CHEST PAIN QUESTIONNAIRE / ಎದೆ ನೆ ೋವಿನ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ
(To be filled by the Life To Be Assured) / (ಜೀವ ವಿಮಾದಾರು ಭರ್ತಿಮಾಡತಕ್ಕದ್ುು)

Name of Life To Be Assured:/ ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರ ಹೆಸರು: _____________________________________________________________
Proposal No.:/ ಪ್ರಸ್ಾಾವನೆಯ ಸಂ.: _____________________
1. What was the date of the first attack of chest pain? / ಎದೆ ನೆ ೀವಿನ ಮೊದ್ಲ ಆಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ ದಿನಾಂಕ್ ಯಾವುದ್ು?
_____________________________________________________________________________________________________
2. How long did the pain last?/ ಕೆ ನೆಯ ಬಾರಿ ನೆ ೀವು ಎಷ್ುು ಕಾಲವಿತುಾ?
_____________________________________________________________________________________________________
3. What was the nature and severity of the pain? I.e. very severe, crushing, vice-like, sharp, stabbing, dull ache, vague discomfort.
ನೆ ೀವಿನ ಸವರ ಪ್ ಮತುಾ ರ್ತೀವರತೆ ಏನು? ಉದಾ. ತುಂಬಾ ರ್ತೀವರ, ಕ್ರಷಂಗ್, ವೆೈಸಲೆೈಕ್, ರ್ತೀವರ, ಆಳವಾಗಿ ಚುಚುುವ, ಸಣ್ಣ ನೆ ೀವು, ಅಸಪಷ್ು ಅಸವಸಥತೆ.
_____________________________________________________________________________________________________
4. Have any attacks occurred subsequently? Yes No / ತರುವಾಯದ್ಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ ಆಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆಯೀ? ಹೌದ್ು ಇಲಿ
If yes, please provide dates:/ ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುು ದಿನಾಂಕ್ಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ:
_____________________________________________________________________________________________________
5. Mention the location of the pain? E.g. central, in the left or right side of the chest, across the front of the chest, elsewhere in the chest.
ನೆ ೀವಿನ ಸಥಳವನುು ನಮ ದಿಸಿರುವಿರಾ? ಉದಾ. ಎದೆಯ ಮಧ್ಯ, ಎಡ ಅಥವಾ ಬಲ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ, ಎದೆಯ ಮುಂಭಾಗದಾದ್ಯಂತ, ಎದೆಯ ಇತರ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ.
_____________________________________________________________________________________________________
6. Did the pain radiate outside the chest? E.g. to the shoulders, arms, jaw abdomen.
ನೆ ೀವು ಎದೆಯ ಹೆ ರಗೆ ಹರಡಿದೆಯೀ? ಉದಾ. ಭುಜಗಳು, ತೆ ೀಳುಗಳು, ಕಿಬೆ ೊಟ್ೆು.
_____________________________________________________________________________________________________
7. What was the mode of onset? E.g. sudden, gradual, at rest, only on exertion ceasing with rest, only with certain postures,
worsened by deep inspiration.
ಆರಂಭವಾದ್ ಕ್ರಮವೆೀನು? ಉದಾ. ಹಠಾತ್, ಕ್ರಮೀಣ್, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ, ಕೆೀವಲ ಆಯಾಸದ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಭಂಗಿಗಳ ಜೆ ತೆಗೆ, ಆಳವಾದ್ ಉಚ್ವಸನ
ಹದ್ಗೆಡುವುದ್ು

_____________________________________________________________________________________________________
8. Were you given any treatment or did you undergo any investigations e.g. stress test?

Yes / No

ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರ ಚಿಕಿತೆೆ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆಯೀ ಅಥವಾ ನಿೀವು ಯಾವುದಾದ್ರ ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಿರಾ ಉದಾ. ಒತಾಡದ್ ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆ? ಹೌದ್ು / ಇಲಿ

If yes, please provide details, photocopies of the test results including names of any medication.
ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುು ಯಾವುದೆೀ ಔಷ್ಧಿಯ ಹೆಸರುಗಳು ಸ್ೆೀರಿದ್ಂತೆ ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆಯ ಫಲ್ಲತಾಂಶಗಳ ನಕ್ಲು ಪ್ರರ್ತಗಳ ಜೆ ತೆಗೆ ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ.
_____________________________________________________________________________________________________
9. Are you awaiting any further investigations or treatment? If yes, pls advise what and when this is expected.
ನಿೀವು ಯಾವುದೆೀ ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಚಿಕಿತೆೆಗಾಗಿ ಕಾಯುರ್ತಾರುವಿರಾ? ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುು ಇದ್ರ ಸಲಹೆ ಏನು ಮತುಾ ಇದ್ನುು ಯಾವಾಗ ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
ಎಂಬುದ್ನುು ರ್ತಳಿಸಿ.

_____________________________________________________________________________________________________
10. Are you undergoing periodic preventive check-up for heart disease?
ನಿೀವು ಹೃದ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಯನುು ಆವತಿಕ್ವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ುುವ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಿರಾ?

Yes / No
ಹೌದ್ು / ಇಲಿ

If yes, please provide details. / ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುು ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ.
_____________________________________________________________________________________________________

11. How many days have you been away from work due to chest pain?
ಎದೆಯ ನೆ ೀವಿನ ಕಾರಣ್ದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸದಿಂದ್ ನಿೀವು ಎಷ್ುು ದಿನ ದ್ ರ ಉಳಿದಿರುವಿರಿ?
_____________________________________________________________________________________________________
12. Please provide any additional information on your condition, which you feel, will be helpful in processing your application.
ನಿಮಮ ಅಜಿಯನುು ಪ್ರಕಿರಯಗೆ ಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ನಿಮಮ ರೆ ೀಗಸಿಥರ್ತಯ ಕ್ುರಿತಾದ್ ಯಾವುದೆೀ ಹೆಚುುವರಿ ಮಾಹಿರ್ತಯನುು ದ್ಯವಿಟ್ುು ಒದ್ಗಿಸಿ.

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:
ಇಲ್ಲಿ ಮೀಲೆ ರ್ತಳಿಸಲಾದ್ ಪ್ರರ್ತಯಂದ್ು ಹೆೀಳಿಕೆಗಳು ಸತಯ ಮತುಾ ಸಂಪ್ೂಣ್ಿವಾಗಿವೆ ಹಾಗ

ಪ್ರರ್ತಯಂದ್ು ವಿಷ್ಯ ನನಗೆ ರ್ತಳಿದಿದೆ ಹಾಗ

ಈ ಅಜಿಯ ನಿಧ್ಿರಿಸುವಿಕೆ

ಮತುಾ ಸಿವೀಕ್ೃರ್ತಯ ಮೀಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದಾದ್ ಯಾವುದೆೀ ಮಾಹಿರ್ತಯನುು ನಾನು ತಡೆದಿರುವುದಿಲಿ ಎಂದ್ು ಘ ೀಷಸುತೆಾೀನೆ. ಈ ನಮ ನೆಯು ಕೆನರಾ ಎಚಎಸಬಸಿ
ಓರಿಯಂಟ್ಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮಸಿ ಲೆೈಫ್ ಇನುುರೆನ್ಸೆ ಕ್ಂಪ್ನಿ ಲ್ಲ. ಗೆ ನನು ಅಜಿಯ ನಿಯೀಜತ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಹಾಗ

ಯಾವುದೆೀ ರ್ತಳಿದ್ ನೆೈಜ ವಿಷ್ಯವನುು

ರ್ತಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ್ರೆ ನನು ವಿಮ ಒಪ್ಪಂದ್ವನುು ಅನ ಜಿತಗೆ ಳಿಸಬಹುದ್ು ಎಂದ್ು ನಾನು ಒಪ್ಪಪರುತೆಾೀನೆ.

Date & Place:

Signature of Life to be Assured

ದಿನಾಂಕ್ ಮತುಾ ಸಥಳ:

ಜೀವವಿಮಾದಾರರ ಸಹಿ

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. _____________________
ದೃಢೋಕರಣ, ಈ ನಮ ನೆಯನನಾ ದೆೋಶೋಯವನಗಿ/ಹೆಬ್ೆೆಟ್ಟಿನ ಗನರನತಿನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮನಡಿದದರೆ :
ನಾನು , _________________________________________________ ಅವರ ಮಗ/ಮಗಳು, ______________________________ ನಲ್ಲಿ
ನೆಲೆಸಿರುವ ನಾನು ವಯಸಕ/ವಯಸಕಳು ಆಗಿರುತೆಾೀನೆ. ಈ ನಮ ನೆಯ ವಿಷ್ಯಗಳನುು _________________ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿರುತಾಾರೆ ಮತುಾ ನಾನು
ಅದ್ನುು ಅಥಿಮಾಡಿಕೆ ಂಡಿರುತೆಾೀನೆ ಎಂದ್ು ಘ ೀಷಸುತೆಾೀನೆ.

(ಗಾರಹಕ್ರ ಸಹಿ) ______________________________ ದಿನನಿಂಕ ______________ ಸಿಂಪ್ಕಕ ಸಿಂ. __________________
Instruction & Disclaimer:/ ಸ ಚನೆ & ಹಕನುತ್ನಾಗ:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only. / ದ್ಯಮಾಡಿ ವಿವರಗಳನುು ಹಿಂದಿ/ಇಂಗಿಿಷನಲ್ಲಿ ಮಾತರ ಭರ್ತಿಮಾಡಿ.
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ವಿಷ್ಯವನುು ವಿವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ ಭಿನಾುಭಿಪಾರಯವಾದ್ ಸಂದ್ಭಿದ್ಲ್ಲಿ, ಇಂಗಿಿಷ ಆವೃರ್ತಾ ಚಾಲ್ಲಾಯಲ್ಲಿರುತಾದೆ.

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

