OCCUPATION QUESTIONNAIRE / ಉದ ್ಯೋಗದ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ
(To be filled by the Life to be Assured) / (ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರು ಭರ್ತಿಮಾಡಕ್ಕದ್ುು)

Name of Life To Be Assured:/ ವಿಮೆದಾರರ ಹೆಸರು: ________________________________________________________________
Proposal No.:/ ಪ್ರಸ್ಾಾವನೆಯ ಸಂಖ್ೆೆ.: ___________________________________________ Name of Organization:/ ಸಂಸ್ೆೆಯ ಹೆಸರು:
________________________________________________________________________________________________________
Place of Posting:/ ಸಂಸ್ೆೆಯ ಹೆಸರು: ____________________________________________________________________________
Designation: / ಹುದೆು:________________________________________________________________________________________
Exact Nature of Duties:/ ಕ್ರ್ಿವೆದ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
________________________________________________________________________________________________________
1. Does your job involve:/ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನುು ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆಯೀ:
I. Working at heights? Yes No / ಎರ್ಾರದ್ ಪ್ರದೆೀಶದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಿರಾ? ಹೌದ್ು ಇಲಿ
If yes, pls. specify maximum ht. involved. / ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುಟ ಗರಿಷ್ಠ ಎರ್ಾರವನುು ರ್ತಳಿಸಿರಿ.
______________________________________________________________________________________________________
II. Working in water depths? Yes No / ನಿೀರಿನ ಆಳದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಿರಾ? ಹೌದ್ು ಇಲಿ
If yes, pls. specify maximum depth involved./ ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುಟ ಗರಿಷ್ಠ ಆಳವನುು ರ್ತಳಿಸಿರಿ.
______________________________________________________________________________________________________
III. Working underground/below the earth’s surface? Yes No / ನೆಲದ್ಡಿ/ಭ ರ್ಳದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಿರಾ? ಹೌದ್ು ಇಲಿ
If yes, pls. specify maximum depth involved. / ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುಟ ಗರಿಷ್ಠ ಆಳವನುು ರ್ತಳಿಸಿರಿ.
______________________________________________________________________________________________________
IV. Exposure to any toxic material/fumes?
ಯಾವುದೆೀ ಹೆ ಗೆ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಕಾರಿ ಸನಿುವೆೀಶದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಿರಾ?

Yes / No
ಹೌದ್ು / ಇಲಿ

V. Working around a furnace? Yes No / ಕ್ುಲುಮೆಯ ಸುರ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಿರಾ? ಹೌದ್ು ಇಲಿ
VI. Lifting/Moving of heavy goods? Yes No / ಭಾರದ್ ವಸುಾಗಳನುು ಎರ್ುಾವಿರಾ/ಸರಿಸುವಿರಾ? ಹೌದ್ು ಇಲಿ
VII. Handling/Carrying of explosives or Supervision of the same.
ಸ್ೆ ಪೀಟ್ಕ್ ವಸುಾಗಳ ನಿವಿಹಣೆ/ಒಯುೆವುದ್ು ಅಥವಾ ಇಂರ್ಹದ್ುರ ಮೆೀಲ್ಲವೀಚಾರಣೆ ನೆ ೀಡಿಕೆ ಳುುರ್ತಾೀರಾ? ಹೌದ್ು ಇಲಿ
2. Do you handle high voltage electrical equipment at your workplace?
ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ್ ಸೆಳದ್ಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ುು ವೀಲೆಟೀಜ್ ಹೆ ಂರ್ದರುವ ವಿದ್ುೆತ್ ಸ್ಾಧನಗಳನುು ನಿಭಾಯಿಸುವಿರಾ?

Yes / No
ಹೌದ್ು / ಇಲಿ
Yes / No
ಹೌದ್ು / ಇಲಿ

If yes, pls. give details. / ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುಟ ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ
______________________________________________________________________________________________________
3. Are you likely to be transferred or posted at a different location?
ಬೆೀರೆ ಸೆಳಕೆಕ ವಗಾಿವಣೆಯನುು ಬಯಸುವಿರಾ?

Yes / No
ಹೌದ್ು / ಇಲಿ

If yes, please mention likely place of posting _________________________________________________________________
4. Have you ever been involved in any kind of accident at your workplace?

Yes / No

ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸೆಳದ್ಲ್ಲಿ ನಿೀವು ಎಂದಾದ್ರ ಅಫಘಾರ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟಟರ್ದುೀರಾ?

ಹೌದ್ು / ಇಲಿ

If yes, pls. give details. / ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುಟ ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ.
______________________________________________________________________________________________________
5. Have you been denied any assignment on grounds of medical health?
ಕೆಲಸದ್ ಸಮ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೆ ೀಗೆದ್ ಕ್ುರಿರ್ು ನಿರಾಕ್ರಣೆ ತೆ ೀರಿರುವಿರಾ?

Yes / No
ಹೌದ್ು / ಇಲಿ

If yes, pls. give details. / ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುಟ ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ.
_____________________________________________________________________________________________________
6. Are you suffering from any health problem as a result of the nature of your work?
ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ್ ಪ್ರಿಣಾಮ್ವಾಗಿ ನಿೀವು ಯಾವುದಾದ್ರ ಆರೆ ೀಗೆ ಸಮ್ಸ್ೆೆಯಿಂದ್ ಬಳಲ್ಲರುವಿರಾ?

Yes / No
ಹೌದ್ು / ಇಲಿ

If yes, pls. give details. / ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುಟ ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ.
_____________________________________________________________________________________________________
7. Have you ever/or are you like to take leave as result of any work - related health problem?
Yes / No
ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ್ ಸಮ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಆರೆ ೀಗೆಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತೆ ಎಂದಾದ್ರ ರಜೆ ಪ್ಡೆರ್ದರುವಿರಾ/ಪ್ಡೆದ್ಯಬೆೀಕೆೀಂದ್ು ಬಯಸಿರುವಿರಾ? ಹೌದ್ು / ಇಲಿ
If yes, pls. give details./ ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುಟ ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ.
_____________________________________________________________________________________________________
8. Do you undergo annual health check-up as part of you organization’s requirement?
ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ೆೆಯ ಅಗರ್ೆತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿೀವು ವಾರ್ಷಿಕ್ ಆರೆ ೀಗೆ ರ್ಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪ್ಡುರ್ತಾೀರಾ?

Yes / No
ಹೌದ್ು / ಇಲಿ

If yes, pls. give details./ ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುಟ 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.
ವಿಮನದನರರಿಂದ ಘ್ೋಷಣ :
ಇಲ್ಲಿ ಮೆೀಲೆ ರ್ತಳಿಸಲಾದ್ ಪ್ರರ್ತಯಂದ್ು ಹೆೀಳಿಕೆಗಳು ಸರ್ೆ ಮ್ರ್ುಾ ಸಂಪ್ೂಣಿವಾಗಿವೆ ಹಾಗ

ಪ್ರರ್ತಯಂದ್ು ವಿಷ್ಯ ನನಗೆ ರ್ತಳಿರ್ದದೆ ಹಾಗ ಈ ಅಜಿಯ

ನಿಧಿರಿಸುವಿಕೆ ಮ್ರ್ುಾ ಸಿವೀಕ್ೃರ್ತಯ ಮೆೀಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದಾದ್ ಯಾವುದೆೀ ಮಾಹಿರ್ತಯನುು ನಾನು ರ್ಡೆರ್ದರುವುರ್ದಲಿ ಎಂದ್ು ಘ ೀರ್ಷಸುತೆಾೀನೆ. ಈ
ನಮ್ ನೆಯು ಕೆನರಾ ಎಚಎಸಬಸಿ ಓರಿಯಂಟ್ಲ್ ಬಾೆಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮ್ಸಿ ಲೆೈಫ್ ಇನುುರೆನ್ಸ್ ಕ್ಂಪ್ನಿ ಲ್ಲ. ಗೆ ನನು ಅಜಿಯ ನಿಯೀಜರ್ ಭಾಗವಾಗಿದೆ
ಹಾಗ

ಯಾವುದೆೀ ರ್ತಳಿದ್ ನೆೈಜ ವಿಷ್ಯವನುು ರ್ತಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ್ರೆ ನನು ವಿಮೆ ಒಪ್ಪಂದ್ವನುು ಅನ ಜಿರ್ಗೆ ಳಿಸಬಹುದ್ು ಎಂದ್ು ನಾನು

ಒಪ್ಪಪರುತೆಾೀನೆ.

Date & Place:
ಸೆಳ ಮ್ರ್ುಾ ರ್ದನಾಂಕ್:

Signature of Life to be Assured
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 ನಮ್ನ ಯನನಾ ದ ೋಶೋಯವನಗಿ/ಹ ಬ್ ೆಟ್ಟಿನ ಗನರನತಿನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮನಡಿದದರ :
ನಾನು, ___________________________, _______________________ ಅವರ ಮ್ಗ/ಮ್ಗಳು, _____________________________
ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಾನು ವಯಸಕ/ವಯಸಕಳು ಆಗಿರುತೆಾೀನೆ. ಈ ನಮ್ ನೆಯ ವಿಷ್ಯಗಳನುು _______________ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿರುತಾಾರೆ
ಮ್ರ್ುಾ ನಾನು ಅದ್ನುು ಅಥಿಮಾಡಿಕೆ ಂಡಿರುತೆಾೀನೆ ಎಂದ್ು ಘ ೀರ್ಷಸುತೆಾೀನೆ.

(ಗಾರಹಕ್ರ ಸಹಿ) __________________________________ ದಿನನಿಂಕ ____________________ ಸಿಂಪ್ಕಕ ಸಿಂ. __________________
Instruction & Disclaimer/ ಸ್ಚನ & ಹಕನುತ್ನಯಗ:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
ದ್ಯಮಾಡಿ ವಿವರಗಳನುು ಹಿಂರ್ದ/ಇಂಗಿಿಷನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ರ ಭರ್ತಿಮಾಡಿ.
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ವಿಷ್ಯವನುು ವಿವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ ಭಿನಾುಭಿಪಾರಯವಾದ್ ಸಂದ್ಭಿದ್ಲ್ಲಿ, ಇಂಗಿಿಷ ಆವೃರ್ತಾ ಚಾಲ್ಲಾಯಲ್ಲಿರುರ್ಾದೆ.

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

