
MOUNTAINEERING QUESTIONNAIRE / ಪರ್ವತಾರ  ೋಹಣದ ಪರಶ್ಾಾರ್ಳಿ  
(To be filled by the Life to be Assured) / (ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರು ಭರ್ತಿಮಾಡಕ್ಕದ್ುು) 

 

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

Proposal No.:/ ಪ್ರಸ್ಾಾಪ್ ಸಂಖ್ೆೆ.:  _________________________  

 

1. Are you a professional or an amateur climber? / ನೀವು ವೃರ್ತಾಪ್ರ ಪ್ವಿತಾರೆ ೀಹಿಯೀ ಅಥವಾ ಹವಾೆಸಿ ಪ್ವಿತಾರೆ ೀಹಿಯೀ? 
______________________________________________________________________________________________________  

 

2. How long have you been climbing? / ಎಷ್ುು ಸಮಯದಂದ್ ನೀವು ಪ್ವಿತಾರೆ ೀಹಣ ಮಾಡುರ್ತಾರುರಿ? 
______________________________________________________________________________________________________  

 

3. Have you had any training for climbing? / ಪ್ವಿತಾರೆ ೀಹಣದ್ ಕ್ುರಿತು ಯಾವುದಾದ್ರ  ತರಬೆೀರ್ತ ಪ್ಡೆದ್ುಕೆ ಂಡಿರುವಿರಾ? 
______________________________________________________________________________________________________  

 

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

ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರ  ಪ್ವಿತಾರೆ ೀಹಣ ಕ್ಲಬ ನ ಸಕ್ರರಯ ಸದ್ಸೆರಾಗಿರುವಿರಾ?     ಹೌದ್ು / ಇಲ್ಲ 
 

If yes, pls. give details. / ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುು ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ. 
______________________________________________________________________________________________________  

 

5. What type of terrain do you climb? / ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ್ ಭ  ಪ್ರದೆೀಶದ್ಲ್ಲಲ ಪ್ವಿತಾರೆ ೀಹಣ ಮಾಡುವಿರಿ?   
Trail/ ನೆಲ್                  Snow/ ಮಂಜು                    Ice/ ಹಿಮ                    Rock / ಬಂಡೆ                     Glaciers/ ಹಿಮನದ  

 

6. How many climbs have you made (i) till date (ii) last year? 

ನೀವು (i) ಇದ್ುವರೆಗೆ (ii) ಕ್ಳೆದ್ ವಷ್ಿದ್ಲ್ಲಲ ಎಷ್ುು ಪ್ವಿತಾರೆ ೀಹಣಗಳನುು ಮಾಡಿರುವಿರಿ?  
(i)___________________________ (ii)__________________________  

 

7. What is the average/maximum height to which you climb? / ನೀವು ಏರಬಹುದಾದ್ ಸರಾಸರಿ/ಗರಿಷ್ು ಪ್ರಮಾಣದ್ ಎತಾರ ಎಷ್ುು? 
______________________________________________________________________________________________________  

 

8. How many climbs do you intend to make in the coming year? 

ಮುಂದನ ವಷ್ಿದ್ಲ್ಲಲ ಎಷ್ುು ಪ್ವಿತಾರೆ ೀಹಗಳನುು ಮಾಡಲ್ು ನರ್ಿರಿಸಿರುವಿರಿ? 
______________________________________________________________________________________________________  

 

9. What is the maximum height you intend to climb to? / ಗರಿಷ್ು ಎಷ್ುು ಪ್ರಮಾಣದ್ ಎತಾರವನುು ಏರಬೆೀಕೆಂದ್ು ಉದೆುೀಶಿಸಿರುವಿರಿ? 
______________________________________________________________________________________________________  

 

10. Do you participate or intend to participate in any sports event?      Yes / No  

ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರ  ಆಟ್ದ್ಲ್ಲಲ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಿರಾ ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ು ಇಚ್ಛೀಸಿರುವಿರಾ?    ಹೌದ್ು / ಇಲ್ಲ 
 

If yes, pls. give details. / ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುು ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ. 
_____________________________________________________________________________________________________  

 

11. What time/season of the year do you climb? / ವಷ್ಿದ್ ಯಾವ ಸಮಯ/ ಋತುವಿನಲ್ಲಲ ನೀವು ಪ್ವಿತಾರೆ ೀಹಣ ಮಾಡುರ್ತಾೀರ? 
_____________________________________________________________________________________________________  

 

12. What is the degree of difficulty of the climbs that you undertake?/ ನೀವು ಕೆೈಗೆ ಳಳುವ ಪ್ವಿತಾರೆ ೀಹಣದ್ ಕ್ಷ್ುದ್ ಮಟ್ು ಎಷ್ುು?   
Easy Moderate Difficult Severe Extremely severe. / ಸುಲ್ಭ,   ಮರ್ೆಮ,   ಕ್ಷ್ು,    ರ್ತೀವರ,    ಅರ್ತ ರ್ತೀವರ 

 

 



13. In which areas/regions do you climb? / ನೀವು ಯಾವ ಸಥಳಗಳಳ/ಪ್ರದೆೀಶದ್ಲ್ಲಲ ಪ್ವಿತಾರೆ ೀಹಣ ಮಾಡುವಿರಿ?   
Mountain Range climbed 

ಪ್ವಿತ ಶೆರೀಣಿ  

Date & Duration of Expedition 

ಸ್ಾಹಸ ಕಾಯಿದ್ ದನಾಂಕ್ ಮತುಾ 
ಅವಧಿ  

Max. Height Climbed 

ಏರಿದ್ ಗರಿಷ್ಠ ಎತಾರ 

  

 

14. What type of climbing equipment do you carry? / ನೀವು ಪ್ವಿತವ ಏರಲ್ು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ್ ಉಪ್ಕ್ರಣವನುು ಒಯುೆರ್ತಾೀರಿ? 
_____________________________________________________________________________________________________  

 

15. Do you ever climb unaccompanied or without a rope?      Yes / No  

ನೀವು ಎಂದಾದ್ರ  ಹಗಗವಿಲ್ಲದೆೀ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಪ್ವಿತಾರೆ ೀಹಣ ಕೆೈಗೆ ಂಡಿದುೀರಾ?     ಹೌದ್ು / ಇಲ್ಲ 
 

If yes, pls. give details of how often & under what conditions. 

ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ಎಷ್ುು ಬಾರಿ ಮತುಾ ಯಾವ ಪ್ರಿಸಿಥರ್ತಯಲ್ಲಲ ಎಂಬುದ್ನುು ವಿವಸಿ. 
_____________________________________________________________________________________________________  

 

16. Have you ever had an illness/accident as a result of climbing?      Yes / No  

ನಮಮ ಪ್ವಿತಾರೆ ೀಹಣದ್ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಂದಾದ್ರ  ಅನಾರೆ ೀಗೆ/ಅಪ್ಘಾತಗಳಳ ಸಂಭವಿಸಿದೆಯೀ?  ಹೌದ್ು / ಇಲ್ಲ 
 

If yes, pls. give details./ ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುು ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ. 
_____________________________________________________________________________________________________  

 

17. Do you suffer from any illness such as breathing difficulty, asthma, bronchitis etc. which aggravates on climbing? Yes / No 

ಪ್ವಿತಾರೆ ೀಹಣ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಲ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರ  ಉಸಿರಾಟ್ದ್ ತೆ ಂದ್ರೆ, ಅಸಾಮಾ, ಮತುಾ ಶಾಾಸಕೆ ೀಶದ್ ತೆ ಂದ್ರೆ ಇತಾೆದಗಳಂದ್ 
ಬಳಲ್ಲದುೀರಾ? ಹೌದ್ು / ಇಲ್ಲ  

 

If yes, pls. give details. / ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುು ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ. 
_____________________________________________________________________________________________________  

 

18. Are you on medication for any respiratory or bone related problem?    Yes / No  

ನೀವು ಉಸಿರಾಟ್ ಅಥವಾ ಮ ಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಸಮಸೆಗೆ ಚ್ಕ್ರತೆೆ ಪ್ಡೆದ್ುಕೆ ಳಳುರ್ತಾರುವಿರಾ?    ಹೌದ್ು / ಇಲ್ಲ  

 

If yes, pls. give details. / ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುು 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. 

 

ವಿಮಾದಾರರಿಂದ ಘ ೋಷಣ : 
 

ಇಲ್ಲಲ ಮೆೀಲೆ ರ್ತಳಸಲಾದ್ ಪ್ರರ್ತಯಂದ್ು ಹೆೀಳಕೆಗಳಳ ಸತೆ ಮತುಾ ಸಂಪ್ೂಣಿವಾಗಿವೆ ಹಾಗ  ಪ್ರರ್ತಯಂದ್ು ವಿಷ್ಯ ನನಗೆ ರ್ತಳದದೆ ಹಾಗ  ಈ ಅಜಿಯ 
ನರ್ಿರಿಸುವಿಕೆ ಮತುಾ ಸಿಾೀಕ್ೃರ್ತಯ ಮೆೀಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದಾದ್ ಯಾವುದೆೀ ಮಾಹಿರ್ತಯನುು ನಾನು ತಡೆದರುವುದಲ್ಲ ಎಂದ್ು ಘ ೀಷಿಸುತೆಾೀನೆ. ಈ 
ನಮ ನೆಯು ಕೆನರಾ ಎಚ ಎಸ ಬಸಿ ಓರಿಯಂಟ್ಲ್ ಬಾೆಂಕ್ ಆಫ್  ಕಾಮಸಿ  ಲೆೈಫ್ ಇನುುರೆನ್ಸೆ ಕ್ಂಪ್ನ ಲ್ಲ. ಗೆ ನನು ಅಜಿಯ ನಯೀಜತ ಭಾಗವಾಗಿದೆ 
ಹಾಗ  ಯಾವುದೆೀ ರ್ತಳದ್ ನೆೈಜ ವಿಷ್ಯವನುು ರ್ತಳಸುವಲ್ಲಲ ವಿಫಲ್ವಾದ್ರೆ ನನು ವಿಮೆ ಒಪ್ಪಂದ್ವನುು ಅನ ಜಿತಗೆ ಳಸಬಹುದ್ು ಎಂದ್ು ನಾನು 
ಒಪ್ಪಪರುತೆಾೀನೆ. 
 
Date & Place:        Signature of Life to be Assured 

ಸಥಳ ಮತುಾ ದನಾಂಕ್:                                                                            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 ನ ಯನನಾ ದ ೋಶೋಯವಾಗಿ/ಹ ಬ್ ೆಟ್ಟಿನ ಗನರನತಿನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದದರ  
 
ನಾನು, ___________________________, _______________________ ಅವರ ಮಗ/ಮಗಳಳ, _____________________________ ನಲ್ಲಲ 
ನೆಲೆಸಿರುವ ನಾನು ವಯಸಕ/ವಯಸಕಳಳ ಆಗಿರುತೆಾೀನೆ. ಈ ನಮ ನೆಯ ವಿಷ್ಯಗಳನುು _______________ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಲ ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿರುತಾಾರೆ ಮತುಾ ನಾನು ಅದ್ನುು 
ಅಥಿಮಾಡಿಕೆ ಂಡಿರುತೆಾೀನೆ ಎಂದ್ು ಘ ೀಷಿಸುತೆಾೀನೆ.  
 

 

(ಗಾರಹಕ್ರ ಸಹಿ) _______________________________________   ದಿನಾಿಂಕ ____________________ ಸಿಂಪಕವ ಸಿಂ. __________________  

 

 

 

 

Instruction & Disclaimer/ ಸ ಚನ  & ಹಕನುತಾಾಗ: 
 

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

  ದ್ಯಮಾಡಿ ವಿವರಗಳನುು ಹಿಂದ/ಇಂಗಿಲಷ್ ನಲ್ಲಲ ಮಾತರ ಭರ್ತಿಮಾಡಿ.  

• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail 

  ವಿಷ್ಯವನುು ವಿವರಿಸುವಲ್ಲಲ ಯಾವುದೆೀ ಭಿನಾುಭಿಪ್ಾರಯವಾದ್ ಸಂದ್ಭಿದ್ಲ್ಲಲ, ಇಂಗಿಲಷ್   ಆವೃರ್ತಾ ಚಾಲ್ಲಾಯಲ್ಲಲರುತಾದೆ. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

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

 


