BACK DISORDERS QUESTIONNAIRE
നട്ടെല്ലുമായി ബന്ധട്ടെെ അസുഖങ്ങളുട്ടെ ച ാദ്യാവല്ി
If any of the questions are answered “YES”, please provide details including dates of investigations and results.
ഏട്ടെങ്കില്ുും ച ാദ്യങ്ങൾക്ക് ''
/അട്ടെ"എന്ന് ഉത്തരും നൽകിയിെുട്ടെങ്കിൽ, പരിച ാധനകളുട്ടെയുും ഫല്ങ്ങളുട്ടെയുും െീയെികൾ ഉൾെട്ടെയുള്ള
വി ദ്ാും ങ്ങൾ നൽകുക

Name of Life To Be Assured:/ ആനുകൂല്യം ല്ഭിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേര്: ____________________________________________________________________
Proposal No.:/ ട്േൊപപൊസൽ നമ്പർ: _________________________
Part 1: To be filled by Life To Be Assured/ ഭാഗും 1 : ആനുകൂല്യും ല്ഭിക്കുന്ന വയക്തി മാത്െും പൂരിെിക്കുക
1. Please state the precise diagnosis, if known:/ പ ൊഗനിർണ്ണയത്തിടനക്കുറിച്ച് കൃത്യമൊയി അറിയൊടമങ്കിൽ അത് ്േസ്ത്ൊവ്ിക്കുക:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
2. When was this condition first diagnosed? / ആദ്യമൊയി എപപൊഴൊണ് ഈ പ ൊഗൊവ്സ്ഥ നിർണ്ണയിച്ചത്?
____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Have you had any x-rays or other investigations? Yes No / എടെങ്കില്ും എക്സസ്- ശ്മികളുടെ അടല്െങ്കിൽ മറ്റ് അപനേഷണം ഉപടൊ? ഉട് ഇല്െ
4. Regarding your symptoms:/ പ ൊഗല്ക്ഷണത്തിടനക്കുറിച്ചുള്ള വ്ിശദ്ൊംശങ്ങൾ:
a) Please describe your symptoms / നിങ്ങളുടെ പ ൊഗല്ക്ഷണങ്ങൾ വ്ിശദ്ീക ിക്കുക
____________________________________________________________________________________________________________________________________
b) When did symptoms first occur?/ പ ൊഗല്ക്ഷണങ്ങൾ ആദ്യം കടടത്തിയടത്പപൊൾ?
____________________________________________________________________________________________________________________________________
c) How frequently do symptoms occur? i.e. how often in the last 12 months.
പ ൊഗല്ക്ഷണങ്ങൾ എ്ത് ത്വ്ണയൊണ് ്േകെമൊയത്? ഉദ്ൊ. കഴിഞ്ഞ 12 മൊസത്തിനിെയിൽ എ്ത് ത്വ്ണ.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
d) Are your activities restricted in any way?
ഏടത്ങ്കില്ും

Yes / No

ീത്ിയിൽ നിങ്ങളുടെ ദദ്നംദ്ിന ്േവ്ർത്തനങ്ങൾ േ ിമിത്ടപെുത്തിയിട്ടുപടൊ ?

ഉട് /

ഇല്െ

e) Do you use a cane or other mobility aids?

Yes / No

നിങ്ങൾ ഊന്നുവ്െിപയൊ മറ്റ് ചല്നസഹൊയികപളൊ ഉേപയൊഗിക്കുന്നുപടൊ?

ഉട് /

ഇല്െ

5. Have you had an operation for this condition or is an operation being considered?

Yes / No

ഈ പ ൊഗൊവ്സ്ഥയ്ക്കൊയി നിങ്ങൾ ശസ്്ത്കിയയ്ക്ക് വ്ിപേയനൊവ്ുകപയൊ ശസ്്ത്്കിയയ്ക്കൊയി നിർപേശിക്കടപെുകപയൊ
ഉട് / ഇല്െ
ടചയ്ത്ിട്ടുപടൊ?

6. Please provide details of your treatment. Include names of medication, dosage and how often taken. Include details of any physiotherapy
നിങ്ങളുടെ ചികിത്സയുടെ വ്ിശദ്ൊംശങ്ങൾ നൽകുക. മ ുന്നുകളുടെ പേ ും അളവ്ും കഴിപക്കട സമയവ്ും ഉൾടപെുത്തുക. ഫിസിപയൊടത്റൊപി
ടചയ്യുന്നുടടങ്കിൽ അത്ിന്ടറ വ്ിശദ്ൊംശങ്ങൾ ഉൾടപെുത്തുക:

a) Currently / നില്വ്ിൽ ഉേപയൊഗിക്കുന്നത്
____________________________________________________________________________________________________________________________________
b) In the past/ മുമ്പ് ഉേപയൊഗിച്ചി ുന്നത്
____________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Regarding the monitoring of your condition:/ നിങ്ങളുടെ പ ൊഗൊവ്സ്ഥയുടെ നി ീക്ഷണത്തിടനക്കുറിച്ചുള്ള വ്ിശദ്ൊംശങ്ങൾ:
a) Who is in charge of your follow-up?/ നിങ്ങളുടെ ത്ുെർചികിത്സയുടെ ഉത്ത വ്ൊദ്ിത്തം ആർക്കൊണ്?
____________________________________________________________________________________________________________________________________
b) How often do you attend for follow-up?/ ത്ുെർചികിത്സയ്ക്കൊയി നിങ്ങൾ എ്ത് ത്വ്ണ സമീേിച്ചിട്ടുട്?
____________________________________________________________________________________________________________________________________
c) When was your last consultation?/ അവ്സൊനമൊയി പ ൊക്സെടറ സമീേിച്ചടത്പപൊഴൊണ് ?
____________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Have you lost significant time (i.e. weeks) off work with this condition?
ഈ പ ൊഗൊവ്സ്ഥ കൊ ണം നിങ്ങൾക്ക് പ ൊല്ിയിൽ നിന്ന് വ്ളട

Yes / No

നൊൾ (ഉദ്ൊ. ആഴ്ച) വ്ിട്ടുനിൽപക്കടി വ്ന്നിട്ടുപടൊ?

ഉട് / ഇല്െ

If YES, please provide details including dates and duration of time off work.
ഉട് എങ്കിൽ, പ ൊല്ിയിൽ നിന്ന് വ്ിട്ടുനിന്ന ത്ീയത്ികളും കൊല്യളവ്ും ഉൾടപടെയുള്ള വ്ിവ് ങ്ങൾ നൽകുക.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Please provide any additional information on your condition which you feel will be helpful in processing your application.
നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയുടെ ത്ുെർനെേെികൾക്ക് സഹൊയക മൊകുടമന്ന് ക ുത്ുന്ന, നിങ്ങളുടെ പ ൊഗൊവ്സ്ഥടയക്കുറിച്ചുള്ള എടെങ്കില്ും
അേികവ്ിവ് ങ്ങൾ എടെങ്കില്ുമുടടങ്കിൽ നൽകുക.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

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 Oriental Bank Of Commerce Life
Insurance Company Ltd and that failure to disclose any material fact known to me may invalidate the contract.
ആനുകൂല്യും ല്ഭിക്കുന്ന വയക്തിയുട്ടെ ത്പസ്ൊവന:
ഞൊൻ നൽകിയി ിക്കുന്ന ഉത്ത ങ്ങൾ എന്ടറ അറിവ്ിൽ മികച്ചത്ും സത്യവ്ും ആടണന്നും ഈ അപേക്ഷയുടെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിടനപയൊ
സേീകൊ യത്ടയപയൊ

ബൊേിപച്ചക്കൊവ്ുന്ന

്േേൊനയമുള്ള

ഏടത്ങ്കില്ും

ഓറിയന്റൽ ബൊങ്ക് ഓഫ് ടകൊപമഴ്സ് ദല്ഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ല്ിമിറ്റ
പഫൊം

വ്ിവ് ങ്ങൾ

മറച്ചുടവ്ച്ചിട്ടിടല്െന്നും

ഞൊൻ

്േസ്ത്ൊവ്ിക്കുന്നു.

കൊനറ

ിൽ ദല്ഫ് ഇൻഷുറൻസിനൊയുള്ള എന്ടറ അപേക്ഷയുടെ ഭൊഗമൊയി ഈ

ൂേീക ിക്കുടമന്നത്ും എന്ടറ അറിവ്ില്ുള്ള എടത്ങ്കില്ും ്േേൊനടപട്ട വ്ിഷയം സമർപിക്കുന്നത്ിൽ േ ൊ യടപെുകയൊടണങ്കിൽ അത്

ഉെമ്പെിടയ അസൊേുവ്ൊക്കുടമന്നത്ും ഞൊൻ അംഗീക ിക്കുന്നു.

Date & Place:
ത്ീയത്ിയും സ്ഥല്വ്ും:

Part 2: To be filled by Attending Physician. / ഭാഗും 2: - ആനുകൂല്യും ല്ഭിക്കുന്ന വയക്തിട്ടയ

Signature of Life to be Assured
ആനുകൂല്യം ല്ഭിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഒപ്
ികിത്സിക്കുന്ന ച

ാക്െർ പൂരിെിക്കണും

1. How has the condition been treated; is future surgery planned?
പ ൊഗൊവ്സ്ഥയ്ക്ക് ചികിത്സ നൽകുന്നടത്ങ്ങടനയൊണ് ; ഭൊവ്ിയിൽ ശസ്്ത്്കിയ ഉപേശിക്കുന്നുപടൊ?
____________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Please give details of current symptoms/ നില്വ്ില്ുള്ള പ ൊഗല്ക്ഷണങ്ങളുടെ വ്ിശദ്ൊംശങ്ങൾ നൽകുക
____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Have there been any episodes of associated anxiety of depression? If so, please give details
വ്ിഷൊദ്ത്തിന്ടറ ഭൊഗമൊയുള്ള ഉത്കണ്ഠയുമൊയി ബന്ധടപട്ട് എടെങ്കില്ും സംഭവ്ങ്ങൾ ഉടൊകൊറുപടൊ? ഉടടങ്കിൽ വ്ിശദ്ൊംശങ്ങൾ നൽകുക

____________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Are you aware of any complicating features of the patient’s condition? E.g. occupation, etc so, please give details.
പ ൊഗിയുടെ അവ്സ്ഥടയ സങ്കീർണ്ണമൊയി ബൊേിപച്ചക്കൊവ്ുന്ന ഏടത്ങ്കില്ും കൊ യങ്ങടളക്കുറിച്ച് അറിയൊപമൊ? ഉദ്ൊ. പ ൊല്ി മുത്ല്ൊയവ്
ഉടടങ്കിൽ വ്ിശദ്ൊംശങ്ങൾ നൽകുക.

____________________________________________________________________________________________________________________________________
I certify that the proposer/ Life To Be Assured has put her/ his signature in my presence and I am satisfied with his/her identity.
നിർപേശകൻ/ആനുകൂല്യം ല്ഭിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ടറ സൊന്നിദ്ധ്യത്തില്ൊണ് ഒപിട്ടടത്ന്നും അവ്ടന/അവ്ടള ഞൊൻ ത്ി ിച്ചറിഞ്ഞത്ൊയും
സൊക്ഷയടപെുത്തുന്നു.

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. __________________
ഈ ചഫാും ത്പാചദ് ിക ഭാഷയിചല്ാ വിരല്െയാളചമാ ഉപചയാഗിച്ച് ഒെുട്ടവച്ചിരിക്കുന്നുട്ടവങ്കിൽ, നൽകുന്ന സെയവാങ്മൂല്ും :
എനിക്ക് ഈ പഫൊമിടല് ഉള്ളെക്കങ്ങൾ_______________ ഭൊഷയിൽ യപ ൊചിത്ം വ്ിശദ്ീക ിച്ചുത്ന്നത്ൊയും അത് എനിക്ക് മനസില്ൊയത്ൊയും

__________________________________ എന്ന വ്ില്ൊസത്തിൽ ത്ൊമസിക്കുന്ന, __________________________________ എന്നയൊളുടെ ്േൊയേൂർത്തിയൊയ
മകനൊയ / മകളൊയ __________________________________ എന്ന ഞൊൻ ഇത്ിനൊൽ ്േസ്ത്ൊവ്ിക്കുന്നു.

(ഉേപഭൊക്തൊവ്ിന്ടറ ഒപ്) __________________________________ െീയെി _____________________ ബന്ധട്ടെൊനുള്ള നമ്പർ _______________________

Instruction & Disclaimer:/ നിർചേ ങ്ങളുും നിരാകരണവുും:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
ഹിന്ദിയിൽ/ഇംഗ്ലീഷിൽ മൊ്ത്ം വ്ിശദ്ൊംശങ്ങൾ നൽകുക.
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ഉള്ളെക്കം േ ിഭൊഷടപെുത്തുന്നത്ിൽ ഏടത്ങ്കില്ും

ീത്ിയിൽ വ്ിപയൊ ിപുടൊകുന്ന സൊഹച യത്തിൽ, ഇംഗ്ലീഷ് േത്ിപ് ബൊേകമൊക്കും.

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited (IRDAI Regn. No. 136)

