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COVID-19 (Coronavirus) Exposure Questionnaire 

COVID-19 (ಕೊರೊನಾವೈರಸ್) ಒಡ್ಡು ವಿಕೆ ಪ್ರ ಶ್ನಾ ವಳಿ 
 

 (To be filled by Life Assured only) 

(ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರಿಂದ ಮಾತ್ರ  ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು) 

 
 Name of the Life insured: _____________________________________________ Proposal/Policy No: ______________________ 

 ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರ ಹೆಸರು: ಪ್ರ ಸ್ತಾ ಪ್ /ಪಾಲಿಸಿ ಸಂಖೆ್ಯ :  
 

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

ದಯವಿಟ್ಟು  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಾ  ಸಾಧ್ಯ ವಾದಷ್ಟು  ಹೆಚಿ್ಚ ನ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ:      

                            

              Yes     No 

              ಹೌದು ಇಲ್ಲ  

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.            
ನೀವು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ  ಹರಿ್ತರದ ಕುಟಿಂಬ ಸದಸೆ ರು / ಸಹನವಾಸಿಗಳು ಕ್ವಾ ರಿಂಟೈನ್ ಆದವರಿಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ನಾವೆಲ್ ಕರೀನವೈರಸ್ (SARS-

CoV-2 / COVID-19) ರೀಗನರ್ಿಯ ಮಾಡಿದ ಯಾರಿಂದಿಗಾದರೂ ನಕಟ ಸಂಪಕಿದಲಿಿದಿದ ೀರಾ? ಹೌದಾದಲಿಿ , ದಯವಿಟು  ವಿವರಗಳನ್ನು  ನೀಡಿ 
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.            
1.1.2020 ರಿಂದ ಇಲಿಿಯವರಗೆ ನಾವೆಲ್ ಕರೀನವೈರಸ್ (SARS-CoV-2 / COVID-19) ನ ಸಂಭಾವ ಒಡ್ಡು ವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ನ್ನು  ಅಥವಾ ನಮ್ಮ  

ಕುಟಿಂಬ ಸದಸೆ ರು / ಸಹನವಾಸಿಗಳನ್ನು  ಎಿಂದಾದರೂ ಕ್ವಾ ರಿಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ / ಅಬಸ ರ್ವಿಶನ್ನಲಿಿ  ಇರಸಲಾಗಿದೆಯೇ / ಹೀಮ್ 

ಐಸೀಲೇಶನ್ನಲಿಿ  ಇರಸಲಾಗಿದೆಯೇ. 
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)?          
ನಾವೆಲ್ ಕರೀನವೈರಸ್ (SARS- CoV-2/COVID-19)ನ ಉಸಿರಾಟದ ರೀಗಲಕ್ಷರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಳೆದ 2 ರ್ತಿಂಗಳುಗಳಲಿಿ  ಅಬಸ ರ್ವಿಶನ್ ಅಥವಾ 

ಚಿಕಿತ್ಸಸ ಗಾಗಿ ರೀಗನರ್ಿಯ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಆಸಪ ತ್ಸರ ಗೆ ದಾಖಲಿಸುವುದಕ್ವಾ ಗಿ ರೂಲ್ ಇನ್, ಅಥವಾ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲು ನಮ್ಗೆ ಅಥವಾ 

ನಮ್ಮ  ಕುಟಿಂಬವರಗೆ / ಸಹ-ನವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕೆೆ  ಮಾಡಿಸಿಕೊಳುು ವಂತ್ಸ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ಅಥವಾ, ನಾವೆಲ್ ಕರೀನವೈರಸ್ (SARS-CoV-2 

/ COVID-19) ಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಲಿಿಸಲಾದ ಪರೀಕೆೆಯ ಫಲಿತಿಂಶಕ್ವಾ ಗಿ ನೀವು ಕ್ವಯುರಿ್ತದಿದ ೀರಾ? 

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

COVID-19 ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನ್ನು  ಪರೀಕೆಿ ಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ,ಹೌದಾದಲಿಿ , ದಯವಿಟು  ಇಲಿಿಯವರಗಿನ ಎಲಿಾ  ವರದಿಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಿ 

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.                  
ನೀವು ಎಿಂದಾದರೂ ನಾವೆಲ್ ಕರೀನವೈರಸ್ (SARS-CoV-2 / COVID-19) ನ ಪರೀಕೆೆಯಲಿಿ  ಪಾಸಿಟೀವ್ ಫಲಿತಿಂಶವನ್ನು  ಪಡೆದಿದಿದ ೀರಾ? 

ಹೌದಾದಲಿಿ , ಪಾಸಿಟೀವ್ ರೀಗನರ್ಿಯ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಿಂಕ ಮ್ತಿ್ತ  ಇಲಿಿಯವರಗಿನ ಅದರ ವರದಿಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಿ. 

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.        
ನೀವು/ನಮ್ಮ  ಕುಟಿಂಬ/ಸಹನವಾಸಿಗಳು ಜ್ಾ ರ, ಕೆಮ್ಮಮ , ಶೀತ್, ಉಸಿರಾಟದ ತಿಂದರ, ಅಸಾ ಸಥ ತ್ಸ (ಜ್ಾ ರದಂತ್ಹ ದಣಿವು), ರೈನೀರೀಹಿಯಾ 

(ಮೂಗಿನಿಂದ ಲೀಳೆಯ ವಿಸಜ್ಿನೆ), ನೀಯುರಿ್ತರುವ ಗಂಟಲು, ವಾಕರಕೆ, ವಾಿಂರ್ತ ಮ್ತಿ್ತ /ಅಥವಾ ಅರ್ತಸಾರ ಲಕ್ಷರ್ಗಳಂತ್ಹ ಜ್ಠಳಗರುಳಿನ 

ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷರ್ಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸಿದಿದ ೀರಾ. 

ಹೌದಾದಲಿಿ , ಇವುಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸಿದ ವೆ ಕಿಿಯ (ನೀವು / ನಮ್ಮ  ಕುಟಿಂಬ ಸದಸೆ ರು) ವಿವರಗಳನ್ನು  ನದಿಿಷ್ು ಪಡಿಸಿ ಮ್ತಿ್ತ  ಸಂಪೂರ್ಿ 

ಮಾಹಿರ್ತಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಿ. 

7. Are you currently in good health?                

ನೀವು ಪರ ಸಿುತ್ ಆರೀಗೆ ವಾಗಿದಿದ ೀರಾ? 
 

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

ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಶ್ನಾ ಗೆ “ಹೌದು” ಎೊಂದು ಉತ್ತ ರಿಸಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು  ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನಾ  ನೀಡಿ 
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8 
Travel Declaration 

ಪರ ಯಾರ್ ಘೀಷ್ಣೆ 

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): 

ದಯವಿಟು  ಕಳೆದ 5 ರ್ತಿಂಗಳುಗಳಲಿಿ  ನಮ್ಮ  ಪರ ಯಾರ್ದ ಮಾದರಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಿ (ದಯವಿಟು  ಪರ ಯಾರ್ದ ದಿನಾಿಂಕಗಳ ಪರ ರ್ವಶ 

ಮ್ತಿ್ತ  ನಗಿಮ್ನವನ್ನು  ತೀರಸುವ ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರ ಪಾಸ್ಪೀಟ್ಿ ನ ಎಲಿಾ  ಪುಟಗಳ ನಕಲನ್ನು  ಒದಗಿಸಿ): 

COUNTRY 

ದೇಶ 

CITY 

ನಗರ 

DATE ARRIVED 

ಆಗಮಿಸಿದ ದಿನಾೊಂಕ 

DATE DEPARTED 

ನಗಗಮಿಸಿದ ದಿನಾೊಂಕ 

        

        

        

8.b 

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

ಮ್ಮಿಂದಿನ 6 ರ್ತಿಂಗಳುಗಳ ನಮ್ಮ  ಭವಿಷ್ೆ ದ ಪರ ಯಾರ್ದ ಯೀಜ್ನೆಗಳನ್ನು  ದಯವಿಟು  ವಿವರಸಿ: 

COUNTRY 

ದೇಶ 

CITY 

ನಗರ 

Proposed date of Travel 

ಪ್ರ ಯಾಣದ ಪ್ರ ಸಾತ ವಿತ್ ದಿನಾೊಂಕ 

Planned duration of stay 

ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳು ವ ಯೀಜಿತ್ ಅವಧಿ 

        

        

        

8.c 

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

ನಮ್ಮ ನ್ನು  ವಿಮಾನ ನಲಾದ ರ್ದಲಿಿ  ಸಿಾ ರೀನಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದದ ರ, ದಯವಿಟು  ವರದಿಯ ಪರ ರ್ತಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಿ 

 

 

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. 

ನಾನ್ನ ನೀಡಿದ ಉತಿ್ರಗಳು ನನಗೆ ರ್ತಳಿದ ಮ್ಟು ಗೆ ಸರಯಾಗಿವೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಈ ಅಜಿಯ ಮೌಲೆಮಾಪನ ಅಥವಾ ಸಿಾ ೀಕ್ವರದ ಮೇಲೆ ಪರ ಭಾವ ಬೀರುವ 

ಯಾವುದೇ ವಸಿು  ಮಾಹಿರ್ತಯನ್ನು  ನಾನ್ನ ತ್ಡೆಹಿಡಿದಿಲಿ  ಎಿಂದು ನಾನ್ನ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುತಿ್ಸೀನೆ. 

 

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. 

ಈ ನಮೂನೆಯು ವಿಮೆ (ಗಳ) ಗಾಗಿ ನನು  ಅಜಿಯ ಭಾಗವಾಗಲಿದೆ ಮ್ತಿ್ತ  ನನಗೆ ರ್ತಳಿದಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಸಿು  ಸಂಗರ್ತಯನ್ನು  

ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಲಿಿ  ವಿಫಲವಾದರ ನನು  ವಿಮೆ (ಗಳ) ಒಪಪ ಿಂದವನ್ನು  ಅಮಾನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಿಂದು ನಾನ್ನ ಒಪುಪ ತಿ್ಸೀನೆ. 

 

 
 

Date: __________________ 

ದಿನಾಿಂಕ:  

           

Place: _______________________      Signature of Life Assured 

ಸಥ ಳ:          ಜೀವವಿಮಾದಾರರ ಸಹಿ 

           


