BACK DISORDERS QUESTIONNAIRE / ಬೆನ್ನು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಪ್ರಶ್ನುವಳಿ
If any of the questions are answered “YES”, please provide details including dates of investigations and results.
ಯನವುದೆೇ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳಿಗೆ “ಸ್ರಿ” ಎಂದನ ಉತ್ತರಿಸಿದದಲ್ಲಿ , ದಯವಿಟ್ನು ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆಯ ದಿನನಂಕ , ಮತ್ನತ ಫಲ್ಲತನಂಶಗಳು ಸೆೇರಿದಂತೆ ಅದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.

Name of Life To Be Assured:/ ವಿಮಾದಾರರ ಹೆಸರು: _________________________________________________________________
Proposal No.:/ ಪ್ರಸ್ಾಾವನೆಯ ಸಂ.: _______________________________________________________________________________
Part 1: To be filled by Life To Be Assured / ಭನಗ 1: ವಿಮನದನರರನ ಭರ್ತಿ ಮನಡತ್ಕಕದನದ
1. Please state the precise diagnosis, if known: / ದಯವಿಟ್ುು ಗೆೊತ್ತಾದದರೆ, ರೆೊೋಗನಿರ್ಣಯದ ಬಗೆೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಸಪಷ್ುಪ್ಡಿಸಿ:
______________________________________________________________________________________________________
2. When was this condition first diagnosed? / ರೆೊೋಗನಿರ್ಣಯದ ಈ ಸಿಿತ್ತಯನ್ುು ಮೊದಲು ಯಾವಾಗ ಗುರುತ್ತಸಲಾಯಿತು?
______________________________________________________________________________________________________
3. Have you had any x-rays or other investigations?
ಯಾವುದಾದರೊ ಎಕ್ಸ್-ರೆೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೋರಾ?

Yes / No
ಹೌದು / ಇಲಲ

4. Regarding your symptoms: / ನಿಮ್ಮ ರೆೊೋಗದ ಲಕ್ಷರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ:
a) Please describe your symptoms / ದಯವಿಟ್ುು ನಿಮ್ಮ ರೆೊೋಗದ ಲಕ್ಷರ್ಗಳನ್ುು ವಿವರಸಿ
______________________________________________________________________________________________________
b) When did symptoms first occur? / ರೆೊೋಗದ ಲಕ್ಷರ್ಗಳು ಮೊದಲ ಕಾಣಿಸಿಕೆೊಂಡಿದುದ ಯಾವಾಗ?
______________________________________________________________________________________________________
c) How frequently do symptoms occur? i.e. how often in the last 12 months.
ರೆೊೋಗದ ಲಕ್ಷರ್ಗಳು ಆಗಾಗೆೆ ಕಾಣಿಸಿಕೆೊಳುುತಾದೆಯೋ? ಕಳೆದ 12 ತ್ತಂಗಳುಗಳಲ್ಲಲ ಹೋಗೆ ಎಷ್ುು ಬಾರ ಕಾಣಿಸಿಕೆೊಂಡಿದೆ?
______________________________________________________________________________________________________
d) Are your activities restricted in any way?
ಯಾವುದೆೋ ರೋತ್ತಯಲ್ಲಲ ನಿಮ್ಮ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳನ್ುು ಸಿೋಮಿತಗೆೊಳಿಸಿರುವಿರಾ?

e) Do you use a cane or other mobility aids?
ನಿೋವು ಚಲ್ಲಸಲು ಕೆೊೋಲು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಹಾಯಕಗಳನ್ುು ಬಳಸುತ್ತಾೋರಾ?

5. Have you had an operation for this condition or is an operation being considered?
ನಿೋವು ಈ ರೆೊೋಗಸಿಿತ್ತಗಾಗಿ ಶಸರಚಿಕಿತೆ್ ಮಾಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿರುವಿರಾ ಅಥವಾ ಶಸರಚಿಕಿತೆ್ ಮಾಡಿಸಿಕೆೊಳುಲು ಬಯಸಿರುವಿರಾ?

Yes / No
ಹೌದು / ಇಲಲ
Yes / No
ಹೌದು / ಇಲಲ
Yes / No
ಹೌದು / ಇಲಲ

6. Please provide details of your treatment. Include names of medication, dosage and how often taken. Include details of any
physiotherapy:
ದಯವಿಟ್ುು ಯಾವುದೆೋ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಯ ವಿವರಗಳು, ನಿೋವು ಆಗಾಗೆೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡ ಔಷ್ಧಿಯ ಹೆಸರುಗಳು, ಔಷ್ಧಿಯ ಪ್ರಮಾರ್ ಸ್ೆೋರದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಿಕಿತೆ್ಯ
ವಿವರಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸಿ.:

a) Currently / ಪ್ರಸುಾತ
______________________________________________________________________________________________________
b) In the past / ಈ ಹಂದೆ
______________________________________________________________________________________________________
7. Regarding the monitoring of your condition:/ ನಿಮ್ಮ ರೆೊೋಗಸಿಿತ್ತಯ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ಕುರತಾಗಿ:
a) Who is in charge of your follow-up? / ನಿಮ್ಮನ್ುು ನೆೊೋಡಿಕೆೊಳುುತ್ತಾರುವವರು ಯಾರು?
______________________________________________________________________________________________________
b) How often do you attend for follow-up? / ನಿೋವು ಎಷ್ುು ಬಾರ ಪ್ರೋಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೆೊಳುುತ್ತಾದ್ದೋರ?
______________________________________________________________________________________________________

c) When was your last consultation? / ನಿಮ್ಮ ಕೆೊನೆಯ ಸಮಾಲೆೊೋಚನೆ ಮಾಡಿದುದ ಯಾವಾಗ?
______________________________________________________________________________________________________
8. Have you lost significant time (i.e. weeks) off work with this condition?

Yes / No
ಹೌದು / ಇಲಲ

ಈ ರೆೊೋಗಸಿಿತ್ತಯಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಅಮ್ೊಲಯ ಸಮ್ಯವನ್ುು ಕಳೆದುಕೆೊಂಡಿರುವಿರಾ (ಅಂದರೆ ವಾರಗಳಲ್ಲಲ)?

If YES, please provide details including dates and duration of time off work.
ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ುು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ, ಹಾಗೊ ದ್ನಾಂಕಗಳನ್ುು ಒಳಗೆೊಂಡ ವಿವರಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸಿ.
______________________________________________________________________________________________________
9. Please provide any additional information on your condition which you feel will be helpful in processing your application.
ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಣಯನ್ುು ಪ್ರಕಿರಯಗೆೊಳಿಸುವಲ್ಲಲ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ರೆೊೋಗಸಿಿತ್ತಯ ಕುರತಾದ ಯಾವುದೆೋ ಹೆಚುುವರ ಮಾಹತ್ತಯನ್ುು ದಯವಿಟ್ುು ಒದಗಿಸಿ

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

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.
ವಿಮನದನರರಿಂದ ಘ ೇಷಣೆ:
ಇಲ್ಲಲ ಮೋಲೆ ತ್ತಳಿಸಲಾದ ಪ್ರತ್ತಯಂದು ಹೆೋಳಿಕೆಗಳು ಸತಯ ಮ್ತುಾ ಸಂಪ್ೂರ್ಣವಾಗಿವೆ ಹಾಗೊ ಪ್ರತ್ತಯಂದು ವಿಷ್ಯ ನ್ನ್ಗೆ ತ್ತಳಿದ್ದೆ ಹಾಗೊ ಈ ಅರ್ಜಣಯ ನಿರ್ಣರಸುವಿಕೆ
ಮ್ತುಾ ಸಿಿೋಕೃತ್ತಯ ಮೋಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೋರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೆೋ ಮಾಹತ್ತಯನ್ುು ನಾನ್ು ತಡೆದ್ರುವುದ್ಲಲ ಎಂದು ಘೊೋಷಿಸುತೆಾೋನೆ. ಈ ನ್ಮ್ೊನೆಯು ಕೆನ್ರಾ ಎಚಎಸಬಸಿ
ಓರಯಂಟ್ಲ್ ಬಾಯಂಕ್ಸ ಆಫ್ ಕಾಮ್ಸಣ ಲೆೈಫ್ ಇನ್ುುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಲ್ಲ. ಗೆ ನ್ನ್ು ಅರ್ಜಣಯ ನಿಯೋರ್ಜತ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಹಾಗೊ ಯಾವುದೆೋ ತ್ತಳಿದ ನೆೈಜ ವಿಷ್ಯವನ್ುು
ತ್ತಳಿಸುವಲ್ಲಲ ವಿಫಲವಾದರೆ ನ್ನ್ು ವಿಮ ಒಪ್ಪಂದವನ್ುು ಅನ್ೊರ್ಜಣತಗೆೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾನ್ು ಒಪಿಪರುತೆಾೋನೆ.

Date & Place:

Signature of Life to be Assured

ಸಿಳ ಮ್ತುಾ ದ್ನಾಂಕ:

ವಿಮಾದಾರರ ಸಹ

Part 2: To be filled by Attending Physician / ಭನಗ 2: ವೆೈದಯರನ ಭರ್ತಿ ಮನಡತ್ಕಕದನದ
1. How has the condition been treated; is future surgery planned?
ರೆೊೋಗಸಿಿತ್ತಗೆ ಹೆೋಗೆ ವೆೈದೆೊಯೋಪ್ಚಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು; ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಲ ಶಸರ ಚಿಕಿತೆ್ ಮಾಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆಯೋ?
_____________________________________________________________________________________________________
2. Please give details of current symptoms. / ದಯವಿಟ್ುು ಪ್ರಸುಾತ ರೆೊೋಗದ ಲಕ್ಷರ್ಗಳ ವಿವರವನ್ುು ನಿೋಡಿ
_____________________________________________________________________________________________________
3. Have there been any episodes of associated anxiety of depression? If so, please give details.
ಖಿನ್ುತೆಯ ಆತಂಕಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದಾದರೊ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನ್ಡೆದ್ವೆಯೋ? ಇದದರೆ, ದಯವಿಟ್ುು ವಿವರಗಳನ್ುು ತ್ತಳಿಸಿ.
_____________________________________________________________________________________________________
4. Are you aware of any complicating features of the patient’s condition? E.g. occupation, etc so, please give details.
ನಿೋವು ರೆೊೋಗಿಯ ರೆೊೋಗಸಿಿತ್ತಯಲ್ಲಲ ಯಾವುದಾದರೊ ಜಟಿಲ ವೆೈಶಿಷ್ುಯಗಳನ್ುು ಅರತ್ತರುವಿರಾ? ಉದಾ; ಉದೆೊಯೋಗ, ಇತಾಯದ್, ಇದದರೆ ದಯವಿಟ್ುು ವಿವರಗಳನ್ುು ತ್ತಳಿಸಿ.
_____________________________________________________________________________________________________
I certify that the proposer/ Life To Be Assured has put her/ his signature in my presence and I am satisfied with his/her identity.
ಪ್ರಸ್ಾಾಪ್ಕರು/ವಿಮಾದಾರರು ಅವಳ/ಅವನ್ ಸಹಯನ್ುು ನ್ನ್ು ಉಪ್ಸಿಿತ್ತಯಲೆಲೋ ಮಾಡಿರುತಾಾರೆ ಹಾಗೊ ಅವನ್/ಅವಳ ಗುರುತನ್ುು ನಾನ್ು ಖಾತ್ತರ ಪ್ಡಿಸಿರುತೆಾೋನೆ ಎಂದು ಈ
ಮ್ೊಲಕ ಪ್ರಮಾಣಿಕರಸುತೆಾೋನೆ.

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. ____________________

ದೃಢೇಕರಣ, ಈ ನ್ಮ ನೆಯನ್ನು ದೆೇಶೇಯವನಗಿ/ಹೆಬೆೆಟ್ಟುನ್ ಗನರನರ್ತನ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಹಿ ಮನಡಿದದರೆ :
ನಾನ್ು, ___________________________, _______________________ ಅವರ ಮ್ಗ/ಮ್ಗಳು, _____________________________ ನ್ಲ್ಲಲ
ನೆಲೆಸಿರುವ ನಾನ್ು ವಯಸೆ/ವಯಸೆಳು ಆಗಿರುತೆಾೋನೆ. ಈ ನ್ಮ್ೊನೆಯ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು _______________ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಲ ನ್ನ್ಗೆ ವಿವರಸಿರುತಾಾರೆ ಮ್ತುಾ ನಾನ್ು ಅದನ್ುು
ಅಥಣಮಾಡಿಕೆೊಂಡಿರುತೆಾೋನೆ ಎಂದು ಘೊೋಷಿಸುತೆಾೋನೆ.

(ಗಾರಹಕರ ಸಹ) ______________________________ ದಿನನಂಕ ______________ ಸ್ಂಪ್ಕಿ ಸ್ಂ. __________________

Instruction & Disclaimer:/ ಸ್ ಚನೆ & ಹಕನಕತನಯಗ:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
ದಯಮಾಡಿ ವಿವರಗಳನ್ುು ಹಂದ್/ಇಂಗಿಲಷನ್ಲ್ಲಲ ಮಾತರ ಭತ್ತಣಮಾಡಿ.

• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ವಿಷ್ಯವನ್ುು ವಿವರಸುವಲ್ಲಲ ಯಾವುದೆೋ ಭಿನಾುಭಿಪ್ಾರಯವಾದ ಸಂದಭಣದಲ್ಲಲ, ಇಂಗಿಲಷ ಆವೃತ್ತಾ ಚಾಲ್ಲಾಯಲ್ಲಲರುತಾದೆ.

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

