Insurance Agents (Life) Question Bank - Marathi
S.
No.

Question Body

Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
2
3
4
Alternative

1

आयुर्विमा पॉर्िसींमध्ये अंतर्िभत के िेल्या, अर्ववाद-योग्य किमाच्या अंतर्ित, कोण सरं र्ित
के िे र्ेिे आहे?

र्वमा-कताि

र्वमा-कृत

र्वमा प्रर्तर्िधी

र्वमा दिाि

2

2

र्वमा कायद्याचे किम ४५ (अ-र्ववाद-योग्य
किम), र्वमाकर्तयाििे र्वमा-दावा
फेटाळण्यापासिभ र्वमा-कृत व्यर्िचे सरं िण
करते, जर पॉर्िसीची --- पभणि झािेिी असिी
पार्हजेत. सवािर्धक योग्य पयािय र्िवडा.

एक वर्ि

तीि वर्े

पाच वर्े

सात वर्े

2

3

आर्तमहर्तया किमािस
ु ार, जर, आर्तमहर्तयेमळ
ु े,
र्वमा-कृत व्यिीचा मृर्तय,ु पॉर्िसी जारी
के ल्याच्या ३ वर्ाांितं र, झाल्यास, िार्ार्थीिा,
र्वमा-दावा म्हणभि काय र्मळते?

कांहीही िाही.

पॉर्िसीचे सपं भणि
दर्ििी-मल्भ य.

4

4

पर्हल्या हप्तर्तयाची पावती (एफ.पी.आर.) काय
दर्ि र्वते?

मुि-दृर्ििेप
कािावधी सपं िेिा
आहे.

तो, पॉर्िसीचा करार
सरुु झािा असल्याचा
पुरावा आहे.

आता, पॉर्िसी रद्द
करता येणार िाही.

पॉर्िसीिा ठरार्वक
रोख-मभल्य प्राप्त
झािेिे आहे.

2

5

र्वमा-कताि आर्ण र्वमा-कृत व्यिी यांच्या
दरम्यािच्या कराराचा पुरावा असणारा दस्तऐवज
ओळखा.

प्रस्ताव-प्रपत्र

र्वमा-दावा-प्रपत्र

िाम-र्िदेर्ि-प्रपत्र

पॉर्िसी-दस्तऐवज

4

6

7

8
9

10

जर, एखादा र्वर्र्ि पॉर्िसी-दस्तऐवज तयार
करतािा, जर्टि र्ार्ा वापरण्यात आिी असेि,
आर्ण र्तयामुळे एखादी सर्ं दग्धता र्िमािण झािी
असेि, तर सविसाधारणपणे , र्तयाचा अर्थि, कसा
िाविा जाईि?

र्वमा-कृत व्यिीिे
र्वमा-कृत व्यिीिे
अदा के िेिे र्वमा-हप्ते
अदा के िेिे र्वमा-हप्ते.
× २.

पॉर्िसी रद्द घोर्र्त
पॉर्िसी रद्द घोर्र्त
के िी जाईि, आर्ण
के िी जाईि, आर्ण
र्वमा-धारकांिा
र्वमा-धारकांिा,
कोणर्तयाही
व्याजासर्हत र्वमा-हप्ते
व्याजार्र्वाय र्वमापरत करण्यास, र्वमाहप्ते परत करण्यास,
कर्तयाांस सांर्र्तिे
र्वमा-कर्तयाांस
जाईि.
सांर्र्तिे जाईि.

1

र्वमा-धारकास
अिक
ु भ ि.

र्वमा-कर्तयािस
अिक
ु भ ि.

के वळ, I.

के वळ, II.

I व II, दोिही.

I ही िाही, आर्ण II
ही िाही.

3

पॉर्िसी-अिुसच
भ ी

प्रमाणर्भत तरतुदी

पॉर्िसी-र्वर्र्ि
तरतुदी

पॉर्िसी जप्त
करण्याच्या तरतुदी

4

र्वमा-कताि आर्ण र्वमा-कृत व्यिी
यांच्यामधीि कराराचा पुरावा, आम्हांिा द्या.

प्रस्ताव-प्रपत्र

र्वमा-दावा-प्रपत्र

िाम-र्िदेर्ि-प्रपत्र

पॉर्िसी-दस्तऐवज

4

एका मािक पॉर्िसी-तरतुदीचे एक उदाहरण,
आम्हांिा द्या.

करार के िा जात
असतािा, र्र्ि वती
असिेल्या एका
मर्हिेकररता,
र्रोदरपणामुळे
आिेिा मृर्तय,ु
प्रर्तबंर्धत करणारे,
एक किम.

आर्तमहर्तया किम.

र्वर्र्ि आजार,
प्रर्तबर्ं धत करणारे,
एक किम.

पॉर्िसी-धारकांिा
ठरार्वक
र्वर्े र्ार्धकार देणारे ,
एक किम.

2

करार के िा जात
असतािा, र्र्िवती
असिेल्या एका
मर्हिेकररता,
र्रोदरपणामुळे
आिेिा मृर्तय,ु
प्रर्तबंर्धत करणारे,
एक किम.

4

दावा-कायिपद्धर्त

1

वयाच्या र्वपयािसाच्या सदं र्ाित, वैध पयािय
र्िवडा:
I: वय कमी िमदभ के िेिे असल्यास, मळ
भ
पॉर्िसी, एका कमी रकमे कररता पुन्हा जारी
के िी जाईि.
II: वय अर्धक िमभद के िेिे असल्यास,
सामान्यतः, अदा के िेल्या र्वमा-हप्तर्तयांचे पैसे
परत के िे जातीि.
खािीि पैकी काय, एका प्रमाणर्भत पॉर्िसीदस्तऐवजाचा एक र्ार् िाही?

11

एका पॉर्िसी-र्वर्र्ि तरतुदीचे एक उदाहरण,
आम्हांिा द्या.

र्वमा-हप्ता र्रणे.

12

खािीि पैकी काय, एका प्रमाणर्भत र्वमा
पॉर्िसी दस्तऐवजाचा पर्हिा र्ार् असतो?

पॉर्िसी अिुसच
भ ी

वयाचे चुकीचे कर्थि. र्वमा-दाव्याची तरतभद.

प्रमाणर्भत तरतुदी

पॉर्िसी-र्वर्र्ि
तरतुदी

1

S.
No.

Question Body

13 अचभक र्वधाि र्िवडा.

14

जर, र्वमा-कृत व्यिीिे, आयुर्विमा पॉर्िसीचा
मभळ दस्तऐवज हरर्विा, तर काय होईि?

खािीि दस्तऐवजांपैकी कोणते , पर्हल्या र्वमा15 हप्तर्तयािंतरचे र्वमा-हप्ते प्राप्त के ल्यािंतर, र्वमाकंपिीद्वारे जारी के िे जाईि?
पॉर्िसीिा खात्रीर्ीर अभ्यपिण-मल्भ य
(जी.एस.व्ही.) प्राप्त होण्याकररता,
16
र्वर्ियमांिस
ु ार, र्कती काळाकररता, र्वमा-हप्ते
र्रिे असिेच पार्हजेत?
एका आयुर्विमा पॉर्िसीकररता, र्वमा कायदा,
17 १९३८, च्या --- अंतर्ित, िाम-र्िदेर्िास
परवािर्ी र्दिी जाते.
अर्ी पररर्स्र्थती ओळखा, ज्यामध्ये, पॉर्िसी18 धारकािा एका र्ियुि व्यिीची र्ियुिी
करण्याची आवश्यकता असेि.

19 अिग्रु ह-कािावधीचा हेतभ स्पि करा.

Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
2
3
4
Alternative
पॉर्िसी-दस्तऐवज हा
सिम अर्धकाऱयांिी
स्वािरी के िेिाच
असण्याचीही
आवश्यकता िाही;
आर्ण, र्ारतीय
मुद्ांक कायद्यािुसार
मुद्ांकि के िेिा
असण्याचीही
आवश्यकता िाही.

2

र्वमा कंपिी,
र्वमा कंपिी, करारात
आयर्ु विमा-कृत
कोणतेही बदि ि
व्यिीच्या सध्याच्या
करता, पॉर्िसीची
आरोग्य-घोर्णांच्या
एक िक्कि-प्रत जारी
आधारे, िव्या अटी व
करे ि; परंतु, के वळ
र्तीसं ह, पॉर्िसीची
न्यायाियाच्या
एक िक्कि-प्रत जारी
आदेर्ाितं रच.
करे ि.

1

पॉर्िसी-दस्तऐवज हा
पॉर्िसी-दस्तऐवज हा
पॉर्िसी-दस्तऐवज हा
सिम अर्धकाऱयांिी
सिम अर्धकाऱयांिी
सिम अर्धकाऱयांिी
स्वािरी के िेिा
स्वािरी के िेिाच
स्वािरी के िेिा
असावा; मात्र,
असण्याची
असावा; आर्ण
र्ारतीय मुद्ांक
आवश्यकता िाही;
र्ारतीय मुद्ांक
कायद्यािुसार मुद्ांकि
मात्र, र्ारतीय मुद्ांक
कायद्यािुसार मुद्ांकि
के िेिाच असण्याची
कायद्यािुसार मुद्ांकि
के िेिा असावा.
आवश्यकता िाही.
के िेिा असावा.

र्वमा कंपिी, करारात
कोणतेही बदि ि
करता, पॉर्िसीची
एक िक्कि-प्रत जारी
करेि.

र्वमा करार, सपं ुिात
येईि.

पिु रुज्जीवि र्वमाहप्तर्तयाची पावती

पिु स्र्थािपिा र्वमाहप्तर्तयाची पावती

बहािी र्वमाहप्तर्तयाची पावती

ितभ िीकरण र्वमाहप्तर्तयाची पावती

4

सिर् २ वर्े

सिर् ४ वर्े

सिर् ३ वर्े

सिर् ५ वर्े

3

किम १०

किम ३८

किम ३९

किम ४५

3

पॉर्िसी-धारक हे
र्ववार्हत िाहीत.

2

पॉर्िसी-धारक हे
र्वमा-कृत व्यिी हे िाम-र्िदेर्र्त व्यिी हे
स्वस्र्थ मिःर्स्र्थतीचे
एक अल्पवयीि आहेत. एक अल्पवयीि आहेत.
िाहीत.
हा एक असा
कािावधी आहे,
ज्याच्या मध्ये,
पॉर्िसी-धारक,
पॉर्िसी रद्द करु
र्कतात, जर र्तयांिा
ती आवडिी िसेि.

हा, पॉर्िसीधारकांिा, र्तयांचा
र्वमा-हप्ता
र्रण्याकररता, एक
अर्तररि अवधी देतो.

जर, एका कजाि च्या
मोबदल्यात, र्वमापॉर्िसी खरे दी
कर्तयाांिा पॉर्िसी
िाम-र्िदेर्िाच्या सदं र्ाित, खािीि र्वधािांपैकी
करतािा र्कंवा
20
अर्र्हस्तांर्कत
सवि, '---' चा अपवाद वर्ळता, खरी आहेत.
र्तयािंतर, िाम-र्िदेर्ि
के िेिी असेि, तर,
करता येते.
पॉर्िसी-िाम-र्िदेर्ि
रद्द होत िाही.

हा, असा एक अवधी
हा, असा एक अवधी
देतो, ज्याच्या मध्ये,
देतो, ज्याच्या िंतर,
पॉर्िसी-धारकांिी,
पॉर्िसी-धारकांिी
कोणर्तयाही तक्रारीच्या
र्तयांचे र्थर्कत र्वमाबाबतीत, एक तक्रार
हप्ते र्रावयासच हवे
दाखि करावयासच
असतात.
हवी असते.

2

एका िाम-र्िदेर्र्त
पॉर्िसीमध्ये एक
व्यर्िचा, सपं भणि र्वमापष्ृ ांकि करुि, िामदाव्यावर सपं भणि हक्क
र्िदेर्ि बदिता येते.
असतो.

4

एखादी पॉर्िसी र्िरस्त झाल्याचे कधी माििे
21
जाते ?

जर, र्वमा-हप्ते, देयतारखेिा र्दिेिे
िसतीि.

जर, र्वमा-हप्ते, देयतारखेपभवी र्दिेिे
िसतीि.

जर, र्वमा-हप्ते,
अिग्रु ह-अवधी ितं र
देखीि, र्दिेिे
िसतीि.

जर, पॉर्िसी
अभ्यर्पित के िेिी
असेि.

3

अर्ी पररर्स्र्थती सांर्ा, ज्यामध्ये,
22 पुिरुज्जीविाच्या वेळी र्वमा-योग्यतेचा पुरावा
आवश्यक करे ि.

पॉर्िसी र्िरस्त
एक वर्ाि हूि अर्धक
झाल्यािंतर, एक काळापासिभ , पॉर्िसी
आठवडा झािा आहे. र्िरस्त झािेिी आहे.

पॉर्िसी एका
वर्ाि कररता, प्रर्ावी
आहे.

पॉर्िसीवर कजि
घेण्यात आिे आहे.

2

पॉर्िसी कजाां च्या समर्थििार्थि, एक वैध र्वतकि
23
तयार करा.

र्कतीही रकमेचे एखादे र्वमा-कृत, कजाि च्या
कजि, सहजपणे ,
अटी व र्ती र्िर्ित
र्मळर्वता येते.
करु र्कतात.

कजाि ची परतफेड
कोणतेही आिुर्ंर्र्क
करण्याचे कोणतेही
तारण आवश्यक िसते .
कायदेर्ीर बंधि िसते .

3

2

S.
No.

Question Body

Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
2
3
4
Alternative

अिग्रु ह-कािावधीच्या बाबत, अचभक र्वधाि
24
र्िवडा. सवािर्धक योग्य पयािय र्िवडा.

अिग्रु ह-कािावधीचा अिुग्रह-कािावधीचा
सविसाधारण अवधी, सविसाधारण अवधी,
हा १ मर्हिा र्कंवा ३१ हा १ र्तमाहीचा
र्दवसांचा असतो.
असतो.

अिग्रु ह-कािावधीचा
सविसाधारण अवधी,
हा १ आठवड्याचा
असतो.

अिग्रु ह-कािावधीचा
सविसाधारण अवधी,
हा १ पंधरवड्याचा
असतो.

1

खािीि फेरफारांपैकी कर्ािा, एखादी र्वमा
25
कंपिी परवािर्ी देईि?

पॉर्िसीचे २ र्कंवा
अर्धक पॉर्िसींमध्ये
र्वर्ाजि करणे.

र्वमा-हप्ता र्रण्याच्या
मुदतीत वाढ.

िफा-सर्हत पॉर्िसीचे
िफा-रर्हत
पॉर्िसीमध्ये रुपांतर
करणे.

र्वमा-रकमेत वाढ

1

26 अभ्यपिण-मभल्याची सक
ं ल्पिा समजावभि सांर्ा.

पॉर्िसीच्या अंतर्ित
उपिब्ध असिेिी
कमाि िुकसािर्रपाई.

कमीत कमी ३ वर्े,
र्वमा-हप्ते र्रण्यात
आिेिे असल्यास,
पॉर्िसीर्ी सबं ंर्धत
रोख-मभल्य.

पॉर्िसीच्या अंतर्ित
उपिब्ध असिेिी
र्कमाि िुकसािर्रपाई.

कोणर्तयाही र्दिेल्या
एका वेळेवर,
पॉर्िसीच्या अंतर्ित
उपिब्ध असिेिी
िुकसाि-र्रपाई.

2

एका पॉर्िसीच्या अंतर्ित, र्कती व्यिी िाम27 र्िदेर्र्त करता येतात? सवािर्धक योग्य पयािय
र्िवडा.

िेमके एक.

िेमके दोि.

िेमके तीि.

एक, र्कंवा एकापेिा
अर्धक.

4

पॉर्िसी अभ्यर्पित
करणे.

एक मािमत्ता र्िमाि ण
करणे.

2

पॉर्िसी अभ्यर्पित
करणे.

एक मािमत्ता र्िमाि ण
करणे.

1

व्याजासर्हत,
र्थकबाकीचा र्रणा
करणे.

पिु रुज्जीविासाठीचा
मोबदिा म्हणभि,
र्िरस्त झािेल्या
पॉर्िसीवर कजि घेणे.

र्वमा-हप्तर्तयांची
र्थकबाकी, हप्तर्तयाहप्तर्तयांिी देणे.

2

पार-पत्र

जन्म-कुंडिी

र्ियोक्र्तयाचे प्रमाण-पत्र

3

28 िाम-र्िदेर्िाचा हेतभ स्पि करा.

पॉर्िसीचे हक्क,
अंतररत करणे.

29 अर्र्हस्तांकिाचा हेतभ स्पि करा.

पॉर्िसीचे हक्क,
अंतररत करणे.

एक िवीि पॉर्िसी
जारी करणे, र्जची
प्रारंर्-तारीख, र्िरस्त
पॉर्िसीच्या सामान्य पुिरुज्जीविामध्ये समार्वि झािेल्या पॉर्िसीच्या
30
असिेिी प्रर्क्रया, वणिि करा.
मळ
भ प्रारंर्तारखेपासिभ , २
वर्ाांच्या आतीि
असेि.
31

खािीि दस्तऐवजांपैकी कोणते एक, वयाचा
प्रमाणर्भत दाखिा म्हणभि स्वीकारिा जात िाही?

र्ाळा सोडल्याचे
प्रमाण-पत्र

आयुर्विमा-कृत
व्यिीच्या मृर्तयभच्या
घटिेत, पॉर्िसीरक्कम प्राप्त
करण्याकररता, एक
व्यिी र्ियुि करणे.
आयुर्विमा-कृत
व्यिीच्या मृर्तयभच्या
घटिेत, पॉर्िसीरक्कम प्राप्त
करण्याकररता, एक
व्यिी र्ियुि करणे.

‘र्वपररत-र्िवड' याच्या सदं र्ाित, खािीि
र्वधािांपैकी कोणते एक, बरोबर आहे?

र्वपररत-र्िवड ही
िोकांची प्रवत्त
ृ ी आहे,
र्वपररत-र्िवड ही,
ज्यांिा िुकसाि
र्वमा कंपिीद्वारे
होण्याची र्क्यता
वापरिी जाणारी,
अर्तर्य जास्त आहे
प्रर्क्रया आहे, ज्याद्वारे अर्ी र्ंका असते
याची खात्री के िी र्कंवा मार्हती असते;
जाते र्क, अ-िैर्तक ते र्वमा घेण्यासाठी व
र्वमा-प्रर्तर्िधींची
र्तया प्रर्क्रयेत िफा
र्िवड के िी जात िाही. र्मळर्वण्यासाठी
अर्तर्य अधीर
असतात.

र्वपररत-र्िवड ही,
र्वपररत-र्िवड ही,
र्वमा कंपिीद्वारे
र्वमा कंपिीद्वारे
वापरिी जाणारी,
वापरिी जाणारी, प्रर्क्रया आहे, ज्याद्वारे
प्रर्क्रया आहे, ज्याद्वारे याची खात्री के िी
याची खात्री के िी
जाते र्क, पॉर्िसीजाते र्क, सर्
धारकांकडभि र्ोळा
ं ाव्य
पॉर्िसी-धारकांसाठी
के िेिे र्वमा-हप्ते
योग्य िसणारी र्वमा
र्ुंतर्वण्याकररता,
उर्तपादिे , सादर के िी
चुकीची र्तुं वणक
भ जाणार िाहीत.
उर्तपादिे र्िवडिी
जाणार िाहीत.

2

खािीि व्यिींपैकी कोण, र्वमा कंपन्यांच्या
33 द्वारे, उच्च-जोखीम मािल्या जातात? सवािर्धक
योग्य पयािय र्िवडा.

व्यिी, ज्या,
दारुिा र्कंवा मादक
र्ियर्मतपणे ‘पाि
पेयांिा स्पर्ि ही ि
मसािा’ सेवि करतात.
करणारा.

व्यिी, ज्या,
व्यिी, ज्या,
उपर्ामक व इतर
र्ियर्मतपणे ,
उत्तेजक पदार्थाां च्या मांसाहारी अन्ि सेवि
प्रर्ावाखािी असतात.
करतात.

3

32

खािीि पैकी कोणािा, र्तयांच्या व्यवसायामध्ये,
34
आरोग्याचा धोका असण्याची र्क्यता आहे?

योर्-र्र्िक

र्चत्रपटातीि
र्थरारदृश्ये करणारे
किाकार

एका िाईटक्िबमधीि ितिक

खाणीतीि धुळीर्ी
सपं कि येणारी व्यिी

4

3

S.
No.

Question Body

Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
2
3
4
Alternative

खािीि पैकी कोणािा, र्तयांच्या व्यवसायामध्ये,
र्वपणि कमिचारी, जे
बांधकाम
35 अपघाताचा धोका असण्याची र्क्यता आहे?
वैद्यकीय व्यावसार्यक पयिटकांचा मार्िदर्िक
र्ियर्मतपणे बाहेर
तोडण्यासदं र्ाि तीि तज्ञ
सवाि र्धक योग्य पयािय र्िवडा.
काम करतात

3

--- म्हणजे , जर, आयुर्विमा-कृत व्यिीचा,
ठरार्वक कािावधीमध्ये, एखाद्या र्वर्र्ि
36
कारणामुळे मृर्तयभ झाल्यास, मृर्तय-भ िार्ाची
घटिेिी रक्कमच देय असेि.

जोखीम-अंकिाच्या सांर्ययक र्ुणांकि
37 पद्धतीच्या सदं र्ाित, खािीि र्वधािांपैकी
कोणते एक, चभक आहे?

मर्तयिता-दर

या पद्धतीच्या अंतर्ित,
जोखीम-अंकि-कताि ,
सवि िकारार्तमक र्कंवा
प्रर्तकभि घटकांसाठी,
धिार्तमक दजाां कि
िार्भ करतात.

धारणार्धकार

र्वपररत-र्िवड

र्हाण

2

या पद्धतीच्या अंतर्ित,
जोखीम-अंकि-कताि ,
सवि सकारार्तमक
र्कंवा अिक
ु भि
घटकांसाठी, धिार्तमक
दजाां कि िार्भ करतात.

या पद्धतीच्या अंतर्ित,
असे िार्भ करण्यात
आिेिे, एकभण र्ण
ु ,
र्तयास र्कती अर्तररिमर्तयिता-दजाां कि
(ई.एम.आर.) देण्यात
आिेिे आहे, हे
ठरर्वतात.

या पद्धतीच्या अंतर्ित,
जर, अर्तररि-मर्तयितादजाां कि
(ई.एम.आर.), हे खभप
जास्त असेि, तर,
र्वमा िाकारिा
देखीि जाऊ र्कतो.

2

जोखीम-अंकिाच्या न्याय-र्िणिय पद्धतीच्या
या पद्धतीच्या अंतर्ित,
38 सदं र्ाि त, खािीि र्वधािांपैकी कोणते एक, चभक व्यर्ि-र्िष् र्िणिय
आहे?
वापरिे जातात.

ही पद्धत, र्वर्े र्तः,
जटीि प्रकरणांच्या
बाबतीत वापरिी
जाते .

या पद्धतीमध्ये ,
या पद्धतीमध्ये ,
जोखीम-अंकिकताि ,
कंपिी, वैद्यकीय
प्रर्तकभि घटकांिा,
डॉक्टरांचे तज्ञ मत घेऊ
धिार्तमक र्कंवा
र्कते.
ऋणार्तमक दजाां किर्ुण िार्भ करतात.

4

श्री. र्वमि, हे, ३२ वर्े वयाचे , र्िरोर्ी, धभम्रपाि
ि करणारे, दारुिा र्कंवा मादक पदार्थाांिा
स्पर्ि ही ि करणारे, व्यिी आहेत, ज्यांिी,
39 ए.बी.सी. मयािर्दत र्वमा कंपिी कडभि
आयुर्विम्याकररता अजि के िेिा आहे. खािीि
र्वधािांपैकी कोणते एक, र्वमा कंपिीद्वारा
जोखीम-स्वीकृतीच्या बाबतीत, खरे ठरेि?

कोिकातीि
हप्तर्तयांच्या दरावर
अर्तररि दर
आकारुि, जोखीम
स्वीकारिी जाईि.

जोखीम, र्वमाजोखीम,
रार्र्वर
प्रर्तबध
ं ार्तमक
धारणार्धकारासर्हत, किमांसह स्वीकारिी
स्वीकारिी जाईि.
जाईि.

1

जोखीम, कमी दरािे
स्वीकारिी जाईि.

कोिकातीि
हप्तर्तयांच्या दरावर
अर्तररि दर
आकारुि, जोखीम
स्वीकारिी जाईि.

जोखीम, फेटाळिी
जाईि.

3

एक अर्ी प्रर्क्रया,
र्जच्यामध्ये, अजिदार,
जे जोखीमेच्या समाि
प्रमाणांचा सामिा
करतात, तर्ाच समाि
र्वमा-हप्ता-श्रेणीत
समार्वि के िे जातात.

1

न्याय-सर्ं तता

4

जर, श्री. र्िजेर्, एक ४० वर्ीय व्यिी, र्वमा
कंपिी द्वारे, एक 'उप-मािक जोखीम' म्हणभि
40 माििे र्ेिेिे आहेत, तर, खािीि र्वधािांपैकी
कोणते एक, र्वमा कंपिी द्वारे जोखीमस्वीकृतीच्या बाबतीत, खरे ठरेि?

41

'जोखीम-वर्ीकरण' म्हणजे काय? सवािर्धक
योग्य पयािय र्िवडा.

--- म्हणजे , अजिदार, जे, समाि प्रकारच्या
42 जोखीमांचा सामिा करतात, र्तयांिा एकाच र्वमाहप्ता-श्रेणीत बसर्विे पार्हजेत.

जोखीम, सामान्य
दरािे स्वीकारिी
जाईि.

जोखीम, सामान्य
दरािे स्वीकारिी
जाईि.

आयुर्विम्यासाठीच्या
अर्ा िोकांची प्रवृत्ती,
एक अर्ी प्रर्क्रया,
प्रर्तयेक प्रस्तावाचे ,
ज्यांिा िुकसाि
र्जच्यामध्ये, व्यर्िर्त
र्तयांिी दर्िर्विेल्या
होण्याची र्क्यता
जीविे, र्तयांिी
जोखीमेच्या
अर्तर्य जास्त आहे
दर्िर्विेल्या
प्रमाणाच्या सदं र्ाित
अर्ी र्ंका असते
जोखीमांच्या
मभल्यमापि करण्याची;
र्कंवा मार्हती असते;
प्रमाणािुसार, वर्ीकृत
आर्ण िंतर, र्वमा
ते र्वमा घेण्यासाठी व
के िी जातात, आर्ण
देण्याचे र्कंवा ि
र्तया प्रर्क्रयेत िफा
र्वर्वध जोखीमदेण्याचे आर्ण
र्मळर्वण्यासाठी
वर्ाांमध्ये समार्वि
कोणर्तया अटींवर
अर्तर्य अधीर
के िी जातात.
देण्याचे ठरर्वण्याची
असतात.
प्रर्क्रया.
जोखीम-र्िवड

प्रर्तकभि-र्िवड

िैर्तक धोका

4
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Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
2
3
4
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खािीि र्वधािांपैकी कोणते एक, जोखीम
वर्ीकरणाच्या अंतर्ित, 'उप-मािक जीर्वते'
43
यांच्या सदं र्ाित, बरोबर आहे? सवािर्धक योग्य
पयाि य र्िवडा.

उप-मािक
जीर्वतांमध्ये , अर्ा
उप-मािक
व्यिींचा समावेर्
उप-मािक
उप-मािक
जीर्वतांमध्ये, अर्ा
असतो, ज्यांची
जीर्वतांमध्ये, अर्ा
जीर्वतांमध्ये , अर्ा
व्यिींचा समावेर्
अिुमार्ित मर्तयिता,
व्यिींचा समावेर्
व्यिींचा समावेर्
असतो, ज्यांच्या
ही, मर्तयिताअसतो, ज्यांची
असतो, ज्यांची
र्ारीररक दुबििता
कोिकाद्वारे
अिुमार्ित मर्तयिता, ही
अिमु ार्ित मर्तयिता,
आर्ण अिमु ार्ित
प्रर्तर्िर्धर्तव के िेल्या, सरासरी जीर्वते र्कंवा
ही, मर्तयितामर्तयिता, या इतक्या
मािक जीर्वतांपेिा
मािक जीर्वते,
कोिकाद्वारे
जास्त असतात, की,
ििणीय रीर्तया कमी यांच्यापेिा अर्धक
प्रर्तर्िर्धर्तव के िेल्या,
र्तयांिा एका
असते, आर्ण
असते, मात्र तरी
मािक जीर्वतांच्या
परवडणाऱया दरािे,
म्हणभिच, एक कमी देखीि र्तयांिा र्वमाएवढी असते.
र्वमा-सरं िण देता येत
हप्ता, र्तयांिा
योग्य माििे जाते .
िाही.
आकारिा जाऊ
र्कतो.

3

खािीि र्वधािांपैकी कोणते एक, जोखीम
44 वर्ीकरणाच्या अंतर्ित, 'िाकारिेिी जीर्वते'
यांच्या सदं र्ाित, बरोबर आहे?

िाकारिेल्या उपमािक जीर्वतांमध्ये,
िाकारिेल्या
िाकारिेल्या
अर्ा व्यिींचा
िाकारिेल्या
जीर्वतांमध्ये , अर्ा
जीर्वतांमध्ये, अर्ा
समावेर् असतो,
जीर्वतांमध्ये , अर्ा
व्यिींचा समावेर्
व्यिींचा समावेर्
ज्यांची अिुमार्ित
व्यिींचा समावेर्
असतो, ज्यांच्या
असतो, ज्यांची
मर्तयिता, ही, मर्तयिताअसतो, ज्यांची
र्ारीररक दुबििता
अिुमार्ित मर्तयिता, ही
कोिकाद्वारे
अिमु ार्ित मर्तयिता,
आर्ण अिमु ार्ित
सरासरी जीर्वते र्कंवा प्रर्तर्िर्धर्तव के िेल्या,
ही, मर्तयितामर्तयिता, या इतक्या
मािक जीर्वते,
मािक जीर्वतांपेिा
कोिकाद्वारे
जास्त असतात, की,
यांच्यापेिा अर्धक ििणीय रीर्तया कमी
प्रर्तर्िर्धर्तव के िेल्या,
र्तयांिा एका
असते, मात्र तरी
असते, आर्ण
मािक जीर्वतांच्या
परवडणाऱया दरािे,
देखीि र्तयांिा र्वमा- म्हणभिच, एक कमी
एवढी असते.
र्वमा-सरं िण देता येत
योग्य माििे जाते .
हप्ता, र्तयांिा
िाही.
आकारिा जाऊ
र्कतो.

2

जर एखादी र्वमा कंपिी, र्वमा-रार्ीवरीि
45 धारणार्धकारासह, एखादी जोखीम स्वीकारत
असेि, तर र्तयाचा अर्थि काय होतो?

धारणार्धकार म्हणजे ,
जर आयुर्विमा-कृत
धारणार्धकार म्हणजे ,
व्यर्ि, जीविाच्या
धारणार्धकार म्हणजे ,
धारणार्धकार म्हणजे ,
र्वमा कंपिी,
एका ठरार्वक
एका र्वर्र्ि
कंपिीद्वारे , मयािर्दत
कोिकीय र्वमाकािावधीमध्ये, एका
कािावधीपयांत, र्वमाकाळासाठीच, जोखीम हप्तर्तयांच्या ति
ु िेत,
र्वर्र्ि कारणािे मृत
प्रस्ताव, िांबणीवर
स्वीकारिी जाते आहे. कमी दरािे जोखीम
झाल्यास, मृर्तयटाकिा जातो आहे.
स्वीकारते आहे.
िार्ाची घटिेिी
रक्कमच देय असेि.

1

जर, र्वमा-कृत व्यिी, पॉर्िसीच्या सपं भणि
मुदतीत र्जवंत रार्हिी, तर, मुदतीच्या र्ेवटी,
46 र्वमा-कृत व्यिीिा, एक र्िर्दिि रक्कम देण्याचे
वचि, जेंव्हा, र्वमा-कताि देतात, तेंव्हा, र्तया
र्वमा-दाव्यािा --- असे म्हणतात.
जर, र्वमा कंपिी, र्वमा-कृत व्यिीिा,
पॉर्िसीच्या मुदतीच्या दरम्याि, ठरार्वक
47
कािावधी ितं र, र्िधाि ररत रक्कम देत असेि, तर,
ही रक्कम --- यािुसार र्दिेिी असते .
एका आयुर्विमा कंपिीिे , पॉर्िसी-मुदतीच्या
दरम्याि, र्वमा-कृत व्यिीच्या रुग्णािय-र्तीच्या
48
घटिेमध्ये, र्वमा-कृत व्यिीिा, उपचाराचा खचि
र्दिेिा आहे. हे --- चे एक उदाहरण आहे.

र्वद्यमािता-िार्

र्वद्यमािता-िार्

र्वद्यमािता-िार्

पॉर्िसी अभ्यपिण

मृर्तयभ र्वमा-दावा

मुदत-पभती र्वमा-दावा

4

अभ्यपिण-मभल्य

ऐर्च्िक आर्ण
अर्तररि िार्
(रायडर)

सर्ति अर्र्हस्तांकि

1

अभ्यपिण-मभल्य

ऐर्च्िक आर्ण
अर्तररि िार्
(रायडर)

सर्ति अर्र्हस्तांकि

3

5

S.
No.

Question Body

Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
2
3
4
Alternative
र्वमा-दाव्याची
पॉर्िसी-धारकांिी,
पॉर्िसीमध्ये र्वर्हत खातरजमा, तारखांच्या र्वमा-दावा के िा
र्तयांच्या दाव्याच्या
के िेल्या, अटींिुसार,
आधारे, ज्या,
जाईि, जेंव्हा,
समर्थििार्थि र्दिेल्या,
र्वमा-दाव्याची
कराराच्या
पॉर्िसी-धारक, करार
वैद्यकीय व इतर
खातरजमा के िी
सरुु वातीिाच र्िर्ित रद्द करण्याचा र्िणिय
िोंदींच्या आधारे, दावे
जाईि.
के िेल्या असतात,
घेतीि.
र्िर्ित के िे जातीि.
के िी जाईि.

1

श्रीमती कर्वता यांिी, ए.बी.सी. र्वमा
र्वमा-दाव्याची
पॉर्िसी-धारकांिी,
कंपिीकडभि, मुदतीच्या र्वमा योजिेसर्हत, एक
पॉर्िसीमध्ये र्वर्हत खातरजमा, तारखांच्या र्वमा-दावा के िा
र्तयांच्या दाव्याच्या
र्ंर्ीर आजार (सी.आय.) ऐर्च्िक आर्ण
के िेल्या, अटींिस
आधारे, ज्या,
जाईि, जेंव्हा,
ु ार,
समर्थििार्थि र्दिेल्या,
अर्तररि िार् (रायडर) खरे दी के िेिा आहे.
50
र्वमा-दाव्याची
कराराच्या
पॉर्िसी-धारक, करार
वैद्यकीय व इतर
कंपिी, र्ंर्ीर आजार (सी.आय.) ऐर्च्िक आर्ण
खातरजमा के िी
सरुु वातीिाच र्िर्ित रद्द करण्याचा र्िणिय
िोंदींच्या आधारे, दावे
अर्तररि िार् (रायडर) दाव्याची खातरजमा
जाईि.
के िेल्या असतात,
घेतीि.
र्िर्ित के िे जातीि.
कर्ा प्रकारे करे ि? सवािर्धक योग्य पयािय
के िी जाईि.
र्िवडा.

4

ए.बी.सी. र्वमा कंपिीिे श्री. कृष्णा यांिा
र्वद्यमािता-र्वमा-दाव्याच्या तरतुदीसर्हत, एक
49 र्वमा योजिा देऊ के िी आहे. कंपिी,
र्वद्यमािता-र्वमा-दाव्याची खातरजमा, कर्ी
करेि? सवािर्धक योग्य पयािय र्िवडा.

51

--- म्हणजे , करारामध्ये िमभद के िेिे वचि,
र्वमाकर्तयाां िी पभणि करावे, अर्ी मार्णी होय.

र्वमा-दावा

अ-स्वीकार

मुदतपभवि बंद

र्ाऱहाणे

1

पॉर्िसी ‘अभ्यर्पित’ करण्यासदं र्ाित, खािीि
52
र्वधािांपैकी कोणते , चुकीचे आहे?

र्वमा-कृत व्यिीिा
र्वमा-धारकािा
देय असिेिे अभ्यपिण- एखाद्या पॉर्िसीिे
र्दिेिे प्रर्तयि
मभल्य, सामान्यतः, प्रदत्त-मभल्य प्राप्त के िे
अभ्यपिण-मभल्य,
अदा के िेल्या
असेि तरच, ती
सकि अभ्यपिणहप्तर्तयांच्या कांही एक अभ्यर्पित करता येते. मभल्यापेिा िेहमी कमी
प्रर्तर्त (टक्के ) असते.
असते.

र्वमा-कृत व्यिीिे,
पॉर्िसी स्वेच्िे िे रद्द
के ल्यास, अभ्यपिणमभल्य देय असते.

3

र्ंर्ीर आजार (सी.आय.) ऐर्च्िक आर्ण
अर्तररि िार् (रायडर) याच्या सदं र्ाित,
53
खािीि र्वधािांपैकी कोणते एक, चभक आहे?
सवाि र्धक योग्य पयािय र्िवडा.

र्ंर्ीर आजार
एखाद्या र्ंर्ीर
र्वमा कंपिीिे र्िर्दिि (सी.आय.) ऐर्च्िक
ऐर्च्िक आर्ण
आजाराचे र्िदाि
के िेल्या, र्ंर्ीर
आर्ण अर्तररि िार्
अर्तररि िार्
झाल्यास, पॉर्िसी- आजारांच्या यादीत
(रायडर) हे अर्ा
(रायडर) याची रक्कम
अटींच्या अिुसार, एक अंतर्िभत असिेिा,
र्वमा-दाव्यांचे एक
अदा के ल्यािंतर,
र्वर्र्ि रक्कम र्दिी आजार असावयास
उदाहरण आहे, जे,
आयुर्विमा पॉर्िसी
जाते.
हवा.
पॉर्िसी-कािावधीत
करार रद्द होतो.
होऊ र्कतात.

4

श्री. र्िमेर् यांिी, 20 वर्ाांची युर्िट-सि
ं ग्ि
र्वमा योजिा खरेदी के िेिी होती. श्री. र्िमेर्
54
यांचा मर्तृ य,ु पॉर्िसी-कािावधीत होण्याच्या
घटिेत, खािीि पैकी काय र्दिे जाईि?

अभ्यपिण-मभल्य

र्थकबाकी वजा
के ल्यािंतर, अदा
के िेिे हप्ते

र्वमा-रक्कम र्कंवा
र्िधी-मभल्य यांपैकी,
जे कमी असेि ते

र्वमा-रक्कम र्कंवा
र्िधी-मभल्य यांपैकी,
जे जास्त असेि ते

4

जर, र्वमा-कृत व्यिीिे, प्रस्ताव-प्रपत्रात सादर
के िेिी महर्तवपभणि तथ्ये खोटी असतीि, तर,
55
असा कािावधी र्कती आहे, ज्याच्या पयांत,
र्वमा कंपिी, एखादी पॉर्िसी िाकारु र्कते?

१५ र्दवसांपयांत

६ मर्हन्यांपयांत

१ वर्ाि पयांत

३ वर्ाां पयांत

4

र्ारतीय र्वमा र्ियामक आर्ण र्वकास
प्रार्धकरण (आय.आर.डी.ए.आय.) (पॉर्िसीधारकांच्या र्हतसबं ंधांचे सरं िण) र्ियम, २०१७,
िुसार, ठरार्वक कािावधी र्कती आहे, ज्याच्या
56 आत, एखाद्या आयुर्विमा पॉर्िसीच्या अंतर्ित,
र्वमा-दाव्याची रक्कम अदा करावी िार्ेि
र्कंवा र्ववार्दत करता येईि, जर, र्वमा
कंपिीिा सवि सबं ंर्धत दस्तऐवज र्मळािे
असतीि?

१५ र्दवसांच्या आत

२० र्दवसांच्या आत

३० र्दवसांच्या आत

३ मर्हन्यांच्या आत

3

महािर्रपार्िके कडीि
एका सिम
र्ियोक्र्तयांचे प्रमाणमृर्तय-भ प्रमाण-पत्र. न्यायाियाकडभि हुकुम.
पत्र.

मर्तृ यच्भ या कारणांच्या
अर्धकृत चौकर्ीचा
अहवाि.

2

आयुर्विमा-कृत व्यिीच्या मृर्तयुच्या अिुमािाच्या
बाबतीत, िाम-र्िदेर्र्त व्यिीिा, खािीि
57
दस्तऐवजांपैकी कोणते एक, सादर करणे
आवश्यक असते?

6

S.
No.

Question Body

श्री. र्िजेर् यांिी, ए.बी.सी. र्वमा कंपिीकडभि,
20 वर्ाांची यर्ु िट-सि
ं ग्ि र्वमा योजिा
58 (य.भ एि.आय.पी.) खरेदी के िेिी होती. जर, श्री.
र्िजेर् यांचा मर्तृ य,भ पॉर्िसीच्या मदु त-पतभ ीपवभ ी
झािा, तर र्वमा कंपिीिा --- द्यावे िर्ेि.
खािीि दाव्यांपैकी कोणता, के वळ िामर्िदेर्र्त
59 व्यिी र्कंवा अर्र्हस्तांर्कत व्यिी यांिाच देय
असतो?
िैसर्र्िक मृर्तयुच्या ऐवजी अपघाती मृर्तयभ
झाल्यास, र्वमा-दाव्याकररता, खािीि
60
दस्तऐवजांपैकी कोणता एक, अर्तररि दस्तऐवज
सादर करावा िार्ेि?

Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
2
3
4
Alternative

अभ्यपिण-मभल्य

र्थकबाकी वजा
के ल्यािंतर, अदा
के िेिे हप्ते

र्वमा-रक्कम र्कंवा
र्िधी-मभल्य यांपैकी,
जे कमी असेि ते

र्वमा-रक्कम र्कंवा
र्िधी-मभल्य यांपैकी,
जे जास्त असेि ते

4

मर्तृ यभ र्वमा-दावा

मदु त-पतभ ी र्वमा-दावा

र्वद्यमािता-िार्

अभ्यपिण-मल्भ य

1

दफि र्कंवा दहि
प्रमाण-पत्र

उपचार करणाऱया
र्व-र्वच्िे दि अहवाि र्ियोक्र्तयाचे प्रमाण-पत्र
डॉक्टरांचे प्रमाण-पत्र

3

आयुर्विमा-कृत व्यिीचा िैसर्र्िक मृर्तयभ झाल्यास,
मृर्तयभच्या कारणांच्या
िाम-र्िदेर्र्त व्यिीिा, खािीि दस्तऐवजांपैकी
61
अर्धकृत चौकर्ीचा
कोणते एक, सादर करावे िार्ते ? सवािर्धक
अहवाि
योग्य पयािय र्िवडा.

मृर्तय-ु प्रमाण-पत्र

र्व-र्वच्िे दि अहवाि

प्रर्थम सच
भ िा अहवाि
(एफ.आय.आर.)

2

ए.बी.सी. र्वमा कंपिीकडभि, श्री. राहुि यांिी,
२० वर्ाांच्या कािावधीकररता, एक र्वमा-सरं िण
खरे दी के िेिे आहे. २० वर्े पभणि झाल्यािंतर,
62 कंपिीिे , श्री. राहुि यांिा, पररपक्वता-र्वमासहर्ार्ार्तमक योजिा
दावा म्हणभि, र्िधी-मभल्य अदा के िेिे आहे.
कोणर्तया प्रकारची योजिा, श्री. राहुि यांिी
खरे दी के िेिी होती?

र्वमा-हप्ते परत
करणारी योजिा

युर्िट-सि
ं ग्ि र्वमा
योजिा
(य.भ एि.आय.पी.)

धि-पिु ःप्राप्ती (मिीबॅक) आयर्ु विमा
योजिा

3

श्री. र्वर्ाि यांिी, २५ वर्ाांच्या
कािावधीकररता, रुपये ५० िाखांचा एक र्वमा
घेतिेिा आहे. मदु तपतभ ीितं र, र्वमा-कर्तयाांिी,
63 मुदतपभती-दाव्यामधभि, पॉर्िसीच्या मुदतीत
र्मळािेिे र्वद्यमािता-िार् वजा करुि, रक्कम
अदा के िेिी आहे. कोणर्तया प्रकारची योजिा,
श्री. र्वर्ाि यांिी घेतिेिी होती?

सहर्ार्ार्तमक योजिा

र्वमा-हप्ते परत
करणारी योजिा

यर्ु िट-सि
ं ग्ि र्वमा
योजिा
(य.भ एि.आय.पी.)

धि-पिु ःप्राप्ती (मिीबॅक) आयुर्विमा
योजिा

4

ए.बी.सी. र्वमा कंपिीकडभि, श्री. सध
ु ीर यांिी,
२० वर्ाांपभवी, रुपये २५ िाखांचे र्वमा-सरं िण
घेतिेिे होते. मुदतपभतीिंतर, कंपिीिे , श्री. सध
ु ीर
64 यांिा, मुदतपभतीचा दावा म्हणभि, र्वमा-रार्र्
सहर्ार्ार्तमक योजिा
अर्धक सर्ं चत अर्धिार्ांर् वजा देय रक्कम
(र्थर्कत हप्ते), असे अदा के िे. कोणर्तया प्रकारची
योजिा, श्री. सध
ु ीर यांिी घेतिेिी होती?

र्वमा-हप्ते परत
करणारी योजिा

युर्िट-सि
ं ग्ि र्वमा
योजिा
(य.भ एि.आय.पी.)

धि-पिु ःप्राप्ती (मिीबॅक) आयुर्विमा
योजिा

1

मृर्तय-भ र्वमा-दावा

ऐर्च्िक आर्ण
अर्तररि (ऐर्च्िक
आर्ण अर्तररि िार्
(रायडर)) िार्

र्वद्यमािता िार्

2

र्वर्ियामक
आवश्यकतांचे पािि
करणे.

ग्राहक-सेवा सध
ु ारणे.

2

मुि समं ती

मोबदिा

4

जबरदस्ती

फसवणभक

2

श्री. रमेर् यांिी
चुकीची मार्हती
र्दिेिी आहे,
जेणेकरुि, श्री. महेर्
करारावर स्वािरी
करतीि.

1

श्री. कपीि यांिी, २५ वर्ाांच्या
कािावधीकररता, रुपये ५० िाखांचे एक र्वमासरं िण घेतिेिे होते. श्री. कपीि, पॉर्िसीच्या
मदु तीत, एका मोटार-र्ाडी-अपघातात मृर्तयभ
65 पाविे , आर्ण कंपिीिे र्तयांच्या िाम-र्िदेर्र्त
व्यिीिा, र्वमा-रार्र् अर्धक सच
ं र्यत
अर्धिार्ांर्, अदा के िे. कोणर्तया प्रकारचा
र्वमा-दावा, र्वमा कंपिीद्वारे , अदा के िा र्ेिा
आहे?

मुदत-पभती र्वमा-दावा

जोखीमेचा स्वीकार
आर्ण सबं ंर्धत र्ती
व अटींर्वर्यी र्िणिय
घेणे.
कराराकररता पिांची
प्रस्ताव आर्ण स्वीकार
िमता

दस्तऐवजीकरणाच्या
66 र्वमा-कर्तयाां िा महर्तवपभणि मार्हती का हवी असते?
हेतभंकररता.
एका वैध कराराचा कोणता घटक, र्वमाहप्तर्तयार्ी सबं र्ं धत असतो?
असा पयािय ओळखा, जो, कोणर्तयाही
68 फसवणुकीच्या हेतभिे करण्यात आिेल्या,
चुकीच्या र्वधािांर्ी सबं ंर्धत आहे.
67

69

असा पयािय ओळखा, जो, एक वैध करार मािता
येईि.

र्वचारार्थि सादरीकरण

र्वपयाि स

श्री. रमेर् यांिी
श्री. रमेर् यांिी करार श्री. रमेर् यांिी एक
अर्तर्य र्करकोळ
के िेिा आहे, जेंव्हा ते करार करण्याकररता,
दरात, र्तयांच्या
स्वस्र्थ मिर्स्र्थतीत
एका अर्धकाऱयािा
र्मत्रांकडभि मािमत्ता
िव्हते.
िाच र्दिेिी आहे.
खरेदी के िी आहे.

7
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70 जुर्ार व र्वमा, यांची तुििा करा.

71

"आसज
ं िाचे करार", आमच्याकररता, सारांर्र्त
करा.

श्री. रमेर् यांिी, र्तयांची कंपिी र्वकण्यापभवी,
र्तयांच्या कंपिीच्या ताळे बंदात खोटी मार्हती
72
र्दिेिी आहे. श्री. रमेर् यांची ही कृती, खािीि
पैकी एका पयाियात वर्ीकृत करा.
73 आयर्ु विम्याची र्वर्य-वस्तभ काय असते?

Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
2
3
4
Alternative

जर्ु ार व र्वमा,
दोिही, सारखेच
आहेत.

हे करार, दोिही
हे करार, एका
हे करार, एका
पिांच्या द्वारे तयार
पिाच्या द्वारे तयार
पिाच्या द्वारे तयार
हे करार, दोिही
के िे जातात, आर्ण के िे जातात, आर्ण
के िे जातात, आर्ण पिांवर बध
ं िकारक
ते, दोघांच्या ही द्वारे, दुसरा पि, ते के वळ
दुसऱयािा ते
असतात.
स्वीकृत के िे र्ेिे
स्वीकारु र्कतात
स्वीकारावेच िार्तात.
पार्हजेत.
र्कंवा फेटाळभ र्कतात.

र्वपयाि स

फसवणभक

4

र्वमा-हप्ता

मािवी जीवि

मािमत्ता

पत

2

एखाद्या र्वमा
एखाद्या र्वमा
र्वम्याच्या एका
प्रस्ताव-प्रपत्रावर, सवि प्रस्ताव-प्रपत्रावर, सवि प्रस्ताव-प्रपत्रावर,
महर्तवाची मार्हती,
महर्तवाची मार्हती, असबं द्ध मर्हती िमभद
िमभद करणे.
खोटी िमदभ करणे.
करणे.

2

के वळ र्वधाि-II
बरोबर आहे.

र्वधाि-I आर्ण
र्वधाि-II, दोिही,
बरोबर आहेत.

र्वधाि-I आर्ण
र्वधाि-II, दोिही,
चभक आहेत.

1

र्वफिता

चभक

र्वपयाि स

िपर्वणे

3

पॉर्िसी

करारिामा

प्रार्धकार-पत्र

पृष्ांकि

1

सट्टेबाजीचे र्हत

पैजेचे र्हत

र्वमायोग्य-र्हत

िर्त-पर्भ ति र्हत

3

अंतररम करार

तार्तपुरता करार

र्स्र्थर करार

आिुर्ंर्र्क करार

4

र्वमा करार हे परम
सद्भावाचे करार
असतात.

र्वमा करार, हे,
कायदेर्ीर
अंमिबजावणी-योग्य
करार असतात.

र्वमा करार, हे,
िेहमीच फायदेर्ीर
असतात.

र्वमा करार, हे,
कोणर्तयाही प्रकारच्या,
कोणच्याही
र्ियमिाच्या अधीि
िसतात.

1

आयुर्विम्याच्या
बाबतीत, कोणतेही
र्वमायोग्य-र्हत
आवश्यक िसते .

1

मािमत्ता र्वम्याच्या
बाबतीत, कोणतेही
र्वमायोग्य-र्हत
आवश्यक िसते .

3

आयुर्विम्याच्या सदं र्ाित, खािीि दोि र्वधािे
पाहा, आर्ण र्तयातीि सर्तय र्वधाि (र्वधािे)
र्िवडा.
75 I: वय ही महर्तवपभणि मार्हती आहे, आर्ण
जोखीम-अंकिाच्या अटींिा प्रर्ार्वत करु र्कते.
II: जर, वय वेर्ळे असल्याचे आढळिे , तर,
के वळ र्वमा-हप्तर्तयाच्या दरावर पररणाम होतो.

के वळ र्वधाि-I
बरोबर आहे.

जेंव्हा र्वमा खरेदी के िा जातो, तेंव्हा र्वमा
77 कराराच्या अटी मांडणाऱया दस्तऐवजाचे िांव द्या.
सवाि र्धक योग्य पयािय र्िवडा.
अर्ा र्हताचे िांव द्या, जे र्वमा-कृत व्यिीिा,
78 आयर्ु विम्याच्या र्वर्य-वस्तभ मध्ये असते.
सवाि र्धक योग्य पयािय र्िवडा.
र्वमा-कताि व र्वमा-कृत व्यिी यांच्या
79 दरम्यािच्या कराराचे वणिि, तुम्ही कसे कराि?
सवाि र्धक योग्य पयािय र्िवडा.

80

सामान्यतः, कायदेर्ीर करार आर्ण र्वमा करार
यांच्यामधीि मुयय फरक, '---', हा, आहे.

2

जबरदस्ती

र्वमा-हप्ता, वेळेवर
र्रणे.

सामान्य कायद्याच्या अंतर्ित, एखादा करार पभणि
करण्याकररता, कारण र्िवडा.

2

चभक

एक अर्ी पररर्स्र्थती र्िवडा, जी, परमसद्भावाचे
74
तर्तव दर्िर्वते.

76

र्वम्याचे पररणाम
जर्ु ारामध्ये र्वमाके वळ िफादायक
जर्ु ार कायद्यािे िार्भ
योग्य-र्हत िसते , मात्र
असतात, तर
करता येतो; मात्र,
र्वम्यामध्ये ते असते. जर्ु ारामळ
े
ि
क
सािही
र्वमा
करता येत िाही.
ु ु
होऊ र्कते.

आयुर्विम्याच्या बाबतीत, र्वमायोग्य-र्हत
अर्स्तर्तवात असणे कें व्हा आवश्यक असते, याची
81
वेळ अर्थवा स्र्थाि यांबाबत, श्री. राजि यांिा
सल्िा द्या.

के वळ, पॉर्िसी
घेण्याच्या वेळेिा.

के वळ, र्वमा-दावा
करण्याच्या वेळेिा.

पॉर्िसी घेण्याच्या
वेळेिा आर्ण र्वमादावा करण्याच्या
वेळेिा.

मािमत्ता-र्वम्याच्या बाबतीत, र्वमायोग्य-र्हत
अर्स्तर्तवात असणे कें व्हा आवश्यक असते, याची
82
वेळ अर्थवा स्र्थाि यांबाबत, श्रीमती अर्िता
यांिा सल्िा द्या.

के वळ, पॉर्िसी
घेण्याच्या वेळेिा.

के वळ, र्वमा-दावा
करण्याच्या वेळेिा.

पॉर्िसी घेण्याच्या
वेळेिा आर्ण र्वमादावा करण्याच्या
वेळेिा.

श्री. महेर् यांिी र्तयांच्या घरावर एक र्वमा
पॉर्िसी काढिेिी आहे. र्तयांिी, पॉर्िसी
घेतल्याच्या कांही मर्हन्यांच्या िंतर, घर र्वकिे
83
आहे. जर, घराचे कांही िुकसाि झािे , तर, श्री.
महेर् यांिा र्वमा-दाव्याची रक्कम र्मळभ र्के ि
काय?

होय, कारण, पॉर्िसी
घेण्याच्या वेळेिा,
र्वमायोग्य-र्हत
अर्स्तर्तवात होते.

होय, जर घर
होय, जर घराच्या
र्वकल्याितं र एक
िाही, कारण,
सध्याच्या मािकांिी
वर्ाि च्या आत,
कोणतेही र्वमायोग्यपरवािर्ी र्दिी, तर. िक
ु साि झािे असेि, र्हत अर्स्तर्तवात िाही.
तर.

4
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श्री. राजि, हे, एका घोड्यावरुि खािी पडिे ,
आर्ण एका डबक्यात पडिे . र्तयांिा बराच वेळ
डबक्यात पडभि राहावे िार्िेस कारण, खािी
पडल्यामळ
ु े र्तयांचा पाय तटु िा; याचा पररणाम
84 म्हणभि, र्तयांिा तीव्र फुफ्फुस-दाह (न्यभमोर्िया)
झािा. र्तयांच्यावर जवळच्या रुग्णाियामध्ये
उपचार करण्यात आिे, जेर्थे, र्तयांचा फुफ्फुसदाहामुळे मृर्तयभ झािा. या प्रकरणात, मृर्तयभचे
सवाां त जवळचे कारण काय होते?

Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
2
3
4
Alternative

फुफ्फुस-दाह

पडण्याचा पररणाम
म्हणभि झािेिी,
पायाची दुखापत

िाही, श्री. रमेर् यांिा
होय, श्री. रमेर् यांिा,
श्री. रमेर् र्ववार्हत आहेत, आर्ण र्तयांच्या
र्तयांच्या र्मत्राच्या
र्तयांच्या र्मत्राच्या
र्मत्राच्या जीविावर एक आयुर्विमा सरं िण
जीविावर आयुर्विमा
85
जीविावर आयुर्विमा
र्वकत घेऊ इर्च्ित आहेत. ते, तसे करु र्कतीि
सरं िण घेता येणार
सरं िण खरेदी करता
काय, हे र्ोधभि काढा.
िाही, कारण, ते
येईि.
र्ववार्हत आहेत.

खािीि सस्ं र्थांपैकी कोणती एक, र्ारतातीि
86
र्वमा कंपन्यांिा र्वर्ियर्मत करते?

र्ारतीय ररजव्हि बँक
(आर.बी.आय.)
आर्ण अर्थि मंत्रािय,
एकर्त्रतपणे .

खािीिपैकी कोण, र्ारतीय र्वमा र्ियामक
आर्ण र्वकास प्रार्धकरण
87
(आय.आर.डी.ए.आय.) द्वारा र्वर्ियर्मत के िे
जात िाही?

तृतीय-पि प्रर्ासक
(टी.पी.ए.)

डॉक्टरांचा
र्िष्काळजीपणा

िाही, श्री. रमेर् यांिा श्री. रमेर् यांिा 'क्रेतार्तयांच्या र्मत्राच्या
सावधाि' या
जीविावर आयर्ु विमा तर्तवािस
ु ार, र्तयांच्या
सरं िण खरे दी करता र्मत्राच्या जीविावर
येणार िाही, कारण
आयर्ु विमा सरं िण
र्तयामध्ये र्वमा-योग्य- खरे दी करता येणार
र्हत िाही.
िाही.

र्ारतीय प्रर्तर्भर्त
आर्ण र्वर्िमय मडं ळ
र्ारतीय र्वमा
(एस.ई.बी.आय.)
र्ियामक आर्ण
आर्ण र्ारतातीि
र्वकास प्रार्धकरण
पारस्पाररक र्िर्ध(आय.आर.डी.ए.आय.
कोर्ांची सघं टिा
)
(ए.एम.एफ.आय.),
एकर्त्रतपणे .

र्वमा दिाि

र्ारतीय र्वमा
र्ियामक आर्ण
र्वकास प्रार्धकरण
(आय.आर.डी.ए.आय.
) यांच्या द्वारे तयार
र्वमा र्ियमिाचा
करण्यात आिेिे
मुयय हेतभ, पॉर्िसी- र्वर्ियम, हे, याची
88 खािीि र्वधािांपैकी कोणते एक, बरोबर आहे?
धारकांच्या र्हतांचे
खात्री करण्याकररता
सरं िण करणे, हा आहे. आहेत, र्क, र्वमा
कंपन्या आर्र्थिकदृि्या
सर्िच िव्हेत तर
सामार्जकदृि्या
जबाबदार सघं टिा
असाव्यात.

रुग्णाियाचे उपचार

चािभ खाते-बचत
खाते (सी.ए.एस.ए.)
प्रर्तर्िधी

3

अर्थि मंत्रािय

3

र्िर्र्मत र्वमाप्रर्तर्िधी

3

र्ारतीय र्वमा
र्ियामक आर्ण
र्वमा हा सपं भणिपणे
र्वकास प्रार्धकरण
कायदेर्ीर करार आहे, (आय.आर.डी.ए.आय.
जो, र्ारतीय करार
), हे, कंपन्यांचे
कायदा आर्ण
र्ियमि, र्तयांच्या
देर्ातीि इतर
िोंदणीपासिभ करते,
कायद्यांमधीि
आर्ण र्तयांचे प्रमुख
तरतभदींचे अिुपािि
कायिकिाप, जसे,
करतो.
र्ुंतवणभक, िेखा,
इर्तयार्द, यांच्यावर
देखरे ख करते.

र्वमा कंपन्या पुरेसा
िोकसयं येच्या ग्रामीण
र्ारताच्या सवि
िफा र्मळर्वत आहेत,
िेत्रे आर्ण दुबिि
िार्ररकांिा र्वमार्वमा-र्वर्ियमिाचा मुयय हेतभ काय आहे?
जेणे करुि, र्तया
89
घटकांिा पुरेसे र्वमा
सरं िण प्रसाररत के िे
सवाि र्धक योग्य उत्तर र्िवडा.
दीघिकाळ र्टकभि
सरं िण र्मळते आहे,
जात आहे, याची
राहतीि, याची खात्री
याची खात्री करणे.
खात्री करणे.
करणे.
र्ारतीय आयुर्विमा
र्वमा महामडं ळ
खािीि सस्ं र्थांपैकी कोणती एक, र्ारतातामध्ये,
(एि.आय.सी.)
90 वैयर्िक र्वमा-प्रर्तर्िधी म्हणिभ काम
अर्थि मत्रं ािय
र्ारत सरकार
आर्ण साधारण र्वमा
करण्याकररता परवािा जारी करु र्कते?
महामंडळ
(जी.आय.सी.),
सयं ुिपणे.
र्ारतीय र्वमा
र्ारतीय प्रर्तर्भर्त
र्ियामक आर्ण
खािीि सस्ं र्थांपैकी कोणती एक, र्ारतातीि
र्ारतीय ररजव्हि बँक
91
आर्ण र्वर्िमय मंडळ र्वकास प्रार्धकरण
र्ांडविी बाजारािा र्वर्ियर्मत करत असते?
(आर.बी.आय.)
(एस.ई.बी.आय.) (आय.आर.डी.ए.आय.
)

2

1

पॉर्िसी-धारकांच्या
र्हतांचे सरं िण करणे.

4

र्ारतीय र्वमा
र्ियामक आर्ण
र्वकास प्रार्धकरण
(आय.आर.डी.ए.आय.
)

4

र्ारतातीि
पारस्पाररक र्िर्धकोर्ांची सघं टिा
(ए.एम.एफ.आय.)

2

9

S.
No.

Question Body

खािीि सस्ं र्थांपैकी कोणती एक, र्ारतातीि
92
बँकांिा र्वर्ियर्मत करत असते?

93

ततृ ीय-पि प्रर्ासक (टी.पी.ए.), खािीिपैकी
कोणती सस्ं र्थेद्वारा र्वर्ियर्मत के िे जातात?

खािीि पैकी कोणता, देर्ातीि मभिर्भत र्वमा
94 कायदा आहे, जो, र्ारतातीि र्वमा व्यवसायाचे
र्ियंत्रण करतो?
ज्या र्वमा-प्रर्तर्िधीकडे, आयुर्विमा-कताि ,
साधारण र्वमा-कताि , आर्ण आरोग्य र्वमा-कताि ,
95
अर्ा र्तघांच्या कडे काम करण्यासाठी परवािा
आहे, र्तयांिा --- म्हणतात.
र्वमा उद्योर् र्वर्ियर्मत आर्ण र्वकर्सत
करण्याकररता, वर्ि: २००० मध्ये, --- ची
96
स्र्थापिा, एक स्वतंत्र प्रार्धकरण म्हणभि, करण्यात
आिी.

Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
2
3
4
Alternative
र्ारतीय र्वमा
र्ारतीय प्रर्तर्भर्त
र्ियामक आर्ण
र्ारतीय ररजव्हि बँक
आर्ण र्वर्िमय मंडळ र्वकास प्रार्धकरण
(आर.बी.आय.)
(एस.ई.बी.आय.) (आय.आर.डी.ए.आय.
)
र्ारतीय र्वमा
जीवि र्वमा पररर्द
र्ियामक आर्ण
र्ारतीय र्वमा दिाि
आर्ण साधारण र्वमा र्वकास प्रार्धकरण
सघं टिा
पररर्द, सयं ुिपणे. (आय.आर.डी.ए.आय.
)

र्ारतातीि
पारस्पाररक र्िर्धकोर्ांची सघं टिा
(ए.एम.एफ.आय.)

1

अर्थि मत्रं ािय

2

र्वमा र्ियामक आर्ण
ठे व र्वमा व पत हमी
र्वकास प्रार्धकरण
र्वमा कायदा, १९३८.
महामंडळ कायदा,
(आय.आर.डी.ए.)
१९६१.
कायदा, १९९९.

साविजर्िक
उत्तरदार्यर्तव कायदा,
१९९१.

2

र्िर्र्मत र्वमाप्रर्तर्िधी

सर्ं मश्र र्वमा प्रर्तर्िधी

4

र्ारतातीि
पारस्पाररक र्िर्धकोर्ांची सघं टिा
(ए.एम.एफ.आय.)

3

आयुर्विमा महामंडळ
र्ारतीय र्वमा
(एि.आय.सी.)
र्ियामक आर्ण
आर्ण साधारण र्वमा
र्वकास प्रार्धकरण
महामंडळ
(आय.आर.डी.ए.आय.
(जी.आय.सी.),
)
सयं ुिपणे.

3

साविजर्िक
उत्तरदार्यर्तव कायदा,
१९९१.

र्वमा कायदा, १९३८.

1

दिाि

र्ारतीय ररजव्हि बँक
(आर.बी.आय.)

र्ारतीय प्रर्तर्भर्त र्वमा र्ियामक आर्ण
आर्ण र्वर्िमय मडं ळ र्वकास प्रार्धकरण
(एस.ई.बी.आय.)
(आय.आर.डी.ए.)

खािीि सस्ं र्थांपैकी कोणर्तया एकीिे, पॉर्िसीधारकांच्या र्हतांचे सरं िण करण्याकररता
97 र्वर्ियम र्वर्हत के िेिे आहेत, जे, र्वमा-कताि
तसेच मध्यस्र्थ, या दोघांच्याही वर कतिव्ये म्हणभि
र्िधािररत के िेिे आहेत?

आयुर्विमा पररर्द
आर्ण साधारण र्वमा
पररर्द, सयं ुिपणे.

खािीिपैकी कोणर्तया कायद्यात र्वमा
98 कंपन्यांच्या कामकाजाचे र्िरीिण व र्ियंत्रण
करण्यासाठी तरतदु ी आहेत?

र्वमा र्ियामक आर्ण
ठे व र्वमा व पत हमी
र्वकास प्रार्धकरण
महामंडळ कायदा,
(आय.आर.डी.ए.)
१९६१.
कायदा, १९९९.

जर, र्वमा सस्ं र्था, अर्ा प्रस्तावकांिा र्स्वकारत
असेि, जे एका मोठ्या जोखीमेिा सामोरे जात
आहेत र्कंवा र्वमा-योग्य िाहीत, परंतु, र्तयांच्या
प्रर्तयि र्स्र्थतीर्वर्यी र्कंवा पररर्स्र्थतीर्वर्यी
99
मार्हती िपर्वत आहेत र्कंवा चुकीचा देत
आहेत, जेणे करुि, र्तयांिा र्वमा र्मळे ि, तर, हे, -- म्हणभि ओळखिे जाईि. सवाि र्धक योग्य
पयाि य र्िवडा.
100 र्वमा कायदा, --- रोजी िार्भ झािा.
र्वमा र्ियामक आर्ण र्वकास प्रार्धकरण
(आय.आर.डी.ए.) ची स्र्थापिा --- या वर्ी,
101 र्वमा र्ियामक आर्ण र्वकास प्रार्धकरण
(आय.आर.डी.ए.) कायदा, १९९९, याच्या
अंतर्ित करण्यात आिी.
एक र्वमा पॉर्िसी घेण्याकररता प्रिोर्ि म्हणभि,
102 वजावटींचा वापर करण्याकररता, र्वमा कायदा,
१९३८, --- च्या अंतर्ित प्रर्तबंध करतो.

तृतीय-पि प्रर्ासक
(टी.पी.ए.)

र्ारतीय पॉर्िसीधारकांची सघं टिा
(पी.ए.आय.)

र्वमा-अविोकि

प्रर्तकभि र्िवड

जोखीम-अंकि-त्रुटी

प्रस्ताव पुिराविोकि

3

१ जिभ , १९३८

१ जि
ु ै , १९३८

१ जिभ , १९३९

१ जि
ु ै , १९३९

3

१९९९

२०००

२००२

२००३

2

अिच्ु िे द ३८

अिच्ु िे द ४१

अिच्ु िे द ४५

अिच्ु िे द ६४-व्ही.बी.

2

अिच्ु िे द ४१

अिच्ु िे द ४५

अिच्ु िे द ६४-व्ही.बी.

1

बारावी

पदवीधर

पदव्युत्तर

2

ए.I-ए, अपीिीय
अर्धकारी

I-बी, र्ियि
ु अर्धकृत

I-बी, अपीिीय
अर्धकारी

1

र्वमा-पॉर्िसींच्या िाम-र्िदेर्िाकररता र्ियम,
103 र्वमा कायदा, १९३८, --- च्या अंतर्ित, र्िदेर्र्त
अिच्ु िे द ३९
करतो.
एका र्िदेर्र्त व्यिीची, र्कमाि र्ैिर्णक
104
दहावी
पात्रता --- आहे.
एका र्वमा-कर्तयाांचे एक र्वमा-प्रर्तर्िधी म्हणभि
र्ियुिी इर्च्िणाऱया, एका अजिदारांिा, एक अजि,
105
I-ए, र्ियि
ु अर्धकृत
--- या प्रपत्रामध्ये, --- यांच्याकडे सादर करावा
िार्ेि.

10

S.
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एकार्र्तमक तक्रार-व्यवस्र्थापि-प्रणािी
106 (आय.जी.एम.एस.), --- द्वारे सरुु करण्यात
आिेिी आहे.

Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
2
3
4
Alternative

र्ारतीय पॉर्िसीधारक सघं टिा

र्ारतीय र्वमा
र्ियामक आर्ण
र्वकास प्रार्धकरण
(आय.आर.डी.ए.आय.
)

आयुर्विमा पररर्द

र्ारत सरकार

2

खािीि पैकी कोणता एक, एका वैध ग्राहकतक्रारीकररता आधार होऊ र्कतो?

दुकािदार, वस्तुवर
कांहीही सवित देत
िाहीत.

दुकािदारािे
आकारिेिी र्कंमत,
दुकािदार, एक
ग्राहकािे खरे दी
ही, आवरणावरीि
ठरार्वक उर्तपादि
के िेल्या वस्तभ, एका
कमाि र्करकोळ देण्यात, अपयर्ी ठरिे र्कंवा अर्धक दोर्ांिी
र्कंमत (एम.आर.पी.)
आहेत.
युि आहेत.
याच्या अिुसार आहे.

4

108

खािीि पैकी कोणता एक, एका वैध ग्राहकतक्रारीकररता आधार होऊ र्कत िाही?

दुकािदारािे
एक अिुर्चत
आकारिेिी र्कंमत,
ग्राहकािे खरे दी
दुकािदार, एक
व्यवसाय-पद्धती
ही, आवरणावर
के िेल्या वस्तभ, एका
ठरार्वक उर्तपादि
र्कंवा प्रर्तबंधार्तमक
दाखर्वण्यात
र्कंवा अर्धक दोर्ांिी देण्यात, अपयर्ी ठरिे
व्यवसाय-पद्धती
आिेल्या र्कंमतीपेिा
युि आहेत.
आहेत.
स्वीकारण्यात आिेिी
अर्धक आहे.
आहे.

3

109

खािीि पैकी कोण, र्वमा उद्योर्ामधीि, तक्रार
र्िवारणावर देखरे ख करण्याचे एक साधि आहे?

107

खािीि ग्राहक-तक्रार-र्िवारण-सस्ं र्थांपैकी
110 कोणर्तया एकािा, एखाद्या र्दवाणी न्यायाियाचे
अर्धकार असतात?
खािीि ग्राहक-तक्रार-र्िवारण-सस्ं र्थांपैकी
111 कोणर्तया एकािा, राज्य आयोर्ावर पयिवेिकीय
अर्धकारिेत्र कायििेत्र असते?
खािीि पैकी कोण एक, र्ववादाच्या
पररर्स्र्थतीमध्ये , र्वमा-कृत व्यिी आर्ण र्वमाकताि यांच्या परस्पर सहमतीिे , सदं र्ािच्या
112
अटींमध्ये, एक मध्यस्र्थ आर्ण समुपदेर्क म्हणभि
काम करु र्कतात? सवािर्धक योग्य पयािय
र्िवडा.
जर, एक ग्राहक, र्जल्हा मंचािे र्दिेल्या
आदेर्ामुळे, व्यर्र्थत असतीि, तर, ते कोणाकडे,
113
अर्ा आदेर्ार्वरुद्ध आवाहि-पत्र दाखि करु
र्कतात?
जर, एक ग्राहक, राज्य आयोर्ािे र्दिेल्या
आदेर्ामळ
ु े , व्यर्र्थत असतीि, तर, ते कोणाकडे,
114
अर्ा आदेर्ार्वरुद्ध आवाहि-पत्र दाखि करु
र्कतात?
खािीि कायद्यांपैकी कोणता एक, र्ारतामध्ये,
उपर्ोक्र्तयांच्या र्ववादांच्या र्िवारणाकररता,
115
ग्राहक-पररर्दा आर्ण अन्य प्रार्धकरणांच्या
स्र्थापिेची तरतभद करतो?

िोकपाि

एकार्र्तमक तक्रारव्यवस्र्थापि प्रणािी
(आय.जी.एम.एस.)

राज्य आयोर्

3

र्जल्हा मच
ं

राज्य आयोग्य

राष्रीय आयोर्

वरीि पैकी सवि.

4

र्जल्हा मंच

राष्रीय आयोर्

िोकपाि

वरीि पैकी कोणतेही
िाही.

2

र्वमा प्रर्तर्िधी

िोकपाि

र्वमा-कताि

र्वमा दिाि

2

राज्य आयोर्

राष्रीय आयोर्

िोकपाि

आवाहि-पत्र करता
येणार िाही.

1

र्जल्हा मंच

राष्रीय आयोर्

िोकपाि

आवाहि-पत्र करता
येणार िाही.

2

बँर्कंर् र्ियमि
कायदा, १९४९.

ग्राहक सरं िण
(सध
ु ारणा) कायदा,
२००२.

4

र्वमा र्ियामक आर्ण
र्वकास प्रार्धकरण
र्वमा कायदा, १९३८.
(आय.आर.डी.ए.)
कायदा, १९९९.
र्जल्हा मच
ं

राष्रीय आयोर्

र्वमा-िोकपाि

वरीि पैकी कोणतेही
िाही.

2

अर्ी कमाि रक्कम र्कती असते , र्जचा
117 र्िवाडा, एखाद्या तक्रारीच्या प्रकरणामध्ये, र्वमािोकपाि देऊ र्कतात?

रुपये १० िाखांपयांत

रुपये २० िाखांपयांत

रुपये ५० िाखांपयांत

रुपये १ कोटींपयांत

2

एका ग्राहक न्यायाियाकडे एक तक्रार दाखि
118 करण्याच्या प्रर्क्रयेच्या सदं र्ाि त, खािीि
र्वधािांपैकी कोणते एक, चभक आहे?

तक्रारकर्तयाांर्र्वाय
राज्य आयोर् र्कंवा
अन्य कोणीही, राज्य
तक्रार, व्यर्िर्ः
राष्रीय आयोर्
आयोर् र्कंवा राष्रीय
दाखि करता येते,
यांच्याकडे तक्रार
आयोर् यांच्याकडे
र्कंवा टपािाद्वारे सद्ध
ु ा
दाखि करण्याकररता,
तक्रार दाखि करु
पाठर्वता येते.
कांहीही र्ुल्क िसते .
र्कत िाहीत.

एक तक्रार दाखि
करण्याच्या हेतु
कररता, कोणर्तयाही
वर्किाची
आवश्यकता िसते .

1

116

खािीि पैकी कोणर्तया एकािा, राज्य
आयोर्ावर पयिवेिकीय अर्धकार-िेत्र असते?

राष्रीय आयोर्

11

S.
No.

Question Body

Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
2
3
4
Alternative

कोणतीही व्यिी, जी,
कोणतीही वस्तभ, एक कोणतीही व्यिी, जी,
एक व्यिी, जी,
कोणतीही व्यिी, जी,
ग्राहक सरं िण (सध
पुिर्विक्री कररता
ु ारणा) कायदा, २००२, िुसार, मोबदिा देऊि, खरे दी कोणतीही सेवा, एक
कोणतीही सेवा, घेते,
119 खािीि पैकी कोण, 'ग्राहक' या व्याययेत
करते, आर्ण अर्ा
मोबदिा देऊि,
र्कंवा व्यावसार्यक
आर्ण अर्ा सेवेचे
समार्वि के िे जात िाही?
वस्तभंचे कोणीही
र्ाड्यािे घेते, र्कंवा
उद्देश्यांकररता, वस्तभ
िार्ार्थी देखीि आहे.
वापरकताि , यात
वापर करते.
प्राप्त करते.
समार्वि असतीि.

खािीि र्र्िाचारांपैकी कोणता एक,
120 र्र्फारर्ींच्या सदं र्ाित, चभक आहे, जो, र्वमािोकपािािे अिुसरणे, आवश्यक आहे?

जर एखादे पॉर्िसी-धारक, राष्रीय आयोर्ाकडे
121 तक्रार दाखि करु इर्च्ित असतीि, तर, र्कती
रकमेचे र्ुल्क, र्तयांिा अदा करावे िार्ेि?

खािीि पैकी कोणते एक, र्वम्याच्या तक्रारींच्या
122
मार्हतीचा एक कें द्ीय सग्रं ाहक आहे?

अर्ी एखादी तक्रार
प्राप्त झाल्याच्या ६
महीन्यांच्या आत,
र्र्फारर्ी के ल्या
र्ेल्या पार्हजेत.

रुपये १००/-.

राष्रीय आयोर्

अर्ा र्र्फारर्ी प्राप्त
तक्रारदार आर्ण र्वमा
झाल्याच्या १५
र्वमा-कृत व्यिी द्वारे,
कंपिी, अर्ा
र्दवसांच्या आत,
स्वीकृर्त-पत्राची एक
दोघांकडेही, प्रर्ततक्रारदाराद्वारे,
प्रत, र्वमा-कर्तयाििा
र्िपी पाठर्वल्या
र्िर्खत स्वरुपात,
पाठर्विी र्ेिी
र्ेल्या पार्हजेत. र्र्फारर्ी स्वीकारल्या
पार्हजे .
र्ेल्या पार्हजेत.

1

4

3

दाव्याच्या रकमेच्या
२.५% र्कंवा रुपये
५००/-, यांपैकी जे
कमी असेि ते.

दाव्याच्या रकमेच्या
१%.

राष्रीय आयोर्ाकडे
उपर्ोिा-तक्रार
दाखि करण्याकररता,
कांहीही र्ुल्क अदा
करावे िार्त िाही.

िोकपाि

एकार्र्तमक तक्रारव्यवस्र्थापि प्रणािी
(आय.जी.एम.एस.)

राज्य आयोर्

खािीि उपर्ोिा-तक्रार-र्िवारण-सस्ं र्थांपैकी
123 कोणती एक, र्जल्हा-मंचाकडभि आिेिे
आवाहि-पत्र र्स्वकारते?

राज्य आयोर्

राष्रीय आयोर्

खािीि उपर्ोिा-तक्रार-र्िवारण-सस्ं र्थांपैकी
कोणती एक, कोणर्तयाही राज्य-आयोर्ािे
124
र्दिेल्या र्िवाड्यांच्या र्वरुद्ध के िेिे आवाहिपत्र र्स्वकारते?

र्जल्हा मच
ं

राष्रीय आयोर्

जर एखादे पॉर्िसी-धारक, एखाद्या र्वमा
कंपिीकडभि, एखाद्या तक्रारीकररता, रुपये २०
125 िाखापयांत िक
ु साि-र्रपाई र्मळवभ इर्च्ित
असतीि, तर, ते कोठे तक्रार दाखि करु
र्कतात? सवाित योग्य पयािय र्िवडा.
खािीि पैकी कोणता एक, सेवा-र्ण
ु वत्तेचा एक
र्थेट र्िदेर्क िाही?
खािीिपैकी कोणते एक, ग्राहक आजीवि127
मभल्याकररता एक सहयोर्ी िाही?
आय.जी.एम.एस. (I.G.M.S.) कररता बरोबर
128
र्वस्ताररत रुप र्िवडा.
126

--- या, पॉर्िसी-धारकांच्या तक्रारी आर्ण
र्ाऱहाणी, प्रर्ावीपणे सोडर्वण्यासाठी असिेिे
129 र्ियम आर्ण र्वर्ियम यांचा एक सच
ं असतात,
ज्या, र्ियम आर्ण मार्िदर्िक-सत्रभ े र्िर्ित
करतात.

र्ारतीय र्वमा
र्ियामक आर्ण
आवाहि-पत्र करता
र्वकास प्रार्धकरण
येणार िाही.
(आय.आर.डी.ए.आय.
)
र्ारतीय र्वमा
र्ियामक आर्ण
आवाहि-पत्र करता
र्वकास प्रार्धकरण
येणार िाही.
(आय.आर.डी.ए.आय.
)

1

2

र्जल्हा मच
ं

राज्य आयोग्य

राष्रीय आयोर्

र्ारतीय र्वमा
र्ियामक आर्ण
र्वकास प्रार्धकरण
(आय.आर.डी.ए.आय.
)

र्वश्वसिीयता

समािुर्भती

खात्री

र्वक्री मार्हती

4

ऐर्तहार्सक

वतिमाि

सर्
ं ाव्य

प्रर्तयार्र्त

4

इडं ो-जमिि मॅिेजमेंट
स्कभि

इटं ीग्रेटेड र्व्हििमेंट
मॅिेजमेंट र्सस्टम

इर्ं डयि र्जिोम मॅर्पंर्
र्स्कम

इटं ीग्रेटेड र्ग्रएव्हन्स
मॅिेजमेंट र्सस्टम

4

तक्रारी हाताळणाऱया
तक्रार-र्िवारण प्रर्क्रया जोखीम-तक्रार प्रर्क्रया िुकसाि-तक्रार प्रर्क्रया
प्रर्क्रया

र्ारतीय र्वमा
साविजर्िक तक्रारींचे र्िवारण र्ियमाविी,
र्ियामक आर्ण
130 1998, म्हणभि ओळखिी जाणारी र्ियमाविी, र्वकास प्रार्धकरण
-- यांिी तयार के िी.
(आय.आर.डी.ए.)
अर्ा र्िणियािा, --- च्या समोर, यार्चके च्या
मार्ाि िे आव्हाि र्दिे र्ेल्यास, अर्र्हस्तांकि
131
र्कंवा अंतरण, कारणांसर्हत, पॉर्िसीधारकािा, िेखी स्वरुपात कळवावे िार्ते .

4

तक्रार-र्िवारण
प्रार्धकरण

र्ारतीय प्रर्तर्भर्त
र्ैर-बँर्कंर् र्वत्त कंपिी
आर्ण र्वर्िमय मंडळ
(एि.बी.एफ.सी.)
(एस.ई.बी.आय.)

ग्राहक-र्िवारण
प्रार्धकरण

र्वक्रेता-र्िवारण
प्रार्धकरण

1

2

कें द् सरकार

4

प्रर्ासकीय र्िवारण
प्रार्धकरण

1

12

S.
No.

Question Body

Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
2
3
4
Alternative

र्वमा-िोकपािाकडे , --- च्या अंतर्ित सपं कि
132 साधभि, र्वमा-कृत व्यिी र्ववादांचे र्िराकरण
करु र्कतात.

तक्रारी हाताळणारी
प्रर्क्रया

उपर्ोिा सरं िण कायद्याचा मुयय उद्देर्,
खािीि पैकी कोणता आहे?
a) पॉर्िसी-धारकांचे र्हत सरं र्ित करणे.
133
b) र्ुंतवणभकदारांचे र्हत सरं र्ित करणे.
c) उपर्ोक्र्तयांच्या तक्रारींकररता, एक साधे,
र्र्तमाि, आर्ण स्वस्त र्िवारण, प्रदाि करणे.

फि (i) बरोबर आहे.

दोिही: (i) आर्ण
(ii), बरोबर आहेत.

१२ ऑक्टोबर, १९९१

खािीि पैकी काय, साविजर्िक तक्रारींच्या
र्िवारणाच्या र्ियमांचा उद्देर् आहे?
(i) र्ववाद सोडर्वण्यासबं ंधीच्या तक्रारींच्या
135
र्िवारणाचा उद्देश्य असणे .
(ii) उपर्ोक्र्तयांच्या र्हतांचे सरं िण.
(iii) उपर्ोक्र्तयांिा तक्रारी पुरर्वणे.

साविजर्िक तक्रार
र्िवारण र्ियमाविी

4

फि (iii) बरोबर
आहे.

दोिही: (i) आर्ण
(iii), बरोबर आहेत.

3

११ िोव्हेंबर, १९९८

१३ र्डसेंबर, १९९७

१४ सप्तटेंबर, १९८३

2

फि (i) बरोबर आहे.

दोिही: (i) आर्ण
(ii), बरोबर आहेत.

फि (iii) बरोबर
आहे.

दोिही: (i) आर्ण
(iii), बरोबर आहेत.

1

र्वमा-िोकपािांचे कायि, खािीि पैकी काय
आहे?
(i) उपर्ोक्यांकररता तक्रारींचे र्िवारण.
136
(ii) उपर्ोक्यांच्या र्हतांचे सरं िण.
(iii) पॉर्िसी-धारकांकडभि आिेल्या तक्रारींचे
र्िवारण.

फि (i) बरोबर आहे.

दोिही: (i) आर्ण
(ii), बरोबर आहेत.

फि (iii) बरोबर
आहे.

दोिही: (i) आर्ण
(iii), बरोबर आहेत.

3

खािीि पैकी काय, हाताळण्याकररता,
आयोर्ाद्वारे र्र्फारस के िे र्ेिेिे आहे, र्क,
तक्रार र्िवारण प्रार्धकरण (जी.आर.ए.) स्र्थार्पत
के िे र्ेिे पार्हजे ?
(i) र्वमा-कृत व्यिी आर्ण र्वमा-कताि
यांच्यातीि र्ववाद.
137
(ii) र्वमा-कृत व्यिी आर्ण मध्यस्र्थ
यांच्यातीि र्ववाद.
(iii) र्वमा-कताि आर्ण, मध्यस्र्थ यांच्यातीि
र्ववाद.
(iv) र्वमा-कृत व्यिी, र्वमा-कताि , आर्ण
मध्यस्र्थ, यांच्यातीि कोणताही र्ववाद.

दोिही, (i) आर्ण
(ii), बरोबर आहेत.

दोिही, (i) आर्ण दोिही, (ii) आर्ण
(iii), बरोबर आहेत. (iii), बरोबर आहेत.

फि (iv), बरोबर
आहे.

4

134

“साविजर्िक तक्रार र्िवारण र्ियमाविी,
1998” --- या र्दवर्ी अंमिात आिी.

र्वमा-कृत व्यिी आर्ण र्वमा-कताि यांच्यातीि
138
र्ववाद कोण हाताळे ि?
139

र्वमा-कताि आर्ण मध्यस्र्थ यांच्यातीि र्ववाद
कोण हाताळे ि?

--- तृतीय पि मोटार-वाहि र्वमा आर्ण समुद्ी
140 र्वमा, यांच्यार्ी सबं र्ं धत प्रकरणांमध्ये, --याची कायिकिा िसेि.
साविजर्िक तक्रार र्िवारण र्ियम, १९९८, िे --141
ची यंत्रणा तयार के िी.
ग्राहक सरं िण कायदा, कोणर्तया र्दवर्ी,
142
अर्स्तर्तवात आिा?
खािीि पैकी कोणते एक, अ-र्ार्ब्दक
143
सवं ादाचे उदाहरण िाही?
144

वैयर्िक अंतर याची व्यायया --- अर्ा प्रकारे
के िी जाते.

145 अ-र्ार्ब्दक सवं ाद, --- चा बििेिा असतो.

तक्रार-र्िवारण प्रर्क्रया जोखीम-तक्रार प्रर्क्रया

ग्राहक र्ट

तक्रार-र्िवारण
प्रार्धकरण
(जी.आर.ए.)

ग्राहक प्रार्धकरण

ग्राहक आयोर्

2

ग्राहक प्रार्धकरण

ग्राहक र्ट

ग्राहक आयोर्

तक्रार-र्िवारण
प्रार्धकरण
(जी.आर.ए.)

4

ग्राहक आयोर्

ग्राहक प्रार्धकरण

तक्रार-र्िवारण
प्रार्धकरण
(जी.आर.ए.)

ग्राहक र्ट

3

र्वमा-प्रर्तर्िधीर्तव

र्वमा-सवेिक

र्वमा-िोकपाि

ग्राहक-मंच

3

११ एर्प्रि, १९७४.

२४ र्डसेंबर, १९६८.

२४ र्डसेंबर, १९८६.

२२ िोव्हेंबर, १९६८.

3

दार्र्िे घािणे .

आवाज चढर्वणे.

2

१८ इच
ं ांच्या जवळ.

४ फभट ते १२ फभट.

1

अर्ी कोणतीही
घटिा, ज्यामध्ये,
सर्
ं ार्णा व्यर्तररि
अन्य एक उत्तेजि,
प्राप्तकर्तयाां च्या
मिामध्ये अर्थवा
प्रेर्कांच्या मिामध्ये,
एक अर्थि र्िमाि ण करते.

सवि मािवी वतिि
र्कंवा आचरण

4

"ठीक आहे" असे
एका ररकाम्या खोिीत
सक
ं े ति, एका हस्तहावर्ाव करणे.
मुद्ेिे करणे.
१२ फभट आर्ण
१८ इच
ं ते ४ फभट.
र्तयावरीि.

सर्
ं ार्ण-रर्हत वतिि,
ज्याचा उद्देश्य, सदं ेर्
देणे आहे

देह-बोिी

13

S.
No.

Question Body

Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
2
3
4
Alternative

146

आधर्ु िक काळातीि र्वम्याचे उर्म-स्र्थाि
ओळखा.

रोममधीि व्हॅर्टकि
र्सटी.

147

र्वम्याचे वणिि करण्याकररता, सामान्यतः,
खािीि पैकी काय, वापरता येईि?

र्ररबांिा अिुदाि देणे.

ऱहोड्सच्या रर्हवार्ांिी एक पद्धत स्वीकारिी,
ज्या मध्ये, जर वजि वाढल्यामुळे, जहाजातीि
कांही सामाि समुद्ात टाकभि र्दल्यामुळे
र्माविेल्या मािाचे िुकसाि, सामािाचे मािक
148 (ज्यांच्या सामािाचे कांहीही िक
ु साि झािेिे
िाही ते देखीि), कांही प्रमाणात िुकसाि वाटभि
घेत असत. या उदाहरणामध्ये, कोणर्तया
समंजसपणाच्या तर्तवाचे वणिि करण्यात आिेिे
आहे?

र्ांडविर्ाही

149

र्वम्याच्या बाबतीत, सक
ं ोर्णाचे तर्तव,
उदाहरणासर्हत स्पि करा.

समाि प्रकारच्या
मािमत्ता असिेल्या,
व समाि प्रकारच्या
जोखीम असिेल्या,
िोकांिा एकर्त्रत
करणे.

बॅर्बिॉिच्या हँर्र्ंर्
र्ाडिन्स.

िंडिमधीि िॉईड्स
कॉफी हाउस.

न्यभयॉकि मधीि र्बर्
ऍपि.

3

िोकांच्या िक
ु सािावर इतरांच्या तोट्यांपासिभ
पैज िावणे .
िफा र्मळर्वणे.

कांही जणांचे
िक
ु साि, अिेक
जणांिी वाटभि घेणे.

4

उर्तपीडि

3

समाजवाद

पारस्पाररक र्वमा

र्वर्र्न्ि प्रकारच्या
समाि प्रकारच्या
र्वर्वध प्रकारच्या
मािमत्ता असिेल्या, मािमत्ता असिेल्या,
मािमत्ता असिेल्या,
व र्वर्र्न्ि प्रकारच्या मात्र र्वर्वध प्रकारच्या
मात्र समाि जोखीमा
जोखीमा असिेल्या, जोखीमा असिेल्या,
असिेल्या, िोकांिा
िोकांिा एकर्त्रत
िोकांिा एकर्त्रत
एकर्त्रत करणे.
करणे.
करणे.

र्चिी सरकारिे आदेर्
र्दिा होता र्क,
र्चिी व्यापारी, र्तयांचा
जुन्या काळात, र्चिी व्यापारी, र्तयांचा माि
र्चिी व्यापारी, र्तयांचा
र्वर्वध जहाजर्चिी बोटी िहाि
माि र्वर्वध बोटींवर
धोकादायक पाण्यातभि वाहूि िेतािा, वेर्वेर्ळ्या
माि र्वर्वध
कंपन्यांद्वारे माि
150
असत, आर्ण र्तया जड
ठे वत, कारण, र्तयांिा
बोटींवर ठे वत असत. ते असे का करत असत,
बोटींमध्ये ठे वत असत,
र्वतररत करण्यात
माि वाहूि िेत असत.
एकभण िुकसािासाठी
याचे र्वश्ले र्ण करा.
कारण, ते स्वस्त होते.
यावा, म्हणजे ,
र्वमा र्मळत असे.
व्यवसायाचे समाि
र्वतरण होईि.
खािीि पयाियांच्या यादीमधभि, एक अ-र्ौर्तक
151
मोटार-र्ाडी
घर
पत
वातािुकभिि-यत्रं
मािमत्ता ओळखा.
श्री. मर्िर् यांिी, र्तयांच्या र्वमा-सल्िार्ारािा,
र्वम्याचा मुयय उद्देर् र्वचारिा. खािीि
152
पयाि यांमधभि, र्वम्याचा मुयय हेतभ ओळखण्यास,
श्री. मर्िर् यांिा मदत करा.
153 र्वम्याची र्िर्मिती, कर्ामुळे झािी?
जोखीम व्यवस्र्थापिाच्या खािीि पद्धतींपैकी
154 कोणती एक, स्वयं-र्वमा म्हणभि देखीि
ओळखिी जाते?

155 र्वमा उतरवायचा र्िणिय, तुम्ही कधी घेता?

156

खािीि पैकी कोणती एक, पर्हिी र्ारतीय
र्वमा कंपिी आहे?

र्ारतामध्ये आयुर्विम्याचे राष्रीयीकरण
157 झाल्यामुळे स्र्थापि झािेल्या, साविजर्िक िेत्रीय
आयुर्विमा कंपिीचे िांव सांर्ा.
जेव्हा एखादी व्यिी र्वमा खरेदी करते, तेव्हा
158 र्तया व्यिीिे वापरिेल्या, जोखीम-व्यवस्र्थापि
तत्रं ार्वर्यी चचाि करा.

अिेक जणांिी, अिेक कांही जणांिी, अिेक अिेक जणांिी, कांही
जणांचे िक
ु साि वाटभि जणांचे िक
ु साि वाटभि जणांचे िक
ु साि वाटभि
घेणे.
घेणे.
घेणे.

1

3

3

सट्टेबाजी

3

धोका

िर्त-पभर्ति

िुकसाि

जोखीम

4

जोखीम-वजिि

जोखीम-धारण

जोखीम-कपात आर्ण
जोखीम-र्ियंत्रण

जोखीम-अंतरण

2

आकर्स्मक घटिा
घडल्याितं र.

जेव्हा घटिा
घडण्याची र्क्यता
कमी आहे, मात्र
तीव्रता अर्तर्य जास्त
आहे.

जेव्हा एखादी घटिा
होण्याची र्क्यता,
र्तच्या तीव्रतेसह,
कमी असते.

जेव्हा आकर्स्मक
घटिेमुळे होणाऱया
िुकसािाची र्रपाई,
तुम्ही स्वतःच करु
र्कता.

2

द ओररएटं ि िाईफ
इन्श्युरन्स कंपिी
र्िर्मटे ड
र्ारतीय साधारण
र्वमा महामंडळ
(जी.आय.सी.)

रायटि इन्श्युरन्स
कंपिी र्िर्मटे ड

बॉम्बे म्युच्युअि
अॅश्यरु न्स सोसायटी
र्िर्मटे ड

िॅर्िि इन्श्युरन्स
कंपिी र्िर्मटे ड

3

र्ारतीय आयुर्विमा
महामंडळ
(एि.आय.सी.)

र्ारतीय ओररएटं ि
र्वमा कंपिी

िॅर्िि र्वमा कंपिी
मयािर्दत

2

जोखीम-वजिि

जोखीम-धारण

जोखीम-अंतरण

जोखीम-प्रर्तबंध

3

14

S.
No.

Question Body

र्वमा (इन्श्युरन्स) आर्ण आयुर्विमा (ऍश्युरन्स)
159
यातीि फरकाची चचाि करा.

Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
2
3
4
Alternative

र्वमा: जी घटिा
र्वमा: जी घटिा
होणार आहे,
होण्याची र्क्यता
र्तच्यापासिभ सरं िण; आहे, र्तच्यापासिभ
आयुर्विमा: जी घटिा
सरं िण;
होण्याची र्क्यता आयुर्विमा: जी घटिा
आहे, र्तच्यापासिभ
होणार आहे,
सरं िण.
र्तच्यापासिभ सरं िण.

र्वमा व आयुर्विमा,
दोिही, एकाच
र्ोिीिा सदं र्र्ि त
करतात.

र्वमा: जी घटिा
होण्याची र्क्यता
आहे, र्तच्यापासिभ
खात्रीर्ीर सरं िण;
आयुर्विमा: जी घटिा
होण्याची र्क्यता
आहे, र्तच्यापासिभ
सरं िणाची खात्री
िाही.

2

श्री. पोद्दार यांिी र्तयांच्या घरामध्ये र्वजेच्या
उष्णता-रोधक तारा बसर्विेल्या आहेत, जेणे
160 करुि, आर्ीमळ
ु े िक
ु साि होण्याची र्क्यता कमी
होईि. येर्थे वापरण्यात आिेिे, जोखीम
व्यवस्र्थापिाचे तत्रं ओळखा.

जोखीम-वजिि

जोखीम-धारण

जोखीम-अंतरण

जोखीम-कपात आर्ण
जोखीम-र्ियंत्रण

4

श्रीमती र्ाहीि यांिी, इराकमध्ये सरुु असिेल्या
र्हंसाचारामुळे, र्तर्थे व्यावसार्यक दौऱयावर
161
जाण्यास िकार र्दिेिा आहे. येर्थे वापरण्यात
आिेिे, जोखीम व्यवस्र्थापिाचे तंत्र ओळखा.

जोखीम-वजिि

जोखीम-धारण

जोखीम-अंतरण

जोखीम-कपात आर्ण
जोखीम-र्ियंत्रण

1

श्री. सरु े र् यांिी, एक आयर्ु विमा पॉर्िसी खरेदी
के िेिी आहे, जेणे करुि, र्तयांचा अकािी मृर्तयभ
होण्याच्या पररर्स्र्थतीमध्ये , र्तयांच्या कुटुंब162
सदस्यांिा, कोणावरही अविंबभि राहावे िार्भ
िये. येर्थे वापरण्यात आिेिे, जोखीम
व्यवस्र्थापिाचे तंत्र ओळखा.

जोखीम-वजिि

जोखीम-धारण

जोखीम-अंतरण

जोखीम-कपात आर्ण
जोखीम-र्ियंत्रण

3

श्रीमती र्स्मता यांिी, घराचे कांही कारणािे
िुकसाि झाल्यास, ते दुरुस्त करण्यासाठी राखीव
163
र्िधी स्र्थापि के िेिा आहे. येर्थे वापरण्यात
आिेिे, जोखीम व्यवस्र्थापिाचे तंत्र ओळखा.

जोखीम-र्वत्त-पुरवठा

जोखीम-धारण

जोखीम-अंतरण

जोखीम-कपात आर्ण
जोखीम-र्ियत्रं ण

1

164 खािीि र्वधािांपैकी कोणते बरोबर आहे?

र्वमा, मािमत्तेचे
हािीपासिभ सरं िण
करतो.

र्वमा, िुकसाि
झाल्यास, र्वमा-कृत
व्यिीस, िुकसािर्रपाई देतो.

4

तम्ु ही एक र्वमा-सवेिक आहात. र्वमा165 कर्तयाांच्या वतीिे, र्वमा देण्यापवभ ी तम्ु हािा
मािमत्तेचे सवेिण व र्िरीिण का कराि?

दर ठरर्वण्यासाठी,
जोखीमेचे मल्भ यांकि
करण्याकररता.

आजबभ ाजभचा पररसर
पाहूि, मािमत्तेच्या
मभल्यांकि
करण्याकररता.

मािमत्ता, र्हरापासिभ
र्कती िांब आहे ते
र्ोधण्याकररता.

र्ेजारीि
मािमत्तांवरही िजर
टाकण्याकररता.

1

र्वल्यम फॉकिर

श्री. एि. मल्होत्रा

अर्थितज्ञ, ऍडम र्स्मर्थ

प्राध्यापक ह्यभबिर

4

166

167

मािवी जीवि मभल्य (एच.एि.व्ही.) ही सक
ं ल्पिा
मुळात कोणी मांडिी?

मािमत्तेचे वणिि, सविसाधारणपणे , करा.
सवाि र्धक योग्य पयािय र्िवडा.

एक मािमत्ता म्हणजे
असे कांही, जे
मुिपणे उपिब्ध
असते.

168 िर्तपभतीचे तर्तव --- िा िार्भ होते.

आयुर्विमा

खािीि पैकी काय, अर्ा जोखीमांच्या अंतर्ित,
169 वर्ीकृत करता येणार िाही, ज्यांिा, सामान्य
िोकांिा तोंड द्यावे िार्ते?

दीघाियुष्य.

मािवी जीवि मल्भ याची (एच.एि.व्ही.) र्णिा
170 करतािा, ज्यांचा र्वचार करावा िार्तो, असे
दोि घटक ओळखा.
खािीि पद्धतींपैकी कोणती एक, एक पारंपाररक
171 पद्धत आहे, जी, एखाद्या व्यर्ििा आवश्यक
असणारा र्वमा ठरर्वण्यास सहाय्य करु र्कते?

र्वमा, िुकसािाची
र्वमा, िुकसाि रोखतो.
र्क्यता कमी करतो.

एक मािमत्ता म्हणजे
एक मािमत्ता म्हणजे
एक मािमत्ता म्हणजे
असे कांही, जे
असे कांही, जे एक
असे कांही, जे
कोणताही परतावा
मभल्य र्कंवा परतावा र्मळर्वत िाही, आर्ण मािकीचे होऊ र्कत
र्मळर्वते.
िाही.
के वळ एक उपयि
ु ता
देते.
आयुर्विमा ही िाही
आयुर्विमा आर्ण
साधारण र्वमा
आर्ण साधारण र्वमा
साधारण र्वमा
ही िाही.

2

िैसर्र्िक झीज-व-तभट.

अपंर्र्तवासह जर्णे.

3

कमावर्तया व्यर्िचे
कमावर्तया व्यर्िचे
कमावर्तया व्यर्िचे
र्िव्वळ उर्तपन्ि आर्ण
र्िव्वळ उर्तपन्ि आर्ण
र्िव्वळ उर्तपन्ि आर्ण
कुटुंब-सदस्यांची
र्तयांच्या कामाचा
व्याजाचा वार्र्िक दर.
सयं या.
प्रकार.

कमावर्तया व्यर्िचे
र्िव्वळ उर्तपि आर्ण
खरे दी के िेिा र्वमा.

2

र्र्वष्यातीि जीविमल्भ य

3

मािवी सपं त्ती-मभल्य

अकािी मृर्तय.भ

2

जीवि-अवर्ध र्वधाि

मािवी जीवि मभल्य

15

S.
No.

Question Body

असा घटक ओळखा, जो, आयुर्विमा
व्यवसायाचा एक र्ार् िाही.
खािीि पयाियांपैकी कोणता एक, मािमत्ता
173
होऊ र्कत िाही?
172

"मुदतीचा आयुर्विमा खरे दी करा आर्ण फरक
174 इतरत्र र्ुंतवा" यामार्ीि प्रार्थर्मक तकि काय
होता? सवािर्धक योग्य पयािय र्िवडा.

175

खािीि पैकी, --- चा अपवाद वर्ळता, सवि,
रोख-मभल्य र्वमा-कराराचे फायदे आहेत.

खािीि पैकी, --- चा अपवाद वर्ळता, सवि,
176
रोख-मभल्य र्वमा-करारांचे तोटे आहेत.

Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
2
3
4
Alternative
मािमत्ता

जोखीम

पारस्पाररकतेचे तर्तव

सट्टेबाजी

4

हवा

मोटार र्ाडी

घर

पत

1

इतर र्ुंतवणभक
समर्ार्ांमध्ये बाकी
मुदतीचा आयुर्विमा हे
र्बर्र-मुदतीच्या
साधिांमध्ये र्र्ल्िक हप्ते र्ुंतवभि, पॉर्िसीआयुर्विम्याचे सवोत्तम
आयुर्विम्यातभि सवाित
हप्ते र्तुं र्वल्यािे, उच्च धारक, उच्च जोखीम
प्रारुप आहे.
कमी परतावा र्मळतो.
परतावा र्मळभ र्कतो.
घेऊ र्कतात.

2

बचतीची र्र्स्त
बाणर्वणे

र्िधोक आर्ण सरु र्ित
र्ुंतवणभक

आय-कर िार्

कमी परतावे

4

कमी परतावे

र्िधोक आर्ण सरु र्ित
र्तुं वणभक

महार्ाईच्या ियप्रर्ावार्ी र्िर्र्डत,
परतावे

सरुु वातीच्या वर्ाां मध्ये
कमी सच
ं यि

2

पारस्पाररकतेच्या
पारस्पाररकता,
अंतर्ित, र्िधी-प्रवाह
र्टीकरण या िांवािेही
एका स्रोताकडभि
ओळखिी जाते .
अिेकांकडे जातात.

पारस्पाररकता,
एखाद्याचा अकािी
मृर्तयभ झाल्यािे
उद्भविेल्या, आर्र्थिक
िुकसािासाठी सरं िण
देते. हे िुकसाि, ज्या
व्यर्िंिी आयुर्विमा
करार के िेिा आहे,
र्तयांिी र्दिेल्या
वर्िणीतभि तयार
करण्यात आिेल्या
र्टातीि र्िधीद्वारे
वहि के िे जाते ,
आर्ण र्तयाची
जबाबदारी घेतिी
जाते, आर्ण र्तयांची
र्रपाई के िी जाते .

3

177 खािीि र्वधािांपैकी कोणते , चुकीचे आहे?

पारस्पाररकतेच्या
अंतर्ित, र्वर्वध
व्यर्िंचे र्िधी, हे
एकत्र के िे जातात.

श्री. राजि एका वर्ाित, रुपये १,२०,०००/उर्तपन्ि र्मळर्वतात; आर्ण रुपये २४,०००/स्वतःवर खचि करतात. समजा, व्याजाचा दर
178
८% (०.०८ प्रमाणे दर्िर्विेिा) आहे. या
प्रकरणात, मािवी जीवि मभल्य (एच.एि.व्ही.)
मोजा.

रुपये १२ िाख

रुपये १३ िाख

रुपये १४ िाख

रुपये १५ िाख

1

श्री. रमेर्, हे ५५ वर्े वयाचे आहेत, आर्ण
सध्या, सेवा-र्िवृत्तीकररता ५ कायिरत वर्े
उरिेिी आहेत. र्तयांचे सध्याचे वार्र्िक उर्तपन्ि
रुपये ५ िाख इतके आहे, आर्ण र्तयांिी रुपये
179
१५ िाखांची आयुर्विमा पॉर्िसी खरेदी के िेिी
आहे. जर र्तयांचे याच वर्ी अकािी र्िधि झािे ;
तर र्तयांच्या कुटुंबािा, आयुर्विमा कंपिीकडभि
र्कती रक्कम र्मळे ि?

रुपये २० िाख

रुपये १५ िाख

रुपये १० िाख

रुपये ५ िाख

2

आयुर्विम्याच्या
करारांच्या अंतर्ित,
देय-िार्, घटिा
घडल्यािंतर र्िर्ित
के िा जातो.

िर्तपर्भ तिच्या
करारांच्या अंतर्ित,
देय-िार्, आर्ाऊ
र्िर्ित के िा जातो.

आयुर्विम्याच्या
करारांच्या अंतर्ित,
देय-िार्, घटिा
घडण्यापभवी र्िर्ित
के िा जातो.

िर्तपभर्तिच्या
करारांच्या अंतर्ित,
घटिा घडल्यास,
कांहीही िार् देय
िसतो.

3

रुपये १५,०००/-

रुपये २०,०००/-

रुपये १० िाख

रुपये २४ िाख

2

180

र्वम्याच्या सदं र्ाित, आयुर्विम्याचे करार आर्ण
िर्तपतभ ीचे करार, यांत फरक करा.

श्रीमती प्राजिा दर वर्ी, रुपये २,४०,०००/इतके उर्तपन्ि र्मळर्वतात. र्तया, दर वर्ी, रुपये १
िाख, स्वतःवर खचि करतात. व्याजाचा बाजार181
दर ७% आहे. मािवी जीवि मभल्य
(एच.एि.व्ही.) पद्धतीच्या माध्यमातिभ , श्रीमती
प्राजिा यांची आयुर्विमा रक्कम मोजा.
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आयुर्विमा आर्ण साधारण र्वमा यांच्या सदं र्ाित,
182 एका आकर्स्मक घटिेच्या सर्
ं विीयतेची तुििा
करा.

खािीि दोि र्वधािांचे र्वश्ले र्ण करा, आर्ण
सर्तय र्वधाि(िे) ठरवा.
र्वधाि-I: साधारण र्वम्याच्या बाबतीत,
183
आकर्स्मक-घटिा र्िर्ितपणे घडतात.
र्वधाि-II: आयुर्विम्याच्या बाबतीत,
आकर्स्मक घटिा र्िर्ितपणे घडतात.
र्वम्याच्या वर्ाि चे एक िांव सच
ु वा, जो, पत-िती
184
पासिभ सरं िण प्रदाि करे ि.
वद्ध
ृ ांच्या ति
ु िेत, तरुणांिा, आयर्ु विम्याचा हप्ता,
185 कमी का आकारिा जातो, ते आम्हािा स्पि
करा.
--- र्ियोजिामध्ये , तुम्ही सेवा-र्िवृत्त
झाल्यािंतरच्या आयुष्यासाठी, र्कती बचत के िी
186
पार्हजे , आर्ण तो र्िधी कुठे र्ुंतर्विा पार्हजे ,
याचा समावेर् होतो.
एखाद्या अर्थिव्यवस्र्थेमध्ये, एखाद्या
कािावधीमध्ये, वस्तभ व सेवा यांच्या र्कमतींच्या
187 सविसाधारण पातळीतीि वाढ दर्िर्वण्याकररता,
वापरिी जाणारी सज्ञं ेचे िांव द्या. सवािर्धक योग्य
पयाि य र्िवडा.
तुमच्या मािकीचे र्कती आहे, वजा, तुमचे देणे
188 र्कती आहे, याचे मल्भ य सदं र्र्ि त करण्याकररता,
कोणती सज्ञं ा वापरिी जाते ?

तमु च्या र्ुंतवणभक-परताव्यांवर होणाऱया,
189
महार्ाईच्या पररणामाचे , आकिि करा.

190

191
192
193

194

खािीि पयािय तपासिभ पाहा, आर्ण असा एक
ओळखा, जो, एक पत-व्यवस्र्थापि र्िणिय िाही.
सवाि र्धक योग्य पयािय र्िवडा.
जीविाचा असा टप्तपा ओळखा, जेंव्हा, एखाद्या
व्यिीिा, र्तयांच्या दीघि-कािीि बचतीचे महर्तव,
सवाि र्धक जाणवेि.
आर्र्थिक र्ियोजि सरुु करण्याकररता, एक
चांर्िी वेळी सच
ु वा.
वतिमाि रोख-प्रवाह र्ववरण आर्ण ताळे बंद तयार
के ल्यामुळे, आर्र्थिक र्ियोजि प्रर्क्रयेच्या
कोणर्तया टप्तप्तयात मदत होते?
वतिमािातीि उर्तपन्ि-प्रवाह आर्ण खचि -प्रवाह
यांचे र्वश्ले र्ण करण्यािा, --- असे म्हणतात.

Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
2
3
4
Alternative
आयुर्विमा आर्ण
साधारण र्वमा, या
दोिहीच्या सदं र्ाि त,
घटिा-घडण्याची
सर्
ं विीयता, सपं भणि
वेळ कायम राहते.

र्वधाि-I सर्तय आहे. र्वधाि-II सर्तय आहे.

घटिा-घडण्याची
सर्
ं विीयता,
आयुर्विम्याच्या
बाबतीत वाढते,
आर्ण साधारण
र्वम्याच्या बाबतीत
कायम राहते.

4

र्वधाि-I आर्ण
र्वधाि-II सर्तय
आहेत.

र्वधाि-I आर्ण
र्वधाि-II असर्तय
आहेत.

2

दार्यर्तव र्वमा

वैयर्िक र्वमा

3

मािमत्ता र्वमा

तरुण व्यर्िंिा, वृद्ध
व्यर्िंच्या एवढी,
आयुर्विम्याची र्रज
िसते .

तरुण व्यर्िंिा,
र्तयांच्या कमी
उर्तपन्िामुळे, महार्
आयर्ु विमा र्वकत
घेणे, परवडत िाही.

मािमत्ता

कर

र्र्िण

सेवा-र्िवत्त
ृ ी

4

अर्त-महार्ाई

महार्ाई

अपस्फीर्त

मुद्ार्स्फर्तजर्ित मंदी

2

र्िव्वळ मल्भ य

उर्तपन्ि-र्ववरणपत्र

आर्र्थिक योजिा

र्िव्वळ अंदाज-पत्रक

1

महार्ाई, र्ुंतवणभकपरतावे वाढर्वते.

3

तारणासर्हत तुमच्या
क्रेर्डट-काडि द्वारे
घर र्वकत
घरािा, र्वत्तपुरवठा उपयोर्र्ता-देयके अदा घेण्याकररता, र्ृह-कजि
करणे.
करणे.
काढणे.

1

मर्तयिता, ही, वयाच्या मर्तयिता, ही, वयाच्या
र्थेट प्रमाणात असते. व्यस्त प्रमाणात असते.

महार्ाईचा र्तुं वणक
भ - महार्ाईचा र्तंु वणक
भ - महार्ाईचा र्तंु वणक
भ परताव्यांवर पररणाम परताव्यांवर धिार्तमक
परताव्यांवर र्ंजहोत िाही.
पररणाम होतो.
कारक पररणाम होतो.
बँक-ठे वींमध्ये पैसे
र्तुं र्वणे.

3

बािपण

िव-र्ववार्हत

र्कर्ोर वय

र्िवृत्ती-पिात

4

र्िवृत्ती-पिात

र्ववाहािंतर

पर्हिा पर्ार
र्मळाल्याितं र

बािपणाच्या दरम्याि

3

एखादी आर्र्थिक
योजिा राबर्वणे.

2

सवं ेदिर्ीिता र्वश्ले र्ण

2

आर्र्थिक उर्द्दि्ये
र्वकर्सत करणे.
र्िव्वळ-मभल्य र्वश्ले र्ण

एका मोठ्या बँकेचे
सच
ं ािक होणे.

196 र्वमा खरेदी करण्याच्या मार्े, काय हेतभ असतो?

सपं त्ती-र्िर्मिती.

र्िवृत्ती-र्ियोजिाच्या र्वतरण-टप्तप्तयामध्ये काय
होत असते?

घटिा-घडण्याची
सर्
ं विीयता,
आयुर्विम्याच्या
बाबतीत वाढते,
आर्ण साधारण
र्वम्याच्या बाबतीत
कमी होते.

आयुर्विमा

खािीि पैकी कोणता एक, वैयर्िक र्वत्तीय
195 समज असल्यामुळे, तुम्हािा मदत होऊ र्के ि,
याच्या अर्तयंत कमी र्क्यतेचा मार्ि, आहे?

197

घटिा-घडण्याची
सर्
ं विीयता, साधारण
र्वम्याच्या बाबतीत
वाढते, आर्ण
आयुर्विम्याच्या
बाबतीत कमी होते.

सध्याची आर्र्थिक
र्वकल्पांचे मल्भ यांकि
र्स्र्थती, र्िर्ित करणे.
करणे.
अंदाज-पत्रक तयार
करणे

वैयर्िक आर्र्थिक
र्ियोजि

स्वतःचे आर्र्थिक एक आर्र्थिक र्ियोजक
र्िणिय, स्वतःच घेणे.
होणे.
खचाांचे व्यवस्र्थापि.

एक र्िधी, सच
ं र्यत
करण्याकररता,
र्िधी सक
ं र्ित के िा
र्ियर्मतपणे िहाि
जातो.
बचती के ल्या जातात.

अर्िर्ितते कररता
सरं िण.
र्िवृत्ती-पिातच्या
उर्तपन्ि-र्रजा
र्ार्र्वण्यासाठी, पैसे
काढण्यात र्कंवा
वर्ाि सिात, र्िधी
पररवर्तित के िा जातो.

इतर आर्र्थिक
र्ियोजकांच्या
सल्ल्यांचे मल्भ यांकि
करणे.
आयकर-सविती
र्मळर्वणे.

उच्च-जोखीमर्तुं वणक
ु ा के ल्या
जातात.

1

3

3
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Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
2
3
4
Alternative

कर-चोरी

तुमच्या र्ुंतवणुकींचे
र्ियोजि, अर्ा
प्रकारे करणे, र्क,
कमाि िार् िार्भ
होतीि.

एखादी व्यिी घेऊ
र्के ि, अर्ा
जोखीमांचे प्रकार.

र्ुंतवणभक करतािा,
एखादी व्यिी घेऊ
इर्च्िते, अर्ी
जोखीमेची रक्कम.

सरळ व्याज

एका एकि रकमेचे
वतिमाि मभल्य

एका एकि रकमेचे
र्र्वष्य मभल्य

ठे वींच्या एका
मार्िके चे र्र्वष्य मभल्य

2

र्र्वष्य-मभल्य मोजणींमध्ये काय समार्वि
असते? सवािर्धक योग्य पयािय र्िवडा.

कसरीकरण

चक्रवाढीकरण

परताव्याचा अंतर्ित
दर (आय.आर.आर.)

सरळ व्याज

2

आर्र्थिक र्ियोजिाच्या प्रर्क्रयेची पर्हिी पायरी
202
स्पि करा.

आर्र्थिक उर्द्दि्ये
र्वकर्सत करणे.

एखादी आर्र्थिक
योजिा राबर्वणे.

आर्र्थिक र्ियोजिाच्या प्रर्क्रयेत, इटं रिेटची कर्ी
मदत होते, ते सांर्ा.
I: आर्र्थिक र्ियोजिाच्या र्वर्वध पैिभंर्ी
सबं र्ं धत मार्हती, र्दिी जाते.
203
II: र्वर्वध र्ुंतवणभक-उर्तपादिांच्या
कामर्र्रीबाबत, अद्ययावत मार्हती, र्दिी जाते .
III: आर्र्थिक र्िणिय घेण्यास सहाय्यर्भत होऊ
र्कतीि, अर्ी दर-पत्रके , र्दिी जातात.

के वळ, I.

के वळ, II.

के वळ, III.

I, II, आर्ण III.

4

बँक-ठे वी

सोिे

र्तजोरी

आयुर्विमा

1

असे एक उर्तपादि ओळखा, जे, आकर्स्मकता205 उर्तपादिांच्या अंतर्ित, वर्ीकृत करता येईि.
सवाि र्धक योग्य पयािय र्िवडा.

बँक-ठे वी

समर्ार्

बंध-पत्रे

आयुर्विमा

4

206 र्ारतामध्ये, आजीवि आयर्ु विमा योजिा, --.

आयुर्विमा-कृत
व्यिींच्या मृर्तयुिंतर,
मृर्तय-भ िार् अदा
करतात

३० वार्र्िक हप्ते
यर्स्वीपणे
र्रल्यािंतर, मृर्तय-भ
िार् अदा करतात

1

सपं त्ती-सच
ं य

3

198

199

कर-र्ियोजिाचा हेतभ स्पि करा. सवाि र्धक योग्य
पयाि य र्िवडा.

'जोखीम-सहिर्ीिता' स्पि करा. सवािर्धक
योग्य पयािय र्िवडा.

र्र्वष्यासाठीच्या, एका इर्च्ित रकमेचे,
वतिमािातीि मभल्य, र्िर्ित करण्याकररता,
200
एखादी व्यिी वापरेि, अर्ा मोजणीचे वणिि
करा.
201

204

व्यवहारार्तमक-उर्तपादिांच्या अंतर्ित वर्ीकृत
करता येईि, असे उर्तपादि ओळखा.

एखादे र्वमा उर्तपादि खरेदी करण्यामार्चे
207
प्रार्थर्मक उर्द्दि वणिि करा.
आजीवि आयुर्विम्याकररता अदा के िेिा र्वमा208 हप्ता, मुदतीच्या र्वम्याकररता अदा के िेिा र्वमाहप्तर्तयापेिा, --- असतो.
209

मुदतीच्या आयुर्विमा योजिेची एक र्वपररत बाजभ
ओळखा.

अर्ी आयुर्विमा पॉर्िसी ओळखा, जेर्थे, र्वमा210 हप्ते, आयुर्विमा-कृत व्यिीच्या सपं भणि
आयुष्यर्राकररता र्रावयाचे असतात.
एक असे वैर्र्ि्य र्िवडा, जे, आयुर्विमा
211
पॉर्िसींच्या सोबत िार्भ करता येईि.
212

तारण-मुिी र्वमा (एम.आर.आय.) हे --- याचे
एक उदाहरण आहे.

करांकररता तरतभद
करणे.

वेळेवर कर अदा करणे.

असा कािावधी,
र्जतक्या कररता,
जोखीमएखादी व्यिी,
व्यवस्र्थापिाची साधिे.
आपिी र्तुं वणक
भ ,
ठे ऊ इर्च्िते.

वतिमाि आर्र्थिक
कृतींचे मभल्यांकि
पररर्स्र्थतीचे र्वश्ले र्ण करणे आर्ण सध
ु ारणा
करणे.
करणे.

वयाच्या ८० वर्ाां िंतर,
र्िवृत्ती-पिात, मृर्तय-भ
मृर्तय-भ िार् अदा
िार् अदा करतात
करतात

2

2

3

कर-र्ियोजि

र्ुंतवणभक-सरु िा

एखाद्या व्यर्िच्या
उर्तपादक िमतांच्या
आर्र्थिक मभल्याच्या
िुकसािाकररता सरं िण

कमी

समाि

अर्धक

ठळकपणे कमी

3

ही, आयुर्विम्याचे
सवािर्धक स्वस्त
स्वरुप आहे.

ही, आजीवि
आयुर्विम्यात,
पररवर्तित करता येऊ
र्कते.

ही, मुदत-पभतीवर,
कोणतेही परतावे देत
िसते .

ही, उर्तपन्ि-पिु स्र्थािपि
योजिा म्हणभि,
सि
ु र्तेिे उपिब्ध
होते.

3

आजीवि आयुर्विमा

स्र्थायीदाि आयुर्विमा

वार्र्िकी

धि-पिु ःप्राप्ती (मिीबॅक) आयर्ु विमा

1

अ-र्वयोज्यता

र्वर्मांर्ता

अ-मतभ िता

उर्तकृि दजाि चे परतावे

3

घटता, मुदतीचा
आयुर्विमा

वाढता, मुदतीचा
आयुर्विमा

र्वमा-हप्ते परती-सर्हत र्िर्ित परताव्यांसह,
मुदतीचा आयुर्विमा
मदु तीचा आयुर्विमा

1

18
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No.
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Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
2
3
4
Alternative

मदु तीच्या आयर्ु विमा
योजिा, स्वतंत्र र्वमा
मुदतीच्या
पॉर्िसी म्हणभि खरे दी मुदतीच्या आयुर्विमा
आयुर्विम्याच्या सवि करता येतात, तसेच, योजिांमध्ये, र्तयांिा,
योजिा, अंतर्ििर्हत दुसऱया पॉर्िसीसोबत आजीवि आयुर्विमा
अपंर्र्तव ऐर्च्िक
ऐर्च्िक आर्ण
योजिेत रुपांतररत
आर्ण अर्तररि िार्
अर्तररि िार्
करण्याची कोणतीही
(रायडर) सर्हत येतात.
(रायडर) म्हणभि
तरतभद िसते .
देखीि खरे दी करता
येतात.

पयाि य र्िवडा, जो, मुदतीच्या आयुर्विमा
योजिांच्या सदं र्ाित, सर्तय आहे.

मुदतीच्या आयुर्विमा
योजिा,
आयुष्यर्राच्या
िभतिीकरणाच्या
पयाियासह येतात.

एका मुदतीच्या र्वमा योजिेतीि पररवतिि-पयािय,
214 खािीि पयाियांपैकी कर्ामध्ये, पॉर्िसी
पररवर्तित करण्याकररता वापरता येतो?

आजीवि आयुर्विमा

युर्िट-सि
ं ग्ि र्वमा
योजिा
(य.भ एि.आय.पी.)

धि-पिु ःप्राप्ती (मिीबॅक) आयुर्विमा

तारण-मुिी र्वमा
(घटता, मुदतीचा
आयुर्विमा)

1

र्ुद्ध आयुर्विमा आर्ण बचत-घटक एकर्त्रत
करणाऱया पॉर्िसीचे िांव सांर्ा. जर र्वमा-कृत
215 व्यिी, एका र्वर्र्ि कािावधीपयांत जर्िी, तर,
र्तयािा र्कंवा र्तिा पॉर्िसीचे दर्ििी-मभल्य
र्मळते .

तारण-मि
ु ी र्वमा
(एम.आर.आय.)
पॉर्िसी

वाढता, मुदतीचा
आयुर्विमा पॉर्िसी

घटता, मुदतीचा
आयुर्विमा पॉर्िसी

आजीवि आयुर्विमा
पॉर्िसी

4

व्याज देणाऱया पॉर्िसी सहर्ार्ार्तमक पॉर्िसी

िार्ांर् पॉर्िसी

अर्धिार्ांर्
वाटणाऱया पॉर्िसी

2

217 एका मभति उर्तपादिाचे वणिि करा.

एक मभति उर्तपादि,
एक मभति उर्तपादि,
अर्ा र्ौर्तक वस्तभंिा अर्ा र्ौर्तक वस्तभंिा
सदं र्र्ित करते, ज्या
सदं र्र्ित करते, ज्या
स्पर्ािद्वारे समजभ र्कत
स्पर्ािद्वारे समजभ
िाहीत.
र्कतात.

एक मभति उर्तपादि
म्हणजे , ज्याचे मभल्य
अ-मयािद असते.

एक मभति उर्तपादि
म्हणजे , ज्यािा
कांहीही मभल्य िसते .

2

218 एका अ-मभति उर्तपादिाचे वणिि करा.

एक अ-मभति उर्तपादि, एक अ-मभति उर्तपादि,
अर्ा उर्तपादिांिा
अर्ा र्ौर्तक वस्तभंिा
सदं र्र्ित करते, जे
सदं र्र्ित करते, जे
के वळ अ-प्रर्तयिपणेच स्पर्ािद्वारे र्थेट समजभ
समजभ र्कते.
र्कते.

एक अ-मभति उर्तपादि एक अ-मभति उर्तपादि
म्हणजे , ज्याचे मभल्य, म्हणजे , ज्याचे कांहीही
अ-मयािद असते.
मल्भ य िसते .

1

213

216

"िफा-सर्हत" पॉर्िसींचे वणिि करण्यासाठी
वापरल्या जाणाऱया सज्ञं ेचे िांव द्या.

3

तम्ु ही, इतरांच्या ति
ु िेत, तमु च्या आयर्ु विमा
पॉर्िसीसाठी अर्धक र्वमा-हप्ता देत आहात.
219 तमु चा मर्तृ यभ झाल्यास, िार्ार्थीिा देण्यात
येणाऱया िुकसाि-र्रपाईवर (इतरांच्या तुििेत),
याचा काय पररणाम होईि?

िक
ु साि-र्रपाई
समािच राहते.

िक
ु साि-र्रपाई
अर्धक असेि.

िुकसाि-र्रपाई कमी
असेि.

कांहीही िुकसािर्रपाई िसेि.

2

220 --- हे एका अमभति उर्तपादिाचे एक उदाहरण आहे.

मोटार-र्ाडी

साबण

आयुर्विमा

घर

3

वेळ योग्य होईपयांत,
सस
ं ाधिांची वाटणी,
िांबणीवर टाकणे

सस
ं ाधिांची वाटणी,
वेळेसोबत करणे

सस
ं ाधिांची तार्तपुरती
वाटणी

सस
ं ाधि-वाटणीचे
र्वर्वधीकरण

2

मदु तीचा आयर्ु विमा

वैर्श्वक आयर्ु विमा

आजीवि आयर्ु विमा

स्र्थायीदाि आयर्ु विमा

2

मुदतीचा आयुर्विमा

वैर्श्वक आयुर्विमा

पररवतििीय आयुर्विमा

युर्िट-सि
ं ग्ि र्वमा

1

पर्हल्या पॉर्िसीपर्हल्या पॉर्िसीवर्ाि िंतर, र्वमा-हप्ते हे वर्ाि िंतर, र्वमा-हप्ते हे
पण
कमी करण्यात
भ िपणे िवर्चक
असतात.
आिेिे असतात.

पर्हल्या पॉर्िसीवर्ाि िंतर, र्ियर्मत
रक्कम देय असते.

2

पैसे, र्वमा-कर्तयाांची
देयता, सेवा-कृत
करण्याकररता, वापरिे
जातात.

2

221

सस
ं ाधिांची आंतर-कािबार्धत वाटणी, --दर्ि र्वते.

खािीि पयाियांच्या मधभि, एक अ-पारंपाररक
आयुर्विमा उर्तपादि ओळखा.
खािी र्दिेल्या पयाियांच्या मधभि, एक पारंपररक
223
आयुर्विमा उर्तपादि ओळखा.
222

वैर्श्वक आयुर्विमा पॉर्िसीच्या मुयय िार्वन्यपभणि
224 वैर्र्ि्यांपैकी एकाचे वणिि करा. सवाि र्धक योग्य
पयाि य र्िवडा.

पररवतििीय आयुर्विमा उर्तपादिांच्या बाबतीत,
225
सर्ं चत खार्तयामधीि रोख, हमीकृत का िसते ?

पर्हल्या पॉर्िसीवर्ाििंतर, कोणतेही
र्वमा-हप्ते िसतात.

सरकारी कजिरोययांमध्ये, पैसे
र्ुंतर्विे जातात.

पारस्पाररक र्िधींद्वारे,
पैसे, समर्ार्ांमध्ये
र्ुंतर्विे जातात, जेर्थे
कांहीही हमी िसते .

पैसे, र्ांडविी
खचाांकररता वापरिे
जातात.

19
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1
2
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4
Alternative
अभ्यपिण-मभल्य
काढण्याची स्पि
आर्ण दृश्य पद्धत.

स-ु पररर्ार्र्त: रोखमल्भ य घटक आर्ण
बचत-मभल्य घटक.

परताव्याचा दर,
सर्ु िर्ित करणे सोपे
िसते .

4

सवि, यर्भ िट-सि
ं ग्ि र्वमा योजिांच्या
227 (य.भ एि.आय.पी.) बाबतीत, खािीि सवि
र्वधािे, --- चा अपवाद वर्ळता, चभक आहेत.

पॉर्िसी-धारकांचे
िार् र्कंवा परतावे, हे
आयुर्विमा कंपिीच्या
र्ृर्हतके आर्ण
र्ववेकबुद्धी यांवर
अविंबभि असतात.

र्तुं वणक
भ -जोखीम,
र्वमा-कताि वहि
करतात.

युर्िट-सि
ं ग्ि र्वमा
योजिा
युर्िट-सि
ं ग्ि र्वमा
(य.भ एि.आय.पी.),
योजिा
या, र्तयांची मुदत(य.भ एि.आय.पी.) या
र्वमा-घटक, खचि एकर्त्रत उर्तपादिे
घटक, आर्ण बचतआहेत.
घटक यांच्या बाबतीत
पारदर्ि क असतात.

3

228 एक अ-पारंपाररक आयुर्विमा उर्तपादि सच
ु वा.

मुदतीचा आयुर्विमा

पररवतििीय आयुर्विमा

आजीवि आयुर्विमा

बन्दोबस्ती आयुर्विमा

2

हमीकृत िार्

र्िर्ित परतावे

सपं त्ती-सच
ं य

र्ांडविाचे सरं िण

3

अपुरे सरं िण

रोख-मभल्य-घटक,
योग्य-पररर्ार्र्त
िाहीत.

परताव्याचा मयािर्दत
दर.

2

231 अचभक र्वधाि र्िवडा.

पररवतििीय
आयुर्विम्यामध्ये,
पररवतििीय
पररवतििीय आयुर्विमा,
मार्सक र्कंवा वार्र्िक पररवतििीय आयुर्विमा
आयुर्विम्यामध्ये,
र्िर्ित खात्रीर्ीर
र्वमा-हप्ते, र्वमा-कृत हा एक कायमस्वरुपी र्ुंतवणभक-जोखीम,
िार् देतो, जे
व्यिीच्या
आयुर्विमा आहे.
र्वमा-कर्तयािद्वारे वहि सरुु वातीिाच स्पि
प्राधान्यािुसार बदिभ
के िी जाते .
के िेिे असतात.
र्कतात.

2

अ-पारंपाररक र्वमा उर्तपादिांर्ी सबं ंर्धत, दोि
232 र्ार् सांर्ा, जेर्थे, ग्राहक र्तयांची र्िवड अंमिात
आणभ र्कतात.

र्वमा-हप्तर्तयांत आर्ण
परताव्याचा दर
परताव्याचा दर
िार्-रचिेत फेरफार
परताव्याचा दर आर्ण
बदिणे , आर्ण र्वमा- बदिणे , आर्ण र्वमाकरणे, आर्ण र्वमार्वमा-हप्तर्तयांची रचिा
हप्तर्तयांचे उर्तपन्ि कधी हप्तर्तयांचे उर्तपन्ि कसे
हप्तर्तयांचे उर्तपन्ि कसे
बदिणे .
र्ुंतर्वणे हे र्िवडणे. र्ुंतर्वणे हे र्िवडणे.
र्तुं र्वणे हे र्िवडणे.

1

233 वैर्श्वक आयुर्विमा, पर्हल्यांदा, कोठे सरुु झािा?

सयं ुि राज्य अमेररका
(य.भ एस.ए.)

इग्ं िंड

फ्रान्स

जमििी

1

युर्िट-रर्हत र्वमापॉर्िसी

युर्िट-सि
ं ग्ि
र्ुंतवणभक-पॉर्िसी

युर्िट-सि
ं ग्ि र्वमायोजिा

युर्ियि-सि
ं ग्ि र्वमापॉर्िसी

3

सरं िण-घटक आर्ण
बचत-घटक यांचे
एकत्रीकरण.

सरं िण-घटक आर्ण
बचत-घटक यांचे
र्वर्ाजि.

4

226

पारंपररक आयुर्विमा उर्तपादिांची एक मयािदा
ओळखा.

अ-पारंपररक आयुर्विमा उर्तपादिे , अिेक
229 र्तंु वणक
भ दारांचे एक र्वर्र्ि उद्देश्य पण
भ ि करतात.
सवाि र्धक योग्य पयािय र्िवडा.

उच्च परतावे.

कोणर्तयाही एका
खािीि पैकी कोणती एक, पारंपररक आयुर्विमा वेळेच्या टप्तप्तयावर,
230 उर्तपादिांची एक मयािदा िाही? सवािर्धक योग्य
अभ्यपिण-मभल्ये
पयाि य र्िवडा.
र्िर्ित करणे, अवघड
असते.

234 'य.भ एि.आय.पी.' ही सज्ञं ा र्वस्ताररत करा.
आयुर्विमा उर्तपादिांचा उिर्डा करणे, कर्ाकडे
235
र्िदेर् करते?

आयुर्विमा उर्तपादिांचा आयुर्विमा उर्तपादिांचा
बध
ं पत्रांर्ी सहसबं ध
ं . समर्ार्ांर्ी सहसबं ध
ं .

र्ववार्हत मर्हिांची सपं त्ती (एम.डब्ल्यभ.पी.)
कायद्याच्या अंतर्ित एक पॉर्िसी घेण्यात
आिेिी आहे. जर, पॉर्िसी-धारक एका र्वर्ेर्
236
र्वश्वस्ताची र्ियि
ु ी करत िसेि, तर, अर्ा
पॉर्िसीच्या अंतर्ित प्राप्त होणारी र्वमा रक्कम --िा देय होईि.

र्िकटवतीय

राज्याचे अर्धकृत
र्वश्वस्त

र्वमा-कताि

र्वमा-कृत व्यिी

2

र्ववार्हत मर्हिांची सपं त्ती (एम.डब्ल्यभ.पी.)
कायद्याचे कोणर्तया किमाच्या अंतर्ित, एका
237 आयुर्विमा पॉर्िसीच्या अंतर्ित, पर्तिी व मुिांिा
र्दिे जाणारे िार्, सरु र्ित करण्याची तरतदभ
आहे?

किम ३८

किम ३९

किम ६

किम ४५

3

तारण-मुिी र्वमा (एम.आर.आय.), र्ृहकजिदारांिा --- सरं िण देतो.

सामार्जक

आर्र्थिक

र्ौर्तक

मभति

2

कमिचाऱयांची सयं या

प्रमुख कायिकारी
अर्धकारी
(सी.ई.ओ.) यांचे
वैयर्िक उर्तपन्ि

सवि कमिचाऱयांचे
वैयर्िक उर्तपन्ि

1

238

महर्तवपभणि-व्यिी (की-मॅि) ही मुदतीची र्वमा
239 पॉर्िसी आहे, ज्यामध्ये, र्वमा-रक्कम --याच्यार्ी र्िर्र्डत असते.

कंपिीची
व्यावसार्यक िफािमता

20

S.
No.

Question Body

240 महर्तवपभणि व्यिी (की-मॅि) कोण असते?

241

महर्तवपभणि व्यिी (की-मॅि) र्वमा पॉर्िसी
घेण्याचे फायदे ओळखा.

तारण-मुिी र्वमा (एम.आर.आय.) याचे
242 वर्ीकरण, येर्थे उल्िेख के िेल्या, खािीि
पयाि यांपैकी एकाच्या अंतर्ित, करा.
र्ववार्हत मर्हिांची सपं त्ती (एम.डब्ल्यभ.पी.)
243 कायद्याच्या अंतर्ित घेतिेल्या पॉर्िसीच्या
बाबत, पॉर्िसीची रक्कम --- िा र्दिी जाईि.
महर्तवपभणि व्यिी (की-मॅि) र्वमा-पॉर्िसीच्या
244 अंतर्ित, र्वमा-रकमेर्ी र्िर्र्डत असणारा घटक
र्िवडा.

Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
2
3
4
Alternative
अर्ी व्यर्ि,
ज्यांच्याकडे
कायािियाच्या
कुिुपाची र्कल्िी
असते.
व्यवसाय सरुु
करण्याच्या खचाि ची
र्रपाई.

अर्ी व्यर्ि, ज्या
अर्ी व्यर्ि, ज्यांची
व्यवसायअर्ी व्यर्ि, ज्यांिी
व्यवसायात सहर्ार्ी
सच
व्यवसाय सोडिा आहे.
ं ाििासाठी
होण्याची इच्िा आहे.
महर्तवाच्या असतात.

2

व्यवसाय सरुु
ठे वण्याच्या खचािची
र्रपाई.

व्यवसाय पुन्हा
र्मळर्वण्याच्या
खचािची र्रपाई.

कमिचाऱयांच्या
एकोप्तयास प्रोर्तसाहि
देणे.

2

वाढता, मुदतीचा
आयुर्विमा

घटता, मुदतीचा
आयुर्विमा

पररवतििीय आयुर्विमा

वैर्श्वक आयुर्विमा

2

र्वश्वस्त

र्ियि
ु व्यिी

अर्र्हस्तांर्कत व्यिी

िामर्िदेर्र्त व्यिी

1

व्यवसाय इर्तहास

महार्ाई सच
भ कांक

2

चुका आर्ण
कतिव्यच्युती
यांच्यामुळे झािेिे,
िुकसाि.

सविसाधारण दार्यर्तव

2

पॉर्िसी-परतावे, हे,
प्रमुख-व्यिीच्या
हातात, कर-पात्र
असतात.

2

महर्तवपभणि व्यर्ि (कीव्यवसाय िफा-योग्यता
मॅि) यांचे उर्तपन्ि
र्वस्ताररत
कािावधीर्ी
सबं ंर्धत, िुकसाि,
जेंव्हा महर्तवपभणिव्यिी काम करु
र्कत िाहीत.

महर्तवपभणि-व्यिी (की-मॅि) र्वमा याच्या अंतर्ित
245
सरं र्ित के िे जाणारे , िुकसाि र्िवडा.

मािमत्ता-चोरी

महर्तवपभणि व्यिी (की-मॅि) र्वमा याच्या अंतर्ित,
246
कर-आकारणी कर्ा प्रकारे के िी जाते?

पॉर्िसी-परतावे, हे
कर-मुि असतात.

जर तुम्हािा महर्तवपभणि-व्यिी (की-मॅि) र्वमापॉर्िसी खरेदी करावयाची असेि, तर, अजाि चे
247
मभल्यांकि करण्याकररता, र्वमा-कर्तयाांकडभि,
कोणती मार्हती मार्र्विी जाईि?

व्यवसायाची िेखापररर्ित आर्र्थिक
मुयय कायिकारी
मुयय कायिकारी
र्ववरण-पत्रे आर्ण
अर्धकारी
अर्धकारी
सवि कमिचाऱयांची िांवे
दाखि के िेिी आय- (सी.ई.ओ.) यांचे वेति (सी.ई.ओ.) यांचे िांव
कर र्ववरण-पत्रे

248

'एम.आर.आय.' या सर्ं िप्त स्वरुपाचा र्वस्तार
करा.

249

तारण-मुिी र्वमा (एम.आर.आय.) यािा,
'घटता, मदु तीचा आयर्ु विमा' असे कां म्हणतात?

(मोस्ट ररिायबि
इन्श्युरन्स) सवाि त
र्वश्वसिीय र्वमा
पॉर्िसीच्या सपं भणि
मुदतीत, सरं िण
कायम राहते.

र्वमा-हप्ते, हे
व्यावसार्यक-खचि र्वमा-हप्ते, हे कर-पात्र
माििे जातात, आर्ण
असतात.
कर-मुि असतात.

(मॉर्ेज-ररडम्प्तर्िइन्श्यरु न्स) तारण-मुिीर्वमा
पॉर्िसीच्या मुदतीसह,
सरं िण कमी होत
जाते .

(मिी ररिायबि
इन्श्युरन्स) रोख
र्वश्वसिीय र्वमा
पॉर्िसीच्या मुदतीसह
पॉर्िसीच्या मुदतीसह,
र्वमा-हप्ता वाढत
सरं िण वाढत जाते .
जातो.
(मिी-ररटिि-इन्श्युरन्स)
रोख परतीचा र्वमा

1

2

2

व्यवसायाची
महर्तवपभणि व्यिी (की-मॅि) र्वम्याच्या अंतर्ित,
महर्तवपभणि व्यिी (की- महर्तवपभणि व्यिी (कीमहर्तवपभणि व्यिी (कीिेखापररर्ित आर्र्थिक
250 र्वमा-रक्कम र्िर्ित करण्याकररता, काय पार्हिे मॅि) यांची सध्याची
मॅि) यांची पवभ ीची
मॅि) यांची आयकरर्ववरण-पत्रे आर्ण
जाईि?
आर्र्थिक र्ववरण-पत्रे. आर्र्थिक र्ववरण-पत्रे.
र्ववरण-पत्रे.
आयकर-र्ववरण-पत्रे.

3

खािीि पैकी कोणते , ढोबळ र्वमा-हप्तर्तयाचे
र्णि करण्याकररता वापरिे जाणारे , घटक
आहेत?
251 I: र्िव्वळ र्वमा-हप्ता.
II: खचि -अर्धर्ार.
III: आकर्स्मक घटिांकररता अर्धर्ार.
IV: अर्धिार्ांर्-अर्धर्ार.

4

एखाद्या र्वमा पॉर्िसीर्ी सबं ंर्धत, 'र्वमा-हप्ता'
252
ही सज्ञं ा काय दर्िर्वते?

253

र्वमाकर्तयाां साठी र्ांडवि-पयािप्ततेच्या र्ियमांचा
हेतभ स्पि करा.

II आर्ण III.

र्वमा-कर्तयाांिी
र्मळर्विेिा िफा.

र्वमा-कृत व्यिीिे,
पॉर्िसी खरे दी
करण्याकररता र्दिेिी
र्कंमत.

एका पॉर्िसीवरीि, एका पॉर्िसीवर, एका
र्वमाकर्तयाां ची िफा- र्वमाकर्तयाां िी के िेिे
मयािदा.
खचि .

2

िफा-योग्यता
वाढर्वणे.

सध्याच्या र्रजा
आर्ण र्र्वष्यातीि
र्रीब िोकांकररता,
र्रजा पभणि
र्वमा अिुदार्ित करणे.
करण्याकररता, पुरेसा
राखीव र्िधी ठे वणे .

3

र्िव्वळ व्याज-उर्तपन्ि
वाढर्वणे.

I आर्ण IV.

I, II, III, आर्ण
IV.

I आर्ण II.

21

S.
No.

Question Body

Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
2
3
4
Alternative

एखाद्या आयुर्विमा
254 आयुर्विम्यामध्ये मभल्यांकिाचा अर्थि काय असतो?
कंपिीचा िफा
ठरर्वण्याची प्रर्क्रया.

असा पयािय ओळखा, ज्यािा, पॉर्िसी255
प्रर्तयाहार, असे म्हणता येईि.

--- चा अपवाद वर्ळता, खािीि पैकी सवि,
256 यर्ु िट-सि
ं ग्ि र्वमा योजिेच्या (यभ.एि.आय.पी.)
र्वमा-हर्तयांचे घटक आहेत.

अर्जित अभ्यपिणमभल्याच्या बदल्यात
पॉर्िसी अभ्यर्पित
करणे.

पॉर्िसी-वाटणीर्ुल्क (पी.ए.सी.)

एखाद्या आयर्ु विमा
पॉर्िसीकररता,
र्िव्वळ हप्ता र्िर्ित
करण्याची प्रर्क्रया.

पॉर्िसी-धारकािे
र्वमा-हप्ता र्रणे
खंर्डत करणे.

र्तुं वणक
भ -जोखीम
र्वमा-हप्ता

रोख-जावकच्या पेिा रोख-आवकच्या पेिा
र्वमा कंपन्यांच्या सदं र्ाित, अर्तररि-र्िधी
रोख-आवकचे अर्धक रोख-जावकचे अर्धक
पररर्ार्र्त करण्याकररता, एक पद्धत सत्रभ बद्ध करा.
मभल्य.
मभल्य.
--- याच्या बाबतीत, एखादी कंपिी, मभळ िार्
आर्ण आधीपासिभ सि
ं ग्ि अर्धिार्ांर् यांची
258
प्रर्तयावती अर्धिार्ांर् चक्रव्रती अर्धिार्ांर्
टक्के वारी, या प्रकारे, अर्धिार्ांर् जाहीर करत
असते.
खािीि पयाियांपैकी, एक असा र्िवडा, जो,
259 आयुर्विम्याचा र्वमा-हप्ता र्िर्ित करणारा घटक
मर्तयिता
वजावट
िाही.
257

अर्ी प्रर्क्रया,
एखाद्या आयर्ु विमा
र्जच्यामळ
ु े , एखाद्या
पॉर्िसीमधीि,
आयुर्विमा कंपिीमध्ये ,
अर्धिार्ांर्
सध्याच्या सवि
ठरर्वण्याची प्रर्क्रया.
पॉर्िसींचे मभल्य
ठरर्विे जाते .

पॉर्िसीचे श्रेणी-वधिि.

पॉर्िसीचे श्रेणीअविति.

4

1

मािमत्तेच्या पेिा
दार्यर्तवाचे अर्धक
मभल्य.

र्ारतीय र्वमा
र्ियामक आर्ण
र्वकास प्रार्धकरण
(आय.आर.डी. ए.
आय.) यांिी
बध
ं िकारक
के ल्याप्रमाणे, र्वमा
कंपिीची ग्रामीण
दार्यर्तवांची पभतिता
करण्याकररता,
सामार्जक सरु िा
र्ुल्क.
दार्यर्तवाच्या पेिा
मािमत्तेचे अर्धक
मभल्य.

अंर्तम अर्धिार्ांर्

सातर्तय अर्धिार्ांर्

2

राखीव साठा

व्यवस्र्थापि-खचि

2

मर्तयिता-र्ुल्क

4

4

260 सर्तय र्वधािे र्िवडा.

र्िव्वळ र्वमाहप्तर्तयावरीि ठरार्वक
र्ारणाचे ३ र्ार्
असतीि:
क) र्वमाहप्तर्तयांकररता एक
र्िर्ित रक्कम,
ख) प्रर्तयेक ‘१,०००
र्वमा-रार्र्कररता'
एक र्िर्ित रक्कम,
आर्ण
र्) प्रर्तयेक
पॉर्िसीकररता एक
र्िर्ित रक्कम.

र्िव्वळ र्वमाहप्तर्तयावरीि ठरार्वक
र्ारणाचे ३ र्ार्
असतीि:
क) र्वमा-हप्तर्तयांची
एक टक्के वारी,
ख) प्रर्तयेक ‘१,०००
र्वमा-रार्र्कररता'
एक र्िर्ित रक्कम,
आर्ण
र्) प्रर्तयेक
पॉर्िसीकररता एक
र्िर्ित रक्कम.

र्िव्वळ र्वमाहप्तर्तयावरीि ठरार्वक
र्ारणाचे ३ र्ार्
असतीि:
क) र्वमा-हप्तर्तयांची
एक टक्के वारी,
ख) प्रर्तयेक ‘१,०००
र्वमा-रार्र्कररता'
एक र्िर्ित
टक्के वारी, आर्ण
र्) प्रर्तयेक
पॉर्िसीकररता एक
र्िर्ित रक्कम.

र्िव्वळ र्वमाहप्तर्तयावरीि ठरार्वक
र्ारणाचे ३ र्ार्
असतीि:
क) र्वमा-हप्तर्तयांची
एक टक्के वारी,
ख) प्रर्तयेक ‘१,०००
र्वमा-रार्र्कररता'
एक र्िर्ित रक्कम,
आर्ण
र्) प्रर्तयेक
पॉर्िसीकररता एक
टक्के वारी रक्कम.

2

र्वमा कंपन्यांद्वारे के ल्या जाणाऱया मािमत्तेच्या
मभल्यांकिाच्या सदं र्ाित, आयुर्विमा-कर्तयाििे खरेदी
261
र्कंवा अर्धग्रर्हत के िेल्या, र्तयांच्या मािमत्तेचे
मभल्य र्कती असते?

घर्टत र्र्वष्य-मभल्य

घर्टत वतिमाि-मभल्य

बाजार-मभल्य

ताळे बंद-मभल्य

4

सातर्तय अर्धिार्ांर्

2

र्वमा-रार्र् आर्ण
पॉर्िसी-योजिा

3

र्वमा-कताि आर्ण
जेर्थे पैसे र्तुं र्वण्यात
आिे आहेत, तो
म्युच्युअि फंड

1

कोणर्तया बाबतीत, एखादी कंपिी, मभळ िार्
आर्ण आधीपासिभ च सि
ं ग्ि असिेल्या
262
प्रर्तयावती अर्धिार्ांर् चक्रव्रती अर्धिार्ांर् अंर्तम अर्धिार्ांर्
अर्धिार्ांर्ाच्या टक्के वारीिुसार, अर्धिार्ांर्
जाहीर करते?
पॉर्िसीची अर्ी दोि वैर्र्ि्ये सांर्ा, ज्यांच्या
पॉर्िसी-योजिा
पॉर्िसी-योजिा
र्वमा-रार्र् आर्ण
263 आधारे, र्वमा-कताि र्वमा-हप्तर्तयांवर वजावट देऊ
आर्ण र्वमा-हप्तर्तयांची
आर्ण जोखीम-सरं िण
र्वमा-हप्तर्तयांची पद्धत
र्कतात.
पद्धत
पॉर्िसीच्या
र्ियमांमध्ये स्पि
युर्िट-सि
ं ग्ि र्वमा योजिा (य.भ एि.आय.पी.)
264
र्वमा-कताि
र्वमा-कृत व्यिी
के ल्याप्रमाणे, र्वमायांच्या बाबतीत, मर्तयिता-जोखीम कोण सोसते?
कृत व्यर्ि र्कंवा
र्वमा-कताि

22
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अर्ी पररर्स्र्थती र्ोधभि काढा, ज्यामध्ये, र्वमा265 कताि , र्वमा-कृत व्यिीिा, अर्तररि र्वमा-हप्ता
आकारु र्कतात.
--- हे वयाच्या एका प्रमाणर्भत दाखल्याचे एक
उदाहरण आहे.
एका पॉर्िसीचा मुि-दृर्ििेप कािावधी --267
र्दवसांचा असतो.

Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
2
3
4
Alternative
र्वमा-कृत व्यिींिा र्वमा-कृत व्यिी या
अर्तररि र्ुल्क परवडभ
एक प्रमाणर्भत
र्कते.
जोखीम आहेत.

र्वमा-कृत व्यिी या
एक अ-प्रमाणर्भत
जोखीम आहेत.

र्वमा-कृत व्यिीिे
अन्य र्वमा खरे दी
के िेिा आहे.

3

र्र्धा-पर्त्रका

जन्म-कुंडिी

पार-पत्र

ग्राम पंचायतीचे
प्रमाण-पत्र

3

१५

३०

४५

६०

1

धि-र्ोधि (मिी-िाँडररंर्) ही, --- पैसा, र्तयाचा
--- स्त्रोत िपवभि, अर्थिव्यवस्र्थेमध्ये आणणे , जेणे
268
करुि, तो कायदेर्ीर मार्ाि िे र्मळर्वल्यासारखा
र्दसेि, अर्ी प्रर्क्रया आहे.

अवैध, अवैध

वैध, वैध

अवैध, वैध

वैध, अवैध

1

--- चा उल्िेख र्वमा-प्रर्तर्िधींच्या
269 अहवािामध्ये असणे आवश्यक आहे. सवािर्धक
योग्य पयािय र्िवडा.

आरोग्य, सवयी व
पेर्ा, उर्तपन्ि, आर्ण
कौटुंर्बक तपर्ीि
यांचे र्वर्य

र्जव्हाळ्याचे र्वर्य

ताज्या घडामोडींर्ी
सबं ंर्धत र्वर्य

वैयर्िक
महर्तवाकांिेसबं ंधी
र्वर्य

1

आर्र्थिक तपर्ीि

वैयर्िक स्वच्िता

उंची, वजि, रिदाब,
अर्ा र्ारीररक
वैर्र्ि्यांर्ी सबं ंर्धत
तपर्ीि

रुग्णाियात दाखि
करण्यासबं ंधीच्या
प्राधान्यार्वर्यीचे
तपर्ीि

3

प्रस्ताव-प्रपत्र

प्रस्ताव-दरसच
भ ी

मार्हती-सारांर्

मार्हती-पत्रक

4

प्रस्तावकाचे र्ावर्िक
वतिि.

उंची, वजि, आर्ण
रिदाब.

सामार्जक र्स्र्थती.

सर्तयता.

2

I आर्ण ख.

I आर्ण र्.

II आर्ण क.

I आर्ण क.

4

िायार्चत्र

वयाचा पुरावा

पत्त्याचा पुरावा

जन्म-कुंडिी

4

फसवणभक

र्वपयाि स

धि-र्ोधि

कर चुकवेर्र्री

3

266

--, डॉक्टरांकडभि िोंदर्विे जातात, आर्ण
वैद्यकीय तपासिीसाचा अहवाि म्हणभि
270
ओळखल्या जाणाऱया र्तयांच्या अहवािामध्ये
िमभद के िे जातात. सवािर्धक योग्य पयािय र्िवडा.

271

272

273

274

र्वमा कंपन्यांद्वारे वापरिे जाणारे , औपचाररक
कायदेर्ीर दस्तऐवज ओळखा, जे
उर्तपादिार्वर्यी तपर्ीि देते. सवाि र्धक योग्य
पयाि य र्िवडा.
असे वैर्र्ि्य ओळखा, जे, एका वैद्यकीय
तपासर्िसाच्या अहवािात तपासिे जाईि.
वैध जोडी वेर्ळी करा:
वयाच्या दाखल्यांचे प्रकार:
I: प्रमाणर्भत
II: अ-प्रमाणर्भत
वयाचे दाखिे :
क: पार-पत्र
ख: जन्म-कुंडिी
र्: पंचायतीचे प्रमाण-पत्र
खािीि पैकी कोणते एक, 'तमु चा ग्राहक
ओळखा (के .वाय.सी.)' दस्तऐवज िाही?

श्री. महेर् हे एक और्ध-र्वक्रेता आहेत. र्तयांिा
र्ियर्मत िोकरी िाही. र्तयांिी और्धांच्या
र्वक्रीतभि रुपये १० िाख कमाविे आहेत. ते र्तया
पैर्ांिी घर र्कंवा कार इर्तयादी, खरेदी करु र्कत
िाहीत. र्तयांिी तसे के ल्यास, सरकारिा सर्
ं य
275 येईि व ते या और्धर्वक्रेर्तयांची तपासणी सरुु
करेि. म्हणिभ और्ध र्वक्रेर्तयािे बार र्कंवा
मद्यािय उघडिे, आर्ण मद्याियातभि र्रपभर िफा
झाल्याचे जमाखचि पर्ु स्तके त दाखर्विे आर्ण
या पैर्ांवर कर र्रिा. हे --- चे एक उदाहरण
आहे.
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खािी िमभद के िेल्या पररर्स्र्थती पाहा, आर्ण
र्तयांपैकी एक अर्ी / अर्ा र्िवडा, ज्या एका
धि-र्ोधि-र्वरोधी (ए.एम.एि.) कायिक्रमाच्या
अंतर्ित वर्ीकृत करता येतीि.
I: एका ग्राहकांिी, र्तयांच्या ओळखीचा पुरावा
देण्याचे टाळण्याकररता, एक व्यवहार रद्द के िा,
आर्ण कमी रकमेचा एक दुसरा व्यवहार
करण्याची र्विंती के िी.
II: एका ग्राहकांिी एका असाधारणपणे अर्धक
276
रकमेच्या व्यवहाराची र्विंती के िी, आर्ण र्तया
व्यवहाराचे कारण ते समजावभि सांर्भ र्किे
िाहीत र्कंवा रोख रकमेचा स्त्रोत सांर्भ र्किे
िाहीत.
III: एक ग्राहक र्चंताग्रस्त र्दसिे , आर्ण तुम्ही
करत असिेल्या िोंदींर्वर्यी र्तयांिी अ-सामान्य
प्रश्न र्वचारिे.
IV: एका ग्राहकांिी र्णकािा (रोखपािािा)
िाच देण्याचा प्रयर्ति के िा.

Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
2
3
4
Alternative

I, II, III, आर्ण
IV.

4

र्ारतीय र्वमा र्ियामक आर्ण र्वकास
प्रार्धकरण (आय.आर.डी.ए.आय.) यांिी
277 आपल्या र्ियमांमध्ये, मुि-दृर्ििेप कािावधी
या िांवाची एक ग्राहक-स्िेही तरतदभ के िेिी
आहे. र्तचे वणिि करा.

मि
ु -दृर्ििेप
मुि-दृर्ििेप
मुि-दृर्ििेप
कािावधी, हा, र्वमाकािावधी, हा, र्वमाकािावधी, हा, र्वमाधारकांस एक
धारकास एक
कृत व्यर्िंिा एक
अवकार् देतो, जेंव्हा,
अवकार् देतो, जेंव्हा,
अवकार् देतो, जेंव्हा,
र्तयांिा पॉर्िसी
र्तयांिा र्वमा-हप्ते द्यावे
र्वमा-धारक दावे
आवडिी िाही तर ते,
िार्त िाहीत.
सादर करु र्कतात.
ती परत करु र्कतात.

मि
ु -दृर्ििेप
कािावधी, हा, र्वमाधारकांस एक
अवकार् देतो, जेंव्हा,
ते पॉर्िसीमध्ये िामर्िदेर्िांचा समावेर्
करु र्कतात.

2

278 र्ारतातीि र्वमा र्ियामकाचे िांव सांर्ा.

र्ारतीय र्वमा
र्ियामक आर्ण
र्वमा व जोखीमर्ारतीय र्वमा सस्ं र्थाि
र्वकास प्रार्धकरण
व्यवस्र्थापि सस्ं र्था
(आय.आय.आय.)
(आय.आर.डी.ए.आय. (आय.आय.आर.एम.)
)

राष्रीय र्वमा
अकादमी
(एि.आय.ए.)

1

पॉर्िसी दस्तऐवज

2
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र्वम्याच्या बाबतीत, जोखीमेवर पररणाम करणारा
घटक ओळखा.

र्वम्याकररता अिेक प्रस्तावांचे जोखीम-अंकि
आर्ण र्स्वकृती, वैद्यकीय तपासणीची मार्णी
280
के ल्यार्र्वाय, के िी जाते. जोखीम-अंकिाच्या
या प्रकारास --- म्हणतात.

के वळ, I.

दर्ििी मल्भ य

र्िरोर्ी जोखीम-अंकि

के वळ, II.

िैर्तक धोका

के वळ, III.

रोख मल्भ य

अ-वैद्यकीय जोखीम- अ-र्वपररत जोखीम- सविसाधारण जोखीमअंकि
अंकि
अंकि

2
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