MOTOR SPORTS QUESTIONNAIRE / మోటారు క్రీడల సంబంధిత ప్రశ్నావళి
(To be filled by the Life to be Assured)/ (జీవిత బీమా ప ొందే వ్యక్తి పూరొంచాలి)
Name of Life To Be Assured:/ జీవిత బీమా ప ొందే వ్యక్తి పేరు:_____________________________________________________________________
Proposal No.:/ పరపో జల్ సొం.: _______________________
1. What type of license do you hold? / మీకు ఏ రకొం ల ైసెన్స్ ఉొంది?
Learner’s license/ ల రనర్ ల ైసెన్స్
International license/ అొంతరాాతీయ ల ైసెన్స్
HMV license/ హెచ్ఎమవి ల ైసెన్స్

Permanent license/ శాశ్వత ల ైసెన్స్
2-Wheeler license/ దివచకర వాహనొం ల స
ై ెన్స్
Competition license/ పో టీలో పాలగొనే ల ైసెన్స్
LMV license/ ఎల్ఎమవి ల ైసెన్స్
Others (pls. specify)/ ఇతరొం (దయచేసి పేరకొనొండి) ____________________________________

2. When was your license last renewed?/ మీరు మీ ల ైసెన్ససను చివ్రగా ఎపపుడు పపనరుదధ రొంచారు?
_________________________________________
Expiry date: / గడువ్ప ముగొంపప తేద:ీ ________________________
3. Are you an amateur or professional driver?/ మీరు ఔతా్హిక డ్వ్
ై రా లేదా నిపపణుల ైన డ్వ్
ై రా?
__________________________________________________________________________________________________________________
4. Are you an active member of any motor racing club?
మీరు ఏద్ైనా మోటారు రేసిొంగ్ కల బలో క్తరయాశీల సభ్ుయలుగా ఉనానరా?

Yes/ No
అవ్పను లేదు

If yes, please give details/ సభ్ుయలు అయితే, దయచేసి వివ్రాలను అొందిొంచొండి
__________________________________________________________________________________________________________________
5. Please give details of the type of vehicle that you drive, including make, model and engine capacity:/ దయచేసి మీరు ఏ రకొం వాహనానిన
నడుపపతునానరు, దాని తయారీదారు, మోడల్ మరయు ఇొంజిన్స సామర్ యొం వ్ొంటి వివ్రాలను అొందిొంచొండి:
__________________________________________________________________________________________________________________
6. Which of the following motorsports do you participate in? / మీరు క్తరొందివాటిలో ఏ మోటారు క్రరడలోల పాలగొొంటునానరు?
Rallying/ రాయలీయిొంగ్
Sports car racing/ సో ుర్స్ క్ార్ రేసిొంగ్
Snowmobile racing/ సో నమొబైల్ రేసిొంగ్

Formula racing / ఫారుులా రేసిొంగ్
Drag racing/ డారగ్ రేసిొంగ్
Go-Karting / గో-క్ారసొంగ్
Dirt track racing/ డర్స టారక్ రేసిొంగ్
Others (pls. specify/ ఇతరొం (దయచేసి పేరకొనొండి) _____________________________________

7. How many events have you participated in (i) till date (ii) last year: / మీరు ఎనిన ఈవొంటలోల పాలగొనానరు (i) ఇపుటివ్రకు (ii) గత సొంవ్త్రొం:
(i)____________________ (ii) ____________________________
8. How many events do you intend to participate in next year:/ మీరు వ్చేే సొంవ్త్రొంలో ఎనిన ఈవొంటలోల పాలగొనాలనుకుొంటునానరు:
__________________________________________________________________________________________________________________
9. Are you a part of any sponsored team?
మీరు ఏద్ైనా సాున్ర్ చేయబడిన బ ొందొంలో సభ్ుయలుగా ఉనానరా?

Yes / No
అవ్పను / లేదు

If yes, please give details / సభ్ుయలు అయితే, దయచేసి వివ్రాలను అొందిొంచొండి
__________________________________________________________________________________________________________________
10. Do you participate or intend to participate in any of the following: / మీరు క్తరొందివాటిలో దేనిలోనైనా పాలగొొంటునానరా లేదా పాలగొనాలనుకుొంటునానరా:
Testing of Prototypes Record attempts Stunt driving If any of the above is ticked yes, please give details
పో ర టోటైపల పరీక్ష రక్ార్్ క్ోసొం చేసే పరయతానలు సస ొంట డ్వి
ై ొంగ్, పెై వాటిలో దేనిక్న
ై ా అవ్పను అని టికుొ పెటస న
ి టల యితే, దయచేసి వివ్రాలను అొందిొంచొండి
__________________________________________________________________________________________________________________

11. Do you participate or intend to participate in any event outside the country:
మీరు విదేశాలోల ఏద్ైనా ఈవొంటలో పాలగొొంటునానరా లేదా పాలగొనాలనుకుొంటునానరా:

Yes / No
అవ్పను /లేదు

If yes, please give details/ అవ్పను అయితే, దయచేసి వివ్రాలను అొందిొంచొండి
___________________________________________________________________________________________________________________

12. Has your license ever been revoked? / మీ ల ైసెన్స్ ఎపపుడ్ైనా ఉపసొంహరొంచబడిొందా?
Yes / No
If yes, please give details/ ఉపసొంహరొంచబడినటల యితే, దయచేసి వివ్రాలను అొందిొంచొండి
__________________________________________________________________________________________________________________
13. Have you had any motor accidents? / మీరు ఏవైనా వాహన పరమాదాలకు గురయాయరా?
Yes / No
If yes, please give details / గురైనటల యితే, దయచేసి వివ్రాలను అొందిొంచొండి
అవ్పను/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.
జీవిత బీమా ప ందే వయక్తి అందించే నిర్నారణ:
నేను అొందిొంచిన సమాధానాలు నాకు త్లిసినొంత వ్రకు వాసి వ్మని, అలాగే ఈ దరఖాసుి నిరాధరణను లేదా ఆమోదానిన పరభావితొం చేసే ఎటువ్ొంటి ముఖయ
సమాచారానిన అొందిొంచకుొండా దాచలేదని నిరాధరసుినానను. ఈ ఫారమ నేను క్నరా హెచ్ఎసబిసి ఓరయిొంటల్ బాయొంక్ ఆఫ్ క్ామర్్ ల ైఫ్ ఇనస్రన్స్ కొంపెనీ
లిమిటడలో జీవిత బీమా క్ోసొం చేసుకునన దరఖాసుిలో భాగొంగా పరగణొంచబడుతుొందని మరయు నాకు త్లిసిన ఏద్ైనా ముఖయ వాసి వానిన వలల డిొంచకపో తే
ఒపుొందొం రదద వ్పతుొందని అొంగీకరసుినానను.

Date & Place:/ తేదీ & స్ 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. __________________
ధ వీకరణ, ఈ ఫారమలో పారొంతీయ భాషలో సొంతకొం చేసి ఉొంటే/వేలిముదర వేసి ఉొంటే:
______________________________________________ గార కుమారుడు / కుమారి అయిన, _________________________________ చిరునామాలో
నివ్సిసి ునన __________________________________ అను నేను ఇొందుమూలముగా ____________________ భాషలో నాకు ఈ ఫారమలోని విషయాలు
సొంపూరణ ొంగా వివ్రొంచబడా్యని మరయు వాటిని నేను అర్ ొం చేసుకునాననని నిరాధరసుినానను.

(వినియోగదారు సొంతకొం) ______________________________ తేదీ ______________ సంప్రదింప్ు నం. __________________
Instruction & Disclaimer/ ససచన & నిరాకరణ:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only
దయచేసి వివ్రాలను త్లుగు/ఆొంగల ొంలో మాతరమే పూరొంచొండి.
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail
ఇొందులోని అొంశాల భాషాొంతరీకరణలో ఏవైనా వైరుధాయలు ఉొంటే, ఆొంగల పాఠాయొంతరొం పరగణనలోక్త తీసుక్ోబడుతుొంది.
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