AVIATION QUESTIONNAIRE / ವಯುಯನದ ಪ್ರಶ್ಾವಳಿ
(To be filled by the Life To Be Assured) / (ಜೀವ ವಿಮದರರು ಭರ್ತಿಮಡಕ್ಕದ್ುು)

Name of Life To Be Assured:/ ವಿಮೆದರರ ಹೆಸರು: _________________________________________________________________
Proposal No.:/ ಪ್ರಸ್ಾಪ್ ಸಂಖ್ೆೆ.: _____________________________
1. Do you fly commercially ? Yes No / ನೀವು ವಣಿಜೆಕ್ವಗಿ ಹರಟ ನಡೆಸುರ್ತಾೀರ? ಹೌದ್ು ಇಲ್ಲ
If yes, please give details of employer & exact nature of duties. / ಹೌದ್ು ಎಂದದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟುು ಉದೆ್ೆೀಗಿ ಮತ್ುಾ ಉದೆ್ೆೀಗದ್ ನಖರವದ್ ಲ್ಕ್ಷಣವನುು ವಿವರಿಸಿ.
_____________________________________________________________________________________________________
2. In what capacity do you fly? / ನೀವು ಯವ ಸ್ಮರ್ಥೆಿದ್ಲ್ಲಲ ಹರಟ ನಡೆಸುರ್ತಾೀರಿ?
Flight attendant / ವಿಮನ ಪ್ರಿಚರಕ್

Crew member / ವಿಮನ ಸಿಬ್ಬಂರ್ದಯಗಿ

Pilot / ಪೆೈಲ್ಟ್

Student pilot / ವಿದೆರ್ಥಿ ಪೆೈಲ್ಟ್

Navigator / ನ್ೆವಿಗೆೀಟ್

Instructor / ಸ್ಚಕ್

Others (Pls. specify) / ಇತ್ರ (ದ್ಯವಿಟುು ನರ್ದಿಷುಪ್ಡಿಸಿ) _______________________________________________________________
3. When & where did you train to fly?/ ನೀವು ಹರಟದ್ ತ್ರಬೆೀರ್ತಯನುು ಎಲ್ಲಲ ಮತ್ುಾ ಯವಗ ಪ್ಡೆದ್ುಕೆ್ಂಡಿರುವಿರಿ?
______________________________________________________________________________________________________
4. Which types of aircrafts are you authorized to fly? Also specify the make & model no. of the aircraft that your fly currently.
ಯವ ಪ್ರಕರದ್ ವಿಮನಗಳಲ್ಲಲ ಹರಟ ನಡೆಸಲ್ು ನೀವು ಅಂಗಿೀಕರ ಹೆ್ಂರ್ದರುವಿರಿ? ಜೆ್ತೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರಸುಾತ್ವಗಿ ಹರಟಕೆಕ ಬ್ಳಸುರ್ತಾರುವ ವಿಮನದ್ ಮದ್ರಿ
ಸಂಖ್ೆೆಯನುು ರ್ತಳಿಸಿ.

______________________________________________________________________________________________________
5. What type of license do you hold? / ನೀವು ಯವ ಪ್ರಕರದ್ ಪ್ರವನಗಿಯನುು ಹೆ್ಂರ್ದರ್ದುೀರ?
Student / ವಿದೆರ್ಥಿ

Private / ಖ್ಸಗಿ

Commercial / ವಣಿಜ್ೆ

Airline transport pilot / ವಿಮನ ಸ್ರಿಗೆ ಪೆೈಲ್ಟ್

6. When your license was last renewed? / ನಮಮ ಪ್ರವನಗಿಯನುು ಕೆ್ನ್ೆಯ ಬರಿ ನವಿೀಕ್ರಿಸಿದ್ುು ಯವಗ?
__________________________________ Expiry date: / ಮುಕಾಯದ್ ರ್ದನ್ಂಕ್: __________________________________________
7. What is the total number of flying hours completed. / ಪ್ೂಣಿಗೆ್ಳಿಸಿದ್ ಹರಟದ್ ಗಂಟೆಗಳೆಷುು?
(i) till date / ನೀವು ______________________ (ii) in the last year / ಇದ್ುವರೆಗೆ __________________________________________
8. How many hours do you intend to fly in the next year? / ಮುಂರ್ದನ ವಷಿ ನೀವು ಎಷುು ಗಂಟೆಗಳ ಕಲ್ ಹರಟ ನಡೆಸಲ್ು ನರ್ಿರಿಸಿರುವಿರಿ?
______________________________________________________________________________________________________
9. Do you participate or intend to participate in any of the following:
ನೀವು ಈ ಕೆಳಕ್ಂಡ ಯವುದದ್ರಲ್ಲದ್ರ್ ಭಗವಹಿಸಿರ್ದುೀರ ಅರ್ಥವ ಭಗವಹಿಸುವ ಯೀಚನ್ೆ ಇದೆಯೀ:

Air racing / ಏರ್ ರೆೀಸಿಂಗ್

Aerobatics / ಏರೆ್ೀಬಟಿಕ್ಸ್

Test flying / ಟೆಸ್ಟು ಫೆಲೈಯಂಗ್

Crop dusting / ಕರಪ್ ಡಸಿುಂಗ್

Record attempts / ದಖಲ್ೆಯ ಪ್ರಯತ್ುಗಳು

If yes, please give details / ಹೌದ್ು ಎಂದದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟುು ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ.
______________________________________________________________________________________________________
10. Have you flown or do you intend to fly any of the following:
ನೀವು ಈ ಕೆಳಕ್ಂಡವುಗಳಲ್ಲಲ ಯವುದದ್ರ್ ಹರಟ ನಡೆಸಿರುವಿರ ಅರ್ಥವ ಹರಟ ಮಡುವ ಯೀಚನ್ೆ ಇದೆಯೀ:

Prototype / ಪ್ರೀಟೆ್ೀಟೆೈಪ್

Rotorcraft / ರೆ್ೀಟರ್ಕರಫ್ಟು

Hang Glider / ಹೆಂಗ್ ಗೆಲೈಡರ್

Balloon / ಬ್ಲ್್ನ್

Any other (pls. specify) / ಯವುದೆೀ ಇತ್ರ (ದ್ಯವಿಟುು ನರ್ದಿಷುಪ್ಡಿಸಿ)
_____________________________________________________________________________________________________

11. Have you ever failed an Aviation Medical Examination?

Yes / No
ಹೌದ್ು / ಇಲ್ಲ

ನೀವು ಎಂದದ್ರ್ ವೆೈಮನಕ್ ವೆೈದ್ೆಕೀಯ ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಲ ಅನುರ್ತಾೀಣಿರಗಿರುವಿರ?

If yes, please give details. / ಹೌದ್ು ಎಂದದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟುು ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ.
_____________________________________________________________________________________________________
12. Have you flown or do you intend to fly out of the country?

Yes / No
ಹೌದ್ು / ಇಲ್ಲ

ನೀವು ಹೆ್ರ ದೆೀಶಗಳಿಗೆ ವಿಮನಯನ ಮಡಿರುವಿರ ಅರ್ಥವ ವಿಮನಯನ ಮಡುವ ಉದೆುೀಶ ಹೆ್ಂರ್ದರುವಿರ?

If yes, please give details of distance & destination. / ಹೌದ್ು ಎಂದದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟುು ಗಮೆಸ್ಾನ ಮತ್ುಾ ಅದ್ರ ದ್್ರದ್ ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ.
_____________________________________________________________________________________________________
13. Have you had any flying accidents?

Yes / No
ಹೌದ್ು / ಇಲ್ಲ

ನೀವು ಹರಟ ಮಡುವಗ ಯವುದರ್ ಅಪ್ಘಾತ್ಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆಯೀ

If yes, please give details. / ಹೌದ್ು ಎಂದದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟುು ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ.
_____________________________________________________________________________________________________
14. Have you ever been grounded or your license revoked?
ನಮಮ ವಿಮನವು ಎಂದದ್ರ್ ಭ್ಸಪಶಿ ಮಡಿದೆಯೀ ಅರ್ಥವ ನಮಮ ಪ್ರವನಗಿಯನುು ಎಂದದ್ರ್ ಹಿಂಪ್ಡೆಯಲ್ಗಿದೆಯೀ?

Yes / No
ಹೌದ್ು / ಇಲ್ಲ

If yes, please give details. / ಹೌದ್ು ಎಂದದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟುು ವಿವರಗಳನುು 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.
ವಿಮದರರಿಂದ ಘ ೋಷಣೆ:
ಇಲ್ಲಲ ಮೆೀಲ್ೆ ರ್ತಳಿಸಲ್ದ್ ಪ್ರರ್ತಯಂದ್ು ಹೆೀಳಿಕೆಗಳು ಸತ್ೆ ಮತ್ುಾ ಸಂಪ್ೂಣಿವಗಿವೆ ಹಗ್ ಪ್ರರ್ತಯಂದ್ು ವಿಷಯ ನನಗೆ ರ್ತಳಿರ್ದದೆ ಹಗ್ ಈ ಅಜಿಯ ನರ್ಿರಿಸುವಿಕೆ
ಮತ್ುಾ ಸಿವೀಕ್ೃರ್ತಯ ಮೆೀಲ್ೆ ಪ್ರಭವ ಬೀರಬ್ಹುದದ್ ಯವುದೆೀ ಮಹಿರ್ತಯನುು ನ್ನು ತ್ಡೆರ್ದರುವುರ್ದಲ್ಲ ಎಂದ್ು ಘ್ೀಷಿಸುತೆಾೀನ್ೆ. ಈ ನಮ್ನ್ೆಯು ಕೆನರ ಎಚಎಸ್ಟಬಸಿ
ಓರಿsಯಂಟಲ್ ಬೆಂಕ್ಸ ಆಫ್ಟ ಕಮಸ್ಟಿ ಲ್ೆೈಫ್ಟ ಇನುುರೆನ್್ ಕ್ಂಪ್ನ ಲ್ಲ. ಗೆ ನನು ಅಜಿಯ ನಯೀಜತ್ ಭಗವಗಿದೆ ಹಗ್ ಯವುದೆೀ ರ್ತಳಿದ್ ನ್ೆೈಜ್ ವಿಷಯವನುು
ರ್ತಳಿಸುವಲ್ಲಲ ವಿಫಲ್ವದ್ರೆ ನನು ವಿಮೆ ಒಪ್ಪಂದ್ವನುು ಅನ್ಜಿತ್ಗೆ್ಳಿಸಬ್ಹುದ್ು ಎಂದ್ು ನ್ನು ಒಪ್ಪಪರುತೆಾೀನ್ೆ.

Date & Place:
ಸಾಳ ಮತ್ುಾ ರ್ದನ್ಂಕ್:

Signature of Life to be Assured
ವಿಮದರರ 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 ನೆಯನುಾ ದೆೋಶೋಯವಗಿ/ಹೆಬ್ೆೆಟ್ಟಿನ ಗುರುತಿನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಡಿದದರೆ :
ನ್ನು, ___________________________, _______________________ ಅವರ ಮಗ/ಮಗಳು, _____________________________ ನಲ್ಲಲ ನ್ೆಲ್ೆಸಿರುವ ನ್ನು
ವಯಸಕ/ವಯಸಕಳು ಆಗಿರುತೆಾೀನ್ೆ. ಈ ನಮ್ನ್ೆಯ ವಿಷಯಗಳನುು _______________ ಭಷೆಯಲ್ಲಲ ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿರುತಾರೆ ಮತ್ುಾ ನ್ನು ಅದ್ನುು
ಅರ್ಥಿಮಡಿಕೆ್ಂಡಿರುತೆಾೀನ್ೆ ಎಂದ್ು ಘ್ೀಷಿಸುತೆಾೀನ್ೆ.

(ಗರಹಕ್ರ ಸಹಿ) ______________________________________________ ದಿನಿಂಕ ____________________ ಸಿಂಪ್ಕಕ ಸಿಂ. __________________

Instruction & Disclaimer:/ ಸ ಚನೆ & ಹಕುುತ್ಾಗ:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
ದ್ಯಮಡಿ ವಿವರಗಳನುು ಹಿಂರ್ದ/ಇಂಗಿಲಷನಲ್ಲಲ ಮತ್ರ ಭರ್ತಿಮಡಿ.

• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ವಿಷಯವನುು ವಿವರಿಸುವಲ್ಲಲ ಯವುದೆೀ ಭಿನ್ುಭಿಪರಯವದ್ ಸಂದ್ಭಿದ್ಲ್ಲಲ, ಇಂಗಿಲಷ ಆವೃರ್ತಾ ಚಲ್ಲಾಯಲ್ಲಲರುತ್ಾದೆ

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited (IRDA Regn. No. 136)
Unitech Trade Centre, 2nd Floor, C-Block, Sushant Lok, Phase-1, Sector-43, Gurgaon-122009, Haryana (India)
Regd Office : C-31 and C-32, First Floor, Connaught Circus, New Delhi - 110 001, Corporate Identification
No.- U66010DL2007PLC248825, Contact 1800-180-0003, 1800-103-0003 (Tel)/ +91 0124 4535099 (Fax)/
Email : customerservice@canarahsbclife.in, Website : www.canarahsbclife.com

