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

1

Question Body

నాన్ ల ైఫ్ ఇన్సూరరలు తాము

ప్రజాధనానిి

________ ఆస్తులు బీమా చేయడం

ఉప్యోగంచి

లేదని నిర్థార్ంచతకోవథలి.

2

3

Alternative
1

అగి బీమా విషయంలో ద్ావథని ఎలా
ల కకిస్థురల?

మార్ిడి (Subrogation) ________
సిద్ధ ాంతానిి అన్తస్ర్స్తుంద్ి.

కొన్తగోలు చేసిన్

Alternative
2
బ్యంకు
రలణాలన్త
ఉప్యోగంచి
కొన్తగోలు చేసిన్

Alternative
3

Alternative
4

అకరమ నిధతలన్త

ఆసిు ని తాకట్టు

ఉప్యోగంచి

పెట్ు టట్ ద్ాార్థ

కొన్తగోలు చేసిన్

కొన్తగోలు చేసిన్

Correct
Alternative

1

అగి ప్రమాదం

అగి ప్రమాదం

వలన్

వలన్

ప్రస్ు తత ఆస్తుల

తర్గన్ ఆస్తుల

స్ంభవించిన్

స్ంభవించిన్

విలువ

విలువ

న్షుం శథతం

కొన్తగోలు న్షుం

న్షుప్ర్హారం

బీమా

ర్స్తిల కవర్ేజి

ర్స్తి ఉప్శమన్ం

1

ప్ూచీకతత
ు

నామినషన్

మార్ిడి

ఒప్ిందం

3

మార్ిడి

ఒప్ిందం

నామినషన్

ప్ూచీకతత
ు

1

స్ంద్ేహం

ఉప్శమన్ం

స్ంభ్వయత

వథస్ు వ విలువ

3

ర్లైడర్డ

ప్రమాదం

ఊహాగథనాలు

ఉప్శమన్ం

2

1919

1929

1887

1872

4

4

పథలసీ హో లడ రలకక చెలిుంచిన్ కలుయం
అమ ంట్ు న్త నిరు క్ష్యం వహంచిన్ పథర్టు
4

న్తంచి ర్థబట్టుకునందతకు బీమా
కంపెనీ అన్తస్ర్ంచే విధానాలోు
_____ఒకట్ి.
థర్డడ పథర్టుకక బదతలు తాన్త చెలిుంచిన్

5

బీమా కంపెనీకక బీమాస్ంస్ా ద్ాార్థ
జర్గన్ హకుిల బద్ిలీని కూడా
__________గథ నిరాచించవచతు.

6

బీమా భ్వన్లో, ర్స్కి ఎలు ప్పిడస
_____ని స్సచిస్తుంద్ి.
న్షుం లేద్ా ద్ాని తీవరత, ర్స్తికక

7

స్ంబంధించిన్ ప్రభ్వథలన్త మర్ంతగథ
పెంచే ప్ర్సిాతిని _______అంట్్రల.
ఇండియన్ కథంట్్రక్టు యాక్టు

8

నిబంధన్లు, ____ భ్రత ద్ేశంలో
బీమాఒప్ింద్ాలతో స్హా అనిి
ఒప్ింద్ాలీి శథసిస్ు థయ.

2

S.
No.

Question Body

చెలిుంచవలసిన్ ఒక బీమా కలుయంకక,
9

ర్స్తి కథరణంగథ వథట్ిలిున్ న్షుం
______మర్యు _________ఉండాలి.

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

స్ిషుమైన్,

నిలకడెైన్,

గతిశీల,

స్ాచఛమైన్,

కొలవదగన్ద్ెై

ఊహాతమక

స్ంకకుషుమైన్

ఉపథంతమైన్

వైదయ

జీవిత

వథణిజయ

వయవస్థయ

3

ప్ర్ణామం

గడువపకథలం

2

సిారమైన్ ర్స్తి

పథరథమిక ర్స్తి

1

నైతిక ర్స్తిలు

భౌతిక ర్స్తిలు

2

విధించిన్ విలువ

3

ఖచిుతంగథ

2

1

______బీమా పథరథమిక మర్యు
10 ప్రతేయక ర్స్తిలన్త కవర్డ చేయడానికక
అందతబ్ట్టలో ఉంద్ి.

11

డెైన్మిక్ట ర్స్తిలు ఏ రకమైన్ వర్టీకరణ
ఆధారంగథ రూప ంద్ించబడాడయ?

12 ________ న్ష్థులు బీమా చేయబడవప.

13

_____వైప్ర్టతయం (Hazard) రకథనికక
చెంద్ింద్ి కథదత.

న్షుం విస్ు రణ

ఊహాతమక
ర్స్తిలు

ప్ర్థయవరణ
స్ాభ్వం

గతిశీల ర్స్తి

చట్ు ప్రమైన్

స్థమాజిక

ర్స్తిలు

ర్స్తిలు

న్షుం స్ంభవించిన్ప్పడు, న్షుం
విలువన్త స్తలభంగథ అంచనా
14

వయలేని లేద్ా రూఢిగథ నిర్థార్ంచలేని

నిశుయంచిన్

కొనిి స్ందర్థాలోు అమలు చేసందతకు

విలువ

ఊహాతమక విలువ

అంగటకర్ంచిన్
విలువ

________అన స్సతరం
సీాకర్ంచబడింద్ి.

"అడిగనా, అడగకపో యనా,
ప్రతిపథద్ిస్ు తన్ి ర్స్తికక గల అనిి
రకథల భౌతిక, విషయగత వథస్ు వథలీి
15 ________, ఖచిుతంగథ,
వలు డించడమే, "అతయంత
విశాస్నీయత" (Utmost Good
Faith))భ్వన్గథ నిరాచించబడింద్ి.

ప్ూర్ు గథ

స్ాచఛందంగథ

నిశ్చుతంగథ

3

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

పో ర తాూహ

వకరక
ర రణ

గోప్యత

మోస్ం

3

వలు డి

ప్రమాణప్తరం

పథరతినిధయం

ఒప్ిందం

3

అమాయక

మోస్ప్ూర్త

ఉద్ేేశప్ూరాక

ప్రస్ిర

1

ఆప్ద

ర్స్తి

అనిశ్చుతి

ప్రమాదం

1

ఆతమహతయ

మరణం

ప్రమాదం

అనార్ోగయం

1

లిఖితప్ూరాకంగథ

ఒప్ిందం

ప్తరం

1

ప్రతిపథదన్ ఫథరం

కవర్డ

మట్ీర్యల్

పథరసెికుస్క

2

మట్ీర్యల్

కవర్డ

ప్రతిపథదన్ ఫథరం

వలు డి ఫథరం

3

మోస్ం చేయాలన ఉద్ేేశయంతో,
__________ మోస్ప్ూర్తమైన్
16

కథనాలు, వథస్ు వథనిి వకరక
ర ర్ంచి చెపి
తప్పి కథనాల వలు స్థధారణంగథ ఒక
ఇన్సూర్లన్ూ కథంట్్రకుు, లీగల్ గథ ప్నికక
ర్థకుండా పో తతంద్ి.
బీమా కథంట్్రకుు స్మయంలో జర్గే

17 చరులో ఇచేు సు ట్్మంట్ిి
________అంట్్రల.
______________ ఒక సు టమంట
18

ఇస్తున్ిప్పిడు తప్పి స్సచన్
(Misrepresentation) ప రబ్ట్టగథ
భ్వించబడుతతంద్ి.

19

20

వథస్ు వంగథ న్ష్థునికక ద్ార్తీస స్ంఘట్న్
జర్గతే అద్ి _________.
ఈ కకంర ద్ి వథట్ిలో ఏద్ి స్ిషుమైన్ ర్స్తి
కథదత?
ప్రపో జల్ ఫథరం ఉప్యోగంచని

21

స్ందరాంలో, బీమా స్ంస్ా
స్మాచార్థనిి _______ద్ాార్థ ర్కథరలడ

నోట్ిమాట్గథ
ద్ాార్థ

చేయవచతు.
పథలసీగథ గథనీ లేద్ా ఒక కవర్డ నోట్ీ ్
22 ఉన్ి బీమా కథంట్్రకుుని ________
అంట్్రల.
బీమాస్ంస్ా కక అవస్రమైన్
23

విషయాన్ింతా బీమా కోస్ం ప్రపో జర్డ
ద్ాార్థ నింప్బడాలిూన్ ఫథరంని
__________అంట్్రల.

4

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

కవర్డ

ప్రతిపథదన్ ఫథరం

మట్ీర్యల్

వలు డి ఫథరం

3

ప్రతిపథదన్ ఫథరం

కవర్డ

పథరసెికుస్క

వలు డి ఫథరం

3

30 ర్ోజులు

15 ర్ోజులు

45 ర్ోజులు

60 ర్ోజులు

2

ఒప్ింద్ాలు

వథర్లంట్ీలు

ఒప్ిందం

బ్ండులు

2

ఇద్ి కవర్డ నోటూ

ఇద్ి ఇన్సూర్లన్ూ

ఇద్ి నియమాలు

ఇద్ి బీమా స్ంస్ా

మర్యు పథలసీ

నోటూ మర్యు

మర్యు

నిబంధన్లలోన

ప్తరం

నిబంధన్ల ప్తరం

నిబంధన్ల

కథకుండా ఒక

ర్లండింట్ిలోన్స

ర్లండింట్ిలోన్స

ప్తరంలోని ఒక

పథలసీ ప్తరంలో

ఒక భ్గం.

ఒక భ్గం.

భ్గం.

కూడా ఒక భ్గం.

ఋణబ్ధయత

బీమా స్ంస్ా

మర్యు బీమా

మర్యు

స్ంస్ా మర్యు

ఋణబ్ధయత

కవర్డ చేయబడడ బీమాస్ంస్ా ద్ాార్థ
కవర్డ చేయాలిూన్ ర్స్తి ని అండర్డర్లైట
24 చేస నప్థయంలో ముఖయమైన్ మర్యు
అవస్రమైన్ స్ంబంధిత
స్మాచారం______
బీమాస్ంస్ా ద్ాార్థ జార్ట చేయబడడ
25

డాకుయమంట లేద్ా ద్ాని తరప్పన్ బీమా
కథబో యే కొన్తగోలుద్ారలల కు జార్ట
చేసద్ానిని______అంట్్రల.

ప్రపో జల్ ఫథరంని ఉప్యోగంచన్ప్పడు,
బీమాస్ంస్ా మ ఖికంగథన్స లేక
26 ర్థతప్ూరాకంగథన్స తీస్తకున్ి
స్మాచార్థనిి ఎంత కథలావధిలోప్పన్
ర్కథరలడ చేయాలిూ ఉంట్టంద్ి _______ .

ఓ కథంట్్రకుు కకంర ద బీమాస్ంస్ా
27

లయబిలిట్ీని ప్ర్మితి చేయడానికక
బీమా కథంట్్రకుులో ఏమి
ఉప్యోగస్థురల?

28

వథరంట్ీకక స్ంబంధించి స్ర్లైన్ సు టమంట
ఏద్ో ఎంపిక చేయండి

1

ఒకవళ వథర్లంట్ీ ఉలు ంఘన్ జర్గతే
తొలుత అంగటకర్ంచిన్ ర్స్తిన్త
29

మారుడ___ జరలగుతతంద్ి. మర్యు
అలా ఉలు ంఘన్ జర్గన్ తేద్ీ న్తంచి
తదతప్ర్ బ్ధయతల న్తంచి
_____విముకుమవపతతంద్ి .

ఏజలంట మర్యు
బీమా స్ంస్ా

పథలసీద్ారల
మర్యు బీమా
స్ంస్ా

2

5
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No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ర్లగుయలర్డ పథరకరుస్క

ఎండార్డూమంట్ట
ు

నిబంధన్లు

ఒప్ిందం

1

నిబంధన్లు

వథర్లంట్ీలు

బ్ండులు

మర్యు

మర్యు

మర్యు

షరతతలు

ఒప్ిందం

ఎండార్డూమంట

నిబంధన్లు

పథలసీ

మర్యు

వివరణాతమక

షరతతలు

వివర్థలు

నిర్ేషు స్ంఘట్న్లిి వద్ిలి నిర్ేషుమైన్
హానికర స్ంఘట్న్లు (perils)
30

మాతరమే గణిస్ు స ఒక పథరమాణిక
రూప్ంలో పథలసీలు జార్ట చేయడానికర,
బీమాస్ంస్ా ల పథరమాణిక వయవహార్థనిి
ఏమని పిలుస్థుము?
_____ మర్యు ______ కలిసి

31 కథంట్్రకుు (ఒప్ిందం) స్థక్ష్యం
అవపతాయ.

32

పథలసీ మర్యు ఫథర్థలతో ______
జతచేయబడుతతంద్ి.

పథలసీ మర్యు
ఎండార్డూమంట

ఎండార్డూమంట్ట
ు

ఒప్ిందం

1

1

స్ర్లైన్ సు ట్్మంట్ిి ఎంపిక చేయండి :
స్థధారణంగథ ఎండార్డూమంట
33

...........పథలసీకక స్ంబంధించి
అవస్రమవపతతంద్ి:

సు టమంట (ఎ)
వర్ు స్ు తంద్ి

ర్లండు సు టమంట్ట
ు
సు టమంట (బి)

వయకకుగతంగథ
వర్ు స్ు థయ

a) మర్ో పథరంతానికక ఆసిు బద్ిలీ

సు టమంట్ట
ు
ప్రస్ిరం
ప్రతేయకముగథ

3

వర్ు స్ు థయ

b) బీమా రదతే
ఒక పథలసీలో ______లో
34 మారుడానికక స్ంబంధించి స్థధారణంగథ
అవస్రమైన్ ఎండార్డూమంట :

ర్స్తి మర్యు

చిరలనామా

ర్స్తి మర్యు

పీరమియం

చిరలనామా

మర్యు పరల

పథలసీ

మర్యు ర్స్తి

ఏజలంట

బీమా స్ంస్ా లు

బీమాద్ారలడు

లబిే ద్ారల

2

ఎకుివ పథరధాన్యత

4

1

బీమా కథంట్్రకుులోున్స మర్యు బీమా
35

పథలసీలు ోన్స వయకరుకర్ంప్బడే భ్ష,
ప్ద్ాలనీి ఎవర్ ద్ాార్థ డారఫ్టు
చేయబడతాయ?
పథలసీ మార్ిన్ పథరంతంలో ముద్ిరంచిన్
లేద్ా ట్్ైప్ చేయబడిన్ కథుజుల (ఉప్

36 నిబంధన్ల)కు పథలసీ బో డీలో ఉండే
కథుజుల కంట్ే ____________
పథరధాన్యమివథాలి.

తకుివ పథరధాన్యత స్మాన్ పథరధాన్యత

ముఖయమైన్ద్ి
కథదత

6

S.
No.

Question Body

Alternative
1

పథలసీ శబ్ేవళిలో ఏద్ెైనా స్ంద్ిగధత,
37

అస్ిషుత ఉన్ిట్ు యతే,
నిబంధన్లు______నియమాలు

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

కథుజు

బీమా స్ంస్ా లు

2

ఒక స్థధారణ
పథలసీ

వర్ు స్ు థయ.

వథయకరణం
మర్యు
ఉచాఛరణ

ఒప్ిందం
38

బీమా పథలసీ అనద్ి వథణిజయ ______
తాలూకు స్థక్ష్యం.

ఒప్ింద్ాలు

నియమాలు

మర్యు

స్థధారణ

స్థధారణ

నియమాలు

3

నియమాలు
ఏ డాకుయమంట్లునైనా, ప్ద్ావళి
39

ఉప్యోగంచిన్ విధాన్ం, అలాగే ద్ాని
అరా ం _______ ద్ాార్థ తేలిగథీ అరాం

స్థధారణ వయకకు

బ్గథ చద్ివిన్
వయకకు

శ్చక్ష్ణ ప ంద్ిన్ వయకకు

బీమా స్ంస్ా లు

1

చేస్తకోబడాలి.
బీమా పథలసీలు ో వథడే చాలా ప్ద్ాలు
గతంలో ప్లు నాయయప్రమైన్ తీరలిలోు
40

భ్గంగథ ఉనాియ. మర్యు
అలాంట్ప్పిడు ఆ _______లో
వచిున్ తీరలిలు _______ తీరలిలకు

ద్ిగువ

ఎగువ

ఎగువ

నాయయస్థాన్ం

నాయయస్థాన్ం

నాయయస్థాన్ం

మర్యు ఎగువ

మర్యు ద్ిగువ

మర్యు

నాయయస్థాన్ం

నాయయస్థాన్ం

స్తపీరంకోరలు

(i), (iv),

(i), (iii), (iv),

(i), (v), (iii),

(i), (ii), (iii),

(v),(vi), (ii)

(v), (vi)

(iv), (vi)

(iv), (vi)

మర్యు (iii)

మర్యు (ii)

మర్యు (ii)

మర్యు (v)

పీరమియం మొతు ం

పథలసీ స్ంఖయ

ప్రతిపథదన్ద్ారల

పీరమియం

పరల

చెలిుంప్ప ప్దధ తి

స్తపీరంకోరలు
మర్యు ద్ిగువ

2

నాయయస్థాన్ం

కట్టుబడి ఉంట్్య.

పథలసీ డాకుయమంట భ్గథలిి స్ర్లైన్
కరమంలో అమర్థులి
(i) ఉపో ద్ాాతం
41

(ii) ఆప్ర్ేట్ివ్ కథుజ్
(iii) పర విజో
(iv) షెడసయల్

1

(v) ధృవీకరణ
(vi) షరతతలు మర్యు వస్తలుబ్ట్ట
ు
పథలసీ డాకుయమంట్్ె డసయలు ఎనోి
42

ముఖయమైన్ వివర్థలిి పర్్ింట్టంద్ి. ఆ
షెడసయలులో ఈ కకంర ద్ి వథట్ిలో
కనిపించనిద్ేద్ి

4

7

S.
No.

Question Body

43 NCB స్ర్లైన్ విస్ు రణ రూప్ం చెప్ిండి

Alternative
1

నషన్ల్ కలడ
ర ిట
బయయర్ో

Alternative
2

నో కలుయమ్ బో న్స్క

Alternative
3

నాన్ కమీషన్డ
బ్యంక్టూ

Alternative
4

Correct
Alternative

నషన్ల్
కోఆప్ర్ేట్ివ్

2

బ్యంక్ట

ప్రతి ఒకిరూ చెలిుంచాలిూన్ పీరమియం
ర్లండు ఆప్ె న్ు త (ఎ)

మొతు ం ఈ అంశథలు నిరణ యంచే ర్ేట్టపెై
ఆధారప్డి ఉంట్టంద్ి:
44 a) న్షు స్ంఘట్న్కు న్షుపో యే
స్ంభ్వయత (బీమా చేయదగీ హాని

ఆప్ె న్ (ఎ) ఒకట్ే

ఆప్ె న్ (బి) ఒకట్ే

వర్ు స్ు తంద్ి

వర్ు స్ు తంద్ి

(ఎ) మర్యు (బి)

మర్యు (బి)

ర్లండు ఆప్ె న్ు త

ప్రస్ిరం

కలిపి వర్ు స్ు థయ

ప్రతేయకముగథ

3

వర్ు స్ు థయ

(peril) వలు
b) న్షు అంచనా మొతు ం
అగిప్రమాద ఫలితంగథ ఏరిడిన్ న్షు
స్గట్ట మొతు ం 200000 మర్యు
45 న్షుం స్ంభవించే స్గట్ట స్ంభ్వయత

1000

10000

2000

20000

ర్లండు ఆప్ె న్ు త

ర్లండు ఆప్ె న్ు త (ఎ)

(బి) మర్యు

మర్యు (సి)

3

100లో 1 గథ ఉంట్ే, ఊహంచదగీ
స్గట్ట న్షుం ఏమిట్ి?
స్బ్ ప్ూల్ూ ఇలా కకయ
ర ేట
చేయబడతాయ
46

a) న్ష్థులిి వివిధ కేట్గర్టలు ో
విభజించడం
b) ర్స్తి స్థాయపెై ఆధారప్డి

(ఎ) మర్యు (బి) (ఎ) మర్యు (సి)
ర్లండు ఆప్ె న్ు త

ర్లండు ఆప్ె న్ు త

(సి) ప్రస్ిరం

ప్రస్ిరం

కలిపి వర్ు స్ు థయ

కలిపి వర్ు స్ు థయ

ప్రతేయకముగథ

ప్రతేయకముగథ

వర్ు స్ు థయ

వర్ు స్ు థయ

c) న్షు అంచనా మొతు ం
ర్స్తిలన్త వర్టీకర్ంచడం, అవి ఏ వరీ ం
47 లోకక వస్థుయో నిరణ యంచడం

ర్ేట్టన్త
ఏజలంట కోస్ం

బీమా స్ంస్ా కోస్ం

______________కక చాలా అవస్రం.

నిరణ యంచడం
కోస్ం

బీమాచేసిన్ వయకకు
కోస్ం

1

3

ఒక ర్స్తికక బీమా
ఆమోదయోగయమేనా, అలా చేయదగీ ద్ే
48 అయతే, ఏ ర్ేట్టకక, ఏ నిబంధన్లు
మర్యు ఏ షరతతల ద్ాార్థ అని
నిరణ యంచే ప్రకయ
కర అని అంట్్రల.

కవర్డ లేఖ

ప్ూచీకతత
ు

బ్ండు

ఒప్ిందం

2

8

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

(బి) మర్యు

(ఎ), (బి)

(సి) ర్లండు

మర్యు (సి)

ఆప్ె న్ు త కలిపి

అనిి ఆప్ె న్ు త

వర్ు స్ు థయ

కలిపి వర్ు స్ు థయ

Correct
Alternative

ట్్కకికలాీ చససు , అండర్లైట్ింగోు ఈ కకంర ద్ి
వథట్ిలో ఏ దశలు ఉంట్్య?
a) ఫ్ీరకలానీూ, న్షు తీవరతల ప్రంగథ
49

చససు ప్రమాదం (హజార్డడ ) మర్యు
ర్స్తి అంచనా మర్యు మద్ింప్ప
b) పథలసీ కవర్ేజి స్సతీరకరణ

(ఎ) మర్యు (బి) (ఎ) మర్యు (సి)
ర్లండు ఆప్ె న్ు త

ర్లండు ఆప్ె న్ు త

కలిపి వర్ు స్ు థయ

కలిపి వర్ు స్ు థయ

ర్స్తిలు అనీి

అనిి ర్స్తిలు

చాలా ర్స్తిలు

అనిి ర్స్తిలు

స్మాన్ం

స్మాన్ం కథదత

స్మాన్ం కథదత

స్మాన్ం

(బి) మర్యు

(ఎ), (బి)

(సి) ర్లండు

మర్యు (సి)

ఆప్ె న్ు త కలిపి

అనిి ఆప్ె న్ు త

వర్ు స్ు థయ

కలిపి వర్ు స్ు థయ

నిలాలో కథర్ోీ /

ప్ర్శరమలో

అగిప్రమాద

స్రలకులు

ప్రకయ
కర భ్గమై

కథరణాలు

ఎదతర్్ిన

ఉంద్ి

కథవచతు

(బి) మర్యు

(ఎ), (బి)

(సి) ర్లండు

మర్యు (సి)

ఆప్ె న్ు త కలిపి

అనిి ఆప్ె న్ు త

వర్ు స్ు థయ

కలిపి వర్ు స్ు థయ

4

మర్యు షరతతలు, నిబంధన్లు
c) పీరమియం ర్ేట్ుని నిర్థధర్ంచడం.
______సింప్పల్ ఫథక్టు వలు బీమాలో
50

అండర్లైట్ింగ్ మర్యు ర్స్తి వర్టీకరణ
జాగరతు చేయవలసిన్ చేయవలసిన్

2

అవస్రం ఉంద్ి.
అండర్లైట్ింగలైిప్పణాయలు నిరంతర
అభయస్న్ ప్రకయ
కర లో అంతర్థాగమైన్
51

లక్ష్ణాలు:
a) తగన్ శ్చక్ష్ణ
b) ఫ్ీలోలో తిర్గ తెలుస్తకోవడం

(ఎ) మర్యు (బి) (ఎ) మర్యు (సి)
ర్లండు ఆప్ె న్ు త

ర్లండు ఆప్ె న్ు త

కలిపి వర్ు స్ు థయ

కలిపి వర్ు స్ు థయ

4

c) బ్గథ నిశ్చతమైన్ ప్ర్శీలన్లు
రవథణా లేద్ా

52

మర్లైన్ బీమా అండర్డర్లైట్ర్డ
........గుర్ంచి తెలుస్తకుని ఉండాలి.

అగిప్రమాద
కథరణాలు

2

స్మస్యలు
ఒక ఆర్ోగయ అండర్డర్లైట్ర్డ బీమాద్ారల
ర్స్తి పర ఫ్ెైల్ (స్షుం స్ంభవించే
అవకథశం)ని అరాం చేస్తకోవలసిన్
అవస్రం ఉంద్ి:
53 a) మడికల్ అంశథలు
b) ఒక ప్ర్శరమలో అంతర్థాగమైన్
ప్రకయ
కర
c) ఫ్ిట్్ిస్క స్థాయలు మర్యు ఫథయమిలీ
చర్తర

(ఎ) మర్యు (బి) (ఎ) మర్యు (సి)
ర్లండు ఆప్ె న్ు త

ర్లండు ఆప్ె న్ు త

కలిపి వర్ు స్ు థయ

కలిపి వర్ు స్ు థయ

2

9

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

కవర్డ లేఖ

ప్ూచీకతత
ు

బ్ండు

ఒప్ిందం

2

(బి) మర్యు

(ఎ), (బి)

(సి) ర్లండు

మర్యు (సి)

ఆప్ె న్ు త కలిపి

అనిి ఆప్ె న్ు త

వర్ు స్ు థయ

కలిపి వర్ు స్ు థయ

లక్ష్ణాలన్త బట్ీు , ర్స్తి స్థాయని బట్ీు ,
54

న్ష్థులన్త వర్టీకర్ంచడం, తగన్
పీరమియం ర్ేట్ట విధించడమే
______ముఖయ ఉద్ేేశయం.
అండర్లైట్ింగ్ ప్రధాన్ ఫ్ీచర్డ (లక్ష్ణం):
a) లక్ష్ణాలు ఆధారంగథ ప్రమాద్ానిి
గుర్ు ంచండి

55

b) ప్రతిపథదకుడి (proposer) ద్ాార్థ
పెరజలంట చేయడిన్ న్షు స్థాయని
నిరణ యంచడం

(ఎ) మర్యు (బి) (ఎ) మర్యు (సి)
ర్లండు ఆప్ె న్ు త

ర్లండు ఆప్ె న్ు త

కలిపి వర్ు స్ు థయ

కలిపి వర్ు స్ు థయ

4

c) బీమా బిజినస్క ఆర్ోగయకరంగథ
నిరాహంచబడేట్ు ట చసడడం
ఒకవళ బీమా కంపెనీ బీమా

ద్ాని ఒప్ింద

చేయకూడని ర్స్తిలపెై పథలసీలు
56

లక్ష్యయలన్త

ఇచిునా, ర్స్తి కవర్డ చేయడానికక

ఒప్ింద

చేరలకోవడంలో

అవస్రమైన్ద్ాని కనాితకుివ

బ్ధయతలు

బీమా స్ంస్ా

పీరమియంలు ఛార్ి చేసినా ద్ాని

యొకి స్థమరాయం

ఫలితంగథ ____________.
హెచతు ర్ేట్ు ట వథరంట చేయని
57

ర్స్తిలకు చాలా ఎకుివ ర్ేట్ు ట ఛార్ి
చేయదలుుకున్ి ఒక బీమాస్ంస్ా
బిజినస్క ఇలా ఉంట్టంద్ి.

58 a) అంగటకర్ంచదగన్ అరహత స్థాయ
b) పీరమియం మర్యు ఇతర షరతతల

బీమా ______కక ర్స్తి బద్ిలీపెై
ఆధారప్డి ఉంద్ి.

ద్ెబబతిన్డం

యొకి ఒప్ింద
లక్ష్యయలన్త

2

చేరలకోవడానికక

పో ట్ీలేని
మర్యు

న్షుంలో

నిలద్ొ కుికోలేని

భ్ర్ట లాభం

ర్లండు ఆప్ె న్ు త

ర్లండు ఆప్ె న్ు త (ఎ)

(బి) మర్యు

మర్యు (సి)

1

నిలద్ొ కుికోలేని

(ఎ) మర్యు (బి) (ఎ) మర్యు (సి)
ర్లండు ఆప్ె న్ు త

ర్లండు ఆప్ె న్ు త

(సి) ప్రస్ిరం

ప్రస్ిరం

కలిపి వర్ు స్ు థయ

కలిపి వర్ు స్ు థయ

ప్రతేయకముగథ

ప్రతేయకముగథ

వర్ు స్ు థయ

వర్ు స్ు థయ

బీమా స్ంస్ా

లాభం

అరహత
59

స్థమరధ యం

బీమా స్ంస్ా

ద్ెబబతిన్డం

స్ంక్ష్ిప్ుంగథ, ఇద్ి చేసు అండర్డర్లైట్ింగ్
లక్ష్యయలు స్థధించబడతాయ:

ఏజలంట్ట యొకి

ఏజలంట

బీమాచేసిన్ వయకకు

1

3

10

S.
No.

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

బీమా స్ంస్ా ఆర్ా క

పథలసీ ఆర్ాక

బీమాచేసిన్ వయకకు

ఏజలంట వయకకు

__________ ఆసిు కక స్ంభవించే

న్ష్థుల

న్ష్థుల

ఆర్ాక న్ష్థుల

ఆర్ాక న్ష్థుల

అవకథశమున్ి న్ష్థునిి బీమా

ప్రభ్వథనిి

ప్రభ్వథనిి

ప్రభ్వథనిి

ప్రభ్వథనిి

చేయడం అవపతతంద్ి.

తగీ ంచగలదత

తగీ ంచగలదత

తగీ ంచగలడు

తగీ ంచగలడు

ఆర్ోగయ

వథహన్

వయకకుగత ప్రమాదం

వయకకుగత

(బి) మర్యు

(సి) మర్యు

(సి) ర్లండస

(డి) ర్లండస

స్ర్లైన్వి

స్ర్లైన్వి

(బి) మర్యు

(సి) మర్యు

(డి) ర్లండస

(డి) ర్లండస

స్ర్లైన్వి

స్ర్లైన్వి

(బి) మర్యు

(సి) మర్యు

(సి) ర్లండస

(డి) ర్లండస

స్ర్లైన్వి

స్ర్లైన్వి

Question Body

బీమా పథలసీ కొన్డం వలు ,
60

Correct
Alternative

3

ప్రమాద ఫలితంగథ స్ంభవించిన్
ఆకసిమక మరణం లేద్ా అస్మరధ త
61 (disablement) కలిగన్ప్పడు ఏ బీమా

3

ఆర్ా క న్ష్థుల న్తంచి బీమాద్ారలని
రక్ష్ించడానికక స్హకర్స్తుంద్ి?

యాకకూడెంట్ల్ బీమాలో ఇద్ి లేదత
(a) పథరణాంతకమైన్ జబుబ
62

(b) ముందత న్తంచే ఉన్ి వథయధి
(c) ట్్రఫ్ికు ో జర్గే అన్తకోని ప్రమాద్ాలు

(ఎ) మర్యు (బి) (ఎ) మర్యు (సి)
ర్లండస స్ర్లైన్వి

ర్లండస స్ర్లైన్వి

(d) ప్ర్శరమలోు జర్గే అన్తకోని

2

ప్రమాద్ాలు

యాకకూడెంట్ల్ బీమాలో ఇద్ి లేదత
(a) మాన్సిక స్మస్యలు
63 (b) ర్ోజువథర్ట కథరయకలాపథలోు గథయాలు
(c) డసయట్ీలో ఉండగథ గథయాలు

(ఎ) మర్యు (సి) (ఎ) మర్యు (డి)
ర్లండస స్ర్లైన్వి

ర్లండస స్ర్లైన్వి

2

(d) ముంద్ే ఉన్ి శథర్టర్క స్మస్యలు

ప్రూన్ల్ యాకకూడెంట పథలసీ కవర్డ
చేస్ు తంద్ి:
64

(a) యాకకూడెంట వలు మరణం
స్ంభవిసు (b) శథశాత స్ంప్ూరణ వైకలయం
(c) రలగమత
(d) గరాం స్మస్యలు

(ఎ) మర్యు (సి) (ఎ) మర్యు (డి)
ర్లండస స్ర్లైన్వి

ర్లండస స్ర్లైన్వి

1

11

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

(బి) మర్యు

(సి) మర్యు

(సి) ర్లండస

(డి) ర్లండస

స్ర్లైన్వి

స్ర్లైన్వి

Correct
Alternative

యాకకూడెంట వలు తాతాిలిక స్ంప్ూరణ
వైకలయం మర్యు మరణం స్ంభవిసు
పథలసీలు :
65 (a) వయకకుగత ప్రమాదం
(b) ఆర్ోగయ బీమా

(ఎ) మర్యు (సి) (ఎ) మర్యు (డి)
ర్లండస స్ర్లైన్వి

ర్లండస స్ర్లైన్వి

2

(c) మోట్ర్డ బీమా
(d) ఇండసిుియల్ వరిర్డ బీమా
బీమా పథున్తు స్థధారణంగథ
అవస్రమయేయ ________ కోస్ం,
66 అలాంట్ి స్ంభ్వయతలకు

అవస్రమైన్

స్థధారణ

అనిశ్చుతి

నియమాలు

ఆప్ె న్ (ఎ)

ఆప్ె న్ (బి)

ఆప్ె న్ (సి)

ఆప్ె న్ (డి)

మాతరమే స్ర్లైన్ద్ి

మాతరమే స్ర్లైన్ద్ి

మాతరమే స్ర్లైన్ద్ి

మాతరమే స్ర్లైన్ద్ి

24

12

48

50

1

5 & 80

16 & 100

21 & 90

18 & 80

4

నిర్ే షు నిబంధన్లు

(contingencie) చెలిుంచాలిూన్

ఒప్ింద్ాలు

2

మొతాులన్స కవర్డ చేస్ు థయ.
ఈ కకంర ద్ి వథట్ిలో ఏద్ి బీమాలో 'యాడ్
ఆన్' కవరు లోకక ర్థదత ?
67

(a) మడికల్ ఖరలులు
b) కుట్టంబ రవథణా ఖరలులు

4

(c) మందతల ద్ిగుమతి
(d) నిరలద్ో యగ ఖరలులు
స్థధారణంగథ, వయకకుగత ప్రమాద
68 పథలసీలు ____ గంట్ల ఆధారంగథ
ప్రప్ంచవథయప్ు ంగథ కవర్ేజి ఇస్తునాియ.

69

ఆర్ోగయ బీమా పథలసీ అభయర్ాకక కనీస్,
గర్షు ఎంట్ీర వయస్తూ:

12

S.
No.

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

శథశాతంగథ ప్ూర్ు

శథశాత పథక్ష్ిక

తాతాిలికంగథ

వైకలయం

వైకలయం

ప్ూర్ు వైకలయం

శథశాతంగథ ప్ూర్ు

శథశాత పథక్ష్ిక

తాతాిలికంగథ

వైకలయం

వైకలయం

ప్ూర్ు వైకలయం

కొంతకథలం పథట్ట ప్ూర్ు అంగవైకలయం

శథశాతంగథ ప్ూర్ు

శథశాత పథక్ష్ిక

తాతాిలికంగథ

కలగడానిి_______అని అంట్్రల.

వైకలయం

వైకలయం

ప్ూర్ు వైకలయం

Question Body

Alternative
4

Correct
Alternative

ప్ూర్ు వైకలయం

1

ప్ూర్ు వైకలయం

2

మొతు ం వైకలయం

3

ు చేతతలూ నాలుగయ జీవిత కథలం
కథళల
పథట్ట ప్ూర్ు గథ ప్ని చేయకుండా
పో వడం. అంట్ే వథట్ికక ప్క్ష్వథతం
ర్థవడం, లేద్ా అప్స్థమరక సిాతికక
70

ు /ర్లండు
వళు డం, ర్లండు కళల
ు , లేద్ా ఒక చేయ
చేతతలు/ర్లండు కథళల
మర్యు ఒక కన్తి లేద్ా ఒక కన్తి
మర్యు ఒక కథలు, లేద్ా ఒక చేయ
మర్యు ఒక కథలు ప్ూర్ు గథ పో వడం
వంట్ి సిాతిని _______అంట్్రల.

జీవిత కథలం పథట్ట పథక్ష్ికంగథ
71 అంగవైకలయం కలగడానిి_______ అని
అంట్్రల.

72

వథరం పథరతిప్ద్ికన్ గర్షుంగథ ఎనిి
వథర్థల పథట్ట ప్ర్హారం చెలిుంచే
73 వీలుంట్టంద్ో అనిి వథర్థల పథట్ట ఒక
సిార మొతాునిి

ప్రతివథరం
న్షుప్ర్హారం

ప్రతిర్ోజు

నాలుగు వథర్థల
మొతు ం

స్ంఖయ
తెలియజేసిన్

1

వథరం

చెలిుంచడానిి_______అని అంట్్రల.

_______ మర్యు ______ వంట్ివి
స్మ్ అషయయర్డడ చెలిుంప్పతో కూడి

మరణ

మరణ

మరణ

74 ఉంట్్య. పీపీడీ జర్గే ప్క్ష్ంలో అంద్ే

ప్రయోజన్ం

ప్రయోజన్ం

ప్రయోజన్ం

మర్యు ట్ిట్ిడి

మర్యు పిపిడి

మర్యు పిట్ిడి

ప్ర్హారం స్మ్ అషయయర్డడలో కొంత సిార
శథతంగథ ఉంట్టంద్ి.

ట్ిట్ిడి మర్యు
పిపిడి

3

13

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

ఆప్ె న్ (ఎ)

ఆప్ె న్ (బి)

ఆప్ె న్ (సి)

ఆప్ె న్ (డి)

మాతరమే స్ర్లైన్ద్ి

మాతరమే స్ర్లైన్ద్ి

మాతరమే స్ర్లైన్ద్ి

మాతరమే స్ర్లైన్ద్ి

ఆప్ె న్ (ఎ)

ఆప్ె న్ (బి)

ఆప్ె న్ (సి)

ఆప్ె న్ (డి)

Correct
Alternative

ఈ కకంర ద్ి వథట్ిలో ద్ేని కథరణంగథ వచేు
అంగవైకలయం ఒక స్థధారణ
మిన్హాయంప్పలోుకక ర్థదత
a) సీాయ గథయాలు, లేద్ా ఆతమహతయ;
75 b) యుదధ ం మర్యు తతూంబంధిత
ఉతాితాలు

4

c) మదయం, లేద్ా మాదక దరవయ
ప్రభ్వంలో జర్గే ప్రమాద్ాలు;
d) డసయట్ీలో ఉన్ిప్పిడు యాకకూడెంట

ఈ కకంర ద్ి వథర్లో బీమా పథలసీ
తీస్తకోకూడనిద్ెవరల?
(a) వయస్తిడెైన్ వయకకు తన్ కోస్ం
76

(b) వయస్తిడెైన్ వయకకు తన్ ఫథయమిలీ
కోస్ం

మాతరమే స్ర్లైన్ద్ి. మాతరమే స్ర్లైన్ద్ి. మాతరమే స్ర్లైన్ద్ి. మాతరమే స్ర్లైన్ద్ి.

3

(c) ఒక మైన్రల తన్ కోస్ం
(d) ఒక యజమాని తన్ ఉద్ో యగుల
కోస్ం
పో యన్ పథరణం, లేద్ా పో యన్
అవయవం తాలూకు విలువన్త
77

అంచనా వయడం గథనీ, భర్టు చేయడం
గథనీ అస్థధయమే కథబట్ిు అలాంట్ి

ప్రయోజనాలు

న్షుం

మచసయర్ట్ీ

చెలిుంప్ప బకథయ

1

ఏద్ీకథదత

1

వైకలాయలకు, ప్రమాద్ాలకు చెలిుంచే
మొతాులన్త ఏమని అంట్్రల?

ఒక కంపెనీ ఆఫర్డ చేస బీమా మొతు ం
78 (స్మ్ ఇన్సూర్డడ ) ద్ేని మీద ఆధారప్డి
ఉండాలి?

బీమా బ్ండులో
బీమా చేసిన్వథర్
ఆద్ాయం

పథలసీ షరతతలు

ఒప్ిందం
తెలియజేయబడిం
ద్ి

14

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

మొదట్ి పథలసీ

అనిి పథలసీలు

తాజా పథలసీ

(బి) మర్యు

(బి) మర్యు

(సి) మర్యు

(సి) ర్లండస

(డి) ర్లండస

(డి) ర్లండస

స్ర్లైన్వి

స్ర్లైన్వి

స్ర్లైన్వి

అయనీకరణ

కథలుషయం

యుదధ ం మర్యు

మర్యు

మర్యు

యుదధ ంలాంట్ి

Correct
Alternative

ఇవి బెనిఫ్ిట పథున్తు కథబట్ిు పీఏ
పథలసీలు ో కంట్ిరబయయషన్ ఏమీ పెదేగథ
ఉండదత. తద్ాార్థ ఒకవళ ఒక వయకకుకక
ప్లు బీమా కంపెనీల న్తంచి ఒకట్ికక
79 మించి పథలసీలు ఉనాి కూడా ప్రమాద
మరణం స్ంభవించినా, పీట్ీడీ, పీపీడీ

పథరధాన్యం
ఇచిున్ద్ి

2

వంట్ివి జర్గనా
_______కలుయములన్స విడిగథ
చెలిుస్ు థరల.

పీరమియం కథలికుయలేషన్ ఈ కథరకథల
మీద ఆధారప్డి ఉంట్టంద్ి?:
80

a) నివథస్ం ఉండే న్గరం
b) వృతిు

(ఎ) మర్యు (బి)
ర్లండస స్ర్లైన్వి

c) వయస్త

2

d) ఒక వయకకు ఆర్ా క స్ోు మత

బీమా లక్ష్యం, పెర్ల్ూ _____వంట్ి
81 వథట్ికక అంచనా వయబడిన్ న్షుం కవర్డ
చేయబడదత.

యంతారల
నిలుప్పదల

ర్ేడియోధార్మకత కలుషితం న్ష్థులు.

4

కథరయకలాపథలు

అగి ప్రమాదం వలు కలిగే న్ష్థులకు
82 ____ కథలావధి వరకూ బీమా ఇవాడం

6 నలలు

ఒక స్ంవతూరం

5 స్ంవతూరం

జీవితకథలం

2

ర్ేట్ింగ్

చెలిుంప్ప

ల కకింప్ప

ప్ూచీకతత
ు

1

జరలగుతతంద్ి.
ఫ్ోు ట్ర్డ పథలసీలు ో, పీరమియం
83 _______ విధాన్ంలో బీమాస్ంస్ా కర,
మర్ో బీమాస్ంస్ా కర తేడా ఉంట్టంద్ి.

15

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

స్రలకు బీమా

రవథణా బీమా

గడడ ంగ భదరత

ఫ్ోు ట్ర్డ బీమా

పథలసీలు

పథలసీలు

బీమా

పథలసీలు

Correct
Alternative

వివిధ లొకేషన్ు లో సలబుల్ స్థుక్ట గయడ్ూ
భదరప్ర్చే FMCG కంపెనీలు, ఒక
84

కథమన్ పీరమియం మర్యు స్మ్
అషయయర్డడ కకంర ద తమ ఇనాంట్ర్టని కవర్డ

4

చేస్తకోవడానికక ఏ విధమైన్ బీమా
పథలసీలన్త ఎంచతకోవథలి?

స్ోు ర్డ చేయబడిన్ వస్తువపల బీమా
85 పీరమియం ఈ కకంర ద్ి పెర్థమీట్రు పెై
ఆధారప్డి ఉండదత

86

అట్టవంట్ి
వర్ు త ప్రమాద

నిలా చేయబడడ

వస్తువపల

స్ంవతూరంలోని

బీమా

స్రలకుస్ాభ్వం

అమమకథనికక

స్మయం

భ్విత లాభం

ఓ వథణిజయ స్ంస్ా కక ఈ కకంర ద్ి వథట్ిలో ఒక

న్గదత బద్ిలీ

అగిప్రమాద

ప్ర్ణామాతమక

రకం బీమా అవస్రం లేదత.

నిర్ోధక బీమా

బీమా

న్షుం బీమా

_______ ఉద్ో యగులు, కుట్టంబ
87 స్భుయల ద్ాార్థ అయన్ ద్ొ ంగతనాలకు
కవర్డ చేయదత.

3

ప్ర్ణామాతమక
న్షుం బీమా

బ్యంకరు
న్షుప్ర్హారం

1

బీమా
బ్యంకరు

ద్ో పిడీ బీమా

దరవయ బీమా

న్షుప్ర్హారం

2

బీమా

ఒక స్ంస్ా తన్ ఆఫ్ీస్క లొకేషన్ వదే
లేద్ా బయట్ ఎకిడో వర్ే చోట్ కథయష్
88

హాయండిల్ చేస్ు తండగథ కథయష్ న్షు

ప్ర్ణామాతమక

స్ంఘట్న్ జరగవచతు. అలాంట్ి

న్షుం బీమా

బ్యంకరు
ద్ో పిడీ బీమా

దరవయ బీమా

న్షుప్ర్హారం

3

బీమా

న్ష్థులు _____ద్ాార్థ కవర్డ
చేయబడతాయ:
వథయపథర స్ంస్ా ల

89

వథణిజయ స్ంస్ా లకర, వయకుులకర మధయ గల
బీమా అవస్ర్థల తేడా తెలప్ండి.

వథయపథర స్ంస్ా ల

వథయపథర స్ంస్ా ల

వథయపథర స్ంస్ా ల

బీమా అవస్ర్థలు బీమా అవస్ర్థలు మర్యు వయకుుల

మర్యు వయకుుల

వయకుుల కంట్ే

వయకుుల కంట్ే

బీమా అవస్ర్థలు

బీమా

అధికంగథ

తకుివపగథ

ఒకే విధంగథ

అవస్ర్థలకు

ఉంట్టంద్ి

ఉంట్టంద్ి

ఉంట్్య

స్ంబంధం లేదత

1

16

S.
No.

90

Question Body

ఒక వథణిజయ స్ంస్ా ఆసిు విలువనీ,
వయకుుల ఆసిు విలువనీ పో లుండి

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

వథయపథర స్ంస్ా ల

వయకుుల ఆసిు

వథయపథర స్ంస్ా ల

ఆసిు విలువ

విలువ వథయపథర

మర్యు వయకుుల

వయకుుల కంట్ే

స్ంస్ా ల కంట్ే

ఆసిు విలువలు

చాలా ఎకుివగథ

చాలా తకుివగథ

ఒకే విధంగథ

ఉంట్టంద్ి

ఉంట్టంద్ి

ఉంట్్య

పెదే స్ంస్ా లలో
నిర్ే షు
ఒక వథణిజయ స్ంస్ా తో పో లుుతయ,
91 ద్ానికర, వయకుుల ఆసిు బీమాకర మధయ గల
తేడాలకు కథరణాలు వివర్ంచండి.

చట్ు ప్రమైన్
అవస్ర్థల వలన్
ఎకుివగథ బీమా
కోస్ం డిమాండ్
తరచతగథ

Alternative
4

Correct
Alternative

వథయపథర స్ంస్ా ల
మర్యు వయకుుల
ఆసిు విలువలన్త

1

పో లులేము

ఇదే రూ
భవిషయతత
ు లో
ఆర్ాక ప్రణాళిక

ప్రమాద్ాల

దరవయనిధి న్షుం

కథరణంగథ జర్గన్ వయకుుల కంట్ే పెదే

కోస్ం వయకుులు

న్ష్థునిి

పెదే స్ంస్ా లకు

బీమా

తగీ ంచడానికక

చాలా అధికంగథ

తీస్తకుంట్్రల.

బీమా కవర్డ

ఉంట్టంద్ి

1

తీస్తకుంట్్రల

ఉంట్టంద్ి

__________ విలువ పథలసీలు
92 మార్లిట విలువ ఆధారంగథ కవర్డ

ప్పన్రలదధ రణ

వలు డి

ప్ూర్ు కవర్ేజి

పీరమియం

నికర లాభం -

స్స
ా ల లాభం -

1

చేయబడే స్థుకకూి కవర్డ చేయవప.
కథనిూకలానిె యల్ లాస్క పథలసీ న్ష్థునికక
93 ____________అన పరలగల

స్స
ా ల లాభం

నికర లాభం

ఇండెమిిట్ీని అందజేస్ు తంద్ియ

కథనిూకలానిె యల్ లాస్క పథలసీ ఈ కకంర ద్ి
94 వథట్ిలో ఏద్ో ఒకద్ానితో కలుప్పకుని

ద్ో పిడీ బీమా

తీస్తకోవథలి:
ు , హో ద్ాలూ
________ పథలసీ, పరూ
95 చసపించకుండా, మొతు ం సిబబంద్ిని
కవర్డ చేస్ు తంద్ి.

96 NBFC స్ర్లైన్ విస్ు రణ రూప్ం చెప్ిండి

స్ంప్ూరణ రక్ష్ణ
బీమా

ఫ్ోు ట్ర్డ యొకి
బీమా పథలసీ

కథర్్ిర్ేట బీమా

నషన్ల్ బయయర్ో

నాన్ బ్యంకకంగ్

ఆప్ ఫ్ెైనాన్ూ

ఫ్ెైనానిె యల్

కంపెనీస్క

కంపెనీ

సిారమైన్ ఖరలులు సిారమైన్ ఖరలులు

1

పథరమాణిక అగి
మర్యు ప్రతేయక

దరవయ బీమా

3

స్మిషిు బీమా

1

ప్రమాద్ాలు

స్మయహ బీమా

నాన్ బ్యంక్ట
ఫ్ెైనాన్ూ కంపెనీ

నాన్ బ్యంకకంగ్
ఫ్ెైనానిె యల్
కథర్్ిర్ేషన్

2

17

S.
No.

Question Body
ఈ కకంర ద్ి వథట్ిలో బ్యంకర్డూ ఇండెమిిట్ీ

97 బీమా కకంర ద ఏ చట్్ులు కవర్డ
చేయబడడం లేదత
బ్యంకరు ఇండెమిిట్ీ బీమా,
98 పీరమియం కథలికుయలేషన్తు ద్ీని మీద
ఆధారప్డి ఉండవప:
99

జ్యయయలర్డూ బ్ుక్ట పథలసీలో ఏ సెక్ష్న్
కకంర ద కవర్ేజి తప్ినిస్ర్?

Alternative
1

మోస్ప్ూర్త
ఉద్ో యగులు

Alternative
2

Alternative
3

రసీదతల ఫో రిర్ట

న్గదత అప్హరణ

అదన్ప్ప బీమా

స్థుఫ్ స్భుయల

మొతు ం

స్ంఖయ

విభ్గం 1

Alternative
4

మార్లిట
దరవయయలబణం

Correct
Alternative

4

శథఖల ప్రద్ేశం

శథఖల స్ంఖయ

3

విభ్గం 2

విభ్గం 3

విభ్గం 4

1

విభ్గం 1

విభ్గం 2

విభ్గం 3

విభ్గం 4

2

పెదేద్ి

చిన్ిద్ి

మోస్ు రల

మధయస్ా ం

1

ఇంజనీరలు

బీమా స్ంస్ా

పథలసీద్ారల

ప్రభుతాం

1

పీరమియం

బో న్స్క

జీతం

పథర్తోషికం

1

జ్యయయలర్డూ బ్ుక్ట పథలసీలో ఏ సెక్ష్న్
బీమా చేసిన్ ఆసిు బీమాద్ారలతో పథట్ట
100 నిర్ేషుమైన్ ఇతర వయకుుల అధీన్ంలో
ఉన్ిప్పిడు జర్గే న్ష్థులన్త కవర్డ
చేస్ు తంద్ి?
బీమా మొతు ం (స్మ్ ఇన్సూర్డడ )
101 _____అయతే ర్స్తి ఇనూెక్ష్న్
నిరాహంచబడుతతంద్ి.

102

ర్స్తి ప్ర్టక్ష్ స్థధారణంగథ
________ద్ాార్థ చేయబడుతతంద్ి.
ర్స్తి ప్ర్టక్ష్ ________ర్ేట్ు ట

103 నిరణ యంచడానికక
నిరాహంచబడుతతంద్ి.

ఐఆర్డ ఏ చట్ు ంలో ఏ సెక్ష్న్ "స్ర్ేాయరలు
మర్యు న్షుం మద్ింప్పద్ారు కు
104 ల ైసెనిూంగి స్ంబంధించిన్ విషయాలు"

విభ్గం 64జల

విభ్గం 64ఎ

విభ్గం 64ఆర్డ

స్ర్ేాయరలు

న్షు నిర్థధరకులు

మర్యు వథర్ పథతరలు బ్ధయతలు

విభ్గం
64యుఎం

4

మొదల ైన్ అంశథలతో వయవహర్స్తుంద్ి.

________ ప్రతేయక పథరంతాలలో
105 న్ష్థులన్త ప్ర్శీలించి మయలాయంకన్ం
చేస నిప్పణులు.

మయలాయంకన్కరు
లు

కలుయమ్

2
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Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

2000

1996

2003

1992

1

విభ్గం 26

విభ్గం 19

విభ్గం 41

విభ్గం 55

1

4

3

5

6

2

రూ. 50,000

రూ. 25,000

రూ. 20,000

రూ. 45,000

3

15

30

45

60

2

స్రలకులు

స్ముదర

ఆట్లమొబెైల్

వయవస్థయ

2

ఫ్ిర్థయద్ి ప్ర్ష్థిర

బీమా

అధికథరం

విచారణాధికథర్

బీమా స్ర్ేాయరలు, న్షుం మద్ింప్పద్ారు
106 ర్లగుయలేషన్ూ చట్ు ం ఏ స్ంవతూరంలో
రూప ంద్ింద్ి.
ఈ కకంర ద్ి వథట్ిలో ఏ సెక్ష్నిి
'ఇన్సూర్లన్ూ ర్లగుయలేట్ర్ట అండ్
107 డెవలప్మంట అథార్ట్ీ చట్ు ం, 1999'
బీమా స్ర్ేాయరలు, న్షుం మద్ింప్పద్ారు
ర్లగుయలేషన్ూ చట్్ునికక వర్ు స్ు తంద్ి
బీమా స్ర్ేాయరలు, న్షుం
108 మద్ింప్పద్ారు కేట్గర్టలు ఎనిి
నిరాచించబడాడయ
బీమా చట్ు ంలో సెక్ష్న్ 64 UM, ఒక
బీమా పథలసీపెై కలుయం
109 అన్తవర్ు ంప్చేయడానికక ఒక వయకకుగత
స్ర్ేాయర్డ నియామకం కోస్ం కనీస్
మొతు ం___.
ఒక స్ర్ేాయరల మర్యు న్షుం
110 మద్ింప్పద్ారల తమ అంచనా నివద్ిక
స్మర్ించడానికక వయవధి ____ ర్ోజులు.

111

మధయవర్ు తా (Arbitration) నిబంధన్
_________ బీమాకక వర్ు ంచదత.

ఒకవళ పథర్శథరమిక బీమా పథలసీ
ప ందతతతన్ిప్పడు, బీమాద్ారల అనిి
విషయాలూ వలు డించకుండా ఉండి,
అద్ి విశాస్నీయతకక ఉలు ంఘన్గథ
112 మార్న్ప్పడు, బీమాస్ంస్ా కలుయం
మొతాునిి ఇవాడానికక
నిర్థకర్ంచవచతు. వథర్దే రూ స్మస్యని
______ ద్ాార్థ ప్ర్షిర్ంచడానికక
చేయవచతు.

ద్ావథ

వినియోగద్ారల
ఫో రమ్

3
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No.

Question Body
లయబిలిట్ీకక స్ంబంధించిన్ వివథద్ాలు

113 ___________ద్ాార్థ సెట్ిల్
చేయబడాలి.

Alternative
1

ప్రస్ిర
అభిపథరయాలు

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

విచారణాధికథర్

ద్ావథ

బీమాగణికులు

3

1995

1996

1999

3

మధయవర్ు తాం మర్యు స్రలేబ్ట్ట
114

(ఆర్బట్ేరషన్ అండ్ కనీూలియేషన్)
చట్ు ం________లో

1992

రూప ంద్ించబడింద్ి.
వరద, తతఫథన్త కథరణంగథ న్షుం
115

వథట్ిలిున్ స్ందరాంలో, ఒక కలుయంకక
అపెు ల చేయడానికక, ______ న్తండి ఒక

పో లీస్త శథఖ

వథతావరణ
కథర్థయలయం

అగి శథఖ

స్ర్ేాయరల/ న్షుం
నిర్థధరకుడు

2

నివద్ిక తప్ినిస్ర్గథ ఇవథాలి.

116

పో లీస్త ర్పో రలు ఈ కకంర ద్ి స్ందరాంలో
అవస్రం ఉండకపో వచతు

తతఫథన్త వలన్

అగిప్రమాదం

ర్ోడుడ ప్రమాదంలో

న్షుం

వలన్ న్షుం

న్షుం

తగీ ంచడం

అంచనావయడం

న్షుం అంచనా

న్షుం తగీ ంచడం

బీమా స్ంస్ా

బీమాచేసిన్ వయకకు

రవథణాలో న్షుం

1

రక్ష్ించడం

కలిించడం

1

దగీ ర్ కథరణం

న్షుం రక్ష్ణ

3

ప్ూచీవపన్ి వయకకు

2

ఒక న్షుం స్ంభవించిన్ప్పిడు
బీమాద్ారలడు బీమా చేయని వయకకువల
117

భ్వింప్బడతాడు. మర్ో విధంగథ
చెపథిలంట్ే, అతన్త తన్ న్షుం
__________ కక చరయలు
తీస్తకోవథలిూన్ బ్ధయత ఉంద్ి.
___________ చట్ు ప్రమైన్
నిబంధన్లు బీమా చేయబడదగన్
ప్రమాదం వలు న్షుం స్ంభవించింద్ా

118 లేద్ా బీమా చేయదగని ప్రమాదం వలు
న్షుం స్ంభవించింద్ా అన విషయానిి
నిర్థధర్ంచడానికక తగన్
మారీ దరశకథలన్త అంద్ిస్ు థయ.
జర్గన్ న్షుం పథలసీ ప్ర్ధిలోన
119 ఉందని రలజువప సకర్ంచే బ్ధయత
_______ మీద ఉంద్ి.
ద్ెబబతిన్ి ఒక వథహనానికక

స్ర్ేాయరల/ న్షుం
నిర్థధరకుడు

వథహన్

120 చేయాలిూన్ కలుయం ప్ర్ష్థిరం, హెైర్డ

యజమానికక

ప్ర్ేుజి ఒప్ిందం కకంద ____

ఇవాబడుతతంద్ి

నాయయాధీన్

హో లుడలో ఉంచిన్

దరవథయధికథరలలకు
ఇవాబడుతతంద్ి

4
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అపథయ ఆమోదం
మర్యు
స్ంబంధిత
121

బీమాద్ారలలకు వథస్ు విక స్మాచారం

దస్థువజులోు

నిబంధన్లు

ఎందతకు కథవథలిూ వస్తుంద్ి ?

ర్థయడం కోస్ం

మర్యు
షరతతలన్త

నియంతరణ

వినియోగద్ారలల

అవస్ర్థలకు

సవ మరలగు

బధ్తధల ై ఉండుట్

ప్ర్చేందతకు

ఉచిత స్మమతి

ప్ర్శీలన్

4

మోస్ం

2

2

నిరణ యంచడం
కోస్ం

122

చెలు ుబ్ట్ట ఒప్ిందంలోని ఏ మయలకం

ఆఫర్డ మర్యు

బీమా పీరమియంకు స్ంబంధించింద్ి ?

ఆమోదం

ఒప్ిందం
చేస్తకునందతకు
ప్క్ష్యల స్థమరధ యం

ఏద్ెైనా మోస్ప్ూర్త ఉద్ేేశంతో చేస
123 తప్పిడు ప్రకట్న్లకు స్ంబంధించిన్

నివదన్

తప్పిడు నివదన్ బలాతాిరం

ఎంపికన్త గుర్ు ంచండి.

రమేష్ అతని
ఒక చెలు ుబ్ట్ట కథగల ఒప్ిందంగథ
124 ప్ర్గణించాలిూన్ ఐచిఛకథనిి
గుర్ు ంచండి.

సిహతతడు
న్తండి ఒక ఆసిు ని
కథరలచౌక ధరకు
కొన్తగోలు చేశథడు

అతని మన్స్త
సిారంగథ
లేన్ప్పిడు
రమేష్ ఒక
ఒప్ిందంలోకక
ప్రవశ్చస్థుడు

జ్యదం ఆడట్ంలో
జ్యదం ఆడట్ం
125 జ్యదం, బీమా మధయ పో లిుచసడండి.

మర్యు బీమా
ర్లండస ఒకట్ే

బీమా చేయదగన్
అభిరలచి ఏద్ీ
ఉండదత కథని
బీమాలో
ఉంట్టంద్ి.

మహేష్ ఒక
ఒక ఒప్ిందం

ఒప్ిందం

చేస్తకోవడానికక

స్ంతకం చేసలా

రమేష్ ఒక

చేయడం కోస్ం

అధికథర్కక లంచం

రమేష్ తప్పిడు

ఇస్థుడు

స్మాచారం

1

ఇస్థుడు.

బీమాకు
లాభద్ాయక

జ్యదము

ఫలితాలు

చట్ు బదధ ంగథ

మాతరమే

అమలుచేయదగన్

ఉంట్్య కథని

ద్ి కథనీ బీమా

జ్యదం న్ష్థులకు

కథదత

ద్ార్తీస్తుంద్ి.

2
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ఈ ఒప్ింద్ాలు
ఒక ప్క్ష్ం ద్ాార్థ
ఈ ఒప్ింద్ాలు
ర్లండు ప్క్ష్యల

126

“అంట్ిపెట్ిుకుని ఉండే ఒప్ింద్ాలు”న్త
మాకు వివర్ంచండి.

ద్ాార్థ ఆకృతి
ఇవాబడతాయ
మర్యు ర్లండింట్ి
ద్ాార్థన్స
ఆమోద్ించబడాలి.

ఆకృతి
ఇవాబడతాయ
మర్యు ర్లండవ
ప్క్ష్ం ద్ానిని
ఆమోద్ించడమో
లేద్ా
తిరస్ిర్ంచడమో
మాతరమే

ఈ ఒప్ింద్ాలు
ఒక ప్క్ష్ం ద్ాార్థ
ఆకృతి

ఈ ఒప్ింద్ాలకు

ఇవాబడతాయ

ర్లండు ప్క్ష్యలు

మర్యు ర్లండవ

కట్టుబడి ఉండాలి

2

ప్క్ష్ం ద్ానిని
ఆమోద్ించాలి.

చేయగలుగుతతం
ద్ి.
కంపెనీని అమేమ ముందత తన్ కంపెనీ
బ్యల న్ూ షీటన్త రమేష్ తప్పిగథ
127 రూప ంద్ించారల. ఆయన్ చరయన్త కకంద్ి

తప్పి

బలాతాిరం

తప్పిడు నివదన్ మోస్ం

4

పీరమియం

మాన్వ జీవితం

ఆసిు

మన్ః ప్ూరాకము

2

ఒక బీమా

ఒక బీమా

ఒక బీమా

ప్రతిపథదన్

ప్రతిపథదన్

ప్రతిపథదన్

ప్తరంపెై అనిి

ప్తరంపెై అనిి

ప్తరంపెై

విషయాల

అస్ంబదధ మైన్

ఐచిఛకథలలో ద్ేనికకందకు
వర్టీకర్ంచగలరల.
128

129

జీవిత బీమాలో ప్రస్ు థవించే విషయం
ఏమిట్ి?

ఉబెర్మా ఫ్ెైడ్ూ సిద్ధ ాంతానిి చసపించే

స్కథలంలో

ఒక స్నిివశథనిి ఎంపిక చేయండి.

పీరమియం చెలిుంప్ప విషయాల
స్మాచార్థనిి

స్మాచార్థనిికప్ స్మాచార్థన్ింతా

తెలియబరచడం

ట్ంగథ చెప్ిడం

తెలియబరచడం

2

22

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

జీవిత బీమాకు స్ంబంధించి, కకంద్ి
ర్లండు ప్రకట్న్లన్త చససి, నిజమైన్
వథట్ిని ఎంపిక చేస్తకోండి.
I: వయస్త అనద్ి వథస్ు విక స్మాచారం,
130 అద్ి ఒప్ింద నిబంధన్లన్త ద్ెబబ
తీయవచతు.

ర్లండు, ప్రకట్న్ I

ప్రకట్న్లలో I

మర్యు II

లేద్ా Ii ర్లండస

నిజమైన్వి

నిజం కథదత

కేవలం ప్రకట్న్ I

కేవలం ప్రకట్న్ II

నిజం

నిజం

నైర్థశయం

తప్పి

తప్పిడు నివదన్ ద్ాప్ర్కం

3

పథలసీ

ఒప్ిందం

అన్తమతి

ఎండార్డూమంట్ట

1

న్షుభర్టు ఆస్కకు

3

1

II: వయస్త భిన్ింగథ తెలియజేసు ద్ాని
ప్రభ్వం పీరమియం ర్ేట్టపెై మాతరమే
ప్డుతతంద్ి.
స్థధారణ చట్ు ం కకంద ఒప్ింద్ానిి
131 విడిపించడానికక ఒక కథరణానిి ఎంపిక
చేయండి.
కొన్తగోలు చేస స్మయంలో బీమా
ఒప్ిందం నిబంధన్లన్త
132 రూప ంద్ించడానికక ఉప్యోగంచే
డాకుయమంటన్త పర్్ిన్త. చాలా
ఖచిుతమైన్ ఐచిఛకథనిి ఎంచతకో.
జీవిత బీమా వథస్ు విక విషయంలో
133

బీమాద్ారలకు ఏరిడిన్ ఆస్కకుని

ఊహాకలిిత

పర్్ిన్త. చాలా ఖచిుతమైన్

ఆస్కకు

ప్ంద్ెం ఆస్కకు

బీమా చేయదగన్
ఆస్కకు

ఐచిఛకథనిి ఎంచతకో.
బీమాస్ంస్ా , బీమాద్ారల మధయ
134

ఒప్ింద్ానిి మీరల ఎలా

మధయంతర

తాతాిలిక

నిరంతర

అనిశ్చుత

వివర్ంచగలరల? చాలా ఖచిుతమైన్

ఒప్ిందం

ఒప్ిందం

ఒప్ిందం

ఒప్ిందం

బీమా

బీమా

ఒప్ింద్ాలు

ఒప్ింద్ాలు

యుబెర్మ
ర ాఫ్ిడెై

చట్ు ప్రంగథ

యొకి

అమలుచేయదగన్

ఒప్ింద్ాలు

ఒప్ింద్ాలు

4

ఐచిఛకథనిి ఎంచతకో.

స్థధారణ చట్ు బదధ కథంట్్రకుులు, బీమా
135 కథంట్్రకుుల మధయ ప్రధాన్ వయతాయస్ం
ఏమిట్ంట్ే:

బీమా
ఒప్ింద్ాలు
ఎలు వళలా
లాభద్ాయకం

బీమా
ఒప్ింద్ాలు
ఎట్టవంట్ి
నియంతరణకు
గుర్కథవప

1

23

S.
No.

136

Question Body

Alternative
1

జీవిత బీమా విషయంలో బీమా

ఒక పథలసీ

చేయగల ఆస్కకుని స్మర్ించడానికక

తీస్తకున

స్ర్లైన్ స్థాన్ం/స్మయం గుర్ంచి

స్మయంలో

ర్థజన్కు స్లహా ఇవాగలరల.

మాతరమే

ఆసిు బీమా విషయంలో బీమా చేయగల ఒక పథలసీ
137

ఆస్కకుని స్మర్ించడానికక స్ర్లైన్

తీస్తకున

స్థాన్ం/స్మయం గుర్ంచి అనిత గథర్కక

స్మయంలో

స్లహా ఇవాగలరల.

మాతరమే

మహేష్ తన్ ఇంట్ిపెై ఓ బీమా పథలసీని
తీస్తకునాిరల. పథలసీ తీస్తకున్ి
138

ర్లండు నలల తర్థాత ఆయన్ తన్
ఇంట్ిని అమేమశథరల. ఇంట్ికక ఏద్ేని
ద్ెబబతగలితే, మహేష్ తన్ కలుయమ్న్త
ప ందగలర్థ?

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

ఒక పథలసీ

జీవిత బీమా

ఒక కలుయమ్ చేస

తీస్తకున

విషయంలో ఏ

స్మయంలో

స్మయంలో

బీమాచేయదగన్

మాతరమే

మర్యు కలుయమ్ ఆస్కకు అవస్రం

Correct
Alternative

1

చేస స్మయంలో లేదత

ఒక పథలసీ

ఆసిు బీమా

ఒక కలుయమ్ చేస

తీస్తకున

విషయంలో ఏ

స్మయంలో

స్మయంలో

బీమాచేయదగన్

మాతరమే

మర్యు కలుయమ్ ఆస్కకు అవస్రం

3

చేస స్మయంలో లేదత

అవపన్త,
ఎందతకంట్ే
పథలసీ తీస
స్మయంలో
బీమా చేయదగన్
ఆస్కకు ఉన్ిద్ి

అవపన్త, ఇంట్ి
యొకి ప్రస్ు తత
యజమాని
అన్తమతిసు .

అవపన్త, న్షుం
గన్క అతన్త
ఇలుు అమేమసిన్
ఒక స్ంవతూరం
లోప్ల అయతే

లేదత, ఎందతకంట్ే
ఏ బీమా
చేయదగన్ ఆస్కకు

4

లేదత కథబట్ిు

కథబట్ిు

ర్థజన్ గురరం మీద న్తంచి కకంద ప్డి,
మంచం ప్ట్్ురల. కకంద ప్డిన్
స్ందరాంగథ కథలు విరగడంతో ఆయన్
చాలా కథలం పథట్ట ప్డకలోన ఉండాలిూ
వచిుంద్ి. ఇద్ి ఆయన్కు తీవరమైన్
139 న్సయమోనియా స్ో కడానికక కథరణమైంద్ి. న్తయమోనియా
ఆయన్కు స్మీప్ంలోని ఓ ఆస్ితిరలో
చికకతూ అంద్ించారల. న్సయమోనియో
ఫలితంగథ ఆయన్ చనిపో యారల. ఈ
విషయంలో చావపకు స్మీప్ కథరణంగథ
ద్ేనిని పర్్ింట్్రల.

ప్డిన్ ఫలితంగథ
కథలికక గథయం
తగలింద్ి

డాకురు నిరు క్ష్యం

ఆస్తప్తిర చికకతూ

2

24

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

లేదత, రమేష్
అతని సిహతతని

140

రమేష్ వివథహతతడు. తన్ సిహతతడి

అవపన్త, రమేష్

జీవితంపెై జీవిత బీమా రక్ష్ణన్త

అతని సిహతతని బీమా కొన్లేడు

కొనాలని కోరలకునాిడు. ఆయన్ అలా

జీవితంపెై బీమా

ఎందతకంట్ే

చేయగలర్థ కన్తగ్న్ండి.

కొన్వచతు.

అతన్త

జీవితంపెై జీవిత

వివథహతతడు
కథబట్ిు

141

142

కకంద్ి స్ంస్ా లు ో ఏద్ి భ్రతద్ేశంలో బీమా
కంపెనీలన్త నియంతరస్ు తంద్ి?
కకంద్ి వథట్ిలో ద్ేనిని ఐఆర్డడిఏ
నియంతిరంచదత?

ఆర్డబిఐ, ఆర్ాక
మంతిరతా శథఖ
కలిసి
థర్డడ పథర్టు
అడిమనిసు ిట్ర్డూ

Alternative
3

లేదత, రమేష్
అతని సిహతతని
జీవితంపెై జీవిత
బీమా కొన్లేడు
ఎందతకంట్ే బీమా
చేయదగన్ ఆస్కకు
లేదత కథబట్ిు

Alternative
4

లేదత, కేవియట
ఎముర్డ స్సతరం
కథరణంగథ రమేష్
అతని సిహతతని

బీమా కొన్లేడు

ఆర్ాక మంతిరతా

కలసి

శథఖ

బీమా బోర కరలు

కథస్థ ఏజలంట్ట
ు

3

జీవితంపెై జీవిత

సెబీ, ఏఎంఎఫ్ఐ
ఐఆర్డడిఏ

Correct
Alternative

కథర్్ిర్ేట ఏజలంట్ట
ు

3

3

బీమా స్ంస్ా లు
ఆర్ాక ప్ర్ప్పషిు

బీమా నియంతరణ
143 కకంద్ి వథట్ిలో ఏ ప్రకట్న్ అవథస్ు వం?

ప్రధానోద్ే శయం
బీమాద్ారలలన్త
రక్ష్ించడమే.

కలిగన్

ఐఆర్డడిఏ

స్ంస్ా లుగథ కథక

ర్జిసు ష
ి న్

స్థమాజిక

స్మయం న్తంచి

బ్ధయత కలిగన్

కంపెనీలన్త, వథట్ి

స్ంస్ా లుగథ

బీమా అనద్ి

పెట్ు టబడులు,

ఉండాలన

ప్ూర్ు గథ భ్రత

ల కిలు లాంట్ి

ఉద్ేేశయంతోన

కథంట్్రకుు చట్ు ం,

ప్రధాన్

ఐఆర్డడిఏ

ద్ేశంలోని ఇతర

కథరయకలాపథలన్త

నియంతరణలు

చట్్ులకు

ప్రయవక్ష్ిస్ు తంద్ి.

రూప ంద్ించబడాడ

కట్టుబడిన్ ఓ

య.

నాయయ ఒప్ిందం.

1

25

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ద్ీరాకథలం పథట్ట

బీమా నియంతరణ ప్రధాన్ ఉద్ేేశం
144 ఏమిట్ి? బ్గథ ఖచిుతమైన్
స్మాధానానిి ఎంచతకో.

జనాభ్లో

మన్తగడ

గథరమీణ, బలహీన్

స్థగంచగలిగేలా

వర్థీల ప్రజలకు

బీమా కంపెనీలు

స్ముచిత బీమా

స్ముచిత

కవర్ేజీ ఉండేలా

లాభ్లన్త

చససందతకు

తయారల చేసలా
చససందతకు

కకంద్ి స్ంస్ా లు ో ఏద్ి భ్రతద్ేశంలో
145 వయకకుగత ఏజలంట్ట
ు గథ ప్ని చేసందతకు
ల ైసెన్తూన్త జార్ట చేస్ు థయ?

146

147

కకంద్ి స్ంస్ా లు ో ఏద్ి భ్రతద్ేశంలో
కథయపిట్ల్ మార్లిటన్త నియంతిరస్ు తంద్ి?
కకంద్ి స్ంస్ా లు ో ఏద్ి భ్రతద్ేశంలో
బ్యంకులన్త నియంతిరస్ు తంద్ి?

భ్రతీయ
పౌరలలందర్కర

పథలసీద్ారలన్త
స్ంరక్ష్ించేందతకు

4

బీమా రక్ష్ణన్త
విస్ు ర్ంచేలా
చససందతకు
జీవిత బీమా

ఆర్ాక మంతిరతా
శథఖ

భ్రత ప్రభుతాం

స్ంస్ా , స్థధారణ
బీమా స్ంస్ా

ఐఆర్డడిఏ

4

ఏఎంఎఫ్ఐ

2

ఏఎంఎఫ్ఐ

1

స్ంయుకు ంగథ

ఆర్డబిఐ

సెబీ
ఐఆర్డడిఏ

ఆర్డబిఐ

సెబీ

ఐఆర్డడిఏ

జీవిత బీమా

148

కకంద్ి స్ంస్ా లు ో ఏద్ి థర్డడ పథర్టు
అడిమనిసు ిట్రు న్త నియంతిరస్ు తంద్ి?

కకంద్ి స్ంస్ా లు ో ఏద్ి భ్రతద్ేశంలో బీమా
149 వథయపథర్థనిి ప్రయవక్ష్ించే పథరథమిక
బీమా ముస్థయద్ాగథ నిలుస్ోు ంద్ి?

మండలి,
స్థధారణ బీమా

ఆర్ాక మంతిరతా

ఐఆర్డడిఏ

మండలి

భ్రత బీమా

స్ంయుకు ంగథ

బోర కరు స్ంఘం
డిపథజిట బీమా

బీమా చట్ు ం,

ఐఆర్డడిఏ చట్ు ం,

అండ్ కలడ
ర ిట

1938

1999

కథర్్ిర్ేషన్ చట్ు ం,
1961

శథఖ

2

ప్రజా బ్ధయత
బీమా చట్ు ం,

2

1991

జీవిత బీమా స్ంస్ా , స్థధారణ బీమా
స్ంస్ా , ఆర్ోగయ బీమా స్ంస్ా లకు
150

ఏజలంటగథ ప్ని చేసందతకు ల ైసెన్తూ
కలిగన్ బీమా
ఏజలంట్ు న్త__________________అని
అంట్్రల.

బోర కరలు

కథంపో జిట బీమా

కథర్్ిర్ేట ఏజలంట్ట
ు

ఏజలంట్ట
ు
థర్డడ పథర్టు
అడిమనిసు ిట్రలు

4
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

ఆర్డబిఐ

సెబీ

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ఏఎంఎఫ్ఐ

3

_____________న్త బీమా
151

ప్ర్శరమన్త నియంతిరస్ు స, అభివృద్ిధ
ప్థాన్ న్డిపందతకు స్ాతంతర అధికథర
స్ంస్ా గథ 2000లో ఏర్థిట్ట చేశథరల.

కకంద్ి స్ంస్ా లు ో ఏద్ి ఇట్ట బీమాస్ంస్ా లు,
అట్ట మధయవరలుల కోణంలో
152 బ్ధయతలన్త నిరార్ు స్ు స, పథలసీద్ారలల
ప్రయోజనాలన్త స్ంరక్ష్ించడంకోస్ం
నియమించబడింద్ి?

కకంద్ి చరయలోు ద్ేనిని బీమా కంపెనీల
153 కథరయకలాపథల ప్రయవక్ష్ణ,
నియంతరణకోస్ం ప ందతప్ర్చారల?

ఐఆర్డడీఏ
జీవిత బీమా
మండలి,

భ్రత

స్థధారణ బీమా

పథలసీద్ారలల

మండలి

స్ంఘం (PAI)

స్ంయుకు ంగథ

జీవిత బీమా
స్ంస్ా , స్థధారణ
బీమా స్ంస్ా

3

స్ంయుకు ంగథ
ఐఆర్డడీఏ

డిపథజిట బీమా
ఐఆర్డడిఏ చట్ు ం,

అండ్ కలడ
ర ిట

ప్రజా బ్ధయత

బీమా చట్ు ం,

1999

కథర్్ిర్ేషన్ చట్ు ం,

బీమా చట్ు ం,

1938

1961

1991

1

స్థధారణంకనాి ఎకుివ ర్స్కి కలగన్
లేద్ా బీమా చేయలేని వథర్
దరఖాస్తులన్త బీమా స్ంస్ా
అంగటకర్ంచింద్ి కథనీ వథరల బీమా
154

ప ంద్ేలా వథర్ వథస్ు వ సిాతిని లేద్ా
ప్ర్సిాతి గుర్ంచి గోప్యత/తప్పిడు

బీమా సీరీనింగ్

ప్రతికూల ఎంపిక

ప్రతిపథదన్ స్మీక్ష్

3

1 జ్యల ై 1939

3

2003

2

స్మాచార్థనిి అంద్ిసు ద్ీనిని
_______________అని అంట్్రల.
ద్ీనిని చెప్ిడానికక ఓ స్ర్లైన్ ఐచిఛకథనిి
ప్ూచిప్తర ద్ో షం

ఎంచతకోండి.
155

బీమా చట్ు ం అమలోుకక వచిున్ తేద్ీ
___________.

1 జ్యన్ 1938

1 జ్యల ై 1938

1999

2000

1 జ్యన్ 1939

ఐఆర్డడిఏన్త ఐఆర్డడిఏ చట్ు ం,
156 1999కకంద __________లో ఏర్థిట్ట
చేశథరల.

2002
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

సెక్ష్న్ 38

సెక్ష్న్ 41

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

సెక్ష్న్ 64VB

2

సెక్ష్న్ 64VB

1

పీజీ

2

బీమా చట్ు ం, 1938
_____________. కకంద బీమా
157 పథలసీని తీస్తకోవడానికక పరర్ేపితాలుగథ
ర్బేట్ున్త వినియోగంచడానిి
సెక్ష్న్ 45

నిషధిస్ు ో ంద్ి.
బీమా చట్ు ం, 1938 ________కకంద
158 బీమా పథలసీలకు నామినషన్

సెక్ష్న్ 39

సెక్ష్న్ 41

నిబంధన్లన్త పర్్ింట్టంద్ి.
159 పర్్ింట్టన్ి వయకకు కనిషఠ విద్ాయరహత

సెక్ష్న్ 45
10 వ తరగతి

12 వ తరగతి

ప్ట్ు భదతరడు

ఓ బీమా స్ంస్ా కు బీమా ఏజలంటగథ
నియామకం కోరలతతన్ి దరఖాస్తుద్ారల
160

ఆ బీమా స్ంస్ా కు చెంద్ిన్ ---------------

I-A, నియమిత

- కు ఫథరం----------------లో దరఖాస్తు

అధికథర్

ప్తారనిి స్మర్ించాలి.

ఇంట్గేరట్డ్ గటరవన్ూ మేనజ్మంట
161 సిస్ుంన్త ________________
ప్రవశపెట్ిుంద్ి.

A.

I-A,

ప్పన్ర్ాచారణ
అధికథర్

పథలిసీహో లడ ర్డూ'
అస్ో సియేషన్

ఐఆర్డడిఎ

ఆఫ్ ఇండియా

I-B, నియమిత
అధికథర్

I-B,
ప్పన్ర్ాచారణ

1

అధికథర్

ల ైఫ్ ఇన్సూర్లన్ూ

గవరిమంట ఆఫ్

కౌనిూల్

ఇండియా

2

ఒకట్ి లేద్ా
దతకథణద్ారలడు
చెలు ుబ్ట్యేయ వినియోగద్ారల

ఉతితిు పెై

162 ఫ్ిర్థయదతకు కకంద్ి వథట్ిలో పథరతిప్ద్ిక

ఏరకమైన్

ఏమిట్ి?

డిస్ౌింట
ఇవాడం లేదత.

దతకథణద్ారలడు
వస్సలు చేసిన్
ధర పథయకేజీ MRP
ప్రకథరం ఉంద్ి

దతకథణద్ారలడు

ఎకుివ

ఒక నిర్ేషు

లోపథలున్ి

ఉతితిు ని

వస్తువపల

అంద్ించడంలో

కొన్తగోలు ద్ాార్థ

విఫలమైతే.

వినియోగద్ారల
న్షుపో తారల

4
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

పథయకేజీ న్ందత
చెలు ుబ్ట్యేయ వినియోగద్ారల
163 ఫ్ిర్థయదతకు కకంద్ి వథట్ిలో పథరతిప్ద్ిక
ఏమిట్ి?

ప్రదర్శంచబడిన్
ద్ానికంట్ే
దతకథణద్ారలడు
ఎకుివ ధర
వస్థుడు

Alternative
2

Alternative
3

లోపథలున్ి
వస్తువపల
కొన్తగోలు ద్ాార్థ
వినియోగద్ారల

Correct
Alternative

ఒక

ఒకట్ి లేద్ా
ఎకుివ

Alternative
4

అనాయయమైన్
దతకథణద్ారలడు

వథణిజయ ఆచరణ

ఒక నిర్ేషు

లేద్ా

ఉతితిు నిఅంద్ించ ప్ర్మితమైన్

3

డంలోవిఫలమైత.ే వథణిజయ ప్దధ తి
అవలంబించబడిం

న్షుపో తారల

ద్ి

బీమా రంగంలో ఫ్ిర్థయదతలన్త
164

ప్ర్షిర్ంచడానిి ప్రయవక్ష్ించడానికక
కకంద్ి వథట్ిలో ద్ేనిని స్థధన్ంగథ

జాతీయ కమీషన్

విచారణాధికథర్
(ఆంబుడ్ూమాయన్)

ఐజిఎమ్ఎస్క

ర్థషుి కమీషన్

3

చేస్తకుంద్ాం?
కకంద్ి వినియోగద్ారల ఫ్ిర్థయదతల
165 ప్ర్ష్థిర స్ంస్ా లు ో ఏవి సివిల్ కోరలు

జిలాు ఫో రం

ర్థషుి కమీషన్

జిలాు ఫో రం

జాతీయ కమీషన్

ఇన్సూర్లన్ూ

విచారణాధికథర్

ఏజలంట

(ఆంబుడ్ూమాయన్)

జాతీయ కమీషన్ పెైవనీి

4

అధికథర్థనిి కలిగ ఉంట్టంద్ి?
కకంద్ి వథట్ిలో ర్థషుి కమిషన్పెై
166

ప్రయవక్ష్క అధికథర ప్ర్ధి కలిగన్
వినియోగద్ారల ఫ్ిర్థయదతల ప్ర్ష్థిర

విచారణాధికథర్
(ఆంబుడ్ూమాయన్)

పెైవవీ కథదత

2

ఇన్సూర్లన్ూ బోర కర్డ

2

స్ంస్ా లు ఏవి?
బీమా స్ంస్ా , బీమా ద్ారల మధయ
కుద్ిర్న్ ప్రస్ిర ఒప్ిందం ప్రకథరం,
వివథదం ఏరిడే స్ందరాంలో కకంద్ి
167 వథట్ిలో ఏద్ి మధయవర్ు గథ,
స్లహాద్ారలగథ వయవహర్స్తుంద్ి?

బీమాస్ంస్ా

అతయంత స్మంజస్మైన్ ఐచిుకథనిి
ఎంచతకోండి.
జిలాు ఫో రం ఇచిున్ తీరలిపెై
168

వినియోగద్ారలకు అస్ంతృపిు ఉంట్ే,
ఆయన్ అలాంట్ి తీరలిపెై ఎకిడ
అపీిల్ చేస్తకోవచతు?

ర్థషుి కమీషన్

జాతీయ కమీషన్

విచారణాధికథర్
(ఆంబుడ్ూమాయన్)

అపీిల్
చేయడానికక
వీలులేదత

1

29

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

ర్థషుి కమిషన్ ఇచిున్ తీరలిపెై
169

వినియోగద్ారలకు అస్ంతృపిు ఉంట్ే,
ఆయన్ అలాంట్ి తీరలిపెై ఎకిడ

జిలాు ఫో రం

జాతీయ కమీషన్

విచారణాధికథర్
(ఆంబుడ్ూమాయన్)

అపీిల్ చేస్తకోవచతు?

Alternative
4

Correct
Alternative

అపీిల్
చేయడానికక

2

వీలులేదత

భ్రతద్ేశంలో వినియోగద్ారలల
ఫ్ిర్థయదతల ప్ర్ష్థిరం కోస్ం
170

ు , ఇతర
వినియోగద్ారలల మండళల

ఇన్సూర్లన్ూ చట్ు ం ఐఆర్డడిఎ చట్ు ం,

పథరధికథర స్ంస్ా లన్త ఏర్థిట్ట

1938

1999

చేసందతకు కకంద్ి వథట్ిలో ఏ చట్్ునిి

బ్యంకకంగ్
ర్లగుయలేషన్ చట్ు ం
1949

కన్సూయమర్డ
పర ట్్క్ష్న్
(అమండ్మంట)

4

చట్ు ం 2002

భ్రతద్ేశంలో అమలు చేస్ు తనాిరల?

171

ర్థషుి కమిషన్పెై ప్రయవక్ష్క అధికథర
ప్ర్ధిని కకంద్ి వథట్ిలో ఏద్ి కలిగఉంద్ి?
ఫ్ిర్థయదత విషయంలో అంబుడ్ూమేన్

172 గర్షఠంగథ ఎంత మొతాునిి
అంద్ించవచతు?

విచారణాధికథర్

జిలాు ఫో రం

జాతీయ కమీషన్

రూ. 10 లక్ష్ ల

రూ. 20 లక్ష్ ల

రూ. 50 లక్ష్ ల

రూ. 100 లక్ష్ ల

వరకు

వరకు

వరకు

వరకు

(ఆంబుడ్ూమాయన్)

పెైవవీ కథదత

2

2

ఆర్ోప్ణన్త తాన్త ర్థషుి లేక జాతీయ

వినియోగద్ారల కోరలులో ఫ్ిర్థయదతన్త
173 ద్ాఖలు చేస ప్రకయ
కర కు స్ంబంధించి
కకంద్ి వథట్ిలో ఏ ప్రకట్న్ స్ర్కథదత?

/ ఆమ గథక

కమీషన్ కు

అతరలలు ర్థషుి

ఫ్ిర్థయదతలన్త

లేక జాతీయ

ప్ంప్డానికక

కమీషన్ కు

ఏరకమైన్ ఫ్ీజు

ఫ్ిర్థయదతగథ

చెలిుంచన్వస్రం

చేయలేరల

లేదత

ఫ్ిర్థయదతన్త
స్ాయంగథ లేక
తపథలా ద్ాార్థ
ప్ంపించవచతున్త

ఫ్ిర్థయదత
చేయడానికక
అడాకేట యొకి
అవస్రం
ఉండబో దత

1
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No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ప్ర్శీలన్ కొరకు
ఏవర్లైనా ఏద్ెైనా
కకంద్ి వథర్లో వినియోగద్ారల రక్ష్ణ
174

(స్వరణ) చట్ు ం, 2002 ప్రకథరం
‘వినియోగద్ారల’ నిరాచన్ంలో
చేరుర్థని వథరల ఎవారల?

వస్తువప
కొన్తగోలుచేసి
మర్యు ఆ
వస్తువపలో ఏద్ెైనా
యయజర్డగథ
ఇమిడిఉన్ిప్పి

ఎవర్లైనా ఒక

ఏవర్లైనా ఏద్ెైనా

ప్పన్ఃవికరయం

ప్ర్శీలన్

సవన్త

కోస్ం లేద్ా

మొతు ంతో ఏద్ెైనా

వినియోగంచతకుం ఏద్ెైనా వథణిజయ

సవ లేక అద్ెేకు

ట్ే అద్ి ఆసవ

ప్రయోజన్ం కోస్ం

వినియోగంచతకు

యొకి లభ్దే గథ

వస్తువపలన్త

న్ిప్పిడు

ఉంట్టంద్ి

ప ంద్ిన్వథడు

4

డు

బీమాద్ారలడు
చేసిన్ అంగటకథర
ల ట్ర్డ న్కలు

అలాంట్ి
అంబుడ్ూమేన్ అన్తస్ర్ంచాలిూన్

ఫ్ిర్థయదతకు

175 సిఫథరలూలకు స్ంబంధించి కకంద్ి వథట్ిలో 6నలల లోప్ప
ఏ పోర ట్లకథల్ స్ర్కథదత?

సిఫథరస్త
తెలియజేయాలి

కథపీలన్త
ఫ్ిర్థయదతద్ారలనికక
మర్యు బీమా
స్ంస్ా ఇదే ర్కర
ప్ంపిచాలిూ
ఉంట్టంద్ి

సిఫథరస్త

వథరతప్ూరాకంగథ

చేయబడిన్ 15

బీమా కంపెనీకక

ర్ోజుల వయవధిలో

ప్ంపించాలి

ఫ్ిర్థయదత

మర్యు అతని

సిఫథరస్తలు

వథరతప్ూరాక

వథరతప్ూరాకంగథ

ఒప్పికోలున్త

చేయబడాలి.

అంగటకథర

1

ఒప్ింద లేట్ర్డ
చేర్న్ 15 ర్ోజుల
వయవధిలో చేయాలి
జాతీయ కమీషన్
కు
2.5% కలుయమ్

ఓ పథలసీద్ారల జాతీయ కమిషన్లో
ు
176 ఫ్ిర్థయదత చేయాలని కోరలకుంట్ే, వథళల
ఎంత మొతాునిి ఫ్ీజుగథ చెలిుంచాలి?

రూ.100

వినియోగద్ారలని

న్గదత గథని లేక

1% కలుయమ్

ఫ్ిర్థయదతలన్త

రూ.500 ఏద్ి

న్గదత

ప్ంప్డానికక

తకుివగథ ఉంట్ే

ఏరకమైన్ ఫ్ీజు
చెలిుంచన్వస్రం
లేదత

4
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S.
No.

177

Question Body

కకంద్ి వథట్ిలో బీమా ఫ్ిర్థయదత డేట్్
కేందర నిక్ష్ేప్ం అనద్ి ఏమిట్ి?

Alternative
1

జాతీయ కమీషన్

Alternative
2

విచారణాధికథర్
(ఆంబుడ్ూమాయన్)

Alternative
3

ఐజిఎమ్ఎస్క

కకంద్ి వథట్ిలో జిలాు ఫో రం న్తంచి
178 అపీిళు న్త పో ర తూహంచే వినియోగద్ారల

ర్థషుి కమీషన్

జాతీయ కమీషన్ ఐఆర్డడిఎ

పోర తూహంచే వినియోగద్ారల ఫ్ిర్థయదత

3

చేయడానికక

1

వీలులేదత

కకంద్ి వథట్ిలో ఏద్ేని ర్థషుి కమిషన్
179

ర్థషుి కమీషన్

Correct
Alternative

అపీిల్

ఫ్ిర్థయదతల ప్ర్ష్థిర ఏజలనీూలు ఏవి?

ఆద్ేశథలకు వయతిర్ేకంగథ అపీిళళన్త

Alternative
4

అపీిల్
జిలాు ఫో రం

జాతీయ కమీషన్ ఐఆర్డడిఎ

చేయడానికక

2

వీలులేదత

ప్ర్ష్థిర ఏజలనీూలు ఏమిట్ి?

ఓ ఫ్ిర్థయదతకు స్ంబంధించి బీమా
కంపెనీ న్తంచి రూ. 20 లక్ష్ల వరకు
180

ప్ర్హార్థనిి ఓ పథలసీద్ారల కోరలకుంట్ే,
ఆయన్ ఎకిడ ఫ్ిర్థయదత చేయవచతు?

జిలాు ఫో రం

ర్థషుి కమీషన్

జాతీయ కమీషన్ ఐఆర్డడిఎ

1

అతయంత స్మంజస్మైన్ ఐచిుకథనిి
ఎంచతకోండి.
ఈ కకంర ద్ి వథట్ిలో స్ర్టాస్క నాణయతకక
181 ప్రతయక్ష్ స్సచిక (డెైర్లక్టు ఇండికేట్రల)

విశాస్నీయత

స్హాన్తభయతి

హామీ

వికరయ డేట్్

4

చార్తరకమైన్

ప్రస్ు తత

స్మరామైన్

ఊహాతమక

4

కథనిద్ేద్ి
ఈ కకంర ద్ి వథట్ిలో ఏద్ి కస్ు మర్డ
182 జీవితకథల విలువ ప్ట్ు కంట్ిరబయయట్ర్డ
కథదత

భ్రత

183

IGMS కక స్ర్లైన్ విస్ు రణ రూప్ం
చెప్ిండి

ఇండో -జరమన్

స్మగరమైన్

నిరాహణ

ప్రభుతా

పథఠశథల

నిరాహణ వయవస్ా

జన్తయప్ద్ార్థానిి
జతప్ర్చే ప్థకం స్మగర ఫ్ిర్థయదతల
(ఇండియన్
జీనోమ్ మాయపింగ్
సీిమ్)

నిరాహణ వయవస్ా

4
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

ఫ్ిర్థయద్ి ప్ర్ష్థిర

ర్స్కి ఫ్ిర్థయదతల

న్ష్థుల ఫ్ిర్థయదతల

విధాన్ం

విధాన్ం

విధాన్ం

ఎన్బిఎఫ్సి

సెబీ

కేందర ప్రభుతాం

వినియోగద్ారల

అమమకంద్ారల

ప్ర్పథలనా

ప్ర్ష్థిర

ప్ర్ష్థిర

ప్ర్ష్థిర

అధికథరం

అధికథరం

అధికథరం

Correct
Alternative

పథలసీద్ారలల స్మస్యలు మర్యు
ఫ్ిర్థయదతలిి ప్రభ్వవంతంగథ
184 ప్ర్షిర్ంచడానికక అవస్రమైన్ _____
నియమ నిబంధన్లిి తయారల చేస

ఫ్ిర్థయదతల
నిరాహణా
విధానాలు

2

నిబంధన్లు మర్యు మారీ దరశకథలు.
__________ఏర్థిట్ట చేసిన్
185 నియమాలిి ర్డెరస్ల్ ఆఫ్ ప్బిు క్ట

ఐఆర్డడిఎ

4

గటరవనూస్క రూల్ూ, 1998 అంట్్రల.
కొనిి కథరణాల వలు అప్ిగంచిన్ లేద్ా
బద్ిలీచేసిన్ పథలసీద్ారలకక
వథరతప్ూరాకంగథ తెలియజేయాలిూన్
186 స్మాచారం _________ ముందత
పిట్ిషన్ ద్ాార్థ అట్టవంట్ి నిరణ యానికక

ఫ్ిర్థయద్ి ప్ర్ష్థిర
అధికథరం

1

విధాన్ం స్వథలు చేయబడడానికక
లోబడి ఉంట్టంద్ి.
బీమాద్ారల ____కకంర ద అంబుడూమనిి

ఫ్ిర్థయదతల

187 కలుస్తకుని ఒక వివథద్ానిి

నిరాహణా

ప్ర్షిర్ంచతకోవచతు.

విధాన్ం

ఫ్ిర్థయద్ి ప్ర్ష్థిర

ర్స్కి ఫ్ిర్థయదతల

విధాన్ం

విధాన్ం

ప్రజా స్మస్యల
నిబంధన్లు

4

ప్ర్ష్థిరం

ఈ కకంర ద్ి వథట్ిలో ఏద్ి కన్సూయమర్డ
పర ట్్క్ష్న్ చట్ు ం యొకి ముఖయ లక్ష్యం?
(i) పథలసీద్ారలల ప్రయోజనాలన్త
రక్ష్ించడానికక
188 (ii) పెట్ు టబడిద్ారలల ప్రయోజనాలన్త
రక్ష్ించడానికక

సు టమంట (i)
మాతరమే స్ర్లైన్ద్ి

సు టమంట్ట
ు (i)
మర్యు (ii)
మాతరమే స్ర్లైన్ద్ి

సు టమంట (iii)
మాతరమే స్ర్లైన్ద్ి

సు టమంట్ట
ు (i)
మర్యు (iii)

3

మాతరమే స్ర్లైన్ద్ి

(iii) వినియోగద్ారలల ఫ్ిర్థయదతలిి
తేలిగథీ, వగంగథ, ఖరలులేకుండా
ప్ర్షిర్ంచడానికక
“ర్డెరస్ల్ ఆఫ్ ప్బిు క్ట గటరవనూస్క రూల్ూ,
189 1998 ”, ________న్ అమలోుకక
వచిుంద్ి.

12-అకోుబరల-91 11-న్వంబరల-98 13-డిసెంబరల-97 14-సెపు ంె బరల-83
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Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ఈ కకంర ద్ి వథట్ిలో ప్బిు క్ట గటరవన్తూల
నిబంధన్ల లక్ష్యమేద్?
ి
(i) వివథద్ాల ప్ర్ష్థిర్థలకు
స్ంబంధించిన్ ఫ్ిర్థయదతలిి
190 ప్ర్షిర్ంచడం
(ii) వినియోగద్ారలల ప్రయోజనాలన్త

సు టమంట (i)
మాతరమే స్ర్లైన్ద్ి

సు టమంట్ట
ు (i)
మర్యు (ii)
మాతరమే స్ర్లైన్ద్ి

సు టమంట (iii)
మాతరమే స్ర్లైన్ద్ి

సు టమంట్ట
ు (i)
మర్యు (iii)

1

మాతరమే స్ర్లైన్ద్ి

ప్ర్రక్ష్ించడం
(iii) వినియోగద్ారలకక ఫ్ిర్థయదతలు
అంద్ించడం
ఈ కకంర ద్ి వథట్ిలో అంబుడూమన్ విధి ఏద్ి
?
(i) వినియోగద్ారల మనోవదన్న్త
191

ప్ర్షిర్ంచడం
(ii) వినియోగద్ారలల ప్రయోజనాలన్త

సు టమంట (i)
మాతరమే స్ర్లైన్ద్ి

ప్ర్రక్ష్ించడం

సు టమంట్ట
ు (i)
మర్యు (ii)
మాతరమే స్ర్లైన్ద్ి

సు టమంట (iii)
మాతరమే స్ర్లైన్ద్ి

సు టమంట్ట
ు (i)
మర్యు (iii)

3

మాతరమే స్ర్లైన్ద్ి

(iii) పథలసీద్ారలల న్తంచి వచేు
ఫ్ిర్థయదతలిి ప్ర్షిర్ంచడం

ఈ కకంర ద్ి వథట్ిలో ఏ వివథద్ాల
ప్ర్ష్థిరం కోస్ం గటవ
ర న్ూ ర్డెరస్ల్
అథార్ట్ీస్క (GRA) ప్నిచేయాలని
కమీషన్ ద్ాార్థ సిఫథరలూ చేయబడింద్ి?
(i) బీమాద్ారలకర మర్యు బీమాస్ంస్ా
మధయ వివథద్ాలు
192 (ii) బీమాద్ారలకర మర్యు మధయవర్ు
స్ంస్ా లకర మధయ వివథద్ాలు
(iii) బీమాస్ంస్ా కర మర్యు మధయవర్ు
స్ంస్ా లకర మధయ వివథద్ాలు
(iv) బీమాద్ారలకర, బీమాస్ంస్ా
మర్యు మధయవర్ు స్ంస్ా లకర మధయ
తల తేు ఏ వివథదమైనా

సు టమంట్ట
ు (i)

సు టమంట్ట
ు (i)

సు టమంట్ట
ు (ii)

మర్యు (ii)

మర్యు (iii)

మర్యు (iii)

మాతరమే స్ర్లైన్ద్ి

మాతరమే స్ర్లైన్ద్ి

మాతరమే స్ర్లైన్ద్ి

సు టమంట (iv)
మాతరమే స్ర్లైన్ద్ి

4
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S.
No.

193

Question Body

బీమాస్ంస్ా కర, బీమాద్ారలకర మధయ
వచేు వివథద్ాలిి ఎవరల ప్ర్షిర్స్థురల?

బీమాస్ంస్ా కర, మధయవరలుల
194 (intermediaries)కర మధయ వచేు
వివథద్ాలిి ఎవరల ప్ర్షిర్స్థురల?

థర్డడ పథర్టు మోట్ర్డ వథహనాల బీమా
195 మర్యు మర్లైన్ బీమాకక స్ంబంధించిన్
స్ందర్థాలలో _______ప్ర్ధి ఉండదత.

196

197

198

199

ర్డెరస్ల్ ఆఫ్ ప్బిు క్ట గటరవనూస్క రూల్ూ,
1998 ____వయవస్ా ని కకయ
ర ేట చేసింద్ి
ఏ తేద్ీన్ వినియోగద్ారల పర ట్్క్ష్న్ చట్ు ం
రూప ంద్ింద్ి?

ఈ కకంర ద్ి వథట్ిలో నాన్వరబల్
కమయయనికేషనిి ఉద్ాహరణ కథనిద్ేద్ి?

వయకకుగత దసరం (Personal
distance) ఇలా నిరాచింప్బడింద్ి.

Alternative
1

వినియోగద్ారల
స్మయహం

Alternative
2

ఫ్ిర్థయద్ి
ప్ర్ష్థిరణ
స్ంస్ా లు (జిఆర్డఎ)

Alternative
3

Alternative
4

వినియోగద్ారల

వినియోగద్ారల

స్ంస్ా

కమీషన్

వినియోగద్ారల

వినియోగద్ారల

వినియోగద్ారల

స్ంస్ా

స్మయహం

కమీషన్

ఫ్ిర్థయద్ి

ప్ర్ష్థిరణ

కమీషన్

స్ంస్ా

బీమా ఏజలనీూ

బీమా స్ర్ేాయరలు

11-ఏపిరల్-74

24-డిసెంబరల-68 24-డిసెంబరల-86 22-న్వంబరల-68

చేతి సెైగలతో
కూడా స్ంకేతాలు
చేయవచతు

18 అంగుళాల
న్తండి 4
అడుగులు.

4

స్ంస్ా లు (జిఆర్డఎ)

వినియోగద్ారల

స్ంస్ా లు (జిఆర్డఎ)

2

ఫ్ిర్థయద్ి

వినియోగద్ారల

ప్ర్ష్థిరణ

Correct
Alternative

వినియోగద్ారల
స్మయహం

బీమా

వినియోగద్ారల

విచారణాధికథర్

ఫో రమ్

ఖాళీ గద్ిలో

ఆభరణాలన్త

మీ స్ార్థనిి

సెైగలు చేయడం

ధర్ంచడం

పెంచడం

మర్యు

18 అంగుళాలన్త

4 న్తండి 12

అంతకంట్ే

అందతకుంట్లంద్ి.

అడుగులు.

3

3

3

2

12 అడుగులు
1

ఎకుివ.
ప్ంపవథర్ లేద్ా

200

నాన్వరబల్ కమయయనికేషన్ వీట్ి
స్మాహారం.

మాట్లు ద్ాార్థ

సీాకర్ంచేవథర్

కథకుండా ప్రవరు న్

మన్స్తలో

ద్ాార్థ

శర్టర కదలికల

మాట్ల ద్ాార్థ

అనిి రకథల

స్ంద్ేశథనిి

ద్ాార్థ

కథకుండా

మాన్వ ప్రవరు న్.

తెలియజేస

అర్థాలన్త

ఉద్ేేశం .

పరర్ేపించే ఏద్ెైనా
స్ందరాం.

4
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2
బ్బిలోన్ లోని

201

ఆధతనిక కథలప్ప బీమా మయల

ర్ోమ్ లోని

హాయంగంగ్ గథర్లడన్ూ

ప్రద్ేశథనిి గుర్ు ంచండి.

వథట్ికన్ సిట్ీ

(వలాడే
ఉద్ాయన్వనాలు)

202

బీమాన్త వివర్ంచడానికక స్థధారణంగథ
కకంద్ి వథట్ిలో ద్ేనిని పర్్ిన్వచతు?

పదలకు
స్బిూడీలు
అంద్ించడం

ప్రజల న్ష్థుల
ప్ంద్ాలు

Alternative
3

లండన్ లోని
లాయడ్ూ కథఫ్ీ
హౌస్క

ఇతరలల న్ష్థుల
న్తండి లాభ్లన్త
ఉతితిు చేయుట్

Alternative
4

న్సయ యార్డిలో
బిగ్ ఆపిల్

Correct
Alternative

3

కొద్ిే మంద్ి
న్ష్థులన్త అనక
మంద్ి

4

ప్ంచతకోవడం

ర్ోడ్ూ న్గరవథస్తలు అవలంబించిన్
ప్దే తి ప్రకథరం, ఆప్ద స్ందరాంగథ,
ఓడ న్తంచి స్ముదరంలోకక తోసివసిన్
కథరణంగథ కొనిి వస్తువపలన్త న్షుపో తే , కథపిట్లిజం
203 వస్తువపల యజమాన్తలు (ఎలాంట్ి
న్ష్థునికక గుర్ కథని వథరల స్హా) ఏద్ో

(పెట్ు టబడిద్ార్ట
విధాన్ం)

స్ో షలిజం
(స్మాజవథదం)

ప్రస్ిర బీమా

ద్ౌరి న్యం

ఒకే రకమైన్

వివిధ రకథల

ఆస్తులు కలిగ

ఆస్తులు కలిగ

ఉన్ిప్ిట్ికర

ఉనాి ఒకే

వివిధ

రకమైన్

అపథయాలకు

అపథయాలకు

గుర్కథగల

గుర్కథగల

ప్రజలన్త

ప్రజలన్త

సకర్ంచడం

సకర్ంచడం

3

ఒక నిషితిు లో న్ష్థులన్త భర్స్థురల. ఈ
స్నిివశంలో ఏ దృషిుకోణం
దృష్థుంతంగథ ఉంట్టంద్ి?
ఒకే రకమైన్
ఆస్తులు కలిగ
ఉండి ఒకే
204

బీమాకు స్ంబంధించిన్ ప్ూలింగ్

రకమైన్

సిద్ధ ాంతానిి వివర్ంచండి?

అపథయాలకు
గుర్కథగల
ప్రజలన్త
సకర్ంచడం

వివిధ రకథల
ఆస్తులు కలిగ
ఉండి వివిధ
అపథయాలకు
గుర్కథగల
ప్రజలన్త
సకర్ంచడం

1
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No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

వథయపథరం
స్మాన్ంగథ
పథత ర్ోజులోు, ఎప్పిడెైనా

చెైనావథర్

ముంచివయగల స్ముదర జలాల ద్ాార్థ ప్డవలు
205

ప్రయాణం చేస స్మయంలో, చెైనా

చిన్ివిగథ ఉండేవి

వథయపథరలలు తమ వస్తువపలన్త వర్ేారల మర్యు అవి
ప్డవలలో పెట్ు టకున వథరల. ఎందతకో

భ్ర్ట వస్తువపలన్త

విశలుషించగలరల?

మోసవి.

వితరణ అయేయ
విధంగథ
వస్తువపలన్త
బహుళ షిపిింగ్
స్ంస్ా ల మధయ
ప్ంపిణీ చేయడం
చెైనీస్క ప్రభుతాం
తప్ినిస్ర్
చేసింద్ి.

206

ఇకిడ ప్రస్ు థవించిన్ ఐచిఛకథల జాబితా
న్తంచి భౌతిక యేతర ఆసిు ని గుర్ు ంచత.

బీమా పథరథమిక ఉద్ేేశం తెలపథలని
మనీష్ తన్ బీమా స్లహాద్ారలన్త
207 కోర్థరల. కకంద ఇచిున్ ఐచిుకథల న్తంచి
బీమా పథరథమిక ఉద్ేధశథనిి
గుర్ు ంచడానికక మనీష్కు స్హాయప్డు.

208

బీమా స్సతీరకరణకు ద్ార్ తీసద్ేమిట్ల
చెప్ిండి.

పర్్ింట్్రల?

Alternative
4

తమ స్రలకున్త

చెైనా వథయపథరలలు

వరలవరల

తమ స్రలకున్త

ప్డవలోు

వరలవరల

ఉంచేవథరల

ప్డవలోు

ఎందతకంట్ే ఇద్ి

ఉంచేవథరల

మొతు ం న్షుం

ఎందతకంట్ే ఇద్ి

పో వడం న్తంచి

ఖరలు తకుివ

బీమా రక్ష్ణ

కథబట్ిు

ప్రతిషఠ

అనక మంద్ి

అనక మంద్ి

కొద్ిే మంద్ి

న్ష్థులన్త అనక

న్ష్థులన్త కొద్ిే

న్ష్థులన్త అనక

సెికుయలేషన్

మంద్ి మధయ

మంద్ి మధయ

మంద్ి మధయ

(ఊహాకలిన్)

ప్ంచతకోవడం

ప్ంచతకోవడం

ప్ంచతకోవడం

హజార్డడ ్

(న్షుభర్టు)

3

కలిిస్తుంద్ి కథబట్ిు .

ు
ఇళల

ఇండెమిిట్ి

Correct
Alternative

చెైనా వథయపథరలలు

కథర్డ

న్షుము

ఎయర్డ-కండిషన్ర్డ

ఆప్ద

3

3

4

అపథయానిి

కకంద్ి ఉన్ి ఏ ర్స్కి మేనజ్మంట
209 ప్దే తిని సీాయ బీమాగథ కూడా

Alternative
3

అపథయ నివథరణ

అపథయానిి

తగీ ంచడం

అపథయానిి

నిలుప్పకోవడం

మర్యు

బద్ిలీ చేయడం

నియంతిరంచడం

2
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

అన్తకోని

210

మీరల ఎప్పిడు బీమాన్త
ఎంచతకోవథలన్తకుంట్్రల?

అన్తకోని
స్ంఘట్న్ జర్గన్
తరలవథత

స్ంఘట్న్

తీవరతతో బ్ట్ట

స్ంభవించే

స్ంఘట్న్

స్ంభ్వయత

స్ంభవించే

తకుివగథ కథనీ

స్ంభ్వయత

తీవరత ఎకుివగథ

తకుివగథ

ఉన్ిప్పిడు

ఉన్ిప్పిడు

స్ంఘట్న్
యొకి న్ష్థులకు
మీకు మీరల
స్ాంతగథ ఆర్ా క

2

మదే తత
(ఫ్ెైనానిూంగ్)
చేస్తకోగలిగన్ప్పి
డు

211

212

కకంద్ి వథట్ిలో మొదట్ి భ్రతీయ బీమా
కంపెనీ ఏద్ి?

ఓర్యంట్ల్ ల ైఫ్ ట్ిరట్లన్
ఇన్సూర్లన్ూ

ఇన్సూర్లన్ూ కో

కంపెనీ లిమిట్్డ్

లిమిట్్డ్

భ్రతద్ేశంలో జీవిత బీమా

జన్రల్

జాతీయకరణ ఫలితంగథ రూప ంద్ిన్

ఇన్సూర్లన్ూ

ప్రభుతా రంగ బీమా కంపెనీని

కథర్్ిర్ేషన్ ఆఫ్

పర్్ిన్ండి

ఇండియా

ట్్కకిక్ట గుర్ంచి చర్ుంచండి.

మయయచతవల్
అస్సయర్లన్ూ
స్ సెైట్ీ లిమిట్్డ్

నషన్ల్
ఇన్సూర్లన్ూ

3

కంపెనీ లిమిట్్డ్

ల ైఫ్ ఇన్సూర్లన్ూ

ఓర్యంట్ల్

నషన్ల్

కథర్్ిర్ేషన్ ఆఫ్

ఇన్సూర్లన్ూ

ఇన్సూర్లన్ూ

ఇండియా

కంపెనీ లిమిట్్డ్

కంపెనీ లిమిట్్డ్

2

అపథయానిి

బీమాన్త కొన్తగోలు చేసట్ప్పిడు ఒక
213 వయకకు అవలంబించే ర్స్కి మేనజ్మంట

బ్ంబే

అపథయ నివథరణ

అపథయానిి

అపథయానిి

తగీ ంచడం

నిలప్డం

బద్ిలీ చేయడం

మర్యు
నియంతిరంచడం

3
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బీమా

214

బీమాకు, హామీకక మధయ వయతాయస్థనిి
చర్ుంచండి.

బీమా

బీమా

(ఇన్సూయర్లన్ూ):

(ఇన్సూయర్లన్ూ):

(ఇన్సూయర్లన్ూ):

జర్గే స్ంభ్వన్

జర్గే ఒక

జర్గే స్ంభ్వయత

బీమా

గల ఒక

స్ంఘట్న్కు

గల ఒక

(ఇన్సూయర్లన్ూ)

స్ంఘట్న్కు

ప్రతిగథ రక్ష్ణ

స్ంఘట్న్కు

మర్యు హామీ

ప్రతిగథ గథయర్లంట్ీ

హామీ

ప్రతిగథ రక్ష్ణ

(ఎస్సయర్లన్ూ)

రక్ష్ణ హామీ

(ఎస్సయర్లన్ూ) :

హామీ

ర్లండస ఒకే

(ఎస్సయర్లన్ూ):

జర్గే స్ంభ్వన్

(ఎస్సయర్లన్ూ):

విషయానికక

జర్గే స్ంభ్వయత

గల ఒక

జరగన్తన్ి ఒక

స్ంబంధించిన్వి

గల ఒక

స్ంఘట్న్కు

స్ంఘట్న్కు

స్ంఘట్న్కు

ప్రతిగథ రక్ష్ణ

ప్రతిగథ రక్ష్ణ

ప్రతిగథ గథయర్లంట్ీ

2

రక్ష్ణ లేదత

అగి ప్రమాదం కథరణంగథ న్షుం ఏరిడే
అవకథశథలన్త తగీ ంచడం కోస్ం ప దే ర్డ
215

గథరల తన్ ఇంట్ిలో ఇన్తూలేట్డ్
వైర్ంగ్న్త ఉప్యోగంచారల. ఇకిడ

అపథయానిి
అపథయ నివథరణ

అపథయానిి

అపథయానిి

తగీ ంచడం

నిలప్డం

బద్ిలీ చేయడం

మర్యు

అన్తస్ర్ంచిన్ ర్స్కి మేనజ్మంట

4

నియంతిరంచడం

ట్్కకిక్టన్త గుర్ు ంచండి.
తాన్త వళు న్తన్ి ఇర్థక్టలో హంస్
అపథయానిి

చెలర్ేగన్ కథరణంగథ అకిడికక వథయపథర
216

ప్రయట్న్కోస్ం వళ్ుందతకు ష్థహీన్
నిర్థకర్ంచారల. ఇకిడ అన్తస్ర్ంచిన్

అపథయ నివథరణ

అపథయానిి

అపథయానిి

తగీ ంచడం

నిలప్డం

బద్ిలీ చేయడం

మర్యు

ర్స్కి మేనజ్మంట ట్్కకిక్టన్త

1

నియంతిరంచడం

గుర్ు ంచండి.
తాన్త అన్తకోకుండా చనిపో యే
ప్ర్సిాతతలోు తన్ కుట్టంబ స్భుయలు

అపథయానిి

ఎవర్పెైనా ఆధారప్డకుండా ఉండేలా
217 స్తర్ేష్ ఓ జీవిత బీమా పథలిసీని
కొన్తగోలు చేశథరల. ఇకిడ
అన్తస్ర్ంచిన్ ర్స్కి మేనజ్మంట
ట్్కకిక్టన్త గుర్ు ంచండి.

అపథయ నివథరణ

అపథయానిి

అపథయానిి

తగీ ంచడం

నిలప్డం

బద్ిలీ చేయడం

మర్యు
నియంతిరంచడం
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ఏద్ో కథరణంతో ఇలుు ద్ెబబతిన్ి
అపథయానిి

ప్క్ష్ంలో మరమమతతలకలై
218

ఉప్యోగంచడం కోస్ం సిమత ఓ ర్జరలా
నిధిని ఏర్థిట్ట చేశథరల. ఇకిడ

అపథయ నివథరణ

అపథయానిి

అపథయానిి

తగీ ంచడం

నిలప్డం

బద్ిలీ చేయడం

మర్యు

అన్తస్ర్ంచిన్ ర్స్కి మేనజ్మంట

1

నియంతిరంచడం

ట్్కకిక్టన్త గుర్ు ంచండి.
న్షుం జర్గన్
ఆసిు ని న్షుం
219 కకంద్ి సు టమంట్ు లో స్ర్లైంద్ి ఏద్ి?

న్తండి బీమా
రక్ష్ిస్ు తంద్ి

బీమా న్ష్థులన్త
నివథర్స్తుంద్ి

న్షుం జర్గే
స్ంభ్వయతన్త
బీమా తగీ స్ు తంద్ి.

స్ందరాంలో
బీమా
చేయబడిన్ద్ానిని

4

బీమా న్షుభర్టు
చేస్ు తంద్ి.

ర్ేట్ింగ్

220

మీరల ఒక బీమా స్ర్ేాయర్డ. బీమా

ప్రయోజనాల

స్ంస్ా తరప్పన్ బీమా చేస ముందతగథ

కోస్ం

ఒక ఆసిు ని మీర్లందతకు స్ర్ేా చేసి,

అపథయానిి

తనిఖీ జరలప్పతతనాిరల?

మద్ింప్ప
చేయడం కోస్ం

ప్ర్స్ర్థలన్త

న్గరం న్తంచి

చసడట్ం ద్ాార్థ

ఆసిు ఎంత

ఆసిు యొకి

దసరంలో ఉన్ిద్ో

మయలాయంకన్ం

కన్తకోివడం

నిర్థధర్ంచడం కోస్ం కోస్ం

చతట్టుప్రకిల
ఉన్ి ఆస్తులన్త
కూడా ఒకస్థర్
ప్ర్కకంచడం కోస్ం

1

