
GYNECOLOGICAL DISORDERS QUESTIONNAIRE – APPLICANT/  

ഗൈനക്കോളജി സംബന്ധമോയ ക് ോൈങ്ങൾകുള്ള ക് ോദ്യോവലി - അക്േക്ഷകൻ 

(Includes Abnormal Cervical Smear, Hysterectomy, Menstrual problems, etc.) 

(അസ്വാഭാവിക സസ്ർവിക്കൽ സ് മിയർ, ഗർഭപാത്രം നീക്കംസെയ്യൽ, ആർത്തവ ത്പശ് നങ്ങൾ രുടങ്ങിയവ 

ഉൾസെടുന്നു) 
 

Name of Life To Be Assured:/ ആനുകൂല്യം ല്ഭിക്കുന്ന വയക്തിയുസട പപര്:_______________________________________________ 

Proposal No.:/ സത്പാപൊസ്ൽ നമ്പർ:  _________________________ 

 

1. Please state the precise diagnosis if known. 

പ ാഗനിർണ്ണയത്തിസനക്കുറിച്ച് കൃരയമായി അറിയാസമങ്കിൽ അത് ത്പസ് രാവിക്കുക.   

___________________________________________________________________________________________________________________  

 

2. Regarding your symptoms:/ പ ാഗല്ക്ഷണങ്ങസെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ:   

 

a) When did symptoms first occur? / പ ാഗല്ക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുരുടങ്ങിയസരപൊഴാണ്? 

___________________________________________________________________________________________________________________  

 

b) Please describe your symptoms./ നിങ്ങെുസട പ ാഗല്ക്ഷണങ്ങൾ വിശദീക ിക്കുക. 

___________________________________________________________________________________________________________________  

 

c) How frequently do symptoms occur? e.g. how often in the last 12 months 

പ ാഗല്ക്ഷണങ്ങൾ എത്ര രവണയാണ് ത്പകടമായത്? ഉദാ കഴിഞ്ഞ 12 മാസ്ത്തിനിടയിൽ എത്ര രവണ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

d) When was the last occurrence of symptoms?/ പ ാഗല്ക്ഷണം അവസ്ാനമായി കാണസെട്ടത് എപൊഴാണ്?  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Have you undergone any test or investigations for this condition?      Yes / No 

ഈ പ ാഗാവസ്ഥയ്ക്ക്കായി നിങ്ങൾ ഏസരങ്കില്ും പ ിപശാധനയ്ക് പക്കാ സ്ൂക്ഷ്മനി ീക്ഷണത്തിപനാ  

       / ഇല്ല 
വിപധയയായിട്ടുപണ്ടാ?           

 

If yes, please provide details including date of investigations and results with copy of medical reports. 

ഉണ്ട് എങ്കിൽ, പ ിപശാധനകൾ നടത്തിയ രീയരിയും പ ിപശാധന ഫല്ങ്ങെുമുൾസെസട വവദയ പ ിപശാധന 

റിപൊർട്ടിന്സറ പകർെ് നൽകുക  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Have you had an operation for this condition or is an operation being considered?     Yes / No 

ഈ പ ാഗാവസ്ഥയ്ക് ക്കായി നിങ്ങൾ ശസ്ത്രകിയയ്ക് ക്ക് വിപധയയാവുകപയാ ശസ് ത്രത്കിയയ്ക് ക്കായി  
       / ഇല്ല 
നിർപേശിക്കസെടുകപയാ സെയ്ക് രിട്ടുപണ്ടാ?         

 

If yes, please provide date(s) and full details with medical reports including name of the surgery, names of hospital and consultant/surgeon.  

ഉണ്ട് എങ്കിൽ, രീയരിയും (രീയരികെും) ശസ് ത്രത്കിയയുസട പപര്, ആശുപത്രികെുസടയും 

കൺസ്ൾട്ടന്റിന്സറയും/സ്ർജന്സറയും പപ ുകൾ എന്നിവയുൾസെസടയുള്ള വവദയ പ ിപശാധന 

റിപൊർട്ടുകെുസട പൂർണ്ണമായ വിശദാംശങ്ങെും നൽകുക. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Have you experienced any symptoms following surgery?       Yes / No 

ശസ് ത്രത്കിയയ്ക് ക്ക് പശഷം നിങ്ങൾക്ക് പ ാഗല്ക്ഷണങ്ങൾ ത്പകടമായിട്ടുപണ്ടാ?     ഉണ്ട് / 
ഇല്ല 
 

If yes, please provide details. / ഉണ്ട് എങ്കിൽ, വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Please provide details of your treatment. Include names of medication, dosage and how often taken:  

നിങ്ങെുസട െികിത്സയുസട വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക. മ ുന്നുകെുസട പപ ും അെവും കഴിപക്കണ്ട കാല്യെവും 

ഉൾസെസട:  

 

Currently:/ നില്വിൽ കഴിക്കുന്നത്: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

In the past: / മുമ്പ് കഴിച്ചി ുന്നത്:  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

7.  Are you currently on follow up?         Yes / No 



നിങ്ങൾ ഇപൊഴും െികിത്സയില്ാപണാ?        അസര / അല്ല 
If yes, please state how often./ അസരസയങ്കിൽ, എത്രകാല്മായി എന്നത് വയക്തമാക്കുക. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

If no, when were you discharged from follow-up?/ അല്ല എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ െികിത്സ അവസ്ാനിെിച്ചത് എപൊഴാണ്? 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

8. Have you lost significant time (e.g. weeks) off work with this condition?      Yes / No 

ഈ പ ാഗാവസ്ഥ കാ ണം നിങ്ങൾക്ക് പജാല്ിയിൽ നിന്ന് വെസ  നാൾ (ഉദാ. ആഴ് െ) 

വിട്ടുനിൽപക്കണ്ടി വന്നിട്ടുപണ്ടാ?         ഉണ്ട് / 
ഇല്ല 
 

If yes, please provide details including dates and duration of time off work. 

ഉണ്ട് എങ്കിൽ, പജാല്ിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന രീയരികെും കാല്യെവും ഉൾസെസടയുള്ള വിവ ങ്ങൾ നൽകുക.    

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

9. Please provide any additional information on your condition that you feel will be helpful in processing your application.  

നിങ്ങെുസട അപപക്ഷയുസട രുടർനടപടികൾക്ക് സ്ഹായക മാകുസമന്ന് ക ുരുന്ന, നിങ്ങെുസട 

പ ാഗാവസ്ഥസയക്കുറിച്ചുള്ള എസെങ്കില്ും  അധികവിവ ങ്ങൾ ഉസണ്ടങ്കിൽ 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. Date & Place: Signature of Life to be Assured Declaration in case Life To Be Assured signs in Vernacular / Uses Thumb 

Impression: I have read out and fully explained the contents of the questionnaire and she has understood the same. I have truthfully recorded the 

replies given by the Life to be Assured and that the Life to be Assured has affixed the signatures/thumb impression above after fully 

understanding the contents thereof.  

 

നുകൂലയം ലഭികുന്ന വയക്തിയുടെ പ്േസ്  തോവന: 

 

ഞാൻ നൽകിയി ിക്കുന്ന ഉത്ത ങ്ങൾ എന്സറ അറിവിൽ മികച്ചരും സ്രയവും ആസണന്നും ഈ അപപക്ഷയുസട 

മൂല്യനിർണ്ണയത്തിസനപയാ സ്വീകാ യരസയപയാ ബാധിപച്ചക്കാവുന്ന ത്പധാനയമുള്ള ഏസരങ്കില്ും വിവ ങ്ങൾ 

മറച്ചുസവച്ചിട്ടിസല്ലന്നും ഞാൻ ത്പസ് രാവിക്കുന്നു. കാനറ ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് സകാപമഴ് സ് വല്ഫ് 

ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ല്ിമിറ്റഡിൽ വല്ഫ് ഇൻഷുറൻസ്ിനായുള്ള എന്സറ അപപക്ഷയുസട ഭാഗമായി ഈ പഫാം 

 ൂപീക ിക്കുസമന്നരും എന്സറ അറിവില്ുള്ള എസരങ്കില്ും ത്പധാനസെട്ട വിഷയം സ്മർെിക്കുന്നരിൽ 

പ ാജയസെടുകയാസണങ്കിൽ അത് ഉടമ്പടിസയ അസ്ാധുവാക്കുസമന്നരും ഞാൻ അംഗീക ിക്കുന്നു.  
 

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 ക് ോം പ്േോക്ദ്ശിക ഭോഷയിക്ലോ വി ലെയോളക്മോ ഉേക്യോൈിച്ച് ഒപ്പുടവച്ചി ികുന്നുടവങ്കിൽ, നൽകുന്ന 

സതയവോങ്മൂലം 

 

എനിക്ക് ഈ പഫാമിസല് ഉള്ളടക്കങ്ങൾ  _______________ ഭാഷയിൽ യപ ാെിരം വിശദീക ിച്ചുരന്നരായും അത് 

എനിക്ക് മനസ്ില്ായരായും ________________ എന്ന വില്ാസ്ത്തിൽ രാമസ്ിക്കുന്ന, ___________________ എന്നയാെുസട 

ത്പായപൂർത്തിയായ മകനായ / മകൊയ _____________________ എന്ന ഞാൻ ഇരിനാൽ ത്പസ്രാവിക്കുന്നു. 
 

 

 

(ഉപപഭാക്താവിന്സറ ഒെ്) ____________________ തീയതി ________________ ബന്ധടപ്പെോനുള്ള നമ്പർ ___________________ 

 

Instruction & Disclaimer:/ നിർക്േശങ്ങളും നി ോക ണവും: 

 

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

  ഹിന്ദിയിൽ/ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രം വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക. 

• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail. 

  ഉള്ളടക്കം പ ിഭാഷസെടുത്തുന്നരിൽ ഏസരങ്കില്ും  ീരിയിൽ വിപയാജിെുണ്ടാകുന്ന സ്ാഹെ യത്തിൽ, ഇംഗ്ലീഷ്  

  പരിെ് ബാധകമാക്കും. 



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

 

 


