Insurance Agents (General) Question Bank - Urdu

1

Question Body

S.
No.

Correct
Alternative

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

1

1

جائیداد رہن رکھ كر
خریدا

غیر قانونی فنڈز
کی خریدا

بینک لونس کا
استعمال کرتے
ہوئے خریدا

عوام کے پیسوں
سے خریدا

غیر زندگی بیمہ کمپنیوں کو یہ یقین کرنا
چاہئیے کہ وہ ایسے اثاثوں کا بیمہ نہیں
کرتی ہیں جو ________________

1

اثاثوں کی بے قدر
ویلیو

اثاثوں کی موجودہ
قیمت

آگ کی وجہ سے
نقصانات کی
خریداری قیمت

آگ کی وجہ سے
نقصان کی شرح

آگ بیمہ کے معاملے میں دعوے کا شمار
کیسے کیا جاتا ہے؟

2

1

خطرے کی تخفیف

خطرات کوریج

بیمہ

معاوضہ

منتقلی ________ کے اُصول سے
چلتا ہے

3

3

معاہدہ

منتقلی

نامزدگی

ہامیداری

_________ وہ طریقہ كار ہے جو ایک
بیمہ کمپنی ایک غافل تیسری پارٹی سے
پالیسی ہولڈر کو ادا کی گئی دعویٰ رقم
کی وصولی کے لئے استعمال کرتی ہے۔

4

1

ہامیداری

نامزدگی

معاہدہ

منتقلی

3

حقیقی قیمت

امکان

تخفیف

شک

2

تخفیف

قیاس آرائی

خطرہ

رائڈر

4

1872

1887

1929

1919

1

حاشیائی  ،پاک

متحرک  ،اہم

3

زرعی

کمرشل

2

مدّت

نتیجہ

1

بنیادی جوكھم

جامد جوكھم

__________ بیمہ دار كے ذریعے
تیسری پارٹی کے خالف دعوے کو ادا
کرنے والی ایک بیمہ کمپنی کو حقوق کے
دستبرداری کے طور پر بیان کیا جا سکتا
ہے۔
بیمہ کے تصور میں جوکھم کا مطلب
ہمیشہ ایک ______ ہوتا ہے
ایک ایسی شرط جو کسی نقصان کے
امكانات یا اسکی شدت کو بڑھاتی ہے اور
اس سے جڑے جوکھم کو متاثر کرتی ہے،
اسے _______ کے طور پر جانا جاتا
ہے
بھارتی معاہدہ ایكٹ کے شرائط،
_______ بیمہ معاہدوں سمیت بھارت
کے سبھی معاہدوں کو تابع کرتے ہیں۔

بیمہ دعوے کو ادا کرنے کے لئے جوکھم
کی وجہ سے ہونے واال متعلقہ نقصان
جامد  ،قیاس آرائی
خاص  ،قابلِ پیمائش
_______ اور _________ ہونا
پر مبنی
چاہئیے۔
_______ بیمہ بنیادی اور خصوصی
جوکھم دونوں کو کور کرنے کے لئے
میڈیکل
زندگی
دستیاب ہے۔
متحرك جوکھم کس قسم کی درجہ بندی
ماحولیات کی
نقصان کی حد تک
پر بنیاد ہوتے ہیں؟
نوعیت
قیاس آرائی پر ________ جوکھموں کا بیمہ نہیں کیا
متحرک جوكھم
جا سکتا ہے۔
مبنی خطرات

5

6

7

8

9

10
11
12

2

جسمانی خطرات

اخالقی خطرات

سماجی خطرات

قانونی خطرات

______ جوکھم کی ایک قسم نہیں ہے۔

13

3

عائد ویلیو

متفق ویلیو

تخمینہ ویلیو

یقین ویلیو

بعض صورتوں میں جب نقصان کے وقت
نقصان کی قیمت کا آسانی سے انومان یا
تعین نہیں کیا جا سکتا ہے،
_________ نامی ایک اُصول کو اپنایا
جاتا ہے۔

14

2

درست طریقے سے

یقینی طورپر

رضاکارانہ طور پر

مکمل طور پر

سب سے زیادہ نیک نیتی " كا تصور یہ"
کہتا ہے کہ چاہے درخواست کی گئی ہو یا
نہیں ،تجویز جوکھم کے سبھی مواد
حقائق کا صحیح اور پوری طرح سے
خالصہ کرنا تجویز كار __________
"کا مثبت فرض ہے۔

15

3

فراڈ

چھپاؤ

غلط بیانی

ترغیب

ایک بیمہ معاہدہ عام طور پر باطل ہو جاتا
ہے جب دھوکا دینے کے ارادے سے
__________ کیا جاتا ہے

16

3

معاہدہ

نمائندگی

حلف نامہ

اعالن

بیمہ کے معاہدہ مذاكرات کے دوران دیئے
گئے بیان کو _________ کہا جاتا ہے۔

17

Correct
Alternative

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

1

باہمی

جان بوجھ كر

دھوکہ دہی

معصوم

کوئی بیان دیتے وقت
______________ غلط بیانی کو
غلطی مانی جاتی ہے۔

18

1

خطرہ

غیر یقینی صورتحال

جوكھم

آپدہ

وہ واقعہ جسکے واقع ہونے سے اصل
میں نقصان ہوتا ہے ،ایک _________
کے طور پر جانا جاتا ہے

19

1

بیماری

حادثے

موت

خود کشی

ان میں سے کون سا ایک خالص جوکھم
نہیں ہے

20

2

دستاویز

معاہدہ

تحریری طور پر

زبانی طور پر

جہاں ایک تجویز فارم کا استعمال نہیں
کیا جاتا ہے ،بیمہ کمپنی _______ میں
معلومات درج کریگی۔

21

2

پراسپیکٹس

مواد

کور

تجویز فارم

بیمہ معاہدہ ایک پالیسی کے طور پر ہو
یا ایک کور نوٹ کے طور پر  ،اسے
________ کہا جاتا ہے۔

22

3

اعالن فارم

تجویز فارم

کور

مواد

بیمہ کے لئے پروپوزر كے ذریعے بھرا
جانے واال ایک فارم جسمیں بیمہ کمپنی
کی ضروریات كے مطابق سبھی اہم
معلومات پیش کی جاتی ہے ،اسے
_________ کہا جاتا ہے۔

23

3

اعالن فارم

مواد

تجویز فارم

کور

3

اعالن فارم

پراسپیکٹس

کور

تجویز فارم

2

دن ۶۰

دن ۴۵

دن ۱۵

دن ۳۰

جہاں ایک تجویز فارم کا استعمال نہیں
کیا جاتا ہے ،بیمہ كار زبانی طور پر یا
تحریری طور پر حاصل معلومات کو
درج کریگا اور _______ کی مدت کے
اندر اسکی تصدیق کریگا۔

26

2

بانڈز

كانٹریكٹ

ضمانت

معاہدوں

ایک معاہدہ کے تحت بیمہ کمپنی کی ذمہ
داری کو محدود کرنے کے لئے ایک بیمہ
معاہدہ میں کیا استعمال کیا جاتا ہے؟

27

1

2

Question Body

S.
No.

____________ کا مطلب اور اس میں
بیمہ کمپنی كے ذریعے کور کیے جانے
والے جوکھم کے اَنڈررائٹنگ کے تناظر
میں سبھی اہم  ،ضروری اور متعلقہ
معلومات شامل ہوگی۔
بیمہ کمپنی كے ذریعے یا اسکی طرف
سے بیمہ کے ممكنہ خریداروں کے لئے
جاری کئے جانے والے دستاویز کو
______ کہا جاتا ہے۔

یہ صرف بیمہ
یہ پالیسی دستاویز
یہ بیمہ نوٹس
کمپنی شرائط
یہ شرائط اور شرط
اور كور نوٹس وارنٹی کے حوالے سے درست بیان
اور شرائط دستاویز
کاہی ایک حصہ
دستاویز کا ایک
منتخب کریں
دونوں کا ایک
دونوں کا ایک
نہیں ہے بلکہ ایک
حصہ ہے .
حصہ ہے.
حصہ ہے .
پالیسی دستاویز
بھی ہے .

2

پالیسی ہولڈر اور
بیمہ کمپنی

ایجنٹ اور بیمہ
کمپنی

بیمہ کمپنی اور
ذمہ داری

1

معاہدہ

شرائط

تصدیق

1

بانڈ اور توثیق

وارنٹیز اور معاہدہ

شرائط و ضوابط

24

25

28

اگر وارنٹی کا خالف ورزی کیا جاتا ہے تو
شروعات میں اتفاق كیا گیا جوکھم بدل
ذمہ داری اور بیمہ جاتا ہے اور __________ کو خالف
ورزی کی تاریخ سے آگے ________
کمپنی اور
کرنے سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی
اجازت دی جاتی ہے۔

29

کسے ہم ایک معیاری فارم میں پالیسیاں
جاری کرنے کی بیمہ کمپنیوں کی معیاری
مشق کہتے ہیں؛ جسمیں کچھ جوکھموں
کو کور کیا جاتا ہے اور کچھ دیگرکو
چھوڑ دیا جاتا ہے؟

30

_____ اور ______ ایک ساتھ مل کر
پالیسی اور توثیق
معاہدہ کے ثبوت بنتے ہیں۔

31

باقاعدگی سے
پریکٹس

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Correct
Alternative
1

پالیسی ٹوٹنے
كےتفصیالت

شرائط و ضوابط

معاہدہ

3

دونوں بیانات
باہمی خصوصی
الگو ہوتے ہے

دونوں بیانات
انفرادی طور پر
الگو ہوتے ہے ۔

صرف بیان (ب)
الگو ہوتا ہے

1

پریمیم اور جوكھم جوكھم اور پالیسی

2

متفید

بیمہ ہولڈر

بیمہ کمپنیاں

4

زیادہ اہمیت

ضروری نہیں

برابر کی اہمیت

______ پالیسی اور فارم سے منسلك
توثیق
ہوتے ہے۔
" صحیح بیان كو منتخب كریں  :توثیق
عام طور پر ان سے متعلق پالیسی کے
صرف بیان (الف) تحت ضروری ہوتا ہے:
الف) کسی اور مقام پر جائیداد کی
الگو ہوتا ہے
منتقلی
ب) بیمہ کو ردّ کرنا
توثیق عام طور پر ______ میں تبدیلی
جوكھم اور ایڈریس سے متعلق پالیسی کے تحت ضروری
ہوتا ہے
بیمہ کے معاہدے تحریری طور پر اظہار
کئے جاتے ہیں اور بیمہ پالیسی کی
ایجنٹ
باتوں کا مسودہ کس كے ذریعے تیار کیا
جاتا ہے؟
پالیسی کے حاشیے میں ٹائپ یا طباعت
کیے گئے کالجوں کو پالیسی کے اہم
کم از کم اہمیت
حصے میں لکھی ہوئی باتوں پر
___________ دی جائیگی۔

32

33

34

35

36

2

بیمہ کمپنیاں

كالز

ایک عام گرائمر
اور اوقاف

پالیسی

اگر پالیسی کے وضاحت میں کوئی ابہام
یا غیر واضح کی کمی ہوتی ہے تو
______ قواعد الگو کیے جاتے ہیں۔

37

3

عام قوانین

معاہدہ اور عام
قوانین

قواعد

معاہدے

بیمہ پالیسی كی تعمیر ایک تجارتی
_______ کا ثبوت ہے۔

38

تعلیم یافتہ شخص

ایک عام آدمی

کسی دستاویز میں الفاظ کا استعمال اور
اسکے معنی کو _______ كے ذریعے
آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔

39

2

سپریم کورٹ اور
زیریں عدالت

اعلی عدالت اور
سپریم کورٹ

اعلی عدالت اور
زیریں کورٹ

زیریں عدالت اور
اعلی عدالت

بیمہ پالیسیوں میں استعمال شدہ کئی
الفاظ پچھلے قانونی فیصلوں کا موضوع
رہے ہیں اور ایک ______ کے اس
طرح کے فیصلے ایک _______
فیصلے پر پابند ہو نگے۔

40

1

(i), (ii), (iii),
اور )(iv), (vi
)(v

(i), (v), (iii),
اور )(iv), (vi
)(ii

(i), (iii), (iv),
اور )(v), (vi
)(ii

4

پریمیم کی ادائیگی
کا طریقہ کار

تجویز كار کا نام

پالیسی نمبر

1

3

ایڈریس اور نام

Alternative
1

Question Body

S.
No.

ایک بیمہ کمپنیاں تربیت یافتہ شخص

ایك پالیسی دستاویز كے مندرجہ ذیل
حصوؔ ں كو صحیح آرڈر میں ترتیب دیں ۔
( )iپریمیبل
(i), (iv),
( )iiآپریٹو كالز
)(v),(vi), (ii
( )iiiشرط
) (iiiاور
( )ivشیڈول
( )vتوثیق
( )viضوابط اور استحقاق

41

پالیسی دستاویز کے شیڈول میں كئی اہم
تفصیالت كا ذكر ہے ۔ ان میں سے كونسا
شیڈول میں ظاہر نہیں كرسكتے ہے ۔

42

2

نیشنل کوآپریٹیو
بینک

این سی بی کے لئے صحیح اكسپانڈڈ فارم
کوئی دعوی بونس
نیشنل کریڈٹ بیورو
نان کمیشنڈ بینكس
منتخب كریں
نہیں

43

"ہر ایك شخص كے ذریعے ادا کئے
جانے والے پریمیم کی رقم ایک شرح پر
منحصرکرتی ہے جو درج ذیل عوامل كے
واحد آپشن (الف) ذریعے مقرر کی جاتی ہے:
اکیال الگو ہوتا ہے الف) ایک نقصان کے واقعہ کی وجہ
سے (ایک بیمہ شدہ جوکھم کے سبب)
ہونے والے نقصان کے امكان
ب) نقصان کے تخمینہ کی رقم

44

3

دونوں آپشن (
الف) اور ( ب)
باہمی خصوصی
الگو ہوتے ہے

دونوں آپشنس
(الف) اور (ب) ایك
ساتھ الگو ہوتے ہے

واحد آپشن (ب)
اکیال الگو ہوتا ہے

3

20000

2000

10000

پریمیم کی رقم

1000

اگر آگ کے نتیجے میں نقصان کی اوسط
رقم  200000تھی اور مین یا اوسط
نقصان كے امكانات  100میں سے  1تھا
مین یا اوسط متوقع نقصان کیا ہے؟

45

Correct
Alternative

Alternative
4

1

دونوں آپشن (
الف) اور ( ج)
باہمی خصوصی
الگو ہوتے ہے

3

بیمہ دار كے لیے

2

معاہدہ

ذیلی پول _________ كے ذریعے
بنائے جاتے ہیں
دونوں آپشن ( ب)
دونوں آپشنس
دونوں آپشنس
الف) جوکھموں کو مختلف اقسام میں
اور ( ج) باہمی
(الف) اور (ج) ایك (الف) اور (ب) ایك
تقسیم کرنا
خصوصی الگو
ساتھ الگو ہوتے ہے ساتھ الگو ہوتے ہے
ب) جوکھم کی ڈگری کے بنیاد پر
ہوتے ہے
ج) نقصان کی تخمینہ رقم
جوکھم کو درجہ بندی کرنے اور انکے
بیمہ کمپنی کے
ریٹ میكنگ كے
ایجنٹ کے لئے زمرے طے کرنے کے طریقہ كار
لئے
لیے
____________ اہم ہے

46

47

یہ طے کرنے كا عمل کہ کیا بیمہ کے لئے
پیش كیا گیا جوکھم قابلِ قبول ہے ،اور اگر
ہاں ،تو کیا شرح میں ،شرائط و ضوابط
پر بیمہ کور کو قبول کیا جائےگا ،اسے
_________ کے طور پر جانا جاتا ہے

48

4

ایک تکنیکی معنوں میں اَنڈررائٹنگ کے
لئے ان میں سے کون سے مراحل شامل
ہوتے ہیں؟
تمام آپشنس (لف)
دونوں آپشنس الف) نقصان کی فركیونسی اور شدت
دونوں آپشنس
دونوں آپشنس (ب)
( ،ب) اور (ج) ایك
اور (ج) ایك ساتھ (الف) اور (ج) ایك (الف) اور (ب) ایك کے حوالے سے خطرے اور جوکھم کی
ساتھ الگو ہوتے
الگو ہوتے ہے ساتھ الگو ہوتے ہے ساتھ الگو ہوتے ہے تشخیص اور جائزہ
ہے ۔
ب) پالیسی کوریج اور شرائط و ضوابط
کا فارمولیشن
ج) پریمیم کی شرح طے کرنا

49

2

بہت سے خطرات
ہر خطرات برابر ہیں
برابر نہیں ہیں

بیمہ میں احتیاط سے اَنڈررائٹنگ اور
تمام خطرات برابر
جوکھم درجہ بندی کی ضرورت اس آسان
ہیں
حقیقت سے پیدا ہوتی ہے کہ________

50

4

اَنڈررائٹنگ مہارت ایک مسلسل سیکھنے
کے عمل کے ذریعے سے حاصل کیا
تمام آپشنس (لف)
دونوں آپشنس
دونوں آپشنس
دونوں آپشنس (ب)
جاتا ہے جسمیں شامل ہے:
( ،ب) اور (ج) ایك
اور (ج) ایك ساتھ (الف) اور (ج) ایك (الف) اور (ب) ایك
الف) مناسب تربیت
ساتھ الگو ہوتے
الگو ہوتے ہے ساتھ الگو ہوتے ہے ساتھ الگو ہوتے ہے
ب) فیلڈ ایکسپوزر
ہے ۔
ج) گہری بصیرت

51

2

2

2

4

4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

Question Body

S.
No.

آگ کے امکان
اسباب

بانڈ

ایک صنعت میں
ملوث عمل

ہامیداری

تمام خطرات برابر
نہیں ہیں

ٹرانزٹ یا اسٹوریج
میں کارگو  /سامان
کی طرف سے
مسائل

کور خط

آگ کی وجوہات

ایک سمندری بیمہ کے اَنڈررائٹر کو
_________ کے بارے میں پتہ ہونا
چاہئیے

ایک صحت اَنڈررائٹر کو بیمہ دار کے
جوکھم پروفائل کو سمجھنے کی ضرورت
دونوں آپشن (
دونوں آپشن (
تمام آپشنس (لف)
ہے:
دونوں آپشن ( ب)
الف) اور ( ب)
الف) اور ( ج)
( ،ب) اور (ج) ایك
الف) میڈیکل پہلوؤں
اور ( ج) ایک کے
ایک کے ساتھ الگو ایک کے ساتھ الگو
ساتھ الگو ہوتے
ب) ایک صنعت میں شامل طریقہ كار
ساتھ الگو ہوتے ہیں
ہوتے ہیں
ہوتے ہیں
ہے ۔
ج) فٹنیس کے سطح اور خاندان کی
تاریخ

معاہدہ

بانڈ

تمام آپشنس (لف)
دونوں آپشن ( ب)
( ،ب) اور (ج) ایك
اور ( ج) ایک
ساتھ الگو ہوتے
ساتھ الگو ہوتے ہیں
ہے ۔

52

53

ہامیداری

کور خط

پیدا ہونے والے جوکھم کی خصوصیات
اور ڈگری کے بنیاد پر جوکھموں کی
درجہ بندی کرتے ہوئے پریمیم کی ایک
مناسب شرح لگائی جا سکتی ہے ،یہ
_________ کا اہم مقصد ہے۔

54

دونوں آپشن (
الف) اور ( ج)
ایک ساتھ الگو
ہوتے ہیں

دونوں آپشن (
الف) اور ( ب)
ایک ساتھ الگو
ہوتے ہیں

اَنڈررائٹنگ کی اہم خصوصیت ہیں:
الف) خصوصیات کے بنیاد پر جوکھم
کی پہچان
ب) پروپوزر كے ذریعے پیش كیے
گئے جوکھم کے سطح کا تعین
ج) یہ یقین کرنا کہ بیمہ كاروبار
مضبوط بنیاد وں پر انتظام کیا جاتا ہے

55

Correct
Alternative

2

1

1

3

3

5

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

Question Body

اگر بیمہ کمپنی ایسے جوکھموں پر
بیمہ كار كو اپنے
پالیسیاں جاری کرتی ہے جو قابلِ بیمہ
معاہدی ذمہ داریوں
بیمہ كار كے
نہیں ہیں یا جوکھم کو کور کرنے کے لئے
ایجنٹ کی صالحیت
كو پورا كرنے كی معاہدی ذمہ داریاں
معاہدی ذمہ
ضرورت كے مقابلے میں بہت کم پریمیم
کو خطرے میں ڈالنا
صالحیت كو
داریوں کو پورا کرنا
وصول کرتی ہیں تو اسکا نتیجہ
خطرے میں ڈالنا
__________ ہوگا۔
ایک بیمہ کمپنی جو ان جوکھموں کے
لئے بہت اعلی شرح وصول کرنا چاہتی
غیر مسابقتی اور
ہے جو ایسے اعلی شرح کی ضمانت
نقصان میں
غیر مستحکم
بہت بڑا منافع
غیر مستحکم
نہیں دیتی ہے ،اسکا كاروبار
__________ ہو سکتا ہے۔
مختصر میں ،اَنڈررائٹنگ کا مقصد یہ
دونوں آپشن (
دونوں آپشن (
دونوں آپشن ( ب)
دونوں آپشن (
طے کرکے پورے کئے جاتے ہیں:
الف) اور ( ب)
الف) اور ( ج)
اور ( ج) ) باہمی
الف) اور ( ج) )
الف) منظوری کی سطح
ایک ساتھ الگو
ایک ساتھ الگو
خصوصی الگو
باہمی خصوصی
ب) پریمیم کی موزونیت ج) دیگر
ہوتے ہیں
ہوتے ہیں
ہوتے ہیں
الگو ہوتے ہیں
شرطیں
بیمہ _________ کو جوکھم کے منتقل
ایجنٹ
بیمہ دار
بیمہ كار
منافع
پر بنیاد ہے
ایک بیمہ پالیسی خرید کر،
بیمہ كار مالی
بیمہ دار مالی
ایجنٹ مالی
پالیسی مالی نقصان
نقصانات کے اثرات __________ اس جوکھم سے پیدا
نقصانات کے اثرات نقصانات کے اثرات
کے اثرات کم کر
کو کم کرنے کے ہونے والے جسکے خالف جائیداد کا
کو کم کرنے کے
کو کم کرنے کے
دیتا ہے
بیمہ کیا گیا ہے۔
قابل ہے
قابل ہے
قابل ہے
کونسے بیمہ حادثے کی وجہ اچانک
موت یا معذوری کے نتیجے كے طور پر
پیدا ہونے والے مالی نقصانوں سے
صحت
بیمہ دار کی حفاظت کرنے میں مدد کرتا
ہے؟
_________ حادثہ بیمہ میں شامل
نہیں ہوتا ہے
(الف) اور (ج ) (الف) العالج بیماری
دونوں درست ہیں (ب) پہلے سے موجود بیماری
(ج) ٹریفک حادثات
(د) صنعتی حادثات

S.
No.

56

57

58

59

60

3

ذاتی

ذاتی حادثے

موٹر

2

(ج) اور (د) دونوں
درست ہیں

(ب) اور (ج)
دونوں درست ہیں

(الف) اور (ب )
دونوں درست ہیں

2

(ج) اور (د) دونوں
درست ہیں

(ب) اور (د)
دونوں درست ہیں

(الف) اور (د)
دونوں درست ہیں

_________ حادثے بیمہ میں شامل
نہیں ہوتے ہیں:
(الف) ذہنی خرابی کی شکایت
(الف) اور (ج)
(ب) روزمرہ کی سرگرمیوں میں چوٹ
دونوں درست ہیں
لگنے کے واقعات
(ج) ڈیوٹی پر لگنے والی چوٹ
(د) پہلے سے موجود جسمانی عوارض

63

1

(ج) اور (د) دونوں
درست ہیں

(ب) اور (ج)
دونوں درست ہیں

(الف) اور (د)
دونوں درست ہیں

ایک ذاتی حادثے پالیسی
_________ کو کور کرتی ہے۔
(الف) اور (ب ) (الف) حادثے سے ہونے والی موت
دونوں درست ہیں (ب) مستقل مکمل معذوری
(ج) بیماری
(د) حمل پیچیدگیاں

64

2

(ج) اور (د) دونوں
درست ہیں

(ب) اور (ج)
دونوں درست ہیں

(الف) اور (د)
دونوں درست ہیں

2

معاہدے

عام قوانین

ضرورت احتمال

عارضی کل معذوری اور حادثے سے
ہونے والی موت ________ کی
پالیسیاں ہیں۔
(الف) اور (ب )
(الف) ذاتی حادثے
دونوں درست ہیں
(ب) صحت بیمہ
(ج) موٹر بیمہ
(د) صنعتی کارکن بیمہ
بیمہ منصوبہ بندی عام طور پر
________ کے ایک سیٹ اور احتمال
وضاحتی كالز
کے لئے قابل ادائیگی رقموں کو کور
کرتی ہیں۔

61

62

65

66

Correct
Alternative

Alternative
2

Alternative
4

Alternative
3

4

واحد آپشن (د)
صحیح ہے

واحد آپشن (ج)
درست ہے

1

50

48

1

سال 80 & 18

سال 90 & 21

1

کل معذوری

عارضی کل معذوری

مستقل جزوی
معذوری

2

کل معذوری

عارضی کل معذوری

مستقل جزوی
معذوری

3

کل معذوری

عارضی کل معذوری

مستقل جزوی
معذوری

1

نمبر کی وضاحت
ہفتے

ہفتوں کی رقم 4

روزانہ

3

ٹی ٹی ڈی اور پی
پی ڈی

موت کے فائدہ اور
پی ٹی ڈی

موت کے فائدے
اور پی پی ڈی

4

واحد آپشن(د)
صحیح ہے

واحد آپشن (ج)
درست ہے

واحد آپشن (ب)
الگو ہوتا ہے

3

واحد آپشن(د)
صحیح ہے .

واحد آپشن (ج)
درست ہے

واحد آپشن (ب)
الگو ہوتا ہے

1

اجرت

پختگی

نقصان

1

کوئی بھی نہیں

بیمہ بانڈ میں
معاہدہ كا ذکر

پالیسی کی شرائط

Alternative
1

Question Body

مندرجہ ذیل میں سے کون بیمہ کے لئے
ایک 'ایڈ آن' کور نہیں ہے؟
واحد آپشن (ب) واحد آپشن (الف ) (الف) طبی اخراجات
(ب) خاندان کی نقل و حمل
درست ہے
الگو ہوتا ہے
(ج) درآمد ادویات
(د) بے روزگاری کے اخراجات
عام طور پر ذاتی حادثے كی پالیسیاں دنیا
بھر میں ____ گھنٹے کی بنیاد پر
24
12
دستیاب کور فراہم کرتی ہیں۔
ایک صحت بیمہ پالیسی کے درخواست
سال  80 & 5گزارکے لئے دخول کی کم از کم اور زیادہ
سال 100 & 16
سے زیادہ عمر ہے:
زندگی بھر کے لئے پوری طرح سے
معذور مطلب سبھی چاروں اعضاءكے
فالج  ،کوما کی حالت ،دونوں
مستقل کل معذوری آنکھوں/دونوں ہاتھوں/دونوں اعضاۂ یا
ایک ہاتھ اور ایک آنکھ اور ایک پیر یا
ایک ہاتھ اور ایک پیر کے نقصان کو
_________ کے طور پر جانا جاتا ہے۔
زندگی بھر کے لئے جزوی طور پر غیر
مستقل کل معذوری فعال کو ________ کے طور پر جانا
جاتا ہے
عارضی وقت مدت کے لئے پوری طرح
مستقل کل معذوری غیر فعال کو _________ کے طور پر
جانا جاتا ہے

S.
No.

67

68

69

70

71

72

ہفتے کی ایک زیادہ سے زیادہ تعداد کے
لئے فی ہفتہ ایک مقررہ رقم کے ادا
ہفتہ وار معاوضہ ئیگی کو ،جسکے لئے معاوضہ واجب
االدا ہوگا _________ ،کے طور پر
جانا جاتا ہے

73

پی پی ڈی کی صورت میں،
__________ اور _________ میں
بیمہ رقم کی ادائیگی شامل ہوتی ہے،
معاوضہ بیمہ رقم کے ایک مقررہ فی
صد سے مختلف ہوتا ہے۔

74

موت کے فائدے
اور ٹی ٹی ڈی

مندرجہ ذیل میں سے کون معذوری سے
پیدا ہونے واال ایک عام اخراج نہیں
ہے
واحد آپشن (الف ) الف) خود كوچوٹ یا خود کشی
ب) جنگ اور اتحادی افواج کے خطرات
درست ہے
ج) شراب یامنشیات کے اثر میں حادثے

75

د) ڈیوٹی پر رہتے ہوئے حادثے

6

مندرجہ ذیل میں سے کون ایک بیمہ
پالیسی نہیں لے سكتا ہے؟
واحد آپشن (الف ) (الف) ایک بالغ خود كے لیے
(ب) ایک بالغ خاندان كے لیے
درست ہے
(ج) ایک نابالغ خود کے لئے
(د) ایک آجر تمام کارکنوں کے لئے

فوائد

چونکہ ایک کھوئی ہوئی زندگی یا ایک
کھوئے ہوئے اعضاۂ کی قیمت کی تخمینہ
نہیں کیا جا سکتا ہے یا معاوضہ نہیں کی
جا سکتی ہے ،ایسی معذوری کے لئے
قابل ادائیگی رقوم کو کیا کہا جاتا ہے؟

کمپنی كے ذریعے پیشكش بیمہ رقم
بیمہ شدہ کی آمدنی
________ پر بنیاد ہوتی ہے

76

77

78

Correct
Alternative

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

Question Body

S.
No.

2

پسندیدہ

تازہ ترین پالیسی

تمام پالیسیاں

پہلی پالیسی

اگر کسی شخص کے پاس مختلف بیمہ
کمپنیوں کے ساتھ ایک سے زیادہ پالیسی
ہے تو حادثے میں موت  ،پی ٹی ڈی ،پی
پی ڈی کی حالت میں _______ کے
تحت دعووں كو ادا کیا جائیگا۔

79

2

1

7

دونوں (ج) اور (د) دونوں (ب) اور (د) دونوں (ب) اور
(ج) درست ہے
درست ہیں
درست ہیں

جنگ اور جنگ كی آلودگی اور آلودگی
کے نقصانات .
طرح سرگرمیوں

آئنسازی اور
تابکاری

پریمیم کی گنتی کن عوامل پر منحصرہو
سکتی ہے؟
الف) رہائش کا شہر
دونوں (الف )
اور (ب) درست ہے ب) كاروبار
ج) عمر
د) فرد کی مالیاتی صالحیت
بیمہ کے مقاصد کے لئے،
__________ جیسے خطرات کی
مشینری خرابی
وجہ سے متوقع نقصان کو کور نہیں کیا
جاتا ہے۔
آگ کی وجہ سے نقصان کے خالف تحفظ
کو _______ تک کی ایک مدت کے
 ۶ماہ
لئے بیمہ كے ذریعے کور کیا جا سکتا
ہے۔
فلوٹر پالیسیوں کے معاملے میں پریمیم
_______ پیٹرن پھر الگ الگ بیمہ
درجہ بندی
کمپنی کے معاملے میں مختلف ہو سکتے
ہیں
ایف ایم سی جی کمپنیاں جو فروخت كے
قابل اسٹاک کے سامانوں کو مختلف
مقامات پراسٹور کرتے ہیں ،ایک عام
سامان بیمہ پولیسی پریمیم اور بیمہ رقم کے تحت اپنی
انوینٹری کو کور کرنے کے لئے انہیں
کس قسم کی بیمہ پالیسیاں منتخب كرنی
چاہئیے۔

80

81

2

زندگی بھر كیلئے

۵سال

ایک سال

1

ہامیداری

حساب

ادائیگی

4

فلوٹر بیمہ
پالیسیاں

گودام سالمتی کا
بیمہ

ٹرانزٹ بیمہ
پولیسی

3

سال کے وقت

اس طرح کے
سامان کی فروخت
پر فرض کیا گیا
منافع

ذخیرہ سامان كی
نوعیت

ذخیرہ شدہ سامان بیمہ کے لئے وصول
اطالق کے خطرے
کیا جانے واال پریمیم مندرجہ ذیل
کی حد تک
پیرامیٹرز پر منحصرنہیں کرتا ہے

85

1

بینکاران معاوضہ
بیمہ

نتیجے میں
نقصان بیمہ

آگ بیمہ

اینٹی منی النڈرنگ ایک كاروباری ادارہ کو ان میں سے بیمہ
کے ایک قسم کی ضرورت نہیں ہوگی
بیمہ

86

2

بینکاران معاوضہ
بیمہ

منی بیمہ

چوری بیمہ

3

بینکاران معاوضہ
بیمہ

منی بیمہ

چوری بیمہ

1

ایك كاروباری ادارہ ایك كاروباری ادارہ
ایك كاروباری ادارہ
ایك كاروباری ادارہ
كی بیمہ ضرورتیں كی بیمہ ضرورتیں
كی بیمہ ضرورتیں
كی بیمہ ضرورتیں
ایک كاروباری ادارہ اور افراد کی بیمہ
افراد كی بیمہ
افراد كی بیمہ
افراد كی بیمہ
افراد كی بیمہ
ضرورتوں كے ضرورتوں کے درمیان فرق بتائیں
ضرورتوں كے
ضرورتوں میں
ضرورتوں كے
مقابلے میں بہت كم مقابلے میں بہت
شریك تعلق نہیں
جیسے ہوتی ہیں ۔
زیادہ ہوتی ہیں ۔
ہوتی ہیں ۔
ہوتا ہیں ۔

89

1

ایك كاروباری ادارہ ایك كاروباری ادارہ
ایك كاروباری ادارہ
ایك كاروباری ادارہ
كے اثاثے كی
كے اثاثے كی
كے اثاثے كی
كے اثاثے كی
قیمت افراد كے ایک كاروباری ادارہ اور افراد کے اثاثہ
قیمت افراد كے
قیمت افراد كے
قیمت افراد كے
اثاثہ كی قیمت كے اثاثہ كی قیمت كے كی قیمت كا مقابلہ کریں
اثاثہ كی قیمت كا
اثاثہ كی قیمت كے
مقابلے میں بہت كم مقابلے میں بہت
مقابلہ نہیں كیا
جیسا ہوتا ہے۔
زیادہ ہوتی ہے۔
ہوتی ہے۔
جاسكتا ہے۔

90

_______ مالزمین  ،خاندان کے اركان
نتیجے میں نقصان
یا دیگر افراد كے ذریعے چوری کو
بیمہ
کور نہیں کرتا ہے
ایک انٹرپرائز کو آفس کے مقام پر یا
کسی باہری مقام پر نقدی کا کام کاج
نتیجے میں نقصان کرتے وقت نقصان کے واقعہ کا سامنا
کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس طرح کے نقصانوں
بیمہ
کو _______ كے ذریعے کور کیا جاتا
ہے۔

82

83

84

87

88

Correct
Alternative

1

8

Alternative
2

Alternative
1

Question Body

Alternative
4

Alternative
3

بڑے كاروباری
دونوں خطرات كی افراد كے ذریعے
اداروں میں ہوئے
لیا گیا بیمہ
وجہ سے لگنے
مالیاتی نقصان
والے جھٹكے كو مستقبل کے مالی
افراد كے معاملے
كم كرنے كے لیے منصوبہ بندی کے
كے مقابلے میں
لئے ہے .
بیمہ كور لیتے ہیں ۔
بڑے ہوتے ہیں

ایك بڑے ادارہ میں
بیمہ كی مانگ اكثر
كچھ قانونی
تقاضوں كے
مطابق الزمی ہوتی
ہے ۔

افراد كے ذریعے لئے جانے والے بیمہ
كے مقابلے میں ایک كاروباری ادارہ كے
ذریعے لئے جانے والے بیمہ کے پیچھے
کے اسباب میں فرق بتائیں

1

پریمیم

مکمل کوریج

اعالن

بحالی

1

مجموعی نفع -
کھڑے چارجز

خالص منافع -
کھڑے چارجز

خالص منافع

مجموعی منافع

3

منی بیمہ

اسٹینڈرڈ آگ اور
خصوصی خطرات

فلوٹر كی بیمہ
پالیسی

چوری بیمہ

1

اجتماعی بیمہ

گروپ بیمہ

کارپوریٹ بیمہ

بلینكیٹ بیمہ

________ قیمت پالیسیاں اسٹاک کو
کور کرنے کے لئے جاری نہیں کی جاتی
ہیں ،جنکو بازار قیمت کی بنیاد پر کور
کیا جاتا ہے
نتیجہ میں نقصان پالیسی اس نقصان
کے لئے معاوضہ فراہم کرتی ہے جسے
__________ کے طور پر جانا جاتا
ہے
نتیجہ میں نقصان پالیسی صرف ان میں
سے کس کے مواصلت میں لی جا سکتی
ہے:
________ پالیسی ناموں یا عہدوں کو
دکھائے بنا پورے اسٹاف کو کور کرتی
ہے۔

S.
No.

91

92

93

94

95

2

غیر بینکوں کے
مالیاتی کارپوریشن

غیر بینک فنانس
کمپنی

غیر بینکوں کی
مالیاتی کمپنی

مالیاتی کمپنیوں
کے قومی بیورو

این بی ایف سی کے لئے صحیح اكسپانڈڈ
فارم منتخب كریں

96

4

اِنفلیشن مارکیٹ

نقد چوری

رسیدوں کی جعل
سازی

مندرجہ ذیل میں سے کونسے اعمال کو
بے ایمان مالزمین بینکر معاوضہ بیمہ کے تحت کور نہیں
کیا جاتا ہے

97

3

شاخوں کی تعداد

شاخوں کے مقام

اسٹاف کی تعداد

اضافی رقم بیمہ

بینکر معاوضہ بیمہ کے لئے پریمیم کی
گنتی ________ پر بنیاد نہیں ہوتی ہے

98

1

سیکشن 4

سیکشن ۳

سیکشن ۲

سیکشن ۱

جوہری بالک پالیسی کے کون سے دفعہ
کے تحت کوریج الزمی ہے

99

2

سیکشن 4

سیکشن ۳

سیکشن ۲

سیکشن ۱

جوہری بالک پالیسی کا کون سا سیكشن
ان حاالت کے تحت نقصانات یا نقصان کو
کور کرتا ہے جہاں بیمہ میں الخط جائیداد
بیمہ دار اور دیگر مخصوص بیمہ شدہ
شخص کے قبضے میں ہوتی ہے

100

1

میڈیم ہے

اعتدال پسند ہے

چھوٹی ہے

بڑی ہے

1

حکومت

پالیسی ہولڈر

بیمہ كار

انجینئرز

1

معاوضہ

تنخواہ

بونس

پریمیم

4

سیکشن 64UM

سیکشن 64R

سیکشن 64A

سیکشن 64J

2

دعوی

نقصان جائزہ

سرویرس

قدر پیما

1

1992

2003

1996

2000

بیمہ رقم _____ ہونے پر جوکھم معائنہ
کیا جاتا ہے۔
جوکھم معائنہ عام طور پر ________
كے ذریعے کیا جاتا ہے۔
جوکھم معائنہ ________ کی شرح
طے کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔
آئی آر ڈی اے ایكٹ کی کون سی دفعہ
"سروئیر اور نقصان مشخص کو
الئسنس دینے سے متعلق معاملوں" اور
انکے كردار اور ذمہ داریوں سے متعلق
ہے؟
________ مخصوص عالقوں میں
نقصانوں کا معائنہ اور تشخیص کرنے
میں ماہر ہیں۔
بیمہ سروئیر اور نقصان مشخص كے
ضابطے ایكٹ سال _________ میں
تیار کیا گیا تھا

1

دفعہ 55

دفعہ 41

دفعہ 19

دفعہ 26

بیمہ ریگولیٹری اور ترقیاتی اتھارٹی ایكٹ
 '1999 ،کی ان میں سے کون سے
دفعات بیمہ سروئیر اور نقصان مشخص
ضابطے ایكٹ کے لئے الگو ہوتی ہیں؟

107

2

6

5

3

4

سروئیر اور نقصان مشخص کو کتنی
كیٹگریز میں بیان کیا گیا ہے؟

108

101
102
103

104

105

106

9

Correct
Alternative

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

3

روپے 45،000 .

روپے 20،000 .

روپے 25،000 .

2

60

45

30

2

زرعی

آٹوموبائل

مرین

3

کنزیومر فورم

قانونی چارہ جوئی

بیمہ محتسب

3

ایكچوریز

قانونی چارہ جوئی

محتسب

3

1999

1996

1995

2

سرویرس  /خسارہ
نردارک

فائر ڈیپارٹمنٹ

محکمہ موسمیات
کے دفتر

1

سڑک حادثے میں
ٹرانزٹ میں نقصان
نقصان

1

پروجیکٹ

3

نقصان تحفظ

2

اَنڈر رائٹر

Alternative
1

Question Body

بیمہ ایكٹ کی دفعہ  64یوایم کے مطابق
 ،مقرر كئے جانے والے ایک ذاتی
روپے  50،000 .سروئیر کے لئے ایک بیمہ پالیسی پر
الگو ہونے والی کم از کم دعویٰ رقم
_________ ہے
ایک سروئیر اور نقصان مشخص کو اپنی
تشخیص رپورٹ پیش کرنے کے لئے
15
االٹ كی گئی وقت مدت ____ دنوں کی
ہے
ثالثی کے کالج ________ بیمہ پر
سامان
الگو نہیں ہوتے ہے

گریونس ری
ڈریسل اتھارٹی

اگر ایک صنعتی بیمہ پالیسی حاصل
کرتے وقت بیمہ دار نے مكمل انكشاف
نہیں کیا ہے اور اعماد كی خالف ورزی
کے تحت ذمہ دار ہے اور بیمہ کمپنی نے
دعوے کے تصفیہ سے منا کر دیا ہے۔
وہ دونوں ______ كے ذریعے سے
اس معاملے کا تصفیہ کر سکتے ہیں۔

کسی نقصان کے واقع ہونے پر بیمہ دار
سے وہ غیر بیمہ شدہ ہے کے طور پر
کام کرنے کی توقع کی جاتی ہے دوسرے
کم سے کم
کا جائزہ لینے کے
حفاظت
الفاظ میں  ،نقصان کو __________
کے لئے قدم اٹھانا اسکی ایك ذمہ داری
ہے۔
___________ کے قانونی قواعد یہ
طے کرنے کے لئے ہدایات فراہم کرتے
نقصان كو كم كرنا نقصان كی تشخیص ہیں کہ کیا نقصان ایک بیمہ شدہ جوکھم
فوری سبب
کی وجہ سے ہوا ہے یا ایک خارج شدہ
جوکھم کی وجہ سے۔
یہ ثبوت جمع كرنے کی ذمہ داری
سرویئرس  /خسارہ
________ پر ہے کہ واقع نقصان
بیمہ كار
بیمہ شدہ
تشخیص كنندہ
پالیسی کے دائرے کے اندر ہے

4

مالی امداد کے لئے
دی گئی

ہولڈ پر رکھا

2

گاہك خدمت میں
سدھار کرنا

ریگولیٹری
ضروریات پر
عمل كرنا

جوکھم کی قبولیت
اور شرائط و
ضوابط منسلک
پر فیصلہ لینا

109

110

111

112

ذمہ داری کے سوال سے متعلق تنازعات
باہمی اتفاق رائے کو ___________ كے ذریعے سے 113
حل كیا جاتا ہے۔
ثالثی اور مصالحت ایکٹ
114
1992
__________ میں تیار کیا گیا تھا
سیالب یا طوفان کی وجہ سے نقصان کے
معاملے میں ایک دعوے کی درخواست
115
محکمہ پولیس
کرنے کے لئے ______ کی ایک رپورٹ
کی ضرورت ہوگی

آگ کی طرف سے سمندری طوفان کی مندرجہ ذیل معاملے میں پولیس رپورٹ
طرف سے نقصان کی ضرورت نہیں ہو سکتی ہے
نقصان

زیر تجویز

S.
No.

ایک تباہ شدہ گاڑی کی طرف  ،لیکن
گاڑی کے مالک کو
کرایہ خرید معاہدے کے تحت کیا گیا
دیا
دعویٰ تصفیہ __________ ہوگا۔

دستاویز كاری بیمہ کمپنیوں کو مٹریل اِنفارمیشن کی
مقاصد کے لئے ضرورت کیوں ہوتی ہے؟

116

117

118

119

120

121

4

معاوضہ

بِال دباؤ رضامندی

معاہدہ کے
پارٹیوں کی
صالحیت

تجویز اور
منظوری

ایک درست معاہدے کا کون سا
عنصر بیمہ پریمیم سے متعلقہ ہے؟

122

2

فریب

زبردستی

غلط بیانی

نمائندگی

اس آپشن کی شناخت کریں جو کسی
دھوکہ دہی کے ارادے سے دیئے
جانے والے غلط بیانوں سے متعلقہ
ہے۔

123

Correct
Alternative

1

2

2

رمیش ایسی
رمیش ایک
رمیش مہیش
صورتحال میں
رمیش ایک
پھینک دینے
سے ایک معاہدے
اس آپشن کی شناخت کریں جسے
ایک معاہدے
معاہدے میں
والی قیمت پر
پر دستخط
ایک درست معاہدے کے طور پر
دخول کرنے کے میں دخول کرتا
اپنے دوست سے
کرانے کے لئے
دیکھا جا سکتا ہے۔
ہے جب اسکی
لئے ایک آفسر
کوئی اثاثہ
غلط معلومات
کو رشوت دیتا ہے دماغی صورتحال
خریدتا ہے
فراہم کرتا ہے
ٹھیک نہیں ہے
بیمہ کا صرف
جوا میں کوئی
منافع بخش
جوا قانونی طور
جوا اور بیمہ
قابلِ بیمہ انٹرسٹ
نتیجہ ہوتا ہے
سے قاب ِل نفاذ
جوا اور بیمہ كا موازنہ کریں۔
دونوں ایک
شامل نہیں ہوتا
جبکہ جوا کا
ہے جبکہ بیمہ
جیسے ہیں
ہے لیکن بیمہ
ایسا نہیں ہے نتیجہ نقصان ہو
میں ایسا ہوتا ہے
سکتا ہے
یہ معاہدہ ایک
یہ معاہدہ دونوں
یہ معاہدہ ایک
پارٹی كے
پارٹیوں كے
پارٹی كے
ذریعے تیار کئے
ذریعے تیار کئے
ذریعے تیار کئے
یہ معاہدے
ہمارے لئے "وابستگی کے معاہدوں"
جاتے ہیں اور
جاتے ہیں اور
جاتے ہیں اور
دونوں پارٹیوں
کا خالصہ کریں۔
دوسری صرف
دونوں کے
پر پابند ہوتے ہیں دوسری پارٹی
اسے قبول یا
ذریعے قبول کیا
کو اسے قبول
ناقبول کر سکتی
جانا چاہئیے
کرنا ہوتا ہے
ہے

124

125

126

4

دھوکا

غلط بیانی

زبردستی

غلطی

رمیش کمپنی کو فروخت كرنے سے
پہلے کمپنی کے بیلینس شیٹ میں
ہیرپھیر کرتا ہے۔ اسکی کارروائی کو
مندرجہ ذیل آپشنس میں سے ایک
میں درجہ بندی کریں۔

127

2

ساکھ
ایک بیمہ تجویز
فارم پر سبھی
غیر متعلقہ
معلومات کا
خالصہ کرنا

اثاثہ
ایک بیمہ تجویز
فارم پر سبھی
مواد كے بارے
میں معلومات
غلط بتانا

انسانی زندگی
ایک بیمہ تجویز
فارم پر سبھی
مواد كے بارے
میں معلومات کا
خالصہ کرنا

پریمیم

زندگی بیمہ کی موضوع کیا ہے؟

128

پریمیم کی وقت
پر ادائیگی

انتہائی نیك نیتی کے اُصول کو ظاہر
كرنے والے منظر نامے کا انتخاب
كریں ۔

129

صرف بیان
۱صحیح ہے

زندگی بیمہ کے سلسلے میں نیچے
دیئے گئے دو بیانات کو دیکھیں اور
صحیح آپشنس کا انتخاب كریں ۔
 : Iعمر ایک مواد معلومات ہے جو
اَنڈر رائٹنگ کی شرطوں کو متاثر کر
سکتی ہے
 : IIاگر عمر الگ پائی جاتی ہے تو
اسکا اثر صرف پریمیم شرح پر پڑتا
ہے

130

2

1

نہ تو بیان ۱اور بیان ۱اور  ،۲صرف بیان ۲
صحیح ہے
نہ  ۲صحیح ہے دونوں صحیح ہیں

3

چھپانا

غلط بیانی

غلطی

مایوسی

عام قانون کے تحت کسی معاہدے کو
131
خارج کرنے کے لئے ایک وجہ کا
انتخاب كریں ۔

1

توثیق

اجازت

سمجھوتہ

پالیسی

بیمہ معاہدے خریدے جاتے وقت
اسکی شرطیں تعین کرنے کے لئے
استعمال کئے جانے والے دستاویز کے 132
بارے میں بتائیں۔ سب سے زیادہ
مناسب آپشن منتخب كریں ۔

ویجر انٹرسٹ

سٹہ انٹرسٹ

3

10

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

Question Body

S.
No.

معاوضہ انٹرسٹ قابلِ بیمہ انٹرسٹ

زندگی بیمہ کی موضوع میں بیمہ دار
کے انٹرسٹ کو لیبل کریں۔ سب سے
زیادہ مناسب آپشن منتخب كریں ۔

133

Correct
Alternative

11

Alternative
4

Alternative
3

4

ناگہانی سمجھوتہ مسلسل معاہدے

1

Alternative
2

Alternative
1

عبوری معاہدہ

انٹریم معاہدہ

بیمہ معاہدہ کسی
بھی قوانین کے
مشروط نہیں
ہوتے ہیں چاہے
جو بھی ہو

بیمہ معاہدہ
ہمیشہ منافع
بخش ہوتے ہیں

بیمہ معاہدے
قانونی طور پر
الگو کئے جانے
كے قابل معاہدہ
ہیں

1

زندگی بیمہ کے
معاملے میں
کوئی قابلِ بیمہ
انٹرسٹ ہونا
ضروری نہیں ہے

پالیسی لینے کے
وقت اور دعویٰ
کرنے کے وقت

صرف دعو ٰ
ی
کرنے کے وقت

3

اثاثہ بیمہ کے
معاملے میں
کوئی قابلِ بیمہ
انٹرسٹ ہونا
ضروری نہیں ہے

پالیسی لینے کے
وقت اور دعویٰ
کرنے کے وقت

صرف دعو ٰ
ی
کرنے کے وقت

4

نہیں ،کیونکہ
یہاں کوئی قابلِ
بیمہ انٹرسٹ
موجود نہیں ہے

ہاں ،اگر نقصان
مکان بیچے
جانے کے ایک
سال کے اندر
ہوتا ہے

2

ہسپتال کے عالج

ڈاكٹروں کی
الپرواہی

3

نہیں ،رمیش
خریدار ہوشیار
کے اُصول کے
سبب اپنے
دوست کے
زندگی پر زندگی
بیمہ نہیں خرید
سکتا ہے

Question Body
بیمہ کمپنی اور بیمہ دار کے درمیان
سمجھوتے كو بیان آپ کیسے
کرینگے؟ سب سے زیادہ مناسب
آپشن منتخب كریں ۔

عام درست معاہدوں اور بیمہ
بیمہ معاہدے
انتہائی نیك نیتی معاہدوں کے درمیان اہم فرق یہ ہے
کا معاہدہ ہیں كہ وہ:

S.
No.

134

135

مسٹر راجن کو اس بندو/وقت کے
بارے میں بتائیں جب زندگی بیمہ کے
معاملے میں قابلِ بیمہ انٹرسٹ موجود
ہونا چاہئیے۔

136

مس انیتا کو اس نقطہ/وقت کے
بارے میں بتائیں جب اثاثہ بیمہ کے
معاملے میں قابلِ بیمہ انٹرسٹ موجود
ہونا چاہئیے۔

137

مہیش اپنے مکان پر ایک بیمہ پالیسی
ہاں ،کیونکہ
لیتا ہے۔ وہ پالیسی لینے کے دو
ہاں ،اگر مکان کا پالیسی لینے کے
مہینوں کے بعد اپنا مکان بیچ دیتا ہے۔
وقت قاب ِل بیمہ
حالیہ مالک
اگر مکان میں کوئی نقصان ہوتا ہے
اجازت دیتا ہے انٹرسٹ موجود
تو کیا مہیش دعویٰ حاصل کر سکتا
تھا
ہے؟

138

مسٹر راجن ایک گھوڑے سے گرے
اور کیچڑ میں پہنچ گئے۔ انہیں کافی
دیر تک کیچڑ میں پڑے رہنا پڑا
کیونکہ گرنے سے انکا پیر ٹوٹ گیا
تھا ،جسکے نتیجے میں وہ شدید
نمونیا کی جکڑ میں آ گئے۔ ایک
نزدیک کے اسپتال میں انکا عالج کیا
گیا جہاں نمونیا كی وجہ سے انکی
موت ہو گئی۔ اس معاملے میں موت کا
فوری سبب کیا ہے؟

139

گرنے کے سبب
پیر میں لگی چوٹ

صرف پالیسی
لینے کے وقت

صرف پالیسی
لینے کے وقت

نمونیا

نہیں ،رمیش
نہیں ،رمیش
اپنے دوست کی
زندگی پر زندگی اپنے دوست کی ہاں ،رمیش اپنے
زندگی پر بیمہ دوست کی زندگی
بیمہ نہیں خرید
پر بیمہ خرید
سکتا ہے کیونکہ نہیں خرید سکتا
سکتا ہے
ہے کیونکہ وہ
یہاں کوئی قابلِ
شادی شدہ ہے
بیمہ انٹرسٹ
موجود نہیں ہے

رمیش شادی شدہ ہے اور اپنے دوست
کی زندگی پر ایک زندگی بیمہ کور
خریدنا چاہتا ہے۔ پتہ لگائیں ،کیا وہ
ایسا کرنے میں قابل ہوگا۔

140

3

141

3

142

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

143

2

144

4

145

4

146

2

147

1

12

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

148

Correct
Alternative

2

149

1938

1 or 2

1999

1991

1961

150

4

2000
151

3

152

3

153

1938

1999
1961

1

1991

13

Correct
Alternative

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

Question Body

2

3

154

1

1939

1

1939

1

1938

1

1938

2000

1999

2

64VB

45

41

38

1

64VB

45

41

39

2

S.
No.

2003

2002

155

1999

156

1938
157

1938

12

2

1

2

بھارت کی حکومت زندگی بیمہ كونسل

4

دكاندار كے
دکاندار ایک
صارفین کے
دکاندار مصنوعات
مندرجہ ذیل میں سے کون سا آپشن
ذریعے چارج كی
مخصوص
ذریعے خریدے
پر کوئی
ایک درست صارف شکایت کی بنیاد
گئی قیمت پیكیج
ہوئے سامان میں پروڈكٹ فراہم
ڈسکاؤنٹ نہیں
بن سکتا ہے؟
کرنے کے لئے كی ایم آر پی كے
ایک یا زیادہ
دے رہا ہے۔
مطابق ہے۔
ناکام ہو جاتا ہے.
نقائص ہیں
ایک غیر
منصفانہ تجارت
کی پریکٹس یا
پابندیوں تجارت
کی پریکٹس
اپنائی گئی ہے

آئی آر ڈی اے

159

انشورنس کمپنی کے انشورنس ایجنٹ کے
طور پر تقرری کا مطالبہ کرنے واال
 ،I-Aنامزد افسر درخواست گزار فارم __________ میں 160
انشورنس کمپنی کے __________
کے پاس ایک درخواست پیش کرے گی.

حاکِمِ اپیل افسر  ،I-B I-Bنامزد افسر

3

14

 ،I-Aحاکِمِ
اپیل افسر

10

158

انٹیگریٹڈ شکایت مینجمنٹ سسٹم
بھارت کے
پالیسی ہولڈرز ________________ كے
کے ایسوسی ایشن ذریعے شروع کی گئی ہے۔

دكاندار كے
صارفین کے
دکاندار ایک
ذریعے خریدے ذریعے چارج كی مندرجہ ذیل میں سے کون سا آپشن
مخصوص
پروڈكٹ فراہم ہوئے سامان میں گئی قیمت پیكیج ایک درست صارف شکایت کے لئے
كی قیمت سے بنیاد نہیں بن سکتا ہے؟
ایک یا زیادہ
کرنے کے لئے
زیادہ ہے۔
نقائص ہیں
ناکام ہو جاتا ہے.

161

162

163

Correct
Alternative

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

Question Body

S.
No.

3

ریاستی کمیشن

آئی جی ایم ایس

محتسب

قومی کمیشن

مندرجہ ذیل میں سے کون سا آپشن
بیمہ ادیوگ میں شکایت كے ازالے کی
نگرانی کا ایک آلہ ہے؟

164

4

اوپر کے تمام

قومی کمیشن

ریاستی کمیشن

ضلع فورم

مندرجہ ذیل میں سے کون سی
صارفین تنازعات ازالے ایجینسی کے
پاس ایک سول کورٹ کا حق ہے؟

165

2

مندرجہ باال میں
سے کوئی بھی
نہیں

محتسب

قومی کمیشن

2

انشورنس بروکر

انشورنس کمپنی

محتسب

1

كوئی اپیل نہیں
كی جاسكتی ہے

محتسب

قومی کمیشن

اگر کوئی گاہك ضلع فورم كے ذریعے
دیئے گئے آرڈر سے مطمئن نہیں
ریاستی کمیشن
ہے تو وہ ایسے آرڈر کے خالف
کہاں اپیل کر سکتا/كرسكتی ہے؟

168

2

كوئی اپیل نہیں
كی جاسكتی ہے

محتسب

قومی کمیشن

اگر کوئی گاہك ریاستی کمیشن كے
ذریعے دیئے گئے کسی آرڈر سے
مطمئن نہیں ہے تو وہ ایسے آرڈر
کے خالف کہاں اپیل کر سکتا/تی ہے؟

169

4

کنزیومر
پروٹیکشن
(ترمیم) ایکٹ،
۲۰۰۲

بینکنگ
ریگولیٹری ایکٹ،
۱۹۴۹

آئی آر ڈی اے
ایكٹ۱۹۹۹،

مندرجہ ذیل میں سے کون سا ایكٹ
بھارت میں صارفین كے تنازعات کے
تصفیہ کے لئے صارف کاؤنسل اور
دیگر حكام کے قیام کے لئے پرویژن
کرتا ہے؟

170

2

مندرجہ باال میں
سے کوئی بھی
نہیں

محتسب

مندرجہ ذیل میں سے کس کے پاس
ریاستی کمیشن پر سپروائزری شعبے
اختیار ہے؟

171

2

شکایت کے معاملے میں محتسب lok
 ۱۰۰الكھ روپے
 ۵۰الكھ روپے تك  ۲۰الكھ روپے تك  ۱۰الكھ روپے تك  palكے ذریعے زیادہ سے زیادہ
تك
کتنی رقم کا فیصلہ دیا جا سکتا ہے؟

172

1

خود مُدعی كے
شكایت ذاتی طور ریاست كمیشن یا عالوہ كوئی بھی
پر درج كی جا قومی كمیشن میں دیگر فرد ریاست
شكایت درج
یا قومی كمیشن
شكایت درج
كرنے كے لیے سكتی ہے یا ڈاك
كے پاس ایك
كے ذریعے بھی كرنے كے لیے
كسی وكیل كی
ضرورت نہیں ہے۔ بھیجی جاسكتی كوئی فیس نہیں شكایت درج نہیں
كرسكتا /سكتی
ہے۔
ہے۔
ہے۔

173

15

قومی کمیشن

مندرجہ ذیل میں سے کون سی
صارفین تنازعات ازالے ایجینسی کے
ضلع فورم
پاس ریاستی کمیشن پر سپروائزری
دائرہ اختیار ہے؟
مندرجہ ذیل میں سے کون بیمہ دار
اور بیمہ کمپنی کی آپسی سہمتی سے،
کسی تنازعہ کے معاملے میں حوالہ
انشورنس ایجنٹ کی شرطوں کے اندر ایک ثالث اور
مشیر کے طور پر کام کر سکتا ہے؟
سب سے زیادہ مناسب آپشن منتخب
كریں ۔

ضلع فورم

بیمہ ایكٹ ،
۱۹۳۸

ضلع فورم

ایک اپبھوکتا عدالت میں شکایت درج
کرنے کے طریقہ کے حوالے سے
مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان
غلط ہے؟

166

167

Correct
Alternative

16

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

Question Body

S.
No.

4

كوئی بھی شخص
كوئی بھی شخص جو ایك معاوضہ
ایسا شخص جو كوئی بھی شخص
كے بدلے میں
جو ایك معاوضہ
باز فروخت كے جو كسی سروس
كوئی سامان
كے بدلے میں
كا فائدہ اُٹھاتا ہے
لیے یا كسی
خریدتا ہے اور
كوئی سروس
اور اُس سروس
تجارتی مقصد
اس میں اس
كرایہ پر لیتا ہے
كا مستفید بھی
كے لیے سامان
طرح كے سامان
یا اُس كا فائدہ
ہے۔
حاصل كرتا ہے۔
كا كوئی بھی
اُٹاتا ہے۔
صارف شامل ہے۔

مندرجہ ذیل میں سے کسے کنزیومر
پروٹیکشن (ترمیمی) ایکٹ 2002 ،
کے مطابق ‘صارف’ کی تعریف میں
شامل نہیں کیا جاتا ہے؟

1

بیمہ دار كے
ذریعے قبول خط
كی ایك كاپی بیمہ سفارشوں كو اس
اس طرح كی
كمپنی كو بھیجی طرح كی شكایت
نقل شكایت كرنے
شكایت حاصل
جانی چاہئیے اور حاصل ہونے كے
والے اور بیمہ
ہونے كے ۶
 ۱۵دنوں كے
اس طرح كا
كمپنی دونوں كو
مہینے كے اندر
قبولیت خط حاصل اندر مُدعی كے
بھیجی جانی
سفارش كی جانی
ذریعے تحریری
ہونے كے ۱۵
چآہئیے
چآہئیے
طور پر منظور
دنوں كے اندر
اُس كی تحریری كیا جانا چآہئیے
تصدیق مانگی
جانی چاہئیے

مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان
ان سفارشات کے حوالے میں غلط ہے
جن کی پیروی کرنا محتسب کے لئے
ضروری ہے؟

4

اگر کوئی پالیسی ہولڈرقومی کمیشن
کے پاس ایک شکایت درج کرانا چاہتا
ہے تو اسکے كے ذریعے کتنی رقم
کا فیس قابلِ ادائیگی ہوتا ہے؟

176

مندرجہ ذیل میں سے کون سا آپشن
بیمہ شکایت ڈاٹا کا ایک مرکزی مخزن
ہے؟

177

174

175

قومی كمیشن كے
پاس گاہك شكایت
درج كرنے كے
لیے كوئی بھی
فیس قابلِ ادائیگی
نہیں ہے۔

دعوی رقم كا ۱
فیصد

دعوی رقم كا ۲۔۵
فی صد یا ۵۰۰
روپے جو بھی كم
ہو

۱۰۰روپے

3

ریاستی کمیشن

آئی جی ایم ایس

محتسب

قومی کمیشن

1

كوئی اپیل نہیں
كی جاسكتی ہے

آئی آر ڈی اے

قومی کمیشن

مندرجہ ذیل میں سے کون سی
ریاستی کمیشن صارفین تنازعات ازالے ایجنسی ضلع
فورم کی اپیلوں پر غور کرتی ہے؟

178

2

كوئی اپیل نہیں
كی جاسكتی ہے

آئی آر ڈی اے

قومی کمیشن

ضلع فورم

مندرجہ ذیل میں سے کون سی
صارفین تنازعات ازالے ایجنسی کسی
ریاستی كمیشن کے آرڈر وں کے
خالف اپیلوں پر غور کرتی ہے؟

179

1

آئی آر ڈی اے

قومی کمیشن

ریاستی کمیشن

ضلع فورم

اگر کوئی پالیسی ہولڈر کسی شکایت
کے خالف بیمہ کمپنی سے  20الکھ
روپے تک کا معاوضہ حاصل کرنا
چاہتا ہے تو وہ کہاں شکایت درج کر
سکتا/سکتی ہے؟ سب سے زیادہ
مناسب آپشن منتخب كریں ۔

180

4

سیلز ڈاٹا

گارنٹی

ہمدردی

معتبر ہونا

مندرجہ ذیل میں سے کیا سروس كوالیٹی
کا ایک براہ راست انڈیكیٹر نہیں ہے

181

4

شک

ممکنہ

موجودہ

تاریخی

مندرجہ ذیل میں سے کون گاہك الئف ٹائم
ویلیو كی طرف ایک شراكت كنندہ نہیں
ہے

182

4

انٹگریٹڈ گریونس
مینجمنٹ سسٹم

بھارت جرمن
مینجمنٹ اسکول

آئی جی ایم ایس کے لئے صحیح اكسپانڈڈ
فارم منتخب كریں

183

انڈین جینوم میپنگ انٹگریٹڈ حکومت
کے انتظام کے نظام
اسکیم

Correct
Alternative

17

Alternative
4

Alternative
3

2

نقصان شکایت
ضابطے

جوكھم شکایت
ضابطے

شکایت نپٹان
ضابطے

4

مرکزی حکومت

سی ای بی آئی

این بی ایف سی

1

انتظامی نپٹان
آتھارٹی

سیلر ری ڈریسل
آتھارٹی

صارفین ری ڈریسل
آتھارٹی

4

پبلك گریونس
رولس كا ری
ڈریسل

جوكھم شکایت
طریقہ کار

شکایت نپٹان
طریقہ کار

3

اور ( )iدونوں
بیان درست
ہے()iii

2

 ۱۴ستمبر ۸۳

1

دونوں یہاں  Iاور
 IIIدرست ہیں

صرف بیان )(iii
درست ہے

 ۱۳دسمبر ۹۷

Alternative
2

اور ( )iدونوں
بیان درست
ہے()ii

 ۱۱نومبر ۹۸

صرف بیان ) (iiiدونوں یہاں  Iاور
 IIدرست ہیں
درست ہے

3

دونوں یہاں  Iاور
 IIIدرست ہیں

( )iiiصرف بیان
درست ہے

دونوں یہاں  Iاور
 IIدرست ہیں

4

( )ivصرف بیان
درست ہے

اور ( )iiدونوں
بیان درست
ہے()iii

اور ( )iدونوں
بیان درست
ہے()iii

2

صارفین كمیشن

4

شکایت نپٹان حکام
(جی آر اے)

شکایت نپٹان حکام
صارفین اتھارٹی
(جی آر اے)

کنزیومر کمیشن

صارفین گروپ

Alternative
1

Question Body

____________ قواعد و ضوابط کا
ایک سیٹ ہے جو پالیسی ہولڈر وں کی
شکایات سنبھالنے
شکایتوں اور پریشانیوں کا مؤثر طریقے
کے طریقہ کار
سے حل کرنے کے لئے قوانین اور
ہدایات طے کرتا ہے۔
__________ نے قوانین بنائے ہے
آئی آر ڈی اے جسے پبلك گریونس رولس 1998 ،کے
طور پر جانا جاتا ہے۔

S.
No.

184

185

وجوہات پر تفویض یا کی منتقلی کے
بارے میں تحریری طور پر پالیسی ہولڈر
کو بتایا جائےگا جو اس بات کے مشروط
ہے کہ ایسے فیصلے کو _________
کے پہلے درخواست كے ذریعے سے
چیلنج كیا جارہا ہے ۔

186

شکایات سنبھالنے بیمہ دار _____ کے تحت محتسب سے
کے طریقہ کار رابطہ کرکے تنازع کو حل کر سکتا ہے

187

گریونس ری
ڈریسل اتھارٹی

مندرجہ ذیل میں سے كونسے كنزیومر
پروٹیكشن ایكٹ كے اہم مقاصد ہیں؟
( )iپالیسی ہولڈرز کے مفادات کی حفاظت
صرف بیان ) (iکرنے کے لئے
( )iiسرمایہ کاروں کے مفادات کی حفاظت
درست ہے
کرنے کے لئے
( )iiiصارف شکایات کا آسان ،فوری
اور سستا سراغ لگانا فراہم كرنا
پبلك گریونس رولس ______ 1998
 ۱۲اكتوبر ۹۱
میں عمل میں آیا
مندرجہ ذیل میں سے کون پبلك گریونس
رولس كا ایک مقصد ہے؟
صرف بیان ) )i( (iتنازعات کے حل سے متعلق شکایات
کو حل کرنے کے مقصد
درست ہے
( )iiصارف کے مفادات کا تحفظ
( )iiiصارفین کی شکایات کو فراہم

188

189

190

مندرجہ ذیل میں سے کیا محتسب کا ایک
كام ہے؟
( )iصارفین کی شکایتوں کا نپٹان
( )iiصارف کے مفادات کا تحفظ
( )iiiپالیسی ہولڈرز کے شکایتوں کا نپٹان

191

مندرجہ ذیل میں سے كیا كمیشن كے
ذریعے سفارش كی گئی ہے كہ ان سے
نپٹنے كے لیے گریونس ری ڈریسل
اتھارٹی (جی آر اے) كی تشكیل كرنی
چاہئیے ؟
( )iبیمہ دار اور بیمہ کمپنی کے درمیان
اور( )iدونوں
تنازعات
بیان درست ہے()ii
( )iiبیمہ دار اور بچولیوں کے درمیان
تنازعات
( )iiiبیمہ کمپنی اور بچولیوں کے درمیان
تنازعات
( )ivبیمہ دار  ،بیمہ کمپنی اور بچولیوں
کے درمیان کوئی بھی تنازعہ

192

کون بیمہ دار اور بیمہ کمپنی کے درمیان
تنازعات کو دیکھےگا؟

193

کون بیمہ کمپنی اور بچولیوں کے درمیان
صارفین اتھارٹی
تنازعات کو دیکھےگا؟

194

( )iصرف بیان
درست ہے

صارفین گروپ

Correct
Alternative

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

3

صارفین گروپ

شکایت نپٹان
حکام (جی آر اے)

صارفین اتھارٹی

__________ کا تیسری پارٹی موٹر
کنزیومر کمیشن گاڑی بیمہ اور سمندری بیمہ سے متعلق
معاملوں میں کوئی اختیار نہیں ہوگا۔

3

صارفین فارم

بیمہ محتسب

بیمہ سروئیرس

بیمہ ایجنسی

3

 ۲۲نومبر ۶۸

 ۲۴دسمبر ۸۶

 ۲۴دسمبر ۶۸

 ۱۱اپریل ۷۴

2

اپنی آواز اونچی
كرنا

زیورات پہننا

ایک خالی کمرے
میں اشارہ كرنا

ہاتھ كے
ان میں سے کیا غیر زبانی مواصالت کی
اشارےسے صحیح
ایک مثال 'نہیں' ہے؟
ہے كا اشارہ كرنا

198

1

 ۴سے  ۱۲فٹ

 ۱۸انچ كے قریب

 ۱۲فٹ اور اوپر

 ۱۸انچس سے  ۴ذاتی فاصلے کو _________ کے طور
پر بیان کیا گیا ہے
فٹ تك

199

4

3

4

18

ایسا كوئی بھی
انسٹنس جس میں
باتوں كے عالوہ
كوئی دیگر محرك
تمام انسانی رویے
مرسل یا ایك
رسیور كے ذہن
میں معنی پیدا كرتا
ہے

نیویارک میں بگ
ایپل
کچھ لوگوں کے
نقصانوں کو کئی
لوگوں كے
ذریعے اشتراك
كیا جانا

Question Body

عوامی شکایت كے قوانین  1998 ،نے
________ کا نظام بنایا۔
کون سی تاریخ کو صارف تحفظ ایكٹ
بنایا گیا تھا۔

باتوں كے عالوہ
غیر زبانی مواصالت ________ سے بنا
جسمانی زبان كے
رویہ جس كا مقصد
ہے
ایكشنس
ایك پیغام دینا ہے ۔ .

لندن میں الئیڈز
کافی ہاؤس

بابیالن كا
ہینگینگ گارڈن

روم میں ویٹیکن جدید بیمہ كے آغاز كے مقام كی
شناخت كریں
سٹی

S.
No.

195

196
197

200

201

دوسروں کے
نقصانوں سے
منافع کمانا

لوگوں کے
نقصانوں كا داؤں
لگانا

غریبوں کو
سبسڈی دینا

ذیل میں سے کس كا استعمال عام
طور پر انشورنس کی وضاحت کے
لئے کیا جا سکتا ہے؟

باہمی بیمہ

سوشیلزم

سرمایہ داری

روڈس کے باشندوں نے ایک مشق
اپنائی تھی جسمیں اگر تكلیف کے
دوران بچاؤ كی وجہ سے کچھ
سامانوں کا نقصان ہوتا تھا تو سامان
کے مالک (یہاں تک كہ وہ بھی جن کا 203
کوئی نقصان نہیں ہوا ہے) سامان كے
تناسب میں نقصان کو برداشت کرتا
تھا۔ اس منظر نامے میں کون سے
واقعہ كی مثال دی گئی ہے؟

3

ظلم

1

مختلف قسم کے
اثاثے رکھنے
والے اور ایك
جیسے
جوکھموں کے
دائرے میں آنے
والے لوگوں کو
جمع کرنا

3

چینی تاجر اپنے
چینی تاجر اپنے سامانوں کو کئی
سامانوں کو کئی کشتیاں میں رکھ
لیتے تھے
کشتیاں میں رکھ
کیونکہ اس سے
لیتے تھے
کل نقصان کے
کیونکہ یہ سستا
خالف بیمہ ملتا
پڑتا تھا
تھا

مختلف قسم کے
ایك جیسے
اثاثے رکھنے
اثاثے رکھنے
والے اور الگ
والے لیکن الگ
الگ جوکھموں
الگ جوکھموں
کے دائرے میں کے دائرے میں
آنے والے لوگوں آنے والے لوگوں
کو جمع کرنا
کو جمع کرنا

ایك جیسے
اثاثے رکھنے
والے اور ایك
بیمہ کے سلسلے میں پولنگ کے
جیسے
جوکھموں کے اُصول كی وضاحت كریں ۔
دائرے میں آنے
والے لوگوں کو
جمع کرنا

چینی حكومت
نے یہ الزمی کر
دیا تھا کہ
چینی کشتیاں
سامانوں کو کئی
چھوٹی ہوتی
شپنگ کمپنیوں
تھیں اور ان میں
کے درمیان اس
بھاری سامان
طرح تقسیم كیا
الدے جاتے تھے
جانا چاہئیے کہ
كاروبار کی برابر
تقسیم ہو سکے

پرانے زمانے میں ،چینی تاجر جوکھم
بھرے سمندر سے گزرتے وقت اپنے
سامانوں کو الگ الگ کشتیوں میں
رکھ لیتے تھے۔ وجہ بتائیں؟

202

204

205

Correct
Alternative

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

3

ایئر کنڈیشنر

ساکھ

مکان

کار

3

سٹہ لگانا

19

Question Body
یہاں دیئے گئے آپشنس کی فہرست
سے ایک غیر جسمانی اثاثہ كی
شناخت كریں

منیش اپنے بیمہ مشیر سے بیمہ کے
کئی لوگوں کے
کچھ لوگوں کے کئی لوگوں کے
بنیادی مقصد کے بارے میں پوچھتا
نقصانوں کو کئی نقصانوں کو کچھ نقصانوں کو کئی
ہے۔ نیچے دیئے گئے آپشنس سے
لوگوں کے
لوگوں کے
لوگوں کے
بیمہ کے بنیادی مقصد کی شناخت
درمیان بانٹنا
درمیان بانٹنا
درمیان بانٹنا
کرنے میں منیش کی مدد کریں۔

4

جوکھم

نقصان

معاوضہ

2

جوکھم منتقلی

جوکھم میں کمی
اور كنٹرول

جوکھم برقرار
ركھنا

2

جب واقعہ كے
جب آپ اپنے آپ جب واقعہ كے
واقع ہونے كے واقع ہونے كے
ناگہانی واقعہ
کے نقصانوں كی امكان کے ساتھ امكان کم ہے
اسکی شدت بھی لیکن اسکی شدت
مالیات کر
زیادہ ہے
کم ہوتی ہے
سکتے ہیں

3

نیشنل انشورنس
کمپنی لمٹیڈ

بامبے میوچوئل
ایشیورینس
سوسائٹی لمٹیڈ

ٹرائٹن انشورنس
کمپنی لمٹیڈ

2

نیشنل انشورنس
کمپنی لمٹیڈ

اورینٹل انشورنس
کمپنی آف انڈیا

الئف انشورنس
کارپوریشن آف
انڈیا

3

جوکھم میں کمی

جوکھم منتقلی

جوکھم برقرار
ركھنا

2

انشورنس  :ایک
ایسے واقعہ کے
خالف ضمانتی
تحفظ جو واقعہ
ہو سکتا ہے
ایشیورینس :ایک
ایسے واقعہ کے
خالف تحفظ
ضمانت نہیں ہے
جو واقعہ ہو
سکتا ہے

انشورنس  :ایک
ایسے واقعہ کے
انشورنس اور
خالف تحفظ جو
ایشیورینس
واقع ہو سکتا ہے
دونوں ایک ہی
ایشیورینس :ایک
بات كی طرف
ایسے واقعہ کے
رجوع كرتے ہیں
خالف تحفظ جو
واقع ہوگا

بیمہ کی تشكیل كی وجہ کیا تھی؟
خطرے
ذیل میں سے جوکھم مینجمنٹ کی
جوکھم سے بچاو کون سے طریقہ كار کو خود بیمہ
کے طور پر بھی جانا جاتا ہے؟
ناگہانی واقعہ
كے واقع ہونے
کے بعد

آپ بیمہ خریدنے کے آپشن كا کب
انتخاب كرینگے؟

S.
No.

206

207

208
209

210

اورینٹل الئف
مندرجہ ذیل میں سے کون سی پہلی
211
انشورنس کمپنی
بھارتیہ بیمہ کمپنی ہے؟
لمٹیڈ
جنرل انشورنس بھارت میں بیمہ کے قومیانے کے
کارپوریشن آف نتیجے میں قائم سركاری شعبے کی 212
زندگی بیمہ کمپنی کا نام بتائیں۔
انڈیا
ایک فرد كے ذریعے بیمہ خریدے
جانے کے وقت اپنائی جانے والی
213
جوکھم سے بچاو
جوکھم مینجمنٹ ٹیكنالوجی کا مباحثہ
کریں۔

انشورنس  :ایک
ایسے واقعہ کے
خالف تحفظ جو
بیمہ اور یقین دہانی (ایشورینس) کے
واقع ہوگا
ایشیورینس :ایک درمیان فرق سمجھائیں۔
ایسے واقعہ کے
خالف تحفظ جو
واقع ہو سکتا ہے

214

4

جوکھم میں کمی
اور كنٹرول

جوکھم منتقلی

جوکھم برقرار
ركھنا

مسٹر پودّار نے اپنے گھر میں
انسولیٹیڈ وائرنگ کا استعمال کیا تاکہ
آگ كی وجہ سے ہونے والے نقصان
جوکھم سے بچاو
كے امكانات کو کم کیا جا سکے۔ یہاں
اپنائی گئی جوکھم مینجمنٹ ٹیكنالوجی
کی شناخت کریں۔

215

1

جوکھم میں کمی
اور كنٹرول

جوکھم منتقلی

جوکھم برقرار
ركھنا

شاہین وہاں پر چل رہے تشددكی وجہ
سے ایک ویاوسایک یاترا پر عراق
جوکھم سے بچاو جانے سے منا کر دیتی ہے۔ یہاں اپنائی 216
گئی جوکھم مینجمنٹ ٹیكنالوجی کی
شناخت کریں۔

Correct
Alternative

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

3

جوکھم میں کمی
اور كنٹرول

جوکھم منتقلی

جوکھم برقرار
ركھنا

سُریش نے ایک زندگی بیمہ پالیسی
خریدی ہے تاکہ اسکی قبل از وقت
موت کی حالت میں اسکے خاندان
جوکھم سے بچاو کے اراكین کو کسی دیگر شخص پر 217
انحصار نہ كرنا پڑے۔ یہاں اپنائی گئی
جوکھم مینجمنٹ ٹیكنالوجی کی شناخت
کریں۔

2

جوکھم میں کمی
اور كنٹرول

جوکھم منتقلی

جوکھم برقرار
ركھنا

سمتا نے ایک ریزرو فنڈ سیٹ اپ
كیاہے جس کا استعمال کسی وجہ سے
مکان کے ضرر ہو جانے کی حالت
218
جوکھم سے بچاو
میں مرمتوں میں کیا جائیگا۔ یہاں
اپنائی گئی جوکھم مینجمنٹ ٹیكنالوجی
کی شناخت کریں۔

4

بیمہ کسی نقصان
کے واقعہ میں بیمہ نقصان كے
امكان کو کم کر
بیمہ دار کو
دیتا ہے
معاوضہ ادا کرتا
ہے

1

20

آس پڑوس کے
اثاثے پر بھی
ایک نظر ڈالنا

Alternative
1

بیمہ نقصان
بیمہ نقصانوں کو ہونے سے اثاثہ
کی حفاظت کرتا
روکتا ہے
ہے

آس پاس کی
یہ پتہ لگانا كہ
چیزوں کو دیکھ
جائیداد شہر سے
کر اثاثہ كی
کتنی دور ہے
قیمت پر پہنچنا

Question Body

S.
No.

نیچے دیا گیا کون سا بیان درست ہے؟ 219

آپ ایک بیمہ سروئیر ہیں۔ بیمہ کمپنی
ریٹنگ کے
مقاصد کے لئے کی طرف سے آپ بیمہ سے پہلے کسی
220
جوکھم کا جائزہ اثاثہ کا سروئے اور معائنہ کیوں
کرینگے؟
لینا

