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

Question Body

Alternative
1

నిలకడలేని నిబంధన నియమం కంద
1

జీవిత బీమా పాలసీకంద ఎవరిక రక్షణ

బీమా సంసథ

ఇవవబడుత ంది?

Alternative
2

Alternative
3

బీమా చేయబడిన ఇనసూరెన్సూ

Alternative
4

Correct
Alternative

ఇనసూరెన్సూ బరో కర్

2

వయకి

ఏజెంట్

రెండు

ఐదు

ఏడు

సంవతూరాలు

సంవతూరాలు

సంవతూరాలు

బీమా చట్ట ంలోని సెక్షన్స 45 (వివాద
రహిత నిబంధన)
పాలసీీః___________ను పూరిి
2

చేసుకునన తరావత బీమా సంసథ దవవరా
కెెయిమ్ తిరసకరణ ప ందడం నుంచి,

ఒక సంవతూరం

2

బీమా దవరుకు రక్షణ కల్పిసుింది.
అతయంత సమంజసమైన ఐచిికానిన
ఎంచుక ండి.

ఆతమహతయ నిబంధన పోకారం, బీమా

3

చేసిన వారు పాలసీ జారీ అయిన

పాలసీదవరుని

మూడేళ్ె తరావత ఆతమహతయ ఫల్పతంగా ఏమి లేదు

దవవరా ప్ీోమియం

చనిపో తే, కెెయిమ్గా ఏ పోయోజనం

చెల్పెంచబడింది

ప ందుతవరు?

4

మొదట్ి ప్ీోమియం రశీదుకునన
పాోమబఖ్యత ఏమిట్ి?

బీమా సంసథ , బీమా దవరు మధయ
5

కాంట్రోకుటకు సాక్షయంగా నిల్పచే
దసాివేజును గబరిించండి.

ఉచిత నగదు
కాల పరిమితి
మబగిసింది

పోపో జల్ ఫారం
(పోతిపాదన పతోం)

2X
పాలసీదవరుని

పాలసీ యొకక

దవవరా ప్ీోమియం

మొతి ం డబబు

4

చెల్పెంచబడింది

పాలసీ కాంట్రోక్టట

పాలసీ ఎట్ిట

పాోరంభ మైనట్ల
ె

పరిసథ తి
ి లో

ఇది ఆధవరంగా

ఇపపిడు రదుు

ఉంట్లంది

చేయబడదు

కెెయిమ్ ఫారం

నవమినేష్న్స ఫారం

పాలసీ ఒక నిరిుష్ట
నగదు విలువను

2

ప ందింది

పాలసీ
డవకుయమంట్

4

1

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

పాలసీ శూనయంగా
పోకట్ించబడుత ం
నిరిిష్ఠ పాలసీ దసాివేజును ప్ేరకకనడం

6

ది మరియబ

క సం సంకె ష్టమైన భరష్ను

బీమా చేసిన

ఉపయోగించి, దవనివలె దవందవవరథం

వయకిక

తలెతేి పక్షంలో, దవనిని సాధవరణంగా

అనుకూలంగా

బీమా సంసథ కు
అనుకూలంగా

ఎలా పరిగణంచవల్ప?

బీమా సంసథ
పాలసీదవరునిక
నగదుతో పాట్ల
వడడీ తో పాట్ల
తిరిగి చెల్పెంపపను
పోకట్ిసి ుంది

Alternative
4

Correct
Alternative

పాలసీ శూనయంగా
పోకట్ించబడుత ం
ది మరియబ
బీమా సంసథ
పాలసీదవరునిక
నగదుతో పాట్ల

1

వడడీ తో పాట్ల
లేకుండవ
చెల్పెంపపను
పోకట్ిసి ుంది

వయసును తపపిగా ప్ేరకకనడవనిక
సంబంధించి, చెలె ుబరట్ల ఐచిికానిన
ఎంప్ిక చేసుక ండి.
I: అసలు పాలసీలో వయసును
తపపిగా ప్ేరకకనడం తకుకవ చేసిన
7

మొతవినిక తిరిగి జారీ చేసే పరిసథ తి
ి క

I మాతోమే

II మాతోమే

I మరియబ II

I ,II ఏవీకావప

పాోమాణక

పాలసీ నిరిుష్ట

పాలసీ అపరాధ

నిబంధనలు

నిబంధనలు

నిబంధనలు

కెెయిమ్ ఫారం

నవమినేష్న్స ఫారం

3

దవరి తీసుింది.
II: వయసును అతిగా చేసి చసప్ించడం
సాధవరణంగా ప్ీోమియం చెల్పెంపప
రీఫండకు దవరి తీసుింది.

8

కంది వాట్ిలో ఏది పాోమాణక పాలసీ
దసాివేజులో భరగం కానిది?
బీమా సంసథ , బీమాదవరు మధయ

9

కాంట్రోకుట ధృవీకరణను
తెల్పయజేయండి.,

పాలసీ షెడసయల్

పోపో జల్ ఫారం
(పోతిపాదన పతోం)

పాలసీ
డవకుయమంట్

4

4

2

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

కాంట్రోక్టట
వాోసుకొను

పాలసీ దవరునిక

సమయంలో ఒక
10

పాోమాణక పాలసీ సదుపాయానిక ఓ

సీి ీ గరభం

ఉదవహరణ అందించండి.

కారణంగా

ఆతమహతయ కాెజు

మరణంచడవనిన

కొనిన రోగాలను

కొనిన

వేరుపరచుట్కు

అధికారాలను

ఒక కాెజు

మంజూరు చేయ

2

కాెజు

వేరుపరచు ఒక
కాెజు

కాంట్రోక్టట
వాోసుకొను

11

పాలసీ నిరిిష్ఠ సదుపాయానిక ఓ
ఉదవహరణ అందించండి.

సమయంలో ఒక

వయసుూ
ప్ీోమియం చెల్పెంపప తపపిడు

కెెయిమ్ నిబంధన

ధృవీకరణ

సీి ీ గరభం
కారణంగా

4

మరణంచడవనిన
వేరుపరచు ఒక
కాెజు

కంది పతవోలోె ఏది పాోమాణక బీమా
12 పాలసీ దసాివేజు మొదట్ి భరగంగా

పాలసీ షెడసయల్

ఉంట్లంది?
పాలసీ
డవకుయమంట్ప్ెై
సమరథవంతమైన
అధికారి దవవరా
సంతకం
13 సరెైన ఎంప్ికను ఎంప్ిక చేయండి.

చేయించవల్పూ
ఉంట్లంది, కానీ
భరరతీయ సాటంపప
చట్ట ం పోకారం
సాటంప్
ఉండనవసరం
లేదు.

పాోమాణక

నిరిిష్ట పాలసీ

కెెయిమ్

నిబంధనలు

విధవనవలు

విధవనవలు

పాలసీ

పాలసీ

డవకుయమంట్ప్ెై

డవకుయమంట్ప్ెై

సమరథవంతమైన

సమరథవంతమైన

అధికారి దవవరా

అధికారి దవవరా

సంతకం

సంతకం

చేయించవల్పూ

ఉండవలసిన

ఉంట్లంది,

అవసరం లేదు

భరరతీయ సాటంపప కాని భరరతీయ
చట్ట ం పోకారం

సాటంపప చట్ట ం

సాటంప్

పోకారం సాటంప్

ఉండితీరాల్ప.

ఉండితీరాల్ప.

1

పాలసీ
డవకుయమంట్ప్ెై
సమరథవంతమైన
అధికారి దవవరా
సంతకం గాని
భరరతీయ సాటంపప

2

చట్ట ం పోకారం
సాటంప్ గాని
ఉండవలసిన
అవసరం లేదు.

3

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

బీమా సంసథ

14 బీమా పాలసీ దసాివేజును
పో గకట్లటకుంట్ే, ఏం జరుగబత ంది?

ఒపిందవనిన ఏ
మారుిలు
లేకుండవ నకలు

ప్ీోమియంలలో బీమా కంప్ెనీ దవవరా

సరికొొతి ప్ీోమియం

కంది వాట్ిలో ఏ దసాివేజులు జారీ

రసీదు

చేయబడుతవయి?

బీమా సంసథ

జీవిత బీమా

కాంట్రోకుట

మారుిలు

బీమా కాంట్రోక్టట

ఆధవరంగా

లేకుండవ క రుట

మబగబసుింది

నిబంధనలను

ఆరీ ర్ తరావత

పపనరుది రించి

మాతోమే పాలసీ

పాలసీ నకలు

నకలు జారీ

పతవోనిన జారీ

చేయగలుగబత ం

చేసి ుంది

ది

చేసి ుంది

15

బీమా సంసథ

ఆరోగయ పోకట్నల

పాలసీ పతోం జారీ

మొదట్ి ప్ీోమియం తరావత తదనంతర

Alternative
4

Correct
Alternative

చేసినవారి పోసి ుత ఒపిందవనిన ఏ

కాంట్రోకుట
బీమా చేసిన వయకి తన అసలు జీవిత

Alternative
3

1

పపనరుది రించబడి పపనరినయామకం రెనుయవల్
న ప్ీోమియం

చేయబడిన

ప్ీోమియం

రసీదులు

రసీదులు

రసీదులు

4

పాలసీక గాయరంట్ీ ఇచిిన సరెండర్
16

విలువను సంపాదించే కొమంలో

వరుసగా 2

వరుసగా 4

వరుసగా 3

వరుసగా 5

నిబంధనల పోకారం ఎంత కాలం పాట్ల

సంవతూరాలు

సంవతూరాలు

సంవతూరాలు

సంవతూరాలు

సెక్షన్స 10

సెక్షన్స 38

సెక్షన్స 39

సెక్షన్స 45

3

ప్ీోమియంలు చెల్పెంచవల్ప?

బీమా పాలసీక సం,1938. బీమా చట్ట ం,
17 1938లోని_______________కంద

3

నవమినేష్న్స అనుమతించబడుత ంది.

పాలసీదవరు అపాయింట్ీని
18 నియమించవల్పూన అవశ్యకతను కల్పగిన
పరిసథ త
ి లను గబరిించండి .

పాలసీదవరుడు
మైనర్

నవమినీ మైనర్

పాలసీదవరుడు
సవచితి డు కాడు

పాలసీదవరుడు
వివాహిత డు

2

కాడు

4

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

ఇందులో ఒక
సమయం
ఉంట్లంది
ఏవరెైనవ
19

ఉపకార దినవలు ఉదేుశానిన

పాలసీదవరుడు

వివరించండి.

తన పాలసీ ని
రదుుపరచుట్కు
అతడు/ఆమకు
ఇష్టం లేనట్్ె తే
ల

ఇది అతను /

పాలసీదవరుడు

అతని / ఆమ

ఆమ ప్ీోమియం

ఫిరాయదుల

మబనుపట్ి

చెల్పెంచడవనిక

విష్యంలో

ప్ీోమియం

పాలసీ దవరునిక

తపిక ఫిరాయదు

చెల్పెంచవల్పూ

అదనపప

చేయడవనిక ఒక

ఉంట్లంది,

సమయం

సమయం

తరావత ఒక

ఇవవబడుత ంది

ఇవవబడుత ంది

సమయం

లోన్స కొరకు బీమా నవమినేష్న్స

నిజం:

తిరిగి

పాలసీ కొనుగోలు

అపిగించినట్్ె తే
ల

సమయంలో లేదవ

పాలసీ యొకక

ఆతరావత పూరిి

నవమినేష్న్స రదుు

చేయవచుి

కాదు

21

పాలసీని ఎపపిడు లాప్ూ
అయినట్లట(మబగిసినట్లట) భరవిసాిరు?

నిరీణత గడువపలో
ప్ీోమియంలు
చెల్పెంచనట్్ె తే
ల

పపనరుది రణ సమయంలో బీమా

పాలసీ కాలం

22 చేయగల సాక్షయం ఉండవల్పూన పరిసథ తి
ి ని

మబగిసి వారం

రూప ందించండి.

అయియంది

ఒపిందం
చేయడం దవవరా
నవమినేష్న్స
మారుిచేయవ
చుి

కెెయిమ్ యొకక
సంపూరణ
అధికారాలు

ఉంట్రడు

కంట్ే మబందు

తరావత కూడవ

ప్ీోమియంలు

పాలసీ ప్ీోమియం అపిగించినట్్ె తే
ల

చెల్పెంచనట్్ె తే
ల

చెల్పెంచనట్్ె తే
ల

పాలసీ కాలం

పాలసీ ఒక

మబగిసి ఒక

సంవతూరకాలానిక

సంవతూరం

అమలులో

అయియంది

ఉననది

లోన్స యొకక

పాలసీ రుణవలకు అనుకూలంగా ఒక

మొతవినికెైనవ

ష్రత లు

చెలె ుబరట్ల ఒపిందవనిన నిరిమంచండి.

లోను సులువపగా మరియబ
నిబంధనలను
నిరణ యించవచుి

4

నవమినీ కల్పగి

గేొస్ ప్ీరియడ

ఎంత

ప ందవచుి

పాలసీప్ెై

నిరీణత గడువప

పాలసీదవరుడు

23

2

ఇవవబడుత ంది

ఒక వేళ్ పాలసీ

20 సంబంధించిన కంది పోకట్నలోె అనీన

Correct
Alternative

పాలసీదవరుడు

చేయవచుిను

ఇవి మినహాయించి, నవమినేష్న్సకు

Alternative
4

ఒక వేళ్ పాలసీ

3

పాలసీ
మాధయమంగా

2

లోన్స క రడమైంది

లోన్స తిరిగి
చెల్పెంచడవనిక

ఏరకమైన

చట్ట పరమైన

ఉపసాక్షి అవసరం

నిరభంధం ఏమీ

ఉండబర దు

3

లేదు

5

S.
No.

Question Body

గేొస్ ప్ీరియడ సంబంధించి సరెైన
24 పోకట్నను ఎంప్ిక చేయండి. బరగా
సరెైన ఐచిికానిన ఎంచుక ండి.

Alternative
1

Alternative
2

గేొస్ ప్ీరియడ

గేొస్ ప్ీరియడ

యొకక నిరిిష్ట

యొకక నిరిిష్ట

కాలపరిమితి ఒక

కాలపరిమితి ఒక

నెల లేక 31

3 నెలలకు ఒక

రోజులు

సారి

పాలసీ లను

25

రెండు లేక

ప్ీోమియం

కంది సవరణలోె దేనిని బీమా కంప్ెనీ

అంతకంట్ే

చెల్పెంపప కాలమబ

అనుమతిసుింది?

ఎకుకవగా

విసి రించబడుత ం

విడగకట్ట బడుత

ది

నవనయి

Alternative
3

Alternative
4

గేొస్ ప్ీరియడ

గేొస్ ప్ీరియడ

యొకక నిరిిష్ట

యొకక నిరిిష్ట

కాలపరిమితి ఒక

కాలపరిమితి ఒక

వారం

రాబర యిే రాతిో

Correct
Alternative

1

పాలసీనీ లాభం
లేని పాలసీ
నుండి లాభంగల
పాలసీగా

బీమా స మబమ
ప్ెరుగబట్

1

మారుిచేయబట్

కనీసం 3 నెలల
ఇవవబడిన నిరిిష్ట

ప్ీోమియాలు
పాలసీ కంొ ద గరిష్ఠ చెల్పెంచినట్్ె తే
ల
26 సరెండర్ విలువ భరవనను వివరించండి. పరిహారం
లభిసుింది

పాలసీ కంొ ద

సమయంలో

నగదు విలువ

కనీస పరిహారం

ఎపపిడెైనవ పాలసీ

పాలసీతో

లభిసుింది

కంొ ద పరిహారం

మబడిపడి

2

లభిసుింది

ఉంట్లంది.
ఒక పాలసీలో ఎంతమంది వయకుిలను
27 నవమినేట్ చేయవచుి? అతయంత

ఖ్చిితంగా ఒక ట్ి సరిగా ా రెండు

సరిగా ా మూడు

సమంజసమైన ఐచిికానిన ఎంచుక ండి.

ఒకట్ి లేక ఒకట్ి
కంట్ే ఎకుకవ

4

పాలసీదవరుడు
మరణంచిన
పాలసీక
28 నవమినేష్న్స ఉదేుశానిన వివరించండి.

బదలాయింపప
అధికారాలు

సందరభంలో
పాలసీ స మబమను పాలసీ

ఎసేటట్

ప ందడవనిక ఒక

సృషిటంచడవనిక

అపిగించడవనిక

2

వయకి
నినియమించుట్
కొరకు

6

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

పాలసీదవరుడు
మరణంచిన
పాలసీక
29 అసెైన్సమంట్ ఉదేుశానిన వివరించండి.

బదలాయింపప
అధికారాలు

సందరభంలో
పాలసీ స మబమను పాలసీ

ఎసేటట్

ప ందడవనిక ఒక

సృషిటంచడవనిక

అపిగించడవనిక

1

వయకి
నినియమించుట్
కొరకు

గడువప మబగిసిన
పాలసీ యొకక

30

అసలు పాోరంభ

పపనరుది రణ

తేది రెండు

పోయోజనవల

ప్ీోమియం

పాలసీ సాధవరణ పపనరుది రణలో

సంవతూరాల

వడడీ తో బకాయిల

క సం అంగీకరిసి స బకాయిలు

అనుసరించే పోకయ
ొ ను వివరించండి.

లోపల

చెల్పెంపపలు

గడువప మబగిసిన విడతలుగా

పాోరంభించిన

పాలసీ దవవరా

పాలసీ తేది ఒక

రుణం ప ందుట్

2

చెల్పెంచుట్

కొతి పాలసీగా
వాోయండి
కంది దసాివేజులోె ఏది పాోమాణక
31 వయసు ధృవీకరణ దసాివేజుగా
ఆమోదం ప ందుతవయి?

ససకల్ లీవింగ్
సరిటఫికెట్

పాసో ిర్ట

జాతకమబ

యంపాెయర్ూ
సరిటఫికెట్

3

7

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2
వయతిరేక ఎంప్ిక
వయకుిల పోవృతిి ,
ఎవరెైతే అనుమా
నిత లో లేక తమ

32

‘వయతిరేక ఎంప్ిక’ సంబంధించి కంది
పోకట్నలో ఏది సరెైందో చెపిండి?

వయతిరేక ఎంప్ిక

అనుభవతో

పోకయ
ొ ను

కూడిన అవకాశ్ం

ఉపయోగించి

క లోియిే

బీమా సంసథ

అవకాశ్ం

అనెైతిక ఏజంట్ె

ఎకుకవగా ఉందని

పోవేశానిన

భరవిసాిరో

నిరోధిసి ుంది.

ఆతో తగా బీమా
క రుకుంట్రరు
మరియబ ఆ
పోకయ
ొ లో
లాభిసాిరు.

కంది వయకుిలలో ఎవరిని బీమా
33

కొమం

కంప్ెనీలు ఎకుకవ రిస్క కల్పగిన వారిగా తపికుండవ 'పాన్స
బరవిసాియి? బరగా సరెైన ఐచిికానిన

మసాలా' తినే

ఎంచుక ండి.

వయకుిలు.

కంది వారిలో ఎవరు తన వృతిి లో
34 ఆరోగయ పోమాదవనిక గబరి కావచిని

యోగా గబరువపలు

భరవిసుినవనరు?

Alternative
3
బీమా సంసథ
దవవరా
పోయోగించిన
వయతిరేక ఎంప్ిక
పోకయ
ొ దవవరా
బీమా
ఉతితి లను
పోవేశ్ప్ెట్ట లట్
ఆగిపో త ందని,
ఇది పాలసీ
దవరులకు
సరియిైన మారా ం
కాదని
నిరాిరించుకుంది
మతి మందులు

అసలు

మరియబ ఇతర

మదయపానం

ఉతేరేరకాల

చేయనివారు

పోభరవంతో ఉండే
వయకుిలు

సినిమా సట ంట్
కళాకారుడు

నెైట్ కె బ్ డవనూర్

కంది వారి మధయ తన వృతిి లో

Correct
Alternative

బీమా సంసథ
దవవరా
పోయోగించిన
వయతిరేక ఎంప్ిక
పోకయ
ొ దవవరా
పాలసీ దవరుని
నుండి
ప్ీోమియంల

2

సేకరణ
మోహరింపప
కొరకు తపపిడు
ప్ెట్ట లబడి
ఉతితి లు
ఎంచుక వడం
ఆగిపో దని
కొమం
తపికుండవ
మాంసాహారమబ

3

తినే వయకుిలు

మైనింగ్ దసళిలో
ఉండే వయకి

4

కొమం

పోమాదకరమైన అపాయానిక గబరయిేయ
35 అవకాశ్ం ఎవరికుందని

Alternative
4

వెైదయ నిపపణబడు

పరాయట్క గెైడ

భరవిసుినవనరు? బరగా సరెైన

కూల్పివేత
నిపపణబలు

తపికుండవ
బయట్ తిరిగే

3

మారెకట్ింగ్
ఎగిికూయట్ివ్

ఐచిికానిన ఎంచుక ండి.
నిరీణత కాలం పరిధిలో నిరిిష్ట కారణం
నుంచి జీవిత హామీ ప ందిన వారు
36 _________దీనిని విధిసేి మాతోమే డెత్ మరణవల రేట్ల

హామీ (లీన్స)

వయతిరేక ఎంప్ిక

తనఖ్ా

2

పోయోజనవలోె తగిాన మొతి ం
ప ందవచుి.

8

S.
No.

Question Body

Alternative
1

ఈ పది తి కంొ ద
అండర్రెైట్రుె
అండర్ రెైట్ింగ్లోని సంఖ్ాయపరమైన
37 పది తిక సంబంధించి కంది పోకట్నలో
ఏది సరెైంది కాదో చెపిండి.

అనిన పోతికూల
లేక వయతిరేక
అంశాల కొరకు
పాజిట్ివ్ రేట్ింగ్
పాయింట్ల
ె
కేట్రయిసాిరు

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ఈ పది తి కంొ ద
ఈ పది తి కంొ ద

మొతి ం ఎనిన

ఈ పది తి కంొ ద

ఏదెైనవ అనుకూల పాయింట్ల
ె

EMR అధికంగా

లేదవ అనుకూల

కేట్రయిసాిరు

ఉననపపిడు

మైన అంశాల

అదనపప

బీమా కూడవ

కొరకు సానుకూల మరణవలు రేట్ల

తిరసకరించే

పాయింట్ల
ె

ఎంత వరకు

అవకాశ్ం లేక

కేట్రయిసాిరు.

ఉంట్లంది

పో లేదు

2

ఇవవబడింది.
ఈ పది తి కంొ ద
ఈ పది తి

అండర్ రెైట్ింగ్లోని జడిిమంట్ పది తిక
38 సంబంధించి కంది పోకట్నలో ఏది
సరెైంది కాదో చెపిండి.

ఈ పది తి ఆంశిక
తీరుి కొరకు
ఉపయోగిసి ారు

మబఖ్యంగా
సంకె ష్ట
సందరాభల
విష్యంలో
ఉపయోగిసి ారు

అండర్రెైట్రుె
ఈ పది తిలో

అనిన పోతికూల

కంప్ెనీ వెైదుయడి

లేక వయతిరేక

నిపపణబని

అంశాల కొరకు

అభిపాోయం

పాజిట్ివ్ లేదవ

క రుకుంట్రరు

నెగట్ివ్ రేట్ింగ్

4

పాయింట్ల
ె
కేట్రయిసాిరు

విమల్ 32 ఏళ్ె ఆరోగయకరమైన,
ధసమపానం, మదయపానం అలవాట్ల

రిసుక సాధవరణ

రిసుక ప్ీోమియం

లేని వయకి . ABC ల్పమిట్్డ బీమా

రేట్ె ల వదు

యొకక పట్ిట క

అంగీకారం

రేట్లప్ెై అదనంగా

39 కంప్ెనీ నుంచి జీవిత బీమాకు

రిసుక హామీ
మొతి ం మీద
ఆమోదించబడు

రిసుక ఒక
నిషేధిత
నిబంధనతో

దరఖ్ాసుి చేసుకునవనరు. బీమా కంప్ెనీ ఆమోదించబడు

ఆమోదించబడు

అంగీకరించిన రిస్కకు సంబంధించి

త ంది

త ంది

నష్టం సాధవరణ

నష్టం

నష్టం ప్ీోమియం

రేట్ె ల వదు

తకుకవరేట్ె ల వదు

యొకక పట్ిట క

నష్టం

అంగీకారం

అంగీకారం

రేట్ల అదనంతో

తిరసకరించబడిం

ఆమోదించబడు

ఆమోదించబడు

ఆమోదించబడు

ది

త ంది

త ంది

త ంది

త ంది

1

ఆమోదించబడు
త ంది

కంది పోకట్నలో ఏది నిజమవపత ంది?

నలభై ఏళ్ె బ్రోజేషను బీమా కంప్ెనీ
‘కొంతవరకు రిస్కతో కూడుకునన
40

వయకి ’గా భరవించింది , బీమా కంప్ెనీ
దవవరా రిస్కను అంగీకరించే విష్యానిక
సంబంధించి కంద ప్ేరకకనన వాట్ిలో ఏ
పోకట్న వాసి వం కాగలదు?

3

9

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

జీవిత బీమా
క సం వచిిన పోతీ
ఎవకెైతే రిసుక

రిస్క వరీాకరణ అంట్ే అరథం ఏమిట్ి?
41 అతయంత సమంజసమైన ఐచిికానిన
ఎంచుక ండి.

పోపో జల్ను

వయకిగత జీవితవల సంభవించడం

పరిశీల్పంచి ఆయా ఒకే సాథయి

వరీాకరణ పోకయ
ొ

వలన ఎకుకవ

పోపో జలోె గల

రిసుకకు

మరియబ వారి

నష్టం ఎదురకకనే

రిసుక

గబరికాగల

క వలోకే

అవకాశాలు

పరిమాణవనిన

వయకుిలను ఒకే

చేరినవారిని

ఉనవనయో, వారు అంచనవవేసి,

వరా ంగా వరీాకరించి

వివిధ రిసుక

బీమా చేయించి

వారిక బీమా

వారందరినీ ఒకే

వరాాలుగా

తదవవరా లాభం

మంజూరు

ప్ీోమియం వరా ంగా

వరీాకరించే పోకయ
ప ందగోరే ధో రణ
ొ
కల్పగివపంట్రరు

1

చేయాలో లేదో , ఏ భరవించడం.
ష్రత లప్ెై అని
నిరణ యించే
పోకయ
ొ .

రిస్కకు సంబంధించి ఒకే సాథయిలో
42

ఉనన దరఖ్ాసుి దవరులను ఒకే
ప్ీోమియం వరా ంలో ప్ెట్టడమంట్ే

రిసుక ఎంప్ిక

వయతిరేక ఎంప్ిక

నెైతిక విపతిి

ఈకవట్ీ

4

_____________ అని అరథం.
ఉప పాోమాణక
జీవితవలుగా
ఉప పాోమాణక
జీవితవలుగా
రిస్క వరీాకరణ కంద ‘ఉప పాోమాణక
43

జీవితవలు’కు సంబంధించి కంది
పోకట్నలోె ఏది సరెైంది? అతయంత
సమంజసమైన ఐచిికానిన ఎంచుక ండి.

వరీాకరించబడిన
వయకుిలు,
పాోమాణక
జీవితవలతో
సమాన
మోరాటల్పట్ీ
కల్పగివపంట్రరు.

వరీాకరించబడిన
వయకుిలు,
పాోమాణక
జీవితవలతో పో ల్పసేి
బరగా తకుకవ
మోరాటల్పట్ీ
కల్పగివపంట్రరు.క
నుక వారిక
తకుకవ
ప్ీోమియంను
వససలు
చేయవచుి.

ఉప పాోమాణక
జీవితవలుగా
వరీాకరించబడిన
వయకుిలు,
పాోమాణక
జీవితవలతో పో ల్పసేి
బరగా ఎకుకవ
మోరాటల్పట్ీ
కల్పగివపంట్రరు.క
నుక వారిక
అదనపప
ప్ీోమియంను
వససలు చేసి,
వారిక బీమా
ఇవవవచుి.

ఉప పాోమాణక
జీవితవలు అనగా
అంగవెైకలయం
కల్పగివపండడం
వలన పాోమాణక
జీవితవలతో పో ల్పసేి
బరగా ఎకుకవ
మోరాటల్పట్ీ

3

కల్పగివపంట్రరు.క
నుక వారిక
అందుబరట్ల
ధరలలోవారిక
బీమా ఇవవడం
సాధయం కాదు.
10
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No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

నిరాకరించబడిన
వయకుిల జీవితవలు
వారి వెైకలాయలు
నిరాకరించబడిన
వయకుిల జీవితవలు
రిస్క వరీాకరణ కంద ‘నిరాకరించబడిన
44 జీవితవలు’కు సంబంధించి కంది
పోకట్నలోె ఏది సరెైంది?

పాోమాణక
జీవితవలకు
అనుగబణంగా
మృత ల పట్ిట క
పాోతినిధయం
వహిసి ుంది

మరియబ
ఊహించిన
అదనపప
మరణవలు కాబట్ిట
ఎకుకవగా
ఉంట్రయి కాబట్ిట
వారిక ఒక
సరసమైన ధర
వదు బీమా
కవరేజ్
అందించడం

Alternative
4

Correct
Alternative

నిరాకరించబడిన
నిరాకరించిన

వయకుిల జీవితవలు

జీవితవలను దీని

వారి వెైకలాయలు,

ఎదురుచససుినన ఊహించిన
మరణవల సగట్ల

అదనపప

లేదవ పాోమాణక

మరణవలు

జీవితవల కంట్ే

పాోమాణక

ఎకుకవగా

జీవితవకు

ఉంట్లంది ఆ

కంొ దిసథ ాయి

వయకుిలకు బీమా

కాబట్ిట వారిక

2

చేయవచుి, కానీ ప్ీోమియం
పోసి ుతవనిక

తకుకవ ధర వదు

పరిగణంచలేమబ. వససలు
చేయబడుత ంది

సాధయం కాదు

లీన్స అనగా బీమా
చేసిన వయకి ఒక
నిరిిష్టమైన
కారణం వలె ,
ఒక బీమాలో కంప్ెనీ హామీ ఇచిిన
45 మొతి ంప్ెై 'లీన్సతో' రిస్కను అంగీకరిస,ేి
అది దేనిని వరిింపచేసి ుంది?

నిరీణత
సమయంలో
మరణసేి ,
తగిాంచబడిన
మరణ లాభం

లీన్స అననది ఆ
కంప్ెనీ దవవరా
పరిమిత కాలానిక
మాతోమే రిసుక
అంగీకరించడవనిన
తెల్పయజేసి ుంది.

లీన్స బీమా సంసథ
పట్ిట క రేట్ల పో ల్పసేి
ప్ీోమియం
తకుకవ రేట్ల వదు
పోమాదం
అంగీకరించడం
అని ససచిసుింది

లీన్స వలన బీమా
పోతిపాదన
ప్ేరకకనన
కాలంవరకు

1

వాయిదవ
పడుత ంది

మాతోమే
ఇవవబడుత ంది.
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Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

కాలపరిమితి మబగిసిన తరుణంలో ఓ
నిరిథష్ఠ మొతవినిన బీమాదవరుకు
చెల్పెసి ామని బీమా సంసథ
46 ప్ేరకకననపపిడు, పాెన్స కాలపరిమితి
పూరిిగా బీమాదవరు బతిక ఉంట్ే, ఆ

జీవిత పోయోజన

పాలసీ యొకక

మరణ సంబంధ

మచసయరిట్ీ

చెల్పెంపపలు

అపిగింత

కెెయిమ్

కెెయిమ్

4

కెెయిమ్__________గా
ప్ిలువబడుత ంది.

పాలసీ కాలపరిమితి సందరభంగా నిరిిష్ఠ
విరామాలోె బీమాదవరుకు బీమా కంప్ెనీ
47 కాలకొమానుగత చెల్పెంపపలు జరిప్ితే ,
ఈ చెల్పెంపపలు__________పోకారం

జీవిత పోయోజన
చెల్పెంపపలు

అపిగింత విలువ రెైడర్ పోయోజనం

ష్రత లతోకూడిన
అసెైనెమంట్

1

జరుపబడుత నవనయి.

పాలసీ కాలపరిమితి సందరభంగా
బీమాదవరు ఆసితిోలో చికతూ
48

ప ందుత నన సమయంలో

జీవిత పోయోజన

బీమాదవరుకు చికతూ ఖ్రుిలను ఓ

చెల్పెంపపలు

అపిగింత విలువ రెైడర్ పోయోజనం

ష్రత లతోకూడిన
అసెైనెమంట్

3

జీవిత బీమా కంప్ెనీ చెల్పెసి ుంది. ఇది
____________కు ఉదవహరణ.

ABC బీమా కంప్ెనీ సరెైవవల్ కెెయిమ్
సదుపాయంతో కూడిన ఓ బీమా
49

పోణవళికను కృష్ణకు ఇవవజూప్ింది.
సరెైవవల్ కెెయిమ్ను ఆ కంప్ెనీ ఎలా
నిరాిరించుకుంట్లంది? అతయంత
సమంజసమైన ఐచిికానిన ఎంచుక ండి.

దవవా ఒపిందం
కెెయిమ్ విధవనం

కూడవ

పరిసథ త
ి లకనుగబ పాోరంభంలో
ణంగా పాలసీక

నిరణ యించబడతవ

తగా ట్ట లగా

యి ఇది తేదీలలో

నిరేుశించిసుింది

రూఢడ
చేసుకుంట్లంది.

పాలసీదవరుడు
కాంట్రోకుటను
రదుుచేయాలనుకు
ననపపిడు
కెెయిమ్
సంభవిసుింది

దవవాలు తన
వాదన మదు త గా
పాలసీ అందించే
వెైదయ మరియబ

1

ఇతర రికారుీల
ఆధవరంగా రూఢడ
చేసుకుంట్లంది.

12

S.
No.

Question Body

కవిత ABC బీమా కంప్ెనీ నుంచి
కాలపరిమితి బీమా పోణవళికతో పాట్ల
50

ఓ సి.ఐ. రెైడర్ను క నుగోలు చేశారు. .
సి.ఐ రెైడర్ క సం కెెయిమ్ను ఆ కంప్ెనీ
ఎలా నిరాిరించుకుంట్లంది? అతయంత
సమంజసమైన ఐచిికానిన ఎంచుక ండి.

Alternative
1

Alternative
2

దవవా ఒపిందం
కెెయిమ్

కూడవ

విధవనంపరిసథ త
ి ల పాోరంభంలో
కనుగబణంగా

నిరణ యించబడతవ

పాలసీక తగా ట్ట లగా యి ఇది తేదీలలో
నిరేుశించిసుింది

రూఢడ
చేసుకుంట్లంది.

Alternative
3

పాలసీదవరుడు
కాంట్రోకుటను
రదుుచేయాలనుకు
ననపపిడు
కెెయిమ్
సంభవిసుింది

Alternative
4

Correct
Alternative

దవవాలు తన
వాదన మదు త గా
పాలసీ అందించే
వెైదయ మరియబ

4

ఇతర రికారుీల
ఆధవరంగా రూఢడ
చేసుకుంట్లంది.

కాంట్రోకుటలో ప్ేరకకనన వాగాునం పోకారం
51

బీమా సంసథ పూరిి చేయాలనే
డిమాండను _______________ అని

కెెయిమ్

రదుు

మబందసుి
మబగింపప

ఫిరాయదు

1

అంట్రరు.
బీమా దవరు

సాధవరణంగా
చెల్పెంచిన

52

పాలసీ కేవలం

బీమా అసలు

ప్ీోమియం యొకక దవని కొనుగోలు

చెల్పెంపప సరెండర్

పాలసీ సరెండర్కు సంబంధించి కంది

శాతం అపిగింత

విలువ

విలువ సస
థ ల

పోకట్నలోె ఏది సరికాదో చెపిండి?

విలువను

ప్ెరిగినపపిడు

సరెండర్ విలువ

బరధుయడు

మాతోమే

కంట్ే ఎపపిడస

చెల్పెంచవల్పూ

అపిగించవచుి

తకుకవ

ఉంట్లంది

తీవోమైన అసవసథ త రెైడర్కు
53

సంబంధించి కంది పోకట్నలోె ఏది
సరికాదో చెపిండి ? అతయంత
సమంజసమైన ఐచిికానిన ఎంచుక ండి.

వయకిగతంగా
పాలసీ
కాంట్రోకుటను
రదుుపరచినపపి

3

డు అపిగింత
విలువ
చెల్పెంచవలసి
ఉంట్లంది

ఒక కె ష్టమైన

అనవరోగయం బీమా

అనవరోగయం

సంసథ దవవరా

నిరాిరణ

తెలుపబడిన

సందరభంలో

కె ష్టమైన

పాలసీ ట్ర్మ

అనవరోగయం

పోకారం కొంత

జాబ్రతవలో కవర్

డబబు చెల్పెంచవరు అయి వపండవల్ప.

CI అనేది
కెెయిమ్కు ఒక
ఉదవహరణ అది
పాలసీ ట్ర్మ
సమయంలో
సంభవిసుింది

రెైడర్ చెల్పెంపపలు
చేసిన తరావత
జీవిత బీమా

4

ఒపింద విధవనం
ఆగిపో త ంది.

13

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

నిమేష 20 ఏళ్ె యూనిట్ ల్పంక్ట బీమా

బకాయిలు

పోణవళికను కొనుగోలు చేశారు.

తీసివేసిన తరావత తకుకవ బీమా

54 కాలపరిమితి లోప్ే నిమేష చనిపో యిే
పక్షంలో కంది వాట్ిలో ఏది

సరెండర్ విలువ
చెల్పెంచబడుత ంది

చెల్పెంచబడుత ంది?

తిరిగి

లేక ఫండ విలువ

ప్ీోమియంలు

చెల్పెంచబడుత ంది

చెల్పెంచబడతవయి

Alternative
4

Correct
Alternative

మొతి ంబీమా లేక
ఫండ విలువ ఏది
తకుకవే అది

4

చెల్పెంచబడుత ంది

బీమా దవరు పోతిపాదనలో
సమరిించిన వాసి విక సమాచవరం
55 తపపి అయితే, బీమా కంప్ెనీ ఎంత

15 రోజుల వరకు

6 నెలల వరకు

1 సం. వరకు

15 రోజుల

20 రోజుల

30 రోజుల

వవవధిలో

వవవధిలో

వవవధిలో

2. సం. వరకు

4

3 నెలల వవవధిలో

3

నవయయనివేదిక

2

కాలం వరకు పాలసీని
నిరాకరించవచుి?
ఐ.ఆర్.డి.ఏ నిబంధనలు, 2002
పోకారం, కంప్ెనీ సంబంధిత
పతవోలనినట్ినీ సీవకరించిన పరిసథ త
ి లోె
56 ఓ జీవిత బీమా పాలసీకంద ఏ
కెెయిమ్ను నిరీణత కాలం వరకు
చెల్పెంచవచుి లేదవ వివాదవసిదం
చేయవచుి.
జీవిత బీమా చేసిన వయకి
57

చనిపో యినట్ల
ె గా భరవించడవనిక
మబందుగా, కంది దసాివేజులోె దేనిని
నవమినీ సమరిించవల్పూ ఉంట్లంది?

మబనిూపల్
కారకిరేష్న్స
నుండి మరణ

క రుట నుండి డికరొ

ధృవీకరణ

మొతి ం బీమా
బకాయిలుతీసివేసి లేదవ ఫండ

ఏళ్ె యూల్పప్ను కొనుగోలు చేశారు.

అపిగింత విలువ నతరావత

కంప్ెనీ _________ను చెల్పెంచవల్పూ

ప్ీోమియంలు

ఉంట్లంది.

59

యొకక సరిటఫికెట్

సరిటఫికెట్

బ్రోజేష ABC బీమా కంప్ెనీ నుంచి 20

58 పాలసీ మబగిసే లోపప బ్రోజేష చనిపో తే,

యంపాెయర్

మొతి ం బీమా
లేదవ ఫండ

విలువ ఏది

విలువ ఏది

తకుకవ అయితే

ఎకుకవ అయితే

అది

అది

కంది కెెయిమ్లో ఏది నవమినీ లేదవ

మరణ సంబంధ

మచసయరిట్ీ

జీవించే

అసెైనీక మాతోమే చెల్పెంచవచుి.

కెెయిమ్

కెెయిమ్

పోయోజనం

అపిగింత విలువ

4

1

14
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No.

Question Body

కంది వాట్ిలో సహజ మరణంతో
60

పో ల్పితే పోమాదంలో మరణం సంభవిసేి
కెెయిమ్కు సమరిించవల్పూన అదనపప
దసాివేజు ఏది?

Alternative
1

ఖ్ననంలేదవ

Alternative
2

చికతవూ

అంతయకయ
ొ సరిటఫికె వెైదుయడుయొకక
ట్

సరిటఫికెట్

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

పో సుటమారటం

యంపాెయర్

నివేదిక

యొకక సరిటఫికెట్

పో సాటారటంనివేదిక

ఎఫ్ఐఆర్

2

యబల్పప్

మనీ బరయక్ట పాెన్స

3

యబల్పప్

మనీ బరయక్ట పాెన్స

4

3

కంది వాట్ిలో బీమాదవరుకు సహజ
చికతవూ

మరణం సంభవిసేి నవమినీ
61 సమరిించవల్పూన దసాివేజు ఏది?

నవయయనివేదిక

వెైదుయడుయొకక
సరిటఫికెట్

అతయంత సమంజసమైన ఐచిికానిన
ఎంచుక ండి.
రాహుల్ ABC బీమా కంప్ెనీ నుంచి
ఇరవెై ఏళ్ె కాలానిక ఓ బీమా రక్షణను
కొనుగోలు చేశారు. ఇరవెై ఏళ్ళు
62 మబగిసిన తరావత, కంప్ెనీ మచసయరిట్ీ
కెెయిమ్గా రాహుల్కు ఫండ విలువను

పాల్ాంట్లననపోణవ తిరిగి చెల్పెంచు
ళిక

ప్ీోమియం పోణవళిక

చెల్పెసి ుంది. ఏ రకమైన పోణవళికను
రాహుల్ తీసుకునవనరు?
విశాల్ రూ. 50 లక్షల బీమాను 25 ఏళ్ె
కాలానిక తీసుకునవనడు. మచసయరిట్ీ
సమయంలో, బీమాసంసథ పాలసీ
63

కాలపరిమితి సందరభంగా సీవకరించిన

పాల్ాంట్లననపోణవ తిరిగి చెల్పెంచు

సరెైవవల్ పోయోజనవల నుంచి

ళిక

ప్ీోమియం పోణవళిక

మచసయరిట్ీ కెెయిమ్ను చెల్పెంచింది .
విశాల్ ఏ రకమైన పోణవళికను
తీసుకునవనరు?

15
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Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

మనీ బరయక్ట పాెన్స

1

సుధీర్ ఇరవెై ఏళ్ె కందట్ ABC కంప్ెనీ
నుంచి రూ. 25 లక్షల బీమా రక్షణను
తీసుకునవనరు. మచసయరిట్ీ
సమయంలో, కంప్ెనీ సుధీర్కు
64

మచసయరిట్ీ కెెయిమ్గా హామీ ఇచిిన

పాల్ాంట్లనన

తిరిగి చెల్పెంచు

స మబమను మొతి మబనన బర నస్లను

పోణవళిక

ప్ీోమియం పోణవళిక

చనిపో యారు. తన నవమినీక హామీ

మచసయరిట్ీకె యి

మరణ సంబంధ

ఇచిిన స మబమతో పాట్ల వచిిన

మ్

కెెయిమ్

యబల్పప్

కల్పప్ి, అందులో నుంచి బకాయిలను
(ఇంకా చెల్పెంచవల్పూన ప్ీోమియం)ను
తీసివేసి చెల్పెసి ుంది. సుధీర్ ఏ రకమైన
పోణవళికను తీసుకునవనరు?

కప్ిల్ 25 ఏళ్ె కు రూ. 50 లక్షల
బీమాను తీసుకునవనరు. పాలసీ
కాలంలోనే ఓ కారు పోమాదంలో కప్ిల్
65

రెైడర్ పోయోజనం

జీవించడవనిక
పోయోజనం

2

బర నస్ను కల్పప్ి కంప్ెనీ చెల్పెసి ుంది.
బీమా కంప్ెనీ ఏ రకమైన కెెయిమ్ను
చెల్పెంచిందని చెపాిల్ప?

అపాయ ఆమోదం
మరియబ
సంబంధిత
66

బీమాదవరులకు వాసి విక సమాచవరం

దసాివేజులోె

నిబంధనలు

ఎందుకు కావాల్పూ వసుింది ?

రాయడం క సం

మరియబ
ష్రత లను

నియంతోణ

వినియోగదవరుల

అవసరాలకు

సేవ మరుగబ

బధ్ుిలెై ఉండుట్

పరిచేందుకు

ఉచిత సమమతి

పరిశీలన

2

నిరణ యించడం
క సం

67

చెలె ుబరట్ల ఒపిందంలోని ఏ మూలకం

ఆఫర్ మరియబ

బీమా ప్ీోమియంకు సంబంధించింది ?

ఆమోదం

ఒపిందం
చేసుకునేందుకు

4

పక్షాల సామరి యం
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ఏదెైనవ మోసపూరిత ఉదేుశ్ంతో చేసే
68 తపపిడు పోకట్నలకు సంబంధించిన

నివేదన

తపపిడు నివేదన బలాతవకరం

మోసం

2

ఎంప్ికను గబరిించండి.

రమేష అతని
ఒక చెలె ుబరట్ల కాగల ఒపిందంగా
69 పరిగణంచవల్పూన ఐచిికానిన
గబరిించండి.

సేనహిత డు
నుండి ఒక ఆసిి ని
కారుచౌక ధరకు
కొనుగోలు చేశాడు

అతని మనసు
సిథరంగా
లేనపపిడు
రమేష ఒక
ఒపిందంలోక
పోవేశిసాిడు

జూదం ఆడట్ంలో
జూదం ఆడట్ం
70 జూదం, బీమా మధయ పో ల్పిచసడండి.

మరియబ బీమా
రెండస ఒకట్ే

బీమా చేయదగిన
అభిరుచి ఏదీ
ఉండదు కాని
బీమాలో
ఉంట్లంది.

మహేష ఒక
ఒక ఒపిందం

ఒపిందం

చేసుక వడవనిక

సంతకం చేసేలా

రమేష ఒక

చేయడం క సం

అధికారిక లంచం

రమేష తపపిడు

ఇసాిడు

సమాచవరం

1

ఇసాిడు.

బీమాకు
లాభదవయక

జూదమబ

ఫల్పతవలు

చట్ట బది ంగా

మాతోమే

అమలుచేయదగిన

ఉంట్రయి కాని

ది కానీ బీమా

జూదం నష్ాటలకు

కాదు

2

దవరితీసుింది.

ఈ ఒపిందవలు
ఒక పక్షం దవవరా
ఈ ఒపిందవలు
రెండు పక్షాల

71

“అంట్ిప్ెట్ిటకుని ఉండే ఒపిందవలు”ను
మాకు వివరించండి.

దవవరా ఆకృతి
ఇవవబడతవయి
మరియబ రెండింట్ి
దవవరానస
ఆమోదించబడవల్ప.

ఆకృతి
ఇవవబడతవయి
మరియబ రెండవ
పక్షం దవనిని
ఆమోదించడమో
లేదవ
తిరసకరించడమో
మాతోమే

ఈ ఒపిందవలు
ఒక పక్షం దవవరా
ఆకృతి

ఈ ఒపిందవలకు

ఇవవబడతవయి

రెండు పక్షాలు

మరియబ రెండవ

కట్లటబడి ఉండవల్ప

2

పక్షం దవనిని
ఆమోదించవల్ప.

చేయగలుగబత ం
ది.
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కంప్ెనీని అమేమ మబందు తన కంప్ెనీ
బరయలెన్సూ షీట్ను రమేష తపపిగా
72 రూప ందించవరు. ఆయన చరయను కంది

తపపి

బలాతవకరం

తపపిడు నివేదన మోసం

4

ప్ీోమియం

మానవ జీవితం

ఆసిి

మనీః పూరవకమబ

2

ఒక బీమా

ఒక బీమా

ఒక బీమా

పోతిపాదన

పోతిపాదన

పోతిపాదన

పతోంప్ెై అనిన

పతోంప్ెై అనిన

పతోంప్ెై

విష్యాల

అసంబది మైన

ఐచిికాలలో దేనికందకు
వరీాకరించగలరు.
73

74

జీవిత బీమాలో పోసి ావించే విష్యం
ఏమిట్ి?

ఉబరిమా ఫెైడూ సిది వంతవనిన చసప్ించే

సకాలంలో

ఒక సనినవేశానిన ఎంప్ిక చేయండి.

ప్ీోమియం చెల్పెంపప విష్యాల
సమాచవరానిన

సమాచవరానినకప సమాచవరాననంతవ

తెల్పయబరచడం

ట్ంగా చెపిడం

తెల్పయబరచడం

రెండు, పోకట్న I

పోకట్నలలో I

మరియబ II

లేదవ Ii రెండస

నిజమైనవి

నిజం కాదు

2

జీవిత బీమాకు సంబంధించి, కంది
రెండు పోకట్నలను చససి, నిజమైన
వాట్ిని ఎంప్ిక చేసుక ండి.
I: వయసు అనేది వాసి విక సమాచవరం,
75 అది ఒపింద నిబంధనలను దెబు
తీయవచుి.

కేవలం పోకట్న I

కేవలం పోకట్న II

నిజం

నిజం

నెైరాశ్యం

తపపి

తపపిడు నివేదన దవపరికం

3

పాలసీ

ఒపిందం

అనుమతి

1

1

II: వయసు భిననంగా తెల్పయజేసేి దవని
పోభరవం ప్ీోమియం రేట్లప్ెై మాతోమే
పడుత ంది.
సాధవరణ చట్ట ం కంద ఒపిందవనిన
76 విడిప్ించడవనిక ఒక కారణవనిన ఎంప్ిక
చేయండి.
కొనుగోలు చేసే సమయంలో బీమా
ఒపిందం నిబంధనలను
77 రూప ందించడవనిక ఉపయోగించే

ఎండవర్ూమంట్ల

డవకుయమంట్ను ప్ేరకకను. చవలా
ఖ్చిితమైన ఐచిికానిన ఎంచుక .
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జీవిత బీమా వాసి విక విష్యంలో
78

బీమాదవరుకు ఏరిడిన ఆసకిని

ఊహాకల్పిత

ప్ేరకకను. చవలా ఖ్చిితమైన

ఆసకి

పందెం ఆసకి

బీమా చేయదగిన
ఆసకి

నష్టభరీి ఆసకి

3

ఐచిికానిన ఎంచుక .
బీమాసంసథ , బీమాదవరు మధయ
79

ఒపిందవనిన మీరు ఎలా

మధయంతర

తవతవకల్పక

నిరంతర

అనిశిిత

వివరించగలరు? చవలా ఖ్చిితమైన

ఒపిందం

ఒపిందం

ఒపిందం

ఒపిందం

బీమా

బీమా

ఒపిందవలు

ఒపిందవలు

యబబరిొమాఫిడెై

చట్ట పరంగా

యొకక

అమలుచేయదగిన

ఒపిందవలు

ఒపిందవలు

4

ఐచిికానిన ఎంచుక .

సాధవరణ చట్ట బది కాంట్రోకుటలు, బీమా
80 కాంట్రోకుటల మధయ పోధవన వయతవయసం
ఏమిట్ంట్ే:

81

జీవిత బీమా విష్యంలో బీమా

ఒక పాలసీ

చేయగల ఆసకి ని సమరిించడవనిక

తీసుకునే

సరెైన సాథనం/సమయం గబరించి

సమయంలో

రాజన్సకు సలహా ఇవవగలరు.

మాతోమే

ఆసిి బీమా విష్యంలో బీమా చేయగల ఒక పాలసీ
82

ఆసకిని సమరిించడవనిక సరెైన

తీసుకునే

సాథనం/సమయం గబరించి అనిత గారిక

సమయంలో

సలహా ఇవవగలరు.

మాతోమే

మహేష తన ఇంట్ిప్ెై ఓ బీమా పాలసీని
తీసుకునవనరు. పాలసీ తీసుకునన
83

రెండు నెలల తరావత ఆయన తన
ఇంట్ిని అమేమశారు. ఇంట్ిక ఏదేని
దెబుతగిల్పతే, మహేష తన కెెయిమ్ను
ప ందగలరా?

బీమా
ఒపిందవలు
ఎలె వేళ్లా
లాభదవయకం

బీమా
ఒపిందవలు
ఎట్లవంట్ి

1

నియంతోణకు
గబరికావప

ఒక పాలసీ

జీవిత బీమా

ఒక కెెయిమ్ చేసే

తీసుకునే

విష్యంలో ఏ

సమయంలో

సమయంలో

బీమాచేయదగిన

మాతోమే

మరియబ కెెయిమ్ ఆసకి అవసరం

1

చేసే సమయంలో లేదు

ఒక పాలసీ

ఆసిి బీమా

ఒక కెెయిమ్ చేసే

తీసుకునే

విష్యంలో ఏ

సమయంలో

సమయంలో

బీమాచేయదగిన

మాతోమే

మరియబ కెెయిమ్ ఆసకి అవసరం

3

చేసే సమయంలో లేదు

అవపను,
ఎందుకంట్ే
పాలసీ తీసే
సమయంలో
బీమా చేయదగిన
ఆసకి ఉననది

అవపను, ఇంట్ి
యొకక పోసి ుత
యజమాని
అనుమతిసేి .

అవపను, నష్టం
గనక అతను
ఇలుె అమేమసిన
ఒక సంవతూరం
లోపల అయితే

లేదు, ఎందుకంట్ే
ఏ బీమా
చేయదగిన ఆసకి

4

లేదు కాబట్ిట

కాబట్ిట
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ఆసుపతిో చికతూ

2

రాజన్స గబరొం మీద నుంచి కంద పడి,
మంచం పట్రటరు. కంద పడిన
సందరభంగా కాలు విరగడంతో ఆయన
చవలా కాలం పాట్ల పడకలోనే ఉండవల్పూ
పడిన ఫల్పతంగా

వచిింది. ఇది ఆయనకు తీవోమైన
84 నసయమోనియా సో కడవనిక కారణమైంది. నుయమోనియా
ఆయనకు సమీపంలోని ఓ ఆసితిోలో

కాల్పక గాయం

డవకటరె నిరె క్షయం

తగిల్పంది

చికతూ అందించవరు. నసయమోనియో
ఫల్పతంగా ఆయన చనిపో యారు. ఈ
విష్యంలో చవవపకు సమీప కారణంగా
దేనిని ప్ేరకకంట్రరు.

లేదు, రమేష
అతని సేనహిత ని

85

రమేష వివాహిత డు. తన సేనహిత డి

అవపను, రమేష

జీవితంప్ెై జీవిత బీమా రక్షణను

అతని సేనహిత ని బీమా కొనలేడు

కొనవలని క రుకునవనడు. ఆయన అలా

జీవితంప్ెై బీమా

ఎందుకంట్ే

చేయగలరా కనుగకనండి.

కొనవచుి.

అతను

జీవితంప్ెై జీవిత

వివాహిత డు
కాబట్ిట

86

87

కంది సంసథ లె ో ఏది భరరతదేశ్ంలో బీమా
కంప్ెనీలను నియంతోసి ుంది?
కంది వాట్ిలో దేనిని ఐఆర్డిఏ
నియంతిోంచదు?

ఆర్బ్రఐ, ఆరిథక
మంతిోతవ శాఖ్
కల్పసి
థర్ీ పారీట
అడిమనిసేటేట్ర్ూ

లేదు, రమేష
అతని సేనహిత ని
జీవితంప్ెై జీవిత
బీమా కొనలేడు
ఎందుకంట్ే బీమా
చేయదగిన ఆసకి
లేదు కాబట్ిట

లేదు, కేవియట్
ఎమటర్ ససతోం
కారణంగా రమేష
అతని సేనహిత ని
జీవితంప్ెై జీవిత
బీమా కొనలేడు

సెబీ, ఏఎంఎఫ్ఐ

ఆరిథక మంతిోతవ

కలసి

శాఖ్

బీమా బరో కరుె

ఐఆర్డిఏ

కాసా ఏజెంట్ల
ె

3

కారకిరేట్ ఏజెంట్ల
ె

3

3
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బీమా సంసథ లు
ఆరిథక పరిపపషిట

బీమా నియంతోణ
88 కంది వాట్ిలో ఏ పోకట్న అవాసి వం?

పోధవనోదు శ్
ే యం
బీమాదవరులను
రక్షించడమే.

కల్పగిన

ఐఆర్డిఏ

సంసథ లుగా కాక

రిజిసేటేష్న్స

సామాజిక

సమయం నుంచి

బరధయత కల్పగిన

కంప్ెనీలను, వాట్ి

సంసథ లుగా

బీమా అనేది

ప్ెట్ట లబడులు,

ఉండవలనే

పూరిిగా భరరత

లెకకలు లాంట్ి

ఉదేుశ్యంతోనే

కాంట్రోకుట చట్ట ం,

పోధవన

ఐఆర్డిఏ

దేశ్ంలోని ఇతర

కారయకలాపాలను

నియంతోణలు

చట్రటలకు

పరయవేక్షిసి ుంది.

రూప ందించబడవీ

కట్లటబడిన ఓ

యి.

నవయయ ఒపిందం.

1

దీరఘకాలం పాట్ల

బీమా నియంతోణ పోధవన ఉదేుశ్ం
89 ఏమిట్ి? బరగా ఖ్చిితమైన
సమాధవనవనిన ఎంచుక .

జనవభరలో

మనుగడ

గాొమీణ, బలహీన

సాగించగల్పగేలా

వరాాల పోజలకు

బీమా కంప్ెనీలు

సమబచిత బీమా

సమబచిత

కవరేజీ ఉండేలా

లాభరలను

చససేందుకు

తయారు చేసేలా
చససేందుకు

కంది సంసథ లె ో ఏది భరరతదేశ్ంలో
90 వయకిగత ఏజెంట్ల
ె గా పని చేసేందుకు
లెైసెనుూను జారీ చేసి ాయి?

91

92

కంది సంసథ లె ో ఏది భరరతదేశ్ంలో
కాయప్ిట్ల్ మారెకట్ను నియంతిోసి ుంది?
కంది సంసథ లె ో ఏది భరరతదేశ్ంలో
బరయంకులను నియంతిోసి ుంది?

భరరతీయ
పౌరులందరికర

పాలసీదవరును
సంరక్షించేందుకు

4

బీమా రక్షణను
విసి రించేలా
చససేందుకు
జీవిత బీమా

ఆరిథక మంతిోతవ
శాఖ్

భరరత పోభబతవం

సంసథ , సాధవరణ
బీమా సంసథ

ఐఆర్డిఏ

4

ఏఎంఎఫ్ఐ

2

ఏఎంఎఫ్ఐ

1

సంయబకి ంగా

ఆర్బ్రఐ

సెబీ
ఐఆర్డిఏ

ఆర్బ్రఐ

సెబీ

ఐఆర్డిఏ
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జీవిత బీమా

93

కంది సంసథ లె ో ఏది థర్ీ పారీట
అడిమనిసేటేట్రె ను నియంతిోసి ుంది?

కంది సంసథ లె ో ఏది భరరతదేశ్ంలో బీమా
94 వాయపారానిన పరయవేక్షించే పాోథమిక
బీమా మబసాయిదవగా నిలుసోి ంది?

మండల్ప,
సాధవరణ బీమా

ఆరిథక మంతిోతవ

ఐఆర్డిఏ

మండల్ప

భరరత బీమా

సంయబకి ంగా

బరో కరె సంఘం
డిపాజిట్ బీమా

బీమా చట్ట ం,

ఐఆర్డిఏ చట్ట ం,

అండ కెడ
ొ ిట్

1938

1999

కారకిరేష్న్స చట్ట ం,
1961

శాఖ్

2

పోజా బరధయత
బీమా చట్ట ం,

2

1991

జీవిత బీమా సంసథ , సాధవరణ బీమా
సంసథ , ఆరోగయ బీమా సంసథ లకు
95

ఏజెంట్గా పని చేసేందుకు లెైసెనుూ
కల్పగిన బీమా

బరో కరుె

కాంపో జిట్ బీమా

కారకిరేట్ ఏజెంట్ల
ె

ఏజెంట్ల
ె

4

థర్ీ పారీట

ఏజెంట్ె ను__________________అని

అడిమనిసేటట్
ే రుె

అంట్రరు.
_____________ను బీమా
96

పరిశ్మ
ొ ను నియంతిోసి స, అభివృదిి
పథవన నడిప్ేందుకు సవతంతో అధికార

ఆర్బ్రఐ

సెబీ

సంసథ గా 2000లో ఏరాిట్ల చేశారు.

కంది సంసథ లె ో ఏది ఇట్ల బీమాసంసథ లు,
అట్ల మధయవరుిల క ణంలో
97 బరధయతలను నిరవరిిసి స, పాలసీదవరుల
పోయోజనవలను సంరక్షించడంక సం
నియమించబడింది?

కంది చరయలోె దేనిని బీమా కంప్ెనీల
98 కారయకలాపాల పరయవేక్షణ,
నియంతోణక సం ప ందుపరిచవరు?

ఏఎంఎఫ్ఐ

3

ఐఆర్డడఏ
జీవిత బీమా
మండల్ప,

భరరత

సాధవరణ బీమా

పాలసీదవరుల

మండల్ప

సంఘం (PAI)

సంయబకి ంగా

జీవిత బీమా
సంసథ , సాధవరణ
బీమా సంసథ

3

సంయబకి ంగా
ఐఆర్డడఏ

డిపాజిట్ బీమా
ఐఆర్డిఏ చట్ట ం,

అండ కెడ
ొ ిట్

పోజా బరధయత

బీమా చట్ట ం,

1999

కారకిరేష్న్స చట్ట ం,

బీమా చట్ట ం,

1938

1961

1991

1
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పోతిపాదన సమీక్ష

3

1 జూలెై 1939

3

2003

2

సెక్షన్స 64VB

2

సెక్షన్స 64VB

1

ప్ీజీ

2

సాధవరణంకనవన ఎకుకవ రిస్క కలగిన
లేదవ బీమా చేయలేని వారి
దరఖ్ాసుిలను బీమా సంసథ
అంగీకరించింది కానీ వారు బీమా
99

ప ందేలా వారి వాసి వ సిథతిని లేదవ
పరిసథ తి
ి గబరించి గోపయత/తపపిడు
సమాచవరానిన అందిసేి దీనిని
_______________అని అంట్రరు.
దీనిని చెపిడవనిక ఓ సరెైన ఐచిికానిన

పూచిపతో దో ష్ం

ఎంచుక ండి.
100

బీమా చట్ట ం అమలోెక వచిిన తేదీ
___________.

1 జూన్స 1938

1 జూలెై 1938

1999

2000

1 జూన్స 1939

ఐఆర్డిఏను ఐఆర్డిఏ చట్ట ం,
101 1999కంద __________లో ఏరాిట్ల

2002

చేశారు.
బీమా చట్ట ం, 1938
_____________. కంద బీమా
102 పాలసీని తీసుక వడవనిక ప్ేోరేప్ితవలుగా

సెక్షన్స 38

సెక్షన్స 41

రిబేట్ెను వినియోగించడవనిన
సెక్షన్స 45

నిషేధిసి ో ంది.
బీమా చట్ట ం, 1938 ________కంద
103 బీమా పాలసీలకు నవమినేష్న్స

సెక్షన్స 39

సెక్షన్స 41

నిబంధనలను ప్ేరకకంట్లంది.
104 ప్ేరకకంట్లనన వయకి కనిష్ఠ విదవయరహత

సెక్షన్స 45
10 వ తరగతి

12 వ తరగతి

పట్ట భదుోడు

ఓ బీమా సంసథ కు బీమా ఏజెంట్గా
నియామకం క రుత నన దరఖ్ాసుిదవరు
105

ఆ బీమా సంసథ కు చెందిన ---------------

I-A, నియమిత

- కు ఫారం----------------లో దరఖ్ాసుి

అధికారి

పతవోనిన సమరిించవల్ప.

ఇంట్గేొట్డ గీొవెన్సూ మేనేజ్మంట్
106 సిసటంను ________________
పోవేశ్ప్ెట్ిటంది.

A.

పపనరివచవరణ
అధికారి

పాల్పసీహో లీ ర్ూ'
అసో సియిేష్న్స
ఆఫ్ ఇండియా

I-A,

ఐఆర్డిఎ

I-B, నియమిత
అధికారి

I-B,
పపనరివచవరణ

1

అధికారి

లెైఫ్ ఇనసూరెన్సూ

గవరనమంట్ ఆఫ్

కౌనిూల్

ఇండియా

2
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ఒకట్ి లేదవ
దుకాణదవరుడు
చెలె ుబరట్యిేయ వినియోగదవరు

ఉతితిి ప్ెై

107 ఫిరాయదుకు కంది వాట్ిలో పాోతిపదిక

ఏరకమైన

ఏమిట్ి?

డిసౌకంట్
ఇవవడం లేదు.

దుకాణదవరుడు
వససలు చేసిన
ధర పాయకేజీ MRP
పోకారం ఉంది

దుకాణదవరుడు

ఎకుకవ

ఒక నిరిుష్ట

లోపాలునన

ఉతితిి ని

వసుివపల

అందించడంలో

కొనుగోలు దవవరా

విఫలమైతే.

వినియోగదవరు

4

నష్టపో తవరు

పాయకేజీ నందు
చెలె ుబరట్యిేయ వినియోగదవరు
108 ఫిరాయదుకు కంది వాట్ిలో పాోతిపదిక
ఏమిట్ి?

పోదరిశంచబడిన
దవనికంట్ే
దుకాణదవరుడు
ఎకుకవ ధర
వేసి ాడు

ఒక

ఒకట్ి లేదవ
ఎకుకవ
లోపాలునన
వసుివపల
కొనుగోలు దవవరా
వినియోగదవరు

అనవయయమైన
దుకాణదవరుడు

వాణజయ ఆచరణ

ఒక నిరిుష్ట

లేదవ

ఉతితిి నిఅందించ పరిమితమైన

3

డంలోవిఫలమైత.ే వాణజయ పది తి
అవలంబ్రంచబడిం

నష్టపో తవరు

ది

బీమా రంగంలో ఫిరాయదులను
109

పరిష్కరించడవనిన పరయవేక్షించడవనిక
కంది వాట్ిలో దేనిని సాధనంగా

జాతీయ కమీష్న్స

విచవరణవధికారి
(ఆంబబడూమాయన్స)

ఐజిఎమ్ఎస్

రాష్టే కమీష్న్స

3

చేసుకుందవం?
కంది వినియోగదవరు ఫిరాయదుల
110 పరిష్ాకర సంసథ లె ో ఏవి సివిల్ క రుట

జిలాె ఫో రం

రాష్టే కమీష్న్స

జాతీయ కమీష్న్స ప్ెైవనీన

4

అధికారానిన కల్పగి ఉంట్లంది?
కంది వాట్ిలో రాష్టే కమిష్న్సప్ెై
111

పరయవేక్షక అధికార పరిధి కల్పగిన
వినియోగదవరు ఫిరాయదుల పరిష్ాకర

జిలాె ఫో రం

జాతీయ కమీష్న్స

విచవరణవధికారి
(ఆంబబడూమాయన్స)

ప్ెైవేవీ కాదు

2

సంసథ లు ఏవి?
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ఇనసూరెన్సూ బరో కర్

2

బీమా సంసథ , బీమా దవరు మధయ
కుదిరిన పరసిర ఒపిందం పోకారం,
వివాదం ఏరిడే సందరభంలో కంది
112 వాట్ిలో ఏది మధయవరిిగా,
సలహాదవరుగా వయవహరిసి ుంది?

ఇనసూరెన్సూ

విచవరణవధికారి

ఏజెంట్

(ఆంబబడూమాయన్స)

బీమాసంసథ

అతయంత సమంజసమైన ఐచిికానిన
ఎంచుక ండి.
జిలాె ఫో రం ఇచిిన తీరుిప్ెై
113

వినియోగదవరుకు అసంతృప్ిి ఉంట్ే,
ఆయన అలాంట్ి తీరుిప్ెై ఎకకడ

రాష్టే కమీష్న్స

జాతీయ కమీష్న్స

విచవరణవధికారి
(ఆంబబడూమాయన్స)

అప్ీిల్ చేసుక వచుి?
రాష్టే కమిష్న్స ఇచిిన తీరుిప్ెై
114

వినియోగదవరుకు అసంతృప్ిి ఉంట్ే,
ఆయన అలాంట్ి తీరుిప్ెై ఎకకడ

జిలాె ఫో రం

జాతీయ కమీష్న్స

విచవరణవధికారి
(ఆంబబడూమాయన్స)

అప్ీిల్ చేసుక వచుి?

అప్ీిల్
చేయడవనిక

1

వీలులేదు

అప్ీిల్
చేయడవనిక

2

వీలులేదు

భరరతదేశ్ంలో వినియోగదవరుల
ఫిరాయదుల పరిష్ాకరం క సం
115

ె , ఇతర
వినియోగదవరుల మండళ్ళ

ఇనసూరెన్సూ చట్ట ం ఐఆర్డిఎ చట్ట ం,

పాోధికార సంసథ లను ఏరాిట్ల

1938

1999

చేసేందుకు కంది వాట్ిలో ఏ చట్రటనిన

బరయంకంగ్
రెగబయలేష్న్స చట్ట ం
1949

కనసూయమర్
పో ట్్క్షన్స
(అమండమంట్)

4

చట్ట ం 2002

భరరతదేశ్ంలో అమలు చేసి ునవనరు?

116

రాష్టే కమిష్న్సప్ెై పరయవేక్షక అధికార
పరిధిని కంది వాట్ిలో ఏది కల్పగిఉంది?
ఫిరాయదు విష్యంలో అంబబడూమేన్స

117 గరిష్ఠంగా ఎంత మొతవినిన
అందించవచుి?

విచవరణవధికారి

జిలాె ఫో రం

జాతీయ కమీష్న్స

రూ. 10 లక్ష ల

రూ. 20 లక్ష ల

రూ. 50 లక్ష ల

రూ. 100 లక్ష ల

వరకు

వరకు

వరకు

వరకు

(ఆంబబడూమాయన్స)

ప్ెైవేవీ కాదు

2

2
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ఆరోపణను తవను రాష్టే లేక జాతీయ

వినియోగదవరు క రుటలో ఫిరాయదును
118 దవఖ్లు చేసే పోకయ
ొ కు సంబంధించి
కంది వాట్ిలో ఏ పోకట్న సరికాదు?

/ ఆమ గాక

కమీష్న్స కు

అతరులు రాష్టే

ఫిరాయదులను

లేక జాతీయ

పంపడవనిక

కమీష్న్స కు

ఏరకమైన ఫీజు

ఫిరాయదుగా

చెల్పెంచనవసరం

చేయలేరు

లేదు

ఫిరాయదును
సవయంగా లేక
తపాలా దవవరా
పంప్ించవచుిను

ఫిరాయదు
చేయడవనిక
అడవకేట్ యొకక

1

అవసరం
ఉండబర దు

పరిశీలన కొరకు
ఏవరెైనవ ఏదెైనవ
కంది వారిలో వినియోగదవరు రక్షణ
119

(సవరణ) చట్ట ం, 2002 పోకారం
‘వినియోగదవరు’ నిరవచనంలో
చేరిరాని వారు ఎవవరు?

వసుివప
కొనుగోలుచేసి
మరియబ ఆ
వసుివపలో ఏదెైనవ
యూజర్గా
ఇమిడిఉననపపి

ఎవరెైనవ ఒక

ఏవరెైనవ ఏదెైనవ

పపనీఃవికొయం

పరిశీలన

సేవను

క సం లేదవ

మొతి ంతో ఏదెైనవ

వినియోగించుకుం ఏదెైనవ వాణజయ

సేవ లేక అదెుకు

ట్ే అది ఆసేవ

పోయోజనం క సం

వినియోగించుకు

యొకక లభ్దు గా

వసుివపలను

ననపపిడు

ఉంట్లంది

ప ందినవాడు

4

డు

బీమాదవరుడు
చేసిన అంగీకార
లెట్ర్ నకలు

అలాంట్ి
అంబబడూమేన్స అనుసరించవల్పూన

ఫిరాయదుకు

120 సిఫారుూలకు సంబంధించి కంది వాట్ిలో 6నెలల లోపప
ఏ పోో ట్ోకాల్ సరికాదు?

సిఫారసు
తెల్పయజేయాల్ప

కాప్ీలను
ఫిరాయదుదవరునిక
మరియబ బీమా
సంసథ ఇదు రికర
పంప్ిచవల్పూ
ఉంట్లంది

సిఫారసు

వాోతపూరవకంగా

చేయబడిన 15

బీమా కంప్ెనీక

రోజుల వయవధిలో

పంప్ించవల్ప

ఫిరాయదు

మరియబ అతని

సిఫారసులు

వాోతపూరవక

వాోతపూరవకంగా

ఒపపిక లును

చేయబడవల్ప.

అంగీకార

1

ఒపింద లేట్ర్
చేరిన 15 రోజుల
వయవధిలో చేయాల్ప

26

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

జాతీయ కమీష్న్స
కు
2.5% కెెయిమ్

ఓ పాలసీదవరు జాతీయ కమిష్న్సలో
ె
121 ఫిరాయదు చేయాలని క రుకుంట్ే, వాళ్ళ

రూ.100

ఎంత మొతవినిన ఫీజుగా చెల్పెంచవల్ప?

వినియోగదవరుని

నగదు గాని లేక

1% కెెయిమ్

ఫిరాయదులను

రూ.500 ఏది

నగదు

పంపడవనిక

తకుకవగా ఉంట్ే

4

ఏరకమైన ఫీజు
చెల్పెంచనవసరం
లేదు

122

కంది వాట్ిలో బీమా ఫిరాయదు డేట్ర
కేందో నిక్షేపం అనేది ఏమిట్ి?

జాతీయ కమీష్న్స

విచవరణవధికారి
(ఆంబబడూమాయన్స)

ఐజిఎమ్ఎస్

కంది వాట్ిలో జిలాె ఫో రం నుంచి
123 అప్ీిళ్ె ను పో ో తూహించే వినియోగదవరు

రాష్టే కమీష్న్స

జాతీయ కమీష్న్స ఐఆర్డిఎ

పోో తూహించే వినియోగదవరు ఫిరాయదు

చేయడవనిక

1

వీలులేదు

కంది వాట్ిలో ఏదేని రాష్టే కమిష్న్స
124

3

అప్ీిల్

ఫిరాయదుల పరిష్ాకర ఏజెనీూలు ఏవి?

ఆదేశాలకు వయతిరేకంగా అప్ీిళ్ును

రాష్టే కమీష్న్స

అప్ీిల్
జిలాె ఫో రం

జాతీయ కమీష్న్స ఐఆర్డిఎ

చేయడవనిక

2

వీలులేదు

పరిష్ాకర ఏజెనీూలు ఏమిట్ి?

ఓ ఫిరాయదుకు సంబంధించి బీమా
కంప్ెనీ నుంచి రూ. 20 లక్షల వరకు
125

పరిహారానిన ఓ పాలసీదవరు క రుకుంట్ే,
ఆయన ఎకకడ ఫిరాయదు చేయవచుి?

జిలాె ఫో రం

రాష్టే కమీష్న్స

జాతీయ కమీష్న్స ఐఆర్డిఎ

1

అతయంత సమంజసమైన ఐచిికానిన
ఎంచుక ండి.
ఈ కంొ ది వాట్ిలో సరీవస్ నవణయతక
126 పోతయక్ష ససచిక (డెైరెక్టట ఇండికేట్రు)

విశ్వసనీయత

సహానుభూతి

హామీ

వికొయ డేట్ర

4

చవరితోకమైన

పోసి ుత

సమరథమైన

ఊహాతమక

4

కానిదేది
ఈ కంొ ది వాట్ిలో ఏది కసట మర్
127 జీవితకాల విలువ పట్ె కంట్ిోబూయట్ర్
కాదు
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భరరత

128

IGMS క సరెైన విసి రణ రూపం
చెపిండి

ఇండో -జరమన్స

సమగొమైన

నిరవహణ

పోభబతవ

పాఠశాల

నిరవహణ వయవసథ

జనుయపదవరాథనిన
జతపరిచే పథకం సమగొ ఫిరాయదుల
(ఇండియన్స

నిరవహణ వయవసథ

4

జీనోమ్ మాయప్ింగ్
సీకమ్)

పాలసీదవరుల సమసయలు మరియబ
ఫిరాయదుల్పన పోభరవవంతంగా
129 పరిష్కరించడవనిక అవసరమైన _____
నియమ నిబంధనల్పన తయారు చేసే

ఫిరాయదుల
నిరవహణవ
విధవనవలు

ఫిరాయది పరిష్ాకర

రిస్క ఫిరాయదుల

నష్ాటల ఫిరాయదుల

విధవనం

విధవనం

విధవనం

ఎన్సబ్రఎఫ్సి

సెబీ

కేందో పోభబతవం

వినియోగదవరు

అమమకందవరు

పరిపాలనవ

పరిష్ాకర

పరిష్ాకర

పరిష్ాకర

అధికారం

అధికారం

అధికారం

ఫిరాయది పరిష్ాకర

రిస్క ఫిరాయదుల

విధవనం

విధవనం

2

నిబంధనలు మరియబ మారా దరశకాలు.
__________ఏరాిట్ల చేసిన
130 నియమాల్పన రిడోస
ె ల్ ఆఫ్ పబ్రెక్ట

ఐఆర్డిఎ

4

గీవ
ొ ెనెూస్ రూల్ూ, 1998 అంట్రరు.
కొనిన కారణవల వలె అపిగించిన లేదవ
బదిలీచేసిన పాలసీదవరుక
వాోతపూరవకంగా తెల్పయజేయాల్పూన
131 సమాచవరం _________ మబందు
ప్ిట్ిష్న్స దవవరా అట్లవంట్ి నిరణ యానిక

ఫిరాయది పరిష్ాకర
అధికారం

1

విధవనం సవాలు చేయబడడవనిక
లోబడి ఉంట్లంది.
బీమాదవరు ____కంొ ద అంబబడూానిన

ఫిరాయదుల

132 కలుసుకుని ఒక వివాదవనిన

నిరవహణవ

పరిష్కరించుక వచుి.

విధవనం

పోజా సమసయల
నిబంధనలు

4

పరిష్ాకరం
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ఈ కంొ ది వాట్ిలో ఏది కనసూయమర్
పో ట్్క్షన్స చట్ట ం యొకక మబఖ్య లక్షయం?
(i) పాలసీదవరుల పోయోజనవలను
రక్షించడవనిక
133 (ii) ప్ెట్ట లబడిదవరుల పోయోజనవలను
రక్షించడవనిక

సేటట్మంట్ (i)
మాతోమే సరెైనది

సేటట్మంట్ల
ె (i)
మరియబ (ii)
మాతోమే సరెైనది

సేటట్మంట్ (iii)
మాతోమే సరెైనది

సేటట్మంట్ల
ె (i)
మరియబ (iii)

3

మాతోమే సరెైనది

(iii) వినియోగదవరుల ఫిరాయదుల్పన
తేల్పగాా, వేగంగా, ఖ్రుిలేకుండవ
పరిష్కరించడవనిక
“రిడోస
ె ల్ ఆఫ్ పబ్రెక్ట గీొవెనెూస్ రూల్ూ,
134 1998 ”, ________న అమలోెక

12-అకట బరు-91 11-నవంబరు-98 13-డిసెంబరు-97 14-సెప్ట ంె బరు-83

2

వచిింది.
ఈ కంొ ది వాట్ిలో పబ్రెక్ట గీొవెనుూల
నిబంధనల లక్షయమేద?
ి
(i) వివాదవల పరిష్ాకరాలకు
సంబంధించిన ఫిరాయదుల్పన
135 పరిష్కరించడం
(ii) వినియోగదవరుల పోయోజనవలను

సేటట్మంట్ (i)
మాతోమే సరెైనది

సేటట్మంట్ల
ె (i)
మరియబ (ii)
మాతోమే సరెైనది

సేటట్మంట్ (iii)
మాతోమే సరెైనది

సేటట్మంట్ల
ె (i)
మరియబ (iii)

1

మాతోమే సరెైనది

పరిరక్షించడం
(iii) వినియోగదవరుక ఫిరాయదులు
అందించడం
ఈ కంొ ది వాట్ిలో అంబబడూాన్స విధి ఏది
?
(i) వినియోగదవరు మనోవేదనను
136

పరిష్కరించడం
(ii) వినియోగదవరుల పోయోజనవలను
పరిరక్షించడం

సేటట్మంట్ (i)
మాతోమే సరెైనది

సేటట్మంట్ల
ె (i)
మరియబ (ii)
మాతోమే సరెైనది

సేటట్మంట్ (iii)
మాతోమే సరెైనది

సేటట్మంట్ల
ె (i)
మరియబ (iii)

3

మాతోమే సరెైనది

(iii) పాలసీదవరుల నుంచి వచేి
ఫిరాయదుల్పన పరిష్కరించడం

29

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

సేటట్మంట్ల
ె (i)

సేటట్మంట్ల
ె (i)

సేటట్మంట్ల
ె (ii)

మరియబ (ii)

మరియబ (iii)

మరియబ (iii)

మాతోమే సరెైనది

మాతోమే సరెైనది

మాతోమే సరెైనది

Alternative
4

Correct
Alternative

ఈ కంొ ది వాట్ిలో ఏ వివాదవల
పరిష్ాకరం క సం గీొవెన్సూ రిడోస
ె ల్
అథవరిట్ీస్ (GRA) పనిచేయాలని
కమీష్న్స దవవరా సిఫారుూ చేయబడింది?
(i) బీమాదవరుకర మరియబ బీమాసంసథ
మధయ వివాదవలు
137 (ii) బీమాదవరుకర మరియబ మధయవరిి
సంసథ లకర మధయ వివాదవలు

సేటట్మంట్ (iv)
మాతోమే సరెైనది

4

(iii) బీమాసంసథ కర మరియబ మధయవరిి
సంసథ లకర మధయ వివాదవలు
(iv) బీమాదవరుకర, బీమాసంసథ
మరియబ మధయవరిి సంసథ లకర మధయ
తలెతేి ఏ వివాదమైనవ

138

బీమాసంసథ కర, బీమాదవరుకర మధయ
వచేి వివాదవల్పన ఎవరు పరిష్కరిసి ారు?

బీమాసంసథ కర, మధయవరుిల
139 (intermediaries)కర మధయ వచేి
వివాదవల్పన ఎవరు పరిష్కరిసి ారు?

థర్ీ పారీట మోట్ర్ వాహనవల బీమా
140 మరియబ మరెైన్స బీమాక సంబంధించిన
సందరాభలలో _______పరిధి ఉండదు.

141

142

రిడోస
ె ల్ ఆఫ్ పబ్రెక్ట గీొవెనెూస్ రూల్ూ,
1998 ____వయవసథ ని కయి
ొ ేట్ చేసింది
ఏ తేదీన వినియోగదవరు పో ట్్క్షన్స చట్ట ం
రూప ందింది?

వినియోగదవరు
సమూహం

ఫిరాయది
పరిష్ాకరణ
సంసథ లు (జిఆర్ఎ)

వినియోగదవరు

వినియోగదవరు

సంసథ

కమీష్న్స

వినియోగదవరు

వినియోగదవరు

వినియోగదవరు

సంసథ

సమూహం

కమీష్న్స

ఫిరాయది

ఫిరాయది
పరిష్ాకరణ

వినియోగదవరు

కమీష్న్స

సంసథ

బీమా ఏజెనీూ

బీమా సరేవయరుె

11-ఏప్ిోల్-74

24-డిసెంబరు-68 24-డిసెంబరు-86 22-నవంబరు-68

సంసథ లు (జిఆర్ఎ)

4

సంసథ లు (జిఆర్ఎ)

వినియోగదవరు

పరిష్ాకరణ

2

వినియోగదవరు
సమూహం

బీమా

వినియోగదవరు

విచవరణవధికారి

ఫో రమ్

3

3

3

30

S.
No.

143

144

Question Body

ఈ కంొ ది వాట్ిలో నవన్సవెరుల్
కమూయనికేష్నిక ఉదవహరణ కానిదేది?

వయకిగత దసరం (Personal
distance) ఇలా నిరవచింపబడింది.

Alternative
1

చేతి సెైగలతో
కూడవ సంకేతవలు
చేయవచుి

18 అంగబళాల
నుండి 4
అడుగబలు.

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

ఖ్ాళీ గదిలో

ఆభరణవలను

మీ సవరానిన

సెైగలు చేయడం

ధరించడం

ప్ెంచడం

మరియబ

18 అంగబళాలను

4 నుండి 12

అంతకంట్ే

అందుకుంట్ోంది.

అడుగబలు.

Correct
Alternative

2

12 అడుగబలు
1

ఎకుకవ.
పంప్ేవారి లేదవ

145

నవన్సవెరుల్ కమూయనికేష్న్స వీట్ి
సమాహారం.

మాట్లు దవవరా

సీవకరించేవారి

కాకుండవ పోవరి న

మనసులో

దవవరా

శ్రీర కదల్పకల

మాట్ల దవవరా

అనిన రకాల

సందేశానిన

దవవరా

కాకుండవ

మానవ పోవరి న.

తెల్పయజేసే

అరాథలను

ఉదేుశ్ం .

ప్ేోరేప్ించే ఏదెైనవ

4

సందరభం.
బరబ్రలోన్స లోని
146

ఆధునిక కాలపప బీమా మూల

రోమ్ లోని

హాయంగింగ్ గారెీన్సూ

పోదేశానిన గబరిించండి.

వాట్ికన్స సిట్ీ

(వేలాడే
ఉదవయనవనవలు)

147

బీమాను వివరించడవనిక సాధవరణంగా
కంది వాట్ిలో దేనిని ప్ేరకకనవచుి?

ప్ేదలకు
సబ్రూడడలు
అందించడం

పోజల నష్ాటల
పందవలు

లండన్స లోని
లాయిడూ కాఫీ
హౌస్

ఇతరుల నష్ాటల
నుండి లాభరలను
ఉతితిి చేయబట్

నసయ యార్కలో
బ్రగ్ ఆప్ిల్

3

కొదిు మంది
నష్ాటలను అనేక
మంది

4

పంచుక వడం

రోడూ నగరవాసులు అవలంబ్రంచిన
పదు తి పోకారం, ఆపద సందరభంగా,
ఓడ నుంచి సమబదోంలోక తోసివేసిన
కారణంగా కొనిన వసుివపలను నష్టపో తే , కాప్ిట్ల్పజం
148 వసుివపల యజమానులు (ఎలాంట్ి
నష్ాటనిక గబరి కాని వారు సహా) ఏదో

(ప్ెట్ట లబడిదవరీ
విధవనం)

సో ష్ల్పజం
(సమాజవాదం)

పరసిర బీమా

దౌరి నయం

3

ఒక నిష్ితిి లో నష్ాటలను భరిసి ారు. ఈ
సనినవేశ్ంలో ఏ దృషిటక ణం
దృష్ాటంతంగా ఉంట్లంది?
31

S.
No.

Question Body

Alternative
1
ఒకే రకమైన
ఆసుిలు కల్పగి
ఉండి ఒకే

149

బీమాకు సంబంధించిన పూల్పంగ్

రకమైన

సిది వంతవనిన వివరించండి?

అపాయాలకు
గబరికాగల
పోజలను
సేకరించడం

Alternative
2

వివిధ రకాల
ఆసుిలు కల్పగి
ఉండి వివిధ
అపాయాలకు
గబరికాగల
పోజలను
సేకరించడం

వాయపారం
సమానంగా
పాత రోజులోె, ఎపపిడెైనవ

చెైనవవారి

మబంచివేయగల సమబదో జలాల దవవరా పడవలు
150

పోయాణం చేసే సమయంలో, చెైనవ

చిననవిగా ఉండేవి

వాయపారులు తమ వసుివపలను వేరేవరు మరియబ అవి
పడవలలో ప్ెట్ట లకునే వారు. ఎందుక

భరరీ వసుివపలను

విశలెషించగలరు?

మోసేవి.

వితరణ అయిేయ
విధంగా
వసుివపలను
బహుళ్ షిప్ిింగ్
సంసథ ల మధయ
పంప్ిణీ చేయడం
చెైనీస్ పోభబతవం
తపినిసరి
చేసింది.

151

ఇకకడ పోసి ావించిన ఐచిికాల జాబ్రతవ
నుంచి భౌతిక యిేతర ఆసిి ని గబరిించు.

బీమా పాోథమిక ఉదేుశ్ం తెలపాలని
మనీష తన బీమా సలహాదవరును
152 క రారు. కంద ఇచిిన ఐచిికాల నుంచి
బీమా పాోథమిక ఉదేిశానిన
గబరిించడవనిక మనీషకు సహాయపడు.

153

బీమా ససతీోకరణకు దవరి తీసేదేమిట్ో
చెపిండి.

Alternative
3

Alternative
4

ఒకే రకమైన

వివిధ రకాల

ఆసుిలు కల్పగి

ఆసుిలు కల్పగి

ఉననపిట్ికర

ఉనవన ఒకే

వివిధ

రకమైన

అపాయాలకు

అపాయాలకు

గబరికాగల

గబరికాగల

పోజలను

పోజలను

సేకరించడం

సేకరించడం

తమ సరుకును

చెైనవ వాయపారులు

వేరువేరు

తమ సరుకును

పడవలోె

వేరువేరు

ఉంచేవారు

పడవలోె

ఎందుకంట్ే ఇది

ఉంచేవారు

మొతి ం నష్టం

ఎందుకంట్ే ఇది

పో వడం నుంచి

ఖ్రుి తకుకవ

బీమా రక్షణ

కాబట్ిట

పోతిష్ఠ

అనేక మంది

అనేక మంది

కొదిు మంది

నష్ాటలను అనేక

నష్ాటలను కొదిు

నష్ాటలను అనేక

సెికుయలేష్న్స

మంది మధయ

మంది మధయ

మంది మధయ

(ఊహాకలిన)

పంచుక వడం

పంచుక వడం

పంచుక వడం

(నష్టభరీి)

3

కల్పిసుింది కాబట్ిట .

ె
ఇళ్ళ

ఇండెమినట్ి

1

చెైనవ వాయపారులు

కార్

హజార్ీ ్

Correct
Alternative

నష్టమబ

ఎయిర్-కండిష్నర్

ఆపద

3

3

4
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Alternative
1
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Alternative
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Correct
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అపాయానిన

కంది ఉనన ఏ రిస్క మేనేజ్మంట్
154 పదు తిని సీవయ బీమాగా కూడవ

Alternative
2

అపాయ నివారణ

ప్ేరకకంట్రరు?

అపాయానిన

తగిాంచడం

అపాయానిన

నిలుపపక వడం

మరియబ

బదిలీ చేయడం

2

నియంతిోంచడం
అనుక ని

155

మీరు ఎపపిడు బీమాను
ఎంచుక వాలనుకుంట్రరు?

అనుక ని
సంఘట్న జరిగిన
తరువాత

సంఘట్న

తీవోతతో బరట్ల

సంభవించే

సంఘట్న

సంభరవయత

సంభవించే

తకుకవగా కానీ

సంభరవయత

తీవోత ఎకుకవగా

తకుకవగా

ఉననపపిడు

ఉననపపిడు

సంఘట్న
యొకక నష్ాటలకు
మీకు మీరు
సవంతగా ఆరిథక

2

మదు త
(ఫెైనవనిూంగ్)
చేసుక గల్పగినపపి
డు

156

157

కంది వాట్ిలో మొదట్ి భరరతీయ బీమా
కంప్ెనీ ఏది?

ఓరియంట్ల్ లెైఫ్ ట్ిోట్ోన్స
ఇనసూరెన్సూ

ఇనసూరెన్సూ క

కంప్ెనీ ల్పమిట్్డ

ల్పమిట్్డ

భరరతదేశ్ంలో జీవిత బీమా

జనరల్

జాతీయకరణ ఫల్పతంగా రూప ందిన

ఇనసూరెన్సూ

పోభబతవ రంగ బీమా కంప్ెనీని

కారకిరేష్న్స ఆఫ్

ప్ేరకకనండి

ఇండియా

ట్్కనక్ట గబరించి చరిించండి.

మూయచువల్
అససయరెన్సూ
స సెైట్ీ ల్పమిట్్డ

నేష్నల్
ఇనసూరెన్సూ

3

కంప్ెనీ ల్పమిట్్డ

లెైఫ్ ఇనసూరెన్సూ

ఓరియంట్ల్

నేష్నల్

కారకిరేష్న్స ఆఫ్

ఇనసూరెన్సూ

ఇనసూరెన్సూ

ఇండియా

కంప్ెనీ ల్పమిట్్డ

కంప్ెనీ ల్పమిట్్డ

2

అపాయానిన

బీమాను కొనుగోలు చేసేట్పపిడు ఒక
158 వయకి అవలంబ్రంచే రిస్క మేనేజ్మంట్

బరంబే

అపాయ నివారణ

అపాయానిన

అపాయానిన

తగిాంచడం

నిలపడం

బదిలీ చేయడం

మరియబ

3

నియంతిోంచడం
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బీమా

159

బీమాకు, హామీక మధయ వయతవయసానిన
చరిించండి.

బీమా

బీమా

(ఇనసూయరెన్సూ):

(ఇనసూయరెన్సూ):

(ఇనసూయరెన్సూ):

జరిగే సంభరవన

జరిగే ఒక

జరిగే సంభరవయత

బీమా

గల ఒక

సంఘట్నకు

గల ఒక

(ఇనసూయరెన్సూ)

సంఘట్నకు

పోతిగా రక్షణ

సంఘట్నకు

మరియబ హామీ

పోతిగా గాయరెంట్ీ

హామీ

పోతిగా రక్షణ

(ఎససయరెన్సూ)

రక్షణ హామీ

(ఎససయరెన్సూ) :

హామీ

రెండస ఒకే

(ఎససయరెన్సూ):

జరిగే సంభరవన

(ఎససయరెన్సూ):

విష్యానిక

జరిగే సంభరవయత

గల ఒక

జరగనునన ఒక

సంబంధించినవి

గల ఒక

సంఘట్నకు

సంఘట్నకు

సంఘట్నకు

పోతిగా రక్షణ

పోతిగా రక్షణ

పోతిగా గాయరెంట్ీ

2

రక్షణ లేదు

అగిన పోమాదం కారణంగా నష్టం ఏరిడే
అవకాశాలను తగిాంచడం క సం ప దు ర్
160

గారు తన ఇంట్ిలో ఇనుూలేట్డ
వెైరింగ్ను ఉపయోగించవరు. ఇకకడ

అపాయానిన
అపాయ నివారణ

అపాయానిన

అపాయానిన

తగిాంచడం

నిలపడం

బదిలీ చేయడం

మరియబ

అనుసరించిన రిస్క మేనేజ్మంట్

4

నియంతిోంచడం

ట్్కనక్టను గబరిించండి.
తవను వెళ్ెనునన ఇరాక్టలో హింస
అపాయానిన

చెలరేగిన కారణంగా అకకడిక వాయపార
161

పరయట్నక సం వెళె ్ందుకు ష్ాహీన్స
నిరాకరించవరు. ఇకకడ అనుసరించిన

అపాయ నివారణ

అపాయానిన

అపాయానిన

తగిాంచడం

నిలపడం

బదిలీ చేయడం

మరియబ

రిస్క మేనేజ్మంట్ ట్్కనక్టను

1

నియంతిోంచడం

గబరిించండి.
తవను అనుక కుండవ చనిపో యిే
పరిసథ త
ి లోె తన కుట్లంబ సభబయలు

అపాయానిన

ఎవరిప్ెైనవ ఆధవరపడకుండవ ఉండేలా
162 సురేష ఓ జీవిత బీమా పాల్పసీని
కొనుగోలు చేశారు. ఇకకడ
అనుసరించిన రిస్క మేనేజ్మంట్

అపాయ నివారణ

అపాయానిన

అపాయానిన

తగిాంచడం

నిలపడం

బదిలీ చేయడం

మరియబ

3

నియంతిోంచడం

ట్్కనక్టను గబరిించండి.
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ఏదో కారణంతో ఇలుె దెబుతినన
అపాయానిన

పక్షంలో మరమమత లకెై
163

ఉపయోగించడం క సం సిమత ఓ రిజరువ
నిధిని ఏరాిట్ల చేశారు. ఇకకడ

అపాయ నివారణ

అపాయానిన

అపాయానిన

తగిాంచడం

నిలపడం

బదిలీ చేయడం

మరియబ

అనుసరించిన రిస్క మేనేజ్మంట్

1

నియంతిోంచడం

ట్్కనక్టను గబరిించండి.
నష్టం జరిగిన
ఆసిి ని నష్టం
164 కంది సేటట్మంట్ె లో సరెైంది ఏది?

నుండి బీమా
రక్షిసి ుంది

బీమా నష్ాటలను
నివారిసి ుంది

నష్టం జరిగే
సంభరవయతను
బీమా తగిాసి ుంది.

సందరభంలో
బీమా
చేయబడినదవనిని

4

బీమా నష్టభరీి
చేసి ుంది.

రేట్ింగ్

165

మీరు ఒక బీమా సరేవయర్. బీమా

పోయోజనవల

సంసథ తరపపన బీమా చేసే మబందుగా

క సం

ఒక ఆసిి ని మీరెందుకు సరేవ చేసి,

అపాయానిన

తనిఖీ జరుపపత నవనరు?

మదింపప
చేయడం క సం

166

మానవ జీవిత విలువ భరవనను
మొదట్ పోతిపాదించింది ఎవరు?

విల్పయం ఫాలకనర్

పరిసరాలను

నగరం నుంచి

చసడట్ం దవవరా

ఆసిి ఎంత

ఆసిి యొకక

దసరంలో ఉననదో

మూలాయంకనం

కనుక కవడం

నిరాిరించడం క సం క సం

చుట్లటపోకకల
ఉనన ఆసుిలను
కూడవ ఒకసారి

1

పరికంచడం క సం

మిసట ర్ ఎన్స

ఆరిథకవేతి ఏడమ్

పో ఫెసర్.

మలోహతవో

సిమత్

హుబనేర్

4

ఆసిి అనేది ఏ

సాధవరణంగా ఓ ఆసిి ని వివరించండి.
167 అతయంత ఖ్చిితమైన ఐచిికానిన
ఎంచుక ండి.

ఆసిి అనేది
ఉచితంగా లభించే
ఏదో వసుివప

ఆసిి అనేది
విలువ లేదవ
రాబడి అందజేసే
ఏదో ఒక వసుివప

రాబడి ఏమీ

ఆసిి అనేది

ఇవవకుండవ

సవంతం

కేవలం

చేసుక వడం

ఉపయోగానిన

సాధయం కాని

2

అందించే ఏదో ఒక వసుివప
వసుివప

నష్ట పరిహార ససతోం
168 వరిింపజేయగల్పగినది
______________.

జీవిత బీమా

సాధవరణ బీమా

జీవిత బీమా

జీవిత బీమా కాని

మరియబ

సాధవరణ బీమా

సాధవరణ బీమా

కాని కాదు

2
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కంది వాట్ిలో వేట్ిని సామానయ పోజలు

169 ఎదురుకనే రిస్కల కంద
వరీాకరించలేరు?

Alternative
1

చవలా కాలం
జీవించడం

సంపాదించే వయకి
HLVని లెకకంచే సమయంలో
170 పరిగణంచవల్పూన రెండు కారకాలను
గబరిించండి.

నికర ఆదవయాలు
మరియబ
కుట్లంబ సభబయల
సంఖ్య

Alternative
2
చవలా తకుకవ
కాలంలోనే
మరణంచడం

సంపాదించే వయకి

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

వెైకలయంతో
సహజంగా అరిగిపో వడం ఇంకా చిరిగిపో వడం
జీవించుట్

సంపాదించే వయకి

నికర ఆదవయాలు నికర ఆదవయాలు
మరియబ వారిిక

మరియబ అతని

వడడీ రేట్ల

ఉదో యగం రకం

3

సంపాదించే వయకి
నికర ఆదవయాలు
మరియబ

2

కొనుగోలు చేసిన
బీమా

కంది పది తిలో వయకుిలకు అవసరమైన
171

బీమాను నిరాిరించడంలో

మానవ ఆసిి

జీవిత కాల

మానవ జీవితం

భవిష్యత్ జీవిత

సహాయపడగల సంపోదవయ పది తి

విలువ

పోతిపాదన

విలువ

విలువ

3

ఏది?
172

173

జీవిత బీమా వాయపారంలో భరగంకాని
అంశానిన గబరిించండి.
కంది ఎంప్ికలోె ఏవి ఆసిి కాదో మాకు
చెపిండి.

ఆసిి

రిస్క(ఆపద)

పరసిరత ససతోం

గాల్ప

కార్

ఇలుె

సంత ల్పత
“కాలపరిమితి బీమాను కొని, ఆ
వయతవయసానిన మరెకకడెైనవ మదుపప
174 చేయండి” వెనుక పాోథమిక వాదన
ఏమిట్ి? అతయంత ఖ్చిితమైన
ఐచిికానిన ఎంచుక ండి.

ట్ర్మ బీమా
అనేది బీమా
యొకక ఉతి మ
రూపం

ప్ీోమియంలను
ఇతర ప్ెట్ట లబడి
సాధనవలోె
ప్ెట్ట లబడి ప్ెట్టడం
ఎకుకవ రాబడిని
కల్పగించగలవప

175

ఇది తప్ిించి, కంద ఉననవనీన నగదు
విలువ బీమా కాంట్రోకుటల పోయోజనవలే:

ప దుపప చేసే
కొమశిక్షణను
అలవరుసుింది

సురక్షితమైన
మరియబ
భదోతగల
ప్ెట్ట లబడి

సెికుయలేష్న్స
(ఊహాకలిన)
పోతిష్ఠ

4

1

సంత ల్పత
ప్ీోమియంలను
ఈకవట్ీస్లో

ట్ర్మ-కాని బీమా

ప్ెట్ట లబడి ప్ెట్టడం అతి తకుకవ
దవవరా

రాబడి కల్పగి

పాలసీదవరు

ఉంట్లంది.

2

అధిక పణవలను
ప్ెట్టవచుి.
ఆదవయపప
పనున

తకుకవ రాబడులు

4

పోయోజనవలు
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No.

Question Body

Alternative
1

సురక్షితమైన

ఇది తప్ిించి, కంద ఉననవనీన నగదు
176 విలువ బీమా కాంట్రోకుటల

Alternative
2

తకుకవ రాబడులు

అపోయోజనవలే:

మరియబ
భదోతగల
ప్ెట్ట లబడి

Alternative
3

దోవయయలుణం
యొకక కొమంగా
నశింపజేసే
పోభరవాలకు
లోబడి రాబడులు

Alternative
4

Correct
Alternative

పాోరంభ
సంవతూరాలోె
తకుకవ

2

జమకావడం

ఒకరి అకాల
మరణం ఫల్పతంగా
తలెతేి ఆరిిక
నష్ాటనిన
పరసిరత కంద
పరసిరత కంద,
177 కంది పోకట్నలో సరికాని విష్యం ఏది?

వివిధ వయకుిల
నిధులు
కలపబడతవయి

పరసిరతను
పూల్పంగ్ అని
కూడవ అంట్రరు

మనకు ఒక
మూలం నుండి
అనేకానిక
నిధులు
పోవహిసి ాయి

భరించడవనిక
పరసిరతవం
రక్షణ కల్పిసుింది.
జీవిత బీమా

3

ఒపిందంలోక
పోవేశించిన అనేక
మంది అందించిన
మొతవిలను పూల్
చేసే ఒక నిధిని
కల్పగి ఉండట్ం
దవవరా ఈ

రాజన్స గారు ఏడవదిక రూ 1,20,000
సంపాదిసి ునవనరు. అలాగే తనమీదే
రూ. 24వేలు ఖ్రుి ప్ెడుత నవనరు.
178 వడడీ రేట్లను ఎనిమిది శాతం (అంట్ే,

రూ. 12,00,000 రూ. 13,00,000 రూ. 14,00,000 రూ. 15,00,000

1

0.08 గా వయకరికరించబడుత ంది)గా
అనుకుంట్ే, ఈ సందరభంలో HLVని
లెకకంచండి.
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Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ె . మరో
రమేష వయసు 55 ఏళ్ళ
ఐదేళ్ెలో పదవీ విరమణ
చేయబర త నవనరు. పోసి ుతం ఆయన
వారిిక రాబడి రూ. ఐదు లక్షలు కాగా,
179

ఆయన రూ. 15 లక్షలకు జీవిత బీమా
పాలసీని కొనుగోలు చేశారు. పోసి ుత

రూ. 20,00,000 రూ. 15,00,000 రూ. 10,00,000 రూ. 500,000

2

ఏడవదిలోనే ఆయన కాలావధి
కాకమబనుప్ే చనిపో తవరని భరవిసేి ,
ఆయన కుట్లంబరనిక జీవిత బీమా
కంప్ెనీ నుంచి ఎంత దకుకత ంది?

హామీ ఒపిందవల
కంద

180

బీమాకు సంబంధించి, హామీ

చెల్పెంచవలసిన

ఒపిందవలు, నష్ట పరిహారాల

పోయోజనం

కాంట్రోకుటల మధయ వయతవయసానిన

సంఘట్న జరిగిన

ప్ేరకకనండి.

తరావత
నిరాిరించబడుత ం
ది

నష్టభరీి
ఒపిందవల కంద
చెల్పెంచవలసిన
పోయోజనం
మబందుగానే
నిరణ యించబడు
త ంది

హామీ ఒపిందవల
కంద
చెల్పెంచవలసిన
పోయోజనం
సంఘట్నకు
పూరవం
నిరాిరించబడుత ం
ది

నష్టభరీి
ఒపిందవల కంద
ఒకవేళ్
సంఘట్న జరిగితే

3

చెల్పెంచవలసిన
పోయోజనం ఏదీ
ఉండదు

పోజకి వారిికాదవయం రూ. 2.40లక్షలు.
ఆయన తనక సం ఏడవదిక రూ. లక్ష
181

ఖ్రుి ప్ెడుత నవనరు. మారెకట్ వడడీ
రేట్ల ఏడు శాతం. HLV పదు తి దవవరా

రూ. 15,00,000 రూ. 20,00,000 రూ. 10,00,000 రూ. 24,00,000

2

పోజకి జీవిత బీమా స మబమను
లెకకంచండి.
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యాదృచిిక సంఘట్న జరిగినపపిడు
182

జీవిత బీమా మరియబ సాధవరణ
బీమాకు సంబంధించిన సంభరవయతను
పో లిండి.

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

జీవిత మరియబ

జరిగే సంఘట్న

జరిగే సంఘట్న

జరిగే సంఘట్న

సాధవరణ బీమా

యొకక

యొకక

యొకక

రెండిట్ికర

సంభరవయత

సంభరవయత జీవిత సంభరవయత జీవిత

సంబంధించి జరిగే సాధవరణ బీమా

బీమా విష్యంలో బీమా విష్యంలో

సంఘట్న

విష్యంలో

ప్ెరుగబత ంది

ప్ెరుగబత ంది

యొకక

ప్ెరుగబత ంది

మరియబ

మరియబ

సంభరవయత

మరియబ జీవిత

సాధవరణ బీమా

సాధవరణ బీమా

అనినవేళ్లా

బీమా విష్యంలో విష్యంలో

సిథరంగా ఉంట్లంది తగబాత ంది.

Correct
Alternative

4

విష్యంలో

తగబాత ంది.

సిథరంగా ఉంట్లంది .

పోకట్నలు I

పోకట్నలు I

మరియబ II

మరియబ II

నిజమైనవి

అసతవయలు

బరధయత బీమా

వయకిగత బీమా

కంది రెండు పోకట్నలను విశలెషించి,
నిజమైన దవనిని నిరాురించండి.
పోకట్న 1: యాదృచిిక సంఘట్న
183

సాధవరణ బీమా సందరభంగా
నిశ్ియంగా సంభవిసుింది.

పోకట్న I నిజం

పోకట్న II నిజం

పోకట్న 2: యాదృచిిక సంఘట్న

2

జీవిత బీమా సందరభంగా నిశ్ియంగా
సంభవిసుింది.
గబడవిల్(పోతిష్ఠ) వలె జరిగే నష్టంప్ెై
184 రక్షణను అందించే బీమా తరగతిని

జీవిత బీమా

ఆసిి బీమా

3

పోతిపాదించండి .
వారి తకుకవ
ప్ెదువాళ్ుకు

185

ఆదవయం

మరణంచడం

వయసు ఎకుకవెైన వారితో పో ల్పితే

అవసరమైనంతగా కారణంగా

అనేది

తకుకవ వయసు వారి వదు జీవిత

చిననవాళ్ుకు

చిననవాళ్ళు

వయసుూతో

బీమా ప్ీోమియంను ఎందుకు తకుకవ

జీవిత బీమా

ఖ్రీదెైన జీవిత

పోతయక్ష

వససలు చేసి ారో వివరించండి.

అవసరం

బీమా ఉతితి ల

అనుపాతంలో

ఉండదు.

కొనుగోలును

ఉంట్లంది.

మరణంచడం
అనేది
వయసుూతో

3

విలోమానుపాతం
లో ఉంట్లంది

భరించలేరు
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Alternative
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Alternative
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Alternative
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Correct
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______________ పోణవళిక అనేది మీ
విశాొంత జీవితం క సం మీరు ఎంత ఆదవ
186 చేయాల్ప. ఆ నిధులను మీరు ఎలా

స తి

పనున

విదవయభరయసమబ

రిట్్ైరెమంట్

4

డిఫ్ేెష్న్స

సాటగ్ఫ్ేె ష్న్స

2

నికర బడెిట్

1

మదుపప చేసి ునవనరనే దవనిని కల్పగి
ఉంట్లంది.

ఒక ఆరిథక వయవసథ లో కొంత కాలంలో
సరకులు, సేవల ధరల సాధవరణ
187

సాథయిలో ప్ెరుగబదలను చెపిడవనిక
ఉపయోగించే పదవనిన జాబ్రతవ

అధిక దోవయయలుణం దోవయయలుణం

పరచండి. అతయంత సమంజసమైన
ఐచిికానిన ఎంచుక ండి.

మీకు ఉండవల్పూన విలువ మైనస్ మీరు
188 కల్పగి ఉనన విలువకు సంబంధించి

నికర విలువ

ఆదవయం పోకట్న ఆరిథక పోణవళిక

ఉపయోగించే పదం ఏమిట్ి?

ప్ెట్ట లబడి లాభరల
ప్ెట్ట లబడి లాభరల ప్ెట్ట లబడి లాభరల మీద
మీ ప్ెట్ట లబడి పోతిఫలాలప్ెై పడే
189 దోవయయలుణ పోభరవానిన మదింపప
వేయండి.

మీద

మీద

దోవయయలుణవనిక

దోవయయలుణవనిక

దోవయయలుణవనిక

కొమంగా

ఎలాంట్ి పోభరవం

సానుకూల

నశింపజేసే

ఉండదు

పోభరవం ఉంట్లంది (కొరోొడింగ్)

దోవయయలుణం
ప్ెట్ట లబడుల
పోతిఫలాలను

3

ప్ెంచుత ంది

పోభరవం ఉంట్లంది

కంది ఐచిికాలను పరిశీల్పంచి, కెడ
ొ ిట్
190

నిరవహణ నిరణ యం కాని దవనిని
గబరిించండి. బరగా సరెైన ఐచిికానిన
ఎంచుక ండి.

191

ఒక వయకి తన దీరఘకాల్పక ప దుపపలను
మచుికునే జీవిత దశ్ను గబరిించండి.

బరయంక్ట ఖ్ాతవలో

తవకట్లటతో మీ

డబబును

ఇంట్ిని ఫెైనవన్సూ

ప్ెట్ట లబడి ప్ెట్టడం చేసుక వడం

బరలయమబ

ప్ెళ్ళున కొతి లో

కెడ
ొ ిట్ కారుీ

ఇలుె కొనుగోలు

దవవరా యబట్ిల్పట్ీ చేయడం క సం
బ్రలుెలను

ఒక గృహ లోన్స

చెల్పెంచడం

ప ందడం

ట్ీనేజ్(యబకి

రిట్్ైరెమంట్

వయసుూ)

అనంతరం

1

4
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192

Question Body

Alternative
1

ఆరిథక పోణవళికను పాోరంభించడవనిక ఒక రిట్్ైరెమంట్

వివాహం

సరెైన సమయానిన ససచించండి.

తరువాత

అనంతరం

ఆరిథక పోణవళిక పోకయ
ొ లోని ఏ దశ్లో
193

పోసి ుత నగదు పోవాహ పోకట్న,

ఆరిిక లక్షాయలను

బరయలెన్సూ షీట్ రూపకలిన

అభివృదిి చేయడం

సహాయపడుత ంది.
పోసి ుత రాబడి, ఖ్రుి పోవాహాలను
194 విశలెషించడం అనేదవనిని
___________గా ప్ేరకకంట్రరు.

కంది వాట్ిలో వయకిగత ఆరిథక సిథతిని
195

అరథ ం చేసుక వడం నుంచి మీరు
పోయోజనం ప ందడవనిక తకుకవగా
ఉపయోగించే మారా ం ఏమిట్ి?

196

Alternative
2

నికర విలువ
విశలెష్ణ

ఒక ప్ెదు

Alternative
3

అందుకునన

పరిసథ తి
ి ని

ను మూలాయంకన

నిరాిరించడం

చేయడం

వయకి గత ఆరిథక

ఒక ఆరిిక
పోణవళికదవరుగా

అవడం

అవడం

బీమా కొనుగోలు వెనుక ఉనన అసలు

సంపదను

పోయోజనం ఏమిట్ి?

సృషిటంచుట్

ఖ్రుిల నిరవహణ

ఆరిథక పోణవళిక
అమలుచెయయడం

సునినతతవం

పోణవళిక చేయడం విశలెష్ణ

బరయంకుకు డెైరెకటర్ నిరణ యాలను
తీసుక వడం

చిననతనం లోనే

3

తరావత
పోతవయమానయాల

మీ సవంత ఆరిిక

Correct
Alternative

మొదట్ి జీతం

పోసి ుత ఆరిథక

బడెిట్ింగ్

Alternative
4

అనిశిిత సిథతి
నుండి రక్షణ

2

2

వేరకక ఆరిిక
పోణవళికదవరు
యొకక సలహాను

1

మదింపప చేయడం

ఆదవయం పనున
రాయితీలను

3

అందుక వడం

పదవి విరమణ
అనంతరం
ఆదవయ

197

ఒక కారిస్ పో గబ

అవసరాలను

చేసేందుకు

తీరుిక వడం

అధిక

క సం కారిస్ను

రిస్క(ఆపద)గల

పదవీ విరమణ పోణవళిక పంప్ిణీ దశ్లో కొమబధ్ి మైన

కారిస్

ఏం జరుగబత ంది?

సంఘట్ితమైనది ఉపసంహరణ

పాోతిపదికన
చినన ప దుపపలు

(వితవీేయల్)/ఎ

చేసి ారు

నసయయిట్ీస్ లోక

ప్ెట్ట లబడులు

3

చేయబడతవయి

మారుి
చేసుక వడం
జరుగబత ంది.
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Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

గరిష్ట
పోయోజనవలు
వరిించే విధంగా

పనున పోణవళిక పోయోజనవనిన
198 వివరించండి. అతయంత సమంజసమైన

పనున ఎగవేత

ఐచిికానిన ఎంచుక ండి.

మీ
ప్ెట్ట లబడులను

పనునల క సం

సకాలంలో పనున

ఏరాిట్ల

చెల్పెంపప

2

పోణవళిక
చేసుక వడం
ప్ెట్ట లబడి
ఒకరు తన

ప్ెట్ేటట్పపిడు
రిస్క సహనశ్కిని వివరించండి.
199 అతయంత సమంజసమైన ఐచిికానిన
ఎంచుక ండి.

ఒకరు
వహించగల
అపాయాల రకాలు

ఒకరు
భరించేందుకు
సుమబఖ్ంగా
ఉండే

అపాయ
నిరవహణ
సాధనవలు

రిస్క(ఆపద)

ప్ెట్ట లబడులను
పణంగా
ప్ెట్ేటందుకు

2

సుమబఖ్ంగా
ఉండే వయవధి

మొతి ం
భవిష్యతి క సం క రుకునన పోసి ుత
200 విలువను నిరాిరించేందుకు ఒక వయకి

సరళ్ వడడీ

ఉపయోగించే లెకకంపపను వివరించండి.
భవిష్య విలువ లెకకంపపలు అంట్ే
201 ఏమిట్ి? అతయంత సమంజసమైన
ఐచిికానిన ఎంచుక ండి.

202

ఏక మొతి ం

ఏక మొతి ం

వరుస నిక్షేపాల

యొకక పోసి ుత

యొకక భవిష్యత్

(డిపాజిట్ె )

విలువ

విలువ

భవిష్యత్ విలువ

తగిాంపప చేయడం సమిమళించడం

రాబడి యొకక

(డిసౌకంట్ింగ్)

(కాంపౌండింగ్)

అంతరా త రేట్ల

ఒక ఆరిథక

పోసి ుత ఆరిథక

పోణవళిక

పరిసథ తి
ి ని

ఆరిథక పోణవళిక పోకయ
ొ లో మొదట్ి

ఆరిిక లక్షాయల

దశ్ను వివరించండి.

అభివృదిి

అమలుచెయయడం విశలెషించడం

సరళ్ వడడీ

2

2

చరయలను
మూలాయంకనం
చేసి రివెైజ్

3

చేయడం
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Alternative
2
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3

Alternative
4
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ఆరిథక పోణవళిక పోకయ
ొ లో ఇంట్రెనట్
సహాయపడుత ందో వివరించండి.
I: ఆరిథక పోణవళికలోని వివిధ క ణవలకు
సంబంధించిన సమాచవరానిన
అందిసి ుంది.
203 II: వివిధ మదుపప ఉతితి ల

I మాతోమే

II మాతోమే

III మాతోమే

I, II మరియబ III

4

బరయంక్ట డిపాజిట్ల
ె

బంగారు

లాకర్ూ

లెైఫ్ ఇనసూరెన్సూ

1

బరయంక్ట డిపాజిట్ల
ె

షేరె ు

బరండూ

లెైఫ్ ఇనసూరెన్సూ

4

పనితీరుకు సంబంధించిన తవజా
సమాచవరానిన అందిసి ుంది.
III: ఆోరథ క
ి నిరణ యాలను చేయడంలో
సహాయపడగల కొట్ేష్నె ను
అందిసి ుంది.

204

లావాదేవీ చేయగల ఉతితి ల కంద
వరీాకరించగల ఉతితిి ని గబరిించండి.
యాదృచిికమైన ఉతితి ల కంద

205

వరీాకరించగల ఉతితిి ని గబరిించండి.
అతయంత సమంజసమైన ఐచిికానిన
ఎంచుక ండి.

30
హామీ

206

చేయబడినవారి

పదవీ విరమణ

భరరత దేశ్ంలో, పూరిి జీవిత

మరణవనంతరం

అనంతరం మరణ

పోణవళికలు__________.

మరణ

పోయోజనవలను

పోయోజనవలను

చెల్పెసి ాయి

చెల్పెసి ాయి

80 సంవతూరాల
వయసుూ తరావత
మరణ
పోయోజనవలను
చెల్పెసి ాయి

విజయవంతమైన
వారిిక
ప్ీోమియంలను
చెల్పెంచిన మీదట్

1

మరణ
పోయోజనవలను
చెల్పెసి ాయి
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ఒక వయకి యొకక
ఉతవిదక
207

బీమా ఉతితిి ని కొనడం వెనుక

పనున పోణవళిక

పాోథమిక ఉదేుశానిన వివరించండి.

చేయడం

ప్ెట్ట లబడి సురక్షత

సామరాథయల ఆరిథక
విలువ యొకక
నష్ాటనిక రక్షణ

సంపద
కూడబట్లటక వడం

3

కొరకు

కొరకు

కాలపరిమితి హామీ క సం చెల్పెంచిన
208

ప్ీోమియం కనవన పూరిి జీవిత బీమా
క సం చెల్పెంచిన ప్ీోమియం

తకుకవ

సమాన

ఎకుకవ

బరగా తకుకవ

3

____________.
దీనిని సంపూరణ

209

కాలపరిమితి బీమా పోణవళిక మరో
క ణవనిన గబరిించండి.

ఇది అతి చవకగా జీవిత బీమా
ఉండే బీమా

పోణవళిక కంొ దక

రూపం

మారుి
చేసుక వచుి

హో ల్ లెైఫ్

గబరిించండి.

211

212

విడదీయరానిత

సవభరవానిన ఎంచుక ండి.

నం

________________కు ఉదవహరణ.

రాబడులను
అందించదు

ఆదవయం భరీి
పోణవళిక కంద

3

అనువపగా
ఉంట్లంది

ఎండో మంట్

(పోతి సంవతూరం

జీవితం

చెల్పెంపప)

మనీ బరయక్ట

1

పాలసీలు

జీవిత బీమా పాలసీలతో మబడిపడిన

తవకట్లటనుంచి బయట్పడే బీమా అనేది

మీద ఏ

ఇది ఒక

ఎనసయయిట్ీ

బీమాచేసిన వయకి జీవితవంతం
210 ప్ీోమియంను చెల్పెంచవలసిన పాలసీని

ఇది మచసయరిట్ీ

వివిధతవం

అభౌతికత

అత యతి మ

(ఇనవటనిి బ్రల్పట్ి)

రాబడులు

ప్ీోమియం తిరిగి
తరిగే ట్ర్మ బీమా ప్ెరిగే ట్ర్మ బీమా ప ందడంతో ట్ర్మ
బీమా

సిథర రాబడులతో
ట్ర్మ బీమా

3

1
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ట్ర్మ బీమాను
ఒక దవనికెై అదే

కాలపరిమితి బీమా పోణవళికలకు
213 సంబంధించి నిజమైన ఐచిికానిన
ఎంప్ిక చేసుక ండి.

ఒక ట్ర్మ బీమా

ట్ర్మ బీమా

అనిన ట్ర్మ బీమా ఉండే

పోణవళికలోె దవనిని

పోణవళికలు

పోణవళికలు ఒక

(సాటండఎలోన్స)

హో ల్ లెైఫ్ బీమా

జీవితకాల

అంతరినరిమత

పాలసీగా అలాగే

పథకం కందిక

పపనరనవీకరణ

వెైకలయం రెైడర్తో

మరకక పాలసీతో

మారుి

ఒక రెైడర్గా

చేసుకునేందుకు

కొనుగోలు

అవకాశ్ం లేదు

ఎంప్ికతో వసాియి వసాియి

3

చేయవచుి

కాలపరిమితి బీమా పోణవళికలోని
214

మారిిడడ ఐచిికం అనేది పాలసీని కంది
ఐచిికాలలోని వేట్ిలోక మారిడవనిక

మనీ బరయక్ట
హో ల్ లెైఫ్ పోణవళిక

యూనిట్ ల్పంక్టీ

పాెన్స(డబబు

బీమా పథకం

వెనకుక వచేి

ఉపయోగించబడుత ంది?

పోణవళిక)

తవకట్లట విమబకి
(తగబాతూ ఉండే

1

ట్ర్మ బీమా)

ప దుపప మూలకంలోక సవచిమైన
జీవిత బీమాను కల్పప్ే పాలసీని
215 ప్ేరకకనండి. కొంత నిరిిష్ఠ సమయం
వరకు బీమాదవరు జీవిసేి , పాలసీ మబఖ్

తవకట్లట విమబకి

ప్ెరుగబతూ ఉండే తగబాతూ ఉండే

పాలసీ

ట్ర్మ పాలసీ

ట్ర్మ పాలసీ

హో ల్ లెైఫ్ పాలసీ

4

విలువను ఆయన/ఆమ సీవకరిసి ారు.

216

లాభసాట్ి పాలసీలను వివరించడవనిక

వడడీ చెల్పెంచే

ఉపయోగించే పదవనిన గబరిించండి.

పాలసీలు

పాల్ానే పాలసీలు

డివిడెండ
పాలసీలు

బర నస్
పంచుకునే

2

పాలసీలు

ఒక వాసి వమైన

217

సిరశనీయమైన ఉతితిి గబరించి
వివరించండి.

ఒక వాసి వమైన

(ట్ేంజిబబల్)

(ట్ేంజిబబల్)

ఉతవిదన అనేది

ఒక వాసి వమైన

ఉతవిదన అనేది

సిరశ దవవరా

(ట్ేంజిబబల్)

సిరశ దవవరా

పోతయక్షంగా

ఉతవిదన అనేది

తెలుసుక లేని ఒక తెలుసుక గల్పగిన

అనంతమైన

భౌతిక వసుివపను భౌతిక

విలువ కల్పగినది

ససచిసుింది

ఒక వాసి వమైన
(ట్ేంజిబబల్)
ఉతవిదన అనేది

2

ఏ విలువ లేనిది

వసుివపలను
ససచిసుింది
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Question Body

Alternative
1

ఒక అవాసి వమైన
(ఇనేటంజిబబల్)
ఉతవిదన అనేది
218

సిరశనీయం కాని(ఇనేటంజిబబల్)

పరోక్షంగా

ఉతితిి గబరించి వివరించండి.

మాతోమే
తెలుసుక గల
ఉతవిదనలను
ససచిసుింది

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ఒక అవాసి వమైన
(ఇనేటంజిబబల్)
ఉతవిదన అనేది
సిరశ దవవరా
పోతయక్షంగా
తెలుసుక గల్పగిన
భౌతిక
వసుివపలను

ఒక
అవాసి వమైన

ఒక అవాసి వమైన

(ఇనేటంజిబబల్)

(ఇనేటంజిబబల్)

ఉతవిదన అనేది

ఉతితిి విలువ

అనంతమైన

లేనిది

1

విలువ కల్పగినది

ససచిసుింది

ఇతరులతో పో ల్పితే మీ జీవిత బీమా
పాలసీ క సం మీరు ఎకుకవ
219

ప్ీోమియంను చెల్పెసి ునవనరు. మీరు

పరిహారం అంతే

పరిహారం ఎకుకవ పరిహారం తకుకవ

చనిపో యినపపిడు లబ్రి దవరుడిక

ఉంట్లంది

ఉంట్లంది

ఉంట్లంది

కార్

సబబు

పరిహారం ఉండదు

2

జీవిత బీమా

ఇలుె

3

కాలకొమేణవ

తవతవకల్పక

వనరుల

వనరుల

వనరుల

వనరుల

కేట్రయింపప

కేట్రయింపప

కేట్రయింపప

కేట్రయింపప

విభినీనకరణ

యూనివరూల్

హో ల్ లెైఫ్

ఎండో మంట్

లెైఫ్ ఇనసూరెన్సూ

ఎససయరెన్సూ

ఎససయరెన్సూ

(ఇతరులతో పో ల్పితే) చెల్పెంచే పరిహారం
ఎలాంట్ి పోభరవానిన కల్పగి ఉంట్లంది?
సిరశనీయం కాని ఉతితిి క
220 ___________ ఉదవహరణగా
నిలుసుింది.
సమయం సరి
వనరుల అంతర పాోపంచిక కేట్రయింపప అయిేయంత వరకు
221 అనేది ________________ను
ససచిసుింది.

2

వాయిదవ
కంద ఇచిిన ఐచిికాల నుంచి,
222 సంపోదవయిేతర జీవిత బీమా ఉతితిి ని

ట్ర్మ ఎససయరెన్సూ

గబరిించండి.
కంద ఇచిిన ఐచిికాల నుంచి
223 సంపోదవయ జీవిత బీమా ఉతితిి ని
గబరిించండి.

ట్ర్మ ఎససయరెన్సూ

యూనివరూల్
లెైఫ్ ఇనసూరెన్సూ

అసిథర
(వేరియబబల్)
జీవిత బీమా

యూనిట్ ల్పంక్టీ
బీమా

2

1
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Alternative
1

Alternative
2
మొదట్ి పాలసీ

224

విశ్వవాయపి జీవిత బీమా పాలసీలోని

మొదట్ి

సంవతూరం

పోధవన నవాయవిష్కరణలలో ఒకదవనిని

సంవతూరం

తరావత

వివరించండి. అతయంత సమంజసమైన

తరావత ఏ

సంపూరణ ంగా

ఐచిికానిన ఎంచుక ండి.

ప్ీోమియం ఉండదు ఫ్ెె గిిబబల్
ప్ీోమియంలు

Alternative
3

మొదట్ి

మొదట్ి

సంవతూరం

సంవతూరం

తరావత

తరావత

తగిాంచబడిన

కొమబధ్ి మైన ప్ే-

ప్ీోమియంలు

ఔట్ లు

హామీలు ఏవీ లేని
వేరియబబల్(అసిథర) జీవిత బీమా
225

ఉతితి ల విష్యంలో సేకరణ ఖ్ాతవలో
నగదుకు గాయరంట్ీ ఎందువలన
ఉండదు?

పోభబతవ రుణంలో
డబబు ప్ెట్ట లబడి
ప్ెట్టబడుత ంది

మూయచువల్

డబబు కెప్ెక్టూ

ఫండూ దవవరా

(CAPEX) క సం

సాటక్టూలో డబబు

ఉపయోగించబడు

ప్ెట్ట లబడి

త ంది.

ప్ెట్టబడుత ంది

226

సంపోదవయ జీవిత బీమా ఉతితి ల
పరిమితిని గబరిించండి.

అధిక దిగబబడుల చేరడవనిక

నగదు మరియబ

నిరాిరించడం

యొకక

మిగిల్పన పోకట్నలనీన అవాసి వమే.

అంచనవలు
మరియబ
విచక్షణప్ెై

సిష్టమైన

ప దుపపల విలువ సులభం కాదు

కనిప్ించే పధ్ి తి

భరగాలు

ఖ్రుిలు
ప్ెట్ట లబడి

మరియబ

రిస్క(ఆపద)

ప దుపప

బీమా సంసథ

భరగాలకు

దవవరా

సంబంధించి

భరించబడుత ంది యూల్పప్ూ

అనబడేవి ఒక
కట్ట కట్ట బడిన

3

ఉతవిదనలు

ఉంట్రయి.
అసిథర

ట్ర్మ ఎససయరెన్సూ

యబల్పప్ూ

పారదరశకంగా

ఉంట్రయి

పోతిపాదించు.

4

తమ అవధి,

ఆధవరపడి

228

త ంది

రాబడి రేట్లను

యూల్పప్కు సంబంధించి ఇవి మినహా

2

ఉపయోగించబడు

నిరవచించబడిన

పోయోజనవలు/రా

సంపోదవయిేతర జీవిత బీమా ఉతితిి ని

క సం డబబు

విలువను

బీమా సంసథ

2

రుణం సరీవస్

చకకగా

బడులు జీవిత

Correct
Alternative

బీమా సంసథ

సరెండర్

పాలసీ హో లీ ర్

227

Alternative
4

(వేరియబబల్)
జీవిత బీమా

హో ల్ లెైఫ్

ఎండో మంట్

ఎససయరెన్సూ

ఎససయరెన్సూ

2
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Alternative
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Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

సంపోదవయిేతర జీవిత బీమా
ఉతితి లను పలువపరు
229

మదుపపదవరుల నిరిిష్ఠ ఉదేుశానిన

హామీ ఇవవబడిన

సంతృప్ిి పరుసాియి. అతయంత

పోయోజనవలు

సిథర రాబడి

సంపద సంచయం

మూలధన
సంరక్షణ

3

సమంజసమైన ఐచిికానిన ఎంప్ిక
చేయండి.
ఏ సమయ

230

కంది సంపోదవయ జీవిత బీమా

బ్రందువప

నగదు విలువ

ఉతితి లలో పరిమితి కానివి ఏమిట్ి?

వదు నెైనవ సరెండర్

భరగం బరగా

పరిమిత రాబడి

అతయంత సమంజసమైన ఐచిికానిన

విలువలను

నిరవచించబడి

రేట్ల

ఎంప్ిక చేయండి.

రూఢడపరచడం

సరిపో ని కవరేజ్

2

లేదు

కష్టం

ఒక అసిథర

ఒక అసిథర

(వేరియబబల్)

231 సరెైన పోకట్నను ఎంచుక ండి.

జీవిత బీమా

అసిథర

పాలసీలో, బీమా

(వేరియబబల్)

చేయబడినవారి

జీవిత బీమా

ఇష్టపోకారంగా

అనేది శాశ్వత

నెలవారీ/వారిిక

జీవిత బీమా

ప్ీోమియంలు
మారవచుి

(వేరియబబల్)

పాోరంభంలోనే

జీవిత బీమా

ప్ేరకకనన విధంగా

పాలసీలో

పాలసీ సిథరమైన

ప్ెట్ట లబడి

హామీ పూరవక

రిస్క(ఆపద)

రాబడిని

బీమాసంసథ

అందిసి ుంది

2

భరిసి ుంది.
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ప్ీోమియం
మరియబ

వినియోగదవరులు తమ ఎంప్ికను
232

పోయోగించగల్పగే సంపోదవయిేతర
ఉతితి లకు సంబంధించి రెండు
రంగాలను ప్ేరకకనండి .

పోయోజనం

రేట్ అఫ్ రిట్ర్న

రేట్ అఫ్ రిట్ర్న

నిరామణవనిన

మారిి ప్ీోమియం మారిి ప్ీోమియం

మారిడం

నుంచి

నుంచి

మరియబ

వచిినవాట్ిని

వచిినవాట్ిని

ప్ీోమియం నుంచి

ఎపపిడు

ఎలా ప్ెట్ట లబడి

వచిినవాట్ిని

ప్ెట్ట లబడి ప్ెట్ట రలో ప్ెట్ట రలో

ఎలా ప్ెట్ట లబడి

ఎంచుక వడం

ఎంచుక వడం

ఇంగాెండ

ఫాోన్సూ

జరమనీ

యూనిట్ లెస్

యూనిట్ ల్పంక్టీ

యూనిట్ ల్పంక్టీ

యూనియన్స

ఇనసూరెన్సూ

ఇనెవసెటాంట్

ఇనసూరెన్సూ

ల్పంక్టీ ఇనసూరెన్సూ

పాలసీ

పాలసీ

పాలసీ

పాలసీ

ఈకవట్ీలతో

రక్షణ మరియబ

రక్షణ మరియబ

జీవిత బీమా

ప దుపప

ప దుపప

ఉతితి ల

మూలకం యొకక మూలకాలను

సహసంబంధం

విలీనీకరణం

రేట్ అఫ్ రిట్ర్న
మారిి ప్ీోమియం
నిరామణవనిన

1

మారిడం

ప్ెట్ట రలో
ఎంచుక వడం

233

యూనివరశల్ లెైఫ్ పాలసీని మొదట్గా యబనెైట్్డ సేటట్ూ
ఎకకడ పరిచయం చేశారు?

234 యూల్పప్ పదవనిన విడమరచి చెపపి.

235

జీవిత బీమా ఉతితి లను
విడిప్ించడం అనేది దేనిని ససచిసుింది?

అఫ్ అమరికా

బరండె తో జీవిత
బీమా ఉతితి ల
సహసంబంధం

1

3

4

వేరు చేయడం

MWP చట్ట ం కంద ఓ పాలసీ పోభరవితం
చేయబడింది. పాలసీకంద ఉనన
పోయోజనవలను సీవకరించడవనిక,
236 నిరవహించడవనిక ఓ పోతేయక ధరమకరి ను
పాలసీదవరు నియమించ లేకపో తే, ఈ

తదుపరి దగా రి

రాష్టేం యొకక

బంధువప

అధికారిక ట్ో సట ీ

బీమా సంసథ

బీమా చేయబడిన
వయకి

2

పాలసీకంద ప ందవల్పూన మొతవినిన
_____________కు చెల్పెంచవల్ప.
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భరరయ, ప్ిలెలకు జీవిత బీమా
237 పాలసీకంద పోయోజనవల భదోతను

సెక్షన్స 38

సెక్షన్స 39

సెక్షన్స 6

సెక్షన్స 45

3

సాంఘిక

ఆరిిక

భౌతిక

పోతయక్ష

2

MWP చట్ట ంలోని ఏ సెక్షన్స అందిసి ుంది?

238

గృహ రుణం తీసుకునన వారిక MRI
_________ రక్షణను అందిసి ుంది.

కరమాయన్స అనేది ఓ కాలపరిమితి బీమా
239

పాలసీ. ఇందులో హామీ ఇచిిన
స మబమ _____________కు లంకె
వేయబడింది.

240 కరలక పాతోధవరి (కరమాయన్స) ఎవరు?

కరమాయన్స బీమా పాలసీని
241 తీసుక వడంలో పోయోజనవలను
గబరిించండి.

సంసథ యొకక
వాయపారం

ఉదో యగసుిల సంఖ్య

లాభదవయకత

ఆఫీసు తవళానిక

వాయపార

తవళ్ంచెవి కల్పగి

కారయకలాపాలకు

ఉనన వయకి

కరలకమైన వయకి

వాయపార పాోరంభ
ఖ్రుిలు
భరించడవనిక

వాయపార
కొనసాగింపప
ఖ్రుిలు
భరించడవనిక

తవకట్లట నుంచి విమబకి బీమాను
242 ఇకకడ పోసి ావించిన ఐచిికాలలో ఏదో

ప్ెరిగే ట్ర్మ బీమా తరిగే ట్ర్మ బీమా

ఒక దవని కంద వరీాకరించండి.

సిఇఒ యొకక
వయకి గత ఆదవయం

ఉదో యగసుిలందరి
వయకిగత

1

ఆదవయాలు

వాయపారంలో
వాయపారానిన

చేరేందుకు

విడిచివెళిున వయకి సుమబఖ్ంగా

2

ఉనన వయకి
వాయపార రికవరీ

కారిమకుల

ఖ్రుిలు

సామరసాయనిన

భరించడవనిక

పో ో తూహించుట్కు

వేరియబబల్

యూనివరూల్

జీవిత బీమా

లెైఫ్ ఇనుూయరెన్సూ

నియబకుిడు

నవమినీ

1

వాయపార చరితో

దోవయయలుణ ససచీ

2

2

2

MWP చట్ట ం కంద పోభరవితం చేసిన
243 పాలసీలో, పాలసీ స మబమలు

ట్ో సట ీ

నియమిత డు

కరలక వయకి

వాయపార

ఆదవయం

లాభదవయకత

_____________కు చెల్పెంచబడవల్ప.
కరమాయన్స బీమా పాలసీకంద హామీ
244 ఇచిిన స మబమకు లంకె వేసిన
కారకానిన ఎంప్ిక చేయండి .
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సాధవరణ బరధయత

2

కరలక వయకి పని
చేయలేకుండవ

245

కరమాయన్స బీమా కంద రక్షణ ప ందే
నష్ాటనిన ఎంప్ిక చేయండి.

ఉననపపిడు
ఆసిి ద ంగతనం

ప డిగించబడిన
కాలానిక
సంబంధించిన

లోపాలు మరియబ
తొలగింపపలు
కారణంగా కల్పగిన
నష్ాటలు

నష్ాటలు

ప్ీోమియంలు
పాలసీ రాబడి
246

కరమాయన్స బీమా కంద ఇవవజూప్ిన

పనున

పనున రాయితీ ఏమిట్ి?

మినహాయింపప
కల్పగి ఉంట్రయి

వాయపార ఖ్రుిల
కంద

ప్ీోమియంలు

వయవహరించబడ

పనున

తవయి మరియబ

విధించదగినవి.

పనునమినహా

పాలసీ
రాబడులు పనున
(heavily)

2

విధించదగినవి.

యింపప ఉంట్లంది

ఆడిట్
చేయబడిన

247

కరమాయన్స బీమా పోణవళికను కొనుగోలు

వాయపార ఆరిథక

చేయాలని భరవిసేి , అప్ిె కేష్న్సను

పోకట్నలు

మదింపప వేయడవనిక బీమా సంసథ

మరియబ ఫెైల్

క రుకునే సమాచవరం ఏమిట్ి?

చేయబడిన

సిఇఓ జీతం

సిఇఓ ప్ేరు

ఉదో యగసుిలు
అందరి ప్ేరె ు

1

ఆదవయం పనున
కాగితవలు
అతయంత

తవకట్లట

విశ్వసనీయమైన విమోచనం
248 MRI పదవనిన విసి రించండి.

బీమా (మోస్ట

బీమా (మారిటగేజ్

రిలెైయబబల్

రిడపి న్స

ఇనసూరెన్సూ)

ఇనసూరెన్సూ)

పాలసీ వయవధి
249

కాలపరిమితి హామీని తగిాంచే విధంగా

అంతట్ర కవర్

MRIను ఎందుకు పోసి ావిసాిరు?

సిథరంగా
ఉండిపో త ంది.

డబబు విమోచనం
బీమా (మనీ
రిడపి న్స
ఇనసూరెన్సూ)

డబబు
విశ్వసనీయమైన
బీమా (మనీ

2

రిలెైయబబల్
ఇనసూరెన్సూ)

పాలసీ అవధితో

పాలసీ అవధితో

పాలసీ అవధితో

పాట్ల కవర్

పాట్ల కవర్

ప్ీోమియం

తగబాత ంది

ప్ెరుగబత ంది

ప్ెరుగబత ంది

2
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వాయపారం
మరియబ
కరమాయన్స బీమా కంద హామీ ఇచిిన
250 స మబమను నిరాిరించే కొమంలో
చసడవల్పూన విష్యాలేమిట్ి?

కరలక వయకి

కరలక వయకి

యొకక పోసి ుత

యొకక గత ఆరిిక పనున రిట్ర్న్

ఆరిిక పోకట్నలు

పోకట్నలు

ఆదవయపప

యొకక ఆడిట్
చేయబడిన ఆరిిక

కరలక వయకి
యొకక
ఆదవయపప

3

పనున కాగితవలు

పోకట్నలు
కంద ప్ేరకకనన వాట్ిలో సస
థ ల
ప్ీోమియంను లెకకంచడవనిక
ఉపయోగించే భరగాలేవి?
251 I: నికర ప్ీోమియం

I మరియబ II

II మరియబ III

I మరియబ IV

II: లోడింగ్ భరరం

I,II,III మరియబ
IV

4

III: యాదృచిికాల భరరం
IV: బర నస్ భరరం

252

బీమా పాలసీక సంబంధించి ప్ేరకకనన
‘ప్ీోమియం’ పదం అంట్ే ఏమిట్ి?

బీమాచేయబవారు
సంపాదించిన
లాభం

పాలసీ కొనుగోలు
చేసేందుకు బీమా
చేయించుకుననవా
రు చెల్పెంచే వెల

పాలసీప్ెై బీమా

పాలసీప్ెై బీమా

సంసథ కు ఉండే

సంసథ కు అయిేయ

మారిిన్సూ

ఖ్రుిలు

2

పోసి ుత మరియబ
భవిష్యతి
బీమాసంసథ లకు ప్ెట్ట లబడి సంతృప్ిి కర
253 నిబంధనలను కల్పగి ఉండడంలో
ఉదేుశానిన వివరించండి.

నికర వడడీ
ఆదవయం
ప్ెంచేందుకు

లాభదవయకత
ప్ెంచడవనిక

అవసరాలను
నెరవేరుికునేందు
కు తగినంత
నిలవలు

ప్ేద పోజలకు
బీమాను
పో ో తూహాకం

3

చెయయడం

నిలుపపక వట్రనిక
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No.

Question Body

Alternative
1

జీవిత బీమా
254

జీవిత బీమాలో విలువ కట్ట డం అంట్ే

సంసథ యొకక

అరథ ం ఏమిట్ి?

లాభరనిన
చేరుకునే పోకయ
ొ

255

Alternative
2

జీవిత బీమా
పాలసీ యొకక
నికర
ప్ీోమియంను
నిరాిరించే పోకయ
ొ

Alternative
3

జీవిత బీమా
సంసథ లో
బర నస్ను
చేరుకునే పోకయ
ొ

Alternative
4

Correct
Alternative

జీవిత బీమా
సంసథ లో ఇపిట్ికే
ఉనన అనిన

4

పాలసీల వెలను
కనుగకనే పోకయ
ొ

ఆరిిత సరెండర్

పాలసీదవరు

పాలసీ ఉపసంహరణగా ప్ేరకకనబడే

విలువక సం

దవవరా ప్ీోమియం

పాలసీని ప్ెైక

ఐచిికానిన గబరిించండి.

పాలసీ సరెండర్

చెల్పెంపప

ప్ెంచడం (ఆప్ేా ేడ) దించడం (డౌనేా ేడ)

చేయడం

నిల్పప్ివేయబడుట్

పాలసీని కందిక

1

ఐఆర్ డిఎ దవవరా
నిరేుశించించబడిన
వీట్ిని మినహాయించి కంద
256 ప్ేరకకననవనీన యూల్పప్ ప్ీోమియంలకు
సంబంధించినవే :

పాలసీ
కేట్రయింపప ఛవర్ి

ట్ల
ె బీమా సంసథ

ప్ెట్ట లబడి
రిస్క(ఆపద)

మృతతవం ఛవర్ి

ప్ీోమియం

యొకక గాొమీణ
బరధయతలను

4

నెరవేరిట్రనిక
సామాజిక భదోతవ
దవయితవం

బీమా కంప్ెనీలకు సంబంధించి
257 మిగబలును నిరవచించే పది తిని
ససతీోకరించండి.

నగదు బయట్ిక

నగదు లోపల్పక

పోవాహంప్ెై

పోవాహంప్ెై

ఆసుిలప్ెై

నగదు లోపల్పక

నగదు బయట్ిక

బరధయతల విలువ ఆసుిల విలువ

పోవాహం యొకక పోవాహం యొకక అధికం
విలువ అధికం

బరధయతలప్ెై
4

అధికం

విలువ అధికం
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Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

__________సందరభంలో, బర నస్ను
258

కంప్ెనీ పాోథమిక పోయోజనం శాతంగా, ఉతి రోతి ర
ఇపిట్ికే పోకట్ించిన బర నస్లో శాతంగా (రివరి నరీ) బర నస్

మిశ్ొమ బర నస్

ట్రిమనల్ బర నస్

రిబేట్

రిజరువలు

ఒక నికర

ఒక నికర

ప్ీోమియంకు

ప్ీోమియంకు

కారకం కాని ఒక దవనిని ఎంచుక ండి.

ఒక నికర
ప్ీోమియంకు
సాధవరణ లోడింగ్
3 భరగాలు కల్పగి
ఉంట్లంది: ఎ)
ప్ీోమియంల క సం
260 నిజమైన పోకట్నలను ఎంప్ిక చేయండి.

ఒక సిథరమైన
మొతి ం బ్ర) పోతి
హామీ ఇవవబడిన
1000 మొతవినిక
ఒక సిథరమైన
మొతి ం మరియబ
సి) పాలసీక సిథర
మొతి ం చకపపిన

(పరిూసెటనీూ)

2

బర నస్

కంద ప్ేరకకనన ఐచిికాలలో జీవిత
మరణమబ

Correct
Alternative

పట్లటదల

వయకిపరుసుింది.

259 బీమా ప్ీోమియంను నిరాిరించడంలో

Alternative
4

సాధవరణ లోడింగ్ సాధవరణ లోడింగ్
3 భరగాలు కల్పగి

3 భరగాలు కల్పగి

ఉంట్లంది: ఎ)

ఉంట్లంది: a)

ప్ీోమియంల

ప్ీోమియంల

శాతం బ్ర) పోతి

శాతం బ్ర) పోతి

హామీ ఇవవబడిన హామీ ఇవవబడిన
1000 మొతవినిక 1000 మొతవినిక
ఒక సిథరమైన

ఒక సిథరమైన

మొతి ం మరియబ

శాతం మరియబ

c) పాలసీక సిథర

సి) పాలసీక సిథర

మొతి ం చకపపిన

మొతి ం చకపపిన

నిరవహణ
ఖ్రుిలు

2

ఒక నికర
ప్ీోమియంకు
సాధవరణ లోడింగ్
3 భరగాలు కల్పగి
ఉంట్లంది: a)
ప్ీోమియంల
శాతం b) పోతి
హామీ ఇవవబడిన

2

1000 మొతవినిక
ఒక సిథరమైన
మొతి ం మరియబ
సి) పాలసీక
శాతం మొతి ం
చకపపిన

బీమా కంప్ెనీల ఆసుిల
విలువకట్ట డవనిక సంబంధించి, తన
261 ఆసుిలను కొనుగోలు చేయడవనిక లేదవ
సావధీనం చేసుక వడవనిక జీవిత బీమా

తగిాంపపచేయబడి తగిాంపపచేయబడి
న భవిష్య విలువ న పోసి ుత విలువ

మారెకట్ ధర

పపసి క ధర

4

సంసథ ఎంత విలువ కడుత ంది?
ఎలాంట్ి సందరభంలో, ఓ కంప్ెనీ
262

పాోథమిక పోయోజనంలో కొంత శాతంగా
బర నస్ను వయకి పరచి, ఇపిట్ికే
బర నస్లను జోడిసి ుంది?

పట్లటదల
ఉతి రోతి ర బర నస్

మిశ్ొమ బర నస్

ట్రిమనల్ బర నస్

(పరిూసెటనీూ)

2

బర నస్
54

S.
No.

Question Body

ప్ీోమియంప్ెై తగిాంపపలను బీమా సంసథ
263 అందించగల్పగిన రెండు పాలసీ
అంశాలను ప్ేరకకనండి.

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

పాలసీ పోణవళిక

పాలసీ పోణవళిక

హామీ మొతి ం

హామీ మొతి ం

మరియబ

మరియబ

మరియబ

మరియబ పాలసీ

264

265

ఎవరు భరిసి ారు?

3

బీమాచేయబవారు

నిరాిరించబడినట్ల
ె మరియబ డబబు
బీమా సంసథ

బీమా చేసిన వారి నుంచి అదనపప

బీమాచేసిన వయకి

ప్ీోమియంను బీమా సంసథ వససలు

అతిరికి ఛవరిిని

చేయవచినే సనినవేశానిన

భరించగల్పగి

వివరించండి.

ఉనవనరు

బీమా చేసినవారు గా బీమాచేసిన

ప్ెట్ట లబడి

వయకి లేదవ బీమా

ప్ెట్టబడిన

చేసినవారు

మూయచువల్ ఫండ

బీమాచేసిన వయకి

బీమాచేసిన వయకి

బీమాచేసిన వయకి

ఒక పాోమాణక

ఒక అపాోమాణక

వేరే ఇతర బీమా

రిస్క(ఆపద)

రిస్క(ఆపద)

కొనుగోలు చేశారు

___________అనేది వయసు
266 నిరాిరణకు ఒక పాోమాణక

Correct
Alternative

రిస్క(ఆపద) కవర్ ప్ీోమియంల మోడ ప్ీోమియంల మోడ పోణవళిక

పాలసీ ష్రత లోె
యూల్పప్ల విష్యంలో మరణ రిస్కను

Alternative
4

1

3

గాొమ
రేష్నవకరుీ

జాతకమబ

పాసో ిర్ట

పంచవయితీ

3

సరిటఫికెట్

ఉదవహరణగా ఉంట్లంది.
పాలసీ సేవచవి పరిశీలన కాలం
267 __________రోజుల వరకు

15

30

45

60

1

కొనసాగబత ంది.
చట్ట బది ంగా సావధీనం చేసుకుననట్లట
కనిప్ించే విధంగా, తన
268

_______మూలానిన దవచడం దవవరా
ఆరిథక వయవసథ లోక _______డబబును
తీసుకువచేి పోకయ
ొ ను మనీ

చట్ట బది ం కాని
ది, చట్ట బది ం
కాని ది

చట్ట బది మైనది,
చట్ట బది మైనది

చట్ట బది ం కాని
ది,
చట్ట బది మైనది

చట్ట బది మైనది,
చట్ట బది ం కాని ది

1

లాండరింగ్ అంట్రరు.
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ఆరోగయ పరమైన
______________ను ఏజెంట్
269

నివేదికలో పోసి ావించవల్పూన అవసరం
ఉంది. అతయంత సమంజసమైన
ఐచిికానిన ఎంచుక ండి.

అంశాలు,
అలవాట్ల
ె

గబండెకు

కరెంట్ అఫెైర్ూ కు

మరియబ వృతిి ,

సంబంధించిన

సంబంధించిన

ఆదవయం

అంశాలు

అంశాలు

మరియబ

వయకిగత
లక్షాయలకు
సంబంధించిన

1

అంశాలు

కుట్లంబం
ఎతి , బరువప,

______________లను డవకటర్ వెైదయ
పరిశీలకుడి నివేదిక అని ప్ిల్పచే తన
270 నివేదికలో రికారుీ చేసి, పోసి ావిసాిరు.
అతయంత సమంజసమైన ఐచిికానిన

రకి పో ట్ల వంట్ి
ఆరిిక పరమైన

వయకిగత

భౌతిక లక్ష

వివరాలు

పరిశుభోత

ణవలకు
సంబంధించిన

ఎంచుక ండి.

హాసిిట్ల్కు
చెందిన పూరవపప

3

వివరాలు

వివరాలు

ఉతితిి గబరించి వివరాలను అందించేలా
బీమా కంప్ెనీలు ఉపయోగిసి ునన
271 అధికారిక నవయయ దసాివేజును
గబరిించండి. అతయంత సమంజసమైన

పోపో జల్
ఫారం(పోతిపాదన పోపో జల్ క ట్
పతోం)

ఇనఫరేమష్న్స

పాోసెికటస్

4

సామాజిక హో దవ

నిజానిజాలు

2

II ఎ

Iఎ

4

జాతకం

4

డవకెట్

ఐచిికానిన ఎంచుక ండి.

272

వెైదయ పరిశీలకుడి నివేదికలో తనిఖీ

పోతి పాదకుని

ఎతి , బరువప

చేయాల్పూన విశిష్ాఠంశానిన గబరిించండి.

మానసిక పోవరి న మరియబ రకి పో ట్ల

చెలె ుబరట్ల మేళ్వింపపను వేరు చేయి
వయసు ధృవీకరణ రకాలు:
I: పాోమాణకం
273

II: పాోమాణకేతరం
వయసు ధృవీకరణలు

I బ్ర

I సి

ఫో ట్ో

వయసుూ నిరాురణ అడో స్ నిరాురణ

a: పాస్పో ర్ట
b: జాతక చకొం
c: పంచవయతీ ధృవపతోం.

274

కంది వాట్ిలో ఏది కె.వెై.సి డవకుయమంట్
కాదు?
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Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

మహేష ఓ మాదక దోవాయల వాయపారి.
ఆయనకు ఎలె వేళ్లా పని ఉండదు.
మాదక దోవాయల అమమకాల నుంచి
ఆయన రూ. పది లక్షలు
సంపాదించవరు. ఆయన ఆ డబబుతో
ె , కారు లాంట్ి వాట్ిని కొనలేరు.
ఇళ్ళ
275

అలా చేసేి, పోభబతవవనిక అనుమానం
వసుింది. తదవవరా ఆ మాదక దోవాయల

మోసం

తపపిడు
జామీను

మనీ లాయండరింగ్

ట్రయక్టూ మాయం
చేయడం

3

వాయపారిప్ెై విచవరణ జరుపపత ంది.
దీంతో ఆ వాయపారి ఓ బరర్/మదయం
దుకాణం పాోరంభించవరు. మదయం
దుకాణంలో భరరీ లాభరలు వచిినట్లట
చసప్ించి, పనున చెల్పెంచవరు. దీనిని
దేనిక ఉదవహరణగా చెపివచుి
కంద ప్ేరకకనన సనినవేశాలను
పరిశీల్పంచి, AML కారయకొమం కంద
ప్ేరకకనవల్పూన వాట్ిని ఎంచుక ండి.
I: గబరిింపప రుజువపను అందించడవనిన
నివారించే కొమంలో ఓ
వినియోగదవరుడు మొదట్ి లావాదేవీని
రదుు చేసి, తకుకవ మొతవినిక రెండో
276 లావాదేవీని జరిప్ేందుకు అభయరిథంచవరు. I మాతోమే

II మాతోమే

III మాతోమే

I,II,III మరియబ
IV

4

II: అసాధవరణమైన ఎకుకవ డవలర్
లావాదేవీ క సం ఓ వినియోగదవరుడు
అభయరిథసి ునవనరు కానీ లావాదేవీ లేదవ
నగదు మూలం క సం కారణవనిన
వివరించలేకపో త నవనరు.
III: ఓ వినియోగదవరుడు కంగారుగా
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Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ఒక ఉచిత

సేవచవి పరిశీలన కాలంగా
277

వినియోగదవరుకు అనుకూలమైన
సదుపాయానిన తన నియంతోణలోె
ఐ.ఆర్.డి.ఏ ప ందుపరిచింది.

పరిశీలన కాలం

ఒక ఉచిత

ఉంట్లంది, బీమా

పరిశీలన కాలం

ధవరునిక

ఉంట్లంది,

ప్ీోమియాలు

పాలసీదవరుడు

చెల్పెంచవలసిన

ఇష్టంలేని పాలసీ

అవసరం

నుండి వెైద లగే

లేకుండవ ఒక

మారా ం

మారా ం

అందుబరట్లలో

అందుబరట్లలో

ఉంట్లంది.

ఒక ఉచిత

ఒక ఉచిత

పరిశీలన కాలం

పరిశీలన కాలం

ఉంట్లంది,

ఉంట్లంది,

పాలసీదవరుడు

పాలసీదవరుడు

తన పాలసీ

తన పాలసీలో

కెెయిమ్

నవమినీని

సమరిించే

జోడించే మారా ం

2

మారా ం ఉంట్లంది. ఉంట్లంది.

ఉంట్లంది.
ఇనసూరెన్సూ
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భరరతదేశ్ంలోని బీమా నియంతోణ

రెగబయలేట్రీ అండ

సంసథ ను ప్ేరకకనండి.

డెవెలప్మంట్
అథవరిట్ీ
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బీమా విష్యంలో రిస్కను పోభరవితం

ఇనసూరెన్సూ

నేష్నల్

ఇనసూరెన్సూ అండ ఇనిటిట్యయట్ ఆఫ్

ఇనసూరెన్సూ

రిస్క మేనేజ్మంట్ ఇండియా

అకాడమీ

పాలసీ

నెైతిక విపతి లు

నగదు విలువ

క రకుండవ అంగీకరించబడుత నవనయి. ఆరోగయకరమైన

ఆరోగయ పరీక్షలేని

పోతికూలంకాని

సాదవరణ

ఈ రకమైన అంగీకారానిన ఏమని

పూచీకతి

పూచీకతి

పూచీకతి

చేసే కారకానిన గబరిించండి.

పరపతి

ఇనిటిట్యయట్ ఆఫ్

డవకుయమంట్

1

2

అనేక పోతిపాదనలు వెైదయ పరీక్ష
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పూచీకతి

2

అంట్రరు?
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