
DRIVING QUESTIONNAIRE / ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯ 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: __________________________ Designation:/ ಹುದೆು: __________________________________

1. What type of license do you hold? (Please attach a clear copy of your driving license).

ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ್ ಪ್ರವಾನಗಿಯನುು ಹೆ ಂದಿರುವಿರಿ? (ದ್ಯವಿಟ್ುು ನಮ್ಮ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಪ್ರವಾನಗಿಯ ಸಪಷ್ುವಾದ್ ಪ್ರರ್ತಯನುು ಲಗರ್ತಾಸಿ)

Learner’s license/ ಕ್ಲಿಕೆಯ ಪ್ರವಾನಗಿ  Permanent license/ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರವಾನಗಿ  International license/ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾನಗಿ
LMV license/ ಎಲ ಎಂವಿ ಪ್ರವಾನಗಿ HMV license / ಹೆಚ ಎಂವಿ ಪ್ರವಾನಗಿ
Others (pls. specify)/ ಇತರ (ದ್ಯವಿಟ್ುು ನದಿಿಷ್ುಪ್ಡಿಸಿ) ____________________________________________________________

2. When your license was last renewed? / ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾನಗಿಯನುು ಕೆ ನೆಯದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನವಿೀಕ್ರಿಸಿರುವಿರಿ?

_________________________________ Expiry date:/ ಮ್ುಕಾಾಯದ್ ದಿನಾಂಕ್:  _________________________________________

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

ದ್ಯವಿಟ್ುು ವಾಹನದ್ ತಯಾರಿಕೆ, ಮಾದ್ರಿ, ಮ್ತುಾ ಅದ್ರ ಇಂಜನ್ ಸ್ಾಮ್ರ್ಥೆಿ ಸ್ೆೀರಿದ್ಂತೆ ನೀವು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ವಾಹನದ್ ಪ್ರಕಾರದ್ ಕ್ುರಿತ
ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ:
_____________________________________________________________________________________________________

4. Are you the owner of the vehicle you drive? Yes / No

ನೀವು ಚಲಾಯಿಸುವ ವಾಹನದ್ ಮಾಲಿೀಕ್ರು ನೀವೆೀ ಆಗಿರುವಿರಾ? ಹೌದ್ು / ಇಲಲ

5. How many hours/kilometers do you drive in a day?

ನೀವು ದಿನದ್ಲಿಲ ಎಷ್ುು ಗಂಟೆ/ಕಿಲೆ ೀಮೀಟ್ರ ಳವರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಿರಿ?

Hours.: / ಗಂಟೆಗಳು.:  __________________________ Kms.:/ ಕಿಮೀ.:  ______________________________________________

6. Do you usually drive during the day or at night? / ನೀವು ಸ್ಾಮಾನೆವಾಗಿ ಹಗಲಿನಲಿಲ ಅರ್ಥವಾ ರಾರ್ತರಯಲಿಲ ಚಲಾಯಿಸುರ್ತಾೀರಿ?

_____________________________________________________________________________________________________

7. Do you drive within the city or do you drive inter-state also?

ನೀವು ರಾಜ್ೆದ್ ವಾೆಪ್ತಾಯಲೆಲೀ ಚಲಾಯಿಸುವಿರಾ ಅರ್ಥವಾ ಅಂತರ-ರಾಜ್ೆದ್ಲಿಲಯ  ಸಹ ಚಲಾಯಿಸುವಿರಾ?

_____________________________________________________________________________________________________

8. Please state the roads usually travelled by you: / ನೀವು ಸ್ಾಮಾನೆವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ರಸ್ೆಾಗಳನುು:
Highways / ಹೆಸರಿಸಿ  City roads / ಹೆದಾುರಿಗಳು  Village / ನಗರ ರಸ್ೆಾಗಳು Kuccha roads / ಹಳ್ಳಿ/ಕ್ಚಾಾ ರಸ್ೆಾಗಳು

9. Has your license ever been revoked /suspended? Yes / No

ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾನಗಿಯನುು ಎಂದಾದ್ರ  ಅಮಾನತು/ರದ್ುುಗೆ ಳ್ಳಸಲಾಗಿದೆಯೀ? ಹೌದ್ು / ಇಲಲ
If yes, please give details. / ಹೌದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುು ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ.
_____________________________________________________________________________________________________

10. Have you ever been fined for driving under the influence of alcohol? Yes / No

ನೀವು ಮ್ದ್ೆಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ಕೆಕ ನಮ್ಗೆ ಎಂದಾದ್ರ  ದ್ಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆಯೀ? ಹೌದ್ು / ಇಲಲ
If yes, pls. give details. / ಹೌದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುು ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ
____________________________________________________________________________________________________



11. Have you ever been involved in any kind of road accident? Yes / No

ನಮ್ಗೆ ಎಂದಾದ್ರ  ಯಾವುದೆೀ ರಿೀರ್ತಯ ರಸ್ೆಾ ಅಪ್ಘಾತವಾಗಿದೆಯೀ? ಹೌದ್ು / ಇಲಲ
If yes, pls. give details. / ಹೌದಾದ್ರೆ, 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 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. 

ವಿಮಾದಾರರಿಂದ ಘ ೋಷಣೆ:

Date & Place: Signature of Life to be Assured 

ಸಥಳ ಮ್ತುಾ 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 : 

ನಾನು, ___________________________, _______________________ ಅವರ ಮ್ಗ/ಮ್ಗಳು, _____________________________ ನಲಿಲ
ನೆಲೆಸಿರುವ ನಾನು ವಯಸಕ/ವಯಸಕಳು ಆಗಿರುತೆಾೀನೆ. ಈ ನಮ್ ನೆಯ ವಿಷ್ಯಗಳನುು _______________ ಭಾಷೆಯಲಿಲ ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿರುತಾಾರೆ ಮ್ತುಾ
ನಾನು ಅದ್ನುು ಅರ್ಥಿಮಾಡಿಕೆ ಂಡಿರುತೆಾೀನೆ ಎಂದ್ು ಘ ೀಷ್ಟ್ಸುತೆಾೀನೆ.  

(ಗಾರಹಕ್ರ ಸಹಿ) ______________________________________________   ದಿನಾಿಂಕ ____________________ ಸಿಂಪ್ಕಕ ಸಿಂ. __________________

Instruction & Disclaimer/ ಸ ಚನೆ & ಹಕನುತ್ಾಾಗ:

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

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

ವಿಷ್ಯವನುು ವಿವರಿಸುವಲಿಲ ಯಾವುದೆೀ ಭಿನಾುಭಿಪಾರಯವಾದ್ ಸಂದ್ಭಿದ್ಲಿಲ, ಇಂಗಿಲಷ   ಆವೃರ್ತಾ ಚಾಲಿಾಯಲಿಲರುತಾದೆ.

Canara HSBC Life Insurance Company Limited (IRDAI Regn. No. 136) 




