OIL & NATURAL GAS QUESTIONNAIRE / చమురు & సహజ వాయువు సంబంధిత ప్రశ్ాావళి

(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.: ____________________________
Designation:/ హో దా: _________________________________
1. What is your exact nature of duties? / మీ విధి నిరవహణలు ఏమిటి?
__________________________________________________________________________________________________________________
2. Are you posted on shore or off shore on rig? / మీరు సముద్రతీరాన ఉొండే రగ్ుులో పని చేయడానిక్త నియమిొంచబడాారా లేదా సముద్రొంలో ఉొండే రగ్ుులో పని
చేయడానిక్త నియమిొంచబడాారా?
__________________________________________________________________________________________________________________
3. Are you likely to be posted at any other location in the future?
భవిష్యతత
ి లో మిమమలిి వేరే ఇతర పారొంతొంలో నియమిొంచే అవ్క్ాశొం ఉొందా?

Yes /No
అవ్ును/ లేద్ు

If yes, pls. give details with duration of posting/ అవ్క్ాశొం ఉనిటల యితే, ద్యచేసి నియమిొంచే వ్యవ్ధితో సహా వివ్రాలను అొందిొంచొండి
__________________________________________________________________________________________________________________
4. What percentage of your duties is manual/physical in nature?/ మీరు మీ విధులోల ఎొంత శాతొం మానుయవ్ల్గా/భౌతికొంగా నిరవరి స్ి ారు?
__________________________________________________________________________________________________________________
5. How many months in a year are you off shore?/ మీరు సొంవ్తసరొంలో ఎనిి నెలలపాటు సముద్రొంలో ఉొంటారు?
__________________________________________________________________________________________________________________
6. While posted onshore are you required to travel to the rig?
సముద్రతీరొంలో పని చేయడానిక్త నియమిొంచినపుుడు మీరు రగ్ుుకు పరయాణొంచాలిస ఉొంటుొందా?

Yes/ No
అవ్ును/ లేద్ు

If yes, please let us know frequency and mode of travel to the rig:/ పరయాణొంచేటటల యితే, ద్యచేసి రగ్ుుకు ఎొంత తరచుగా పరయాణొంచాలి మరయు
పరయాణ మారు ొం ఏమిటనే వివ్రాలు మాకు తెలియజేయొండి:
__________________________________________________________________________________________________________________
7. Does your duty involve any underwater work?
మీ విధులోల భాగ్ొంగా సముద్రగ్రభొంలో పని చేయాలిస ఉొంటుొందా?

Yes/ No
అవ్ును/ లేద్ు

If yes, pls. give details/ అవ్ును అయితే, ద్యచేసి వివ్రాలను అొందిొంచొండి/
__________________________________________________________________________________________________________________
8. Have you ever been involved in any kind of accident at your workplace?
మీరు పని చేసి ుని పరదేశొంలో ఎపుుడెైనా ఏదెైనా పరమాదానిక్త గ్ురయాయరా?

Yes/ No
అవ్ును/ లేద్ు

If yes, pls. give details/ గ్ురైనటల యితే, ద్యచేసి వివ్రాలనుఅొందిొంచొండి
__________________________________________________________________________________________________________________
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 నిర్ాారణ:
నేను అొందిొంచిన సమాధానాలు నాకు తెలిసినొంత వ్రకు వాసి వ్మని, అలాగే ఈ ద్రఖాసుి నిరాారణను లేదా ఆమోదానిి పరభావితొం చేసే ఎటువ్ొంటి ముఖయ
సమాచారానిి అొందిొంచకుొండా దాచలేద్ని నిరాారసుినాిను. ఈ ఫారమ్ నేను క్నరా హెచ్ఎసబిసి ఓరయిొంటల్ బాయొంక్ ఆఫ్ క్ామర్సస ల ైఫ్ ఇనససరన్సస కొంపెనీ
లిమిటెడలో జీవిత బీమా క్ోసొం చేసుకుని ద్రఖాసుిలో భాగ్ొంగా పరగ్ణొంచబడుతతొంద్ని మరయు నాకు తెలిసిన ఏదెైనా ముఖయ వాసి వానిి వెలలడిొంచకపో తే
ఒపుొంద్ొం రద్ద వ్ుతతొంద్ని అొంగీకరసుినాిను.

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 పారొంతీయ భాష్లో సొంతకొం చేసి ఉొంటే/వేలిముద్ర వేసి ఉొంటే:
_________________________________________ గార కుమారుడు / కుమారి అయిన, __________________________________ చిరునామాలో
నివ్సిసి ుని _____________________________ అను నేను ఇొంద్ుమూలముగా _______________ భాష్లో నాకు ఈ ఫారమ్లోని విష్యాలు సొంపూరణొంగా
వివ్రొంచబడాాయని మరయు వాటిని నేను అరథ ొం చేసుకునాినని నిరాారసుినాిను.

(వినియోగ్దారు సొంతకొం) ______________________________ తేదీ ______________ సొంపరదిొంపు నొం. __________________
Instruction & Disclaimer: / ససచన& నిరాకరణ:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
ద్యచేసి వివ్రాలను తెలుగ్ు/ఆొంగ్ల ొంలో మాతరమే పూరొంచొండి.

• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ఇొంద్ులోని అొంశాల భాషాొంతరీకరణలో ఏవెైనా వెైరుధాయలు ఉొంటే, ఆొంగ్ల పాఠాయొంతరొం పరగ్ణనలోక్త తీసుక్ోబడుతతొంది.
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