
MERCHANT MARINE QUESTIONNAIRE WITH NRI DETAILS 

ಎನ್ಆರ್ಐ್ವಿವರಗಳ್ಜೆೊತೆಗೆ್ಹಡಗು್ವ್ಯಾಪಯರಿಯ್್ಪ್ರಶ್ಯಾವಳಿ 
(To be filled by the Life to be Assured) / (ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರು ಭರ್ತಿಮಾಡಕ್ಕದ್ುು) 

 

Name of Life To Be Assured:/ ವಿಮೆದಾರರ ಹೆಸರು: ________________________________________________________________ 

Proposal No.:/ ಪ್ರಸ್ಾಾವನೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ.:  _________________________ 

Country of current residence:/ ಪ್ರಸುಾತ ನೆಲೆಸಿರುವ ದೆೀಶ: 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Name & Employer:/ ಹೆಸರು ಮತುಾ ಉದೆ್ ೆೀಗ: 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. What is your exact designation/job title? / ನಿಮಮ ನಿಖರವಾದ್ ಹುದೆು/ಕೆಲಸದ್ ಹೆಸರೆೀನು? 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

2. What is your exact nature of duties?/ ನಿಮಮ ಕ್ತಿವೆಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳ ೀೆನು? 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

3. What percentage of your duties is manual/physical in nature? 

ನಿಮಮ ಕೆಲಸವು ಹಸಾಚಾಲಿತವಾಗಿ/ದೆೈಹಿಕ್ವಾಗಿ ಶೆೀಕ್ಡಾ ಎಷ್ುಟ ಪ್ರಮಾಣವನುು ಹೆ್ ಂರ್ದದೆ? 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Do you dive as a part of your duties?         Yes / No 

ನಿಮಮ ಕ್ತಿವೆದ್ ನಿಮಿತೆವಾಗಿ ನಿೀವು ನಿೀರಿನಲಿಿ ಧುಮುಕ್ುರ್ತಾೀರಾ?      ಹೌದ್ು / ಇಲಿ 
(If yes, please also fill and submit the diving questionnaire) 

(ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುಟ ನಿೀರಿನಲಿಿ ಧುಮುಕ್ು ಪ್ರಶಾುವಳಿಯನ್ು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲಿಿಸಿ) 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

5. What type of vessel do you work on? / ನಿೀವು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ್ ಹಡಗಿನಲಿಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುರ್ತಾೀರಾ? 

Passenger ship Container/Cargo vessel Cable laying Fishing trawler Oil tanker Ships in coastal waters War ships Barge Others 

(pls. specify) 

             /                           /                  /            /                   /      
        /      /      
______________________________________________________________________________________________________ 

 

6. What is the tonnage of the vessel? / ಹಡಗಿನ ಸುಂಕ್ದ್ ಪ್ರಮಾಣವೆಷ್ುಟ ? 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

7. How many months in a year you are offshore? / ನಿೀವು ಒಂದ್ು ವಷ್ಿದ್ಲಿಿ ಎಷ್ುಟ ರ್ತಂಗಳು ಕ್ಡಲಾಚೆಯಿರುವಿರಿ? 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

8. What was the date of leaving for the last voyage?/ ಕೆ್ನೆಯ ಬಾರಿ ಕ್ಡಲಯಾನಕೆಕ ತೆರಳಿದ್ ರ್ದನಾಂಕ್ ಯಾವುದ್ು ? 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

9. Date of entry to India during current visit:/ ಪ್ರಸುಾತ ಭಾರತಕೆಕ ಭೆೀಟಿ ನಿೀಡಿದ್ ಸಂದ್ಭಿದ್ ರ್ದನಾಂಕ್ ರ್ತಳಿಸಿ: 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

10. When are you expected to leave on your next voyage? / ನಿಮಮ ಮುಂರ್ದನ ಸಮುದ್ರಯಾನಕೆಕ ಹೆ್ ರಡಲು ಯಾವಾಗ ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸಿರುವಿರಿ? 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 



11. From which country do you board the ship/vessel?/ ನಿೀವು ಯಾವ ದೆೀಶರ್ದಂದ್ ಹಡಗು/ನೌಕೆಯನುು ಏರುವಿರಿ? 

____________________________________________________________________________________________________ 

12. Which all countries do you dock in? / ಯಾವೆಲ ಿದೆೀಶಗಳ ಹಡಗುಕ್ಟ್ೆಟಯಲಿಿ ನಿೀವು ಹಡಗನುು ನಿಲಿಿಸುರ್ತಾೀರಾ? 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Please provide your address below:/ ದ್ಯವಿಟ್ುಟ ನಿಮಮ ವಿಳಾಸನುು ಕೆಳಗಡೆ ಒದ್ಗಿಸಿ: 

Address Abroad only:/್ವಿದೆೇಶೇ್ವಿಳಯಸ್ಮಯತ್ರ: 

 

Passport details (Please provide copy of Passport): 

ಪಾಸ ಪೀರ್ಟಿ ವಿವರಗಳು: (ದ್ಯವಿಟ್ುಟ ಪಾಸ ಪೀರ್ಟಿ ನ  ಒಂದ್ು ಪ್ರರ್ತಯನುು ಒದ್ಗಿಸಿ): 

 

a. Passport No. :/ ಪಾಸ ಪೀರ್ಟಿ ಸಂಖ್ೆೆ.:  _______________________Issuing authority: ವಿತರಣಾ ಪಾರಧಿಕಾರ : _______________ 

 

b. Issue date :/ ವಿತರಣಾ ರ್ದನಾಂಕ್:___________Valid up to:/ ಮಾನೆತೆ ಅವಧಿ: ___________ Place of issue:/ ವಿತರಣೆ ಸಥಳ:_______ 

 

c. Visa Details: Validity: ವಿೀಸ್ಾ ವಿವರಗಳು: ಮಾನೆತೆ ಅವಧಿ:  ______________________________________________________ 

Status :/ ಸಿಥರ್ತ: _____________________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Will premiums be directly remitted from the country of your residence or from an account in India held solely/jointly by you?  

ನಿೀವು ಪ್ರಸುಾತ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ದೆೀಶದ್ ಯಾವುದೆೀ ಕಾನ್ನು/ಕಾನ್ನಿನ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯಲಿಿ ಅಥವಾ ನಾೆಯಾಂಗ ವೆೀರ್ದಕೆ/ಪಾರಧಿಕಾರದ್ಲಿಿ ನಿಮಮ ವಿರುದ್ಧ 
ಯಾವುದೆೀ ವಿಚಾರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರರಯೆ ನಡೆಯುರ್ತಾದೆುಯೆೀ?  
Pls. give details of your NRI Account: / ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುಟ ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ. 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Have you ever had an illness/accident as a result of your occupation?     Yes / No 

ನಿಮಮ ಕೆಲಸದ್ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿೀವು ಯಾವುದಾದ್ರ್ ಆರೆ್ ೀಗೆ ಸಮಸ್ೆೆಯಿಂದ್ ಬಳಲಿರುವಿರಾ?      ಹೌದ್ು / ಇಲಿ 
 

If yes, please give details / ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುಟ ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ. 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

16. Do you suffer from any health problems such as epilepsy etc.?      Yes / No 

ನಿೀವು ಯಾವುದಾದ್ರ್ ಮ್ರ್ೆಿ ರೆ್ ೀಗ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಖ್ಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ್ ಬಳಲಿರ್ದುೀರಾ?     ಹೌದ್ು / ಇಲಿ 

 

If yes, please give details/ ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುಟ ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ. 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

17. Is there any prosecution/legal proceeding initiated in the past or going on against you presently before any judicial forum/  

authority in the country of your residence? 

ನಿೀವು ಪ್ರಸುಾತ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ದೆೀಶದ್ ಯಾವುದೆೀ ಕಾನ್ನು/ಕಾನ್ನಿನ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯಲಿಿ ಅಥವಾ ನಾೆಯಾಂಗ ವೆೀರ್ದಕೆ/ಪಾರಧಿಕಾರದ್ಲಿಿ ನಿಮಮ 
ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೆೀ ವಿಚಾರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರರಯೆ ನಡೆಯುರ್ತಾದೆುಯೆೀ? 

 

If yes, please give details./ ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುಟ ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ. 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 



18. Name, Address, Contact details of your physician/family doctor in country of residence (if applicable): 

ನಿೀವು ನೆಲೆಸಿರುವ ದೆೀಶದ್ಲಿಿನ ನಿಮಮ ವೆೈದ್ೆರು/ಕ್ುಟ್ುಂಬ ವೆೈದ್ೆರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಸಂಪ್ಕ್ಿದ್ ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ (ಅನವಯಿಸಿದ್ರೆ): 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

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 (the ‘Company’) and 

that failure to disclose any material fact known tome may invalidate the contract. 

 

I am not restricted /prohibited from proposing for this policy of insurance under the laws of any country that I am subject to. I 

understand that my purchase of a policy of insurance from the Company may create legal, tax or other financial/ reporting 

obligations for me under the laws of the country of which I hold citizenship or reside in. I shall be solely responsible for 

undertaking and fulfilling any obligations that I may have under the laws of such country/ies and shall not hold the Company 

liable under any circumstance in the event of a default on my part in fulfilling the said obligations. I acknowledge and agree that 

any information provided by the Company is not intended to provide legal, accounting or tax advice and I shall not rely on the 

same in this regard. I will seek independent professional legal, accounting and tax advice prior to the purchase of the policy of 

insurance from the Company, where necessary. 

 

ವಿಮಯದಯರರಿಿಂದ್ಘೊೇಷಣೆ: 
 

ಇಲಿಿ ಮೆೀಲೆ ರ್ತಳಿಸಲಾದ್ ಪ್ರರ್ತಯಂದ್ು ಹೆೀಳಿಕೆಗಳು ಸತೆ ಮತುಾ ಸಂಪ್ೂಣಿವಾಗಿವೆ ಹಾಗ್ ಪ್ರರ್ತಯಂದ್ು ವಿಷ್ಯ ನನಗೆ ರ್ತಳಿರ್ದದೆ ಹಾಗ್ ಈ ಅಜಿಯ 
ನಿಧಿರಿಸುವಿಕೆ ಮತುಾ ಸಿವೀಕ್ೃರ್ತಯ ಮೆೀಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದಾದ್ ಯಾವುದೆೀ ಮಾಹಿರ್ತಯನುು ನಾನು ತಡೆರ್ದರುವುರ್ದಲಿ ಎಂದ್ು ಘ್ೀಷಿಸುತೆಾೀನೆ. ಈ 
ನಮ್ನೆಯು ಕೆನರಾ ಎಚ ಎಸ ಬಸಿ ಓರಿಯೆಂಟ್ಲ್ ಬಾೆಂಕ್ ಆಫ್  ಕಾಮಸಿ  ಲೆೈಫ್ ಇನುುರೆನ್ಸ್ ಕ್ಂಪ್ನಿ ಲಿ. ಗೆ ನನು ಅಜಿಯ ನಿಯೀಜತ ಭಾಗವಾಗಿದೆ 
ಹಾಗ್ ಯಾವುದೆೀ ರ್ತಳಿದ್ ನೆೈಜ ವಿಷ್ಯವನುು ರ್ತಳಿಸುವಲಿಿ ವಿಫಲವಾದ್ರೆ ನನು ವಿಮೆ ಒಪ್ಪಂದ್ವನುು ಅನ್ಜಿತಗೆ್ ಳಿಸಬಹುದ್ು ಎಂದ್ು ನಾನು 
ಒಪ್ಪಪರುತೆಾೀನೆ. 
 
ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಯಾವುದೆೀ ದೆೀಶದ್ ಕಾನ್ನುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಸ್ಾಾಪ್ಪಸಿರುವ ಪಾಲಿಸಿಯು  ಸಿೀಮಿತ/ನಿಷೆೀಧಿತವಾಗಿರುವುರ್ದಲಿ. ನಾನು ಖರಿೀರ್ದಸಿದ್ 
ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯು ನಾನು ವಾಸಿಸುರ್ತಾರುವ ದೆೀಶದ್ ಕಾನ್ನು, ಸುಂಕ್, ಅಥವಾ ಇತರೆ ಆರ್ಥಿಕ್ /ವರರ್ದಗಳ ಜವಾಬಾುರಿಗೆ ಒಳಪ್ಟಿಟರುತಾದೆ ಎಂದ್ು ನಾನು 
ಅಥಿ ಮಾಡಿಕೆ್ಂಡಿರುತೆಾೀನೆ. ನಾನು ವಾಸಿಸುರ್ತಾರುವ ದೆೀಶದ್ ಸವಿ ಜವಾಬಾುರಿಗಳಿಗ್ ನಾನು ಬದ್ುನಾಗಿದ್ುು ಅದ್ನುು ಪ್ೂಣಿಗೆ್ ಳಿಸುವಲಿಿ ಯಾವುದೆೀ 
ಉಪೆೀಕ್ಷೆಯನುು ನಾನು ಮಾಡುವುರ್ದಲಿ. ನನು ಕ್ುರಿತು ಕ್ಂಪ್ನಿ ನಿೀಡಿರುವ ಮಾಹಿರ್ತಯು ಯಾವುದೆೀ ಕಾನ್ನಾತಮಕ್, ಲೆಕ್ಕಪ್ತರ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೀಜನದ್ 
ಉದೆುೀಶಗಳನುು ಹೆ್ ಂರ್ದಲಿವೆಂದ್ು ನಾನು ಒಪ್ಪಪಕೆ್ಳುುತೆಾೀನೆ. ವೃರ್ತಾಪ್ರ ಕಾನ್ನು ಸಲಹೆ, ಲೆಕ್ಕ ಪ್ತರ, ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೀಜನದ್ ಅವಶೆಕ್ತೆಗಳು ಇದ್ುಲಿಿ, ನಾನು 
ಸವತಂತರವಾಗಿ  ಅವುಗಳನುು ನಿವಿಹಿಸಿಕೆ್ಳುುವುದಾಗಿ ಈ ಮ್ಲಕ್ ರ್ತಳಿಸುರ್ತಾದೆುೀನೆ. 
 

 

 

 

Date & Place:                                                                                     Signature of Life To Be Assured 

ಸಥಳ ಮತುಾ 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. __________________ 

 

 



ದೃಢೇಕರಣ, ಈ್ನಮೊನೆಯನುಾ್ದೆೇಶೇಯವ್ಯಗಿ/ಹೆಬ್ೆೆಟ್ಟಿನ್ಗುರುತಿನಲ್ಲಿ್ಸಹಿ್ಮಯಡಿದದರೆ್: 
 
ನಾನು, ___________________________, _______________________ ಅವರ ಮಗ/ಮಗಳು, _____________________________ 

ನಲಿಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಾನು ವಯಸಕ/ವಯಸಕಳು ಆಗಿರುತೆಾೀನೆ. ಈ ನಮ್ನೆಯ ವಿಷ್ಯಗಳನುು _______________ ಭಾಷೆಯಲಿಿ ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿರುತಾಾರೆ 
ಮತುಾ ನಾನು ಅದ್ನುು ಅಥಿಮಾಡಿಕೆ್ಂಡಿರುತೆಾೀನೆ ಎಂದ್ು ಘ್ೀಷಿಸುತೆಾೀನೆ.  
 

 

(ಗಾರಹಕ್ರ ಸಹಿ) ___________________________________   ದಿನಯಿಂಕ ____________________ ಸಿಂಪ್ಕಕ್ಸಿಂ. __________________  

 

 

Instruction & Disclaimer/ ಸೊಚನೆ್& ಹಕುುತಯಾಗ: 
 

• Kindly fill in the details in Hindi/English only 

  ದ್ಯಮಾಡಿ ವಿವರಗಳನುು ಹಿಂರ್ದ/ಇಂಗಿಿಷ ನಲಿಿ ಮಾತರ ಭರ್ತಿಮಾಡಿ.  
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail  

  ವಿಷ್ಯವನುು ವಿವರಿಸುವಲಿಿ ಯಾವುದೆೀ ಭಿನಾುಭಿಪಾರಯವಾದ್ ಸಂದ್ಭಿದ್ಲಿಿ, ಇಂಗಿಿಷ   ಆವೃರ್ತಾ ಚಾಲಿಾಯಲಿಿರುತಾದೆ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


