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 Annexure A-CVD_03.20 

 

COVID-19 (Coronavirus) Exposure Questionnaire 

COVID -19 (કોરોનાવાઇરસ) સસંર્ગ પ્રશ્નાવલિ 
 

 (To be filled by Life Assured only) 

(માત્ર જીવન વીમા વાળા ભરાવ ું જોઇએ) 
 

 Name of the Life insured: ____________________________________Proposal/Policy No: ___________________________ 

       જીવન વીમો હોય તેમન ું નામ:                                                                          પ્રપોઝલ/પોલિસી નુંબર:  
 

Please provide the following information with as much details as possible:                    

કૃપયા નીચેની માહિતી શક્ય એટિી વવર્તો સાથે પરૂી પાડો: 
 Yes    No 

 િા     ના 
1. Are you, or your immediate family members/co-habitants have been in close contact with anyone who has been quarantined or 

who has been diagnosed with novel coronavirus (SARS-CoV-2/COVID-19)? If yes, please provide details.      

તમે, અથવા તમારા નજીકના ક ટ ુંબના સભ્યો/સહવાસીઓ એવા કોઈપણ વ્યક્તત સાથે ગાઢ સુંપકકમાું હતા જેમને તવોરેંટાઇન્ડ કરવામાું  
આવ્યા છે અથવા નોવિ કોરોનાવાયરસ હોવાન ું નનદાન થય ું છે (SARS-CoV-2/COVID-19)? જો હા, કૃપા કરી નવગતો પરૂી પાડો.  

2. Have you or your family members /cohabitants ever been quarantined/ kept under observation/home isolation due to a possible 
exposure to novel coronavirus (SARS-CoV-2/COVID-19) till date since 1.1.2020.      

તમને અથવા તમારા ક ટ ુંબના સભ્યો/સહવાસીઓને તારીખ 1.1.2020ના રોજથી આજદદન સ ધીમાું નોવિ કોરોનાવાયરસ  
(SARS-CoV-2/COVID-19)ના સુંભનવત સુંસગકને િીધે તવોરેંટાઇન્ડ/નનરીક્ષણ/ઘરમાું અિગતા હઠેળ રાખવામાું  

3. Have you or your family/co-habitants been advised to be tested to rule in, or rule out, a diagnosis of or hospitalized for observation or 

treatment in past 2 months for respiratory symptoms for novel coronavirus (SARS- CoV-2/COVID-19)? Or, are you awaiting the result   

of a test which has already been submitted for the novel coronavirus (SARS-CoV-2/COVID-19)?      

તમને અથવા તમારા ક ટ ુંબના સભ્યો / સહવાસીઓને છેલિાું 2 મદહનામાું નોવેિ કોરોનાવાયરસ (SARS- CoV-2/COVID-19)ના શ્વસન િક્ષણો  
માટે નનરીક્ષણ અથવા સારવાર માટે હોક્પપટિમાું દાખિ થવા અથવા નનદાન કરવા માટે પરીક્ષણ કરાવવાની સિાહ આપવામાું આવી છે? અથવા,  
તમે નોવેિ કોરોના વાયરસ (SARS-CoV-2/COVID-19) માટે પહિેેથી સબમીટ કરવામાું આવેિ પરીક્ષણ માટે રાહ જોઇ રહ્યા છો? 

4. Have you been tested for COVID-19? ,If yes, please provided all the reports of same till date       

શ ું તમાર ું COVID-19 માટે પરીક્ષણ કરવામાું આવ્ય  છે? ,જો હા, અત્યાર સ ધીના આ બધા જ દરપોટક કૃપા કરી પરૂા પાડો 

5. Have you ever tested positive for the novel coronavirus (SARS-CoV-2/COVID-19)? If yes, provide the date of positive diagnosis &  

reports of same till date.       

શ ું તમે ક્યારેય નોવેિ કોરોનાવાયરસ (SARS-CoV-2/COVID-19) માટે પોલિટીવ પરીક્ષણ કય ું છે? જો હા,તો આજદદન સ ધીનો  
પોલિટીવ નનદાન અને  દરપોટક પરૂા પાડ 

6. Have you/ your Family/co-habitants experienced any symptoms of Fever, Cough, Cold, Shortness of breath, Malaise (flu-like-tiredness),  

Rhinorrhoea (mucus discharge from the nose), Sore throat, Gastro – Intestinal symptoms such as nausea, vomiting and/or diarrhoea. 

If yes, specify the details of person who experienced these (you/your family members) and provide full information.      

શ ું તમને/તમારા ક ટ ુંબ/સહવાસીઓમાું તાવ, ખાુંસી, શરદી, શ્વાસની તકિીફ, મેિાઇિ (ફલ ૂજેવા થાક), રાયનોરહોઆ (નાકમાુંથી િાળન ું સ્રાવ),  
ગળામાું ખારાશ, ગેપરો - આંતરડાના િક્ષણો જેવા િક્ષણો છે: ઉબકા, ઉિટી અને/અથવા િાડા જેવાું અન ભવ થયા છે. 
જો હા, વ્યક્તત (જેમ કે તમે/તમારા પદરવારના સભ્યો) અન ભવ કયો છે તેની નવગતોનો ઉલિેખ કરો અને સુંપણૂક માદહતી પ્રદાન કરો. 

7.  Are you currently in good health?       

તમારી તલબયત હાિમાું સારી છે? 

Please provide the details below if any of above question is answered as “Yes” 

જો ઉપરોક્ત કોઇપણ પ્રશ્નનો જવાબ “િા” િોય તો કૃપયા નીચે વવર્તો પરૂી પાડો. 
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8 
Travel Declaration 

મ સાફરીની ઘોષણા 

8.a 

Please provide your travel patterns over the last 5 months (please provide copy of all pages of passport of life assured showing 
entry and exit of below travel dates): 

કૃપા કરીને છેલિા 5 મદહનામાું તમારી મ સાફરીની રીત પ્રદાન કરો (કૃપા કરીને જીવનવીમા ધારકના પાસપોટકના તમામ પષૃ્ઠોની નકિ 
પ્રદાન કરો, જેમાું નીચેની મ સાફરીની તારીખની એન્રી અને બહાર નીકળવાની નવગતો છે) 

COUNTRY 

દેશ 

CITY 

શિરે 

DATE ARRIVED 

પિોંચવાની તારીખ 

DATE DEPARTED 

નીકળવાની તારીખ 

        

        

        

8.b 

Please detail your intended future travel plans for the next 6 months: 

કૃપા કરીને આગામી 6 મદહના માટે તમારી ઇચ્છછત ભાનવ પ્રવાસ યોજનાઓની નવગતવાર નવગતો આપો: 
COUNTRY 

દેશ 

CITY 

શિરે 
Proposed date of Travel 
પ્રવાસની પ્રસ્તાવવત તારીખ 

Planned duration of stay 

આયોજીત રોકાણનો સમયર્ાળો 
        

        

        

8.c 
If you have been screened at the airport, please provide copy of report 

જો તમાર  એરપોટક પર પરીન કરવામાું આવ્ય  હોય, મહરેબાની કરી દરપોટકની કોપી પરૂી પાડો 
 

I confirm that the answers I have given are true to the best of my knowledge and that I have not withheld any material information that may 

influence the assessment or acceptance of this application. 

હ ું સ નનનિત કર  છું કે મેં જે જવાબો આપ્યા છે તે મારી શે્રષ્ઠ જાણકારી મજૂબ સાચા છે અને મેં આ એચ્પ્િકેશનની આકારણી અથવા પવીકૃનતને અસર કરી શકે તેવી  
કોઈપણ સામગ્રી માદહતીને રોકી નથી 

I agree that this form will constitute part of my application for insurance(s) and that failure to disclose any material fact known to me may  

invalidate my insurance(s) contract. 

હ ું સુંમત છું કે આ ફોમક વીમા (ઓ) માટેની મારી અરજીનો ભાગ બનશે અને મને જાણતી કોઈપણ સામગ્રી હકીકત જાહરે કરવામાું નનષ્ફળ થવ ું એ મારો વીમો (ઓ)  
કરાર અમાન્ય કરી શકે છે. 

 

 

Date: ___________________ 

તારીખ: 
                

Place:                                                                      Signature of Life Assured 
પથળ:                                                                                             જીવનવીમા ધારકની સહી 
 


