OIL & NATURAL GAS QUESTIONNAIRE/ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਰਕ੍ਤਰ ਗੈਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ
(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.:/ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰ ਮਿਆ : _____________________ Designation:/ ਅਹੁਦਾ : ____________________________________________________
1. What is your exact nature of duties?/ ਤੁਹਾਡੀ ਮਡਯੁਟੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਮਿਰਤੀ ਿੀ ਹੈ ?
___________________________________________________________________________________________________________________
2. Are you posted on shore or off shore on rig?/ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸੀ ਤਟ ਜਾਂ ਮਰਗ ਤੇ ਤਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ?
___________________________________________________________________________________________________________________
3. Are you likely to be posted at any other location in the future?
ਿੀ ਭਮਵਿੱ ਿ ਮਵਿੱ ਚ ਮਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ?

Yes No
ਹਾਂ ਨਹੀਂ

If yes, pls. give details with duration of posting/ ਜੇਿਰ ਹਾਂ, ਮਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਪ੍ੋਸਮਟਿਂਗ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰਵੇ ਮਦਉ
___________________________________________________________________________________________________________________
4. What percentage of your duties is manual/physical in nature?/ ਪ੍ਰਮਿਰਤੀ ਮਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਡਯੁਟੀਆਿਂ ਦਾ ਹਿੱ ਥੀ/ਭੌਮਤਿ ਪ੍ਰਮਤਸ਼ਤ ਮਿੰ ਨਾ ਹੈ ?
___________________________________________________________________________________________________________________
5. How many months in a year are you off shore?/ ਇਿੱ ਿ ਸਾਲਹ ਮਵਿੱ ਚ ਮਿੰ ਨੇ ਿਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਾਣੀ ਮਵਿੱ ਚ ਰਮਹਿਂਦੇ ਹੋ ?
___________________________________________________________________________________________________________________
6. While posted onshore are you required to travel to the rig?
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਾਰੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿੀ ਤੁਹਾਨੰ ਮਰਗ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ?

Yes No
ਹਾਂ ਨਹੀਂ

If yes, please let us know frequency and mode of travel to the rig:
ਜੇਿਰ ਹਾਂ , ਮਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਮਰਗ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਿਰਨ ਦੀ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਤਰੀਿਾ ਸਾਨੰ ਦਿੱ ਸੋ
___________________________________________________________________________________________________________________
7. Does your duty involve any underwater work?
ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਡਯੁਟੀ ਮਵਿੱ ਚ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦਾ ਿੰ ਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ ?

Yes No
ਹਾਂ ਨਹੀਂ

If yes, pls. give details/ ਜੇਿਰ ਹਾਂ , ਮਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਵੇਰਵੇ ਮਦਉ
___________________________________________________________________________________________________________________
8. Have you ever been involved in any kind of accident at your workplace?
ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਰਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸੀ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਐਿਸੀਡੇਂਟ ਹੋਇਆ ?

Yes No
ਹਾਂ ਨਹੀਂ

If yes, pls. give details/ ਜੇਿਰ ਹਾਂ , ਮਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਵੇਰਵੇ 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.
ਬੀਕ੍ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ :
ਿੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹਾਂ ਮਿ ਿੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਉੱਤਰ ਿੇਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਮਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਿੈਂ ਿੋਈ ਵੀ ਭੌਮਤਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਛੁਪ੍ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਵੀਮਿਰਤੀ ਜਾਂ
ਿਲਾਂਿਣ ਨੰ ਪ੍ਰਭਾਮਵਤ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਿੈਂ ਸਮਹਿਤ ਹਾਂ ਮਿ ਇਹ ਫਾਰਿ ਿੇਰੇ ਜੀਵਨ ਿੈਨਰਾ ਐਚ ਐਸ ਬੀ ਸੀ ਉਮਰਐੰਟਲ ਬੈਂਿ ਆਫ ਿਾਿਰਸ ਲਾਈਫ ਇਿਂਸੁਰੇਂਸ ਿੰ ਪ੍ਨੀ ਮਲ ਨਾਲ
ਇਿਰਾਰ ਮਵਿੱ ਚ ਿੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਹਿੱ ਸਾ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਮਿਸੀ ਵੀ ਭੌਮਤਿ ਤਿੱ ਥ ਦੇ ਿੋਲਹਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੇ ਿੇਰੇ ਇਿਰਾਰਨਾਿੇ ਨੰ ਰਿੱ ਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ।

Date & Place:/ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ :

Signature of Life to be Assured/ ਬੀਮਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 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, ਜੇਰਰ ਇਹ ਫਾਰਿ ਿਾਤਭਾਸ਼ਾ/ਅੰ ਗੂਠੇ ਦੇ ਕ੍ਨਸ਼ਾਨ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਰੀਤਾ ਕ੍ਗਆ ਹੋਵੇ:
ਿੈਂ, _________________________________________________,

ਦਾ ਪ੍ੁਿੱ ਤਰ/ਦੀ ਪ੍ੁਿੱ ਤਰੀ, _____________________________ ਦਾ/ਦੀ ਮਨਵਾਸੀ ਇਿੱ ਿ

ਮਵਅਸਿ ਇੰ ਜ ਿਰਿੇ ਇਿੱ ਥੇ ਘੋਮਸ਼ਤ ਿਰਦਾ/ਿਰਦੀ ਹਾਂ ਮਿ ਇਸ ਫਾਰਿ ਦੀ ਸਿਗਰੀ ਨੰ ਿੈਨੰ ਪ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ____________________________ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵਿੱ ਚ ਸਿਝਾਇਆ
ਮਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿੈਂ ਸਿਝ ਮਲਆ ਹੈ।
(ਗਾਹਿ ਦੇ ਹਸਤਾਿਰ) ____________________________________________ ਕ੍ਿਤੀ _________________ ਸੰ ਪ੍ਰਰ ਨੰ. __________________
Instruction & Disclaimer:/ ਕ੍ਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਇਨਰਾਰ :
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
ਮਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਮਹੰ ਦੀ/ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਮਵਿੱ ਚ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ।
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ਸਿਿੱ ਗਰੀ ਦੀ ਮਵਆਮਿਆ ਮਵਿੱ ਚ ਮਿਸੀ ਿਤਭੇਦ ਦੀ ਸਮਥਤੀ ਮਵਿੱ ਚ ,ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰ ਸਿਰਨ ਿੰ ਮਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।

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

