EPILEPSY QUESTIONNAIRE / ಮೂರ್ಛೆ ರಛೂೋಗದ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ
(To be filled by the Life To Be Assured) / (ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರು ಭರ್ತಿಮಾಡಕ್ಕದ್ುು)

Name of Life To Be Assured:/ ವಿಮಾದಾರರ ಹೆಸರು:_________________________________________________________________
Proposal No.:/ ಪ್ರಸ್ಾಾವನೆಯ ಸಂ.: _________________________
1. When your epilepsy was first diagnosed? / ಮುರ್ೆಿರೆ ೀಗವು ಮೊದ್ಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೆ ಂಡದ್ುು ಯಾವಾಗ?
_____________________________________________________________________________________________________
2. Has it been described as any particular type, e.g. grand mal, absence seizures, etc.?
ಇದ್ನ್ುು ಯಾವುದೆೀ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರದ್ಂತೆ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ಾದೆಯೀ, ಉದಾ. ಜ್ಞಾನ್ ತ್ಪ್ುುವುದ್ು, ಯಾರ ಇಲಲದ್ ವೆೀಳೆ ರೆ ೀಗಗರಸಾವಾಗುವಿಕೆ, ಇತಾಾರ್ದ?

Yes / No
ಹೌದ್ು / ಇಲಲ

If yes, please provide details./ ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುಟ ವಿವರಗಳನ್ುು ಒದ್ಗಿಸಿ.
_____________________________________________________________________________________________________
3. Have you undergone any investigations, such as EEG, CT or MRI scan?`
ನಿೀವು EEG, CT ಅಥವಾ MRI ಸ್ಾಕಾನನ್ಂತ್ಹ ಯಾವುದಾದ್ರ ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ದುೀರಾ?

Yes / No
ಹೌದ್ು / ಇಲಲ

If yes, please provide details including dates of investigations and results.
ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುಟ ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆಗಳ ರ್ದನಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ುಾ ಅದ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ವಿವರಗಳನ್ುು ಒದ್ಗಿಸಿ
_____________________________________________________________________________________________________
4. Regarding the nature and frequency of your attacks:/ ನಿಮಮ ಪ್ರಕ್ೃರ್ತ ಮತ್ುಾ ಆಘಾತ್ದ್ ಪ್ುನ್ರಾವತ್ಿನೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತೆ::
a) Please describe the nature of your attacks including if any loss of consciousness.
ದ್ಯವಿಟ್ುಟ ಯಾವುದೆೀ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕ್ಳೆದ್ುಕೆ ಂಡಿದ್ುನ್ ು ಸ್ೆೀರಿದ್ಂತೆ ನಿಮಮ ಆಘಾತ್ಗಳ ಲಕ್ಷಣವನ್ುು ವಿವರಿಸಿ.

_____________________________________________________________________________________________________
b) Are you aware of any specific provoking cause for your attack?
ನಿಮಮ ಆಘಾತ್ಕೆಕ ಯಾವುದೆೀ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಚೆ ೀದ್ನೆ ಉಂಟ್ುಮಾಡಿದ್ ಕಾರಣ ನೆನ್ಪಿದೆಯೀ?

If yes, please provide details./ ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುಟ ವಿವರಗಳನ್ುು ಒದ್ಗಿಸಿ.
_____________________________________________________________________________________________________
c) How long does each attack usually last?/ ಪ್ರರ್ತ ಆಘಾತ್ವು ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಎಷ್ುಟ ಕಾಲವಿರುತ್ಾದೆ?
_____________________________________________________________________________________________________
d) How many attacks, fits or seizures have you had in the last 12 months?
ನಿಮಗೆ ಕ್ಳೆದ್ 12 ರ್ತಂಗಳಲಿಲ ಎಷ್ುಟ ಅಘಾತ್ಗಳು, ಲಕ್ವ ಅಥವಾ ಮ ರ್ೆಿರೆ ೀಗಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆಯೀ?
_____________________________________________________________________________________________________
e) When was your last attack?/ ನಿಮಗೆ ಕೆ ನೆಯ ಬಾರಿ ಆಘಾತ್ವಾಗಿದ್ುು ಯಾವಾಗ?
_____________________________________________________________________________________________________
f) Have you ever required hospitalisation as a result of an epileptic attack?
ಮ ರ್ೆಿರೆ ೀಗದ್ ಅಘಾತ್ದ್ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ದಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಸುತೆರಯ ಅವಶಾಕ್ತೆ ಎಂದಾದ್ರ ಬೆೀಕೆನಿಸಿದೆಯೀ?

Yes / No
ಹೌದ್ು / ಇಲಲ

If yes, please provide details /ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುಟ ವಿವರಗಳನ್ುು ಒದ್ಗಿಸಿ.
_____________________________________________________________________________________________________
5. Please provide details of your treatment. Include names of medication (i.e. Dilantin, Tegretol, etc.), dosage and how often taken:
ದ್ಯವಿಟ್ುಟ ನಿೀವು ಆಗಾಗೆೆ ತೆಗೆದ್ುಕೆ ಂಡ ಔಷ್ಧಿಯ ಹೆಸರುಗಳು, ಔಷ್ಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ೆೀರಿದ್ಂತೆ (ಉದಾ. ಡಿಲಾಂಟಿನ, ಟೆಗೆರಟಾಲ್, ಇತಾಾರ್ದ) ನಿಮಮ ಚಿಕಿತೆೆಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಒದ್ಗಿಸಿ.:
a) Currently./ ಪ್ರಸುಾತ್.
_____________________________________________________________________________________________________

b) If this has been changed in the last two years, please describe in what way and why.
ಕ್ಳೆದ್ ಎರಡು ವಷ್ಿಗಳಲಿಲ ಇದ್ು ಬದ್ಲಾಗಿದ್ುರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುಟ ಯಾವ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಮತ್ುಾ ಏಕೆ ಬದ್ಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದ್ನ್ುು ವಿವರಿಸಿ.
_____________________________________________________________________________________________________
6. Regarding the monitoring of your condition:/ನಿಮಮ ರೆ ೀಗಸಿಿರ್ತಯ ಮೀಲಿವಚಾರಣೆ ಕ್ುರಿತಾಗಿ::
a) Who is in charge of your follow-up?/ ನಿಮಮನ್ುು ನೆ ೀಡಿಕೆ ಳುುರ್ತಾರುವವರು ಯಾರು? _________________________________________
b) How often do you attend for follow-up?/ ನಿೀವು ಎಷ್ುಟ ಬಾರಿ ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೆ ಳುುರ್ತಾರ್ದುೀರಿ? ___________________________________
c) When was your last consultation?/ ನಿಮಮ ಕೆ ನೆಯ ಸಮಾಲೆ ೀಚನೆ ಮಾಡಿದ್ುು ಯಾವಾಗ? _____________________________________
7. Please provide details, including dates and duration, of any time off work due to your epilepsy.
ನಿಮಮ ಮ ರ್ೆಿ ರೆ ೀಗದ್ ಕಾರಣರ್ದಂದಾಗಿ ಕೆಲಸರ್ದಂದ್ ದ್ ರ ಉಳಿದ್ಲಿಲ, ಕೆಲಸದ್ ಅವಧಿ, ಹಾಗ ರ್ದನಾಂಕ್ಗಳನ್ುು ಒಳಗೆ ಂಡ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಯವಿಟ್ುಟ ಒದ್ಗಿಸಿ.
8. Are you prevented from holding a driving license or are your activities restricted in any other way due to epilepsy?
ಮ ರ್ೆಿ ರೆ ೀಗದ್ ಕಾರಣರ್ದಂದಾಗಿ ನಿಮಮ ಚಾಲನಾ ಪ್ರವಾನಿಗಿಯನ್ುು ತ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೀ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಯಾವುದೆೀ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ನಿಮಮ ಕಾಯಿ

Yes / No
ಹೌದ್ು / ಇಲಲ

ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳನ್ುುಸಿೀಮಿತ್ಗೆ ಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೀ?

If yes, please provide details./ ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುಟ ವಿವರಗಳನ್ುು ಒದ್ಗಿಸಿ.
_____________________________________________________________________________________________________
9. Does your occupation involve any work at heights, handling or working with heavy machinery or any other aspect which may
increase the risk should you have an attack whilst at work?
Yes / No
ನಿಮಮ ಉದೆ ಾೀಗದ್ ವೆೀಳೆಯಲಿಲ ನಿೀವು ಅರ್ತ ಎತ್ಾರದ್ಲಿಲ ಭಾರವಾದ್ ಯಂತ್ರಗಳೆ ಂರ್ದಗೆ ಕೆಲಸ, ನಿಭಾಯಿಸುವ ಪ್ರಮೀಯವಿದೆಯೀ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ್
ಹೌದ್ು / ಇಲಲ
ವೆೀಳೆಯಲಿಲ ನಿಮಮ ಕೆಲಸಕೆಕ ಹೆಚಿಿನ್ ತೆ ಂದ್ರೆಯನ್ುುಂಟ್ುಮಾಡುವ ನಿಮಮ ಖಾಯಿಲೆಯ ಯಾವುದಾದ್ರ ಅಂಶ ಇದೆಯೀ?

If yes, please provide details./ ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುಟ ವಿವರಗಳನ್ುು ಒದ್ಗಿಸಿ.
_____________________________________________________________________________________________________
10. Please provide any additional information on your condition which you feel will be helpful in processing your application.
ನಿಮಮ ಅಜಿಯನ್ುು ಪ್ರಕಿರಯಗೆ ಳಿಸುವಲಿಲ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ನಿಮಮ ರೆ ೀಗಸಿಿರ್ತಯ ಕ್ುರಿತಾದ್ ಯಾವುದೆೀ ಹೆಚುಿವರಿ ಮಾಹಿರ್ತಯನ್ುು ದ್ಯವಿಟ್ುಟ 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 ಘೂೋಷಣಛ:
ಇಲಿಲ ಮೀಲೆ ರ್ತಳಿಸಲಾದ್ ಪ್ರರ್ತಯಂದ್ು ಹೆೀಳಿಕೆಗಳು ಸತ್ಾ ಮತ್ುಾ ಸಂಪ್ೂಣಿವಾಗಿವೆ ಹಾಗ

ಪ್ರರ್ತಯಂದ್ು ವಿಷ್ಯ ನ್ನ್ಗೆ ರ್ತಳಿರ್ದದೆ ಹಾಗ

ಈ ಅಜಿಯ ನಿರ್ಿರಿಸುವಿಕೆ

ಮತ್ುಾ ಸಿವೀಕ್ೃರ್ತಯ ಮೀಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದಾದ್ ಯಾವುದೆೀ ಮಾಹಿರ್ತಯನ್ುು ನಾನ್ು ತ್ಡೆರ್ದರುವುರ್ದಲಲ ಎಂದ್ು ಘ ೀಷಿಸುತೆಾೀನೆ. ಈ ನ್ಮ ನೆಯು ಕೆನ್ರಾ ಎಚಎಸಬಸಿ
ಓರಿಯಂಟ್ಲ್ ಬಾಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮಸಿ ಲೆೈಫ್ ಇನ್ುುರೆನೆ ಕ್ಂಪ್ನಿ ಲಿ. ಗೆ ನ್ನ್ು ಅಜಿಯ ನಿಯೀಜತ್ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಹಾಗ

ಯಾವುದೆೀ ರ್ತಳಿದ್ ನೆೈಜ ವಿಷ್ಯವನ್ುು

ರ್ತಳಿಸುವಲಿಲ ವಿಫಲವಾದ್ರೆ ನ್ನ್ು ವಿಮ ಒಪ್ುಂದ್ವನ್ುು ಅನ್ ಜಿತ್ಗೆ ಳಿಸಬಹುದ್ು ಎಂದ್ು ನಾನ್ು ಒಪಿುರುತೆಾೀನೆ.

Date & Place:
ರ್ದನಾಂಕ್ ಮತ್ುಾ ಸಿಳ:

Signature of Life to be Assured
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 ನಮೂನಛಯನನಾ ದಛೋಶೋಯವನಗಿ/ಹಛಬ್ಛೆಟ್ಟಿನ ಗನರನತಿನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮನಡಿದದರಛ :
ನಾನ್ು , _____________________________________________________ ಅವರ ಮಗ/ಮಗಳು, _____________________________
ನ್ಲಿಲ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಾನ್ು ವಯಸಕ/ವಯಸಕಳು ಆಗಿರುತೆಾೀನೆ. ಈ ನ್ಮ ನೆಯ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು _______________ ಭಾಷೆಯಲಿಲ ನ್ನ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿರುತಾಾರೆ ಮತ್ುಾ ನಾನ್ು
ಅದ್ನ್ುು ಅಥಿಮಾಡಿಕೆ ಂಡಿರುತೆಾೀನೆ ಎಂದ್ು ಘ ೀಷಿಸುತೆಾೀನೆ.

(ಗಾರಹಕ್ರ ಸಹಿ) ______________________________ ದಿನನಿಂಕ ______________ ಸಿಂಪ್ಕೆ ಸಿಂ. _____________________________
Instruction & Disclaimer:/ ಸೂಚನಛ & ಹಕನುತ್ನಾಗ:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
ದ್ಯಮಾಡಿ ವಿವರಗಳನ್ುು ಹಿಂರ್ದ/ಇಂಗಿಲಷನ್ಲಿಲ ಮಾತ್ರ ಭರ್ತಿಮಾಡಿ.

• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ವಿಷ್ಯವನ್ುು ವಿವರಿಸುವಲಿಲ ಯಾವುದೆೀ ಭಿನಾುಭಿಪ್ಾರಯವಾದ್ ಸಂದ್ಭಿದ್ಲಿಲ, ಇಂಗಿಲಷ ಆವೃರ್ತಾ ಚಾಲಿಾಯಲಿಲರುತ್ಾದೆ.

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

