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COVID-19 (Coronavirus) Exposure Questionnaire 
COVID-19 (ക ൊറ ൊണ വൈ സ്) എക്സ്റ ൊഷർ റ ൊദ്യൊൈലി 

 

 (To be filled by Life Assured only) 

(വലഫ് അറഷേർഡ് മൊത്രം  ൂരിപ്പിക്കുന്നരിന്) 

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

 വലഫ് ഇൻഷേർ ക യ്ര ൈയക്തിയുകെ റ ര് പ്രൊപരൊസൽ/റ ൊളിസി നമ്പർ 
 

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

ദ്യൈൊയി ഇനിപ്പ യുന്ന ൈിൈരങ്ങൾക്ക്  ഴിയുന്നത്ര ൈിശദ്ൊംശങ്ങൾ നൽ ു :     

              Yes     No 

 അകര അലല 
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.            
 േൊ ന്വ ന് ക യ്രൈറരൊറെൊപ്പറമൊ റനൊൈല് ക ൊറ ൊണ വൈ സ് (SARS-CoV-2/COVID-19) റരൊഗനിർണയം 

നെത്തിയൈറരൊകെൊപ്പറമൊ നിങ്ങളൊറണൊ, അകലലങ്കിൽ നിങ്ങളുകെ അെുത്ത  ുെുംബൊംഗങ്ങൾ / സഹൈൊസി ൾ 

ആകരങ്കിലും അെുത്ത ബന്ധം  ുലർത്തിയിട്ടുറടൊ ഉകടങ്കിൽ, ദ്യൈൊയി ൈിശദ്ൊംശങ്ങൾ നൽ ു . 
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 മുരൽ ഇന്നുൈകര റനൊൈൽ ക ൊറ ൊണ വൈ സ് (SARS-CoV-2 / COVID-19) ബൊധിറേക്കൊകമന്നരിനൊൽ 

നിങ്ങകളറയൊ നിങ്ങളുകെ  ുെുംബൊംഗങ്ങകളറയൊ സഹൈൊസി കളറയൊ എറപ്പൊകഴങ്കിലും  േൊ ൻ ഡ് / 

നിരീക്ഷണത്തിലൊക്കിയിട്ടുറടൊ? 
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)?          
 ഴിഞ്ഞ 2 മൊസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങകളറയൊ നിങ്ങളുകെ  ുെുംബകത്തറയൊ / സഹൈൊസി കളറയൊ 

റരൊഗനിർണയം നെത്തുന്നരിറനൊ അകലലങ്കിൽ നിരീക്ഷണത്തിനൊറയൊ ആശു ത്രിയിൽ ത് റൈശിപ്പിക്കു റയൊ  

അകലലങ്കിൽ റനൊൈൽ ക ൊറ ൊണ വൈ സ് (SARS- CoV-2 / COVID-19) ന്ക  ശേസന ലക്ഷണങ്ങളുകെ 

 ി ിത്സക്കൊയി കെസ്റ്റ് നെത്തൊൻ നിർറേശിക്കു റയൊ ക യ്രിട്ടുറടൊ?? അകലലങ്കിൽ, നിങ്ങൾ റനൊൈൽ ക ൊറ ൊണ 

വൈ സിനൊയി (SARS-CoV-2 / COVID-19) ഇരിന ം സമർപ്പിേ ഒരു  രിറശൊധനയുകെ ഫലം 

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

നിങ്ങൾ COVID-19  രിറശൊധനക്ക് ൈിറധയനൊയിട്ടുറടൊ? , ഉകടങ്കിൽ, ഇരുൈകരയുള്ള എലലൊ  ിറപ്പൊർട്ടു ളും 

ദ്യൈൊയി നൽ ു  

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.                  
റനൊൈൽ ക ൊറ ൊണ വൈ സ് (SARS-CoV-2 / COVID-19) കെസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ എറപ്പൊകഴങ്കിലും റ ൊസിറ്റീവ് 

ആയിട്ടുറടൊ? ഉകടങ്കിൽ, റ ൊസിറ്റീവ് ആയ രീയരിയും ഇന്നുൈകരയുള്ള റരൊഗനിർണയ  ിറപ്പൊർട്ടു ളും 

നൽ ു . 

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.        
നിങ്ങൾ / നിങ്ങളുകെ  ുെുംബൊംഗങ്ങൾ / സഹൈൊസി ൾ എന്നിൈർ  നി,  ുമ, ജലറദ്ൊഷം, ശേൊസം മുട്ടൽ, 

മവലകസ (ഫ്ലൂ റ ൊലുള്ള ക്ഷീണം),  ിറനൊറ ൊഹിയ (മൂക്കിൽ നിന്ന്  ഫം  ു ന്തള്ളൽ), കരൊടറൈദ്ന, 

ഓക്കൊനം, ഛർേി  ൂെൊകര / അകലലങ്കിൽ ൈയ ിളക്കം റ ൊലുള്ള ഉദ്ര റരൊഗ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭൈിേിട്ടുറടൊ  
അകര എങ്കിൽ, ഇൈ അനുഭൈിേ ൈയക്തിയുകെ (നിങ്ങൾ / നിങ്ങളുകെ  ുെുംബൊംഗങ്ങൾ) ൈിശദ്ൊംശങ്ങൾ 

ൈയക്തമൊക്കി  ൂർണ്ണ ൈിൈരങ്ങൾ നൽ ു . 

7. Are you currently in good health?                
നിങ്ങൾ നിലൈിൽ ആറരൊഗയൈൊനൊറണൊ? 
 

Please provide the details below if any of above question is answered as “Yes” 
മു ളിലുള്ള ഏകരങ്കിലും റ ൊദ്യത്തിന് ''അകര'' എന്നൊണ് ഉത്തരം എങ്കിൽ ദ്യൈൊയി  ുൈകെ ൈിശദ്ൊംശങ്ങൾ നൽ ു  
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8 
Travel Declaration 
യൊത്രൊ ത് ഖ്യൊ നം 

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): 
 ഴിഞ്ഞ 5 മൊസത്തിനികെ നിങ്ങൾ നെത്തിയ യൊത്രയുകെ ൈിശദ്ൊംശങ്ങൾ നൽ ു  ( വലഫ് അറഷേർഡിൻക  

യൊത്രൊ രീയരി ളുകെ എൻത്െിയും എക്സിറ്റും  ൊണിക്കുന്ന  ൊസ്റ ൊർട്ടിന്ക  എലലൊ റ ജു ളുകെയും   ർപ്പ് 
ദ്യൈൊയി നൽ ു ): 

COUNTRY 
രൊജയം 

CITY 
സിറ്റി 

DATE ARRIVED 
എത്തിയരീയരി 

DATE DEPARTED 
 ു കപ്പട്ട രീയരി 

        

        

        

8.b 

Please detail your intended future travel plans for the next 6 months: 
അെുത്ത 6 മൊസറത്തക്ക് നിങ്ങൾ നെത്തൊൻ ഉറേശിക്കുന്ന യൊത്രൊ  ദ്ധരി ൾ ദ്യൈൊയി ൈിശദ്മൊക്കു : 

COUNTRY 
രൊജയം 

CITY 
സിറ്റി 

Proposed date of Travel 
യൊത്രയുകെ നിർേിഷ്ട രീയരി 

Planned duration of stay 
രങ്ങൊൻ ഉറേശിക്കുന്ന  ൊലയളവ് 

        

        

        

8.c 
If you have been screened at the airport, please provide copy of report 
നിങ്ങകള ൈിമൊനത്തൊൈളത്തിൽ സ്ത് ീൻ ക യ്യു യുടൊയിട്ടുകടങ്കിൽ,  ിറപ്പൊർട്ടിന്ക    ർപ്പ് നൽ ു  

 

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. 

ഞൊൻ നൽ ിയ ഉത്തരങ്ങൾ എന്ക  അ ിൈിൽ ഏറ്റൈും ഉത്തമൈും ഈ അറ ക്ഷയുകെ അൈറലൊ നകത്തറയൊ 

സേീ ൊരയരകയറയൊ സേൊധീനിറേക്കൊൈുന്ന ൈസ്രുരൊ ൈിൈരങ്ങകളൊന്നും  ിെിേു ൈേിട്ടികലലന്നും ഞൊൻ സ്ഥിരീ രിക്കുന്നു. 
 

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. 

ഈ റഫൊം ഇൻഷു ൻസ് ( ൾ) ക്കുള്ള എന്ക  അറ ക്ഷയുകെ ഭൊഗമൊ ുകമന്നും എനിക്ക് അ ിയൊൈുന്ന ഏകരങ്കിലുംൈസ്രുര 

കൈളികപ്പെുത്തൊരിരിക്കുന്നത് എന്ക  ഇൻഷു ൻസ് റ ൊണ്ടത്െൊക്െികന ( കള) അസൊധുൈൊക്കുകമന്നും ഞൊൻ സമ്മരിക്കുന്നു. 
 

 
 

Date: __________________ 
രീയരി:           

Place: _______________________      Signature of Life Assured 
സ്ഥലം:                             വലഫ് അറഷേർഡിൻക  ഒപ്പ് 
           


