
AVIATION QUESTIONNAIRE / ਐਵੀਐਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ 
(To be filled by the Life To Be Assured)/ (ਫੀਮਭਤ ਸਣ ਵਾਰ ਦੁਆਯਾ ਬਮਯਆ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ) 

 

Name of Life To Be Assured/ ਫੀਮਭਤ ਸਣ ਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ੍: ________________________________________________________________________  

Proposal No.:/ ਰਤਾਵ ੰਮਿਆ : ________________________  

 

1.  Do you fly commercially?          Yes / No 

ਕੀ ਤੁੀਂ ਮਵਵਾਇਕ ਉਡਾਉਂਦ ਸ ?          ਸਾਂ/ ਨਸੀਂ 
 

If yes, please give details of employer & exact nature of duties/ ਜਕਯ ਸਾਂ, ਮਕਯਾ ਕਯਕ ਭਾਰਕ ਅਤ ਮਡਮੁਟੀ ਦੀ ਰਮਕਯਤੀ ਦ ਵਯਵ ਮਦਉ :  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2.  In what capacity do you fly?/ ਮਕ ਭਯੱਥਾ ਮਵੱਚ ਮਵੱਚ ਤੁੀਂ ਉਡਾਉਂਦ ਸ ? 

Flight attendant/ ਪਰਾਈਟ ਅਟੈਂਡੇੰਟ  Crew member/ ਕੂ ਭੈਂਫਯ Pilot/ ਾਇਰਟ Student pilot/ ਮਵਮਦਆਯਥੀ ਾਇਰਟ   

Navigator/ ਨੈਵੀਗਟਯ   Instructor/ ਮੱਮਿਅਕ   

Others (Pls. specify)/ ਸਯ (ਮਕ. ਕਯਕ ਸ਼ਟ ਕਯ) _____________________  

 

3.  When & where did you train to fly?/ ਕਦੋਂ ਅਤ ਮਕੱਥ ਤੁੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਮੱਮਿਆ ?  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4.  Which types of aircrafts are you authorized to fly? Also specify the make & model no. of the aircraft that your fly currently. 

ਮਕ ਤਯਹਾਂ ਦ ਮਵਭਾਨ ਤੁੀਂ ਉਡਾਉਣ ਰਈ ਅਮਧਮਕਰਤ ਸ ? ਨਾਰ ਮਵਭਾਨ ਦੀ ਫਣਤਯ ਅਤ ਭਾਡਰ ਨੰਫਯ ਉੱਰਮਿਤ ਕਯ ਮਜਸੜਾ ਤੁੀਂ ਵਯਤਭਾਨ ਮਵੱਚ ਉਡਾ ਯਸ ਸ।  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5.  What type of license do you hold? Student/ ਮਕ ਰਕਾਯ ਦਾ ਰਾਇੈਂ ਤੁਸਾਡ ਕਰ ਸ ? ਮਵਮਦਆਯਥੀ  
Private/ ਮਨਿੱਜੀ  Commercial/ ਮਵਵਾਇਕ  Airline transport pilot/ ਏਅਯਰਾਈਨ ਟਰਾਂਯਟ ਾਇਰਟ  

 

6.  When your license was last enewed?_________________________________________________Expiry date:_________________________ 

ਮਛਰੀ ਵਾਯ ਤੁਸਾਡਾ ਰਾਇੈਂ ਕਦੋਂ ਨਵੀਨੀਮਕਰਤ ਸਇਆ ?      ਭਾਤੀ ਮਭਤੀ :     

 

7.  What is the total number of flying hours completed / ਉਡਾਣ ਦ ੂਯਨ ਕੀਤ ਘੰਮਟਆਂ ਦੀ ਕੱੁਰ ੰਮਿਆ  
(i) till date / ਮਭਤੀ ਤੱਕ੍ ______________________ (ii) in the last year. / ਮਛਰ ਾਰਹ ਮਵੱਚ ____________________  

 

8.  How many hours do you intend to fly in the next year?/ ਅਗਰ ਾਰਹ ਮਵੱਚ ਮਕੰਨੇ ਘੰਟ ਤੁੀਂ ਉਡਾਉਣ ਰਈ ਇੱਛਤ ਸ ?  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

9.  Do you participate or intend to participate in any of the following:/ ਕੀ ਤੁੀਂ ਮਨਭਨ ਮਵਚੋਂ ਮਕੀ ਮਵੱਚ ਬਾਗ ਰ ਯਸ ਸ ਜਾਂ ਰਣ ਦ ਇੱਛਤ ਸ : 
Air racing/ ਏਅਯ ਯਮਂਗ  Aerobatics/ ਐਯਫਮਟਕ    Record attempts/ ਮਯਕਾਯਡ ਕਮਸ਼ਸ਼ਾਂ  Test flying/ ਟਟ 
ਪਰਾਈਗਂ                   Crop dusting/ ਕਰ ਡਮਟਂਗ 

If yes, please give details/ ਜਕਯ ਸਾਂ , ਮਕਯਾ ਕਯਕ ਵਯਵ ਮਦਉ  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Have you flown or do you intend to fly any of the following:/ ਮਨਭਨ ਮਵਚੋਂ ਮਕੀ ਨੰੂ ਤੁੀਂ ਉਡਾ ਚਕੁ ਜਾਂ ਉਡਾਉਣ ਦ ਇੱਛਤ ਸ :  
Prototype/ ਰਟਟਾਈ  Rotorcraft/ ਯਟਕਰਾਪਟ  Hang Glider/ ਸੈਂਗ ਗਰਾਈਡਯ  Balloon/ ਫਰੂਨ                              

Any other (pls. specify)/ ਕਈ ਸਯ (ਮਕ. ਕਯਕ ਸ਼ਟ ਕਯ) ________________________________  

 

11. Have you ever failed an Aviation Medical Examination?       Yes / No 

ਕੀ ਤੁੀਂ ਕਦ ਐਵੀਐਸ਼ਨ ਮਚਮਕਤਾ ਇਭਮਤਸਾਨ ਮਵੱਚ ਅਪਰ ਸਏ ?      ਸਾਂ / ਨਸੀਂ  
 

If yes, please give details/ ਜਕਯ ਸਾਂ , ਮਕਯਾ ਕਯਕ ਵਯਵ ਮਦਉ  

_________________________________________________________________________________________________________________



12. Have you flown or do you intend to fly out of the country?       Yes / No 

ਕੀ ਤੁੀਂ ਦਸ਼ ਦ ਫਾਸਯ ਤੁੀਂ ਉਡਾ ਚੁਕ ਜਾਂ ਉਡਾਉਣ ਦ ਇੱਛਤ ਸ ?       ਸਾਂ / ਨਸੀਂ 

 

If yes, please give details of distance & destination/ ਜਕਯ ਸਾਂ , ਮਕਯਾ ਕਯਕ ਦੂਯੀ ਅਤ ਥਾਨ ਦ ਵਯਵ ਮਦਉ  
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Have you had any flying accidents?         Yes / No 

ਕੀ ਤੁਸਾਡਾ ਕਦ ਪਰਾਈਗਂ ਐਕੀਡੇਂਟ ਸਇਆ ?         ਸਾਂ / ਨਸੀਂ 

 

If yes, please give details/ ਜਕਯ ਸਾਂ , ਮਕਯਾ ਕਯਕ ਵਯਵ ਮਦਉ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Have you ever been grounded or your license revoked?       Yes / No 

ਕੀ ਤੁੀਂ ਕਦ ਜ਼ਭੀਨ ਤ ਉਤਾਯ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਸਾਡਾ ਰਾਇੈਂ ਯੱਦ ਸਇਆ ?       ਸਾਂ / ਨਸੀਂ 
If yes, please give details/ ਜਕਯ ਸਾਂ , ਮਕਯਾ ਕਯਕ ਵਯਵ ਮਦਉ  

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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.  
 

ਬੀਮਮਤ ਸੋਣ ਵਾਲ  ਦਆੁਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ : 
 

ਭੈਂ ਘਸ਼ਣਾ ਸਾਂ ਮਕ ਭਯ ਦੁਆਯਾ ਮਦੱਤ ਗਏ ਉੱਤਯ ਭਯੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਮਵੱਚ ੱਚ ਸਨ ਅਤ ਭੈਂ ਕਈ ਵੀ ਬਮਤਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਛੁਾਈ ਨਸੀਂ ਸ ਜ ਇ ਅਯਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀਮਕਰਤੀ ਜਾਂ ਭੂਰਾਂਕਣ ਨੰੂ 
ਰਬਾਮਵਤ ਕਯ ਕਦੀ ਸ। ਭੈਂ ਮਸਭਤ ਸਾਂ ਮਕ ਇਸ ਪਾਯਭ ਭਯ ਜੀਵਨ ਦ ਕਨਯਾ ਐਚ ਐ ਫੀ ੀ ਉਮਯਐੰਟਰ ਫੈਂਕ ਆਪ ਕਾਭਯ ਰਾਈਪ ਇਂੁਯੇਂ ਕੰਨੀ ਮਰ ਨਾਰ ਇਕਯਾਯ ਮਵੱਚ ਭਯੀ 
ਅਯਜ਼ੀ ਦਾ ਮਸੱਾ ਫਣਨਗ ਅਤ ਮਕੀ ਵੀ ਬਮਤਕ ਤੱਥ ਦ ਿਰਹਣ ਦੀ ਅਪਰਤਾ ਤ ਭਯ ਇਕਯਾਯਨਾਭ ਨੰੂ ਯੱਦ ਕਯ ਕਦ ਸਨ। 
 

 
 

Date & Place:/ ਮਭਤੀ ਅਤ ਥਾਨ :                                                                           Signature of Life to be Assured/ ਫੀਮਭਤ ਸਣ ਵਾਰ ਦ ਦਤਿਤ  

 

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, ਜਕਰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ/ਅੰਗੂਠੇ ਦ ਮਨਸ਼ਾਨ ਮਵਿੱ ਚ ਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੋਵ: 
 

ਭੈਂ, _________________________________________________,  ਦਾ ੁੱ ਤਯ/ਦੀ ੁੱ ਤਯੀ, _____________________________ ਦਾ/ਦੀ ਮਨਵਾੀ ਇੱਕ ਮਵਅਕ ਇੰਜ 
ਕਯਕ ਇੱਥ ਘਮਸ਼ਤ ਕਯਦਾ/ਕਯਦੀ ਸਾਂ ਮਕ ਇ ਪਾਯਭ ਦੀ ਭਗਯੀ ਨੰੂ ਭਨੰੂ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ _________________________ ਬਾਸ਼ਾ ਮਵੱਚ ਭਝਾਇਆ ਮਗਆ ਸ ਅਤ ਭੈਂ ਭਝ ਮਰਆ ਸ। 
 

 

(ਗਾਸਕ ਦ ਸਤਾਿਯ) ______________________________   ਮਮਤੀ _________________   ੰਪ੍ਰਕ ਨੰ. __________________ 

 

Instruction & Disclaimer:/ ਮਸਦਾਇਤ ਅਤ ਇਨਕਾਯ : 
• Kindly fill in the details in Hindi/English only. 

ਮਕਯਾ ਕਯਕ ਮਸੰਦੀ/ਅੰਗਰਜ਼ੀ ਮਵੱਚ ਵਯਵ ਬਯ। 
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail. 

ਭੱਗਯੀ ਦੀ ਮਵਆਮਿਆ ਮਵੱਚ ਮਕੀ ਭਤਬਦ ਦੀ ਮਥਤੀ ਮਵੱਚ ,ਅੰਗਰਜ਼ੀ ੰਕਯਨ ਭੰਮਨਆ ਜਾਵਗਾ। 
 

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

 

Unitech Trade Centre, 2nd Floor, C-Block, Sushant Lok, Phase-1, Sector-43, Gurgaon-122009, Haryana (India)  

Regd Office : C-31 and C-32, First Floor, Connaught Circus, New Delhi - 110 001, Corporate Identification  

No.- U66010DL2007PLC248825, Contact 1800-180-0003, 1800-103-0003 (Tel)/ +91 0124 4535099 (Fax)/  

Email : customerservice@canarahsbclife.in, Website : www.canarahsbclife.com 


