
FOREIGN TRAVEL QUESTIONNAIRE/ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਿਲੀ  
(To be filled by the Proposer) / (ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ  ਦੁਆਰਾ ਭਰਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) 

 

Name of Proposer:/ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਦਾ ਨਾਮ : ______________________________________________________________________________________ 

Proposal No.:/ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਰਿਆ _____________________________________________________________________________________________ 

 

1. Are you: Indian Resident NRI/ PIO /Foreigner residing in India /Others (pls. Specify) 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ : ਭਾਰਾਤੀਅ ਰਨਵਾਸੀ,ਐਨ ਆਰ ਆਈ / ਪ੍ੀ ਆਈ ਉ / ਰਵਦੇਸ਼ੀ ਰਨਵਸੀ ਭਾਰਤ / ਹੋਰ (ਰਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰੋ) ___________________________________________  

 

2. If you are an NRI or PIO, specify the country of current residence.: 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਜਾਂ ਪ੍ੀ ਆਈ ਉ  ਹੋ ਵਰਤਮਾਨ ਰਨਵਾਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰੋ: ____________________________________________________________  

 

3. Please list the name of countries visited in the last 2 years: / ਵਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਵਪ੍ਛਲੇ 2 ਸਾਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ  ਨਾਮ ਸੂਰਚਤ ਕਰੋ 

Country visited/ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ Total Duration of stay/Frequency of visits/ 

ਕੁੁੱ ਲ੍ ਰਰਹਣ ਦੀ ਅਵਧੀ/ਦੌਰੇ  ਦੀ ਵਾਰਵਾਰਤਾ 
Reason for visit / ਦੌਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ 

 

4. Do you intend to travel to abroad again in the coming years? If yes, where to and for how long? 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ੍ ਸਾਲ੍ਹਾਂ ਰਵੁੱ ਚ ਰਵਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲ੍ਈ ਇੁੱਛਤ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਰਕੁੱ ਥੇ ਅਤੇ ਰਕੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲ੍ਈ? 

 

Country intended to visit/ ਦੌਰੇ ਲ੍ਈ ਇੁੱਛਤ ਦੇਸ਼   Duration of stay/ਰਰਹਣ ਦੀ ਅਵਧੀ  Reason for visit/ਦੌਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਦੌਰੇ ਲ੍ਈ ਇੁੱ ਛਤ ਦੇਸ਼  

5. Please provide the following details (Please provide copy of Passport with Visa stamp): 

ਰਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਰਨਮਨ ਵੇਰਵੇ ਮੁੁੱ ਹਈਆ ਕਰੋ( ਰਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵੀਸਾ ਮੁਹਰ ਨਾਲ੍ ਪ੍ਾਸਪੋ੍ਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਰਤਰਲ੍ਪ੍ੀ ਮੁੁੱ ਹਈਆ ਕਰੋ) : 

 

(i) Passport details :/ਪ੍ਾਸਪੋ੍ਰਟ ਵੇਰਵੇ  

 

a. Passport No. :/ ਪ੍ਾਸਪੋ੍ਰਟ ਨੰ.____________________________________________________________________________________________ 

 

b. Nationality:/ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ______________________________________________________________________________________________ 

 

c. Issuing authority:/ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ________________________________________________________________________________ 

 

d. Issue date:/ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਮਤੀ:__________________________________________________________________________________________  

 

e. Place of issue:/ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ਾ ਸਥਾਨ ____________________________________________________________________________________  

 

f. Valid up to:  /ਤਕ ਰਮਆਦ _______________________________________________________________________________________________  

 

(ii) Visa Details/ਵੀਸਾ ਵੇਰਵੇ  

 

a. Validity:/ ਰਮਆਦ :___________________________________________________________________________________________________  

 

b. Status :/ ਸਰਥਤੀ ______________________________________________________________________________________________________  

 



 

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. 

 

ਬੀਵਿਤ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ: 

ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹਾਂ ਰਕ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਰਦੁੱ ਤ ੇਗਏ ਉੱਤਰ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਵੁੱ ਚ ਸੁੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੌਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪ੍ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ ੋਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਵੀਰਕਰਤੀ ਜਾਂ ਮੂਲ੍ਾਂਕਣ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਰਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਮੈਂ ਸਰਹਮਤ ਹਾਂ ਰਕ ਇਹ ਫਾਰਮ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਕੈਨਰਾ ਐਚ ਐਸ ਬੀ ਸੀ ਉਰਰਐੰਟਲ੍ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਲ੍ਾਈਫ ਇਂਸੁਰੇਂਸ ਕੰਪ੍ਨੀ ਰਲ੍ ਨਾਲ੍ ਇਕਰਾਰ ਰਵੁੱ ਚ ਮਰੇੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਹੁੱ ਸਾ ਬਣਨਗ ੇਅਤੇ ਰਕਸੀ ਵੀ 

ਭੌਰਤਕ ਤੁੱ ਥ ਦੇ ਿੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਸਫਲ੍ਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਰੁੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

 

Date & Place:/ਰਮਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ:                                                                                            Signature of Life to be Assured/ਬੀਰਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ੍ ਦੇ ਦਸਤਿਤ 

 

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, ਜੇਿਰ ਇਹ ਫਾਰਿ ਿਾਤਭਾਸ਼ਾ/ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਵਿਿੱ ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਿੀਤਾ ਵਗਆ ਹੋਿੇ: 

ਮੈਂ, ________________________________________________,  ਦਾ ਪੁ੍ੁੱ ਤਰ/ਦੀ ਪੁ੍ੁੱ ਤਰੀ, _____________________________ ਦਾ/ਦੀ ਰਨਵਾਸੀ ਇੁੱ ਕ ਰਵਅਸਕ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੁੱ ਥੇ 

ਘੋਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਰਕ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨੰੂ ਮੈਨੰੂ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ____________________________ ਭਾਸ਼ਾ ਰਵੁੱ ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਲ੍ਆ ਹੈ। 

 

(ਗਾਹਕ ਦੇ ਹਸਤਾਿਰ) ____________________________________________   ਵਿਤੀ _________________ ਸੰਪ੍ਰਿ ਨੰ. __________________ 

 

Instruction & Disclaimer:/ਵਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਇਨਿਾਰ : 

 

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

ਰਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਰਹੰਦੀ/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਵੁੱ ਚ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ। 
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail. 

 ਸਮੁੱਗਰੀ ਦੀ ਰਵਆਰਿਆ ਰਵੁੱ ਚ ਰਕਸੀ  ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਰਵੁੱ ਚ ,ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਨ ਮੰਰਨਆ ਜਾਵੇਗਾ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 


