
KIDNEY AND URINARY DISORDERS QUESTIONNAIRE/మూత్రప ిండిం మరియు మూత్రర శయ రుగ్మత్ల సింబింధిత్ ప్రశ్నావళి
(To be filled by the Life to be Assured)/(జీవిత బీమా చేసిన వ్యక్తి పూర ించాలి)

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

Proposal No.:/ పరపో జల్ సిం.:  ____________________________________

1. Please state the precise diagnosis, if known/ దయచేసి ఖచ్చిత నిరధా రణ అయ్యయన వ్ధయధి తెలిసి ఉింటే పేరకొనిండి
___________________________________________________________________________________________________________________________________

2. When was this condition first diagnosed? / మొదటిసధర గధ ఈ పర సిితి ఎపపుడు నిరధా రణ అయ్యయింది?
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Have you had an IVP, cystoscopy or other investigations? Yes  No 

మీరు ఐవిపి, సిసోో సో ొపీ లేదా ఇతర వ్ ైదయ పరీక్షలు చేయ్యించుకున్ాారధ? అవ్పను  లేదు

 If yes, please provide details including dates of investigations and results with medical reports 

 చేయ్యించుకునాటలయ్యతే, దయచేసి వ్ ైదయ పరీక్షలు చేయ్యించుకునా తేదీలు మర యు ఫలితాలు వ్ింటి వివ్రధలను, వ్ధటితో పధటు వ్ ైదయ నివ్ేదికలను అిందిించిండి n 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Regarding your symptoms: / మీ వ్ధయధి లక్షణాలకు సింబింధిించ్చన వివ్రధలు: 
a) Please describe your symptoms / దయచేసి మీ వ్ధయధి లక్షణాలను వివ్ర ించిండి
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

b) When did symptoms first occur? / మొదటిసధర గధ వ్ధయధి లక్షణాలు ఎపపుడు సింభవిించాయ్య?

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

c) How frequently do symptoms occur? i.e. how often in the last 12 months. 

వ్ధయధి లక్షణాలు ఎింత తరచుగధ సింభవిసుి ింటాయ్య? అనగధ. గత 12 న్ లలలల  ఎింత తరచుగధ సింభవిించాయ్య.

___________________________________________________________________________________________________________________________________  

d) When was the last occurrence of symptoms? / వ్ధయధి లక్షణాలు చ్చవ్ర గధ ఎపపుడు సింభవిించాయ్య?

___________________________________________________________________________________________________________________________________  

5. Have you had an operation for this condition or is an operation being considered? Yes  No  

 ఈ పర సిితి నుిండి బయటపడటానిక్త మీరు శసిరచ్చక్తతస చేయ్యించుకున్ాారధ లేదా శసిరచ్చక్తతస చేయ్యించుక్ోవ్డిం పర గణనలల ఉిందా? అవ్పను లేదు

If yes, please provide date(s) and full details including names of hospital and consultant/surgeon.

అవ్పను అయ్యతే, దయచేసి తేదీ(లు) మర యు ఆసుపతిర మర యు వ్ ైదయ సలహాదారు/శసిర చ్చక్తతసకుని పేరలతో సహా పూర ి వివ్రధలను అిందిించిండి. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Have you experienced any symptoms following surgery? Yes  No  

 శసిరచ్చక్తతస తరధాత మీకు ఏవ్ ైన్ా వ్ధయధి లక్షణాలు సింభవిించాయా? అవ్పను  లేదు

If yes, please provide details/ సింభవిించ్చనటలయ్యతే, దయచేసి వివ్రధలు అిందిించిండి
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

7. Please provide details of your treatment. Include names of medication, dosage and how often taken: 

 దయచేసి మీ చ్చక్తతస వివ్రధలను అిందిించిండి. ఔషధాల పేరుల , మోతాదు మర యు ఎింత తరచుగధ వినియోగ ించారు వ్ింటివి పేరకొనిండి: 

a) Currently: / పరసుి తిం:  ________________________________________________________________________________________________________________

b) In the past: / గతింలల: ________________________________________________________________________________________________________________

8. Regarding the monitoring of your condition: / మీ పర సిితి పరయవే్క్షణకు సింబింధిించ్చన వివ్రధలు: 

a) Who is in charge of your follow-up? / మీకు తదనింతర చ్చక్తతస ఎవ్రు చేసుి న్ాారు? 

___________________________________________________________________________________________________________________________________  

b) How often do you attend for follow-up?/ తదనింతర చ్చక్తతస ప ిందడానిక్త మీరు ఎింత తరచుగధ హాజరవ్పతారు?
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

c) When was your last consultation? Please provide details of your blood pressure reading at that time, if known

మీరు చ్చవ్ర సధర గధ వ్ ైదుయలను ఎపపుడు సింపరదిించారు? దయచేసి ఆ సమయింలల మీ రకిపో టు రీడిింగ్ వివ్రధలు తెలిసి ఉింటే ఆ వివ్రధలను అిందిించిండి
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 



9. Have you lost significant time (i.e. weeks) off work with this condition? Yes  No  

మీరు ఈ పర సిితి క్ధరణింగధ గణనీయ సమయ వ్యవ్ధి (ఉదా. వ్ధరధలు) పధటు పనిక్త వ్ ళ్లలేదా? అవ్పను  లేదు

If yes, please provide details including dates and duration of time off work

వ్ ళ్లనటలయ్యతే, దయచేసి పనిక్త వ్ ళ్లని తేదీలు మర యు వ్యవ్ధి వ్ింటి వివ్రధలను అిందిించిండి
____________________________________________________________________________________________________________________________________

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

దయచేసి మీ పర సిితిక్త సింబింధిించ్చన ఏదెైన్ా అదనపప సమాచారిం మీ దరఖాసుి ను పధర సెస్ చేయడింలల సహాయకరింగధ ఉింటుిందని మీరు భావిించే పక్షింలల దానిా అిందిించిండి: 

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 

జీవిత్ బీమా చేస న వయక్తి అిందిించే నిరనా రణ: 

Date & Place:/ తేదీ & సిలిం: Signature of Life to be assured / జీవిత బీమా చేసిన వ్యక్తి  సింతకిం

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 ఫనరమ లో పనర ింతీయ భాషలో సింత్కిం చేస  ఉింటే/వేలిముద్ర వేస  ఉింటే: 

___________________________ గధర  కుమారుడు / కుమారెి అయ్యన, _______________________ చ్చరున్ామాలల నివ్సిసుి నా _____________________________ అను 
న్ేను ఇిందుమూలముగధ _______________ భాషలల న్ాకు ఈ ఫధరమ్ లలని విషయాలు సింపూరణింగధ వివ్ర ించబడాా యని మర యు వ్ధటిని న్ేను అరిిం చేసుకున్ాానని నిరధా ర సుి న్ాాను.

(వినియోగదారు సింతకిం) ______________________________  తే్దీ ______________ సింప్రదిింప్ు నిం. __________________

Instruction & Disclaimer:/సూచన & నిరనకరణ: 

• Kindly fill in the details in Hindi/English only. 

దయచేసి వివ్రధలను తెలుగు/ఆింగలింలల మాతరమే పూర ించిండి.
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.

ఇిందులలని అింశధల భాషధింతరీకరణలల ఏవ్ ైన్ా వ్ ైరుధాయలు ఉింటే, ఆింగల పధఠధయింతరిం పర గణనలలక్త తీసుక్ోబడుత ింది.

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




