EPILEPSY QUESTIONNAIRE
మూర్ఛరోగ సంబంధిత ప్రశ్నావళి
(To be filled by the Life To Be Assured)

(జీవిత బీమా ప ొందే వ్యక్తి పూరొంచాలి)
Name of Life To Be Assured: / జీవిత బీమా ప ొందే వ్యక్తి పేరు: _____________________________________________________________________________________
Proposal No.: / పరపో జల్ సొం.: ______________________________________
1. When your epilepsy was first diagnosed? / మొదటిసారగా మీకు మూరఛరోగొం ఉొందని ఎపపుడు నిరాారణ అయ్యొంది ?
___________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Has it been described as any particular type, e.g. grand mal, absence seizures, etc.?
ఈ రోగొం తీక్షణ మూరఛలు, అకసాాతత
ి మూరఛలు వ్ొంటి ఏదైనా నిరి ష్ట రక్ానిక్త చొందినదిగా గురి ొంచబడొందా?

Yes / No
అవ్పను/ లేదు

If yes, please provide details. / గురి ొంచబడనటల య్తే, దయచేసి వివ్రాలను అొందిొంచొండ.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Have you undergone any investigations, such as EEG, CT or MRI scan?
మీరు ఈఈజి, సిటి లేదా ఎమ్ఆర్ఐ సాాన్ వ్ొంటి వైదయ పరీక్షలు ఏవైనా చేయ్ొంచుకునాారా?

Yes /No
అవ్పను /లేదు

If yes, please provide details including dates of investigations and results.
చేయ్ొంచుకునాటల య్తే, దయచేసి వైదయ పరీక్షలు చేయ్ొంచుకునా తేదీలు మరయు ఫలితాలు వ్ొంటి వివ్రాలనుఅొందిొంచొండ.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Regarding the nature and frequency of your attacks: / మీకు కలిగే ఘాతాల (అటాక్స్) సవభావ్ొం మరయు తరచుదనానిక్త సొంబొంధిొంచిన వివ్రాలు:
a) Please describe the nature of your attacks including if any loss of consciousness.
దయచేసి సుృహ క్ోలపువ్డొం వ్ొంటి లక్షణాలు ఉనాాయా లేదా అనేటట ొంటి వివ్రాలతో సహా మీ ఘాతాల (అటాక్స్) సవభావానిా వివ్రొంచొండ.
b) Are you aware of any specific provoking cause for your attack?
మీకు ఘాతొం (అటాక్స) సొంభవిొంచడానిక్త గల నిరి ష్ట క్ారణొం తలుసా?

Yes / No
అవ్పను /లేదు

If yes, please provide details. / తలిసినటల య్తే, దయచేసి వివ్రాలను అొందిొంచొండ..
___________________________________________________________________________________________________________________________________
c) How long does each attack usually last? / సాధారణొంగా ఒక్ోా ఘాతొం (అటాక్స) ఎొంతసేపప బాధిొంచిొంది?
___________________________________________________________________________________________________________________________________
d) How many attacks, fits or seizures have you had in the last 12 months?
మీకు గత 12 నలలపల ఘాతాలు (అటాక్స్), మూరఛ లేదా అకసాాతత
ి గా మూరఛ రావ్డొం ఎనిాసారుల సొంభవిొంచాయ్?
________________________________________________________________________________________________________________________________
e) When was your last attack? / మీకు చివ్రగా ఎపపుడు ఘాతొం సొంభవిొంచిొంది ?
___________________________________________________________________________________________________________________________________
f) Have you ever required hospitalization as a result of an epileptic attack? Yes No If yes, please provide details
మీరు ఎపపుడైనా మూరఛరోగొం క్ారణొంగా ఆసుపత్రరలప చేరాలి్ వ్చిచొందా? అవ్పను లేదు అవ్పను అయ్తే, దయచేసి వివ్రాలను అొందిొంచొండ
_________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Please provide details of your treatment. Include names of medication (i.e. Dilantin, Tegretol, etc.), dosage and how often taken:
దయచేసి మీ చిక్తత్ వివ్రాలను అొందిొంచొండ. ఔష్ధాల పేరల ు (అొంటే డలానిట న్, టెగరెట ోల్ మొ.), మోతాదు మరయు ఎొంత తరచుగా వినియోగొంచారు వ్ొంటివి పేరకానొండ:
a) Currently. / పరసి ుతొం
___________________________________________________________________________________________________________________________________
b) If this has been changed in the last two years, please describe in what way and why.
గత రరొండు సొంవ్త్రాలపల దీనిలప మారుు జరగనటల య్తే, దయచేసి ఎలా మారాచరో మరయు ఎొందుకు మారాచరో వివ్రొంచొండ.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Regarding the monitoring of your condition: / మీ పరసిి త్ర పరయవేక్షణకు సొంబొంధిొంచిన వివ్రాలు:
a) Who is in charge of your follow-up? / మీకు తదనొంతర చిక్తత్ ఎవ్రు చేసి ునాారు?
___________________________________________________________________________________________________________________________________
b) How often do you attend for follow-up?/ తదనొంతర చిక్తత్ ప ొందడానిక్త మీరు ఎొంత తరచుగా హాజరవ్పతారు??
___________________________________________________________________________________________________________________________________
c) When was your last consultation? / మీరు చివ్రగా వైదుయడని ఎపపుడు సొంపరదిొంచారు?
___________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Please provide details, including dates and duration, of any time off work due to your epilepsy.
దయచేసి మీకు మూరఛరోగొం ఉనా క్ారణొంగా క్ ొంత వ్యవ్ధి పాట పనిక్త వళ్ల లేకపో యుొంటే, అలా వళ్ల ని తేదీలు మరయు వ్యవ్ధి వ్ొంటి వివ్రాలను అొందిొంచొండ .
___________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Are you prevented from holding a driving license or are your activities restricted in any other way due to epilepsy?
మీకు మూరఛరోగొం క్ారణొంగా డైవిొంగ్ ల ైసెన్్ మొంజూరు చేయలేదా లేదా మీ పనులను చేసుక్ోవ్డొంలప ఏదైనా ఆటొంకొం కలిగొందా?

Yes/ No
అవ్పను/ లేదు

If yes, please provide details.
అవ్పను అయ్తే, దయచేసి వివ్రాలను అొందిొంచొండ
__________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Does your occupation involve any work at heights, handling or working with heavy machinery or any other aspect which may increase the risk should you have an
attack whilst at work? Yes No If yes, please provide details.
మీరు మీ వ్ృత్రి రీతాయ పని చేసి ునాపపుడు మీకు ఘాతొం కలిగే పరమాదావ్క్ాశానిా పెొంచే విధొంగా ఎతన
తి పరదేశాలపల పని చేయడొం, భారీ యొంతారలను నిరవహొంచడొం లేదా వాటితో పని
చేయడొం లేదా వేరే అొంశాలు ఏవైనా ఉనాాయా? అవ్పను లేదు అవ్పను అయ్తే, దయచేసి వివ్రాలను అొందిొంచొండ.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Please provide any additional information on your condition which you feel will be helpful in processing your application.
దయచేసి మీ పరసిి త్రక్త సొంబొంధిొంచిన ఏదైనా అదనపప సమాచారొం మీ దరఖాసుిను పారసెస్ చేయడొంలప సహాయకరొంగా ఉొంట ొందని మీరు భావిొంచే పక్షొంలప దానిా అొందిొంచొండ.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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 ప ందే వయక్తి అందించే నిరనార్ణ:
నేను అొందిొంచిన సమాధానాలు నాకు తలిసినొంత వ్రకు వాసి వ్మని, అలాగే ఈ దరఖాసుి నిరాారణను లేదా ఆమోదానిా పరభావితొం చేసే ఎట వ్ొంటి ముఖయ సమాచారానిా నేను
అొందిొంచకుొండా దాచలేదని నిరాారసుినాాను. ఈ ఫారమ్ నేను క్రనరా హెచఎస్బిసి ఓరయ్ొంటల్ బాయొంక్స ఆఫ్ క్ామర్్ ల ైఫ్ ఇనస్రరన్్ కొంపెనీ లిమిటెడలప జీవిత బీమా క్ోసొం చేసుకునా
దరఖాసుిలప భాగొంగా పరగణొంచబడుతతొందని మరయు నాకు తలిసిన ఏదైనా ముఖయ వాసి వానిా వలల డొంచకపో తే ఒపుొందొం రది వ్పతతొందని అొంగీకరసుినాాను.

Date & Place: / తేదీ & సి లొం:

Signature of Life to be Assured / జీవిత బీమా ప ొందే వ్యక్తి సొంతకొం

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. __________________
ధృవీకర్ణ, ఈ ఫనర్మలో పనరంతీయ భాషలో సంతకం చేసి ఉంటే/వేలిముద్ర వేసి ఉంటే:
___________________________ గార కుమారుడు / కుమారరి అయ్న, _______________________ చిరునామాలప నివ్సిసి ునా _____________________________ అను
నేను ఇొందుమూలముగా _______________ భాష్లప నాకు ఈ ఫారమ్లపని విష్యాలు సొంపూరణ ొంగా వివ్రొంచబడాాయని మరయు వాటిని నేను అరి ొం చేసుకునాానని నిరాారసుినాాను.

(వినియోగదారు సొంతకొం) ______________________________ తేదీ ______________ సంప్రదింప్ు నం. _______________________
Instruction & Disclaimer: / ససచన & నిరాకరణ:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
దయచేసి వివ్రాలను తలుగు/ఆొంగల ొంలప మాతరమే పూరొంచొండ.
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ఇొందులపని అొంశాల భాషాొంతరీకరణలప ఏవైనా వైరుధాయలు ఉొంటే , ఆొంగల పాఠాయొంతరొం పరగణనలపక్త తీసుక్ోబడుతతొంది.
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