Insurance Agents (Health) Question Bank - Urdu
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Question Body

S.
No.

3

نہ  Iنہ ہی II

 Iاور  IIدونوں

صرف II

صرف I

مندرجہ ذیل میں سے كونسا /كونسے بیان
درست ہیں ؟
 I۔ یہ بہت اچھی طرح سمجھا جاتا ہے كہ
انشورنس ایک 'وعدہ' ہے
II۔ پالیسی اُس وعدہ کی ایک 'گواہی' ہے

1

1

نہ  Iنہ ہی II

 Iاور  IIدونوں

صرف II

صرف I

مندرجہ ذیل میں سے كونسا /كونسے بیان
درست ہیں ؟
 I۔ ایک بیمہ كار کی بہترین کارکردگی کی
تشخیص اُس كے دعووں كے حوالے
سے كیے گئے اُس كے وعدوں كو بہترین
اندازہ سے قائم ركھنے پر منحصر كرتا
ہے۔
 .IIانشورنس كا صرف اہم درجہ بندی
عنصر ،انشورنس کمپنی كے ذریعے
دعوؤں کی ادائیگی کی صالحیت ہے۔

2

2

 I، IIاور III

 IIاور III

 Iاور III

 Iاور II

ریگولیٹر (آئی آر ڈی اے آئی) ،دعوی كے
عمل میں ایک اہم اسٹیک ہولڈر ہے
كیونكہ اس كا مقصد:
 I۔ بیمہ ماحول میں آرڈر برقرار رکھنا
II۔بیمہ كار كےمفاد کی حفاظت كرنا
 III۔ بیمہ كاروں کے طویل مدتی صحت کو
یقینی بنانا

3

3

نہ  Iنہ ہی II

 Iاور  IIدونوں

صرف II

صرف I

مندرجہ ذیل میں سے كونسا /كونسے بیان
درست ہیں ؟
I۔ انشورنس ایجنٹوں  /بروکرز کا بنیادی
مقصد انشورنس پالیسیوں كو فروخت
کرناہے
 .IIانشورنس ایجنٹوں  /بروکرز سے،
دعوی کی صورت میں گاہکوں کی خدمت
فراہم كرنے کی بھی توقع كی جاتی ہے۔

4

2

نہ  Iنہ ہی II

 Iاور  IIدونوں

صرف II

صرف I

مندرجہ ذیل میں سے كونسا /كونسے بیان
درست ہیں ؟
I۔انشورنس کمپنی کے ذریعے سے
اختیار کسی تیسری پارٹی کے منتظمین
(ٹی پی اے)کی خدمات کے ذریعے ہی
صرف دعوی كی سروس كی جاتی ہے
II۔دعوے کوسروس انشورنس کمپنی كے
ذریعے خود یا انشورنس کمپنی کی طرف
سے اختیار کسی تیسری پارٹی کے
منتظمین (ٹی پی اے) کی خدمات کے
ذریعے كیا جا سکتا ہے

5

2

" پہلے عالج" بعد
میں ادائیگی،
دعوی

پہلے سے منظور
شدہ دعوی

نقدہین سہولت

باز ادائیگی کے
دعوی

____________ کے معاملے میں
گاہك ،داخلہ یا عالج كے دوران کے
اخراجات ادا نہیں کرتا ہے .نیٹ ورک
ہسپتال بیمہ كار  /ٹی پی اے سے پہلے
سے منظوری پر مبنی خدمات فراہم کرتا
ہے اور بعد میں دعوے کے تصفیہ کے
لئے دستاویزات كو بیمہ كار/ٹی پی اے
كے سامنے پیش كرتا ہے۔

6

1

" پہلے عالج" بعد
میں ادائیگی،
دعوی

جاتے جاتے
ادائیگی كریں،
دعوی

نقدہین سہولت

باز ادائیگی کے
دعوی

3

دستاویزات کی
توثیق

اطالع

دعوی کی کوڈنگ

رجسٹریشن

_______________ کے معاملے
میں ،گاہك اپنے ہی وسائل سے ہسپتال
كی ادائیگی کرتا ہے اور اس کے بعد قابل
قبول دعوے کی ادائیگی کے لئے بیمہ کار
/ٹی پی اےكے سامنے دعوی درج كرتا
ہے۔
دعوی عمل میں مندرجہ ذیل میں سے
کونسا پہال قدم ہے؟

7
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Alternative
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4
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1

4

 I، II، IIIاور IV

 I، IIIاور IV

 II، IIIاور IV

 I، IIاور IV

ٹی پی اے مندرجہ ذیل خدمات فراہم کرتا
ہے
 .Iنقدہین سہولت
 .IIڈاٹا کی تالیف اور تجزیہ
 .IIIگاہکوں کے لئے ایک  24گھنٹے
کال سینٹر اور معاونت
 .IVہسپتالوں اور دیگر طبی سہولیات
کے نیٹ ورک

9

4

مندرجہ باال میں
سے سب

انشورنس ایجنٹوں
 /داللوں

تیسری پارٹی کے
منتظم

ریگولیٹر

انشورنس کےدعوی عمل میں مندرجہ
ذیل میں سے كون اسٹیک ہولڈرز ہیں؟

10

4

 I، II، IIIاور IV

 I، IIIاور IV

 II، IIIاور IV

 I، IIاور IV

مندرجہ ذیل تفصیالت میں سے کون
ڈسچارج سمری میں شامل ہیں؟
 I۔نام ،عمر ،جنس اور مریض کی وضاحت
II۔ہسپتال میں داخلہ اور خارج ہونے کی
تاریخ اور وقت
 .IIIہسپتال میں داخلہ كے دوران مریض
کی حالت  ،درجہ حرارت ،پلس ،بلڈ پریشر
وغیرہ اورداخلہ کے لئے وجہ
IV۔ كی گئی تحقیقات

11

3

دعوی کے
دستاویزات کی
توثیق

دعوی کی اطالع

دعوی کی کوڈنگ

1

متفرقہ چارجس

کنسلٹنٹ چارجس

طریق کار چارجس

Question Body

مندرجہ ذیل میں سے كون سا آپشن گاہک
دعوی رجسٹریشن اور دعووں کی ٹیم کے درمیان رابطے کی
پہلی مثال ہے؟
ہسپتال کے بل میں ،كس ہیڈ كے تحت
ڈیوٹی میڈیکل آفیسر كے لیے چارجس كو
کمرہ كا کرایہ
شامل کیا جاتا ہے؟

S.
No.

12

13

3

نہ  Iنہ ہی II

 Iاور  IIدونوں

صرف II

صرف I

مندرجہ ذیل میں سے كونسا /كونسے بیان
درست ہیں ؟
 .Iایک منصوبہ بندی ہسپتال کی صورت
میں  ،گاہك بیمہ كمپنی كو مطلع كرسكتا
ہے كہ وہ ہسپتال میں بھرتی ہونے كی
سہولت لینے كی منصوبہ بندی كررہا ہے۔
 -IIہسپتال میں ایمرجنسی داخلہ كی
صورت میں  ،ہسپتال میں داخل ہونے كے
بعد اطالع کی جاسكتی ہے۔

14

4

 I، II، IIIاور IV

 I، IIIاور IV

 II، IIIاور IV

 I، IIاور IV

ٹی پی اے کا کال سینٹر درج ذیل سے
متعلق معلومات فراہم کرے گا:
 .Iپالیسی کے تحت دستیاب کوریج اور
فوائد
 .IIصحت کا دعوی کرنے سے متعلق
عمل اور طریقہ کار
 .IIIخدمات سے متعلق گائیڈنس اور
نقدہین طور پر ہسپتال میں داخلہ
 .IVنیٹ ورک ہسپتالوں کے بارے میں
معلومات
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4

۲۴

۱۲

۸

۴

4

مندرجہ باال میں
سے کوئی

ای میل

کال سینٹر کال کر
رہا ہے

فیکس

1

مندرجہ باال میں
سے سب

معیار چیکس /
کنٹرول فارمیٹ

دستاویز کی تصدیق
شیٹ

سکروٹنی شیٹ

ہسپتال میں ایمرجنسی داخلے کی صورت
میں ،داخلے کے اوقات ________
گھنٹوں كے اندر بیمہ کمپنی کو مطلع
كرنے كی ضرورت ہے.
مندرجہ ذیل میں سے كس چینل كے
ذریعے بیمہ كمپنی كو ہسپتال میں داخلہ
كی اطالع دی جاسكتی ہے؟
دعوی پروسیسنگ کے لئے دعووں کی
ٹیم كے ذریعے سے استعمال كیے جانے
والے اندرونی دستاویز فارمیٹس کے
حوالے سے جواب دیں .مندرجہ ذیل میں
سے عام طور پر كونسا آپشن ایک شیٹ
ہےجس میں پورے پروسیسنگ کے نوٹ
كو درج كیا جاتا ہے؟
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Correct
Alternative

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

Question Body

S.
No.

1

نہ  Iنہ ہی II

 Iاور  IIدونوں

صرف II

صرف I

مندرجہ ذیل میں سے كونسا  /كونسے
بیان درست ہیں ؟
 I۔سسٹم میں ایک بار دعوی رجسٹرڈ
كرنے كے بعد ،بیمہ كار کے اکاؤنٹس میں
اسی کے لئے ایک ریزرو تخلیق كی جاتی
ہے۔
 II۔ایک ریزرو رقم تخلیق كرنے کے بعد،
اس رقم كودعوے کی ادائیگی كی اوپری
سطح کے طور پر منجمد كیا جاتاہے .تاہم
،اس رقم کا اصل ادائیگی کی رقم ریزرو
رقم سے کم ہونے پر اس رقم كی نیچے
کی طرف نظر ثانی کی جا سکتی ہے

19

4

 I، II، IIIاور IV

 I، IIاور IV

صرف Iاور IV

 Iاور  IIصرف

2

امکانات

خطرے کے انتخاب

مریضانہ حالت

موت کی شرح

1

3

ایک دعوی پر عملدرآمد کرنے کے لئے،
مندرجہ ذیل میں سے كونسے دستاویزات
سب زیادہ اہم ہیں؟
 .Iبیماری کی ڈاکومنٹری ثبوت
 .IIفراہم كیا گیا عالج
 .IIIاِن پیشینٹ کی مدت
 .IVتحقیقاتی رپورٹوں
صحت کی انشورنس
_________________ کے تصور
پر مبنی ہے.

اسے شخص كے
بیمار یا بیمار
ہامیداری خطرے ،ہامیداری خطرہ ،
ہونے كے امكانات
مختلف منفی
مختلف سازگار
یہ خطرے انتخاب
عوامل ،جیسے اور خطرہ جس كے
عوامل ،جیسے كم
اور خطرے کی مندرجہ ذیل میں سے کونسا بیان
عمر  ،ایک صحت زیادہ وزن یا بہت نتیجے میں عالج
قیمتوں کا تعین کا ہامیداری کے حوالے سے درست ہے؟
مند طرز زندگی کی زیادہ وزن كم ہونا یا ہسپتال میں داخل
ایک عمل ہے
وجہ سے زیادہ  ،کی وجہ سے کم ہونے کی ضرورت
كے طور پر بیان
ہوتا ہے
ہوتا ہے۔
کیا جاتا ہے

 Iاور  IIدونوں
درست ہیں

ہامیداری ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔ ۔ ۔ کا ایک عمل ہے
صرف  1درست ہے  .Iخطرے انتخاب
 .IIخطرے کی قیمتوں کا تعین كرنا

20
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22

2

صرف IIدرست ہے

 Iاور  IIدونوں
غلط ہیں

3

 Iاور  IIدونوں
غلط ہیں

 Iاور  IIدونوں
درست ہیں

درست بیان كی شناخت كریں
 .Iمریضانہ حالت  ،مختلف منفی عوامل
كی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے جیسے زیادہ
وزن یا دُبال پتال ہونا ماضی اور حال كی
صرف IIدرست ہے صرف  1درست ہے
كچھ بیماریاں یا مرض كی ذاتی تاریخ
 .IIمریضانہ حالت ،بعض سازگار عوامل
جیسے كم عمر ،صحت مند طرز زندگی
وغیرہ کی وجہ سے كم ہوتی ہے

24

4

ہامیداری

مریضانہ حالت

خطرے انتخاب

خطرے نفرت

خطرے كو مناسب طریقے سے تعین
كرنے كی اور انشورنس كور فراہم کرنے
كی شرائط کا فیصلہ کرنے كا عمل ہے - -
- - - ---

25

3

امکانات

مریضانہ حالت

خطرے انتخاب

موت کی شرح

،--------------------فرد کے علیل یابیمار ہونے کے امکانات اور خطرے ہے
جس كی وجہ سے عالج یا اسپتال میں
بھرتی کرنے کی ضرورت پڑ جائے۔

26

23

Correct
Alternative

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

3

 I، IIاور III

 Iاور III

 Iاور II

صرف 1

صحت بیمہ میں مریضانہ حالت پریمیم --
------------------كے لئے زیادہ ہے۔27
.Iشیر خوار بچے
 .IIنوجوان بالغ
 .IIIسال  ۴۵سال کی عمر سے آگے بالغ

1

 I، IIاور III

 Iاور III

 Iاور II

صرف III

فرد كے مزمن بیماری میں مبتال ہونے
کے امكان مندرجہ ذیل میںزیادہ ہے
 .Iشیر خوار بچے
 .IIنوجوان بالغ
 .IIIسال ۴۵کی عمر سے آگے بالغ

3

منفی انتخاب

اعلی قیمت یا کم
الگت گاہکوں کو
خدمت یا پروڈكٹ
فراہم کرنا (کریم
اسکمنگ)

حوصلے خطرہ

اخالقی خطرہ

2

 I، IIاور III

 Iاور III

 Iاور II

صرف 1

3

 Iاور  IIدونوں
غلط ہیں

 Iاور  IIدونوں
درست ہیں

2

 I، IIاور III

 Iاور III

 Iاور II

3

 I، IIاور III

 Iاور III

 Iاور II

صرف 1

2

 I، IIاور III

 Iاور III

 Iاور II

صرف 1

4

28

طبی ہامیداری سے ----------------------
ہو سکتا ہے

29

مندرجہ ذیل میں سے کونسے عوامل
مریضانہ حالت پر اثر انداز کرتے ہیں
 .Iعمر
 .IIجنس
 .IIIآمدنی

30

درست بیان كی شناخت كریں
 I۔ شیر خوار بچے اور بچوں کی مریضانہ
حالت پریمیم ،انفیکشن اور حادثات کے
بڑھے ہوئے خطرے كے باعث نوجوان
بالغوں سے زیادہ ہوتی ہے
صرف IIدرست ہے صرف  1درست ہے
II۔  ۴۵سال سے زیادہ کے بالغوں کی
مریضانہ حالت پر پریمیم زیادہ ہوتا ہے
کیونکہ کسی شخص کے دائمی بیماری
جیسے ذیابیطس میں مبتال رہنے کے
امكانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔

صرف 1

1

Question Body

S.
No.

ان عادات کی شناخت کریں جس سے
مریضانہ حالت خطرہ بڑھ سکتا ہے
 .Iتمباکو نوشی
 .IIشراب پینا
 .IIIیوگا كی مشق
ایسے پیشوں کی شناخت کریں جس سے
حادثات کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے
 .Iدھماکے كرنے واال
 .IIایکس رے مشین آپریٹر
 .IIIڈرائیور
ایسے پیشوں کی شناخت کریں جس میں
صحت خطرہ زیادہ ہوتا ہے
 .Iایکس رے مشین آپریٹر
 .IIکان کنوں
 .IIIیوگا انسٹرکٹر

لوگوں کے رجحان
صحت بیمہ كے
 ،جو یہ جانتے یا
لئے ہر تجویز کا
شک کرتے ہیں کہ
اسکے ذریعے
كسی شخص كے
انکے ذریعے
مناسب طریقے
نمائندگی کئے
بیمار یا مریضانہ
نقصان كا سامنا
سے خطرے کے
جانے والے جوکھم
حالت میں ہونے
مندرجہ ذیل میں سے کونسا بیان 'خطرات
کرنے کے موقع
تعین كا عمل اور
کی ڈگری کا جائزہ
كے امكانات جس
کے انتخاب' کے حوالے سے درست ہے؟
ہیں ،جلد ہی بیمہ
بیمہ كور كی
اور پھر یہ فیصلہ
میں عالج یا سپتال
منظوری كی شرائط کا دعویٰ کرنے
لینا کی بیمہ عطا
میں داخل ہونے کی
کے خواہش مند
كا فیصلہ كرنا۔
کیا جائے یا نہیں
ضرورت ہوتی ہے
رہتے ہیں تاکہ اس
یاکن شرطوں پر
عمل میں فائدہ
کیا جائے
حاصل كر سکیں

31

32

33

34

35

Correct
Alternative

5

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

Question Body

S.
No.

2

لوگوں کے رجحان
صحت بیمہ كے
 ،جو یہ جانتے یا
لئے ہر تجویز کا
شک کرتے ہیں کہ
اسکے ذریعے
كسی شخص كے
انکے ذریعے
مناسب طریقے
نمائندگی کئے
بیمار یا مریضانہ
نقصان كا سامنا
سے خطرے کے
جانے والے جوکھم
حالت میں ہونے
مندرجہ ذیل میں سے کونسا بیان'مخالف
کرنے کے موقع
تعین كا عمل اور
کی ڈگری کا جائزہ
كے امكانات جس
کے انتخاب' کے حوالے سے درست ہے؟
ہیں ،جلد ہی بیمہ
بیمہ كور كی
اور پھر یہ فیصلہ
میں عالج یا سپتال
منظوری كی شرائط کا دعویٰ کرنے
لینا کی بیمہ عطا
میں داخل ہونے کی
کے خواہش مند
كا فیصلہ كرنا۔
کیا جائے یا نہیں
ضرورت ہوتی ہے
رہتے ہیں تاکہ اس
یاکن شرطوں پر
عمل میں فائدہ
کیا جائے
حاصل كر سکیں

36

4

لوگوں کے رجحان
صحت بیمہ كے
 ،جو یہ جانتے یا
لئے ہر تجویز کا
شک کرتے ہیں کہ
اسکے ذریعے
كسی شخص كے
انکے ذریعے
مناسب طریقے
نمائندگی کئے
بیمار یا مریضانہ
نقصان كا سامنا
سے خطرے کے
جانے والے جوکھم
حالت میں ہونے
مندرجہ ذیل میں سے کونسا بیان'مریضانہ
کرنے کے موقع
تعین كا عمل اور
کی ڈگری کا جائزہ
كے امكانات جس
حالت' کے حوالے سے درست ہے؟
ہیں ،جلد ہی بیمہ
بیمہ كور كی
اور پھر یہ فیصلہ
میں عالج یا سپتال
منظوری كی شرائط کا دعویٰ کرنے
لینا کی بیمہ عطا
میں داخل ہونے کی
کے خواہش مند
كا فیصلہ كرنا۔
کیا جائے یا نہیں
ضرورت ہوتی ہے
رہتے ہیں تاکہ اس
یاکن شرطوں پر
عمل میں فائدہ
کیا جائے
حاصل كر سکیں

37

2

منفی انتخاب

خطرے انتخاب

اکوئٹی

خطرے کی درجہ
بندی

_______________ کا مطلب ہے كہ
درخواست دہندگان جو ایك ہی ڈگری كے
خطرے کا سامنا كرتے ہیں كو ایك ہی
پریمیم كی كالس میں ركھا جانا چاہئیے ۔

38

1

منفی انتخاب

خطرے انتخاب

اکوئٹی

خطرے کی درجہ
بندی

____________ وہ عمل ہے جہاں
افراد كو الحق خطرات کی ڈگری پر
انحصار مختلف خطرے کی کالسوں میں
درجہ بندی اور تفویض کیا جاتاہے۔

39

4

لوگوں کے رجحان
صحت بیمہ كے
 ،جو یہ جانتے یا
لئے ہر تجویز کا
شک کرتے ہیں کہ
عمل جہاں افراد کی
اسکے ذریعے
انکے ذریعے
مناسب طریقے
درجہ بندی كی
نمائندگی کئے
نقصان كا سامنا
سے خطرے کے
جاتی ہے اور وہ
جانے والے جوکھم
مندرجہ ذیل میں سے کونسا بیان 'خطرہ
کرنے کے موقع
تعین كا عمل اور
الحق خطرات کی
کی ڈگری کا جائزہ
درجہ بندی' کے حوالے سے درست ہے؟
ہیں ،جلد ہی بیمہ
بیمہ كور كی
ڈگری پر انحصار
اور پھر یہ فیصلہ
مختلف خطرے کی منظوری كی شرائط کا دعویٰ کرنے
لینا کی بیمہ عطا
کے خواہش مند
كا فیصلہ كرنا۔
کالسوں کو تفویض
کیا جائے یا نہیں
رہتے ہیں تاکہ اس
كیا جاتا ہیں
یاکن شرطوں پر
عمل میں فائدہ
کیا جائے
حاصل كر سکیں

40

1

مندرجہ ذیل میں سے صحت بیمہ كونسے
مصنوعات ،ہسپتال میں داخل ہونے پر
اصل میں برداشت كیے گئے طبی اخراجات
کی ادائیگی کرتے ہیں؟
 .Iمعاوضہ كور
 .IIفکسڈ فوائد كور

41

I

II

I

II

II

I

Question Body

S.
No.

Alternative
4

Correct
Alternative

كرٹیكل بیماری كور ،مندرجہ ذیل میں سے
كس بیماری  /یوں کو كور فراہم کرتا ہے؟
I۔ اسٹروک
II۔دمہ۔
III۔کینسر

42

II

درست بیان كی شناخت كریں
 .Iمعاوضہ كور ،ہسپتال میں داخل کئے
جانے پر اصل میں برداشت كیے طبی
اخراجات کی ادائیگی کرتا ہے.
 .IIفکسڈ فوائد كور  ،ہسپتال میں بھرتی
رہنے كی مدت کےدوران فی دن ،مقررہ
رقم کے لئے کور فراہم كرتا ہے۔

43

II

درست بیان كی شناخت كریں
 .Iاگر بیمہ كور ،فائدہ کی بنیاد پر ہے ،تو
 ،ہسپتال میں بھرتی ہونے كے دوران
برداشت كیے گئے اخراجات یا خرچ كی
گئی رقم كو كور فراہم كرے گا۔
 .IIاگر بیمہ كور،معاوضہ کی بنیاد پر ہے،
تو انشورنس پالیسی میں بیان کیے گئے
كے مطابق  ،كسی واقعہ كے واقع ہونے
پر رقم كی ادائیگی كی جائے گی اور یہ
برادشت کئے گئے اصل اخراجات سے
متعلق نہیں ہوگا۔

44

4

I II

III

II

III

I

II

I

مندرجہ ذیل میں سے کون دن کی دیکھ
بھال کے عمل کی مثال ہیں ؟
 .Iآنکھ سرجری
 .IIکیمیکل طبی ( كیمو تھیریپی)
 .IIIڈائلیسیز

45

4

I II

III

II

III

I

II

I

مندرجہ ذیل آپشن میں سے ،كون ہسپتال
میں داخل ہونے سے پہلے كیے جانے
والے اخراجات کی مثال ہے؟
 .Iادویات
 .IIڈاکٹروں کی فیس
 .IIIطبی ٹیسٹ

46

1

انفرادی كور سے متعلق مندرجہ ذیل تمام
بیانات درست ہیں عالوہ:

47

2

ٹاپ اپ پالن جو پالیسی کی مدت کے
دوران ہسپتال میں كئی بار بھرتی ہونے
كے بعد كٹوتی كے قابل رقم سے زیادہ
ہونے کی اجازت دیتے ہیں كو
________________ كہتے ہیں.
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Alternative
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Question Body
مندرجہ ذیل میں سے کون سا آپشن،مقرر
فائدہ انشورنس کی منصوبہ بندی کی مثال
ہیں ؟
 .Iہسپتال روزانہ نقد انشورنس کی
منصوبہ بندی
 .IIشدید بیماری کی انشورنس کی
منصوبہ بندی
 .IIIبزرگ شہریوں کی منصوبہ بندی
اسپتال روزانہ نقد پالیسی میں ،درج ذیل
پر اوپری حد فراہم کی جاتی ہے:
 .Iفی بیماری روزانہ نقد ادائیگی
 .IIپالیسی کی مدت
 .IIIڈاکٹر کی فیس
ہسپتال روزانہ نقد پالیسی كی خریدی درج
ذیل طور پر كی جا سکتی ہے:
 .Iاسٹینڈ الون پالیسی
 .IIایک باقاعدہ معاوضہ پالیسی ایڈ آن
کور
 .IIIایک باقاعدہ ہسپتال کے اخراجات
پالیسی پر ضمنی كور

S.
No.

49

50

51

درست بیان كی شناخت كریں
 .Iشدید بیماری کی پالیسیاں  ۲۱سال
سے  ۶۵سال تک کی عمر کے گروپ میں
افراد کے لئے عام طور پر دستیاب ہیں.
 .IIان پالیسیوں کے تحت پیش بیمہ شدہ
رقم بہت كم ہوتی ہے۔

52

درست بیان كی شناخت كریں
 .Iصحت پلس زندگی کومبی مصنوعات،
مشترکہ طور پر دو انشورنس کمپنیوں
كے ذریعے ڈیزائن كی گئی ہے اور
دونوں انشورنس کمپنیوں كے تقسیم کے
چینلز کے ذریعے سے مارکیٹ کیے گئے
ہیں
 .IIصحت پلس زندگی کومبی مصنوعات
میں دعوے،دونوں مشترکہ طور پر
انشورنس کمپنیوں كے ذریعے سے ہینڈل
كیے جاتے ہیں

53

مندرجہ ذیل میں سے کون سا آپشن
پیکیج پالیسی كی مثال ہے؟
 I۔ ۔ صحت پلس زندگی كومبی مصنوعات
II۔دکانداروں کی پالیسی
III۔ گرہست پالیسی

54

درست بیان كی شناخت كریں
 I۔ جن آروگیہ بیمہ پالیسی ،سماج کے
غریب طبقوں کے لوگوں کو کم قیمت پر
طبی بیمہ فراہم کرنے کے لئے بنائی گئی
ہے
 II۔ جن آروگیہ بیمہ پالیسی کا كوریج
انفرادی میڈکلیم پالیسی کے جیسے ہی
ہے اور اس میں مجموعی بونس اور
طبی جانچ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔

55

Question Body
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Correct
Alternative

درست بیان كی شناخت كریں
 I۔ جن آروگیہ بیمہ پالیسی ،صرف افراد
کے لئے ہی دستیاب ہے اور اسے خاندان
کے ارکان کو بڑھا نہیں کیا جا سکتا ہے
II۔ تین مہینے سے  5سال کی عمر کے
بچوں کو جن آروگیہ بیمہ پالیسی کے تحت
كور فراہم کیا جا سکتا ہے بشرطیكہ
والدین میں سے ایک یا دونوں کو بھی
ساتھ ساتھ كور فراہم کیا جائے

56

مندرجہ ذیل میں سے کون سا آپشن ،
مستقل مكمل معذوری كی مثال ہے؟

57

درست بیان كی شناخت كریں
 I۔ بیمہ كار  ،صحت خدمت کی نقدہین
رسائی فراہم کرتا ہے اور نیٹ ورک فراہم
كار کو قابل قبول رقم كی ادائیگی براہ
راست ہی کر دیتا ہے
 II۔ نقدہین سہولت کے تحت بیمہ دار
فرد کو پالیسی کی حد سے زیادہ رقم
اور بیمہ كار كے ذریعے بعد میں ادا
کئے جانے والے اخراجات كی ادائیگی
کرنا پڑتی ہے

58

1

انفرادی صحت بیمہ كور ---------------
 ----کو پیش کئے جاتے ہیں

59

2

گروپ صحت بیمہ كور -----------------
--کو پیش کئے جاتے ہیں
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80
I
II

13

3

بیمہ کے تصور کے ذریعے سنبھالے
ابتدائی قسم كے جوکھم ،مندرجہ ذیل
وجہ سے نقصان ہوا کرتے تھے

81

3

پہلے زمانے میں ،یورپ میں کاروبار
تنظیم یا معاشرے اركان كے ذریعے ،
شپنگ نقصانات ،آگ ،ارکان کی موت،
یا مویشیوں کے نقصان کی وجہ سے -
---------------------فنڈنگ نقصاناتپر چلتی تھیں۔

82

4

IV I II III

IV II

III I II

III

پہلے زمانے میں ،یورپ میں کاروبار
تنظیم یا معاشرے درج ذیل وجوہات
سے ہوئے نقصانات کے تعلق میں
شیئرنگ كی بنیاد پر فنڈنگ پر چلتی
تھی
I۔ جہاز سے ہوئے نقصان
 II۔ آگ
III۔ اركان کی موت
IV۔ مویشیوں کا نقصان

83

4

III I II

III I

II I

III

پہلے زمانے میں تاجر ،لندن کی الیڑ
کافی ہاؤس میں جمع ہوکر جہاز سے
لے جائے جانے والے اپنے مال سے
منسلك نقصان کو آپس میں بانٹ
لینے پر اتفاق کرتے تھے ،مندرجہ
ذیل سمندری خطروں میں سے کون
سا آپشن شامل تھا
I۔ گہرےسمندروں میں سمندری ڈاکؤں
كے ذریعے سے لوٹ
 II۔ خراب سمندری موسم سے اشیا کا
خراب ہونا
III۔ کسی بھی وجہ سے جہاز کا ڈوبنا

84

3

III

II

الئف انشورنس کمپنی ایکٹ1912 ،
میں موبشی (ایكچوری) كے ذریعے
مندرجہ ذیل آپشنس میں سے کس
کے لئے سرٹیفکیشن کیا گیا
 I۔ پریمیم شرح ٹیبل
 II۔ کمپنیوں کی معیادی تشخیص
III۔ صالحیت مارجن
IV۔ نئے مصنوعات کے اجراء
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1956
1956

1999

1

1956

170

بیمہ کے قومیائے جانے سے متعلق
مندرجہ ذیل بیان میں سے تمام
درست ہیں ،عالوہ

3

75

86

1972
170
75
3

4

4
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I II III

II III IV

IV

I

IV

IV

بیمہ کے قومیائے جانے سے متعلق
مندرجہ ذیل بیان میں سے تمام
درست ہیں ،عالوہ

87

صحت كی دیكھ بھال ،حكومت سمیت
مختلف ایجنسیوں اور فراہم کنندگان
كے ذریعے فراہم كردہ خدمات كے ایك
سیٹ كے سوا كچھ نہیں ہے۔
 I۔ لوگوں کی صحت کو فروغ دینا
 II۔ لوگوں کی صحت کو برقرار ركھنا
III۔ لوگوں کی صحت کی نگرانی
IV۔ لوگوں کی صحت کو بحال كرنا

88

صحت کی دیکھ بھال کے مؤثر ہونے
کے لئے ،اسے --------------------
ہونا چاہئیے

89

Correct
Alternative
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3

تمام قسم كی
تمام قسم كی
صحت کی دیکھ
صحت کے مسائل صحت کے مسائل
بھال کی سہولیات
کے لئے ایک ہی کے لئے ایک ہی
 ،آبادی کے لئے
سطح پر صحت
سطح پر صحت
بیماری کے
عامہ کی بنیادی عامہ کی بنیادی
واقعات کے
سہولتیں دستیاب سہولتیں دستیاب
امکانات پر مبنی
كرنا ،ممكن اور کرنے کے لئے
ہونا چاہئے
ممکن نہیں ہے
ضروری ہے

ہر ایک شخص
کی صحت کی
مندرجہ ذیل بیان میں سے تمام
حالت ایك
درست ہیں ،عالوہ
دوسرے سے
مختلف ہوتی ہے

2

تمام قسم كی
تمام قسم كی
صحت کی دیکھ
صحت کے مسائل
صحت کے مسائل
بھال کی سہولیات
کے لئے ایک ہی
کے لئے ایک ہی
 ،آبادی کے لئے
سطح پر صحت
سطح پر صحت
بیماری کے
عامہ کی بنیادی
عامہ کی بنیادی
واقعات کے
سہولتیں دستیاب
سہولتیں دستیاب
امکانات پر مبنی
كرنا ،ضروری
کرنا ممکن ہے
ہونا چاہئے
نہیں ہے

ہر ایک شخص
کی صحت کی
مندرجہ ذیل بیان میں سے تمام
حالت ایك
درست ہیں ،عالوہ
دوسرے سے
مختلف ہوتی ہے

S.
No.

90

91

4

I II

III

I

III

II

III

III

کسی بھی عالقے میں چاہے گاؤں ہو
یا ضلع ہو یا ریاست  ،صحت كی دیكھ
بھال کے مختلف عوامل كی بنیاد پر
صحت دیكھ بھال سہولیات قائم کی
جاتی ہیں جنہیں اُس عالقے کے
اشارے مانے جاتے ہے ،جیسے
 I۔ آبادی كی سائز
 II۔ موت کی شرح
III۔ بیماری کی شرح

4

I II

III

I

III

II

III

III

کسی بھی عالقے میں چاہے گاؤں ہو
یا ضلع ہو یا ریاست  ،صحت دیكھ بھال
کے مختلف عوامل كی بنیاد پر صحت
دیكھ بھال سہولیات قائم کی جاتی ہیں
جنہیں اُس عالقے کے اشارے مانے
93
جاتے ہے ،جیسے
I۔ معذوری شرح
 II۔ لوگوں کی سماجی اور دماغی
صحت
III۔ لوگوں کے جنرل پرورش کی حیثیت

4

I II

III

I

III

II

III

III

کسی بھی عالقے میں چاہے گاؤں ہو
یا ضلع ہو یا ریاست  ،صحت دیكھ بھال
کے مختلف عوامل كی بنیاد پر صحت
دیكھ بھال سہولیات قائم کی جاتی ہیں
جنہیں اُس عالقے کے اشارے مانے
جاتے ہے ،جیسے
I۔ ماحولیاتی عوامل جیسے کان کنی
کے عالقے یا ایک صنعتی عالقہ
 .IIقیمتی صحت كی دیكھ بھال
سہولیات استعمال كی جاسكتی ہیں۔
III۔ سماجی و اقتصادی عوامل جیسے
قابلِ گنجائش

92

94

Correct
Alternative

16

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

Question Body

1

زیادہ تر بنیادی
صحت مراکز (پی
بنیادی صحت
ایچ سی ایس ) تمام بنیادی صحت
مراکز تقریبا چھ
میں بھرتی کِئے مراکز آؤٹ پیشنٹ
ذیلی مراکز کے
خدمات فراہم
گئے مریضوں
لیے ریفرل
کرتے ہیں
کے لیے چار
یونٹس ہیں
سے چھ بِستر
ہوتے ہیں

ہر ایك 5000
آبادی کے لیے
بنیادی صحت مراکز سے متعلق
بنیادی صحت
مندرجہ ذیل بیانات میں سے تمام
مراکز (پی ایچ
درست ہیں ،عالوہ
سی ایس) قائم
كیے گئے ہے

4

بنیادی صحت
مراکز (پی ایچ
زیادہ تر بنیادی
سی ایس ) کو
ایک خاتون ہیلتھ صحت مراکز (پی
بنیادی صحت
ایچ سی ایس )
ورکر جِسے
مراکز تقریبا چھ
مددگار نرس دائی میں بھرتی کِئے
ذیلی مراکز کے
(اےاین ایم) بھی گئے مریضوں
لیے ریفرل
کے لیے چار
کہتے ہیں اور
یونٹس ہیں
سے چھ بِستر
ایک لڑکا ہیلتھ
ہوتے ہیں
ورکر كے
ذریعے چالیا
جاتا ہے

ہر ایك 30000
آبادی کے لیے
بنیادی صحت مراکز سے متعلق
بنیادی صحت
مندرجہ ذیل بیانات میں سے تمام
مراکز (پی ایچ
درست ہیں ،عالوہ
سی ایس) قائم
كیے گئے ہے

2

زیادہ تر بنیادی
صحت مراکز (پی
تمام بنیادی صحت بنیادی صحت
ایچ سی ایس )
مراکز کمیونٹی
مراکز( پی ایچ
میں بھرتی کِئے
سی ایس) آؤٹ ہیلتھ سینٹرز کے
گئے مریضوں
لئے ریفرل
پیشنٹ خدمات
کے لیے چار
یونٹس ہیں
فراہم کرتے ہیں
سے چھ بِستر
ہوتے ہیں

ہر ایك 30000
آبادی کے لیے
بنیادی صحت مراکز سے متعلق
بنیادی صحت
مندرجہ ذیل بیانات میں سے تمام
مراکز (پی ایچ
درست ہیں ،عالوہ
سی ایس) قائم
كیے گئے ہے

4

اصولوں کے
مطابق ہر ایك
بنیادی صحت
مراكز (پی ایچ
تمام بنیادی صحت بنیادی صحت
سی) ،میں کم از
مراکز تقریبا چھ
مراکز( پی ایچ
کم  30بستروں،
ذیلی مراکز کے
سی ایس) آؤٹ
ایک آپریشن
لیے ریفرل
پیشنٹ خدمات
تھیٹر ،ایکس رے
یونٹس ہیں
فراہم کرتے ہیں
مشین ،لیبر روم
اور لیبارٹری کی
سہولیات کا ہونا
چاہئے

ہر ایك 30000
آبادی کے لیے
بنیادی صحت مراکز سے متعلق
بنیادی صحت
مندرجہ ذیل بیانات میں سے تمام
مراکز (پی ایچ
درست ہیں ،عالوہ
سی ایس) قائم
كیے گئے ہے

S.
No.

95

96

97

98

Correct
Alternative

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
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S.
No.

30000
4
1

2

6

30

2

گاہك خدمت میں
سدھار کرنا

ریگولیٹری
ضروریات پر
عمل كرنا

جوکھم کی قبولیت
اور شرائط و
ضوابط منسلک
پر فیصلہ لینا

99

1
معاشرتی صحت مراکز سے متعلق
مندرجہ ذیل بیانات میں سے تمام
درست ہیں ،عالوہ

دستاویز كاری بیمہ کمپنیوں کو مٹریل اِنفارمیشن کی
مقاصد کے لئے ضرورت کیوں ہوتی ہے؟

100

101

4

معاوضہ

بِال دباؤ رضامندی

معاہدہ کے
پارٹیوں کی
صالحیت

تجویز اور
منظوری

ایک درست معاہدے کا کون سا
عنصر بیمہ پریمیم سے متعلقہ ہے؟

102

2

فریب

زبردستی

غلط بیانی

نمائندگی

اس آپشن کی شناخت کریں جو کسی
دھوکہ دہی کے ارادے سے دیئے
جانے والے غلط بیانوں سے متعلقہ
ہے۔

103

1

17

30

معاشرتی صحت مراکز سے متعلق
مندرجہ ذیل بیانات میں سے تمام
درست ہیں ،عالوہ

رمیش ایسی
رمیش ایک
رمیش مہیش
صورتحال میں
رمیش ایک
پھینک دینے
سے ایک معاہدے
اس آپشن کی شناخت کریں جسے
ایک معاہدے
معاہدے میں
والی قیمت پر
پر دستخط
ایک درست معاہدے کے طور پر
دخول کرنے کے میں دخول کرتا
اپنے دوست سے
کرانے کے لئے
دیکھا جا سکتا ہے۔
ہے جب اسکی
لئے ایک آفسر
کوئی اثاثہ
غلط معلومات
کو رشوت دیتا ہے دماغی صورتحال
خریدتا ہے
فراہم کرتا ہے
ٹھیک نہیں ہے

104

Correct
Alternative

2

2

بیمہ کا صرف
جوا میں کوئی
منافع بخش
جوا قانونی طور
جوا اور بیمہ
قابلِ بیمہ انٹرسٹ
نتیجہ ہوتا ہے
سے قاب ِل نفاذ
جوا اور بیمہ كا موازنہ کریں۔
دونوں ایک
شامل نہیں ہوتا
جبکہ جوا کا
ہے جبکہ بیمہ
جیسے ہیں
ہے لیکن بیمہ
ایسا نہیں ہے نتیجہ نقصان ہو
میں ایسا ہوتا ہے
سکتا ہے
یہ معاہدہ ایک
یہ معاہدہ دونوں
یہ معاہدہ ایک
پارٹی كے
پارٹیوں كے
پارٹی كے
ذریعے تیار کئے
ذریعے تیار کئے
ذریعے تیار کئے
یہ معاہدے
ہمارے لئے "وابستگی کے معاہدوں"
جاتے ہیں اور
جاتے ہیں اور
جاتے ہیں اور
دونوں پارٹیوں
کا خالصہ کریں۔
دوسری صرف
دونوں کے
پر پابند ہوتے ہیں دوسری پارٹی
اسے قبول یا
ذریعے قبول کیا
کو اسے قبول
ناقبول کر سکتی
جانا چاہئیے
کرنا ہوتا ہے
ہے

105

106

4

دھوکا

غلط بیانی

زبردستی

غلطی

رمیش کمپنی کو فروخت كرنے سے
پہلے کمپنی کے بیلینس شیٹ میں
ہیرپھیر کرتا ہے۔ اسکی کارروائی کو
مندرجہ ذیل آپشنس میں سے ایک
میں درجہ بندی کریں۔

107

2

ساکھ
ایک بیمہ تجویز
فارم پر سبھی
غیر متعلقہ
معلومات کا
خالصہ کرنا

اثاثہ
ایک بیمہ تجویز
فارم پر سبھی
مواد كے بارے
میں معلومات
غلط بتانا

انسانی زندگی
ایک بیمہ تجویز
فارم پر سبھی
مواد كے بارے
میں معلومات کا
خالصہ کرنا

پریمیم

زندگی بیمہ کی موضوع کیا ہے؟

108

پریمیم کی وقت
پر ادائیگی

انتہائی نیك نیتی کے اُصول کو ظاہر
كرنے والے منظر نامے کا انتخاب
كریں ۔

109

صرف بیان
۱صحیح ہے

زندگی بیمہ کے سلسلے میں نیچے
دیئے گئے دو بیانات کو دیکھیں اور
صحیح آپشنس کا انتخاب كریں ۔
 : Iعمر ایک مواد معلومات ہے جو
اَنڈر رائٹنگ کی شرطوں کو متاثر کر
سکتی ہے
 : IIاگر عمر الگ پائی جاتی ہے تو
اسکا اثر صرف پریمیم شرح پر پڑتا
ہے

110

3

چھپانا

غلط بیانی

غلطی

مایوسی

عام قانون کے تحت کسی معاہدے کو
خارج کرنے کے لئے ایک وجہ کا
انتخاب كریں ۔

111

1

توثیق

اجازت

سمجھوتہ

پالیسی

بیمہ معاہدے خریدے جاتے وقت
اسکی شرطیں تعین کرنے کے لئے
استعمال کئے جانے والے دستاویز کے 112
بارے میں بتائیں۔ سب سے زیادہ
مناسب آپشن منتخب كریں ۔

3

معاوضہ انٹرسٹ قابلِ بیمہ انٹرسٹ

ویجر انٹرسٹ

سٹہ انٹرسٹ

زندگی بیمہ کی موضوع میں بیمہ دار
کے انٹرسٹ کو لیبل کریں۔ سب سے
زیادہ مناسب آپشن منتخب كریں ۔

113

4

ناگہانی سمجھوتہ مسلسل معاہدے

عبوری معاہدہ

انٹریم معاہدہ

بیمہ کمپنی اور بیمہ دار کے درمیان
سمجھوتے كو بیان آپ کیسے
کرینگے؟ سب سے زیادہ مناسب
آپشن منتخب كریں ۔

114

1

بیمہ معاہدہ کسی
بھی قوانین کے
مشروط نہیں
ہوتے ہیں چاہے
جو بھی ہو

بیمہ معاہدہ
ہمیشہ منافع
بخش ہوتے ہیں

بیمہ معاہدے
قانونی طور پر
الگو کئے جانے
كے قابل معاہدہ
ہیں

عام درست معاہدوں اور بیمہ
بیمہ معاہدے
انتہائی نیك نیتی معاہدوں کے درمیان اہم فرق یہ ہے
کا معاہدہ ہیں كہ وہ:

115

2

1

18

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

Question Body

S.
No.

نہ تو بیان ۱اور بیان ۱اور  ،۲صرف بیان ۲
صحیح ہے
نہ  ۲صحیح ہے دونوں صحیح ہیں

Correct
Alternative

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

1

زندگی بیمہ کے
معاملے میں
کوئی قابلِ بیمہ
انٹرسٹ ہونا
ضروری نہیں ہے

پالیسی لینے کے
وقت اور دعویٰ
کرنے کے وقت

صرف دعو ٰ
ی
کرنے کے وقت

3

اثاثہ بیمہ کے
پالیسی لینے کے
معاملے میں
کوئی قابلِ بیمہ وقت اور دعویٰ
کرنے کے وقت
انٹرسٹ ہونا
ضروری نہیں ہے

صرف دعو ٰ
ی
کرنے کے وقت

19

4

نہیں ،کیونکہ
یہاں کوئی قابلِ
بیمہ انٹرسٹ
موجود نہیں ہے

ہاں ،اگر نقصان
مکان بیچے
جانے کے ایک
سال کے اندر
ہوتا ہے

2

ہسپتال کے عالج

ڈاكٹروں کی
الپرواہی

3

نہیں ،رمیش
خریدار ہوشیار
کے اُصول کے
سبب اپنے
دوست کے
زندگی پر زندگی
بیمہ نہیں خرید
سکتا ہے

Question Body

S.
No.

مسٹر راجن کو اس بندو/وقت کے
بارے میں بتائیں جب زندگی بیمہ کے
معاملے میں قابلِ بیمہ انٹرسٹ موجود
ہونا چاہئیے۔

116

مس انیتا کو اس نقطہ/وقت کے
بارے میں بتائیں جب اثاثہ بیمہ کے
معاملے میں قابلِ بیمہ انٹرسٹ موجود
ہونا چاہئیے۔

117

مہیش اپنے مکان پر ایک بیمہ پالیسی
ہاں ،کیونکہ
لیتا ہے۔ وہ پالیسی لینے کے دو
ہاں ،اگر مکان کا پالیسی لینے کے
مہینوں کے بعد اپنا مکان بیچ دیتا ہے۔
وقت قاب ِل بیمہ
حالیہ مالک
اگر مکان میں کوئی نقصان ہوتا ہے
اجازت دیتا ہے انٹرسٹ موجود
تو کیا مہیش دعویٰ حاصل کر سکتا
تھا
ہے؟

118

مسٹر راجن ایک گھوڑے سے گرے
اور کیچڑ میں پہنچ گئے۔ انہیں کافی
دیر تک کیچڑ میں پڑے رہنا پڑا
کیونکہ گرنے سے انکا پیر ٹوٹ گیا
تھا ،جسکے نتیجے میں وہ شدید
نمونیا کی جکڑ میں آ گئے۔ ایک
نزدیک کے اسپتال میں انکا عالج کیا
گیا جہاں نمونیا كی وجہ سے انکی
موت ہو گئی۔ اس معاملے میں موت کا
فوری سبب کیا ہے؟

119

گرنے کے سبب
پیر میں لگی چوٹ

Alternative
1

صرف پالیسی
لینے کے وقت

صرف پالیسی
لینے کے وقت

نمونیا

نہیں ،رمیش
نہیں ،رمیش
اپنے دوست کی
زندگی پر زندگی اپنے دوست کی ہاں ،رمیش اپنے
زندگی پر بیمہ دوست کی زندگی
بیمہ نہیں خرید
پر بیمہ خرید
سکتا ہے کیونکہ نہیں خرید سکتا
سکتا ہے
ہے کیونکہ وہ
یہاں کوئی قابلِ
شادی شدہ ہے
بیمہ انٹرسٹ
موجود نہیں ہے

رمیش شادی شدہ ہے اور اپنے دوست
کی زندگی پر ایک زندگی بیمہ کور
خریدنا چاہتا ہے۔ پتہ لگائیں ،کیا وہ
ایسا کرنے میں قابل ہوگا۔

120

3

121

3

122

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

123

2

124

4

125

4

126

2

127

1

20

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

128

Correct
Alternative

2

129

1938

1 or 2

1999

1991

1961

130

4

2000
131

3

132

3

133

1938

1999
1961

1

1991

21

Correct
Alternative

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

Question Body

2

3

134

1

1939

1

1939

1

1938

1

1938

2000

1999

2

64VB

45

41

38

1

64VB

45

41

39

2

S.
No.

2003

2002

135

1999

136

1938
137

1938

12

2

1

2

بھارت کی حکومت زندگی بیمہ كونسل

4

دكاندار كے
دکاندار ایک
صارفین کے
دکاندار مصنوعات
مندرجہ ذیل میں سے کون سا آپشن
ذریعے چارج كی
مخصوص
ذریعے خریدے
پر کوئی
ایک درست صارف شکایت کی بنیاد
گئی قیمت پیكیج
ہوئے سامان میں پروڈكٹ فراہم
ڈسکاؤنٹ نہیں
بن سکتا ہے؟
کرنے کے لئے كی ایم آر پی كے
ایک یا زیادہ
دے رہا ہے۔
مطابق ہے۔
ناکام ہو جاتا ہے.
نقائص ہیں
ایک غیر
منصفانہ تجارت
کی پریکٹس یا
پابندیوں تجارت
کی پریکٹس
اپنائی گئی ہے

آئی آر ڈی اے

139

انشورنس کمپنی کے انشورنس ایجنٹ کے
طور پر تقرری کا مطالبہ کرنے واال
 ،I-Aنامزد افسر درخواست گزار فارم __________ میں 140
انشورنس کمپنی کے __________
کے پاس ایک درخواست پیش کرے گی.

حاکِمِ اپیل افسر  ،I-B I-Bنامزد افسر

3

22

 ،I-Aحاکِمِ
اپیل افسر

10

138

انٹیگریٹڈ شکایت مینجمنٹ سسٹم
بھارت کے
پالیسی ہولڈرز ________________ كے
کے ایسوسی ایشن ذریعے شروع کی گئی ہے۔

دكاندار كے
صارفین کے
دکاندار ایک
ذریعے خریدے ذریعے چارج كی مندرجہ ذیل میں سے کون سا آپشن
مخصوص
پروڈكٹ فراہم ہوئے سامان میں گئی قیمت پیكیج ایک درست صارف شکایت کے لئے
كی قیمت سے بنیاد نہیں بن سکتا ہے؟
ایک یا زیادہ
کرنے کے لئے
زیادہ ہے۔
نقائص ہیں
ناکام ہو جاتا ہے.

141

142

143

Correct
Alternative

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

Question Body

S.
No.

3

ریاستی کمیشن

آئی جی ایم ایس

محتسب

قومی کمیشن

مندرجہ ذیل میں سے کون سا آپشن
بیمہ ادیوگ میں شکایت كے ازالے کی
نگرانی کا ایک آلہ ہے؟

144

4

اوپر کے تمام

قومی کمیشن

ریاستی کمیشن

ضلع فورم

مندرجہ ذیل میں سے کون سی
صارفین تنازعات ازالے ایجینسی کے
پاس ایک سول کورٹ کا حق ہے؟

145

2

مندرجہ باال میں
سے کوئی بھی
نہیں

محتسب

قومی کمیشن

2

انشورنس بروکر

انشورنس کمپنی

محتسب

1

كوئی اپیل نہیں
كی جاسكتی ہے

محتسب

قومی کمیشن

اگر کوئی گاہك ضلع فورم كے ذریعے
دیئے گئے آرڈر سے مطمئن نہیں
ریاستی کمیشن
ہے تو وہ ایسے آرڈر کے خالف
کہاں اپیل کر سکتا/كرسكتی ہے؟

148

2

كوئی اپیل نہیں
كی جاسكتی ہے

محتسب

قومی کمیشن

اگر کوئی گاہك ریاستی کمیشن كے
ذریعے دیئے گئے کسی آرڈر سے
مطمئن نہیں ہے تو وہ ایسے آرڈر
کے خالف کہاں اپیل کر سکتا/تی ہے؟

149

4

کنزیومر
پروٹیکشن
(ترمیم) ایکٹ،
۲۰۰۲

بینکنگ
ریگولیٹری ایکٹ،
۱۹۴۹

آئی آر ڈی اے
ایكٹ۱۹۹۹،

مندرجہ ذیل میں سے کون سا ایكٹ
بھارت میں صارفین كے تنازعات کے
تصفیہ کے لئے صارف کاؤنسل اور
دیگر حكام کے قیام کے لئے پرویژن
کرتا ہے؟

150

2

مندرجہ باال میں
سے کوئی بھی
نہیں

محتسب

مندرجہ ذیل میں سے کس کے پاس
ریاستی کمیشن پر سپروائزری شعبے
اختیار ہے؟

151

2

شکایت کے معاملے میں محتسب lok
 ۱۰۰الكھ روپے
 ۵۰الكھ روپے تك  ۲۰الكھ روپے تك  ۱۰الكھ روپے تك  palكے ذریعے زیادہ سے زیادہ
تك
کتنی رقم کا فیصلہ دیا جا سکتا ہے؟

152

1

خود مُدعی كے
شكایت ذاتی طور ریاست كمیشن یا عالوہ كوئی بھی
پر درج كی جا قومی كمیشن میں دیگر فرد ریاست
شكایت درج
یا قومی كمیشن
شكایت درج
كرنے كے لیے سكتی ہے یا ڈاك
كے پاس ایك
كے ذریعے بھی كرنے كے لیے
كسی وكیل كی
ضرورت نہیں ہے۔ بھیجی جاسكتی كوئی فیس نہیں شكایت درج نہیں
كرسكتا /سكتی
ہے۔
ہے۔
ہے۔

153

23

قومی کمیشن

مندرجہ ذیل میں سے کون سی
صارفین تنازعات ازالے ایجینسی کے
ضلع فورم
پاس ریاستی کمیشن پر سپروائزری
دائرہ اختیار ہے؟
مندرجہ ذیل میں سے کون بیمہ دار
اور بیمہ کمپنی کی آپسی سہمتی سے،
کسی تنازعہ کے معاملے میں حوالہ
انشورنس ایجنٹ کی شرطوں کے اندر ایک ثالث اور
مشیر کے طور پر کام کر سکتا ہے؟
سب سے زیادہ مناسب آپشن منتخب
كریں ۔

ضلع فورم

بیمہ ایكٹ ،
۱۹۳۸

ضلع فورم

ایک اپبھوکتا عدالت میں شکایت درج
کرنے کے طریقہ کے حوالے سے
مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان
غلط ہے؟

146

147

Correct
Alternative

24

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

Question Body

S.
No.

4

كوئی بھی شخص
كوئی بھی شخص جو ایك معاوضہ
ایسا شخص جو كوئی بھی شخص
كے بدلے میں
جو ایك معاوضہ
باز فروخت كے جو كسی سروس
كوئی سامان
كے بدلے میں
كا فائدہ اُٹھاتا ہے
لیے یا كسی
خریدتا ہے اور
كوئی سروس
اور اُس سروس
تجارتی مقصد
اس میں اس
كرایہ پر لیتا ہے
كا مستفید بھی
كے لیے سامان
طرح كے سامان
یا اُس كا فائدہ
ہے۔
حاصل كرتا ہے۔
كا كوئی بھی
اُٹاتا ہے۔
صارف شامل ہے۔

مندرجہ ذیل میں سے کسے کنزیومر
پروٹیکشن (ترمیمی) ایکٹ 2002 ،
کے مطابق ‘صارف’ کی تعریف میں
شامل نہیں کیا جاتا ہے؟

1

بیمہ دار كے
ذریعے قبول خط
كی ایك كاپی بیمہ سفارشوں كو اس
اس طرح كی
كمپنی كو بھیجی طرح كی شكایت
نقل شكایت كرنے
شكایت حاصل
جانی چاہئیے اور حاصل ہونے كے
والے اور بیمہ
ہونے كے ۶
 ۱۵دنوں كے
اس طرح كا
كمپنی دونوں كو
مہینے كے اندر
قبولیت خط حاصل اندر مُدعی كے
بھیجی جانی
سفارش كی جانی
ذریعے تحریری
ہونے كے ۱۵
چآہئیے
چآہئیے
طور پر منظور
دنوں كے اندر
اُس كی تحریری كیا جانا چآہئیے
تصدیق مانگی
جانی چاہئیے

مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان
ان سفارشات کے حوالے میں غلط ہے
جن کی پیروی کرنا محتسب کے لئے
ضروری ہے؟

4

اگر کوئی پالیسی ہولڈرقومی کمیشن
کے پاس ایک شکایت درج کرانا چاہتا
ہے تو اسکے كے ذریعے کتنی رقم
کا فیس قابلِ ادائیگی ہوتا ہے؟

156

مندرجہ ذیل میں سے کون سا آپشن
بیمہ شکایت ڈاٹا کا ایک مرکزی مخزن
ہے؟

157

154

155

قومی كمیشن كے
پاس گاہك شكایت
درج كرنے كے
لیے كوئی بھی
فیس قابلِ ادائیگی
نہیں ہے۔

دعوی رقم كا ۱
فیصد

دعوی رقم كا ۲۔۵
فی صد یا ۵۰۰
روپے جو بھی كم
ہو

۱۰۰روپے

3

ریاستی کمیشن

آئی جی ایم ایس

محتسب

قومی کمیشن

1

كوئی اپیل نہیں
كی جاسكتی ہے

آئی آر ڈی اے

قومی کمیشن

مندرجہ ذیل میں سے کون سی
ریاستی کمیشن صارفین تنازعات ازالے ایجنسی ضلع
فورم کی اپیلوں پر غور کرتی ہے؟

158

2

كوئی اپیل نہیں
كی جاسكتی ہے

آئی آر ڈی اے

قومی کمیشن

ضلع فورم

مندرجہ ذیل میں سے کون سی
صارفین تنازعات ازالے ایجنسی کسی
ریاستی كمیشن کے آرڈر وں کے
خالف اپیلوں پر غور کرتی ہے؟

159

1

آئی آر ڈی اے

قومی کمیشن

ریاستی کمیشن

ضلع فورم

اگر کوئی پالیسی ہولڈر کسی شکایت
کے خالف بیمہ کمپنی سے  20الکھ
روپے تک کا معاوضہ حاصل کرنا
چاہتا ہے تو وہ کہاں شکایت درج کر
سکتا/سکتی ہے؟ سب سے زیادہ
مناسب آپشن منتخب كریں ۔

160

4

سیلز ڈاٹا

گارنٹی

ہمدردی

معتبر ہونا

مندرجہ ذیل میں سے کیا سروس كوالیٹی
کا ایک براہ راست انڈیكیٹر نہیں ہے

161

4

شک

ممکنہ

موجودہ

تاریخی

مندرجہ ذیل میں سے کون گاہك الئف ٹائم
ویلیو كی طرف ایک شراكت كنندہ نہیں
ہے

162

4

انٹگریٹڈ گریونس
مینجمنٹ سسٹم

بھارت جرمن
مینجمنٹ اسکول

آئی جی ایم ایس کے لئے صحیح اكسپانڈڈ
فارم منتخب كریں

163

انڈین جینوم میپنگ انٹگریٹڈ حکومت
کے انتظام کے نظام
اسکیم

Correct
Alternative

25

Alternative
4

Alternative
3

2

نقصان شکایت
ضابطے

جوكھم شکایت
ضابطے

شکایت نپٹان
ضابطے

4

مرکزی حکومت

سی ای بی آئی

این بی ایف سی

1

انتظامی نپٹان
آتھارٹی

سیلر ری ڈریسل
آتھارٹی

صارفین ری ڈریسل
آتھارٹی

4

پبلك گریونس
رولس كا ری
ڈریسل

جوكھم شکایت
طریقہ کار

شکایت نپٹان
طریقہ کار

3

اور ( )iدونوں
بیان درست
ہے()iii

2

 ۱۴ستمبر ۸۳

1

دونوں یہاں  Iاور
 IIIدرست ہیں

صرف بیان )(iii
درست ہے

 ۱۳دسمبر ۹۷

Alternative
2

اور ( )iدونوں
بیان درست
ہے()ii

 ۱۱نومبر ۹۸

صرف بیان ) (iiiدونوں یہاں  Iاور
 IIدرست ہیں
درست ہے

3

دونوں یہاں  Iاور
 IIIدرست ہیں

( )iiiصرف بیان
درست ہے

دونوں یہاں  Iاور
 IIدرست ہیں

4

( )ivصرف بیان
درست ہے

اور ( )iiدونوں
بیان درست
ہے()iii

اور ( )iدونوں
بیان درست
ہے()iii

2

صارفین كمیشن

4

شکایت نپٹان حکام
(جی آر اے)

شکایت نپٹان حکام
صارفین اتھارٹی
(جی آر اے)

کنزیومر کمیشن

صارفین گروپ

Alternative
1

Question Body

____________ قواعد و ضوابط کا
ایک سیٹ ہے جو پالیسی ہولڈر وں کی
شکایات سنبھالنے
شکایتوں اور پریشانیوں کا مؤثر طریقے
کے طریقہ کار
سے حل کرنے کے لئے قوانین اور
ہدایات طے کرتا ہے۔
__________ نے قوانین بنائے ہے
آئی آر ڈی اے جسے پبلك گریونس رولس 1998 ،کے
طور پر جانا جاتا ہے۔

S.
No.

164

165

وجوہات پر تفویض یا کی منتقلی کے
بارے میں تحریری طور پر پالیسی ہولڈر
کو بتایا جائےگا جو اس بات کے مشروط
ہے کہ ایسے فیصلے کو _________
کے پہلے درخواست كے ذریعے سے
چیلنج كیا جارہا ہے ۔

166

شکایات سنبھالنے بیمہ دار _____ کے تحت محتسب سے
کے طریقہ کار رابطہ کرکے تنازع کو حل کر سکتا ہے

167

گریونس ری
ڈریسل اتھارٹی

مندرجہ ذیل میں سے كونسے كنزیومر
پروٹیكشن ایكٹ كے اہم مقاصد ہیں؟
( )iپالیسی ہولڈرز کے مفادات کی حفاظت
صرف بیان ) (iکرنے کے لئے
( )iiسرمایہ کاروں کے مفادات کی حفاظت
درست ہے
کرنے کے لئے
( )iiiصارف شکایات کا آسان ،فوری
اور سستا سراغ لگانا فراہم كرنا
پبلك گریونس رولس ______ 1998
 ۱۲اكتوبر ۹۱
میں عمل میں آیا
مندرجہ ذیل میں سے کون پبلك گریونس
رولس كا ایک مقصد ہے؟
صرف بیان ) )i( (iتنازعات کے حل سے متعلق شکایات
کو حل کرنے کے مقصد
درست ہے
( )iiصارف کے مفادات کا تحفظ
( )iiiصارفین کی شکایات کو فراہم

168

169

170

مندرجہ ذیل میں سے کیا محتسب کا ایک
كام ہے؟
( )iصارفین کی شکایتوں کا نپٹان
( )iiصارف کے مفادات کا تحفظ
( )iiiپالیسی ہولڈرز کے شکایتوں کا نپٹان

171

مندرجہ ذیل میں سے كیا كمیشن كے
ذریعے سفارش كی گئی ہے كہ ان سے
نپٹنے كے لیے گریونس ری ڈریسل
اتھارٹی (جی آر اے) كی تشكیل كرنی
چاہئیے ؟
( )iبیمہ دار اور بیمہ کمپنی کے درمیان
اور( )iدونوں
تنازعات
بیان درست ہے()ii
( )iiبیمہ دار اور بچولیوں کے درمیان
تنازعات
( )iiiبیمہ کمپنی اور بچولیوں کے درمیان
تنازعات
( )ivبیمہ دار  ،بیمہ کمپنی اور بچولیوں
کے درمیان کوئی بھی تنازعہ

172

کون بیمہ دار اور بیمہ کمپنی کے درمیان
تنازعات کو دیکھےگا؟

173

کون بیمہ کمپنی اور بچولیوں کے درمیان
صارفین اتھارٹی
تنازعات کو دیکھےگا؟

174

( )iصرف بیان
درست ہے

صارفین گروپ

Correct
Alternative

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

3

صارفین گروپ

شکایت نپٹان
حکام (جی آر اے)

صارفین اتھارٹی

__________ کا تیسری پارٹی موٹر
کنزیومر کمیشن گاڑی بیمہ اور سمندری بیمہ سے متعلق
معاملوں میں کوئی اختیار نہیں ہوگا۔

3

صارفین فارم

بیمہ محتسب

بیمہ سروئیرس

بیمہ ایجنسی

3

 ۲۲نومبر ۶۸

 ۲۴دسمبر ۸۶

 ۲۴دسمبر ۶۸

 ۱۱اپریل ۷۴

2

اپنی آواز اونچی
كرنا

زیورات پہننا

ایک خالی کمرے
میں اشارہ كرنا

ہاتھ كے
ان میں سے کیا غیر زبانی مواصالت کی
اشارےسے صحیح
ایک مثال 'نہیں' ہے؟
ہے كا اشارہ كرنا

178

1

 ۴سے  ۱۲فٹ

 ۱۸انچ كے قریب

 ۱۲فٹ اور اوپر

 ۱۸انچس سے  ۴ذاتی فاصلے کو _________ کے طور
پر بیان کیا گیا ہے
فٹ تك

179

4

3

4

26

ایسا كوئی بھی
انسٹنس جس میں
باتوں كے عالوہ
كوئی دیگر محرك
تمام انسانی رویے
مرسل یا ایك
رسیور كے ذہن
میں معنی پیدا كرتا
ہے

نیویارک میں بگ
ایپل
کچھ لوگوں کے
نقصانوں کو کئی
لوگوں كے
ذریعے اشتراك
كیا جانا

Question Body

عوامی شکایت كے قوانین  1998 ،نے
________ کا نظام بنایا۔
کون سی تاریخ کو صارف تحفظ ایكٹ
بنایا گیا تھا۔

باتوں كے عالوہ
غیر زبانی مواصالت ________ سے بنا
جسمانی زبان كے
رویہ جس كا مقصد
ہے
ایكشنس
ایك پیغام دینا ہے ۔ .

لندن میں الئیڈز
کافی ہاؤس

بابیالن كا
ہینگینگ گارڈن

روم میں ویٹیکن جدید بیمہ كے آغاز كے مقام كی
شناخت كریں
سٹی

S.
No.

175

176
177

180

181

دوسروں کے
نقصانوں سے
منافع کمانا

لوگوں کے
نقصانوں كا داؤں
لگانا

غریبوں کو
سبسڈی دینا

ذیل میں سے کس كا استعمال عام
طور پر انشورنس کی وضاحت کے
لئے کیا جا سکتا ہے؟

باہمی بیمہ

سوشیلزم

سرمایہ داری

روڈس کے باشندوں نے ایک مشق
اپنائی تھی جسمیں اگر تكلیف کے
دوران بچاؤ كی وجہ سے کچھ
سامانوں کا نقصان ہوتا تھا تو سامان
کے مالک (یہاں تک كہ وہ بھی جن کا 183
کوئی نقصان نہیں ہوا ہے) سامان كے
تناسب میں نقصان کو برداشت کرتا
تھا۔ اس منظر نامے میں کون سے
واقعہ كی مثال دی گئی ہے؟

3

ظلم

1

مختلف قسم کے
اثاثے رکھنے
والے اور ایك
جیسے
جوکھموں کے
دائرے میں آنے
والے لوگوں کو
جمع کرنا

3

چینی تاجر اپنے
چینی تاجر اپنے سامانوں کو کئی
سامانوں کو کئی کشتیاں میں رکھ
لیتے تھے
کشتیاں میں رکھ
کیونکہ اس سے
لیتے تھے
کل نقصان کے
کیونکہ یہ سستا
خالف بیمہ ملتا
پڑتا تھا
تھا

مختلف قسم کے
ایك جیسے
اثاثے رکھنے
اثاثے رکھنے
والے اور الگ
والے لیکن الگ
الگ جوکھموں
الگ جوکھموں
کے دائرے میں کے دائرے میں
آنے والے لوگوں آنے والے لوگوں
کو جمع کرنا
کو جمع کرنا

ایك جیسے
اثاثے رکھنے
والے اور ایك
بیمہ کے سلسلے میں پولنگ کے
جیسے
جوکھموں کے اُصول كی وضاحت كریں ۔
دائرے میں آنے
والے لوگوں کو
جمع کرنا

چینی حكومت
نے یہ الزمی کر
دیا تھا کہ
چینی کشتیاں
سامانوں کو کئی
چھوٹی ہوتی
شپنگ کمپنیوں
تھیں اور ان میں
کے درمیان اس
بھاری سامان
طرح تقسیم كیا
الدے جاتے تھے
جانا چاہئیے کہ
كاروبار کی برابر
تقسیم ہو سکے

پرانے زمانے میں ،چینی تاجر جوکھم
بھرے سمندر سے گزرتے وقت اپنے
سامانوں کو الگ الگ کشتیوں میں
رکھ لیتے تھے۔ وجہ بتائیں؟

182

184

185

Correct
Alternative

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

3

ایئر کنڈیشنر

ساکھ

مکان

کار

3

سٹہ لگانا

27

Question Body
یہاں دیئے گئے آپشنس کی فہرست
سے ایک غیر جسمانی اثاثہ كی
شناخت كریں

منیش اپنے بیمہ مشیر سے بیمہ کے
کئی لوگوں کے
کچھ لوگوں کے کئی لوگوں کے
بنیادی مقصد کے بارے میں پوچھتا
نقصانوں کو کئی نقصانوں کو کچھ نقصانوں کو کئی
ہے۔ نیچے دیئے گئے آپشنس سے
لوگوں کے
لوگوں کے
لوگوں کے
بیمہ کے بنیادی مقصد کی شناخت
درمیان بانٹنا
درمیان بانٹنا
درمیان بانٹنا
کرنے میں منیش کی مدد کریں۔

4

جوکھم

نقصان

معاوضہ

2

جوکھم منتقلی

جوکھم میں کمی
اور كنٹرول

جوکھم برقرار
ركھنا

2

جب واقعہ كے
جب آپ اپنے آپ جب واقعہ كے
واقع ہونے كے واقع ہونے كے
ناگہانی واقعہ
کے نقصانوں كی امكان کے ساتھ امكان کم ہے
اسکی شدت بھی لیکن اسکی شدت
مالیات کر
زیادہ ہے
کم ہوتی ہے
سکتے ہیں

3

نیشنل انشورنس
کمپنی لمٹیڈ

بامبے میوچوئل
ایشیورینس
سوسائٹی لمٹیڈ

ٹرائٹن انشورنس
کمپنی لمٹیڈ

2

نیشنل انشورنس
کمپنی لمٹیڈ

اورینٹل انشورنس
کمپنی آف انڈیا

الئف انشورنس
کارپوریشن آف
انڈیا

3

جوکھم میں کمی

جوکھم منتقلی

جوکھم برقرار
ركھنا

2

انشورنس  :ایک
ایسے واقعہ کے
خالف ضمانتی
تحفظ جو واقعہ
ہو سکتا ہے
ایشیورینس :ایک
ایسے واقعہ کے
خالف تحفظ
ضمانت نہیں ہے
جو واقعہ ہو
سکتا ہے

انشورنس  :ایک
ایسے واقعہ کے
انشورنس اور
خالف تحفظ جو
ایشیورینس
واقع ہو سکتا ہے
دونوں ایک ہی
ایشیورینس :ایک
بات كی طرف
ایسے واقعہ کے
رجوع كرتے ہیں
خالف تحفظ جو
واقع ہوگا

بیمہ کی تشكیل كی وجہ کیا تھی؟
خطرے
ذیل میں سے جوکھم مینجمنٹ کی
جوکھم سے بچاو کون سے طریقہ كار کو خود بیمہ
کے طور پر بھی جانا جاتا ہے؟
ناگہانی واقعہ
كے واقع ہونے
کے بعد

آپ بیمہ خریدنے کے آپشن كا کب
انتخاب كرینگے؟

S.
No.

186

187

188
189

190

اورینٹل الئف
مندرجہ ذیل میں سے کون سی پہلی
191
انشورنس کمپنی
بھارتیہ بیمہ کمپنی ہے؟
لمٹیڈ
جنرل انشورنس بھارت میں بیمہ کے قومیانے کے
کارپوریشن آف نتیجے میں قائم سركاری شعبے کی 192
زندگی بیمہ کمپنی کا نام بتائیں۔
انڈیا
ایک فرد كے ذریعے بیمہ خریدے
جانے کے وقت اپنائی جانے والی
193
جوکھم سے بچاو
جوکھم مینجمنٹ ٹیكنالوجی کا مباحثہ
کریں۔

انشورنس  :ایک
ایسے واقعہ کے
خالف تحفظ جو
بیمہ اور یقین دہانی (ایشورینس) کے
واقع ہوگا
ایشیورینس :ایک درمیان فرق سمجھائیں۔
ایسے واقعہ کے
خالف تحفظ جو
واقع ہو سکتا ہے

194

4

جوکھم میں کمی
اور كنٹرول

جوکھم منتقلی

جوکھم برقرار
ركھنا

مسٹر پودّار نے اپنے گھر میں
انسولیٹیڈ وائرنگ کا استعمال کیا تاکہ
آگ كی وجہ سے ہونے والے نقصان
جوکھم سے بچاو
كے امكانات کو کم کیا جا سکے۔ یہاں
اپنائی گئی جوکھم مینجمنٹ ٹیكنالوجی
کی شناخت کریں۔

195

1

جوکھم میں کمی
اور كنٹرول

جوکھم منتقلی

جوکھم برقرار
ركھنا

شاہین وہاں پر چل رہے تشددكی وجہ
سے ایک ویاوسایک یاترا پر عراق
جوکھم سے بچاو جانے سے منا کر دیتی ہے۔ یہاں اپنائی 196
گئی جوکھم مینجمنٹ ٹیكنالوجی کی
شناخت کریں۔

Correct
Alternative

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

3

جوکھم میں کمی
اور كنٹرول

جوکھم منتقلی

جوکھم برقرار
ركھنا

سُریش نے ایک زندگی بیمہ پالیسی
خریدی ہے تاکہ اسکی قبل از وقت
موت کی حالت میں اسکے خاندان
جوکھم سے بچاو کے اراكین کو کسی دیگر شخص پر 197
انحصار نہ كرنا پڑے۔ یہاں اپنائی گئی
جوکھم مینجمنٹ ٹیكنالوجی کی شناخت
کریں۔

2

جوکھم میں کمی
اور كنٹرول

جوکھم منتقلی

جوکھم برقرار
ركھنا

سمتا نے ایک ریزرو فنڈ سیٹ اپ
كیاہے جس کا استعمال کسی وجہ سے
مکان کے ضرر ہو جانے کی حالت
198
جوکھم سے بچاو
میں مرمتوں میں کیا جائیگا۔ یہاں
اپنائی گئی جوکھم مینجمنٹ ٹیكنالوجی
کی شناخت کریں۔

4

بیمہ کسی نقصان
کے واقعہ میں بیمہ نقصان كے
امكان کو کم کر
بیمہ دار کو
دیتا ہے
معاوضہ ادا کرتا
ہے

1

28

آس پڑوس کے
اثاثے پر بھی
ایک نظر ڈالنا

Alternative
1

بیمہ نقصان
بیمہ نقصانوں کو ہونے سے اثاثہ
کی حفاظت کرتا
روکتا ہے
ہے

آس پاس کی
یہ پتہ لگانا كہ
چیزوں کو دیکھ
جائیداد شہر سے
کر اثاثہ كی
کتنی دور ہے
قیمت پر پہنچنا

Question Body

S.
No.

نیچے دیا گیا کون سا بیان درست ہے؟ 199

آپ ایک بیمہ سروئیر ہیں۔ بیمہ کمپنی
ریٹنگ کے
مقاصد کے لئے کی طرف سے آپ بیمہ سے پہلے کسی
200
جوکھم کا جائزہ اثاثہ کا سروئے اور معائنہ کیوں
کرینگے؟
لینا

