
OIL & NATURAL GAS QUESTIONNAIRE / ತ ೈಲ ಮತ್ತು ನ ೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ 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.:  _________________________

Designation:/ ಹುದೆು: __________________________________

1. What is your exact nature of duties? / ನಿಮ್ಮ ಕ್ರ್ಿವೆಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳ ೀೆನು?
______________________________________________________________________________________________________

2. Are you posted on shore or off shore on rig?/ ನಿೀವು ತೆೈಲ ಬಾವಿಯ ಹರ್ತಾರದ್ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೆೈಲ ಬಾವಿಯ ದ್ೂರದ್ಲ್ಲ ಿಕೆಲಸ ಮಾಡುವಿರಾ?
______________________________________________________________________________________________________

3. Are you likely to be posted at any other location in the future? Yes / No 

ಭವಿಷ್ೆದ್ಲಿ್ಲ ಬೆೀರೆ ಕ್ಡೆ ಎಲ್ಾಿದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದೆುೀಶವಿದೆಯೀ? ಹೌದ್ು / ಇಲಿ
If yes, pls. give details with duration of posting. / ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುಟ ಕೆಲಸದ್ ಸಥಳದ್ ಅವಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ
______________________________________________________________________________________________________

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

ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನುು ನಿೀವು ಕೆೈಯಂದ್/ದೆೈಹಿಕ್ವಾಗಿ ಶೆೀಕ್ಡಾ ಎಷ್ುಟ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವಿರಿ?
_____________________________________________________________________________________________________

5. How many months in a year are you off shore?/ ನಿೀವು ಒಂದ್ು ವಷ್ಿದ್ಲಿ್ಲ ಎಷ್ುಟ ರ್ತಂಗಳು ಕ್ಡಲ್ಾಚೆಯರುವಿರಿ?

_____________________________________________________________________________________________________

6. While posted onshore are you required to travel to the rig? Yes / No 

ರ್ತೀರ ಪ್ರದೆೀಶಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಿೀವು ತೆೈಲ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಭೆೀಟಿ ಮಾಡಬೆೀಕಾಗುರ್ಾದೆಯೀ? ಹೌದ್ು / ಇಲಿ

If yes, please let us know frequency and mode of travel to the rig:

ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುಟ ಬಾವಿಗೆ ಭೆೀಟಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ್ ಮ್ರ್ುಾ ಆವರ್ಿನೆಯನುು ನಮ್ಗರ ರ್ತಳಿಸಿರಿ:
_____________________________________________________________________________________________________

7. Does your duty involve any underwater work? Yes / No 

ನಿೀವು ನಿೀರಿನ ಆಳದ್ಲಿ್ಲ ಕ್ರ್ಿವೆ ನಿವಿಹಿಸುರ್ತಾೀರಾ? ಹೌದ್ು / ಇಲಿ
If yes, pls. give details. / ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುಟ ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ.
_____________________________________________________________________________________________________

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

ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಥಳದ್ಲ್ಲಿ ಎಂದಾದ್ರೂ ನಿೀವು ಅಫಘಾರ್ಕೆಕ ಒಳಗಾಗಿರುವಿರಾ? 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 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. 



ವಿಮನದನರರಿಂದ ಘ ೋಷಣ : 

Date & Place: Signature of Life to be Assured 

ಸಥಳ ಮ್ರ್ುಾ 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 ನ ಯನತಾ ದ ೋಶೋಯವನರ್ಗ/ಹ ಬ್ ೆಟ್ಟಿನ ಗತರತತಿನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮನಡಿದದರ  : 

ನಾನು, ___________________________, _______________________ ಅವರ ಮ್ಗ/ಮ್ಗಳು, _____________________________

ನಲಿ್ಲ ನೆಲ್ೆಸಿರುವ ನಾನು ವಯಸಕ/ವಯಸಕಳು ಆಗಿರುತೆಾೀನೆ. ಈ ನಮ್ೂನೆಯ ವಿಷ್ಯಗಳನುು _______________ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿರುತಾಾರೆ 
ಮ್ರ್ುಾ ನಾನು ಅದ್ನುು ಅಥಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತೆಾೀನೆ ಎಂದ್ು ಘೂೀಷಿಸುತೆಾೀನೆ. 

(ಗಾರಹಕ್ರ ಸಹಿ) ___________________________________   ದಿನನಿಂಕ ____________________ ಸಿಂಪ್ಕಿ ಸಿಂ. __________________

Instruction & Disclaimer/ ಸ ಚನ  & ಹಕತುತನಾಗ:

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

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

ವಿಷ್ಯವನುು ವಿವರಿಸುವಲಿ್ಲ ಯಾವುದೆೀ ಭಿನಾುಭಿಪ್ಾರಯವಾದ್ ಸಂದ್ಭಿದ್ಲಿ್ಲ, ಇಂಗಿಿಷ   ಆವೃರ್ತಾ ಚಾಲ್ಲಾಯಲ್ಲಿರುರ್ಾದೆ.

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


