
PARACHUTING/ PARAGLIDING QUESTIONNAIRE/ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਿਂਗ / ਪੈਰਾਗਲਾਈਟ ਿਂਗ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ
(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. How many years have you been parachuting /paragliding? / ਤੁਸੀਂ ਮ ੰਨੇ ਸਾਲਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ੈਰਾਸ਼ੂਮ ਿਂਗ/ਪੈ੍ਰਾਗਲਾਈਮ ਿਂਗ  ਰ ਰਹੇ ਹੋ ? 

___________________________________________________________________________________________________________________

2. Are you an active member of any parachuting/paragliding club? Yes No 

 ੀ ਤੁਸੀਂ ਮ ਸੀ ਪ੍ੈਰਾਸ਼ੂਮ ਿਂਗ/ਪੈ੍ਰਾਗਲਾਈਮ ਿਂਗ  ਲਬ ਦੇ ਸਮ ਰਅ ਸੱਦਸ ਹੋ ? ਹਾਂ  ਨਹੀਂ 

If yes, pls. give details / ਜੇ ਰ ਹਾਂ , ਮ ਰਪ੍ਾ  ਰ ੇ ਵੇਰਵੇ  ਮਦਉ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Have you undergone any training for parachuting/paragliding? Yes No 

 ੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ੈਰਾਸ਼ੂਮ ਿਂਗ/ਪੈ੍ਰਾਗਲਾਈਮ ਿਂਗ ਲਈ  ੋਈ  ਰੈਮਨੰਗ ਲਈ ਹੈ ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ 

If yes, pls. give details / ਜੇ ਰ ਹਾਂ , ਮ ਰਪ੍ਾ  ਰ ੇ ਵੇਰਵੇ  ਮਦਉ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Please complete the following questions if you participate in Parachuting:  

ਟਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਟਨਮਨ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਟਦਉ ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਿਂਗ ਟਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦ ੇਹੋ : 

4. How many jumps have you made / ਮ ੰਨੀਆਿਂ ਛਲਾਂਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਚੁ ੇ ਹ ੋ

(i) till date / ਮਿਤੀ ਤੱ  ________________________ (ii) last year? / ਮਪ੍ਛਲੇ ਸਾਲਹ ? __________________________ 

5. How many jumps do you intend to make in the coming year?/ ਮ ੰਨੀਆਿਂ ਛਲਾਂਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਹ ਮਵੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛਤ ਹੋ ? 

__________________________________________________________________________________________________________________

6. What is the average/maximum height that you jump from/ ਔਸਤ/ਅਮਿ ਤਿ ਉਂਚਾਈ  ੀ ਹੈ ਮਜਸਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਉਂਦੇ    ਹੋ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

7. Please confirm type of jumps that you make: / ਮ ਰਪ੍ਾ  ਰ ੇ ਛਲਾਂਗ ਦੀ ਮ ਸਿ ਦੀ ਪ੍ਸ਼ੁ ੀ  ਰੋ ਜ ੋਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ   ਹੋ :

Tandem /Static Line /Freefall /Formation diving /  ੈੈੰ ਿ /ਸ ੇਮ   ਲਾਈਨ /ਫ੍ਰੀਫ੍ਾਲ /ਫੌ੍ਰਿੇਸ਼ਨ  ਾਇਮਵਿਂਗ 

8. Do you take part or intend to take part in any of the following: /  ੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਿਨ ਮਵਚੋਂ ਮ ਸੀ ਮਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ  ਇੱਛਤ  ਹੋ : 

Parachuting competitions /Record attempts /Air Stunts /Use of experimental equipment /If any of the above is ticked yes, pls. give details

ਪੈ੍ਰਾਸ਼ੂਮ ਿਂਗ ਪ੍ਰਮਤਯੋਗਤਾ /ਮਰ ਾਰ   ੋਮਸ਼ਸ਼ਾਂ /ਹਵਾਈ ਸ ੰ  /ਪ੍ਰਾਯੋਮਗ  ਸਾਿਨ ਦਾ ਉਪ੍ਯੋਗ  ਰਨਾ /ਜੇ ਰ ਉਪ੍ਰੋ ਤ ਮਵਚੋਂ  ੋਈ ਹਾਂ ਮਤੱ  ਹ,ੈ ਮ ਰਪ੍ਾ  ਰ ੇ ਵੇਰਵੇ ਮਦਉ 

__________________________________________________________________________________________________________________

9. Have you ever had an injury/accident as a result of parachuting? Yes No 

 ੀ  ਪ੍ੈਰਾਸ਼ੂਮ ਿਂਗ ਦੇ ਪ੍ਮਰਣਾਿ ਵਜੋਂ  ਦੇ ਤੁਹਾ ਾ  ੋਈ ਐ ਸੀ ੇਂ  ਜਾਂ ਚ ੋ ਲਗੀ ਹ?ੈ  ਹਾਂ  ਨਹੀਂ 

If yes, pls. give details / ਜੇ ਰ ਹਾਂ , ਮ ਰਪ੍ਾ  ਰ ੇ ਵੇਰਵੇ  ਮਦਉ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

Please complete the following questions if you participate in Paragliding:  

ਟਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਟਨਮਨ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਟਦਉ ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗਲਾਈਟ ਿਂਗ  ਟਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ : 

10. Please indicate your proficiency in paragliding:/ ਮ ਰਪ੍ਾ  ਰ ੇ ਪ੍ੈਰਾਗਲਾਈਮ ਿਂਗ ਮਵੱਚ ਆਪ੍ਣੀ  ੁਸ਼ਲਤਾ ਦਰਸਾਉ: 

Beginner/ Novice /Intermediate /Advance / ਮਸਿਾਂਦਰੂ /ਅਨਾੜੀ /ਦਰਮਿਆਨਾ /ਐ ਵਾਂਸ 

11. Are you a paragliding instructor? Yes No 

 ੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱ  ਪ੍ੈਰਗਲਾਈਮ ਿਂਗ ਮਸੱਮਿਅ  ਹੋ ?  ਹਾਂ  ਨਹੀਂ 

If yes, pls. give details / ਜੇ ਰ ਹਾਂ , ਮ ਰਪ੍ਾ  ਰ ੇ ਵੇਰਵੇ  ਮਦਉ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

12. What is the total number of flying hours completed / ਪੂ੍ਰਨ  ੀਤੇ ਹੋਏ ਉ ਾਣ ਘੰਮ ਆਿਂ ਦੀ  ੱੁਲ ਸੰਮਿਆ
(i) till date / ਮਿਤੀ ਤੱ  __________________ (ii) in the last year ਮਪ੍ਛਲੇ ਸਾਲਹ ਮਵੱਚ ________________

13. How many launches have you made / ਮ ੰਨੀਆਿਂ ਉਤਰਾਈਆਿਂ ਤੁਸੀਂ ਮ ੱਤੀਆਿਂ ਹਨ 
(i) till date / ਮਿਤੀ ਤੱ  ______________________(ii) in the last year / ਮਪ੍ਛਲੇ ਸਾਲਹ ਮਵੱਚ _____________________

14. How many flights do you intend to make in the coming year?/ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਹ ਮਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮ ੰਨੀਆਿਂ ਉ ਾਰੀਆਿਂ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛਤ ਹੋ ? 

__________________________________________________________________________________________________________________



15. Do you take part or intend to take part in any of the following: / ਮਨਿਨ ਮਵਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮ ਸੀ ਮਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛਤ ਹੋ : 

Aerobatics display /Record attempts /Air competition /Powered Paragliding /Use of experimental equipment If any of the above is ticked yes,

pls. give details / 

ਐਰੋਮਬ ਸ ਮ ਸਪ੍ਲੇਅ / ਮਰ ਾਰ   ੋਮਸ਼ਸ਼ਾਂ / ਹਵਾਈ ਸ ੰ  / ਪ੍ਾਵਰ  ਪੈ੍ਰਾਗਲਾਇਮ ੰਗ / ਜੇ ਰ ਉਪ੍ਰੋ ਤ ਮਵਚੋਂ  ੋਈ ਹਾਂ ਮਤੱ  ਹੈ, ਮ ਰਪ੍ਾ  ਰ ੇ ਵੇਰਵੇ ਮਦਉ 
___________________________________________________________________________________________________________________

16. Have you ever had an injury/accident as a result of paragliding? Yes No / ਤੁਹਾਨੰੂ  ਦੇ paragliding ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱ  ਸੱ  ਹਾਦਸੇ ਸੀ ਹੈ? ਜੀ  ੋਈ 

If yes, pls. give details / ਜੇ yes, ਮ ਰਪ੍ਾ  ਰ ੇ. ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ 
__________________________________________________________________________________________________________________

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./ 

ਬੀਟਮਤ 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, ਜੇਿਰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ/ਅੰਗਠੇੂ ਦ ੇਟਨਸ਼ਾਨ ਟਵਿੱ ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਿੀਤਾ ਟਗਆ ਹੋਵੇ:

ਿੈਂ, _________________________________________________,  ਦਾ ਪੱੁ੍ਤਰ/ਦੀ ਪੱੁ੍ਤਰੀ, _____________________________ ਦਾ/ਦੀ ਮਨਵਾਸੀ ਇੱ  
ਮਵਅਸ  ਇੰਜ  ਰ ੇ ਇੱਥੇ ਘੋਮਸ਼ਤ  ਰਦਾ/ ਰਦੀ ਹਾਂ ਮ  ਇਸ ਫ੍ਾਰਿ ਦੀ ਸਿਗਰੀ ਨੰੂ ਿੈਨੰੂ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ _____________________________ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱਚ ਸਿਝਾਇਆ 
ਮਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿੈਂ ਸਿਝ ਮਲਆ ਹੈ। 

(ਗਾਹ  ਦੇ ਹਸਤਾਿਰ) ____________________________________________   ਟਮਤੀ _________________ ਸੰਪਰਿ ਨੰ. __________________

Instruction & Disclaimer:/ ਮਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਇਨ ਾਰ :

• Kindly fill in the details in Hindi/English only. / ਮ ਰਪ੍ਾ  ਰ ੇ ਮਹੰਦੀ/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਵੱਚ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ। 
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.

ਸਿੱਗਰੀ ਦੀ ਮਵਆਮਿਆ ਮਵੱਚ ਮ ਸੀ  ਿਤਭਦੇ ਦੀ ਸਮਥਤੀ ਮਵੱਚ ,ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ ਸੰਸ ਰਨ ਿੰਮਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।

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


