Insurance Agents (Life) Question Bank - Urdu
Correct
Alternative

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

2

بیمہ دالل

بیمہ ایجنٹ

بیمہ دار

بیمہ كار

2

سات سال

پانچ سال

تین سال

ایك سال

4

پالیسی كی فُل
بیمہ رقم

بیمہ دار كی طرف
سے ادا كیا گیا ۲
گنا پریمیم

بیمہ دار کی
طرف سے ادا
پریمیم

کچھ بھی نہیں

2

پالیسی نے ایک
مخصوص نقد
قیمت حاصل کر
لی ہے

اب پالیسی رد
نہیں كی جاسكتی
ہے

4

پالیسی دستاویز

نامزدگی فارم

1

1

Question Body
زندگی بیمہ پالیسی کے تحت شامل
مُسلمیت کالز کے تحت کس کی تحفظ
کی جاتی ہے؟
بیمہ ایكٹ کی دفعہ ( 45مُسلمیت
کالز) بیمہ کمپنی كے ذریعے دعوے
کو نامنظور کئے جانے سے پالیسی
ہولڈر کی حفاظت کرتا ہے ،بشرطے
كہ وہ پالیسی نے
____________ پورا کر لیا ہے۔
سب سے زیادہ مناسب آپشن منتخب
كریں ۔

S.
No.

1

2

خودکشی کالز کے مطابق  ،اگر پالیسی
جاری ہونے کے  3سالوں کے بعد
خودکشی کے نتیجے میں بیمہ دار
کی موت ہوتی ہے تو منفعت کو دعوے
کے طور پر کیا حاصل ہوتا ہے؟

3

یہ ثبوت ہے كہ
فری لُك مدت ختم
پرتھم پریمیم رسید کی کیا اہمیت ہے؟
پالیسی معاہدہ
ہوگئی ہے
شروع ہوگیا ہے۔

4

دعوی فارم

تجویز فارم

پالسی باطل
پالسی باطل اعالن
اعالن کی
کی جائیگی اور
بیمہ کمپنی سے جائیگی اور بیمہ
کسی سود کے کمپنی سے بیمہ بیمہ كار كے حق بیمہ دار كے حق
میں
میں
بنا بیمہ دار کو دار کو سود کے
ساتھ پریمیم
پریمیم واپس
کرنے کے لئے واپس کرنے کے
لئے کہا جائیگا
کہا جائیگا

3

نہ  Iاور نہ ہی II

 Iاور II

صرف II

صرف I

4

پالیسی ضبطی
دفعات

پالیسی مخصوص
دفعات

معیاری دفعات

پالیسی شیڈول

4

پالیسی دستاویز

نامزدگی فارم

دعوی فارم

تجویز فارم

2

پالیسی ہولڈر كو
بعض مراعات
دینے كا كالز

بعض بیماریوں
كو ممانعت كرنے
واال كالز

خودکش كالز

اس دستاویز کی شناخت کریں جو بیمہ
كار اور بیمہ دار کے درمیان ایک
معاہدے کا ثبوت بنتا ہے۔

5

اگر ایک خاص پالیسی دستاویز كی
وضاحت کرنے کے لئے پیچیدہ زبان
کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے
ایک ابہام پیدا ہوتا ہے ،تو عام طور
پر اسے کیسے سمجھا جائیگا؟

6

عمر کی غلط بیانی کے حوالے سے
درست آپشن کا انتخاب كریں
 : Iعمر کم کرکے بتانے کے نتیجے
میں بنیادی پالیسی کو ایک کم رقم
کے لئے پھر سے جاری کیا جائیگا
 : IIعمر بڑھا کر بتانے کے نتیجے
میں عام طور پر پریمیم ادائیگی کو
واپس کر دیا جائیگا

7

ذیل میں سے کون سا ایک معیاری
پالیسی دستاویز کا حصہ نہیں ہے؟
بیمہ كار اور بیمہ دار کے درمیان
معاہدے کا ثبوت دیں۔

معاہدہ لکھنے
کے وقت حمل
سے عورت کے
پالیسی کے معیاری پرویژن کی
لئے حمل كی
ایک مثال دیں۔
وجہ سے موت
کو ممانعت کرنے
واال ایک کالز

8
9

10

Correct
Alternative

2

Alternative
4

Alternative
3

4

معاہدہ لکھنے
کے وقت حمل
سے عورت کے
لئے حمل كی
وجہ سے موت
کو ممانعت کرنے
واال ایک کالز

دعوی پرویژن

1

دعوی کے طریقہ مخصوص پالیسی
دفعات
کار

2

پالسی دستاویز پر
نہ تو ایک مجاز
اتھارٹی كے
ذریعے دستخط
کرنے کی
ضرورت ہے اور
نہ ہی بھارتی
اسٹیمپ ایكٹ کے
مطابق اس پر
الزمی طور پر
مہر لگے ہونے
کی ضرورت ہے۔

1

بیمہ کمپنی معاہدہ بیمہ کمپنی زندگی
بیمہ دار کی
میں کوئی تبدیلی
موجودہ صحت
کئے بنا ایک
اعالنات كی بنیاد
ڈپلکیٹ پالسی
جاری کرے گی پر نئے شرائط
و ضوابط کے
لیکن صرف
عدالت کے حكم ساتھ ایک ڈپلکیٹ
پالسی جاری
کے بعد ایسا کیا
کرےگی
جائیگا

Alternative
2

Alternative
1

Question Body

پالیسی کے مخصوص پرویژن کی
عمر کے غلط بیان پریمیم کی ادائیگی
ایک مثال دیں۔

معیاری دفعات

ذیل میں سے کون سا آپشن ایک
پالیسی شیڈیول معیاری بیمہ پالیسی دستاویز کا پہال
حصہ بنتا ہے؟

پالسی دستاویز پر
پالسی دستاویز پر
پالسی دستاویز پر
ایک مجاز
ایک مجاز
ایک مجاز
اتھارٹی كے
اتھارٹی كے
اتھارٹی كے
ذریعے دستخط
ذریعے دستخط
ذریعے دستخط
کیا گیا ہونا
كرنے كی
کیا گیا ہونا
چاہئیے لیکن
ضرورت نہیں ہے
درست بیان کا انتخاب كریں ۔
چاہئیے لیکن
بھارتی اسٹیمپ
۔ لیکن بھارتی
بھارتی اسٹیمپ
ایكٹ کے مطابق
اسٹیمپ ایكٹ کے
ایكٹ کے مطابق
اس پر الزمی
مطابق اس پر
اس پر اسٹیمپ
طور پرمہر لگے
اسٹیمپ لگے
لگے ہونے کی
ہونے کی
ہونے کی
ضرورت ہے۔
ضرورت نہیں ہے۔
ضرورت ہے

بیمہ معاہدہ ختم
ہوجائے گا

S.
No.

11

12

13

بیمہ کمپنی معاہدہ
میں کوئی تبدیلی کیا ہوگا اگر بیمہ شدہ شخص اصل
کئے بنا ایک زندگی بیمہ پالیسی دستاویز کھو دیتا
ڈپلکیٹ پالسی ہے؟
جاری کرے گی

14

ذیل میں سے کون سا دستاویز بیمہ
کمپنی كے ذریعے پہلے پریمیم کے
بعد متاخر پریمیموں کے حاصل ہونے
پر جاری کیا جائیگا؟

15

4

تجدید رینیول
پریمیم کی رسید

درستی پریمیم
رسید

ریوائول پریمیم
بحالی پریمیم رسید
رسید

3

 5متواتر سال

 3متواتر سال

 4متواتر سال

 2متواتر سال

پالیسی کو ایک ضمانت شدہ دست
بردار قیمت حاصل کرنے کے لئے،
ضابطوں کے مطابق کب تک
پریمیموں کی ادائیگی کی جانی
ضروری ہے؟

16

3

 45دفعہ

 39دفعہ

 38دفعہ

 10دفعہ

ایک بیمہ پالیسی کے لئے نامزدگی
کی اجازت بیمہ ایكٹ  1938 ،کی
_______________ کے تحت
دی جاتی ہے۔

17

2

پالیسی ہولڈر
شادی شدہ نہیں
ہے۔

پالیسی ہولڈر كی
دماغی حالت ٹھیك
نہیں ہے۔

ان حاالت کی شناخت کریں جن کے
تحت پالیسی ہولڈر کو ایک مقرر كردہ
نامزد نابالغ ہے بیمہ دار نابالغ ہے
شخص كو مقرر کرنے کی ضرورت
ہوگی۔

18

Correct
Alternative

2

3

Alternative
4

Alternative
3

یہ ایک مدت
فراہم کرتا ہے
یہ ایک مدت
جسکے اندر
فراہم کرتا ہے
پالیسی ہولڈر کو
جسکے بعد
پالیسی ہولڈر کو کسی شکایت کے
اپنا بقایا پریمیم معاملے میں ایک
ادا کرنا ہوگا شکایت درج کرنی
ہوگی

Alternative
2

Alternative
1

Question Body

یہ ایک ایسی
یہ پالیسی ہولڈر مدت ہے جسکے
اندر پالیسی
کو اپنے پریمیم
رعایتی مدت کے مقصد كی وضاحت
کی ادائیگی کرنے ہولڈر پالیسی کو
کریں۔
کے لئے اضافی ردّ کر سکتا ہے
وقت دیتا ہے اگر یہ اسے پسند
نہیں ہے

پالسی نامزدگی
ردّ نہیں کیا جاتا
پالیسی میں ایک
نامزدگی پالیسی
ہے اگر پالسی
ضمانت نامزدگی
مندرجہ ذیل سبھی بیان نامزدگی کے
خریدنے کے وقت
ایک قرض کے
کرکے نام
حوالے سے درست ہیں عالوہ :
یا اسکے بعد کیا
بدلے میں بیمہ
نامزدگی کو بدلہ
جا سکتا ہے
کمپنی کو تفویض
جا سکتا ہے
کی گئی ہے

4

نامزد کا پورے
دعوی پر پورا
حق ہوتا ہے

3

اگر رعایتی مدت
اگر ڈیو تاریخ
اگر ڈیو تاریخ کو
اگر پالیسی کو کی اختتام کے بعد
کب کسی پالیسی کو ساقط سمجھا
سے پہلے پریمیم
پریمیم ادا نہیں
دستبردار کیا گیا بھی پریمیم كی
جاتا ہے؟
ادا نہیں کیا جاتا
کیا جاتا ہے
ادائیگی نہیں کی
ہے
ہے
گئی ہے

2

پالیسی ایک سال
پالیسی کے خالف
پالسی ایک سال
سے زیادہ وقت
قرض کی کوشش
سے چالو رہی ہے
سے ساقط ہے
کی گئی ہے

3

بیمہ دار لو ن کسی بھی رقم کا
ا لون ادا كرنے
ایک لون آسانی پالیسی لونس کے حق میں ایک
کے شرائط
کوئی کولیٹرل کی
کی کوئی قانونی
وضوابط طے کر سے حاصل کیا درست ترک دیں۔
ضرورت نہیں ہے
ذمہ داری نہیں ہے
جا سکتا ہے
سکتا ہے

1

رعایتی مدت کی
معیاری لمبائی
ایک  ۱۵دن
نائٹ ہے

رعایتی مدت کی
معیاری لمبائی
ایک ہفتہ ہے

رعایتی مدت کی
معیاری لمبائی
ایک تمائی ہے

1

بیمہ رقم میں
اضافہ

پالیسی کو منافع
كے ساتھ پالسی
سے غیر منافع
پالیسی میں تبدیل
كرنا

پریمیم ادائیگی
کی مدت كی
توسیع كرنا

2

کسی بھی دئیے
گئے وقت میں
پالیسی کے تحت
دستیاب معاوضہ

4

ایک یا ایک سے
زیادہ

بالکل تین

2

ایک اسٹیٹ بنانا

پالیسی كو
دستبردار كرنا

پالیسی کے ساتھ
پالیسی کے تحت منسلک نقد قیمت
دستیاب کم از کم اگر پریمیم کم از
کم  ۳سال کے
معاوضہ
لئے ادا کیا گیا ہے

بالکل دو

پالیسی ساقط
ہوئے ایک ہفتہ
گذر گیا ہے

ایک ایسی حالت بتائیں جسکے لئے
بحالی پر بیمہ قابلیت کے ثبوت کی
ضرورت ہوگی؟

رعایتی مدّت کی
رعایتی مدت کے حوالے سے درست
معیاری مدّت ایک
بیان کا انتخاب كریں ۔ سب سے زیادہ
مہینے یا  ۳۱دن
مناسب آپشن منتخب كریں ۔
ہے

S.
No.

19

20

21

22

23

24

پالسی کو دو یا بیمہ کمپنی كے ذریعے مندرجہ ذیل
زیادہ پالیسیوں میں سے کون سے بدالؤ کی اجازت
میں تقسیم کرنا دی جائیگی؟

25

پالیسی کے تحت
دستیاب زیادہ دست بردار قیمت کے كنسیپٹ كی
وضاحت كریں ۔
سے زیادہ
معاوضہ

26

بالکل ایک

ایک پالیسی کے تحت کتنے لوگوں
کو نامزد کیا جا سکتا ہے؟ سب سے
زیادہ مناسب آپشن منتخب كریں ۔

بیمہ دار كی موت
کی صورت میں
پالیسی کی رقم پالیسی کے حقوق نامزدگی کے مقصد كی وضاحت
حاصل کرنے کے کو منتقلی کرنا کریں۔
لئے ایک شخص
کو مقرر کرنا

27

28

4

Correct
Alternative

Alternative
4

Alternative
3

1

ایک اسٹیٹ بنانا

پالیسی كو
دستبردار كرنا

2

بحالی کے مقاصد
کے لئے ایک
قسطوں میں
معاوضہ کے طور
پریمیم بقایا جات
پر ساقط پالیسی
کی ادائیگی
پر ایک قرض
حاصل كرنا

Alternative
2

Alternative
1

Question Body

بیمہ دار كی موت
کی صورت میں
پالیسی کی رقم پالیسی کے حقوق
تفویض کے مقصد كی وضاحت کریں۔
حاصل کرنے کے کی منتقلی كرنا
لئے ایک شخص
کو مقرر کرنا

سود کے ساتھ
بقایا جات کی
ادائیگی

پاسپورٹ

ایك نئی پالیسی
لكھنا جس كے
شروع ہونے كی
تاریخ ساقط
پالیسی کے عام بحالی میں شامل
پالیسی كی
طریقہ كی وضاحت كریں ۔
شروعات كی اصل
تاریخ سے دو
سالوں كے اندر
ہے ۔
مندرجہ ذیل میں سے کون سا
اسکول چھوڑنے دستاویز ایک معیاری عمر ثبوت
کے سرٹیفکیٹ دستاویز کے طور پر قبول نہیں کیا
جاتا ہے؟

S.
No.

29

30

3

آجر کی سند

کنڈلی

2

اینٹی انتخاب بیمہ
كمپنی كے ذریعے
یہ یقین كرنے
كے لیے استعمال
كیا جانے واال
عمل ہے كہ یہ
پالیسی ہولڈرز
سے جمع كیے
گئے پریمیم كا
استعمال كرنے
كے لیے غلط
سرمایہ كاری
پروڈكٹس كا
انتخاب نہیں كرتی
ہے

اینٹی انتخاب بیمہ
كمپنی كے ذریعے
یہ یقین كرنے
كے لیے استعمال
كیا جانے واال
عمل ہے كہ یہ
ایسے بیمہ
پروڈكٹس كی
پیشكش نہیں
كرتی ہے جو
امكانی پالیسی
ہولڈرز كے لیے
مناسب نہیں ہے۔

3

ایسے افراد جو
باقاعدگی سے
غیر شاکاہاری
كھانا كھاتے ہیں

ایسے افراد جو
دوا اور دیگر
مُحرك كے زیر
اثر ہے۔

ایسے افراد جو مندرجہ ذیل میں سے کس شخص
الکحل سے یکسر
باقاعدگی سے کو بیمہ کمپنیوں كے ذریعے اعلی
پرہیز روا رکھنے
پان مساال كھاتے جوکھم مانا جاتا ہے؟ سب سے زیادہ
واال ۔
مناسب آپشن منتخب كریں ۔
ہیں

33

4

كان كنی كی دھول
كے دائرے میں
رہنے والے لوگ

ایک نائٹ کلب
میں ناچنے واال

مندرجہ ذیل میں سے کس کے اپنے
پیشے میں صحت جوکھم کے دائرے
میں آنے كے امكانات ہے؟

34

3

2

اینٹی انتخاب
ایسے لوگوں كا
رجحان ہے جو
بیتابی سے بیمہ
كی مانگ كرنے
اور اس عمل میں
منافع حاصل
كرنے كےلیے یہ
شبہ كرتے ہے یا
جانتے ہیں كہ ایك
نقصان كا تجربہ
كرنے كی اُن كے
امكان زیادہ ہے۔

فلم میں اسٹنٹ
آرٹسٹ

اینٹی انتخاب بیمہ
كمپنی كے ذریعے
یہ یقین كرنے
كے لیے استعمال مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان
كیا جانے واال ‘مخالف انتخاب’ کے حوالے سے
عمل ہے كہ یہ درست ہے؟
غیر اخالقی
ایجنٹس كا انتخاب
نہیں كرتی ہے ۔

یوگا انسٹرکٹر

31

32

مارکیٹنگ
ایگزیکٹو جو فیلڈ
میں باقاعدگی
سے ہے

مسمار ماہرین

ٹورسٹ گائیڈ

طبی پیشہ ور

مندرجہ ذیل میں سے کس کے اپنے
پیشے میں حادثے کے جوکھم کے
35
دائرے میں آنے كے امكانات ہے؟ سب
سے زیادہ مناسب آپشن منتخب كریں ۔

رہن

اینٹی انتخاب

لیئن ( ) Lien

شرح اموات

۔ ۔ ۔۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔کا
مطلب ہے كہ وہ اگر ایک مخصوص
مدت کے اندر کسی مخصوص وجہ
سے زندگی بیمہ دار کی موت ہو
جاتی ہے تو موت فائدہ کی صرف
ایک كمی واقع ہوئی رقم قابلِ ادائیگی
ہو سکتی ہے۔

36

Correct
Alternative

2

5

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

Question Body

اس طریقہ میں
اس طریقہ میں
اس طریقہ میں
اس طرح دئیے
اس طریقہ میں
اَنڈر رائٹر تمام
اگر ای ایم آر بہت گئے پوائنٹس كی اَنڈر رائٹر كسی
مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان
زیادہ ہوتا ہے تو كُل تعداد یہ طے بھی مثبت یا ساز منفی یا برخالف
ہامیداری کی نیومیریكل ریٹنگ طریقہ
گار عوامل كے عوامل كے لیے
كرتی ہے كی
بیمہ كو نامنظور
کے حوالے سے غلط ہے؟
مثبت ریٹنگ
لیے مثبت
بھی كیا جاسكتا اسے كتنی اضافی
اموات ریٹنگ دی پوائنٹس دیتے ہیں پوائنٹس دیتے ہیں
ہے۔
گئی ہے۔
اس طریقہ كا
استعمال خاص
طور پر پیچیدہ
مقدمات کی
صورت میں کیا
جاتا ہے

4

اس طریقے میں
اَنڈر رائٹر منفی
عوامل کی مثبت
یا منفی ریٹنگ
پوائنٹس تفویض
كرتے ہے۔

اس طریقے میں
کمپنی میڈیکل
ڈاکٹر کے ماہر
کی رائے حاصل
کر سکتے ہیں

1

جوكھم كو ایک
پابندیاں كالز کے
ساتھ قبول کیا
جائے گا

جوكھم کو بیمہ
رقم پر ایک لین
کے ساتھ قبول
کیا جائے گا

3

اگر ایک  40سال كا شخص  ،برجیش
کو بیمہ کمپنی كے ذریعے
جوكھم پریمیم کی
جوكھم کو کم جوكھم عام شرح “ذیلی۔معیاری جوكھم ” سمجھا جاتا
جوكھم كو انکار ٹیبل شرح پر ایک
میں قبول کیا ہے تو مندرجہ ذیل میں سے کون سا
شرح پر قبول کیا
کر دیا جائے گا اضافی کے ساتھ
بیان بیمہ کمپنی كے ذریعے جوکھم
جائے گا
جائے گا
قبول کیا جائے گا.
کی منظوری کے حوالے سے درست
ہوگا؟

اس طریقہ میں
مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان
موضوعی
ہامیداری کے فیصلہ طریقہ کے
فیصلے استعمال
حوالے سے غلط ہے؟
كیے گئے ہے

ومل ایک  32سال كا صحت مند ،غیر
تمباکو نوشی ،الکحل سے یکسر پرہیز
روا رکھنے واال شخص ہے جو اے
جوكھم پریمیم کی
جوكھم عام شرح
بی سی لمٹیڈ بیمہ کمپنی سے زندگی
ٹیبل شرح پر ایک
میں قبول کیا
بیمہ کے لئے اپلی كیشن کرتا ہے۔
اضافی کے ساتھ
جائے گا
مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان
قبول کیا جائے گا.
بیمہ کمپنی كے ذریعے جوکھم کی
قبولیت کے حوالے سے درست ہوگا؟

1

وہ عمل جس میں
ایك جیسے
جوكھم سطح كے
دائرے میں آنے
والے درخواست
دہندگان كو ایك
ہی پریمیم كالس
میں ركھا جاتا ہے۔

زندگی بیمہ كے
ہر ایك تجویز كا
جائزہ اس میں
پیش كردہ جوكھم
كی ڈگری كے
لحاظ سے كرنے
اور پھر یہ طے
كرنے كا عمل كہ
بیمہ فراہم كیا
جائے یا نہیں اور
كونسے شرائط پر
ایسا كیا جائے گا

ایسے لوگوں كا
رجحان  ،جو
بیتابی سے بیمہ
كی مانگ كرنے
اور اس عمل میں
منافع حاصل
كرنے كےلیے یہ
شبہ كرتے ہے یا
جانتے ہیں كہ ایك
نقصان كا تجربہ
كرنے كی اُن كے
امكان زیادہ ہے۔

4

مساوات اکوئٹی

اخالقی خطرہ

اینٹی انتخاب

وہ عمل جس میں
انفرادی زندگی كو
اُن كے جوكھموں
جوکھم درجہ بندی کا کیا مطلب ہے؟
كی ڈگری كی بنیاد
سب سے زیادہ مناسب آپشن منتخب
پر مختلف جوكھم
كریں ۔
جماعتوں میں
درجہ بندی اور
مقرر کیا جاتا ہے

کا مطلب ہے كہ وہ
ایک جیسے جوکھم سطروں کے
خطرے کا انتخاب
دائرے میں آنے والے درخواست
دہندگان کو ایک ہی پریمیم كالس میں
رکھا جانا چاہئیے۔

S.
No.
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Alternative
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S.
No.

3

غیر معیاری
زندگی میں ایسے
افراد شامل ہ جن
کے نقائص اور
متوقع اضافی
اموات اتنی زیادہ
ہے كہ اُن كو ایك
كفایتی الگت پر
بیمہ كوریج فراہم
نہیں كیا جاسكتا
ہے۔

غیر معیاری
غیر معیاری
غیر معیاری
زندگی میں ایسے زندگی میں ایسے
زندگی میں ایسے
افراد شامل ہیں
افراد شامل ہیں
افراد شامل ہیں
جن كی متوقع
جن كے متواقع
جن کے متوقع
اموات معیاری
اموات اوسط یا
اموات کی شرح
زندگی كے
معیاری زندگی
اموات کی ٹیبل
كے مقابلے میں مقابلے میں بہت
كے ذریعے
زیادہ ہے لیكن یہ كم ہے اور اس
نمائندہ معیاری
لیے ان سے كم
ابھی بھی قابلِ
زندگی کے
بیمہ فرض كیے پریمیم لیا جاسكتا
مساوی ہوتی ہے.
ہے۔
جاتے ہیں۔

2

رد كردہ زندگی
میں ایسے افراد
شامل ہیں جن كی
متوقع اموات
معیاری زندگی
كے مقابلے میں
بہت كم ہے اور
اس لیے ان سے
كم پریمیم لیا
جاسكتا ہے۔

رد كردہ زندگی
میں ایسے افراد
شامل ہیں جن
كے متواقع اموات
اوسط یا معیاری
زندگی كے
مقابلے میں زیادہ
ہے لیكن یہ ابھی
بھی قابلِ بیمہ
فرض كیے جاتے
ہیں۔

1

لیئن كا مطلب ہے
كہ اگر ایك
مخصوص مدت
لئین كا مطلب ہے
كے اندر اندر
لیئن کا مطلب ہے
لیئن كا مطلب ہے كہ بیمہ كمپنی
كسی مخصوص
كہ كمپنی كے
ٹیبل كی شرح كے
كہ بیمہ كی
ذریعے جوكھم كو وجہ سے زندگی اگر ایک بیمہ کمپنی بیمہ رقم پر ایک
مقابلے میں
پیشكش ایك
بیمہ دار كی موت لین کے ساتھ کسی جوکھم کو قبول
صرف ایك
پریمیم كی كم
مخصوص مدت
ہوجاتی ہے تو کرتی ہے تو اسکا کیا مطلب نکلتا ہے؟
محدود مدت کے
تك ملتوی كردیا شرح پر جوكھم
لئے قبول کیا جا موت فائدہ كی
كو قبول كررہی
جاتا ہے۔
صرف ایك كمی
رہا ہے
ہے۔
واقع ہوئی رقم
قابلِ ادائیگی
ہوسكتی ہے۔

45

4

پختگی دعوی

موت دعوی

پالیسی كی
دستبرداری

جب بیمہ کمپنی مدت کے آخر میں
بیمہ دار کو ایک مخصوص رقم ادا
کرنے کا وعدہ کرتی ہے ،ایسے میں
بقا فائدہ ادائیگی اگر بیمہ دار اسكیم کی پوری مدت
میں زندہ رہتا ہے تو دعوے کو
_________________ کے طور
پر جانا جائیگا۔

46

1

مشروط تفویض

رائڈر فائدہ

دستبرداری قیمت

اگر بیمہ کمپنی پالیسی کی مدت کے
دوران مخصوص وقفے پر بیمہ دار
بقا فائدہ ادائیگی کو متواتر ادائیگی کرتی ہے تو یہ
ادائیگی _________________
کے مطابق کئے جا رہے ہیں۔

47

3

مشروط تفویض

رائڈر فائدہ

دستبرداری قیمت

ایک زندگی بیمہ کمپنی نے پالیسی
مدت کے دوران بیمہ دار کو اسپتال
میں بھرتی کرائے جانے کی حالت
بقا فائدہ ادائیگی میں بیمہ دار کو عالج کی الگتوں کی
ادائیگی کی۔ یہ
________________ کی ایک
مثال ہے۔

48

رد كردہ زندگی
میں ایسے افراد
شامل ہ جن کے
نقائص اور متوقع
اضافی اموات
اتنی زیادہ ہے كہ
اُن كو ایك كفایتی
الگت پر بیمہ
كوریج فراہم نہیں
كیا جاسكتا ہے۔

رد كردہ زندگی
میں ایسے افراد
شامل ہیں جن
کے متوقع اموات
کی شرح اموات
کی ٹیبل كے
ذریعے نمائندہ
معیاری زندگی
کے مساوی ہوتی
ہے.

مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان
جوکھم درجہ بندی کے تحت “غیر
معیاری زندگی” کے حوالے سے
درست ہے؟ سب سے زیادہ مناسب
آپشن منتخب كریں ۔

مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان
جوکھم درجہ بندی کے تحت “زندگی
بیمہ سے انكار” کے حوالے سے
درست ہے؟

43

44

Correct
Alternative

Alternative
4

Alternative
3

1

دعوی پالیسی
ہولڈر كےذریعے
اپنے دعوی كی
حمایت میں مہیا
كرائے گئے طبی
اور دیگر ریكارڈز
كی بنیاد پر مقرر
كیے جائے گے۔

دعوی اُس وقت
پیدا ہوگا جب
پالیسی ہولڈر
معاہدہ كو رد
كرنے كا فیصلہ
كرتا ہے۔

اے بی سی انشورنس کمپنی نے
دعوی اُن
تاریخوں کی بنیاد دعوی پالیسی باقیات دعوے کے ایک پرویژن کے
پر طے كیا جائے میں مقرر ضوابط ساتھ کرشنا کو ایک بیمہ اسكیم کی
جو معاہدہ کے کے مطابق طے پیشکش کی ہے۔ کمپنی باقیات دعویٰ
کیا جائے گا کیسے تعین کریگی؟ سب سے زیادہ
آغاز میں مقرر
مناسب آپشن منتخب كریں ۔
كیے جاتے ہیں۔

4

دعوی پالیسی
ہولڈر كےذریعے
اپنے دعوی كی
حمایت میں مہیا
كرائے گئے طبی
اور دیگر ریكارڈز
كی بنیاد پر مقرر
كیے جائے گے۔

دعوی اُس وقت
پیدا ہوگا جب
پالیسی ہولڈر
معاہدہ كو رد
كرنے كا فیصلہ
كرتا ہے۔

کویتا اے بی سی انشورنس کمپنی
دعوی اُن
تاریخوں کی بنیاد دعوی پالیسی سے ایک معیادی بیمہ اسكیم کے ساتھ
پر طے كیا جائے میں مقرر ضوابط ساتھ ایک اہم بیماری (سی آئی) رائڈر
50
جو معاہدہ کے کے مطابق طے خریدتی ہے۔ کمپنی سی آئی رائڈر کے
کیا جائے گا لئے دعویٰ کیسے تعین کریگی؟ سب
آغاز میں مقرر
سے زیادہ مناسب آپشن منتخب كریں ۔
كیے جاتے ہیں۔

1

شکایت

پابندی

رد كرنا

دعوی

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔۔ ایک مطالبہ
ہے كہ وہ بیمہ کمپنی کو معاہدے
میں مخصوص وعدے کو پورا کرنا
چاہئیے۔

49

51

3

بیمہ دار كو ادا
بیمہ دار كو قابلِ
دستبرداری قیمت
پالیسی كی
كی جانی والی
ادائیگی
بیمہ دار كے
اصل دستبرداری دستبردای صرف
ستبرداری قیمت مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان
ذریعے پالیسی
تبھی كی جاسكتی
قیمت ہمیشہ
عام طور پر ادا پالیسی کے ‘دست برداری ’ کے
معاہدہ كی
ہے اگر اس نے
مجموعی
حوالے سے غلط ہے؟
كیے گئے
رضاكارانہ اختتام
پیڈ اپ ویلیو
دستبرداری قیمت
پریمیوں كا ایك
پر قابلِ ادائیگی
كے موازنہ میں حاصل كر لیا ہے۔
فیصد ہوتا ہے
ہوتا ہے۔
كم ہوتا ہے۔

52

4

ایك تشویشناك
بیماری بیمہ
سی آئی رائڈر
كمپنی كے ذریعے بیماری كا پتہ
رائڈر كی ادائیگی
ایسے دعووں كی
مخصوص اہم چلنے پر ،پالیسی
كرنے كے بعد
ایك مثال ہے جو
كی شرائط كے
بیماریوں كی
زندگی بیمہ
پالیسی مدت كے
مطابق ایك
فہرست میں شامل
پالیسی معاہدہ ختم
دوران پیدا
مخصوص رقم ادا
كی گئی ہونی
ہوجاتا ہے۔
ہوسكتے ہیں۔
كی جاتی ہے
چاہئیے
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Alternative
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مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان
تشویشناك بیماری رائڈر کے حوالے
سے غلط ہے؟ سب سے زیادہ مناسب
آپشن منتخب كریں ۔

نمیش نے ایک  20سالہ یونٹ لنکڈ
ادا كیے گئے
بیمہ رقم یا فنڈ بیمہ رقم یا فنڈ
بیمہ اسكیم خریدی ہے۔ اگر پالیسی
ویلیو جو بھی كم پریمیم واجبات کی دستبرداری قیمت
ویلیوجو بھی
مدت کے اندر نمیش کی موت ہو
ادا کی جائے گی
زیادہ كی ادائیگی ہو كی ادائیگی كی کٹوتی کے بعد
جاتی ہے تو مندرجہ ذیل میں سے کیا
واپس آ جائے گا
جائے گی۔
كی جائے گی
ادائیگی کیا جائیگا؟
وہ مدت کیا ہے جب تک بیمہ کمپنی
کسی پالیسی کو نامنظورکر سکتی ہے
 15دنوں تك اگر تجویز میں بیمہ دار كے ذریعے
 6مہینے تك
 1سال تك
 3سالوں تك
پیش کئے گئے مواد حقائق جھوٹے
ہوتے ہیں؟
آئی آر ڈی اے ضابطے  2017 ،کے
مطابق  ،وہ تعین مدت کیا ہے
جسکے اندر ایک زندگی بیمہ پالیسی
 3مہینوں كے اندر  30دنوں كے اندر  20دنوں كے اندر  15دنوں كے اندر کے تحت دعوے کی ادائیگی کی
جائےگی یا اس پر متنازعہ کھڑا کیا
جائیگا ،بشرطیكہ وہ کمپنی کو سبھی
متعلقہ کاغذات موصول ہو گئے ہیں؟

54

55

56

Correct
Alternative

8

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

2

تحقیقات كی
رپورٹ

آجر کا سرٹیفكیٹ

ایک قابل کورٹ
سے حکم

زندگی بیمہ دار کی موت کے خیال (
میونسپل
)presermptionسے معاملے میں
کارپوریشن کی
نامزد كے ذریعے مندرجہ ذیل میں
طرف سے موت
سے کون سے دستاویزات کو پیش
کے سرٹیفکیٹ
کیا جانا ضروری ہے؟

4

بیمہ رقم یا فنڈ
ویلیو جو بھی
زیادہ

1

دستبرداری قیمت

بقا فائدہ

3

آجر كا سرٹیفكیٹ

پوسٹ مارٹم
رپورٹ

مندرجہ ذیل میں سے کون سا
دستاویز قدرتی موت كے موازنہ میں
عالج كرنے والے تدفین یا شمشان
حادثے میں ہونے والی موت کے
ڈاكٹر كا سرٹیفكیٹ کا سرٹیفكیٹ
معاملے میں دعوے کے لئے اضافی
دستاویز پیش کیا جانا ضروری ہے؟

60

2

ایف آئی آر

پوسٹ مارٹم
رپورٹ

مندرجہ ذیل میں سے کون سا
دستاویز بیمہ دار کی قدرتی موت کے
موت كا سرٹیفكیٹ تحقیقات رپورٹ معاملے میں نامزد كے ذریعے پیش
کیا جانا ضروری ہے؟ سب سے زیادہ
مناسب آپشن منتخب كریں ۔

61

بیمہ رقم یا فنڈ واجبات کی کٹوتی
ویلیو جو بھی كم کے بعد پریمیم

پختگی دعوی

Question Body

برجیش نے اے بی سی انشورنس
کمپنی سے ایک  20سالہ یولپ اسكیم
خریدی ہے۔ اگر پالیسی کی پختگی
ستبرداری قیمت سے پہلے برجیش کی موت ہو جاتی
ہے تو بیمہ کمپنی کو
______________ ادائیگی کرنا
ہوگا۔
مندرجہ ذیل میں سے کون سا دعویٰ
صرف نامزد یا تفویض الیہ کو قابلِ
موت دعوی
ادائیگی ہو سکتا ہے؟

3

منی بیك منصوبہ
بندی

یو ایل آئي پی

پریمیم کی واپسی
كی منصوبہ بندی
کی واپسی

شرکت کی
منصوبہ بندی

4

منی بیك منصوبہ
بندی

یو ایل آئي پی

پریمیم کی واپسی
کی منصوبہ بندی

شرکت کی
منصوبہ بندی

1

منی بیك منصوبہ
بندی

یو ایل آئي پی

پریمیم کی واپسی
كی منصوبہ بندی

شرکت کی
منصوبہ بندی

2

بقا فائدہ

رائڈر فائدہ

موت دعوی

پختگی دعوی

راہول نے اے بی سی انشورنس
کمپنی سے  20سال کی مدت کے لئے
ایک بیمہ کور خریدا تھا۔  20سال
پورے ہونے پر کمپنی پختگی دعوے
کے طور پر راہول کو فنڈ قیمت کی
ادائیگی کرتی ہے۔ راہول نے کس قسم
کی پالیسی لی تھی؟
وشال نے  25سال کی مدت کے لئے
 50الکھ روپے کا بیمہ لیا تھا۔ پختگی
پر بیمہ کمپنی پختگی دعوے میں
سے پالیسی کی مدت کے دوران
حاصل باقیات فوائد کو گھٹاکر
ادائیگی کرتی ہے۔ وشال نے کس قسم
کی پالیسی لی تھی؟
سدھیر نے  20سال پہلے اے بی سی
انشورنس کمپنی سے  25الکھ روپے
کا ایک بیمہ کور لیا تھا۔ پختگی پر
کمپنی پختگی دعوے کے طور پر
سدھیر کو بیمہ رقم اور اكیومولیٹڈ
بونس کے جوڑ میں سے بقایا رقم
(بقایا پریمیم) کو گھٹا کر ادائیگی
کرتی ہے۔ سدھیر نے کس قسم کی
پالیسی لی تھی؟
کپل نے  25سال کی مدت کے لئے
 50الکھ روپے کا بیمہ کور لیا تھا۔
پالیسی مدت کے دوران ایک کار
حادثے میں کپل کی موت ہو جاتی ہے
اور کمپنی اسکے نامزد کو بیمہ رقم
کے ساتھ ساتھ جمع بونسوں کی
ادائیگی کرتی ہے۔ بیمہ کمپنی نے
کس قسم کے دعوے کی ادائیگی کی
تھی؟

S.
No.

57

58

59

62

63

64

65

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Correct
Alternative

2

گاہك خدمت میں
سدھار کرنا

ریگولیٹری
ضروریات پر
عمل كرنا

جوکھم کی قبولیت
اور شرائط و
ضوابط منسلک
پر فیصلہ لینا

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

66

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؟

67

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۔

68

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

69

70

71

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۔

72

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؟

73

پریمیم کی وقت
پر ادائیگی

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

74

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

75

مایوسی

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

76

2

1

3

9

Alternative
1

Question Body

S.
No.

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

چھپانا

غلط بیانی

غلطی

Correct
Alternative

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

Question Body

S.
No.

1

توثیق

اجازت

سمجھوتہ

پالیسی

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

77

3

معاوضہ انٹرسٹ قابلِ بیمہ انٹرسٹ

ویجر انٹرسٹ

سٹہ انٹرسٹ

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

78

4

ناگہانی سمجھوتہ مسلسل معاہدے

عبوری معاہدہ

انٹریم معاہدہ

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

79

10

1

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
پالیسی لینے کے
معاملے میں
کوئی قابلِ بیمہ وقت اور دعویٰ
کرنے کے وقت
انٹرسٹ ہونا
ضروری نہیں ہے

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

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

80

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

81

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

82

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؟

83

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؟

84

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۔

85

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

86

3

87

3

88

2

89

4

90

4

91

2

11

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

92

1

93

2

94

1938

1 or 2

1999

1991

1961

95

4

2000
96

3

97

3

98

1938

1999
1961

1

1991

12

Correct
Alternative

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

Question Body

2

3

99

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

100

1999

101

1938
102

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

104

انشورنس کمپنی کے انشورنس ایجنٹ کے
طور پر تقرری کا مطالبہ کرنے واال
 ،I-Aنامزد افسر درخواست گزار فارم __________ میں 105
انشورنس کمپنی کے __________
کے پاس ایک درخواست پیش کرے گی.

حاکِمِ اپیل افسر  ،I-B I-Bنامزد افسر

3

13

 ،I-Aحاکِمِ
اپیل افسر

10

103

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.

106

107

108

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؟

109

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؟

110

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؟

113

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؟

114

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؟

115

2

مندرجہ باال میں
سے کوئی بھی
نہیں

محتسب

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

116

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؟

117

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۔

118

14

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؟

111

112

Correct
Alternative

15

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؟

121

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

122

119

120

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؟

123

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؟

124

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 ۔

125

4

سیلز ڈاٹا

گارنٹی

ہمدردی

معتبر ہونا

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

126

4

شک

ممکنہ

موجودہ

تاریخی

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

127

4

انٹگریٹڈ گریونس
مینجمنٹ سسٹم

بھارت جرمن
مینجمنٹ اسکول

آئی جی ایم ایس کے لئے صحیح اكسپانڈڈ
فارم منتخب كریں

128

انڈین جینوم میپنگ انٹگریٹڈ حکومت
کے انتظام کے نظام
اسکیم

Correct
Alternative

16

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.

129

130

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 ۔

131

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

132

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

133

134

135

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

136

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

137

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

138

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

139

( )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

143

1

 ۴سے  ۱۲فٹ

 ۱۸انچ كے قریب

 ۱۲فٹ اور اوپر

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

144

4

3

4

17

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.

140

141
142

145

146

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 148
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؟

147

149

150

Correct
Alternative

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

3

ایئر کنڈیشنر

ساکھ

مکان

کار

3

سٹہ لگانا

18

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.

151

152

153
154

155

اورینٹل الئف
مندرجہ ذیل میں سے کون سی پہلی
156
انشورنس کمپنی
بھارتیہ بیمہ کمپنی ہے؟
لمٹیڈ
جنرل انشورنس بھارت میں بیمہ کے قومیانے کے
کارپوریشن آف نتیجے میں قائم سركاری شعبے کی 157
زندگی بیمہ کمپنی کا نام بتائیں۔
انڈیا
ایک فرد كے ذریعے بیمہ خریدے
جانے کے وقت اپنائی جانے والی
158
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

159

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۔

160

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 161
گئی جوکھم مینجمنٹ ٹیكنالوجی کی
شناخت کریں۔

Correct
Alternative

19

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 162
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
163
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

آس پڑوس کے
اثاثے پر بھی
ایک نظر ڈالنا

4

پروفیسر ہبینیر

2

اثاثہ وہ ہے
جس کی ملكیت
نہیں لی جا سکتی
ہے

2

نہ تو زندگی بیمہ
اور نہ ہی جنرل
بیمہ

3

معذوری کے
ساتھ جینا

2

کمانے والے
شخص کی نیٹ
آمدنی اور خریدا
گیا بیمہ

Alternative
1

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

Question Body

S.
No.

نیچے دیا گیا کون سا بیان درست ہے؟ 164

آپ ایک بیمہ سروئیر ہیں۔ بیمہ کمپنی
ریٹنگ کے
آس پاس کی
یہ پتہ لگانا كہ
چیزوں کو دیکھ مقاصد کے لئے کی طرف سے آپ بیمہ سے پہلے کسی
165
جائیداد شہر سے
جوکھم کا جائزہ اثاثہ کا سروئے اور معائنہ کیوں
کر اثاثہ كی
کتنی دور ہے
کرینگے؟
لینا
قیمت پر پہنچنا
کس نے بنیادی طور پر انسانی زندگی
اکانومسٹ آدم
كی قیمت کے كنسیپٹ كو پروپوز کیا 166
ولیم فاکنر
شری این۔ ملہوترا
اسمتھ
تھا۔
اثاثہ وہ ہے جو
کوئی آمدنی نہیں
اثاثہ وہ ہے جو اثاثہ ایک آزادانہ عام طور پر ایك اثاثہ كی وضاحت
حاصل کرتی ہے
167
طور پر دستیاب کریں۔ سب سے زیادہ مناسب آپشن
قیمت یا آمدنی
اور صرف
منتخب كریں ۔
چیز ہے۔
حاصل کرتی ہے
افادیت فراہم
کرتی ہے
معاوضہ کا اُصول
زندگی بیمہ اور
168
زندگی بیمہ _____________ کے لئے الگو
جنرل بیمہ
جنرل بیمہ
ہوتا ہے۔
ذیل میں سے کسے عام لوگوں كو
بہت لمبے وقت
169
درپیش جوکھموں کے تحت درجہ
قدرتی ٹوٹ پھوٹ بہت جلدی مر جانا
تک زندہ رہنا
بندی نہیں کیا جا سکتا ہے؟
کمانے والے
کمانے والے
کمانے والے
شخص کی نیٹ ان دو فیكٹرس کی شناخت کریں جن
شخص کی نیٹ شخص کی نیٹ
آمدنی اور خاندان پرانسانی زندگی قیمت کی گنتی کرتے 170
آمدنی اور اسکے آمدنی اور ساالنہ
کے اركان کی وقت غور کیا جانا ضروری ہے۔
سود شرح
کام کی قسم
تعداد

3

مستقبل كی
زندگی قیمت

انسانی زندگی
قیمت

زندگی مدت
تجویز

انسانی جائیداد
قیمت

ذیل میں سے کون سا طریقہ كار ایک
روایتی طریقہ ہے جو کسی شخص
171
کے لئے بیمہ کی ضرورت كا تعین
کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔

4

قیاس آرائی

باہمی عمل کا
اُصول

جوکھم

اثاثہ

اس جزو کی شناخت کریں جو زندگی
بیمہ كاروبار کا ایک حصہ نہیں ہے۔

172

1

ساکھ

مکان

کار

ہوا

ذیل میں سے کون سا آپشن ایک
اثاثہ نہیں ہو سکتا ہے۔

173

Correct
Alternative

2

بقایا پریمیموں
پالیسی ہولڈر
بقایا پریمیم کی کی سرمایہ كاری
معیادی بیمہ،
دیگر سرمایہ
غیر معیادی بیمہ سرمایہ كاری
كاری آالت میں بیمہ کا سب سے
اكیوٹی میں
کی آمدنی سب
اچھا روپ ہے
کرنے سے اعلی
سے کم ہوتی ہے کرکے زیادہ
جوکھم اٹھا سکتا آمدنی حاصل کی
جا سکتی ہے
ہے

4

کم آمدنی

2

ابتدائی سالوں
میں کم جمع

3

20

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

Question Body

معیادی بیمہ خریدیں اور فرق کو
دوسری جگہ سرمایہ كاری کریں” کے
174
پیچھے بنیادی دلیل کیا تھی؟ سب سے
زیادہ مناسب آپشن منتخب كریں ۔

محفوظ اور بے بچت نظم و ضبط مندرجہ ذیل سبھی نقد قیمت بیمہ
انکم ٹیکس فوائد
معاہدوں کے فائدے ہیں عالوہ :
دالتا
خطر سرمایہ كاری
آمدنی افراط زر
کے كوروڈینگ
اثرات کے
مشروط ہے

باہمی عمل
شخص کی قبل
از وقت موت
کے نتیجہ میں
پیدا ہونے والے
اقتصادی نقصان
کے خالف تحفظ
فراہم کرتی ہے۔
باہمی عمل میں
اس نقصان کو
ایک ذریعہ سے
ایک ایسا فنڈ
کئی سورسس
بناکر سہارا دینے
میں فنڈ کا بہاؤ
اور دور کرنے
ہوتا ہے
كی كوشش کی
جاتی ہے جسمیں
زندگی بیمہ
معاہدے میں
داخل کرنے والے
کئی لوگوں کے
اشتراك کا پول
بنایا جاتا ہے

محفوظ اور
سیكیور سرمایہ
كاری

باہمی عمل کو
پولنگ کے روپ
میں بھی جانا
جاتا ہے

کم آمدنی

S.
No.

مندرجہ ذیل سبھی نقد قیمت بیمہ
معاہدوں کا نقصان ہیں عالوہ :

175

176

باہمی عمل میں
کئی لوگوں کے
ذیل میں سے کون سا بیان غلط ہے؟ 177
فنڈ کو ایک ساتھ
جوڑا جاتا ہے

1

15،00،000
روپے

14،00،000
روپے

13،00،000
روپے

12،00،000
روپے

مسٹر راجن  1،20،000روپے ہر
سال كماتے ہیں اور  24،000روپے
اپنے آپ پر خرچ کرتے ہیں۔ فرض
كیجیے كہ وہ سود كی شرح ٪8
(0۔ 08کے طور پر ذكر ) ہے۔ اس
معاملے میں ایچ ایل وی کی گنتی
کریں۔

2

 500،000روپے

10،00،000
روپے

15،00،000
روپے

20،00،000
روپے

رمیش ایک  55سال كی عمر كا
شخص ہے اور اسکی ریٹائرمنٹ
میں  5کام كے سال باقی ہیں۔ حال میں
اسکی ساالنہ آمدنی  5،00،000روپے
ہے اور اس نے  15،00،000روپے
179
کی ایک بیمہ پالیسی خریدی ہے۔ اگر
موجودہ سال میں ہی اسکی قبل از وقت
موت ہو جاتی ہے تو اسکے خاندان
کو زندگی بیمہ کمپنی سے کتنی رقم
ملے گی؟

178

Correct
Alternative

3

21

Alternative
4

Alternative
3

معاوضہ کے
بیمہ کے معاہدوں
معاہدوں میں
میں قابلِ ادائیگی
واقعہ كے واقع
فائدہ واقعہ كے
ہونے پر کوئی
واقع ہونے سے
بھی فائدہ قابلِ
پہلے مقرر ہوتے
ادائیگی نہیں ہوتا
ہیں
ہے

Alternative
2

Alternative
1

بیمہ کے معاہدے
معاوضہ کے
میں قابلِ ادائیگی
معاہدوں میں
فائدہ واقعہ كے
قابلِ ادائیگی فائدہ
واقع ہونے کے
پیشگی میں
بعد مقرر کئے
مقرر ہوتے ہیں
جاتے ہیں

Question Body

S.
No.

بیمہ کے سلسلے میں یقین دہانی
(بیمہ) کے معاہدوں اور معاوضہ کے
معاہدوں کے درمیان فرق واضح
کریں۔

180

پراجکتا  2،40،000روپے ہر سال
كماتی ہے۔ وہ  1،00،000روپے ہر
سال اپنے آپ پر خرچ کرتی ہے۔ بازار
کی سود شرح  ٪7ہے۔ ایچ ایل وی
طریقہ کے ذریعے سے پراجکتا کی
زندگی كی بیمہ رقم کی گنتی کریں۔

181

واقعہ كے واقع
ہونے کی امكان
زندگی اور جنرل زندگی اور عام بیمہ کے حوالے سے
بیمہ دونوں کے ایک ناگہانی واقعہ كے امكانات كا
تعلق میں پوری موازنہ کریں۔
میعادی میں
مستقل رہتی ہے

182

15،00،000
روپے

2

24،00،000
روپے

10،00،000
روپے

20،00،000
روپے

4

واقعہ كے واقع
ہونے کے امكان
زندگی بیمہ کے
معاملے میں
بڑھتے ہے اور
جنرل بیمہ کے
معاملے میں
مستقل رہتا ہے

واقعہ كے واقع
ہونے کی امكان
زندگی بیمہ کے
معاملے میں
بڑھتی ہے اور
جنرل بیمہ کے
معاملے میں
گھٹتی ہے

واقعہ كے واقع
ہونے کی امكان
جنرل بیمہ کے
معاملے میں
بڑھتی ہے اور
زندگی بیمہ کے
معاملے میں
گھٹتی ہے

2

بیان  ۱اور ۲
غلط ہیں

بیان  ۱اور ۲
صحیح ہیں

بیان  ۲صحیح
ہے

بیان  ۱صحیح
ہے

3

ذاتی بیمہ

ذمہ داری بیمہ

اثاثہ بیمہ

زندگی بیمہ

نیچے دیئے گئے دونوں بیانات کا
تجزیہ کریں اور صحیح آپشن كا تعین
کریں۔
بیان  :۱ناگہانی واقعہ یقینی طور پر
عام بیمہ کے معاملے میں واقع ہوتا 183
ہے
بیان  :۲ناگہانی واقعہ یقینی طور پر
زندگی بیمہ کے معاملے میں واقع
ہوتا ہے۔
بیمہ کی ایک ایسی كالس بتائیں جو
184
ساکھ کے نقصان کے خالف تحفظ
فراہم کریگی۔

4

نوجوان اپنی کم
آمدنی کی وجہ
نوجوانوں کو
سے مہنگے
بزرگوں کی طرح ہمیں سمجھائیں كہ کیوں بزرگوں كے
اموات عمر کے اموات عمر کے
زندگی بیمہ
185
زندگی بیمہ کی موازنہ میں نوجوانوں سے کم زندگی
براہ راست
معكوس طور پر
پروڈكٹس کو
ضرورت نہیں بیمہ پریمیم لیا جاتا ہے۔
متناسب ہوتی ہے متناسب ہوتی ہے
خریدنے کا خرچ
ہوتی ہے
برداشت نہیں کر
سکتے ہیں
______________ منصوبہ بندی
میں یہ بات شامل ہے كہ وہ آپ کو
اپنی وركینگ الئف کے بعد کے لئے
186
کتنی بچت کرنی چاہئیے اور آپ کو اس
فنڈز کی سرمایہ كاری کہاں کرنی
چاہئیے۔

4

ریٹائرمنٹ

تعلیم

ٹیكس

2

جمود

اپسفیتی (ڈیفلیشن)

افراط زر

1

نیٹ بجٹ

مالی منصوبہ

آمدنی کا بیان

اثاثہ

ایک وقت مدت میں کسی معیشت میں
اشیاۂ اور خدمات کی قیمتوں كی
187
بےلگام افراط زر عمومی سطح میں اضافہ ظاہر كرنے
والی اصطالح بتائیں۔ سب سے زیادہ
مناسب آپشن منتخب كریں ۔
اپنی زیر ملكیت کی چیزوں کی قیمت
میں اپنی بقایا رقوم کی قیمت کو
مجموعی مالیت
گھٹاکر ظاہر كرنے کے لئے استعمال
کیا جانے واال ٹرم کیا ہے؟

188

Correct
Alternative

3

1

افراط زر کا
افراط زر کا
افراط زر کی
افراط زر سرمایہ
سرمایہ كاری کی سرمایہ كاری کی سرمایہ كاری کی اپنی سرمایہ كاری کی آمدنی پر افراط
كاری کی آمدنی
آمدنی پر کوئی زر کے اثر کا جائزہ کریں۔
آمدنی پر تحلیلی آمدنی پر مثبت
میں تیزی التی ہے
اثر نہیں پڑتا ہے
اثر پڑتا ہے
اثر پڑتا ہے
کریڈٹ کارڈ كے
ایک مکان
بندھک کے ساتھ
ذریعے سے
خریدنے کے لئے
اپنے مکان کی
ہوم لون حاصل استعمال بلوں كی
مالیات کرنا
ادائیگی کرنا
کرنا

4

پوسٹ ریٹائرمنٹ

کشور عمر

نوشادی شدہ

3

بچپن میں

پہلی تنخواہ کی
وصولی پر

شادی كے بعد

ایک مالی یوجنا مُتبادل کا جائزہ
لینا
پر عمل درآمد کرنا

حالیہ مالیاتی
صورتحال مقرر
کرنا

2

2

1

3

22

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

Question Body

حسیاتی تجزیہ

ذاتی مالی
منصوبہ بندی

بجٹنگ

3

زیادہ جوکھم
والی سرمایہ
كاری کی جاتی
ہیں

2

اپنی سرمایہ
كاری کو اس
وقت پر ٹیكس ٹیكسوں کے لئے طرح منصوبہ
بندی کرنا تاکہ
فراہم کرنا
كی ادائیگی کرنا
زیادہ سے زیادہ
فائدہ حاصل ہو

كارپس مضبوط
ہوتا ہے

189

نیچے دیئے گئے آپشنس کی جانچ
بینک ڈپازٹ میں
کریں اور اس آپشن كی شناخت كریں
پیسے کی
190
جو ایک كریڈٹ مینجمنٹ کا فیصلہ
سرمایہ كاری
نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مناسب آپشن
کرنا
منتخب كریں ۔
بچپن

زندگی کے اس مرحلے کی شناخت
کریں جب شخص اپنی طویل مدتی
بچت کی سب سے زیادہ قدردانی کریگا۔

مالی منصوبہ بندی شروع کرنے کے
پوسٹ ریٹائرمنٹ
لئے صحیح وقت تجویز كریں۔
ایک موجودہ كیش فلو کا بیان اور
مالی مقاصد کی بیلنس شیٹ تخلیق كرنا مالی منصوبہ
بندی عمل کے کون سے مرحلے میں
ترقی
معاون ہوتا ہے؟
موجودہ آمدنی اور اخراجات کے فلو
نول قیمت کا
کا تجزیہ کرنے کو
تجزیہ (نیٹ ورتھ)
______________ کہا جاتا ہے۔

ذیل میں سے کون سے آپشن کا سب
دیگر مالی
اپنے خود کے ایک بڑے بینک سے کم امكانی طریقہ ہے جس کا فائدہ
ایک مالی
منصوبہ ساز کی
منصوبہ ساز بننا مالی فیصلے لینا کا ڈائریكٹر بنناا آپ کو ذاتی خزانہ کی سمجھ رکھنے
صالح کا جائزہ لینا
سے مل سکتا ہے؟
غیر یقینی
بیمہ خریدنے کے پیچھے مقصد کیا
اخراجات کا
انكم ٹیكس میں
دولت کی تخلیق
صورتحال کے
ہے؟
مینجمنٹ
فائدہ حاصل کرنا
خالف تحفظ
ریٹائرمنٹ کے
بعد آمدنی کی
ضروریات پوری
کرنے کے لئے
كارپس کو
واپسی /ساالنہ
وظیفہ میں تبدیل
كیا جاتا ہے

S.
No.

ایک كارپس جمع
کرنے کے لئے
ریٹائرمنٹ منصوبہ بندی کے تقسیم
باقاعدہ بنیاد پر
كے مرحلے میں کیا ہوتا ہے؟
چھوٹی چھوٹی
بچت کی جاتی ہے

ٹیکس چوری

ٹیكس منصوبہ بندی کے مقصد كی
وضاحت كریں ۔ سب سے زیادہ مناسب
آپشن منتخب كریں ۔

سرمایہ كاری
شخص كے
کرتے وقت
جوکھم رواداری کی وضاحت کریں۔
ذریعے اٹھائے
شخص جتنا
سب سے زیادہ مناسب آپشن منتخب
جانے والے
جوکھم اٹھانے
كریں ۔
کے لئے خواہش جوکھموں کی قسم
مند ہے

2

وہ معیاد جسکے
لئے شخص اپنی
سرمایہ كاری کو
جوکھم میں ڈالنے
کا خواہش مند ہے

جوکھم انتظام
کے آالت

2

ڈپازٹس کی
سیریز کی مستقبل
قیمت

ایك رقم کی
مستقبل قیمت

ایک رقم کی
حالیہ قیمت

سادہ سود

2

سادہ سود

آمدنی کی اندرونی
شرح

مشرت کرنا
(كماؤنڈنگ)

چھوٹ دینا

وہ گنتی سمجھائیں جس کا استعمال
کوئی شخص مستقبل کے لئے ایک
مطلوب رقم کا حالیہ قیمت تعین
کرنے کے لئے کریگا۔
مستقبل كی قیمت کی گنتی میں کیا
شامل ہے؟ سب سے زیادہ مناسب
آپشن منتخب كریں ۔

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Correct
Alternative

3

کاروائیوں کا
جائزہ لینا اور
نظر ثانی کرنا

حالیہ مالیاتی
صورتحال کا
تجزیہ کرنا

ایک مالی
منصوبہ عمل
درآمد کرنا

مالی مقصد ڈیلوپ مالی منصوبہ بندی طریقہ کا پہال
مرحلہ سمجھائیں۔
کرنا

202

4

 I, IIاور III

صرف III

صرف II

صرف I

سمجھائیں كہ کیسے مالی منصوبہ
بندی کے عمل میں انٹرنیٹ مد د كرتا
ہے
 : Iمالی منصوبہ بندی کے مختلف
پہلوؤں سے متعلقہ معلومات فراہم
کرتا ہے۔
 :IIمختلف سرمایہ كاری پروڈكٹس
کی تعمیل کے سلسلے میں تازہ
معلومات فراہم کرتا ہے۔
 : IIIکوٹیشن فراہم کرتا ہے جو مالی
فیصلہ لینے میں معاون ہو سکتا ہے۔

203

1

زندگی بیمہ

الکرس

سونا

بینک ڈپازٹ

ٹرانزیکشنل پروڈكٹس کے تحت درجہ
بندی کئے جانے والے پروڈكٹ کی
شناخت کریں۔

204

4

زندگی بیمہ

بانڈ

شیئر

بینک ڈپازٹ

ایک ایسے پروڈكٹ کی شناخت کریں
جسے ناگہانی پروڈكٹس کے تحت
درجہ بندی کیا جا سکتا ہے۔ سب سے
زیادہ مناسب آپشن منتخب كریں ۔

205

1

 30كامیاب
 ۸۰سال کی عمر
ریٹائرمنٹ کے
ساالنہ پریمیموں
کے بعد موت
بعد موت فوائد
کی ادائیگی پر
فوائد كی ادائیگی
كی ادائیگی کرنا
موت فوائد كی
کرنا
ادائیگی کرنا

3

دولت جمع

3

بہت ہی کم

3

یہ ایک آمدنی
متبادل منصوبہ
بندی کے طور پر
تیار ملتا ہے

1

پیسے واپسی

3

تفضیلی آمدنی

1

23

Alternative
1

Question Body

S.
No.

بیمہ دار کی
موت ہونے پر بھارت میں ،پوری زندگی منصوبہ
موت فوائد كی ________________۔
ادائیگی کرنا

206

ایک فرد کی
پیداواری
صالحیتوں کی
اقتصادی قیمت
کے نقصان کے
خالف تحفظ

سرمایہ كاری کا
تحفظ

ٹیکس کی
منصوبہ بندی

ایک بیمہ پروڈكٹ خریدنے کے پیچھے
بنیادی مقصد بتائیں۔

207

زیادہ

برابر

کم

پوری زندگی كے لیے بیمہ کے لئے
ادا شدہ پریمیم معیادی بیمہ کے لئے
ادا شدہ پریمیم كے موازنہ میں
________ ہوتا ہے۔

208

اسے ایک پوری
یہ پختگی پر
یہ بیمہ کی سب
زندگی بیمہ
ایک ٹرم انشورنس پالن کے دوسرے
کوئی آمدنی
209
منصوبہ بندی سے سستی شكل
پہلو کی شناخت کریں۔
دستیاب نہیں
ہے
میں بدلہ جا سکتا
کراتا ہے
ہے
اس پالیسی کی شناخت کریں جہاں
بندوبستی زندگی
210
پوری زندگی بیمہ پریمیم بیمہ دار کی پوری زندگی میں
ساالنہ پالیسیاں
بیمہ
قابلِ ادائیگی ہوتا ہے۔
اس خصوصیت کو منتخب كریں جسے
211
زندگی بیمہ پالیسیوں سے جوڑا جا
ربط وضبط
تنوع
غیر محسوسیت
سکتا ہے۔

پریمیم کی واپسی
مقرر آمدنی کے
کے ساتھ معیادی
ساتھ معیادی بیمہ
بیمہ

بڑھتی معیادی
بیمہ

گھٹتی معیادی
بیمہ

رہن انفكاك بیمہ
________________ کی ایک
مثال ہے۔

212

Correct
Alternative

3

24

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

Question Body

S.
No.

معیادی بیمہ
معیادی بیمہ ایک
منصوبہ بندی
سبھی معیادی
اسٹینڈالون
معیادی بیمہ
میں اسے ایک
پالیسی اور دیگر بیمہ منصوبہ
منصوبہ بندی
پوری زندگی
معیادی بیمہ منصوبہ بندی کے حوالے
بندی ایک بلٹ
پالیسی کے
213
پوری زندگی
بیمہ منصوبہ
سے درست آپشن کا انتخاب كریں ۔
۔اِن معذوری
ساتھ ایک رائڈر
تجدید آپشن کے
بندی میں تبدیل
رائڈر کے ساتھ
کے طور پر
ساتھ آتی ہیں
کرنے کی کوئی
آتی ہیں
خریدی جا سکتی
شرائط نہیں ہوتی
ہے
ہے

1

بندھک موچن
(گھٹتی معیادی
بیمہ)

پیسے واپسی
منصوبہ بندی

یونٹ لنکڈ بیمہ
منصوبہ بندی

پوری زندگی
منصوبہ بندی

4

پوری زندگی
پالیسی

گھٹتی معیادی
بیمہ

بڑھتی معیادی
بیمہ

بندھک موچن
پالیسی

2

بونس اشتراک
پالیسیاں

منافع پالیسیاں

شرکت کی
پالیسیاں

سود ادائیگی
کرنے والی
پالیسیاں

2

ایک ٹھوس
پروڈكٹ وہ ہے
جس کی کوئی
قیمت نہیں ہے

ایک ٹھوس
پروڈكٹ وہ ہے
جس كی قیمت
المتناہی ہے

1

ایک غیر جسمی
پروڈكٹ وہ ہے
جس کی کوئی
قیمت نہیں ہے

ایک غیر جسمی
پروڈكٹ وہ ہے
جس كی قیمت
المتناہی ہے

2

کوئی معاوضہ
نہیں ملےگا

معاوضہ کم ہوگا

معاوضہ زیادہ
ہوگا

3

مکان

زندگی بیمہ

صابن

2

وسائل تقسیم کا
تنوع

ایک ٹرم بیمہ منصوبے میں تبادلوں
کے آپشن کا استعمال پالیسی کو ذیل
میں سے کون سے آپشن میں تبدیل
کرنے کے لئے کیا جا سکتا ہے؟
اس پالیسی کا نام بتائیں جسمیں ایک
بچت عنصر کے ساتھ خالص زندگی
بیمہ یكجا ہے۔ اگر بیمہ دار کچھ
مخصوص وقت تک زندہ رہتا ہے تو
اسے پالیسی کی فیس ویلیو حاصل
ہوتی ہے ۔
منافع سمیت پالیسیوں كو بیان کرنے
کے لئے استعمال کی جانے والی
اصطالح كی فہرست بنائیں ۔

214

215

216

ایک ٹھوس
ایک ٹھوس
پروڈكٹ کا مطلب پروڈكٹ کا مطلب
ایسی طبعی اشیاۂ ایسی طبعی اشیاۂ
ایک ٹھوس پروڈكٹ کی وضاحت کریں۔ 217
جسے چھو کے
جسے سیدھے
چھو کے سمجھا سمجھا نہیں جا
سکتا ہے
جا سکتا ہے
ایک غیر جسمی ایک غیر جسمی
پروڈكٹ کا مطلب پروڈكٹ کا مطلب
ایسا پروڈكٹ ہے
ایسا جسمانی
ایک غیر جسمی پروڈكٹ کی وضاحت
جسے صرف
آبجیكٹ ہے
كریں
بالواسطہ طور
جسے سیدھے
پر سمجھا جا
چھوکے سمجھا
سکتا ہے
جا سکتا ہے
آپ دیگر كے موازنہ میں اپنی زندگی
بیمہ پالیسی کے لئے زیادہ پریمیم ادا
کر رہے ہیں۔ آپکی موت کی حالت
معاوضہ ایك
جیسا ہی رہتا ہے میں مُستفید کو ادا کئے جانے والے
معاوضے (دوسرے كےموازنہ میں)
پر اسکا کیا اثر ہوگا؟
کار

___________ ایک ناقاب ِل
محسوس پروڈكٹ كی مثال ہے۔

صحیح وقت آنے
وسائل کے اِنٹر۔ ٹیمپورل مختص کو
وقت کے ساتھ تک وسائلوں كی
وسائلوں کی
________________ کہا جاتا
عارضی تقسیم وسائلوں كی تقسیم تقسیم ملتوی
ہے۔
کرنا

2

بندوبستی بیمہ

پوری زندگی
بیمہ

یونیورسل زندگی
بیمہ

معیادی بیمہ

1

یونٹ لنکڈ بیمہ

مُتغیر زندگی
بیمہ

یونیورسل زندگی
بیمہ

معیادی بیمہ

نیچے دئیے گئے آپشنس سے ایک
غیر روایتی زندگی بیمہ پروڈكٹ کی
شناخت کریں۔
نیچے دئیے گئے آپشنس سے ایک
روایتی زندگی بیمہ پروڈكٹ کی
شناخت کریں۔

218

219

220

221

222

223

Correct
Alternative

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

2

پہلے سال کے
بعد باقاعدہ
ادائیگی

پہلے سال کے
بعد کم پریمیم

پہلے پالیسی
سال کے بعد
پوری طرح سے
لچیلے پریمیم

2

پیسے کا
استعمال بیمہ
کمپنی کے لون
کی خدمت فراہم
کرنے میں ہوتا
ہے

پیسے کو
میوچئل فنڈوں
پیسوں کی
كے ذریعے سے
کیوں متغیر زندگی بیمہ پروڈكٹس
پیسے کا
سرکاری لون میں
اسٹاكس میں
کے معاملے میں اكیومولیشن کھاتے
استعمال کیپیکس
سرمایہ كاری کی سرمایہ كاری کی
میں نقدی ضمانت نہیں ہے؟
میں ہوتا ہے
جاتی ہے
جاتی ہے جہاں
کوئی گارنٹی نہیں
ہوتی ہے

225

4

آمدنی کی شرح
مقرر کرنا آسان
نہیں ہے

اچھی طرح سے دستبرداری قیمت
پر پہنچنے کی
وضاحت كی نقد
واضح اور ظاہر
اور بچت قیمت
طریقہ
جزو

226

3

یولپ بنڈل بند
پروڈكٹ ہیں

یولپ ان كی مدت
 ،اخراجات اور
بچت جزو کے
حوالہ سے مرئی
ہوتے ہیں

سرمایہ كاری
جوکھم کو بیمہ
کمپنی برداشت
کرتی ہے

2

بندوبستی بیمہ

یونیورسل زندگی بیمہ پالیسی کےاہم
پہلے سال کے
بدعات میں سے ایک كی وضاحت
بعد کوئی پریمیم
کریں۔ سب سے زیادہ مناسب آپشن
نہیں
منتخب كریں ۔

اعلی آمدنی

روایتی زندگی بیمہ پروڈكٹس کی ایک
حد بتائیں۔

پالیسی ہولڈر
کے فائدہ /آمدنی،
زندگی بیمہ
یولپ کے سلسلے میں سبھی بیان
کمپنی كے
غلط ہیں عالوہ:
مفروضات اور
صوابدید پر
منحصر کرتے ہیں

224

227

پوری زندگی
بیمہ

مُتغیر زندگی
بیمہ

معیادی بیمہ

ایک غیر روایتی زندگی بیمہ پروڈكٹ
كی تجویز كریں

228

3

سرمایہ کی تحفظ

دولت جمع

مقرر آمدنی

ضمانت فائدہ

غیر روایتی زندگی بیمہ پروڈكٹ کئی
سرمایہ کاروں کے ایک خاص مقصد
کو پورا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ
مناسب آپشن کا انتخاب كریں ۔

229

2

آمدنی کی محدود
شرح

نقد قیمت جزو
اچھی طرح
وضاحت نہیں

ناكافی کوریج

2

ایک مُتغیر
یہ پالیسی مقرر
زندگی بیمہ
مُتغیر زندگی
ضمانت آمدنی
پالیسی میں
بیمہ ایک مستقل
فراہم کرتی ہے
سرمایہ كاری کا
زندگی بیمہ
جو شروعات میں
جوکھم بیمہ
پالیسی ہے
ہی مقرر کر دیئے
کمپنی برداشت
جاتے ہیں
کرتی ہے

1

آمدنی کی شرح
کو بدلنا اور یہ
انتخاب کرنا كہ
پریمیم کی آمدنی
کا سرمایہ كاری
کب کریں

پریمیم اور فائدہ
کی سنرچنا میں
بدالؤ اور یہ
انتخاب کرنا كہ
پریمیم کی آمدنی
کا سرمایہ كاری
کیسے کریں

انگلینڈ

یو ایس اے

1

25

Alternative
1

Question Body

S.
No.

آمدنی کی شرح
کو بدلنا اور یہ
آمدنی کی شرح
انتخاب کرنا كہ
اور پریمیم کی
پریمیم کی آمدنی
ساخت کو بدلنا
کی سرمایہ كاری
کیسے کریں

جرمنی

فرانس

کسی بھی دیئے
گئے وقت پر ذیل میں سے کیا روایتی زندگی بیمہ
230
دستبرداری قیمت پروڈكٹس کی ایک حد نہیں ہے؟ سب
سے زیادہ مناسب آپشن منتخب كریں ۔
کا پتہ لگانا
مشکل ہے
ایک مُتغیر
زندگی بیمہ
پالیسی میں،
ماہانہ /ساالنہ
درست بیان منتخب كریں ۔
پریمیم بیمہ دار
کی پرفیرنس کے
مطابق مختلف
ہو سکتے ہیں

231

غیر روایتی زندگی بیمہ پروڈكٹس
سے متعلقہ ایسے دو عالقوں کا نام
232
بتائیں جہاں گاہك اپنی پسند کا استعمال
کر سکتا ہے۔

یونیورسل زندگی بیمہ پالیسی سب
سے پہلے کہاں شروع کی گئی تھی؟

233

Correct
Alternative

یونٹ لنکڈ
یونٹ لنکڈ بیمہ
سرمایہ كاری
پالیسی
پالیسی
ایکوئٹیز کے
ساتھ زندگی
تحفظ اور بچت
انشورینس کی
عنصر کا سمامیلن
مصنوعات کی ہم
رشتگی

3

یونین لنکڈ بیمہ
پالیسی

4

تحفظ اور بچت
عنصر کی
علیحدگی

2

بیمہ دار

بیمہ کمپنی

3

دفعہ 45

دفعہ 6

2

ٹھوس

جسمانی

1

سبھی مالزمین
کی ذاتی آمدنی

سی ای او کی
ذاتی آمدنی

2

وہ شخص جس
كاروبار سے
نے کاروبار
جڑنے کا خواہش
چھوڑ دیا ہے
مند شخص

ریاست کے
سرکاری ٹرسٹی

یو ایل آئی پی (یوپلپ ) ٹرم كی
یونٹ کم
انشورنس پالیسی توسیع کریں۔

234

بانڈوں کے ساتھ
زندگی بیمہ پروڈكٹس کا بنڈل کھولنے
زندگی بیمہ
پروڈكٹس کی ہم کا کیا مطلب ہے؟
رشتگی

235

ایک پالیسی ایم ڈبلیو پی ایكٹ کے
تحت حاصل کی گئی ہے۔ اگر پالیسی
ہولڈر پالیسی کے تحت ملنے والے
رشتہ داروں کے فوائد کو موصول اور انتظام کرنے
کے لئے ایک مخصوص ٹرسٹی مقرر
اگلے
نہیں کرتا ہے تو پالیسی کے تحت
بیمہ رقم ___________ کو قابلِ
ادائیگی ہو جائیگی۔

236

ایم ڈبلیو پی ایكٹ کی کون سی دفعہ
ایک زندگی بیمہ پالیسی کے تحت
دفعہ 38
دفعہ 39
بیوی اور بچے کو فوائد کی تحفظ کا
پرویژن کرتی ہے؟
ایم ارآئی ہوم لون لینے والوں کے
لئے _________ تحفظ فراہم
سماجی
مالیاتی
کرتی ہے۔
کی مین ایک ایسی معیادی بیمہ پالیسی
ہے جہاں بیمہ رقم
کمپنی کا
مالزمین کی تعداد
كاروباری منافع _____________ سے منسلك
ہوتی ہے۔
وہ شخص
كاروباری
جسکے پاس
کی مین کون ہوتا ہے؟
كاروائیوں کے
آفس کے تالے
لئے اہم شخص
کی چابی رہتی ہے

2

كاركن کے ہم
آہنگی کو بڑھاوا
دینا

كاروبار کی
وصولی الگتیں
پوری کرنا

كاروبار چالنے
کی الگتیں پوری
کرنا

2

یونیورسل زندگی
بیمہ

مُتغیر زندگی
بیمہ

گھٹتی معیادی
بیمہ

بڑھتی معیادی
بیمہ

1

نامزد

تفویض كنندہ

مقررکردہ

ٹرسٹی

2

افراط زر کی
شرح انڈیکس

2

2

26

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

Question Body

کاروبار کی تاریخ کاروبار کے منافع

S.
No.

كاروبار شروع
کی مین بیمہ پالیسی لینے کے فوائد
کرنے کی الگتیں
کی شناخت کریں؟
پوری کرنا

کی مین آمدنی

توسیع كی مدت
سے متعلقہ
بھول کے سبب
نقصان جب ایک
اثاثہ کی چوری
ہونے والے
عام ذمہ داری
خاص شخص کام
نقصان
کرنے میں ناقابل
ہے
پریمیموں کو
كاروباری خرچ
پالیسی کی آمدنی
پالیسی کی آمدنی
قابلِ ٹیكس ہوتی پریمیم قابلِ ٹیكس کے طور پر
میں ٹیكس سے
دیکھا جاتا ہے
ہوتے ہیں
ہے )taxable
ترغیبات ملتی ہے
اور یہ ٹیكس مفت
(heavily
ہوتے ہیں

237

238

239

240

241

رہن انفكاك بیمہ کو مندرجہ ذیل کسی
ایک آپشن کے تحت درجہ بندی
کریں۔
ایم ڈبلیو پی ایكٹ کے تحت
مؤثرپالیسی کے معاملے میں پالیسی
243
کی رقم __________ کو قابلِ
ادائیگی ہوگی۔
ایک کی مین بیمہ پالیسی کے تحت
بیمہ رقم سے جڑے عنصر کا انتخاب 244
كریں ۔
242

ایک کی مین بیمہ کے تحت کور کئے
گئے نقصان کا انتخاب كریں ۔

245

ایک کی مین بیمہ کے تحت کیا ٹیكس
ٹریٹمنٹ فراہم کیا جاتا ہے؟

246

Correct
Alternative

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

1

سبھی مالزمین
کے نام

سی ای او کا نام

سی ای او كی
تنخواہ

2

سب سے زیادہ
منی
منی موچن بیمہ بندھک موچن بیمہ
بھروسےمند بیمہ
بھروسےمند بیمہ

2

پالیسی معیادی
کے ساتھ پریمیم
میں بڑھوتری
ہوتی ہے

پالیسی معیادی
کے ساتھ کور
میں بڑھوتری
ہوتی ہے

اگر آپ کو ایک کی مین بیمہ پالیسی
كاروبار کا مالی
خریدنے کی ضرورت ہے ،تو اپلی
بیانات آڈٹ كیا
كیشن كی تشخیص کرنے کے لئے
اور فاعل کئے
بیمہ كار كے ذریعے کیا معلومات
گئے آئی ٹی رٹرن
مانگی جائےگی؟
ایم ارآئی اصطالح مكمل نام بتائیں

کور پالیسی
پالیسی معیادی
ایم ارآئی کو گھٹتی مدت کا بیمہ کیوں
معیادی کے
کے ساتھ کور
دوران مستقل بنا کہا جاتا ہے؟
میں کمی آتی ہے
رہتا ہے

3

اہم شخص کے
آئی ٹی ریٹرن

كاروبار اور آئی
ٹی ریٹرن كے
مالیاتی بیانات
آڈیٹ كیے گئے

كی مین کے
پچھلے مالی
بیانات

كی مین كے
موجودہ مالی
بیانات

4

 , I, II, IIIاور
IV

 Iاور IV

 Iاور III

 Iاور II

2

ایک پالیسی پر
بیمہ كار كے
ذریعے خرچ
کئے گئے
اخراجات

ایک پالیسی پر
بیمہ كار کے
مارجن

پالیسی خریدنے
کے لئے ایک
بیمہ دار نے ادا
کی گئی قیمت

بیمہ كار كے
ذریعے حاصل
منافع

247

248

249

کی مین بیمہ کے تحت بیمہ رقم تعین
کرنے کے لئے کیا دیکھا جائیگا؟

250

ذیل میں سے کون گراس پریمیم کی
گنتی کرنے میں استعمال کئے جانے
والے جزو ہیں؟
 : Iنیٹ پریمیم
 : IIاخراجات لوڈنگ
 : IIIمتوقع کے لئے لوڈنگ
 : IVبونس لوڈنگ

251

ایک بیمہ پالیسی کے سلسلے میں
“پریمیم” اصطالح کیا ظاہر کرتی ہے؟

252

3

موجودہ اور
مستقبل کی
غریبوں کے بیمہ
ضروریات کو
کے لئے اقتصادی
پورا کرنے کے
مدد دینا
لئے كافی ذخائر
بنائے رکھنا

منافع میں اضافہ نیٹ سود آمدنی
کو بڑھانا
کرنے کے لئے

4

وہ عمل جسکے
كے ذریعے ایک
زندگی بیمہ
ایک زندگی بیمہ
کمپنی کی سبھی
کمپنی کے بونس
موجودہ پالیسیوں
پر پہنچنے كا عمل
كی قیمت (ویلیو)
مقرر کی جاتی
ہے

ایک زندگی بیمہ
کمپنی کے لئے ایک زندگی بیمہ
زندگی بیمہ میں تشخیص کا کیا مطلب
254
خالص پریمیم کمپنی کے منافع
ہے؟
مقرر کرنے كا پر پہنچنے كا عمل
عمل

1

27

Alternative
1

Question Body

S.
No.

پالیسی گھٹا

پالیسی اپ گریڈ

پالیسی ہولڈر
كے ذریعے
پریمیم ادائیگی
بند کرنا

بیمہ کمپنیوں کے لئے سرمایہ
موزونیت معیار رکھنے کے مقاصد كی 253

وضاحت كریں ۔

حاصل
دستبرداری قیمت اس آپشن کی شناخت کریں جسے
کے بدلے میں پالیسی وتھڈراول (ترك) کا نام دیا جا
سکتا ہے۔
پالیسی کی
دستبرداری

255

Correct
Alternative

Alternative
4

Alternative
3

4

آئی ارڈی اے كی
طرف سے الزمی
طور پر بیمہ
کمپنی کے
گرامین ذمہ
داریوں کو پورا
کرنے کے لئے
سماجی تحفظ
چارج

اموات چارج

مندرجہ ذیل سبھی یولپ پریمیم کے
اجزاۂ ہیں عالوہ:

256

4

نقد آمد پر نقد رقم نقد بہاؤ پر نقد
بیمہ کمپنیوں کے حوالے سے بچت
واجبات پر اثاثوں اثاثوں پر واجبات
رقم کی آمد سے
کے بہاؤ سے
تعین کرنے کا ایک طریقہ بنائیں۔
کی اضافی قیمت
کی زیادہ قیمت
زیادہ قیمت
زیادہ قیمت

257

سرمایہ كاری
جوکھم پریمیم

2

استواری بونس

ٹرمنل بونس

كمپاؤنڈ بونس

2

انتظام اخراجات

ذخائر

ترغیبات

2

28

Alternative
2

Alternative
1

پالیسی مختص
چارج

Question Body

__________کے معاملے میں،
کمپنی بنیادی فائدہ کے اور پہلے سے
بازگشتی بونس
منسلك بونسوں کا ایک فیصد کے
طور پر بونس اعالن کرتی ہے۔

اموات

S.
No.

258

نیچے دیئے گئے آپشنس میں سے اس
آپشن کا انتخاب كریں جو زندگی بیمہ
259
پریمیم تعین کرنے میں ایک عنصر
نہیں ہے۔

ایک خالص
ایک خالص
ایک خالص
ایک خالص
پریمیم پر عام
پریمیم پر عام
پریمیم پر لوڈنگ پریمیم پر لوڈنگ
لوڈنگ کے 3
کے  3حصےہو کے  3حصے ہو لوڈنگ کے 3
حصے ہو نگے:
حصے ہو نگے:
نگے )۱ :
نگے)۱ :
 )۱پریمیموں کے
پریمیموں کا ایک پریمیموں کا ایک  )۱پریمیموں کا
لئے ایک مقرر
فی صد  )۲ہر ایک فی صد )۲
فی صد  )۲ہر
رقم  )۲ہر ایك درست بیانات کا انتخاب كریں ۔
ایك  1000بیمہ ایك  1000بیمہ ہر ایك 1000
 1000بیمہ رقم
بیمہ رقم کے
رقم کے لئے
رقم کے لئے
کے لئے ایک
لئے ایک مقرر
ایک مقرر فی
ایک مقرر رقم
مقرر رقم اور
رقم اور  )۳ہر
صد اور  )۳ہر
اور  )۳ہر
 )۳ہر ایك
ایك پالیسی پر
پالیسی ایک
پالیسی ایک فی
پالیسی پر مقرر
مقرر رقم
مقرر رقم
صد
رقم
بیمہ کمپنیوں كے ذریعے اثاثوں کی
تشخیص کے حوالے سے وہ قیمت
کیا ہے جس پر زندگی بیمہ کمپنی نے
اپنے اثاثےخریدے یا حاصل کیے
تھے؟

260

4

كتابوں میں درج
قیمت

بازار قیمت

رعایتی حالیہ
قیمت

رعایتی مستقبل
قیمت

2

استواری بونس

ٹرمنل بونس

کمپاؤنڈ بونس

کس معاملے میں کمپنی بنیادی فائدہ
بازگشتی بونس اور پہلے سے منسلك كے ایك فیصد
كے طور پر بونس كا اعالن کرتی ہے

3

پالیسی کی ان خصوصیات کا نام بتائیں
پالیسی کی
پالیسی منصوبہ
بیمہ رقم اور
بیمہ رقم اور
جن پر بیمہ كار كے ذریعے پریمیم پر 263
منصوبہ بندی اور
اور جوکھم کور
پالیسی منصوبہ پریمیموں کے موڈ
چھوٹ دی جا سکتی ہے۔
پریمیم کے موڈ

1

پالیسی کی
بیمہ كار اور
شرطوں میں
میوچئل فنڈ جہاں
پیسے كی سرمایہ مخصوص کے
مطابق بیمہ دار
كاری كی گئی
یا بیمہ كار
ہے

3

بیمہ دار نے
دیگر بیمہ خریدا
ہے

بیمہ دار ایک
غیر معیار
جوکھم ہے

3

گرام پنچایت
سرٹیفکیٹ

پاسپورٹ

بیمہ دار

بیمہ كار

بیمہ دار اضافی
بیمہ دار ایک چارج كو متحمل
معیار جوکھم ہے كرنے میں اہل
ہے
کنڈلی

راشن کارڈ

261

262

یولپ کے معاملے میں اموات جوکھم
کو کون برداشت کرتا ہے؟

264

اس منظر نامے کا پتہ لگائیں جسمیں
بیمہ كار بیمہ دار سے اضافی پریمیم
وصول کر سکتا ہے۔

265

____________معیاری عمر كے
ثبوت كی ایک مثال ہے۔

266

Correct
Alternative

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

1

60

45

30

15

1

قانونی ،غیر
قانونی

غیر قانونی،
قانونی

قانونی ،قانونی

منی النڈرنگ __________ دولت
کے _________ ماخذ کو چھپا کر
غیر قانونی ،غیر
اسے ایک معیشت میں النے کا طریقہ
قانونی
ہے تاکہ یہ قانونی طور پر حاصل کیا
گیا ظاہر ہو سکے۔

268

1

ذاتی عزائم سے
متعلق معامالت

موجودہ امور
سے متعلق
معامالت

دل سے متعلق
معامالت

صحت ،عادات
اور كاروبار یا
روزگار کے
معامالت ,آمدنی
اور خاندانی
تفصیالت

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔کا ذكر ایجنٹ
کی رپورٹ میں ہونا ضروری ہے۔
سب سے زیادہ مناسب آپشن منتخب
كریں ۔

269

3

ہسپتال کی
ترجیحات سے
متعلق تفصیالت

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ڈاكٹر كے ذریعے
اپنی رپورٹ میں درج اور ذكرکیا گیا
ہوتا ہے جسے طبی ممتحن کی رپورٹ
کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ مناسب
آپشن منتخب كریں ۔

270

29

جسمانی
خصوصیات سے
متعلق تفصیالت ذاتی حفظان صحت
جیسے اونچائی،
وزن ،بلڈ پریشر

4

پراسپیکٹس

معلومات ڈاکٹ

تجویز اقتباس

2

سچائی

سماجی حیثیت

اونچائی ،وزن
اور بلڈ پریشر

4

Ia

II a

Ic

4

کنڈلی

ایڈریس کا ثبوت

عمر کا ثبوت

3

ٹیكس جُگلیری

منی النڈرنگ

غلط بیانی

مالی تفصیالت

تجویز فارم

Question Body
ایک پالیسی کی فری لک مدت
__________ دنوں تک رہتی ہے۔

267

بیمہ کمپنیوں كے ذریعے استعمال
کئے جانے والے قانونی دستاویز کی
271
شناخت کریں جو پروڈكٹ کے بارے
میں معلومات فراہم کرتے ہے۔ سب
سے زیادہ مناسب آپشن منتخب كریں ۔

اس خصوصیات کی شناخت کریں
تجویز كنندہ کے
جسے ایک طبی ممتحن کی رپورٹ
جذباتی رویے
میں دیکھا جائیگا۔
درست مجموعہ کو الگ کریں
عمر ثبوت کی قسم:
 : Iاسٹینڈرڈ
 : IIغیر معیاری
Ib
عمر ثبوت
 . aپاسپورٹ
 .bجنم کنڈلی
 .cپنچایت سرٹیفکیٹ
ذیل میں سے کون سا ایک کے واے
تصویر
سی دستاویز نہیں ہے؟

فراڈ

S.
No.

272

273

274

مہیش ایک منشیات کے ڈیلر ہے.
اسکے پاس ایک باقاعدہ کام نہیں ہے۔
اس نے دواؤں کی فروخت سے 10
الکھ روپے کمائے۔ وہ اس پیسے سے
مکان یا کار وغیرہ نہیں خرید سکتا
ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو سرکار کو
شك ہو جائیگا اور وہ دوا ڈیلر کی
275
تحقیقات شروع کر دیگی۔ اسلئے دوا
ڈیلر ایک بار /ہوٹل کھولتا ہے اور بہی
کھاتوں میں اسے ہوٹل پر بھاری
منافع کے طور پر دکھاتا ہے اور اس
رقم پر اپنے ٹیكس كی ادائیگی کرتا
ہے۔ یہ ________ کی ایک مثال
ہے؟

Correct
Alternative

Alternative
4

Alternative
3

Alternative
2

Alternative
1

4

 ،I، II، IIIاور IV

صرف III

صرفII

صرف I

2

ایک فری لُك
پیریڈ بیمہ دار
كے لیے ایك
ونڈو فراہم كرتا
ہے جہاں وہ
پالیسی پر
نامزدگی شامل
كرسكتا ہے۔

ایک فری لُك
پیریڈ بیمہ دار
كے لیے ایك
ونڈو فراہم كرتا
ہے جہاں وہ
فریمس سبمیٹ
كرسكتاا ہے۔

ایک فری لُك
پیریڈ بیمہ دار
كے لیے ایك
ونڈو فراہم كرتا
ہے جہاں وہ
پالسی پسند نہیں
آنے پر اسے
واپس کر سکتا
ہے

ایک فری لُك
پیریڈ بیمہ دار
كے لیے ایك
ونڈو فراہم كرتا
ہے جہاں پریمیم
ادا کرنے کی
ضرورت نہیں ہے

آئی آر ڈی اے نے اپنے ضابطے میں
ایک گاہك دوستانہ پرویژن بنایا ہے
جسے فری لک مدت کہتے ہیں۔ اسكی
وضاحت کریں۔

277

1

نیشنل انشورنس
اکیڈمی

بھارت انشورنس
انسٹی ٹیوٹ

انشورنس اور
رسک مینجمنٹ
انسٹی ٹیوٹ

انشورنس
ریگولیٹری اور
ڈیویلپمنٹ اتھارٹی

بھارت کے انشورنس ریگولیٹر کا نام
بتائیں۔

278

2

پالیسی دستاویز

نقد قیمت

اخالقی خطرہ

فیس ویلیو

بیمہ کے معاملے میں جوکھم کو متاثر
کرنے والے عنصر کی شناخت کریں۔

279

2

جنرل ہامیداری

غیر منفی
ہامیداری

غیر طبی ہامیداری

صحت مند
ہامیداری

بیمہ کے لئے کئی تجاویز کی
ہامیداری اور قبولیت ایک طبی امتحان
کی مانگ کئے بنا ہوتی ہے۔ ہامیداری
کے اس روپ کو ___________
کہا جاتا ہے؟

280

30

Question Body

S.
No.

مذكورہ ذیل منظر نامے کو دیکھیں
اور ان آپشنس کا انتخاب كریں جنہیں
ایک اے ایم ایل پروگرام کے تحت
نشان زد کرنا ضروری ہے
 : Iایک گاہك کسی لین دین کو ردّ کرتا
ہے اور اپنی شناخت کا ثبوت دینے
سے بچنے کے لئے کم رقم کا ایک
دوسرا لین دین کرنے کی درخواست
کرتا ہے۔
276
 : IIایک گاہك غیر معمولی اعلی
ڈالركے لین دین کی درخواست کرتا ہے
اور لین دین كی وجہ یا نقدی کا ذریعہ
نہیں بتا سکتا ہے۔
 : IIIایک گاہك گھبرایا ہوا دکھائی پڑتا
ہے اور آپکی ریکارڈ کیپنگ کے بارے
میں عام سوال پوچھتا ہے۔
 : IVایک گاہك ایک ٹیلرکو رشوت
دینے کی کوشش کرتا ہے۔

