KIDNEY AND URINARY DISORDERS QUESTIONNAIRE
சிறுநீ ரக பிரச்சனைகளுக்காை விைாப்பட்டியல்

(To be filled by the Life to be Assured)/ (ஆயுள்காப்பீட்டாளரால் நிரப்பப்பட வேண்டும்)
Name of Life To Be Assured:/ ஆயுள்காப்பீட்டாளரின் பபயர்: ___________________________________________________________
Proposal No.:/ ேிண்ணப்ப எண்: __________________________________________________

1. Please state the precise diagnosis, if known.
பெரிந்ெிருந்ொல் வேற்பகாள்ளப்பட்ட துல்லியோன வநாய்க்கண்டறிெலலக் குறிப்பிடவும்
___________________________________________________________________________________________________________________
2. When was this condition first diagnosed?/ எப்வபாது இந்ெ நிலலலே முெலில் கண்டறியப்பட்டது?
___________________________________________________________________________________________________________________
3. Have you had an IVP, cystoscopy or other investigations?
IVP, கிரிஸ்வடாஸ்வகாபி அல்லது பிற பரிவ ாெலனகலள வேற்பகாண்டீர்களா?

Yes / No
ஆம் / இல்லல

If yes, please provide details including dates of investigations and results with medical reports.
ஆம் எனில், பரிவ ாெலனகளின் வெெிகள், முடிவுகள் உள்ளிட்ட ேிேரங்கலள ேருத்துே அறிக்லககளுடன்

ேழங்கவும்
___________________________________________________________________________________________________________________
4. Regarding your symptoms:/ அறிகுறிகள்

ம்பந்ெோனலே:

a) Please describe your symptoms. / உங்கள் அறிகுறிகலளக் குறிப்பிடவும்.
___________________________________________________________________________________________________________________
b) When did symptoms first occur? / அறிகுறிகள் முெலில் எப்வபாது ஏற்பட்டன?
___________________________________________________________________________________________________________________
c) How frequently do symptoms occur? i.e. how often in the last 12 months.
அறிகுறிகள் ஏற்படும் கால இலடபேளி? அொேது கடந்ெ 12 ோெங்களில் எத்ெலன முலற ஏற்பட்டன.
___________________________________________________________________________________________________________________
d) When was the last occurrence of symptoms?/ அறிகுறிகள் கலட ியாக எப்வபாது ஏற்பட்டன?
___________________________________________________________________________________________________________________
5. Have you had an operation for this condition or is an operation being considered?
இந்ெ நிலலக்காக அறுலே ிகிச்ல லய வேற்பகாண்டீர்களா அல்லது
அறுலே ிகிச்ல லய வேற்பகாள்ள அறிவுறுத்ெப்பட்டொ?

If yes, please provide date(s) and full details including names of hospital and consultant/surgeon.
ஆம் எனில், வெெி(கள்), ேருத்துேேலன ேற்றும் ஆவலா கர்/அறுலே ிகிச்ல

Yes / No
ஆம் / இல்லல

நிபுணரின் பபயர் உள்ளிட்ட

முழு ேிேரங்கலள ேழங்கவும்.
___________________________________________________________________________________________________________________
6. Have you experienced any symptoms following surgery?
அறுலே ிகிச்ல க்கு பின்னர் ஏவெனும் அறிகுறிகள் ஏற்பட்டனோ?

Yes / No
ஆம் / இல்லல

If yes, please provide details./ ஆம் எனில், ேிேரங்கலள ேழங்கவும்
___________________________________________________________________________________________________________________
7. Please provide details of your treatment. Include names of medication, dosage and how often taken:
ிகிச்ல ேிேரங்கலள ேழங்கவும். ேருந்ெின் பபயர், ேருந்ெளவு ேற்றும் எத்ெலன முலற
உட்பகாண்டீர்கள் என்பலெக் குறிப்பிடவும்:

a) Currently:/ ெற்வபாலெய நிலல:
___________________________________________________________________________________________________________________
b) In the past: / முந்லெய நிலல:
___________________________________________________________________________________________________________________

8. Regarding the monitoring of your condition: / உங்கள் நிலலலயக் கண்காணித்ெல்

ம்பந்ெோனலே:

a) Who is in charge of your follow-up?/ நீங்கள் பொடர் ிகிச்ல லயக் கேனிப்பேர் யார்?
___________________________________________________________________________________________________________________
b) How often do you attend for follow-up?/ எத்ெலன முலற ிகிச்ல ப் பபறுேெில் பங்குபகாள்கிறீர்கள்?
___________________________________________________________________________________________________________________
c) When was your last consultation? Please provide details of your blood pressure reading at that time, if known
எப்வபாது கலட ியாக ஆவலா லனப் பபற்றீர்கள்? பெரிந்ொல், அப்வபாது வேற்பகாண்ட ரத்ெ அழுத்ெ

அளேட்டு
ீ
ேிேரங்கலள ேழங்கவும்
__________________________________________________________________________________________________________________
9. Have you lost significant time (i.e. weeks) off work with this condition?
இந்ெ நிலல ம்பந்ெப்பட்ட ிகிச்ல லயப் பபறுேெற்கான குறிப்பிட்ட வநரத்லெக்
(எ.கா. ோரங்கள்) கடந்துேிட்டீர்களா?

Yes / No
ஆம் / இல்லல

If yes, please provide details including dates and duration of time off work .
ஆம் எனில், வெெிகள் ேற்றும் ிகிச்ல யின் கால அளவு உள்ளிட்ட ேிேரங்கலள ேழங்கவும்.
__________________________________________________________________________________________________________________
10. Please provide any additional information on your condition which you feel will be helpful in processing your application:
உங்கள் ேிண்ணப்பத்லெச் ப யல்படுத்ெ உெவும் உங்கள் நிலல பொடர்பான கூடுெல் ெகேல்கலள

ேழங்கவும்:
_________________________________________________________________________________________________________________

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
ஆயுள்காப்பீட்டாளரின் ஒப்புதல்:
எனது சுயேிருப்பத்ெின் படி நான் ேழங்கியுள்ள பெில்கள் உண்லேயானலே என்றும், வேலும் இந்ெப்

படிேத்ெின் ேெிப்பீடு அல்லது அங்கீ காரத்லெ நிர்ணயிக்கும் எந்ெ ஆேணத் ெகேலலயும் ேலறக்கேில்லல

என்றும் உறுெியளிக்கிவறன். இந்ெப் படிேம் கனரா எச்.எஸ்.பி. ி ஓரியண்டல் வபங்க் ஆஃப் காேர்ஸ் லலப்
இன்சூரன்ஸ்

கம்பபனி

பகாண்டுள்ளது, வேலும்

லிேிபடட்
எனது

இன்

ஆயுள்காப்பீட்டிற்கான

ேிருப்பத்ெின்

ப ல்லாெொகும் என்பலெ ஒப்புக்பகாள்கிவறன்.

படி

Date & Place:
வெெி & இடம்:

ஆேணம்

எனது

ஏவெனும்

ேிண்ணப்பத்ெின்

ேலறக்கப்பட்டால்

பகுெிலயக்
ஒப்பந்ெம்

Signature of Life to be Assured
ஆயுள்காப்பீட்டாளரின் லகபயாப்பம்

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 தாய்ம ாழி னகமயாப்பம்/மபருவிரல் ரரனக இருப்பின் :
பபரியேரும், ______________________________ ே ிக்கும் _____________________________________என்பேரின் ேகன் /

ேகளாகிய _______________________ என்கிற நான், இந்ெப் படிேத்ெில் உள்ள உள்ளடக்கங்கள் _________________

போழியில் முழுேதுோக எனக்கு ேிளக்கப்பட்டது என்றும், நான் அலெ முழுேதுோக புரிந்துபகாண்வடன்
எனவும் உறுெியளிக்கிவறன்.

(ோடிக்லகயாளர் லகபயாப்பம்) ______________________ ரததி _______________ மதாடர்பு எண் __________________

Instruction & Disclaimer/வழிமுனைகள் & நிபந்தனைகள்:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only
ேிேரங்கலள ெேிழ்/ஆங்கிலத்ெில் ேட்டும் பூர்த்ெி ப ய்யவும்.
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail
உள்ளடக்கத்லெ புரிந்துக்பகாள்ேெில் ஏவெனும் முரண்பாடு இருந்ொல், ஆங்கிலப் பெிப்லப பார்க்கவும்.

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

