
NRI/PIO/FOREIGNER QUESTIONNAIRE- Life To Be Assured/ NRI/PIO 
ெவள�நாட்டவர்க�க்கான வ�னாப்பட்�யல்- ஆ�ள்காப்ப�ட்டாளர் 

(To be filled by the Life To Be Assured, if Proposer is different than the Life To Be Assured) 
(�ன்ெமாழிபவர் ஆ�ள்காப்ப�ட்டாளராக இல்லாத பட்சத்தில், ஆ�ள்காப்ப�ட்டாளரால் நிரப்பப்பட 

ேவண்�ம்) 

Name of Proposer:/ �ன்ெமாழிபவ�ன் ெபயர்: _________________________________________________________________ 

Proposal No.:/ வ�ண்ணப்ப எண்:  _________________________ 

Addresses:/ �கவ�கள்: ________________________________________Address Abroad:/ ெவள�நாட்� �கவ�: _______________ 
Permanent Address In India:/ இந்தியாவ�ல் உள்ள நிரந்தர �கவ�: _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Nationality:/ நாட்��ைம:____________________________________ Country of residence: / ��ய��க்�ம் நா�: ______________ 
___________________________________________________________________________________________________________________

2. Country of birth:/ ப�றந்த நா�: _______________________________________________________________________________________

Duration & Purpose of stay abroad: ெவள�நாட்�ல் தங்�ம் காலம் & காரணம்: __________________________________________ 

3. Passport details (Please provide copy of Passport with Visa stamp): 
பாஸ்ேபார்ட் வ�வரங்கள் (வ�சா ஸ்டாம்ப் உடன் பாஸ்ேபார்ட்�ன் நகைல�ம் வழங்க�ம்):

a. Passport No. / பாஸ்ேபார்ட் எண் : 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

b. Issuing authority:/ வழங்�ம் அதிகா�: 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

c. Issue date :/ வழங்கிய ேததி :_______________________Valid up to:/ ெசல்�ப�யா�ம் காலம்:  ________________________ 

Place of issue:/ வழங்கிய இடம்:______________________ 

4. Visa Details:/ வ�சா வ�வரங்கள்:

a. Validity:/ ெசல்�ப� காலம்:  __________________________________________ Status : / நிைல: ___________________________ 

5. National security No ( if applicable):/ ேதசிய பா�காப்� எண் ( இ�ப்ப�ன்): 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Date of leaving India first time:/ �தல் �ைற இந்தியாவ�லி�ந்� ெவள�ேயறிய ேததி: _______________________________

Date of entry to India during current visit:/ தற்ேபாைதய வ�ைகய�ன் ேபா� இந்தியாவ�ல் �ைழந்த ேததி: ______________ 

7. Expected date of Leaving India after recent visit: 
சம�பத்திய வ�ைகக்� ப�ன் இந்தியாவ�லி�ந்� ெவள�ேயற�ள்ள ேததி: 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

8. Details of NRI/PIO/Foreigner’s Bank Account: / NRI/PIO/ெவள�நாட்டவர்கள�ன் வங்கி கணக்� ெதாடர்பான வ�வரங்கள்: 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

9. Will premiums be directly remitted from the country of your residence or from an account in India held solely/jointly by you?
ந�ங்கள் வசிக்�ம் நா� அல்ல� இந்தியாவ�ல் தன�யாக அல்ல� �ட்டாக ெகாண்�ள்ள உங்கள் 

கணக்கிலி�ந்� ப��மியங்கள் எ�க்கப்பட ேவண்�மா? 

Pls. give details of the Account: / கணக்� ெதாடர்பான வ�வரங்கைள வழங்க�ம்: 
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

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?
உங்க�க்� எதிராக ந�ங்கள் வசிக்�ம் நாட்�ல் ஏதாவ� சட்டப்�ர்வ நடவ�க்ைககள் 

ேமற்ெகாள்ளபட்�ள்ளனவா அல்ல� வழக்�கள் நி�ைவய�ல் உள்ளதா?



If yes, please give details. / ஆம் என�ல், வ�வரங்கைள வழங்க�ம். 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
11. Name, Address, Contact details of your physician/family doctor in country of residence (if applicable): 
ந�ங்கள் வசிக்�ம் நாட்�ல் உங்கள் ம�த்�வர்/��ம்ப ம�த்�வ�ன் ெபயர், �கவ�, ெதாடர்� வ�வரங்கள் 
(இ�ப்ப�ன்): 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
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. 
 
ஆ�ள்காப்ப�ட்டாள�ன் ஒப்�தல்: 
 
நான் வழங்கி�ள்ள பதில்கள் அைனத்�ம் எனக்� ெத�ந்தவைர உண்ைமயானைவ என்�ம், ேம�ம் இந்தப் 

ப�வத்தின் மதிப்ப�� அல்ல� அங்கீகாரத்ைத நிர்ணய�க்�ம் எந்த ஆவணத் தகவைல�ம் மைறக்கவ�ல்ைல 

என்�ம் நான் உ�தியள�க்கிேறன். இந்தப் ப�வம் (நா�) இன் ஆ�ள்காப்ப�ட்�ற்கான என� வ�ண்ணப்பத்தின் 
ப�திையக் ெகாண்�ள்ள�, ேம�ம் என� வ��ப்பத்தின் ப� ஆவணம் ஏேத�ம் மைறக்கப்பட்டால் ஒப்பந்தம் 

ெசல்லாததா�ம் என்பைத ஒப்�க்ெகாள்கிேறன். எனக்� ெபா�ந்�ம் எந்த நாட்�ன் சட்டங்கள��ம் இந்த 

இன்�ரன்ஸ் பாலிசிய�ன் �ன்ெமாழிைவ வாங்�வதிலி�ந்� என்ைனத் தைடெசய்யவ�ல்ைல. நி�வனத்தில் 
இ�ந்� காப்ப�ட்�ற்கான பாலிசிைய நான் வாங்�வ� எனக்� ����ைம உள்ள அல்ல� வசிக்�ம் நாட்�ன் 

சட்டங்கள�ன் கீழ் எனக்� சட்டப்ப�யான, வ� அல்ல� ப�ற நிதி/ �காரள�க்�ம் கடைமகைள உ�வாக்�ம் 

என்பைதப் ��ந்�ெகாள்கிேறன். அத்தைகய நா�/நா�கள�ன் சட்டப்�ர்வ கடைமகைள நிைறேவற்�வ� என� 
தன�ப்பட்ட கடைம என்�ம், ேமற்�றிய கடைமகைள நிைறேவற்ற தவ�வதால் ஏற்ப�ம் எந்த �ழ்நிைலக்�ம் 

காப்ப�ட்� நி�வனம் ெபா�ப்பல்ல என்�ம் ��ந்�ெகாள்கின்ேறன். நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�ம் எந்த தகவ�ம் 

சட்டப்�ர்வ, தண�க்ைக அல்ல� வ� ஆேலாசைன ேநாக்கத்திற்காக அல்ல என்�ம், நான் இதைன அதற்காக 
எ�க்கவ�ல்ைல என்�ம் ஒப்�க்ெகாள்கிேறன். நான் ேதைவயான �தந்திரமான ெதாழில் �தியான சட்டப்�ர்வ, 

தண�க்ைக மற்�ம் வ� ஆேலாசைனைய, நி�வனத்திலி�ந்� காப்ப�ட்� பாலிசிைய வாங்�வதற்� �ன் 

ெப�ேவன். 
 
 
 
 
Date & Place:                    Signature of Life To Be Assured 
ேததி & இடம்:                                                                                                        ஆ�ள்காப்ப�ட்டாள�ன் ைகெயாப்பம் 
 
 
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. __________________ 
 
 
 



ஒப்�தல், இந்தப் ப�வத்தில் தாய்ெமாழி ைகெயாப்பம்/ெப�வ�ரல் ேரைக இ�ப்ப�ன் : 
 
ெப�யவ�ம், ______________________________ வசிக்�ம் _____________________________________என்பவ�ன் மகன் / 
மகளாகிய _______________________ என்கிற நான், இந்தப் ப�வத்தில் உள்ள உள்ளடக்கங்கள் _________________ 
ெமாழிய�ல் ��வ�மாக எனக்� வ�ளக்கப்பட்ட� என்�ம், நான் அைத ��வ�மாக ��ந்�ெகாண்ேடன் 
என�ம் உ�தியள�க்கிேறன். 
 
 
(வா�க்ைகயாளர் ைகெயாப்பம்) ______________________ ேததி _______________ ெதாடர்� எண் __________________ 
 
 
 
 
Instruction & Disclaimer/வழி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்:  
 
• Kindly fill in the details in Hindi/English only 
வ�வரங்கைள தமிழ்/ஆங்கிலத்தில் மட்�ம் �ர்த்தி ெசய்ய�ம். 

• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail 
உள்ளடக்கத்ைத ��ந்�க்ெகாள்வதில் ஏேத�ம் �ரண்பா� இ�ந்தால், ஆங்கிலப் பதிப்ைப பார்க்க�ம். 

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


