BACK DISORDERS QUESTIONNAIRE/ ਪ ਿੱ ਠ ਸੰ ਬੰ ਪਿਤ ਪਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ

ਰਸ਼ਨਾਿਲੀ

If any of the questions are answered “YES”, please provide details including dates of investigations and results
ਜੇਕਰ ਪਕਸੇ ਿੀ ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਾਬ ਹਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਪਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਕਰ ਾ ਕਰਕੇ ਪਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਤੀਪਜਆਂ ਦੀ ਪਿਤੀ ਸਿੇਤ ਪਿਿਰਣ ਰਦਾਨ ਕਰੋ

Name of Life To Be Assured:/ ਜਿਸਦੇ ਿੀਵਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਂ: ____________________________________________________________
Proposal No.:/ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੰ.: _________________________
Part 1: To be filled by Life To Be Assured/ ਭਾਗ 1: ਪਜਸਦੇ ਜੀਿਨ ਦਾ ਬੀਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਪਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਭਪਰਆ ਜਾਿੇ
1. Please state the precise diagnosis, if known:/ ਿੇਕਰ ਪ੍ਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਜਨਦਾਨ ਬਾਰੇ ਦੁੱ ਸੋ:
___________________________________________________________________________________________________________________
2. When was this condition first diagnosed? / ਇਸ ਸਜਿਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਕਦੋਂ ਜਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਆ ਸੀ?
__________________________________________________________________________________________________________________
3. Have you had any x-rays or other investigations?
ਕੀ ਤਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਰੇ ਿਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ?

Yes /No
ਹਾਂ /ਨਹੀਂ

4. Regarding your symptoms:/ ਤਹਾਡੇ ਲੁੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ:
a) Please describe your symptoms / ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਲੁੱਛਣਾਂ ਦਾ ਜਵਵਰਣ ਜਦਓ
__________________________________________________________________________________________________________________
b) When did symptoms first occur?/ ਲੁੱਛਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਸਨ?
__________________________________________________________________________________________________________________
c) How frequently do symptoms occur? i.e. how often in the last 12 months
ਲੁੱਛਣ ਜਕੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਉਤਪ੍ੰ ਨ ਹੰ ਦੇ ਹਨ? ਅਰਿਾਤ ਜਪ੍ੁੱ ਛਲੇ 12 ਮਹੀਜਨਆਂ ਜਵੁੱ ਚ ਜਕੰ ਨੀ ਵਾਰੀ
________________________________________________________________________________________________________________
d) Are your activities restricted in any way?/
ਕੀ ਤਹਾਡੀ ਿਤੀਜਵਧੀਆਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰ ਜਧਤ ਹਨ?

Yes /No
ਹਾਂ /ਨਹੀਂ

e) Do you use a cane or other mobility aids?

Yes /No
ਹਾਂ /ਨਹੀਂ

ਕੀ ਤਸੀਂ ਛੜੀ ਿਾਂ ਚਲਣ-ਜਿਰਣ ਜਵੁੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਪ੍ਯੋਿ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ

5. Have you had an operation for this condition or is an operation being considered?
ਕੀ ਇਸ ਸਜਿਤੀ ਲਈ ਤਸੀਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ ਿਾਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ?

Yes/ No
ਹਾਂ /ਨਹੀਂ

6. Please provide details of your treatment. Include names of medication, dosage and how often taken. Include details of any physiotherapy:
ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਉਪ੍ਚਾਰ ਦਾ ਜਵਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਦਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਖਰਾਕ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁੱ ਸੋ ਜਕ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਜਲਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਕਸੇ ਭੌਜਤਕ ਜਚਜਕਤਸਾ ਦੇ ਜਵਵਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਜਮਲ ਕਰੋ:

a) Currently / ਵਰਤਮਾਨ ਜਵੁੱ ਚ
__________________________________________________________________________________________________________________
b) In the past/ ਅਤੀਤ ਜਵੁੱ ਚ
__________________________________________________________________________________________________________________
7. Regarding the monitoring of your condition: / ਤਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਨਿਰਾਨੀ ਦੀ ਬਾਰੇ:
a)Who is in charge of your follow-up? / ਤਹਾਡੇ ਿਾਲੋ ਅਪ੍ ਦਾ ਇਨਚਾਰਿ ਕੌ ਣ ਹੈ?
__________________________________________________________________________________________________________________
b) How often do you attend for follow-up? / ਿਾਲੋ ਅਪ੍ ਲਈ ਤਸੀਂ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਿਾਂਦੇ ਹੋ?
__________________________________________________________________________________________________________________
c) When was your last consultation? / ਤਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਮਰਸ਼ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ?
__________________________________________________________________________________________________________________
8. Have you lost significant time (i.e. weeks) off work with this condition?
ਕੀ ਇਸ ਸਜਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਸੀਂ ਕੰ ਮ ਦਾ ਮਹੁੱ ਤਵਪ੍ੂਰਣ ਸਮਾਂ (ਅਰਿਾਤ ਹਿਤੇ) ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ?

Yes/ No
ਹਾਂ/ ਨਹੀਂ

If YES, please provide details including dates and duration of time off work.
ਿੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਕੰ ਮ ਦੌਰਾਨ ਅਣਅਪ੍ਸਜਿਤੀ ਰਜਹਣ ਦੀਆਂ ਜਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਆਦ ਸਮੇਤ ਜਵਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
__________________________________________________________________________________________________________________
9. Please provide any additional information on your condition which you feel will be helpful in processing your application
ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਜਹਤੀ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਜਤਜਰਕਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਿੋ ਜਕ ਤਹਾਡੀ ਸੁੱ ਮਝ ਜਵੁੱ ਚ ਤਹਾਡੇ ਆਵੇਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਕਰਨ ਜਵੁੱ ਚ ਮਦਦਿਾਰ ਹੋਵੇਿੀ।
__________________________________________________________________________________________________________________

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.
ਉਸ ਪਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪਜਸਦਾ ਜੀਿਨ ਬੀਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ:
ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਕ ਮੇਰੇ ਦਆਰਾ ਜਦੁੱ ਤੇ ਿਏ ਿਵਾਬ ਮੇਰੀ ਅਜਧਕਤਮ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਵੁੱ ਚ ਠੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਕ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਜਕਸੇ ਉਲੇ ਖ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਹੈ ਿੋ ਜਕ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਸ ਆਵੇਦਨ ਦੇ ਮਲਾਂਕਣ ਿਾਂ ਸਵੀਜਕਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਕਰਦੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਿੁੱ ਲ ਤੋਂ ਸਜਹਮਤ ਹਾਂ ਜਕ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਕੈਨਰਾ ਐਚ.ਐਸ.ਬੀ.ਸੀ. ਓਰੀਏਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਲਾਈਫ਼ ਇੰ ਸ਼ਯੋਰੈਂਸ
ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀਵਨ ਬੀਮਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਆਵੇਦਨ ਦਾ ਭਾਿ ਹੋਵੇਿਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਕ ਮੈਨੰ ੂ ਜਿਆਤ ਜਕਸੇ ਉਲੇ ਖਨੀਯ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਜਵੁੱ ਚ ਅਸਿਲ ਰਜਹਣ ਨਾਲ ਸੰ ਧੀ ਅਯੋਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

Date & Place:/ ਜਮਤੀ ਅਤੇ ਸਿਾਨ:

Signature of Life to be Assured / ਲਾਈਿ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜਦਵਾਇਆ ਿਾ ਕਰਨ ਲਈ

Part 2: To be filled by Attending Physician/ ਭਾਗ 2 : ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਭਪਰਆ ਜਾਿੇ
1. How has the condition been treated; is future surgery planned?/ ਸਜਿਤੀ ਦਾ ਉਪ੍ਚਾਰ ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਆ ਹੈ ; ਕੀ ਭਜਵੁੱ ਖ ਜਵੁੱ ਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਹੈ ?

___________________________________________________________________________________________________________________
2. Please give details of current symptoms/ ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਲੁੱਛਣਾਂ ਦਾ ਜਵਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
___________________________________________________________________________________________________________________
3. Have there been any episodes of associated anxiety of depression? If so, please give details
ਕੀ ਅਵਸਾਦ ਨਾਲ ਿੜੀ ਹੋਈ ਜਚੰ ਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ? ਿੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਜਵਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
___________________________________________________________________________________________________________________
4. Are you aware of any complicating features of the patient’s condition? E.g. occupation, etc so, please give details.
ਕੀ ਤਸੀਂ ਰੋਿੀ ਦੀ ਸਜਿਤੀ ਦੀਆਂ ਜਕਸੇ ਮਸ਼ਕਲ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਿਾਣੂ ਹੋ ? ਅਰਿਾਤ ਪ੍ੇਸ਼ਾ ਆਜਦ , ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
___________________________________________________________________________________________________________________
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./ ਮੈਂ ਇਸ ਿੁੱ ਲ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਮਾਜਣਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ/ਜਿਸਦੇ ਿੀਵਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਿਰੀ ਜਵੁੱ ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਤੋਂ ਸੰ ਤਸ਼ਟ ਹਾਂ

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. __________________
ਘੋਸ਼ਣਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਾਰਿ ਿਾਤਭਾਸ਼ਾ/ਅੰ ਗੂਠੇ ਦੇ ਪਨਸ਼ਾਨ ਪਿਿੱ ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੋਿੇ:
ਮੈਂ, __________________________________________________, ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ/ਦੀ ਪ੍ੁੱ ਤਰੀ , _____________________________ ਦਾ/ਦੀ ਜਨਵਾਸੀ ਇੁੱ ਕ ਜਵਅਸਕ
ਇੰ ਿ ਕਰਕੇ ਇੁੱ ਿੇ ਘੋਜਸ਼ਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਕ ਇਸ ਿਾਰਮ ਦੀ ਸਮਿਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ___________________________ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੁੱ ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਲਆ ਹੈ।

(ਿਾਹਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ) ______________________________ ਪਿਤੀ ______________ ਸੰ ਰਕ ਨੰ. __________________
Instruction & Disclaimer:/ ਪਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਿੀਕਰਣ:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only./ ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਜਵਵਰਣ ਜਸਰਫ਼ ਜਹੰ ਦੀ/ਅੰ ਿਰੇਜ਼ੀ ਜਵੁੱ ਚ ਹੀ ਭਰੋ।
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ਸਮਿਰੀ ਦੀ ਜਵਆਜਖਆ ਕਰਨ ਜਵੁੱ ਚ ਜਕਸੇ ਵੀ ਅਸਜਹਮਤੀ ਦੀ ਸਜਿਤੀ ਜਵੁੱ ਚ , ਅਿਰੇਜ਼ੀ ਸੰ ਸਕਰਣ ਹੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਿਾ।

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

