
RESPIRATORY DISORDER QUESTIONNAIRE/శ్వాసకోశ రుగ్మతల సంబంధిత ప్రశ్వావళి 

(Asthma, Bronchitis, Emphysema, etc.)/(ఉబ్బసం, శ్వాస నాళాల వవపు, ఊపిరితితిి వవయుకోశ్వల జబ్ుబ మొదల ైనవి) 
 Name of Life To Be Assured:/ జీవిత బీమా చేసిన వ్యకతి పేరు:  _____________________________________Proposal No.:/ పరపో జల్ సం.:  _________ 

 

Part 1 – To be filled by the Life To Be Assured or Proposer if Life To Be Assured is a minor:  

భాగ్ం 1 – జీవిత బీమా చేసిన వయకతి లేదా జీవిత బీమా చేసిన వయకతి మ ైనర్ అయిన ప్క్షంలో ప్రపో జర్ ప్ూర ంచాలి: 

1. Please state the precise diagnosis (if known):/ దయచేసి ఖచ్చిత నిరవా రణ అయ్యయన వవయధిని పేరకొనండి (తెలిసి ఉంటే): 
_______________________________________________________________________________________________________  

 
2. When was this condition first diagnosed? (Please give exact age/year of onset)  

మొదటిసవరిగవ ఈ పరిసిితి ఎపుుడు నిరవా రణ అయ్యయంది? (దయచేసి పరిసిితి పవర రంభమ ైన నిరుు ష్ట  వ్యససు/సంవ్తురవనిి పేరకొనండి) 
_______________________________________________________________________________________________________  

 
3. Have you had any X-rays, PFT or other investigations for this condition?       Yes  No  

మీరు ఈ పరిసిితికత సంబ్ంధించ్చ ఏవ ైనా ఎక్సు-రేలు, పిఎఫ టి లేదా ఇతర వ ైదయ పరీక్షలు చేయ్యంచసకునాిరవ?     అవ్ునస  లేదస 
If yes, please provide details including dates of investigations and results with medical reports 

చేయ్యంచసకునిటలయ్యతే, దయచేసి వ ైదయ పరీక్షలు చేయ్యంచసకుని తేదీలు మరియు ఫలితాలు వ్ంటి వివ్రవలు, వవటితో పవటు వ ైదయ నివేదికలనస అందించండి 
_______________________________________________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________________________________  

 
4. Have you been admitted to hospital for this condition?        Yes  No  
మీరు ఈ పరిసిితికత చ్చకతతు ప ందడానికత ఆససపతిరలో చేరవరవ?        అవ్ునస  లేదస  
If yes, attach attending physician’s report / hospital discharge card./ చేరినటలయ్యతే, వ ైదసయల నివేదిక/ ఆససపతిర డిశ్విరిి కవర్డ నస జత చేయండి.  

 

5. Regarding your symptoms. / మీ వవయధి లక్షణాలకు సంబ్ంధించ్చన వివ్రవలు. 
a) Please describe your symptoms. / దయచేసి మీ వవయధి లక్షణాలనస వివ్రించండి. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

b)  How frequently do symptoms occur? E.g. how many attacks on an average do you have in a year?  

    వవయధి లక్షణాలు ఎంత తరచసగవ సంభవిససి ంటాయ్య? ఉదా. సంవ్తురంలో సగటున ఎనిిసవరుల  సంభవించాయ్య? 

_______________________________________________________________________________________________________  

 
6. Do your symptoms wake you at night?         Yes  No 

మీ వవయధి లక్షణాల కవరణంగవ రవతిరపూట నిదరా భంగం అవ్ుతోందా?        అవ్ునస  లేదస  
If yes, how often (per month)?/ అవ్ుతునిటలయ్యతే, ఎంత తరచసగవ ఇలా జరుగుతోంది (పరతి న లకు)? 

_______________________________________________________________________________________________________  

 
7. Are your attacks seasonal?          Yes  No 

మీకు ఇలాంటి ఘాతాలు (అటాక్సు) ఋతువ్ులనస బ్టిట  సంభవిససి నాియా?       అవ్ునస  లేదస  
If yes, give number of attacks per season:/ అలా సంభవిససి నిటలయ్యతే, ఒక ఋతువ్ులో ఎనిిసవరుల  సంభవించాయో తెలియజేయండి: 

_______________________________________________________________________________________________________  

 
8. Are you aware of any specific provoking cause(s) which trigger your symptoms? E.g. stress, etc     Yes  No  

ఏ నిరిుష్ట  పేరరేపిత కవరణం(లు) వ్లన మీకు వవయధి లక్షణాలు సంభవిసవి యనే దాని గురించ్చ మీకు అవ్గవహన ఉందా? ఉదా. ఒతిిడి, మొదల ైనవి  అవ్ునస  లేదస 
If yes, please provide details/ తెలిసి ఉంటే, దయచేసి వివ్రవలనస అందించండి 
_______________________________________________________________________________________________________  

 
9. When was the last occurrence of symptoms and how long the symptoms usually last?  

చ్చవ్రిసవరిగవ వవయధి లక్షణాలు ఎపుుడు సంభవించాయ్య మరియు ఆ వవయధి లక్షణాల పరభావ్ం ఎంతసేపు ఉండింది?  

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
10. How many days (total) during last two years you been away from work due to this condition?  

  ఈ పరిసిితి కవరణంగవ మీరు గత ర ండు సంవ్తురవలోల  ఎనిి రోజులు (మొతిం) పనికత వ ళ్లలేదస? ________________________________________________  

 
11. Please provide details of your treatment, include name of medication (e.g. Asthalin, Bricanyl, Vent,Deriphyiline etc), dosage and how often taken. Include details 

of tablets, injections and inhalers.  

దయచేసి మీ చ్చకతతు వివ్రవలనస అందించండి, ఔష్ధాల పేరు (ఉదా. ఆసిలిన్, బ్రరకవనిల్, వ ంట్, డెరిఫిల ైన్ మొదల ైనవి), మోతాదస మరియు ఎంత తరచసగవ వినియోగించారు వ్ంటివి 
పేరకొనండి. మాతరలు, సూదిమందసలు మరియు ఇన్ హేలరల వివ్రవలనస కూడా జత చేయండి. 
a) Currently:/ పరససి తం: ________________________________________________________________________________________________________________  

b) In the past:/ గతంలో: _______________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 



12. Have you ever taken steroids? E.g. Beclomethasone, Prednisolone etc.       Yes  No  

  మీరు ఎపుుడెైనా సటటరవయ్యడ లు తీససకునాిరవ? ఉదా. బ్ెకోల మ థాసో న్, పటరడనిసో లోన్ మొదల ైనవి.     అవ్ునస  లేదస 
If yes, please provide full details including duration and type of treatment like inhaler, tablets etc. 

తీససకునిటలయ్యతే, దయచేసి ఇన్ హేలర్, మాతరలు వ్ంటి చ్చకతతు వ్యవ్ధి మరియు రకం వ్ంటి పూరిి వివ్రవలనస అందించండి 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Regarding the monitoring of your condition:/ మీ పరిసిితి పరయవేక్షణకు సంబ్ంధించ్చన వివ్రవలు:  

a) Who is in charge of your follow-up?/ మీకు తదనంతర చ్చకతతు ఎవ్రు చేససి నాిరు? 

________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

b) How often do you attend for follow-up?/ తదనంతర చ్చకతతు కోసం మీరు ఎంత తరచసగవ హాజరవ్ుతునాిరు? 

________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

c) When was your last consultation?/ మీరు చ్చవ్రిసవరిగవ ఎపుుడు వ ైదసయలనస సంపరదించారు? 

_____________________________________________________________________________________________________  

 

14. Do you smoke * cigarettes / beedis / cigar / pipes? Yes No/ మీరు * సిగర టుల  / బీడనలు / సిగవర్ / పటైప్సు వ్ంటివి కవలుసవి రవ? అవ్ునస లేదస  
 

*(Strike off whichever is not applicable) If yes, how many?/ *(వ్రిించని దానిి కొటిటవేయండి) కవలేిటటలయ్యతే, ఎనిి కవలుసవి రు? గత __________per day, since last/   
సంవ్తురవలుగవ, రోజుకు _______________.  

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

    దయచేస ిమీ పరిసిితికత సంబ్ంధించ్చన ఏదెైనా అదనపు సమాచారం మీ దరఖాససి నస పవర సటస్ చేయడంలో సహాయకరంగవ ఉంటుందని మీరు భావించే పక్షంలో దానిి 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 నిరవా రణ: నేనస అందించ్చన సమాధానాలు నాకు తెలిసినంత వ్రకు వవసివ్మని, అలాగే ఈ దరఖాససి  నిరవా రణనస లేదా ఆమోదానిి పరభావితం చేసే 
ఎటువ్ంటి ముఖయ సమాచారవనిి నేనస అందించకుండా దాచలేదని నిరవా రిససి నాినస. ఈ ఫవరమ్ నేనస క నరవ హెచ ఎస్ బ్రసి ఓరియ్య ంటల్ బ్ాయంక్స ఆఫ కవమర్ు ల ైఫ ఇనూుర న్ు కంపటనీ 
లిమిటెడ లో జీవిత బీమా కోసం చేససకుని దరఖాససి లో భాగంగవ పరిగణ ంచబ్డుతుందని మరియు నాకు తెలిసిన ఏదెైనా ముఖయ వవసివవనిి వ లలడించకపో తే ఒపుందం రదసు  
చేయబ్డుతుందని నేనస అంగీకరిససి నాినస. 
  

 

 

 

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

 

PART 2 – To be filled by the Attending Physician of the Life To Be Assured: / భాగ్ం 2 – జీవిత బీమా చేసిన వయకతికత చికతతస అందిసతి నా వ ైద్తయడు ప్ూర ంచాలి: 

 

1. Please give the diagnosis and date of diagnosis: / దయచేసి వవయధి నిరవా రణ గురించ్చ మరియు వవయధి నిరవా రణ జరిగిన తేదీని అందించండి: 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
2. Please provide details of the frequency of attacks and the date of the last attack  

   దయచేసి ఎంత తరచసగవ ఘాతాలు సంభవిససి నాియ్య మరియు చ్చవ్రిసవరిగవ ఘాతం సంభవించ్చన తేదీ వ్ంటి వివ్రవలు అందించండి 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
3. Would you describe the patient’s condition as mild, moderate or severe? MILD MODERATE SEVERE  

   తేలికపవటిగవ ఉంది, మధ్యసింగవ ఉంది లేదా తీవ్రంగవ ఉంది వ్ంటి వవటి ఆధారంగవ రోగి పరిసిితిని వివ్రించగలరవ? తేలికపవటి మధ్యసిం తీవ్రం 
 
4. Is there any limitation of functional capacity including ability to work? If so please give details including dates and duration of any time off work.  

   పని చేయలేకపో వ్డం వ్ంటి పనికత వ ళ్లడానికత పరతిబ్ంధ్కంగవ మారిన సందరవాలు ఏవ ైనా ఉనాియా? ఉనిటలయ్యతే, దయచేసి పనికత వ ళ్లని తేదీలు మరియు వ్యవ్ధి  
   వ్ంటి వివ్రవలనస అందించండి.  

_______________________________________________________________________________________________________  
 

5. Please provide the dates and results of any investigation e.g. pulmonary function tests, chest x-rays etc.  

   దయచేసి వ ైదయ పరీక్ష చేయ్యంచసకుని తేదీలు మరియు ఫలితాలనస అందించండి ఉదా. ఊపిరితితుి ల పనితీరు పరీక్షలు, ఛాతి ఎక్సు-రేలు మొదల ైనవి.  
_______________________________________________________________________________________________________  

 

6. Please give details of treatment, particularly any steroid therapy.  

   దయచేసి చ్చకతతు వివ్రవలనస అందించండి, ముఖయంగవ ఏదెైనా సటటరవయ్యడ చ్చకతతు చేయ్యంచసకునిటలయ్యతే.  
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

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

 రోగి పరిసిితికత కవరణమ ైన కతలష్ట  అంశ్వల గురించ్చ మీకు అవ్గవహన ఉందా? ఉదా. సిగర ట్ తరా గడం, వ్ృతిి, మొదల ైనవి ఉనిటలయ్యతే, దయచేసి వివ్రవలనస 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  

నేనస పరపో జర్/ జీవిత బీమా చేసిన వ్యకతి నా సమక్షంలో అతనస/ఆమ  సంతకం చేశ్వరని మరియు నేనస అతని/ఆమ  గురిింపునస విశ్ాసిససి నాినని ధ్ృవీకరిససి నాినస 

 

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 ఫవరమ లో పవర ంతీయ భాషలో సంతకం చేసి ఉంటే/వేలిముద్ర వేసి ఉంటే: 
 
___________________________ గవరి కుమారుడు / కుమార ి అయ్యన, _______________________ చ్చరునామాలో నివ్సిససి ని _____________________________ అనస 
నేనస ఇందసమూలముగవ _______________ భాష్లో నాకు ఈ ఫవరమ్ లోని విష్యాలు సంపూరణంగవ వివ్రించబ్డాా యని మరియు వవటిని నేనస అరిం చేససకునాినని నిరవా రిససి నాినస. 
 

 

 

(వినియోగదారు సంతకం) ______________________________  తేదీ ______________ సంప్రదింప్ు నం. __________________ 

 
 

 

 

Instruction & Disclaimer: /సూచన & నిరవకరణ: 
 
• Kindly fill in the details in Hindi/English only. 

   దయచేసి వివ్రవలనస తెలుగు/ఆంగలంలో మాతరమే పూరించండి. 
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail. 

   ఇందసలోని అంశ్వల భాషవంతరీకరణలో ఏవ ైనా వ ైరుధాయలు ఉంటే, ఆంగల పవఠవయంతరం పరిగణనలోకత తీససకోబ్డుతుంది. 
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