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 Annexure A-CVD_03.20 

 

COVID-19 (Coronavirus) Exposure Questionnaire 

COVID-19 (కరోనావ ైరస్) ఎక్స్పోజర్ ప్రశ్నావళి 

 

 (To be filled by Life Assured only) 

(ల ైఫ్ అస్యూర్్డ ద్వారా మాత్రమ ేనింపబడవలి) 

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

జీవిత్ భీమా చేయబడిన వ్ూక్తి పేరు:                                                                                     పరపో జల్/పాలస ీనిం: 

 

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

దయచేసి క్స ింది సమాచారనన్నా వీల ైనింత ఎకకువ వివరనలతో అిందిించిండి:                                                    Yes    No 

                                                                                                                                                                                                                              అవును     క్సనదు 

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.            
మీరు, లేద్వ మీ త్క్షణ కుట ింబ స్భ్యూలు/ స్హ-నవాస్ులు నవవెల్ కరోనవవెైరస్ (SARS-CoV-2/COVID-19) తో క్ాార ింట ైన్ చేయబడిన లేద్వ రోగనరాా రణ  

చేయబడిన వార వ్రితోనెైనవ స్నిహిత్ స్ింబింధవని కలిగి ఉనవిరా? అవ్ును అయితే, దయచేసి వివ్రాలను అింద్ ించిండి. 

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 నుిండి ఇపపటి వ్రకు మీరు లేద్వ మీ కుట ింబ స్భ్యూలు/ స్హనవాస్ులు నవవెల్ కరోనవవెైరస్ (SARS-CoV-2/COVID-19) కు  

గయరిక్ావ్డిం క్ారణింగా ఎపుపడ ైనవ క్ాార ింట ైన్ చేయబడవ్ రా/ పరిశీలనలో ఉించబడవ్ రా/ ఇింటివ్దద  ఏక్ాింత్వాస్ింలో ఉించబడవ్ రా? 

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)?          
మీరు లేద్వ మీ కుట ింబిం/ స్హ-నవాస్ులు శ్ాాస్క్ోశ లక్షణవల క్ోస్ిం గత్ 2 నెలలోో  నవవెల్ కరోనవవెైరస్ (SARS- CoV-2/COVID-19) ఉనిదన  

నరాా రిించడవనక్త, లేద్వ లేదన నరాా రిించడవనక్త పరీక్ష చేయిించుక్ోవ్లసినద్ గా స్లహా ఇవ్ాబడవ్ రా, ద్వన రోగనరాా రణ లేద్వ పరిశీలన లేద్వ చిక్తత్స క్ోస్ిం ఆస్ుపత్రరలో  
చేరారా? లేద్వ, నవవెల్ కరోనవవెైరస్ (SARS-CoV-2/COVID-19) క్ోస్ిం ఇపపటికే్ స్మరిపించబడిన పరీక్ష ఫలిత్ిం క్ోస్ిం మీరు ఎదురు చయస్ుి నవిరా? 

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

మీరు COVID-19 క్ోస్ిం పరీక్ిించబడవ్ రా? , అవ్ును అయితే, దయచేసి ఇపపటి వ్రకు ద్వన అని రిపో ర్్డ లను అింద్ ించిండి 
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.                  
నవవెల్ కరోనవవెైరస్ (SARS-CoV-2/COVID-19) క్ోస్ిం పరీక్షలో మీరు ఎపుపడ ైనవ పాజిటివ్ గా గయరిిించబడవ్ రా? అవ్ును అయితే, పాజిటివ్ రోగనరాా రణ తేద్ీన  

మరియయ ఈ రోజు వ్రకు ద్వన రిపో ర్్డ లను అింద్ ించిండి. 
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.         
మీరు/ మీ కుట ింబిం / స్హ-నవాస్ులు ఏవెైనవ జారిం, దగయు , జలుబయ, ఊపిరి అిందకపో వ్డిం, అనవరోగూిం (ఫ్లో  లాింటి అలస్ట),ర ైనోరియా (మయకుు నుిండి శ్లోష్మిం  

ఉత్సరు), గ ింత్ు నొపిప, విక్ారిం, వాింత్ులు మరియయ / లేద్వ విరేచనవలు వ్ింటి జీరాా శయాింత్ర లక్షణవలను అనుభ్విించవరా?. 

అవ్ును అయితే, వీటిన అనుభ్విించిన వ్ూక్తి (మీరు / మీ కుట ింబ స్భ్యూలు) వివ్రాలను పేర ునిండి మరియయ పలరిి స్మాచవరాని అింద్ ించిండి. 

7.  Are you currently in good health?                

       మీరు పరస్ుి త్ిం ఆరోగూింగా ఉనవిరా? 

 

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

ప ై ప్రశ్ా దేన్నక్స ైనా “అవును” అన్న సమాధానిం ఇవవబడితే దయచేసి క్స ింద వివరనలను అిందిించిండి 
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8 
Travel Declaration 

పరయాణ పరకటన 

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): 

దయచేసి గత్ 5 నెలలోో  మీ పరయాణ త్రహాలను అింద్ ించిండి (దయచేసి ద్ గయవ్ పరయాణ తేదీ్ల పరవేశిం మరయియ నష్్రమణను చయపిస్యి  ల ైఫ్ అస్యూర్్డ 

యొకు పాస్పో ర్్డ యొకు అని పేజీల క్ాపీన అింద్ ించిండి): 

COUNTRY 

దేశ్ిం 

CITY 

నగరిం 

DATE ARRIVED 

వచ్చిన తేదీ 

DATE DEPARTED 

బయలకదేరిన తేదీ 

        

        

        

8.b 

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

దయచేసి రాబో యేి 6 నెలల క్ోస్ిం మీరు ఉదే్ద శించిన భ్విష్ూత్ పరయాణ పరణవళికలను వివ్రిించిండి: 

COUNTRY 

దేశ్ిం 

CITY 

నగరిం 

Proposed date of Travel 

ప్రతిపనదిత ప్రయాణ తేదీ 

Planned duration of stay 

ప్రణాళిక చేయబడిన బస చేసే అవధి 

        

        

        

8.c 

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

మీరు విమానవశరయింలో పరీక్ిించబడితే, దయచేసి రపిో ర్్డ యొకు క్ాపీన అింద్ ించిండి 

 

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. 

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. 

నేను ఇచిిన స్మాధవనవలు నవ ఉతి్మ పరిజఞా నిం మేరకు నజమ ైనవి అన మరియయ ఈ అపోిక్ేష్న్ యొకు అించనవ లేద్వ అింగకీ్ారాని పరభావిత్ిం చేయగల ఏద్ ైనవ భౌత్రక 

స్మాచవరాని నేను నలిపివేయలేదు అన నేను ధృవీకరిస్ుి నవిను. 

ఈ ఫారిం ఇనయసర న్స (ల) క్ోస్ిం నవ అపోిక్ేష్నోో  భాగమవ్ుత్ుిందన మరియయ నవకు త లిసిన ఏద్ ైనవ భౌత్రక వాసి్వాని వెలోడిించడింలో వైెఫలూిం అనేద్  నవ ఇనయసర న్స (ల) 

ఒపపింద్వని చ లోనద్ గా చేయగలదు అన నేను అింగీకరిస్ుి నవిను. 

 

Date:___________________ 

తేద్ ీ

Place: _______________________ 

పరద్ేశిం                                                                   Signature of Life Assured 

                                                                                                                                                   ల ైఫ్ అస్యూర్్డ యొకు స్ింత్కిం 

 

 

 

 

 

  


