MUSCULOSKELETAL DISORDERS QUESTIONNAIRE/కండరాల-అస్థి పంజర రుగ్మతల సంబంధిత పరశ్ాావళి
(To be filled by the Life To Be Assured)/(జీవిత బీమా చేసిన వ్యక్తి పూరించాలి)
Name of Life To Be Assured:/ జీవిత బీమా చేసిన వ్యక్తి పేరు: __________________________________________________________________________________
Proposal No.:/ పరపో జల్ సిం.: _____________
1. What is the precise diagnosis as the cause of joint pain or joint deformity? (Please tick whichever is applicable) Rheumatoid arthritis Osteoarthritis Seronegative
spondyloarthropathy (Ankylosing spondylitis or others) Tuberculosis of the joint Gouty arthritis Pyogenic arthritis Any other: Mention the diagnosis:
క్ీళ్ల నొపిి లేదా క్ీళ్ల వైకలయిం క్ారణింగా సింభవిించిందని ఖచిత నిరాారణ అయ్యయన వాయధి ఏది ? (దయచేసి వ్రి ించే దానిి టికకు పెటటిండి) రుమటాయ్యడ్ ఆరథ రైటిస్ ఆసిటయో ఆరథ రైటిస్
సరోనగటివ్ సాిిండిలోరోథోపతి (ఆింక్తలోజింగ్ సాిిండిల ైటిస్ లేదా ఇతరాలక) క్ీళ్ల క్షయ వాయధి గౌటీ ఆరథ రైటిస్ పయోజనిక్ ఆరథ రైటిస్ వేరేది అయ్యతే: వాయధి నిరాారణను పేరకునిండి:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Mention the joints affected and extent of disability?/ పరభావితమైన క్ీళ్ల ల మరయు వైకలయిం తీవ్రతను పేరకునిండి ?
___________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Please give the approximate date when you last experienced problems or symptoms
దయచేసి మీరు చవ్రగా సమసయలక లేదా వాయధి లక్షణాలతో బాధపడిన తేదీని పేరకునిండి
___________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Is the disease (Please tick what is applicable)? Static Progressive/వాయధి రకిం ఏమిటి (దయచేసి వ్రి ించే దానిక్త టికకు పెటటిండి)? సిథ రమైనది పెరగేది
5. Mention laboratory tests undergone if any for evaluation? (Please mention the tests done and their reports.)
అించనా క్ోసిం పరయోగశాలలో ఏవైనా పరీక్షలక చేయ్యించుకకని ఉింటే, వాటిని పేరకునిండి? (దయచేసి చేయ్యించుకకని పరీక్షలక మరయు వాటి నివేదికలను తెలియజేయిండి .)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Mention the medical treatment undergone. Give names of drug (generic) and duration of treatment and doses, any steroid dosage in past or ongoing?
చేయ్యించుకకని వైదయ చక్తతసను పేరకునిండి. ఔషధాల పేరల ు (సాధారణిం) మరయు చక్తతస వ్యవ్ధి మరయు మోతాదులక, గతింలో లేదా పరసి ుతిం ఏదెైనా సెటరాయ్యడ్ మోతాదులను
తీసుకకనిటల య్యతే ఆ వివ్రాలక అిందిించిండి.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Has any surgery been advised for the treatment of the condition?
ఈ పరసిథ తి నుిండి బయటపడటానిక్త ఏదెైనా శసి చ
ర క్తతస చేయ్యించుక్ోవాలని సూచించారా?

Yes

No

అవ్ును

లేదు

If yes, please indicate the nature of surgery advised or if done already (with date of surgery)
సూచించనటల య్యతే, దయచేసి సూచించన లేదా ఇపిటిక్ే చేయ్యించుకకని శసి రచక్తతస రక్ానిి పేరకునిండి (శసి చ
ర క్తతస జరగన తేదీతో సహా)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Are the symptoms of this condition severe enough to restrict your activities in any way?
ఈ పరసిథ తి కలిిించన వాయధి లక్షణాలక మీ పనులకక ఏ విధింగానైనా ఆటింకిం కలిగించేటింత తీవ్రింగా ఉనాియా?
___________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Have you lost any time off work in the last 12 months because of this condition? Please give dates and duration of absence.
మీరు ఈ పరసిథ తి క్ారణింగా గత 12 నలలోల ఎపుిడెైనా పనిక్త వళ్ల లేదా? దయచేసి పనిక్త వళ్ల ని తేదీలక మరయు వ్యవ్ధిని పేరకునిండి.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Gout - additional question: Have you suffered /suffering from any complications i.e. hypertension, kidney problems, arthritis?
క్ీళ్లవాతిం – అదనపు పరశి: మీరు రకి పో టు, మూతరపిిండాల సమసయలక, ఆరథ రైటిస్ వ్ింటి అవ్లక్షణాలక వేటితోనైనా బాధపడాారా/బాధపడుతునాిరా?
___________________________________________________________________________________________________________________________________

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 చేస్థన వయక్తి అందించే నిరాారణ:
నేను అిందిించన సమాధానాలక నాకక తెలిసినింత వ్రకక వాసి వ్మని, అలాగే ఈ దరఖాసుి నిరాారణను లేదా ఆమోదానిి పరభావితిం చేసే ఎటువ్ింటి ముఖయ సమాచారానిి నేను
అిందిించకకిండా దాచలేదని నిరాారసుినాిను. ఈ ఫారమ్ నేను క్నరా హెచఎస్బిసి ఓరయ్యింటల్ బాయింక్ ఆఫ్ క్ామర్సస ల ైఫ్ ఇనూసరన్సస కింపెనీ లిమిటెడ్లో జీవిత బీమా క్ోసిం చేసుకకని
దరఖాసుిలో భాగింగా పరగణించబడుతుిందని మరయు నాకక తెలిసిన ఏదెైనా ముఖయ వాసి వానిి వలల డిించకపో తే ఒపిిందిం రదుు చేయబడుతుిందని నేను అింగీకరసుినాిను.

Date & Place: / తేదీ & సథ లిం:

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 ఫారమలో పారంతీయ భాషలో సంతకం చేస్థ ఉంటే/వేలిముద్ర వేస్థ ఉంటే:
___________________________ గార కకమారుడు / కకమారి అయ్యన, _______________________ చరునామాలో నివ్సిసి ుని _____________________________ అను
నేను ఇిందుమూలముగా _______________ భాషలో నాకక ఈ ఫారమ్లోని విషయాలక సింపూరణ ింగా వివ్రించబడాాయని మరయు వాటిని నేను అరథ ిం చేసుకకనాినని నిరాారసుినాిను.

(వినియోగదారు సింతకిం) ______________________________ తేదీ ______________ సంపరదింపు నం. __________________
Instruction & Disclaimer:/సూచన & నిరాకరణ:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
దయచేసి వివ్రాలను తెలకగు/ఆింగల ింలో మాతరమే పూరించిండి.
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ఇిందులోని అింశాల భాషాింతరీకరణలో ఏవైనా వైరుధాయలక ఉింటే, ఆింగల పాఠాయింతరిం పరగణనలోక్త తీసుక్ోబడుతుింది.

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

