
DIGESTIVE DISORDER QUESTIONNAIRE / ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಪ್ರಶ್್ಾವಳಿ
(To be filled by the Life To Be Assured) / (ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರು ಭರ್ತಿಮಾಡಕ್ಕದ್ುು) 

For questions answered as “YES”, please provide complete details with medical reports.  

ಪ್ರಶ್ೆಾಗಳಿಗೆ "ಹೌದು/ಇಲ್ಲ" ಎಾಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ, ದಯವಿಟ್ುು ವೆೈದಯಕೀಯ ವರದಿಗಳ ಜೆೊತೆಗೆ ಪ್ೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ುಾ ಒದಗಿಸಿ.

Name of Life To Be Assured:/ ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರ ಹೆಸರು:___________________________________________________________

Proposal No.:/ ಪ್ರಸ್ಾಾವನೆಯ ಸಂ.: __________________________

1. Please state the precise diagnosis, if known./ ದ್ಯವಿಟ್ುು ಗೆೊರ್ತಾದ್ುರೆ, ರೆೊೀಗನಿರ್ಿಯದ್ ಬಗೆೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಸಪಷ್ುಪ್ಡಿಸಿ.

_____________________________________________________________________________________________________

2. When was this condition first diagnosed? / ರೆೊೀಗನಿರ್ಿಯದ್ ಈ ಸಿಿರ್ತಯನ್ುು ಮೊದ್ಲು ಯಾವಾಗ ಗುರುರ್ತಸಲಾಯಿತು?
_____________________________________________________________________________________________________

3. Have you had a barium meal or any other investigations? Yes / No 

ನಿೀವು ಬೆೀರಿಯಂ ಮೀಲ್  ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೊ ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟುರುವಿರಾ? ಹೌದ್ು / ಇಲಲ
If yes, please provide details, including dates of investigations and results.

ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುು ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆಗಳ ದಿನಾಂಕ್ಗಳು ಮತುಾ ಅದ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸ್ೆೀರಿದ್ಂತೆ ವಿವರಗಳನ್ುು ಒದ್ಗಿಸಿ.
_____________________________________________________________________________________________________

4. Regarding your symptoms:/ ನಿಮಮ ರೆೊೀಗದ್ ಲಕ್ಷರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತೆ:
a) Please describe your symptoms/ ದ್ಯವಿಟ್ುು ನಿಮಮ ರೆೊೀಗದ್ ಲಕ್ಷರ್ಗಳನ್ುು ವಿವರಿಸಿ
_____________________________________________________________________________________________________ 

b) When did symptoms first occur?/ ರೆೊೀಗದ್ ಲಕ್ಷರ್ಗಳು ಮೊದ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೆೊಂಡಿದ್ುು ಯಾವಾಗ?

_____________________________________________________________________________________________________ 

c) How frequently do symptoms occur? eg how often in the last 12 months.

ರೆೊೀಗದ್ ಲಕ್ಷರ್ಗಳು ಆಗಾಗೆೆ ಕಾಣಿಸಿಕೆೊಳುುತಾದೆಯೀ? ಉದಾ. ಕ್ಳೆದ್ 12 ರ್ತಂಗಳುಗಳಲಿಲ ಹೀಗೆ ಎಷ್ುು ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೆೊಂಡಿದೆ.
_____________________________________________________________________________________________________ 

d) When was the last occurrence of symptoms?/ ಕೆೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ರೆೊೀಗದ್ ಲಕ್ಷರ್ಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೆೊಂಡಿದ್ುು ಯಾವಾಗ?

_____________________________________________________________________________________________________ 

5. Have you had an operation for this condition or is an operation being considered? Yes / No

ನಿೀವು ಈ ರೆೊೀಗಸಿಿರ್ತಗಾಗಿ ಶಸರಚಿಕಿತೆೆ ಮಾಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿರುವಿರಾ ಅಥವಾ ಶಸರಚಿಕಿತೆೆ ಮಾಡಿಸಿಕೆೊಳುಲು ಬಯಸಿರುವಿರಾ? ಹೌದ್ು / ಇಲಲ

6. Have you experienced any problems or complications following surgery? Yes / No 

ನಿೀವು ಶಸರಚಿಕಿತೆೆ ನ್ಂತರ ಯಾವುದಾದ್ರೊ ರೆೊೀಗಲಕ್ಷರ್ಗಳನ್ುು ಅನ್ುಭವಿಸಿದಿುೀರಾ? ಹೌದ್ು / ಇಲಲ
If yes, please provide details./ ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುು ವಿವರಗಳನ್ುು ಒದ್ಗಿಸಿ
_____________________________________________________________________________________________________

7. Have you been discharged from follow-up? Yes No / ನಿೀವು ಅನ್ುಸರಣೆಯಿಂದ್ ಹಂತೆಗೆದ್ುಕೆೊಂಡಿರುವಿರಾ? ಹೌದ್ು ಇಲಲ
If yes, please state when./ ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ಎಂದಿನಿಂದ್
_____________________________________________________________________________________________________

8. Please provide details of your treatment. Include names of medication, dosage and how often taken.

ದ್ಯವಿಟ್ುು ನಿೀವು ಆಗಾಗೆೆ ತೆಗೆದ್ುಕೆೊಂಡ ಔಷ್ಧಿಯ ಹೆಸರುಗಳು, ಔಷ್ಧಿಯ ಪ್ರಮಾರ್ ಸ್ೆೀರಿದ್ಂತೆ ನಿಮಮ ಚಿಕಿತೆೆಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಒದ್ಗಿಸಿ.
a) Currently / ಪ್ರಸುಾತ
_____________________________________________________________________________________________________ 



b) In the past / ಈ ಹಂದೆ
_____________________________________________________________________________________________________ 

9) Regarding the monitoring of your condition: / ನಿಮಮ ರೆೊೀಗಸಿಿರ್ತಯ ಮೀಲಿಿಚಾರಣೆ ಕ್ುರಿತಾಗಿ:

a) Who is in charge of your follow-up? / ನಿಮಮನ್ುು ನೆೊೀಡಿಕೆೊಳುುರ್ತಾರುವವರು ಯಾರು?
_____________________________________________________________________________________________________ 

b). How often do you attend for follow-up? / ನಿೀವು ಎಷ್ುು ಬಾರಿ ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೆೊಳುುರ್ತಾದಿುೀರಿ?

_____________________________________________________________________________________________________ 

c) When was your last consultation? / ನಿಮಮ ಕೆೊನೆಯ ಸಮಾಲೆೊೀಚನೆ ಮಾಡಿದ್ುು ಯಾವಾಗ?

_____________________________________________________________________________________________________ 

10. Have you lost significant time (e.g., weeks) off work with this condition? Yes / No 

ಈ ರೆೊೀಗಸಿಿರ್ತಯಿಂದಾಗಿ ನಿಮಮ ಕೆಲಸದ್ ಅಮೊಲಯ ಸಮಯವನ್ುು ಕ್ಳೆದ್ುಕೆೊಂಡಿರುವಿರಾ (ಅಂದ್ರೆ ವಾರಗಳಲಿಲ)? ಹೌದ್ು / ಇಲಲ
If yes, please provide details including dates and duration of time off work.

ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುು ನಿಮಮ ಕೆಲಸದ್ ಅವಧಿ, ಹಾಗೊ ದಿನಾಂಕ್ಗಳನ್ುು ಒಳಗೆೊಂಡ ವಿವರಗಳನ್ುು ಒದ್ಗಿಸಿ.
____________________________________________________________________________________________________

11. Please provide any additional information on your condition which you feel will be helpful in processing your application.

ನಿಮಮ ಅಜಿಯನ್ುು ಪ್ರಕಿರಯಗೆೊಳಿಸುವಲಿಲ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ನಿಮಮ ರೆೊೀಗಸಿಿರ್ತಯ ಕ್ುರಿತಾದ್ ಯಾವುದೆೀ ಹೆಚುುವರಿ ಮಾಹರ್ತಯನ್ುು ದ್ಯವಿಟ್ುು 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 Life Insurance Company Limited (formerly known as Canara HSBC Oriental 
Bank of Commerce Life Insurance Company Limited) and that failure to disclose any material fact known to me may invalidate

the contract. 

ವಿಮ್ದ್ರರಿಾಂದ ಘೊೀಷರೆ: 

Date & Place: Signature of Life to be Assured 

ದಿನಾಂಕ್ ಮತುಾ ಸಿಳ: ಜೀವವಿಮಾದಾರರ ಸಹ

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. __________________ 



ದೃಢೀಕರರ್, ಈ ನ್ಮೊನೆಯನ್ುಾ ದೆೀಶೀಯವ್ಗಿ/ಹೆಬ್ೆೆಟ್ಟುನ್ ಗುರುತಿನ್ಲ್ಲಲ ಸ್ಹಿ ಮ್ಡಿದದರೆ : 

ನಾನ್ು, ________________, _______________ ಅವರ ಮಗ/ಮಗಳು, _________________________ ನ್ಲಿಲ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಾನ್ು ವಯಸಕ/ವಯಸಕಳು ಆಗಿರುತೆಾೀನೆ. 
ಈ ನ್ಮೊನೆಯ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು _______________ ಭಾಷೆಯಲಿಲ ನ್ನ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿರುತಾಾರೆ ಮತುಾ ನಾನ್ು ಅದ್ನ್ುು ಅಥಿಮಾಡಿಕೆೊಂಡಿರುತೆಾೀನೆ ಎಂದ್ು ಘೊೀಷಿಸುತೆಾೀನೆ.

(ಗಾರಹಕ್ರ ಸಹ) ______________________________________________   ದಿನ್ಾಂಕ ____________________ ಸ್ಾಂಪ್ಕಣ ಸ್ಾಂ. __________________

Instruction & Disclaimer:/ ಸ್ೊಚನೆ & ಹಕುುತ್ಯಗ: 

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

ದ್ಯಮಾಡಿ ವಿವರಗಳನ್ುು ಹಂದಿ/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 Life Insurance Company Limited (IRDAI Regn. No. 136) 




