MUSCULOSKELETAL DISORDERS QUESTIONNAIRE
പേശി, അസ്ഥി സംബന്ധമായ പ ാഗങ്ങൾക്കുള്ള പ ാ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. What is the precise diagnosis as the cause of joint pain or joint deformity? (Please tick whichever is applicable) Rheumatoid arthritis
Osteoarthritis Seronegative spondyloarthropathy (Ankylosing spondylitis or others) Tuberculosis of the joint Gouty arthritis Pyogenic arthritis
Any other: Mention the diagnosis:
പ ായിന്റ് പവ്ദന അടല്െങ്കിൽ സംയുക്ത വവ്രൂപയപമാ കാരണമായി കൃരയമായ പരാഗനിർണയം എന്താണ്?
സന്ധിവ്ാരം ആർവത്രറ്റീസ് Seronegative spondyloarthropathy (ഒരുരരം വ്ാരപരാഗമാണിത് അടല്െങ്കിൽ മറ്റുള്ളവ്ടര)
(ബാധകമായ ആദയവ്ും െിക് ദയവ്ായി) സംയുക്ത Gouty ആർവത്രറ്റിസ് Pyogenic ഓഫ് ക്ഷയം മറ്റ് ആർവത്രറ്റിസ്:
പരാഗനിർണയം പരാമർശിപക്കണ്ടരുണ്ട്:
___________________________________________________________________________________________________________________
2. Mention the joints affected and extent of disability? / ബാധിക്കടപ്പട്ട സന്ധികപേരാണ്, പരാഗാവ്സ്ഥയുടെ രീത്വ്രടയന്താണ്?
___________________________________________________________________________________________________________________
3. Please give the approximate date when you last experienced problems or symptoms
നിങ്ങൾക്ക് പരാഗാവ്സ്ഥ അടല്െങ്കിൽ പരാഗല്ക്ഷണങ്ങൾ അവ്സാനമായി ത്പകെമായ ഏകപദശ രീയരി നൽകുക
___________________________________________________________________________________________________________________
4. Is the disease (Please tick what is applicable)? Static Progressive
(
)?
___________________________________________________________________________________________________________________
5. Mention laboratory tests undergone if any for evaluation? (Please mention the tests done and their reports.)
പരാഗനിർണ്ണയത്തിനായി നെത്തിയ ല്പബാറട്ടറി പരിപശാധനകൾ എടന്തല്ൊമാണ്? (നെത്തിയ പരിപശാധനകേും
അവ്യുടെ റിപപ്പാർട്ടുകേും സൂചിപ്പിക്കുക.)
___________________________________________________________________________________________________________________
6. Mention the medical treatment undergone. Give names of drug (generic) and duration of treatment and doses, any steroid dosage in past or ongoing?
നെത്തിയ ചികിത്സാ രീരികടേടന്തല്ൊമാടണന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക. മരുന്നിന്റടറ പപരുകേും ( നറിക്ക്) ചികിത്സാ
കാല്യേവ്ും മരുന്ന് കഴിപക്കണ്ട അേവ്ും നൽകുക, മുപമ്പാ ഇപപ്പാപഴാ സ്റ്റീപറായിഡ് മരുന്നുകടേടന്തങ്കില്ും
ഉപപയാഗിച്ചിട്ടുപണ്ടാ?
___________________________________________________________________________________________________________________
7. Has any surgery been advised for the treatment of the condition? Yes No If yes, please indicate the nature of surgery advised or if done already
(with date of surgery)
ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി എടന്തങ്കില്ും ശസ്ത്രത്കിയ നിർപേശിക്കടപ്പട്ടിട്ടുപണ്ടാ? ഉണ്ട് ഇല്െ ഉണ്ട് എങ്കിൽ,
നിർപേശിക്കടപ്പട്ട ശസ്ത്രത്കിയാ രീരി അടല്െങ്കിൽ ഇരിനകം ടചയ്രിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ (ശസ്ത്രത്കിയയുടെ രീയരി
ഉൾടപ്പടെ)
___________________________________________________________________________________________________________________
8. Are the symptoms of this condition severe enough to restrict your activities in any way?
ഈ പരാഗാവ്സ്ഥ ഏടരങ്കില്ും വ്ിധത്തിൽ നിങ്ങേുടെ വദനംദിന ത്പവ്ർത്തനങ്ങൾ പരിമിരടപ്പെുത്താൻ മാത്രം
പരയാപ്രമായിരുപന്നാ?
___________________________________________________________________________________________________________________
9. Have you lost any time off work in the last 12 months because of this condition? Please give dates and duration of absence.
ഈ പരാഗാവ്സ്ഥകാരണം കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തിനിെയിൽ എപപ്പാടഴങ്കില്ും പ ാല്ി ടചയ്യാൻ കഴിയാടര
വ്ന്നിട്ടുപണ്ടാ? രീയരിയും അവ്ധിയില്ായ കാല്യേവ്ും നൽകുക.
___________________________________________________________________________________________________________________
10. Gout - additional question: Have you suffered /suffering from any complications i.e. hypertension, kidney problems, arthritis?
രക്തവ്ാരം - അധിക പചാദയം: നിങ്ങൾക്ക് രക്താരിസമ്മർേം, വ്ൃക്ക പരാഗങ്ങൾ, സന്ധിവ്ാരം എന്നിവ്
പപാല്ുള്ള ത്പശ്നങ്ങൾ പനരിട്ടിട്ടുപണ്ടാ/പനരിെുന്നുപണ്ടാ?

_________________________________________________________________________________________________________________

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 പ്േസ്താവന:
ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ എന്റടറ അറിവ്ിൽ മികച്ചരും സരയവ്ും ആടണന്നും ഈ അപപക്ഷയുടെ
മൂല്യനിർണ്ണയത്തിടനപയാ സവീകാരയരടയപയാ ബാധിപച്ചക്കാവ്ുന്ന ത്പധാനയമുള്ള ഏടരങ്കില്ും വ്ിവ്രങ്ങൾ
മറച്ചുടവ്ച്ചിട്ടിടല്െന്നും ഞാൻ ത്പസ്രാവ്ിക്കുന്നു. കാനറ ഓറിയന്ററൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ടകാപമഴ്സ് വല്ഫ്
ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ല്ിമിറ്റഡിൽ വല്ഫ് ഇൻഷുറൻസിനായുള്ള എന്റടറ അപപക്ഷയുടെ ഭാഗമായി ഈ പ ാം
രൂപീകരിക്കുടമന്നരും എന്റടറ അറിവ്ില്ുള്ള എടരങ്കില്ും ത്പധാനടപ്പട്ട വ്ിഷയം സമർപ്പിക്കുന്നരിൽ
പരാ യടപ്പെുകയാടണങ്കിൽ അത് ഉെമ്പെിടയ അസാധുവ്ാക്കുടമന്നരും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു.

Date & Place:
രീയരി & സ്ഥല്ം:

Signature of Life to be Assured
വല്ഫ് അഷവർ ടചയ്യടപ്പപെണ്ട വ്യക്തി

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 പ ാം പ്ോപദ്ശിക ഭാഷയിപലാ വി ലെയാളപമാ ഉേപയാഗിച്ച് ഒപ്പുടവച്ചി ിക്കുന്നുടവങ്കിൽ, നൽകുന്ന
സതയവാങ്മൂലം :
എനിക്ക് ഈ പ ാമിടല് ഉള്ളെക്കങ്ങൾ _______________ ഭാഷയിൽ യപ ാചിരം വ്ിശദീകരിച്ചുരന്നരായും അത്
എനിക്ക്
മനസില്ായരായും
__________________________________
എന്ന
വ്ില്ാസത്തിൽ
രാമസിക്കുന്ന,
__________________________________
എന്നയാേുടെ
ത്പായപൂർത്തിയായ
മകനായ
/
മകോയ
__________________________________ എന്ന ഞാൻ ഇരിനാൽ ത്പസ്രാവ്ിക്കുന്നു.

(ഉപപഭാക്താവ്ിന്റടറ ഒപ്പ്) ___________________ തീയതി ________________ ബന്ധടപ്പൊനുള്ള നമ്പർ ____________________
Instruction & Disclaimer:/ നിർപേശങ്ങളും നി ാക ണവും:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
ഹിന്ദിയിൽ/ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രം വ്ിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ഉള്ളെക്കം പരിഭാഷടപ്പെുത്തുന്നരിൽ ഏടരങ്കില്ും രീരിയിൽ വ്ിപയാ ിപ്പുണ്ടാകുന്ന സാഹചരയത്തിൽ, ഇംഗ്ലീഷ്
പരിപ്പ് ബാധകമാക്കും.

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

