CHEST PAIN QUESTIONNAIRE / ਸੀਨੇ ਵ ਿੱ ਚ ਦਰਦ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਲੀ
(To be filled by the Life To Be Assured)/ (ਬੀਮਿਤ ਸਦੱ ਸ ਦੁਆਰਾ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ)
Name of Life To Be Assured/: ___________________________________________________________ Proposal No.: ___________________
ਮਜਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੀਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਿ: ____________________________________________________ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੰ.: ______________________

1. What was the date of the first attack of chest pain / ਸੀਨੇ ਮਵੱ ਚ ਦਰਦ ਦੇ ਪ੍ਮਹਲੇ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਿਤੀ ਕੀ ਸੀ?
_________________________________________________________________________________________________________________
2. How long did the pain last / ਦਰਦ ਮਕੰ ਨੇ ਸਿਾਂ ਤੱ ਕ ਬਣਾ ਮਰਹਾ?
_________________________________________________________________________________________________________________
3. What was the nature and severity of the pain? I.e. very severe, crushing, vice-like, sharp, stabbing, dull ache, vague discomfort.
ਦਰਦ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਅਰਥਾਤ ਬਹੁਤ ਗੰ ਭੀਰ, ਤੇਜ , ਸ਼ਕੰ ਜੇ ਵਰਗਾ ਤੇਜ਼, ਛੁਰਾ ਿਾਰਨ ਵਰਗਾ, ਹਲਕਾ ਦਰਦ, ਹਲਕੀ ਬੇਚੈਨੀ।

_________________________________________________________________________________________________________________
4. Have any attacks occurred subsequently?

Yes/ No

ਕੀ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਆਇਆ?

ਹਾਂ /ਨਹੀਂ

If yes, please provide dates / ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ:
_________________________________________________________________________________________________________________
5. Mention the location of the pain? E.g. central, in the left or right side of the chest, across the front of the chest, elsewhere in the chest.
ਦਰਦ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਉਲੇ ਖ ਕਰੋ? ਮਜਵੇਂ, ਮਵਚਕਾਰ ਮਵੱ ਚ, ਸੀਨੇ ਦੇ ਖੱ ਬੇ ਪ੍ਾਸੇ ਜਾਂ ਸੱ ਜੇ ਪ੍ਾਸੇ ਮਵੱ ਚ, ਸੀਨੇ ਦੇ ਸਾਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਮਵੱ ਚ, ਸੀਨੇ ਮਵੱ ਚ ਹੋਰ ਮਕਤੇ।

_________________________________________________________________________________________________________________
6.

Did the pain radiate outside the chest? E.g. to the shoulders, arms, jaw abdomen/ ਕੀ ਦਰਦ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱ ਲ ਵੀ ਫੈਮਲਆ ਸੀ? ਮਜਵੇਂ, ਿੋਢੇ, ਬਾਹਵਾਂ, ਮਢੱ ਡ ਵੱ ਲ।
_________________________________________________________________________________________________________________

7. What was the mode of onset? E.g. sudden, gradual, at rest, only on exertion ceasing with rest, only with certain postures,
worsened by deep inspiration.
ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜ ਕੀ ਸੀ? ਮਜਵੇਂ ਅਚਾਨਕ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਅਰਾਿ ਦੇ ਸਿੇਂ, ਕੇਵਲ ਮਖੰ ਚਾਵ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਰਾਿ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖ਼ਤਿ ਹੋ ਮਗਆ, ਕੇਵਲ ਕੁੱ ਝ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੀਰਕ ਿੁਦਰਾਵਾਂ ਮਵੱ ਚ,
ਡੰ ਘਾ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਉੱਤੇ ਵੱ ਧ ਹੋ ਮਗਆ।

_________________________________________________________________________________________________________________
8. Were you given any treatment or did you undergo any investigations e.g. stress test?
ਕੀ ਤੁਹਾਨੰ ਕੋਈ ਉਪ੍ਚਾਰ ਮਦੱ ਤਾ ਮਗਆ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਮਜਵੇਂ ਸਟਰਸ
ੈ ਟੈਸਟ?

Yes/ No
ਹਾਂ /ਨਹੀਂ

If yes, please provide details, photocopies of the test results including names of any medication
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਮਵਵਰਣ ਮਦਓ, ਉਪ੍ਚਾਰ ਦੇ ਨਾਿ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪ੍ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

_________________________________________________________________________________________________________________
9. Are you awaiting any further investigations or treatment? If yes, pls advise what and when this is expected.
ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਮਤਮਰਕਤ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਉਪ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱ ਸੋ ਮਕ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਲੋ ੜ ਹੈ।

_________________________________________________________________________________________________________________
10. Are you undergoing periodic preventive check-up for heart disease?
ਕੀ ਮਹਰਦਾ ਰੋਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿੁਕੱਰਰ ਮਨਰੋਧਕ ਚੈਕ-ਅਪ੍ ਕੀਤਾ ਜਾ ਮਰਹਾ?

Yes/ No
ਹਾਂ /ਨਹੀਂ

If yes, please provide details/ ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਮਵਵਰਣ ਮਦਓ।.
_________________________________________________________________________________________________________________

11. How many days have you been away from work due to chest pain/ ਸੀਨੇ ਮਵੱ ਚ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀ ਮਕੰ ਨੇ ਮਦਨ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਦਰ ਰਹੇ ਹੋ?
_________________________________________________________________________________________________________________
12. Please provide any additional information on your condition, which you feel, will be helpful in processing your application.
ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਮਥਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਮਜਹੀ ਅਮਤਮਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਵਚਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਮਵੱ ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।

_________________________________________________________________________________________________________________
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 ਵ ਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿਸਦਾ ਿੀ ਨ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਹੈ:
ਿੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮਕ ਿੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮਦੱ ਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਿੇਰੀ ਅਮਧਕਤਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਵੱ ਚ ਠੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਕ ਿੈਂ ਅਮਜਹੀ ਮਕਸੇ ਉਲੇ ਖ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਹੈ
ਜੋ ਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਇਸ ਆਵੇਦਨ ਦੇ ਿੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਸਵੀਮਕਰਤੀ ਨੰ ਪ੍ਰਭਾਮਵਤ ਕਰਦੀ ਹੋ। ਿੈਂ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੋਂ ਸਮਹਿਤ ਹਾਂ ਮਕ ਇਹ ਫ਼ਾਰਿ ਕੈਨਰਾ ਐਚ.ਐਸ.ਬੀ.ਸੀ. ਓਰੀਏਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਿਰਸ
ਲਾਈਫ਼ ਇੰ ਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬੀਿਾ ਲਈ ਿੇਰੇ ਆਵੇਦਨ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਕ ਿੈਨੰ ਮਗਆਤ ਮਕਸੇ ਉਲੇ ਖਨੀਯ ਸਚਾਈ ਨੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਮਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਮਹਣ ਨਾਲ ਸੰ ਧੀ
ਅਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

Date & Place/ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ:

Signature of Life to be Assured / ਲਾਈਫ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਮਦਵਾਇਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ

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, ਿੇਕਰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ/ਅੰ ਗੂਠੇ ਦੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਵ ਿੱ ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੋ ੇ :
ਿੈਂ, ________________________________________________, ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ/ਦੀ ਪ੍ੁੱ ਤਰੀ, _____________________________ ਦਾ/ਦੀ ਮਨਵਾਸੀ ਇੱ ਕ ਮਵਅਸਕ ਇੰ ਜ ਕਰਕੇ ਇੱ ਥੇ
ਘੋਮਸ਼ਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮਕ ਇਸ ਫਾਰਿ ਦੀ ਸਿਗਰੀ ਨੰ ਿੈਨੰ ਪ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ______________________________ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱ ਚ ਸਿਝਾਇਆ ਮਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿੈਂ ਸਿਝ ਮਲਆ ਹੈ।

(ਗਾਹਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ) ________________________________________________ ਵਮਤੀ __________________ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਨੰ. __________________

Instruction & Disclaimer:/ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸ ੀਕਰਣ:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only / ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਮਵਵਰਣ ਮਸਰਫ਼ ਮਹੰ ਦੀ/ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਮਵੱ ਚ ਹੀ ਭਰੋ।
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail
ਸਿਗਰੀ ਦੀ ਮਵਆਮਖਆ ਕਰਨ ਮਵੱ ਚ ਮਕਸੇ ਵੀ ਅਸਮਹਿਤੀ ਦੀ ਸਮਥਤੀ ਮਵੱ ਚ, ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰ ਸਕਰਣ ਹੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਗਾ।

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

