
MERCHANT MARINE QUESTIONNAIRE WITH NRI DETAILS/ ఎన్ఆర్ఐ వివరాలతో పాటు వాణిజ్య నౌకాదళ సంబంధిత ప్రశ్ాావళి 
(To be filled by the Life to be Assured)/ (జీవిత బీమా ప ొందే వ్యక్తి పూర ొంచాలి) 

 

Name of Life To Be Assured/ జీవిత బీమా ప ొందే వ్యక్తి పేరు: ______________________________________________________________________ 

Proposal No./ ప్రపో జ్ల్ సం.: ________________________ 

Country of current residence/ పరస్తి తొం నివ్సిస్తి న్న దేశొం: ________________________________________________________________________ 

Name & Employer/ పేరు & యజమాని: _____________________________________________________________________________________ 

1. What is your exact designation/job title? / మీ నిర ిష్ట  హో దా/ఉదయ యగ శీర ిక ఏమిటి? 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. What is your exact nature of duties?/ మీ విధి నిరవహణలు ఏమిటి?  ______________________________________________________________ 

 

3. What percentage of your duties is manual/physical in nature?/ మీరు మీ విధతలలో  ఎొంత శాతొం మాన్తయవ్ల గా/భౌతికొంగా నిరవర ిస్ాి రు? 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Do you dive as a part of your duties? No Yes (If yes, please also fill and submit the diving questionnaire)/మీరు మీ విధతలలో  భాగొంగా డ ైవిొంగ్      
    చేస్ాి రా? లేదత అవ్ున్త (చేసేటటోయితే, దయచేసి డ ైవిొంగ్ స్ొంబొంధిత పరశానవ్ళిని కూడా పూర ొంచి, స్మర పొంచొండి)  _________________________________ 

 
5. What type of vessel do you work on? Passenger ship Container/Cargo vessel Cable laying Fishing trawler Oil tanker Ships in coastal 

waters War ships Barge Others (pls. specify)/ మీరు ఏ రకొం నౌకలల పని చేస్తి నానరు? పరయాణీకుల నౌక కొంట ైన్ర్/రవాణా నౌక క్ేబుల లన్త అమరేచొందతకు  
 ఉపయోగ ొంచే నౌక చేపలు పట్టొందతకు ఉపయోగ ొంచే నౌక చమురు టాయొంకర్ తీర జలాలలో  ఉొండే నౌకలు యుదధ నౌకలు భారీ నౌక ఇతరొం (దయచేసి పేరకొన్ొండి)         
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6. What is the tonnage of the vessel?/ నౌక బరువ్ు ఎొంత?  _______________________________________________________________________ 

 

7. How many months in a year you are offshore? / మీరు స్ొంవ్తసరొంలల ఎనిన నెలల పాటు స్ముదరొంలల ఉొంటారు? 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

8. What was the date of leaving for the last voyage?/ మీరు చివ్ర గా నౌక్ాయాన్ొం క్ోస్ొం ఏ తేదీన్ బయలుదేరారు? 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

9. Date of entry to India during current visit/ ఈ స్ొందరశన్ స్మయొంలల భారతదేశానిక్త చేరుకున్న తేదీ: 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10.  When are you expected to leave on your next voyage? / మీరు మీ తదతపర  నౌక్ాయాన్ొం క్ోస్ొం ఎపుపడు బయలుదేరుతారు? 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11. From which country do you board the ship/vessel?/ మీరు ఓడ/నౌకలలక్త ఏ దేశొంలల ఎకుొతారు? 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

12. Which all countries do you dock in?/ మీరు ఏయిే దేశాలలో ని రేవ్ులలో  ఆగుతారు? 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Please provide your address below/ దయచేసి దిగువ్ మీ చిరునామాన్త అొందిొంచొండి: 

Address Abroad only/ విదేశ్ాలలో ని చిరునామా మాతరమే: 

 

 



    Passport details (Please provide copy of Passport)/ పాస పో ర్ట వివ్రాలు (దయచేసి పాస పో ర్ట క్ాపీని అొందిొంచొండి): 

    a. Passport No./ పాస పో ర్ట స్ొం.  : ____________________________________________ 

Issuing authority/ మొంజూరు చేసిన్ అధకి్ార స్ొంస్థ :_________________________________________________ 

 

    b. Issue date/ మొంజూర ైన్ తేదీ :__________________________Valid up to/ గర ష్ట  చ లుో బాటు స్మయొం: _________________________________           

    Place of issue/ మొంజూర ైన్ స్థలొం:________________________ 

 

    c. Visa Details: Validity/ వీస్ా వివ్రాలు: చ లుో బాటు: _______________________________________ Status / సిథతి: ______________________ 

 
14. Will premiums be directly remitted from the country of your residence or from an account in India held solely/jointly by you? Pls. give  

     details of your NRI Account 

     పీరమియొంలు మీరు నివ్సిస్తి న్న దేశొం న్తొండి లేదా భారతదేశొంలల మీరు మాతరమ/ేఉమమడిగా కలిగ  ఉన్న ఖాతా న్తొండి నేరుగా చ లోిొంచబడతాయా? దయచేసి  
     మీ ఎన్ఆర్ఐ ఖాతా వివ్రాలన్త అొందిొంచొండి: 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Have you ever had an illness/accident as a result of your occupation?    Yes/ No. 

    మీరు చేపటిటన్ వ్ృతిి క్ారణొంగా ఎపుపడ ైనా అనారోగాయనిక్త/పరమాదానిక్త గురయాయరా?    అవ్ున్త/ లేదత  
    If yes, please give details / .గుర ైన్టోయితే, దయచేసి వివ్రాలు అొందిొంచొండి  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
16. Do you suffer from any health problems such as epilepsy etc.?     Yes/ No  

    మీరు మూరఛరోగొం మొదల ైన్టువ్ొంటి ఆరోగయ స్మస్యలతో బాధపడుతునానరా?    అవ్ున్త/ లేదత 
    If yes, please give details /  బాధపడుతున్నటోయితే, దయచేసి వివ్రాలు అొందిొంచొండి 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

17. Is there any prosecution/legal proceeding initiated in the past or going on against you presently before any judicial forum/ authority in the 

     country of your residence? If yes, please give details./ మీరు నివ్సిస్తి న్న దేశొంలలని ఏద ైనా నాయయస్ాథ న్ొం / ఎవ్ర ైనా నాయయాధిక్ార  మీకు వ్యతిరకేొంగా    
    గతొంలల గానీ లేదా పరస్తి తొం గానీ ఏద ైనా అభియోగొం చేయడొం  /నాయయపరమ ైన్ చరయలు తీస్తక్ోవ్డొం జర గ ొందా? జర గ న్టోయితే, దయచేసి వివ్రాలు   
    అొందిొంచొండి._____________________________________________________________________________________________________ 

18. Name, Address, Contact details of your physician/family doctor in country of residence (if applicable)/ మీరు నివ్సిస్తి న్న దేశొంలలని మీ  
    వైెదతయడు/కుటుొంబ వైెదతయని పేరు, చిరునామా, స్ొంపరదిొంపు వివ్రాలు (వ్ర ిొంచే పక్షొంలల): 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 (the ‘Company’) and that failure to disclose any material fact known to 

me may invalidate the contract. 

 

I am not restricted /prohibited from proposing for this policy of insurance under the laws of any country that I am subject to. I understand that my 

purchase of a policy of insurance from the Company may create legal, tax or other financial/ reporting obligations for me under the laws of the 

country of which I hold citizenship or reside in. I shall be solely responsible for undertaking and fulfilling any obligations that I may have under 

the laws of such country/ies and shall not hold the Company liable under any circumstance in the event of a default on my part in fulfilling the 

said obligations. I acknowledge and agree that any information provided by the Company is not intended to provide legal, accounting or tax 

advice and I shall not rely on the same in this regard. I will seek independent professional legal, accounting and tax advice prior to the purchase 

of the policy of insurance from the Company, where necessary. 

 

 

 

 

 

 

 



జీవిత బీమా ప ందే వయకతి అందించే నిరాా రణ: 

 

నేన్త అొందిొంచిన్ స్మాధానాలు నాకు త లిసిన్ొంత వ్రకు వాసి్వ్మని, అలాగ ే ఈ దరఖాస్తి  నిరాధ రణన్త లేదా ఆమోదానిన పరభావితొం చేసే ఎటువ్ొంటి ముఖయ 
స్మాచారానిన అొందిొంచకుొండా దాచలేదని నిరాధ ర స్తి నానన్త. ఈ ఫారమ్ నేన్త క్ న్రా హెచ్ఎస బిసి ఓర యి ొంటల బాయొంక్ ఆఫ్ క్ామర్స ల ైఫ్ ఇన్ససర న్స కొంపెనీ 
లిమిట డ్ ('కొంపెనీ')లల జీవిత బీమా క్ోస్ొం చేస్తకున్న దరఖాస్తి లల భాగొంగా పర గణ ొంచబడుతుొందని మర యు నాకు త లిసిన్ ఏద ైనా ముఖయ వాసి్వానిన 
వెలోడిొంచకపో తే ఒపపొందొం రదివ్ుతుొందని అొంగీకర స్తి నానన్త. 
 

నాకు స్ొంబొంధిొంచిన్ దేశొంలలని చటాట ల పరక్ారొం ఈ బీమా పాలసీని ప ొందడొం క్ోస్ొం పరపో జ్ చేయడానిక్త వీలు లేకుొండా నాపైె ఎటువ్ొంటి నియొంతరణ /నిషేధొం 
విధిొంచబడలేదత. నేన్త కొంపెనీ న్తొండి బీమా పాలసీని క్ొన్తగోలు చేయడొం వ్లన్ నాకు పౌరస్తవొం ఉన్న దేశొం లేదా నేన్త నివ్సిస్తి న్న దేశొంలలని చటాట ల పరక్ారొం నాకు 
చటటపరమ ైన్, పన్తన స్ొంబొంధిత లేదా వేరే ఆర థకపరమ ైన్/ నివేదన్ బాధయతలు ఉతపన్నొం క్ావ్చచని అొంగీకర స్తి నానన్త. ఆ దేశొం/లులలని చటాట ల పరక్ారొం నాకు 
ఉతపన్నమయిేయ ఏవైెనా బాధయతలన్త చేపట్ట  మర యు నెరవేరేచ పూర ి బాధయతన్త నేన్త వ్హిస్ాి న్త మర యు పేరకొన్న బాధయతలన్త నెరవేరచడొంలల నా వైెపు న్తొండి 
ఏద ైనా వైెఫలయొం స్ొంభవిొంచిన్పుపడు ఎటిట  పర సిథతులలో న్స కొంపెనీని బాధతయలుగా భావిొంచన్త. కొంపెనీ చటటపరమ ైన్, గణాొంక స్ొంబొంధిత లేదా పన్తన స్ొంబొంధిత స్లహా 
ఇచేచ ఉదిేశయొంతో స్మాచారొం అొందిొంచలేదని మర యు ఈ విష్యొంలల నేన్త దానిపైె ఆధారపడన్ని ధృవీకర ొంచి, అొంగీకర స్తి నానన్త. నేన్త కొంపెనీ న్తొండి బీమా పాలసీని 
క్ొన్తగోలు చేయడానిక్త ముొందత అవ్స్రమ ైన్ పక్షొంలల విడిగా నిపుణుల వ్ది న్తొండి చటటపరమ ైన్, గణాొంక స్ొంబొంధిత లేదా పన్తన స్ొంబొంధిత స్లహా తీస్తకుొంటాన్త. 
 
 
 

 

Date & Place/ తేదీ & స్థలొం:                                                                                  Signature of Life To Be Assured/ జీవిత బీమా ప ొందే వ్యక్తి స్ొంతకొం 

 

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 ఫారమ లల పరా ంతీయ భాషలల సంతకం చేసి ఉంటే/వేలిముదర వేసి ఉంటే: 
___________________________ గార  కుమారుడు / కుమార ి అయిన్, _______________________ చిరునామాలల నివ్సిస్తి న్న 
_____________________________ అన్త నేన్త ఇొందతమూలముగా _______________ భాష్లల నాకు ఈ ఫారమ్ లలని విష్యాలు స్ొంపూరణొంగా 
వివ్ర ొంచబడాా యని మర యు వాటిని నేన్త అరథొం చేస్తకునానన్ని నిరాధ ర స్తి నానన్త. 
 
 

 

(వినియోగదారు స్ొంతకొం) ______________________________  తేదీ ______________ సంప్రదింప్ు నం. __________________ 

 

Instruction & Disclaimer/ సూచన & నిరాకరణ: 

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

   దయచేసి వివ్రాలన్త త లుగు/ఆొంగోొంలల మాతరమే పూర ొంచొండి. 

• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail. 

   ఇొందతలలని అొంశాల భాషాొంతరీకరణలల ఏవైెనా వైెరుధాయలు ఉొంట్, ఆొంగో పాఠాయొంతరొం పర గణన్లలక్త తీస్తక్ోబడుతుొంది. 

 

 

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


