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

Question Body

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

1

साधारण विमाकर्त्ाांनी हे ध््ानात ठे िले पावहजे ,
वक,ज््ा मालमत्ता, --- आहेत, अशाांचा विमा
के ला जाणार नाही.

2

अवनन विम््ाच््ा बाबतीत, विमा-दाव््ाची गणना आगीमुळे झालेल््ा
आगीमुळे झालेल््ा
कशी के ली जाते?
नक
ु सानीची टक्के िारी हानीचे खरे दी-मूल््

3

प्रवतस्थापन, --- चे तर्ति आचरणात आणते .

जनतेच््ा पैशाांतून
खरेदी के लेल््ा

बँक-कजज घेऊन खरे दी
के लेल््ा

अिैध पैशाांनी खरे दी
के लेल््ा

सपां त्ती गहाण ठे िून
खरे दी के लेल््ा

1

सपां त्तीचे ितजमान मूल््

सपां त्तीचे अिमूवल््त
मूल््

4

क्षवत-पूवतज

विमा

जोखीम-सरां क्षण

जोखीम कमी करणे

1

जोखीम-अांकन

नाम-वनदेशन

प्रवतस्थापन

करार

3

प्रवतस्थापन

करार

नाम-वनदेशन

जोखीम-अांकन

1

सश
ां ्

कमी

सभ
ां ाव््ता

िास्तविक मूल््

3

ऐवच्िक आवण
अवतररक्त लाभ
(रा्डर)

धोका

सट्टा

कमी

2

१९१९

१९२९

१८८७

१८७२

4

वनवित, मोजण््ासारखे

वस्थर, प्रर्त्ावशत

गवतशील, गभ
ां ीर

शुद्ध, वकरकोळ

1

िैद्यकी्

जीिन

व््ािसाव्क

कृिी-सबां ांधी

3

क्षवत-प्रमाण

प्ाज िरणाची प्रकृती

पररणाम

का्ाजिधी

2

सट्टा

गवतशील

वस्थर

मूलभूत

1

विवधमान्् जोखीम

सामावजक जोखीम

नैवतक जोखीम

भौवतक जोखीम

2

काांही घटनाांच््ा बाबतीत, जेथे नुकसानाचे मूल््
14 सहजपणे अांदावजत वकांिा वनवित करता ्ेत
नाही, --- चे तर्ति अांवगकारले जाते .

वनधाजररत मूल््

सट्टा मूल््

सहमत मूल््

सक्तीचे मूल््

3

"सिोच्च सद्भािना" चे तर्ति हे साांगते वक,
"प्रस्तािकाचे हे एक सकारार्तमक कतजव्् असते
वक, ते प्रस्तावित करत असलेल््ा जोखमीकररता
15
महर्तिपण
ू ज असणारी तथ््े, विनतां ी के लेली असो
अथिा नसो, अचूकपणे आवण सपां ूणजपणे , --प्रकट कराि्ास हिीत."

पूणजतः

स्िेच्िे ने

वनवितपणे

्ोन् प्रकारे

2

उद्युक्त

विप्जस्त प्रस्तुतीकरण

लपिणूक

फसिणूक

3

4

5

6

7

8

9
10
11
12
13

16

पॉवलसी-धारकाला अदा के लेली रक्कम, एका
वनष्काळजी तृती्-पक्षाकडून िसल
ू
करण््ाकररता, विमा कांपनीकडून िापरली
जाणारी प्रवि्ा, --- आहे.
---, असेही पररभावित करता ्ेईल, वक, तृती्पक्षाच््ा विरुद्ध, दािा-रक्कम अदा के लेल््ा
विमा कांपनीला, विमा-कृत व््क्ती द्वारा, हक्काांचे
अभ््पजण करणे.
विम््ाच््ा सक
ां ल्पनेत, जोखीम, नेहेमीच --दशज विते.
अशी वस्थती, जी, नक
ु सानीची शक््ता वकांिा
र्त्ाची तीव्रता िाढिते आवण सबां ांवधत जोखमींिर
पररणाम करते, वतला --- म्हणतात.
भारती् करार का्दा, ---, च््ा तरतुदी, विमा
कराराांसवहत, भारतातील सिज कराराांना वन्ांवित
करतात.
एखाद्या विमा दािा अदा करण््ाकररता,
जोखमीमुळे झालेले, सबां वां धत नुकसान, हे, --आवण --- असले पावहजे .
--- विमा, मुलभूत आवण विवशष्ट जोखमी
सरां वक्षत करण््ासाठी उपलब्ध असतो.
गवतमान जोखमी, कोणर्त्ा प्रकारच््ा
िगीकरणािर आधाररत असतात?
--- जोखमी विमा-कृत के ल््ा जाऊ शकत
नाहीत.
--- हा धोक््ाचा एक प्रकार नाही.

एक विमा करार, सामान््तः, गैरलागू बनतो,
जेंव्हा, फसविण््ाच््ा उद्देशाने, --- के ले जाते .

विमा-कराराच््ा िाटाघाटींच््ा दरम््ान के लेल््ा
विधानाला --- म्हणतात.
--- असे चुकीचे सादरीकरण, हे, विधान करताना
18
झालेले दुलजक्ष मानले जाते.
अशी घटना, जी घडल््ामुळे, प्रर्त्क्षात नुकसान
19
होते, वतला --- म्हणतात.

घोिणा

प्रवतज्ञा-पि

वनिेदन

करारनामा

3

वनरपराधी

अ-प्रमावणक

इवच्ित

परस्पर

1

सक
ां ट

जोखीम

अवनवितता

धोका

1

20 खालील पैकी कोणती शुद्ध जोखीम नाही?

आर्तमहर्त्ा

मृर्त्ू

दुघजटना वकांिा अपघात

आजार

1

तोंडी

वलवखत

कांिाट

कागदपि

2

प्रस्ताि-प्रपि

सरां क्षण

महर्तिपूणज

वििरण-पुवस्तका

2

17

21

जेथे प्रस्ताि-प्रपि िापरले जात नाही, तेथे, विमाकताज , मावहती --- स्िरुपात नोंदिून ठे ितील.

22

विमा कराराला, पॉवलसीच््ा स्िरुपातील असो
अथिा सरां क्षण-पिीच््ा, --- म्हणतात.

1

S.
No.

23

24

25

26

27

Question Body
विमाकर्त्ाज ला आिश््क असणारी, सिज
महर्तिपूणज मावहती सादर करणाऱ््ा,
विम््ासाठीच््ा प्रस्तािकाने भरुन द्याि्ाच््ा,
एका प्रपिाला, --- म्हणतात.
विमा-कर्त्ाज द्वारे सरां वक्षत के ल््ा जाणाऱ््ा,
जोखमीचे जोखीम-अांकन करण््ाच््ा सदां भाजत,
सिज: महर्तिाची, आिश््क, आवण सस
ु गां त
मावहती, म्हणजे , --- ्ाचा अथज असेल आवण
्ात अांतभजूत असेल.
विम््ाच््ा सभ
ां ाव्् खरेदीदाराांना, विमाकर्त्ाजद्वारे
वकांिा र्त्ाांच््ा ितीने, जारी के लेल््ा
दस्तऐिजाला, --- असे म्हणतात.
जेथे, प्रस्ताि-प्रपि िापरले जात नाही, तेथे,
विमा-कताज , तोंडी वकांिा वलवखत स्िरुपात
वमळविलेली मावहती, --- वदिसाांच््ा
कालािधीच््ा आत, नोंदिेल आवण र्त्ाची पुष्टी
करेल.
एका कराराच््ा अांतगजत, विमा-कर्त्ाांची दे्ता
म्ाज वदत करण््ाकररता, एका विमा-करारामध््े,
का् िापरले जाते?

28 'हमी' च््ा बाबत, ्ोन् विधान वनिडा.

जर, हमीचा भांग झाला, तर, सरुु िातीला मान््
के लेली जोखीम, बदलली जाते; आवण भांग
29 झालेल््ा तारखेपासनू , --- ्ाांना, पुढील --्ापासनू , स्ितःला मुक्त करण््ाची परिानगी
वदली जाते .

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

महर्तिपण
ू ज

सरां क्षण

प्रस्ताि-प्रपि

घोिणा-प्रपि

3

सरां क्षण

प्रस्ताि-प्रपि

महर्तिपूणज

घोिणा-पि

3

प्रस्ताि-प्रपि

सरां क्षण

वििरण-पुवस्तका

घोिणा-पि

3

३०

१५

४५

६०

2

करार

हमी

कांिाट

बध
ां -पि

2

हे, शती आवण अटीदस्तऐिज ्ाांचा एक
भाग आहे.

हे, के िळ विमा-कताज शतीचां ाच एक भाग
नसनू , पॉवलसीदस्तऐिज देखील आहे.

1

विमा-प्रवतवनधी, विमा- पॉवलसी-धारक, विमाकताज
कताज

2

हे, सरां क्षण-पिी आवण हे, विमा-नोंदी आवण
पॉवलसी-दस्तऐिज,
शती-दस्तऐिज, ्ा
्ा दोन्हींचा एक भाग दोन्हींचा एक भाग
आहे.
आहे.

दाव्र्ति, विमा-कताज

विमा-कताज , दाव्र्ति

वन्वमत पध्दत

पृष्ाांकन

शती

करार

1

पॉवलसी आवण
पृष्ाांकन

शती आवण अटी

हमी आवण करार

बांध-पि आवण पृष्ाांकन

1

32 --- हे पॉवलसी आवण प्रपिाला जोडलेले असते.

पृष्ाांकन

करार

शती आवण अटी

पॉवलसी वि्ोजनाचे
तपशील

1

्ोन् विधान वनिडा:
पृष्ाांकन, साधारणतः, --- ्ाच््ाशी सबां वां धत,
एका अशा पॉवलसीच््ा अांतगजत, आिश््क
33
असते.
(a) अन्् स्थानाकडे मालमत्तेचे अांतरण के ल््ास
(b) विमा रद्द के ल््ास

फक्त विधान-(a)
लागू होते.

फक्त विधान-(b)
लागू होते.

दोनही विधाने, परस्पर
दोनही विधाने,
विवशष्ट प्रकारात लागू
स्ितिां पणे लागू होतात.
होतात.

3

पष्ृ ाांकन, साधारणतः, --- ्ाच््ामधील
34 बदलाांशी सबां ांवधत, अशा एका पॉवलसीच््ा
अांतगजत, आिश््क असते.

जोखीम आवण पत्ता

पत्ता आवण नाांि

जोखीम आवण
पॉवलसी

वप्रवम्म आवण
जोखीम

1

कोणाद्वारे, विम््ाचे करार वलवखत स्िरुपात व््क्त
35 के ले जातात, आवण विमा पॉवलसी-शब्दरचना,
शब्दाांवकत के ली जाते?

विमा-प्रवतवनधी

विमा-कताज

विमा-कृत व््क्ती

लाभाथी

2

पॉवलसीच््ा समासात िापलेली वकांिा
टांकवलवखत के लेली, उप-िाक््े, ्ाांना,
36
पॉवलसीच््ा गाभ््ातील शब्दाांपेक्षा --- द्याि्ास
हिे.

कमी महर्ति

समान महर्ति

महर्ति नको

अवधक महर्ति

4

पॉवलसी

साधारण व््ाकरण
आवण विराम वचन्हे

खडां

विमा-कताज

2

वन्म

कांिाट आवण साधारण
वन्म

साधारण वन्म

3

एका सवु शवक्षत व््क्ती एका प्रवशवक्षत व््क्ती

एका विमा-कताज

1

काांही सक
ां टे टाळून, अन्् सक
ां टे , विमा-कृत
30 करुन, प्रमाण पॉवलसी देण््ाच््ा विमा-कर्त्ाांच््ा
नेहेमीच््ा पद्धतीला का् म्हणतात?
31

--- आवण --- वमळून, कराराचा परु ािा त्ार
होतो.

पॉवलसीच््ा शब्दाांकनामध््े काही सवां दनधता
37 असेल वकांिा परु ेशी स्पष्टता नसेल, तर, अशा
िेळी, --- वन्म लागू के ले जातात.
38

विमा पॉवलसी म्हणजे रचनेच््ा व््ापाररक --्ाांचा परु ािा असतो.

कांिाट

39

कोणर्त्ाही दस्तऐिजात, शब्दाांचा िापर आवण
र्त्ाांच््ा अथज, सहजपणे --- द्वारे लािला जातो.

एका सामान्् व््क्ती

2

S.
No.

Question Body

विमा पॉवलसींच््ा मध््े िापरलेले अनेक शब्द,
हे, पूिीच््ा का्देशीर वनणज्ाांच््ा अधीन
40
असतात, आवण --- ्ाांचे वनणज्, --- ्ाांच््ा
वनणज्ाांिर बांधनकारक असतील.
एका पॉवलसी-दस्तऐिजाचे खालील भाग,
र्त्ाांच््ा ्ोन् िमानस
ु ार लािा.
(i) प्रस्तािना
(ii) प्रभािी खडां
41
(iii) अट
(iv) पररवशष्ट
(v) साक्ष्ाांकन
(vi) अटी आवण विशे िावधकार
एका पॉवलसी-दस्तऐिजाचे पररवशष्ट, अनेक
महर्तिपूणज तपशील नमूद करत असते .
42
खालीलपैकी कोणते एक, पररवशष्टात सापडू
शकणार नाही?
'एन.सी.बी. (N.C.B.)' चा ्ोन् विस्तार
43
वलहा.
प्रर्त्ेकाने अदा कराि्ाची, विमा-हप्तर्त्ाची
रक्कम, एका दरािर अिलांबून असते , जो, ्ा
घटकाांिर ठरतो:
44 (a) एका नुकसानकारक-प्रसगां ामुळे (विमा-कृत
सक
ां टामुळे घडलेली), असणारी नुकसानाची
सभ
ां ाव््ता.
(b) नुकसानाची अांदावजत रक्कम.
जर, आगीच््ा पररणामामुळे होणाऱ््ा,
नक
ु सानाची सरासरी रक्कम, रुप्े २ लाख होती,
45 आवण नुकसानाची मध्् वकांिा सरासरी शक््ता
१०० मध््े १ होती. मध्् वकांिा सरासरी अपेवक्षत
नुकसान वकती आहे?
उप-बाांध ('पूल'), --- द्वारे त्ार के ले जातात.
(a) विविध श्रेणींमध््े , जोखमी विभागणे.
46
(b) जोखमीच््ा मािेिर अिलांबून असणे .
(c) नुकसानाची अांदावजत रक्कम.
जोखीमाांचे िगीकरण करण््ाची, आवण र्त्ा
47 कोणर्त्ा प्रकारात मोडतात हे ठरविण््ाची
प्रवि्ा, --- कररता महर्तिाची असते .

Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
2
3
4
Alternative
कवनष् न््ा्ाल्,
उच्च न््ा्ाल्

उच्च न््ा्ाल्,
कवनष् न््ा्ाल्

उच्च न््ा्ाल्,
सिोच्च न््ा्ाल्

सिोच्च न््ा्ाल्,
कवनष् न््ा्ाल्

2

(i), (iv),
(v),(vi), (ii),
आवण (iii).

(i), (iii), (iv),
(v), (vi), आवण
(ii).

(i), (v), (iii),
(iv), (vi), आवण
(ii).

(i), (ii), (iii),
(iv), (vi), आवण
(v).

1

वप्रवम्म-रक्कम

पॉवलसी-िमाांक

प्रस्तािकाचे नाांि

वप्रवम्म भरण््ाची
पध्दत

4

नॅशनल िे वडट ब््ुरो
(राष्री् पत कें द्र)

नो-क्लेम-बोनस
(दािा-नाही,
अवधलाभाांश)

फक्त (a), एकच लागू फक्त (b), एकच लागू
होतो.
होतो.

रुप्े १,०००/-.

दोनही: (a) आवण
(b), एकवितपणे
लागू होतात.

रुप्े १०,०००/-.

नॉन-कवमशन्ड बँक्स
नॅशनल को(विना-कवमशनच््ा
ऑपरेवटव्ह बँक
बँका)
(राष्री् सहकारी बँक)

2

दोनही: (a) आवण
(b), एकि लागू
होतात.

दोनही: (a) आवण
(b), परस्पर विवशष्ट
प्रकारे लागू होतात.

3

रुप्े २,०००/-.

रुप्े २०,०००/-.

3

दोनही: (a) आवण
(c), परस्पर विवशष्ट
प्रकारे लागू होतात.

1

दोनही: (a) आवण
दोनही: (b) आवण
(c), एकवितपणे लागू (c), परस्पर विवशष्ट
होतात.
प्रकारे लागू होतात.

विमा-प्रवतवनधी

विमा-कताज

दर-वनधाजरण

विमा-कृत व््क्ती

3

विम््ासाठी प्रस्तावित के लेली जोखीम,
स्िीकाराहज आहे वकांिा नाही, आवण तशी असेल
48 तर, कोणर्त्ा दराने, अटी आवण वस्थती, ्ाांसह
विमा-सरां क्षण स्िीकारले जाईल, हे ठरविण््ाच््ा
प्रवि्ेला, ---म्हणून ओळखले जाते .

सरां क्षण-पिी

जोखीम-अांकन

बांध-पि

करार

2

खालील पा्ऱ््ाांपैकी कोणर्त्ा, एका ताांविक
अथाज ने, जोखीम-अांकनात समाविष्ट असतात?
(a) िारांिारता आवण नुकसानाची तीव्रता,
्ाांच््ा दृष्टीने, धोका आवण जोखीम ्ाांचे
49
आकलन आवण मूल््ाांकन.
(b) पॉवलसी-सरां क्षण, आवण अटी ि शती ्ाांची
स्पष्ट ि स्िच्ि माांडणी.
(c) विमा-हप्तर्त्ाांचे दर वनवितीकरण.

दोनही: प्ाज्-(a)
आवण प्ाज्-(b),
एकवितपणे लागू
होतात.

दोनही: प्ाज ्-(a)
आवण प्ाज ्-(c),
एकवितपणे लागू
होतात.

दोनही: प्ाज ्-(b)
आवण प्ाज ्-(c),
एकवितपणे लागू
होतात.

सिज: प्ाज ्-(a),
प्ाज ्-(b), आवण
प्ाज ्-(c),
एकवितपणे लागू
होतात.

4

विम््ामध््े, '---', ्ा साध््ा कारणासाठी,
50 काळजीपूिजक जोखीम-अांकन करणे आवण
जोखीमेचे िगीकरण करणे, हे गरजेचे असते.

सिज जोखीमा समान
असतात

सिज जोखीमा समान
नसतात

अनेक जोखीमा समान प्रर्त्ेक जोखीम समान
नाहीत
असते

2

3

S.
No.

Question Body

एका सातर्त्पूणज वशक्षण प्रवि्ेच््ा माध््मातून,
जोखीम-अांकन-कौशल््े सपां ादन करता ्ेतात,
ज््ात हे अांतभजूत असते:
51
a) परु ेसे प्रवशक्षण.
b) क्षेिातील अनुभि.
c) सखोल अांतदृजष्टी.

52

एका समुद्री-विमा जोखीम-अांकन-कर्त्ाांना, --हे मावहती असा्लाच हिे.

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

दोनही: प्ाज्-(a)
आवण प्ाज्-(b),
एकवितपणे लागू
होतात.

दोनही: प्ाज ्-(a)
आवण प्ाज ्-(c),
एकवितपणे लागू
होतात.

दोनही: प्ाज ्-(b)
आवण प्ाज ्-(c),
एकवितपणे लागू
होतात.

सिज: प्ाज ्-(a),
प्ाज ्-(b), आवण
प्ाज ्-(c),
एकवितपणे लागू
होतात.

4

आगीची कारणे

मालाची वकांिा
सामानाची ने-आण
करताना वकांिा
गोदामात साठविताना
आलेल््ा समस््ा

एखाद्या उद्योगात
सावमल असलेली
प्रवि्ा

आगीची सभ
ां ाव््
कारणे

2

दोनही: प्ाज ्-(a)
आवण प्ाज ्-(c),
एकवितपणे लागू
होतात.

दोनही: प्ाज ्-(b)
आवण प्ाज ्-(c),
एकवितपणे लागू
होतात.

सिज: प्ाज ्-(a),
प्ाज ्-(b), आवण
प्ाज ्-(c),
एकवितपणे लागू
होतात.

2

विमा-कृत व््क्तींच््ा जोखीम-रुपरेिा समजून
घेण््ाकररता, एका आरोन्-जोखीम-अांकनदोनही: प्ाज्-(a)
कर्त्ाजला, हे लक्षात घेणे गरजेचे असते:
आवण प्ाज्-(b),
53
(a) िैद्यकी् पैलू;
एकवितपणे लागू
(b) एखाद्या उद्योगात अांतभजूत असलेली प्रवि्ा;
होतात.
(c) तांदुरुस्ती-स्तर आवण कौटुांवबक-इवतहास.
विचारात घ््ाि्ाच््ा जोखमीची िैवशष्ट््े आवण
तीव्रता ्ाांिर अिलांबून, जोखीमा िगीकृत करणे,
54
विमा-हप्तर्त्ाचा एक ्ोन् दर ठरविणे, हे --- चे
मुख्् उवद्दष्ट असते.

सरां क्षण-पिी

जोखीम-अांकन

बध
ां -पि

करार

2

जोखीम-अांकनाची मुख्् िैवशष्ट््े, ही असतात:
(a) िैवशष्ट््ाांिर आधाररत, जोखीम ओळखणे .
(b) प्रस्तािका द्वारे सादर के ल््ा गेलेल््ा,
55
जोखमीची पातळी वनवित करणे.
(c) विमा व््िसा् ्ोन् मागाज ने चालला आहे,
्ाची खािी करणे.

दोनही: प्ाज्-(a)
आवण प्ाज्-(b),
एकवितपणे लागू
होतात.

दोनही: प्ाज ्-(a)
आवण प्ाज ्-(c),
एकवितपणे लागू
होतात.

दोनही: प्ाज ्-(b)
आवण प्ाज ्-(c),
एकवितपणे लागू
होतात.

सिज: प्ाज ्-(a),
प्ाज ्-(b), आवण
प्ाज ्-(c),
एकवितपणे लागू
होतात.

4

जर, विमा कांपनी, अशी जोखमींकररता, ज््ा
विमा-अ्ोन् आहेत, पॉवलसी जारी करत
56 असेल; वकांिा, जोखीम सरां वक्षत करण््ाकररता
आिश््कतेपेक्षा खूप कमी, विमा-हप्ते आकारत
असेल, तर र्त्ाचा पररणाम --- होऊ शकतो.

करार-बद्ध कतजव््े

आपली करार-बद्ध
कतजव््े पार
पाडण््ाची, विमाकर्त्ाांची क्षमता,
धोक््ात ्ेणे

विमा-प्रवतवनधींची विमा-कर्त्ाांची करारक्षमता धोक््ात ्ेणे बद्ध कतजव््े पार पाडणे

एक विमा-कताज , जो, अशा जोखीमाांकररता खूप
जास्त दर आकारु इवच्ित असेल, ज््ाांना इतक््ा
57
जास्त दराांची आिश््कता नसते , आपला
व््िसा् --- असल््ाचे जाणू शके ल.

गैर-प्रवतस्पधाज र्तमक
आवण अ-शाश्वत

नुकसान-दा्क

अ-शाश्वत

भरघोस नफा-दा्क

1

दोनही: प्ाज्-(a)
आवण प्ाज्-(b),
एकवितपणे लागू
होतात.

दोनही: प्ाज ्-(a)
आवण प्ाज ्-(c),
एकवितपणे लागू
होतात.

दोनही: प्ाज ्-(b)
आवण प्ाज ्-(c),
परस्पर विवशष्ट प्रकारे
लागू होतात.

दोनही: प्ाज ्-(a)
आवण प्ाज ्-(c),
परस्पर विवशष्ट प्रकारे
लागू होतात.

1

विमा-प्रवतवनधी

विमा-कृत व््क्ती

विमा-कताज

नफा

3

एक विमा पॉवलसी खरेदी करुन, ---, जे, अशा
60 सक
ु े उद्भिते, ज््ाच््ा कररता, मालमत्ता
ां टामळ
विमा-कृत के लेली असते.

विमा-कताज , वित्ती्
नुकसानाचा प्रभाि
कमी करण््ास सक्षम
आहे

पॉवलसी, वित्ती्
नक
ु सानाचा प्रभाि
कमी करते

कोणर्त्ा प्रकारचा विमा, विमा-कृत व््क्तीला,
अशा आवथजक नुकसानाांपासनू सरां वक्षत करण््ास
61 मदत करतो, जे, अपघातामुळे होणाऱ््ा,
अचानक मृर्त्ू वकांिा अपांगर्ति, ्ाांच््ामुळे
उद्भिते?

स्िास्थ््

मोटार गाडी

जोखीम-अांकनाची उवद्दष्टे, थोडक््ात, ्ाचा
वनणज् घेऊन, साध्् होतात:
58 (a) स्िीकाराहजतेची पातळी.
(b) विमा-हप्तर्त्ाची प्ाजप्तता.
(c) अन्् शती.
जोखमीचे अांतरण, --- ्ाांच््ाकडे करण््ािर,
59
विमा आधाररत असतो.

विमा-कृत व््क्ती,
विमा-प्रवतवनधी,
वित्ती् नुकसानाचा
वित्ती् नुकसानाचा
प्रभाि कमी करण््ास प्रभाि कमी करण््ास
सक्षम आहे
सक्षम आहे

िै्वक्तक अपघात

िै्वक्तक

2

1

3

4

S.
No.

62

63

64

65

66

Question Body
अपघाती विम््ामध््े, --- ्ाचा समािेश होत
नाही:
(a) मरणाांवतक आजार;
(b) पूिज-ितजमान रोग;
(c) िाहतूक दुघजटना;
(d) औद्योवगक दुघजटना.
अपघाती विम््ामध््े, --- ्ाचा समािेश होत
नाही:
(a) मानवसक विकार;
(b) दैनवां दन कामाांमधील दुखापती;
(c) कतजव्् बजाित असताना झालेल््ा
दुखापती;
(d) पूिज-ितजमान शारीररक विकार.
एक िै्वक्तक अपघात विमा पॉवलसी, --सरां वक्षत करत असते:
(a) अपघातामुळे उद्भिलेला मृर्त्ू;
(b) स्था्ी सपां ूणज अपांगर्ति;
(c) आजार;
(d) गभज धारणा-गतुां ागतुां ी.
अपघातामुळे उद्भिलेले, तार्तपुरते सपां ूणज अपांगर्ति
आवण मृर्त्,ु हे --- ्ा पॉवलसींच््ा अांतगजत
सरां वक्षत होत असतात.
(a) व््वक्तगत अपघात
(b) िैद्यकी् विमा
(c) मोटार विमा
(d) औद्योवगक कामगार विमा
विमा-्ोजना, सामन््तः --- ्ाांचा एक सच
ां ,
आवण आकवस्मकताांकररता अदा कराि्ाच््ा
रकमा, सरां वक्षत करतात.

खालील पैकी कोणते एक, एका विम््ाकररता,
एक 'अवतररक्त (अॅड-ऑन)' सरां क्षण नाही?
(a) िैद्यकी् खचज .
67
(b) कौटुांवबक-िाहतूक.
(c) आ्ावतत औिधे.
(d) बे-रोजगारी-खचज .
साधारण पणे , िै्वक्तक अपघात (पी.ए.) विमा
68 पॉवलसीज्, --- तासाांच््ा आधारािर उपलब्ध,
जगद्व््ाप्त विमा सरां क्षण, देऊ करतात.
69

एका आरोन् विमा पॉवलसी अजजदाराकररता,
प्रिेशाचे वकमान आवण कमाल ि्, --- आहे.

आ्ुष््भराकररता सपां ूणज अपांगर्ति, जसे, सिज चार
अि्िाांचा पक्षाघात, अचैतन्् (कोमा) वस्थती,
दोनही डोळे वकांिा दोनही हात वकांिा दोनही
70
अि्ि, वकांिा एक हात आवण एक डोळा आवण
एक पा् वकांिा एक हात आवण एक पा्, असे
वनकामी होणे, ्ाला '---' असे म्हटले जाते .

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

दोनही: (a) आवण
(c), बरोबर आहेत.

दोनही: (a) आवण
(b), बरोबर आहेत.

दोनही: (b) आवण
(c), बरोबर आहेत.

दोनही: (c) आवण
(d), बरोबर आहेत.

2

दोनही: (a) आवण
(c), बरोबर आहेत.

दोनही: (a) आवण
(d), बरोबर आहेत.

दोनही: (b) आवण
(d), बरोबर आहेत.

दोनही: (c) आवण
(d), बरोबर आहेत.

2

दोनही: (a) आवण
(b), बरोबर आहेत.

दोनही: (a) आवण
(d), बरोबर आहेत.

दोनही: (b) आवण
(c), बरोबर आहेत.

दोनही: (c) आवण
(d), बरोबर आहेत.

1

दोनही: प्ाज्-(a)
आवण प्ाज्-(b),
बरोबर आहेत.

दोनही: प्ाज ्-(a)
आवण प्ाज ्-(d),
बरोबर आहेत.

दोनही: प्ाज ्-(b)
आवण प्ाज ्-(d),
बरोबर आहेत.

दोनही: प्ाज ्-(c)
आवण प्ाज ्-(d),
बरोबर आहेत.

2

पररभावित खडां

आिश््क
आकवस्मकता

सामान्् वन्म

करार

2

फक्त (a) बरोबर आहे. फक्त (b) बरोबर आहे. फक्त (c) बरोबर आहे. फक्त (d) बरोबर आहे.

२४

१२

५ ििे आवण ८० ििे

१६ ििे आवण १००
ििे

४८

५०

4

1

२१ ििे आवण ९० ििे १८ ििे आवण ८० ििे

4

का्मस्िरुपी सपां ूणज का्मस्िरुपी आांवशक
अपांगता (पी.टी.डी.) अपगां ता (पी.पी.डी.)

तार्तपुरती सपां ूणज
अपांगता (टी.टी.डी.)

सपां ूणज अपांगता
(टी.डी.)

1

71

आजीिन अांशतः अक्षम, --- म्हणून ओळखले
जाते .

का्मस्िरुपी सपां ूणज का्मस्िरुपी आवां शक
अपांगता (पी.टी.डी.) अपगां ता (पी.पी.डी.)

तार्तपुरती सपां ूणज
अपांगता (टी.टी.डी.)

सपां ूणज अपगां ता
(टी.डी.)

2

72

तार्तपुरर्त्ा कालािधीकररता पूणजतः अक्षम, --म्हणून ओळखले जाते.

का्मस्िरुपी सपां ूणज का्मस्िरुपी आांवशक
अपगां ता (पी.टी.डी.) अपांगता (पी.पी.डी.)

तार्तपुरती सपां ूणज
अपगां ता (टी.टी.डी.)

सपां ूणज अपांगता
(टी.डी.)

3

आठिड््ाांच््ा एका कमाल सख्ां ्ेकररता, प्रवतसप्ताह अदा कराि्ाची एक ठराविक रक्कम,
73
ज््ाच््ा कररता, नुकसान-भरपाई दे् असेल, --म्हणून ओळखली जाते.

साप्तावहक भरपाई

दैनवां दन

४ आठिड््ाांची बेरीज

सख्ां ्ा-वनधाजररत
आठिडा

1

--- आवण --- ्ाांमध््े, विमा-कृत रक्कम अदा
करण््ाचा समािेश असतो, स्था्ी आांवशक
74 अपांगर्ति (पी.पी.डी.) ्ा घटनेत, नुकसानभरपाई, विमा-कृत रकमेच््ा एका वनवित
टक्के िारीपासनू बदलते .

मृर्त्-ू लाभ, अस्था्ी
सपां ूणज अपांगर्ति
(टी.टी.डी.)

मृर्त्-ू लाभ, स्था्ी
आांवशक अपांगर्ति
(पी.पी.डी.)

मृर्त्-ू लाभ, स्था्ी
सपां ूणज अपांगर्ति
(पी.टी.डी.)

अस्था्ी सपां ण
ू ज
अपांगर्ति (टी.टी.डी.),
स्था्ी आवां शक
अपांगर्ति (पी.पी.डी.)

3

5

S.
No.

75

76

77

78

Question Body
खालीलपैकी कोणता एक, --- पासनू
उद्भिलेल््ा अपांगर्तिाचा एक सामान्् अपिाद
नाही:
(a) स्ि्ां-इजा वकांिा आर्तमहर्त्ा.
(b) ्ुद्ध आवण सबां ांवधत सक
ां टे .
(c) मद्य वकांिा अांमली पदाथज ्ाांच््ा
प्रभािाखाली असताना, घडलेला अपघात.
(d) कतजव्् बजाित असताना, घडलेला
अपघात.
खालील पैकी कोण विमा-पॉवलसी घेऊ शकत
नाही?
(a) प्रौढ व््क्ती, स्ितःसाठी.
(b) प्रौढ व््क्ती, कुटुांबासाठी.
(c) का्द्याने अज्ञान व््क्ती, स्ितःसाठी.
(d) मालक, आपल््ा कामगाराांसाठी.
कारण, गमािलेल््ा एका आ्ुष््ाचे वकांिा
गमािलेल््ा एका अि्िाचे मल्ू ्, अनमु ावनत
वकांिा क्षती-पूतज करणे शक्् नसते , अशा
अपगां र्तिाांकररता दे् असलेल््ा, रकमेला, --म्हटले जाते.
कांपनीने देऊ के लेली, विमा-कृत रक्कम; --- िर
आधाररत असते.

जर, एखाद्या व््क्तीकडे, विविध विमाकर्त्ाांकडील, एकापेक्षा अवधक पॉवलसी
असतील, तर, अपघाती मृर्त्,ु स्था्ी सपां ूणज
79
अपांगर्ति (पी.टी.डी.), स्था्ी आांवशक अपांगर्ति
(पी.पी.डी.), ्ा घटनेमध््े, विमा-दािा, --च््ा अांतगजत, अदा के ले जातील.

80

विमा-हप्ता-गणन, खालील घटकाांपैकी
कोणर्त्ाांिर अिलांबून असते?
(a) वनिासाचे शहर
(b) व््िसा्
(c) ि्
(d) व््क्तीची आवथजक क्षमता
--- सारख््ा सक
ां टाांमुळे होणारे अपेवक्षत एखादे
नक
सान,
विम््ाच््ा
उद्देशासाठी, सरां वक्षत के ले
ु
जात नाही.
आगीमुळे झालेल््ा नुकसानापासनू सरां क्षण,
विम््ाद्वारे, --- ्ा एका कालािधीसाठी, सरां वक्षत
के ले जाऊ शकते.
सामाव्क पॉवलसींच््ा बाबतीत, विमा-हप्ता --आराखडा, पुन्हा, प्रर्त्ेक विमा-कर्त्ाांच््ा
अनुसार, बदलेल.

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

फक्त प्ाज्-(a)
बरोबर आहे.

फक्त प्ाज ्-(b)
बरोबर आहे.

फक्त प्ाज ्-(c)
बरोबर आहे.

फक्त प्ाज ्-(d)
बरोबर आहे.

4

फक्त प्ाज्-(a)
बरोबर आहे.

फक्त प्ाज ्-(b)
बरोबर आहे.

फक्त प्ाज ्-(c)
बरोबर आहे.

फक्त प्ाज ्-(d)
बरोबर आहे.

3

लाभ

नुकसान वकांिा हानी

पररपक्िता

दे् रक्कम

1

विमा-कृत व््क्तीचे
उर्तपन्न

पॉवलसी-अटी

विमा-बांधपिात नमूद
के लेला करार

काांहीही नाही

1

पवहली पॉवलसी

सिज पॉवलसी

अलीकडील पॉवलसी

प्राधान््

2

दोनही: घटक-(a)
दोनही: घटक-(b)
दोनही: घटक-(b)
दोनही: घटक-(c)
आवण घटक-(b),
आवण घटक-(c),
आवण घटक-(d),
आवण घटक-(d),
एकवित लागू होतात. एकवित लागू होतात. एकवित लागू होतात. एकवित लागू होतात.

्िां ातील वबघाड

आ्नीकरण आवण
विवकरण

६ मवहने

एक ििज

५ ििे

आजीिन

2

वनवदजष्ट दर

भरणा वकांिा अदा
कराि्ाची रक्कम

गणना

जोखीम-अांकन

1

जलद-चवलत उपभोक्ता-मालाच््ा
(एफ.एम.सी.जी.) कांपन््ा, वििी-्ोन् मालाचा
साठा, विविध वठकाणी करत असतात. एका
84 सामाईक: विमा-हप्ता आवण विमा-कृत-रावश
्ाांच््ा अांतगजत, र्त्ाांचा माल सरां वक्षत
करण््ाकररता, कोणर्त्ा प्रकारच््ा विमा
पॉवलसीज, र्त्ाांनी घ््ाि्ास हव््ात?

मालाची विमापॉवलसी

माल-िहन विमापॉवलसी

गोदाम सरु क्षा विमा

फ्लोटर वकांिा तरल
विमा-पॉवलसी

4

साठविलेल््ा मालाच््ा विम््ाकररता आकारला
85 जाणारा विमा-हप्ता, खालील प्रमापकाांिर
अिलबां नू नसतो:

लागू असणाऱ््ा
धमकीची म्ाज दा

साठविलेल््ा मालाचे
स्िरुप

अशा मालाच््ा
वििीिरील अपेवक्षत
फा्दा

ििाज तील िेळ

3

अवनन-विमा

पररणामी नुकसान
विमा

बँकरचा क्षवतपूती विमा

1

घरफोडी विमा

धनराशी विमा

बँकसज क्षवतपूती विमा

2

घरफोडी विमा

धनराशी विमा

बँकसज क्षवतपूती विमा

3

81

82

83

धन-शोधन-विरोधी
एक व््ािसाव्क उपिमाला, विम््ाच््ा
(अँटी-मनी-लॉन्डरींग)
खालील प्रकाराांपैकी एकाची गरज पडणार नाही:
विमा
--- ्ाच््ामध््े, नोकर, कुटुांबातील सदस्् वकांिा
पररणामी नुकसान
87 अन्् व््क्तींद्वारे झालेल््ा चोरीपासनू सरां क्षण
विमा
वमळत नाही.
एखाद्या सस्ां थेच््ा का्ाज ल्ात वकांिा बाह्य
पररणामी नुकसान
स्थानी, रोख हाताळली जात असताना, रोख
88
विमा
गमािली जाण््ाची घटना घडू शकते. असे
नुकसान, --- द्वारे विमाकृत के ले जाते .
86

प्रदूिण आवण सदां ू िण ्ुद्ध आवण ्ुद्ध-सदृश
नुकसान
घडामोडी

2

4

6

S.
No.

Question Body

एक व््ािसाव्क उपिम आवण एक व््क्ती
89 ्ाांच््ा विमा-आिश््कता ्ाांच््ातील फरक
स्पष्ट करा.

90

एक व््ािसाव्क उपिम आवण एक व््क्ती
्ाांच््ा मालमत्ता-मूल््ाची तुलना करा.

Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
2
3
4
Alternative
एका व््ािसाव्क
एका व््ािसाव्क
एका व््ािसाव्क
उपिमाच््ा विमाउपिमाच््ा विमाउपिमाच््ा विमाआिश््कता, ्ा,
आिश््कता, ्ा,
आिश््कता, ्ा,
एका व््क्तीच््ा विमा- एका व््क्तीच््ा विमाएका व््क्तीच््ा विमाआिश््कताांच््ा
आिश््कताांच््ा
आिश््कताांच््ा
तल
ने
त
,
ख
प
च
अवधक
त
ल
ु
ू
ु नेत, खपू च कमी
समान असतात.
असतात.
असतात.

एका व््ािसाव्क
उपिमाच््ा विमाआिश््कता आवण
एका व््क्तीच््ा विमाआिश््कता ्ाांच््ात
कोणताही सह-सबां ध
ां
नसतो.

1

एका व््ािसाव्क
उपिमाचे सपां त्ती
मूल््, हे, एका
व््क्तीच््ा सपां त्तीमल्ू ्ाच््ा तल
ु नेत,
खूपच अवधक असते.

एका व््ािसाव्क
उपिमाच््ा आवण
एका व््क्तीच््ा सपां त्तीमूल््ाांची तुलना करणे
शक्् नसते .

1

दोघेही, सक
ु े एका मोठ््ा उद्यमाला
ां टाांमळ
पडलेली खीळ,
होणारे, आवथजक
कमीत कमी
नक
ु सान, हे एका
करण््ाकररता, विमा- व््क्तीला होणाऱ््ा
सरां क्षण घेतात.
र्त्ापेक्षा जास्त असते.

1

एका व््ािसाव्क
उपिमाचे सपां त्ती
मूल््, हे, एका
व््क्तीच््ा सपां त्तीमल्ू ्ाच््ा तल
ु नेत,
खूपच कमी असते.

एका मोठ््ा
उद्यमातील
एका व््क्तीद्वारे
एका व््ािसाव्क उद्यमाद्वारे विमा घेण््ामागच््ा विम््ाकररता मागणी, घेतलेला, विमा, हा
91 कारणाांमधील फरक, एका व््क्तीसोबत तल
अनेकदा, विवशष्ट
भविष््ातील आवथजक
ु ना
करता, स्पष्ट करा.
का्देशीर
वन्ोजनाकररता
आिश््कताांप्रमाणे
असतो.
अवनिा्ज असते.
--- मूल्् पॉवलसी, अशा मालाचा साठा विमा92 कृत करण््ासाठी जारी के ल््ा जात नाहीत, जो
बाजार-मूल्् आधारािर विमा-कृत के ला जातो.
आनुिांवगक नुकसान पॉवलसी, ज््ाला --93 म्हणतात, अशाच््ा हानी कररता, नक
ु सानभरपाई देते.
आनुिांवगक नुकसान विमा पॉवलसी, खालील
94 पैकी, के िळ, कशाच््ा सोबत, घेतली जाऊ
शकते?
95

--- पॉवलसी, सपां ूणज कमजचारी-िगज, र्त्ाांची नाांिे
वकांिा हुद्दे न दाखविता, सरां वक्षत करते.

'एन.बी.एफ.सी. (N.B.F.C.)' चा ्ोन्
96
विस्तार वलहा.
खालील कृतींच््ापैकी कोणती एक, बँकरच््ा
97 नुकसान-भरपाई विम््ाच््ा अांतगजत, सरां वक्षत
के ली जात नाही?
बँकरच््ा नक
ु सान-भरपाई विम््ाकररता, विमा98
हप्ता-गणन, --- िर आधाररत नसते .
सराफाांच््ा ब्लॉक पॉवलसीच््ा कोणर्त्ा
99
कलमाच््ा अांतगजत, सरां क्षण अवनिा्ज आहे?
सराफाांच््ा ब्लॉक पॉवलसीचे कोणते कलम,
अटींच््ा अांतगजत, हानी वकांिा नक
ु सान सरां वक्षत
100 करते, जेथे, विम््ामध््े उल्लेवखत मालमत्ता, ही,
विमा-कृत व््क्ती आवण अन्् विवनवदजष्ट व््क्ती
्ाांच््ा ताब््ात असते.

एका व््ािसाव्क
उपिमाचे सपां त्ती
मूल््, हे, एका
व््क्तीच््ा सपां त्तीमल्ू ्ाच््ा समान
असते.

पुनस्थाजपन

घोिणा

सपां ूणज सरां क्षण

वप्रमी्म

1

एकूण नफा

वनव्िळ नफा

वनव्िळ नफा-स्था्ी
शुल्क

एकूण नफा-स्था्ी
शुल्क

1

घरफोडी विमा

सामाईक विमा
पॉवलसी

मानक आग आवण
विशे ि जोखीम

धनराशी विमा

3

बहुव््ापी विमा

वनगवमत विमा

समूह विमा

सामूवहक विमा

1

नॅशनल ब््ुरो ऑफ
फा्नान्स कांपनीज्
(वित्त कांपन््ाांचे
राष्री् कें द्र)

नॉन-बँकींग
फा्नावन्श्ल कांपनी
(गैर-बँवकांग वित्ती्
कांपनी)

नॉन-बँक फा्नान्स
कांपनी (गैर-बँवकांग
वित्त कांपनी)

नॉन-बँकींग
फा्नावन्श्ल
कॉपोरे शन (गैर-बँवकांग
वित्ती् महामांडळ)

2

अप्रामावणक कमजचारी

बनािट पािर्त्ा

रोख रकमेची चोरी

बाजार-महागाई

4

अवतररक्त विमा-रावश

एकूण कमजचारीिृांद

शाखा-स्थान

शाखाांची सख्ां ्ा

3

कलम १

कलम २

कलम ३

कलम ४

1

कलम १

कलम २

कलम ३

कलम ४

2

जेंव्हा, विमा-रक्कम --- असते, तेव्हा जोखीमपरीक्षण के ले जाते.
जोखीम-परीक्षण, साधारणपणे , --- द्वारे के ले
102
जाते .
जोखीम परीक्षण, --- चे दर ठरविण््ासाठी के ले
103
जाते .

मोठी

लहान

माफक

मध््म

1

अवभ्ांता

विमा-कताज

पॉवलसी-धारक

शासन

1

वप्रवम्म

अवधलाभाांश

िेतन

मोबदला वकांिा बक्षीस

1

विमा वन्ामक आवण विकास प्रावधकरण
(आ्.आर.डी.ए.) का्द्याचे कोणते कलम,
104 "सिेक्षक आवण हावन-मूल््ाांकक ्ाांचे परिाने
देण््ाशी सबां ांवधत बाबी आवण र्त्ाांच््ा भूवमका
आवण जबाबदाऱ््ा इर्त्ादी" ्ाांना हाताळते ?

कलम ६४-जे.

कलम ६४-ए.

कलम ६४-आर.

कलम ६४-्.ु एम.

4

101

7

S.
No.

Question Body

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

105

--- हे, विवशष्ट क्षेिातील नुकसानाचे परीक्षण
आवण मूल््ाांकन करण््ातील तज्ञ असतात.

मूल््ाांकक

सिेक्षक

हावन-वनधाजरक

दािा-व््िस्थापक

2

106

विमा-सिेक्षक आवण हावन-वनधाजरक विवन्म
का्दा, --- ्ा ििाजत त्ार करण््ात आला.

२०००

१९९६

२००३

१९९२

1

कलम २६

कलम १९

कलम ४१

कलम ५५

1

४

३

५

६

2

रुप्े ५०,०००/-

रुप्े २५,०००/-

रुप्े २०,०००/-

रुप्े ४५,०००/-

3

१५

३०

४५

६०

2

111 लिादाचे कलम, --- विम््ाला लागू होत नाही.

माल

समुद्री

मोटारगाडी वकिा
ऑटो-मोबाईल

कृवि

2

जर, एक औद्योवगक विमा घेताना, विमा-कृत
व््क्तींनी सपां ूणज-प्रकटीकरण के लेले नव्हते, आवण
विश्वास-भांगाच््ा अांतगजत जबाबदार होते, आवण
112
विमा-कर्त्ाां नी विमा-दािा देण््ास नकार वदला
आहे. दोघेही, ही समस््ा, --- च््ा माध््मातून
सोडिू शकतात.

तिार वनिारण
प्रावधकरण

विमा-लोकपाल

खटला

ग्राहक मांच

3

परस्पर सहमती

विमा-लोकपाल

खटला

विमा-तज्ज्ञ

3

१९९२

१९९५

१९९६

१९९९

3

पोलीस विभाग

हिामान-शाळा
का्ाजल्

अवननशमन विभाग

सिेक्षक वकांिा हावनवनधाजरक

2

चिीिादळाने क्षवत

आगीने क्षवत

रस्ता दुघजटनेत क्षवत

िहन करताना क्षवत

1

नक
ु सान झाल््ािर, विमा-कृत व््क्तीने असे
िागणे अपेवक्षत असते, वक जणू काांही, तो वकांिा
117 ती विमा-कृत नाही. अन्् शब्दात साांगा्चे तर,
नुकसान --- करण््ाकररता उपा्-्ोजना
करण््ाचे, र्त्ाचे वकांिा तीचे कतजव्् असते.

कमीत कमी

वनधाजररत

सरु वक्षत

सादर

1

--- ्ाचे का्देशीर वन्म, हे ठरिण््ाकररता
मागजदशजन करतात: वक, नुकसान हे एखादे विमा118
कृत सक
ां ट वकांिा एखादे अपिावदत-सक
ां ट
्ाांच््ामुळे झाले आहे.

नुकसान-वनधाज रण

नुकसान कमी करणे

नजीकचे कारण

नुकसान-सरां क्षण

3

झालेले नुकसान, पॉवलसीच््ा कक्षेमध््ेच
119 असल््ाचा परु ािा गोळा करण््ाची जबाबदारी, -- ्ाांच््ािर असते.

विमा-कताज

विमा-कृत व््क्ती

सिेक्षक वकांिा हावनवनधाजरक

जोखीम-अांकन-कताज

2

एका क्षवतग्रस्त झालेल््ा, परांतु, भाडे-कराराच््ा
120 अांतगजत असलेल््ा, िाहना कररता के लेल््ा,
विमा-दाव््ाची पूतजता, --.

िाहन-मालकाांना
के ली जाते.

न््ा्प्रविष्ट असते.

स्थवगत ठे िली जाते .

वित्त-परु िठादाराांना
के ली जाते .

4

विवन्ामक
आिश््कताांचे पालन
करणे.

ग्राहक-सेिा सध
ु ारणे.

2

मक्त
ु समां ती

मोबदला

4

‘विमा वन्ामक आवण विकास प्रावधकरण
का्दा, १९९९' च््ा खालील कलमाांपैकी
107
कोणते एक, विमा-सिेक्षक आवण हावन-वनधाजरक
्ाांच््ा विवन्माांकररता लागू होतात?
108

सिेक्षक आवण नुकसान-वनधाजरक, वकती
श्रेणींमध््े , पररभावित करण््ात आले आहेत?

विमा का्दा, १९३८, कलम ६४ ्.ू एम., ्ाच््ा
अनुसार, एक व््वक्तगत सिेक्षक नेमाि्ाचे
109 असतील, तर, एका विमा पॉवलसीिर लागू
असणारी, विमा-दाव््ाची वकमान रक्कम, --असते.
एक सिेक्षक आवण एक नुकसान-वनधाजरक,
्ाांना, आपला वनधाजरण-अहिाल सादर
110
करण््ाकररता, देण््ात आलेला कालािधी, --वदिसाांचा असतो.

दे्तेच््ा प्रश्नाशी सबां ांवधत वििाद --- ्ाच््ा
माध््मातून सोडविले जातात.
तडजोड आवण सलोखा का्दा, --- ्ा ििाजत
114
त्ार करण््ात आला.
पूर वकांिा चिी-िादळामुळे झालेल््ा
नुकसानाच््ा पररवस्थतीमध््े , विमा-दाव््ाकररता
115
अजज करण््ाकररता, --- चा अहिाल आिश््क
असेल.
--- ्ाच््ा बाबतीत, पोवलसाांचा अहिाल
116
गरजेचा नसेल.
113

जोखीमेचा स्िीकार
आवण सबां वां धत शती
ि अटींविि्ी वनणज्
घेणे.
कराराकररता पक्षाांची
प्रस्ताि आवण स्िीकार
क्षमता

दस्तऐिजीकरणाच््ा
121 विमा-कर्त्ाां ना महर्तिपूणज मावहती का हिी असते?
हेतूांकररता.
122

एका िैध कराराचा कोणता घटक, विमाहप्तर्त्ाशी सबां ांवधत असतो?

8

S.
No.

Question Body

असा प्ाज् ओळखा, जो, कोणर्त्ाही
123 फसिणुकीच््ा हेतूने करण््ात आलेल््ा,
चुकीच््ा विधानाांशी सबां ांवधत आहे.

124

असा प्ाज् ओळखा, जो, एक िैध करार मानता
्ेईल.

125 जुगार ि विमा, ्ाांची तुलना करा.

126

"आसज
ां नाचे करार", आमच््ाकररता, साराांवशत
करा.

श्री. रमेश ्ाांनी, र्त्ाांची कांपनी विकण््ापूिी,
र्त्ाांच््ा कांपनीच््ा ताळे बांदात खोटी मावहती
127
वदलेली आहे. श्री. रमेश ्ाांची ही कृती, खालील
पैकी एका प्ाज्ात िगीकृत करा.
128 आ्वु िजम््ाची विि्-िस्तू का् असते?

Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
2
3
4
Alternative
विचाराथज सादरीकरण

जगु ार ि विमा,
दोनही, सारखेच
आहेत.

135

सामान््तः, का्देशीर करार आवण विमा करार
्ाांच््ामधील मुख्् फरक, '---', हा, आहे.

आ्ुविजम््ाच््ा बाबतीत, विमा्ोन्-वहत
अवस्तर्तिात असणे कें व्हा आिश््क असते, ्ाची
136
िेळ अथिा स्थान ्ाांबाबत, श्री. राजन ्ाांना
सल्ला द्या.

श्री. रमेश ्ाांनी
चुकीची मावहती
वदलेली आहे,
जेणेकरुन, श्री. महेश
करारािर स्िाक्षरी
करतील.

1

विम््ाचे पररणाम
जगु ारामध््े विमाके िळ नफादा्क
जगु ार का्द्याने लागू
्ोन्-वहत नसते , माि
असतात, तर
करता ्ेतो; माि,
विम््ामध््े ते असते. जगु ारामळ
े
न
क
सानही
विमा
करता ्ेत नाही.
ु ु
होऊ शकते.

2

2

जबरदस्ती

विप्ाज स

फसिणूक

4

विमा-हप्ता

मानिी जीिन

मालमत्ता

पत

2

एखाद्या विमा
एखाद्या विमा
विम््ाच््ा एका
प्रस्ताि-प्रपिािर, सिज प्रस्ताि-प्रपिािर, सिज प्रस्ताि-प्रपिािर,
महर्तिाची मावहती,
महर्तिाची मावहती, असबां द्ध मवहती नमूद
नमूद करणे.
खोटी नमदू करणे.
करणे.

2

के िळ विधान-II
बरोबर आहे.

विधान-I आवण
विधान-II, दोनही,
बरोबर आहेत.

विधान-I आवण
विधान-II, दोनही,
चूक आहेत.

1

विफलता

चूक

विप्ाज स

लपविणे

3

पॉवलसी

करारनामा

प्रावधकार-पि

पृष्ाांकन

1

सट्टेबाजीचे वहत

पैजेचे वहत

विमा्ोन्-वहत

क्षवत-पूवतज वहत

3

अांतररम करार

तार्तपुरता करार

वस्थर करार

आनुिांवगक करार

4

विमा करार हे परम
सद्भािाचे करार
असतात.

विमा करार, हे,
का्देशीर
अांमलबजािणी-्ोन्
करार असतात.

विमा करार, हे,
नेहमीच फा्देशीर
असतात.

विमा करार, हे,
कोणर्त्ाही प्रकारच््ा,
कोणच््ाही
वन्मनाच््ा अधीन
नसतात.

1

के िळ, विमा-दािा
करण््ाच््ा िेळेला.

पॉवलसी घेण््ाच््ा
िेळेला आवण विमादािा करण््ाच््ा
िेळेला.

आ्ुविजम््ाच््ा
बाबतीत, कोणतेही
विमा्ोन्-वहत
आिश््क नसते .

1

के िळ विधान-I
बरोबर आहे.

अशा वहताचे नाांि द्या, जे विमा-कृत व््क्तीला,
133 आ्वु िजम््ाच््ा विि्-िस्तू मध््े असते.
सिाज वधक ्ोन् प्ाज् वनिडा.
विमा-कताज ि विमा-कृत व््क्ती ्ाांच््ा
134 दरम््ानच््ा कराराचे िणजन, तुम्ही कसे कराल?
सिाज वधक ्ोन् प्ाज् वनिडा.

2

चूक

आ्ुविजम््ाच््ा सदां भाजत, खालील दोन विधाने
पाहा, आवण र्त्ातील सर्त् विधान (विधाने)
वनिडा.
130 I: ि् ही महर्तिपूणज मावहती आहे, आवण
जोखीम-अांकनाच््ा अटींना प्रभावित करु शकते.
II: जर, ि् िेगळे असल््ाचे आढळले , तर,
के िळ विमा-हप्तर्त्ाच््ा दरािर पररणाम होतो.

जेंव्हा विमा खरेदी के ला जातो, तेंव्हा विमा
132 कराराच््ा अटी माांडणाऱ््ा दस्तऐिजाचे नाांि द्या.
सिाज वधक ्ोन् प्ाज् वनिडा.

फसिणूक

हे करार, दोनही
हे करार, एका
हे करार, एका
पक्षाांच््ा द्वारे त्ार
पक्षाच््ा द्वारे त्ार
पक्षाच््ा द्वारे त्ार
हे करार, दोनही
के ले जातात, आवण के ले जातात, आवण
के ले जातात, आवण पक्षाांिर बध
ां नकारक
ते, दोघाांच््ा ही द्वारे, दुसरा पक्ष, ते के िळ
दुसऱ््ाला ते
असतात.
स्िीकृत के ले गेले
स्िीकारु शकतात
स्िीकारािेच लागतात.
पावहजेत.
वकांिा फेटाळू शकतात.

विमा-हप्ता, िेळेिर
भरणे.

सामान्् का्द्याच््ा अांतगजत, एखादा करार पूणज
करण््ाकररता, कारण वनिडा.

जबरदस्ती

श्री. रमेश ्ाांनी
श्री. रमेश ्ाांनी करार श्री. रमेश ्ाांनी एक
अवतश् वकरकोळ
के लेला आहे, जेंव्हा ते करार करण््ाकररता,
दरात, र्त्ाांच््ा
स्िस्थ मनवस्थतीत
एका अवधकाऱ््ाला
वमिाांकडून मालमत्ता
नव्हते.
लाच वदलेली आहे.
खरेदी के ली आहे.

एक अशी पररवस्थती वनिडा, जी, परमसद्भािाचे
129
तर्ति दशजविते.

131

विप्ाज स

के िळ, पॉवलसी
घेण््ाच््ा िेळेला.

9

S.
No.

Question Body

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

मालमत्ता-विम््ाच््ा बाबतीत, विमा्ोन्-वहत
अवस्तर्तिात असणे कें व्हा आिश््क असते, ्ाची
137
िेळ अथिा स्थान ्ाांबाबत, श्रीमती अवनता
्ाांना सल्ला द्या.

के िळ, पॉवलसी
घेण््ाच््ा िेळेला.

श्री. महेश ्ाांनी र्त्ाांच््ा घरािर एक विमा
पॉवलसी काढलेली आहे. र्त्ाांनी, पॉवलसी
घेतल््ाच््ा काांही मवहन््ाांच््ा नतां र, घर विकले
138
आहे. जर, घराचे काांही नुकसान झाले , तर, श्री.
महेश ्ाांना विमा-दाव््ाची रक्कम वमळू शके ल
का्?

हो्, कारण, पॉवलसी
घेण््ाच््ा िेळेला,
विमा्ोन्-वहत
अवस्तर्तिात होते.

श्री. राजन, हे, एका घोड््ािरुन खाली पडले ,
आवण एका डबक््ात पडले . र्त्ाांना बराच िेळ
डबक््ात पडून राहािे लागलेस कारण, खाली
पडल््ामुळे र्त्ाांचा पा् तुटला; ्ाचा पररणाम
139 म्हणून, र्त्ाांना तीव्र फुफ्फुस-दाह (न््ूमोवन्ा)
झाला. र्त्ाांच््ािर जिळच््ा रुनणाल्ामध््े
उपचार करण््ात आले, जेथे, र्त्ाांचा फुफ्फुसदाहामुळे मृर्त्ू झाला. ्ा प्रकरणात, मृर्त्ूचे
सिाां त जिळचे कारण का् होते?

फुफ्फुस-दाह

के िळ, विमा-दािा
करण््ाच््ा िेळेला.

भारती् ररजव्हज बँक
(आर.बी.आ्.)
आवण अथज मांिाल्,
एकवितपणे .

खालीलपैकी कोण, भारती् विमा वन्ामक
आवण विकास प्रावधकरण
142
(आ्.आर.डी.ए.आ्.) द्वारा विवन्वमत के ले
जात नाही?

तृती्-पक्ष प्रशासक
(टी.पी.ए.)

विमा-विवन्मनाचा मुख्् हेतू का् आहे?
सिाज वधक ्ोन् उत्तर वनिडा.

3

4

पडण््ाचा पररणाम
म्हणून झालेली,
पा्ाची दुखापत

2

डॉक्टराांचा
वनष्काळजीपणा

विमा दलाल

रुनणाल्ाचे उपचार

नाही, श्री. रमेश ्ाांना श्री. रमेश ्ाांना 'िेतार्त्ाांच््ा वमिाच््ा
सािधान' ्ा
जीिनािर आ्ुविजमा तर्तिानुसार, र्त्ाांच््ा
सरां क्षण खरे दी करता वमिाच््ा जीिनािर
्ेणार नाही, कारण
आ्ुविजमा सरां क्षण
र्त्ामध््े विमा-्ोन्- खरे दी करता ्ेणार
वहत नाही.
नाही.

भारती् प्रवतभूवत
आवण विवनम् मडां ळ
भारती् विमा
(एस.ई.बी.आ्.)
वन्ामक आवण
आवण भारतातील
विकास प्रावधकरण
पारस्पाररक वनवध(आ्.आर.डी.ए.आ्.
कोिाांची सघां टना
)
(ए.एम.एफ.आ्.),
एकवितपणे .

भारती् विमा
वन्ामक आवण
विकास प्रावधकरण
(आ्.आर.डी.ए.आ्.
) ्ाांच््ा द्वारे त्ार
विमा वन्मनाचा
करण््ात आलेले
मुख्् हेतू, पॉवलसी- विवन्म, हे, ्ाची
143 खालील विधानाांपैकी कोणते एक, बरोबर आहे?
धारकाांच््ा वहताांचे
खािी करण््ाकररता
सरां क्षण करणे, हा आहे. आहेत, वक, विमा
कांपन््ा आवथजकदृष्ट््ा
सशक्तच नव्हेत तर
सामावजकदृष्ट््ा
जबाबदार सघां टना
असाव््ात.

144

मालमत्ता विम््ाच््ा
बाबतीत, कोणतेही
विमा्ोन्-वहत
आिश््क नसते .

हो्, जर घर
हो्, जर घराच््ा
विकल््ानांतर एक
नाही, कारण,
सध््ाच््ा मालकाांनी
ििाज च््ा आत,
कोणतेही विमा्ोन्परिानगी वदली, तर. नुकसान झाले असेल, वहत अवस्तर्तिात नाही.
तर.

नाही, श्री. रमेश ्ाांना
हो्, श्री. रमेश ्ाांना,
श्री. रमेश वििावहत आहेत, आवण र्त्ाांच््ा
र्त्ाांच््ा वमिाच््ा
र्त्ाांच््ा वमिाच््ा
वमिाच््ा जीिनािर एक आ्ुविजमा सरां क्षण
जीिनािर आ्ुविजमा
140
जीिनािर आ्ुविजमा
विकत घेऊ इवच्ित आहेत. ते, तसे करु शकतील
सरां क्षण घेता ्ेणार
सरां क्षण खरेदी करता
का्, हे शोधून काढा.
नाही, कारण, ते
्ेईल.
वििावहत आहेत.

खालील सस्ां थाांपैकी कोणती एक, भारतातील
141
विमा कांपन््ाांना विवन्वमत करते?

पॉवलसी घेण््ाच््ा
िेळेला आवण विमादािा करण््ाच््ा
िेळेला.

चालू खाते-बचत
खाते (सी.ए.एस.ए.)
प्रवतवनधी

अथज मांिाल्

3

वनगवमत विमाप्रवतवनधी

3

भारती् विमा
वन्ामक आवण
विमा हा सपां ूणजपणे
विकास प्रावधकरण
का्देशीर करार आहे, (आ्.आर.डी.ए.आ्.
जो, भारती् करार
), हे, कांपन््ाांचे
का्दा आवण
वन्मन, र्त्ाांच््ा
देशातील इतर
नोंदणीपासनू करते,
का्द्याांमधील
आवण र्त्ाांचे प्रमुख
तरतूदींचे अनुपालन
का्जकलाप, जसे,
करतो.
गुांतिणूक, लेखा,
इर्त्ावद, ्ाांच््ािर
देखरे ख करते.

विमा कांपन््ा पुरेसा
लोकसख्ां ्ेच््ा ग्रामीण
भारताच््ा सिज
नफा वमळवित आहेत,
क्षेिे आवण दुबजल
नागररकाांना विमाजेणे करुन, र्त्ा
घटकाांना पुरेसे विमा
सरां क्षण प्रसाररत के ले
दीघजकाळ वटकून
सरां क्षण वमळते आहे,
जात आहे, ्ाची
राहतील, ्ाची खािी
्ाची खािी करणे.
खािी करणे.
करणे.

3

पॉवलसी-धारकाांच््ा
वहताांचे सरां क्षण करणे.

1

4

10

S.
No.

Question Body

खालील सस्ां थाांपैकी कोणती एक, भारतातामध््े,
145 िै्वक्तक विमा-प्रवतवनधी म्हणून काम
करण््ाकररता परिाना जारी करु शकते?

146

खालील सस्ां थाांपैकी कोणती एक, भारतातील
भाांडिली बाजाराला विवन्वमत करत असते?

147

खालील सस्ां थाांपैकी कोणती एक, भारतातील
बँकाांना विवन्वमत करत असते?

148

ततृ ी्-पक्ष प्रशासक (टी.पी.ए.), खालीलपैकी
कोणती सस्ां थेद्वारा विवन्वमत के ले जातात?

खालील पैकी कोणता, देशातील मूलभूत विमा
149 का्दा आहे, जो, भारतातील विमा व््िसा्ाचे
वन्िां ण करतो?

Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
2
3
4
Alternative
भारती् आ्ुविजमा
विमा महामांडळ
भारती् विमा
(एल.आ्.सी.)
वन्ामक आवण
अथज मांिाल्
भारत सरकार
आवण साधारण विमा विकास प्रावधकरण
महामांडळ
(आ्.आर.डी.ए.आ्.
(जी.आ्.सी.),
)
स्ां ुक्तपणे.
भारती् विमा
भारतातील
भारती् प्रवतभूवत
वन्ामक आवण
भारती् ररजव्हज बँक
पारस्पाररक वनवधआवण विवनम् मडां ळ विकास प्रावधकरण
(आर.बी.आ्.)
कोिाांची सघां टना
(एस.ई.बी.आ्.) (आ्.आर.डी.ए.आ्.
(ए.एम.एफ.आ्.)
)
भारती् विमा
भारतातील
भारती् प्रवतभूवत
वन्ामक आवण
भारती् ररजव्हज बँक
पारस्पाररक वनवधआवण विवनम् मांडळ विकास प्रावधकरण
(आर.बी.आ्.)
कोिाांची सघां टना
(एस.ई.बी.आ्.) (आ्.आर.डी.ए.आ्.
(ए.एम.एफ.आ्.)
)
भारती् विमा
जीिन विमा पररिद
वन्ामक आवण
भारती् विमा दलाल
आवण साधारण विमा विकास प्रावधकरण
अथज मांिाल्
सघां टना
पररिद, स्ां ुक्तपणे. (आ्.आर.डी.ए.आ्.
)

1

2

सािजजवनक
उत्तरदाव्र्ति का्दा,
१९९१.

2

वनगवमत विमाप्रवतवनधी

सवां मश्र विमा प्रवतवनधी

4

भारतातील
पारस्पाररक वनवधकोिाांची सघां टना
(ए.एम.एफ.आ्.)

3

आ्ुविजमा महामांडळ
भारती् विमा
(एल.आ्.सी.)
वन्ामक आवण
आवण साधारण विमा
विकास प्रावधकरण
महामडां ळ
(आ्.आर.डी.ए.आ्.
(जी.आ्.सी.),
)
स्ां क्त
ु पणे.

3

सािजजवनक
उत्तरदाव्र्ति का्दा,
१९९१.

विमा का्दा, १९३८.

1

दलाल

विमा उद्योग विवन्वमत आवण विकवसत
करण््ाकररता, ििज: २००० मध््े, --- ची
151
स्थापना, एक स्ितिां प्रावधकरण म्हणनू , करण््ात
आली.

भारती् ररजव्हज बँक
(आर.बी.आ्.)

ततृ ी्-पक्ष प्रशासक
(टी.पी.ए.)

भारती् प्रवतभूवत विमा वन्ामक आवण
आवण विवनम् मांडळ विकास प्रावधकरण
(एस.ई.बी.आ्.)
(आ्.आर.डी.ए.)

खालील सस्ां थाांपैकी कोणर्त्ा एकीने, पॉवलसीधारकाांच््ा वहताांचे सरां क्षण करण््ाकररता
152 विवन्म विवहत के लेले आहेत, जे, विमा-कताज
तसेच मध््स्थ, ्ा दोघाांच््ाही िर कतजव््े म्हणून
वनधाजररत के लेले आहेत?

आ्ुविजमा पररिद
आवण साधारण विमा
पररिद, स्ां ुक्तपणे.

खालीलपैकी कोणर्त्ा का्द्यात विमा
153 कांपन््ाांच््ा कामकाजाचे वनरीक्षण ि वन्िां ण
करण््ासाठी तरतुदी आहेत?

विमा वन्ामक आवण
ठे ि विमा ि पत हमी
विकास प्रावधकरण
महामडां ळ का्दा,
(आ्.आर.डी.ए.)
१९६१.
का्दा, १९९९.

155 विमा का्दा, --- रोजी लागू झाला.
विमा वन्ामक आवण विकास प्रावधकरण
(आ्.आर.डी.ए.) ची स्थापना --- ्ा ििी,
156 विमा वन्ामक आवण विकास प्रावधकरण
(आ्.आर.डी.ए.) का्दा, १९९९, ्ाच््ा
अांतगजत करण््ात आली.

2

विमा वन्ामक आवण
ठे ि विमा ि पत हमी
विकास प्रावधकरण
विमा का्दा, १९३८.
महामांडळ का्दा,
(आ्.आर.डी.ए.)
१९६१.
का्दा, १९९९.

ज््ा विमा-प्रवतवनधीकडे, आ्ुविजमा-कताज ,
साधारण विमा-कताज , आवण आरोन् विमा-कताज ,
150
अशा वतघाांच््ा कडे काम करण््ासाठी परिाना
आहे, र्त्ाांना --- म्हणतात.

जर, विमा सस्ां था, अशा प्रस्तािकाांना वस्िकारत
असेल, जे एका मोठ््ा जोखीमेला सामोरे जात
आहेत वकांिा विमा-्ोन् नाहीत, परांतु, र्त्ाांच््ा
प्रर्त्क्ष वस्थतीविि्ी वकांिा पररवस्थतीविि्ी
154
मावहती लपवित आहेत वकांिा चुकीचा देत
आहेत, जेणे करुन, र्त्ाांना विमा वमळे ल, तर, हे, -- म्हणून ओळखले जाईल. सिाज वधक ्ोन्
प्ाज ् वनिडा.

4

भारती् पॉवलसीधारकाांची सघां टना
(पी.ए.आ्.)

विमा-अिलोकन

प्रवतकूल वनिड

जोखीम-अांकन-िटु ी

प्रस्ताि पनु रािलोकन

3

१ जून, १९३८

१ जुलै, १९३८

१ जून, १९३९

१ जुलै, १९३९

3

१९९९

२०००

२००२

२००३

2

11

S.
No.

Question Body

एक विमा पॉवलसी घेण््ाकररता प्रलोभन म्हणून,
157 िजािटींचा िापर करण््ाकररता, विमा का्दा,
१९३८, --- च््ा अांतगजत प्रवतबांध करतो.

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

अनच्ु िे द ३८

विमा-पॉवलसींच््ा नाम-वनदेशनाकररता वन्म,
158 विमा का्दा, १९३८, --- च््ा अांतगजत, वनदेवशत
अनुच्िे द ३९
करतो.
एका वनदेवशत व््क्तीची, वकमान शैक्षवणक
159
दहािी
पािता --- आहे.
एका विमा-कर्त्ाांचे एक विमा-प्रवतवनधी म्हणून
वन्ुक्ती इवच्िणाऱ््ा, एका अजजदाराांना, एक अजज,
160
I-ए, वन्क्त
ु अवधकृत
--- ्ा प्रपिामध््े, --- ्ाांच््ाकडे सादर करािा
लागेल.
एकावर्तमक तिार-व््िस्थापन-प्रणाली
161 (आ्.जी.एम.एस.), --- द्वारे सरुु करण््ात
आलेली आहे.

भारती् पॉवलसीधारक सघां टना

अनच्ु िे द ४१

अनच्ु िे द ४५

अनच्ु िे द ६४-व्ही.बी.

2

अनुच्िे द ४१

अनुच्िे द ४५

अनुच्िे द ६४-व्ही.बी.

1

बारािी

पदिीधर

पदव््ुत्तर

2

ए.I-ए, अपीली्
अवधकारी

I-बी, वन्क्त
ु अवधकृत

I-बी, अपीली्
अवधकारी

1

भारती् विमा
वन्ामक आवण
विकास प्रावधकरण
(आ्.आर.डी.ए.आ्.
)

आ्ुविजमा पररिद

भारत सरकार

2

खालील पैकी कोणता एक, एका िैध ग्राहकतिारीकररता आधार होऊ शकतो?

दुकानदार, िस्तुिर
काांहीही सिलत देत
नाहीत.

दुकानदाराने
आकारलेली वकांमत,
दुकानदार, एक
ग्राहकाने खरे दी
ही, आिरणािरील
ठराविक उर्तपादन
के लेल््ा िस्तू, एका
कमाल वकरकोळ देण््ात, अप्शी ठरले वकांिा अवधक दोिाांनी
वकांमत (एम.आर.पी.)
आहेत.
्ुक्त आहेत.
्ाच््ा अनुसार आहे.

4

163

खालील पैकी कोणता एक, एका िैध ग्राहकतिारीकररता आधार होऊ शकत नाही?

दुकानदाराने
एक अनुवचत
आकारलेली वकांमत,
ग्राहकाने खरे दी
दुकानदार, एक
व््िसा्-पद्धती
ही, आिरणािर
के लेल््ा िस्तू, एका
ठराविक उर्तपादन
वकांिा प्रवतबांधार्तमक
दाखविण््ात
वकांिा अवधक दोिाांनी देण््ात, अप्शी ठरले
व््िसा्-पद्धती
आलेल््ा वकांमतीपेक्षा
्ुक्त आहेत.
आहेत.
स्िीकारण््ात आलेली
अवधक आहे.
आहे.

3

164

खालील पैकी कोण, विमा उद्योगामधील, तिार
वनिारणािर देखरे ख करण््ाचे एक साधन आहे?

162

खालील ग्राहक-तिार-वनिारण-सस्ां थाांपैकी
165 कोणर्त्ा एकाला, एखाद्या वदिाणी न््ा्ाल्ाचे
अवधकार असतात?
खालील ग्राहक-तिार-वनिारण-सस्ां थाांपैकी
166 कोणर्त्ा एकाला, राज्् आ्ोगािर प्जिेक्षकी्
अवधकारक्षेि का्जक्षेि असते?
खालील पैकी कोण एक, वििादाच््ा
पररवस्थतीमध््े , विमा-कृत व््क्ती आवण विमाकताज ्ाांच््ा परस्पर सहमतीने , सदां भाजच््ा
167
अटींमध््े, एक मध््स्थ आवण समुपदेशक म्हणून
काम करु शकतात? सिाजवधक ्ोन् प्ाज्
वनिडा.
जर, एक ग्राहक, वजल्हा मांचाने वदलेल््ा
आदेशामळ
ु े , व््वथत असतील, तर, ते कोणाकडे,
168
अशा आदेशाविरुद्ध आिाहन-पि दाखल करु
शकतात?
जर, एक ग्राहक, राज्् आ्ोगाने वदलेल््ा
आदेशामुळे, व््वथत असतील, तर, ते कोणाकडे,
169
अशा आदेशाविरुद्ध आिाहन-पि दाखल करु
शकतात?
खालील का्द्याांपैकी कोणता एक, भारतामध््े,
उपभोक्र्त्ाांच््ा वििादाांच््ा वनिारणाकररता,
170
ग्राहक-पररिदा आवण अन्् प्रावधकरणाांच््ा
स्थापनेची तरतूद करतो?

राष्री् आ्ोग

लोकपाल

एकावर्तमक तिारव््िस्थापन प्रणाली
(आ्.जी.एम.एस.)

राज्् आ्ोग

3

वजल्हा मांच

राज्् आ्ोन्

राष्री् आ्ोग

िरील पैकी सिज.

4

वजल्हा मच
ां

राष्री् आ्ोग

लोकपाल

िरील पैकी कोणतेही
नाही.

2

विमा प्रवतवनधी

लोकपाल

विमा-कताज

विमा दलाल

2

राज्् आ्ोग

राष्री् आ्ोग

लोकपाल

आिाहन-पि करता
्ेणार नाही.

1

वजल्हा मांच

राष्री् आ्ोग

लोकपाल

आिाहन-पि करता
्ेणार नाही.

2

बँवकांग वन्मन
का्दा, १९४९.

ग्राहक सरां क्षण
(सध
ु ारणा) का्दा,
२००२.

4

विमा वन्ामक आवण
विकास प्रावधकरण
विमा का्दा, १९३८.
(आ्.आर.डी.ए.)
का्दा, १९९९.

12

S.
No.

Question Body

वजल्हा मांच

राष्री् आ्ोग

विमा-लोकपाल

िरील पैकी कोणतेही
नाही.

2

अशी कमाल रक्कम वकती असते , वजचा
172 वनिाडा, एखाद्या तिारीच््ा प्रकरणामध््े, विमालोकपाल देऊ शकतात?

रुप्े १० लाखाांप्ांत

रुप्े २० लाखाांप्ांत

रुप्े ५० लाखाांप्ांत

रुप्े १ कोटींप्ांत

2

एका ग्राहक न््ा्ाल्ाकडे एक तिार दाखल
173 करण््ाच््ा प्रवि्ेच््ा सदां भाज त, खालील
विधानाांपैकी कोणते एक, चूक आहे?

तिारकर्त्ाांवशिा्
राज्् आ्ोग वकांिा
अन्् कोणीही, राज््
तिार, व््वक्तशः
राष्री् आ्ोग
आ्ोग वकांिा राष्री्
दाखल करता ्ेते,
्ाांच््ाकडे तिार
आ्ोग ्ाांच््ाकडे
वकांिा टपालाद्वारे सद्ध
ु ा
दाखल करण््ाकररता,
तिार दाखल करु
पाठविता ्ेते.
काांहीही शुल्क नसते .
शकत नाहीत.

एक तिार दाखल
करण््ाच््ा हेतु
कररता, कोणर्त्ाही
िवकलाची
आिश््कता नसते .

1

कोणतीही व््क्ती, जी,
कोणतीही िस्तू, एक कोणतीही व््क्ती, जी,
एक व््क्ती, जी,
कोणतीही व््क्ती, जी,
ग्राहक सरां क्षण (सध
पुनविजिी कररता
ु ारणा) का्दा, २००२, नुसार, मोबदला देऊन, खरे दी कोणतीही सेिा, एक
कोणतीही सेिा, घेते,
174 खालील पैकी कोण, 'ग्राहक' ्ा व््ाख््ेत
करते, आवण अशा
मोबदला देऊन,
वकांिा व््ािसाव्क
आवण अशा सेिेचे
समाविष्ट के ले जात नाही?
िस्तूांचे कोणीही
भाड््ाने घेते, वकांिा
उद्देश््ाांकररता, िस्तू
लाभाथी देखील आहे.
िापरकताज , ्ात
िापर करते.
प्राप्त करते.
समाविष्ट असतील.

4

171

खालील पैकी कोणर्त्ा एकाला, राज््
आ्ोगािर प्जिेक्षकी् अवधकार-क्षेि असते?

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

खालील वशष्टाचाराांपैकी कोणता एक,
175 वशफारशींच््ा सदां भाजत, चूक आहे, जो, विमालोकपालाने अनुसरणे, आिश््क आहे?

जर एखादे पॉवलसी-धारक, राष्री् आ्ोगाकडे
176 तिार दाखल करु इवच्ित असतील, तर, वकती
रकमेचे शुल्क, र्त्ाांना अदा करािे लागेल?

खालील पैकी कोणते एक, विम््ाच््ा तिारींच््ा
177
मावहतीचा एक कें द्री् सग्रां ाहक आहे?

अशी एखादी तिार
प्राप्त झाल््ाच््ा ६
महीन््ाांच््ा आत,
वशफारशी के ल््ा
गेल््ा पावहजेत.

रुप्े १००/-.

राष्री् आ्ोग

अशा वशफारशी प्राप्त
तिारदार आवण विमा
झाल््ाच््ा १५
विमा-कृत व््क्ती द्वारे,
कांपनी, अशा
वदिसाांच््ा आत,
स्िीकृवत-पिाची एक
दोघाांकडेही, प्रवततिारदाराद्वारे,
प्रत, विमा-कर्त्ाजला
वलपी पाठविल््ा
वलवखत स्िरुपात,
पाठविली गेली
गेल््ा पावहजेत. वशफारशी स्िीकारल््ा
पावहजे .
गेल््ा पावहजेत.

1

4

3

दाव््ाच््ा रकमेच््ा
२.५% वकांिा रुप्े
५००/-, ्ाांपैकी जे
कमी असेल ते.

दाव््ाच््ा रकमेच््ा
१%.

राष्री् आ्ोगाकडे
उपभोक्ता-तिार
दाखल करण््ाकररता,
काांहीही शुल्क अदा
करािे लागत नाही.

लोकपाल

एकावर्तमक तिारव््िस्थापन प्रणाली
(आ्.जी.एम.एस.)

राज्् आ्ोग

खालील उपभोक्ता-तिार-वनिारण-सस्ां थाांपैकी
178 कोणती एक, वजल्हा-मांचाकडून आलेले
आिाहन-पि वस्िकारते?

राज्् आ्ोग

राष्री् आ्ोग

खालील उपभोक्ता-तिार-वनिारण-सस्ां थाांपैकी
कोणती एक, कोणर्त्ाही राज््-आ्ोगाने
179
वदलेल््ा वनिाड््ाांच््ा विरुद्ध के लेले आिाहनपि वस्िकारते?

वजल्हा मांच

राष्री् आ्ोग

जर एखादे पॉवलसी-धारक, एखाद्या विमा
कांपनीकडून, एखाद्या तिारीकररता, रुप्े २०
180 लाखाप्ांत नुकसान-भरपाई वमळिू इवच्ित
असतील, तर, ते कोठे तिार दाखल करु
शकतात? सिाजत ्ोन् प्ाज् वनिडा.
खालील पैकी कोणता एक, सेिा-गुणित्तेचा एक
थेट वनदेशक नाही?
खालीलपैकी कोणते एक, ग्राहक आजीिन182
मूल््ाकररता एक सह्ोगी नाही?
आ्.जी.एम.एस. (I.G.M.S.) कररता बरोबर
183
विस्ताररत रुप वनिडा.
181

भारती् विमा
वन्ामक आवण
आिाहन-पि करता
विकास प्रावधकरण
्ेणार नाही.
(आ्.आर.डी.ए.आ्.
)
भारती् विमा
वन्ामक आवण
आिाहन-पि करता
विकास प्रावधकरण
्ेणार नाही.
(आ्.आर.डी.ए.आ्.
)

1

2

वजल्हा मांच

राज्् आ्ोन्

राष्री् आ्ोग

भारती् विमा
वन्ामक आवण
विकास प्रावधकरण
(आ्.आर.डी.ए.आ्.
)

विश्वसनी्ता

समानुभूती

खािी

वििी मावहती

4

ऐवतहावसक

ितजमान

सभ
ां ाव््

प्रर्त्ावशत

4

इडां ो-जमजन मॅनेजमेंट
स्कूल

इटां ीग्रेटेड गव्हनजमेंट
मॅनेजमेंट वसस्टम

इवां ड्न वजनोम मॅवपांग
वस्कम

इटां ीग्रेटेड वग्रएव्हन्स
मॅनेजमेंट वसस्टम

4

1

13
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No.
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--- ्ा, पॉवलसी-धारकाांच््ा तिारी आवण
गाऱ्हाणी, प्रभािीपणे सोडविण््ासाठी असलेले
184 वन्म आवण विवन्म ्ाांचा एक सच
ां असतात,
ज््ा, वन्म आवण मागजदशजक-सिू े वनवित
करतात.

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

तिारी हाताळणाऱ््ा
तिार-वनिारण प्रवि्ा जोखीम-तिार प्रवि्ा नुकसान-तिार प्रवि्ा
प्रवि्ा

भारती् विमा
सािजजवनक तिारींचे वनिारण वन्मािली,
वन्ामक आवण
185 1998, म्हणून ओळखली जाणारी वन्मािली, विकास प्रावधकरण
-- ्ाांनी त्ार के ली.
(आ्.आर.डी.ए.)

भारती् प्रवतभूवत
गैर-बँवकांग वित्त कांपनी
आवण विवनम् मांडळ
(एन.बी.एफ.सी.)
(एस.ई.बी.आ्.)

2

कें द्र सरकार

4

प्रशासकी् वनिारण
प्रावधकरण

1

सािजजवनक तिार
वनिारण वन्मािली

4

अशा वनणज्ाला, --- च््ा समोर, ्ावचके च््ा
मागाज ने आव्हान वदले गेल््ास, अवभहस्ताांकन
186
वकांिा अांतरण, कारणाांसवहत, पॉवलसीधारकाला, लेखी स्िरुपात कळिािे लागते .

तिार-वनिारण
प्रावधकरण

विमा-लोकपालाकडे , --- च््ा अांतगजत सपां कज
187 साधनू , विमा-कृत व््क्ती वििादाांचे वनराकरण
करु शकतात.

तिारी हाताळणारी
प्रवि्ा

उपभोक्ता सरां क्षण का्द्याचा मुख्् उद्देश,
खालील पैकी कोणता आहे?
a) पॉवलसी-धारकाांचे वहत सरां वक्षत करणे.
188
b) गतुां िणक
ू दाराांचे वहत सरां वक्षत करणे.
c) उपभोक्र्त्ाांच््ा तिारींकररता, एक साधे,
गवतमान, आवण स्िस्त वनिारण, प्रदान करणे.

फक्त (i) बरोबर आहे.

दोनही: (i) आवण
(ii), बरोबर आहेत.

फक्त (iii) बरोबर
आहे.

दोनही: (i) आवण
(iii), बरोबर आहेत.

3

१२ ऑक्टोबर, १९९१

११ नोव्हेंबर, १९९८

१३ वडसेंबर, १९९७

१४ सप्तटेंबर, १९८३

2

खालील पैकी का्, सािजजवनक तिारींच््ा
वनिारणाच््ा वन्माांचा उद्देश आहे?
(i) वििाद सोडविण््ासबां ांधीच््ा तिारींच््ा
190
वनिारणाचा उद्देश्् असणे .
(ii) उपभोक्र्त्ाांच््ा वहताांचे सरां क्षण.
(iii) उपभोक्र्त्ाांना तिारी परु विणे.

फक्त (i) बरोबर आहे.

दोनही: (i) आवण
(ii), बरोबर आहेत.

फक्त (iii) बरोबर
आहे.

दोनही: (i) आवण
(iii), बरोबर आहेत.

1

विमा-लोकपालाांचे का्ज, खालील पैकी का्
आहे?
(i) उपभोक््ाांकररता तिारींचे वनिारण.
191
(ii) उपभोक््ाांच््ा वहताांचे सरां क्षण.
(iii) पॉवलसी-धारकाांकडून आलेल््ा तिारींचे
वनिारण.

फक्त (i) बरोबर आहे.

दोनही: (i) आवण
(ii), बरोबर आहेत.

फक्त (iii) बरोबर
आहे.

दोनही: (i) आवण
(iii), बरोबर आहेत.

3

खालील पैकी का्, हाताळण््ाकररता,
आ्ोगाद्वारे वशफारस के ले गेलेले आहे, वक,
तिार वनिारण प्रावधकरण (जी.आर.ए.) स्थावपत
के ले गेले पावहजे ?
(i) विमा-कृत व््क्ती आवण विमा-कताज
्ाांच््ातील वििाद.
192
(ii) विमा-कृत व््क्ती आवण मध््स्थ
्ाांच््ातील वििाद.
(iii) विमा-कताज आवण, मध््स्थ ्ाांच््ातील
वििाद.
(iv) विमा-कृत व््क्ती, विमा-कताज , आवण
मध््स्थ, ्ाांच््ातील कोणताही वििाद.

दोनही, (i) आवण
(ii), बरोबर आहेत.

दोनही, (i) आवण दोनही, (ii) आवण
(iii), बरोबर आहेत. (iii), बरोबर आहेत.

फक्त (iv), बरोबर
आहे.

4

ग्राहक प्रावधकरण

ग्राहक आ्ोग

2

4

189

193

“सािजजवनक तिार वनिारण वन्मािली,
1998” --- ्ा वदिशी अांमलात आली.

विमा-कृत व््क्ती आवण विमा-कताज ्ाांच््ातील
वििाद कोण हाताळे ल?

विमा-कताज आवण मध््स्थ ्ाांच््ातील वििाद
194
कोण हाताळे ल?
--- तृती् पक्ष मोटार-िाहन विमा आवण समुद्री
195 विमा, ्ाांच््ाशी सबां ांवधत प्रकरणाांमध््े, --्ाची का्जकक्षा नसेल.
सािजजवनक तिार वनिारण वन्म, १९९८, ने --196
ची ्िां णा त्ार के ली.
ग्राहक सरां क्षण का्दा, कोणर्त्ा वदिशी,
197
अवस्तर्तिात आला?

ग्राहक गट

ग्राहक-वनिारण
प्रावधकरण

वििे ता-वनिारण
प्रावधकरण

तिार-वनिारण प्रवि्ा जोखीम-तिार प्रवि्ा

तिार-वनिारण
प्रावधकरण
(जी.आर.ए.)

ग्राहक प्रावधकरण

ग्राहक गट

ग्राहक आ्ोग

तिार-वनिारण
प्रावधकरण
(जी.आर.ए.)

ग्राहक आ्ोग

ग्राहक प्रावधकरण

तिार-वनिारण
प्रावधकरण
(जी.आर.ए.)

ग्राहक गट

3

विमा-प्रवतवनधीर्ति

विमा-सिेक्षक

विमा-लोकपाल

ग्राहक-मांच

3

११ एवप्रल, १९७४.

२४ वडसेंबर, १९६८.

२४ वडसेंबर, १९८६.

२२ नोव्हेंबर, १९६८.

3
14

S.
No.

Question Body

खालील पैकी कोणते एक, अ-शावब्दक
198
सिां ादाचे उदाहरण नाही?
199

िै्वक्तक अांतर ्ाची व््ाख््ा --- अशा प्रकारे
के ली जाते.

200 अ-शावब्दक सिां ाद, --- चा बनलेला असतो.

201

आधवु नक काळातील विम््ाचे उगम-स्थान
ओळखा.

विम््ाचे िणजन करण््ाकररता, सामान््तः,
202
खालील पैकी का्, िापरता ्ेईल?
ऱ्होड्सच््ा रवहिाशाांनी एक पद्धत स्िीकारली,
ज््ा मध््े, जर िजन िाढल््ामुळे, जहाजातील
काांही सामान समुद्रात टाकून वदल््ामुळे
गमािलेल््ा मालाचे नुकसान, सामानाचे मालक
203 (ज््ाांच््ा सामानाचे काांहीही नुकसान झालेले
नाही ते देखील), काांही प्रमाणात नुकसान िाटून
घेत असत. ्ा उदाहरणामध््े, कोणर्त्ा
समांजसपणाच््ा तर्तिाचे िणजन करण््ात आलेले
आहे?

204

विम््ाच््ा बाबतीत, सक
ां ोिणाचे तर्ति,
उदाहरणासवहत स्पष्ट करा.

Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
2
3
4
Alternative
"ठीक आहे" असे
एका ररकाम््ा खोलीत
सक
ां े तन, एका हस्तहािभाि करणे.
मुद्रेने करणे.
१२ फूट आवण
१८ इच
ां ते ४ फूट.
र्त्ािरील.

दावगने घालणे .

आिाज चढविणे.

2

१८ इच
ां ाांच््ा जिळ.

४ फूट ते १२ फूट.

1

सिज मानिी ितजन
वकांिा आचरण

4

सभ
ां ािण-रवहत ितजन,
ज््ाचा उद्देश््, सदां ेश
देणे आहे

देह-बोली

अशी कोणतीही
घटना, ज््ामध््े,
सभ
ां ािणा व््वतररक्त
अन्् एक उत्तेजन,
प्राप्तकर्त्ाां च््ा
मनामध््े अथिा
प्रेिकाांच््ा मनामध््े,
एक अथज वनमाज ण करते.

रोममधील व्हॅवटकन
वसटी.

बॅवबलॉनच््ा हँवगांग
गाडजन्स.

लांडनमधील लॉईड्स
कॉफी हाउस.

न््ू्ॉकज मधील वबग
ऍपल.

3

लोकाांच््ा नुकसानािर इतराांच््ा तोट््ाांपासनू
गररबाांना अनुदान देणे.
पैज लािणे .
नफा वमळविणे.

काांही जणाांचे
नुकसान, अनेक
जणाांनी िाटून घेणे.

4

उर्तपीडन

3

भाांडिलशाही

समान प्रकारच््ा
मालमत्ता असलेल््ा,
ि समान प्रकारच््ा
जोखीम असलेल््ा,
लोकाांना एकवित
करणे.

समाजिाद

पारस्पाररक विमा

विवभन्न प्रकारच््ा
समान प्रकारच््ा
विविध प्रकारच््ा
मालमत्ता असलेल््ा, मालमत्ता असलेल््ा,
मालमत्ता असलेल््ा,
ि विवभन्न प्रकारच््ा माि विविध प्रकारच््ा
माि समान जोखीमा
जोखीमा असलेल््ा, जोखीमा असलेल््ा,
असलेल््ा, लोकाांना
लोकाांना एकवित
लोकाांना एकवित
एकवित करणे.
करणे.
करणे.

वचनी सरकारने आदेश
वदला होता वक,
वचनी व््ापारी, र्त्ाांचा
जुन््ा काळात, वचनी व््ापारी, र्त्ाांचा माल
वचनी व््ापारी, र्त्ाांचा
विविध जहाजवचनी बोटी लहान
माल विविध बोटींिर
धोकादा्क पाण््ातून िाहून नेताना, िेगिेगळ््ा
माल विविध
कांपन््ाांद्वारे माल
205
असत, आवण र्त्ा जड
ठे ित, कारण, र्त्ाांना
बोटींिर ठे ित असत. ते असे का करत असत,
बोटींमध््े ठे ित असत,
वितररत करण््ात
माल िाहून नेत असत.
एकूण नुकसानासाठी
्ाचे विश्ले िण करा.
कारण, ते स्िस्त होते.
्ािा, म्हणजे ,
विमा वमळत असे.
व््िसा्ाचे समान
वितरण होईल.
खालील प्ाज्ाांच््ा ्ादीमधून, एक अ-भौवतक
206
मोटार-गाडी
घर
पत
िातानुकूलन-्ांि
मालमत्ता ओळखा.
श्री. मवनि ्ाांनी, र्त्ाांच््ा विमा-सल्लागाराला,
विम््ाचा मख्
ु ् उद्देश विचारला. खालील
207
प्ाज ्ाांमधून, विम््ाचा मुख्् हेतू ओळखण््ास,
श्री. मवनि ्ाांना मदत करा.
208 विम््ाची वनवमजती, कशामळ
ु े झाली?
जोखीम व््िस्थापनाच््ा खालील पद्धतींपैकी
209 कोणती एक, स्ि्ां-विमा म्हणनू देखील
ओळखली जाते?

210 विमा उतरिा्चा वनणज्, तुम्ही कधी घेता?

211

खालील पैकी कोणती एक, पवहली भारती्
विमा कांपनी आहे?

अनेक जणाांनी, अनेक काांही जणाांनी, अनेक अनेक जणाांनी, काांही
जणाांचे नुकसान िाटून जणाांचे नुकसान िाटून जणाांचे नुकसान िाटून
घेणे.
घेणे.
घेणे.

1

3

3

सट्टेबाजी

3

धोका

क्षवत-पवू तज

नक
ु सान

जोखीम

4

जोखीम-िजजन

जोखीम-धारण

जोखीम-कपात आवण
जोखीम-वन्ांिण

जोखीम-अांतरण

2

आकवस्मक घटना
घडल््ानांतर.

जेव्हा घटना
घडण््ाची शक््ता
कमी आहे, माि
तीव्रता अवतश् जास्त
आहे.

जेव्हा एखादी घटना
होण््ाची शक््ता,
वतच््ा तीव्रतेसह,
कमी असते.

जेव्हा आकवस्मक
घटनेमुळे होणाऱ््ा
नुकसानाची भरपाई,
तुम्ही स्ितःच करु
शकता.

2

द ओररएटां ल लाईफ
इन्श््ुरन्स कांपनी
वलवमटे ड

रा्टन इन्श््ुरन्स
कांपनी वलवमटे ड

बॉम्बे म््ुच््ुअल
अॅश््रु न्स सोसा्टी
वलवमटे ड

नॅशनल इन्श््ुरन्स
कांपनी वलवमटे ड

3
15

S.
No.

Question Body

भारतामध््े आ्ुविजम््ाचे राष्री्ीकरण
212 झाल््ामुळे स्थापन झालेल््ा, सािजजवनक क्षेिी्
आ्ुविजमा कांपनीचे नाांि साांगा.
जेव्हा एखादी व््क्ती विमा खरेदी करते, तेव्हा
213 र्त्ा व््क्तीने िापरलेल््ा, जोखीम-व््िस्थापन
तांिाविि्ी चचाज करा.

214

विमा (इन्श््ुरन्स) आवण आ्ुविजमा (ऍश््ुरन्स)
्ातील फरकाची चचाज करा.

Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
2
3
4
Alternative
भारती् साधारण
विमा महामांडळ
(जी.आ्.सी.)

भारती् आ्ुविजमा
महामांडळ
(एल.आ्.सी.)

भारती् ओररएटां ल
विमा कांपनी

नॅशनल विमा कांपनी
म्ाजवदत

2

जोखीम-िजजन

जोखीम-धारण

जोखीम-अांतरण

जोखीम-प्रवतबांध

3

विमा ि आ्ुविजमा,
दोनही, एकाच
गोष्टीला सदां वभज त
करतात.

विमा: जी घटना
होण््ाची शक््ता
आहे, वतच््ापासनू
खािीशीर सरां क्षण;
आ्वु िजमा: जी घटना
होण््ाची शक््ता
आहे, वतच््ापासनू
सरां क्षणाची खािी
नाही.

2

विमा: जी घटना
विमा: जी घटना
होणार आहे,
होण््ाची शक््ता
वतच््ापासनू सरां क्षण; आहे, वतच््ापासनू
आ्वु िजमा: जी घटना
सरां क्षण;
होण््ाची शक््ता आ्ुविजमा: जी घटना
आहे, वतच््ापासनू
होणार आहे,
सरां क्षण.
वतच््ापासनू सरां क्षण.

श्री. पोद्दार ्ाांनी र्त्ाांच््ा घरामध््े विजेच््ा
उष्णता-रोधक तारा बसविलेल््ा आहेत, जेणे
215 करुन, आगीमुळे नुकसान होण््ाची शक््ता कमी
होईल. ्ेथे िापरण््ात आलेले, जोखीम
व््िस्थापनाचे तांि ओळखा.

जोखीम-िजजन

जोखीम-धारण

जोखीम-अांतरण

जोखीम-कपात आवण
जोखीम-वन्ांिण

4

श्रीमती शाहीन ्ाांनी, इराकमध््े सरुु असलेल््ा
वहांसाचारामुळे, वतथे व््ािसाव्क दौऱ््ािर
216
जाण््ास नकार वदलेला आहे. ्ेथे िापरण््ात
आलेले, जोखीम व््िस्थापनाचे तांि ओळखा.

जोखीम-िजजन

जोखीम-धारण

जोखीम-अांतरण

जोखीम-कपात आवण
जोखीम-वन्ांिण

1

श्री. सरु े श ्ाांनी, एक आ्ुविजमा पॉवलसी खरेदी
के लेली आहे, जेणे करुन, र्त्ाांचा अकाली मर्तृ ्ू
होण््ाच््ा पररवस्थतीमध््े , र्त्ाांच््ा कुटुांब217
सदस््ाांना, कोणािरही अिलबां नू राहािे लागू
न्े. ्ेथे िापरण््ात आलेले, जोखीम
व््िस्थापनाचे तिां ओळखा.

जोखीम-िजजन

जोखीम-धारण

जोखीम-अांतरण

जोखीम-कपात आवण
जोखीम-वन्िां ण

3

श्रीमती वस्मता ्ाांनी, घराचे काांही कारणाने
नुकसान झाल््ास, ते दुरुस्त करण््ासाठी राखीि
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वनधी स्थापन के लेला आहे. ्ेथे िापरण््ात
आलेले, जोखीम व््िस्थापनाचे तांि ओळखा.

जोखीम-वित्त-परु िठा

जोखीम-धारण

जोखीम-अांतरण

जोखीम-कपात आवण
जोखीम-वन्ांिण

1

219 खालील विधानाांपैकी कोणते बरोबर आहे?

विमा, मालमत्तेचे
हानीपासनू सरां क्षण
करतो.

विमा, नुकसान रोखतो.

विमा, नुकसानाची
शक््ता कमी करतो.

विमा, नक
ु सान
झाल््ास, विमा-कृत
व््क्तीस, नुकसानभरपाई देतो.

4

तम्ु ही एक विमा-सिेक्षक आहात. विमा220 कर्त्ाांच््ा ितीने, विमा देण््ापूिी तुम्हाला
मालमत्तेचे सिेक्षण ि वनरीक्षण का कराल?

दर ठरविण््ासाठी,
जोखीमेचे मूल््ाांकन
करण््ाकररता.

आजबू ाजूचा पररसर
पाहून, मालमत्तेच््ा
मूल््ाांकन
करण््ाकररता.

मालमत्ता, शहरापासनू
वकती लाांब आहे ते
शोधण््ाकररता.

शेजारील
मालमत्ताांिरही नजर
टाकण््ाकररता.

1
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