Insurance Agents - Malayalam
S.No.

Question Bank

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പപ്ബാകർ

2

1

ആര്ക്കാണ് ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ ാളിസിയിൽ ഉള്പ്പെടുത്തിയിരികുന്ന
നിര്ക്വിവാദ വയവസ്ഥപ് കാരം (ഇന്ഷപകാണ്ടസ്റ്റബിൈിറ്റി പലാസ്) സംരക്ഷണം
ൈഭികുന്നത്?

ഇന്ഷ്വറർ

ഇന്ഷ്വർ പെയ്ത വയക്തി ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ഏജന്റ്

2

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ആക്ടിപൈ പസക്ഷൻ 45 (ഇന്ഷഡിസ്പ യൂട്ടബിൈിറ്റി പലാസ്)
പ് കാരം ഇന്ഷ്വറർ തള്ളികയുന്ന പലയിമുകളിൽ നിന്നും ഇന്ഷ്വർ പെയ്ത
വയക്തിപയ സംരക്ഷികുന്നതിന് പ ാളിസി ൂര്ക്ത്തിയാകിയിരികണം.
ഏറ്റവും അനുപയാജയമായ ഓപ്്ൻ തിരപെടുകുക.

ഒരു വര്ക്്ം

മൂന്ന് വര്ക്്ം

അഞ്െ് വര്ക്്ം

ഏഴ് വര്ക്്ം

2

3

ആത്മഹതയ വയവസ്ഥ പ് കാരം, പ ാളിസി എടുത്ത് 3 വര്ക്്ങ്ങള്പ്ക് പേ്ം
ഇന്ഷ്വർ പെയ്ത വയക്തി ആത്മഹതയ പെയ്യുകയാപണങ്കിൽ,
അവകാേിയ്ക് പലയിമായി എന്താണ് ൈഭികുക?

ഒന്നുമിൈല

ഇന്ഷ്വർ പെയ്ത
വയക്തി അടച്ച പ് ീമിയം

(2 X പ് ീമിയം)
ഇന്ഷ്വർ ചെയ്ത
വ്യക്തി അടച്ച
പ്രീമിയം

പ ാളിസിയുപട
മുഖവിൈ

4

4

ആദയപത്ത പ് ീമിയം രസീത് (FPR) എന്താണ് സൂെിെികുന്നത്?

പ്ഫീ ൈുക് കാൈാവധി
അവസാനിച്ചു

ഇത് പ ാളിസി
പകാണ്ടപ്ടാക്ട്
ആരംഭിച്ചുപവന്നതിപന്റ
പതളിവ്

പ ാളിസി ഇപൊൾ
റദ്ദാകാൻ കഴിയിൈല

പ ാളിസി ഒരു നിശ്ചിത
കയാ്് വാൈയൂ പനടി

2

5

ഇന്ഷ്വററും ഇന്ഷ്വർ പെയ്ത വയക്തിയും തമ്മിൈുള്ള പകാണ്ടപ്ടാക്ടിപന്റ
പതളിവായി ൈഭികുന്ന പഡാകുപമന്റ് തിരിച്ചറിയുക.

പപ് ാപൊസൽ പഫാം

പനാമിപന്ൻ പഫാം

പ ാളിസി പഡാകുപമന്റ്

4

പ ാളിസി
അസാധുവാപണന്ന്
പ് ഖയാ ികുകയും
ഇന്ഷ്വറപറാട് ഇന്ഷ്വർ
പെയ്ത വയക്തിയ്ക്
ൈിേ കൂടാപത
പ് ീമിയം തിരിപക
നല്കാൻ ആവേയപെടും

1

പലയിം പഫാം

6

െിൈ പ ാളിസി പഡാകുപമന്റിൽ സങ്കീര്ക്ണ ഭാ് ഉ പയാഗിച്ചിരികുകയും
അത് െിൈ ആേയകുഴെങ്ങൾ സൃഷ്ടികുകയും പെയ്യുകയാപണങ്കിൽ, ഇത്
പ ാതുപവ എങ്ങപനയായിരികും വയാഖയാനികുക?

ഇന്ഷ്വർ പെയ്ത
വയക്തിയ്ക്
അനുകൂൈമായി

ഇന്ഷ്വറർക്ക്
അനുകൂൈമായി

പ ാളിസി
അസാധുവാപണന്ന്
പ് ഖയാ ികുകയും
ഇന്ഷ്വറപറാട്
ഇന്ഷ്വർ പെയ്ത
വയക്തിയ്ക്
ൈിേപയാട് കൂടി
പ് ീമിയം തിരിപക
നല്കാൻ
ആവേയപെടും

7

വയസ്സ് പതറ്റായി നല്കുന്ന കാരയത്തിൽ സാധുതയുള്ള ഓപ്്ൻ
തിരപെടുകുക.
I: കുറെ വയസ്സിപന്റ പ് സ്പതാവന നല്കുന്നത് വഴി യഥാര്ക്ഥ പ ാളിസി
കുറെ തുകയ്ക് വീണ്ടും ഇ്യൂ പെയ്യും.
II: കൂടുതൽ വയസ്സിപന്റ പ് സ്പതാവന നല്കുപപാൾ പ ാതുപവ പ് ീമിയം
തിരിപക നല്കുകയാണ് തിവ്.

I മാപ്തം

II മാപ്തം

Iഉം IIഉം

Iഉം IIഉം അൈല

3

8

താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏതാണ് ഒരു സ്റ്റാന്ഷപഡര്ക്ഡ് പ ാളിസി
പഡാകുപമന്റിപന്റ ഭാഗമൈലാത്തത്?

പ ാളിസി

സ്റ്റാന്ഷപഡര്ക്ഡ്
വയവസ്ഥകൾ

പ ാളിസിയ്ക്
അനുസൃതമായ
വയവസ്ഥകൾ

പ ാളിസി
കണ്ടുപകട്ടുന്നതിനുള്ള
വയവസ്ഥകൾ

4

9

ഇന്ഷ്വററും ഇന്ഷ്വർ പെയ്ത വയക്തിയും തമ്മിൈുള്ള പകാണ്ടപ്ടാക്ടിപന്റ
പതളിവ് നല്കുക

പപ് ാപൊസൽ പഫാം

പനാമിപന്ൻ പഫാം

പ ാളിസി പഡാകുപമന്റ്

4

ട്ടിക
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10 സ്റ്റാന്ഷപഡര്ക്ഡ് പ ാളിസി വയവസ്ഥയ്ക് ഉദാഹരണം നല്കുക.

11 പ ാളിസി അധിഷ്ഠിത വയവസ്ഥയ്ക് ഉദാഹരണം നല്കുക.

12

താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏതാണ് ഒരു സ്റ്റാന്ഷപഡര്ക്ഡ് പ ാളിസി
പഡാകുപമന്റിപന്റ ആദയപത്ത ഭാഗം?

13 േരിയായ പ് സ്പതാവന തിരപെടുകുക.

Alternative 1

Correct
Alternative

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

പകാണ്ടപ്ടാക്ട്
ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്
ഗര്ക്ഭിണിയായിരുന്ന
യുവതിയുപട
ആത്മഹതയ വകുെ്
പ് സവവുമായി
ബന്ധപെട്ട മരണപത്ത
മുന്ഷകൂട്ടി
തടയുന്നതിനുള്ള വകുെ്

െിൈ അസുഖങ്ങപള
മുന്ഷകൂട്ടി
തടയുന്നതിനുള്ള
വകുെ്

പ ാളിസിയുടമയ്ക്
െിൈ മുന്ഷഗണനകൾ
നല്കുന്ന വകുെ്

2

പകാണ്ടപ്ടാക്ട്
ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്
ഗര്ക്ഭിണിയായിരുന്ന
യുവതിയുപട
പ് സവവുമായി
ബന്ധപെട്ട മരണപത്ത
മുന്ഷകൂട്ടി
തടയുന്നതിനുള്ള വകുെ്

4

പ് ീമിയം പ യ്പമന്റ്

വയസ് പതറ്റായി
കാണികുക

പ ാളിസി

സ്റ്റാന്ഷപഡര്ക്ഡ്
വയവസ്ഥകൾ

പ ാളിസിയ്ക്
അനുസൃതമായ
വയവസ്ഥകൾ

പലയിം
നട ടിപ്കമങ്ങള്പ്

1

ഇന്തയന്ഷ സ്റ്റാം ് ആക്ട്
പ് കാരം പ ാളിസി
പഡാകുപമന്റ്
അധികാരപെട്ട
ഉപദയാഗസ്ഥപന പകാണ്ട്
ഒെിടികുകയും സ്റ്റാം ്
പെയ്യികുകയും പവണം

ഇന്തയന്ഷ സ്റ്റാം ് ആക്ട്
പ് കാരം പ ാളിസി
പഡാകുപമന്റ്
അധികാരപെട്ട
ഉപദയാഗസ്ഥപന
പകാണ്ട്
ഒെിടിപകണ്ട
ആവേയമിൈല
പക്ഷ
സ്റ്റാം ് പെയ്യികണം

ഇന്തയന്ഷ സ്റ്റാം ് ആക്ട്
പ് കാരം പ ാളിസി
പഡാകുപമന്റ്
അധികാരപെട്ട
ഉപദയാഗസ്ഥപന പകാണ്ട്
ഒെിടികുകപയാ
സ്റ്റാം ് പെയ്യുകപയാ
പവണ്ട.

2

ട്ടിക

ഇന്തയന്ഷ സ്റ്റാം ് ആക്ട്
പ് കാരം പ ാളിസി
പഡാകുപമന്റ്
അധികാരപെട്ട
ഉപദയാഗസ്ഥപന
പകാണ്ട് ഒെിടികണം
പക്ഷ സ്റ്റാം ്
പെപയ്യണ്ട ആവേയമിൈല.
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Question Bank

ഇന്ഷ്വർ പെയ്ത വയക്തിയ്ക് തപന്റ യഥാര്ക്ഥ പ ാളിസി പഡാകുപമന്റ്
നഷ്ടപെടുകയാപണങ്കിൽ എന്ത് സംഭവികും?

താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏത് പഡാകുപമന്റാണ് ആദയപത്ത
15 പ് ീമിയത്തിനുപേ്മുള്ള പ് ീമിയം ൈഭികുപപാൾ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനി
നല്കുന്നത്?

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

പകാണ്ടപ്ടാക്ടിൽ
മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും തപന്ന
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ഇൈലാപത ഡയൂപ്ലിപകറ്റ്
പകാണ്ടപ്ടാക്ട് അവിപട
പ ാളിസി
തീരും
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനി
ഇ്യൂ പെയ്യും

ലൈഫ് ഇന്ഷ്വർ
പെയ്ത വയക്തിയുപട
നിൈവിൈുള്ള
ആപരാഗയാവസ്ഥ
കണകിപൈടുത്ത്
െട്ടങ്ങളിൈും
വയവസ്ഥകളിൈും
മാറ്റം വരുത്തി
പകാണ്ടപ്ടാക്ട് ുതുകി
ഡയൂപ്ലിപകറ്റ്
പ ാളിസി
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനി
ഇ്യൂ പെയ്യും

പകാണ്ടപ്ടാക്ടിൽ
മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും തപന്ന
വരാപത, പക്ഷ
പകാടതിയുപട
തീരുമാനം അനുസരിച്ച്
ഡയൂപ്ലിപകറ്റ്
പ ാളിസി
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനി
ഇ്യൂ പെയ്യും

1

ുനരുദ്ധാരണ
പ് ീമിയം രസീത്

ുനഃസ്ഥാ ന പ് ീമിയം
രസീത്

വീണ്പടടുകല്
പ് ീമിയം രസീത്

ുതുകല് പ് ീമിയം
രസീത്

4

16

ഗാരന്റി നല്കിയിട്ടുള്ള സറണ്ടർ മൂൈയം ഒരു പ ാളിസിയ്ക് ൈഭികുന്നതിന്, 2 തുടപരത്തുടപരയുള്ള
െട്ടപ് കാരം എപ്തകാൈം പ് ീമിയങ്ങൾ അടയ്കണം?
വര്ക്്ങ്ങൾ

4 തുടപരത്തുടപരയുള്ള
വര്ക്്ങ്ങൾ

3 തുടപരത്തുടപരയുള്ള
വര്ക്്ങ്ങൾ

5 തുടപരത്തുടപരയുള്ള
വര്ക്്ങ്ങൾ

3

17

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ ാളിസിയിൽ പനാമിപന്ൻ അനുവദികുന്നത് 1938-പൈ
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ആക്ടിപൈ ------------ പ് കാരമാണ്.

പസക്ഷന്ഷ 10

പസക്ഷന്ഷ 38

പസക്ഷന്ഷ 39

പസക്ഷന്ഷ 45

3

18

പ ാളിസിയുടമ ഒരു അപൊയിന്റിപയ നിയമിപകണ്ടി വരുന്ന സന്ദര്ക്ഭം
തിരപെടുകുക.

ഇന്ഷ്വർ പെയ്ത
വയക്തി ലമനറാണ്

പനാമിനി ലമനറാണ്

പ ാളിസിയുടമ
മാനസികാസവാസ്ഥയമു
ള്ള വയക്തിയാണ്

പ ാളിസിയുടമ
അവിവാഹിതനാണ്

2

പ ാളിസിയുടമയ്ക്
പ ാളിസി
ഇഷ്ടപെട്ടിപൈലങ്കിൽ ഈ
കാൈയളവില് അത്
റദ്ദാകാം

ഇത്
പ ാളിസിയുടമയ്ക്
പ് ീമിയം
അടയ്കുന്നതിന് അധിക
സമയം അനുവദികും

അനയായമുണ്പടങ്കിൽ
പ ാളിസിയുടമ
രാതിപെടുന്നതിന്
ഇത് സമയം
അനുവദികും

സമയം പതറ്റിയുള്ള
പ് ീമിയം
അടയ്കുന്നതിന് ഇത്
പ ാളിസിയുടമക്
അവസരം നല്കും

2

19 പപ്ഗസ്

ിരീഡിപന്റ ആവേയം ഉദ്ധരികുക.
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S.No.

Question Bank

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

വായ് യ്ക് കരം
പ ാളിസി
ഇന്ഷ്വറര്ക്ക്
അലസന്ഷ
പെയ്തിട്ടുണ്പടങ്കിൽ
പ ാളിസി
പനാമിപന്ൻ
റദ്ദാകുകയിൈല

പ ാളിസി വാങ്ങുന്ന
സമയപത്താ ിന്നീപടാ
എപൊൾ
പവണപമങ്കിൈും
പനാമിപന്ന്
പെയ്യാവുന്നതാണ്.

പ ാളിസിയിൽ ഒരു
എന്ഷപഡാഴ്പമന്റ്
ഉണ്ടാകി
പനാമിപന്ന് മാറ്റം
വരുത്താം

മുഴുവന്ഷ പലയിമിന്
പമൽ പനാമിനികാണ്
അവകാേം

4

അടയ്പകണ്ട തീയതി
പ് ീമിയം
അടച്ചിപൈലങ്കിൽ

അടയ്പകണ്ട
പപ്ഗസ് ിരീഡ്
തീയതിയ്ക് മുപ്
കഴിെിട്ടും പ് ീമിയം
പ് ീമിയം അടച്ചിപൈലങ്കിൽ അടച്ചിപൈലങ്കിൽ

പ ാളിസി സറണ്ടര്ക്
പെയ്പതങ്കിൽ

3

പ ാളിസി
ൈാപ്സായിട്ട് ഒരു
ആഴ്െയായി

പ ാളിസി ൈാപ്സായിട്ട്
ഒരു വര്ക്്ത്തിൽ
കൂടുതൈായാൽ

ഒരു വര്ക്്മായി
പ ാളിസിപകതിപര
പ ാളിസി നിൈവിൈുണ്ട് വായ് ആവേയപെട്ടു

2

പ ാളിസി വായ് യുമായി ബന്ധപെട്ട് ഒരു സാധുതയുള്ള വാദഗതി
23
സൃഷ്ടികുക.

എപ്ത തുകയുപട
വായ്
പവണപമങ്കിൈും
എളുെത്തില് ൈഭികും

വായ് യുപട െട്ടങ്ങളും
വയവസ്ഥകളും ഇന്ഷ്വർ
പെയ്ത വയക്തിക്
തീരുമാനികാം

വായ്
അടയ്കണപമന്ന്
നിയമ രമായ
യാപതാരു കടമയുമിൈല

ഈടിപന്റ ആവേയമിൈല

3

പപ്ഗസ് ിരീഡുമായി ബന്ധപെട്ട േരിയായ പ് സ്പതാവന തിരപെടുകുക.
24
ഏറ്റവും അനുപയാജയമായ ഓപ്്ൻ തിരപെടുകുക.

പപ്ഗസ് ിരീഡ്
രമാവധി
നീട്ടാവുന്നത് 1 മാസം
അഥവാ 31 ദിവസം

പപ്ഗസ് ിരീഡ്
രമാവധി നീട്ടാവുന്നത്
ലപ്തമാസപത്തകാണ്

പപ്ഗസ് ിരീഡ്
രമാവധി
നീട്ടാവുന്നത് രണ്ട്
അഴ്െപത്തകാണ്

1

ഒരു പ ാളിസിപയ
രണ്പടാ
അതില്കൂടുതപൈാ
പ ാളിസികളായി
വിഭജികുന്നതിന്

പ് ീമിയം അടയ്പകണ്ട
കാൈാവധി നീട്ടുന്നതിന്

ഇന്ഷ്വർ തുക
കൂട്ടുന്നതിന്

1

പ ാളിസി പ് കാരം
ൈഭികാവുന്ന
രമാവധി
നഷ്ട രിഹാരം

കുറെത് 3
വര്ക്്പമങ്കിൈും
പ് ീമിയങ്ങൾ
അടച്ചിട്ടുള്ള
പ ാളിസിയുപട കയാ്്
വാൈയൂ

തന്നിരികുന്ന ഏത്
പ ാളിസി പ് കാരം
സമയത്തും പ ാളിസി
ൈഭികാവുന്ന കുറെ
പ് കാരം ൈഭികാവുന്ന
നഷ്ട രിഹാരം
നഷ്ട രിഹാരം

കൃതയം 1

കൃതയം രണ്ട്

കൃതയം മൂന്ന്

20

പനാമിപന്നുമായി ബന്ധപെട്ട് താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഒപരണം ഒഴിപക
ബാകി പ് സ്പതാവനകപളൈലാം േരിയാണ്, ആ ഒപരണം ഏത്:

21 എപൊഴാണ് പ ാളിസി ൈാപ്സായി എന്ന് കണകാകുന്നത്?

22

25

ുനരുദ്ധരികുന്ന സമയത്ത് ഇന്ഷ്വർ പെയ്യാൻ റ്റുപമന്നതിപന്റ പതളിവ്
ആവേയമായി വരുന്ന ഒരു സന്ദര്ക്ഭം സൃഷ്ടികുക.

താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏത് മാറ്റമാണ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനി
അനുവദികുന്നത്?

26 സറണ്ടര്ക് മൂൈയം എന്ന ആേയം വിേദീകരികുക.

27

ഒരു പ ാളിസിയിൽ എപ്ത പനാമിനികപള പവയ്കാം? ഏറ്റവും
അനുപയാജയമായ ഓപ്്ൻ തിരപെടുകുക.
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പപ്ഗസ് ിരീഡ്
രമാവധി
നീട്ടാവുന്നത്ഒരു
ആഴ്െയാണ്
പ ാളിസിപയ
ൈാഭപത്താടുകൂടിയ
പ ാളിസിയിൽ
നിന്നും ൈാഭമിൈലാത്ത
പ ാളിസിയിപൈക്
മാറ്റുന്നതിന്

ഒപന്നാ അതിൽ
കൂടുതപൈാ

2

4

Insurance Agents - Malayalam
S.No.

Question Bank

Alternative 1

28 പനാമിപന്പന്റ ഉപദ്ദേയം വിേദമാകുക.

പ ാളിസിയുപട
അവകാേം
ലകമാറുന്നതിന്

29 അലസന്ഷപമന്റിപന്റ ഉപദ്ദേയം വിേദമാകുക.

പ ാളിസിയുപട
അവകാേം
ലകമാറുന്നതിന്

30 പ ാളിസിയുപട സാധാരണ

31

32

ുനരുദ്ധാരണ പ് പ്കിയ ഉദ്ധരികുക

താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏതാണ് വയസ്സ് പതളിയികുന്നതിനുള്ള
അംഗീകൃത പ് മാണമായി സവീകരികാത്തത്?

ആന്റി പസൈക്ഷനുമായി താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏത് പ് സ്പതാവനയാണ്
േരി?

ഒരു ൈാപ്സായ
പ ാളിസിയുപട
യഥാര്ക്ഥ പ് ാരംഭ
തീയതിയ്ക് പേ്ം
രണ്ട്
വര്ക്്ത്തിനുള്ളിൽ
ുതിയ പ ാളിസി
വാങ്ങുക
സ്പകൂൾ വിടുതൽ
സര്ക്ട്ടിഫിപകറ്റ്

അസന്മാര്ക്ഗിതമായ
ഏജന്റുമാപര
തിരപെടുകുന്നതിൽ
അൈല
പെപന്നത്തിയിരികുന്നത്
എന്നത്
ഉറൊകാനാണ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനി
ആന്റി-പസൈക്ഷൻ
പ് പ്കിയ
ഉ പയാഗികുന്നത്
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Alternative 2
അ്വർ പെയ്ത
വയക്തിയുപട മരണം
സംഭവികുകയാപണങ്കിൽ
പ ാളിസി തുക
സവീകരികുന്നതിന് ഒരു
വയക്തിപയ
നിയമികുന്നതിന്
അ്വർ പെയ്ത
വയക്തിയുപട മരണം
സംഭവികുകയാപണങ്കിൽ
പ ാളിസി തുക
സവീകരികുന്നതിന് ഒരു
വയക്തിപയ
നിയമികുന്നതിന്

ൈിേപയാടുകൂടി
കുടിശ്ശിക നല്കുക

ാസ്പപ ാര്ക്ട്ട്

നഷ്ടമുണ്ടാകാനുള്ള
സാദ്ധയത കൂടുതൈാപണന്ന്
അറിയാവുന്ന അഥവാ
സംേയികുന്ന ആളുകൾ
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
എടുകാൻ വയപ്ഗത
കാട്ടുകയും അതിൽ
നിന്നും ൈാഭം പകായ്യാൻ
പനാകുകയും പെയ്യും,
ആളുകളുപട അത്തരം
വാസനയാണ് ആന്റിപസൈക്ഷൻ എന്ന്
റയുന്നത്.

Correct
Alternative

Alternative 3

Alternative 4

പ ാളിസി സറണ്ടര്ക്
പെയ്യുന്നതിന്

സവത്ത് ഉണ്ടാകാൻ

2

പ ാളിസി സറണ്ടര്ക്
പെയ്യുന്നതിന്

സവത്ത് ഉണ്ടാകാൻ

1

ുനരുദ്ധരികുന്നതിനാ
പ് ീമിയം കുടിശ്ശിക
യി ൈാപ്സായി
തവണകളായി
പ ാളിസിയുപട പമല്
അടയ്കുക
പൈാൺ എടുകുക

2

ജാതകം

പതാഴിൈുടമയുപട
സര്ക്ട്ടിഫിപകറ്റ്

3

പ ാളിസിയുടമകൾക്ക്
അനുപയാജയമൈലാത്ത
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ഉല് ന്നത്തിൽ അൈല
പെപന്നത്തിയപതന്ന്
ഉറൊകാനാണ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനി
ആന്റി-പസൈക്ഷൻ
പ് പ്കിയ
ഉ പയാഗികുന്നത്

പ ാളിസിയുടമകളിൽ
നിന്നും പേഖരിച്ച്
പ് ീമിയങ്ങൾ പതറ്റായ
ഉല് ന്നത്തിൽ അൈല
നിപക്ഷ ിച്ചിരികുന്നപത
ന്ന് ഉറൊകാനാണ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനി
ആന്റി-പസൈക്ഷൻ
പ് പ്കിയ
ഉ പയാഗികുന്നത്

2

Insurance Agents - Malayalam
S.No.

Question Bank

താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ആപരാപയാപകയാണ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനികൾ
33 ഉയര്ക്ന്ന റിസ്പകുള്ള വയക്തികളുപട വിഭാഗത്തിൽ പ ടുത്തിയിരികുന്നത്.
ഏറ്റവും അനുപയാജയമായ ഓപ്്ന് തിരപെടുകുക.

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

സ്ഥിരമായി ുകയിൈ
ഉല് ന്നങ്ങൾ
ഉ പയാഗികുന്നവർ

സത്സസവഭാവി

സ്ഥിരമായി
മയകുമരുന്നിന്
മത്സ്യമാംസാദി
അടിമയായ വയക്തികൾ
കഴികുന്ന വയക്തി

പയാഗ ഇന്ഷസ്പപ്ടക്ടർ

ഫിൈിം സ്റ്റണ്ട് ആര്ക്ട്ടിസ്റ്റ്

നിേലബ്ബിപൈ നര്ക്ത്തകർ

ഖനനസ്ഥൈപത്ത
പ ാടിപയല്കുന്നവർ

4

താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ആര്ക്പകാപകയാണ് പതാഴിൈുമായി ബന്ധപെട്ട
35 അ കടഭീ്ണി ഉണ്ടാകാൻ സാദ്ധയതയുള്ളത്? ഏറ്റവും അനുപയാജയമായ
ഓപ്്ൻ തിരപെടുകുക.

പമഡികൽ
പപ് ാഫ്ണല്

ടൂറിസ്റ്റ് ലഗഡ്

പകട്ടിടം പ ാളികുന്ന
വിദഗ്ദ്ദ്ധർ

സ്ഥിരമായി ഫീല്ഡിൽ
പ ാകുന്ന മാര്ക്കറ്റിംഗ്
എക്സികയൂട്ടീവ്

3

-------------------എന്നത് പകാണ്ട് ഉപദ്ദേികുന്നത് തന്നിരികുന്ന
കാൈാവധിയിൽ നിര്ക്ദ്ദിഷ്ട കാരണത്താൽ ലൈഫ് അ്വർ പെയ്ത വയക്തി
36
മരണപെടുകയാപണങ്കിൽ, മരണാനുകൂൈയമായി കുറെ തുക
മാപ്തമായിരികും നല്കുക

പമാര്ക്ട്ടാൈിറ്റി പററ്റ്

ൈീന്ഷ

ആന്റി-പസൈക്ഷൻ

ഈട്

2

ഈ രീതി പ് കാരം
അണ്ടർറൈറ്റർ്മാർ
എൈല വി രീത
അഥവാ പ് തികൂൈ
ഘടകങ്ങള്പ്കും
അനുകൂൈ പററ്റിംഗ്
പ ായിന്റ് നല്കുന്നു

ഈ രീതി പ് കാരം
അണ്ടർറൈറ്റർ്മാർ
എൈല അനുകൂൈ
ഘടകങ്ങള്പ്കും
അനുകൂൈ പററ്റിംഗ്
പ ായിന്റ് നല്കുന്നു

ഈ രീതി പ് കാരം,
അലസൻ പെയ്ത
പ ായിന്റിന്
അനുസൃതമായിട്ടാണ്
എക്സ്പപ്ടാ
പമാര്ക്ട്ടാൈിറ്റി പററ്റിംഗ്
തീരുമാനികുന്നത്

ഈ രീതി പ് കാരം
ഇഎംആർ
ഉയര്ക്ന്നതാപണങ്കിൽ
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
നിപ്ധിപച്ചകാം

2

4

34

37

താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ആര്ക്പകാപകയാണ് പതാഴിൈുമായി ബന്ധപെട്ട
ആപരാഗയഭീ്ണി ഉണ്ടാകാൻ സാദ്ധയതയുള്ളത്?

അണ്ടര്ക്ലററ്റിംഗിപന്റ നയൂമറികല് പററ്റിംഗുമായി ബന്ധപെട്ട് താപഴ
പകാടുത്തിരികുന്ന ഏത് പ് സ്പതാവനയാണ് േരിയൈലാത്തത്?

3

ജഡ്ജപമമന്റ് പമപതഡ് അണ്ടര്ക്ലററ്റിംഗിപന സംബന്ധിച്ച
38
താപഴപകാടുത്തരികുന്ന ഏത് പ് സ്പതാവനയാണ് േരിയൈലാത്തത്?

ഈ രീതി
പ് കാരംവസ്പതുനിഷ്ഠമാ
യിട്ടാണ്
നിര്ക്ണയികുന്നത്

ഈ രീതി പ് കാരം
പ് പതയകിച്ചും സങ്കീര്ക്ണ
സന്ദര്ക്ഭങ്ങളിൈാണ്
ഉ പയാഗികുന്നത്

ഈ രീതി പ് കാരം
അണ്ടർറൈറ്റർ
ഈ രീതി പ് കാരം
പ് തികൂൈ
കപനി പമഡികൽ
ഘടകങ്ങള്പ്കും
പഡാക്ടറുപട
അനുകൂൈ അഥവ
അഭിപ് ായം ആരായും
പ് തികൂൈ പററ്റിംഗ്
പ ായിന്റ് നല്കും

വിമൽ 32 വയസ്സുള്ള ുകവൈിപയാ മദയ ാനപമാ ഇൈലാത്ത
ആപരാഗയവാനായ പെറുെകാരനാണ്, അയാള്പ് എബിസി ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
39 കപനിയിൽ ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസിന് അപ ക്ഷിച്ചു. ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനി
റിസ്പക് സവീകരികുന്നതുനമായി ബന്ധപെട്ട് താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏത്
പ് സ്പതാവനയാണ് േരി?

സാധാരണ
നിരകുകളില് റിസ്പക്
സവീകരികും

ട്ടികയിപൈ
നിരകിപനകാളും
അധിക പ് ീമിയം
ഈടാകി റിസ്പക്
സവീകരികും

ഇന്ഷ്വർ തുകയ്ക്
ൈീപനാപട റിസ്പക്
സവീകരികും

കര്ക്േനമായ
വയവസ്ഥപയാടുകൂടി
റിസ്പക് സവീകരികും

1

40 വയസ്സുള്ള പ്ബിപജ്ിപന ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനി ‘നിൈവാരം കുറെ
റിസ്പകുള്ള’ വയക്തിയായി കാണുകയാപണങ്കിൽ റിസ്പക്
40
സവീകരികുന്നതുനമായി ബന്ധപെട്ട് താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏത്
പ് സ്പതാവന ആയിരികും േരി?

സാധാരണ
നിരകുകളില് റിസ്പക്
സവീകരികും

കുറെ നിരകുകളിൽ
റിസ്പക് സവീകരികും

ട്ടികയിപൈ
നിരകിപനകാളും
അധിക പ് ീമിയം
ഈടാകി റിസ്പക്
സവീകരികും

റിസ്പക് നിപ്ധികും

3
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41

എന്താണ് റിസ്പക് വിഭജനം? ഏറ്റവും അനുപയാജയമായ ഓപ്്ൻ
തിരപെടുകുക.

42

------------- അര്ക്ഥം സമാനമായ റിസ്പകിപന അഭിമുഖീകരികുന്ന
അപ ക്ഷകപര ഒപര പ് ീമിയം വിഭാഗത്തിൈാണ് ഉള്പ്പെടുത്തുന്നത്.

റിസ്പക് തിരപെടുകല് ആന്റി-പസൈക്ഷൻ

‘നിൈവാരം കുറെ ജീവിതവുമായി’ ബന്ധപെട്ട് താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന
43 ഏത് പ് സ്പതാവനയാണ് േരി? ഏറ്റവും അനുപയാജയമായ ഓപ്്ൻ
തിരപെടുകുക.

Page 7

Correct
Alternative

ഒപര തീപ്വതയിൈുള്ള
റിസ്പകിപന
അഭിമുഖീകരികുന്ന
അപ ക്ഷകപര ഒപര
പ് ീമിയം വിഭാഗത്തിൽ
ഉള്പ്പെടുത്തുന്ന പ് പ്കിയ.

1

ധാര്ക്മ്മിക വി ത്ത്

ഇകവിറ്റി

4

േരാേരി അഥവാ
നിൈവാരമുള്ള
ജീവിതങ്ങളുപട
പമാര്ക്ട്ടാൈിറ്റിപയകാൾ
ഉയര്ക്ന്ന
പമാര്ക്ട്ടാൈിറ്റിയിൽ
പെട്ട വയക്തികളാണ്
നിൈവാരം കുറെ
ജീവിതങ്ങളിൽ
ഉള്പ്പെടുന്നത്. എങ്കിൽ
പ ാൈും ഇന്ഷ്വർ
പെയ്യാൻ കഴിയുന്ന
അവസ്ഥയിൈുള്ളത്

ലവകൈയവും
പ് തീക്ഷികുന്ന അധിക
പമാര്ക്ട്ടാൈിറ്റിയും
വളപര
കൂടുതൈായതിനാൽ
താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന
തുകയ്കുള്ള
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് അവര്ക്ക്
നല്കാൻ കഴിയിൈല

3

ലൈഫ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസിപന്റ
ഓപരാ
പപ് ാപൊസൈും
നാേനഷ്ടമുണ്ടാകാനുള്ള
റിസ്പകുകളുപട
സാദ്ധയത കൂടുതൈാപണന്ന്
തീപ്വതയുപട
അറിയാവുന്ന അഥവാ
അടിസഥാനത്തിൽ
സംേയികുന്ന ആളുകൾ
വിൈയിരുത്തി
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
എടുകാൻ വയപ്ഗത
നല്കപണാ
കാട്ടുന്ന ആളുകളുപട
പവണ്ടപയാ എന്ന്
വാസനയാണ്
തീരുമാനികുപന്നങ്കില്
ഏത് വയവസ്ഥയിൽ
എന്ന് തീരുമാനികുന്ന
പ് പ്കിയ.

റിസ്പകുകളുപട
തീപ്വതയുപട
അടിസഥാനത്തിൽ
വിവിധ
വിഭാഗങ്ങളിൈുള്ള
റിസ്പകുകളായി
വയക്തികളുപട
ജീവനുകപള തരം
തിരികുന്ന
പ് പ്കിയയാണ്

പമാര്ക്ട്ടാൈിറ്റി
ട്ടികയിൽ
നിൈവാരമുള്ള
ജീവിതങ്ങൾക്ക്
സമാനമായ
പമാര്ക്ട്ടാൈിറ്റിയുള്ള
വയക്തികളാണ്
നിൈവാരം കുറെ
ജീവിതങ്ങളിൽ
ഉള്പ്പെടുന്നത്.

Alternative 4

Alternative 3

പമാര്ക്ട്ടാൈിറ്റി ട്ടികയിൽ
നിൈവാരമുള്ള
ജീവിതങ്ങളുപട
പമാര്ക്ട്ടാൈിറ്റിപയകാൾ
കുറെ
പമാര്ക്ട്ടാൈിറ്റിയിൽപ്പപട്ട
വയക്തികളാണ്
നിൈവാരം കുറെ
ജീവിതങ്ങളിൽ
ഉള്പ്പെടുന്നത്.
ആയതിനാൽ കുറെ
പ് ീമിയമാണ്
ഈടാകുന്നത്
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റിസ്പക് വിഭനപ് കാരം ‘ക്ഷയിച്ച ജീവിതവുമായി’ ബന്ധപെട്ട് താപഴ
44 പകാടുത്തിരികുന്ന ഏത് പ് സ്പതാവനയാണ് േരി? ഏറ്റവും അനുപയാജയമായ
ഓപ്്ൻ തിരപെടുകുക.

45

അ്വർ തുകയിൽ ഒരു അവകാേം വച്ചുപകാണ്ട് ഒരു ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
കപനി റിസ്പക് സവീകരികുകയാപണങ്കിൽ, അതിപന്റ അര്ക്ഥം എന്താണ്?

കാൈാവധി അവസാനികുപപാള് ഇന്ഷ്വർ പെയ്യുന്ന വയക്തിയ്ക് നിര്ക്ദ്ദിഷ്ട
തുക നല്കാപമ ന്ന് വാഗ്ദ്ദാനം പെയ്യുപനപ ാൾ, ഇന്ഷ്വർ പെയ്ത വയക്തി
46
കാൈാവധിയിൈുടനീളം ജീവിച്ചിരികുകയാപണങ്കിൽ, പലയിമിപന ------------------- എന്ന് റയും.
പ ാളിസിയുപട കാൈാവധിയിൽ നിര്ക്ദ്ദിഷ്ട കാൈയളവിൽ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
47 കപനി നിശ്ചിത തുക ഇടകാൈാേവാസമായി നല്കുകയാപണങ്കിൽ, ഇത്തരം
പ യ്പമന്റുകൾ ----------------------ആയിട്ടാകും നല്കുക.
പ ാളിസി കാൈയളിൽ ഇന്ഷ്വർ പെയ്ത വയക്തിപയ അേു പ്തിയിൽ
48 അഡ്ജമിറ്റ് പെയ്യുന്ന സന്ദര്ക്ഭത്തിൽ ഒരു ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനി
െികിത്സ് പെൈവ് നല്കും. ഇത് ------------നുള്ള ഉദാഹരണമാണ്.

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

ലവകൈയവും
പ് തീക്ഷികുന്ന അധിക
പമാര്ക്ട്ടാൈിറ്റിയും വളപര
കൂടുതൈായതിനാൽ
താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന
തുകയ്കുള്ള
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ൈഭികാത്തവരുമാണ്
നിൈവാരം കുറെ
ജീവിതങ്ങളിൽ
ഉള്പ്പെടുന്നത്.

നിൈവാരമുള്ള
ജീവിതങ്ങളുപട
പമാര്ക്ട്ടാൈിറ്റിപയകാൾ
ഉയര്ക്ന്ന
പമാര്ക്ട്ടാൈിറ്റിയിൽ
പെട്ട വയക്തികളാണ്
നിൈവാരം കുറെ
ജീവിതങ്ങളിൽ
ഉള്പ്പെടുന്നത്. എങ്കിൽ
പ ാൈും ഇന്ഷ്വർ
പെയ്യാൻ കഴിയുന്ന
അവസ്ഥയിൈുള്ളത്.

ട്ടികയിൽ
നിൈവാരമുള്ള
ജീവിതങ്ങളുപട
പമാര്ക്ട്ടാൈിറ്റിപയകാൾ
കുറെ
പമാര്ക്ട്ടാൈിറ്റിയിൽപ്പപ
ട്ട വയക്തികളാണ്
നിൈവാരം കുറെ
ജീവിതങ്ങളിൽ
ഉള്പ്പെടുന്നത്.
ആയതിനാൽ കുറെ
പ് ീമിയമാണ്
ഈടാകുന്നത്

2

ൈീന്ഷ എന്നത് പകാണ്ട്
ഉപദ്ദേികുന്നത് ലൈഫ്
അ്വർ പെയ്ത
വയക്തി തന്നിരികുന്ന
കാൈാവധിയിൽ
നിര്ക്ദ്ദിഷ്ട
കാരണത്താൽ
മരണമടയുകയാപണങ്കി
ൽ
മരണാനുകൂൈയമായി
പെറിയ തുക
മാപ്തമായിരികും
നല്കുക.

ൈീന്ഷ എന്നത് പകാണ്ട്
ഉപദ്ദേികുന്നത്
രിമിതമായ
കാൈാവധിയിപൈക്
കപനി റിസ്പക്
സവീകരികുന്നത്

ൈീന്ഷ എന്നത് പകാണ്ട്
ഉപദ്ദേികുന്നത്
ട്ടികയിപൈ
പ് ീമിയവുമായി
താരതമയം
പെയ്യുപപാൾ കുറെ
പ് ീമിയം
തുകയ്കാണ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനി
റിസ്പക് സവീകരികുന്നത്

ൈീന്ഷ എന്നത് പകാണ്ട്
ഉപദ്ദേികുന്നത് നിര്ക്ദ്ദിഷ്ട
കാൈപത്തക്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
പപ് ാപൊസൽ നീട്ടി
പവയ്കുന്നത്

1

സര്ക്ലവവല്
പബനിഫിറ്റ് പ യ്പമന്റ്

പ ാളിസി സറണ്ടർ
പെയ്യുക

പഡത്ത് പലയിം

കാൈാവധി
ൂര്ക്ത്തിയായ പലയിം

4

സറണ്ടർ മൂൈയം

ലറഡര്ക് പബനിഫിറ്റ്

വയവസ്ഥ രമായ
അലസന്ഷപമന്റ്

1

സറണ്ടര്ക് മൂൈയം

ലറഡര്ക് പബനിഫിറ്റ്

വയവസ്ഥ രമായ
അലസന്ഷപമന്റ്

3

Alternative 1

ട്ടികയിൽ
നിൈവാരമുള്ള
ജീവിതങ്ങൾക്ക്
സമാനമായ
പമാര്ക്ട്ടാൈിറ്റിയുള്ള
വയക്തികളാണ്
നിൈവാരം കുറെ
ജീവിതങ്ങളിൽ
ഉള്പ്പെടുന്നത്.

സര്ക്ലവവല്
പബനിഫിറ്റ്
പ യ്പമന്റുകൾ
സര്ക്ലവവല്
പബനിഫിറ്റ്
പ യ്പമന്റുകൾ
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Alternative 2

Insurance Agents - Malayalam
S.No.

Question Bank

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4
പലയിമിന്
ിന്തുണയായി
പ ാളിസിയുടമ
നല്കുന്ന പമഡികൽ
പരഖകള്പ്കും മറ്റ്
പരഖകള്പ്കും
അനുസൃതമായിട്ടാണ്
പലയിം
തിട്ടപെടുത്തുന്നത്
പലയിമിന്
ിന്തുണയായി
പ ാളിസിയുടമ
നല്കുന്ന പമഡികൽ
പരഖകള്പ്കും മറ്റ്
പരഖകള്പ്കും
അനുസൃതമായിട്ടാണ്
പലയിം
തിട്ടപെടുത്തുന്നത്.

Correct
Alternative

എബിസി ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനി കൃഷ്ണയ്ക് ജീവിച്ചിരികുപപാൾ പലയിം
പെയ്യാം എന്ന വയവസ്ഥയിൽ ഒരു ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ്ലാൻ വാഗ്ദ്ദാനം പെയ്തു.
49 എങ്ങപനയായിരികും കപനി ജീവിച്ചിരികുപപാൾ പലയിം
രിപോധിച്ചറിയുന്നത്? ഏറ്റവും അനുപയാജയമായ ഓപ്്ൻ
തിരപെടുകുക.

പ ാളിസിയിപൈ
വയവസ്ഥകള്പ്ക്
അനുസൃതമായിട്ടാണ്
പലയിം
തിട്ടപെടുത്തുന്നത്

പകാണ്ടപ്ടാക്ടിപന്റ
പ് ാരംഭത്തിൽ
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള
തീയതികള്പ്ക് പലയിം
അനുസൃമായിട്ടാണ്
പലയിം
തിട്ടപെടുത്തുന്നത്.

കവിത എബിസി ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനിയിൽ നിന്നും പടം ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
പ്ലാനിപന്റപയാെം പ്കിറ്റികല് ഇല്പനസ് (സിഐ) ലറഡറും വാങ്ങി.
50 എങ്ങപനയായിരികും കപനി സിഐ ലറഡറിപന്റ പലയിം
രിപോധിച്ചറിയുന്നത്?ഏറ്റവും അനുപയാജയമായ ഓപ്്ൻ
തിരപെടുകുക.

പ ാളിസിയിപൈ
വയവസ്ഥകള്പ്ക്
അനുസൃതമായിട്ടാണ്
പലയിം
തിട്ടപെടുത്തുന്നത്

പകാണ്ടപ്ടാക്ടിപന്റ
പ് ാരംഭത്തിൽ
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള
തീയതികള്പ്ക് പലയിം
അനുസൃതമായിട്ടാണ്
പലയിം
തിട്ടപെടുത്തുന്നത്

പ ാളിസിയുടമ
പകാണ്ടപ്ടാക്ട്
റദ്ദാകാൻ
തീരുമാനികുപപാഴാണ്
പലയിം ഉണ്ടാകുന്നത്

നിരസികൽ

വിൈകുക

അനയായം

1

അടച്ചിട്ടുള്ള
പ് ീമിയങ്ങളുപട
നിശ്ചിത േതമാനമാണ്
ഇന്ഷ്വർ പെയ്ത
വയക്തിയ്ക്
നല്പകണ്ട സറണ്ടർ
മൂൈയം

പ യ്ഡ്-അ ് മൂൈയം
പനടിയാൽ മാപ്തപമ ഒരു
പ ാളിസി സറണ്ടര്ക്
പെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളു

ഇന്ഷ്വർ പെയ്ത
വയക്തിയ്ക് നല്കുന്ന
സറണ്ടര്ക് മൂൈയം
ആപക സറണ്ടര്ക്
മൂൈയപത്തകാൾ
കുറവാണ്

ഇന്ഷ്വർ പെയ്ത
വയക്തി സവയപമ
പ ാളിസി പകാണ്ടപ്ടാക്ട്
അവസാനിെികുപപാഴാ
ണ് സറണ്ടർ മൂൈയം
നല്പകണ്ടത്

3

മാരകപരാഗമുണ്പടന്ന്
കണ്പടത്തുന്ന
സാഹെരയത്തിൽ
പ ാളിസി
വയവസ്ഥകൾ പ് കാരം
ഒരു നിര്ക്ദ്ദിഷ്ട തുക
നല്കും.

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനി
നിര്ക്പദ്ദേിട്ടുള്ള
മാരകപരാഗങ്ങളുപട
ൈിസ്റ്റ് പ് കാരം രിരക്ഷ
ൈഭികുന്നത്
ആയിരികണം പരാഗം.

പ ാളിസി
കാൈാവധിയിൽ
ഉണ്ടാപയകാവുന്ന
പലയിമുകള്പ്ക്
ഉദാഹരണമാണ്
പ്കിറ്റികല് ഇല്പനസ്സ്
(സിഐ) ലറഡർ

ലറഡർ പ യ്പമന്റ്
നല്കി കഴിയുപപാൾ
ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
പ ാളിസി പകാണ്ടപ്ടാക്ട്
അവസാനികും

4

51

52

ഒരു ---------------- എന്നത് ഒരു ആവേയമാണ് എന്നാൽ പകാണ്ടപ്ടാക്ടിൽ
റെിരികുന്ന വാഗ്ദ്ദാനം ഇന്ഷ്വറർ കൃതയമായി ാൈിപകണ്ടതാണ്.

പ ാളിസി സറണ്ടർ പെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപെട്ട് താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന
ഏത് പ് സ്പതാവനയാണ് പതറ്റ്?

മാരകമായ അസുഖങ്ങളുപട ലറഡറുമായി ബന്ധപെട്ട് താപഴ
53 പകാടുത്തിരികുന്ന ഏത് പ് സ്പതാവനയാണ് പതറ്റ്? ഏറ്റവും
അനുപയാജയമായ ഓ ്ന് തിരപെടുകുക

പലയിം
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പ ാളിസിയുടമ
പകാണ്ടപ്ടാക്ട്
റദ്ദാകാൻ
തീരുമാനികുപപാഴാണ്
പലയിം ഉണ്ടാകുന്നത്

1

4

Insurance Agents - Malayalam
S.No.

Question Bank

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

നിപമ്് 20 വര്ക്്ം കാൈാവധിയുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ൈിങ്കക്ഡ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
സറണ്ടര്ക് മൂൈയം
54 പ്ലാൻ വാങ്ങി. ഈ സന്ദര്ക്ഭത്തിൽ പ ാളിസി കാൈാവധിയ്കുള്ളിൽ നിപമ്്
നല്കും
മരികുകയാപണങ്കിൽ താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏതാണ് നല്കുക?

കുടിശ്ശികകൾ
കിഴിച്ചതിനുപേ്മുള്ള
പ് ീമിയങ്ങൾ തിരിപക
നല്കും

കുറെ ഇന്ഷ്വർ
തുക അഥവാ ഫണ്ട്
മൂൈയം നല്കും

ഉയര്ക്ന്ന ഇന്ഷ്വർ തുക
അഥവാ ഫണ്ട് മൂൈയം
നല്കും

4

ഇന്ഷ്വർ പെയ്യുന്ന വയക്തി പപ് ാപൊസൽ പഫാമിൽ പതറ്റായ
55 വസ്പതുതയാണ് നല്കുന്നപതങ്കിൽ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനിയ്ക് എപ്തനാള്പ്
വപര ഒരു പ ാളിസി തള്ളികളയാം?

15 ദിവസങ്ങൾ വപര

6 മാസം വപര

1 വര്ക്്ം വപര

2 വര്ക്്ം വപര

4

2002-പൈ ഐആര്ക്ഡിഎഐ െട്ടപ് കാരവും17-പൈ പപ് ാട്ടക്ഷന്ഷ ഓഫ്
പ ാളിസിപഹാള്പ്പഡഴ്സ് ഇന്ററസ്റ്റ് െട്ടപ് കാരവും, ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
56
പ ാളിസി പ് കാരം മതിയായ പരഖകൾ കപനിയ്ക് ൈഭിച്ചതിനുപേ്ം
എപ്ത നാളിനകം പലയിം നല്കണം അഥവാ തള്ളികളയണം?

15
ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ

20 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ

30
ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ

3 മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ

3

ഇന്ഷ്വർ പെയ്ത വയക്തിയുപട മരണപത്തെറ്റി അനുമാനികുന്നതിന്, താപഴ
57 പകാടുത്തിരികുന്ന ഏപതാപക പഡാകുപമന്റുകളാണ് പനാമിനി
സമര്ക്െിപകണ്ടത്?

മുന്ഷസിെ ൽ
പകാര്ക്െപറ്നിൽ
നിന്നുള്ള പഡത്ത്
സര്ക്ട്ടിഫിപകറ്റ്

പകാടതിയില് നിന്നുള്ള
ഉത്തരവ്

പതാഴിൈുടമയുപട
സര്ക്ട്ടിഫിപകറ്റ്

ഇന്ഷകവസ്റ്റ് റിപൊര്ക്ട്ട്

2

സറണ്ടര്ക് മൂൈയം

കുടിശ്ശികകൾ
കിഴിച്ചതിനുപേ്മുള്ള
പ് ീമിയങ്ങൾ

കുറെ ഇന്ഷ്വർ
തുക അഥവാ ഫണ്ട്
മൂൈയം

ഉയര്ക്ന്ന ഇന്ഷ്വർ തുക
അഥവാ ഫണ്ട് മൂൈയം

4

പഡത്ത് പലയിം

കാൈാവധി
ൂര്ക്ത്തിയായ പലയിം

സര്ക്ലവവല്
ആനുകൂൈയ

സറണ്ടര്ക് മൂൈയം

1

സവാഭാവിക മരണവുമായി താരതമയം പെയ്യുപപാൾ അ കട മരണം
60 സംഭവികുകയാപണങ്കിൾ താപഴ പകാടുത്തിരികുന്നവയിൽ ഏപതാപക
അധിക പഡാകുപമന്റുകളാണ് പലയിമിപന്റ സമത്ത് സമര്ക്െിപകണ്ടത്.

േവസംസ്പകാരം
നടത്തിയതിപന്റ
സര്ക്ട്ടിഫിപകറ്റ്

െികിത്സ്ിച്ചിരുന്ന
പഡാക്ടറുപട
സര്ക്ട്ടിഫിപകറ്റ്

പ ാസ്റ്റ്പമാര്ക്സട്ടം
റിപൊര്ക്ട്ട്

പതാഴിൈുടമയുപട
സര്ക്ട്ടിഫിപകറ്റ്

3

ഇന്ഷ്വർ പെയ്ത വയക്തിയുപട സവാഭാവിക മരണം
61 സംഭവികുകയാപണങ്കിൾ താപഴ പകാടുത്തിരികുന്നവയിൽ ഏപതാപക
പഡാകുപമന്റുകളാണ് പലയിമിപന്റ സമത്ത് പനാമിനി സമര്ക്െിപകണ്ടത്?

ഇന്ഷകവസ്റ്റ് റിപൊര്ക്ട്ട്

പഡത്ത് സര്ക്ട്ടിഫിപകറ്റ്

പ ാസ്റ്റ്പമാര്ക്സട്ടം
റിപൊര്ക്ട്ട്

ഫസ്റ്റ് ഇന്ഷഫര്ക്പമ്ന്ഷ
റിപൊര്ക്ട്ട്
(എഫ്ഐആര്സ)

2

പ് ീമിയം തിരിപക
നല്കുന്ന പ്ലാന്ഷ

യൂണിറ്റ് ൈിങ്കക്ഡ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ്ലാന്ഷ
(യൂൈി ്)

മണിബാക് പ്ലാന്ഷ

3

പ്ബിപജ്് എബിസി ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനിയിൽനിന്നും 20 വര്ക്്ം
കാൈാവധിയുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ൈിങ്കക്ഡ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ്ലാൻ വാങ്ങി. ഈ
58
സന്ദര്ക്ഭത്തിൽ പ ാളിസി കാൈാവധി തീരുന്നതിനുമുന് ് പ്ബിപജ്്
മരികുകയാപണങ്കിൽ, ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനി നല്പകണ്ടത് -------------താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏത് പലയിമാണ് പനാമിനിക് അഥവാ
59
അലസനിയ്ക് മാപ്തം നല്കുന്നത്?

രാഹുൽ എബിസി ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനിയിൽനിന്നും 20 വര്ക്്ം
കാൈാവധിയുള്ള ഒരു ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് രിരക്ഷ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 20
62
വര്ക്്ം ൂര്ക്ത്തിയായപൊൾ മെയൂരിറ്റി പലയിമായി രാഹുൈിന് കപനി
ഫണ്ട് മൂൈയം നല്കി. ഏതുതരം പ്ലാനാണ് രാഹുൽ എടുത്തിരുന്നത്?

പങ്കടുകുന്ന പ്ലാന്ഷ
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വിോൽ 25 വര്ക്്ം കാൈാവധിയുള്ള 50 ൈക്ഷം രൂ യുപട ഒരു
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് എടുത്തിരുന്നു. കാൈാവധി ൂര്ക്ത്തിയായ സമയത്ത് ഇന്ഷ്വറർ
മെയൂരിറ്റി പലയിമിൽ നിന്നും പ ാളിസി കാൈയളവിൽ ൈഭിച്ച
63
ജീവിച്ചിരികുന്നതിപന്റ ആനുകൂൈയം (സര്ക്ലവവൽ പബനിഫിറ്റ്സ്)
കുറച്ചതിനുപേ്ം ബാകി തുകയാണ് നല്കിയത്. ഏതുതരം പ്ലാനാണ്
രാഹുൽ എടുത്തിരുന്നത്?

പങ്കടുകുന്ന പ്ലാന്ഷ

പ് ീമിയം തിരിപക
നല്കുന്ന പ്ലാന്ഷ

യൂണിറ്റ് ൈിങ്കക്ഡ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ്ലാന്ഷ
(യൂൈി ്)

മണിബാക് പ്ലാന്ഷ

4

സുധീർ എബിസി ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനിയിൽനിന്നും 20 വര്ക്്ം മുന്ഷ ് 25
ൈക്ഷത്തിപന്റ ഒരു ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് രിരക്ഷ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
കാൈാവധി ൂര്ക്ത്തിയാകുന്ന സമയത്ത് ഇന്ഷ്വറർ മെയൂരിറ്റി പലയിമായി
64
ഇന്ഷ്വർ തുകയുപട കൂപട സവരൂ ിച്ച പബാണസ് പെര്ക്ത്ത് അടയ്കാനുള്ള
പ് ീമിയങ്ങൾ കുറവ് പെയ്ത് മെയൂരിറ്റി തുക നല്കും. ഏതുതരം പ്ലാനാണ്
രാഹുൽ എടുത്തിരുന്നത്?

പങ്കടുകുന്ന പ്ലാന്ഷ

പ് ീമിയം തിരിപക
നല്കുന്ന പ്ലാന്ഷ

യൂണിറ്റ് ൈിങ്കക്ഡ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ്ലാന്ഷ
(യൂൈി ്)

മണിബാക് പ്ലാന്ഷ

1

ലറഡര്ക് പബനിഫിറ്റ്

സര്ക്ലവവല് പബനിഫിറ്റ്

2

വ്സ്തു
രണയചപ്പടുത്തി
വ്ോങ്ങിയത്

1

ആസ്തികളുചട
മൂലയോരകര്്ം

1

റിസ്ക് ലഘൂകരിക്കുക

1

ക ിൽ 25 വര്ക്്ം കാൈാവധിയുള്ള 50 ൈക്ഷം രൂ യുപട ഒരു
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് എടുത്തിരുന്നു. പ ാളിസി കാൈയളവിൽ ഒരു കാറ കടത്തിൽ
കാൈാവധി
65 ക ിൽ പകാൈലപെട്ടു, കപനി ഇന്ഷ്വർ തുകയുപട കൂപട സവരൂ ിച്ച
പഡത്ത് പലയിം
ൂര്ക്ത്തിയായ പലയിം
പബാണസുകളും പെര്ക്ത്താണ് അയാളുപട പനാമിനിയ്ക് നല്കിയത്
ഏതുതരം ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പലയിമാണ് കപനി നല്കിയത്?
------------------ ആയിട്ടുള്ള വ്സ്തുവ്കകള് ഇന്ഷ്വര് ചെയ്യിചലെന്ന് ന ോൺലലഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് നരോളിസി എടു+B72ക്കുന്നവ്ർ ഉറപ്പോക്കണം.

ചരോതു സവത്ത്
ഉരനയോഗിച്ച്
വ്ോങ്ങിയത്

ബോങ്ക് നലോണ്
ഉരനയോഗിച്ച് വ്ോങ്ങിയത്

67

അഗ്നിബോധ ഇന്ഷ്വറന്ഷസിൽ ചെയിം എങ്ങച യോണ് കണക്കോക്കുന്നത്?

അഗ്നിബോധമൂലം
ഉണ്ടോയ
ോശ ഷ്ടത്തിചെ
ശതമോ ം

അഗ്നിബോധമൂലം
ഉണ്ടോയ
നകടുരോടുകളുചട
വ്ോങ്ങിയ മൂലയം

68

---------------- തതവമോണ് സബനറോനഗ്ൻ രിന്തുടരുന്നത്.

66

ഷ്ടരരിഹോരം

ിയമവ്ിരുദ്ധമോയ
രണം ഉരനയോഗിച്ച്
വ്ോങ്ങിയത്
ആസ്തികളുചട
ിലവ്ിലുള്ള മൂലയം

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

റിസ്കുകള്ക്കുള്ള
രരിരക്ഷ

----------------- പ്രപ്കിയയിലൂനടയോണ് നതഡ് രോര്ട്ടിയുചട വ്ീഴ്െ മൂലം
69 നരോളിസി ഉടമയയ്ക്ക് ഉണ്ടോകുന്ന ചെയിമിചെ ഷ്ടരരിഹോരത്തുക
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കമ്പ ി റിക്കവ്ർ ചെയ്യുന്നത്.

അണ്ടർലററ്ിംഗ്

ന ോമിന ്ന്ഷ

സബനറോനഗ്ൻ

ഉടമ്പടി

3

------------------ച
നതഡ് രോര്ട്ടി ചെയിം ല്കിയ കമ്പ ിയിൽ ഇന്ഷ്വർ
70 ചെയ്ത വ്യക്തി അവ്കോശങ്ങൾ അടിയറ ചവ്യ്ക്കുന്ന പ്രപ്കിയ എന്ന്
ിര്വ്െിക്കോം.

സബനറോനഗ്ൻ

ഉടമ്പടി

ന ോമിന ്ന്ഷ

അണ്ടർലററ്ിംഗ്

1

സംശയം

ലഘൂകരിക്കുക

സോദ്ധയത

സ്രഷ്ടമോയ മൂലയം

3

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് എന്ന സങ്കല്രത്തിൽ, റിസ്ക് എന്നത് ചകോണ്ട് എനപ്പോഴും
71 അര്ഥമോക്കുന്നത് -----------ച യോണ്.
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ോശം സംഭവ്ിക്കുന്നതിചെ സോധയതയും അതിചെ തീപ്വ്തയും അ ുസരിച്ച്
72 ഓനരോ റിസ്കും ഉെിതമോയി തിട്ടചപ്പടുത്തുകയും മൂലയം ിര്ണയിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നതിച -------------------- എന്ന് രറയും.

ലറഡര്

വ്ിരത്ത്

അ ുമോ ം

ലഘൂകരിക്കുക

2

ഇന്തയൻ നകോണ്പ്ടോക്ട് ആക്ടിചെ െട്ടമ ുസരിച്ച്, ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് നകോണ്പ്ടോക്ട്
73 ഉള്ചപ്പടയുള്ള എലെോ നകോണ്പ്ടോക്ടുകളും ിയപ്ന്തിക്കുന്നത് ------------------ ആണ്.

1919

1929

1887

1872

4

െിപ്തമോയതും
അളക്കോവ്ുന്നതും

ിശ്ചലം,
അ ുമോ ിക്കോവ്ുന്ന

ലഡ ോമിക്, സങ്കീര്ണം

സംശുദ്ധം, മോര്ജി ൽ

1

ചമഡിക്കല്

ജീവ്ന്ഷ

വ്ോണിജയം

കൃ്ിസംബന്ധമോയ

3

നകടുരോടിചെ വ്യോപ്തി

രരിസ്ഥിതിയുചട
സവ്ിനശ്ത

രരിണിതഫലം

വ്സ്തു ടപ്പവ്കോശം

2

അ ുമോ രരമോയ
റിസ്കുകള്

ലഡ ോമിക് റിസ്ക്

അടിസ്ഥോ രരമോയ
റിസ്ക്

1

ിയമരരമോയ
റിസ്കുകള്

സോമൂഹിക റിസ്കുകള്

ധോര്മിക റിസ്കുകള്

ചഭൌതിക റിസ്കുകള്

2

ഉനേശിത മൂലയം

സമതിക്കചപ്പട്ട മൂലയം

െുമത്തചപ്പട്ട മൂലയം

3

കൃതയമോയി

2

S.No.

74

Question Bank

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ചെയിം

ല്കുന്നതി ്,

ോശ ഷ്ടവ്ുമോയി ബന്ധചപ്പട്ട റിസ്ക് ----

---- ഉം -------- ഉം ആയിരിക്കണം.
അടിസ്ഥോ രരമോയതും പ്രനതയകമുള്ള റിസ്കുകള്ക്കും രരിരക്ഷ
75
ല്കുന്നതി ് ലഭയമോയത് ------------------- ഇന്ഷ്വറന്ഷസോണ്.
76 ലഡ ോമിക് റിസ്കുകൾ ഏത് വ്ിഭോഗത്തിൽചപ്പടുന്നതോണ്?
77 ----------------- റിസ്കുകൾ ഇന്ഷ്വർ ചെയ്യോൻ കഴിയിലെ.
78 ----------------- മഹോവ്ിരത്തിൽ ഉള്ചപ്പടിലെ.
െില സന്ദര്ഭങ്ങളിൽ, െില ോശ ഷ്ടങ്ങളുചട മൂലയം ോശ ഷ്ടം ഉണ്ടോകുന്ന
ിര്ണയിക്കോന ോ വ്ിലയിരുത്തോന ോ ചരചട്ടന്ന് കഴിയോചത വ്രും,
79 സമയത്ത്
അനപ്പോൾ ------------ എന്ന തതവം ഉരനയോഗിക്കും.

ിര്ണയിക്കചപ്പട്ട മൂലയം

ിശ്ചല റിസ്ക്

“രരമോവ്ധി മികച്ച വ്ിശവോസം” എന്ന തതവം പ്രകോരം, ചപ്രോനപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന
റിസ്കിചെ വ്സ്തു ിഷ്ഠ രൂര്ണമോയും ശരിയോയി, -------------- തുറന്ന്
80 രറയുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു ചപ്രോനപ്പോസറുചട ശുഭോപ്തിനയോടുകൂടിയ
കടമയോണ്.

സമ്പൂര്ണമോയി

സന്നദ്ധമോയി

െിപ്തമോയി

െതികുക എന്ന ഉനേശയനത്തോടുകൂടി ------------------, അനപ്പോഴോണ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
81 നകോണ്പ്ടോക്ട് ചരോതുനവ് സോധുതയിലെോതോവ്ുന്നത്.

ദുഷ്നപ്രരണ

ചതറ്ിദ്ധരിപ്പിക്കുക

മറച്ചുചവ്യ്ക്കുക

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് നകോണ്പ്ടോക്ടിചെ കൂടിയോനലോെ
82 ഉണ്ടോക്കുന്ന പ്രസ്തോവ് യോണ് --------------

ഡിെനറ്ന്ഷ

സതയവ്ോങ്മൂലം

പ്രോതി ിധയം

എപ്ഗിചമെ്

3

ിഷ്കളങ്കന്ഷ

വ്ഞ്െ രരമോയി

മ പ്പൂര്വം

രരസ്രരം

1

ോശ ഷ്ടം

റിസ്ക്

അ ിശ്ചിതതവം

വ്ിരത്ത്

1

ആത്മഹതയ

മരണം

അരകടം

അസുഖം

1

വ്ോക്ക് രൂരത്തില്

എഴുത്ത് രൂരത്തില്

ഉടമ്പടി

നഡോക്കുചമെ്

2

ചപ്രോനപ്പോസൽ നഫോം

രരിരക്ഷ

സോമപ്ഗി

ചപ്രോസ്ചരക്ടസ്

2

ടത്തുന്ന സമയത്ത്

പ്രസ്തോവ് രുറചപ്പടുവ്ിക്കുന്ന സമയത്ത് ---------- ചതറ്ോയി
അവ്തരിപ്പിക്കുന്നതിച യോണ് ഉനരക്ഷക്കുറവ്ോയി കണക്കോക്കുന്നത്.
ോശ ഷ്ടം യഥോര്ഥമോയി സംഭവ്ിക്കുന്ന സന്ദര്ഭചത്ത --------------- എന്ന്
84 രറയും.
85 തോചഴ ചകോടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതോണ് സംശുദ്ധമോയ റിസ്ക് അലെോത്തത്
ചപ്രോപ്പോസൽ നഫോം ഉരനയോഗിക്കോത്തിടത്ത് ഇന്ഷ്വറർ വ്ിവ്രങ്ങൾ --------------86 റിനക്കോര്ഡ് ചെയ്യണം.
83

നരോളിസി രൂരത്തിനലോ കവ്ര് ന ോട്ടോനയോ ഉള്ള ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
87 നകോണ്പ്ടോക്ടിച ------------------- എന്ന് വ്ിളിക്കും.
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വ്ഞ്െ

3

Insurance Agents - Malayalam
Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

ഇന്ഷ്വറര്ക്ക് ആവ്ശയമോയ എലെോ വ്ിവ്രങ്ങളും ഉള്ചകോള്ളിച്ചു ചകോണ്ട്
88 ഇന്ഷ്വറന്ഷസി ോയി ചപ്രോനപ്പോസർ രൂരിപ്പിക്കുന്ന നഫോമോണ് ------------------

സോമപ്ഗി

രരിരക്ഷ

ചപ്രോനപ്പോസൽ നഫോം

ഡിെനറ്ന്ഷ നഫോം

3

ഇന്ഷ്വറർ രരിരക്ഷ ല്നകണ്ട എലെോ റിസ്കിച പ്പറ്ിയുള്ള പ്രധോ ചപ്പട്ടതും
89 അതയോവ്ശയമോയതുമോയ എലെോ വ്ിവ്രങ്ങളും അണ്ടര്ലററ്ിംഗ് ടത്തുന്ന
സമയത്ത് ഉള്ചപ്പടുത്തുന്നത് ----------------

രരിരക്ഷ

ചപ്രോനപ്പോസൽ നഫോം

സോമപ്ഗി

ഡിെനറ്ന്ഷ നഫോം

3

ചപ്രോനപ്പോസൽ നഫോം

രരിരക്ഷ

ചപ്രോസ്ചരക്ടസ്

ഡിെനറ്ന്ഷ നഫോം

3

ചപ്രോപ്പോസൽ നഫോം ഉരനയോഗിക്കോത്തിടത്ത് ഇന്ഷ്വറർ വ്ിവ്രങ്ങൾ
91 വ്ോയ്ചമോഴിയോനയോ എഴുതിനയോ റിനക്കോര്ഡ് ചെയ്യുന്നത് --------------കോലോവ്ധിക്കുള്ളിൽ ആയിരിക്കണം.

30 ദിവ്സങ്ങള്

15 ദിവ്സങ്ങള്

45 ദിവ്സങ്ങള്

60 ദിവ്സങ്ങള്

2

ഒരു നകോണ്പ്ടോക്ടിചെ കീഴിൽ ഇന്ഷ്വററുചട ബോധയത
92 രരിമിതചപ്പടുത്തുന്നതി ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസിൽ ഉരനയോഗിക്കുന്നത് എചന്തലെോമോണ്?

എപ്ഗിചമെുകൾ

വ്ോറെികൾ

ഉടമ്പടി

നബോണ്ടുകൾ

2

ഇത് കവ്ര്
ന ോട്ടിനെയും
നരോളിസി
നഡോക്കുചമെിനെയും
ഭോഗമോണ്.

ഇത് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ന ോട്ടുകളുനടയും
ിബന്ധ കളുചട
നഡോക്കുചമെിനെയും
ഭോഗമോണ്.

ഇത്
ിബന്ധ കളുനടയും
വ്യവ്സ്ഥകളുചടയും
നഡോക്കുചമെിചെ
ഭോഗമോണ്.

ഇത് ഇൻ്വറർ
വ്യവ്സ്ഥകളുചട
നഡോക്കുചമെ് മോപ്തമലെ
നരോളിസി
നഡോക്കുചമെിനെതുമോണ്.

1

നരോളിസിയുടമയും
ഇൻ്വററും

2

എപ്ഗിചമെ്

1

S.No.

Question Bank

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് വ്ോങ്ങുന്ന ഉരനഭോക്തോവ്ി ് ഇന്ഷ്വറർ
90 നഡോക്കുചമെോണ് --------------------

93 വ്ോറെിചയക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയോയ പ്രസ്തോവ്

ല്കുന്ന

തിരചെടുക്കുക.

ഒരു വ്ോറെി ലംഘിക്കചപ്പടുകയോചണങ്കിൽ, വ്യവ്സ്ഥ പ്രകോരമുള്ള
94 റിസ്കിൽ മോറ്ം വ്രുത്തുകയും, -------------- അയോചള ിയമലംഘ ം
തീയതി മുതൽ -------------- ിന്നും മോറ്ി ിര്ത്തുകയും ചെയ്യും.

ടന്ന

ബോദ്ധയതയും
ഇൻ്വററും

െില ോശ ഷ്ടങ്ങചള ഉള്ചപ്പടുത്തിയും മറ്് െിലതിന യും ഒഴിവ്ോക്കിയും
95 സ്റ്റോന്ഷനഡര്ഡ് രൂരത്തിൽ ഇന്ഷ്വറർ നരോളിസി ല്കുന്ന സ്റ്റോന്ഷനഡര്ഡ്
രീതിചയ എന്തോണ് മൾ വ്ിളിക്കുന്നത്?

സ്ഥിരം രീതി

എന്ഷനഡോഴ്ചസ്മെ്

നരോളിസി യും
അംഗീകോരവ്ും

ിബന്ധ കളും
വ്യവ്സ്ഥകളും

വ്ോറെികളും
ഉടമ്പടികളും

നബോണ്ടുകളും
അംഗീകോരവ്ും

1

അംഗീകോരങ്ങൾ

എപ്ഗിചമെ്

ിബന്ധ കളും
വ്യവ്സ്ഥകളും

നരോളിസി നപ്ബക്കപ്പ്
വ്ിശദോംശങ്ങൾ

1

രണ്ട്
പ്രസ്തോവ് കളും
പ്രനതയകം പ്രനതയകം
പ്രനയോഗിക്കോം

രണ്ട് പ്രസ്തോവ് കളും
ഒന്നിന്ന് ഒനന്നോട്
ബന്ധചപ്പടുത്തി
പ്രനയോഗിക്കോം

3

റിസ്കും നരോളിസിയും

പ്രീമിയവ്ും റിസ്കും

1

96 ---------- ഉം -------------ഉം കൂടിയോണ് നകോണ്പ്ടോക്ടിചെ ചതളിവ്ോയി

ല്കുന്നത്.

97 ------------------ നരോളിസിനയോടും നഫോമിന ോടും നെര്ന്നുള്ളതോണ്.
ശരിയോയ പ്രസ്തോവ് തിരചെടുക്കുക:
നരോളിസിയുമോയി ബന്ധചപ്പട്ട എന്ഷനഡോഴ്സ് ചമെ് ചരോതുനവ് ആവ്ശയമോയി
98 വ്രുന്നത്:
a) മചറ്ോരു സ്ഥലനത്തക്ക് വ്സ്തുവ്ിച മോറ്ുന്നതിച
b) ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് റേോക്കുന്നതിച

പ്രസ്തോവ്
(a) മോപ്തം
പ്രനയോഗിക്കോം

നരോളിസിയുമോയി ബന്ധചപ്പട്ട എന്ഷനഡോഴ്ചസ്മെ് ചരോതുനവ് ആവ്ശയമോയി
99 വ്രുന്നത് ------------------

റിസ്കും അപ്ഡസ്ും
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ഇൻ്വററും ബോദ്ധയതയും ഏജെും ഇൻ്വററും

പ്രസ്തോവ്

(b) മോപ്തം

അപ്ഡസ്ും നരരും

ിബന്ധ കൾ

Insurance Agents - Malayalam
Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് നകോണ്പ്ടോക്ട് എഴുതുകയും ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് നരോളിസിയുചട
100 വ്ോക്കുകൾ പ്ഡോഫ്റ്റ്് ചെയ്യുന്നതു ആരോണ്?

ഏജെ്

ഇന്ഷ്വറര്മോർ

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ഉടമ

അവ്കോശക്കോർ

2

നരോളിസി നഡോക്കുചമന്റിചെ അരികിൽ പ്രിെ് ചെയ്യുന്ന അഥവ്ോ ലടപ്പ്
101 ചെയ്യുന്ന ഉരോധികൾക്ക് നരോളിസിയിലുള്ള വ്ോക്കുകചളക്കോൾ --------------ല്കണം.

കുറച്ച് പ്രോധോ യം

തുലയ പ്രോധോ യം

പ്രോധോ യമിലെ

കൂടുതല് പ്രോധോ യം

4

നരോളിസിയിചല വ്ോക്കുകളിൽ എചന്തങ്കിലും അ ിശ്ചിതതവമുണ്ചടങ്കിലും
102 വ്ോക്കുകള്ക്ക് വ്യക്തക്കുറവ്ുണ്ചടങ്കിലും ------------------ ിയമം പ്രനയോഗിക്കും.

നരോളിസി

സോധോരണ
വ്യോകരണവ്ും
വ്ിരോമവ്ും

ഉരോധി

ഇന്ഷ്വറര്മോർ

2

വ്യവ്സോയിക -----------------103 നരോളിസി

കരോറുകള്

ഉടമ്പടിയും ചരോതു
ിയമങ്ങളും

ചരോതു ിയമങ്ങൾ

3

S.No.

Question Bank

ിര്മോണത്തി ് ചതളിവ്ോണ് ഒരു ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

ഏചതോരു നഡോക്കുചമെിലും വ്ോക്കുകളുചട ഉരനയോഗവ്ും അര്ഥവ്ും
104 എളുപ്പത്തില് അ ു യിക്കുന്നത് --------------- ആണ്.

ിയമങ്ങള്

സോധോരണ മ ു്യൻ

അഭയസ്തവ്ിദയൻ

രരിശീല ം ലഭിച്ച
വ്യക്തി

ഇന്ഷ്വറര്മോർ

1

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് നരോളിസിയിൽ ഉരനയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മിക്ക വ്ോക്കുകളും
105 ന രചത്തയുള്ള ിയമരരമോയ തീരുമോ ങ്ങൾ അ ുസരിച്ചോണ്. ------------ചെ
അത്തരം തീരുമോ ങ്ങൾ ------------ തീരുമോ ത്തി ് കോരണമോകുന്നത്.

കീഴ്നകോടതിയും
ലഹനകോടതിയും

ലഹനകോടതിയും
കീഴ്നകോടതിയും

ലഹനകോടതിയും
സുപ്രീംനകോടതിയും

സുപ്രീംനകോടതിയും
കീഴ്നകോടതിയും

2

തോചഴ ചകോടുത്തിരിക്കുന്ന നരോളിസി ഭോഗങ്ങൾ ശരിയോയി പ്കമചപ്പടുത്തുക
(i) ആമുഖം
(ii) ഓപ്പനററ്ിവ്് നെോസ്
106 (iii) ിബന്ധ
(iv) അ ുബന്ധം
(v) അറ്നസ്റ്റ്ൻ
(vi) വ്യവ്സ്ഥകളും മുന്ഷഗണ കളും

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

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

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

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

1

ചപ്രോനപ്പോസറുചട നരര്

പ്രീമിയം അടയ്നക്കണ്ട
രീതി

4

ന ോ ചെയിം നബോണസ്

ന ോൺ-കമീ്ന്ഷഡ്
ബോങ്കുകള്

ോ്ണൽ നകോഓപ്പനററ്ീവ്് ബോങ്ക്

2

ഓപ്്ന്ഷ (b) മോപ്തം
പ്രനയോഗിക്കോം

ഓപ്്ന്ഷ (a)ഉം (b)ഉം
ഒരുമിച്ച് പ്രനയോഗിക്കോം

(a)ഉം (b)ഉം രരസ്രര
ബന്ധമിലെോചത
പ്രനയോഗിക്കോം

3

നരോളിസി നഡോക്കുചമെിചെ അ ുബന്ധത്തിൽ അന കം അര്ഥവ്ത്തോയ
107 കോരയങ്ങൾ രരോമര്ശിച്ചിട്ടുണ്ട്. തോചഴ ചകോടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതോണ്
അ ുബന്ധത്തിൽ ഉള്ചപ്പടോത്തത്.
108 NCBയുചട ശരിയോയ രൂര്ണരൂരം തിരചെടുക്കുക
തോചഴ ചകോടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് നററ്് ിര്ണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുചട
അടിസ്ഥോ ത്തിലോണ് ഓനരോരുത്തരും അടനക്കണ്ട പ്രീമിയ തുക
കണക്കോനക്കണ്ടത്:
109 a) ോശ ഷ്ടമുണ്ടോയ സന്ദര്ഭം (ഇന്ഷ്വർ ചെയ്തത് ോശ ഷ്ടത്തോല്
സംഭവ്ിച്ചത്) മൂലമുണ്ടോയ ഷ്ടത്തിചെ സോദ്ധയത.
b) ോശ ഷ്ടത്തിചെ മതിപ്പ് മൂലയം

പ്രീമിയം തുക
ോ്ണൽ ചപ്കഡിറ്്
ബയൂനറോ

ഓപ്്ന്ഷ (a) മോപ്തം
പ്രനയോഗിക്കോം
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അഗ്നിബോധ മൂലമുണ്ടോയ ോശ ഷ്ടത്തിചെ ശരോശരി തുക 2,00,000 രൂരയോണ്,
110 അതിചെ ശരോശരി ഷ്ടസോദ്ധയത 100-ൽ ഒന്ന് മോപ്തമോണ്. എപ്തയോണ്
ശരോശരി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഷ്ടം?
ഉരരൂളുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്
a) റിസ്കുകചള വ്ിവ്ിധ വ്ിഭോഗങ്ങളോയി തരംതിരിക്കുന്നത്
111 b) റിസ്കിചെ തീപ്വ്ത അ ുസരിച്ച്
c) ോശ ഷ്ടത്തിചെ മതിപ്പ് മൂലയം
റിസ്കുകചള വ്ിവ്ിധ വ്ിഭോഗങ്ങളോയി തരംതിരിക്കുകയും ഓനരോന്നും ഏത്
112 വ്ിഭോഗത്തിൽ നെര്ക്കണചമന്ന് തീരുമോ ിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രധോ മോയി -------------ആണ്.
ഇന്ഷ്വറന്ഷസി ് വ്ോഗ്ദോ ം ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസ്ക് സവീകോരയമോനണോ എന്ന്
ിര്ണയിക്കുകയും, സവീകോരയമോചണങ്കിൽ, ഏത് ിരക്കിലും ഏത്
113 വ്യവ്സ്ഥകളിലും െട്ടപ്രകോരവ്ുമോണ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് സവീകരിനക്കണ്ടചതന്ന്
തീരുമോ ിക്കുന്ന പ്രപ്കിയോണ് -----------------.
സോനങ്കതികമോയി തോചഴ ചകോടുത്തിരിക്കുന്ന ഏചതോക്ക ഘട്ടങ്ങളോണ്
അണ്ടര്ലററ്ിംഗിൽ ഉള്ചപ്പടുന്നത്?
a) തീപ്വ്തയുനടയും കോഠി യത്തിനെയും അടിസ്ഥോ ത്തിൽ ഹോ ികരമോയ
114 റിസ്കുകൾ വ്ിലയിരുത്തുകയും തിട്ടചപ്പടുത്തുകയും ചെയ്യും.
b) നരോളിസി രരിരക്ഷയും വ്യവ്സ്ഥകളും െട്ടങ്ങളും ഉണ്ടോക്കുക
c) പ്രീമിയത്തിചെ ിരക്ക് തീരുമോ ിക്കുക
----------------- എന്ന ലളിതമോയ ിന്നോണ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസിൽ റിസ്ക്
115 വ്ിഭജ ത്തിനെയും പ്ശദ്ധോരൂര്വമോയ അണ്ടര്ലററ്ിംഗിനെയും ആവ്ശയം
നവ്ണ്ടിവ്രുന്നത്.

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

1000

10000

2000

20000

3

(a)ഉം (b)ഉം ഒരുമിച്ച്
പ്രനയോഗിക്കോം

(a)ഉം (c) ഉം ഒരുമിച്ച്
പ്രനയോഗിക്കോം

(b) ഉം (c) ഉം
രരസ്രര
ബന്ധമിലെോചത
പ്രനയോഗിക്കോം

(a) ഉം (c) ഉം രരസ്രര
ബന്ധമിലെോചത
പ്രനയോഗിക്കോം

1

ഏജെി ്

ഇന്ഷ്വററി ്

നററ്് ഉണ്ടോക്കുക

ഇന്ഷ്വർ ചെയ്ത
വ്യക്തിക്ക്

3

കവ്ര് ലറ്ര്

അണ്ടർലററ്ിംഗ്

നബോണ്ട്

എപ്ഗിചമെ്

2

എലെോ ഓപ്് ുകളും,
(a)ഉം (b)ഉം (c) ഉം
ഒരുമിച്ച് പ്രനയോഗിക്കോം

4

മിക്ക റിസ്കുകളും
തുലയമോണ്l

2

എലെോ ഓപ്് ുകളും,
(a)ഉം (b)ഉം (c) ഉം
ഒരുമിച്ച് പ്രനയോഗിക്കോം

4

അഗ്നിബോധയുചട
കോരണങ്ങളോനയക്കോം

2

ഓപ്്ൻ (a)ഉം (b)ഉം
ഓപ്്ൻ (a)ഉം (c) ഉം ഓപ്്ൻ (b)ഉം (c) ഉം
ഒരുമിച്ച് പ്രനയോഗിക്കോം ഒരുമിച്ച് പ്രനയോഗിക്കോം ഒരുമിച്ച് പ്രനയോഗിക്കോം

എലെോ റിസ്കുകളും
തുലയമോണ്

എലെോ റിസ്കുകളും
തുലയമലെ

മിക്ക റിസ്കുകളും
തുലയമലെ

-----------------ഉള്ചപ്പചടയുള്ള തുടര്ച്ചയോയ രഠ പ്രപ്കിയയിലൂചടയോണ്
അണ്ടര്ലററ്ിംഗ് ലവ്ദഗ്ദ്ധയം ന ടോ ോകൂ.
116 a) ആവ്ശയമോയ രരിശീല ം
b) ഫില്ഡിലുള്ള ലവ്ദഗ്ദ്ധയം
c) അഗോധമോയ ഉള്കോഴ്െ

ഓപ്്ന്ഷ (a)ഉം (b)ഉം
ഓപ്്ന്ഷ (a)ഉം (c) ഉം
ഓപ്്ന്ഷ (b)ഉം (c) ഉം
ഒരുമിച്ച് പ്രനയോഗിക്കോം ഒരുമിച്ച് പ്രനയോഗിക്കോം ഒരുമിച്ച് പ്രനയോഗിക്കോം

ഒരു മലറൻ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് അണ്ടര്ലററ്ര്ക്ക് ----------------രറ്ിയുള്ള
117 അവ്നബോധം ഉണ്ടോയിരിക്കണം.

കോര്നഗോ/െരക്കുകള്
വ്ോഹ ത്തിൽ
ചകോണ്ടുനരോകും
ഒരു വ്യവ്സോയത്തിൽ
വ്ഴിനയോ
ഉള്ചപ്പട്ടിട്ടുള്ള പ്രപ്കിയ
സംഭരിക്കുനമ്പോനഴോ
ഉണ്ടോകുന്ന പ്രശ് ങ്ങൾ

അഗ്നിബോധയുചട
കോരണങ്ങൾ
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Alternative 1

ഒരു ആനരോഗയ അണ്ടര്ലററ്ർ ഇന്ഷ്വർ ചെയ്ത വ്യക്തിയുചട റിസ്ക്
െരിപ്തം മ സ്ിലോനക്കണ്ടത്:
118 a) ചമഡിക്കൽ വ്ിവ്രങ്ങൾ
b) ഒരു വ്യവ്സോയത്തിൽ ഉള്ചപ്പടുന്ന പ്രപ്കിയ
c) ആനരോഗയ തലവ്ും കുടുംബെരിപ്തവ്ും
റിസ്കിചെ തീപ്വ്തയും സവ്ിനശ്തകളും അ ുസരിച്ച് റിസ്കുകചള
119 വ്ിഭജിക്കുനമ്പോൾ, --------------ചെ പ്രധോ ആവ്ശയത്തി ോയി ഒരു ിര്േിഷ്ട
പ്രീമിയം ിരക്ക് കൂടി െുമത്തും.

Alternative 2

Alternative 3

ഓപ്്ന്ഷ (a)ഉം (b)ഉം
ഓപ്്ന്ഷ (a)ഉം (c) ഉം
ഓപ്്ന്ഷ (b)ഉം (c) ഉം
ഒരുമിച്ച് പ്രനയോഗിക്കോം ഒരുമിച്ച് പ്രനയോഗിക്കോം ഒരുമിച്ച് പ്രനയോഗിക്കോം

കവ്ര് ലറ്ര്

അണ്ടർലററ്ിംഗ്

നബോണ്ട്

Alternative 4

Correct
Alternative

എലെോ ഓപ്് ുകളും,
(a)ഉം (b)ഉം (c) ഉം
ഒരുമിച്ച് പ്രനയോഗിക്കോം

2

എപ്ഗിചമെ്

2

അണ്ടര്ലററ്ിംഗിചെ പ്രധോ സവ്ിനശ്തയോണ്:
a) സവ്ിനശ്തകള് അ ുസരിച്ച് റിസ്കിച തിരിച്ചറിയുക
120 b) ചപ്രോനപ്പോസർ സമര്പ്പിച്ച റിസ്കിചെ തലം ിര്ണയിക്കുക
c) ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ബിസി സ്് ന്നോയി ടത്തുന്നുണ്ചടന്ന് ഉറപ്പോക്കുക

ഓപ്്ന്ഷ (a)ഉം (b)ഉം
ഓപ്്ന്ഷ (a)ഉം (c) ഉം
ഓപ്്ന്ഷ (b)ഉം (c) ഉം
ഒരുമിച്ച് പ്രനയോഗിക്കോം ഒരുമിച്ച് പ്രനയോഗിക്കോം ഒരുമിച്ച് പ്രനയോഗിക്കോം

എലെോ ഓപ്് ുകളും,
(a)ഉം (b)ഉം (c) ഉം
ഒരുമിച്ച് പ്രനയോഗിക്കോം

4

ഒരു ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കമ്പ ി ഇന്ഷ്വർ ചെയ്യോൻ കഴിയോത്ത റിസ്കി ്
നരോളിസികൾ ല്കുകനയോ റിസ്കിചെ രരിരക്ഷക്ക് ആവ്ശയമോയ
121 പ്രീമിയനത്തക്കോൾ കുറെ പ്രീമിയങ്ങൾ ഈടോക്കുകനയോ ചെയ്തോൽ,
അതിചെ ഫലമോയി ---------------

കരോറി ് അ ുസൃതമോയ
െുമതല
കരോറി ്
രോലിക്കുന്നതി ുള്ള
അ ുസൃതമോയ െുമതല
ഇന്ഷ്വററുചട കഴിവ്ിച
തോഴ്ത്തിചകട്ടുക

ഇന്ഷ്വററുചട കരോറി ്
അ ുസൃതമോയ െുമതല
ചെയ്യുന്നതി ്

2

വ്മ്പിച്ച ലോഭം

1

ഒരു ഇന്ഷ്വറർ ആവ്ശയമോയ ിരക്കിന ക്കോൾ വ്ളചര ഉയര്ന്ന
122 ഈടോക്കുകയോചണങ്കിൽ ആവ്രുചട ബിസി സ്്---------------

ിരക്ക്

അണ്ടര്ലററ്ിംഗിചെ ലക്ഷയ്ം ന ടുന്നത്, െുരുക്കത്തിൽ, തീരുമോ ിക്കുന്നത്:
123 a) സവീകോരയതയുചട തലം
b) പ്രീമിയത്തിചെ രരയോപ്തത.
(c) മറ്് ഘടകങ്ങള്
------------നലക്ക് റിസ്ക് ലകമോറ്ം ചെയ്യുന്നതിചെ അടിസ്ഥോ ത്തിലോണ്
124 ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്.

ഒരു ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് നരോളിസി വ്ോങ്ങുന്നതുവ്ഴി, ഇന്ഷ്വർ ചെയ്ത
125 വ്സ്തുവ്ിചെ ോശ ഷ്ടത്തിൽ ിന്നും ----------- ഉണ്ടോകും.

അരകടം മൂലം ചരചട്ടന്നുണ്ടോകുന്ന മരണനമോ ലവ്കലയനമോ മൂലമുണ്ടോകുന്ന
126 സോമ്പത്തിക ഷ്ടത്തിൽ ിന്നും രരിരക്ഷ ല്കുന്നതി ് ഏത്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസോണ് സഹോയകമോകുന്നത്?

മത്സരവ്ും
ില ില്പ്പും
ഇലെോനതയും

ഷ്ടത്തില്

ഏജെിചെ കഴിവ്ിച
തോഴ്ത്തിചകട്ടുക

ില ില്പ്പിലെോചത

(a)ഉം (b)ഉം ഒരുമിച്ച്
പ്രനയോഗിക്കോം

(a)ഉം (c) ഉം ഒരുമിച്ച്
പ്രനയോഗിക്കോം

(b) ഉം (c) ഉം
രരസ്രര
ബന്ധമിലെോചത
പ്രനയോഗിക്കോം

(a) ഉം (c) ഉം രരസ്രര
ബന്ധമിലെോചത
പ്രനയോഗിക്കോം

1

ഏജെ്

ഇന്ഷന്വര്ഡ്

ഇന്ഷ്വറര്

ലോഭം

3

സോമ്പത്തിക
ഷ്ടങ്ങളുചട
രരിണിതഫലം
കുറയ്ക്കോൻ
ഇന്ഷ്വറർ ചെയ്ത
വ്യക്തിക്ക് കഴിയും.

സോമ്പത്തിക
ഷ്ടങ്ങളുചട
രരിണിതഫലം
കുറയ്ക്കോൻ ഏജെി ്
കഴിയും

3

വ്യക്തിഗത അരകടം

വ്യക്തിരരം

3

സോമ്പത്തിക
ഷ്ടങ്ങളുചട
സോമ്പത്തിക ഷ്ടങ്ങളുചട
രരിണിതഫലം
രരിണിതഫലം
കുറയ്ക്കോൻ
നരോളിസി കുറയ്ക്കും
ഇന്ഷ്വറര്ക്ക് കഴിയും

ആനരോഗയം
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അരകട ഇന്ഷ്വറന്ഷസിൽ ഉള്ചപ്പടോത്തത്:
a) ചടര്മി ൽ അസുഖം
127 b) ന രചത്ത തചന്ന ഉണ്ടോയിരുന്ന അസുഖം
c) സംസര്ഗം മൂലമുള്ള അതയഹിതം
d) വ്യവ്സോയിക സംബന്ധിയോയ അതയോഹിതം

(a)ഉം (c)ഉം ശരിയോണ്

(a)ഉം (b)ഉം ശരിയോണ്

(b)ഉം (c)ഉം ശരിയോണ്

(c)ഉം (d)ഉം ശരിയോണ്

2

അരകട ഇന്ഷ്വറന്ഷസിൽ ഉള്ചപ്പടോത്തത്:
a) മോ സിക നരോഗങ്ങൾ
128 b) ലദ യംദി പ്രവ്ര്ത്ത ം മൂലമുള്ള രരിക്കുകൾ
c) നജോലിക്കിചടയിലുണ്ടോകുന്ന രരിക്കുകൾ
d) ന രചത്ത തചന്ന ഉണ്ടോയിരുന്ന ശോരീരിക ലവ്കലയങ്ങൾ.

(a)ഉം (c)ഉം ശരിയോണ്

(a)ഉം (d)ഉം ശരിയോണ്

(b)ഉം (d)ഉം ശരിയോണ്

(c)ഉം (d)ഉം ശരിയോണ്

2

അരകട ഇന്ഷ്വറന്ഷസിൽ നരോളിസി രരിരക്ഷ
(a) അരകടം മൂലമുണ്ടോകുന്ന മരണത്തി ്
129 (b) സ്ഥിരമോയ രൂര്ണ ലവ്കലയത്തി ്
(c) അസുഖങ്ങള്ക്ക്
(d) പ്രസവ്വ്ുമോയി ബന്ധചപ്പട്ട പ്രശ് ങ്ങള്ക്ക്

(a)ഉം (b)ഉം ശരിയോണ്

(a)ഉം (d)ഉം ശരിയോണ്

(b)ഉം (c)ഉം ശരിയോണ്

(c)ഉം (d)ഉം ശരിയോണ്

1

(a)ഉം (b)ഉം ശരിയോണ്

(a)ഉം (d)ഉം ശരിയോണ്

(b)ഉം (c)ഉം ശരിയോണ്

(c)ഉം (d)ഉം ശരിയോണ്

2

ിര്വ്െിച്ചിട്ടുള്ള
ഉരോധികൾ

ആവ്ശയമോയ ചെലവ്ുകള്

ചരോതു

കരോറുകള്

2

ഓപ്്ന്ഷ (a) മോപ്തം
ശരി

ഓപ്്ന്ഷ (b) മോപ്തം ശരി

ഓപ്്ന്ഷ (c) മോപ്തം
ശരി

ഓപ്്ന്ഷ (d) മോപ്തം ശരി

4

24

12

48

50

1

5 & 80

16 & 100

21 & 90

18 & 80

4

S.No.

Question Bank

ല്കുന്നത്:

അരകടം മൂലമുണ്ടോകുന്ന തോല്ക്കോലിക രൂര്ണ ലവ്കലയത്തി ും
മരണത്തി ും രരിരക്ഷ ല്കുന്നത്:
(a) വ്യക്തിഗത അരകട ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
130 (b) ആനരോഗയ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
(c) നമോനട്ടോർ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
(d) വ്യവ്സോയ സ്ഥോര ത്തിചല നജോലിക്കോര്ക്കുള്ള ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
131

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ്ലോ ുകൾ സോധോരണയോയി ഒരുകൂട്ടം ------------- ് രരിരക്ഷ
ല്കുകയും അത്തരം സംഭവ്ങ്ങള്ക്ക് ഷ്ടരരിഹോരം ല്കുകയും ചെയ്യും.

തോചഴ ചകോടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതോണ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസിചല ‘ആഡ് ഓൺ’
രരിരക്ഷ അലെോത്തത്?
(a) ചമഡിക്കൽ ചെലവ്ുകൾ
132 (b) കുടുംബത്തിചെ ഗതോഗതം
(c) ഇറക്കുമതി ചെയ്ത മരുന്നുകൾ
(d)ചതോഴിലിലെോയ്മയുചട ചെലവ്ുകൾ
സോധോരണയോയി ----------------- മണിക്കൂറുകളുചട അടിസ്ഥോത്തിൽ വ്യക്തിഗത
133 അരകട നരോളിസികൾ നലോകചമമ്പോടും രരിരക്ഷ വ്ോഗ്ദോ ം ചെയ്യുന്നു.
ആനരോഗയ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് നരോളിസിയിൽ നെരുന്നതി ുള്ള കുറെതും
134 രരമോവ്ധി വ്യസ്ുമോണ്:
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ോല് ലകകോലുകളിചല
ോഡീഞരമ്പുകളും തളരുക, നകോമോ
അവ്സ്ഥയിലോക്കുക, രണ്ട് കണുകളും/രണ്ട് ലകകളും/രണ്ട് ോഡീയും
135 അഥവ്ോ ഒരു ലകയ്യും ഒരു കണും, ഒരു കോലും ഒരു കണും അഥവ്ോ ഒരും
ലകയ്യും ഒരു കോലി ും ജീവ്ിതകോലം മുഴുവ്ൻ രൂര്ണ ലവ്കലയം
ഉണ്ടോകുന്ന അവ്സ്ഥചയ -------- എന്ന് രറയും.

സ്ഥിരമോയ രൂര്ണ
ലവ്കലയം

സ്ഥിരമോയ ഭോഗിക
ലവ്കലയം

തോല്ക്കോലിക രൂര്ണ
ലവ്കലയം

രൂര്ണ ലവ്കലയം

1

ജീവ്ിതകോലം മുഴുവ്ൽ ഭോഗീക ലവ്കലം അ ുഭവ്ിനക്കണ്ടി വ്രുന്ന
136 അവ്സ്ഥചയ ------------- എന്ന് രറയും.

സ്ഥിരമോയ രൂര്ണ
ലവ്കലയം

സ്ഥിരമോയ ഭോഗിക
ലവ്കലയം

തോല്ക്കോലിക രൂര്ണ
ലവ്കലയം

രൂര്ണ ലവ്കലയം

2

തോല്ക്കോലികമോയി രൂര്ണ ലവ്കലയം അ ുഭവ്ിനക്കണ്ടി വ്രുന്ന
137 അവ്സ്ഥചയ ------------- എന്ന് രറയും.

സ്ഥിരമോയ രൂര്ണ
ലവ്കലയം

സ്ഥിരമോയ ഭോഗിക
ലവ്കലയം

തോത്ക്ക്കോലിക രൂര്ണ
ലവ്കലയം

രൂര്ണ ലവ്കലയം

3

ഓനരോ ആഴ്െയിലും ിശ്ചിത തുക ഷ്ടരരിഹോരമോയി രരമോവ്ധി
138 ആഴ്െകളിൽ ല്കുന്നതിച --------- എന്ന് രറയും.

ആഴ്െനതോറുമുള്ള
ഷ്ടരരിഹോരം

ദിവ്നസ

4 ആഴ്െകളിചല
ആചക തുക

ിര്വ്െിച്ചിട്ടുള്ള
ആഴ്െളുചട എണം

1

TTD-യും PPD-യും

3

S.No.

Question Bank

ചരര്ചമ െ് രോര്്യല് ഡിചസബിലിറ്ി (PPD) ഉണ്ടോകുന്ന സന്ദര്ഭത്തിൽ --------ഉം ---------------- ഉം ഇന്ഷ്വർ തുക ല്കുന്നതിൽ ഉള്ചപ്പടുന്നതോണ്, ഇന്ഷ്വർ മരണോ ുകൂലയവ്ും TTD- മരണോ ുകൂലയവ്ും PPD- മരണോ ുകൂലയവ്ും PTD139 തുകയുചട ിശ്ചിത ശതമോ ം അ ുസരിച്ച് ഷ്ടരരിഹോരത്തിൽ വ്യതയോസം
യും
യും
യും
ഉണ്ടോകും.
തോചഴ ചകോടുത്തിരിക്കുന്നവ്യിൽ ഏതോണ് ലവ്കലയത്തില് ിന്നും
സോധോരണയോയി ഒഴിവ്ോക്കുന്നത് അലെോത്തത്
(a) സവയം ഉണ്ടോകുന്ന രരിക്ക് അഥവ്ോ ആത്മഹതയ
140 (b) യുദ്ധവ്ും അതുമോയി ബന്ധചപ്പട്ട വ്ിരത്തും
(c) മദയം അഥവ്ോ മയക്കുമരുന്ന് ഉരനയോഗിച്ചതി ് നശ്മുണ്ടോകുന്ന
അരകടം
(d) നജോലിയിരിക്കുനമ്പോൾ ഉണ്ടോകുന്ന അരകടം
തോചഴ ചകോടുത്തിരിക്കുന്ന ആര്ക്കോണ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് നരോളിസി എടുക്കോൻ
കഴിയോത്തത്?
(a) ഒരു പ്രോയരൂര്ത്തിയോയ വ്യക്തിക്ക് സവന്തമോയി
141 (b) ഒരു പ്രോയരൂര്ത്തിയോയ വ്യക്തിക്ക് അവ്രുചട കുടുംബത്തി ോയി
(c) ഒരു ലമ റി ് സവന്തമോയി
(d) ഒരു മുതലോളിക്ക് തചെ ചതോഴിലോളികള്ക്കോയി

142

ഒരു ചരോലിെ ജീവ്ചെ അഥവ്ോ ഷ്ടചപ്പട്ട അവ്യവ്ത്തിചെ വ്ില
ിര്ണയിക്കോൻ കഴിയുകയിലെ, അത്തരം അവ്സ്ഥകളിൽ ല്കുന്ന തുകചയ
എന്തോണ് രറയുക?

ഒരു കമ്പ ി ഇന്ഷ്വർ തുക വ്ോഗ്ദോ ം ചെയ്യുന്ന -----------------ചെ
143 അടിസ്ഥോ ത്തിലോണ്.

ഓപ്്ന്ഷ (a) മോപ്തം
ശരി

ഓപ്്ന്ഷ (b) മോപ്തം ശരി

ഓപ്്ന്ഷ (c) മോപ്തം
ശരി

ഓപ്്ന്ഷ (d) മോപ്തം ശരി

4

ഓപ്്ന്ഷ (a) മോപ്തം
ശരി.

ഓപ്്ന്ഷ (b) മോപ്തം ശരി.

ഓപ്്ന്ഷ (c) മോപ്തം
ശരി.

ഓപ്്ന്ഷ (d) മോപ്തം ശരി.

3

കോലോവ്ധി
രൂര്ത്തിയോവ്ുക

കിട്ടോ ുള്ള നരയ്ചമെ്

1

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
നബോണ്ടിൽ
രരോമര്ശിച്ചിരിക്കുന്ന
എപ്ഗിചമെ്

ഒന്നുമിലെ.

1

ആ ുകൂലയങ്ങള്

ഇന്ഷ്വർ ചെയ്യുന്ന
വ്യക്തിയുചട വ്രുമോ ം
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ഷ്ടം

നരോളിസി വ്യവ്സ്ഥകള്

Insurance Agents - Malayalam
Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

വ്യതയസ്ത ഇന്ഷ്വറര്മോരുചട കീഴിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒന്നിലധികം
നരോളിസി ഉണ്ചടങ്കിൽ, അരകട മരണം, (ചരര്ചമ െ് നടോട്ടല്
144 ഡിചസബിലിറ്ി) PTD, (ചരര്ചമ െ് രോര്്യല് ഡിചസബിലിറ്ി) PPD എന്നിവ്
ഉണ്ടോകുന്ന സന്ദര്ഭത്തിൽ ചെയിം ല്കുന്നത് ----------പ്രകോരമോയിരിക്കും.

ആദയചത്ത നരോളിസി

എലെോ നരോളിസികള്

ഏറ്വ്ും രുതിയ
നരോളിസി

തിരചെടുത്ത

2

പ്രീമിയം കണക്കോക്കുന്നത് ഏത് ഘടകം അ ുസരിച്ചോണ്:
a) തോമസിക്കുന്ന ഗരം
145 b) ചതോഴിൽ
c) വ്യസ്്
d) വ്യക്തിയുചട സോമ്പത്തിക െുറ്ുരോട്

ഓപ്്ൻ (a)ഉം (b)ഉം
ഒന്നിച്ച്

ഓപ്്ൻ (b)ഉം (c)ഉം
ഒന്നിച്ച്

ഓപ്്ൻ (b)ഉം (d)ഉം
ഒന്നിച്ച്

ഓപ്്ൻ (c)ഉം (d)ഉം
ഒന്നിച്ച്

2

ചമ്ീ റി
നപ്ബക്ക്ചഡൌൺ

അയലണനസ് ും
നറഡിനയ് ും

മലി ീകരണവ്ും
ദു്ിപ്പും മൂലമുള്ള
ോശ ഷ്ടങ്ങൾ

യുദ്ധവ്ും
യുദ്ധസമോ വ്ുമോയ
പ്രവ്ൃത്തികള്

4

6 മോസങ്ങള്

ഒരുവ്ര്്ം

5 വ്ര്്ം

ആജീവ് ോന്തം

2

നററ്ിംഗ്

നരയ്ചമെ്

കണക്ക് കൂട്ടല്

അണ്ടർലററ്ിംഗ്

1

ഗുഡ്സ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
നരോളിസികള്

പ്ടോന്ഷസിറ്് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
നരോളിസികള്

നഗോചഡൌൺ സുരക്ഷ
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

നലോട്ടർ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
നരോളിസികള്

4

സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന
െരക്കിചെ പ്രകൃതം

അത്തരം െരക്കുകള്
വ്ിറ്ോൽ
ലഭിനച്ചക്കോവ്ുന്ന ലോഭം

വ്ര്്ത്തിചല സമയം

3

അഗ്നിബോധ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

നകോണ്സികവൻ്യൽ
നലോസ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

ബോനങ്കഴ്സ്
ഇന്ഷചഡമി ിറ്ി
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

2

S.No.

146

Question Bank

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ആവ്ശയത്തി ്, ------- മൂലം ഉണ്ടോകോൻ സോദ്ധയതയുള്ള
ോശ ഷ്ടത്തി ് രരിരക്ഷ ലഭിക്കുകയിലെ.

അഗ്നിബോധ മൂലമുണ്ടോകുന്ന ോശ ഷ്ടത്തി ് രരിരക്ഷ
147 ഇന്ഷ്വറന്ഷസിചെ കോലോവ്ധി രരമോവ്ധി ------ ആണ്.

ല്കുന്ന

നലോട്ടര് നരോളിസികളിൽ, ഒരു ഇന്ഷ്വററി ് എന്നു നവ്ണ്ട രല
148 ഇന്ഷ്വറര്ക്കും ------ രീതിയിലോയിരിക്കും പ്രീമിയം.
ഏത് തരത്തിലുള്ള നരോളിസിയോണ് ഒരു ഇന്ഷ്വർ തുകയ്ക്കും
പ്രീമിയത്തി ും വ്ിവ്ിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫോസ്റ്റ് മൂവ്ിംഗ് കണ്സയൂമര് ഗുഡ്സ്
149 (എഫ്എംസിജി) കമ്പ ികൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അവ്രുചട വ്ില്ര യ്ക്കുള്ള
െരക്കുകള്ക്ക് സംരക്ഷണം ല്കുന്നത്?

തോചഴ ചകോടുത്തിരിക്കുന്ന ഏചതോചക്ക ഘടകങ്ങചളയോണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന
പ്രനയോഗിക
150 െരക്കുകള്ക്കുള്ള ഇന്ഷ്വറന്ഷസിചെ ഈടോക്കുന്ന പ്രീമിയചത്ത ബോധിക്കോത്തത്? അരോയത്തിചെ ആഴം

തോചഴ ചകോടുത്തിരിക്കുന്ന ഏചതോചക്ക ഇന്ഷ്വറന്ഷസോണ് വ്ോണിജയ
151 സ്ഥോര ങ്ങള്ക്ക് ആവ്ശയമിലെോത്തത്

കള്ളപ്പണത്തി ്
എതിചരയുള്ള
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
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S.No.

Question Bank

നജോലിക്കോര്, കുടുംബോംഗങ്ങള് മറ്ും
152 രരിരക്ഷ ലഭിക്കുകയിലെ.

ടത്തുന്ന കള്ളത്തരങ്ങള്ക്ക് ----------------

ഒരു സ്ഥോര ത്തിനല രണം ഓഫീസില് വ്നച്ചോ രുറത്ത് വ്നച്ചോ ഷ്ടചപ്പടുന്ന
153 സന്ദര്ഭം ഉണ്ടോനയക്കോം. അത്തരം ഷ്ടങ്ങള്ക്ക് രരിരക്ഷ ല്കുന്നത്:

വ്ോണിജയോവ്ശയത്തി ും വ്യക്തിഗതോവ്ശയങ്ങള്ക്ക്കുമുള്ള ഇന്ഷ്വറന്ഷസുകൾ
154 തമിലുള്ള വ്യതയോസചമന്ത്?

Alternative 2

Alternative 3

നകോണ്സികവൻ്യൽ
നലോസ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

ബര്ലറി ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

മണി ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

ബോനങ്കഴ്സ്
ഇന്ഷചഡമി ിറ്ി
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

2

നകോണ്സികവൻ്യൽ
നലോസ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

ബര്ലറി ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

മണി ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

ബോനങ്കഴ്സ്
ഇന്ഷചഡമി ിറ്ി
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

3

വ്യക്തികള്ക്ക്
ആവ്ശയമോയതിലും
വ്ളചരനയചറ
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ബിസി സ്്
സ്ഥോര ങ്ങള്ക്ക്
ആവ്ശയമോണ്.

വ്യക്തികള്ക്ക്
വ്യക്തികള്ക്ക്
ആവ്ശയമോയതിലും
ആവ്ശയമോയ അപ്തയും
വ്ളചര കുറച്ച് മോപ്തം
തചന്ന ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ബിസി സ്്
ബിസി സ്്
സ്ഥോര ങ്ങള്ക്ക്
സ്ഥോര ങ്ങള്ക്ക്
ആവ്ശയമോണ്.
ആവ്ശയമോണ്.

Alternative 4

Correct
Alternative

Alternative 1

വ്യക്തികള്ക്കും
ബിസി സ്്
സ്ഥോര ങ്ങള്ക്ക്കും യും
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ആവ്ശയത്തിൽ
യോചതോരു ബന്ധവ്ുമിലെ.

1

ബിസി സ്്
ബിസി സ്്
സ്ഥോര ങ്ങളുചട
സ്ഥോര ങ്ങളുചട
ആസ്തിയുചട
ആസ്തിയുചട മൂലയവ്ും
മൂലയവ്ും
വ്യക്തികളുചട
വ്യക്തികളുചട
ആസ്തിയുചട മൂലയവ്ും
ആസ്തിയുചട
തോരത്മയം ചെയ്യോൻ
മൂലയവ്ും തുലയമോണ്
കഴിയിലെ.

1

വ്ോണിജയസ്ഥോര ത്തിനലയും വ്യക്തികളുചടയും ആസ്തികൾ തോരതമയം
155 ചെയ്യുക.

ബിസി സ്്
ബിസി സ്്
സ്ഥോര ങ്ങളുചട
സ്ഥോര ങ്ങളുചട
ആസ്തിയുചട മൂലയം
ആസ്തിയുചട മൂലയം
വ്യക്തികളുചടതിന ക്കോ വ്യക്തികളുചടതിന ക്കോൾ
ൾ വ്ളചര കൂടുതലോണ്
വ്ളചര കുറവ്ോണ്

വ്ോണിജയസ്ഥോര ങ്ങളും വ്യക്തികളും ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് എടുക്കുന്നതിചെ
156 രിന്നിലുള്ള ലക്ഷയ്ങ്ങള് തോരതമയം ചെയ്യുക.

വ്ലിയ
ോശ ഷ്ടങ്ങള്
വ്ലിയ
ഭോവ്ിയിചല
സ്ഥോര ങ്ങളിൽ
മൂലമൂള്ള ഷ്ടത്തിചെ
സ്ഥോര ങ്ങള്ക്ക്
സോമ്പത്തികോവ്സ്ഥ പ്ലോൻ
ഇന്ഷ്വറന്ഷസി ്
നതോത്
സോമ്പത്തിക ഷ്ടം
ചെയ്യുന്നതി ോണ്
ഡിമോന്ഷഡുള്ളത് െില
കുറയ്ക്കുന്നതി ോണ് വ്യക്തികള്ക്കുണ്ടോകുന്ന
വ്യക്തികൾ
ിയമരരമോയ
രണ്ട് കൂട്ടരും
ഷ്ടത്തിന ക്കോൾ
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ആവ്ശയങ്ങള്ക്ക്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
വ്ളചര
എടുക്കുന്നത്.
ിര്ബന്ധമോയതി ോലോണ്
രരിരക്ഷ എടുക്കുന്നത്
കൂടുതലോയിരിക്കും
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Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

റീയിന്ഷനസ്റ്ററ്്ചമെ്

ഡിെനറ്ന്ഷ
(സതയവ്ോങ്മൂലം)

രൂര്ണ രരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

1

ആചക ലോഭം

അറ്ോദോയം

അറ്ോദോയം –
ില ില്ക്കുന്ന
െോര്ജുകൾ

ആചകലോഭം ില ില്ക്കുന്ന
െോര്ജുകൾ

1

തോചഴ ചകോടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതിന ോട് സംനയോജിതമോയിട്ടോണ്
159 നകോണ്സികവന്ഷ്യൽ നലോസ് നരോളിസി എടുക്കുന്നത്.

ബര്ലറി ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

നലോനട്ടഴ്സ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
നരോളിസി

സ്റ്റോന്ഷനഡര്ഡ്
അഗ്നിബോധയും
പ്രനതയക ോശ ഷ്ടവ്ും

മണി ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

3

എലെോ ജീവ് ക്കോര്ക്കും നരരും ഉനദയോഗനപ്പരും ഇലെോചത തചന്ന -------------160 നരോളിസി രരിരക്ഷ ല്കുന്നതോണ്.

ബ്ലോങ്കറ്് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് നകോര്പ്പനററ്് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

പ്ഗൂപ്പ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

കളക്ടീവ്് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

1

S.No.

Question Bank

മോര്ക്കറ്് മൂലയം അ ുസരിച്ച് രരിരക്ഷ ല്കുന്ന നസ്റ്റോക്കി ് ---------------157 മൂലയം നരോളിസികളുചട രരിരക്ഷ ലഭിക്കുകയിലെ.
158 #NAME?

ോ്ണല് ബയൂനറോ
ഓഫ് ലഫ ോന്ഷസ്
കമ്പ ീസ്

ന ോണ്-ബോങ്കിംഗ്
ഫി ോന്ഷ്യൽ കമ്പ ി

ന ോണ്-ബോങ്ക്
ലഫ ോന്ഷസ് കമ്പ ി

ന ോണ്-ബോങ്കിംഗ്
ഫി ോന്ഷ്യൽ
നകോര്നറ്ന്ഷ

2

ആത്മോര്ഥതയിലെോത്ത
ജീവ് ക്കോർ

രസീതുകളിൽ കൃപ്തിമം
കോട്ടുക

രണം നമോഷ്ടിക്കുക

മോര്ക്കറ്ിചല
രണചപ്പരുപ്പം

4

അധിക ഇന്ഷ്വർ
ചെയ്ത തുക

ജീവ് ക്കോരുചട എണം

പ്ബോഞ്െുകളുചട
ചലോനക്ക്ൻ

പ്ബോഞ്െുകളുചട എണം

3

ജയൂവ്നലഴ്സ് നബ്ലോക്ക് നരോളിസിയിചല ഏത് വ്ിഭോഗത്തിലുള്ള
164 രരിരക്ഷയോണ് ിര്ബന്ധമോയിട്ടുള്ളത്

ചസക്ഷന്ഷ 1

ചസക്ഷന്ഷ 2

ചസക്ഷന്ഷ 3

ചസക്ഷന്ഷ 4

1

ഇന്ഷ്വറന്ഷസിൽ ഷ്ടചപ്പട്ട അഥവ്ോ നകടുരോട് സംഭവ്ിച്ച വ്സ്തു ഇന്ഷ്വർ
ചെയ്ത വ്യക്തിയുചടനയോ പ്രനതയകം ിര്നേശിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുചടനയോ
165 കസ്റ്റഡിയിലോചണങ്കിൽ ജയൂവ്നലഴ്സ് നബ്ലോക്ക് നരോളിസിയിചല ഏത്
വ്ിഭോഗമോണ് രരിരക്ഷ ല്കുന്നത്?

ചസക്ഷന്ഷ 1

ചസക്ഷന്ഷ 2

ചസക്ഷന്ഷ 3

ചസക്ഷന്ഷ 4

2

161 NBFC യുചട ശരിയോയ രൂര്ണരൂരം തിരചെടുക്കുക.
തോചഴ ചകോടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതി ോണ് ബോനങ്കഴ്സ് ഇന്ഷചഡമി ിറ്ി
162 ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് രരിരക്ഷ ല്കോത്തത്?
ബോനങ്കഴ്സ് ഇന്ഷചഡമി ിറ്ി ഇന്ഷ്വറന്ഷസിൽ, -------------ചെ അടിസ്ഥോ ത്തിൽ
163 ആയിരിക്കുകയിലെ പ്രീമിയം കണക്കോക്കുന്നത്.

താപഴെറയുന്നവയിൽ ഏത്/ഏപതാപക പ് സ്പതാവനകളാണ് േരി?
I.ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ഒരു ഉറെുനൽകലാപെന്ന കാരയം പ ാതുപവ
166
മനസ്സിൈാകപെട്ടിരികുന്നു
II. പ ാളിസി എന്നത് ആ ഉറെുനൽകലിനുള്ള ഒരു സാക്ഷയ് പ്തമാണ്

പസ്റ്ററ്റ്പമന്റ് I മാപ്തം േരി പസ്റ്ററ്റ്പമന്റ് II മാപ്തം േരി

പസ്റ്ററ്റ്പമന്റ് I ഉം II ഉം
േരി

പസ്റ്ററ്റ്പമന്റ് I ഉം II ഉം
പതറ്റാണ്

3

താപഴെറയുന്നവയിൽ ഏത്/ഏപതാപക പ് സ്പതാവനകളാണ് േരി?
I. എങ്ങപനയാണ് ഒരു ഇന്ഷ്വറ൪ പ് കടനം നടത്തുന്നത് എന്നറിയുന്നതിന്
ഉറെു നൽകപ്പട്ട പലയിമുകൾ എങ്ങിപന ാൈികപെടുന്നു എന്നു
167
പനാകിയാൽ മതി
II.ഇന്ഷ്വറൻസിപല ഒപര ഒരു പററ്റിങ്ങ് ഘടകപമന്നത് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
കപനിയുപട പലയിമുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള പേ്ിയാണ്

പസ്റ്ററ്റ്പമന്റ് I മാപ്തം േരി പസ്റ്ററ്റ്പമന്റ് II മാപ്തം േരി

പസ്റ്ററ്റ്പമന്റ് I ഉം II ഉം
േരി

പസ്റ്ററ്റ്പമന്റ് I ഉം II ഉം
പതറ്റാണ്

1
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(ഐആ൪ഡിഏഐ) എന്ന നിയപ്ന്തകൻ പലയിം പപ് ാസസ് പെയ്യുന്നതിൽ
പ് ധാന പമൽപനാട്ടക്കാരനായിരിക്കുന്നതിൻ്പറ കാരണം അതിപന്റ ൈക്ഷയ്ം:
168 I. ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് സാഹെരയങ്ങളുപട പ്കമം നിൈനി൪ത്തുന്നതിന്
II. ഇന്ഷ്വററുപട താൽപ്പരയങ്ങൾ സംരക്ഷികുന്നതിന്
III. ഇന്ഷ്വററുപട ദീ൪ഘകാൈ ആപരാഗയം രിരക്ഷികുന്നതിന്
താപഴെറയുന്നവയിൽ ഏത്/ഏപതാപക പ് സ്പതാവനകളാണ് േരി?
I. ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് എജന്റുകളുപട പപ്ബാക൪മാരുപട പ് ധാന ക൪ത്തവയം
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ ാളിസികൾ വിൽക്കുക എന്നതാണ്
169
II. പലയിം ഉണ്ടാവുപപാൾ ഉ പഭാക്താകൾക്ക് പസവനം നൽകുന്നതും
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ഏജൻൈു കളിൽനിന്നും പപ്ബാക൪മാരിൽനിന്നും
പ് തീക്ഷികുന്നു.
താപഴെറയുന്നവയിൽ ഏത്/ഏപതാപക പ് സ്പതാവനകളാണ് േരി?
I. ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനി ഏ൪പെടുത്തുന്ന പത൪ഡ് ാ൪ട്ടി
അഡ്ജമിനിസ്പപപ്ടറ്ററിൈൂപട (ടി ിഎ) മാപ്തമാണ് പലയിമുകൾ ലകകാരയം
170 പെയ്യപെടുന്നത്
II. പലയിം ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനിക് തപന്നപയാ,അംഗീകരികപെട്ട പത൪ഡ്
ാ൪ട്ടി അഡ്ജമിനിസ്പപപ്ടറ്ററി (ടി ിഎ)ൈൂപടപയാ പലയിമുകൾ ലകകാരയം
പെയ്യവുന്നതാണ്
____________ൽ, ഉ പഭാക്താവ് അഡ്ജമി്പന്റയും െികിൽസയു ടേയു ും
സമയത്ത് ണപമാന്നും അടകുന്നിൈല.പഹാസ്പ ിറ്റൽ േൃംഖൈ
171 ഇന്ഷ്വററുപട/പതഡ് ാര്ക്ട്ടി അഡ്ജമിനിസ്പപപ്ടറ്ററിപന്റ (ടി ിഎ) മുൻകൂ൪
അനുവാദപത്താപടെികിത്സ് നൽകുകയു ും ിന്നീട് പലയിമിനായി
ഇന്ഷ്വററുപട/ടി ിഎയുപട മുപാപക പരഖകൾ സമ൪െികുകയും പെയ്യുന്നു.

172

_______________, ൽ ഉ പഭാക്താവ് പഹാസ്പ ിറ്റൈിൽ
ണമടച്ചതിനുപേ്ം ഇന്ഷ്വററുപട ,പതഡ് ാര്ക്ട്ടി അഡ്ജമിനിസ്പപപ്ടറ്ററിപന്റ
(ടി ിഎ) അടുത്ത് പലയിം ഫയൽ പെയ്യുന്നു.

173 താപഴെറയുന്നതിൽ ഏതാണ് പലയിം പപ് ാസസിപൈ ആദയപസ്റ്റ ്?
പതഡ് ാര്ക്ട്ടി അഡ്ജമിനിസ്പപപ്ടറ്റര്ക് (ടി ിഎ) താപഴെറയുന്ന പസവനങ്ങൾ
നൽകുന്ന
I. കാ്് പൈസ് സൗകരയം
174
II. വിവരപേഖരണവും രിപോധനയും
III. 24 മണികൂ൪ കാൾപസൻ്ററും ഉ പഭാക്താകൾക്ക് സഹായവും
IV. പഹാസ്പ ിറ്റൽ േൃംഖൈയും പമഡികൽ സൗകരയങ്ങളും

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

I ഉം II ഉം

I ഉം III ഉം

II ഉം III ഉം

I ഉം II ഉം III ഉം

2

I മാപ്തം

II മാപ്തം

I ഉം II ഉം

I ഓ II ഓ അൈല

3

പസറ്റ്പമന്റ് I മാപ്തം
േരി

പസറ്റ്പമന്റ് II മാപ്തം േരി

പസറ്റ്പമന്റ് I ഉം II ഉം
േരി

പസറ്റ്പമന്റ്I ഉം II ഉം
പതറ്റാണ്

2

മടകികിട്ടാൻ
അവകാേം

ണം പവണ്ടാത്ത
സൗകരയം

മുൻകൂ൪ അംഗീകരിച്ച
അവകാേം

“ആദയം ലകകാരയം
പെയ്യുക, ിന്നീട്
നല്കുക” അവകാേം

2

മടകികിട്ടാൻ
അവകാേം

ണം പവണ്ടാത്ത
സൗകരയം

പ ാകുന്ന പ്കമത്തിൽ
പകാടുകുന്ന
അവകാേം

“ആദയം ലകകാരയം
പെയ്യുക, ിന്നീട്
നല്കുക” അവകാേം

1

രജിസ്പപപ്ട്ൻ

അവകാേം
പപ്കാഡീകരികുക

അറിയിെ്

പ് മാണങ്ങൾ
രിപോധികുക

3

I ഉം II ഉം IV ഉം

II ഉം III ഉം IV ഉം

I ഉം III ഉം IV ഉം

I ഉം II ഉം III ഉം IV ഉം

4
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Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

175

താപഴെറയുന്നവയിൽ ആപരാപകയാണ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പലയിം പപ് ാസസ്സിപൈ
ങ്കാളികൾ?

െിട്ടപെടുത്തുന്നയാൾ

പത൪ഡ് ാ൪ട്ടി
കാരയനി൪വാഹകൻ

ഇൻഷ്വൈൻസ്
ഏജന്റുമാര്ക്പപ്ബാക൪മാ
൪

പമൽപ്പൈഞ്ഞവപയ
ൈലാം

4

I ഉം II ഉം IV ഉം

II ഉം III ഉം IV ഉം

I ഉം III ഉം IV ഉം

I ഉം II ഉം III ഉം IV ഉം

4

അവകാേം രജിസ്റ്റ൪
പെയ്യൽ

അവകാേം
പകാഡീകരികുക

അവകാേ അറിയിെ്

അവകാേ
പ് മാണങ്ങളുപട
രിപോധന

3

മുറി വാടക

നട ടിപ്കമ െിൈവുകൾ

ഉ പദഷ്ടാവിപന്റ ഫീസ്

ൈവക െിൈവുകൾ

1

പ് സ്പതാവന I മാപ്തം

പ് സ്പതാവന II മാപ്തം

പ് സ്പതാവനI ഉം II ഉം

പ് സ്പതാവന I-ഉം II-ഉം
പതറ്റാണ്

3

I ഉം II ഉം IV ഉം

II ഉം III ഉം IV ഉം

I ഉം III ഉം IV ഉം

I ഉം II ഉം III ഉം IV ഉം

4

4

8

12

24

4

ഫാക്സ്

കാൾ പസൻൈ൪ വിളി

ഇ-പമയിൽ

പമൽപ്പൈഞ്ഞവയിൽ
ഏപതങ്കിൈും ഒന്ന്

4

ഗുണപമന്മ
രിപോധന
നിയപ്ന്തണ പഫാ൪മാറ്റ്

പമൽപ്പൈഞ്ഞവപയ
ൈലാം

1

താപഴെറയുന്നവയിൽ ഏപതാപക വിവരങ്ങളാണ് ഡിസ്പൊ൪ജ്
സമ്മറിയിൽ ഉൾപ്പപേുക?
I.പ ്യന്റിപന്റ പ ര്,പ് ായം,ൈിംഗം,മുതൈായ വിവരങ്ങൾ
176 II. അഡ്ജമി്പന്റയും ഡിസ്പൊ൪ജ്ജിപന്റയും തിയതിയും സമയവും
III.അഡ്ജമി്ൻ സമയത്ത് പ ്യന്റിപന്റ സ്ഥിതി വിവരം,പടം പറച്ച൪,
ൾസ്, ബ്ലഡ്ജപ് ്൪,മുതൈായവയും അഡ്ജമിറ്റ് പെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണവും
IV. നടത്തിയ കണ്പടത്തൈുകൾ
177
178

179

180

181

182

183

താപഴെറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഉ പഭാക്താവിനും പലയിം ടീമിനും
ഇടയിൈുള്ള ആദയ സപ൪കമായി രിഗണികാവുന്നത്?
പഹാസ്പ ിറ്റൽ ബിൈലിൽ ഡയുട്ടി പമഡികൽ ഓഫീസറുപട ൊ൪ജ്ജുകൾ ഏത്
പഹഡിൈാണ് ഉൾപ്പപേുത്തുക?
താപഴെറയുന്നവയിൽ ഏത്/ഏപതാപക പ് സ്പതാവനകളാണ് േരി?
I.മുൻകൂട്ടി അറിയാവുന്ന ആേു പ്തി പ് പവേനത്തിൽ ഉ പഭാക്താവ്
ആേു പ്തി പ് പവേനപത്തകുറിച്ച് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനിപയ
അറിയിപകണ്ടതാണ്
II.അതയാവേയ സന്ദ൪ഭങ്ങളിൈുള്ള ആേു പ്തി പ് പവേനത്തിൽ അതിനുപേ്ം
അറിയിെ് നൽകിയാൽ മതിയാകും
പതഡ് ാര്ക്ട്ടി അഡ്ജമിനിസ്പപപ്ടറ്റര്ക് (ടി ിഎയുപട) കാൾപസൻൈ൪
താപഴെറയുന്നവയുമായി ബന്ധപെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന:
I. പ ാളിസിയിൽ ൈഭയമായ കവപറജും ആനുകൂൈയങ്ങളും
II. പഹൽത്ത് പലയിമുമായി ബന്ധപെട്ട പപ് ാസസും പപ് ാസീജറും
III. പസവനങ്ങപളകുറിച്ചും ണമടപകണ്ടാത്ത ആേു പ്തി
പ് പവേനപത്തകുറിച്ചുമുള്ള നി൪പദ്ദേങ്ങൾ
IV. പഹാസ്പ ിറ്റൽ േൃംഖൈപയ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ
അതയാവേയ സന്ദ൪ഭങ്ങളിൈുള്ള ആേു പ്തി പ് പവേനത്തിൽ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
കപനികുള്ള അറിയിെ് ________ മണികുറുകൾക്കുള്ളിൽ
നൽടകണ്ടതാെ്
താപഴെറയുന്നതിൽ ഏപതാപക മാ൪ഗങ്ങളിൈൂപട പഹാസ്പ ിറ്റൽ
അഡ്ജമി്ൻ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനിക്
നൽകാവു ന്നതാെ് ?
പലയിം പപ് ാസസ് പെയ്യുന്നതിന് പലയിം ടീം ഉ പയാഗികുന്ന ഇൻടൈെൽ
പഡാകുപമന്റ് പഫാമുകളുമായി ബന്ധപെട്ട് ഉത്തരം നൽകുക. മുഴുവൻ
പപ് ാസസിങ്ങ് പനാട്ടുകളും ഉൾപ്പപേുന്ന സിംഗിൾ ്ീറ്റ്
താപഴെറയുന്നവയിപൈതാണ്?

സൂക്ഷ്മ രിപോധന
്ീറ്റ്
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താപഴെറയുന്നവയിൽ ഏത്/ഏപതാപക പ് സ്പതാവനകളാണ് േരി?
I.സംവിധാനത്തിൽ ഒരു പലയിം രജിസ്റ്റ൪ പെയ്യപെട്ടാൽ ഇന്ഷ്വററുപട
അകൗണ്ടിൈും അതിനായുള്ള നീകിയിരുെ് മാറ്റിവച്ചിരികുംr
184
II. നീകിയിരുെ് തുക ഒരികൽ മാറ്റിവച്ചാൽ അത് പലയിമിൻപൈ ഉയ൪ന്ന
രിധിയിൽ മരവിെികുന്നു. േരികും നൽടകണ്ട തുക ഇതിൽ
താപഴയാപണങ്കിൽ അത് കുറവുപെയ്യാവുന്നതാണ്
പലയിം പപ് ാസസ് പെയ്യുന്നതിന് താപഴെറയുന്നതിൽ ഏപതാപകയാണ്
പ് ധാന പരഖകൾ?
I.പരാഗത്തിപന്റ പതളിവിനുള്ള പരഖകൾ
185
II.നൽകപ്പപട്ട െികിൽസ
III. ഇൻ പ ്യൻൈ് കാൈാവധി
IV. രിപോധന റിപൊ൪ട്ടുകൾ
_________________ എന്ന ആേയത്തിൈാണ് പഹൽത്ത് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
186
അധിഷ്ഠിതമായിരികുന്നത്.

187

അണ്ട൪ലററ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപെട്ട് താപഴെറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്
േരിയായിട്ടുള്ളത്?

അണ്ട൪ലററ്റിങ്ങ് എന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപെട്ടതാണ്:
I. റിസ്പക് തിരപെടുകൽ
188
II. റിസ്പക് വിൈയിടൽ
േരിയായ പ് സ്പതാവന തിരപെടുകുക
I. അമിതഭാരം,കുറെഭാരം,െിൈ പ് പതയക പരാഗങ്ങളുപടപയാ
ബുദ്ധിമുട്ടുകളുപടപയാ ഴയെരിപ്തം എന്നിവ പമാ൪ബിഡിറ്റി കൂട്ടുന്ന
189 വിരുദ്ധ ഘടകങ്ങളാണ്.
II. കുറെ പ് ായം, ആപരാഗയകരമായ ജീവിതലേൈി മുതൈായ അനുകൂൈ
ഘടകങ്ങൾ മൂൈം പമാ൪ബിഡിറ്റി കുറയുന്നു.
റിസ്പകുകൾ കൃതയമായി വിൈയിരുത്തുകയും ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കവ൪
190 നൽകുന്നതസുംബന്ധിച്ച വിവിധ വയവസ്ഥകൾ തീരുമാനികുകയും
പെയ്യുന്ന പ് പ്കീയയാണ്_______________ .

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

പ് സ്പതാവന I മാപ്തം
േരി

പ് സ്പതാവന II മാപ്തം
േരി

പ് സ്പതാവന I ഉം II
ഉം േരി

രണ്ടും പതറ്റാണ്

1

I ഉം II ഉം മാപ്തം

I ഉം IV ഉം മാപ്തം

I ഉം II ഉം IV ഉം

I ഉം II ഉം III ഉം IV ഉം

4

മരണാവസ്ഥ

പരാഗസാധയത

അ കടസാധയത
തിരപെടുകൽ

സംഭാവയത

2

അ കടസാധയതാ
തിരപെടുെിപന്റയും
അ കടസാധയത
മൂൈയനി൪ണയത്തിപന്റ
യും പ് പ്കിയ

ഒരാൾ പരാഗബാധിതപനാ
പ് ായകുറവ്,
പരാഗിപയാ ആകുകയും
അമിതഭാരം,
ആപരാഗയകരമായ
അതുമൂൈം െികിത്സ്പയാ ഭാരകുറവ് തുടങ്ങിയ
ജീവിതലേൈി
ആേു പ്തിയിൽ
വയതയസ്പത വിരുദ്ധ
തുടങ്ങിയ നിശ്ചിത
പ് പവേനപമാ
ഘടകങ്ങൾ മൂൈം
അനുകൂൈ ഘടകങ്ങൾ
പവണ്ടിവരുന്ന
ഇൻഷ്വൈൻസിൽ
മൂൈം
സാധയതപയാ
പെ൪കുന്നയാളുപട
ഇൻഷ്വൈൻസിൽ
അ കടസാധയതപയാ
അ കടസാധയത
പെ൪കുന്നയാളുപട
ആയി
കുറയുന്നു
അ കടസാധയത കൂടുന്നു
നി൪വെികപെടുന്നു

1

പ് സ്പതാവന I മാപ്തം
േരി

പ് സ്പതാവനരണ്ടും
േരിയാണ്

പ് സ്പതാവനരണ്ടും
പതറ്റാണ്

പ് സ്പതാവന II മാപ്തം
േരി

2

പ് സ്പതാവനI മാപ്തം
േരി

പ് സ്പതാവനII മാപ്തം േരി

പ് സ്പതാവനI ഉം II ഉം
േരി

പ് സ്പതാവനI ഉം II ഉം
പതറ്റാണ്

3

അ കടസാധയത
ലവമുഖയം

അ കടസാധയത
തിരപെടുെ്

പരാഗസാധയത

അണ്ടര്ക്ലററ്റിംഗ്

4
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ഒരാൾ ആേു പ്തിയിൽ പ് പവേിെികപെടാപനാ െികിൽസ ആവേയമായി
191 വരാപനാ ഉള്ള സാധയതയും റിസ്പകുമാണ് ________________
എന്നറിയപെടുന്നത്.
പഹൽത്ത് ഇന്ഷ്വറൻസിൽ പമാ൪ബിഡിറ്റി പ് ീമിയം കൂടുതൈായിരികുന്നത്:
I. കുട്ടികൾക്ക്
192 II. യുവാകളായ മുതി൪ന്നവ൪ക്
III. 45 വയസിനു പമൈുള്ള മുതി൪ന്നവ൪ക്

ഒരു വയക്തിക് പപ്കാണിക് സുഖപകട് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധയത കൂടുതൽ
I. കുട്ടികൾക്ക്
193 II. യുവാകളായ മുതി൪ന്നവ൪ക്
III. 45 വയസിനു പമൈുള്ള മുതി൪ന്നവ൪ക്
പമഡികൽ അണ്ട൪പററ്റിങ്ങ് ഇതിപൈക് നയികാവുന്നതാണ്
________________.
താപഴെറയുന്നതിൽ ഏതുഘടകമാണ് പമാ൪ബിഡിറ്റിപയ ബാധികുന്നത്?
I. പ് ായം
195 II. ൈിംഗം
III. വരുമാനം
194

േരിയായ പ് സ്പതാവന തിരപെടുകുക
I. പരാഗബാധയ്കും അ കടങ്ങൾക്കുമു ള്ള കൂടിയ സാധയത മൂൈം
കുട്ടികൾക്കുള്ള പമാ൪ബിഡിറ്റി പ് ീമിയം പ് ായം കുറെ
മുതി൪ന്നവപരകാൾ കൂടുതൈാണ്.
196
II.പ് പമഹം പ ാപൈയുള്ള സ്ഥിരമായ പരാഗങ്ങൾക്കുള്ള കൂടിയ സാധയത
മൂൈം 45 വയസിനു പമൈുള്ള മുതി൪ന്നവ൪ക് പമാ൪ബിഡിറ്റി പ് ീമിയം
കൂടുതൈാണ്.
പമാ൪ബിഡിറ്റി റിസ്പക് കൂട്ടുന്ന സവഭാവരീതികൾ
I. ുകയിൈ ഉ പയാഗം
197 II. മദയ ഉ പയാഗം
III. പയാഗ രിേീൈനം

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

മരണാവസ്ഥ

അ കടസാധയത
തിരപെടുെ്

പരാഗസാധയത

സംഭാവയത

3

I മാപ്തം

I ഉം II ഉം

I ഉം III ഉം

I ഉം II ഉം III ഉം

3

III മാപ്തം

I ഉം II ഉം

I ഉം III ഉം

I ഉം II ഉം III ഉം

1

ധാ൪മ്മിക വി ത്ത്

മപനാവീരയ വി ത്ത്

പപ്േഷ്ഠഭാഗം നീകൽ

വി രീത തിരപെടുെ്

3

I മാപ്തം

I ഉം II ഉം

I ഉം III ഉം

I ഉം II ഉം III ഉം

2

പ് സ്പതാവന I മാപ്തം
േരി

പ് സ്പതാവന II മാപ്തം
േരി

രണ്ടും േരിയാണ്

രണ്ടും പതറ്റാണ്

3

I മാപ്തം

I ഉം II ഉം

I ഉം III ഉം

I ഉം II ഉം III ഉം

2

I മാപ്തം

I ഉം II ഉം

I ഉം III ഉം

I ഉം II ഉം III ഉം

3

റയുക.

അ കടങ്ങൾക്ക് കൂടിയ സാധയതയുള്ള പജാൈിപയപതന്ന്
I. ബ്ലാസ്റ്റ൪
198 II. എക്സ്-പറ പമ്ീൻ ഓെപററ്റ൪
III. ലപ്ഡവ൪

റയുക.
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കൂടുതൽ ആപരാഗയ പ് ശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധയതയുള്ള പജാൈിപയത്.
I. എക്സ്-പറ പമ്ീൻ ഓെപററ്റ൪
199 II. ഖനനപജാൈി പെയ്യുന്നവ൪
III. പയാഗാ രിേീൈകൻ

200

201

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

I മാപ്തം

I ഉം II ഉം

I ഉം III ഉം

I ഉം II ഉം III ഉം

2

റിസ്പക് പസൈക്ഷനുമായി ബന്ധപെട്ട് താപഴെറയുന്നവയിൽ ഏതു
പ് സ്പതാവനയാണ് േരി?

ആപരാഗയ
ഇൻഷ്വൈൻസിനു
പവണ്ടിയുള്ള ഓപരാ
നി൪പദ്ദേവും അത്
പ് തിനിധാനം പെയ്യുന്ന
അ കടസാധയതയുപട
അളവനുസരിച്ച്
വിൈയിരുത്തുകയും
തുട൪ന്ന്
ഇൻഷ്വൈൻസ്
അനുവദികണപമാ
പവണ്ടപയാ,
ഏതടിസ്ഥാനത്തിൽ
എന്നിവ
തീരുമാനികുകയും
പെയ്യുന്ന പ് പ്കിയ

നഷ്ടം പനരിടാനുള്ള
ഒരാൾ
സാധയത വളപരപയപറ
അ കടസാധയത
പരാഗബാധിതനാകുക
ആപണന്ന്
ഉെിതമായി
പയാ
സംേയികുകപയാ
നി൪ണയികുന്നതും
പരാഗിയാകുന്നതുമൂൈം
അറിയുകപയാ പെയ്യുന്ന
ഇൻഷ്വൈൻസ്
െികിത്സ് ആവേയമായി
ആളുകളുപട,
രിരക്ഷ
വരികപയാ
ആകാംക്ഷപയാപട
അനുവദിപകണ്ടുന്നതാ
ആേു പ്തിയിൽ
ഇൻഷ്വൈൻസ്
യ വയവസ്ഥകൾ
പ് പവേിെികപെടുക
പതടാനും പ് പ്കിയയിൽ
തീരുമാനികുന്നതും
പയാ പെയ്യാനുള്ള
പനട്ടങ്ങൾ
ആയ പ് പ്കിയ
സാധയതയും
പകായ്യാനുമുള്ള പ് വണത
അ കടസാധയതയും

1

ആന്റി പസൈക്ഷനുമായി ബന്ധപെട്ട് താപഴെറയുന്നവയിൽ ഏതു
പ് സ്പതാവനയാണ് േരി+B208

ആപരാഗയ
ഇൻഷ്വൈൻസിനു
പവണ്ടിയുള്ള ഓപരാ
നി൪പദ്ദേവും അത്
പ് തിനിധാനം പെയ്യുന്ന
അ കടസാധയതയുപട
അളവനുസരിച്ച്
വിൈയിരുത്തുകയും
തുട൪ന്ന്
ഇൻഷ്വൈൻസ്
അനുവദികണപമാ
പവണ്ടപയാ,
ഏതടിസ്ഥാനത്തിൽ
എന്നിവ
തീരുമാനികുകയും
പെയ്യുന്ന പ് പ്കിയ

നഷ്ടം പനരിടാനുള്ള
ഒരാൾ
സാധയത വളപരപയപറ
അ കടസാധയത
പരാഗബാധിതനാകുക
ആപണന്ന്
ഉെിതമായി
പയാ
സംേയികുകപയാ
നി൪ണയികുന്നതും
പരാഗിയാകുന്നതുമൂൈം
അറിയുകപയാ പെയ്യുന്ന
ഇൻഷ്വൈൻസ്
െികിത്സ് ആവേയമായി
ആളുകളുപട,
രിരക്ഷ
വരികപയാ
ആകാംക്ഷപയാപട
അനുവദിപകണ്ടുന്നതാ
ആേു പ്തിയിൽ
ഇൻഷ്വൈൻസ്
യ വയവസ്ഥകൾ
പ് പവേിെികപെടുക
പതടാനും പ് പ്കിയയിൽ
തീരുമാനികുന്നതും
പയാ പെയ്യാനുള്ള
പനട്ടങ്ങൾ
ആയ പ് പ്കിയ
സാധയതയും
പകായ്യാനുമുള്ള പ് വണത
അ കടസാധയതയും

2
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202

പമാ൪ബിഡിറ്റിയുമായി ബന്ധപെട്ട് താപഴെറയുന്നവയിൽ ഏതു
പ് സ്പതാവനയാണ് േരി

203

_______________ അ൪ഥമാകുന്നത് ഒപര റിസ്പക് പൈവൈിൈുള്ള
അപ ക്ഷകപര ഒപര പ് ീമിയം വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പപേുത്തെപമന്നാെ്.

Alternative 1
ആപരാഗയ
ഇൻഷ്വൈൻസിനു
പവണ്ടിയുള്ള ഓപരാ
നി൪പദ്ദേവും അത്
പ് തിനിധാനം പെയ്യുന്ന
അ കടസാധയതയുപട
അളവനുസരിച്ച്
വിൈയിരുത്തുകയും
തുട൪ന്ന്
ഇൻഷ്വൈൻസ്
അനുവദികണപമാ
പവണ്ടപയാ,
ഏതടിസ്ഥാനത്തിൽ
എന്നിവ
തീരുമാനികുകയും
പെയ്യുന്ന പ് പ്കിയ

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

നഷ്ടം പനരിടാനുള്ള
ഒരാൾ
സാധയത വളപരപയപറ
അ കടസാധയത
പരാഗബാധിതനാകുക
ആപണന്ന്
ഉെിതമായി
പയാ
സംേയികുകപയാ
നി൪ണയികുന്നതും
പരാഗിയാകുന്നതുമൂൈം
അറിയുകപയാ പെയ്യുന്ന
ഇൻഷ്വൈൻസ്
െികിത്സ് ആവേയമായി
ആളുകളുപട,
രിരക്ഷ
വരികപയാ
ആകാംക്ഷപയാപട
അനുവദിപകണ്ടുന്നതാ
ആേു പ്തിയിൽ
ഇൻഷ്വൈൻസ്
യ വയവസ്ഥകൾ
പ് പവേിെികപെടുക
പതടാനും പ് പ്കിയയിൽ
തീരുമാനികുന്നതും
പയാ പെയ്യാനുള്ള
പനട്ടങ്ങൾ
ആയ പ് പ്കിയ
സാധയതയും
പകായ്യാനുമുള്ള പ് വണത
അ കടസാധയതയും

4

അ കടസാധയത
തരംതിരികൽ

ഓഹരി

അ കടസാധയത
തിരപെടുെ്

വിരുദ്ധ തിരപെടുെ്

2

വയകതികപള അവ൪കുള്ള റിസ്പക് നിൈവാരങ്ങളുപട അടിസ്ഥാനത്തിൽ
204 തരംതിരികുകയും വിവിധ റിസ്പക് ലാസുകളിൈാകുകയും പെയ്യുന്ന
പ് പ്കീയയാണ്____________ .

അ കടസാധയത
തരംതിരികൽ

ഓഹരി

അ കടസാധയത
തിരപെടുെ്

വിരുദ്ധ തിരപെടുെ്

1

'റിസ്പക് ലാസിഫിപക്ൻ പ് കാരം താപഴെറയുന്നവയിൽ ഏത്
പ് സ്പതാവനയാണ് േരിയായത്?

ആപരാഗയ
ഇൻഷ്വൈൻസിനു
പവണ്ടിയുള്ള ഓപരാ
നി൪പദ്ദേവും അത്
പ് തിനിധാനം പെയ്യുന്ന
അ കടസാധയതയുപട
അളവനുസരിച്ച്
വിൈയിരുത്തുകയും
തുട൪ന്ന്
ഇൻഷ്വൈൻസ്
അനുവദികണപമാ
പവണ്ടപയാ,
ഏതടിസ്ഥാനത്തിൽ
എന്നിവ
തീരുമാനികുകയും
പെയ്യുന്ന പ് പ്കിയ

നഷ്ടം പനരിടാനുള്ള
സാധയത വളപരപയപറ
അ കടസാധയത
തങ്ങൾ പനരിടുന്ന
ആപണന്ന്
ഉെിതമായി
അ കടസാധയതയുപട
സംേയികുകപയാ
നി൪ണയികുന്നതും
പതാതിനനുസൃതമായി
അറിയുകപയാ പെയ്യുന്ന
ഇൻഷ്വൈൻസ്
വയക്തികപള
ആളുകളുപട,
രിരക്ഷ
തരംതിരികുകയും
ആകാംക്ഷപയാപട
അനുവദിപകണ്ടുന്നതാ
വയതയസ്പത
ഇൻഷ്വൈൻസ്
യ വയവസ്ഥകൾ
പപ്േണികളിപൈക്
പതടാനും പ് പ്കിയയിൽ
തീരുമാനികുന്നതും
ഭരപമല് ിെികുകയും
പനട്ടങ്ങൾ
ആയ പ് പ്കിയ
പെയ്യുന്ന പ് പ്കിയ
പകായ്യാനുമുള്ള പ് വണത

4

205
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താപഴെറയുന്നവയിൽ ഏത് ആപരാഗയ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ഉൽപ്പന്നമാെ്
ആേു പ്തി പ് പവേനം മൂൈമുള്ള യഥാ൪ഥ പെൈവുകൾ നൽകുന്നത്?
206
I. ഇൻപെമിനിറ്റി കവ൪
II. ഫിക്സ്പഡ് പബനഫിറ്റ്സ് കവ൪
താപഴെറയുന്നവയിൽ ഏപതാപക പരാഗങ്ങൾക്കാെ് പ്കിറ്റികൽ
ഇൽപനസ
സ ് കവ൪ ൈഭികുക?
207 I. സ്പപപ്ടാക്
II. ആസ്പത്മ
III. കയാൻസ൪
േരിയായ പ് സ്പതാവന തിരപെടുകുക
I. ഇൻപെമനിറ്റി കവ൪ ആേു പ്തി പ് പവേനം മൂൈമുള്ള യഥാ൪ഥ
208 പെൈവുകൾ നൽകുന്ന?
II. ഫിക്സ്പഡ് പബനഫിറ്റസ് കവറിൽ ആേു പ്തി പ് പവേനകാൈപത്ത ഓപരാ
ദിവസത്തിനും നിശ്ചിതതുക വീതം നൽകുന്ന.
േരിയായ പ് സ്പതാവന തിരപെടുകുക
I.പബനഫിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൈാണ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കവ൪ എങ്കിൽ അത്
ആേു പ്തി പ് പവേനകാൈപത്ത എൈലാ െിൈവുകളും നൽടകണ്ടതാെ് .
209
II. ഇൻെമനിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൈാണ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കവ൪ എങ്കിൽ
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ ാളിസിയിൽ റയുന്ന പ് പതയക സംഭവം നടന്നാൈാണ് തുക
നൽകുക. അതിന് യഥാ൪ഥ െിൈവുമായി ബന്ധപമാന്നുമിൈല.

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

I മാപ്തം

II മാപ്തം

രണ്ടും

രണ്ടുമൈല

1

I മാപ്തം

Iഉം IIഉം

ഒന്നും മൂന്നും

Iഉം IIഉം മൂന്നും

3

പ് സ്പതാവന I മാപ്തം
േരി

പ് സ്പതാവന II മാപ്തം
േരി

രണ്ടും േരിയാണ്

രണ്ടും പതറ്റാണ്

3

പ് സ്പതാവന I മാപ്തം
േരി

പ് സ്പതാവന II മാപ്തം
േരി

രണ്ടും േരിയാണ്

രണ്ടും പതറ്റാണ്

4

താപഴെറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് പഡ പകയ൪ പപ് ാസീജറിന് ഉദ്ദാഹരണം?
I. പനപ്ത േസ്പപ്തപ്കീയ
210
II. കീപമാപത്തറാെി
III. ഡയാൈിസിസ്

I മാപ്തം

Iഉം IIഉം

IIIഉം IIIഉം

Iഉം IIഉം IIIഉം

4

താപഴെറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് പ് ീ പഹാസ്പ ിറ്റലൈപസ്ൻ
പെൈവുകൾക്ക് ഉദ്ദാഹരണം?
211 I.മരുന്നുകൾ
II. പഡാക്ടറുപട ഫീസ്
III. പമഡികൽ പടസ്റ്റുകൾ

I മാപ്തം

Iഉം IIഉം

IIIഉം IIIഉം

Iഉം IIഉം IIIഉം

4
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താപഴെറയുന്നവയിൽ ഇൻെിവിജ്വൽ കവറുമായി ബന്ധപെട്ട
പ് സ്പതാവനകളിൽ ഇപതാഴിപക ബാകിപയൈലാം േരിയാണ് .

പ ാളിസി കാൈയളവിപൈ കൂടുതൽ പഹാസ്പ ിറ്റലൈപസ്നുകൾ മൂൈം
213 കുറവുള്ള തുക പടാ ് അ ് പെയ്യാവുന്നയിനം പ ാളിസികൾ
______________എന്നറിയപെടുന്നു.
താപഴെറയുന്നവയിൽ ഏപതാപകയാണ് ഫിക്സ്പഡ് പബനിഫിറ്റ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ്ലാനുകള്സ?
214 I. പഹാസ്പ ിറ്റൽ പഡയിൈി കാ്് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ്ലാന്ഷ
II. പ്കിറ്റികൽ ഇൽനസസ
സ ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ്ലാൻ
III. സീനീയ൪ സിറ്റിസൺ പ്ലാൻ
പഹാസ്പ ിറ്റൽ പഡയിൈി കാ്് പ ാളിസിയിൽ ഇതിന് ഉയ൪ന്ന
നിശ്ചയിച്ചിരികുന്നു:
215 I. പരാഗമനുസരിച്ചുള്ള അനുദിനം നൽകുന്ന തുക
II. പ ാളിസി കാൈാവധി
III. പഡാക്ടറുപട ഫീസ്

Alternative 1

Alternative 2

വയക്തിഗത
പ ാളിസിയില്
ഇൻഷ്വ൪ പെയ്യപെട്ട
ഒരാൾക്ക്
ആപ്േിതരായ
അമ്മായിയെൻ,
അമ്മായിയമ്മ, ആപ്േിത
സപഹാദര൪
തുടങ്ങിയവ൪ക്
രിരക്ഷ പതടാനാവിൈല

ഇൻഷ്വ൪ പെയ്യപെട്ട
ഓപരാ വയക്തികും
പവണ്ടി പവപേപറ
തുകയ്ക് ഇൻഷ്വ൪
പെയ്തത്
തിരപെടുത്തുപകാണ്ട്
ഒരു പ ാളിസിയില്
ഇൻഷ്വ൪ പെയ്യപെട്ട
ഓപരാ ആപ്േിതപനയും
രിരക്ഷികാനാവും

മഹാവി ത്തിപന
ആധാരമാകി ഉയ൪ന്ന
തട്ടികിഴികൽ ദ്ധതി

സൂെ൪ പറ്റാെ് അെ്
ദ്ധതി

I മാപ്തം

Iഉം IIഉം

I മാപ്തം

Alternative 3

Alternative 4

വയക്തിഗത
പ ാളിസിയില്
പ ാളിസിയില്
ഇൻഷ്വ൪ പെയ്യപെട്ട
പ് ീമിയം ഓപരാ
ഓപരാ വയക്തികും
ഇൻഷ്വ൪ പെയ്യപെട്ട
പ ാളിസിയുപട
വയക്തികും,
കാൈയളവിൽ
അയാളുപട വയസ്സ്,
ഇൻഷ്വ൪ പെയ്ത
തിരപെടുത്തിരികുന്ന
തുകയുപട ഏറ്റവും
ഇൻഷ്വ൪ തുക, മറ്റ്
കൂടിയ തുകവപര
നിരകു നി൪ണയികുന്ന
അവകാേപെടാവുന്നതാ
ഘടകങ്ങൾ
ണ്.
എന്നിവയ്ക്
അനുസൃതമായിരികും

Correct
Alternative

1

ഒരുമിച്ച് ഒടുകൽ
ദ്ധതി

2

IIഉം IIIഉം

Iഉം IIഉം IIIഉം

2

Iഉം IIഉം

IIഉം IIIഉം

Iഉം IIഉം IIIഉം

2

I മാപ്തം

Iഉം IIഉം

IIഉം IIIഉം

Iഉം IIഉം IIIഉം

4

പ് സ്പതാവന I മാപ്തം
േരി

പ് സ്പതാവന II മാപ്തം
േരി

പ് സ്പതാവനകള്പ്
രണ്ടും പതറ്റാണ്

1

വാതിൽപ്പേി

ദ്ധതി

രിധി

പഹാസ്പ ിറ്റൽ പഡയിൈി കാ്് പ ാളിസി ഈ രീതികളിൽ
വാങ്ങാവുന്നതാണ് :
I. വയതയസ്ഥമായ പ ാളിസി
216
II ഇൻപെമിനിറ്റി പ ാളിസിയിപൈ ആഡ് ഓൺ കവ൪
III. പഹാസ്പ ിറ്റൽ എക്പസ്പ ൻസസ് പ ാളിസിയിപൈ സപ്ലിപമന്ററി കവ൪
േരിയായ പ് സ്പതാവന തിരപെടുകുക
I. 21 മുതൽ 65 വയസുവപര പ് ായമുള്ളവ൪കാണ് പ്കിട്ടികൽ
217
ഇൽപനസ
സ ് കവ൪ ൈഭയമായിരികുന്നത്.
II. പ്കിറ്റികല് ഇല്പനസ്സ് പ ാളിസികളിപൈ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് തുക പെറുതാണ്.

Page 29

Iഉം IIഉം
പ് സ്പതാവനകള്പ്
േരിയാണ്
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218

219

220

221

222

Question Bank
േരിയായ പ് സ്പതാവന തിരപെടുകുക
Iപഹൽത്ത് പ്ലസ് പകാംബി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ രണ്ട് കപനികൾ പെ൪ന്ന്
രൂ പെടുത്തുകയും അവരുപട വിതരണ േൃംഖൈയിൈുപട വിതരണം
പെയ്യുകയും പെയ്യുന്നു.
II. പഹൽത്ത് പ്ലസ് ലൈഫ് പകാംബി ഉൽപന്നങ്ങളിപല പലയിമുകൾ
കപനികൾ രണ്ടും പെ൪ന്ന് ലകകാരയം പെയ്യുന്നു
ഇവയിപൈതാണ് ാപകജ് പ ാളിസിക് ഉദ്ദാഹരണം?
I. പഹൽപ്പ് പ്ലസ് ലൈഫ് പകാംബി ഉൽപ്പന്നും
II. കച്ചവടകാരുപട പ ാളിസി
III. വീട്ടുടമസ്ഥരുപട പ ാളിസി
േരിയായ പ് സ്പതാവന തിരപെടുകുക
I. സമൂഹത്തിപൈ ാവപെട്ടവ൪കുപവണ്ടിയുള്ള െിൈവു കുറെ
പമഡികൽ ഇന്ഷ്വറൻസാെ് ജൻ ആപരാഗയ് ബിമാ പ ാളിസി.
II. ജന ആപരാഗയ ബിമാ പ ാളിസിയിൽ വയക്തിഗത പമഡിപലയിം
പ ാളിസിയും കയുമുപൈറ്റീവ് പബാണസും പമഡികൽ പെക് അെും
ഉൾപ്പപേുത്തിയിരിക്കുന്ന.
േരിയായ പ് സ്പതാവന തിരപെടുകുക
I. ജന ആപരാഗയ ബിമാ പ ാളിസി വയക്തികൾക്ക് മാപ്തമാണ് ൈഭയം,
കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കല്ല.
II. മാതാ ികളിപൈാരാപളാപടാ രണ്ടു പ പരാടുപമാ ഒെം മൂന്നു
മാസത്തിനും അഞ്െു വ൪്ത്തിനുമിടയിൽ പ് ായമുള്ള കുട്ടികൾ ജന
ആപരാഗയ ബിമാ പ ാളിസിയുപട കവ൪ ൈഭികുന്നുfive
താപഴെറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് സ്ഥിരമായ
ഉദാഹരണം?

ൂ൪ണ ലവകൈയത്തിനുള്ള ഒരു

േരിയായ പ് സ്പതാവന തിരപെടുകുക
I. ഇവിപട ഇന്ഷ്വറ൪ തപന്ന ണം നൽടകണ്ടാത്ത ആപരാഗയ പസവനം
ൈഭയമാകുകയും അതിനുള്ള ണം പനരിട്ട് പസവന ദാതാവിന് നൽകുകയു ും
223 പെയ്യുന്നു.
II.കാ്് പൈസ് സൗകരയത്തിൽ ഇൻഷ്വ൪െ് പ ാളിസി രിധികു രി
പെൈവുകൾക്കുള്ള തുക നൽടകണ്ടതും ിന്നീട് ഇന്ഷ്വറ൪ അത്
നൽകുന്നതമാെ്.
വയക്തിഗത ആപരാഗയ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ ാളിസികൾ നൽകപ്പപേുന്നത്
224
_______________ ആണ് .
പ്ഗൂെ് ആപരാഗയ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ ാളിസികൾ നൽകപ്പപേുന്നത്
225
_______________ ആണ്.

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

പ് സ്പതാവനI മാപ്തം
േരി

പ് സ്പതാവനII മാപ്തം േരി

Iഉം IIഉം
പ് സ്പതാവനകള്പ്
േരിയാണ്

പ് സ്പതാവനകള്പ്
രണ്ടും പതറ്റാണ്

1

I മാപ്തം

Iഉം IIഉം

Iഉം IIഉം IIIഉം

3

പ് സ്പതാവന I മാപ്തം
േരി

പ് സ്പതാവന II മാപ്തം
േരി

Iഉം IIഉം
പ് സ്പതാവനകള്പ്
േരിയാണ്

പ് സ്പതാവനകള്പ്
രണ്ടും പതറ്റാണ്

1

I മാപ്തം േരി

II മാപ്തം േരി

Iഉം IIഉം േരിയാണ്

രണ്ടും പതറ്റാണ്

2

ഇരുലകകാൈുകളുപട
ക്ഷവാതം

ലകവിരൈുകൾ
നഷ്ടപെട്ടത്

ലകയിപൈപയാ
കാൈിപൈപയാ
അസ്ഥികൾ നഷ്ടപെട്ടത്

കാൽവിരലു കൾ
നഷ്ടപെട്ടത്

1

പ് സ്പതാവന I മാപ്തം
േരി

പ് സ്പതാവന II മാപ്തം
േരി

Iഉം IIഉം
പ് സ്പതാവനകള്പ്
േരിയാണ്

പ് സ്പതാവനകള്പ്
രണ്ടും പതറ്റാണ്

1

െിൈലറ ഉ പഭാക്താകൾ

പകാ൪െപററ്റുകൾ

െിൈലറ ഉ പഭാക്താകൾ

പകാ൪െപററ്റുകൾ

ഗവൺപമൻൈ്
ക൪മ്മ ദ്ധതികൾ
ഗവൺപമൻൈ്
ക൪മ്മ ദ്ധതികൾ

പമൽപ്പൈഞ്ഞവപയ
ൈലാം
പമൽപ്പൈഞ്ഞവപയ
ൈലാം
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IIഉം IIIഉം

1
2
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Question Bank

താപഴെറയുന്നവയിപൈതാണ് ഇന്ഷ്വറൻസിൻ്പറ പപ് ാപൊസൽ പഫാം
നൽകുന്നതിപനാപ്പും ആരംഭികുന്നത്?
I. ഉത്തമവിേവാസത്തിപന്റ തത്തവം
226
II. ഇൻെമനിറ്റി തത്തവം
III.എൈലാ വിവരങ്ങളും പവളിപെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിതവം
IV. സബപറാപഗ്ൻ തത്തവം

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

II മാപ്തം

I ഉം II ഉം

I ഉം III ഉം

I ഉം II ഉം III ഉം IV ഉം

4

3

പപ് ാപൊസപറാട്, കഴിെ കാൈത്ത് പനരിട്ട എൈലാ നഷ്ടങ്ങളും
ഇന്ഷ്വറൻസു പണ്ടങ്കിലു ും ഇപൈലങ്കിൈും പവളിപെടുത്താൻ
ആവേയപെടുന്നു.എന്തിനുപവണ്ടിയാണ് ഇത് പേഖരികുന്നത്?
I. ഇത് ഇന്ഷ്വറൻസിൻ്പറ വി്യവിവരപത്തകുറിച്ചും കഴിെകാൈത്ത്
ഇന്ഷ്വ൪ പെയ്യപെട്ടയാൾ നഷ്ടസാഹെരയങ്ങള്പ് എങ്ങപന ലകകാരയം
227
പെയ്തു എന്നതിപനകുറിച്ചും വിവരം നൽകുന്ന
II. ഇത്തരം ഉത്തരങ്ങളിൈൂപട അണ്ട൪പററ്റ൪മാ൪ക് റിസ്പകിപന കൂടുതൈായി
മനസ്സിൈാകുന്നതിനും റിസ്പക് രിപോധന കൂടുതൽ
നടത്തുന്നതിപനകുറിച്ചും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
പേഖരികുന്നതിപനകുറിച്ചും തീരുമാനപമടുകുന്നതിനും സഹായികുന്നു

I മാപ്തം

II മാപ്തം

I ഉം II ഉം സതയമാണ്

വ൪ത്തമാന
അ കടസാധയത
അടിപയാെുവയ്കുന്ന
തിൽ മുൻ
നഷ്ടങ്ങൾക്ക്
പങ്കാന്നും
വഹികാനിൈല

പപ് ാപൊസൽ പഫാം ഉ പയാഗികുന്നിപൈലങ്കിൽ, ഇന്ഷ്വറ൪ ൈഭയമായ
വിവരങ്ങൾ പരഖപെടുത്തി വയ്പകണ്ടതും അതിനുപേ്ം _________
228
കാൈത്തിനുള്ളിൽ അത് സ്ഥിരികരിപകണ്ടതും ഈ വിവരങ്ങൾ
പ ാളിസിയിപൈാ കവ൪പനാട്ടിപൈാ പരഖപെടുപത്തണ്ടതുമാണ്

3 ദിവസം

7 ദിവസം

10 ദിവസം

15 ദിവസം

4

പ് സ്പതാവന I മാപ്തം
േരി

പ് സ്പതാവന II മാപ്തം
േരി

Iഉം IIഉം
പ് സ്പതാവനകള്പ്
േരിയാണ്

പ് സ്പതാവനകള്പ്
രണ്ടും പതറ്റാണ്

1

I മാപ്തം

I ഉം II ഉം മാപ്തം

II ഉം III ഉം മാപ്തം

I ഉം II ഉം III ഉം

4

പപ് ാസ്പപ ക്ടസുമായി ബന്ധപെട്ട് താപഴെറയുന്നവയിൽ ഏപതാപക
പ് സ്പതാവനകളാണ് േരിയയായിട്ടുള്ളത്?
I. ഉൽപ്പന്നും വാങ്ങാനാപ്ഗഹികുന്നവ൪ക് അതിപന രിെയപെടുത്തുന്ന
229
ഒരു ൈഘുപൈഖയാണ് പപ് ാസ്പപ ക്ടസ് എന്നറിയപെടുന്നത്.
II. ഐആ൪ഡിഎ ആക്ട് പ് കാരമാണ് പപ് ാസ്പപ ക്ടസ് നൽകൽ
നിയപ്ന്തികപെടുന്നത്
പപ് ാസ്പപ ക്ടസിൽ ഉൾപ്പപേുടത്തണ്ടവ താപഴെറയുന്നവയിൽ
ഏപതാപകയാണ്?
I. ആനുകൂൈയങ്ങളുപട സാധയത
230
II. ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് രിരക്ഷയുപട അളവ്
III. ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് രിരക്ഷയുപട
വയവസ്ഥകളും,ഒഴിവാകൈുകളും,വാറന്റികളും
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231

232

233

234

235

Question Bank
ലറഡറുകളുമായി ബന്ധപെട്ട് പപ് ാസ്പപ ക്ടസിൽ രാമ൪േികുന്ന
താപഴെറയുന്നവയിൽ ഏതു വിവരമാണ് േരിയായിട്ടുള്ളത്?
I. ഉൽപ്പന്നത്തിൽ അനുവദനീയമായ ലറഡറുകൾ അവയുപട ആനുകൂൈയ
സാധയതകപളാപടാെം കൃതയമായി പരഖപെടുപത്തണ്ടതാണ്
II. എൈലാ ലറഡറുകളുപടയും ആപകത്തുക ആപക പ് ീമിയത്തിപന്റ 50% ൽ
അധികമാകാൻ ാടിൈല
പ് ീമിയപമന്നാൽ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ഉടപടി അനുസരിച്ച് ഇന്ഷ്വ൪
പെയ്യപെട്ടയാൾ ഇന്ഷ്വറ൪ക് പ് തി ാദയവി്യം ഇന്ഷ്വ൪ പെയ്യുന്നതിന്
നൽകുന്ന _________ ആണ്.
പ് ീമിയവുമായി ബന്ധപെട്ട് ബന്ധപെട്ട് താപഴെറയുന്നവയിൽ ഏപതാപക
പ് സ്പതാവനകളാണ് േരിയയായിട്ടുള്ളത് ?
I. ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ആക്ടിപൈ പസക്ഷൻ 64 Vബി പ് കാരം ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
രിരക്ഷ ആരംഭികുന്നതിന് മുപുതപന്ന പ് ീമിയം അടപകണ്ടതാണ്
II. ഇന്തയയിപൈ പനാൺ ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് വയവസായത്തിപന്റ
പ് പതയകതയാണ് ഈ പസക്ഷൻ
പ് ീമിയവുമായി ബന്ധപെട്ട് ബന്ധപെട്ട് താപഴെറയുന്നവയിൽ ഏപതാപക
പ് സ്പതാവനകളാണ് േരിയയായിട്ടുള്ളത് ?
I. ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ആക്ടിപൈ പസക്ഷൻ 64 Vബി , ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനിക്
പ് ീമിയം ൈഭിച്ചതിനുപേ്ം മാപ്തപമ സാധുവായ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പകാൺട്രാക
ട ്
ൂ൪ത്തിയാവു എന്നത് ഉറെുവരുത്തുന്നു
II. ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ആക്ടിപൈ പസക്ഷൻ 64 Vബി , ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനിക്
പ് ീമിയം ൈഭിച്ചതിനുപേ്ം മാപ്തപമ കപനി റിസ്പക് ഏപറ്റടുകുന്നുള്ളു
എന്നത് ഉറെുവരുത്തുന്നു
ഒരു ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ഏജന്റ് ഒരു പ ാളിസിയുപട പ് ീമിയം
സവീകരികുകയാപണങ്കിൽ അത് ബാങ്ക് പ ാസ്റ്റൽ അവധിദിനങ്ങൾ
ഒഴിവാകി _________ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കപനിക്
നൽടകണ്ടതാെ്

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ ാളിസി വാങ്ങാൻ ഉപദ്ദേികുന്ന വയക്തിക്
236
പ് ീമിയമടകുന്നതിന് ഏപതാപക മാ൪ഗങ്ങളാണുള്ളത്?
പപ് ാപൊസ൪ /പ ാളിസി ഉടമ പ് ീമിയം പനറ്റ്ബാങ്കിങ്ങിൈൂപടപയാ പപ്കഡിറ്റ് /
പഡബിറ്റ് കാ൪ഡിൈൂപടപയാ അടകാൻ ഉപദ്ദേികുന്നുപവങ്കിൽ
237 അതിനു പയാഗികുന്നത് _____________ൻപൈ പ രിൈുള്ള പനറ്റ്
ബാങ്കിങ്ങ് അകൗണ്ട്, പപ്കഡിറ്റ് / പഡബിറ്റ് കാ൪ഡുകൾ മുപഖന
ആയിരികണം.

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

പ് സ്പതാവന I മാപ്തം
േരി

പ് സ്പതാവന II മാപ്തം
േരി

Iഉം IIഉം
പ് സ്പതാവനകള്പ്
േരിയാണ്

പ് സ്പതാവനകള്പ്
രണ്ടും പതറ്റാണ്

1

ഫീസ്

വരിസംഖയ

2

വരിെണം

രിഗണന

പ് സ്പതാവന I മാപ്തം
േരി

പ് സ്പതാവന II മാപ്തം
േരി

Iഉം IIഉം
പ് സ്പതാവനകള്പ്
േരിയാണ്

പ് സ്പതാവനകള്പ്
രണ്ടും പതറ്റാണ്

3

പ് സ്പതാവന I മാപ്തം
േരി

പ് സ്പതാവന II മാപ്തം
േരി

Iഉം IIഉം
പ് സ്പതാവനകള്പ്
േരിയാണ്

പ് സ്പതാവനകള്പ്
രണ്ടും പതറ്റാണ്

3

ഇരു ത്തിനാൈു
മണികൂ൪

മൂന്നു ദിവസം

അഞ്െു ദിവസം

ഏഴു ദിവസം

1

ഏപതങ്കിൈും അംഗീകൃത
ബാങ്കിംങ്ങ്
പനപഗാ്യബിൾ
ഇൻസ
ര പമൻൈ്

പ ാസ്റ്റൽ മണി
ഓ൪ഡ൪

പമൽപ്പൈഞ്ഞവയിൽ
ഏപതങ്കിൈും

4

നി൪പദ്ദേകൻ/പ ാളിസി
യുടമ അഥവാ
പമൽപ്പൈഞ്ഞവയിൽ
ഏപതങ്കിൈും ഒരു
ഏപതങ്കിൈും
കുടുംബാംഗം

1

ണം

നി൪പദ്ദേകൻ/പ ാളിസി
യുടമ
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നി൪പദ്ദേകൻ/പ ാളിസിയു
ടമ അപൈലങ്കിൽ
രക്തബന്ധമുള്ളയാൾ
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Question Bank

XYZ ലപ് വറ്റ് ൈിമിറ്റഡ് കപനി ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് രിരക്ഷകായി
അപ ക്ഷികുന്നു.നിരക് നിശ്ചയികുന്നതിനായി അതിപന്റ രിസരങ്ങൾ
രിപോദിച്ചിരുന്നു എങ്കിൈും യഥാ൪ഥ നിരകിപന്റ കാരയത്തിൽ
238 തീരുമാനമായിൈല. പ ാളിസി തീരുമാനം ൂ൪ണമാകാത്ത ഈ
സാഹെരയത്തിൽ താൽക്കാലികമായി ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് രിരക്ഷ
നൽകുന്നതിന് കപനിക് താപഴെറയുന്നവയിപൈതാണ്
ുറപെടുവികാവുന്നത്.?
താപഴെറയുന്നവയിപൈതിൈാണ് കവ൪ പനാട്ടുകൾ പ് ധാനമായും
ഉ പയാഗികുന്നത്?
I. മലറൻ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
239
II.ആപരാഗയ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
III.ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
IV.വാഹന ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

താപഴെറയുന്നവയിൽ ഏത് സാഹെരയത്തിൈാണ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കവ൪
240
താൽക്കാലികമായി നൽകുന്നതിന് കവ൪പനാട്ട് ഉ പയാഗികുന്നത്?

241

242

243
244

കവ൪ പനാട്ടുമായി ബന്ധപെട്ട് താപഴെറയുന്നവയിൽ ഏപതാപക
പ് സ്പതാവനകളാണ് േരിയായിട്ടുള്ളത്?
I. കവ൪ പനാട്ട് സ്റ്റാം ് തിച്ചതാണ്
II. കവ൪ പനാട്ടിപന്റ പ് സ്പതാവന അത്തരം ഇന്ഷ്വറൻസു കൾക്കുള്ള
ഇന്ഷ്വററുപട നയ രമായ നി൪പദ്ദേങ്ങളും വയവസ്ഥകളും അതിനും
ബാധകമാണ് എന്ന് വയക്തമാകുന്നു.
കവ൪ പനാട്ടുമായി ബന്ധപെട്ട് താപഴെറയുന്നവയിൽ ഏപതാപക
പ് സ്പതാവനകളാണ് േരിയായിട്ടുള്ളത്?
I. റിസ്പക് സംബന്ധമായി എപന്തങ്കിൈും വാറൻൈികൾ നിൈവിൈുണ്പടങ്കിൽ
ഇന്ഷ്വറൻസു ും അത്തരം വാറന്റികൾക്ക് വിപധയമായിരികുപമന്ന്
കവ൪പനാട്ടിൽ പ് സ്പതാവിപകണ്ടതാണ്
II. ഏപ്ഗീഡ് ബാങ്ക് പ് സ്പതാവന, ഡിലപറ്ന്ഷ പലാസുകള്സ, മുതൈായ
സ്പപ ്യൽ പലാസുകൾ കവ൪പനാട്ടിന് ബാധകമാകാൻ ാടിൈല.
വാഹന പ ാളിസികളിൽ,ഒരു ________ , ഇന്ഷ്വറൻസിന്
പതളിവാവേയമായ സാഹെരയങ്ങളിൽ അത് നൽകുന്ന.
___________ൽ, നിയപ്ന്തിത നിയമപ് കാരം പ ാളിസികു ുറപമ ഒരു
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് സ൪ട്ടിഫികറ്റുകൂടി നൽകുന്ന.

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

2

ഇൻഷ്വൈൻസ്
സ൪ട്ടിഫികറ്റ്

കവ൪ പനാട്ട്

താല്കാൈിക
പ ാളിസി

വയവസ്ഥകൾക്കുും
വാറൻൈിക്കുും
വിപധയമായി
താല്കാൈിക
പ ാളിസി

I ഉം II ഉം

III ഉം IV ഉം

I ഉം IV ഉം

II ഉം III ഉം

3

ദീ൪ഘകാൈ
ഇട ാടുകൾ
ആവേയമായിരികുന്ന
സങ്കീ൪ണമായ
പ ാളിസികളുപട
കാരയത്തിൽ

സുഗതമായ യഥാ൪ഥ
നിരക്
നിശ്ചയികുന്നതിന്
രിസരങ്ങൾ
രിപോധികപെടുന്ന
പ ാളിസികളുപട
കാരയത്തിൽ

കൃതയമായ പ് ീമിയം
തീ൪ൊകാത്ത
പ ാളിസികളുപട
കാരയത്തിൽ

പമൽപ്പൈഞ്ഞവയിൽ
ഏപതങ്കിൈും

4

പ് സ്പതാവന I മാപ്തം
േരി

പ് സ്പതാവന II മാപ്തം
േരി

Iഉം IIഉം
പ് സ്പതാവനകള്പ്
േരിയാണ്

പ് സ്പതാവനകള്പ്
രണ്ടും പതറ്റാണ്

2

പ് സ്പതാവന I മാപ്തം
േരി

പ് സ്പതാവന II മാപ്തം
േരി

Iഉം IIഉം
പ് സ്പതാവനകള്പ്
േരിയാണ്

പ് സ്പതാവനകള്പ്
രണ്ടും പതറ്റാണ്

1

കവ൪ പനാട്ട്

ഇൻഷ്വൈൻസ്
സ൪ട്ടിഫികറ്റ്

വാറൻൈി പരഖ

പ് മാണീകരണ പരഖ

2

ആപരാഗയ
ഇൻഷ്വൈൻസ്

വസ്പതു ഇൻഷ്വൈൻസ്

2

ഫയ൪ ഇൻഷ്വൈൻസ് പമാപട്ടാ൪ ഇൻഷ്വൈൻസ്
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വാഹന ഇന്ഷ്വറൻസിൽ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് സ൪ട്ടിഫികറ്റ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
സംബന്ധമായ പതളിവു നൽകുന്നത്:
245
I. പ ാൈീസിന്
II. പരജിസ്പപപ്ട്ൻ അധികാരികൾക്ക്

ആദയ കാൈഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ഷ്വറൻസിലൂപേ ലകകാരയം പെയ്യപെട്ടിരുന്ന
പവൈലുവിളികൾ ഇവയാണ്:
ആദയകാൈഘട്ടങ്ങളിൽ യൂപറാെിപൈ ബിസിനസ് സംഘങ്ങളും
പസാലസറ്റികളും__________ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നിച്ചുപെ൪ന്ന്
247 തങ്ങളുപട അംഗങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന കെൽ ഗതാഗത നഷ്ടങ്ങൾ, തീ ിടുത്തം,
അംഗങ്ങളുപട മരണം, മൃഗങ്ങളുപട നഷ്ടം എന്നിവ മൂൈമുണ്ടാകുന്ന എൈലാ
നഷ്ടങ്ങളും ങ്കുവയ്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.
246

ആദയകാൈഘട്ടങ്ങളിൽ യൂപറാെിപൈ ബിസിനസ് സംഘങ്ങളും
പസാലസറ്റികളും ങ്കു വയ്കൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നിച്ചുപെ൪ന്ന്
തങ്ങളുപട അംഗങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന താപഴെറയുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ ങ്കുവച്ചിരുന്നു.
I. കെൽ ഗതാഗത നഷ്ടങ്ങൾ
248
II. തീ ിടുത്തം
III. അംഗങ്ങളുപട മരണം
IV. മൃഗങ്ങളുപട നഷ്ടം
ആദയ കാൈഘട്ടങ്ങളിൽ ൈണ്ടനിപൈ പൈായ്ഡ് പകാഫി ഹൗസിൽ
ഒത്തുപെ൪ന്ന കച്ചവടകാ൪ തങ്ങളുപട കെൈിപൈ വസ്പതുകൾക്ക്
താപഴെറയുന്നവ മൂൈമുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ ങ്കു വയ്കുന്നതിന്
തീരുമാനിച്ചു.
249
I. കടൽപക്കാള്ളക്കാരുപേ ആപ്കമണം മൂൈമുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ
II. പമാേം കാൈാവസ്ഥമൂൈം െരകുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം
III. ഏപതങ്കിൈും കാരണത്താൈുണ്ടാകുന്ന കെൽതക൪ച്ച
1912 പൈ ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനീസ് ആക്ട് താപഴെറയുന്നവയിൽ
ഏതിനാണ് ആക്െവറിയുപട സാക്ഷയ്പെടുത്തൽ നി൪ബന്ധമാകിയത്.
I. പ് ീമിയം പററ്റ് പടബിളുകൾ
250 II. കപനികളുപട കാൈാനുസൃതമായ വിൈയിരുത്തൽ
III. പസാൾവൻസി മാ൪ജിനുകൾ
IV. ുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുപേ അവതരണം

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

3

I മാപ്തം

II മാപ്തം

I ഉം II ഉം

പ ാളിസി പ് മാണ
പരഖ
ഇൻഷ്വൈൻസിന്
മതിയായ
പതളിവായതിനാൽ
മപറ്റാരു സ൪ട്ടിഫികറ്റ്
ആവേയമിൈല

പ്ടയിൻ അ കടങ്ങൾ

പറാഡ ടകങ്ങൾ

കടൈിപൈ അ കടങ്ങൾ

ഭൂകപങ്ങൾ

3

പപ് ാഫിറ്റ് പ്യറിങ്ങ്

ഇകവിറ്റി പ്യറിങ്ങ്

സബസ്പപ്കിപ്്ൻ
പ്യറിങ്ങ്

കാ൪പഗാ വാൈയു
പ്യറിങ്ങ്

3

III മാപ്തം

I, II അപൈലങ്കിൽ III

II അപൈലങ്കിൽ IV

I, II, III, IV

4

III മാപ്തം

I അപൈലങ്കിൽ II

I അപൈലങ്കിൽ III

I, II, III

4

I മാപ്തം

III മാപ്തം

I ഉം II ഉം

II ഉം III ഉം

3
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Correct
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ഇന്ഷ്വറൻസിൻ്പറ പദേീയവൽക്കരെവു മായി ബന്ധപെട്ട
251 പ് സ്പതാവനകളിൽ താപഴെറയുന്ന ഒപരണം ഒഴിപക ബാകിപയൈലാം
േരിയാണ്:

പസപ്തംബ൪ 1, 1956
ൈാണ് ലൈഫ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ബിസിനസ്
പദേസാൽക്കരിക്ക
പെട്ടത്

1956 ൈാണ് ലൈഫ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
പകാ൪െപറ്ൻ ഓഫ്
ഇന്തയ (എൽ ഐ സി)
രൂ ീകരികുന്നത്

ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ബിസിനസ്
പദേസാൽക്കരിക്ക
പെടുന്ന സമയത്ത്
ഇന്തയയിൽ ലൈഫ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ബിസിനസ്
പെയ്തിരുന്ന 170
പപ് ാവിഡന്റ് ഫണ്ട്
പസാലസറ്റികളും 75
കപനികളും
ഉണ്ടായിരുന്നു

1956 മുതൽ 1999
വപര ഇന്തയയിൽ
ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ബിസിനസ്
പെയ്യുന്നതിനുള്ള
ൂ൪ണമായ
അവകാേം എൽ ഐ
സികായിരുന്നു

3

ഇന്ഷ്വറൻസിൻ്പറ പദേീയവൽക്കരെവു മായി ബന്ധപെട്ട
252 പ് സ്പതാവനകളിൽ താപഴെറയുന്ന ഒപരണം ഒഴിപക ബാകിപയൈലാം
േരിയാണ്:

ജനറൽ
ഇന്ഷ്വറൻസിൻപൈ
പദേസാൽക്കരെസമ
യത്ത് ഇന്തയയിൽ
1972,പൈ ജനറൽ
ജനറൽ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
പനാൺ ലൈഫ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ബിസിനസിപന്റ
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ബിസിനസ്
പദേസാൽക്കരെത്തിലൂ
ബിസിനസ്
1956 ൈാണ് ലൈഫ്
നാ്ണലൈപസ്ൻ
പട ജനറൽ
പെയ്തിരുന്ന 75
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ആക്ടിൈൂപട(ജിഐബിഎ
ഇൻഷ്ഉൈൻസ്
പപ് ാവിഡന്റ് ഫണ്ട്
പകാ൪െപറ്ൻ ഓഫ്
ൻഎ) പനാൺറലഫ്
പകാ൪െപറ്ൻ ഓഫ്
പസാലസറ്റികളും 170 ഇന്തയ (എൽ ഐ സി)
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ഇന്തയയും (ജിഐസി)
ജനറൽ
രൂ ീകരികുന്നത്
ബിസിനസും
അതിപന്റ നാൈ്
ഇന്ഷ്വപറഴ്സും
പദേസാൽക്കരിക്ക
ഉ സ്ഥാ നങ്ങളും
പെ൪ന്ന് ജിഐസി
പെട്ടു
സഥാ ികപെട്ടു.
ഓഫ് ഇന്തയയുപട
നാൈ്
ഉ സ്ഥാ നങ്ങളായി
മാറി

3

S.No.

Question Bank

ഗവൺപമൻ്റുൾപ്പപപേയു ള്ള വിവിധ ഏജൻസികളുും
പസവനദാതാകളും നൽകുന്ന താപഴെറയുന്ന പസവനങ്ങപൈയാണ്
ആപരാഗയ രിരക്ഷ എന്നു റയുന്നത്:
I. ജനങ്ങളുപട ആപരാഗയം അഭിവൃദ്ധിപെടുത്തുന്നതിന്.
253
II ജനങ്ങളുപട ആപരാഗയം നിൈനി൪ത്തുന്നതിന്.
III. ജനങ്ങളുപട ആപരാഗയം നിരീക്ഷികുന്നതിന്
IV. ജനങ്ങളുപട ആപരാഗയം ുനസ്ഥാ ികുന്നതിന്
254 ആപരാഗയ രിരക്ഷ ഫൈപ് ദമാകുന്നതിന്:

Alternative 1

IV മാപ്തം

I ഉം IVഉം

II, III , IV

I, II, III , IV

4

പകാംപ് ിപഹൻസീവ്

അഡിപകവറ്റ്

അപഫാ൪ഡബിൾ

പമൽപ്പൈഞ്ഞവപയ
ൈലാം

4
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255 താപഴെറയുന്നവയിൽ ഒപരണം ഒഴിപകയുള്ളവപയൈലാം േരിയാണ്:

256 താപഴെറയുന്നവയിൽ ഒപരണം ഒഴിപകയുള്ളവപയൈലാം േരിയാണ്:

വിപൈലജ് ,ജിൈല,സംസ്ഥാനം എന്നിങ്ങപന വിവിധപമഖൈകളിൽ ആപരാഗയരക്ഷാ
സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുപകണ്ടതിപന്റ ആവേയകത പവളിവാകുന്നവയാണ്
മാനദണ്ടങ്ങൾ എന്നറിയപെടുന്ന താപഴെറയപെടുന്നവ പ ാപൈയുള്ള
വിവിധ ആപരാഗയരക്ഷാ ഘടകങ്ങൾ
257
I. ജനസംഖയ
II. മരണനിരക്
III. പരാഗബാധാനിരക്

വിപൈലജ് ,ജിൈല, സംസ്ഥാനം എന്നിങ്ങപന വിവിധപമഖൈകളിൽ ആപരാഗയരക്ഷാ
സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുപകണ്ടതിപന്റ ആവേയകത പവളിവാകുന്നവയാണ്
മാനദണ്ടങ്ങൾ എന്നറിയപെടുന്ന താപഴെറയപെടുന്നവ പ ാപൈയുള്ള
വിവിധ ആപരാഗയരക്ഷാ ഘടകങ്ങൾ
258
I. ലവകൈയങ്ങളുപട നിരക്
II. ജനങ്ങളുപട സാമൂഹിക മാനസിക ആപരാഗയം
III. ജനങ്ങളുപട പ ാ്ക നിൈവാരം

Alternative 1

ഓപരാരുത്തരുപടയും
ആപരാഗയസ്ഥിതി
വയക്തികപള
അനുസരിച്ച്
മാറിപകാണ്ടിരികും

ഓപരാരുത്തരുപടയും
ആപരാഗയസ്ഥിതി
വയക്തികപള
അനുസരിച്ച്
മാറിപകാണ്ടിരികും

Alternative 2

Alternative 3

എൈലാ
എൈലാ
ആപരാഗയപ് ശ്നങ്ങൾ
ആപരാഗയപ് ശ്നങ്ങൾക്കുും
കും ഒപര
ഒപര തൈത്തിൈുള്ള
തൈത്തിൈുള്ള
ആപരാഗയസുരക്ഷാസംവി ആപരാഗയസുരക്ഷാസം
ധാനങ്ങൾ
വിധാനങ്ങൾ
ഒരുകുകപയന്നത്
ഒരുകുകപയന്നത്
പ് ാപയാഗികമൈല
പ് ാപയാഗികവും
അതയാവേയവുമാണ്
എൈലാ
എൈലാ
ആപരാഗയപ് ശ്നങ്ങൾ
ആപരാഗയപ് ശ്നങ്ങൾക്കുും
കും ഒപര
ഒപര തൈത്തിൈുള്ള
തൈത്തിൈുള്ള
ആപരാഗയസുരക്ഷാസംവി
ആപരാഗയസുരക്ഷാസം
ധാനങ്ങൾ
വിധാനങ്ങൾ
ഒരുകുകപയന്നത്
ഒരുകുകപയന്നത്
പ് ാപയാഗികമാണ്.
അതയാവേയമൈല

Alternative 4

Correct
Alternative

ജനങ്ങൾക്ക്
പരാഗമുണ്ടാകാനുള്ള
സാധയതയുപട
അടിസ്ഥാനത്തിൽ
പവണം
ആപരാഗയസുരക്ഷാ
സംവിധാനങ്ങൾ
ഏ൪പെടുത്താൻ

3

ജനങ്ങൾക്ക്
പരാഗമുണ്ടാകാനുള്ള
സാധയതയുപട
അടിസ്ഥാനത്തിൽ
പവണം
ആപരാഗയസുരക്ഷാ
സംവിധാനങ്ങൾ
ഏ൪പെടുത്താൻ

2

4

III മാപ്തം

II ഉം III ഉം

I ഉം III ഉം

I, II , III

III മാപ്തം

II ഉം III ഉം

II ഉം III ഉം

I, II , III
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Question Bank

വിപൈലജ് ,ജിൈല,സംസ്ഥാനം എന്നിങ്ങപന വിവിധപമഖൈകളിൽ ആപരാഗയരക്ഷാ
സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുപകണ്ടതിപന്റ ആവേയകത പവളിവാകുന്നവയാണ്
മാനദണ്ടങ്ങൾ എന്നറിയപെടുന്ന താപഴെറയപെടുന്നവ പ ാപൈയുള്ള
വിവിധ ആപരാഗയരക്ഷാ ഘടകങ്ങൾ
259 I.വയവസായിക പമഖൈ ഖനന പമഖൈ മുതൈായ ാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾ
II. ആപരാഗയ സംരക്ഷണസംവിധാനത്തിപന്റ എന്തുമാപ്തം
ഉ പയാഗികപെടുന്നുപവന്ന്
III. സാപത്തികക്ഷമത മുതൈായ സാമൂഹയസാപത്തികഘടകങ്ങൾ

260

261

262

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

III മാപ്തം

II ഉം III ഉം

II ഉം III ഉം

I, II , III എന്നിവ

4

ഓപരാ 5000
ജനസംഖയയ്കുംപവ
ണ്ടി ിഎച്ചച്ചസി
കൾ
സഥാ ികപെട്ടിരികു
ന്നു

ഭൂരിഭാഗം
ഏകപദേം ആറ്
എൈലാ
ിഎച്ചച്ചസികൾക്കുും
സബപസൻൈൈു കളുപേ
ിഎച്ചച്ചസികളും
നാൈു മുതൽ ആറു
പറഫറൽ യൂണിറ്റാണ്
ഔട്ട് പ ്യൻൈ്
വപര ഇൻ പ ്യൻൈ്
ഓപരാ ിഎച്ച് സിയും പസവനങ്ങൾ നൽകുന്ന
പബഡുകൾ ഉണ്ടാവും.

1

പ് ാഥമിക ആപരാഗയ പകപ്ന്ദങ്ങളുമായി ബന്ധപെട്ട് താപഴെറയുന്ന
പ് സ്പതാവനകളിൽ ഇപതാഴിപകയുള്ളവപയൈലാം േരിയാണ്:

ഓപരാ 30000
ജനസംഖയകും
പവണ്ടിയാണ്
ിഎച്ചച്ചസികൾ
സ്ഥാ ികപെട്ടിരികുന്ന
ത്

ഒരു
ിഎച്ചച്ചസിയിൽ
ഓക്സിൈറി പനഴ്സ്
ഭൂരിഭാഗം
ഏകപദേം ആറ്
മിലഡവഫ്
ിഎച്ചച്ചസികൾക്കുും
സബപസൻൈൈു കളുപേ
(ഏഎൻഎും)
നാൈു മുതൽ ആറു
പറഫറൽ യൂണിറ്റാണ്
എന്നറിയപെടുന്നഒരു
വപര ഇൻ പ ്യൻൈ്
ഓപരാ ിഎച്ച് സിയും
വനിതാ
പബഡുകൾ ഉണ്ടാവും.
ആപരാഗയപ് വ൪ത്തകയും
,ഒരു ുരു് ആപരാഗയ
പ് വ൪ത്തകനുമാണുള്ളത്

4

പ് ാഥമിക ആപരാഗയ പകപ്ന്ദങ്ങളുമായി ബന്ധപെട്ട് താപഴെറയുന്ന
പ് സ്പതാവനകളിൽ ഇപതാഴിപകയുള്ളവപയൈലാം േരിയാണ്:

ഓപരാ 30000
ജനസംഖയകും
കമ്മയുണിറ്റ് പഹൽത്ത്
പവണ്ടിയാണ്
പസൻൈൈു കളുപേ
ിഎച്ചച്ചസികൾ
പറഫറൽ യൂണിറ്റാണ്
സ്ഥാ ികപെട്ടിരികുന്ന
ിഎച്ചച്ചസി
ത്

പ് ാഥമിക ആപരാഗയ പകപ്ന്ദങ്ങളുമായി ബന്ധപെട്ട് താപഴെറയുന്ന
പ് സ്പതാവനകളിൽ ഇപതാഴിപകയുള്ളവപയൈലാം േരിയാണ്:

Page 37

ഭൂരിഭാഗം
എൈലാ
ിഎച്ചച്ചസികൾക്കുും
ിഎച്ചച്ചസികളും
നാൈു മുതൽ ആറു
ഔട്ടപട്ട ്യൻൈ്
വപര ഇൻ പ ്യൻൈ്
പസവനങ്ങൾ നൽകുന്ന
പബഡുകൾ ഉണ്ടാവും.

2
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263

264

265

Question Bank

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

പ് ാഥമിക ആപരാഗയ പകപ്ന്ദങ്ങളുമായി ബന്ധപെട്ട് താപഴെറയുന്ന
പ് സ്പതാവനകളിൽ ഇപതാഴിപകയുള്ളവപയൈലാം േരിയാണ്:

ഓപരാ 30000
ജനസംഖയകും
പവണ്ടിയാണ്
ിഎച്ചച്ചസികൾ
സ്ഥാ ികപെട്ടിരികുന്ന
ത്

മാനദണ്ഡങ്ങളനുസരിച്ച്
ിഎച്ചച്ചസിക്
കുറെത് 30
ഏകപദേം ആറ്
എൈലാ
പബഡുകളും,ഒരു
സബപസൻൈൈു കളുപേ
ിഎച്ചച്ചസികളും
ഓെപറ്ൻ
പറഫറൽ യൂണിറ്റാണ്
ഔട്ടപട്ട ്യൻൈ്
തീപയറ്റ൪,എക്പസ്പറ
ഓപരാ ിഎച്ച് സിയും പസവനങ്ങൾ നൽകുന്ന പമ്ീൻ, പൈബ൪ റൂം
ൈാപബാറട്ടറി
സൗകരയങ്ങൾ എന്നിവ
ഉണ്ടായിരികണം

4

സാമുഹിക ആപരാഗയ പകപ്ന്ദങ്ങളുമായി ബന്ധപെട്ട് താപഴെറയുന്ന
പ് സ്പതാവനകളിൽ ഇപതാഴിപകയുള്ളവപയൈലാം േരിയാണ്:

മാനദണ്ഡങ്ങളനുസരിച്ച്
സിഎച്ചച്ചസിക്
ഓപരാ 30000
കുറെത് 30
ജനസംഖയകും
നാൈ്
പബഡുകളും,ഒരു
സിഎച്ചച്ചസികളിൽ
പവണ്ടിയാണ്
ിഎച്ചച്ചസികളുപട
ഓെപറ്ൻ
സ്പപ ്യൈിസ്റ്റ്
സിഎച്ചച്ചസികൾ
പറഫറൽ യൂണിറ്റാണ്
തീപയറ്റ൪,എക്പസ്പറ
പസവനങ്ങൾ ൈഭയമാണ്
സ്ഥാ ികപെട്ടിരികുന്ന ഓപരാ സിഎച്ചച്ചസിയും
പമ്ീൻ, പൈബ൪ റൂം
ത്
ൈാപബാറട്ടറി
സൗകരയങ്ങൾ എന്നിവ
ഉണ്ടായിരികണം

1

സാമുഹിക ആപരാഗയ പകപ്ന്ദങ്ങളുമായി ബന്ധപെട്ട് താപഴെറയുന്ന
പ് സ്പതാവനകളിൽ ഇപതാഴിപകയുള്ളവപയൈലാം േരിയാണ്:

മാനദണ്ഠങ്ങളനുസരിച്ച്
സിഎച്ചച്ചസിക്
കുറെത് 30
പബഡുകളും,ഒരു
സിഎച്ചച്ചസികളിൽ
ഓെപറ്ൻ
സ്പപ ്യൈിസ്റ്റ്
തീപയറ്റ൪,എക്പസ്പറ
പസവനങ്ങൾ ൈഭയമാണ്
പമ്ീൻ, പൈബ൪ റൂം
ൈാപബാറട്ടറി
സൗകരയങ്ങൾ എന്നിവ
ഉണ്ടായിരികണം

2

ടത്തും
266 ഇന്ഷ്വർ തുക ------- ആകുനമ്പോൾ റിസ്ക് രരിനശോധ
ടത്തുന്നത് ചരോതുനവ് ------ ആണ്
267 റിസ്ക് രരിനശോധ
ടത്തുന്നത്
268 -------ചെ ിരക്ക് തീരുമോ ിക്കോ ോണ് റിസ്ക് രരിനശോധ
IRDA ആക്ടിചല ഏത് ചസക്ഷ ോണ് “സര്നവയറ്മോര്ക്കും
269 വ്ിലയിരുത്തുന്നവ്ര്ക്കും ലലസന്ഷസ് ല്കുന്നതിച പ്പറ്ിയും” അവ്രുചട
നജോലിചയയും കടമകചളയുംപ്പറ്ി രരോമര്ശിച്ചിരിക്കുന്നത്?

ഓപരാ 1 ൈക്ഷം
ഏകപദേം ആറ്
ജനസംഖയകും
സബപസൻൈൈു കളുപേ
പവണ്ടി
പറഫറൽ യൂണിറ്റാണ്
സിഎച്ചച്ചസികൾ
ഓപരാ സിഎച്ച് സിയും
സ്ഥാ ികപെട്ടിരികുന്നു

വ്ലുത്
എന്ഷജി ീനയഴ്സ്
പ്രീമിയം

ചെറുത്
ഇന്ഷ്വറർ
നബോണസ്

രരിമിതം
നരോളിസിയുടമ
ശമ്പളം

ശരോശരി
ഗവ്ണ്ചമെ്
പ്രതിഫലം

1
1
1

ചസക്ഷന്ഷ 64J

ചസക്ഷന്ഷ 64A

ചസക്ഷന്ഷ 64R

ചസക്ഷന്ഷ 64UM

4
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Correct
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ചെയിം മോന ജറുമോര്

2

2003

1992

1

ചസക്ഷന്ഷ 19

ചസക്ഷന്ഷ 41

ചസക്ഷന്ഷ 55

1

4

3

5

6

2

50,000 രൂര

25,000 രൂര

20,000 രൂര

45,000 രൂര

3

15

30

45

60

2

െരക്കുകള്

മലറന്ഷ

ഓനട്ടോചമോബയിൽ

കൃ്ിസംബന്ധമോയ

2

അ യോയ ിവ്ോരണ
അനതോറിറ്ി

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ഓംബുഡ്സ്മോന്ഷ

വ്യവ്ഹോരം

ഉരനഭോക്തൃ നഫോറം

3

രരസ്രര ധരണ

ഓംബുഡ്സ്മോന്ഷ

വ്യവ്ഹോരം

ആക്െയുറികള്

3

1992

1995

1996

1999

3

നരോലീസ്
ഡിപ്പോര്ച്്മെ്

കോലോവ്സ്ഥ ിരീക്ഷണ
ഓഫീസ്

അഗ്നിബോധ
ഡിപ്പോര്ച്്മെ്

സര്നവയർ/ ഷ്ടം
ിര്ണയിക്കുന്നവ്ർ

2

െുഴലിക്കോറ്് മൂലമുള്ള
നകടുരോട്

അഗ്നിബോധ മൂലമുള്ള
നകടുരോട്

നറോഡ് അരകടം
മൂലമുള്ള നകടുരോട്

െരക്ക്
ചകോണ്ടുനരോകുംവ്ഴിയു
ള്ള നകടുരോട്

1

സംരക്ഷിക്കുക

നപ്രോജക്ട്

1

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

വ്ിലയിരുത്തുന്നവ്ർ

സര്നവയര്മോർ

ഷ്ടം
ിര്ണയിക്കുന്നവ്ർ

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് സര്നവനയഴ്സ് ആെ് നലോസ് അസ്നസ്ഴ്സ് ചറഗുനല്ൻ ആക്ട്
271 രൂരീകരിച്ച വ്ര്്ം

2000

1996

1999-ചല ‘ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ചറഗുനല്ൻ ആെ് ചഡവ്ലപ്ചപ്മെ് ആക്ടിചല’ തോചഴ
272 ചകോടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് ചസക്ഷ ുകളോണ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് സര്നവനയഴ്സ്
ആെ് നലോസ് അസ്നസഴ്സ് ചറഗുനല്ൻ ആക്ടിൽ പ്രോനയോഗയമോയിട്ടുള്ളത്?

ചസക്ഷന്ഷ 26

ിര്േിഷ്ട വ്ിഭോഗങ്ങളിചല ോശ ഷ്ടങ്ങള് രരിനശോധിക്കുകയും
270 വ്ിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വ്ിദഗ്ദ്ധരോണ് -------

273

സര്നവയറുമോരുനടയും വ്ിലയിരുത്തുന്നവ്രുനടയും എപ്ത വ്ിഭോഗങ്ങളിലോണ്
ിര്വ്െിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ആക്ടിചല ചസക്ഷൻ 64 UM പ്രകോരം ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
274 നരോളിസിയുചട ചെയിമി ് അംഗീകൃത സര്നവയചറ ിയമിക്കുന്നതി ുള്ള
കുറെ തുക എപ്തയോണ്
സര്നവയറുമോര്ക്കും വ്ിലയിരുത്തുന്നവ്ര്ക്കും അവ്രുചട ിരീക്ഷണം
275 അടങ്ങിയ റിനപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കോൻ ------ ദിവ്സങ്ങളോണ് അ ുവ്ദിച്ചിട്ടുള്ളത്.
276 ആര്ബിനപ്ട്ൻ ഉരോധി ബോധകമലെോത്തത് --------- ഇന്ഷ്വറന്ഷസി ോണ്.
ഒരു വ്യവ്സോയിക ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് നരോളിസി എടുക്കുനമ്പോൾ, ഇന്ഷ്വർ
ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എലെോ വ്ിവ്രങ്ങളും തുറന്ന് രറയോതിരിക്കുകയും
277 വ്ിശവോസവ്ഞ്െ കോട്ടുകയും ചെയ്തോൽ ഇന്ഷ്വറർ ചെയിം ചസറ്ിൽ
ചെയ്യുന്നത് ിന്ധിക്കും. അവ്ര്ക്ക് ഒരുമിച്ച് --------- വ്ഴി പ്രശ് ം
രരിഹരിക്കോം.
278 ബോദ്ധയതയുമോയി ബന്ധചപ്പട്ട തര്ക്കങ്ങൾ രരിഹരിനക്കണ്ടത് -------- വ്ഴിയോണ്
279 ആര്ബിനപ്ട്ൻ ആെ് കണ്സിനല്ൻ ആക്ട് രൂരീകരിച്ചത്
പ്രളയനമോ െുഴലികോനറ്ോ മൂലമുണ്ടോകുന്ന നകടുരോടുകളുമോയി ബന്ധചപ്പട്ട
280 ചെയിമി ് അനരക്ഷിക്കുനമ്പോൾ, -------ചെ റിനപ്പോര്ട്ട് അതയോവ്ശയമോണ്.
തോചഴ രറയുന്ന സന്ദര്ഭങ്ങളിൽ നരോലീസ് റിനപ്പോര്ട്ടിചെ ആവ്ശയം നവ്ണ്ടി
281 വ്രുകയിലെ.
ോശ ഷ്ടം സംഭവ്ിക്കുനമ്പോൾ, ഇന്ഷ്വർ ചെയ്ത വ്യക്തി ഇന്ഷ്വർ
ചെയ്തിട്ടിചലെങ്കിൽ എങ്ങച പ്രവ്ര്ത്തിക്കുനമോ അതുനരോചല തചന്ന
282 പ്രവ്ര്ത്തിക്കണം. മചറ്ോരു തരത്തിൽ രറെോൽ ോശ ഷ്ടങ്ങളുചട --------ുള്ള ടരടി അയോൾ സവീകരിക്കണം.

കുറയ്ക്കുക
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ദുരന്തങ്ങള് മൂലനമോ അലെോചതനയോ ോശ ഷ്ടം സംഭവ്ിച്ചിരിക്കുന്നത്
283 എന്നതി ുള്ള മോര്ഗനരഖകൾ ----------- സിദ്ധോന്തം ല്കും.
ോശ ഷ്ടം സംഭവ്ിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് നരോളിസിയുചട
284 രരിധിയ്ക്കുള്ളിലോണ് വ്രുന്നത് എന്ന് ചതളിയിക്കുന്നതി ് ആവ്ശയമോയ
ചതളിവ്ുകൾ ഹോജരോനക്കണ്ടത് ---------- ആണ്.
285

നകടുരോട് സംഭവ്ിച്ച വ്ോഹ ത്തി ുള്ള ചെയിം ചസറ്ില്ചമെ് ആണ്
ടത്തുന്നത്, എന്നോല് ഹയർ-രര്നച്ചസ് എപ്ഗിചമെിലോചണങ്കിൽ, ---------

Alternative 1
ഷ്ടം വ്ിലയിരുത്തല്
ഇന്ഷ്വറർ
വ്ോഹ യുടമയ്ക്ക്
ല്കിയത്

Alternative 2
ഷ്ടം കുറയ്ക്കുക
ഇന്ഷ്വർ ചെയ്ത വ്യക്തി

Alternative 3
നപ്രോക്സിചമറ്് നകോസ്
സര്നവയർ/ ഷ്ടം
ിര്ണയിക്കുന്നവ്ർ

നകോടതി മുമ്പോചകയുള്ള തടെുചവ്ച്ചിരിക്കുന്നത്

Alternative 4
ഷ്ടം സംരക്ഷിക്കുക

Correct
Alternative
3

അണ്ടര്ലററ്ർ

2

ലഫ ോന്ഷസര്ക്ക്
ല്കിയത്

4

286 ഇന്ഷ്വറര്ക്ക് എന്തിനാണ് വസ്പതുനിഷ്ഠമായ വിവരങ്ങൾ ആവേയമുള്ളത്?

പഡാകുപമപന്റ്പന്റ
ആവേയത്തിന്

റിസ്പക്
സവീകരികുന്നതിപനയും
അതിനുമായി ബന്ധപെട്ട
െട്ടങ്ങപളയും
വയവസ്ഥകപളയും റ്റി
തീരുമാനികുക

പറഗുപൈറ്ററി
ആവേയങ്ങൾ
അനുസരിച്ച്
പ് വര്ക്ത്തികുക

ഉ പഭാക്തൃ പസവനം
പമച്ചപെടുത്താൻ

2

ഒരു സാധുതയുള്ള പകാണ്ടപ്ടാക്ടിപൈ ഏത് ഘടകമാണ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
287
പ് ീമിയവുമായി ബന്ധപെട്ടിരികുന്നത്.

വാഗ്ദ്ദാനവും
സവീകരികൈും

പകാണ്ടപ്ടാക്ടില്
പ് പവേികുന്നത്
ഇരുകക്ഷികളുപടയും
കഴിവ്

സവന്തം ഇഷ്ടപ് കാരം

വിഹിതം

4

വഞ്െന കാണികുക എന്ന ഉപദ്ദേയപത്താപട നല്കുന്ന അവയക്തമായ
288 പ് സ്പതാവനകളുമായി താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏതാണ്
ബന്ധപെട്ടിരികുന്നത്.

പ് തിനിധീകരികൽ

പതറ്റായ വസ്പതുത
നല്കുക

ഭീ്ണിപെടുത്തുക

തട്ടിെ്

2

289 ഒരു സാധുതയുള്ള പകാണ്ടപ്ടാക്ടായി കണകാകാൻ കഴിയുന്ന ഓപ്്പനത്?

രപമ്് തപന്റ
സുഹൃത്തിൽ നിന്നും
െുളുവിൽ വസ്പതു
വാങ്ങി

മാനസികനിൈ
േരിയൈലാതിരുന്നപൊൾ
രപമ്് പകാണ്ടപ്ടാക്ടിൽ
പ് പവേിച്ചു

പകാണ്ടപ്ടാക്ടിൽ
പ് പവേികുന്നതിന്
രപമ്് ഒരു
ഉപദയാഗസ്ഥപന
സവാധീനിെച്ചു

മപഹ്് പകാണ്ടപ്ടാക്ടിൽ
ഒെുപവയ്കുന്നതിനായി
രപമ്് പതറ്റായ
വിവരങ്ങൾ ധരിെിച്ചു

1

290 െൂതാട്ടവും ഇന്ഷ്വറന്ഷസും താരതമയം പെയ്യുക.

െൂതാട്ടവും
ഇന്ഷ്വറന്ഷസും ഒന്ന്
തപന്നയാണ്

െൂതാട്ടത്തിൽ
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
താല് രയതയിൈല പക്ഷ
ഇന്ഷ്വറന്ഷസിൈുണ്ട്

ഇന്ഷ്വറന്ഷസിൽ
നിന്നും ൈാഭം മാപ്തപമ
ൈഭികുകയുള്ളു
പക്ഷ െൂതാട്ടത്തിൽ
നഷ്ടവും ഉണ്ടാകാം.

െൂതാട്ടം
നിയമ രമാണ് പക്ഷ
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് അൈല

2
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“അവൈംബനത്തിപന്റ പകാണ്ടപ്ടാക്ടുകൾ (Contracts of Adhesion")”
291
വിവരികുക.

രപമ്് തപന്റ കപനി വില്കുന്നതിന് മുപ് അതിപന്റ ബാൈന്ഷസ് ്ീറ്റിൽ
292 കൃപ്തിമം കാട്ടി. ആയാളുപട പ് വൃത്തിപയ ഈ പ് വൃത്തിപയ താപഴ
പകാടുത്തിരികുന്ന അനുപയാജയമായ ഒരു വിഭാഗത്തിൈാകുക.
293 എന്താണ് ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസിപന്റ വസ്പതുനിഷ്ഠത?

294

295

296

297

298

299

ഉബറീമ ലഫഡ്ജസ് സിദ്ധാന്തപത്ത പ് തി ാദികുന്ന താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന
സന്ദര്ക്ഭം തിരപെടുകുക.

ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസുമായി ബന്ധപെടുത്തി താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന രണ്ട്
പ് സ്പതാവനകളിൽ േരിയായവ തിരപെടുകുക
I: വയസ്സ് ഒരു വസ്പതുനിഷ്ഠമായ വിവരമാണ് അത് അണ്ടര്ക്ലററ്റിംഗ്
വയവസ്ഥപയ ബാധിപച്ചകാം
II: വയസ്സ് വയതയസ്പതമാപണന്ന് കണ്പടത്തിയാൽ, പ് ീമിയം നിരകിപന
മാപ്തപമ ബാധികുകയുള്ളു.
പ ാതു നിയമപ് കാരം ഒരു പകാണ്ടപ്ടാക്ടിൽ നിന്നും വിടുതൽ പനടുന്നതിപന്റ
കാരണം തിരപെടുകുക.
ഒരു ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പകാണ്ടപ്ടാക്ട് വാങ്ങുപപാൾ അതിപൈ വയവസ്ഥകൾ
ഉണ്ടാകുന്നതിനായി ഉ പയാഗികുന്ന പഡാകുപമന്റുകളുപട ട്ടിക
തയ്യാറാകുക. ഏറ്റവും അനുപയാജയമായ ഓപ്്ൻ തിരപെടുകുകയും
പെയ്യുക.
ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസിപന്റ വസ്പതുനിഷ്ഠതപയാപട ഇന്ഷ്വർ പെയ്യുന്ന
വയക്തിയുപട താല് രയം എന്താപണന്ന് വയക്തമാകുക. ഏറ്റവും
അനുപയാജയമായ ഓപ്്ൻ തിരപെടുകുകയും പെയ്യുക.
ഒരു ഇന്ഷ്വററും ഇന്ഷ്വർ പെയ്യുന്ന വയക്തിയും തമ്മിൈുള്ള കരാറിപന
നിങ്ങൾ എങ്ങപന വിവരികും. ഏറ്റവും അനുപയാജയമായ ഓപ്്ൻ
തിരപെടുകുകയും പെയ്യുക.

Alternative 1

Correct
Alternative

Alternative 3

Alternative 4

ഇത്തരം
പകാണ്ടപപ്ടാക്ടുകൾ ഒരു
കക്ഷിയാണ് പ്ഡാഫ്റ്റ്റ്
പെയ്യുന്നത്
അതുപകാണ്ട്
മറുകക്ഷിയ്ക്
സവീകരികുകപയാ
നിരസികുകപയാ പെയ്യാം

ഇത്തരം
പകാണ്ടപപ്ടാക്ടുകൾ
ഒരു കക്ഷിയാണ്
പ്ഡാഫ്റ്റ്റ് പെയ്യുന്നത്
അതുപകാണ്ട്
മറുകക്ഷിയ്ക്
സവീകരിച്ചിരികണം

ഇത്തരം
പകാണ്ടപപ്ടാക്ടുകളിൽ
ഇരുകക്ഷികളും
ഉള്പ്പെടും

2

ഭീ്ണിപെടുത്തുക

പതറ്റായ വസ്പതുത
നല്കുക

തട്ടിെ്

4

പപ് ാെര്ക്ട്ടി
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
പപ് ാപൊസൽ
പപ് ാപൊസൽ പഫാമിൽ
സമയത്ത് തപന്ന
പഫാമിൽ എൈലാ
എൈലാ വസ്പതുനിഷ്ഠമായ
പ് ീമിയം അടയ്കുന്നത്
വസ്പതുനിഷ്ഠമായ
വിവരങ്ങളും
വിവരങ്ങളിൈും
പവളിപെടുത്തുക
കൃപ്തിമം കാട്ടുക

സൽപ്ടപര്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
പപ് ാപൊസൽ
പഫാമിൽ എൈലാ
വസ്പതുനിഷ്ഠമൈലാത്ത
വിവരങ്ങളും
പവളിപെടുത്തുക

2

പ് സ്പതാവന I
മാപ്തമാണ് േരി

പ് സ്പതാവനകൾ Iഉം
IIഉം േരിയാണ്

പ് സ്പതാവന I ഉം IIഉം
പതറ്റാണ്

1

പതറ്റായ വസ്പതുത
നല്കുക

മറച്ചുപവയ്കുക

3

അംഗീകരികുക

എന്ഷപഡാഴ്പസ്പമന്റ്

1

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
താല് രയത

നഷ്ട രിഹാര
താല് രയം

3

അതയാഹിത എപ്ഗിപമന്റ്

4

ഇത്തരം
പകാണ്ടപപ്ടാക്ടുകൾ
ഇരുകക്ഷികളും
കൂടിയാണ് പ്ഡാഫ്റ്റ്റ്
പെയ്യുന്നത്
അതുപകാണ്ട്
അവര്ക്ക് അത്
സവീകാരയമാണ്
ിഴവ്
പ് ീമിയം

Alternative 2

മനു്യജീവിതം

നിരാേ

പ് സ്പതാവന II
മാപ്തമാണ് േരി

ിഴവ്

പ ാളിസി

എപ്ഗിപമന്റ്

സ്പനിഗ്ദ്ദ്ധമായ
താല് രയം

ന്തയ താല് രയം

ഇടകാൈ എപ്ഗിപമന്റ്
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താല്കാൈിക എപ്ഗിപമന്റ് സുസ്ഥിര എപ്ഗിപമന്റ്

2

Insurance Agents - Malayalam
S.No.

Question Bank

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
പകാണ്ടപ്ടാക്ടുകൾ
നിയമ രമായി
പ് ാബൈയമുള്ള
പകാണ്ടപ്ടാക്ടുകളാണ്

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
പകാണ്ടപ്ടാക്ടുകൾ
എപൊഴും
ൈാഭകരമാണ്

Alternative 4
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
പകാണ്ടപ്ടാക്ടുകൾ
യാപതാരുവിധ
പറഗുപൈ്നും
അനുസരിച്ചൈല
ലൈഫ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസിപന്റ
കാരയത്തിൽ
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
താല് രയതയുപട
ആവേയമിൈല
പപ് ാെര്ക്ട്ടി
ഇന്ഷ്വറന്ഷസിപന്റ
കാരയത്തിൽ
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
താല് രയതയുപട
ആവേയമിൈല

Correct
Alternative

300

ജനറൽ ഇന്ഷ്വറന്ഷസിപന്റയും ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസിപന്റയും
പകാണ്ടപ്ടാക്ടുകൾ തമ്മിൈുള്ള മുഖയ വയതയാസമാണ്:

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
പകാണ്ടപ്ടാക്ടുകൾ
ഉബറീമ ലഫഡിപന്റ
പകാണ്ടപ്ടാക്ടുകളാണ്

301

ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസിൽ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് താല് രയത ഉണ്ടാകുന്ന ഏത്
സമയത്ത്⁄ സന്ദര്ക്ഭത്തിൈാപണന്ന് മിസ്റ്റർ രാജപന ഉ പദേികുക.

പ ാളിസി എടുകുന്ന
സമയത്ത് മാപ്തം

പലയിം പെയ്യുന്ന
സമയത്ത് മാപ്തം

പ ാളിസി എടുകുന്ന
സമയത്തും പലയിം
പെയ്യുന്ന സമയത്തും

302

പപ് ാെര്ക്ട്ടി ഇന്ഷ്വറന്ഷസിൽ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് താല് രയത ഉണ്ടാകുന്ന ഏത്
സമയത്ത്⁄ സന്ദര്ക്ഭത്തിൈാപണന്ന് മിസ് അനിതപയ ഉ പദേികുക.

പ ാളിസി എടുകുന്ന
സമയത്ത് മാപ്തം

പലയിം പെയ്യുന്ന
സമയത്ത് മാപ്തം

പ ാളിസി എടുകുന്ന
സമയത്തും പലയിം
പെയ്യുന്ന സമയത്തും

മിസ്റ്റർ മപഹ്് തപന്റ വീടിനായി ഒരു ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ ാളിസി എടുത്തു.
പ ാളിസിപയടുത്തതിനുപേ്ം മാസങ്ങള്പ്കകം അയാൾ വീട് വിറ്റു. വീടിന്
303
എപന്തങ്കിൈും പകടു ാട് സംഭവികുകയാപണങ്കിൽ, മപഹ്ിന് പലയിം
ൈഭികുപമാ?

പെയ്യാം, കാരണം
പ ാളിസി എടുകുന്ന
സമയത്ത്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
താല് രയത
ഉണ്ടായിരുന്നു.

പെയ്യാം, അയാൾ വീട്
വീടിപന്റ ഇപൊഴപത്ത
വിറ്റ് ഒരു
ഉടമ
വര്ക്്ത്തിനുള്ളിൈാണ്
സമ്മതികുകയാപണങ്കിൽ
പകടു ാട്
പെയ്യാം.
സംഭവികുന്നപതങ്കിൽ

ഇൈല, കാരണം ഇവിപട
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
താല് രയത ഒന്നും
തപന്നയിൈല

4

മിസ്റ്റർ രാജൻ കുതിരെുറത്ത് നിന്ന് വീണ് അയാളുപട നപട്ടൈല് ഒടിെു.
അയാൾ അവിപട പകട്ടികിടന്ന പവള്ളത്തിൽകിേന്ന് നിപമാണിയ ിടിപെട്ടു.
304 അയാപള ആേു പ്തിയിൽ അഡ്ജമിറ്റ് പെയ്തു, അവിപട വച്ച് നിപമാണിയ
കാരണം അയാൾ മരണമടെു. ഈസംഭവത്തിൽ മരണത്തിപന്റ ഉ ാന്തിക
കാരണം എന്താപണന്ന് കണ്ടു ിടികുക?

നിപമാണിയ

വീഴ്െമൂൈമുണ്ടായ
കാൈിപൈ രിക്

പഡാക്ടറുമാരുപട
അപ്േദ്ധ

ആേു പ്തി െികിത്സ്

2

ഉേ്, രപമ്ിന് തപന്റ
സുഹൃത്തിനുപവണ്ടി
ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
എടുകാം

ഇൈല, രപമ്ിന് തപന്റ
സുഹൃത്തിനുപവണ്ടി
ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
എടുകാൻ കഴിയിൈല
കാരണം രപമ്്
വിവാഹിതനാണ്

ഇൈല, രപമ്ിന് തപന്റ
സുഹൃത്തിനുപവണ്ടി
ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
എടുകാൻ കഴിയിൈല
കാരണം അതിൽ
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
താത് രയത ഒന്നും
തപന്നയിൈല

ഇൈല, കാപവറ്റ്
എംപ്റ്റർ എന്ന തതവം
മൂൈം രപമ്ിന് തപന്റ
സുഹൃത്തിനുപവണ്ടി
ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
എടുകാൻ കഴിയിൈല

3

രപമ്് വിവാഹിതനാണ്, അയാള്പ്ക് തപന്റ സുഹൃത്തിപന്റ പ രിൽ ഒരു
305 ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് രിരക്ഷ വാങ്ങണം. അയാള്പ്ക് അങ്ങപന പെയ്യാൻ
കഴിയുപമാ എന്ന് അപനവ്ികുക.
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Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

ചസകയൂരിറ്ീസ് ആെ്
റിസര്വ് ബോങ്ക് ഓഫ് എക്നസ്െഞ്െ് നബോര്ഡ്
ഇന്തയ (ആര്ബിഐ)യും ഓഫ് ഇന്തയയും (ചസബി)
അനസോസിനയ്ന്ഷ ഓഫ്
ധ കോരയ
മയൂച്ചല് ഫണ്്സ് ഇന്ഷ
മപ്ന്തോലയവ്ും
ഇന്തയയും
സംയുക്തമോയി
(എഎംഎഫ്ഐ)
സംയുക്തമോയി

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ചറഗുനലറ്റി ആെ്
ചഡവ്ലപ്ചമെ്
അനതോറിറ്ി ഓഫ്
ഇന്തയ
(ഐആര്ഡിഎഐ)

ധ കോരയ മപ്ന്തോലയം

3

തോചഴ ചകോടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതോണ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ചറഗുനലറ്റി
307 അനസോസിനയ്ന്ഷ ഓഫ് ഇന്തയയുചട (ഐആര്ഡിഎഐ) രരിധിയില്
ഉള്ചപ്പടോത്തത്?

നതഡ് രോര്ട്ടി
അഡ്മി ിസ്നപ്ടറ്റുമോര്
(TPAs)

കോസോ ഏജെുമോര്

നകോര്പ്പനററ്് ഏജെുമോര്

3

308 തോചഴ ചകോടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് പ്രസ്തോവ് യോണ് ശരി?

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ചറഗുനലറ്റി ആെ്
ചഡവ്ലപ്ചമെ്
കമ്പ ികള് രജിസ്റ്റര്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ഒരു
അനതോറിറ്ി ഓഫ് ഇന്തയ
ചെയ്യുന്നത് മുതലുള്ള
സമ്പൂര്ണ
നരോളിസിയുടമകളുചട
(ഐആര്ഡിഎഐ)
ിനക്ഷരങ്ങള്,
ിയമോ ുസൃത
തോത്ക്രരയം
ചറഗുനല് ുകള്
അചക്കൌണ്ടിംഗ്,
കരോറോണ്, ഇന്തയന്ഷ
സംരക്ഷിക്കുക
ഉണ്ടോക്കിയിരിക്കുന്നത്
തുടങ്ങിയ കമ്പ ികളുചട
നകോണ്പ്ടോക്ട്
എന്നതോണ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
എലെോ മുഖയ
ആക്ടിചലയും
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
കമ്പ ികള് സോമ്പത്തിക
പ്രവ്ര്ത്ത ങ്ങളും
രോജയചത്ത മറ്്
ചറഗുനല്ചെ
ലക്ഷയ്നത്തോചടയലെ
ഐആര്ഡിഎയുചട
ിയമങ്ങളിചലയും
രരമപ്രധോ കര്ത്തവ്യം
സോമൂഹിക
ിരീക്ഷണത്തിലോയിരി
വ്യവ്സ്ഥകള് ഇതി ും
പ്രതിബദ്ധതനയോചടയോണ്
ബോധകമോണ്.
ക്കും.
പ്രവ്ര്ത്തിക്കുന്ന
സ്ഥോര മോചണന്ന്
ഉറപ്പോക്കുന്നതി ോണ്.

S.No.

306

Question Bank

തോചഴ ചകോടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് സ്ഥോര മോണ് ഇന്തയയിചല ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
കമ്പ ികചള ിയപ്ന്തിക്കുന്നത്?

Alternative 1
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Alternative 2

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
നപ്ബോക്കറുമോര്

1
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S.No.

Question Bank

എന്തോണ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ചറഗുനല്ചെ മുഖയ കര്ത്തവ്യം? ശരിയോയ ഉത്തരം
309 തിരചെടുക്കുക.

310

311

312

തോചഴ ചകോടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് സ്ഥോര മോണ് ഇന്തയയില് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ഏജെോയി പ്രവ്ര്ത്തിക്കുന്നതി ുള്ള ലലസന്ഷസ് ഇ്യൂ ചെയ്യുന്നത്?

ഇന്തയയിചല ഓഹരി വ്ിരണിചയ
ഏത് സ്ഥര മോണ്?

ഇന്തയയിചല ബോങ്കുകചള
സ്ഥോര മോണ്?

ിയപ്ന്തിക്കുന്നത് തോചഴ ചകോടുത്തിരിക്കുന്ന

ിയപ്ന്തിക്കുന്നത് തോചഴ ചകോടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത്

തോചഴ ചകോടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് സ്ഥോര മോണ് നതഡ് രോര്ട്ടി
313
അഡ്മി ിസ്നപ്ടറ്ചറ ിയപ്ന്തിക്കുന്നത്?

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

പ്ഗോമീണ
പ്രനദശങ്ങളിലുള്ളവ്
ര്ക്കും ബലഹീ
വ്ിഭോഗങ്ങള്ക്കും
രരയോപ്തമോയ
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
രരിരക്ഷ
ലഭിക്കുന്നുണ്ചടന്ന്
ഉറപ്പോക്കുന്നതി ്

ദീര്ഘകോലം
ില്ക്കുന്നതി ്
ആവ്ശയമോയ ലോഭം
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കമ്പ ികള്
ഉണ്ടോക്കുന്നുണ്ചടന്ന്
ഉറപ്പോക്കുന്നതി ്

ഇന്തയയിചല എലെോ
ചരൌരന്മോര്ക്കും
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
രരിരക്ഷ
ലഭിക്കുന്നുണ്ചടചന്ന
ഉറപ്പോക്കുന്നതി ്

നരോളിസിയുടമകചള
സംരക്ഷിക്കുന്നതി ്

4

ഭോരത സര്ക്കോര്

ലലഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
നകോര്പ്പനറ്ന്ഷ
(എല്ഐസി) ഉം
ജ റല് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
നകോര്പ്പനറ്ന്ഷ
(ജിഐസി) ഉം
സംയുക്തമോയി

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ചറഗുനലറ്റി ആെ്
ചഡവ്ലപ്ചമെ്
അനതോറിറ്ി ഓഫ്
ഇന്തയ
(ഐആര്ഡിഎഐ)

4

ചസകയൂരിറ്ീസ് ആെ്
എക്നസ്െഞ്െ് നബോര്ഡ്
ഓഫ് ഇന്തയ (ചസബി)

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ചറഗുനലറ്റി ആെ്
ചഡവ്ലപ്ചമെ്
അനതോറിറ്ി ഓഫ്
ഇന്തയ
(ഐആര്ഡിഎഐ)

അനസോസിനയ്ന്ഷ ഓഫ്
മയൂച്ചല് ഫണ്്സ് ഇന്ഷ
ഇന്തയ (എഎംഎഫ്ഐ)

2

ചസകയൂരിറ്ീസ് ആെ്
എക്നസ്െഞ്െ് നബോര്ഡ്
ഓഫ് ഇന്തയ (ചസബി)

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ചറഗുനലറ്റി ആെ്
ചഡവ്ലപ്ചമെ്
അനതോറിറ്ി ഓഫ്
ഇന്തയ
(ഐആര്ഡിഎഐ)

അനസോസിനയ്ന്ഷ ഓഫ്
മയൂച്ചല് ഫണ്്സ് ഇന്ഷ
ഇന്തയ (എഎംഎഫ്ഐ)

1

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
നപ്ബോനക്കഴ്സ്
അനസോസിനയ്ന്ഷ
ഓഫ് ഇന്തയ+E316

ധ കോരയ മപ്ന്തോലയം

2

ധ കോരയ മപ്ന്തോലയം

റിസര്വ് ബോങ്ക് ഓഫ്
ഇന്തയ (ആര്ബിഐ)

റിസര്വ് ബോങ്ക് ഓഫ്
ഇന്തയ (ആര്ബിഐ)

ലലഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ചറഗുനലറ്റി ആെ്
ചകൌണ്സിലും ജ റല്
ചഡവ്ലപ്ചമെ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
അനതോറിറ്ി ഓഫ് ഇന്തയ
ചകൌണ്സിലും
(ഐആര്ഡിഎഐ)
സംയുക്തമോയി
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Question Bank

ഇന്തയയിചല ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ബിസി സ്്
314 അടിസ്ഥോ രരമോയ ിയമം ഏതോണ്?

ിയപ്ന്തിക്കുന്ന ഇന്ഷ്വറന്ഷസിചെ

ലലഫ്, ജ റല്, ആനരോഗയം എന്നീ മൂന്ന് ഇന്ഷ്വറരുചടയും ഏജെോയി ഒനര
315 സമയം പ്രവ്ര്ത്തിക്കുന്നതി ് ലലസന്ഷസുള്ള ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ഏജെുമോചരയോണ് --------------------- എന്ന് അറിയചപ്പടുന്നത്

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

1938-ചല ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ആക്ട്

1999-ചല ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ചറഗുനലറ്റി ആെ്
ചഡവ്ലപ്ചമെ്
അനതോറിറ്ി
(ഐആര്ഡിഎ) ആക്ട്

1961-ചല ഡിനപ്പോസിറ്്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ആെ്
ചപ്കഡിറ്് ഗോരെി
നകോര്പ്പനറ്ന്ഷ ആക്ട്

1991-ചല രബ്ലിക്
ലയബിലിറ്ി
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ആക്ട്

2

നപ്ബോക്കറുമോര്

നകോര്പ്പനററ്് ഏജെുമോര്

നതഡ് രോര്ട്ടി
നകോമ്പസിറ്്
അഡ്മി ിസ്നപ്ടറ്റുമോര് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ഏജെുമോര്

4

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് നമഖലചയ ിയപ്ന്തിക്കുന്നതി ് 2000-ല് രൂരീകരിക്കചപ്പട്ട
316 സവതപ്ന്ത അനതോറിറ്ിയോണ് ---------------

റിസര്വ് ബോങ്ക് ഓഫ്
ഇന്തയ (ആര്ബിഐ)

ചസകയൂരിറ്ീസ് ആെ്
എക്നസ്െഞ്െ് നബോര്ഡ്
ഓഫ് ഇന്തയ (ചസബി)

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ചറഗുനലറ്റി ആെ്
ചഡവ്ലപ്ചമെ്
അനതോറിറ്ി ഓഫ്
ഇന്തയ
(ഐആര്ഡിഎഐ)

നരോളിസിയുടമകളുചട തോത്ക്രരയം സംരക്ഷിക്കുക ഉള്ചപ്പടയുള്ള
317 ഇന്ഷ്വററുമോര്ക്കും ഇട ിലക്കോര്ക്കുമുള്ള കര്ത്തവ്യങ്ങചളപ്പറ്ി
തീരുമോ ിക്കുന്നത് തോചഴ ചകോടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് ചറഗുനല് ോണ്?

ലലഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ചകൌണ്സിലും ജ റല്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ചകൌണ്സിലും
സംയുക്തമോയി

നരോളിസിനഹോള്നഡഴ്സ്
അനസോസിനയ്ന്ഷ ഓഫ്
ഇന്തയ (രിഎഐ)

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ചറഗുനലറ്റി ആെ്
ചഡവ്ലപ്ചമെ്
അനതോറിറ്ി
(ഐആര്ഡിഎ)

ലലഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
നകോര്പ്പനറ് ും
ജ റല് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
നകോര്പ്പനറ്ന്ഷ
സംയുക്തമോയി

3

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കമ്പ ികളുചട പ്രവ്ര്ത്ത ങ്ങള് ിരീക്ഷിക്കുന്നതി ും
318 ിയപ്ന്തിക്കുന്നതി ുമുള്ള വ്യവ്സ്ഥകള് തോചഴ ചകോടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത്
ആക്ടിലോണുള്ളത്?

1999-ചല ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ചറഗുനലറ്റി ആെ്
ചഡവ്ലപ്ചമെ്
അനതോറിറ്ി
(ഐആര്ഡിഎ) ആക്ട്

1961-ചല ഡിനപ്പോസിറ്്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ആെ്
ചപ്കഡിറ്് ഗോരെി
നകോര്പ്പനറ്ന്ഷ ആക്ട്

1991-ചല രബ്ലിക്
ലയബിലിറ്ി
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ആക്ട്

1938-ചല ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ആക്ട്

1

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ലഭിക്കുന്നതി ോയി യഥോര്ഥ അവ്സ്ഥ മറച്ച് ചവ്യ്ക്കുകയും
അങ്ങച ഇന്ഷ്വര് ചെയ്യോന്ഷ കഴിയോത്ത അഥവ്ോ സോധോരണ റിസ്കിലും
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് സ്പ്കീ ിംഗ്
319 അധികം റിസ്കുള്ള അനരക്ഷകചെ അനരക്ഷ സവീകരിക്കുകയോചണങ്കില്
അതിച -------------- എന്ന് രറയും. അ ുനയോജയമോയ ഉത്തരം തിരചെടുക്കുക.
320 ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ആക്ട് പ്രോബലയത്തില് വ്ന്നത് ----------1999-ചല ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ചറഗുനലറ്റി ആെ് ചഡവ്ലപ്ചമെ് അനതോറിറ്ി
321 (ഐആര്ഡിഎ) ആക്ട് പ്രകോരം --------------- ആണ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ചറഗുനലറ്റി
ആെ് ചഡവ്ലപ്ചമെ് അനതോറിറ്ി (ഐആര്ഡിഎ) ിലവ്ില് വ്ന്നത്.

അനസോസിനയ്ന്ഷ ഓഫ്
മയൂച്ചല് ഫണ്്സ് ഇന്ഷ
ഇന്തയ (എഎംഎഫ്ഐ)

3

പ്രതികൂല
തിരചെടുക്കല്

അണ്ടര്ലററ്ിംഗ്
വ്ീഴ്െ

ചപ്രോനപ്പോസല്
അവ്നലോക ം

3

1938 ജൂണ് 1

1938 ജൂലല 1

1939 ജൂണ് 1

1939 ജൂലല 1

3

1999

2000

2002

2003

2
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1938-ചല ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ആക്ട് ------------- പ്രകോരം ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് നരോളിസി
322 എടുക്കുന്നതി ോയി റിനബറ്് വ്ോഗ്ദോ ം ചെയ്ത് നപ്രരിപ്പിക്കുന്നത്
വ്ിലക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ചസക്ഷന്ഷ 38

ചസക്ഷന്ഷ 41

ചസക്ഷന്ഷ 45

ചസക്ഷന്ഷ 64വ്ിബി

2

1938-ചല ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ആക്ട് -------------- പ്രകോരം ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
323 നരോളിസികളിചല ന ോമിന ്ന്ഷ ബോധകമോയ െട്ടങ്ങള് രരോമര്ശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചസക്ഷന്ഷ 38

ചസക്ഷന്ഷ 41

ചസക്ഷന്ഷ 45

ചസക്ഷന്ഷ 64 വ്ിബി

1

10-ംം െോസ്

12-ംം െോസ്

ബിരുദം

ബിരുദോ ന്തരബിരുദം

2

I-ബി, നിര്ക്ദ്ദിഷ്ട
ഓഫീസര്ക്

I-ബി, ആെപൈറ്റ്
ഓഫീസര്ക്

1

S.No.

324
325

Question Bank

ിര്േിഷ്ട വ്യക്തിക്ക് ആവ്ശയമോയ കുറെ വ്ിദയോഭയോസ നയോഗയത -----------ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ഏജന്റാകാൻ ആപ്ഗഹികുന്ന വയക്തി പഫാം ----തയ്യാറാകിയ അപ ക്ഷ ഇന്ഷ്വററുപട ---------------ന് സമര്ക്െികണം.

I-എ, നിര്ക്ദ്ദിഷ്ട ഓഫീസര്ക്

എ.

I-എ, ആെപൈറ്റ്
ഓഫീസര്ക്

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
പ ാളിസിപഹാള്പ്പഡഴ്സ് പറഗുപൈറ്ററി ആന്റ്
ഇന്റപപ്ഗറ്റഡ് പ്ഗീവന്ഷസ് മാപനമപമന്റ് സിസ്റ്റം (ഐജിഎംഎസ്) സമാരംഭിച്ചത് 326
അപസാസിപയ്ന്ഷ
പഡവൈപ്പമന്റ്
-----------------ഓഫ് ഇന്തയ
അപതാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്തയ
(ഐആര്ക്ഡിഎഐ)

ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
പകൗണ്ടസിൽ

ഗവണ്ടപമന്റ് ഓഫ്
ഇന്തയ

2

താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏതാണ് ഒരു സാധുതയുള്ള ഉ പഭാക്ത
രാതിയുപട അടിസ്ഥാനം?

ഉല് ന്നത്തിന്
കച്ചവടകാരൻ
ഡിസ്പപകൗണ്ട് ഒന്നും
നല്കുന്നിൈല

കച്ചവടകാരൻ
ായ്കറ്റിപൈ
എംആര്ക് ിയാണ്
ഈടാകുന്നത്

െിൈ ഉല് ന്നങ്ങൾ
നല്കുന്നതിൽ
കച്ചവടകാരൻ
രാജയപെട്ടു

ഉ പഭാക്താവ്
വാങ്ങിയ
ഉല് ന്നങ്ങളിൽ ഒന്ന്
രണ്പടണം
പകടു റ്റിയതാണ്

4

താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏതാണ് ഒരു സാധുതയുള്ള ഉ പഭാക്ത
328
രാതിയുപട അടിസ്ഥാനമൈലാത്തത്?

കച്ചവടകാരൻ
ായ്കറ്റിപൈ
എംആര്ക് ിപയകാൾ
കൂടുതൈാണ്
ഈടാകിയത്

ഉ പഭാക്താവ്
വാങ്ങിയ
ഉല് ന്നങ്ങളില് ഒപന്നാ
രണ്പടാ
പകടു റ്റിയതാണ്

െിൈ ഉല് ന്നങ്ങൾ
നല്കുന്നതിൽ
കച്ചവടകാരൻ
രാജയപെട്ടു.

നീതിയുക്തമൈലാത്ത
കച്ചവട തപ്ന്തമാണ്
ിന്തുടരുന്നത്

3

പദേീയ കമ്മീ്ൻ

ഓംബുഡ്ജമാൻ

ഇന്റപപ്ഗറ്റഡ് പ്ഗീവന്ഷസ്
മാപനമപമന്റ് സിസ്റ്റം
(ഐജിഎംഎസ്)

സംസ്ഥാന കമ്മീ്ൻ

3

ജിൈലാ പഫാറം

സംസ്ഥാന കമ്മീ്ൻ

പദേീയ കമ്മീ്ൻ

ജിൈലാ പഫാറം

പദേീയ കമ്മീ്ൻ

ഓംബുഡ്ജമാൻ

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ഏജന്റ്

ഓംബുഡ്ജമാൻ

ഇന്ഷ്വറർ

327

329

താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏതാണ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പമഖൈയിപൈ അനയായ
രിഹാരം നിരീക്ഷികുന്നതിനുള്ള ഉ കരണം?

താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏത് ഉ പഭാക്തൃ തര്ക്ക രിഹാര
ഏജന്ഷസികാണ് സിവിൽ പകാടതിയുപട അധികാരമുള്ളത്?
താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏത് ഉ പഭാക്തൃ തര്ക്ക രിഹാര
331
ഏജന്ഷസികാണ് സംസ്ഥാന കമ്മീ്നുപമൽ അധികാരമുള്ളത്?
330

ഒരു തര്ക്കമുണ്ടാകുന്ന സന്ദര്ക്ഭത്തിൽ ഇന്ഷ്വർ പെയ്യുന്ന വയക്തിയുപടയും
ഇന്ഷ്വററുപടയും രസ്പ ര സമ്മതപത്താപട ഇടനിൈകാരനായും
332
പകൗണ്ടസിൈറായും പ് വര്ക്ത്തികാൻ കഴിയുന്നത് താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന
ആര്ക്കാണ്? ഏറ്റവും അനുപയാജയമായ ഓപ്്ന്ഷ തിരപെടുകുക
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മുകളില്
റെവപയൈലാം
മുകളില് റെ
ഒന്നുമൈല

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പപ്ബാകർ

4
2

2

Insurance Agents - Malayalam
S.No.

Question Bank

ഒരു ഉ പഭാക്താവ് ജിൈലാ പഫാറത്തിപന്റ വിധിയിൽ തൃപ്തനപൈലങ്കിൽ
333 അത്തരം വിധിപകതിപര അയാള്പ്ക്⁄ അവള്പ്ക് എവിപടയാണ് അെീൈിന്
പ ാകാൻ കഴിയുന്നത്?
ഒരു ഉ പഭാക്താവ് സംസ്ഥാന കമ്മീ്പന്റ വിധിയിൽ തൃപ്തനപൈലങ്കിൽ
334 അത്തരം വിധിപകതിപര അയാള്പ്ക്⁄ അവള്പ്ക് എവിപടയാണ് അെീൈിന്
പ ാകാൻ കഴിയുന്നത്?

335

താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏത് ആക്ടിൈാണ് ഉ പഭാക്താകളുപട തര്ക്കങ്ങൾ
രിഹരികുന്നതിന് ഉ പഭാക്തൃ പകൗണ്ടസിൈുകളും മറ്റ് അപതാറിറ്റികളും
ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള വയവസ്ഥയുള്ളത്?

താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ആര്ക്കാണ് സംസ്ഥാന കമ്മീ്നുപമൽ
അധികാരമുള്ളത്?
ഒരു അനയായത്തിപന്റ പമൽ ഓംബുഡ്ജസ്പമാന് േു ാര്ക്േ പെയ്യാവുന്ന
337
രമാവധി തുക എപ്തയാണ്?
336

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

സംസ്ഥാന കമ്മീ്ൻ

പദേീയ കമ്മീ്ൻ

ഓംബുഡ്ജമാൻ

അെീല് നല്കാൻ
കഴിയിൈല

1

ജിൈലാ പഫാറം

പദേീയ കമ്മീ്ൻ

ഓംബുഡ്ജമാൻ

അെീല് നല്കാൻ
കഴിയിൈല

2

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ആക്ട്,
1938

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
പറഗുപൈറ്ററി ആന്റ്
പഡവൈപ്പമന്റ്
അപതാറിറ്റി
(ഐആര്ക്ഡിഎ) ആക്ട്,
1999

ഉ പഭാക്താവ്
ബാങ്കിംഗ് പറഗുപൈ്ന്ഷ
സംരക്ഷണ (പഭദഗതി)
ആക്ട്, 1949
ആക്ട്, 2002

ജിൈലാ പഫാറം

പദേീയ കമ്മീ്ൻ

ഓംബുഡ്ജമാൻ

മുകളില്
ഒന്നുമൈല

20 ൈക്ഷം രൂ

50 ലക്ഷം രൂര വ്ചര

100 ൈക്ഷം രൂ

10 ൈക്ഷം രൂ

വപര

വപര

റെ

2
വപര

ഉ പഭാക്തപകാടതിയിൽ രാതി ഫയൽ പെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപെട്ട് താപഴ
338
പകാടുത്തിരികുന്ന ഏതാണ് േരിയൈലാത്തത് ?

സംസ്ഥാന അഥവാ
പദേീയ കമ്മീ്ന്
രാതികാരപനാ
രാതികാരിപയാ
അൈലാപത മറ്റാര്ക്കും
രാതി നല്സകാൻ
കഴിയിൈല

സംസ്ഥാന കമ്മീ്നിൽ
അഥവാ പദേീയ
കമ്മീ്നിൽ രാതി
ഫയല് പെയ്യുന്നതിന്
ഫീസ് ഒന്നും തപന്നയിൈല.

രാതി പനരിട്ട്
രാതി ഫയല്
ഫയൽ പെയ്യുകപയാ
പെയ്യുന്നതിന് ഒരു
പ ാസ്റ്റൽ വഴി
അപഡവകറ്റിപന്റ
അയകുകപയാ പെയ്യുക ആവേയമിൈല

താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏതിപനയാണ് 2002-പൈ ഉ പഭാക്തൃസംരക്ഷണ
339 (പഭദഗതി) നിയമത്തിപൈ ‘ഉ പഭാക്താവ്’ എന്ന നിര്ക്വെനത്തിൽ
ഉള്പ്പെടുത്താത്തത്?

ണം നല്കി
ഏപതാരു ഉല് ന്നവും
വാങ്ങുന്ന ഏപതാരു
വയക്തിയും അത്തരം
ഉല് ന്നങ്ങൾ
ഉ പയാഗികുന്നവരും.

ഏപതാരു പസവനങ്ങള്പ്
സവീകരികുന്ന അഥവാ
വാടകയ്ക് എടുകുന്ന
ഏപതാരു വയക്തിയും

ഏപതാരു പസവനങ്ങള്പ്
സവീകരികുന്ന
വയക്തിയും ആ
പസവനത്തിപന്റ
ഗുണപഭാക്താവും

Page 47

4

വീണ്ടും
വില്കുന്നതിനായി
അഥവാ
വാണിജയാവേയത്തിനാ
യി െരക് വാങ്ങുന്ന
വയക്തി

2

1

4

Insurance Agents - Malayalam
S.No.

Question Bank

ഓംബുഡ്ജസ്പമാൻ ാൈിപകണ്ടതായ േു ാര്ക്േകളുമായി ബന്ധപെട്ട് താപഴ
340
പകാടുത്തിരികുന്ന ഏത് പപ് ാപട്ടാപകാളാണ് േരിയൈലാത്തത്?

ഒരു പ ാളിസിയുടമ നാ്ണൽ കമ്മീ്നിൽ രാതി ഫയൽ
341 പെയ്യുകയാപണങ്കിൽ, അയാൾ⁄അവൾ ഫീസായി എപ്ത രൂ
പകട്ടിപവയ്കണം?

342

343

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് അനയായ പഡറ്റയുപട പകപ്ന്ദ സപങ്കതം താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന
ഏതാണ്?

താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏത് ഉ പഭാക്തൃ തര്ക്ക രിഹാര
ഏജന്ഷസികളാണ് ജിൈലാ പഫാറത്തിൽ നിന്നുള്ള അെീൽ രിഗണികുന്നത്?

താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏത് ഉ പഭാക്ത തര്ക്ക രിഹാര
344 ഏജന്ഷസികളാണ് സംസ്ഥാന കമ്മീ്നിൽ നിന്നുള്ള അെീൽ
രിഗണികുന്നത്?

ഒരു പ ാളിസിയുടമ 20 ൈക്ഷം രൂ നഷ്ട രിഹാരമായി
345 പ് തീക്ഷികുന്നുണ്പടങ്കിൽ അയാൾ⁄അവൾ എവിപടയാണ് രാതി
നല്പകണ്ടത്. ഏറ്റവും അനുപയാജയമായ ഓപ്്ൻ തിരപെടുകുക.
തോചഴ ചകോടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതോണ് നസവ്
346 സൂെികയലെോത്തത്

ിലവ്ോരത്തിചെ

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

അത്തരം
േു ാര്ക്േകൾ
ൈഭിച്ചതിനുപേ്ം 15
രാതികാരനും
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
അത് സവീകരിച്ചതായി
കപനിയ്കും
രാതികാരൻ
കര്ക്െുകൾ അയകണം
എഴുതി
പരഖാ+E343മൂൈം
അറിയികണം

അത്തരം േു ാര്ക്േകൾ
ൈഭിച്ചതിനുപേ്ം 15
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ
അത് സവീകരിച്ചതായി
ഇന്ഷ്വർ പെയ്ത
വയക്തി
ഇന്ഷ്വറപറയും
എഴുതി പരഖമൂൈം
അറിയികണം

1

100 രൂ

പലയിം തുകയുപട 2.5%
പലയിം തുകയുപട 1%
അഥവാ 500 രൂ ,
പെറുത് ഏപതാ അത്

പദേീയ കമ്മീ്നിൽ
രാതി ഫയല്
പെയ്യുന്നതിന്
ഉ പഭാക്താവ് ഫീസ്
ഒന്നും തപന്ന
അടയ്പകണ്ടതിൈല

4

പദേീയ കമ്മീ്ൻ

ഓംബുഡ്ജമാൻ

ഇന്റപപ്ഗറ്റഡ് പ്ഗീവന്ഷസ്
മാപനമപമന്റ് സിസ്റ്റം
(ഐജിഎംഎസ്)

സംസ്ഥാന കമ്മീ്ൻ

3

അെീല് നല്കാൻ
കഴിയിൈല

1

അെീല് നല്കാൻ
കഴിയിൈല

2

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
പറഗുപൈറ്ററി ആന്റ്
പഡവൈപ്പമന്റ്
അപതാറിറ്റി ഓഫ്
ഇന്തയ
(ഐആര്ക്ഡിഎഐ)

1

രാതി ൈഭിച്ച് 6
മാസത്തിനകം
േു ാര്ക്േ
പെയ്തിരികണം

സംസ്ഥാന കമ്മീ്ൻ

പദേീയ കമ്മീ്ൻ

ജിൈലാ പഫാറം

പദേീയ കമ്മീ്ൻ

ജിൈലാ പഫാറം

വ്ിശവോസയത
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ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
പറഗുപൈറ്ററി ആന്റ്
പഡവൈപ്പമന്റ്
അപതാറിറ്റി ഓഫ്
ഇന്തയ
(ഐആര്ക്ഡിഎഐ)
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
പറഗുപൈറ്ററി ആന്റ്
പഡവൈപ്പമന്റ്
അപതാറിറ്റി ഓഫ്
ഇന്തയ
(ഐആര്ക്ഡിഎഐ)

സംസ്ഥാന കമ്മീ്ൻ

പദേീയ കമ്മീ്ൻ

തന്മയീഭോവ്ം

അ്വറന്ഷസ്

വ്ില്ര

നഡറ്

4

Insurance Agents - Malayalam
S.No.

Question Bank

തോചഴ ചകോടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതോണ് ഉരനഭോക്തോവ്ി ുള്ള ആജീവ് ോന്ത
347 മൂലയത്തിനലക്ക് സംഭോവ് ചെയ്യോത്തത്

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

െരിപ്തരരമോയ

ഇനപ്പോഴചത്ത

തീപ്വ്മോയ

ഊഹിച്ചത്

4

ഇന്തയന്ഷ ജീന ോം
മോപ്പിംഗ് സ്കീം

ഇെനപ്ഗറ്ഡ് പ്ഗീവ്ന്ഷസ്
മോന ജ്ചമെ് സിസ്റ്റം

4

ഇന്ഷനഡോ-ജര്മൻ
ഇെനപ്ഗറ്ഡ് ഗവ്ണ്ചമെ്
മോന ജുചമെ് സ്ക്കൂൾ
മോന ജ്ചമെ് സിസ്റ്റം

348 IGMS ശരിയോയ രൂര്ണരൂരത്തിലോക്കുക.

നരോളിസിയുടമയുചട രരോതികള്ക്കും അ യോയങ്ങള്ക്കും അ ുനയോജയമോയ
349 മോര്ഗനരഖകൾ ല്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം െട്ടങ്ങളും വ്യവ്സ്ഥകളുമോണ് -----------------

രരോതികൾ
ലകകോരയം
ചെയ്യുന്നതി ുള്ള
ടരടിപ്കമങ്ങൾ

അ യോയ ിവ്ോരണ
ടരടിപ്കമങ്ങൾ

റിസ്ക് അ യോയ
ടരടിപ്കമം

നകടുരോടുകളുചട
അ യോയത്തിചെ
ടരടിപ്കമം

2

--------------------ആണ് 1998-ൽ റിചപ്ഡസ്ൽ ഓഫ് രബ്ലിക് പ്ഗീവ്ന്ഷസസ് റൂള്സ്
350 ഉണ്ടോക്കിത്.

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ചറഗുനലറ്റി ആെ്
ചഡവ്ലപ്ചമെ്
അനതോറിറ്ി
(ഐആര്ഡിഎ)

ന ോണ്-ബോങ്കിംഗ്
ഫി ോന്ഷ്യല്
നകോര്പ്പനറ്ന്ഷ (NBFC)

ചസകയൂരിറ്ീസോ ആെ്
എക്നസ്െഞ്െ്
നബോര്ഡ് ഓഫ് ഇന്തയ
(SEBI)

നകപ്ന്ദ ഗവ്ണ്ചമെ്

4

351 #NAME?

അ യോയ ിവ്ോരണ
അനതോറിറ്ി

ഉരനഭോക്തൃ ിവ്ോരണ
അനതോറിറ്ി

വ്ില്പ്പ
ിവ്ോരണ
അനതോറിറ്ി

അഡ്മി ിസ്നപ്ടറ്ിവ്്
ിവ്ോരണ അനതോറിറ്ി

1

രരോതികൾ
ലകകോരയം
ചെയ്യുന്നതി ുള്ള
ടരടിപ്കമം

അ യോയ ിവ്ോരണ
ടരടിപ്കമം

റിസ്ക് അ യോയ
ടരടിപ്കമം

രബ്ലിക് അ യോയ
ിവ്ോരണ ിയമങ്ങള്

4

പ്രസ്തോവ് (i) മോപ്തം
ശരി

പ്രസ്തോവ് (i)ഉം (ii)ഉം
ശരിയോണ്

പ്രസ്തോവ് (iii)മോപ്തം
ശരിയോണ്

പ്രസ്തോവ് (i)ഉം (iii)ഉം
ശരിയോണ്

3

12 ഒനക്ടോബർ 1991

11 വ്ംബർ 1998

13ഡിസംബർ 1997

14 ചസപ്തംബർ 1983

2

(i) മോപ്തം ശരി

രണ്ടു (i)ഉം (ii)ഉം
ശരിയോണ്

(iii)മോപ്തം ശരിയോണ്

(i)ഉം (iii)ഉം ശരിയോണ്

1

--------------- പ്രകോരം ഇന്ഷ്വർ ചെയ്ത വ്യക്തിയ്ക്ക്
352 തര്ക്കരരിഹോരത്തി ോയി ഓംബുഡ്സ്മോച സമീരിക്കോം.
തോചഴ ചകോടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതോണ് ഉരനഭോക്ത സംരക്ഷണ ിയമത്തിചെ
ലക്ഷയ്ം?
(i) നരോളിസിയുടമയുചട തോല്രരയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക
353 (ii) ിനക്ഷരകരുചട തോല്രരയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക
(iii) ഉരനഭോക്തോക്കളുചട അ യോയങ്ങൾ ലളിതവ്ും ചെലവ്് കുറെതും
നവ്ഗത്തിലും രരിഹരിക്കുക.
1998-ൽ റിചപ്ഡസ്ൽ ഓഫ് രബ്ലിക് പ്ഗീവ്ന്ഷസസ് റൂള്സ്
354 -----------------

ിലവ്ിൽ വ്ന്നത് -

തോചഴ ചകോടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതോണ് റിചപ്ഡസ്ൽ ഓഫ് രബ്ലിക് പ്ഗീവ്ന്ഷസസ്
റൂളിചെ കര്ത്തവ്യം?
355 (i) തര്ക്കങ്ങൾ രരിഹരിക്കുന്നതുമോയി ബന്ധചപ്പട്ട രരോതികൾ രരിഹരിക്കുക
(ii) ഉരനഭോക്തോക്കളുചട തോത്ക്രരയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക
(iii) ഉരനഭോക്തോക്കളുചട അ യോയം രരിഹരിക്കുക
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Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

(i) മോപ്തം ശരി

(i)ഉം (ii)ഉം ശരിയോണ്

(iii)മോപ്തം ശരിയോണ്

(i)ഉം (iii)ഉം ശരിയോണ്

3

തോചഴ ചകോടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതോണ് പ്ഗീവ്ന്ഷസ് റിപ്ഡസ്ൽ അനതോറിറ്ി
ലകകോരയം ചെനയ്യണ്ടതോയി കമീ്ൻ ശുരോര്ശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്?
(i) ഇന്ഷ്വററും ഇന്ഷ്വർ ചെയ്ത വ്യക്തിയും തമിലുള്ള തര്ക്കങ്ങൾ
357 (ii) ഇന്ഷ്വർ ചെയ്ത വ്യക്തിയും മദ്ധയസ്ഥരും തമിലുള്ള തര്ക്കങ്ങൾ
(iii) ഇന്ഷ്വററും മദ്ധയസ്ഥരും തമിലുള്ള തര്ക്കങ്ങൾ
(iv) ഇന്ഷ്വററും ഇന്ഷ്വർ ചെയ്ത വ്യക്തിയും മദ്ധയസ്ഥരും തമിലുള്ള
ഏചതോരു തര്ക്കവ്ും.

(i)ഉം (ii)ഉം ശരിയോണ്

(i)ഉം (iii)ഉം ശരിയോണ്

(ii)ഉം (iii)ഉം ശരിയോണ്

(iv) മോപ്തം ശരിയോണ്

4

ആരോണ് ഇന്ഷ്വററും ഇന്ഷ്വർ ചെയ്ത വ്യക്തിയും തമിലുള്ള തര്ക്കങ്ങൾ
358 ലകകോരയം ചെയ്യുന്നത്?

ഉരനഭോക്തൃ പ്ഗൂപ്പ്

അ യോയ രരിഹോര
അനതോറ്ികള് (GRAs)

ഉരനഭോക്തൃ അനതോറിറ്ി ഉരനഭോക്തൃ കമീ്ന്ഷ

2

ഉരനഭോക്ത അനതോറിറ്ി

ഉരനഭോക്ത പ്ഗൂപ്പ്

ഉരനഭോക്ത കമീ്ന്ഷ

അ യോയ രരിഹോര
അനതോറിറ്ികള് (GRA)

4

ഉരനഭോക്ത കമീ്ന്ഷ

ഉരനഭോക്ത അനതോറിറ്ി

അ യോയ രരിഹോര
അനതോറിറ്ികള് (GRA)

ഉരനഭോക്ത പ്ഗൂപ്പ്

3

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
സര്നവയര്മോർ
24 ഡിസംബർ 1968

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ഓംബുഡ്സ്മോന്ഷ
24 ഡിസംബർ 1986

ഉരനഭോക്ത നഫോറം

3

S.No.

Question Bank

തോചഴ ചകോടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതോണ് ഓംബുഡ്സ്മോചെ കര്ത്തവ്യം
(i) ഉരനഭോക്തോക്കളുചട അ യോയം രരിഹരിക്കുക
356 (ii) ഉരനഭോക്തോക്കളുചട തോത്ക്രരയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക
(iii) നരോളിസിയുടമകളുചട അ യോയം രരിഹരിക്കുക

ആരോണ് ഇന്ഷ്വററും മദ്ധയസ്ഥരും തമിലുള്ള തര്ക്കങ്ങൾ ലകകോരയം
359 ചെയ്യുന്നത്?
നതഡ് രോര്ട്ടി നമോനട്ടോർ വ്ോഹ ഇന്ഷ്വറന്ഷസും മലറൻ ഇന്ഷ്വറന്ഷസുമോയി
360 ബന്ധചപ്പട്ട നകസുകൾ ----------------ചെ അധികോരരരിധിയിൽ വ്രിലെ.
361 1998-ൽ റിചപ്ഡസ്ൽ ഓഫ് രബ്ലിക് പ്ഗീവ്ന്ഷസസ് റൂള്സ്-------------- ഉണ്ടോക്കി.
362 ഏത് തീയതിയിലോണ് ഉരനഭോക്ത സംരക്ഷണ

ിയമം ഉണ്ടോക്കിയത്

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ഏജന്ഷസി
11 ഏപ്രിൽ 1974

22

വ്ംബർ 1968

3

തോചഴ ചകോടുത്തിരിക്കുന്നതില്+B371 ഏതോണ് ന ോൺ-ചവ്ര്ബൽ
363 ആശയവ്ി ിമയത്തിചെ ഉദോഹരണമലെോത്തത്.

ലക പ്കിയ വ്ഴി
സിഗ്നൽ ല്കുന്നത്
ഓചകയോണ്

ലക പ്കിയ കോട്ടുന്നത്
ഒഴിെ മുറിയിലോണ്

ആഭരണം അണിയുക

ിങ്ങളുചട ശബ്ദം
ഉയര്ത്തുക

2

364 നരഴ്സണൽ ഡിസ്റ്റന്ഷസ്

18 ഇഞ്െ് മുതൽ 4
അടി വ്ചര

12 അടി മുതൽ
മുകളിനലോട്ട്.

18 ഇഞ്െിൽ ചതോട്ട്

4 മുതൽ 12 അടി വ്ചര

1

ശരീരഭോ് രീതി

അയക്കുന്ന
ആളിനെനയോ
സവീകരിക്കുന്നയോളിനെ
നയോ മ സ്ിൽ
അര്ഥം
മ സ്ിലോക്കോൻ
കഴിയുന്ന
വ്ോക്കുകളലെോചതയുള്ള
ഏചതോരു
പ്രവ്ൃത്തിയും.

എലെോ മ ു്യ
സവഭോവ്വ്ും

4

ിര്വ്െിച്ചിരിക്കുന്നത്

365 ന ോൺ-ചവ്ര്ബൽ ആശയവ്ി ിമയം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്

സനന്ദശം
അറിയിക്കുന്നതി ുനവ്
ണ്ടി വ്ോക്കുകള്
അലെോചതയുള്ള രീതി
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Correct
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പറാമിപൈ വത്തികാൻ
സിറ്റി

ബാബിപൈാണിപൈ
ഹാങ്ങിംഗ് ഗാർെൻസ്

ൈണ്ടനിപൈ പൈാർെ
സ ്
പകാഫി പഹൗസ്

നയൂപയാർക്കിപല ബിഗ്
ആെിൾ

3

ാവങ്ങള്പ്ക്
സബസിഡികൾ
നല്കുക

ആളുകളുപട
നാേനഷ്ടങ്ങളുപട പമൽ
ന്തയം പവയ്കുക

മറ്റുള്ളവരുപട
നഷ്ടത്തിൽ നിന്നും
ൈാഭം പകായ്യുക

കുറച്ച് ആളുകളുപട
നഷ്ടം അപനകം
ആളുകൾ ങ്കിടുക

4

െരക് തിരസ്പകരികപെടുന്നത് വഴിയുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിപന്റ നിര്ക്ദ്ദിഷ്ട
പതാതിൈുള്ള നഷ്ടം െരകിപന്റ ഉടമസ്ഥനും (അവര്ക്ക്
യാപതാരുവിധത്തിൈുമുള്ള നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടിപൈലങ്കില്പ ാൈും) താങ്ങണം,
368
പറാഡ്ജസിപൈ നിവാസികൾ (ഇന്ഷഹാബിറ്റന്റ് ഓഫ് പറാഡ്ജസ്)
ലകപകാണ്ടിരുന്നത് ഈ രീതിയാണ്. ഏത് പ് തിഭാസത്തിന്
ഉദാഹരണമാണിത്?

മുതൈാളിത്തം

സ്ഥിതിസമതവവാദം

മയൂച്ചൽ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ദുര്ക്ഭരണം

3

369 ഇന്ഷ്വറന്ഷസുമായി ബന്ധപെട്ട

ഒപര തരത്തിൈുള്ള
വസ്പതുകളുള്ള ഒപര
തരം റിസ്പകുകപള
അഭിമുഖീകരികുന്നവർ
ഒരുമിച്ചു കൂടുക

വയതയസ്പത തരത്തിൈുള്ള
വസ്പതുകളും വയതയസ്പത
റിസ്പകുകപള
അഭിമുഖീകരികുന്നവർ
ഒരുമിച്ചു കൂടുക

ഒപര തരത്തിൈുള്ള
വസ്പതുകള്പ്ക്
വയതയസ്പത
റിസ്പകുകപള
അഭിമുഖീകരികുന്നവർ
ഒരുമിച്ചു കൂടുക

വയതയസ്പത
തരത്തിൈുള്ള
വസ്പതുകള്പ്ക് ഒപര
തരം റിസ്പകുകപള
അഭിമുഖീകരികുന്നവർ
ഒരുമിച്ചു കൂടുക

1

ലെനീസ് സര്ക്കാര്ക്
നിബന്ധന പ് കാരം
ലെനീസ് പബാട്ടുകള്പ്
െരകുകള്പ് ൈ
വളപര പെറുതും അവ ്ീെിംഗ് കപനികളില്
ഭാരമുള്ള െരകുകള്പ്
സമമായി
ആണ്
അയകുന്നതുപകാണ്ട്
പകാണ്ടുപ ായിരുന്നത് കച്ചവടം നടകുന്നത്
എൈലാവര്ക്കം
ഒരുപ ാപൈ ആയിരികും

ലെനീസ്
കച്ചവടകാര്ക്
അവരുപട െരകുകള്പ്
ൈ
പബാട്ടുകളിൈായി
അയകുന്നതുപകാണ്ട്
ആപകയുള്ള നഷ്ടത്തിന്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ൈഭികുന്നതാണ്

ലെനീസ് കച്ചവടകാര്ക്
അവരുപട െരകുകള്പ്
ൈ പബാട്ടുകളില്
അയകുന്നതുപകാണ്ട്
അത് ൈാഭമാണ്.

3

കാർ

വീട്

സൽപ്ടപര്

എയർകണ്ടീഷ്െർ

3

അപനകം ആളുകളുപട
നഷ്ടം അപനകം
ആളുകൾ ങ്കിടുക

അപനകംആളുകളുപട
നഷ്ടം കുറച്ച് ആളുകൾ
ങ്കിടുക

കുറച്ച് ആളുകളുപട
നഷ്ടം അപനകം
ആളുകൾ ങ്കിടുക

ഊഹകച്ചവടം

3

വി ത്തുകള്പ്

നഷ്ട രിഹാരം

നഷ്ടം

റിസ്പക്

4

റിസ്പക് ഒഴിവാകൽ

റിസ്പക് നിൈനിർത്തൽ

റിസ്പക് ഒഴിവാകൈും
നിയപ്ന്തണവും

റിസ്പക് ലകമാറ്റം

2

366 അധുനിക കാൈപത്ത ഇന്ഷ്വറന്ഷസിത്തിപന്റ ഉറവിടം ഏതാണന്ന്

367

റയുക.

ഇന്ഷ്വറന്ഷസിപന പ ാതുവായി വിേദീകരികുന്നതിന് താപഴ
പകാടുത്തിരികുന്ന ഏതാണ് ഉ പയാഗികാൻ കഴിയുക?

ൂളിംഗ് തതവം ഉദ്ധരികുക

ുരാതന കാൈഘട്ടങ്ങളിൽ ലെനീസ് കച്ചവടകാർ തങ്ങളുപട െരക്
370 വിവിധ പബാട്ടുകളിപൈാ കെൈുകളിപൈാ ആണ് അ കടസാദ്ധയതയുള്ള
നദികളിൈൂപട അയച്ചിരുന്നത്. ഇതിനുള്ള കാരണം വിേകൈനം പെയ്യുക.

താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ൈിസ്റ്റിൽ നിന്നും പഭൗതികമൈലാത്ത വസ്പതുകൾ
തിരിച്ചറിയുക.
മനീ്് തപന്റ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് അലഡവസപറാട് ഇന്ഷ്വറന്ഷസിപന്റ പ് ഥമ
കര്ക്ത്തവയപത്തെറ്റി പൊദിച്ചു. താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഓപ്്നുകളിൽ
372
നിന്നും ഇന്ഷ്വറന്ഷസിപന്റ പ് ഥമ കര്ക്ത്തവയം ഏപതന്ന് കണ്ടു ിടികാൻ
മനീ്ിപന സഹായികുക.
371

373 എന്താണ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് രൂ ീകരണത്തിപൈക് നയിച്ചപതന്ന് വിേദമാകുക.
374

താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏത് റിസ്പക് ലകകാരയം പെയ്യുന്ന
തപ്ന്തപത്തയാണ് പസല്ഫ്-ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് എന്ന് റയുന്നത്?
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375 എപൊഴാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് എടുപകണ്ടത്?

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

അതയാഹിത സംഭവം
ഉണ്ടായതിനുപേ്ം

സംഭവം ഉണ്ടാകാനുള്ള
സാദ്ധയത കുറവും
പക്ഷ ഉണ്ടായാൽ
അതിപന്റ തീപ്വത
കൂടുതൈും
ആയിരികുപപാള്പ്

തീപ്വതയുപട ഒെം
സംഭവം
ഉണ്ടാകാനുള്ള
സാദ്ധയത
കുറവായിരികുപപാള്പ്

നിങ്ങള്പ്ക് സവന്തമായി
അതയാഹിത സംഭവം
മൂൈമുള്ള നഷ്ടപത്ത
സാപത്തികമായി
പനരിടാൻ കഴിയുപപാൾ

2

Alternative 1

Alternative 2

376

താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏതാണ് ഇന്തയയിപൈ ആദയപത്ത ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
കപനി?

ദി ഓറിയന്റൽ ലൈഫ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനി
ൈിമിറ്റഡ്

പ്ടിപറ്റാൺ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
കപനി ൈിമിറ്റഡ്.

പബാംപബ മയൂച്ചൽ
അ്വറന്ഷസ്
പസാലസറ്റി ൈിമിറ്റഡ്.

നാ്ണല് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
കപനി ൈിമിറ്റഡ്

3

377

ഇന്തയയിൽ ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പദേീയവത്കരിച്ചതിപന്റ ഭാഗമായി
രൂ ീകരിച്ച പ ാതുപമഖൈ ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനി ഏതാണ്?

ജനറല് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
പകാര്ക്െപറ്ൻ ഓഫ്
ഇന്തയ

ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
പകാര്ക്െപറ്ൻ ഓഫ്
ഇന്തയ

ഓറിയന്റൽ
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനി
ഓഫ് ഇന്തയ

നാ്ണല് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
കപനി ൈിമിറ്റഡ്

2

378

ഒരു വയക്തി ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് വാങ്ങുപപാൾ പ് പയാഗിപകണ്ട റിസ്
ലകകാരയം പെയ്യുന്ന തപ്ന്തങ്ങപളെറ്റി െര്ക്ച്ച പെയ്യുക.

റിസ്പക് ഒഴിവാകൽ

റിസ്പക് നിൈനിർത്തൽ

റിസ്പക് ലകമാറ്റം

റിസ്പക് ൈഘൂകരികൽ
ന്ഷ

3

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്:
ഉണ്ടാകുപമന്ന്
ഉറെുള്ള
സംഭവവികാസത്തിനു
ള്ള രിരക്ഷ.
അ്വറന്ഷസ്:
ഉണ്ടാകാൻ
സാദ്ധയതയുള്ള
സംഭവവികാസത്തിനു
ള്ള രിരക്ഷ.

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്:
ഉണ്ടാകാൻ
സാദ്ധയതയുള്ള
സംഭവവികാസത്തിനുള്ള
രിരക്ഷ.
അ്വറന്ഷസ്:
ഉണ്ടാകുപമന്ന് ഉറെുള്ള

ഇന്ഷ്വറന്ഷസും
അ്വറന്ഷസും ഒന്ന്
തപന്നയാണ്.

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ഉണ്ടോകോൻ
സോദ്ധയതയുള്ള
സംഭവ്വ്ികോസത്തി ്
ഗോരെിയുള്ള രരിരക്ഷ.
അ്വറന്ഷസ്:
ഉണ്ടോകോൻ
സോദ്ധയതയുള്ള
സംഭവ്വ്ികോസത്തി ്
ഗോരെിയിലെോത്ത
രരിരക്ഷ.

2

റിസ്പക് ഒഴിവാകല്

റിസ്പക് നിൈനിർത്തൽ

റിസ്പക് ലകമാറ്റം

റിസ്പക് ഒഴിവാകൈും
നിയപ്ന്തണവും

4

റിസ്പക് ഒഴിവാകല്

റിസ്പക് നിൈനിർത്തൽ

റിസ്പക് ലകമാറ്റം

റിസ്പക് ഒഴിവാകൈും
നിയപ്ന്തണവും

1

379 ഇന്ഷ്വറന്ഷസും അ്വറന്ഷസും തമ്മിൈുള്ള വയതയാസം വിേദമാകുക

അഗ്നിബാധമൂൈമുള്ള നാേനഷ്ടം കുറയ്കുന്നതിനായി മിസ്റ്റർ പ ാഡാര്
ഇന്ഷസുപൈറ്റഡ് വയറിംഗാണ് ഉ പയാഗിച്ചിരികുന്നത്. ഇവിപട
380
പ് ാപയാഗികമായ റിസ്പക് ലകകാരയം പെയ്യുന്ന തപ്ന്തം ഏതാപണന്ന്
കണ്ടു ിടികുക.
ഇറാഖിപൈ അഭയന്തരൈഹള മൂൈം ്ാഹീൻ അവിപടയ്കുള്ള ബിസിനസ്സ്
381 യാപ്ത പ ാകുന്നത് നിരസീച്ചു. ഇവിപട പ് ാപയാഗികമായ റിസ്പക് ലകകാരയം
പെയ്യുന്ന തപ്ന്തം ഏതാപണന്ന് കണ്ടു ിടികുക.

Page 52

സംഭവവികാസത്തിനുള്ള
രിരക്ഷ.

Insurance Agents - Malayalam
S.No.

Question Bank

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3
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തനിക് അകാൈമരണം സംഭവികുകയാപണങ്കിൽ തപന്റ കുടുംബാംഗങ്ങൾ
മറ്റാപരയും ആപ്േികാതിരികുന്നതിനായി സുപര്് ഒരു ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
382
റിസ്പക് ഒഴിവാകല്
പ ാളിസി വാങ്ങി. ഇവിപട പ് ാപയാഗികമായ റിസ്പക് ലകകാരയം പെയ്യുന്ന
തപ്ന്തം ഏതാപണന്ന് കണ്ടു ിടികുക.

റിസ്പക് നിൈനിർത്തൽ

റിസ്പക് ലകമാറ്റം

റിസ്പക് ഒഴിവാകൈും
നിയപ്ന്തണവും

3

തപന്റ വീടിന് ഏപതങ്കിൈും കാരണത്താൽ എപന്തങ്കിൈും പകടു ാടുകൾ
സംഭവികുകയാപണങ്കിൽ റിെയർ പെയ്യുന്നതിനായി സ്പമിത കുറച്ച് തുക
383
കരുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിപട പ് ാപയാഗികമായ റിസ്പക് ലകകാരയം പെയ്യുന്ന
തപ്ന്തം ഏതാപണന്ന് കണ്ടു ിടികുക.

റിസ്പക് ഒഴിവാകല്

റിസ്പക് നിൈനിർത്തൽ

റിസ്പക് ലകമാറ്റം

റിസ്പക് ഒഴിവാകൈും
നിയപ്ന്തണവും

2

384 താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏത് പ് സ്പതാവനയാണ് േരി?

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ആസ്പതികുണ്ടാകുന്ന
പകടു ാടുകള്പ്
രിരക്ഷികുന്നു.

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
നാേനഷ്ടങ്ങൾ തടയും

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
നാേനഷ്ടത്തിപന്റ
സാദ്ധയത കുറയ്കും.

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് നാേനഷ്ടം
ഉണ്ടാകുന്ന
സന്ദര്ക്ഭത്തിൽ ഇന്ഷ്വർ
പെയ്ത വയക്തിയ്ക്
നഷ്ട രിഹാരം നല്കും.

4

നിങ്ങപളാരു ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് സര്ക്പേയറാണ്. ഒരു വസ്പതുവിന് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
385 നല്കുന്നതിന് മുപ് നിങ്ങൾ ഇന്ഷ്വറർക്ക് പവണ്ടി എന്തിനായിരികും ആ
വസ്പതു രിപോധികുകയും സര്ക്പേ നടത്തുകയും പെയ്യുന്നത്?

പററ്റിംഗിപന്റ
ആവേയത്തിനായി
റിസ്പകിപന
വിൈയിരുത്തല്

െുറ്റു ാടും
പനാകികണ്ട്
വസ്പതുവിപന
വിൈയിരുത്തൈ്സ.D389

അയൽപക്കപത്ത
വസ്പതുകളും കൂടി
പനാകുന്നതിന്

1

വിൈയം ഫവുല്ക്നർ

മിസ്റ്റർ എൻ. മല്പഹാപ്ത

പപ് ാ. ഹയുബപനർ

4

ഒരു ആസ്പതി എന്നത് പ ാതുവായി വിേദീകരികുക. ഏറ്റവും
387
അനുപയാജയമായ ഓപ്്ൻ തിരപെടുകുക.

അനായാപസന
ൈഭികുന്ന ഒന്നാണ്
ഒരു ആസ്പതി

ആദായം ൈഭികാത്ത
മൂൈയം അഥവാ ആദായം
സവന്തമാകാൻ
ഉ പയാഗത്തിന്
ൈഭികുന്ന വസ്പതുവാണ്
കഴിയാത്ത ഒന്നാണ്
മാപ്തമുള്ള
ഒരു ആസ്പതി
ആസ്പതി
വസ്പതുവാണ് ആസ്പതി

388 ------------------ നഷ്ട രിഹാര തതവം ബാധകമാണ്.

ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

ജനറല് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷപസാ
ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസും
ജനറല് ഇന്ഷ്വറന്ഷപസാ
ജനറല് ഇന്ഷ്വറന്ഷസും
അൈല

2

ഒരു ാട് നാൾ
ജീവികുന്നത്

വളപര പനരപത്ത
മരികുന്നത്

പ് കൃതിയാൈുള്ള
തഴകവും ഴകവും

3

386

389

ആരാണ് ഹയൂമന്ഷ ലൈഫ് വാൈയൂ (എച്ച്എല്വി) (Human Life Value)
തതവം വികസിെിപച്ചടുത്തത്?

താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏതാണ് സാധാരണകാർ അഭിമുഖീകരികുന്ന
റിസ്പക് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉള്പ്പെടാത്തത്?
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നഗരത്തിൽ നിന്നും
വസ്പതു എപ്ത
ദൂപരയാപണന്ന്
കണ്പടത്താൻ
സാപത്തിക
ോസ്പപ്തജ്ഞൻ ആഡം
സ്പമിത്ത്

ലവകൈയപത്താടുകൂടി
ജീവികുന്നത്

2

Insurance Agents - Malayalam
S.No.

Question Bank

ഏപതാപകയാണ് ഹയൂമന്ഷ ലൈഫ് വാൈയൂ (എച്ച്എല്വി) ഗണികുപപാൾ
390
കണകിപൈടുപകണ്ട രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ?

താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏതാണ് ഒരു വയക്തിയ്ക് ആവേയമായ
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് നിര്ക്ണയികുന്നതിനുള്ള രപരാഗതമായ മാര്ക്ഗം?
താപഴ പകാടുത്തിരികുന്നവയിൽ ഏപതാപകയാണ് ആസ്പതിയായി
392
കണകാകാൻ കഴിയാത്തത്.
താപഴ പകാടുത്തിരികുന്നവയിൽ ഏപതാപകയാണ് ആസ്പതിയായി
393
കണകാകാൻ കഴിയാത്തത്.
391

“പടം ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് വാങ്ങുക, മിച്ചം വരുന്നത് മപറ്റവിപടപയങ്കിൈും
നിപക്ഷ ികുക” എന്നറിയപെടുന്ന വാഗവാദത്തിപന്റ പ് ഥമ ൈക്ഷയ്ം
394
എന്താണ്? ഏറ്റവും അനുപയാജയമായ ഓപ്്ൻ തിരപെടുകുകയും
പെയ്യുക.

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

ഏകവരുമാനകാരപന്റ
ആപക വരുമാനവും
കുടുംബത്തിപൈ
അംഗങ്ങളുപട എണവും

ഏകവരുമാനകാരപന്റ
ആപക വരുമാനവും
വാര്ക്്ിക ൈിേ
നിരകും

ഏകവരുമാനകാരപന്റ
ആപക വരുമാനവും
അയാളുപട പജാൈിയും

ഏകവരുമാനകാരപന്റ
ആപക വരുമാനവും
വാങ്ങിയ
ഇന്ഷ്വറന്ഷസും

2

മനു്യ പപ് ാെര്ക്ട്ടി
മൂൈയം

ജീവിതകാൈ അനു ാതം

മനു്യജീവിത മൂൈയം

ഭാവി ജീവിത മൂൈയം

3

ആസ്പതി

റിസ്പക്

ാരസ്പ രയത
സിദ്ധാന്തം

ഊഹകച്ചവടം

4

വായു

കാർ

വീട്

സൽപ്ടപര്

1

പടം അ്വറന്ഷസാണ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസിപന്റ
ഏറ്റവും മികച്ച രൂ ം

ബാകി പ് ീമിയങ്ങൾ
ഉയര്ക്ന്ന ആദായം
നല്കുന്ന മറ്റ് നിപക്ഷ
ഉ കരണങ്ങളിൽ
നിപക്ഷ ികുക

പ ാളിസിയുടമയ്ക്
ബാകി പ് ീമിയങ്ങൾ
ഇകവിറ്റിയിൽ
നിപക്ഷ ിച്ച് ഉയര്ക്ന്ന
റിസ്പകുകപളടുകാം

പനാൺ-പടം
അ്വറന്ഷസിന് ആദായം
കുറവാണ്

2

ആദായനികുതി
ആനുകൂൈയങ്ങൾ
ണപെരുെത്തിപന്റ
ക്ഷയിെികുന്ന
പ് ഭാവം
ആദായങ്ങപള
ബാധികും

കുറെ ആദായം

4

ആദയവര്ക്്ങ്ങളിൽ
കുറെ തുകയാണ്
സവരൂ ികുന്നത്

2

395

ഒപരണം ഒഴിപക ബാകിപയൈലാം കയാ്് വാൈയൂ ഇന്ഷ്വറന്ഷസിപന്റ
പ് പയാജനങ്ങളാണ്, ആ ഒപരണം ഏത്:

ഗണനാതീതമായ
സപാദയം

സുരക്ഷിതവും
സുദൃവുമായ നിപക്ഷ ം

396

ഒപരണം ഒഴിപക ബാകിപയൈലാം കയാ്് വാൈയൂ ഇന്ഷ്വറന്ഷസിപന്റ
പദാ്ങ്ങളാണ്, ആ ഒപരണം ഏത്:

കുറെ ആദായം

സുരക്ഷിതവും
സുദൃവുമായ നിപക്ഷ ം
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S.No.

Question Bank

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

ഒരാളുപട
കാൈപമത്താപതയുള്ള
മരണം സംഭവികുന്നത്
മൂൈമുണ്ടാകുന്ന
സാന ത്തിക
നഷ്ടങ്ങള്പ്ക്
ാരസ്പ രയത
സംരക്ഷണം നല്കും.
ഈ നഷ്ടം
ഏപറ്റടുകുകയും
ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
പകാണ്ടപ്ടാക്ടിൽ
പ് പവേിച്ചിരികുന്ന
അപനകം ആളുകളുപട
ഫണ്ടുകൾ ൂൾ
പെയ്ത് ഇതിപന
പനരിടും

3

397 താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏത് പ് സ്പതാവനയാണ് പതറ്റ്?

ാരസ്പ രയതയുപട
കീഴിൽ, അപനകം
ആളുകളുപട
ഫണ്ടുകൾ
സമനവയിെികുന്നത്

ാരസ്പ രയത എന്നത്
ൂളിംഗ് എന്നും
അറിയപെടുന്നു.

ാരസ്പ രയതയിൽ
ഫണ്ടുകൾ ഒരു
പപ്ോതസ്സിൽ നിന്നും
അപനകം
പപ്ോതസ്സുകളിപൈക്
ഒഴുകും.

മിസ്റ്റർ രാജപന്റ വാര്ക്്ിക വരുമാനം 1,20,000 രൂ യാണ്, ഇതിൽ 24,000
രൂ സവന്തം ആവേയങ്ങള്പ്കായി അയാൾ പെൈവാകും. ൈിേ നിരക് 8%
398
ആയി കണകാകുക (അതായത് 0.08). ഈ പകസിപൈ ഹയൂമന്ഷ ലൈഫ്
വാൈയൂ (എച്ച്എല്വി) ഗണികുക.

12,00,000 രൂ

13,00,000 രൂ

14,00,000 രൂര

15,00,000 രൂര

1

മിസ്റ്റർ രപമ്ിന് 55 വയസുണ്ട്, റിട്ടയറാകാൻ 5 വര്ക്്ം കൂടി
ബാകിയുണ്ട്. അയാളുപട ഇപൊഴപത്ത വാര്ക്്ിക+B403 വരുമാനം
5,00,000 രൂ യാണ്. അയാൾ 15 ൈക്ഷത്തിപന്റ ഒരു ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
399
പ ാളിസി വാങ്ങി. അയാള്പ് ഈ വര്ക്്ം തപന്ന അകാൈത്തിൽ
മരണപെടുകയാപണങ്കിൽ അയാളുപട കുടുംബത്തിന് ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
കപനിയിൽ നിന്നും എപ്ത രൂ നഷ്ട രിഹാരമായി ൈഭികും?

20,00,000 രൂ

15,00,000 രൂ

10,00,000 രൂര

500,000 രൂര

2

അ്വറന്ഷസ്
പകാണ്ടപ്ടാക്ടുകളിൽ
അനിഷ്ട സംഭവം
നടന്നതിന് പേ്പമ
നല്പകണ്ട
ആനുകൂൈയപത്തെറ്റി
തീരുമാനികുകയുള്ളു

നഷ്ട രിഹാര
പകാണ്ടപ്ടാക്ടുകളിൽ
നല്പകണ്ട
ആനുകൂൈയപത്തെറ്റി
പനരപത്ത തപന്ന
തീരുമാനിച്ച്
ഉറെിച്ചിരികും

അ്വറന്ഷസ്
പകാണ്ടപ്ടാക്ടുകളിൽ
അനിഷ്ട സംഭവം
നടന്നതിന് മുന്ഷ ്
തപന്ന നല്പകണ്ട
ആനുകൂൈയപത്തെറ്റി
തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും

നഷ്ട രിഹാര
പകാണ്ടപ്ടാക്ടുകളിൽ
അനിഷ്ട സംഭവം
നടകുകയാപണങ്കിൽ
യാപതാരുവിധത്തിൈുള്ള
ആനുകൂൈയവും
നല്കുകയിൈല.

3

400

ഇന്ഷ്വറന്ഷസിപൈ അ്വറന്ഷസ് പകാണ്ടപ്ടാക്ടുകളും നഷ്ട രിഹാര
പകാണ്ടപ്ടാക്ടുകളും താരതമയം പെയ്യുക.
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Question Bank

Alternative 1

പ് ജക്ത പ് തിവര്ക്്ം 2,40,000 രൂ ഉണ്ടാകും. സവന്തം
ആവേയങ്ങള്പ്കായി അതിൽ നിന്നും 1,00,000 രൂ പെൈവഴികും. ൈിേ
401
15,00,000 രൂ
നിരക് 7% ആയി കണകാകുക. ഹയൂമന്ഷ ലൈഫ് വാൈയൂ (എച്ച്എല്വി)
മാര്ക്ഗം ഉ പയാഗിച്ച് പ് ജക്തയുപട ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് തുക കണകാകുക.

402

ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസിപന്റയും ജനറൽ ഇന്ഷ്വറന്ഷസിപന്റയും കാരയത്തിൽ
അതയാഹിത സംഭവങ്ങളുണ്ടാകാനുള്ള സാദ്ധയത താരതമയം പെയ്യുക

താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന രണ്ട് പ് സ്പതാവനകൾ വിേകൈനം പെയ്ത്
അതിൽ േരിയായ പ് സ്പതാവന കണ്ടു ിടികുക:
പ് സ്പതവന I: ജനറൽ ഇന്ഷ്വറന്ഷസിൽ, അതയാഹിത സംഭവം
403
ഉണ്ടാകുപമന്നത് ഉറൊണ്
പ് സ്പതവന II: ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസിൽ, അതയാഹിത സംഭവം
ഉണ്ടാകുപമന്നത് ഉറൊണ്
സല്പെര് നഷ്ടപെടുന്നതിപനതിപര സംരക്ഷണം നല്കുന്ന ഇന്ഷ്വറന്ഷസിപൈ
404
വിഭാഗം േു ാര്ക്േ പെയ്യുക.

405

പ് ായമായ ആളുകപള അപ ക്ഷിച്ച് പെറുെകാരിൽനിന്നും കുറെ ലൈഫ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ് ീമിയം ഈടാകുന്നതിനുള്ള കാരണം വയക്തമാകുക.

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

20,00,000 രൂ

10,00,000 രൂര

24,00,000 രൂര

2

ലൈഫ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസിൈും
ജനറല്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസിൈും
അനിഷ്ടസംഭവം
ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള
സാദ്ധയത എപൊഴും
ഒപര
നിൈയിൈായിരികും.

ജനറല്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസിൽ
അനിഷ്ടസംഭവം
ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള
സാദ്ധയത
കൂടിപകാണ്ടിരികുകയും
ലൈഫ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസിൽ
കുറെുപകാണ്ടിരികുക
യും പെയ്യും

ലൈഫ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസിൽ
അനിഷ്ടസംഭവം
ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള
സാദ്ധയത
കൂടിപകാണ്ടിരികുക
യും ജനറൽ
ഇന്ഷ്വറന്ഷസിൽ
കുറെുപകാണ്ടിരികു
കയും പെയ്യും

ലൈഫ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസിൽ
അനിഷ്ടസംഭവം
ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള
സാദ്ധയത
കൂടിപകാണ്ടിരികുക
യും ജനറൽ
ഇന്ഷ്വറന്ഷസിൽ
എപൊഴും ഒപര
നിൈയിൈായിരികും.

4

പ് സ്പതാവന I േരി
ആണ്.

പ് സ്പതാവന II േരി ആണ്

പ് സ്പതാവനകൾ Iഉം
IIഉം േരി ആണ്.

പ് സ്പതാവനകൾ Iഉം
IIഉം പതറ്റാണ്

2

ലൈഫ് അ്വറന്ഷസ്

പപ് ാെര്ക്ട്ടി ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

ബാദ്ധയത ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

വയക്തിഗത
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

3

പെറുെകാര്ക്ക്
പ് ായമായ
ആളുകളുപട അപ്തയും
ലൈഫ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസിപന്റ
ആവേയമിൈല

പെറുൊകാര്ക്ക്
അവരുപട കുറെ
വരുമാനം പകാണ്ട്
പെൈപവറിയലൈഫ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ഉല് ന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ
കഴിയിൈല

മരണനിരക്
വയസ്സിന് പനപര
അനു ാതമാണ്

മരണനിരക് വയസ്സിന്
വി രീത
അനു ാതമാണ്

3

നികുതി

വിദയാഭയാസം

റിട്ടയര്ക്പമന്റ്

4

വിൈകയറ്റം
കുറയ്കുക

മന്ദത

2

നിങ്ങൾ പജാൈിയില് നിന്നും വിരമിച്ചതിനുപേ്മുള്ള ജീവിതത്തിനായി എപ്ത
തുക കരുതണപമന്നും ആ ഫണ്ട് എവിപടയാണ്
406
സവത്ത്
നിപക്ഷ ിപകണ്ടപതന്നുമാണ്-----------------------------പ്ലാനിംഗിൽ
ഉ+B410ള്പ്പെടുന്നത്.
സമയാസമയങ്ങളിപൈ വി ണിയില് െരകുകളുപടയും പസവനങ്ങളുപടയും
വിൈയിൽ പ ാതുതൈത്തിൈുണ്ടാകുന്ന വര്ക്ദ്ധനവിപനയാണ് രാമര്ക്േികാൻ
407
അമിത
ഉ പയാഗികുന്ന ദം എഴുതുക. ഏറ്റവും അനുപയാജയമായ ഓപ്്ൻ
തിരപെടുകുക.

ണപെരുെം
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ണപെരുെം

Insurance Agents - Malayalam
S.No.

Question Bank

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

നിങ്ങള്പ്ക് സവന്തമായി ഉള്ളതിൽ നിന്നും നിങ്ങളുപട ബാദ്ധയത
408 കുറയകുപപാൾ ൈഭികുന്ന മൂൈയത്തിന് രാമര്ക്േികാൻ ഉ പയാഗികുന്ന
ദം ഏതാണ്?

ആപകമൂൈയം

ഇന്ഷകം പസ്റ്ററ്റുപമന്റ്

സാപത്തിക

നിങ്ങളുപട നിപക്ഷ ത്തിപന്റ ആദായപത്ത ണപെരുെത്തിപന്റ പ് ഭാവം
409
എങ്ങപന ബാധികുപമന്ന് വിൈയിരുത്തുക.

ണപെരുെം
നിപക്ഷ ആദായപത്ത
ബാധികുകയിൈല

ണപെരുെം നിപക്ഷ
ആദായത്തിന്
ഗുണകരമായിരികും

താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഓപ്്നുകൾ രിപോധിച്ച് അതിൽ പപ്കഡിറ്റ്
410 മാപനജുപമന്റ് തീരുമാനം അൈലാത്തത് ഏതാപണന്ന് കണ്ടു ിടികുക. ഏറ്റവും
അനുപയാജയമായ ഓപ്്ൻ തിരപെടുകുക.

ണം ബാങ്ക്
നിപക്ഷ ത്തിൈിടുക

Alternative 4

Correct
Alternative

ആപക ബജറ്റ്

1

ണപെരുെം
നിപക്ഷ ആദായപത്ത
പദാ്കരമായി
ബാധികും

ണപെരുെം
നിപക്ഷ ആദായപത്ത
പപ് ാത്സ്ാഹിെികും

3

നിങ്ങളുപട വീടിന്
ഈടുവായ് എടുകുക

പപ്കഡിറ്റ് കാര്ക്ഡ്
ഉ പയാഗിച്ച്
ഉ പഭാഗ
ബിൈലുകളടയ്കുക

പഹാം പൈാപണടുത്ത്
വീട് വാങ്ങുക

1

കുട്ടികാൈം

അടുത്തിപട വിവാഹം
കഴിച്ചു

പകൗമാരം

റിട്ടയര്ക്പമന്റിനുപേ്ം

4

റിട്ടയര്ക്പമന്റിനുപേ്ം

വിവാഹത്തിനുപേ്ം

ആദയ േപളം
ൈഭിച്ചുടൻ

കുട്ടികാൈത്ത്

3

സാപത്തിക
കറന്റ് കയാ്് ഫ്റ്പളാ പസ്റ്ററ്റുപമന്റും ബാൈന്ഷസ് ്ീറ്റും ഉണ്ടാകുന്നത്
ൈക്ഷയ്ങ്ങൾ
സാപത്തികാസൂപ്തണ പ് പ്കിയയുപട ഏത് ഘട്ടത്തിൈാണ് പ് പയാജനപെടുന്നത്?
വികസിെിപച്ചടുകുക
ഇപൊഴപത്ത വരവുപെൈവുകൾ വിേകൈനം പെയ്യുന്നതിപന ------------ആപക മൂൈയം
414
എന്ന് റയും.
വിേകൈനം പെയ്യുക

നിൈവിൈുള്ള
സാപത്തിക സ്ഥിതി
നിര്ക്ണയികുക

മറ്റ് മാര്ക്ഗങ്ങൾ
വിൈയിരുത്തുക

ഒരു സാപത്തിക
ദ്ധതി നടെിൈാകുക

2

ബജറ്റിംഗ്

സവകാരയ സാപത്തിക
ദ്ധതി

സംപവദനക്ഷമത
വിേകൈനം പെയ്യുക

2

പ ഴ്സണൺ ലഫനാന്ഷസ് എന്താപണന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൈാകുന്ന വഴി
415 നിങ്ങള്പ്ക് ൈഭിപച്ചകാവുന്ന ഗുണങ്ങപള കുറെ രീതിയിൽ
െിപ്തീകരിച്ചിരികുന്നത് താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏതിൈാണ്?

വന്ഷകിട ബാങ്കിപന്റ
ഡയറക്ടറാകുക

നിങ്ങളുപട സവന്തം
സാപത്തിക
സാപത്തിക
ഉ പദഷ്ടാവാവുക
തീരുമാനങ്ങൾ എടുകുക

മപറ്റാരു സാപത്തിക
ഉ പദഷ്ടാവിപന്റ
അഭിപ് ായം പതടുക

1

416 ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് വാങ്ങുന്നതിപന്റ

സപത്ത് സൃഷ്ടികൽ

പെൈവുകൾ ലകകാരയം
പെയ്യൽ

ആദായനികുതി
ആനുകൂൈയം പനടുക

3

ഉയര്ക്ന്ന റിസ്പക്
നിപക്ഷ ങ്ങൾ നടത്തി

3

ഏത് ഘട്ടത്തിപൈത്തുപപാഴാണ് ഒരു വയക്തി തപന്റ ദീര്ക്ഘകാൈ
സപാദയപത്തെറ്റി ഓര്ക്ത്ത് അഭിമാനം പകാള്ളുന്നത്?
ഏതാണ് സാപത്തികാസൂപ്തണം ആരംഭികുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച്
412
സമയം?
411

413

417

ിന്നിൈുള്ള ഉപദ്ദേയപമന്ത്?

റിട്ടയര്ക്പമന്റ് ആസൂപ്തണത്തിപൈ വിതരണ ഘട്ടത്തിൽ എന്താണ്
സംഭവികുന്നത്?

കൃതയമായ പെറിയ
നിപക്ഷ ത്തിൈൂപട
വന്ഷതുക ഉറെുള്ളതാണ്
വന്ഷതുക സവരൂ ികാം.
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ദ്ധതി

അനിശ്ചിതതവത്തിന്
എതിപരയുള്ള
സംരക്ഷണം
റിട്ടയര്ക്പമന്റിനുപേ്മു
ള്ള വരുമാന
ആവേയങ്ങപള
പനരിടുന്നതിന്
വന്ഷതുക
ിന്ഷവൈികുകപയാ/ആ
നവുവിറ്റികളാപയാ
എടുകാം

Insurance Agents - Malayalam
S.No.

418

Question Bank

എന്താണ് നികുതി ആസൂപ്തണത്തിപന്റ പ് പയാജനം? ഏറ്റവും
അനുപയാജയമായ ഓപ്്ൻ തിരപെടുകുക.

റിസ്പക് സഹികുക എന്നത് വിേദമാകുക. ഏറ്റവും അനുപയാജയമായ
419
ഓപ്്ൻ തിരപെടുകുക.

Alternative 1

നികുതി ഇൈലാതാകുക

Alternative 2
രമാവധി
ആനുകൂൈയങ്ങൾ
ൈഭികുന്ന രീതിയിൽ
നിങ്ങളുപട
നിപക്ഷ ങ്ങൾ
ആസൂപ്തണം പെയ്യുക

നിപക്ഷ ികുപപാൾ
ഒരാള്പ്ക് എടുകാൻ
ഒരാള്പ്ക് താങ്ങാൻ
കഴിയുന്ന
കഴിയുന്ന റിസ്പകിപന്റ
റിസ്പകുകളുപട വിഭാഗം
അളവ്

Alternative 3

Alternative 4

നികുതികള്പ്കായുള്ളത് സമയത്ത് നികുതി
കരുതുക
അടയ്കുക

Correct
Alternative

2

റിസ്പക് ലകകാരയം
പെയ്യുന്നതിനുള്ള
ഉ കരണങ്ങൾ

ഒരാൾ തപന്റ
നിപക്ഷ ങ്ങളുപട പമൽ
റിസ്പക് എടുകാൻ
തയ്യാറാകുന്ന കാൈയളവ്

2

420

ഭാവിയിപൈക് ആവേയമായ തുകയുപട ഇപൊഴപത്ത മൂൈയം
നിര്ക്ണയികുന്നതിന് ഒരു വയക്തി ഉ പയാഗികുന്ന മാര്ക്ഗം ഉദ്ധരികുക.

ൈളിത

ൈിേ

ഒറ്റത്തുകയുപട
നിൈവിപൈ മൂൈയം

ഒറ്റത്തുകയുപട
ഭാവിയിപൈ മൂൈയം

നിപക്ഷ ക
പപ്േണികളുപട
ഭാവിയിപൈ മൂൈയം

2

421

എന്താണ് ഭാവി മൂൈയം കണകുകൂട്ടുന്നതിൽ ഉള്പ്പെട്ടിരികുന്നത്? ഏറ്റവും
അനുപയാജയമായ ഓപ്്ൻ തിരപെടുകുക.

ഡിസ്പപകൗണ്ട്
നല്കുന്നു

പകാംപ ൗണ്ടിംഗ്

ആന്തരിക ആദായ
നിരക്

ൈളിത

ൈിേ

2

422 സാപത്തികാസൂപ്തണത്തിപന്റ ആദയപത്ത ഘട്ടം വിേദീകരികുക

സാപത്തിക
ൈക്ഷയ്ങ്ങൾ
വികസിെികുക

സാപത്തിക ദ്ധതി
നടെിൈാകുക

നിൈവിൈുള്ള
സാപത്തിക സ്ഥിതി
വിേകൈനം പെയ്യുക

പ് വൃത്തികൾ
വിൈയിരുത്തുകയും
ുനഃ രിപോധന
നടത്തുകയും പെയ്യുക

3

സാപത്തികാസൂപ്തണത്തിന് ഇന്റര്ക്പനറ്റ് എങ്ങപന സഹായികുന്നു എന്ന്
ഉദ്ധരികുക.
I. സാപത്തികാസൂപ്തണത്തിപന്റ വിവിധ വസ്പതുതകപളെറ്റിയുള്ള വിവരം
ൈഭികും
423
II. വിവിധ നിപക്ഷ ഉല് ന്നങ്ങളുപടയും പ് കടനപത്ത സംബന്ധിച്ച
ഏറ്റവും ുതിയ വിവരങ്ങൾ ൈഭികും.
III. സാപത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുകുന്നതിന് സഹായികുന്ന െിൈ
മഹത്സവാകയങ്ങൾ ൈഭികും.

I മാപ്തം

II മാപ്തം

III മോപ്തം

Iഉം IIഉം IIIഉം

4

ബാങ്ക് നിപക്ഷ ങ്ങൾ

സവര്ക്ണം

പൈാകറുകൾ

ലൈഫ് അ്വറന്ഷസ്

1

ബാങ്ക് നിപക്ഷ ങ്ങൾ

ഓഹരികൾ

പബാണ്ടുകൾ

ലൈഫ് അ്വറന്ഷസ്

4

424

താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏത് ഉല് ന്നമാണ് ഇട ാട് (പ്ടാന്ഷസാക്ഷനൽ)
ഉല് ന്നങ്ങളുപട കീഴിൽ വരുന്നപതന്ന് കണ്ടു ിടികുക.

താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏത് ഉല് ന്നമാണ് അതയാഹിത (കണ്ടിപജന്ഷസി)
425 ഉല് ന്നങ്ങളുപട കീഴിൽ വരുന്നപതന്ന് കണ്ടു ിടികുക. ഏറ്റവും
അനുപയാജയമായ ഓപ്്ൻ തിരപെടുകുക.
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426 ഇന്തയയിൽ ആജീവനാന്ത പ്ലാനുകൾ --------------

427 ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ഉല് ന്നം വാങ്ങുന്നതിപന്റ

428

ിന്നിൈുള്ള ഉപദ്ദേയപമന്ത്?

ആജീവനാന്ത ഇന്ഷ്വറന്ഷസിന് അടയ്കുന്ന പ് ീമിയം പടം അ്വറന്ഷസിപന്റ
പ് ീമിയപത്തകാൾ -------------- ആയിരികും.

429 ഒരു പടം ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ്ലാനിപന്റ ഫ്റ്ളി ് ലസഡ് തിരപെടുകുക.

Alternative 1

Alternative 3

Alternative 4

അ്വര്ക് പെയ്ത
റിട്ടയര്ക്പമന്റിനുപേ്ം
വയക്തി മരികുപപാൾ മരണാനുകൂൈയങ്ങൾ
മരണാനുകൂൈയ നല്കുക നല്കുക

80 വയസ്സിന്
മുകളിൈുള്ളവര്ക്ക്
മരണാനുകൂൈയങ്ങൾ
നല്കുക

30 വ്ോര്്ിക
പ്രീമിയങ്ങൾ
കൃതയമോയി
അടയ്ക്കുന്നവ്ര്ക്ക്
മരണോ ുകൂലയങ്ങൾ
ല്കുക

1

നികുതി ആസൂപ്തണം

നിപക്ഷ

ഒരു വയക്തിയുപട
ഉത് ാദന
കഴിവുകളുപട
സാപത്തിക മൂൈയം
നഷ്ടപെടുന്നതിന്
എതിപര സംരക്ഷണം
നല്കുക

സപത്ത് സവരൂ ികുക

3

കുറെത്

തുൈയം

ഉയര്ക്ന്നത്

വളപര കുറെത്

3

ഇത് ഏറ്റവും
വിൈകുറെ
ഇന്ഷ്വറന്ഷസാണ്

ഇത് ആജീവനാന്ത
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ്ലാനായി
രിവര്ക്ത്തനം പെയ്യാം

കാൈാവധി
ൂര്ക്ത്തിയാകുപപാൾ
ഇത് ആദായം ഒന്നും
നല്കുകയിൈല

ഇത് വരുമാനത്തിന്
കരമായുള്ള ദ്ധതി
എന്ന നിൈയിൽ
ഉ കാരപ് ദമാണ്

3

എൻടൊവ്പമൻ്റ്
ലൈഫ്

ആനുവിറ്റി
പ ാളിസികൾ

മണിബാക്

1

ലവജാതയം

സ്പ ഷ്ടമൈലാത്ത

പപ്േഷ്ഠമായ ആദായം

3

കൂടുന്ന പടം അ്വറന്ഷസ്

പ് ീമിയം തിരിപക
നല്കുന്ന പടം
അ്വറന്ഷസ്

നിശ്ചിത ആദായം
കിട്ടുന്ന പടം
അ്വറന്ഷസ്+F437

1

ആജീവനാന്തം
ുതുകുന്നതിനുളള
ഓപ്്പനാടുകൂടിയ
പടം ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
പ്ലാനുകൾ

എൈലാ പടം ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
പ്ലാനുകളും ലവകൈയ
ലറഡപറാപടയാണ്
ൈഭികുന്നത്

പടം ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
സ്റ്റാന്ഷപഡപൈാൺ
പ ാളിസിയായും
മപറ്റാരു
പ ാളിസിയുപട ഒെം
ലറഡറായും ൈഭികും

പടം ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
പ്ലാനുകളിൽ
ആജീവനാന്ത
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ്ലാനായി
രിവര്ക്ത്തനം
പെയ്യുന്നതിനുള്ള
വയവസ്ഥയിൈല

3

ആജീവനാന്ത പ്ലാൻ

യൂണിറ്റ് ൈിങ്കക്ഡ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ്ലാൻ
(ULIP)

മണിബാക് പ്ലാൻ

ണയവസ്പതു
വീണ്പടടുകല്
(കുറയുന്ന പടം
അ്വറന്ഷസ്)

1

പ ാളിസിയുടമയുപട ജീവിതകാൈം മുഴുവൻ പ് ീമിയം അടപകണ്ടി വരുന്ന
ആജീവനാന്ത ലൈഫ്
പ ാളിസി ഏപതന്ന് കണ്ടു ിടികുക.
ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ ാളിസികളുമായി ബന്ധപെട്ട ഒരു ഘടകം
431
ആപഭദയമായ
തിരപെടുകുക.
430

432

ണയവസ്പതു വീണ്പടടുകുന്നതിനുള്ള (Mortgage redemption)
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ------------------- നുള്ള ഉദാഹരണമാണ്.

താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏത് ഓപ്്നാണ് പടം ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ്ലാനിപന്റ
433
കാരയത്തിൽ േരി?

രിവര്ക്ത്തന ഓപ്്ൻ ഒരു പടം ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ്ലാനിപന താപഴ
434
പകാടുത്തിരികുന്ന ഏത് ഓപ്്നുകളായി രിവര്ക്ത്തനം പെയ്യാം.?

Correct
Alternative

Alternative 2

കുറയുന്ന പടം
അ്വറന്ഷസ്
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Alternative 1

ഏത് പ ാളിസിയാണ് സപാദയ ഘടകപത്താടുകൂടിയ സംേുദ്ധ ലൈഫ്
ണയവസ്പതു
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്. ഇന്ഷ്വർ പെയ്യുന്ന വയക്തി നിശ്ചിത കാൈയളവിൽ
435
വീണ്പടടുകല്
ജീവിച്ചിരികുകയാപണങ്കിൽ അയാള്പ്ക്⁄ അവര്ക്ക് പ ാളിസിയുപട മുഖവിൈ
പ ാളിസി
ൈഭികും.
ൈാഭവിഹിതപത്താടുകൂടിയ പ ാളിസികപളെറ്റി വിവരികുന്നതിന് ഏറ്റവും
ൈിേ നല്കുന്ന
436
അനുപയാജയമായ ദം ൈിസ്റ്റ് പെയ്യുക.
പ ാളിസികൾ

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

കൂടുന്ന പടം പ ാളിസി

കുറയുന്ന പടം
പ ാളിസി

ആജീവനാന്ത പ ാളിസി

4

പങ്കടുകുന്ന
പ ാളിസികൾ

ഡിവിഡന്റ്
പ ാളിസികൾ

പബാണസ് ങ്കിടുന്ന
പ ാളിസികൾ

2

437 സ്പ ഷ്ടമായ ഉല് ന്നം വിേദമാകുക.

സ്പ ഷ്ടമായ ഉല് ന്നം
സ്പ ഷ്ടമായ ഉല് ന്നം
എന്നത് സ്പ ര്ക്നത്തിൈൂപട
എന്നത് സ്പ ര്ക്േിച്ച്
തിരിച്ചറിയാൻ
അറിയാൻ കഴിയാത്ത
കഴിയുന്ന പഭൗതീക
പഭൗതീക വസ്പതുവാണ്
വസ്പതുവാണ്

അനന്തമായ
മൂൈയമുള്ള ഒരു
വസ്പതുവാണ്
സ്പ ഷ്ടമായ ഉല് ന്നം

മൂൈയമിൈലാത്ത ഒരു
വസ്പതുവാണ്
സ്പ ഷ്ടമായ ഉല് ന്നം

2

438 സ്പ ഷ്ടമൈലാത്ത ഉല് ന്നം വിേദമാകുക.

സ്പ ഷ്ടമൈലാത്ത
ഉല് ന്നം എന്നത്
സ്പ ര്ക്േിച്ച് അറിയാൻ
കഴിയാത്ത പഭൗതീക
വസ്പതുവാണ്

സ്പ ഷ്ടമൈലാത്ത ഉല് ന്നം
എന്നത് സ്പ ര്ക്നത്തിൈൂപട
തിരിച്ചറിയാൻ
കഴിയുന്ന പഭൗതീക
വസ്പതുവാണ്

അനന്തമായ
മൂൈയമുള്ള ഒരു
വസ്പതുവാണ്
സ്പ ഷ്ടമൈലാത്ത
ഉല് ന്നം

മൂൈയമിൈലാത്ത ഒരു
വസ്പതുവാണ്
സ്പ ഷ്ടമൈലാത്ത ഉല് ന്നം

1

നഷ്ട രിഹാരത്തിന്
മാറ്റമുണ്ടാവിൈല

നഷ്ട രിഹാരം വളപര
ഉയര്ക്ന്നതാണ്

നഷ്ട രിഹാരം വളപര നഷ്ട രിഹാരം
പെറുതാണ്
ഒന്നുംതപന്നയിൈല

2

കാർ
സമയം
അനുപയാജയമാകുന്നത്
വപര സപത്ത്
വിനിപയാഗികുന്നത്
മാറ്റി പവയ്കുക

പസാെ്

ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

വീട്

3

കാൈാകാൈങ്ങളിൽ
സപത്ത്
വിനിപയാഗികുക

താല്കാൈികമായി
സപത്ത്
വിനിപയാഗികുക

സപത്ത്
വിനിപയാഗികുന്നത്
അസ്ഥിരമാകുക

2

യൂണിപവഴ്സൽ ലൈഫ്
അ്വറന്ഷസ്
യൂണിപവഴ്സൽ ലൈഫ്
അ്വറന്ഷസ്

ആജീവനാന്ത
അ്വറന്ഷസ്
പവരിയബിള്പ് ലൈഫ്
അ്വറന്ഷസ്

എന്ഷപഡാവ്പമന്റ്
അ്വറന്ഷസ്
യൂണിറ്റ് ൈിങ്കക്ഡ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

മറ്റ് പ ാളിസികളുമായി താരതമയം പെയ്യുപപാൾ നിങ്ങളുപട ലൈഫ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ ാളിസിക് ഉയര്ക്ന്ന പ് ീമിയമാണ് നിങ്ങൾ നല്സകുന്നത്.
439 നിങ്ങളുപട മരണം സംഭവികുന്ന സമയത്ത് നല്കുന്ന
നഷ്ട രിഹാരത്തിനുപമൽ ഇതിപന്റ എന്ത് പ് ഭാവമായിരികും
(മറ്റുള്ളവയുമായി താരതമയം പെയ്യുപപാൾ) ഉണ്ടാകുക?
440 ---------------- സ്പ ഷ്ടമൈലാത്ത ഉല് ന്നത്തിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ്.

441 ഇന്റർ-പടംപ ാറൽ റിപസാഴ്സ് അപൈാപക്ൻ എന്നാൽ ---------------

താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഓപ്്നുകളിൽ നിന്നും
ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ഉല് ന്നം തിരപെടുകുക.
താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഓപ്്നുകളിൽ നിന്നും
443
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ഉല് ന്നം തിരപെടുകുക.
442

444

രപരാഗതമൈലാത്ത
രപരാഗത ലൈഫ്

ആപഗാള ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ ാളിസിയുപട മുഖയ കണ്പടത്തൈുകളിൽ
ഒന്ന് വിേദീകരികുക. അനുപയാജയമായ ഓപ്്ന്ഷ തിരപെടുകുക.

പടം അ്വറന്ഷസ്
പടം അ്വറന്ഷസ്
ആദയപത്ത
വര്ക്്ത്തിനുപേ്ം
പ് ീമിയങ്ങൾ
അടയ്പകണ്ടതിൈല
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പ ാളിസിയുപട ആദയ
വര്ക്്ത്തിനുപേ്ം
ആദയപത്ത
സപൂര്ക്ണമായി
വര്ക്്ത്തിനുപേ്ം
ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിൈുള്ള കുറെ പ് ീമിയങ്ങൾ
പ് ീമിയങ്ങൾ

ആദയപത്ത
വര്ക്്ത്തിനുപേ്ം
സാധാരണ
പ ാപൈയുള്ള ണം
പകാടുകുന്നത്

2
1

2

Insurance Agents - Malayalam
S.No.

Question Bank

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

ഗവണ്ടപമന്റ്
ഡബറ്റുകളിൽ
നിപ് ിച്ച ണം

മയൂച്ചൽ ഫണ്ടിൈൂപട
പസ്റ്റാകിൽ
നിപക്ഷ ിച്ചിരികുന്ന
ണം, ഇവിപട
തുകയ്ക് ഗാരന്റിയിൈല

കയാ ിറ്റൽ
എക്സപ ന്ഷഡിച്ചറിന്
ഉ പയാഗികുന്ന ണം.

ഇന്ഷ്വററുചട
ചഡബറ്ി ്
ഉരനയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന
രണം

2

ഉയര്ക്ന്ന ആദായം

സറണ്ടർ മൂൈയത്തിൽ
എത്തിപച്ചരാനുള്ള
സ്പ ഷ്ടമായ മാര്ക്ഗം

നന്നായി
നിര്ക്വെിച്ചിട്ടുള്ള
കയാ്് വാൈയവും
പസവിംഗ് വാൈയു
ഘടകങ്ങളും

ആദായനിരക്
നിശ്ചയികുക അപ്ത
എളുെമൈല

4

ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
കപനിയുപട
വിപവെനത്തിപന്റയും
അനുമാനത്തിപന്റയും
അടിസ്ഥാനത്തിൈാണ്
പ ാളിസിയുടമകള്പ്ക്
ആനുകൂൈയങ്ങൾ /
ആദായം ൈഭികുന്നത്

നിപക്ഷ റിസ്പക്
സൃഷ്ടികുന്നത്
ഇന്ഷ്വററാണ്

യൂണിറ്റ് ൈിങ്കക്ഡ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
പ്ലാനുകള്പ് (ULIPs)
അതിപന്റ വയവസ്ഥ,
പെൈവുകൾ, സപാദയ
ഘടകം എന്നിവയുപട
അടിസ്ഥാനത്തിൽ
സുതാരയമാണ്

യൂണിറ്റ് ൈിങ്കക്ഡ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
പ്ലാനുകള്പ് (ULIPs)
ബയിന്റ് ഒരുകൂട്ടിയ
ഉല് ന്നങ്ങളാണ്

3

പടം അ്വറന്ഷസ്

പവരിയബിള്പ് ലൈഫ്
അ്വറന്ഷസ്

ആജീവനാന്ത
അ്വറന്ഷസ്

എന്ഷപഡാവ്പമന്റ്
അ്വറന്ഷസ്

2

മിക നിപക്ഷ കരുപടയും െിൈ ൈക്ഷയ്ങ്ങൾ രപരാഗതമൈലാത്ത ലൈഫ്
449 ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ഉല് ന്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരികുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും
അനുപയാജയമായ ഓപ്്ൻ തിരപെടുകുക.

ൈഭികുപമന്നുറെുള്ള
ആനുകൂൈയങ്ങൾ

നിശ്ചിത ആദായം

സപത്ത് സവരൂ ികുക മൂൈധന സംരക്ഷണം

3

താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏതാണ് രപരാഗത ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
450 ഉല് ന്നങ്ങളുപട രിമിതിയൈലാത്തത്? ഏറ്റവും അനുപയാജയമായ ഓപ്്ൻ
തിരപെടുകുക.

തന്നിരികുന്ന സമയ
അളവിൽ സറണ്ടർ
മൂൈയങ്ങൾ
രിപോധിച്ചറിയാൻ
ബുദ്ധിമുട്ടാണ്

രയാപ്തമൈലാത്ത
രിരക്ഷ

കയാ്് വാൈയു ഘടകം
നന്നായി
നിര്ക്വെിച്ചിട്ടിൈല

രിമിതമായ ആദായം

2

451 േരിയായ പ് സ്പതാവന തിരപെടുകുക.

പവരിയബിൾ ലൈഫ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
പ ാളിസിയിൈ്
മാസപന്താറുമുള്ള
/വാര്ക്്ിക
പ് ീമിയങ്ങൾ ഇന്ഷ്വർ
പെയ്ത വയക്തി യുപട
താല് രയം
അനുസരിച്ച് മാറ്റാം

തുടകത്തിൽ
പ് പതയകമായി
റെിരികുന്നത്
പ ാപൈ പ ാളിസി
നിശ്ചിത ഗാരന്റിയുള്ള
ആദായമാണ് നല്കുക

2

അസ്ഥിര ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ഉല് ന്നങ്ങളുപട കാരയത്തിൽ പേഖരണ
445
അപകൗണ്ടിൽ ണം ഉണ്ടാകണപമന്ന് ഉറെിൈലാത്തതിന് കാരണപമന്ത്?

446

രപരാഗത ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ഉല് ന്നങ്ങളുപട
കണ്ടു ിടികുക.

രിമിതി

447

യൂണിറ്റ് ൈിങ്കക്ഡ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ്ലാനിപന്റ (ULIP) കാരയത്തിൽ ഒപരണം
ഒഴിപക ബാകി എൈലാ പ് സ്പതാവനകളും പതറ്റാണ്, ആ ഒപരണം ഏത്:

448

രപരാഗതമൈലാത്ത ഒരു ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ഉല് ന്നം നിര്ക്പദ്ദേികുക.
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പവരിയബിൾ ലൈഫ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ഒരു
സ്ഥിരം ലൈഫ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ ാളിസി
ആണ്

പവരിയബിൾ ലൈഫ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
പ ാളിസിയിൽ
നിപക്ഷ റിസ്പക്
എടുകുന്നത്
ഇന്ഷ്വററാണ്

Insurance Agents - Malayalam
S.No.

Question Bank

Alternative 1

ഉ പഭാക്താകള്പ്ക് തങ്ങളുപട താത് രയം അനുസരിച്ച് തിരപെടുകാൻ
452 കഴിയുന്ന രപരാഗതമൈലാത്ത ഒരു ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ഉല് ന്നങ്ങളുമായി ബന്ധപെട്ട രണ്ട് സംഗതികളുപട പ ര് റയുക.

453

എവിപടയാണ് യൂണിപവഴ്സല് ലൈഫ് പ ാളിസി ആദയമായി
ഏര്ക്പെടുത്തിയത്?

454 യൂൈി ് എന്ന

റയുന്നത്

ഒരു നരോളിസിയ്ക്ക് എംഡബളയ്ൂരി ആക്ട് ബോധകമോണ്. നരോളിസിയുടമ
456 നരോളിസി പ്രകോരമുള്ള ആ ുകൂലയങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതി ും ലകകോരയം
ചെയ്യുന്നതി ും പ്രനതയക പ്ടസ്റ്റിചയ ിയമിച്ചിചലെങ്കിൽ നരോളിസി പ്രകോരം
ലഭിനക്കണ്ട തുക ---------------- ല്നകണ്ടി വ്രും.
ഭോരയയ്ക്കും കുട്ടികള്ക്കുമുള്ള ലലഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് നരോളിസിയുചട
457 ആ ുകൂലയങ്ങളുചട സുരക്ഷയ്ക്കുള്ളത് എംഡബളയ്ൂരി ആക്ടിചല ഏത്
ചസക്ഷ ോണ്?
458

Alternative 3

ആദായത്തിപന്റ
നിരകിൽ മാറ്റം
വരുത്തി പ് ീമിയം
എപൊൾ
നിപക്ഷ ികണപമന്ന്
തിരപെടുകുക

ആദായത്തിപന്റ
നിരകിൽ മാറ്റം
വരുത്തി പ് ീമിയം
എങ്ങപന
നിപക്ഷ ികണപമന്ന്
തിരപെടുകുക

പ് ീമിയത്തിനും
ആനുകൂൈയത്തിപന്റ
ഘടകങ്ങള്പ്കും മാറ്റം
വരുത്തുക

1

ഇംഗ്ലണ്ട്

പ്ഫാന്ഷസ്

ജര്ക്മനി

1

യൂണിറ്റ് പൈസ്
യൂണിറ്റ് ൈിങ്കക്ഡ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ ാളിസി നിപക്ഷ പ ാളിസി

ദം വികസിെികുക.

ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ഉല് ന്നങ്ങപള പകട്ടഴികുക എന്ന്
455
എന്താണ്?

പ് ീമിയത്തിനും
ആനുകൂൈയത്തിപന്റ
ഘടകങ്ങള്പ്കും മാറ്റം
വരുത്തുകയും
പ് ീമിയം എങ്ങപന
നിപക്ഷ ികണപമന്ന്
തിരുമാനികുകയും
പെയ്യുക
യുലണറ്റഡ് പസ്റ്ററ്റ്സ്
ഓഫ് അപമരിക
(USA)

നഹോം നലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ളവ്ര്ക്ക് നമോര്നഡ്ഗജ് റിഡമ്്ന്ഷ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
(എംആർഐ) ------------- സംരക്ഷണം ല്കും.

459

ആരോണ് കീമോൻ?

യൂണിറ്റ് ൈിങ്കക്ഡ്
യൂണിയൻ ൈിങ്കക്ഡ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ ാളിസി ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ ാളിസി

3

ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ഉല് ന്നങ്ങളും
പബാണ്ടും തമ്മിൈുള്ള
രസ്പ ര ബന്ധം

ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
സംരക്ഷണ-സപാദയ
ഉല് ന്നങ്ങളും
ഘടകങ്ങളുപട
ഇകവിറ്റികളും തമ്മിൈുള്ള
ഏകീകരണം
രസ്പ ര ബന്ധം

സംരക്ഷണ-സപാദയ
ഘടകങ്ങൾ
പവര്ക്തിരികുക

4

അടുത്ത അവ്കോശിക്ക്

സംസ്ഥോ ത്തിചെ
ഔനദയോഗിക പ്ടസ്റ്റിക്ക്

ഇന്ഷ്വറര്ക്ക്

ഇന്ഷ്വർ ചെയ്ത
വ്യക്തിക്ക്

2

ചസക്ഷൻ 38

ചസക്ഷൻ 39

ചസക്ഷൻ 6

ചസക്ഷൻ 45

3

സോമൂഹികം

സോമ്പത്തിക

ചഭൌതീകം

സ്രഷ്ടമോയ

2

കമ്പ ിയുചട ബിസി സ്്
ജീവ് ക്കോരുചട എണം
ലോഭം

െീഫ് എക്സികയൂട്ടീവ്്
എലെോ
ഓഫീസറുചട
ജീവ് ക്കോരുചടയും
(സിഇഒയുചട) സവകോരയ
സവകോരയ വ്രുമോ ങ്ങൾ
വ്രുമോ ം

1

ഓഫീസ് രൂട്ടിചെ
തോനക്കോൽ
ലകവ്ശമുള്ള വ്യക്തി

ബിസി സ്് ഉനരക്ഷിച്ച
വ്യക്തി

2

കീമോൻ എന്നത് ഇന്ഷ്വർ തുക ----------മോയി ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നടം ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
നരോളിസിയോണ്.
460

Alternative 4

Correct
Alternative

Alternative 2

Page 62

ബിസി സ്്
പ്രവ്ര്ത്ത വ്ുമോയി
ബന്ധചപ്പട്ട വ്യക്തി

ബിസി സ്ിൽ നെരോൻ
ആപ്ഗഹിക്കുന്ന വ്യക്തി

Insurance Agents - Malayalam
S.No.

461

Question Bank

Alternative 1

എചന്തോചക്കയോണ് ഒരു കീമോൻ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് നരോളിസി എടുക്കുന്നത്
ചകോണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ?

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

ഓഫ്റ്ചസറ്് ബിസി സ്്
ആരംഭിക്കുന്നതി ുള്ള
ചെലവ്ുകൾ

ഓഫ്റ്ചസറ്് ബിസി സ്്
തുടരുന്നതി ുള്ള
ചെലവ്ുകൾ

ഓഫ്റ്ചസറ്് ബിസി സ്് ജീവ് ക്കോരുചട ഐകയം
വ്ീണ്ചടടുക്കുന്നതി ുള്ള നപ്രോത്സോഹിപ്പിക്കുക
ചെലവ്ുകൾ

2

462

തോചഴ ചകോടുത്തിരിക്കുന്ന അ ുനയോജയമോയ ഓപ്് ിൽ നമോര്നഡ്ഗജ്
റിഡമ്്ന്ഷ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് തരംതിരിക്കുക?

കൂടുന്ന നടം
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

കുറയുന്ന നടം
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

നവ്രിയബിൾ ലലഫ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

യൂണിനവ്ഴ്സൽ ലലഫ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

2

463

മോരീഡ് വ്ുമണ്സ് നപ്രോപ്പര്ട്ടി (എംഡബളയ്ൂരി) ആക്ട് ബോധകമോയ
നരോളിസിയിൽ, നരോളിസി രണം ല്നകണ്ടത് -----------------

പ്ടസ്റ്റിക്ക്

അനരോയിെിക്ക്

അലസ ിക്ക്

ന ോമി ിക്ക്

1

464

കീമോൻ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് നരോളിസിയുചട ഇന്ഷ്വർ തുകചയ ലിങ്ക്
ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഘടകം തിരചെടുക്കുക.

കീമോചെ വ്രുമോ ം

ബിസി സ്ിചെ

ബിസി സ്് െരിപ്തം

രണചപ്പരുപ്പ സൂെിക

2

വ്സ്തു നമോ്ണം
നരോകുക

മുഖയ വ്യക്തിയ്ക്ക്
നജോലി ചെയ്യോൻ
രിശഴകും
കഴിയോത്തുമൂലമുണ്ടോകു ലകപ്പിഴയും ചകോണ്ട്
ന്ന കോലതോമസവ്ുമോയി
ഉണ്ടോകുന്ന ഷ്ടം
ബന്ധചപ്പട്ട ഷ്ടം

ചരോതുവ്ോയ ബോദ്ധയത

2

നരോളിസിയിൽ
ിന്നുള്ള ആദോയം
ികുതിയിൽ ിന്നും
ഒഴിവ്ോക്കിയിട്ടുണ്ട്

പ്രീമിയങ്ങചള ബിസി സ്്
ചെലവ്ുകളോയി
പ്രീമിയങ്ങൾ ക്ക്
കണക്കോക്കി
ികുതിയുണ്ട്
ികുതിയിൽ ിന്നും
ഒഴിവ്ോക്കിയിട്ടുണ്ട്

നരോളിസിയിൽ
ിന്നുള്ള ആദോയത്തി ്
(heavily taxable)
ികുതിയുണ്ട്

2

ബിസി സ്ിചല ഓഡിറ്്
ചെയ്ത സോമ്പത്തിക
നസ്റ്ററ്ുചമെുകളും
ഫയൽചെയ്ത
ആദോയ ികുതി
റിനട്ടണും

െീഫ് എക്സികയൂട്ടീവ്്
ഓഫീസറുചട
(സിഇഒയുചട) ശമ്പളം

െീഫ് എക്സികയൂട്ടീവ്്
ഓഫീസറുചട
(സിഇഒയുചട) നരര്

എലെോ
ജീവ് ക്കോരുചടയും
നരരുകൾ

1

നമോസ്റ്റ് റിനലയബിൾ
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

നമോഡ്നഗജ് റിഡമ്്ന്ഷ
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

മണി റിഡം്ൻ
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

മണി റിനലയബിൾ
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്

2

നരോളിസി കോലോവ്ധി
അ ുസരിച്ച് രരിരക്ഷ
കൂടും

നരോളിസി കോലോവ്ധി
അ ുസരിച്ച് പ്രീമിയം
കൂടും

2

465
കീമോന്ഷ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ്രകോരം രരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്ന
തിരചെടുക്കുക.

ോശ ഷ്ടം

466
കീമോ ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസി ് വ്ോഗ്ദോ ം ചെയ്തിട്ടുള്ള

ികുതിയിളവ്് എന്തോണ്?

467
ിങ്ങള്ക്ക് കീമോന്ഷ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് നരോളിസി വ്ോങ്ങണചമങ്കിൽ,
ആപ്ലിനക്ക്ൻ വ്ിലയിരുത്തുന്നതി ോയി എചന്തോചക്ക വ്ിവ്രങ്ങളോണ്
ഇന്ഷ്വറർ ആവ്ശയചപ്പടുക?
468

469

എംആര്ഐ എന്ന രദം വ്ികസിപ്പിക്കുക

ലോഭം

നരോളിസി കോലോവ്ധി
നരോളിസി കോലോവ്ധി
ഉട ീളം ഒനര രരിരക്ഷ അ ുസരിച്ച് രരിരക്ഷ
എന്തി ോണ് (നമോഡ്നഗജ് റിഡമ്്ന്ഷ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്) എംആര്ഐചയ കുറയുന്ന ആയിരിക്കും
കുറയും
നടം അ്വറന്ഷസോയി രരോമര്ശിക്കുന്നത്?
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470
കീമോന്ഷ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ്രകോരം ഇന്ഷ്വർ തുക ിര്ണയിക്കുന്നതി ്
ആവ്ശയമോയ കോരയങ്ങള് എചന്തോചക്കയോണ്?
പപ്ഗസ് പ് ീമിയം കണകാകുന്നതിന് താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏപതാപക
ഘടകങ്ങളാണ് ഉ പയാഗികുന്നത്?
I: പനറ്റ് പ് ീമിയം
471
II: എക്പസ്പ ന്ഷസ് പൈാഡിംഗ്
III: അതയാഹിതങ്ങള്പ്കുള്ള പൈാഡിംഗ്
IV: പബാണസ് പൈാഡിംഗ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ ാളിസിയുമായി ബന്ധപെട്ട് “പ് ീമിയം” എന്ന
472
ഉപദ്ദേികുന്നത് എന്താണ്?

473 ഇന്ഷ്വററുമാർക്ക് മൂൈധന

474

ദം പകാണ്ട്

രയാപ്ത െട്ടങ്ങളുപട ആവേയം ഉദ്ധരികുക.

എന്താണ് ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസിൽ വാൈയൂപവ്ന്ഷ എന്നത് പകാണ്ട്
ആര്ക്ഥമാകുന്നത്?

475 പ ാളിസി

ിന്ഷവൈികൽ എന്ന

ദം പകാണ്ട് ഉപദ്ദേികുന്നപതന്ത്?

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

കീമോചെ ിലവ്ിലുള്ള
സോമ്പത്തിക
നസ്റ്ററ്ുചമെുകൾ

കീമോചെ രഴയ
സോമ്പത്തിക
നസ്റ്ററ്ുചമെുകൾ

ബിസി സ്ിചല ഓഡിറ്്
ചെയ്ത സോമ്പത്തിക
നസ്റ്ററ്ുചമെുകളും
കീമോചെ
ഫയൽചെയ്ത
ആദോയ ികുതി റിനട്ടൺ
ആദോയ ികുതി
റിനട്ടണും

3

Iഉം IIഉം

IIഉം IIIഉം

Iഉം IVഉം

Iഉം IIഉം,IIIഉം IVഉം

4

ഇന്ഷ്വറർ പനടിയ
ൈാഭം

പ ാളിസി വാങ്ങുന്നതിന്
ഇന്ഷ്വർ പെയ്ത
വയക്തി മുടകിയ ണം

ഒരു
പ ാളിസിയിൈുള്ള
ഇന്ഷ്വററുപട ൈാഭം

ഒരു പ ാളിസിയുപട
പമൽ
ഇന്ഷ്വറര്ക്കുണ്ടാകുന്ന
പെൈവുകൾ

2

ആപക ൈിേ
വരുമാനം കൂട്ടുക

ൈാഭം കൂട്ടുക

നിൈവിപൈയും
ഭാവിയിപൈയും
ആവേയങ്ങപള
പനരിടുന്നതിനുള്ള
കരുതൽധനും
ഉണ്ടാകാൻ

ാവപെട്ടവര്ക്കായി
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
സബസിഡി നല്കുക

3

ഒരു ലൈഫ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
കപനിയുപട ൈാഭം
നിര്ക്ണയികുന്ന പ് പ്കിയ

ഒരു ലൈഫ്
ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനി
പ ാളിസിയുപട ആപക
പബാണസ്
പ് ീമിയം നിര്ക്ണയികുന്ന
നിര്ക്ണയികുന്ന
പ് പ്കിയ
പ് പ്കിയ

ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
കപനിയുപട
നിൈവിൈുള്ള
പ ാളിസികളുപട
മൂൈയം നിര്ക്ണയികുന്ന
പ് പ്കിയം

4

അകവയര്ക്
സറണ്ടർ
കരം പ
സറണ്ടർ

പ ാളിസിയുടമ പ് ീമിയം പ ാളിസി നിൈവാരം
അടയ്കുന്നത് നിര്ക്ത്തുക ഉയര്ക്ത്തുക

പ ാളിസി നിൈവാരം
കുറയ്കുക

1

പെയ്ത
മൂൈയത്തിന്
ാളിസി
പെയ്യുക
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Alternative

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
പറഗുപൈറ്ററി ആന്റ്
പഡവൈപ്പമന്റ്
അപതാറിറ്റി ഓഫ്
ഇന്തയയുപട
(ഐആര്ക്ഡിഎഐയുപട)
നിബന്ധപ് കാരം
പ്ഗാമീണ കടമകൾ
നിറപവറ്റുന്നതിനുള്ള
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
കപനിയുപട
സാമൂഹിക സുരക്ഷ
ൊര്ക്ജ്ജ്

4

476

ഒപരണം ഒഴിപക ബാകിപയൈലാം യൂണിറ്റ് ൈിങ്കഡ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ്ലാന്ഷ
(യൂൈി ്) പ് ീമിയത്തിപന്റ സവിപേ്തളാണ്, ആ ഒപരണം ഏത്:

പ ാളിസി
നല്കുന്നതിനുള്ള
പെൈവ്

നിപക്ഷ റിസ്പക്
പ് ീമിയം

മരണനിരക് ൊര്ക്ജ്

477

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനികളുമായി ബന്ധപെട്ട് മിച്ചം എന്ന
നിര്ക്വെികുന്നതിനുള്ള മാര്ക്ഗം രൂ ീകരികുക.

പെൈവിപനകാൾ
കുടുതൽ വരവ്

വരവിപനകാൾ
കൂടുതൽ പെൈവ്

ആസ്പതികപളകാൾ
ബാദ്ധയതകപളകാൾ
കൂടുതൽ ബാദ്ധയതകൾ കൂടുതൽ ആസ്പതികൾ

ദം

---------------------സന്ദര്ക്ഭത്തിൽ, അടിസ്ഥാന ആനുകൂൈയത്തിപന്റയും
478 പനരപത്ത പെര്ക്ത്തിട്ടുള്ള പബാണസുകളുപടയും നിശ്ചിത േതമാനം പബാണസ് റിപവര്ക്്നറി പബാണസ് പകാംപ ൗണ്ട് പബാണസ് പടര്ക്മിനൽ പബാണസ്
കപനി പ് ഖയാ ികും.
ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ് ീമിയം നിര്ക്ണയികുന്നതിന് ഘടകമൈലാത്തത് ഏപതന്ന്
479
മരണനിരക്
റിപബറ്റ്
കരുതല്ധനം
തിരപെടുകുക.

480 േരിയായ പ് സ്പതാവന? തിരപെടുകുക.

481

ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ആസ്പതികൾ വിൈയിരുന്നതിൽ, ലൈഫ് ഇന്ഷ്വറർ ആ
ആസ്പതികൾ സവന്തമാകിയ അഥവാ വാങ്ങിയ വിൈ എപ്തയാണ്?

അടിസ്ഥാന ആനുകൂൈയത്തിപന്റയും പനരപത്ത പെര്ക്ത്തിട്ടുള്ള
482 പബാണസുകളുപടയും നിശ്ചിത േതമാനം പബാണസ് കപനി എപൊഴാണ്
പ് ഖയാ ികുന്നത്?

4

സ്ഥിരത പബാണസ്

2

മാപനജുപമന്റ്
പെൈവുകൾ

2

പ ാതുപവ പ് ീമിയം
പൈാഡ് പെയ്യുന്നതിന് 3
ഭാഗങ്ങളുണ്ട്: a)
പ് ീമിയങ്ങളായി
നിശ്ചിത തുക b)
ഓപരാ ‘1000 അ്വർ
പെയ്ത തുക’
യ്കുമുള്ള നിശ്ചിത
തുക c) ഓപരാ
പ ാളിസിയ്കും
അനുസൃതമായി
നിശ്ചിത തുക

പ ാതുപവ പ് ീമിയം
പൈാഡ് പെയ്യുന്നതിന് 3
ഭാഗങ്ങളുണ്ട്: a)
പ് ീമിയങ്ങളായി നിശ്ചിത
േതമാനം b) ഓപരാ
‘1000 അ്വർ പെയ്ത
തുക’ യ്കുമുള്ള
നിശ്ചിത തുക c) ഓപരാ
പ ാളിസിയ്കും
അനുസൃതമായി നിശ്ചിത
തുക

പ ാതുപവ പ് ീമിയം
പൈാഡ് പെയ്യുന്നതിന്
3 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്: a)
പ് ീമിയങ്ങളായി
നിശ്ചിത േതമാനം b)
ഓപരാ ‘1000 അ്വർ
പെയ്ത തുകയ്കും’
നിശ്ചിത േതമാനം c)
ഓപരാ
പ ാളിസിയ്കും
അനുസൃതമായി
നിശ്ചിത തുക

പ ാതുപവ പ് ീമിയം
പൈാഡ് പെയ്യുന്നതിന് 3
ഭാഗങ്ങളുണ്ട്: a)
പ് ീമിയങ്ങളായി
നിശ്ചിത േതമാനം b)
ഓപരാ ‘1000 അ്വർ
പെയ്ത തുകയ്കും’
നിശ്ചിത തുക c)
ഓപരാ
പ ാളിസിയ്കും
നിശ്ചിത േതമാനം

2

ഡിസ്പപകൗണ്ട് പെയ്ത
ഭാവി മൂൈയം

ഡിസ്പപകൗണ്ട് പെയ്ത
നിൈവിൈുള്ള മൂൈയം

മാര്ക്കറ്റ് വാൈയൂ

ബുക് വാൈയൂ

4

റിപവര്ക്്നറി
പബാണസ്

പകാംപ ൗണ്ട് പബാണസ് പടര്ക്മിനൽ പബാണസ്

സ്ഥിരത പബാണസ്

2
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S.No.

Question Bank

ഇന്ഷ്വറർ പ് ീമിയത്തിനുപമൽ റിപബറ്റ് ഏര്ക്പെടുത്തുന്ന രണ്ട് പ ാളിസി
483
സവിപേ്തകളുപട പ ര് എപന്താപകയാണ്?

യൂണിറ്റ് ൈിങ്കക്ഡ് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പ്ലാനുകളില് (ULIPs) മരണവുമായി
484
ബന്ധപെട്ട റിസ്പക് ആരാണ് സഹിപകണ്ടത്?

Alternative 1

അ്വർ പെയ്ത
പ ാളിസി പ്ലാനും
തുകയും
പ് ീമിയങ്ങളുപട രീതിയും പ് ീമിയങ്ങളുപട
രീതിയും
ഇന്ഷ്വർ പെയ്ത
വയക്തി അഥവാ
ഇന്ഷ്വറർ,
ഇന്ഷ്വറർ
ഇന്ഷ്വർ പെയ്ത വയക്തി പ ാളിസിയുപട
വയവസ്ഥയിൽ
നിര്ക്പദ്ദേിച്ചിരികുന്നത്
പ ാപൈ
ഇന്ഷ്വർ പെയ്ത
ഇന്ഷ്വർ പെയ്ത
ഇന്ഷ്വർ പെയ്ത
വയക്തിപയ
വയക്തിയക് അധിക
വയക്തിപയ സംബന്ധിച്ച്
സംബന്ധിച്ച്
ൊര്ക്ജ്ജുകൾ താങ്ങാൻ നിൈവാരമുള്ള
നിൈവാരമിൈലാത്ത
കഴിയണം
റിസ്പകാണ്
റിസ്പകാണ്

ഇന്ഷ്വർ പെയ്യുന്ന വയക്തിയിൽ നിന്നും അധിക പ് ീമിയം ഇന്ഷ്വറർ
ഈടാകുന്ന സന്ദര്ക്ഭം കണ്പടത്തുക.

486

വയസ്സ് പതളിയികുന്നതിനുള്ള അംഗീകൃത പ് മാണത്തിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ്
പറാ്ൻ കാര്ക്ഡ്
---------------15

കള്ളെണം പവളുെികുക എന്നത് -------------- ണം അതിപന്റ യഥാര്ക്ഥ --നിയമ രമൈലാത്തത്,
488 --------------- മറച്ച് പകാണ്ട് സപദ് വി ണിയിപൈക് പകാണ്ടുവരുന്നതാണ്,
നിയമ രമൈലാത്തത്
അങ്ങപന അത് നിയമ രമായി പനടിയ രീതിയിൈാകും.

489

ഏജന്റിപന്റ റിപൊര്ക്ട്ടിൽ ----------------പനെറ്റി സൂെിെിച്ചിരികണം.
ഏറ്റവും അനുപയാജയമായ ഓപ്്ൻ തിരപെടുകുക.

Alternative 3

പ ാളിസി പ്ലാനും
റിസ്പക് രിരക്ഷയും

485

487 പ ാളിസിയുപട പ്ഫീ ൈുക് കാൈാവധി -----------------ദിവസങ്ങളാണ്.

Alternative 2

ആപരാഗയം, േീൈങ്ങൾ,
പജാൈി, വരുമാനം,
കുടുംബപത്തെറ്റിയുള്ള
വിേദാംേങ്ങൾ എന്നീ
വി്യങ്ങൾ

ജാതകം

ാസ്പപ ാര്ക്ട്ട്

Correct
Alternative

അ്വർ പെയ്ത
തുകയും പ ാളിസി
പ്ലാനും

3

ഇന്ഷ്വററും മയൂച്ചൽ
ഫണ്ടും,
എവിപടയാപണാ ണം
നിപക്ഷ ിച്ചിരികുന്നത്

1

ഇന്ഷ്വർ പെയ്ത
വയക്തി പവപറ
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് വാങ്ങി

3

വിപൈലജ് ഞ്ൊയത്ത്
സര്ക്ട്ടിഫിപകറ്റ്

3

30

45

60

1

നിയമ രമായത്,
നിയമ രമായത്

നിയമ രമൈലാത്തത്,
നിയമ രമായത്

നിയമ രമായത്,
നിയമ രമൈലാത്തത്

1

ഹൃദയവുമായി
ബന്ധപെട്ട വി്യങ്ങൾ

ഇപൊഴപത്ത പ് ധാന
സവകാരയ
വാര്ക്ത്തകളുമായി
അഭിൈാ്വുമായി
ബന്ധപെട്ട വി്യങ്ങൾ ബന്ധപെട്ട വി്യങ്ങൾ

1

ആേു പ്തിയിൽ
അഡ്ജമിറ്റാകുന്നതിനുള്ള
മുന്ഷഗണനകളഉപട
വിേദാംേങ്ങൾ

3

പപ് ാസ്പപ ക്ടസ്

4

പമഡികൽ രിപോധകപന്റ റിപൊര്ക്ട്ട് എന്നറിയപെടുന്ന റിപൊര്ക്ട്ടിൽ
490 പഡാക്ടറുമാർ ----------------- പരഖപെടുപത്തണ്ടത് ആവേയമാണ്. ഏറ്റവും
അനുപയാജയമായ ഓപ്്ൻ തിരപെടുകുക.

സാപത്തിക
വിേദാംേങ്ങൾ

വയക്തിഗത വൃത്തിയും
പവടിെും

ഉയരം, ഭാരം,
രക്തസമ്മര്ക്ദ്ദം
പ ാൈുള്ള പഭൗതീക
സവിപേ്തകളുപട
വിേദാംേങ്ങൾ

ഉല് ന്നപത്തെറ്റിയുള്ള വിേദാംേങ്ങൾ നല്കുന്നതിന് ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് കപനി
491 ഉ പയാഗികുന്ന ഔപദയാഗിക നിയമ രമായ പഡാകുപമന്റ് ഏതാപണന്ന്
കണ്ടു ിടികുക. ഏറ്റവും അനുപയാജയമായ ഓപ്്ൻ തിരപെടുകുക.

പപ് ാപൊസൽ പഫാം

പപ് ാപൊസൽ ഉദ്ധരണി

ഇന്ഷപഫാര്ക്പമ്ൻ
പഡാകറ്റ്
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Insurance Agents - Malayalam
S.No.

Question Bank

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

പപ് ാപൊസറുപട
വികാരഭരിതമായ
സവഭാവം

ഉയരം, ഭാരം,
രക്തസമ്മര്ക്ദ്ദം

സമൂഹത്തിപൈ
നിൈയുംവിൈയും

സതയസന്ധത

2

Ib

Ic

II a

Ia

4

പഫാപട്ടാപ്ഗാഫ്

വയസ്സ് പതളിയികുന്ന
പരഖ

പമല്വിൈാസം
പതളിയികുന്ന പരക

ജാതകം

4

മപഹ്് ഒരു പ്ഡഗ് ഡീൈറാണ്. അയാള്പ്ക് സ്ഥിരമായ ഒരു പജാൈിയിൈല.
അയാള്പ് ത്ത് ൈക്ഷം രൂ യുപട പ്ഡഗ്ദ്സ് വിറ്റിട്ടുണ്ട്. ഈ ണം പകാണ്ട്
495 അയാള്പ്ക് വീപടാ കാപറാ വാങ്ങാൻ കഴിയിൈല. ആയതിനാൽ അയാപളാരു
ബാറ്⁄ മദയോൈ തുറന്ന് അതിപന്റ ബുകുകളിൽ ഉയര്ക്ന്ന ൈാഭം കാണിച്ച് ആ
ണത്തിപന്റ നികുതി അടച്ചു. ഇത് എന്തിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ്?

വഞ്െന

പതറ്റായ വസ്പതുത
ധരിെികുക

കള്ളെണം
പവളുെികുക

നികുതി പവട്ടികുക

3

ആന്റി-മണി പൈാണ്ടഡറിംഗ് (എഎംഎൈ്സ) പപ് ാപ്ഗാം പ് കാരം
അടിത്തറയിപടണ്ട ഒപരണം ഏതാപണന്ന് താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന
സന്ദര്ക്ഭങ്ങൾ പനാകി തിരപെടുകുക.
I: ഒരു ഉ പഭാക്താവ് തപന്റ തിരിച്ചറിയൽ പരഖ നല്കുന്നത്
ഒഴിവാകുന്നതിനായി ആദയപത്ത ഇട ാട് റദ്ദാകിയിട്ട് കുറെ തുകയ്ക്
രണ്ടാമത് ഒരു ഇട ാടിനായി അപ ക്ഷിച്ചു.
496
II: ഒരു ഉ പഭാക്താവ് അസാധാരണമായ ഉയര്ക്ന്ന പഡാളർ ഇട ാടിന്
അപ ക്ഷിച്ചു പക്ഷ ആ ഇട ാടിപന്റ കാരണം അഥവാ ണത്തിപന്റ
ഉറവിടം വയക്തമാകാൻ കഴിെിൈല.
III: ഒരു ഉ പഭാക്താവ് പ ടിപയാപട നിങ്ങളുപട റിപകാര്ക്ഡ്
സൂക്ഷികുന്നതിപന കുറിച്ച് അസാധാരണമായ പൊദയങ്ങൾ പൊദിച്ചു.
IV: ഒരു ഉ പഭാക്താവ് ഒരു പടൈലറിപന സവാധീനികാൻ പ്േമിച്ചു.

I മാപ്തം

II മാപ്തം

III മോപ്തം

Iഉം IIഉം IIIഉം IVഉം

4

492

പമഡികൽ രിപോധകപന്റ റിപൊര്ക്ട്ട് പരഖപെടുപത്തണ്ട സവിപേ്ത
തിരിച്ചറിയുക.

അനുപയാജയമായി പെരുന്നത് തിരപെടുകുക.
വയസ്സ് പതളിയികുന്ന പരഖയുപട വിഭാഗം:
I: അംഗീകൃതം
II: അംഗൃകൃതമൈലാത്തത്
493
വയസ്സ് പതളിയികുന്ന പരഖ
a: ാസ്പപ ാര്ക്ട്ട്
b: ജാതകം
c: ഞ്ൊയത്ത് സര്ക്ട്ടിഫിപകറ്റ്
താപഴ പകാടുത്തിരികുന്ന ഏതാണ് പനാ യുവര്ക് കസ്റ്റമര്ക് (പകലവസി)
494
പഡാകുപമന്റ് അൈലാത്തത്?
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S.No.

Question Bank

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Correct
Alternative

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പറഗുപൈറ്ററി ആന്റ് പഡവൈപ്പമന്റ് അപതാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്തയ
497 (ഐആര്ക്ഡിഎഐ) ഉ പഭാക്തൃ പസൗഹൃദ വയവസ്ഥയായ പ്ഫീ ൈുക്
കാൈാവധി അതിപന്റ െട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകിയിട്ടുണ്ട്.

പ്ഫീ ൈുക് ിരീഡ്
ഇന്ഷ്വർ പെയ്യുന്ന
വയക്തിയ്ക് ഒരു
വാതിൽ തുറന്ന്
നല്കും, ഇവിപട
അയാള്പ്ക് പ് ീമിയം
അടയ്പകണ്ട
ആവേയമിൈല

പ്ഫീ ൈുക് ിരീഡ്
ഇന്ഷ്വർ പെയ്യുന്ന
വയക്തിയ്ക് ഒരു
വാതിൽ തുറന്ന്
നല്കും, ഈ
കാൈയളവിൽ
അയാള്പ്ക്
ഇഷ്ടപെട്ടിപൈലങ്കിൽ
പ ാളിസി തിരിപക
നല്കാം

പ്ഫീ ൈുക് ിരീഡ്
ഇന്ഷ്വർ പെയ്യുന്ന
വയക്തിയ്ക് ഒരു
വാതിൽ തുറന്ന്
നല്കും, ഇവിപട
അയാള്പ്ക് പലയിം
പെയ്യാം

പ്ഫീ ൈുക് ിരീഡ്
ഇന്ഷ്വർ പെയ്യുന്ന
വയക്തിയ്ക് ഒരു
വാതിൽ തുറന്ന്
നല്കും, ഇവിപട
അയാള്പ്ക്
പ ാളിസിയില്
പനാമിപന്ൻ പെര്ക്കാം

2

498 ഇന്തയയിപൈ ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് പറഗുപൈറ്ററിപന്റ പ ര്.

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
പറഡുപൈറ്ററി &
പഡവൈപ്പമന്റ്
അപതാറിറ്റി

ഇന്ഷസ്റ്റിട്ടയൂട്ട് ഓഫ്
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് ആന്റ്
റിസ്പക് മാപനമപമന്റ്

ഇന്ഷ്വറന്ഷസ്
ഇന്ഷസ്റ്റിട്ടയൂട്ട് ഓഫ്
ഇന്തയ

നാ്ണൽ
ഇന്ഷ്വറന്ഷസ് അകാദമി

1

മുഖവിൈ

ധാര്ക്മ്മിക വി ത്ത്

കയാ്് വാൈയൂ

പ ാളിസി പഡാകുപമന്റ്

2

ആപരാഗയ രമായ
അണ്ടര്ക്ലററ്റിംഗ്

പനാണ്സ-പമഡികല്
അണ്ടര്ക്ലററ്റിംഗ്

പ് തികൂൈമൈലാത്ത
അണ്ടര്ക്ലററ്റിംഗ്

ജനറൽ
അണ്ടര്ക്ലററ്റിംഗ്

2

499

ഇന്ഷ്വറന്ഷസിപൈ റിസ്പകിപന്റ പമൽ സവാധീനം പെൈുത്താൻ കഴിയുന്ന
ഘടകങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക.

ലവദയ രിപോധനയ്ക് വിപധയമാകാപത ഇന്ഷ്വറന്ഷസിനായി അപനകം
500 പപ് ാപൊസൈുകൾ സവീകരികുകയും അണ്ടര്ക്ലററ്റിംഗ് പെയ്യുകയും
പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൈുള്ള അണ്ടര്ക്ലററ്റിംഗിപന എന്താണ് റയുന്നത്?
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