
DIABETES QUESTIONNAIRE – Applicant 

మధుమేహ సంబంధిత ప్రశ్నావళి – దరఖాసుు దారు

Name of Life To Be Assured: / జీవిత బీమా ప ొందే వ్యక్తి పేరు: _____________________________________________________________________________________

Proposal No.: / ప్రపో జల్ సొం.: _________________________

1. When your diabetes was  first diagnosed? / మొదటిసారిగా మీకు మధుమేహొం ఉొందని ఎప్పుడు నిరాా రణ అయ్యొంది?
___________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Regarding your treatment: / మీ చిక్తతస సొంబొంధిత వివ్రాలు: 

(i) Do you take oral medication? / మీరు మాతరలు వేసుకుొంటున్నారా? Yes / అవ్పను  / No / లేదు
If yes, please provide name of tablets / వేసుకుొంటునాటలయ్తే, దయచేసి మాతరల పేరలను పేరకొనొండి
(ii) Do you take insulin? / మీరు ఇనుసలిన్ వినియోగిసుి న్నారా Yes / అవ్పను  / No / లేదు
If yes, please state type of insulin and dosage (including number of times daily).

వినియోగిసుి నాటలయ్తే, దయచేసి ఇనుసలిన్ రక్ానిా మరియు మోతనదుని (రోజుక్త ఎనిాసారుల  వినియోగిసుి న్నారు వ్ొంటివి) పేరకొనొండి.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(iii) Has your treatment been changed in the last 2 years?  / గత 2 సొంవ్తసరాలలల  మీరు తీసుకుొంటునా చిక్తతసలల ఏద ైన్న మారుు జరిగిొందన?  ?  Yes / అవ్పను   No / లేదు
If yes, please provide full details / జరిగినటలయ్తే, దయచేసి ప్ూరిి  వివ్రాలను అొందిొంచొండి

3. Do you follow a strict diet? / మీరు ఖచిితమ ైన ఆహార నియమాలు పాటిసాి రా? Yes / అవ్పను   No / లేదు
4. Please indicate your last three blood glucose readings: / దయచేసి మీ రకిొంలల గలల క్ోజ్ సాా య్లను సూచిొంచే చివ్రి మలడు రీడిొంగ లను పేరకొనొండి:

Blood glucose reading  / రకిొంలల గలల క్ోజ్ సాా య్ రీడిొంగ     Date / తేదీ
5. Regarding the monitoring of your condition: / మీ ప్రిసిాతి ప్రయవేక్షణకు సొంబొంధిొంచిన వివ్రాలు: 

a) Please provide the name and address of the doctor or clinic supervising your treatment 

దయచేసి మీ చిక్తతసను ప్రయవేకి్షసుి నా వ ైదుయడు లేదన వ ైదయశాల పేరు మరియు చిరున్నమాను అొందిొంచొండి
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

b) How often do you attend for monitoring? / మీరు ప్రయవేక్షణకు ఎొంత తరచుగా హాజరవ్పతనరు?
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

.  

c) When was your last consultation ? / మీరు చివ్రిగా వ ైదుయడిని ఎప్పుడు సొంప్రదిొంచనరు ?
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

d) How often do you test your own blood or urine for glucose? 

మీరు మీ రకిొం లేదన మలతరొంలల గలల క్ోజ్ సాా య్ని ఎొంత తరచుగా ప్రీక్ష చేయ్ొంచుకుొంటారు?
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

f) If you test your urine for glucose, please give last three results in the form of negative, +, ++, or +++ or more. 

మీరు మీ మలతరొంలల గలల క్ోజ్ సాా య్ని ప్రీక్ష చేయ్ొంచుకునాటలయ్తే, దయచేసి చివ్రి మలడు ఫలితనలను న్ గెటివ్, +, ++ లేదన +++ లేదన మరినిా కరమొంలల అొందిొంచొండి.
_________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Please provide the dates and results of your last 2 HbA1c (glycosylated haemoglobin) tests, if known. 

దయచేసి త లిసినటలయ్తే మీరు చివ్రిగా చేయ్ొంచుకునా 2 HbA1c (గెలలక్ోసిలేటెడ్ హీమోగోల బిన్) ప్రీక్షల తేదీలను మరియు వాటిలల వ్చిిన ఫలితనలను అొందిొంచొండి.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Since your treatment began, have you ever had a diabetic (hyperglycaemic), insulin (hypoglycaemic) coma or been admitted to hospital due to any other diabetes

related condition? / మీరు చిక్తతస ప ొందడొం పరా రొంభొంచిన న్నటి నుొండి ఎప్పుడ ైన్న మీకు మధుమేహొం (హ ైప్ర గెలలసెమిక్), ఇనుసలిన్ (హ ైపో గెలలసెమిక్) క్ోమా సొంభవిొంచిొందన లేదన ఇతర
మధుమేహ సొంబొంధిత రుగమతల క్ారణొంగా ఆసుప్తిరలల చేరారా?                                                            Yes No  - అవ్పను లేదు
If yes, please provide full details

అవ్పను అయ్తే, దయచేసి ప్ూరిి వివ్రాలను అొందిొంచొండి
8. Have you ever had any of the following? / మీరు ఎప్పుడ ైన్న క్తరొందివాటితో బాధప్డనా రా? 

a) Problems with your eyes Yes No / మీ కొంటి సమసయలు అవ్పను లేదు
b) High blood pressure Yes No / అధిక రకిపో టు అవ్పను లేదు
c) Heart or circulatory trouble Yes No / గుొండ  లేదన రకిప్రసరణ సమసయ అవ్పను లేదు
d) Albumin or protein in your urine Yes No / మీ మలతరొంలల అలుుమిన్ లేదన ప ర టీన్ ఉొండటొం అవ్పను లేదు
e) Numbness or tingling in your feet or legs Yes No (If yes, to any of the above, please provide full details.) 

మీ పాదనలలల  లేదన క్ాళ్లలల తిమిమరి లేదన జలదరిొంప్ప అవ్పను లేదు (పెైన పేరకొనావాటిలల దేనిక్ెైన్న అవ్పను అని గురుి  పెటిినటలయ్తే, దయచేసి ప్ూరిి వివ్రాలను అొందిొంచొండి.)



9. Have you lost any time off work with your diabetes or any associated conditions?/ మీరు మధుమేహొం లేదన దనని అనుబొంధొంగా కలిగే రుగమతల క్ారణొంగా క్ ొంత వ్యవ్ధి
పాటు ప్నిక్త వ ళ్లలేదన? Yes No / అవ్పను లేదు
If yes, please provide details including dates and duration of time off work

వ ళ్లనటలయ్తే, దయచేసి ప్నిక్త వ ళ్లని తేదీలు మరియు  వ్యవ్ధి వ్ొంటి వివ్రాలను అొందిొంచొండి

___________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Please provide any additional information on your condition which you feel will be helpful in processing your application

దయచేస ిమీ ప్రిసిాతిక్త సొంబొంధిొంచిన ఏద ైన్న అదనప్ప సమాచనరొం మీ దరఖాసుి ను పరా సెస్ చేయడొంలల సహాయకరొంగా ఉొంటుొందని మీరు భావిొంచే ప్క్షొంలల దననిా అొందిొంచొండి

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 Life Insurance Company Limited 
(formerly known as Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited) and that failure to disclose any material fact known to me may 

invalidate the contract. 

జీవిత బీమా ప ందే వయక్తు అందించే నిర్నా రణ:

Date & Place: / తేదీ & సాలొం: 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 ఫనరమ్ లో పనర ంతీయ భాషలో సంతకం చేసి ఉంటే/వేలిముదర వేసి ఉంటే:

___________________________ గారి కుమారుడు / కుమారెి  అయ్న, ___________________________లలనివ్సిసుి నా

___________________________ అను న్ేను ఇొందుమలలముగా _____________ భాషలల న్నకు ఈ ఫారమ్ లలని విషయాలు సొంప్ూరణొంగా వివ్రిొంచబడనా యని 

మరియు వాటిని న్ేను అరాొం చేసుకున్నానని నిరాా రిసుి న్నాను.

(వినియోగదనరు సొంతకొం) ___________________________  తేదీ ______________ సంప్రదింప్ు నం. __________________

Instruction & Disclaimer: / సూచన & నిర్నకరణ:

• Kindly fill in the details in Hindi/English only. / దయచేసి వివ్రాలను త లుగు ఆొంగలొంలల మాతరమే ప్ూరిొంచొండి. 
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.

ఇొందులలని అొంశాల భాషాొంతరీకరణలల ఏవ ైన్న వ ైరుధనయలు ఉొంటే, ఆొంగల పాఠాయొంతరొం ప్రిగణనలలక్త తీసుక్ోబడుత ొంది.

Canara HSBC Life Insurance Company Limited (IRDAI Regn. No. 136) 


