RESPIRATORY DISORDER QUESTIONNAIRE/ ಉಸಿರಾಟದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಸ್ಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಶ್ಾಾವಳಿ
(Asthma, Bronchitis, Emphysema, etc.)/ (ಅಸ್ತಮಾ, ಎದೆಗೆಮ್ಮು (ಬಾರಾಂಕೆೈಟಿಸ್), ವಾತಶೆ ೋಥ (ಎಾಂಪಿಸೆಮಾ), ಇತ್ಾಾದಿ.)

Name of Life To Be Assured:/ ವಿಮಾದಾರರ ಹೆಸ್ರಮ: _______________________________________________________________
Proposal No.:/ ಪ್ರಸಾತವನೆಯ ಸ್ಾಂ.:___________________________
Part 1 – To be filled by the Life To Be Assured or Proposer if Life To Be Assured is a minor:
ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರು ಭರ್ತಿಮಾಡಕ್ಕದುು ಅಥವಾ ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರು ಅಪ್ಾರಪ್ತವಯಸ್ಕರಾಗಿದುಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಾತಪ್ಕ್ರು ಭರ್ತಿಮಾಡಕ್ಕದುು:
1. Please state the precise diagnosis (if known):/ ದಯವಿಟ್ಮು ರೆ ೋಗನಿರ್ಣಯದ ಬಗೆೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ುಪ್ಡಿಸಿ (ಗೆ ತ್ತತದದರೆ):
______________________________________________________________________________________________________
2. When was this condition first diagnosed? (Please give exact age/year of onset)
ರೆ ೋಗನಿರ್ಣಯದ ಈ ಸಿಿತ್ತಯನ್ಮು ಮೊದಲಮ ಯಾವಾಗ ಗಮರಮತ್ತಸ್ಲಾಯಿತಮ? (ದಯವಿಟ್ಮು ನಿಖರವಾದ ವಯಸ್ಮು/ಆರಾಂಭವಾದ ವಷ್ಣವನ್ಮು ತ್ತಳಿಸಿ)
_____________________________________________________________________________________________________
3. Have you had any X-rays, PFT or other investigations for this condition?
ನಿೋವು ಈ ರೆ ೋಗಸಿಿತ್ತಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದರ ಎಕ್ಸು-ರೆೋ, ಪಿಎಫಟಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರೋಕ್ಷೆಗಳನ್ಮು ಮಾಡಿಸಿದಿದೋರಾ?

Yes / No
ಹೌದಮ / ಇಲಲ

If yes, please provide details including dates of investigations and results with medical reports.
ಹೌದಮ ಎಾಂದಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಮು ಪ್ರೋಕ್ಷೆಗಳ ದಿನಾಾಂಕಗಳು ಸೆೋರದಾಂತ್ೆ ವಿವರಗಳು ಹಾಗ ವೆೈದಾಕೋಯ ವರದಿಗಳ ಜೆ ತ್ೆಗೆ ಅದರ ಫಲಿತ್ಾಾಂಶಗಳನ್ಮು ಒದಗಿಸಿ
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
4. Have you been admitted to hospital for this condition?
ನಿೋವು ಈ ರೆ ೋಗಸಿಿತ್ತಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತರಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರಮವಿರಾ?

Yes / No
ಹೌದಮ / ಇಲಲ

If yes, attach attending physician’s report / hospital discharge card.
ಹೌದಮ ಎಾಂದಾದರೆ, ಹಾಜರಾದ ವೆೈದಾರ ವರದಿ/ಆಸ್ಪತ್ೆರಯಿಾಂದ ಬಿಡಮಗಡೆಯಾದ ಕಾರ್ಡಣ ಅನ್ಮು ಲಗತ್ತತಸಿ.
5. Regarding your symptoms. / ನಿಮ್ು ರೆ ೋಗದ ಲಕ್ಷರ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್ೆ.
a) Please describe your symptoms. / ದಯವಿಟ್ಮು ನಿಮ್ು ರೆ ೋಗದ ಲಕ್ಷರ್ಗಳನ್ಮು ವಿವರಸಿ.
_____________________________________________________________________________________________________
b) How frequently do symptoms occur? E.g. how many attacks on an average do you have in a year?
ರೆ ೋಗದ ಲಕ್ಷರ್ಗಳು ಎಷ್ಮು ಬಾರ ಪ್ದೆೋ ಪ್ದೆೋ ಕಾಣಿಸಿಕೆ ಳುುತತವೆ? ಉದಾ. ಒಾಂದ ವಷ್ಣದಲಿಲ ಸ್ರಸ್ರ ಎಷ್ಮು ಬಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಆಘಾತಗಳು
ಸ್ಾಂಭವಿಸಿವೆ?
_____________________________________________________________________________________________________
6. Do your symptoms wake you at night?
ನಿಮ್ು ರೆ ೋಗಲಕ್ಷರ್ಗಳು ನಿಮ್ುನ್ಮು ಮ್ಧ್ಾರಾತ್ತರ ಎಚ್ಚರವಾಗಮವಾಂತ್ೆ ಮಾಡಮತತವೆಯೋ?

Yes / No
ಹೌದಮ / ಇಲಲ

If yes, how often (per month)? / ಹೌದಮ ಎಾಂದಾದರೆ, ಎಷ್ಮು ಬಾರ (ಪ್ರತ್ತ ತ್ತಾಂಗಳು)?
_____________________________________________________________________________________________________
7. Are your attacks seasonal?
ನಿಮ್ು ಆಘಾತಗಳು ಕಾಲೆ ೋಚಿತವಾಗಿಯೋ?

Yes / No
ಹೌದಮ / ಇಲಲ

If yes, give number of attacks per season: / ಹೌದಮ ಎಾಂದಾದರೆ, ಪ್ರತ್ತ ಋತಮವಿನ್ ಆಘಾತಗಳ ಸ್ಾಂಖ್ೆಾಯನ್ಮು ತ್ತಳಿಸಿ:
_____________________________________________________________________________________________________
8. Are you aware of any specific provoking cause(s) which trigger your symptoms? E.g. stress, etc
ನಿಮ್ು ರೆ ೋಗಲಕ್ಷರ್ಗಳನ್ಮು ಪ್ರಚೆ ೋದಿಸ್ಮವ ಯಾವುದಾದರ ನಿದಿಣಷ್ು ಪ್ರಚೆ ೋದಕ ಕಾರರ್(ಗಳು) ನಿೋವು ಅರತ್ತರಮವಿರಾ?
ಉದಾ ಒತತಡದಿಾಂದ ನ್ರಳುವಿಕೆ, ಇತ್ಾಾದಿ.

Yes / No
ಹೌದಮ / ಇಲಲ

If yes, please provide details. / ಹೌದಮ ಎಾಂದಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಮು ವಿವರಗಳನ್ಮು ಒದಗಿಸಿ
_____________________________________________________________________________________________________
9. When was the last occurrence of symptoms and how long the symptoms usually last?
ರೆ ೋಗಲಕ್ಷರ್ಗಳು ಕೆ ನೆಯ ಬಾರ ಕಾಣಿಸಿಕೆ ಾಂಡಿದಮದ ಯಾವಾಗ ಮ್ತಮತ ಸಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ರೆ ೋಗಲಕ್ಷರ್ಗಳು ಎಷ್ಮು ಸ್ಮ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೆ ಾಂಡಿದದವು?
_____________________________________________________________________________________________________
10. How many days (total) during last two years you been away from work due to this condition?
ಈ ರೆ ೋಗಸಿಿತ್ತಯ ಕಾರರ್ದಿಾಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ್ದಿಾಂದ ಕಳೆದ ಎರಡಮ ವಷ್ಣಗಳಲಿಲ ನಿೋವು ಎಷ್ಮು ದಿನ್ (ಒಟ್ಮು) ದ ರ ಉಳಿದಿರಮವಿರ?
_____________________________________________________________________________________________________
11. Please provide details of your treatment, include name of medication (e.g. Asthalin, Bricanyl, Vent,Deriphyiline etc), dosage
and how often taken. Include details of tablets, injections and inhalers.
ದಯವಿಟ್ಮು ಮಾತ್ೆರಗಳು, ಚ್ಮಚ್ಮಚಮ್ದಮದ ಮ್ತಮತ ಇನೆಹೋಲರ್ ವಿವರಗಳನ್ಮು ಒಳಗೆ ಾಂಡಾಂತ್ೆ, ಆಗಾಗೆೆ ತ್ೆಗೆದಮಕೆ ಾಂಡ ಔಷ್ಧಿಯ ಹೆಸ್ರಮಗಳು (ಉದಾ.
ಅಸ್ಿಲಿೋನ್, ಬಿರಕಾಾನಿಲ, ವೆಾಂಟ್, ಡೆೋರಫಿಲೆೈನ್ ಇತ್ಾಾದಿ), ಔಷ್ಧಿಯ ಪ್ರಮಾರ್ ಮ್ತಮತ ನಿಮ್ು ಚಿಕತ್ೆುಯ ವಿವರಗಳನ್ಮು ಒದಗಿಸಿ.
a) Currently: / ಪ್ರಸ್ಮತತ:
_____________________________________________________________________________________________________
b) In the past: / ಈ ಹಾಂದೆ:
_____________________________________________________________________________________________________
12. Have you ever taken steroids? E.g. Beclomethasone, Prednisolone etc.
ನಿೋವು ಎಾಂದಾದರ ಸಿುೋರಾಯ್ರ್ಡಗಳನ್ಮು ತ್ೆಗೆದಮಕೆ ಾಂಡಿರಮವಿರಾ? ಉದಾ. ಬೆೋಕೆ ಲಮೋಥಾಸೆ ನ್, ಪ್ೆರಡಿುಸೆ ೋಲನ್.

Yes / No
ಹೌದಮ /

ಇಲಲ
If yes, please provide full details including duration and type of treatment like inhaler, tablets etc.
ಹೌದಮ ಎಾಂದಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಮು ಕಾಲಾವಧಿ ಸೆೋರದಾಂತ್ೆ ಇನೆಹೋಲರ್, ಮಾತರಗಳಾಂತಹ ಇತ್ಾಾದಿ ಚಿಕತ್ೆುಯ ಪ್ರಕಾರದ ಸ್ಾಂಪ್ೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ಮು ಒದಗಿಸಿ.
_____________________________________________________________________________________________________
13. Regarding the monitoring of your condition: / ನಿಮ್ು ರೆ ೋಗಸಿಿತ್ತಯ ಮೋಲಿಿಚಾರಣೆ ಕಮರತ್ಾಗಿ:
a) Who is in charge of your follow-up? / ನಿಮ್ುನ್ಮು ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುತ್ತತರಮವವರಮ ಯಾರಮ?
_____________________________________________________________________________________________________
b) How often do you attend for follow-up?/ ನಿೋವು ಎಷ್ಮು ಬಾರ ಪ್ರೋಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೆ ಳುುತ್ತತದಿದೋರ?
_____________________________________________________________________________________________________
c) When was your last consultation? / ನಿಮ್ು ಕೆ ನೆಯ ಸ್ಮಾಲೆ ೋಚ್ನೆ ಮಾಡಿದಮದ ಯಾವಾಗ?
_____________________________________________________________________________________________________
14. Do you smoke * cigarettes / beedis / cigar / pipes?
ನಿೋವು * ಸಿಗರೆೋಟ್/ಬಿೋಡಿಗಳು/ಸಿಗಾರ್/ಕೆ ಳವೆಗಳ ಧ್ ಮ್ಪ್ಾನ್ವನ್ಮು ಮಾಡಮವಿರಾ?

Yes / No
ಹೌದಮ / ಇಲಲ

*(Strike off whichever is not applicable) If yes, how many?
*(ಅನ್ಿಯವಾಗದಿರಮವುದನ್ಮು ಹೆ ಡೆದಮಹಾಕ) ಹೌದಮ ಎಾಂದಾದರೆ, ಕಳೆದ ವಷ್ಣಗಳಿಾಂದ, ಪ್ರತ್ತದಿನ್ ಎಷ್ಮು?
15. Please provide any additional information on your condition, which you feel, will be helpful in processing your application.
ನಿಮ್ು ಅರ್ಜಣಯನ್ಮು ಪ್ರಕರಯಗೆ ಳಿಸ್ಮವಲಿಲ ಸ್ಹಾಯವಾಗಮವಾಂತ್ೆ ನಿಮ್ು ರೆ ೋಗಸಿಿತ್ತಯ ಕಮರತ್ಾದ ಯಾವುದೆೋ ಹೆಚ್ಮಚವರ ಮಾಹತ್ತಯನ್ಮು ದಯವಿಟ್ಮು 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.

ವಿಮಾದಾರರಂದ ಘ ೀಷಣೆ:
ಇಲಿಲ ಮೋಲೆ ತ್ತಳಿಸ್ಲಾದ ಪ್ರತ್ತಯಾಂದಮ ಹೆೋಳಿಕೆಗಳು ಸ್ತಾ ಮ್ತಮತ ಸ್ಾಂಪ್ೂರ್ಣವಾಗಿವೆ ಹಾಗ

ಪ್ರತ್ತಯಾಂದಮ ವಿಷ್ಯ ನ್ನ್ಗೆ ತ್ತಳಿದಿದೆ ಹಾಗ ಈ ಅರ್ಜಣಯ

ನಿಧ್ಣರಸ್ಮವಿಕೆ ಮ್ತಮತ ಸಿಿೋಕೃತ್ತಯ ಮೋಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬಿೋರಬಹಮದಾದ ಯಾವುದೆೋ ಮಾಹತ್ತಯನ್ಮು ನಾನ್ಮ ತಡೆದಿರಮವುದಿಲಲ ಎಾಂದಮ ಘ ೋಷಿಸ್ಮತ್ೆತೋನೆ. ಈ
ನ್ಮ್ ನೆಯಮ ಕೆನ್ರಾ ಎಚಎಸ್ಬಿಸಿ ಓರಯಾಂಟ್ಲ್ ಬಾಾಾಂಕ್ಸ ಆಫ ಕಾಮ್ಸ್ಣ ಲೆೈಫ ಇನ್ಮುರೆನ್ು ಕಾಂಪ್ನಿ ಲಿ. ಗೆ ನ್ನ್ು ಅರ್ಜಣಯ ನಿಯೋರ್ಜತ ಭಾಗವಾಗಿದೆ
ಹಾಗ

ಯಾವುದೆೋ ತ್ತಳಿದ ನೆೈಜ ವಿಷ್ಯವನ್ಮು ತ್ತಳಿಸ್ಮವಲಿಲ ವಿಫಲವಾದರೆ ನ್ನ್ು ವಿಮ ಒಪ್ಪಾಂದವನ್ಮು ಅನ್ ರ್ಜಣತಗೆ ಳಿಸ್ಬಹಮದಮ ಎಾಂದಮ ನಾನ್ಮ

ಒಪಿಪರಮತ್ೆತೋನೆ.

Date & Place:
ಸ್ಿಳ ಮ್ತಮತ ದಿನಾಾಂಕ:

Signature of Life to be assured
ವಿಮಾದಾರರ ಸ್ಹ

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. __________________

ದೃಢೀಕ್ರಣ, ಈ ನಮ ನೆಯನುಾ ದೆೀಶೀಯವಾಗಿ/ಹೆಬ್ೆೆಟ್ಟಿನ ಗುರುರ್ತನಲ್ಲಿ ಸ್ಹಿ ಮಾಡಿದುರೆ :
ನಾನ್ಮ, ___________________________, _______________________ ಅವರ ಮ್ಗ/ಮ್ಗಳು, _____________________________
ನ್ಲಿಲ ನೆಲೆಸಿರಮವ ನಾನ್ಮ ವಯಸ್ಕ/ವಯಸ್ಕಳು ಆಗಿರಮತ್ೆತೋನೆ. ಈ ನ್ಮ್ ನೆಯ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ಮು _______________ ಭಾಷೆಯಲಿಲ ನ್ನ್ಗೆ ವಿವರಸಿರಮತ್ಾತರೆ
ಮ್ತಮತ ನಾನ್ಮ ಅದನ್ಮು ಅಥಣಮಾಡಿಕೆ ಾಂಡಿರಮತ್ೆತೋನೆ ಎಾಂದಮ ಘ ೋಷಿಸ್ಮತ್ೆತೋನೆ.

(ಗಾರಹಕರ ಸ್ಹ) ______________________________ ದಿನಾಂಕ್ ______________ ಸ್ಂಪ್ಕ್ಿ ಸ್ಂ. __________________
Instruction & Disclaimer: / ಸ್ ಚನೆ & ಹಕ್ುಕತಾಾಗ:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
ದಯಮಾಡಿ ವಿವರಗಳನ್ಮು ಹಾಂದಿ/ಇಾಂಗಿಲಷನ್ಲಿಲ ಮಾತರ ಭತ್ತಣಮಾಡಿ.
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ವಿಷ್ಯವನ್ಮು ವಿವರಸ್ಮವಲಿಲ ಯಾವುದೆೋ ಭಿನಾುಭಿಪ್ಾರಯವಾದ ಸ್ಾಂದಭಣದಲಿಲ, ಇಾಂಗಿಲಷ ಆವೃತ್ತತ ಚಾಲಿತಯಲಿಲರಮತತದೆ.

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

