GYNECOLOGICAL DISORDERS QUESTIONNAIRE - APPLICANT
மகளிர் ந ோய்களுக்கோன வினோப்பட்டியல் - விண்ணப்பதோரர்

(Includes Abnormal Cervical Smear, Hysterectomy, Menstrual problems, etc.)
(கர்ப்ப வாய் ச ாதனை, கருப்னபனை அகற்றுதல், மாதவிடாய் பிரச் னைகள் முதலிைவற்னை
உள்ளடக்கிைது.)

Name of Life To Be Assured: / ஆயுள்காப்பீட்டாளரின் பபைர்: __________________________________________________________
Proposal No.: / விண்ணப்ப எண்: ________________________________________

1. Please state the precise diagnosis if known.
பதரிந்திருந்தால், சமற்பகாள்ளப்பட்ட துல்லிைமாை ச ாய்க்கண்டைிதனலக் குைிப்பிடவும்.
___________________________________________________________________________________________________________________
2. Regarding your symptoms:/ அைிகுைிகள்

ம்பந்தமாைனவ:

a) When did symptoms first occur? / அைிகுைிகள் முதலில் எப்சபாது ஏற்பட்டை?
___________________________________________________________________________________________________________________
b) Please describe your symptoms./ அைிகுைிகனளக் குைிப்பிடவும்.
__________________________________________________________________________________________________________________
c) How frequently do symptoms occur? e.g. how often in the last 12 months.
அைிகுைிகள் ஏற்படும் கால இனடபவளி? எ.கா. கடந்த 12 மாதங்களில் எத்தனை முனை ஏற்பட்டை

___________________________________________________________________________________________________________________
d) When was the last occurrence of symptoms?/ அைிகுைிகள் கனட ிைாக எப்சபாது ஏற்பட்டை?
__________________________________________________________________________________________________________________
3. Have you undergone any test or investigations for this condition?
இந்த ினலனமக்காக பரிச ாதனைகள் எனதசைனும் சமற்பகாண்டீர்களா?

Yes / No
ஆம் / இல்னல

If yes, please provide details including date of investigations and results with copy of medical reports.
ஆம் எைில், பரிச ாதனை சததி, முடிவுகள் உள்ளிட்ட விவரங்கனள மருத்துவ அைிக்னககளின்

கலுடன்

வழங்கவும்
__________________________________________________________________________________________________________________
4. Have you had an operation for this condition or is an operation being considered?
இந்த ினலக்காக அறுனவ ிகிச்ன னை சமற்பகாண்டீர்களா அல்லது
அறுனவ ிகிச்ன னை சமற்பகாள்ள அைிவுறுத்தப்பட்டதா?

Yes / No
ஆம் / இல்னல

If yes, please provide date(s) and full details with medical reports including name of the surgery, names of hospital and consultant/surgeon.
ஆம் எைில், சததி(கள்) மற்றும் அறுனவ ிகிச்ன ைின் பபைர், மருத்துவமனை மற்றும்
ஆசலா கர்/அறுனவ

ிகிச்ன

ிபுணரின் பபைர்கள் உட்பட முழு விவரங்கனளயும் மருத்துவ

அைிக்னககளுடன் வழங்கவும்.
___________________________________________________________________________________________________________________
5. Have you experienced any symptoms following surgery?
அறுனவ ிகிச்ன க்கு பின்ைர் ஏசதனும் அைிகுைிகள் ஏற்பட்டைவா?

Yes / No
ஆம் / இல்னல

If yes, please provide details./ ஆம் எைில், விவரங்கனள வழங்கவும்

___________________________________________________________________________________________________________________
6. Please provide details of your treatment. Include names of medication, dosage and how often taken:
ிகிச்ன விவரங்கனள வழங்கவும். மருந்தின் பபைர், மருந்தளவு மற்றும் எத்தனை முனை
உட்பகாண்டீர்கள் என்பனதக் குைிப்பிடவும்:

Currently: / தற்சபானதை ினல:
__________________________________________________________________________________________________________________

In the past:/ முந்னதை ினல:
___________________________________________________________________________________________________________________
7. Are you currently on follow up?
தற்சபாது பதாடர் ிகிச்ன னைப் பபறுகிைீர்களா?

Yes / No
ஆம் / இல்னல

If yes, please state how often. / ஆம் எைில், ிகிச்ன ைின் எண்ணிக்னகனைக் குைிப்பிடவும்
___________________________________________________________________________________________________________________
If no, when were you discharged from follow-up? / இல்னல எைில், எப்சபாது பதாடர் ிகிச்ன னை ிறுத்திை ீர்கள்?
___________________________________________________________________________________________________________________
8. Have you lost significant time (e.g. weeks) off work with this condition?
குைிப்பிட்ட ச ரத்னதக் (எ.கா. வாரங்கள்) கடந்துவிட்டீர்களா?
If yes, please provide details including dates and duration of time off work.
இந்த ினல ம்பந்தப்பட்ட ிகிச்ன னைப் பபறுவதற்காை

Yes / No
ஆம் / இல்னல

ஆம் எைில், சததிகள் மற்றும்

ிகிச்ன ைின்

கால அளவு உள்ளிட்ட விவரங்கனள வழங்கவும
___________________________________________________________________________________________________________________
9. Please provide any additional information on your condition that you feel will be helpful in processing your application.
உங்கள் விண்ணப்பத்னதச் ப ைல்படுத்த உதவும் உங்கள் ினல பதாடர்பாை கூடுதல் தகவல்கனள

வழங்கவும்.
___________________________________________________________________________________________________________________

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 Oriental Bank Of Commerce Life Insurance Company Ltd and that failure to disclose any material fact known to me may
invalidate the contract. Date & Place: Signature of Life to be Assured Declaration in case Life To Be Assured signs in Vernacular / Uses Thumb
Impression: I have read out and fully explained the contents of the questionnaire and she has understood the same. I have truthfully recorded the
replies given by the Life to be Assured and that the Life to be Assured has affixed the signatures/thumb impression above after fully
understanding the contents thereof.
ஆயுள்கோப்பீட்டோளரின் ஒப்புதல்:
எைது சுைவிருப்பத்தின் படி

ான் வழங்கியுள்ள பதில்கள் உண்னமைாைனவ என்றும், சமலும் இந்தப்

படிவத்தின் மதிப்பீடு அல்லது அங்கீ காரத்னத

ிர்ணைிக்கும் எந்த ஆவணத் தகவனலயும் மனைக்கவில்னல

என்றும் உறுதிைளிக்கிசைன். இந்தப் படிவம் கைரா எச்.எஸ்.பி. ி ஓரிைண்டல் சபங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் னலப்
இன்சூரன்ஸ்

கம்பபைி

பகாண்டுள்ளது,

ப ல்லாததாகும்

சமலும்

லிமிபடட்
எைது

என்பனத

இன்

ஆயுள்காப்பீட்டிற்காை

விருப்பத்தின்

ஒப்புக்பகாள்கிசைன்.

படி

ஆவணம்

சததி

&

எைது

ஏசதனும்

இடம்:

விண்ணப்பத்தின்

மனைக்கப்பட்டால்

ஆயுள்காப்பீட்டாளரின்

பகுதினைக்
ஒப்பந்தம்

னகபைாப்பம்

ஆயுள்காப்பீட்டாளர் உள்ளூர் பமாழிைில் னகபைாப்பமிட்டால் / பபருவிரல் சரனகனைப் பைன்படுத்திைால்
வழங்கும் ஓப்புதல்:
சமலும்

அதனை

ான் விைாப்பட்டிைலின் உள்ளடக்கத்னத வா ித்து, முழுனமைாக விவரித்துள்சளன்,

அவர்

புரிந்துபகாண்டுள்ளார்.

ான்

ஆயுள்காப்பீட்டாளரின்

பதில்கனள

உண்னமைாக

பதிவுப ய்துள்சளன், சமலும் ஆயுள்காப்பீட்டாளர் உள்ளடக்கத்னத முழுனமைாக புரிந்துபகாண்ட பின்ைர்
னகபைாப்பம்/பபருவிரல் சரனகனைப் பதிவுப ய்துள்ளார்.

Date & Place:
சததி & இடம்:

Name and Signature of Declarant
ஒப்புதல் அளிப்பவரின் பபைர் மற்றும் னகபைாப்பம்

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. __________________

ஒப்புதல், இந்தப் படிவத்தில் தோய்மமோழி ககமயோப்பம்/மபருவிரல் நரகக இருப்பின் :
பபரிைவரும், ______________________________ வ ிக்கும் _____________________________________என்பவரின் மகன் /
மகளாகிை _______________________ என்கிை

ான், இந்தப் படிவத்தில் உள்ள உள்ளடக்கங்கள் _________________

பமாழிைில் முழுவதுமாக எைக்கு விளக்கப்பட்டது என்றும்,
எைவும் உறுதிைளிக்கிசைன்.

ான் அனத முழுவதுமாக புரிந்துபகாண்சடன்

(வாடிக்னகைாளர் னகபைாப்பம்) ______________________ நததி _______________ மதோடர்பு எண் __________________

Instruction & Disclaimer/வழிமுகைகள் &

ிபந்தகனகள்:

• Kindly fill in the details in Hindi/English only
விவரங்கனள தமிழ்/ஆங்கிலத்தில் மட்டும் பூர்த்தி ப ய்ைவும்.
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail
உள்ளடக்கத்னத புரிந்துக்பகாள்வதில் ஏசதனும் முரண்பாடு இருந்தால், ஆங்கிலப் பதிப்னப பார்க்கவும்.

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited (IRDAI Regn. No. 136)

