WATER SPORTS QUESTIONNAIRE
జలక్రీడల 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. Are you amateur or professional water athlete? / మీరు ఔత్ాాహిక జల క్రీడాక్ారులా లేదా నిపుణుల ైన జల క్రీడాక్ారులా?
_________________________________________________________________________________________________________________
2. Are you an active member of any water sports club?
మీరు ఏదైనా జలక్రీడల కల బలో క్తీయాశీల సభ్ుయలుగా ఉనాారా?

Yes/ No
అవ్ును/ లేదు

If yes, please give details/ సభ్ుయలు అయిత్ే, దయచేసి వివ్రాలు అొందొంచొండి
_________________________________________________________________________________________________________________
3. Do you know how to swim?
మీకు ఈత క్ొట్ట డొం త్లుసా?

Yes /No
అవ్ును/ లేదు

If yes, please mention level of proficiency, whether beginner or expert
త్లిసినట్ల యిత్ే, దయచేసి నైపుణయ సాాయిని అనగా పారరొంభ్ దశలో ఉనావారా లేదా నిపుణులా అనేద పేరకొనొండి
_________________________________________________________________________________________________________________
4. How many events have you participated in (i) till date (ii) last year:/ మీరు ఎనిా ఈవొంటలోల పాలగొనాారు (i) ఇపపట్ివ్రకు (ii) గత సొంవ్తారొం:(i)
(i)_____________________ (ii) ______________________
5. How many events do you intend to participate in next year:/ మీరు వ్చేే సొంవ్తారొంలో ఎనిా ఈవొంటలోల పాలగొనాలనుకుొంట్ునాారు:
_________________________________________________________________________________________________________________
6. What kind of water sport do you participate in:/ మీరు క్తీొందవాట్ిలో ఏ రకొం జలక్రీడలో పాలగొొంట్ునాారు:
Rafting/Canoeing /Rowing Surfing /Water skiing /Windsurfing/Boardsailing Others (Pls. specify)
రాఫిటొంగ్/
/
/వాట్ర్ సకొయిొంగ్ /విొండ్ సరఫొంగబోర్్ సెయిలిొంగ్ /ఇతరొం (దయచేసి పేరకొనొండి)
_________________________________________________________________________________________________________________
7. Where do you usually participate in water sports? / మీరు సాధారణొంగా జలక్రీడలోల పాలగొనడానిక్త ఎకొడిక్త వళ్తిరు?
Lake River Sea Ocean Others (pls. specify)/ సరసుా నద సముదరొం మహాసముదరొం ఇతరొం (దయచేసి పేరకొనొండి) ____________________________
8. Are you a part of any sponsored team?
మీరు ఏదైనా సాపనార్ చేయబడిన బ ొందొంలో సభ్ుయలుగా ఉనాారా?

Yes /No
అవ్ును/ లేదు

If yes, please give details/ సభ్ుయలు అయిత్ే, దయచేసి వివ్రాలను అొందొంచొండి
_________________________________________________________________________________________________________________
9. Do you participate or intend to participate in any event outside the country:
మీరు విదేశాలోల జరగే ఏదైనా ఈవొంటలో పాలగొొంట్ునాారా లేదా పాలగొనాలనుకుొంట్ునాారా:

Yes/ No
అవ్ును/ లేదు

If yes, please give details/ అవ్ును అయిత్ే, దయచేసి వివ్రాలను అొందొంచొండి
_________________________________________________________________________________________________________________
10. Have you had any injury/accidents as a result of your participation in water sports?
మీరు జలక్రీడలోల పాలగొొంట్ునాపుపడు ఎపుపడైనా గాయపడా్రా/పరమాదాలకు గురయాయరా?

Yes/ No
అవ్ును/ లేదు

If yes, please give details/ అవ్ును అయిత్ే, దయచేసి వివ్రాలను 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 నిర్నారణ:
నేను అొందొంచిన సమాధానాలు నాకు త్లిసినొంత వ్రకు వాసి వ్మని, అలాగే ఈ దరఖాసుి నిరాారణను లేదా ఆమోదానిా పరభావితొం చేసే ఎట్ువ్ొంట్ి ముఖయ
సమాచారానిా అొందొంచకుొండా దాచలేదని నిరాారసుినాాను. ఈ ఫారమ్ నేను క్ెనరా హెచ్ఎసబిసి ఓరయిొంట్ల్ బాయొంక్ ఆఫ్ క్ామర్ా ల ైఫ్ ఇనసారెన్సా కొంపెనీ
లిమిట్ెడ్లో జీవిత బీమా క్ోసొం చేసుకునా దరఖాసుిలో భాగొంగా పరగణొంచబడుత ొందని మరయు నాకు త్లిసిన ఏదైనా ముఖయ వాసి వానిా వలల డిొంచకపో త్ే
ఒపపొందొం రదద వ్ుత ొందని అొంగీకరసుినాాను.

Date & Place:/ త్ేదీ & సా 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 ఫనరమ్లో పనరంతీయ భాషలో సంతకం చేసి ఉంటే/వేలిముద్ర వేసి ఉంటే:
____________________________________ గార కుమారుడు / కుమారెి అయిన, _______________________________ చిరునామాలో నివ్సిసి ునా
_______________________________________ అను నేను ఇొందుమూలముగా _______________ భాషలో నాకు ఈ ఫారమ్లోని విషయాలు సొంపూరణొంగా
వివ్రొంచబడా్యని మరయు వాట్ిని నేను అరా ొం చేసుకునాానని నిరాారసుినాాను.

(వినియోగదారు సొంతకొం) ______________________________ తేదీ ______________ సంప్రదింప్ు నం. __________________
Instruction & Disclaimer:/ సూచన& నిర్నకరణ:
• 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 ఉొంట్ే, ఆొంగల పాఠాయొంతరొం పరగణనలోక్త తీసుక్ోబడుత ొంద.
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