
WATER SPORTS QUESTIONNAIRE/ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਡ 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.: / ਪ੍ਰਸਤਤਾਵ ਸਤਖ ਮਆਆ: ______________________

1. Are you amateur or professional water athlete? / ਕੀ ਤੁਸਤੀਂ ਸ਼ੁਕੀਨੀ ਜਾਂ ਪੇ੍ਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਾਣੀ ਐਥੀਲੀਟ ਹ?ੋ

___________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Are you an active member of any water sports club? Yes No /ਕੀ ਤੁਸਤੀਂ ਮਕਸਤੀ ਪ੍ਾਣੀ ਆੇਡ ਕਲਬ ਦੇ ਸਤਮਕਰਅ ਸੱਤਦਸਤ ਹੋ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ 

If yes, please give details / ਜੇਕਰ ਹਾਂ , ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵੇ ਮਦਉ
___________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Do you know how to swim? Yes No /ਕੀ ਤੁਸਤੀਂ ਤੈਰਾਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਂ ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ 

If yes, please mention level of proficiency, whether beginner or expert

ਜੇਕਰ ਹਾਂ , ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਤਤਰ ਉੱਲੇਮਆਤ ਕਰੋ , ਕੀ ਮਸਤਆਾਂਦਰੂ ਜਾਂ ਿਾਹਰ
___________________________________________________________________________________________________________________ 

4. How many events have you participated in (i) till date (ii) last year: 

ਮਕਖ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਮਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਚੁਕੇ ਹੋ (i) ਮਿਤੀ ਤੱਕ (ii) ਮਪ੍ਛਲੇ ਸਤਾਲਹ : (i)_____________________ (ii) ______________________

5. How many events do you intend to participate in next year: / ਅਗਲੇ ਸਤਾਲਹ ਮਵੱਚ ਮਕਖ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਮਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛਤ ਹੋ : 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

6. What kind of water sport do you participate in:/ਮਕਸਤ ਮਕਸਤਿ ਦੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਆੇਡ ਮਵੱਚ ਤੁਸਤੀਂ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ :

Rafting/Canoeing /Rowing /Surfing /Water skiing /Windsurfing/Boardsailing /Others (Pls. specify) / ਰਾਫਮਟਿਂਗ / ਕੈਨੋਇਿਂਗ / ਰੋਇਿਂਗ / ਸਤਰਮਫਿਂਗ / ਪ੍ਾਣੀ
ਸਤਕੀਇਿਂਗ / ਮਵਖ ਡ ਸਤਰਮਫਿਂਗ/ਬੋਰਡ ਸਤੇਮਲਿਂਗ ਹਰੋ (ਮਕ.ਕਰਕੇ ਸਤਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰੋ ) _____________________

7. Where do you usually participate in water sports? / ਸਤਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤ ੇਤੁਸਤੀਂ ਮਕੱਥੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਆੇਡਾਂ ਮਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ? 

Lake River Sea Ocean Others (pls. specify) / ਝੀਲ ਨਦੀ ਸਤਾਗਰ ਿਹਾਂਸਤਾਗਰ ਹੋਰ (ਮਕ.ਕਰਕੇ ਸਤਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰੋ ) ____________________________________ 

8. Are you a part of any sponsored team? Yes No/ ਕੀ ਤੁਸਤੀਂ ਮਕਸਤੀ ਪ੍ਰਾਯਮੋਜਤ ਟੀਿ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਸਤਾ ਹੋ ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ

If yes, please give details / ਜੇਕਰ ਹਾਂ , ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵੇ ਮਦਉ
___________________________________________________________________________________________________________________

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

ਕੀ ਤੁਸਤੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਕਸਤੀ ਇਵੈਂਟ ਮਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛਤ ਹੋ: ਹਾਂ ਨਹੀਂ 

If yes, please give details / ਜੇਕਰ ਹਾਂ , ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵੇ ਮਦਉ
___________________________________________________________________________________________________________________

10. Have you had any injury/accidents as a result of your participation in water sports? Yes No

ਕੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਆੇਡਾਂ ਮਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤ ੇਦੇ ਪ੍ਮਰਣਾਿ ਵਜੋਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸਤੀਡੇਂਟ ਜਾਂ ਚਟੋ ਲਗੀ ਹ?ੈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ 

If yes, please give details / ਜੇਕਰ ਹਾਂ , ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵੇ
__________________________________________________________________________________________________________________



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.

ਬੀਮਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ :

Date & Place: / ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਤਥਾਨ: Signature of Life to be Assured/ ਬੀਮਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਤਆਤ 

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 ਫਾਰਿ ਿਾਤਭਾਸ਼ਾ/ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਮਨਸ਼ਾਨ ਮਵਿੱ ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੋਵੇ: 

ਿੈਂ, _________________________________________________,  ਦਾ ਪੱੁ੍ਤਰ/ਦੀ ਪੱੁ੍ਤਰੀ, _____________________________ ਦਾ/ਦੀ ਮਨਵਾਸਤੀ ਇੱਕ ਮਵਅਸਤਕ ਇਖ ਜ ਕਰਕੇ ਇੱਥ ੇ
ਘੋਮਸ਼ਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮਕ ਇਸਤ ਫਾਰਿ ਦੀ ਸਤਿਗਰੀ ਨੂਖ  ਿੈਨੂਖ  ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ____________________________ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱਚ ਸਤਿਝਾਇਆ ਮਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿੈਂ ਸਤਿਝ ਮਲਆ ਹੈ।

(ਗਾਹਕ ਦੇ ਹਸਤਤਾਆਰ) ____________________________________________   ਮਿਤੀ _________________ ਸੰਪਰਕ ਨੰ. __________________

Instruction & Disclaimer:/ ਮਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ : 

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

ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਮਹਖ ਦੀ/ਅਖਗਰੇਜ਼ੀ ਮਵੱਚ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ।
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail 

ਸਤਿੱਗਰੀ ਦੀ ਮਵਆਮਆਆ ਮਵੱਚ ਮਕਸਤੀ ਿਤਭੇਦ ਦੀ ਸਤਮਥਤੀ ਮਵੱਚ ,ਅਖਗਰੇਜ਼ੀ ਸਤਖਸਤਕਰਨ ਿਖ ਮਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।

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


