
FOREIGN TRAVEL QUESTIONNAIRE / ವಿದ ೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರಶ್ಾಾವಳಿ 
(To be filled by the Proposer) / (ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ಕರು ಭರ್ತಿಮತಡಕಕದ್ುು) 

 

Name of Proposer:/ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ಕರ ಹೆಸರು: ___________________________________________________________________________ 

Proposal No.:/ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ.: _________________________  

 

1. Are you: Indian Resident NRI PIO Foreigner residing in India Others (pls. Specify)  

ನೀವು: ಭತರರ್ತೀಯ ನವತಸಿ / ಎನ ಆರ ಐ / ಪಿಐಒ / ಭತರತದ್ಲ್ಲಿ ವತಸಿಸುರ್ತಾರುವ ಇತರ ವಿದೆೀಶಿಯರೆೀ (ದ್ಯವಿಟ್ುು ನರ್ದಿಷ್ುಪ್ಡಿಸಿ) ______________________ 

 

2. If you are an NRI or PIO, specify the country of current residence. : 

ನೀವು ಎನ ಆರ ಐ ಅಥವತ ಪಿಐಒ ಆಗಿದ್ುರೆ, ಪ್ರಸುಾತ ವತಸಿಸುರ್ತಾರುವ ದೆೀಶವನ್ುು ಹೆಸರಿಸಿ: _______________________________________________ 

 

3. Please list the name of countries visited in the last 2 years:/ ಕಳೆದ್ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭೆೀಟಿ ನೀಡಿದ್ ದೆೀಶಗಳನ್ುು ಹೆಸರಿಸಿ:   

 

Country visited 

ಭೆೀಟಿ ನೀಡಿದ್ ದೆೀಶ  

Total Duration of stay 

/Frequency of visits 

ವತಸಾವೆದ್ ಒಟ್ುು ಅವಧಿ/ಭೆೀಟಿಗಳ 
ಪ್ುನ್ರತವತಿನೆ 

Reason for visit 

ಭೆೀಟಿಯ ಕತರಣ  

 

4. Do you intend to travel to abroad again in the coming years? If yes, where to and for how long? 

ನೀವು ಮುಂಬರುವ ವಷ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೆೀಶಕೆಕ ಮತ್ೆಾ ಪ್ರಯತಣಿಸುವ ಉದೆುೀಶ ಹೆ ಂರ್ದರುವಿರತ? ಹೌದತದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮತುಾ ಎಷ್ುು ಅವಧಿಯವರೆಗೆ?   

 

Country intended to visit 

ಭೆೀಟಿ ನೀಡಲು ಉದೆುೀಶಿಸಿರುವ ದೆೀಶ  

Duration of stay 

ವತಸಾವೆದ್ ಅವಧಿ  

Reason for visit  

ಭೆೀಟಿಯ ಕತರಣ 

 

5. Please provide the following details (Please provide copy of Passport with Visa stamp): 

ದ್ಯವಿಟ್ುು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಒದ್ಗಿಸಿ (ದ್ಯವಿಟ್ುು ವಿೀಸ್ತ ಸ್ತುಯಂಪ್  ಒಳಗೆ ಂಡಿರುವ ಪತಸ ಪೀರ್ ಿ ನ್ ಪ್ರರ್ತಯನ್ುು ಒದ್ಗಿಸಿ)  

 

(i) Passport details :/ ಪತಸ ಪೀರ್ಿ ವಿವರಗಳು :  
 

a. Passport No.:/ ಪತಸ ಪೀರ್ಿ ಸಂಖ್ೆೆ.:_________________________________________________________________________ 

 

b. Nationality:/ ರತಷ್ಟ್ರೀಯತ್ೆ: ________________________________________________________________________________ 

 

c. Issuing authority:/ ವಿತರಣತ ಪತರಧಿಕತರ: _______________________________________________________________________ 

 

d. Issue date :/ ವಿತರಣೆ ರ್ದನತಂಕ ______________________________________________________________________________ 

 

e. Place of issue:/ ವಿತರಣೆ ಸಥಳ:.______________________________________________________________________________ 

 

f. Valid up to:/ ಮತನ್ೆತ್ೆ ಅವಧಿ:_______________________________________________________________________________ 

 

(ii) Visa Details/ ವಿೀಸ್ತ ವಿವರಗಳು  
 

a. Validity:/ ಮತನ್ೆತ್ೆ ಅವಧಿ:  ________________________________________________________________________________ 

 

b. Status:/ ಸಿಥರ್ತ : _________________________________________________________________________________________ 

 

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 ೇರ್ಣ : 
 

ಇಲ್ಲ ಿಮೀಲೆ ರ್ತಳಿಸಲತದ್ ಪ್ರರ್ತಯಂದ್ು ಹೆೀಳಿಕೆಗಳು ಸತೆ ಮತುಾ ಸಂಪ್ೂಣಿವತಗಿವೆ ಹತಗ  ಪ್ರರ್ತಯಂದ್ು ವಿಷ್ಯ ನ್ನ್ಗೆ ರ್ತಳಿರ್ದದೆ ಹತಗ  ಈ ಅರ್ಜಿಯ ನರ್ಿರಿಸುವಿಕೆ 
ಮತುಾ ಸಿವೀಕೃರ್ತಯ ಮೀಲೆ ಪ್ರಭತವ ಬೀರಬಹುದತದ್ ಯತವುದೆೀ ಮತಹಿರ್ತಯನ್ುು ನತನ್ು ತಡೆರ್ದರುವುರ್ದಲಿ ಎಂದ್ು ಘ ೀಷ್ಟ್ಸುತ್ೆಾೀನೆ. ಈ ನ್ಮ ನೆಯು ಕೆನ್ರತ ಎಚ ಎಸ ಬಸಿ 
ಓರಿಯಂಟ್ಲ್ ಬತೆಂಕ್ ಆಫ್  ಕತಮಸಿ  ಲೆೈಫ್ ಇನ್ುುರೆನ್ ಕಂಪ್ನ ಲ್ಲ. ಗೆ ನ್ನ್ು ಅರ್ಜಿಯ ನಯೀರ್ಜತ ಭತಗವತಗಿದೆ ಹತಗ  ಯತವುದೆೀ ರ್ತಳಿದ್ ನೆೈಜ ವಿಷ್ಯವನ್ುು 
ರ್ತಳಿಸುವಲ್ಲ ಿವಿಫಲವತದ್ರೆ ನ್ನ್ು ವಿಮ ಒಪ್ಪಂದ್ವನ್ುು ಅನ್ ರ್ಜಿತಗೆ ಳಿಸಬಹುದ್ು ಎಂದ್ು ನತನ್ು ಒಪಿಪರುತ್ೆಾೀನೆ. 
 

 

 

Date & Place:                                          Signature of Life to be Assured 

ಸಥಳ ಮತುಾ ರ್ದನತಂಕ:                   ವಿಮತದತರರ 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. __________________ 

 

ದೃಢೇಕರಣ, ಈ ನಮ ನ ಯನನಾ ದ ೇಶೇಯವಾಗಿ/ಹ ಬ್ ೆಟ್ಟಿನ ಗನರನತಿನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದದರ  
 
ನತನ್ು, ___________________________, _______________________ ಅವರ ಮಗ/ಮಗಳು, _____________________________ ನ್ಲ್ಲ ಿ
ನೆಲೆಸಿರುವ ನತನ್ು ವಯಸಕ/ವಯಸಕಳು ಆಗಿರುತ್ೆಾೀನೆ. ಈ ನ್ಮ ನೆಯ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು _______________ ಭತಷೆಯಲ್ಲ ಿನ್ನ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತುಾ ನತನ್ು ಅದ್ನ್ುು 
ಅಥಿಮತಡಿಕೆ ಂಡಿರುತ್ೆಾೀನೆ ಎಂದ್ು ಘ ೀಷ್ಟ್ಸುತ್ೆಾೀನೆ.  
 

 

(ಗತರಹಕರ ಸಹಿ) _____________________________________   ದಿನಾಿಂಕ ____________________ ಸಿಂಪ್ಕಷ ಸಿಂ. __________________  

 

 

 

 

Instruction & Disclaimer/ ಸ ಚನ  & ಹಕನುತ್ಾಾಗ: 
 

• Kindly fill in the details in Hindi/English only. 

  ದ್ಯಮತಡಿ ವಿವರಗಳನ್ುು ಹಿಂರ್ದ/ಇಂಗಿಿಷ ನ್ಲ್ಲಿ ಮತತರ ಭರ್ತಿಮತಡಿ.  
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail. 

  ವಿಷ್ಯವನ್ುು ವಿವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯತವುದೆೀ   ಭಿನತುಭಿಪತರಯವತದ್ ಸಂದ್ಭಿದ್ಲ್ಲ,ಿ ಇಂಗಿಿಷ   ಆವೃರ್ತಾ ಚತಲ್ಲಾಯಲ್ಲರಿುತಾದೆ. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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

 


