
NRI/PIO/FOREIGNER QUESTIONNAIRE- Life To Be Assured 

ఎన్ఆర్ఐ/పఐిఓ/విదశేీయులు పూర ించాల్సిన పరశ్నావళి- జీవిత బీమా ప ిందే వయక్తి 
(To be filled by the Life To Be Assured, if Proposer is different than the Life To Be Assured) 

(పరపో జర్ మర యు జీవిత బీమా ప ింద ేవయక్తి క్కరర  క్ని  ప్ింల  జీవిత బీమా ప ిందే వయక్తి పూర ించాల్స) 

 
 

Name of Life Proposer:/        వ్యక్తి పేరు: __________________________________________________________________________________________________ 

Proposal No.:/ ప్రపో జల్ సం.:  ___________________________________________________________ 

 

Addresses:/ చిరునామాలు: 
 

Address Abroad/ విదేశంలోని చిరునామా______________________________________________________________________________________________________ 

Permanent Address In India/ భారతదేశంలోని శాశవత చిరునామా____________________________________________________________________________________ 

 

1. Nationality:/ . జాతీయత:___________________________________ Country of residence:/ నివ్సిసతి న్న దేశం:  ___________________________________________ 

 

2. Country of birth:/ . ప్ుట్టిన్ దేశం:  ____________________________ Duration & Purpose of stay abroad: విదేశాలోో  నివ్సించే వ్యవ్ధి & క్ారణం:____________________ 

 

3. Passport details (Please provide copy of Passport with Visa stamp):/ పాస పో రి్ట వివ్రాలు (దయచేసి వీసా సాి ంప్ గల పాస పో రి్ట క్ాపీ అందించండి): 
 

a. Passport No. :/ పాస పో రి్ట సం. :  ________________________________ 

 

b. Issuing authority:/ మంజూరు చేసిన్ అధిక్ార సంసథ : _____________________________________________________________________________________________ 

 

c. Issue date :/ మంజూర ైన్ తేదీ : ____________Valid up to:/ గరిషి్ చెలుో బాట్ు సమయం:  _______________ Place of issue:/ మంజూర ైన్ సథలం :________________________ 

 

4. Visa Details:/ వీసా వివ్రాలు: 
 

a. Validity:/ చెలుో బాట్ు:  __________________________________________ Status :/ సిథతి :  ___________________________________________________________ 

 

5. National security No ( if applicable):/ జాతీయ భదరతా సంఖ్య ( వ్రిించే ప్క్షంలో):  _____________________________________________________________________ 

 

6. Date of leaving India first time:] మొదట్టసారి భారతదేశం విడిచి వెళో్లన్ తేదీ:  ________________________ Date of entry to India during current visit:/ ఈ సందరశన్    
    సమయంలో భారతదేశానిక్త చేరుకున్న తేదీ:  ________________________ 

 

7. Expected date of Leaving India after recent visit:/ ఈ సందరశన్ ముగిసిన్ తరావత భారతదేశం న్తండి తిరిగి వెళ్లో లన్తకుంట్ున్న తేదీ: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

8. Details of NRI/PIO/Foreigner’s Bank Account: / ఎన్ఆర్టఐ /పిఐఓ/ విదేశీయుని బాయంక్ ఖ్ాతా వివ్రాలు: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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:/ పీరమియంలు మీరు నివ్సిసతి న్న దేశం న్తండి లేదా భారతదేశంలో మీరు మాతరమే/ఉమమడిగా కలిగి ఉన్న ఖ్ాతా న్తండి నేరుగా చెలోించబడతాయా? దయచేసి  
   ఖ్ాతా వివ్రాలన్త అందించండి: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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./ మీరు నివ్సిసతి న్న దేశంలోని ఏదెైనా నాయయసాథ న్ం / ఎవ్ర ైనా నాయయాధిక్ారి మీకు వ్యతిరేకంగా గతంలో గానీ లేదా    
   ప్రసతి తం గానీ ఏదెైనా అభియోగం చేయడం  /నాయయప్రమ ైన్  
 

   చరయలు తీసతక్ోవ్డం జరిగిందా? జరిగిన్టో్యితే, దయచేసి వివ్రాలు అందించండి. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

11. Name, Address, Contact details of your physician/family doctor in country of residence (if applicable):/ మీరు నివ్సిసతి న్న దేశంలోని మీ వెైదతయడు/కుట్ుంబ వెైదతయని  
   పేరు, చిరునామా, సంప్రదింప్ు వివ్రాలు (వ్రిించే ప్క్షంలో): 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 



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. 

 

జీవిత బీమా ప ిందే వయక్తి అింద ించే ి రనా రణ: 

నేన్త అందించిన్ సమాధానాలు నాకు తెలిసిన్ంత వ్రకు వాసివ్మని, అలాగే ఈ దరఖ్ాసతి  నిరాా రణన్త లేదా ఆమోదానిన ప్రభావితం చేసే ఎట్ువ్ంట్ట ముఖ్య సమాచారానిన అందించకుండా 
దాచలేదని నిరాా రిసతి నానన్త. ఈ ఫారమ్ నేన్త క్ న్రా హెచ్ఎస బిస ిఓరియి ంట్ల్ బాయంక్ ఆఫ్ క్ామర్ట్ ల ైఫ్ ఇన్స్ర న్్ కంపెనీ లిమిట్ెడ్ ('కంపెనీ')లో జీవిత బీమా క్ోసం చేసతకున్న దరఖ్ాసతి లో 
భాగంగా ప్రిగణ ంచబడుత ందని మరియు నాకు తెలిసిన్ ఏదెైనా ముఖ్య వాసివానిన వెలోడించకపో తే ఒప్పందం రదదవ్ుత ందని అంగీకరిసతి నానన్త. నాకు సంబంధించిన్ దేశంలోని చట్ాి ల ప్రక్ారం 
ఈ బీమా పాలసీని ప ందడం క్ోసం ప్రపో జ్ చేయడానిక్త వీలు లేకుండా నాపె ైఎట్ువ్ంట్ట నియంతరణ /నిషేధం విధించబడలేదత. నేన్త కంపెనీ న్తండి బీమా పాలసీని క్ొన్తగోలు చేయడం వ్లన్ 
నాకు పౌరసతవం ఉన్న దేశం లేదా నేన్త నివ్సిసతి న్న దేశంలోని చట్ాి ల ప్రక్ారం నాకు చటి్ప్రమ ైన్, ప్న్తన సంబంధిత లేదా వేరే ఆరిథకప్రమ ైన్/ నివేదన్ బాధయతలు ఉతపన్నం క్ావ్చచని 
అంగీకరిసతి నానన్త. ఆ దేశం/లులోని చట్ాి ల ప్రక్ారం నాకు ఉతపన్నమయియయ ఏవెైనా బాధయతలన్త చేప్ట్టి  మరియు నెరవేరేచ ప్ూరిి బాధయతన్త నేన్త వ్హిసాి న్త మరియు పేరకొన్న బాధయతలన్త 
నెరవేరచడంలో నా వెైప్ు న్తండి ఏదెైనా వెైఫలయం సంభవించిన్ప్ుపడు ఎట్టి  ప్రిసిథత లోో న్స కంపెనీని బాధతయలుగా భావించన్త. కంపెనీ చటి్ప్రమ ైన్, గణాంక సంబంధిత లేదా ప్న్తన సంబంధిత 
సలహా ఇచేచ ఉదేద శయంతో సమాచారం అందించలేదని మరియు ఈ విష్యంలో నేన్త దానిపెై ఆధారప్డన్ని ధృవీకరించి, అంగీకరిసతి నానన్త. నేన్త కంపెనీ న్తండి బీమా పాలసీని క్ొన్తగోలు 
చేయడానిక్త ముందత అవ్సరమ ైన్ ప్క్షంలో విడిగా నిప్ుణుల వ్దద  న్తండి చటి్ప్రమ ైన్, గణాంక సంబంధిత లేదా ప్న్తన సంబంధిత సలహా తీసతకుంట్ాన్త. 
 

 

 

Date & Place:/ తేదీ & స్థలిం:                                                                 Signature of Life To Be Assured/ జీవిత బీమా ప ిందే వయక్తి స్ింత్ిం 

 

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. __________________ 

ధృవీ్రణ, ఈ ఫనరమ ల  పనర ింతీయ భాషల  స్ింత్ిం చేసి ఉింటే/వేల్సముద్ర వేసి ఉింటే: 
 

___________________________ గారి కుమారుడు / కుమార ి అయిన్, _______________________ చిరునామాలో నివ్సిసతి న్న _____________________________ అన్త 

నేన్త ఇందతమూలముగా _______________ భాష్లో నాకు ఈ ఫారమ్ లోని విష్యాలు సంప్ూరణంగా వివ్రించబడాా యని మరియు వాట్టని నేన్త అరథం చేసతకునానన్ని నిరాా రిసతి నానన్త. 

 

 

(వినియోగదారు సంతకం) _____________________________________  తేదీ ___________________ స్ింపరద ింపు నిం. __________________ 

Instruction & Disclaimer/ స్ూచన & ి రన్రణ: 

• Kindly fill in the details in Hindi/English only./ దయచేస ివివ్రాలన్త తెలుగు/ఆంగోంలో మాతరమే ప్ూరించండి. 
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail. 

 ఇందతలోని అంశాల భాషాంతరీకరణలో ఏవెైనా వెైరుధాయలు ఉంట్ట, ఆంగో పాఠాయంతరం ప్రిగణన్లోక్త తీసతక్ోబడుత ంది. 

 

 

 

 

 

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


