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

Question Body
નોન-લાઇફ વીમાકં પનીઓએ

1

સનુ નનિત કરવ ંુ જોઈએ કે તેઓ
_____ સંપનિઓનો વીમો ઉતારતી
નથી
ફાયર (આગ લાગવાની દુર્ઘટના)

2

3

વીમામાં દાવાની ગણતરી કેવી રીતે
થાય છે ?

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

જાહેર

બેન્ક નિરાણોનો

ગે રકાયદે સર

નાણાંમાંથી

ઉપયોગ કરીને

ભંડોળમાંથી

ખરીદે લ

ખરીદી

ખરીદે લ

આગને કારણે

આગને કારણે

થયેલા

થયેલા

અસ્ક્યામતોન ંુ

અસ્ક્યામતોન ંુ

નકુ સાનની

નકુ સાનન ંુ

વતઘમાન મ ૂલ્ય

ર્સારા મ ૂલ્ય

ટકાવારી

ખરીદ મ ૂલ્ય
વીમો

જોખમ કવરે જ

જોખમમાં ર્ટાડો

1

વીમાકરણ

નામાંકન

અવેજીકરણ

કરાર

3

અવેજીકરણ

કરાર

નામાંકન

વીમાકરણ

1

શંકા

ર્ટાડો

સંભનવતતા

વાસ્ક્તનવક મ ૂલ્ય

3

શરત

નકુ સાનકારક

ુ ાનનત
અનમ

ર્ટાડો

2

1919

1929

1887

1872

4

ચોક્કસ, માપી

સ્સ્ક્થર,

ગનતશીલ,

શકાય તેવ ંુ

ુ ાનનત
અનમ

મહત્તત્તવપ ૂણઘ

ુ , સીમાંત
શદ્

1

પ્રનતસ્ક્થાપન ________ ના નસદ્ાંતને

ક્ષનતપ ૂનતિ

ુ રે છે
અનસ

(વળતર)

Alternative
4

સંપનિ ગીરો
કરીને ખરીદી

Correct
Alternative

1

1

વીમાકં પની બેદરકાર થડઘ પાટી
પાસેથી દાવાની રકમની વસ ૂલાત
4

કરી પોલલસીિારકને ચ ૂકવવા માટે
______ પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરે છે .
__________ ને વીમાિારક દ્વારા
ુ રત
વીમાકં પનીને અનિકારો સપ

5

કરવા તરીકે પણ વ્યાખ્યાનયત કરી
શકાય છે , જે થડઘ પાટી સામે દાવાની
રકમ ચ ૂકવે છે .
વીમાની નવભાવનામાં જોખમનોનો

6

સંબિ
ં હંમેશા ______ની સાથે હોય
છે .
નકુ સાન કે તેની અસર અને તેની

7

સાથે સંકળાયેલ જોખમની
સંભનવતતા વિારે તેવી સ્સ્ક્થનત
_______ તરીકે જાણીતી છે
ભારતીય કરાર િારાની જોગવાઈઓ

8

____ ભારતમાં તમામ કરારોન ંુ
સંચાલન કરે છે , જેમાં વીમા કરારો
સામેલ છે .
ચ ૂકવવાપાત્ર વીમાના દાવા માટે

9

જોખમના કારણે સંકળાયેલા
નકુ સાન _______ અને _________
હોવ ંુ જોઈએ

1
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Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

તબીબી

જીવન

વ્યાવસાનયક

કૃનિ

3

નકુ સાનન ંુ

પયાઘવરણની

પ્રમાણ

પ્રકૃનત

પક્રરણામ

સમયગાળો

2

ુ ાનનત
અનમ

ગનતશીલ

જોખમો

જોખમો

સ્સ્ક્થર જોખમ

મ ૂળભ ૂત જોખમ

1

કાયદાકીય

સામાજજક

જોખમો

જોખમો

નૈનતક જોખમો

શારીક્રરક જોખમો

2

_______ વીમો મ ૂળભ ૂત અને
10

નવનશષ્ટ એમ બંને પ્રકારના જોખમને
આવરી લેવા ઉપલબ્િ છે
ગનતશીલ જોખમો વીમાના

11 વગીકરણના કયા પ્રકાર પર
આિાક્રરત હોય છે ?
12

13

________ જોખમોનો વીમો ન મળી
શકે.
______ એ જોખમ કે આપનિનો એક
પ્રકાર નથી.
ચોક્કસ કેસમાં જ્યારે નકુ સાનનો
અંદાજ સરળતાથી ન મળી શકે કે

14

નકુ સાનના સમયે નનનિત ન કરી
શકાય, ત્તયારે _________ તરીકે

ુ ાનનત મ ૂલ્ય
નનિાઘ ક્રરત મ ૂલ્ય અનમ

સંમત મ ૂલ્ય

લાદવામાં
આવેલ મ ૂલ્ય

3

ઓળખાતો નસદ્ાંત સ્ક્વીકારવામાં
આવે છે .
"સવોચ્ચ નવશ્વાસ"ની નવભાવના
સંબનં િત છે કે ________ને જોખમ
સાથે સંબનં િત તમામ આવશ્યક
15

માક્રહતી સચોટતા સાથે સંપ ૂણઘપણે
જાહેર કરવાની અરજદારની ફરજ

સ્ક્વેચ્છાપ ૂવઘક

ચોક્કસપણે

ચોકસાઈપ ૂવઘક

2

ખોટી રજૂઆત

ગપ્ુ તતા

ગોટાળો

3

એકરાર

સોગંદનામ ંુ

રજૂઆત

સમજૂતી

3

નનદોિ

છે તરનપિંડીયક્ુ ત

ઇરાદાસહ

પારસ્ક્પક્રરક

1

સંપ ૂણઘ

છે , જેની નવનંતી કરવામાં આવી
હોય કે ન હોય.
જ્યારે છે તરનપિંડી કરવાના આશય
16

સાથે __________ ત્તયારે વીમાનો
કરાર રદબાતલ થાય છે .

ુ ેગારીને
ગન
પ્રોત્તસાહન

વીમાના કરારની વાટાર્ાટ
17

દરનમયાન કરવામાં આવતા
નનવેદનને __________ કહેવાય છે .
જ્યારે નનવેદન કરવામાં આવે છે

18

ત્તયારે _________ ખોટી રજૂઆતને
સરતચ ૂક ગણવામાં આવે છે .

2
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સંકટ

જોખમ

અનનનિતતા

નકુ સાનકારક

1

આત્તમહત્તયા

મ ૃત્તયુ

અકસ્ક્માત

માંદગી

1

મૌલખક

લેલખતમાં

કરાર

દસ્ક્તાવેજ

1

દરખાસ્ક્ત ફોમઘ

આવરીત

સામગ્રી

માક્રહતીપત્ર

2

સામગ્રી

કવર

દરખાસ્ક્ત ફોમઘ

ર્ોિણા પત્ર

3

કવર

દરખાસ્ક્ત ફોમઘ

સામગ્રી

ર્ોિણા પત્ર

3

દરખાસ્ક્ત ફોમઘ

કવર

માક્રહતીપત્ર

ર્ોિણા ફોમઘ

3

30 ક્રદવસ

15 ક્રદવસ

45 ક્રદવસ

60 ક્રદવસ

2

સમજૂતીઓ

ખાતરીઓ

કરાર

બોન્્સ

2

એવી ર્ટના જે ખરે ખર નકુ સાન
19 તરફ દોરી જાય તે _______ તરીકે
ઓળખાય છે .
20

ુ
નીચેનામાંથી કય ંુ સંપ ૂણઘપણે શદ્
જોખમ નથી
જ્યાં દરખાસ્ક્ત ફોમઘનો ઉપયોગ ન

21 થાય, ત્તયાં વીમાકં પની _______
રીતે માક્રહતી નોંિશે.
પોલલસી કે કવર નોટ સ્ક્વરૂપે વીમા
22 કરાર ________ કહેવાય છે .
વીમા માટે અરજદાર દ્વારા ભરવામાં
આવતા ફોમઘમાં વીમાકં પની માટે
ુ
23 જરૂરી તમામ માક્રહતી પ્રસ્ક્તત
કરવાની પ્રક્રિયા ________ કહેવાય
છે .
____________નો અથઘ વીકં પની
દ્વારા આવરી લેવાયેલી જોખમના
24

વીમાકરણના સંદભઘમાં તમામ
ુ
મહત્તત્તવપ ૂણઘ, આવશ્યક અને પ્રસ્ક્તત
માક્રહતીનો સમાવેશ થશે.
વીમાકં પની કે વીમાના સંભનવત

25 ગ્રાહકો તરફથી ઇશ્ય ૂ થતો દસ્ક્તાવેજ
______ કહેવાય છે .
જ્યારે દરખાસ્ક્ત ફોમઘનો ઉપયોગ ન
થાય, ત્તયારે વીમાકં પની માક્રહતી
26

મૌલખક રીતે મેળવે છે કે લેલખતમાં
નોંિે છે , અને _______ના ગાળાની
અંદર તેની પષ્ુ ષ્ટ કરે છે .
વીમા કરારમાં કરાર હેઠળ વીમાની

27 જવાબદારીની મયાઘદાનો શંુ ઉપયોગ
છે ?
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28

Correct
Alternative

તે

વૉરન્ટી સંબનં િત સાચ ંુ નવિાન પસંદ
કરો

Alternative
4

તે કવર નોટ્સ

તે વીમા નોટ્સ

તે શરતો અને

અને પોલલસી

અને શરતોના

શરત

દસ્ક્તાવેજ

દસ્ક્તાવેજનો

દસ્ક્તાવેજનો

બંનેનો ભાગ છે .

ભાગ છે .

ભાગ છે .

વીમાકં પનીની
શરતોનો જ
ભાગ નથી, પણ

1

પોલલસી
દસ્ક્તાવેજનો
પણ ભાગ છે .

જો વૉરન્ટીન ંુ ઉલ્લંર્ન થાય, તો
સંમત જોખમમાં ફેરફાર થવાની
29

શરૂઆત થાય છે અને _____ ને

જવાબદારી અને વીમાકં પની અને

એજન્ટ અને

પોલલસીિારક

ઉલ્લંર્નની તારીખથી ______

વીમાકં પની અને

જવાબદારી

વીમાકં પની

અને વીમાકં પની

પ ૃષ્ટાકં ન

શરતો

સમજૂતીઓ

2

આગળ પોતાને અલગ કરવાની છૂટ
હોય છે .
વીમાકં પનીઓની પ્રમાણભ ૂત સ્ક્વરૂપે
પોલલસીઓ ઇશ્ય ૂ કરવાની, કેટલાંક
જોખમનો વીમાકવચ પ ૂરં ુ પાડવાની
30 અને અન્ય કેટલાંક જોખમનો બાકાત
રાખવાની નનનિત કામગીરીને

નનયનમત
અભ્યાસ

1

આપણે શંુ કહીશ?ંુ
_____ અને ______ સંયક્ુ તપણે
ુ ાવા ઊભા કરે છે .
31 વીમાના પર

પોલલસી અને

નનયમો અને

સમથઘન

શરતો

______ એ પોલલસી અને ફોર્મસઘ સાથે
32 સંલગ્ન છે .

પ ૃષ્ટાકં ન

સમજૂતી

વૉરં ટી અને કરાર

શરતો અને
નનયમો

બોન્ડ અને
પ ૃષ્ટાકં ન

1

પોલલસી
બ્રેકઅપની

1

નવગતો

સાચ ંુ નવિાન પસંદ કરો:
પોલલસી હેઠળ સામાન્ય રીતે
33

સમંનતનો સંબિ
ં હોય છે :

ફક્ત નનવેદન

ફક્ત નનવેદન

a) અન્ય સ્ક્થળે સંપનિન ંુ હસ્ક્તાંતરણ

(a) લાગ ુ પડે છે

(b) લાગ ુ પડે છે

જોખમ અને

34 સંમનતની જરૂક્રરયાત ______માં
ફેરફાર સાથે સંબનં િત હોય છે

બંને નનવેદનો

વ્યસ્ક્તગત રીતે પરસ્ક્પર નવનશષ્ટ
લાગ ુ

રીતે લાગ ુ

સરનામ ંુ અને

જોખમ અને

પ્રીનમયમ અને

સરનામ ંુ

નામ

પોલલસી

જોખમ

એજન્ટ

વીમાકં પનીઓ

વીમાિારક

લાભાથી

b) વીમો રદ કરવો
સામાન્ય રીતે પોલલસી હેઠળ

બંને નનવેદનો

3

1

વીમાના કરારો લેલખતમાં કરવામાં
35

આવે છે અને વીમા પોલલસીની
શરતો કોણ બનાવે છે ?

2

4

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ઓછં મહત્તત્તવ

સમાન મહત્તત્તવ

મહત્તત્તવ નથી

વધ ુ મહત્તત્તવ

4

કલમ

વીમાકં પનીઓ

2

સાિારણ નનયમો

3

વીમાકં પનીઓ

1

પોલલસીના માજિનમાં નપ્રન્ટ કે ટાઇપ
કરે લી જોગવાઈઓને પોલલસીની
36 બોડીની અંદર લખાણ કરતા
___________ આપવામાં આવશે.
જો પોલલસીની શરતોમાં કોઈ
37

સંક્રદગ્િતા હોય કે સ્ક્પષ્ટતાનો અભાવ
હોય તો ______ નનયમો લાગ ુ પડે છે .

પોલલસી

સાિારણ ગ્રામર
અને નવરામલચહ્ન

વીમા પોલલસી વ્યાવસનયક _______
38 ના નનમાઘણનો પરુ ાવો છે

કરારો

નનયમો

કરાર અને
સાિારણ નનયમો

કોઈ પણ દસ્ક્તાવેજમાં શબ્દો અને
39

વાયો અને તેના અથઘર્ટનનો

સાિારણ

ઉપયોગ _______ દ્વારા સરળતાથી

નાગક્રરક

સનુ શલક્ષત વ્યસ્ક્ત

તાલીમબદ્
વ્યસ્ક્ત

કરી શકાશે
વીમા પોલલસીઓમાં ઉપયોગી અનેક
શબ્દો અગાઉના કાયદાકીય નનણઘયો
40

સાથે સંબનં િત છે અને ______ના
નનણઘયો ______નનણઘય પર આનિન
રહેશ.ે

નીચલી

ઉપલી અદાલત

ઉચ્ચ અદાલત

સવોચ્ચ

અદાલત અને

અને નીચલી

અને સવોચ્ચ

અદાલત અને

ઉપલી અદાલત

અદાલત

અદાલત

નીચલી અદાલત

(1), (4), (5),

(1), (3) , (4),

(1), (5), (3),

(1), (2), (3),

2

પોલલસી દસ્ક્તાવેજના નીચેના
ભાગોને યોગ્ય િમમાં ગોઠવો.
(1) પ્રસ્ક્તાવના
41

(2) કાયઘકારી કલમ
(3) નનયમ

(6), (2) અને (3) (5), (6) અને (2) (4), (6) અને (2) (4), (6) અને (5)

1

ુ ૂલચ
(4) અનસ
(5) સાખ કે પરુ ાવા
(6) શરતો અને લાભો
ુ ૂલચમાં
પોલલસી દસ્ક્તાવેજની અનસ
કેટલીક મહત્તત્તવપ ૂણઘ નવગતોનો
42 ઉલ્લેખ થાય છે . તેમાંથી નીચેમાંથી
કઈ બાબત સામેલ ન હોઈ શકે.
NCB માટે સાચ ંુ અને નવસ્ક્ત ૃત સ્ક્વરૂપ
43 પસંદ કરો.

પ્રીનમયમની
રકમ

પોલલસી નંબર

દરખાસ્ક્તકારન ંુ
નામ

નેશનલ િેક્રડટ

નો ક્લેઇમ

નોન-કનમશન

બ્ય ૂરો

બોનસ

બેન્કો

પ્રીનમયમની
ચકુ વણીની

4

પદ્નત
નેશનલ
કોઓપરે ક્રટવ

2

બેન્ક

5
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દરે ક દ્વારા પ્રીનમયમની રકમ એક દરે
ચકુ વવામાં આિાર છે , જેનો નનણઘય

નવકલ્પ (a) અને

પક્રરબળો દ્વારા લેવાય છે :
44

a) નકુ સાન થવાના સ્સ્ક્થનતના કારણે
નકુ સાનની સંભનવતતા (વીમાકૃત

ફક્ત નવકલ્પ (a) ફક્ત નવકલ્પ (b) નવકલ્પ (a) અને
લાગ ુ

લાગ ુ

(b) બંને લાગ ુ

જોખમને કારણે)

(b) બંને
પારસ્સ્ક્પક

3

નવનશષ્ટ રીતે
લાગ ુ

b) નકુ સાનીની અંદાજજત રકમ
આગ લાગવાના કારણે નકુ સાનની
સરે રાશ રૂ.200000 છે અને નકુ સાન
45

થવાની સંભનવતતા 100માંથી 1 છે .
તો અપેલક્ષત નકુ સાનની સરે રાશ શંુ

1000

10000

2000

20000

3

છે ?
પેટાજોખમોની રચના ______ દ્વારા
થાય છે
46

a) નવનવિ કેટેગરીમાં જોખમને
વહેંચીને
b) જોખમના પ્રમાણને આિારે

બંને નવકલ્પ (a)
બંને નવકલ્પ (a)

બંને નવકલ્પ (a)

બંને નવકલ્પ (b)

અને (c)

અને (b)

અને (c)

અને (c)

પારસ્ક્પક્રરક રીતે

સંયક્ુ તણે લાગ ુ સંયક્ુ તપણે લાગ ુ સંયક્ુ તપણે લાગ ુ

1

નવનશષ્ટપણે
લાગ ુ પડે છે

c) નકુ સાનની અંદાજજત રકમ
જોખમો વગીકત
ૃ કરવાની અને તેઓ
47

કઈ કેટેગરીમાં આવે છે તેનો નનણઘય
લેવાની પ્રક્રિયા મહત્તત્તવપ ૂણઘ

એજન્ટ

વીમાકં પની માટે રે ટ નનિાઘરણ માટે વીમાિારક માટે

3

______________ છે .
વીમા માટે ઓફર થયેલ જોખમ
સ્ક્વીકાયઘ છે કે નહીં અને જો સ્ક્વીકાયઘ
હોય, તો કયા દરે , શરતે અને
48 નનયમો પર વીમાકવચનો સ્ક્વીકાર

કવર લેટર

વીમાકરણ

બોન્ડ

સમજૂતી

2

કરવામાં આવશે તે નક્કી કરવાની
પ્રક્રિયા ____ તરીકે જાણીતી છે

6

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

બંને નવકલ્પ (a)

બંને નવકલ્પ (a)

બંને નવકલ્પ (b)

અને (b)

અને (c)

અને (c)

Alternative
4

Correct
Alternative

નીચેનામાંથી કયા પગલાં
વીમાકરણ માટે ટેકનનકલ છે ?
a) આવ ૃનિ અને નકુ સાનીની
તીવ્રતાની દ્રષ્ષ્ટએ જોખમ અને
49 સંકટની આકારણી અને મ ૂલ્યાંકન
b) પોલલસી કવરે જ અને શરતો અને

સંયક્ુ તણે લાગ ુ સંયક્ુ તપણે લાગ ુ સંયક્ુ તપણે લાગ ુ

નનયમોની રચના

તમામ નવકલ્પ
(a), (b) અને (c)
સંયક્ુ તપણે

4

લાગ ુ પડે છે

c) પ્રીનમયમના દરો નક્કી કરવા
સાવચેતી સાથે વીમાકરણ અને
50

વીમામાં જોખમના વગીકરણની

તમામ જોખમો

તમામ જોખમો

અનેક જોખમો

દરે ક જોખમો

જરૂક્રરયાત એક સરળ તથ્યમાંથી

સમાન છે

સમાન નથી

સમાન નથી

સમાન છે

બંને નવકલ્પ (a)

બંને નવકલ્પ (a)

બંને નવકલ્પ (b)

અને (b)

અને (c)

અને (c)

2

ઊભી થાય છે , જે ________
વીમાકરણની કુ શળતા સતત
શીખવાની પ્રક્રિયા મારફતે હસ્ક્તગત
કરવામાં આવે છે , જેમાં સંકળાયેલ
51 છે :
a) પયાઘપ્ત તાલીમ

સંયક્ુ તણે લાગ ુ સંયક્ુ તપણે લાગ ુ સંયક્ુ તપણે લાગ ુ

b) ક્ષેત્રની જાણકારી

તમામ નવકલ્પ
(a), (b) અને (c)
સંયક્ુ તપણે

4

લાગ ુ પડે છે

c) ઊંડી સમજ
દક્રરયાઈ વીમાની વીમાકં પની

પક્રરવહન કે

______ નવશે વાકેફ હોવી જોઈએ
આગન ંુ કારણ

52

સંગ્રહકમાં

ઉદ્યોગમાં

ુ
ચીજવસ્ક્તઓ

સંકળાયેલી

દ્વારા ઊભી થતી

પ્રક્રિયા

આગન ંુ સંભનવત
કારણ

2

સમસ્ક્યાઓ
હેલ્થ વીમાકતાઘ પાસે વીમાિારકના
જોખમના આ પાસાંને સમજવાની
જરૂર છે :
53 a) તબીબી પાસાં
b) ઉદ્યોગમાં સંકળાયેલી પ્રક્રિયા

બંને નવકલ્પ (a)
અને (b)
સંયક્ુ તણે લાગ ુ

c) ક્રફટનેસન ંુ સ્ક્તર અને પાક્રરવાક્રરક

બંને નવકલ્પ (a)
અને (c)
સંયક્ુ તપણે
લાગ ુ પડે છે

બંને નવકલ્પ (b)
અને (c)
સંયક્ુ તપણે લાગ ુ

તમામ નવકલ્પ
(a), (b) અને (c)
સંયક્ુ તપણે

2

લાગ ુ પડે છે

રે કોડઘ
જોખમની લાક્ષલણકતા અને પ્રકારને
આિારે જોખમન ંુ વગીકરણ કરી
54 પ્રીનમયમના યોગ્ય દર લાદવા

કવર લેટર

વીમાકરણ

બોન્ડ

સમજૂતી

2

ુ ય હેત ુ છે .
______નો મખ્
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ુ ય નવશેિતા છે :
વીમાકરણની મખ્
a) લાક્ષલણકતાના આિારે જોખમની
ઓળખ
55

b) દરખાસ્ક્તકાર દ્વારા રજૂ જોખમન ંુ
સ્ક્તર નક્કી કરવ ંુ
c) વીમા વ્યવસાય મજબ ૂત

બંને નવકલ્પ (a)
અને (b)
સંયક્ુ તણે લાગ ુ

બંને નવકલ્પ (a)
અને (c)
સંયક્ુ તપણે
લાગ ુ પડે છે

બંને નવકલ્પ (b)
અને (c)
સંયક્ુ તપણે લાગ ુ

તમામ નવકલ્પ
(a), (b) અને (c)
સંયક્ુ તપણે

4

લાગ ુ પડે છે

ઊંડાણપ ૂવઘક હાથ િરવામાં આવે છે
તે સનુ નનિત કરવ ંુ
અગર વીમાકં પની જોખમો પર
પોલલસીઓ ઇશ્ય ૂ કરે છે , જે વીમાને
પાત્ર ન હોઈ શકે અથવા જોખમને
56 આવરી લેવા જરૂર કરતા ર્ણંુ ઓછં
પ્રીનમયમ િરાવે છે , તો તેન ંુ

વીમાકં પનીની
કરાર
જવાબદારીઓ

તેની કરાર

વીમાકં પનીની
એજન્ટની

જવાબદારી પ ૂણઘ ક્ષમતાન ંુ જોખમ
કરવામાં જોખમ

પક્રરણામ _________ આવશે.

કરાર
જવાબદારીઓ

2

પ ૂણઘ કરવી

જે વીમાકં પની જોખમો માટે
57

લબનજરૂરી રીતે અનત ઊંચા દર લે

લબનસ્ક્પિાઘત્તમક

તેને તેનો વ્યવસાય ______ છે તેને

અને લબનટકાઉ

નકુ સાનમાં

લબનટકાઉ

મોટો નફો

બંને નવકલ્પ (b)

બંને નવકલ્પ (a)

અને (c)

અને (c)

પારસ્ક્પક્રરક રીતે

પારસ્ક્પક્રરક રીતે

નવનશષ્ટપણે

નવનશષ્ટપણે

લાગ ુ પડે છે

લાગ ુ પડે છે

1

અહેસાસ થઈ શકે છે
ુ નનણઘય કરીને
વીમાકરણના હેતઓ
હાંસલ કરવામાં આવે છે :
58

a) સ્ક્વીકાયઘતાન ંુ સ્ક્તર
b) પ્રીનમયમ અને અન્ય શરતોની
પ ૂતઘતા

59

વીમાનો આિાર ______ને
જોખમન ંુ હસ્ક્તાંતરણ હોય છે .
વીમા પોલલસીની ખરીદી દ્વારા,
વીમાકૃત સંપનિ સામે સંકટમાંથી

60

______ ઊભ ંુ થાય છે .

બંને નવકલ્પ (a)
અને (b)
સંયક્ુ તણે લાગ ુ

બંને નવકલ્પ (a)
અને (c)
સંયક્ુ તપણે
લાગ ુ પડે છે

એજન્ટ

વીમાિારક

વીમાકં પની

નફો

વીમાકં પની

પોલલસી

વીમાિારક

એજન્ટ

નાણાકીય

નાણાકીય

નાણાકીય

નાણાકીય

નકુ સાનીની

નકુ સાનીની

નકુ સાનીની

નકુ સાનીની

અસર ર્ટાડવા

અસર ર્ટાડવા

અસર ર્ટાડવા

અસર ર્ટાડવા

સક્ષમ છે

સક્ષમ છે

સક્ષમ છે

સક્ષમ છે

સ્ક્વાસ્ક્થ્ય

મોટર

1

3

3

અકસ્ક્માતને કારણે આકસ્સ્ક્મક મત્તૃ ય ુ કે
નવકલાંગતાના પક્રરણામે થતા
61 નાણાકીય નકુ સાનમાંથી
વીમાિારકને સંરક્ષણ આપવા કયો

વ્યસ્ક્તગત
અકસ્ક્માત

વ્યસ્ક્તગત

3

વીમો મદદરૂપ છે ?
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

બંને (a) અને

બંને (a) અને

બંને (b) અને

બંને (c) અને

(b) સાચા છે

(c) સાચા છે

(c)સાચા છે

(d) સાચા છે

બંને (a) અને

બંને (a) અને

બંને (b) અને

બંને (c) અને

(c) સાચા છે

(d) સાચા છે

(d)સાચા છે

(d) સાચા છે

બંને (a) અને

બંને (a) અને

બંને (b) અને

બંને (c) અને

(b) સાચા છે

(d) સાચા છે

(c)સાચા છે

(d) સાચા છે

બંને (a) અને

બંને (a) અને

બંને (b) અને

બંને (c) અને

(b) સાચા છે

(d) સાચા છે

(c)સાચા છે

(d) સાચા છે

વ્યાખ્યાનયત

જરૂરી

કલમો

આકસ્સ્ક્મકતાઓ

સાિારણ નનયમો

કરારો

Correct
Alternative

અકસ્ક્માતના વીમામાં આ બાબત
સામેલ નથી
(a) દૂ ર થઈ શકે તેવી લબમારી
62 (b) અગાઉથી અસ્સ્ક્તત્તવ િરાવતો
રોગ

2

(c) ટ્રાક્રફક દુર્ઘટનાઓ
(d) ઔદ્યોલગક દુર્ઘટનાઓ
અકસ્ક્માતના વીમામાં આ બાબત
સામેલ નથી:
(a) માનનસક સમસ્ક્યાઓ
63 (b) રોજજિંદા પ્રવ ૃનિઓમાં ઇજાઓ
(c) ફરજ પર ઇજાઓ

2

(d) અગાઉથી અસ્સ્ક્તત્તવ િરાવતા
શારીક્રરક નવકારો
અકસ્ક્માતનો વીમો પોલલસી આ
બાબત આવરી લે છે :
64

(a) અકસ્ક્માતને કારણે મત્તૃ ય ુ
(b) કાયમી સંપ ૂણઘ નવકલાંગતા

1

(c) લબમારી
(d) ગભાઘવસ્ક્થાની જક્રટલતા
અકસ્ક્માતને પક્રરણામે અસ્ક્થાયી
સંપ ૂણઘ નવકલાંગતા અને મત્તૃ ય ુ સામેન ંુ
કવચ આ પોલલસીઓમાં સામેલ છે :
65

(a) વ્યસ્ક્તગત અકસ્ક્માત
(b) હેલ્થ વીમો

2

(c) મોટરવીમો
(d) ઔદ્યોલગક કામદાર વીમો
વીમા યોજનાઓ સામાન્ય
66

________ અને કટોકટી માટે
ચકુ વવાપાત્ર રકમને આવરી લે છે .

2

નીચેનામાંથી કય ંુ વીમા માટે 'એડ
ઓન' (વિારાન)ંુ કવચ નથી?
(a) મેક્રડકલ ખચઘ
67 (b) પાક્રરવાક્રરક પક્રરવહન
(c)આયાતી દવાઓ

ફક્ત નવકલ્પ (a) ફક્ત નવકલ્પ (b) ફક્ત નવકલ્પ (c) ફક્ત નવકલ્પ (d)
સાચો છે

લાગ ુ પડે છે

સાચો છે

સાચો છે

4

(d) બેરોજગારી ખચઘ

9

S.
No.

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

24

12

48

50

1

5 & 80

16 & 100

21 & 90

18 & 80

1

હાથ/બંને અંગ કે એક હાથ અને એક

કાયમી સંપ ૂણઘ

કાયમી આંનશક

આંખ અને એક પગ કે એક હાથ અને

નવકલાંગતા

નવકલાંગતા

કાયમી સંપ ૂણઘ

કાયમી આંનશક

નવકલાંગતા

નવકલાંગતા

કાયમી સંપ ૂણઘ

કાયમી આંનશક

નવકલાંગતા

નવકલાંગતા

Question Body
સામાન્ય રીતે વ્યસ્ક્તગત અકસ્ક્માત

68

પોલલસીઓ ____ કલાકના આિારે
વૈનશ્વક સ્ક્તરે કવચ ઓફર કરે છે .
હેલ્થ વીમા પોલલસી અરજદાર માટે

ુ મ અને મહિમ ઉંમર
69 પ્રવેશની લઘત
છે ેઃ
આજીવન સંપ ૂણઘપણે અક્ષમતા
એટલે કે તમામ ચાર અંગોને લકવા,
કોમાની સ્સ્ક્થનત, બંને આંખો/બંને
70

ુ ાવવાએ આ તરીકે
એક પગ ગમ

કામચલાઉ
સંપ ૂણઘ
નવકલાંગતા

સંપ ૂણઘ
નવકલાંગતા

1

જાણીત ંુ છે
આજીવન આંનશક અક્ષમતા ______
71 તરીકે જાણીતી છે
કામચલાઉ સમયગાળા માટે સંપ ૂણઘ
72 અક્ષમતા ______ તરીકે જાણીતી છે

કામચલાઉ
સંપ ૂણઘ
નવકલાંગતા
કામચલાઉ
સંપ ૂણઘ
નવકલાંગતા

સંપ ૂણઘ
નવકલાંગતા
સંપ ૂણઘ
નવકલાંગતા

2

3

ુ ી દર
મહિમ અઠવાક્રડયા સિ
73

અઠવાક્રડયે નનનિત રકમ ચ ૂકવવા
ચ ૂકવવાપાત્ર વળતર ______ તરીકે

સાપ્તાક્રહક
વળતર

દૈ નનક

4 સપ્તાહન ંુ કુ લ

સપ્તાહમાં
નનનિત આંકડા

1

જાણીત ંુ છે
PPD (પીપીડી)ના સ્સ્ક્થનતમાં
વીમાકૃત રકમની ચકુ વણીમાં
74

_______ અને ______ સંકળાયેલ

ુ ંુ વળતર
મત્તૃ યન

મ ૃત્તયુન ંુ વળતર

મ ૃત્તયુન ંુ વળતર

ટીટીડી અને

છે , જ્યારે વળતર વીમાકૃત રકમની

અને ટીટીડી

અને પીપીડી

અને પીટીડી

પીપીડી

3

નનનિત ટકાવારથી અલગ હોય છે .
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

નીચેનામાંથી કઈ સ્સ્ક્થનતમાંથી ઊભી
થતી નવકલાંગતાને સવઘસામાન્ય
રીતે બાકાત રાખવામાં આવતી નથી
a) જાતે ઇજા પહોંચાડવી કે
75

આત્તમહત્તયા
ુ અને સંબનં િત જોખમો
b) યદ્

ફક્ત નવકલ્પ (a) ફક્ત નવકલ્પ (b) ફક્ત નવકલ્પ (c) ફક્ત નવકલ્પ (d)
સાચો છે

સાચો છે

સાચો છે

સાચો છે

4

c) શરાબ કે નશીલા દ્રવ્યોની અસર
હેઠળ અકસ્ક્માત
d) ફરજ પર અકસ્ક્માત
નીચેનામાંથી કોણ વીમા પોલલસી ન
લઈ શકે?
(a) પખ્ુ ત વ્યસ્ક્ત પોતાના માટે
76

(b) પખ્ુ ત વ્યસ્ક્ત પક્રરવાર માટે
(c) સગીર વયની વ્યસ્ક્ત પોતાના

ફક્ત નવકલ્પ (a) ફક્ત નવકલ્પ (b) ફક્ત નવકલ્પ (c) ફક્ત નવકલ્પ (d)

3

સાચો છે

સાચો છે

સાચો છે

સાચો છે

ફાયદા

નકુ સાન

પાકતી મદ્દુ ત

બાકી ચકુ વણી

1

વીમાિારકની

પોલલસીની

આવક

શરતો

એક પણ નહીં

1

પસંદ

2

માટે
(d) કં પની તમામ કમઘચારીઓ માટે
ુ ાવવાના કે અંગ
જીવન ગમ
ુ ાવવાથી થતા નકુ સાનનો અંદાજ
ગમ
ન મેળવી શકાય કે તેની ક્ષનતપ ૂનતિ ન
77 થઈ શકે એટલે આ પ્રકારની
સ્સ્ક્થનતમાં ચ ૂકવવામાં આવતી રકમને
શંુ કહેવામાં આવે છે ?
કં પની _______ના આિારે વીમાકત
ૃ
78 રકમ ઓફર કરે છે

વીમા બોન્ડમાં
ઉલ્લેલખત
સમજૂતી

જો કોઈ વ્યસ્ક્ત પાસે નવનવિ
વીમાકં પનીની એકથી વધ ુ પોલલસી
79

હોય, તો આકસ્સ્ક્મક મત્તૃ ય,ુ પીટીડી,
પીપીડીના કેસમાં દાવાઓની

પ્રથમ પોલલસી

તમામ
પોલલસીઓ

નવી પોલલસી

ચ ૂકવણી _______ હેઠળ થશે.
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

પ્રીનમયમની ગણતરી કયા પક્રરબળો
પર આિાક્રરત હોઈ શકે છે ?:
a) રહેણાક શહેર
80 b) વ્યવસાય
c) વય

બંને (a) અને
(b) સાચા છે

બંને (b) અને (c) બંને (b) અને (d) બંને (c) અને (d)
સાચા છે

સાચા છે

સાચા છે

2

d) વ્યસ્ક્તની નાણાકીય ક્ષમતા
વીમા હેત ુ માટે _____ જેવા સંકટના
81

કારણે અપેલક્ષત નકુ સાન આવરી
લેવામાં આવત ંુ નથી.

મશીનરી
બ્રેકડાઉન (બંિ
થવી)

આયનીકરણ
અને ક્રકરણોત્તસગઘ

પ્રદૂ િણ અને
તેનાથી થત ંુ
નકુ સાન

ુ અને યદ્
ુ
યદ્
જેવી પ્રવ ૃનિઓ

4

આગ દ્વારા નકુ સાની સામે સંરક્ષણને
82

ુ ી વીમા દ્વારા
____ સમયગાળા સિ

6 મક્રહના

એક વિઘ

5 વિઘ

આજીવન

2

દર નનિાઘરણ

ચકુ વણી

ગણતરી

વીમાકરણ

1

પ્રીનમયમ અને વીમાકૃત રકમ હેઠળ

ગ ૂ્સ વીમા

ટ્રાન્ન્િટ વીમા

ગોદામ સરુ ક્ષા

ફ્લોટર વીમા

તેમના માલસામાનના સંરક્ષણ માટે

પોલલસીઓ

પોલલસીઓ

વીમો

પોલલસીઓ

કવચ પ્રદાન કરી શકાય છે
ફ્લોટર પોલલસીઓના કેસમાં,

83

પ્રીનમયમ ____ પદ્નત દરે ક
વીમાકં પનીની અલગ-અલગ હોઈ
શકે છે
નવનવિ સ્ક્થળે વેચી શકાય તેવી
ુ નો સંગ્રહ કરતી
ચીજવસ્ક્તઓ
એફએમસીજી કં પનીઓ સામાન્ય

84

4

કયા પ્રકારની વીમા પોલલસીઓ
પસંદ કરવી જોઈએ.
ુ
સંગ્રહ કરાયેલ ચીજવસ્ક્તઓના
વીમા
85

માટે પ્રીનમયમનો આિાર
નીચેનામાંથી કયા માપદં ડ પર

આ પ્રકારની
લાગ ુ જોખમની

ુ ા
ચીજવસ્ક્તન

ુ ના
ચીજવસ્ક્તઓ

સંગ્રહનો પ્રકાર

વેચાણ પર

86 નીચેનામાંથી કયા પ્રકારના વીમાની
જરૂર નહીં પડે

3

અંદાજજત નફો

આિાક્રરત નથી
વ્યાવસાનયક ઉદ્યોગસાહસોને

વિઘનો સમય

એષ્ન્ટ-મની
લોન્ડક્રરિંગ વીમો

આગનો વીમો

પક્રરણામી

બેન્કસઘ ક્ષનતપ ૂનતિ

નકુ સાન વીમો

વીમો

1

_______ કમઘચારીઓ, પાક્રરવાક્રરક
87

સભ્યો કે અન્ય વ્યસ્ક્તઓ દ્વારા
ચોરીને આવરી લેતી નથી

પક્રરણામી

ર્રફોડ ચોરી

નકુ સાન વીમો

વીમો

નાણાંનો વીમો

બેન્કસઘ ક્ષનતપ ૂનતિ
વીમો

2
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Alternative
1

Alternative
2

રોકડના નકુ સાનીનો સામનો કરવો

પક્રરણામી

ર્રફોડ ચોરી

પડી શકે છે . આ પ્રકારન ંુ નકુ સાન

નકુ સાન વીમો

વીમો

વ્યાવસાનયક

વ્યાવસાનયક

સાહસની

સાહસની

વીમાની

વીમાની

જરૂક્રરયાત

જરૂક્રરયાત

વ્યસ્ક્તગત

વ્યસ્ક્તગત

Question Body

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

કોઈ ઉદ્યોગને ઓક્રફસ સ્ક્થળે કે
બહારના સ્ક્થળે કામગીરી દરનમયાન
88

નાણાંનો વીમો

બેન્કસઘ ક્ષનતપ ૂનતિ
વીમો

3

આવરી લેવામાં આવે છે :
વ્યાવસાનયક સાહસ અને વ્યસ્ક્તગત
વીમા જરૂક્રરયાત વચ્ચેનો ભેદ
જણાવો

89

વીમા જરૂક્રરયાત વીમા જરૂક્રરયાત

વ્યાવસાનયક સાહસો અને
વ્યસ્ક્તગત સંપનિના મ ૂલ્યોની
સરખામણી કરો

કરતા ર્ણી

કરતા ર્ણી

વિારે હોય છે

ઓછી હોય છે

વ્યાવસાનયક
સાહસની
સંપનિન ંુ મ ૂલ્ય
વ્યસ્ક્તગત

90

સંપનિ કરતા
ર્ણંુ વિારે હોય
છે

વ્યાવસાનયક
સાહસની
વીમાની
જરૂક્રરયાત
વ્યસ્ક્તગત
વીમા જરૂક્રરયાત
જેટલી હોય છે

વ્યાવસાનયક
સાહસની
વીમાની
જરૂક્રરયાતને
વ્યસ્ક્તગત

1

વીમા જરૂક્રરયાત
સાથે કોઈ સંબિ
ં
નથી
વ્યાવસાનયક

વ્યાવસાનયક

વ્યાવસાનયક

સાહસની

સાહસની

સાહસની

સંપનિના

સંપનિન ંુ મ ૂલ્ય

સંપનિન ંુ મ ૂલ્ય

મ ૂલ્યની

વ્યસ્ક્તગત

વ્યસ્ક્તગત

સરખામણી

સંપનિ કરતા

સંપનિ જેટલ ં ુ

વ્યસ્ક્તગત

ર્ણંુ ઓછં હોય છે

હોય છે

સંપનિ સાથે ન

1

થઈ શકે

વ્યસ્ક્તઓ દ્વારા લેવામાં આવતી
મોટા ઉદ્યોગમાં

વ્યસ્ક્તઓ દ્વારા

વ્યાવસાનયક સાહસ તરીકે લેવામાં

વીમા માટેની

મેળવવામાં

આવતા વીમા પાછળના તફાવત

માંગણીમાં ર્ણી

આવતો વીમો

વખત ચોક્કસ

ભનવષ્યના

કાયદાકીય

નાણાકીય

જરૂક્રરયાતો

આયોજન માટે

ફરજજયાત છે

હોય છે .

ુ :સ્ક્થાપન
પન

ર્ોનિત

પોલલસીઓની સરખામણીમાં

91 જણાવો

બંને સંકટો દ્વારા
નકુ સાનને
ઓછામાં ઓછં
કરવા
વીમાકવચ
મેળવે છે

મોટા ઉદ્યોગમાં
થત ંુ નાણાકીય
નકુ સાન
વ્યસ્ક્તગત

1

નકુ સાન કરતા
ર્ણંુ વિારે હોય
છે

________ મ ૂલ્ય પોલલસીઓ
92

સ્ક્ટોક્સને આવરી લેતી નથી, જે
બજાર મ ૂલ્ય આિારે આવરી લેવાય

સંપ ૂણઘ કવચ

પ્રીનમયમ

1

છે

13

S.
No.

Question Body

Alternative
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2

કુ લ નફો

ચોખ્ખો નફો

ર્રફોડ ચોરી

ફ્લોટસઘ વીમા

વીમો

પોલલસી

બ્લેન્કેટ વીમો

કોપોરે ટ વીમો

નેશનલ બ્ય ૂરો

નોન બેષ્ન્કિંગ

ઓફ ફાઇનાન્સ

ફાઇનાસ્ન્શયલ

કં પનીસ

કં પની

Alternative
3

Alternative
4

ચોખ્ખો નફો –

કુ લ નફો –

સ્ક્થાયી ચાજીસ

સ્ક્થાયી ચાજીસ

Correct
Alternative

પાક્રરણાનમક નકુ સાન પોલલસી
93

નકુ સાન માટે વળતર પ્રદાન કરે છે ,
જે ________તરીકે ઓળખાય છે
પાક્રરણાનમક નકુ સાન પોલલસી

94 નીચેનામાંથી કોની સાથે જોડાણમાં
જ લઈ શકાય છે :

1

પ્રમાણભ ૂત આગ
અને નવશેિ

નાણાં વીમો

3

સંયક્ુ ત વીમો

1

સંકટો

________ પોલલસી નામ કે હોદ્દાઓ
95

દશાઘ વ્યા નવના તમામ કમઘચારીઓને
વીમાકવચ પ્રદાન કરે છે .
NBFC માટે સાચા અને નવસ્ક્ત ૃત

96

સ્ક્વરૂપને પસંદ કરો

નીચેનામાંથી કયો કાયદો બેન્કસઘ
97 ક્ષનતપ ૂનતિ વીમા હેઠળ આવરી
લેવામાં આવતો નથી
બેન્કસઘ ક્ષનતપ ૂનતિ વીમા માટે
98 પ્રીનમયમની ગણતરી આના પર
આિાક્રરત હોતી નથી:

અપ્રમાલણક
કમઘચારીઓ

બનાવટી રસીદો

ગ્ર ૂપ વીમો

નોન-બેન્ક
ફાઇનાન્સ કં પની

રોકડની ચોરી

નોન-બેષ્ન્કિંગ
ફાઇનાસ્ન્શયલ

2

કોપોરે શન

બજારનો ફુગાવો

વિારાની

કમઘચારીઓની

વીમાકત
ૃ રકમ

સંખ્યા

કલમ 1

કલમ 2

કલમ 3

કલમ 4

1

કલમ 1

કલમ 2

કલમ 3

કલમ 4

2

મોટી

નાની

યથોચીત

મધ્યમ

1

ઇજનેરો

વીમાકં પની

પોલલસીિારક

સરકાર

1

પ્રીનમયમ

બોનસ

પગાર

પરુ સ્ક્કાર

1

શાખાઓન ંુ સ્ક્થળ

શાખાઓની

4

સંખ્યા

3

જ્વેલસઘ બ્લોક પોલલસીની કઈ કલમ
99 હેઠળ વીમાકવચ ફરજજયાત છે
વીમાિારક અને અન્ય સ ૂલચત
વ્યસ્ક્તની કસ્ક્ટડીમાં હોય અને
100

વીમામાં ઉલ્લેલખત સંપનિની સ્સ્ક્થનત
હેઠળ નકુ સાન થાય તો તેને આવરી
લેતી કઈ કલમ જ્વેલસઘ બ્લોક
પોલલસીમાં છે
જ્યારે વીમાકત
ૃ રકમ _______ હોય

101 ત્તયારે જોખમ નનરીક્ષણ હાથ િરવામાં
આવે છે .
સામાન્ય રીતે જોખમન ંુ નનરીક્ષણ
102 _______ દ્વારા હાથ િરવામાં આવે
છે .
જોખમન ંુ નનરીક્ષણ _______નો દર
103 નક્કી કરવા માટે હાથ િરવામાં
આવે છે .
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કલમ 64J

કલમ 64A

કલમ 64R

કલમ 64UM

4

મ ૂલ્યાંકનકતાઘ ઓ

સવેયસઘ

દાવા

2

2000

1996

2003

1992

1

કલમ 26

કલમ 19

કલમ 41

કલમ 55

1

4

3

5

6

2

રૂ.50,000

રૂ.25,000

રૂ. 20,000

રૂ. 45,000

3

15

30

45

60

2

ુ
ચીજવસ્ક્તઓ

દક્રરયાઈ

ઓટોમોબાઇલ

કૃનિ

2

ઇરડા િારાની કઈ જોગવાઈ
"સવેયસઘ અને નકુ સાની
104

આકારણીકતાઘઓના" લાઇસન્સ
સંબનં િત બાબતો અને તેમની
ભ ૂનમકા અને જવાબદારીઓ વગેરે
સાથે સંબનં િત છે .
________ ચોક્કસ ક્ષેત્રોમાં

105

નકુ સાનની ચકાસણી કરવામાં અને
મ ૂલ્યાંકન કરવામાં નનષ્ણાતો છે .

નકુ સાની
આકારણીકતાઘ ઓ

વીમા સવેયસઘ અને નકુ સાની
106 આકારણીકતાઘ નનયમન, િારો વિઘ
______ માં ર્ડાયો હતો
નીચેનામાંથી 'વીમા નનયમનકારી
અને નવકાસ સિામંડળ, 1999'ની
107

કઈ જોગવાઈઓ વીમા સવેયસઘ અને
નકુ સાની આકારણીકતાઘ નનયમન
િારા માટે લાગ ુ પડે છે
સવેયસઘ અને નકુ સાની

108

આકારણીકતાઘને કેટલી કેટેગરીમાં
વ્યાખ્યાનયત કરવામાં આવે છે
વીમા િારાની જોગવાઈ 64 UM
ુ બ, વ્યસ્ક્તગત સવેયરને
મજ

109

નનયક્ુ ત કરવા માટે વીમા પોલલસી
ુ મ રકમ
પર લાગ ુ દાવાની લઘત
આટલી હોવી જોઈએ
સવેયર અને નકુ સાની
આકારણીકતાઘને તેમનો આકારણી

ુ રત કરવા ફાળવવામાં
110 ક્રરપોટઘ સપ
આવતો સમય ____ ક્રદવસ હોય છે .

111

લવાદની જોગવાઈ ____ વીમાને
લાગ ુ પડતી નથી
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ગ્રાહક મંચ

3

જો ઔદ્યોલગક વીમા પોલલસી
મેળવતી વખતે વીમાિારક
આવશ્યક જાણકારીઓનો સંપ ૂણઘ
ુ ાસો કરતા નથી અને નવશ્વાસના
ખલ
112

ઉલ્લંર્ન હેઠળ જવાબદાર ઠરે છે
અને વીમાકં પની દાવાની પતાવટ
કરવાનો ઇનકાર કરે છે . તેઓ બંને

ફક્રરયાદ
નનવારણ

વીમા લોકપાલ કાન ૂની કાયઘવાહી

સિામંડળ

____ મારફતે આ નવવાદ પતાવી
શકે છે
જવાબદારીના પ્રશ્નના સંબિ
ં માં
113

114

ઊભા થયેલા નવવાદો ___________
મારફતે પતાવવામાં આવે છે
લવાદ અને સમાિાન િારો
___________માં ર્ડાયો હતો

પારસ્ક્પક્રરક
સંમનત

1992

લોકપાલ

કાન ૂની કાયઘવાહી

વીમાતજજ્ઞો

3

1995

1996

1999

3

પ ૂર કે વાવાિોડામાં થયેલા
115

નકુ સાનના કેસમાં દાવો કરવા
___________નો ક્રરપોટઘ જરૂરી

પોલીસી નવભાગ હવામાન કચેરી

આગ નવભાગ

સવેયસઘ/નકુ સા
ની આકારણીકતાઘ

2

બનશે.
નીચેના ક્રકસ્ક્સામાં પોલલસી ક્રરપોટઘ ની
116 જરૂર નહીં પડે

ચિવાત દ્વારા
નકુ સાન

આગમાં નકુ સાન

રોડ અકસ્ક્માતમાં

અવરજવરમાં

નકુ સાન

નકુ સાન

સંરક્ષણ

પ્રોજેક્ટ

1

નકુ સાન થતા વીમાિારક વીમો
નથી તેવી રીતે કામ કરશે એવી
અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે . બીજા
આકારણી

117 શબ્દોમાં કહીએ તો નકુ સાનને

1

________ કરવા શય તમામ
પગલાં લેવાની ફરજ છે .
ુ મ
લઘિ
___________ના કાયદે સર નનયમો
નકુ સાન વીમાકૃત સંકટ કે તેમાંથી
118

બાકાત રાખવામાં આવેલા સંકટના
કારણે થય ંુ છે તે નક્કી કરવા

નકુ સાનની
આકારણી

ુ મ નકુ સાન તાત્તકાલલક કારણ
લઘત

નકુ સાની સામે
સંરક્ષણ

3

માગઘદનશિકા પ્રદાન કરે છે .
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વીમા કં પની

વીમાિારક

Alternative
3

Alternative
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વીમાકં પની

2

નકુ સાન પોલલસીની મયાઘદાની અંદર
119

ુ ાવા
થય ંુ છે તે સાલબત કરવા પર
એકત્ર કરવાની જવાબદારી

સવેયસઘ/નકુ સા
ની આકારણીકતાઘ

___________ની છે .

120

નકુ સાન થયેલા વાહનના દાવાની

વાહનના

પતાવટ કરવામાં આવે છે , પણ તે

માલલકને

ભાડા-ખરીદી સમજૂતી હેઠળ

આપવામાં આવે

વીમાકં પનીઓને આવશ્યક

નિરાણકારોને

કોટઘ માં ચાલ ુ કેસ રાખવામાં આવે આપવામાં આવે
છે

છે

કરવામાં આવશે

4

છે

જોખમ

તથ્યોની જરૂર શા માટે હોય છે ?

સ્ક્વીકારવા
દસ્ક્તાવેજીકરણ

121

કબજામાં

ના હેત ુ માટે

અંગે ના અને

નનયમનકારી

તેની સાથે

જરૂક્રરયાતો પ ૂણઘ

સંબનં િત શરતો

કરવા

ગ્રાહક સેવા
ુ ારવા
સિ

2

અને નનયમો
પર નનણઘય લેવા
કાયદે સર કરારન ંુ કય ંુ પાસ ંુ
122 વીમાના પ્રીનમયમ સાથે સંબનં િત
છે ?

ઓફર અને
સ્ક્વીકાર

કરાર સાથે
સંબનં િત

મક્ુ ત સંમનત

અવેજ

4

બળજબરી

છે તરપીંડી

2

પક્ષોની ક્ષમતા

છે તરનપિંડીના આશય સાથે કરવામાં
123

આવેલા ખોટા નનવેદન સાથે
સંબનં િત નવકલ્પને ઓળખો.
કાયદે સર કરાર તરીકે લઈ શકાય
તેવા નવકલ્પને ઓળખો.

124

રજૂઆત

ખોટી રજૂઆત

રમેશ તેના

રમેશ યોગ્ય

નમત્ર પાસેથી

માનનસક

અત્તયંત ઓછી

હાલતમાં નહતો

ક્રકિંમતે સંપનિ

ત્તયારે કરાર કયો

ખરીદે છે

છે

સટ્ટો અને વીમા વચ્ચેની
સરખામણી કરો.
સટ્ટો કે જુગાર
125

અને વીમો બંને
એક જ છે

રમેશ કરાર
કરવા
અનિકારીને
લાંચ આપે છે

મહેશને કરાર
પર હસ્ક્તાક્ષર
કરાવવા રમેશ

1

ખોટી માક્રહતી
આપે છે

સટ્ટામાં

વીમામાં ફક્ત

વીમાપાત્ર ક્રહત

નફાકારક

સટ્ટો કાયેદસર

સંકળાયેલ ં ુ

પક્રરણામ મળે

રીતે લાગ ુ કરી

નથી, પણ

છે , જ્યારે

શકાય છે , પણ

વીમા માં તે

સટ્ટામાં નકુ સાન વીમો નહીં

હોયજ છે .

થઈ શકે છે

2
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અમારા માટે "સંલગ્નતાનો
કરાર(Contracts of Adhesion)"ને

આ કરારોના

આ કરારનો

સારાંશમાં કહો.

ુ દ્દા બંને
મસ

ુ દ્દો એક પક્ષ
મસ

પક્ષો તૈયાર કરે તૈયાર કરે છે

126

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

આ કરારનો
ુ દ્દો એક પક્ષ
મસ
તૈયાર કરે છે

આ કરારો બંને

અને અન્ય

પક્ષો માટે

પક્ષને

બંિનકતાઘ છે

છે અને બંનેને

અને બીજો પક્ષ

સ્ક્વીકારવા પડે

તેને સ્ક્વીકારી કે

છે

નકારી શકે છે

ભ ૂલ

બળજબરી

પ્રીનમયમ

માનવીય જીવન સંપનિ

2

સ્ક્વીકારવોજ
પડે છે .

રમેશ કં પનીન ંુ વેચાણ કરતા
અગાઉ તેના સરવૈયા સાથે ચેડાં
127 કરે છે . તેના આ કૃત્તયને નીચે

ખોટી રજૂઆત

ગોટાળો

4

શાખ

2

આપેલા નવકલ્પોમાંથી એક
નવકલ્પમાં વગીકૃત કરો.
128

જીવન વીમાનો નવિય શંુ છે ?
એવી સ્સ્ક્થનત પસંદ કરો, જે સવોચ્ચ

વીમા દરખાસ્ક્ત

નવશ્વાસના નસદ્ાંતને પ્રદનશિત કરો.

129

પ્રીનમયમની

ફોમઘ પર તમામ

સમયસર

આવશ્યક

ચકુ વણી

હકીકતોનો
ુ ાસો કરવો
ખલ

વીમા દરખાસ્ક્ત
ફોમઘ પર તમામ
આવશ્યક
માક્રહતી
બનાવટી
આપવી

વીમા દરખાસ્ક્ત
ફોમઘ પર તમામ
અસંબનં િત

2

માક્રહતીનો
ુ ાસો કરવો
ખલ

જીવન વીમાના સંબિ
ં માં નીચેના
બે નવિાનો જુઓ અને સાચ ંુ
નવિાન પસંદ કરો.
I: ઉંમર આવશ્યક માક્રહતી છે અને
130 વીમાકરણની શરતો પર અસર
કરી શકે છે

ન તો નવિાન I

ફક્ત નવિાન I

ફક્ત નવિાન II

બંને નવિાન I

સાચ ંુ છે

સાચ ંુ છે

અને II સાચા છે

હતાશા

ભ ૂલ

ખોટી રજૂઆત

છપાવવ ંુ

3

પોલલસી

સમજૂતી

પ્રમાણભ ૂતતા

બાંયિરી

1

અંદાજજત ક્રહત

સટ્ટાકીય ક્રહત

વીમાપાત્ર ક્રહત

ક્ષનતપ ૂનતિ ક્રહત

3

કે ન નવિાન II

1

સાચ ંુ છે

II: જો ઉંમર અલગ હોવાની
જાણકારી મળે , તો પ્રીનમયમ રે ટ
પર જ તેની અસર થાય છે
સામાન્ય કાયદા હેઠળ કરારને
131 રદબાતલ કરવાન ંુ કારણ પસંદ
કરો.
વીમો ઉતરાવતી વખતે કરારની
132

શરતોમાં ઉપયોગી દસ્ક્તાવેજ
જણાવો. સૌથી યોગ્ય નવકલ્પ પસંદ
કરો.
જીવન વીમાના નવિયમાં

133 વીમાિારકન ંુ ક્રહત જણાવો. સૌથી
યોગ્ય નવકલ્પ પસંદ કરો.
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વીમાકં પની અને વીમાિારક
134

વચ્ચેના કરારને તમે કેવી રીતે

વચગાળાની

કામચલાઉ

વણઘવશો? સૌથી યોગ્ય નવકલ્પ

સમજૂતી

સમજૂતી

વીમા કરારો

વીમા કરારો

વીમા કરારો

સવોચ્ચ

કાયદે સર લાગ ુ

હંમેશા

નવશ્વાસના

કરી શકાય

નફાકારક હોય

કરારો છે

તેવા કરારો છે

છે

કાયમી સમજૂતી

પ્રાસંલગક
સમજૂતી

4

પસંદ કરો.
સાિારણ અને વીમા કરારોમાં
ુ ય ફરક
કાયદાકીય કરારો વચ્ચે મખ્
135 એ છે કે:

જીવન વીમાના કેસમાં વીમાપાત્ર
પોલલસી લેતી

ક્રહત યારે અસ્સ્ક્તત્તવમાં હોઈ શકે છે
136

તેના પર શ્રી રાજનને સલાહ આપો. પોલલસી લેતી
વખતે જ

દાવો કરતી

વખતે અને

વખતે જ

દાવો કરવાના
સમયે

પ્રોપટી વીમાના કેસમાં વીમાપાત્ર
પોલલસી લેતી

ક્રહત યારે અસ્સ્ક્તત્તવમાં હોઈ શકે છે
137

તે મદ્દુ ે અનનતાને સલાહ આપો.

પોલલસી લેતી

દાવો કરતી

વખતે અને

વખતે જ

વખતે જ

દાવો કરવાના
સમયે

વીમા કરારો
કોઈ પણ
નનયમનકારી

1

સંસ્ક્થાને આનિન
નથી
જીવન વીમાના
કેસમાં
વીમાપાત્ર

1

ક્રહતની જરૂર ન
હોય ત્તયારે
જીવન વીમાના
કેસમાં
વીમાપાત્ર

3

ક્રહતની જરૂર ન
હોય ત્તયારે

મહેશ તેના ર્ર પર વીમા પોલલસી
ઉતરાવે છે . પોલલસી લીિાના
એકથી બે મક્રહના પછી તેઓ તેમન ંુ
138 ર્ર વેચી દે છે . હવે ર્રને કોઈ
નકુ સાન થવાના કેસમાં મહેશને
વળતર મળી શકે?

હા, પોલલસી
લેતી વખતે
વીમાપાત્ર ક્રહત
હાજર હત ંુ

હા, જો

હા, મકાન

મકાનના

વેચ્યાના એક

ના, કોઈ

વતઘમાન

વિઘની અંદર

વીમાપાત્ર ક્રહત

માલલક મંજૂરી

નકુ સાન થાય

હાજર નથી

આપે તો

તો

4

શ્રી રાજન ર્ોડા પરથી
ખાબોલચયામાં પડી જાય છે . તેમનો
પગ ભાંગી જવાથી થોડો સમય
તેઓ ખાબોલચયામાં પડ્ાં રહે છે .
તેના પક્રરણામે તેમને ગંભીર

પડવાથી

ન્ય ૂમોનનયા થઈ જાય છે . તેમને
139 નજીકની હોસ્સ્ક્પટલમાં સારવાર
કરાવવામાં આવે છે , જ્યાં તેમન ંુ
ન્ય ૂમોનનયાના કારણે મત્તૃ ય ુ થઈ

ન્ય ૂમોનનયા

પગમાં ઇજા

ડૉક્ટસઘની

હોસ્સ્ક્પટલમાં

જળવાઈ

બેદરકારી

સારવાર

2

રહેવાથી

ુ ંુ
જાય છે . આ કેસમાં તેમના મત્તૃ યન
સૌથી વિારે જવાબદાર કારણ કય ંુ
છે ?

19

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

નમત્રના જીવન પર જીવન
તેઓ આવ ંુ કરી શકશે કે નહીં તે
140 ચકાસો.

Correct
Alternative

ના, ગ્રાહક

રમેશ પરલણત છે અને તેના
વીમાકવચ ખરીદવા ઇચ્છે છે .

Alternative
4

ના, રમેશ તેના
હા, રમેશ તેના

નમત્રના જીવન

નમત્રના જીવન

પર વીમો ન

પર વીમો

ખરીદી શકે,

ખરીદી શકે છે

કારણ કે તે
પરલણત છે

ના, રમેશન

સાવિાન

તેના નમત્રના

હોવાના

જીવન પર

નસદ્ાંતના

વીમો ન ખરીદી કારણે રમેશ
શકે, કારણ કે

તેના નમત્રના

કોઈ વીમાપાત્ર

જીવન પર

ક્રહત નથી

વીમો ન ખરીદી

3

શકે

141

ભારતમાાં વીમા કાં પનીઓન ાં

આરબીઆઈ

નનયમન કરતી સાંસ્થા કઈ છે ?

અને નાણાાં
માંત્રાલય
સાંયક્તપણે

સેબી અને
એમ્ફી

ઇરડા

નાણાાં માંત્રાલય

3

કોપોરે ર્ટ એજન્ર્ટ

3

સાંયક્તપણે

નીચેનામાાંથી કઈ સાંસ્થાન ાં નનયમન
ઇરડા કરતી નથી?
142

થડડ પાર્ટી
એડનમનનસ્રેર્ટસડ

નીચેનામાાંથી કય ાં નવધાન ખોટાં છે ?

કરન્ર્ટ એકાઉન્ર્ટ વીમા બ્રોકસડ

સેનવિંગ્સ
એકાઉન્ર્ટ એજન્ર્ટ

ઇરડાએ
બનાવેલા
નનયમનો
સનનનિત કરે છે
કે
વીમા
નનયમનનો

143

મખ્ય ઉદ્દે શ
પોલલસીધારકોન ાં
સાંરક્ષણ
કરવાનો છે

વીમાકાં પનીઓએ
નાણાકીય રીતે
મજબ ૂત
કાં પનીઓ તરીકે
અસ્સ્તત્વ ન
ધરાવવ ાં
જોઈએ, પણ
સામાજજક
જવાબદારીઓ

વીમાકાં પનીઓના
વીમો સાંપ ૂણડપણે
કાયદાકીય
કરાર છે , જે
ભારતીય કરાર
ધારા અને
દે શના અન્ય
કાયદાઓન ાં
પાલન કરે છે

રજજસ્રે શન
પછી ઇરડા તેન ાં
નનયમન કરે છે
અને રોકાણ,
હિસાબ વગેરે

1

જેવી તમામ
મખ્ય
કામગીરીઓ
પર નજર રાખે
છે

ધરાવતી સાંસ્થા
તરીકે અસ્સ્તત્વ
ધરાવવ ાં જોઈએ.

20
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1

144

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

વીમાકાં પનીઓ

વીમા નનયમનનો મખ્ય ઉદ્દે શ શાં
છે ? સૌથી ઉલચત જવાબ પસાંદ કરો.

Alternative
2

ગ્રામીણ ક્ષેત્રો

પયાડપ્ત નફો

ભારતના

અને વસનતના

પેદા કરે તેવી

તમામ

નબળા વગોને

સનનનિતતા

નાગહરકોને

પોલલસીધારકન ાં

પયાડપ્ત

કરવા, જેથી આ

વીમાકવચની

સાંરક્ષણ કરવા

વીમાકવચ

કાં પનીઓ લાાંબા

સનનનિતતા

સનનનિત કરવા ગાળા સધી ર્ટકી

4

કરવા

શકે
જીવન વીમા

નીચેનામાાંથી કઈ સાંસ્થા ભારતમાાં
વ્યસ્ક્તગત એજન્ર્ટ તરીકે કામ

નનગમ

કરવા લાઇસન્સ ઇશ્ય ૂ કરે છે ?

(એલઆઇસી)
નાણાાં માંત્રાલય

145

ભારત સરકાર

અને સાધારણ

ઇરડા

4

વીમા નનગમ
(જીઆઇસી)
સાંયક્તપણે
નીચેનામાાંથી કઈ સાંસ્થા ભારતમાાં
146 મ ૂડીબજારન ાં નનયમન કરે છે ?

આરબીઆઈ

સેબી

ઇરડા

એમ્ફી

2

આરબીઆઈ

સેબી

ઇરડા

એમ્ફી

1

નાણાાં માંત્રાલય

2

નીચેનામાાંથી કઈ સાંસ્થા ભારતમાાં
147 બેંકોન ાં નનયમન કરે છે ?
નીચેનામાાંથી કઈ સાંસ્થા થડડ પાર્ટી

જીવન વીમા

એડનમનનસ્રે ર્ટસડન ાં નનયમન કરે છે ?

પહરષદ અને
સાધારણ વીમા

148

ઇરડા

પહરષદ

ભારતીય વીમા
બ્રોકસડ સાંગઠન

સાંયક્તપણે
હડપોલિર્ટ

નીચેનામાાંથી દે શમાાં કયો મ ૂળભ ૂત
વીમા કાયદો છે , જે ભારતમાાં વીમા
149

વ્યવસાયન ાં સાંચાલન કરે છે ?

વીમા ધારો,

ઇરડા ધારો,

1938

1999

ઇન્સ્યોરન્સ

જાિેર

એન્ડ ક્રેહડર્ટ

જવાબદારીનો

ગે રેર્ટન્ર્ટી

વીમા ધારો,

કોપોરે શન

1991

2

એક્ર્ટ, 1961
જીવન વીમાકાં પની, સાધારણ
વીમાકાં પની અને િેલ્થ વીમાકાં પની
તરીકે કામ કરવાન ાં લાઇસન્સ
150 ધરાવતા વીમા એજન્ર્ટ

દલાલો

__________________ ઓળખાય

કોપોરે ર્ટ

થડડ પાર્ટી

સાંયક્ત વીમા

એજન્્સ

એડનમનનસ્રે ર્ટસડ

એજન્ર્ટ

સેબી

ઇરડા

એમ્ફી

4

છે .
વષડ 2000માાં_____________ ની
સ્થાપના વીમા ઉદ્યોગન ાં નનયમન
151 કરવા અને તેને નવકસાવવા

આરબીઆઈ

3

સ્વતાંત્ર ઓથોહરર્ટી તરીકે થઈ િતી.
21
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Alternative
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Alternative
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Alternative
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Alternative
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Correct
Alternative

જીવન વીમા

નીચેનામાાંથી કઈ સાંસ્થાએ
વીમાકાં પનીઓ અને વીમા

જીવન વીમા

મધ્યસ્થી સાંસ્થાઓ બાંને પર

પહરષદ અને

152 પોલલસીધારકોના હિતોન ાં સાંરક્ષણ

સાધારણ વીમા

કરવા નનયમો બનાવ્યાાં છે ?

પહરષદ
સાંયક્તપણે

નનગમ

પોલલસીિોલ્ડસડ
એસોનસએશન
ઓફ ઇન્ન્ડયા

(એલઆઇસી)
ઇરડા

અને સાધારણ

3

વીમા નનગમ

(પીએઆઈ)

(જીઆઇસી)
સાંયક્તપણે

153

નીચેનામાાંથી કયો કાયદો વીમા

હડપોલિર્ટ

કાં પનીઓની કામગીરીન ાં નનયાંત્રણ

ઇન્સ્યોરન્સ

જાિેર

એન્ડ ક્રેહડર્ટ

જવાબદારીનો

ગે રેર્ટન્ર્ટી

વીમા ધારો,

કોપોરે શન

1991

અને નનરીક્ષણ કરવાની
જોગવાઈઓ ધરાવે છે ?

ઇરડા ધારો,
1999

વીમા ધારો,
1938

1

એક્ર્ટ, 1961
જો વીમાકાં પની સાધારણ જોખમથી
વધારે કે વીમાપાત્ર ન િોય તેવી
અરજીનો સ્વીકાર કરે , જેમાાં
અરજદારને વીમો મળે એ માર્ટે
154

વાસ્તનવક સ્સ્થનતથી અલગ ખોર્ટી
માહિતી આપવામાાં આવી િોય, તો

પ્રનતકળ
ૂ

વીમાકરણમાાં

દરખાસ્ત

પસાંદગી

ચ ૂક

સમીક્ષા

1 જૂન 1938

1 જલાઈ 1938

1 જૂન 1939

1 જલાઈ 1939

3

1999

2000

2002

2003

2

કલમ 38

કલમ 41

કલમ 45

કલમ 64VB

2

કલમ 38

કલમ 41

કલમ 45

કલમ 64VB

1

ધોરણ 10

ધોરણ 12

સ્નાતક

અનસ્નાતક

2

I-A, નનયક્ત

A.
I-A,
અપીલેર્ટ

I-B, નનયક્ત

I-B, અપીલેર્ટ

અનધકારી

અનધકારી

વીમા સ્ક્રીનનિંગ

3

આ સ્સ્થનત _______________
તરીકે ઓળખાશે. સૌથી ઉલચત
નવકલ્પ પસાંદ કરો

155

વીમા કાયદો ___________ના રોજ
અમલમાાં આવ્યો િતો.
ઇરડા ધારા, 1999 િેઠળ ઇરડાની

156 સ્થાપના વષડ__________માાં થઈ
િતી.
વીમા ધારો, 1938 _____________
િેઠળ વીમાપોલલસી લેવા પ્રોત્સાિન
157 તરીકે હરબેર્ટનો ઉપયોગ કરવા
પ્રનતબાંધ મ ૂકે છે .
વીમા ધારો, 1938 ________ િેઠળ
158 વીમા પોલલસીઓના વારસદારના
નનયમો સ ૂચવે છે .
159

નનદે નશત વ્યસ્ક્તની લઘતમ
શૈક્ષલણક લાયકાત છે
વીમાકાં પનીના વીમા એજન્ર્ટ તરીકે
નનયક્ત થવા ઇચ્છુક અરજદારે

160 વીમાકાં પનીના -------------ને ફોમડ ------------માાં અરજી રજ કરવી પડશે.

અનધકારી

અનધકારી

1

22

S.
No.

Question Body

Alternative
1

સંકલલત ફક્રરયાદ વ્યવસ્ક્થાપન

પોલલસીિારક

161 વ્યવસ્ક્થા ________________

એસોનસયેશન

દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે .

162

શકે?

ઇરડા

ઓફ ઇષ્ન્ડયા

ગ્રાહકની યોગ્ય ફક્રરયાદ માટે
નીચેનામાંથી કયો આિાર ન બની

Alternative
2

દુકાનદાર
ઉત્તપાદન પર
કોઈ ક્રડસ્ક્કાઉન્ટ
ન આપે

Alternative
3
જીવન વીમા
પક્રરિદ

દુકાનદાર દ્વારા

દુકાનદાર

પેકેજ પર

ચોક્કસ

એમઆરપી

ઉત્તપાદન પ્રદાન

ુ બ ચાિ
મજ

કરવામાં

લેવા

નનષ્ફળ જવો

ગ્રાહકની યોગ્ય ફક્રરયાદ માટે
નીચેનામાંથી કયો આિાર ન બની
શકે?

Correct
Alternative

ભારત સરકાર

2

ગ્રાહકે ખરીદે લી
ુ માં
ચીજવસ્ક્તઓ
એકથી વધ ુ

4

ખામી હોવી

અયોગ્ય વેપારી
પેકેટ પર
અંક્રકત ક્રકિંમત
કરતા દુકાનદાર

163

Alternative
4

દ્વારા વિારે
ભાવ લેવા

ગ્રાહકે ખરીદે લી
ુ માં
ચીજવસ્ક્તઓ
એકથી વધ ુ
ખામી હોવી

દુકાનદાર

કામગીરી કે

ચોક્કસ

પ્રનતબંિાત્તમક

ઉત્તપાદન પ્રદાન

વેપારી

કરવામાં

કામગીરી

નનષ્ફળ જવો

અપનાવવામાં

3

આવી છે
વીમા ઉદ્યોગમાં ફક્રરયાદ નનવારણ
164

પર નજર રાખવા માટેન ંુ માધ્યમ
નીચેનામાંથી કય ંુ છે ?

રાષ્ટ્રીય પંચ

લોકપાલ

IGMS

પ્રાદે નશક પંચ

3

જજલ્લા ફોરમ

પ્રાદે નશક પંચ

રાષ્ટ્રીય પંચ

ઉપરોક્ત તમામ

4

જજલ્લા ફોરમ

રાષ્ટ્રીય પંચ

લોકપાલ

ઉપરોક્ત તમામ

2

વીમા એજન્ટ

લોકપાલ

વીમા કં પની

વીમા બ્રોકર

2

પ્રાદે નશક પંચ

રાષ્ટ્રીય પંચ

લોકપાલ

નીચેનામાંથી કઈ ગ્રાહક નવવાદ
165 નનવારણ એજન્સી ક્રદવાની
અદાલતની સિા િરાવે છે ?
નીચેનામાંથી કઈ ગ્રાહક નવવાદ
166

નનવારણ એજન્સી પ્રાદે નશક પંચ
પર નનરીક્ષણ રાખવાનો અનિકાર
િરાવે છે ?
વીમાિારક અને વીમાકં પની વચ્ચે
નવવાદ ઊભો થાય તો સંદભઘની
દ્રષ્ષ્ટએ બંને પક્ષ વચ્ચે પારસ્ક્પક્રરક

167

સંમનતથી કોણ મધ્યસ્ક્થી અને
સલાહકારની ભ ૂનમકા ભજવી શકે ?
સૌથી યોગ્ય નવકલ્પ પસંદ કરો.

જો ગ્રાહક જજલ્લા ફોરમના
168

આદે શથી અસંતષ્ુ ટ હોય, તો પછી
તે આ પ્રકારના આદે શ સામે યાં

કોઈ અપીલ ન
થઈ શકે

1

અપીલ કરી શકે?

23

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

જજલ્લા ફોરમ

રાષ્ટ્રીય પંચ

લોકપાલ

વીમા કાયદો,

ઇરડા કાયદો,

Alternative
4

Correct
Alternative

જો ગ્રાહક પ્રાદે નશક પંચના
169

આદે શથી અસંતષ્ુ ટ હોય, તો પછી
તે આ પ્રકારના આદે શ સામે યાં

કોઈ અપીલ ન
થઈ શકે

2

અપીલ કરી શકે?
નીચેનામાંથી કયો કાયદો ભારતમાં
ગ્રાહક નવવાદોની પતાવટ માટે
170 ગ્રાહક પક્રરિદો અને અન્ય
સિામંડળો સ્ક્થાનપત કરવાની

1938

1999

જજલ્લા ફોરમ

રાષ્ટ્રીય પંચ

બેષ્ન્કિંગ

ગ્રાહક સંરક્ષણ

નનયમન

ુ ારણા)
(સિ

કાયદો, 1949

કાયદો, 2002

4

જોગવાઈ િરાવે છે ?
નીચેનામાંથી કઈ પ્રાદે નશક પંચ
171 પર નજર રાખવાનો અનિકાર

લોકપાલ

િરાવે છે ?
ફક્રરયાદના કેસમાં લોકપાલ
172 મહિમ કેટલાં રૂનપયાનો ચકુ ાદો

ુ ી રૂ 20 લાખ સિ
ુ ી રૂ 50 લાખ સિ
ુ ી
રૂ 10 લાખ સિ

આપી શકે છે ?

ઉપરોક્ત એક
પણ નહીં
રૂ 100 લાખ
ુ ી
સિ

2

2

ગ્રાહક અદાલતમાં ફક્રરયાદ દાખલ
કરવાની પ્રક્રિયાના સંબિ
ં માં
નીચેનામાંથી કય ંુ નવિાન ખોટંુ છે ?

173

પ્રાદે નશક કે
રાષ્ટ્રીય પંચ

પ્રાદે નશક કે

ફક્રરયાદ

સમક્ષ ફક્રરયાદી

રાષ્ટ્રીય પંચ

નસવાય અન્ય

સમક્ષ ફક્રરયાદ

દાખલ કરી

કરવા કોઈ

કોઈ પણ

કરવા ફી

શકાશે અથવા

વકીલની જરૂર

વ્યસ્ક્ત ફક્રરયાદ

ચકુ વવી પડતી

પત્ર દ્વારા

નથી

દાખલ ન કરી

નથી

મોકલી શકાશે

વ્યસ્ક્તગત રીતે ફક્રરયાદ દાખલ
1

શકે
ુ ારણા) કાયદા,
ગ્રાહક સરુ ક્ષા (સિ
ુ બ ગ્રાહકની
2002 મજ
‘વ્યાખ્યા’માંથી નીચેનામાંથી શંુ
સામેલ નથી?

નવચારણા માટે
કોઈ પણ
ુ
ચીજવસ્ક્તની
ખરીદી કરનાર

174

કોઈ પણ
વ્યસ્ક્ત અને આ
પ્રકારની
ુ ના
ચીજવસ્ક્તઓ
કોઈ પણ

ુ ેઃવેચાણ કે
પન
અવેજ પેઠે કોઈ

કોઈ પણ સેવા

અન્ય કોઈ

પણ સેવાનો

મેળવનાર અને

વાલણજ્જ્યક હેત ુ

લાભ ઉઠાવનાર તે સેવાનો લાભ

માટે

કે મેળવનાર

ઉઠાવનાર કોઈ

ુ
ચીજવસ્ક્તઓ

કોઈ પણ વ્યસ્ક્ત

પણ વ્યસ્ક્ત

મેળવનાર

4

વ્યસ્ક્ત

વપરાશકતાઘ

24

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

લોકપાલે કરે લી ભલામણોન ંુ
સંબિ
ં માં નીચે આપેલા કયો

175

Correct
Alternative

વીમાિારકે

પાલન કરવ ંુ જરૂરી છે , જેના
નશષ્ટાચાર ખોટો છે ?

Alternative
4

આ પ્રકારની
ફક્રરયાદ

ફક્રરયાદી અને

મળ્યાના 6

વીમા કં પની

મક્રહનાની અંદર

બંનેને નકલો

ભલામણો થવી

મોકલવી જોઈએ

જોઈએ

આ પ્રકારની

સ્ક્વીકારપત્રની

ભલામણ

નકલ વીમા

કયાઘ ના 15

કં પનીને

ક્રદવસની અંદર

મોકલવી

ફક્રરયાદીએ

જોઈએ અને આ

ભલામણનો

પ્રકારનો પત્ર

લેલખતમાં

મળ્યાના 15

સ્ક્વીકાર કરવો

ક્રદવસની અંદર

પડશે

તેમની પષ્ુ ષ્ટ

1

માંગવી જોઈએ
જો કોઈ પોલલસીિારક રાષ્ટ્રીય પંચ
દાવાની

સમક્ષ ફક્રરયાદ કરવા ઇચ્છે , તો

રકમના 2.5%

તેમણે કેટલી રકમ ફી પેટે ચકુ વવી
176 પડશે?

રૂ. 100

અથવા રૂ. 500,
બેમાંથી જે

રાષ્ટ્રીય પંચ
દાવાની
રકમની 1%

ઓછી હોય તે

સમક્ષ ફક્રરયાદ
દાખલ કરવા

4

ફી ચકુ વવાની
જરૂર નથી

નીચેનામાંથી કઈ વીમા ફક્રરયાદની
177 માક્રહતીની કેષ્ન્દ્રય ભંડાર છે ?

રાષ્ટ્રીય પંચ

લોકપાલ

આઇજીએમએસ

પ્રાદે નશક પંચ

પ્રાદે નશક પંચ

રાષ્ટ્રીય પંચ

ઇરડા

જજલ્લા ફોરમ

રાષ્ટ્રીય પંચ

ઇરડા

જજલ્લા ફોરમ

પ્રાદે નશક પંચ

રાષ્ટ્રીય પંચ

ઇરડા

1

નવશ્વસનનયતા

ુ ૂનત
સહાનભ

ખાતરી

વેચાણના આંકડા

4

અગાઉની

વતઘમાનની

સંભનવત

અંદાજજત

4

3

નીચેનામાંથી કઈ ગ્રાહક નવવાદ
178

નનવારણ એજન્સી જજલ્લા
ુ ાવણી
ફોરમમાંથી અપીલ પર સન

કોઈ અપીલ ન
થઈ શકે

1

કરી શકે છે ?
નીચેનામાંથી કઈ ગ્રાહક નવવાદ
179

નનવારણ એજન્સી કોઈ પણ
પ્રાદે નશક પંચ સામેની અપીલ પર

કોઈ અપીલ ન
થઈ શકે

2

ુ ાવણી કરી શકે છે ?
સન
જો કોઈ પોલલસીિારક ફક્રરયાદ
સામે વીમાકં પની પાસેથી રૂ.20
180

ુ ીન ંુ વળતર મેળવવા
લાખ સિ
ઇચ્છે , તો તે યાં ફક્રરયાદ દાખલ
કરી શકે? સૌથી યોગ્ય નવકલ્પ
પસંદ કરો.

181

ુ વિાનો
નીચેમાંથી શંુ સેવા ગણ
સંકેત નથી
નીચેમાંથી કઈ બાબત ગ્રાહક

182 આજીવન મ ૂલ્ય તરફ પ્રદાન આપતી
નથી

25

S.
No.

Question Body

Alternative
1

આઇજીએમએસ (IGMS)ન ંુ સાચ ંુ
183

નવસ્ક્ત ૃત સ્ક્વરૂપ પસંદ કરો

ઇન્ડો-જમઘન
મેનેજમેન્ટ સ્ક્કલ
ૂ

Alternative
2
સંકલલત સરકારી
વ્યવસ્ક્થાપન
પદ્નત

Alternative
3

ઇષ્ન્ડયન જીનોમ
મેનપિંગ સ્ક્કીમ

Alternative
4

Correct
Alternative

સંકલલત ફક્રરયાદ
નનવારણ

4

વ્યવસ્ક્થા

____________ નનયમો અને
નનયમનોનો સેટ છે , જે

ફક્રરયાદીઓના

184 પોલલસીિારકોની ફક્રરયાદોન ંુ

સંચાલનની

અસરકારક નનવારણ કરવાના

પદ્નતઓ

ફક્રરયાદ

જોખમ ફક્રરયાદ

નકુ સાન

નનવારણ પ્રક્રિયા

પ્રક્રિયા

ફક્રરયાદ પ્રક્રિયા

એનબીએફસી

સેબી

કેન્દ્ર સરકાર

2

નનયમો અને માગઘદનશિકા છે .
જાહેર ફક્રરયાદ નનવારણ નનયમો,
185 1998 તરીકે જાણીતા નનયમો

ઇરડા

4

__________િરાવે છે .
લેલખતમાં એસાઇન્ટમેન્ટ કે ટ્રાન્સફર
પરના કારણો પોલલસીિારકને
લેલખતમાં જણાવવામાં આવે છે . આ
186 પ્રકારના નનણઘયને _________
સમક્ષ અરજી સ્ક્વરૂપે પડકારવામાં

ફક્રરયાદ
નનવારણ

ગ્રાહક નનવારણ નવિેતા નનવારણ

વહીવટી
નનવારણ

અનિકારી

અનિકારી

ફક્રરયાદ

જોખમ ફક્રરયાદ

નનવારણ પ્રક્રિયા

પ્રક્રિયા

ફક્ત નનવેદન

નનવેદન (1)

ફક્ત નનવેદન

નનવેદન (1)

(1) સાચ ંુ છે

અને (2) સાચા છે

(3) સાચ ંુ છે

અને (3) સાચા છે

સિામંડળ

1

અનિકારી

આવે છે .
વીમાિારક _____ હેઠળ
187

લોકપાલનો સંપકઘ કરીને નવવાદન ંુ
નનરાકરણ કરી શકે છે

ફક્રરયાદોના
સંચાલનની
પ્રક્રિયા

જાહેર ફક્રરયાદ
નનવારણના

4

નનયમો

નીચેમાંથી કયો ગ્રાહક સરુ ક્ષા
ુ ય હેત ુ છે ?
િારાનો મખ્
(1) વીમાિારકોના ક્રહતન ંુ સંરક્ષણ
(2) રોકાણકારોના ક્રહતન ંુ સંરક્ષણ
188 (3) ગ્રાહકની ફક્રરયાદન ંુ સરળતાથી,
િડપથી અને લબનખચાઘળ રીતે

3

નનવારણ કરવ ંુ

“જાહેર ફક્રરયાદ નનવારણ નનયમો,
189 1998”, ________થી અમલમાં

12-ઓક્ટોબર-91 11-નવેર્મબર-98

13-ક્રડસેર્મબર-97 14-સપ્ટેર્મબર-83

2

આવ્યાં હતા.
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ફક્રરયાદોની નનવારણનો હેત ુ

ફક્ત નનવેદન

નનવેદન (1)

ફક્ત નનવેદન

નનવેદન (1)

(2) ગ્રાહકના ક્રહતન ંુ સંરક્ષણ

(1) સાચ ંુ છે

અને (2) સાચા છે

(3) સાચ ંુ છે

અને (3) સાચા છે

ફક્ત નનવેદન

નનવેદન (1)

ફક્ત નનવેદન

નનવેદન (1)

(1) સાચ ંુ છે

અને (2) સાચા છે

(3) સાચ ંુ છે

અને (3) સાચા છે

નનવેદન (1)

નનવેદન (1)

નનવેદન (2)

ફક્ત નનવેદન

Question Body

Correct
Alternative

નીચેનામાંથી કયો જાહેર ફક્રરયાદ
નનવારણના નનયમોનો હેત ુ છે ?
(1) નવવાદોની પતાવટ સંબનં િત
190

1

(3) ગ્રાહકની ફક્રરયાદો ધ્યાનમાં લેવી

નીચેમાંથી કઈ કામગીરી
લોકપાલની છે ?
(1) ગ્રાહકની ફક્રરયાદોન ંુ નનવારણ
191 (2) ગ્રાહકના ક્રહતન ંુ સંરક્ષણ
(3) પોલલસીિારકની ફક્રરયાદોન ંુ

3

નનવારણ
નીચેનામાંથી કયા પક્ષો વચ્ચે
નવવાદ ઉકેલવા ફક્રરવાદ નનવારણ
સિામંડળ (જીઆરએ)ની રચના
કરવી જોઈએ તેવી ભલામણ પંચ
દ્વારા કરવામાં આવી છે ?
(1) વીમાિારક અને વીમાકં પની
વચ્ચેનો નવવાદો
192 (2) વીમાિારક અને મધ્યસ્ક્થી
સંસ્ક્થાઓ વચ્ચેના નવવાદો

અને (2) સાચા છે અને (3) સાચા છે અને (3) સાચા છે

(4) સાચ ંુ છે

4

(3) વીમાકં પની અને મધ્યસ્ક્થી
સંસ્ક્થાઓ વચ્ચેના નવવાદો
(4) વીમાિારકો, વીમાકં પની અને
મધ્યસ્ક્થી સંસ્ક્થાઓ વચ્ચેનો કોઈ
પણ નવવાદ
ફક્રરયાદ

વીમાિારક અને વીમાકં પની
193

વચ્ચેના નવવાદનો ઉકેલ કોણ
લાવશે?

ગ્રાહક જૂથ

નનવારણ
સિામંડળ

ગ્રાહક સિામંડળ

ગ્રાહક પંચ

2

(જીઆરએ)
ફક્રરયાદ

વીમાકં પની અને મધ્યસ્ક્થી સંસ્ક્થાઓ
194

વચ્ચેના નવવાદનો ઉકેલ કોણ
લાવશે?

ગ્રાહક સિામંડળ

ગ્રાહક જૂથ

ગ્રાહક પંચ

નનવારણ
સિામંડળ

4

(જીઆરએ)
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ગ્રાહક જૂથ

3

ગ્રાહક મંચ

3

24-ક્રડસેર્મબર-68 24-ક્રડસેર્મબર-86

22-નવેર્મબર-68

3

ખાલી ઓરડામાં

તમારો અવાજ

ફક્રરયાદ

_______પાસે થડઘ પાટી મોટર
195

વ્હીકલ વીમા અને મક્રરન વીમા
સંબનં િત કેસ ઉકેલવાનો અનિરાર

Alternative
3

ગ્રાહક પંચ

ગ્રાહક સિામંડળ

નનવારણ
સિામંડળ
(જીઆરએ)

નથી.
જાહેર ફક્રરયાદ નનવારણ નનયમો,
196 1998 ____ની વ્યવસ્ક્થા ઊભી કરે

વીમા એજન્સી

વીમા સવેયસઘ

વીમા લોકપાલ

છે .
197

ગ્રાહક સરુ ક્ષા િારો કઈ તારીખે
રચાયો હતો

11-એનપ્રલ-74

નીચેનામાંથી કય ંુ લબનશાષ્બ્દક

હાથની ચેષ્ટા

198 કર્મયનુ નકેશનન ંુ ઉદાહરણ નથી?

સાથે ઓકેનો
સંકેત

199

વ્યસ્ક્તગત અંતર આ રીતે
વ્યાખ્યાનત કરવામાં આવે છે

18 ઇંચથી 4 ફૂટ

ચેષ્ટા
12 ફૂટ અને
ઉપર

આભ ૂિણ પહેરવ ંુ

18 ઇંચ સ્ક્પશઘ

ઉઠાવવો

4થી 12 ફૂટ

2

1

લબનશાષ્બ્દક કર્મયનુ નકેશન ____થી
કોઈ પણ

બને છે

ઉદાહરણ, જેમાં
શબ્દો નસવાયની

શબ્દો નસવાય

વતઘણ ૂક, જેનો

પ્રોત્તસાહન સંદેશ

આશય સંદેશ

200

શારીક્રરક સંકેતો

મોકલનાર કે

પહોંચાડવાનો

તેને ગ્રહણ

હોય છે

કરનારના

તમામ માનવીય
વ્યવહાર.

4

મનનો અથઘ
ઊભો કરે છે .
વીમા વ્યવસાયના આધનુ નક
201 સ્ક્વરૂપના મ ૂળ સ્ક્થાનને ઓળખો.

રોમમાં વેક્રટકન

બેબીલોનમાં

નસટી

ઝૂલતો બગીચો

લંડનમાં
લોઇ્સ કોફી
હાઉસ

નીચેમાંથી કયાનો ઉપયોગ
સામાન્ય રૂપે વીમાન ંુ વણઘન
202 કરવામાં ઉપયોગ કરી શકાશે?

ગરીબોને સહાય લોકોના
પ્રદાન કરવા

નકુ સાનનો સટ્ટો

અન્યના
નકુ સાનમાંથી
નફો કરવો

ન્ય ૂયોકઘ માં લબગ
એપલ

3

ર્ણા લોકો દ્વારા
થોડા લોકોના
નકુ સાનની

4

વહેંચણી
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રહો્સના રહેવાસીઓએ એવી
પ્રેષ્ક્ટસ અપનાવી હતી, જેમાં સંકટ
ુ
દરનમયાન જહાજન ંુ સંતલન
ુ ફેંકી
જાળવવા કેટલીક ચીજવસ્ક્તઓ
દે વામાં આવે, તો નકુ સાનીન ંુ
203

ુ ના માલલકો
ભારણ ચીજવસ્ક્તઓ
ુ ન ગમ
ુ ાવનાર લોકો
(ચીજવસ્ક્તઓ

મ ૂડીવાદ

સમાજવાદ

પારસ્ક્પક્રરક વીમો નનરં કુશતા

3

પણ) કેટલાંક ક્રહસ્ક્સામાં વહેંચવામાં
આવત ંુ હત.ંુ નીચેમાંથી કય ંુ લચત્ર
આ પ્રેષ્ક્ટસને સ ૂચવે છે ?

વીમાના સંબિ
ં માં પ ૂલલિંગના
નસદ્ાંતને સમજાવો.

સમાન પ્રકારની નવનવિ પ્રકારની સમાન પ્રકારની
સંપનિઓ અને

સંપનિઓ અને

સંપનિઓ, પણ

એકસરખ ંુ

અલગઅલગ

અલગઅલગ

જોખમો

જોખમો

જોખમો

િરાવતા

િરાવતા

િરાવતા

લોકોને એકત્ર

લોકોને એકત્ર

લોકોને એકત્ર

કરવા

કરવા

કરવા

થતા હતા ત્તયારે તેમનો

ચીનની સરકારે

ચીનના

માલસામાન અલગ અલગ

આદે શ આપ્યો

વેપારીઓ જુદી

જહાજોમાં રાખતા હતા. શા માટે?

હતો કે

જુદી હોડીઓમાં

204

નવનવિ પ્રકારની
સંપનિઓ,
પરં ત ુ અને
એકસરખ ંુ
જોખમ

1

િરાવતા
લોકોને એકત્ર
કરવા

પ્રાચીન સમયમાં ચીનના
વેપારીઓ તોફાની જળમાગે પસાર

ુ ની
ચીનની હોડીઓ ચીજવસ્ક્તઓ

તેમની

ુ
નાની હતી અને વહેંચણી એકથી ચીજવસ્ક્તઓ
205

તેઓ ભારે

વિારે જહાજી

રાખતા હતા,

ુ ન ંુ
ચીજવસ્ક્તઓ

કં પનીઓ વચ્ચે

કારણ કે તે

વહન કરતી હતી થવી જોઈએ

વ્યવસ્ક્થા સંપ ૂણઘ

જેથી વેપારન ંુ

નકુ સાન સામે

એકસમાન

વીમો પ્રદાન

નવતરણ થાય

કરતી હતી

મકાન

શાખ

ચીનના
વેપારીઓ
એકથી વિારે
હોડીઓમાં
તેમની
ુ
ચીજવસ્ક્તઓ

3

મ ૂકતા હતા,
કારણ કે તે
વ્યવસ્ક્થા સસ્ક્તી
હતી

અહીં આપેલા નવકલ્પોની
206 યાદીમાંથી લબન-ભૌનતક સંપનિ

કાર

એર-કષ્ન્ડશનર

3

ઓળખો.
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મનનિે તેના વીમા સલાહકારને

207

208

209

ુ ય હેત ુ નવશે પ ૂછ્.ંુ
વીમાનો મખ્

ર્ણા લોકોન ંુ

ર્ણા લોકોન ંુ

થોડા લોકોન ંુ

નીચે આપેલા નવકલ્પોમાંથી

નકુ સાન અનેક

નકુ સાન થોડા

નકુ સાન ર્ણા

ુ ય હેત ુ ઓળખવામાં
વીમાનો મખ્

લોકો વચ્ચે

લોકો વચ્ચે

લોકો વચ્ચે

મનનિની મદદ કરો.

વહેંચવ ંુ

વહેંચવ ંુ

વહેંચવ ંુ

સંકટ

ક્ષનતપ ૂનતિ

નકુ સાન

આપણને વીમો ઉતરાવવા તરફ શંુ
દોરી જાય છે .
જોખમન ંુ વ્યવસ્ક્થાપન કરવાની

જોખમની

નીચેમાંથી કઈ પદ્નત સ્ક્વ-

જવાબદારી

વીમાકરણ તરીકે પણ ઓળખાય છે .

જોખમ ટાળવ ંુ

પોતાની રીતે
ઉઠાવવી

તમારે યારે વીમો ઉતરાવવો

જ્યારે ર્ટના

જોઈએ?

210

ર્ટવાની
આકસ્સ્ક્મક

સંભનવતતા

ર્ટના બન્યા

ઓછી હોય,

પછી

પણ નકુ સાનની
તીવ્રતા વિારે
હોય

નીચેનામાંથી કઈ પ્રથમ ભારતીય
વીમાકં પની છે ?
211

િી ઓક્રરએન્ટલ
લાઇફ
ઇન્સ્ક્યોરન્સ
કં પની લલનમટેડ

ભારતમાં જીવન વીમાના
રાષ્ટ્રીયકરણના પક્રરણામે રચાયેલી
212 સરકારી ક્ષેત્રની જીવન
વીમાકં પનીન ંુ નામ જણાવો.

જોખમ ર્ટાડવ ંુ
અને નનયંનત્રત
કરવ ંુ

જ્યારે ર્ટના
ર્ટવાની અને
તેના પક્રરણામે
ઓછં નકુ સાન
થવાની
સંભાવના હોય

સટ્ટો

3

જોખમ

4

જોખમન ંુ
હસ્ક્તાંતરણ

2

જ્યારે તમે
આકસ્સ્ક્મક
ર્ટના ર્ટે
ત્તયારે થનાર

2

નકુ સાનન ંુ
વહન પોતાની
રીતે કરી શકો

બોર્મબે
ક્રટ્રટોન

ુ લ
ર્મયચ્ુ યઅ

નેશનલ

ઇન્સ્ક્યોરન્સ

ુ રન્સ
એસઅ

ઇન્સ્ક્યોરન્સ

કં પની લલનમટેડ

સોસાયટી

કં પની લલનમટેડ

3

લલનમટે ડ

જનરલ

લાઇફ

ઓક્રરએન્ટલ

ઇન્સ્ક્યોરન્સ

ઇન્સ્ક્યોરન્સ

ઇન્સ્ક્યોરન્સ

કોપોરે શન ઓફ

કોપોરે શન ઓફ

કં પની ઓફ

ઇષ્ન્ડયા

ઇષ્ન્ડયા

ઇષ્ન્ડયા

જોખમન ંુ

જોખમન ંુ

નેશનલ
ઇન્સ્ક્યોરન્સ

2

કં પની લલનમટેડ

જ્યારે કોઈ વ્યસ્ક્ત વીમો ઉતરાવે
ત્તયારે તેના દ્વારા અપનાવવામાં
213 આવતી જોખમ વ્યવસ્ક્થાપન
પદ્નત નવશે ચચાઘ કરો.

જોખમ ટાળવ ંુ

સ્ક્વવ્યવસ્ક્થાપન હસ્ક્તાંતરણ

જોખમ ઓછ
કરવ ંુ

3
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ુ રન્સ
ઇન્સ્ક્યોરન્સ અને એશઅ
વીમો:

વચ્ચેના ફરકની ચચાઘ કરો.
વીમો: ભનવષ્ય
ર્ટનારી ર્ટના
સામે નાણાકીય
સંરક્ષણ

214

બાંયિરી:
ભનવષ્યમાં ર્ટી
શકે તેવી ર્ટના
સામે નાણાકીય
સંરક્ષણ

વીમો: સંભનવત

ભનવષ્યમાં ર્ટી

ર્ટના સામે

શકે તેવી ર્ટના
સામે નાણાકીય
સંરક્ષણ
બાંયિરી:
ભનવષ્યે

વીમો અને
બાંયિરી એક
જ બાબત છે

ર્ટનારી ર્ટના
સામે નાણાકીય
સંરક્ષણ

નાણાકીય
સરુ ક્ષાની
ખાતરી

2

બાંયિરી:
સંભનવત ર્ટના
સામે નાણાકીય
સરુ ક્ષાની ખાતરી
નથી

શ્રી પોદ્દાર તેમના ર્રમાં
ુ ેટેડ વાયક્રરિંગનો ઉપયોગ
ઇન્સ્ક્યલ
કરે છે , જેથી આગ લાગવાના
215

કારણે નકુ સાન થવાની શયતા
ઓછી રહે. અહીં તેમણે જોખમન ંુ

જોખમ ટાળવ ંુ

જોખમન ંુ

જોખમન ંુ

સ્ક્વવ્યવસ્ક્થાપન હસ્ક્તાંતરણ

વ્યવસ્ક્થાપન કરવા અપનાવેલી

જોખમમાં
ર્ટાડો અને

4

નનયંત્રણ

પદ્નતને ઓળખો.
ઇરાકમાં ક્રહિંસાના કારણે સ.ુ શ્રી
શાહીને ત્તયાં વેપારી પ્રવાસે જવાનો
216

ઇનકાર કરી દીિો છે . અહીં તેમણે
જોખમન ંુ વ્યવસ્ક્થાપન કરવા

જોખમ ટાળવ ંુ

જોખમન ંુ

જોખમન ંુ

સ્ક્વવ્યવસ્ક્થાપન હસ્ક્તાંતરણ

અપનાવેલી પદ્નતને ઓળખો.

જોખમમાં
ર્ટાડો અને

1

નનયંત્રણ

સરુ ે શે જીવન વીમા પોલલસી ખરીદી
છે , જેથી તેન ંુ કસમયે મ ૃત્તયુ થાય
તો તેના કુ ટંુ બીજનોને કોઈના પર
217 નનભઘર ન રહેવ ંુ પડે. અહીં તેમણે

જોખમ ટાળવ ંુ

જોખમન ંુ વ્યવસ્ક્થાપન કરવા

જોખમન ંુ

જોખમન ંુ

સ્ક્વવ્યવસ્ક્થાપન હસ્ક્તાંતરણ

જોખમમાં
ર્ટાડો અને

3

નનયંત્રણ

અપનાવેલી પદ્નતને ઓળખો.
સ્સ્ક્મતાએ તેના ર્રમાં કોઈ
કારણસર નકુ સાન થાય તો તેને
પહોંચી વળવા અનામત ભંડોળ
218 ઊભ ંુ કયું ુ છે . અહીં તેમણે જોખમન ંુ
વ્યવસ્ક્થાપન કરવા અપનાવેલી

જોખમ ટાળવ ંુ

જોખમન ંુ

જોખમન ંુ

સ્ક્વવ્યવસ્ક્થાપન હસ્ક્તાંતરણ

જોખમમાં
ર્ટાડો અને

2

નનયંત્રણ

પદ્નતને ઓળખો.
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નીચેનામાંથી કય ંુ નવિાન સાચ ંુ છે ?

219

Alternative
1

Alternative
2

વીમો સંપનિને

Alternative
3
વીમો

નકુ સાન સામે

વીમો નકુ સાન

નકુ સાનની

સંરક્ષણ પ્રદાન

અટકાવે છે

સંભનવતતા

કરે છે

ર્ટાડે છે

Alternative
4

Correct
Alternative

વીમો નકુ સાન
થાય તો
વીમાિારકને

4

તેની ભરપાઈ
કરે છે

તમે વીમા સવેયર છો. વીમાકં પની
વતી તમે વીમો સ્ક્વીકાર કરતા
અગાઉ સંપનિનો સરવે અને
220 ચકાસણી શા માટે કરશો?

રે ક્રટિંગના હેત ુ
માટે જોખમની
આકારણી કરવા

આસપાસન ંુ
નનરીક્ષણ કરીને
સંપનિન ંુ યોગ્ય
મ ૂલ્યાંકન કરવા

સંપનિ શહેરથી

પડોશની

કેટલે દૂ ર છે તે

સંપનિઓ જોવા

ચકાસવા

માટે

1

32

