AVIATION QUESTIONNAIRE / విమానచోదన సంబంధిత రశ్నావళి
(To be filled by the Life To Be Assured)/(జీవిత నౄమా ను ొందే వ్యక్తి ూరొంచాలి)

Name of Life To Be Assured/ జీవిత నౄమా ను ొందే వ్యక్తి ేరు: ___________________________________________________________________
Proposal No./ రనుో జల్ సొం.: ________________________
1. Do you fly commercially?
మీరు వణిజయ రయోజనాల రీత్ాయ విమానచోదన చేసి తనాార?

Yes/ No
అవ్ునత/ లేదత

If yes, please give details of employer & exact nature of duties/ అవ్ునత అయత్ే, దయచేస యజమాని & విధి నిరవహణలు వ్ొంటి వివ్రలు అొందిొంచొండి
__________________________________________________________________________________________________________________
2. In what capacity do you fly?/ మీరు ఏ హో దాలో విమానచోదన చేసి తనాారు?
Flight attendant/ విమాన రచారకుడు
Navigator/ నిరైేశకుడు

Crew member/ విమాన సఫబొంది

Instructor/ శిక్షకుడు

Pilot/ ైలట్

Student pilot/ ైలట్ శిక్షితుడు

Others (Pls. specify)/ ఇతరులు (దయచేస ేరకొనొండి) _________________________

3. When & where did you train to fly? / మీరు విమానొం నడడానిక్త ఎుుడు & ఎకొడ శిక్షణ ను ొందారు?
_________________________________________________________________________________________________________________
4. Which types of aircrafts are you authorized to fly? Also specify the make & model no. of the aircraft that your fly currently.
మీకు ఏ రకొం విమానాలనత నడడానిక్త అధిక్రొం ఉొంది? అలాగై మీరు రసి తతొం నడుుతునా విమానొం తయారీదారు & మోడల్ సొం. వ్ొంటి వివ్రలనత
ేరకొనొండి.
_________________________________________________________________________________________________________________
5. What type of license do you hold? / మీకు ఏ రకొం ల ైసన్స్ ఉొంది?
Student/ విదాయరి
Private/ వ
ై ేట్
Commercial/ వణిజయొం
Airline transport pilot / వైమానిక రవణా ైలట్
6. When your license was last renewed? / మీరు మీ ల ైసన్స్నత చివ్రగ ఎుుడు ునరుదధ రొంచారు?
_________________________________ Expiry date/ గడువ్ు ముగొంు త్ేద:ీ _______________________________
7. What is the total number of flying hours completed/ మీరు ముతి ొం ఎనిా గొంటలు విమానొం నడినురు?
(i) till date/ ఇుటివ్రకు ______________________ (ii) in the last year/ గత సొంవ్త్రొం ________________________
8. How many hours do you intend to fly in the next year?/ మీరు వ్చేే సొంవ్త్రొంలో ఎనిా గొంటలు విమానొం నడనులనతకుొంటునాారు?
__________________________________________________________________________________________________________________
9. Do you participate or intend to participate in any of the following/ మీరు క్తరొందివటిలో దేనిలోనైనా నుల్గొంటునాార లేదా నుల్గనాలనతకుొంటునాార:
Air racing/ విమాన ొందేలు
Aerobatics/ వైమానిక వినాయసలు
Record attempts / రక్ర్డ్ క్ోసొం చేసే రయత్ాాలు
Test flying / విమానానిా రీక్షిొంచడానిక్త నడడొం
Crop dusting/ నుల్గొంటునాటల యత్ే,
If yes, please give details / దయచేస వివ్రలనత అొందిొంచొండి
__________________________________________________________________________________________________________________
10. Have you flown or do you intend to fly any of the following/ మీరు క్తరొందివటిలో దేనైానా నడినుర లేదా నడనులనతకుొంటునాార:
Prototype/ నుో ర టోటైప్
Rotorcraft / రోటర్డక్రఫ్ట్
Hang Glider/ హయొంగ్ గ్ల డర్డ
Balloon/ ఫెలూన్స
Any other (pls. specify)/ వేరైది
(దయచేస ేరకొనొండి) _____________________
11. Have you ever failed an Aviation Medical Examination?
Yes No/
మీరు ఎుుడైనా వైమానిక వైదయ రీక్షలో విపలమయాయర?
అవ్ునత లేదత
If yes, please give details/ విపలమన
ై టల యత్ే, దయచేస వివ్రలనత అొందిొంచొండి
__________________________________________________________________________________________________________________
12. Have you flown or do you intend to fly out of the country?
Yes / No
మీరు విదేశలోల విమానొం నడినుర లేదా నడనులనతకుొంటునాార?
అవ్ునత / లేదత
If yes, please give details of distance & destination/ అవ్ునత అయత్ే, దయచేస ఎొంత దూరొం నడినురు & గమయసినొం ఏమిటి అనే వివ్రలనత అొందిొంచొండి
_________________________________________________________________________________________________________________
13. Have you had any flying accidents?
Yes/ No
మీరు విమానొం నడిేటుుడు ఏవైనా రమాదాలకు గురయాయర?
అవ్ునత/ లేదత
If yes, please give details/ గురయనటల యత్ే, దయచేస వివ్రలనత అొందిొంచొండి
__________________________________________________________________________________________________________________

14. Have you ever been grounded or your license revoked?
Yes/ No
మీై ఎుుడైనా విమానొం నడకుొండానిషేధొం విధిొంచఫడిొందా లేదా మీ ల ైసన్స్ ఉసొంహరొంచఫడిొందా?
అవ్ునత/ లేదత
If yes, please give details/ అవ్ునత అయత్ే, దయచేస వివ్రలనత అొందిొంచొండి
__________________________________________________________________________________________________________________
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 నిర్నారణ:
నేనత అొందిొంచిన సమాధానాలు నాకు త్లిసనొంత వ్రకు వసి వ్మని, అలాగై ఈ దరఖాసతి నిరధరణనత లేదా ఆమోదానిా రభావితొం చేసే ఎటువ్ొంటి ముఖయ
సమాచారనిా అొందిొంచకుొండా దాచలేదని నిరధరసతినాానత. ఈ నూరమ్ నేనత క్్నర హెచ్ఎసనృస ఓరయొంటల్ ఫాయొంక్ ఆఫ్ క్మర్డ్ ల ైఫ్ ఇనూ్ర్న్స్ కొంనీ
లిమిటడలో జీవిత నౄమా క్ోసొం చేసతకునా దరఖాసతిలో భాగొంగ రగణిొంచఫడుతుొందని మరయు నాకు త్లిసన ఏదైనా ముఖయ వసి వనిా వలల డిొంచకనుో త్ే
ఒుొందొం రదే వ్ుతుొందని అొంగీకరసతినాానత.

Date & Place/ త్ేదీ & సి లొం:

Signature of Life to be Assured/ జీవిత నౄమా ను ొం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. __________________
ధృవీకరణ, ఈ ఫనరమ్లో పనరంతీయ భాషలో సంతకం చేసి ఉంటే/వేలిముదర వేసి ఉంటే:
___________________________

గర

కుమారుడు

/

కుమార్ి

అయన,

_______________________

చిరునామాలో

నివ్ససి తనా

_____________________________ అనత నేనత ఇొందతమూలముగ _______________ భాషలో నాకు ఈ నూరమ్లోని విషయాలు సొంూరణ ొంగ
వివ్రొంచఫడా్యని మరయు వటిని నేనత అరి ొం చేసతకునాానని నిరధరసతినాానత.
(వినియోగదారు సొంతకొం) ______________________________ తేదీ ______________ సంరదింు నం. __________________
Instruction & Disclaimer/ సూచన & నిరకరణ:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only./ దయచేస వివ్రలనత త్లుగు/ఆొంగల ొంలో మాతరమే ూరొంచొండి.
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ఇొందతలోని అొంశల భాషొంతరీకరణలో ఏవైనా వైరుధాయలు ఉొంటే, ఆొంగల నుఠయొంతరొం రగణనలోక్త తీసతక్ోఫడుతుొంది.
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