
GROWTHS, CYSTS, LUMPS AND TUMOURS QUESTIONNAIRE 

ದುರ್ಮಾಂಸ, ಸರವಿಸುವ ದರವ (ಸಿಸ್ಟ್ ), ಗಡ್ಡೆಗಳು ಮತ್ುು ಊತ್ಗಳ ಪ್ರಶ್್ಾವಳಿ 

 (To be filled by the Life To Be Assured)/ (ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರು ಭರ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ುು) 
 

Name of Life To Be Assured:/ ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರ ಹೆಸರು: _____________________________________________________________ 

Proposal No.:/ ಪ್ರಸ್ಾಾವನೆಯ ಸಂ.: _______________________________________ 

 

1. When was the growth, cyst, lump or tumour first discovered? 

ದ್ುಮಾಿಂಸ, ಸರವಿಸುವ ದ್ರವ (ಸಿಸ್ಟ್ ), ಗಡ್ೆೆ ಅಥವಾ ಬಾವು ಮೊದ್ಲು ಯಾವಾಗ ಗುರುರ್ತಸಲಾಯಿತು?    

______________________________________________________________________________________________________  

 

2. Please state the location in the body./ ದ್ಯವಿಟ್ು್ ದೆೀಹದ್ಲ್ಲನಿ ಜಾಗವನುು ನಿರ್ದಿಷ್್ಪ್ಡಿಸಿ. 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Please state the precise diagnosis if known./ ದ್ಯವಿಟ್ು್ ಗೆೊರ್ತಾದ್ುರೆ, ರೆೊೀಗನಿರ್ಿಯದ್ ಬಗೆೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಸಪಷ್್ಪ್ಡಿಸಿ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Has the growth been removed?          Yes / No 

ದ್ುಮಾಿಂಸವನುು ತೆಗೆದ್ುಹಾಕ್ಲಾಗಿದೆಯೀ?          ಹೌದ್ು / ಇಲ ಿ

 

5. Is treatment or surgery being proposed?         Yes / No 

ಚಿಕಿತೆೆ ಅಥವಾ ಶಸರಚಿಕಿತೆೆಯನುು ಪ್ರಸ್ಾಾಪಿಸಲಾಗುರ್ತಾದೆಯೀ?         ಹೌದ್ು / ಇಲ ಿ

 

I. If no, please provide details of investigations that have been carried out. Include date(s) and results of tests. 

ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ು್ ರ್ದನಾಂಕ್ (ಗಳು), ಹಾಗೊ ಪ್ರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲ್ಲತಾಂಶಗಳು ಸ್ೆೀರದ್ಂತೆ ಕೆೈಗೆೊಳಳಲಾದ್ ಪ್ರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

II. If yes, please provide medical reports with: / ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ು್ ಇದ್ರೆೊಂರ್ದಗೆ ವೆೈದ್ಯಕಿೀಯ ವರರ್ದಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ: 

 

a. Date of removal / ತೆಗೆದ್ುಹಾಕ್ುವ ರ್ದನಾಂಕ್ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

b. Method of removal. e.g. local anesthetic, cryosurgery, operation with general anesthetic, etc  

ತೆಗೆಯುವ ವಿಧಾನ. ಉದಾ. ಸಥಳೀಯ ಅರವಳಕೆ, ಕ್ರಯೀಶಸರಕಿರಯ, ಸ್ಾಮಾನಯ ಅರವಳಕೆ ಬಳಸಿ ಶಸರಚಿಕಿತೆೆ ಮಾಡುವುದ್ು, ಇತಾಯರ್ದ 

______________________________________________________________________________________________________  

 

c. Name of surgeon, general practitioner, consultant, hospital or clinic. 

ಶಸರಚಿಕಿತೆಕ್ರು, ವೆೈದ್ಯರು, ಸಮಾಲೆೊೀಚಕ್ರು, ಆಸಪತೆರ ಅಥವಾ ಕಿನಿಿಕ ನ ಹೆಸರು. 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

d. What treatment have you had following removal? e.g. tablets, radiotherapy, chemotherapy, etc. 

ತೆಗೆದ್ುಹಾಕ್ಲು ನಿೀವು ಯಾವ ಚಿಕಿತೆೆಯನುು ತೆಗೆದ್ುಕೆೊಂಡಿರುವಿರ? ಉದಾ. ಮಾತೆರಗಳು, ರೆೀಡಿಯತೆರಪಿ, ಕಿಮೊತೆರಪಿ, ಇತಾಯರ್ದ 

______________________________________________________________________________________________________ 

  

6. Is any follow up being done currently?         Yes / No 

ಪ್ರಸುಾತವಾಗಿ ನಿೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೊ ಔಷ್ಧಿ ತೆಗೆದ್ುಕೆೊಳುಳರ್ತಾರುವಿರಾ?        ಹೌದ್ು / ಇಲ ಿ

 

If yes, please state how often. / ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ು್ ಎಷ್ು್ ಬಾರ ಎಂಬುದ್ನುು ನಿರ್ದಿಷ್್ಪ್ಡಿಸಿ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

If no, when were you discharged from follow-up? / ಇಲವಿಾದ್ಲ್ಲ,ಿ ನಿೀವು ಎಂರ್ದನಿಂದ್ ಔಷ್ಧಿ ತೆಗೆದ್ುಕೆೊಳುಳವುದ್ನುು ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ದುೀರಾ? 

_____________________________________________________________________________________________________  

 

7. Have you lost significant time (e.g. weeks) off work with this condition?      Yes / No  

ಈ ರೆೊೀಗಸಿಥರ್ತಯಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ್ ಅಮ್ೊಲಯ ಸಮ್ಯವನುು ಕ್ಳೆದ್ುಕೆೊಂಡಿರುವಿರಾ (ಅಂದ್ರೆ ವಾರಗಳಲ್ಲ)ಿ?     ಹೌದ್ು / ಇಲ ಿ



If yes, please provide details including dates and duration of time off work. 

ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ು್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ್ ಅವಧಿ, ಹಾಗೊ ರ್ದನಾಂಕ್ಗಳನುು ಒಳಗೆೊಂಡ ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ. 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

8. Please provide any additional information on your condition, which you feel, will be helpful in processing your application. 

ನಿಮ್ಮ ಅಜಿಯನುು ಪ್ರಕಿರಯಗೆೊಳಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ರೆೊೀಗಸಿಥರ್ತಯ ಕ್ುರತಾದ್ ಯಾವುದೆೀ ಹೆಚುುವರ ಮಾಹಿರ್ತಯನುು ದ್ಯವಿಟ್ು್ 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. 

 

ವಿರ್ದ್ರರಾಂದ ಘ ೋಷಣಡ: 
 

ಇಲ್ಲ ಿಮೀಲೆ ರ್ತಳಸಲಾದ್ ಪ್ರರ್ತಯಂದ್ು ಹೆೀಳಕೆಗಳು ಸತಯ ಮ್ತುಾ ಸಂಪ್ೂರ್ಿವಾಗಿವೆ ಹಾಗೊ ಪ್ರರ್ತಯಂದ್ು ವಿಷ್ಯ ನನಗೆ ರ್ತಳರ್ದದೆ ಹಾಗೊ ಈ ಅಜಿಯ ನಿರ್ಿರಸುವಿಕೆ 
ಮ್ತುಾ ಸಿವೀಕ್ೃರ್ತಯ ಮೀಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದಾದ್ ಯಾವುದೆೀ ಮಾಹಿರ್ತಯನುು ನಾನು ತಡ್ೆರ್ದರುವುರ್ದಲಿ ಎಂದ್ು ಘೊೀಷಿಸುತೆಾೀನೆ. ಈ ನಮ್ೊನೆಯು ಕೆನರಾ ಎಚ ಎಸ್ಟ ಬಸಿ 
ಓರಯಂಟ್ಲ್ ಬಾಯಂಕ ಆಫ್  ಕಾಮ್ಸ್ಟಿ  ಲೆೈಫ್ ಇನುುರೆನ್ಸೆ ಕ್ಂಪ್ನಿ ಲ್ಲ. ಗೆ ನನು ಅಜಿಯ ನಿಯೀಜತ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಹಾಗೊ ಯಾವುದೆೀ ರ್ತಳದ್ ನೆೈಜ ವಿಷ್ಯವನುು 
ರ್ತಳಸುವಲ್ಲ ಿವಿಫಲವಾದ್ರೆ ನನು ವಿಮ ಒಪ್ಪಂದ್ವನುು ಅನೊಜಿತಗೆೊಳಸಬಹುದ್ು ಎಂದ್ು ನಾನು ಒಪಿಪರುತೆಾೀನೆ. 
 

 

Date & Place:        Signature of Life to be Assured 

ಸಥಳ ಮ್ತುಾ ರ್ದನಾಂಕ್:                                                                                              ವಿಮಾದಾರರ 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 ನಡಯನುಾ ದಡೋಶೋಯವ್ಗಿ/ಹಡಬ್ಡೆಟ್ಟ್ನ ಗುರುತಿನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ರ್ಡಿದದರಡ : 
 

ನಾನು, _______________________, _____________________ ಅವರ ಮ್ಗ/ಮ್ಗಳು, _________________________ ನಲ್ಲ ಿನೆಲೆಸಿರುವ ನಾನು 
ವಯಸಕ/ವಯಸಕಳು ಆಗಿರುತೆಾೀನೆ. ಈ ನಮ್ೊನೆಯ ವಿಷ್ಯಗಳನುು _______________ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ ಿ ನನಗೆ ವಿವರಸಿರುತಾಾರೆ ಮ್ತುಾ ನಾನು ಅದ್ನುು 
ಅಥಿಮಾಡಿಕೆೊಂಡಿರುತೆಾೀನೆ ಎಂದ್ು ಘೊೀಷಿಸುತೆಾೀನೆ.  
 

 

(ಗಾರಹಕ್ರ ಸಹಿ) _____________________________________   ದಿನ್ಾಂಕ ____________________ ಸಾಂಪ್ಕಮ ಸಾಂ. __________________  

 

Instruction & Disclaimer: / ಸ ಚನಡ & ಹಕುುತ್್ಾಗ: 
 

• Kindly fill in the details in Hindi/English only. / ದ್ಯಮಾಡಿ ವಿವರಗಳನುು ಹಿಂರ್ದ/ಇಂಗಿಿಷ ನಲ್ಲಿ ಮಾತರ ಭರ್ತಿಮಾಡಿ.  
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail. 

  ವಿಷ್ಯವನುು ವಿವರಸುವಲ್ಲ ಿಯಾವುದೆೀ ಭಿನಾುಭಿಪ್ಾರಯವಾದ್ ಸಂದ್ಭಿದ್ಲ್ಲ,ಿ ಇಂಗಿಿಷ   ಆವೃರ್ತಾ ಚಾಲ್ಲಾಯಲ್ಲಿರುತಾದೆ. 
 

 

 

 

 

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

 


