MOUNTAINEERING QUESTIONNAIRE/ పర్వతారోహణ సంబంధిత పరశ్నావళి
(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./ జీవిత బీమా ప ొందే వ్యక్తి పేరు:_______________
1. Are you a professional or an amateur climber/ మీరు నిపుణుల ైన పరవతారోహకులా లేదా ఔతాాహిక పరవతారోహకులా?
________________________________________________________________________________________________________________
2. How long have you been climbing/ మీరు ఎొంతక్ాలొం నతొండి పరవతారోహణ చేస్ి తన్ాారు?
________________________________________________________________________________________________________________
3. Have you had any training for climbing/ మీరు పరవతారోహణ క్ోస్ొం ఏదైన్ా శిక్షణ తీస్తకున్ాారా?
________________________________________________________________________________________________________________
4. Are you an active member of any mountaineering club?
మీరు ఏదైన్ా పరవతారోహణ కల బలో క్తియాశీల స్భ్ుయలుగా ఉన్ాారా?

Yes / No
అవ్ునత / లేదత

If yes, pls. give details / స్భ్ుయలు అయితే, దయచేసి వివ్రాలనత అొందొంచొండి
________________________________________________________________________________________________________________
5. What type of terrain do you climb/ మీరు ఏ రకొం పారొంతొంలో పరవతారోహణ చేస్ి ారు?
Trail/ ఎగుడుదగుడు న్ేల

Snow/ మొంచత

Ice/ మొంచతగడడ లు

Rock/ రాళ్లల

Glaciers/ మొంచతదబ్బలు

6. How many climbs have you made/ మీరు ఎనిాస్ారుల పరవతారోహణ చేస్ారు (i) till date/ ఇపపటివ్రకు (ii) last year/ గత స్ొంవ్తారొం?
(i)___________________________ (ii)__________________________
7. What is the average/maximum height to which you climb/ మీరు అధరోహిొంచే స్గటు/గరష్ట ఎతత
ి ఎొంత?
________________________________________________________________________________________________________________
8. How many climbs do you intend to make in the coming year/ మీరు వ్చేే స్ొంవ్తారొంలో ఎనిాస్ారుల పరవతారోహణ చేయాలనతకుొంటున్ాారు?
________________________________________________________________________________________________________________
9. What is the maximum height you intend to climb to/ మీరు గరష్ట ొంగా ఎొంత ఎతత
ి అధరోహిొంచాలనతకుొంటున్ాారు?
________________________________________________________________________________________________________________
10. Do you participate or intend to participate in any sports event?
మీరు ఏదైన్ా క్రిడా ఈవొంటలో పాల్గొంటున్ాారా లేదా పాల్గన్ాలనతకుొంటున్ాారా?

Yes / No
అవ్ునత/ లేదత

If yes, pls. give details/ అవ్ునత అయితే, దయచేసి వివ్రాలనత అొందొంచొండి
________________________________________________________________________________________________________________
11. What time/season of the year do you climb/ మీరు స్ొంవ్తారొంలోని ఏ స్మయొం/రుతతవ్ులో పరవతారోహణ చేస్ి ారు?
________________________________________________________________________________________________________________
12. What is the degree of difficulty of the climbs that you undertake/ మీరు ఎటువ్ొంటి స్ాాయి పరవతాలనత అధరోహస్ాిరు?
Easy / స్తలభ్ొం

Moderate / క్ొది గా స్తలభ్ొం

Difficult /కష్ట ొం

Severe/ కష్ట ొం చాలా

Extremely severe/ అతయొంత కష్ట ొం

13. In which areas/regions do you climb/ స్తలభ్ొం క్ొది గా స్తలభ్ొం కష్ట ొం చాలా కష్ట ొం అతయొంత కష్ట ొం
Mountain Range climbed/

Date & Duration of Expedition/

Max. Height Climbed/

అధరోహిొంచిన పరవత శ్రిణి

స్ాహస్ యాతర తేదీ & వ్యవ్ధ

గరష్ట ొంగాఅధరోహిొంచిన ఎతత
ి

14. What type of climbing equipment do you carry/ మీరు ఏ రకొం పరవతారోహణ స్ామాగిని మీతో పాటు తీస్తకువళ్తిరు?
________________________________________________________________________________________________________________
15. Do you ever climb unaccompanied or without a rope

Yes / No
అవ్ునత / లేదత

మీరు ఎపుపడైన్ా ఒొంటరగా లేదా తాడు స్హాయొం లేకుొండా పరవతారోహణ చేస్ి ారా?

If yes, pls. give details of how often & under what conditions. / చేసేటటల యితే, దయచేసి ఎొంత తరచతగా చేస్ి ారు & ఏయిే పరసిా తతలోల చేస్ి ారన్ే
వివ్రాలనత
________________________________________________________________________________________________________________
16. Have you ever had an illness/accident as a result of climbing

Yes / No

మీరు పరవతారోహణ క్ారణొంగా ఎపుపడైన్ా అన్ారోగయొం పాలయాయరా/పరమాదానిక్త గురయాయరా?

అవ్ునత / లేదత

If yes, pls. give details/ అవ్ునత అయితే, దయచేసి వివ్రాలనత అొందొంచొండి
________________________________________________________________________________________________________________
17. Do you suffer from any illness such as breathing difficulty, asthma, bronchitis etc. which aggravates on climbing?
మీర పరవతారోహణ చేయడొం వ్లన తీవ్రొంగా మారేటటువ్ొంటి శ్ావస్ తీస్తక్ోవ్డొంలో ఇబ్బొంద, ఉబ్బస్ొం, శ్ావస్న్ాళ్తల వాపు

Yes / No
అవ్ునత/లేదత

మొదల ైనటువ్ొంటి జబ్ుబలతో బ్ాధపడుతతన్ాారా?
If yes, pls. give details/ బ్ాధపడుతతనాటల యితే, దయచేసి వివ్రాలనత అొందొంచొండి
________________________________________________________________________________________________________________
18. Are you on medication for any respiratory or bone related problem?

Yes / No

మీరు ఏదైన్ా శ్ావస్ స్ొంబ్ొంధత లేదా ఎముకల స్ొంబ్ొంధత స్మస్యకు మొందతలు వాడుతతన్ాారా?

sఅవ్ునత /లేదత

If yes, pls. give details/ వాడుతతనాటల యితే, దయచేసి వివ్రాలనత అొందొంచొండి
________________________________________________________________________________________________________________
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 నిరనార్ణ:
న్ేనత అొందొంచిన స్మాధాన్ాలు న్ాకు తలిసినొంత వ్రకు వాస్ి వ్మని, అలాగే ఈ దరఖాస్తి నిరాారణనత లేదా ఆమోదానిా పరభావితొం చేసే ఎటువ్ొంటి ముఖయ
స్మాచారానిా అొందొంచకుొండా దాచలేదని నిరాారస్తిన్ాానత. ఈ ఫారమ్ న్ేనత క్ెనరా హెచ్ఎసబిసి ఓరయిొంటల్ బ్ాయొంక్ ఆఫ్ క్ామర్సా ల ైఫ్ ఇనసారెన్సా కొంపెనీ
లిమిటెడలో జీవిత బీమా క్ోస్ొం చేస్తకునా దరఖాస్తిలో భాగొంగా పరగణిొంచబ్డుతతొందని మరయు న్ాకు తలిసిన ఏదైన్ా ముఖయ వాస్ి వానిా వలల డిొంచకపో తే
ఒపపొందొం రది వ్ుతతొందని అొంగీకరస్తిన్ాానత.

Date & Place/ తేదీ & స్ా లొం:

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 ఫారమ్లో పారొంతీయ భాష్లో స్ొంతకొం చేసి ఉొంటే/వేలిముదర వేసి ఉొంటే:
_________________________________ గార కుమారుడు / కుమారెి అయిన, __________________________________ చిరున్ామాలో నివ్సిస్ి తనా
_____________________________ అనత న్ేనత ఇొందతమూలముగా _______________ భాష్లో న్ాకు ఈ ఫారమ్లోని విష్యాలు స్ొంపూరణ ొంగా
వివ్రొంచబ్డాడయని మరయు వాటిని న్ేనత అరా ొం చేస్తకున్ాానని నిరాారస్తిన్ాానత.
(వినియోగదారు స్ొంతకొం) ______________________________ తేదీ ______________ స్ొంపరదొంపు నొం. __________________
Instruction & Disclaimer/ స్సచన& నిరాకరణ:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
దయచేసి వివ్రాలనత తలుగు/ఆొంగల ొంలో మాతరమే పూరొంచొండి.

• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ఇొందతలోని అొంశ్ాల భాషాొంతరీకరణలో ఏవైన్ా వైరుధాయలు ఉొంటే, ఆొంగల పాఠాయొంతరొం పరగణనలోక్త తీస్తక్ోబ్డుతతొంద.

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

