Insurance Agents (General) Question Bank - Punjabi
S.
No.

1

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

ਗ਼ੈਰ-ਜੀਵਨ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ਼ੈ ਕਕ ਉਹ ਬੀਮਾ
ਸੂੰ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਜੋ ਕਕ
_______ ਅਕਜਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ

ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰ ਨ ਫੂੰ ਡਾਂ

ਕੇ ਖਰੀਦੀਆਂ

ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ

ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ

ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਈਆਂ

2

3

4

5

6

7

ਅੱ ਗ ਬੀਮੇ ਦੇ ਕੇਸ ਕਵਚ ਦਾਅਵਾ ਦੇ ਗਣਨਾ
ਕਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ?

ਅੱ ਗ ਰਾਿੀਂ ਿੋਏ

ਅੱ ਗ ਰਾਿੀਂ ਿੋਏ

ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ

ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ

ਫੀਸਦੀ

ਖਰੀਦ ਮੁੱ ਲ

ਜਾਇਦਾਦ ਗਹਿਣੇ
ਰੱ ਖ ਕੇ ਖਰੀਦੀਆਂ

Correct
Alternative

1

ਸੂੰ ਪੱ ਤੀ ਦੀ ਮੌਜਦਾ

ਸੂੰ ਪੱ ਤੀ ਦੀ

ਮੁੱ ਲ

ਘਹਿਆ ਮੁੱ ਲ

4

ਜੋਹ਼ਿਮ ਹਮਿਾਉਣਾ

1

ਪਰ-ਸਥਾਪਨ ________ ਦੇ ਕਸਧਾਂਤ ਦੇ
ਮੁਤਾਬਕ ਹ਼ੈ

ਿਰਜਾਨਾ

__________ ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ ਵਲੋਂ
ਵਰਕਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਕਕਕਰਆ ਹ਼ੈ, ਜੋ
ਕਕ ਉਹ ਤੀਜੀ ਕਧਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ
ਪਾਲਸੀ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਰਕਮ ਵਸਲਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹ਼ੈ।

ਅੂੰ ਡਰਰਾਈਹਿੂੰ ਗ

ਨਾਮਜ਼ਦੀ

ਪਰ-ਸਥਾਪਨ

ਇਕਰਾਰ

3

___________ ਨੂੰ ਹੱ ਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ
ਵੀ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ, ਜੋ ਕਕ ਬੀਮਤ ਵਲੋਂ
ਹੱ ਕ ਬੀਮਾ ਕਰਤਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਕਧਰ ਦੇ ਲਈ
ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਦੱ ਤਾ ਹ਼ੈ।

ਪਰ-ਸਥਾਪਨ

ਇਕਰਾਰ

ਨਾਮਜ਼ਦ

ਅੂੰ ਡਰਰਾਈਹਿੂੰ ਗ

1

ਸ਼ੱ ਕ

ਹਮਿਾਉਣਾ

ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ

ਠੋਸ ਮੁੱ ਲ

3

਼ਿਤਰਾ

ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਨ

ਹਮਿਾਉਣਾ

2

1929

1887

1872

4

ਗਤੀਸ਼ੀਲਮ ਨਾਜ਼ੁਕ

ਸ਼ੁੱ ਧ, ਮਾਮਲੀ

1

ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ

3

ਮਾਿੌਲ ਦੀ ਹਕਸਮ

ਨਤੀਜੇ

ਕਾਰਜਕਾਲ

2

ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜੋਹ਼ਿਮ

ਸਹਥਰ ਜੋਹ਼ਿਮ

ਮੁੱ ਢਲੇ ਜੋਹ਼ਿਮ

1

ਸਮਾਹਜਕ ਜੋਹ਼ਿਮ

ਨੈਹਤਕ ਜੋਹ਼ਿਮ

ਭੌਹਤਕ ਜੋਹ਼ਿਮ

ਸਹਿਮਤ ਿੋਇਆ

ਥੋਹਪਆ ਿੋਇਆ

ਮੁੱ ਲ

ਮੁੱ ਲ

ਬੀਮੇ ਦੀ ਧਾਰਨ ਕਵਚ, ਜੋਕ਼ਿਮ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ
_______ ਭਾਵ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ਼ੈ।
ਹਾਲਤ, ਜੋ ਕਕ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ
ਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹ਼ੈ ਅਤੇ
ਸਬੂੰ ਕਧਤ ਜੋਕ਼ਿਮ ਨੂੰ ਪਰਭਾਕਵਤ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ,
ਨੂੰ __________ ਵਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ।

ਰਾਈਡਰ

ਭਾਰਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ
ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਕਹਤ, ________ ਭਾਰਤ ਕਵਚ
8 ਸਭ ਇਕਰਾਰਨਾਕਮਆਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਦਾ
1919
ਹ਼ੈ, ਕਜਸ ਕਵਚ ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਕਮਲ
ਹਨ।
ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ, ਜੋਕ਼ਿਮ
ਹਨਸ਼ਹਿਤ,
ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸਬੂੰ ਕਧਤ ਘਾਟਾ
9
__________ ਅਤੇ ________ ਹੋਣਾ
ਮਾਪਣਯੋਗ
ਚਾਹੀਦਾ ਹ਼ੈ।
_________ ਬੀਮਾ ਮੁੱ ਢਲੇ ਅਤੇ ਖਾਸ
ਮੈਡੀਕਲ
10 ਜੋਕ਼ਿਮ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਕਖਆ ਦੇਣ
ਵਾਸਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹ਼ੈ।
ਗਤੀਸ਼ੀਲ (ਡਾਇਨੇਕਮਕ) ਜੋਕ਼ਿਮ ਕਕਸ
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਿੱ ਦ
11 ਕਕਸਮ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅਧਾਕਰਤ
ਹਨ?
___________ ਜੋਕ਼ਿਮਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ
ਅਨੁਮਾਹਨਤ ਜੋਹ਼ਿਮ
12 ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ।

13

ਗਈਆਂ

Alternative
4

_________ ਖਤਰੇ ਦੀ ਕਕਸਮ ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ।

ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਕਵਚ, ਜਦੋਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਘਾਟੇ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੌਖੀ ਤਰਹਾਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨ
14 ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ ਤਾਂ
__________ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਸਧਾਂਤ ਨੂੰ
ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ।

ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਜੋਹ਼ਿਮ

ਜਾਹਣਆ ਹਗਆ
ਮੁੱ ਲ

ਬੀਮਾ

ਸਹਥਰ, ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਨ

ਜੀਵਨ

ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਨ ਮੁੱ ਲ

ਜੋਹ਼ਿਮ ਖੇਤਰ
(ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਹ਼ਿਮ)

2

3

1

S.
No.

Question Body

Alternative
1

"ਅਕਤ ਚੂੰ ਗਾ ਭਰੋਸੇ" ਦਾ ਕਸਧਾਂਤ ਇਹ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹ਼ੈ ਕਕ ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋਕ਼ਿਮ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਥਾਂ ਨੂੰ
15 ਠੀਕ ਅਤੇ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਲਰਨ ਦਾ ਹ਼ੈ
ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੂੰ ਕਗਆ ਕਗਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ,
ਪਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹ਼ੈ।

ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ

ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ
ਪਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਵੱ ਚ
16
ਧੋਖੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ________ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ਼ੈ।

ਸ਼ਹਿ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
17 ਕਦੱ ਤੇ ਗਏ ਕਬਆਨ ਨੂੰ _____________
ਕਕਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
ਕਬਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
_______________ ਗਲਤ ਕਬਆਨੀ ਨੂੰ
18
ਅਣਗਕਹਲੀ ਮੂੰ ਕਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ।
ਘਟਨਾ, ਕਜਸ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕਵਚ
19 ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹ਼ੈ, ਨੂੰ ਵਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ

Alternative
4

Correct
Alternative

ਆਪਣੇ-ਆਪ

ਹਨਸ਼ਹਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਸਿੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ

2

ਓਿਲਾ ਰੱ ਖਣਾ

ਧੋਖਾ

3

ਗਲਤ ਹਬਆਨੀ

ਿਲਫੀਆ-ਹਬਆਨ

ਪਰਹਤਹਨਧਤਾ

ਸਮਝੌਤਾ

3

ਮਾਸਮ

ਧੋਖੇਬਾਜ਼

ਜਾਣ-ਬੁੱ ਝ ਕੇ

ਆਪਸੀ

1

ਸੂੰ ਕਿ

ਜੋਹ਼ਿਮ

ਅਹਨਸ਼ਹਿਤਾ

਼ਿਤਰਾ

1

ਮੌਤ

ਦੁਰਘਿਨਾ

ਬੀਮਾਰੀ

1

ਇਕਰਾਰ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼

2

ਪਰੋਸਪੈਕਿਸ

2

ਐਲਾਨ ਫਾਰਮ

3

ਐਲਾਨ ਫਾਰਮ

3

ਪਰੋਸਪੈਕਿਸ

ਐਲਾਨ ਫਾਰਮ

3

ਪਰਸਤਾਵ ਫਾਰਮ

________ ਅੂੰ ਡਰਰਾਈਕਟੂੰ ਗ ਦੇ ਜੋਕ਼ਿਮ
ਪਰਸੂੰਗ ਕਵਚ ਸਭ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ, ਲਾਜ਼ਮੀ
ਅਤੇ ਢੁੱ ਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਜਹੜੀ
24 ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ਼ੈ,
ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਤੇ ਉਸ ਕਵੱ ਚ
_________ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ਼ੈ।

ਕਵਰ

ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਬੀਮਾ
25 ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
________ ਕਕਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਪਰਸਤਾਵ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਵਰਕਤਆ
ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ, ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੌਕਖਕ ਜਾਂ
ਕਲਖਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ
26
ਕਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ________ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ਼ੈ।
ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਵਚ ਕਕਸ ਨੂੰ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੀ
27 ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਕਮਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ?

Alternative
3

ਐਲਾਨ

ਹੇਠ ਕਦੱ ਕਤਆਂ ਕਵਚੋਂ ਕਕਹੜਾ ਸ਼ੁੱ ਧ ਜੋਕ਼ਿਮ
ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ
ਜਦੋਂ ਪਰਸਤਾਵ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਵਰਕਤਆ
21 ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ ਤਾਂ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ
ਕਰਕਾਰਡ ਰਪ ਕਵੱ ਚ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ।
ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਲਸੀ ਦੇ
22 ਰਪ ਕਵਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਵਰ ਨੋਟ ਦੇ, ਨੂੰ
_________ ਕਕਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
ਫਾਰਮ, ਜੋ ਕਕ ਬੀਮੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ ਵਲੋਂ
ਭਕਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ, ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਮੂੰ ਗੀ
23 ਗਈ ਸਾਰੀ ਪਰਮੁੱਖ ਭੌਕਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੀ
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ਼ੈ, ਨੂੰ _________ ਕਕਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
20

Alternative
2

ਆਤਮ ਿੱ ਹਤਆ
ਮੌਹਖਕ

ਭੌਹਤਕ ਤੱ ਥ
(Material)

ਪਰਸਤਾਵ ਫਾਰਮ

ਕਲਖਤੀ ਰਪ ਕਵਚ
ਕਵਰ

ਕਵਰ

ਪਰਸਤਾਵ ਫਾਰਮ

ਕਵਰ

ਭੌਹਤਕ ਤੱ ਥ
(Material)

ਪਰਸਤਾਵ ਫਾਰਮ

ਭੌਹਤਕ ਤੱ ਥ
(Material)

30 ਹਦਨ

15 ਹਦਨ

45 ਹਦਨ

60 ਹਦਨ

2

ਸਮਝੌਤੇ

ਵਾਰੂੰ ਿੀਆਂ

ਇਕਰਾਰ

ਬਾਂਡ

2

2

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ਇਿ ਕੇਵਲ
ਇਿ ਕਵਰ ਨੋਿ
ਵਾਰੂੰ ਟੀ ਦੇ ਸਬੂੰ ਧ ਕਵਚ ਢੁੱ ਕਵਾਂ ਕਬਆਨ
28
ਚੁਣੋ

ਅਤੇ ਪਾਲਸੀ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੋਵਾਂ
ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਿੈ।

ਇਿ ਬੀਮਾ ਨੋਿ
ਅਤੇ ਹਮਆਦ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੋਵਾਂ
ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਿੈ।

ਇਿ ਹਨਯਮ ਅਤੇ

ਬੀਮਾਕਰਤਾ

ਧਾਰਾਾਾਾਂ

ਧਾਰਾਾਾਾਂ ਦਾ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ

ਭਾਗ ਨਿੀਂ ਿੈ,

ਭਾਗ ਿੈ।

ਬਲਹਕ ਪਾਲਸੀ

1

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਿੈ।
ਜੇ ਵਾਰੂੰ ਟੀ ਦੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ਼ੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰ
ਕਵਚ ਸਕਹਮਤੀ ਕਦੱ ਤੇ ਗਏ ਜੋਕ਼ਿਮ ਨੂੰ
ਦੇਣਦਾਰੀ,
ਬੀਮਾਕਰਤਾ,
ਬਦਕਲਆ ਕਗਆ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ______ ਨੂੰ ਉਸ
29
ਨੂੰ ਉਲੂੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ
ਹੋਰ _______ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹ਼ੈ।
ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਕਵਚ ਕੁਝ ਸੂੰ ਕਟਾਂ
ਲਈ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਕਖਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ
ਨੂੰ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਪਾਲਸੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨਯਮਤ ਅਹਭਆਸ ਹਪਛਾਂਕਣ
30
ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੇ ਕਵਹਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ
ਕਕਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ?
_____ ਅਤੇ ______ ਦੋਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
31 ਦੇ ਸਬਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

32

_______ ਪਾਲਸੀ ਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ਼ੈ।

ਪਾਲਸੀ ਅਤੇ

ਹਨਯਮ ਅਤੇ

ਏਜੂੰ ਿ, ਬੀਮਾਕਰਤਾ

ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕ
ਅਤੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ

ਧਾਰਾਾਾਾਂ

ਸਮਝੌਤਾ

ਵਾਰੂੰ ਿੀਆਂ ਅਤੇ

ਬਾਂਡ ਅਤੇ

ਹਪਛਾਂਕਣ

ਧਾਰਾਾਾਾਂ

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਹਪਛਾਂਕਣ

ਹਪਛਾਂਕਣ

ਸਮਝੌਤਾ

ਹਨਯਮ ਅਤੇ

ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਵੱ ਖ-

ਧਾਰਾਾਾਾਂ

ਵੱ ਖ ਹਿੱ ਹਸਆਂ ਦਾ

2

1

1

1

ਵੇਰਵਾ
ਸਹੀ ਕਬਆਨ ਚੁਣੋ:
ਕਪਛਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਇੱ ਕ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ਼ੈ, ਜੋ ਕਕ ਸਬੂੰ ਕਧਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ਼ੈ:
a) ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਟਕਾਣੇ ਉੱਤੇ
ਕੇਵਲ ਹਬਆਨ ਕੇਵਲ ਹਬਆਨ
33 ਬਦਲਣ ਲਈ
(ਏ) ਲਾਗ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ (ਬੀ)
b) ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਲਈ

ਕਪਛਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਇੱ ਕ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ
34 _____ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਕਧਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ਼ੈ

ਜੋਹ਼ਿਮ ਅਤੇ

ਬੀਮੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਕਮਆਂ ਨੂੰ ਕਲਖਤੀ ਰਪ
ਕਵਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾ
35 ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਕਸ
ਵਲੋਂ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ?

ਏਜੂੰ ਿ

ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਕਵਚ ਛਪੇ ਜਾਂ ਟਾਈਪ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਕਹੱ ਸੇ
36
ਕਵਚ ਕਦੱ ਤੇ ਕਨਯਮਾਂ ਤੋਂ ___________
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
_______ ਕਨਯਮ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ
ਪਾਲਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਜਾਂ
ਸਪਸ਼ਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ਼ੈ।
37

ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਇੱ ਕ ਵਪਾਰਕ ______ ਦੇ
38 ਕਨਰਮਾਣ ਦਾ ਸਬਤ ਹ਼ੈ

ਹਸਰਨਾਵਾਂ

ਹਸਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂ

ਬੀਮਾਕਰਤਾ

ਸਭ ਤੋਂ ਘੱ ਿ

ਬਰਾਬਰ

ਮਿੱ ਤਵਪਰਨ

ਮਿੱ ਤਵਪਰਨ

ਪਾਲਸੀ

ਇਕਰਾਰ

ਆਮ ਹਵਆਕਰਨ
ਅਤੇ ਹਵਰਾਮ-ਹਿੂੰ ਨਹ

ਹਨਯਮ

ਦੋਵੇ ਹਬਆਨ (ਏ)

ਦੋਵੇਂ ਹਬਆਨ (ਏ)

ਅਤੇ (ਬੀ) ਵੱ ਖ-

ਅਤੇ (ਬੀ) ਆਪਸ

ਵੱ ਖ ਲਾਗ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ ਹਵਿ ਅਲਹਿਦਾ
ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗ

3

ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ
ਜੋਹ਼ਿਮ ਅਤੇ

ਪਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ

ਪਾਲਸੀ

ਜੋਹ਼ਿਮ

ਬੀਮਾ ਧਾਰਕ

ਲਾਭਪਾਤਰ

ਮਿੱ ਤਵਪਰਨ ਨਿੀਂ ਵੱ ਧ ਮਿੱ ਤਵਪਰਨ

ਧਾਰਾ

ਇਕਰਾਰ ਅਤੇ
ਆਮ ਹਨਯਮ

1

2

4

ਬੀਮਾਕਰਤਾ

2

ਆਮ ਹਨਯਮ

3

3

S.
No.

Question Body

ਕਕਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਵਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਤਰਹਾਂ
39 ____________ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ

Alternative
1

ਆਮ ਆਦਮੀ

ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਕਵਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਪਛਲੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਫ਼ੈਸਕਲਆਂ ਦੇ ਿੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ
40 ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ _______ ਦੇ
ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ _______ ਦੇ ਫ਼ੈਸਕਲਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਿ-ਅਦਾਲਤ
ਬੂੰ ਕਦਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਪਾਲਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਕਦੱ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ
ਠੀਕ ਕਰਮ ਕਵਚ ਕਲਖੋ।
(i), (iv),
(i) ਭਕਮਕਾ
(ii) ਲਾਗ (Operative) ਧਾਰਾ
(v),(vi), (ii)
41
(iii) ਉਪਬੂੰ ਧ
ਅਤੇ (iii)
(iv) ਸਾਰਣੀ
(v) ਤਸਦੀਕ
(vi) ਧਾਰਾਾਾਾਂ ਅਤੇ ਸਹਲਤਾਂ
ਪਾਲਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਕਈ
ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਤੱ ਥ ਕਦੂੰ ਦੀ ਹ਼ੈ। ਸਾਰਣੀ
42
ਕਵਚ ਹੇਠ ਕਦੱ ਕਤਆਂ ਕਵਚੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ।
43 ਐਨਸੀਬੀ ਲਈ ਠੀਕ ਪਰਾ ਰਪ ਚੁਣੋ
ਹਰੇਕ ਵਲੋਂ ਕਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰੀਮੀਅਮ ਦੀ
ਰਕਮ ਦਰ ਉੱਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ,
ਜੋ ਕਕ ਕਾਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ;
(a) ਘਾਟਾ ਘਟਨਾ (ਜੋ ਕਕ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਏ
44
ਸੂੰ ਕਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ਼ੈ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ
ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸੂੰ ਭਵਾਨਾ
(b) ਘਾਟੇ ਦੀ ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਨ ਰਕਮ
ਜੇ ਅੱ ਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਾਟੇ ਦੀ ਔਸਤ
ਰਕਮ 200000 ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮੱ ਧ ਜਾਂ
45 ਔਸਤ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ 100 ਕਵਚੋਂ 1 ਸੀ। ਮੱ ਧ ਜਾਂ
ਔਸਤ ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਨ ਘਾਟਾ ਕੀ ਹ਼ੈ?
ਉਪ ਪਲ ਨੂੰ ਕਕਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ(a) ਜੋਕ਼ਿਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਵਰਗਾਂ ਕਵਚ
ਵੂੰ ਡਣ ਨਾਲ
46 (b) ਜੋਕ਼ਿਮ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
(c) ਘਾਟੇ ਦੀ ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਨ ਰਕਮ ਨਾਲ

Alternative
2

Alternative
3

ਵਧੀਆ ਪਹੜਹਆ-

ਹਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ

ਹਲਹਖਆ ਆਦਮੀ

ਹਵਅਕਤੀ

ਉੱਿ-ਅਦਾਲਤ

ਹਬਊਰੋ

Correct
Alternative

ਬੀਮਾਕਰਤਾ

1

ਉੱਿ-ਅਦਾਲਤ

ਸਰਵ-ਉੱਿ

ਅਤੇ ਸਰਵ-ਉੱਿ

ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ

ਅਦਾਲਤ

ਿੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ

(i), (iii), (iv),

(i), (v), (iii),

(i), (ii), (iii),

(v), (vi) ਅਤੇ

(iv), (vi) ਅਤੇ

(iv), (vi) ਅਤੇ

(ii)

(v)

ਅਤੇ ਿੇਠਲੀ
ਅਦਾਲਤ

(ii)

ਪਰੀਮੀਅਮ ਰਕਮ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰਬਰ

ਕੌ ਮੀ ਦਾਅਵਾ

Alternative
4

ਨਾ ਦਾਅਵਾ ਬੋਨਸ

ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ

ਪਰੀਮੀਅਮ
ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਢੂੰ ਗ

ਗੈਰ-ਕਹਮਸ਼ਨਡ

ਨੈਸ਼ਨਲ

ਬੈਂਕ

ਕਾਰਪੋਰੇਹਿਵ ਬੈਂਕ

2

1

4

2

ਹਵਕਲਪ (ਏ)
ਕੇਵਲ ਿੋਣ (ਏ)
ਲਾਗ ਿੈ

ਕੇਵਲ ਿੋਣ (ਬੀ)
ਲਾਗ ਿੈ

ਦੋਵੇਂ ਹਵਕਲਪ (ਏ)

ਅਤੇ (ਬੀ) ਦੋਵੇਂ

ਅਤੇ (ਬੀ) ਇੱ ਕਠੇ

ਆਪਸ ਹਵਿ

ਲਾਗ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ

ਅਲਹਿਦਾ ਰਪ

3

ਹਵਿ ਲਾਗ ਿਨ

ਰੁ: 1000/-

ਰੁ: 10000/-

ਰੁ: 2000/-

ਰੁ: 20000/-

ਿੋਣ (ਬੀ) ਅਤੇ

ਿੋਣ (ਏ) ਅਤੇ

ਦੋਵੇਂ ਹਵਕਲਪ (ਏ) ਦੋਵੇਂ ਹਵਕਲਪ (ਏ) (ਸੀ) ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ
ਅਤੇ (ਬੀ) ਇੱ ਕਠੇ ਅਤੇ (ਸੀ) ਇੱ ਕਠੇ
ਲਾਗ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ

ਲਾਗ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ

ਜੋਕ਼ਿਮਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਕਸ
ਵਰਗ ਕਵਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ
47 ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ____________
ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹ਼ੈ।

ਏਜੂੰ ਿ ਲਈ

ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਲਈ

ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਕਕਕਰਆ ਕਕ ਕੀ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜੋਕ਼ਿਮ ਲਈ ਬੀਮਾ
ਮਨਜ਼ਰੀਯੋਗ ਹ਼ੈ ਜੇ ਹ਼ੈ ਤਾਂ ਕਕਹੜੀ ਦਰ,
48
ਕਨਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਕਖਆ
ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨੂੰ ਵਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ

ਕਵਰ ਲੈ ਿਰ

ਅੂੰ ਡਰਰਾਈਹਿੂੰ ਗ

(ਬੀ) ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ

ਹਵਿ ਅਲਹਿਦਾ

ਹਵਿ ਅਲਹਿਦਾ

ਰਪ ਹਵਿ ਲਾਗ

ਰਪ ਹਵਿ ਲਾਗ

ਿਨ

ਿਨ

ਦਰ ਤਹਿ ਕਰਨ
ਲਈ

ਬਾਂਡ

3

1

ਬੀਮਤ ਲਈ

3

ਸਮਝੌਤਾ

2

4

S.
No.

Question Body

ਹੇਠ ਕਦੱ ਕਤਆਂ ਕਵਚੋਂ ਕਕਹੜੇ ਪੜਾਆਵਾਂ ਦੀ
ਤਕਨੀਕੀ ਰਪ ਕਵਚ ਅੂੰ ਡਰਰਾਈਕਟੂੰ ਗ
ਲਈ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ?
a) ਸੂੰ ਕਟ ਅਤੇ ਜੋਕ਼ਿਮ ਦਾ ਘਾਟੇ ਦੀ
ਆਵਰਤੀ ਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਰਪ ਕਵਚ
49 ਮੁਲਾਂਕਣ
b) ਪਾਲਸੀ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਕਖਆ ਅਤੇ ਕਨਯਮ
ਤੇ ਧਾਰਾਾਾਾਂ ਦਾ ਰਪ ਕਤਆਰ ਕਰਨਾ
c) ਪਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਦਰ ਤਕਹ ਕਰਨਾ
ਬੀਮੇ ਕਵਚ ਕਧਆਨ ਨਾਲ ਅੂੰ ਡਰਰਾਈਕਟੂੰ ਗ
ਤੇ ਜੋਕ਼ਿਮ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸਧਾਰਨ
ਤੱ ਥ ਕਰਕੇ ਪ਼ੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ਼ੈ ਕਕ
50
_____________

Alternative
1

Alternative
2

ਦੋਵੇਂ ਹਵਕਲਪ (ਏ) ਦੋਵੇਂ ਹਵਕਲਪ (ਏ)
ਅਤੇ (ਬੀ) ਇੱ ਕਠੇ ਅਤੇ (ਸੀ) ਇੱ ਕਠੇ
ਲਾਗ ਿਨ

ਲਾਗ ਿਨ

ਸਾਰੇ ਜੋਹ਼ਿਮ

ਸਾਰੇ ਜੋਹ਼ਿਮ

ਬਰਾਬਰ ਿਨ

ਬਰਾਬਰ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦੇ

Alternative
3

Alternative
4

ਦੋਵੇਂ ਹਵਕਲਪ

ਸਾਰੇ ਹਵਕਲਪ

(ਬੀ) ਅਤੇ (ਸੀ)

(ਏ) (ਬੀ) ਅਤੇ

ਦੋਵੇਂ ਇੱ ਕਠੇ ਲਾਗ

(ਏ) ਇੱ ਕਠੇ ਲਾਗ

ਿਨ

ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ

ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ

ਿਰੇਕ ਜੋਹ਼ਿਮ

ਜੋਹ਼ਿਮ ਬਰਾਬਰ

ਬਰਾਬਰ ਿੈ

ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦੇ

ਅੂੰ ਡਰਰਾਈਕਟੂੰ ਗ ਮੁਹਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ
ਦੋਵੇਂ ਹਵਕਲਪ (ਏ) ਦੋਵੇਂ ਹਵਕਲਪ (ਏ)
ਕਸੱ ਖਣ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ,
ਅਤੇ (ਬੀ) ਇੱ ਕਠੇ ਅਤੇ (ਸੀ) ਇੱ ਕਠੇ
ਕਜਸ ਕਵਚ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ਼ੈ:
51
a) ਢੁੱ ਕਵੀਂ ਕਸਖਲਾਈ
ਲਾਗ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ ਲਾਗ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ
b) ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
c) ਡੂੰ ਘਾ ਕਗਆਨ

ਦੋਵੇਂ ਹਵਕਲਪ

ਸਾਰੇ ਹਵਕਲਪ

(ਬੀ) ਅਤੇ (ਸੀ)

(ਏ) (ਬੀ) ਅਤੇ

ਇੱ ਕਠੇ ਲਾਗ ਿੁੂੰ ਦੇ

(ਏ) ਇੱ ਕਠੇ ਲਾਗ

ਿਨ

ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ

Correct
Alternative

4

2

4

ਕਾਰਗੋ/ਸਮਾਨ ਨੂੰ
ਜਹਾਜ਼ੀ ਬੀਮਾ ਅੂੰ ਡਰਰਾਈਟਰ ਨੂੰ
52 _________ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹ਼ੈ

ਅੱ ਗ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਮਾਰਗ ਜਾਂ

ਉਦਯੋਗ ਹਵਿ

ਸਿੋਰੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ

ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ

ਪਰਹਕਹਰਆ

ਅੱ ਗ ਦੇ ਸੂੰ ਭਵ
ਕਾਰਨ

2

ਸਮੱ ਹਸਆਵਾਂ
ਕਸਹਤ ਅੂੰ ਡਰਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਬੀਮਤ ਦੇ
ਦੋਵੇਂ ਹਵਕਲਪ (ਏ) ਦੋਵੇਂ ਹਵਕਲਪ (ਏ)
ਜੋਕ਼ਿਮ ਪਰੋਫਾਇਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹ਼ੈ:
ਅਤੇ (ਬੀ) ਇੱ ਕਠੇ ਅਤੇ (ਸੀ) ਦੋਵੇਂ
a) ਡਾਕਟਰੀ ਪੱ ਖ
ਲਾਗ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ ਇੱ ਕਠੇ ਲਾਗ ਿੁੂੰ ਦੇ
53 b) ਉਦਯੋਗ ਕਵਚ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਪਰਕਕਕਰਆ
c) ਕਸਹਤ ਪੱ ਧਰ ਅਤੇ ਪਕਰਵਾਕਰਕ ਅਤੀਤ
ਿਨ
ਜੋਕ਼ਿਮ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੋਕ਼ਿਮ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵ
ਉੱਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਪਰੀਮੀਅਮ
54
ਦੀ ਢੁੱ ਕਵੀਂ ਦਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ, ਜੋ
ਕਕ ________ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਮਕਸਦ ਹ਼ੈ।
ਅੂੰ ਡਰਰਾਈਕਟੂੰ ਗ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਲੱਛਣ ਹਨ:
a) ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜੋਕ਼ਿਮ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ
55 b) ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜੋਕ਼ਿਮ ਦਾ
ਪੱ ਧਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ
c) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਣਾ ਕਕ ਬੀਮਾ
ਕਾਰੋਬਰ ਮਜ਼ਬਰ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱ ਲੇ

ਕਵਰ ਲੈ ਿਰ

ਅੂੰ ਡਰਰਾਈਹਿੂੰ ਗ

ਦੋਵੇਂ ਹਵਕਲਪ (ਏ) ਦੋਵੇਂ ਹਵਕਲਪ (ਏ)
ਅਤੇ (ਬੀ) ਇੱ ਕਠੇ ਅਤੇ (ਸੀ) ਇੱ ਕਠੇ
ਲਾਗ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ

ਲਾਗ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ

ਦੋਵੇਂ ਹਵਕਲਪ

ਸਾਰੇ ਹਵਕਲਪ

(ਬੀ) ਅਤੇ (ਸੀ)

(ਏ) (ਬੀ) ਅਤੇ

ਦੋਵੇਂ ਇੱ ਕਠੇ ਲਾਗ

(ਏ) ਇੱ ਕਠੇ ਲਾਗ

ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ

ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ

ਬਾਂਡ

ਸਮਝੌਤਾ

ਦੋਵੇਂ ਹਵਕਲਪ
(ਬੀ) ਅਤੇ (ਸੀ)
ਇੱ ਕਠੇ ਲਾਗ ਿੁੂੰ ਦੇ
ਿਨ

2

2

ਸਾਰੇ (ਏ) (ਬੀ)
ਅਤੇ (ਏ) ਇੱ ਕਠੇ

4

ਲਾਗ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ

5

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੀ
ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ
ਜੇ ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ ਅਕਜਹੇ ਜੋਕ਼ਿਮਾਂ ਲਈ
ਪਾਲਸੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ, ਜੋ ਕਕ ਨਾਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋਕ਼ਿਮ ਲਈ
56
ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਕਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ
ਦੀਆਂ ਹਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਪਰੀਮੀਅਮ ਵਸਲਦੀ ਹ਼ੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਵਜੋਂ ___________ ਹ਼ੈ।

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
ਦੀਆਂ
ਹਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੀਆਂ
ਏਜੂੰ ਿ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ

ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਹਵਿ

ਦੀਆਂ

ਪਾਉਣਾ

ਹਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ

2

ਪਰਾ ਕਰਨਾ

ਖਤਰੇ ਹਵਿ
ਪਾਉਣਾ

ਇੱ ਕ ਬੀਮਾ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਕਕ ਜੋਕ਼ਿਮ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਵੱ ਧ ਦਰ ਵਸਲਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹ਼ੈ, ਜੋ
ਕਕ ਇੂੰ ਝ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਈ
57
ਕਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਦਵਾਉਂਦਾ ਹ਼ੈ, ਨੂੰ ਮਕਹਸਸ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ ਕਕ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
_________ ਹ਼ੈ।

ਅੂੰ ਡਰਰਾਈਕਟੂੰ ਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂੰ ਖੇਪ ਰਪ
ਕਵਚ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ
58 ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ:
a) ਮਨਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪੱ ਧਰ
b) ਢੁੱ ਕਵਾਂ ਪਰੀਮੀਅਮ

59

ਬੀਮਾ ਜੋਕ਼ਿਮ ਨੂੰ _______ ਤਬਦੀਲ
ਕਰਨ ਅਧਾਕਰਤ ਹ਼ੈ।
ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ______
ਬੀਮਾਕਕਰਤ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਸੂੰ ਕਟ ਤੋਂ
ਉਭਰਦਾ ਹ਼ੈ।

60

ਨਾ-ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗ
ਅਤੇ ਨਾ-ਜਾਰੀ

ਘਾਿੇ ਉੱਤੇ

ਰਹਿਣਯੋਗ

ਦੋਵੇਂ ਹਵਕਲਪ (ਏ) ਦੋਵੇਂ ਹਵਕਲਪ (ਏ)
ਅਤੇ (ਬੀ) ਇੱ ਕਠੇ ਅਤੇ (ਸੀ) ਇੱ ਕਠੇ
ਲਾਗ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ

ਏਜੂੰ ਿ

ਲਾਗ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ

ਬੀਮਤ

ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮੇ ਕਵਚ ਸ਼ਾਕਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ:
(a) ਕਦਮਾਗੀ ਕਮੀ
(b) ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਵਚ
63 ਸੱ ਟਾਂ
(c) ਕੂੰ ਮ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱ ਟਾਂ
(d) ਪਕਹਲਾਂ-ਮੌਜਦ ਸਰੀਕਰਕ ਕਮੀਆਂ

ਰਹਿਣਯੋਗ

ਦੋਵੇਂ ਹਵਕਲਪ
(ਬੀ) ਅਤੇ (ਸੀ)
ਇੱ ਕਠੇ ਲਾਗ ਿੁੂੰ ਦੇ
ਿਨ

ਵੱ ਡਾ ਲਾਭ

ਅਤੇ (ਬੀ) ਆਪਸ
ਹਵਿ ਅਲਹਿਦਾ
ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ

ਬੀਮਤ ਹਵੱ ਤੀ

ਏਜੂੰ ਿ ਹਵੱ ਤੀ ਘਾਿੇ

ਘਾਿੇ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਾਿੇ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ

ਘਾਿੇ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ

ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ

ਘਿਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਘਿਾਉਂਦੀ ਿੈ

ਘਿਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ

ਘਿਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ

ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ

ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ

ਮੋਿਰ

ਹਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਿਨਾ

ਹਨਿੱਜ

ਦੋਵੇਂ: (ਏ) ਅਤੇ

ਦੋਵੇਂ: (ਏ) ਅਤੇ

ਦੋਵੇਂ: (ਬੀ) ਅਤੇ

ਦੋਵੇਂ: (ਸੀ) ਅਤੇ

(ਸੀ) ਠੀਕ ਿਨ

(ਬੀ) ਠੀਕ ਿਨ

(ਸੀ) ਠੀਕ ਿਨ

(ਡੀ) ਠੀਕ ਿਨ

ਦੋਵੇਂ: (ਏ) ਅਤੇ

ਦੋਵੇਂ: (ਏ) ਅਤੇ

ਦੋਵੇਂ: (ਬੀ) ਅਤੇ

ਦੋਵੇਂ: (ਸੀ) ਅਤੇ

(ਸੀ) ਠੀਕ ਿਨ

(ਡੀ) ਠੀਕ ਿਨ

(ਡੀ) ਠੀਕ ਿਨ

(ਡੀ) ਠੀਕ ਿਨ

ਹਸਿਤ

1

ਰਪ ਹਵਿ ਲਾਗ

ਲਾਭ

ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਹਵੱ ਤੀ ਪਾਲਸੀ ਹਵੱ ਤੀ

1

ਦੋਵੇਂ ਹਵਕਲਪ (ਏ)

ਬੀਮਾਕਰਤਾ

ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ
ਕਕਹੜਾ ਬੀਮਾ ਬੀਮਤ ਨੂੰ ਕਵੱ ਤੀ ਘਾਕਟਆਂ
ਤੋਂ ਸੁਰੱਕਖਆ ਦੇਣ ਕਵਚ ਮੱ ਦਦ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ,
61 ਜੋ ਕਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ
ਜਾਂ ਅਪੂੰ ਗਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ਼ੈਦਾ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮੇ ਕਵਚ ਸ਼ਾਕਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ
(a) ਕਮਆਦੀ ਬੀਮਾਰੀ
(b) ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜਦ ਬੀਮਾਰੀ
62
(c) ਆਵਾਜਾਈ ਦੁਰਘਟਨਾ
(d) ਉਦਯੋਕਗਕ ਦੁਰਘਟਨਾ

ਨਾ ਜਾਰੀ

3

3

3

2

2

6

S.
No.

64

65

66

67

Question Body
ਕਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪਾਲਸੀ ਕਵਚ ਬੀਮਾ
ਸੁਰੱਕਖਆ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ਼ੈ:
(a) ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ
ਲਈ
(b) ਪੱ ਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਰਨ ਅਪੂੰ ਗਤਾ
(c) ਬੀਮਾਰੀ
(d) ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਸਮੱ ਕਸਆਵਾਂ
ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਨ
ਅਪੂੰ ਗਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਲਸੀਆਂ
ਹਨ:
(a) ਕਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ
(b) ਕਸਹਤ ਬੀਮਾ
(c)ਮੋਟਰ ਬੀਮਾ
(d) ਉਦਯੋਕਗਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੀਮਾ
ਬੀਮਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਵਚ ਆਮ ਤੌਰ
'ਤੇ_______ ਅਤੇ ਰਕਮ, ਜੋ ਕਕ
ਅਚਨਚੇਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋਵੇ,
ਦੇ ਸਮਹ ਲਈ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਕਖਆ ਕਦੂੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ।
ਹੇਠ ਕਦੱ ਕਤਆਂ ਕਵਚੋਂ ਕਕਹੜਾ ਬੀਮੇ ਲਈ
'ਐਡ-ਆਨ' ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਕਖਆ ਨਾਲ
ਸਬੂੰ ਕਧਤ ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ?
(a) ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ
(b) ਪਕਰਵਾਕਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ
(c) ਕਵਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰ ਗਵਾਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
(d) ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਰਚੇ

ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਕਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ
ਪਾਲਸੀਆਂ ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ
68
______ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਸੂੰ ਸਾਰ ਭਰ
ਕਵਚ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਕਖਆ ਕਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਸਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ
69 ਦੀ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਹ਼ੈ:

72

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

ਦੋਵੇਂ: (ਏ) ਅਤੇ

ਦੋਵੇਂ: (ਏ) ਅਤੇ

ਦੋਵੇਂ: (ਬੀ) ਅਤੇ

ਦੋਵੇਂ: (ਸੀ) ਅਤੇ

(ਬੀ) ਠੀਕ ਿਨ

(ਡੀ) ਠੀਕ ਿਨ

(ਸੀ) ਠੀਕ ਿਨ

(ਡੀ) ਠੀਕ ਿਨ

ਦੋਵੇਂ: ਹਵਕਲਪ

ਦੋਵੇਂ: ਹਵਕਲਪ

ਦੋਵੇਂ: ਹਵਕਲਪ

(ਏ) ਅਤੇ (ਬੀ)

(ਏ) ਅਤੇ (ਡੀ)

(ਬੀ) ਅਤੇ (ਡੀ)

ਠੀਕ ਿਨ

ਠੀਕ ਿਨ

ਪਹਰਭਾਹਸ਼ਤ

ਲੋ ੜੀਦੀਆਂ

ਧਾਰਾਾਾਾਂ

ਘਿਨਾਵਾਂ

ਠੀਕ ਿਨ

(ਸੀ) ਅਤੇ (ਡੀ)

ਆਮ ਹਨਯਮ

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਕੇਵਲ ਹਵਕਲਪ

ਕੇਵਲ ਹਵਕਲਪ

ਕੇਵਲ ਹਵਕਲਪ

(ਏ) ਠੀਕ ਿੈ

(ਬੀ) ਠੀਕ ਿੈ

(ਸੀ) ਠੀਕ ਿੈ

(ਡੀ) ਠੀਕ ਿੈ

48

50

12

16 ਸਾਲ ਅਤੇ
100 ਸਾਲ

21 ਸਾਲ ਅਤੇ 90 18 ਸਾਲ ਅਤੇ 80
ਸਾਲ
ਸਾਲ

ਪੱ ਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ

ਪੱ ਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ

ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉਤੇ

ਪਰੀ ਅਪੂੰ ਗਤਾ

ਅੂੰ ਸ਼ਕ ਅਪੂੰ ਗਤਾ

ਜੀਵਨਭਰ ਲਈ ਅਧਰੀ ਅਪੂੰ ਗਤਾ ਨੂੰ
________ ਵਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ

ਪੱ ਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ

ਪੱ ਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ

ਪਰੀ ਅਪੂੰ ਗਤਾ

ਅੂੰ ਸ਼ਕ ਅਪੂੰ ਗਤਾ

ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਰੇ ਰਪ ਕਵਚ ਅਪੂੰ ਗ
ਹੋਣ ਨੂੰ ______ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ

ਪੱ ਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ

ਪੱ ਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ

ਪਰੀ ਅਪੂੰ ਗਤਾ

ਅੂੰ ਸ਼ਕ ਅਪੂੰ ਗਤਾ

ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਕਥਰ ਰਕਮ ਦੇ
ਭੁਗਤਾਨ, ਜੋ ਕਕ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ, ਕਜਸ ਲਈ
73
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਯੋਗ ਹ਼ੈ, ਨੂੰ _____ ਵਜੋਂ
ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ
ਬੀਮਾਕਕਰਤ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਵਚ_______ ਅਤੇ ______ ਸ਼ਾਕਮਲ
74 ਹਨ, ਪੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਵਚ,
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੀਮਾਕਕਰਤ ਰਕਮ ਦੇ ਸਕਥਰ
ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱ ਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ਼ੈ।

ਿਫਤੇਵਾਰ
ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ

ਪੀ.ਪੀ.ਡੀ.

2

2

4

1

4

ਪਰਨ ਅਪੂੰ ਗਤਾ

1

ਪਰਨ ਅਪੂੰ ਗਤਾ

2

ਪਰਨ ਅਪੂੰ ਗਤਾ

ਪਰਨ ਅਪੂੰ ਗਤਾ

3

4 ਿਫਹਤਆਂ ਦਾ

ਨੂੰਬਰ ਪਰਭਾਹ਼ਿਤ

ਜੋੜ

ਿਫਤੇ

ਪਰਨ ਅਪੂੰ ਗਤਾ

ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉਤੇ
ਪਰਨ ਅਪੂੰ ਗਤਾ
ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉਤੇ

ਮੌਤ ਦਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਲਾਭ ਅਤੇ
ਿੀ.ਿੀ.ਡੀ.

1

ਠੀਕ ਿਨ

ਕੇਵਲ ਹਵਕਲਪ

24

Correct
Alternative

ਦੋਵੇਂ: ਹਵਕਲਪ

5 ਸਾਲ ਅਤੇ 80
ਸਾਲ

ਜੀਵਨ ਭਰ ਅਪੂੰ ਗ ਹੋਣਾ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਚਾਰ
ਅੂੰ ਗਾਂ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਦੋਵੇਂ ਅੱ ਖਾਂ/ਦੋਵੇਂ
ਹੱ ਥਾਂ/ਦੋ ਅੂੰ ਗਾਂ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਹੱ ਥ ਤੇ ਇੱ ਕ ਅੱ ਖ
70 ਤੇ ਇੱ ਕ ਲੱਤ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਹੱ ਥ ਤੇ ਇੱ ਕ ਲੱਤ ਨੂੰ
ਅਧਰੂੰ ਗ ਹੋਣਾ ਆਕਦ ਨੂੰ _______ ਦੇ ਤੌਰ
'ਤੇ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ।

71

Alternative
1

ਪੀ.ਿੀ.ਡੀ.

ਿੀ.ਿੀ.ਡੀ. ਅਤੇ
ਪੀ.ਪੀ.ਡੀ.

1

3

7

S.
No.

Question Body

ਹੇਠ ਕਦੱ ਕਤਆਂ ਕਵਚੋਂ ਕਕਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ
ਅਪੂੰ ਗਤਾ ਅਲਕਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ਼ੈ
a) ਖੁਦ ਫੱ ਟੜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਤਮ-ਹੱ ਕਤਆ
ਕਰਕੇ
b) ਜੂੰ ਗ ਅਤੇ ਸਬੂੰ ਕਧਤ ਸੂੰ ਕਟ
75
c) ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ
ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਘਟਨਾ
d) ਕਡਊਟੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਘਟਨਾ
ਹੇਠ ਕਦੱ ਕਤਆਂ ਕਵਚੋਂ ਕੌ ਣ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ
ਨਹੀਂ ਲ਼ੈ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ?
(a) ਖੁਦ ਲਈ ਬਾਲਗ ਕਵਅਕਤੀ
(b) ਬਾਲਗ ਕਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ
76
ਲਈ
(c) ਨਾਬਾਲਗ ਖੁਦ ਲਈ
(d) ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

ਕੇਵਲ ਹਵਕਲਪ

ਕੇਵਲ ਹਵਕਲਪ

ਕੇਵਲ ਹਵਕਲਪ

ਕੇਵਲ ਹਵਕਲਪ

(ਏ) ਠੀਕ ਿੈ

(ਬੀ) ਠੀਕ ਿੈ

(ਸੀ) ਠੀਕ ਿੈ

(ਡੀ) ਠੀਕ ਿੈ

ਕੇਵਲ ਹਵਕਲਪ

ਕੇਵਲ ਹਵਕਲਪ

ਕੇਵਲ ਹਵਕਲਪ

ਕੇਵਲ ਹਵਕਲਪ

(ਏ) ਠੀਕ ਿੈ

(ਬੀ) ਠੀਕ ਿੈ

(ਸੀ) ਠੀਕ ਿੈ

(ਡੀ) ਠੀਕ ਿੈ

ਕਕਉਂਕਕ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੂੰ ਗ ਗੁਆਚਣ ਦੇ
ਮੁੱ ਲ ਦਾ ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ
ਹਰਜਾਨਾ ਤਕਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ,
77
ਇੂੰ ਝ ਦੀਆਂ ਅਪੂੰ ਗਤਾ ਲਈ ਦੇਣਯੋਗ
ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ?

ਫਾਇਦੇ

ਕੂੰ ਪਨੀ ਵਲੋਂ ਬੀਮਾਕਕਰਤ ਰਕਮ ਇਸ ਦੇ
ਅਧਾਕਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ

ਬੀਮਤ ਦੀ

ਜੇ ਕਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਬੀਮਾਕਰਤਾ
ਦੀ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਪਾਲਸੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ
ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ, ਪੀਟੀਡੀ, ਪੀਪੀਡੀ
79 ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਵਚ, _________ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਦਾਅਕਵਆਂ ਦਾ ਪਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲੀ ਪਾਲਸੀ

78

ਪਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਕਹੜੇ ਕਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ
ਕਨਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ?:
a) ਕਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਕਹਰ
80
b) ਅਹੁਦਾ
c) ਉਮਰ
d) ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕਵੱ ਤੀ ਸਮਰੱ ਥਾ
ਬੀਮੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਸੂੰ ਕਟ ਕਜਵੇਂ ਕਕ
______ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ
81 ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਕਖਆ ਨਹੀਂ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ।
ਅੱ ਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ
82 ਸੁਰੱਕਖਆ ਦੇਣ ਲਈ _____ ਤੱ ਕ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ
ਫਲੋ ਟਰ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਵਚ,
ਪਰੀਮੀਅਮ ______ ਪ਼ੈਟਰਨ ਬੀਮਾ ਕਰਤਾ
83
ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਕਰਤਾ ਤੱ ਕ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹ਼ੈ
ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਕਕ ਕਵਕਾਊ
ਸਟਾਕ ਮਾਲ ਨੂੰ ਰੱ ਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਕਸ
ਕਕਸਮ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਤਕਹਤ
ਇੱ ਕ ਸਾਂਝੇ ਪਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਬੀਮਾਕਕਰਤ
84
ਰਕਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬੀਮਾ
ਸੁਰੱਕਖਆ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆਂ ਹਨ।

ਘਾਿਾ

ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਾਾਾਾਂ

ਆਮਦਨ

ਪਹਰਪੱ ਕਤਾ

ਬੀਮਾ ਬਾਂਡ ਹਵਿ

ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਭੁਗਤਾਨ

ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਲਸੀ

4

3

1

ਕੋਈ ਨਿੀਂ

ਹਦੱ ਤਾ ਇਕਰਾਰ
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ

Correct
Alternative

1

ਪਸੂੰ ਦੀਦਾ
2

ਦੋਵੇਂ ਤੱ ਥ (ਏ)

ਦੋਵੇਂ ਤੱ ਥ (ਬੀ)

ਅਤੇ (ਬੀ) ਇਕੱ ਠੇ ਅਤੇ (ਸੀ) ਇਕੱ ਠੇ

ਦੋਵੇਂ ਤੱ ਥ (ਬੀ)

ਦੋਵੇਂ ਤੱ ਥ (ਸੀ)

ਅਤੇ (ਡੀ) ਇਕੱ ਠੇ

ਅਤੇ (ਡੀ) ਇਕੱ ਠੇ

ਲਾਗ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ

ਲਾਗ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ

ਲਾਗ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ

ਲਾਗ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ

ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ

ਆਈਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ

ਪਰਦਸ਼ਨ ਅਤੇ

ਜੂੰ ਗ ਅਤੇ ਜੂੰ ਗ

਼ਿਰਾਬੀ

ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ

ਦਹਸ਼ਤਤਾ ਕਾਰਨ

ਵਰਗੀਆਂ

ਘਾਿੇ

ਕਾਰਵਾਈਆਂ

2

4

6 ਮਿੀਨੇ

ਇੱ ਕ ਸਾਲ

5 ਸਾਲ

ਜੀਵਨ-ਕਾਲ

2

ਦਰਜਾ

ਅਦਾਇਗੀ

ਗਣਨਾ

ਅੂੰ ਡਰਰਾਈਹਿੂੰ ਗ

1

ਗੋਦਾਮ ਸੁਰੱਹਖਆ

ਫਲੋ ਿਰ ਬੀਮਾ

ਬੀਮਾ

ਪਾਲਸੀਆ

ਮਾਨ ਬੀਮਾ

ਆਵਾਜਾਈ ਬੀਮਾ

ਪਾਲਸੀਆਂ

ਪਾਲਸੀਆਂ

4

8

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਬੀਮੇ ਲਈ ਵਸਲੇ
ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰੀਮੀਅਮ ਹੇਠ ਕਦੱ ਤੇ ਮਾਪਦੂੰ ਡਾਂ
ਮੌਜਦ ਼ਿਤਰਾ ਦੀ ਸਿੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ
ਕਵਚੋਂ ਕਕਸੇ ਉੱਤੇ ਕਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ
85
ਮਾਤਰਾ
ਹਕਸਮ
ਵਪਾਕਰਕ ਇੂੰ ਟਰਪਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਹੇਠ ਕਦੱ ਕਤਆਂ
86 ਕਵਚੋਂ ਕਕਸ ਇੱ ਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
______ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪਕਰਵਾਕਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ
ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਰੀ ਲਈ
87
ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਕਖਆ ਨਹੀਂ ਕਦੂੰ ਦੀ ਹ਼ੈ

ਧਨ ਿਵਾਲਾ
ਹਵਰੋਧੀ ਬੀਮਾ
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਾਿਾ

ਅੱ ਗ ਬੀਮਾ

Alternative
3

ਹਵਕਰੀ ਉੱਤੇ

ਬੈਂਕਰ ਿਰਜਾਨਾ

ਬੀਮਾ

ਬੀਮਾ

ਧਨ ਬੀਮਾ

ਇੂੰ ਿਰਪਰਾਈਜ਼
ਵਪਾਕਰਕ ਇੂੰ ਟਰਪਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕਨਿੱਜੀ
89 ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਲੋ ੜਾਂ ਕਵਚ
ਅੂੰ ਤਰ ਦੱ ਸੋ

ਵਪਾਕਰਕ ਇੂੰ ਟਰਪਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕਨਿੱਜੀ
ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੂੰ ਪੱ ਤੀ ਮੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
ਕਰੋ

90

ਇੂੰ ਿਰਪਰਾਈਜ਼

ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਲੋ ੜ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਲੋ ੜ
ਹਵਅਕਤੀਗਤ

ਹਵਅਕਤੀਗਤ

ਬੀਮਾ ਲੋ ੜ ਤੋਂ

ਬੀਮਾ ਲੋ ੜ ਤੋਂ

ਬਿੁਤ ਵੱ ਧ ਿੈ

ਬਿੁਤ ਘੱ ਿ ਿੈ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਇੂੰ ਿਰਪਰਾਈਜ਼

ਇੂੰ ਿਰਪਰਾਈਜ਼

ਸੂੰ ਪਤੀ ਮੁੱ ਲ

ਸੂੰ ਪਤੀ ਮੁੱ ਲ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਬੀਮਾ

ਬੈਂਕਰ ਿਰਜਾਨਾ
ਬੀਮਾ

ਹਵਅਕਤੀਗਤ

ਹਵਅਕਤੀਗਤ

ਬੀਮਾ ਲੋ ੜਾਂ ਇੱ ਕੋ

ਬੀਮਾ ਲੋ ੜਾਂ ਹਵਿ

ਹਜਿੀਆਂ ਿਨ

ਕੋਈ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਨਿੀਂ ਿੈ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਹਵਅਕਤੀਗਤ

ਹਵਅਕਤੀਗਤ

ਸੂੰ ਪੱ ਤੀ ਮੁੱ ਲ ਇੱ ਕੋ

ਸੂੰ ਪੱ ਤੀ ਮੁੱ ਲਾਂ ਦੀ

ਸੂੰ ਪੱ ਤੀ ਮੁੱ ਲ ਤੋਂ

ਸੂੰ ਪੱ ਤੀ ਮੁੱ ਲ ਤੋਂ

ਹਜਿੇ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ

ਤੁਲਨਾ ਨਿੀਂ

ਹਵਿ ਬੀਮਾ ਦੀ

ਹਲਆ ਬੀਮਾ

ਮੂੰ ਗ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਭਹਵੱ ਖ ਦੀ ਹਵੱ ਤੀ
ਹਵਉਂਤਬੂੰ ਦੀ ਲਈ

ਰਾਿੀਂ ਜ਼ਰਰੀ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ।
ਿੈ

3

1

ਇੂੰ ਿਰਪਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਇੂੰ ਿਰਪਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ

ਹਵਅਕਤੀਗਤ

ਵੱ ਡੇ ਇੂੰ ਿਰਪਰਾਈਜ਼ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ

2

ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਹਵਅਕਤੀਗਤ

ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਲੋ ੜਾਂ
91

ਬੈਂਕਰ ਿਰਜਾਨਾ

1

ਇੂੰ ਿਰਪਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਇੂੰ ਿਰਪਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ

ਬਿੁਤ ਵੱ ਧ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਬਿੁਤ ਘੱ ਿ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ

ਵਪਾਰਕ ਇੂੰ ਟਰਪਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕਵਅਕਤੀਆਂ
ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਕਪੱ ਛੇ ਕਜਹੜੇ
ਕਾਰਨਾਂ ਹਨ, ਕਵਚ ਅੂੰ ਤਰ ਦੱ ਸੋ।

3

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਾਿਾ

ਇੱ ਕ ਇੂੰ ਟਰਪਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਘਾਟੇ ਦੀ
ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ਼ੈ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ,
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਾਿਾ
ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਟਕਾਣੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕਟਕਾਣੇ
ਸੂੰ ਨਹਮਾਰੀ ਬੀਮਾ
88
ਉੱਤੇ ਸੂੰ ਭਾਕਲਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਇੂੰ ਝ ਦੇ
ਬੀਮਾ
ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਕਖਆ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ:
ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਨ ਲਾਭ

ਧਨ ਬੀਮਾ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ

Correct
Alternative

ਇੂੰ ਝ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ

ਸੂੰ ਨਹਮਾਰੀ ਬੀਮਾ

ਬੀਮਾ

Alternative
4

1

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

ਦੋਵੇਂ ਸੂੰ ਕਿਾਂ ਰਾਿੀਂ ਵੱ ਡੇ ਇੂੰ ਿਰਪਰਾਈਜ਼
ਿੋਣ ਵਾਲੇ

ਨੂੰ ਿੋਣ ਵਾਲਾ ਧਨ

ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱ ਿੋ-

ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਘੱ ਿ ਕਰਨ ਲਈ

ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ

ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਹਖਆ

ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਧਨ ਦੇ

ਲੈਂ ਦੇ ਿਨ

ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱ ਡਾ

1

ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ

______ ਮੁੱ ਲ ਪਾਲਸੀਆਂ ਸਟਾਕ ਲਈ
ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਕਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ
92 ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਕ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱ ਲ ਦੇ
ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਾਲਸੀ
93 ________ ਵਜੋਂ ਦੱ ਸੇ ਜਾਂਦੇ ਘਾਟੇ ਲਈ
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਦੂੰ ਦੀ ਹ਼ੈ

ਮੁੜ-ਸਥਾਪਨ

ਐਲਾਨ

ਪਰੀ ਬੀਮਾ

ਪਰੀਮੀਅਮ

ਸੁਰੱਹਖਆ

ਕੁੱ ਲ ਲਾਭ

ਸ਼ੁੱ ਧ ਲਾਭ

1

ਸ਼ੁੱ ਧ ਲਾਭ -

ਕੁੱ ਲ ਲਾਭ -

ਸਥਾਈ ਖਰਿੇ

ਸਥਾਈ ਖਰਿੇ

1
9

S.
No.

Question Body

Alternative
1

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਾਲਸੀ
ਹੇਠ ਕਦੱ ਕਤਆਂ ਕਵਚੋਂ ਕਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਯੁਕਤ
94
ਰਪ ਕਵਚ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ:

ਸੂੰ ਨਹਮਾਰੀ ਬੀਮਾ

_____ ਪਾਲਸੀ ਪਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਬਨਾਂ ਨਾਂ
ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ ਦਰਸਾਏ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਕਖਆ
95 ਕਦੂੰ ਦੀ ਹ਼ੈ।

ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ

ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਲਈ ਠੀਕ ਪਰਾ ਰਪ ਚੁਣੋ

Alternative
2

ਫਲੋ ਿਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਹਮਆਰੀ ਅੱ ਗ ਅਤੇ
ਪਾਲਸੀ
ਕਾਰਪੋਰੇਿ ਬੀਮਾ

ਬੀਮਾ

ਬੈਂਕਰ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਬੀਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੇਠ
ਕਦੱ ਕਤਆਂ ਕੂੰ ਮਾਂ ਕਵਚੋਂ ਕਕਸ ਲਈ ਬੀਮਾ
97
ਸੁਰੱਕਖਆ ਨਹੀਂ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ?
ਬੈਂਕਰ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਬੀਮੇ ਲਈ, ਪਰੀਮੀਅਮ ਦੀ
98 ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗਣਨਾ ਨਹੀ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ:
ਜੌਹਰੀ ਬਲਾਕ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਕਕਹੜੇ ਭਾਗ
99 ਅਧੀਨ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਕਖਆ ਜ਼ਰਰੀ ਹ਼ੈ

Alternative
4

ਖਾਸ ਸੂੰ ਕਿ
ਗਰੁੱ ਪ

Correct
Alternative

ਧਨ ਬੀਮਾ
3
ਇਕੱ ਠਾ ਬੀਮਾ

ਬੀਮਾ/ਸਮਿਕ

1

ਬੀਮਾ
ਹਵੱ ਤੀ ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ

ਗੈਰ ਬੈਂਹਕੂੰ ਗ ਹਵੱ ਤੀ

ਦਾ ਕੌ ਮੀ ਹਬਊਰੋ ਕੂੰ ਪਨੀ

96

Alternative
3

ਬੇਈਮਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀ

ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਹਵੱ ਤ

ਗੈਰ-ਬੈਂਹਕੂੰ ਗ ਹਵੱ ਤੀ

ਕੂੰ ਪਨੀ

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ

ਨਕਦੀ ਿੋਰੀ

ਮਾਰਕੀਿ ਮੁਦਰਾ-

ਧੋਖਾਧੜੀ
ਵਾਧ ਬੀਮਾਹਕਰਤ

ਸਿਾਫ ਦੀ ਹਗਣਤੀ

ਰਕਮ

ਸਫੀਤੀ
ਬਰਾਂਿਾਂ ਦਾ

ਬਰਾਂਿਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ

ਹਿਕਾਣਾ

2

4

3

ਭਾਗ 1

ਭਾਗ 2

ਭਾਗ 3

ਭਾਗ 4

1

ਜੌਹਰੀ ਬਲਾਕ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਕਕਸ ਭਾਗ
ਕਵਚ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ
ਲਈ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਕਖਆ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ਼ੈ, ਕਜੱ ਥੇ ਬੀਮੇ
100 ਕਵਚ ਕਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਬੀਮਤ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ
ਕਵਚ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ਼ੈ।

ਭਾਗ 1

ਭਾਗ 2

ਭਾਗ 3

ਭਾਗ 4

2

101

ਜੋਕ਼ਿਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ, ਜਦੋਂ
ਬੀਮਾਕਕਰਤ ਰਕਮ __________ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ਼ੈ।

ਵੱ ਡਾ ਿੈ

ਛੋਿਾ ਿੈ

ਸੂੰ ਤੁਹਲਤ ਿੈ

ਮੱ ਧਮ ਿੈ

1

102

ਜੋਕ਼ਿਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ
_____________ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ।

ਇੂੰ ਜਨੀਅਰ

ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕ

ਸਰਕਾਰ

1

ਤਨਖਾਿ

ਹਮਿਨਤਾਨਾ

1

ਸੈਕਸ਼ਨ 64R

ਸੈਕਸ਼ਨ 64UM

4

ਦਾਅਵਾ ਪਰਬੂੰਧਕ

2

2003

1992

1

ਭਾਗ 41

ਭਾਗ 55

1

5

6

2

ਜੋਕ਼ਿਮ ਜਾਂਚ ਨੂੰ __________ ਦੀਆਂ
103 ਦਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਤਆ
ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ।

ਪਰੀਮੀਅਮ

ਆਈਆਰਡੀਏ ਐਕਟ ਦਾ ਕਕਹੜਾ ਭਾਗ
"ਸਰਵੇਅਰ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਮੁਲਾਂਕਣ-ਕਰਤਾ
104 ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲ਼ੈ ਣ ਦੇ ਸਬੂੰ ਧੀ ਮਸਕਲਆਂ"
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਕਮਕਾ ਤੇ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਆਕਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹ਼ੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 64J

______ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਕਵਚ ਘਾਕਟਆਂ ਦੀ
105 ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਾਕਹਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
ਬੀਮਾ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਅਤੇ ਘਾਟਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ-ਕਰਤਾ ਰ਼ੈਗਲੇ ਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ
106
_______ ਸਾਲ ਕਵਚ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਕਗਆ ਸੀ

ਬੀਮਾਕਰਤਾ
ਬੋਨਸ

ਸੈਕਸ਼ਨ 64A

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਤਾ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ

2000

ਬੀਮਾ ਰ਼ੈਗਲੇ ਟਰੀ ਅਤੇ ਕਵਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ
ਐਕਟ, 1999' ਦੇ ਹੇਠ ਕਦੱ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਕਵਚੋਂ
107 ਕਕਹੜਾ ਬੀਮਾ ਸਰਵੇਅਰ ਅਤੇ ਘਾਟਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ-ਕਰਤਾ ਰ਼ੈਗਲੇ ਸ਼ਨ, ਐਕਟ ਲਈ
ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ਼ੈ

ਭਾਗ 26

ਸਰਵੇਅਰ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੇ
108 ਕਕੂੰ ਨੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਕਰਭਾਕਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹ਼ੈ

4

1996

ਭਾਗ 19

3

ਘਾਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਕਰਤਾ

10

S.
No.

Question Body

Alternative
1

ਬੀਮਾ ਐਕਟ ਦੇ ਭਾਗ 64 ਯਐਮ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ, ਕਵਅਕਤੀਗਤ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ
109 ਨੂੰ ਕੂੰ ਮ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਬੀਮਾ
ਪਾਲਸੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ
ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਰਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ਼ੈ

ਰੁ: 50,000

ਸਰਵੇਅਰ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਮੁਲਾਂਕਣ-ਕਰਤਾ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼
110
ਕਰਨ ਲਈ ______ ਕਦਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ

15

111

ਕਵਚੋਲਪੁਣੇ ਦੀ ਧਾਰਾ _________ ਬੀਮੇ
ਲਈ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁਂਦੀ ਹ਼ੈ

ਜੇ ਉਦਯੋਕਗਕ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਲ਼ੈ ਣ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ, ਬੀਮਤ ਪਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ
ਕਦੂੰ ਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱ ਟਣ ਦੇ ਅਧੀਨ
112 ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦਾਅਵਾ
ਸਮਝੌਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹ਼ੈ। ਉਹ
ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ___________ ਰਾਹੀਂ
ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
113

ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਬੂੰ ਧੀ ਕਵਵਾਦਾਂ ਨੂੰ
______ ਰਾਹੀਂ ਹੱ ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ।

ਂ ਕਨਸੀਲੇ ਸ਼ਨ ਐਕਟ
ਅਰਬੀਟੇਰਸ਼ਨ ਐਡ
114 ਨੂੰ _______ ਕਵਚ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਕਗਆ
ਸੀ

ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ, ਹੜਹ ਜਾਂ ਤਫ਼ਾਨ
ਰਾਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਕਵਚ,
115
_________ ਤੋਂ ਕਰਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੂੰ ਦੀ
ਹ਼ੈ।

116

ਪੁਕਲਸ ਕਰਪੋਰਟ ਹੇਠ ਕਦੱ ਤੇ ਕੇਸ ਕਵਚ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ਼ੈ।

ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ, ਬੀਮਤ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੂੰ ਮ
ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ ਕਕ ਕਜਵੇਂ
117 ਉਸ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਚ,
ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹ਼ੈ ਕਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ________
ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ।
____________ ਦਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਸਧਾਂਤ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹ਼ੈ
118 ਕਕ ਕੀ ਘਾਟਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤੇ ਸੂੰ ਕਟ ਰਾਹੀਂ
ਹੋਇਆ ਹ਼ੈ ਜਾਂ ਕਬਨਾਂ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਏ
ਸੂੰ ਕਟ ਰਾਹੀਂ।
ਸਬਤ ਇੱ ਕਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਕਕ
119 ਘਾਟਾ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਹੱ ਦ ਕਵਚ ਹ਼ੈ,_______
ਉੱਤੇ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ਼ੈ।
ਨੁਕਸਾਨੇ ਵਹੀਕਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਦਾਅਵਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ, ਪਰ
120
ਕਕਰਾਇਆ-ਖਰੀਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ
ਅਧੀਨ, _______ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਮਾਨ

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ਰੁ: 20,000

ਰੁ: 45,000

3

45

60

2

ਜਿਾਜ਼ੀ

ਆਿੋਮੋਬਾਇਲ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ

2

ਬੀਮਾ ਲੋ ਕਪਾਲ

ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ

ਗਾਿਕ ਫੋਰਮ

3

ਲੋ ਕਪਾਲ

ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ

ਬੀਮਾਕਾਂਕ

3

1996

1999

3

ਰੁ: 25,000

30

ਹਸ਼ਕਾਇਤ
ਹਨਪਿਾਰਾ
ਅਥਾਰਿੀ

ਆਪਸੀ
ਸਰਬਸੂੰ ਮਤੀ
1992

1995

ਪੁਹਲਸ ਹਵਭਾਗ

ਮੌਸਮ ਹਵਭਾਗ

ਤਫਾਨ ਰਾਿੀਂ

ਅੱ ਗ ਰਾਿੀਂ

ਨੁਕਸਾਨ

ਘੱ ਿੋ-ਘੱ ਿ ਕਰਨ
ਲਈ
ਘਾਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਨੁਕਸਾਨ

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ
ਲਈ
ਘਾਿਾ ਘੱ ਿੋ-ਘੱ ਿ

ਅੱ ਗ ਹਵਭਾਗ

ਸਰਵੇਅਰ/ਘਾਿਾ
ਮੁੱ ਲ ਹਨਰਧਾਰਕ

ਸੜਕ ਦੁਰਘਿਨਾ

ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਿੀਂ

ਰਾਿੀਂ ਨੁਕਸਾਨ

ਨੁਕਸਾਨ

ਸੁਰੱਹਖਆ ਲਈ

ਪਰੋਜੈਕਿ ਲਈ

ਨੇੜਲਾ ਕਾਰਨ

ਘਾਿਾ ਸੁਰੱਹਖਆ

ਕਰਨ ਲਈ

ਬੀਮਾਕਰਤਾ

ਵਿੀਕਲ ਮਾਲਕ
ਨੂੰ ਹਦੱ ਤਾ

ਬੀਮਤ

ਹਨਆਂ ਅਧੀਨ

2

1

1

3

ਸਰਵੇਅਰ/ਘਾਿਾ
ਮੁੱ ਲ ਹਨਰਧਾਰਕ

ਅੂੰ ਡਰਰਾਈਿਰ

ਰੋਕੀ ਰੱ ਹਖਆ

ਫਾਈਨੈਸਰਾਂ ਨੂੰ

ਜਾਵੇਗਾ

ਹਦੱ ਤਾ

2

4

11

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ਜੋਕ਼ਿਮ ਮਨਜ਼ਰੀ
121

ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਰਮੁੱਖ ਤੱ ਥਾਂ ਬਾਰੇ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਕਉਂ ਿਾਿੀਦੀ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ?

ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ

ਅਤੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਕਧਤ

ਰ਼ੈਗਲੇ ਟਰੀ

ਧਾਰਾਾਾਾਂ ਤੇ

ਧਾਰਾਾਾਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ

ਕਨਯਮਾਂ ਉੱਤੇ

ਕਰਨ ਲਈ

ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ
ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ

2

ਮੁਕਤ ਰਜ਼ਾਮੂੰ ਦੀ

ਕਵਚਾਰ

4

ਦਬਾਅ

ਧੋਖਾ

2

ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ

122

ਜਾਇਜ਼ ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਹਕਿੜਾ ਭਾਗ ਬੀਮਾ ਪਰਸਤਾਵ ਅਤੇ
ਪਰੀਮੀਅਮ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਹਧਤ ਿੈ?

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ

ਮਨਜ਼ਰੀ

ਕਧਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱ ਰਥਾ

ਪਰਕਤਕਨਧਤਾ

ਗਲਤ ਕਬਆਨੀ

ਿੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਜੋ ਹਕ ਗਲਤ ਹਬਆਨ
123 ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਹਧਤ ਿੈ, ਹਜਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ
ਲਈ ਹਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ
124

ਿੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਹਜਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਮੂੰ ਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਦੋਸਤ ਤੋਂ
ਜਾਇਦਾਦ
ਅੂੰ ਨਹਵਾਹ ਕੀਮਤ
ਉੱਤੇ ਖਰੀਦੀ ਹ਼ੈ

125 ਜਏ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ।

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਕਰਾਰ
ਕੀਤਾ ਹ਼ੈ, ਜਦੋਂ ਕਕ

ਕਰਨ ਲਈ

ਉਹ ਕਦਮਾਗੀ ਤੌਰ

ਅਕਧਕਾਰੀ ਨੂੰ

ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਸ਼ਵਤ ਕਦੱ ਤੀ

ਜਆ ਖੇਡਣ ਕਵਚ

ਬੀਮੇ ਕਵਚ ਕੇਵਲ

ਜਆ ਖੇਡਣਾ ਤੇ

ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਕਰਨ

ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ

ਬੀਮਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱ ਕੋ

ਯੋਗ ਕਹੱ ਤ ਨਹੀਂ

ਕਜਹੇ ਹਨ

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ਼ੈ, ਜਦੋਂ ਕਕ

ਹ਼ੈ, ਜਦੋਂ ਕਕ ਜਆ
ਖੇਡਣ ਕਵਚ ਘਾਟਾ

ਬੀਮੇ ਕਵਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ਼ੈ ਵੀ ਪ਼ੈ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ

ਇਹ ਇਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ

126

ਸਾਨੂੰ "ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ" ਦੇ
ਬਾਰੇ ਸੂੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦਉ।

ਦੋਵੇਂ ਕਧਰਾਂ ਵਲੋਂ
ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ
ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ਰੀ
ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ

ਇਹ ਇਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਇੱ ਕ ਕਧਰ ਵਲੋਂ
ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਦਜੀ
ਕਧਰ ਕੇਵਲ
ਮਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਰੱ ਦ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਕਰਾਰ
ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੇਸ਼

1

ਨੂੰ ਗਲਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੱ ਤੀ ਹ਼ੈ

ਜਆ ਖੇਡਣਾ
ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਤਕਹਤ

ਹ਼ੈ, ਜਦੋਂ ਕਕ ਬੀਮਾ

2

ਨਹੀਂ

ਇਹ ਇਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਇੱ ਕ ਕਧਰ ਵਲੋਂ
ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਦਜੀ
ਕਧਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ਰ

ਇਹ ਇਕਰਾਰ
ਦੋਵਾਂ ਕਧਰਾਂ ਲਈ

2

ਜ਼ਰਰੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ

ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ਼ੈ

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੂੰ ਪਨੀ ਵੇਿਣ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਕੂੰ ਪਨੀ ਦੀ ਬੈਲਨਸ ਸ਼ੀਿ ਹਵਿ
127 ਹਨਰਾਰਥਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਨ।

ਗਲਤੀ

ਦਰੁਸਤੀ

ਧੋਖਾ

4

ਸਾਖ

2

ਇਿ ਿਰਕਤ ਨੂੰ ਿੇਠ ਹਦੱ ਤੀਆਂ ਿੋਣਾਂ
ਹਵਿੋਂ ਹਕਸ ਸ਼ਰੇਨੀ ਹਵਿ ਰੱ ਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
128 ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦਾ ਹਵਸ਼ਾ ਵਸਤ ਕੀ ਿੈ?

ਗਲਤ ਕਬਆਨੀ
ਪਰੀਮੀਅਮ

ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ

ਜਾਇਦਾਦ

12

S.
No.

Question Body

ਉਦਾਿਰਨ ਿੁਣੋ, ਜੋ ਹਕ ਅਹਤ ਿੂੰ ਗਾ
129 ਹਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਹਸਧਾਂਤ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਿੈ।

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

ਬੀਮਾ ਪਰਸਤਾਵ

ਬੀਮਾ ਪਰਸਤਾਵ

ਬੀਮਾ ਪਰਸਤਾਵ

ਸਮੇਂ ਕਸਰ

ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਸਭ

ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਸਭ

ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਸਭ

ਪਰੀਮੀਅਮ ਦਾ

ਪਰਮੁੱਖ ਤੱ ਥਾਂ ਦੇ

ਪਰਮੁੱਖ ਤੱ ਥਾਂ ਬਾਰੇ

ਅਢੁੱ ਕਵੇਂ ਤੱ ਥਾਂ ਦੇ

ਭੁਗਤਾਨ

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦੇਣੀ

ਦੇਣੀ

ਦੇਣੀ

Correct
Alternative

2

ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਹਵਿ ਿੇਠ ਹਦੱ ਤੇ ਦੋ
ਹਬਆਨ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਸਿੀਂ ਦੀ ਿੋਣ ਕਰੋ
I: ਉਮਰ ਪਰਮੁੱਖ ਤੱ ਥ ਿੈ ਅਤੇ
130 ਅੂੰ ਡਰਰਾਈਹਿੂੰ ਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਾਾਾਂ ਨੂੰ
ਪਰਭਾਹਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਨਾ ਤਾਂ ਕਬਆਨ I

ਕੇਵਲ ਕਬਆਨ I

ਕੇਵਲ ਕਬਆਨ II

ਕਬਆਨ I ਅਤੇ II

ਸਹੀਂ ਹ਼ੈ

ਸਹੀਂ ਹ਼ੈ

ਦੋਵੇਂ ਸਹੀਂ ਹਨ

ਕਨਰਾਸ਼ਤਾ

ਗਲਤੀ

ਗਲਤ ਕਬਆਨੀ

ਪਰਦਾਦਾਰੀ

3

ਪਾਲਸੀ

ਸਕਹਮਤੀ

ਪਰਮਾਣਕਕਤਾ

ਕਪਛਾਂਕਣ

1

ਬੀਮਾਯੋਗ ਕਹੱ ਤ

ਹਰਜਾਨਾ ਕਹੱ ਤ

3

ਤੇ ਨਾ ਹੀ II ਸਹੀਂ

1

ਹਨ

II: ਜੇ ਉਮਰ ਵੱ ਖਰੀ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਇਿ ਕੇਵਲ
ਪਰੀਮੀਅਮ ਦਰ ਨੂੰ ਿੀ ਪਰਭਾਹਵਤ ਕਰਦੀ ਿੈ।

131

ਆਮ ਕਨੂੰ ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ
ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿੁਣੋ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ, ਹਜਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ

132 ਧਾਰਾਾਾਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਹਤਆ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਹਵਕਲਪ ਦੀ
ਿੋਣ ਕਰੋ।
ਹਿੱ ਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹਦਉ, ਜੋ ਹਕ ਬੀਮਤ ਦਾ
133 ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦੀ ਹਵਸ਼ਾ ਵਸਤ ਹਵਿ ਿੈ।

ਕਵਚਾਰਸ਼ੀਲ ਕਹੱ ਤ

ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਹਵਕਲਪ ਦੀ ਿੋਣ ਕਰੋ।
ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਅਤੇ ਬੀਮਤ ਦੇ ਹਵਿਾਲੇ
134 ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਕਵੇਂ ਦਰਸਾਉਂਗੇ?
ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਹਵਕਲਪ ਦੀ ਿੋਣ ਕਰੋ।

ਆਮ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਇਕਰਾਰਨਾਹਮਆਂ ਅਤੇ

ਸਰੀਮਾਨ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਨੁਕਤੇ/ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ
136 ਸਲਾਿ ਹਦਉ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦੇ ਕੇਸ
ਹਵਿ ਬੀਮਾਯੋਗ ਹਿੱ ਤ ਮੌਜਦ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ।

ਕਹੱ ਤ

ਅੂੰ ਤਕਰਮ

ਆਰਜ਼ੀ

ਸਕਥਰ

ਸਬੱ ਬੀ

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਬੀਮਾ

ਬੀਮਾ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ

ਹਮੇਸ਼ਾ

ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਨਯਮ ਦੇ

ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੂੰ ਦੇ

ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ

ਹਨ

ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ

ਬੀਮਾ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ

135 ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਹਮਆਂ ਹਵਿ ਮੁੱ ਖ ਅੂੰ ਤਰ ਬੇਹੱਦ ਚੂੰ ਗੇ ਭਰੋਸੇ
ਿੈ ਹਕ:

ਧਾਰਾ ਲਗਾਉਣ

ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ

ਬੀਮਾ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ
ਲਾਗ ਹੋਣ ਯੋਗ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹੁੂੰ ਦੇ
ਹਨ

ਕੇਵਲ ਪਾਲਸੀ ਲ਼ੈ ਣ

ਕੇਵਲ ਦਾਅਵਾ

ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ

ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ

ਪਾਲਸੀ ਲ਼ੈ ਣ ਅਤੇ
ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ

4

1

ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦੇ
ਕੇਸ ਕਵਚ ਕੋਈ
ਬੀਮਾਯੋਗ ਕਹੱ ਤ

1

ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

13

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

ਕੁਮਾਰੀ ਅਨੀਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਤੇ/ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ
137

ਸਲਾਿ ਹਦਉ, ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਬੀਮੇ ਦੇ

ਕੇਵਲ ਪਾਲਸੀ ਲ਼ੈ ਣ

ਕੇਵਲ ਦਾਅਵਾ

ਕੇਸ ਹਵਿ ਬੀਮਾਯੋਗ ਹਿੱ ਤ ਮੌਜਦ ਿੁੂੰ ਦੇ

ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ

ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ

ਿਨ।

Alternative
3

ਪਾਲਸੀ ਲ਼ੈ ਣ ਅਤੇ
ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ

Alternative
4

Correct
Alternative

ਜਾਇਦਾਦ ਬੀਮੇ ਦੇ
ਕੇਸ ਕਵਚ ਕੋਈ
ਬੀਮਾਯੋਗ ਕਹੱ ਤ

3

ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਮਿੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਤੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ
ਲਈ ਿੈ। ਉਿ ਪਾਲਸੀ ਲੈ ਣ ਦੇ ਕੁਝ
138

ਹਾਂ, ਕਕਉਂਕਕ

ਮਿੀਹਨਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਿ

ਪਾਲਸੀ ਲ਼ੈ ਣ ਦੇ

ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਘਰ ਹਵਿ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਿੋਣ

ਸਮੇਂ ਬੀਮੇ ਯੋਗ

ਦੇ ਕੇਸ ਹਵਿ ਕੀ ਮਿੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ

ਕਹੱ ਤ ਮੌਜਦ ਸਨ

ਹਾਂ, ਜੇ ਮੌਜਦਾ ਘਰ
ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਨਜ਼ਰ
ਕਰੇ

ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਵਲੋਂ

ਨਹੀਂ, ਕਕਉਂਕਕ

ਘਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇੱ ਕ

ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਮਾ

ਸਾਲ ਕਵਚ

ਯੋਗ ਕਹੱ ਤ ਮੌਜਦ

ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ਼ੈ

ਨਹੀਂ ਹਨ

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ

ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ

ਲਾਪਰਵਾਹੀ

ਇਲਾਜ

4

ਹਮਲੇ ਗਾ?
ਸਰੀਮਾਨ ਰਾਜਨ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਗਾਰੇ ਹਵਿ ਹਡੱ ਗ
ਹਪਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਰੇ ਹਵਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ
ਦੇਰ ਰਹਿਣਾ ਹਪਆ ਹਕਉਂਹਕ ਹਡੱ ਗਣ ਨਾਲ
ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਿੁੱ ਿ ਗਈ, ਹਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
139 ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਹਿ ਨਮਨੀਆ ਿੋ ਹਗਆ।

ਕਡੱ ਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ
ਨਮਨੀਆ

ਲੱਤ ਦੀ ਸੱ ਟ ਲੂੰਮਾ
ਸਮਾਂ ਰਹੀ

ਉਸ ਦਾ ਨੇੜਲੇ ਿਸਪਤਾਲ ਹਵਿ ਇਲਾਜ

2

ਕੀਤਾ ਹਗਆ, ਹਜੱ ਥੇ ਉਿ ਨਮਨੀਏ ਦੇ
ਕਰਕੇ ਮਰ ਹਗਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਹਵਿ ਮੌਤ
ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ?
ਨਹੀਂ, ਰਮੇਸ਼
ਰਮੇਸ਼ ਹਵਆਿੁਤਾ ਿੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ
ਹਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਹਖਆ
140

ਖਰੀਦਣੀ ਿਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਹਕ ਕੀ
ਉਿ ਇਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਨਹੀਂ, ਰਮੇਸ਼

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ

ਹਾਂ, ਰਮੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਲਈ

ਜੀਵਨ ਤੇ ਬੀਮਾ

ਦੋਸਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ

ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ

ਬੀਮਾ ਖਰੀਦ

ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ,

ਸਕਦਾ, ਕਕਉਂਕਕ

ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ

ਕਕਉਂਕਕ ਉਹ

ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਮਾ ਹੋਣ

ਕਵਆਕਹਆ ਹ਼ੈ

ਯੋਗ ਕਹੱ ਤ ਮੌਜਦ
ਨਹੀਂ

ਿੇਠ ਹਦੱ ਤੀਆਂ ਹਵਿੋਂ ਭਾਰਤ ਹਵਿ ਬੀਮਾ
141 ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਹਕਿੜੀ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਿਨ?
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ਿੇਠ ਹਦੱ ਹਤਆਂ ਹਵਿੋਂ ਹਕਸ ਦੀ ਹਨਗਰਾਨੀ
IRDA ਵਲੋਂ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ?

ਆਰਬੀਆਈ
(RBI) ਅਤੇ ਹਵੱ ਤੀ
ਮੂੰ ਤਰਾਲਾ ਇਕੱ ਠੇ
ਤੀਜੀ ਹਧਰ
ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕ

ਸੇਬੀ (SEBI)

ਆਈਆਰਡੀਏ(IR

ਅਤੇ AMFI ਇਕੱ ਠੇ

DA)

ਬੀਮਾ ਦਲਾਲ

ਸੀਏਐਸਏ(CASA
) ਏਜੂੰ ਿ

ਨਹੀਂ, ਘਾਟ-ਵਾਧ
ਗਾਹਕ ਦੇ ਕਸਰ
ਕਸਧਾਂਤ ਕਰਕੇ
ਰਮੇਸ਼ ਆਪਣੇ

3

ਦੋਸਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ
ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ
ਸਕਦਾ

ਹਵੱ ਤ ਮੂੰ ਤਰਾਲਾ

3

ਹਨਗਰਮੀ ਏਜੂੰ ਿ

3

14

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ਆਈਆਰਡੀਏ
(IRDA) ਵਲੋਂ
ਹਤਆਰ ਕੀਤੇ
ਹਵਧਾਨ ਯਕੀਨੀ
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ਿੇਠ ਹਦੱ ਹਤਆਂ ਹਵਿੋਂ ਹਕਿੜਾ ਹਬਆਨ
ਸਿੀ ਿੈ?

ਬੀਮਾ ਰੈਗਲੇ ਸ਼ਨ

ਬਣਾਉਣ ਲਈ

ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਮਕਸਦ

ਿਨ ਹਕ ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ

ਿੈ ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਬਤ
ਦੇ ਹਿੱ ਤਾਂ ਦੀ

ਹਵੱ ਤੀ ਸੂੰ ਗਠਨਾਂ ਦੇ

ਸੁਰੱਹਖਆ ਿੈ

ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੌਜਦ
ਿੋਣ ਬਲਹਕ
ਸਮਾਹਜਕ ਤੌਰ

ਆਈਆਰਡੀਏ
ਬੀਮਾ ਇੱ ਕ ਅਸਲ
ਹਵਿ ਇੱ ਕ ਕਾਨੂੰ ਨੀ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਿੈ,
ਭਾਰਤੀ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ
ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਿੈ।

ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵਾਰ

ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ ਦੇ
ਰਹਜਸਿਰ ਿੋਣ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਉਿਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਵੱ ਡੀਆਂ

1

ਸਰਗਰਮੀਆਂ
ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਹਨਵੇਸ਼,
ਅਕਾਊਂਹਿੂੰ ਗ ਆਹਦ
ਦੀ ਹਨਗਰਾਨੀ ਨੂੰ
ਰੈਗਲੇ ਿ ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਿੋਣ।
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ਬੀਮਾ ਰੈਗਲੇ ਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਮਕਸਦ ਕੀ
ਿੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਿੋਣ ਕਰੋ।

ਪੇਂਡ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਆਬਾਦੀ ਦੇ

ਹਕ ਬੀਮਾ

ਹਕ ਬੀਮਾ

ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ

ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ ਿੂੰ ਗਾ

ਸੁਰੱਹਖਆ ਨੂੰ

ਪਾਲਸੀ-ਿੋਲਡਰ

ਢੁੱ ਕਵੀਂ ਬੀਮਾ

ਫਾਇਦਾ ਕਮਾਉਣਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ

ਦੇ ਹਿੱ ਤਾਂ ਨੂੰ

ਸੁਰੱਹਖਆ ਹਮਲਣਾ

ਤਾਂ ਹਕ ਉਿ ਲੂੰਮਾ

ਨਾਗਹਰਕਾਂ ਤੱ ਕ

ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰੱ ਖਣਾ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਸਮਾਂ ਿੱ ਲਦੀਆਂ

ਪਿੁੂੰ ਿਾਇਆ ਜਾ

ਿੈ

ਰਹਿ ਸਕਣ

ਸਕੇ

4

ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ
ਬੀਮਾ ਹਨਗਮ

ਿੇਠ ਹਦੱ ਤੀਆਂ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਹਵਿੋਂ ਹਕਿੜੀਆਂ
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ਭਾਰਤ ਹਵਿ ਹਨਿੱਜੀ ਏਜੂੰ ਿ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ
ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ

(LIC) ਅਤੇ
ਹਵੱ ਤ ਮੂੰ ਤਰਾਲਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਸਧਾਰਨ ਭਾਰਤੀ
ਬੀਮਾ ਹਨਯਮ

ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ?

ਆਈਆਰਡੀਏ(IR
DA)

4

(GIC) ਸਾਂਝੇ ਰਪ
ਹਵਿ

ਿੇਠ ਹਦੱ ਤੀਆਂ ਹਵਿੋਂ ਭਾਰਤ ਹਵਿ ਪੂੰ ਜੀ
146 ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਹਕਿੜੀਆਂ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਿਨ?
ਿੇਠ ਹਦੱ ਤੀਆਂ ਹਵਿੋਂ ਭਾਰਤ ਹਵਿ ਬੈਂਕ
147 ਹਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕਿੜੀਆਂ
ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਿਨ?

ਆਈਬੀਆਈ(RBI
)
ਆਈਬੀਆਈ(RBI
)

ਸੇਬੀ(SEBI)

ਸੇਬੀ(SEBI)

ਆਈਆਰਡੀਏ(IR ਏਐਮਐਫਆਈ(A
DA)

MFI)

ਆਈਆਰਡੀਏ(IR ਏਐਮਐਫਆਈ(A
DA)

MFI)

2

1

15

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

ਆਈਆਰਡੀਏ(IR

ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ

DA)

ਬਰੋਕਰ ਸੂੰ ਸਥਾ

Alternative
4

Correct
Alternative

ਹਵੱ ਤ ਮੂੰ ਤਰਾਲਾ

2

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ

148

ਹਕਿੜੀ ਸੂੰ ਸਥਾ ਵਲੋਂ ਤੀਜੀ ਹਧਰ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕ
(ਿੀਪੀਏ) ਦੀ ਹਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ?

ਕੌਂ ਸਲ ਅਤੇ
ਸਧਾਰਨ ਬੀਮਾ
ਜੀਵਨ ਕੌਂ ਸਲ
ਸਾਂਝੇ ਰਪ ਹਵਿ

ਹਡਪੋਜ਼ਿ
ਿੇਠ ਹਦੱ ਤੇ ਹਵਿੋਂ ਹਕਿੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੀਮਾ
149 ਕਾਨੂੰ ਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਿੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਹਵਿ
ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲਾਗ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ?

ਬੀਮਾ ਐਕਿ,

ਆਈਆਰਡੀਏ

1938

ਐਕਿ, 1999

ਂ
ਇੂੰ ਸ਼ੋਅਰੈਂਸ ਐਡ

ਪਬਹਲਕ

ਕਰੈਹਡਿ ਗਾਰੂੰ ਿੀ

ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ

ਐਕਿ, 1991

2

ਐਕਿ, 1961
ਬੀਮਾ ਏਜੂੰ ਿ, ਜੋ ਹਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ
ਕਰਤਾ, ਸਧਾਰਨ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਅਤੇ
150 ਹਸਿਤ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ

ਦਲਾਲ

ਹਨਗਮੀ ਏਜੂੰ ਿ

ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱ ਖਦਾ ਿੈ, ਨੂੰ

ਤੀਜੀ ਹਧਰ

ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਬੀਮਾ

ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕ

ਏਜੂੰ ਿ

4

________________ ਕਹਿੂੰ ਦੇ ਿਨ।
______________ ਨੂੰ 2000 ਹਵਿ
151

ਬੀਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਹਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ

ਆਈਬੀਆਈ(RBI

ਹਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਅਥਾਰਿੀ

)

ਸੇਬੀ(SEBI)

ਆਈਆਰਡੀਏ(IR ਏਐਮਐਫਆਈ(A
DA)

MFI)

3

ਵਜੋਂ ਹਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ।
ਿੇਠ ਹਦੱ ਤੀਆਂ ਹਕਿੜੀਆਂ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੇ
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ਪਾਲਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਹਖਅਤ

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ

ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ

ਕੌਂ ਸਲ ਅਤੇ ਆਮ

ਹਵਿੋਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ

ਜੀਵਨ ਕੌਂ ਸ ਸਾਂਝੇ

ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਹਕਿੜੇ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਹਨਯਮਾਂ

ਰਪ ਹਵਿ

ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ
ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ
ਇੂੰ ਡੀਆ (PAI)

ਆਈਆਰਡੀਏ(IR
DA)

3

ਬੀਮਾ ਹਨਗਮ

ਹਡਪੋਜ਼ਿ

ਿੇਠ ਹਦੱ ਤੇ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਹਵਿੋਂ ਹਕਸ ਨੇ ਬੀਮਾ
ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਨਗਾਰਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ

ਆਈਆਰਡੀਏ

ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੂੰ ਿਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ

ਐਕਿ, 1999

ਪਰਬੂੰਧਨ ਿੈ?

ਸਧਾਰਨ ਭਾਰਤੀ
ਸਾਂਝੇ ਰਪ ਹਵਿ

ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਿਨ।
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ਬੀਮਾ ਹਨਗਮ ਅਤੇ

ਂ
ਇੂੰ ਸ਼ੋਅਰੈਂਸ ਐਡ

ਜਨਤਕ ਦੇਣਦਾਰੀ

ਕਰੈਹਡਿ ਗਾਰੂੰ ਿੀ

ਬੀਮਾ ਐਕਿ,

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ

1991

ਬੀਮਾ ਐਕਿ,
1938:

1

ਐਕਿ, 1961

16

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ਪਰਸਤਾਵ ਪੜਤਾਲ

3

ਜੇ ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ ਅਹਜਿੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ
ਮਨਜ਼ਰ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਹਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ
ਜੋਹ਼ਿਮ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਜੋਹ਼ਿਮ ਿੈ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਯੋਗ
ਨਿੀਂ ਿੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਿਾਲਤ ਦੇ
154

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱ ਖਦੇ ਿਨ ਜਾਂ
ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦੂੰ ਦੀ ਿਨ ਤਾਂ ਹਕ ਉਿ

ਬੀਮਾ ਪੜਤਾਲ
ਕਰਨੀ

ਪਰਤੀਕਲ ਿੋਣ

ਅੂੰ ਡਰਾਈਹਿੂੰ ਗ
ਲੈ ਪਸ

ਬੀਮਾ ਲੈ ਸਕਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ
________________ ਵਜੋਂ ਜਾਹਣਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਹਵਕਲਪ ਦੀ ਿੋਣ
ਕਰੋ।
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ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰ ਨ __________ ਤੋਂ ਲਾਗ
ਿੋਇਆ।

1 ਜਨ 1938

1 ਜੁਲਾਈ 1938

1 ਜਨ 1939

1 ਜੁਲਾਈ 1939

3

1999

2000

2002

2003

2

ਸੈਕਸ਼ਨ 38

ਸੈਕਸ਼ਨ 41

ਸੈਕਸ਼ਨ 45

ਸੈਕਸ਼ਨ 64VB

2

ਸੈਕਸ਼ਨ 39

ਸੈਕਸ਼ਨ 41

ਸੈਕਸ਼ਨ 45

ਸੈਕਸ਼ਨ 64VB

1

ਕਲਾਸ 10

ਕਲਾਸ 12

ਗਰੈਜਏਿ

ਪੋਸਿ-ਗਰੈਜਏਿ

2

I-B, ਨਾਮਜ਼ਦ

I-B, ਅਪੀਲੀ

ਅਹਧਕਾਰੀ

ਅਹਧਕਾਰੀ

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੌਂ ਸਲ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੁਝ

ਗਾਹਕ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੇ

ਆਈਆਰਡੀਏ (IRDA) ਨੂੰ IRDA
156

ਕਾਨੂੰ ਨ 1999 ਦੇ ਤਹਿਤ
__________ ਸਾਲ ਹਵਿ ਬਣਾਇਆ
ਹਗਆ ਸੀ।
ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰ ਨ 1938 ਰਾਿੀਂ
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______________ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੀਮਾ
ਪਾਲਸੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਲੋ ਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋਿਾਂ
ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਿੀ ਿੈ।
ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰ ਨ 1938 ਹਵਿ
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________________ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਖਾਸ ਹਨਯਮ ਿਨ।

159

ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਘੱ ਿ ਤੋਂ ਘੱ ਿ
ਹਵਹਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ______ ਿ
ਕਾਰਪੋਰੇਿ ਬੀਮਾ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ
______ ਫਾਰਮ ਹਵੱ ਿ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦਾ

160 ਬੀਮਾ ਏਜੂੰ ਿ ਬਣਨ ਲਈ
_____________ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਈ

I-A, ਨਾਮਜ਼ਦ
ਅਹਧਕਾਰੀ

A.

I-A,

ਅਪੀਲੀ ਅਹਧਕਾਰੀ

1

ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ।
ਸਾਂਝੇ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਬੂੰਧਕੀ ਹਸਸਿਮ ਨੂੰ
161 __________________ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਿੁੱ ਕਾ ਿੈ।

ਭਾਰਤੀ ਪਾਲਸੀ
ਹੋਲਡਰ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਆਈਆਰਡੀਏ(IR
DA)

2

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਲੋਂ
ਿੇਠ ਹਦੱ ਹਤਆਂ ਹਵਿੋਂ ਹਕਿੜਾ ਜਾਇਜ਼

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਜਹੜੇ

162 ਗਾਿਕ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਤਪਾਦ ਉੱਤੇ ਕੋਈ
ਿੈ?

ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹ਼ੈ

ਵਸਕਲਆ ਜਾਂਦਾ
ਭਾਅ ਪ਼ੈਕੇਜ ਉੱਤੇ
ਕਦੱ ਤੇ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ
ਮੁੱ ਲ (MRP)

ਖਾਸ ਉਤਪਾਦ ਦੇਣ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਕਵਚ
ਨਾਕਾਮਯਾਬ
ਰਕਹੂੰ ਦਾ ਹ਼ੈ।

ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਵੱ ਧ

4

ਨੁਕਸ ਹਨ

ਮੁਤਾਬਕ ਹ਼ੈ
17

S.
No.

Question Body

ਿੇਠ ਹਦੱ ਹਤਆਂ ਹਵਿੋਂ ਹਕਿੜਾ ਜਾਇਜ਼
163 ਗਾਿਕ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਿੀਂ ਬਣ
ਸਕਦਾ ਿੈ?

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਲੋਂ

ਗਾਹਕ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੇ

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੁਝ

ਵਸਕਲਆ ਜਾਂਦਾ

ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਕਵਚ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦ ਦੇਣ

ਭਾਅ ਪ਼ੈਕੇਜ ਉੱਤੇ

ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਵੱ ਧ

ਕਦੱ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹ਼ੈ

ਨੁਕਸ ਹਨ

ਕੌ ਮੀ ਕਕਮਸ਼ਨ

ਲੋ ਕਪਾਲ

ਕਜ਼ਲਾ ਫੋਰਮ

ਸਬਾ ਕਕਮਸ਼ਨ

ਕੌ ਮੀ ਕਕਮਸ਼ਨ

ਕਜ਼ਲਾ ਫੋਰਮ

ਕੌ ਮੀ ਕਕਮਸ਼ਨ

ਲੋ ਕਪਾਲ

ਬੀਮਾ ਏਜੂੰ ਟ

ਲੋ ਕਪਾਲ

ਬੀਮਾਕਰਤਾ

ਸਬਾ ਕਕਮਸ਼ਨ

ਕੌ ਮੀ ਕਕਮਸ਼ਨ

ਲੋ ਕਪਾਲ

ਕਜ਼ਲਾ ਫੋਰਮ

ਕੌ ਮੀ ਕਕਮਸ਼ਨ

ਲੋ ਕਪਾਲ

ਬੀਮਾ ਐਕਟ,

ਆਈਆਰਡੀਏ

ਬੈਂਕਕੂੰ ਗ ਰ਼ੈਗਲੇ ਸ਼ਨ

ਿੇਠ ਹਦੱ ਹਤਆਂ ਹਵਿੋਂ ਹਕਿੜਾ ਬੀਮਾ
164 ਉਦਯੋਗ ਹਵਿ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਹਨਪਿਾਰਾ
ਹਨਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸੂੰ ਦ ਨਿੀਂ ਿੈ?

ਕਵਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ
ਰਕਹੂੰ ਦਾ ਹ਼ੈ।

ਆਈਜੀਐਮਐਸ(I
GMS)

Alternative
4

Correct
Alternative

ਪੱ ਖਪਾਤੀ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਵਹਾਰ
ਜਾਂ ਬੂੰ ਧੇਜਮਈ

3

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ
ਅਪਣਾਉਣਾ

ਸਬਾ ਕਕਮਸ਼ਨ

3

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ

4

ਿੇਠ ਹਦੱ ਹਤਆਂ ਹਵਿੋਂ ਹਕਿੜੀਆਂ ਗਾਿਕ
165 ਹਵਵਾਦ ਹਨਪਿਾਰਾ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਕੋਲ
ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਧਕਾਰ ਿਨ?
ਿੇਠ ਹਦੱ ਹਤਆਂ ਹਵਿੋਂ ਹਕਿੜੀਆਂ ਗਾਿਕ
166

ਹਵਵਾਦ ਹਨਪਿਾਰਾ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਕੋਲ ਰਾਜ
ਕਹਮਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹਨਰੀਖਣ ਦੇ ਅਹਧਕਾਰ

ਉਪਰੋਕਤ ਕਵੱ ਚੋਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ

2

ਿਨ?
ਿੇਠ ਹਦੱ ਹਤਆਂ ਹਵਿੋਂ ਕੌ ਣ ਹਵਵਾਦ ਦੀ
ਿਾਲਤ ਹਵਿ ਬੀਮਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ
167

ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਿਵਾਲੇ
ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਾਾਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਵਿੋਲੇ ਅਤੇ

ਬੀਮਾ ਦਲਾਲ

2

ਸਲਾਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ?
ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਹਵਕਲਪ ਦੀ ਿੋਣ ਕਰੋ।
ਜੇ ਗਾਿਕ ਹਜ਼ਲਹਾ ਫੋਰਮ ਵਲੋਂ ਹਦੱ ਤੇ ਿੁਕਮ
168 ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਉਿ ਇੂੰ ਝ ਦੇ ਿੁਕਮ ਦੇ
ਹਵਰੁਧ ਅਪੀਲ ਹਕੱ ਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ?
ਜੇ ਗਾਿਕ ਰਾਜ ਕਹਮਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹਦੱ ਤੇ ਿੁਕਮ
169 ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਉਿ ਇੂੰ ਝ ਦੇ ਿੁਕਮ ਦੇ
ਹਵਰੁਧ ਅਪੀਲ ਹਕੱ ਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ?

ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

1

2

ਿੇਠ ਹਦੱ ਹਤਆਂ ਹਵਿੋਂ ਹਕਿੜੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ
ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਹਵਿ ਗਾਿਕਾਂ ਦੇ
170 ਝਗਹੜਆਂ ਨੂੰ ਹਨਪਿਾਉਣ ਲਈ ਗਾਿਕ
ਕੌਂ ਸਲ ਤੇ ਿੋਰ ਅਥਾਰਿੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ

1938

ਐਕਟ, 1999

ਐਕਟ, 1949

ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਕਖਆ
(ਸੋਧ) ਐਕਟ,

4

2002

ਪਰਬੂੰਧਨ ਿੈ?
ਿੇਠ ਹਦੱ ਹਤਆਂ ਹਵਿੋਂ ਹਕੂੰ ਨਾ ਕੋਲ ਰਾਜ
171 ਕਹਮਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹਨਰੀਖਣ ਦੇ ਅਹਧਕਾਰ
ਿਨ?

ਕਜ਼ਲਾ ਫੋਰਮ

ਕੌ ਮੀ ਕਕਮਸ਼ਨ

ਲੋ ਕਪਾਲ

ਉਪਰੋਕਤ ਕਵੱ ਚੋਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ

2

18

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇਸ ਹਵਿ ਲੋ ਕਪਾਲ ਵਲੋਂ
172 ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹਕੂੰ ਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱ ਕ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱ ਕ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱ ਕ

ਹਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ?
ਗਾਿਕ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ
173

ਸਬਾ ਜਾਂ ਕੌ ਮੀ
ਕਕਮਸ਼ਨ ਕੋਲ

ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਹਵਿ ਿੇਠ

ਕਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ

ਹਦੱ ਹਤਆਂ ਹਵਿੋਂ ਹਕਿੜਾ ਹਬਆਨ ਗਲਤ

ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ

ਿੈ?

ਹੋਰ ਕਸ਼ਕਾਇਤ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ

Alternative
4
100 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਤੱ ਕ

Correct
Alternative

2

ਸਬਾ ਕਕਮਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਖੁਦ ਜਾ
ਕੌ ਮੀ ਕਕਮਸ਼ਨ ਕੋਲ

ਕੇ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾ

ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ

ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ

ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ ਜਾਂ ਡਾਕ ਲਈ ਕਕਸੇ ਵਕੀਲ

ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ

ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ

ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ

ਕੋਈ ਵੀ

ਕਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਕਕ

ਕਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਕਕ

ਇੂੰ ਝ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ

ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ

ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ।

1

ਕੋਈ ਵੀ
ਕਵਅਕਤੀ, ਜੋ
ਗਾਿਕ ਸੁਰੱਹਖਆ (ਸੋਧ) ਐਕਿ, 2002
174

ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿੇਠ ਹਦੱ ਹਤਆਂ ਹਵਿੋਂ ਹਕਸ ਨੂੰ
'ਗਾਿਕ' ਦੀ ਪਹਰਭਾਸ਼ਾ ਹਵਿ ਸ਼ਾਹਮਲ
ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ?

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ

ਕੋਈ ਵੀ

ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਮਾਨ

ਕਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਕਕ

ਖਰੀਦਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ

ਇੂੰ ਝ ਦੇ ਕਕਸੇ ਵੀ

ਸੇਵਾ ਲੈਂ ਦਾ ਜਾਂ

ਸਾਮਾਨ ਦਾ

ਲਾਭ ਲੈਂ ਦਾ ਹ਼ੈ

ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ

ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ

ਮੁੜ-ਵੇਚਣ ਲਈ

ਲੈਂ ਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਉਸ

ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਵਾਪਰ

ਸੇਵਾ ਦਾ

ਕਹੱ ਤਾਂ ਲਈ

ਲਾਭਪਾਤਰ ਵੀ ਹ਼ੈ

ਖਰੀਦਦਾ ਹ਼ੈ

4

ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ਼ੈ।

ਮਨਜ਼ਰੀ ਪੱ ਤਰ ਦੀ
ਨਕਲ ਬੀਮਤ ਵਲੋਂ

ਿੇਠ ਹਦੱ ਹਤਆਂ ਹਵਿੋਂ ਹਕਿੜਾ ਮਲ ਖਰੜਾ
175

ਹਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਹਵੱ ਿ ਹਜਿਨਾਂ ਦੀ
ਲੋ ਕਪਾਲ ਵਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ, ਗਲਤ ਿੈ?

ਇੂੰ ਝ ਦੀ ਕਸ਼ਕਾਇਤ
ਦੀ ਰਸੀਦ ਕਮਲਣ
ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ

ਕਵਚ ਕਸਫਾਰਸ਼ਾਂ
ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰਰੀ
ਹਨ।

ਨਕਲਾਂ ਕਸ਼ਕਾਇਤ
ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ
ਕੂੰ ਪਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ
ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੂੰ ਝ ਦੀ ਕਸਫਾਰਸ਼

ਬੀਮਾ ਕਰਤਾ ਨੂੰ

ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ

ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ

15 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਕਵਚ

ਚਾਹੀਦੀ ਹ਼ੈ ਅਤੇ

ਕਵਚ ਕਸ਼ਕਾਇਤ

ਉਸ ਦੀ ਕਲਖਤੀ

ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਲਖਤੀ

ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਸ ਵਲੋਂ

ਰਪ ਕਵਚ

ਇੂੰ ਝ ਦੇ ਮਨਜ਼ਰੀ

ਕਸ਼ਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ

ਪੱ ਤਰ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ

ਮੂੰ ਨਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ਼ੈ।

1

ਕਰਨ ਦੇ 15 ਕਦਨਾਂ
ਕਵਚ ਮੂੰ ਗੀ ਜਾਂਦੀ
ਹ਼ੈ।

ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ

ਜੇ ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ ਕੌ ਮੀ ਕਹਮਸ਼ਨ ਕੋਲ
176 ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਿਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ

ਰੁ: 100

ਹਕੂੰ ਨੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਿੈ?

177

ਿੇਠ ਹਦੱ ਹਤਆਂ ਹਵਿੋਂ ਹਕਿੜਾ ਬੀਮਾ
ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਡਾਿੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂੰ ਡਾਰ ਿੈ?

ਰਕਮ ਦਾ 2.5%

ਜਾਂ 500 ਰੁਪਏ, ਜੋ

ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਿਨ?

ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ

ਰਕਮ ਦਾ 1%

ਵੀ ਘੱ ਟ ਹ਼ੈ

ਕੌ ਮੀ ਕਕਮਸ਼ਨ

ਲੋ ਕਪਾਲ

ਸਬਾ ਕਕਮਸ਼ਨ

ਕੌ ਮੀ ਕਕਮਸ਼ਨ

ਿੇਠ ਹਦੱ ਹਤਆਂ ਹਵਿੋਂ ਹਕਿੜੀਆਂ ਗਾਿਕ
178 ਹਵਵਾਦ ਹਨਪਿਾਰਾ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਹਜ਼ਲਹਾ

ਕੌ ਮੀ ਕਕਮਸ਼ਨ ਕੋਲ
ਗਾਹਕ ਕਸ਼ਕਾਇਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ

4

ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ
ਆਈਜੀਐਮਐਸ(I
GMS)

ਸਬਾ ਕਕਮਸ਼ਨ

ਆਈਆਰਡੀਏ(IR ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ
DA)

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

3

1

19

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

ਕਜ਼ਲਾ ਫੋਰਮ

ਕੌ ਮੀ ਕਕਮਸ਼ਨ

ਕਜ਼ਲਾ ਫੋਰਮ

ਸਬਾ ਕਕਮਸ਼ਨ

ਿੇਠ ਹਦੱ ਹਤਆਂ ਹਵਿੋਂ ਹਕਿੜੀਆਂ ਗਾਿਕ
179 ਹਵਵਾਦ ਹਨਪਿਾਰਾ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਰਾਜ
ਕਹਮਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਿਨ?

Alternative
3

Alternative
4

ਆਈਆਰਡੀਏ(IR ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ
DA)

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

Correct
Alternative

2

ਜੇ ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕ ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ ਤੋਂ
ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱ ਕ
180 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਣਾ ਿਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿ

ਕੌ ਮੀ ਕਕਮਸ਼ਨ

ਹਕੱ ਥੇ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ

ਆਈਆਰਡੀਏ(IR
DA)

1

ਿੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਹਵਕਲਪ ਦੀ ਿੋਣ ਕਰੋ।
ਹੇਠ ਕਦੱ ਕਤਆਂ ਕਵਚੋਂ ਕਕਹੜਾ ਸੇਵਾ ਗੁਣਵੱ ਤਾ
ਦਾ ਕਸੱ ਧਾ ਸੂੰ ਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ
ਹੇਠ ਕਦੱ ਕਤਆਂ ਕਵਚ ਕਕਸ ਦਾ ਗਾਹਕ
182
ਜੀਵਨ ਮੁੱ ਲ ਵੱ ਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ
ਆਈਜੀਐਮਐਸ ਲਈ ਠੀਕ ਪਰਾ ਰਪ ਚੁਣੋ
181

183

________ ਕਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦਾ
ਸਮਹ ਹ਼ੈ, ਜੋ ਕਕ ਪਾਲਸੀ-ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ
184 ਦਾਅਕਵਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵੀ ਰਪ
ਕਵਚ ਕਨਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਨਯਮ ਅਤੇ
ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹ਼ੈ।
_________ ਨੇ ਲੋ ਕ ਕਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ
185 ਕਨਪਟਾਰਾ ਕਨਯਮ, 1998 ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ
ਕਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤਬਾਦਲਾ
ਕਲਖਤੀ ਰਪ ਕਵਚ ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ ਨੂੰ
ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ਼ੈ, ਜਦੋਂ ਕਕ ਇੂੰ ਝ ਦੇ
186
ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ______ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਕਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਬੀਮਤ ________ ਅਧੀਨ ਲੋ ਕਪਾਲ ਨੂੰ
ਪਹੁੂੰ ਚ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਕਨਪਟਾਰਾ
187 ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ

ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ

ਇਹਤਿਾਹਸਕ

ਮੌਜਦਾ

ਇੂੰ ਡੋ-ਜਰਮਨ

ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ

ਮੈਨਜੇਮੈਂਿ ਸਕਲ ਮੈਨਜੇਮੈਂਿ ਹਸਸਿਮ

ਲੋ ਕ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਕਨਪਟਾਰਾ ਕਨਯਮਾਂ ਦਾ
ਟੀਚਾ ਹੇਠ ਕਦੱ ਕਤਆਂ ਕਵਚੋਂ ਕਕਹੜਾ ਹ਼ੈ?
(i) ਕਵਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਕਵਚ
190
ਕਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਨਪਟਾਰੇ ਦਾ ਟੀਚਾ
(ii) ਗਾਹਕ ਦੇ ਕਹੱ ਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ
(iii) ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਹਵਕਰੀ ਡਾਿਾ

4

ਸੂੰ ਭਾਹਵਤ

ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਨ

4

ਭਾਰਤੀ ਜੀਨਾਉਮ

ਸਾਂਝਾ ਹਸ਼ਕਾਇਤ

ਮੈਹਪੂੰ ਗ ਬੀਮਾ

ਮੈਨਜੇਮੈਂਿ ਹਸਸਿਮ

ਯੋਜਨਾ

ਹਸ਼ਕਾਇਤ-ਪਰਬੂੰਧ ਕਸ਼ਕਾਇਤ
ਕਨਪਟਾਰਾ
ਪਰਹਕਹਰਆ
ਪਰਕਕਕਰਆ
ਆਈਆਰਡੀਏ
ਹਸ਼ਕਾਇਤ
ਹਨਪਿਾਰਾ
ਅਥਾਰਿੀ
ਹਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪਰਬੂੰਧ
ਪਰਹਕਹਰਆ

ਐਨਬੀਐਫਸੀ

12-ਅਕਤ-91

ਪਰਹਕਹਰਆ

ਸੇਬੀ

ਨੁਕਸਾਨ
ਹਸ਼ਕਾਇਤ

2

ਪਰਹਕਹਰਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ

4

1

ਜਨਤਕ
ਜੋਹ਼ਿਮ ਹਸ਼ਕਾਇਤ
ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਕਨਪਟਾਰਾ ਪਰਕਕਕਰਆ
ਕਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ
ਪਰਹਕਹਰਆ
ਕਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਕਨਯਮ

4

11-ਨਵੂੰ -98

ਕੇਵਲ ਹਬਆਨ (i) ਹਬਆਨ (i) ਅਤੇ
ਠੀਕ ਿੈ

ਜੋਹ਼ਿਮ ਹਸ਼ਕਾਇਤ

4

ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ
ਗਾਿਕ ਹਨਪਿਾਰਾ
ਕਵਕਰੇਤਾ ਕਨਪਟਾਰਾ ਅਥਾਰਟੀ ਕਨਪਟਾਰਾ
ਅਥਾਰਿੀ
ਅਥਾਰਟੀ

ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਕਖਆ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਮਕਸਦ
ਹੇਠ ਕਦੱ ਕਤਆਂ ਕਵਚੋਂ ਕਕਹੜਾ ਹ਼ੈ?
ਕੇਵਲ ਹਬਆਨ (i) ਹਬਆਨ (i) ਅਤੇ
(i) ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਹੱ ਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ
188
(ii) ਕਨਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਹੱ ਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ
ਠੀਕ ਿੈ
(ii) ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਿਨ
(iii) ਗਾਹਕ ਕਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੌਖਾ, ਤੇਜ਼
ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਕਨਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
“ਲੋ ਕ ਕਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਨਪਟਾਰਾ ਕਨਯਮ,
189 1998” ________ ਨੂੰ ਲਾਗ ਹੋਇਆ

ਬੀਮਾ

(ii) ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਿਨ

ਕੇਵਲ ਹਬਆਨ

ਹਬਆਨ (i) ਅਤੇ

(iii) ਠੀਕ ਿੈ

(iii) ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਿਨ

13-ਦਸੂੰ -97

14-ਸਤੂੰ -83

ਕੇਵਲ ਹਬਆਨ

ਹਬਆਨ (i) ਅਤੇ

(iii) ਠੀਕ ਿੈ

(iii) ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਿਨ

3

2

1

20

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

ਹੇਠ ਕਦੱ ਕਤਆਂ ਕਵਚੋਂ ਕਕਹੜਾ ਲੋ ਕਪਾਲ ਦਾ
ਕੂੰ ਮ ਹ਼ੈ?
(i) ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਨਪਟਾਰਾ ਕੇਵਲ ਹਬਆਨ (i) ਹਬਆਨ (i) ਅਤੇ
191
(ii) ਗਾਹਕ ਦੇ ਕਹੱ ਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ
ਠੀਕ ਿੈ
(ii) ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਿਨ
(iii) ਪਾਲਸੀ-ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ
ਕਨਪਟਾਰਾ

Alternative
3

Alternative
4

ਕੇਵਲ ਹਬਆਨ

ਹਬਆਨ (i) ਅਤੇ

(iii) ਠੀਕ ਿੈ

(iii) ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਿਨ

ਹੇਠ ਕਦੱ ਕਤਆਂ ਕਵਚ ਕਕਸ ਲਈ ਕਕਮਸ਼ਨ
ਵਲੋਂ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ਼ੈ, ਜੋ ਕਕ
ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਕਨਪਟਾਰਾ ਅਥਾਰਟੀ
(ਜੀਆਰਏ) ਨੂੰ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨਯੁਕਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਹਬਆਨ (i) ਅਤੇ ਹਬਆਨ (i) ਅਤੇ
ਹਬਆਨ (ii) ਅਤੇ
192 (i) ਬੀਮਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਕਵਚ ਕਵਵਾਦ
(ii) ਬੀਮਤ ਅਤੇ ਕਵਚੋਲੇ ਕਵਚਕਾਰ ਕਵਵਾਦ (ii) ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਿਨ (iii) ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਿਨ (iii) ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਿਨ
(iii) ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਤੇ ਕਵਚੋਲੇ ਕਵਚਕਾਰ
ਕਵਵਾਦ
(iv) ਬੀਮਤ, ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਵਚੋਲੇ
ਕਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਵਾਦ

ਕੇਵਲ ਹਬਆਨ
(iv) ਠੀਕ ਿੈ

Correct
Alternative

3

4

ਹਸ਼ਕਾਇਤ
193

ਬੀਮਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਕਵਚ ਕਵਵਾਦ
ਨਾਲ ਕੌ ਣ ਕਨਪਟਦਾ ਹ਼ੈ?

ਗਾਿਕ ਗਰੁੱ ਪ

ਹਨਪਿਾਰਾ
ਅਥਾਰਿੀ

ਗਾਿਕ ਅਥਾਰਿੀ

ਗਾਿਕ ਕਹਮਸ਼ਨ

2

(ਜੀਆਰਏ)
ਹਸ਼ਕਾਇਤ
194

ਬੀਮਤ ਅਤੇ ਕਵਚੋਕਲਆਂ ਕਵਚਕਾਰ ਕਵਵਾਦ
ਨਾਲ ਕੌ ਣ ਕਨਪਟਦਾ ਹ਼ੈ?

ਗਾਿਕ ਅਥਾਰਿੀ ਗਾਿਕ ਗਰੁੱ ਪ

ਗਾਿਕ ਕਹਮਸ਼ਨ

ਹਨਪਿਾਰਾ
ਅਥਾਰਿੀ

4

(ਜੀਆਰਏ)
ਸੁਤੂੰਤਰ ਕਧਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ
ਜਹਾਜ਼ੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਕੇਸਾਂ ਕਵਚ
195
_________ ਦਾ ਕੋਈ ਅਕਧਕਾਰ-ਖੇਤਰ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਲੋ ਕ ਕਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਨਪਟਾਰਾ ਕਨਯਮ,
196 1998 ਰਾਹੀਂ ___________ ਦਾ
ਕਸਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਕਗਆ
ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਕਖਆ ਕਾਨੂੰ ਨ ਕਕਸਮ ਤਾਰੀਖ
197
ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ?
ਹੇਠ ਕਦੱ ਕਤਆਂ ਕਵਚੋਂ ਕਕਹੜਾ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਕਖਕ
198
ਸੂੰ ਚਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ?

199

ਹਸ਼ਕਾਇਤ
ਗਾਿਕ ਕਹਮਸ਼ਨ ਗਾਿਕ ਅਥਾਰਿੀ

ਹਨਪਿਾਰਾ
ਅਥਾਰਿੀ

ਗਾਿਕ ਗਰੁੱ ਪ

3

(ਜੀਆਰਏ)
ਬੀਮਾ ਏਜੂੰ ਸੀ

ਬੀਮਾ ਸਰਵੇਅਰ

ਬੀਮਾ ਲੋ ਕਪਾਲ

ਗਾਿਕ ਫੋਰਮ

3

11-ਅਪਰ-ੈ 74

24-ਦਸੂੰ -68

24-ਦਸੂੰ -86

22-ਨਵੂੰ -68

3

ਿੱ ਥ ਦੇ ਸੂੰ ਕੇਤ

ਖਾਲੀ ਕਮਰੇ ਹਵਿ

ਨਾਲ ਠੀਕ ਿੈ ਦਾ ਿਾਵ-ਭਾਵ ਪੈਦਾ
ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣਾ

ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਣਨੇ

ਕਰਨੇ

ਕਵਅਕਤੀਗਤ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ________ ਵਜੋਂ 18 ਇੂੰ ਿ ਤੋਂ 4 ਫੁੱ ਿ 12 ਫੁੱ ਿ ਅਤੇ ਵੱ ਧ
ਪਕਰਭਾਕਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ

18 ਇੂੰ ਿ ਤੋਂ ਤੱ ਕ।

ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼
ਉਠਾਉਣੀ

4 ਤੋਂ 12 ਫੁੱ ਿ

2

1

21

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ,
ਹਜਸ ਹਵਿ ਭੇਜਣ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ
200

ਗ਼ੈਰ-ਮੌਕਖਕ ਸੂੰ ਚਾਰ ਨੂੰ _______ ਰਾਹੀਂ
ਬਣਦਾ ਹ਼ੈ

ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਰਾਪਤ

ਿੋਰ ਰਵੱ ਈਆ, ਜੋ ਸਰੀਹਰਕ ਭਾਸ਼ਾ
ਹਕ ਸੁਨੇਿਾ ਦੇਣ

ਦੀਆਂ ਿਰਕਤਾਂ

ਲਈ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ।

ਕਰਤਾ ਦੇ ਹਦਮਾਗ

ਸਭ ਮਨੁੱਖੀ

ਹਵਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ

ਰਵੱ ਈਏ।

4

ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ
ਿੋਰ ਉਕਸਾਿਿ
ਿੋਵੇ।

201

ਆਧੁਹਨਕ ਬੀਮੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਿੋਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਰੋਮ ਹਵਿ
ਪਛਾਣ।

ਵੇਹਿਕਨ ਸ਼ਹਿਰ

ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ

ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ

202 ਿੇਠ ਹਦੱ ਹਤਆਂ ਹਵਿੋਂ ਹਕਸ ਨੂੰ ਵਰਹਤਆ

ਸਬਹਸਡੀਆਂ

ਬਾਬਕਲਓਨ ਦੇ
ਝਲਦੇ ਬਾਗ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਉੱਤੇ
ਧਾਰਾਾਾਾਂ

ਲੂੰਡਨ ਹਵਿ
ਲਹਲਓਡ ਕਾਫੀ
ਿਾਊਸ
ਿੋਰਾਂ ਦੇ ਘਾਿੇ ਤੋਂ
ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਣੇ

ਹਨਊਯਾਰਕ ਹਵਿ
ਹਬੱ ਗ ਐਪਲ
ਕੁਝ ਦੇ ਘਾਿੇ ਨੂੰ
ਕਈਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝਾ

ਦੇਣੀਆਂ

ਲਗਾਉਣੀਆਂ

ਪੂੰ ਜੀਵਾਦ

ਸਮਾਜਵਾਦ

ਹਮਊਿਲ ਬੀਮਾ

ਤਾਨਾਸ਼ਾਿੀ

ਇੱ ਕੋ ਹਜਿਰੀ

ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹਕਸਮ

ਇੱ ਕੋ ਹਕਸਮ ਦੀ

ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹਕਸਮ

ਸੂੰ ਪੱ ਤੀ ਅਤੇ ਇੱ ਕੋ

ਦੀ ਸੂੰ ਪੱ ਤੀ ਅਤੇ

ਸੂੰ ਪੱ ਤੀ ਅਤੇ ਵੱ ਖੋ-

ਦੀ ਸੂੰ ਪੱ ਤੀ ਅਤੇ

ਬੀਮੇ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਹਵਿ ਪਹਲੂੰਗ ਦੇ ਹਸਧਾਂਤ

ਹਜਿੇ ਜੋਹ਼ਿਮ ਦਾ

ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੇ ਜੋਹ਼ਿਮ ਵੱ ਖਰੇ ਜੋਹ਼ਿਮ ਦਾ

ਇੱ ਕੋ ਹਜਿੇ ਜੋਹ਼ਿਮ

ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਿ ਕਰੋ।

ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨ

ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ

ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨ

ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ

ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ

ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ

ਇੱ ਕਠੇ ਕਰਨਾ

ਨੂੰ ਇੱ ਕਠੇ ਕਰਨਾ

ਇੱ ਕਠੇ ਕਰਨਾ

ਨੂੰ ਇੱ ਕਠੇ ਕਰਨਾ

ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ?

3

4

ਕਰਨਾ

ਰੋਡਸ ਦੇ ਹਨਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੂੰ ਝ ਦੀ
ਹਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ, ਹਜੱ ਥੇ, ਜੇ
ਸੂੰ ਕਿ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਾਜ਼ ਨੂੰ ਿੌਲਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹਵੱ ਿ ਸੁੱ ਿਣਾ
203

(jettisoning) ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇ
ਮਾਲਕ (ਭਾਵੇਂ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ

3

ਗੁਆਹਿਆ ਿੁੂੰ ਦਾ) ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਘਾਿਾ
ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਿਾਲਤ ਹਵਿ
ਉਦਾਿਰਨ ਹਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹਕਿੜੀ ਘਿਨਾ
ਿੈ?

204

1
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

ਿੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਿੁਕਮ ਹਦੱ ਤਾ ਹਕ
ਪੁਰਾਣੇ ਹਦਨਾਂ ਹਵਿ, ਿੀਨੀ ਵਪਾਰੀ
ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਣੀਆਂ
205 ਹਵਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਹਕਸ਼ਤੀਆਂ ਹਵਿ ਰੱ ਖਦੇ ਸਨ। ਪੜਤਾਲ
ਕਰੋ ਹਕ ਹਕਉਂ?

ਿੀਨੀ ਹਕਸ਼ਤੀਆਂ
ਛੋਿੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਿ ਭਾਰੀ ਸਾਮਾਨ
ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ

ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱ ਖਵੱ ਖ ਸਮੁੂੰ ਦਰੀ
ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ ਹਵਿ
ਵੂੰ ਹਡਆ ਜਾਣਾ
ਿਾਿੀਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਹਕ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ
ਬਰਾਬਰ ਵੂੰ ਡ ਿੋਵੇ।

206

ਇੱ ਥੇ ਹਦੱ ਤੀਆਂ ਿੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿੀ ਤੋਂ ਗੈਰਪਦਾਰਥੀ ਸੂੰ ਪੱ ਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ।

ਕਾਰ

ਘਰ

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ਿੀਨੀ ਵਪਾਰੀ
ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਿੀਨੀ ਵਪਾਰੀ
ਕਈ ਹਕਸ਼ਤੀਆਂ

ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ

ਹਵਿ ਰੱ ਖਦੇ ਸਨ

ਕਈ ਹਕਸ਼ਤੀਆਂ

ਹਕਉਂਹਕ ਕੁੱ ਲ ਘਾਿੇ ਹਵਿ ਰੱ ਖਦੇ ਸਨ
ਲਈ ਬੀਮਾ

3

ਹਕਉਂਹਕ ਉਿ

ਸੁਰੱਹਖਆ ਹਮਲਦੀ ਸਸਤਾ ਸੀ
ਸੀ

ਸਾਖ

ਏਅਰ-ਕੂੰ ਡੀਸ਼ਨਰ

3

ਮਨੀਸ਼ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਸਲਾਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬੀਮੇ
ਦੇ ਮਲ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੁੱ ਛਦਾ ਿੈ। ਮਨੀਸ਼

ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਾਿੇ

207 ਨੂੰ ਿੇਠ ਹਦੱ ਤੀਆਂ ਿੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬੀਮੇ ਦੇ ਮੁੱ ਢਲੇ

ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਹਵਿ

ਮਕਸਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਹਸਲ ਕਰਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ

ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਘਾਿੇ ਨੂੰ
ਕੁਝ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝਾ

ਕਈਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਾ

ਕਰਨਾ

ਕਰਨਾ

ਹਰਜਾਨਾ

ਘਾਿਾ

ਜੋਹ਼ਿਮ

ਜੋਕ਼ਿਮ ਧਾਰਨ

ਜੋਹ਼ਿਮ ਦਾ

ਜੋਹ਼ਿਮ ਘਿਾਉਣਾ

ਕਰਨਾ

ਤਬਾਦਲਾ

ਅਤੇ ਕੂੰ ਿਰੋਲ

3

ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੋ।
208

209

ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਹਕ ਬੀਮੇ ਦੇ ਸਥਾਪਨ ਤੱ ਕ ਕੌ ਣ
ਲੈਂ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹ਼ੈ।
ਜੋਹ਼ਿਮ ਪਰਬੂੰਧ ਹਵਿ ਿੇਠ ਹਦੱ ਹਤਆਂ ਹਵਿੋਂ
ਹਕਸ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਬੀਮੇ ਵਜੋਂ ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ

਼ਿਤਰਾ

ਜੋਹ਼ਿਮ ਿਾਲਣਾ

ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ

210

ਤੁਸੀਂ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋਣ ਕਦੋਂ

ਅਿਾਨਕ ਘਿਨਾ

ਕਰੋਗੇ?

ਵਪਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ

ਵਾਪਰਨ ਦੀ
ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਘੱ ਟ
ਹੋਵੇ, ਪਰ

ਤੀਬਰਤਾ ਬਹੁਤ
ਵੱ ਧ

211

ਿੇਠ ਹਦੱ ਤੀਆਂ ਹਵਿੋਂ ਹਕਿੜੀ ਪਹਿਲੀ
ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ ਿੈ?

ਓਰੀਂਿਲ ਲਾਈਫ
ਇੂੰ ਸ਼ੋਅਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋ.
ਹਲਮ.

ਟਰੀਟੋਨ ਬੀਮਾ
ਕਾਰਪੋ. ਕਲਮ

ਭਾਰਤ ਹਵਿ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦੇ ਕੌ ਮੀਕਰਨ
212

ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਰਲ

ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ

ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ

ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ

ਦੱ ਸੋ।
ਹਵਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮੇਂ
213 ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋਹ਼ਿਮ ਪਰਬੂੰਧ
ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ।

ਜੋਹ਼ਿਮ ਿਾਲਣਾ

ਜਦੋਂ ਘਿਨਾ
ਵਾਪਰਨ ਦੀ
ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਤੇ
ਤੀਬਰਤਾ ਘੱ ਿ ਿੋਵੇ

ਬੂੰ ਬੇ ਹਮਊਿਲ
ਐਸੋਅਰੈਂਸ
ਸੋਸਾਇਿੀ ਹਲਮ.
ਂ ਲ ਬੀਮਾ
ਓਰੀਐਿ
ਕੂੰ ਪਨੀ ਆਫ
ਇੂੰ ਡੀਆ

ਜੋਕ਼ਿਮ ਧਾਰਨ

ਜੋਹ਼ਿਮ ਦਾ

ਕਰਨਾ

ਤਬਾਦਲਾ

4

2

ਜਦੋਂ ਅਿਾਨਕ
ਿਾਲਤ ਵਜੋਂ ਿੋਏ
ਘਾਿੇ ਲਈ ਹਵੱ ਤੀ

2

ਪਰਬੂੰਧ ਖੁਦ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਿੋ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੀਮਾ
ਕੂੰ ਪਨੀ ਹਲਮ.

ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੀਮਾ
ਕੂੰ ਪਨੀ ਹਲਮ.

ਜੋਹ਼ਿਮ ਘਿਾਉਣਾ

3

2

3

23

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ਬੀਮਾ: ਘਿਨਾ, ਜੋ
ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਿੈ,
ਬੀਮਾ: ਘਿਨਾ, ਜੋ
ਹਕ ਿੋਵੇਗੀ ਿੀ, ਦੇ
ਲਈ ਸੁਰੱਹਖਆ ਿੈ,

214

ਬੀਮੇ (ਇੂੰ ਸ਼ੋਅਰੈਂਸ) ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ (ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ)
ਦੇ ਹਵਿਾਲੇ ਅੂੰ ਤਰ ਸਪਸ਼ਿ ਕਰੋ।

ਜਦਂ ਹਕ
ਅਸੋਰੈਂਸ
(assurance):
ਘਿਨਾ, ਜੋ ਿੋ
ਸਕਦੀ ਿੈ, ਦੇ ਲਈ
ਸੁਰੱਹਖਆ

ਦੇ ਲਈ

ਬੀਮਾ: ਘਟਨਾ, ਜੋ

ਗਾਰੂੰ ਿੀਸ਼ੁਦਾ

ਕਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ,

ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਕਖਆ
ਹ਼ੈ, ਜਦੋਂ ਕਕ
ਅਸੋਰੈਂਸ

(assurance):
ਘਟਨਾ, ਜੋ ਹੋਵੇਗੀ

ਬੀਮਾ (ਇੂੰ ਸ਼ੋਅਰੈਂਸ)
ਅਤੇ ਅਸੋਰੈਂਸ ਦੋਵੇਂ
ਇੱ ਕ ਿੀਜ਼ ਨੂੰ
ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਿਨ

ਹੀ, ਦੇ ਲਈ

ਸੁਰੱਹਖਆ ਿੈ, ਜਦੋਂ
ਹਕ
ਅਸੋਰੈਂਸ

2

(assurance):
ਘਿਨਾ, ਜੋ ਵਾਪਰ
ਸਕਦੀ ਿੈ

ਸੁਰੱਕਖਆ

ਗਾਰੂੰ ਿੀਸ਼ੁਦਾ ਨਿੀਂ
ਿੈ, ਦੇ ਲਈ
ਸੁਰੱਹਖਆ ਿੈ।

ਸਰੀਮਾਨ ਪੋਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਵਿ
ਹਬਜਲੀ-ਰੋਧਕ ਤਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਿਨ ਤਾਂ
215 ਹਕ ਅੱ ਗ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਿੋਣ ਦੀ

ਜੋਹ਼ਿਮ ਿਾਲਣਾ

ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਘਿ ਜਾਵੇ। ਇੱ ਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ

ਜੋਕ਼ਿਮ ਧਾਰਨ
ਕਰਨਾ

ਜੋਹ਼ਿਮ ਤਬਾਦਲਾ

ਜੋਹ਼ਿਮ ਘਿਾਉਣਾ
ਅਤੇ ਕੂੰ ਿਰੋਲ

4

ਜੋਹ਼ਿਮ ਪਰਬੂੰਧ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ।
ਸ਼ਿੀਨ ਨੇ ਇਰਾਕ ਹਵਿ ਹਿੂੰ ਸਾ ਨੂੰ ਹਧਆਨ
ਹਵਿ ਰੱ ਖਦੇ ਿੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ
216 ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਹਦੱ ਤਾ ਿੈ। ਇੱ ਥੇ

ਜੋਹ਼ਿਮ ਿਾਲਣਾ

ਵਰਤੀ ਗਈ ਜੋਹ਼ਿਮ ਪਰਬੂੰਧ ਤਕਨੀਕ ਦੀ

ਜੋਹ਼ਿਮ ਤਬਾਦਲਾ

ਜੋਹ਼ਿਮ ਘਿਾਉਣਾ
ਅਤੇ ਕੂੰ ਿਰੋਲ

1

ਜੋਕ਼ਿਮ ਧਾਰਨ

ਪਛਾਣ ਕਰੋ।

ਕਰਨਾ

ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਖਰੀਦੀ
ਿੈ ਤਾਂ ਹਕ ਉਸ ਦੇ ਪਹਰਵਾਹਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ
217

ਉਸ ਦੀ ਅਿਨਿੇਤੀ ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਹਕਸੇ
ਉੱਤੇ ਹਨਰਭਰ ਨਾ ਿੋਣਾ ਪਵੇ। ਇੱ ਥੇ ਵਰਤੀ

ਜੋਹ਼ਿਮ ਿਾਲਣਾ

ਗਈ ਜੋਹ਼ਿਮ ਪਰਬੂੰਧ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਜੋਹ਼ਿਮ ਤਬਾਦਲਾ

ਜੋਹ਼ਿਮ ਘਿਾਉਣਾ
ਅਤੇ ਕੂੰ ਿਰੋਲ

3

ਜੋਕ਼ਿਮ ਧਾਰਨ

ਕਰੋ।

ਕਰਨਾ

ਸਮੀਤਾ ਨੇ ਹਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ
ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸ ਹਵਿ ਮੁਰੂੰਮਤ
218 ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱ ਖੀ ਿੈ।
ਇੱ ਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜੋਹ਼ਿਮ ਪਰਬੂੰਧ

ਜੋਹ਼ਿਮ ਹਵੱ ਤ
ਪਰਬੂੰਧਨ

ਜੋਕ਼ਿਮ ਧਾਰਨ
ਕਰਨਾ

ਜੋਹ਼ਿਮ ਤਬਾਦਲਾ

ਜੋਹ਼ਿਮ ਘਿਾਉਣਾ
ਅਤੇ ਕੂੰ ਿਰੋਲ

1

ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ।
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S.
No.

219

Question Body

ਿੇਠ ਹਦੱ ਹਤਆਂ ਹਵਿੋਂ ਹਕਿੜਾ ਹਬਆਨ
ਸਿੀਂ ਿੈ?

Alternative
1

ਬੀਮਾ ਸੂੰ ਪੱ ਤੀ ਨੂੰ
ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ
ਬਿਾਉਂਦਾ ਿੈ

ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾ ਸਰਵੇਖਕ ਿੋ। ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੇ ਰੇਹਿੂੰ ਗ ਦਾ
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ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਮਕਸਦ ਲਈ

ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਹਨਰੀਖਣ ਹਕਉਂ ਜੋਹ਼ਿਮ ਦਾ
ਕਰੋਗੇ?

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ

Alternative
2

ਬੀਮਾ ਘਾਟੇ ਨੂੰ
ਰੋਕਦਾ ਹ਼ੈ

ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ
ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ
ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉੱਤੇ
ਪੁੱ ਜਣਾ

Alternative
3

ਬੀਮਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਦੀਆਂ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ
ਘਿਾਉਂਦਾ ਿੈ

ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹਕ
ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰ
ਤੋਂ ਹਕੂੰ ਨੀ ਦਰ ਿੈ

Alternative
4

Correct
Alternative

ਬੀਮਾ ਘਾਿੇ ਦੀ
ਘਿਨਾ ਸਮੇ
ਬੀਮਤ ਨੂੰ

4

ਿਰਜਾਨਾ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ
ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ
ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਨਗਹਾ

1

ਮਾਰਨੀ
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