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E)నైతికనియమావళినికలిగిఉనననైతికచటారలు

15.1, 15.2

F)వృతిత ప్ర్మైనబాధ్ాతలనుబలోపేతంచేయడం

15.2

G.మూలాాంకనం, ప్ర్ావ్ేక్షణమరియుకరమశిక్షణ

15.4
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కీలకాంశాలు
ప్రశ్నలు– సమాధానాలు
సవీయప్రీక్ష్యప్రశ్నలు– సమాధానాలు
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నేర్చుకునే లక్ష్యాలు
దీనినచదివినతర్చవ్ాతమీకుఈదిగువవిషయాలోలఅవగాహనలభిసుతంది:


నైతికతయొకొఅరాానినచరిుంచడం



అనైతికప్రవర్త నవలల కలిగేప్రమాదాలనువిశలలషించడం



వాకుతలుమరియుననస్యూరర్ర్లకునైతికతయొకొఆవశ్ాకతనుచరిుంచడం



సాధార్ణనైతికప్రవర్త నలనువిశలలషించడం



నైతికచటరంలోనిఅంశాలనువివరించడం



వృతిత ప్ర్మైనబాధ్ాతలనుబలోపేతంచేయడం



బీమాకంపెనీలునైతికప్రవర్త నకొర్కుమూలాాంకనం, ప్ర్ావ్ేక్షణమరియుకరమశిక్షణయొకొపారముఖ్ాతను
చరిుంచడం



ఐఆర్డిఏదాీరానిరేేశించబడిననైతికప్రవర్త నానియమావళినిచరిుంచడం.

గమనిక : ఈ చాప్ట ర్ లోని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చాప్ట ర్ చివరిలో లభిస్తాయి.
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ప్రిచయం
బీమాఏజంటల
ల  తమ ఖ్ాతాదార్చల ప్టల  ఎలల ప్పుడస్య వృతిత ప్ర్మైన మరియు నైతిక ర్చజువర్త నత  ప్రవరితంచడం ఎంత 
ముఖ్ామనిమనంఛాప్ట ర్10లోచరిుంచాం.నైతికతఅంటేఏమిటి?
నైతికతనుఆంగల ంలో‘ఎథిక్సూ’అనిఅంటార్చ.నదిగీక
ై ‘ఎథికోస్’నుంచివచిుంది.నదివాకతతయొకొశీలానిన
ర ుప్దమన
తెలియజేసత ుంది.బీమాఏజంటల
ల మరియుబీమాకంపెనీలుతమయొకొవ్ాాపార్ంలోలాభాలనుకొనసాగిసత స్య, తమ
వ్ాాపార్ంలోభాగంగాపాటించాలిూననిరిేషట ప్రమాణాలుమరియుసస్యతారలనుగురించిబీమార్ంగంలోనైతికవిలువలు
తెలియజేసత ాయి.
సర్ళంగా పేరకొనాలంటే, అమమకప్ప లక్ష్యాలను ఒకప్కొన పెటట ,ి బీమా కంపెనీలు ప్రధానంగా దృషిట సారించాలిూన
అంశాలు ఏమిటంటే, పాలసవదార్చని యొకొ అవసరాలు, ఆవశ్ాకతలు మరియు కల యింల సమయంలోను, వ్ారికత
అవసర్ంఏర్ుడినప్పుడువ్ారికత,వ్ారి కుటలంబానికత సాయానినఅందించడం.అనైతికవిలువలనుపాటించడందాీరా
సులుకాలికలాభాలను ప ందవచుు, కానీ దీర్క
ఘ ాలంలో, కంపెనీ యొకొ పేర్చప్రతిషఠ లు మసకబార్తాయి. ఈ వాతిరేక
ప్రభావంవలననప్ుటికేఉననవ్ాాపార్ంత పాటల,కొరతత వ్ాాపారానినసెైతంపో గకటలటకోవ్ాలిూవసుతంది.
ఈ ఛాప్ట ర్లో బీమా వ్ాాపార్ంలో అనుసరించాలిూన నతి
ై క విలువల యొకొ పారముఖ్ాతను హైల ైట్ చేసత స్య,అనైతిక
విలువలనుపాటించడంవలనకలిగేతీవరప్రభావ్ాలనుగురించికూడాప్రముఖ్ంగాచరిుదాేం.
చివర్గా, బీమా ఏజంటల  యొకొ నైతిక ప్రవర్తనా నియమావళిని ప్ర్ావ్ేక్ష్ించడం మరియు అనుసరించే విధ్ంగా
చేసేందుకుఐఆర్డిఎప్రతిపాదించిననైతికప్రవర్త నానియమావళిగురించిచరిుదాేం.
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కీలక ప్దాలు
ఈఛాప్ట ర్లోదిగువపేరకొననప్దాలుమరియుభావనలకుసంబంధించినవివర్ణలునవీబడినవి.:
నైతికత

అనైతికవిలువలను కరమశిక్షణ

అనైతికప్రవర్త న

పాటించడం
(ఛరినంగ్)
కల యింల

సెటిలమంట్లో నైతిక

ఆలసాం

ప్రవర్త నా వృతిత ప్ర్మైన విలువలను బీమా

నియమావళి

బలోపేతంచేయడం

పాలసవలను

అతయాతాూహంగా

అమమడం

(బీమాదార్చడి

సామర్్రం

కనానఎకుొవగా)
సానుకూలమైన

మూలాాంకనం

తకుొవ బీమా  కవర్

పేర్చప్రతిషఠ

మరియుప్ర్ావ్ేక్షణ

పాలసవలను  అమమడం నైతికవిలువలచటరం
(బీమాదార్చడి సామర్్రం
కనానతకుొవగా)

A. నైతికత లేదా నైతిక విలువలు అంటే ఏమిటి ?
చాలా సందరాాలను ప్రిగణనలోకత తీసుకుంటే, నటీవల కాలంలో ‘మిస్ సెలిలంగ్’ గురించి ఎకుొవగా ఫిరాాదు
చేయబడుత ంది.నది భార్తదేశ్ంలోనిబీమార్ంగంలోచరిుంచబడుతయననఅతిపెదేసమసా.ఈనేప్థ్ాంలోబీమాను
అమమమటప్పుడుఅతయాననతప్రమాణాలత కూడిననైతికప్రవర్తనఅవసర్ంఅవపత ంది.
నైతికతను ఈ విధంగత అర్థ ం చేసుకోవచుు.:


మనం మంచివి, సరైనవి అనుకునే విలువలు, ప్రవర్త న అనేది వాకుతల యొకొ వాకతతగత నైతిక తీర్చుపెై
ఆధార్ప్డిఉంటలంది.



ఒకవాకతతయొకొసీంతనిర్ణయాలుతపాు, ఒపాుఅనిఅధ్ాయనంచేయడం.
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నైతికప్రమాణాలు అనేవిబీమాఉతుతయ
త లప్రచార్ం, అమమకంమరియు సేవ ప్రకయ
తర లోఉననవాకుతలందర్ూ  చేప్టేట
చర్ాలుసరైనవ్ాకావ్ాఅనే దానిపెై ఆధార్ప్డి ఉంటాయి.నందులోబీమాకంపెనీఏజంటల త పాటలఆఫవసర్చలమరియు
బీమాకంపెనీమమనేజర్చలకూడాఉంటార్చ.
ఒకబీమాఏజంట్ తానుఆశించినతయది ఫలితాలుఅంటే తనయొకొఅమమకప్పలక్ష్యానినచేర్చకోవడంకోసంచేప్టేట
చర్ాల దాీరా అతని యొకొ నతి
ై క ప్రమాణాలు బయట ప్డతాయి. ఉదాహర్ణకు, నైతికంగా వావహరించడం అంటే
బీమా ప్థ్కం ఖ్ాతాదార్చనికత ఏమాతరం ఉప్యోగప్డనప్ుటికీ, బీమా ఏజంట్ ప ందే ఎకుొవ కమిషన్ కోసం ఆ
ప్థ్కాలనుకల యింట్లకుసిఫార్చూచేయకుండాఉండటం.

గమనించ వలసిన అంశ్ం
తన కల యింట్ల యొకొ అవసరాలకు ఆధార్ంగా మాతరమమ ఉతుతయ
త లను సిఫార్చూ చేసే బాధ్ాత బీమా ఏజంట్కు
ఉంటలంది.ఒకవ్ేళఏజంట్, బీమాఉతుతయ
త లనువికరయించడానికత అనైతికప్ద్ తయలనుఅవలంబంచినటల యితే, అతడు
తనఖ్ాతాదార్చనికతమర్చగైనసేవలందించలేకపో వడందాీరావిధినిర్ీహణలోవిఫలమైనటేల .
బీమార్ంగంలోనైతికవిలువలయొకొలక్ష్యాలుఈదిగువవిధ్ంగావివరించబడాాయి:


బీమాఏజంటల
ల /బీమాకంపెనీలుబీమానువికరయించడంలోనైతికప్రమాణాలనుఏర్ుర్చడం



బీమాఅమమకాలోలచేయదగినవి, చేయకూడనివిఅనేవ్ాటిగురించినిర్ీచించడం



బీమాకంపెనీలయొకొనైతిక, అనైతికప్రవర్త నసరిచేయడం



ఒకనిరిేషటప్రిసతయలో
ిా
ల బీమాఏజంట్పాటించవలసినసరన
ై ప్రవర్త నగురించిదిశానిరేేశ్ంచేయడం



బీమా కంపెనీలు మరియు మధ్ావర్చతలు పాటించే తప్పుడు మరియు అసమంజసమైన , అనైతిక చర్ాలను
నియంతిరంచడం
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ఉదాహర్ణ
సుశీల మహతా కొరతత గా నియమించబడా  ఒక జీవిత బీమా ఏజంట్. కొతత గా నియమింప్బడటం వలన వ్ాాపారానికత
సంబంధించి అతనికత పెదేగా అనుభవం లేదు, ఏజంట్గా పేర్చ సంపాదించుకోవడానికత ఎంతగానో నబబంది
ప్డుతయనానడు.ప్రతినలాకనీసంమూడుబీమాపాలసవలనుఅమమమని, అతడినికంపెనీఆదేశించింది.
నలచివరికతవచేుసరికతసుశీలఒకొపాలసవకూడాఅమమలేకపో యాడు.తనయొకొనలవ్ారీలక్ష్యాలనుసాధించడం
కోసం అతనిపెై తీవర ఒతిత డి పెటటబడింది.  రాబో యిే మూడురోజులోల తాను కలవ్ాలిూన ఐదుగుర్చ భావి కల యింట్లకు
సంబంధించినఆరిాకప్రణాళికనుగురించివివరించేందుకుఅతడుప్రజంటేషన్సిద్ంచేసత ునానడు.
సుశీల తన ప్రజంటేషన్లోమార్చులు చేయాలని నిశ్ుయించుకునానడు. భావి కల యింట్ల అవసరాలను ప్కొనపెటట ,ి
బీమాకంపెనీకొతత గాప్రవ్ేశ్పెటట న
ి ఉతుతిత నివ్ార్ందరికీప్రతిపాదించాలనుకునానడు.
ఖ్ాతాదార్చలత సమావ్ేశ్సమయంలోఆఉతుతిత కతసంబంధించినకొనినమంచిలాభాలనుమాతరమమహైల ట్చేసి, కొనిన
మార్చులు, మినహాయింప్పలు, నియమనిబంధ్నలనువ్ారికత తెలియకుండా మర్చగునఉంచాడు. నష్ాటలనువ్లల డిస,ేత
ఖ్ాతాదార్చలు ఉతుతిత ని కొనకుండా తిర్సొరిసత ార్నన భయంత నే అతడు ఈ విధ్ంగా చేశాడు. నదే ర్చ ఖ్ాతాదార్చల
యొకొఅవసరాలకుఆఉతుతిత సరిపో కపో యినప్ుటిక,ీ ఆనదే రినీఅతడుఒపిుంచగలిగాడు.
సుశీలకోణంలోనదినైతికప్రవర్త నేనా?
కాదు, ఎంతమాతరంకాదు. తనయొకొఖ్ాతాదార్చలయొకొఅవసరాలనుతీర్ుడంకంటే తనయొకొఅమమకప్ప
లక్ష్యాలనుచేర్చకోవడంపెన
ై ేదృషిటసారించినఅతడుఅనైతికప్రవర్త నకుపాలుడాాడు.
బీమా ఏజంటల
ల  ఎప్ుటికీ, ఈ తర్హా ప్క్షపాతప్ూర్ీక మరియు అనైతిక విధానాలను అనుసరించకూడదు. వ్ార్చ
ఎలల ప్పుడస్యతమవాకతతగతప్రయోజనాలకంటే, ఖ్ాతాదార్చలయొకొప్రయోజనాలకుపెదేపవటవ్ేయాలి.

గుర్చాంచుకోవలసిన అంశ్ం
పెై ఉదాహర్ణలో మీ అభిపారయం ప్రకార్ం, బీమా కంపెనీ యొకొ పాతర ఎలా ఉండాలి? నలాంటి ప్రిసతయలు
ిా
ఏర్ుడకుండాప్రిహరించేందుకుబీమాకంపెనీఎలాంటిచర్ాలనుతీసుకోవ్ాలి?
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B. స్తధార్ణ అనైతిక ప్రవర్ా న
‘‘జీవితబీమాఅనేది ఖ్ాతాదార్చలకుఅమమడంకంటే దానినవ్ార్చఅప్పర్ూప్ంగాకొనుగోలుచేయాలి’’. జీవితబీమా
ప్రిశ్మ
ర కు సంబంధించి గతంలో సామానాంగా పేరకొనే ఒక సేటట్మంట్ నది. ఈ భావనకు నప్ుటికీ విలువ ఉంది.
ఖ్ాతాదార్చలత వావహరించేటప్పుడుబీమాకంపెనీలుమరియుబీమాఏజంటల
ల అనైతికప్రవర్త నకుపాలుదకూడదనన
విషయానిననదిసుషట ంచేసత ుంది.
భార్తీయ జీవిత బీమా ప్రిశ్మ
ర లో సర్ీసాధార్ణంగా కనిపించే కొనిన ర్కాల ైన అనైతిక ప్రవర్త నలు ఈ దిగువ
నవీబడాాయి:


ఒకప్థ్కంకతందఅసాధార్ణలాభాలునానయనిచస్యపించడం(ఉదాహర్ణకుపెటట లబడి పెటట న
ి డబుబమూడు
నుంచినాలుగుసంవతూరాలోలరటిటంప్పఅవపతయందనివ్ాగా్నంచేయడం)



రగుాలర్ పవరమియంపాలసవని సింగిల పవరమియంపేమంట్ పాలసవ లేదాలిమిటెడ్ పవరమియంచెలిలంచే పాలసవగా
చస్యపించడం



ఉతుతిత మరియుదానియొకొలక్షణాలగురించిప్ూరితగామరియుసతాాలనువ్లల డించకపో వడం



భావిఖ్ాతాదార్చనికతసంబంధించినప్ూరితసమాచారానినప ందకపో వడం



పాలసవకొనుగోలుచేయడంకొర్కురిబేట్లేదాపో ర తాూహకాలనునవీడం



ఖ్ాతాదార్చడుప్ూరితకాలంవర్కుఎలాంటి పవరమియములుచెలిలంచాలిూనఅవసర్ంలేదనిఅమమమసమయంలో
చెప్ుడం.అయితేఉతత తిత యొకొవ్ాసత వలక్షణాలుఈవ్ాాఖ్ానుసమరిాంచేవిధ్ంగాఉండకపో వడంమరియు
అదిఅతనిదృషిటకతతీసుకురాకపో వడంలాంటివి.

B1 అనైతిక ప్రవర్ా న వలల ప్రమాదాలు
పెైనపేరకొననఅనైతికప్రవర్త నయొకొప్రభావ్ాలుమొతత ంబీమార్ంగంపెైనేఉంటాయి.ఈసెక్షన్లోఈదిగువపేరకొనన
అనైతికప్రవర్త నలయొకొప్రభావ్ాలనుమనంచరిుదాేం.
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బీమాపాలసవలఓవర్ సెలిలంగ్ -అతిఉతాూహవంతయడెైనబీమాఏజంట్, ఖ్ాతాదార్చలనుతప్పుత వప్టిటంచి,
వ్ారికత వ్ాసత వంగా అవసర్మైన బీమా కవర్ లేదా వ్ార్చ భరించ గలిగిన దాని కంటే ఎకుొవ బీమాను
వికరయించడానికత ప్రయతినసాతడు. బీమా పాలసవల ఓవర్ సెలిలంగ్ వలల , ఒకవ్ేళ పాలసవదార్చడు పవరమియం
మొతాతలనుచెలిలంచలేకపో వడంజరిగితేలాప్సూఅయినపాలసవలుపెర్చగుతాయి.

ఉదాహర్ణ
పెళిలకాని ఒక వాకతతకత టర్మ ననస్యూరరన్ూ పాలసవ మరియు యూనిట్ ఆధారిత ననస్యూరరన్ూ పాలసవ(యూలిప్స)లను
వికరయించడం ఓవర్ సెలిలంగ్కు ఉదాహర్ణగా చెప్పుకోవచుు. పెళిలకాని వాకతతపెై ఆధార్ప్డిన వ్ార్చ లేనప్పుడు టర్మ
ననస్యూరరన్ూపాలసవఅవసర్ంలేదు.పెళిలకానివాకుతలయొకొపారథ్మికఅవసర్ం, తమమిగులుమొతాతలనుపెటట లబడి
పెటట ి సంప్దనుపెంచుకోవడం.నలాంటివాకుతలకుసంబంధించియులిప్స వంటి ప్థ్కాలుసరిపో తాయి, ఎందుకంటే, నవి
ఏకకాలంలోవ్ారియొకొసంర్క్షణఅవసరాలనుతీర్ుడంత పాటల, వ్ారియొకొపెటట లబడులనుకూడాపెంచుతాయి.


ననస్యూరరన్ూపాలసవలయొకొఅండర్సెలిలంగ్.అమమకప్పలక్ష్యాలనుచేర్చకునేందుకు, బీమాఏజంట్లుబీమా
కవర్విషయంలోరాజీప్డతార్చమరియుఖ్ాతాదార్చలకుతకుొవబీమామొతాతనినప్రతిపాదిసత ార్చ.తకుొవ
మొతత ం బీమా చేయడం వలల  తకుొవ పవరమియం ఉంటలంది, నది ఖ్ాతాదార్చడిని ఎకుొవగా ఆకరిిసత ుంది
మరియు ఖ్ాతాదార్చడు పాలసవ తీసుకునే అవకాశాల రేటల చాలా ఎకుొవగా ఉంటలందనన ఉదేే శ్ంత  ఈ
విధానానిన అవలంబసాతర్చ. ఎకుొవ పవరమియంను ప్రతిపాదించడం వలల  ఖ్ాతాదార్చని యొకొ ఆరిాక
ప్రిమితయలకార్ణంగా, ఏజంట్తనవ్ాాపార్ంకోలోువ్ాలిూవసుతంది.

నలాంటి సందరాాలోల, పాలసవదార్చడు ముందసుతగా మర్ణిస,ేత అండర్ ననస్యూరరన్ూ యొకొ ప్రభావ్ాలిన, అతని
కుటలంబంభరించాలిూఉంటలంది.ఎందుకనగా,ఆబీమాకవర్, కుటలంబంయొకొఆరిాకఅవసరాలనినతీరేువిధ్ంగా
ఉండదుకనుక.


చరినంగ్:(దీనికతసంబంధించినవివర్ణకొర్కుఛాప్ట ర్ప్దిలోనిసెక్షన్డి4ఎనుచస్యడండి).నదిఅతితకుొవ
సమయాలోల మాతరమమ సిఫార్చూ చేయబడుతయంది, అయితే బీమా ఏజంటల  యొకొ మిస్ సెలిలంగ్ కోసం దీనిన
తర్చుగాఉప్యోగిసత ుంటార్చ.కొంతమంది బీమాఏజంటల
ల కొనినపాలసవలనుసిఫార్చూచేసత స్యనిరిేషట కాలం
తర్చవ్ాత పాలసవని వితడార చేస,ి స ముమను తీసుకోవచునే సలహా నసుతంటార్చ.  ఏజంటల
ల  తమ అమమకప్ప
లక్ష్యాలను చేర్చకునేందుకు నప్ుటికే పెటట లబడి పెటట న
ి  స ముమను ఉప్సంహరించుకొని, కంపెనీ దాీరా
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ప్రవ్ేశ్పెటటబడిన సరికొతత  బీమా పాలసవలో పెటట లబడి పెటటమని సిఫార్చూచేయడానికత తర్చుగా చరిమంగ్ను
ఉప్యోగించుకుంటార్చ.
అనైతికమైన చరినంగ్ ప్రకయ
తర లో, భారీగా నషట పో యిేది పాలసవదార్చడే. వ్ారి యొకొ పెటట లబడికత సంబంధించి నష్ాటనిన
ప ందుతార్చ మరియు వ్ాసత వంగా వ్ార్చ పెటట న
ి  పెటట లబడిని కూడా ప ందలేర్చ. సాధార్ణ కాలాని కంటే ముందే బీమా
పాలసవర్దుేవలల బీమాకంపెనీకూడానషట పో తయంది.

గమనించ వలసిన అంశ్ం
తమకుఎకుొవకమీషనల నుఅందించేఉతుతయ
త లనుఅమమడంకోసంబీమాఏజంటల
ల పాటించేఅనైతికవిధానాలుబీమా
ర్ంగంఎదురకొనేప్రధానసమసాలోలఒకటి.
కల యింల సెటిలమంట్ సమయంలో కల యిం చెలిలంప్ప ఆలసాం/ తిర్సొరించడం. ఒకవ్ేళ అనతి
ై క విలువల ఆధార్ంగా
పాలసవ అమిమనటల యితే(అర్హతలేనిలాభాలుప ందుతార్నిఖ్ాతాదార్చనికత సిఫార్చూచేయడం)కల యింలసెటిలమంట్
చెలిలంప్పఆలసాంకావడంలేదాతిర్సొర్ణకుగుర్వపతయంది.మిస్ సెలిలంగ్ కార్ణంగా, ఏజంట్ తప్పుగావ్ాగాేనంచేసన
ి 
లాభాలనువాకుతలుప ందలేర్చ.నదిఅటలవాకుతలుఆరిాకప్ర్ంగానుమరియునటలబీమాకంపెనీనమమకంప్ర్ంగానస్య
నషట పో తాయి. కల యింలసెటిలమంట్ సమయంలోఅనవసర్మైనఆలసాంకార్ణంగా, కంపెనీకత సంబంధించినవాతిరేక
ప్రచార్ంజర్చగుతయంది.అందువలల నటిటఅనతి
ై కప్రవర్త ననుఅడుాకోవ్ాలి.కల యింలసెటిలమంట్సమయంకుటలంబాలకు
కషట కాలం.ఈసమయంలోబీమాకంపెనీసాధ్ామైనంతఉతత మమార్గ ంలోవ్ారికతసాయప్డాలిూఉంటలంది.
ఈతర్హాఅనైతికప్రవర్త నవలల బీమాకంపెనీకత మరియు బీమాఏజంటల కుప్రజలోలపెదేగాప్రతిషట  కలగదు. ఫలితంగా
మొతత ం బీమా ర్ంగంపెైనే నమమకం కోలోుబడుతయంది. అందుకే దీని ఫలితంగా, ఐఆర్డిఎ, బీమా ప్రిశ్మ
ర లో అనైతిక
విధానాలు ఏమాతరం చోటల చేసుకోకుండా ఉననత నైతిక విలువలను అవలంబంచేలా పో ర తూహంచడానికత పారధానాత
నచిుంది.

C. నైతిక విలువల వలన కలిగే లాభాలు
ఒకవ్ేళ బీమా కంపెనీ తన యొకొ బీమా ఉతుతయ
త లను వికరయించే సమయంలో మరియు కల యింల సెటిలమంట్
ప్రకయ
తర లోనైతికవిలువలుపాటిసేత, కంపెనీకత దీర్క
ఘ ాలికంగా మంచిపేర్చప్రఖ్ాాతయలువసాతయి. కానీ కంపెనీమరియు
కంపెనీయొకొఏజంటల
ల అమమకప్పలక్ష్యాలనుసాధించడంకోసంఅనైతికవిధానాలనుపాటించడంవలల కంపెనీయొకొ
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ప్రతిషఠ  మసకబార్చతయంది మరియు నది కంపెనీ యొకొ బీమా వ్ాాపారానికత హాని చేసత ుంది, దీర్క
ఘ ాలంలో మొతత ం
ప్రిశ్మ
ర పెైదీనిప్రభావంఉంటలంది.

C1 వాకుాల మరియు బీమా కంపెనీలకు సంబంధంచి నైతిక విలువల యొకక ప్తరముఖ్ాత
నైతిక విలువ యొకొ ప్రమాణాలు కంపెనీ యొకొ వ్ాాపారానిన పెంచడానికత సాయప్డతాయి. నైతికంగా బీమా
ఉతుతయ
త లను అమమడం వలల  కేవలం బీమా కంపెనీ మాతరమమ కాకుండా బీమా ఏజంటల
ల  చకొటి సంబంధాలను
ఏర్ుర్చచుకోవడానికత సాయప్డుతయంది. ముఖ్ాంగా, బీమా కంపెనీలు మరియు ఏజంటల
ల  కూడా ఎంత  నైతికంగా,
వాకుతలకు సరిప్డిన పాలసవని అమమడం దాీరా, ఊహంచని ఘటన జరిగినప్పుడు ఎదుర్యిేా ఆరిాక భార్ం నుంచి
ర్క్ష్ించి, వ్ాటినికల యించేసుకునేవిధ్ంగాసాయప్డతార్చ.
బీమాకంపెనీకత చెందినఏజంటల
ల మరియుబీమాకంపెనీలునైతికవిలువలుకలిగి ఉండటంలోగలపారముఖ్ాతనుఈ
దిగువవిధ్ంగాసంక్ష్ిపకరి
వత ంచవచుు.

స్తనుకూల ప్ర తిష్ఠ
ఒకవ్ేళ బీమా కంపెనీ అతయాననత సాాయి నైతికవిలువలను అనుసరిసత ుననటల యితే, నది ప్రజలోల నమమకానిన,
విశాీసానినఏర్ుర్చసు
త ంది.సానుకూలప్రతిషఠ అనేదిఒకకంపెనీదీర్క
ఘ ాలంవిజయవంతంకావడానికత సంకేతం.పేర్చనన
కంపెనీకతసంబంధించినఉతుతయ
త లుఅమమడంలో, బీమాఅమమడంఅనేప్రకయ
తర ఏజంటల కుసులభతర్ంఅవపతయంది.

గుడవిల్
నైతిక విలువలను పాటించడం అనేది కంపెనీ యొకొ ‘గుడ్విల’ పెర్గడానికత దో హదప్డుతయంది. ప్రజల యొకొ
మదే తయప ందినతర్చవ్ాత, దానియొకొప్రభావంనేర్చగాఅమమకాలపెైనా, మరియు లాభాలపెైనాఉంటలంది. కంపెనీ
గురించిమంచిగాప్రజలనోళలలోనానడంవలల ఏజంటల
ల ఖ్ాతదార్చలత దీర్క
ఘ ాలికనమమకానినఏర్ుర్చచుకుంటార్చ. నది
మరింతమందికొతత ఖ్ాతాదార్చలనురిఫర్చేయడానికతఅవకాశ్ంకలిుసుతంది.

ఇర్చవప్
ై ుల నుంచి సంర్క్షణ
అతయాననతనైతికవిలువలనుపాటించడంవలల అటలకంపెనీకత నటలవాకుతలకులాభంచేకూర్చతయంది.నైతికవిలువల
ఆధార్ంగా బీమాను అమమడం వలల  బీమా కంపెనీకత కల యింల సెటిలమంట్ సులభతర్ం అవపతయంది. కల యింలు
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సకాలంలో చెలిలంచడం వలల  ఆరిాకంగా, భావ్ోదేీగ ప్ర్ంగా నషట ం అనుభవిసుతనన కుటలంబసభుాలకు ఎంత  మమలు
జర్చగుతయంది.

ఇతర్చలకు మోడల్గత
ఉననత నైతిక విలువలను పాటిసత ునన బీమా కంపెనీ మిగతా కంపెనీలకు దిశానిరేే శ్ం చేసేవిధ్ంగా ఉంటలంది. కొంత
కాలానికతవ్ాాపార్ంలోవిజయంత పాటల, నమమకమైనఖ్ాతాదార్చలనుకూడాప ందుతయంది.

గోప్ాతను ప్తటించడం
నిజనిరా్ర్ణసమయంలోఖ్ాతాదార్చడుతనయొకొవాకతతగత, కుటలంబప్ర్మైన, వృతిత ప్ర్మైనవివరాలనుఏజంట్కు
వ్లల డిసత ాడు. నైతిక ప్రవర్త నా నియమావళి కతంద బీమా ఏజంట్ అనినవ్ేళలా ఖ్ాతాదార్చని యొకొ సమాచారానిన
గోప్ాంగాఉంచాలి.ఏవిధ్ంగానస్యఈసమాచారానినదురిీనియోగంచేయకూడదు.

ప్ర శ్న 15.1
ననస్యూరరన్ూఅండర్సెలిలంగ్వలల జీవితబీమాచేసన
ి వాకతతయొకొకుటలంబసభుాలపెైఎలాంటిప్రభావ్ాలుంటాయి?

D. స్తధార్ణ నైతిక ప్రవర్ా న
ఖ్ాతాదార్చనికత సలహా నచేుటప్పుడు, ప్ూరితగా నైతికంగా ప్రవరితసత ుననటల
ల  ధ్ృవీకరించుకునేందుకు, బీమా ఏజంట్
ఎలల ప్పుడస్యఈదిగువప్రకయ
తర లనుపాటించాలి.
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ప్టం 15.1

అతడిఅవసరాలఆధార్ంగాసరిపో యిేజీవితబీమాపాలసవని
ఖ్ాతాదార్చనికతసిఫార్ూచేయడం
పాలసవ యొకొ సౌలభాాలను ప్ూరితగా వివరించడంత పాటల, లాభాలను
ప ందడానికత ఉండే నియమనిబంధ్నలు ప్ూరితగా వివరించడం మరియు
ఏవ్ైనామినహాయింప్పలువరితస,ేత వ్ాటినికూడాతెలియజేయడం
సరిప్డినమొతత ంబీమాచేసేవిధ్ంగాసిఫార్చూచేయడం

ఖ్ాతాదార్చనియొకొఅవసరాలఆధార్ంగాసరైనచెలిలంప్పల
విధానానినసస్యచించడం

ఖ్ాతాదార్చనియొకొఅవసరాలకుఅనుగుణంగా
నియమనిబంధ్నలనుతెలియజేయడం

13

ఉదాహర్ణ
మదన్ మోహన్ టెలికాం కంపెనీలో జూనియర్ నంజినీర్.అతనికత మూడేళల కొడుకు రోహన్ ఉనానడు. మదన్, రోహన్
యొకొవిదామరియువివ్ాహంకొర్కుపెటట లబడి పెటట ాలనుకుంటలనానడు.బీమాకంపెనీయొకొకసట మర్ కేర్కుఫో న్
చేసి పిలలల పాలసవలకు సంబంధించి విషయాలు కనుకుొనానడు. కంపెనీ యొకొ పిలలల ప్థ్కాల గురించి మరింత
వివర్ంగాచరిుంచేందుకుతననంటికతబీమాఏజంట్నుప్ంప్మనికసట మర్కేర్ఎగిికూాటివనుఅతడుకోరాడు.
రాహులగుపాతకొతత గానియమించబడా జీవితబీమాఏజంట్, అతడుమదన్యొకొనంటికతవ్ళ్ళాడు.
రాహుల తన కంపెనీ ఉతుతయ
త లన
ై   ‘పిలలల పాలసవల’ ను మదన్కు వివరించడం పారర్ంభించాడు. అతనిత 
మాటాలడుతయననప్పుడు, మారొటలల లభామవపతయనన వివిధ్ ర్కాల బీమా పాలన్లకు సంబంధించి మదన్కు చకొటి
ప్రిజా ఞనం ఉందనన విషయానిన రాహుల అర్ాం చేసుకునానడు. మదన్ నప్ుటికే ఆదాయ సంర్క్షణ కోసం టర్మ
పాలన్లోను, అదేవిధ్ంగా అతని యొకొ నిధ్ులను పెంచుకోవడానికత యులిప్సలోను పెటట లబడులు పెటట ాడని రాహుల
తెలుసుకునానడు.
మదన్ పిలలలప్థ్కాలకుసంబంధించి, సేనహతయలుమరియు సహో దో ాగులత మాటాలడటంత పాటల, లభామవపతయనన
వివిధ్ ర్కాల వ్ార్త లను చదవడం దాీరా పిలలల ప్థ్కాలకు సంబంధించి చకొటి ప్రిశోధ్న చేసినటల
ల  కూడా రాహుల
అర్ాంచేసుకునానడు.
మదన్ తర్చవ్ాత రాహుల పిలలల పాలసవలల ో ఉప్యోగించే డిఫరమంట్ పవరియడ్(వ్ాయిదా వ్ేసే కాలం), వ్సిటంగ్
డేట్(పాలసవఅధీనములోకతవచేుతేదీ)మరియుపాలసవయొకొరిస్ొపారర్ంభమయిేాతేదీవంటివివిధ్ప్దాలగురించి
అడిగాడు.
రాహుల కొరతత  ఏజంటలగా చేర్డంవలల  మదన్ కోరిన నిరిేషట సమాచారానిన చెప్ులేనిసిా తిలో ఉనానడు. తన మమనేజర్
అందించిన వివిధ్ ర్కాల కర్ప్తారలను ప్రిశీలించాడు. అయితే మదన్ యొకొ ప్రశ్నలకు సమాధానం నచేు
సమాచారానినమాతరంఅతడుప ందలేకపో యాడు.
నలాంటిప్రిసతయలో
ిా
ల రాహులనైతికంగాఅనుసరించేసరైనమార్గ ంఏది?
1. రాహుల తన ఖ్ాతాదార్చని యొకొ దృషిటని తనకు బాగా తెలిసిన విషయాల ైన ఉతుతిత  యొకొ నతర్
లక్షణాల న
ై ధ్ర్వంటివ్ాటిపెైమర్లుడానికతప్రయతినంచవచాు?
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2. మదన్ పిలలలచదువప15నుంచి20సంవతూరాలోలముగిసినతర్చవ్ాత, లభించే మచస్యారిటీ మొతత ంగురించి
రాహులమాటాలడాలా?( ఎందుకంటేమదన్కునప్ుటికేపిలలలప్థ్కాలకుసంబంధించిసమాచార్ంఉంది)
3. రాహుల తన కంటే ఎంత  అనుభవం, ప్రిజా ఞనం కలిగిన, మదన్ యొకొ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు నవీగల
సామర్ారంకలిగినతనసేలూమమనేజర్నుపిలుసాతడా?
పెై ప్రశ్నకుసమాధానం-నంబర్చ3సేటటెమంట్. నైతికంగా, నది ఎంత సరైనది, రాహుల తనకంటే మరింతఅనుభవం,
ప్రిజా ఞనంకలిగి, మదన్ యొకొప్రశ్నలకు సమాధానం నవీగల సేలూ మమనేజర్ను పిలవడం అనేది ఎంత  సరైనది.
తదాీరా రిస్ొ పారర్ంభమయిేా తేదీ, వ్ాయిదా కాలం మరియు వ్సిటంగ్ తేదీ యొకొ పారముఖ్ాత వంటి పాలసవ
నియమాలకుసంబంధించినసరైనసమాచార్ంమదన్కుఅందించబడుతయంది.
ఒకపాలసవకతసంబంధించినవివిధ్ర్కాలలక్షణాలుమరియుదానికతఅనుబంధ్ంగాఉననవివిధ్ర్కాలనియమాలను
అర్ాం చేసుకునేందుకు బీమా కంపెనీలు మరియు బీమా ఏజంటల
ల  తమ యొకొ ఖ్ాతాదార్చలకు ప్ూరిత సమాచార్ం
నవీడంఎంత ముఖ్ామైనదనిమనంచస్యశాం.ఏవిషయానినదాచిపెటటకూడదు.వ్ాసత వంఏమిటంటే..బీమాఏజంట్
కంటే ఖ్ాతాదార్చడు పిలలల ప్థ్కాలకు సంబంధించి మరింత సమాచార్ం కలిగి ఉంటాడు, దానిన బీమా ఏజంట్
మార్ులేడు.

E. నైతిక ప్రవర్ా నా నియమావళితో కూడిన నైతిక చటర ం
ఒకసంసా లోనతి
ై కవిలువలసంసొృతినిపెంప ందించడంఅనేది ఎంత ముఖ్ామైనది.ఈదిగువపేరకొననవిషయాల
యొకొసమిమళతంత నలాంటిచటారనినఏర్ుర్చవచుు.
నైతిక ప్రవర్ా నా నియమావళి
నైతికవిలువలనుపెంప దించేప్రకయ
తర లుమరియునిరామణాలు

E1 నైతిక ప్రవర్ా నా నియమావళి
నైతిక ప్రవర్త నా నియమావళి ఒక కంపెనీకత ఎంత  కీలకమైనది.  నది ఉదో ాగులు మరియు బో ర్చా సభుాల యొకొ
ప్రవర్త నకు సంబంధించి జవ్ాబుదారీతనానిన పెంప ందించడం కొర్కు ర్ూప ందించబడుతయంది. బీమా కంపెనీలో ప్రతి
ఒకొర్ూ సిఈవ్ోనుండి డెైరకటర్ల చ మరియు ఉదో ాగుల వర్కు ఈ నైతిక ప్రవర్త నా నియమావళికత కటలటబడి ఉండాలి. ఈ
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నైతిక ప్రవర్త నా నియమావళిని ఉలల ంఘంచేందుకు దారితీసే ప్రిసతయలను
ిా
బో ర్చా సభుాలు మరియు ఉదో ాగులు
ప్రిహరించాలిూఉంటలంది.బీమాకంపెనీలు, తమకుప్రతేాకమైనలేదాతమయొకొప్రమాణాలకుఅనుగుణంగానైతిక
ప్రవర్త నా నియమావళిని నిర్ీచించుకోవచుు లేదా  ప్రిశ్మ
ర కు సంబంధించిన నిరి్షట ప్రవర్త నా నియమావళిని
పాటించవచుు.
నైతికంగా ప్రవరితంచడం అనేది నిరిేషట ప్రిసతయలో
ిా
ల  ఏది సరన
ై ది, లేదా ఏది సరికాదనన విషయానిన వాకతతగతంగా
నిరా్రించుకునే సామర్ారంపెై ఆధార్ప్డి ఉంటలంది, కానీ బీమా ఏజంట్ ప్రతి సందర్ాంలో, నిర్ీచించబడా  సాధార్ణ
సస్యతరములప్టిటకనుఅనుసరించడంకుదర్కపో వచుు.
సాధార్ణ సస్యతరముల ప్టిటక మరియు  నైతిక ప్రవర్త నా నియమావళి ఎంత  ముఖ్ామైనవి ఎందుకంటే, నది నైతిక
ప్రవర్త నా నియమావళిని ప్ూరితగా ప్ర్ావ్ేక్ష్ించడం మరియు మూలాాకనం చేయడం కొర్కు, బీమా కంపెనీ  మరియు
బీమాఏజంటల కుమార్గ దర్శకకాలనుకలిుసు
త ంది.

గమనించ వలసిన అంశ్ం
భార్తదేశ్ంలో బీమా రగుాలేటర్ ఐఆర్డిఎ, బీమా ఏజంటల  కొర్కు నైతిక ప్రవర్త నా నియమావళిని ఐఆర్డిఎ( బీమా
ఏజంటల కు ల ైసెనిూంగ్)2000లో పేరకొంది(ఐఆర్డిఎ యొకొ నైతిక ప్రవర్త నా నియమావళి కోసం సెక్షన్ హచను
చస్యడండి)

E2 నైతికతను ప్తదుకొలపడం
నైతికతలను పాదుకొలుడంఅంటే వ్ాాపార్ంయొకొఅనిన సాాయిలోలనస్య, నిర్ంతర్ంనైతికవిలువలనుపాటించేటల లగా
చస్యడటమమ. ఉదో ాగులందర్ూ, కంపెనీ పాటించే నైతిక విలువల ప్టల  అవగాహన కలిగి ఉండాలి, మరియు ఈ నైతిక
విలువలకుకటలటబడి ఉండేలాచకొటి తీర్చులనుఅనువరితంచాలిూఉంటలంది.దీనిననర్వ్ేర్ుడంకోసంనైతికప్రవర్త నా
నియమావళినిపో ర తూహంచే విలువలనుప్రదరిశకంచే సామరాారనిన కంపెనీకలిగి ఉండాలి.రోలపవంటి
ేల
ప్రిసతయలో
ిా
ల నైతిక
ప్ర్మైననిర్ణయాలుతీసుకునేందుకుఉదో ాగులుకృషిచేయడంవంటివిఉంటాయి.

గమనించ వలసిన అంశ్ం
బీమాకంపెనీతమఖ్ాతాదార్చలకుసంబంధించినదిగువవిషయాలోలబాధ్ాతనుకలిగిఉంటలంది .
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తప్పుత వప్టిటంచేప్రచారాలనుప్రిహరించడంమరియుసరైనఉతుతయ
త లువికరయించబడేటల లగాచస్యసుకోవడం



పాలసవయొకొనియమనిబంధ్నలనుప్ూరితగాతెలియచేయడం



ఖ్ాతాదార్చలకుసరిప్డినబీమాకవర్నుసిఫార్చూచేయడంమరియుఅందించడం



ఖ్ాతాదార్చల యొకొ నిరిేషట కల యిం మొతత ం చెలిలంచడం మరియు కల యింల చెలిలంప్పలోల అనవసర్ జఞపాానిన
ప్రిహరించడం

ఒకవ్ేళబీమాకంపెనీపెన
ై పేరకొననసేవలినతనఖ్ాతాదార్చలకుఅందించడంలోవిఫలమైతే, అప్పుడుబీమాకంపెనీ
యొకొనైతికప్రవర్త నప్రశినంచబడుతయంది.

F. వృతిా ప్ర్మైన బాధాతలను బలోపేతం చేయడం
ఐఆర్డిఎ మరియు జీవిత బీమా కౌనిూలు, బీమా కంపెనీల మరియు జీవిత బీమా ఏజంటల  యొకొ వృతిత ప్ర్మైన
బాధ్ాతలను బలోపేతం చేయడానికత బాధ్ాత వహసాతయి. ఈ సెక్షన్లో ఐఆర్డిఎ మరియు జీవిత బీమా కౌనిూల
యొకొలక్ష్యాలనుసస్య
ా లంగాతెలుసుకుందాం.

F1 ఐఆర్డిఎ యొకక లక్ష్యాలు
ప్టం 15.2
ఐఆర్డిఎయొకొముఖ్ాలక్ష్యాలుఈదిగువవిధ్ంగాఉంటాయి:


పాలసవదార్చని యొకొ ఆసకుతలు, హకుొలను ప్రిర్క్ష్ించడం కోసం బీమా నియంతరణ సంసా  2002
ఐఆర్డిఎ(పాలసవదార్చలప్రయోజనాలనుకాపాడటం)రగుాలేషను
ల జఞరీచేయబడాాయి.(ఛాప్ట ర్14లో
చరిుంచినవిధ్ంగా)



బీమా ప్రిశ్మ
ర లో కరమ ప్ద్ తిలో ఎదుగుదల ఉండేలా నియంతిరంచడం మరియు పో ర తూహంచడం(
ఛాప్ట ర్13లోచరిుంచినవిధ్ంగా)
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బీమా వ్ాాపారానిన సాటక్స హో లా ర్చల అందర్ూ ప్ూరితగా నైతికంగా చేప్టేటటట లగా చస్యడటం. ఈ లక్షాం
చేర్చకునేందుకు ఐఆర్డిఎ, బీమా ఏజంటల
ల  విధిగా పాటించాలిూన నైతిక ప్రవర్త నా నియమావళిని
విడుదలచేసింది.(నైతికప్రవర్తనానియమావళిగురించిమనంఈఛాప్ట ర్లోనిసెక్షన్హచలోచరిుదాేం

F2. జీవిత బీమా కౌనిిల్ యొకక ముఖ్ా లక్ష్యాలు
జీవిత బీమా ప్రిశ్మ
ర  ఒక నమమదగగ  ప్రిశ్మ
ర గా మరియు ప్రజలు సంప్ద మరియు సమృది్  వ్ైప్ప అడుగులు
వ్ేయడంలో సాయప్డటం వంటి లాభదాయకమైన సేవల దాీరా భార్తీయ బీమా ప్రిశ్మ
ర ను మార్ుడంలో ఒక
ప్రభావశీలపాతరనుపో షించాలననదే జీవితబీమాకౌనిూలయొకొప్రధానలక్షాం. జీవితబీమాకౌనిూల యొకొనతర్
లక్ష్యాలుఈదిగువవిధ్ంగాఉంటాయి.
ప్టం 15.3
అతయాననత సాాయిలో నైతిక విలువలు పాటించడం మరియు పాలసవదార్చలకు ఉననత సాాయి  సేవలందించే విధ్ంగా
బీమాకంపెనీలకుసాయప్డటం, సలహానవీడం, వంటిచర్ాలుచేప్టట డం

నిర్ణయాతమక విషయాలకు సంబంధించి ప్రభుతీం మరియు నతర్ సంసా లను సంప్రదించడం, భార్తదేశ్ంలో బీమా
అవగాహనవిసత రింప్చేయడంలోచుర్చగాగపాలగగనడం

బీమార్ంగంలోఅధ్ాయనం, ప్రిశోధ్నకుసరైనచర్ాలుతీసుకోవడం

బీమాకంపెనీలు మరియు వ్ారి యొకొఏజంటల మధ్ాఅతయాననతప్రమాణాలత కూడిననైతికబాధ్ాతనుఏర్ురిచి,
వ్ాటినిప్ర్ావ్ేక్ష్ించడంఅనేబాధ్ాతజీవితబీమాకౌనిూలకుఉంది.
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అవగతహన పెంచుకునేందుకు చేయవలసిన ప్ని
ప్రముఖ్ బీమా కంపెనీల యొకొ ఏవ్ైనా మూడు ప్రకటనలను ఎంచుకోండి. ప్రతి ప్రచార్ంలో తెలియజప్ుబడిన
సమాచారానిన విశలలషించండి. పేరకొనబడా  సమాచార్ం ఏదెన
ై ా, ఏవిధ్ంగానైనా తప్పుత వ ప్టిటంచబడిందా? ఒకవ్ేళ
సమాచార్ంతప్పుత వప్టిటంచేవిధ్ంగాఉంటే, దానినఏవిధ్ంగాచకొదిదే ుతార్చ?

G. మూలాాంకనం, ప్ర్ావేక్షణ మరియు కరమశిక్షణ
బీమాకంపెనీలుమరియుబీమాఏజంటల యొకొనతి
ై కవిలువలనుమూలాాంకనంచేయడంమరియుప్ర్ావ్ేక్ష్ించడం
అంతతేలికైనప్ని కాదు. రిజిసట ర్ అయినకంపెనీలుమరియు ఆకంపెనీలుఅందించే ఉతుతయ
త లుమరియు సేవలు
వంటివ్ైన పవరమియం సేకర్ణ, కల యింల సెటిలమంట్ మొదల న
ై వ్ాటి వివరాలు సేకరించబడతాయి.నది కంపెనీ యొకొ
ప్రవర్త నాతీర్చనుతెలుసుకోవడానికతఅవకాశ్ంనసుతంది.

G1. మూలాాంకనం మరియు ప్ర్ావేక్షణ
G1A. లాాప్సి కతవడం/కతానిిల్ చేయడం/ ఫ్రర లుక్ పరరియడ
లాప్సూ అయిన లేదా కాానిూల అయిన పాలసవలు, పవరమియములను చెలిలంచడంలో ఖ్ాతాదార్చని యొకొ  అశ్కత తను
తెలియజేయడంత పాటల...కంపెనీ యొకొ సేవల ప్టల  అసంతృపిత ని కూడా తెలియజేసత ాయి.  ఈ రండస్య కూడా బీమా
ఏజంటల
ల తనయొకొఅమమకప్పలక్ష్యాలనుచేర్చకోవడంకోసం, పాలసవలనుఅమమమందుకుఅనుసరించినఅనైతికచర్ాల
ఫలితంగాఏర్ుడినవ్ే.ఒకవ్ేళఖ్ాతాదార్చడుపవరమియములనుచెలిలంచడంలోఅశ్కత తకార్ణంగాపాలసవలాాప్సూ కావడం
లేదా కాానిూల కావడం జరిగితే, అది ఖ్ాతాదార్చని యొకొ ఆసుాలు, అప్పులకు సంబంధించి, సరిగగ ా అంచనా
వ్ేయలేదననవిషయానినతెలియజేసత ుంది.నది ఏజంట్ యొకొవ్ైఫలాంగాచెప్ువచుు, దీనిఫలితంగాఖ్ాతాదార్చనికత
ఆరిాకనషట ంత పాటల, బీమాకంపెనీకతకూడానషట ంవ్ాటిలల ుతయంది.
అనైతికఏజంటల నుండి పాలసవదార్చడినిసంర్క్ష్ించడంకోసం, పాలసవనిఅందుకుననతర్చవ్ాత15రోజులపాటలఫవర లుక్స
పవరియడ్నుఐఆర్డిఎపాలసవదార్చలకుకలిుంచింది.ఈసమయంలోపాలసవదార్చడుతానుకొననపాలసవకతసంబంధించి
తననిర్ణయానినసమీక్ష్ించుకునేఅవకాశ్ంఉంటలంది.
పాలసవదార్చడుఈదిగువఅంశాలనుభావించినటల యితే:
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పాలసవతనయొకొఅవసరాలనుతీరేువిధ్ంగాలేదని, లేదా



పాలసవ యొకొనియమనిబంధ్నలు, పాలసవ అమమమసమయంలోబీమాఏజంట్ చెపిున నియమనిబంధ్నల
తర్హాలోలేకపో వడంలేదని



బీమాకంపెనీయొకొసేవలత వ్ార్చసంతృపిత చెందకపో వడంజరిగితే



అప్పుడు వ్ార్చ బీమా పాలసవని 15రోజులోలగా తిరిగి నచిు, వ్ార్చ చెలిలంచిన పవరమియంను తిరిగి చెలిలంచమని
అడగవచుు.

ఒకవ్ేళపాలసవ లాాప్సూ అయినాలేదా బీమాకంపెనీ అందించే సేవలపెై అసంతృపిత కార్ణంగాసరండర్ చేసినటల యితే(
ఉదాహర్ణకుపాలసవఅమమకంతర్చవ్ాతఏజంట్దగగ ర్నుండిసమర్ాంగామరియుసకాలంలోసేవలులోపించడం), ఆ
ప్రిసతికంపె
ిా
నీతనయొకొబాధ్ాతలనుసకాలంలో, సమర్ావంతంగానర్వ్ేర్ుగలదా, లేదా,అనికంపెనీసామర్ారంపెై
ప్రశ్నలుతల తయ
త తాయి.
కనుక, ఎంత ఎకుొవగా పాలసవలు లాాప్సూ అయితే, సరండర్చల మరియు ఫవర లుక్స సమయంలో పాలసవలు రిటర్న
అవపతాయో, అంతఎకుొవగాబీమాకంపెనీమరియుదానియొకొఏజంటల
ల పాటించే నతి
ై కప్రవర్త నకుసంబంధించిన
సందేహాలుతల తయ
త తాయి.

G1 B ఫ్ిరతాదుల ప్రిమాణం
బీమా కంపెనీ దాీరా లభించే ఒక నిరిేషట ఉతుతిత , లేదా సేవలకు సంబంధించిన రిపవటడ్
ె  ఫిరాాదులు, ఫిరాాదులలో
పేరకొననసమసా నంకా ఉందనన విషయానిన తెలియజేసత ాయి. ఫిరాాదుల దాీరా లేవనతిత న అంశాలను విశలలషించడం
దాీరాబీమాకంపెనీలువివిధ్ర్కాలసమసాలనుఎలాప్రిషొరించాలననఅవగాహనప ందుతాయి.

G1 C ఆఫర్ చేసే ఉతపతత
ా లను విశ్లలషించడం
తమ ఖ్ాతాదార్చల యొకొ అవసరాలకు అనుగుణంగా బీమా కంపెనీలు మరియు బీమా ఏజంటల
ల  తమ యొకొ
ఉతుతయ
త లను అమామలిూ ఉంటలంది. కనుక ఆఫర్ చేసత ునన లాభాలు వ్ాసత వంగా ఖ్ాతాదార్చలకు అందుతాయా లేదా,
ఒకవ్ేళలేనటల యితే, ఆఫలితాలుఎందుకుఖ్ాతాదార్చనికతచేర్వపఅననకోణంలోఉతుతయ
త లనువిశలలషించాలిూఉంటలంది .
ఈకార్ణాలఆధార్ంగా, ఖ్ాతాదార్చనియొకొఅవసరాలనుతీరేువిధ్ంగాఉతుతయ
త లనురీడిజైన్చేయాలిూఉంటలంది.
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G2 కరమశిక్షణ
అందర్ూ ఏజంటల
ల  విధిగా పాటించాలిూన ఐఆర్డిఎ యొకొ నైతిక ప్రవర్త నా నియమావళిత పాటల అనిన బీమా
కంపెనీలకుతమఏజంటల యొకొనైతికప్రవర్త నానియమావళిమరియుకరమశిక్షణాప్రకయ
తర లకుసంబంధించిఅంతర్గ త
మార్గ దర్శకకాలుండాలి. తప్పు చేసే బీమా ఏజంటల ను సరైన మార్గ ంలోకత మళిల ంచేందుకు అంతర్గ త ప్రకయ
తర  జర్గాలి.
కంపెనీయొకొఅంతర్గ తమార్గ దర్శకకాలనుఉలల ఘంచడంమరియుతనయొకొచెడుప్రవర్త నదాీరాబీమాకంపెనీకత
నష్ాటనిన చేకూరేు బీమా ఏజంట్కు శిక్ష విధించాలి. బీమా ఏజంట్ యొకొ తప్పుడు ప్రవర్త నకు సంబంధించిన
ఫిరాాదునులేదాఅంశానినబీమాకంపెనీప్ూరితగావిశలలషించినతర్చవ్ాతకరమశిక్షణాచర్ాలుతీసుకోవచుు.

అంతర్గ త వావసథ లు మరియు విధానాలను మర్చగుప్ర్చుకోవడం
సంసా లో నైతిక విలువలను పెంప ందించేందుకు బీమా కంపెనీలు ఒక నైతిక ప్రవర్త నా నియమావళి చటారనిన
ఏర్ుర్చచుకోవ్ాలిూఉంది.నందులోసాధార్ణంగాబీమాఏజంటల యొకొనైతికప్రవర్త నకోసంచేయాలిూన, చేయకూడని
ప్నులు ఉంటాయి. నైతిక ప్రవర్త నకు సంబంధించి భవిషాత ప్రమాణాలను మర్చగుప్ర్చడం కోసం, తీసుకోవ్ాలిూన
చర్ాలు ముఖ్ాంగా సమీక్ష్ించడం మరియు నైతిక ప్రవర్త నా నియమావళికత సంబంధించిన విధివిధానాలను,
చెక్సలిసుటలనుతిర్గరాయడం, అంతర్గ తవావసా లుమరియువిధానాలకుసవర్ణలుచేప్టట డంలాంటివి.

తప్ుప చేసే వతరిపెై కరమశిక్షణా చర్ాలు
అనైతికంగా ప్రవరితసత స్య, తప్పులు చేసే బీమా ఏజంటల పెై పో ర తాూహకాలను తాతాొలికంగా కానీ, శాశ్ీతంగా కానీ
నిలిపివ్ేయడం, కల బ్ మంబర్ షిప్స నుంచి డిమోషన్,ససెుని న్ లేదా శాశ్ీతంగా తొలగించడం వంటి చర్ాలకు
పాలుడవచుు.

ప్ర శ్న 15.2
చకొటినైతికప్రవర్త నకుసంబంధించినకొనినముఖ్ాఉదాహర్ణలనుజఞబతాచేయండి
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H. ఐఆర్డిఎ పేరకకనన నైతిక ప్రవర్ా నా నియమావళి
2000 సంవతూర్ంనాటి ఐఆర్డిఎ (బీమాఏజంటల కుల ైసని
ె ూంగ్) రగుాలేషను
ల , బీమాఏజంటల యొకొనైతికప్రవర్త నా
నియమావళిని పేరకొంటాయి. ల ైసెన్ూ కలిగిన ప్రతి వాకతత కూడా రగుాలేషనల లో పేరకొనబడిన నైతిక ప్రవర్తనా
నియమావళికతకటలటబడిఉండాలి.నతి
ై కప్రవర్త నానియమావళిదిగువపేరకొనబడింది.
ప్రతిబీమాఏజంట్ఈదిగువవిషయాలనుపాటించాలి.
తనగురితంప్పనుతెలియజప్ుడంత పాటల, అతడుఏబీమాకంపెనీకతబీమాఏజంట్గాప్నిచేసత ునానడో చెపాులి.
భావిఖ్ాతాదార్చలుకోరినప్పుడుతనయొకొల స
ై ెన్ూనుచస్యపించడం.
బీమా కంపెనీ దాీరా అమమకానికత ఆఫర్ చేయబడుతయననబీమా ఉతుతయ
త లకు సంబంధించి కోరిన అనిన వివరాలను
అందించడంమరియునిరిేషటబీమాఉతుతిత నిసిఫార్సుచేసట
ే ప్పుడుభావిఖ్ాతాదార్చనియొకొఅవసరాలనుదృషిటలో
పెటట లకోవడం.
ఒకవ్ేళ భావి ఖ్ాతాదార్చడు కోరినటల యితే, అమమడం కోసం ఆఫర్ చేసిన బీమా ఉతుతిత   అమమడం దాీరా లభించే
కమిషన్నువ్లల డించడం.
అమమకానికతఆఫర్చేయబడా బీమాఉతుతిత కతసంబంధించిననస్యూరర్ర్ఛార్ిచేసేపవరమియంనుతెలియజేయడం.
ననస్యూరర్ర్దాీరాప్రపో జలఫార్ంలోకోరేసమాచార్ంయొకొసీభావ్ానినభావిఖ్ాతాదార్చనికతవివరించడంమరియు
బీమఒప్ుందానినకొనుగోలుచేసేటప్పుడువ్ాసత వసతాాలనువ్లల డించడంలోగలపారముఖ్ాతనుకూడావివరించడం.
భావిఖ్ాతాదార్చనియొకొఅసాధార్ణఅలవ్ాటల
ల లేదాఆదాయఅసిా ర్తాీనినబీమాకంపెనీదృషిటకతరిపో ర్చటను
(దీనినననస్యూరరన్ూఏజంట్యొకొకానిి డెనిియలరిపో ర్చటఅంటార్చ)ననస్యూరర్ర్కుసబమట్చేసేప్రతిప్రపో జలఫార్ంత 
పాటలఅందివీడం.
బీమా ప్రతిపాదనను అంగీకరించడానికత సంబంధించి బీమా కంపెనీ యొకొ అండర్రైటర్ తీసుకునే నిర్ణయాలను
ప్రభావితం చేసే ఏదెైనా వ్ాసత విక సతాం ఉననటల యితే, భావి ఖ్ాతాదార్చనికత సంబంధించి అనిన విధాలా విచారించి
సమాచార్ంఅందించడం.
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బీమాకంపెనీదాీరాప్రతిపాదనఅంగీకరించబడినదా, లేదాఅననవిషయానినభావిఖ్ాతాదార్చనికతతెలియజేయడం.
ప్రపో జల ఫార్ంప్ూరిత చేసే సమయంలోఅనినర్కాలడాకుామంటల నుప ందడంమరియుప్రపో జలనుప్ూరిత చేయడం
కొర్కుబీమాకంపెనీఅడిగేనతర్డాకుొమంటల నుసెైతంఅందివీడం.
బీమా కంపెనీ దాీరా కల యింల సెటిలమంట్కు సంబంధించిన ఆవశ్ాకాలను ప్ూరిత చేయడంలో లబ్ దార్చలు,
కల యిందార్చలులేదాపాలసవదార్చలకుఅవసర్మైనసాయానినఅందించడం.
నామినేషన్ లేదా అసెైన్మంట్ లేదా అడరసుూ మార్చు లేదా ఆప్ి నల మార్చు వంటి వ్ాటికత సంబంధించి,
అవసర్మైనప్పుడు, అవసర్మైనసాయానినఅందించడంమరియుప్రతిపాలసవదార్చనికతసలహానవీడం.
ఏబీమాఏజంట్ఈదిగువప్నులనుచేయరాదు:
అధీకృతల ైసెన్ూలేకుండాబీమావ్ాాపార్ంఅభారిాంచడంలేదాప ందడం.
ప్రపో జలఫార్ంలోకొనినవ్ాసత వసతాాలనుభావిఖ్ాతాదార్చడుదాచిపెటట ల
ే ాపో ర తూహంచడం.
ప్రపో జల ఫార్ం లేదా ప్రపో జలను అంగీకరించేందుకు ననస్యూరర్ర్కు తప్పుడు డాకుామంటల
ల  సబమట్ చేసేలా
పో ర తూహంచడం.
భావిఖ్ాతాదార్చనిప్టల అమరాాదగాప్రవరితంచడం.
నతర్బీమాఏజంట్ప్రవ్ేశ్పెటట న
ి ప్రపో జలలోజోకాంచేసుకోవడం.
బీమాకంపెనీఆఫర్చేసేవ్ాటికంటేభిననంగారేటల ల, లాభాలు, నియమనిబంధ్నలనుఆఫర్చేయడం.
బీమాఒప్ుందందాీరాలబ్ దార్చడుప ందినమొతత ంనుండివ్ాటానుడిమాండ్చేయడంలేదాప ందడం.
పాలసవదార్చనికత నప్ుటికే ఉననపాలసవని ర్దుేచేసుకొని, కొరతత  పాలసవ చేయాలనిఒతిత డి చేయడం.(అటిట పాలసవ ర్దుే
చేసుకునననాటినుండిమూడుసంవతూరాలలోప్పకొరతత పాలసవచేయించడం).
కారకురేట్ఏజంటల విషయంలో, బీమావ్ాాపార్ంయొకొపో ర్చటఫో లియోకతందఒకసంవతూర్ంలోవసస్యలుచేసినమొతత ం
పవరమియంలోప్దిహేనుశాతంపవరమియంఒకే వాకతత(వాకతతకాదు)లేదాఒకసంసా లేదాఒకగూ
ర ప్స ఆఫ్ సంసా లునుండి
ఉండటం.
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ఒకనిరిేషటవాకతతదాీరాల ైసెన్ర్దుేచేయబడి, ర్దుేచేయబడినతేదీనుంచిఐదుసంవతూరాలుగడవకముందే , బీమా
ఏజంట్గావావహరించేందుకుతాజఞగాల స
ై ెన్ూకుదర్ఖ్ాసుతపెటటడం.
ఏదెైనాబీమాకంపెనీలుడెైరకటర్కావడంలేదాడెైరకటర్గాఉండటం.
ప్రతి బీమా ఏజంట్ కూడా, తన దాీరా ప ందిన బీమా వ్ాాపారానిన సంర్క్ష్ించుకోవ్ాలనన దృకథ్ంలో ఉండాలి. నిరిేషట
కాలవావధిలోగా పాలసవదార్చలకు మౌఖికంగాను, రాతప్ూర్ీకంగానస్య నోటీసులు నవీడం దాీరా చెలిలంప్పలు
జరిపించేందుకుప్రయతినంచాలి.

H1 నైతిక ప్రవర్ా నా నియమావళికి కటటటబడి ఉండకప్ో వడం
జీవితబీమాల స
ై ెన్ూకలిగినప్రతివాకతతకూడారగుాలేషనల లోపేరకొనననతి
ై కప్రవర్త నానియమావళికతకటలటబడిఉండాలి.
1938నాటి జీవిత బీమా చటట ంలోని సెక్షన్ 42(4)జి , రగుాలేషనల  దాీరా పేరకొన బడిన నిరిేషట నతి
ై క ప్రవర్త నా
నియమావళిని అతికరమించిన ఏ ఏజంట్ అయినా అనర్హతకు గుర్యిేా అవకాశ్ం ఉంది. జీవిత బీమా ఏజంట్
నేర్ప్ూర్ీక దురిీనియోగం, నమమకానిన దురిీనియోగం చేయడం, మోసానికత పాలుడం, ఫో ర్ిరీ లేదా దుషేరేర్ణకు
పాలుడానికతప్రయతినంచినటల
ల గాకోర్చటనిరా్రించినటల యితేసెక్షన్42(4)(సి)ప్రకార్ంఅనర్హతకుగుర్వపతాడు.
పెైన పేరకొననవ్ాటిత పాటల, ఏజంట్, బీమా కంపెనీ లేదా పాలసవదార్చల యొకొ ప్రయోజనాలకు వాతిరేకంగా తప్పు
చేయడంలేదాతప్పుగావావహరిసత ుననటల
ల గాతెలిసేత ,బీమాకంపెనీఅధికార్చలదాీరాఅనర్హతకువ్ేటలవ్ేసేఅవకాశ్ం
ఉంది. అంతేకాకుండా, ఆతర్చవ్ాతబీమాకంపెనీ , ఈబీమాఏజంట్కువాతిరేకంగాఅంతర్గ తచర్ాలకుదిగవచుు(ఈ
ఛాప్ట ర్లోనిసెక్షన్జి2లోచరిుంచినవిధ్ంగా)

కీలకతంశ్తలు
నైతికత లేదా నైతిక విలువలు అంటే ఏమిటి.
నైతికతనుఈవిధ్ంగానిర్ీచించవచుు:
మనం మంచివి,సరైనవి అనుకునే విలువలు, మరియు ప్రవర్త న అనేది వాకుతల యొకొ వాకతతగత నైతిక తీర్చుపెై
ఆధార్ప్డిఉంటలంది.ఒకవాకతతయొకొసీంతనిర్ణయాలుతపాు, ఒపాుఅనిఅధ్ాయనంచేయడం.
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అనైతిక ప్రవర్ా న వలల ప్ర మాదాలు
అనైతికప్రవర్త నవలల బీమాఏజంట్కుమరియుఅతడుపారతినిధ్ాంవహంచేబీమాకంపెనీకతచెడాపేర్చవసుతంది.
నైతిక విలువల వలన కలిగే వతాప్తర్ లాభాలు
ఒక కంపెనీ చకొటి నైతిక విలువలను పాటించడం వలల  కంపెనీకత చకొటి గుడ్విలత  పాటల, సానుకూలమైన
పేర్చప్రతిషఠ లులభిసాతయి.
ఉననత ప్రమాణాలత  కూడిన నతి
ై క విలువలను పాటించే బీమా కంపెనీ , మిగతా కంపెనీలు అనుసరించడానికత
ఉదాహర్ణగాచస్యపించబడుతయంది.
నైతిక ప్రవర్ా నల యొకక ర్కతలు
నైతికప్రవర్త నలోఈదిగువపేరకొననవిఉంటాయి:
అవసరాలఆధార్ంగాఖ్ాతాదార్చనికతసరైనబీమాపాలసవనిసిఫార్సుచేయడం.
ఉతుతిత  యొకొ లాభాలు మరియు పాలసవ లాభాలను ప ందడానికత ఉండే నియమనిబంధ్నలు మరియు వరితంచే
మినహాయింప్పలనుప్ూరితగావివరించడం.
బీమాచేయాలిూనసరైనమొతాతనినసిఫార్సుచేయడం.
ఖ్ాతాదార్చనియొకొఅవసరాలఆధార్ంగాచెలిలంప్పలకుసంబంధించినసరైనప్ద్ తినిసిఫార్సుచేయడం.
ఖ్ాతాదార్చనియొకొఅవసరాలకుఅనుగుణంగానియమనిబంధ్నలనువివరించడం

నైతికత చటర ంలోకి నైతిక ప్ర వర్ా నా నియమావళి
ఉదో ాగులు మరియు బో ర్చా మంబర్ల  యొకొ ప్రవర్త న కు సంబంధించి నైతిక విలువల ప్రమాణాలు మరియు
జవ్ాబుదారీతనానినఏర్ుర్చడంకోసంనిర్ీచించబడినదేనైతికప్రవర్త నానియమావళిఅనిచస్యశాం.
బీమా కంపెనీలు, తమకు ప్రతేాకమైన, తమ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా నైతిక ప్రవర్త నా నియమావళిని
నిర్ీచించుకోవచుులేదాప్రిశ్మ
ర కుసంబంధించిననిరిేషటప్రవర్త నానియమావళినిపాటించవచుు.
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కంపెనీ యొకొ అనిన సాాయిలోల నైతిక విలువలను నలకొలుడం అంటే , వ్ాాపార్ం యొకొ అనిన సాాయిలోల, ఎలాంటి
ప్రిసతయలో
ిా
ల నన
ై ానిర్ంతర్ంనైతికవిలువలనుపాటించడంఅనిఅర్ాం.
వృతిత ప్ర్మైనబాధ్ాతలనుపో ర తూహంచడం.
ఐఆర్డిఎమరియుఎలఐసియొకొముఖ్ాలక్ష్యాలునవి:
పాలసవదార్చనియొకొఆసకుతల/హకుొలప్రిర్క్షణ.
బీమాప్రిశ్మ
ర యొకొపెర్చగుదలనుపో ర తూహంచడం.
బీమాకంపెనీలుమరియువ్ారి యొకొఏజంటల మధ్ాఅతయాననతసాాయిలోనైతికవిలువలనుఏర్ుర్చడం, వ్ాటిని
అమలు అయిేాటల
ల  చస్యడటం మరియు వ్ాటి ప్ర్ావ్ేక్షణ మరియు బీమా ప్రిశ్మ
ర ని నియంతిరసత స్య, బీమా ప్రిశ్మ
ర లో
జరిగేఅనినలావ్ాదేవీలుపాలసవదార్చలప్టల ఎంత నిపాక్ష్ికంగాజరిగేటల లధ్ృవీకరించడం.
మూలాాంకనం, ప్ర్ావ్ేక్షణమరియుకరమశిక్షణ
ఒక బీమా కంపెనీ పాటించే నైతిక విలువలను మూలాాంకనం మరియు ప్ర్ావ్ేక్ష్ించడం అనేది , ఆ కంపెనీ యొకొ
ఉతుతయ
త లు మరియు పవరమియం సేకర్ణ మరియు కల యింల సెటిలమంట్ వంటి వ్ాటికత విర్చద్ ంగా రిజిసట ర్ అయిేా
ఫిరాాదులయొకొసమాచారానినవిశలలషించడందాీరాజర్చగుతయంది.
నైతిక ప్రమాణాలు
నైతికప్రమాణాలుమరియు నైతికప్రవర్త నానియమావళికత కటలటబడి ఉండేలాచస్యడటంకోసంబీమాకంపెనీలుతమ
యొకొ అంతర్గ త వావసా లు మరియు ప్ద్ తయలను మార్చు చేసుకోవడం మరియు ఉలల ంఘంచే వ్ారిపెై కతమి
ర నల
చర్ాలకుఉప్కరమించాలిూఉంటలంది.

ఐఆర్డిఎ యొకక నైతిక ప్ర వర్ా నా నియమావళి
ఐఆర్డిఎ బీమా ఏజంటల కు సంబంధించిన నైతిక ప్రవర్త నా నియమావళిని పేరకొంది. దీని ప్రకార్ం జీవిత బీమా
ల ైసెనుూనుకలిగినప్రతివాకతతవీటికతకటలటబడిఉండాలి.విఫలమైనప్క్షంలోఅనర్హతకుగుర్యిేాఅవకాశ్ంఉంది.
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ప్ర శ్నలకు సమాధానాలు
15.1
ఖ్ాతాదార్చనికత ఎకుొవ మొతత ంలో బీమా అవసర్మైనప్ుటికీ అండర్ సెలిలంగ్లో తకుొవ బీమా మొతత ం కల యింట్కు
ప్రతిపాదించబడుతయంది. నలాంటి ప్రిసతయలో
ిా
ల  పాలసవదార్చడు ముందసుతగా మర్ణిసేత , అండర్ ననస్యూరరన్ూ యొకొ
ప్రభావ్ాలిన, అతని కుటలంబం భరించాలిూ ఉంటలంది. ఎందుకంటే, కుటలంబం యొకొ ఆరిాక వాయానిన తీరేువిధ్ంగా
బీమాకవర్ఉండదుకనుక.

15.2
నైతికప్రవర్త నలోఈదిగువపేరకొననవిఉంటాయి:
అవసరాలఆధార్ంగాఖ్ాతాదార్చనికతసరైనబీమాపాలసవనిసిఫార్సుచేయడం.
ఉతుతిత  యొకొ లాభాలు మరియు పాలసవ లాభాలను ప ందడానికత ఉండే నియమనిబంధ్నలు మరియు వరితంచే
మినహాయింప్పలగురించిప్ూరితగావివరించడం.
బీమాచేయాలిూనసరైనమొతాతనినసిఫార్సుచేయడం.
ఖ్ాతాదార్చనియొకొఅవసరాలఆధార్ంగాచెలిలంప్పలకుసంబంధించినసరైనప్ద్ తినిసిఫార్సుచేయడం.
ఖ్ాతాదార్చనియొకొఅవసరాలకుఅనుగుణంగానియమనిబంధ్నలనువివరించడం.

సరీయ ప్రీక్ష్య ప్రశ్నలు
1. బీమాఓవర్సెలిలంగ్అంటేఏమిటి?
2. నైతికప్రవర్త నానియమావళిఅంటేఏమిటలకులప్త ంగావివరించండి
3. ఒకకంపెనీ

ఒక సానుకూలమన
ై  పేర్చప్రఖ్ాాతలను సంపాదించుకోవడానికత నైతిక విలువలను

పాటించడంఎలాసాయప్డుతయంది?
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సరీయ ప్రీక్ష్య ప్రశ్నల సమాధానాలు
1. అతిఉతాూహవంతయడెన
ై బీమాఏజంట్, ఖ్ాతాదార్చలనుతప్పుత వప్టిటంచి, వ్ారికత వ్ాసత వంగాఅవసర్మైనబీమా
కవర్ లేదావ్ార్చభరించగలిగినదానికంటే ఎకుొవబీమానువ్ారికత వికరయిసాతడు.బీమాపాలసవలఓవర్ సెలిలంగ్ వలల ,
ఒకవ్ేళపాలసవదార్చడుపవరమియంమొతాతలనుచెలిలంచలేకపో వడంవలల లాప్సూఅయినపాలసవలుపెర్చగుతాయి.
2. నైతిక ప్రవర్త నా నియమావళి అనేది బీమా కంపెనీలకు ఎంత  కీలకమైనది . నవి తమ ఉదో ాగులు మరియు బో ర్చా
సభుాలు వ్ారి యొకొ ప్రవర్త నకు సంబంధించి జవ్ాబుదారీతనం ఉండేవిధ్ంగా వావసా ను ఏర్ుర్చాలని
నిర్ణయించబడాాయి. కంపెనీలో ఉనన ప్రతి ఒకొర్ూ ఈ నైతిక ప్రవర్త నా నియమావళిని అనుసరించాలిూ ఉంటలంది.ఈ
ప్రవర్త నా నియమావళిని ఉలల ంఘంచే ప్రిసతయలను
ిా
ప్రిహరించాలిూన బాధ్ాత బో ర్చా సభుాలు మరియు ఉదో ాగులపెై
ఉంటలంది.
3. ప్రజలనమమకంమరియువిశాీసానినచస్యర్గకనడానికత, బీమాకంపెనీపాటించేఉననతప్రమాణాలత కూడిననతి
ై క
విలువలుసాయప్డతాయి.ఈనమమకంమరియువిశాీసం ఫలితంగాఖ్ాతాదార్చలుకంపెనీగురించిసానుకూలంగా
మాటాలడటంమొదలుపెడతార్చ, నదికంపెనీకతఒకసానుకూలమైనప్రతిషఠ నుతెచిుపెడుతయంది.
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