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

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

కింది ప్రకటనల్లో ఏవేవి వాస్త విం?
I. బీమా అనేది ఓ ‘వాగ్ాానిం’
1 అనేది అిందరికీ తెలిసిన విషయిం

I మాత్రమే

II మాత్రమే

II. పాల్సీ అనేది ఆ వాగ్ాానానిక

I మరియు II
కూడా

I మరియు
IIల్ల్ల ఏదీ

3

కాదు

ఓ ‘సాక్ష్యిం’.

కింది ప్రకటనల్లో ఏవేవి వాస్త విం?
I. త్మ కలోయిమ్ ప్రమాణాల్ను
ఎింత్ బాగ్ా నిల్బెటు టక ింటటిందనే
దానిని బటటు బీమా స్ింస్థ ప్నితీరు
2 విశ్లోషిించబడుత్ ింది.

I మాత్రమే

II మాత్రమే

II. బీమా కింపెనీ యొకక

I మరియు II
కూడా

I మరియు
IIల్ల్ల ఏదీ

1

కాదు

కలోయిమ్ల్ చెలిోింప్ు సామరాథానేే
బీమాల్ల ఏకలైక రేటటింగ్ కారకింగ్ా
చెబుత్ నాేరు.

కలోయిమ్ ప్రకయ
ి ల్ల నియింత్రణ
స్ింస్థ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐను కీల్క
వాటాదారు అని చెప్పవచుు.
ఎిందుకింటే దాని ఉదదాశిం:
3 I. బీమా వాతావరణింల్ల శ్ాింతిని
నిరవహించడిం

I మరియు II

I మరియు III

II మరియు III

I, II మరియు
III

2

II. బీమాదారుల్ ప్రయోజనాల్ను
స్ింరక్ిించడిం
III. బీమా స్ింస్థ ల్ దీరఘకాలిక

1

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

కింది ప్రకటనల్లో ఏవేవి వాస్త విం?
I. బీమా ఏజలింటట
ో /బరర కరో
ప్రధానోదా శ
ద యిం బీమా పాల్సీల్ను
4

వికియిించడమే.
II. కలోయిమ్ ల్ేవనెతితనప్ుపడు

I మాత్రమే

II మాత్రమే

I మరియు II
కూడా

వినియోగదారుల్క సేవను

I మరియు
IIల్ల్ల ఏదీ

3

కాదు

అిందిించాల్ని కూడా బీమా
ఏజలింటట
ో /బరర కరో నుించి ఆశిసాతరు.

కింది ప్రకటనల్లో ఏవేవి వాస్త విం?
I. బీమా కింపెనీ ఆమోదిం
ప ిందిన థర్్ పారటు అడిినిసేుేటర్
సేవల్ దావరా మాత్రమే ఓ
కలోయిమ్క సేవ
5 అిందిించబడుత్ ింది.
II. బీమా కింపెనీ స్వయింగ్ా కానీ

I మాత్రమే

II మాత్రమే

I మరియు II
కూడా

I మరియు
IIల్ల్ల ఏదీ

2

కాదు

ఆ బీమా కింపెనీ ఆమోదిం
ప ిందిన థర్్ పారటు అడిినిసేుేటర్
సేవల్ దావరా కానీ ఓ కలోయిమ్క
సేవల్ను అిందిించవచుు.

2
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Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
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____________ విషయింల్ల,
వినియోగదారు ప్రవేశిం ల్ేదా
చికత్స అిందిించద స్మయింల్ల
ఖరుుల్ను చెలిోించరు. బీమా

"మొదట

స్ింస్థ /టట.పి.ఏ నుించి ముిందుగ్ా
6

ప ిందిన ఆమోదిం ఆధారింగ్ా

రటఇింబర్స

నగదు రహత్

నెటవర్క ఆస్ుప్తిర సేవల్ను

మింట కలోయిమ్

స్దుపాయిం

అిందిించి, ఆ త్రావత్ దానిక

ముిందుగ్ా

చికత్స,

ఆమోదిించిన

త్రావత్

కలోయిమ్

చెలిోింప్ు "

2

కలోయిమ్

స్ింబింధిించిన దసాతవేజుల్ను
కలోయిమ్ సెటటలమింట కోస్ిం
బీమా స్ింస్థ /టట.పి.ఏక
స్మరిపస్ుతింది.
____________ విషయింల్ల,

"మొదట

వినియోగదారు ఆస్ుప్తిరక త్న
స ింత్ నిధుల్ నుించి డబుు
7 చెలిోించి, ఆ త్రావత్
అనుమతిించిన కలోయిమ్ చెలిోింప్ు

రటఇింబర్స

నగదు రహత్

మింట కలోయిమ్

స్దుపాయిం

ముిందుగ్ా

చికత్స,

ఆమోదిించిన

త్రావత్

కలోయిమ్

చెలిోింప్ు "

1

కలోయిమ్

కోస్ిం బీమా స్ింస్థ /టట.పి.ఏక త్న
కలోయిమ్ను దాఖల్ చదసత ారు.
కింద పేరకకనే వాటటల్ల కలోయిమ్
8 ప్రకయ
ి ల్ల మొదటట దశగ్ా ఏది
ఉింటటింది?

రిజిసేుేషన్

కలోయిమ్ కోడిింగ్

స్మాచారిం

దసాతవేజుల్
ప్రిశీల్న

3

3

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

I, II మరియు

II, III

I, III మరియు

I, II, III

IV

మరియు IV

IV

మరియు IV

నియింత్రణ

థర్్ పారటు

బీమా

Correct
Alternative

కింది సేవల్ను TPA అిందిస్త ుింది
I. నగదు రహత్ స్దుపాయిం
II. డదటా స్ింకల్నిం మరియు
విశ్లోషణ
9 III. వినియోగదారుల్ కోస్ిం 24
గింటల్ కాల సెింటర్, స్హాయిం

4

IV. ఆస్ుప్త్ర ల్ నెటవర్క
మరియు ఇత్ర వెైదయ
స్దుపాయాల్
కింది వారిల్ల ఎవరు బీమా
10 కలోయిమ్ ప్రకయ
ి ల్ల వాటాదారుల్
కాగల్రు?

స్ింస్థ

అడిినిసేుేటర్ ఏజలింటట
ో /బరర కరుో

పెైవనీే

4

కింద పేరకకనే వివరాల్ల్ల వేటటని
డిశ్ాుర్్ సారాింశింల్ల చదరుుతారు?
I. రోగ్ి పేరు, వయస్ు, లిింగిం,
వివరణ
II. ప్రవేశిం, డిశ్ాుర్్ తదదీ,
11 స్మయిం
III. అడిిషన్ స్మయింల్ల రోగ్ి

I, II మరియు

II, III

I, III మరియు

I, II, III

IV

మరియు IV

IV

మరియు IV

4

ప్రిసథ తి
ి , ఉష్ణో గిత్, నాడి, రకత
పీడనిం త్దిత్రాల్ వివరణ
మరియు ప్రవేశ్ానిక కారణిం
IV. జరిపిన ప్రిశ్ోధనల్
కింది వాటటల్ల ఏది
వినియోగదారు, కలోయిమ్ల్
12 బ ిందిం మధయ మొదటట
స్ింప్రదిింప్ు స్ింఘటనగ్ా
ఉింటటింది?

కలోయిమ్
రిజిసేుేషన్

కలోయిమ్ కోడిింగ్

కలోయిమ్
స్మాచారిం

కలోయిమ్
దసాతవేజుల్

3

ప్రిశీల్న
4

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

ఆస్ుప్తిర బిల్ో ల్ల, విధుల్లో ఉనే
13 వెైదాయధికారిక ఛారట్ల్ను ఏ ప్దుాల్

గది అదెా

విధాన ఛారట్ల్

కింద చదరుుతారు?

Alternative
3

స్ింప్రదిింప్ు
ఛారట్ల్

Alternative
4

Correct
Alternative

మిశిమ ఛారట్ల్

1

కింది ప్రకటనల్లో ఏవేవి వాస్త విం?
I. ప్రణాళికబదధ ింగ్ా ఆస్ుప్తిరల్ల
చదరే ప్క్ష్ింల్ల, వినియోగదారు
తాను ఆస్ుప్తిరల్ల చికత్స ప ిందద
స్దుపాయానిే
14

వినియోగ్ిించుకోవాల్నుక ింటట
నాేననే విషయానిే బీమా

I మాత్రమే

II మాత్రమే

I మరియు II
కూడా

కింపెనీక తెల్ ప్వచుు.

I మరియు
IIల్ల్ల ఏదీ

3

కాదు

II. ఆస్ుప్తిరల్ల అత్యవస్ర
ప్రిసథ త్
ి ల్లో ప్రవేశిించాలిస వసేత , ఆ
స్మాచారానిే ఆస్ుప్తిరల్ల చదరిన
త్రావత్ తెల్ ప్వచుు.
టట.పి.ఏ కాల సెింటర్ కింది
వాటటల్ల దదనిక స్ింబింధిించిన
స్మాచారానిే అిందిసత ారు:
I. పాల్సీ కింద అిందుబాటటల్ల
ఉనే కవరేజీ, ప్రయోజనాల్
II. ఆరోగయ కలోయిమ్ల్క
15 స్ింబింధిించిన పారసెసల్ ,
విధానాల్

I, II మరియు

II, III

I, III మరియు

I, II, III

IV

మరియు IV

IV

మరియు IV

4

III. సేవల్ , మరియు నగదు
రహత్ ఆస్పతిర చికత్సక
స్ింబింధిించిన స్ల్హా
IV. నెటవర్క ఆస్ుప్త్ర ల్పెై
స్మాచారిం

5

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

4

8

12

24

4

ఆస్ుప్తిరల్ల అత్యవస్రింగ్ా
చదరాులిసన ప్రిసథ త్
ి ల్లో, ప్రవేశిం
16 ప ిందిన ---------------గింటల్లోప్ు
బీమా కింపెనీక స్మాచారిం
అిందిించాలిసన అవస్రిం ఉింది.

కింది వాటటల్ల ఏ ఛానెళ్ళ దవరా
17 బీమా కింపెనీక ఆస్ుప్తిర ప్రవేశ

ఫ్ాయక్సస

స్మాచారానిే అిందిించవచుు?

కాల సెింటర్ను
స్ింప్రదిించడిం

ఇమయిల

పెైవాటటల్ల
ఏదెైనా

4

ఒక కలోయిమ్ను పారసెస
చదయడానిక కలోయిమ్
బ ిందింవారు ఉప్యోగ్ిించిించద

నాణయత్

అింత్రగ త్ డాక యమింట
18 ఫ్ారాిటో ను స్ూచిస్ూ
త
స్మాధానిం ఇవవిండి. ఈ కింది
వాటటల్ల సాధారణింగ్ా ఒకే షీట

ప్రిశీల్న ప్త్రిం

దసాతవేజుల్

ప్రటక్ష్ల్ /

ప్రిశీల్న ప్త్రిం

నియింత్రణ

పెైవనీే

1

ఫ్ారాిట

ఉిండి, దానిల్ల మొత్త ిం పారసెసిింగ్
నోటస సావధీనిం అయినది ఏది?

6

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

కింది ప్రకటనల్లో ఏవేవి వాస్త విం?
I. సిస్ుింల్ల కలోయిమ్ నమోదెైన
వెింటనే, బీమా స్ింస్థ ఖాతాల్లో
దానికోస్ిం రిజరువ
రూప ిందిించబడుత్ ింది.
II. రిజరువ మొతాతనిే
19 రూప ిందిించిన వెింటనే, ఈ

I మాత్రమే

II మాత్రమే

మొత్త ిం స్త ింభించబడుత్ ింది.

I మరియు II
కూడా

I మరియు
IIల్ల్ల ఏదీ

1

కాదు

దీనిక మిించి కలోయిమ్
చెలిోించబడదు. అయినప్పటటకీ,
రిజరువ చెలిోింప్ు కనాే వాస్త వ
చెలిోింప్ు త్క కవగ్ా ఉింటే ఈ
మొతాతనిే తిరోగమన మారగ ింల్ల
పారసెస చదయాలిసన కలోయిమ్
కోస్ిం, కింది వాటటల్ల ఏది అత్యింత్
ముఖయమైన దసాతవేజుల్
కాగల్వు?
20 I. అస్వస్థ త్ దసాతవేజు
సాక్యయధారిం

I మరియు II

I మరియు IV

I, II మరియు

I, II, III

మాత్రమే

మాత్రమే

IV

మరియు IV

మరణిం

వాయధిగిస్తత్

రిసక ఎింపిక

స్ింభావయత్

4

II. అిందిించిన చికత్స
III. ఇన్ పేషింట కాల్వయవధి
IV. ప్రిశీల్న నివేదికల్
హెలత ఇనూసరలన్స అనేది
21 _________________భావనపెై

2

ఆధారప్డి ఉింటటింది.

7

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ఓ వయకత
అస్వస్థ త్క
గురల,ై చికత్స
ప ిందాలిసన

22

ఇది రిసక

ల్ేదా

ఒప్పిందానిక స్ింబింధిించి కింది

ఎింపిక

ఆస్ుప్తిరల్ల

ప్రకటనల్లో ఏది వాస్త వమైింది ?

మరియు రిసక

చదరాలిసన

పెైజిింగ్ ప్రకయ
ి .

ప్రిసథ తి
ి
కావాలిసన
ప్రిసథ తి
ి గ్ా ఇది
నిరవచిించబడు

23 I. రిసక ఎింపిక
II. రిసక ధర నిరో యిం

ప్రతికూల్
కారకాల్ వల్ో
బరువు
పెరగడిం ల్ేదా
బరువు త్గగ డిం
ల్ాింటట అిండర్
రలైటటింగ్ రిసక
త్గుగత్ ింది.

వయస్ు,
ఆరోగయ
కరమైన
జీవనశ్ైలి
త్దిత్ర

1

కారకాల్తో
అిండర్ రలైటటింగ్
రిసక
పెరుగుత్ ింది.

త్ ింది.

ఒప్పిందిం అనేది కింది విధింగ్ా
పేరకకనే ప్రకయ
ి :

వివిధ

త్క కవ

I మరియు II

I మాత్రమే

I మరియు II

వాస్త విం

రలిండూ వాస్త విం

I మాత్రమే

II మాత్రమే

I మరియు II

వాస్త విం

వాస్త విం

రలిండూ వాస్త విం

రలిండూ
అవాస్త విం

II మాత్రమే
వాస్త విం

2

వాస్త వ ప్రకటనను గురితించిండి
I. అధిక బరువు ల్ేదా త్క కవ
బరువు, కొనిే గత్, ప్రస్త ుత్
వాయధుల్ ల్ేదా రోగ్ాల్తో కూడిన
వయకత గత్ చరిత్ర ల్ాింటట వివిధ
ప్రతికూల్ కారకాల్తో వాయధిగిస్తత్
24 ప్రిసథ త్
ి ల్ ఎక కవవుతాయి.
II. త్క కవ వయస్ు,

I మరియు II
రలిండూ

3

అవాస్త విం

ఆరోగయకరకమైన జీవనశ్ైలి
త్దిత్రాల్ ల్ాింటట కొనిే
సానుకూల్ కారకాల్తో
వాయధిగిస్తత్ ప్రిసథ త్
ి ల్
త్గుగముఖిం ప్డుతాయి.
8

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

రిసక విముఖత్

రిసక ఎింపిక

వాయధిగిస్తత్

అిండర్ రలైటటింగ్

4

మరణిం

రిసక ఎింపిక

వాయధిగిస్తత్

స్ింభావయత్

3

_______________ అనేది
రిసకను స్రిగ్గ ా మదిింప్ు వేసి,
25

బీమా రక్ష్ణను ఏయిే నిబింధనల్
కింద మింజూరు చదయాల్నే
దానిపెై నిరో యిం తీస్ుక నే
ప్రకయ
ి .
ఓ వయకత అస్వస్థ త్క గురవడిం
ల్ేదా వాయధి బారిన ప్డద అవకాశిం
ఉిండడిం, రిసక కలిగ్ి ఉిండడిం,

26 త్దావరా చికత్స కోరుకోవడిం
ల్ేదా ఆస్ుప్తిర
పాల్వడానిే______________
__ స్ూచిస్ుతింది.

ఆరోగయ బీమల్ల వాయధిగిస్తత్
పీరమియింల్ల కింది వాటటక
ఎక కవగ్ా ఉింటాయి:
27

I. శిశువుల్
II. యువ వయోజనుల్

I మాత్రమే

I మరియు II

I మరియు III

I,II మరియు
III

3

III. 45 ఏళ్ో కనాే త్క కవ
వయస్ునే వయోజనుల్
దీరఘకాలిక వాయధితో ఓ వయకత
కషుప్డద ప్రిసథ త్
ి ల్ వీరిల్ల
ఎక కవగ్ా ఉింటాయి:
28

I. శిశువుల్
II. యువ వయోజనుల్

III మాత్రమే

I మరియు II

I మరియు III

I,II మరియు
III

1

III. 45 ఏళ్ో కనాే త్క కవ
వయస్ునే వయోజనుల్
వెైదయ ప్రమైన
29 ఒప్పిందిం________________ నెైతిక అపాయిం నెైతిక అపాయిం
క దారి తీస్ుతింది.

మీగడ

ప్రతికూల్

తీయడిం

ఎింపిక

3
9

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

కింది వాటటల్ల వాయధిగిస్తత్ను
ప్రభావిం చదసే కారకాల్ ఏవి?
30 I. వయస్ు

I మాత్రమే

I మరియు II

I మరియు III

II. లిింగిం

I,II మరియు
III

2

III. ఆదాయిం
వాస్త వ ప్రకటనను గురితించిండి
I. అింటటరోగ్ాల్ , ప్రమాదాల్ వల్ో
రిసకల్ పెరుగుత్ నే కారణింగ్ా
శిశువుల్ , చినాేరుల్క
వాయధిగస్
ి త త్ పీరమియింల్
31

ఎక కవగ్ా ఉింటాయి.
II. మధుమేహిం ల్ాింటట దీరఘకాలిక

I మాత్రమే

II మాత్రమే

I మరియు II

వాస్త విం

వాస్త విం

రలిండూ వాస్త విం

వాయధుల్తో బాధప్డద అవకాశ్ాల్

I మరియు II
రలిండూ

3

అవాస్త విం

ఎక కవగ్ా ఉిండడింతో 45
ఏళ్ళను దాటటన వయోవ దుధల్క
వాయధిగిస్తత్ పీరమియింల్
ఎక కవగ్ా ఉింటాయి.
వాయధిగిస్తత్ రిసకను పెించద
అల్వాటో ను గురితించిండి.
32 I. ప గ్ాక సేవనిం

I మాత్రమే

I మరియు II

I మరియు III

II. ఆల్కహాల సేవనిం

I,II మరియు
III

2

III. యోగ్ా సాధన చదయడిం
ప్రమాదాల్ రిసక ఎక కవగ్ా ఉనే
వ త్త ల్ను గురితించిండి.
33 I. పేల్ డు
II. ఎక్ససరే మషిన్ ఆప్రేటర్

I మాత్రమే

I మరియు II

I మరియు III

I,II మరియు
III

3

III. డెవ
ై ర్

10

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ఆరోగయ రిసకల్ ఎక కవగ్ా కలిగ్ిన
వ త్త ల్ను గురితించిండి.
34 I. ఎక్సస రే మషిన్ ఆప్రేటర్

I మరియు III

I,II మరియు

I మాత్రమే

I మరియు II

ఆరోగయ బీమా

నష్ాునిే

కోస్ిం వచదు

ఎదురుకనే

రిసకను త్గ్ిన

అస్వస్థ త్క

ఒకోక

అవకాశిం

రటతిల్ల

గురయిేయ

ప్రతిపాదనను

ఎక కవగ్ా

మదిింప్ు వేస,ి అవకాశమునే

అది కలిగ్ిన

ఉింటటిందని

బీమా రక్ష్ణను ల్ేదా గురలైన ఓ

II. మైనిింగ్ కారిిక ల్

III

2

III. యోగ్ా శిక్ష్క డు

35

‘రిసకల్ ఎింపిక’క స్ింబింధిించి
కింది ప్రకటనల్లో ఏది వాస్త విం?

రిసక డిగ్టి

అనుమానిించో, ఏ నిబింధనల్

వయకత క చికత్స

ప్రింగ్ా

తెల్ స్ుక నో

ప్రకారిం

ల్ేదా

విశ్లోషిించి,

బీమాను

మింజూరు

ఆస్ుప్తిరల్ల

బీమా

త్వరగ్ా

చదయాల్నే

చదరసడిం

మింజూరు

తీస్ుక ని ఈ

దానిపెై

ల్ాింటటవి

చదయాల్ా,

ప్రకయ
ి ల్ల

నిరో యిించద

అవస్రమై

వదాా, చదసే

ల్ాభప్డాల్నే

ప్రకయ
ి .

ఉింటాయి.

ప్క్ష్ింల్ల ఏ

ధో రణి ప్రజల్లో

1

11

S.
No.

36

37

Question Body

‘ఎింపిక నిరోధకిం’క స్ింబింధిించి
కింది ప్రకటనల్లో ఏది వాస్త విం?

‘వాయధిగిస్తత్’క స్ింబింధిించి కింది
ప్రకటనల్లో ఏది వాస్త విం?

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

ఆరోగయ బీమా

నష్ాునిే

కోస్ిం వచదు

ఎదురుకనే

రిసకను త్గ్ిన

అస్వస్థ త్క

ఒకోక

అవకాశిం

రటతిల్ల

గురయిేయ

ప్రతిపాదనను

ఎక కవగ్ా

మదిింప్ు వేస,ి అవకాశమునే

అది కలిగ్ిన

ఉింటటిందని

బీమా రక్ష్ణను ల్ేదా గురలైన ఓ

రిసక డిగ్టి

అనుమానిించో, ఏ నిబింధనల్

వయకత క చికత్స

ప్రింగ్ా

తెల్ స్ుక నో

ప్రకారిం

ల్ేదా

విశ్లోషిించి,

బీమాను

మింజూరు

ఆస్ుప్తిరల్ల

బీమా

త్వరగ్ా

చదయాల్నే

చదరసడిం

మింజూరు

తీస్ుక ని ఈ

దానిపెై

ల్ాింటటవి

చదయాల్ా,

ప్రకయ
ి ల్ల

నిరో యిించద

అవస్రమై

వదాా, చదసే

ల్ాభప్డాల్నే

ప్రకయ
ి .

ఉింటాయి.

ప్క్ష్ింల్ల ఏ

ధో రణి ప్రజల్లో

ఆరోగయ బీమా

నష్ాునిే

కోస్ిం వచదు

ఎదురుకనే

రిసకను త్గ్ిన

అస్వస్థ త్క

ఒకోక

అవకాశిం

రటతిల్ల

గురయిేయ

ప్రతిపాదనను

ఎక కవగ్ా

మదిింప్ు వేస,ి అవకాశమునే

అది కలిగ్ిన

ఉింటటిందని

బీమా రక్ష్ణను ల్ేదా గురలైన ఓ

రిసక డిగ్టి

అనుమానిించో, ఏ నిబింధనల్

Correct
Alternative

2

వయకత క చికత్స

ప్రింగ్ా

తెల్ స్ుక నో

ప్రకారిం

ల్ేదా

విశ్లోషిించి,

బీమాను

మింజూరు

ఆస్ుప్తిరల్ల

బీమా

త్వరగ్ా

చదయాల్నే

చదరసడిం

మింజూరు

తీస్ుక ని ఈ

దానిపెై

ల్ాింటటవి

చదయాల్ా,

ప్రకయ
ి ల్ల

నిరో యిించద

అవస్రమై

వదాా, చదసే

ల్ాభప్డాల్నే

ప్రకయ
ి .

ఉింటాయి.

ప్క్ష్ింల్ల ఏ

ధో రణి ప్రజల్లో

4

12

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ఒకే సాథయి రిసక ల్క గురయిేయ
దరఖాస్ుతదారుల్ను ఒకే
38 పీరమియిం త్రగతిల్ల

రిసక వరటగకరణ

ఈకవటీ

రిసక ఎింపిక

పెటు ాల్నడానిే___________

ప్రతికూల్
ఎింపిక

2

అని అింటారు.
త్మక నే రిసకల్ సాథయిని బటటు
వివిధ రిసక త్రగత్ ల్క
39 వయకత ల్ను వరటగకరిించి,

రిసక వరటగకరణ

ఈకవటీ

ఆరోగయ బీమా

నష్ాునిే

కోస్ిం వచదు

ఎదురుకనే

రిసకను త్గ్ిన

ఒకోక

అవకాశిం

రటతిల్ల

ప్రతిపాదనను

ఎక కవగ్ా

మదిింప్ు వేస,ి

అది కలిగ్ిన

ఉింటటిందని

బీమా రక్ష్ణను

రిసక ఎింపిక

కేటాయిించద ప్రకయ
ి ను

ప్రతికూల్
ఎింపిక

1

____________అని అింటారు.

40

‘రిసక వరటగకరణ’క స్ింబింధిించి
కింది ప్రకటనల్లో ఏది వాస్త విం?

రిసక డిగ్టి

అనుమానిించో, ఏ నిబింధనల్

ప్రింగ్ా

తెల్ స్ుక నో

ప్రకారిం

విశ్లోషిించి,

బీమాను

మింజూరు

బీమా

త్వరగ్ా

చదయాల్నే

మింజూరు

తీస్ుక ని ఈ

దానిపెై

చదయాల్ా,

ప్రకయ
ి ల్ల

నిరో యిించద

వదాా, చదసే

ల్ాభప్డాల్నే

ప్రకయ
ి .

ప్క్ష్ింల్ల ఏ

ధో రణి ప్రజల్లో

వయకత ల్ను
వరటగకరిించి,
వారు
ఎదురుకనే
రిసకల్
సాథయిని బటటు

4

వివిధ రిసక
త్రగత్ ల్క
కేటాయిించబ
డుతారు.

ఆస్ుప్తిరల్ల చదరిన కారణింగ్ా
అయిేయ వాస్త వ వెైదయ
41

ఖరుుల్కోస్ిం కింది ఆరోగయ బీమా
ఉత్పత్త ల్లో ఏది చెలిోస్త ుింది?

I మాత్రమే

II మాత్రమే

I మరియు II

I కానీ II కానీ
కాదు

1

I. నషు ప్రిహార రక్ష్ణ
II. సిథర ప్రయోజనాల్ రక్ష్ణ
13

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

I మాత్రమే

I మరియు II

I మరియు III

I,II and III

3

అత్యింత్ ప్రమాదకరమైన
అస్వస్థ త్ అనేది కింది వాయధుల్లో
42

వేటటక రక్ష్ణ అిందిస్త ుింది?
I. ప్క్ష్వాత్ిం
II. ఆసాతా
III. కాయనసర్
నిజమైన ప్రకటనను గురితించిండి
I. ఆస్ుప్తిరల్ల చదరిన కారణింగ్ా
అయిేయ వాస్త వ వెైదయ
ఖరుుల్కోస్ిం నషు ప్రిహార

43 రక్ష్ణల్ చెలిోసత ాయి.
II. ఆస్ుప్తిరల్ల చదరిన కాల్ింల్ల

I మాత్రమే

II మాత్రమే

I మరియు II

వాస్త విం

వాస్త విం

రలిండూ వాస్త విం

I మరియు II
రలిండూ

3

అవాస్త విం

రోజుక ఓ నిరటోత్ స ముి
చెలిోించదల్ా సిథర ప్రయోజనాల్
రక్ష్ణను అిందిసత ాయి.
వాస్త వమైన ప్రకటనను
గురితించిండి
I. బీమా రక్ష్ణ అనేది ప్రయోజక
పారతిప్దికన ఉింటే, ఆస్ుప్తిరల్ల
చదరిన స్ిందరభింగ్ా అయిన
ఖరుుల్ ల్ేదా వెచిుించిన
44 మొతాతనిక రక్ష్ణ కలిపస్ుతింది.
II. బీమా రక్ష్ణ అనేది నషు

I మాత్రమే

II మాత్రమే

I మరియు II

వాస్త విం

వాస్త విం

రలిండూ వాస్త విం

I మరియు II
రలిండూ

4

అవాస్త విం

ప్రిహార ప్ూచీ పారతిప్దికన
ఉింటే, బీమా పాల్సీల్ల పేరకకనిే
విధింగ్ా ఏదెైనా స్ింఘటన
జరిగ్ినప్ుపడు ఆ మొత్త ిం
చెలిోించబడుత్ ింది. దానికలైన
14

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

కింది వాటటల్ల దదనిని డదకేర్
విధానానిక ఉదాహరణగ్ా
45

చెప్పవచుు?
I. నేత్ర శస్త ై చికత్సల్

I మాత్రమే

I మరియు II

II మరియు III

I,II మరియు
III

4

II. కీమోథెరపీ
III. డయాలిసిస
ఆస్ుప్తిరల్ల చదరకముిందు
ఖరుుల్ గ్ా కింది వాటటల్ల దదనిని
46

చెబుతారు?
I. ఔషధాల్

I మాత్రమే

I మరియు II

II మరియు III

I,II మరియు
III

4

II. డాకురో ఫీజు
III. వెైదయ ప్రటక్ష్ల్
బీమా చదసిన
వయకత గత్ రక్ష్ణ
కింద బీమా
చదసిన వయకత
ఇవి మినహాయిించి కింది వాటటల్ల
47 వయకత గత్ రక్ష్ణక స్ింబింధిించి ఏ
ప్రకటనల్ వాస్త వింగ్ా ఉింటాయి:

చటు ప్రకారిం
త్మమీద
ఆధారప్డిన
త్లిో దిండురల్క ,
తోబుటటువుల్క
రక్ష్ణ కోరల్ేరు.

ప్రతి వయకత క
వేరేవరుగ్ా
బీమా చదసిన
స ముితో ఒకే
సిింగ్ిల పాల్సీ
కింద
ఆధారప్డిన
ప్రతి వయకత కీ
రక్ష్ణ
కలిపించడిం
సాధయమే.

పాల్సీ కాల్ిం స్ిందరభింగ్ా
ఆస్పత్ర ల్ల్ల చదరిన
48

అధిగమిించాలిసన త్గ్ిగింప్ును
అనుమతిించద టాప్ప్ పాోనో ను
________________ అని

విప్త్త
ఆధారిత్ అధిక
త్గ్ిగింప్ు పాోన్

స్ూప్ర్ టాప్
అప్ పాోన్

పాల్సీ కింద

ఒకోక వయకత క

బీమా చదసిన

వయస్ు,

ప్రతి వయకత

ఎించుక నే

పాల్సీ

బీమా స ముి,

కొనసాగుత్ నే

మరేదెైనా

స్మయింల్ల

రేటటింగ్

తాను బీమా

కారకాల్

చదసిన

ఆధారింగ్ా

స ముిల్ల

వయకత గత్ రక్ష్ణ

గరిషఠ

కింద

మొతాతనిే

పీరమియిం

కలోయిమ్

వస్ూల్

చదయవచుు.

ప్రవేశ పాోన్

1

చదయబడుత్ ిం

స్హ-చెలిోింప్ు
పాోన్

2

అింటారు.
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

I మాత్రమే

I మరియు II

II మరియు III

Alternative
4

Correct
Alternative

సిథర ప్రయోజన పాోనో క కింది
వాటటల్ల దదనిని ఉదాహరణగ్ా
చెప్పవచుు?
49

I. ఆస్ుప్తిర రోజువారట ఖరుు
బీమా పాోనుో

I,II మరియు
III

2

II. అత్యింత్ తీవర అస్వస్థ త్ బీమా
పాోనుో
III. సీనియర్ సిటటజన్స పాోన్
ఆస్ుప్తిర రోజువారట ఖరుుల్
పాల్సీల్ల, గరిషఠ ప్రిమితి దీనిపెై
ఉింటటింది:
50 I. ఒకోక అస్వస్థ త్క రోజువారట

I మాత్రమే

I మరియు II

II మరియు III

ఖరుుల్ చెలిోింప్ు

I,II మరియు
III

2

II. పాల్సీ కాల్వయవధి
III. వెైదుయల్ ఫీజు
ఆస్ుప్తిర రోజూవారట నగదు
చెలిోింప్ు పాల్సీని కింది పేరుతో
కొనుగ్ోల్ చదయగల్రు:
51

I. ఓ సాుిండల్లన్ పాల్సీ
II. రలగుయల్ర్ నషు ప్రిహార ప్ూచీ

I మాత్రమే

I మరియు II

II మరియు III

I,II మరియు
III

4

పాల్సీపెై అదనప్ు రక్ష్ణ
III.రలగుయల్ర్ ఆస్ుప్తిర ఖరుుల్
పాల్సీక స్హాయక రక్ష్ణ

16

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

వాస్త వ ప్రకటనను గురితించిండి
I. అత్యింత్ తీవర అస్వస్థ త్
పాల్సీల్ సాధారణింగ్ా 21
నుించి 65 ఏళ్ో మధయ
52 వయస్ుల్లప్ు వారిక
సాధారణింగ్ా అిందుబాటటల్ల

I మాత్రమే

II మాత్రమే

I మరియు II

వాస్త విం

వాస్త విం

రలిండూ వాస్త విం

I మాత్రమే

II మాత్రమే

I and II

వాస్త విం

వాస్త విం

రలిండూ వాస్త విం

I మరియు II
రలిండూ

1

అవాస్త విం

ఉింటాయి.
II. ఈ పాల్సీల్ కింద ఇవవజూపే
మొత్త ిం చాల్ా త్క కవ.
వాస్త వ ప్రకటనను గురితించిండి
I. హెలత ప్ో స ల్ ైఫ్ కాింబీ
ఉత్పత్త ల్ అనేవి రలిండు బీమా
స్ింస్థ ల్ స్ింయుకత ింగ్ా
రూప్కల్పన చదసి, ఇరు బీమా
53 స్ింస్థ ల్ ప్ింపిణీ మారాగల్ దావరా
మారలకట చదయబడుతాయి.

I మరియు II
రలిండూ

1

అవాస్త విం

II. హెలత ప్ో స ల్ ైఫ్ కాింబీ
ఉత్పత్త ల్ విషయింల్ల,
కలోయిమ్ల్ను బీమాదారుల్
స్ింయుకత ింగ్ా నిరవహసాతరు.
కింది వాటటల్ల దదనిని పాయకేజీ
పాల్సీక ఉదాహరణగ్ా
చెబుతారు?
54 I. హెలత ప్ో స ల్ ైఫ్ కాింబీ ఉత్పతిత
II. దుకాణదారుల్ పాల్సీ

I మాత్రమే

I మరియు II

II మరియు III

I,II మరియు
III

3

III. క టటింబ యజమానుల్
పాల్సీ

17

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

వాస్త వ ప్రకటనను గురితించిండి
I. స్మాజింల్లని నిరుపేద
వరాగల్క చౌకగ్ా వెైదయ బీమాను
అిందిించడిం కోస్ిం జన్ ఆరోగయ
బీమా పాల్సీక రూప్కల్పన
55

చదయబడిింది.
II. జన్ ఆరోగయ బీమా పాల్సీ

I మాత్రమే

II మాత్రమే

I మరియు II

వాస్త విం

వాస్త విం

రలిండూ వాస్త విం

రక్ష్ణ ప్రిధి వయకత గత్

I మరియు II
రలిండూ

1

అవాస్త విం

మడీకో యి
ల మ్ పాల్సీ మారగ ింల్లనే
ఉింటటింది. స్ించిత్ బర నస, వెైదయ
ప్రటక్ష్ల్ కూడా
చదరుబడుత్ నాేయి.

వాస్త వ ప్రకటనను గురితించిండి
I. జన్ ఆరోగయ బీమా పాల్సీ
అనేది వయకత ల్క మాత్రమే
అిందుబాటటల్ల ఉింటాయి. వారి
క టటింబ స్భుయల్క
56

విస్త రిించబడదు.
II. జన్ ఆరోగయ బీమా పాల్సీ

I మాత్రమే

II మాత్రమే

I మరియు II

వాస్త విం

వాస్త విం

రలిండూ వాస్త విం

కింద త్లిో దిండురల్లో ఒకరు ల్ేదా

I మరియు II
రలిండూ

2

అవాస్త విం

ఇదా రూ రక్ష్ణ ప ిందుత్ ింటే,
మూడు నెల్ల్ నుించి ఐదదళ్ో
ల్లప్ు వయస్ునే చినాేరుల్క
రక్ష్ణ కలిపించబడుత్ ింది.
కింది వాటటల్ల దదనిని శ్ాశవత్
57 అింగవెైకల్ాయనిక ఉదాహరణగ్ా
చెబుతారు?

నాల్ గు
అవయవాల్క
ప్క్ష్వాత్ిం

వేళ్ో ల
కోల్లపవడిం

ో , చదత్ ల్
కాళ్ల
ఎముకల్
కోల్లపవడిం

కాలి వేళ్లళ
కోల్లపవడిం

1
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వాస్త వ ప్రకటనను గురితించిండి
I. బీమా స్ింస్థ ఆరోగయ సేవక
నగదు రహత్ సౌకరాయనిక వీల్
కలిపస్ుతింది. అనుమతిించిన
మొతాతనిక నెటవర్క సేవా
స్ింస్థ క ప్రత్యక్ష్ింగ్ా చెలిోింప్ు
58 జరుప్ుత్ ింది.
II. నగదు రహత్ స్దుపాయిం

I మాత్రమే

II మాత్రమే

I మరియు II

వాస్త విం

వాస్త విం

రలిండూ వాస్త విం

I మరియు II
రలిండూ

1

అవాస్త విం

కింద, బీమా చదసిన వయకత పాల్సీ
ప్రిమిత్ ల్ను దాటటన
మొతాతల్ను చెలిోించాలిస
ఉింటటింది. దానిని ఆ త్రావత్
బీమా స్ింస్థ చెలిోస్త ుింది.
వయకత గత్ ఆరోగయ బీమా
59 రక్ష్ణల్ను______________క
ఇవవజూప్ుతారు.

బ ింద ఆరోగయ బీమా
60 రక్ష్ణల్ను_______________
క ఇవవజూప్ుతారు.

చిల్ో ర
వినియోగదారు

కారకపరేటో ట

ల్

చిల్ో ర
వినియోగదారు

కారకపరేటో ట

ల్

ప్రభుత్వ
ప్థకాల్
ప్రభుత్వ
ప్థకాల్

పెైవనీే

1

పెైవనీే

2

బీమా ప్రతిపాదన ప్త్రింతో కింది
వాటటల్ల ఏది మొదల్వుత్ ింది?
I. అత్యింత్ గ్కప్ప విశ్ావస్ స్ూత్రిం
61 II. ప్ూచీ స్ూత్రిం
III. వాస్త విక స్మాచారిం వెల్ోడి

II మాత్రమే

I మరియు II

I మరియు III

I, II, III
మరియు IV

4

బాధయత్
IV. రుణదాత్ బదిలీ స్ూత్రిం
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Alternative
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బీమా చదశ్ామా, ల్ేదా అనే దాింతో
స్ింబింధిం ల్ేక ిండా త్నక గురలైన
ఇదివరకటట నష్ాుల్నిేటట ప్ూరిత
వివరాల్ను ప్రకటటించాల్ని

ఇదివరకటట

ప్రతిపాదక డిని కోరుతారు. ఈ

నష్ాుల్క

స్మాచారిం ఎిందుక కావాలి?
62 I. బీమా వయవహారిం, గత్ింల్ల

I మాత్రమే

II మాత్రమే

బీమాదారు రిసకను ఎల్ా

I మరియు II

ప్రస్త ుత్ రిసక

వాస్త విం

ఒప్పిందుల్ల

3

ఎల్ాింటట పాత్ర

నిరవహించారనడానిక

ల్ేదు.

స్ింబింధిించిన స్మాచారిం బీమా
స్ింస్థ క ఇస్ుతింది.
II. ఇల్ాింటట స్మాధానాల్ నుించి
ఒప్పింద ప్ూచీ ల్ేఖరుల్
ఓ ప్రతిపాదన ప్త్రిం
ఉప్యోగ్ిించబడితద, బీమా స్ింస్థ
మాటల్ దావరా,
రాత్ప్ూరవకింగ్ానూ ప ిందిన
63 స్మాచారానిే రికారు్

3 రోజుల్

7 రోజుల్

10 రోజుల్

15 రోజుల్

4

చదయగల్రు. దానిని
_________ ప్రతిపాదక డిక
నిరాధరిించి, కవర్ నోటట ల్ేదా
పాల్సీల్ల స్మాచారానిే
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Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

I మాత్రమే

II మాత్రమే

I మరియు II

I మరియు II

వాస్త విం

వాస్త విం

వాస్త విం

అవాస్త విం

I మరియు II

II మరియు III

I, II మరియు

మాత్రమే

మాత్రమే

III

Correct
Alternative

వివరణ ప్తారల్క స్ింబింధిించి
కింది ప్రకటనల్లో ఏది స్రలైింది ?
I. ఓ వివరణ ప్త్రిం అనేది
సాధారణింగ్ా ఓ బరర చర్ ల్ేదా
లీఫ్ల్ ట రూప్ింల్ల ఉింటటింది .
64

ఇల్ాింటటది ఆపేక్ష్ప్ూరవక
కొనుగ్ోల్ దారుల్క ఉత్పతిత ని

1

ప్రిచయిం చదసే ఉదదాశ్ానిక త్గగ టు ట
ప్ని చదస్త ుింది.
II. వివరణ ప్త్రిం జారట
ఐ.ఆర్.డి.ఏ చటు ిం దావరా
నిరవహించబడుత్ ింది.
కింది వాటటల్ల దదనిని వివరణ
ప్త్ర ల్ల చదరాులి?
I. ప్రయోజనాల్ ప్రిధి
65 II. బీమా కవర్ విస్త త్ిం

మాత్రమే I

III. బీమా రక్ష్ణక స్ింబింధిించిన

4

వారలింటీల్ , మినహాయిింప్ుల్ ,
నిబింధనల్
రలైడరో క స్ింబింధిించి వివరణ
ప్త్రింల్ల కింది స్మాచారింల్ల ఏది
స్రలైింది?
I. ప్రయోజనాల్ ప్రిధిక
66

స్ింబింధిించి ఉత్పతిత మీద

I మాత్రమే

II మాత్రమే

I మరియు II

I మరియు II

అనుమతిించిన రలైడరో ను

వాస్త విం

వాస్త విం

వాస్త విం

అవాస్త విం

1

స్పషుింగ్ా పేరకకనాలి.
II. రలైడరుో అనిేింటటకీ
స్ింబింధిించిన పీరమియిం ప్రధాన
ఉత్పతిత పీరమియింల్ల 50శ్ాత్ిం
21
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Alternative
2
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3
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4

Correct
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చెలిోింప్ు

ప్రిశీల్న

ఫీజు

చిందా

2

I మాత్రమే

II మాత్రమే

I మరియు II

I మరియు II

వాస్త విం

వాస్త విం

వాస్త విం

అవాస్త విం

I మాత్రమే

II మాత్రమే

I మరియు II

I మరియు II

వాస్త విం

వాస్త విం

వాస్త విం

అవాస్త విం

పీరమియిం అనేది
_________బీమా కాింటారకు
67 కింద బీమా వయవహారానిే బీమా
చదయడిం కోస్ిం బీమా స్ింస్థ క
బీమాదారు చెలిోించద మొత్త ిం.
పీరమియింక స్ింబింధిించి కింది
ప్రకటనల్లో ఏది వాస్త విం?
I. బీమా చటు ింల్లని సెక్ష్న్ 64విబి
ప్రకారిం, పీరమియిం బీమా
68

పారరింభిం కావడానిక
ముిందుగ్ానే ముిందస్ుతగ్ా

1

చెలిోించబడాలి.
II. ఈ సెక్ష్న్ భారత్దదశింల్లని
జీవిత్ యిేత్ర బీమా
ప్రిశమ
ి ల్లని ఓ ప్రతదయక
పీరమియింక స్ింబింధిించి కింది
ప్రకటనల్లో ఏది స్రలైింది?
I. బీమా చటు ింల్లని 64 ప్రకారిం
బీమా కింపెనీ పీరమియింను
సీవకరిసేత మాత్రమే ఓ చెల్ో బాటట
69

కాింటారకు ప్ూరిత అయినటటు
ప్రిగణిించబడుత్ ింది.

3

II. బీమా చటు ింల్లని 64 ప్రకారిం
బీమా కింపెనీ పీరమియింను
సీవకరిసేత మాత్రమే బీమా కింపెనీక
రిసకను బదిలీ చదసినటటు
ప్రిగణిించబడుత్ ింది.
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మూడు రోజుల్

ఐదు రోజుల్

ఏడు రోజుల్

1

పెైవనీే

4

పెైవనీే

1

బీమా స్ింస్థ త్రప్ున బీమా
పాల్సీపెై పీరమియింను ఓ బీమా
ఏజలింట వస్ూల్ చదసేత, ఆయన
అల్ా వస్ూల్ చదసిన
పీరమియింను బాయింక మరియు
70 త్పాల్ా శ్ాఖ సెల్వు రోజుల్ను
మినహాయిించి

ఇరవెై-నాల్ గు
గింటల్

_________ల్లప్ు త్న కమిషన్
త్గ్ిగింప్ును ప్ూరితగ్ా ఎల్ాింటట
త్గ్ిగింప్ు ల్ేక ిండా బీమా స్ింస్థ క
డిపాజిట చదయాలి.
ఏదదని గురితింప్ు

బీమా పాల్సీ తీస్ుక నేిందుక
71

ప్రతిపాదిించద ఏ వయకత అయినా
చెలిోించాలిసన పీరమియింను కింది

ప ిందిన
నగదు

బాయింక
ల్ావాదదవీ

ప్దధ త్ ల్లో వేటట దావరా జరపాలి?

పణ స్ు ల మనీ
ఆర్ ర్

సాధనిం

ప్రతిపాదక ల్ /పాల్సీదారు నెట
బాయింకింగ్ ల్ేదా కలడ
ి ిట/డెబిట
కారు్ దావరా చెలిోింప్ు జరపాల్ని
72

నిరో యిించుక ింటే చెలిోింప్ును

ప్రతిపాదక డు

_____________పేరుల్ల జారట

/ పాల్సీదారు

చదసిన నెట బాయింకింగ్ ఖాతా ల్ేదా
కలడ
ి ిట/డెబిట కారు్ దావరా

ప్రతిపాదక డు

ప్రతిపాదక డు

/ పాల్సీదారు

/ పాల్సీదారు

ల్ేదా ఎవరలైనా

ల్ేదా ఎవరలైనా

రకత

క టటింబస్భుయ

స్ింబింధీక ల్

ల్

జరపాలి.
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XYZ పెైవేట లిమిటెడ్ స్ింస్థ ఓ
బీమా రక్ష్ణ కోస్ిం దరఖాస్ుత
చదస్ుక ింది. వరితించగల్ వాస్త వ

73

రేటటను నిరాధరిించడిం కోస్ిం

నిబింధనల్

పారింగణాల్ను ప్రిశీలిించాలి.

మరియు

ఖచిుత్మైన పీరమియిం ఖరారు

బీమా

కాల్ేదు. ఇల్ాింటట స్నిేవేశింల్ల

ధ వప్త్రిం

కవర్ నోట

సౌల్భయ పాల్సీ

పాల్సీ స్నేదధ త్ పెిండిింగ్ల్ల

వారింటీల్క
స్ింబింధిించిన

2

తాతాకలిక

ఉింటూ, పర విజనల పారతిప్దికన

పాల్సీ

రక్ష్ణను అిందిించడిం కోస్ిం కింది
వాటటల్ల దదనిని బీమా కింపెనీ జారట
చదయగల్దు?
కవర్ నోటోను కింది వాటటల్ల
ఎక కవగ్ా ఎిందుల్ల
ఉప్యోగ్ిసత ారు?
74 I. మరలైన్ బీమా

I మరియు II III మరియు IV I మరియు IV II మరియు III

3

II. ఆరోగయ బీమా
III. జీవిత్ బీమా
IV. మోటారు బీమా
వరితించగల్

కింద పేరకకనే ఎల్ాింటట
75

స్నిేవేశింల్ల, ఓ బీమా రక్ష్ణను
కవర్ నోట దావరా పర విజనల
పారతిప్దికన అిందిసత ారు?

దీరఘ చరుల్
జరగ్ాలిసన
స్ింకో షుమైన
పాల్సీల్
విషయింల్ల

వాస్త వ రేటటను

ఖచిుత్మైన

నిరాధరిించడానిక పీరమియింను
పారింగణాల్

ఖరారు

త్నిఖీ

చదయని

చదయాలిసన

పాల్సీల్

పాల్సీల్

విషయింల్ల

పెైవనీే

4

విషయింల్ల
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

I మాత్రమే

II మాత్రమే

I మరియు II

I మరియు II

వాస్త విం

వాస్త విం

వాస్త విం

అవాస్త విం

I మాత్రమే

II మాత్రమే

I మరియు II

I మరియు II

వాస్త విం

వాస్త విం

వాస్త విం

అవాస్త విం

బీమా

వారలింటీ

స్మరథ న

ధ వప్త్రిం

దసాతవేజు

దసాతవేజు

Correct
Alternative

కవర్ నోటక స్ింబింధిించి కింది
ప్రకటనల్లో ఏది వాస్త విం?
I. ఓ కవర్ నోట సాుింప్ు
వేయబడిింది
76 II. కవర్ నోట ప్దజాల్ిం బీమా
త్రగతి కోస్ిం బీమా పాల్సీ

2

సాధారణ నియమ, నిబింధనల్
వరితసత ాయనే విషయానిే స్పషుిం
చదస్త ుింది.
కవర్ నోటక స్ింబింధిించి కింది
ప్రకటనల్లో ఏది వాస్త విం?
I. ఏదదని వారలింటీల్తో రిసక
నిరవహించబడితద, బీమా ఇల్ాింటట
వారలింటీల్క గురవుత్ ిందనే
77 విషయానిే కవర్ నోట
పేరకకింట ింది.

1

II. కవర్ నోటను అింగ్టకరిించిన
బాయింక నిబింధన, ప్రకటన
నిబింధన త్దిత్రాల్ ల్ాింటట
ప్రతదయక నిబింధనల్క గురి
మోటారు పాల్సీల్ విషయింల్ల,
78

ఓ ________ రుజువు కావాలిస
రావచునే కేస్ుల్లో బీమాక

కవర్ నోట

2

సాక్యయధారానిే అిందిస్త ుింది .
___________ల్ల, పాల్సీక
79

అదనింగ్ా, పాల్నా చటు ిం
కోరుత్ నేటటుగ్ా బీమా

ఉచిత్ బీమా మోటారు బీమా ఆరోగయ బీమా

ఆసిత బీమా

2

ధ వప్త్రిం జారట చదయబడుత్ ింది.
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

పాల్సీ
దసాతవేజు

మోటారు బీమా విషయింల్ల,

బీమా

బీమా ధ వప్త్రిం కింది వారిక
80

బీమా సాక్యయధారానిే
అిందిస్త ుింది:

సాక్యయనిక
I మాత్రమే

II మాత్రమే

I మరియు II

త్గ్ిన రుజువు

3

అయినిందున

I. పణ లీస్ు

ఎల్ాింటట

II. రిజిసేుేషన్ శ్ాఖ అధికారుల్

ధ వప్త్రిం
అవస్రిం ల్ేదు.

వీటట కారణింగ్ా ఏరపడిన నష్ాుల్నే
81

బీమా భావన దావరా తొలినాళ్ో ల్ల
నిరవహించిన రిసకల్ రకింగ్ా

రలైల్

రోడు్

స్ముదరింల్ల

ప్రమాదాల్

ప్రమాదాల్

దుసాసహస్ిం

భూకింపాల్

3

చెప్పవచుు:
తొలి రోజుల్లో, స్రక రవాణా,
అగ్ిే ప్రమాదిం, స్భుయల్ మ తి
ల్ేదా జీవాల్ను కోల్లపవడిం వల్ో
82

స్భుయల్క కలిగ్ే నష్ాుల్క
సాయిం అిందిించడిం కోస్ిం

ల్ాభాల్లో వాటా

ఈకవటీల్ల
వాటా

చిందా వాటా

స్రక విల్ వ
వాటా

3

ఐరోపాల్లని వాయపార స్మూహాల్
ల్ేదా స్ింఘాల్ _________పెై
ప్నిచదశ్ాయి.
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

III మాత్రమే

I, II ల్ేదా III

II ల్ేదా IV

I, II, III ల్ేక IV

4

III మాత్రమే

I ల్ేదా II

I ల్ేదా III

I, II ల్ేక III

4

తొలి రోజుల్లో, ఐరోపాల్లని
వాయపార స్మూహాల్ ల్ేదా
స్ింఘాల్ ఈ కారణింగ్ా
స్భుయల్క నష్ాుల్ను ల్ాభ,
83 నష్ాుల్ను ప్ించుక నే
పారతిప్దికన ప్ని చదసత ాయి:
I. స్రక రవాణా నష్ాుల్
II. అగ్ిే ప్రమాదిం
III. స్భుయల్ మ తి
తొలి రోజుల్లో, వాయపారుల్
ల్ిండన్ల్లని ల్ాయిడ్స కాఫీ
హౌసల్ల స్మావేశమయాయరు.
స్ముదరింల్ల స్ింభవిించద కింది
రకాల్ ైన ప్రమాదాల్ కారణింగ్ా
ప్డవల్లో తీస్ుక వెళ్లత్ నే
84 త్మ స్రక ల్క జరిగ్ే నష్ాునిే
ప్ించుక నేిందుక
అింగ్టకరిించారు. ఆ ప్రమాదాల్ :
I. స్ముదరిం మధయల్ల దో పిడీక
పాల్పడద స్ముదర ద ింగల్
II. స్రక ల్ను నాశనిం చదసే
అధావనేమైన స్ముదర
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

I మాత్రమే

III మాత్రమే

I మరియు II

II మరియు III

3

జీవిత్ బీమా కింపెనీల్ చటు ిం,
1912 కింది వాటటకోస్ిం actuary
దావరా ధ వీకరణను త్ప్పనిస్రి
చదసిింది:
85 I. పీరమియిం రేట ప్టటు కల్
II. కాల్ానుగుణింగ్ా కింపెనీల్
విల్ వను మదిింప్ు వేయడిం
III. నషు ప్రిహార ప్ూచీ మారి్నో ు
IV. కొత్త ఉత్పత్త ల్ ఆవిషకరణ
జీవిత్ బీమా
వాయపారిం

1956
కిందివి మినహాయిించి, బీమా
86 జాతీయిీకరణక స్ింబింధిించిన
కింది ప్రకటనల్నీే వాస్త వమే :

సెపు ింె బరు 1న
జీవిత్ బీమా
వాయపారిం
జాతీయిీకరణ
చదయబడిింది.

1956ల్ల
భారత్ జీవిత్
బీమా స్ింస్థ
ఏరాపటట
చదయబడిింది.

జాతీయిీకరణ

1956 నుించి

స్మయింల్ల

1999 వరక ,

భారత్దదశింల్ల

భారత్దదశింల్ల

170 భవిషయ

జీవిత్ బీమా

బీమా

వాయపారిం చదసే

స సెైటీల్ , 75

ప్ూరిత హక క

కింపెనీల్

ఎల.ఐ.సి

జీవిత్ బీమా

చదతిల్ల ఉిండదది.

3

వాయపారిం
సాగ్ిస్త ునాేయి.
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

1972ల్ల

సాధారణ

సాధారణ

సాధారణ

బీమా

బీమా

బీమా

వాయపారిం

వాయపారిం

వాయపారిం

కిందివి మినహాయిించి, బీమా
87 జాతీయిీకరణక స్ింబింధిించిన
కింది ప్రకటనల్నీే వాస్త వమే :

జాతీయిీకరణ జాతీయిీకరణ

జాతీయిీకరణ

స్ిందరభింగ్ా,

స్మయింల్ల

చటు ిం

జనరల

జి.ఐ.సి ఆఫ్

(GIBNA)

ఇనూసరలన్స

ఇిండియాల్ల

ఆమోదిం

కారకపరేషన్

నాల్ గు

ప ిందడింతో

ఆఫ్ ఇిండియా

అనుబింధ

జీవిత్ యిేత్ర

(జి.ఐ.సి)

స్ింఘాల్

బీమా

మరియు మరో

ఏరాపటటతో

వాయపారిం

నాల్ గు

జీవిత్ యిేత్ర

జాతీయమ

అనుబింధ

బీమా

Alternative
4

Correct
Alternative

1956ల్ల
భారత్ జీవిత్
బీమా స్ింస్థ
(ఎల.ఐ.సి)

3

ఏరాపటట
చదయబడిింది.

ఆరోగయ స్ింరక్ష్ణ అనేది కింది
వాటటకోస్ిం వివిధ ఏజలనీసల్ ,
ప్రభుత్విం స్హా ఇత్ర సేవా
స్ింస్థ ల్ అిందిించద సేవల్
కూరుపను స్ూచిస్ుతింది.:
88

I. ప్రజల్ ఆరోగ్ాయనిే
పణర త్సహించడిం

IV మాత్రమే

I మరియు IV

స్మగిిం

స్ింత్ పిత కరిం

II, III

I, II, III

మరియు IV

మరియు IV

స్రస్ిం

పెైవనీే

4

II ప్రజల్ ఆరోగ్ాయనిే
నిరవహించడిం
III. ప్రజల్ ఆరోగ్ాయనిే
ప్రయవేక్ిించడిం
IV. ప్రజల్ ఆరోగ్ాయనిే
89

ఆరోగయ స్ింరక్ష్ణ స్మరథ వింత్ింగ్ా
ఉిండాల్ింటే:

4
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

అనిే రకాల్

90

కిందివి మినహాయిించి, కింది
ప్రకటనల్నీే వాస్త వమే:

అనిే రకాల్

ఆరోగయ

ఆరోగయ

స్మస్యల్క

వయకత ఆరోగయ

స్మస్యల్క

ఒకే సాథయిల్ల

సిథతి ఒకోక

ఒకే సాథయిల్ల

ఆరోగయ

వయకత ని బటటు

ఆరోగయ

స్ింరక్ష్ణను

మారుత్ ింటటిం

స్ింరక్ష్ణను

అిందుబాటటల్ల

ది.

అిందుబాటటల్ల తీస్ుక రావడిం
తీస్ుక రావడిం

సాధయమే.

సాధయిం కాదు.

ఆవశయకత్

ప్రజల్క వాయధి
స్ింభవిించద
స్ింభావయత్
ఆధారింగ్ా
ఆరోగయ

3

స్ింరక్ష్ణ
స్దుపాయాల్
ఉిండాలి.

కూడా.

అనిే రకాల్
ఆరోగయ

91

కిందివి మినహాయిించి, కింది
ప్రకటనల్నీే వాస్త వమే:

వయకత ఆరోగయ

స్మస్యల్క

సిథతి ఒకోక

ఒకే సాథయిల్ల

వయకత ని బటటు

ఆరోగయ

మారుత్ ింటటిం

స్ింరక్ష్ణను

ది.

అిందుబాటటల్ల
తీస్ుక రావడిం
సాధయమే.

అనిే రకాల్
ఆరోగయ

ప్రజల్క వాయధి

స్మస్యల్క

స్ింభవిించద

ఒకే సాథయిల్ల

స్ింభావయత్

ఆరోగయ

ఆధారింగ్ా

స్ింరక్ష్ణను

ఆరోగయ

అిందుబాటటల్ల

స్ింరక్ష్ణ

2

తీస్ుక రావాలిస స్దుపాయాల్
న అవస్రిం

ఉిండాలి.

ల్ేదు.
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గ్ాిమిం ల్ేదా జిల్ాో ల్ేదా రాషుింే
ల్ాింటట ఏ పారింత్ింల్ల అయినా
ఆరోగయ స్ింరక్ష్ణ సౌకరాయల్ను
ఏరాపటట చదయాలిసన అవస్రిం
అనేది కింద పేరకకనే విధింగ్ా ఆ
92 పారింత్ింల్లని స్ూచికల్ అని

III మాత్రమే

II మరియు III

I మరియు III

పిలిచద వివిధ ఆరోగయ స్ింరక్ష్ణ

I, II మరియు
III

4

కారకాల్పెై ఆధారప్డి ఉింటటింది.:
I. జనాభా ప్రిమాణిం
II. మరణ రేటట
III. అస్వస్థ త్ రేటట
గ్ాిమిం ల్ేదా జిల్ాో ల్ేదా రాషుింే
ల్ాింటట ఏ పారింత్ింల్ల అయినా
ఆరోగయ స్ింరక్ష్ణ సౌకరాయల్ను
ఏరాపటట చదయాలిసన అవస్రిం
అనేది కింద పేరకకనే విధింగ్ా ఆ
పారింత్ింల్లని స్ూచికల్ అని
93 పిలిచద వివిధ ఆరోగయ స్ింరక్ష్ణ
కారకాల్పెై ఆధారప్డి ఉింటటింది.:

III మాత్రమే

II మరియు III

I మరియు III

I, II మరియు
III

4

I. అింగవెైకల్య రేటట
II. ప్రజల్ సామాజిక, మానసిక
ఆరోగయిం
III. ప్రజల్ సాధారణ పణ షక సిథతి
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Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

III మాత్రమే

II మరియు III

I మరియు III

ప్రతి ఐదువేల్

స్ుమారు ఆరు

జనాభాక

ఉప్ కేిందారల్క

పారథమిక

ఆరోగయ

ఒకటట చకప్ుపన

పారథమిక

ఆరోగయ

కేిందారల్ల్ల

పారథమిక

ఆరోగయ

కేిందారల్ అనీే

చాల్ావరక

ఆరోగయ

కేిందారల్

అవుట పేషెింట

నాల్ గు

కేిందారల్

రిఫరల

సేవల్

నుించి ఆరు

ఏరాపటట

యూనిటట
ో గ్ా

అిందిసత ాయి.

రోగ్ి ప్డకల్

చదయబడా్యి.

ఉింటాయి.

Correct
Alternative

గ్ాిమిం ల్ేదా జిల్ాో ల్ేదా రాషుేిం
ల్ాింటట ఏ పారింత్ింల్ల అయినా
ఆరోగయ స్ింరక్ష్ణ సౌకరాయల్ను
ఏరాపటట చదయాలిసన అవస్రిం
అనేది కింద పేరకకనే విధింగ్ా ఆ
పారింత్ింల్లని స్ూచికల్ అని
94 పిలిచద వివిధ ఆరోగయ స్ింరక్ష్ణ
కారకాల్పెై ఆధారప్డి ఉింటటింది.:

I, II మరియు
III

4

I. గనుల్ ప్రదదశిం ల్ేదా
పారిశ్ాిమిక ప్రదదశింగ్ా ఉింటే
ప్రాయవరణ కారకాల్
II. ఆరోగయ స్ింరక్ష్ణ వయవస్థ ను
ఎింత్వరక ఉప్యోగ్ిించగల్గ్ాలి

కిందివి మినహాయిించి, పారథమిక
95 ఆరోగయ కేిందారల్క స్ింబింధిించిన
కింది ప్రకటనల్నీే వాస్త వమే :

పారథమిక

1

ఉింటాయి.
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Alternative
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Alternative
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Alternative
4

Correct
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ఆకసయల్రట
నర్స అిండ్

కిందివి మినహాయిించి, పారథమిక
96 ఆరోగయ కేిందారల్క స్ింబింధిించిన
కింది ప్రకటనల్నీే వాస్త వమే :

ప్రతి ముపెైప

స్ుమారు ఆరు

పారథమిక

వేల్ జనాభాక

ఉప్ కేిందారల్క

ఆరోగయ

ఒకటట చకప్ుపన

పారథమిక

కేిందారల్ల్ల

పారథమిక

ఆరోగయ

చాల్ావరక

ఆరోగయ

కేిందారల్

నాల్ గు

కేిందారల్

రిఫరల

నుించి ఆరు

ఏరాపటట

యూనిటట
ో గ్ా

రోగ్ి ప్డకల్

చదయబడా్యి.

ఉింటాయి.

ఉింటాయి.

మిడ్వెైఫ్
(ఎ.ఎన్.ఎిం)
అని పిలిచద ఓ
మహళీ
ఆరోగయ

4

కారయకరత , ఓ
ప్ురుష ఆరోగయ
కారయకరత
పారథమిక
ఆరోగయ
కేిందారనిే

ప్రతి ముపెైప
వేల్ జనాభాక
కిందివి మినహాయిించి, పారథమిక
97 ఆరోగయ కేిందారల్క స్ింబింధిించిన
కింది ప్రకటనల్నీే వాస్త వమే :

ఒకటట చకప్ుపన
పారథమిక
ఆరోగయ
కేిందారల్
ఏరాపటట
చదయబడా్యి.

సామూహక
ఆరోగయ
కేిందారల్క
పారథమిక
ఆరోగయ
కేిందారల్
రిఫరల
యూనిటట
ో గ్ా
ఉింటాయి.

పారథమిక
పారథమిక

ఆరోగయ

ఆరోగయ

కేిందారల్ల్ల

కేిందారల్ అనీే

చాల్ావరక

అవుట పేషెింట

నాల్ గు

సేవల్

నుించి ఆరు

అిందిసత ాయి.

రోగ్ి ప్డకల్

2

ఉింటాయి.
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నిబింధనల్
ప్రకారిం, ఒకోక

కిందివి మినహాయిించి, పారథమిక
98 ఆరోగయ కేిందారల్క స్ింబింధిించిన
కింది ప్రకటనల్నీే వాస్త వమే :

పారథమిక

ప్రతి ముపెైప

స్ుమారు ఆరు

వేల్ జనాభాక

ఉప్ కేిందారల్క

పారథమిక

ఒకటట చకప్ుపన

పారథమిక

ఆరోగయ

పారథమిక

ఆరోగయ

కేిందారల్ అనీే

ఆరోగయ

కేిందారల్

అవుట పేషెింట

కేిందారల్

రిఫరల

సేవల్

ఏరాపటట

యూనిటట
ో గ్ా

అిందిసత ాయి.

చదయబడా్యి.

ఉింటాయి.

ఆరోగయ కేిందరిం
కనీస్ిం ముపెైప
ప్డకల్ను,
ఒక ఆప్రేషన్

4

థియిేటర్ను,
ఎక్సస రే
మిషిన్, ప్రస్వ
గది, ప్రయోగ
శ్ాల్
సౌకరాయల్ను
నిబింధనల్
ప్రకారిం, ఒకోక

సామూహక

కిందివి మినహాయిించి,
99

సామూహక ఆరోగయ కేిందారల్క
స్ింబింధిించిన కింది ప్రకటనల్నీే
వాస్త వమే:

పారథమిక

ప్రతి ముపెైప

ఆరోగయ

వేల్ జనాభాక

కేిందారల్

సామూహక

ఒకటట చకప్ుపన

నాల్ గు

ఆరోగయ

సామూహక

పారథమిక

కేిందారల్

ఆరోగయ

కేిందారల్క

సెపషలిసు కేర్

కేిందారల్

ఒకటట చకప్ుపన

సౌకరాయల్ను

ఏరాపటట

రిఫరల

అిందిసత ాయి.

చదయబడా్యి.

యూనిటట
ో గ్ా
ఉింటాయి.

ఆరోగయ కేిందరిం
కనీస్ిం ముపెైప
ప్డకల్ను,
ఒక ఆప్రేషన్

1

థియిేటర్ను,
ఎక్సస రే
మిషిన్, ప్రస్వ
గది, ప్రయోగ
శ్ాల్
సౌకరాయల్ను
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నిబింధనల్
ప్రకారిం, ఒకోక
ప్రతి ల్క్ష్
జనాభాక
కిందివి మినహాయిించి,
100

సామూహక ఆరోగయ కేిందారల్క
స్ింబింధిించిన కింది ప్రకటనల్నీే
వాస్త వమే:

ఒకటట చకప్ుపన
సామూహక
ఆరోగయ
కేిందారల్
ఏరాపటట
చదయబడా్యి.

సామూహక
ఆరోగయ
కేిందారల్ ఆరు
పారథమిక
కేిందారల్క
ఒకటట చకప్ుపన
రిఫరల
యూనిటట
ో గ్ా

సామూహక
సామూహక
ఆరోగయ
కేిందారల్
సెపషలిసు కేర్
సౌకరాయల్ను
అిందిసత ాయి.

ఉింటాయి.

ఆరోగయ కేిందరిం
కనీస్ిం ముపెైప
ప్డకల్ను,
ఒక ఆప్రేషన్

2

థియిేటర్ను,
ఎక్సస రే
మిషిన్, ప్రస్వ
గది, ప్రయోగ
శ్ాల్
సౌకరాయల్ను

అపాయ
ఆమోదిం
మరియు
బీమాదారుల్క వాస్త విక
101 స్మాచారిం ఎిందుక కావాలిస
వస్ుతింది?

దసాతవేజుల్లో
రాయడిం కోస్ిం

స్ింబింధిత్
నిబింధనల్
మరియు
షరత్ ల్ను

నియింత్రణ

వినియోగదారు

అవస్రాల్క

ల్ సేవ

బధ్ుధల్ ై

మరుగు

ఉిండుట

ప్రిచదిందుక

2

నిరో యిించడిం

చెల్ో బాటట ఒప్పిందింల్లని ఏ
102 మూల్కిం బీమా పీరమియింక
స్ింబింధిించిింది?

ఆఫర్
మరియు
ఆమోదిం

ఏదెైనా మోస్ప్ూరిత్ ఉదదాశింతో
103

చదసే త్ప్ుపడు ప్రకటనల్క
స్ింబింధిించిన ఎింపికను

నివేదన

కోస్ిం
ఒప్పిందిం
చదస్ుక నేిందు
క ప్క్యల్

ఉచిత్ స్మితి ప్రిశీల్న

4

బల్ాతాకరిం

2

సామరధ ాిం
త్ప్ుపడు
నివేదన

మోస్ిం

గురితించిండి.
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3

104 ఒప్పిందింగ్ా ప్రిగణిించాలిసన
ఐచిికానిే గురితించిండి.

సేేహత్ డు

అత్ని మనస్ు

నుిండి ఒక

సిథరింగ్ా

ఆసిత ని

ల్ేనప్ుపడు

కారుచౌక

రమేష్ ఒక

ధరక

ఒప్పిందింల్లక

కొనుగ్ోల్

ప్రవేశిసాతడు

చదశ్ాడు

105

ఒప్పిందిం
ఒక ఒప్పిందిం స్ింత్కిం
చదస్ుకోవడానిక చదసేల్ా
రమేష్ ఒక

చదయడిం కోస్ిం

అధికారిక

రమేష్

స్మాచారిం

జూదిం

బీమాక

ఆడటింల్ల

ల్ాభదాయక
ఫలితాల్

జూదిం, బీమా మధయ

మరియు

చదయదగ్ిన

మాత్రమే

పణ లిుచూడిండి.

బీమా రలిండూ

అభరుచి ఏదీ

ఉింటాయి కాని

ఒకటే

ఉిండదు కాని

జూదిం

బీమాల్ల

నష్ాుల్క

ఉింటటింది.
ఈ

దారితీస్ుతింది.

ఒప్పిందాల్
రలిండు ప్క్యల్
“అింటటపెటటుక ని ఉిండద
106 ఒప్పిందాల్ ”ను మాక
వివరిించిండి.

దావరా ఆక తి
ఇవవబడతాయి
మరియు
రలిండిింటట
దావరానూ
ఆమోదిించబడా
లి.

1

ల్ించిం ఇసాతడు త్ప్ుపడు

జూదిం ఆడటిం బీమా

ఈ

Correct
Alternative

మహేష్ ఒక

రమేష్ అత్ని

ఒక చెల్ో బాటట కాగల్

Alternative
4

ఇసాతడు.
జూదము
చటు బదధ ింగ్ా
అమల్ చదయద

2

గ్ినది కానీ
బీమా కాదు

ఒప్పిందాల్
ఒక ప్క్ష్ిం

ఈ

దావరా ఆక తి

ఒప్పిందాల్

ఇవవబడతాయి ఒక ప్క్ష్ిం

ఈ

మరియు

దావరా ఆక తి

ఒప్పిందాల్క

రలిండవ ప్క్ష్ిం

ఇవవబడతాయి రలిండు ప్క్యల్

దానిని

మరియు

కటటుబడి

ఆమోదిించడ

రలిండవ ప్క్ష్ిం

ఉిండాలి

మో ల్ేదా

దానిని

తిరస్కరిించడ

ఆమోదిించాలి.

2

మో మాత్రమే
చదయగల్ గు
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కింపెనీని అమేి ముిందు త్న
కింపెనీ బాయల్ న్స షీటను రమేష్
107

త్ప్ుపగ్ా రూప ిందిించారు.
ఆయన చరయను కింది

త్ప్ుప

బల్ాతాకరిం

త్ప్ుపడు
నివేదన

మోస్ిం

4

ఐచిికాల్ల్ల దదనికిందక

108

వరటగకరిించగల్రు.
జీవిత్ బీమాల్ల ప్రసత ావిించద
విషయిం ఏమిటట?

పీరమియిం

మానవ జీవిత్ిం ఆసిత

ఒక బీమా

ఒక బీమా

ప్రతిపాదన

ప్రతిపాదన

ఉబెరిమా ఫెైడ్స సిదధ ాింతానిే

స్కాల్ింల్ల

ప్త్రింపెై అనిే

ప్త్రింపెై అనిే

109 చూపిించద ఒక స్నిేవేశ్ానిే

పీరమియిం

విషయాల్

విషయాల్

చెలిోింప్ు

స్మాచారానిే స్మాచారానిే

ఎింపిక చదయిండి.

తెలియబరచ

కప్టింగ్ా

డిం

చెప్పడిం

మనః
ప్ూరవకము

2

ఒక బీమా
ప్రతిపాదన
ప్త్రింపెై
అస్ింబదధ మైన
స్మాచారానేిం

2

తా
తెలియబరచ
డిం

జీవిత్ బీమాక స్ింబింధిించి,
కింది రలిండు ప్రకటనల్ను చూసి,
నిజమైన వాటటని ఎింపిక
చదస్ుకోిండి.
I: వయస్ు అనేది వాస్త విక
110 స్మాచారిం, అది ఒప్పింద
నిబింధనల్ను దెబు తీయవచుు.

కేవల్ిం ప్రకటన కేవల్ిం ప్రకటన
I నిజిం

II నిజిం

రలిండు, ప్రకటన ప్రకటనల్ల్ల I
I మరియు II

ల్ేదా Ii రలిండూ

నిజమైనవి

నిజిం కాదు

1

II: వయస్ు భనేింగ్ా
తెలియజేసేత దాని ప్రభావిం
పీరమియిం రేటటపెై మాత్రమే
ప్డుత్ ింది.
సాధారణ చటు ిం కింద
111 ఒప్పిందానిే విడిపిించడానిక ఒక నెైరాశయిం
కారణానిే ఎింపిక చదయిండి.

త్ప్ుప

త్ప్ుపడు
నివేదన

దాప్రికిం

3
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కొనుగ్ోల్ చదసే స్మయింల్ల
బీమా ఒప్పిందిం నిబింధనల్ను
112 రూప ిందిించడానిక ఉప్యోగ్ిించద పాల్సీ

ఒప్పిందిం

అనుమతి

డాక యమింటను పేరకకను. చాల్ా

ఎిండార్సమిం
టట

1

ఖచిుత్మైన ఐచిికానిే ఎించుకో.
జీవిత్ బీమా వాస్త విక
విషయింల్ల బీమాదారుక
113 ఏరపడిన ఆస్కత ని పేరకకను.
చాల్ా ఖచిుత్మైన ఐచిికానిే

ఊహాకలిపత్
ఆస్కత

బీమా
ప్ిందెిం ఆస్కత

చదయదగ్ిన

నషుభరటత ఆస్కత

3

ఆస్కత

ఎించుకో.
బీమాస్ింస్థ , బీమాదారు మధయ
114

ఒప్పిందానిే మీరు ఎల్ా

మధయింత్ర

తాతాకలిక

నిరింత్ర

అనిశిుత్

వివరిించగల్రు? చాల్ా

ఒప్పిందిం

ఒప్పిందిం

ఒప్పిందిం

ఒప్పిందిం

4

ఖచిుత్మైన ఐచిికానిే ఎించుకో.
బీమా
సాధారణ చటు బదధ కాింటారకు ల్ ,
115 బీమా కాింటారకు ల్ మధయ ప్రధాన
వయతాయస్ిం ఏమిటింటే :

ఒప్పిందాల్
యుబెరిమాఫిడెై
యొకక
ఒప్పిందాల్

జీవిత్ బీమా విషయింల్ల బీమా
చదయగల్ ఆస్కత ని
116 స్మరిపించడానిక స్రలైన
సాథనిం/స్మయిం గురిించి
రాజన్క స్ల్హా ఇవవగల్రు.

బీమా
ఒప్పిందాల్

బీమా

చటు ప్రింగ్ా

ఒప్పిందాల్

అమల్ చదయద ఎల్ో వేళ్ల్ా
గ్ిన

ల్ాభదాయకిం

ఒప్పిందాల్
ఒక పాల్సీ

ఒక పాల్సీ

ఒక కలోయిమ్

తీస్ుక నే

తీస్ుక నే

చదసే

స్మయింల్ల

స్మయింల్ల

స్మయింల్ల

మరియు

మాత్రమే

మాత్రమే

కలోయిమ్ చదసే
స్మయింల్ల

బీమా
ఒప్పిందాల్
ఎటటవింటట

1

నియింత్రణక
గురికావు

జీవిత్ బీమా
విషయింల్ల ఏ
బీమాచదయదగ్ి

1

న ఆస్కత
అవస్రిం ల్ేదు
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ఆసిత బీమా విషయింల్ల బీమా
చదయగల్ ఆస్కత ని
117 స్మరిపించడానిక స్రలైన
సాథనిం/స్మయిం గురిించి అనిత్
గ్ారిక స్ల్హా ఇవవగల్రు.

మహేష్ త్న ఇింటటపెై ఓ బీమా
పాల్సీని తీస్ుక నాేరు. పాల్సీ
తీస్ుక నే రలిండు నెల్ల్ త్రావత్
118 ఆయన త్న ఇింటటని అమేిశ్ారు.
ఇింటటక ఏదదని దెబుత్గ్ిలితద,
మహేష్ త్న కలోయిమ్ను
ప ిందగల్రా?

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

ఒక పాల్సీ
ఒక పాల్సీ

ఒక కలోయిమ్

తీస్ుక నే

తీస్ుక నే

చదసే

స్మయింల్ల

స్మయింల్ల

స్మయింల్ల

మరియు

మాత్రమే

కలోయిమ్ చదసే

మాత్రమే

స్మయింల్ల

Alternative
4

Correct
Alternative

ఆసిత బీమా
విషయింల్ల ఏ
బీమాచదయదగ్ి

3

న ఆస్కత
అవస్రిం ల్ేదు

అవును,
అవును, నషుిం ల్ేదు,

ఎిందుకింటే
పాల్సీ తీసే

అవును, ఇింటట గనక అత్ను

ఎిందుకింటే ఏ

స్మయింల్ల

యొకక ప్రస్త ుత్ ఇల్ో

బీమా

బీమా

యజమాని

అమేిసిన ఒక చదయదగ్ిన

చదయదగ్ిన

అనుమతిసేత .

స్ింవత్సరిం

ఆస్కత ఉనేది

4

ఆస్కత ల్ేదు

ల్లప్ల్ అయితద కాబటటు

కాబటటు

రాజన్ గురిిం మీద నుించి కింద
ప్డి, మించిం ప్టాురు. కింద
ప్డిన స్ిందరభింగ్ా కాల్
విరగడింతో ఆయన చాల్ా కాల్ిం
పాటట ప్డకల్లనే ఉిండాలిస

ప్డిన

వచిుింది. ఇది ఆయనక
119 తీవరమైన నూయమోనియా
సణ కడానిక కారణమైింది.
ఆయనక స్మీప్ింల్లని ఓ

నుయమోనియా

ఫలిత్ింగ్ా
కాలిక గ్ాయిం

డాకురో నిరో క్ష్యిం

ఆస్ుప్తిర
చికత్స

2

త్గ్ిలిింది

ఆస్పతిరల్ల చికత్స అిందిించారు.
నూయమోనియో ఫలిత్ింగ్ా ఆయన
చనిపణ యారు. ఈ విషయింల్ల
చావుక స్మీప్ కారణింగ్ా దదనిని

39

S.
No.

Question Body

రమేష్ వివాహత్ డు. త్న
సేేహత్ డి జీవిత్ింపెై జీవిత్
120 బీమా రక్ష్ణను కొనాల్ని
కోరుక నాేడు. ఆయన అల్ా
చదయగల్రా కనుగ్కనిండి.

కింది స్ింస్థ ల్ో ల ఏది భారత్దదశింల్ల
121 బీమా కింపెనీల్ను
నియింత్రస్త ుింది?
122

కింది వాటటల్ల దదనిని ఐఆర్డిఏ
నియింతిరించదు?

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

ల్ేదు, రమేష్

ల్ేదు, రమేష్

అత్ని

అత్ని

అవును,

సేేహత్ ని

సేేహత్ ని

రమేష్ అత్ని

జీవిత్ింపెై

జీవిత్ింపెై

సేేహత్ ని

జీవిత్ బీమా

జీవిత్ బీమా

జీవిత్ింపెై

కొనల్ేడు

కొనల్ేడు

బీమా

ఎిందుకింటే

ఎిందుకింటే

కొనవచుు.

అత్ను

బీమా

వివాహత్ డు

చదయదగ్ిన

కాబటటు

ఆస్కత ల్ేదు

ఆర్బిఐ, ఆరిథక

సెబీ,

మింతిరత్వ శ్ాఖ

ఏఎింఎఫ్ఐ

కలిసి

కల్సి

థర్్ పారటు
అడిినిసేుేటర్స

బీమా బరర కరుో

123

కింది వాటటల్ల ఏ ప్రకటన

ప్రధానోదా శ
ద యిం

అవాస్త విం?

బీమాదారుల్
ను
రక్ిించడమే.

ఎముర్ స్ూత్రిం
కారణింగ్ా
రమేష్ అత్ని

3

సేేహత్ ని
జీవిత్ింపెై
జీవిత్ బీమా
కొనల్ేడు

3

ఐఆర్డిఏ
కారకపరేట
కాసా ఏజలింటట
ో

ఏజలింటట
ో

3

ఐఆర్డిఏ
రిజిసేుేషన్

కలిగ్ిన

నియింత్రణ

కేవియట

మింతిరత్వ శ్ాఖ

ఆరిథక ప్రిప్ుషిు

బీమా

Correct
Alternative

ల్ేదు,

ఆరిథక

బీమా స్ింస్థ ల్

స్ింస్థ ల్ గ్ా

Alternative
4

బీమా అనేది

కాక సామాజిక ప్ూరితగ్ా భారత్
బాధయత్ కలిగ్ిన

కాింటారకు

స్ింస్థ ల్ గ్ా

చటు ిం,

ఉిండాల్నే

దదశింల్లని

ఉదదాశయింతోనే

ఇత్ర

ఐఆర్డిఏ

చటాుల్క

నియింత్రణల్

కటటుబడిన ఓ

రూప ిందిించబ

నాయయ

డా్యి.

ఒప్పిందిం.

స్మయిం
నుించి
కింపెనీల్ను,
వాటట
పెటు టబడుల్ ,

1

ల్ కకల్ ల్ాింటట
ప్రధాన
కారయకల్ాపాల్
ను
ప్రయవేక్ిస్త ుింది.
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

జనాభాల్ల
గ్ాిమీణ,
బల్హీన
బీమా నియింత్రణ ప్రధాన ఉదదాశిం
124 ఏమిటట? బాగ్ా ఖచిుత్మైన
స్మాధానానిే ఎించుకో.

వరాగల్
ప్రజల్క
స్ముచిత్
బీమా కవరేజీ
ఉిండదల్ా
చూసేిందుక

Alternative
2

125

చదసేిందుక ల్ ైసెనుసను జారట

Alternative
4

Correct
Alternative

దీరఘకాల్ిం
పాటట
మనుగడ
సాగ్ిించగలిగ్ేల్ా

పాల్సీదారును

బీమా
కింపెనీల్

భారతీయ

స్ముచిత్

పౌరుల్ిందరికీ

ల్ాభాల్ను

బీమా రక్ష్ణను

త్యారు

విస్త రిించదల్ా

చదసేల్ా

చూసేిందుక
జీవిత్ బీమా

కింది స్ింస్థ ల్ో ల ఏది భారత్దదశింల్ల
వయకత గత్ ఏజలింటట
ో గ్ా ప్ని

Alternative
3

ఆరిథక

భారత్

మింతిరత్వ శ్ాఖ

ప్రభుత్విం

చదసత ాయి?

స్ింరక్ిించదిందు

4

క

స్ింస్థ ,
సాధారణ

ఐఆర్డిఏ

4

ఏఎింఎఫ్ఐ

2

ఏఎింఎఫ్ఐ

1

బీమా స్ింస్థ
స్ింయుకతింగ్ా

కింది స్ింస్థ ల్ో ల ఏది భారత్దదశింల్ల
126 కాయపిటల మారలకటను

ఆర్బిఐ

సెబీ
ఐఆర్డిఏ

నియింతిరస్త ుింది?
127

కింది స్ింస్థ ల్ో ల ఏది భారత్దదశింల్ల
బాయింక ల్ను నియింతిరస్త ుింది?

ఆర్బిఐ

సెబీ
ఐఆర్డిఏ

జీవిత్ బీమా

128

కింది స్ింస్థ ల్ో ల ఏది థర్్ పారటు
అడిినిసేుేటరో ను నియింతిరస్త ుింది?

మిండలి,
సాధారణ

ఐఆర్డిఏ

బీమా మిండలి

భారత్ బీమా

స్ింయుకత ింగ్ా

బీమా వాయపారానిే ప్రయవేక్ిించద

బీమా చటు ిం,

ఐఆర్డిఏ

పారథమిక బీమా ముసాయిదాగ్ా

1938

చటు ిం, 1999

నిల్ సణత ింది?

మింతిరత్వ శ్ాఖ

2

బరర కరో స్ింఘిం
డిపాజిట

కింది స్ింస్థ ల్ో ల ఏది భారత్దదశింల్ల
129

ఆరిథక

బీమా అిండ్
కలడ
ి ిట
కారకపరేషన్

ప్రజా బాధయత్
బీమా చటు ిం,

2

1991

చటు ిం, 1961
41

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

జీవిత్ బీమా స్ింస్థ , సాధారణ
బీమా స్ింస్థ , ఆరోగయ బీమా
స్ింస్థ ల్క ఏజలింటగ్ా ప్ని
130 చదసేిందుక ల్ ైసెనుస కలిగ్ిన

బరర కరుో

బీమా

కారకపరేట

కాింపణ జిట

ఏజలింటట
ో

బీమా ఏజలింటట
ో

4

థర్్ పారటు

ఏజలింటో ను________________

అడిినిసేుట
ే రుో

__అని అింటారు.
_____________ను బీమా
ప్రిశమ
ి ను నియింతిరస్త ూ,
131 అభవ దిధ ప్థాన నడిపేిందుక

ఆర్బిఐ

సెబీ

ఏఎింఎఫ్ఐ

3

స్వత్ింత్ర అధికార స్ింస్థ గ్ా
ఐఆర్డీఏ

2000ల్ల ఏరాపటట చదశ్ారు.
కింది స్ింస్థ ల్ో ల ఏది ఇటట
బీమాస్ింస్థ ల్ , అటట

జీవిత్ బీమా

మధయవరుతల్ కోణింల్ల

మిండలి,

భారత్

స్ింస్థ ,

సాధారణ

పాల్సీదారుల్

సాధారణ

132 బాధయత్ల్ను నిరవరితస్త ూ,
పాల్సీదారుల్ ప్రయోజనాల్ను
స్ింరక్ిించడింకోస్ిం

జీవిత్ బీమా

బీమా మిండలి స్ింఘిం (PAI)

స్ింయుకత ింగ్ా
ఐఆర్డీఏ
డిపాజిట

కింది చరయల్లో దదనిని బీమా
133

ప్రయవేక్ష్ణ, నియింత్రణకోస్ిం
ప ిందుప్రిచారు?

బీమా స్ింస్థ

స్ింయుకత ింగ్ా

నియమిించబడిింది?

కింపెనీల్ కారయకల్ాపాల్

3

ఐఆర్డిఏ
చటు ిం, 1999

బీమా అిండ్
కలడ
ి ిట
కారకపరేషన్
చటు ిం, 1961

ప్రజా బాధయత్
బీమా చటు ిం,

బీమా చటు ిం,
1938

1

1991

42

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

సాధారణింకనాే ఎక కవ రిసక
కల్గ్ిన ల్ేదా బీమా చదయల్ేని
వారి దరఖాస్ుతల్ను బీమా స్ింస్థ
అింగ్టకరిించిింది కానీ వారు బీమా
134

ప ిందదల్ా వారి వాస్త వ సిథతిని ల్ేదా
ప్రిసథ తి
ి గురిించి గ్ోప్యత్/త్ప్ుపడు

బీమా సీరీనిింగ్

ప్రతికూల్

ప్రతిపాదన

ఎింపిక

స్మీక్ష్

3

స్మాచారానిే అిందిసేత దీనిని
_______________అని
అింటారు. దీనిని చెప్పడానిక ఓ

ప్ూచిప్త్ర

స్రలైన ఐచిికానిే ఎించుకోిండి.

135

బీమా చటు ిం అమల్లోక వచిున
తదదీ ___________.

దో షిం
1 జూన్ 1938 1 జూల్ ై 1938

1 జూన్ 1939

1 జూల్ ై 1939

3

2003

2

సెక్ష్న్ 64VB

2

సెక్ష్న్ 64VB

1

పీజీ

2

ఐఆర్డిఏను ఐఆర్డిఏ చటు ిం,
136 1999కింద __________ల్ల

1999

2000
2002

ఏరాపటట చదశ్ారు.
బీమా చటు ిం, 1938
_____________. కింద బీమా
137 పాల్సీని తీస్ుకోవడానిక

సెక్ష్న్ 38

సెక్ష్న్ 41

పేరరేపితాల్ గ్ా రిబేటోను
వినియోగ్ిించడానిే నిషేధిసత ణ ింది .

సెక్ష్న్ 45

బీమా చటు ిం, 1938
138

________కింద బీమా
పాల్సీల్క నామినేషన్

సెక్ష్న్ 39

సెక్ష్న్ 41
సెక్ష్న్ 45

నిబింధనల్ను పేరకకింటటింది .
139

పేరకకింటటనే వయకత కనిషఠ
విదాయరహత్

10 వ త్రగతి

12 వ త్రగతి

ప్టు భదురడు
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

I-B,

I-B,

Correct
Alternative

ఓ బీమా స్ింస్థ క బీమా
ఏజలింటగ్ా నియామకిం
140

కోరుత్ నే దరఖాస్ుతదారు ఆ
బీమా స్ింస్థ క చెిందిన --------------- క ఫ్ారిం----------------ల్ల

I-A,

A.

I-A,

నియమిత్

ప్ునరివచారణ

నియమిత్

ప్ునరివచారణ

అధికారి

అధికారి

అధికారి

అధికారి

1

దరఖాస్ుత ప్తారనిే స్మరిపించాలి.

ఇింటగ్ేిటడ్ గ్టివెన్స మేనేజమింట
141 సిస్ుింను ________________
ప్రవేశపెటటుింది.

పాలిసీహో ల్్ ర్స'
అసణ సియిేషన్

ల్ ైఫ్
ఐఆర్డిఎ

ఆఫ్ ఇిండియా

ఇనూసరలన్స
కౌనిసల

గవరేమింట
ఆఫ్ ఇిండియా

2

ఒకటట ల్ేదా
దుకాణదారుడు దుకాణదారుడు దుకాణదారుడు
ఉత్పతిత పెై

వస్ూల్

ఒక నిరిాషు

142 ఫిరాయదుక కింది వాటటల్ల

ఏరకమైన

చదసిన ధర

ఉత్పతిత ని

పారతిప్దిక ఏమిటట?

డిసౌకింట

పాయకేజీ MRP

అిందిించడింల్ల

చెల్ో బాటయిేయ వినియోగదారు

ఇవవడిం ల్ేదు. ప్రకారిం ఉింది

విఫల్మైతద.

ఎక కవ
ల్లపాల్ నే
వస్ుతవుల్
కొనుగ్ోల్

4

దావరా
వినియోగదారు
నషుపణ తారు

ఒకటట ల్ేదా
పాయకేజీ నిందు ఎక కవ
చెల్ో బాటయిేయ వినియోగదారు
143 ఫిరాయదుక కింది వాటటల్ల
పారతిప్దిక ఏమిటట?

ప్రదరిశించబడిన ల్లపాల్ నే
దానికింటే

వస్ుతవుల్

దుకాణదారుడు కొనుగ్ోల్
ఎక కవ ధర

దావరా

వేసత ాడు

వినియోగదారు
నషుపణ తారు

ఒక
దుకాణదారుడు
ఒక నిరిాషు
ఉత్పతిత నిఅిందిిం
చడింల్లవిఫల్
మైతద.

అనాయయమైన
వాణిజయ
ఆచరణ ల్ేదా
ప్రిమిత్మైన

3

వాణిజయ ప్దధ తి
అవల్ింబిించబ
డిింది
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

బీమా రింగింల్ల ఫిరాయదుల్ను
144

ప్రిషకరిించడానిే

జాతీయ

ప్రయవేక్ిించడానిక కింది వాటటల్ల కమీషన్
దదనిని సాధనింగ్ా చదస్ుక ిందాిం?

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

రాషుే కమీషన్

3

పెైవనీే

4

విచారణాధికారి
(ఆింబుడ్సమాయ ఐజిఎమ్ఎస
న్)

కింది వినియోగదారు ఫిరాయదుల్
145

ప్రిష్ాకర స్ింస్థ ల్ో ల ఏవి సివిల
కోరుు అధికారానిే కలిగ్ి

జిల్ాో ఫ్ణ రిం

రాషుే కమీషన్

జాతీయ
కమీషన్

ఉింటటింది?
కింది వాటటల్ల రాషుే కమిషన్పెై
146

ప్రయవేక్ష్క అధికార ప్రిధి కలిగ్ిన
వినియోగదారు ఫిరాయదుల్

జిల్ాో ఫ్ణ రిం

జాతీయ
కమీషన్

ప్రిష్ాకర స్ింస్థ ల్ ఏవి?

విచారణాధికారి
(ఆింబుడ్సమాయ పెైవేవీ కాదు

2

న్)

బీమా స్ింస్థ , బీమా దారు మధయ
క దిరిన ప్రస్పర ఒప్పిందిం
ప్రకారిం, వివాదిం ఏరపడద
147

స్ిందరభింల్ల కింది వాటటల్ల ఏది

ఇనూసరలన్స

మధయవరితగ్ా, స్ల్హాదారుగ్ా

ఏజలింట

వయవహరిస్త ుింది? అత్యింత్

విచారణాధికారి
(ఆింబుడ్సమాయ బీమాస్ింస్థ
న్)

ఇనూసరలన్స
బరర కర్

2

స్మింజస్మైన ఐచిుకానిే
ఎించుకోిండి.
జిల్ాో ఫ్ణ రిం ఇచిున తీరుపపెై
148

వినియోగదారుక అస్ింత్ పిత
ఉింటే, ఆయన అల్ాింటట తీరుపపెై

రాషుే కమీషన్

జాతీయ
కమీషన్

ఎకకడ అపీపల చదస్ుకోవచుు?
రాషుే కమిషన్ ఇచిున తీరుపపెై
149

వినియోగదారుక అస్ింత్ పిత
ఉింటే, ఆయన అల్ాింటట తీరుపపెై
ఎకకడ అపీపల చదస్ుకోవచుు?

జిల్ాో ఫ్ణ రిం

జాతీయ
కమీషన్

విచారణాధికారి అపీపల
(ఆింబుడ్సమాయ చదయడానిక
న్)

1

వీల్ ల్ేదు

విచారణాధికారి అపీపల
(ఆింబుడ్సమాయ చదయడానిక
న్)

2

వీల్ ల్ేదు
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భారత్దదశింల్ల వినియోగదారుల్
ఫిరాయదుల్ ప్రిష్ాకరిం కోస్ిం
ో ,
వినియోగదారుల్ మిండళ్ల
150

ఇత్ర పారధికార స్ింస్థ ల్ను

ఇనూసరలన్స

ఐఆర్డిఎ

ఏరాపటట చదసేిందుక కింది

చటు ిం 1938

చటు ిం, 1999

వాటటల్ల ఏ చటాునిే

బాయింకింగ్
రలగుయల్ేషన్
చటు ిం 1949

కనూసామర్
పర టెక్ష్న్
(అమిండ్మింట

4

) చటు ిం 2002

భారత్దదశింల్ల అమల్
చదస్త ునాేరు?
రాషుే కమిషన్పెై ప్రయవేక్ష్క
151 అధికార ప్రిధిని కింది వాటటల్ల

జిల్ాో ఫ్ణ రిం

ఏది కలిగ్ిఉింది?
ఫిరాయదు విషయింల్ల

కమీషన్

(ఆింబుడ్సమాయ పెైవేవీ కాదు

రూ. 20 ల్క్ష్

రూ. 50 ల్క్ష్

రూ. 100 ల్క్ష్

ల్ వరక

ల్ వరక

ల్ వరక

ల్ వరక

ఆరోప్ణను

రాషుే ల్ేక

తాను / ఆమ

జాతీయ

వినియోగదారు కోరుుల్ల

గ్ాక అత్రుల్

కమీషన్ క

ఫిరాయదును దాఖల్ చదసే

రాషుే ల్ేక

ఫిరాయదుల్ను

ప్రకయ
ి క స్ింబింధిించి కింది

జాతీయ

ప్ింప్డానిక

వాటటల్ల ఏ ప్రకటన స్రికాదు?

కమీషన్ క

ఏరకమైన ఫీజు

ఫిరాయదుగ్ా

చెలిోించనవస్రిం

చదయల్ేరు

ల్ేదు

మొతాతనిే అిందిించవచుు?

2

న్)

రూ. 10 ల్క్ష్

152 అింబుడ్సమేన్ గరిషఠింగ్ా ఎింత్

153

జాతీయ

విచారణాధికారి

ఫిరాయదును
స్వయింగ్ా ల్ేక
త్పాల్ా దావరా
ప్ింపిించవచుు
ను

2

ఫిరాయదు
చదయడానిక
అడవకేట
యొకక

1

అవస్రిం
ఉిండబర దు
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1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

ఎవరలైనా ఒక

ఏవరలైనా

ప్ునఃవికియిం

ప్రిశీల్న

ఏదెైనా సేవను కోస్ిం ల్ేదా

మొత్త ింతో

వినియోగ్ిించు ఏదెైనా వాణిజయ

ఏదెైనా సేవ

క ింటే అది

ల్ేక అదెాక

ఆసేవ యొకక కోస్ిం

Correct
Alternative

ప్రిశీల్న
కొరక ఏవరలైనా
కింది వారిల్ల వినియోగదారు
రక్ష్ణ (స్వరణ) చటు ిం, 2002
154 ప్రకారిం ‘వినియోగదారు’
నిరవచనింల్ల చదరురాని వారు
ఎవవరు?

ఏదెైనా వస్ుతవు
కొనుగ్ోల్ చదసి
మరియు ఆ
వస్ుతవుల్ల
ఏదెైనా
యూజర్గ్ా
ఇమిడిఉనే

ప్రయోజనిం

వినియోగ్ిించు ల్భ్దా గ్ా

వస్ుతవుల్ను

క నేప్ుపడు

ప ిందినవాడు

ఉింటటింది

4

ప్ుపడు
బీమాదారుడు
చదసిన

కాపీల్ను
అల్ాింటట
అింబుడ్సమేన్ అనుస్రిించాలిసన ఫిరాయదుక
155 సిఫ్ారుసల్క స్ింబింధిించి కింది
వాటటల్ల ఏ పణ ర ట కాల స్రికాదు?

ఫిరాయదుదారుని
క మరియు

6నెల్ల్ ల్లప్ు

బీమా స్ింస్థ

సిఫ్ారస్ు

ఇదా రికీ

తెలియజేయాలి ప్ింపిచాలిస
ఉింటటింది

సిఫ్ారస్ు
చదయబడిన
15 రోజుల్
వయవధిల్ల
ఫిరాయదు
సిఫ్ారస్ుల్
వారత్ప్ూరవకిం
గ్ా చదయబడాలి.

అింగ్టకార
ల్ టర్ నకల్
వారత్ప్ూరవకిం
గ్ా బీమా
కింపెనీక

1

ప్ింపిించాలి
మరియు
అత్ని
వారత్ప్ూరవక
ఒప్ుపకోల్ ను
అింగ్టకార
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జాతీయ
కమీషన్ క
2.5% కలోయిమ్

ఓ పాల్సీదారు జాతీయ
156

కమిషన్ల్ల ఫిరాయదు చదయాల్ని
ో ఎింత్
కోరుక ింటే, వాళ్ల

నగదు గ్ాని
రూ.100

ల్ేక రూ.500
ఏది త్క కవగ్ా

మొతాతనిే ఫీజుగ్ా చెలిోించాలి?

వినియోగదారు
1% కలోయిమ్
నగదు

ఉింటే

ని
ఫిరాయదుల్ను

4

ప్ింప్డానిక
ఏరకమైన ఫీజు
చెలిోించనవస్రిం
ల్ేదు

157

కింది వాటటల్ల బీమా ఫిరాయదు

జాతీయ

డదటా కేిందర నిక్ేప్ిం అనేది ఏమిటట? కమీషన్

విచారణాధికారి
(ఆింబుడ్సమాయ ఐజిఎమ్ఎస

158

వినియోగదారు ఫిరాయదుల్

రాషుే కమీషన్

3

న్)

కింది వాటటల్ల జిల్ాో ఫ్ణ రిం నుించి
అపీపళ్ో ను పణ ర త్సహించద

రాషుే కమీషన్

జాతీయ
కమీషన్

అపీపల
ఐఆర్డిఎ

చదయడానిక

1

వీల్ ల్ేదు

ప్రిష్ాకర ఏజలనీసల్ ఏవి?
కింది వాటటల్ల ఏదదని రాషుే
కమిషన్ ఆదదశ్ాల్క వయతిరేకింగ్ా
159 అపీపళ్ళను పణ ర త్సహించద

జిల్ాో ఫ్ణ రిం

వినియోగదారు ఫిరాయదు

జాతీయ
కమీషన్

అపీపల
ఐఆర్డిఎ

చదయడానిక

2

వీల్ ల్ేదు

ప్రిష్ాకర ఏజలనీసల్ ఏమిటట?
ఓ ఫిరాయదుక స్ింబింధిించి బీమా
కింపెనీ నుించి రూ. 20 ల్క్ష్ల్
వరక ప్రిహారానిే ఓ
160 పాల్సీదారు కోరుక ింటే, ఆయన
ఎకకడ ఫిరాయదు చదయవచుు?

జిల్ాో ఫ్ణ రిం

రాషుే కమీషన్

జాతీయ
కమీషన్

ఐఆర్డిఎ

1

అత్యింత్ స్మింజస్మైన
ఐచిుకానిే ఎించుకోిండి.
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విశవస్నీయత్

స్హానుభూతి

హామీ

వికియ డదటా

4

చారిత్రకమైన

ప్రస్త ుత్

స్మరథ మైన

ఊహాత్ిక

4

ఈ కింి ది వాటటల్ల స్రటవస
161 నాణయత్క ప్రత్యక్ష్ స్ూచిక (డెైరలక్సు
ఇిండికేటరు) కానిదదది

ఈ కింి ది వాటటల్ల ఏది కస్ు మర్
162 జీవిత్కాల్ విల్ వ ప్టో
కింటటరబూయటర్ కాదు
భారత్
జనుయప్దారాథ

163

IGMS క స్రలైన విస్త రణ రూప్ిం
చెప్పిండి

ఇిండో -జరిన్
నిరవహణ
పాఠశ్ాల్

స్మగిమైన

నిే జత్ప్రిచద

స్మగి

ప్రభుత్వ

ప్థకిం

ఫిరాయదుల్

నిరవహణ

(ఇిండియన్

నిరవహణ

వయవస్థ

జీనోమ్

వయవస్థ

4

మాయపిింగ్
సీకమ్)
పాల్సీదారుల్ స్మస్యల్
మరియు ఫిరాయదులిే
ఫిరాయదుల్

ఫిరాయది

రిసక

నష్ాుల్

164 ప్రిషకరిించడానిక అవస్రమైన

నిరవహణా

ప్రిష్ాకర

ఫిరాయదుల్

ఫిరాయదుల్

_____ నియమ నిబింధనలిే

విధానాల్

విధానిం

విధానిం

విధానిం

ఐఆర్డిఎ

ఎన్బిఎఫ్సి

సెబీ

కేిందర ప్రభుత్విం

ప్రభావవింత్ింగ్ా

2

త్యారు చదసే నిబింధనల్
మరియు మారగ దరశకాల్ .
__________ఏరాపటట చదసిన
165 నియమాలిే రిడరస్
ె ల ఆఫ్ ప్బిో క్స

4

గ్టివెనెసస రూలస, 1998 అింటారు.
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కొనిే కారణాల్ వల్ో అప్పగ్ిించిన
ల్ేదా బదిలీచదసిన పాల్సీదారుక
వారత్ప్ూరవకింగ్ా
166

తెలియజేయాలిసన స్మాచారిం
_________ ముిందు పిటటషన్
దావరా అటటవింటట నిరో యానిక

ఫిరాయది

వినియోగదారు అమికిందారు

ప్రిపాల్నా

ప్రిష్ాకర

ప్రిష్ాకర

ప్రిష్ాకర

ప్రిష్ాకర

అధికారిం

అధికారిం

అధికారిం

అధికారిం

ఫిరాయదుల్

ఫిరాయది

రిసక

ప్రజా స్మస్యల్

నిరవహణా

ప్రిష్ాకర

ఫిరాయదుల్

నిబింధనల్

విధానిం

విధానిం

విధానిం

ప్రిష్ాకరిం

1

విధానిం స్వాల్ చదయబడడానిక
ల్లబడి ఉింటటింది.

బీమాదారు ____కింి ద
167 అింబుడసానిే కల్ స్ుక ని ఒక
వివాదానిే ప్రిషకరిించుకోవచుు.

4

ఈ కింి ది వాటటల్ల ఏది
కనూసామర్ పర టెక్ష్న్ చటు ిం
యొకక ముఖయ ల్క్ష్యిం?
(i) పాల్సీదారుల్
168

ప్రయోజనాల్ను రక్ిించడానిక
(ii) పెటు టబడిదారుల్
ప్రయోజనాల్ను రక్ిించడానిక

సేుటమింట (i)
మాత్రమే
స్రలైనది

సేుటమింటట
ో (i)
మరియు (ii)
మాత్రమే
స్రలైనది

సేుటమింట (iii)
మాత్రమే
స్రలైనది

సేుటమింటట
ో (i)
మరియు (iii)
మాత్రమే

3

స్రలైనది

(iii) వినియోగదారుల్
ఫిరాయదులిే తదలిగ్ాగ, వేగింగ్ా,
ఖరుుల్ేక ిండా ప్రిషకరిించడానిక
“రిడరస్
ె ల ఆఫ్ ప్బిో క్స గ్టివెనెసస
169 రూలస, 1998 ”, ________న
అమల్లోక వచిుింది.

12-అకోుబరు- 11-నవింబరు- 13-డిసెింబరు- 14-సెపు ింె బరు91

98

97

83

2
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ఈ కింి ది వాటటల్ల ప్బిో క్స గ్టివెనుసల్
నిబింధనల్ ల్క్ష్యమేది?
(i) వివాదాల్ ప్రిష్ాకరాల్క
స్ింబింధిించిన ఫిరాయదులిే
170 ప్రిషకరిించడిం
(ii) వినియోగదారుల్

సేుటమింట (i)
మాత్రమే
స్రలైనది

ప్రయోజనాల్ను ప్రిరక్ిించడిం

సేుటమింటట
ో (i)
మరియు (ii)
మాత్రమే
స్రలైనది

సేుటమింట (iii)
మాత్రమే
స్రలైనది

సేుటమింటట
ో (i)
మరియు (iii)
మాత్రమే

1

స్రలైనది

(iii) వినియోగదారుక
ఫిరాయదుల్ అిందిించడిం
ఈ కింి ది వాటటల్ల అింబుడసాన్
విధి ఏది ?
(i) వినియోగదారు
171

మనోవేదనను ప్రిషకరిించడిం
(ii) వినియోగదారుల్
ప్రయోజనాల్ను ప్రిరక్ిించడిం

సేుటమింట (i)
మాత్రమే
స్రలైనది

సేుటమింటట
ో (i)
మరియు (ii)
మాత్రమే
స్రలైనది

సేుటమింట (iii)
మాత్రమే
స్రలైనది

సేుటమింటట
ో (i)
మరియు (iii)
మాత్రమే

3

స్రలైనది

(iii) పాల్సీదారుల్ నుించి వచదు
ఫిరాయదులిే ప్రిషకరిించడిం
ఈ కింి ది వాటటల్ల ఏ వివాదాల్
ప్రిష్ాకరిం కోస్ిం గ్టివెన్స రిడరస్
ె ల
అథారిటీస (GRA)
ప్నిచదయాల్ని కమీషన్ దావరా
సిఫ్ారుస చదయబడిింది ?
(i) బీమాదారుకీ మరియు
172 బీమాస్ింస్థ మధయ వివాదాల్
(ii) బీమాదారుకీ మరియు
మధయవరిత స్ింస్థ ల్కీ మధయ

సేుటమింటట
ో (i) సేుటమింటట
ో (i)

సేుటమింటట
ో

మరియు (ii)

మరియు (iii)

(ii) మరియు

మాత్రమే

మాత్రమే

(iii) మాత్రమే

స్రలైనది

స్రలైనది

స్రలైనది

సేుటమింట (iv)
మాత్రమే

4

స్రలైనది

వివాదాల్
(iii) బీమాస్ింస్థ కీ మరియు
మధయవరిత స్ింస్థ ల్కీ మధయ
వివాదాల్
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S.
No.

Question Body

బీమాస్ింస్థ కీ, బీమాదారుకీ
173 మధయ వచదు వివాదాలిే ఎవరు
ప్రిషకరిసత ారు?

Alternative
1

174

వచదు వివాదాలిే ఎవరు

Alternative
3

వినియోగదారు

ప్రిష్ాకరణ

స్మూహిం

స్ింస్థ ల్

వినియోగదారు వినియోగదారు
స్ింస్థ

(జిఆర్ఎ)
వినియోగదారు వినియోగదారు వినియోగదారు
స్ింస్థ

స్మూహిం

స్ింబింధిించిన స్ిందరాభల్ల్ల

కమీషన్

వినియోగదారు వినియోగదారు
కమీషన్

బీమా ఏజలనీస

కయి
ి ేట చదసిింది
177

చటు ిం రూప ిందిింది?
ఈ కింి ది వాటటల్ల నాన్వెరుల

178 కమూయనికేషనిక ఉదాహరణ
కానిదదది?

వయకత గత్ దూరిం (Personal
179 distance) ఇల్ా
నిరవచిింప్బడిింది.

స్ింస్థ ల్

4

స్ింస్థ

ప్రిష్ాకరణ

వినియోగదారు

స్ింస్థ ల్

స్మూహిం

3

(జిఆర్ఎ)

రిడరస్
ె ల ఆఫ్ ప్బిో క్స గ్టివెనెసస

ఏ తదదీన వినియోగదారు పర టెక్ష్న్

ప్రిష్ాకరణ

ఫిరాయది

_______ప్రిధి ఉిండదు.

176 రూలస, 1998 ____వయవస్థ ని

కమీషన్

2

(జిఆర్ఎ)

థర్్ పారటు మోటర్ వాహనాల్
175

Correct
Alternative

ఫిరాయది

ప్రిషకరిసత ారు?

బీమా మరియు మరలైన్ బీమాక

Alternative
4

ఫిరాయది

బీమాస్ింస్థ కీ, మధయవరుతల్
(intermediaries)కీ మధయ

Alternative
2

11-ఏపిరల-74
చదతి సెైగల్తో
కూడా
స్ింకేతాల్
చదయవచుు
18 అింగుళీల్
నుిండి 4
అడుగుల్ .

బీమా

బీమా

వినియోగదారు

స్రేవయరుో

విచారణాధికారి

ఫ్ణ రమ్

24-డిసెింబరు- 24-డిసెింబరు- 22-నవింబరు68
ఖాళీ గదిల్ల
సెైగల్
చదయడిం

86

68

ఆభరణాల్ను

మీ స్వరానిే

ధరిించడిం

పెించడిం

12 అడుగుల్

18

మరియు

అింగుళీల్ను

4 నుిండి 12

అింత్కింటే

అిందుక ింట ిం

అడుగుల్ .

ఎక కవ.

ది.

3

3

2

1
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Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ప్ింపేవారి
ల్ేదా

మాటల్

సీవకరిించదవారి

దావరా

180

నాన్వెరుల కమూయనికేషన్ వీటట
స్మాహారిం.

కాక ిండా
ప్రవరత న దావరా

మనస్ుల్ల
శరటర కదలికల్ మాటల్ దావరా
దావరా

స్ిందదశ్ానిే

కాక ిండా
అరాథల్ను

తెలియజేసే

అనిే రకాల్
మానవ

4

ప్రవరత న.

పేరరేపిించద

ఉదదాశిం .

ఏదెైనా
స్ిందరభిం.
బాబిల్లన్ ల్లని
హాయింగ్ిింగ్

181

ఆధునిక కాల్ప్ు బీమా మూల్

రోమ్ ల్లని

గ్ారల్న్స

ప్రదదశ్ానిే గురితించిండి.

వాటటకన్ సిటీ

(వేల్ాడద
ఉదాయనవనాల్

ల్ిండన్ ల్లని

నూయ

ల్ాయిడ్స కాఫీ యార్కల్ల బిగ్
హౌస

3

ఆపిల

)
ఇత్రుల్
బీమాను వివరిించడానిక

పేదల్క

182 సాధారణింగ్ా కింది వాటటల్ల దదనిని స్బిసడీల్
పేరకకనవచుు?

అిందిించడిం

ప్రజల్ నష్ాుల్
ప్ిందాల్

నష్ాుల్ నుిండి
ల్ాభాల్ను
ఉత్పతిత
చదయుట

కొదిా మింది
నష్ాుల్ను
అనేక మింది

4

ప్ించుకోవడిం
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Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

రోడ్స నగరవాస్ుల్
అవల్ింబిించిన ప్దా తి ప్రకారిం,
ఆప్ద స్ిందరభింగ్ా, ఓడ నుించి
స్ముదరింల్లక తోసివేసిన
కారణింగ్ా కొనిే వస్ుతవుల్ను
183

నషుపణ తద, వస్ుతవుల్
యజమానుల్ (ఎల్ాింటట
నష్ాునిక గురి కాని వారు స్హా)

కాపిటలిజిం
(పెటు టబడిదారట
విధానిం)

సణ షలిజిం
(స్మాజవాదిం)

ప్రస్పర బీమా దౌర్ నయిం

3

ఏదో ఒక నిషపతిత ల్ల నష్ాుల్ను
భరిసత ారు. ఈ స్నిేవేశింల్ల ఏ
ద షిుకోణిం ద ష్ాుింత్ింగ్ా
ఉింటటింది?
ఒకే రకమైన
ఆస్ుతల్ కలిగ్ి
ఉిండి ఒకే
184

బీమాక స్ింబింధిించిన ప్ూలిింగ్

రకమైన

సిదధ ాింతానిే వివరిించిండి?

అపాయాల్క
గురికాగల్
ప్రజల్ను
సేకరిించడిం

వివిధ రకాల్
ఆస్ుతల్ కలిగ్ి
ఉిండి వివిధ
అపాయాల్క
గురికాగల్
ప్రజల్ను
సేకరిించడిం

ఒకే రకమైన

వివిధ రకాల్

ఆస్ుతల్ కలిగ్ి

ఆస్ుతల్ కలిగ్ి

ఉనేప్పటటకీ

ఉనాే ఒకే

వివిధ

రకమైన

అపాయాల్క

అపాయాల్క

గురికాగల్

గురికాగల్

ప్రజల్ను

ప్రజల్ను

సేకరిించడిం

సేకరిించడిం

1
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S.
No.

Question Body

పాత్ రోజుల్లో, ఎప్ుపడెైనా
ముించివేయగల్ స్ముదర జల్ాల్
దావరా ప్రయాణిం చదసే
185 స్మయింల్ల, చెైనా వాయపారుల్
త్మ వస్ుతవుల్ను వేరేవరు
ప్డవల్ల్ల పెటు టక నే వారు.
ఎిందుకో విశ్లోషిించగల్రు?

Alternative
1

చెైనావారి
ప్డవల్
చినేవిగ్ా
ఉిండదవి
మరియు అవి
భారట
వస్ుతవుల్ను
మోసేవి.

Alternative
2

Alternative
3

వాయపారిం

చెైనా

స్మానింగ్ా

వాయపారుల్

విత్రణ అయిేయ త్మ
విధింగ్ా

స్రుక ను

వస్ుతవుల్ను

వేరువేరు

బహుళ్

ప్డవల్లో

షిపిపింగ్

ఉించదవారు

స్ింస్థ ల్ మధయ

ఎిందుకింటే

ప్ింపిణీ

ఇది మొత్త ిం

చదయడిం

నషుిం పణ వడిం

చెైనీస

నుించి బీమా

ప్రభుత్విం

రక్ష్ణ

త్ప్పనిస్రి

కలిపస్ుతింది

ఇకకడ ప్రసత ావిించిన ఐచిికాల్
186 జాబితా నుించి భౌతిక యిేత్ర

కార్

ో
ఇళ్ల

ప్రతిషఠ

ఆసిత ని గురితించు.
బీమా పారథమిక ఉదదాశిం
తెల్పాల్ని మనీష్ త్న బీమా

అనేక మింది

స్ల్హాదారును కోరారు. కింద

నష్ాుల్ను

187 ఇచిున ఐచిుకాల్ నుించి బీమా

188

అనేక మింది

పారథమిక ఉదదధశ్ానిే

మధయ

గురితించడానిక మనీష్క

ప్ించుకోవడిం

స్హాయప్డు.
బీమా స్ూతీరకరణక దారి
తీసేదదమిట చెప్పిండి .
కింది ఉనే ఏ రిసక మేనేజమింట

189 ప్దా తిని సీవయ బీమాగ్ా కూడా
పేరకకింటారు?

హజార్్ ్

అనేక మింది
నష్ాుల్ను కొదిా
మింది మధయ
ప్ించుకోవడిం

ఇిండెమిేటట
(నషుభరటత)

Alternative
4

Correct
Alternative

చెైనా
వాయపారుల్
త్మ
స్రుక ను
వేరువేరు
ప్డవల్లో

3

ఉించదవారు
ఎిందుకింటే
ఇది ఖరుు
త్క కవ కాబటటు

ఎయిర్కిండిషనర్

3

కొదిా మింది
నష్ాుల్ను
అనేక మింది
మధయ

సెపక యల్ేషన్
(ఊహాకల్పన)

3

ప్ించుకోవడిం

నషుము

ఆప్ద

4

అపాయానిే
త్గ్ిగించడిం

అపాయ

అపాయానిే

నివారణ

నిల్ ప్ుకోవడిం మరియు

అపాయానిే
బదిలీ చదయడిం

2

నియింతిరించడిం
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Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

అనుకోని
స్ింఘటన
అనుకోని
190

మీరు ఎప్ుపడు బీమాను

స్ింఘటన

ఎించుకోవాల్నుక ింటారు?

జరిగ్ిన
త్రువాత్

స్ింభవిించద
స్ింభావయత్
త్క కవగ్ా
కానీ తీవరత్
ఎక కవగ్ా
ఉనేప్ుపడు

ఓరియింటల

191

కింది వాటటల్ల మొదటట భారతీయ
బీమా కింపెనీ ఏది?

తీవరత్తో బాటట యొకక
స్ింఘటన

నష్ాుల్క

స్ింభవిించద

మీక మీరు

స్ింభావయత్

స్వింత్గ్ా ఆరిథక

త్క కవగ్ా

మదా త్

ఉనేప్ుపడు

(ఫెైనానిసింగ్)

ల్ ైఫ్

టటరట న్

ఇనూసరలన్స

ఇనూసరలన్స కో అస్ూయరలన్స

కింపెనీ

లిమిటెడ్

మూయచువల

స సెైటీ
లిమిటెడ్

ప్ుపడు
నేషనల
ఇనూసరలన్స
కింపెనీ

జనరల

ల్ ైఫ్

ఓరియింటల

నేషనల

జాతీయకరణ ఫలిత్ింగ్ా

ఇనూసరలన్స

ఇనూసరలన్స

ఇనూసరలన్స

ఇనూసరలన్స

రూప ిందిన ప్రభుత్వ రింగ బీమా

కారకపరేషన్

కారకపరేషన్

కింపెనీ

కింపెనీ

కింపెనీని పేరకకనిండి

ఆఫ్ ఇిండియా ఆఫ్ ఇిండియా లిమిటెడ్

2

లిమిటెడ్
అపాయానిే

ఒక వయకత అవల్ింబిించద రిసక

అపాయ

అపాయానిే

అపాయానిే

మేనేజమింట టెకేక్స గురిించి

నివారణ

నిల్ప్డిం

బదిలీ చదయడిం మరియు

చరిుించిండి.

3

లిమిటెడ్

భారత్దదశింల్ల జీవిత్ బీమా

బీమాను కొనుగ్ోల్ చదసేటప్ుపడు
193

2

చదస్ుకోగలిగ్ిన
బాింబే

లిమిటెడ్

192

స్ింఘటన

త్గ్ిగించడిం

3

నియింతిరించడిం
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Alternative
1

బీమా
(ఇనూసారలన్స):
జరిగ్ే ఒక
స్ింఘటనక
ప్రతిగ్ా రక్ష్ణ
194

బీమాక , హామీక మధయ

హామీ

వయతాయసానిే చరిుించిండి .

(ఎస్ూయరలన్స) :
జరిగ్ే
స్ింభావన గల్
ఒక
స్ింఘటనక
ప్రతిగ్ా రక్ష్ణ

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

బీమా

బీమా

(ఇనూసారలన్స):

(ఇనూసారలన్స):

జరిగ్ే

జరిగ్ే

స్ింభావయత్ గల్
ఒక
స్ింఘటనక
ప్రతిగ్ా రక్ష్ణ
హామీ
(ఎస్ూయరలన్స):
జరగనునే
ఒక

బీమా
(ఇనూసారలన్స)
మరియు
హామీ
(ఎస్ూయరలన్స)
రలిండూ ఒకే
విషయానిక
స్ింబింధిించినవి

Correct
Alternative

స్ింభావన గల్
ఒక
స్ింఘటనక
ప్రతిగ్ా

2

గ్ాయరలింటీ రక్ష్ణ
హామీ
(ఎస్ూయరలన్స):
జరిగ్ే

స్ింఘటనక

స్ింభావయత్ గల్

ప్రతిగ్ా రక్ష్ణ

ఒక

అగ్ిే ప్రమాదిం కారణింగ్ా నషుిం
ఏరపడద అవకాశ్ాల్ను త్గ్ిగించడిం
కోస్ిం ప దా ర్ గ్ారు త్న ఇింటటల్ల
195 ఇనుసల్ేటడ్ వెైరిింగ్ను
ఉప్యోగ్ిించారు. ఇకకడ

అపాయానిే
త్గ్ిగించడిం

అపాయ

అపాయానిే

అపాయానిే

నివారణ

నిల్ప్డిం

బదిలీ చదయడిం మరియు

4

నియింతిరించడిం

అనుస్రిించిన రిసక మేనేజమింట
టెకేక్సను గురితించిండి.
తాను వెళ్ోనునే ఇరాక్సల్ల హింస్
చెల్రేగ్ిన కారణింగ్ా అకకడిక
వాయపార ప్రయటనకోస్ిం
196 వెళో ్ిందుక ష్ాహీన్
నిరాకరిించారు. ఇకకడ
అనుస్రిించిన రిసక మేనేజమింట

అపాయానిే
త్గ్ిగించడిం

అపాయ

అపాయానిే

అపాయానిే

నివారణ

నిల్ప్డిం

బదిలీ చదయడిం మరియు

1

నియింతిరించడిం

టెకేక్సను గురితించిండి.
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Alternative
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Correct
Alternative

తాను అనుకోక ిండా చనిపణ యిే
ప్రిసథ త్
ి ల్లో త్న క టటింబ
అపాయానిే

స్భుయల్ ఎవరిపెైనా
197

త్గ్ిగించడిం

ఆధారప్డక ిండా ఉిండదల్ా స్ురేష్ అపాయ

అపాయానిే

అపాయానిే

ఓ జీవిత్ బీమా పాలిసీని

నిల్ప్డిం

బదిలీ చదయడిం మరియు

నివారణ

కొనుగ్ోల్ చదశ్ారు. ఇకకడ

3

నియింతిరించడిం

అనుస్రిించిన రిసక మేనేజమింట
టెకేక్సను గురితించిండి.
ఏదో కారణింతో ఇల్ో దెబుతినే
ప్క్ష్ింల్ల మరమిత్ ల్కలై
ఉప్యోగ్ిించడిం కోస్ిం సిిత్ ఓ
198 రిజరువ నిధిని ఏరాపటట చదశ్ారు.
ఇకకడ అనుస్రిించిన రిసక

అపాయానిే
త్గ్ిగించడిం

అపాయ

అపాయానిే

అపాయానిే

నివారణ

నిల్ప్డిం

బదిలీ చదయడిం మరియు

1

నియింతిరించడిం

మేనేజమింట టెకేక్సను
గురితించిండి.

నషుిం జరిగ్ిన

199 కింది సేుటమింటో ల్ల స్రలైింది ఏది?

ఆసిత ని నషుిం

బీమా

నుిండి బీమా

నష్ాుల్ను

రక్ిస్త ుింది

నివారిస్త ుింది

నషుిం జరిగ్ే
స్ింభావయత్ను
బీమా
త్గ్ిగస్త ుింది.

స్ిందరభింల్ల
బీమా
చదయబడినదా

4

నిని బీమా
నషుభరటత
చదస్త ుింది.

మీరు ఒక బీమా స్రేవయర్.
బీమా స్ింస్థ త్రప్ున బీమా చదసే
200 ముిందుగ్ా ఒక ఆసిత ని
మీరలిందుక స్రేవ చదసి, త్నిఖీ
జరుప్ుత్ నాేరు?

రేటటింగ్
ప్రయోజనాల్
కోస్ిం
అపాయానిే
మదిింప్ు
చదయడిం కోస్ిం

ప్రిస్రాల్ను
చూడటిం
దావరా ఆసిత
యొకక
మూల్ాయింకనిం
నిరాధరిించడిం
కోస్ిం

నగరిం నుించి

చుటటుప్రకకల్

ఆసిత ఎింత్

ఉనే

దూరింల్ల

ఆస్ుతల్ను

ఉనేదో

కూడా ఒకసారి

కనుకోకవడిం

ప్రికించడిం

కోస్ిం

కోస్ిం

1
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