
GROWTHS, CYSTS, LUMPS AND TUMOURS QUESTIONNAIRE/ ਫ਼ੋੜ,ੇ ਰਸੌਲੀ, ਗੰਢ ਅਤੇ ਟਿਊਮਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ

(To be filled by the Life To Be Assured)/ (ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਭਵਰਆ ਜਾਿੇ ਵਜਸਦੇ ਜੀਿਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ) 

Name of Life To Be Assured:/ ਵਜਸਦੇ ਜੀਿਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਂ __________________________________________________________

Proposal No.:/ ਪ੍ਰਸਤਾਿ ਨੰਬਰ:  __________________________________

1. When was the growth, cyst, lump or tumour first discovered? / . ਫ਼ੋਵਿਆਂ, ਰਸੌਲੀ, ਗੰਢ ਅਤੇ ਵਿਊਮਰ ਦਾ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਕਦੋਂ ਪ੍ਤਾ ਚੱਵਲਆ ਸੀ? 

___________________________________________________________________________________________________________________

2. Please state the location in the body/ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਗਹਾ ਦਾ ਉੱਲੇਖ ਕਰੋ
___________________________________________________________________________________________________________________

3. Please state the precise diagnosis if known./ ਜੇਕਰ ਪ੍ਤਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਿੀਕ ਰੋਗ-ਵਨਦਾਨ ਦਾ ਉੱਲੇਖ ਕਰੋ:
___________________________________________________________________________________________________________________

4. Has the growth been removed? Yes /No 

ਕੀ ਫੋਿੇ ਨ ੰ  ਹਿਾ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ? ਹਾਂ /ਨਹੀਂ 

5. Is treatment or surgery being proposed? Yes No 

ਕੀ ਉਪ੍ਚਾਰ ਜਾਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ 

I If no, please provide details of investigations that have been carried out. Include date(s) and results of tests. 

ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਵਿਿਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਵਕ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵਖਆ ਦੇ ਨਤੀਜੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੰਵਮਵਲਤ ਕਰੋ। 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

II. If yes, please provide medical reports with: / ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਹੇੇੱਥਾਂ ਵਲਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਵਕਤਸਾ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਿਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ:

a. Date of removal / ਵਨਕਾਸੀ ਦੀ ਵਮਤੀ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

b. Method of removal. e.g. local anesthetic, cryosurgery, operation with general anesthetic, etc

ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਅਰਥਾਤ ਸਥਾਵਨਕ ਏਨੇਸਥੇਵਿਕ, ਕਵਰਯੋਸਰਜਰੀ, ਆਮ ਏਨੇਸਥੇਵਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਵਦ
__________________________________________________________________________________________________________________ 

c. Name of surgeon, general practitioner, consultant, hospital or clinic./ ਸਰਜਨ, ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਵਿਸਨਰ, ਕੰਸਲਿੈਂਿ, ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਜਾਂ ਕਲੀਵਨਕ ਦਾ ਨਾਂ। 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

d. What treatment have you had following removal? e.g. tablets, radiotherapy, chemotherapy, etc

ਵਨਕਾਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਕਹਿਾ ਉਪ੍ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ? ਅਰਥਾਤ ਗੋਲੀਆਂ, ਰੇਵਿਓਥੇਰੇਪ੍ੀ, ਕੀਪੋ੍ਥੇਰੇਪ੍ੀ ਆਵਦ
__________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Is any follow up being done currently? Yes No / ਕੀ ਿਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਲੋ-ਅਪ੍ ਚੱਲ ਵਰਹਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ

If yes, please state how often / ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵਕ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ
___________________________________________________________________________________________________________________

If no, when were you discharged from follow-up?/ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਫਾਲੋਅਪ੍ ਿਲੋਂ ਕਦੋਂ ਛੁੱ ਿੀ ਵਮਲੀ? 

___________________________________________________________________________________________________________________

7. Have you lost significant time (e.g. weeks) off work with this condition? Yes No 

ਕੀ ਇਸ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਮਹੱਤਿਪ੍ ਰਣ ਸਮਾਂ (ਅਰਥਾਤ ਹਫਤੇ) ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ 
If yes, please provide details including dates and duration of time off work

ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਣਉਪ੍ਸਵਥਤੀ ਰਵਹਣ ਦੀਆਂ ਵਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਮਆਦ ਸਮੇਤ ਵਿਿਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
_________________________________________________________________________________________________________________



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

ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਵਥਤੀ ਉੱਤੇ ਅਵਜਹੀ ਕੋਈ ਅਵਤਵਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਵਕ ਤੁਹਾਿੀ ਸੱਮਝ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਿੇ ਆਿੇਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਿੇਗੀ। 

___________________________________________________________________________________________________________________

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 ਟਵਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਟਿਸਦਾ ਿੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਹੈ:

Date & Place:/ ਵਮਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ: Signature of Life to be Assured/ ਵਜਸਦੇ ਜੀਿਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਹਸਤਾਕਸ਼ਰ: 

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 ਟਨਸ਼ਾਨ ਟਵਿੱ ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਹੋਵੇ: 

ਮੈਂ, __________________________________________________,  ਦਾ ਪੱੁ੍ਤਰ/ਦੀ ਪੱੁ੍ਤਰੀ, _____________________________ ਦਾ/ਦੀ ਵਨਿਾਸੀ ਇੱਕ ਵਿਅਸਕ 

ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਘੋਵਸ਼ਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵਕ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨ ੰ  ਮੈਨ ੰ  ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ _______________ _______________ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ 

ਵਲਆ ਹੈ।

(ਗਾਹਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ) ______________________________   ਟਮਤੀ ______________ ਸੰਪ੍ਰਕ ਨੰ. __________________ 

Instruction & Disclaimer:/ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਿੀਕਰਣ: 

• Kindly fill in the details in Hindi/English only./ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵਿਿਰਣ ਵਸਰਫ਼ ਵਹੰਦੀ/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰੋ।

• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail./  ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਿੀ ਅਸਵਹਮਤੀ ਦੀ ਸਵਥਤੀ

ਵਿੱਚ, ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਹੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਿੇਗਾ।

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


