
GYNECOLOGICAL DISORDERS QUESTIONNAIRE - APPLICANT 
 மகள�ர் ேநாய்க�க்கான வ�னாப்பட்�யல் - வ�ண்ணப்பதாரர் 

(Includes Abnormal Cervical Smear, Hysterectomy, Menstrual problems, etc.) 
(கர்ப்ப வாய் ேசாதைன, க�ப்ைபைய அகற்�தல், மாதவ�டாய் ப�ரச்சைனகள் �தலியவற்ைற 

உள்ளடக்கிய�.) 

Name of Life To Be Assured: / ஆ�ள்காப்ப�ட்டாள�ன் ெபயர்:  __________________________________________________________ 

Proposal No.: / வ�ண்ணப்ப எண்:  ________________________________________ 

1. Please state the precise diagnosis if known.
ெத�ந்தி�ந்தால், ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட �ல்லியமான ேநாய்க்கண்டறிதைலக் �றிப்ப�ட�ம். 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Regarding your symptoms:/ அறி�றிகள் சம்பந்தமானைவ: 

a) When did symptoms first occur? / அறி�றிகள் �தலில் எப்ேபா� ஏற்பட்டன?
___________________________________________________________________________________________________________________ 

b) Please describe your symptoms./ அறி�றிகைளக் �றிப்ப�ட�ம்.
__________________________________________________________________________________________________________________ 

c) How frequently do symptoms occur? e.g. how often in the last 12 months.
அறி�றிகள் ஏற்ப�ம் கால இைடெவள�? எ.கா. கடந்த 12 மாதங்கள�ல் எத்தைன �ைற ஏற்பட்டன

___________________________________________________________________________________________________________________ 

d) When was the last occurrence of symptoms?/ அறி�றிகள் கைடசியாக எப்ேபா� ஏற்பட்டன?
__________________________________________________________________________________________________________________  

3. Have you undergone any test or investigations for this condition? Yes / No 
இந்த நிைலைமக்காக ப�ேசாதைனகள் எைதேய�ம் ேமற்ெகாண்�ர்களா? ஆம் / இல்ைல 

If yes, please provide details including date of investigations and results with copy of medical reports. 
ஆம் என�ல், ப�ேசாதைன ேததி, ���கள் உள்ள�ட்ட வ�வரங்கைள ம�த்�வ அறிக்ைககள�ன் நக�டன்
வழங்க�ம் 
__________________________________________________________________________________________________________________

4. Have you had an operation for this condition or is an operation being considered? Yes / No 
இந்த நிைலக்காக அ�ைவசிகிச்ைசைய ேமற்ெகாண்�ர்களா அல்ல� ஆம் / இல்ைல 
அ�ைவசிகிச்ைசைய ேமற்ெகாள்ள அறி��த்தப்பட்டதா?

If yes, please provide date(s) and full details with medical reports including name of the surgery, names of hospital and consultant/surgeon.
ஆம் என�ல், ேததி(கள்) மற்�ம் அ�ைவசிகிச்ைசய�ன் ெபயர், ம�த்�வமைன மற்�ம்
ஆேலாசகர்/அ�ைவ சிகிச்ைச நி�ண�ன் ெபயர்கள் உட்பட �� வ�வரங்கைள�ம் ம�த்�வ
அறிக்ைகக�டன் வழங்க�ம். 
___________________________________________________________________________________________________________________

5. Have you experienced any symptoms following surgery? Yes / No 
அ�ைவசிகிச்ைசக்� ப�ன்னர் ஏேத�ம் அறி�றிகள் ஏற்பட்டனவா? ஆம் / இல்ைல 

If yes, please provide details./ ஆம் என�ல், வ�வரங்கைள வழங்க�ம்
___________________________________________________________________________________________________________________

6. Please provide details of your treatment. Include names of medication, dosage and how often taken: 
சிகிச்ைச வ�வரங்கைள வழங்க�ம். ம�ந்தின் ெபயர், ம�ந்தள� மற்�ம் எத்தைன �ைற
உட்ெகாண்�ர்கள் என்பைதக் �றிப்ப�ட�ம்:

Currently: / தற்ேபாைதய நிைல:
__________________________________________________________________________________________________________________



In the past:/ �ந்ைதய நிைல: 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

7. Are you currently on follow up? Yes / No 
தற்ேபா� ெதாடர் சிகிச்ைசையப் ெப�கிற�ர்களா? ஆம் / இல்ைல 

If yes, please state how often. / ஆம் என�ல், சிகிச்ைசய�ன் எண்ண�க்ைகையக் �றிப்ப�ட�ம்
___________________________________________________________________________________________________________________ 

If no, when were you discharged from follow-up? / இல்ைல என�ல், எப்ேபா� ெதாடர் சிகிச்ைசைய நி�த்தின �ர்கள்?
___________________________________________________________________________________________________________________ 

8. Have you lost significant time (e.g. weeks) off work with this condition? Yes / No 
�றிப்ப�ட்ட ேநரத்ைதக் (எ.கா. வாரங்கள்) கடந்�வ�ட்�ர்களா? ஆம் / இல்ைல 

If yes, please provide details including dates and duration of time off work.
இந்த நிைல சம்பந்தப்பட்ட சிகிச்ைசையப் ெப�வதற்கான  ஆம் என�ல், ேததிகள் மற்�ம் சிகிச்ைசய�ன்
கால அள� உள்ள�ட்ட வ�வரங்கைள வழங்க�ம
___________________________________________________________________________________________________________________ 

9. Please provide any additional information on your condition that you feel will be helpful in processing your application.
உங்கள் வ�ண்ணப்பத்ைதச் ெசயல்ப�த்த உத�ம் உங்கள் நிைல ெதாடர்பான ��தல் தகவல்கைள
வழங்க�ம்.
___________________________________________________________________________________________________________________ 

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.  

ஆ�ள்காப்ப�ட்டாள�ன் ஒப்�தல்: 

என� �யவ��ப்பத்தின் ப� நான் வழங்கி�ள்ள பதில்கள் உண்ைமயானைவ என்�ம், ேம�ம் இந்தப் 
ப�வத்தின் மதிப்ப�� அல்ல� அங்கீகாரத்ைத நிர்ணய�க்�ம் எந்த ஆவணத் தகவைல�ம் மைறக்கவ�ல்ைல 
என்�ம் உ�தியள�க்கிேறன். இந்தப் ப�வம் கனரா எச்.எஸ்.ப�.சி ஓ�யண்டல் ேபங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் ைலப் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் இன் ஆ�ள்காப்ப�ட்�ற்கான என� வ�ண்ணப்பத்தின் ப�திையக் 
ெகாண்�ள்ள�, ேம�ம் என� வ��ப்பத்தின் ப� ஆவணம் ஏேத�ம் மைறக்கப்பட்டால் ஒப்பந்தம் 
ெசல்லாததா�ம் என்பைத ஒப்�க்ெகாள்கிேறன். ேததி & இடம்: ஆ�ள்காப்ப�ட்டாள�ன் ைகெயாப்பம் 
ஆ�ள்காப்ப�ட்டாளர் உள்�ர் ெமாழிய�ல் ைகெயாப்பமிட்டால் / ெப�வ�ரல் ேரைகையப் பயன்ப�த்தினால் 
வழங்�ம் ஓப்�தல்: நான் வ�னாப்பட்�யலின் உள்ளடக்கத்ைத வாசித்�, ��ைமயாக வ�வ�த்�ள்ேளன், 
ேம�ம் அதைன அவர் ��ந்�ெகாண்�ள்ளார். நான் ஆ�ள்காப்ப�ட்டாள�ன் பதில்கைள உண்ைமயாக 
பதி�ெசய்�ள்ேளன், ேம�ம் ஆ�ள்காப்ப�ட்டாளர் உள்ளடக்கத்ைத ��ைமயாக ��ந்�ெகாண்ட ப�ன்னர் 
ைகெயாப்பம்/ெப�வ�ரல் ேரைகையப் பதி�ெசய்�ள்ளார். 

Date & Place:        Name and Signature of Declarant  
ேததி & இடம்: ஒப்�தல் அள�ப்பவ�ன் ெபயர் மற்�ம் ைகெயாப்பம் 



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. __________________ 

ஒப்�தல், இந்தப் ப�வத்தில் தாய்ெமாழி ைகெயாப்பம்/ெப�வ�ரல் ேரைக இ�ப்ப�ன் : 

ெப�யவ�ம், ______________________________ வசிக்�ம் _____________________________________என்பவ�ன் மகன் / 
மகளாகிய _______________________ என்கிற நான், இந்தப் ப�வத்தில் உள்ள உள்ளடக்கங்கள் _________________ 
ெமாழிய�ல் ��வ�மாக எனக்� வ�ளக்கப்பட்ட� என்�ம், நான் அைத ��வ�மாக ��ந்�ெகாண்ேடன் 
என�ம் உ�தியள�க்கிேறன். 

(வா�க்ைகயாளர் ைகெயாப்பம்) ______________________ ேததி _______________ ெதாடர்� எண் __________________ 

Instruction & Disclaimer/வழி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்: 

• Kindly fill in the details in Hindi/English only
வ�வரங்கைள தமிழ்/ஆங்கிலத்தில் மட்�ம் �ர்த்தி ெசய்ய�ம். 

• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail
உள்ளடக்கத்ைத ��ந்�க்ெகாள்வதில் ஏேத�ம் �ரண்பா� இ�ந்தால், ஆங்கிலப் பதிப்ைப பார்க்க�ம். 

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


