MERCHANT MARINE QUESTIONNAIRE WITH NRI DETAILS
ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ
(To be filled by the Life to be Assured)/ (ਬੀਮਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਭਮਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ )
Name of Life To Be Assured:/ ਬੀਮਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ੍: ________________________________________________________________________
Proposal No.:/ ਪਰਸਤਾਵ ਸੁੰ ਖਿਆ: _______________________
Country of current residence:/ ਵਰਤਿਾਨ ਮਨਵਾਸ ਦਾ ਦੇਸ਼: _________________________________________________________________________
Name & Employer:/ ਨਾਿ ਅਤੇ ਿਾਲਕ: _______________________________________________________________________________________
1. What is your exact designation/job title/ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਅਹੁਦਾ /ਨੌਕਰੀ ਮਸਰਲੇ ਖ ਕੀ ਹੈ ?
___________________________________________________________________________________________________________________
2. What is your exact nature of duties?/ ਤੁਹਾਡੀ ਮਡਯੁਟੀ ਦੀ ਵਾਸਤਮਵਕ ਪ੍ਰਮਕਰਤੀ ਕੀ ਹੈ?
___________________________________________________________________________________________________________________
3. What percentage of your duties is manual/physical in nature?/ ਹੱ ਥੀ/ਭੌਮਤਕ ਪ੍ਰਮਕਰਤੀ ਮਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਡਯੁਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਤਸ਼ਤ ਮਕਿੰ ਨਾ ਹੈ ?
___________________________________________________________________________________________________________________
4. Do you dive as a part of your duties? No Yes (If yes, please also fill and submit the diving questionnaire)
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਡਯੁਟੀ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਗੋਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ ( ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭਰੋ ਅਤੇ ਜਿਹਾਂ ਕਰੋ)
___________________________________________________________________________________________________________________
5. What type of vessel do you work on? Passenger ship Container/Cargo vessel Cable laying /Fishing trawler /Oil tanker /Ships in coastal
waters /War ships /Barge /Others (pls. specify)/ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ ਤੇ ਕਿੰ ਿ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਯਾਤਰੂ ਜਹਾਜ ਕਿੰ ਟੇਨਰ / ਿਾਲਵਾਹਕ / ਜਹਾਜ ਕੇਬਲ ਮਵਛਾਉਣ
ਵਾਲਾ / ਿੱ ਛੀਆਂ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਤਟਵਰਤੀ / ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ / ਜਹਾਜ / ਜਿੰ ਗੀ ਜਹਾਜ / ਹੋਰ (ਮਕ ਕਰਕੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰੋ)
___________________________________________________________________________________________________________________
6. What is the tonnage of the vessel?/ ਜਹਾਜ ਦਾ ਭਾਰ ਮਕਿੰ ਨਾ ਹੈ ?
___________________________________________________________________________________________________________________
7. How many months in a year you are offshore?/ ਇੱ ਕ ਸਾਲਹ ਮਵੱ ਚ ਮਕਿੰ ਨੇ ਿਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਮਹਂਦੇ ਹੋ ?
___________________________________________________________________________________________________________________
8. What was the date of leaving for the last voyage?/ ਮਪ੍ਛਲੀ ਜਲ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਕੀ ਸੀ ?
___________________________________________________________________________________________________________________
9. Date of entry to India during current visit:/ ਵਰਤਿਾਨ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਮਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ:
___________________________________________________________________________________________________________________
10. When are you expected to leave on your next voyage?/ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਅਗਲੀ ਜਲ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਦੋਂ ਉਿੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ?
___________________________________________________________________________________________________________________
11. From which country do you board the ship/vessel?/ ਮਕਹੜ੍ੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ?
___________________________________________________________________________________________________________________
12. Which all countries do you dock in?/ ਮਕਹੜ੍ੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮਵੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ ਨੂਿੰ ਬਿੰ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ?
___________________________________________________________________________________________________________________

13. Please provide your address below:/ ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ਤਾ ਮਦਉ:
Address Abroad only:/ ਖਸਰਫ ਖਵਦੇਸ਼ ਪਤਾ:

Passport details (Please provide copy of Passport):/ ਪ੍ਾਸਪ੍ੋਰਟ ਵੇਰਵੇ (ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਾਸਪ੍ੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੇਮਲਪ੍ੀ ਮਦਉ) :
a. Passport No. :/ ਪ੍ਾਸਪ੍ੋਰਟ ਨਿੰਬਰ.: _________________________Issuing authority:/ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਿਕਾਰੀ __________________________
b. Issue date :/ ਜ਼ਾਰੀ ਮਿਤੀ __________________________Valid up to:/ ਤਕ ਮਿਆਦ ________________________
Place of issue:/ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ _____________________
c. Visa Details: Validity:/ ਵੀਸਾ ਵੇਰਵੇ : ਵੈਿਤਾ __________________________________ Status :/ ਅਹੁਦਾ: ________________________________
14. Will premiums be directly remitted from the country of your residence or from an account in India held solely/jointly by you? Pls. give
details of your NRI Account:
ਕੀ ਪ੍ਰੀਮਿਅਿ ਮਸੱ ਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱ ਮਲਆਂ/ਸਿੁਮਹਕ ਭਾਰਤ ਮਵੱ ਚ ਖੋਲੇ ਹ ਗਏ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਭੇਮਜਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਐਨ ਆਰ
ਆਈ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮਦਉ:
___________________________________________________________________________________________________________________
15. Have you ever had an illness/accident as a result of your occupation? Yes No.If yes, please give details
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਮਰਣਾਿ ਵਜੋਂ ਕਦੇ ਮਬਿਾਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੇਂਟ ਹੋਇਆ? ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵੇ ਮਦਉ
___________________________________________________________________________________________________________________
16. Do you suffer from any health problems such as epilepsy etc.? Yes No If yes, please give details
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਕੋਈ ਮਸਹਤ ਸਿੱ ਮਸਆਵਾਂ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਮਿਰਗੀ ਵਗੈਰਹ ਹੋਈ ਹੈ? ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵੇ ਮਦਉ
___________________________________________________________________________________________________________________
17. Is there any prosecution/legal proceeding initiated in the past or going on against you presently before any judicial forum/ authority in the
country of your residence? If yes, please give details.
ਕੀ ਵਰਤਿਾਨ ਮਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਕਸੀ ਮਨਆਇਕ ਫੋਰਿ / ਅਮਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਿਹਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਖਲਾਫ ਜਾਂ ਅਤੀਤ ਮਵੱ ਚ ਕੋਈ ਿੁੱ ਕਦਿਾ/ ਮਨਆਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ? ?
ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵੇ ਮਦਉ
___________________________________________________________________________________________________________________
18. Name, Address, Contact details of your physician/family doctor in country of residence (if applicable):
ਮਨਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਮਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਚਮਕਤਸਕ/ਪ੍ਮਰਵਾਮਰਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਿ, ਪ੍ਤਾ ਸਿੰ ਪ੍ਰਕ ਵੇਰਵੇ ਮਦਉ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹਨ):
___________________________________________________________________________________________________________________
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
mayinfluence the assessment or acceptance of this application. I agree that this form will constitute part of my application for life assurance
withCanara HSBC Oriental Bank Of Commerce Life Insurance Company Ltd (the ‘Company’) and that failure to disclose any material fact
known to me may invalidate the contract.
I am not restricted /prohibited from proposing for this policy of insurance under the laws of any country that I am subject to. I understand that my
purchase of a policy of insurance from the Company may create legal, tax or other financial/ reporting obligations for me under the laws of the
country of which I hold citizenship or reside in. I shall be solely responsible for undertaking and fulfilling any obligations that I may have under
the laws of such country/ies and shall not hold the Company liable under any circumstance in the event of a default on my part in fulfilling the
said obligations. I acknowledge and agree that any information provided by the Company is not intended to provide legal, accounting or tax
advice and I shall not rely on the same in this regard. I will seek independent professional legal, accounting and tax advice prior to the purchase
of the policy of insurance from the Company, where necessary.

ਬੀਖਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ :
ਿੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਕ ਿੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮਦੱ ਤੇ ਗਏ ਉੱਤਰ ਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਵੱ ਚ ਸੱ ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਿੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੌਮਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪ੍ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਵੀਮਕਰਤੀ ਜਾਂ
ਿੂਲਾਂਕਣ ਨੂਿੰ ਪ੍ਰਭਾਮਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿੈਂ ਸਮਹਿਤ ਹਾਂ ਮਕ ਇਹ ਫਾਰਿ ਿੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੈਨਰਾ ਐਚ ਐਸ ਬੀ ਸੀ ਉਮਰਐਿੰਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਿਰਸ ਲਾਈਫ ਇਂਸੁਰੇਂਸ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ
ਮਲ (‘ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ’) ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਮਵੱ ਚ ਿੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਹੱ ਸਾ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਿੈਨਿੰ ੂ ਮਗਆਤ ਮਕਸੀ ਵੀ ਭੌਮਤਕ ਤੱ ਥ ਦੇ ਖੁਲਹਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੇ ਿੇਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਨੂਿੰ ਰੱ ਦ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਕਸੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨੂਿੰਨ ਦੇ ਤਮਹਤ ਇਸ ਬੀਿਾ ਪ੍ਾਮਲਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਿੈਂ ਵਰਮਜਤ /ਪ੍ਰਮਤਬਿੰ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮਜਸਦੇ ਿੈਂ ਅਿੀਨ ਹਾਂ. ਿੈਂ ਸਿਝਦਾ ਹਾਂ ਮਕ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਤੋਂ ਿੇਰੇ ਬੀਿਾ
ਪ੍ਾਮਲਸੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨੂਿੰਨ ਦੇ ਤਮਹਤ ਿੇਰੇ ਲਈ ਕਨੂਿੰਨੀ, ਕਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਵੱ ਤੀ/ ਮਰਪ੍ੋਰਮਟਂਗ ਪ੍ਾਬਿੰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮਜਸ ਦੀ ਨਾਗਮਰਕਤਾ ਿੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਿੈ
ਰਮਹਂਦਾ ਹਾਂ । ਿੈਂ ਅਮਜਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨੂਿੰਨ ਦੇ ਤਮਹਤ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਉਨਹਾਂ ਪ੍ਾਬਿੰ ਦੀਆਂ ਨੂਿੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਜ਼ੁਿੰ ਿੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਿੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਉਨਹਾਂ ਪ੍ਾਬਿੰ ਦੀਆਂ ਨੂਿੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਮਵੱ ਚ ਮਕਸੀ
ਵੀ ਹਾਲਤ ਮਵੱ ਚ ਮਕਸੀ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਚੂਕ ਮਵੱ ਚ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਨੂਿੰ ਜ਼ੁਿੰ ਿੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾਂ । ਿੈਂ ਕਬੂਲਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਹਿਤ ਹਾਂ ਮਕ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੁਆਰਾ ਮਦੱ ਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਨੂਿੰਨੀ, ਲੇ ਖਾ ਜਾਂ ਕਰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਨੀਯਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬਿੰ ਿ ਮਵੱ ਚ ਿੈਂ ਉਸਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾਂ । ਿੈਂ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਤੋਂ ਬੀਿਾ ਪ੍ਾਮਲਸੀ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਮਹਲਾਂ ਮਕੱ ਥੇ ਜਰੂਰੀ
ਹੋਵੇਗਾ ਕਨੂਿੰਨੀ ,ਲੇ ਖਾ ਅਤੇ ਕਰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਮਨਰਪ੍ੇਖ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂਿੰ ਦੇਖਾਂਗਾਂ ।

Date & Place:/ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ:

Signature of Life To Be Assured/ ਬੀਮਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

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 ਫਾਰਮ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ/ਅੁੰ ਗੂਠੇ ਦੇ ਖਨਸ਼ਾਨ ਖਵਿੱ ਚ ਹਸਤਾਿਰ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੋਵ:ੇ
ਿੈਂ, __________________________________________________, ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ/ਦੀ ਪ੍ੁੱ ਤਰੀ, _____________________________ ਦਾ/ਦੀ ਮਨਵਾਸੀ ਇੱ ਕ
ਮਵਅਸਕ ਇਿੰ ਜ ਕਰਕੇ ਇੱ ਥੇ ਘੋਮਸ਼ਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮਕ ਇਸ ਫਾਰਿ ਦੀ ਸਿਗਰੀ ਨੂਿੰ ਿੈਨਿੰ ੂ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ _____________________________ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱ ਚ ਸਿਝਾਇਆ
ਮਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿੈਂ ਸਿਝ ਮਲਆ ਹੈ।
(ਗਾਹਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ) ____________________________________________ ਖਮਤੀ _________________ ਸੁੰ ਪਰਕ ਨੁੰ. __________________
Instruction & Disclaimer:/ ਖਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ :
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰ ਦੀ/ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਮਵੱ ਚ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ।
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ਸਿੱ ਗਰੀ ਦੀ ਮਵਆਮਖਆ ਮਵੱ ਚ ਮਕਸੀ ਿਤਭੇਦ ਦੀ ਸਮਥਤੀ ਮਵੱ ਚ ,ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੰ ਸਕਰਨ ਿਿੰ ਮਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।

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

