
DRIVING QUESTIONNAIRE / డ్రైవింగ్ సింబింధిత ప్రశ్నావళి
(To be filled by the Life to be Assured)/(జీవిత బీమా ప ొందే వ్యక్తి పూర ొంచాలి) 

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

Proposal No./ పరపో జల్ సొం.: ____________________________ Designation/ హో దా: _________________________________________________

1. What type of license do you hold? / మీకు ఏ రకొం ల ైసెన్స్ ఉొంది? 

(Please attach a clear copy of your driving license)/ (దయచేసి మీ డై్వైిొంగ్ ల ైసెన్స్ యొకక సపష్టమ ైన క్ాపీని జత చేయొండి) 

Learner’s license/ ల రనర్ ల ైసెన్స్               Permanent license / శాశ్వత ల ైసెన్స్ International license/ అొంతరాా తీయ ల ైసెన్స్ 
LMV license/ ఎల్ఎమ వి ల ైసెన్స్                HMV license/ హెచ్ఎమ వి ల ైసెన్స్ Others (pls. specify)/ ఇతరొం (దయచేసి 
పేరకకనొండి)__________

2. When your license was last renewed?/ మీరు మీ ల ైసెన్సస ను చివ్ర గా ఎపపపడు పపనరుదధర ొంచారు?  ________________________________________ 

Expiry date:/ గడువ్ప ముగ ొంపప తేదీ:  ______________________________ 

3. Please give details of the type of vehicle that you drive, including make, model and engine capacity/ దయచేసి మీరు ఏ రకొం వాహనానిన
నడుపపతునానరు, అలాగే దాని తయారదీారు, మోడల్ మర యు ఇొంజిన్స సామర్యొం వ్ొంటి వివ్రాలను అొందిొంచొండి: 

__________________________________________________________________________________________________________________

4. Are you the owner of the vehicle you drive? Yes/ No 

మీరు నడిపే వాహనానిక్త మీరే యజమానిగా ఉనానరా? అవ్పను/ లేదు 
5. How many hours/kilometers do you drive in a day? / మీరు రోజులో ఎనిన గొంటలు/క్తలోమీటరుు  వాహనానిన నడుపపతారు? 

Hours./ గొంటలు.: __________________________ Kms/ క్త.మీలు.: _________________________ 

6. Do you usually drive during the day or at night?/ మీరు సాధారణొంగా వాహనానిన పగటి పూట నడుపపతారా లేదా రాత్రర పూట నడుపపతారా?
__________________________________________________________________________________________________________________

7. Do you drive within the city or do you drive inter-state also?

మీరు వాహనానిన నగరొం లోపల నడుపపతారా లేదా వివిధ రాష్టాట ా ల మధయ కూడా నడుపపతారా
__________________________________________________________________________________________________________________

8. Please state the roads usually travelled by you/ దయచేసి మీరు సాధారణొంగా పరయాణ ొంచే రోడును పేరకకనొండి:

Highways/ రహదారులు       City roads/ నగరొంలోని రోడుు  Village / Kuccha roads/ గాా మొం / మటిట రోడుు  

9. Has your license ever been revoked /suspended? Yes / No 

 మీ ల ైసెన్స్ ఎపపపడై్నా ఉపసొంహర ొంచబడిొందా/తాతాకలికొంగా రదుు  చేయబడిొందా? అవ్పను /లేదు 
If yes, please give details/ అవ్పను అయితే, దయచేసి వివ్రాలను అొందిొంచొండి 

__________________________________________________________________________________________________________________

10. Have you ever been fined for driving under the influence of alcohol?/

మదయొంసేవిొంచివాహనొంనడిపినొందుకుగానూమీకుఎపపపడై్నాజర మానావిధిొంచారా? Yes No/

If yes, pls. give details/ విధిొంచినటుయితే, దయచేసి వివ్రాలను అొందిొంచొండి అవ్పను లేదు
__________________________________________________________________________________________________________________

11. Have you ever been involved in any kind of road accident? Yes / No 

మీరు ఎపపపడై్నా ఏదై్నా రోడుు  పరమాదానిక్త గురయాయరా? అవ్పను /లేదు 
If yes, pls. give details/ గుర ైనటుయితే, దయచేసి వివ్రాలను 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. 

జీవత బీమా ప ిందే వయక్తి అిందిించే నిర్నా రణ:

Date & Place/ తేదీ & స్లొం:  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 ఫనరమ లో పనర ింతీయ భాషలో సింతకిం చేసి ఉింటే/వేలిముద్ర వేసి ఉింటే: 
___________________________ గార  కుమారుడు / కుమార ి అయిన, _______________________ చిరునామాలో నివ్సిసుి నన 
_____________________________ అను నేను ఇొందుమూలముగా _______________ భాష్లో నాకు ఈ ఫారమ లోని విష్యాలు సొంపూరణొంగా 
వివ్ర ొంచబడాు యని మర యు వాటిని నేను అర్ొం చేసుకునాననని నిరాధ ర సుి నానను. 

(వినియోగదారు సొంతకొం) ______________________________ తేదీ ______________ సింప్రదిింప్ు నిం. __________________ 

Instruction & Disclaimer/ సూచన & నిర్నకరణ: 

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

దయచేసి వివ్రాలను త్లుగు/ఆొంగుొంలో మాతరమే పూర ొంచొండి. 

• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.

 ఇొందులోని అొంశాల భాష్టాొంతరీకరణలో ఏవైెనా వైెరుధాయలు ఉొంటే, ఆొంగు పాఠాయొంతరొం పర గణనలోక్త తీసుక్ోబడుతుొంది.

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


