
             GROWTHS, CYSTS, LUMPS AND TUMOURS QUESTIONNAIRE / పెరుగుదలలు, సిస్టు లు, బొ బబలు మరయిు కంతుల స్ంబంధిత ప్రశ్నావళి 

                                                (To be filled by the Life To Be Assured)/ (జీవిత బీమా చేసిన వ్యక్తి పూర ించాలి)  
 

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

Proposal No.:/ పరపో జల్ సిం.:  _____________________________ 

 

1. When was the growth, cyst, lump or tumour first discovered? / పెరుగుదల, సిసటు , బొ బబ లేదా కింతిని మొదటిసార గా ఎపపుడు గుర ిించారు?  

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Please state the location in the body/ దయచేసి శరీరింలోని ఏ భాగింలో ఏరుడిిందో  పేరకొనిండి 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Please state the precise diagnosis if known/ దయచేసి ఖచ్చిత నిరాా రణ అయ్యయన యాాయ త లిలిసి టింటప పేరకొనిండి 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Has the growth been removed?        Yes / No 

పెరుగుదలనట తీసియాేశారా?        అవ్పనట/ లేదట  
 

5. Is treatment or surgery being proposed?       Yes/ No 

చ్చక్తతస లేదా శసిరచ్చక్తతస చేయ్యించటక్ోయాాలని సూచ్చసటి న్ాారా?      అవ్పనట/ లేదట   
 

I. If no, please provide details of investigations that have been carried out. Include date(s) and results of tests.  

క్ాని పక్షింలో, దయచేసి చేయ్యించటకునా యా ైదయ పరీక్షల వివ్రాలనట అిందతించిండి. యాాటిలో పాటు పరీక్షలు చేయ్యించటకునా లేదీ(లు) మర యు ఫలిలాలనట అిందతించిండి. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

II. If yes, please provide medical reports with:/ సూచ్చసటి నా పక్షింలో, దయచేసి ఈ వివ్రాలలో కూడిన యా ైదయ నియాేదతకలనట అిందతించిండి:  
a. Date of removal / తీసియాేసిన లేదీ ____________________________________________________________________________________________________ 

 

b. Method of removal. e.g. local anesthetic, cryosurgery, operation with general anesthetic, etc  

    తీసియాేసిన పదాతి. టదా. లోకల్ అనసెెటిక్, కరయోసరజరీ, సా ారణ అనసెెటిక్ లో చేసే శసిరచ్చక్తతస మొదల ైనవి 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

c. Name of surgeon, general practitioner, consultant, hospital or clinic. 

శసిరచ్చక్తతసకుడు, సా ారణ యా ైదటయలు, యా ైదయ సలహాదారు, ఆసటపతిర లేదా యా ైదయశాల పేరు._________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

d. What treatment have you had following removal? e.g. tablets, radiotherapy, chemotherapy, etc  

తీసియేాసిన అనింతరిం ఏ విధమ ైన చ్చక్తతస ప ిందారు? టదా. మాతరలు, రేడియోథిరపీ, క్ీమోథిరపీ మొదల ైనవి 

    _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Is any follow up being done currently?       Yes/ No 

   ఇపపుడు కూడా తదనింతర చ్చక్తతస ఏదిైన్ా క్ొనసాగ సటి న్ాారా?      అవ్పనట/ లేదట  
If yes, please state how often / పాటిసటి నాటలయ్యలే, దయచేసి ఎింత తరచటగా పాటిసటి న్ాారో లిలియజేయిండి    
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

If  no, when were you discharged from follow-up?/ పాటిించకపో లే, మీరు ఎపుటి నటిండి పాటిించడిం మాన్ేశారో లిలియజేయిండి?   

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

7. Have you lost significant time (e.g. weeks) off work with this condition?     Yes/ No 

    మీరు ఈ పర సిెతి క్ారణింగా గణనీయ సమయ వ్యవ్ త (టదా. యాారాలు) పాటు పనిక్త యా ళ్లలేదా?    అవ్పనట/ లేదట  
 

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

యా ళ్లనటలయ్యలే, దయచేసి పనిక్త యా ళ్లని లేదీలు మర యు వ్యవ్ త వ్ింటి వివ్రాలనట అిందతించిండి  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

దయచేస ిమీ పర సిెతిక్త సింబిం తించ్చన ఏదిైన్ా అదనపప సమాచారిం మీ దరఖాసటి నట పరా సెస్ చేయడింలో సహాయకరింగా టింటుిందని మీరు భావిించే పక్షింలో దానిా అిందతించిండి. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

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 వయక్తి అందించే నిరనా రణ: 

 

నే్నట అిందతించ్చన సమా ాన్ాలు న్ాకు లిలిసినింత వ్రకు యాాసివ్మని, అలాగే ఈ దరఖాసటి  నిరాా రణనట లేదా ఆమోదానిా పరభావితిం చేసే ఎటువ్ింటి ముఖయ సమాచారానిా న్ేనట 
అిందతించకుిండా దాచలేదని నిరాా ర సటి న్ాానట. ఈ ఫారమ్ నే్నట క్ెనరా హెచ ఎస్ బిసి ఓర య్య ింటల్ బాయింక్ ఆఫ్ క్ామర్సస ల ైఫ్ ఇనూసరెన్సస కింపెనీ లిమిటెడ లో జీవిత బీమా క్ోసిం చేసటకునా 
దరఖాసటి లో భాగింగా పర గణ ించబడుత ిందని మర యు న్ాకు లిలిసిన ఏదిైన్ా ముఖయ యాాసియాానిా యా లలడిించకపో లే ఒపుిందిం రదటు  చేయబడుత ిందని న్ేనట అింగీకర సటి న్ాానట. 
 

 

Date & Place: / లేదీ & సెలిం:                                                                                       Signature of Life to be Assured/ జీవిత బీమా చేసిన వ్యక్తి సింతకిం  

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 ఫారమ్ లో పరా ింతీయ భాషలో సింతకిం చేసి టింటప/యేాలిముదర యేాసి టింటప: 
___________________________ గార  కుమారుడు / కుమారెి అయ్యన, _______________________ చ్చరున్ామాలో నివ్సిసటి నా _____________________________ అనట 
న్ేనట ఇిందటమూలముగా _______________ భాషలో న్ాకు ఈ ఫారమ్ లోని విషయాలు సింపూరణింగా వివ్ర ించబడాా యని మర యు యాాటిని న్ేనట అరెిం చేసటకున్ాానని నిరాా ర సటి న్ాానట. 
 

 

(వినియోగదారు సింతకిం) ______________________________ తేదీ ______________ స్ంప్రదింప్ు నం. _____________________________ 

 

Instruction & Disclaimer:/ స్ూచన & నిరనకరణ: 

 

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

  దయచేస ివివ్రాలనట లిలుగు/ఆింగలింలో మాతరమ ేపూర ించిండి. 
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail. 

  ఇిందటలోని అింశాల భాషాింతరీకరణలో ఏయా ైన్ా యా ైరు ాయలు టింటప, ఆింగల పాఠాయింతరిం పర గణనలోక్త తీసటక్ోబడుత ిందత. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


