RESPIRATORY DISORDER QUESTIONNAIRE/ சுவாச ககாளாறுக்கான வினாப்பட்டியல்
(Asthma, Bronchitis, Emphysema, etc.)/ (ஆஸ்துமா, மூச்சுக்குழல் அழற்சி, எம்பிஸிமா பபான்றவை)

Name of Life To Be Assured:/ ஆயுள்காப்பீட்டாளரின் பபயர்: ____________________________________________________________________________
Proposal No.:/ ைிண்ணப்ப எண்:_______________________________________________

Part 1 – To be filled by the Life To Be Assured or Proposer if Life To Be Assured is a minor:
பகுதி 1 - ஆயுள்காப்பீ ட்டாளரால் அல்லது ஆயுள்காப்பீ ட்டாளர் மைனராக இருந்தால் முன்மைாழிபவரால் நிரப்பப்பட
கவண்டும்:
1. Please state the precise diagnosis (if known):/ பமற்பகாண்ட துல்லியமான ப ாய்க்கண்டறிதவலக் குறிப்பிடவும் (பதரிந்தால்):
__________________________________________________________________________________________________________________________________
2. When was this condition first diagnosed? (Please give exact age/year of onset)
எப்பபாது இந்த ிவல முதலில் கண்டறியப்பட்டது? (ப ாய் பதாடங்கிய சரியான ையது/ைருடத்வத குறிப்பிடவும்)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Have you had any X-rays, PFT or other investigations for this condition?
இதற்காக எக்ஸ்பேக்கள், PFT அல்லது பிற பரிபசாதவனகவள பமற்பகாண்டீர்களா?

Yes / No
ஆம் / இல்வல

If yes, please provide details including dates of investigations and results with medical reports.
ஆம் எனில், பரிபசாதவனகளின் பததிகள், முடிவுகள் உள்ளிட்ட ைிைேங்கவள மருத்துை அறிக்வககளுடன் ைழங்கவும்
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Have you been admitted to hospital for this condition?
இந்த ிவலக்காக மருத்துைமவனயில் பசர்க்கப்பட்டீர்களா?

Yes / No
ஆம் / இல்வல

If yes, attach attending physician’s report / hospital discharge card.
ஆம் எனில், சிகிச்வச அளிக்கும் மருத்துைரின் அறிக்வக / மருத்துைமவனயின் டிஸ்சார்ஜ் கார்வட இவணக்கவும்
5. Regarding your symptoms. / அறிகுறிகள் சம்பந்தமானவை.
a) Please describe your symptoms./ உங்கள் அறிகுறிகவளக் குறிப்பிடவும்.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
b) How frequently do symptoms occur? E.g. how many attacks on an average do you have in a year?
அறிகுறிகள் ஏற்படும் கால இவடபைளி? எ.கா. ைருடத்தில் சோசரியாக எத்தவன முவற ப ாய் தாக்குதல் ஏற்படுகிறது?
___________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Do your symptoms wake you at night? Yes No / அறிகுறிகளால் தூக்கம் பாதிக்கப்படுகிறதா? ஆம் இல்வல
If yes, how often (per month)? / ஆம் எனில், எத்தவன முவற (ஒரு மாதத்தில்)?
___________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Are your attacks seasonal?
ப ாய் தாக்குதல்கள் பருைகாலத்தில் ஏற்படுகின்றதா?

Yes / No
ஆம் / இல்வல

If yes, give number of attacks per season: / ஆம் எனில், ஒவ்பைாரு பருைத்தில் ஏற்படும் ப ாய் தாக்குதல்களின் எண்ணிக்வக:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Are you aware of any specific provoking cause(s) which trigger your symptoms? E.g. stress, etc
அறிகுறிகவள ஏற்படுத்தும் ஏபதனும் குறிப்பிட்ட தூண்டுதல் காேணம்(கள்) பற்றி பதரியுமா? எ.கா.

Yes / No
ஆம் / இல்வல

மனஅழுத்தம் பபான்றவை
If yes, please provide details. / ஆம் எனில், ைிைேங்கவள ைழங்கவும்
___________________________________________________________________________________________________________________________________
9. When was the last occurrence of symptoms and how long the symptoms usually last?
அறிகுறிகள் கவடசியாக எப்பபாது ஏற்பட்டன மற்றும் அவை எவ்ைளவு காலம் பதாடர்ந்திருந்தது?
___________________________________________________________________________________________________________________________________
10. How many days (total) during last two years you been away from work due to this condition?
இந்த ிவலயின் காேணமாக கடந்த இேண்டு ஆண்டுகளில் எத்தவன

ாட்கள் (பமாத்தம்) பைவலக்கு பசல்லைில்வல?

__________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Please provide details of your treatment, include name of medication (e.g. Asthalin, Bricanyl, Vent,Deriphyiline etc), dosage and how often taken. Include details
of tablets, injections and inhalers.
மருந்தின் பபயர் (எ.கா. அஸ்தலின், பிரிகானில், பைன்ட், படரிபினிலின் பபான்றவை), அளவு மற்றும் எத்தவனமுவற
எடுத்து பகாண்டீர்கள் உள்ளிட்ட சிகிச்வச ைிைேங்கவள ைழங்கவும். மாத்திவேகள், ஊசிகள் மற்றும் இன்பேலர்களின்
ைிைேங்கவளக் குறிப்பிடவும்.
a) Currently: / தற்பபாவதய

ிவல:

__________________________________________________________________________________________________________________________________
b) In the past: / முந்வதய

ிவல:

__________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Have you ever taken steroids? E.g. Beclomethasone, Prednisolone etc.
எப்பபாதாைது ஸ்டீோய்டுகவளப் பயன்படுத்தியுள்ள ீர்களா? எ.கா. பபக்பலாபமதபசான்,

Yes / No
ஆம் / இல்வல

பிபேட்னிபசாபலான் பபான்றவை
If yes, please provide full details including duration and type of treatment like inhaler, tablets etc.
ஆம்

எனில், சிகிச்வசயின்

கால

அளவு, இன்பேலர், மாத்திவேகள்

பபான்ற

சிகிச்வச

ைவக

உள்ளிட்ட

முழு

ைிைேங்கவள ைழங்கவும்
__________________________________________________________________________________________________________________________________
13. Regarding the monitoring of your condition: / உங்கள்

ிவலவயக் கண்காணித்தல் சம்பந்தமானவை:

a) Who is in charge of your follow-up?/ உங்கள் பதாடர் சிகிச்வசவயக் கைனிப்பைர் யார்?
__________________________________________________________________________________________________________________________________
b) How often do you attend for follow-up?/ பதாடர்ந்து எப்படி சிகிச்வசப் பபறுைதில் பங்குபகாள்கிறீர்கள்?
__________________________________________________________________________________________________________________________________
c) When was your last consultation? / எப்பபாது கவடசியாக ஆபலாசவனப் பபற்றீர்கள்?
__________________________________________________________________________________________________________________________________
14. Do you smoke * cigarettes / beedis / cigar / pipes?
புவகப்பிடிக்கும் பழக்கம் உண்டா * சிகபேட்டுகள் / பீடிக்கள் / சிகார் / வபப்புகள்?

Yes / No
ஆம் / இல்வல

*(Strike off whichever is not applicable) If yes, how many?__________per day, since last/ _______________years.
*(புவகக்காதவத அடிக்கவும்) ஆம் எனில், எத்தவன? கடந்த _______________ைருடங்களில், ஒரு

ாளுக்கு ___________________

15. Please provide any additional information on your condition, which you feel, will be helpful in processing your application.
உங்கள் ைிண்ணப்பத்வதச் பசயல்படுத்த உதவும் உங்கள் ிவலவம பதாடர்பான கூடுதல் தகைல்கவள ை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.
ஆயுள்காப்பீ ட்டாளரின் ஒப்புதல்:
எனது சுயைிருப்பத்தின் படி
அல்லது அங்கீ காேத்வத
படிைம்

கனோ

ான் ைழங்கியுள்ள பதில்கள் உண்வமயானவை என்றும், பமலும் இந்தப் படிைத்தின் மதிப்பீடு

ிர்ணயிக்கும் எந்த ஆைணத் தகைவலயும் மவறக்கைில்வல என்றும் உறுதியளிக்கிபறன். இந்தப்

எச்.எஸ்.பி.சி

ஓரியண்டல்

பபங்க்

ஆஃப்

காமர்ஸ்

வலப்

இன்சூேன்ஸ்

கம்பபனி

லிமிபடட்

இன்

ஆயுள்காப்பீட்டிற்கான எனது ைிண்ணப்பத்தின் பகுதிவயக் பகாண்டுள்ளது, பமலும் எனது ைிருப்பத்தின் படி ஆைணம்
ஏபதனும் மவறக்கப்பட்டால் ஒப்பந்தம் பசல்லாததாகும் என்பவத ஒப்புக்பகாள்கிபறன்.

Date & Place:
பததி & இடம்:

Signature of Life to be Assured
ஆயுள்காப்பீட்டாளரின் வகபயாப்பம்:

PART 2 – To be filled by the Attending Physician of the Life To Be Assured:
பகுதி 2 - ஆயுள்காப்பீ ட்டாளருக்கு சிகிச்மச அளிக்கும் ைருத்துவரால் நிரப்பப்பட கவண்டும்:
1. Please give the diagnosis and date of diagnosis: / ப ாய் கண்டறிதல் மற்றும் பததிவய ைழங்கவும்:
___________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Please provide details of the frequency of attacks and the date of the last attack.
ப ாய்தாக்கத்தின் எண்ணிக்வக மற்றும் கவடசியாக ப ாய் தாக்கப்பட்ட பததி ைிைேங்கவள ைழங்கவும்
___________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Would you describe the patient’s condition as mild, moderate or severe? MILD MODERATE SEVERE.
ப ாயாளியின் ிவலவய பலசானது, மிதமானது அல்லது கடுவமயானதாக குறிப்பிட முடியுமா? பலசானது மிதமானது
கடுவமயானது
4. Is there any limitation of functional capacity including ability to work? If so please give details including dates and duration of any time off work.
பைவல பசய்யும் திறன் உட்பட பசயல்பாட்டில் ஏபதனும் தவடயுள்ளதா? ஆம் எனில், பததிகள் மற்றும் பசயல்படாத
கால அளவு உள்ளிட்ட ைிைேங்கவள ைழங்கவும்.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Please provide the dates and results of any investigation e.g. pulmonary function tests, chest x-rays etc.
பததி மற்றும் பரிபசாதவன முடிவுகவள ைழங்கவும் எ.கா. நுவேயீேல் பசயல்பாடு பசாதவனகள், மார்பக எக்ஸ்பேக்கள்
பபான்றவை
___________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Please give details of treatment, particularly any steroid therapy.
சிகிச்வசயின் ைிைேங்கள், குறிப்பாக ஏபதனும் ஸ்டீோய்டு சிகிச்வச ைிைேங்கவள ைழங்கவும்.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Are you aware of any complicating features of the patient’s condition? E.g. cigarette smoking, occupation, etc so, please give details.
ப ாயாளியின் ிவலயில் ஏபதனும் சிக்கல்கள் உள்ளனைா? எ.கா. சிகபேட் புவகத்தல், பதாழில் பபான்றவை,
ைிைேங்கவள ைழங்கவும்.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
I certify that the proposer/ Life To Be Assured has put her/ his signature in my presence and I am satisfied with his/her identity
முன்பமாழிபைர்/ ஆயுள்காப்பீட்டாளர் எனது முன்னிவலயில் வகபயழுத்திட்டார் என்றும், பமலும் அைேது வகபயாப்பம்
சரியானது என்றும் சான்றளிக்கிபறன்.

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 தாய்மைாழி மகமயாப்பம்/மபருவிரல் கரமக இருப்பின் :
பபரியைரும், ______________________________ ைசிக்கும் _____________________________________என்பைரின் மகன் /
மகளாகிய _______________________ என்கிற

ான், இந்தப் படிைத்தில் உள்ள உள்ளடக்கங்கள் _________________

பமாழியில் முழுைதுமாக எனக்கு ைிளக்கப்பட்டது என்றும்,
எனவும் உறுதியளிக்கிபறன்.

ான் அவத முழுைதுமாக புரிந்துபகாண்படன்

(ைாடிக்வகயாளர் வகபயாப்பம்) ______________________ கததி _______________ மதாடர்பு எண் __________________

Instruction & Disclaimer/வழிமுமைகள் & நிபந்தமனகள்:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only
ைிைேங்கவள தமிழ்/ஆங்கிலத்தில் மட்டும் பூர்த்தி பசய்யவும்.
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail
உள்ளடக்கத்வத புரிந்துக்பகாள்ைதில் ஏபதனும் முேண்பாடு இருந்தால், ஆங்கிலப் பதிப்வப பார்க்கவும்.

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

