
MINING QUESTIONNAIRE / ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ 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.:  ___________________________________________________________________________

Name of the Company:/ ಕ್ಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು: ________________________________________________________________________

Designation:/ ಹುದೆು: ________________________________________________________________________________________

1. What is your exact nature of duties?/ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆೀನು?
_____________________________________________________________________________________________________

2. What substances do you mine, example gold, coal etc.?

ನಿೀವು ಎಂತಹ ವಸುಾಗಳ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವಿರಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಿನನ, ಕ್ಲ್ಲಿದ್ುಲು, ಇತ್ಾೆರ್ದ?
_____________________________________________________________________________________________________

3. Are you employed in surface mines or underground mines?

ನಿೀವು ಭೂಮಿಯ ಮೆೀಲ್ೆೈ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಿರಾ ಅಥವಾ ನೆಲದ್ಡಿಯ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಿರಾ?
_____________________________________________________________________________________________________

4. How many hours per day are you employed at the mine? / ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ರ್ದನಕೆಕ ಎಷ್ುಟ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಿರಿ?
_____________________________________________________________________________________________________

5. How many hours per week do you spend underground? / ನಿೀವು ವಾರದ್ಲ್ಲಿ ಎಷ್ುಟ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆಲದ್ಡಿಯ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಿರಿ?
_____________________________________________________________________________________________________

6. What is the maximum depth to which you go down in a mine? / ನಿೀವು ನೆಲದ್ಡಿಯ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೊೀಗುವ ಗರಿಷ್ಠ ಆಳ ಎಷ್ುಟ? 

_____________________________________________________________________________________________________

7. What percentage of your duties is manual/physical in nature?

ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಹಸಾಚಾಲ್ಲತವಾಗಿ/ದೆೈಹಿಕ್ವಾಗಿ ಶೆೀಕ್ಡಾ ಎಷ್ುಟ ಪ್ರಮಾಣವನುನ ಹೊಂರ್ದದೆ?
_____________________________________________________________________________________________________

8. Are you involved in mine blasting? Yes No / ನಿೀವು ಗಣಿ ಸ್ೊಪೀಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ೊೊಳಳುವಿರಾ? ಹೌದ್ು ಇಲಿ

If yes, pls. give details. / ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟುಟ ವಿವರಗಳನುನ ಒದ್ಗಿಸಿ.
_____________________________________________________________________________________________________

9. Do you smoke? Yes No / ನಿೀವು ಧೂಮ್ಪಾನ ಮಾಡುವಿರಾ? ಹೌದ್ು ಇಲಿ

If yes, give details of number of sticks per day/ ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ಪ್ರರ್ತ ರ್ದನಕೆಕ ಎಷ್ುಟ ಕ್ಡಿಿಗಳನುನ ಸ್ೆೀದ್ುವಿರಿ ಎಂಬುದ್ನುನ ರ್ತಳಿಸಿ.
_____________________________________________________________________________________________________

10. Have you ever had any respiratory problems such as asthma, bronchitis, TB or difficulty in breathing? Yes / No 

ನಿೀವು ಅಸಾಮಾ, ಗಂಟಲೂತ, ಟಿಬಿ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ಷ್ಟಗಳಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಉಸಿರಾಟದ್ ತ್ೊಂದ್ರೆಗಳನುನ ಹೌದ್ು / ಇಲಿ
ಹೊಂರ್ದರುವಿರಾ?

If yes, pls. give details. / ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟುಟ ವಿವರಗಳನುನ ಒದ್ಗಿಸಿ.
____________________________________________________________________________________________________

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

ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ್ ಸಥಳದ್ಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂದಾದ್ರೂ ಅಘಾತತಗಳಳ ಸಂಭವಿಸಿವೆಯೀ? ಹೌದ್ು / ಇಲಿ 

If yes, pls. give details/ ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟುಟ ವಿವರಗಳನುನ ಒದ್ಗಿಸಿ.
____________________________________________________________________________________________________

12. Do you undergo annual health check-up as part of your company requirement? Yes / No 

ನಿಮ್ಮ ಕ್ಂಪ್ನಿಯ ಅಗತೆತ್ೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿೀವು ವಾರ್ಷಿಕ್ ಆರೊೀಗೆ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪ್ಡುರ್ತಾೀರಾ? ಹೌದ್ು / ಇಲಿ



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. 

ವಿಮಾದಾರರಿಿಂದ ಘ ೋಷಣೆ:

Date & Place:     Signature of Life to be Assured 

ಸಥಳ ಮ್ತುಾ ರ್ದನಾಂಕ್: 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/ಮ್ಗಳಳ, ________________ ನಲಿ್ಲ ನೆಲ್ೆಸಿರುವ ನಾನು 

ವಯಸಕ/ವಯಸಕಳಳ ಆಗಿರುತ್ೆಾೀನೆ. ಈ ನಮ್ೂನೆಯ ವಿಷ್ಯಗಳನುನ _______________ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ ಿ ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿರುತ್ಾಾರೆ ಮ್ತುಾ ನಾನು ಅದ್ನುನ 

ಅಥಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ೆಾೀನೆ ಎಂದ್ು ಘೂೀರ್ಷಸುತ್ೆಾೀನೆ. 

(ಗಾರಹಕ್ರ ಸಹಿ) ___________________________________   ದಿನಾಿಂಕ ____________________ ಸಿಂಪ್ಕಕ ಸಿಂ. __________________

Instruction & Disclaimer/ ಸ ಚನೆ & ಹಕನುತ್ಾಾಗ: 

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

ದ್ಯಮಾಡಿ ವಿವರಗಳನುನ ಹಿಂರ್ದ/ಇಂಗಿಿಷ ನಲಿ್ಲ ಮಾತರ ಭರ್ತಿಮಾಡಿ.
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.

ವಿಷ್ಯವನುನ ವಿವರಿಸುವಲಿ್ಲ ಯಾವುದೆೀ ಭಿನಾನಭಿಪಾರಯವಾದ್ ಸಂದ್ಭಿದ್ಲಿ್ಲ, ಇಂಗಿಿಷ   ಆವೃರ್ತಾ ಚಾಲ್ಲಾಯಲ್ಲಿರುತಾದೆ.

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


