
PARACHUTING/ PARAGLIDING QUESTIONNAIRE / ಪ್ಯಾರಯಚೂಟಿಂಗ್/ ಪ್ಯಾರಯಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ಯಾವಳಿ
(To be filled by the Life to be Assured) / (ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರು ಭರ್ತಿಮಾಡಕ್ಕದ್ುು)

Name of Life To Be Assured:/ ವಿಮೆದಾರರ ಹೆಸರು: ________________________________________________________________

Proposal No.:/ ಪ್ರಸ್ಾಾಪ್ ಸಂಖ್ೆೆ.:  ________________________

1. How many years have you been parachuting /paragliding?/ ಎಷ್ುು ವಷ್ಿಗಳಂದ್ ನೀವು ಪ್ಾೆರಾಚೂಟಂಗ್/ಪ್ಾೆರಾಗೆಲೈಡಂಗ್ ಮಾಡರ್ತಾರುವಿರಿ?
______________________________________________________________________________________________________

2. Are you an active member of any parachuting/paragliding club? Yes / No 

ನೀವು ಪ್ಾೆರಾಚೂಟಂಗ್/ಪ್ಾೆರಾಗೆಲೈಡಂಗ್  ಕ್ಲಬ ನ ಸಕ್ರರಯ ಸದ್ಸೆರಾಗಿರುವಿರಾ? ಹೌದ್ು / ಇಲ್ಲ

If yes, pls. give details./ ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುು ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ.
______________________________________________________________________________________________________

3. Have you undergone any training for parachuting/paragliding? Yes / No

ನೀವು ಪ್ಾೆರಾಚೂಟಂಗ್/ಪ್ಾೆರಾಗೆಲೈಡಂಗ್ ಕ್ುರಿತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತರಬೆೀರ್ತ ಪ್ಡೆದ್ುಕೊಂಡರುವಿರಾ? ಹೌದ್ು / ಇಲ್ಲ

If yes, pls. give details. / ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುು ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ.
______________________________________________________________________________________________________

Please complete the following questions if you participate in Parachuting:

ನೀವು ಪ್ಯಾರಯಚೂಟಿಂಗ್  ನಲ್ಲಲ ಭಯಗವಹಿಸಿದ್ದರ್ ದ್ಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಳಗಿನ ಪ್ರಶ್್ಾಗಳಿಗ್ ಉತ್ತರಿಸಿ:

4. How many jumps have you made (i) till date (ii) last year?

ನೀವು (i) ಇದ್ುವರೆಗೆ (ii) ಕ್ಳೆದ್ ವಷ್ಿದ್ಲ್ಲಲ ಎಷ್ುು ಜಗಿತಗಳನುು ಮಾಡರುವಿರಿ?
(i)________________________ (ii)__________________________

5. How many jumps do you intend to make in the coming year? / ಮುಂದಿನ ವಷ್ಿ ಎಷ್ುು ಜಗಿತಗಳನುು ಮಾಡಬೆೀಕೆೀಂದ್ು ಉದೆುೀಶಿಸಿರುವಿರಿ?
______________________________________________________________________________________________________

6. What is the average/maximum height that you jump from. / ನೀವು ಜಗಿದ್ ಪ್ರದೆೀಶದ್ ಸರಾಸರಿ/ಗರಿಷ್ಠ ಎತಾರ ಎಷ್ುು?
______________________________________________________________________________________________________

7. Please confirm type of jumps that you make:/ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ್ ಜಗಿತಗಳನುು ಮಾಡುವಿರಿ ಎಂಬುದ್ನುು ಖಚಿತಪ್ಡಸಿ:

Tandem Static Line Freefall Formation diving / ಟಾೆಂಡೆಮ್ / ಸ್ಾುಾಟಕ್ ಲೆೈನ್ / ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ / ಫಾಮೆೀಿಶನ್ ಡೆೈವಿಂಗ್

8. Do you take part or intend to take part in any of the following:

ಈ ಕೆಳಕ್ಂಡವುಗಳಲ್ಲಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದಿುೀರಾ ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ು ಉದೆುೀಶಿಸಿರುವಿರಾ:

Parachuting competitions Record attempts Air Stunts Use of experimental equipment If any of the above is ticked yes, pls. give details.

ಪ್ಾೆರಾಚೂಟಂಗ್ ಸಪರ್ೆಿಗಳಲ್ಲಲ / ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವುದ್ು / ಸ್ಾಧನವನುು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗಾಳಯಲ್ಲಲ ಸ್ಾಹಸಗಳನುು ಮಾಡುವದ್ು./ ಮೆೀಲ್ಲನವುಗಳಲ್ಲಲ
ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೌದ್ು ಎಂದ್ು ಗುರುರ್ತಸಿದ್ುಲ್ಲಲ , ದ್ಯವಿಟ್ುು ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ.
______________________________________________________________________________________________________

9. Have you ever had an injury/accident as a reult of parachuting? Yes / No 

ಪ್ಾೆರಾಚೂಟಂಗ್ ನ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀವು ಎಂದಾದ್ರೂ ಗಾಯ/ಅಫಘಾತಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟುರುವಿರಾ? ಹೌದ್ು / ಇಲ್ಲ

If yes, pls. give details. / ಇಲ್ಲ ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುು ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ
______________________________________________________________________________________________________



Please complete the following questions if you participate in Paragliding: 

ನೀವು ಪ್ಯಾರಯಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಲ ಭಯಗವಹಿಸಿದ್ದರ್ ದ್ಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಳಕಿಂಡ ಪ್ರಶ್್ಾಗಳಿಗ್ ಉತ್ತರಿಸಿ:  

10. Please indicate your proficiency in paragliding:/ ಪ್ಾೆರಾಗೆಲೈಡಂಗ್ ನಲ್ಲಲ ನಮಗಿರುವ ಪ್ಾರವಿೀಣ್ೆತೆಯನುು ರ್ತಳಯಪ್ಡಸಿ:

Beginner Novice Intermediate Advance. / ಆರಂಭಿಕ್ / ಅನನುಭವಿ / ಮಧೆಮ / ಮುಂದ್ುವರೆದ್

11. Are you a paragliding instructor? Yes / No 

ನೀವು ಪ್ಾೆರಾಗೆಲೈಡಂಗ್ ಸೂಚಕ್ರೆ? ಹೌದ್ು / ಇಲ್ಲ
If yes, pls. give details./ ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ುು ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ.
_____________________________________________________________________________________________________

12. What is the total number of flying hours completed (i) till date (ii) in the last year

(i) ಈ ದಿನಾಂಕ್ದ್ವರೆಗೆ (ii) ಕ್ಳೆದ್ ವಷ್ಿದ್ಲ್ಲಲ ಒಟ್ುು ಎಷ್ುು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ್ ಹಾರಾಟ್ವನುು ಪ್ೂಣ್ಿಗೊಳಸಿರುವಿರಿ?
(i)__________________(ii)________________

13. How many launches have you made (i) till date (ii) in the last year

(i) ಈ ದಿನಾಂಕ್ದ್ವರೆಗೆ (ii) ಕ್ಳೆದ್ ವಷ್ಿದ್ಲ್ಲಲ ನೀವು ಎಷ್ುು ಉಡಾವಣೆಗಳನುು ಮಾಡರುವಿರಿ
(i)______________________(ii)_____________________

14. How many flights do you intend to make in the coming year?

ಮುಂದಿನ ವಷ್ಿದ್ಲ್ಲಲ ನೀವು ಎಷ್ುು ಹಾರಾಟ್ಗಳನುು ಮಾಡಬೆೀಕೆೀಂದ್ು ನಧಿರಿಸಿರುವಿರಿ?
_____________________________________________________________________________________________________

15. Do you take part or intend to take part in any of the following:

ಈ ಕೆಳಕ್ಂಡವುಗಳಲ್ಲಲ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಿರಾ ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ು ಉದೆುೀಶಿಸಿರುವಿರಾ:

Aerobatics display Record attempts Air competition Powered Paragliding Use of experimental equipment If any of the above

is ticked yes, pls. give details.

                /               /            /                   /                 
ಮೆೀಲ್ಲನವುಗಳಲ್ಲಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೌದ್ು ಎಂದ್ು ಗುರುರ್ತಸಿದ್ುಲ್ಲಲ , ದ್ಯವಿಟ್ುು ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ.
_____________________________________________________________________________________________________ 

16. Have you ever had an injury/accident as a result of paragliding? Yes / No 

ಪ್ಾೆರಾಗೆಲೈಡಂಗ್ ನ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀವು ಎಂದಾದ್ರೂ ಗಾಯ/ಅಫಘಾತಗಳಗೆ ಒಳಪ್ಟುರುವಿರಾ? ಹೌದ್ು / ಇಲ್ಲ
If yes, pls. give details. / ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, 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. 



ವಿಮಯದಯರರಿಿಂದ್ ಘೂೀಷಣ್:

Date & Place: Signature of Life to be Assured 

ಸಥಳ ಮತುಾ 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. __________________ 

ದ್ೃಢೀಕರಣ, ಈ ನಮೂನ್ಯನಟಾ ದ್ೀಶೀಯವಯಗಿ/ಹ್ಬ್್ೆಟುನ ಗಟರಟತಿನಲ್ಲಲ ಸಹಿ ಮಯಡದ್ದರ್ : 

ನಾನು, ___________________________, _______________________ ಅವರ ಮಗ/ಮಗಳು, _____________________________

ನಲ್ಲಲ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಾನು ವಯಸಕ/ವಯಸಕಳು ಆಗಿರುತೆಾೀನೆ. ಈ ನಮೂನೆಯ ವಿಷ್ಯಗಳನುು _______________ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಲ ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿರುತಾಾರೆ 
ಮತುಾ ನಾನು ಅದ್ನುು ಅಥಿಮಾಡಕೊಂಡರುತೆಾೀನೆ ಎಂದ್ು ಘೂೀಷಿಸುತೆಾೀನೆ. 

(ಗಾರಹಕ್ರ ಸಹಿ) ___________________________________   ದಿನಯಿಂಕ ____________________ ಸಿಂಪ್ಕಕ ಸಿಂ. __________________

Instruction & Disclaimer/ ಸೂಚನ್ & ಹಕಟುತ್ಯಾಗ:

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

ದ್ಯಮಾಡ ವಿವರಗಳನುು ಹಿಂದಿ/ಇಂಗಿಲಷ ನಲ್ಲಲ ಮಾತರ ಭರ್ತಿಮಾಡ.
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.

ವಿಷ್ಯವನುು ವಿವರಿಸುವಲ್ಲಲ ಯಾವುದೆೀ ಭಿನಾುಭಿಪ್ಾರಯವಾದ್ ಸಂದ್ಭಿದ್ಲ್ಲಲ, ಇಂಗಿಲಷ   ಆವೃರ್ತಾ ಚಾಲ್ಲಾಯಲ್ಲಲರುತಾದೆ.

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


