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

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

વીમા કં પની

વીમાધારક

વીમા એજન્ટ

વીમા બ્રોકર

2

એક વર્ણ

બે વર્ણ

પાંચ વર્ણ

સાત વર્ણ

2

પોલિસી ઇશ્ય ુ થવાના 3 વર્ણ પછી

વીમાધારક

વીમાધારક

આત્મહત્યાના કારણે વીમાધારકન ંુ

દ્વારા

દ્વારા 2 ગણા

પ્રીવમયમની

પ્રીવમયમની

ચકુ વણી

ચકુ વણી

પોલિસી કરાર

પોલિસી હવે

પોલિસી ચોક્કસ

શરૂ થયાનો તે

રિ નહીં થઈ

રોકડ મ ૂલ્ય

પરુ ાવો છે

શકે

મેળવય ંુ છે

િાવાન ંુ ફોમણ

નામાંકન ફોમણ

Question Body
જીવન વીમા પોલિસી હેઠળ

1

આવરીત અવવવાદિત જોગવાઈ
હેઠળ કોણ સરુ લિત છે ?
વીમા કાયિાની જોગવાઈ 45
(અવવવાિની જોગવાઈ)
વીમાધારકને વીમાકં પની દ્વારા

2

િાવાના અસ્વીકાર સામે સંરિણ
આપે છે , પોલિસી ____________
પ ૂણણ થઈ છે તેવ ંુ પ્રિાન કરે છે .
સૌથી યોગ્ય વવકલ્પ પસંિ કરો.
ુ બ, જો
આત્મહત્યાની જોગવાઈ મજ

3

મત્ૃ ય ુ થાય, તો િાભાથીને વળતર

કશંુ નહીં

પેટે શંુ મળે છે ?
પ્રથમ પ્રીવમયમની રસીિન ંુ મહત્ત્વ
4

શંુ છે ?

ફ્રી લ ૂક પીદરયડ
પ ૂણણ થયો છે

વીમાકં પની અને વીમાધારક વચ્ચે
5

ુ ાવારૂપી િસ્તાવેજને
કરારના પર

િરખાસ્ત ફોમણ

ઓળખો.
જો પોલિસી િસ્તાવેજની શરતમાં

પોલિસી

જદટિ ભાર્ાનો ઉપયોગ થયો હોય

રિબાતિ

અને તેના પગિે અસ્પષ્ટતા ઊભી

જાહેર કરાશે

થાય, તો સામાન્ય રીતે તેનો શંુ
અથણ કરવામાં આવે છે ?
6

અને વીમા
વીમાધારકની

વીમાકં પનીની

કં પનીને વયાજ

તરફેણમાં

તરફેણમાં

સાથે પ્રીવમયમ
વીમાધારકને
ભરવા
જણાવવામાં
આવશે

પોલિસીની
સંપ ૂણણ અંદકત

4

રકમ

પોલિસી
િસ્તાવેજ

2

4

પોલિસી
રિબાતિ
જાહેર કરાશે
અને વીમા
કં પનીને વયાજ
વવનાન ંુ

1

પ્રીવમયમ
વીમાધારકને
ભરવા
જણાવવામાં
આવશે

1

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

ફક્ત I

ફક્ત II

I અને II

પોલિસીન ંુ

પ્રમાણભ ૂત

સમયપત્રક

જોગવાઈઓ

િરખાસ્ત ફોમણ

િાવાન ંુ ફોમણ

Alternative
4

Correct
Alternative

ઉંમરના ખોટો વનવેિનના સંબધ
ં માં
નીચેનામાંથી યોગ્ય વવકલ્પ પસંિ
કરો
I: ઉંમર ઓછી િે ખાડવામાં આવી
7

હોય તો રકમ ઘટાડવા માટે મ ૂળ
પોલિસી ફરી ઇશ્ય ૂ કરવામાં આવશે

I કે II, બેમાંથી
એક પણ નહીં

3

II: ઉંમર વધારે િે ખાડવામાં આવી
હોય તો પ્રીવમયમની ચકુ વણી દરફં ડ
કરવામાં આવશે
નીચેનામાંથી શંુ પોલિસીના
8

પ્રમાણભ ૂત િસ્તાવેજનો ભાગ નથી?

પોલિસીની

પોલિસી જપ્ત

ચોક્કસ

કરવાની

જોગવાઈઓ

જોગવાઈઓ

અમને વીમાકં પની અને
9

વીમાધારક વચ્ચે કરારનો પરુ ાવો

નામાંકન ફોમણ

આપો.
અમને પોલિસીની પ્રમાણભ ૂત
જોગવાઈન ંુ ઉિાહરણ આપો.

િસ્તાવેજ

4

કરાર કરતી
વખતે ગભણવતી
મદહિાન ંુ
ગભાણવસ્થાના

10

પોલિસી

4

ુ ી
કારણે મત્ૃ યન

ચોક્કસ
આત્મહત્યાની

લબમારીની

જોગવાઈ

જોગવાઈને
બાકાત રાખવી

જોગવાઈ

પોલિસીધારકને
ચોક્કસ
વવશેર્ાવધકારો

2

મંજૂર કરવાની
જોગવાઈ

બાકાત રાખવી
અમને પોલિસીમાં વનવિત

કરાર કરતી

જોગવાઈન ંુ ઉિાહરણ આપો.

11

વખતે ગભણવતી
પ્રીવમયમની

ખોટી ઉંમર

િાવાની

ચકુ વણી

િે ખાડવી

જોગવાઈ

મદહિાન ંુ
ગભાણ વસ્થાના

4

ુ ી
કારણે મત્ૃ યન
જોગવાઈ
બાકાત રાખવી

નીચેનામાંથી શંુ વીમા પોલિસીના
12

પ્રમાણભ ૂત િસ્તાવેજનો પ્રથમ

પોલિસીન ંુ

પ્રમાણભ ૂત

ભાગ બનાવશે?

સમયપત્રક

જોગવાઈઓ

પોલિસીની
ચોક્કસ

િાવાની પ્રદિયા

1

જોગવાઈઓ

2

S.
No.

Question Body
સાચ ંુ વવધાન પસંિ કરો.

Alternative
1
પોલિસી
િસ્તાવેજ પર
સિમ
અવધકારીની
સહી હશે, પણ

13

ભારતીય સ્ટેમ્પ
કાયિા પ્રમાણે
ફરજજયાત
વસક્કો હોય તે
જરૂરી નથી

Alternative
2

પોલિસી
િસ્તાવેજ પર
સિમ
અવધકારીની
સહી હશે અને
ભારતીય સ્ટે મ્પ
કાયિા પ્રમાણે
વસક્કો હોવો
જોઈએ

Alternative
4

પોલિસી

પોલિસી

િસ્તાવેજ પર

િસ્તાવેજ પર

સિમ

ન તો સિમ

અવધકારીની

અવધકારીની

સહીની જરૂર

સહી જરૂરી છે ,

નથી, પણ

ન ભારતીય

ભારતીય સ્ટે મ્પ

સ્ટે મ્પ કાયિા

કાયિા પ્રમાણે

પ્રમાણે

વસક્કો હોવો

ફરજજયાત

જોઈએ

વસક્કાની જરૂર છે

Correct
Alternative

2

વીમા કં પની

જો વીમાધારક વયક્ક્ત જીવન

જીવન

વીમા પોલિસીના મ ૂળ િસ્તાવેજ

વીમાધારકની

વીમા કં પની

વીમા કં પની

વતણમાન

કરારમાં કોઈ

કરારમાં કોઈ

શારીદરક

પણ પ્રકારના

ક્સ્થવતઓ અંગે

ફેરફારો વવના

જાહેરાત પર

ડુપ્િીકેટ

આધાદરત નવી

પોલિસી ઇશ્ય ૂ

પોલિસી ઇશ્ય ૂ

શરતો અને

કરશે, પણ

કરશે

વનયમો સાથે

કોટણ ના આિે શ

ડુપ્િીકેટ

પછી જ

ુ ાવે તો શંુ થશે?
ગમ

પણ પ્રકારના
ફેરફારો વવના

14

Alternative
3

ડુપ્િીકેટ

વીમા કરાર
પ ૂણણ થઈ જશે

1

પોલિસી ઇશ્ય ૂ
કરશે
પ્રથમ પ્રીવમયમની ચકુ વણી થયા
પછીના પ્રીવમયમ મળતા
15 વીમાકં પની દ્વારા નીચેનામાંથી કયા
િસ્તાવેજો ઇશ્ય ૂ કરવામાં આવશે?

પ્રીવમયમની

પ્રીવમયમની

પ્રીવમયમની

રસીિની

ુ ઃ
રસીિ પન

રસીિન ંુ

ુ ઃસ્થાપના
પન

િાગ ુ પડશે

નવીનીકરણ

સતત 2 વર્ણ

સતત 4 વર્ણ

સતત 3 વર્ણ

સતત 5 વર્ણ

3

જોગવાઈ 10

જોગવાઈ 38

જોગવાઈ 39

જોગવાઈ 45

3

વીમાધારક

નીમેિ માણસ

સગીર છે

સગીર છે

પ્રીવમયમ રસીિ
ફરી મળશે

4

પોલિસી ગેરેન્ટડે સરન્ડર મ ૂલ્ય
16

ુ બ
મેળવે તે માટે વનયમનો મજ
કેટિો સમય પ્રીવમયમ ચકુ વવ ંુ
જોઈએ?
વીમા કાયિા, 1938ની

17

_________હેઠળ વીમા પોલિસીના
નામાંકન માટે મંજૂરી આપવામાં
આવે છે .
પોલિસીધારકને એપોઇન્ટીની

18 વનમણ ૂક કરવાની જરૂરી પડશે તેવી
ક્સ્થવતને ઓળખો.

પોલિસીધારક
માનવસક રીતે
સ્વસ્થ નથી

પોલિસીધારક
પરલણત નથી

2

3

S.
No.

Question Body
ગ્રેસ પીદરયડનો હેત ુ જણાવો.

Alternative
1
આ એવો
સમયગાળો છે ,
જેમાં
પોલિસીધારકને

19

પસંિ ન પડે
તો તે પોલિસી
રિ કરી શકે છે
નામાંકનના સંબધ
ં માં નીચેના
તમામ વવધાનો સાચા છે , વસવાય:

તે
પોલિસીધારકને
પ્રીવમયમ
ચકુ વવાનો
વધારાનો
સમય છે

Alternative
3

Alternative
4

આ એવો

તે સમયગાળો

સમયગાળો

પ્રિાન કરે છે ,

પ્રિાન કરે છે ,

જે પછી

જેમાં

પોલિસીધારકે

પોલિસીધારકે

પ્રીવમયમની

કોઈ ફદરયાિ

બાકી રકમ

કરવી જોઈએ

ભરવી જોઈએ

Correct
Alternative

2

જો િોનના
બિિામાં
વીમાકં પનીને
પોલિસી
એસાઈન

20

Alternative
2

કરવામાં આવે
તો પોલિસી

પોલિસી
ખરીિતી વખતે
ુ
કે પછી વનમણક
થઈ શકે છે

પોલિસીમાં
બાંયધરી
આપીને
ુ બિિી
વનમણક
શકાશે

ુ રિ
વનમણક

ુ થયેિી
વનમણક
વયક્ક્ત પાસે
િાવાન ંુ સંપ ૂણણ
વળતર

4

મેળવવાનો
અવધકાર છે

નહીં થાય
પોલિસી રિ થયેિી ક્યારે ગણાશે?

21

જો વનયત

જો વનયત

તારીખે

તારીખ અગાઉ

પ્રીવમયમની

પ્રીવમયમની

ચકુ વણી ન થાય ચકુ વણી ન થાય

વીમો ફરી શરૂ થાય ત્યારે
22

ુ ાવા જરૂરી હશે
વીમાપાત્રતાના પર
તેવી ક્સ્થવત રજુ કરો.
પોલિસી િોનની તરફેણમાં યોગ્ય
િિીિ કરો

23

વવધાન પસંિ કરો. સૌથી યોગ્ય
24

વવકલ્પ પસંિ કરો.

પીદરયડ પ ૂણણ

જો પોલિસી

થયા પછી પણ

ુ રત
સપ

પ્રીવમયમની

કરવામાં આવે

પોલિસી રિ

થયાને

થયાને વર્ણથી

અઠવાદડય ંુ થય ંુ

વધારે સમય

છે

થયો છે

કોઈ પણ

વીમાધારક

િોન

રકમની િોન

િોનની શરતો

ુ ઃચકુ વવાની
પન

કોઈ જામીનની

સરળતાથી

અને વનયમો

કોઈ

જરૂર નથી

સામાન્ય રીતે
ગ્રેસ પીદરયડ
એક મદહનાનો
કે 31 દિવસનો
હોય છે

3

ચકુ વણી ન થાય

પોલિસી રિ

મેળવી શકાશે
ગ્રેસ પીદરયડના સંબધ
ં માં સાચ ંુ

જો ગ્રેસ

પોલિસી એક

પોલિસી સામે

વર્ણથી

િોન માંગવામાં

અમિમાં છે

આવી છે

2

3

નક્કી કરી શકે છે જવાબિારી નથી

સામાન્ય રીતે
ગ્રેસ પીદરયડ
ત્રણ મદહનાનો
હોય છે

સામાન્ય રીતે

સામાન્ય રીતે

ગ્રેસ પીદરયડ

ગ્રેસ પીદરયડ

એક

એક

અઠવાદડયાનો

પખવાદડયાનો

હોય છે

હોય છે

1

4

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
4

Correct
Alternative

વવથ પ્રોદફટ

વીમાકં પની દ્વારા નીચેમાંથી કયા
ફેરફારને મંજૂરી આપવામાં આવશે? પોલિસીને બે કે
25

Alternative
3

પ્રીવમયમ

પોલિસીથી

વધારે

ચકુ વવાની

વવધાઉટ

વીમાકૃત

પોલિસીમાં

મદ્દુ તમાં વધારો

પ્રોદફટમાં

રકમમાં વધારો

વવભાજીત કરો

કરો

પોલિસી

1

બિિવી
પ્રીવમયમ

ુ રત કરવાના મ ૂલ્યની
સપ

ઓછામાં ઓછા

વવભાવના સમજાવો.

3 વર્ણ

26

પોલિસી હેઠળ

ચકુ વવામાં

ઉપિબ્ધ

આવય ંુ હોય

મહત્તમ વળતર

તેવા કેસમાં
પોલિસી સાથે

પોલિસી હેઠળ

કોઈ પણ સમયે

ુ મ
િઘત

પોલિસી હેઠળ

વળતર

ઉપિબ્ધ

ઉપિબ્ધ

વળતર

2

સંકળાયેિા
રોકડ મ ૂલ્ય
પોલિસી હેઠળ કેટિી વયક્ક્ત
27 નામાંદકત થઈ શકે? સૌથી યોગ્ય

બરોબર એક

બરોબર બે

બરોબર ત્રણ

વવકલ્પની પસંિગી કરો.
નામાંકન કરવાનો હેત ુ જણાવો.

વધારે

4

બાંયધરીધારકન ંુ
પોલિસીના
અવધકારો

28

એક કે એકથી

હસ્તાંતદરત
કરવા

મત્ૃ ય ુ થવાના
કેસમાં
પોલિસીના
રૂવપયા મેળવવા

ુ રત
પોલિસી સપ

સંપવત્ત ઊભી

કરવી

કરવી

ુ રત
પોલિસી સપ

સંપવત્ત ઊભી

કરવી

કરવી

2

વયક્ક્તની
વનમણ ૂક કરવી

ુ ે શન કરવાનો હેત ુ જણાવો.
સમનિ

બાંયધરીધારકન ંુ
પોલિસીના
અવધકારો

29

હસ્તાંતદરત
કરવા

મત્ૃ ય ુ થવાના
કેસમાં
પોલિસીના
રૂવપયા મેળવવા

1

વયક્ક્તની
વનમણ ૂક કરવી

30

પોલિસી સામાન્ય રીતે ફરી શરૂ

રિ થયેિી

કરવામાં સંકળાયેિી પ્રદિયા

પોલિસી શરૂ

ફરી શરૂ

જણાવો.

થયાની મ ૂળ

કરવાના હેત ુ

તારીખથી બે

વયાજ સાથે

તરીકે રિ

વર્ણની અંિર

બાકી ચકુ વણી

થયેિી પોલિસી

શરૂ થયેિી

પર િોન

નવી પોલિસી

મેળવવી

હપ્તામાં બાકી
પ્રીવમયમની

2

ચકુ વણી

શરૂ કરવી
5

S.
No.

Question Body
નીચેનામાંથી કયો િસ્તાવેજ

31 ઉંમરના પ્રમાણભ ૂત િસ્તાવેજ
તરીકે સ્વીકાયણ નથી?

Alternative
1
શાળા છોડયાન ંુ
પ્રમાણપત્ર

Alternative
2

Alternative
3

પાસપોટણ

જન્માિર

Alternative
4
રોજગારિાતાન ંુ
પ્રમાણપત્ર

Correct
Alternative

3

પ્રવતકળ
ૂ પસંિગી' (ગ્રાહક તરીકે
િાયકાત ન ધરાવતા િોકોની

પ્રવતકળ
ૂ

પસંિગી)ના સંબધ
ં માં નીચેનામાંથી
કય ંુ વવધાન સાચ ંુ છે ?

વીમા કં પની
અનૈવતક
એજન્્સની
પસંિગી ન કરે
તેની
સવુ નવિતતા

32

કરવા માટે
પ્રવતકળ
ૂ
પસંિગીની
પ્રદિયા હાથ
ધરવામાં આવે
છે

પસંિગી
િોકોની
માનવસકતા છે ,
જેઓને શંકા છે
કે જાણે છે કે
તેમની નકુ સાન
થવાની શક્યતા
ઊંચી છે , એટિે
જાણીજોઈને
વીમો મેળવવા
આતરુ હોય છે
અને આ
પ્રદિયામાં
ફાયિામાં રહે છે .

પ્રવતકળ
ૂ

પ્રવતકળ
ૂ

પસંિગી વીમા

પસંિગી વીમા

કં પની દ્વારા

કં પની દ્વારા

ઉપયોગમાં

પોલિસીધારક

િેવાતી પ્રદિયા

પાસેથી

છે , જેનાથી

પ્રીવમયમ એકત્ર

સવુ નવિત

કરવા માટે

કરવામાં આવે

ખોટા વીમા

છે કે સંભવવત

ઉત્પાિનોની

પોલિસીધારકો

પસિં ગી ન

માટે અનકુ ળ
ૂ ન

થાય તેવી

હોય તેવા વીમા

સવુ નિવતતા

ઉત્પાિનો રજુ

કરવા માટે ની

ન થાય

પ્રદિયા છે

2

નીચેનામાંથી કઈ વયક્ક્ત ઊંચ ંુ
જોખમ ધરાવે છે તેવ ંુ
વીમાકં પનીઓ માને છે ? સૌથી
33 યોગ્ય વવકલ્પને પસંિ કરો.

ઉપશામકો અને

વનયવમત ‘પાન
મસાિા’ન ંુ

મદ્યપાન ન

સેવન કરતા

કરનાર

વયક્ક્તઓ

અન્ય ઉત્તેજક
પિાથોની
અસર હેઠળની
વયક્ક્તઓ

નીચેનામાંથી કોણ તેમના
યોગ વશિક

ધરાવે છે ?

35 નકુ સાનના જોખમની શક્યતા
ધરાવે છે ? સૌથી યોગ્ય વવકલ્પ
પસંિ કરો.

ભાજન િેનારી

3

વયક્ક્તઓ

દફલ્મ સ્ટન્ટ

નાઇટક્િબમાં

ધ ૂળ-રજકણોના

આદટિસ્ટ

ડાન્સર

સંપકણ માં

4

આવતી વયક્ક્ત
દફલ્ડમાં

નીચેનામાંથી કોણ તેમના
વયવસાયમાં અકસ્માત સંબવં ધત

માંસાહારી

ખાણકામની

વયવસાયમાં સ્વાસ્્ય સંબવં ધત
34 નકુ સાનના જોખમની શક્યતા

વનયવમત

તબીબી

પ્રવાસ

તોડફોડ

વયાવસાવયક

માગણિવશિકો

વનષ્ણાતો

વનયવમત
રહેનાર

3

માકે દટિંગ
એક્ક્િક્યુદટવ

6

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

ુ ર
મત્ૃ યિ

ધારણાવધકાર

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ગીરોખત

2

_____________ એટિે જો
જીવનની બાંયધરી ધરાવતી
વયક્ક્તન ંુ મદ્દુ તની અંિર ચોક્કસ
36 કારણસર મત્ૃ ય ુ થઈ જાય, તો
ુ ા િાભન ંુ ઘટત ંુ વળતર
મત્ૃ યન

પ્રવતકળ
ૂ
પસંિગી

ચકુ વવાપાત્ર થઈ શકે છે .
વીમાકરણની આંકડાકીય રે દટિંગ
પદ્ધવતના સંબધ
ં માં નીચેનામાંથી
આ પદ્ધવત હેઠળ

કય ંુ વવધાન ખોટંુ છે ?
આ પદ્ધવત હેઠળ આ પદ્ધવત હેઠળ

37

વીમાકં પનીઓ

વીમાકં પનીઓ

તમામ

તમામ

નકારાત્મક કે

હકારાત્મક કે

પ્રવતકળ
ૂ

અનકુ ળ
ૂ

પદરબળો માટે

પદરબળો માટે

પોલિટવ

પોલિદટવ

પોઇન્્સ ફાળવે પોઇન્્સ ફાળવે
છે

છે

મ ૃત્યુિરન ંુ કેટલ ં ુ
વધારે રે દટિંગ
આપવામાં
આવય ંુ છે તેના
આધારે કુ િ
પોઇન્્સની
સંખ્યા
ફાળવવામાં

આ પદ્ધવત હેઠળ
જો EMR
અત્યંત વધારે

2

હોય તો વીમો
ઘટી શકે છે

આવી છે તેનો
વનણણય કરવામાં
આવે છે

વીમાકરણનો વનણણય િેવાની

આ પદ્ધવતમાં

જજમેન્ટ પદ્ધવતના સંબધ
ં માં
નીચેનામાંથી કય ંુ વવધાન ખોટંુ છે ?
38

આ પદ્ધવતમાં

વીમાકં પની

આ પદ્ધવત હેઠળ

આ પદ્ધવતનો

કં પની તબીબી

પ્રવતકળ
ૂ

વયક્ક્તિિી

ઉપયોગ ખાસ

ડૉક્ટરનો

પદરબળોને

ચકુ ાિાનો

કરીને જદટિ

વનષ્ણાત

પોલિદટવ કે

ઉપયોગ થાય છે કેસોમાં થાય છે અલભપ્રાય માંગી
શકે છે

4

નેગેદટવ રે દટિંગ
પોઇન્્સ ફાળવે
છે

વવમિ 32 વર્ણનો તંદુરસ્ત, શરાબ
ુ પાનન ંુ વયસન ન ધરાવતો
કે ધમ્ર
વયક્ક્ત છે , જે ABC લિવમટે ડ
પાસેથી જીવન વીમો મેળવવા
39 અરજી કરે છે . વીમાકં પની દ્વારા
જોખમના સ્વીકારના સંબધ
ં માં
નીચેનામાંથી કય ંુ વવધાન સાચ ંુ છે ?

જોખમ
જોખમ

પ્રીવમયમના

સાધારણ િરે

કોષ્ટકના િરથી

સ્વીકારવામાં

વધારે સાથે

આવશે

સ્વીકારવામાં
આવશે

જોખમ
ખાતરીયક્ુ ત

જોખમ

રકમ પર

પ્રવતબંધક

પ ૂવાણવધકાર

કિમ સાથે

સાથે

સ્વીકારવામાં

સ્વીકારવામાં

આવશે

1

આવશે

7

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

જો 40 વર્ીય લબ્રજેશને વીમાકં પની
દ્વારા 'ઓછં પ્રમાણભ ૂત જોખમ'
ધરાવતી વયક્ક્ત ગણવામાં આવે
40 છે , તો વીમાકં પની દ્વારા
સ્વીકારવામાં આવેિા જોખમના
સ્વીકારના સંબધ
ં માં કય ંુ વવધાન

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

જોખમ
જોખમ

જોખમ નીચા

પ્રીવમયમના

સાધારણ િરે

િરે

કોષ્ટકના િરથી

જોખમમાં

સ્વીકારવામાં

સ્વીકારવામાં

વધારે સાથે

ઘટાડો થશે

આવશે

આવશે

સ્વીકારવામાં

3

આવશે

સાચ ંુ છે ?
જોખમ વગીકરણ એટિે શ?
ંુ સૌથી
યોગ્ય વવકલ્પ પસંિ કરો.
આ એવી
પ્રદિયા છે , જેમાં
વયક્ક્તગત
જીવનને
વગીકૃત
કરવામાં આવે
છે અને તેમના
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જોખમના
પ્રમાણના
આધારે જુિાં
જુિાં જોખમના
વગોને
ફાળવવામાં
આવે છે

િોકોની
માનવસકતા છે ,
જેઓને શંકા છે
કે જાણે છે કે
તેમની નકુ સાન
થવાની શક્યતા
ઊંચી છે , એટિે
જાણીજોઈને
વીમો મેળવવા
આતરુ હોય છે
અને આ
પ્રદિયામાં
ફાયિામાં રહે છે

જોખમના
પ્રમાણની
દ્રષ્ષ્ટએ જીવન
વીમા માટે િરે ક
િરખાસ્તન ંુ
મ ૂલ્યાંકન
કરવાની અને
પછી વીમો
આપવો કે નહીં
અને કઈ શરતો
સાથે આપવો
તેનો વનણણય

સમાન પ્રકારન ંુ
જોખમ
ધરાવતા
અરજિારોને
સમાન

1

પ્રીવમયમ
વગણ માં
મ ૂકવાની
પ્રદિયા છે

િેવાની પ્રદિયા
છે

_____________ એટિે સમાન
પ્રમાણન ંુ જોખમ ધરાવતા
42 અરજિારોને સમાન પ્રીવમયમ
ધરાવતા વગણમાં રાખવા જોઈએ.

જોખમની

પ્રવતકળ
ૂ

પસંિગી

પસંિગી

નૈવતક સંકટ

ઇક્ક્વટી

4

8

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

જોખમના વગીકરણ હેઠળ
'પ્રમાણભ ૂત કરતા ઉતરતા સ્તરન ંુ
જીવન' ધરાવવાના સંબધ
ં માં
નીચેનામાંથી કય ંુ વવધાન સાચ ંુ છે ?
સૌથી યોગ્ય વવકલ્પને પસંિ કરો.
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ઉતરતા સ્તરના ઉતરતા સ્તરના ઉતરતા સ્તરના
ઉતરતા સ્તરના

પ્રમાણભ ૂત

પ્રમાણભ ૂત

પ્રમાણભ ૂત

પ્રમાણભ ૂત

જીવન એવા

જીવન એવા

જીવન એવા

જીવન એવા

વયક્ક્તઓને

વયક્ક્તઓને

વયક્ક્તઓને

વયક્ક્તઓને

સમાવે છે

સમાવે છે

સમાવે છે

સમાવે છે ,

જેમનો

જેમનો

જેમની

જેમનો

અપેલિત

અપેલિત

વવકિાંગતા

અપેલિત

મ ૃત્યુિર

મ ૃત્યુિર સરે રાશ

અને અપેલિત

ુ ર
મત્ૃ યિ

પ્રમાણભ ૂત

કે પ્રમાણભ ૂત

વધારાનો

ુ રના
મત્ૃ યિ

જીવનથી

જીવનથી વધારે

મ ૃત્યુિર એટિો

કોષ્ટક દ્વારા રજૂ

નોંધપાત્ર રીતે

છે , પણ તેમ

વધારે છે , કે

પ્રમાણભ ૂત

ઓછો છે અને

છતાં હજુ

તેમને વાજબી

જીવનને

આ કારણે ઓછં

વીમાપાત્ર

ખચે પણ વીમા

અનરૂુ પ છે

પ્રીવમયમ િાગી ગણવામાં આવે
શકે છે .

છે

જોખમના વગીકરણ હેઠળ

કવચ પ્રિાન
નહીં કરી શકાય

અસ્વીકૃત

'દડક્િાઇન િાઇવસ'ના સંબધ
ં માં

જીવન એવા

નીચેનામાંથી કય ંુ વવધાન સાચ ંુ છે ?
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3

અસ્વીકૃત

અસ્વીકૃત

વયક્ક્તઓને

અસ્વીકૃત

જીવન એવા

જીવન એવા

ધરાવે છે

જીવન એવા

વયક્ક્તઓને

વયક્ક્તઓને

પ્રમાણભ ૂત

વયક્ક્તઓને

ધરાવે છે

ધરાવે છે

જીવન એવા

ધરાવે છે

જેમની

જેમનો

વયક્ક્તઓને

જેમનો

વવકિાંગતા

અપેલિત

ધરાવે છે

અપેલિત

અને અપેલિત

મ ૃત્યુિર સરે રાશ

જેમનો

ુ ર
મત્ૃ યિ

વધારાનો

કે પ્રમાણભ ૂત

અપેલિત

ુ રના
મત્ૃ યિ

મ ૃત્યુિર એટિો જીવનથી વધારે

2

મ ૃત્યુિર

કોષ્ટક દ્વારા રજૂ

વધારે છે , કે

છે , પણ તેમ

પ્રમાણભ ૂત

પ્રમાણભ ૂત

તેમને વાજબી

છતાં હજુ

જીવનથી

જીવનને

ખચે પણ વીમા

વીમાપાત્ર

નોંધપાત્ર રીતે

અનરૂુ પ છે

કવચ પ્રિાન

ગણવામાં આવે

ઓછો છે અને

નહીં કરી શકાય

છે

આ કારણે ઓછં
પ્રીવમયમ િાગી
શકે છે

9

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

જો વીમાકં પની વીમાકૃત રકમ પર
િીયન સાથે જોખમનો સ્વીકાર કરે ,
તો તેનો અથણ શંુ થાય છે ?

ધારણાવધકારન ંુ
તાત્પયણ એ છે કે
જો જીવન
બાંયધરીધારકન ંુ
એક વનવિત
સમયગાળાની
અંિર અવસાન
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થઈ જાય તો
ુ ા
મત્ૃ યન
વળતરની
ઘટતી રકમ

ધારણાવધકારન ંુ
તાત્પયણ એ છે કે
કં પની દ્વારા
મયાણદિત
સમયગાળા
માટે જોખમ
સ્વીકારવામાં
આવય ંુ છે

ધારણાવધકારન ંુ
તાત્પયણ એ છે કે
વીમા કં પનીએ
કોષ્ટકના િરની
સરખામણીમાં
પ્રીવમયમના
નીચા િરે
જોખમનો
સ્વીકાર કયો છે

ધારણાવધકારન ંુ
તાત્પયણ એ છે કે
ચોક્કસ
સમયગાળા
ુ ી વીમા
સધ

1

િરખાસ્તને
મોકફ
ૂ રાખવામાં
આવી છે

ચકુ વવાપાત્ર
થઈ શકે છે

જ્યારે વીમાકં પની મદ્દુ ત પ ૂણણ થાય
ત્યારે વીમાધારક જીવવત હોય તો
46

ુ રત
ુ વનવિત રકમ ચકુ વવાન ંુ જીવવત રહેવાના પોલિસી સપ
તેને અમક
વચન આપે છે , ત્યારે િાવો

િાભની ચકુ વણી

કરવી

મ ૃત્યુનો િાવો

પાકતી મદ્દુ તનો
િાવા

4

__________ તરીકે ઓળખાશે.
જો વીમાકં પની પોલિસીની મદ્દુ ત
િરવમયાન ચોક્કસ સમયાંતરે
47

ુ ચકુ વણી કરે
વીમાધારકને અમક

જીવવત રહેવાના

છે , તો આ ચકુ વણી

િાભની ચકુ વણી

સોંપણી મ ૂલ્ય

જોગવાઈનો
ફાયિો

શરતી ફાળવણી

1

શરતી ફાળવણી

3

ુ બ
________________ મજ
કરવામાં આવે છે .
એક વીમાકં પની તેના વીમાધારકને
પોલિસીની મદ્દુ ત િરવમયાન
48

હોક્સ્પટિમાં સારવાર િેવાનો ખચણ

જીવવત રહેવાના

ચકુ વે છે . આ

િાભની ચકુ વણી

સોંપણી મ ૂલ્ય

જોગવાઈનો
ફાયિો

________________ન ંુ ઉિાહરણ છે .

10
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1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4
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ABC વીમાકં પની દિષ્નાને
અક્સ્તત્વના િાવાની જોગવાઈ

પોલિસીધારકે

સાથે વીમાની યોજના ઓફર કરે
છે . કં પની અક્સ્તત્વના િાવાને કેવી
રીતે નક્કી કરશે? સૌથી યોગ્ય
49

વવકલ્પ પસંિ કરો.

િાવો
પોલિસીમાં
નક્કી શરતો
ુ બ વનવિત
મજ
કરવામાં આવશે

િાવો કરારની

જ્યારે

શરૂઆત નક્કી

પોલિસીધારક

કરતી

કરાર રિ

તારીખોના

કરવાનો વનણણય

આધારે નક્કી

કરે ત્યારે િાવો

કરવામાં આવશે

ઊભો થાય છે

તેમના િાવાના
સમથણનમાં
પ્રિાન કરે િા
તબીબી અને

1

અન્ય રે કોડડણ સના
આધારે િાવો
વનવિત કરવામાં
આવશે

કવવતા ABC વીમાકં પની પાસેથી
ગંભીર લબમારીની જોગવાઈ સાથે

પોલિસીધારકે

ટમણ વીમા યોજના ખરીિે છે . કં પની
ગંભીર લબમારની જોગવાઈ માટે
િાવો કેવી રીતે નક્કી કરશે? સૌથી
50

યોગ્ય વવકલ્પ પસંિ કરો.

િાવો
પોલિસીમાં
નક્કી શરતો
ુ બ વનવિત
મજ
કરવામાં આવશે

િાવો કરારની

જ્યારે

શરૂઆત નક્કી

પોલિસીધારક

કરતી

કરાર રિ

તારીખોના

કરવાનો વનણણય

આધારે નક્કી

કરે ત્યારે િાવો

કરવામાં આવશે

ઊભો થાય છે

તેમના િાવાના
સમથણનમાં
પ્રિાન કરે િા
તબીબી અને

4

અન્ય રે કોડડણ સના
આધારે િાવો
વનવિત કરવામાં
આવશે

_______________ એ માંગણી
51

છે , જે વીમાકં પનીએ કરારમાં પ ૂરી
કરવાન ંુ વચન આપેિ છે .
ુ રત' કરવાના
પોલિસી 'સપ
સંબધ
ં માં નીચેનામાંતી કય ંુ વવધાન
ખોટંુ છે ?
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ગીરોખત
િાવો

અસ્વીકરણ

વમિકત

ફદરયાિ

1

કબજામાં િેવી
સામાન્ય રીતે

વીમાધારકને

સોંપણી મ ૂલ્ય

વીમાધારકને

જો પોલિસીન ંુ

ચકુ વાયેિ

વીમાધારક

ચકુ વવાપાત્ર

મ ૂલ્ય અગાઉથી

વાસ્તવવક

દ્વારા પોલિસી

સોંપણી મ ૂલ્ય

મળી ગય ંુ હોય

સોંપણી મ ૂલ્ય

કરારનો

ચકુ વાતા

ુ રત
તો તેને સપ

હંમેશા કુ િ

સ્વૈક્ચ્છક અંત

પ્રીવમયમની

કરી શકાશે

સોંપણી મ ૂલ્યથી

િાવતા

ઓછં હોય છે

ચકુ વવાપાત્ર છે

ટકાવારી છે

3

11

S.
No.

Alternative
2

Alternative
3

વીમા કં પની

ગંભીર

દ્વારા સ્પષ્ટ

લબમારીની

જોગવાઈની

કરાયેિા ગંભીર

જોગવાઈ

ચકુ વણી થઈ

લબમારીની

પોલિસીની

જાય પછી

યાિીમાં

ગાળા

જીવન વીમા

લબમારીને

િરવમયાન

પોલિસી

આવરી

ઊભો થઈ શકે

કરારનો અંત

િેવાયેિી હોવી

તેવા િાવાન ંુ

આવી જાય છે

જોઈએ

ઉિાહરણ છે

બાકીની રકમ

વીમાકૃત રકમ

વીમાકૃત રકમ

કાપીને

કે ફં ડન ંુ ઓછં

કે ફં ડન ંુ વધારે

ચકુ વાયેિા

મ ૂલ્ય

મ ૂલ્ય

પ્રીવમયમ પરત

ચકુ વવામાં

ચકુ વવામાં

કરવામાં આવશે

આવશે

આવશે

ુ ી
15 દિવસ સધ

ુ ી
6 મદહના સધ

ુ ી
1 વર્ણ સધ

ુ ી
2 વર્ણ સધ

હેઠળ િાવાના વળતરની ચકુ વણી

15 દિવસની

20 દિવસની

30 દિવસની

3 મદહનાની

કયા વનવિત સમયગાળાની અંિર

અંિર

અંિર

અંિર

અંિર

કં પનીન ંુ

અપમત્ૃ ય ુ

પ્રમાણપત્ર

તપાસ અહેવાિ

બાકીની રકમ

વીમાકત
ૃ રકમ

વીમાકત
ૃ રકમ

કાપીને

કે ફં ડન ંુ ઓછં

કે ફં ડન ંુ વધારે

ચકુ વાયેિા

મ ૂલ્ય

મ ૂલ્ય

વીમાકં પનીએ વળતર

પ્રીવમયમ પરત

ચકુ વવામાં

ચકુ વવામાં

_______________ને ચકુ વવ ંુ

કરવામાં આવશે

આવશે

આવશે

Question Body

Alternative
1

ગંભીર લબમારીની જોગવાઈના
સંબધ
ં માં નીચેનામાંથી કય ંુ વવધાન
ખોટંુ છે ? સૌથી યોગ્ય વવકલ્પ
પસંિ કરો.

ગંભીર
લબમારીન ંુ
વનિાન થવાથી
પોલિસીની

53

ુ બ
શરતો મજ
ચોક્કસ રકમ
ચકુ વવામાં
આવે છે

Alternative
4

Correct
Alternative

4

વનમેશ 20 વર્ણની યવુ નટ લિન્ક
વીમા યોજના (યલુ િપ) ખરીિે છે .
પોલિસીની મદ્દુ ત િરવમયાન
54 વનમેશન ંુ મત્ૃ ય ુ થઈ જવાના કેસમાં
નીચેનામાંથી કય ંુ વળતર ચકુ વાશે?

સોંપણી મ ૂલ્ય
ચકુ વાશે

4

જો વીમાધારકે િરખાસ્તમાં
આવશ્યક ત્યોની ખોટી રજૂઆત
55

કરી હોય તો વીમાકં પની કેટિા
ુ ીમાં પોિીસીને નામંજૂર
સમય સધ

4

કરી શકે?
ુ િસ્તાવેજો મળી
તમામ પ્રસ્તત
ગયા પછી ઇરડાના વનયમનો,
ુ બ, જીવન વીમા પોલિસી
2002 મજ
56

3

કરવી પડશે કે િાવો વવવાદિત
જાહેર કરવો પડશે.
જીવન વીમાધારકના મ ૃત્યુની
ધારણાના કેસમાં વારસિારે
57 નીચેનામાંથી કયા િસ્તાવેજો રજૂ
કરવા પડશે?

મ્યવુ નવસપિ
કોપોરે શન
ુ ંુ
પાસેથી મત્ૃ યન
પ્રમાણપત્ર

સિમ કોટણ
પાસેથી
હુકમનામ ંુ

2

લબ્રજેશે ABC વીમાકં પની પાસેથી
20 વર્ણની યલુ િપ ખરીિી છે . જો
પોલિસીની મદ્દુ ત િરવમયાન
58 લબ્રજેશન ંુ મત્ૃ ય ુ થઈ જાય, તો

સોંપણીન ંુ મ ૂલ્ય

4

પડશે.
12

S.
No.

Question Body

Alternative
1

નીચેનામાંથી કયો િાવો
59 વારસિારને ચકુ વવાપાત્ર બની

ુ ો િાવો
મત્ૃ યન

શકે?

Alternative
2

Alternative
3

પદરપક્વતા

જીવવત રહેવાનો

િાવો

ફાયિો

Alternative
4

Correct
Alternative

સોંપણીન ંુ મ ૂલ્ય

1

ુ ી સરખામણીમાં
કુ િરતી મત્ૃ યન
અકસ્માતમાં મત્ૃ ય ુ થવાના કેસમાં
60

વળતર માટે નીચેનામાંથી કયા
વધારાના િસ્તાવેજને રજૂ કરવાની
જરૂર પડશે?

કબ્રસ્તાન કે

દફલિવશયનના

સ્મશાનન ંુ

સારવારન ંુ

પ્રમાણપત્ર

પ્રમાણપત્ર

પોસ્ટ મોટણ મ

કં પનીન ંુ

દરપોટણ

પ્રમાણપત્ર

3

વીમાધારકના કુ િરતી મત્ૃ ય ુ થવાના
કેસમાં વારસિારે વળતર મેળવવા
61

નીચેનામાંથી કયા િસ્તાવેજો રજૂ
કરવા પડશે? સૌથી યોગ્ય

અપમ ૃત્યુ
તપાસ અહેવાિ

વવકલ્પની પસંિગી કરો.

દફલિવશયનના
સારવારન ંુ
પ્રમાણપત્ર

પોસ્ટ મોટણ મ

એફઆઇઆર

2

યલુ િપ

મની બેક પ્િાન

3

યલુ િપ

મની બેક પ્િાન

4

યલુ િપ

મની બેક પ્િાન

1

દરપોટણ

રાહુિે ABC વીમાકં પની પાસેથી
20 વર્ણન ંુ વીમાકવચ ખરીદ્ ંુ હત.ંુ
62

20 વર્ણ પ ૂણણ થતા કં પની રાહુિને

પાદટિવસપેદટિંગ

ફં ડની રકમ ચકુ વે છે . રાહુિે ક્યા

પ્િાન

પ્રકારની યોજના ખરીિી હતી?

પ્રીવમયમ
પ્િાનમાં પરત
થવ ંુ

વવશાિે 25 વર્ણના ગાળા માટે
રૂ.50 િાખનો વીમો ઉતરાવયો હતો.
પાકતી મદ્દુ તે વીમાકં પની
પોલિસીની મદ્દુ ત િરવમયાન
63 ચકુ વેિા અક્સ્તત્વના ફાયિાને બાિ
કરીને પદરપક્વતાના િાવાની

પાદટિવસપેદટિંગ
પ્િાન

પ્રીવમયમ
પ્િાનમાં પરત
થવ ંુ

ચકુ વણી કરે છે . તો વવશાિે કયા
પ્રકારની યોજના ખરીિી હતી?
ુ ીરે ABC વીમાકં પની પાસેથી
સધ
20 વર્ણન ંુ રૂ.25 િાખન ંુ વીમાકવચ
ખરીદ્ ંુ હત.ંુ પાકતી મદ્દુ તે કં પની
ુ ીરને પદરપક્વતાના િાવા
સધ
64

તરીકે બાકી પ્રીવમયમને બાિ કરીને
સંલચત બોનસ સાથે વીમાકૃત
ુ ીરે
રકમની ચકુ વણી કરે છે . તો સધ

પાદટિવસપેદટિંગ
પ્િાન

પ્રીવમયમ
પ્િાનમાં પરત
થવ ંુ

કયા પ્રકારની યોજના ખરીિી હતી?
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No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

જોગવાઈનો

જીવવત રહેવાનો

િાભ

િાભ

Correct
Alternative

કવપિે 25 વર્ણ માટે રૂ.50 િાખન ંુ
વીમાકવચ મેળવય ંુ છે . પોલિસીની
મદ્દુ ત િરવમયાન કાર અકસ્માતમાં
તેન ંુ મત્ૃ ય ુ થાયછે અને કં પની તેના
65

વારસિારને સંલચત બોનસ સદહત
વીમાકત
ૃ રકમ ચકુ વે છે . તો

પદરપક્વતા

મ ૃત્યુનો િાવો

િાવો

2

વીમાકં પનીએ કયા પ્રકારના િાવા
કે વળતરની ચકુ વણી કરી હતી?

વીમાકં પનીઓને આવશ્યક

જોખમ

ત્યોની જરૂર શા માટે હોય છે ?

સ્વીકારવા
િસ્તાવેજીકરણ

66

ના હેત ુ માટે

અંગે ના અને

વનયમનકારી

તેની સાથે

જરૂદરયાતો પ ૂણણ

સંબવં ધત શરતો

કરવા

ગ્રાહક સેવા
ુ ારવા
સધ

2

અને વનયમો
પર વનણણય િેવા
કાયિે સર કરારન ંુ કય ંુ પાસ ંુ
67 વીમાના પ્રીવમયમ સાથે સંબવં ધત
છે ?

ઓફર અને
સ્વીકાર

કરાર સાથે
સંબવં ધત

મક્ુ ત સંમવત

અવેજ

4

બળજબરી

છે તરપીંડી

2

પિોની િમતા

છે તરવપિંડીના આશય સાથે કરવામાં
68

આવેિા ખોટા વનવેિન સાથે
સંબવં ધત વવકલ્પને ઓળખો.
કાયિે સર કરાર તરીકે િઈ શકાય
તેવા વવકલ્પને ઓળખો.

69

રજૂઆત

ખોટી રજૂઆત

રમેશ તેના

રમેશ યોગ્ય

વમત્ર પાસેથી

માનવસક

અત્યંત ઓછી

હાિતમાં નહતો

દકિંમતે સંપવત્ત

ત્યારે કરાર કયો

ખરીિે છે

છે

સટ્ટો અને વીમા વચ્ચેની
સરખામણી કરો.
સટ્ટો કે જુગાર
70

અને વીમો બંને
એક જ છે

રમેશ કરાર
કરવા
અવધકારીને
િાંચ આપે છે

મહેશને કરાર
પર હસ્તાિર
કરાવવા રમેશ

1

ખોટી માદહતી
આપે છે

સટ્ટામાં

વીમામાં ફક્ત

વીમાપાત્ર દહત

નફાકારક

સટ્ટો કાયેિસર

સંકળાયેલ ં ુ

પદરણામ મળે

રીતે િાગ ુ કરી

નથી, પણ

છે , જ્યારે

શકાય છે , પણ

વીમા માં તે

સટ્ટામાં નકુ સાન વીમો નહીં

હોયજ છે .

થઈ શકે છે

2
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No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

અમારા માટે "સંિગ્નતાનો
કરાર(Contracts of Adhesion)"ને

આ કરારોના

આ કરારનો

સારાંશમાં કહો.

ુ દ્દા બંને
મસ

ુ દ્દો એક પિ
મસ

પિો તૈયાર કરે તૈયાર કરે છે

71

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

આ કરારનો
ુ દ્દો એક પિ
મસ
તૈયાર કરે છે

આ કરારો બંને

અને અન્ય

પિો માટે

પિને

બંધનકતાણ છે

છે અને બંનેને

અને બીજો પિ

સ્વીકારવા પડે

તેને સ્વીકારી કે

છે

નકારી શકે છે

ભ ૂિ

બળજબરી

પ્રીવમયમ

માનવીય જીવન સંપવત્ત

2

સ્વીકારવોજ
પડે છે .

રમેશ કં પનીન ંુ વેચાણ કરતા
અગાઉ તેના સરવૈયા સાથે ચેડાં
72 કરે છે . તેના આ કૃત્યને નીચે

ખોટી રજૂઆત

ગોટાળો

4

શાખ

2

આપેિા વવકલ્પોમાંથી એક
વવકલ્પમાં વગીકૃત કરો.
73

જીવન વીમાનો વવર્ય શંુ છે ?
એવી ક્સ્થવત પસંિ કરો, જે સવોચ્ચ

વીમા િરખાસ્ત

વવશ્વાસના વસદ્ધાંતને પ્રિવશિત કરો.

74

પ્રીવમયમની

ફોમણ પર તમામ

સમયસર

આવશ્યક

ચકુ વણી

હકીકતોનો
ુ ાસો કરવો
ખિ

વીમા િરખાસ્ત
ફોમણ પર તમામ
આવશ્યક
માદહતી
બનાવટી
આપવી

વીમા િરખાસ્ત
ફોમણ પર તમામ
અસંબવં ધત

2

માદહતીનો
ુ ાસો કરવો
ખિ

જીવન વીમાના સંબધ
ં માં નીચેના
બે વવધાનો જુઓ અને સાચ ંુ
વવધાન પસંિ કરો.
I: ઉંમર આવશ્યક માદહતી છે અને
75 વીમાકરણની શરતો પર અસર
કરી શકે છે

ન તો વવધાન I

ફક્ત વવધાન I

ફક્ત વવધાન II

બંને વવધાન I

સાચ ંુ છે

સાચ ંુ છે

અને II સાચા છે

હતાશા

ભ ૂિ

ખોટી રજૂઆત

છપાવવ ંુ

3

પોલિસી

સમજૂતી

પ્રમાણભ ૂતતા

બાંયધરી

1

અંિાજજત દહત

સટ્ટાકીય દહત

વીમાપાત્ર દહત

િવતપ ૂવતિ દહત

3

કે ન વવધાન II

1

સાચ ંુ છે

II: જો ઉંમર અિગ હોવાની
જાણકારી મળે , તો પ્રીવમયમ રે ટ
પર જ તેની અસર થાય છે
સામાન્ય કાયિા હેઠળ કરારને
76 રિબાતિ કરવાન ંુ કારણ પસંિ
કરો.
વીમો ઉતરાવતી વખતે કરારની
77

શરતોમાં ઉપયોગી િસ્તાવેજ
જણાવો. સૌથી યોગ્ય વવકલ્પ પસંિ
કરો.
જીવન વીમાના વવર્યમાં

78 વીમાધારકન ંુ દહત જણાવો. સૌથી
યોગ્ય વવકલ્પ પસંિ કરો.
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વીમાકં પની અને વીમાધારક
79

વચ્ચેના કરારને તમે કેવી રીતે

વચગાળાની

કામચિાઉ

વણણવશો? સૌથી યોગ્ય વવકલ્પ

સમજૂતી

સમજૂતી

વીમા કરારો

વીમા કરારો

વીમા કરારો

સવોચ્ચ

કાયિે સર િાગ ુ

હંમેશા

વવશ્વાસના

કરી શકાય

નફાકારક હોય

કરારો છે

તેવા કરારો છે

છે

કાયમી સમજૂતી

પ્રાસંલગક
સમજૂતી

4

પસંિ કરો.
સાધારણ અને વીમા કરારોમાં
ુ ય ફરક
કાયિાકીય કરારો વચ્ચે મખ્
80 એ છે કે:

જીવન વીમાના કેસમાં વીમાપાત્ર
પોલિસી િેતી

દહત ક્યારે અક્સ્તત્વમાં હોઈ શકે છે
81

તેના પર શ્રી રાજનને સિાહ આપો. પોલિસી િેતી
વખતે જ

િાવો કરતી

વખતે અને

વખતે જ

િાવો કરવાના
સમયે

પ્રોપટી વીમાના કેસમાં વીમાપાત્ર
પોલિસી િેતી

દહત ક્યારે અક્સ્તત્વમાં હોઈ શકે છે
82

તે મદ્દુ ે અવનતાને સિાહ આપો.

પોલિસી િેતી

િાવો કરતી

વખતે અને

વખતે જ

વખતે જ

િાવો કરવાના
સમયે

વીમા કરારો
કોઈ પણ
વનયમનકારી

1

સંસ્થાને આવધન
નથી
જીવન વીમાના
કેસમાં
વીમાપાત્ર

1

દહતની જરૂર ન
હોય ત્યારે
જીવન વીમાના
કેસમાં
વીમાપાત્ર

3

દહતની જરૂર ન
હોય ત્યારે

મહેશ તેના ઘર પર વીમા પોલિસી
ઉતરાવે છે . પોલિસી િીધાના
એકથી બે મદહના પછી તેઓ તેમન ંુ
83 ઘર વેચી િે છે . હવે ઘરને કોઈ
નકુ સાન થવાના કેસમાં મહેશને
વળતર મળી શકે?

હા, પોલિસી
િેતી વખતે
વીમાપાત્ર દહત
હાજર હત ંુ

હા, જો

હા, મકાન

મકાનના

વેચ્યાના એક

ના, કોઈ

વતણમાન

વર્ણની અંિર

વીમાપાત્ર દહત

માલિક મંજૂરી

નકુ સાન થાય

હાજર નથી

આપે તો

તો

4

શ્રી રાજન ઘોડા પરથી
ખાબોલચયામાં પડી જાય છે . તેમનો
પગ ભાંગી જવાથી થોડો સમય
તેઓ ખાબોલચયામાં પડયાં રહે છે .
તેના પદરણામે તેમને ગંભીર

પડવાથી

ન્ય ૂમોવનયા થઈ જાય છે . તેમને
84 નજીકની હોક્સ્પટિમાં સારવાર
કરાવવામાં આવે છે , જ્યાં તેમન ંુ
ન્ય ૂમોવનયાના કારણે મત્ૃ ય ુ થઈ

ન્ય ૂમોવનયા

પગમાં ઇજા

ડૉક્ટસણની

હોક્સ્પટિમાં

જળવાઈ

બેિરકારી

સારવાર

2

રહેવાથી

ુ ંુ
જાય છે . આ કેસમાં તેમના મત્ૃ યન
સૌથી વધારે જવાબિાર કારણ કય ંુ
છે ?
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વમત્રના જીવન પર જીવન
તેઓ આવ ંુ કરી શકશે કે નહીં તે
85 ચકાસો.
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Alternative

ના, ગ્રાહક

રમેશ પરલણત છે અને તેના
વીમાકવચ ખરીિવા ઇચ્છે છે .

Alternative
4

ના, રમેશ તેના
હા, રમેશ તેના

વમત્રના જીવન

વમત્રના જીવન

પર વીમો ન

પર વીમો

ખરીિી શકે,

ખરીિી શકે છે

કારણ કે તે
પરલણત છે

ના, રમેશન

સાવધાન

તેના વમત્રના

હોવાના

જીવન પર

વસદ્ધાંતના

વીમો ન ખરીિી કારણે રમેશ
શકે, કારણ કે

તેના વમત્રના

કોઈ વીમાપાત્ર

જીવન પર

દહત નથી

વીમો ન ખરીિી

3

શકે

86

ભારતમાાં વીમા કાં પનીઓન ાં

આરબીઆઈ

નનયમન કરતી સાંસ્થા કઈ છે ?

અને નાણાાં
માંત્રાલય
સાંયક્તપણે

સેબી અને
એમ્ફી

ઇરડા

નાણાાં માંત્રાલય

3

કોપોરે ર્ટ એજન્ર્ટ

3

સાંયક્તપણે

નીચેનામાાંથી કઈ સાંસ્થાન ાં નનયમન
ઇરડા કરતી નથી?
87

થડડ પાર્ટી
એડનમનનસ્રેર્ટસડ

નીચેનામાાંથી કય ાં નવધાન ખોટાં છે ?

કરન્ર્ટ એકાઉન્ર્ટ વીમા બ્રોકસડ

સેનવિંગ્સ
એકાઉન્ર્ટ એજન્ર્ટ

ઇરડાએ
બનાવેલા
નનયમનો
સનનનિત કરે છે
કે
વીમા
નનયમનનો

88

મખ્ય ઉદ્દે શ
પોલલસીધારકોન ાં
સાંરક્ષણ
કરવાનો છે

વીમાકાં પનીઓએ
નાણાકીય રીતે
મજબ ૂત
કાં પનીઓ તરીકે
અસ્સ્તત્વ ન
ધરાવવ ાં
જોઈએ, પણ
સામાજજક
જવાબદારીઓ

વીમાકાં પનીઓના
વીમો સાંપ ૂણડપણે
કાયદાકીય
કરાર છે , જે
ભારતીય કરાર
ધારા અને
દે શના અન્ય
કાયદાઓન ાં
પાલન કરે છે

રજજસ્રે શન
પછી ઇરડા તેન ાં
નનયમન કરે છે
અને રોકાણ,
હિસાબ વગેરે

1

જેવી તમામ
મખ્ય
કામગીરીઓ
પર નજર રાખે
છે

ધરાવતી સાંસ્થા
તરીકે અસ્સ્તત્વ
ધરાવવ ાં જોઈએ.
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વીમાકાં પનીઓ

વીમા નનયમનનો મખ્ય ઉદ્દે શ શાં
છે ? સૌથી ઉલચત જવાબ પસાંદ કરો.

Alternative
2

ગ્રામીણ ક્ષેત્રો

પયાડપ્ત નફો

ભારતના

અને વસનતના

પેદા કરે તેવી

તમામ

નબળા વગોને

સનનનિતતા

નાગહરકોને

પોલલસીધારકન ાં

પયાડપ્ત

કરવા, જેથી આ

વીમાકવચની

સાંરક્ષણ કરવા

વીમાકવચ

કાં પનીઓ લાાંબા

સનનનિતતા

સનનનિત કરવા ગાળા સધી ર્ટકી

4

કરવા

શકે
જીવન વીમા

નીચેનામાાંથી કઈ સાંસ્થા ભારતમાાં
વ્યસ્ક્તગત એજન્ર્ટ તરીકે કામ

નનગમ

કરવા લાઇસન્સ ઇશ્ય ૂ કરે છે ?

(એલઆઇસી)
નાણાાં માંત્રાલય

90

ભારત સરકાર

અને સાધારણ

ઇરડા

4

વીમા નનગમ
(જીઆઇસી)
સાંયક્તપણે
નીચેનામાાંથી કઈ સાંસ્થા ભારતમાાં
91 મ ૂડીબજારન ાં નનયમન કરે છે ?

આરબીઆઈ

સેબી

ઇરડા

એમ્ફી

2

આરબીઆઈ

સેબી

ઇરડા

એમ્ફી

1

નાણાાં માંત્રાલય

2

નીચેનામાાંથી કઈ સાંસ્થા ભારતમાાં
92 બેંકોન ાં નનયમન કરે છે ?
નીચેનામાાંથી કઈ સાંસ્થા થડડ પાર્ટી

જીવન વીમા

એડનમનનસ્રે ર્ટસડન ાં નનયમન કરે છે ?

પહરષદ અને
સાધારણ વીમા

93

ઇરડા

પહરષદ

ભારતીય વીમા
બ્રોકસડ સાંગઠન

સાંયક્તપણે
હડપોલિર્ટ

નીચેનામાાંથી દે શમાાં કયો મ ૂળભ ૂત
વીમા કાયદો છે , જે ભારતમાાં વીમા
94

વ્યવસાયન ાં સાંચાલન કરે છે ?

વીમા ધારો,

ઇરડા ધારો,

1938

1999

ઇન્સ્યોરન્સ

જાિેર

એન્ડ ક્રેહડર્ટ

જવાબદારીનો

ગે રેર્ટન્ર્ટી

વીમા ધારો,

કોપોરે શન

1991

2

એક્ર્ટ, 1961
જીવન વીમાકાં પની, સાધારણ
વીમાકાં પની અને િેલ્થ વીમાકાં પની
તરીકે કામ કરવાન ાં લાઇસન્સ
95 ધરાવતા વીમા એજન્ર્ટ

દલાલો

__________________ ઓળખાય

કોપોરે ર્ટ

થડડ પાર્ટી

સાંયક્ત વીમા

એજન્્સ

એડનમનનસ્રે ર્ટસડ

એજન્ર્ટ

સેબી

ઇરડા

એમ્ફી

4

છે .
વષડ 2000માાં_____________ ની
સ્થાપના વીમા ઉદ્યોગન ાં નનયમન
96 કરવા અને તેને નવકસાવવા

આરબીઆઈ

3

સ્વતાંત્ર ઓથોહરર્ટી તરીકે થઈ િતી.
18

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

જીવન વીમા

નીચેનામાાંથી કઈ સાંસ્થાએ
વીમાકાં પનીઓ અને વીમા

જીવન વીમા

મધ્યસ્થી સાંસ્થાઓ બાંને પર

પહરષદ અને

97 પોલલસીધારકોના હિતોન ાં સાંરક્ષણ

સાધારણ વીમા

કરવા નનયમો બનાવ્યાાં છે ?

પહરષદ
સાંયક્તપણે

નનગમ

પોલલસીિોલ્ડસડ
એસોનસએશન
ઓફ ઇન્ન્ડયા

(એલઆઇસી)
ઇરડા

અને સાધારણ

3

વીમા નનગમ

(પીએઆઈ)

(જીઆઇસી)
સાંયક્તપણે

98

નીચેનામાાંથી કયો કાયદો વીમા

હડપોલિર્ટ

કાં પનીઓની કામગીરીન ાં નનયાંત્રણ

ઇન્સ્યોરન્સ

જાિેર

એન્ડ ક્રેહડર્ટ

જવાબદારીનો

ગે રેર્ટન્ર્ટી

વીમા ધારો,

કોપોરે શન

1991

અને નનરીક્ષણ કરવાની
જોગવાઈઓ ધરાવે છે ?

ઇરડા ધારો,
1999

વીમા ધારો,
1938

1

એક્ર્ટ, 1961
જો વીમાકાં પની સાધારણ જોખમથી
વધારે કે વીમાપાત્ર ન િોય તેવી
અરજીનો સ્વીકાર કરે , જેમાાં
અરજદારને વીમો મળે એ માર્ટે
99

વાસ્તનવક સ્સ્થનતથી અલગ ખોર્ટી
માહિતી આપવામાાં આવી િોય, તો

પ્રનતકળ
ૂ

વીમાકરણમાાં

દરખાસ્ત

પસાંદગી

ચ ૂક

સમીક્ષા

1 જૂન 1938

1 જલાઈ 1938

1 જૂન 1939

1 જલાઈ 1939

3

1999

2000

2002

2003

2

કલમ 38

કલમ 41

કલમ 45

કલમ 64VB

2

કલમ 38

કલમ 41

કલમ 45

કલમ 64VB

1

ધોરણ 10

ધોરણ 12

સ્નાતક

અનસ્નાતક

2

I-A, નનયક્ત

A.
I-A,
અપીલેર્ટ

I-B, નનયક્ત

I-B, અપીલેર્ટ

અનધકારી

અનધકારી

વીમા સ્ક્રીનનિંગ

3

આ સ્સ્થનત _______________
તરીકે ઓળખાશે. સૌથી ઉલચત
નવકલ્પ પસાંદ કરો

100

વીમા કાયદો ___________ના રોજ
અમલમાાં આવ્યો િતો.
ઇરડા ધારા, 1999 િેઠળ ઇરડાની

101 સ્થાપના વષડ__________માાં થઈ
િતી.
વીમા ધારો, 1938 _____________
િેઠળ વીમાપોલલસી લેવા પ્રોત્સાિન
102 તરીકે હરબેર્ટનો ઉપયોગ કરવા
પ્રનતબાંધ મ ૂકે છે .
વીમા ધારો, 1938 ________ િેઠળ
103 વીમા પોલલસીઓના વારસદારના
નનયમો સ ૂચવે છે .
104

નનદે નશત વ્યસ્ક્તની લઘતમ
શૈક્ષલણક લાયકાત છે
વીમાકાં પનીના વીમા એજન્ર્ટ તરીકે
નનયક્ત થવા ઇચ્છુક અરજદારે

105 વીમાકાં પનીના -------------ને ફોમડ ------------માાં અરજી રજ કરવી પડશે.

અનધકારી

અનધકારી

1

19

S.
No.

Question Body

Alternative
1

સંકલિત ફદરયાિ વયવસ્થાપન

પોલિસીધારક

106 વયવસ્થા ________________

એસોવસયેશન

દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે .

107

શકે?

ઇરડા

ઓફ ઇષ્ન્ડયા

ગ્રાહકની યોગ્ય ફદરયાિ માટે
નીચેનામાંથી કયો આધાર ન બની

Alternative
2

દુકાનિાર
ઉત્પાિન પર
કોઈ દડસ્કાઉન્ટ
ન આપે

Alternative
3
જીવન વીમા
પદરર્િ

દુકાનિાર દ્વારા

દુકાનિાર

પેકેજ પર

ચોક્કસ

એમઆરપી

ઉત્પાિન પ્રિાન

ુ બ ચાર્જ
મજ

કરવામાં

િેવા

વનષ્ફળ જવો

ગ્રાહકની યોગ્ય ફદરયાિ માટે
નીચેનામાંથી કયો આધાર ન બની
શકે?

Correct
Alternative

ભારત સરકાર

2

ગ્રાહકે ખરીિે િી
ુ માં
ચીજવસ્તઓ
એકથી વધ ુ

4

ખામી હોવી

અયોગ્ય વેપારી
પેકેટ પર
અંદકત દકિંમત
કરતા દુકાનિાર

108

Alternative
4

દ્વારા વધારે
ભાવ િેવા

ગ્રાહકે ખરીિે િી
ુ માં
ચીજવસ્તઓ
એકથી વધ ુ
ખામી હોવી

દુકાનિાર

કામગીરી કે

ચોક્કસ

પ્રવતબંધાત્મક

ઉત્પાિન પ્રિાન

વેપારી

કરવામાં

કામગીરી

વનષ્ફળ જવો

અપનાવવામાં

3

આવી છે
વીમા ઉદ્યોગમાં ફદરયાિ વનવારણ
109

પર નજર રાખવા માટેન ંુ માધ્યમ
નીચેનામાંથી કય ંુ છે ?

રાષ્રીય પંચ

િોકપાિ

IGMS

પ્રાિે વશક પંચ

3

જજલ્િા ફોરમ

પ્રાિે વશક પંચ

રાષ્રીય પંચ

ઉપરોક્ત તમામ

4

જજલ્િા ફોરમ

રાષ્રીય પંચ

િોકપાિ

ઉપરોક્ત તમામ

2

વીમા એજન્ટ

િોકપાિ

વીમા કં પની

વીમા બ્રોકર

2

પ્રાિે વશક પંચ

રાષ્રીય પંચ

િોકપાિ

નીચેનામાંથી કઈ ગ્રાહક વવવાિ
110 વનવારણ એજન્સી દિવાની
અિાિતની સત્તા ધરાવે છે ?
નીચેનામાંથી કઈ ગ્રાહક વવવાિ
111

વનવારણ એજન્સી પ્રાિે વશક પંચ
પર વનરીિણ રાખવાનો અવધકાર
ધરાવે છે ?
વીમાધારક અને વીમાકં પની વચ્ચે
વવવાિ ઊભો થાય તો સંિભણની
દ્રષ્ષ્ટએ બંને પિ વચ્ચે પારસ્પદરક

112

સંમવતથી કોણ મધ્યસ્થી અને
સિાહકારની ભ ૂવમકા ભજવી શકે ?
સૌથી યોગ્ય વવકલ્પ પસંિ કરો.

જો ગ્રાહક જજલ્િા ફોરમના
113

આિે શથી અસંતષ્ુ ટ હોય, તો પછી
તે આ પ્રકારના આિે શ સામે ક્યાં

કોઈ અપીિ ન
થઈ શકે

1

અપીિ કરી શકે?

20

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

જજલ્િા ફોરમ

રાષ્રીય પંચ

િોકપાિ

વીમા કાયિો,

ઇરડા કાયિો,

Alternative
4

Correct
Alternative

જો ગ્રાહક પ્રાિે વશક પંચના
114

આિે શથી અસંતષ્ુ ટ હોય, તો પછી
તે આ પ્રકારના આિે શ સામે ક્યાં

કોઈ અપીિ ન
થઈ શકે

2

અપીિ કરી શકે?
નીચેનામાંથી કયો કાયિો ભારતમાં
ગ્રાહક વવવાિોની પતાવટ માટે
115 ગ્રાહક પદરર્િો અને અન્ય
સત્તામંડળો સ્થાવપત કરવાની

1938

1999

જજલ્િા ફોરમ

રાષ્રીય પંચ

બેષ્ન્કિંગ

ગ્રાહક સંરિણ

વનયમન

ુ ારણા)
(સધ

કાયિો, 1949

કાયિો, 2002

4

જોગવાઈ ધરાવે છે ?
નીચેનામાંથી કઈ પ્રાિે વશક પંચ
116 પર નજર રાખવાનો અવધકાર

િોકપાિ

ધરાવે છે ?
ફદરયાિના કેસમાં િોકપાિ
117 મહત્તમ કેટિાં રૂવપયાનો ચકુ ાિો

ુ ી રૂ 20 િાખ સધ
ુ ી રૂ 50 િાખ સધ
ુ ી
રૂ 10 િાખ સધ

આપી શકે છે ?

ઉપરોક્ત એક
પણ નહીં
રૂ 100 િાખ
ુ ી
સધ

2

2

ગ્રાહક અિાિતમાં ફદરયાિ િાખિ
કરવાની પ્રદિયાના સંબધ
ં માં
નીચેનામાંથી કય ંુ વવધાન ખોટંુ છે ?

118

પ્રાિે વશક કે
રાષ્રીય પંચ

પ્રાિે વશક કે

ફદરયાિ

સમિ ફદરયાિી

રાષ્રીય પંચ

વસવાય અન્ય

સમિ ફદરયાિ

િાખિ કરી

કરવા કોઈ

કોઈ પણ

કરવા ફી

શકાશે અથવા

વકીિની જરૂર

વયક્ક્ત ફદરયાિ

ચકુ વવી પડતી

પત્ર દ્વારા

નથી

િાખિ ન કરી

નથી

મોકિી શકાશે

વયક્ક્તગત રીતે ફદરયાિ િાખિ
1

શકે
ુ ારણા) કાયિા,
ગ્રાહક સરુ િા (સધ
ુ બ ગ્રાહકની
2002 મજ
‘વયાખ્યા’માંથી નીચેનામાંથી શંુ
સામેિ નથી?

વવચારણા માટે
કોઈ પણ
ુ
ચીજવસ્તની
ખરીિી કરનાર

119

કોઈ પણ
વયક્ક્ત અને આ
પ્રકારની
ુ ના
ચીજવસ્તઓ
કોઈ પણ

ુ ઃવેચાણ કે
પન
અવેજ પેઠે કોઈ

કોઈ પણ સેવા

અન્ય કોઈ

પણ સેવાનો

મેળવનાર અને

વાલણજ્જ્યક હેત ુ

િાભ ઉઠાવનાર તે સેવાનો િાભ

માટે

કે મેળવનાર

ઉઠાવનાર કોઈ

ુ
ચીજવસ્તઓ

કોઈ પણ વયક્ક્ત

પણ વયક્ક્ત

મેળવનાર

4

વયક્ક્ત

વપરાશકતાણ

21

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

િોકપાિે કરે િી ભિામણોન ંુ
સંબધ
ં માં નીચે આપેિા કયો

120

Correct
Alternative

વીમાધારકે

પાિન કરવ ંુ જરૂરી છે , જેના
વશષ્ટાચાર ખોટો છે ?

Alternative
4

આ પ્રકારની
ફદરયાિ

ફદરયાિી અને

મળ્યાના 6

વીમા કં પની

મદહનાની અંિર

બંનેને નકિો

ભિામણો થવી

મોકિવી જોઈએ

જોઈએ

આ પ્રકારની

સ્વીકારપત્રની

ભિામણ

નકિ વીમા

કયાણ ના 15

કં પનીને

દિવસની અંિર

મોકિવી

ફદરયાિીએ

જોઈએ અને આ

ભિામણનો

પ્રકારનો પત્ર

િેલખતમાં

મળ્યાના 15

સ્વીકાર કરવો

દિવસની અંિર

પડશે

તેમની પષ્ુ ષ્ટ

1

માંગવી જોઈએ
જો કોઈ પોલિસીધારક રાષ્રીય પંચ
િાવાની

સમિ ફદરયાિ કરવા ઇચ્છે , તો

રકમના 2.5%

તેમણે કેટિી રકમ ફી પેટે ચકુ વવી
121 પડશે?

રૂ. 100

અથવા રૂ. 500,
બેમાંથી જે

રાષ્રીય પંચ
િાવાની
રકમની 1%

ઓછી હોય તે

સમિ ફદરયાિ
િાખિ કરવા

4

ફી ચકુ વવાની
જરૂર નથી

નીચેનામાંથી કઈ વીમા ફદરયાિની
122 માદહતીની કેષ્ન્દ્રય ભંડાર છે ?

રાષ્રીય પંચ

િોકપાિ

આઇજીએમએસ

પ્રાિે વશક પંચ

પ્રાિે વશક પંચ

રાષ્રીય પંચ

ઇરડા

જજલ્િા ફોરમ

રાષ્રીય પંચ

ઇરડા

જજલ્િા ફોરમ

પ્રાિે વશક પંચ

રાષ્રીય પંચ

ઇરડા

1

વવશ્વસવનયતા

ુ ૂવત
સહાનભ

ખાતરી

વેચાણના આંકડા

4

અગાઉની

વતણમાનની

સંભવવત

અંિાજજત

4

3

નીચેનામાંથી કઈ ગ્રાહક વવવાિ
123

વનવારણ એજન્સી જજલ્િા
ુ ાવણી
ફોરમમાંથી અપીિ પર સન

કોઈ અપીિ ન
થઈ શકે

1

કરી શકે છે ?
નીચેનામાંથી કઈ ગ્રાહક વવવાિ
124

વનવારણ એજન્સી કોઈ પણ
પ્રાિે વશક પંચ સામેની અપીિ પર

કોઈ અપીિ ન
થઈ શકે

2

ુ ાવણી કરી શકે છે ?
સન
જો કોઈ પોલિસીધારક ફદરયાિ
સામે વીમાકં પની પાસેથી રૂ.20
125

ુ ીન ંુ વળતર મેળવવા
િાખ સધ
ઇચ્છે , તો તે ક્યાં ફદરયાિ િાખિ
કરી શકે? સૌથી યોગ્ય વવકલ્પ
પસંિ કરો.

126

ુ વત્તાનો
નીચેમાંથી શંુ સેવા ગણ
સંકેત નથી
નીચેમાંથી કઈ બાબત ગ્રાહક

127 આજીવન મ ૂલ્ય તરફ પ્રિાન આપતી
નથી

22
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Question Body

Alternative
1

આઇજીએમએસ (IGMS)ન ંુ સાચ ંુ
128

વવસ્ત ૃત સ્વરૂપ પસંિ કરો

ઇન્ડો-જમણન
મેનેજમેન્ટ સ્કિ
ૂ

Alternative
2
સંકલિત સરકારી
વયવસ્થાપન
પદ્ધવત

Alternative
3

ઇષ્ન્ડયન જીનોમ
મેવપિંગ સ્કીમ

Alternative
4

Correct
Alternative

સંકલિત ફદરયાિ
વનવારણ

4

વયવસ્થા

____________ વનયમો અને
વનયમનોનો સેટ છે , જે

ફદરયાિીઓના

129 પોલિસીધારકોની ફદરયાિોન ંુ

સંચાિનની

અસરકારક વનવારણ કરવાના

પદ્ધવતઓ

ફદરયાિ

જોખમ ફદરયાિ

નકુ સાન

વનવારણ પ્રદિયા

પ્રદિયા

ફદરયાિ પ્રદિયા

એનબીએફસી

સેબી

કેન્દ્ર સરકાર

2

વનયમો અને માગણિવશિકા છે .
જાહેર ફદરયાિ વનવારણ વનયમો,
130 1998 તરીકે જાણીતા વનયમો

ઇરડા

4

__________ધરાવે છે .
િેલખતમાં એસાઇન્ટમેન્ટ કે રાન્સફર
પરના કારણો પોલિસીધારકને
િેલખતમાં જણાવવામાં આવે છે . આ
131 પ્રકારના વનણણયને _________
સમિ અરજી સ્વરૂપે પડકારવામાં

ફદરયાિ
વનવારણ

ગ્રાહક વનવારણ વવિેતા વનવારણ

વહીવટી
વનવારણ

અવધકારી

અવધકારી

ફદરયાિ

જોખમ ફદરયાિ

વનવારણ પ્રદિયા

પ્રદિયા

ફક્ત વનવેિન

વનવેિન (1)

ફક્ત વનવેિન

વનવેિન (1)

(1) સાચ ંુ છે

અને (2) સાચા છે

(3) સાચ ંુ છે

અને (3) સાચા છે

સત્તામંડળ

1

અવધકારી

આવે છે .
વીમાધારક _____ હેઠળ
132

િોકપાિનો સંપકણ કરીને વવવાિન ંુ
વનરાકરણ કરી શકે છે

ફદરયાિોના
સંચાિનની
પ્રદિયા

જાહેર ફદરયાિ
વનવારણના

4

વનયમો

નીચેમાંથી કયો ગ્રાહક સરુ િા
ુ ય હેત ુ છે ?
ધારાનો મખ્
(1) વીમાધારકોના દહતન ંુ સંરિણ
(2) રોકાણકારોના દહતન ંુ સંરિણ
133 (3) ગ્રાહકની ફદરયાિન ંુ સરળતાથી,
િડપથી અને લબનખચાણળ રીતે

3

વનવારણ કરવ ંુ

“જાહેર ફદરયાિ વનવારણ વનયમો,
134 1998”, ________થી અમિમાં

12-ઓક્ટોબર-91 11-નવેમ્બર-98

13-દડસેમ્બર-97 14-સપ્ટેમ્બર-83

2

આવયાં હતા.
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S.
No.

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

ફદરયાિોની વનવારણનો હેત ુ

ફક્ત વનવેિન

વનવેિન (1)

ફક્ત વનવેિન

વનવેિન (1)

(2) ગ્રાહકના દહતન ંુ સંરિણ

(1) સાચ ંુ છે

અને (2) સાચા છે

(3) સાચ ંુ છે

અને (3) સાચા છે

ફક્ત વનવેિન

વનવેિન (1)

ફક્ત વનવેિન

વનવેિન (1)

(1) સાચ ંુ છે

અને (2) સાચા છે

(3) સાચ ંુ છે

અને (3) સાચા છે

વનવેિન (1)

વનવેિન (1)

વનવેિન (2)

ફક્ત વનવેિન

Question Body

Correct
Alternative

નીચેનામાંથી કયો જાહેર ફદરયાિ
વનવારણના વનયમોનો હેત ુ છે ?
(1) વવવાિોની પતાવટ સંબવં ધત
135

1

(3) ગ્રાહકની ફદરયાિો ધ્યાનમાં િેવી

નીચેમાંથી કઈ કામગીરી
િોકપાિની છે ?
(1) ગ્રાહકની ફદરયાિોન ંુ વનવારણ
136 (2) ગ્રાહકના દહતન ંુ સંરિણ
(3) પોલિસીધારકની ફદરયાિોન ંુ

3

વનવારણ
નીચેનામાંથી કયા પિો વચ્ચે
વવવાિ ઉકેિવા ફદરવાિ વનવારણ
સત્તામંડળ (જીઆરએ)ની રચના
કરવી જોઈએ તેવી ભિામણ પંચ
દ્વારા કરવામાં આવી છે ?
(1) વીમાધારક અને વીમાકં પની
વચ્ચેનો વવવાિો
137 (2) વીમાધારક અને મધ્યસ્થી
સંસ્થાઓ વચ્ચેના વવવાિો

અને (2) સાચા છે અને (3) સાચા છે અને (3) સાચા છે

(4) સાચ ંુ છે

4

(3) વીમાકં પની અને મધ્યસ્થી
સંસ્થાઓ વચ્ચેના વવવાિો
(4) વીમાધારકો, વીમાકં પની અને
મધ્યસ્થી સંસ્થાઓ વચ્ચેનો કોઈ
પણ વવવાિ
ફદરયાિ

વીમાધારક અને વીમાકં પની
138

વચ્ચેના વવવાિનો ઉકેિ કોણ
િાવશે?

ગ્રાહક જૂથ

વનવારણ
સત્તામંડળ

ગ્રાહક સત્તામંડળ

ગ્રાહક પંચ

2

(જીઆરએ)
ફદરયાિ

વીમાકં પની અને મધ્યસ્થી સંસ્થાઓ
139

વચ્ચેના વવવાિનો ઉકેિ કોણ
િાવશે?

ગ્રાહક સત્તામંડળ

ગ્રાહક જૂથ

ગ્રાહક પંચ

વનવારણ
સત્તામંડળ

4

(જીઆરએ)
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Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
4

Correct
Alternative

ગ્રાહક જૂથ

3

ગ્રાહક મંચ

3

24-દડસેમ્બર-68 24-દડસેમ્બર-86

22-નવેમ્બર-68

3

ખાિી ઓરડામાં

તમારો અવાજ

ફદરયાિ

_______પાસે થડણ પાટી મોટર
140

વહીકિ વીમા અને મદરન વીમા
સંબવં ધત કેસ ઉકેિવાનો અવધરાર

Alternative
3

ગ્રાહક પંચ

ગ્રાહક સત્તામંડળ

વનવારણ
સત્તામંડળ
(જીઆરએ)

નથી.
જાહેર ફદરયાિ વનવારણ વનયમો,
141 1998 ____ની વયવસ્થા ઊભી કરે

વીમા એજન્સી

વીમા સવેયસણ

વીમા િોકપાિ

છે .
142

ગ્રાહક સરુ િા ધારો કઈ તારીખે
રચાયો હતો

11-એવપ્રિ-74

નીચેનામાંથી કય ંુ લબનશાષ્બ્િક

હાથની ચેષ્ટા

143 કમ્યવુ નકેશનન ંુ ઉિાહરણ નથી?

સાથે ઓકેનો
સંકેત

144

વયક્ક્તગત અંતર આ રીતે
વયાખ્યાવત કરવામાં આવે છે

18 ઇંચથી 4 ફૂટ

ચેષ્ટા
12 ફૂટ અને
ઉપર

આભ ૂર્ણ પહેરવ ંુ

18 ઇંચ સ્પશણ

ઉઠાવવો

4થી 12 ફૂટ

2

1

લબનશાષ્બ્િક કમ્યવુ નકેશન ____થી
કોઈ પણ

બને છે

ઉિાહરણ, જેમાં
શબ્િો વસવાયની

શબ્િો વસવાય

વતણણ ૂક, જેનો

પ્રોત્સાહન સંિેશ

આશય સંિેશ

145

શારીદરક સંકેતો

મોકિનાર કે

પહોંચાડવાનો

તેને ગ્રહણ

હોય છે

કરનારના

તમામ માનવીય
વયવહાર.

4

મનનો અથણ
ઊભો કરે છે .
વીમા વયવસાયના આધવુ નક
146 સ્વરૂપના મ ૂળ સ્થાનને ઓળખો.

રોમમાં વેદટકન

બેબીિોનમાં

વસટી

ઝૂિતો બગીચો

િંડનમાં
િોઇડ્સ કોફી
હાઉસ

નીચેમાંથી કયાનો ઉપયોગ
સામાન્ય રૂપે વીમાન ંુ વણણન
147 કરવામાં ઉપયોગ કરી શકાશે?

ગરીબોને સહાય િોકોના
પ્રિાન કરવા

નકુ સાનનો સટ્ટો

અન્યના
નકુ સાનમાંથી
નફો કરવો

ન્ય ૂયોકણ માં લબગ
એપિ

3

ઘણા િોકો દ્વારા
થોડા િોકોના
નકુ સાનની

4

વહેંચણી
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રહોડ્સના રહેવાસીઓએ એવી
પ્રેષ્ક્ટસ અપનાવી હતી, જેમાં સંકટ
ુ
િરવમયાન જહાજન ંુ સંતિન
ુ ફેંકી
જાળવવા કેટિીક ચીજવસ્તઓ
િે વામાં આવે, તો નકુ સાનીન ંુ
148

ુ ના માલિકો
ભારણ ચીજવસ્તઓ
ુ ન ગમ
ુ ાવનાર િોકો
(ચીજવસ્તઓ

મ ૂડીવાિ

સમાજવાિ

પારસ્પદરક વીમો વનરં કુશતા

3

પણ) કેટિાંક દહસ્સામાં વહેંચવામાં
આવત ંુ હત.ંુ નીચેમાંથી કય ંુ લચત્ર
આ પ્રેષ્ક્ટસને સ ૂચવે છે ?

વીમાના સંબધ
ં માં પ ૂલિિંગના
વસદ્ધાંતને સમજાવો.

સમાન પ્રકારની વવવવધ પ્રકારની સમાન પ્રકારની
સંપવત્તઓ અને

સંપવત્તઓ અને

સંપવત્તઓ, પણ

એકસરખ ંુ

અિગઅિગ

અિગઅિગ

જોખમો

જોખમો

જોખમો

ધરાવતા

ધરાવતા

ધરાવતા

િોકોને એકત્ર

િોકોને એકત્ર

િોકોને એકત્ર

કરવા

કરવા

કરવા

થતા હતા ત્યારે તેમનો

ચીનની સરકારે

ચીનના

માિસામાન અિગ અિગ

આિે શ આપ્યો

વેપારીઓ જુિી

જહાજોમાં રાખતા હતા. શા માટે?

હતો કે

જુિી હોડીઓમાં

149

વવવવધ પ્રકારની
સંપવત્તઓ,
પરં ત ુ અને
એકસરખ ંુ
જોખમ

1

ધરાવતા
િોકોને એકત્ર
કરવા

પ્રાચીન સમયમાં ચીનના
વેપારીઓ તોફાની જળમાગે પસાર

ુ ની
ચીનની હોડીઓ ચીજવસ્તઓ

તેમની

ુ
નાની હતી અને વહેંચણી એકથી ચીજવસ્તઓ
150

તેઓ ભારે

વધારે જહાજી

રાખતા હતા,

ુ ન ંુ
ચીજવસ્તઓ

કં પનીઓ વચ્ચે

કારણ કે તે

વહન કરતી હતી થવી જોઈએ

વયવસ્થા સંપ ૂણણ

જેથી વેપારન ંુ

નકુ સાન સામે

એકસમાન

વીમો પ્રિાન

વવતરણ થાય

કરતી હતી

મકાન

શાખ

ચીનના
વેપારીઓ
એકથી વધારે
હોડીઓમાં
તેમની
ુ
ચીજવસ્તઓ

3

મ ૂકતા હતા,
કારણ કે તે
વયવસ્થા સસ્તી
હતી

અહીં આપેિા વવકલ્પોની
151 યાિીમાંથી લબન-ભૌવતક સંપવત્ત

કાર

એર-કષ્ન્ડશનર

3

ઓળખો.
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મવનર્ે તેના વીમા સિાહકારને

152

153

154

ુ ય હેત ુ વવશે પ ૂછ્.ંુ
વીમાનો મખ્

ઘણા િોકોન ંુ

ઘણા િોકોન ંુ

થોડા િોકોન ંુ

નીચે આપેિા વવકલ્પોમાંથી

નકુ સાન અનેક

નકુ સાન થોડા

નકુ સાન ઘણા

ુ ય હેત ુ ઓળખવામાં
વીમાનો મખ્

િોકો વચ્ચે

િોકો વચ્ચે

િોકો વચ્ચે

મવનર્ની મિિ કરો.

વહેંચવ ંુ

વહેંચવ ંુ

વહેંચવ ંુ

સંકટ

િવતપ ૂવતિ

નકુ સાન

આપણને વીમો ઉતરાવવા તરફ શંુ
િોરી જાય છે .
જોખમન ંુ વયવસ્થાપન કરવાની

જોખમની

નીચેમાંથી કઈ પદ્ધવત સ્વ-

જવાબિારી

વીમાકરણ તરીકે પણ ઓળખાય છે .

જોખમ ટાળવ ંુ

પોતાની રીતે
ઉઠાવવી

તમારે ક્યારે વીમો ઉતરાવવો

જ્યારે ઘટના

જોઈએ?

155

ઘટવાની
આકક્સ્મક

સંભવવતતા

ઘટના બન્યા

ઓછી હોય,

પછી

પણ નકુ સાનની
તીવ્રતા વધારે
હોય

નીચેનામાંથી કઈ પ્રથમ ભારતીય
વીમાકં પની છે ?
156

ધી ઓદરએન્ટિ
િાઇફ
ઇન્સ્યોરન્સ
કં પની લિવમટેડ

ભારતમાં જીવન વીમાના
રાષ્રીયકરણના પદરણામે રચાયેિી
157 સરકારી િેત્રની જીવન
વીમાકં પનીન ંુ નામ જણાવો.

જોખમ ઘટાડવ ંુ
અને વનયંવત્રત
કરવ ંુ

જ્યારે ઘટના
ઘટવાની અને
તેના પદરણામે
ઓછં નકુ સાન
થવાની
સંભાવના હોય

સટ્ટો

3

જોખમ

4

જોખમન ંુ
હસ્તાંતરણ

2

જ્યારે તમે
આકક્સ્મક
ઘટના ઘટે
ત્યારે થનાર

2

નકુ સાનન ંુ
વહન પોતાની
રીતે કરી શકો

બોમ્બે
દરટોન

ુ િ
મ્યચ્ુ યઅ

નેશનિ

ઇન્સ્યોરન્સ

ુ રન્સ
એસઅ

ઇન્સ્યોરન્સ

કં પની લિવમટેડ

સોસાયટી

કં પની લિવમટેડ

3

લિવમટે ડ

જનરિ

િાઇફ

ઓદરએન્ટિ

ઇન્સ્યોરન્સ

ઇન્સ્યોરન્સ

ઇન્સ્યોરન્સ

કોપોરે શન ઓફ

કોપોરે શન ઓફ

કં પની ઓફ

ઇષ્ન્ડયા

ઇષ્ન્ડયા

ઇષ્ન્ડયા

જોખમન ંુ

જોખમન ંુ

નેશનિ
ઇન્સ્યોરન્સ

2

કં પની લિવમટેડ

જ્યારે કોઈ વયક્ક્ત વીમો ઉતરાવે
ત્યારે તેના દ્વારા અપનાવવામાં
158 આવતી જોખમ વયવસ્થાપન
પદ્ધવત વવશે ચચાણ કરો.

જોખમ ટાળવ ંુ

સ્વવયવસ્થાપન હસ્તાંતરણ

જોખમ ઓછ
કરવ ંુ

3
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ુ રન્સ
ઇન્સ્યોરન્સ અને એશઅ
વીમો:

વચ્ચેના ફરકની ચચાણ કરો.
વીમો: ભવવષ્ય
ઘટનારી ઘટના
સામે નાણાકીય
સંરિણ

159

બાંયધરી:
ભવવષ્યમાં ઘટી
શકે તેવી ઘટના
સામે નાણાકીય
સંરિણ

વીમો: સંભવવત

ભવવષ્યમાં ઘટી

ઘટના સામે

શકે તેવી ઘટના
સામે નાણાકીય
સંરિણ
બાંયધરી:
ભવવષ્યે

વીમો અને
બાંયધરી એક
જ બાબત છે

ઘટનારી ઘટના
સામે નાણાકીય
સંરિણ

નાણાકીય
સરુ િાની
ખાતરી

2

બાંયધરી:
સંભવવત ઘટના
સામે નાણાકીય
સરુ િાની ખાતરી
નથી

શ્રી પોદ્દાર તેમના ઘરમાં
ુ ેટેડ વાયદરિંગનો ઉપયોગ
ઇન્સ્યિ
કરે છે , જેથી આગ િાગવાના
160

કારણે નકુ સાન થવાની શક્યતા
ઓછી રહે. અહીં તેમણે જોખમન ંુ

જોખમ ટાળવ ંુ

જોખમન ંુ

જોખમન ંુ

સ્વવયવસ્થાપન હસ્તાંતરણ

વયવસ્થાપન કરવા અપનાવેિી

જોખમમાં
ઘટાડો અને

4

વનયંત્રણ

પદ્ધવતને ઓળખો.
ઇરાકમાં દહિંસાના કારણે સ.ુ શ્રી
શાહીને ત્યાં વેપારી પ્રવાસે જવાનો
161

ઇનકાર કરી િીધો છે . અહીં તેમણે
જોખમન ંુ વયવસ્થાપન કરવા

જોખમ ટાળવ ંુ

જોખમન ંુ

જોખમન ંુ

સ્વવયવસ્થાપન હસ્તાંતરણ

અપનાવેિી પદ્ધવતને ઓળખો.

જોખમમાં
ઘટાડો અને

1

વનયંત્રણ

સરુ ે શે જીવન વીમા પોલિસી ખરીિી
છે , જેથી તેન ંુ કસમયે મ ૃત્યુ થાય
તો તેના કુ ટંુ બીજનોને કોઈના પર
162 વનભણર ન રહેવ ંુ પડે. અહીં તેમણે

જોખમ ટાળવ ંુ

જોખમન ંુ વયવસ્થાપન કરવા

જોખમન ંુ

જોખમન ંુ

સ્વવયવસ્થાપન હસ્તાંતરણ

જોખમમાં
ઘટાડો અને

3

વનયંત્રણ

અપનાવેિી પદ્ધવતને ઓળખો.
ક્સ્મતાએ તેના ઘરમાં કોઈ
કારણસર નકુ સાન થાય તો તેને
પહોંચી વળવા અનામત ભંડોળ
163 ઊભ ંુ કયું ુ છે . અહીં તેમણે જોખમન ંુ
વયવસ્થાપન કરવા અપનાવેિી

જોખમ ટાળવ ંુ

જોખમન ંુ

જોખમન ંુ

સ્વવયવસ્થાપન હસ્તાંતરણ

જોખમમાં
ઘટાડો અને

2

વનયંત્રણ

પદ્ધવતને ઓળખો.
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નીચેનામાંથી કય ંુ વવધાન સાચ ંુ છે ?

164

Alternative
1

Alternative
2

વીમો સંપવત્તને

Alternative
3
વીમો

નકુ સાન સામે

વીમો નકુ સાન

નકુ સાનની

સંરિણ પ્રિાન

અટકાવે છે

સંભવવતતા

કરે છે

ઘટાડે છે

Alternative
4

Correct
Alternative

વીમો નકુ સાન
થાય તો
વીમાધારકને

4

તેની ભરપાઈ
કરે છે

તમે વીમા સવેયર છો. વીમાકં પની
વતી તમે વીમો સ્વીકાર કરતા
અગાઉ સંપવત્તનો સરવે અને
165 ચકાસણી શા માટે કરશો?

રે દટિંગના હેત ુ
માટે જોખમની
આકારણી કરવા

આસપાસન ંુ
વનરીિણ કરીને
સંપવત્તન ંુ યોગ્ય
મ ૂલ્યાંકન કરવા

મનષ્ુ યના જીવના મ ૂલ્યની
166 વવભાવના મ ૂળે કોણે રજૂ કરી હતી? વવલિયમ ફોકનેર શ્રી એન મલ્હોત્રા

સંપવત્ત શહેરથી

પડોશની

કેટિે દૂ ર છે તે

સંપવત્તઓ જોવા

ચકાસવા

માટે

અથણશાસ્ત્રી
એડમ ક્સ્મથ

પ્રોફેસર હુબેનેર

1

4

સામાન્ય રૂપે સંપવત્તને સમજાવો.
સંપવત્ત એવી

સૌથી યોગ્ય વવકલ્પને પસંિ કરો.
સંપવત્ત એવી
ચીજવસ્ત ુ છે જે

167

સેહિાઈથી
ઉપિબ્ધ છે

સંપવત્ત એવી

ચીજવસ્ત ુ છે

ચીજવસ્ત ુ છે

જેમાંથી કોઈ

જેન ંુ મ ૂલ્ય

વળતર મળત ંુ

અથવા વળતર

નથી અને ફક્ત

મળે છે

ઉપયોલગતા જ

સંપવત્ત એવી
ચીજવસ્ત ુ છે
જેની માલિકી ન

2

થઈ શકે

પ્રિાન કરે છે
વળતરનો વસદ્ધાંત
168 ______________ પર િાગ ુ પડે

જીવન વીમો

સાધારણ વીમો

છે .

જીવન વીમો

ન તો જીવન

અને સાધારણ

વીમો, ન

વીમો

સાધારણ વીમો

2

નીચેનામાંથી કયા જોખમને
169

સાધારણ િોકો દ્વારા સામનો કરવો

અવત િાંબ ંુ

પડે તેવા જોખમ તરીકે ન ગણી

જીવન જીવવ ંુ

વહેિા મત્ૃ ય ુ થવ ંુ કુ િરતી ધસારો

વવકિાંગતા
સાથે જીવન

3

શકાય?
જ્યારે એચએિવી (મનષ્ુ યના
ુ ય કમાણી
જીવન મ ૂલ્ય)ની ગણતરી કરો ત્યારે મખ્
ધ્યાનમાં િેવા જેવા બે પદરબળોને
170 ઓળખો.

ુ ય કમાણી
મખ્

કરનારની

કરનારની

ચોખ્ખી આવક

ચોખ્ખી આવક

અને પદરવારના અને વયાજનો
સભ્યોની સંખ્યા ચોખ્ખો િર

ુ ય કમાણી
મખ્
કરનારની
ચોખ્ખી આવક
અને તેની
રોજગારીનો
પ્રકાર

ુ ય કમાણી
મખ્
કરનારની
ચોખ્ખી આવક

2

અને વીમાની
ખરીિી

વયક્ક્તને વીમાની જરૂદરયાત છે કે
નહીં તે નક્કી કરવામાં મિિરૂપ
171 થઈ શકે તેવી નીચેનામાંથી કઈ
પરં પરાગત પદ્ધવત છે ?

માનવીય

જીવન મદ્દુ ત

મનષ્ુ યના

ભવવષ્યના

સંપવત્તન ંુ મ ૂલ્ય

પ્રસ્તાવ

જીવનન ંુ મ ૂલ્ય

જીવનન ંુ મ ૂલ્ય

3
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જીવન વીમા વયવસાયનો ભાગ ન

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3
પારસ્પદરકતાનો

Alternative
4

સંપવત્ત

જોખમ

હવા

કાર

મકાન

"ટમણ ઇન્સ્યોરન્સ ખરીિો અને

બાકીના

પોલિસીધારક

ફરકની રકમન ંુ રોકાણ અન્ય કોઈ

પ્રીવમયમન ંુ

ઇક્ક્વટીમાં

ટમણ વીમો એ

રોકાણ અન્ય

બાકીના

લબન-ટમણ

વીમોન ંુ શ્રેષ્ઠ

માધ્યમોમાં

પ્રીવમયમન ંુ

વીમોમાં નીચ ંુ

સ્વરૂપ છે

કરવાથી ઊંચ ંુ

રોકાણ કરીને

વળતર મળે છે

વળતર મળી

ઊંચ ંુ જોખમ

શકે છે

ખેડી શકે છે

સિામત અને

આવકવેરાના

સરુ લિત રોકાણ

ફાયિા

હોય તેવા ઘટક ઓળખો.

સંબધ
ં

Correct
Alternative

સટ્ટો

4

શાખ

1

નીચેના વવકલ્પોમાંથી કઈ સંપવત્ત
173 ન હોઈ શકે તે અમને સમજાવો.

ુ ય
જગ્યાએ કરો"ની પાછળ મખ્
174 આશય કે િિીિ શંુ હતી? સૌથી
યોગ્ય વવકલ્પ પસંિ કરો.

નીચેના રોકડ મ ૂલ્યના વીમા
175

કરારના િાભ છે , વસવાય એકઃ

વનયવમત
બચતની
આિત કેળવવી

વળતર

નીચેના રોકડ મ ૂલ્યના વીમા
176

કરારના ગેરિાભો છે , વસવાય એક:

નીચ ંુ વળતર

સિામત અને

ફુગાવાની

સરુ લિત વળતર અસરનો વવર્ય
છે

નીચેમાંથી કય ંુ વવધાન ખોટંુ છે ?

નીચ ંુ વળતર

2

4

શરૂઆતના
વર્ોમાં ઓછો

2

સંચય
પારસ્પદરકતા
કોઈના કસમયે
મ ૃત્યુના
પદરણામે
આવથિક નકુ સાન
સામે સંરિણ

પારસ્પદરકતા
હેઠળ, વવવવધ
177

વયક્ક્તઓન ંુ
ભંડોળ એકત્ર
થાય છે

પારસ્પદરકતા
પારસ્પદરકતા,

હેઠળ આપણે

પ ૂલિિંગ તરીકે

એકથી ઘણા

પણ ઓળખાય

સ્ત્રોતોમાંથી

છે

ભંડોળનો પ્રવાહ
ધરાવીએ છીએ

પ્રિાન કરે છે .
જીવન વીમા
કરાર ધરાવતા
અનેક િોકોના

3

પ્રિાનમાંથી
ઊભા કરે િા
પ ૂિથી બનતા
ભંડોળ મારફતે
આ નકુ સાન
ભરપાઈ
કરવામાં આવે
છે અને તેન ંુ
વહન થાય છે
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શ્રી રાજન વર્ે રૂ. 1,20,000 કમાય
છે અને પોતાના પર રૂ. 24,000નો
ખચણ કરે છે . વયાજનો િર 8% છે .
178 તો આ કેસમાં એચએિવી

રૂ. 12,00,000

રૂ. 13,00,000

રૂ. 14,00,000

રૂ. 15,00,000

1

રૂ. 20,00,000

રૂ. 15,00,000

રૂ. 10,00,000

રૂ. 500,000

2

(મનષ્ુ યના જીવનના મ ૂલ્ય)ની
ગણતરી કરો.
રમેશની ઉંમર 55 વર્ણ છે અને
વનવ ૃત્ત થવા હજુ 5 વર્ણ બાકી છે .
અત્યારે તેમની વાવર્િક આવક રૂ.
5,00,000 છે અને તેમણે રૂ.
15,00,000ની જીવન વીમા
179 પોલિસી ખરીિી છે . જો ચાલ ુ વર્ે
તેમન ંુ કસમયે મત્ૃ ય ુ થઈ જાય, તો
તેમના કુ ટંુ બને જીવન વીમાકં પની
પાસેથી વળતર પેટે કેટિી રકમ
મળશે?
વીમાના સંબધ
ં માં બાંયધરીના

બાંયધરીના
િવતપ ૂવતિના

કરાર હેઠળ

િવતપ ૂવતિના

ઘટના ઘટ્ાં

કરાર હેઠળ

ઘટના ઘટે તે

કરાર હેઠળ

પછી

ચકુ વવાપાત્ર

અગાઉ

ઘટના ઘટે તો

ચકુ વવાપાત્ર

િાભ અગાઉથી

ચકુ વવાપાત્ર

ચકુ વવાપાત્ર

િાભ નક્કી

નક્કી થાય છે

િાભ નક્કી

િાભ હોતો નથી

કરારો અને વળતરના કરારો વચ્ચે કરાર હેઠળ
ફરક સમજાવો.
180

બાંયધરીના

થાય છે

3

થાય છે

સ.ુ શ્રી પ્રજાક્તા િર વર્ે રૂ.
2,40,000 કમાય છે . તે તેના પર
િર વર્ે રૂ. 1,00,000 ખચણ કરે છે .
181

બજારમાં વયાજનો િર 7% છે .
એચએિવી (મનષ્ુ યના જીવન

રૂ. 15,00,000

રૂ. 20,00,000

રૂ. 10,00,000

રૂ. 24,00,000

2

મ ૂલ્ય) પદ્ધવત મારફતે પ્રજાક્તાના
જીવન વીમાની રકમની ગણતરી
કરો.
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જીવન વીમા અને સાધારણ
વીમાના સંબધ
ં માં આકક્સ્મક ઘટના
ઘટવાની શક્યતાની સરખામણી
કરો.

જીવન અને
સાધારણ વીમા
બંનેના
સંબધ
ં માં ઘટના

182

ઘટવાની
સંભવવતતા
સતત જળવાઈ
રહે છે

ઘટના ઘટવાની ઘટના ઘટવાની

ઘટના ઘટવાની
સંભવવતતા

સંભવવતતા

સંભવવતતા

સાધારણ

જીવન વીમાના

વીમાના કેસમાં

કેસમાં વધે છે

વધે છે અને

અને સાધારણ

જીવન વીમાના

વીમાના કેસમાં

કેસમાં ઘટે છે

ઘટે છે

વવધાન II સાચ ંુ

વવધાનો I and II વવધાનો I અને

છે

સાચા છે

જીવન વીમાના
કેસમાં વધે છે
અને સાધારણ

4

વીમાના કેસમાં
ક્સ્થર જળવાઈ
રહે છે

નીચેના બે વવધાનોન ંુ વવશ્િેર્ણ
કરો અને કય ંુ વવધાન સાચ ંુ છે તે
નક્કી કરો
વવધાન I: સાધારણ વીમાના કેસમાં
183 આકક્સ્મક ઘટના ચોક્કસ ઘટે છે

વવધાન I સાચ ંુ છે

વવધાન II: જીવન વીમાના કેસમાં

II ખોટા છે

2

આકક્સ્મક ઘટના ચોક્કસ ઘટે છે

શાખ કે પ્રવતષ્ઠાના નકુ સાન સામે
184 પ્રિાન કરવામાં આવતો વીમાનો

જીવન વીમો

સંપવત્તનો વીમો

પ્રકાર સ ૂચવો.
વયોવ ૃદ્ધ િોકોની સરખામણીમાં
ુ ાનોને જીવન વીમાન ંુ પ્રીવમયમ
યવ
ઓછં ભરવાની શા માટે જરૂર પડે
185

છે તે અમને સમજાવો.

જવાબિારીનો
વીમો

વયક્ક્તગત વીમો

3

ુ ાન િોકો
યવ
વ ૃદ્ધ િોકોની

તેમની ઓછી

સરખામણીમાં

આવકને કારણે

મ ૃત્યુિરનો

મ ૃત્યુિર અને

ુ ાન િોકોને
યવ

મોંઘા જીવન

સીધો સંબધ
ં

ઉંમર વચ્ચે

જીવન વીમાની

વીમા ઉત્પાિનો ઉંમર સાથે છે

3

વયસ્ત સંબધ
ં છે

જરૂર હોતી નથી ખરીિી શકતા
નથી
______________ આયોજનમાં
તમારે તમારા કાયણકારી જીવન
પછીના જીવન માટે કેટિી બચત
186 કરવી જોઈએ અને તમારે તે

સંપવત્ત

કરવેરા

વશિણ

વનવ ૃવત્ત

4

ભંડોળન ંુ રોકાણ ક્યાં કરવ ંુ જોઈએ
તે સંકળાયેલ ં ુ છે .
અથણતત્ર
ં માં સમય સાથે
ુ અને સેવાઓની
ચીજવસ્તઓ
187 દકિંમતના સ્તરમાં વધારાને
સ ૂચવતો શબ્િ જણાવો. સૌથી

મંિીજન્ય અને
અવત ફુગાવો

ફુગાવો

મંિી

બેકારીપ્રેરક

2

ફુગાવો

યોગ્ય વવકલ્પને પસંિ કરો.
32
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તમારી પાસેની રકમમાંથી તમારા
188

ઋણને બાિ કરતા જે રકમ મળે છે
તેના માટે કયો શબ્િ ઉપયોગમાં

નેટવથણ

આવકન ંુ

નાણાકીય

સ્ટે ટમેન્ટ

આયોજન

ચોખ્ખો અંિાજ

1

િેવાય છે ?
તમારા રોકાણના વળતરો પર

ફુગાવાની

ફુગાવાની

ફુગાવાની અસરની આકારણી કરો.

રોકાણના

રોકાણના

ફુગાવો રોકાણ

ફુગાવો રોકાણ

વળતર પર

વળતર પર

પર વળતરમાં

પર વળતર

કોઈ અસર

હકારાત્મક

ઘટાડો કરે છે

વધારે છે

થતી નથી

અસર થાય છે

બેન્ક

ગીરોખત સાથે

િેદડટ કાડણ

તમારા ઘરની

મારફતે

નાણાન ંુ રોકાણ

નાણાકીય

યદુ ટલિટી

કરવ ંુ

જોગવાઈ કરવી લબિની ચકુ વણી

189

3

નીચે આપેિા વવકલ્પો ચકાસો અને
વધરાણ વયવસ્થાપન વનણણય ન
190

હોય તેવા વવકલ્પને ઓળખો. સૌથી દડપોલિટમાં
યોગ્ય વવકલ્પને પસંિ કરો.

ઘર ખરીિવા
હોમ િોન

1

મેળવવી

જ્યારે કોઈ વયક્ક્ત તેની િાંબા
191

192

ગાળાની બચતને સૌથી વધ ુ
વવચારશે તેવા તબક્કાને ઓળખો.
નાણાકીય આયોજન શરૂ કરવાનો
યોગ્ય સમય સ ૂચવો.

બાળપણ

વનવ ૃવત્ત પછી

નાણાકીય આયોજન પ્રદિયાના કયા
પગિાની મિિથી રોકડ પ્રવાહના
193 વતણમાન વનવેિન અને સરવૈય ંુ
તૈયાર કરવામાં આવે છે ?

નાણાકીય
િક્ષયાંકો
વવકસાવવા

હમણા જ િગ્ન
થયા હોય ત્યારે

િગ્ન પછી

194

નેટવથણ

___________ને કહેવાય છે .

વવશ્િેર્ણ

સમય
બાળપણ

મળતા

િરવમયાન

નાણાકીય

વવકલ્પોન ંુ

ક્સ્થવત નક્કી

મ ૂલ્યાંકન

કરવી
વયક્ક્તગત
અંિાજ

વનવ ૃવત્ત પછીનો

પ્રથમ પગાર

વતણમાન

વતણમાન આવક અને ખચણના
પ્રવાહના વવશ્િેર્ણની કામગીરી

દકશોરાવસ્થા

નાણાકીય
આયોજન

4

3

નાણાકીય
આયોજનનો

2

અમિ કરવો

સંવેિનશીિ
વવશ્િેર્ણ

2

નીચેનામાંથી કયો માગણ વયક્ક્તગત
નાણાકીય આયોજનથી તમને
195

ફાયિો થઈ શકે તેવી ઓછામાં

મોટી બેંકના

ઓછી શક્યતા ધરાવે છે ?

દડરે ક્ટર બનવ ંુ

વીમા ખરીિવા પાછળનો હેત ુ શંુ છે ?
196

સંપવત્તન ંુ સર્જન

તમારં ુ પોતાના
નાણાકીય
વનણણયો િેવા

અન્ય નાણાકીય
નાણાકીય

આયોજકની

આયોજક બનવ ંુ સિાહની

1

આકારણી કરવી

ખચાણ ન ંુ

અવનવિતતા

આવકવેરામાં

વયવસ્થાપન

સામે સંરિણ

છૂટછાટો મળવી

3
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વનવ ૃવત્તકાળના આયોજનના
વનવ ૃવત્ત પછી

વહેંચણીની તબક્કામાં શંુ થાય છે ?

આવકની

ભંડોળ એકત્ર
197

કરવા વનયવમત

ભંડોળ મજબ ૂત

ધોરણે નાની

છે

બચત કરવી

જરૂદરયાત પ ૂણણ
કરવા ભંડોળને
પરત

ઊંચા જોખમે
રોકાણ કરવ ંુ

3

િેવ/ંુ વર્ાણસનમાં
રૂપાંતદરત કરવ ંુ

કરવેરાના આયોજનનો હેત ુ

મહત્તમ િાભ

સમજાવો. સૌથી યોગ્ય વવકલ્પ
198

પસંિ કરો.

મળી શકે તેવી
કરવેરાની ચોરી રીતે તમારા
રોકાણન ંુ

કરવેરા માટે
પ્રિાન કરવ ંુ

સમયસર
કરવેરાની

2

ચકુ વણી

આયોજન
જોખમ સહન કરવાની િમતા
સમજાવો. સૌથી યોગ્ય વવકલ્પ
199

પસંિ કરો.

જ્યારે કોઈ

કોઈ પોતાના

કોઈ વયક્ક્ત

રોકાણ કરે

જોખમ

રોકાણન ંુ જોખમ

ઉઠાવી શકે તે

ત્યારે જોખમ

વયવસ્થાપનના

જે ગાળા માટે

માધ્યમો

િેવા ઇચ્છે તે

જોખમના પ્રકારો ખેડવા તૈયાર
હોય તે રકમ

સમયગાળો

વયક્ક્ત ભવવષ્ય માટે ઇક્ચ્છત
200

રકમન ંુ વતણમાન મ ૂલ્ય નક્કી કરવા
માટે જે ગણતરી કરશે તે જણાવો.

સાદું વયાજ

ભવવષ્યના મ ૂલ્યની ગણતરીમાં શંુ
201 સંકળાયેલ ં ુ છે ? સૌથી યોગ્ય

દડસ્કાઉષ્ન્ટિંગ

વવકલ્પને પસંિ કરો.
નાણાકીય આયોજનની પ્રદિયામાં
202

પ્રથમ પગલ ં ુ જણાવો.

એક રકમન ંુ

એક રકમન ંુ

વતણમાન મ ૂલ્ય

ભવવષ્યન ંુ મ ૂલ્ય

ચિવ ૃદ્ધદ્ધ વયાજે

વળતરનો

ગણતરી કરવી

આંતદરક િર

નાણાકીય

નાણાકીય

િક્ષયાંકો

આયોજનનો

વવકસાવવા

અમિ

2

વતણમાન
નાણાકીય
ક્સ્થવતન ંુ
અવિોકન

દડપોલિ્સની
શ્રેણીન ંુ

2

ભવવષ્યન ંુ મ ૂલ્ય

સાદું વયાજ

2

કામગીરીન ંુ
મ ૂલ્યાંકન અને

3

ુ ારો
તેમાં સધ
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નાણાકીય આયોજનની પ્રદિયામાં
ઈન્ટરનેટ કેવી રીતે સહાય કરે છે
તે જણાવો.
I: નાણાકીય આયોજનના વવવવધ
પાસાંના સંબધ
ં માં માદહતી પ્રિાન
203

કરે છે
II: રોકાણના વવવવધ વવકલ્પોના

ફક્ત I

ફક્ત II

ફક્ત III

I, II અને III

4

બેન્ક દડપોલિ્સ સોન ંુ

િોકસણ

જીવન વીમો

1

બેન્ક દડપોલિ્સ શેર

બોન્ડ્સ

જીવન વીમો

4

સંબધ
ં માં નવીન માદહતી પ્રિાન કરે
છે
III: નાણાકીય વનણણયો િેવામાં
મિિરૂપ થઈ શકે તેવી કવોટેશન
આપે છે .
રાન્િેક્શનિ ઉત્પાિનો હેઠળ
204 વગીકૃત કરી શકાય તેવા
ઉત્પાિનને ઓળખો.
આકક્સ્મક ઉત્પાિનો હેઠળ વગીકૃત
205

કરી શકાશે તે ઉત્પાિનને ઓળખો.
સૌથી યોગ્ય વવકલ્પ પસંિ કરો.
ભારતમાં આજીવન જીવન વીમા
યોજનાઓ ________________.

206

બાંયધરી
ધરાવતી

વનવ ૃવત્ત પછી

80 વર્ણથી વધ ુ

વયક્ક્તન ંુ મત્ૃ ય ુ

મ ૃત્યુના

વય થાય પછી

થવા પર

વળતરની

મ ૃત્યુન ંુ વળતર

ુ ંુ વળતર
મત્ૃ યન

ચકુ વણી

ચકુ વવ ંુ

ચકુ વવ ંુ
વીમા ઉત્પાિન ખરીિવા પાછળનો

કરવેરાન ંુ

ુ ય હેત ુ જણાવો.
મખ્

આયોજન

રોકાણની સરુ િા વયક્ક્તની

30 વાવર્િક
પ્રીવમયમની
ચકુ વણી પર

1

મ ૃત્યુન ંુ વળતર
ચકુ વવ ંુ
સંપવત્તનો સંચય

ઉત્પાિકીય
િમતાના
આવથિક મ ૂલ્યના

207

3

નકુ સાન સામે
સરુ િા
આજીવન જીવન વીમા માટે
ચકુ વવામાં આવત ંુ પ્રીવમયમ, ટમણ
ુ રન્સ માટે ચકુ વવામાં
208 એશઅ

ઓછં

સરખ ંુ

ઊંચ ંુ

આવતા પ્રીવમયમથી

નોંધપાત્ર રીતે
ઓછં

3

_____________ હોય છે .
તેને કાયમી

ટમણ વીમા પ્િાનની નકારાત્મક
બાજુ ઓળખો.
209

તે વીમાન ંુ

જીવન વીમા

સૌથી સસ્ત ંુ

યોજનામાં

સ્વરૂપ છે

પદરવવતિત કરી
શકાશે

તે પાકતી મદ્દુ ત આવક
કોઈ વળતર

પ્રવતસ્થાપન

પ્રિાન કરત ંુ

યોજના કામ

નથી

આવે છે

3
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એવી પોલિસી ઓળખો, જેમાં
210

પ્રીવમયમ બાંયધરી ધરાવતી
વયક્ક્તના જીવન િરવમયાન

કાયમી જીવન

એન્ડાઉમેન્ટ
િાઇફ

પ્રીવમયમ ચકુ વવાપાત્ર હોય છે .
જીવન વીમા પોલિસીઓ સાથે
211 સંકળાયેિી હોઈ શકે તેવી
ખાવસયાત પસંિ કરો.
મોગેજ દરડેમ્પ્શન વીમો
______________ન ંુ ઉિાહરણ છે .

212
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ુ ટી
એન્યઇ
(વર્ાણસન)

મની બેક

1

શ્રેષ્ઠ વળતર

3

પોલિસીઓ

અિગ ન પાડી
શકાય તેવી

વવવવધતા

અમ ૂતણતા

ક્સ્થવત
દડિીલિિંગ ટમણ

ઇન્િીલિિંગ ટમણ

ઇન્સ્યોરન્સ

ઇન્સ્યોરન્સ

(પોલિસીના

(પોલિસીની

વળતરમાં

ુ ત સાથે
મદ્

ઘટાડો થયા

મ ૃત્યુન ંુ વળતર

પ્રીવમયમ પરત
થવાની સાથે
ટમણ વીમો

વનવિત વળતર
સાથે ટમણ વીમો

1

તેવો ટમણ વીમો) વધે છે )
ટમણ વીમા

ટમણ વીમા પ્િાન્સના સંબધ
ં માં
સાચો વવકલ્પ પસંિ કરો.

ટમણ વીમા

તમામ ટમણ

યોજનામાં

વીમા યોજના

આજીવન દરન્ય ૂ વવકિાંગતાની

213

થઈ શકે તેવો

જોગવાઈ

વવકલ્પ હોય છે

ઉપિબ્ધ હોય છે

ટમણ વીમાને

યોજનામાં તેને

સ્વતંત્ર પોલિસી કાયમી જીવન
તરીકે તેમજ

વીમા

અન્ય પોલિસી

યોજનામાં

જોગવાઈ સાથે

પદરવવતિત

ખરીિી શકાશે

કરવાની

3

જોગવાઈ નથી
ટમણ વીમા પ્િાનમાં રૂપાંતરણનો
વવકલ્પનો ઉપયોગ નીચેના કયા

મોગે જ વળતર

વવકલ્પમાં પોલિસીને રૂપાંતદરત

(દડિીલિિંગ ટમણ

કરવા માટે થઈ શકે છે ?
214

કાયમી જીવન

યવુ નટ લિન્ક

મની બેક

વીમા યોજના

વીમા યોજના

યોજના

ઇન્સ્યોરન્સ
(પોલિસીના

1

વળતરમાં
ઘટાડો થયા
તેવો ટમણ વીમો))

ુ જીવન
બચતના પાસાં સાથે શદ્ધ

ઇન્િીલિિંગ ટમણ

દડિીલિિંગ ટમણ

ઇન્સ્યોરન્સ

ઇન્સ્યોરન્સ

મોગે જ વળતર

(પોલિસીની

(પોલિસીના

અન્ડોમેન્ટ

પોલિસી

ુ ત સાથે
મદ્

વળતરમાં

પોલિસી

મ ૃત્યુન ંુ વળતર

ઘટાડો થયા

વધે છે )

તેવો ટમણ વીમો)

વીમો ધરાવતી પોલિસીન ંુ નામ
આપો. જો વીમાધારક કોઈ ચોક્કસ
ુ ી જીવવત રહે તો તેને
215 સમય સધ
ુ ંુ
પોલિસીની ફેસ વેલ્ય ુ (મત્ૃ યન
વળતર) મળે છે .

4
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Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

વવથ પ્રોદફટ પોલિસી
(પોલિસીધારકને દડવવડન્ડ આપતી
216 પોલિસીઓ) સમજાવવા ઉપયોગમાં
િેવાતા શબ્િોની યાિી આપો.

વયાજ ચકુ વતી

પાદટિવસપેદટિંગ

દડવવડન્ડ

બોનસ શેદરિંગ

પોલિસીઓ

પોલિસીઓ

પોલિસીઓ

પોલિસીઓ

સંિભણ ભૌવતક

વાસ્તવવક

વાસ્તવવક

ુ
ચીજવસ્તઓ

ઉત્પાિન અનંત ઉત્પાિનન ંુ કોઈ

સાથે છે જેને

મ ૂલ્ય ધરાવે છે

મ ૂલ્ય નથી

સંિભણ ભૌવતક

અવાસ્તવવક

અવાસ્તવવક

ુ
ચીજવસ્તઓ

ઉત્પાિન અનંત ઉત્પાિનન ંુ કોઈ

સાથે છે જેને

મ ૂલ્ય ધરાવે છે

મ ૂલ્ય નથી

વાસ્તવવક કે મ ૂતણ ઉત્પાિન વવશે

વાસ્તવવક

જણાવો.

ઉત્પાિનનો
સંિભણ ભૌવતક
ુ
ચીજવસ્તઓ

217

સાથે છે , જેનો
સ્પશણ કરીને
નહીં જાણી
શકાય
અવાસ્તવવક કે અમ ૂતણ ઉત્પાિન

અવાસ્તવવક

વવશે જણાવો.

ઉત્પાિનનો
સંિભણ ભૌવતક
ુ
ચીજવસ્તઓ

218

સાથે છે , જેનો
સ્પશણ કરીને
નહીં જાણી
શકાય

2

વાસ્તવવક
ઉત્પાિનનો

2

સ્પશણ દ્વારા
જાણી શકાશે
અવાસ્તવવક
ઉત્પાિનનો

1

સ્પશણ દ્વારા
જાણી શકાશે

તમે અન્ય િોકોની સરખામણીમાં
તમારી જીવન વીમા પોલિસીન ંુ
ઊંચ ંુ પ્રીવમયમ ચકુ વો છો. તમારં ુ
219

મત્ૃ ય ુ થાય તો (અન્ય િોકોની

વળતર સરખ ંુ

વળતર ઊંચ ંુ

વળતર ઓછં

કોઈ વળતર

પોલિસીની સરખામણીમાં)

જળવાઈ રહે છે

રહેશે

રહેશે

નહીં મળે

કાર

સાબ ુ

જીવન વીમો

ઘર

2

િાભાથીને ચકુ વતા વળતર પર
તેની શંુ અસર થશે?
___________ એ અવાસ્તવવક કે
220 અમ ૂતણ ઉત્પાિનન ંુ ઉિાહરણ છે .
સંસાધનોની આંતદરક કામચિાઉ
ફાળવણીનો સંિભણ
221

________________ છે .

3

સમય યોગ્ય ન
ુ ી
હોય ત્યાં સધ

સમય સાથે

સંસાધનોની

સંસાધનોની

સંસાધનોની

સંસાધનોની

કામચિાઉ

ફાળવણીન ંુ

ફાળવણી મોકફ
ૂ

ફાળવણી

ફાળવણી

વૈવવધ્યકરણ

સાવણવત્રક જીવન

કાયમી જીવન

એન્ડાઉમેન્ટ

બાંયધરી

બાંયધરી

બાંયધરી

2

રાખવી
નીચે આપેિા વવકલ્પોમાંથી લબન222 પરં પરાગત જીવન વીમા
ઉત્પાિનને ઓળખો.

ટમણ બાંયધરી

2
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Question Body

Alternative
1

નીચે આપેિા વવકલ્પોમાંથી
223 પરં પરાગત જીવન વીમા

ટમણ બાંયધરી

ઉત્પાિનને ઓળખો.
સાવણવત્રક જીવન વીમા પોલિસીમાં
ુ ય નવીનીકરણ વણણવો.
એક મખ્

પ્રથમ વર્ણ

224 સૌથી યોગ્ય વવકલ્પ પસંિ કરો.

પછી કોઈ
પ્રીવમયમ નહીં

Alternative
4

સાવણવત્રક જીવન

ચલિત જીવન

યવુ નટ લિન્ક

બાંયધરી

બાંયધરી

વીમો

પ્રથમ વર્ણ

પ્રથમ વર્ણ

પછી સંપ ૂણણપણે

પછી

અનકુ ળ
ૂ

પ્રીવમયમમાં

પ્રીવમયમ

ઘટાડો

ુ િ
મ્યચ્ુ યઅ

નાણાંનો

સરકારી ડેટમાં

ફં ડ્સ મારફતે

ઉપયોગ મ ૂડી

નાણાંન ંુ રોકાણ

રોકાણ, જેમાં

ખચણ માટે થાય

કોઈ ગે રન્ટી

છે

કેસમાં સંલચત ખાતામાં રોકડ
225

Alternative
3

નાણાન ંુ

ચલિત જીવન વીમા ઉત્પાિનોના
ગે રેન્ટે ડ શા માટે નથી?

Alternative
2

નથી
પરં પરાગત જીવન વીમા

સરન્ડર મ ૂલ્ય

ઉત્પાિનોની મયાણિાને ઓળખો.
ઊંચ ંુ વળતર

226

પર પહોંચવાની
સ્પષ્ટ અને
િે ખીતી પદ્ધવત

યલુ િપ્સના સંબધ
ં માં નીચેના
તમામ વનવેિનો ખોટા છે , વસવાય:

આધાર

227

જીવનની
ધારણા અને

લબન-પરં પરાગત જીવન વીમા
ઉત્પાિનને સ ૂચવો.

ટમણ બાંયધરી

પ્રથમ વર્ણ
પછી વનયવમત

2

ચકુ વણી

નાણાનો
ઉપયોગ
વીમાકં પનીન ંુ

2

ઋણ ચકુ વવા
થાય છે

સવુ નવિત રોકડ

વળતરનો િર

અને બચત

નક્કી કરવો

મ ૂલ્ય ઘટક

સરળ નથી

યોજનાઓ
રોકાણન ંુ જોખમ

તેમની મદ્દુ ત,

વીમાકં પની

ખચણ અને

ઉઠાવે છે

બચતના ઘટક
જેવી બાબતોમાં

વવવેક પર છે

228

1

4

યલુ િપ

પોલિસીધારક
ફાયિા/વળતરનો

Correct
Alternative

યલુ િપ
યોજનાઓ
સમ ૂહ ઉત્પાિનો

3

છે

પારિશણક છે
ચલિત જીવન

કાયમી જીવન

એન્ડાઉમેન્ટ

બાંયધરી

બાંયધરી

બાંયધરી

2

લબન-પરં પરાગત જીવન વીમા
229

ઉત્પાિનો ઘણા રોકાણકારોના
ુ પાર પાડે છે . સૌથી
ચોક્કસ હેતઓ

ખાતરીયક્ુ ત
ફાયિા

વનવિત વળતર સંપવત્તનો સંચય

મ ૂડીન ંુ સંરિણ

3

યોગ્ય વવકલ્પ પસંિ કરો.
રોકડ મ ૂલ્ય

નીચેની મયાણ િાઓમાંથી કઈ

230

મયાણ િા પરં પરાગત જીવન વીમા

કોઈ પણ સમયે

ઉત્પાિનોની નથી? સૌથી યોગ્ય

સરન્ડર મ ૂલ્યો

અપયાણપ્ત

રીતે

વળતરનો

વવકલ્પ પસંિ કરો.

નક્કી કરવામાં

વીમાકવચ

વયાખ્યાવયત

મયાણદિત િર

મશ્ુ કેિી

ઘટકને યોગ્ય
2

કરવામાં આવય ંુ
નથી

38
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No.

Question Body
સાચ ંુ વવધાન પસંિ કરો.

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
4

ચલિત જીવન

પોલિસી વનવિત

Correct
Alternative

ચલિત જીવન
વીમા

231

Alternative
3

પોલિસીમાં

ચલિત જીવન

વીમા

વળતર પ્રિાન

વીમાધારકની

વીમો એ

પોલિસીમાં

કરે છે , જે તેની

ુ બ
પસંિગી મજ

કાયમી જીવન

રોકાણન ંુ જોખમ

શરૂઆતમાં

માવસક/વાવર્િક

વીમા પોલિસી છે

વીમાકં પની

નક્કી કરવામાં

ઉઠાવે છે

આવય ંુ હોય છે

પ્રીવમયમ જુદુ

2

હોઈ શકે
ગ્રાહક તેમની પસંિગીનો ઉપયોગ
કરી શકે તેવા લબનપરં પરાગત
વીમા ઉત્પાિનો સાથે સંબવં ધત બે
િેત્રના નામ આપો.
232

પ્રીવમયમ અને
િાભના

વળતરના

વળતરના

માળખામાં

િરમાં ફેરફાર

િરમાં ફેરફાર

ફેરફાર કરવો

કરવો અને

કરવો અને

અને

પ્રીવમયમની

પ્રીવમયમની

પ્રીવમયમની

આવકન ંુ ક્યારે

આવકને કેવી

આવકન ંુ કેવી

રોકાણ કરવ ંુ

રીતે રોકવી

રીતે રોકાણ

તેની પસંિગી

તેની પસંિગી

કરવ ંુ તેની

કરવી

કરવી

ઇંગ્િેન્ડ

ફ્રાંસ

જમણની

યવુ નટ િેસ

યવુ નટ લિન્ક

યવુ નટ લિન્ક

યવુ નયન લિન્ક

ઇન્સ્યોરન્સ

ઇન્વેસ્ટમેન્ટ

ઇન્સ્યોરન્સ

ઇન્સ્યોરન્સ

પોલિસી

પોલિસી

પોલિસી

પોલિસી

વળતરના િર
અને
પ્રીવમયમના

1

માળખામાં
ફેરફાર કરવો

પસંિગી કરવી
233

સાવણવત્રક જીવન પોલિસી પ્રથમ

અમેદરકા

ક્યાં શરૂ થઈ હતી?

ય.ુ એસ.એ

યલુ િપન ંુ પ ૂરં ુ નામ જણાવો.
234

જીવન વીમા ઉત્પાિનોન ંુ
અિગીકરણ એટિે શ?
ંુ

જીવન વીમા
ઉત્પાિનો અને
બોન્ડ્સ વચ્ચેનો

235

પારસ્પદરક
સંબધ
ં

ઇક્ક્વટી સાથે
જીવન વીમાનો
પારસ્પદરક
સંબધ
ં

બચતન ંુ
પદરબળ અને
સરુ િાન ંુ જોડાણ

1

3

બચતન ંુ
પદરબળ અને
સરુ િાન ંુ

4

અિગીકરણ

ુ ી કાયિા
પોલિસી એમડબલ્યપ
હેઠળ િાગ ુ છે . જો પોલિસીધારક
પોલિસી હેઠળ િાભ મેળવવા અને
સંચાિન કરવા સ્પેશ્યિ રસ્ટીની
ં ૂ ન કરે , તો પોલિસી હેઠળ
236 વનમણક
મળવાપાત્ર રકમ

નજીકન ંુ

રાજ્યના

સગસ
ંુ બ
ં ધ
ં ી

સત્તાવાર રસ્ટી

વીમાકં પની

વીમાધારક

2

_____________ને ચકુ વવામાં
આવશે.

39

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ુ ી કાયિાની કઈ
એમડબલ્યપ
237

જોગવાઈ પત્ની અને બાળકોને
જીવન વીમા પોલિસી હેઠળ િાભ

જોગવાઈ 38

જોગવાઈ 39

જોગવાઈ 6

જોગવાઈ 45

3

સામાજજક

નાણાકીય

ભૌવતક

વાસ્તવવક

2

પ્રિાન કરે છે .
એમઆરઆઇ હોમ િોનધારકો માટે
238 _________ સરુ િા પ્રિાન કરે છે .
કીમેન ટમણ વીમા યોજના છે , જેમાં
239

બાંયધરીની રકમ
__________સાથે જોડાયેિી હોય
છે .

કં પનીની
વયાવાસાવયક
નફાકારકતા

કીમેન કોણ છે ?
ઓદફસના
તાળાની ચાવી

240

ધરાવતી વયક્ક્ત

241

કીમેન ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી

વેપારની

મેળવવાના િાભ ઓળખો

શરૂઆતના
ખચણને સરભર
કરવો

કમણચારીઓની
સંખ્યા

સીઇઓની
વયક્ક્તગત
આવક

વેપારી
કામગીરી માટે

વેપાર છોડી

મહત્ત્વપ ૂણણ

જનાર વયક્ક્ત

વયક્ક્ત
વેપારના ચાલ ુ
ખચણને સરભર
કરવો

તમામ
કમણચારીઓની
વયક્ક્તગત

1

આવકો
વેપારમાં
જોડાવા ઇચ્છતી

2

વયક્ક્ત

વેપારમાં
વસ ૂિાતના

કામિારો વચ્ચે

ખચણને સરભર

ુ ેળ વધારવો
સમ

2

કરવો

અહીં નીચે આપેિા વવકલ્પોમાંથી
242

એક વવકલ્પ હેઠળ મોગેજ

ઇન્િીલિિંગ ટમણ

દડિીલિિંગ ટમણ

ચલિત જીવન

સાવણવત્રક જીવન

દરડેમ્પ્શન વીમાને વગીકૃત કરો.

વીમો

વીમો

વીમો

વીમો

રસ્ટી

વનમાયેિ વયક્ક્ત નામે કરી િેનાર નામાંકન

2

ુ ી કાયિા હેઠળ
એમડબલ્યપ
પોલિસી િાગ ુ થવાના કેસમાં,
243 પોલિસીના નાણાં

1

_____________ને ચકુ વવાપાત્ર
થશે..

244

કીમેન ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી હેઠળ

કીમેન આવક

બાંયધરીની રકમ સાથે જોડાયેિા

ુ ય
(મખ્

વયાવસાવયક

વયાવસાવયક

પદરબળને પસંિ કરો.

વયક્ક્તની

નફાકારકતા

ઇવતહાસ

ફુગાવા સ ૂચકાંક

2

આવક)

245

કીમેન વીમા હેઠળ આવેરી

ુ ય
જ્યારે મખ્

િેવાયેિા નકુ સાનને પસંિ કરો.

વયક્ક્ત કામ ન
સંપવત્તની ચોરી

કરી શકે ત્યારે

ખામીઓ અને

વવસ્ત ૃત

ભ ૂિોને કારણે

સમયગાળા

નકુ સાન

સાધારણ
જવાબિારી

2

સાથે સંબવં ધત
નકુ સાન

40

S.
No.

Question Body

Alternative
1

કીમેન ઇન્સ્યોરન્સ હેઠળ કરવેરાની
કઈ પ્રદિયા ઓફર કરવામાં આવે
છે ?
246

Alternative
2

Alternative
3

વેપારી ખચાણ

દરટનણને

તરીકે િેવામાં

કરવેરામાંથી

આવે છે અને

મક્ુ ક્ત મળે છે

કરવેરામાંથી

પ્રીવમમય
કરવેરાના પાત્ર
હોયછે

માફી અપાય છે
જો તમારે કીમેન ઇન્સ્યોરન્સ
પોલિસી ખરીિવાની જરૂર પડે, તો
અરજીની આકારણી કરવા
247 વીમાકં પની કઈ માદહતી માગે છે ?

Correct
Alternative

પોલિસીન ંુ

પ્રીવમયમને
પોલિસીન ંુ

Alternative
4

દરટનણ કરવેરાના
(heavily
taxable)

2

ભારે પણાથી
પાત્ર હોય છે

વેપારના
દહસાબ થયેિા
નાણાકીય
વનવેિનો અને

તમામ
સીઇઓનો પગાર સીઇઓન ંુ નામ

કમણચારીઓના

1

નામો

ભરે િા આઇટી
દરટનણ
એમઆરઆઇન ંુ આખ ંુ નામ જણાવો. મોસ્ટ
248
એમઆરઆઇને ડીિીલિિંગ ટમણ
ુ રન્સ તરીકે કેમ ઓળખવામાં
એશઅ
આવે છે ?
249

મોગે જ

દરિાએબિ

દરડેમ્પ્શન

ઇન્સ્યોરન્સ

ઇન્સ્યોરન્સ

મની દરડેમ્પ્શન
ઇન્સ્યોરન્સ

મની
દરિાએબિ

2

ઇન્સ્યોરન્સ

પોલિસીની
મદ્દુ ત

પોલિસીની

પોલિસીની

પોલિસીની

િરવમયાન

મદ્દુ ત સાથે

મદ્દુ ત સાથે

મદ્દુ ત સાથે

વીમાકવચ

વીમાકવચમાં

વીમાકવચમાં

પ્રીવમયમમાં

એકસરખ ંુ

ઘટાડો થાય છે

વધારો થાય છે

વધારો થાય છે

2

જળવાઈ રહે છે
કીમેન ઇન્સ્યોરન્સ હેઠળ
બાંયધરીની રકમ નક્કી કરવા કઈ
બાબત ધ્યાનમાં િેવાશે?
250

કીમેનના

કીમેનના

વતણમાન

અગાઉના

નાણાકીય

નાણાકીય

વનવેિનો

વનવેિનો

I અને II

II અને III

વેપાર અને
આઇટી દરટનણના
દહસાબ થયેિા
નાણાકીય

કીમેનના
આઇટી દરટનણ

3

વનવેિનો

કુ િ પ્રીવમયમની ગણતરી કરવા
માટે નીચેના કયા ઘટક ઉપયોગમાં
િેવાય છે ?
251

I: ચોખ્ખ ંુ પ્રીવમયમ
II: ખચણન ંુ ભારણ

I અને IV

I,II,III અને IV

4

III: આકક્સ્મક ઘટનાઓ માટેન ંુ
ભારણ
IV: બોનસન ંુ ભારણ

41

S.
No.

Question Body

Alternative
1

252

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

પોલિસી

વીમા પોલિસીના સંબધ
ં માં
“પ્રીવમયમ” શબ્િ શંુ સ ૂચવે છે ?

Alternative
2

વીમાકં પનીનો
નફો

ખરીિવા

પોલિસી પર

પોલિસી પર

વીમાધારક

વીમાકં પનીન ંુ

વીમાકં પની

દ્વારા ચકુ વાતી

નફાન ંુ ધોરણ

દ્વારા થતો ખચણ

2

દકિંમત
વીમાકં પનીઓ માટે મ ૂડી પ ૂતણતા
વતણમાન અને

વનયમનો ધરાવવાનો હેત ુ જણાવો.
વયાજની
ચોખ્ખી આવક

253

વધારવા

નફાકારકતા
વધારવા

ભવવષ્યની

ગરીબો માટે

જરૂદરયાતો પ ૂણણ

વીમામાં

કરવા પયાણ પ્ત

વળતર આપવા

3

ભંડોળ જાળવવા
જીવન વીમામાં મ ૂલ્યાંકનનો અથણ
શંુ છે ?
જીવન વીમા
કં પનીની નફાએ

254

પહોંચવા
માટે ની પ્રદિયા

જીવન વીમા

જીવન વીમા

પોલિસી માટે

કં પનીમાં

ચોખ્ખ ુ

બોનસ પર

પ્રીવમયમ નક્કી

પહોંચવાની

કરવાની પ્રદિયા પ્રદિયા

પોલિસી પરત ખેંચવા તરીકે

સરન્ડર વેલ્ય ુ

પોલિસીધારક

ઓળખી શકાય તેવા વવકલ્પને

મેળવવાના

દ્વારા

બિિામાં

પ્રીવમયમની

255 ઓળખો.

પોલિસી અપગ્રેડ

ુ રત ચકુ વણી બંધ
પોલિસી સપ
કરવી

કં પનીમાં
વતણમાન તમામ
પોલિસીઓન ંુ

4

મ ૂલ્ય વનવિત
કરવાની પ્રદિયા

પોલિસી
ડાઉનગ્રેડ

1

કરવી

નીચેના તમામ યલુ િપ્સ

ઇરડા દ્વારા

પ્રીવમયમના ઘટકો છે , વસવાય:

256

જીવન વીમા

ફરજજયાત કરે િ
પોલિસી

રોકાણના

ફાળવણીનો

જોખમન ંુ

ચાર્જ

પ્રીવમયમ

વીમા કં પનીની
મ ૃત્યુિર ચાર્જ

ગ્રામીણ
જવાબિારીઓ

4

અિા કરવા
સામાજજક
સરુ િા ચાર્જ

257

વીમાકં પનીઓના સંબધ
ં માં

રોકડ ખચણ

રોકડ આવક

સરપ્િસને વયાખ્યાવયત કરતી

કરતા રોકડ

કરતા રોકડ

પધ્ધવત જણાવો.

આવકન ંુ વધારે

ખચણન ંુ વધારે

મ ૂલ્ય

મ ૂલ્ય

સંપવત્ત પર

જવાબિારીઓ

જવાબિારીઓન ંુ પર સંપવત્તન ંુ
વધારાન ંુ મ ૂલ્ય

4

વધારાન ંુ મ ૂલ્ય

__________ના કેસમાં કં પની
258

મ ૂળભ ૂત વવમા િાભ તથા સંલચત

પ્રત્યાવતી

બોનસ ની ટકાવારી સ્વરૂપે બોનસ

બોનસ

સંયક્ુ ત બોનસ

અંવતમ બોનસ

સાતત્યપ ૂણણ
બોનસ

2

જાહેર કરે છે .
42
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No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

નીચે આપેિા વવકલ્પોમાંથી એક
259

વવકલ્પ પસંિ કરો, જે જીવન

વયવસ્થાપકીય

ુ ર
મત્ૃ યિ

વળતર

અનામત

ચોખ્ખા

ચોખ્ખા

ચોખ્ખા

ચોખ્ખા

પ્રીવમયમમાં

પ્રીવમયમમાં

પ્રીવમયમમાં

ભારણ 3

ભારણ 3

ભારણ 3

ભાગમાં હશે: a)

ભાગમાં હશે: a)

ભાગમાં હશે: a)

પ્રીવમયમની

પ્રીવમયમની

પ્રીવમયમની

ટકાવારી b) િર

ટકાવારી b) િર

ટકાવારી b) િર

‘1000
બાંયધરીકૃત

‘1000
બાંયધરીકૃત

‘1000
બાંયધરીકૃત

રકમ’ માટે

રકમ’ માટે

રકમ’ માટે ક્સ્થર રકમ’ માટે ક્સ્થર

c) પોલિસી િીઠ

c) પોલિસી િીઠ

પોલિસી િીઠ

પોલિસી િીઠ

ક્સ્થર રકમ

ક્સ્થર રકમ

ક્સ્થર રકમ

રકમની ટકાવારી

મ ૂલ્યાંકનના સંબધ
ં માં જીવન

ભવવષ્યન ંુ

વતણમાન

વીમાધારકે તેની સંપવત્ત ખરીિી છે

દડસ્કાઉન્ટે ડ મ ૂલ્ય દડસ્કાઉન્ટે ડ મ ૂલ્ય

બજાર મ ૂલ્ય

બકુ મ ૂલ્ય

વીમાન ંુ પ્રીવમયમ નક્કી કરવાન ંુ

ખચાણ

2

પદરબળ નથી.
સાચા વવધાનો પસંિ કરો.

પ્રીવમયમમાં
ભારણ 3
ભાગમાં હશે: a)
પ્રીવમયમ માટે
ક્સ્થર રકમ b)
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િર ‘1000
બાંયધરીકૃત

2

ક્સ્થર રકમ અને ક્સ્થર રકમ અને ટકાવારી અને c) રકમ અને c)

વીમાકં પની દ્વારા સંપવત્તના
261

4

તે મ ૂલ્ય શંુ છે ?
કયા કેસમાં કં પની મ ૂળભ ૂત િાભની
262

ટકાવારી સ્વરૂપે બોનસ જાહેર કરે

પ્રત્યાવતી

છે અને અગાઉથી જ સંિગ્ન હોય

બોનસ

સાતત્યપ ૂણણ

સંયક્ુ ત બોનસ

અંવતમ બોનસ

પોલિસીની

બાંયધરીની

બાંયધરીની

યોજના અને

રકમ અને

રકમ અને

પ્રીવમયમની

પ્રીવમયમની

પોલિસીની

પદ્ધવત

પદ્ધવત

યોજના

પોલિસીની

વીમાકં પની

શરતોમાં નક્કી

ુ િ
અને મ્યચ્ુ યઅ

ુ બ
કયાણ મજ

ફં ડ, જેમાં

વીમાધારક કે

નાણાન ંુ રોકાણ

વીમાકં પની

થાય છે

વીમાધારક

વીમાધારક

વીમાધારક

પ્રમાણભ ૂત

લબનપ્રમાણભ ૂત

અન્ય વીમો

બોનસ

2

છે ?
પોલિસીની બે વવશેર્તાઓ જણાવો,
263

જેના પર વીમાકં પની દ્વારા
પ્રીવમયમ પર દરબેટ ઓફર કરી
શકાય છે .

પોલિસીની
યોજના અને
જોખમન ંુ કવચ

યલુ િપ્સના કેસમાં મ ૃત્યુન ંુ જોખમ
કોણ વહન કરે છે ?
વીમાકં પની

264

વીમાકં પની વીમાધારક પાસેથી
વધારે પ્રીવમયમ િગાવી શકે તેવી
265 ક્સ્થવત શોધો.

વીમાધારક
વધારાના ચાર્જ
વહન કરવા
સિમ છે

વીમાધારક

3

1

3

જોખમ ધરાવે છે જોખમ ધરાવે છે ખરીિે છે
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Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Correct
Alternative

ગ્રામ

___________ એ ઉંમરના
266 પ્રમાણભ ૂત પરુ ાવાન ંુ ઉિાહરણ છે .

Alternative
4

રે શન કાડણ

જન્માિર

પાસપોટણ

પંચાયતન ંુ

3

પ્રમાણપત્ર
267

પોલિસીનો ફ્રી લ ૂક પીદરયડ
__________ દિવસ હોય છે .

15

30

45

60

ગેરકાયિે સર,

કાયિે સર,

ગે રકાયિે સર,

કાયિે સર,

કાયિે સર

કાયિે સર

કાયિે સર

ગે રકાયિે સર

1

મની િોન્ડદરિંગ નાણાના _______
સ્ત્રોતને છપાવીને _______
268

નાણાને અથણતત્ર
ં માં િાવવાની
પ્રદિયા છે , જેથી તે કાયિે સર રીતે

1

મેળવવામાં આવયા છે તેવ ંુ િાગે .
______________ નો ઉલ્િેખ
એજન્ટના દરપોટણ માં કરવો જરૂરી
269

છે . સૌથી યોગ્ય વવકલ્પને પસંિ
કરો.

સ્વાસ્્ય,
આિતો અને
ધંધા, આવક
અને પદરવારની

હૃિય સાથે
સંબવં ધત બાબતો

વતણમાન
બાબતો સાથે
સંબવં ધત બાબતો

વવગતો

વયક્ક્તગત
મહત્ત્વાકાંિાઓ
સાથે સંબવં ધત

1

બાબતો

ડૉક્ટર તેમના તબીબી ચકાસણીના
દરપોટણ માં ______________ ને
નોંધે છે અને તેનો ઉલ્િેખ કરે છે .
270

સૌથી યોગ્ય વવકલ્પની પસંિગી
કરો.

નાણાકીય

વયક્ક્તગત

વવગતો

સ્વચ્છતા

ઊંચાઈ, વજન,

હોક્સ્પટિમાં

િોહીન ંુ િબાણ

ભરતી થવાની

જેવી શારીદરક

પ્રાથવમકતા

બાબતો સાથે

સાથે સંબવં ધત

સંબવં ધત વવગતો

વવગત

મોદહતી ડૉકેટ

માદહતીપત્ર

4

સત્યવનષ્ઠા

2

Ia

4

3

ઉત્પાિન વવશે વવગતવાર
જણાવતા અને વીમાકં પની દ્વારા
271

ઉપયોગમાં િેવાતા કાયિે સર
િસ્તાવેજને ઓળખો. સૌથી યોગ્ય

િરખાસ્ત ફોમણ

િરખાસ્ત ભાવ

અરજીકતાણ ની

િોહીન ંુ

ભાવનાત્મક

િબાણ,ઉંચાઇ,વ

વતણણક
ંૂ

જન

Ib

Ic

વવકલ્પની પસંિગી કરો.
ડૉક્ટરના દરપોટણ માં ચકાસવામાં
272 આવતી બાબતને ઓળખો.

સામાજજક
િરજ્જો

કાયિે સર જોડાણને અિગ તારવો
ુ ાવાનો પ્રકાર:
ઉંમરના પર
I: પ્રમાણભ ૂત
II: લબનપ્રમાણભ ૂત
ુ ાવા
273 ઉંમરના પર

II a

a: પાસપોટણ
b: જન્માિર
c: પંચાયતન ંુ પ્રમાણપત્ર
44
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No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

ફોટોગ્રાફ

ઉંમરનો પરુ ાવો

નીચેનામાંથી કયો કેવાયસી
274 (તમારા ગ્રાહકને જાણો) િસ્તાવેજ
નથી?

Alternative
3
સરનામાનો
પરુ ાવો

Alternative
4

Correct
Alternative

જન્માિર

4

મહેશ િવાનો ડીિર છે . તેની પાસે
વનયવમત નોકરી નથી. તે િવાના
વેચાણમાંથી રૂ. 10 િાખ કમાય છે .
તે આ નાણામાંથી ઘર કે કાર
વગેરેની ખરીિી કરી શકે તેમ
કરવેરામાં

નથી. જો તે એવ ંુ કરશે તો
275 સરકારને શંકા જશે અને તપાસ

ગોટાળો

ખોટી રજૂઆત

કરવેરાની ચોરી

આંકડાકીય

3

ગોટાળો

શરૂ કરશે. એટિે તે બાર શરૂ કરે
છે અને તેના પર મોટો નફો થયો
હોવાન ંુ િે ખાડવાન ંુ શરૂ કરે છે . તેના
પર તે કરવેરો ચકુ વે છે . આ શેન ંુ
ઉિાહરણ છે ?
નીચે આપેિી ક્સ્થવતનો વવચાર કરો
અને એએમએિ કાયણિમ હેઠળ
ધ્યાન ખેંચે તેવી બાબત પસંિ કરો.
I: ગ્રાહક વયવહારને રિ કરે છે
અને તેની ઓળખનો પરુ ાવો ન
આપવો પડે તે માટે ઓછી રકમનો
વયવહાર કરવાની વવનંતી કરે છે .
II: ગ્રાહક અસામાન્ય રીતે વધારે
276 ડોિરના વયવહાર કરવાની વવનંતી

ફક્ત I

ફક્ત II

ફક્ત III

I,II,III અને IV

4

કરે છે અને વયવહાર માટે કે
રોકડના સ્ત્રોતન ંુ કારણ સમજાવી
શકતો નથી
III: ગ્રાહક લચિંવતત િે ખાય છે અને
તમારા રે કોડણ જાળવવા વવશે
અસામાન્ય પ્રશ્નો પ ૂછે છે
IV: ગ્રાહક અવધકારીને િાંચ
આપવાનો પ્રયાસ કરે છે
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

ઇરડાએ તેના વનયમનોમાં ગ્રાહકને
અનકુ ળ
ૂ ફ્રી લકુ પીદરયડ તરીકે

ફ્રી લ ૂક પીદરયડ

ઓળખાતી જોગવાઈ બનાવી છે .

વીમાધારકને

આ જોગવાઈને સમજાવો.

એવો ગાળો
પ ૂરો પાડે છે ,

277

જેમાં તેને
પ્રીવમયમ
ભરવાની જરૂર
હોતી નથી
ભારતમાં વીમા વનયમનકાર
સંસ્થાન ંુ નામ આપો.

278

279

વીમાના કેસમાં જોખમને અસરકતાણ
પદરબળને ઓળખો.

Alternative
2

Alternative
3

ફ્રી લ ૂક પીદરયડ
વીમાધારકને

ફ્રી લ ૂક પીદરયડ

એવો ગાળો

વીમાધારકને

પ ૂરો પાડે છે ,

એવો ગાળો

જેમાં તે તેને

પ ૂરો પાડે છે ,

પસંિ ન પડે

જેમાં તે

તો પોલિસી

િાવાઓ રજૂ

પરત કરી શકે

કરી શકે છે

છે

Alternative
4

Correct
Alternative

ફ્રી લ ૂક પીદરયડ
વીમાધારકને
એવો ગાળો
પ ૂરો પાડે છે ,
જેમાં તે

2

પોલિસી પર
નામાંકનો
ઉમેરી શકે છે

ઇન્સ્યોરન્સ

ઇક્ન્સ્ટટ્ ૂટ ઓફ

ુ ેટરી એન્ડ
રે ગ્યિ

ઇન્સ્યોરન્સ

ડેવિપમેન્ટ

એન્ડ દરસ્ક

ઓથોદરટી

મેનેજમેન્ટ

અંદકત મ ૂલ્ય

નૈવતક સંકટ

રોકડ મ ૂલ્ય

સ્વસ્થ

લબન-તબીબી

લબન-પ્રવતકળ
ૂ

સાધારણ

વીમાકરણ

વીમાકરણ

વીમાકરણ

વીમાકરણ

ઇન્સ્યોરન્સ

નેશનિ

ઇક્ન્સ્ટટ્ ૂટ ઓફ

ઇન્સ્યોરન્સ

ઇષ્ન્ડયા

એકેડમી
પોલિસી
િસ્તાવેજ

1

2

તબીબી ચકાસણી વવના વીમાની
અનેક િરખાસ્તો સ્વીકારવામાં
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આવે છે અને વીમો ઉતારવામાં
આવે છે . વીમાકરણના આ સ્વરૂપને

2

કેવી રીતે ઓળખવામાં આવે છે ?
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