PARACHUTING/ PARAGLIDING QUESTIONNAIRE/ పారాచూటింగ్/ పారాగ్ై డ
ల ింగ్ సింబింధిత 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.: _________________________
1. How many years have you been parachuting /paragliding? / మీరు ఎన్ని సొంవ్తసరాలుగా పారాచూటొంగ్ /పారాగ్ై లడొంగ్ చేసి తన్ాిరు?
__________________________________________________________________________________________________________________
2. Are you an active member of any parachuting/paragliding club?
రు ఏదైన్ా పారాచూటొంగ్/పారాగ్ై లడొంగ్ క్ై బలో క్తియాశీల సభ్యయలుగా ఉన్ాిరా?

Yes /No
అవ్ునత /లేదత

If yes, pls. give details/ సభ్యయలు అయితే, దయచేసి వివ్రాలనత అొందొంచొండ
__________________________________________________________________________________________________________________
3. Have you undergone any training for parachuting/paragliding?
మీరు పారాచూటొంగ్/పారాగ్ై లడొంగ్ క్ోసొం ఏదైన్ా శిక్షణ తీసతక్ున్ాిరా?

Yes /No
అవ్ునత /లేదత

If yes, pls. give details/ తీసతక్ునిటై యితే, దయచేసి వివ్రాలనత అొందొంచొండ
__________________________________________________________________________________________________________________
Please complete the following questions if you participate in Parachuting:

దయచేసి మీరు పారాచూటింగ్లో పాల్గింటున్ాటై యితే క్రింది ప్రశ్ాలకు సమాధాన్మివవిండ:
4. How many jumps have you made (i) till date (ii) last year? /మీరు ఎన్నిసారుై దూక్ారు (i) ఇపపటవ్రక్ు (ii) గత సొంవ్తసరొం? (i)
(i)________________________ (ii)__________________________
5. How many jumps do you intend to make in the coming year?/ మీరు వ్చేే సొంవ్తసరొంలో ఎన్నిసారుై దూక్ాలనతక్ుొంటున్ాిరు?
__________________________________________________________________________________________________________________
6. What is the average/maximum height that you jump from/ మీరు పై నతొండ దూక్ే సగటు/గరష్ట ఎతత
ి ఎొంత
__________________________________________________________________________________________________________________
7. Please confirm type of jumps that you make:/ దయచేసి మీరు ఏ విధొంగా దూక్ుతారో న్నరాారొంచొండ:
Tandem/ Static/ Line Freefall /Formation diving/ ట ొండమ్/ సాటటక్ ల ైన్/ ఫ్రరఫాల్ /ఫారేేష్న్ డైవిొంగ్
8. Do you take part or intend to take part in any of the following: / మీరు క్తిొందవాటలో దేన్నలోన్ైన్ా పాల్గొంటున్ాిరా లేదా పాల్గన్ాలనతక్ుొంటున్ాిరా:
Parachuting competitions /Record attempts /Air Stunts /Use of experimental equipment /If any of the above is ticked yes, pls. give details /
పారాచూటొంగ్ పో టీలు/ రక్ార్డ్ క్ోసొం చేసే పరయతాిలు/ గాలిలో విన్ాయసాలు/ పరయోగాతేక్ పరక్రాలనత ఉపయోగొంచడొం/
పైవాటలో దేన్నక్యిన్ా అవ్ునత అన్న టక్ుు పటట నటై యితే, దయచేసి వివ్రాలనత అొందొంచొండ
__________________________________________________________________________________________________________________
9. Have you ever had an injury/accident as a result of parachuting?
మీరు పారాచూటొంగ్ క్ారణొంగా ఎపుపడన్
ై ా గాయపడా్రా/పరమాదాన్నక్త గయరయాయరా?

Yes/ No
అవ్ునత /లేదత

If yes, pls. give details/ అవ్ునత అయితే, దయచేసి వివ్రాలనత అొందొంచొండ
_________________________________________________________________________________________________________________
Please complete the following questions if you participate in Paragliding:

దయచేసి మీరు పారాగ్ై డ
ల ింగ్లో పాల్గింటున్ాటై యితే క్రింది ప్రశ్ాలకు సమాధాన్మివవిండ:
10. Please indicate your proficiency in paragliding: / దయచేసి పారాగ్ై లడొంగ్లో మీ న్ైపుణాయన్ని తలియజేయొండ:
Beginner/ Novice/ Intermediate /Advance / పారరొంభ్దశలో ఉన్ాిరు /అనతభ్వ్ొం లేదత/ క్ొది గా తలుసత/ బ గా తలుసత
11. Are you a paragliding instructor? Yes No / మీరు పారాగ్ై లడొంగ్ శిక్షక్ులా? అవ్ునత క్ాదత
If yes, pls. give details/ శిక్షక్ుల ైత,ే దయచేసి వివ్రాలనత అొందొంచొండ
__________________________________________________________________________________________________________________
12. What is the total number of flying hours completed (i) till date (ii) in the last year/
మీరు ఎన్ని గొంటల పాటు గాలిలో ఎగరారు (i) ఇపపటవ్రక్ు (ii) గత సొంవ్తసరొం
(i)_________________________________(ii)_________________________________________
13. How many launches have you made (i) till date (ii) in the last year/ మీరు ఎన్నిసారుై క్తిొందక్త దగారు (i) ఇపపటవ్రక్ు (ii) గత సొంవ్తసరొం
(i)________________________________________(ii)___________________________________

14. How many flights do you intend to make in the coming year?/ మీరు వ్చేే సొంవ్తసరొంలో ఎన్నిసారుై ఎగరాలనతక్ుొంటున్ాిరు?
___________________________________________________________________________________________________________________
15. Do you take part or intend to take part in any of the following:/ మీరు క్తిొందవాటలో దేన్నలోన్ైన్ా పాల్గొంటున్ాిరా లేదా పాల్గన్ాలనతక్ుొంటున్ాిరా:
Aerobatics display /Record attempts/ Air competition /Powered Paragliding /Use of experimental equipment If any of the above is ticked yes,
pls. give details / వైమాన్నక్ విన్ాయసాల పరదరశన/ రక్ార్డ్ క్ోసొం చేసే పరయతాిలు/ విమాన పో టీ/ పరక్రొంతో పారాగ్ై లడొంగ్ /పరయోగాతేక్ పరక్రాలనత
ఉపయోగొంచడొం పైవాటలో దేన్నక్్ైన్ా అవ్ునత అన్న టక్ుు పటట నటై యితే, దయచేసి వివ్రాలనత అొందొంచొండ
___________________________________________________________________________________________________________________
16. Have you ever had an injury/accident as a result of paragliding?
మీరు పారాగ్ై లడొంగ్ క్ారణొంగా ఎపుపడైన్ా గాయపడా్రా/పరమాదాన్నక్త గయరయాయరా?

Yes/ No
అవ్ునత /లేదత

If yes, pls. give details/ అవ్ునత అయితే, దయచేసి వివ్రాలనత అొందొంచొండ
___________________________________________________________________________________________________________________
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 వయక్ి అిందిించే నిరాారణ:
న్ేనత అొందొంచిన సమాధాన్ాలు న్ాక్ు తలిసినొంత వ్రక్ు వాసి వ్మన్న, అలాగే ఈ దరఖాసతి న్నరాారణనత లేదా ఆమోదాన్ని పరభ వితొం చేసే ఎటువ్ొంట మయఖయ
సమాచారాన్ని అొందొంచక్ుొండా దాచలేదన్న న్నరాారసతిన్ాినత. ఈ ఫారమ్ న్ేనత క్్నరా హెచ్ఎసబిసి ఓరయిొంటల్ బ యొంక్ ఆఫ్ క్ామర్డస ల ైఫ్ ఇనూసర్న్స క్ొంపనీ లిమిటెడలో
జీవిత బీమా క్ోసొం చేసతక్ుని దరఖాసతిలో భ గొంగా పరగణొంచబడుతతొందన్న మరయయ న్ాక్ు తలిసిన ఏదైన్ా మయఖయ వాసి వాన్ని వలై డొంచక్పో తే ఒపపొందొం
రది వ్ుతతొందన్న అొంగీక్రసతిన్ాినత.
Date & Place: / తేదీ & సథ లొం:

Signature of Life to be assured/ జీవిత బీమా ప ొందే వ్యక్తి సొంతక్ొం

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 ఫారమలో పారింతీయ భాషలో సింతకిం చేసి ఉింటే/వేలిముదర వేసి ఉింటే:
___________________________________ గార క్ుమారుడు / క్ుమార్ి అయిన, ________________________________ చిరున్ామాలో న్నవ్సిసి తని
_____________________________________ అనత న్ేనత ఇొందతమూలమయగా ________________________ భ ష్లో న్ాక్ు ఈ ఫారమ్లోన్న విష్యాలు
సొంపూరణ ొంగా వివ్రొంచబడా్యన్న మరయయ వాటన్న న్ేనత అరథ ొం చేసతక్ున్ాినన్న న్నరాారసతిన్ాినత.

(విన్నయోగదారు సొంతక్ొం) ______________________________ తేదీ ______________ సొంపరదొంపు నొం. __________________
Instruction & Disclaimer:/ సూచన్& నిరాకరణ:
• Kindly fill in the details in Hindi/English only.
దయచేసి వివ్రాలనత తలుగయ/ఆొంగై ొంలో మాతరమే పూరొంచొండ.

• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
ఇొందతలోన్న అొంశాల భ షాొంతరీక్రణలో ఏవైన్ా వైరుధాయలు ఉొంటే, ఆొంగై పాఠాయొంతరొం పరగణనలోక్త తీసతక్ోబడుతతొంద.

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

