
DIABETES QUESTIONNAIRE – Applicant / ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ – ਆਵੇਦ
Name of Life To Be Assured: ___________________________________________________Proposal No.: _______________________  

ਜਿਸਦੇ ਿੀਵਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ: ______________________________________________ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੰ.: ________________________________

1. When your diabetes was first diagnosed / ਪ੍ਜਹਲੀ ਵਾਰ ਡਾਇਜਬਟੀਿ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਕਦੋਂ ਚੱਜਲਆ? 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Regarding your treatment / ਤੁਹਾਡੇ ਉਪ੍ਚਾਰ  ਦੇ ਬਾ: 

(i) Do you take oral medication? Yes/No 

ਕੀ ਤੁਸੀ ਮ ੰ ਹ ਤੋਂ ਜਲਆ ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਉਪ੍ਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ/ਨਹੀਂ
If yes, please provide name of tablets / ਿੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਟੈਬਲੇਟ  ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ

(ii) Do you take insulin? Yes/No 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸੁਜਲਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹੋ? ਹਾਂ/ਨਹੀਂ
If yes, please state type of insulin and dosage (including number of times daily).

ਿੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇੰਸੁਜਲਨ ਦੇ ਟਾਈਪ੍ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ (ਰੋਜ਼ ਜਕੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮੇਤ।
___________________________________________________________________________________________________________________

(iii) Has your treatment been changed in the last 2 years? Yes/No 

ਕੀ ਜਪ੍ਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪ੍ਚਾਰ ਬਦਲਾ ਜਿਆ ਹੈ? ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

If yes, please provide full details/ ਿੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ ਰਾ ਜਵਵਰਣ ਜਦਓ

3. Do you follow a strict diet? Yes/No 

ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

4. Please indicate your last three blood glucose readings/ ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਜਪੱ੍ਛਲੀ ਜਤੰਨ ਬਲਡ ਿਲ ਕੋਿ ਰੀਜਡੰਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵੱਚ ਦੱਸੋ: 
Blood glucose reading/ ਬਲਡ ਿਲ ਕੋਿ ਰੀਜਡੰਿ    Date/ ਜਮਤੀ

5. Regarding the monitoring of your condition / ਤੁਹਾਡੀ ਸਜਿਤੀ ਦੀ ਜਨਿਰਾਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਵੱਚ: 

a) Please provide the name and address of the doctor or clinic supervising your treatment

ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਿਾਂ ਕਲੀਜਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ:
_________________________________________________________________________________________________________________ 

b) How often do you attend for monitoring?/ ਤੁਸੀ ਜਨਿਰਾਨੀ ਜਵੱਚ ਜਕੰਨੀ ਵਾਰ ਭਾਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ?

_________________________________________________________________________________________________________________ 

c) When was your last consultation?/ ਤੁਸੀਂ ਜਪੱ੍ਛਲੀ ਵਾਰ ਸਲਾਹ ਕਦੋਂ ਜਲੱਤੀ ਸੀ?
_________________________________________________________________________________________________________________ 

d) How often do you test your own blood or urine for glucose?/ ਤੁਸੀ ਿਲ ਕੋਿ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਬਲਡ ਿਾਂ ਮ ਤਰ ਦੀ ਿਾਂਚ ਜਕੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰਵਾਂਦੇ ਹੋ?

_________________________________________________________________________________________________________________ 

f) If you test your urine for glucose, please give last three results in the form of negative, +, ++, or +++ or more.

ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਲ ਕੋਿ ਲਈ ਆਪ੍ਣਾ ਮ ਤਰ ਪ੍ਰੀਜਖਆ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਜਪ੍ਛਲੇ ਜਤੰਨ ਨਤੀਿਾ ਜਨਿੇਜਟਵ , + , + + , ਿਾਂ + + + ਿਾਂ ਹੋਰ ਜਵੱਚ ਜਦਓ।
_________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Please provide the dates and results of your last 2 HbA1c (glycosylated haemoglobin) tests, if known.

ਿੇਕਰ ਪ੍ਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਜਪ੍ਛਲੇ 2 HbA1c (ਿਲਾਇਕੋਜਸਲੇਟੇਡ ਹੀਮੋਿਲੋਜਬਨ) ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਜਮਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਿੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।
_________________________________________________________________________________________________________________

7. Since your treatment began, have you ever had a diabetic (hyperglycaemic), insulin (hypoglycaemic) 

coma or been admitted to hospital due to  any other diabetes related condition? Yes No  

ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪ੍ਚਾਰ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕਦੇ ਡਾਇਜਬਜਟਕ (ਹਾਇਪ੍ਰਿਲਾਇਸੇਜਮਕ), ਇੰਸੁਜਲਨ (ਹਾਇਪੋ੍ਿਲਾਇਸੇਜਮਕ) ਕੋਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂ/ਨਹੀਂ
ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਡਾਇਜਬਟੀਿ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਜਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਜਪ੍ਆ ਹੈ? 

If yes please provide full details

ਹਾਂ ਨਹੀਂ - ਿੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ ਰਾ ਜਵਵਰਣ ਜਦਓ
_________________________________________________________________________________________________________________



8. Have you ever had any of the following/ ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਜਸਆ ਹੋਈ ਸੀ?
a) Problems with your eyes/ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਜਵੱਚ ਸਮੱਜਸਆ Yes/No / ਹਾਂ/ਨਹੀਂ
b) High blood pressure/ ਉੱਚ ਰਕਤਚਾਪ੍ ਹਾਂ ਨਹੀਂ Yes/No / ਹਾਂ/ਨਹੀਂ
c) Heart or circulatory trouble/ ਜਹਰਦਾ ਿਾਂ ਰਕਤਸੰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਜਸਆ Yes/No / ਹਾਂ/ਨਹੀਂ
d) Albumin or protein in your urine/ ਤੁਹਾਡੇ ਮ ਤਰ ਜਵੱਚ ਏਲਜਬਉਜਮਨ ਿਾਂ Yes/No / ਹਾਂ/ਨਹੀਂ
e) Numbness or tingling in your feet or legs/ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤਾਂ ਿਾਂ ਟੰਿਾਂ ਦਾ ਸੁੰ ਨ ਹੋ ਿਾਣਾ ਿਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਵੱਚ ਝੁਣਝੁਣੀ ਹੋਣਾ Yes/No / ਹਾਂ/ਨਹੀਂ

 (If yes, to any of the above, please provide full details.)/ (ਿੇਕਰ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਜਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਜਸਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ ਰਾ ਜਵਵਰਣ ਜਦਓ।) 
 _________________________________________________________________________________________________________________ 

9. Have you lost any time off work with your diabetes or any associated conditions? Yes No If yes, please provide details including 

dates and duration of time off work

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਾਇਜਬਟੀਿ ਿਾਂ ਉਸਤੋਂ ਿੁੜੀ ਪ੍ਜਰਸਜਿਤੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਿੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਜਮਤੀ ਅਤੇ ਜਕੰਨੇ ਜਦਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਮੇਤ ਜਵਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
_________________________________________________________________________________________________________________

10. Please provide any additional information on your condition which you feel will be helpful in processing your application

ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਜਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਜਤਜਰਕਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਚਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵੇਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਿੀ
_________________________________________________________________________________________________________________

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 Life Insurance Company Limited (formerly known as Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company 
Limited) and that failure to disclose any material fact known to me may invalidate the contract. 

ਉਸ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਬਿਸਦਾ ਿੀਵਨ ਿੀਮਾ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਹੈ: 

Date & Place/ ਜਮਤੀ ਅਤੇ ਸਿਾਨ:    Signature of Life to be Assured/ / ਲਾਈਫ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜਦਵਾਇਆ ਿਾ 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/ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਬਨਸ਼ਾਨ ਬਵਿੱ ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਹੋਵੇ: 

ਮੈਂ, _________________________________________________,  ਦਾ ਪੱੁ੍ਤਰ/ਦੀ ਪੱੁ੍ਤਰੀ, _____________________________ ਦਾ/ਦੀ ਜਨਵਾਸੀ ਇੱਕ ਜਵਅਸਕ ਇੰਿ ਕਰਕੇ ਇੱਿੇ 
ਘੋਜਸ਼ਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਕ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮਿਰੀ ਨ ੰ  ਮੈਨ ੰ  ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ _____________________________ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਲਆ ਹੈ।

(ਿਾਹਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ) ____________________________________________   ਬਮਤੀ _________________ ਸੰਪ੍ਰਕ ਨੰ. __________________

Instruction & Disclaimer/ ਬਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਰਣ: 

• Kindly fill in the details in Hindi/English only/ ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਜਵਵਰਣ ਜਸਰਫ਼ ਜਹੰਦੀ/ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਜਵੱਚ ਹੀ ਭਰੋ।
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail/ ਸਮਿਰੀ ਦੀ ਜਵਆਜਖਆ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਜਕਸੇ ਵੀ ਅਸਜਹਮਤੀ ਦੀ ਸਜਿਤੀ
ਜਵੱਚ, ਅਿਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਹੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਿਾ।

Canara HSBC Life Insurance Company Limited (IRDAI Regn. No. 136) 




