FOREIGN TRAVEL QUESTIONNAIRE/ విదేశీయానం సంబంధిత ప్రశ్నావళి
(To be filled by the Proposer)/ (ప్రపో జర్ ప్ూరించాలి)
Name of Proposer/ ప్రపో జర్ పేరు: __________________________________________________________________________________________
Proposal No./ ప్రపో జల్ సిం.: ________________________________
1. Are you: Indian Resident NRI/ PIO /Foreigner residing in India Others (pls. Specify)
మీరు: భారతదేశ నివాసి ఎన్ఆర్ఐ /పిఐఓ/ భారతదేశింలో నివసిసు తన్న విదేశీయుడు/ ఇతరులు (దయచేసి పేరకొన్ిండి) ____________________________
2. If you are an NRI or PIO, specify the country of current residence.
మీరు ఎన్ఆర్ఐ లేదా పిఐఓ అయిన్ ప్క్షింలో, ప్రసు తతిం నివసిసు తన్న దేశిం పేరు పేరకొన్ిండి.:
__________________________________________________________________________________________________________________
3. Please list the name of countries visited in the last 2 years/ దయచేసి గత 2 సంవతసరనల్లో సిందరశించిన్ దేశాల పేరు ు పేరకొన్ిండి:
Country visited
సిందరశించిన్ దేశిం

Total Duration of stay/Frequency of visits
అక్ొడ ఉన్న మొతు ిం వయవధి/ఎింత తరచతగా సిందరశించారు

Reason for visit
సిందరశించడానికి కారణిం

4. Do you intend to travel to abroad again in the coming years? If yes, where to and for how long?
మీరు రాన్తన్న సింవతసరాలోు మళ్లు విదేశాలక్ు వెళ్ు లలన్తక్ుింటున్ానరా? వెళ్ు లలన్తక్ుింటున్నటు యితే, ఎక్ొడికి వెళ్ు లలన్తక్ుింటున్ానరు మరయు ఎనిన రోజులు
ఉిండాలన్తక్ుింటున్ానరు?
Country intended to visit
సిందరశించాలన్తక్ుింటున్న దేశిం

Duration of stay
అక్ొడ ఉిండే వయవధి

Reason for visit
సిందరశించడానికి కారణిం

5. Please provide the following details (Please provide copy of Passport with Visa stamp)
దయచేసి కిరింది వివరాలు అిందిించిండి (దయచేసి వీసా సాటింప్ గల పాసపో ర్ట కాపీ అిందిించిండి):
(i) Passport details/ పాసపో ర్ట వివరాలు:
a. Passport No. / పాసపో ర్ట సిం. :
__________________________________________________________________________________________________________________
b. Nationality/జాతీయత:
__________________________________________________________________________________________________________________
c. Issuing authority/మింజూరు చేసిన్అధికారసింసథ :
__________________________________________________________________________________________________________________
d. Issue date / మింజూరైన్తేద:ీ
__________________________________________________________________________________________________________________
e. Place of issue/ మింజూరైన్ సథ లిం:
__________________________________________________________________________________________________________________
f. Valid up to/ గరష్ట చెలు ుబాటుసమయిం:
__________________________________________________________________________________________________________________
(ii) Visa Details/ వీసా వివరాలు
a. Validity/ చెలు ుబాటు:
__________________________________________________________________________________________________________________
b. Status/ సిథ తి :
__________________________________________________________________________________________________________________

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 నిరనారణ:
న్ేన్త అిందిించిన్ సమాధాన్ాలు న్ాక్ు తెలిసిన్ింత వరక్ు వాసు వమని, అలాగే ఈ దరఖాసతు నిరాారణన్త లేదా ఆమోదానిన ప్రభావితిం చేసే ఎటువింటి ముఖయ
సమాచారానిన అిందిించక్ుిండా దాచలేదని నిరాారసతున్ానన్త. ఈ ఫారమ్ న్ేన్త కన్రా హెచ్ఎసబిసి ఓరయిింటల్ బాయింక్ ఆఫ్ కామర్స ల ైఫ్ ఇన్ససరన్స క్ింపెనీ
లిమిటెడలో జీవిత బీమా కోసిం చేసతక్ున్న దరఖాసతులో భాగింగా ప్రగణించబడుత ిందని మరయు న్ాక్ు తెలిసిన్ ఏదెైన్ా ముఖయ వాసు వానిన వెలుడిించక్పో తే
ఒప్పిందిం రదద వుత ిందని అింగీక్రసతున్ానన్త.

Date & Place/ తేదీ & సథ లిం:

Signature of Life to be Assured/ జీవిత బీమా ప ిందే వయకిు సింతక్ిం

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 ఫనరమల్ల పనరంతీయ భాషల్ల సంతకం చేసి ఉంటే/వేలిముద్ర వేసి ఉంటే:
__________________________________ గార క్ుమారుడు / క్ుమారు అయిన్, _________________________________ చిరున్ామాలో నివసిసు తన్న
__________________________________ అన్త న్ేన్త ఇిందతమూలముగా _____________________ భాష్లో న్ాక్ు ఈ ఫారమ్లోని విష్యాలు
సింప్ూరణ ింగా వివరించబడాాయని మరయు వాటిని న్ేన్త అరథ ిం చేసతక్ున్ానన్ని నిరాారసతున్ానన్త.

(వినియోగదారు సింతక్ిం) ______________________________ తేదీ ______________ సంప్రదింప్ు నం. __________________
Instruction & Disclaimer:/ ససచన్ & నిరాక్రణ:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
దయచేసి వివరాలన్త తెలుగు/ఆింగు ింలో మాతరమే ప్ూరించిండి.
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ఇిందతలోని అింశాల భాషాింతరీక్రణలో ఏవెైన్ా వెైరుధాయలు ఉింటే, ఆింగు పాఠాయింతరిం ప్రగణన్లోకి తీసతకోబడుత ింది.
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