
KIDNEY AND URINARY DISORDERS QUESTIONNAIRE 
വൃക്ക, മൂത്രാശയ ര ാഗങ്ങൾക്കുള്ള 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. Please state the precise diagnosis, if known/ പരാഗനിർണ്ണയടെക്കുറിച്ച് കൃരയമായി അറിയാടമങ്കിൽ, അത് ത്പസ് രാവ്ിക്കുക
_______________________________________________________________________________________________________

2. When was this condition first diagnosed?/ പരാഗനിർണ്ണയം ആദ്യമായി നെെിയടരന്നാണ്?

_______________________________________________________________________________________________________

3.  Have you had an IVP, cystoscopy or other investigations? Yes / No 

നിങ്ങൾക്ക് IVP, സിസ് പറാസ് പകാപ്പി അടല്െങ്കിൽ മറ് പരിപ ാധനകൾ നെെിയിയിട്ടുപടാ? 

ഉട് / ഇല്െ

If yes, please provide details including dates of investigations and results with medical reports 

ഉട് എങ്കിൽ, പരിപ ാധനനെെിയ രീയരിയും ഫല്ങ്ങളുമുൾടപ്പടെ വവ്ദ്യ പരിപ ാധന റിപപ്പാർ   നൽകുക
_______________________________________________________________________________________________________ 

4. Regarding your symptoms:/ പരാഗല്ക്ഷണെിടനക്കുറിച്ചുള്ള വ്ി ദ്ാം ങ്ങൾ:

a) Please describe your symptoms / നിങ്ങളുടെ പരാഗല്ക്ഷണങ്ങൾ വ്ി ദ്മാക്കുക
_______________________________________________________________________________________________________ 

b) When did symptoms first occur? / പരാഗല്ക്ഷണങ്ങൾ കടുരുെങ്ങിയടരപപ്പാഴാണ്?

_______________________________________________________________________________________________________ 

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

പരാഗല്ക്ഷണങ്ങൾ എത്ര രവ്ണയാണ് ത്പകെമായത്? ഉദ്ാ. കഴിഞ്ഞ 12 മാസെിനിെയിൽ എത്ര രവ്ണ
_______________________________________________________________________________________________________ 

d) When was the last occurrence of symptoms?/ പരാഗല്ക്ഷണം അവ്സാനമായി കാണടപ്പട്ടത് എപപ്പാഴാണ്?

_______________________________________________________________________________________________________ 

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

ഈ പരാഗാവ്സ്ഥയ്ക്കായി നിങ്ങൾ  സ്ത്രകിയയ്ക്ക് വ്ിപധയനാവ്ുകപയാ  സ്ത്രത്കിയയ്ക്കായി ഉട് / ഇല്െ
നിർപേ ിക്കടപ്പെുകപയാ ടെയ്രിട്ടുപടാ? 

If yes, please provide date(s) and full details including names of hospital and consultant/surgeon. 

ഉട് എങ്കിൽ, രീയരിയും (രീയരികളും) ആ ുപത്രിയുടെയും കൺസൾട്ടന്റിന്ടറയും/സർജന്ടറയും പപരുകൾ
എന്നിവ്യുൾടപ്പടെയുള്ള പൂർണ്ണമായ വ്ി ദ്ാം ങ്ങളും നൽകുക.

_______________________________________________________________________________________________________

6. Have you experienced any symptoms following surgery? Yes / No 
 സ് ത്രത്കിയയ് ക്ക് പ ഷവ്ും നിങ്ങൾ പരാഗല്ക്ഷണങ്ങൾ ത്പകെമായിട്ടുപടാ? ഉട് / 
ഇല്െ

If yes, please provide details/ ഉട് എങ്കിൽ, വ്ി ദ്ാം ങ്ങൾ നൽകുക
_______________________________________________________________________________________________________

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

നിങ്ങളുടെ െികിത്സയുടെ വ്ി ദ്ാം ങ്ങൾ നൽകുക. മരുന്നുകളുടെ പപരും അളവ്ും കഴിപക്കട കാല്യളവ്ും ഉൾടപ്പെുെുക:

a) Currently:/ നില്വ്ിൽ കഴിക്കുന്നത്:

_______________________________________________________________________________________________________ 

b) In the past:/ മുമ്പ് കഴിച്ചിരുന്നത്:

_______________________________________________________________________________________________________ 

8. Regarding the monitoring of your condition: / നിങ്ങളുടെ പരാഗാവ്സ്ഥയുടെ നിരീക്ഷണെിടനക്കുറിച്ചുള്ള വ്ി ദ്ാം ങ്ങൾ:

a) Who is in charge of your follow-up?/ നിങ്ങളുടെ രുെർ െികിത്സയുടെ ഉെരവ്ാദ്ിെം ആർക്കാണ്?

_______________________________________________________________________________________________________ 

b) How often do you attend for follow-up?/ രുെർെികിത്സയ് ക്കായി നിങ്ങൾ എത്ര രവ്ണ സമീപിച്ചിട്ടുട്?
_______________________________________________________________________________________________________ 



c) When was your last consultation? Please provide details of your blood pressure reading at that time, if known

അവ്സാനമായി പ ാക് െടറ സമീപിച്ചടരപപ്പാഴാണ്? അറിയാടമങ്കിൽ, ആ സമയെ് എെുെ നിങ്ങളുടെ രക്തസമ്മർേ 

നിരക്കിന്ടറ വ്ി ദ്ാം ങ്ങൾ   ൽകുക
_______________________________________________________________________________________________________ 

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

ഈ പരാഗാവ്സ്ഥ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പജാല്ിയിൽ നിന്ന് വ്ളടര നാൾ (ഉദ്ാ. ആഴ്െ) വ്ിട്ടുനിൽപക്കടി ഉട് / ഇല്െ
വ്ന്നിട്ടുപടാ? 

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

ഉട് എങ്കിൽ, പജാല്ിയിൽ നിന്ന് വ്ിട്ടുനിന്ന രീയരികളും കാല്യളവ്ും ഉൾടപ്പടെയുള്ള വ്ിവ്രങ്ങൾ നൽകുക
_______________________________________________________________________________________________________

10. 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
എടെങ്കില്ും അധികവ്ിവ്രങ്ങൾ ഉടടങ്കിൽ 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 Life Insurance Company Limited 
(formerly known as Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited) and that failure to disclose any material fact known to me may 

invalidate the contract. 

                             :  

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 ര ാോം ത്രാരദ്ശിക ഭാഷയിരലാ വി ലടയാളരമാ ഉരരയാഗിച്ച് ഒപ്പുവവച്ചി ിക്കുന്നുവവങ്കിൽ, നൽകുന്ന 

സരയവാങ്മൂലോം : 

എനിക്ക് ഈ പഫാമിടല് ഉള്ളെക്കങ്ങൾ  ___________________________ ഭാഷയിൽ യപ ാെിരം വ്ി ദ്ീകരിച്ചുരന്നരായും അത് എനിക്ക്
മനസില്ായരായും ___________________________ എന്ന വ്ില്ാസെിൽ രാമസിക്കുന്ന, __________________________________ എന്നയാളുടെ 

ത്പായപൂർെിയായ മകനായ / മകളായ __________________________________ എന്ന ഞാൻ ഇരിനാൽ ത്പസ്രാവ്ിക്കുന്നു.

(ഉപപഭാക്താവ്ിന്ടറ ഒപ്പ്) _______________________ രീയരി _______________________ ബന്ധവപ്പടാനുള്ള നമ്പർ _______________________

Instruction & Disclaimer:/ നിർരേശങ്ങളുോം നി ാക ണവുോം:

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

 ഹിന്ദിയിൽ/ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രം വ്ി ദ്ാം ങ്ങൾ നൽകുക.

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

ഉള്ളെക്കം പരിഭാഷടപ്പെുെുന്നരിൽ ഏടരങ്കില്ും രീരിയിൽ വ്ിപയാജിപ്പുടാകുന്ന സാഹെരയെിൽ, ഇംഗ്ലീഷ് പരിപ്പ്
ബാധകമാക്കും.

Canara HSBC Life Insurance Company Limited (IRDAI Regn. No. 136) 


