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

Question Body

खालील विधानाांपैकी कोणते वकांिा कोणती,
बरोबर आहे वकांिा आहेत?
I. विमा हे एक 'िचन' असते, हे आपल्याला
चाांगले समजलेले आहे.
II. पॉवलसी, ही, त्या िचनाची एक 'साक्ष्य'
असते.
खालील विधानाांपैकी कोणते वकांिा कोणती,
बरोबर आहे वकांिा आहेत?
I. एक विमा-कते, वकती चाांगली कामवगरी
करत आहेत, याचे मल्ू य-मापन, हे, ते वकती
चाांगल्याप्रकारे त्याांची विमा-दाव्याची िचने
पाळतात, याांिर के ले जाते.
II. विमा कांपनीची विमा-दािा-रक्कम अदा
करण्याची क्षमता, हा, विम्यातील एकमेि
महत्िपणू ण दजाणकन-घटक असतो.
वनयामक (भारतीय विमा वनयामक आवण
विकास प्रावधकरण
(आय.आर.डी.ए.आय.)), हे, विमा-दािाप्रवियेतील एक महत्िाचे वहत-सांबांधी
असतात, कारण, त्याांचा उद्देश्य,
खालीलप्रमाणे असतो:
I. विमा-िातािरणातील विस्त साांभाळणे.
II. विमा-कत्याांचे वहत जपणे.
III. विमा-कत्याांचे दीघणकालीन आरोग्य,
सवु नवित करणे.

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

के िळ, I.

के िळ, II.

I आवण II, दोनही.

I ही नाही, आवण
II सद्ध
ु ा नाही.

3

के िळ, I.

के िळ, II.

I आवण II, दोनही.

I ही नाही, आवण
II सद्ध
ु ा नाही.

1

I आवण II.

I आवण III.

II आवण III.

I, II, आवण III.

2

4

खालील विधानाांपैकी कोणते वकांिा कोणती,
बरोबर आहे वकांिा आहेत?
I. विमा प्रवतवनधी वकांिा दलाल याांचा मख्ु य
उद्देश्य, हा, विमा-पॉवलसी विकणे, हा असतो.
II. विमा-दािा होण्याच्या घटनेमध्ये, विमा
प्रवतवनधी वकांिा दलाल याांच्याकडून,
ग्राहकाला सेिा देणे सद्ध
ु ा अपेवक्षत असते.

के िळ, I.

के िळ, II.

I आवण II, दोनही.

I ही नाही, आवण
II सद्ध
ु ा नाही.

3

5

खालील विधानाांपैकी कोणते वकांिा कोणती,
बरोबर आहे वकांिा आहेत?
I. के िळ, विमा कांपनी द्वारे अवधकृ त
के लेल्या, तृतीय-पक्ष प्रिासक (टी.पी.ए.)
याांच्या द्वारे , विमा-दािा हाताळला जातो.
II. विमा-दािा, विमा कांपनीच्या द्वारे वकांिा
विमा कांपनीने अवधकृ त के लेल्या तृतीय-पक्ष
प्रिासक (टी.पी.ए.) याांच्या सेिाांच्या द्वारे ,
हाताळला जातो.

के िळ, I.

के िळ, II.

I आवण II, दोनही.

I ही नाही, आवण
II सद्ध
ु ा नाही.

2

6

एक '---' याच्या बाबतीत, रुग्णालयात प्रिेि
वकांिा उपचार घेण्याच्या िेळेला, ग्राहक, खचण
देत नाहीत. विमा-कताण वकांिा तृतीय-पक्ष
प्रिासक (टी.पी.ए.) याांनी वदलेल्या पिू -ण
मान्यतेच्या आधारािर, नेटिकण रुग्णालय सेिा
परु वितात, आवण नांतर विमा-कताण वकांिा
तृतीय-पक्ष प्रिासक (टी.पी.ए.) याांच्याकडे,
विमा-दािा वनकाली काढण्याकररता,
दस्तऐिज सादर करतात.

रक्कम-परतािा
विमा-हक्क

रोख-रवहत सवु िधा

पिू -ण मान्यताप्राप्त
विमा-हक्क

"उपचार प्रथम घ्या,
पैसे नांतर द्या” विमाहक्क

2

1

2

3

1
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--- च्या बाबतीत, ग्राहक, स्ितःच्या
सांसाधनाांतून, रुग्णालयाला रक्कम अदा
करतात, आवण नांतर, विमा-कताण वकांिा
तृतीय-पक्ष प्रिासक (टी.पी.ए.) याांच्याकडे,
ग्राह्य दाव्याच्या रक्कमेकररता, स्ितःचा दािा
सादर करतात.
खालील पैकी कोणती एक, दािा-प्रवियेतील
पवहली पायरी आहे?

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

रोख-रवहत सवु िधा

नोंदणी

विमा-दाव्याचे
सांकेतीकरण

पिू -ण सचू ना

दस्तऐिजाच
ां ी
पडताळणी

3

II, III, आवण
IV.

I, III, आवण IV.

I, II, III, आवण
IV.

4

वनयांत्रक

तृतीय-पक्ष प्रिासक

विमा-प्रवतवनधी
वकांिा दलाल

िरील पैकी सिण.

4

I, II, आवण IV.

II, III, आवण
IV.

I, III, आवण IV.

I, II, III, आवण
IV.

4

विमा-दाव्याचे
सांकेतीकरण

विमा-दािा-पिू -ण
सचू ना

विमा-दािादस्तऐिजाांची
पडताळणी

3

िस्त्रविया-खचण

सल्लागार-िल्ु क

सक
ां ीणण आकार

1

के िळ, II.

I आवण II, दोनही.

I ही नाही, आवण
II सद्ध
ु ा नाही.

3

II, III, आवण
IV.

I, III, आवण IV.

I, II, III, आवण
IV.

4

9

तृतीय-पक्ष प्रिासक (टी.पी.ए.), खालील
सेिा देऊ करतात:
I. रोख-रवहत सेिा-सवु िधा.
II. मावहती-सांकलन आवण मावहती-विश्ले षण.
I, II, आवण IV.
III. २४ तासाांचे ग्राहक-सेिा-कें द्र आवण
ग्राहकाांकररता सहाय्य.
IV. रुग्णालयाांचे नेटिकण , आवण अन्य
िैद्यकीय सवु िधा.

10

खालील पैकी कोण, दािा-प्रवियेतील वहतसांबांधी असतात?

रुग्णालय-मक्त
ु ी अहिालात, खालील
तपिीलापां ैकी कोणते, समाविष्ट असतात?
I. नाि, िय, वलगां , आवण रुग्णाचे िणणन.
II. भती आवण मक्त
ु ीचे, वदनाांक आवण िेळ.
11
III. भतीच्या िेळेची रुग्णाच्या वस्थतीचे
िणणन: तापमान, नाडी, रक्त-दाब, इत्यादी,
आवण भती होण्याचे कारण.
IV. के लेल्या अन्िेषणाांचे अहिाल.
12

13

14

15

"उपचार प्रथम घ्या,
"जसा-िापर-तिीपैसे नांतर द्या” विमारक्कम" विमा-हक्क
हक्क

रक्कम-परतािा
विमा-हक्क

खालीलपैकी कोणता एक, ग्राहक आवण
विमा-दािा-नोंदणी
विमा-दािा-चमू याांच्यामधील प्रथम सांपकण वबांदू असतो?
रुग्णालय-देयकात, कतणव्यरत िैद्यकीय
खोलीचे भाडे
अवधकाऱयाक
ां ररताचे िल्ु क, कोणत्या
िीषणकाखाली समाविष्ट के ले जाईल?
खालील विधानाांपैकी कोणते वकांिा कोणती,
बरोबर आहे वकांिा आहेत?
I. वनयोजन-बद्ध रुग्णालय-भतीच्या बाबतीत,
ग्राहक, विमा कांपनीला कळिू िकतील, वक,
ते, रुग्णालय-भती घेण्याचे वनयोजन करत
के िळ, I.
आहेत.
II. तातडीच्या रुग्णालय-भतीच्या बाबतीत,
रुग्णालय-भती झाल्याच्या नांतर, सचू ना देता
येईल.
तृतीय-पक्ष प्रिासक (टी.पी.ए.) चे ग्राहकसेिा-कें द्र, याच्यािी सांबांवधत मावहती देऊ
िके ल:
I. पॉवलसीच्या अांतगणत उपलब्ध असलेले,
सरां क्षण आवण फायदे.
II. आरोग्य-विमा-दाव्याि
ां ी सबां ांवधत, प्रविया
I, II, आवण IV.
आवण पद्धती.
III. सेिा आवण रोख-विरवहत रुग्णालय-भती
या सांबांधी, मागणदिणन.
IV. नेटिकण रुग्णालयाांच्या सांबांधातील
मावहती.

1

2
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रुग्णालयात तातडीने भती के ले गेल्यास, भती
16 नांतर --- तासाांच्या आत, विमा कांपनीला
सचू ना देणे आिश्यक असते.
एका विमा कांपनीला रुग्णालय-भती-सचू ना,
17 खालील पैकी कोणत्या मागाणने, वदली जाऊ
िकते?

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

४

८

१२

२४

4

फॅ क्स

सांपकण -कें द्राला सांपकण
करणे

ई-मेल

िरील पैकी कोणतेही.

4

एका दाव्यािर प्रविया करण्याकररता, एका
दािा-चमू कडून िापरल्या जाणाऱया, अांतगणत
दस्तऐिज प्रारुपाांच्या सांदभाणसवहत उत्तर द्या.
18
खालीलपैकी काय, सामान्यतः, एक एकल
कागद असतो, ज्यात, सांपणू ण प्रविया-टीपा
नोंदविल्या जातात?

छाननी-पत्रक

दस्तऐिजपडताळणी-पत्रक

गुणित्ता-तपासणी
वकांिा गुणित्तावनयांत्रण स्िरुप

िरील पैकी सिण.

1

खालील विधानाांपैकी कोणते वकांिा कोणती,
सत्य आहे वकांिा आहेत?
I. एकदा प्रणालीमध्ये एक दािा नोंदविला
गेला, वक, विमा-कत्याांच्या खात्यामध्ये,
त्याकररता एक राखीि वनधी वनमाणण के ला
जातो.
19 II. एकदा राखीि वनधी वनमाणण के ला गेला,
वक, या रक्कमेपेक्षा अवधक रक्कम वदली
जाऊ नये म्हणनू , ही रक्कम, अवधकतम
मयाणदा म्हणनू पक्की के ली जाते. मात्र, ही
रक्कम कमी मयाणदेकररता दरुु स्त के ली जाऊ
िकते, जर, प्रत्यक्षातील अदा कराियाची
रक्कम, ही, राखीि रक्कमेपेक्षा कमी असेल.

के िळ, I.

के िळ, II.

I आवण II, दोनही.

I ही नाही, आवण
II सद्ध
ु ा नाही.

1

के िळ, I आवण II.

के िळ, I आवण
IV.

I, II, आवण IV.

I, II, III, आवण
IV.

4

मत्यणता

रुग्णता-दर

जोखीम-वनिड

िक्यता

2

काहां ी अनक
ु ुल
घटक, जसे वक,
कमी िय,
आरोग्यपणू ण जीिनिैली, याच्ां यामळ
ु े,
जोखीम-अांकनाची
जोखीम, िाढत जाते.

1

के िळ II बरोबर
आहे.

2

एका आरोग्य विमा दािा प्रविया
करण्याकररता, खालील पैकी कोणते,
सिाणवधक महत्िाचे दस्तऐिज असतात?
20 I. आजारी असल्याचा दस्तािेजी परु ािा.
II. के लेले उपचार.
III. अांतगणत-रुग्ण कालािधी.
IV. रोगवनदान-अन्िेषण-अहिाल.
िैद्यकीय विमा, --- च्या सक
ां ल्पनेच्या
21
आधारािर आधाररत आहे.

22

जोखीम-अक
ां नाच्या सदां भाणत, खालील
विधानापां ैकी कोणते एक, बरोबर आहे?

जोखीम-अक
ां न ही --- ची प्रविया आहे:
23 I. जोखीम-वनिड.
II. जोखीम-मल्ू य-वनधाणरण.

एखाद्या व्यक्तीची
विविध प्रवतकूल
आजारी पडण्याची
घटक, जसे वक,
िक्यता आवण
ही, जोखीम-वनिड
अती-िजनदार
जोखीम, आवण
आवण जोखीमत्याकररता उपचार असणे वकांिा कमीमल्ु याक
िजनदार असणे,
वकांिा रुग्णालयां न याच
ां ी
पद्धती आहे.
याच्ां यामळ
भतीची
ु े , जोखीमआिश्यकता, अिा अांकनाची जोखीम,
प्रकारे याची व्याख्या कमी होत जाते.
के ली जाते.
के िळ I बरोबर
आहे.

I आवण II, दोनही I आवण II, दोनही
बरोबर आहेत.
चक
ू आहेत.

3

S.
No.

24

25

26

27

28
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बरोबर विधान ओळखा:
I. अती-िजनदार असणे वकांिा कमीिजनदार असणे, काांही पिू ीचे आवण काांही
सध्याचे आजार वकांिा व्याधी याांचा व्यवक्तगत
इवतहास, अिा विविध प्रवतकूल घटकाांमळ
ु े
रुग्णता िाढते.
II. कमी िय, एक आरोग्यपणू ण जीिन-िैली,
इत्यादींसारख्या अनक
ु ु ल घटकाांमळ
ु े रुग्णता
कमी होते.
जोखीम, योग्य प्रकारे , मल्ू याांवकत करण्याची,
आवण ज्याांच्या आधारािर विमा-सांरक्षण
द्याियाचे आहे, अिा अटी ठरविण्याची
प्रविया, म्हणजे --- होय.
एखाद्या व्यक्तीची, ज्यामळ
ु े उपचार वकांिा
रुग्णालय-भती आिश्यक होईल, असे
आजारी पडण्याची वकांिा रोगी होण्याची,
िक्यता आवण जोखीम, याांच्यािी, --- याचा
सांदभण आहे.
आरोग्य विम्यामध्ये, रुग्णता-विमा-हप्ते, --कररता, अवधक असतात:
I. निजात बालके .
II. तरुण प्रौढ.
III. िय िषे ४५ च्या पलीकडील ियाचे
प्रौढ.
एखाद्या व्यक्तीची, एका दीघणकालीन
व्याधीमळ
ु े ग्रस्त होण्याची िक्यता, --- मध्ये
अवधक असते:
I. निजात बालके .
II. तरुण प्रौढ.
III. िय िषे ४५ च्या पलीकडील ियाचे
प्रौढ.

29 िैद्यकीय जोखीम-अक
ु े --- होऊ िकते.
ां नामळ
खालील घटकापां ैकी कोणते, रुग्णता प्रभावित
करतात?
30 I. िय.
II. वलांग.
III. उत्पन्न.
बरोबर विधान ओळखा:
I. निजात आवण लहान मल
ु े याांच्या कररता,
सांिमण आवण अपघात याांच्या िाढलेल्या
जोखीमेमळ
ु े , रुग्णता-विमा-हप्ते, तरुण
प्रौढापां ेक्षा, अवधक असतात.
31 II. ४५ िषे ियाच्या पलीकडील
प्रौढाक
ां ररता, रुग्णता-विमा-हप्ते, अवधक
असतात, कारण, अिा एखाद्या व्यक्तीची,
मधमु ेहासारख्या दीघणकालीन व्याधीने ग्रस्त
असण्याची िक्यता, खपू जास्त असते.
अिा सियी ओळखा, ज्या, रुग्णता-जोखीम
िाढिू िकतात.
32 I. तांबाखचू े सेिन.
II. मद्य-पान.
III. योगाभ्यास.

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

के िळ विधान-I
बरोबर आहे.

के िळ विधान-II
बरोबर आहे.

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

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

3

जोखीम-वतटकारा

जोखीम-वनिड

रुग्णता

जोखीम-अांकन

4

मत्यणता

जोखीम-वनिड

रुग्णता-दर

िक्यता

3

के िळ, I.

I आवण II.

I आवण III.

I, II, आवण III.

3

के िळ, III.

I आवण II.

I आवण III.

I, II, आवण III.

1

नैवतक धोका

मनोधैयाणला धोका

मलई-काढणे (िीमवस्कवमगां )

विपरीत वनिड

3

के िळ, I.

I आवण II.

I आवण III.

I, II, आवण III.

2

के िळ विधान-I
बरोबर आहे.

के िळ विधान-II
बरोबर आहे.

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

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

3

के िळ, I.

I आवण II.

I आवण III.

I, II, आवण III.

2

4

S.
No.

Question Body

असे व्यिसाय ओळखा, ज्याांच्यामध्ये,
अपघाताांची जोखीम अवधक असते.
33 I. स्फोट-कताण (ब्लास्टर).
II. क्ष-वकरण यांत्र-चालक.
III. िाहन-चालक.
असे व्यिसाय ओळखा, ज्याांच्यामध्ये,
आरोग्य-जोखीमा अवधक असतात.
34 I. क्ष-वकरण यांत्र-चालक.
II. खाण-कामगार.
III. योग-प्रविक्षक.

35

36

37

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

के िळ, I.

I आवण II.

I आवण III.

I, II, आवण III.

3

के िळ, I.

I आवण II.

I आवण III.

I, II, आवण III.

2

‘जोखमींची वनिड’ या सांदभाणत, खालील
विधानाांपैकी कोणते एक, बरोबर आहे?

आरोग्यविम्याकररताचा
प्रत्येक प्रस्ताि, तो
दिणवित असलेल्या
जोखीमेच्या
प्रमाणात, मल्ू यावां कत
करणे, आवण, त्या
नांतर, विमा
द्याियाचा वकांिा
नाही, आवण
कोणत्या अटींिर
द्याियाचा, हे
ठरविण्याची प्रविया.

अिा लोकाांची
प्रिृत्ती, ज्याांना,
नक
ु सान होण्याची
िक्यता अवतिय
जास्त आहे अिी
िांका असते वकांिा
मावहती असते; ते
विमा घेण्यासाठी ि
त्या प्रवियेत नफा
वमळविण्यासाठी
अवतिय अधीर
असतात.

एखाद्या व्यक्तीची,
जोखीम, योग्य
ज्यामळ
ु े उपचार
प्रकारे , मल्ू यावां कत
वकांिा रुग्णालय-भती
करण्याची, आवण
आिश्यक होईल,
ज्याांच्या आधारािर
असे आजारी
विमा-सांरक्षण
पडण्याची वकांिा
द्याियाचे आहे,
रोगी होण्याची,
अिा अटी
िक्यता आवण
ठरविण्याची प्रविया.
जोखीम.

1

‘विपरीत वनिड’ या सदां भाणत, खालील
विधानाांपैकी कोणते एक, बरोबर आहे?

आरोग्यविम्याकररताचा
प्रत्येक प्रस्ताि, तो
दिणवित असलेल्या
जोखीमेच्या
प्रमाणात, मल्ू यावां कत
करणे, आवण, त्या
नांतर, विमा
द्याियाचा वकांिा
नाही, आवण
कोणत्या अटींिर
द्याियाचा, हे
ठरविण्याची प्रविया.

अिा लोकाांची
प्रिृत्ती, ज्याांना,
नक
ु सान होण्याची
िक्यता अवतिय
जास्त आहे अिी
िक
ां ा असते वकांिा
मावहती असते; ते
विमा घेण्यासाठी ि
त्या प्रवियेत नफा
वमळविण्यासाठी
अवतिय अधीर
असतात.

एखाद्या व्यक्तीची,
जोखीम, योग्य
ज्यामळ
ु े उपचार
प्रकारे , मल्ू यावां कत
वकांिा रुग्णालय-भती
करण्याची, आवण
आिश्यक होईल,
ज्याच्ां या आधारािर
असे आजारी
विमा-सांरक्षण
पडण्याची वकांिा
द्याियाचे आहे,
रोगी होण्याची,
अिा अटी
िक्यता आवण
ठरविण्याची प्रविया.
जोखीम.

2

‘रुग्णता’ या सदां भाणत, खालील विधानापां ैकी
कोणते एक, बरोबर आहे?

आरोग्यविम्याकररताचा
प्रत्येक प्रस्ताि, तो
दिणवित असलेल्या
जोखीमेच्या
प्रमाणात, मल्ू यावां कत
करणे, आवण, त्या
नतां र, विमा
द्याियाचा वकांिा
नाही, आवण
कोणत्या अटींिर
द्याियाचा, हे
ठरविण्याची प्रविया.

अिा लोकाांची
प्रिृत्ती, ज्याांना,
नक
ु सान होण्याची
िक्यता अवतिय
जास्त आहे अिी
िक
ां ा असते वकांिा
मावहती असते; ते
विमा घेण्यासाठी ि
त्या प्रवियेत नफा
वमळविण्यासाठी
अवतिय अधीर
असतात.

एखाद्या व्यक्तीची,
जोखीम, योग्य
ज्यामळ
ु े उपचार
प्रकारे , मल्ू याांवकत
वकांिा रुग्णालय-भती
करण्याची, आवण
आिश्यक होईल,
ज्याच्ां या आधारािर
असे आजारी
विमा-सरां क्षण
पडण्याची वकांिा
द्याियाचे आहे,
रोगी होण्याची,
अिा अटी
िक्यता आवण
ठरविण्याची प्रविया.
जोखीम.

4

जोखीम-िगीकरण

समानता

--- याचा अथण, ते अजणदार, जे, समान
38 प्रमाणाच्या जोखीमाच
ां ा सामना करतात,
एकाच विमा-हप्ता-श्रेणीत ठे िले गेले पावहजेत.

जोखीम-वनिड

विपरीत वनिड

2

5

S.
No.

Question Body

---, अिी प्रविया आहे, जेथे, व्यक्ती, त्याांनी
दिणविलेल्या जोखीमाांच्या प्रमाणािर
39
आधाररत, विवभन्न जोखीम-श्रेणींमध्ये
िगीकृ त आवण लागू के ले जाते.

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

जोखीम-िगीकरण

समानता

आरोग्यविम्याकररताचा
प्रत्येक प्रस्ताि, तो
दिणवित असलेल्या
जोखीमेच्या
प्रमाणात, मल्ू याांवकत
करणे, आवण, त्या
नांतर, विमा
द्याियाचा वकांिा
नाही, आवण
कोणत्या अटींिर
द्याियाचा, हे
ठरविण्याची प्रविया.

अिा लोकाांची
प्रिृत्ती, ज्यानां ा,
नक
ु सान होण्याची
िक्यता अवतिय
जास्त आहे अिी
िांका असते वकांिा
मावहती असते; ते
विमा घेण्यासाठी ि
त्या प्रवियेत नफा
वमळविण्यासाठी
अवतिय अधीर
असतात.

के िळ, I.

के िळ, II.

के िळ, I.

जोखीम-वनिड

विपरीत वनिड

1

अिी प्रविया, जेथे,
जोखीम, योग्य
व्यक्ती, त्यानां ी
प्रकारे , मल्ू यावां कत
दिणविलेल्या
करण्याची, आवण
जोखीमाांच्या
ज्याांच्या आधारािर
प्रमाणािर आधाररत,
विमा-सांरक्षण
विवभन्न जोखीमद्याियाचे आहे,
श्रेणींमध्ये िगीकृ त
अिा अटी
आवण लागू के ल्या
ठरविण्याची प्रविया.
जातात.

4

I आवण II, दोनही.

I वकांिा II, दोनही
नाहीत.

1

I आवण II.

I आवण III.

I, II, आवण III.

3

के िळ विधान-I
बरोबर आहे.

के िळ विधान-II
बरोबर आहे.

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

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

3

बरोबर विधान ओळखा:
I. जर, विमा सांरक्षण हे लाभ-आधारािर
असेल, तर, रुग्णालय-भतीच्या दरम्यान
उद्भिणारे सिण खचण वकांिा खचण के लेली
रक्कम, सरां वक्षत करे ल.
44
II. जर, विमा सरां क्षण हे नक
ु सान-भरपाईआधारािर असेल, तर, विमा-पॉवलसी मध्ये
उद्धतृ के लेल्या नसु ार, एखादी विविष्ट घटना
घडल्यािर, रक्कम अदा के ली जाईल, आवण
प्रत्यक्ष उद्भिलेल्या खचाांिी सांबांवधत नसेल.

के िळ विधान-I
बरोबर आहे.

के िळ विधान-II
बरोबर आहे.

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

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

4

खालील पैकी, कोणते वकांिा कोणती, दैनांवदनदेखभाल पद्धतीचे वकांिा पद्धतीची, उदाहरण
वकांिा उदाहरणे, आहेत?
45
I. नेत्र-िस्त्रविया.
II. रसायन-उपचार (के मो-थेरपी).
III. अपोहन (डायवलवसस).

के िळ, I.

I आवण II.

II आवण III.

I, II, आवण III.

4

‘जोखीम-िगीकरण’ याच्या सांदभाणत,
40 खालील विधानाांपैकी कोणते एक, बरोबर
आहे?

खालील आरोग्य विमा उत्पादनापां ैकी कोणते,
रुग्णालय-भतीमळ
ु े उद्भिलेल्या, प्रत्यक्ष
41 िैद्यकीय खचाणकररता, रक्कम अदा करते?
I. नक
ु सान-भरपाई-सांरक्षण.
II. वनवित फायदे-सांरक्षण.
एक गांभीर आजार सरां क्षण, खालील
आजारापां ैकी कोणत्या आजाराकररता वकांिा
आजाराक
ां ररता, सरां क्षण, परु वितो?
42
I. आघात
II. दमा
III. ककण रोग
बरोबर विधान ओळखा:
I. नक
ु सान-भरपाई सरां क्षणे, रुग्णालयभतीमळ
ु े उद्भिणाऱया, प्रत्यक्ष िैद्यकीय
43 खचाांकररता, रक्कम अदा करतात.
II. रुग्णालय-भतीच्या कालािधीकररता
प्रवतवदिस एक वनवित रक्कम, वनवित फायदे
सांरक्षण, अदा करतात.

6

S.
No.

Question Body

खालील पैकी, कोणते वकांिा कोणती,
रुग्णालय-भती-पिू ण खचाांचे वकांिा खचाांची,
उदाहरण वकांिा उदाहरणे, आहेत?
46
I. औषधे.
II. डॉक्टराांचे िल्ु क.
III. िैद्यकीय चाचण्या.

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

के िळ, I.

I आवण II.

'व्यवक्तगत सांरक्षण' याच्या सांदभाणतील
47 खालील सिण विधाने, '---' चा अपिाद
िगळता, खरी आहेत.

ज्या टॉप-अप योजना, पॉवलसी-अिधीच्या
दरम्यान, अनेक रुग्णालय-भतीच्ां या एका
48 मावलके च्या नांतर, िजािटीची रक्कम पार
करण्यास अनमु ती देतात, त्याांना '---' असे
ओळखले जाते.

आपत्ती-आधाररत
सपु र टॉप-अप योजना
उच्च िजािट योजना

रुग्णालय दैनवां दन रोख विमा योजनेमध्ये, --िर, एक उच्च मयाणदा वदलेली असते.
50 I. प्रवत-आजार, दैनवां दन रोख अदा-रक्कम
II. पॉवलसीचा कालािधी
III. डॉक्टराांचे िल्ु क
रुग्णालय दैनांवदन रोख विमा पॉवलसी, --म्हणनू , खरे दी करता येते.
I.एक स्ितांत्र पॉवलसी
51 II. एका वनयवमत नक
ु सान-भरपाई पॉवलसीिर
परु िणी सरां क्षण
III. एका वनयवमत रुग्णालय खचण पॉवलसीिर
परु िणी सांरक्षण
बरोबर विधान ओळखा:
I. गांभीर आजार पॉवलसी, या, सामान्यतः,
२१ िषे ते ६५ िषे या ियोगटातील लोकानां ा
52
उपलब्ध असतात.
II. गांभीर आजार पॉवलसींच्या अतां गणत, देऊ
के लेली विमा-कृ त रक्कम, खपू कमी असते.

I, II, आवण III.

4

व्यवक्तगत
सरां क्षणाच्या अतां गणत
विमा-हप्ता, प्रत्येक
विमा-कृ त
व्यक्तीकररता, त्याांचे
िय आवण
वनिडलेली विमाकृ त रक्कम आवण
अन्य कोणता
दजाांकन-घटक,
याांच्या अनसु ार,
आकारला जाईल.

1

मयाणदा योजना

सह-िेतन योजना

2

प्रत्येक विमा-कृ त
पॉवलसीच्या अतां गणत,
व्यक्तींकररता
विमा-कृ त असलेली
वनिडलेल्या, एका
प्रत्येक व्यक्ती,
स्ितांत्र विमा-कृ तपॉवलसी चालू
रािीसवहत, एका
असतानाच्या
एकल पॉवलसीच्या
कालािधीत, विमाअांतगणत, आवश्रत
कृ त-रािीच्या
विमा-कृ त व्यक्तींच्या
अवधकतम
पैकी प्रत्येक,
रक्कमेपयांत, दािा
सांरवक्षत करणे िक्य
करु िकते.
असते.

व्यवक्तगत
सरां क्षणाच्या अतां गणत
विमा-कृ त
असलेल्या, एक
व्यक्ती, त्याांचे
आवश्रत असणाऱया,
सास-ू सासरे , भािांडे,
इत्यादींच्याकररता
सांरक्षण मागू िकत
नाहीत.

खालील पैकी, कोणते वकांिा कोणती, वनवितलाभ विमा योजनेचे वकांिा योजनाचां ी,
उदाहरण वकांिा उदाहरणे, आहेत?
49
I. रुग्णालय दैनांवदन रोख विमा योजना.
II. गांभीर आजार विमा योजना.
III.ज्येष्ठ नागररक योजना.

II आवण III.

के िळ, I.

I आवण II.

II आवण III.

I, II, आवण III.

2

के िळ, I.

दोनही: I आवण II.

दोनही: II आवण
III.

I, II, आवण III.

2

के िळ, I.

I आवण II.

II आवण III.

I, II, आवण III.

4

के िळ विधान-I
बरोबर आहे.

के िळ विधान-II
बरोबर आहे.

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

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

1

7

S.
No.

Question Body

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

बरोबर विधान ओळखा:
I. आरोग्य-अवधक-आयवु िणमा सयां क्त
ु विमा
उत्पादने, ही, दोन विमा-कत्याांद्वारे तयार
के लेली असतात, आवण दोनही विमा53 कत्याांच्या वितरण-माध्यमाांतून विपणवनत
के ली जातात.
II. आरोग्य-अवधक-आयवु िणमा सांयक्त
ु विमा
उत्पादनाांकररता, विमा-दािे, हे, दोनही विमाकत्याांद्वारे , सांयक्त
ु पणे हाताळले जातात.

के िळ विधान-I
बरोबर आहे.

के िळ विधान-II
बरोबर आहे.

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

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

1

खालीलपैकी कोणते, समािेिक पॉवलसीचे
एक उदाहरण आहे?
54 I. आरोग्य-अवधक-आयवु िणमा सांयक्त
ु उत्पादन.
II. दक
ु ानदाराांसाठीची पॉवलसी.
III. गृह-धारकाांसाठीची पॉवलसी.

के िळ, I.

I आवण II.

II आवण III.

I, II, आवण III.

3

बरोबर विधान ओळखा:
I. समाजातील गरीब िगाांकररता, स्िस्त
िैद्यकीय विमा परु विण्याकररता, जन आरोग्य
विमा पॉवलसी तयार करण्यात आली आहे.
55 II. जन आरोग्य विमा पॉवलसीचे सांरक्षण,
व्यवक्तगत मेवड-क्लेम पॉवलसीच्या प्रमाणेच
असते, आवण सांचयी अवधलाभाांि आवण
िैद्यकीय तपासणी हे सद्ध
ु ा त्यात समाविष्ट
असतात.

के िळ विधान-I
बरोबर आहे.

के िळ विधान-II
बरोबर आहे.

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

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

1

बरोबर विधान ओळखा:
I. जन आरोग्य विमा पॉवलसी ही के िळ
व्यक्तींकररता उपलब्ध असते, आवण कुटुांबसदस्याक
ां ररता ती विस्ताररत करता येत नाही.
56
II. जन आरोग्य विमा पॉवलसीच्या अांतगणत,
तीन मवहने ते पाच िषे ियापयांतची बालके ,
सांरवक्षत होऊ िकतात, जर, एक वकांिा दोन्ही
पालक, स्ितांत्रररत्या, सांरवक्षत झालेले आहेत.

के िळ विधान-I
बरोबर आहे.

के िळ विधान-II
बरोबर आहे.

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

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

2

सिण चार अियिाच
ां ा
अधाांगिायू

बोटे तटु णे

हाताच्या ि पायाच्या
बोटाच्ां या अस्थी
कमी होणे

पायाची बोटे तटु णे

1

के िळ विधान-I
बरोबर आहे.

के िळ विधान-II
बरोबर आहे.

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

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

1

वकरकोळ ग्राहक

वनगम

सरकारी योजना

िरील पैकी सिण.

1

वकरकोळ ग्राहक

वनगम

सरकारी योजना

िरील पैकी सिण.

2

खालील पैकी कोणते एक, स्थायी सपां णू ण
57 अपगां त्ि (पी.टी.डी.) याचे एक उदाहरण
आहे?
बरोबर विधान ओळखा:
I. विमा-कताण, आरोग्य-सेिेकररता रोख-रवहत
प्रिेि सक
ु र करतात, आवण स्िीकाराहण
रक्कम, गट-सदस्य प्रदात्याला, थेट अदा
58 करतात.
II. रोख-रवहत सवु िधेच्या अतां गणत, पॉवलसीमयाणदेच्या िरील रक्कम आवण विमाकत्याांद्वारे
नांतर अदा के ली जाणारी खचाांची रक्कम,
विमा-कृ त व्यक्तीने अदा कराियाची असते.
व्यवक्तगत िैद्यकीय विमा सरां क्षणे, --- यानां ा
वदली जातात.
समहू िैद्यकीय विमा सरां क्षणे, --- यानां ा वदली
60
जातात.
59

8

S.
No.

Question Body

खालील पैकी काय, विम्याच्या प्रस्तािप्रपत्रासोबत सरुु होते?
I. सिोच्च सद्भािनेचे तत्ि.
61 II. नक
ु सान-भरपाईचे तत्ि.
III. महत्िपणू ण मावहती प्रकट करण्याचे
कतणव्य.
IV. प्रस्थापनाचे तत्ि.

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

के िळ, II.

I आवण II.

I आवण III.

I, II, III, आवण
IV.

4

प्रस्तािकाला, विमा-कृ त के लेले असोत वकांिा
नसोत, यापिू ी सोसाव्या लागलेल्या
नक
ु सानाचे, सपां णू ण तपिील जाहीर देण्यास
सावां गतले जाते. ही मावहती, का आिश्यक
असते?
I. ही, विमा-कत्याणला, विम्याच्या विषयिस्तू बाबत, आवण विमा-कृ त व्यक्तीने,
62
भतू काळात, जोखीम किाप्रकारे व्यिस्थावपत
के ली होती, याबाबत, मावहती देईल.
II. अिा उत्तराांपासनू , जोखीम-अांकन-कताण,
जोखीम अवधक चाांगल्याप्रकारे समजनू घेऊ
िकतात, आवण जोखीम-तपासणी वकांिा
अवधक मावहती-सांकलन, करण्याबाबत वनणणय
घेऊ िकतात.

के िळ, I.

के िळ, II.

जेथे, प्रस्ताि-प्रपत्र िापरले जात नाही, तेथे,
विमा-कताण, तोंडी वकांिा वलवखत स्िरुपात
वमळविलेली, मावहती, नोंद करून घेईल,
63 आवण त्या नांतरच्या, --- वदिसाांच्या
कालािधीत, ती, प्रस्तािकाकडे खातरजमा
करुन, आवण त्याांच्या सांरक्षण-पत्री वकांिा
पॉवलसी, यामध्ये समाविष्ट करतील.

३

७

१०

१५

4

के िळ विधान-I
बरोबर आहे.

के िळ विधान-II
बरोबर आहे.

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

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

1

के िळ, I.

के िळ, I आवण II.

के िळ, II आवण
III.

I, II, आवण III.

4

खालील विधानाांपैकी कोणते वकांिा कोणती,
'मावहती-पत्रक' याच्या सांदभाणत, बरोबर आहे
वकांिा आहेत?
I. एक मावहती-पत्रक, हे, सामान्यतः, एक
पवु स्तका वकांिा एक हस्त-पत्रक, या स्िरुपात
असते, आवण अिा सभां ाव्य खरे दीदारानां ा,
64
एक उत्पादन सादर करण्याचा उद्देश्य साध्य
करते.
II. मावहती-पत्रक जारी करणे, हे, विमा
वनयामक आवण विकास प्रावधकरण
(आय.आर.डी.ए.) कायदा, १९९९, याद्वारे
िावसत के ले जाते.
खालील पैकी काय, मावहती-पत्रकात
समाविष्ट के लेले असािे?
I. फायद्याच
ां ी व्याप्ती.
65
II. विमा-सरां क्षणाचे प्रमाण.
III. विमा सरां क्षणाच्या हमी, अपिाद, आवण
अटी.

सध्याच्या
जोखीमेच्या जोखीमअांकनामध्ये,
I आवण II, दोनही.
पिू ीच्या नक
ु सानाांची
काांहीही भवू मका
नसते.

3

9

S.
No.

Question Body

ऐवच्छक आवण अवतररक्त लाभ (रायडर)
याच्ां या सदां भाणत, मावहती-पत्रकात उल्लेख
के लेल्या, खालील मावहतीपैकी कोणती,
बरोबर आहे?
I. उत्पादनाांिरील अनमु त-योग्य, ऐवच्छक
आवण अवतररक्त लाभ (रायडर), त्याांच्या
66
फायद्याच्या व्याप्तीबाबत, स्पष्टपणे उद्धतृ
के लेली असािीत.
II. सिण ऐवच्छक आवण अवतररक्त लाभ
(रायडर) याांच्यािी सांबांवधत, एकवत्रत
के लेला, विमा-हप्ता, मख्ु य उत्पादनाच्या विमाहप्तत्याच्या ५०% पेक्षा अवधक असू नये.
विमा-हप्ता म्हणजे, विमा-कराराच्या अांतगणत,
67 विमा-धारका द्वारे विमाकत्याणला अदा के ला
गेलेला --- होय.
विमा-हप्तत्याच्या सदां भाणत, खालील
विधानापां ैकी कोणते वकांिा कोणती, बरोबर
आहे वकांिा आहेत?
I. विमा कायदा, १९३८, कलम ६४ व्ही.बी.
68 च्या अनसु ार, विमा-सांरक्षण सरुु होण्याच्या
पिू ी, विमा-हप्ता हा आगाऊ अदा कराियास
हिा.
II. हे कलम, भारतातील साधारण विमा
उद्योगाचे एक खास िैविष्ट्य आहे.
विमा-हप्तत्याच्या सांदभाणत, खालील
विधानाांपैकी कोणते वकांिा कोणती, बरोबर
आहे वकांिा आहेत?
I. विमा कायदा, १९३८, कलम ६४
व्ही.बी., याची खात्री करते, वक, के िळ फक्त
जेंव्हा विमा कांपनीद्वारे विमा-हप्ता प्राप्त के ला
69 होतो, तेंव्हाच एक िैध विमा-करार पणू ण होऊ
िकतो.
II. विमा कायदा, १९३८, कलम ६४
व्ही.बी., याची खात्री करते, वक, के िळ फक्त
जेंव्हा विमा कांपनीद्वारे विमा-हप्ता प्राप्त के ला
होतो, तेंव्हाच विमा कांपनीद्वारे जोखीम धारण
के ली जाऊ िकते.
जेथे, एक विमा प्रवतवनधी, विम्याच्या एका
पॉवलसीकररता, विमा-कत्याांच्या ितीने, एक
विमा-हप्ता गोळा करतात, त्यानां ी अिा प्रकारे
गोळा के लेला विमा-हप्ता, आपल्या
70
दलालीची िजािट न करता, सपां णू णपणे, बँक
आवण टपाल-कायाणलय याांच्या सट्टु ् या
िगळता, अिा सांकलनाच्या --- वदिसाांच्या
आत, विमा-कत्याांकडे जमा कराियास हिा.
एक विमा पॉवलसी घेण्याकररता प्रस्ताि
देणाऱया, एका व्यक्ती द्वारे अदा के ला
71
जाणारा, विमा-हप्ता, खालील पद्धतींपैकी
कोणत्याने, अदा के ला जाईल?

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

के िळ विधान-I
बरोबर आहे.

के िळ विधान-II
बरोबर आहे.

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

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

1

योगदान

मोबदला

िल्ु क

िगणणी

2

के िळ विधान-I
बरोबर आहे.

के िळ विधान-II
बरोबर आहे.

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

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

1

के िळ विधान-I
बरोबर आहे.

के िळ विधान-II
बरोबर आहे.

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

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

3

१

३

५

७

1

रोख

कोणतेही
मान्यताप्राप्त बँवकांग- पोस्टाची मनी-ऑडणर िरील पैकी कोणतेही.
साधन

4

10
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विमा-हप्ता अदा करण्याकररता, प्रस्तािक
वकांिा पॉवलसी-धारक याांनी, नेट बँवकांग वकांिा
िे वडट-काडण वकांिा डेवबट-काडण याांचे माध्यम
72 वनिडले असण्याच्या पररवस्थतीमध्ये, --याांच्याच नाांिाने असणाऱया, नेट बँवकांग खाते
वकांिा िे वडट-काडण वकांिा डेवबट-काडण याांच्या
माध्यमातून के ले गेले पावहजे.

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

प्रस्तािक वकांिा
पॉवलसी-धारक

प्रस्तािक वकांिा
पॉवलसी-धारक
वकांिा कोणतेही
रक्ताचे नातेिाईक

एक्स.िाय.झेड. खासगी मयाणवदत कांपनीने,
एका विमा-सरां क्षणाकररता अजण के लेला आहे.
त्यानां ा लागू होणारा प्रत्यक्ष दर वनवित
करण्याकररता, इमारतींची पाहणी करणे चालू
आहे, आवण अांवतम विमा-हप्ता नक्की
सांरक्षण-पत्री (कव्हर73
विम्याचे प्रमाण-पत्र
ठरलेला नाही. अिा एका पररवस्थतीमध्ये,
नोट)
पॉवलसी तयार करणे प्रलांवबत आहे, आवण
तात्परु त्या आधारािर, सांरक्षण
परु विण्याकररता, विमा कांपनी द्वारे ,
खालीलपैकी काय जारी के ले जाऊ िकते?
खालील पैकी किाच्या बाबतीत, सरां क्षणपत्री, या, प्रामख्ु याने िापरल्या जातात?
I. समद्रु ी विमा.
74
II. आरोग्य विमा.
III. आयवु िणमा.
IV. मोटार विमा.

खालीलपैकी कोणत्या पररवस्थतीत, सरां क्षण75 पत्रीच्या माध्यमातनू , तात्परु त्या आधारािर
विमा-सांरक्षण परु विले जाऊ िकते?

I आवण II.

III आवण IV.

अिा प्रकारच्या
पॉवलसींच्या
गांतु ागांतु ीच्या पॉवलसी बाबतीत, प्रत्यक्ष
मध्ये, दीघण िाटाघाटी लागू करण्याचे दर
समाविष्ट असतात.
ठरविण्यासाठी
इमारतींची पाहणी
के ली जाते.

प्रस्तािक वकांिा
पॉवलसी-धारक
वकांिा कुटुांबाचा
कोणताही सदस्य

िरील पैकी कोणतेही.

1

तात्परु ती पॉवलसी

अटी आवण हमींिी
वनगवडत, तात्परु ती
पॉवलसी

2

I आवण IV.

II आवण III.

3

अिाप्रकारच्या
पॉवलसींच्या
बाबतीत, विमा-हप्ता िरील पैकी कोणतेही.
वनवित के ला जात
नाही.

4

एका सांरक्षण-पत्रीच्या सांदभाणत, खालील
विधानाांपैकी कोणते वकांिा कोणती, बरोबर
आहे वकांिा आहेत?
I. सरां क्षण-पत्रीिर विक्का मारलेला असतो.
76 II. सरां क्षण-पत्री मधील िब्दरचना, हे स्पष्ट
करते वक, सरां क्षण-पत्री, ही, त्या िगाणतील
विम्याकररता, विमा-कत्याांच्या धोरणाच्या,
नेहमी असलेल्या अटी आवण ितीच्ां या
अधीन असते.

के िळ विधान-I
बरोबर आहे.

के िळ विधान-II
बरोबर आहे.

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

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

2

एका सांरक्षण-पत्रीच्या सांदभाणत, खालील
विधानाांपैकी कोणते वकांिा कोणती, बरोबर
आहे वकांिा आहेत?
I. जर, जोखीम कोणत्याही आश्वस्ती द्वारे
सचां ावलत के लेली असेल, तर, सरां क्षण-पत्री
77
मध्ये असे उधृत के लेले असेल, वक, विमासरां क्षण अिा एका आश्वस्तीच्या अधीन आहे.
II. मान्य बँक खांड, घोषणा खांड, इत्यादीं
सारख्या वििेष खांडाांच्या अधीन, सांरक्षण-पत्री
के ल्या जाऊ िकता नाहीत.

के िळ विधान-I
बरोबर आहे.

के िळ विधान-II
बरोबर आहे.

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

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

1

मोटार पॉवलसींच्या बाबतीत, जेथे परु ािा
78 आिश्यक असतो, अिा बाबतीत, एक ---,
विम्याचा परु ािा देऊ करते.

सरां क्षण-पत्री

विम्याचे प्रमाण-पत्र

हमी-पत्र दस्तऐिज

पृष्ठाक
ां न दस्तऐिज

2
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--- याच्यामध्ये, पॉवलसी वििाय, वनयांत्रक
79 कायद्याद्वारे आिश्यक असेल तेथे विम्याचे
प्रमाण-पत्र जारी के ले जाते.
मोटार विम्याच्या बाबतीत, विम्याचे प्रमाणपत्र, --- याांच्याकररता, विम्याचा परु ािा देऊ
80 करते.
I. पोलीस.
II. नोंदणी प्रावधकारी.
विम्याच्या सक
ां ल्पनेच्या माध्यमातनू
हाताळल्या गेलेल्या, अगदी सरुु िातीच्या
81
प्रकाराच्या जोखीमा, म्हणजे, --- याच्यामळ
ु े
झालेले नक
ु सान होते.

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

अवग्न-विमा

के िळ, I.

मोटार विमा

के िळ, II.

िैद्यकीय विमा

मालमत्ता विमा

कोणतेही प्रमाण-पत्र
आिश्यक नसते,
कारण, पॉवलसीI आवण II, दोनही.
दस्तऐिज हाच
विम्याच्या प्रमाणाचा
परु े सा परु ािा असतो.

आगगाडीचे अपघात रस्त्यािरील अपघात समद्रु ािरील दःु साहस

2

3

भक
ू ां प

3

सरुु िातीच्या काळात, ---आधारािर काम
करणाऱया, यरु ोप मधील व्यिसाय-गट वकांिा
सवमती-सांस्था, जहाज-व्यापारातील नक
ु सान,
82
आग, सदस्याांचा मृत्य,ु वकांिा पिधु नाचे
नक
ु सान याांमळ
ु े झालेल्या सदस्याांच्या नक
ु सानभरपाईकररता वित्त-परु िठा करत असत.

नफा िाटणी

भाांडिल िाटणी

िगणणी िाटणी

मालाच्या वकांमतीची
िाटणी

3

सरुु िातीच्या काळात, िगणणी-आधारािर काम
करणाऱया, यरु ोप मधील व्यिसाय-गट वकांिा
सवमती-सस्ां था, सदस्याचां े नक
ु सानाकररता वित्तपरु िठा करत असत, जे, यामां ळ
ु े झालेले असे:
83
I. जहाज-व्यापारातील नक
ु सान.
II. आग.
III. सदस्याांचा मृत्य.ु
IV. पिधु नाचे नक
ु सान.

के िळ, III.

I, II, वकांिा III.

II वकांिा IV.

I, II, III, वकांिा
IV.

4

के िळ, III.

I वकांिा II.

I वकांिा III.

I, II, वकांिा III.

4

के िळ, I.

के िळ, III.

I आवण II.

II आवण III.

3

सरुु िातीच्या काळात, लांडन मधील लॉइडस्
कॉफी हाउस येथे व्यापारी एकत्र आले,
त्याांनी, जहाजातून त्याांचा माल िाहून नेताना,
समद्रु ािरील सक
ु े होणारे नक
ु सान, िाटून
ां टामां ळ
घेण्याचे मान्य के ले, ज्यामध्ये याचां ा समािेि
84 होता:
I. चाचे, जे, खोल समद्रु ात लटु त असतात.
II. समद्रु ािरील खराब हिामानामळ
ु े खराब
होणारा माल.
III. कोणत्याही कारणामळ
ु े , जहाज बुडणे.
आयवु िणमा कांपनी कायदा, १९१२, खालील
पैकी किाकररता, एका विमा-अांकका द्वारे
प्रमाणन, अवनिायण करतो?
I. विमा-हप्ता-दर कोष्टके .
85
II. कांपन्याच
ां े वनयतकावलक मल्ू याक
ां न.
III. पतदारी-सीमा.
IV. निीन उत्पादनाांचे प्रक्षेपण.

12
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Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
2
3
4
Alternative

आयवु िणमा
िषण: १९५६ पासनू ,
व्यिसायाच्या
िषण: १९९९ पयांत,
राष्ट्रीयीकरणाच्या
भारतीय आयवु िणमा
भारतात, आयवु िणमा
आयवु िणमा व्यिसाय
िेळी, भारतामध्ये,
महामांडळ
व्यिसाय करण्याचे
विम्याच्या राष्ट्रीयीकरणािी सांबांवधत, खालील १ सप्तटेंबर, १९५६,
१७० भविष्ट्य वनिाणह
(एल.आय.सी.)
सांपणू ण अवधकार,
86 सिण विधाने, --- चा अपिाद िगळता,
या वदििी
वनधी सवमती-सांस्था
याची स्थापना िषण:
िरिर पाहता,
बरोबर आहेत.
राष्ट्रीयीकृ त करण्यात
आवण ७५ कांपन्या
१९५६, मध्ये
भारतीय आयवु िणमा
आला.
होत्या, ज्या, त्या
करण्यात आली.
महामांडळ
िेळी, आयवु िणमा
(एल.आय.सी.)
व्यिसाय करीत
याांच्याकडे होते.
होत्या.

3

साधारण विमा
व्यिसायाच्या
राष्ट्रीयीकरणाच्या
िेळी, भारतात,
साधारण विमा
साधारण विमा
१९७२ मध्ये
व्यिसायाच्या
व्यिसाय करणाऱया,
साधारण विमा
राष्ट्रीयीकरणाच्या ७५ भविष्ट्य वनिाणह भारतीय आयवु िणमा
व्यिसाय
दरम्यान, भारतीय वनधी सवमती-सस्ां था
महामडां ळ
विम्याच्या राष्ट्रीयीकरणािी सांबांवधत, खालील राष्ट्रीयीकरण कायदा
साधारण विमा
आवण १७०
(एल.आय.सी.)
87 पैकी सिण विधाने, '---' चा अपिाद िगळता, (जी.आय.बी.एन.ए.)
महामांडळ
साधारण विमा-कते, याची स्थापना िषण:
बरोबर आहेत.
पाररत के ल्यामळ
ु े
(जी.आय.सी.)
याांचे विलीनीकरण,
१९५६, मध्ये
साधारण विमा
आवण त्याच्या चार भारतीय साधारण
करण्यात आली.
व्यिसाय राष्ट्रीयीकृ त
उप-कांपन्या, स्थावपत विमा महामांडळ
झाला.
करण्यात आल्या.
(जी.आय.सी.)
याच्या चार उपकांपन्या, स्थावपत
करण्यासवहत,
करण्यात आले.

3

आरोग्य-वनगा म्हणजे काांही नाही, के िळ,
सरकार सवहत विविध सस्ां थानां ी आवण
प्रदात्यानां ी, परु िलेल्या सेिाचां ा एक सचां
असतात, या कररता:
88
I. लोकाांचे आरोग्य प्रचाररत करणे.
II लोकाांचे आरोग्य अबावधत राखणे.
III. लोकाांचे आरोग्य देखरे खीखाली ठे िणे.
IV. लोकाांचे आरोग्य पिू णित करणे.

के िळ, IV.

I आवण IV.

II, III, आवण
IV.

I, II, III, आवण
IV.

4

आरोग्य सेिा प्रभािी होण्याकररता, ती,
खालीलप्रमाणे असली पावहजे:

समग्र

परु े से

परिडणारी

िरील पैकी सिण.

4

आरोग्य-देखभाल
सवु िधा, या,
लोकसख्ां येकररता,
रोगाचा प्रादभु ाणि
होण्याच्या
सांभाव्यतेच्या
आधारािर
असाियास हिी.

3

89

90

खालील पैकी सिण विधाने, --- चा अपिाद
िगळता, बरोबर आहेत.

एका व्यक्तीची
आरोग्य-वस्थती,
व्यक्ती-प्रवत-व्यक्ती,
बदलत असते.

सिण प्रकारच्या
सिण प्रकारच्या
आरोग्यआरोग्यसमस्याक
ां ररता,
समस्याक
ां ररता,
आरोग्य-देखभाल
आरोग्य-देखभाल
पायाभतू सवु िधा,
पायाभतू सवु िधा,
एका पातळीिर,
एका पातळीिर,
उपलब्ध करून देणे,
उपलब्ध करून देणे
िक्य आवण
व्यिहायण नसते.
आिश्यक असते.

13
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खालील पैकी सिण विधाने, --- चा अपिाद
िगळता, बरोबर आहेत.

कोणत्याही क्षेत्रात, जे, एखादे गाि वकांिा
एखादा वजल्हा वकांिा एखादे राज्य, आरोग्यवनगा सवु िधा स्थावपत करण्याची
आिश्यकता, विविध आरोग्य-वनगा घटकाांिर
92 अिलांबून असते, ज्याांना त्या क्षेत्राचे वनदिणक
असे म्हणतात, ते असे असतात:
I. लोकसांख्येचा आकार.
II. मृत्य-ु दर.
III. आजारपण-दर.

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

एका व्यक्तीची
आरोग्य-वस्थती,
व्यक्ती-प्रवत-व्यक्ती,
बदलत असते.

सिण प्रकारच्या
सिण प्रकारच्या
आरोग्यआरोग्यसमस्याांकररता,
समस्याांकररता,
आरोग्य-देखभाल
आरोग्य-देखभाल
पायाभतू सवु िधा,
पायाभतू सवु िधा,
एका पातळीिर,
एका पातळीिर,
उपलब्ध करून देणे उपलब्ध करून देणे,
व्यिहायण असते.
आिश्यक नसते.

आरोग्य-देखभाल
सवु िधा, या,
लोकसांख्येकररता,
रोगाचा प्रादभु ाणि
होण्याच्या
सांभाव्यतेच्या
आधारािर
असाियास हिी.

2

के िळ III.

II आवण III.

I आवण III.

I, II, आवण III.

4

के िळ III.

II आवण III.

I आवण III.

I, II, आवण III.

4

कोणत्याही क्षेत्रात, जे, एखादे गाि वकांिा
एखादा वजल्हा वकांिा एखादे राज्य, आरोग्यवनगा सवु िधा स्थावपत करण्याची
आिश्यकता, विविध आरोग्य-वनगा घटकािां र
अिलबां नू असते, ज्यानां ा त्या क्षेत्राचे वनदिणक
असे म्हणतात, ते असे असतात:
94
I. पयाणिरणीय घटक, जसे की, ते, खाणींचे
क्षेत्र आहे की औद्योवगक क्षेत्र आहे.
II. आरोग्य-वनगा सवु िधा, वकती प्रमाणात
िापरल्या जाण्याची िक्यता आहे.
III. सामावजक-आवथणक घटक, जसे वक,
परिडण्याची क्षमता.

के िळ III.

II आवण III.

I आवण III.

I, II, आवण III.

4

प्राथवमक आरोग्य कें द्र (पी.एच.सी.)
95 याच्ां यासबां ांधी, खालील सिण विधाने, '---' चा
अपिाद िगळता, बरोबर आहेत.

प्रत्येक ५,०००
लोकसख्ां येसाठी
प्राथवमक आरोग्य
कें द्र (पी.एच.सी.)
स्थापन करण्यात
आले आहे.

कोणत्याही क्षेत्रात, जे, एखादे गाि वकांिा
एखादा वजल्हा वकांिा एखादे राज्य, आरोग्यवनगा सवु िधा स्थावपत करण्याची
आिश्यकता, विविध आरोग्य-वनगा घटकािां र
अिलबां नू असते, ज्यानां ा त्या क्षेत्राचे वनदिणक
93 असे म्हणतात, ते असे असतात:
I. अपांगत्ि-दर
II. लोकाांचे सामावजक आवण मानवसक
आरोग्य.
III. लोकाांची सामान्य पोषण वस्थती.

बहुताांि, प्राथवमक
प्राथवमक आरोग्य
सिण प्राथवमक
आरोग्य कें द्र
कें द्र (पी.एच.सी.)
आरोग्य कें द्रे
(पी.एच.सी.)
हे, ६ उप(पी.एच.सी.) बाह्य- यामां ध्ये ४ ते ६
कें द्रासां ाठीचे परामिण
रुग्ण-सेिा परु वितात. आांतर-रुग्ण पलांग
कें द्र असते.
असतात.

1
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प्राथवमक आरोग्य कें द्र (पी.एच.सी.)
96 याांच्यासांबांधी, खालील सिण विधाने, '---' चा
अपिाद िगळता, बरोबर आहेत.

प्रत्येक ३०,०००
लोकसांख्येसाठी
प्राथवमक आरोग्य
कें द्र (पी.एच.सी.)
स्थापन करण्यात
आले आहे.

एक प्राथवमक
आरोग्य कें द्र
(पी.एच.सी.), हे,
एक मवहला आरोग्यप्राथवमक आरोग्य
कमणचारी, ज्याांना
सिण प्राथवमक
कें द्र (पी.एच.सी.)
ऑवक्झलरी नसण
आरोग्य कें द्रे
हे, ६ उपवमड-िाईफ
(पी.एच.सी.) बाह्यकें द्राांसाठीचे परामिण
(ए.एन.एम.) असेही
रुग्ण-सेिा परु वितात.
कें द्र असते.
म्हणतात, आवण
एक परुु ष आरोग्यकमणचारी, याांच्या
द्वारे सांचावलत के ले
जाते.

4

प्राथवमक आरोग्य कें द्र (पी.एच.सी.)
97 याांच्यासांबांधी, खालील सिण विधाने, '---' चा
अपिाद िगळता, बरोबर आहेत.

प्रत्येक ३०,०००
लोकसख्ां येसाठी
प्राथवमक आरोग्य
कें द्र (पी.एच.सी.)
स्थापन करण्यात
आले आहे.

बहुताि
ां , प्राथवमक
प्राथवमक आरोग्य
सिण प्राथवमक
आरोग्य कें द्र
कें द्र (पी.एच.सी.)
आरोग्य कें द्रे
(पी.एच.सी.)
हे, िसतीकररता
(पी.एच.सी.) बाह्य- याांमध्ये ४ ते ६
असलेले परामिण
रुग्ण-सेिा परु वितात. आांतर-रुग्ण पलांग
कें द्र असते.
असतात.

2

प्रत्येक ३०,०००
लोकसख्ां येसाठी
प्राथवमक आरोग्य
कें द्र (पी.एच.सी.)
स्थापन करण्यात
आले आहे.

सक
ां े ताांनसु ार, प्रत्येक
प्राथवमक आरोग्य
कें द्र (पी.एच.सी.)
प्राथवमक आरोग्य
यामां ध्ये कमीतकमी
सिण प्राथवमक
कें द्र (पी.एच.सी.)
३० पलगां , १ िल्यआरोग्य कें द्रे
हे, ६ उपविया-कक्ष, क्ष(पी.एच.सी.) बाह्यकें द्राांसाठीचे परामिण
वकरण-यांत्र, प्रसतू ीरुग्ण-सेिा परु वितात.
कें द्र असते.
कक्ष, आवण
प्रयोगिाळा, या
सवु िधा असल्या
पावहजेत.

4

सांकेताांच्या अनसु ार,
प्रत्येक समाज
समाज आरोग्य कें द्रे
प्रत्येक ३०,०००
आरोग्य कें द्रामध्ये
(सी.एच.सी.), ही,
लोकसख्ां येसाठी
समाज आरोग्य कें द्रे (सी.एच.सी.) ,
समाज आरोग्य कें द्र (सी.एच.सी.)
४ प्राथवमक आरोग्य
समाज आरोग्य कें द्र
(सी.एच.सी.), ही, कमीत कमी ३०
99 याच्ां यासबां ांधी, खालील सिण विधाने, '---' चा
कें द्रे (पी.एच.सी.)
(सी.एच.सी.)
तज्ञ सेिा सवु िधा पलगां , १ िल्यवियाअपिाद िगळता, बरोबर आहेत.
याांच्या कररता
स्थापन करण्यात
परु वितात.
कक्ष, क्ष-वकरण यांत्र,
परामिण-कें द्रे
आले आहे.
प्रसतू ी-कक्ष आवण
असतात.
प्रयोगिाळा-सवु िधा
या असल्या पावहजेत.

1

प्राथवमक आरोग्य कें द्र (पी.एच.सी.)
98 याांच्यासांबांधी, खालील सिण विधाने, '---' चा
अपिाद िगळता, बरोबर आहेत.
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प्राथवमक आरोग्य कें द्राांसांबांधी, खालील सिण
100 विधाने, '---' चा अपिाद िगळता, बरोबर
आहेत.

सक
ां े ताच्ां या अनसु ार,
प्रत्येक समाज
प्रत्येक १ लाख
आरोग्य कें द्रामध्ये
समाज आरोग्य कें द्रे
लोकसांख्येसाठी,
समाज आरोग्य कें द्रे (सी.एच.सी.) ,
(सी.एच.सी.) ही,
समाज आरोग्य कें द्र
(सी.एच.सी.), ही, कमीत कमी ३०
६ उप-कें द्राांकररता,
(सी.एच.सी.)
तज्ञ सेिा सवु िधा पलांग, १ िल्यवियापरामिण-कें द्रे
स्थापन करण्यात
परु वितात.
कक्ष, क्ष-वकरण यांत्र,
असतात.
आले आहे.
प्रसतू ी-कक्ष आवण
प्रयोगिाळा-सवु िधा
या असल्या पावहजेत.

2

विमा-कत्याांना महत्िपणू ण मावहती का हिी
101
असते?

जोखीमेचा स्िीकार
दस्तऐिजीकरणाच्या आवण सांबांवधत िती
हेतांक
ि अटींविषयी वनणणय
ू ररता.
घेण.े

एका िैध कराराचा कोणता घटक, विमाहप्तत्यािी सांबांवधत असतो?
असा पयाणय ओळखा, जो, कोणत्याही
103 फसिणक
ु ीच्या हेतूने करण्यात आलेल्या,
चक
ु ीच्या विधानाांिी सांबांवधत आहे.
102

104

असा पयाणय ओळखा, जो, एक िैध करार
मानता येईल.

105 जगु ार ि विमा, याच
ु ना करा.
ां ी तल

106

"आसजां नाचे करार", आमच्याकररता,
सारावां ित करा.

श्री. रमेि याांनी, त्याांची कांपनी विकण्यापिू ी,
त्याच्ां या कांपनीच्या ताळे बांदात खोटी मावहती
107
वदलेली आहे. श्री. रमेि याचां ी ही कृ ती,
खालील पैकी एका पयाणयात िगीकृ त करा.
108 आयवु िणम्याची विषय-िस्तू काय असते?

109

एक अिी पररवस्थती वनिडा, जी,
परमसद्भािाचे तत्ि दिणविते.

विवनयामक
आिश्यकताांचे
पालन करणे.

ग्राहक-सेिा सधु ारणे.

2

प्रस्ताि आवण
स्िीकार

कराराकररता पक्षाांची
क्षमता

मक्त
ु सांमती

मोबदला

4

विचाराथण सादरीकरण

विपयाणस

जबरदस्ती

फसिणक
ू

2

श्री. रमेि यानां ी एक
करार करण्याकररता,
एका अवधकाऱयाला
लाच वदलेली आहे.

श्री. रमेि यानां ी
चक
ु ीची मावहती
वदलेली आहे,
जेणेकरुन, श्री. महेि
करारािर स्िाक्षरी
करतील.

1

विम्याचे पररणाम
के िळ नफादायक
असतात, तर
जगु ारामळ
ु े
नक
ु सानही होऊ
िकते.

जगु ार कायद्याने लागू
करता येतो; मात्र,
विमा करता येत
नाही.

2

हे करार, एका
हे करार, दोनही
हे करार, एका
पक्षाच्या द्वारे तयार
पक्षाच्ां या द्वारे तयार
पक्षाच्या द्वारे तयार
हे करार, दोनही
के ले जातात, आवण
के ले जातात, आवण
के ले जातात, आवण
पक्षािां र बांधनकारक
दसु रा पक्ष, ते के िळ
ते, दोघाच्ां या ही द्वारे ,
दसु ऱयाला ते
असतात.
स्िीकारु िकतात
स्िीकृ त के ले गेले
स्िीकारािेच
वकांिा फे टाळू
पावहजेत.
लागतात.
िकतात.

2

श्री. रमेि यानां ी
श्री. रमेि यानां ी
अवतिय वकरकोळ
करार के लेला आहे,
दरात, त्याांच्या
जेंव्हा ते स्िस्थ
वमत्राांकडून मालमत्ता
मनवस्थतीत नव्हते.
खरे दी के ली आहे.

जगु ार ि विमा,
दोनही, सारखेच
आहेत.

जगु ारामध्ये विमायोग्य-वहत नसते,
मात्र विम्यामध्ये ते
असते.

चक
ू

जबरदस्ती

विमा-हप्ता

मानिी जीिन

विमा-हप्ता, िेळेिर
भरणे.

विपयाणस

मालमत्ता
एखाद्या विमा
एखाद्या विमा
प्रस्ताि-प्रपत्रािर,
प्रस्ताि-प्रपत्रािर,
सिण महत्िाची
सिण महत्िाची
मावहती, खोटी नमदू
मावहती, नमदू करणे.
करणे.

फसिणक
ू

4

पत

2

विम्याच्या एका
प्रस्ताि-प्रपत्रािर,
असबां द्ध मवहती
नमदू करणे.

2
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आयवु िणम्याच्या सदां भाणत, खालील दोन विधाने
पाहा, आवण त्यातील सत्य विधान (विधाने)
वनिडा.
I: िय ही महत्िपणू ण मावहती आहे, आवण
110
जोखीम-अांकनाच्या अटींना प्रभावित करु
िकते.
II: जर, िय िेगळे असल्याचे आढळले, तर,
के िळ विमा-हप्तत्याच्या दरािर पररणाम होतो.
111

सामान्य कायद्याच्या अांतगणत, एखादा करार
पणू ण करण्याकररता, कारण वनिडा.

जेंव्हा विमा खरे दी के ला जातो, तेंव्हा विमा
112 कराराच्या अटी माांडणाऱया दस्तऐिजाचे नाांि
द्या. सिाणवधक योग्य पयाणय वनिडा.
अिा वहताचे नाांि द्या, जे विमा-कृ त
113 व्यक्तीला, आयवु िणम्याच्या विषय-िस्तू मध्ये
असते. सिाणवधक योग्य पयाणय वनिडा.
विमा-कताण ि विमा-कृ त व्यक्ती याांच्या
114 दरम्यानच्या कराराचे िणणन, तुम्ही कसे
कराल? सिाणवधक योग्य पयाणय वनिडा.
सामान्यतः, कायदेिीर करार आवण विमा
115 करार याांच्यामधील मख्ु य फरक, '---', हा,
आहे.
आयवु िणम्याच्या बाबतीत, विमायोग्य-वहत
अवस्तत्िात असणे कें व्हा आिश्यक असते,
116
याची िेळ अथिा स्थान याांबाबत, श्री. राजन
याांना सल्ला द्या.
मालमत्ता-विम्याच्या बाबतीत, विमायोग्यवहत अवस्तत्िात असणे कें व्हा आिश्यक
117
असते, याची िेळ अथिा स्थान याबां ाबत,
श्रीमती अवनता याांना सल्ला द्या.
श्री. महेि याांनी त्याांच्या घरािर एक विमा
पॉवलसी काढलेली आहे. त्यानां ी, पॉवलसी
घेतल्याच्या काहां ी मवहन्याच्ां या नतां र, घर
118
विकले आहे. जर, घराचे काहां ी नक
ु सान
झाले, तर, श्री. महेि याांना विमा-दाव्याची
रक्कम वमळू िके ल काय?
श्री. राजन, हे, एका घोड्यािरुन खाली
पडले, आवण एका डबक्यात पडले. त्याांना
बराच िेळ डबक्यात पडून राहािे लागलेस
कारण, खाली पडल्यामळ
ु े त्याांचा पाय तुटला;
याचा पररणाम म्हणनू , त्यानां ा तीव्र फुफ्फुस119
दाह (न्यमू ोवनया) झाला. त्याच्ां यािर
जिळच्या रुग्णालयामध्ये उपचार करण्यात
आले, जेथे, त्याांचा फुफ्फुस-दाहामळ
ु े मृत्यू
झाला. या प्रकरणात, मृत्यचू े सिाांत जिळचे
कारण काय होते?

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

के िळ विधान-I
बरोबर आहे.

के िळ विधान-II
बरोबर आहे.

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

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

1

विफलता

चक
ू

विपयाणस

लपविणे

3

पॉवलसी

करारनामा

प्रावधकार-पत्र

पृष्ठाांकन

1

सट्टेबाजीचे वहत

पैजेचे वहत

विमायोग्य-वहत

क्षवत-पवू तण वहत

3

अांतररम करार

तात्परु ता करार

वस्थर करार

आनषु ांवगक करार

4

विमा करार, हे,
विमा करार, हे,
कोणत्याही
विमा करार हे परम
विमा करार, हे,
कायदेिीर
प्रकारच्या,
सद्भािाचे करार
नेहमीच फायदेिीर
अांमलबजािणीकोणच्याही
असतात.
असतात.
योग्य करार असतात.
वनयमनाच्या अधीन
नसतात.
पॉवलसी घेण्याच्या
आयवु िणम्याच्या
के िळ, पॉवलसी
के िळ, विमा-दािा िेळेला आवण विमा- बाबतीत, कोणतेही
घेण्याच्या िेळेला. करण्याच्या िेळेला. दािा करण्याच्या
विमायोग्य-वहत
िेळेला.
आिश्यक नसते.
के िळ, पॉवलसी
घेण्याच्या िेळेला.

पॉवलसी घेण्याच्या मालमत्ता विम्याच्या
के िळ, विमा-दािा िेळेला आवण विमा- बाबतीत, कोणतेही
करण्याच्या िेळेला. दािा करण्याच्या
विमायोग्य-वहत
िेळेला.
आिश्यक नसते.

1

1

3

होय, जर घर
होय, कारण,
होय, जर घराच्या
विकल्यानतां र एक
पॉवलसी घेण्याच्या
सध्याच्या मालकानां ी
िषाणच्या आत,
िेळेला, विमायोग्यपरिानगी वदली, तर. नक
ु सान झाले
वहत अवस्तत्िात होते.
असेल, तर.

नाही, कारण,
कोणतेही विमायोग्यवहत अवस्तत्िात
नाही.

4

पडण्याचा पररणाम
म्हणनू झालेली,
पायाची दख
ु ापत

रुग्णालयाचे उपचार

2

फुफ्फुस-दाह

डॉक्टराच
ां ा
वनष्ट्काळजीपणा

17
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120

121

122

123

124
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नाही, श्री. रमेि
नाही, श्री. रमेि
यानां ा त्याच्ां या
होय, श्री. रमेि
याांना त्याांच्या
श्री. रमेि वििावहत आहेत, आवण त्याांच्या
वमत्राच्या जीिनािर
याांना, त्याांच्या
वमत्राच्या जीिनािर
वमत्राच्या जीिनािर एक आयवु िणमा सांरक्षण
आयवु िणमा सांरक्षण
वमत्राच्या जीिनािर आयवु िणमा सांरक्षण
विकत घेऊ इवच्छत आहेत. ते, तसे करु
खरे दी करता येणार
आयवु िणमा सांरक्षण
घेता येणार नाही,
िकतील काय, हे िोधनू काढा.
नाही, कारण
खरे दी करता येईल. कारण, ते वििावहत
त्यामध्ये विमा-योग्यआहेत.
वहत नाही.
भारतीय प्रवतभवू त
आवण विवनमय
मडां ळ
भारतीय विमा
भारतीय ररजव्हण बँक
(एस.ई.बी.आय.)
वनयामक आवण
खालील सांस्थाांपैकी कोणती एक, भारतातील (आर.बी.आय.)
आवण भारतातील विकास प्रावधकरण
विमा कांपन्याांना विवनयवमत करते?
आवण अथण मांत्रालय,
पारस्पाररक वनवध- (आय.आर.डी.ए.आ
एकवत्रतपणे.
कोषाांची सांघटना
य.)
(ए.एम.एफ.आय.),
एकवत्रतपणे.
खालीलपैकी कोण, भारतीय विमा वनयामक
चालू खाते-बचत
आवण विकास प्रावधकरण
तृतीय-पक्ष प्रिासक
खाते
विमा दलाल
(आय.आर.डी.ए.आय.) द्वारा विवनयवमत
(टी.पी.ए.)
(सी.ए.एस.ए.)
के ले जात नाही?
प्रवतवनधी
भारतीय विमा
वनयामक आवण
विकास प्रावधकरण
(आय.आर.डी.ए.आ
विमा हा सांपणू णपणे
य.) याांच्या द्वारे
कायदेिीर करार
तयार करण्यात
विमा वनयमनाचा
आलेले विवनयम, हे, आहे, जो, भारतीय
मख्ु य हेत,ू पॉवलसीखालील विधानापां ैकी कोणते एक, बरोबर
करार कायदा आवण
याची खात्री
धारकाच्ां या वहताच
ां े
आहे?
देिातील इतर
करण्याकररता
सांरक्षण करणे, हा
कायद्याांमधील
आहेत, वक, विमा
आहे.
तरतूदींचे अनपु ालन
कांपन्या
करतो.
आवथणकदृष्ट्या
सिक्तच नव्हेत तर
सामावजकदृष्ट्या
जबाबदार सांघटना
असाव्यात.

विमा-विवनयमनाचा मख्ु य हेतू काय आहे?
सिाणवधक योग्य उत्तर वनिडा.

खालील सांस्थाांपैकी कोणती एक,
भारतातामध्ये, िैयवक्तक विमा-प्रवतवनधी
125
म्हणनू काम करण्याकररता परिाना जारी करु
िकते?

126

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

श्री. रमेि यानां ा
'िे ता-सािधान' या
तत्िानसु ार, त्याांच्या
वमत्राच्या जीिनािर
आयवु िणमा सांरक्षण
खरे दी करता येणार
नाही.

3

अथण मांत्रालय

3

वनगवमत विमाप्रवतवनधी

3

भारतीय विमा
वनयामक आवण
विकास प्रावधकरण
(आय.आर.डी.ए.आ
य.), हे, कांपन्याच
ां े
वनयमन, त्याच्ां या
नोंदणीपासनू करते,
आवण त्याांचे प्रमख
ु
कायणकलाप, जसे,
गांतु िणक
ू , लेखा,
इत्यावद, याांच्यािर
देखरे ख करते.

1

लोकसख्ां येच्या
विमा कांपन्या परु े सा
भारताच्या सिण
ग्रामीण क्षेत्रे आवण
नफा वमळवित
नागररकानां ा विमादबु णल घटकानां ा परु े से आहेत, जेणे करुन,
पॉवलसी-धारकाच्ां या
सरां क्षण प्रसाररत के ले
विमा सरां क्षण वमळते त्या दीघणकाळ वटकून
वहताच
ां े सरां क्षण करणे.
जात आहे, याची
आहे, याची खात्री
राहतील, याची
खात्री करणे.
करणे.
खात्री करणे.

4

अथण मत्रां ालय

खालील सांस्थाांपैकी कोणती एक, भारतातील भारतीय ररजव्हण बँक
भाडां िली बाजाराला विवनयवमत करत असते? (आर.बी.आय.)

भारतीय आयवु िणमा
विमा महामांडळ
(एल.आय.सी.)
भारत सरकार
आवण साधारण
विमा महामडां ळ
(जी.आय.सी.),
सांयक्त
ु पणे.
भारतीय विमा
भारतीय प्रवतभवू त
वनयामक आवण
आवण विवनमय
विकास प्रावधकरण
मडां ळ
(आय.आर.डी.ए.आ
(एस.ई.बी.आय.)
य.)

भारतीय विमा
वनयामक आवण
विकास प्रावधकरण
(आय.आर.डी.ए.आ
य.)

4

भारतातील
पारस्पाररक वनवधकोषाच
ां ी सघां टना
(ए.एम.एफ.आय.)

2

18
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खालील सांस्थाांपैकी कोणती एक, भारतातील
बँकाांना विवनयवमत करत असते?

तृतीय-पक्ष प्रिासक (टी.पी.ए.),
128 खालीलपैकी कोणती सांस्थेद्वारा विवनयवमत
के ले जातात?

खालील पैकी कोणता, देिातील मल
ू भतू
129 विमा कायदा आहे, जो, भारतातील विमा
व्यिसायाचे वनयांत्रण करतो?
ज्या विमा-प्रवतवनधीकडे, आयवु िणमा-कताण,
साधारण विमा-कताण, आवण आरोग्य विमा130
कताण, अिा वतघाांच्या कडे काम करण्यासाठी
परिाना आहे, त्याांना --- म्हणतात.
विमा उद्योग विवनयवमत आवण विकवसत
करण्याकररता, िषण: २००० मध्ये, --- ची
131
स्थापना, एक स्ितांत्र प्रावधकरण म्हणनू ,
करण्यात आली.

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

भारतीय विमा
भारतीय प्रवतभवू त
भारतातील
वनयामक आवण
भारतीय ररजव्हण बँक आवण विवनमय
पारस्पाररक वनवधविकास प्रावधकरण
(आर.बी.आय.)
मांडळ
कोषाांची सांघटना
(आय.आर.डी.ए.आ
(एस.ई.बी.आय.)
(ए.एम.एफ.आय.)
य.)
भारतीय विमा
जीिन विमा पररषद
वनयामक आवण
आवण साधारण
भारतीय विमा
अथण मांत्रालय
विकास प्रावधकरण
विमा पररषद,
दलाल सांघटना
(आय.आर.डी.ए.आ
सांयक्त
ु पणे.
य.)
विमा वनयामक
ठे ि विमा ि पत
सािणजवनक
आवण विकास
विमा कायदा,
हमी महामांडळ
उत्तरदावयत्ि कायदा,
प्रावधकरण
१९३८.
१९९१.
(आय.आर.डी.ए.) कायदा, १९६१.
कायदा, १९९९.

दलाल

वनगवमत विमाप्रवतवनधी

भारतीय ररजव्हण बँक
(आर.बी.आय.)

भारतीय प्रवतभवू त
आवण विवनमय
मांडळ
(एस.ई.बी.आय.)

तृतीय-पक्ष प्रिासक
(टी.पी.ए.)

सांवमश्र विमा
प्रवतवनधी

1

2

2

4

विमा वनयामक
भारतातील
आवण विकास
पारस्पाररक वनवधप्रावधकरण
कोषाांची सांघटना
(आय.आर.डी.ए.) (ए.एम.एफ.आय.)

3

आयवु िणमा महामडां ळ
भारतीय विमा
(एल.आय.सी.)
भारतीय पॉवलसीवनयामक आवण
आवण साधारण
धारकाच
ां ी सघां टना विकास प्रावधकरण
विमा महामडां ळ
(पी.ए.आय.) (आय.आर.डी.ए.आ
(जी.आय.सी.),
य.)
सांयक्त
ु पणे.

3

खालीलपैकी कोणत्या कायद्यात विमा
133 कांपन्याच्ां या कामकाजाचे वनरीक्षण ि वनयत्रां ण
करण्यासाठी तरतदु ी आहेत?

विमा वनयामक
आवण विकास
प्रावधकरण
(आय.आर.डी.ए.)
कायदा, १९९९.

ठे ि विमा ि पत
हमी महामडां ळ
कायदा, १९६१.

1

जर, विमा सांस्था, अिा प्रस्तािकाांना
वस्िकारत असेल, जे एका मोठ्या जोखीमेला
सामोरे जात आहेत वकांिा विमा-योग्य नाहीत,
परांत,ु त्याच्ां या प्रत्यक्ष वस्थतीविषयी वकांिा
134
पररवस्थतीविषयी मावहती लपवित आहेत
वकांिा चक
ु ीचा देत आहेत, जेणे करुन, त्यानां ा
विमा वमळे ल, तर, हे, --- म्हणनू ओळखले
जाईल. सिाणवधक योग्य पयाणय वनिडा.

विमा-अिलोकन

प्रवतकूल वनिड

१ जनू , १९३८

१ जल
ु ै, १९३८

१ जनू , १९३९

१ जल
ु ै, १९३९

3

१९९९

२०००

२००२

२००३

2

अनच्ु छे द ३८

अनच्ु छे द ४१

अनच्ु छे द ४५

अनच्ु छे द ६४व्ही.बी.

2

खालील सस्ां थापां ैकी कोणत्या एकीने, पॉवलसीआयवु िणमा पररषद
धारकाच्ां या वहताच
ां े सरां क्षण करण्याकररता
आवण साधारण
132 विवनयम विवहत के लेले आहेत, जे, विमाविमा पररषद,
कताण तसेच मध्यस्थ, या दोघाांच्याही िर
सांयक्त
ु पणे.
कतणव्ये म्हणनू वनधाणररत के लेले आहेत?

135 विमा कायदा, --- रोजी लागू झाला.
विमा वनयामक आवण विकास प्रावधकरण
(आय.आर.डी.ए.) ची स्थापना --- या
136 िषी, विमा वनयामक आवण विकास
प्रावधकरण (आय.आर.डी.ए.) कायदा,
१९९९, याच्या अतां गणत करण्यात आली.
एक विमा पॉवलसी घेण्याकररता प्रलोभन
म्हणनू , िजािटींचा िापर करण्याकररता, विमा
137
कायदा, १९३८, --- च्या अतां गणत प्रवतबांध
करतो.

सािणजवनक
उत्तरदावयत्ि कायदा,
१९९१.

विमा कायदा,
१९३८.

जोखीम-अक
ां न-त्रटु ी प्रस्ताि पनु रािलोकन

3
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Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
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4
Alternative

विमा-पॉवलसींच्या नाम-वनदेिनाकररता वनयम,
138 विमा कायदा, १९३८, --- च्या अांतगणत,
अनच्ु छे द ३९
अनच्ु छे द ४१
वनदेवित करतो.
एका वनदेवित व्यक्तीची, वकमान िैक्षवणक
139
दहािी
बारािी
पात्रता --- आहे.
एका विमा-कत्याांचे एक विमा-प्रवतवनधी
म्हणनू वनयक्त
ए.I-ए, अपीलीय
ु ी इवच्छणाऱया, एका अजणदाराांना,
140
I-ए, वनयक्त
ु अवधकृ त
एक अजण, --- या प्रपत्रामध्ये, --- याांच्याकडे
अवधकारी
सादर करािा लागेल.
भारतीय विमा
एकावत्मक तिार-व्यिस्थापन-प्रणाली
वनयामक आवण
भारतीय पॉवलसी141 (आय.जी.एम.एस.), --- द्वारे सरुु करण्यात
विकास प्रावधकरण
धारक सांघटना
आलेली आहे.
(आय.आर.डी.ए.आ
य.)
दक
ु ानदाराने
आकारलेली वकांमत,
ही, आिरणािरील
दक
ु ानदार, िस्तिु र
खालील पैकी कोणता एक, एका िैध ग्राहककमाल वकरकोळ
142
काांहीही सिलत देत
तिारीकररता आधार होऊ िकतो?
वकांमत
नाहीत.
(एम.आर.पी.)
याच्या अनसु ार
आहे.
दक
ु ानदाराने
आकारलेली वकांमत,
ग्राहकाने खरे दी
ही, आिरणािर
खालील पैकी कोणता एक, एका िैध ग्राहकके लेल्या िस्त,ू एका
143
दाखविण्यात
तिारीकररता आधार होऊ िकत नाही?
वकांिा अवधक
आलेल्या
दोषाांनी यक्त
ु आहेत.
वकांमतीपेक्षा अवधक
आहे.

अनच्ु छे द ४५

अनच्ु छे द ६४व्ही.बी.

1

पदिीधर

पदव्यत्तु र

2

I-बी, वनयक्त
ु
अवधकृ त

I-बी, अपीलीय
अवधकारी

1

आयवु िणमा पररषद

भारत सरकार

2

दक
ु ानदार, एक
ठराविक उत्पादन
देण्यात, अपयिी
ठरले आहेत.

ग्राहकाने खरे दी
के लेल्या िस्त,ू एका
वकांिा अवधक
दोषाांनी यक्त
ु आहेत.

4

दक
ु ानदार, एक
ठराविक उत्पादन
देण्यात, अपयिी
ठरले आहेत.

एक अनवु चत
व्यिसाय-पद्धती
वकांिा प्रवतबांधात्मक
व्यिसाय-पद्धती
स्िीकारण्यात
आलेली आहे.

3

राज्य आयोग

3

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

राष्ट्रीय आयोग

लोकपाल

एकावत्मक तिारव्यिस्थापन प्रणाली
(आय.जी.एम.एस.)

खालील ग्राहक-तिार-वनिारण-सस्ां थापां ैकी
145 कोणत्या एकाला, एखाद्या वदिाणी
न्यायालयाचे अवधकार असतात?

वजल्हा मच
ां

राज्य आयोग्य

राष्ट्रीय आयोग

िरील पैकी सिण.

4

खालील ग्राहक-तिार-वनिारण-सस्ां थापां ैकी
146 कोणत्या एकाला, राज्य आयोगािर
पयणिेक्षकीय अवधकारक्षेत्र कायणक्षेत्र असते?

वजल्हा मच
ां

राष्ट्रीय आयोग

लोकपाल

िरील पैकी कोणतेही
नाही.

2

विमा प्रवतवनधी

लोकपाल

विमा-कताण

विमा दलाल

2

राज्य आयोग

राष्ट्रीय आयोग

लोकपाल

आिाहन-पत्र करता
येणार नाही.

1

वजल्हा मांच

राष्ट्रीय आयोग

लोकपाल

आिाहन-पत्र करता
येणार नाही.

2

खालील पैकी कोण एक, वििादाच्या
पररवस्थतीमध्ये, विमा-कृ त व्यक्ती आवण विमाकताण याच्ां या परस्पर सहमतीने, सदां भाणच्या
147
अटींमध्ये, एक मध्यस्थ आवण समपु देिक
म्हणनू काम करु िकतात? सिाणवधक योग्य
पयाणय वनिडा.
जर, एक ग्राहक, वजल्हा मांचाने वदलेल्या
आदेिामळ
ु े , व्यवथत असतील, तर, ते
148
कोणाकडे, अिा आदेिाविरुद्ध आिाहन-पत्र
दाखल करु िकतात?
जर, एक ग्राहक, राज्य आयोगाने वदलेल्या
आदेिामळ
ु े , व्यवथत असतील, तर, ते
149
कोणाकडे, अिा आदेिाविरुद्ध आिाहन-पत्र
दाखल करु िकतात?

20
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Alternative- Alternative- Alternative- AlternativeCorrect
1
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3
4
Alternative

विमा कायदा,
१९३८.

विमा वनयामक
आवण विकास
प्रावधकरण
(आय.आर.डी.ए.)
कायदा, १९९९.

बँवकांग वनयमन
कायदा, १९४९.

ग्राहक सांरक्षण
(सधु ारणा) कायदा,
२००२.

4

वजल्हा मांच

राष्ट्रीय आयोग

विमा-लोकपाल

िरील पैकी कोणतेही
नाही.

2

रुपये १० लाखाांपयांत रुपये २० लाखाांपयांत रुपये ५० लाखाांपयांत रुपये १ कोटींपयांत

2

तिारकत्याांवििाय
राज्य आयोग वकांिा
एक तिार दाखल
अन्य कोणीही, राज्य
राष्ट्रीय आयोग
तिार, व्यवक्तिः
एका ग्राहक न्यायालयाकडे एक तिार दाखल
करण्याच्या हेतु
आयोग वकांिा
याांच्याकडे तिार दाखल करता येते,
153 करण्याच्या प्रवियेच्या सांदभाणत, खालील
कररता, कोणत्याही
राष्ट्रीय आयोग
दाखल
वकांिा टपालाद्वारे
विधानाांपैकी कोणते एक, चक
िवकलाची
याांच्याकडे तिार
ू आहे?
करण्याकररता,
सद्ध
ु ा पाठविता येते.
आिश्यकता नसते.
दाखल करु िकत
काांहीही िल्ु क नसते.
नाहीत.

1

कोणतीही व्यक्ती,
जी, कोणतीही िस्त,ू
कोणतीही व्यक्ती,
कोणतीही व्यक्ती,
एक व्यक्ती, जी,
एक मोबदला देऊन,
जी, कोणतीही सेिा, जी, कोणतीही सेिा, पनु विणिी कररता
खरे दी करते, आवण
एक मोबदला देऊन, घेते, आवण अिा वकांिा व्यािसावयक
अिा िस्तांच
ू े
भाड्याने घेते, वकांिा
सेिच
े े लाभाथी
उद्देश्याांकररता, िस्तू
कोणीही िापरकताण,
िापर करते.
देखील आहे.
प्राप्त करते.
यात समाविष्ट
असतील.

4

खालील कायद्याांपैकी कोणता एक,
भारतामध्ये, उपभोक्त्याांच्या वििादाांच्या
150
वनिारणाकररता, ग्राहक-पररषदा आवण अन्य
प्रावधकरणाांच्या स्थापनेची तरतूद करतो?
151

खालील पैकी कोणत्या एकाला, राज्य
आयोगािर पयणिेक्षकीय अवधकार-क्षेत्र असते?

अिी कमाल रक्कम वकती असते, वजचा
152 वनिाडा, एखाद्या तिारीच्या प्रकरणामध्ये,
विमा-लोकपाल देऊ िकतात?

ग्राहक सरां क्षण (सधु ारणा) कायदा, २००२,
154 नसु ार, खालील पैकी कोण, 'ग्राहक' या
व्याख्येत समाविष्ट के ले जात नाही?

अिा विफारिी प्राप्त
झाल्याच्या १५
अिी एखादी तिार तिारदार आवण
वदिसाच्ां या आत,
खालील विष्टाचारापां ैकी कोणता एक,
प्राप्त झाल्याच्या ६ विमा कांपनी, अिा
तिारदाराद्वारे ,
155 विफारिींच्या सदां भाणत, चक
ू आहे, जो, विमा- महीन्याच्ां या आत, दोघाक
ां डेही, प्रवतवलवखत स्िरुपात,
लोकपालाने अनसु रणे, आिश्यक आहे?
विफारिी के ल्या
वलपी पाठविल्या
विफारिी
गेल्या पावहजेत.
गेल्या पावहजेत.
स्िीकारल्या गेल्या
पावहजेत.

जर एखादे पॉवलसी-धारक, राष्ट्रीय
आयोगाकडे तिार दाखल करु इवच्छत
156
असतील, तर, वकती रकमेचे िल्ु क, त्यानां ा
अदा करािे लागेल?

खालील पैकी कोणते एक, विम्याच्या
157 तिारींच्या मावहतीचा एक कें द्रीय सग्रां ाहक
आहे?

खालील उपभोक्ता-तिार-वनिारण-सांस्थाांपैकी
158 कोणती एक, वजल्हा-मचां ाकडून आलेले
आिाहन-पत्र वस्िकारते?

विमा-कृ त व्यक्ती
द्वारे , स्िीकृ वतपत्राची एक प्रत,
विमा-कत्याणला
पाठविली गेली
पावहजे.

1

रुपये १००/-.

राष्ट्रीय आयोगाकडे
दाव्याच्या रकमेच्या
उपभोक्ता-तिार
२.५% वकांिा रुपये दाव्याच्या रकमेच्या
दाखल
५००/-, यापां ैकी जे
१%.
करण्याकररता,
कमी असेल ते.
काांहीही िल्ु क अदा
करािे लागत नाही.

4

राष्ट्रीय आयोग

एकावत्मक तिारव्यिस्थापन प्रणाली
(आय.जी.एम.एस.)

3

राज्य आयोग

लोकपाल

राष्ट्रीय आयोग

राज्य आयोग

भारतीय विमा
वनयामक आवण
आिाहन-पत्र करता
विकास प्रावधकरण
येणार नाही.
(आय.आर.डी.ए.आ
य.)

1
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खालील उपभोक्ता-तिार-वनिारण-सांस्थाांपैकी
कोणती एक, कोणत्याही राज्य-आयोगाने
159
वदलेल्या वनिाड्याांच्या विरुद्ध के लेले
आिाहन-पत्र वस्िकारते?
जर एखादे पॉवलसी-धारक, एखाद्या विमा
कांपनीकडून, एखाद्या तिारीकररता, रुपये २०
160 लाखापयांत नक
ु सान-भरपाई वमळिू इवच्छत
असतील, तर, ते कोठे तिार दाखल करु
िकतात? सिाणत योग्य पयाणय वनिडा.

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

वजल्हा मांच

राष्ट्रीय आयोग

भारतीय विमा
वनयामक आवण
आिाहन-पत्र करता
विकास प्रावधकरण
येणार नाही.
(आय.आर.डी.ए.आ
य.)

वजल्हा मांच

राज्य आयोग्य

राष्ट्रीय आयोग

भारतीय विमा
वनयामक आवण
विकास प्रावधकरण
(आय.आर.डी.ए.आ
य.)

2

1

161

खालील पैकी कोणता एक, सेिा-गुणित्तेचा
एक थेट वनदेिक नाही?

विश्वसनीयता

समानभु तू ी

खात्री

वििी मावहती

4

162

खालीलपैकी कोणते एक, ग्राहक आजीिनमल्ू याकररता एक सहयोगी नाही?

ऐवतहावसक

ितणमान

सांभाव्य

प्रत्यावित

4

163

आय.जी.एम.एस. (I.G.M.S.) कररता
बरोबर विस्ताररत रुप वनिडा.

इडां ो-जमणन मॅनेजमेंट
स्कूल

इटां ीग्रेटेड गव्हनणमेंट
मॅनेजमेंट वसस्टम

इवां डयन वजनोम
मॅवपांग वस्कम

इटां ीग्रेटेड वग्रएव्हन्स
मॅनेजमेंट वसस्टम

4

तिार-वनिारण
प्रविया

जोखीम-तिार
प्रविया

नक
ु सान-तिार
प्रविया

2

भारतीय विमा
वनयामक आवण
विकास प्रावधकरण
(आय.आर.डी.ए.)

गैर-बँवकांग वित्त
कांपनी
(एन.बी.एफ.सी.)

भारतीय प्रवतभवू त
आवण विवनमय
मांडळ
(एस.ई.बी.आय.)

कें द्र सरकार

4

अिा वनणणयाला, --- च्या समोर, यावचके च्या
मागाणने आव्हान वदले गेल्यास, अवभहस्ताक
ां न
166
वकांिा अतां रण, कारणासां वहत, पॉवलसीधारकाला, लेखी स्िरुपात कळिािे लागते.

तिार-वनिारण
प्रावधकरण

ग्राहक-वनिारण
प्रावधकरण

वििे ता-वनिारण
प्रावधकरण

प्रिासकीय वनिारण
प्रावधकरण

1

विमा-लोकपालाकडे , --- च्या अतां गणत सपां कण
167 साधनू , विमा-कृ त व्यक्ती वििादाचां े वनराकरण
करु िकतात.

तिारी हाताळणारी
प्रविया

तिार-वनिारण
प्रविया

जोखीम-तिार
प्रविया

सािणजवनक तिार
वनिारण वनयमािली

4

उपभोक्ता सांरक्षण कायद्याचा मख्ु य उद्देि,
खालील पैकी कोणता आहे?
a) पॉवलसी-धारकाच
ां े वहत सरां वक्षत करणे.
168
b) गांतु िणक
ू दाराच
ां े वहत सरां वक्षत करणे.
c) उपभोक्त्याच्ां या तिारींकररता, एक साधे,
गवतमान, आवण स्िस्त वनिारण, प्रदान करणे.

फक्त (i) बरोबर
आहे.

दोनही: (i) आवण फक्त (iii) बरोबर
(ii), बरोबर आहेत.
आहे.

दोनही: (i) आवण
(iii), बरोबर
आहेत.

3

“सािणजवनक तिार वनिारण वनयमािली,
1998” --- या वदििी अमां लात आली.

१२ ऑक्टोबर,
१९९१

११ नोव्हेंबर, १९९८ १३ वडसेंबर, १९९७ १४ सप्तटेंबर, १९८३

खालील पैकी काय, सािणजवनक तिारींच्या
वनिारणाच्या वनयमाांचा उद्देि आहे?
(i) वििाद सोडविण्यासांबांधीच्या तिारींच्या
170
वनिारणाचा उद्देश्य असणे.
(ii) उपभोक्त्याच्ां या वहताचां े सरां क्षण.
(iii) उपभोक्त्यानां ा तिारी परु विणे.

फक्त (i) बरोबर
आहे.

दोनही: (i) आवण फक्त (iii) बरोबर
(ii), बरोबर आहेत.
आहे.

--- या, पॉवलसी-धारकाच्ां या तिारी आवण
गाऱहाणी, प्रभािीपणे सोडविण्यासाठी
तिारी हाताळणाऱया
164 असलेले वनयम आवण विवनयम याांचा एक
प्रविया
सांच असतात, ज्या, वनयम आवण मागणदिणकसत्रू े वनवित करतात.
सािणजवनक तिारींचे वनिारण वनयमािली,
165 1998, म्हणनू ओळखली जाणारी
वनयमािली, --- याांनी तयार के ली.

169

दोनही: (i) आवण
(iii), बरोबर
आहेत.

2

1

22

S.
No.

Question Body

विमा-लोकपालाच
ां े कायण, खालील पैकी काय
आहे?
(i) उपभोक्याांकररता तिारींचे वनिारण.
171
(ii) उपभोक्याांच्या वहताांचे सांरक्षण.
(iii) पॉवलसी-धारकाांकडून आलेल्या
तिारींचे वनिारण.

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

दोनही: (i) आवण
(iii), बरोबर
आहेत.

3

खालील पैकी काय, हाताळण्याकररता,
आयोगाद्वारे विफारस के ले गेलेले आहे, वक,
तिार वनिारण प्रावधकरण (जी.आर.ए.)
स्थावपत के ले गेले पावहजे?
(i) विमा-कृ त व्यक्ती आवण विमा-कताण
दोनही, (i) आवण दोनही, (ii) आवण
याांच्यातील वििाद.
दोनही, (i) आवण
फक्त (iv), बरोबर
172
(iii), बरोबर
(iii), बरोबर
(ii) विमा-कृ त व्यक्ती आवण मध्यस्थ
(ii), बरोबर आहेत.
आहे.
आहेत.
आहेत.
याांच्यातील वििाद.
(iii) विमा-कताण आवण, मध्यस्थ याांच्यातील
वििाद.
(iv) विमा-कृ त व्यक्ती, विमा-कताण, आवण
मध्यस्थ, याांच्यातील कोणताही वििाद.

4

विमा-कृ त व्यक्ती आवण विमा-कताण
173
याांच्यातील वििाद कोण हाताळे ल?
विमा-कताण आवण मध्यस्थ याच्ां यातील वििाद
174
कोण हाताळे ल?

फक्त (i) बरोबर
आहे.

ग्राहक गट

ग्राहक प्रावधकरण

दोनही: (i) आवण फक्त (iii) बरोबर
(ii), बरोबर आहेत.
आहे.

तिार-वनिारण
प्रावधकरण
(जी.आर.ए.)
ग्राहक गट

ग्राहक प्रावधकरण

ग्राहक आयोग

2

ग्राहक आयोग

तिार-वनिारण
प्रावधकरण
(जी.आर.ए.)

4

--- तृतीय पक्ष मोटार-िाहन विमा आवण
तिार-वनिारण
175 समद्रु ी विमा, याांच्यािी सांबांवधत प्रकरणाांमध्ये,
ग्राहक आयोग
ग्राहक प्रावधकरण
ग्राहक गट
प्रावधकरण
--- याची कायणकक्षा नसेल.
(जी.आर.ए.)
सािणजवनक तिार वनिारण वनयम, १९९८, ने
176
विमा-प्रवतवनधीत्ि
विमा-सिेक्षक
विमा-लोकपाल
ग्राहक-मच
ां
--- ची यांत्रणा तयार के ली.
ग्राहक सरां क्षण कायदा, कोणत्या वदििी,
177
११ एवप्रल, १९७४. २४ वडसेंबर, १९६८. २४ वडसेंबर, १९८६. २२ नोव्हेंबर, १९६८.
अवस्तत्िात आला?
"ठीक आहे" असे
एका ररकाम्या
खालील पैकी कोणते एक, अ-िावब्दक
178
दावगने घालणे.
आिाज चढविणे.
सक
ां े तन, एका हस्त- खोलीत हािभाि
सिां ादाचे उदाहरण नाही?
मद्रु ेने करणे.
करणे.
िैयवक्तक अतां र याची व्याख्या --- अिा
१२ फूट आवण
179
१८ इचां ते ४ फूट.
१८ इचां ाच्ां या जिळ. ४ फूट ते १२ फूट.
प्रकारे के ली जाते.
त्यािरील.

सभां ाषण-रवहत ितणन,
180 अ-िावब्दक सिां ाद, --- चा बनलेला असतो. ज्याचा उद्देश्य, सदां ेि
देणे आहे

181

आधवु नक काळातील विम्याचे उगम-स्थान
ओळखा.

विम्याचे िणणन करण्याकररता, सामान्यतः,
182
खालील पैकी काय, िापरता येईल?

रोममधील व्हॅवटकन
वसटी.
गररबानां ा अनदु ान
देणे.

अिी कोणतीही
घटना, ज्यामध्ये,
सांभाषणा व्यवतररक्त
अन्य एक उत्तेजन,
प्राप्तकत्याांच्या
मनामध्ये अथिा
प्रेषकाांच्या मनामध्ये,
एक अथण वनमाणण
करते.

3
3
3
2
1

सिण मानिी ितणन
वकांिा आचरण

4

बॅवबलॉनच्या हँवगांग लडां नमधील लॉईड्स न्ययू ॉकण मधील वबग
गाडणन्स.
कॉफी हाउस.
ऍपल.

3

देह-बोली

लोकाच्ां या
नक
ु सानािर पैज
लािणे.

इतराच्ां या
तोट्यापां ासनू नफा
वमळविणे.

काहां ी जणाांचे
नक
ु सान, अनेक
जणानां ी िाटून घेण.े

4
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ऱहोड्सच्या रवहिािानां ी एक पद्धत
स्िीकारली, ज्या मध्ये, जर िजन
िाढल्यामळ
ु े , जहाजातील काांही सामान
समद्रु ात टाकून वदल्यामळ
ु े गमािलेल्या
मालाचे नक
ु सान, सामानाचे मालक (ज्याांच्या
183
सामानाचे काांहीही नक
ु सान झालेले नाही ते
देखील), काांही प्रमाणात नक
ु सान िाटून घेत
असत. या उदाहरणामध्ये, कोणत्या
समांजसपणाच्या तत्िाचे िणणन करण्यात
आलेले आहे?

184

185

186

187

188
189

विम्याच्या बाबतीत, सांकोषणाचे तत्ि,
उदाहरणासवहत स्पष्ट करा.

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

भाांडिलिाही

समाजिाद

पारस्पाररक विमा

उत्पीडन

विवभन्न प्रकारच्या
समान प्रकारच्या
समान प्रकारच्या
विविध प्रकारच्या
मालमत्ता
मालमत्ता
मालमत्ता
मालमत्ता
असलेल्या, ि
असलेल्या, मात्र
असलेल्या, ि समान
असलेल्या, मात्र
विवभन्न प्रकारच्या विविध प्रकारच्या
प्रकारच्या जोखीम
समान जोखीमा
जोखीमा असलेल्या, जोखीमा असलेल्या,
असलेल्या, लोकाांना
असलेल्या, लोकाांना
लोकाांना एकवत्रत
लोकाांना एकवत्रत
एकवत्रत करणे.
एकवत्रत करणे.
करणे.
करणे.

वचनी सरकारने
आदेि वदला होता
वचनी व्यापारी,
वचनी व्यापारी,
जन्ु या काळात, वचनी व्यापारी, त्याचां ा माल
वचनी बोटी लहान वक, विविध जहाज- त्याच
ां ा माल विविध
त्याच
ां ा माल विविध
धोकादायक पाण्यातून िाहून नेताना,
असत, आवण त्या
कांपन्याांद्वारे माल
बोटींिर ठे ित,
बोटींमध्ये ठे ित
िेगिेगळ्या बोटींिर ठे ित असत. ते असे का जड माल िाहून नेत वितररत करण्यात कारण, त्याांना एकूण
असत, कारण, ते
करत असत, याचे विश्ले षण करा.
असत.
यािा, म्हणजे,
नक
ु सानासाठी विमा
स्िस्त होते.
व्यिसायाचे समान
वमळत असे.
वितरण होईल.
खालील पयाणयाच्ां या यादीमधनू , एक अमोटार-गाडी
घर
पत
िातानक
ु ू लन-यांत्र
भौवतक मालमत्ता ओळखा.
श्री. मवनष यानां ी, त्याच्ां या विमाअनेक जणानां ी,
काहां ी जणानां ी,
अनेक जणानां ी,
सल्लागाराला, विम्याचा मख्ु य उद्देि
अनेक जणाच
अनेक जणाच
काहां ी जणाच
सट्टेबाजी
विचारला. खालील पयाणयामां धनू , विम्याचा
ां े
ां े
ां े
नक
मख्ु य हेतू ओळखण्यास, श्री. मवनष याांना
ु सान िाटून घेण.े नक
ु सान िाटून घेण.े नक
ु सान िाटून घेण.े
मदत करा.
विम्याची वनवमणती, किामळ
धोका
क्षवत-पवू तण
नक
जोखीम
ु े झाली?
ु सान
जोखीम व्यिस्थापनाच्या खालील पद्धतींपैकी
जोखीम-कपात
जोखीम-िजणन
जोखीम-धारण
जोखीम-अतां रण
कोणती एक, स्िय-ां विमा म्हणनू देखील
आवण जोखीमओळखली जाते?
वनयांत्रण

190 विमा उतरिायचा वनणणय, तम्ु ही कधी घेता?

खालील पैकी कोणती एक, पवहली भारतीय
191
विमा कांपनी आहे?
भारतामध्ये आयवु िणम्याचे राष्ट्रीयीकरण
192 झाल्यामळ
ु े स्थापन झालेल्या, सािणजवनक
क्षेत्रीय आयवु िणमा कांपनीचे नािां सागां ा.
जेव्हा एखादी व्यक्ती विमा खरे दी करते, तेव्हा
193 त्या व्यक्तीने िापरलेल्या, जोखीम-व्यिस्थापन
तांत्राविषयी चचाण करा.

आकवस्मक घटना
घडल्यानतां र.

3

1

3

3

3

4
2

जेव्हा घटना
घडण्याची िक्यता
कमी आहे, मात्र
तीव्रता अवतिय
जास्त आहे.

जेव्हा आकवस्मक
जेव्हा एखादी घटना
घटनेमळ
ु े होणाऱया
होण्याची िक्यता,
नक
ु सानाची भरपाई,
वतच्या तीव्रतेसह,
तम्ु ही स्ितःच करु
कमी असते.
िकता.

2

3

द ओररएटां ल लाईफ
इन्श्यरु न्स कांपनी
वलवमटेड
भारतीय साधारण
विमा महामडां ळ
(जी.आय.सी.)

रायटन इन्श्यरु न्स
कांपनी वलवमटेड

बॉम्बे म्यच्ु यअ
ु ल
अॅश्यरु न्स सोसायटी
वलवमटेड

भारतीय आयवु िणमा
महामडां ळ
(एल.आय.सी.)

भारतीय ओररएटां ल नॅिनल विमा कांपनी
विमा कांपनी
मयाणवदत

जोखीम-िजणन

जोखीम-धारण

जोखीम-अतां रण

नॅिनल इन्श्यरु न्स
कांपनी वलवमटेड

जोखीम-प्रवतबांध

2

3

24
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194

Question Body

विमा (इन्श्यरु न्स) आवण आयवु िणमा
(ऍश्यरु न्स) यातील फरकाची चचाण करा.

श्री. पोद्दार यानां ी त्याच्ां या घरामध्ये विजेच्या
उष्ट्णता-रोधक तारा बसविलेल्या आहेत, जेणे
195 करुन, आगीमळ
ु े नक
ु सान होण्याची िक्यता
कमी होईल. येथे िापरण्यात आलेले, जोखीम
व्यिस्थापनाचे तांत्र ओळखा.
श्रीमती िाहीन यानां ी, इराकमध्ये सरुु
असलेल्या वहसां ाचारामळ
ु े , वतथे व्यािसावयक
196 दौऱयािर जाण्यास नकार वदलेला आहे. येथे
िापरण्यात आलेले, जोखीम व्यिस्थापनाचे
तांत्र ओळखा.
श्री. सरु े ि यानां ी, एक आयवु िणमा पॉवलसी
खरे दी के लेली आहे, जेणे करुन, त्याचां ा
अकाली मृत्यू होण्याच्या पररवस्थतीमध्ये,
197
त्याांच्या कुटुांब-सदस्याांना, कोणािरही
अिलांबून राहािे लागू नये. येथे िापरण्यात
आलेले, जोखीम व्यिस्थापनाचे तांत्र ओळखा.

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

विमा: जी घटना
होणार आहे,
वतच्यापासनू सांरक्षण;
आयवु िणमा: जी
घटना होण्याची
िक्यता आहे,
वतच्यापासनू सांरक्षण.

जोखीम-िजणन

जोखीम-िजणन

जोखीम-िजणन

विमा: जी घटना
होण्याची िक्यता
आहे, वतच्यापासनू
खात्रीिीर सांरक्षण;
आयवु िणमा: जी
घटना होण्याची
िक्यता आहे,
वतच्यापासनू
सांरक्षणाची खात्री
नाही.

2

जोखीम-अांतरण

जोखीम-कपात
आवण जोखीमवनयांत्रण

4

जोखीम-अांतरण

जोखीम-कपात
आवण जोखीमवनयांत्रण

1

जोखीम-अांतरण

जोखीम-कपात
आवण जोखीमवनयांत्रण

3

जोखीम-अतां रण

जोखीम-कपात
आवण जोखीमवनयांत्रण

1

विमा: जी घटना
होण्याची िक्यता
विमा ि आयवु िणमा,
आहे, वतच्यापासनू
दोनही, एकाच
सांरक्षण;
गोष्टीला सांदवभणत
आयवु िणमा: जी
करतात.
घटना होणार आहे,
वतच्यापासनू सांरक्षण.

जोखीम-धारण

जोखीम-धारण

जोखीम-धारण

श्रीमती वस्मता यानां ी, घराचे काहां ी कारणाने
नक
ु सान झाल्यास, ते दरुु स्त करण्यासाठी
198 राखीि वनधी स्थापन के लेला आहे. येथे
िापरण्यात आलेले, जोखीम व्यिस्थापनाचे
तांत्र ओळखा.

जोखीम-वित्त-परु िठा

199 खालील विधानापां ैकी कोणते बरोबर आहे?

विमा, मालमत्तेचे
हानीपासनू सरां क्षण
करतो.

तुम्ही एक विमा-सिेक्षक आहात. विमा200 कत्याांच्या ितीने, विमा देण्यापिू ी तम्ु हाला
मालमत्तेचे सिेक्षण ि वनरीक्षण का कराल?

आजबू ाजचू ा पररसर
दर ठरविण्यासाठी,
पाहून, मालमत्तेच्या
जोखीमेचे मल्ू याक
ां न
मल्ू याक
ां न
करण्याकररता.
करण्याकररता.

जोखीम-धारण

विमा, नक
ु सान
रोखतो.

विमा, नक
ु सान
विमा, नक
ु सानाची झाल्यास, विमा-कृ त
िक्यता कमी करतो. व्यक्तीस, नक
ु सानभरपाई देतो.

4

मालमत्ता,
िहरापासनू वकती
लाबां आहे ते
िोधण्याकररता.

1

िेजारील
मालमत्तािां रही नजर
टाकण्याकररता.
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