
MOTOR SPORTS QUESTIONNAIRE / ਮੋਟਰ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ
(To be filled by the Life to be Assured)/ (ਬੀਮਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਭਮਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ )

Name of Life To Be Assured:/ ਬੀਮਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ੍:__________________________________________________________________________ 

Proposal No.:/ ਪ੍ਰਸਤਾਵ  ਸੰਮਿਆ: ___________________________

1. What type of license do you hold? / ਮਿਸ ਪ੍ਰਿਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਹ?ੈ 

Learner’s license/ ਮਸਿਾਂਦਰੂ ਲਾਇਸੈਂਸ Permanent license/ ਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ International license/ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ 

Competition license/ ਪ੍ਰਮਤਯੋਗੀ ਲਾਇਸੈਂਸ 2-Wheeler license/ ਦੋ-ਪ੍ਮਹਆ ਲਾਇਸੈਂਸ LMV license HMV license/ LMV ਲਾਇਸੈਂਸ HMV ਲਾਇਸੈਂਸ
Others (pls. specify)/ ਹੋਰ (ਮਿ. ਿਰਿੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਿਰੋ) ______________________ 

2. When was your license last renewed?/ ਮਪ੍ਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਿਦੋਂ ਨਵੀਨੀਮਿਰਤ ਹੋਇਆ? ____________________________________________ 

Expiry date:/ ਸਿਾਪ੍ਤੀ ਮਿਤੀ: _______________________________ 

3. Are you an amateur or professional driver? / ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਿੀਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰ ਡਰਾਇਵਰ ਹੋ ? 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Are you an active member of any motor racing club? Yes No 

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸੀ ਿੋਟਰ ਰੇਮਸਿਂਗ ਿਲਬ ਦ ੇਸਮਿਰਅ ਸੱਦਸ ਹ?ੋ ਹਾਂ  ਨਹੀਂ 

If yes, please give details / ਜੇਿਰ ਹਾਂ , ਮਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਵੇਰਵੇ  ਮਦਉ
__________________________________________________________________________________________________________________

5. Please give details of the type of vehicle that you drive, including make, model and engine capacity: 

ਮਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਬਣਾਵਟ, ਿਾਡਲ, ਅਤੇ ਇੰਜਨ ਸਿਰੱਥਾ ਸਮਹਤ ਆਪ੍ਣੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮਦਉ: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Which of the following motorsports do you participate in? / ਮਨਿਨ ਮਵਚੋਂ  ਮਿਹੜੀ ਿੋਟਰ ਿੇਡਾਂ ਮਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਂਦ ੇਹੋ ?
Rallying/ ਰੈਲੀਂਗ Formula racing/ ਫਾਰਿੂਲਾ ਰੇਮਸਿਂਗ Sports car racing/ ਸਪ੍ੋਰਟਸ ਿਾਰ ਰਮੇਸਿਂਗ 

Go-Karting/ ਗੋ-ਿਾਰਮਟਿਂਗ Drag racing/ ਡਰੈਗ ਰੇਮਸਿਂਗ Dirt track racing/ ਮਿੱਟੇ ਟਰੈਿ ਰਮੇਸਿਂਗ 

Snowmobile racing/ ਸਨੋਿੋਬਾਈਲ ਰਮੇਸਿਂਗ Others (pls. specify)/ ਹੋਰ (ਮਿ. ਿਰਿੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਿਰੋ) ____________________

7. How many events have you participated in / ਮਿੰਨੇ ਇਵੈਂਟ ਮਵੱਚ ਮਤਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈ ਚੁਿੇ ਹੋ
(i) till date / ਮਿਤੀ ਤੱਿ ____________________ (ii) last year:/ ਮਪ੍ਛਲੇ ਸਾਲਹ:_______________________

8. How many events do you intend to participate in next year:/ ਅਗਲੇ ਸਾਲਹ ਮਿੰਨੇ ਇਵੈਂਟ ਮਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤਸੁੀਂ ਇੱਮਛਤ ਹੋ : 
__________________________________________________________________________________________________________________

9. Are you a part of any sponsored team? Yes No 

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸੀ ਪ੍ਰਾਯੋਮਜਤ ਟੀਿ ਦਾ ਇੱਿ ਮਹੱਸਾ ਹੋ ? ਹਾਂ  ਨਹੀਂ 

If yes, please give details / ਜੇਿਰ ਹਾਂ , ਮਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਵੇਰਵੇ  ਮਦਉ
__________________________________________________________________________________________________________________

10. Do you participate or intend to participate in any of the following: 

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਿਨ ਮਵਚੋਂ ਮਿਸੀ ਮਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦ ੇਇੱਛਤ ਹੋ: 

Testing of Prototypes Record attempts Stunt driving If any of the above is ticked yes, please give details

ਸਟੰਟ ਡਰਾਇਮਵਿਂਗ ਦੀ ਿੋਮਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ੍ ਮਰਿਾਰਡ  ਦਾ ਪ੍ਰੀਿਣ ਜੇਿਰ ਉਪ੍ਰੋਿਤ ਮਵਚੋਂ ਿੋਈ ਵੀ ਹਾਂ ਮਟੱਿ ਹੈ, ਮਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਵੇਰਵੇ ਮਦਉ 

__________________________________________________________________________________________________________________

11. Do you participate or intend to participate in any event outside the country: Yes No 

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿਸੀ ਇਵੈਂਟ ਮਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛਤ ਹੋ:  ਹਾਂ ਨਹੀਂ 

If yes, please give details / ਜੇਿਰ ਹਾਂ , ਮਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਵੇਰਵੇ  ਮਦਉ
__________________________________________________________________________________________________________________



12. Has your license ever been revoked? Yes No 

ਿੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਿਦੇ ਰੱਦ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ 

If yes, please give details / ਜੇਿਰ ਹਾਂ , ਮਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਵੇਰਵੇ  ਮਦਉ
__________________________________________________________________________________________________________________

13. Have you had any motor accidents? Yes No 

ਿੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦ ੇਐਿਸੀਡੇਂਟ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ 

If yes, please 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 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. 

ਬੀਮਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ :

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, ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ/ਅੰਗਠੇੂ ਦ ੇਮਨਸ਼ਾਨ ਮਵਿੱ ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੋਵ:ੇ

ਿੈਂ, __________________________________________________,  ਦਾ ਪੱੁ੍ਤਰ/ਦੀ ਪੱੁ੍ਤਰੀ, _____________________________ ਦਾ/ਦੀ ਮਨਵਾਸੀ ਇੱਿ 

ਮਵਅਸਿ ਇੰਜ ਿਰਿੇ ਇੱਥੇ ਘੋਮਸ਼ਤ ਿਰਦਾ/ਿਰਦੀ ਹਾਂ ਮਿ ਇਸ ਫਾਰਿ ਦੀ ਸਿਗਰੀ ਨੰੂ ਿੈਨੰੂ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ _____________________________ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱਚ ਸਿਝਾਇਆ 

ਮਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿੈਂ ਸਿਝ ਮਲਆ ਹੈ। 

(ਗਾਹਿ ਦੇ ਹਸਤਾਿਰ) ____________________________________________   ਮਮਤੀ _________________ ਸੰਪ੍ਰਕ ਨੰ. __________________

Instruction & Disclaimer:/ ਮਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ: 

• Kindly fill in the details in Hindi/English only.

ਮਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਮਹੰਦੀ/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਵੱਚ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ।
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.

ਸਿੱਗਰੀ ਦੀ ਮਵਆਮਿਆ ਮਵੱਚ ਮਿਸੀ  ਿਤਭਦੇ ਦੀ ਸਮਥਤੀ ਮਵੱਚ ,ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ ਸੰਸਿਰਨ ਿੰਮਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।

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




