MERCHANT MARINE QUESTIONNAIRE / ಹಡಗು ವ್ಯಾಪಯರಿಯ ಪ್ರಶ್ಯಾವಳಿ
(To be filled by the Life to be Assured residing in India) / (ಭಯರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಜೀವವಿಮಯದಯರರು ಭರ್ತಿ ಮಯಡತಕ್ಕದುು)

Name of Life To Be Assured:/ ವಿಮಾದಾರರ ಹೆಸರು:_________________________________________________________________
Proposal No.:/ ಪ್ರಸ್ಾಾವನೆಯ ಸಂ.: ______________________
1. What is your exact designation/job title? / ನಿಮ್ಮ ನಿಖರವಾದ ಹುದೆೆ/ಕೆಲಸದ ಹೆಸರೆೇನು?
______________________________________________________________________________________________________
2. What is your exact nature of duties?/ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಲಕ್ಷಣವೆೇನು?
______________________________________________________________________________________________________
3. What percentage of your duties is manual/physical in nature?
ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಹಸಾಚಾಲಿತವಾಗಿ/ದೆೈಹಿಕವಾಗಿ ಶೆೇಕಡಾ ಎಷ್ುಟ ಪ್ರಮಾಣವನುು ಹೆ ಂರ್ದದೆ?

______________________________________________________________________________________________________
4. What type of vessel do you work on?/ ನಿೇವು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಹಡಗಿನಲಿಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ಾೇರಾ?
Passenger ship Container/Cargo vessel Cable laying Fishing trawler Oil tanker Ships in coastal waters War ships Barge Others
(pls. specify)
/
/
/
/
/
/

/

______________________________________________________________________________________________________
5. What is the tonnage of the vessel? / ಹಡಗಿನ ಸುಂಕದ ಪ್ರಮಾಣವೆಷ್ುಟ?
______________________________________________________________________________________________________
6. How many months in a year you are offshore? / ನಿೇವು ಒಂದು ವಷ್ಿದಲಿಿ ಎಷ್ುಟ ತ್ಂಗಳು ಕಡಲಾಚೆಯಿರುವಿರಿ?
______________________________________________________________________________________________________
7. What was the date of leaving for the last voyage? / ಕೆ ನೆಯ ಬಾರಿ ಕಡಲಯಾನಕೆೆ ತೆರಳಿದ ರ್ದನಾಂಕ ಯಾವುದು?
______________________________________________________________________________________________________
8. When are you expected to leave on your next voyage? / ನಿಮ್ಮ ಮ್ುಂರ್ದನ ಸಮ್ುದರಯಾನಕೆೆ ತೆರಳಲು ನಿೇವು ಯಾವಾಗ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಿರುವಿರಿ?
______________________________________________________________________________________________________
9. How many trips on average, do you make in a year? / ನಿೇವು ಒಂದು ವಷ್ಿದಲಿಿ ಅಂದಾಜು ಎಷ್ುಟ ಪ್ರಯಾಣಗಳನುು ಮಾಡುತ್ಾೇರಿ?
______________________________________________________________________________________________________
10. Which all countries do you dock in?/ ಯಾವೆಲಿ ದೆೇಶಗಳ ಹಡಗುಕಟ್ೆಟಯಲಿಿ ನಿೇವು ಹಡಗನುು ನಿಲಿಿಸುತ್ಾೇರಾ?
____________________________________________________________________________________________________
11. Have you ever had an illness/accident as a result of your occupation?
ನಿಮ್ಮ ಉದೆ ಯೇಗದ ಪ್ರಿಣಾಮ್ವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂದಾದರ ಅನಾರೆ ೇಗಯ/ಅಪ್ಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆಯೇ?

Yes / No
ಹೌದು / ಇಲಿ

If yes, please give details/ ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ುಟ ವಿವರಗಳನುು ಒದಗಿಸಿ.
____________________________________________________________________________________________________
12. Do you suffer from any health problems such as epilepsy etc.?
ನಿೇವು ಯಾವುದಾದರ ಆರೆ ೇಗಯ ಸಮ್ಸ್ೆಯಗಳಿಂದ ಬಳಲಿರುವಿರಾ, ಉದಾ ಮ್ ರ್ೆಿ ರೆ ೇಗ ಇತಾಯರ್ದ.?

Yes / No
ಹೌದು / ಇಲಿ

____________________________________________________________________________________________________
If yes, please give details/ ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ುಟ ವಿವರಗಳನುು 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.
ವಿಮಯದಯರರಿಿಂದ ಘ ೀಷಣೆ:
ಇಲಿಿ ಮೇಲೆ ತ್ಳಿಸಲಾದ ಪ್ರತ್ಯಂದು ಹೆೇಳಿಕೆಗಳು ಸತಯ ಮ್ತುಾ ಸಂಪ್ೂಣಿವಾಗಿವೆ ಹಾಗ

ಪ್ರತ್ಯಂದು ವಿಷ್ಯ ನನಗೆ ತ್ಳಿರ್ದದೆ ಹಾಗ

ಈ ಅರ್ಜಿಯ ನಿರ್ಿರಿಸುವಿಕೆ

ಮ್ತುಾ ಸಿವೇಕೃತ್ಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೇರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೆೇ ಮಾಹಿತ್ಯನುು ನಾನು ತಡೆರ್ದರುವುರ್ದಲಿ ಎಂದು ಘ ೇಷಿಸುತೆಾೇನೆ. ಈ ನಮ್ ನೆಯು ಕೆನರಾ ಎಚಎಸಬಸಿ
ಓರಿಯಂಟ್ಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮ್ಸಿ ಲೆೈಫ್ ಇನುುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಲಿ. ಗೆ ನನು ಅರ್ಜಿಯ ನಿಯೇರ್ಜತ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಹಾಗ

ಯಾವುದೆೇ ತ್ಳಿದ ನೆೈಜ ವಿಷ್ಯವನುು

ತ್ಳಿಸುವಲಿಿ ವಿಫಲವಾದರೆ ನನು ವಿಮ ಒಪ್ಪಂದವನುು ಅನ ರ್ಜಿತಗೆ ಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಒಪ್ಪಪರುತೆಾೇನೆ

Date & Place:

Signature of Life to be Assured

ಸಥಳ ಮ್ತುಾ ರ್ದನಾಂಕ:

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. __________________

ದೃಢೀಕ್ರಣ, ಈ ನಮ ನೆಯನುಾ ದೆೀಶೀಯವ್ಯಗಿ/ಹೆಬ್ೆೆಟ್ಟಿನ ಗುರುರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಯಡಿದುರೆ :
ನಾನು, ___________________________, _______________________ ಅವರ ಮ್ಗ/ಮ್ಗಳು, _____________________________
ನಲಿಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಾನು ವಯಸೆ/ವಯಸೆಳು ಆಗಿರುತೆಾೇನೆ. ಈ ನಮ್ ನೆಯ ವಿಷ್ಯಗಳನುು _______________ ಭಾಷೆಯಲಿಿ ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿರುತಾಾರೆ
ಮ್ತುಾ ನಾನು ಅದನುು ಅರ್ಿಮಾಡಿಕೆ ಂಡಿರುತೆಾೇನೆ ಎಂದು ಘ ೇಷಿಸುತೆಾೇನೆ.
(ಗಾರಹಕರ ಸಹಿ) ___________________________________ ದಿನಯಿಂಕ್ ____________________ ಸಿಂಪ್ಕ್ಿ ಸಿಂ. __________________
Instruction & Disclaimer:/ ಸ ಚನೆ & ಹಕ್ುಕತ್ಯಾಗ:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
ದಯಮಾಡಿ ವಿವರಗಳನುು ಹಿಂರ್ದ/ಇಂಗಿಿಷನಲಿಿ ಮಾತರ ಭತ್ಿಮಾಡಿ.

• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ವಿಷ್ಯವನುು ವಿವರಿಸುವಲಿಿ ಯಾವುದೆೇ ಭಿನಾುಭಿಪ್ಾರಯವಾದ ಸಂದಭಿದಲಿಿ, ಇಂಗಿಿಷ ಆವೃತ್ಾ ಚಾಲಿಾಯಲಿಿರುತಾದೆ

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

