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

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ਬੀਮਾਕਰਤਾ

ਬੀਮਤ

ਬੀਮਾ ਏਜੰ ਟ

ਬੀਮਾ ਦਲਾਲ

2

ਇੱਕ ਸਾਲ

ਤਤੰ ਨ ਸਾਲ

ਪੰ ਜ ਸਾਲ

ਸੱ ਤ ਸਾਲ

2

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਦ ਿੱ ਤੇ
ਦਨਰਦਵਵਾ ਤਾ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕੌ ਣ
1

ਸੁਰਿੱਦਿਅਤ ਹੈ?
ਬੀਮਾ ਐਕਟ

ਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 45

(ਦਨਰਦਵਵਾ ਤਾ ਧਾਰਾ) ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਰਤਾ
ਵਲੋਂ

ਾਅਵਾ ਰਿੱ

ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਦਿਆ

ਦ ੂੰ ਾ ਹੈ, ਜ ੋਂ ਦਕ ਪਾਲਸੀ ਨੇ
___________ ਪਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ
ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਦਵਕਲਪ

ੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

2
ਆਤਮ-ਹਿੱ ਦਤਆ ੀ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ
ਜੇਕਰ ਬੀਮਤ ਪਾਲਸੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ੇ 3
ਸਾਲਾਂ ੇ ਬਾਅ ਆਤਮ-ਹਿੱ ਦਤਆ ਕਰਨ

ਬੀਮਤ ਵਲੋਂ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ

ਪਰੀਮੀਅਮ

ਨਾਲ ਮਰ ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰ ਨੂੰ
3

ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ,

ਾਅਵੇ ਦਮਲੇ ਗਾ?
ਪਦਹਲੀ ਪਰੀਮੀਅਮ ਰਸੀ (FPR) ੀ ਕੀ
ਰਸਾਉਂ ੀ ਹੈ?

ਮੁਕਤ ਜਾਂਚ ਸਮਾਂ
ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ
ਹੈ

4

(2 X ਪਰੀਮੀਅਮ)
ਜੀਵਨ ਬੀਮਾਤਕਰਤ

ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ

ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ

ਅੰ ਤਕਤ ਮੁੱ ਲ

ਕੀਤਾ ਤਗਆ

ਸਬੂਤ, ਤਕ
ਪਾਲਸੀ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

4

ਪਾਲਸੀ ਨੇ ਕੁਝ
ਪਾਲਸੀ ਹੁਣ ਰੱ ਦ

ਨਕਦ ਮੁੱ ਲ

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਤਲਆ

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ

2

ਹੈ

ਸਤਾਵੇਜ਼ ੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਜੋ ਦਕ
ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਅਤੇ ਬੀਮਤ ੇ ਦਵਚਾਲੇ
5

ਪਰਸਤਾਵ ਫਾਰਮ

ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਪਾਲਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

4

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਾ ਸਬਤ ਹੁੂੰ ਾ ਹੈ।

ਜੇ ਦਕਸੇ ਪਾਲਸੀ

ਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਵਚ ਕੁਝ

ਪੇਚੀ ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ

ਬੀਮਤ ਦੇ ਹੱ ਕ

ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੇ

ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿੱ ਕ ਪੈ ਾ ਹੁੂੰ ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ

ਤਵਚ

ਹੱ ਕ ਤਵਚ

ੀ ਦਵਆਦਿਆ ਦਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

6
ਉਮਰ

ੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਗਲਤ-ਦਬਆਨੀ

ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਰੱ ਦ

ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਰੱ ਦ

ਐਲਾਤਨਆ

ਐਲਾਤਨਆ

ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ

ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ

ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂੰ

ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂੰ

ਤਵਆਜ ਸਮੇਤ

ਤਵਆਜ ਤਬਨਾਂ

ਪਰੀਮੀਅਮ ਬੀਮਤ

ਪਰੀਮੀਅਮ ਬੀਮਤ

ਨੂੰ ਵਾਤਪਸ ਕਰਨ

ਨੂੰ ਵਾਤਪਸ ਕਰਨ

ਲਈ ਤਕਹਾ

ਲਈ ਤਕਹਾ

ਜਾਵੇਗਾ

ਜਾਵੇਗਾ

1

ੇ

ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਦਵਚ, ਠੀਕ ਚੋਣ ਕਰੋ
I: ਉਮਰ

ੇ ਬਾਰੇ ਘਿੱ ਟ ਦਬਆਨ ਨਾ

ੇਣ

ੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸਲੀ ਪਾਲਸੀ ਘਟਾਈ
ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ

ਕੇਵਲ I

ਜਾਵੇਗੀ
II: ਉਮਰ

ੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱ ਧ ਦਬਆਨ

ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਪਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ
7

ਕੇਵਲ II

I ਅਤੇ II

ਨਾ ਤਾਂ I ਤੇ ਨਾ ਹੀ
II

3

ੇਣ
ੀ

ਧਨ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇਗੀ।
1

S.
No.

Question Body

ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜਾ ਦਮਆਰੀ
ਪਾਲਸੀ

ਸਤਾਵੇਜ਼

ਾ ਦਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

Alternative
1
ਪਾਲਸੀ ਸਮਾਂਸਾਰਣੀ

Alternative
2

ਤਮਆਰੀ ਤਵਵਸਥਾ

Alternative
3

Alternative
4

ਪਾਲਸੀ ਲਈ

ਪਾਲਸੀ ਜ਼ਬਤੀ

ਖਾਸ ਤਵਵਸਥਾ

ਤਵਵਸਥਾ

Correct
Alternative

4

8
ਸਾਨੂੰ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਅਤੇ ਬੀਮਤ ੇ
9

ਦਵਚਾਲੇ ਇਕਰਾਰ ਾ ਸਬਤ ਦ ਉ।

ਪਰਸਤਾਵ ਫਾਰਮ

ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਪਾਲਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

4

ਔਰਤ, ਜੋ ਤਕ
ਇਕਰਾਰ ਤਲਖਣ
ਸਾਨੂੰ ਦਮਆਰੀ ਪਾਲਸੀ ਪਰਬੰਧਨ ੀ
ਉ ਾਹਰਨ ਦ ਉ।

ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਰਭਵਤੀ
ਹੈ, ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਨੂੰ

ਆਤਮਹੱ ਤਤਆ ਦੀ
ਧਾਰਾ

ਕੁਝ ਬੀਮਾਰੀਆਂ

ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ ਨੂੰ

ਨੂੰ ਵੱ ਖਰਾ ਰੱ ਖਣ

ਕੁਝ ਅਤਧਕਾਰ

ਦੀ ਧਾਰਾ

ਦੇਣ ਦੀ ਧਾਰਾ

2

ਸ਼ਾਤਮਲ ਨਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ
10
ਔਰਤ, ਜੋ ਤਕ
ਇਕਰਾਰ ਤਲਖਣ
ਸਾਨੂੰ ਇਿੱਕ ਪਾਲਸੀ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਿਾਸ

ਪਰੀਮੀਅਮ

ਉਮਰ ਦੀ ਗਲਤ

ਪਰਬੂੰਧਨ

ਭੁਗਤਾਨ

ਜਾਣਕਾਰੀ

ੀ ਉ ਾਹਰਨ ਦ ਉ।

ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਰਭਵਤੀ
ਦਾਅਵਾ ਪਰਬੰਧਨ

ਹੈ, ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ

4

ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਤਮਲ ਨਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਧਾਰਾ

11
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜਾ ਦਮਆਰੀ
ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ
12

ਸਤਾਵੇਜ਼

ਭਾਗ ਬਣਾਉਂ ਾ ਹੈ?

ਠੀਕ ਕਥਨ ਚੁਣ।ੋ

ਾ ਪਦਹਲਾਂ

ਪਾਲਸੀ ਸਮਾਂਸਾਰਣੀ

ਪਾਲਸੀ

ਪਾਲਸੀ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ

ਯੋਗ ਅਤਧਕਾਰੀ

ਯੋਗ ਅਤਧਕਾਰੀ

ਵਲੋਂ ਦਸਤਖਤ

ਵਲੋਂ ਦਸਤਖਤ

ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ
ਸਟੈਪ ਐਕਟ ਦੇ

ਸਟੈਪ ਐਕਟ ਦੇ

ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਹਰ

ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਹਰ

ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ

ਨਹੀਂ ਹੈ
13

ਤਮਆਰੀ ਪਰਬੰਧਨ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਖਾਸ ਪਾਲਸੀ
ਪਰਬੰਧਨ
ਪਾਲਸੀ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ
ਯੋਗ ਅਤਧਕਾਰੀ
ਵਲੋਂ ਦਸਤਖਤ
ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ
ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਪ
ਐਕਟ ਦੇ
ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਹਰ
ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦਾਅਵਾ ਪਰਤਕਤਰਆ

1

ਪਾਲਸੀ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ
ਨਾ ਤਾਂ ਯੋਗ
ਅਤਧਕਾਰੀ ਵਲੋਂ
ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ
ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ,
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ

2

ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਪ
ਐਕਟ ਦੇ
ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਹਰ
ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ।

2

S.
No.

Alternative
1

Question Body

Alternative
2

Alternative
3
ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ
ਜੀਵਨ ਬੀਮਤ ਦੇ

ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਬੀਮਤ ਦਵਅਕਤੀ ਅਸਲੀ
ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁਆ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
ਤਵਚ ਤਬਨਾਂ ਕੋਈ
ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ
ਹੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ

ਦ ੂੰ ਾ ਹੈ?

ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਹਤ
ਐਲਾਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰ

ਨਵੀਆਂ

ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਧਾਰਾਾਾਾਂ ਤੇ
ਤਨਯਮਾਂ ਨਾਲ

ਪਾਲਸੀ ਜਾਰੀ

ਡੁਪਲੀਕੇਟ

ਕਰੇਗੀ

ਪਾਲਸੀ ਜਾਰੀ
ਕਰੇਗੀ

14
ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ ਵਲੋਂ ਪਦਹਲੇ ਪਰੀਮੀਅਮ ਤੋਂ
ਬਾਅ

ਅਗਲੇ ਪਰੀਮੀਅਮ

ੀ ਰਸੀ

ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ
ਪਰੀਮੀਅਮ ਰਸੀਦ

ਉੱਤੇ ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜੇ
ਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ?

ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ
ਕਰਨ ਪਰੀਮੀਅਮ
ਰਸੀਦ

Alternative
4

Correct
Alternative

ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
ਤਵਚ ਤਬਨਾਂ ਕੋਈ
ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ
ਹੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ

1

ਪਾਲਸੀ ਜਾਰੀ
ਕਰੇਗੀ, ਪਰ
ਕੇਵਲ ਅਦਾਲਤੀ
ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ

ਮੁੜ-ਸਥਾਪਨ

ਨਤਵਆਉਣ

ਪਰੀਮੀਅਮ ਰਸੀਦ

ਪਰੀਮੀਅਮ ਰਸੀਦ

4

15
ਪਾਲਸੀ ਤੋਂ ਗਾਰੂੰ ਟੀਸ਼ੁ ਾ ਸਮਰਪਣ ਮੁਿੱ ਲ
ਲੈ ਣ ਲਈ ਦਨਯਮਾਂ ੇ ਤਦਹਤ ਦਕੂੰ ਨੇ ਲੰਮੇ
ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਰੀਮੀਅਮ ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ
16

ਤਨਰੰ ਤਰ 2 ਸਾਲ

ਤਨਰੰ ਤਰ 4 ਸਾਲ

ਤਨਰੰ ਤਰ 3 ਸਾਲ

ਤਨਰੰ ਤਰ 5 ਸਾਲ

3

ਸੈਕਸ਼ਨ 10

ਸੈਕਸ਼ਨ 38

ਸੈਕਸ਼ਨ 39

ਸੈਕਸ਼ਨ 45

3

ਬੀਮਤ ਨਾਬਾਲਗ

ਨਾਮਜ਼ਦ

ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ

ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ ਦਾ

ਹੈ

ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ

ਤਦਮਾਗੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ

ਤਵਆਹ ਨਹੀਂ

ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਹੋਇਆ

ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ?
ਬੀਮਾ ਐਕਟ 1938 ੇ ___________
ਤਦਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਨਾਮਜ਼

17

ੀ

ਮਨਜ਼ਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਦਜਹਨਾਂ ੇ
ਅਧੀਨ ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ ਨੂੰ ਤਕਸੇ ਨੂੰ

18

ਦਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ,
ਤਜਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਛੋਟ (ਗਰੇਸ) ਅੂੰ ਤਰਾਲ ੇ ਮਕਸ
ਦਵਆਦਿਆ ਕਰੋ।

ੀ

ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ
ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਰੱ ਦ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਪਸੰ ਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ
ਇਹ

ਤਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਜਸ

ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ ਨੂੰ

ਤਵਚ

ਉਸ ਦੇ ਪਰੀਮੀਅਮ

ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ

ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ

ਤਕਸੇ ਵੀ

ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ

ਸਮੱ ਤਸਆ ਲਈ

ਤਦੰ ਦਾ ਹੈ

ਤਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ

19

2

ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ
ਤਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਜਸ ਦੇ
ਬਾਅਦ
ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ ਨੂੰ

2

ਆਪਣਾ ਖੁੰ ਤਝਆ
ਹੋਇਆ ਪਰੀਮੀਅਮ
ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਪਾਲਸੀ
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ
ਰੱ ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਨਾਮਜ਼ ਗੀ ੇ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਤੇ ਸਭ
ਕਥਨ ਸਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਦਬਨਾਂ:

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ
ਪਾਲਸੀ ਤੇ ਕਰਜ਼
ਦੇਣ ਲਈ
ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂੰ
ਤਨਯਕੁਤ ਕੀਤਾ

20

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ
ਕੇਵਲ ਪਾਲਸੀ

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ

ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮੇਂ

ਪਲਾਸੀ ਤਵਚ

ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਤਵਚ

ਤਪਛਾਂਕਣ ਨਾਲ

ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ

ਬਦਤਲਆ

ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੋਲ
ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਪੂਰੇ

4

ਹੱ ਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

ਸਕਦੀ ਹੈ

ਤਗਆ ਹੋਵ`ੇ
3

S.
No.

Question Body

ਕ ੋਂ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ (ਲੈ ਪਸ)
ਮੂੰ ਦਨਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ?

Alternative
1

Alternative
2

ਜੇ ਪਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣ

ਜੇ ਪਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣ

ਤਮਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ

ਤਮਤੀ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ

ਤਦੱ ਤਾ ਤਗਆ

ਨਹੀਂ ਤਦੱ ਤਾ ਤਗਆ

ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਪਸ

ਪਾਲਸੀ ਇੱਕ

ਹੋਇਆ ਇੱਕ

ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸਮੇਂ

21
ਇਿੱਕ ਹਾਲਤ ਾ ਦਨਰਮਾਣ ਕਰੋ, ਦਜਹਨਾਂ
ਲਈ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ੇ ਸਮੇਂ ਬੀਮਾਯੋਗ
ੇ ਸਬਤ ੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
22

ਪਾਲਸੀ ਕਰਜ਼

ੇ ਹਿੱ ਕ ਦਵਚ ਜਾਇਜ਼

ਲੀਲ ਦ ਉ

ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤ ਚੁੱ ਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਪਸ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ
ਹੈ
ਤਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦਾ
ਕਰਜ਼ ਸੌਖੀ ਤਰਹਾਂ
ਤਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ

23
ਛੋਟ ਅੂੰ ਤਰਾਲ ੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਦਵਚ ਸਹੀ
ਕਥਨ

ੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ

ਦਵਕਲਪ ਚੋਣ ਕਰੋ
24

ਛੋਟ (ਗਰੇਸ) ਸਮੇਂ
ਦੀ ਤਮਆਰੀ
ਲੰਬਾਈ ਇੱਕ
ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 31
ਤਦਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

Alternative
3
ਜੇ ਪਰੀਮੀਅਮ ਛੋਟ
(ਗਰੇਸ) ਸਮੇਂ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਦੱ ਤਾ
ਨਹੀਂ ਤਗਆ

ਪਾਲਸੀ ਇੱਕ
ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੈ

ਹੈ
ਬੀਮਤ ਕਰਜ਼
ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਾਾਾਂ
ਤੇ ਤਨਯਮਾਂ ਤੇ
ਫੈਸਲਾ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ

Alternative
4

Correct
Alternative

ਜੇ ਪਾਲਸੀ
ਸਮਰਤਪਤ ਕੀਤੀ

3

ਗਈ

ਪਾਲਸੀ ਉਤੇ
ਕਰਜ਼ ਤਲਆ ਜਾ

2

ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ

ਕਰਜ਼ ਵਾਤਪਸ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ

ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰ ਧਨ

ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ

3

ਨਹੀਂ ਹੈ

ਛੋਟ (ਗਰੇਸ) ਸਮੇਂ ਛੋਟ (ਗਰੇਸ) ਸਮੇਂ
ਦੀ ਤਮਆਰੀ

ਦੀ ਤਮਆਰੀ

ਲੰਬਾਈ ਇੱਕ

ਲੰਬਾਈ ਇੱਕ

ਤਤਮਾਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਹਫ਼ਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਛੋਟ (ਗਰੇਸ) ਸਮੇਂ
ਦੀ ਤਮਆਰੀ
ਲੰਬਾਈ ਇੱਕ

1

ਪੰ ਦਰਵਾੜਾ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ

ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਤੀਆਂ ਤਬ ੀਲੀਆਂ ਦਵਚੋਂ
ਦਕਹੜੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ ਵਲੋਂ
ਮਨਜ਼ਰਸ਼ੁ ਾ ਹਨ?

ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ

ਪਰੀਮੀਅਮ

ਵੱ ਧ ਪਾਲਸੀਆਂ

ਭੁਗਤਾਨ ਤਮਆਦ

ਤਵਚ ਵੰ ਡਣਾ

ਤਵਚ ਵਾਧਾ

ਪਾਲਸੀ ਤੋਂ
ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਤਬਨਾਂ

ਬੀਮਾਤਕਰਤ ਰਕਮ

ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ

ਤਵਚ ਵਾਧਾ

1

ਪਾਲਸੀ ਤਵਚ
ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ

25
ਜਦੋਂ ਪਰੀਮੀਅਮ
ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 3 ਸਾਲਾਂ
ਸਪੁਰ ਗੀ ਮੁਿੱ ਲ ੇ ਦਸਧਾਂਤ ੇ ਬਾਰੇ
ਸਮਝਾਉ।

ਪਾਲਸੀ ਤਵਚ

ਲਈ ਤਦੱ ਤਾ ਜਾ

ਪਾਲਸੀ ਤਵਚ

ਉਪਲੱਬਧ ਵੱ ਧ ਤੋਂ

ਚੁੱ ਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ

ਉਪਲੱਬਧ ਘੱ ਟੋ-

ਵੱ ਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ

ਘੱ ਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਸਬੰ ਧਤ ਨਕਦ

ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਧੀਨ
ਉਪਲੱਬਧ

2

ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਮੁੱ ਲ

26
ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਦਕੂੰ ਨੇ ਦਵਅਕਤੀ
ਨਾਮਜ਼
27

ਤਦੱ ਤੇ ਗਏ ਤਕਸੇ

ਦਵਕਲਪ

ਹੋ ਸਕ ੇ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ

ਠੀਕ ਇੱਕ

ਠੀਕ ਦੋ

ਠੀਕ ਤਤੰ ਨ

ੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ
ਵੱ ਧ

4

ਬੀਮਤ ਦੀ ਮੌਤ

ਨਾਮਜ਼ ੀ

ਾ ਉ ੇਸ਼ ਿੱ ਸੋ।

ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਹੱ ਕ
ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ
ਲਈ

28

ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਤਵਚ ਪਾਲਸੀ ਧਨ ਪਾਲਸੀ ਸਮਰਪਣ
ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ

ਲਈ

ਸਪੰ ਤੀ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ

2

ਲਈ ਤਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਤਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ
4

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

ਪਾਲਸੀ ਸਪੁਰਦ

ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ

ਕਰਨ ਥਈ

ਲਈ

ਲੈ ਪਸ ਹੋਈ

ਤਕਸ਼ਤਾਂ ਤਵਚ

ਪਾਲਸੀ ਉੱਤੇ

ਪਰੀਮੀਅਮ

ਕਰਜ਼ ਲੈ ਣਾ ਜੋ ਤਕ

ਬਕਾਇਆ

ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ

(ਏਰੀਅਰ) ਦਾ

ਲਈ ਮੰ ਤਨਆ ਜਾਵੇ

ਭੁਗਤਾਨ

Correct
Alternative

ਬੀਮਤ ਦੀ ਮੌਤ
ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ
ਦਨਯੁਕਤੀ ਾ ਮਕਸ ਸਮਝਾਉ।

ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਲਈ

ਤਵਚ ਪਾਲਸੀ ਧਨ

ਹੱ ਕ ਤਬਦੀਲ

ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ

ਕਰਨ ਲਈ

ਲਈ ਤਵਅਕਤੀ ਨੂੰ

1

ਤਨਯੁਕਤ ਕਰਨ
ਥਈ

29
ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ
ਲੈ ਣੀ, ਤਜਸ ਦੀ
ਪਾਲਸੀ ੇ ਸਧਾਰਨ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ
ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ੀ
ਦਵਆਦਿਆ ਕਰੋ।

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਦੀ

ਤਵਆਜ ਸਮੇਤ

ਤਮਤੀ ਲੈ ਪਸ ਹੋਈ

ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ

ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ

(ਏਰੀਅਰ) ਦਾ

ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਲ

ਭੁਗਤਾਨ

ਤਮਤੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ

2

ਤਵਚ ਤਵਚ ਹੈ

30
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਤੇ

ਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਸ ਨੂੰ

ਦਮਆਰੀ ਉਮ

ੇ ਸਬਤ

ਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ

ਮਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ?

ਸਕੂਲ ਛੱ ਡਣ ਦਾ
ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ

ਤਨਯੋਜਕ ਦੇਣ
ਪਾਸਪੋਰਟ

ਜਨਮ-ਕੁੰ ਡਲੀ

ਵਾਲੇ ਦਾ

3

ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ

31
ਉਲਟ ਚੋਣ ਲੋ ਕਾਂ

ਉਲਟ ਚੋਣ'

ੇ ਸਬੂੰ ਧ ਦਵਚ ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਤੇ

ਕਥਨਾਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀਂ ਹੈ?

ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਵਲੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਵਲੋਂ

ਉਹ ਦਾ ਰੁਝਾਨ

ਉਲਟ ਚੋਣ ਢੰ ਗ

ਉਲਟ ਚੋਣ ਢੰ ਗ

ਹੈ, ਤਜਹਨਾਂ ਨੂੰ

ਇਹ ਤਨਸ਼ਤਚਤ

ਇਹ ਤਨਸ਼ਤਚਤ

ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਵਲੋਂ

ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੇ

ਕਰਨ ਲਈ

ਕਰਨ ਲਈ

"ਉਲਟ ਚੋਣ"

ਅਨੁਭਵ ਦੀ

ਵਰਤਤਆ ਜਾਂਦਾ

ਵਰਤਤਆ ਜਾਂਦਾ

ਢੰ ਗ ਵਰਤਤਆ

ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵੱ ਧ ਹੋਣ

ਹੈ ਤਾਂ ਤਕ ਉਹ

ਹੈ ਤਾਂ ਤਕ ਇਹ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕ

ਦਾ ਸ਼ੱ ਕ ਜਾਂ ਪਤਾ

ਅਤਜਹੇ ਬੀਮਾ

ਪਾਲਸੀਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ

ਇਹ ਅਨੈਤਤਕ

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਜਸ

ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਨਾ

ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ

ਕਰੇ , ਜੋ ਤਕ

ਪਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ

ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ

ਸੰ ਭਾਤਵਤ

ਲਗਾਉਣ ਲਈ

ਫਾਇਦਾ

ਪਾਲਸੀਧਾਰਕਾਂ

ਗਲਤ ਤਨਵੇਸ਼

ਉਠਾਇਆ ਜਾ

ਲਈ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਨਾ

ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਚੋਣ

ਏਜੰ ਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਤਲਆ
ਕਰੇ

ਸਕੇ।

ਹੋਣ

2

ਕਰੇ।

32
ਤਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਤਕ
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਤੇ ਦਵਅਕਤੀਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜੇ ਨੂੰ
ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱ ਧ ਜੋਦ਼ਿਮ ਵਾਲੇ
ਮੂੰ ਦਨਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ
ਦਵਕਲਪ
33

ੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਤਵਅਕਤੀ ਜੋ

ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ

ਤਨਯਮਤ ਰੂਪ

ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ

ਤਵਅਕਤੀ ਜੋ ਤਕ

ਉਤੇਤਜ਼ਕ ਕਰਨ

ਰੋਜ਼ ਮਾਸਾਹਾਰੀ

ਮਸਾਲਾ' ਖਾਂਦੇ

ਵਾਲੀਆਂ

ਭੋਜਨ ਵਰਤਦਾ ਹੈ

ਹਨ।

ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ

ਤਵਚ 'ਪਾਨ

ਨਸ਼ਾ ਤਵਰੋਧੀ

3

ਅਸਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ

5

S.
No.

Alternative
1

Question Body

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ

Alternative
3

ੇ

ਯੋਗਾ ਤਸਖਲਾਈ

ਾ

ਦੇਣ ਵਾਲਾ

ੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ?

ਤਫਲਮੀ ਸਟੰ ਟਮੈਂਨ

ਨਾਈਟ-ਕਲੱਬ ਦੇ

ਦਾ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ

ਡਾਂਸਰ

ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰ ਦਾ

ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ

4

ਮਾਰਕੀਤਟੰ ਗ
ੇ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ

ੁਰਘਟਨਾ ਸੂੰ ਕਟ

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ

ੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਸਭ

ਾ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜੋ ਤਕ
ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ

ਟੂਤਰਸਟ ਗਾਈਡ ਬਰਬਾਦੀ ਮਾਤਹਰ

ਤਨਯਮਤ ਰੂਪ

3

ਤਵਚ ਬਾਹਰ

ੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਜਾਂਦਾ ਹੈ

35
______________

Correct
Alternative

ਹੈ

34

ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਦਵਕਲਪ

Alternative
4
ਤਵਅਕਤੀ, ਤਜਸ

ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਦਸਹਤ ਸੂੰ ਕਟ

Alternative
2

ਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦਕ ਜੇ

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ

ੀ ਦ ਿੱ ਤੇ

ਸਮੇਂ ੌਰਾਨ ਿਾਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ

ਮੌਤ ਦਰ

ਗਤਹਣੇ ਰੱ ਖੀ ਹੋਈ

ਉਲਟ ਚੋਣ

ਘਰ-ਕਰਜ਼

2

ਜਾਂ ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਮਰਤੂ ਲਾਭ ੀ ਘਿੱ ਟੀ ਹੋਈ
ਰਕਮ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
36
ਇਹ ਢੰ ਗ ਦੇ
ਇਹ ਢੰ ਗ ਅਧੀਨ, ਇਹ ਢੰ ਗ ਅਧੀਨ, ਅਧੀਨ ਇੰਝ ਤਦੱ ਤੇ ਇਹ ਢੰ ਗ ਅਧੀਨ,
ਅੂੰ ਡਰਰਾਈਦਟੂੰ ਗ
ਢੂੰ ਗ

ੇ ਅੂੰ ਕ

ਰਜਾਬੂੰ ੀ ੇ

ੇ ਸੂੰ ਧ ਦਵਚ ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਤੇ ਕਥਨਾਂ

ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ?

ਅੰ ਡਰਰਾਈਟਰ

ਅੰ ਡਰਰਾਈਟਰ

ਸਭ ਤਵਰੋਧੀ ਜਾਂ

ਸਭ ਚੰ ਗੇ ਜਾਂ

ਉਲਟ ਕਾਰਕਾਂ

ਤਗਣਤੀ ਤਤਹ

ਤਹੱ ਤਕਾਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰੇਗੀ ਤਕ ਤਕੰ ਨੀ

ਲਈ ਚੰ ਗਾ ਦਰਜਾ ਲਈ ਚੰ ਗਾ ਦਰਜਾ
ਅੰ ਕ ਤਦੰ ਦੇ ਹਨ

ਗਏ ਅੰ ਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ EMR ਬਹੁਤ ਵੱ ਧ

ਅੰ ਕ ਤਦੰ ਦੇ ਹਨ।

ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੀਮੇ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਵੀ

ਵਾਧੂ ਮੌਤ ਦਰ

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

(EMR) ਤਦੱ ਤੀ

ਹੈ

2

ਗਈ ਹੈ

37
ਅੂੰ ਡਰਰਾਈਦਟੂੰ ਗ

ੇ ਫੈਸਲੇ ਢੂੰ ਗ ਬਾਰੇ

ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਤੇ ਕਥਨਾਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜਾ ਗਲਤ

ਇਸ ਢੰ ਗ ਅਧੀਨ
ਕਾਲਪਤਨਕ ਸੂਝ
ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਹੈ?

ਇਹ ਢੰ ਗ ਅਕਸਰ
ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਕੇਸਾਂ
ਤਵਚ ਵਰਤਤਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ

38
ਦਵਮਲ 32 ਸਾਲਾਂ

ਇਸ ਢੰ ਗ ਤਵਚ
ਕੰ ਪਨੀ ਮੈਡੀਕਲ
ਡਾਕਟਰ ਦੇ
ਤਵਚਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ
ਹੈ

ਇਸ ਢੰ ਗ ਤਵਚ
ਅੰ ਡਰਰਾਈਟਰ
ਉਲਟ ਕਾਰਕਾਂ
ਲਈ ਚੰ ਗੇ ਜਾਂ

4

ਮਾੜੇ ਦਰਜਾ ਅੰ ਕ
ਦੇ ਤਦੰ ਦਾ ਹੈ

ਾ ਦਸਹਤਮੂੰ ,

ਦਸਗਰਟ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਨਸ਼ਾ ਦਵਰੋਧੀ
ਦਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਦਜਸ ਨੇ ABC ਦਲਮ.
ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਲਈ
ਰਿਾਸਤ ਦ ਿੱ ਤੀ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ ਵਲੋਂ
ਜੋਦ਼ਿਮ ਮਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਹੇਠ
ਦ ਿੱ ਤੇ ਦਬਆਨਾਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜਾ ਸਹੀਂ

ਜੋਤ਼ਿਮ ਆਮ ਦਰਾਂ
ਉੱਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਜੋਤ਼ਿਮ ਨੂੰ

ਜੋਤ਼ਿਮ ਨੂੰ

ਪਰੀਮੀਅਮ ਦੀਆਂ

ਬੀਮਾਤਕਰਤ ਰਕਮ

ਜੋਤ਼ਿਮ ਨੂੰ

ਸਾਰਣੀਬੱ ਧ ਦਰਾਂ

ਨੂੰ ਗਤਹਣੇ ਰੱ ਖਣ

ਪਾਬੰ ਦੀਸ਼ੁਦਾ

ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਨਾਲ

(ਲੀਅਨ) ਉੱਤੇ

ਧਾਰਾ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ

ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਜਾਵੇਗਾ

ਜਾਵੇਗਾ

1

ਹੋਵੇਗਾ?
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S.
No.

Alternative
1

Question Body

ਜੇਕਰ ਦਬਰਜੇਸ਼, ਜੋ ਦਕ 40 ਸਾਲ

ਾ

ਦਵਅਕਤੀ, ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ ਵਲੋਂ
'ਅਧੀਨ-ਦਮਆਰੀ ਜੋਦ਼ਿਮ' ਮੂੰ ਦਨਆ
ਜਾਂ ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ ਵਲੋਂ ਜੋਦ਼ਿਮ
ਲੈ ਣ

Alternative
2

ੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਦਵਚ ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਤੇ ਦਬਆਨਾਂ

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ਜੋਤ਼ਿਮ ਨੂੰ
ਜੋਤ਼ਿਮ ਆਮ ਦਰਾਂ ਜੋਤ਼ਿਮ ਘੱ ਟ ਦਰਾਂ
ਉੱਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਉੱਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਪਰੀਮੀਅਮ ਦੀਆਂ
ਸਾਰਣੀਬੱ ਧ ਦਰਾਂ
ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਨਾਲ
ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ

ਜੋਤ਼ਿਮ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ

3

ਜਾਵੇਗਾ

ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜਾ ਸਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?
40

ਜੋਦ਼ਿਮ

ੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?

ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਦਵਕਲਪ

ੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ

ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ

ਰਤਹਣ ਦੇ ਢੰ ਗ

ਤਵਚ, ਤਜਹਨਾਂ ਨੂੰ

ਅਨੁਸਾਰ, ਨੂੰ

ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੇ

ਵਰਗੀਤਕਰਤ ਕੀਤਾ

ਅਨੁਭਵ ਦੀ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵੱ ਧ ਹੋਣ

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਲਣ

ਦਾ ਸ਼ੱ ਕ ਜਾਂ ਪਤਾ

ਵਾਲੇ ਜੋਤ਼ਿਮਾਂ ਦੇ

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਜਸ

ਮੁਤਾਬਕ ਵੱ ਖਰੀ- ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਤਲਆ
ਵੱ ਖਰੀ ਜੋਤ਼ਿਮ

ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ

ਕਲਾਸ ਤਵਚ

ਫਾਇਦਾ

ਰੱ ਤਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਢੰ ਗ ਤਵਚ ਜੀਵਨ

ਅਤਜਹੀ

ਬੀਮੇ ਦੀ ਹਰੇਕ

ਪਰਤਕਤਰਆ ਤਜਸ

ਪਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇਸ

ਤਵਚ

ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਜੋਤ਼ਿਮ ਦੇ

ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ,

ਦਰਜੇ ਦੇ ਰੂਪ

ਤਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ

ਤਵਚ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਤਕਸਮ ਦੇ ਜੋਤ਼ਿਮਾਂ

ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਦ

ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਬੀਮਾ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ

ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

ਦੇਣ ਤੇ ਦੀਆਂ

ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ

ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ

ਪਰੀਮੀਅਮ ਵਰਗ

ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ

ਤਵਚ ਰੱ ਤਖਆ

ਪਰਤਕਤਰਆ ਹੈ।

1

ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

41
___________

ਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦਕ

ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ, ਦਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਿੱਕੋ ਦਕਸਮ
ੇ ਜੋਦ਼ਿਮਾਂ

ਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂ ਾ

ਜੋਤ਼ਿਮ ਦੀ ਚੋਣ

ਹੈ, ਨੂੰ ਇਿੱਕ ਹੀ ਪਰੀਮੀਅਮ ਵਰਗ ਦਵਚ

ਉਲਟ-ਚੋਣ ਜਾਂ
ਤਵਰੋਧੀ ਚੋਣ

ਨੈਤਤਕ ਼ਿਤਰੇ

ਇੱਕਵਟੀ
(equity)

4

ਰਿੱ ਦਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ।
42

ਘੱ ਟ-ਤਮਆਰੀ
ਜੀਵਨ ਤਵਚ ਉਹ
ਜੋਦ਼ਿਮ ਵਰਗੀਕਰਨ ੇ ਅਧੀਨ 'ਘਿੱ ਟਦਮਆਰੀ ਜੀਵਨ'

ੇ ਬਾਰੇ ਦਵਚ ਹੇਠ

ਦ ਿੱ ਤੇ ਕਥਨਾਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜਾ ਸਹੀਂ ਹੈ?
ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਦਵਕਲਪ

ੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਤਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ, ਤਜਹਨਾਂ ਦੀ
ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਮੌਤ-ਦਰ
ਸਾਰਣੀ ਰਾਹੀਂ
ਦਰਸਾਏ ਤਮਆਰੀ
ਜੀਵਨ ਦੇ

ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।

ਘੱ ਟ-ਤਮਆਰ

ਘੱ ਟ-ਤਮਆਰ

ਤਜਉਣ ਤਵਚ ਉਹ

ਘੱ ਟ-ਤਮਆਰੀ

ਜੀਵਨ ਤਵਚ ਉਹ

ਤਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਜੀਵਨ ਤਵਚ ਉਹ

ਤਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਹਨ, ਤਜਹਨਾਂ ਦੀ

ਤਵਅਕਤੀ ਹਨ,

ਹਨ, ਜੋ ਤਕ

ਮੌਤ ਦਰ ਤਮਆਰੀ

ਤਜਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਅਪੰ ਗ ਹਨ ਅਤੇ

ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ

ਦਰ ਔਸਤ ਜਾਂ

ਮੌਤ ਦਰ ਬਹੁਤ

ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਤਮਆਰੀ ਜੀਵਨ

ਵੱ ਧ ਹੈ ਤਕ ਉਹਨਾਂ

ਇਸਕਰਕੇ ਘੱ ਟ

ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹੈ, ਪਰ

ਨੂੰ ਸਤਹਣਯੋਗ

ਪਰੀਮੀਅਮ
ਵਸੂਤਲਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।

3

ਫੇਰ ਵੀ ਬੀਮਾਯੋਗ ਼ਿਰਚੇ ਉੱਤੇ ਬੀਮਾ
ਮੰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੁਰੱਤਖਆ ਨਹੀਂ
ਤਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕੀ
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7

S.
No.

Alternative
1

Question Body

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

Declined life
Declined life
ਤਵਚ ਉਹ
ਜੋਦ਼ਿਮ ਵਰਗੀਕਰਨ ੇ ਅਧੀਨ 'ਪਤਨ
ਹੋਏ ਜੀਵਨ (Declined life)'

ੇ ਬਾਰੇ

ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਤੇ ਕਥਨਾਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜਾ ਸਹੀਂ
ਹੈ?

ਤਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ, ਤਜਹਨਾਂ ਦੀ
ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਮੌਤਦਰ ਸਾਰਣੀ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਏ
ਤਮਆਰੀ ਜੀਵਨ

ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।

Declined life
ਤਵਚ ਉਹ
ਤਵਅਕਤੀ ਹਨ, ਜੋ
ਤਕ ਅਪੰ ਗ ਹਨ
ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ
ਬਹੁਤ ਵੱ ਧ ਹੈ , ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਤਹਣਯੋਗ ਼ਿਰਚੇ
ਉੱਤੇ ਬੀਮਾ
ਸੁਰੱਤਖਆ ਨਹੀਂ
ਤਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

Declined life
ਤਵਚ ਉਹ
ਤਵਅਕਤੀ ਹਨ,
ਤਜਹਨਾਂ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਮੌਤ
ਦਰ ਔਸਤ ਜਾਂ
ਤਮਆਰੀ ਜੀਵਨ
ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹੈ, ਪਰ
ਫੇਰ ਵੀ ਬੀਮਾਯੋਗ
ਮੰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਤਵਚ ਉਹ
ਤਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ, ਤਜਹਨਾਂ ਦੀ
ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ
ਤਮਆਰੀ ਜੀਵਨ

2

ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱ ਟ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸਕਰਕੇ ਘੱ ਟ
ਪਰੀਮੀਅਮ
ਵਸੂਤਲਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।

44
ਲੀਅਨ ਦਾ ਭਾਵ
ਹੈ ਤਕ ਜੇ ਜੀਵਨ
ਬੀਮਾਤਕਰਤ ਤਦੱ ਤੇ
ਜੇ ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ ਬੀਮਾਦਕਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ
ਲੀਅਨ

ੇ ਨਾਲ ਜੋਦ਼ਿਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ਰ

ਕਰ ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?

ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਤਕਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ
ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ
ਲਾਭ ਦੀ ਘਟੀ
ਹੋਈ ਰਕਮ ਹੀ

ਲੀਅਨ ਦਾ ਭਾਵ
ਲੀਅਨ ਦਾ ਭਾਵ

ਹੈ ਤਕ ਬੀਮਾ

ਹੈ ਤਕ ਜੋਤ਼ਿਮ ਨੂੰ

ਕੰ ਪਨੀ ਜੋਤ਼ਿਮ ਨੂੰ

ਕੰ ਪਨੀ ਵਲੋਂ

ਸਾਰਣੀਬੱ ਧ ਦਰਾਂ

ਸੀਤਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ

ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱ ਟ

ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ

ਪਰੀਮੀਅਮ ਦਰ

ਤਰਹਾ ਹੈ

ਉੱਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ

ਲੀਅਨ ਦਾ ਭਾਵ
ਹੈ ਤਕ ਬੀਮਾ
ਪਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਸ

1

ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ
ਤਦੱ ਤਾ ਤਗਆ ਹੈ

ਰਹੀ ਹੈ

ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ
ਹੋਵੇਗੀ।

45
ਜ ੋਂ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਬੀਮਤ ਨੂੰ ਦਮਆ
ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅ , ਜੇ ਬੀਮਤ ਯੋਜਨਾ
ੀ ਪਰੀ ਦਮਆ

ੌਰਾਨ ਦਜਉਂ ਾ ਰਹੇ,

ਤਦਹ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ੇਣ ਾ ਵਾਅ ਾ
ਕਰ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਾਅਵੇ ਨੂੰ

ਤਜਉਂਦੇ ਰਤਹਣ ਦੇ

ਪਾਲਸੀ ਦਾ

ਭੁਗਤਾਨ

ਸਮਰਪਨ

ਮੌਤ ਦਾਅਵਾ

ਪਤਰਪੱ ਕਤਾ
ਦਾਅਵਾ

4

ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ

1

_______________ ਵਜੋਂ ਜਾਦਣਆ
46

ਜਾਂ ਾ ਹੈ।
ਜੇ ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ ਬੀਮਤ ਨੂੰ ਪਾਲਸੀ ੀ
ਦਮਆ

ੌਰਾਨ ਸਮੇਂਬੱਧ ੇ ਵਕਫੇ ਉੱਤੇ

ਦਨਯਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ
ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ________________ ੇ

ਤਜਉਂਦੇ ਰਤਹਣ
ਲਾਭ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਸਮਰਪਨ ਮੁੱ ਲ

ਰਾਈਡਰ ਫਾਇਦਾ

ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ।
47

8

S.
No.

Alternative
1

Question Body

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ ਨੇ ਪਾਲਸੀ
ਦਮਆ

ੇ

ੌਰਾਨ ਬੀਮਤ

Alternative
3

ਸਮਰਪਨ ਮੁੱ ਲ

ਰਾਈਡਰ ਫਾਇਦਾ

Alternative
4

Correct
Alternative

ੀ

ੇ

ਹਸਪਤਾਲ ਦਵਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ
ਤਿੱ ਕ ਬੀਮਤ ਲਈ ਇਲਾਜ

Alternative
2

ੇ ਵੇਲੇ

ਤਜਉਂਦੇ ਰਤਹਣ

ੇ ਼ਿਰਚੇ

ਾ

ਫਾਇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਧਾਰਾ ਸਤਹਤ
ਤਨਯੁਕਤੀ

3

ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ
______________

ੀ ਉ ਾਹਰਨ ਹੈ।

48
ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪਤਾ

ABC ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ ਨੇ 'ਦਜਊਂ ੇ-ਰਦਹਣ'
ੇ ਾਅਵਾ ਦਨਯਮ ਨਾਲ ਦਕਰਸ਼ਨਾ ਨੂੰ
ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦ ਿੱ ਤੀ ਹੈ। ਕੂੰ ਪਨੀ ਦਜਊਂ ੇਰਦਹਣ

ੇ ਾਅਵੇ ਾ ਦਕਵੇਂ ਪਤਾ

ਲਗਾਏਗੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਦਵਕਲਪ

ੀ

ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪਤਾ
ਦਾਅਵਾ ਦਾ ਪਤਾ ਇਨਕਾਰ ਤਮਤੀ ਦੇ

ਦਾਅਵਾ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ

ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ

ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ

ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ

ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ

ਲਗਾਇਆ

ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਰੱ ਦ

ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਤਕ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ

ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕਰੇਗਾ

ਪਾਲਸੀਧਾਰ ਦੇ
ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਉਸ
ਵਲੋਂ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ
ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ

1

ਤਰਕਾਰਡਾਂ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ
ਲਗਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ।

49

ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪਤਾ
ਕਦਵਤਾ ਨੇ ABC ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ ਤੋਂ
ਦਮਆ ੀ ਬੀਮਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਭਆਨਕ
ਬੀਮਾਰੀ (ਸੀਆਈ) ਰਾਈਡਰ

ੇ ਨਾਲ

ਿਰੀ ੀ ਹੈ। ਕੂੰ ਪਨੀ ਸੀਆਈ ਰਾਈਡਰ

ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪਤਾ

ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪਤਾ

ਦਾਅਵਾ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ

ਪਾਲਸੀ ਤਵਚ

ਇਨਕਾਰ ਤਮਤੀ ਦੇ

ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ

ਤਦੱ ਤੀਆਂ

ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ

ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ

ਧਾਰਾਾਾਾਂ ਦੇ

ਲਗਾਇਆ

ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਰੱ ਦ

ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਤਕ

ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ

ਕਰੇਗਾ

ਾ ਦਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ? ਤਤਹਤ ਲਗਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਦਵਕਲਪ ੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
ਲਈ

ਾਅਵੇ

ਪਾਲਸੀਧਾਰ ਦੇ
ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਉਸ
ਵਲੋਂ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ
ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ

4

ਤਰਕਾਰਡਾਂ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ
ਲਗਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ।

50
_____________ ਇਿੱਕ ਮੂੰ ਗ ਹੈ, ਜੋ ਦਕ
ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਵਚ
ਚੂੰ ਗੇ ਵਾਅ ੇ ਵਜੋਂ

ਦਾਅਵਾ

ਨਕਾਰਨਾ

ਰੋਕ

ਤਸ਼ਕਾਇਤ

1

ਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

51
ਸਮਰਪਣ ਮੁੱ ਲ, ਜੋ
ਪਾਲਸੀ

ੀ 'ਸਪੁਰ ਗੀ'

ੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਦਵਚ

ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਤੇ ਕਥਨਾਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜਾ ਗਲਤ
ਹੈ?

ਤਕ ਬੀਮਤ ਨੂੰ ਦੇਣ
ਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,
ਅਕਸਰ ਭੁਗਤਾਨ
ਕੀਤੇ ਪਰੀਮੀਅਮ
ਦਾ ਫੀਸਦੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

52

ਪਾਲਸੀ ਕੇਵਲ ਤਾਂ
ਹੀ ਸਪਰਮਣ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਲਈ
ਭੁਗਤਾਨ-ਯੋਗ
(ਪੇਡ-ਅੱ ਪ) ਮੁੱ ਲ
ਤਮਲ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ

ਬੀਮਤ ਨੂੰ ਤਦੱ ਤਾ
ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ
ਸਮਰਪਣ ਮੁੱ ਲ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੱ ਲ
ਸਮਰਪਣ ਮੁੱ ਲ ਤੋਂ
ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਸਮਰਪਣ ਮੁੱ ਲ
ਬੀਮਤ ਵਲੋਂ
ਪਾਲਸੀ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ

3

ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ
ਖਤਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ
ਦੇਣਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

9

S.
No.

Question Body

ਘਾਤਕ ਬੀਮਾਰੀ ਰਾਈਡਰ

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

ਘਾਤਕ ਬੀਮਾਰੀ

ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬੀਮਾ

ਘਾਤਕ ਬੀਮਾਰੀ

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ

ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ

ਕੰ ਪਨੀ ਵਲੋਂ ਤਤਹ

(ਸੀਆਈ)

ਪਾਲਸੀ

ਕੀਤੀ ਘਾਤਕ

ਰਾਈਡਰ ਪਾਲਸੀ

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਤਮਆਦ ਲਈ

ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ

ਤਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਰਾਈਡਰ

ਤਤਹਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ

ਸੂਚੀ ਤਵਚ

ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ

ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ

ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਸੁਰੱਤਖਆ ਪਰਾਪਤ

ਦਾਅਵੇ ਦੀ

ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ

ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਬੀਮਾਤਕਰਤ ਰਕਮ

ਬੀਮਾਤਕਰਤ ਰਕਮ

ਜਾਂ ਫੰ ਡ ਮੁੱ ਲ ਚੋਂ

ਜਾਂ ਫੰ ਡ ਮੁੱ ਲ ਤਵਚੋਂ

ਵੀ ਘੱ ਟ ਹੋਵੇਗਾ

ਵੱ ਧ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ,

ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ੇ ਬਾਰੇ ਹੇਠ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਲਸੀ

ਦ ਿੱ ਤੇ ਕਥਨਾਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜਾ ਸਹੀਂ ਹੈ?
ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਦਵਕਲਪ

Alternative
1

ੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Correct
Alternative

4

53
ਦਨਮੇਸ਼ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਯਦਨਟ ਦਲੂੰਕ
ਯੋਜਨਾ ਿਰੀ ੀ ਹੈ। ਪਾਲਸੀ
ਦਮਆ

ੇ

ੌਰਾਨ ਦਨਮੇਸ਼

ਘਟਨਾ ਦਵਚ ਮੌਹਣ ਹੋਣ

ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ

ੀ ਇਕ

ਸਪਰਪਨ ਮੁੱ ਲ

ਬਾਅਦ ਤਦੱ ਤੇ ਜਾ

ੀ ਹਾਲਤ

ਤਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਚੁੱ ਕੇ ਪਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ

ਦਵਚ , ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚ ਦਕਸ
54

ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ

ੀ

ਵਾਤਪਸ ਕੀਤਾ

ਾ

ਜਾਵੇਗਾ

ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ?
ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ ਵਲੋਂ ਦਕੂੰ ਨੇ ਸਮੇਂ

4

ੌਰਾਨ

ਪਾਲਸੀ ਨਾਮਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ ੀ
ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬੀਮਤ ਵਲੋਂ ਪਰਸਤਾਵ ਦਵਚ

15 ਤਦਨਾਂ ਤੱ ਕ

6 ਮਹੀਤਨਆਂ ਤੱ ਕ

1 ਸਾਲ ਤੱ ਕ

3 ਸਾਲ ਤੱ ਕ

4

15 ਤਦਨਾਂ ਤਵਚ

20 ਤਦਨਾਂ ਤਵਚ

30 ਤਦਨਾਂ ਤਵਚ

3 ਮਹੀਤਨਆਂ ਤਵਚ

3

ਯੋਗ ਅਦਾਲਤ

ਤਨਯੋਜਕ ਦਾ

ਵਲੋਂ ਵਸੀਅਤ

ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ

ਪੜਤਾਲ ਤਰਪੋਰਟ

2

ਦ ਿੱ ਤੇ ਗਏ ਪਰਮੁਿੱਿ ਤਿੱ ਥ ਗਲਤ ਹੋਣ?
55
IRDA ਕਾਨੂੰ ਨ 2017 (ਪਾਦਲਸੀਧਾਕ
ਦਹਿੱ ਤਾਂ

ੇ

ੀ ਸੁਰਿੱਦਿਆ) ਅਧੀਨ, ਦਕਹੜਾ

ਦਨਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਹੁੂੰ ਾ ਹੈ, ਦਜਸ
ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਦਲਸੀ ਅਧੀਨ
ੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਝਗੜੇ
ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੂੰ ਧਤ

ੌਰਾਨ
ਾਅਵੇ

ੇ ਦਨਪਟਾਰੇ

ਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰਾਪਤ

ਕਰ ੀ ਹੈ?
56
ਜੀਵਨ ਬੀਮਤ

ੀ ਮੌਤ

ਹਾਲਤ ਦਵਚ, ਨਾਮਜ਼
ਗਏ ਦਕਹੜੇ
57

ੇ ਦਕਆਸ

ੇ

ਵਲੋਂ ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਤੇ

ਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ

ੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ੀ ਹੈ?

ਨਗਰਪਾਤਲਕਾ/ਤਨ
ਗਮ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ
ਮੌਤ ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ

ਦਬਰਜੇਸ਼ ਨੇ ਏਬੀਸੀ ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ ਤੋਂ 20
ਸਾਲ ਯਦਲਪ(ULIP) ਿਰੀ ੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ਦਬਰਜੇਸ਼

ੀ ਪਾਲਸੀ ੇ ਸੂੰ ਪਰਨ

(ਪਦਰਪਿੱ ਕਤਾ) ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂ ੀ
ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ ਨੂੰ
_____________ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ
58

ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ
ਸਮਰਪਨ ਮੁੱ ਲ

ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਬੀਮਾਤਕਰਤ ਰਕਮ

ਤਦੱ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱ ਕੇ

ਜਾਂ ਫੰ ਡ ਮੁੱ ਲ ਤਵਚੋਂ ਜਾਂ ਫੰ ਡ ਮੁੱ ਲ ਤਵਚੋਂ

ਪਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ

ਘੱ ਟ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵੀ

ਬੀਮਾਤਕਰਤ ਰਕਮ
4

ਵੱ ਧ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵੀ

ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ

ਹੋਵੇਗਾ।

10

S.
No.
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਤੇ
ਨਾਮਜ਼
59

Alternative
1

Question Body
ਾਅਵੇ ਦਵਚ ਦਕਹੜੇ ਕੇਵਲ

ਜਾਂ ਦਨਯੁਕਤ ਨੂੰ ਦ ਿੱ ਤੇ ਜਾ

ਮੌਤ ਦਾਅਵਾ

ਸਕ ੇ ਹਨ?
ਕੁ ਰਤੀ ਮੌਤ
ਹੋਈ ਮੌਤ

Alternative
3

ਪਤਰਪੱ ਕਤਾ

ਤਜਉਂਦੇ ਰਤਹਣ ਦੇ

ਦਾਅਵਾ

ਲਾਭ

Alternative
4

Correct
Alternative

ਸਮਰਪਨ ਮੁੱ ਲ

1

ੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾ ਸੇ ਦਵਚ

ੀ ਹਾਲਤ ਦਵਚ

ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਤੇ
ਦਕਸ ਵਾਧ

Alternative
2

ਾਅਵੇ ਪੇਸ਼

ਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਵਚੋਂ

ਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ

ੇਣ

ੀ ਲੋ ੜ

ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਜਾਂ

ਇਲਾਜ ਕਰਨ

ਜਲਾਉਣ ਦਾ

ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ

ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ

ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ

ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ

ਤਨਯੋਜਕ ਵਲੋਂ

ਤਰਪੋਰਟ

ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ

ਮੌਤ ਦਾ ਪਰਮਾਣ-

ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ

ਐਫਆਈਆਰ(F.I

ਪੱ ਤਰ

ਤਰਪੋਰਟ

.R.)

3

ਹੁੂੰ ੀ ਹੈ?
60
ਬੀਮਤ

ੀ ਕੁ ਰਤੀ ਮੌਤ ਹੋਣ

ਹਾਲਤ ਦਵਚ ਨਾਮਜ਼

ੀ

ਨੂੰ ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਤੇ

ਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜੇ

ੇਣ

ੀ ਲੋ ੜ

ਹੁੂੰ ੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਦਵਕਲਪ
61

ਪੜਤਾਲ ਤਰਪੋਰਟ

ੀ

2

ਚੋਣ ਕਰੋ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ABC ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ ਤੋਂ 20
ਸਾਲਾਂ ਬੀਮਾ ਸੁਰਿੱਦਿਆ ਿਰੀ ੀ ਹੈ। 20
ਸਾਲ ਪਰੇ ਹੋਣ ਕੂੰ ਪਨੀ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ
ਪਦਰਪਿੱ ਕਤਾ ਾਅਵੇ ਲਈ ਫੂੰ ਡ ਮੁਿੱ ਲ ਦ ੂੰ ੀ

ਤਹੱ ਸੇਦਾਰੀ ਬੀਮਾ

ਪਰੀਮੀਅਮ ਵਾਪਸੀ

ਯੋਜਨਾ

ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ

ਤਹੱ ਸੇਦਾਰੀ ਬੀਮਾ

ਪਰੀਮੀਅਮ ਵਾਪਸੀ

ਯੋਜਨਾ

ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ

ਯੂਤਲਪ(ULIP)

ਧਨ ਵਾਪਸੀ ਬੀਮਾ
ਯੋਜਨਾ

3

ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦਕਸ ਦਕਸਮ ੀ ਯੋਜਨਾ
62

ਲਈ ਸੀ?
ਦਵਸ਼ਾਲ ਨੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ 50 ਲਿੱਿ
ਰੁਪਏ ਾ ਬੀਮਾ ਦਲਆ ਹੈ। ਪਦਰਪਿੱ ਕਤਾ
ਉੱਤੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦਜਊਂ ੇ-ਰਦਹਣ
ਫਾਇਦ ਆਂ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਕੇ ਪਦਰਪਿੱ ਕਤਾ

ਯੂਤਲਪ(ULIP)

ਧਨ ਵਾਪਸੀ ਬੀਮਾ
ਯੋਜਨਾ

4

ਾਅਵੇ ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਾ ਹੈ। ਦਵਸ਼ਾਲ
ਨੇ ਦਕਸ ਦਕਸਮ ੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੀ?
63
ਸੁਧੀਰ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪਦਹਲਾਂ ABC
ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ ਤੋਂ 25 ਲਿੱਿ ਰੁਪਏ

ੀ

ਬੀਮਾ ਸੁਰਿੱਦਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਪਦਰਪਿੱ ਕਤਾ
ਉੱਤੇ ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ ਸੁਧੀਰ ਨੂੰ
ਪਦਰਪਿੱ ਕਤਾ

ਾਅਵੇ ਵਜੋਂ ਬੀਮਾਦਕਰਤ

ਰਕਮ

ੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਿੱਕਤਰ ਹੋਇਆ

ਬੋਨਸ

ਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਤਹੱ ਸੇਦਾਰੀ ਯੋਜਨਾ

ਪਰੀਮੀਅਮ ਵਾਪਸੀ
ਯੋਜਨਾ

ਯੂਤਲਪ(ULIP)

ਧਨ ਵਾਪਸੀ
ਯੋਜਨਾ

1

ੇਣ ਾਰੀਆਂ

(ਬਕਾਇਆ ਪਰੀਮੀਅਮ) ਮਨਫੀ ਕਰਕੇ
ਦ ੂੰ ੀ ਹੈ। ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਦਕਸ ਦਕਸਮ

ੀ

ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੀ?
64

11

S.
No.

Question Body

ਕਦਪਲ ਨੇ 25 ਸਾਲ

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

ਮੌਤ ਦਾਅਵਾ

ਰਾਈਡਰ ਫਾਇਦਾ

Alternative
4

Correct
Alternative

ੀ 50 ਲਿੱਿ ਰੁਪਏ

ੀ ਬੀਮਾ ਸੁਰਿੱਦਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਕਦਪਲ
ੀ ਪਾਲਸੀ ਦਮਆ

ੇ

ੌਰਾਨ ਕਾਰ

ਹਾ ਸੇ ਦਵਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕੂੰ ਪਨੀ
ਨੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾਮਜ਼
ਰਕਮ

ਨੂੰ ਬੀਮਾਦਕਰਤ

ੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਿੱਕਤਰ ਹੋਏ

ਪਤਰਪੱ ਕਤਾ
ਦਾਅਵਾ

ਤਜਉਂਦੇ ਰਤਹਣ ਦਾ
ਫਾਇਦਾ

2

ਬੋਨਸ ਵੀ ਦ ਿੱ ਤੇ। ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ ਨੇ ਦਕਸ
ਦਕਸਮ

ੇ

ਾਅਵੇ

ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ

ਹੈ?
65
ਜੋਤ਼ਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਰਮੁਿੱਿ ਤਿੱ ਥਾਂ ਬਾਰੇ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਕਉਂ ਚਾਹੀ ੀ ਹੁੂੰ ੀ ਹੈ?

ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ

ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਤਧਤ

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ

ਧਾਰਾਾਾਾਂ ਤੇ

ਧਾਰਾਾਾਾਂ ਨੂੰ

ਤਨਯਮਾਂ ਉੱਤੇ

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ
ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ

2

ਮੁਕਤ ਰਜ਼ਾਮੰ ਦੀ

ਤਵਚਾਰ

4

ਦਬਾਅ

ਧੋਖਾ

2

ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ
66

67

ਜਾਇਜ਼ ਇਕਰਾਰ ਾ ਦਕਹੜਾ ਭਾਗ

ਪਰਸਤਾਵ ਅਤੇ

ਬੀਮਾ ਪਰੀਮੀਅਮ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਦਧਤ ਹੈ?

ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
ਲਈ ਤਧਰਾਂ ਦੀ
ਸਮੱ ਰਥਾ

ਚੋਣ ੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਜੋ ਦਕ ਗਲਤ
ਦਬਆਨ ੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਦਧਤ ਹੈ, ਦਜਸ ਨੂੰ
68

ਪਰਤਤਤਨਧਤਾ

ਗਲਤ ਤਬਆਨੀ

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ

ਦੋਸਤ ਤੋਂ

ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ

ਜਾਇਦਾਦ

ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ

ਅੰ ਨਹਵਾਹ ਕੀਮਤ

ਤਦਮਾਗੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ

ਉੱਤੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ

ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਧੋਿਾ ੇਣ ਲਈ ਦ ਿੱ ਤਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਦਜਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਮੂੰ ਦਨਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ।

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ

ਇਕਰਾਰ ਉੱਤੇ

ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ

ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ

ਲਈ ਅਤਧਕਾਰੀ

ਲਈ ਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ

ਨੂੰ ਤਰਸ਼ਵਤ ਤਦੱ ਤੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤਦੱ ਤੀ ਹੈ

69
ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਤਵਚ
ਜਏ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ।

1

ਬੀਮੇ ਤਵਚ ਕੇਵਲ

ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਤੇ

ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ

ਬੀਮਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ

ਯੋਗ ਤਹੱ ਤ ਨਹੀਂ

ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਜੂਆ

ਤਜਹੇ ਹਨ

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ

ਖੇਡਣ ਤਵਚ ਘਾਟਾ

ਬੀਮੇ ਤਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਤਹਤ
ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਬੀਮਾ

2

ਨਹੀਂ

70
ਇਹ ਇਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਨੂੰ "ਵਫਾ ਾਰੀ ੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ" ੇ
ਬਾਰੇ ਸੂੰ ਿੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ਉ।

ਦੋਵੇਂ ਤਧਰਾਂ ਵਲੋਂ
ਤਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ
ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਤਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

71

ਇਹ ਇਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਤਧਰ ਵਲੋਂ

ਇੱਕ ਤਧਰ ਵਲੋਂ

ਤਤਆਰ ਕੀਤਾ

ਤਤਆਰ ਕੀਤਾ

ਇਹ ਇਕਰਾਰ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਦੋਵਾਂ ਤਧਰਾਂ ਲਈ

ਦੂਜੀ ਤਧਰ ਕੇਵਲ

ਦੂਜੀ ਤਧਰ ਵਲੋਂ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਰੱ ਦ

ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ

ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਜਾਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

2
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Alternative
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Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ਧੋਖਾ

4

ਸਾਖ

2

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੂੰ ਪਨੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ
ਪਦਹਲਾਂ ਕੂੰ ਪਨੀ

ੀ ਬੈਲਨਸ ਸ਼ੀਟ ਦਵਚ

ਦਨਰਾਰਥਕ ਤਬ ੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ

ਗਲਤੀ

ਹਨ। ਇਹ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਤੀਆਂ

ਦਰੁਸਤੀ

ਚੋਣਾਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਸ ਸ਼ਰੇਨੀ ਦਵਚ ਰਿੱ ਦਿਆ
72 ਜਾਂ ਾ ਹੈ।

73

ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ

ਗਲਤ ਤਬਆਨੀ
ਾ ਦਵਸ਼ਾ ਵਸਤ ਕੀ ਹੈ?

ਉ ਾਹਰਨ ਚੁਣ,ੋ ਜੋ ਦਕ ਅਦਤ ਚੂੰ ਗਾ

ਪਰੀਮੀਅਮ

ਦਵਸ਼ਵਾਸ਼ ੇ ਦਸਧਾਂਤ ੇ ਕੇਸ ਨੂੰ
ਰਸਾਉਂ ੀ ਹੈ।

ਜਾਇਦਾਦ

ਬੀਮਾ ਪਰਸਤਾਵ

ਬੀਮਾ ਪਰਸਤਾਵ

ਬੀਮਾ ਪਰਸਤਾਵ

ਸਮੇਂ ਤਸਰ

ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਸਭ

ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਸਭ

ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਸਭ

ਪਰੀਮੀਅਮ ਦਾ

ਪਰਮੁੱਖ ਤੱ ਥਾਂ ਦੇ

ਪਰਮੁੱਖ ਤੱ ਥਾਂ ਬਾਰੇ

ਅਢੁੱ ਕਵੇਂ ਤੱ ਥਾਂ ਦੇ

ਭੁਗਤਾਨ

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦੇਣੀ

ਦੇਣੀ

ਦੇਣੀ

74
ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ

ਮਨੁੱ ਖੀ ਜੀਵਨ

2

ੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਦਵਚ ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਤੇ

ੋ ਦਬਆਨ ਵੇਿੋ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
I: ਉਮਰ ਪਰਮੁਿੱਿ ਤਿੱ ਥ ਹੈ ਅਤੇ
ਅੂੰ ਡਰਰਾਈਦਟੂੰ ਗ

ੀਆਂ ਧਾਰਾਾਾਾਂ ਨੂੰ

ਪਰਭਾਦਵਤ ਕਰ ਸਕ ੀ ਹੈ।

ਕੇਵਲ ਤਬਆਨ II

ਤਬਆਨ I ਅਤੇ II

ਸਹੀਂ ਹੈ

ਸਹੀਂ ਹੈ

ਦੋਵੇਂ ਸਹੀਂ ਹਨ

ਤਨਰਾਸ਼ਤਾ

ਗਲਤੀ

ਗਲਤ ਤਬਆਨੀ

ਪਰਦਾਦਾਰੀ

3

ਪਾਲਸੀ

ਸਤਹਮਤੀ

ਪਰਮਾਣਤਕਤਾ

ਤਪਛਾਂਕਣ

1

ਬੀਮਾਯੋਗ ਤਹੱ ਤ

ਹਰਜਾਨਾ ਤਹੱ ਤ

3

II: ਜੇ ਉਮਰ ਵਿੱ ਿਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ
ਕੇਵਲ ਪਰੀਮੀਅਮ

ਨਾ ਤਾਂ ਤਬਆਨ I

ਕੇਵਲ ਤਬਆਨ I

ਤੇ ਨਾ ਹੀ II ਸਹੀਂ

1

ਹਨ

ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਭਾਦਵਤ

ਕਰ ੀ ਹੈ।
75
ਆਮ ਕਨੂੰ ਨ ੇ ਤਦਹਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ
ਰਿੱ

ਕਰਨ ਾ ਕਾਰਨ ਚੁਣ।ੋ

76
ਸਤਾਵੇਜ਼
ਬਾਅ

ਾ ਨਾਂ, ਦਜਸ ਨੂੰ ਿਰੀ ਣ

ੇ

ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ੀਆਂ

ਧਾਰਾਾਾਾਂ ਤਦਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਦਤਆ
ਜਾਂ ਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਦਵਕਲਪ

ੀ

ਚੋਣ ਕਰੋ।
77
ਦਹਿੱ ਤ

ਾ ਨਾਂ ਦ ਉ, ਜੋ ਦਕ ਬੀਮਤ

ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ

ਾ

ੀ ਦਵਸ਼ਾ ਵਸਤ ਦਵਚ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਦਵਕਲਪ

ਤਵਚਾਰਸ਼ੀਲ ਤਹੱ ਤ

ੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਧਾਰਾ ਲਗਾਉਣ
ਤਹੱ ਤ

78
ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਅਤੇ ਬੀਮਤ

ੇ ਦਵਚਾਲੇ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਕਵੇਂ
ਰਸਾਉਂਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਦਵਕਲਪ
79

ਅੰ ਤਤਰਮ

ਆਰਜ਼ੀ

ਸਤਥਰ

ਸਬੱ ਬੀ

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

4

ੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
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S.
No.

Alternative
1

Question Body

ਬੀਮਾ

ਆਮ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਇਕਰਾਰਨਾਦਮਆਂ ਅਤੇ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ

ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਦਮਆਂ ਦਵਚ ਮੁਿੱ ਿ

ਬੇਹੱਦ ਚੰ ਗੇ ਭਰੋਸੇ

ਅੂੰ ਤਰ ਹੈ ਦਕ:

ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

80
ਸਰੀਮਾਨ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਨੁਕਤੇ/ਸਮੇਂ

ੇ ਬਾਰੇ

ਸਲਾਹ ਦ ਉ, ਜ ੋਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ
ਦਵਚ ਬੀਮਾਯੋਗ ਦਹਿੱ ਤ ਮੌਜ

ੇ ਕੇਸ

ਹੁੂੰ ੇ ਹਨ।

ਕੇਵਲ ਪਾਲਸੀ

Alternative
2
ਬੀਮਾ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

ਕੇਵਲ ਦਾਅਵਾ

ਲੈ ਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ

Alternative
3

ਬੀਮਾ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
ਹਮੇਸ਼ਾ
ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ

ਪਾਲਸੀ ਲੈ ਣ ਅਤੇ
ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ

81
ਕੁਮਾਰੀ ਅਨੀਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਤੇ/ਸਮੇਂ
ਸਲਾਹ ਦ ਉ, ਜ ੋਂ ਜਾਇ ਾ

ਬੀਮੇ

ਕੇਸ ਦਵਚ ਬੀਮਾਯੋਗ ਦਹਿੱ ਤ ਮੌਜ
82

ੇ ਬਾਰੇ
ੇ

ਕੇਵਲ ਪਾਲਸੀ

ਕੇਵਲ ਦਾਅਵਾ

ਲੈ ਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ

ਹੁੂੰ ੇ

ਹਨ।

ਪਾਲਸੀ ਲੈ ਣ ਅਤੇ
ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ

Alternative
4

Correct
Alternative

ਬੀਮਾ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
ਤਕਸੇ ਵੀ ਤਨਯਮ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ

1

ਹੁੰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਹੋਵੇ
ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦੇ
ਕੇਸ ਤਵਚ ਕੋਈ
ਬੀਮਾਯੋਗ ਤਹੱ ਤ

1

ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਜਾਇਦਾਦ ਬੀਮੇ
ਦੇ ਕੇਸ ਤਵਚ ਕੋਈ
ਬੀਮਾਯੋਗ ਤਹੱ ਤ

3

ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਤੇ ਬੀਮਾ
ਪਾਲਸੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਲਸੀ ਲੈ ਣ
ਕੁਝ ਮਹੀਦਨਆਂ ਬਾਅ

ੇ

ਆਪਣਾ ਘਰ

ਵੇਚ ਦ ੂੰ ਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਵਚ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ
ਹੋਣ

ੇ ਕੇਸ ਦਵਚ ਕੀ ਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ

ਾਅਵਾ

ਹਾਂ, ਤਕਉਂਤਕ
ਪਾਲਸੀ ਲੈ ਣ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਬੀਮੇ ਯੋਗ
ਤਹੱ ਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ

ਹਾਂ, ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ
ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ
ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ

ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਵਲੋਂ

ਨਹੀਂ, ਤਕਉਂਤਕ

ਘਰ ਵੇਚਣ ਦੇ

ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਮਾ

ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਵਚ

ਯੋਗ ਤਹੱ ਤ ਮੌਜੂਦ

ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਨਹੀਂ ਹਨ

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ

ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ

ਲਾਪਰਵਾਹੀ

ਇਲਾਜ

4

ਦਮਲੇ ਗਾ?
83
ਸਰੀਮਾਨ ਰਾਜਨ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਗਾਰੇ ਦਵਚ
ਦਡਿੱ ਗ ਦਪਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਰੇ ਦਵਚ ਕਾਫੀ
ੇਰ

ੇਰ ਰਦਹਣਾ ਦਪਆ ਦਕਉਂਦਕ

ਦਡਿੱ ਗਣ ਨਾਲ ਉਸ
ਦਜਸ

ੀ ਲਿੱਤ ਟੁਿੱ ਟ ਗਈ,

ੇ ਨਤੀਜੇ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਦਹ

ਨਮਨੀਆ ਹੋ ਦਗਆ।
ਉਸ

ਤਡੱ ਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ
ਨਮੂਨੀਆ

ਲੱਤ ਦੀ ਸੱ ਟ ਲੰਮਾ
ਸਮਾਂ ਰਹੀ

ਾ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵਚ

2

ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਦਗਆ, ਦਜਿੱ ਥੇ ਉਹ
ਨਮਨੀਏ

ੇ ਕਰਕੇ ਮਰ ਦਗਆ। ਇਸ

ਕੇਸ ਦਵਚ ਮੌਤ

ਾ ਨੇੜਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ

ਸਕ ਾ ਹੈ?
84
ਨਹੀਂ, ਰਮੇਸ਼
ਰਮੇਸ਼ ਦਵਆਹੁਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ੋਸਤ
ੀ ਦਜ਼ੂੰ ਗੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਸੁਰਿੱਦਿਆ
ਿਰੀ ਣੀ ਚਾਹੁੂੰ ਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਦਕ ਕੀ
ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕ ਾ ਹੈ।
85

ਹਾਂ, ਰਮੇਸ਼ ਆਪਣੇ
ਦੋਸਤ ਦੇ ਜੀਵਨ
ਤੇ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦ
ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ
ਲਈ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ
ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ
ਸਕਦਾ, ਤਕਉਂਤਕ
ਉਹ ਤਵਆਤਹਆ
ਹੈ

ਨਹੀਂ, ਰਮੇਸ਼
ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ
ਜੀਵਨ ਤੇ ਬੀਮਾ
ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ
ਸਕਦਾ, ਤਕਉਂਤਕ
ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਮਾ
ਹੋਣ ਯੋਗ ਤਹੱ ਤ
ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ

ਨਹੀਂ, ਘਾਟ-ਵਾਧ
ਗਾਹਕ ਦੇ ਤਸਰ
ਤਸਧਾਂਤ ਕਰਕੇ
ਰਮੇਸ਼ ਆਪਣੇ

3

ਦੋਸਤ ਦੇ ਜੀਵਨ
ਤੇ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ
ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ
14

S.
No.

Alternative
1

Question Body

ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਤੀਆਂ ਦਵਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਵਚ ਬੀਮਾ
ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ

ੀ ਦਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ

ਆਰਬੀਆਈ
(RBI) ਅਤੇ ਦਵਿੱ ਤੀ

ਵਾਲੀਆਂ ਦਕਹੜੀ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਹਨ?

ਮੂੰ ਤਰਾਲਾ ਇਕਿੱ ਠੇ

Alternative
2

Alternative
3

ਸੇਬੀ (SEBI)

ਆਈਆਰਡੀਏ(IR

ਅਤੇ AMFI ਇਕਿੱ ਠੇ

DA)

Alternative
4

Correct
Alternative

ਦਵਿੱ ਤ ਮੂੰ ਤਰਾਲਾ

3

ਦਨਗਰਮੀ ਏਜੂੰ ਟ

3

86
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਸ

ੀ

ਤੀਜੀ ਦਧਰ

ਦਨਗਰਾਨੀ IRDA ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
87

ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕ

ਜਾਂ ੀ ਹੈ?

ਬੀਮਾ

ਸੀਏਐਸਏ(CASA

ਲਾਲ

) ਏਜੂੰ ਟ

ਆਈਆਰਡੀਏ

ਆਈਆਰਡੀਏ

(IRDA) ਵਲੋਂ

ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ

ਦਤਆਰ ਕੀਤੇ
ਦਵਧਾਨ ਯਕੀਨੀ
ਬੀਮਾ ਰੈਗਲੇ ਸ਼ਨ
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜਾ ਦਬਆਨ
ਸਹੀ ਹੈ?

ਾ ਮੁਿੱ ਿ ਮਕਸ
ਹੈ ਪਾਲਸੀ
ਧਾਰਕਾਂ

ੇ ਦਹਿੱ ਤਾਂ

ੀ ਸੁਰਿੱਦਿਆ ਹੈ

ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ ਨਾ
ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਬਤ
ਦਵਿੱ ਤੀ ਸੂੰ ਗਠਨਾਂ
ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੌਜ
ਹੋਣ ਬਲਦਕ
ਸਮਾਦਜਕ ਤੌਰ

ਬੀਮਾ ਇਿੱਕ ਅਸਲ

ਰਦਜਸਟਰ ਹੋਣ

ਦਵਚ ਇਿੱਕ

ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ

ਕਾਨੂੰ ਨੀ

ਹਨ ਦਕ

ੇ

ੇ

ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ,

ਵਿੱ ਡੀਆਂ

ਭਾਰਤੀ

ਸਰਗਰਮੀਆਂ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ

ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਦਨਵੇਸ਼,

ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਤੇ

ੇਸ਼ਾਂ

ੇ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

1

ਅਕਾਊਂਦਟੂੰ ਗ
ਆਦ

ੀ

ਦਨਗਰਾਨੀ ਨੂੰ
ਰੈਗਲੇ ਟ ਕਰ ਾ

ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵਾਰ

ਹੈ।

ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ।

88
ਪੇਂਡ ਿੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਬੀਮਾ ਰੈਗਲੇ ਸ਼ਨ

ਾ ਮੁਿੱ ਿ ਮਕਸ

ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਜਵਾਬ

ਕੀ

ੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਆਬਾ ੀ ੇ

ਦਕ ਬੀਮਾ

ਦਕ ਬੀਮਾ

ਕਮਜ਼ੋਰ ਿੇਤਰਾਂ

ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ ਚੂੰ ਗਾ

ਸੁਰਿੱਦਿਆ ਨੂੰ

ਨੂੰ ਢੁਿੱ ਕਵੀਂ ਬੀਮਾ

ਫਾਇ ਾ ਕਮਾਉਣਾ

ਭਾਰਤ

ੇ ਸਾਰੇ

ਸੁਰਿੱਦਿਆ ਦਮਲਣਾ ਤਾਂ ਦਕ ਉਹ ਲੂੰਮਾ

ਨਾਗਦਰਕਾਂ ਤਿੱ ਕ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਸਮਾਂ ਚਿੱ ਲ ੀਆਂ

ਪਹੁੂੰ ਚਾਇਆ ਜਾ

ਹੈ

ਰਦਹ ਸਕਣ

ਸਕੇ

ਪਾਲਸੀ-ਹੋਲਡਰ
ੇ ਦਹਿੱ ਤਾਂ ਨੂੰ

4

ਸੁਰਿੱਦਿਅਤ ਰਿੱ ਿਣਾ

89
ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ
ਬੀਮਾ ਦਨਗਮ

ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਤੀਆਂ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦਵਚੋਂ
ਦਕਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦਵਚ ਦਨਿੱਜੀ ਏਜੂੰ ਟ
ੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਜਾਰੀ ਕਰ ੀਆਂ ਹਨ?
90

(LIC) ਅਤੇ
ਦਵਿੱ ਤ ਮੂੰ ਤਰਾਲਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਸਧਾਰਨ ਭਾਰਤੀ
ਬੀਮਾ ਦਨਯਮ

ਆਈਆਰਡੀਏ(IR
DA)

4

(GIC) ਸਾਂਝੇ ਰਪ
ਦਵਚ
15

S.
No.

Alternative
1

Question Body

ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਤੀਆਂ ਦਵਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਵਚ ਪੂੰ ਜੀ

ਆਈਬੀਆਈ(RBI

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ

)

ਦਕਹੜੀਆਂ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਹਨ?

Alternative
2

ਸੇਬੀ(SEBI)

Alternative
3

Alternative
4

ਆਈਆਰਡੀਏ(IR ਏਐਮਐਫਆਈ(A
DA)

MFI)

Correct
Alternative

2

91
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਤੀਆਂ ਦਵਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਵਚ ਬੈਂਕ

ਆਈਬੀਆਈ(RBI

ਦਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਕਹੜੀਆਂ
92

)

ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਹਨ?

ਸੇਬੀ(SEBI)

ਆਈਆਰਡੀਏ(IR ਏਐਮਐਫਆਈ(A
DA)

MFI)

1

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ
ਦਕਹੜੀ ਸੂੰ ਸਥਾ ਵਲੋਂ ਤੀਜੀ ਦਧਰ
ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕ (ਟੀਪੀਏ)

ਕੌਂ ਸਲ ਅਤੇ

ੀ ਦਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ

ਜਾਂ ੀ ਹੈ?

ਸਧਾਰਨ ਬੀਮਾ
ਜੀਵਨ ਕੌਂ ਸਲ

ਆਈਆਰਡੀਏ(IR

ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ

DA)

ਬਰੋਕਰ ਸੂੰ ਸਥਾ

ਦਵਿੱ ਤ ਮੂੰ ਤਰਾਲਾ

2

ਸਾਂਝੇ ਰਪ ਦਵਚ

93

ਦਡਪੋਜ਼ਟ
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਤੇ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜਾ
ਕਾਨੂੰ ਨ

ੇਸ਼

ੇ ਬੀਮਾ

ਾ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਵਚ

ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਾ ਹੈ?

ਬੀਮਾ ਐਕਟ,

ਆਈਆਰਡੀਏ

1938

ਐਕਟ, 1999

ਂ
ਇੂੰਸ਼ੋਅਰੈਂਸ ਐਡ

ਪਬਦਲਕ

ਕਰੈਦਡਟ ਗਾਰੂੰ ਟੀ

ੇਣ ਾਰੀ ਬੀਮਾ

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ

ਐਕਟ, 1991

2

ਐਕਟ, 1961
94
ਬੀਮਾ ਏਜੂੰ ਟ, ਜੋ ਦਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ
ਕਰਤਾ, ਸਧਾਰਨ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਅਤੇ
ਦਸਹਤ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ

ਾ

ਲਾਲ

ਦਨਗਮੀ ਏਜੂੰ ਟ

ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿੱ ਿ ਾ ਹੈ, ਨੂੰ
95

ਤੀਜੀ ਦਧਰ

ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਬੀਮਾ

ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕ

ਏਜੂੰ ਟ

4

________________ ਕਦਹੂੰ ੇ ਹਨ।
______________ ਨੂੰ 2000 ਦਵਚ
ਬੀਮਾ ਉ ਯੋਗ

ੀ ਦਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ

ਦਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾ
ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਦਤਆਰ ਕੀਤਾ ਦਗਆ
96

ਆਈਬੀਆਈ(RBI
)

ਸੇਬੀ(SEBI)

ਆਈਆਰਡੀਏ(IR ਏਐਮਐਫਆਈ(A
DA)

MFI)

3

ਸੀ।
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਤੀਆਂ ਦਕਹੜੀਆਂ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੇ
ਪਾਲਸੀਧਾਰਕਾਂ

ੇ ਦਹਿੱ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਦਿਅਤ

ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ
ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ

ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ

ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ੇ ਨਾਲ ਨਾਲ

ਕੌਂ ਸਲ ਅਤੇ ਆਮ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਆਈਆਰਡੀਏ(IR

ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ

ਦਵਚੋਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ

ਜੀਵਨ ਕੌਂ ਸ ਸਾਂਝੇ

ਆਫ ਇੂੰਡੀਆ

DA)

ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ

ਰਪ ਦਵਚ

(PAI)

ਪਾਬੂੰ ੀਆਂ ਦਕਹੜੇ ਤਦਹ ਕੀਤੇ ਦਨਯਮਾਂ
ਤਦਹਤ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।

ਬੀਮਾ ਦਨਗਮ
3

ਦਨਗਮ ਸਾਂਝੇ ਰਪ
ਦਵਚ

97

16

S.
No.

Alternative
1

Question Body

ਉਹਨਾਂ

ੀ ਦਨਗਾਰਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ
ੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ

ਆਈਆਰਡੀਏ
ਾ

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ਦਡਪੋਜ਼ਟ

ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਤੇ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਸ ਨੇ ਬੀਮਾ
ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ

Alternative
2

ਐਕਟ, 1999

ਪਰਬੂੰਧਨ ਹੈ?

ਂ
ਇੂੰਸ਼ੋਅਰੈਂਸ ਐਡ

ਜਨਤਕ

ੇਣ ਾਰੀ

ਕਰੈਦਡਟ ਗਾਰੂੰ ਟੀ

ਬੀਮਾ ਐਕਟ,

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ

1991

ਬੀਮਾ ਐਕਟ,
1938:

1

ਐਕਟ, 1961

98

ਜੇ ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ ਅਦਜਹੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ
ਨੂੰ ਮਨਜ਼ਰ ਕਰ ੀ ਹੈ, ਦਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ
ਜੋਦ਼ਿਮ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਜੋਦ਼ਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਮਾ
ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ੀ ਅਸਲ
ਹਾਲਤ

ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ

ਰਿੱ ਿ ੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੂੰ ੀ

ਬੀਮਾ ਪੜਤਾਲ
ਕਰਨੀ

ਪਰਤੀਕਲ ਚੋਣ

ਅੂੰ ਡਰਾਈਦਟੂੰ ਗ
ਲੈ ਪਸ

ਪਰਸਤਾਵ ਪੜਤਾਲ

3

ਹਨ ਤਾਂ ਦਕ ਉਹ ਬੀਮਾ ਲੈ ਸਕਣ ਤਾਂ
ਇਸ ਨੂੰ ________________ ਵਜੋਂ
ਜਾਦਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ
ਦਵਕਲਪ

ੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

99
ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰ ਨ __________ ਤੋਂ ਲਾਗ
100

ਹੋਇਆ।

1 ਜਨ 1938

1 ਜੁਲਾਈ 1938

1 ਜਨ 1939

1 ਜੁਲਾਈ 1939

3

1999

2000

2002

2003

2

ਸੈਕਸ਼ਨ 38

ਸੈਕਸ਼ਨ 41

ਸੈਕਸ਼ਨ 45

ਸੈਕਸ਼ਨ 64VB

2

ਸੈਕਸ਼ਨ 39

ਸੈਕਸ਼ਨ 41

ਸੈਕਸ਼ਨ 45

ਸੈਕਸ਼ਨ 64VB

1

ਕਲਾਸ 10

ਕਲਾਸ 12

ਗਰੈਜਏਟ

ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜਏਟ

2

ਆਈਆਰਡੀਏ (IRDA) ਨੂੰ IRDA
ਕਾਨੂੰ ਨ 1999

ੇ ਤਦਹਤ __________

ਸਾਲ ਦਵਚ ਬਣਾਇਆ ਦਗਆ ਸੀ।
101
ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰ ਨ 1938 ਰਾਹੀਂ
______________

ੇ ਅਧੀਨ ਬੀਮਾ

ਪਾਲਸੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਲੋ ਭ
102

ੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾਂ

ੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰ ਨ 1938 ਦਵਚ
________________

ੇ ਅਧੀਨ

ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼
103

ਲਈ ਿਾਸ ਦਨਯਮ ਹਨ।
ਦਨਰਧਾਦਰਤ ਦਵਅਕਤੀ

104

ਕਰਨ

ੀ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ

ਦਵਦ ਅਕ ਯੋਗਤਾ ______ ਹ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੀਮਾ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ
______ ਫਾਰਮ ਦਵਿੱ ਚ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਾ
ਬੀਮਾ ਏਜੂੰ ਟ ਬਣਨ ਲਈ
_____________ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ

105

ੇਣਈ

I-A, ਨਾਮਜ਼
ਅਦਧਕਾਰੀ

A.

I-A,

ਅਪੀਲੀ ਅਦਧਕਾਰੀ

I-B, ਨਾਮਜ਼

I-B, ਅਪੀਲੀ

ਅਦਧਕਾਰੀ

ਅਦਧਕਾਰੀ

1

ਹੁੂੰ ੀ ਹੈ।

17

S.
No.

Alternative
1

Question Body
ਸਾਂਝੇ ਦਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਬੂੰਧਕੀ ਦਸਸਟਮ ਨੂੰ
__________________ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰ

106

ਭਾਰਤੀ ਪਾਲਸੀ
ਹੋਲਡਰ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ।

Alternative
2

Alternative
3

ਆਈਆਰਡੀਏ(IR

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ

DA)

ਕੌਂ ਸਲ

Alternative
4

Correct
Alternative

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

2

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਲੋਂ
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜਾ ਜਾਇਜ਼
ਗਾਹਕ ਦਸ਼ਕਾਇਤ

ਾ ਅਧਾਰ ਬਣ

ਸਕ ਾ ਹੈ?

ਦੁਕਾਨਦਾਰ

ਵਸੂਤਲਆ ਜਾਂਦਾ

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੁਝ

ਗਾਹਕ ਵਲੋਂ

ਤਜਹੜੇ ਉਤਪਾਦ

ਭਾਅ ਪੈਕੇਜ ਉੱਤੇ

ਖਾਸ ਉਤਪਾਦ

ਖਰੀਦੇ ਗਏ

ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟ

ਤਦੱ ਤੇ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ

ਨਹੀਂ ਤਦੰ ਦਾ ਹੈ

ਮੁੱ ਲ (MRP)

ਦੇਣ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਾਮਾਨ ਤਵਚ ਇੱਕ
ਰਤਹੰ ਦਾ ਹੈ।

ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਨੁਕਸ ਹਨ

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੁਝ

ਪੱ ਖਪਾਤੀ

ਖਾਸ ਉਤਪਾਦ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਵਹਾਰ

ਦੇਣ ਤਵਚ

ਜਾਂ ਬੰ ਧੇਜਮਈ

ਨਾਕਾਮਯਾਬ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਧਾਰਾ

4

ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ
107

ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜਾ ਜਾਇਜ਼
ਗਾਹਕ ਦਸ਼ਕਾਇਤ

ਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ

ਸਕ ਾ ਹੈ?

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਲੋਂ

ਗਾਹਕ ਵਲੋਂ

ਵਸੂਤਲਆ ਜਾਂਦਾ

ਖਰੀਦੇ ਗਏ

ਭਾਅ ਪੈਕੇਜ ਉੱਤੇ ਸਾਮਾਨ ਤਵਚ ਇੱਕ
ਤਦੱ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹੈ

ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਨੁਕਸ ਹਨ

ਕੌ ਮੀ ਕਤਮਸ਼ਨ

ਲੋ ਕਪਾਲ

ਤਜ਼ਲਾ ਫੋਰਮ

ਸੂਬਾ ਕਤਮਸ਼ਨ

ਕੌ ਮੀ ਕਤਮਸ਼ਨ

ਤਜ਼ਲਾ ਫੋਰਮ

ਕੌ ਮੀ ਕਤਮਸ਼ਨ

ਲੋ ਕਪਾਲ

ਬੀਮਾ ਏਜੰ ਟ

ਲੋ ਕਪਾਲ

ਬੀਮਾਕਰਤਾ

ਸੂਬਾ ਕਤਮਸ਼ਨ

ਕੌ ਮੀ ਕਤਮਸ਼ਨ

ਲੋ ਕਪਾਲ

ਰਤਹੰ ਦਾ ਹੈ।

3

ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ

108
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜਾ ਬੀਮਾ
ਉ ਯੋਗ ਦਵਚ ਦਸ਼ਕਾਇਤ ਦਨਪਟਾਰਾ
ਦਨਗਰਾਨੀ ਾ ਸੂੰ

ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਆਈਜੀਐਮਐਸ(I
GMS)

ਸੂਬਾ ਕਤਮਸ਼ਨ

3

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ

4

109
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜੀਆਂ ਗਾਹਕ
ਦਵਵਾ

ਦਨਪਟਾਰਾ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਕੋਲ

ੀਵਾਨੀ ਅ ਾਲਤ

ੇ ਅਦਧਕਾਰ ਹਨ?

110
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜੀਆਂ ਗਾਹਕ
ਦਵਵਾ

ਦਨਪਟਾਰਾ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਕੋਲ ਰਾਜ

ਕਦਮਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਨਰੀਿਣ
111

ੇ ਅਦਧਕਾਰ

ਉਪਰੋਕਤ ਤਵੱ ਚੋਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ

2

ਹਨ?
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚੋਂ ਕੌ ਣ ਦਵਵਾ

ੀ

ਹਾਲਤ ਦਵਚ ਬੀਮਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ
ੀ ਆਪਸੀ ਸਦਹਮਤੀ ਨਾਲ, ਹਵਾਲੇ
ੀਆਂ ਧਾਰਾਾਾਾਂ

ੇ ਤਦਹਤ ਦਵਚੋਲੇ

ਬੀਮਾ ਦਲਾਲ

2

ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਸਕ ਾ
ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਦਵਕਲਪ
112

ੀ ਚੋਣ

ਕਰੋ।
ਜੇ ਗਾਹਕ ਦਜ਼ਲਹਾ ਫੋਰਮ ਵਲੋਂ ਦ ਿੱ ਤੇ ਹੁਕਮ
ਨਾਲ ੁਿੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੂੰਝ ੇ ਹੁਕਮ ੇ
ਦਵਰੁਧ ਅਪੀਲ ਦਕਿੱ ਥੇ ਕਰ ਸਕ ਾ ਹੈ?

ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

1

113

18

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

ਤਜ਼ਲਾ ਫੋਰਮ

ਕੌ ਮੀ ਕਤਮਸ਼ਨ

ਲੋ ਕਪਾਲ

ਬੀਮਾ ਐਕਟ,

ਆਈਆਰਡੀਏ

ਬੈਂਤਕੰ ਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ

1938

ਐਕਟ, 1999

ਐਕਟ, 1949

ਤਜ਼ਲਾ ਫੋਰਮ

ਕੌ ਮੀ ਕਤਮਸ਼ਨ

ਲੋ ਕਪਾਲ

Alternative
4

Correct
Alternative

ਜੇ ਗਾਹਕ ਰਾਜ ਕਦਮਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦ ਿੱ ਤੇ
ਹੁਕਮ ਨਾਲ ੁਿੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੂੰਝ ੇ
ਹੁਕਮ ੇ ਦਵਰੁਧ ਅਪੀਲ ਦਕਿੱ ਥੇ ਕਰ
114

ਤਦਹਤ ਭਾਰਤ ਦਵਚ ਗਾਹਕਾਂ

ੇ

ਕੌਂ ਸਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ

ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਤਖਆ
(ਸੋਧ) ਐਕਟ,

4

2002

ਾ ਪਰਬੂੰਧਨ ਹੈ?
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕੂੰ ਨਾ ਕੋਲ ਰਾਜ
ਕਦਮਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਨਰੀਿਣ

ੇ ਅਦਧਕਾਰ

ਹਨ?
ਦਸ਼ਕਾਇਤ

ੇ ਕੇਸ ਦਵਚ ਲੋ ਕਪਾਲ ਵਲੋਂ

ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦਕੂੰ ਨੀ ਰਕਮ
117

2

ੇ

ਝਗਦੜਆਂ ਨੂੰ ਦਨਪਟਾਉਣ ਲਈ ਗਾਹਕ

116

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

ਸਕ ਾ ਹੈ?
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜੇ ਕਾਨੂੰ ਨ

115

ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ

ਾ ਫੈਸਲਾ

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

ਦ ਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕ ਾ ਹੈ?
ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੌ ਮੀ
ਗਾਹਕ ਅ ਾਲਤ ਕੋਲ ਦਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ
ੀ ਕਾਰਵਾਈ

ੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਦਵਚ ਹੇਠ

ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜਾ ਦਬਆਨ ਗਲਤ
ਹੈ?

ਕਤਮਸ਼ਨ ਕੋਲ

ਸੂਬਾ ਕਤਮਸ਼ਨ ਜਾਂ

ਤਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ

ਕੌ ਮੀ ਕਤਮਸ਼ਨ

ਤੋਂ ਤਬਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ

ਕੋਲ ਤਸ਼ਕਾਇਤ

ਹੋਰ ਤਸ਼ਕਾਇਤ

ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ

ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ

ਹੈ

118

ਉਪਰੋਕਤ ਤਵੱ ਚੋਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ

100 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਤੱ ਕ

2

2

ਤਸ਼ਕਾਇਤ ਖੁਦ
ਜਾ ਕੇ ਤਦੱ ਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ
ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ
ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

ਤਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਤਕਸੇ ਵਕੀਲ

1

ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ

ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ
ਤਵਅਕਤੀ, ਜੋ
ਗਾਹਕ ਸੁਰਿੱਦਿਆ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2002
ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਸ
ਨੂੰ 'ਗਾਹਕ'

ੀ ਪਦਰਭਾਸ਼ਾ ਦਵਚ ਸ਼ਾਦਮਲ

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੈ?

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ

ਕੋਈ ਵੀ

ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਮਾਨ

ਤਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਤਕ

ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ

ਇੰਝ ਦੇ ਤਕਸੇ ਵੀ

ਸੇਵਾ ਲੈਂ ਦਾ ਜਾਂ

ਸਾਮਾਨ ਦਾ

ਲਾਭ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ

ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ
119

ਕੋਈ ਵੀ

ਤਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਤਕ

ਤਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਤਕ

ਇੰਝ ਦੇ ਸਾਮਾਨ

ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ

ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵੇਚਣ

ਲਾਭ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਲਈ ਜਾਂ ਤਕਸੇ

ਉਸ ਸੇਵਾ ਦਾ

ਵਾਪਰ ਤਹੱ ਤਾਂ ਲਈ

ਲਾਭਪਾਤਰ ਵੀ ਹੈ

ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ

4

ਸ਼ਾਤਮਲ ਹੈ।

19

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱ ਤਰ
ਦੀ ਨਕਲ ਬੀਮਤ
ਇੰਝ ਦੀ ਤਸਫਾਰਸ਼ ਵਲੋਂ ਬੀਮਾ ਕਰਤਾ

ਇੰਝ ਦੀ
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜਾ ਮਲ
ਿਰੜਾ ਦਸਫਾਰਸ਼ਾਂ
ਦਜਹਨਾਂ

ੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਦਵਿੱ ਚ

ੀ ਲੋ ਕਪਾਲ ਵਲੋਂ ਪਾਲਣਾ

ਕੀਤੀ ਜਾਣ

ੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ?

ਤਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ

ਨਕਲਾਂ ਤਸ਼ਕਾਇਤ

ਰਸੀਦ ਤਮਲਣ ਦੇ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ
6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤਵਚ

ਕੰ ਪਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ

ਤਸਫਾਰਸ਼ਾਂ

ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ

ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਨ।

ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ

ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ

ਦੇ 15 ਤਦਨਾਂ ਦੇ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਤਵਚ ਤਵਚ

ਉਸ ਦੀ ਤਲਖਤੀ

ਤਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਤਾ

ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਸ ਵਲੋਂ

ਨੂੰ ਤਲਖਤੀ ਰੂਪ

ਇੰਝ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਤਵਚ ਤਸ਼ਫਾਰਸ਼ਾਂ

ਪੱ ਤਰ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ

ਨੂੰ ਮੰ ਨਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

1

ਕਰਨ ਦੇ 15
ਤਦਨਾਂ ਤਵਚ ਮੰ ਗੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

120
ਜੇ ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ ਕੌ ਮੀ ਕਦਮਸ਼ਨ ਕੋਲ
ਦਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੂੰ ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ

ਕੌ ਮੀ ਕਤਮਸ਼ਨ

ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ
ਰੁ: 100

ਵਲੋਂ ਦਕੂੰ ਨੀ ਫੀਸ ੇਣੀ ਬਣ ੀ ਹੈ?

ਰਕਮ ਦਾ 2.5%

ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ

ਜਾਂ 500 ਰੁਪਏ, ਜੋ

ਰਕਮ ਦਾ 1%

ਵੀ ਘੱ ਟ ਹੈ

ਦਸ਼ਕਾਇਤ ਡਾਟੇ

ਾ ਕੇਂ ਰੀ ਭੂੰ ਡਾਰ ਹੈ?

ਕੌ ਮੀ ਕਤਮਸ਼ਨ

ਲੋ ਕਪਾਲ

ਸੂਬਾ ਕਤਮਸ਼ਨ

ਕੌ ਮੀ ਕਤਮਸ਼ਨ

ਤਜ਼ਲਾ ਫੋਰਮ

ਕੌ ਮੀ ਕਤਮਸ਼ਨ

ਤਜ਼ਲਾ ਫੋਰਮ

ਸੂਬਾ ਕਤਮਸ਼ਨ

ਤਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ

4

ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ
ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ

121
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜਾ ਬੀਮਾ

ਕੋਲ ਗਾਹਕ

ਆਈਜੀਐਮਐਸ(I
GMS)

ਸੂਬਾ ਕਤਮਸ਼ਨ

3

122
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜੀਆਂ ਗਾਹਕ
ਦਵਵਾ

ਦਨਪਟਾਰਾ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਦਜ਼ਲਹਾ

ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਸੁਣ ੀਆਂ ਹਨ?

ਆਈਆਰਡੀਏ(IR ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ
DA)

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

1

123
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜੀਆਂ ਗਾਹਕ
ਦਵਵਾ

ਦਨਪਟਾਰਾ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਰਾਜ

ਕਦਮਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਸੁਣ ੀਆਂ ਹਨ?

ਆਈਆਰਡੀਏ(IR ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ
DA)

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

2

124
ਜੇ ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕ ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ ਤੋਂ
ਦਸ਼ਕਾਇਤ

ੇ ਲਈ 20 ਲਿੱਿ ਰੁਪਏ ਤਿੱ ਕ

ਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ
ਦਕਿੱ ਥੇ ਦਸ਼ਕਾਇਤ

ਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕ ਾ

ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਦਵਕਲਪ
125

ਕੌ ਮੀ ਕਤਮਸ਼ਨ

ਆਈਆਰਡੀਏ(IR
DA)

1

ੀ ਚੋਣ

ਕਰੋ।

ਹੇਠ ਤਦੱ ਤਤਆਂ ਤਵਚੋਂ ਤਕਹੜਾ ਸੇਵਾ
126 ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦਾ ਤਸੱ ਧਾ ਸੰ ਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਹੇਠ ਤਦੱ ਤਤਆਂ ਤਵਚ ਤਕਸ ਦਾ ਗਾਹਕ
ਜੀਵਨ ਮੁੱ ਲ ਵੱ ਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ
127

ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ

ਜ਼ਬਰ ਸਤੀ

ਇਦਤਹਾਦਸਕ

ਮੌਜ ਾ

ਬੀਮਾ

ਦਵਕਰੀ ਡਾਟਾ

ਸੂੰ ਭਾਦਵਤ

ਅੂੰ ਾਜ਼ਨ

4
4

20

S.
No.

Question Body
ਆਈਜੀਐਮਐਸ ਲਈ ਠੀਕ ਪੂਰਾ ਰੂਪ
ਚੁਣੋ

Alternative
1
ਇੂੰਡੋ-ਜਰਮਨ

Alternative
2
ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ

ਮੈਨਜੇਮੈਂਟ ਸਕਲ ਮੈਨਜੇਮੈਂਟ
ਦਸਸਟਮ

Alternative
3

Alternative
4

ਭਾਰਤੀ ਜੀਨਾਉਮ

ਸਾਂਝਾ ਦਸ਼ਕਾਇਤ

ਮੈਦਪੂੰ ਗ ਬੀਮਾ

ਮੈਨਜੇਮੈਂਟ

ਯੋਜਨਾ

ਦਸਸਟਮ

Correct
Alternative

4

128
________ ਤਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ
ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਤਕ ਪਾਲਸੀ-ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸ਼ਕਾਇਤ-ਪਰਬੂੰਧ
ਦਾਅਤਵਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵੀ
ਪਰਦਕਦਰਆ
ਰੂਪ ਤਵਚ ਤਨਪਟਾਉਣ ਲਈ ਤਨਯਮ ਅਤੇ
129 ਤਹਦਾਇਤਾਂ ਤਦੰ ਦਾ ਹੈ।
_________ ਨੇ ਲੋ ਕ ਤਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ
ਤਨਪਟਾਰਾ ਤਨਯਮ, 1998 ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ
ਆਈਆਰਡੀਏ
ਜਾਂਦੇ ਤਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਤਆਰ ਕੀਤਾ
130
ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤਬਾਦਲਾ
ਦਸ਼ਕਾਇਤ
ਤਲਖਤੀ ਰੂਪ ਤਵਚ ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ ਨੂੰ
ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਇੰਝ ਦੇ
ਦਨਪਟਾਰਾ
ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ______ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਅਥਾਰਟੀ
ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਤਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
131
ਬੀਮਤ ________ ਅਧੀਨ ਲੋ ਕਪਾਲ ਨੂੰ
ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਕੇ ਤਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਤਨਪਟਾਰਾ ਦਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪਰਬੂੰਧ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪਰਦਕਦਰਆ

ਤਸ਼ਕਾਇਤ
ਤਨਪਟਾਰਾ
ਪਰਤਕਤਰਆ

ਐਨਬੀਐਫਸੀ

ਸੇਬੀ

ਜੋਦ਼ਿਮ ਦਸ਼ਕਾਇਤ
ਤਸ਼ਕਾਇਤ ਤਨਪਟਾਰਾ ਪਰਤਕਤਰਆ
ਪਰਦਕਦਰਆ

134

ਲੋ ਕ ਤਸ਼ਕਾਇਤ ਤਨਪਟਾਰਾ ਤਨਯਮਾਂ ਦਾ
ਟੀਚਾ ਹੇਠ ਤਦੱ ਤਤਆਂ ਤਵਚੋਂ ਤਕਹੜਾ ਹੈ?
(i) ਤਵਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਤਵਚ
ਤਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤਨਪਟਾਰੇ ਦਾ ਟੀਚਾ
(ii) ਗਾਹਕ ਦੇ ਤਹੱ ਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਤਖਆ
(iii) ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਤਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਵਾਉਣਾ

12-ਅਕਤ-91

11-ਨਵੂੰ -98

ਕੇਵਲ ਦਬਆਨ (i) ਦਬਆਨ (i) ਅਤੇ
ਠੀਕ ਹੈ

(ii)

ੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹਨ

ਕੇਵਲ ਦਬਆਨ
(iii) ਠੀਕ ਹੈ

ਕੇਂ ਰੀ ਸਰਕਾਰ

ਜਨਤਕ
ਤਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ
ਤਨਪਟਾਰੇ ਦੇ
ਤਨਯਮ

ਦਬਆਨ (i) ਅਤੇ
(iii)

ੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹਨ

13- ਸੂੰ -97

14-ਸਤੂੰ -83

ਕੇਵਲ ਦਬਆਨ

ਦਬਆਨ (i) ਅਤੇ

(iii) ਠੀਕ ਹੈ

2

ਪਰਦਕਦਰਆ

ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ
ਗਾਹਕ ਦਨਪਟਾਰਾ
ਤਵਕਰੇਤਾ ਤਨਪਟਾਰਾ ਅਥਾਰਟੀਤਨਪਟਾਰਾ
ਅਥਾਰਟੀ
ਅਥਾਰਟੀ

ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਤਖਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱ ਖ
ਮਕਸਦ ਹੇਠ ਤਦੱ ਤਤਆਂ ਤਵਚੋਂ ਤਕਹੜਾ ਹੈ?
(i) ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਤਹੱ ਤਾਂ ਦੀ
ਕੇਵਲ ਦਬਆਨ (i) ਦਬਆਨ (i) ਅਤੇ
ਸੁਰੱਤਖਆ
ਠੀਕ ਹੈ
(ii) ੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹਨ
(ii) ਤਨਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹੱ ਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਤਖਆ
(iii) ਗਾਹਕ ਤਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੌਖਾ, ਤੇਜ਼
ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਤਨਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
“ਲੋ ਕ ਤਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤਨਪਟਾਰਾ ਤਨਯਮ,
1998” ________ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ

ਦਸ਼ਕਾਇਤ

ਪਰਦਕਦਰਆ

132

133

ਨੁਕਸਾਨ

ਜੋਦ਼ਿਮ ਦਸ਼ਕਾਇਤ

(iii)

ੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹਨ

4

1

4

3

2

1

135
ਹੇਠ ਤਦੱ ਤਤਆਂ ਤਵਚੋਂ ਤਕਹੜਾ ਲੋ ਕਪਾਲ
ਦਾ ਕੰ ਮ ਹੈ?
(i) ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਤਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ
ਤਨਪਟਾਰਾ
(ii) ਗਾਹਕ ਦੇ ਤਹੱ ਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਤਖਆ
(iii) ਪਾਲਸੀ-ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਤਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ
136 ਤਨਪਟਾਰਾ

ਕੇਵਲ ਦਬਆਨ (i) ਦਬਆਨ (i) ਅਤੇ
ਠੀਕ ਹੈ

(ii)

ੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹਨ

ਕੇਵਲ ਦਬਆਨ
(iii) ਠੀਕ ਹੈ

ਦਬਆਨ (i) ਅਤੇ
(iii)

ੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹਨ

3

21

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

ਹੇਠ ਤਦੱ ਤਤਆਂ ਤਵਚ ਤਕਸ ਲਈ ਕਤਮਸ਼ਨ
ਵਲੋਂ ਤਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਤਕ
ਤਸ਼ਕਾਇਤ ਤਨਪਟਾਰਾ ਅਥਾਰਟੀ
(ਜੀਆਰਏ) ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਤਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
(i) ਬੀਮਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਤਵਚ
ਦਬਆਨ (i) ਅਤੇ ਦਬਆਨ (i) ਅਤੇ ਦਬਆਨ (ii) ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਦਬਆਨ
ਤਵਵਾਦ
(ii) ੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹਨ (iii) ੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹਨ (iii) ੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹਨ
(iv) ਠੀਕ ਹੈ
(ii) ਬੀਮਤ ਅਤੇ ਤਵਚੋਲੇ ਤਵਚਕਾਰ
ਤਵਵਾਦ
(iii) ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਤੇ ਤਵਚੋਲੇ ਤਵਚਕਾਰ
ਤਵਵਾਦ
(iv) ਬੀਮਤ, ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਅਤੇ ਤਵਚੋਲੇ
137 ਤਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਵਵਾਦ

Correct
Alternative

4

ਦਸ਼ਕਾਇਤ

ਬੀਮਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਤਵਚ ਤਵਵਾਦ
ਨਾਲ ਕੌ ਣ ਤਨਪਟਦਾ ਹੈ?

ਗਾਹਕ ਗਰੁਿੱ ਪ

ਦਨਪਟਾਰਾ
ਅਥਾਰਟੀ

ਗਾਹਕ ਅਥਾਰਟੀ

ਗਾਹਕ ਕਦਮਸ਼ਨ

2

(ਜੀਆਰਏ)

138

ਦਸ਼ਕਾਇਤ
ਬੀਮਤ ਅਤੇ ਤਵਚੋਤਲਆਂ ਤਵਚਕਾਰ
ਤਵਵਾਦ ਨਾਲ ਕੌ ਣ ਤਨਪਟਦਾ ਹੈ?

ਗਾਹਕ ਅਥਾਰਟੀ ਗਾਹਕ ਗਰੁਿੱ ਪ

ਗਾਹਕ ਕਦਮਸ਼ਨ

ਦਨਪਟਾਰਾ
ਅਥਾਰਟੀ

4

(ਜੀਆਰਏ)

139
ਸੁਤੰਤਰ ਤਧਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੀਮਾ
ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕੇਸਾਂ ਤਵਚ
_________ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਧਕਾਰ-ਖੇਤਰ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਦਸ਼ਕਾਇਤ
ਗਾਹਕ ਕਦਮਸ਼ਨ ਗਾਹਕ ਅਥਾਰਟੀ

ਗਾਹਕ ਗਰੁਿੱ ਪ

3

ਬੀਮਾ ਲੋ ਕਪਾਲ

ਗਾਹਕ ਫੋਰਮ

3

24- ਸੂੰ -86

22-ਨਵੂੰ -68

3

ਅਥਾਰਟੀ
(ਜੀਆਰਏ)

140
ਲੋ ਕ ਤਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤਨਪਟਾਰਾ ਤਨਯਮ,
1998 ਰਾਹੀਂ ___________ ਦਾ
141 ਤਸਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਤਗਆ
ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਤਖਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਕਸਮ
142 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਗਆ ਸੀ?

ਦਨਪਟਾਰਾ

ਬੀਮਾ ਏਜੂੰ ਸੀ

ਬੀਮਾ ਸਰਵੇਅਰ

11-ਅਪਰ-ੈ 74

24- ਸੂੰ -68

ਹਿੱ ਥ

ੇ ਸੂੰ ਕੇਤ

ਿਾਲੀ ਕਮਰੇ ਦਵਚ

ਹੇਠ ਤਦੱ ਤਤਆਂ ਤਵਚੋਂ ਤਕਹੜਾ ਗੈਰ-ਮੌਤਖਕ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਾ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਪੈ ਾ
ਸੰ ਚਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇਸ਼ਾਰਾ ੇਣਾ ਕਰਨੇ

ਗਦਹਣੇ ਪਦਹਣਨੇ

ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ________
ਵਜੋਂ ਪਤਰਭਾਤਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

18 ਇੂੰਚ ਤੋਂ ਤਿੱ ਕ।

ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼
ਉਠਾਉਣੀ

2

143

144

18 ਇੂੰਚ ਤੋਂ 4 ਫੁਿੱ ਟ 12 ਫੁਿੱ ਟ ਅਤੇ ਵਿੱ ਧ

4 ਤੋਂ 12 ਫੁਿੱ ਟ

1

ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ,
ਦਜਸ ਦਵਚ ਭੇਜਣ
ਸ਼ਬ ਾਂ ਤੋਂ ਦਬਨਾਂ
ਗੈਰ-ਮੌਤਖਕ ਸੰ ਚਾਰ ਨੂੰ _______ ਰਾਹੀਂ
ਬਣਦਾ ਹੈ

ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਰਾਪਤ

ਹੋਰ ਰਵਿੱ ਈਆ, ਜੋ ਸਰੀਦਰਕ ਭਾਸ਼ਾ
ਦਕ ਸੁਨੇਹਾ

ੇਣ

ਲਈ ਹੁੂੰ ਾ ਹੈ।

ੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ

ਕਰਤਾ

ੇ ਦ ਮਾਗ

ਦਵਚ ਸ਼ਬ ਾਂ

ੇ

ਸਭ ਮਨੁਿੱਿੀ
ਰਵਿੱ ਈਏ।

4

ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਦਬਨਾਂ
ਹੋਰ ਉਕਸਾਹਟ
ਹੋਵੇ।

145
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S.
No.

Alternative
1

Question Body

ਆਧੁਦਨਕ ਬੀਮੇ ੇ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ੇ ਸਥਾਨ

ਰੋਮ ਦਵਚ

ਬਾਬਤਲਓਨ ਦੇ

ਵੇਦਟਕਨ ਸ਼ਦਹਰ

ੀ ਪਛਾਣ।

Alternative
2

ਝੂਲਦੇ ਬਾਗ

ਰਸਾਉਣ

ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ

ਲਈ ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਸ ਨੂੰ
147

ਵਰਦਤਆ ਜਾ ਸਕ ਾ ਹੈ?

ਰੋਡਸ

ੇ ਦਨਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੂੰਝ

ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਉੱਤੇ

ਸਬਦਸਡੀਆਂ

ਧਾਰਾਾਾਾਂ

ੇਣੀਆਂ

ਲਗਾਉਣੀਆਂ

ਪੂੰ ਜੀਵਾ

ਸਮਾਜਵਾਦ

ਲੂੰਡਨ ਦਵਚ

Alternative
4
ਦਨਊਯਾਰਕ ਦਵਚ

ਲਦਲਓਡ ਕਾਫੀ

ਦਬਿੱ ਗ ਐਪਲ

ਹਾਊਸ

146
ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੀਮੇ ਨੂੰ

Alternative
3

Correct
Alternative

3

ਕੁਝ ੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ

ਹੋਰਾਂ ੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ

ਕਈਆਂ ਵਲੋਂ

ਫਾਇ ੇ ਲੈ ਣੇ

4

ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ

ੀ

ਦਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ, ਦਜਿੱ ਥੇ, ਜੇ
ਸੂੰ ਕਟ

ੇ

ੌਰਾਨ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ

ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਸਮੁੂੰ ਰ ਦਵਿੱ ਚ ਸੁਿੱ ਟਣਾ
(jettisoning) ਪੈਂ ਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਾਨ
ਮਾਲਕ (ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ

ੇ

ਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ

ਦਮਊਚਲ ਬੀਮਾ

ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ

ਇਿੱਕੋ ਦਕਸਮ

ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਦਕਸਮ

3

ਗੁਆਦਚਆ ਹੁੂੰ ਾ) ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਘਾਟਾ
ਸਦਹਣ ਕਰ ੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਵਚ
ਉ ਾਹਰਨ ਦ ਿੱ ਤੀ ਗਈ ਦਕਹੜੀ ਘਟਨਾ
ਹੈ?
148
ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਦਕਸਮ

ਇਿੱਕੋ ਦਜਹਰੀ
ਸੂੰ ਪਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਇਿੱਕੋ
ਬੀਮੇ

ੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਦਵਚ ਪਦਲੂੰਗ

ੇ ਦਸਧਾਂਤ ਦਜਹੇ ਜੋਦ਼ਿਮ

ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ।

ਾ

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਇਿੱਕਠੇ ਕਰਨਾ

ੀ ਸੂੰ ਪਿੱ ਤੀ ਅਤੇ

ਸੂੰ ਪਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱ ਿੋ-

ਵਿੱ ਿੋ-ਵਿੱ ਿਰੇ
ਜੋਦ਼ਿਮ

ੀ

ਵਿੱ ਿਰੇ ਜੋਦ਼ਿਮ

ਾ

ਾ ਇਿੱਕੋ ਦਜਹੇ ਜੋਦ਼ਿਮ

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਇਿੱਕਠੇ ਕਰਨਾ

ੀ ਸੂੰ ਪਿੱ ਤੀ ਅਤੇ
ਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ

ਇਿੱਕਠੇ ਕਰਨਾ

ਨੂੰ ਇਿੱਕਠੇ ਕਰਨਾ

1

149
ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ

ਪੁਰਾਣੇ ਦ ਨਾਂ ਦਵਚ, ਚੀਨੀ ਵਪਾਰੀ

ਚੀਨੀ ਦਕਸ਼ਤੀਆਂ

ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਿਤਰਨਾਕ ਪਾਣੀਆਂ

ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ

ਦਵਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ

ਉਹ ਭਾਰੀ

ੇ

ੌਰਾਨ ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ

ਦਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦਵਚ ਰਿੱ ਿ ੇ ਸਨ। ਪੜਤਾਲ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ
ਕਰੋ ਦਕ ਦਕਉਂ?

ਜਾਂ ੀਆਂ ਸਨ

ਹੁਕਮ ਦ ਿੱ ਤਾ ਦਕ

ਚੀਨੀ ਵਪਾਰੀ

ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱ ਿ-

ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਵਪਾਰੀ

ਵਿੱ ਿ ਸਮੁੂੰ ਰੀ

ਕਈ ਦਕਸ਼ਤੀਆਂ

ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ

ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ ਦਵਚ

ਦਵਚ ਰਿੱ ਿ ੇ ਸਨ

ਕਈ ਦਕਸ਼ਤੀਆਂ

ਵੂੰ ਦਡਆ ਜਾਣਾ

ਦਕਉਂਦਕ ਕੁਿੱ ਲ

ਦਵਚ ਰਿੱ ਿ ੇ ਸਨ

ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਘਾਟੇ ਲਈ ਬੀਮਾ

ਦਕਉਂਦਕ ਉਹ

ਸੁਰਿੱਦਿਆ

ਸਸਤਾ ਸੀ

ਦਕ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਬਰਾਬਰ ਵੂੰ ਡ

ੀ

3

ਦਮਲ ੀ ਸੀ

ਹੋਵੇ।
150
ਇਿੱਥੇ ਦ ਿੱ ਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ੀ ਸਚੀ ਤੋਂ ਗੈਰ151

ਪ ਾਰਥੀ ਸੂੰ ਪਿੱ ਤੀ ੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ।

ਕਾਰ

ਘਰ

ਸਾਿ

ਏਅਰ-ਕੂੰ ਡੀਸ਼ਨਰ

3
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S.
No.

Alternative
1

Question Body

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ਮਨੀਸ਼ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ
ਬੀਮੇ ੇ ਮਲ ਮਕਸ ਲਈ ਪੁਿੱ ਛ ਾ ਹੈ।

ਕਈਆਂ

ੇ ਘਾਟੇ

ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬੀਮੇ ੇ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦਵਚ
ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਮਕਸ

ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ

ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹਾਦਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮ

ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ

ਕੁਝ ੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ

ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਈਆਂ ਵਲੋਂ
ਕਰਨਾ

ਅੂੰ ਾਜ਼ਾ

3

ਜੋਦ਼ਿਮ

4

ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ

ਕਰੋ।

152
ਸਾਨੂੰ ਿੱ ਸੋ ਦਕ ਬੀਮੇ ੇ ਸਥਾਪਨ ਤੱ ਕ ਕੌ ਣ
153 ਲੈਂ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ।

਼ਿਤਰਾ

ਜੋਦ਼ਿਮ ਪਰਬੂੰਧ ਦਵਚ ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚੋਂ
ਦਕਸ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਬੀਮੇ ਵਜੋਂ ਜਾਦਣਆ ਜਾਂ ਾ

154

ਜੋਦ਼ਿਮ ਟਾਲਣਾ

ਹੈ

ਹਰਜਾਨਾ

ਘਾਟਾ

ਜੋਤ਼ਿਮ ਧਾਰਨ

ਜੋਦ਼ਿਮ

ਕਰਨਾ
ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਬੀਮੇ ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ੀ ਚੋਣ ਕ ੋਂ ਅਚਾਨਕ ਘਟਨਾ
ਕਰੋਗ?ੇ

ਵਪਾਰਨ ੇ ਬਾਅ

155
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਤੀਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜੀ ਪਦਹਲੀ
ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ ਹੈ?

ਓਰੀਂਟਲ ਲਾਈਫ
ਇੂੰਸ਼ੋਅਰੈਂਸ
ਕਾਰਪੋ. ਦਲਮ.

ਵਾਪਰਨ ਦੀ

ਾ

ਤਬਾ ਲਾ

ਜੋਦ਼ਿਮ ਘਟਾਉਣਾ
ਅਤੇ ਕੂੰ ਟਰੋਲ

ਜ ੋਂ ਘਟਨਾ

ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਘੱ ਟ

ਵਾਪਰਨ ੀ

ਹੋਵ,ੇ ਪਰ

ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਤੇ

2

ਜ ੋਂ ਅਚਾਨਕ
ਹਾਲਤ ਵਜੋਂ ਹੋਏ
ਘਾਟੇ ਲਈ ਦਵਿੱ ਤੀ

2

ਪਰਬੂੰਧ ਿੁ ਕਰ
ਤੀਬਰਤਾ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰਤਾ ਘਿੱ ਟ ਹੋਵੇ
ਸਕ ੇ ਹੋ
ਵੱ ਧ

ਟਰੀਟੋਨ ਬੀਮਾ
ਕਾਰਪੋ. ਤਲਮ

ਬੂੰ ਬੇ ਦਮਊਚਲ
ਐਸੋਅਰੈਂਸ
ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਲਮ.

ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੀਮਾ
ਕੂੰ ਪਨੀ ਦਲਮ.

3

156
ਭਾਰਤ ਦਵਚ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ

ੇ ਕੌ ਮੀਕਰਨ

ੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ
ਿੇਤਰ
157

ੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ

ਾ ਨਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਰਲ

ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ

ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ

ਿੱ ਸੋ।
ਦਵਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਬੀਮਾ ਿਰੀ ਣ

ੇ ਸਮੇਂ

ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋਦ਼ਿਮ ਪਰਬੂੰਧ ਜੋਦ਼ਿਮ ਟਾਲਣਾ
ਤਕਨੀਕਾਂ

ੇ ਬਾਰੇ ਿੱ ਸੋ।

ਜੋਤ਼ਿਮ ਧਾਰਨ
ਕਰਨਾ

ਂ ਲ ਬੀਮਾ
ਓਰੀਐਟ
ਕੂੰ ਪਨੀ ਆਫ
ਇੂੰਡੀਆ

ਜੋਦ਼ਿਮ
ਤਬਾ ਲਾ

ਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੀਮਾ
ਕੂੰ ਪਨੀ ਦਲਮ.

ਜੋਦ਼ਿਮ ਘਟਾਉਣਾ

2

3

158

24

S.
No.

Alternative
1

Question Body

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ਬੀਮਾ: ਘਟਨਾ, ਜੋ
ਵਾਪਰ ਸਕ ੀ ਹੈ,
ਬੀਮਾ: ਘਟਨਾ, ਜੋ
ਦਕ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ੇ
ਲਈ ਸੁਰਿੱਦਿਆ
ਬੀਮੇ (ਇੂੰਸ਼ੋਅਰੈਂਸ) ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ (ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ)
ੇ ਦਵਚਾਲੇ ਅੂੰ ਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ।

ਹੈ, ਜ ਂ ਦਕ
(assurance):
ਘਟਨਾ, ਜੋ ਹੋ
ਸਕ ੀ ਹੈ,

ਬੀਮਾ: ਘਟਨਾ, ਜੋ
ਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਤਖਆ
ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ

ਅਸੋਰੈਂਸ

ੇ

ਲਈ ਸੁਰਿੱਦਿਆ

ੇ ਲਈ
ਗਾਰੂੰ ਟੀਸ਼ੁ ਾ
ਬੀਮਾ

ਸੁਰਿੱਦਿਆ ਹੈ,

(ਇੂੰਸ਼ੋਅਰੈਂਸ) ਅਤੇ ਜ ੋਂ ਦਕ

ਅਸੋਰੈਂਸ

ਅਸੋਰੈਂਸ ੋਵੇਂ ਇਿੱਕ ਅਸੋਰੈਂਸ

(assurance):

ਚੀਜ਼ ਨੂੰ

ਘਟਨਾ, ਜੋ ਹੋਵੇਗੀ
ਹੀ, ਦੇ ਲਈ

ਰਸਾਉਂ ੇ ਹਨ

2

(assurance):
ਘਟਨਾ, ਜੋ ਵਾਪਰ
ਸਕ ੀ ਹੈ

ਸੁਰੱਤਖਆ

ਗਾਰੂੰ ਟੀਸ਼ੁ ਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ,

ੇ ਲਈ

ਸੁਰਿੱਦਿਆ ਹੈ।
159
ਸਰੀਮਾਨ ਪੋਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਵਚ
ਦਬਜਲੀ-ਰੋਧਕ ਤਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ
ਦਕ ਅਿੱ ਗ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ

ੀ

ਜੋਦ਼ਿਮ ਟਾਲਣਾ

ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਇਿੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ
ਜੋਦ਼ਿਮ ਪਰਬੂੰਧ ਤਕਨੀਕ

ਜੋਤ਼ਿਮ ਧਾਰਨ
ਕਰਨਾ

ਜੋਦ਼ਿਮ ਤਬਾ ਲਾ

ਜੋਦ਼ਿਮ ਘਟਾਉਣਾ
ਅਤੇ ਕੂੰ ਟਰੋਲ

4

ੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ।

160
ਸ਼ਹੀਨ ਨੇ ਇਰਾਕ ਦਵਚ ਦਹੂੰ ਸਾ ਨੂੰ
ਦਧਆਨ ਦਵਚ ਰਿੱ ਿ ੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ

ਜੋਦ਼ਿਮ ਟਾਲਣਾ

ਦ ਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਇਿੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜੋਦ਼ਿਮ
161

ਪਰਬੂੰਧ ਤਕਨੀਕ

ਜੋਦ਼ਿਮ ਤਬਾ ਲਾ

ਜੋਦ਼ਿਮ ਘਟਾਉਣਾ
ਅਤੇ ਕੂੰ ਟਰੋਲ

1

ਜੋਤ਼ਿਮ ਧਾਰਨ

ੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ।

ਕਰਨਾ

ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਿਰੀ ੀ
ਹੈ ਤਾਂ ਦਕ ਉਸ
ਨੂੰ ਉਸ

ੇ ਪਦਰਵਾਦਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ

ੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਦਕਸੇ

ਉੱਤੇ ਦਨਰਭਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਇਿੱਥੇ
ਵਰਤੀ ਗਈ ਜੋਦ਼ਿਮ ਪਰਬੂੰਧ ਤਕਨੀਕ
162

ਜੋਦ਼ਿਮ ਟਾਲਣਾ

ੀ

ਅਤੇ ਕੂੰ ਟਰੋਲ

3

ਕਰਨਾ

ਸਮੀਤਾ ਨੇ ਦਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਘਰ
ੇ ਕੇਸ ਦਵਚ ਮੁਰੂੰਮਤ

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਕਮ ਰਾਿਵੀਂ ਰਿੱ ਿੀ
ਹੈ। ਇਿੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜੋਦ਼ਿਮ ਪਰਬੂੰਧ
ਤਕਨੀਕ

ਜੋਦ਼ਿਮ ਘਟਾਉਣਾ

ਜੋਤ਼ਿਮ ਧਾਰਨ

ਪਛਾਣ ਕਰੋ।

ਨੁ ਕਸਾਨੇ ਜਾਣ

ਜੋਦ਼ਿਮ ਤਬਾ ਲਾ

ੇ
ਜੋਦ਼ਿਮ ਦਵਿੱ ਤ
ਪਰਬੂੰਧਨ

ਜੋਤ਼ਿਮ ਧਾਰਨ
ਕਰਨਾ

ਜੋਦ਼ਿਮ ਤਬਾ ਲਾ

ਜੋਦ਼ਿਮ ਘਟਾਉਣਾ
ਅਤੇ ਕੂੰ ਟਰੋਲ

1

ੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ।

163
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S.
No.

Alternative
1

Question Body

ਬੀਮਾ ਸੂੰ ਪਿੱ ਤੀ ਨੂੰ

ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜਾ ਦਬਆਨ

ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ

ਸਹੀਂ ਹੈ?

Alternative
2

ਬੀਮਾ ਘਾਟੇ ਨੂੰ
ਰੋਕਦਾ ਹੈ

ਬਚਾਉਂ ਾ ਹੈ

Alternative
3

ਬੀਮਾ ਨੁਕਸਾਨ
ੀਆਂ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ
ਨੂੰ ਘਟਾਉਂ ਾ ਹੈ

Alternative
4

Correct
Alternative

ਬੀਮਾ ਘਾਟੇ ੀ
ਘਟਨਾ ਸਮੇ
ਬੀਮਤ ਨੂੰ

4

ਹਰਜਾਨਾ ਦ ੂੰ ਾ ਹੈ

164
ਰੇਦਟੂੰ ਗ

ਾ

ੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ

ਮਕਸ

ਲਈ

ਪਦਹਲਾਂ ਜਾਇ ਾ ਸਰਵੇਿਣ ਅਤੇ

ਜੋਦ਼ਿਮ

ਾ

ਦਨਰੀਿਣ ਦਕਉਂ ਕਰੋਗ?ੇ

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾ ਸਰਵੇਿਕ ਹੋ। ਬੀਮਾਕਰਤਾ

ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ

ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ

ਆਲੇ - ੁਆਲੇ

ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਕ ਜਾਇ ਾ

ੀਆਂ ਜਾਇ ਾ ਾਂ

ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉੱਤੇ ਸ਼ਦਹਰ ਤੋਂ ਦਕੂੰ ਨੀ

ੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਨਗਹਾ

ਪੁੱ ਜਣਾ

ਰ ਹੈ

1

ਮਾਰਨੀ

165
ਦਕਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰ ਦਵਚ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ
ਮੁਿੱ ਲ

ਾ ਦਸਧਾਂਤ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ?

ਤਵਲੀਅਮ

ਸਰੀਮਾਨ ਐਨ

ਫਾਉਲਕਨੇਰ

ਮਲਹੋਤਰਾ

ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ
ਐਡਮ ਸਤਮਥ

ਪਰੋ. ਹੁਬਨੇਰ

4

166
ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਉਹ ਹੁੰ ਦੀ
ਸੂੰ ਪਿੱ ਤੀ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਰਪ ਦਵਚ
ਸਮਝਾਉ। ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਦਵਕਲਪ

ੀ

ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਉਹ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ, ਜੋ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ
ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਸੰ ਪਤੀ ਉਹ ਹੁੰ ਦੀ

ਹੈ ਤਜਸ ਦਾ ਕੋਈ

ਹੈ, ਤਜਸ ਤੋਂ ਕੋਈ

ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ

ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਮੁੱ ਲ

ਹੁੰ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ

ਪਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਕੇਵਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਉਹ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ, ਤਜਸ ਦਾ
ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ

2

ਬਣਾਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ

167
ਹਰਜਾਨੇ ਾ ਦਸਧਾਂਤ _____________
ਉੱਤੇ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਾ ਹੈ।

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ

ਸਧਾਰਨ ਬੀਮਾ

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ
ਸਧਾਰਨ ਬੀਮਾ

168
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜਾ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ
ਵਜੋਂ ਵੂੰ ਦਡਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕ ਾ ਹੈ?

ੋ ਕਾਰਕਾਂ

ੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਦਜਹਨਾਂ ਨੂੰ

ਐਚਐਲਵੀ (HLV) ਕਿੱ ਢਣ
ਦਧਆਨ ਦਵਚ ਰਿੱ ਿਣ

ੌਰਾਨ

ੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ੀ ਹੈ।

170

ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ

2

ਸਧਾਰਨ ਬੀਮਾ

ਅਪੰ ਗਤਾ ਨਾਲ

ਵਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੋਦ਼ਿਮਾਂ
169

ਨਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ

ਤਜਉਣਾ

3

ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਟੁੱ ਟ-ਭੱ ਜ
ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤਜਉਣਾ
ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧ
ਕਮਾਈ ਅਤੇ
ਪਤਰਵਾਰ ਦੇ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਗਣਤੀ

ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧ
ਕਮਾਈ ਅਤੇ
ਸਾਲਨਾ ਤਵਆਜ
ਦਰ

ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ

ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ

ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧ

ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧ

ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਉਸ

ਕਮਾਈ ਅਤੇ

ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਖਰੀਤਦਆ ਤਗਆ

ਤਕਸਮ

ਬੀਮਾ

2

ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਢੂੰ ਗਾਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜਾ
ਦਰਵਾਇਤੀ ਢੂੰ ਗ ਹੈ, ਜੋ ਦਕ ਦਕਸੇ
ਦਵਅਕਤੀ

ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਇਦਾਦ

ਜੀਵਨ ਤਮਆਦ

ਮੁੱ ਲ

ਅਨੁਪਾਤ

ੀਆਂ ਬੀਮਾ ਲੋ ੜਾਂ ਪਤਾ

171 ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮ

ਮਨੁੱ ਖੀ ਜੀਵਨ ਮੁੱ ਲ

ਸਕ ਾ ਹੈ?

ਉਸ ਦਹਿੱ ਸੇ ੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਜੋ ਦਕ ਜੀਵਨ
ਬੀਮੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

3
ਭਤਵੱ ਖ ਜੀਵਨ ਮੁੱ ਲ

ਸੰ ਪੱ ਤੀ

ਜੋਤ਼ਿਮ

ਪਰਸਪਰਤਾ ਦੇ
ਤਸਧਾਂਤ

ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ

4

172
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S.
No.

Alternative
1

Question Body
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜੀ ਸੂੰ ਪਤੀ

173

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕ ੀ ਹੈ।
"ਦਮਆ ੀ ਬੀਮਾ ਿਰੀ ੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ
ਦਕਤੇ ਹੋਰ ਦਨਵੇਸ਼ ਕਰੋ"
ਮਕਸ

ਾ ਮੁਿੱ ਢਲਾ

ਕੀ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ

ਦਵਕਲਪ

ਹਵਾ

ਤਮਆਦੀ ਬੀਮਾ
ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਹੈ

ੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਬੀਮੇ

ਮੁਿੱ ਲ

ੇ ਫਾਇ ੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਦਬਨਾਂ:

Alternative
4

ਘਰ

ਬਾਕੀ ਪਰੀਮੀਅਮ

ਪਾਲਸੀ-ਧਾਰਕ

ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਨਵੇਸ਼

ਬਾਕੀ ਪਰੀਮੀਅਮ

ਸਾਧਨਾਂ ਤਵਚ

ਨੂੰ ਇਕਵਟੀ ਤਵਚ ਬੀਮੇ ਤਵਚ ਸਭ ਤੋਂ

ਤਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ

ਤਨਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱ ਧ ਘੱ ਟ ਫਾਇਦਾ

ਸਾਖ

Correct
Alternative

1

ਗੈਰ-ਤਮਆਦੀ
2

ਨਾਲ ਵੱ ਧ ਫਾਇਦਾ ਜੋਤ਼ਿਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਬੱ ਚਤ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਅਤੇ
ਦੁਹਰਾਉਣਾ

Alternative
3

ਕਾਰ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

174
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚ ਸਭ ਨਕ

Alternative
2

ਹੈ
ਆਮਦਨ ਕਰ

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਨਵੇਸ਼ ਫਾਇਦੇ

ਘੱ ਟ ਨਫ਼ਾ

4

175
ਧਨ ਵਾਪਸੀ
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚ ਸਭ ਨਕ
ਬੀਮੇ

ਮੁਿੱ ਲ

ੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਦਬਨਾਂ:

ਮੁਦਰਾ ਫੈਲਾਅ ਦੇ
ਘੱ ਟ ਨਫ਼ਾ

ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯ
ਪਰਭ
ੋਗਾਵ
ਤਨਵੇ
ਕਰਕੇ
ਸ਼
ਘਟਣ ਉੱਤੇ

ਪਤਹਲੇ ਸਾਲਾਂ
ਤਵਚ ਘੱ ਟ ਇੱਕਠਾ

2

ਕਰਨਾ

ਤਨਰਭਰ ਹੈ

176

ਪਰਸਪਰਤਾ ਤਕਸੇ
ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ
ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ
ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਆਰਤਥਕ ਘਾਟੇ
ਪਰਸਪਰਤਾ

ਪਰਸਪਰਤਾ
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜਾ ਦਬਆਨ
ਗਲਤ ਹੈ?

ਅਧੀਨ, ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ

ਪਰਸਪਰਤਾ ਨੂੰ

ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ

ਪੂਤਲੰਗ ਵੀ ਕਤਹੰ ਦੇ

ਫੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ

ਹਨ

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਲਈ ਸੁਰੱਤਖਆ

ਅਧੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ

ਤਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ

ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ

ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਉਸ ਫੰ ਡ

ਕਈਆਂ ਲਈ ਫੰ ਡ

ਰਾਹੀਂ ਪੂਤਰਆ

ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰ ਦੇ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਜਸ

ਹਨ

ਤਵਚ ਜੀਵਨ

3

ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ
ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ
ਸਮੂਹ (ਜਾਂ ਪੂਲ)
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
177
ਸਰੀਮਾਨ ਰਾਜਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 1,20,000
ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੁ

ਉੱਤੇ

24,000 ਰੁਪਏ ਿਰਚ ਾ ਹੈ। ਮੂੰ ਨ ਲਵੋ
ਦਕ ਦਵਆਜ

ਰ 8% (0.08

ਰਸਾਈ

ਰੁ: 12,00,000

ਰੁ: 13,00,000

ਰੁ: 14,00,000

ਰੁ: 15,00,000

1

ਗਈ ਹੈ) ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਵਚ
ਐਚਐਲਵੀ (HLV) ਕਿੱ ਢੋ।
178
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S.
No.

Question Body

ਰਮੇਸ਼ 55 ਸਾਲਾਂ

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ਰੁ: 20,00,000

ਰੁ: 15,00,000

ਰੁ: 10,00,000

ਰੁ: 5,00,000

2

ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ

ਦਰਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ 5 ਸਾਲ
ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ

ੀ

ਸਾਲਨਾ ਆਮ ਨ 5,00,000 ਰੁਪਏ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 15,00,000 ਰੁਪਏ

ੀ

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਿਰੀ ੀ ਹੈ। ਜੇ
ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦਵਚ ਹੀ ਅਚਨਚੇਤੀ
ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂ ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ
ਕੂੰ ਪਨੀ ਵਲੋਂ ਉਸ

ੇ ਪਦਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਕੂੰ ਨੀ

ਰਕਮ ਦਮਲੇ ਗੀ?
179
ਵਾਅਦੇ
ਬੀਮੇ

ੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਵਾਅ ੇ

ਅਤੇ ਹਰਜਾਨੇ

ੇ ਇਕਰਾਰ

ੇ ਇਕਰਾਰ ਦਵਿੱ ਚ ਅੂੰ ਤਰ

ਿੱ ਸੋ।

ਵਾਅਦੇ

(assurance) ਦੇ

ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ

(assurance) ਦੇ

ਇਕਰਾਰ ਅਧੀਨ

ਇਕਰਾਰਾਂ ਅਧੀਨ

ਇਕਰਾਰ ਅਧੀਨ

ਦੇਣਯੋਗ ਫਾਇਦਾ

ਦੇਣਯੋਗ ਫਾਇਦਾ

ਦੇਣਯੋਗ ਫਾਇਦਾ

ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ

ਪਤਹਲਾਂ ਹੀ ਤਤਹ

ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ

ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਤਹ

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਤਤਹ

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

180

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ
ਇਕਰਾਰਾਂ ਅਧੀਨ,
ਜੇ ਘਟਨਾ
ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ

3

ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ
ਦੇਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ

ਪਰਾਜਕਤਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 2,40,00 ਰੁਪਏ
ਕਮਾਉਂ ੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ 1,00,000
ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਿਰਚ ੀ ਹੈ। ਦਵਆਜ
ੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰ 7% ਹੈ। HLV ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ

ਰੁ: 15,00,000

ਰੁ: 20,00,000

ਰੁ: 10,00,000

ਰੁ: 24,00,000

ਸਧਾਰਨ ਬੀਮੇ ਦੇ

ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦੇ

ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦੇ

ਜੀਵਨ ਤੇ

ਤਵਚ ਘਟਨਾ

ਕੇਸ ਤਵਚ ਘਟਨਾ

ਤਵਚ ਘਟਨਾ

ਸਧਾਰਨ ਬੀਮੇ

ਵਾਪਰਨ ਦੀ

ਵਾਪਰਨ ਦੀ

ਵਾਪਰਨ ਦੀ

ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵੱ ਧਦੀ

ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵੱ ਧਦੀ

2

ਪਰਾਜਕਤਾ ੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਪਤਾ
ਕਰੋ।
181

ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਬੀਮੇ

ੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ

ਦਵਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨ
ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ

182

ੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ।

ੀ

ਤਵਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵੱ ਧਦੀ
ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ

ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ

ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ

ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ

ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨ

ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦੇ

ਸਧਾਰਨ ਬੀਮੇ ਦੇ

ਸਧਾਰਨ ਬੀਮੇ ਦੇ

ਸਤਥਰ ਰਤਹੰ ਦੀ ਹੈ ਕੇਸ ਤਵਚ ਘੱ ਟਦੀ ਕੇਸ ਤਵਚ ਘੱ ਟਦੀ

ਕੇਸ ਤਵਚ ਸਤਥਰ

ਹੈ

ਰਤਹੰ ਦੀ ਹੈ

ਹੈ

4

28

S.
No.

Alternative
1

Question Body

ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਤੇ

ੋ ਦਬਆਨਾਂ

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

ਤਬਆਨ I ਅਤੇ II

ਤਬਆਨ I ਅਤੇ II

ਸਹੀਂ ਹਨ

ਗਲਤ ਹਨ

Correct
Alternative

ੀ ਪੜਤਾਲ

ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ
ਦਬਆਨ I: ਸਧਾਰਨ ਬੀਮੇ

ੇ ਕੇਸ ਦਵਚ

ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਬਨਾਂ ਸ਼ਿੱ ਕ
ਵਾਪਰ ੀ ਹੈ
ਦਬਆਨ II: ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ

ਤਬਆਨ I ਸਹੀਂ ਹੈ ਤਬਆਨ II ਸਹੀਂ ਹੈ

2

ੇ ਕੇਸ ਦਵਚ

ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਬਨਾਂ ਸ਼ਿੱ ਕ
ਵਾਪਰ ੀ ਹੈ
183
ਬੀਮੇ ੀ ਦਕਸਮ ਿੱ ਸੋ, ਜੋ ਦਕ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ
184

ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ੇ ਲਈ ਸੁਰਿੱਦਿਆ ਦ ੂੰ ੀ ਹੈ।

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ

ਨੌਜਵਾਨ ਘੱ ਟ

ਉਮਰ ੇ ਲੋ ਕਾਂ ੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਿੱ ਟ ਜੀਵਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱ ਢੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ

ਬੀਮਾ ਪਰੀਮੀਅਮ ਦਕਉਂ ਵਸਦਲਆ ਜਾਂ ਾ

ਬੀਮੇ ਦੀ ਲੋ ੜ

ਹੈ।

ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ

3
ਤਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ

ਸਾਨੂੰ ਿੱ ਸੋ ਦਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ

185

ਜਾਇਦਾਦ ਬੀਮਾ

ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਆਮਦਨ ਕਰਕੇ
ਮਤਹੰ ਗੇ ਬੀਮਾ
ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ
ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਮੌਤ ਉਮਰ ਦੇ

ਮੌਤ ਉਮਰ ਦੇ

ਨਾਲ ਤਸੱ ਧੇ

ਨਾਲ ਉਲਟ

ਅਨੁਪਾਤ ਤਵਚ

ਅਨੁਪਾਤ ਤਵਚ

ਸਬੰ ਤਧਤ ਹੈ

ਸਬੰ ਤਧਤ ਹੈ

ਤਸੱ ਤਖਆ

ਤਰਟਾਇਰਮੈਂਟ

ਮੁਦਰਾ-ਸਫ਼ੀਤੀ

ਮੁਦਰਾ-ਸਫ਼ੀਤੀ

ਤਵਚ ਕਮੀ

ਮੰ ਦੀ

ਤਵੱ ਤੀ ਤਵਉਂਤ

ਸ਼ੁੱ ਧ ਬਜਟ

3

_______________ ਦਵਉਂਤਬੂੰ ੀ ਦਵਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੂੰ ਮਕਾਜੀ ਜੀਵਨ

ੇ ਬਾਅ

ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਕੂੰ ਨਾ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀ ਾ

ਸੰ ਪੱ ਤੀ

ਟੈਕਸ

4

ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੂੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਕਿੱ ਥੇ
ਦਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਸ਼ਾਦਮਲ ਹਨ।
186
ਸਮੇਂ

ੇ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਵਚ ਸਮਾਨ

ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ

ੀ ਕੀਮਤ ਦਵਚ ਆਮ

ਪਿੱ ਧਰ ਦਵਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ

ਮੁਦਰਾ ਫੈਲਾਅ

ਰਸਾਉਂ ੀ ਸ਼ਬ

ਸਚੀ ਦ ਉ। ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਦਵਕਲਪ

ੀ

ਅਤਤਅਤਧਕ

ਮੁਦਰਾ ਫੈਲਾਅ

2

ਚੋਣ ਕਰੋ।
187
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ

ੇ ਮੁਿੱ ਲ ਦਵਚੋਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਦਰਣੀ ਹੋਣ

ੇ ਮੁਿੱ ਲ ਨੂੰ

ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਕਹੜਾ ਸ਼ਬ
188

ਆਮਦਨ
ਸਟੇਟਮੈਂਟ

1

ਰਸਾਉਂ ਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਦਨਵੇਸ਼ ਧਨ-ਵਾਪਸੀ ਉੱਤੇ ਮੁ ਰਾ
ਫੈਲਾਅ ੇ ਪਰਭਾਵ ਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉ।
189

ਸ਼ੁੱ ਧ ਯੋਗ ਕੀਮਤ

ਮੁਦਰਾ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਫੈਲਾਅ ਦਾ
ਤਨਵੇਸ਼ ਆਮਦਨ

ਤਨਵੇਸ਼ ਆਮਦਨ

ਤਨਵੇਸ਼ ਆਮਦਨ

ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ

ਉੱਤੇ ਚੰ ਗਾ ਫ਼ਰਕ

ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਫ਼ਰਕ

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ

ਪੈਂਦਾ ਹੈ

ਪੈਂਦਾ ਹੈ

ਮੁਦਰਾ ਫੈਲਾਅ
ਤਨਵੇਸ਼ ਆਮਦਨੀ

3

ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ

29

S.
No.

Alternative
1

Question Body

ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਚੋਣਾਂ

ੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਤਬੱ ਲ

ਘਰ ਖਰੀਦਣ

ਕਰੈਤਡਟ ਕਾਰਡ

ਲਈ ਘਰ ਕਰਜ਼

ਰਾਹੀਂ ਦੇਣੇ

ਲੈ ਣਾ

ਤਵਆਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ

ਗਭਰੇਟ ਉਮਰ

ਤਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ

ਬਾਅਦ

ਤਵਚ

ਬਾਅਦ

ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ

ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਦਕ ਦਕਹੜਾ ਕਰੈਦਡਟ

ਬੈਂਕ ਜ਼ਮਹਾਂ ਤਵਚ

ਘਰ-ਕਰਜ਼

ਪਰਬੂੰਧ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ

ਧਨ ਤਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ

ਵਾਸਤੇ ਤਵੱ ਤੀ

ਦਵਕਲਪ

ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ

ੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

Correct
Alternative

1

190
ਜੀਵਨ ੇ ਪੜਾਅ ੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਜ ੋਂ
ਦਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਲੂੰਮੇ ਸਮੇਂ ੀ ਬਿੱ ਚਤ ੇ
191

ਬਚਪਨ

ਮੁਿੱ ਲ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ
ਦਵਿੱ ਤੀ ਦਵਉਂਤਬੂੰ ੀ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੂੰ ਗਾ ਤਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ

192

ਬਾਅਦ

ਸਮਾਂ ਸੁਝਾਉ।
ਮੌਜ ਾ ਨਕ

ਪਰਵਾਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ

ਬੈਲਨਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦਵਿੱ ਤੀ
ਦਵਉਂਤਬੂੰ ੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੜਾਅ ਦਵਚ ਮ

ਤਵੱ ਤੀ ਟੀਚੇ ਤਤਹ
ਕਰਨ ਤਵਚ

ੇ ਦਕਹੜੇ

ਦਮਲ ੀ ਹੈ?

ਤਵਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਪਤਹਲੀ ਤਨਖਾਹ
ਤਮਲਣ ਉਤੇ

ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਮੌਜੂਦਾ ਤਵੱ ਤੀ

ਬਦਲਾਂ ਦਾ

ਤਵੱ ਤੀ ਬੀਮਾ

ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ

ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ

ਲਗਾਉਣ ਤਵਚ

ਤਵਚ

ਕਰਨ ਤਵਚ

ਤਨਿੱਜੀ ਤਵੱ ਤੀ

ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ

ਤਵਉਂਤਬੰ ਦੀ

ਜਾਂਚ

4

3

2

193
ਮੌਜ ਾ ਆਮ ਨ ਅਤੇ ਿਰਚੇ ੇ ਪਰਵਾਹ
ੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ
194

ਜਾਂਚ

____________ ਦਕਹਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ।
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਸ

ੀ ਸਭ ਤੋਂ

ਚੂੰ ਗਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਦਕ ਦਨਿੱਜੀ ਦਵਿੱ ਤੀ ਪੂੰ ਜੀ
ੀ ਸਮਝ ਰਿੱ ਿਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇ ਾ ਹੋ
195

ਸ਼ੁੱ ਧ ਯੋਗ ਕੀਮਤ

ਸਕ ਾ ਹੈ?
ਬੀਮਾ ਿਰੀ ਣ ੇ ਦਪਿੱ ਛੇ ਕੀ ਮਕਸ ਹੈ?

ਵੱ ਡੀ ਬੈਂਕ ਦਾ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਬਣਨਾ

ਧਨ ਬਣਾਉਣਾ

196

ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ

2

ਹੋਰ ਤਵੱ ਤੀ

ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ

ਤਵੱ ਤੀ ਤਵਉਂਤਕਾਰ

ਤਵੱ ਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ

ਬਣਨਾ

਼ਿਰਤਚਆਂ ਦਾ

ਅਤਨਸ਼ਚਤਤਾ

ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ

ਪਰਬੰਧ

ਤਵਰੁਧ ਸੁਰੱਤਖਆ

ਬੱ ਚਤ ਲੈ ਣੀ

ਤਵਉਂਤਕਾਰ ਤੋਂ

1

ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ

3

ਸੰ ਗਰਤਹ ਨੂੰ

ਦਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਵਉਂਤਬੂੰ ੀ

ੇ ਵੂੰ ਡ

ਪੜਾਅ ਦਵਚ ਕੀ ਹੁੂੰ ਾ ਹੈ?

ਤਨਯਮਤ ਤੌਰ

ਤਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ

ਉੱਤੇ ਛੋਟੀਆਂ

ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ

ਬੱ ਚਤਾਂ ਸੰ ਗਰਤਹ

ਸੰ ਗਰਤਹ ਨੂੰ

ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ

ਉੱਚ ਜੋਤ਼ਿਮ

ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ

ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤਾ

ਕਰਨ ਲਈ

ਤਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ

ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ

ਕਢਵਾਉਣ/ਵਾਰਤਸ਼

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਤਵਚ

3

ਬਦਲਣਾ

197
ਆਪਣੇ ਤਨਵੇਸ਼
ਟੈਕਸ ਦਵਉਂਤਬੂੰ ੀ

ਸਮਝਾਉ। ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਦਵਕਲਪ
ਚੋਣ ਕਰੋ।
198

ਲਈ ਇਸ ਢੰ ਗ

ਾ ਮਕਸ
ੀ

ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ

ਨਾਲ ਤਵਉਂਤਬੰ ਦੀ
ਕਰੋ ਤਾਂ ਤਕ ਵੱ ਧ

ਟੈਕਸ ਲਈ ਦੇਣਾ

ਸਮੇਂ ਤਸਰ ਟੈਕਸ
ਦੇਣਾ

2

ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਫਾਇਦੇ
ਤਮਲਣ

30

S.
No.

Alternative
1

Question Body

ਜੋਦ਼ਿਮ ਸਦਹਣਸ਼ੀਲਤਾ

ੀ ਦਵਆਦਿਆ

ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਦਵਕਲਪ

ੀ ਚੋਣ

Alternative
2
ਜੋਤ਼ਿਮ ਦੀ

ਜੋਤ਼ਿਮਾਂ ਦੀ

ਮਾਤਰਾ, ਜੋ ਤਕ

ਤਕਸਮ, ਜੋ ਤਕ

ਕੋਈ ਤਨਵੇਸ਼

ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਕਰੋ।

Alternative
3

ਜੋਤ਼ਿਮ ਪਰਬੰਧ
ਲਈ ਸਾਧਨ

ਵਰਤੇ ਜਾਂ ੇ ਦਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ੇ ਢੂੰ ਗ ਨੂੰ
200

ਸਧਾਰਨ ਤਵਆਜ

ਇੱਕਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕਲੀ ਰਕਮ ਦਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱ ਲ

ਹੁੂੰ ਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਦਵਕਲਪ
201

ੀ

ਛੋਟਾਂ

ਤਮਧਾਰਾ

ਚੋਣ ਕਰੋ।
ਦਵਿੱ ਤੀ ਦਵਉਂਤਬੂੰ ੀ ਕਾਰਵਾਈ ੇ ਪਦਹਲੇ

202

ਭਤਵੱ ਖ ਮੁੱ ਲ

ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ।
ਭਦਵਿੱ ਿ ਮੁਿੱ ਲ ਗਣਨਾ ਦਵਚ ਕੀ ਸ਼ਾਦਮਲ

ਤਨਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ

2

ਜੋਤ਼ਿਮ ਲੈ ਣਾ

ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਲਾਭ ਦੀ
ਦਰ

ਜ਼ਮਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੜੀ ਦਾ ਭਤਵੱ ਖ

2

ਮੁੱ ਲ

ਸਧਾਰਨ ਤਵਆਜ

2

ਤਵੱ ਤੀ ਬੀਮਾ

ਮੌਜੂਦਾ ਤਵੱ ਤੀ

ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ

ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ-

ਕਰਨੀ

ਪੜਤਾਲ

ਕੇਵਲ I

ਕੇਵਲ II

ਕੇਵਲ III

I, II ਅਤੇ III

4

ਬੈਂਕ ਜ਼ਮਹਾਂ

ਸੋਨਾ

ਲਾਕਰ

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ

1

ਬੈਂਕ ਜ਼ਮਹਾਂ

ਸ਼ੇਅਰ

ਬਾਂਡ

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ

4

ਤਵੱ ਤੀ ਟੀਚੇ
ਬਣਾਉਣੇ

ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ।

ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ

ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਦਵਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਭਦਵਿੱ ਿ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂ ੀ
ਰਕਮ ਾ ਮੌਜ ਾ ਮੁਿੱ ਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ

Correct
Alternative

ਅੰ ਤਰਾਲ, ਤਜਸ

ਝੱ ਲ ਸਕਦਾ ਹੈ

199

Alternative
4

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੋਧ

3

ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਦਕ ਦਵਿੱ ਤੀ ਦਵਉਂਤਬੂੰ
ਕਾਰਵਾਈ ਦਵਚ ਇੂੰਟਰਨੈਿੱਟ ਨੇ ਦਕਵੇਂ
ਮ

ਕੀਤੀ ਹੈ।

I: ਦਵਿੱ ਤੀ ਦਵਉਂਤਬੂੰ ੀ

ੇ ਕਈ ਤਿੱ ਥਾਂ

ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ੇਣਾ

II: ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਦਨਵੇਸ਼ ਉਤਪਾ ਾਂ

ੀ

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਅਦਤ-ਆਧੁਦਨਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ

ੇਣੀ

III: ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਭਾਅ

ੇਣ,ੇ ਜੋ ਦਕ ਦਵਿੱ ਤੀ

ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮ
203

ਕਰ ਸਕ ੇ

ਹਨ
ਉਤਪਾ

ੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਦਜਹਨਾਂ ਨੂੰ

ਕਾਰਜ-ਪਰਬੂੰਧਕੀ ਉਤਪਾ ਾਂ ਵਜੋਂ ਵੂੰ ਦਡਆ
204

ਜਾ ਸਕ ਾ ਹੈ।
ਉਤਪਾ

ੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਦਜਹਨਾਂ ਨੂੰ

ਫੁਟਕਲ ਼ਿਰਚ ਉਤਪਾ ਾਂ ਵਜੋਂ ਵੂੰ ਦਡਆ
ਜਾ ਸਕ ਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਦਵਕਲਪ
205

ੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
ਲਗਾਤਾਰ 30
ਭਾਰਤ ਦਵਚ, ਪਰਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ
_________________।

206

ਭਰੋਸਾ-ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ

ਤਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ

80 ਸਾਲ ਦੀ

ਸਾਲ ਪਰੀਮੀਅਮ ਦੇ

ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਮੌਤ

ਬਾਅਦ ਮੌਤ

ਉਮਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ

ਫਾਇਤਦਆਂ ਦਾ

ਫਾਇਤਦਆਂ ਦਾ

ਮੌਤ ਫਾਇਤਦਆਂ

ਉੱਤੇ ਮੌਤ

ਭੁਗਤਾਨ

ਭੁਗਤਾਨ

ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਫਾਇਤਦਆਂ ਦਾ

1

ਭੁਗਤਾਨ

31

S.
No.

Alternative
1

Question Body

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ਧਨ ਇਕੱ ਤਰ

3

ਤਵਅਕਤੀ ਵਲੋਂ
ਬੀਮਾ ਉਤਪਾ ਿਰੀ ਣ ੇ ਦਪਿੱ ਛੇ ਮੁਿੱ ਢਲੇ
ਮਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ਉ।

ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ
ਟੈਕਸ ਤਵਉਂਤਬੰ ਦੀ ਤਨਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਤਖਆ

ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੇ
ਆਰਤਥਕ ਮੁੱ ਲ
ਤਵਚ ਘਾਟੇ ਤਵਰੁਧ
ਸੁਰੱਤਖਆ

207
ਪਰਨ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ੇ ਲਈ ਦ ਿੱ ਤਾ ਜਾਣ
ਵਾਲਾ ਪਰੀਮੀਅਮ ਦਮਆ ੀ ਬੀਮੇ ਲਈ
ਦ ਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰੀਮੀਅਮ ਤੋਂ

ਘੱ ਟ

ਬਰਾਬਰ

ਵੱ ਧ

ਉਤਚਤ ਰੂਪ ਤਵਚ
ਘੱ ਟ

3

____________ ਹੁੂੰ ਾ ਹੈ।
208
ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ
ਦਮਆ ੀ ਬੀਮਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ
ਨੁ ਕਸਾਨ

ੇ

ਇਹ ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਭ
ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਰੂਪ ਹੈ

ੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ।

ਇਹ ਪਤਰਪੱ ਕਤਾ

ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ

ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ

ਤਵਚ ਬਦਤਲਆ

ਨਹੀਂ ਤਦੰ ਦਾ ਹੈ

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

209
ਪਾਲਸੀ

ੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਦਜਸ ਦਵਚ

ਪਰੀਮੀਅਮ ਬੀਮਤ
210

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ

ੇ ਪਰੇ ਜੀਵਨ ਲਈ

ਬੰ ਦੋਬਸਤੀ ਜੀਵਨ

ਵਾਰਤਸ਼ਕੀ

ਬੀਮਾ

ਪਾਲਸੀਆਂ

ਅਟੁੱ ਟਯੋਗਤਾ

ਤਵਤਭੰ ਨਤਾ

ਅਸ਼ਪੱ ਸਟਤਾ

ਤਮਆਦੀ ਬੀਮੇ

ਤਮਆਦੀ ਬੀਮੇ

ਤਵਚ ਕਮੀ

ਤਵਚ ਵਾਧਾ

ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ

ੇਣਯੋਗ ਹੁੂੰ ਾ ਹੈ।
ਗੁਣ ੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਦਜਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ
ਪਾਲਸੀਆਂ ੇ ਨਾਲ ਜੋਦੜਆ ਜਾ ਸਕ ਾ

211

ਹੈ।
ਘਰ-ਕਰਜ਼ ਛੋਟ ਬੀਮਾ ____________
ੀ ਇਿੱਕ ਉ ਾਹਰਨ ਹੈ।

212

ਤਮਆਦੀ ਬੀਮਾ
ਦਮਆ ੀ ਬੀਮਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ

ੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ

ਦਵਚ ਸਹੀਂ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ
ਜੀਵਨ-ਭਰ
ਨਤਵਆਉਣਯੋਗ
ਚੋਣ ਤਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ

ਸਭ ਤਮਆਦੀ
ਬੀਮਾ ਬੀਮਾ
ਯੋਜਨਾ ਤਵਚ
ਅਪੰ ਗਤਾ
ਰਾਈਡਰ
ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਆਮਦਨ
ਤਬਾਦਲਾ ਬੀਮਾ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਜੋਂ
ਮੌਜੂਦ ਹੈ

ਧਨ ਵਾਪਸੀ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ
ਫਾਇਦੇ

ਪਰੀਮੀਅਮ ਦੇ

ਸਤਥਰ ਫਾਇਦੇ

ਫਾਇਦੇ ਨਾਲ

ਨਾਲੇ ਤਮਆਦੀ

ਤਮਆਦੀ ਬੀਮਾ

ਬੀਮਾ

ਤਮਆਦੀ ਬੀਮੇ ਨੂੰ
ਇੱਕਲੀ ਪਾਲਸੀ
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ
ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਰਾਈਡਰ ਵਜੋਂ ਵੀ
ਤਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ

3

1

3

1

ਤਮਆਦੀ ਬੀਮਾ
ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ
ਤਵਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ
ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ
ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ

3

ਤਵਚ ਤਬਦੀਲ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ
ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ

213
ਦਮਆ ੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਦਵਚ ਤਬ ੀਲੀ
ਚੋਣ ਨੂੰ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਪੂਰਨ ਜੀਵਨ

ਦਵਚੋਂ ਦਕਸ ਦਵਚ ਬ ਲਣ ਲਈ

ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ

ਵਰਦਤਆ ਜਾ ਸਕ ਾ ਹੈ?

ਯੂਤਨਟ ਤਲੰਕ
ਕੀਤੀਆਂ ਬੀਮਾ
ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ

ਧਨ ਵਾਪਸੀ ਬੀਮਾ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਘਰ-ਕਰਜ਼ ਤਵਚ
ਛੋਟ (ਤਮਆਦੀ

1

ਬੀਮੇ ਤਵੱ ਚ ਕਮੀ)

214
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S.
No.

Question Body

ਪਾਲਸੀ
ਭਾਗ

Alternative
1

Alternative
2

ਘਰ-ਕਰਜ਼ ਛੋਟ

ਵਧਣ ਵਾਲੀ

ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ

ਤਮਆਦੀ ਪਾਲਸੀ

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ਾ ਨਾਂ ਿੱ ਸੋ, ਦਜਸ ਦਵਚ ਬਿੱ ਚਤ
ੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ

ਜੁਦੜਆ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਮਤ ਕੁਝ ਿਾਸ ਸਮੇਂ
ਲਈ ਦਜਊਂ ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਸੀ

ਾ

ਘੱ ਟਣ ਵਾਲੀ
ਤਮਆਦੀ ਬੀਮਾ
ਪਾਲਸੀ

ਪੂਰਨ ਜੀਵਨ
ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ

4

ਅੂੰ ਦਕਤ ਮੁਿੱ ਲ ਦਮਲੇ ਗਾ।
215
ਫਾਇ ਾ ਪਾਲਸੀਆਂ'

ਾ ਵੇਰਵੇ

ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂ ੇ ਸ਼ਬ ਾਂ
216

ੇਣ

ੀ ਸਚੀ

ਤਵਆਜ ਭੁਗਤਾਨ
ਵਾਲੀਆਂ
ਪਾਲਸੀਆਂ

ਦ ਉ।

ਭੌਤਤਕ ਵਸਤੂਆਂ
ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ
ਚਿੱ ਲ ਉਤਪਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦ ਉ।

ਵਾਲੀ ਚੱ ਲ
ਉਤਪਾਦ, ਤਜਸ ਨੂੰ
ਛੂਹ ਕੇ ਜਾਤਣਆ
ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ

217

ਅਚਿੱ ਲ ਉਤਪਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦ ਉ।

218

ਤਹੱ ਸੇਦਾਰੀ

ਤਡਵੀਡੈਂਡ

ਪਾਲਸੀਆਂ

ਪਾਲਸੀਆਂ

ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ

2

ਪਾਲਸੀਆਂ

ਭੌਤਤਕ ਵਸਤੂਆਂ
ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ
ਵਾਲੀ ਚੱ ਲ

ਚੱ ਲ ਉਤਪਾਦ

ਉਤਪਾਦ, ਤਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈ, ਤਜਸ ਦਾ
ਤਸੱ ਧੇ ਛੂਹ ਕੇ

ਚੱ ਲ ਉਤਪਾਦ
ਉਹ ਹੈ, ਤਜਸ ਦਾ

ਬੇਅੰਤ ਮੁੱ ਲ ਹੈ

ਕੋਈ ਮੁੱ ਲ ਨਹੀਂ

ਅਚੱ ਲ ਉਤਪਾਦ

ਅਚੱ ਲ ਉਤਪਾਦ

ਉਤਪਾਦ, ਤਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈ, ਤਜਸ ਦਾ

ਉਹ ਹੈ, ਤਜਸ ਦਾ

2

ਜਾਤਣਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ

ਅਚੱ ਲ ਉਤਪਾਦ

ਭੌਤਤਕ ਵਸਤੂਆਂ

ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ

ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ

ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਹੈ,

ਵਾਲੀ ਅਚੱ ਲ

ਤਜਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ

ਬੋਨਸ ਸਾਂਝਾ

ਅਤਸੱ ਧੇ ਰੂਪ ਤਵਚ

ਤਸੱ ਧੇ ਛੂਹ ਕੇ

ਬੇਅੰਤ ਮੁੱ ਲ ਹੈ

ਕੋਈ ਮੁੱ ਲ ਨਹੀਂ

ਹੀ ਜਾਤਣਆ ਜਾ

ਜਾਤਣਆ ਜਾ

ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਕਦਾ

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹੀ

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੱ ਧ

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱ ਟ

ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਰਤਹੰ ਦਾ ਹੈ

ਹੋਵੇਗਾ

ਹੋਵੇਗਾ

ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਕਾਰ

ਸਾਬਣ

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ

ਘਰ

1

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ
ਲਈ ਹੋਰਾਂ

ੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱ ਧ ਪਰੀਮੀਅਮ

ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ
ਹੋਣ

ੀ ਹਾਲਤ ਦਵਚ ਲਾਭਪਾਤਰ ਨੂੰ

ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ (ਹੋਰਾਂ
ਮੁਕਾਬਲੇ ) ਉੱਤੇ ਇਸ

ੇ

2

ਾ ਕੀ ਅਸਰ

ਪਵੇਗਾ?
219
__________ ਇਿੱਕ ਅਚਿੱ ਲ ਉਤਪਾ
220

ੀ ਉ ਾਹਰਨ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਾ

ਸਰੋਤਾਂ ੇ ਅੂੰ ਤਰ- ੁਨੀਆਵੀ ਵੂੰ ਡੀ ਜਾਰੀ

ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਸਰੋਤਾਂ

ਕਰਨ ਾ ਭਾਵ _____________ ਹੈ।

ਦੀ ਵੰ ਡ ਜਾਰੀ

221
ਹੇਠਾਂ ਦ ਿੱ ਤੇ ਦਵਚੋਂ ਗੈਰ-ਦਰਵਾਇਤੀ
ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾ

ੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ।

ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ

ਤਮਆਦੀ ਬੀਮਾ

3

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰ ਡ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰ ਡ ਨੂੰ
ਸਰੋਤ ਦੀ ਵੰ ਡ

ਆਰਜ਼ੀ ਰੂਪ ਤਵਚ

ਬਹੁਤਵਧੀ ਰੂਪ

ਕਰਨੀ

ਕਰਨਾ

ਤਵਚ ਕਰਨਾ

ਤਵਆਪਕ ਜੀਵਨ

ਪੂਰਨ ਜੀਵਨ

ਬੀਮਾ

ਬੀਮਾ

ਬੰ ਦੋਬਸਤੀ ਬੀਮਾ

2

2

222
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S.
No.

Question Body

ਹੇਠਾਂ ਦ ਿੱ ਤੇ ਦਵਚੋਂ ਦਰਵਾਇਤੀ ਜੀਵਨ
ਬੀਮਾ ਉਤਪਾ

ੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ।

Alternative
1

ਤਮਆਦੀ ਬੀਮਾ

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

ਤਵਆਪਕ ਜੀਵਨ

ਪਤਰਵਰਤਨ

ਯੂਤਨਟ ਤਲੰਕ

ਬੀਮਾ

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ

ਕੀਤੀਆਂ ਬੀਮਾ

Correct
Alternative

1

223
ਦਵਆਪਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਦਵਚ
ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਲਿੱਬਧੀ

ਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ।

ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਦਵਕਲਪ

ੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਪਤਹਲੇ ਪਾਲਸੀ
ਪਤਹਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ

ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਪਤਹਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ

ਪਤਹਲੇ ਸਾਲ ਦੇ

ਬਾਅਦ ਕੋਈ

ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ

ਬਾਅਦ ਪਰੀਮੀਅਮ

ਬਾਅਦ ਤਨਯਮਤ

ਪਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ

ਲਚਕੀਲੇ

ਧਨ ਨੂੰ ਸਟਾਕ

ਉਤਪਾ
ਨਕ

ਦਵਚ ਇਿੱਕਤਰ ਿਾਤੇ ਦਵਚ
ੀ ਗਾਰੂੰ ਟੀ ਦਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ੀ ਹੈ?

ਧਨ ਸਰਕਾਰੀ

ਤਵਚ ਤਮਊਚਲ

ਕਰਜ਼ ਤਵਚ

ਫੰ ਡ ਰਾਹੀਂ

ਤਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਹੈ, ਤਜੱ ਥੇ ਕੋਈ
ਗਾਰੰ ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ

225
ਦਰਵਾਇਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾ ਾਂ ੀ
ਇਿੱਕ ਕਮੀ ੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ।

ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਾਫ਼
ਉੱਚ ਫਾਇਦਾ

ੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਦਵਚ ਸਭ

ਦਬਆਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਦਬਨਾਂ:

227
ਗੈਰ-ਦਰਵਾਇਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾ
228

ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਸਪੁਰਦਗੀ ਮੁੱ ਲ
ਉੱਤੇ ਪੁੱ ਜਣਾ

226

ਯਦਲਪ(ULIP)

ਬਾਰੇ ਿੱ ਸੋ।

ਭੁਗਤਾਨ

ਪਰੀਮੀਅਮ

224

ਪਦਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ

ਘੱ ਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2

ਧਨ ਨੂੰ ਪੂੰ ਜੀ
ਤਨਵੇਸ਼
(CAPEX) ਤਵਚ
ਵਰਤਤਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।

ਧਨ ਨੂੰ
ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੀ
ਕਰਜ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ
ਵਰਤਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਸਪਸ਼ਟ ਤਤਹ

ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਦਰ

ਨਕਦ ਅਤੇ ਬੱ ਚਤ

ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ

ਮੁੱ ਲ ਭਾਗ

ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ

ਪਾਲਸੀ-ਧਾਰਕ ਦੇ

ਯੂਤਲਪ(ULIP)

ਲਾਭ ਜੀਵਨ

ਆਪਣੀ ਤਮਆਦ,

ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ

ਤਨਵੇਸ਼ ਜੋਤ਼ਿਮ

ਲਾਗਤ ਅਤੇ

ਯੂਤਲਪ ਬੰ ਡਲ

ਕਲਪਣਾ ਅਤੇ

ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਵਲੋਂ

ਬੱ ਚਤ ਭਾਗਾਂ ਦੇ

ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ

ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ

ਝੱ ਤਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਸੰ ਬੰ ਧ ਤਵਚ

ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ

ਤਨਰਭਰ ਕਰਦੇ

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰ ਦੇ

ਹਨ

ਹਨ

ਤਮਆਦੀ ਬੀਮਾ

ਪਤਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ

ਪੂਰਨ ਜੀਵਨ

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ

ਬੀਮਾ

ਸਤਥਰ ਲਾਭ

ਧਨ ਇਕੱ ਤਰ

2

4

3

ਬੰ ਦੋਬਸਤੀ ਬੀਮਾ

2

ਪੂੰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਤਖਆ

3

ਗੈਰ-ਦਰਵਾਇਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾ
ਕਈ ਦਨਵੇਸ਼ਾਂ

ੇ ਕੁਝ ਮਕਸ ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ

ਕਰ ੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ
ਦਵਕਲਪ

ਗਾਰੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ
ਫਾਇਦੇ

ੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

229
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜੀ ਦਰਵਾਇਤੀ
ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾ

ੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ

ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਦਵਕਲਪ
ਕਰੋ।
230

ੀ ਚੋਣ

ਤਕਸੇ ਵੀ ਤਦੱ ਤੇ
ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ
ਸਪੁਰਦਗੀ ਮੁੱ ਲ
ਦਾ ਪਤਾ

ਨਕਦ ਮੁੱ ਲ ਭਾਗ,
ਅਧੂਰੀ ਸੁਰੱਤਖਆ

ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਤਤਹ
ਨਹੀਂ

ਸੀਤਮਤ ਲਾਭ ਦੀ
ਦਰ

2

ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ

34

S.
No.

Alternative
1

Question Body

Alternative
2

ਪਤਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ

ਪਤਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ

ਸਹੀ ਦਬਆਨ ਚੁਣ।ੋ

ਪਾਲਸੀ ਤਵਚ,

ਪਤਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ

ਮਹੀਨੇਵਾਰ/ਸਾਲ

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ

ਨਾ ਪਰੀਮੀਅਮ

ਪੱ ਕੀ ਜੀਵਨ

ਬੀਮਤ ਦੀ ਪਸੰ ਦ

ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਹੈ

ਮੁਤਾਬਕ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ
ਪਾਲਸੀ ਤਵਚ
ਤਨਵੇਸ਼ ਦਾ ਜੋਤ਼ਿਮ
ਨੂੰ ਬੀਮਾਕਰਤਾ
ਵਲੋਂ ਝੱ ਤਲਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

231

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ਪਾਲਸੀ ਤਤਹਸ਼ੁਦਾ
ਗਾਰੰ ਟੀ ਤਦੱ ਤੇ
ਲਾਭ ਤਦੰ ਦੀ ਹੈ,
ਤਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ

2

ਸਮੇਂ ਤਤਹ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਪਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ
ਗੈਰ-ਦਰਵਾਇਤੀ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾ

ੇ ਨਾਲ

ਸੂੰ ਬੂੰ ਦਧਤ ੋ ਿੇਤਰਾਂ ੇ ਨਾਂ ਦ ਉ, ਦਜਿੱ ਥੇ
ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ
ਸਕ ੇ ਹਨ।

ਲਾਭ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ
ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ
ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਤਕ

ਲਾਭ ਦੀ ਦਰ

ਲਾਭ ਦੀ ਦਰ

ਬਦਲਣੀ ਅਟੇ ਚੋਣ ਬਦਲਣੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲਾਭ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ
ਕਰਨੀ ਤਕ

ਕਰਨੀ ਤਕ

ਪਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਪਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਤਕਵੇਂ
ਤਕਵੇਂ ਤਨਵੇਸ਼

ਪਰੀਮੀਅਮ ਢਾਂਚੇ

1

ਤਵੱ ਚ ਬਦਲਾਅ

ਤਨਵੇਸ਼ ਕਰੀਏ

ਤਨਵੇਸ਼ ਕਰੀਏ

ਅਮਰੀਕਾ

ਇੰਗਲੈਂ ਡ

ਫਰਾਂਸ

ਜਰਮਨੀ

ਯੂਤਨਟ ਲੈ ਸ ਬੀਮਾ

ਯੂਤਨਟ ਤਲੰਕਡ

ਯੂਤਨਟ ਤਲੰਕਡ

ਯੂਨੀਅਨ ਤਲੰਕਙ

ਪਾਲਸੀ

ਤਨਵੇਸ਼ ਪਾਲਸੀ

ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ

ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ

ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ

ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ

ਸੁਰੱਤਖਆ ਅਤੇ

ਸੁਰੱਤਖਆ ਅਤੇ

ਬਾਂਡ ਨਾਲ

ਇਕਤਵਟੀਜ਼ ਨਾਲ

ਬੱ ਚਤ ਭਾਗਾਂ ਦਾ

ਬੱ ਚਤ ਭਾਗਾਂ ਦਾ

ਪਰਸਪਰ ਸੰ ਬੰ ਧ

ਪਰਸਪਰ ਸੰ ਬੰ ਧ

ਤਮਸ਼ਰਨ

ਵੱ ਖਰਾਕਰਨ

ਨੇੜਲੇ ਸਾਕ-

ਸਰਕਾਰ ਦੇ

ਸੰ ਬੰ ਧੀ

ਅਸਲ ਟਰੱ ਸਟੀ

ਬੀਮਾਕਰਤਾ

ਬੀਮਤ

2

ਸੈਕਸ਼ਨ 38

ਸੈਕਸ਼ਨ 39

ਸੈਕਸ਼ਨ 6

ਸੈਕਸ਼ਨ 45

3

ਸਮਾਤਜਕ

ਤਵੱ ਤੀ

ਭੌਤਤਕ

ਚੱ ਲ

2

ਕਰੀਏ

232
ਦਵਆਪਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ
ਪਦਹਲੀ ਵਾਰ ਦਕਿੱ ਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦਗਆ?

1

233
ਯਦਲਪ(ULIP) ਸ਼ਬ
234

ਾ ਪਰਾ ਰਪ

ਦ ਉ।

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾ ਾਂ ੇ ਅਣ-ਬੂੰ ਡਲ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹਨ?
235

3

4

ਪਾਲਸੀ MWP ਐਕਟ ੇ ਅਧੀਨ ਪਰਭਾਵੀ
ਹੈ। ਜੇ ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ ਪਾਲਸੀ ੇ ਅਧੀਨ
ਫਾਇ ੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ
ਲਈ ਿਾਸ ਟਰਿੱ ਸਟੀ ੀ ਦਨਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਬੀਮਾ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ______________
ਨੂੰ ੇਣਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂ ੀ ਹੈ।
236
MWP ਐਕਟ ੇ ਦਕਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ੇ
ਤਦਹਤ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ
ਪਤਨੀ ਤੇ ਬਿੱ ਦਚਆਂ ੇ ਫਾਇ ੇ ਲਈ
ਸੁਰਿੱਦਿਆ ਦ ਿੱ ਤੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ।
237
MRI ਘਰ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਣ ਵਾਦਲਆਂ ਲਈ
_________ ਸੁਰਿੱਦਿਆ ਦ ੂੰ ੀ ਹੈ।
238
35

S.
No.

Question Body
ਮੁਿੱ ਿ-ਦਵਅਕਤੀ (ਕੀਮੈਨ) ਇਿੱਕ ਦਮਆ ੀ
ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਹੈ, ਦਜਿੱ ਥੇ ਬੀਮਾਦਕਰਤ
ਰਕਮ __________ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਦਧਤ

239

ਹੁੂੰ ੀ ਹੈ।

Alternative
1

ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਫਾਇਦਾ-ਯੋਗਤਾ

Alternative
2

Alternative
3

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ

ਅਤਧਕਾਰੀ

ਸਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ

ਤਗਣਤੀ

(CEO) ਦੀ

ਤਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਤਵਅਕਤੀ, ਜੋ

ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰੀ

ਸਰਗਰਮੀਆਂ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱ ਡ

ਤਾਲੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ

ਲਈ ਬਹੁਤ

ਤਗਆ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਮੁਿੱ ਿ ਦਵਅਕਤੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਲੈ ਣ ੇ
ਫਾਇਦ ਆਂ ੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ।

241
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਸੇ
ਇਿੱਕ ਅਧੀਨ ਗਦਹਣੇ ਰਿੱ ਿਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ
ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਵਰਗੀਦਕਰਤ ਕਰੋ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ

1

ਤਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ

ਤਵਅਕਤੀ, ਤਜਸ

240

Correct
Alternative

ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ

ਤਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਤਕ
ਮੁਿੱ ਿ-ਦਵਅਕਤੀ (ਕੀਮੈਨ) ਕੌ ਣ ਹੁੂੰ ਾ ਹੈ?

Alternative
4

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਵਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਸੂਲੀ

ਤਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਤਕ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ
ਤਹੱ ਸਾ ਬਣਨਾ

2

ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਕਾਤਮਆਂ ਦੀ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚੇ

ਖਰਚੇ ਬਰਾਬਰ

ਖਰਚੇ ਬਰਾਬਰ

ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ

ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੇ

ਕਰਨੇ

ਕਰਨੇ

ਪਰਸਾਰ

ਤਮਆਦੀ ਬੀਮੇ

ਤਮਆਦੀ ਬੀਮੇ

ਤਵਚ ਵਾਧਾ

ਤਵਚ ਕਮੀ

ਪਤਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਵਆਪਕ ਜੀਵਨ
ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ

ਬੀਮਾ

ਸਪੁਰਦਦਾਰ

ਨਾਮਜ਼ਦ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ

ਮੁਦਰਾ ਫੈਲਾਅ

ਅਤੀਤ

ਇੰਡੈਕਸ

2

2

242
MWP ਐਕਟ
ਪਾਲਸੀ ਹੋਣ

ੇ ਅਧੀਨ ਪਰਭਾਵੀ
ੇ ਕੇਸ ਦਵਚ, ਪਾਲਸੀ ਧਨ

____________ ਨੂੰ

ਟਰੱ ਸਟੀ

ੇਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਨਯੁਕਤ
ਤਵਅਕਤੀ

1

243
ਕਾਰਕ ਚੁਣ,ੋ ਜੋ ਦਕ ਮੁਿੱ ਿ-ਦਵਅਕਤੀ ਬੀਮਾ
ਪਾਲਸੀ ੇ ਅਧੀਨ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਏ ਧਨ
244

ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਦਧਤ ਹੈ।

ਮੁੱ ਖ-ਤਵਅਕਤੀ
ਆਮਦਨ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਭ

2

ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਤਧਤ

ਮੁਿੱ ਿ-ਦਵਅਕਤੀ ਪਾਲਸੀ ੇ ਅਧੀਨ ਬੀਮਾ
ਸੁਰਿੱਦਿਆ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚੋਣ

ਜਾਇਦਾਦ ਚੋਰੀ

ਕਰੋ।

ਘਾਟੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ
ਮੁੱ ਖ ਤਵਅਕਤੀ
ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ

ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਤਰੁੱ ਟੀਆਂ ਕਰਕੇ

ਆਮ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ

2

ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ

ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੈ

245

ਪਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ
ਮੁਿੱ ਿ-ਦਵਅਕਤੀ (ਕੀਮੈਨ) ਬੀਮੇ ੇ ਅਧੀਨ
ਦਕਹੜੀ ਟੈਕਸ ਸਹਲਤ ਦ ਿੱ ਤੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ?

ਪਾਲਸੀ ਲਾਭ
ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਤਤਹਤ
ਹਨ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚੇ
ਮੰ ਤਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਪਰੀਮੀਅਮ ਟੈਕਸ

ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ

ਦੇਣਯੋਗ ਹਨ

ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ

ਪਾਲਸੀ ਫਾਇਦੇ
(heavily) ਟੈਕਸ

2

ਦੇਣਯੋਗ ਹਨ

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

246
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਿੱ ਿ-ਦਵਅਕਤੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ
ਿਰੀ ਣ ੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂੰ
ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਮੁਿੱ ਲ ਦਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਦਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀ ੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ
ਆਤਡਟ ਤਵੱ ਤੀ
ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ
ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਸੀਈਓ (CEO)

ਸੀਈਓ (CEO)

ਸਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ

ਦੀ ਤਨਖਾਹ

ਦਾ ਨਾਂ

ਨਾਂ

1

ਆਈਟੀ ਤਰਟਰਨ

247
36

S.
No.

Question Body
ਐਮਆਰਆਈ (MRI) ਸ਼ਬ

248

ਾ ਪਰਾ

ਰਪ ਦ ਉ।
ਐਮਆਰਆਈ (MRI) ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ੇ ਦਮਆ
ਬੀਮੇ ਵਜੋਂ ਦਕਉਂ ਰਸਾਇਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ?

249
ਮੁਿੱ ਿ-ਦਵਅਕਤੀ ਬੀਮੇ

ੇ ਅਧੀਨ

ਬੀਮਾਦਕਰਤ ਰਕਮ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ
ਦਕਸਨੂੰ

ੇਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

Alternative
1

Alternative
2

ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ

ਘਰ-ਕਰਜ਼ ਛੋਟ

ਬੀਮਾ

ਬੀਮਾ

ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਤਖਆ
ਪਾਲਸੀ ਸਮੇਂ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਸਤਥਰ
ਰਤਹੰ ਦੀ ਹੈ

Alternative
3
ਧਨ ਛੋਟ ਬੀਮਾ

Alternative
4
ਧਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ
ਬੀਮਾ

ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਤਖਆ

ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਤਖਆ

ਪਰੀਮੀਅਮ ਪਾਲਸੀ

ਪਾਲਸੀ ਤਮਆਦ

ਪਾਲਸੀ ਤਮਆਦ

ਤਮਆਦ ਦੇ ਨਾਲ

ਦੇ ਨਾਲ ਘੱ ਟਦੀ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱ ਧਦੀ ਹੈ

Correct
Alternative

2

2

ਵੱ ਧਦਾ ਹੈ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ
ਮੁੱ ਖ-ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੁੱ ਖ-ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ

ਲੇ ਖਾ-ਪੜਤਾਲ

ਮੌਜੂਦਾ ਤਵੱ ਤੀ

ਪੁਰਾਣੀ ਤਵੱ ਤੀ

ਕੀਤੀਆਂ ਤਵੱ ਤੀ

ਸਟੇਟਮੈਂਟ

ਸਟੇਟਮੈਂਟ

ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤੇ

ਮੁੱ ਖ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ
ਆਈਟੀ ਤਰਟਰਨ

3

I ਅਤੇ IV

I,II,III ਅਤੇ IV

4

ਪਾਲਸੀ ਉੱਤੇ

ਪਾਲਸੀ ਉੱਤੇ

ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੀ

ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੇ

ਗੁਜ਼ਾਇਸ਼

ਹੋਏ ਖਰਚੇ

ਆਈਟੀ ਤਰਟਰਨ

250
ਕੁਿੱ ਲ ਪਰੀਮੀਅਮ ਕਿੱ ਢਣ ਲਈ ਹੇਠ
ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜੇ ਭਾਗ ਵਰਤੇ
ਜਾਂ ੇ ਹਨ?
I: ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਪਰੀਮੀਅਮ

I ਅਤੇ II

II ਅਤੇ III

II: ਿਰਚ ਲੋ ਦਡੂੰ ਗ
III: ਅਚਨਚੇਤਨਤਾ ਲਈ ਲੋ ਦਡੂੰ ਗ
251

IV: ਬੋਨਸ ਲੋ ਦਡੂੰ ਗ

ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ
"ਪਰੀਮੀਅਮ"

ੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਦਵਚ ਸ਼ਬ
ਾ ਭਾਵ ਿੱ ਸੋ।

ਬੀਮਤ ਵਲੋਂ
ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਵਲੋਂ

ਪਾਲਸੀ ਖਰੀਦਣ

ਕਮਾਇਆ ਫਾਇਦਾ

ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ
ਕੀਤਾ ਮੁੱ ਲ

252

2

ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਭਤਵੱ ਖ
ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਲਈ ਢੁਿੱ ਕਵੀਂ ਪੂੰ ਜੀ ਦਨਯਮਾਂ
ਾ ਮਕਸ ਸਮਝਾਉ।

ਸ਼ੁੱ ਧ ਤਵਆਜ
ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ
ਲਈ

ਫਾਇਦੇਯੋਗਤਾ
ਵਧਾਉਣਾ ਲਈ

ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ

ਗਰੀਬ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਬੀਮੇ ਲਈ ਮਾਲੀ

ਢੁੱ ਕਵਾਂ ਰਾਖਵਾਂ

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ

3

ਫੰ ਡ ਰੱ ਖਣ ਲਈ

253

ਪਰਤਕਤਰਆ, ਤਜਸ

ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦਵਚ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਾ ਕੀ

ਅਰਥ ਹੈ?

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ
ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਉੱਤੇ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ
ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ

ਪਾਲਸੀ ਲਈ ਸ਼ੁੱ ਧ

ਕੰ ਪਨੀ ਤਵਚ

ਪਰੀਮੀਅਮ ਪਤਾ

ਬੋਨਸ ਪਤਾ

ਲਗਾਉਣ ਦੀ

ਲਗਾਉਣ ਦੀ

ਕਾਰਵਾਈ

ਕਾਰਵਾਈ

ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ
ਤਵਚ ਸਭ ਮੌਜੂਦਾ
ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱ ਲ

4

ਦਾ ਪਤਾ
ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ
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ਚੋਣ ੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਦਜਸ ਨੂੰ ਪਾਲਸੀ
ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਵਜੋਂ ਰਸਾਇਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ।
255

ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ

ਕਮਾਏ ਸਮਰਪਣ
ਮੁੱ ਲ ਲਈ ਪਾਲਸੀ
ਦਾ ਸਮਰਪਣ

ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ
ਵਲੋਂ ਪਰੀਮੀਅਮ
ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰ ਦ

ਪਾਲਸੀ ਅੱ ਪਗਰੇਡ

ਪਾਲਸੀ
ਡਾਊਨਗਰੇਡ

1

ਕਰਨਾ

37

S.
No.

Alternative
1

Question Body

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

IRDA ਵਲੋਂ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀਆਂ
ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਲਈ

ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚ ਸਭ ULIP

ਪਾਲਸੀ ਜਾਰੀ

ਤਨਵੇਸ਼ ਜੋਤ਼ਿਮ

ਪਰੀਮੀਅਮ

ਕਰਨ ਦੇ ਼ਿਰਚ

ਪਰੀਮੀਅਮ

ੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਦਬਨਾਂ:

ਮੌਤ-ਦਰ ਖਰਚਾ

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ
ਤਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ

4

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਮਾਤਜਕ
ਸੁਰੱਤਖਆ ਖਰਚਾ

256
ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ

ੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਦਵਚ ਵਾਧ ਨੂੰ

ਪਦਰਭਾਦਸ਼ਤ ਕਰਨ

ਾ ਢੂੰ ਗ

ਰਸਾਉ।
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_________

ਨਕਦ ਅੰ ਤਰ-

ਨਕਦ ਅੰ ਤਰ-

ਪਰਵਾਹ ਤੋਂ ਨਕਦ

ਪਰਵਾਹ ਦਾ ਵੱ ਧ

ਤਨਕਾਸ ਦਾ ਵੱ ਧ

ਮੁੱ ਲ

ਮੁੱ ਲ

ਵਾਪਸੀ ਬੋਨਸ

ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਉੱਤੇ

ਦੇਣਦਾਰੀ ਉੱਤੇ

ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧੂ

ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਦਾ ਵਾਧੂ

ਮੁੱ ਲ

ਮੁੱ ਲ

ਤਮਸ਼ਤਰਤ ਬੋਨਸ

ਟਰਮੀਨਲ ਬੋਨਸ

ਤਦਰੜਤ
ਹ ਾ ਬੋਨਸ

2

ਮੌਤ

ਛੋਟ

ਰਾ਼ਿਵੀਂ ਰਕਮ

ਪਰਬੰਧਕੀ ਼ਿਰਚੇ

2

ਸ਼ੁੱ ਧ ਪਰੀਮੀਅਮ

ਸ਼ੁੱ ਧ ਪਰੀਮੀਅਮ

ਸ਼ੁੱ ਧ ਪਰੀਮੀਅਮ

4

ੇ ਕੇਸ ਦਵਚ, ਕੂੰ ਪਨੀ

ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਫਾਇ ੇ

ੇ ਫੀਸ ੀ ਅਤੇ ਪਦਹਲਾਂ

ਹੀ ਦ ਿੱ ਤੇ ਬੋਨਸ
258

ਨਕਦ ਤਨਕਾਸ ਤੋਂ

ੇ ਵਜੋਂ ਬੋਨਸ

ਐਲਾਨ ੀ ਹੈ।
ਹੇਠਾਂ ਦ ਿੱ ਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਵਚੋਂ ਇਿੱਕ
ਦਵਕਲਪ ਚੁਣ,ੋ ਜੋ ਦਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ
ਪਰੀਮੀਅਮ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿੱ ਥ

259

ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤਵਚ ਖਾਸ ਲੋ ਤਡੰ ਗ ਤਵਚ ਖਾਸ ਲੋ ਤਡੰ ਗ ਤਵਚ ਖਾਸ ਲੋ ਤਡੰ ਗ
ਦੇ 3 ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ: ਦੇ 3 ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ: ਦੇ 3 ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ:
ਏ) ਪਰੀਮੀਅਮ ਦੀ
ਸਹੀ ਕਥਨ ਚੁਣ।ੋ

ਏ) ਪਰੀਮੀਅਮ ਦੀ

ਏ) ਪਰੀਮੀਅਮ ਦੀ

ਸਤਥਰ ਰਕਮ ਬੀ) ਫੀਸਦੀ ਬੀ) ਹਰ

ਫੀਸਦੀ ਬੀ) ਹਰ

ਹਰ '1000 ਬੀਮਾ

'1000 ਬੀਮਾ

'1000 ਬੀਮਾ

ਕਰਵਾਈ ਰਕਮ'

ਕਰਵਾਈ ਰਕਮ'

ਕਰਵਾਈ ਰਕਮ'

ਲਈ ਸਤਥਰ

ਲਈ ਸਤਥਰ

ਲਈ ਸਤਥਰ

ਰਕਮ ਅਤੇ ਸੀ)

ਰਕਮ ਅਤੇ ਸੀ)

ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੀ)

ਹਰੇਕ ਪਾਲਸੀ

ਹਰੇਕ ਪਾਲਸੀ

ਹਰੇਕ ਪਾਲਸੀ

ਲਈ ਸਤਥਰ ਰਕਮ ਲਈ ਸਤਥਰ ਰਕਮ ਲਈ ਸਤਥਰ ਰਕਮ
260
ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੂੰ ਪਿੱ ਤੀ
ਮੁਲਾਂਕਣ

ਤਵਚ ਖਾਸ ਲੋ ਤਡੰ ਗ
ਦੇ 3 ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ:
ਏ) ਪਰੀਮੀਅਮ ਦੀ
ਫੀਸਦੀ ਬੀ) ਹਰ
'1000 ਬੀਮਾ
ਕਰਵਾਈ ਰਕਮ'

2

ਲਈ ਸਤਥਰ
ਰਕਮ ਅਤੇ ਸੀ)
ਹਰੇਕ ਪਾਲਸੀ
ਲਈ ਫੀਸਦੀ
ਰਕਮ

ੇ

ੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਦਵਚ, ਜੀਵਨ

ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੂੰ ਪਿੱ ਤੀ ਨੂੰ
ਦਕਸ ਮੁਿੱ ਲ ਉੱਤੇ ਿਰੀਦ ਆ ਜਾਂ
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ਸ਼ੁੱ ਧ ਪਰੀਮੀਅਮ

ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ

ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ

ਭਤਵੱ ਖ ਮੁੱ ਲ

ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱ ਲ

ਵਾਪਸੀ ਬੋਨਸ

ਤਮਸ਼ਤਰਤ ਬੋਨਸ

ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱ ਲ

ਬੁੱ ਕ ਮੁੱ ਲ

4

ਟਰਮੀਨਲ ਬੋਨਸ

ਤਦਰੜਤ
ਹ ਾ ਬੋਨਸ

2

ਕਮਾਇਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ?
ਦਕਸ ਹਾਲਤ ਦਵਚ, ਕੂੰ ਪਨੀ ਮੁਿੱ ਢਲੇ
ਫਾਇ ੇ

ੇ ਫੀਸ ੀ ਅਤੇ ਪਦਹਲਾਂ ਹੀ

ਦ ਿੱ ਤੇ ਬੋਨਸ
262

ੇ ਵਜੋਂ ਬੋਨਸ ਐਲਾਨ ੀ

ਹੈ?
38

S.
No.

Alternative
1

Question Body

ੋ ਪਾਲਸੀ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ੇ ਨਾਂ ਦ ਉ,
ਦਜਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪਰੀਮੀਅਮ

ਪਾਲਸੀ ਬੀਮਾ
ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ
ਜੋਤ਼ਿਮ ਸੁਰੱਤਖਆ

ਤੇ ਛੋਟ ਦ ਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕ ੀ ਹੈ।
263

Alternative
2
ਪਾਲਸੀ ਬੀਮਾ
ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ
ਪਰੀਮੀਅਮ ਦੇ
ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

Alternative
3

Alternative
4

ਬੀਮਾਤਕਰਤ ਰਕਮ

ਬੀਮਾਤਕਰਤ ਰਕਮ

ਅਤੇ ਪਰੀਮੀਅਮ ਦੇ

ਅਤੇ ਪਾਲਸੀ

ਭੁਗਾਤਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਯੋਜਨਾ

ਬੀਮਤ ਜਾਂ
ULIP

ੇ ਕੇਸ ਦਵਚ ਮੌਤ ਜੋਦ਼ਿਮ ਨੂੰ ਕੌ ਣ

ਸਦਹਣ ਕਰ ਾ ਹੈ?

ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਤਜਵੇਂ
ਬੀਮਾਕਰਤਾ

ਬੀਮਤ

ਧਾਰਾਾਾਾਂ ਤਵਚ
ਤਤਹ ਹੋਵੇ

264
ਸਦਥਤੀ ਰਸਾਉ, ਦਜਿੱ ਥੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ
ਬੀਮਤ ਤੋਂ ਵਾਧ ਪਰੀਮੀਅਮ ਵਸਲ ਸਕ ਾ
265

ੀ ਉ ਾਹਰਨ ਹੈ।

ਖਰਚੇ ਝੱ ਲ

ਬੀਮਤ ਤਮਆਰੀ
ਜੋਤ਼ਿਮ ਤੇ ਹੈ

3

ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਅਤੇ
ਤਮਊਚਲ ਫੰ ਡ,
ਤਜੱ ਥੇ ਧਨ ਤਨਵੇਸ਼

1

ਕੀਤਾ ਹੈ

ਬੀਮਤ ਗੈਰ-

ਬੀਮਤ ਨੇ ਹੋਰ

ਤਮਆਰੀ ਜੋਤ਼ਿਮ

ਬੀਮਾ ਖਰੀਤਦਆ

ਤੇ ਹੈ

ਹੈ

3

ਤਪੰ ਡ ਦੀ
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ

ਜਨਮ-ਕੁੰ ਡਲੀ

ਪਾਸਪੋਰਟ

ਪੰ ਚਾਇਤ ਦਾ

3

ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ

ਪਾਲਸੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ ਸਮਾਂ
267

ਬੀਮਤ ਵਾਧੂ
ਸਕਦਾ ਹੈ

ਹੈ।
__________ ਦਮਆਰੀ ਉਮਰ ਸਬਤ
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ਵੀ ਪਾਲਸੀ ਦੀਆਂ

Correct
Alternative

15

__________ ਦ ਨਾਂ ਾ ਹੁੂੰ ਾ ਹੈ।

30

45

60

1

ਧਨ ਹਵਾਲਾ _________ ਧਨ ਨੂੰ ਇਸ
ੇ __________ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਓਹਲੇ ਰਿੱ ਿ
ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਵਚ ਦਲਆਉਣ

ਾ ਢੂੰ ਗ

ਹੈ ਤਾਂ ਦਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਰਪ ਦਵਚ

ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ,
ਗੈਰਕਨੂੰ ਨੀ

ਕਨੂੰਨੀ, ਕਨੂੰਨੀ

ਗੈਰਕਨੂੰ ਨੀ, ਕਨੂੰਨੀ ਕਨੂੰਨੀ, ਗੈਰਕਨੂੰ ਨੀ

ਤਦਲ ਸੰ ਬੰ ਧੀ

ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਤਲਆਂ

ਮਸਲੇ

ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮਸਲੇ

1

ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਪੇ।
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__________ ਨੂੰ ਏਜੂੰ ਟ
ਦਵਚ

ੀ ਦਰਪੋਰਟ

ਰਜ ਕਰਨ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ

ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਦਵਕਲਪ

ਤਸਹਤ, ਆਦਤਾਂ
ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ
ਮਸਲੇ , ਆਮਦਨ
ਤੇ ਪਤਰਵਾਰ ਦੇ

ੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਤਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ
ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧੀ

1

ਮਸਲੇ

ਵੇਰਵੇ
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_____________ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ
ਆਪਣੀ ਦਰਪੋਰਟ ਦਵਚ ਦਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ

ਰਸਾਇਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ, ਦਜਸ ਨੂੰ

ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚਕਰਤਾ

ੀ ਦਰਪੋਰਟ

ਤਸਹਤ ਲੱਛਣ
ਤਵੱ ਤੀ ਵੇਰਵੇ

ਤਨਿੱਜੀ ਸਾਫ਼-

ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਉਚਾਈ,

ਸਫਾਈ

ਭਾਰ, ਖੂਨ ਦਬਾਉ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵੇਰਵਾ

ਕਦਹੂੰ ੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਦਵਕਲਪ
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ਤਰਜੀਹਾਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ

3

ਵੇਰਵਾ

ੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਤਪਾ
ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ

ੇ ਬਾਰੇ

ੇਣ ਵਾਲੇ

ਸਤਾਵੇਜ਼

ੀ ਪਛਾਣ

ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਦਵਕਲਪ
271

ਹਸਪਤਾਲ

ੀ ਚੋਣ

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਫਾਰਮ

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਰਮਾਣ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰ ਖੇਪਅੰ ਕਣ

ਪਰਾਸਪੈਕਟ

4

ਕਰੋ।
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S.
No.

Question Body
ਫੀਚਰ ਿੱ ਸੋ, ਦਜਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ
ਪੜਤਾਲਕਰਤਾ

272

ੀ ਦਰਪੋਰਟ ਦਵਚ

ਜਾਂਦਚਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Alternative
1
ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ ਦਾ
ਭਾਵਕ ਰਵੱ ਈਆ

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ਸਮਾਤਜਕ ਰੁਤਬਾ

ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ

2

II ਏ

Iਏ

4

ਜਨਮ-ਕੁੰ ਡਲੀ

4

ਉਚਾਈ, ਭਾਰ
ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ
ਦਬਾਉ

ਠੀਕ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਵਿੱ ਿਰਾ ਕਰੋ
ਉਮਰ ਸਬਤਾਂ

ੀ ਦਕਸਮ:

I: ਦਮਆਰੀ
II: ਗੈਰ-ਦਮਆਰੀ
ਉਮਰ ਸਬਤ

I ਬੀ

I ਸੀ

ਫੋਟੋ

ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਏ: ਪਾਸਪੋਰਟ
ਬੀ: ਜਨਮ-ਕੁੂੰ ਡਲੀ
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ਸੀ: ਪੂੰ ਚਾਇਤ

ਾ ਸਰਟੀਦਫਕੇਟ

ਦ ਿੱ ਦਤਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ
ਨੂੰ ਜਾਣੋ(KYC)

ਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਤਸਰਨਾਵੇਂ ਦਾ
ਸਬੂਤ
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ਮਹੇਸ਼ ਨਸ਼ੇ

ੀਆਂ ਵਾਈਆਂ ਾ

ਦਵਕਰੇਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੰ ਮ ਦਨਯਮਤ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ

ੀ ਵਾਈਆਂ ੀ

ਦਵਕਰੀ ਤੋਂ 10 ਲਿੱਿ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂ ਾ ਹੈ।
ਉਹ ਧਨ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਿਰੀ ਸਕ ਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱ ਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ੇ
ਦਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰ ਹੁੂੰ ੀ ਹੈ। ਇਸਕਰਕੇ

ਧਨ ਹਵਾਲਾ
ਧੋਖਾ

ਗਲਤ ਤਬਆਨੀ

(ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ
ਲੈ ਣ-ਦੇਣ)

ਟੈਕਸ ਤਵੱ ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ

3

ਵਾਈ ਦਵਕਰੇਤਾ ਬਾਰ/ਸ਼ਰਾਬਿਾਨਾ
ਿੋਲਹ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਕਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਿਾਨੇ
ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਫਾਇ ਾ ਦਵਿਾਉਂ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਨ
ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਦ ੂੰ ਾ ਹੈ। ਇਹ
ਉ ਾਹਰਨ ਹੈ ਇਿੱਕ?
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40

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ਕੇਵਲ I

ਕੇਵਲ II

ਕੇਵਲ III

I,II,III ਅਤੇ IV

4

ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਤੀਆਂ ਉ ਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿੋ ਅਤੇ
AML ਪਰੋਗਰਾਮ ੇ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣ।ੋ
I: ਗਾਹਕ ਨੇ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਤੋਂ
ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰ
ਤਦੱ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਰਕਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੈ ਣਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
II: ਗਾਹਕ ਨੇ ਅਸਧਾਰਨ ਉੱਚ ਡਾਲਰ
ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈ ਣਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਨਕਦ ਦਾ ਸਰੋਤ
ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ
III: ਗਾਹਕ ਬੇਚੈਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਵੱ ਚ
ਅਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਦਾ ਹੈ
IV: ਗਾਹਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਸ਼ਵਤ
ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
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ਮੁਕਤ ਜਾਂਚ ਸਮਾਂ
IRDA ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਨਯਮਾਂ
ਗਾਹਕ ੀ ਮਿੱ

ਬੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-

ੇ ਦਵਚ

ਵਾਸਤੇ ਪਰਬੂੰਧ ਕੀਤਾ

ਹੈ, ਦਜਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ ਅੂੰ ਤਰਾਲ
ਕਦਹੂੰ ੇ ਹਨ। ਉਸ

ਾ ਵੇਰਵਾ ਦ ਉ।

ਅੰ ਤਰਾਲ ਤਦੰ ਦਾ
ਹੈ, ਤਜਸ ਦੌਰਾਨ
ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੀਮੀਅਮ
ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ
ਹੁੰ ਦੀ
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ਭਾਰਤ ਦਵਚ ਬੀਮਾ ਰੈਗਲੇ ਟਰ

ਾ ਨਾਂ

ਂ
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਡ
ਤਡਵੈਲਪਮੈਂਟ

ਿੱ ਸੋ।

ਅਥਾਰਟੀ

278
ਬੀਮੇ

ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ

ੇ ਕੇਸ ਦਵਚ ਜੋਦ਼ਿਮ ਉੱਤੇ ਅਸਰ

ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ

ੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ।

ਮੁਕਤ ਜਾਂਚ ਸਮਾਂ
ਬੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-

ਮੁਕਤ ਜਾਂਚ ਸਮਾਂ

ਅੰ ਤਰਾਲ ਤਦੰ ਦਾ

ਬੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-

ਹੈ, ਤਜਸ ਦੌਰਾਨ

ਅੰ ਤਰਾਲ ਤਦੰ ਦਾ

ਉਹ ਪਾਲਸੀ

ਹੈ, ਤਜਸ ਦੌਰਾਨ

ਵਾਪਸ ਕਰ

ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ

ਸਕਦਾ ਹੈ

ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਨਾ ਆਵੇ
ਇੰਸੀਤਟਊਟ ਆਫ਼
ਂ
ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਡ

ਤਰਸਕ ਮੈਨਜੇਮੈਂਟ

ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ
ਸੰ ਸਥਾ

ਮੁਕਤ ਜਾਂਚ ਸਮਾਂ
ਬੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਾਂਅੰ ਤਰਾਲ ਤਦੰ ਦਾ
ਹੈ, ਤਜਸ ਦੌਰਾਨ

2

ਉਹ ਪਾਲਸੀ ਲਈ
ਨਾਮਜ਼ਦੀਆਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ
ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ

1

ਅਕੈਡਮੀ

ਅੰ ਤਕਤ ਮੁੱ ਲ

ਨੈਤਤਕ ਼ਿਤਰੇ

ਨਕਦ ਮੁੱ ਲ

ਪਾਲਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਤਸਹਤ

ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ

ਗੈਰ-ਪਰਤੀਕੂਲ

ਸਧਾਰਨ

ਅੰ ਡਰਰਾਈਤਟੰ ਗ

ਅੰ ਡਰਰਾਈਤਟੰ ਗ

ਅੰ ਡਰਰਾਈਤਟੰ ਗ

ਅੰ ਡਰਰਾਈਤਟੰ ਗ

2
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ਬੀਮੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਦਬਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ

ੀ ਮੂੰ ਗ ਕੀਤੇ ਹੀ

ਅੂੰ ਡਰਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਂ ਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੂੰ ਡਰਰਾਈਦਟੂੰ ਗ

ੇ ਰਪ

2

ਕੀ ਕਦਹੂੰ ੇ ਹਨ?
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