
RESPIRATORY DISORDER QUESTIONNAIRE/ ശ�സേന്രന്ദിയ സംബ�മായ േരാഗങ്ങൾക്കുളള് 
േചാദ�ാവലി 

(Asthma, Bronchitis, Emphysema, etc.)/ (ആസ്തമ, േ്രബാ�ൈറ്റസ്, എംഫിസീമ, മുതാലയവ.) 

 Name of Life To Be Assured: / ആനുകൂല�ം ലഭിക്കുന്ന വ�ക്തിയുെട േപര്: 
______________________________________________________ Proposal No.:/ െ്രപാേപ്പാസൽ നമ്പർ.:  _______________________ 

 Part 1 – To be filled by the Life To Be Assured or Proposer if Life To Be Assured is a minor: 
 ഭാഗം 1 --  ആനുകൂല�ം ലഭിക്കുന്ന വ�ക്തിേയാ ആനുകൂല�ം ലഭിക്കുന്ന വ�ക്തിയ്ക്ക് 
്രപായപൂർത്തിയായിെട്ടെല�ങ്കിൽ നിർേദ്ദശകേനാ പൂരിപ്പിക്കണം:  

1. Please state the precise diagnosis (if known):/ കൃത�മായ േരാഗനിർണ്ണയം ്രപസ്താവിക്കുക (അറിയാെമ�ിൽ): 
__________________________________________________________________________________________________________________

2. When was this condition first diagnosed? (Please give exact age/year of onset)
േരാഗനിർണ്ണയം ആദ�മായി നടത്തിയെതന്നാണ്? (കൃത�മായ ്രപായം/േരാഗം കെണ്ടത്തിയ വർഷം നൽകുക) 
__________________________________________________________________________________________________________________

3. Have you had any X-rays, PFT or other investigations for this condition? Yes No / ഉണ്ട് ഇല� 
ഈ േരാഗാവസ്ഥയ്ക്കായി നി�ൾ എക് സ്േറകേളാ PFT-േയാ മറ്റ് പരിേശാധനകേളാ നടത്തിയിട്ട�േണ്ടാ? 

If yes, please provide details including dates of investigations and results with medical reports
ഉണ്ട് എ�ിൽ, പരിേശാധന നടത്തിയ തീയതിയും ഫല�ള�മുൾെപ്പെട ൈവദ� പരിേശാധന റിേപ്പാർട്ട് നൽകുക 
__________________________________________________________________________________________________________________

4. Have you been admitted to hospital for this condition? Yes No / ഉണ്ട് ഇല� 
ഈ േരാഗാവസ്ഥയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് നി�െള ആശുപ്രതിയിൽ കിടത്തി ചികിത്സിച്ചിട്ട�േണ്ടാ? 

If yes, attach attending physician’s report / hospital discharge card. / ഉണ്ട് എന്നാെണ�ിൽ, പരിേശാധിച്ച േഡാക് ടറുെട 
റിേപ്പാർട്ട് /    
ആശുപ്രതി ഡിസ്ചാർജ് കാർഡ് സമർപ്പിക്കുക.
__________________________________________________________________________________________________________________

5. Regarding your symptoms. / േരാഗലക്ഷണത്തിെനക്കുറിച്ച�ളള് വിശദാംശ�ൾ.

a) Please describe your symptoms./ നി�ള�െട േരാഗലക്ഷണ�ൾ വിശദീകരിക്കുക.
__________________________________________________________________________________________________________________ 

b) How frequently do symptoms occur? E.g. how many attacks on an average do you have in a year? 
 േരാഗലക്ഷണ�ൾ എ്രത തവണയാണ് ്രപകടമായത്? ഉദാ. ഒരു വർഷം ശരാശരി എ്രത തവണ േരാഗാവസ്ഥ 
്രപകടമായി? 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Do your symptoms wake you at night? / േരാഗലക്ഷണ�ൾ നി്രദ തടസ്സെപ്പടുത്താറുേണ്ടാ?  Yes No 
/ഉണ്ട് ഇല� 

If yes, how often (per month)? / ഉണ്ട് എ�ിൽ, എ്രത തവണ (്രപതിമാസം)? 
__________________________________________________________________________________________________________________

7. Are your attacks seasonal? / േരാഗലക്ഷണ�ൾ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ്രപകടമാകുന്നതാേണാ?  Yes No/
അെത ഇല� 

If yes, give number of attacks per season: 
അെത എ�ിൽ, ഓേരാ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിലും േരാഗാവസ്ഥ എ്രതതവണ ്രപകടമാകുന്നു: 
________________________________________________________________________________________________________________

8. Are you aware of any specific provoking cause(s) which trigger your symptoms? E.g. stress, etc Yes No / ഉണ്ട് ഇല� 
 നി�ള�െട േരാഗലക്ഷണ�െള ഉേത്തജിപ്പിക്കുന്ന എെന്ത�ിലും ്രപേത�ക ്രപേകാപനപരമായ
കാരണെത്തക്കുറിച്ച്   

(കാരണ�െളക്കുറിച്ച്) അറിയാേമാ? ഉദാ. വിഷാദം തുട�ിയവ. 

If yes, please provide details/ ഉവവ്് എ�ിൽ, വിശദാംശ�ൾ നൽകുക 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

9. When was the last occurrence of symptoms and how long the symptoms usually last?
 േരാഗലക്ഷണം അവസാനമായി കാണെപ്പട്ടത് എേപ്പാഴാണ്, സാധാരണയായി േരാഗലക്ഷണ�ൾ 
നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കാലയളെവ്രത?  



__________________________________________________________________________________________________________________ 

10. How many days (total) during last two years you been away from work due to this condition? 
ഈ േരാഗാവസ്ഥ കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവർഷം നി�ൾക്ക് േജാലിയിൽ നിന്ന് എ്രതനാൾ (ആെക) 
വിട്ട�നിൽേക്കണ്ടി വന്നിട്ട�ണ്ട്?
__________________________________________________________________________________________________________________

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 േരാഗാവസ്ഥ കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവർഷം (നി�ൾക്ക് േജാലിയിൽ നിന്ന് എ്രതനാൾ (ആെക) 
വിട്ട�നിൽേക്കണ്ടി വന്നിട്ട�ണ്ട്? 

a) Currently: / ������ ഉപേയാഗിക്കുന്നത്: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

b) In the past: / മുമ്പ് ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നത്:
__________________________________________________________________________________________________________________ 

12. Have you ever taken steroids? E.g. Beclomethasone, Prednisolone etc. Yes No / ഉണ്ട് ഇല�  
നി�ൾക്ക് എേപ്പാെഴ�ിലും സ്റ്റിേറായിഡുകൾ എടുേക്കണ്ടിവന്നിട്ട�േണ്ടാ? ഉദാ. ബിേ�ാെമത്താേസാൺ,  
്രപഡ്നിേസാേളാൺ മുതലായവ. ഉണ്ട് ഇല� 

If yes, please provide full details including duration and type of treatment like inhaler, tablets etc. 
ഉണ്ട് എ�ിൽ, കാലയളവും ഇൻേഹലർ, മരുന്നുകൾ എന്നിവേപാലുളള് ചികിത്സാരീതിയും ഉൾെപ്പടുന്ന മുഴുവൻ 
വിശദാംശ�ള�ം    
നൽകുക. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

13. Regarding the monitoring of your condition: / നി�ള�െട േരാഗാവസ്ഥയുെട നിരീക്ഷണത്തിെനക്കുറിച്ച�ളള്
വിശദാംശ�ൾ: 

a) Who is in charge of your follow-up?/ നി�ള�െട തുടർചികിത്സയുെട ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാണ്? 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

b) How often do you attend for follow-up?/ തുടർചികിത്സയ് ക്കായി നി�ൾ എ്രത തവണ സമീപിച്ചിട്ട�ണ്ട്? 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

c) When was your last consultation? / അവസാനമായി േഡാക് ടെറ സമീപിച്ചെതേപ്പാഴാണ്? 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

14. Do you smoke * cigarettes / beedis / cigar / pipes? Yes No / ഉണ്ട് ഇല�  
* സിഗററ്റ�കൾ / ബീഡികൾ / സിഗർ / ൈപപ്പ�കൾ വലിക്കാറുേണ്ടാ? ഉണ്ട് ഇല� 

*(Strike off whichever is not applicable) If yes, how many?  __________per day, since last/ _______________years.. 

* (ബാധകമല�ാത്തത് െവട്ട�ക) ഉണ്ട് എ�ിൽ, എ്രത എണ്ണം? ������ __________ �������, ്രപതി ദിനം 

__________എണ്ണം. 

15. Please provide any additional information on your condition, which you feel, will be helpful in processing your application.
നി�ള�െട അേപക്ഷയുെട തുടർനടപടികൾക്ക് സഹായകരമാകുെമന്ന് കരുതുന്ന, നി�ള�െട
േരാഗാവസ്ഥെയക്കുറിച്ച�ളള്  
എെന്ത�ിലും  അധികവിവര�ൾ ഉെണ്ട�ിൽ 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 / 
തീയതിയും �ലവും:     ൈലഫ് അഷ�ർ െചയ്യെ�േട� വ��ി 

��������� ���������� ����������� ���������:  

ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉത്തര�ൾ എന്െറ അറിവിൽ മികച്ചതും സത�വും ആെണന്നും ഈ അേപക്ഷയുെട 
മൂല�നിർണ്ണയത്തിെനേയാ സ�ീകാര�തെയേയാ ബാധിേച്ചക്കാവുന്ന ്രപധാന�മുളള് ഏെത�ിലും വിവര�ൾ 
മറച്ച�െവച്ചിട്ടിെല�ന്നും ഞാൻ ്രപസ് താവിക്കുന്നു. കാനറ ഓറിയന്റൽ ബാ�് ഓഫ് െകാേമഴ് സ് ൈലഫ് 

PART 2 – To be filled by the Attending Physician of the Life To Be Assured: 
ഭാഗം 2 – ആനുകൂല�ം ലഭിക്കുന്ന വ�ക്തിെയ ചികിത്സിക്കുന്ന േഡാക് ടർ പൂരിപ്പിേക്കണ്ടത്: 

1. Please give the diagnosis and date of diagnosis: / േരാഗനിർണ്ണയവും േരാഗനിർണ്ണയ തീയതിയും നൽകുക:
__________________________________________________________________________________________________________________

2. Please provide details of the frequency of attacks and the date of the last attack
േരാഗാവസ്ഥ എ്രതതവണ ്രപകടമാെയന്നതും േരാഗാവസ്ഥ അവസാനമായി ്രപകടമായ തീയതിയും നൽകുക 
__________________________________________________________________________________________________________________

3. Would you describe the patient’s condition as mild, moderate or severe? MILD MODERATE SEVERE
���������� േരാഗിയുെട അവസ്ഥ ഇടത്തരം, മിതമായത് അെല��ിൽ തീ്രവമായത് എന്ന് പറയാനാകുേമാ? 
ഇടത്തരം മിതമായത്  
തീ്രവമായത് 

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/േജാലി െചയ്യാനുളള് േശഷി ഉൾപ്പെട ്രപവർത്തനക്ഷമതയിൽ എെന്ത�ിലും പരിമിതിയുേണ്ടാ? 
അ�െനെയ�ിൽ, േജാലിയിൽ 
നിന്ന്  വിട്ട� നിൽേക്കണ്ടി വന്ന തീയതികള�ം കാലയളവും അട�ുന്ന വിശദാംശ�ൾ നൽകുക.
__________________________________________________________________________________________________________________

5. Please provide the dates and results of any investigation e.g. pulmonary function tests, chest x-rays etc.
ഏെത�ിലും പരിേശാധനകൾ നടത്തിയിട്ട�െണ്ട�ിൽ ആ തീയതികള�ം പരിേശാധനാഫല�ള�ം നൽകുക ഉദാ.
ശ�സേന്രന്ദിയ  
്രപവർത്തന പരിേശാധനകൾ, െനഞ്ചിന്െറ എക് സേറകൾ മുതലായവ.
__________________________________________________________________________________________________________________

6. Please give details of treatment, particularly any steroid therapy./ ചികിത്സെയക്കുറിച്ച�ളള് വിശദാംശ�ൾ, ്രപേത�കിച്ച�ം
എെന്ത�ിലും  
സ്റ്റിേറായിഡ് ചികിത്സയുെണ്ട�ിൽ, നൽകുക.
_________________________________________________________________________________________________________

7. Are you aware of any complicating features of the patient’s condition? E.g. cigarette smoking, occupation, etc so, please give details.
േരാഗിയുെട അവസ്ഥെയ സ�ീർണ്ണമായി ബാധിേച്ചക്കാവുന്ന ഏെത�ിലും കാര��െളക്കുറിച്ച് അറിയാേമാ? 
ഉദാ. പുകവലി, േജാലി, മുതലായവ, ഉെണ്ട�ിൽ വിശദാംശ�ൾ 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 
നിർേദ്ദശകൻ/ആനുകൂല�ം ലഭിക്കുന്ന വ�ക്തി എന്െറ സാന്നിദ്ധ�ത്തിലാണ് ഒപ്പിട്ടെതന്നും അവെന/അവെള
ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും സാക്ഷ�െപ്പടുത്തുന്നു

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 േഫാം ്രപാേദശിക ഭാഷയിേലാ വിരലടയാളേമാ ഉപേയാഗിച്ച് ഒപ്പ�െവച്ചിരിക്കുന്നുെവങ്കിൽ, നൽകുന്ന 
സത�വാങ്മൂലം 

എനിക്ക് ഈ േഫാമിെല ഉളള്ടക്ക�ൾ  ____________________________ ഭാഷയിൽ യേഥാചിതം 
വിശദീകരിച്ച�തന്നതായും അത് എനിക്ക് മനസിലായതായും __________________________________ എന്ന 
വിലാസത്തിൽ താമസിക്കുന്ന, __________________________________ എന്നയാള�െട ്രപായപൂർത്തിയായ മകനായ / 
മകളായ _________________________________________________ എന്ന ഞാൻ ഇതിനാൽ ്രപസ്താവിക്കുന്നു. 

(ഉപേഭാക്താവിന്െറ ഒപ്പ്) _______________________ തീയതി ___________________ ബ�െപ്പടാനുളള് നമ്പർ 
_______________________ 

Instruction & Disclaimer:/ നിർേദ്ദശങ്ങള�ം നിരാകരണവും: 

• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
ഹിന്ദിയിൽ/ഇം�ീഷിൽ മാ്രതം വിശദാംശ�ൾ നൽകുക.

• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ഉളള്ടക്കം പരിഭാഷെപ്പടുത്തുന്നതിൽ ഏെത�ിലും രീതിയിൽ വിേയാജിപ്പ�ണ്ടാകുന്ന സാഹചര�ത്തിൽ, ഇം�ീഷ് 
പതിപ്പ് ബാധകമാക്കും. 

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




