PARACHUTING/ PARAGLIDING QUESTIONNAIRE/ প্যারাশুটিং / প্যারাগ্লিগ্ল িং প্রশ্নাবলী
(To be filled by the Life to be Assured)/ (যে ব্যক্তির ব্ীমা হবব্ তাবে পূরণ েরবত হবব্)
Name of Life To Be Assured:/ োর নাবম ব্ীমা েরা হবব্ তাাঁর নাম: ________________________________________________________________
Proposal No.:/ যরাবপাজাল নং.: _______________________
1. How many years have you been parachuting /paragliding?
আপক্তন েত ব্ছর ধবর এই পযারাশুটং / পযারাক্তিক্ত ংবের সবে েুি?
___________________________________________________________________________________________________________________
2. Are you an active member of any parachuting/paragliding club?
আপক্তন ক্তে যোবনা পযারাশুটং / পযারাক্তিক্ত ং ক্লাবব্র সক্তিে সদসয?

Yes / No
হযাাঁ/ না

If yes, pls. give details / হযাাঁ হবল, অনুগ্রহ েবর তার ক্তব্শদ ক্তব্ব্রণ ক্তদন
___________________________________________________________________________________________________________________

3. Have you undergone any training for parachuting/paragliding?
আপক্তন ক্তে পযারাশুটং / পযারাক্তিক্ত ংবের জনয যোবনা রক্তশক্ষণ ক্তনবেক্তছবলন?

Yes/ No
হযাাঁ/ না

If yes, pls. give details / হযাাঁ হবল, অনুগ্রহ েবর তার ক্তব্শদ ক্তব্ব্রণ ক্তদন
___________________________________________________________________________________________________________________
Please complete the following questions if you participate in Parachuting: /

আপ্গ্লি যগ্লি প্যারাশুটিংয়ে অিংশগ্রহণ কয়রি তাহয়ল অিুগ্রহ কয়র গ্লিম্নগ্ললগ্লিত প্রশ্নাবলীর উত্তর গ্লিি:
4. How many jumps have you made (i) till date (ii) last year?
েত জাম্প আপনার েরা (i) তাক্তরখ পেযন্ত (ii) গত ব্ছর: (i)________________________ (ii)__________________________
5. How many jumps do you intend to make in the coming year?
আপক্তন েতব্ার জাম্প (ঝাাঁপ) ক্তদবেবছন (i) আজ পেযন্ত (ii) গত ব্ছর:
___________________________________________________________________________________________________________________
6. What is the average/maximum height that you jump from
আপক্তন যেখান যেবে জাম্প (ঝাাঁপ) যদন তার গড়/সবব্যাচ্চ উচ্চতা েত
___________________________________________________________________________________________________________________
7. Please confirm type of jumps that you make:/ অনুগ্রহ েবর যে ধরবণর জাম্প আপক্তন েবরবছন তা ক্তনক্তিত েরুন::
Tandem /Static Line /Freefall/ Formation diving / ট্যান্ডম /স্ট্যাটে লাইন /ক্তিফল /ফরবমশন াইক্ত ং
___________________________________________________________________________________________________________________
8. Do you take part or intend to take part in any of the following:
আপক্তন ক্তে ক্তনম্নক্তলক্তখবত অংশগ্রহণ েরবব্ন ব্া অংশগ্রহণ েরার ইচ্ছা আবছ:
Parachuting competitions/ Record attempts /Air Stunts /Use of experimental equipment /If any of the above is ticked yes, pls. give details /
পযারাশুটং রক্ততবোগীতা /যরে য রবেষ্টা /এোর স্ট্যান্ট /পরীক্ষামূলে সরঞ্জাবমর ব্যব্হার /েক্তদ উপবরর যোবনা এেটবত ঠিে ব্বল টে যদন তাহবল অনুগ্রহ েবর
ক্তব্শদ ক্তব্ব্রণ জমা ক্তদন
___________________________________________________________________________________________________________________
9. Have you ever had an injury/accident as a result of parachuting?
পযারাশুটংবের ফবল আপক্তন ক্তে েখনও আঘাতরাপ্ত/দুঘযট্নার সম্মুখীন হবেবছন?

Yes / No
হযাাঁ/ না

If yes, pls. give details / হযাাঁ হবল, অনুগ্রহ েবর তার ক্তব্শদ ক্তব্ব্রণ ক্তদন _____________________________________________________________

Please complete the following questions if you participate in Paragliding:

আপ্গ্লি যগ্লি প্যারাগ্লিগ্ল িংয়ে অিংশগ্রহণ কয়রি তাহয়ল অিুগ্রহ কয়র গ্লিম্নগ্ললগ্লিত প্রশ্নাবলীর উত্তর গ্লিি:
10. Please indicate your proficiency in paragliding: / অনুগ্রহ েবর পযারাক্তিক্ত ংবে আপনার দক্ষতা সম্পবেয জানান:
Beginner /Novice /Intermediate /Advance / ক্তশক্ষানক্তব্শ /অনক্ত জ্ঞ /ইন্টারক্তমক্ত বেট্ /অযা

ান্স

11. Are you a paragliding instructor?

Yes/No

আপক্তন ক্তে এেজন পযারাগলাইক্ত ং ক্তনবদয শে?

হযাাঁ/ না

If yes, pls. give details / হযাাঁ হবল, অনুগ্রহ েবর তার ক্তব্শদ ক্তব্ব্রণ ক্তদন
___________________________________________________________________________________________________________________
12. What is the total number of flying hours completed (i) till date (ii) in the last year
আপক্তন যমাট্ েতক্ষণ ফ্লাই েবরবছন (i) আজ পেযন্ত ________________________(ii) গত ব্ছবর ________________________
13. How many launches have you made (i) till date (ii) in the last year
আপক্তন েতব্ার লঞ্চ েবরক্তছবলন (i) আজ পেযন্ত (ii) গত ব্ছর (i)______________________(ii)_____________________
14. How many flights do you intend to make in the coming year?
সামবনর ব্ছর আপনার েতগুক্তল ফ্লাই েরার ইচ্ছা আপনার আবছ?
__________________________________________________________________________________________________________________
15. Do you take part or intend to take part in any of the following:
আপক্তন ক্তে ক্তনম্নক্তলক্তখবত অংশগ্রহণ েরবব্ন ব্া অংশগ্রহণ েরার ইচ্ছা আবছ:
Aerobatics display /Record attempts /Air competition /Powered Paragliding /Use of experimental equipment If any of the above is ticked yes,
pls. give details / ক্তব্মানোলনা রদশযন /যরে য রবেষ্টা /ব্ােু রক্ততবোক্তগতা /শক্তিরদত্ত পযারাগলাইক্ত ং /পরীক্ষামূলে সরঞ্জাবমর /ব্যব্হার েক্তদ উপবরর যোবনা
এেটবত ঠিে ব্বল টে যদন তাহবল অনুগ্রহ েবর ক্তব্শদ ক্তব্ব্রণ জমা ক্তদন
__________________________________________________________________________________________________________________
16. Have you ever had an injury/accident as a result of paragliding?
পযারাগলাইক্ত ংবের ফবল আপক্তন ক্তে েখনও আঘাতরাপ্ত/দুঘযট্নার সম্মুখীন হবেবছন?

Yes/No
হযাাঁ/ না

If yes, pls. give details / হযাাঁ হবল, অনুগ্রহ েবর তার ক্তব্শদ ক্তব্ব্রণ ক্তদন
__________________________________________________________________________________________________________________

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 and that failure to disclose any material fact known to me may
invalidate the contract./
যয বযগ্লির বীমা হয়ব তার দ্বারা য াষণা:
আক্তম যঘাষণা েরক্তছ যে আক্তম এখাবন যে তেয ক্তদবেক্তছ তা আমার জ্ঞাতসাবর এব্ং সতয এব্ং এই আবব্দবনর মূলযােন ব্া গ্রহণ র াক্তব্ত হবত পাবর যোবনা
তেয আক্তম ক্তদবত অসম্মত হইক্তন। এই ফমযট ব্াক্তণজয লাইফ ইন্সুযবরন্স যোম্পাক্তন ক্তলক্তমবট্ব র োনাড়া এইেএসক্তব্ক্তস ওক্তরবেন্টাল ব্যাংে এর সবে আমার জীব্ন
ব্ীমার অংশ ক্তহবসবব্ গণয হবব্ এব্ং আমার জানা যোবনা তেয এই ফবময উপক্তিত না োেবল যসবক্ষবে েু ক্তি অবব্ধ ব্বল গণয হবত পাবর।

Date & Place:/ তাক্তরখ ও িান::

Signature of Life to be Assured/ োর নাবম ব্ীমা েরা হবব্ তাাঁর স্বাক্ষর:

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. __________________

য াষণা, এই ফমমট যগ্লি মাতৃ ভাষাে/বুয় া আঙ্গুয়লর ছাপ্ দ্বারা স্বাক্ষর করা থায়ক:
আক্তম , ________________________________________________ এর পুে/েনযা, _____________________________ এর এেজন রাপ্তব্েস্ক
ক্তনব্াসী আক্তম এতদ্বারা যঘাষনা েরক্তছ যে এই ফমযটর ক্তব্ষেব্স্তু

_______________

াষাবত আমাবে সম্পূণযরূবপ যব্াঝাবন হবেবছ এব্ং আক্তম এট

ব্ুঝবত পবরক্তছ৷

(গ্রাহবের স্বাক্ষর) ______________________________ তাগ্লরি ______________ যফাি িম্বর. __________________

Instruction & Disclaimer: / গ্লিয়িম শিা ও িাবী প্গ্লরতযাগ:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only./অনুগ্রহ েবর সমস্ত ক্তেছু ক্তহন্দী/ইংবরজীবত পূরণ েরুন।
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
যোবনা সামগ্রীর অসম্মক্ততর যক্ষবে ইংবরজী সংস্করণটবেই ক্তব্বব্েনা েরা হবব্।
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