________ ਸੰਪ੍ਰਕ ਨੰ. __________________________ 

 

Instruction & Disclaimer:/ ਵਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ : 

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

    ਖਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਖਹੰਦੀ/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖਵਿੱ ਚ ਵਰੇਵੇ ਭਰੋ। 
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.  

  ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਖਵਆਖਿਆ ਖਵਿੱਚ ਖਕਸੀ ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਸਖਥਤੀ ਖਵਿੱ ਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਨ ਮੰਖਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


