
WATER SPORTS QUESTIONNAIRE / ಜಲ ಕ್ರೀಡೆಯ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ
(To be filled by the Life to be Assured) / (ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರು ಭರ್ತಿಮಾಡಕ್ಕದ್ುು)

Name of Life To Be Assured:/ ವಿಮಾದಾರರ ಹೆಸರು:_______________________________________________________________

Proposal No.:/ ಪ್ರಸ್ಾಾವನೆಯ ಸಂ.:  ______________________

1. Are you amateur or professional water athlete?/ ನೀವು ಹವ್ಾಾಸಿ ಈಜು ಪ್ಟು ಅಥವ್ಾ ವೃರ್ತಾನರತ ಈಜು ಪ್ಟು ಆಗಿದ್ುೀರಾ?

______________________________________________________________________________________________________

2. Are you an active member of any water sports club? Yes / No 

ನೀವು ಯಾವುದೆೀ ಜಲ ಕ್ರೀಡೆ ಕ್ಲಬ ನ ಸಕ್ರಯ ಸದ್ಸಾರಾಗಿರುವಿರಾ? ಹೌದ್ು / ಇಲಲ

If yes, please give details. / ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟುು ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ.
______________________________________________________________________________________________________

3. Do you know how to swim? Yes / No 

ನಮಗೆ ಈಜಲು ಬರುತಾದೆಯೀ? ಹೌದ್ು / ಇಲಲ

If yes, please mention level of proficiency, whether beginner or expert.

ಹೌದಾದ್ರೆ, ನಮಮ ಪ್ರವಿೀಣ್ಾತೆಯ ಮಟುವನುು ರ್ತಳಿಸಿ, ನೀವು ಕ್ಲಿಯುರ್ತಾರುವಿರಾ ಅಥವ್ಾ ನಪ್ುಣ್ರಾಗಿರುವಿರಾ
______________________________________________________________________________________________________

4. How many events have you participated in (i) till date (ii) last year:

ನೀವು (i) ಇದ್ುವರೆಗೆ (ii) ಕ್ಳೆದ್ ವರ್ಿದ್ಲಿಲ  ಎರ್ುು ಸಪರ್ೆಿಗಳಲಿಲ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಿರಿ:

(i)_____________________ (ii) ______________________

5. How many events do you intend to participate in next year:

ನೀವು ಮುಂದ್ನ ವರ್ಿ ಎರ್ುು ಸಪರ್ೆಿಗಳಲಿಲ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಉದೆುೀಶಿಸಿರುವಿರಿ:

______________________________________________________________________________________________________

6. What kind of water sport do you participate in:/ ನೀವು ಯಾವ ಜಲ ಕ್ರೀಡೆಯಲಿಲ ಭಾಗವಹಿಸುರ್ತಾೀರಿ:

Rafting/Canoeing Rowing Surfing Water skiing Windsurfing/Boardsailing Others (Pls. specify)

ರಾಫ್ುಂಗ್ / ಕ್ಾಾನೆ ೀಯಂಗ್ ರೆ ೀಯಂಗ್ / ಸಫ್ಿಂಗ್ ವ್ಾಟರ್ / ಸಿಕೀಯಂಗ್, ವಿಂಡ ಸಫ್ಿಂಗ್ / ಬೆ ೀಡ ಿ ಸ್ೆೀಲಿಂಗ್ / ಇತರ (ದ್ಯವಿಟುು ನದ್ಿರ್ುಪ್ಡಿಸಿ)

______________________________________________________________________________________________________

7. Where do you usually participate in water sports?/ ನೀವು ಸ್ಾಮಾನಾವ್ಾಗಿ ಜಲಕ್ರೀಡೆಗಳಲಿಲ ಎಲಿಲ ಭಾಗವಹಿಸುರ್ತಾೀರಿ?

Lake River Sea Ocean Others (pls. specify)/ ಕ್ೆರೆ, ನದ್, ಸಮುದ್ರ, ಸ್ಾಗರ, ಇತರ (ದ್ಯವಿಟುು ನದ್ಿರ್ುಪ್ಡಿಸಿ) ______________________

8. Are you a part of any sponsored team? Yes / No 

ನೀವು ಯಾವುದೆೀ ಪ್ಾರಯೀಜತ ತಂಡದ್ ಭಾಗವ್ಾಗಿರುವಿರಾ? ಹೌದ್ು / ಇಲಲ

If yes, please give details. / ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟುು ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ.
______________________________________________________________________________________________________

9. Do you participate or intend to participate in any event outside the country: Yes / No 

ನೀವು ಹೆ ರ ದೆೀಶದ್ಲಿಲ ಯಾವುದಾದ್ರ  ಸಪರ್ೆಿಯಲಿಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ುೀರಾ ಅಥವ್ಾ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಉದೆುೀಶಿಸಿರುವಿರಾ: ಹೌದ್ು / ಇಲಲ

If yes, please give details. / ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟುು ವಿವರಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಿ.
______________________________________________________________________________________________________

10. Have you had any injury/accidents as a result of your participation in water sports?    Yes / No

ಜಲ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲಿಲ ನಮಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ್ೆಯ ಪ್ರಿಣಾಮವ್ಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಗಾಯ/ಅಪ್ಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವ್ೆಯೀ? ಹೌದ್ು / ಇಲಲ



If yes, please give details. / ಹೌದ್ು ಎಂದಾದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟುು 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 ೀಷಣೆ:

Date & Place: Signature of Life to be Assured 

ಸಥಳ ಮತುಾ ದ್ನಾಂಕ್: 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. __________________ 

ದೃಢೀಕರಣ, ಈ ನಮ ನೆಯನನಾ ದೆೀಶೀಯವನಗಿ/ಹೆಬ್ೆೆಟ್ಟಿನ ಗನರನತಿನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮನಡಿದದರೆ : 

ನಾನು, ___________________________, _______________________ ಅವರ ಮಗ/ಮಗಳು, _____________________________

ನಲಿಲ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಾನು ವಯಸಕ/ವಯಸಕಳು ಆಗಿರುತೆಾೀನೆ. ಈ ನಮ ನೆಯ ವಿರ್ಯಗಳನುು _______________ ಭಾಷೆಯಲಿಲ ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿರುತಾಾರೆ 
ಮತುಾ ನಾನು ಅದ್ನುು ಅಥಿಮಾಡಿಕ್ೆ ಂಡಿರುತೆಾೀನೆ ಎಂದ್ು ಘ ೀಷಿಸುತೆಾೀನೆ. 

(ಗಾರಹಕ್ರ ಸಹಿ) ______________________________   ದಿನನಿಂಕ ______________ ಸಿಂಪ್ಕಕ ಸಿಂ. __________________

Instruction & Disclaimer: / ಸ ಚನೆ & ಹಕನುತ್ನಾಗ:

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

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

ವಿರ್ಯವನುು ವಿವರಿಸುವಲಿಲ ಯಾವುದೆೀ ಭಿನಾುಭಿಪ್ಾರಯವ್ಾದ್ ಸಂದ್ಭಿದ್ಲಿಲ, ಇಂಗಿಲಷ ಆವೃರ್ತಾ ಚಾಲಿಾಯಲಿಲರುತಾದೆ.

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


