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FATCA/CRS Questionnaire/ಎಫ್ಎಟಿಸಿಎ/ಸಿಆರ್ಎಸ್ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ

(For Customers only)/(ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ)
Application No: _________________________________________________
ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
Name of IA/IM: _________________________________________________
ಐಎ/ಐಎಮ್ ಹೆಸರು:

IA / IM Code No: _________________________________________________
ಐಎ/ಐಎಮ್ ಕ�ೋ�ಡ್ ಸಂ:

Details of Proposed Owner (PO):/ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಮಾಲೀಕರ ವಿವರಗಳು (ಪಿಒ):

First Name: __________________________________________________________________________________________________ 		
ಮೊದಲ ಹೆಸರು:

Date of Birth: D D M M Y Y Y Y
ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ:

Family Name: _________________________________________________________________________________________________
ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರು:

Part I- Please fill in the country for each of the following:
ಭಾಗ I- ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ:

Country of Birth: _____________________________ Citizenship: _____________________________ Residence for Tax purpose: ___________________________ US Person:
ಜನಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ:
ಪೌರತ್ವ:
ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿವಾಸ: 			
ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಕ್ತಿ:

o Yes
ಹೌದು

o No
ಇಲ್ಲ

Part II- Please note:/ಭಾಗ II- ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ:
a.

b.

1.

If in all fields above, the country mentioned by you is India and if you do not have US person status, please proceed to Part III for signature.
ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ ಎಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಿಗಾಗಿ ಭಾಗ III ಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.

If for any of the above field, the country mentioned by you is not India and/or if your US person status is Yes, please provide the Tax Payer Identification Number (TIN) or functional equivalent as
issued in the specific country in the table below:
ಮೇಲಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತೆರಿಗೆದಾರರ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ (ಟಿನ್) ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ
ಕ�ೋ�ಷ್ಠಕದಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಮಾನವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ:
TIN/ ಟಿನ್
Country of Issue/ನೀಡಿದ ದ�ೇಶ

2.

TIN/ ಟಿನ್
Country of Issue/ನೀಡಿದ ದ�ೇಶ

3.

TIN/ ಟಿನ್
Country of Issue/ನೀಡಿದ ದ�ೇಶ

c.

In case any of the parameters in Part I indicates that you are a US person or a person resident outside of India for tax purpose and you do not have Taxpayer Identification Numbers/functional
equivalent, please complete and sign the Self-Certification section given in Part IV.
ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಭಾಗ I ರಲ್ಲಿನ ನಮೂದುಗಳು ನೀವು ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಹ�ೊರಗೆ ವಾಸಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವಂತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ತೆರಿಗೆದಾರರ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ/ಸಮಾನವಾದ
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾಗ IV ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸ್ವಯಂ-ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಹಿ ಮಾಡಿ.
o

I am a person resident out of India with (choose only if applicable):
ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಭಾರತದ ಹ�ೊರಗೆ ವಾಸಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ (ಅನ್ವಯಿಸುವುದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ):

o
Country not issuing TIN/Functional equivalent _______________________________ (mention Visa/Residence/Work permit number)
		
ರಾಷ್ಟ್ರವು ಟಿನ್/ಸಮಾನವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ
(ವೀಸಾ/ನಿವಾಸ/ಕೆಲಸದ ಪರವಾನಗಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ)
o

Dependent visa _________________________ (mention dependent visa number)
ಅವಲಂಬಿತ ವೀಸಾ
(ಅವಲಂಬಿತ ವೀಸಾ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ)

o
Student visa________________________________(mention student visa number)
		
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೀಸಾ
(ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೀಸಾ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ)
o
Seafarer status ________________________________ (mention CDC/visa number)
		
ನೌಕಾ ಯಾತ್ರಿಕ ಸ್ಥಿತಿ
(ಸಿಡಿಸಿ/ವೀಸಾ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ)

Going to the country of residence for first time ___________________________(mention visa number. TIN/functional equivalent to be communicated to the bank within 90 days,
else account will get closed).
		
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
(ವೀಸಾ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ. 90 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಟಿನ್/ಸಮಾನವಾದ ದಾಖಲೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬ�ೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗತ್ತದೆ).

o

		

OR/ಅಥವಾ
o

I am a person resident in India as well as resident for tax purposes in India (Please also fill Part IV self-certification)
ನಾನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲದೆ ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಾಸವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ (ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾಗ IV ಸ್ವಯಂ-ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಸಹ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ)

d.

In case you are declaring US person status as ‘No’ but your Country of Birth is US, please provide document evidencing Relinquishment of Citizenship. If not available provide reasons for not
having relinquishment certificate _______________________________________________________________
ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಜನಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಮೆರಿಕಾ ಆಗಿದ್ದು ನೀವು ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ‘ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಘ�ೋಷಿಸಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಗರಿಕತ್ವದ ವಜಾ ಪುರಾವೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ವಜಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ

e.

Please also fill Part IV Self-Certification.
ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾಗ IV ಸ್ವಯಂ-ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಸಹ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
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Part III- Customer Declaration (Applicable for all customers):
ಭಾಗ III- ಗ್ರಾಹಕರ ಘೋಷಣೆ (ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ):

(i)

Under penalty of perjury, I/we certify that:
ಅಪರಾಧದ ದಂಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನು/ನಾವು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವುದ�ೇನಂದರೆ:

1.	The applicant is (i) an applicant taxable as a US person under the laws of the United States of America (“U.S.”) or any state or political sub division thereof or therein, including the District of
Columbia or any other states of the U.S., (ii) an estate the income of which is subject to U.S. federal income tax regardless of the source thereof. (This clause is applicable only if the account
holder is identified as a US person)
	ಅರ್ಜಿದಾರರು (i) ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ("ಯುಎಸ್") ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಅಥವಾ ಯುಎಸ್ನ ಯಾವುದೇ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾನೂನುಗಳ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯು.ಎಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು, (ii) ಎಸ್ಟೇಟ್ವೊಂದರ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. (ಖಾತೆದಾರರು ಅಮೆರಿಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು
ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಷರತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ)
2. The applicant is an applicant taxable as a tax resident under the laws of country outside India. (This clause is applicable only if the account holder is a tax resident outside of India)
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಭಾರತದ ಹೊರಗಿರುವ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ನಿವಾಸಿಯಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. (ಖಾತೆದಾರರು ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ತೆರಿಗೆ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಷರತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ)
(ii)	I/We understand that PNB MetLife is relying on this information for the purpose of determining the status of the applicant named above in compliance with FATCA/CRS. PNB MetLife is not able
to offer any tax advice on CRS or FATCA or its impact on the applicant. I/we shall seek advice from professional tax advisor for any tax questions.
	ಪಿಎನ್ಬಿ ಮೆಟ್ಲ�ೈಫ್ ಎಫ್ಎಟಿಸಿಎ/ಸಿಆರ್ಎಸ್ ನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿದಾರರ
ಸ್ಥಿತಿIIIಯನ್ನುCustomer
ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಉದ್ದ
ೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ
ನಾನು/ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪಿಎನ್ಬಿ ಮೆಟ್ಲ�ೈಫ್
Part
Declaration
(Applicable
forಎಂದು
all customers):
ಸಿಆರ್ಎಸ್ ಅಥವಾ ಎಫ್ಎಟಿಸಿಎ ಮೇಲೆ ಯಾವುದ�ೇ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು/ನಾವು ಯಾವುದ�ೇ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರಿಂದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
(iii) I/We agree to submit a new form within 30 days if any information or certification on this form becomes incorrect.
ನಾನು/ನಾವು ಈ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದ�ೇ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ 30 ದಿನದ ಒಳಗೆ ಹ�ೊಸ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತೇನೆ/ವೆ.
(iv) I/We agree that as may be required by domestic regulators/tax authorities PNB MetLife may also be required to report, reportable details to CBDT or close or suspend my account.
ದೇಶೀಯ ನಿಯಂತ್ರಕರು/ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಪಿಎನ್ಬಿ ಮೆಟ್ಲ�ೈಫ್ ಸಹ ಸಿಬಿಡಿಟಿ ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವ, ವಿವರವಾದ ವರದಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಮಾನತ್ತುಗ�ೊಳಿಸುವ
ಹಕ್ಕನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು/ನಾವು ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತೇನೆ/ವೆ.
(v)	I/We certify that I/we provide the information on this form and to the best of my/our knowledge and belief the certification is true, correct, and complete including the taxpayer identification
number of the applicant.
	
ನಾನು/ನಾವು ಈ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇನೆ/ವೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ/ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವು ಅರ್ಜಿದಾರರ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮಾಣಿಕರಿಸುತ್ತೇನೆ/ವೆ.

If I am/we are subject to tax reporting requirements in any country other than India or if, at any time, I/we become subject to tax reporting requirements in any country other than India, I/we
understand that PNB MetLife India Insurance Co Ltd., may be required to share information about my/our PNB MetLife India Insurance Co. Ltd, Policy with the relevant Indian tax authorities who may
share such information with the relevant overseas competent authority.
ಭಾರತವನ್ನು ಹ�ೊರತುಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದ�ೇ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿನ ತೆರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ನಾನು/ನಾವು ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು/ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಹ�ೊರತುಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದ�ೇ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿನ ತೆರಿಗೆ
ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ನಾನು/ನಾವು ಒಳಪಟ್ಟರೆ, ನನ್ನ/ನಮ್ಮ ಪಿಎನ್ಬಿ ಮೆಟ್ಲ�ೈಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ. ಪಾಲಿಸಿಯ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಭಾರತೀಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಪಿಎನ್ಬಿ ಮೆಟ್ಲ�ೈಫ್
ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ. ಜ�ೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ�ೇಶಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಜ�ೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು/ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ/ವೆ.
Signature: _________________________________						
ಸಹಿ: 						
				
Name: _________________________________________________________________
ಹೆಸರು:

Date: D D M M Y Y Y Y
ದಿನಾಂಕ:

Part IV- Self-Certification:/ಭಾಗ IV- ಸ್ವಯಂ-ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ:
To be filled only if:
ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬ�ೇಕು:
a)
Name of the country in Part I is other than India and TIN or functional equivalent is not available, or
ಭಾಗ I ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೆಸರು, ಭಾರತ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಟಿನ್ ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ
b)
US person is mentioned as Yes in Part I, and TIN is not available
ಭಾಗ I ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೌದು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟಿನ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ
I confirm that I am neither a US person nor a resident for Tax purpose in any country other than India, though one or more parameters suggest my relation with the country outside India.
Therefore, I am providing the following document as proof of my citizenship and residency in India. Also I agree to provide details in case.
ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮೂದುಗಳು ಭಾರತದ ಹ�ೊರಗಿನ ದ�ೇಶಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾನು ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಅಲ್ಲ ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಹ�ೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಯಾವುದ�ೇ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ವಾಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಪೌರತ್ವ ಮತ್ತು ನಿವಾಸದ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು
ನಾನು ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತೇನೆ.

If I am/we are subject to tax reporting requirements in any country other than India or if, at any time, I/we become subject to tax reporting requirements in any country other than India, I/we
understand that PNB MetLife India Insurance Co Ltd., may be required to share information about my/our PNB MetLife India Insurance Co. Ltd, Policy with the relevant Indian tax authorities who
may share such information with the relevant overseas competent authority.
ಭಾರತವನ್ನು ಹ�ೊರತುಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದ�ೇ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿನ ತೆರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ನಾನು/ನಾವು ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು/ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಹ�ೊರತುಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದ�ೇ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿನ ತೆರಿಗೆ
ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ನಾನು/ನಾವು ಒಳಪಟ್ಟರೆ, ನನ್ನ/ನಮ್ಮ ಪಿಎನ್ಬಿ ಮೆಟ್ಲ�ೈಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ. ಪಾಲಿಸಿಯ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಭಾರತೀಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಪಿಎನ್ಬಿ ಮೆಟ್ಲ�ೈಫ್
ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ. ಜ�ೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ�ೇಶಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಜ�ೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು/ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ/ವೆ.
Signature: _________________________________
ಸಹಿ:
Document Proof submitted (Please tick document being submitted)
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಪುರಾವೆ (ದಯವಿಟ್ಟು ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿ)
o Passport
ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್

o Election Id Card
ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ

 PAN Card
ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್

 Driving License
ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ

 UIDAI Letter
ಯುಐಡಿಎಐ ಪತ್ರ

 NREGA Job Card
ನರ�ೇಗಾ ಉದ�್ಯೋಗ ಚೀಟಿ

 Govt. Issued ID Card
ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಗರುತಿನ ಚೀಟಿ
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