AVIATION QUESTIONNAIRE
(To be filled by the Life To Be Assured) / (

)

Name of Life To Be Assured:/

: ____________________________________________________________

Proposal No.:/

: ___________________________________

1. Do you fly commercially?

Yes / No
/

?

If yes, please give details of employer & exact nature of duties.
,
___________________________________________________________________________________________________________________
2. In what capacity do you fly? /

?

Flight attendant /

Crew member /

Pilot /

Student pilot /

Navigator /
Others (Pls. specify) /

Instructor /
(

): _____________________________________________________________________

3. When & where did you train to fly? /
?
___________________________________________________________________________________________________________________
4. Which types of aircrafts are you authorized to fly? Also specify the make & model no. of the aircraft that your fly currently.
எந்த லகைான லிானங்ைகர ஓட்ட உங்ைளுக்கு அனுதி உள்ரது? நீங்ைள் தற்பபாது

ஓட்டும்

லிானத்தின் தாரிப்பும் ாடல் எண்கையும் குமிப்பிடவும்.
___________________________________________________________________________________________________________________

5. What type of license do you hold? / நீங்ைள் கலத்திருக்கும் உரித்தின் லகை என்ன?
Student / ாைலர்

Private / தனிப்பட்டது

Airline transport pilot/ ஏர்கயன் டிான்ஸ்பபார்ட் கபயட்

Commercial/ லர்த்தைரீதிானது

6. When your license was last renewed /

?

_________________________________ Expiry date/

: _____________________________________________________

7. What is the total number of flying hours completed/
(i) till date/

______________________ (ii) in the last year /

__________________________

8. How many hours do you intend to fly in the next year.
?
___________________________________________________________________________________________________________________
9. Do you participate or intend to participate in any of the following:
:
Air racing/

Aerobatics/

Test flying/

Record attempts/
Crop dusting/

If yes, please give details./
,
___________________________________________________________________________________________________________________
10. Have you flown or do you intend to fly any of the following :
:
Prototype/

Rotorcraft/

Balloon/

Any other (pls. specify)/

11. Have you ever failed an Aviation Medical Examination?

Hang Glider/
(

)
Yes / No
/

_________________________________________________________________________________________________________________
If yes, please give details./
,
_________________________________________________________________________________________________________________
12. Have you flown or do you intend to fly out of the country?

Yes / No
?
/
_________________________________________________________________________________________________________________
If yes, please give details of distance & destination.
,
_________________________________________________________________________________________________________________

13. Have you had any flying accidents?

Yes / No
/

?

/
If yes, please give details./
,
_________________________________________________________________________________________________________________
14. Have you ever been grounded or your license revoked?

Yes / No
/

?
_________________________________________________________________________________________________________________
If yes, please give details. /
,
_________________________________________________________________________________________________________________
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.
:
எனது சுலிருப்பத்தின் படி நான் லறங்ைியுள்ர பதில்ைள் உண்கானகல என்றும், பலும் இந்தப்
படிலத்தின் திப்பீடு அல்யது அங்ைீ ைாத்கத நிர்ைிக்கும் எந்த ஆலைத் தைலகயயும் கமக்ைலில்கய

என்றும் உறுதிரிக்ைிபமன். இந்தப் படிலம் ைனா எச்.எஸ்.பி.சி ஓரிண்டல் பபங்க் ஆஃப் ைார்ஸ் கயப்
இன்சூன்ஸ்

ைம்பபனி

பைாண்டுள்ரது,

பலும்

யிிபடட்
எனது

இன்

ஆயுள்ைாப்பீட்டிற்ைான

லிருப்பத்தின்

பசல்யாததாகும் என்பகத ஒப்புக்பைாள்ைிபமன்.

Date & Place:
&

படி

ஆலைம்

எனது

ஏபதனும்

லிண்ைப்பத்தின்

கமக்ைப்பட்டால்

பகுதிகக்

ஒப்பந்தம்

Signature of Life to be Assured
:

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 கைம

ாப்பம்/மபருவிரல் ரரகை இருப்பின் :

பபரிலரும், ______________________________ லசிக்கும் _____________________________________என்பலரின் ைன் /

ைராைி _______________________ என்ைிம நான், இந்தப் படிலத்தில் உள்ர உள்ரடக்ைங்ைள் _________________

பாறிில் பழுலதுாை எனக்கு லிரக்ைப்பட்டது என்றும், நான் அகத பழுலதுாை புரிந்துபைாண்படன்
எனவும் உறுதிரிக்ைிபமன்.

(லாடிக்கைாரர் கைபாப்பம்) ______________________ ரததி _______________ மதாடர்பு எண் __________________

Instruction & Disclaimer: /வழிமுகைைள் & நிபந்தகைைள்:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
லிலங்ைகர திழ்/ஆங்ைியத்தில் ட்டும் பூர்த்தி பசய்வும்.
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
உள்ரடக்ைத்கத புரிந்துக்பைாள்லதில் ஏபதனும் பண்பாடு இருந்தால், ஆங்ைியப் பதிப்கப பார்க்ைவும்.

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited (IRDA Regn. No. 136)
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RegdOffice : C-31 and C-32, First Floor, Connaught Circus, New Delhi - 110 001, Corporate Identification
No.- U66010DL2007PLC248825, Contact 1800-180-0003, 1800-103-0003 (Tel)/ +91 0124 4535099 (Fax)/
Email : customerservice@canarahsbclife.in, Website : www.canarahsbclife.com

