
MINING QUESTIONNAIRE/ గనుల త్రవ్వకం సంబంధిత్ ప్రశ్నావ్ళి 

(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./ పరపో జల్ సొం.: _________________________  

 

 Name of the Company/ కొంపెనీ పేరు: ____________________________________________ Designation/ హో దా: _________________________ 

 

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

__________________________________________________________________________________________________________________  

 

2. What substances do you mine, example gold, coal etc.?/ మీరు ఏయే ఖనిజాల క్ోసొం తరవ్వక్ాలు నిరవహిస్ాి రు, ఉదాహరణకు బొంగారొం, బొ గ్గు  మొదల ైనవి? 

__________________________________________________________________________________________________________________  

 

3. Are you employed in surface mines or underground mines? / మీరు భూమి ఉపర తలొంపైె ఉొండే గ్నులలో  పని చేస్ాి రా లేదా భూగ్రభ గ్నులలో  పని చేస్ాి రా? 

__________________________________________________________________________________________________________________  
 

4. How many hours per day are you employed at the mine? / మీరు రోజులల ఎనిి గ్ొంటల పాటు గ్నిలల పని చేస్ాి రు? 

__________________________________________________________________________________________________________________  

 

5. How many hours per week do you spend underground? / మీరు వారొంలల ఎనిి గ్ొంటల పాటు భూగ్రభొంలల గ్డుపుతారు? 

__________________________________________________________________________________________________________________  

 

6. What is the maximum depth to which you go down in a mine? / మీరు గ్ని లలపల గ్ర ష్టొంగా ఎొంత లలతు వ్రకు వెళ్తి రు?  

__________________________________________________________________________________________________________________  

 

7. What percentage of your duties is manual/physical in nature? / మీరు మీ విధులలో  ఎొంత శాతొం మానుయవ్ల్ గా/భౌతికొంగా నిరవర ిస్ాి రు? 

__________________________________________________________________________________________________________________  

 

8. Are you involved in mine blasting?/ మీరు గ్నిని పేలచడొం వ్ొంటివి చేస్ాి రా?          Yes/ No  అవ్ును/ లేదు                                                                                                                               
     If yes, pls. give details/ చేసేటటోయతే, దయచేసి వివ్రాలను అొందిొంచొండి 

__________________________________________________________________________________________________________________  
 

9. Do you smoke?/ మీరు ధూమపానొం చేస్ాి రా?                                            Yes / No అవ్ును / లేదు 
If yes, give details of number of sticks per day/ చేసేటటోయతే, రోజుకు ఎనిి క్ాలుస్ాి రనే వివ్రాలను అొందిొంచొండి 

__________________________________________________________________________________________________________________  

 

10. Have you ever had any respiratory problems such as asthma, bronchitis, TB or difficulty in breathing?      Yes / No 

    మీరు ఎపుుడ ైనా ఉబబసొం, శావసనాళ్తల వాపు, టీబీ లేదా శావస తీసుక్ోవ్డొంలల ఇబబొంది వ్ొంటి శావస సొంబొంధ సమసయలతో బాధపడాా రా?   అవ్ును/ లేదు 
If yes, pls. give details/ బాధపడినటోయతే, దయచేసి వివ్రాలను అొందిొంచొండి 

__________________________________________________________________________________________________________________  

 

11. Have you ever been involved in any kind of accident at your workplace?/ మీరు పని చేసుి ని పరదేశొంలల ఎపుుడ ైనా ఏద ైనా పరమాదానిక్త గ్గరయాయరా?                                                  

    If yes, pls. give details/ గ్గర ైనటోయతే, దయచేసి వివ్రాలను అొందిొంచొండి                                   Yes No/                                                                                                      

అవ్ును లేదు 
__________________________________________________________________________________________________________________  

 
12. Do you undergo annual health check-up as part of your company requirement?     Yes / No 

     మీరు మీ కొంపెనీ ఆవ్శయక్ాలలో  భాగ్ొంగా వార ిక ఆరోగ్య పరీక్ష చేయొంచుకునాిరా?                        అవ్ును / లేదు 
 

 

 



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. 

 

జీవిత్ బీమా ప ందే వ్యక్తి అందించే నిర్నా రణ: 

 

నేను అొందిొంచిన సమాధానాలు నాకు త లిసినొంత వ్రకు వాసివ్మని, అలాగ ే ఈ దరఖాసుి  నిరాా రణను లేదా ఆమోదానిి పరభావితొం చేసే ఎటువ్ొంటి మగఖయ 
సమాచారానిి అొందిొంచకుొండా దాచలేదని నిరాా ర సుి నాిను. ఈ ఫారమ్ నేను క్ నరా హెచ్ఎస బిసి ఓర య ొంటల్ బాయొంక్ ఆఫ్ క్ామర్స్ ల ైఫ్ ఇనూ్ర న్స్ కొంపెనీ 
లిమిటెడ లల జీవిత బీమా క్ోసొం చేసుకుని దరఖాసుి లల భాగ్ొంగా పర గ్ణ ొంచబడుతుొందని మర యగ నాకు త లిసిన ఏద ైనా మగఖయ వాసివానిి వెలోడిొంచకపో తే 
ఒపుొందొం రదదవ్ుతుొందని అొంగీకర సుి నాిను.  
 
 

 Date & Place/ తేదీ & సథలొం:                                                                           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 ఫనరమ్ లో పనర ంతీయ భాషలో సంత్కం చేసి ఉంటే/వేలిముద్ర వేసి ఉంటే: 

 

______________________________ గార  కుమారుడు / కుమార ి అయన, _____________________________ చిరునామాలల నివ్సిసుి ని 

___________________________________ అను నేను ఇొందుమూలమగగా _____________________ భాష్లల నాకు ఈ ఫారమ్ లలని విష్యాలు 

సొంపూరణొంగా వివ్ర ొంచబడాా యని మర యగ వాటిని నేను అరథొం చేసుకునాినని నిరాా ర సుి నాిను. 
 

 

(వినియోగ్దారు సొంతకొం) ______________________________  తేదీ ______________ సంప్రదింప్ు నం. __________________ 

Instruction & Disclaimer/ సూచన & నిర్నకరణ: 

 

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

   దయచేసి వివ్రాలను త లుగ్గ/ఆొంగో్ొంలల మాతరమే పూర ొంచొండి. 

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

   ఇొందులలని అొంశాల భాషాొంతరీకరణలల ఏవెైనా వైెరుధాయలు  ఉొంటే, ఆొంగో్ పాఠాయొంతరొం పర గ్ణనలలక్త తీసుక్ోబడుతుొంది. 

 

 

 

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


