MERCHANT MARINE QUESTIONNAIRE/
వాణిజ్య నౌకాదళ సంబంధిత ప్రశ్ాావళి

(To be filled by the Life to be Assured residing in India)/
(భారతదేశంలో నివసిసు తన్ా జీవిత బీమా ప ందే వయకతు ప్ూరంచాలి)

Name of Life To Be Assured జీవిత బీమా ప ొందే వ్యక్తి పేరు: ______________________________________________________________________
Proposal No./ ప్రపో జల్ సొం.: ____________________
1. What is your exact designation/job title?/ మీ నిర్దిష్ట హో దా/ఉదయ యగ శీర్దిక 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 విధులలో ఎొంత శాతొం మాన్ుయవ్ల్గా/భౌతికొంగా నిరవర్దిస్ి ారు?
___________________________________________________
4. What type of vessel do you work on?/ మీరు ఏ రకొం నౌకలల ప్ని చేసి ునాారు?
Passenger ship /Container/Cargo vessel Cable laying/ Fishing trawler /Oil tanker Ships in coastal waters /War ships /Barge /Others (pls.
specify)/ ప్రయాణీకుల నౌక /కొంటైన్ర్/రవాణా నౌక క్ేబుల్లు అమర్ేచొందుకు ఉప్యోగదొంచే నౌక/ చేప్లు ప్ట్టొందుకు ఉప్యోగదొంచే నౌక/ చమురు ట్యొంకర్
తీర జలాలలో ఉొండే నౌకలు/ యుదధ నౌకలు/ భ్ర్ీ నౌక /ఇతరొం (దయచేసి పేర్కొన్ొండి) ___________________
5. What is the tonnage of the vessel?/ నౌక బరువ్ు ఎొంత?
__________________________________________________________________________________________________________________
6. How many months in a year you are offshore?/ మీరు సొంవ్తసరొంలల ఎనిా నెలల పాటు సముదరొంలల ఉొంట్రు?
__________________________________________________________________________________________________________________
7. What was the date of leaving for the last voyage?/ మీరు తదుప్ర్ద నౌక్ాయాన్ొం క్ోసొం ఏ తేదీన్ బయలుదేరుతారు?
_____________________________________________________________________________________________________________________
8. When are you expected to leave on your next voyage?/ మీరు తదుప్ర్ద నౌక్ాయాన్ొం క్ోసొం ఎప్ుుడు బయలుదేర్ాలని భ్విసుినాారు?
__________________________________________________________________________________________________________________
9. How many trips on average, do you make in a year?/ మీరు సొంవ్తసరొంలల సగటున్ ఎనిా నౌక్ాయానాలు చేస్ి ారు?
__________________________________________________________________________________________________________________
10. Which all countries do you dock in?/ మీరు ఏయే దేశాలలోని ర్ేవ్ులలో ఆగుతారు?
__________________________________________________________________________________________________________________
11. Have you ever had an illness/accident as a result of your occupation?/ మీరు చేసి ున్ా ఉదయ యగొం క్ారణొంగా ఎప్ుుడైనా అనార్ోగయొం
పాలయాయర్ా/ప్రమాదానిక్త గురయాయర్ా? Yes No/ అవ్ున్ు లేదు
If yes, please give details/ అవ్ున్ు అయతే, దయచేసి వివ్ర్ాలు అొందిొంచొండి
__________________________________________________________________________________________________________________
12. Do you suffer from any health problems such as epilepsy etc.?/ మీరు మూరఛర్ోగొం మొదల ైన్టువ్ొంటి ఆర్ోగయ సమసయలతో బ్ధప్డుతునాార్ా?
Yes No/ అవ్ున్ు లేదు
If yes, please give details/ బ్ధప్డుతున్ాటో యతే, దయచేసి వివ్ర్ాలు 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 వయకతు అందించే నిరాారణ:
నేన్ు అొందిొంచిన్ సమాధానాలు నాకు తలిసిన్ొంత వ్రకు వాసి వ్మని, అలాగే ఈ దరఖాసుి నిర్ాధరణన్ు లేదా ఆమోదానిా ప్రభ్వితొం చేసే ఎటువ్ొంటి ముఖయ
సమాచార్ానిా అొందిొంచకుొండా దాచలేదని నిర్ాధర్దసి ునాాన్ు. ఈ ఫారమ్ నేన్ు క్ెన్ర్ా హెచ్ఎసబిసి ఓర్దయొంటల్ బ్యొంక్ ఆఫ్ క్ామర్స ల ైఫ్ ఇన్ససర్ెన్సస కొంపెనీ
లిమిటడలల జీవిత బీమా క్ోసొం చేసుకున్ా దరఖాసుిలల భ్గొంగా ప్ర్దగణొంచబడుతుొందని మర్దయు నాకు తలిసిన్ ఏదైనా ముఖయ వాసి వానిా వెలోడిొంచకపో తే
ఒప్ుొందొం రది వ్ుతుొందని అొంగీకర్దసి ునాాన్ు.

Date & Place/ తేదీ & సథ లొం:

Signature of Life to be Assured/ జీవిత బీమా ప ొం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 ఫారమ్లో పారంతీయ భాషలో సంతకం చేసి ఉంటే/వేలిముదర వేసి ఉంటే
___________________________ గార్ద కుమారుడు / కుమార్ెి అయన్, _______________________ చిరునామాలల నివ్సిసి ున్ా _____________________________ అన్ు నేన్ు
ఇొందుమూలముగా _______________భ్ష్లల నాకు ఈ ఫారమ్లలని విష్యాలు సొంప్ూరణ ొంగా వివ్ర్దొంచబడాాయని మర్దయు వాటిని నేన్ు అరథ ొం చేసుకునాాన్ని నిర్ాధర్దసి ునాాన్ు.
(వినియోగదారు సొంతకొం) ______________________________ తేదీ ______________ సంప్రదింప్ు న్ం. __________________

Instruction & Disclaimer/ ససచన్ & నిర్ాకరణ:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
దయచేసి వివ్ర్ాలన్ు తలుగు/ఆొంగో ొంలల మాతరమే ప్ూర్దొంచొండి.
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ఇొందులలని అొంశాల భ్షాొంతర్ీకరణలల ఏవెైనా వెైరుధాయలు ఉొంట్, ఆొంగో పాఠాయొంతరొం ప్ర్దగణన్లలక్త తీసుక్ోబడుతుొంది.
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