
MOTOR SPORTS QUESTIONNAIRE / ಮೋಟಾರ್ ಕ್ರೋಡೆಯ ಪ್ರಶ್ಾಾವಳಿ 

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

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

Proposal No.:/ ಪ್ರಸ್ಾಾವನೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ.: _______________________  

 

1. What type of license do you hold?/ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ್ ಪ್ರವಾನಗಯನ್ುು ಹೆ ಂದಿರುವಿರಿ? 
 

Learner’s license / ಕ್ಲಿಕೆಯ ಪ್ರವಾನಗಿ  Permanent license / ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರವನಗಿ  

International license / ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾನಗಿ Competition license / ದಿವ-ಚಕ್ರ ವಾಹನ್ ಪ್ರವಾನಗಿ         

2-Wheeler license / ದಿವ-ಚಕ್ರ ವಾಹನ್ ಪ್ರವಾನಗಿ LMV license HMV license / ಹಗುರ ಮತುಾ ಭಾರ ಮೀಟಾರ್ ವಾಹನ್ ಪ್ರವಾನಗಿ 
Others (pls. specify)/ ಇತರ (ದ್ಯವಿಟ್ುು ನದಿಿಷ್ುಪ್ಡಿಸಿ)  

______________________________________________________________________________________________________  

 

2. When was your license last renewed?/ ನಮಮ ಪ್ರವಾನಗಿಯನ್ುು ಕೆ ನೆಯ ಬಾರಿ ನ್ವಿೀಕ್ರಣಗೆ ಂಡಿದ್ುು ಯಾವಾಗ? 
_____________________________________________ Expiry date:/ ಮುಕಾಾಯದ್ ಅವಧಿ:  ______________________________ 

 

3. Are you an amateur or professional driver?/ ನೀವು ಹವಾೆಸಿ ಚಾಲಕ್ರೆೀ ಅಥವಾ ವೃರ್ತಾಪ್ರ ಚಾಲಕ್ರೆೀ? 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Are you an active member of any motor racing club?      Yes / No  

ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರ  ಮೀಟಾರ್ ಸಪರ್ೆಿ ಕ್ಲಬ ನ್ ಸಕ್ರರಯ ಸದ್ಸೆರಾಗಿರುವಿರಾ?     ಹೌದ್ು / ಇಲಲ 
 

If yes, please give details. / ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುು ವಿವರಗಳನ್ುು ಒದ್ಗಿಸಿ. 
______________________________________________________________________________________________________  

 

5. Please give details of the type of vehicle that you drive, including make, model and engine capacity: 

ದ್ಯವಿಟ್ುು ವಾಹನ್ದ್ ತಯಾರಿಕೆ, ಮಾದ್ರಿ, ಮತುಾ ಅದ್ರ ಇಂಜನ್ ಸ್ಾಮಥೆಿ ಸ್ೆೀರಿದ್ಂತೆ ನೀವು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ವಾಹನ್ದ್ ಪ್ರಕಾರದ್ ಕ್ುರಿತ 
ವಿವರಗಳನ್ುು ಒದ್ಗಿಸಿ: 
______________________________________________________________________________________________________  

 

6. Which of the following motorsports do you participate in? / ನೀವು ಈ ಕೆಳಕ್ಂಡ ಯಾವ ಮೀಟಾರ್ ಸಪರ್ೆಿಗಳಲಿಲ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಿರಿ? 
 

Rallying   Formula racing  Sports car racing  Go-Karting                 

ಮೀಟಾರ್ ಸಪರ್ೆಿ        ಫಾಮುಿಲಾ ರೆೀಸಿಂಗ್              ಸ್ೆ ಪೀರ್ಟ್ಸಿ ಕಾರ್ ರೆೀಸಿಂಗ್ ಗೆ - ಕಾರ್ಿಂಗ್ 

Drag racing                   Dirt track racing                   Snowmobile racing            Others (pls. specify)  

ಡ್ರಾರಾಗ್  ರೆೀಸಿಂಗ್         ಡರ್ಟ್ಿ  ಟಾರಾಕ್  ರೆೀಸಿಂಗ್        ಸ್ೆ ುೀಮಬೆೈಲ್  ರೆೀಸಿಂಗ್       ಇತರ(ದ್ಯವಿಟ್ುು ನದಿಿಷ್ುಪ್ಡಿಸಿ) 
______________________________________________________________________________________________________  

 

7. How many events have you participated in (i) till date (ii) last year: 
ನೀವು (i) ಇದ್ುವರೆಗೆ (ii) ಕ್ಳೆದ್ ವಷ್ಿ ಎಷ್ುು ಸಪರ್ೆಿಗಳಲಿಲ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಿರಿ: 
(i)____________________ (ii) _______________________  

 

8. How many events do you intend to participate in next year: 

ಮುಂದಿನ್ ವಷ್ಿದ್ಲಿಲ ಎಷ್ುು ಸಪರ್ೆಿಗಳಲಿಲ ಭಾಗವಹಿಸಬೆೀಕೆಂದ್ು ಚೀಸಿಸಿರುವಿರಿ? 
______________________________________________________________________________________________________  

 

9. Are you a part of any sponsored team? Yes No / ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರ  ಪ್ಾರಚೀಜತ ತಂಡದ್ ಭಾಗವಾಗಿರುವಿರಾ? ಹೌದ್ು ಇಲಲ 
 



If yes, please give details. / ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುು ವಿವರಗಳನ್ುು ಒದ್ಗಿಸಿ. 
______________________________________________________________________________________________________  

 

10. Do you participate or intend to participate in any of the following: 

ನೀವು ಈ ಕೆಳಕ್ಂಡವುಗಳಲಿಲ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಿರಾ ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಚೀಚನೆ ಮಾಡಿರುವಿರಾ?  
  

Testing of Prototypes Record attempts Stunt driving If any of the above is ticked yes, please give details. 

ಮ ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ುು ಮುರಿಯುವ ಪ್ರಯತುಗಳು  ಸುಂರ್ಟ್  ಡ್ರೆೈವಿಂಗ್  ಮೆೀಲಿನ್ವುಗಳಲಿಲ ಯಾವುದಾದ್ರ  ಹೌದ್ು ಎಂದ್ು ಗುರುರ್ತಸಿದ್ುಲಿಲ , ದ್ಯವಿಟ್ುು 
ವಿವರಗಳನ್ುು ಒದ್ಗಿಸಿ.  
____________________________________________________________________________________________________  

 

11. Do you participate or intend to participate in any event outside the country           Yes / No  

ಹೆ ರದೆೀಶ್ದ್ಲಿಲ ನ್ಡ್ರೆಯುವ ಯಾವುದಾದ್ರ  ಸಪರ್ೆಿಗಳಲಿಲ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಿರಾ ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಚೀಚನೆ ಮಾಡಿರುವಿರಾ?  ಹೌದ್ು / ಇಲಲ 
 

If yes, please give details. / ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುು ವಿವರಗಳನ್ುು ಒದ್ಗಿಸಿ. 
____________________________________________________________________________________________________  

 

12. Has your license ever been revoked? Yes No / ನಮಮ ಪ್ರವಾನಗಿಯನ್ುು ಎಂದಾದ್ರ  ಹಿಂಪ್ಡ್ರೆಯಲಾಗಿದೆಯೀ? ಹೌದ್ು ಇಲಲ 
If yes, please give details. / ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುು ವಿವರಗಳನ್ುು ಒದ್ಗಿಸಿ 

____________________________________________________________________________________________________  

 

13. Have you had any motor accidents? Yes No / ನಮಗೆ ಎಂದಾದ್ರ  ಮೀಟಾರ್ ಅಫಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆಯೀ? ಹೌದ್ು ಇಲಲ 
If yes, please give details. / ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುು ವಿವರಗಳನ್ುು 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. 

 
ವಿಮಾದಾರರಿಂದ ಘ ೋಷಣೆ:   
 

ಇಲಿಲ ಮೆೀಲೆ ರ್ತಳಿಸಲಾದ್ ಪ್ರರ್ತಚಂದ್ು ಹೆೀಳಿಕೆಗಳು ಸತೆ ಮತುಾ ಸಂಪ್ೂಣಿವಾಗಿವೆ ಹಾಗ  ಪ್ರರ್ತಚಂದ್ು ವಿಷ್ಯ ನ್ನ್ಗೆ ರ್ತಳಿದಿದೆ ಹಾಗ  ಈ ಅಜಿಯ 
ನರ್ಿರಿಸುವಿಕೆ ಮತುಾ ಸಿವೀಕ್ೃರ್ತಯ ಮೆೀಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದಾದ್ ಯಾವುದೆೀ ಮಾಹಿರ್ತಯನ್ುು ನಾನ್ು ತಡ್ರೆದಿರುವುದಿಲಲ ಎಂದ್ು ಘ ೀಷ್ಟ್ಸುತೆಾೀನೆ. ಈ 
ನ್ಮ ನೆಯು ಕೆನ್ರಾ ಎಚ ಎಸ ಬಸಿ ಓರಿಯಂಟ್ಲ್ ಬಾೆಂಕ್ ಆಫ್  ಕಾಮಸಿ  ಲೆೈಫ್ ಇನ್ುುರೆನ್ಸ ಕ್ಂಪ್ನ ಲಿ. ಗೆ ನ್ನ್ು ಅಜಿಯ ನಚೀಜತ ಭಾಗವಾಗಿದೆ 
ಹಾಗ  ಯಾವುದೆೀ ರ್ತಳಿದ್ ನೆೈಜ ವಿಷ್ಯವನ್ುು ರ್ತಳಿಸುವಲಿಲ ವಿಫಲವಾದ್ರೆ ನ್ನ್ು ವಿಮೆ ಒಪ್ಪಂದ್ವನ್ುು ಅನ್ ಜಿತಗೆ ಳಿಸಬಹುದ್ು ಎಂದ್ು ನಾನ್ು 
ಒಪ್ಪಪರುತೆಾೀನೆ. 
 

 

Date & Place:        Signature of Life to be Assured 

ಸಥಳ ಮತುಾ ದಿನಾಂಕ್:                     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. __________________ 



ದೃಢೋಕರಣ, ಈ ನಮ ನೆಯನನಾ ದೆೋಶೋಯವಾಗಿ/ಹೆಬ್ೆೆಟ್ಟಿನ ಗನರನತಿನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದದರೆ : 
 
ನಾನ್ು, ___________________________, _______________________ ಅವರ ಮಗ/ಮಗಳು, _____________________________ 

ನ್ಲಿಲ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಾನ್ು ವಯಸಕ/ವಯಸಕಳು ಆಗಿರುತೆಾೀನೆ. ಈ ನ್ಮ ನೆಯ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು _______________ ಭಾಷೆಯಲಿಲ ನ್ನ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿರುತಾಾರೆ 
ಮತುಾ ನಾನ್ು ಅದ್ನ್ುು ಅಥಿಮಾಡಿಕೆ ಂಡಿರುತೆಾೀನೆ ಎಂದ್ು ಘ ೀಷ್ಟ್ಸುತೆಾೀನೆ.  
 

 

(ಗಾರಹಕ್ರ ಸಹಿ) ___________________________________   ದಿನಾಿಂಕ ____________________ ಸಿಂಪ್ಕಕ ಸಿಂ. __________________  

 

 

Instruction & Disclaimer/ ಸ ಚನೆ & ಹಕನುತ್ಾಾಗ: 
 

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

  ದ್ಯಮಾಡಿ ವಿವರಗಳನ್ುು ಹಿಂದಿ/ಇಂಗಿಲಷ ನ್ಲಿಲ ಮಾತರ ಭರ್ತಿಮಾಡಿ.  
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail. 

  ವಿಷ್ಯವನ್ುು ವಿವರಿಸುವಲಿಲ ಯಾವುದೆೀ ಭಿನಾುಭಿಪ್ಾರಯವಾದ್ ಸಂದ್ಭಿದ್ಲಿಲ, ಇಂಗಿಲಷ   ಆವೃರ್ತಾ ಚಾಲಿಾಯಲಿಲರುತಾದೆ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


