
BACK DISORDERS QUESTIONNAIRE / వెన్ెెముక రుగ్మతల సంబంధిత ప్రశ్నెవళి 

If any of the questions are answered “YES”, please provide details including dates of investigations and results 

ప్రశ్ెలలో  దేనిక ైన్ా సమాధానం “అవును” అయితే, దయచేసి వైెదయ ప్రీక్షలు చేయించుకునె తేదీలు మరియు ఫలితాలతో సహా వివరనలను అందించండి 

 

Name of Life To Be Assured:/ జీవిత బీమా చేసిన వ్యక్తి పేరు:  ___________________________________________________________________________________ 

Proposal No.:/ ప్రపో జల్ సం.:  ______________________________ 

 

Part 1: To be filled by Life To Be Assured / జీవిత బీమా చేసిన వయకతి ప్ూరించాలి 

 

1. Please state the precise diagnosis, if known: / దయచేసి ఖచ్చిత నిర్ధా రణ అయ్యయన వ్ధయధి తెలిసి ఉంటే పేర్కొనండి:   
___________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

2. When was this condition first diagnosed? / మొదటిసధర్ిగధ ఈ ప్ర్ిసిి తి ఎప్పుడు నిర్ధా రణ అయ్యయంది? 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Have you had any x-rays or other investigations?       Yes  No  

   మీరు ఎక్స్-ర్ేలు లేదా ఇతర వ్ ైదయ ప్ర్ీక్షలు చేయ్యంచుకున్ాార్ధ?       అవ్పను  లేదు 

 

4. Regarding your symptoms:/ మీ వ్ధయధి లక్షణాలకు సంబంధించ్చన వివ్ర్ధలు:   

a) Please describe your symptoms/ దయచేసి మీ వ్ధయధి లక్షణాలను వివ్ర్ించండి  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

b) When did symptoms first occur? / మొదటిసధర్ిగధ వ్ధయధి లక్షణాలు ఎప్పుడు సంభవించాయ్య? 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

c) How frequently do symptoms occur? i.e. how often in the last 12 months 

   వ్ధయధి లక్షణాలు ఎంత తరచుగధ సంభవిసుి ంటాయ్య? అనగధ గత 12 న్ లలలో  ఎంత తరచుగధ సంభవించాయ్య 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

d) Are your activities restricted in any way?        Yes  No 

        వీటి వ్లన ఏ విధంగధన్ ైన్ా మీ ప్నులకు ఆటంకం కలుగుత ందా?                             అవ్పను  లేదు 

 

e) Do you use a cane or other mobility aids?       Yes  No 

మీరు చేతికరర లేదా నడవ్డంలల సహాయప్డే ఇతర ప్ర్ికర్ధలను ఉప్యోగిసుి న్ాార్ధ?         అవ్పను  లేదు 

 

5. Have you had an operation for this condition or is an operation being considered?                                 Yes  No  

    ఈ ప్రి్సిి తి నుండి బయటప్డటానిక్త మీరు శసిరచ్చక్తత్ చేయ్యంచుకున్ాార్ధ లేదా శసిరచ్చక్తత్ చేయ్యంచుక్ోవ్డం ప్ర్ిగణనలల ఉందా?  అవ్పను  లేదు  

 

6. Please provide details of your treatment. Include names of medication, dosage and how often taken. Include details of any physiotherapy: 

దయచేసి మీ చ్చక్తత్ వివ్ర్ధలను అందించండి. ఔషధాల పేరుో , మోతాదు మర్ియు ఎంత తరచుగధ వినియోగించారు వ్ంటివి పేర్కొనండి. ఫిజియోథెరపీ చేయ్యంచుకుని ఉంటే, ఆ   
వివ్ర్ధలను పేర్కొనండి:   

 

a) Currently /ప్రసుి తం__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

b) In the past / గతంలల_________________________________________________________________________________________________________________  

 

7.  Regarding the monitoring of your condition: / మీ ప్ర్ిసిి తి ప్రయవ్ేక్షణ సంబంధిత వివ్ర్ధలు: 

 

a) Who is in charge of your follow-up? / మీకు తదనంతర చ్చక్తత్ ఎవ్రుచేసుి న్ాారు?__________________________________________________________________ 

 

b) How often do you attend for follow-up? / తదనంతర చ్చక్తత్ ప ందడానిక్త మీరు ఎంత తరచుగధ హాజరవ్పతారు?  

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

c) When was your last consultation? / మీరు చ్చవ్ర్ిసధర్ిగధ వ్ ైదుయలను ఎప్పుడు సంప్రదించారు?  

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

8.  Have you lost significant time (i.e. weeks) off work with this condition?      Yes  No 

     మీరు ఈ ప్ర్ిసిి తి క్ధరణంగధ గణనీయ సమయ వ్యవ్ధి (ఉదా. వ్ధర్ధలు) పధటు ప్నిక్త వ్ ళో్లేదా?     అవ్పను  లేదు  

 

If YES, please provide details including dates and duration of time off work. 

వ్ ళో్నటోయ్యతే, దయచేసి ప్నిక్త వ్ ళో్ని తేదీలు మర్ియు వ్యవ్ధి వ్ంటి వివ్ర్ధలను అందించండి.  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

9.  Please provide any additional information on your condition which you feel will be helpful in processing your application  

     దయచేసి మీ ప్ర్ిసిి తిక్త సంబంధించ్చన ఏదెైన్ా అదనప్ప సమాచారం మీ దరఖాసుి ను పధర సెస్ చేయడంలల సహాయకరంగధ ఉంటుందని మీరు భావించే ప్క్షంలల దానిా అందించండి 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 



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. 

 

జీవిత బీమా చేసిన వయకతి అందించే నిరనా రణ: 

 

నే్ను అందించ్చన సమాధాన్ాలు న్ాకు తెలిసినంత వ్రకు వ్ధసివ్మని, అలాగే ఈ దరఖాసుి  నిర్ధా రణను లేదా ఆమోదానిా ప్రభావితం చేసే ఎటువ్ంటి ముఖయ సమాచార్ధనిా న్ేను 
అందించకుండా దాచలేదని నిర్ధా ర్ిసుి న్ాాను. ఈ ఫధరమ్ నే్ను క్ెనర్ధ హెచ ఎస్ బిసి ఓర్ియ్య ంటల్ బాయంక్స ఆఫ్ క్ధమర్స్ ల ైఫ్ ఇనస్ర్ెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ లల జీవిత బీమా క్ోసం చేసుకునా 
దరఖాసుి లల భాగంగధ ప్ర్ిగణ ంచబడుత ందని మర్ియు న్ాకు తెలిసిన ఏదెైన్ా ముఖయ వ్ధసివ్ధనిా వ్ లోడించకపో తే ఒప్ుందం రదుు  చేయబడుత ందని న్ేను అంగీకర్ిసుి న్ాాను. 

 

 

 Date & Place: తేదీ & సిలం:                                                             Signature of Life to be Assured/ జీవిత బీమా చేసిన వ్యక్తి  సంతకం  

                                                                                      

Part 2: To be filled by Attending Physician / భాగ్ం 2: చికతతస అందించే వెైదుయడు ప్ూరించాలి 

 

1. How has the condition been treated; is future surgery planned?  

    ఈ ప్ర్ిసిి తిక్త ఎలాంటి చ్చక్తత్ అందించారు; భవిషయత ి లల శసిరచ్చక్తత్ చేయాలని భావిసుి న్ాార్ధ? 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Please give details of current symptoms/ దయచేసి ప్రసుి త వ్ధయధి లక్షణాల వివ్ర్ధలను అందించండి  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Have there been any episodes of associated anxiety of depression? If so, please give details  

    మన్ో వ్ధయకులత ఆందో ళ్నకు గురయ్యయన సంఘటనలు ఎప్పుడెైన్ా జర్ిగధయా? జరి్గి ఉంటే, దయచేస ివివ్ర్ధలను అందించండి 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Are you aware of any complicating features of the patient’s condition? E.g. occupation, etc so, please give details. 

ర్ోగిక్త ఈ ప్ర్ిసిి తి సంభవించడం వ్లన అతనిక్త ఇబబందికరంగధ మార్ే అంశధల గుర్ించ్చ మీకు అవ్గధహన ఉందా? ఉదా. వ్ృతిి మొదల ైనవి. ఉనాటోయ్యతే, దయచేసి వివ్ర్ధలను అందించండి 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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.  

న్ేను ప్రపో జర్స/ జీవిత బీమా చేసిన వ్యక్తి న్ా సమక్షంలల అతను/ఆమ ెసంతకం చేశధరని మర్ియు న్ేను అతని/ఆమ ెగుర్ిింప్పను విశవసిసుి న్ాానని ధృవీకర్ిసుి న్ాాను.  

 

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. __________________ 

ధృవీకరణ, ఈ ఫనరమ్ లల పనర ంతీయ భాషలల సంతకం చేసి ఉంటే/వేలిముదర వేసి ఉంటే: 

___________________________ గధర్ి కుమారుడు / కుమార్ెి అయ్యన, _______________________ చ్చరున్ామాలల నివ్సిసుి నా _____________________________ అను 
న్ేను ఇందుమూలముగధ _______________ భాషలల న్ాకు ఈ ఫధరమ్ లలని విషయాలు సంప్ూరణంగధ వివ్ర్ించబడాా యని మర్ియు వ్ధటిని న్ేను అరిం చేసుకున్ాానని నిర్ధా ర్ిసుి న్ాాను. 
 

(వినియోగదారు సంతకం) ______________________________  తేదీ ______________ సంప్రదింప్ు నం. _________________________ 

Instruction & Disclaimer: / సూచన & నిరనకరణ: 

• Kindly fill in the details in Hindi/English only. 

   దయచేసి వివ్ర్ధలను తెలుగు/ఆంగోంలల మాతరమే ప్ూర్ించండి. 
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail. 

   ఇందులలని అంశధల భాషధంతర్ీకరణలల ఏవ్ ైన్ా వ్ ైరుధాయలు ఉంటే, ఆంగో పధఠధయంతరం ప్ర్ిగణనలలక్త తీసుక్ోబడుత ంది. 
 

 

 

 

 

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


