
MUSCULOSKELETAL DISORDERS QUESTIONNAIRE 

தசைக்கூட்டு பிரச்ைசைகளுக்காை விைாப்பட்டியல் 

(To be filled by the Life To Be Assured)/ (ஆயுள்காப்படீ்டாளரால் நிரப்பப்பட வேண்டும்) 
 

Name of Life To Be Assured:/ ஆயுள்காப்படீ்டாளரின் பபயர்: ___________________________________________________________ 

Proposal No.:/ ேிண்ணப்ப எண்: _____________________ 

 

1. What is the precise diagnosis as the cause of joint pain or joint deformity? (Please tick whichever is applicable) Rheumatoid arthritis 
 Osteoarthritis Seronegative spondyloarthropathy (Ankylosing spondylitis or others) Tuberculosis of the joint Gouty arthritis Pyogenic arthritis 

 Any other: Mention the diagnosis: 

மூட்டு ேலி அல்லது மூட்டு வேய்மானத்ேிற்காக வமற்பகாள்ளப்பட்ட துல்லியமான வநாயறிேல் என்ன? 

(பபாருத்ேமானேற்றற டிக் பெய்யவும்) ரியூமட்டாய்ட் ஆர்த்ரிடிஸ் ஆஸ்டிவயாஆர்த்ரிடிஸ் 
பெவராபநகடிவ் ஸ்பாண்டிவலாஆர்த்வராபேி (ஆன்கிவலாெிங் ஸ்பாண்டிலிடிஸ் அல்லது மற்றறே) 
டியூபர்குவலாெிஸ் ஆப் ேி ஜாய்ன்ட் பகௌடி ஆர்த்ரிடிஸ் றபவயாபஜனிக் ஆர்த்ரிடிஸ் ஏவேனும் பிற: 
வநாயறிேறலக் குறிப்பிடவும்  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
2. Mention the joints affected and extent of disability?  

பாேிக்கப்பட்ட மூட்டு மற்றும் குறறபாட்டின் அளறேக் குறிப்பிடவும்..?  

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3. Please give the approximate date when you last experienced problems or symptoms.  

கறடெியாக ஏற்பட்ட பிரச்ெறனகள் அல்லது அறிகுறிகளின் வேேிறய வோராயமாக ேழங்கவும்  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Is the disease (Please tick what is applicable)? Static Progressive. 

எந்ே ேிேமான வநாய் (பபாருத்ேமானேற்றற டிக் பெய்யவும்)? நிறலயானது அேிகரிக்கக்கூடியது 

 

5. Mention laboratory tests undergone if any for evaluation? (Please mention the tests done and their reports.)  

வமற்பகாள்ளப்பட்ட ஆய்ேக வொேறனகள் எறேவயனும் மேிப்பாய்ேிற்காக குறிப்பிடவும்.? (வமற்பகாண்ட 
வொேறனகள் மற்றும் அேன் அறிக்றககறளக் குறிப்பிடவும்.)  
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Mention the medical treatment undergone. Give names of drug (generic) and duration of treatment and doses, any steroid dosage in past or  

ongoing?  

வமற்பகாண்ட மருத்துே ெிகிச்றெறயக் குறிப்பிடவும். மருந்ேின் பபயர்கள் (பபாது), ெிகிச்றெயின் கால 
அளவு மற்றும் மருந்ேளவுகள், முன்பு எடுத்துக்பகாண்ட அல்லது ேற்வபாது எடுத்துக்பகாண்டிருக்கும் 
ஸ்டீராய்டு மருந்ேளறே ேழங்கவும்?  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

7. Has any surgery been advised for the treatment of the condition?      Yes / No  

நிறலயின் ெிகிச்றெக்காக ஏவேனும் அறுறேெிகிச்றெ அறிவுறுத்ேப்பட்டோ?   ஆம் / இல்றல 

 

If yes, please indicate the nature of surgery advised or if done already (with date of surgery) 

ஆம் எனில், அறிவுறுத்ேப்பட்ட அல்லது ஏற்கனவே வமற்பகாண்ட அறுறே ெிகிச்றெயின் பபயர் 
(வேேியுடன்)   
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

8. Are the symptoms of this condition severe enough to restrict your activities in any way? 

இந்ே நிறலக்கான அறிகுறிகள் எந்ே ேிேத்ேிலாேது உங்கள் பெயல்பாடுகறளத் ேறடபெய்யும் 
அளேிற்கு கடுறமயானோக இருந்ேோ? 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
9. Have you lost any time off work in the last 12 months because of this condition? Please give dates and duration of absence. 

இந்ே நிறலறமயால் கடந்ே 12 மாேங்களில் பணி பெய்ய முடியாே நிறல ஏற்பட்டுள்ளோ? பணி 
பெய்யாே நாட்கள் மற்றும் கால அளறே ேழங்கவும்.  
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



10. Gout - additional question: Have you suffered /suffering from any complications i.e. hypertension, kidney problems, arthritis? 

கீல்ோேம் - கூடுேல் ேினா: உயர் இரத்ே அழுத்ேம், ெிறுநீரக பிரச்ெறனகள், மூட்டுோேம் வபான்ற 
ெிக்கல்களால் அேேிப்பட்டீர்களா /அேேிப்படுகிறரீ்களா? 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 சுயேிருப்பத்ேின் படி நான் ேழங்கியுள்ள பேில்கள் உண்றமயானறே என்றும், வமலும் இந்ேப் 
படிேத்ேின் மேிப்படீு அல்லது அங்கீகாரத்றே நிர்ணயிக்கும் எந்ே ஆேணத் ேகேறலயும் மறறக்கேில்றல 
என்றும் உறுேியளிக்கிவறன். இந்ேப் படிேம் கனரா எச்.எஸ்.பி.ெி ஓரியண்டல் வபங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் றலப் 
இன்சூரன்ஸ் கம்பபனி லிமிபடட் இன் ஆயுள்காப்படீ்டிற்கான எனது ேிண்ணப்பத்ேின் பகுேிறயக் 
பகாண்டுள்ளது, வமலும் எனது ேிருப்பத்ேின் படி ஆேணம் ஏவேனும் மறறக்கப்பட்டால் ஒப்பந்ேம் 
பெல்லாேோகும் என்பறே ஒப்புக்பகாள்கிவறன். 
 

 

 
Date & Place:                     Signature of Life to be Assured 

வேேி & இடம்       ஆயுள்காப்படீ்டாளரின் றகபயாப்பம் 

 

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 சகமயாப்பம்/மபருவிரல் ரரசக இருப்பின் : 
 
பபரியேரும், ______________________________ ேெிக்கும் _____________________________________என்பேரின் மகன் / 
மகளாகிய _______________________ என்கிற நான், இந்ேப் படிேத்ேில் உள்ள உள்ளடக்கங்கள் _________________ 
பமாழியில் முழுேதுமாக எனக்கு ேிளக்கப்பட்டது என்றும், நான் அறே முழுேதுமாக புரிந்துபகாண்வடன் 
எனவும் உறுேியளிக்கிவறன். 
 
 
(ோடிக்றகயாளர் றகபயாப்பம்) ______________________ ரததி _______________ மதாடர்பு எண் __________________ 
 

 

Instruction & Disclaimer/வழிமுசைகள் & நிபந்தசைகள்: 
 

• Kindly fill in the details in Hindi/English only 

  ேிேரங்கறள ேமிழ்/ஆங்கிலத்ேில் மட்டும் பூர்த்ேி பெய்யவும். 

• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail 

 உள்ளடக்கத்றே புரிந்துக்பகாள்ேேில் ஏவேனும் முரண்பாடு இருந்ோல், ஆங்கிலப் பேிப்றப பார்க்கவும். 

 

 

 

 

 

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

 


