GROWTHS, CYSTS, LUMPS AND TUMOURS QUESTIONNAIRE
അസ്വാഭാവിക വളർച്ചകൾ, നീർസ്ഞ്ചികൾ, ലംപ്സ്, മുഴകൾ എന്നീ
ര ാഗാവസ്ഥകൾക്കുള്ള ര ാദ്യാവലി

(To be filled by the Life To Be Assured)/ആനുകൂല്യം ല്ഭിക്കുന്ന വ്യക്തി മാത്രം പൂരിപ്പിക്കുക)
Name of Life To Be Assured:/ ആനുകൂല്യം ല്ഭിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പപര്: ______________________________________________
Proposal No.:/ ടത്പാപപ്പാസൽ നമ്പർ: _________________________________
1. When was the growth, cyst, lump or tumour first discovered?
അസവാഭാവ്ിക വ്ളർച്ച, നീർസഞ്ചി, ല്ിംപ് അടല്െങ്കിൽ മുഴ ആദ്യമായി കടെത്തിയത് എപപ്പാഴാണ്?
___________________________________________________________________________________________________________________
2. Please state the location in the body / ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം ഏടരന്ന് പറയുക
___________________________________________________________________________________________________________________
3. Please state the precise diagnosis if known.
പരാഗനിർണ്ണയത്തിടനക്കുറിച്ച് കൃരയമായി അറിയാടമങ്കിൽ അത് ത്പസ്രാവ്ിക്കുക.
__________________________________________________________________________________________________________________
4. Has the growth been removed?
അസവാഭാവ്ിക വ്ളർച്ച നീക്കംടെയ്പരാ?
ഇല്െ

Yes / No

5. Is treatment or surgery being proposed?
െികിത്സപയാ ശസ്ത്രത്കിയപയാ നെത്തിപയാ?
ഇല്െ

Yes / No

ഉെ് /

ഉെ് /

I. If no, please provide details of investigations that have been carried out. Include date(s) and results of tests.
ഇല്െ എങ്കിൽ, നെത്തിയ പരിപശാധനകളുടെ വ്ിശദ്ാംശങ്ങൾ നൽകുക. രീയരിയും (രീയരികളും)
പരിപശാധനകളുടെ ഫല്ങ്ങളും ഉൾടപ്പെുത്തുക.
__________________________________________________________________________________________________________________
II. If yes, please provide medical reports with:
ഉവ്വ് എങ്കിൽ, ഇനിപ്പറയുന്നവ്യുൾടപ്പടെയുള്ള വവ്ദ്യ പരിപശാധന റിപപ്പാർട്ടുകൾ നൽകുക:
a. Date of removal / നീക്കംടെയ്ര രീയരി
__________________________________________________________________________________________________________________
b. Method of removal. e.g. local anesthetic, cryosurgery, operation with general anesthetic, etc
നീക്കം ടെയ്ര രീരി. ഉദ്ാ. പല്ാക്കൽ അനസ്ടരറ്റിക്ക്, ത്കപയാസർജറി, ജനറൽ അനസ്ടരറ്റിപക്കാെൂകൂെിയ
ശസ്ത്രത്കിയ, രുെങ്ങിയവ്
__________________________________________________________________________________________________________________
c. Name of surgeon, general practitioner, consultant, hospital or clinic.
സർജന്ടറ, ജനറൽ പ ാക്െറുടെ, കൺസൾട്ടന്റിന്ടറ, ആശുപത്രിയുടെ അടല്െങ്കിൽ ക്ലിനിക്കിന്ടറ പപര്.
__________________________________________________________________________________________________________________
d. What treatment have you had following removal? e.g. tablets, radiotherapy, chemotherapy, etc.
നീക്കംടെയ്രരിന് പശഷം ഏത് െികിത്സാരീരിയാണ് പിന്തുെരുന്നത്? ഉദ്ാ. ഗുളികകൾ, പറ ിപയാടരറാപ്പി,
കീപമാടരറാപ്പി രുെങ്ങിയവ്
__________________________________________________________________________________________________________________
6. Is any follow up being done currently?
ഇപപ്പാൾ എടരങ്കില്ും െികിത്സാരീരികൾ പിന്തുെരുന്നുപൊ?
ഇല്െ

Yes / No
ഉെ് /

If yes, please state how often / അടര, എത്ര പല്പപ്പാഴും റബ്ബാക്കി ദ്യവ്ായി?
___________________________________________________________________________________________________________________
If no, when were you discharged from follow-up?/ ഇല്െ എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പഫാപളാ-അപ്പ് നിന്ന്
___________________________________________________________________________________________________________________
7. Have you lost significant time (e.g. weeks) off work with this condition?
ഈ പരാഗാവ്സ്ഥ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പജാല്ിയിൽ നിന്ന് വ്ളടര നാൾ (ഉദ്ാ. ആഴ്െ)
വ്ിട്ടുനിൽപക്കെി വ്ന്നിട്ടുപൊ?
ഇല്െ

Yes / No
ഉെ് /

If yes, please provide details including dates and duration of time off work
ഉെ് എങ്കിൽ, പജാല്ിയിൽ നിന്ന് വ്ിട്ടുനിന്ന രീയരികളും കാല്യളവ്ും ഉൾടപ്പടെയുള്ള വ്ിവ്രങ്ങൾ നൽകുക
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
8. Please provide any additional information on your condition, which you feel, will be helpful in processing your application.
നിങ്ങളുടെ
അപപക്ഷയുടെ
രുെർനെപെികൾക്ക്
സഹായകരമാകുടമന്ന്
കരുരുന്ന,
നിങ്ങളുടെ
പരാഗാവ്സ്ഥടയക്കുറിച്ചുള്ള എടന്തങ്കില്ും അധികവ്ിവ്രങ്ങൾ ഉടെങ്കിൽ 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.
ആനുകൂലയം ലഭിക്കുന്ന വയക്തിയുടെ പ്രസ്താവന:
ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ എന്ടറ അറിവ്ിൽ മികച്ചരും സരയവ്ും ആടണന്നും ഈ അപപക്ഷയുടെ
മൂല്യനിർണ്ണയത്തിടനപയാ സവീകാരയരടയപയാ ബാധിപച്ചക്കാവ്ുന്ന ത്പധാനയമുള്ള ഏടരങ്കില്ും വ്ിവ്രങ്ങൾ
മറച്ചുടവ്ച്ചിട്ടിടല്െന്നും ഞാൻ ത്പസ്രാവ്ിക്കുന്നു. കാനറ ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ടകാപമഴ്സ് വല്ഫ്
ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ല്ിമിറ്റ ിൽ വല്ഫ് ഇൻഷുറൻസിനായുള്ള എന്ടറ അപപക്ഷയുടെ ഭാഗമായി ഈ പഫാം
രൂപീകരിക്കുടമന്നരും എന്ടറ അറിവ്ില്ുള്ള എടരങ്കില്ും ത്പധാനടപ്പട്ട വ്ിഷയം സമർപ്പിക്കുന്നരിൽ
പരാജയടപ്പെുകയാടണങ്കിൽ
അത്
ഉെമ്പെിടയ
അസാധുവ്ാക്കുടമന്നരും
ഞാൻ
അംഗീകരിക്കുന്നു

Date & Place:

Signature of Life to be Assured

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. __________________

ഈര

ാം പ്രാരദ്ശിക ഭാഷയിരലാ വി ലെയാളരമാ ഉരരയാഗിച്ച് ഒപ്പുടവച്ചി ിക്കുന്നുടവങ്കിൽ, നൽകുന്ന

സ്തയവാങ്മൂലം :
എനിക്ക് ഈ പഫാമിടല് ഉള്ളെക്കങ്ങൾ

_______________ ഭാഷയിൽ യപ ാെിരം വ്ിശദ്ീകരിച്ചുരന്നരായും അത്

എനിക്ക് മനസില്ായരായും ________________ എന്ന വ്ില്ാസത്തിൽ രാമസിക്കുന്ന, ___________________ എന്നയാളുടെ
ത്പായപൂർത്തിയായ മകനായ / മകളായ _____________________ എന്ന ഞാൻ ഇരിനാൽ ത്പസ്രാവ്ിക്കുന്നു.

(ഉപപഭാക്താവ്ിന്ടറ ഒപ്പ്) _______________ തീയതി ___________________ ബന്ധടപ്പൊനുള്ള നമ്പർ ________________

Instruction & Disclaimer:/ നിർരേശങ്ങളും നി ാക ണവും:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
ഹിന്ദിയിൽ/ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രം വ്ിശദ്ാംശങ്ങൾ നൽകുക.
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ഉള്ളെക്കം പരിഭാഷടപ്പെുത്തുന്നരിൽ ഏടരങ്കില്ും രീരിയിൽ വ്ിപയാജിപ്പുൊകുന്ന സാഹെരയത്തിൽ, ഇംഗ്ലീഷ്
പരിപ്പ് ബാധകമാക്കും.

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

