DIABETES QUESTIONNAIRE – Applicant / ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪ್ರಶ್ಾಾವಳಿ – ಅರ್ಜಿದಾರರು
Name of Life To Be Assured:/ ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರ ಹೆಸರು: _____________________________________________________________
Proposal No.:/ ಪ್ರಸ್ಾಾವನೆಯ ಸಂ.: ________________________
1. When your diabetes was first diagnosed? / ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ುು ಮೊದಲು ಯಾವಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು?
_____________________________________________________________________________________________________
2. Regarding your treatment:/ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ೆೆಯ ಕುರಿತ್ಾಗಿ:
(i) Do you take oral medication? Yes No/ ನಿೀವು ಬಾಯಿ ಮ್ೂಲಕ ಸ್ೆೀವಿಸುವ ಔಷಧಿಯನ್ುು ತ್ೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಾ? ಹೌದು ಇಲಲ
If yes, please provide name of tablets/ ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ುು ಮಾತ್ೆರಗಳ್ ಹೆಸರನ್ುು ತಿಳಿಸಿರಿ
_____________________________________________________________________________________________________
(ii) Do you take insulin? Yes No / ನಿೀವು ಇನ್ುೆಲಿನ್ ತ್ೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಾ? ಹೌದು ಇಲಲ
If yes, please state type of insulin and dosage (including number of times daily).
ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ುು ಇನ್ುೆಲಿನ್ ಮ್ತುಾ ಡೊೀಸ್ೆೀಜ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ುು (ಪ್ರತಿದಿನ್ ಎಷುು ಸಲ ಎಂಬುದು ಸ್ೆೀರಿದಂತ್ೆ) ತಿಳಿಸಿರಿ.
_____________________________________________________________________________________________________
(iii) Has your treatment been changed in the last 2 years? Yes No / ಕಳೆದ 2 ವಷಷಗಳ್ಲಿಲ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ೆೆ ಬದಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೀ? ಹೌದು ಇಲಲ
If yes, please provide full details. / ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ುು ಪ್ೂರ್ಷ ವಿವರಗಳ್ನ್ುು ಒದಗಿಸಿ.
_____________________________________________________________________________________________________
3. Do you follow a strict diet? Yes No / ನಿೀವು ಕಟ್ುುನಿಟ್ಾುದ ಆಹಾರ ಅನ್ುಸರಿಸುತಿಾರುವಿರಾ? ಹೌದು ಇಲಲ
_____________________________________________________________________________________________________
4. Please indicate your last three blood glucose readings:/ ದಯವಿಟ್ುು ನಿಮ್ಮ ಕಳೆದ ಮ್ೂರು ರಕಾದ ಗೂಲಕೊೀಸ್ ರಿೀಡಂಗಗಳ್ನ್ುು ತಿಳಿಯಪ್ಡಸಿ:
Blood glucose reading / ರಕಾದ ಗೂಲಕೊೀಸ್ ರಿೀಡಂಗ

Date / ದಿನಾಂಕ

5. Regarding the monitoring of your condition:/ ನಿಮ್ಮ ರೊೀಗಸಿಿತಿಯ ಮೀಲಿಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತ್ಾಗಿ:
a) Please provide the name and address of the doctor or clinic supervising your treatment.
ದಯವಿಟ್ುು ನಿಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ೆೆಯ ಉಸುಾವಾರಿ ಮಾಡದ ವೆೈದಯರು ಅಥವಾ ಕಿಲನಿಕನ್ ಹೆಸರು ಮ್ತುಾ ವಿಳಾಸವನ್ುು ಒದಗಿಸಿ.

_____________________________________________________________________________________________________
b) How often do you attend for monitoring?/ ನಿೀವು ಎಷುು ಬಾರಿ ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಸಿಕೊಳ್ಳುತಿಾದಿದೀರಿ?
_____________________________________________________________________________________________________
c) When was your last consultation ?/ ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಸಮಾಲೊೀಚನೆ ಮಾಡದುದ ಯಾವಾಗ?
_____________________________________________________________________________________________________
d) How often do you test your own blood or urine for glucose?
ನಿೀವು ಎಷುು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಗೂಲಕೊೀಸ್ಗಾಗಿ ರಕಾ, ಅಥವಾ ಮ್ೂತರವನ್ುು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಸಿರುವಿರಿ?
_____________________________________________________________________________________________________
f) If you test your urine for glucose, please give last three results in the form of negative, +, ++, or +++ or more.
ನಿಮ್ಮ ಗೂಲಕೊೀಸ್ಗಾಗಿ ಮ್ೂತರವನ್ುು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಸಿದದರೆ, ದಯವಿಟ್ುು ಕಳೆದ ಮ್ೂರು ನೆಗೆಟಿವ್, +, ++, ಅಥವಾ +++ ಅಥವಾ ಹೆಚಿಿನ್ ರಿತಿಯಲಿಲನ್ ಫಲಿತ್ಾಂಶಗಳ್ನ್ುು ತಿಳಿಸಿ.
_____________________________________________________________________________________________________
6. Please provide the dates and results of your last 2 HbA1c (glycosylated haemoglobin) tests, if known.
ದಯವಿಟ್ುು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತಿಾದದಲಿ,ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಳೆದ 2 HbA1c (ಗೆಲೈಕೊಸಿಲೆೀಟ್ೆಡ್ ಹಿಮೊೀಗೊಲೀಬಿನ್) ದಿನಾಂಕಗಳ್ಳ ಮ್ತುಾ ಫಲಿತ್ಾಂಶಗಳ್ನ್ುು ಒದಗಿಸಿ.
_____________________________________________________________________________________________________
7. Since your treatment began, have you ever had a diabetic (hyperglycaemic), insulin (hypoglycaemic) coma or been admitted to
hospital due to any other diabetes related condition? Yes No

ನಿಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ೆೆ ಆರಂಭವಾದಂದಿನಿಂದ, ನಿೀವು ಎಂದಾದರೂ ಡಯಾಬಿಟಿಕ (ಹೆೈಪೊಗಿಲಸಿಮಿಯಾ), ಇನ್ುೆಲಿನ್ (ಹೆೈಪೊಗಿಲಸಿಮಿಯಾ) ಕೊೀಮಾದಿಂದ ಬಳ್ಲಿದಿದೀರಾ ಅಥವಾ
ಇತರ ಯಾವುದೆೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೊೀಗಪ್ರಿಸಿಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದಿದೀರಾ? ಹೌದು ಇಲಲ

If yes, please provide full details. / ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ುು ಪ್ೂರ್ಷ ವಿವರಗಳ್ನ್ುು ಒದಗಿಸಿ
8. Have you ever had any of the following? / ನಿೀವು ಎಂದಾದರೂ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ್ ರೊೀಗದಿಂದ ಬಳ್ಲಿದಿದೀರಾ?
a) Problems with your eyes. Yes No/ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ್ ತ್ೊಂದರೆಗಳ್ಳ. ಹೌದು ಇಲಲ
b) High blood pressure. Yes No / ಅಧಿಕ ರಕಾದೊತಾಡ. ಹೌದು ಇಲಲ
c) Heart or circulatory trouble. Yes No / ಹೃದಯ ಅಥವಾ ರಕಾಪ್ರಿಚಲನೆ ತ್ೊಂದರೆ. ಹೌದು ಇಲಲ
d) Albumin or protein in your urine. Yes No / ನಿಮ್ಮ ಮ್ೂತರದಲಿಲ ಆಲುುಮಿನ್ ಅಥವಾ ಪೊರೀಟಿೀನ್ ಉತಪತಿಾಯ ತ್ೊಂದರೆ. ಹೌದು ಇಲಲ
e) Numbness or tingling in your feet or legs. Yes No /ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಅಥವಾ ಕಾಲುಗಳ್ಲಿಲ ಜೊೀಮ್ು ಅಥವಾ ಜುಮಮನಿಸುವಿಕೆ. ಹೌದು ಇಲಲ
(If yes, to any of the above, please provide full details.)/(ಮೀಲಿನ್ ಯಾವುದಕಾಾದರೂ, ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ುು ಪ್ೂರ್ಷ ವಿವರಗಳ್ನ್ುು ಒದಗಿಸಿ)
9. Have you lost any time off work with your diabetes or any associated conditions?
ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂಬಂಧಿತ ರೊೀಗಸಿಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಅಮ್ೂಲಯ ಸಮ್ಯವನ್ುು ಕಳೆದುಕೊಂಡರುವಿರಾ?

Yes / No
ಹೌದು / ಇಲಲ

If yes, please provide details including dates and duration of time off work.
ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ುು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕಗಳ್ನ್ುು ಒಳ್ಗೊಂಡ ವಿವರಗಳ್ನ್ುು ಒದಗಿಸಿ.
10. Please provide any additional information on your condition which you feel will be helpful in processing your application.
_____________________________________________________________________________________________________

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.
ವಿಮಾದಾರರಿಂದ ಘ ೋಷಣೆ:
ಇಲಿಲ ಮೀಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಯಂದು ಹೆೀಳಿಕೆಗಳ್ಳ ಸತಯ ಮ್ತುಾ ಸಂಪ್ೂರ್ಷವಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯಂದು ವಿಷಯ ನ್ನ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಅಜಷಯ ನಿರ್ಷರಿಸುವಿಕೆ
ಮ್ತುಾ ಸಿಿೀಕೃತಿಯ ಮೀಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬಿೀರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೆೀ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ನಾನ್ು ತಡೆದಿರುವುದಿಲಲ ಎಂದು ಘೂೀಷಿಸುತ್ೆಾೀನೆ. ಈ ನ್ಮ್ೂನೆಯು ಕೆನ್ರಾ ಎಚಎಸ್ಬಿಸಿ
ಓರಿಯಂಟ್ಲ್ ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಕಾಮ್ಸ್ಷ ಲೆೈಫ್ ಇನ್ುುರೆನ್ೆ ಕಂಪ್ನಿ ಲಿ. ಗೆ ನ್ನ್ು ಅಜಷಯ ನಿಯೀಜತ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೆೀ ತಿಳಿದ ನೆೈಜ ವಿಷಯವನ್ುು
ತಿಳಿಸುವಲಿಲ ವಿಫಲವಾದರೆ ನ್ನ್ು ವಿಮ ಒಪ್ಪಂದವನ್ುು ಅನ್ೂಜಷತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾನ್ು ಒಪ್ಪಪರುತ್ೆಾೀನೆ.

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 ನೆಯನುಾ ದೆೋಶೋಯವಾಗಿ/ಹೆಬ್ೆೆಟಿಿನ ಗುರುತಿನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದದರೆ :
ನಾನ್ು , ________________________ ಅವರ ಮ್ಗ/ಮ್ಗಳ್ಳ, ________________________ ನ್ಲಿಲ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಾನ್ು ವಯಸಾ/ವಯಸಾಳ್ಳ ಆಗಿರುತ್ೆಾೀನೆ.
ಈ ನ್ಮ್ೂನೆಯ ವಿಷಯಗಳ್ನ್ುು _______________ ಭಾಷೆಯಲಿಲ ನ್ನ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿರುತ್ಾಾರೆ ಮ್ತುಾ ನಾನ್ು ಅದನ್ುು ಅಥಷಮಾಡಕೊಂಡರುತ್ೆಾೀನೆ ಎಂದು ಘೂೀಷಿಸುತ್ೆಾೀನೆ.

(ಗಾರಹಕರ ಸಹಿ) ______________________________ ದಿನಾಿಂಕ ______________ ಸಿಂಪ್ಕಿ ಸಿಂ. _____________________________
Instruction & Disclaimer:/ ಸ ಚನೆ & ಹಕುುತ್ಾಾಗ:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
ದಯಮಾಡ ವಿವರಗಳ್ನ್ುು ಹಿಂದಿ/ಇಂಗಿಲಷನ್ಲಿಲ ಮಾತರ ಭತಿಷಮಾಡ.

• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ವಿಷಯವನ್ುು ವಿವರಿಸುವಲಿಲ ಯಾವುದೆೀ ಭಿನಾುಭಿಪಾರಯವಾದ ಸಂದಭಷದಲಿಲ, ಇಂಗಿಲಷ ಆವೃತಿಾ ಚಾಲಿಾಯಲಿಲರುತಾದೆ.

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

