RESPIRATORY DISORDER QUESTIONNAIRE/ ശ്വസനേന്ദ്രിയ സംബന്ധമായ ന ാഗങ്ങൾക്കുള്ള
ന

ാദ്യാവലി

(Asthma, Bronchitis, Emphysema, etc.)/ (ആസ്തമ, ബ്രോങ്കറ്റൈസ്, എംഫിസീമ, മുതോലയവ.)
Name of Life To Be Assured: / ആനുകൂലയം ലഭിക്കുന്ന വയക്തിയുടെ ബേര്:
______________________________________________________ Proposal No.:/ ട്േോബപോസൽ നമ്പർ.: _______________________
Part 1 – To be filled by the Life To Be Assured or Proposer if Life To Be Assured is a minor:
ഭാഗം 1 -- ആേുകൂലയം ലഭിക്കുന്ന വയക്തിനയാ ആേുകൂലയം ലഭിക്കുന്ന വയക്തിയ്ക്ക്ക്
ന്ദ്രായരൂർത്തിയായിട്ടെട്ടലെങ്കിൽ േിർനേശ്കനോ രൂ ിപ്പിക്കണം:
1. Please state the precise diagnosis (if known):/ കൃതയമോയ ബ ോഗനിർണ്ണയം ്േസ്തോവിക്കുക (അറിയോടമങ്കിൽ):
__________________________________________________________________________________________________________________
2. When was this condition first diagnosed? (Please give exact age/year of onset)
ബ ോഗനിർണ്ണയം ആദ്യമോയി നെത്തിയടതന്നോണ്? (കൃതയമോയ ്േോയം/ബ ോഗം കടെത്തിയ വർഷം നൽകുക)
__________________________________________________________________________________________________________________
3. Have you had any X-rays, PFT or other investigations for this condition?
Yes No / ഉെ് ഇലല
ഈ ബ ോഗോവസ്ഥയ്ക്ക്കോയി നിങ്ങൾ എക്സ്ബറകബ ോ PFT-ബയോ മൈ് േ ിബ ോധനകബ ോ നെത്തിയിട്ടുബെോ?
If yes, please provide details including dates of investigations and results with medical reports
ഉെ് എങ്കിൽ, േ ിബ ോധന നെത്തിയ തീയതിയും ഫലങ്ങ ുമുൾടപടെ റ്റവദ്യ േ ിബ ോധന റിബപോർ നൽകുക
__________________________________________________________________________________________________________________
4. Have you been admitted to hospital for this condition?
ഈ ബ ോഗോവസ്ഥയുമോയി രന്ധടപട്ട് നിങ്ങട

ആ ുേ്തിയിൽ കിെത്തി ചികിത്സിച്ചിട്ടുബെോ?

If yes, attach attending physician’s report / hospital discharge card. / ഉെ് എന്നോടെങ്കിൽ, േ ിബ ോധിച്ച ബ

Yes No / ഉെ് ഇലല

ോക്െറുടെ

റിബപോർട്ട് /
ആ ുേ്തി

ിസ്ചോർജ് കോർഡ് സമർപിക്കുക.

__________________________________________________________________________________________________________________
5. Regarding your symptoms. / ബ ോഗലക്ഷെത്തിടനക്കുറിച്ചുള്ള വി ദ്ോം ങ്ങൾ.
a) Please describe your symptoms./ നിങ്ങ ുടെ ബ ോഗലക്ഷെങ്ങൾ വി ദ്ീക ിക്കുക.
__________________________________________________________________________________________________________________
b) How frequently do symptoms occur? E.g. how many attacks on an average do you have in a year?
ബ ോഗലക്ഷെങ്ങൾ എ്ത തവെയോണ് ്േകെമോയത്? ഉദ്ോ. ഒ ു വർഷം
ോ
ി എ്ത തവെ ബ ോഗോവസ്ഥ
്േകെമോയി?
__________________________________________________________________________________________________________________
6. Do your symptoms wake you at night? / ബ ോഗലക്ഷെങ്ങൾ നി്ദ് തെസ്സടപെുത്തോറുബെോ?
Yes No
/ഉെ് ഇലല
If yes, how often (per month)? / ഉെ് എങ്കിൽ, എ്ത തവെ (്േതിമോസം)?
__________________________________________________________________________________________________________________
7. Are your attacks seasonal? / ബ ോഗലക്ഷെങ്ങൾ കോലോവസ്ഥയ്ക്ക്ക് അനുസൃതമോയി ്േകെമോകുന്നതോബെോ?
Yes No/
അടത ഇലല
If yes, give number of attacks per season:
അടത എങ്കിൽ, ഓബ ോ കോലോവസ്ഥോ മോൈത്തിലും ബ ോഗോവസ്ഥ എ്തതവെ ്േകെമോകുന്നു:
________________________________________________________________________________________________________________
8. Are you aware of any specific provoking cause(s) which trigger your symptoms? E.g. stress, etc
Yes No / ഉെ് ഇലല
നിങ്ങ ുടെ ബ ോഗലക്ഷെങ്ങട ഉബത്തജിപിക്കുന്ന എടെങ്കിലും ്േബതയക ്േബകോേനേ മോയ
കോ െടത്തക്കുറിച്ച്
(കോ െങ്ങട ക്കുറിച്ച്) അറിയോബമോ? ഉദ്ോ. വിഷോദ്ം തുെങ്ങിയവ.
If yes, please provide details/ ഉവ്വ് എങ്കിൽ, വി ദ്ോം ങ്ങൾ നൽകുക
__________________________________________________________________________________________________________________
9. When was the last occurrence of symptoms and how long the symptoms usually last?
ബ ോഗലക്ഷെം അവസോനമോയി കോെടപട്ടത് എബപോഴോണ്, സോധോ െയോയി ബ ോഗലക്ഷെങ്ങൾ
നീെുനിൽക്കുന്ന കോലയ ടവ്ത?

__________________________________________________________________________________________________________________
10. How many days (total) during last two years you been away from work due to this condition?
ഈ ബ ോഗോവസ്ഥ കോ െം കഴിഞ്ഞ െുവർഷം നിങ്ങൾക്ക് ബജോലിയിൽ നിന്ന് എ്തനോൾ (ആടക)
വിട്ടുനിൽബക്കെി വന്നിട്ടുെ്?
__________________________________________________________________________________________________________________

11. Please provide details of your treatment, include name of medication (e.g. Asthalin, Bricanyl, Vent,Deriphyiline etc), dosage and how often
taken. Include details of tablets, injections and inhalers.
ഈ ബ ോഗോവസ്ഥ കോ െം കഴിഞ്ഞ െുവർഷം (നിങ്ങൾക്ക് ബജോലിയിൽ നിന്ന് എ്തനോൾ (ആടക)
വിട്ടുനിൽബക്കെി വന്നിട്ടുെ്?
a) Currently: /
ഉേബയോഗിക്കുന്നത്:
__________________________________________________________________________________________________________________
b) In the past: / മുമ്പ് ഉേബയോഗിച്ചി ുന്നത്:
__________________________________________________________________________________________________________________
12. Have you ever taken steroids? E.g. Beclomethasone, Prednisolone etc.
Yes No / ഉെ് ഇലല
നിങ്ങൾക്ക് എബപോടഴങ്കിലും സ്റ്റിബറോയി ുകൾ എെുബക്കെിവന്നിട്ടുബെോ? ഉദ്ോ. രിബലോടമത്തോബസോൺ,
്േഡ്നിബസോബ ോൺ മുതലോയവ. ഉെ് ഇലല
If yes, please provide full details including duration and type of treatment like inhaler, tablets etc.
ഉെ് എങ്കിൽ, കോലയ വും ഇൻബേലർ, മ ുന്നുകൾ എന്നിവബേോലുള്ള ചികിത്സോ ീതിയും ഉൾടപെുന്ന മുഴുവൻ
വി ദ്ോം ങ്ങ ും
നൽകുക.
__________________________________________________________________________________________________________________
13. Regarding the monitoring of your condition: / നിങ്ങ ുടെ ബ ോഗോവസ്ഥയുടെ നി ീക്ഷെത്തിടനക്കുറിച്ചുള്ള
വി ദ്ോം ങ്ങൾ:
a) Who is in charge of your follow-up?/ നിങ്ങ ുടെ തുെർചികിത്സയുടെ ഉത്ത വോദ്ിത്തം ആർക്കോണ്?
__________________________________________________________________________________________________________________
b) How often do you attend for follow-up?/ തുെർചികിത്സയ്ക്ക്കോയി നിങ്ങൾ എ്ത തവെ സമീേിച്ചിട്ടുെ്?
__________________________________________________________________________________________________________________
c) When was your last consultation? / അവസോനമോയി ബ ോക്െടറ സമീേിച്ചടതബപോഴോണ്?
__________________________________________________________________________________________________________________
Yes No / ഉെ് ഇലല

14. Do you smoke * cigarettes / beedis / cigar / pipes?
* സിഗറൈുകൾ / രീ ികൾ / സിഗർ / റ്റേപുകൾ വലിക്കോറുബെോ? ഉെ് ഇലല
*(Strike off whichever is not applicable) If yes, how many? __________per day, since last/ _______________years..
* (രോധകമലലോത്തത് ടവട്ടുക) ഉെ് എങ്കിൽ, എ്ത എണ്ണം?

__________

, ്േതി ദ്ിനം

__________എണ്ണം.
15. Please provide any additional information on your condition, which you feel, will be helpful in processing your application.
നിങ്ങ ുടെ അബേക്ഷയുടെ തുെർനെേെികൾക്ക് സേോയക മോകുടമന്ന് ക ുതുന്ന, നിങ്ങ ുടെ
ബ ോഗോവസ്ഥടയക്കുറിച്ചുള്ള
എടെങ്കിലും അധികവിവ ങ്ങൾ 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.
:
ഞോൻ നൽകിയി ിക്കുന്ന ഉത്ത ങ്ങൾ എന്ടറ അറിവിൽ മികച്ചതും സതയവും ആടെന്നും ഈ അബേക്ഷയുടെ
മൂലയനിർണ്ണയത്തിടനബയോ സവീകോ യതടയബയോ രോധിബച്ചക്കോവുന്ന ്േധോനയമുള്ള ഏടതങ്കിലും വിവ ങ്ങൾ
മറച്ചുടവച്ചിട്ടിടലലന്നും ഞോൻ ്േസ്തോവിക്കുന്നു. കോനറ ഓറിയന്റൽ രോങ്ക് ഓഫ് ടകോബമഴ്സ് റ്റലഫ്

ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിൈ ിൽ റ്റലഫ് ഇൻഷുറൻസിനോയുള്ള എന്ടറ അബേക്ഷയുടെ ഭോഗമോയി ഈ ബഫോം
ൂേീക ിക്കുടമന്നതും എന്ടറ അറിവിലുള്ള എടതങ്കിലും ്േധോനടപട്ട വിഷയം സമർപിക്കുന്നതിൽ
േ ോജയടപെുകയോടെങ്കിൽ അത് ഉെമ്പെിടയ അസോധുവോക്കുടമന്നതും ഞോൻ അംഗീക ിക്കുന്നു.

Date & Place:

Signature of Life to be Assured /
:

PART 2 – To be filled by the Attending Physician of the Life To Be Assured:
ഭാഗം 2 – ആേുകൂലയം ലഭിക്കുന്ന വയക്തിട്ടയ ികിത്സിക്കുന്ന ന ാക്ടർ രൂ ിപ്പിനക്കണ്ടത്:
1. Please give the diagnosis and date of diagnosis: / ബ ോഗനിർണ്ണയവും ബ ോഗനിർണ്ണയ തീയതിയും നൽകുക:
__________________________________________________________________________________________________________________
2. Please provide details of the frequency of attacks and the date of the last attack
ബ ോഗോവസ്ഥ എ്തതവെ ്േകെമോടയന്നതും ബ ോഗോവസ്ഥ അവസോനമോയി ്േകെമോയ തീയതിയും നൽകുക
__________________________________________________________________________________________________________________
3. Would you describe the patient’s condition as mild, moderate or severe? MILD MODERATE SEVERE
ബ ോഗിയുടെ അവസ്ഥ ഇെത്ത ം, മിതമോയത് അടലലങ്കിൽ തീ്വമോയത് എന്ന് േറയോനോകുബമോ?
ഇെത്ത ം മിതമോയത്
തീ്വമോയത്
4. Is there any limitation of functional capacity including ability to work? If so please give details including dates and duration of any time off
work/ബജോലി ടചയ്യോനുള്ള ബ ഷി ഉൾപടെ ്േവർത്തനക്ഷമതയിൽ എടെങ്കിലും േ ിമിതിയുബെോ?
അങ്ങടനടയങ്കിൽ, ബജോലിയിൽ
നിന്ന് വിട്ടു നിൽബക്കെി വന്ന തീയതിക ും കോലയ വും അെങ്ങുന്ന വി ദ്ോം ങ്ങൾ നൽകുക.
__________________________________________________________________________________________________________________
5. Please provide the dates and results of any investigation e.g. pulmonary function tests, chest x-rays etc.
ഏടതങ്കിലും േ ിബ ോധനകൾ നെത്തിയിട്ടുടെങ്കിൽ ആ തീയതിക ും േ ിബ ോധനോഫലങ്ങ ും നൽകുക ഉദ്ോ.
വസബന്രിയ
്േവർത്തന േ ിബ ോധനകൾ, ടനഞ്ചിന്ടറ എക്സബറകൾ മുതലോയവ.
__________________________________________________________________________________________________________________
6. Please give details of treatment, particularly any steroid therapy./ ചികിത്സടയക്കുറിച്ചുള്ള വി ദ്ോം ങ്ങൾ, ്േബതയകിച്ചും
എടെങ്കിലും
സ്റ്റിബറോയിഡ് ചികിത്സയുടെങ്കിൽ, നൽകുക.
_________________________________________________________________________________________________________
7. Are you aware of any complicating features of the patient’s condition? E.g. cigarette smoking, occupation, etc so, please give details.
ബ ോഗിയുടെ അവസ്ഥടയ സങ്കീർണ്ണമോയി രോധിബച്ചക്കോവുന്ന ഏടതങ്കിലും കോ യങ്ങട ക്കുറിച്ച് അറിയോബമോ?
ഉദ്ോ. േുകവലി, ബജോലി, മുതലോയവ, ഉടെങ്കിൽ വി ദ്ോം ങ്ങൾ 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
നിർബേ കൻ/ആനുകൂലയം ലഭിക്കുന്ന വയക്തി എന്ടറ സോന്നിദ്ധ്യത്തിലോണ് ഒപിട്ടടതന്നും അവടന/അവട
ഞോൻ തി ിച്ചറിഞ്ഞതോയും സോക്ഷയടപെുത്തുന്നു
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 ന ാം ന്ദ്രാനദ്ശ്ിക ഭാഷയിനലാ വി ലടയാളനമാ ഉരനയാഗിച്ച് ഒപ്പുട്ടവച്ചി ിക്കുന്നുട്ടവങ്കിൽ, േൽകുന്ന
സത്യവാങ്മൂലം
എനിക്ക്
ഈ
ബഫോമിടല
ഉള്ളെക്കങ്ങൾ
____________________________
ഭോഷയിൽ
യബ ോചിതം
വി ദ്ീക ിച്ചുതന്നതോയും
അത്
എനിക്ക്
മനസിലോയതോയും
__________________________________
എന്ന
വിലോസത്തിൽ തോമസിക്കുന്ന, __________________________________ എന്നയോ ുടെ ്േോയേൂർത്തിയോയ മകനോയ /
മക ോയ _________________________________________________ എന്ന ഞോൻ ഇതിനോൽ ്േസ്തോവിക്കുന്നു.
(ഉേബഭോക്തോവിന്ടറ ഒപ്) _______________________ ത്ീയത്ി ___________________ ബന്ധട്ടപ്പടാേുള്ള േമ്പർ
_______________________
Instruction & Disclaimer:/ േിർനേശ്ങ്ങളും േി ാക ണവും:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
േിരിയിൽ/ഇംഗ്ലീഷിൽ മോ്തം വി ദ്ോം ങ്ങൾ നൽകുക.
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ഉള്ളെക്കം േ ിഭോഷടപെുത്തുന്നതിൽ ഏടതങ്കിലും ീതിയിൽ വിബയോജിപുെോകുന്ന സോേച യത്തിൽ, ഇംഗ്ലീഷ്
േതിപ് രോധകമോക്കും.
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