GYNECOLOGICAL DISORDERS QUESTIONNAIRE – APPLICANT
ಸ್ತ್ರೀರ ೀಗ ಅಸ್ವಸ್ಥತ ಗ ಸ್ಂಬಧಿತ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ- ಅರ್ಜಿದನರ
(Includes Abnormal Cervical Smear, Hysterectomy, Menstrual problems, etc.)
(ಅಸಹಜ ಗರ್ಭಕ ೋಶದ ಜಿಗುಟು, ಗರ್ಭಕ ೋಶವನ್ುು ತ ಗ ದುಹಾಕುವಿಕ , ಮುಟ್ಟಿನ್ ಸಮಸ್ ೆ ಹಾಗು ಇತಾೆದಿಗಳನ್ುು ಒಳಗ ೊಂಡು)

Name of Life To Be Assured:/ ವಿಮಾದಾರರ ಹ ಸರು: _________________________________________________________________
Proposal No.:/ ಪ್ರಸ್ಾಾವನ ಯ ಸೊಂ.: __________________
1. Please state the precise diagnosis if known./ ದಯವಿಟುಿ ಗ ತ್ತಾದರದ , ರ ೋಗನಿರ್ಭಯದ ಬಗ ೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಸಪಷ್ಿಪ್ಡಿಸಿ.
______________________________________________________________________________________________________
2. Regarding your symptoms:/ ನಿಮಮ ರ ೋಗದ ಲಕ್ಷರ್ಗಳಿಗ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತ :
a) When did symptoms first occur? / ರ ೋಗದ ಲಕ್ಷರ್ಗಳು ಮೊದಲ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಂಡಿದುದ ಯಾವಾಗ?
______________________________________________________________________________________________________
b) Please describe your symptoms./ ದಯವಿಟುಿ ನಿಮಮ ರ ೋಗದ ಲಕ್ಷರ್ಗಳನ್ುು ವಿವರಿಸಿ.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
c) How frequently do symptoms occur? e.g. how often in the last 12 months.
ರ ೋಗದ ಲಕ್ಷರ್ಗಳು ಎಷ್ುಿ ಬಾರಿ ಪ್ದ ೋ ಪ್ದ ೋ ಕಾಣಿಸಿಕ ಳುುತ್ಾವ ? ಕಳ ದ 12 ತ್ತೊಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ ಎಷ್ುಿ ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಂಡಿದ .
______________________________________________________________________________________________________
d) When was the last occurrence of symptoms?/ ಕ ನ ಯ ಬಾರಿಗ ರ ೋಗದ ಲಕ್ಷರ್ಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಂಡಿದುದ ಯಾವಾಗ?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3. Have you undergone any test or investigations for this condition?
ಈ ರ ೋಗಸಿಿತ್ತಗ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತ ನಿೋವು ಯಾವುದಾದರ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣ ಗ ಒಳಗಾಗಿದಿದೋರಾ?

Yes / No
ಹೌದು / ಇಲಿ

If yes, please provide details including date of investigations and results with copy of medical reports.
ಹೌದು ಎೊಂದಾದರ , ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಯ ದಿನಾೊಂಕ ಮತ್ುಾ ಅದರ ಫಲ್ಲತಾೊಂಶಗಳನ್ುು ವ ೈದೆಕೋಯ ವರದಿಗಳ ಪ್ರತ್ತಯೊಂದಿಗ ಒದಗಿಸಿ.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
4. Have you had an operation for this condition or is an operation being considered?
ನಿೋವು ಈ ರ ೋಗಸಿಿತ್ತಗಾಗಿ ಶಸರಚಿಕತ ೆ ಮಾಡಿಸಿಕ ೊಂಡಿರುವಿರಾ ಅಥವಾ ಶಸರಚಿಕತ ೆ ಮಾಡಿಸಿಕ ಳುಲು ಬಯಸಿರುವಿರಾ?

Yes / No
ಹೌದು / ಇಲಿ

If yes, please provide date(s) and full details with medical reports including name of the surgery, names of hospital and
consultant/surgeon.
ಹೌದು ಎೊಂದಾದರ , ದಯವಿಟುಿ ದಿನಾೊಂಕ(ಗಳು) ಮತ್ುಾ ಶಸರಚಿಕತ ೆಯ ಹ ಸರು, ಆಸಪತ ರಯ ಹ ಸರುಗಳು, ಮತ್ುಾ ವ ೈದೆರು/ಶಸರ-ವ ೈದೆರ ಹ ಸರು ಸ್ ೋರಿದೊಂತ ವ ೈದೆಕೋಯ
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
5. Have you experienced any symptoms following surgery?
ನಿೋವು ಶಸರಚಿಕತ ೆ ನ್ೊಂತ್ರ ಯಾವುದಾದರ ರ ೋಗಲಕ್ಷರ್ಗಳನ್ುು ಅನ್ುರ್ವಿಸಿದಿದೋರಾ?

Yes / No
ಹೌದು / ಇಲಿ

If yes, please provide details. / ಹೌದು ಎೊಂದಾದರ , ದಯವಿಟುಿ ವಿವರಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸಿ
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

6. Please provide details of your treatment. Include names of medication, dosage and how often taken:
ದಯವಿಟುಿ ನಿೋವು ಆಗಾಗ ೆ ತ ಗ ದುಕ ೊಂಡ ಔಷ್ಧಿಯ ಹ ಸರುಗಳು, ಔಷ್ಧಿಯ ಪ್ರಮಾರ್ ಸ್ ೋರಿದೊಂತ , ನಿಮಮ ಚಿಕತ ೆಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸಿ:
Currently:/ ಪ್ರಸುಾತ್:
______________________________________________________________________________________________________
In the past: / ಈ ಹೊಂದ :
______________________________________________________________________________________________________
7. Are you currently on follow up?

Yes / No
ಹೌದು / ಇಲಿ

ನಿೋವು ಈಗಲ ಔಷ್ಧಿಗಳನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ಳುುತ್ತಾದಿದೋರಾ?

If yes, please state how often./ ಹೌದು ಎೊಂದಾದರ , ದಯವಿಟುಿ ಎಷ್ುಿ ಬಾರಿ ಎೊಂಬುದನ್ುು ತ್ತಳಿಸಿ.
______________________________________________________________________________________________________
If no, when were you discharged from follow-up?/ ಇಲಿವಾದಲ್ಲಿ, ನಿೋವು ಎೊಂದಿನಿೊಂದ ಔಷ್ಧಿ ತ ಗ ದುಕ ಳುುವುದನ್ುು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಿದೋರಾ?
______________________________________________________________________________________________________
8. Have you lost significant time (e.g. weeks) off work with this condition?

Yes / No
ಹೌದು / ಇಲಿ

ಈ ರ ೋಗಸಿಿತ್ತಯೊಂದಾಗಿ ನಿಮಮ ಕ ಲಸದ ಅಮ ಲೆ ಸಮಯವನ್ುು ಕಳ ದುಕ ೊಂಡಿರುವಿರಾ (ಅೊಂದರ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ)?

If yes, please provide details including dates and duration of time off work
ಹೌದು ಎೊಂದಾದರ , ದಯವಿಟುಿ ನಿಮಮ ಕ ಲಸದ ಅವಧಿ, ಹಾಗ ದಿನಾೊಂಕಗಳನ್ುು ಒಳಗ ೊಂಡ ವಿವರಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸಿ
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
9. Please provide any additional information on your condition that you feel will be helpful in processing your application.
ನಿಮಮ ಅಜಿಭಯನ್ುು ಪ್ರಕರಯಗ ಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಗುವೊಂತ ನಿಮಮ ರ ೋಗಸಿಿತ್ತಯ ಕುರಿತಾದ ಯಾವುದ ೋ ಹ ಚ್ುುವರಿ ಮಾಹತ್ತಯನ್ುು ದಯವಿಟುಿ 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. Date & Place: Signature of Life to be Assured Declaration in
case Life To Be Assured signs in Vernacular / Uses Thumb Impression: I have read out and fully explained the contents of the
questionnaire and she has understood the same. I have truthfully recorded the replies given by the Life to be Assured and that the
Life to be Assured has affixed the signatures/thumb impression above after fully understanding the contents thereof.
ವಿಮನದನರರಂದ ಘ ೀಷಣ :
ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲ ತ್ತಳಿಸಲಾದ ಪ್ರತ್ತಯೊಂದು ಹ ೋಳಿಕ ಗಳು ಸತ್ೆ ಮತ್ುಾ ಸೊಂಪ್ೂರ್ಭವಾಗಿವ ಹಾಗ

ಪ್ರತ್ತಯೊಂದು ವಿಷ್ಯ ನ್ನ್ಗ ತ್ತಳಿದಿದ ಹಾಗ

ಈ ಅಜಿಭಯ ನಿರ್ಭರಿಸುವಿಕ

ಮತ್ುಾ ಸಿವೋಕೃತ್ತಯ ಮೋಲ ಪ್ರಭಾವ ಬೋರಬಹುದಾದ ಯಾವುದ ೋ ಮಾಹತ್ತಯನ್ುು ನಾನ್ು ತ್ಡ ದಿರುವುದಿಲಿ ಎೊಂದು ಘ ೋಷಿಸುತ ಾೋನ . ಈ ನ್ಮ ನ ಯು ಕ ನ್ರಾ ಎಚಎಸಬಸಿ
ಓರಿಯೊಂಟಲ್ ಬಾೆೊಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮಸಭ ಲ ೈಫ್ ಇನ್ುುರ ನ್ಸೆ ಕೊಂಪ್ನಿ ಲ್ಲ. ಗ ನ್ನ್ು ಅಜಿಭಯ ನಿಯೋಜಿತ್ ಭಾಗವಾಗಿದ ಹಾಗ

ಯಾವುದ ೋ ತ್ತಳಿದ ನ ೈಜ ವಿಷ್ಯವನ್ುು

ತ್ತಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರ ನ್ನ್ು ವಿಮ ಒಪ್ಪೊಂದವನ್ುು ಅನ್ ಜಿಭತ್ಗ ಳಿಸಬಹುದು ಎೊಂದು ನಾನ್ು ಒಪ್ಪಪರುತ ಾೋನ .

Date & Place :
ದಿನಾೊಂಕ ಮತ್ುಾ ಸಿಳ :

Name and Signature of Declarant
ವಿಮಾದಾರರ ಹ ಸರು ಮತ್ುಾ ಸಹ

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. __________________

ದೃಢೀಕರಣ, ಈ ನಮ ನ ಯನನಾ ದ ೀಶೀಯವನಗಿ/ಹ ಬ್ ೆಟ್ಟಿನ ಗನರನತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಹಿ ಮನಡಿದದರ :
ನಾನ್ು, ___________________________, _______________________ ಅವರ ಮಗ/ಮಗಳು, _____________________________ ನ್ಲ್ಲಿ
ನ ಲ ಸಿರುವ ನಾನ್ು ವಯಸಕ/ವಯಸಕಳು ಆಗಿರುತ ಾೋನ . ಈ ನ್ಮ ನ ಯ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು _______________ ಭಾಷ ಯಲ್ಲಿ ನ್ನ್ಗ ವಿವರಿಸಿರುತಾಾರ ಮತ್ುಾ ನಾನ್ು ಅದನ್ುು
ಅಥಭಮಾಡಿಕ ೊಂಡಿರುತ ಾೋನ ಎೊಂದು ಘ ೋಷಿಸುತ ಾೋನ .

(ಗಾರಹಕರ ಸಹ) _____________________________________ ದಿನನಂಕ ____________________ ಸ್ಂಪ್ಕಿ ಸ್ಂ. __________________

Instruction & Disclaimer/ ಸ್ ಚನ & ಹಕನುತನಾಗ:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only
ದಯಮಾಡಿ ವಿವರಗಳನ್ುು ಹೊಂದಿ/ಇೊಂಗಿಿಷನ್ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರ್ತ್ತಭಮಾಡಿ.

• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail
ವಿಷ್ಯವನ್ುು ವಿವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದ ೋ ಭಿನಾುಭಿಪ್ಾರಯವಾದ ಸೊಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇೊಂಗಿಿಷ ಆವೃತ್ತಾ ಚಾಲ್ಲಾಯಲ್ಲಿರುತ್ಾದ .

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

