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પ્રસ્તાવના
ઇન્સન્દ્સ્ટટય ૂટે ઉદ્યોગ સાથે ચચાાર્વચારણા કરીને કોપોરે ટ એજન્દ્્સ માટે અભ્યાસક્રમ તૈયાર
કયો છે . અભ્યાસક્રમની સામગ્રી ઇરડા દ્વારા માન્દ્ય અભ્યાસક્રમને આધારે તૈયાર કરવામાં
આવ્યો છે .
એટલે અભ્યાસક્રમ જીવન, સાધારણ અને હેલ્થ વીમાની મ ૂળભ ૂત જાણકારી આપે છે , જે
એજન્દ્્સને યોગ્ય પરરપ્રેક્ષ્યમાં તેમની વ્યાવસાર્યક કારરકર્દી સમજવા અને પ્રશંસા કરવા
સિમ બનાવે છે . કહેવાની જરૂર નથી કે વીમા વ્યવસાય ગર્તશીલ વાતાવરણમાં કામ કરે
છે અને એજન્દ્્સને વીમાકંપનીઓ દ્વારા આપવામાં આવી ઇન-હાઉસ તાલીમમાં સહભાગી
થઈને અને અંગત અભ્યાસ કરીને કાયર્દા અને પ્રેક્ક્ટસમાં થતાં પરરવતાનો સાથે તાલમેળ
જાળવી રાખવો પડશે.
અભ્યાસક્રમ ચાર ર્વભાગમાં ર્વભાજીત છે . તે જીવન વીમા, હેલ્થ વીમા અને સાધારણ વીમા
ં રર્દત ર્વષયોની સાથે કોપોરે ટ એજન્દ્ટના કાયર્દાકીય ર્સદ્ાંતો, ર્નયમનકારી
સાથે સંબધ
પાસાંને આવરી લે છે . અભ્યાસક્રમમાં મોડલ પ્રશ્રોનો સમાવેશ મ ૂલ્ય સંવધન
ા નુ ં પ્રર્તર્નર્ધત્વ
ુ િી પ્રશ્રોની ફોમેટ અને પ્રકારોનો ર્વચાર આપશે, જેઓ પરીિા
કરે છે . આ ર્વદ્યાથીઓને હેતલ
આપી શકે છે . મોડલ પ્રશ્રો તાલીમ ર્દરર્મયાન સંપારર્દત જાણકારીના પુનરાવતન
ા અને
પ્રર્તપાર્દન માટે પણ કામ લાગશે.
અમે IIIને આ કામ સુપરત કરવા માટે ઇરડાનો આભાર માનીએ છીએ. ઇન્સન્દ્સ્ટટય ૂટ આ
ે છા પાઠવીએ
અભ્યાસક્રમનો અભ્યાસ કરનારાઓને અને પરીિા પાસ કરવાનાઓને શુભચ્
છીએ.

ઇન્સસ્યોરન્સસ ઇન્સન્સસ્િિય ૂિ ઓફ ઇન્ન્સિયા
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વવભાગ 1
સામાન્ટય પ્રકરણો

1

પ્રકરણ 1
વીમાનો પરરચય
પ્રકરણ પરરચય
આ પ્રકરણનો હેત ુ વીમાની મ ૂળભ ૂત બાબતો, તેના ર્વકાસનો ઇર્તહાસ અને તેની કામગીરી ર્વશે
પરરચય આપવાનો છે . અણધારી કે અનપેક્ષિત ઘટનાઓને પરરણામે થતા આર્થિક નુકસાન સામે
વીમો કેવી રીતે સુરિા પ્રર્દાન કરે છે અને જોખમ હસ્તાંતરણના માધ્યમ તરીકે કેવી રીતે કામ કરે
છે તે ર્વશે પણ તમે જાણકારી મેળવશો.

અભ્યાસના પરરણામો
A. જીવન વીમો – ઇર્તહાસ અને ર્વકાસ
B. વીમો કેવી રીતે કામ કરે છે
C. જોખમ વ્યવસ્થાપનની પદ્ર્તઓ
D. જોખમના વ્યવસ્થાપન માટેના માધ્યમ તરીકે વીમો
E. સમાજમાં વીમાની ભ ૂર્મકા

2

A. જીવન વીમો – ઇનતહાસ અને નવકાસ
આપણે અર્નર્િતતાની દુર્નયામાં રહીએ છીએ, આપણી નીચેની બાબતો ર્વશે સાંભળીએ છીએેઃ
 ટ્રેનોના અકસ્માતો;
 પ ૂરના કારણે સંપ ૂણા સમુર્દાયોનો નાશ;
 દુેઃખર્દાયક ધરતીકંપ;
 યુવાન લોકોનુ ં એકાએક કસમયે મ ૃત્યુ
િાયાગ્રામ 1:આપણીઆસપાસબનતીઘિનાઓ

આ ઘટનાઓ શા માટે આપણ માટે ક્ષચિંતાજનક અને ડરામણી છે ?
તેન ુ ં કારણ સરળ છે .
i.

સૌપ્રથમ આ તમામ ઘટનાઓ અણધારી છે . જો આપણે કોઈ ઘટનાની ધારણા બાંધી શકીએ
અને આગાહી કરી શકીએ, તો આપણે તેના માટે તૈયાર રહી શકીએ.
3

ii. બીજુ,ં આ પ્રકારની અણધારી અને અર્નચ્છર્નય ઘટનાઓ ઘણી વખત આનથિક નકસાન અને
દુઃખનુ ં કારણ બને છે .
કોઈ સમુર્દાય વહેંચણી અને પારસ્પરરક સહયોગની વ્યવસ્થા દ્વારા આ પ્રકારની દુઘટ
ા નાઓના ભોગ
બનેલા લોકોની મર્દર્દ કરી શકે છે .
વીમાના ર્વચારનો જન્દ્મ

હજારો વષા અગાઉ થયો હતો. તેમ છતાં આપણે અત્યારે વીમાના

વ્યવસાયનુ ં જે સ્વરૂપ જોઈએ છીએ તેના મ ૂળ બેથી ત્રણ સર્દી અગાઉ જ નખાયા હતા.
1. વીમાનો ઇનતહાસ
વીમો એક યા બીજા સ્વરૂપે ઇ. સ.પ ૂવે 3000થી અસ્સ્તત્વમાં છે . સર્દીઓથી ર્વર્વધ સંસ્કૃર્તઓએ
તેમના સમુર્દાયના કેટલાંક સભ્યો દ્વારા થતા તમામ પ્રકારના નુકસાનને તેમની વચ્ચે વહેંચવાની
અને ભંડોળનુ ં એકત્રીકરણ (પ ૂક્ષલિંગ) કરવાની પદ્ર્ત અપનાવી છે . ચાલો, આ પદ્ર્ત કેવી રીતે લાગુ
પડી હતી તેની કેટલીક રીતો આપણે જોઈએ.
2. વીમા ક્ષેત્ર – સદીઓની સફર
બેબીિોનના

બેબીિોનના

વેપારીઓ

વચ્ચે

સમજૂતી

હતી

કે,

જહાજમાં

રહેલો

વેપારીઓ

માલસામાન ગુમ થઈ જશે કે તેની ચોરી થઈ જશે તો તેમની લોન રર્દ
કરવાની રકિંમત પેટે તેઓ ર્ધરાણકારોને વધારે રકમ ચુકવશે. આ પદ્ર્ત
‘બોટમ્રી

લોન્દ્સ’(નૌકા

જામીન

ર્ધરાણ) તરીકે

ઓળખાતી

હતી. આ

સમજૂતીઓ હેઠળ, જહાજ તેના ગંતવ્ય સ્થાન પર જઈને સુરક્ષિત રીતે મ ૂળ
સ્થાને પરત ફરે તો જ જહાજ કે તેની ચીજવસ્તુઓની સીક્યોરરટી સામે
લીધેલી લોન પુનેઃચુકવવામાં આવી હતી.
ભરૂચ

અને બેબીલોનના વેપારીઓ જેવી જ પદ્ર્ત ભરૂચ અને સરતના વેપારીઓ વચ્ચે

સરતના

પ્રવતાતી હતી, જયાંથી ભારતીય જહાજો શ્રીલંકા, ઇજજપ્ત અને ગ્રીસની સફર

વેપારીઓ

ખેડતા હતા.

ગ્રીક

સાતમી સર્દીના અંતે ગ્રીકમાં કલ્યાણકારક સમાજોની શરૂઆત થઈ હતી,
જેનો આશય મ ૃતકના અંર્તમ સંસ્કાર કાળજીપ ૂવક
ા કરવા અને તેના
પરરવારજનોની સારસંભાળ રાખવાનો હતો. ફ્રેન્સિિી સોસાયિીઓ ઓફ
ઇંગ્િેન્સિની રચના પણ આવા આશય સાથે થઈ હતી.

રોડ્સના

રોડ્સના રહેવાસીઓએ એવી પદ્ર્ત અપનાવી હતી,જેમાં જેરટસર્નિંગ1

રહેવાસીઓ

ુ ન પુનેઃસ્થાર્પત કરવા કેટલીક
(જહાજમાંથી વજન ઘટાડવા અને સંતલ
4

ચીજવસ્તુઓ ફેંકી ર્દે વી)ના કારણે કેટલીક ચીજવસ્તુઓનુ ં નુકસાન થાય તો
ચીજવસ્તુઓના માક્ષલકો (કોઈ ચીજવસ્તુઓ ન ગુમાવનાર માક્ષલકો પણ)
નુકસાનને કેટલાંક પ્રમાણમાં ઉઠાવશે.
ચીનના વેપારીઓ

પ્રાચીન સમયમાંચીનના વેપારીઓજોખમકારક નર્દીઓમાં પ્રવાસ ખેડતા
ર્વર્વધ જહાજો કે નૌકાઓમાં તેમની ચીજવસ્તુઓ જાળવતા હતા. તેમનુ ં
માનવુ ં હતુ ં કે તેમાંથી કોઈ જહાજ કે નૌકા દુઘટ
ા નાનો ભોગ બને, તો
ચીજવસ્તુઓનુ ં નુકસાન આંર્શક થાય, નહીં કે સંપ ૂણપ
ા ણે. આ રીતે નુકસાન
વહેંચી શકાયુ ં હતુ ં અને તેમાં ઘટાડો થયો હતો.

3. વીમાની આધનનક નવભાવના`
ભારતમાં જીવન વીમાનો ર્સદ્ાંત ર્દે શમાં સંયક્ુ ત પરરવારની વ્યવસ્થાની સંસ્થાને પ્રર્તક્ષબિંક્ષબત કરતો
હતો, જે સર્દીઓથી જીવન વીમાના શ્રેષ્ઠ સ્વરૂપોમાંન ુ ં એક હતુ.ં કુટુંબમાં કોઈ એક સભ્યનુ ં એકાએક
મ ૃત્યુ થાય તો તેન ુ ં દુેઃખ અને તેની ખોટ કુટુંબના ર્વર્વધ સભ્યો દ્વારા વહેંચવામાં આવતી હતી, જેના
પરરણામે કુટુંબનો ર્દરે ક સભ્ય સતત સુરિાની લાગણી અનુભવતો હતો.
આધુર્નક યુગમાં સંયક્ુ ત પરરવારની વ્યવસ્થા ત ૂટવાથી અને ર્વભક્ત કુટુંબનો ઉર્દય થવાથી રોજજિંર્દા
જીવનની ખેંચતાણ સાથે સુરિા માટે વૈકન્સલ્પક વ્યવસ્થાઓ જરૂરી બની ગઈ છે . આ પરરસ્સ્થર્ત કોઈ
પણ વ્યસ્ક્ત માટે જીવન વીમાની જરૂરરયાત સ ૂચવે છે .
i.

િોઇડ્સ:અત્યારે પ્રવતામાન આધુર્નક વ્યાવસાર્યક વીમાના મ ૂળ લંડનમાં લોઇડ્સના કોફી
હાઉસ સુધી ર્દોરી જાય છે . ત્યાં એકત્ર થતા વેપારીઓ ર્દરરયાઈ સંકટોના કારણે જહાજોમાં
તેમની ચીજવસ્તુઓને થતુ ં નુકસાન વહેંચવા સંમત થયા હતા.સામાન્દ્ય રીતે આ પ્રકારનુ ં
નુકસાન મધર્દરરયે ચાંક્ષચયાઓની લટં ૂ ફાટથી, ખરાબ હવામાનના કારણે ચીજવસ્તુઓ બગડી
જવાથી કે જહાજ ડૂબી જવાથી થતુ ં હતુ.ં

ii. એનમકેબિ સોસાયિી ફોર એ પપેચ્યઅિ(કાયમી આશ્વાસન માટે મૈત્રીપ ૂણા સોસાયટી)ની
સ્થાપના લંડનમાં 1706માં થઈ હતી, જેને દુર્નયાની પ્રથમ જીવન વીમા કંપની માનવામાં
આવે છે .
4. ભારતમાાં વીમાનો ઇનતહાસ
a) ભારત:ભારતમાં આધુર્નક વીમાની શરૂઆત 1800ની શરૂઆતમાં કે તેની આસપાસ થઈ હતી.
ત્યારે ર્વર્દે શી વીમાકંપનીઓની એજન્દ્સીઓએ ર્દરરયાઈ વીમા વ્યવસાય શરૂ કયો હતો.
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ધ

ઓરરએન્સિિ

િાઇફ ભારતમાં સ્થાર્પત થયેલી પ્રથમ જીવન વીમા કંપની અંગ્રેજી

ઇન્સસ્યોરન્સસ કાં પની લિનમિેિ

કંપની હતી.

રિિોનઇન્સસ્યોરન્સસ કાં પની લિનમિેિ

ભારતમાં સ્થાર્પત થયેલી પ્રથમ નોન-લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરર

બોમ્બે

મ્યચ્યઅિ

એશ્યોરન્સસ પ્રથમ ભારતીય વીમા કંપની. તેની સ્થાપના 1870માં

સોસાયિી લિનમિેિ
નેશનિઇન્સસ્યોરન્સસ

ં ઈમાં થઈ હતી
મુબ
કાં પની ભારતમાં સૌથી જૂની વીમા કંપની. તેની સ્થાપના 1906માં

લિનમિેિ

થઈ હતી અને અત્યારે પણ કાયારત છે .

વીસમી સર્દીની શરૂઆતમાં શરૂ થયેલા સ્વર્દે શી આંર્દોલનના પરરણામે પછી ઘણી ભારતીય
કંપનીઓ સ્થાર્પત થઈ હતી.

મહત્ત્વપ ૂણણ
1912 માં વીમા વ્યવસાયનુ ં ર્નયમન કરવા જીવન વીમા કાં પની કાયદો અને પ્રોનવિન્સિ ફાં િ કાયદો
પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. જીવન વીમા કંપની કાયર્દા, 1912માં પ્રીર્મયમના ર્દરના કોષ્ટકો અને
કંપનીઓનુ ં સમયાંતરે મ ૂલ્યાંકન વીમાતજજ્ઞ દ્વારા પ્રમાક્ષણત કરાવવાનુ ં ફરજજયાત કરવામાં આવ્યુ ં
હતુ.ં જોકે ભારતીય અને ર્વર્દે શી કંપનીઓ વચ્ચે અસમાનત અને ભેર્દભાવ જળવાઈ રહ્યો હતો.
ભારતમાં કાયારત વીમા કંપનીઓનુ ં ર્નયમન કરવા સૌપ્રથમ વીમા કાયદો 1938ઘડવામાં આવ્યો
હતો. સમયે સમયે સુધારવામાં આવેલો આ કાયર્દો હજુ પણ અમલમાં છે . વીમા કાયર્દાની
જોગવાઈઓ હેઠ સરકાર દ્વારા વીમા ર્નયંત્રકની ર્નમણ ૂક કરવામાં આવતી હતી.
b) જીવન વીમાન ાં રાષ્ટ્િીયકરણ:જીવન વીમા વ્યવસાયનુ ં રાષ્ટ્રીય 1 સપ્ટેમ્પબર, 1956ના રોજ થયુ ં
હતુ ં અને ભારતીય જીવન વીમા નનગમ(એલઆઇસી)ની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. તે સમયે
ુ ીઓ અને 75 પ્રોર્વડન્દ્ટ ફંડ વીમા વ્યવસાયમાં સંકળાયેલા હતા. 1956થી
ભારતમાં 170 કંપન
1999 સુધી, ભારતમાં જીવન વીમા વ્યવસાય કરવાનો ર્વર્શષ્ટ અર્ધકાર એલઆઇસી પાસે
હતો.
c) નોન-િાઇફ વીમાન ાં રાષ્ટ્િીયકરણ:1972માં સાધારણ વીમા વ્યવસાય રાષ્ટ્રીયકરણ કાયર્દો
(જીઆઇબીએનએ) ઘડાતા નોન-લાઇફ વીમા વ્યવસાયનુ ં પણ રાષ્ટ્રીયકરણ થયુ ં હતુ ં અને
જનરિ ઇન્સસ્યોરન્સસ કોપોરે શન ઓફ ઇન્ન્સિયા (જીઆઇસી) અને તેની ચાર પેિાકાં પનીઓની
સ્થાપના થઈ હતી. તે સમયે ભારતમાં 106 કંપનીઓ નોન-લાઇફ વીમા વ્યવસાયમાં
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સંકળાયેલી હતી, જેમને જીઆઇસી ઓફ ઇક્ન્દ્ડયાની ચાર પેટાકંપનીઓની રચના સાથે ભેળવી
ર્દે વામાં આવી હતી.
d) મલ્હોત્રા સનમનત અને ઇરિા:1993માં સ્પધાાના પરરબળને ઉમેરવા સરહત વીમા ઉદ્યોગના ર્વકાસ
માટે સ ૂક્ષચત ફેરફારો કરવા મલ્હોત્રા સર્મર્તની રચના કરવામાં આવી હતી. સર્મર્તએ 1994માં
તેનો રરપોટા સુપરત કયો હતો. 1997માં વીમા ર્નયમનકારક સિામંડળ (આઇઆરએ)ની
સ્થાપના થઈ હતી. વીમા ર્નયમનકારક અને ર્વકાસ કાયર્દો, 1999 પસાર થવાને પગલે
એર્પ્રલ, 2000માં જીવન અને નોન-લાઇફ વીમા ઉદ્યોગ માટેની કાયર્દે સર ર્નયમનકારક સંસ્થા
તરીકે વીમા નનયમનકારક અને નવકાસ સત્તામાંિળ (ઇરિા)ની રચના થઈ હતી.
5. અત્યારે જીવન વીમા ઉદ્યોગ
અત્યારે ભારતમાં 24જીવન વીમા કંપનીઓ કાયારત છે , જેની ર્વગત નીચે આપેલી છે :
a) લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કોપોરે શન (LIC) ઓફ ઇક્ન્દ્ડયા સરકારી િેત્રની કંપની છે
b) ખાનગી િેત્રમાં 23 જીવન વીમા કંપનીઓ કાયારત છે
c) ભારત સરકાર હેઠળ કાયારત પોસ્ટલ ર્વભાગ પણ પોસ્ટલ લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ મારફતે પણ
જીવન વીમા વ્યવસાય કરે છે પણ તેને ર્નયમનકારના કાયાિેત્રમાંથી મુસ્ક્ત આપવામાં
આવી છે

સ્વયાંપરરક્ષણ 1
નીચેમાંથી કઈ સંસ્થા ભારતમાં વીમા ઉદ્યોગ માટે ર્નયમનકાર છે ?
I.

ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ ઓથોરરટી ઓફ ઇક્ન્દ્ડયા

ે રી એન્દ્ડ ડેવલપમેન્દ્ટ ઓથોરરટી (વીમા ર્નયમનકાર અને ર્વકાસ સિામંડળ)
II. ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ રે ગ્યુલટ
III. લાઇફ કોપોરે શન ઓફ ઇક્ન્દ્ડયા
IV. જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કોપોરે શન ઓફ ઇક્ન્દ્ડયા
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B. વીમો કેવી રીતે કામ કરે છે
આધુર્નક વેપારવાક્ષણજય સંપર્િની માક્ષલકીના ર્સદ્ાંત પર કેક્ન્દ્રત છે . જયારે કોઈ ચોક્કસ ઘટનાના
કારણે કોઈ સંપર્િના મ ૂલ્યને નુકસાન (નુકસાન કે નાશના કારણે) થાય ત્યારે સંપર્િના માક્ષલકને
આર્થિક ખોટ સહન કરવી પડે છે . જોકે આ પ્રકારની સંપર્િ ધરાવતા ઘણા માક્ષલકો દ્વારા થોડું થોડું
પ્રર્દાન કરીને કોઈ સામાન્દ્ય ભંડોળ ઊભુ ં કરે લ ું હોય તો આ રકમનો ઉપયોગ કેટલાંક કમનસીબ
લોકોને નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે થઈ શકે છે .
બીજા શબ્ર્દોમાં કહીએ તો, ચોક્કસ આર્થિક નુકસાન અને તેના પરરણામો વીમાની વ્યવસ્થા મારફતે
એક વ્યસ્ક્તમાંથી અનેક વ્યસ્ક્તઓ પર હસ્તાંતરરત કરી શકાશે.

વ્યાખ્યા
એટલે વીમાને એવી પ્રરક્રયા તરીકે ગણી શકાય છે , જેના દ્વારા આ પ્રકારની નુકસાનીનો ભોગ
બનેલા કેટલાંક કમનસીબ લોકોને થયેલા નુકસાનને આ જ પ્રકારની નુકસાની /સ્સ્થર્તનો ભોગ
બનવાનુ ં જોખમ ધરાવતા લોકો વચ્ચે વહેંચવામાં આવે છે .
િાયાગ્રામ 2: વીમો કેવી રીતે કામ કરે છે

જોકે અહીં એક પ્રશ્ન ઊભો થાય છે .
i.

લોકો પોતાની પરસેવાની કમાણી આ પ્રકારનુ ં સામાન્દ્ય ભંડોળ ઊભુ ં કરવા માટે આપવા
તૈયાર થશે?
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ii. તેમના પ્રર્દાનનો ઉપયોગ ખરે ખર ઇન્સચ્છત હેત ુ માટે થાય છે તેવો ર્વશ્વાસ તેઓ કેવી રીતે
કરી શકે?
iii. તેઓ બહુ વધારે કે બહુ ઓછં પ્રર્દાન કરી રહ્યાં છે તેવી જાણકારી કેવી રીતે મેળવશે?
ચોક્કસ, આ હેત ુ માટે કોઈકે તો પ્રરક્રયા શરૂ કરવી પડશે અને સમુર્દાયના સભ્યોને એકસાથે લાવવા
પડશે. આ ‘કોઈક’ ‘વીમાકંપની’ તરીકે ઓળખાય છે , જે ર્દરે ક વ્યસ્ક્તએ ભંડોળ ઊભુ ં કરવા માટે
આપવુ ં પડે તેવ ુ ં જરૂરી પ્રર્દાનનો નક્કી કરે છે અને નુકસાનીનો ભોગ બનતા લોકોને ચુકવણી
કરવાની વ્યવસ્થા કરે છે .
વીમાકંપનીએ વ્યસ્ક્તઓ અને સમુર્દાયોનો ર્વશ્વાસ જીતવો પણ જરૂરી છે .
1. વીમો કેવી રીતે કામ કરે છે
a) પ્રથમ, આર્થિક મ ૂલ્ય ધરાવતી કોઈ સંપર્િ હોવી જરૂરી છે . સાંપનત્ત:
i.

ભૌનતક(કાર કે ક્ષબક્લ્ડિંગ જેવી) હોઈ શકે છે અથવા

ii. લબનભૌનતક(નામ અને શાખ જેવી) હોઈ શકે છે અથવા
iii. વ્યક્તતગત(કોઈની આંખ, શરીરનુ ં અંગ અને કોઈ વ્યસ્ક્તના શરીરના અન્દ્ય પાસાં) હોઈ
શકે છે .
b) કોઈ ચોક્કસ ઘટના બને તો સંપર્િ તેન ુ ં મ ૂલ્ય ગુમાવી શકે છે . નુકસાન થવાની આ શક્યતા
જોખમ તરીકે ઓળખાય છે , જયારે નુકસાન થવાની ઘટના સાંકિ તરીકે ઓળખાય છે .
c) પ ૂલિિંગ(સમાન પ્રકારનુ ં જોખમ ધરાવતા વ્યસ્ક્તઓ પાસેથી એકત્ર કરવામાં આવેલ ું
ભંડોળ)તરીકે જાણીતો એક ર્સદ્ાંત છે . આ ભંડોળ ર્વર્વધ વ્યસ્ક્તઓ પાસેથી વ્યસ્ક્તગત
પ્રર્દાન (પ્રીર્મયમ) એકત્ર કરીને મેળવવામાં આવે છે . પ્રર્દાન આપતી વ્યસ્ક્તઓ સમાન
પ્રકારનુ ં જોખમ ધરાવે છે .
d) ભંડોળના આ પ ૂલનો ઉપયોગ સાંકિના કારણે નુકસાની વેઠનાર કેટલાંક લોકોને વળતર
આપવા માટે થાય છે .
e) ભંડોળ ઊભુ ં કરવાની અને કેટલાંક કમનસીબ લોકોમાં નુકસાન ભરપાઈ કરવા તેમાંથી
ચુકવણી કરવાની પ્રરક્રયા વીમાકાં પની નામે ઓળખાતી સંસ્થા મારફતે હાથ ધરવામાં આવે
છે .
f) વીમા કંપની આ યોજનામાં સામેલ થવા ઇચ્છતાં ર્દરે ક વ્યસ્ક્ત સાથે વીમા કરાર કરે છે . આ
પ્રકારના સહભાગી વીમાધારક તરીકે ઓળખાય છે .
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2. વીમો ભારણ ઘિાિે છે
જોખમના ભારણનો સંર્દભા નુકસાનકારક સ્સ્થર્ત/ઘટના ઊભી થવાના જોખમના પરરણામે કોઈ
વ્યસ્ક્તને ઉઠાવવો પડે તેવો ખચ,ા નુકસાની અને અિમતા સાથે છે .
િાયાગ્રામ3: કોઈ વ્યક્તતએ ઉઠાવવ ાં પિે તે જોખમન ાં ભારણ

કોઈ પણ વ્યસ્ક્ત બે પ્રકારના જોખમના ભારણનુ ં વહન કરે છે – પ્રાથનમક અને ગૌણ.
a) જોખમન ાં પ્રાથનમક ભારણ
જોખમના પ્રાથનમક ભારણમાં ઘરો (અને વ્યાવસાર્યક એકમો)ને સંપ ૂણા સંકટના પરરણામે થતુ ં
વાસ્તર્વક નુકસાન સામેલ છે . આ નુકસાન ઘણી વખત પ્રત્યિ અને માપી શકાય તેવ ુ ં હોય છે
તેમજ વીમાકંપનીઓ દ્વારા સરળતાથી તેની ભરપાઈ થઈ શકશે.

ઉદાહરણ
જયારે કોઈ કારખાનામાં આગ લાગે છે , ત્યારે નુકસાન થયેલ કે નાશ પામેલ ચીજવસ્તુઓના
વાસ્તર્વક મ ૂલ્યનો તાગ મેળવી શકાશે અને આ પ્રકારની નુકસાની વેઠનારને વળતર ચુકવી
શકાશે.
જો કોઈ વ્યસ્ક્ત હૃર્દયની સર્જરી કરાવે, તો આ માટેનો તબીબી સારવાર ખચા જાણીને તેની
ભરપાઈ કરવામાં આવે છે .
ઉપરાંત કેટલુકં પરોિ નુકસાન પણ થઈ શકે છે .

ઉદાહરણ
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આગ લાગવાથી વ્યવસાર્યક કામગીરીઓમાં અવરોધ ઊભો થઈ શકે છે અને નફામાં નુકસાન
તરફ ર્દોરી જાય છે , જેનો અંર્દાજ પણ મેળવી શકાશે અને આ પ્રકારનુ ં નુકસાન વેઠનાર
વ્યસ્ક્તને વળતર ચુકવી શકાશે.
b) જોખમન ાં ગૌણ ભારણ
ધારો કે આ પ્રકારની ઘટના બનતી નથી અને કોઈ નુકસાન થતુ ં નથી. તેનો અથા એ થયો કે જે
લોકો આ પ્રકારના સંકટનુ ં જોખમ ધરાવે છે તેમને કોઈ ભારણ ઉઠાવવુ ં પડતુ ં નથી? તેનો
જવાબ છે કે પ્રાથર્મક ભારણ ઉપરાંત કોઈ પણ વ્યસ્ક્તએ જોખમના ગૌણ ભારણનુ ં પણ વહન
કરવુ ં પડે છે .
જોખમના ગૌણ ભારણમાાં જોખમકારક સ્સ્થર્તની સંભર્વતતાની શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈ
વ્યસ્ક્તને થતી માનર્સક ક્ષચત
િં ા અને ખચા સામેલ છે . જો સંકટ ન આવે તો પણ આ પ્રકારની
ક્ષચિંતા કે જોખમની સંભર્વતતા તો રહે જ છે અને તેન ુ ં ભારણ ઉઠાવવુ ં જ પડે છે .
ચાલો તેમાંથી કેટલાંક ભારણને સમજીએ:
i.

પ્રથમ લચિંતા અને િરના કારણે શારીરરક અને માનનસક તાણ. ર્દરે ક વ્યસ્ક્તમાં ક્ષચત
િં ા અને
ડરનુ ં સ્તર અલગ-અલગ હોય છે , પણ તેન ુ ં અસ્સ્તત્વ જરૂર હોય છે અને તેના કારણે તણાવ
જન્દ્મે છે ,જે વ્યસ્ક્તના સ્વાસ્્ય પર અસર કરે છે .

ii. બીજુ,ં કોઈ વ્યસ્ક્ત નકસાન થશે કે નહીં તે નવશે અનનનિત હોય છે , ત્યારે આ પ્રકારની
ઘટનાઓને પહોંચી વળવા ભંડોળ અનામત રાખવામાં જ સમજર્દારી છે . આ પ્રકારનુ ં
ભંડોળની જાળવણી કરવાનો ખચા થાય છે . ર્દાખલા તરીકે , આ પ્રકારના ભંડોળો તરણ કે
રોકડ સ્વરૂપે અને ઓછા વળતર સ્વરૂપે હોઈ શકે છે .
વીમા કંપનીને જોખમનુ ં હસ્તાંતરણ કરવાથી માનર્સક રાહત અનુભવી શકાય છે , અલગ રાખવા
પડતા ભંડોળનુ ં અન્દ્ય જગ્યાએ રોકાણ કરી શકાય છે અને વેપાર કે વ્યવસાયનુ ં વધુ અસરકારક
રીતે આયોજન કરી શકાય છે . આ કારણોસર વીમો જરૂરી છે .

સ્વયાંપરરક્ષણ 2
નીચેમાંથી કયુ ં ગૌણ પ્રકારનુ ં જોખમનુ ં ગૌણ ભારણ છે ?
I.

વ્યવસાય કે વેપારમાં ર્વિેપનો ખચા

II. ચીજવસ્તુઓને નુકસાનનો ખચા
III. ભર્વષ્યમાં સંભર્વત નુકસાનને પહોંચી વળવાની જોગવાઈ સ્વરૂપે અનામત ભંડોળ ઊભુ ં કરવુ ં
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IV. હૃર્દયરોગનાહમ
ુ લાનાપરરણામેહોસ્સ્પટલમાંભરતીથઈનેસારવારમેળવવાનોખચા

C. જોખમન ાં વ્યવસ્થાપન કરવાની પદ્નતઓ
કોઈ વ્યસ્ક્તને અન્દ્ય પ્રશ્ન થઈ શકે કે તમામ પ્રકારના જોખમનુ ં વ્યવસ્થાપન કરવા વીમો યોગ્ય
ઉકેલ છે કે નહીં. તો તેને જવાબ છે ‘ના’.
લોકો તેમના જોખમોનુ ં વ્યવસ્થાપન કરી શકે તે માટેની ર્વર્વધ પદ્ર્તઓમાંની એક પદ્ર્ત છે . અહીં
તેઓ જોખમનુ ં હસ્તાંતરણ વીમા કંપની પર છે . જોકે જોખમોનુ ં વ્યવસ્થાપન કરવાની અન્દ્ય કેટલીક
પદ્ર્તઓ છે , જે નીચે સમજાવી છે ેઃ
1. જોખમન ાં નનવારણ
નુકસાન થઈ શકે તેવી સ્સ્થર્ત ટાળીને જોખમનુ ં ર્નયંત્રણ કરવાની પદ્ર્ત જોખમ ર્નવારણ પદ્ર્ત
કહેવાય છે . એટલે કોઈ વ્યસ્ક્ત જોખમ સંકળાયેલ ું હોય તેવી સંપર્િ, વ્યસ્ક્ત કે કામગીરીને ટાળવાનો
પ્રયાસ કરી શકે છે .

ઉદાહરણ
i.

અન્દ્ય કોઈને ઉત્પાર્દનનો કોન્દ્ટ્રાક્ટ આપીને કોઈ વ્યસ્ક્ત ઉત્પાર્દન સંબર્ં ધત ચોક્કસ જોખમો દૂ ર
કરી શકે છે .

ii. અકસ્માત થવાના ડરથી કોઈ વ્યસ્ક્ત ઘરની બહાર નીકળવાનુ ં સાહસ ન કરી શકે અથવા
ર્વર્દે શમાં ક્ષબમાર પડવાને કારણે કોઈ પ્રવાસે જવાનુ ં ટાળી શકે છે .
પણ જોખમનુ ં ર્નવારણ કરવાની પદ્ર્ત જોખમનુ ં વ્યવસ્થાપન કરવાની નકારાત્મક પદ્ર્ત છે .
વ્યસ્ક્તગત અને સામાજજક પ્રગર્ત કરવા કેટલાંક જોખમ ઉઠાવવા જરૂરી છે . આ પ્રકારનુ ં સાહસ ન
ખેડીને વ્યસ્ક્તઓ અને સમાજ તે લાભ ગુમાવશે, જે જોખમ ઉઠાવવાથી મળી શકે છે .
2. સ્વ-વીમાકરણ (જોખમન ાં વ્યવસ્થાપન પોતાની રીતે કરવ)ાં
કોઈ વ્યસ્ક્ત જોખમના સંભર્વત પરરણામનુ ં વ્યવસ્થાપન કરવાનો અને જોખમ ઉઠાવવાનો તેમજ
તેની અસરો પોતાની રીતે ઉઠાવવાનો ર્નણાય કરે છે . આ પદ્ર્તને સ્વ-વીમાકરણ કહેવાય છે .

ઉદાહરણ
કોઈ વેપારી ગૃહ અનુભવને આધારે ચોક્કસ મયાાર્દા સુધી નાનુ ં નુકસાન ઉઠાવવાની પોતાની
િમતાનો અંર્દાજ મેળવીને જોખમ પોતાની રીતે ઉઠાવવાનો ર્નણય
ા લઈ શકે છે .
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3. જોખમમાાં ઘિાિો અને તેન ાં નનયાંત્રણ
જોખમનુ ં ર્નવારણ કરવાને બર્દલે આ પદ્ર્ત વધુ વ્યવહારરક અને પ્રસ્તુત છે . તેનો અથા એ થયો કે
નુકસાન થાય તેવી ઘટના ઘટે તેવા સંજોગોમાં ઘટાડો કરવો અને/અથવા જો આ પ્રકારની ઘટના
ઘટે તો તેની અસર ઓછી કરવી.

મહત્ત્વપ ૂણણ
ઘટના ઘટવાની શક્યતા ઓછી કરવાનુ ં માપ ‘નકસાન નનવારણ’ કહેવાય છે . નુકસાની ઘટાડવાનુ ં
માપ ‘નકસાનીમાાં ઘિાિો’ કહેવાય છે .
જોખમના ઘટાડામાં નુકસાનીના પ્રમાણ અને/અથવા આ માટેની ઘટનાઓમાં ઘટાડો કરવા સાથે
એકથી વધુ રીતે સંકળાયેલી છે ેઃ
a) નશક્ષણ અને તાિીમ,જેમ કે કમાચારીઓ માટે “ફાયર રિલ્સ” જેવી કવાયત ર્નયર્મતપણે
યોજવી, અથવા િાઇવસ,ા ફોલ્કક્ષલફ્ટ ઓપરે ટસાને હેલ્મે્સ પહેરવા અને સીટ બેલ્્સ વગેરે
બાબતોની પ ૂરતી તાલીમ આપવી.
તેન ુ ં એક ઉર્દાહરણ આ હોઈ શકેેઃ શાળામાં અભ્યાસ કરતા બાળકોને જકં ફૂડ ટાળવાનુ ં
ર્શિણ આપવુ.ં
b) પયાણ વરણ સાંબનાં ધત ફેરફારો,જેમ કે “ભૌર્તક” સ્સ્થર્તઓમાં સુધારો કરવો, ર્દાખલા તરીકે
ર્દરવાજે તાળાં, બારીઓ પર બાર અથવા શટસા વધુ સારાં મારવા, ચોરી કે આગનો
એલામ્પસા કે અસ્ગ્નશામકો સ્થાર્પત કરવા. સરકાર જનતાનુ ં સ્વાસ્્ય સુધારવા પ્રદૂ ષણ
ઘટાડવા અને અવાજનુ ં સ્તર ઓછં કરવા માટેના પગલાં લઈ શકે છે . મેલેરરયાની ર્દવાનો
ર્નયર્મત છંટકાવ કરવાથી રોગચાળો અટકાવવામાં મર્દર્દ મળે છે .
c) ખતરનાક કે જોખમકારક કામગીરીઓમાાં ફેરફારો,જયારે મશીનરી અ ઉપકરણનો ઉપયોગ
કરો અથવા અન્દ્ય કામગીરી કરતા હોય ત્યારે
ર્દાખલા તરીકે સ્વસ્થ જીવનશૈલી અપનાવવાથી અને ર્દરરોજ સ્વસ્થ ભોજન યોગ્ય સમયે
લેવાથી વ્યસ્ક્ત ઓછી ક્ષબમાર પડે છે .
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d) અિગ પાિવ,ાં એક જગ્યાએ બધી ચીજવસ્તુઓ રાખવાને બર્દલે ર્વર્વધ જગ્યાએ તેને
વહેંચી ર્દે વી એ જોખમનુ ં ર્નયંત્રણ કરવાની એક પદ્ર્ત છે . તેની પાછળનો આશય એ છે કે
જો એક સ્થળે કોઈ અણબનાવ બને તો તેની અસર મયાારર્દત થઈ જાય છે .
ર્દાખલા તરીકે જુર્દાં જુર્દાં ગોર્દામોમાં માલસામાનનો સંગ્રહ કરીને કોઈ વ્યસ્ક્ત નુકસાની
ઘટાડી શકે છે . જો એક ગોર્દામમાં દુઘટ
ા ના થાય અને માલસામાન નાશ પામે તો તેની
અસર નોંધપાત્ર રીતે ઘટી જશે.
4. જોખમન ાં સ્વવ્યવસ્થાપન
તેનો સંર્દભા સંકટ આવે તો તેના પરરણામે થતા નુકસાનને પહોંચી વળવા ભંડોળની જોગવાઈ સાથે
છે .
a) નાણાકીય જોગવાઈ કરીને પોતાની રીતે જોખમન ાં વ્યવસ્થાપન કરવામાાં કોઈ પણ નુકસાન
માટે પોતાની રીતે ચુકવણી કરવાની બાબત સંકળાયેલી છે . આ પ્રરક્રયામાં કંપની પોતાના
જોખમનો અંર્દાજ પોતાની રીતે કાઢે છે અને તે માટેની પોતાની રીતે કરે છે અથવા ઋણ લે છે .
આ પદ્ર્ત સ્વ-વીમાકરણ તરીકે પણ જાણીતી છે . કંપની નુકસાનની અસર ઘટાડવા જોખમ
ઘટાડવાની ર્વર્વધ પદ્ર્તઓનો ઉપયોગ પણ કરી શકે છે .
b) જોખમન ાં હસ્તાાંતરણએ જોખમનુ ં સંચાલન પોતાની રીતે કરવાની વૈકન્સલ્પક પદ્ર્ત છે . તેમાં
અન્દ્ય પિને નુકસાન માટે જવાબર્દારીઓ હસ્તાંતરરત કરવાની પ્રરક્રયા સંકળાયેલી છે . અહીં
કમનસીબ બનાવ (કે સંકટ)ના પરરણામે ઊભા થઈ શકે તેવા નુકસાનને અન્દ્ય પિ પર
હસ્તાંતરરત કરવામાં આવે છે .
વીમો જોખમ હસ્તાાંતરણ કરવાના મખ્ય સ્વરૂપોમાાંન ાં એક સ્વરૂપ છે , અને તે નકસાનની ભરપાઈ
મારફતે ચોક્કસ અનનનિતતાને સ્થાને નનનિતતા પ્રદાન કરે છે .
ઇન્સસ્યોરન્સસ નવરૂદ્ એશઅરન્સસ
ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ (વીમો) અને એશુઅરન્દ્સ (બાંયધરી) એ વ્યાવસાર્યક રીતે સંચાક્ષલત કંપનીઓ દ્વારા
ઓફર થતા નાણાકીય ઉત્પાર્દનો છે . સમય સાથે આ બંને વચ્ચેનો ભેર્દ વધુ અસ્પષ્ટ થયો છે અને
બંનેને લગભગ એકસરખા સમાન સમજવામાં આવે છે . જોકે અહીં નીચે કરવામાં આવેલી ચચાા
મુજબ બંને વચ્ચે સ ૂક્ષ્મ ભેર્દો છે .
ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સનો સંર્દભા સાંભનવત ઘટના સામે સુરિાકવચ પ્રર્દાન કરવાનો છે , જયારે એશુઅરન્દ્સનો
સંર્દભા ભર્વષ્યમાં બનશે તેવી ઘટના સામે સુરિાકવચ પ્રર્દાનો કરવાનો છે . ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ સંભર્વત
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જોખમ સામે સુરિાકવચ પ્રર્દાન કરે છે , જયારે એશુઅરન્દ્સ મ ૃત્યુ જેવી ર્નર્િત ઘટનાઓ સામે
સુરિાકવચ પ્રર્દાન કરે છે , જેમાં ઘટના ઘટશે તે નક્કી છે , પણ કયા સમયે બનશે તે જ અર્નર્િત
હોય છે . એશુઅરન્દ્સ પોક્ષલસીઓ જીવન વીમા સાથે સંકળાયેલી હોય છે .
િાયાગ્રામ 4: વીમો કેવી રીતે વીમાધારકને વળતર ચુકવે છે
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જોખમનુ ં હસ્તાંતરણ કરવાના અન્દ્ય કેટલીક પદ્ર્તઓ છે . ર્દાખલા તરીકે, જયારે કંપની કોઈ ગ્ર ૂપનો
ભાગ હોય છે , ત્યારે જોખમ પેરેન્દ્ટ ગ્ર ૂપ પર હસ્તાંતરરત કરી શકાય છે , જે પછી નુકસાન ભરપાઈ
કરશે.
એટલે જોખમનુ ં હસ્તાંતરણ કરવા વીમો એકમાત્ર પદ્ર્ત છે .

સ્વયાંપરરક્ષણ 3
જોખમનુ ં હસ્તાંતરણ કરવાની પદ્ર્ત નીચેનામાંથી કઈ છે ?
I.

બેન્દ્ક એફડી

II. વીમો
III. ઇસ્ક્વટી શેર
IV. રરયલએસ્ટેટ
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D. જોખમન ાં વ્યવસ્થાપન કરવાના માધ્યમ તરીકે વીમો
જયારે આપણે જોખમની વાત કરીએ, ત્યારે આપણો સંર્દભમ
ા ાં નુકસાન થવાની શક્યતા સાથે છે ,
નહીં કે વાસ્તર્વક નુકસાન સાથે. એટલે આ અપેક્ષિત નુકસાન છે . આ અપેક્ષિત નુકસાનનો ખચા (જે
જોખમના ખચા જેટલો છે ) બે પરરબળોનુ ં પરરણામ છે ેઃ
i.

સાંભાવના, જે નુકસાની તરફ ર્દોરી શકે તેવ ુ ં વીમાકૃત સંકટ છે

ii. અસર કે નુકસાનની રકમ, જે સંકટનુ ં પરરણામ હોઈ શકે છે
નુકસાનની સંભર્વતતા અને નુકસાનની રકમ વધારો હોય ત્યાં જોખમનો ખચા વધશે. જોકે
નુકસાનીનો ખચા અત્યંત વધારો હોય અને નુકસાન થવાની સંભાવના અત્યંત ઓછી હોય, તો
જોખમનો ખચા ઓછો થશે.
િાયાગ્રામ 5:વીમાનીખરીદી અગાઉ નવચારવાિાયક બાબતો

1.

વીમાની ખરીદી અગાઉ નવચારવાિાયક બાબતો

જયારે કોઈ પણ વ્યસ્ક્ત વીમો ઉતરાવવો કે નહીં તેનો ર્નણાય લે, ત્યારે તેણે નુકસાનીના ખચા સામે
જોખમનુ ં હસ્તાંતરણ કરવાના ખચાની ગણતરી પોતાની રીતે કરવી જોઈએ. જોખમ હસ્તાંતરણ
કરવાનો ખચા એ પ્રીર્મયમ છે , જે અગાઉના ફકરામાં ઉલ્લેક્ષખત બે પરરબળો પર આધારરત છે . જયાં
નુકસાન થવાની સંભર્વતતા અત્યંત ઓછી હોય, પણ તેની અસર વધારે થઈ શકે તેવી સ્સ્થર્ત કે
સંજોગો સામે વીમો ઉતરાવવો શ્રેષ્ઠ છે . આ પ્રકારના સંજોગોમાં વીમા (પ્રીર્મયમ) મારફતે જોખમના
હસ્તાંતરણનો ખચા અત્યંત ઓછો આવશે, જયારે નુકસાની થાય તો તેન ુ ં ભારણ અત્યંત વધારે
આવશે.
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a) નાના જોખમ માિે વીમો ન ઉતરાવો:જોખમનુ ં હસ્તાંતરણ કરવાનો ખચા (પ્રીર્મયમ) અને
ં હોવો જોઈએ.
તેમાંથી પ્રાપ્ત થતા મ ૂલ્ય વચ્ચે તારકિક સંબધ

ઉદાહરણ
સાધારણ બોલ પેનનો વીમો ઉતારવામાં ડહાપણ છે ?
b) તમે નકસાન સહન કરવાની ક્ષમતાથી વધારે જોખમ ન િો:કોઈ ઘટનાના પરરણામે એટલું
તમે નાર્દારી નોંધાવો તેવી સ્સ્થર્ત ઊભી થઈ શકે એટલું મોટું નુકસાન થવાની શક્યતા હોય,
તો આ પ્રકારના જોખમને પોતે ઉઠાવવાનો અક્ષભગમ વાસ્તર્વક અને યોગ્ય નથી.

ઉદાહરણ
જો કોઈ મોટી ઓઇલ રરફાઇનરીનો નાશ થાય કે તેમાં નુકસાન થાય તો શુ ં થશે? કંપની આ
નુકસાનનુ ં ભારણ ઉઠાવી શકે?
c) જોખમના સાંભનવત પરરણામોનો ધ્યાનપ ૂવણક નવચાર કરો: જે સંપર્િઓને નુકસાન થવાની
સંભર્વતતા ઓછી હોય, પણ બહુ મોટું નુકસાન થવાની શક્યતા હોય તેવી સંપર્િઓનો
વીમો ઉતરાવવો જ યોગ્ય છે .

ઉદાહરણ
અવકાશયાનનો વીમો ન ઉતરાવવાનુ ં કોઈ ર્દે શને પરવડી શકે?

સ્વયાંપરરક્ષણ 4
નીચેની કઈ સ્સ્થર્ત વીમાની જરૂરરયાત સ ૂચવે છે ?
I.

કુટુંબના એકમાત્ર આધારભ ૂત સભ્યનુ ં કસમયે મ ૃત્યુ થવુ ં

II. કોઈ વ્યસ્ક્ત પોતાનુ ં વોલેટ ગુમાવી શકે
III. શેરના ભાવમાં એકાએક ઘટાડો થઈ શકે
ં ૂલ્યઘટીશકે
IV. કુર્દરતીધસારાનાકારણેઘરનુમ
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E. સમાજમાાં વીમાની ભ ૂનમકા
વીમા કંપનીઓ ર્દે શના આર્થિક ર્વકાસમાં મહત્ત્વપ ૂણા ભ ૂર્મકા ભજવે છે . ર્દે શની સંપર્િનુ ં સંરિણ થાય
અને જતન થાય તે સુર્નર્િત કરવા નોંધપાત્ર પ્રર્દાન આપે છે . તેમના કેટલાંક યોગર્દાન નીચે મુજબ
છે .
a) તેમના રોકાણોનો ફાયર્દો સમાજને વ્યાપક સ્વરૂપે થાય છે . કોઈ પણ વીમા કંપનીની િમતા કે
સદ્રતા પ્રીર્મયમ સ્વરૂપે એકત્ર કરવામાં આવેલી મોટી રકમ અને તેના સંયક્ુ ત
વ્યવસ્થાપનમાં છે .
b) આ ભંડોળ વીમાધારકોના ફાયર્દા માટે એકત્ર કરવામાં અને જાળવવામાં આવે છે . વીમા
કંપનીઓને આ પાસુ ં ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે . આ ભંડોળનો ઉપયોગ કરવા સંબર્ં ધત
તેમના તમામ ર્નણાયો વીમાધારકોને ફાયર્દો થાય તે રીતે લેવાવા જોઈએ. આ જ બાબત
રોકાણમાં પણ લાગુ પડે છે . આ જ કારણે સફળ વીમા કંપનીઓ સટ્ટાકીય સાહસોમાં એટલે કે
શેર અને સ્ટોકમાં રોકાણ કરતી નથી.
c) વીમાની વ્યવસ્થાથી વ્યસ્ક્ત, તેના કુટુંબ, ઉદ્યોગ અને વેપારવાક્ષણજય અને સમુર્દાય અને
સંપ ૂણા રાષ્ટ્રને અનેક પ્રત્યિ અને પરોિ ફાયર્દા થાય છે . વીમા ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ અને
કોપોરે ટ બંનેને પ્રત્યિ ફાયર્દો થાય છે , કારણ કે તેઓ અકસ્માત કે અણધારી ઘટના દ્વારા થઈ
શકે તેવા સંભર્વત નુકસાન સામે સંરિણ મળે છે . એટલે વીમો આ અથમ
ા ાં ઉદ્યોગમાં મ ૂડીનુ ં
સંરિણ કરે છે અને વ્યવસાય અને ઉદ્યોગના ર્વકાસ અને ર્વસ્તરણ માટે મ ૂડી ઉપલબ્ધ કરે
છે .
d) વીમાથી કોઈ પણ વ્યસ્ક્ત તેના ભર્વષ્ય સાથે સંકળાયેલી ક્ષચિંતા અને ડરથી મુક્ત થાય છે અને
એટલે વેપારી સાહસોમાં મ ૂડીનુ ં રોકાણ કરવા પ્રેરાય છે તેમજ પ્રવતામાન સંસાધનોના
અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરવા પ્રોત્સારહત થાય છે . એટલે વીમો રોજગારીના સર્જન સાથે
ં માં
વાક્ષણજ્જયક અને ઔદ્યોક્ષગક ર્વકાસને પ્રોત્સાહન આપે છે અને આ રીતે સ્વસ્થ અથાતત્ર
પ્રર્દાન આપે છે અને રાષ્ટ્રીય ઉત્પાર્દકતા વધારે છે .
e) જયાં સુધી તમારી સંપર્િ વીમાને પાત્ર સંકટથી સંભર્વત નુકસાન કે નાશ સામે વીમાકૃત ન
હોય ત્યાં સુધી બેન્દ્ક કે નાણાકીય સંસ્થા એડવાન્દ્સ લોન ન આપે તેવ ુ ં બની શકે. મોટા ભાગની
બેન્દ્કો કે નાણાકીય સંસ્થાઓ સમાંતર જામીનગીરી તરીકે પોક્ષલસી સુપરત કરવાનો આગ્રહ
કરે છે .
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f) જોખમનો સ્વીકાર કરતા અગાઉ વીમા કંપનીઓ લાયકાત ધરાવતા ઇજનેરો અને અન્દ્ય
ર્નષ્ણાતો પાસે સરવે અને સંપર્િની ચકાસણી કરાવે છે . તેઓ રે રટિંગ હેત ુ માટેજ જોખમની
આકારણી કરતા નથી, પણ સાથે સાથે વીમાધારકોને જોખમમાં ર્વર્વધ સુધારા કરવાના
સ ૂચનો અને ભલામણો પણ કરે છે , જેમાં પ્રીર્મયમ ઓછં લાગશે.
g) વીમા ઉદ્યોગને ર્દે શમાં ર્વર્દે શી મુરાની કમાણી કરતા ર્નકાસના વેપાર, જહાજ અને બેક્ન્દ્કિંગ
સેવાઓના િેત્ર સાથે સ્થાન આપવામાં આવે છે . ભારતીય વીમા કંપનીઓ 30થી વધુ ર્દે શોમાં
કાયારત છે . આ કામગીરીઓમાંથી ર્વર્દે શી મુરાની કમાણી થાય છે અને તેઓ પરોિ રીતે
ર્નકાસનુ ં પ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે છે .
h) વીમા કંપનીઓ આગમાં નુકસાની ટાળવા, કાગોમાં નુકસાની ટાળવા, ઔદ્યોક્ષગક સુરિા અને
માગા સુરિામાં ર્વર્વધ એજન્દ્સીઓ અને સંસ્થાઓ સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલી છે .

મારહતી
વીમો અને સામાજજક સરક્ષા
a) આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે સામાજજક સુરિાની જવાબર્દારી સરકારની છે . આ હેત ુ માટે સરકારે
ર્વર્વધ કાયર્દા બનાવ્યાં છે , જેમાં સામાજજક સુરિાના માધ્યમ તરીકે ફરજજયાત કે વૈકન્સલ્પક
વીમાના ઉપયોગ સંકળાયેલ છે . કેન્દ્ર અને રાજય સરકારો તેમની સામાજજક જવાબર્દારીઓ અર્દા
કરવા સામાજજક સુરિાની યોજનાઓ હેઠળ પ્રીર્મયમ ભરે છે .
એમ્્િોયી સ્િેિ ઇન્સસ્યોરન્સસ કોપોરે શન માટે એમ્પપ્લોયી સ્ટેટ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ એક્ટ, 1948 ઘડવામાં
આવ્યો છે , જે વીમાધારક ઔદ્યોક્ષગક કામર્દારો અને તેમના પરરવારો માટે માંર્દગી, અિમતા,
માત ૃત્વ અને મ ૃત્યુ માટે વળતરરૂપી ફાયર્દા પ્રર્દાન કરે છે . આ યોજના સરકાર દ્વારા નોરટફાઇ
કરવામાં આવેલા કેટલાંક ચોક્કસ ઔદ્યોક્ષગક ર્વસ્તારોમાં કાયારત છે .
b)

વીમા કંપનીઓ સરકાર દ્વારા પ્રાયોજજત સામાજજક સુરિા યોજનાઓમાં મહત્ત્વપ ૂણા ભ ૂર્મકા ભજવે
છે . રાષ્ટ્િીય પાક વીમા યોજના (આરકેબીવાય) સામાજજક રક્ષ્ટએ મહત્િપ ૂણા કર્દમ છે . આ
ૂ ોને જ ફાયર્દો પ્રર્દાન કરતી નથી, પણ પ્રત્યિ અને પરોિ રીતે
યોજનાનો લાભ વીમાધારક ખેડત
સંપ ૂણા સમુર્દાય માટે લાભર્દાયક છે .

c)

તમામ ગ્રામીણ વીમા યોજનાઓ વ્યાવસાર્યક ધોરણે કાયારત છે અને તેનો હેત ુ ગ્રામીણ
પરરવારોને સામાજજક સુરિા પ્રર્દાન કરવાનો છે .
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d)

સરકારી યોજનાઓને આ સમથાન આપવા ઉપરાંત વીમા ઉદ્યોગ વ્યાવસાર્યક ધોરણે સામાજજક
ુ ર વીમા કવચ પ્રર્દાન કરે છે . ર્દાખલા તરીકેેઃ જનતા પસણનિ
સુરિા પ ૂરાં પાડવાના હેતસ
એક્તસિન્સિ સ્કીમ, જન આરોગ્ય સ્કીમ વગેરે.

સ્વયાંપરરક્ષણ 5
નીચેનામાંથી કઈ વીમા યોજના વીમાકંપની દ્વારા સંચાક્ષલત છે અને સરકાર દ્વારા પ્રાયોજજત નથી?
I.

એમ્પપ્લોયીસ સ્ટેટ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કોપોરે શન

II. પાક વીમા યોજના
III. જન આરોગ્ય
IV. ઉપરોક્તતમામ
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સારાાંશ


વીમો એ ભંડોળના એકત્રીકરણ (પ ૂક્ષલિંગ) દ્વારા જોખમનુ ં હસ્તાંતરણ છે .



વીમાના હાલના પ્રવતમ
ા ાન વ્યાવસાર્યક સ્વરૂપના મ ૂક્ષળયા આપણને લંડનમાં લોઇડ્સના કોફી
હાઉસ સુધી ર્દોરી જાય છે .



વીમાની ગોઠવણમાં નીચેની બાબતો સાથે સંકળાયેલી હોય છે :
 સંપર્િ,
 જોખમ,
 સંકટ,
 કરાર,
 વીમાકંપનીઅને
 વીમાધારક



જયારે સમાન જોખમ અને સમાન પ્રકારની સંપર્િઓ ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ સામાન્દ્ય ભંડોળમાં
પ્રર્દાન કરે ત્યારે આ વ્યવસ્થાને ભંડોળનુ ં એકત્રીકરણ કે પ ૂક્ષલિંગ કહેવાય છે .



વીમા ઉપરાંત જોખમનુ ં વ્યવસ્થાપન કરવાની અન્દ્ય પદ્ર્તઓમાં સામેલ છે :
 જોખમનુ ં ર્નવારણ,
 જોખમનુ ં ર્નયંત્રણ,
 જોખમ પોતાની રીતે ઉઠાવવુ,ં
 જોખમનુ ં સ્વવ્યવસ્થાપન અને
 જોખમનુ ં હસ્તાંતરણ



વીમાના ત્રણ મ ૂળભ ૂત ર્નયમો છે :
 તમારી નુકસાન ઉઠાવવાની િમતા કરતા વધારે જોખમ ન લો,
 જોખમના સંભર્વત પરરણામોનો કાળજીપ ૂવાક ર્વચાર કરોઅને
 નાના જોખમને ટાળવા મોટું જોખમ ન લો
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ચાવીરૂપ શબ્દો
1. જોખમ
2. પ ૂક્ષલિંગ (વીમા ભંડોળનુ ં એકત્રીકરણ)
3. સંપર્િ
4. જોખમનુ ં ભારણ
5. જોખમનુ ં ર્નવારણ
6. જોખમનુ ં ર્નયંત્રણ
7. જોખમનુ ં ભારણ પોતાની રીતે ઉઠાવવુ ં
8. જોખમનુ ં સ્વવ્યવસ્થાપન
9. જોખમનુ ં હસ્તાંતરણ
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સ્વપરરક્ષણના જવાબો
જવાબ 1
સાચો ર્વકલ્પ IIછે .
ભારતમાં વીમા ઉદ્યોગના ર્નયમન માટે વીમા ર્નયમનકાર અને ર્વકાસ સિામંડળ (ઇરડા) નામની
સંસ્થા અસ્સ્તત્વમાં છે .
જવાબ 2
સાચો ર્વકલ્પ IIIછે .
ભર્વષ્યમાં સંભર્વત નુકસાન માટેની જોગવાઈ તરીકે અલગથી ભંડોળ ઊભુ ં કરવાની જરૂરરયાત
જોખમનુ ં ગૌણ ભારણ છે .
જવાબ 3
સાચો ર્વકલ્પIIછે .
વીમો જોખમનુ ં હસ્તાંતરણ કરવાની પદ્ર્ત છે .
જવાબ 4
સાચો ર્વકલ્પ Iછે .
કુટુંબ માટે આધારભ ૂત વ્યસ્ક્તનુ ં કસમયે મ ૃત્યુ થવાથી આખું કુટુંબ ર્નરાધાર થઈ જાય છે , આ
પ્રકારની સ્સ્થર્ત જીવન વીમો ઉતરાવવાની જરૂરરયાત સ ૂચવે છે .
જવાબ 5
સાચો ર્વકલ્પ IIIછે .
જનઆરોગ્ય વીમા યોજના વીમાકંપની દ્વારા સંચાક્ષલત છે અને સરકારની પ્રાયોજક નથી.

સ્વ-પરરક્ષણ પ્રશ્નો
પ્રશ્ન 1
રરસ્ક પ ૂક્ષલિંગ (જોખમનુ ં વ્યવસ્થાપન કરવા ભંડોળનુ ં એકત્રીકરણ) મારફતે જોખમના હસ્તાંતરણને
________કહેવાય છે .
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I.

બચત

II. રોકાણ
III. વીમો
IV. જોખમમાં ઘટાડો
પ્રશ્ન 2
જોખમ ઊભુ ં થવાની શક્યતા ઘટાડવા માટેન ુ ં માપ _____તરીકે જાણીતુ ં છે .
I.

જોખમની જાળવણી

II. નુકસાન ર્નવારણ
III. જોખમનુ ં હસ્તાંતરણ
IV. જોખમનુ ં ર્નવારણ
પ્રશ્ન 3
જોખમનુ ં હસ્તાંતરણ વીમાકંપનીને કરવાથી ___________શક્ય છે .
I.

આપણી સંપર્િઓ ર્વશે બેર્દરકાર બની જવુ ં

II. નુકસાની થવાના કેસમાં વીમાકંપની પાસેથી વળતર મેળવવુ ં
III. આપણી સંપર્િઓના સંભર્વત જોખમની અવગણના
IV. માનર્સક શાંર્ત માણવી અને વ્યવસાયને વધારે અસરકારક રીતે આયોજન કરવુ ં
પ્રશ્ન 4
આધુર્નક વીમા વ્યવસાયના મ ૂળ __________સુધી ર્દોરી જાય છે .
I.

બોટોમ્રી

II. લોઇડ્સ
III. રહોડ્સ
IV. મલ્હોત્રા સર્મર્ત
પ્રશ્ન 5
વીમાના સંર્દભામાં ‘જોખમનુ ં પોતાની રીતે સંચાલન’ની સ્સ્થર્ત એવી છે , જેમાં _____.
I.

નુકસાન કે નાશની સંભર્વતતા નથી

II. નુકસાની કરતી ઘટનાનુ ં કોઈ મ ૂલ્ય નથી
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III. વીમો સંપર્િને કવચ પ્રર્દાન કરે છે
IV. વ્યસ્ક્ત પોતાની રીતે જોખમ અને તેની પરરણામો ઉઠાવવાનો ર્નણાય કરે છે
પ્રશ્ન 6
નીચેનામાંથી કયુ ં ર્વધાન સાચુ ં છે ?
I.

વીમો સંપર્િનુ ં સંરિણ કરે છે

II. વીમો નુકસાની અટકાવે છે
III. વીમો નુકસાનની સંભર્વતતા ઘટાડે છે
IV. જયારે સંપર્િને નુકસાન થાય છે ત્યારે વીમાકંપની વળતર ચુકવે છે
પ્રશ્ન 7
400 ઘરમાંથી, સરે રાશ રૂ. 20,000નુ ં મ ૂલ્ય ધરાવતા ર્દરે ક 4 ઘર ર્દર વષે સળગી જાય છે અને
સંયક્ુ તપણે રૂ. 80,000નુ ં નુકસાન થાય છે . તો આ નુકસાની સરભર કરવા ર્દરે ક મકાનમાક્ષલકે
વાર્ષિક કેટલું પ્રર્દાન કરવુ ં જોઈએ?
I.

રૂ. 100/-

II. રૂ. 200/III. રૂ. 80/IV. રૂ. 400/પ્રશ્ન 8
નીચેમાંથી કયુ ં ર્વધાન સાચુ ં છે ?
I.

વીમો એ ‘ઘણા’ દ્વારા ‘ઓછા લોકો’ના નુકસાનની વહેંચણી કરવાની પદ્ર્ત છે

II. વીમો એ એક વ્યસ્ક્તનુ ં જોખમ બીજી વ્યસ્ક્ત પર હસ્તાંતરણ કરવાની પદ્ર્ત છે
III. વીમો એ ‘ઓછા લોકો’ દ્વારા ‘ઘણા લોકો’ના નુકસાનની વહેંચણી કરવાની પદ્ર્ત છે
IV. વીમો એ ઓછા લોકોના ફાયર્દાને અક લોકોને હસ્તાંતરરત કરવાની પદ્ર્ત છે
પ્રશ્ન 9
વીમાકંપની જોખમનો સ્વીકાર કરતા અગાઉ સંપર્િનો સરવે અને ચકાસણી કરવાની ગોઠવણ કેમ
કરે છે ?
I.

રે રટિંગના હેત ુ માટે જોખમની આકારણ કરવા
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II. વીમાધારકે સંપર્િ કેવી રીતે ખરીર્દી હતી તેની જાણકારી મેળવવા
III. અન્દ્ય વીમાકંપનીઓએ પણ સંપર્િનુ ં ર્નરીિણ કયુું હતુ ં કે નહીં તેની જાણકારી મેળવવા
IV. બાજુની સંપર્િ પણ વીમાકૃત છે કે નહીં તેની જાણકારી મેળવવા
પ્રશ્ન 10
નીચેનામાંથી કયો ર્વકલ્પ વીમાની પ્રરક્રયાને ઉિમ રીતે વણાવે છે ?
A. થોડા દ્વારા અનેક લોકોના નુકસાનની વહેંચણી
B. ઘણા દ્વારા થોડા લોકોના નુકસાનની વહેંચણી
C. થોડા લોકોના નુકસાનની એખ વ્યસ્ક્ત દ્વારા વહેંચણી
D. સબર્સડી મારફતે નુકસાનની વહેંચણી

સ્વપરરક્ષણ પ્રશ્નોના જવાબો
જવાબ 1
સાચો ર્વકલ્પ IIIછે .
રરસ્ક પ ૂક્ષલિંગ મારફતે જોખમનુ ં હસ્તાંતરણ વીમા તરીકે ઓળખાય છે .
જવાબ 2
સાચોર્વકલ્પII છે .
ું
ં વાનીશક્યતાઘટાડવામાટેનમાપનુ
જોખમઊભુથ
કસાન ર્નવારણ તરીકે જાણીતુ ં છે .
જવાબ 3
સાચોર્વકલ્પIV છે .
ં
જોખમનુહસ્તાં
તરણવીમાકંપનીનેકરવાથીમાનર્સક શાંર્ત માણવી અને વ્યવસાયને વધારે અસરકારક
રીતે આયોજન કરવુ ં શક્ય છે .
જવાબ 4
સાચોર્વકલ્પII છે .
આધુર્નકવીમાવ્યવસાયનામ ૂળલોઇડ્સ સુધી ર્દોરી જાય છે .
જવાબ 5
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સાચોર્વકલ્પIV છે .
વીમાના સંર્દભમ
ા ાં ‘જોખમનુ ં પોતાની રીતે સંચાલન’ની સ્સ્થર્ત એવી છે , જેમાં વ્યસ્ક્ત પોતાની રીતે
જોખમ અને તેની પરરણામો ઉઠાવવાનો ર્નણાય કરે છે .
જવાબ 6
સાચોર્વકલ્પ IV છે .
ં ર્િનેનકુ સાનથાયછે ત્યારે વીમાકંપનીવળતરચુકવેછે
જયારે સપ
જવાબ 7
સાચોર્વકલ્પII છે .
ર્દરે કમકાનમાક્ષલકેનકુ સાનભરપાઈકરવારૂ.200 ચુકવવા જોઈએ.
જવાબ 8
સાચોર્વકલ્પI છે .
વીમોએ‘ઘણા’ દ્વારા ‘ઓછા લોકો’ના નુકસાનની વહેંચણી કરવાની પદ્ર્ત છે
જવાબ 9
સાચોર્વકલ્પI છે .
ુ
જોખમનો સ્વીકાર કરતા અગાઉ વીમાકંપનીઓ રે રટિંગ હેતઓ
માટે જોખમની આકારણી કરવા
સંપર્િનો સરવે અને તેની ચકાસણી કરે છે .
જવાબ 10
સાચોર્વકલ્પII છે .
વીમો થોડા લોકોનુ ં નુકસાન સમાન પ્રકારની સ્સ્થર્ત કે જોખમ ધરાવતા લોકો વચ્ચે વહેંચવાની
પ્રરક્રયા ગણી શકાય છે .
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પ્રકરણ 2
ગ્રાહક સેવા
પ્રકરણ ઓળખ
આ પ્રકરણમાં તમે ગ્રાહક સેવાની મહિા શીખશો. તમે ગ્રાહકને સેવા પ ૂરી પાડવામાં એજન્દ્ટની
ભ ૂર્મકાને જાણશો. તમે એ પણ જાણશો કે કેવી રીતે ગ્રાહક સાથે સંર્દેશાવ્યવહાર સાધવો અને
જોડાવુ.ં

બોધપાઠ
A. ગ્રાહક સેવાની મહત્ત્વતા
ં સેવા પ ૂરી પાડવામાં એજન્દ્ટની ભ ૂર્મકા
B. ગ્રાહકને સુર્દર
C. સંર્દેશાવ્યવહાર કૌશલ્ય
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A. ગ્રાહક સેવાની મહત્ત્વતા
1. શા માિે ગ્રાહક સેવા?
ગ્રાહક જ એક વેપારને રોજીરોટી પ ૂરી પાડે છે અના માટે કોઈ સાહસ તેમને ઊણી સેવા ન આપી
ં ોની ભ ૂર્મકા અન્દ્ય પ્રોડક્્સ કરતા વીમાના સંજોગોમાં વધુ મહત્ત્વની
શકે. ગ્રાહક સેવા અને સંબધ
છે . આમ થવા પાછળનુ ં કારણ એ છે કે ભૌર્તક ચીજવસ્તુ કરતા વીમો એક અલગ સેવા છે .
ચાલો આપણે ચકાસીએ કે વીમો ખરીર્દવો એ કાર ખરીર્દવાથી અલગ કેવી રીતે છે .
કાર

કારનો વીમો
તે એક કરાર છે કારને ભર્વષ્યમાં કોઈ અણધારી

તે ભૌર્તક ચીજ છે , જે જોઈ, હંકારી

ઘટનાથી થનારા નુકસાન કે હાર્નની ભરપાઈ કરાવી

શકાય છે અને અનુભવ કરાવે છે .

આપવાનો. કોઈ અણધારી ઘટના ન બને ત્યાં સુધી કોઈ
વીમાના લાભને સ્પશી કે અનુભવી શકતુ ં નથી.

કારને ખરીર્દનારાની ખરીર્દીના સમયે

વીમાની ખરીર્દી તાત્કાક્ષલક આનંર્દ માણવા માટે નહીં,

આનંર્દ માણવાની અમુક અપેિા હોય છે .

પરં ત ુ સંભર્વત હાર્ન ર્વષે ઉચાટ/ડરને લગતી હોય છે .

આ અનુભ ૂર્ત વાસ્તર્વક અને સમજવામાં

કોઈ પણ વીમાગ્રાહક કર્દી એવી સ્સ્થર્તની ઉત્સુકતાથી

સરળ હોય છે .

રાહ નથી જોતો જેમાં તેને લાભની ચ ૂકવણી કરાય.

કાર ફેક્ટરી એસેમ્પબલી લાઈનમાં બને છે ,
શોરૂમમાં વેચાય છે અને સડક પર
હંકારાય છે .
બનાવવા, વેચવા અને ઉપયોગ એ
ત્રણેય પ્રરક્રયાના સ્થળો અને સમય

વીમાના સંજોગોમાં એવુ ં જોવા મળયુ ં છે કે ઉત્પાર્દન
અને વપરાશ એકસાથે થાય છે . આ સહકાયાતા જ
તમામ સેવાઓનુ ં એક અલગ પાસુ ં છે .

અલગ હોય છે .
ગ્રાહકને તો સેવાની જ અનુભ ૂર્ત થાય છે . આ બાબત ધાયાા કરતા ઓછી હોય તો તેનાથી અસંતોષ
થાય છે . સેવાની કુશળતા ધાયાા કરતા ઊંચી રહે, તો ગ્રાહક આનંર્દર્વભોર બની જાય છે . ર્દરે ક
સાહસનો ધ્યેય આ માટે ગ્રાહકને આનંરર્દત કરવાનો હોય છે .
2. સેવાની ગણવત્તા
જીવન વીમા કંપનીઓ અને તેના એજન્દ્ટો સરહતના કમાચારીઓ માટે ઊચ્ચ ગુણવિાની સેવા પ ૂરી
પાડીને ગ્રાહકોને આનંરર્દત કરવા જરૂરી હોય છે .
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પરં ત ુ ઉચ્ચ ગુણવિાવાળી સેવા એટલે શુ?ં તેના પરરબળો કયા છે ?
સેવા ગુણિા અંગે જાણીતુ ં મોડેલ (જેનુ ં નામ છે “સવણક્યઅિ”) આપણને કેટલીક બાબતો જણાવશે.
તે સેવા ગુણવિાના પાંચ મોટા સ ૂચકાંકો પર ભાર મ ૂકે છે :
a) નવશ્વસનીયતાુઃ વચન મુજબની સેવા પ ૂરી પાડવાની િમતાનો આધાર ર્વશ્વસનીયતા પર
છે . મોટાભાગના ગ્રાહકો ર્વશ્વસનીયતાને જ સેવા ગુણવિાના પાંચ મુખ્ય આધારસ્તંભોમાં
સૌથી મજબ ૂત ગણે છે . તે પાયા પર જ ર્વશ્વાસની ઈમારત ચણાય છે .
b) પ્રત્યત્તરતાુઃ સેવા પ ૂરી પાડનારની ગ્રાહકને મર્દર્દરૂપ થવાની ઉત્સુકતા અને િમતા ર્દશાાવે
છે જેથી ગ્રાહકની જરૂરરયાતનો યોગ્ય પ્રત્યુિર આપી શકાય. તેન ુ ં આકલન કરવા માટે
ગર્ત, સચોટતા અને વલણ જેવા પરરબળો કામ લાગે છે જેને સેવા પ ૂરી પાડતી વેળાએ
ર્દશાાવાય છે .
c) ખાતરીુઃ આ પરરબળ સેવા પ ૂરી પાડનારના જ્ઞાન, સિમતા અને સૌજન્દ્યતા આધારરત છે
જેથી તેઓ ર્વશ્વાસ પ્રસ્થાર્પત કરી શકે. સેવા કમાચારી કેટલી સારી રીતે જરૂરરયાતોને
સમજયા છે અને તેને પ ૂરી પાડવા સિમ છે તેન ુ ં આકલન ગ્રાહક કરે છે .
d) સાંવેદનાુઃ આ બાબત માનવીય સ્પશા ધરાવે છે . તે ર્દશાાવવા તમારો અક્ષભગમ કાળજી
લેનારો અને વ્યસ્ક્તગત ધ્યાન આપનારો હોવો જોઈએ.
e) દૃશ્યતાુઃ તે બાબત ગ્રાહક જોઈ, સાંભળી અને સ્પશા કરી શકે તેવા ભૌર્તક પયાાવરણલિી
પરરબળો ર્દશાાવે છે . ર્દા.ત. સ્થળ, લેઆઉટ અને સ્વચ્છતા એવા પરરબળો છે જેને વીમા
કંપનીની ઓરફસની પ્રથમ મુલાકાત ર્દરર્મયાન જ તેની કાયાિમતાના માપર્દં ડ તરીકે
આલેખી શકાય છે . શારરરીક ર્દે ખાવ પણ તેટલો જ અગત્યનો છે કારણ કે પહેલી છાપ એ
હંમેશને માટે સાથે રહે છે . અને પછી જ સેવાની અનુભ ૂર્ત થાય છે .
3. ગ્રાહક સેવા અને વીમો
જીવન વીમા ઉદ્યોગમાં તમે કોઈ પણ અગ્રણી વેચાણકતાાને પ ૂછશો કે તેમની સફળતાનુ ં રહસ્ય શુ ં છે
તો તમને એકસરખો જવાબ મળશે કે તેમના પ્રવતામાન ગ્રાહકોની છત્રછાયા અને ટેકા થકી જ તેઓ
તેમની આવકનો મોટો રહસ્સો રળી શક્યા છે જે રકમ કોન્દ્ટ્રાક્ટના રરન્દ્યુઅલ પર કર્મશન સ્વરૂપે
તેમને પ્રાપ્ત થતી રહે છે . તેમના ગ્રાહકો પણ નવા ગ્રાહકો ખેંચવામાં મર્દર્દરૂપ થઈ શકે છે .
તો પછી તેમની સફળથાનુ ં રહસ્ય શુ ં છે ? સૌથી સામાન્દ્યતેઃ મળનારો જવાબ હશે, પોતાનાગ્રાહકોની
સેવા કરતા રહેવાની વચનબદ્તા.
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કેવી રીતે કોઈ ગ્રાહકને ખુશ રાખવાથી એજન્દ્ટ અને કંપનીને લાભ થતો રહે છે ? આ સવાલનો
જવાબ આપવા ગ્રાહકના જીવનપયુંત મ ૂલ્ય તરફ નજર ર્દોડાવીએ.

વ્યાખ્યા
ગ્રાહકના જીવનપયંત મ ૂલ્યનીવ્યાખ્યા આર્થિક લાભોના સરવાળાથી થાય છે જેને ગ્રાહક સાથે લાંબા
ં કે નાતો કેળવીને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે .
સમય સુધી એક મજબ ૂત સંબધ
િાયેગ્રામ 1:ગ્રાહક જીવનપયંત મ ૂલ્ય

એક એજન્દ્ટ કે જે સેવા આપીને ગ્રાહકો સાથે ઘર્નષ્ઠ નાતો જોડે છે , પ્રર્તષ્ઠા અને બ્રાન્દ્ડ વેલ્યુન ુ ં
સર્જન કરે છે , અને જે વ્યાપારને ર્વસ્તારવામાં મર્દર્દરૂપ થતા હોય.

તમારી જાતને ચકાસો 1
ગ્રાહકના જીવનપયુંત મ ૂલ્યનો તમારો મતલબ શુ ં થાય છે ?
I. ગ્રાહકને તેમના જીવનકાળ સુધી સેવા પ ૂરી પાડતી વેળાએ થયેલો ખચા
II. રળવામાં આવેલા વેપારના આધારે ગ્રાહકને અપાતો રે ન્દ્ક
ં ો કેળવીને
III. આર્થિક લાભોનો સરવાળો જેને હાંસલ કરી શકાય છે ગ્રાહક સાથે લાંબાગાળાના સંબધ
IV. મહિમ વીમો કે જે ગ્રાહક સાથે સંકક્ષલત હોય.
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B. સવોત્તમ ગ્રાહક સેવા પ ૂરી પાિવામાાં વીમા એજન્સિની ભ ૂનમકા
ચાલો હવે આપણે ર્વચારીએ કે કેવી રીતે એક એજન્દ્ટ ગ્રાહકને સવોિમ સેવા આપી શકે. અહીં
ભ ૂર્મકાનો આરં ભ વેચાણના તબક્કે નક્કી થાય છે અને કરારના સમયગાળા સુધી ચાલતો રહે છે .
ચાલો, હવે આપણે એક કોન્દ્ટ્રાક્ટના કેટલાક સીમાક્ષચહ્નો જોઈએ અને ર્દે રેક પગલે ભજવાતી
ભ ૂર્મકાઓને પણ.
1. વેચાણન ાં કેન્સર – શ્રેષ્ટ્ઠ સેવા
સેવાનુ ં પ્રથમ ક્ષબિંદુ છે વેચાણનુ ં કેન્દ્ર. જીવન વીમો ખરીર્દતી વેળાએ ઉર્દભવતા સૌથી અગત્યના
સભ્યોમાં સામેલ છે ખરીર્દવા માટે કવરે જની (સમ એશ્યોિણ ) રકમનો સરવાળો
એજન્દ્ટ ખરે ખર તેન ુ ં કર્મશન ત્યારે જ મેળવી શકે છે જયારે તે આ મામલે વધુ સારી સલાહ આપી
શકે. જીવન વીમા પ્રોડક્ટની ખરીર્દી શ્રેણીબદ્ રિણો મેળવવા અને વ્યસ્ક્તના જીવનકાળમાં
ઉર્દભવનારી જરૂરરયાતો માટે બચત જોઈએ છે .
એજન્દ્ટ આ જરૂરરયાતોને સમજીને એવી પ્રોડક્ટ સ ૂચવવા સિમ હોવો જોઈએ જેના લાભોના
પરરબળો આ જરૂરરયાતોને પહોંચી વળવા યોગ્ય જ હોવો જોઈએ.
એજન્દ્ટની ભ ૂર્મકા રહે છે ગ્રાહકને કોચ અને તેના ભાગીર્દાર તરીકે સાંકળવાની રહે છે જે તેને
પોતાના જીવનકાળમાં જોખમોના વધુ અસરકારક સંચાલન માટે મર્દર્દ કરે છે .
બીજા શબ્ર્દોમાં કહીએ તો વીમા એજન્દ્ટની ભ ૂર્મકા માત્ર સેલ્સમેન કરતા ઘણી અલગ છે . તે
વ્યક્તતગત નાણાકીય ભાગીદાર અને સિાહકાર, એક અન્સિરરાઈિર, એક રિઓાઈનર પણ હોવા
જોઈએ કે જે દશાણ વેિા ઉપાયો જણાવે અને એક નનમાણ તા કે જે િાાંબા ગાળાના સાંબધ
ાં ો અને નવશ્વાસ
પ્રસ્થાનપત કરવા માગતા હોવ, બધે જ.
2. પ્રપોઓિનો તબક્કો
એજન્દ્ટે જીવન વીમા માટે ર્દરખાસ્ત પ્રપોલલ ભરવામાં ગ્રાહકને મર્દર્દ કરવાની રહે છે . વીમાર્દારે
તેમાં કરાયેલા ર્નવેર્દનની જવાબર્દારી લેવાની હોય છે .
એજન્દ્ટ દ્વારા પ્રપોલલ ફોમામાંના ર્દરે ક સવાલના જવાબ ભરવાની ર્વગતો પ્રપોલરને સમજાવાય તે
બાબત અત્યંત મહત્ત્વપ ૂણા છે . ર્દાવો કરવાનો આવે તો તે સંજોગોમાં યોગ્ય અને પ ૂણા મારહતી પ ૂરી
પાડવામાં ર્નષ્ફળતાથી ગ્રાહકના ર્દાવાની શક્યતા ખોરવાઈ શકે છે .
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ક્યારે ક પોક્ષલસીને પ ૂણા કરવા વધારાની ર્વગતો પણ જોઈએ છે . આવા સંજોગોમાં કંપની ગ્રાહકને
પ્રત્યિ રીતે અથવા એજન્દ્ટ/સલાહકાર દ્વારા જાણ કરી શકે છે . આવા સંજોગોમાં, ગ્રાહકને તમામ
જરૂરી ઔપચારરકતાઓ પ ૂણા કરીને આ બાબત કેમ જરૂરી છે તે સમજાવવી પણ જરૂરી છે .
3. સ્વીકાયણતાનો તબક્કો
a) પ્રથમ નપ્રનમયમ રસીદ(FPR)
કંપની દ્વારા વીમાર્દારને એફપીઆર જારી કરાય તે સુર્નર્િત કરવાની જવાબર્દારી એજન્દ્ટની છે .
આ બાબતમાં યોગ્ય કાયાવાહીથી ગ્રાહકને એ બાબતની અનુભ ૂર્ત થાય છે કે તેના રહતો એજન્દ્ટ
અને કંપનીના સુરક્ષિત હાથોમાં છે .
b) પોલિસી દસ્તાવેજની રિલિવરી
પોક્ષલસીની રડક્ષલવરી એ એજન્દ્ટ પાસે ગ્રાહકનો સંપકા કરવાની વધુ એક તક છે . કંપનીના
ર્નયમો અનુમર્ત આપે તો પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ રૂબરૂમાં આપવો જોઈએ, જે માટે તેને પ્રાપ્ત
કરીને ર્દસ્તાવેજ સીધેસીધો ગ્રાહકને આપવો જોઈએ.
પોક્ષલસી સીધેસીધી અથવા ટપાલથી મોકલાય, તો પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ મોકલાયાની જાણ થયા
બાર્દ એજન્દ્ટે ગ્રાહકનો સંપકા કરવો જોઈએ. આ એક તક છે ગ્રાહકની મુલાકાત લઈને તેને
ં ૂ વણ દૂ ર કરવાની. આ પ્રસંગે પોક્ષલસીની જોગવાઈઓ
મળે લા ર્દસ્તાવેજ ર્વષેની કોઈ પણ મલ
તેમજ પોક્ષલસીના અર્ધકારો અને ગ્રાહકને મળતા ર્વશેષ લાભોની પણ તેને જાણ કરાવી
જોઈએ. આ બાબત સેવાના સ્તરને વેચાણ પછીના તબક્કા સુધી લંબાવવાની ઉત્સુકતા ર્દશાાવે
છે .
આ બેઠક ગ્રાહકને સેવા પ ૂરી પાડીને તમામ સહાય પાઠવવાની એજન્દ્ટની ઉત્સુકતા પ્રર્તબદ્
કરવાની એક તક પણ આપે છે .
ત્યારપછીનુ ં તારકિક પગલું અન્દ્ય વ્યસ્ક્તઓના નામ-સરનામા મેળવવાનો છે જેમને ગ્રાહક
ઓળખે છે અને જેઓ કર્દાચ એજન્દ્ટની સેવાનો લાભ મેળવી શકે છે . જો ગ્રાહક પોતે આ લોકોનો
એજન્દ્ટને સંપકા કરાવી આપે તો તેનો મતલબ વેપારમાં સારી પ્રગર્ત કહેવાય.
c) નપ્રનમયમની ચ ૂકવણી
એજન્દ્ટે સતત ગ્રાહકના સંપકામાં રહીને તેમને એ યાર્દ અપાવતા રહેવાનુ ં છે કે પોક્ષલસીનુ ં
ર્પ્રર્મયમ ચ ૂકવવાનુ ં થયુ ં છે જેથી પોક્ષલસી લેપ્સ ન થઈ જાય.
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ં મજબ ૂત બને છે , જે માટે તેમને કોઈ તહેવાર
ગ્રાહક સાથે સમયાંતરે સંપકા રહેવાથી આ સંબધ
ે છા પણ પાઠવી શકાય છે . આ પ્રકારે જ જયારે કોઈ દુેઃખર્દ ઘટના
કે પારરવારરક પ્રસંગે શુભચ્
બને ત્યારે પણ તેમને પ ૂરતી સહાય કરવાથી જરૂરતના સમયે માણસ ઉપલબ્ધ હોવાની
અનુભ ૂર્ત કરાવી શકાય છે .
4. દાવાન ાં સમાધાન
ર્દાવાના સમાધાન સમયે એજન્દ્ટની સૌથી અગત્યની ભ ૂર્મકા રહે છે . તેન ુ ં કામ એ સુર્નર્િત કરવાનુ ં
છે કે ર્દાવાની ર્વગતો ર્વષે ગ્રાહકને તાત્કાક્ષલક જાણ કરાય અને કોઈ પણ ર્દાવા પ ૂછપરછ જરૂરી
હોય તો તેમાં લડપી કાયવ
ા ાહી હાથ ધરાય.
5. અન્સય સેવાઓ
પોતાના પોક્ષલસીધારકો સાથે ર્નયર્મત સંપકામાં રહીને એજન્દ્ટ ડુન્સપ્લકેટ પોક્ષલસી, પોક્ષલસી લોનની
ચ ૂકવણી, નોર્મનેશનમાં ફેરફાર, એસાઈન્દ્મેન્દ્ટ તથા લેપ્સ થયેલી પોક્ષલસીને ફરી સજીવન કરવા
જેવી જેવાઓ ગ્રાહકને પ ૂરી પાડી શકે છે .
6. કરાર નનવારણ
ગ્રાહકને કોઈ ફરરયાર્દ હોય ત્યારે તેને સૌથી વધુ પ્રાથર્મકતા આપવી જોઈએ. યાર્દ રાખો કે,
ફરરયાર્દના સંજોગોમાં સેવા આપવામાં ર્નષ્ફળતાથી (તેમાં વીમાર્દારના રે કડામાં સુધારામાં ર્વલંબથી
માંડીને ર્દાવાના સમાધાનમાં યોગ્યતાના અભાવ સુધીનો સમાવેશ થાય છે ) ગ્રાહકની તકલીફોમાં
ઉમેરો જ થવાનો છે .
ગ્રાહક ર્નરાશ થઈને ક્રોધે એટલા માટે ભરાય છે કારણ કે આવી ર્નષ્ફળતા માટે તેમના પોતાના
અથઘ
ા ટનો હોય છે . ર્દરે ક વખતે સેવામાં ર્નષ્ફળતાથી ગ્રાહકને બે પ્રકારની લાગણીઓ થાય છે :
 સૌથી પહેલાં તેમને છે તરાયાની લાગણી અનુભવાય છે .
 બીજી લાગણી તેમનો અહમ્ ઘવાયાની છે – કારણ કે તેમને સાવ નાના માણસ હોવાની
અનુભ ૂર્ત કરાવાય છે .
ં માં ફરરયાર્દ એ અગત્યની “સત્યની ક્ષણ” હોય છે , જો કંપની તેને યોગ્ય
કોઈ ગ્રાહક સાથેના સંબધ
રીતે લે તો ગ્રાહકની વફાર્દારી સુધારી શકવાની તેનામાં િમતા છે . માનવીય સ્પશા અહીં અગત્યનો
ર્નવડે છે , કારણ કે ગ્રાહકને પોતાનુ ં મ ૂલ્ય હોવાનુ ં અનુભવાય તેમાં રસ હોય છે .
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તમે કોઈ વ્યાવસાર્યક જીવન વીમા સલાહકાર હશો તો તમે સૌથી પહેલા તો આવી ઘટના બનવા
જ નહીં ર્દો. તમે કંપનીના યોગ્ય અર્ધકારી સાથે આ બાબતે ચચાા કરશો. યાદ રાખો, કાં પનીમાાં
ગ્રાહકની સમસ્યાઓ નવષેની તમારા જેિિી જવાબદારી બીજા કોઈની નથી.
ફરરયાર્દો/ તકરારો આપણને એ ર્દશાાવવાની તક આપે છે કે આપણને ગ્રાહકના રહતોની કેટલી
ર્દરકાર છે . તેઓ વાસ્તવમાં એ મજબ ૂત પાયા છે જેની પર જીવન વીમા એજન્દ્ટની પ્રર્તષ્ઠા અને
વ્યાપારની ઈમારત ચણાય છે . ર્દરે ક પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજના અંતે, વીમા કંપનીઓએ તકરાર
સમાધાનની પ્રરક્રયાનો ર્વગતે ઉલ્લેખ કયો હોય છે , જે ગ્રાહકના ધ્યાનમાં લાવવાનો હોય છે .
મોઢેથી પ્રનસદ્ધદ્ના શબ્દો (સારા/ ખરાબ) વેચામ અને સેવામાાં મહત્ત્વની ભ ૂનમકા ધરાવે છે .યાર્દ રાખો
કે સારી સેવાથી 5 માણસમાં તમારા કામના વખાણ થાય છે , જયારે ખરાબ સેવાથી 20 જણમાં
તમારી ટીકા થાય છે .

તમારી જાતને ચકાસો 2
વીમા કંપની તરફથી સેવામાં ર્નષ્ફળતાના ર્દરે ક પ્રસંગે ગ્રાહકના રર્દમાગમાં, બે પ્રકારની લાગણીઓ
ઉર્દભવે છે . આ લાગણીઓ છે
ં ૂ વણ અને ર્નરાશા
A. મલ
B. અપ્રામાક્ષણકતા અને પ્રર્તશોધ
C. અવગણના અને સહાનુભ ૂર્ત
D. અયોગ્ય વ્યવહાર અને અહમ્ ઘવાયાની લાગણી
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C. સાંદેશાવ્યવહાર કૌશલ્ય
1. ગ્રાહક સેવામાાં સાંદેશાવ્યવહાર કૌશલ્ય
કોઈ એજન્દ્ટ અથવા સેવા કમચ
ા ારી માટે કામના સ્થળે અસરકારક કામગીરી માટે આત્મસાત
કરવાલાયક સૌથી અગત્યના કૌશલ્યમાંન ુ ં એક છે , હળવાશન ાં કૌશલ્ય.
આકરા કૌશલ્યથી ર્વપરીત કે જે ચોક્કસ પ્રકારની કામ કે પ્રરક્રયા પાર પાડવાની કોઈની િમતા
સાથે સંકળાયેલ ું હોય છે – હળવાશન ાં કૌશલ્ય અન્સય કામદારો અને ગ્રાહકો સાથે કામના સ્થળે અને
બહાર અસરકારક રીતે વાતચીત કરવાની ક્ષમતા સાથે સાંકળાયેલ ાં છે .
સાંદેશાવ્યવહાર કૌશલ્ય આ હળવાશના કૌશલ્યમાાં સૌથી અગત્યન ાં સ્થાન ધરાવે છે .
2. સાંદેશાવ્યવહાર અને ગ્રાહક સાથે સાંબધ
ાં ો
ગ્રાહક સેવા એ સંતષ્ુ ઠ અને વફાર્દાર ગ્રાહકોના ર્નમાાણમાં ચાવીરૂપ પરરબળ છે . પરં ત ુ આટલું પ ૂરતુ ં
ં ોના ર્નમાાણ માટે.
નથી. ગ્રાહકો પણ માણસ છે જેની કંપનીને જરૂરી છે મજબ ૂત સંબધ
સેવા અને સાંબધ
ાં ોની અનભ ૂનત આ બાંને બાબતો આખરે એ ઘિવામાાં મદદરૂપ થાય છે કે ગ્રાહક
કાં પનીને કેવી રીતે જએ છે .
a) નવશ્વાસ સાંપાદનના પરરબળો
ં ોનુ ં ર્નમાાણ કેમનુ ં થાય? આ બાબતના હાર્દામાં ર્વશ્વાસ છે . આ સમયે અન્દ્ય તત્ત્વો
તંદુરસ્ત સંબધ
પણ છે , જે ર્વશ્વાસને સંપારર્દત કરે છે .
ચાલો આપણે જોઈએ
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i.

દરે ક સાંબધ
ાં ની શરૂઆત આકષણણથી થાય છે

પોતાને પસાંદ કરાય તેવ ાં દરે કને ગમે છે અને ગ્રાહક સાથે નાતો કેળવવો જ જોઈએ. આકષણણ
એ મોિાભાગે પહેિી છલબન ાં પરરણામ હોય છે જે ગ્રાહકને પહેિીવાર કાં પની કે તેના પ્રનતનનનધના
સાંપકણ માાં આવ્યા બાદ થાય છે .આકષાણ કોઈનુ ં રર્દલ ખોલવાની પહેલી ચાવી છે . આકષાણ ર્વના,
ં અશક્ય છે . કોઈ એવા વેચનારા ર્વષે ર્વચારો, જેનામાં આકષણ
સંબધ
ા નથી. શુ ં તમને લાગે છે
કે તે વેચાણની કારરકર્દીમાં પ્રગર્ત સાધી શકશે?
ii. સાંબધ
ાં ન ાં બીજ ાં તત્ત્વ છે કોઈની ઉપક્સ્થનત- જ્યારે તેની જરૂર હોય:
આનુ ં શ્રેષ્ઠ ઉર્દાહરણ લગ્ન છે . પત્નીને જરૂર હોય ત્યારે શુ ં પર્ત માટે હાજર રહેવ ુ ં જરૂરી
નથી?આ પ્રકારે જ ગ્રાહક સાથે સાંબધ
ાં માાં મદ્દો એિિો જ છે કે તેને જરૂર હોય ત્યારે કાં પની કે
તેના પ્રનતનનનધ હાજર રહે. શ ાં તે સાંપ ૂણણપણે હાજર રહીને ગ્રાહકની જરૂરરયાતોને સાાંભળે છે ?
iii. સાંદેશાવ્યવહાર
એવા પણ પ્રસંગો હોઈ શકે છે જયારે કોઈ સંપ ૂણા હાજર નથી હોતા અને કોઈના ગ્રાહકની સંપ ૂણા
અપેિાઓને ન્દ્યાય નથી આપી શકતા. કોઈ ગ્રાહક સાથે વાત કરીને, તેને ખાતરી અને સાંપ ૂણણ
સાાંત્વના આપીને પોતાની જવાબદે રહતાની અનભ ૂનત કરાવીને મજબ ૂત નાતો જાળવી શકે છે .
આ બધાથી પર – કોઈ જેવી છક્ષબ સજેા છે અથવા જે રીતે તે હાજર રહીને સાંભળે છે અથવા
એકબીજાને સંર્દેશા પાઠવે છે – તે જ પરરમાણ છે સંર્દેશાવ્યવહારના અને ર્શસ્ત તથા કૌશલ્ય માગે
છે . જે રીતે સંર્દેશાવ્યવહાર કરાય છે તેનાથી જ કોઈના ર્વચારોનુ ં પ્રર્તક્ષબિંબ જોવા મળે છે .
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આજે કંપનીઓ ગ્રાહક સેવા સંચાલન પર ખ ૂબ ભાર મ ૂકે છે કારણ કે કોઈ ગ્રાહકને જાળવવાનો ખચા
ં ો ર્વશ્વભરમાં ઘણા ક્ષબિંદુઓ
નવા ગ્રાહકને પ્રાપ્ત કરવાની તુલનામાં ઘણો ઓછો હોય છે . ગ્રાહક સંબધ
સાથે સંકળાયેલો છે , ર્દા.ત. ગ્રાહકની વીમા જરૂરરયાતોને સમજતી વેળાએ, પોક્ષલસી કવચ
સમજાવતા, ફોમાન ુ ં સંચાલન વગેરે કામ પાર પાડવાના રહે છે . આમ, એજન્દ્ટ માટે આ તમામ મુદ્દે
ં ો મજબ ૂત કરવાની એવી ઘણી તકો છે .
સંબધ
3. સાંદેશાવ્યવહારની પ્રરિયા
તમામ સંર્દેશાવ્યવહારમાં કોઈ પ્રેષકની જરૂર રહે છે જે સંર્દેશો પાઠવે, અને એક મેળવનાર જે સંર્દેશો
મેળવે. સંર્દેશો મેળવનાર તેનો ભાવાથા સમજે ત્યારે જ આ પ્રરક્રયા પ ૂણા થાય છે .
સંર્દેશાવ્યવહાર ઘણા સ્વરૂપમાં થઈ શકે છે :
 મૌક્ષખક,
 લેક્ષખત
 ક્ષબન-મૌક્ષખક અને
 શારીરરક ભાષાના ઉપયોગથી
તે હોઈ શકે મોઢે મોઢ, ફોન પર, અથવા મેલથી કે ઈન્દ્ટરનેટ પર. તે ઔપચારરક કે ક્ષબનઔપચારરક
હોઈ શકે. સંર્દેશાનુ ં સ્વરૂપ કે ર્વગતો કે માધ્યમનો ઉપયોગ ગમે તે હોય, જરૂરી એટલું જ છે કે
સંર્દેશો જેને મળે તે તેનો અથા સમજી શકે.
ક્યારે અને કેવી રીતે સંર્દેશો મોકલવો તે કોઈ પણ વેપારી માટે અગત્યનુ ં છે .
4. લબન-મૌલખક સાંદેશાવ્યવહાર
ચાલો હવે જોઈએ અમુક નવષયો પર જેને એજન્દ્ટે સમજવા જરૂરી છે .
a) એક પ્રબળ પ્રથમ છલબ ઉપસાવવી
ં નો પ્રથમ પાયો છે . તમને એવા ગ્રાહક
આપણે અગાઉ જોઈ ચ ૂક્યા છીએ કે આકષાણ એ સંબધ
પાસેથી કર્દી ધંધો ન મળે જેને તમે આકર્ષિત નથી કરી શકતા. વાસ્તવમાં પહેલી મુલાકાતમાં
ઘણા લોકો ફક્ત એક નજર મારી લે છે અને તમારા ર્વષે માન્દ્યતા કેળવી લે છે . તેમનો તમારા
માટેનો અક્ષભપ્રાય તમારા ર્દે ખાવ, તમારી શારીરરક ભાષા, તમારા ર્શષ્ટાચાર અને તમારા
ર્દે ખાવ-પહેરવેશ આધારરત હોય છે . યાર્દ રાખો કે, પહેિી છલબ જ કાયમી હોય છે . આ માટે
અમુક ઉપયોગી રટપ્સ આ મુજબ છે :
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i.

હાંમેશા સમયસર રહો.થોડીક ર્મર્નટ વહેલા પહોંચો, જેથી તમામ પ્રકારના ર્વલંબની
શક્યતાને ખાળી શકાય

ii. તમારી જાતને યોગ્ય રીતે પ્રસ્તત કરો.તમે જેને પહેલીવાર મળો છો તે સંભર્વત તમને
ઓળખતો નથી અને તમારો ર્દે ખાવ જ મોટાભાગે પ્રથમ છક્ષબ ઉપસાવે છે .


શુ ં તમારો ર્દે ખાવ તમને યોગ્ય પ્રથમ છક્ષબ ઉપસાવવામાં મર્દર્દરૂપ છે ?



શુ ં તમે મુલાકાત માટે યોગ્ય પહેરવેશ ધારણ કયો છે ?



શુ ં તમે ચુસ્ત-સ્ફૂર્તિલા ર્દે ખાવ છો – સારી રીતે વાળ કપાવ્યા છે અને ર્દાઠી કરી છે ,
સારો અને સ્વચ્છ ર્દે ખાવ ઉપરાંત મરહલા એજન્દ્ટ માટે હળવો મેકઅપ જરૂરી છે .

iii. એક ઉષ્ટ્માપ ૂણણ, આત્મનવશ્વાસથી ભરપ ૂર ક્સ્મત તમને અને તમારા શ્રોતાવગાને તાત્કાક્ષલક
ૂ વાતાવરણ પ્રર્દાન કરે છે
અનુકળ
iv. મોકળાશ, આત્મનવશ્વાસ, હકારાત્મકતા દશાણ વો


શુ ં તમારા શારીરરક હાવભાવ આત્મર્વશ્વાસની લાગણી ર્દશાાવે છે ?



શુ ં તમે ટટ્ટાર, સ્સ્મત રે લાવતા, આંખમાં આંખ પરોવતા ઊભા રહીને મજબ ૂત
હસ્તધ ૂનન કરો છો?



શુ ં તમે કોઈ તમારી ટીકા કરે અથવા મીરટિંગ ધાયાા મુજબ ન રહે તો પણ હકારાત્મક
અક્ષભગમ ર્દાખવો છો?

b)

અન્સય વ્યક્તતમાાં રસ દાખવો–જેન્દ્યુઈન ર્દે ખાવા માટે સૌથી મહત્ત્વની બાબત અન્દ્ય લોકોમાં
રસ ર્દાખવવાની છે .
 શુ ં તમે ગ્રાહકને વ્યસ્ક્ત તરીકે ઓળખવા થોડોક સમય ફાળવો છો?
 શુ ં તમે ગ્રાહકની વાતો પરત્વે કાળજી અને ધ્યાન આપો છો?
 શુ ં તમે તમારા ગ્રાહકો માટે હંમેશા હાજર અને ઉપલબ્ધ રહો છો અથવા શુ ં તમારો
મોબાઈલ ફોન તમારા ઈન્દ્ટરવ્યુની વચ્ચે જ સતત વ્યસ્ત રહે છે ?

c) શારીરરક હાવભાવ
શારીરરક હાવભાવ તમારી રહલચાલ, ઈશારા, ચહેરાની અક્ષભવ્યસ્ક્ત આધારરત હોય છે . તમે જે
રીતે ચાલો છો, વાત કરો છો, બેસો છો અને ઊભા રહો છો તે બધુ ં તમારી અંર્દર શુ ં ચાલે છે
તેના ર્વષે કાંઈક કહે છે . એવુ ં કહેવાય છે કે જે પણ કહેવાય છે તેન ુ ં બહુ ઓછં લોકો સાંભળતા
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હોય છે . આપણે જે નથી કહેતા તે જ ઘણુ ં મોટેથી બોલાય છે . આ સંજોગોમાં ર્દરે કે પોતાના
શારીરરક હાવભાવ ર્વષે સાવધ રહેવ ુ ં જોઈએ.
i.

આત્મનવશ્વાસ

કેવી રીતે આત્મર્વશ્વાસથી ભરપ ૂર રહેવ ુ ં અને કોઈ તમને ગંભીરતાથી સાંભળે છે તેવી છક્ષબ
આપવી તેના ર્વષે કેટલીક રટપ્સ છે .:


ર્દે ખાવ – હંમેશા ટટ્ટાર અને ખભા પાછળ રાખી ઊભા રહો



મજબ ૂત આંખનો સંપકા – હંમેશા “હસતા” ચહેરે



ઉદ્દે શપ ૂણા અને ઈરાર્દાપ ૂણા ટકોર

ii. નવશ્વાસ
મોટાભાગે, વેચનારાના શબ્ર્દો બહેરા કાને અથડાય છે કારણ કે તેના શ્રોતાઓને તેની પર
ર્વશ્વાસ નથી હોતો, તેના શારીરરક હાવભાવ કોઈ ખાતરી નથી આપતા કે તે પોતાના શબ્ર્દો
પ્રત્યે ગંભીર છે . અમુક ચોક્કસ સંકેતો પરત્વે સજાગ રહેવ ુ ં જરૂરી છે જે કોઈ અપ્રામાક્ષણક હોય
અથવા ર્વશ્વાસપાત્ર તો તે કહી જાય છે અને આવામાં નીચેની બાબતો અંગે સજાગ રહો:


આંખોથી સામાન્દ્ય અથવા ક્ષબલકુલ સંપકા નહીં, અથવા આંખની લડપી રહલચાલ



બોલતી વેળાએ હાથ અથવા આંગળીઓ કોઈના મોઢા આગળ રહે



કોઈનુ ં શરીર બીજાથી ભૌર્તક રીતે અવળી રર્દશામાં હોય



કોઈને શ્વાસ ચઢી જવો



ત્વચાનો રં ગ બર્દલાઈ જવો, ચહેરો અથવા ગરર્દન લાલ થવી



રૂર્ધરાક્ષભસરણ વધી જવુ ં



ગળામાં ક્ષખચક્ષખચ, કફવા ગળફામાં ફેરફારથી અવાજ બર્દલાવો



વક્તવ્ય – ધીમો અને સ્પષ્ટ હોય જેમાં અવાજનુ ં સ્તર સાધારણ રહે

અમુક શારીરરક હાવભાવ કે જે રિાત્મકતા અને ક્ષબન-આર્દરભાવ ર્દશાાવે તેમાં સામેલ છે ેઃ
ૂ ા અને કોઈના શરીરની નજીક હોય
 હાથ/ પંજાના અક્ષભવાર્દનો ટંક
 ચહેરાના લઘુતમ હાવભાવ
 શરીર ભૌર્તક રીતે કોઈનાથી અવળી રર્દશામાં રાખવુ ં
 હાથ શરીરની આગળ વાળી ર્દે વાયા હોય
 આંખોનો લઘુતમ સંપકા, અથવા ક્ષબલકુલ ન હોય
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જો તમારા ગ્રાહક આમાાંન ાં કશ ાં પણ દશાણ વે તો તમારે તમારી જાત પર એક નજર નાાંખી િેવી અને
ગ્રાહકના રદમાગમાાં શ ાં ચાિે તેને સમજવા વધ ધ્યાન આપવ ાં જોઈએ.
5. સાાંભળવાન ાં કૌશલ્ય
સંર્દેશાવ્યવહાર કૌશલ્યનુ ં ત્રીજુ ં પાસુ ં છે સાંભળવાનુ ં કૌશલ્ય ર્વકસાવવુ.ં આ બાબત એક જાણીતા
ર્સદ્ાંતમાંથી આવે છે – ‘કોઈ આપણને સમજે તે પહેિાાં આપણે સમજવ’ાં . તમે કેટલા સારા શ્રોતા
બની શકો છો તે બાબત તમારી કામની અસરકારકતા પર મોટી અસર કરે છે , અને બીજા સાથે
ં ની ગુણવિા ઉપર પણ. અમુક સાંભળવાની રટપ્સ ર્વષે જાણીએ.
તમારા સંબધ
a) સરિય રીતે સાાંભળવ:ાં આપણે કોઈના શબ્ર્દો સાંભળવા સભાનપણે પ્રયાસો કરવા અને તેમના
સંર્દેશાનો હાર્દા પણ સમજવો.
ચાલો, સરક્રય સાંભળવાના અમુક તત્ત્વો ર્વષે જાણીએ, તે છે :
i.

ધ્યાન આપવ ાં

આપણે ર્દરે ક વક્તા પર અંગતપણે ધ્યાન આપીને તેનો સંર્દેશો સમજવો. નોંધ લેશો કે, ક્ષબનશાક્બ્ર્દક સંર્દેશો પણ મોટેથી “બોલે” છે . અમુક પરરબળો આ મુજબ છે :
 વક્તા પર સીધેસીધી નજર રાખો
 ર્વચક્ષલત કરનારા ર્વચારો ત્યજો
 બળવો કે પ્રર્તઘાતની માનર્સક તૈયારી ન કરો!
 તમામ બાહ્ય ર્વચક્ષલત કરનારી બાબતોને ટાળો (ર્દા.ત. તમારા મોબાઈલને સાઈલેન્દ્ટ
મોડમાં રાખો)
 વક્તાના શારીરરક હાવભાવને “સાંભળો”
ii. તમે સાાંભળો છો તેવ ાં દશાણ વો
શારીરરક હાવભાવનો ઉપયોગ અહીં અગત્યની ભ ૂર્મકા ભજવે છે . ઉર્દાહરણ સ્વરૂપે તમે કરી
શકો:
 પ્રાસંક્ષગક અનુમોર્દન અને સ્સ્મત આપી શકો
 એવો ર્દે ખાવ રાખો કે જે મુક્ત હોય અને બીજાને મુક્ત રીતે બોલવા ર્દે
ૂ ી ટકોરથી વક્તાને બોલવા પ્રેરો
 હા અને ના અથવા હમ્ જેવી ટંક
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iii. અલભપ્રાય આપો
આપણે જે સાંભળીએ છીએ તેમાંન ુ ં મોટાભાગનુ ં આપણે ગાળી ર્દઈએ છીએ, જેમ કે ધારણા,
અંર્દાજા, માન્દ્યતા જે આપણી હોય છે તેનાથી. શ્રોતા તરીકે આપણે આ બાબતોથી પરરક્ષચત
રહીને જે કહેવાતુ ં હોય તેને સમજવા પ્રયાસ કરવો જોઈએ.
 આ માટે તમારે સંર્દેશા પર ર્વચાર કરીને સ્પષ્ટતા માટે સવાલ કરવા જોઈએ
 બીજો મહત્ત્વનો રસ્તો છે વક્તાના શબ્ર્દો ર્વષે અક્ષભપ્રાય આપીને
 ત્રીજો પણ એક રસ્તો છે સમયાંતરે વક્તાને અટકાવીને તેમણે જે પણ કહ્ું તેનો સારાંશ
કાઢવાનો અને તેમને તે બાબત જણાવવાનો

દૃષ્ટ્િાાંત
સ્પષ્ટ્િતા કરવા જણાવવ:ાં હુ ં જે સાંભળં છં, તેના આધારે મારી ધારણા સાચી છે , અમારી અમુક
બચત યોજના પ્રત્યે તમને કોઈ સવાલ છે , શુ ં તમે વધુ સચોટ રહી શકો?
વતતાના ચોક્કસ શબ્દોના રૂરઢપ્રયોગો:એટલે તમે એમ કહો છો કે ‘અમારો બચત પ્લાન લાભ
નથી આપતો જેથી અમે કોઈને આકષી શકીએ – ’શુ ં હુ ં તમને યોગ્ય રીતે સમજયો છં?
iv. જજમેન્સિિ ન બનવ ાં
સરક્રય શ્રોતા બનવામાં સૌથી મોટું નડતર છે જજમેન્સિિ બનીને વતતા પરત્વે પ ૂવણગ્રહ રાખી
િેવો. આના પરરણામે શ્રોતા એ સાંભળે તો છે જે વક્તા બોલે છે પરં ત ુ સમજે છે એટલું જ જે
તેમની પ ૂવગ્ર
ા હયુક્ત માન્દ્યતા તેમને સમજવા ર્દે છે .
આવા જજમેન્સિિ અલભગમથી અનનચ્છાએ શ્રોતા બનવ ાં પિે છે જેનાથી વતતા તો બોિતા રહે
છે , પરાં ત તેને સમયની બરબાદી ગણે છે . તેનાથી વતતાને ખિેિ પણ પિે છે અને વળતી
દિીિોથી વતતા પર પ્રનતઘાત થાય છે , અને તે પણ તે પોતાની વાતને સમજાવી શકે તે
પહેિાાં.
આનાથી તો વક્તા ક્ષખન્ન થશે અને સંર્દેશાને પ ૂણા રીતે સમજી પણ શકાતો નથી. સરક્રય
શ્રોતાપણા માટે જરૂરી છે :
 પ્રશ્નો કરતા પહેલા વક્તાને ર્દરે ક મુદ્દે વાત પ ૂરી કરવા ર્દે વી
 કોઈ વળતી ર્દલીલો દ્વારા વક્તાને રોકવા નહીં
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v. યોગ્ય રીતે પ્રત્યત્તર
સરક્રય શ્રોતાપણુ ં માત્ર સાંભળવામાં જ નથી. સંર્દેશાવ્યવહાર ત્યારે જ પ ૂણા થઈ શકે જયારે શ્રોતા
કોઈ શબ્ર્દ કે ઈશારા દ્વારા વાતને પ ૂણા કરે .
વક્તા ર્નરાશ ન થાય અને આર્દરભાવ અનુભવે તે માટે ચોક્કસ ર્નયમો છે , જેમાં સામેલ છે :
 તમારા પ્રત્યુિરમાં સ્પષ્ટ, મોકળા અને પ્રામાક્ષણક રહો
 ર્દરે કના અક્ષભપ્રાયને આર્દર આપો
 બીજાની સાથે પણ તમારી જાત સાથે કરતા હોવ તેવો વ્યવહાર કરો
vi. સમજણપ ૂવણક સાાંભળવ ાં
સમજણપ ૂવાક સાંભળવુ ં એટલે તમારી જાતને બીજાની જગ્યાએ મ ૂકીને તેમની લાગણીઓને
સમજવી.
સમજણપ ૂવક
ા સાંભળવુ ં એ તમામ મહાન ગ્રાહક સેવાનુ ં મહત્ત્વનુ ં પાસુ ં છે . અન્દ્ય વ્યસ્ક્ત ખ ૂબ
વેર્દના ધરાવનાર ગ્રાહક હોય ત્યારે આ બાબત અર્ત મહત્ત્વની બને છે .
સમજણપ ૂવાક સાંભળવુ ં એટલે ધીરજથી, પ ૂણા ધ્યાન આપીને સાંભળવુ,ં અને સમજવુ ં કે
સામેવાળી વ્યસ્ક્ત શુ ં કહેવા માગે છે , પછી ભલેને તમે સંમત ન હોવ. વક્તાની સ્વીકૃર્ત
ર્દશાાવવી જરૂરી છે , જરૂરી નથી કે તેમાં સંમર્ત હોય. આ માટે “હુ ં સમજુ ં છં” અથવા “હુ ં જાણુ ં
છં” જેવા રૂરઢપ્રયોગનો ઉપયોગ કરી શકાય.

તમારી જાતને ચકાસો 3
નીચેનામાંથી કયા સરક્રય શ્રોતાપણાના તત્ત્વો નથી ?
I. સારું ધ્યાન આપવુ ં
II. અત્યંત જજમેન્દ્ટલ બની જવુ ં
III. સમજણપ ૂવાક સાંભળવુ ં
IV. યોગ્ય પ્રત્યુિર આપવો
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સારાાંશ


ં ની ભ ૂર્મકા અન્દ્ય પ્રોડક્ટ કરતા વીમાના િેત્રમાં વધુ અગત્યની છે .
ગ્રાહક સેવા અને સંબધ



સેવા ગુણવિા પરનુ ં એક જાણીતુ ં મોડેલ છે (નામે “SERVQUAL”) કે જે આપણને અમુક
બાબતો સમજાવશે. તે સેવા ગુણવિાના પાંચ સ ૂચકાંકો પર ભાર મ ૂકે છે :
 આધારભ ૂતતા,
 પ્રત્યુિરતા
 ખાતરી
 સમજણ અને
 ર્દે ખીતુ ં



સફળતાની ચાવી છે જીવન વીમામાં વેચાણ પ્રરક્રયાને ગ્રાહકોની સેવા કરવાની વચનબદ્તાને
આગળ ધપાવવામાં



ગ્રાહકનુ ં આજીવન મ ૂલ્ય આર્થિક લાભોના સરવાળા પરથી ર્નકળી શકે કે જે ગ્રાહક સાથે લાંબા
ં ના ર્નમાાણ આધારરત હોય.
સમય સુધી મજબ ૂત સંબધ



વીમા એજન્દ્ટે અંગત નાણાકીય પરામશાક, એક અન્દ્ડરરાઈટર, ખાસ ઉપાયોના ઘડવૈયા અને
ં ો કેળવનારા હોવુ ં જરૂરી છે જે ર્દીઘક
ં ો અને ર્વશ્વાસનુ ં ર્નમાાણ કરવા કરટબદ્
સંબધ
ા ાલીન સંબધ
હોય.



ર્દાવાના સમાધાનમાં એજન્દ્ટની સૌથી મહત્ત્વની ભ ૂર્મકા છે . વીમાર્દારને ર્દાવાની ર્વગતો
તાત્કાક્ષલક જણાવવા એ તેની ફરજ છે અને જરૂરી હોય તેવી કોઈ પણ ર્દાવાલિી તપાસને
લડપથી પ ૂણા કરાવવી જોઈએ.



હળવાશનુ ં કૌશલ્ય એટલે બીજા કામર્દારો અને ગ્રાહકો સાથે કામના સ્થળે અને બહાર
અસરકારક રીતે વાત કરવાની િમતા.



ર્વશ્વાસ સંપારર્દત કરનારા તત્ત્વો છે ેઃ
 આકષાણ
 ઉપસ્સ્થત રહેવ ુ ં
 સંર્દેશાવ્યવહાર



સંર્દેશાવ્યવહાર પણ ઘણા સ્વરૂપના હોય છે :
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 મૌક્ષખક,
 લેક્ષખત
 ક્ષબન-મૌક્ષખક અને,
 શારીરરક હાવભાવનો ઉપયોગ કરીને


એજન્દ્ટ ગ્રાહક સમિ એક મજબ ૂત પ્રાથર્મક છક્ષબ ઉપસાવી શકે છે આટલું કરીને:
 હંમેશા સમયસર હાજર રહીને
 પોતાની જાતને યોગ્ય રીતે પ્રસ્તુત કરીને
 હંમેશા ઉષ્માપ ૂણ,ા આત્મર્વશ્વાસસભર અને ર્વજેતા સ્સ્મત રે લાવીને
 મોકળા, આત્મર્વશ્વાસપ ૂણા અને હકારાત્મક રહો
 અન્દ્ય વ્યસ્ક્તમાં વાસ્તર્વક રસ ર્દશાાવો



સરક્રયપણે સાંભળવામાં સામેલ છે :
 ધ્યાન આપવુ,ં
 તમે સાંભળો છો તેવ ુ ં ર્દશાાવવુ ં
 અક્ષભપ્રાય આપવા
 જજમેન્દ્ટલ બની ન જવુ ં
 યોગ્ય રીતે પ્રત્યુિર આપવા

ચાવીરૂપ શરતો
1. ગ્રાહક સેવા
2. સેવાની ગુણવિા
ુ લ
3. સવાક્યઅ
4. ગ્રાહક જીવનપયુંત મ ૂલ્ય
5. હળવા કૌશલ્ય
6. સંર્દેશાવ્યવહાર
7. શારીરરક હાવભાવ
8. સરક્રયરીતે સાંભળવુ ં
9. સમજણપ ૂવક
ા સાંભળવુ ં
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તમારી જાતની ચકાસણીના જવાબો
જવાબ 1
સાચો ર્વકલ્પ છે III.
ં ોના ર્નમાાણ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલા આર્થિક લાભોનો સરવાળો કહેવાય
ગ્રાહક સાથે લાંબાગાળાના સંબધ
છે ગ્રાહક જીવનપયુંત મ ૂલ્ય.
જવાબ 2
સાચો ર્વકલ્પ છે IV.
ગ્રાહકના રર્દમાગમાં, બે પ્રકારની લાગણીઓ અને સંલગ્ન સંવેર્દનાઓ હોય છે જે ઉર્દભવે છે વીમા
કંપની દ્વારા ર્દર વખતે સેવામાં સજાાતી ખામીથી. આ લાગણીઓ છે ેઃ પોતાની સાથે અયોગ્ય થવાની
અને અહમ્ ઘવાવાની
જવાબ 3
સાચો ર્વકલ્પ છે II.
ત્યંત જજમેન્દ્ટલ થઈ જવુ ં એ સરક્રય શ્રોતાપણાનુ ં એક તત્ત્વ નથી.

સ્વ-ચકાસણીના પ્રશ્નો
પ્રશ્ન 1
____________ એ દૃશ્યમાન સાધન નથી.
I. મકાન
II. વીમો
III. મોબાઈલ પોન
IV. જીન્દ્સની જોડી
પ્રશ્ન 2
____________ એ સેવા ગુણવિાનુ ં એક સ ૂચકાંક નથી.
I. ચતુરાઈ
II. આધારભ ૂતતા
III. સમજણ
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IV. પ્રત્યુિરવાર્દ
પ્રશ્ન 3
ં માં પહેલી છક્ષબ રચાય છે :
ગ્રાહક સાથે સંબધ
I. આત્મર્વશ્વાસ દ્વારા
II. સમયસર પહોંચીને
III. રસ ર્દાખવીને
IV. સમયસર પહોંચીને, રસ ર્દાખવીને અને આત્મર્વશ્વાસ ર્દશાાવીને
પ્રશ્ન 4
યોગ્ય ર્નવેર્દન પસંર્દ કરો:
I. નૈર્તક વતાણકં ૂ વીમાનુ ં વેચાણ કરતી વેળાએ ર્દાખવવી અશક્ય છે
II. નૈર્તકતાપ ૂમા વતન
ા વીમા એજન્દ્ટો માટે જરૂરી નથી
III. એજન્દ્ટ અને વીમાર્દાર વચ્ચે ર્વશ્વાસ કેળવવામાં નૈર્તકતાપ ૂણા વતન
ા મર્દર્દરૂપ થાય છે
IV. નૈર્તકતાપ ૂણા મ ૂલ્યની ફક્ત ઉચ્ચ મેનેજમેન્દ્ટ પાસેથી જ અપેિા રખાય છે
પ્રશ્ન 5
સરક્રય શ્રોતાપણામાં સામેલ છે :
I. વક્તા પરત્વે ધ્યાન આપવુ ં
II. પ્રાસંક્ષગક અનુમોર્દન અને સ્સ્મત રે લાવવુ ં
III. અક્ષભપ્રાય આપવા
IV. વક્તા પરત્વે ધ્યાન આપવુ,ં પ્રાસંક્ષગક અનુમોર્દન અને સ્સ્મત રે લાવવુ ં અને અક્ષભપ્રાય આપવા
પ્રશ્ન 6
_________ એટલે અપાયેલા વચન અનુસાર આધારભ ૂત રીતે અને સચોટતાથી સેવા પ ૂરી
પાડવાની િમતા.
I. આધારભ ૂતતા
II. પ્રત્યુિરવાર્દ
III. ખાતરી
IV. સમજણ
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પ્રશ્ન 7
___________ એ સંકળાયેલી છે અન્દ્ય કામર્દારો અને ગ્રાહકો સાથે અસરકારક રીતે વાતચીત
કરવાની િમતા સાથે, કામના સ્થળની અંર્દર અને બહાર.
I. આકરું કૌશલ્ય
II. હળવુ ં કૌશલ્ય
III. વાટાઘાટોનુ ં કૌશલ્ય
IV. પ્રશ્ન કરવાનુ ં કૌશલ્ય
પ્રશ્ન 8
નીચેનામાંથી કયા તત્ત્વો ર્વશ્વાસને પ્રાયોજજત કરે છે ?
I. સંર્દેશાવ્યવહાર, હકારાત્મકતા અને ઉપસ્સ્થત રહેવ ુ ં
II. મ ૃદુ તા, દૃઢીકરણ અને સંર્દેશાવ્યવહાર
III. આકષાણ, સંર્દેશાવ્યવહાર અને ઉપસ્સ્થત રહેવ ુ ં
IV. દૃઢીકરણ, હકારાત્મકતા અને આકષાણ
પ્રશ્ન 9
નીચે આપેલી રટપ્સમાંથી કયો ભાગ સારી પહેલી છક્ષબને પ્રસ્થાર્પત કરવામાં મર્દર્દરૂપ છે ?
I. હંમેશા સમયસર પહોંચવુ ં
II. તમારી જાતને યોગ્ય રીતે પ્રસ્તુત કરવી
III. મોકળા, આત્મર્વશ્વાસસભર અને હકારાત્મક રહેવ ુ ં
IV. ઉપરના તમામ
પ્રશ્ન 10
___________ને પરાવર્તિત કરાય છે કાળજીપ ૂવાકના અક્ષભગમ દ્વારા અને ગ્રાહકો સમિ વ્યસ્ક્તગત
ધ્યાન આપીને.
I. ખાતરી
II. ધ્યાન આપવુ ં
III. આધારભ ૂતતા
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IV. પ્રત્યુિરતા

સ્વ-પરીક્ષા પ્રશ્નોના જવાબો
જવાબ 1
સાચો ર્વકલ્પ છે II.
વીમો એ દૃશ્યમાન સાધન નથી.
જવાબ 2
સાચો ર્વકલ્પ છે I.
ચતુરાઈ એ સેવા ગુણવિાનુ ં એક સ ૂચકાંક નથી.
જવાબ 3
સાચો ર્વકલ્પ છે IV.
ં માં પહેલી છક્ષબ રચાય છે સમયસર પહોંચીને, રસ ર્દાખવીને અને આત્મર્વશ્વાસ
ગ્રાહક સાથે સંબધ
ર્દશાાવીને.
જવાબ 4
સાચો ર્વકલ્પ છે III.
એજન્દ્ટ અને વીમાર્દાર વચ્ચે ર્વશ્વાસ કેળવવામાં નૈર્તકતાપ ૂણા વતન
ા મર્દર્દરૂપ થાય છે
જવાબ 5
સાચો ર્વકલ્પ છે IV.
સરક્રય શ્રોતાપણામાં સામેલ છે વક્તા પરત્વે ધ્યાન આપવુ,ં પ્રાસંક્ષગક અનુમોર્દન અને સ્સ્મત
રે લાવવુ ં અને અક્ષભપ્રાય આપવા
જવાબ 6
સાચો ર્વકલ્પ છે I.
આધારભ ૂતતા એટલે અપાયેલા વચન અનુસાર આધારભ ૂત રીતે અને સચોટતાથી સેવા પ ૂરી
પાડવાની િમતા.
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જવાબ 7
સાચો ર્વકલ્પ છે II.
હળવુ ં કૌશલ્ય એ સંકળાયેલી છે અન્દ્ય કામર્દારો અને ગ્રાહકો સાથે અસરકારક રીતે વાતચીત
કરવાની િમતા સાથે, કામના સ્થળની અંર્દર અને બહાર.
જવાબ 8
સાચો ર્વકલ્પ છે III.
આકષાણ, સંર્દેશાવ્યવહાર અને ઉપસ્સ્થત રહેવ ુ ં એ ર્વશ્વાસને પ્રાયોજજત કરનારા તત્ત્વો છે
જવાબ 9
સાચો ર્વકલ્પ છે IV.
સારી પ્રથમ છક્ષબ પ્રસ્થાર્પત કરવાની અમુક ઉપયોગી રટપ્સમાં સામેલ છે ેઃ સમયસર પહોંચવુ,ં
તમારી જાતને યોગ્ય રીતે પ્રસ્તુત કરવી, મોકળાશ રાખવી, આત્મર્વશ્વાસ અને હકારાત્મકતા
ર્દશાાવવી વગેરે.
જવાબ 10
સાચો ર્વકલ્પ છે II.
ધ્યાન આપવુ ં ને પરાવર્તિત કરાય છે કાળજીપ ૂવાકના અક્ષભગમ દ્વારા અને ગ્રાહકો સમિ વ્યસ્ક્તગત
ધ્યાન આપીને.
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પ્રકરણ 3
તકરાર નનવારણ પ્રણાલિ
પ્રકરણ પ્રસ્તાવના
વીમા ઉદ્યોગ મ ૂળભ ૂત રીતે સેવા ઉદ્યોગ છે , જેના વતામાન સ્વરૂપમાં ગ્રાહકોની અપેિાઓ સતત
વધતી રહે છે અને સેવાની ગુણવિા પરત્વે અસંતોષ હંમેશા રહે જ છે . પ્રોડક્ટમાં સતત નવતર
સંશોધન કરતા રહેવા તેમજ આધુર્નક ટેકનોલોજી દ્વારા ગ્રાહક સેવા મર્દર્દના સ્તરમાં સુધારો કરતા
રહેવા છતાં આ ઉદ્યોગની છક્ષબ ગ્રાહકના અસંતોષને કારણે સતત નબળી રહી છે . આ સ્સ્થર્તને
ધ્યાને રાખીને સરકાર અને ર્નયમનકારે ઘણાં પગલાં લીધા છે .
ઈરડાના ર્નયમનો ટનારાઉન્દ્ડ ટાઈમ્પસને (ટાટ) ર્નધાારરત કરે છે ર્વર્વધ સેવાઓ માટે જે વીમા ઉદ્યોગે
ગ્રાહકને આપવાની રહે છે . આ ઈરડા (પોલીસીધારકના રહતોના રિણ ર્નયમનો), 2002નો ભાગ છે .
વીમા કંપનીઓએ તકરાર ર્નવારણ માટે અસરકારક મંચ રાખવો જરૂરી છે અને ઈરડાએ તેના માટે
પણ માગાર્દર્શિકા ઘડી છે .

બોધપાઠ
A. તકરાર ર્નવારણ પ્રણાક્ષલ – ગ્રાહક અર્દાલતો, લોકપાલ
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A. તકરાર નનવારણ પ્રણાલિ- ગ્રાહક અદાિતો, િોકપાિ
1. એકીકૃત તકરાર સાંચાિન પ્રણાલિ(IGMS)
ઈરડાએ એકીકૃત તકરાર સંચાલન પ્રણાક્ષલ(IGMS) લોંચ કરી છે જે વીમા તકરાર ડેટાની કેન્દ્રીય
સંગ્રાહક છે અને ઉદ્યોગમાં તકરાર ર્નવારણના ર્નરીિણ માટેન ુ ં સાધન છે .
પોલીસીધારકો આ પ્રણાક્ષલમાં જોડાઈને તેમની પોલીસીની ર્વગતો જોઈને ફરરયાર્દ કરી શકે છે .
ફરરયાર્દો સંલગ્ન વીમા કંપનીઓને મોકલી અપાય છે .
તકરાર નનવારણ પ્રણાલિ
IGMS આ ફરરયાર્દોને ટ્રેક કરીને તેના ર્નવારણમાં સમયને ધ્યાનમાં રાખે છે . ફરરયાર્દોને નીચેની
URLખાતે નોંધાવી શકાય છે :
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
2. ગ્રાહક રક્ષણ ધારો,1986

મહત્ત્વપ ૂણણ
આ ધારો પસાર કરાયો હતો “ગ્રાહકના રહતોને સારું રિણ આપવા અને ગ્રાહક તકરારોના સમાધાન
માટે ગ્રાહક પરરષર્દ તથા અન્દ્ય સિાવાળાની સ્થાપના કરવા”. આ ધારાને સુધારતો ધારો ગ્રાહક
રિણ (સુધારા) ધારો, 2002 છે .
આ ધારાની અંર્દરની અમુક વ્યાખ્યા આ મુજબ છે :

વ્યાખ્યા
“સેવા”નો મતલબ થાય છે કોઈ પણ ર્વવરણની સેવા જેને ઉપલબ્ધ કરાવાય છે સંભર્વત
વપરાશકારોને અને જેમાં સામેલ છે બેક્ન્દ્કિંગ, ફાયનાસ્ન્દ્સિંગ, વીમા, પરરવહન, પ્રોસેર્સિંગ, ઈલેક્ક્ટ્રકલ
અથવા અન્દ્ય ઊજાા, બોડા અથવા લોજજિંગ અથવા બંને, આવાસ ર્નમાાણ, મનોરં જન, આનંર્દપ્રમોર્દ
અથવા સમાચાર કે અન્દ્ય મારહતી મેળવવા વગેરે. પરં ત ુ તેમાં ર્વનામ ૂલ્યે કોઈ સેવા પ ૂરી પાડવી કે
પછી અંગત સેવાના કરારનો સમાવેશ નથી થતો.
વીમાનો સમાવેશ સેવા તરીકે કરાયો છે
“ગ્રાહક”મતલબ થાય કોઈ પણ વ્યક્ત કે જે
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 ખરીર્દે છે કોઈ પણ સામાન ર્વચારણા માટે અને તેમાં સામેલ છે આવા સામાનનો કોઈ પણ
વપરાશકાર. પરં ત ુ તેમાં એ વ્યસ્ક્ત સામેલ નથી જે મેળવે છે આવો સામાન પુનેઃવેચાણ માટે
અથવા કોઈ વ્યાપારી હેત ુ માટે અથવા
 ભાડે રાખે છે અથવા મેળવે છે કોઈ સેવા ર્વચારણા માટે જેમાં સામેલ છે આવી સેવાઓના
લાભાથી.
“ક્ષનત”મતલબ કામગીરીની પદ્ર્ત અને પ્રકાર, ગુણવિામાં ખામીને કારણે સજાાતી અસંપ ૂણાતા,
ત્રુરટ જે કાયર્દા મુજબ થવી જોઈતી નહોતી અથવા તો કરારના અનુસરણમાં કોઈ વ્યસ્ક્તએ જેને
અર્દા કરવાની હતી અથવા તો કોઈ સેવાના સંર્દભામાં આપવાની હતી.
“ફરરયાદ”મતલબ કોઈ પણ લેક્ષખતમાં આિેપ કરાય ફરરયાર્દી દ્વારા જે છે :
 એક અયોગ્ય વ્યાપારી પ્રણાક્ષલ અથવા ર્નયંત્રણાત્મક વ્યાપાર પ્રણાક્ષલ જે અપનાવાઈ હોય
 તેમના દ્વારા ખરીર્દાયેલા માલમાં એક કરતા વધુ ખામી હોય
 ભાડે રખાયેલી સેવામાં કોઈ પ્રકારે ખામી રહી ગઈ હોય
 વસ ૂલાયેલી રકિંમત કાયર્દે સર ર્નધાારરત કે પેકેજ પર ર્દશાાવેલી રકમ કરતા વધુ હોય
 સામાન જે ઉપયોગ કરવા પર જીવન માટે હાર્નકારક હોય જેને આવા સામાનની સામગ્રી,
તેના ઉપયોગની રીત અથવા અસર ર્વષે મારહતી આપવાની કોઈ પણ કાયર્દાની
જોગવાઈના ઉલ્લંઘન દ્વારા જાહેરમાં વેચાણ માટે મ ૂકાયો હોય.
“ગ્રાહક તકરાર”મતલબ એવી તકરાર જેમાં જેની સામે ફરરયાર્દ નોંધાઈ છે તે ફરરયાર્દીએ કરે લા
આિેપોને નકારીને તેની સામે તકરાર કરતો હોય.
a) ગ્રાહક તકરાર અને નનવારણ એજન્સસીઓ
“ગ્રાહક તકરાર ર્નવારણ એજન્દ્સીઓ” ર્દરે ક જજલ્લા, રાજય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્થાર્પત છે .
i.

જજલ્િા માંચ
 આ મંચ સમિ ફરરયાર્દોને સાંભળવાની સિા છે , જયાં ચીજવસ્તુ કે સેવાનુ ં મ ૂલ્ય અને
ર્દાવો કરાયેલા વળતરની રકમ રૂ. 20 લાખ સુધી છે .
 જજલ્લા મંચ પાસે પોતાનો આર્દે શ/ચુકાર્દો યોગ્ય ર્સર્વલ કોટામાં મોકલવાની સિા છે .

ii. રાજ્ય પાંચ
 આ ર્નવારણ સિા અસલ, એપેલેટ અને ર્નરીિણાત્મક અર્ધકારિેત્ર ધરાવનારી છે .
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 તે જજલ્લા મંચ પરની અપીલને સંભાળે છે .
 તે રૂ. 20 લાખથી વધુ અને રૂ. 100 લાખ સુધી વળતરના ર્દાવાની ફરરયાર્દને સાંભળવા
માટે અસલ અર્ધકારિેત્ર ધરાવે છે .
 અન્દ્ય સિાઓ જજલ્લા મંચને સમકિ જ છે .
iii. રાષ્ટ્િીય પાંચ
 આ ધારા હેઠળ સ્થાર્પત અંર્તમ સિા છે રાષ્ટ્રીય પંચ.
 તે અસલ, એપેલેટ તેમજ ર્નરીિણાત્મક અર્ધકારિેત્ર ધરાવે છે .
 તે રાજય પંચના આર્દે શ સામે સુનાવણી કરે છે અને તેન ુ ં અસલ અર્ધકારિેત્ર રૂ. 100
લાખથી વધુ રકમના ર્દાવાઓનુ ં સમાધાન કરવાનુ ં છે .
 તે રાજય પંચથી ઉપરવટનુ ં ર્નરીિણાત્મક અર્ધકારિેત્ર ધરાવે છે .
આ તમામ ત્રણેય એજન્દ્સીઓ ર્સર્વલ કોટાની સિાઓ ધરાવે છે .
િાયેગ્રામ 2:તકરાર નનવારણ માિે ચેનિ

b) ફરરયાદ દાખિ કરવા માિેની પ્રરિયા
ઉપરોક્ત ત્રણેય ર્નવારણ એજન્દ્સીમાં ફરરયાર્દ ર્દાખલ કરવાની પ્રરક્રયા અત્યંત સરળ છે .
ફરરયાર્દ ર્દાખલ કરવા કે પછી રાજય પંચ અથવા રાષ્ટ્રીય પંચ સમિ અપીલ કરવાની કોઈ ફી
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નથી. ફરરયાર્દી પોતાની જાતે કે કોઈ અર્ધકૃત એજન્દ્ટ દ્વારા ફરરયાર્દ કરાવી શકે છે . તે રૂબરૂમાં
કે ટપાલથી પણ મોકલી શકાય છે . ફરરયાર્દ ર્દાખલ કરવા માટે કોઈ વકીલ કરવાની જરૂર નથી.
c) ગ્રાહક માંચના આદે શો
જો ગ્રાહક મંચને સંતોષ થાય કે જે માલ સામે ફરરયાર્દ થઈ છે તે કોઈ િર્તયુક્ત હતો અથવા
સેવામાં ખામીને લગતો જે કોઈ પણ આિેપ કે ફરરયાર્દ સાચા છે તો મંચ દ્વારા પ્રર્તવાર્દીને
નીચેનામાંથી એક કે બધાં પગલાં ભરવા ર્નર્દે શ કરી શકે છે ,
i.

ફરરયાર્દીને રકિંમત પરત ચ ૂકવવી, (અથવા વીમાના સંજોગોમાં ર્પ્રર્મયમ), ફરરયાર્દીને
થયેલો ખચા

ii. પ્રર્તવાર્દીની ઉપેિાને કારણે ગ્રાહકને થયેલી ઈજા કે કોઈ નુકસાન માટે ગ્રાહકને વળતર
તરીકે આવી રકમ ચ ૂકવી આપવી
iii. સેવામાં રહેલી ક્ષનતઓઅથવા ર્વસંગતતા દૂ ર કરવી
iv. અયોગ્ય વ્યાપાર પ્રણાલિઓ અિકાવવી અથવા વ્યાપારી પ્રણાક્ષલને ર્નયંર્ત્રત કરવી
v. પિકારોને પયાણ ્ત ખચણ પ ૂરો પાડવો
d) ફરરયાદોના પ્રકારો
મોિાભાગની ગ્રાહકિક્ષી તકરારો કે જે ત્રણેય મંચમાં આવે છે તે વીમા વ્યાપારના િેત્રમાં
નીચેની મુખ્ય કેટેગરીમાં આવે છે
i.

ર્દાવાના સમાધાનમાં ર્વલંબ

ii. ર્દાવાનુ ં ક્ષબન-સમાધાન
iii. ર્દાવાની પતાવટ
iv. નુકસાનનો જ્થો
v. પોક્ષલસી શરતો, ર્નયમો વગેરે
3. વીમા િોકપાિ
વીમા ધારા, 1938 હેઠળની સિાઓ દ્વારા કેન્દ્ર સરકારે 11 નવેમ્પબર, 1998ના એક અર્ધકૃત ખતપત્ર
દ્વારા જાહેર તકરાર નનવારણ નનયમો, 1998ને ઘોર્ષત કયાા હતા. આ ર્નયમો જીવન અને ક્ષબનજીવન વીમા માટે લાગુ પડે છે જેમાં વ્યસ્ક્તગત િમતામાં વીમો લેવાયો હોય.
આ ર્નયમોનો હેત ુ ર્દાવાઓની પતાવટને લગતી તમામ ફરરયાર્દોનો વીમા કંપનીઓના ભાગે ર્નવેડો
લાવવાનો છે એ રીતે કે ઓછો ખચા આવે અને તટસ્થતા અને કાયાકુશળતા જળવાઈ રહે.
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િોકપાિ, કે જે વીમાદાર અને વીમાકાં પનીની પરસ્પર સમજૂનતથી નનમાયા હોય તેઓ મધ્યસ્થી
અને સિાહકાર તરીકે વતે સાંદભાણ વલિની અંદર રહીને.
ફરરયાદને સ્વીકારવી કે નકારવી તે અંગે િોકપાિનો નનણણય અંનતમ રહેશે.
a) ફરરયાદી િોકપાિને
લોકપાલને કોઈ પણ ફરરયાર્દ લેક્ષખતમાં, વીમાર્દાર કે તેના કાન ૂની વારસર્દારની સહી કરીને
સુપરત કરાવવી જોઈએ જે તેના અર્ધકારિેત્ર હેઠળ હોય અને સહાયક ર્દસ્તાવેજો અરજીની
સાથે બીડવા જોઈએ અને તેની સાથે ફરરયાર્દીને થયેલા નુકસાનના પ્રકાર અને રકમનો પણ
માગેલી રાહત સાથે ઉલ્લેખ કરવાનો રહે છે .
ફરરયાર્દ લોકપાલને કરી શકાય જો:
i.

ફરરયાર્દીએ અગાઉ વીમા કંપનીમાં લેક્ષખત રજૂઆત કરી હોય અને વીમાકંપનીએેઃ
 ફરરયાર્દ નકારી કાઢી હોય અથવા
 વીમાકંપનીને આવી ફરરયાર્દ મળયાના એક મરહના પછી પણ ફરરયાર્દીને તેના તરફથી
કોઈ જવાબ મળયો ન હોય

ii. વીમાકંપનીએ આપેલા જવાબથી ફરરયાર્દી સંતષ્ુ ઠ ન હોય
iii. વીમાકંપનીએ નકારી કાઢયાની તારીખથી એક વષાની અંર્દર ફરરયાર્દ કરવામાં આવી હોય
iv. ફરરયાર્દ કોઈ કોટા અથવા ગ્રાહક મંચ અથવા લવાર્દમાં પડતર ન હોય
b) િોકપાિની ભિામણો
લોકપાલે કેટલીક ચોક્કસ ફરજો/ર્નયમોને અનુસરવાનુ ં હોય છે :
i.

ભલામણઓ ફરરયાર્દ મળયાના એક મરહનામાં કરી ર્દે વાની રહે છે

ii. ફરરયાર્દી તેમજ વીમાકંપની બંનેને નકલો મોકલવાની રહે છે
iii. આવી ભલામણો મળયાના 15 રર્દવસમાં જ ફરરયાર્દીએ લેક્ષખતમાં ભલામણો સ્વીકારવાની રહે
છે
iv. વીમાર્દારે સ્વીકૃર્તપત્રની એક નકલ વીમાકંપનીને મોકલવાની રહે છે અને આવી નકલ
મળયાના 15 રર્દવસમાં જ લેક્ષખતમાં પુક્ષ્ટ મેળવવાની રહે છે
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c) ચકાદો
જો તકરારનો મધ્યસ્થીથી પણ અંત ન આવે તો લોકપાલ દ્વારા વીમાધારકને એક યોગ્ય હોય
તેટલી રકમ આપવાનો ચુકાર્દો આપે છે , જે વીમાધારકના નુકસાનને આવરી લે તે માટે જરૂરી
રકમ કરતા વધુ ન હોવો જોઈએ.
લોકપાલે આપેલો વળતરનો ચુકાર્દો નીચેના ર્નયમો દ્વારા સંચાક્ષલત છે :
i.

આ વળતરનો ચુકાર્દો રૂ. 20 લાખથી વધુ (રહેમરાહે ચ ૂકવણી તથા અન્દ્ય ખચા સરહત) ન
હોવો જોઈએ

ii. આ ચુકાર્દો ફરરયાર્દ મળયાના 3 મરહનાની અંર્દર આપી ર્દે વો જોઈએ અને વીમાર્દારે આ
ચુકાર્દો અપાયાના 1 મરહનામાં જ તેને અંર્તમ સમાધાન તરીકે સ્વીકારી લેવો જોઈએ.
iii. વીમાકંપનીએ આ ચુકાર્દાનુ ં પાલન કરતા આવા સ્વીકૃર્તપત્ર મળવાના 15 રર્દવસમાં જ
લોકપાલને લેક્ષખતમાં જાણ કરવી જોઈએ.
iv. વીમાધારક આવા ચુકાર્દાની સ્વીકૃર્તની લેક્ષખતમાં જાણ ન કરે તો વીમાકંપની તેન ુ ં પાલન
ન પણ કરી શકે

તમારી જાતને ચકાસો 1
______________ પાસે ફરરયાર્દોને સાંભળવાની સિા છે , જયાં વળતરના ર્દાવાની રકમ રૂ. 20
લાખ સુધીની છે .
I. જજલ્લા મંચ
II. રાજય પંચ
III. જજલ્લા પરરષર્દ
IV. રાષ્ટ્રીય પંચ

58

સારાાંશ


ઈરડાએ અદ્યતન તકરાર સંચાલન પ્રણાક્ષલ (IGMS) છે જે વીમા તકરાર ડેટાના સંગ્રહની
મધ્યસ્થ એજન્દ્સી તરીકે કામ કરે છે અને ઉદ્યોગમાં તકરારના ર્નવારણના ર્નરીિણના સાધન
તરીકે કામ કરે છે .



ગ્રાહક તકરાર ર્નવારણ એજન્દ્સીઓની ર્દરે ક જજલ્લા, રાજયમાં અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્થાપના કરાઈ
છે .



વીમા વ્યાપારમાં મોટાભાગની ગ્રાહક તકરારો ર્દાવાના સમાધાનમાં ર્વલંબ, ર્દાવાના ક્ષબનસમાધાન, ર્દાવાને ફગાવવા, નુકસાનની રકમ અને પોલીસીની શરતો, ર્નયમો વગેરેને લગતી
હોય છે .



વીમાર્દાર અને વીમાકંપની વચ્ચે પરસ્પર સંમર્તથી ર્નમાયેલા લોકપાલ, મધ્યસ્થી અને
પરામશાક તરીકે સંર્દભાાવક્ષલ અનુસાર કામ કરે છે .



જો તકરારનો મધ્યસ્થીથી ર્નવેડો ન આવે તો લોકપાલ દ્વારા વીમાધારકને એવા વળતરનો
ચુકાર્દો આપે છે જે તેમને યોગ્ય લાગે છે અને જે વીમાધારકના નુકસાનને આવરી લેવા જરૂરી
કરતા વધુ ન હોય.

ચાવીરૂપ શરતો
1. એકીકૃત તકરાર સંચાલન પ્રણાક્ષલ(IGMS)
2. ગ્રાહક રિણ ધારો, 1986
3. જજલ્લા મંચ
4. રાજય પંચ
5. રાષ્ટ્રીય પંચ
6. વીમા લોકપાલ
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તમારી જાતની પરીક્ષાના જવાબો
જવાબ 1
સાચો જવાબ છે I.
જજલ્લા મંચ પાસે પાસે ફરરયાર્દોને સાંભળવાની સિા છે , જયાં વળતરના ર્દાવાની રકમ રૂ. 20 લાખ
સુધીની છે .

સ્વ-પરીક્ષા પ્રશ્નો
પ્રશ્ન1
IGMSશબ્ર્દને સમજાવો.
I. વીમા સામાન્દ્ય સંચાલન પ્રણાક્ષલ
II. ભારતીય સામાન્દ્ય સંચાલન પ્રણાક્ષલ
III. અદ્યતન તકરાર સંચાલન પ્રણાક્ષલ
IV. બાહોશ તકરાર સંચાલન પ્રણાક્ષલ
પ્રશ્ન 2
નીચેનામાંથી કઈ ગ્રાહક તકરાર ર્નવારણ એજન્દ્સીઓ ગ્રાહકની તકરારોનુ ં સંચાલન કરશે જેમાં
વળતરના ર્દાવાની રકમ રૂ. 20 લાખથી રૂ. 100 લાખની વચ્ચે હોય?
I. જજલ્લા મંચ
II. રાજય પંચ
III. રાષ્ટ્રીય પંચ
IV. જજલ્લા પરરષર્દ
પ્રશ્ન 3
નીચેનામાંથી કઈ એક માન્દ્ય ગ્રાહક ફરરયાર્દ માટેનો આધાર રચતી બાબત નથી?
I. દુકાનર્દાર કોઈ ચીજ માટે એમઆરપી કરતા વધુ ભાવ લે છે
II. દુકાનર્દાર ગ્રાહકને તે કેટેગરીની શ્રેષ્ઠ પ્રોડક્ટની સલાહ નથી આપતો
III. ર્દવાની બોટલ પર એલજીની ચેતવણી અપાઈ નથી
IV. િર્તયુક્ય પ્રોડક્ટ માટે
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પ્રશ્ન 4
નીચેનામાંથી કઈ બાબત કોઈ ગ્રાહક માટે વીમા પોલીસીને લગતી ફરરયાર્દ કરવા માટેનો સૌથી
સુયોગ્ય ર્વકલ્પ છે ?
I. પોલીસ
II. સુપ્રીમ કોટા
III. વીમા લોકપાલ
IV. જજલ્લા કોટા
પ્રશ્ન 5
નીચેનામાંથી કયુ ં ર્નવેર્દન વીમા લોકપાલના અર્ધકારિેત્રની હર્દના સંર્દભમ
ા ાં સાચુ ં છે ?
I. વીમા લોકપાલ રાષ્ટ્રીય અર્ધકારિેત્ર ધરાવે છે
II. વીમા લોકપાલ રાજયવ્યાપી અર્ધકારિેત્ર ધરાવે છે
III. વીમા લોકપાલ જજલ્લાવ્યાપી અર્ધકારિેત્ર ધરાવે છે
IV. વીમા લોકપાલ ફક્ત ચોક્કસ ર્નધાારરત હર્દમયાાર્દાની અંર્દર કાયારત થાય છે
પ્રશ્ન 6
કેવી રીતે વીમા લોકપાલ સમિ ફરરયાર્દ લોંચ કરાય છે ?
I. ફરરયાર્દ લેક્ષખતમાં કરાય છે
II. ફરરયાર્દ ફોન પર મૌક્ષખકમાં કરાય છે
III. ફરરયાર્દ સામસામે મૌક્ષખક રીતે કરાય છે
IV. ફરરયાર્દ છાપામાં જાહેરાત આપીને કરાય છે
પ્રશ્ન 7
વીમા લોકપાલનો સંપકા કરવાની સમયમયાાર્દા કેટલી છે ?
I. વીમાકંપનીએ ફરરયાર્દ નકારી કાઢયાના બે વષન
ા ી અંર્દર
II. વીમાકંપનીએ ફરરયાર્દ નકારી કાઢયાના ત્રણ વષાની અંર્દર
III. વીમાકંપનીએ ફરરયાર્દ નકારી કાઢયાના એક વષાની અંર્દર
IV. વીમાકંપનીએ ફરરયાર્દ નકારી કાઢયાના એક મરહનાની અંર્દર
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પ્રશ્ન 8
નીચેનામાંથી કઈ લોકપાલ સમિ ફરરયાર્દ નોંધાવવા માટેની પ ૂવ-ા શરતરૂપી બાબત નથી?
I. ફરરયાર્દ ‘પસાનલ લાઈન્દ્સ’ વીમા પર વ્યસ્ક્ત દ્વારા જ કરાવાયેલી હોવી જોઈએ
II. વીમાકંપનીએ ફરરયાર્દ નકારી કાઢયાના 1 વષાની અંર્દર ફરરયાર્દ નોંધાવાયેલી હોવી જોઈએ
III. લોકપાલ સુધી પહોંચતા પહેલા ફરરયાર્દીએ ગ્રાહક મંચનો સંપકા સાધવો જોઈએ
IV. કુલ મંગાયેલી રાહતની રકમ રૂ. 20 લાખની મયાાર્દાની અંર્દર જ હોવી જોઈએ.
પ્રશ્ન 9
લોકપાલ સમિ ફરરયાર્દ નોંધાવવા શુ ં કોઈ ફી/ ચાર્જ ચ ૂકવવાની જરૂર છે ?
I. રૂ. 100ની ફી ભરવાની રહે છે
II. કોઈ ફી કે ચાર્જ ભરવાની જરૂર નથી
III. કુલ મંગાયેલી રાહતની 20% રકમ ફી તરીકે ભરવાની રહે છે
IV. કુલ મંગાયેલી રાહતની 10% રકમ ફી તરીકે ભરવાની રહે છે
પ્રશ્ન 10
શુ ં કોઈ ખાનગી વીમાકંપની સામે ફરરયાર્દ નોંધી શકાય?
I. ફરરયાર્દ ફક્ત જાહેર વીમાકંપની સામે જ નોંધી શકાય
II. હા, ખાનગી વીમાકંપની સામે પણ ફરરયાર્દ નોંધી શકાય
III. માત્ર જીવન વીમા િેત્રમાં ખાનગી વીમાકંપની સામે ફરરયાર્દ નોંધી શકાય
IV. માત્ર ક્ષબન-જીવન વીમા િેત્રમાં ખાનગી વીમાકંપની સામે ફરરયાર્દ નોંધી શકાય

સ્વ-પરીક્ષા પ્રશ્નોના જવાબો
જવાબ 1
સાચો ર્વકલ્પ છે III.
IGMSએટલેઅદ્યતન તકરાર સંચાલન પ્રણાક્ષલ.
જવાબ 2
સાચો ર્વકલ્પ છે II.
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રાજય પંચ ગ્રાહકની તકરારોનુ ં સંચાલન કરશે જેમાં વળતરના ર્દાવાની રકમ રૂ. 20 લાખથી રૂ. 100
લાખની વચ્ચે હોય.
જવાબ 3
સાચો ર્વકલ્પ છે II.
દુકાનર્દાર ગ્રાહકને તે કેટેગરીની શ્રેષ્ઠ પ્રોડક્ટની સલાહ નથી આપતો એ માન્દ્ય ગ્રાહક ફરરયાર્દ
માટેનો આધાર રચતી બાબત નથી
જવાબ 4
સાચો ર્વકલ્પ છે III.
વીમા લોકપાલ એ કોઈ ગ્રાહક માટે વીમા પોલીસીને લગતી ફરરયાર્દ કરવા માટેનો સૌથી સુયોગ્ય
ર્વકલ્પ છે જેના િેત્રીય અર્ધકારિેત્રમાં વીમાકંપનીની ઓરફસ હોય છે .
જવાબ 5
સાચો ર્વકલ્પ છે IV.
વીમા લોકપાલ ફક્ત ચોક્કસ ર્નધાારરત હર્દમયાાર્દાની અંર્દર કાયારત થાય છે .
જવાબ 6
સાચો ર્વકલ્પ છે I.
વીમા લોકપાલ સમિ લેક્ષખતમાં ફરરયાર્દ લોંચ કરાય છે
જવાબ 7
સાચો ર્વકલ્પ છે III.
વીમા લોકપાલનો સંપકા કરવાની સમયમયાાર્દા વીમાકંપનીએ ફરરયાર્દ નકારી કાઢયાના એક વષન
ા ી
અંર્દર છે
જવાબ 8
સાચો ર્વકલ્પ છે III.
લોકપાલ સુધી પહોંચતા પહેલા ફરરયાર્દીએ ગ્રાહક મંચનો સંપકા સાધવો જોઈએ એ લોકપાલ સમિ
ફરરયાર્દ નોંધાવવા માટેની પ ૂવ-ા શરતરૂપી બાબત નથી.
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જવાબ 9
સાચો ર્વકલ્પ છે II.
લોકપાલ સમિ ફરરયાર્દ નોંધાવવા કોઈ ફી કે ચાર્જ ભરવાની જરૂર નથી
જવાબ 10
સાચો ર્વકલ્પ છે II.
હા, ખાનગી વીમાકંપની સામે પણ ફરરયાર્દ નોંધી શકાય છે
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પ્રકરણ 4
ર્નયમનકારી પાસાઓ વીમા એજન્ટ્સ
વીમા એજન્ટ્સ
1. વ્યાખ્યાઓ:
1) “કાયર્દો” એટલે વીમા અર્ધર્નયમ, 1938 (1938નો 4), જેમાં સમયેસમયે સુધારા થયા છે .
2) “ર્નમણકંૂ પત્ર” એટલે વીમાકંપની દ્વારા કોઈ પણ વ્યસ્ક્તને વીમા એજન્દ્ટ તરીકે કામ કરવા માટે
આપવામાં આવતો પત્ર.
3) “અપીલેટ અર્ધકારી” એટલે વીમાકંપની દ્વારા અર્ધકૃ ત કરાયેલ અર્ધકારી, જે વીમા એજન્દ્ટ પાસેથી
પ્રાપ્ત થયેલી રજૂઆતો અને અપીલોનો ર્વચાર કરે છે અને તેનો ર્નકાલ કરે છે .
4) "વીમા એજન્દ્ટ " એટલે વીમાકંપની રા ર્નયુક્ત વ્યસ્ક્ત છે , જે વીમાની પોક્ષલસી જાળવવા, રરન્દ્ય ૂ કરવા
કે તેને ફરી કાયર
ા ત કરવા સાથે સંબર્ં ધત વીમા વ્યવસાયો મેળવવા કામ કરે છે .
5) “ઓથોરરટી” એટલે વીમા ર્નયમનકારી અને ર્વકાસ સિામંડળ અર્ધર્નયમ, 1999 (1999નો 41)ની
કલમ 3ની જોગવાઈ હેઠળ સ્થાર્પત ભારતીય વીમા ર્નયમનકારી અને ર્વકાસ સિામંડળ.
6) “સંયક્ુ ત વીમા એજન્દ્ટ” એવી વ્યસ્ક્ત છે , જેની ર્નમણ ૂક બે કે વધારે વીમાકંપનીઓ વીમા એજન્દ્ટ
તરીકે કરે છે , જેમાં શરત એવી હોય છે કે વીમા એજન્દ્ટ જીવન વીમાકંપની, સાધારણ વીમાકંપની,
હેલ્થ વીમાકંપની અને ર્દરે ક પ્રકારની મોનોલાઇન વીમાકંપનીઓમાં એકથી વધારે કંપની માટે કામ
નહીં કરે .
7) “એજન્દ્ટોની કે ક્ન્દ્રય યાર્દી” એટલે ઓથોરરટી દ્વારા જાળવવામાં આવતી એજન્દ્ટોની યાર્દી, જેમાં
વીમાકંપનીઓ દ્વારા ર્નયુક્ત એજન્દ્ટોની તમામ ર્વગતો સામેલ હોય છે .
8)

“પ્રર્તબંર્ધત એજન્દ્ટોની કેક્ન્દ્રય યાર્દી” એટલે ઓથોરરટી દ્વારા જાળવવામાં આવતી એજન્દ્ટની યાર્દી,
જેમની

ર્નમણકંૂ

વીમાકંપનીના

ર્નયુક્ત

અર્ધકારીએ

વતાણકંૂ ની

આચારસંરહતાના

ઉલ્લંઘન

અને/અથવા ગોટાળા કરવાના આધારે રર્દ કરી છે /બરતરફ કરી છે .
9)

“ર્નયુક્ત અર્ધકારી” એટલે વીમાકંપનીએ વીમા એજન્દ્ટ તરીકે વ્યસ્ક્તની ર્નમણકૂ કરવા માટે
અર્ધકૃ ત કરે લ અર્ધકારી.

10) “તપાસ સંસ્થા” એટલે એવી સંસ્થા, જે વીમા એજન્દ્ટ માટે ભરતી પ ૂવેની કસોટીઓ હાથ ધરે છે અને
તેને ઓથોરરટી રારા માન્દ્યતા પ્રાપ્ત છે . .
ુ ર “મોનો-લાઇન ઇન્દ્સ્યોરા” એટલે વીમા અર્ધર્નયમ, 1938ની કલમ 2(9) હેઠળ
11) આ ર્નયમનના હેતસ
વ્યાખ્યાર્યત કરવામાં આવેલી વીમાકંપની, જે કૃર્ષ વીમો, એક્ષ્પોટા ક્રે રડટ ગેરેન્દ્ટી ક્ષબલનેસ જેવા એક
જ પ્રકારનો વ્યવસાય કરે છે .

65

12) “મક્લ્ટલેવલ માકે રટિંગ સ્કીમ” એટલે અર્ધર્નયમની કલમ 42એમાં વ્યાખ્યાર્યત કરવામાં આવેલી
કોઈ પણ સ્કીમ.
2. વીમાકંપની દ્વારા વીમા એજન્દ્ટની ર્નમણકંૂ :
1) વીમાકંપનીના વીમા એજન્દ્ટ બનવા ઇચ્છતા અરજર્દારે વીમાકંપનીના ર્નયુક્ત અર્ધકારીને ફોમા
આઇ-એમાં અરજી કરવી પડશે.
2) વીમાકંપનીના ર્નયુક્ત અર્ધકારીને અરજી મળતાં આ બાબતો પર ખાતરી મેળવશે કે અરજર્દારે :a) ફોમા આઇ-એમાં એજન્દ્સીની અરજીમાં તમામ મારહતી પ્રર્દાન કરી છે ;
b) એજન્દ્સીના અરજીપત્રકમાં પેન કાડાની ર્વગત આપી છે ;
c) અર્ધર્નયમ 6માં સ ૂક્ષચત વીમાની પરીિા પાસ કરી છે ;
d) અર્ધર્નયમ 7માં ઉલ્લેક્ષખત કોઈ પણ પ્રકારની ગેરલાયકાત ધરાવતા નથી;
e) વીમા વ્યવસાય કરવા પયાાપ્ત જાણકારી ધરાવે છે ; અને પોક્ષલસીધારકોને જરૂરી સેવાઓ પ્રર્દાન
કરવા સિમ છે ;
3) ર્નયુક્ત અર્ધકારી એજન્દ્સી અરજીની યોગ્ય ચકાસણી કરશે અને સુર્નર્િત કરશે કે અરજર્દાર એકથી
વધારે જીવન વીમાકંપની, એકથી વધારે હેલ્થ વીમાકંપની અને ર્દરે ક મોનો-લાઇન વીમાકંપની
પૈકીની એકથી વધારે વીમાકંપની

માટે એજન્દ્સી ર્નમણકંૂ ધરાવતા નથી તથા તેઓ પ્રર્તબંર્ધત

એજન્દ્ટોની કેક્ન્દ્રય યાર્દીમાં સામેલ નથી.
4) નનયતત અનધકારી આ બાબતોની ખરાઈ પણ કરશે
a) ઉપર ઉલ્લેક્ષખત મારહતી સુર્નર્િત કરવા અરજર્દારના પેન નંબર સાથે ઓથોરરટી દ્વારા
જાળવવામાં આવતી એજન્દ્ટોની કેક્ન્દ્રય યાર્દી.
b) અરજર્દાર પર પ્રર્તબંધ મ ૂકાયો નથી એ સુર્નર્િત કરવા ઓથોરરટી દ્વારા જાળવવામાં આવતી
પ્રર્તબંર્ધત એજન્દ્ટોની યાર્દી.
5) ર્નયુક્ત અર્ધકારી સુર્નર્િત કરશે કે અરજર્દાર ઉપરોક્ત અર્ધર્નયમમાં ઉલ્લેક્ષખત તમામ શરતોનુ ં
પાલન કરે છે અને અર્ધર્નયમની કલમ 42ની પેટાકલમ (3)માં ઉલ્લેક્ષખત કોઈ પણ પ્રકારની
ગેરલાયકાત ધરાવતા નથી. ત્યારબાર્દ તેઓ એજન્દ્સી અરજીને આગળ વધારી શકે છે અને
અરજર્દાર પાસેથી તમામ ર્દસ્તાવેજો મળયાંના 15 રર્દવસની અંર્દર ર્નમણકંૂ પત્ર ઇશ્ય ૂ કરીને વીમા
એજન્દ્ટ તરીકે અરજર્દારની ર્નમણકંૂ ને મંજૂરી આપી શકે છે . ર્નયુક્ત અર્ધકારી ર્નયુક્ત એજન્દ્ટને
એજન્દ્સી કોડ નંબર ફાળવશે અને વીમાકંપનીના નામની આગળ એજન્દ્સી કોડ નંબર આવશે.
6) ઉપર કરે લા ઉલ્લેખ મુજબ ઇશ્ય ૂ થયેલ એજન્દ્સી ર્નમણ ૂક પત્રમાં વીમા એજન્દ્ટ તરીકે અરજર્દારની
ર્નમણકૂ અને કામગીરીની તમામ શરતો તથા આચારસંરહતા હશે. ઉપર ઉલ્લેખ કયાા મુજબ એજન્દ્ટ
તરીકે ર્નમણકંૂ થયા પછી 7 રર્દવસની અંર્દર ર્નમણકંૂ પત્ર રવાના કરવામાં આવશે.
7) વીમાકંપની વીમા એજન્દ્ટ તરીકે ર્નયુક્ત અરજર્દારને આઇડેક્ન્દ્ટટી કાડા (ઓળખપત્ર) આપશે, જે
વીમા એજન્દ્ટ જે વીમાકંપનીનુ ં પ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે છે તેની ઓળખ બનશે.

66

8) જો અરજર્દાર આ ર્નયમનોમાં ઉલ્લેક્ષખત કોઈ પણ શરતો પ ૂણા નહીં કરે , તો ર્નયુક્ત અર્ધકારી કોઈ
પણ અરજર્દારને એજન્દ્સી ર્નમણ ૂકની મંજૂરી આપવાનો ઇનકાર કરી શકે છે . ર્નયુક્ત અર્ધકારી
અરજર્દારને અરજી મળયાંના 21 રર્દવસની અંર્દર ર્નમણકંૂ માટે ઇનકાર કરવાના કારણો લેક્ષખતમાં
જણાવશે.
9) ર્નયુક્ત અર્ધકારીના એજન્દ્સી ર્નમણકંૂ નો ઇનકાર કરવાથી અસંતષ્ુ ટ અરજર્દાર ર્નણાયની સમીિા
માટે વીમાકંપની દ્વારા ર્નયુક્ત અપીલેટ અર્ધકારીને સમીિા અરજી કરી શકે છે . વીમાકંપની
અરજર્દારની અરજીની સમીિા કરવા અપીલેટ અર્ધકારીની ર્નમણ ક
ંૂ કરશે. અપીલેટ અર્ધકારી
અરજીની ર્વચારણા કરશે અને સમીિા અરજી મળયાનાં 15 રર્દવસની અંર્દર અંર્તમ ર્નણાય લેક્ષખતમાં
જણાવશે.
3. વીમાકાં પની દ્વારા સાંયતત વીમા એજન્સિની નનમણક
ાં ૂ :
1) ‘સંયક્ુ ત વીમા એજન્દ્ટ’ તરીકે કામ કરવા ઇચ્છતી વ્યસ્ક્તએ સંબર્ં ધત જીવન, સાધારણ, હેલ્થ કે
મોનો-લાઇન વીમાકંપનીના ર્નયુક્ત અર્ધકારીને ‘સંયક્ુ ત એજન્દ્સી અરજી પત્રક આઇ-બી’ માં અરજી
કરવી પડશે. સંબર્ં ધત વીમાકંપનીઓના ર્નયુક્ત અર્ધકારી ઉપર જણાવેલ રીતે અરજી પર પ્રરક્રયા
હાથ ધરશે.
4. વીમા એજન્સસીની પરીક્ષા:—
1) અરજર્દારે જીવન, સાધારણ કે હેલ્થ વીમાના એજન્દ્ટ વીમા એજન્દ્ટ તરીકે ર્નયુક્ત થવા ઓથોરરટીએ
નક્કી કરે લા અભ્યાસક્રમ મુજબ પરીિા સંસ્થઆ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતી વીમા એજન્દ્સની
પરીિા પાસ કરવી પડશે. વીમાકંપની વીમા પરીિામાં પાસ થવા વીમા સંબર્ં ધત પયાાપ્ત જાણકારી
સાથે સજ્જ થવા ઉમેર્દવારોને જરૂરી સહાય કરશે અને માગાર્દશાન આપશે.
2) ઉપર ઉલ્લેખ કયાા મુજબ વીમા એજન્દ્સીની પરીિામાં સફળતાપ ૂવાક પાસ થનાર અરજર્દારને પરીિા
સંસ્થા પાસ થયાનુ ં પ્રમાણપત્ર આપશે. આ પ્રમાણપત્ર વીમાકંપની સાથે પહેલી વખત એજન્દ્ટ તરીકે
ુ ર બાર મરહનાના ગાળા માટે લાગુ રહેશે.
ર્નયુક્ત થવાના હેતસ
3) ઉપર ઉલ્લેખ કયાા મુજબ લાયકાત ધરાવનાર અને પરીિા સંસ્થા દ્વારા ઇશ્ય ૂ થયેલા પાસ થયાના
પ્રમાણપત્રો ધરાવતા ઉમેર્દવારો જ એજન્દ્ટ તરીકે ર્નયુક્ત થવા માટે લાયક ગણાશે.
5. વીમા એજન્સિ તરીકે કામ કરવાની ગે રિાયકાત: કાયર્દાની કલમ 42(3)માં નક્કી થયેલ ગેરલાયકાતો
નીચે મુજબ છે .
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6. આચારસાંરહતા
1) દરે ક એજન્સિે નીચેની આચારસાંરહતાન ાં પાિન કરવ ાં પિશે:a) ર્દરે ક વીમા એજન્દ્ટ --i.

પોતાની અને વીમાકંપનીની ઓળખ આપશે, જેના માટે તે વીમા એજન્દ્ટ તરીકે કામ કરે છે ;

ii.

સંભર્વત ગ્રાહકને એજન્દ્સી આઇડેક્ન્દ્ટટી કાડા ર્દે ખાડશે અને સંભર્વત ગ્રાહક માંગે તો
એજન્દ્સીનો ર્નમણકંૂ નો પત્ર પણ ર્દે ખાડશે;

iii.

વીમાકંપની દ્વારા વેચાણ માટે ઓફર થતી વીમા યોજનાઓના સંબધ
ં માં જરૂરી મારહતીનો
પ્રસાર કરવો અને ચોક્કસ વીમા યોજના સ ૂચવો ત્યારે સંભર્વત ગ્રાહકની જરૂરરયાતો
ધ્યાનમાં લેવી;

iv.

જયારે કોઈ વીમા એજન્દ્ટ એકથી વધારે વીમાકંપનીઓના એક જ પ્રકારના ઉત્પાર્દનો ઓફર
કરે , ત્યારે તેમણે જે જે કંપનીઓનુ ં પ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે છે તે તમામના ઉત્પાર્દનો ર્વશે
પોક્ષલસીધારકોને સલાહ આપવી જોઈએ અને સંભર્વત ગ્રાહકની જરૂરરયાત મુજબ ઉત્પાર્દન
સ ૂચવવુ ં જોઈએ;

v.

જો સંભર્વત ગ્રાહક પ ૂછે , તો વેચાણ માટે ઓફર થતાં વીમાના ઉત્પાર્દનના સંબધ
ં માં
કર્મશનની જાણકારી આપવી;

vi.

વેચાણ માટે ઓફર થતી વીમા યોજના માટે વીમાકંપનીના પ્રીર્મયમની જાણકારી આપવી;

vii.

વીમાકંપની દ્વારા અરજી પત્રકમાં જરૂરી મારહતી ર્વશે સંભર્વત ગ્રાહકને સમજાવવુ ં અને
વીમા કરારની ખરીર્દીમાં આવશ્યક મારહતી જાહેર કરવાનુ ં મહત્ત્વ પણ જણાવવુ;ં

viii.

વીમાકંપનીને સંભર્વત વીમાધારક સાથે સંબર્ં ધત તમામ હકીકતની જાણકારી આપવી,
જેમાં એજન્દ્ટને જાણકારી હોય તેવી સંભર્વત ગ્રાહકની કોઈ પણ નુકસાનકારક આર્દતો કે
આવકમાં અસાતત્યતા “વીમા એજન્દ્ટો ગોપનીય રરપોટા” તરીકે ઓળખાતો રરપોટા જયાં
જયાં લાગુ પડે ત્યાં વીમાકંપનીને ર્દરે ક ર્દરખાસ્ત સાથે સુપરત કરવો પડશે તથા સંભર્વત
ગ્રાહકને

ઉક્ષચત

પ ૂછપરછ

કરીને

ર્દરખાસ્ત

સ્વીકાયત
ા ાના

સંબધ
ં માં

વીમાકંપનીના

વીમાકરણના ર્નણાયને અસર કરી શકે તેવી આવશ્યક હકીકત વીમાકંપનીને જણાવવી
જોઈએ;
ix.

વીમાકંપનીને અરજી પત્રક સુપરત કરતી વખતે જરૂરી ર્દસ્તાવેજો અને અરજી સ્વીકારવા
માટે વીમાકંપની દ્વારા માંગવામાં આવતા અન્દ્ય ર્દસ્તાવેજો રજૂ કરવા;

x.

પોક્ષલસી હેઠળ ર્દરે ક સંભર્વત ગ્રાહકને નોર્મનેશન (વારસર્દાર ર્નમવા) અંગે સલાહ આપવી

xi.

વીમાકંપની દ્વારા અરજીની સ્વીકાયાતા કે અસ્વીકાયાતા ર્વશે સંભર્વત ગ્રાહકને જાણ કરવી;

xii.

ર્દરે ક પોક્ષલસીધારકને જરૂરી સહાય અને સલાહ આપવી, જેમાં પોક્ષલસીની ફાળવણી,
સરનામામાં ફેરફાર કે જયારે જરૂર પડે ત્યારે પોક્ષલસી કે પોક્ષલસી સાથે સંબર્ં ધત અન્દ્ય સેવા
હેઠળ ર્વકલ્પોનો ઉપયોગ કરવાની બાબત સામેલ છે ;
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xiii.

વીમાકંપની દ્વારા ર્દાવાઓની પતાવટ માટે જરૂરી ર્નયમોનુ ં પાલન કરીને પોક્ષલસીધારકો કે
ર્દાવેર્દારો કે લાભાથીઓને જરૂરી સહાય આપવી;

2) કોઈ પણ વીમા એજન્સિ આવ ાં નહીં કરે , ---a. વીમાકંપની દ્વારા ર્નમણકંૂ થયા ર્વના વીમા વ્યવસાય હાથ નહીં ધરે
b. અરજી પત્રકમાં કોઈ પણ આવશ્યક મારહતી ન આપવા સંભર્વત ગ્રાહકને પ્રેરરત નહીં કરે ;
c. અરજીની સ્વીકાયાતા માટે વીમાકંપનીને સુપરત કરે લા અરજી પત્રક કે ર્દસ્તાવેજોમાં ખોટી
મારહતી આપવા સંભર્વત ગ્રાહકને પ્રેરરત નહીં કરે ;
d. વીમા પોક્ષલસીઓ ખરીર્દવા માટે મક્લ્ટલેવલ માકે રટિંગનો આશરો નહીં લે અને/અથવા કોઈ પણ
સંભર્વત ગ્રાહક/પોક્ષલસીધારકને મક્લ્ટલેવલ માકે રટિંગ સ્કીમમાં સામેલ નહીં કરે ;
e. સંભર્વત ગ્રાહક સાથે અભર વ્યવહાર નહીં કરે ;
f.

અન્દ્ય કોઈ વીમા એજન્દ્ટની ર્દરખાસ્તમાં હસ્તિેપ નહીં કરે ;

g. પોતાની વીમાકંપનીની ઓફરથી અલગ ર્દર, લાભ, શરતો અને ર્નયમો ઓફર નહીં કરે ;
h. વીમા કરાર હેઠળ લાભાથી પાસેથી આવકનો રહસ્સો માંગશે નહીં કે મેળવશે નહીં;
i.

પોક્ષલસીધારકને વતામાન પોક્ષલસી રર્દ કરવા ર્દબાણ નહીં કરે અને અગાઉની પોક્ષલસી રર્દ
થયાની તારીખથી ત્રણ વષાની અંર્દર આ જ પોક્ષલસીધારકને નવી પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ નહીં કરે ;

j.

જો ર્નયુક્ત અર્ધકારી દ્વારા અગાઉ એજન્દ્સી રર્દ કરવામાં આવી હોય અને આ પ્રકારના ર્નણય
ા ની
તારીખથી પાંચ વષા પસાર નહીં થયા હોય, તો વીમા એજન્દ્ટ તરીકે કામ કરવા નવેસરથી
એજન્દ્સી મેળવવા અરજી નહીં કરે ;

k. કોઈ પણ વીમાકંપનીના રડરે ક્ટર તરીકે નહીં કરે ;
3) પોતે મેળવેલ વીમા વ્યવસાયને જાળવવા ર્દરે ક વીમા એજન્દ્ટ ર્નયત સમયમાં પોક્ષલસીધારકો દ્વારા
પ્રીર્મયમનુ ં રે ર્મન્દ્ટસ સુર્નર્િત કરવા ર્દરે ક પ્રયાસ કરશે, જે માટે પોક્ષલસીધારકને મૌક્ષખક અને
લેક્ષખતમાં નોરટસ આપશે;
4) વીમા અર્ધર્નયમ, 1938ની જોગવાઈઓ અને ર્નયમનોનુ ં ઉલ્લંઘન કરનાર કોઈ પણ વ્યસ્ક્ત ર્દં ડને
પાત્ર બનશે, જે રૂ. 10,000 સુધી હોઈ શકે છે અને વીમા એજન્દ્ટ તરીકે કોઈ વ્યસ્ક્તની ર્નમણકંૂ
કરવા વીમાકંપની વતી કામ કરનાર કોઈ પણ વ્યસ્ક્તને આ પ્રકારની વ્યસ્ક્ત મારફતે ભારતમાં
વીમા વ્યવસાય કરવા બર્દલ ર્દં ડ થશે, જે રૂ. 1 કરોડ સુધી હોઈ શકે છે .
5) વીમાકંપની તેના એજન્દ્ટની તમામ હકીકતો અને બાકાત બાબતો માટે જવાબર્દાર હશે, જેમાં આ
ર્નયમનો હેઠળ ચોક્કસ આચારસંરહતાનુ ં ઉલ્લંઘન સામેલ છે અને ર્દં ડને પાત્ર બનશે, જે રૂ. 1 કરોડ
સુધી હોઈ શકે છે .
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7. એજન્સિની નનમણક
ાં ૂ રદ કરવી:
1) કોઈ પણ એજન્દ્ટની ર્નમણકંૂ ઉક્ષચત નોરટસ આપ્યા પછી અને તેમને રજૂઆત કરવાની વાજબી તક
આપ્યા પછી રર્દ કરી શકાશે કે તેમને બરતરફ કરી શકાશો. જો તેઓેઃ
a. વીમા અર્ધર્નયમ 1938, (1938ની 4), વીમા ર્નયમનકારી અને ર્વકાસ સિામંડળ અર્ધર્નયમ,
1999 (1999ની 41) કે ર્નયમો કે ર્નયમનોની જોગવાઈઓ, જેને સમયેસમયે સુધારવામાં આવી
છે , તેન ુ ં ઉલ્લંખન કરશે તો;
b. ઉપરોક્ત ઉલ્લેક્ષખત કોઈ પણ ગેરલાયકાતને પાત્ર બનશે તો.
c. ઓથોરરટીએ સમયેસમયે ઇશ્ય ૂ કરે લ ર્નયમન 8માં સ ૂક્ષચત આચારસંરહતા અને સ ૂચનાઓનુ ં
પાલન કરવામાં ર્નષ્ફળ ર્નવડશે તો.
d. ર્નમણકંૂ ની શરતોનુ ં ઉલ્લંઘન કરશે તો.
e. વીમાકંપની કે ઓથોરરટી દ્વારા જરૂરી એજન્દ્ટ તરીકે કામગીરી સાથે સંબર્ં ધત કોઈ પણ મારહતી
આપવામાં ર્નષ્ફળ જશે તો;
f.

ઓથોરરટી દ્વારા ઇશ્ય ૂ કરે લી સ ૂચનાઓનુ ં પાલન કરવામાં ર્નષ્ફળ ર્નવડશે તો;

g. ખોટી મારહતી આપવી; કે વીમા એજન્દ્ટની ર્નમણુકં માટે ની અરજીમાં કે તેની વેક્ષલરડટીના ગાળા
ર્દરર્મયાન આવશ્યક જાણકારી આપવામાં ર્નષ્ફળ ર્નવડશે તો.
h. વીમાકંપની/ઓથોરરટી દ્વારા જરૂર મુજબ ર્નયર્મત સમયે રરટના સબર્મટ નહીં કરે ;
i.

ઓથોરરટી દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતી તપાસ કે પ ૂછપરછમાં સહકાર નહીં આપે તો;

j.

પોક્ષલસીધારકની ફરરયાર્દોનુ ં ર્નવારણ કરવામાં ર્નષ્ફળ ર્નવડશે કે ઓથોરરટીને સંતોષકારક
જવાબ આપવામાં ર્નષ્ફળ ર્નવડશે તો;

k. વીમાકંપની વતી પોક્ષલસીધારકો/સંભર્વત ગ્રાહકો પાસેથી પ્રીર્મયમ/રોકડ રકમની ઉચાપતમાં
પ્રત્યિ કે પરોિ રીતે સંકળાયેલા હશે તો. જોકે આ જોગવાઈ વીમાકંપની દ્વારા ચોક્કસ મંજૂરી
ર્વના રોકડ/પ્રીર્મયમને ઉઘરાવવાની મંજૂરી આપતી નથી.
8. એજન્સસી રદ કરવા માિે ની પ્રરિયા:
વીમા એજન્દ્ટની એજન્દ્સી રર્દ કરવા અંર્તમ ર્નણાય ઇશ્ય ૂ થયા પછી તેઓ અંર્તમ આર્દે શની તારીખથી વીમા
એજન્દ્ટ તરીકે કામ નહીં કરી શકે.
9. એજન્સસી નનમણ ૂકની સસ્પેન્સશન/રદ કરવાની અસર —
1) એજન્દ્સી રર્દ થવાની કે બરતરફ થયાની તારીખે અને તારીખથી વીમા એજન્દ્ટ પોતાની વીમા એજન્દ્ટ
તરીકે ની કામગીરી બંધ કરશે.
a. વીમાકંપની એજન્દ્ટ પાસેથી ર્નમણકંૂ પત્ર અને ઓળખપત્ર પરત મેળવશે, જેમની ર્નમણ ૂક આ
ર્નયમનોની અંર્દર ર્નમણકંૂ રર્દ થયાના અંર્તમ આર્દે શ ઇશ્ય ૂ થયાની 7 રર્દવસની અંર્દર રર્દ થશે.
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b. વીમાકંપની એજન્દ્ટ પર પ્રર્તબંધ મ ૂકશે અને એજન્દ્સી રર્દ કે બરતરફ થયાનો આર્દે શ ઇશ્ય ૂ થયા
પછી તાત્કાક્ષલક ઓથોરરટી દ્વારા જાળવવામાં આવતા પ્રર્તબંર્ધત એજન્દ્ટોના ડેટાબેલમાં અને
ઓથોરરટી દ્વારા જાળવવામાં આવતા એજન્દ્ટના ડેટા બેલની કે ન્દ્ર્દયા યાર્દીમાં રર્દ કે બરતરફ
થયેલા એજન્દ્ટોની ર્વગત ઓનલાઇન પદ્ર્તમાં એન્દ્ટર કરશે .
c. ર્નયુક્ત અર્ધકારી દ્વારા મૌક્ષખક આર્દે શ ઇશ્ય ૂ થયા પછી ર્શસ્ત સંબર્ં ધત કામગીરી થતા કોઈ પણ
એજન્દ્ટના સંબધ
ં માં બરતરફી પરત ખેંચવાના કેસમાં આ પ્રકારના એજન્દ્ટની ર્વગત સસ્પેન્દ્શન
રર્દ થયાના આર્દે શ પછી તરત ટૂંક સમયમાં પ્રર્તબંર્ધત એજન્દ્ટોની યાર્દીમાંથી દૂ ર કરવામાં
આવશે.
d. વીમાકંપની અન્દ્ય વીમાકંપનીઓ, જીવન કે સાધારણ કે હેલ્થ વીમાકંપનીઓ કે મોનોલાઇન
વીમાકંપનીઓને આ પ્રકારના એજન્દ્ટ ર્વશે જાણકારી આપશે, જેમાં વીમા એજન્દ્ટ સામે લેવામાં
આવેલ પગલાં ર્વશે અને જરૂરી કામગીરી ર્વશે જણાવશે.
10. વીમા એજન્સિ દ્વારા રાજીનામ/ાં નનમણક
ાં ૂ પરત કરવાના સાંબધ
ાં માાં અનસરવી પિે તેવી પ્રરિયાુઃ
1) પોતાની એજન્દ્સી વીમાકંપનીને સુપરત કરવા ઇચ્છતી વ્યસ્ક્તએ તેમનો ર્નમણકંૂ પત્ર અને
ઓળખપત્ર વીમાકંપનીના ર્નયુક્ત અર્ધકારીને સુપરત કરવા પડશે.
2) એજન્દ્ટ દ્વારા રાજીનામુ ં આપ્યાં પછી કે ર્નમણકંૂ સુપરત કયાાની તારીખથી 15 રર્દવસની અંર્દર
વીમાકંપની ફોમા આઇ-સીમાં મુજબ એજન્દ્સી રર્દ થયાનુ ં પ્રમાણપત્ર ઇશ્ય ૂ કરશે.
3) પોતાની ર્નમણકંૂ સુપરત કરનાર વીમા એજન્દ્ટ અન્દ્ય વીમાકંપનીની નવેસરથી એજન્દ્સી લઈ શકે છે .
આ પ્રકારના કેસમાં એજન્દ્ટે અગાઉની એજન્દ્સની તમામ ર્વગત નવી વીમાકંપનીને આપવી પડશે
અને ફોમા આઇ-સીમાં અગાઉની વીમાકંપનીએ ઇશ્ય ૂ કરે લ સમાન્સપ્ત પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવુ ં પડશે.
4) વીમાકંપની અગાઉની વીમાકંપની દ્વારા સમાન્સપ્ત પ્રમાણપત્ર ઇશ્ય ૂ થયાની તારીખથી 90 રર્દવસના
ગાળા પછી ઉપર મુજબ એજન્દ્સી અરજી માટે ર્વચારણા હાથ ધરશે.
11. વીમાકાં પની દ્વારા એજન્સિની નનમણક
ાં ૂ માિે સાધારણ શરતો:
1) વીમાકંપની એજન્દ્સી સાથે સંબર્ં ધત બાબતોને આવરી લેવા ‘બોડા માન્દ્ય નીર્ત’ બનાવશે અને ર્દર
વષે 31મી માચા અગાઉ ઓથોરરટી સમિ રજૂ કરશે. ‘બોડા માન્દ્ય નીર્ત’ની માગાર્દર્શિકા વીમાકંપની
બનાવશે
2) કોઈ પણ વ્યસ્ક્ત એકથી વધારે જીવન વીમાકંપની, એકથી વધારે સાધારણ વીમાકંપની, એકથી
વધારે હેલ્થ વીમાકંપની અને એકથી વધારે પ્રકારની મોનલાઇન વીમાકંપનીઓના વીમા એજન્દ્ટ
તરીકે કામ નહીં કરે
3) આ કાયર્દાની જોગવાઈઓનુ ં ઉલ્લંઘન કરનાર કોઈ પણ વીમા એજન્દ્ટ ર્દં ડને પાત્ર બનશે, જે 10,000
રૂર્પયા સુધી હોઈ શકે છે .
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4) કોઈ પણ વીમાકંપની કે વીમાકંપની વતી કામ કરનાર તેના પ્રર્તર્નર્ધ, જેઓ વ્યસ્ક્તની વીમા
એજન્દ્ટ તરીકે ર્નમણકંૂ કરે છે , જેમને ભારતમાં કોઈ પણ વીમા વ્યવસાય કરવાની મંજૂરી નથી,
તેમને ર્દં ડ ચુકવવો પડશે, જે રૂ. એક કરોડ સુધી હોઈ શકે છે .
5) વીમા કાયર્દા (સંશોર્ધત) અર્ધર્નયમ, 2015નો અમલ શરૂ થતા કે શરૂ થયા પછી કોઈ પણ
વીમાકંપની ર્પ્રસ્ન્દ્સપલ એજન્દ્ટ, ચીફ એજન્દ્ટ અને સ્પેશ્યલ એજન્દ્ટની ર્નમણકંૂ નહીં કરે તથા તેમના
મારફતે ભારતમાં વીમાના વ્યવસાય સાથે સંબર્ં ધત કોઈ પણ ક્ષબલનેસ નહીં કરે .
6) કોઈ પણ વ્યસ્ક્તને મક્લ્ટલેવલ માકે રટિંગ સ્કીમ મારફતે અન્દ્ય કોઈ વ્યસ્ક્તને વીમા પોક્ષલસી રરન્દ્ય ૂ
કરાવવા કે જાળવી રાખવા પ્રત્યિ કે પરોિ રીતે પ્રલોભન આપવાની છૂટ મળશે નહીં.
7) આ માટે ઓથોરરટી અર્ધકારી મારફતે મક્લ્ટલેવલ માકે રટિંગ સ્કીમમાં સંકળાયેલી સંસ્થા કે વ્યસ્ક્તઓ
સામે ઉક્ષચત પોલીસ ઓથોરરટીને ફરરયાર્દ કરશે.
8) ર્દરે ક વીમાકંપની અને વીમાકંપની વતી વીમા એજન્દ્ટોની ર્નમણકંૂ કરનાર ર્દરે ક ર્નયુક્ત અર્ધકારી
તેમના દ્વારા ર્નયુક્ત વીમા એજન્દ્ટનુ ં નામ અને સરનામુ ં તથા ર્નમણકંૂ શરૂ થવાની અને રર્દ થવાની
તારીખ ર્દશાાવતુ ં રજજસ્ટર જાળવશે, જો ર્નમણકંૂ રર્દ થઈ હશે તો.
9) વીમા એજન્દ્ટ કામ કરશે ત્યાં સુધી અને તેમની ર્નમણકંૂ રર્દ થયા પછી પાંચ વષા સુધી ઉપર
ઉલ્લેક્ષખત રે કોડા વીમાકંપની જાળવશે.
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પ્રકરણ 5
જીવન વીમાના કાયદે સર નસદ્ાાંતો
પ્રકરણ પરરચય
આ પ્રકરણમાં આપણે જીવન વીમા કરારના કાયાન ુ ં સંચાલન કરતા પાસાં ર્વશે ચચાા કરીશુ.ં તેમાં
જીવન વીમા કરારની ર્વર્શષ્ટ લિણોની જાણકારી પણ મેળવીશુ.ં

અભ્યાસના પરરણામો
A. વીમા કરારો – કાયર્દાકીય પાસાં અને ર્વર્શષ્ટ લિણો
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A. વીમા કરારો – કાયદાકીય પાસાાં અને નવનશષ્ટ્િ િક્ષણો
1. વીમા કરારો – કાયદાકીય પાસાાં
a) વીમા કરાર
વીમામાં કરાર સમજૂતી સંકળાયેલી હોય છે , જેમાં વીમા કંપની પ્રીર્મયમના બર્દલામાં ચોક્કસ
પ્રકારના જોખમો સામે નાણાકીય સંરિણ પ્રર્દાન કરવા સંમત થાય છે . કરાર સમજૂતી વીમા
પોક્ષલસીનુ ં સ્વરૂપ ગ્રહણ કરે છે .
b) વીમા કરારના કાયાકીય પાસાાં
હવે આપણે વીમા કરારના કેટલાંક લિણોનો ર્વચાર કરીશુ ં અન પછી વીમા કરારોનુ ં સંચાલન
કરતા કાયર્દે સર ર્સદ્ાંતોનો ર્વચાર કરીશુ.ં

મહત્ત્વપ ૂણણ
કરાર પિો વચ્ચેની સમજૂતી છે , કાયર્દા દ્વારા લાગુ કરી શકાય છે . ભારતીય કરાર ધારા, 1872ની
જોગવાઈઓ વીમા કરારો સરહત ભારતમાં તમામ કરારોનુ ં સંચાલન કરે છે .
વીમા પોક્ષલસી બે પિો એટલે કે કાં પની (વીમા કાં પની)અને પોલિસીધારક (વીમાધારક)વચ્ચેનો કરાર
છે તેમજ ભારતીય કરાર ધારા, 1872માં ર્નર્દે ર્શત જરૂરરયાતો પ ૂણા કરે છે .
િાયાગ્રામ 1:વીમા કરાર
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c) કાયદે સરકરારના પાસાાં
િાયાગ્રામ 2:કાયર્દે સર કરારના પાસાં

કાયર્દે સર કરારના પાસાં આ મુજબ છે :
i. ઓફર અને સ્વીકાયણતા
જયારે એક વ્યસ્ક્ત આ પ્રકારનુ ં કાયા કરવાની મંજૂરી મેળવવાની રક્ષ્ટએ કશુ ં કરવાની ઇચ્છા
વ્યક્ત કરે અથવા તેનાથી દૂ ર રહે ત્યારે તેણે ઓફર કરી હોવાનુ ં કે ર્દરખાસ્ત રજૂ કરી હોવાનુ ં
કહેવાય છે . સામાન્દ્ય રીતે અરજર્દાર કે ર્દરખાસ્તકાર દ્વારા ઓફર મ ૂકવામાં આવે છે અને વીમા
કંપની દ્વારા તેનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે .
જયારે ઓફર મ ૂકવામાં આવે તે વ્યસ્ક્ત તેના માટે સંમર્ત આપે, ત્યારે તેને સ્વીકૃર્ત ગણવામાં
આવે છે . આ કારણે જયારે પ્રસ્તાવનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે , ત્યારે તે વચન કે ખાતરી બની
જાય છે .
સ્વીકાયાતાની જાણ અરજર્દાર કે ર્દરખાસ્તકારને કરવી જરૂરી છે , જે કરારની રચનામાં પરરણમે
છે .
જયારે ર્દરખાસ્તકાર વીમા યોજનાની શરતોનો સ્વીકાર કરે છે અને રડપોક્ષલટ રકમ ચુકવીને
તેની સંમર્ત સ ૂચવે છે , જે ર્દરખાસ્ત સ્વીકારમાં આવે છે ત્યારે આ રકમ પ્રથમ પ્રીર્મયમમાં
પરરવર્તિત થાય છે અને ર્દરખાસ્ત પોક્ષલસી બની જાય છે .
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જો કોઈ પણ શરત મ ૂકવામાં આવે છે , તો તે કાઉન્દ્ટર ઓફર (પ્રર્ત પ્રસ્તાવ) બની જાય છે .
પોક્ષલસી બોન્સિ કરારના પરાવા બની જાય છે .
ii. નવચારણા
તેનો અથા એ છે કે કરારમાં પિો વચ્ચે કેટલાંક પારસ્પરરક ફાયર્દા હોવા જોઈએ. પ્રીર્મયમનો
ર્વચાર વીમાધારકથી કરવામાં આવે છે અને િર્તપ ૂર્તિ કે વળતરનો ર્વચાર વીમાકંપનીથી
કરવામાં આવે છે .
iii. પક્ષો વચ્ચે સમજૂતી
બંને પિો સમાન અથામાં સમાન બાબતે સંમત થવા જોઈએ. બીજા શબ્ર્દોમાં કહીએ તો, બંને
પિો વચ્ચે એકમર્ત ''સમાન ર્વચાર'' હોવી જોઈએ. વીમા કંપની અને પોક્ષલસીધારક સમાન
અથામાં સમાન બાબતે સંમત થવા જોઈએ.
iv. મતત સાંમનત
જયારે કરાર કરવામાં આવે ત્યારે મુક્ત સંમર્ત હોવી જોઈએ.
સંમર્ત મુક્ત ગણાય છે , જયારે તેને આ રીતે લેવામાં ન આવી હોય
 બળજબરીપ ૂવાક
 અનુક્ષચત પ્રભાવ
 છે તરર્પિંડી
 ખોટી રજૂઆત
 ભ ૂલ
જયારે કરારની સંમર્ત બળજબરીપ ૂવાક, ગોટાળો કરીને કે ખોટી રજૂઆત કરીને મેળવવામાં
આવી હોય, ત્યારે સમજૂતી રર્દબાતલ કરી શકાય છે .
v. પક્ષોની ક્ષમતા
કરારમાં સામેલ બંને પિો કરાર કરવા માટે કાયર્દે સર સિમ હોવા જોઈએ. અરજી પર સહી
કરતી વખતે પોક્ષલસીધારક કાયર્દે સર મંજૂર ઉંમર ધરાવતી હોવી જોઈએ, માનર્સક રીતે સ્વસ્થ
હોવા જોઈએ અને કાયર્દા હેઠળ અયોગ્ય ન હોવા જોઈએ. ર્દાખલા તરીકે, સગીર વયની કોઈ
વ્યસ્ક્ત વીમા કરાર ન કરી શકે.
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vi. કાયદે સરતા
કરારનો હેત ુ કાયર્દે સર હોવો જોઈએ, ર્દાખલા તરીકે, કોઈ પણ વીમો ગેરકાયર્દે સર કાયો માટે
ન લઈ શકાય. હેત ુ કે ર્વચારણા ગેરકાયર્દે સર હોય તેવી ર્દરે ક સમજૂતી રર્દબાતલ છે . વીમા
કરારનો હેત ુ કાયર્દે સર બાબત માટે છે .

મહત્ત્વપ ૂણણ
i.

બળજબરી – ગુનારહત રીતે કરવામાં આવેલ ું ર્દબાણ સંકળાયેલ ું હોય છે .

ii. અનલચત પ્રભાવ – અન્દ્ય વ્યસ્ક્તની ઇચ્છા પર પ્રભાવ પાડી શકે તેવી વ્યસ્ક્ત પોતાની સ્સ્થર્ત કે
હોદ્દાનો ઉપયોગ કરીને અન્દ્ય વ્યસ્ક્તનો અનુક્ષચત લાભ લે.
iii. ગોિાળો –જયારે કોઈ વ્યસ્ક્ત રજૂઆત કરીને ખોટી ધારણા પર કામ કરવા અન્દ્ય વ્યસ્ક્તને
પ્રેરરત કરે , જેને તેઓ સાચી માનતા નથી. આવુ ં હકીકતોને જાણીજોઈને છપાવવાથી થઈ શકે છે
અથવા ખોટી રજૂઆતથી થઈ શકે છે .
iv. ભ ૂિ – કોઈ વ્યસ્ક્તની કોઈ બાબત કે ઘટનાની જાણકારી કે માન્દ્યતા કે અથાઘટન કરવામાં
થતી ભ ૂલ કે ખામી. તે કરારના ર્વષયવસ્તુ ર્વશે સમજૂતી અને સમજણમાં ખામી તરફ ર્દોરી
3

શકે છે .

2. વીમા કરારો – નવનશષ્ટ્િ િક્ષણો
a) સાંપ ૂણણ નવશ્વાસ અથવા Uberrima Fides
વીમા કરારના મ ૂળભ ૂત ર્સદ્ાંતોમાંનો એક ર્સદ્ાંત છે . સંપ ૂણા ર્વશ્વાસ તરીકે પણ ઓળખાય છે , જેનો
અથા એ છે કે કરારમાં સામેલ ર્દરે ક પિે વીમાની ર્વષયવસ્તુ સાથે સંબર્ં ધત તમામ હકીકતો જાહેર
કરવી જોઈએ.
ર્વશ્વાસ અને સંપ ૂણા ર્વશ્વાસ વચ્ચેનો ફરક હોઈ શકે છે . સામાન્દ્ય રીતે ર્વશ્વાસ સાથે થયેલા તમામ
વ્યાવસાર્યક કરારોને તેમના ર્વશ્વાસમાં જોવામાં આવશે અને મારહતી આપતી વખતે કોઈ ગોટાળો
કે છે તરર્પિંડી નહીં થાય. ર્વશ્વાસને જોવાની આ કાયર્દે સર ફરજ ઉપરાંત કરારના ર્વષયવસ્તુ ર્વશે
કોઈ પણ મારહતીનો ખુલાસો ગ્રાહકને કરવા ર્વક્રેતા બંધાયેલ નથી.
અહીં

“કેનવઅિ એમ્્િર”નો ર્નયમ લાગુ પડે છે , જેનો અથણ થાય છે ગ્રાહકોએ સતકણ રહેવ,ાં

સાવધાન રહેવ.ાં કરારના પિો કરારની ર્વષયવસ્તુની ચકાસણી કરશે તેવી અપેિા રાખવામાં આવે
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છે અને જયાં સુધી એક પિ બીજા પિને ગેરમાગે ન ર્દોરે અને સાચા જવાબો આપે, ત્યાં સુધી
અન્દ્ય પિ કરારને ટાળે તેવો પ્રશ્ન ઊભો થતો નથી.
સવોચ્ચ નવશ્વાસુઃ વીમા કરારો જુર્દી જુર્દી બાબતો પર ર્નભાર હોય છે . પ્રથમ, કરારની ર્વષયવસ્તુ
અમ ૂતા હોય છે અને વીમા કંપની દ્વારા સીધા અવલોકન કે અનુભવ મારફતે સરળતાથી જાણી
શકાતી નથી. ઉપરાંત ઘણી હકીકતો તેમના પ્રકાર દ્વારા અરજર્દાર જ જાણતા હોય તેવ ુ ં બની શકે
છે . ઘણી વખત વીમા કંપનીઓને મારહતી માટે સંપ ૂણાપણે અરજર્દાર પર જ ર્નભાર રહેવ ુ ં પડે છે .
આ કારણે ર્વષયવસ્તુ ર્વશે તમામ આવશ્યક મારહતી વીમા કંપનીને આપવાની અરજર્દાર કે
ર્દરખાસ્તકારની કાયર્દે સર ફરજ છે , જેની પાસે આ મારહતી હોતી નથી.

ઉદાહરણ
ડેર્વડ જીવન વીમા પોક્ષલસી મેળવવા અરજી કરે છે . પોક્ષલસીની અરજી કરતી વખતે ડેર્વડ
ડાયાબીરટસથી પીડાતો હતો અને તેની સારવાર મેળવતો હતો. પણ તે આ મારહતી જીવન વીમા
કંપનીને આપતો નથી. હજુ તેની ઉંમર ત્રીસથી ચાલીસ વષા વચ્ચે છે એટલે જીવન વીમા કંપની
તેને તબીબી પરરિણ કરવાનુ ં કહેતી નથી અને વીમા પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરી ર્દે થે. થોડા વષા પછી
ડેર્વડની તક્ષબયત બગડે છે અને તેને હોસ્સ્પટલમાં ર્દાખલ કરવો પડે છે . તેની તક્ષબયત સુધરતી
નથી અને થોડા રર્દવસમાં મ ૃત્યુ થાય છે . જીવન વીમા કંપની પાસેથી વળતર માંગતો ર્દાવો
કરવામાં આવે છે .
ડેર્વડના વારસર્દારોને નવાઈ લાગે છે અને જીવન વીમા કંપની ર્દાવાને નકારી કાઢે છે . પોતાની
તપાસમાં વીમા કંપનીને જાણકારી મળી હતી કે ડેર્વડે પોક્ષલસી મેળવવા અરજી કરી ત્યારે તે
ડાયાબીરટસથી પીડાતો હતો અને તેણે જાણીજોઈને આ હકીકત છપાવી હતી. આ કારણે વીમા કરાર
રર્દબાતલ જાહેર થયો હતો અને ર્દાવો નકારવામાં આવ્યો હતો.
આવશ્યક હકીકતો એવી મારહતી છે , જે વીમા કંપનીને ર્નણાય લેવા સિમ બનાવે છે :
 તેઓ જોખમનો સ્વીકાર કરશે કે નહીં?
 જો કરશે, તો પ્રીર્મયમનો ર્દર અને મુદ્દત અને શરત શુ ં હશે?
સામાન્દ્ય કાયર્દા હેઠળ આ સવોચ્ચ ર્વશ્વાસની કાયર્દે સર ફરજ ઊભી થાય છે . આ ફરજ ફક્ત
આવશ્યક હકીકતોને જ લાગુ પડતી નથી, જેને અરજર્દાર જાણે છે , પણ જાણવી જરૂરી હોય તેવી
આવશ્યક હકીકતોને પણ લાગુ પડે છે .
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ઉદાહરણ
અરજર્દારે ર્દરખાસ્ત કરતી વખતે જાહેર કરવી જોઈએ તેવી આવશ્યક હકીકતોના કેટલાંક ઉર્દાહરણ
નીચે આપ્યા છે ેઃ
i. જીવન વીમો: પોતાનો તબીબી રે કોડા, વારસાગત ક્ષબમારીનો પારરવારરક રે કોડા, ધુમ્રપાન
અને મદ્યપાન જેવી ટેવો, કામમાં ગેરહાજરી, વય, શોખ, અરજર્દારની આવકની ર્વગતો
જેવી નાણાકીય મારહતી, અગાઉથી હોય તેવી જીવન વીમા પોક્ષલસીઓ, વ્યવસાય વગેરે.
ii. આગનો વીમો: ક્ષબક્લ્ડિંગનુ ં ર્નમાાણ અને વપરાશ, ક્ષબક્લ્ડિંગના ર્નમાાણના વષો, સંકુલોમાં
ચીજવસ્તુઓનો પ્રકાર વગેરે
iii. દરરયાઈ વીમો:ચીજવસ્તુઓની ર્વગત, પેરકિંગની પદ્ર્ત વગેરે
iv. મોિર વીમો:વાહનનુ ં વણાન, ખરીર્દીની તારીખ, િાઇવરની ર્વગત વગેરે
એટલે વીમા કરારો મોટી જવાબર્દારીને આર્ધન છે . જયારે વીમાની વાત આવે છે , ત્યારે ર્વશ્વાસના
કરારો સવોચ્ચ ર્વશ્વાસના કરારો બની જાય છે .

વ્યાખ્યા
“સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ”ની ર્વભાવનાને “અરજીમાં જોખમ સાથે સંબર્ં ધત તમામ આવશ્યક મારહતી
માંગવામાં આવી હોય કે ન હોય, પણ તેને સ્વૈન્સચ્છકપણે, સચોટપણે અને સંપ ૂણાપણે જાહેર કરવાની
હકારાત્મક ફરજ તરીકે વ્યાખ્યાર્યત કરવામાં આવે છે .”
જો સવોચ્ચ નવશ્વાસને કોઈ પણ પક્ષ દ્વારા જાળવવામાાં ન આવે, તો કરાર અન્સય પક્ષ દ્વારા રદ કરી
શકાય છે .તેનો અથા એ થયો કે વીમાનો કરાર કરતી વખતે કોઈ પણ વ્યસ્ક્તને ખોટી રીતે લાભ ન
લેવો જોઈએ.
વીમાધારક વીમા કરાર માટે આવશ્યક કોઈ પણ હકીકત સંબર્ં ધત ખોટી રજૂઆત નહીં કરે તેવી
અપેિા રાખવામાં આવે છે . વીમાધારકે તમામ પ્રસ્તુત હકીકતો જાહેર કરવી જોઈએ. જો આ
જવાબર્દારી અસ્સ્તત્વમાં ન હોય, તો વ્યસ્ક્ત કેટલીક હકીકતો છપાવીને વીમો લઈ શકે છે , જે
ર્વષયવસ્તુના જોખમ પર અસર કરે છે અને અનુક્ષચત લાભ મેળવે છે .
પોક્ષલસીધારક તેમના સ્વાસ્્ય, પારરવારરક રે કોડા, આવક, વ્યવસાય વગેરે મારહતી કોઈ પણ
પ્રકારની આવશ્યક હકીકતો છપાવ્યા ર્વના જાહેર કરશે તેવી અપેિા રાખવામાં આવે છે , જેથી વીમા
કંપની જોખમની આકારણી યોગ્ય રીતે કરી શકે . ર્દરખાસ્ત ફોમમ
ા ાં આવશ્યક હકીકત છપાવવામાં
79

આવી હોય કે ખોટી રજૂઆત થઈ હોય અને તેની અસર વીમા કંપનીના વીમાકરણના ર્નણાય પર
પડે તેવી શક્યતા હોય, તો વીમા કંપની કરાર રર્દ કરવાનો અર્ધકાર ધરાવે છે .
કાયર્દો તમામ આવશ્યક હકીકતો જાહેર કરવાની જવાબર્દારી લાર્દે છે .

ઉદાહરણ
એક એન્સક્લક્યુરટવ હાયપરટેન્દ્શનથી પીડાય છે અને તાજેતરમાં તેને હૃર્દયરોગનો હળવો હમ
ુ લો
આવ્યો છે , જેના પગલે તેઓ મેરડકલ પોક્ષલસી લેવાનો ર્નણાય કરે છે , પણ તેની ક્ષબમારી છપાવે છે .
એટલે વીમા કંપની આવશ્યક હકીકત છપાવવાના કારણે ર્દરખાસ્તનો સ્વીકાર કરતી નથી.
એક વ્યસ્ક્ત હૃર્દયમાં જન્દ્મજાત છીર કે કાણુ ં ધરાવે છે અને તે અંગે ર્દરખાસ્ત ફોમમ
ા ાં જણાવે છે .
વીમા કંપની તેનો સ્વીકાર કરે છે અને અરજર્દારને ઓછામાં ઓછા 4 વષા સુધી આ રોગને
વીમાકવચ નહીં મળે તેવી જાણકારી પોક્ષલસીધારકને આપતા નથી. આ બાબત વીમા કંપની દ્વારા
પોક્ષલસીધારકને ગેરમાગે ર્દોરવા સમાન છે .
b) આવશ્યક હકીકતો

વ્યાખ્યા
વાસ્તનવક હકીકતને એવી હકીકત તરીકે વ્યાખ્યાર્યત કરવામાં આવે છે , જેના પરથી જોખમનો
સ્વીકાર કરવો કે નહીં તેવો ર્નણાય વીમા કંપની કરે છે અને જો જોખમનો સ્વીકાર કરવો, તો
પ્રીર્મયમના ર્દર અને શરતો તેમજ ર્નયમો નક્કી કરવામાં મર્દર્દ કરે છે .
જાહેર ન કરાયેલી હકીકત આવશ્યક હતી કે નહીં તેનો આધાર વ્યસ્ક્તગત સંજોગો પર રહેશે અને
છે વટે કોટાના કાયર્દા પ્રમાણે જ તેનો ર્નણાય લઈ શકાશે. વીમાધારકે જોખમને અસર કરે તેવી
હકીકતોનો ખિાસો કરવો જોઈએ..
ચાલો, કોઈ વ્યસ્ક્તએ વીમામાં જાહેર કરવી પડે તેવી આવશ્યક હકીકતોના કેટલાંક પ્રકાર જોઈએેઃ
i. એવી હકીકતો, જે સાધારણ કરતા વધારે જોખમ હોવાનુ ં સ ૂચવે છે .

ઉદાહરણ
ર્દરરયામાં વહન થતી ચીજવસ્તુઓની જોખમકારક પ્રકૃર્ત, રોગનો અગાઉનો રે કોડા
ii. તમામ વીમાકંપનીઓ પાસેથી લીધેલી અગાઉની પોક્ષલસીઓ અને તેમની વતામાન સ્સ્થર્ત
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iii. વીમા માટેના ર્દરખાસ્ત ફોમા કે અરજીમાં તમામ પ્રશ્નોના જવાબ આવશ્યક ગણવામાં આવે
ં વીમાની ર્વષયવસ્તુના ર્વર્વધ પાસાં અને તેની સાથે સંકળાયેલા
છે , કારણ કે તેનો સંબધ
જોખમ સાથે છે . તેમનો તમામ રક્ષ્ટએ સંપ ૂણાપણે સાચો જવાબ આપવો જોઈએ.
નીચે કેટલીક સ્સ્થર્તઓ આપી છે , જેમાં આવશ્યક હકીકતોનો ખુલાસો કરવો જરૂરી છે

મારહતી
જાહેર કરવી જરૂરી હોય તેવી આવશ્યક હકીકતો
જયાં સુધી વીમા કંપનીઓ ચોક્કસ પ ૂછપરછ ન કરે , ત્યાં સુધી અરજર્દારે નીચેની હકીકતો જાહેર
કરવી જરૂરી નથીેઃ
i.

જોખમ ઘિાિવા માિે િીધેિા પગિાાં.

ઉદાહરણ:અસ્ગ્નશામકની હાજરી
ii. વીમાધારક ન જાણતા હોય કે અજાણ હોય તેવી હકીકતો
ઉદાહરણ:કોઈ વ્યસ્ક્ત હાઈ બ્લડ પ્રેશર ધરાવે છે , પણ જયારે પોક્ષલસી ઉતરાવી ત્યારે તે તેનાથી
વાકેફ નહોતી એટલે તેના પર આ હકીકત છપાવવાનો આરોપ ન લગાવી શકાય.
iii. ખાંતપ ૂવણક પ્રયાસ કરવાથી શોધી શકાય છે ?
ર્દરે ક બાબતોનો ખુલાસો કરવો જરૂરી નથી. વીમા કંપનીઓના પ્રર્તર્નર્ધઓ કઈ બાબતોની
જાણકારી મેળવવી જરૂરી છે તેનાથી ર્વશે પ ૂરતા વાકેફ હોવી જોઈએ અને તેમને વધુ મારહતી
જરૂર હોય તો ચોક્કસ પ્રશ્નો પ ૂછીને પ ૂછપરછ કરવી જોઈએ.
iv. કાયદાની બાબતો
ર્દરે ક વ્યસ્ક્ત તેમના પ્રર્દે શના કાયર્દાથી વાકેફ હોવી જોઈએ.
ઉદાહરણ:ર્વસ્ફોટોક સામગ્રીઓનો સંગ્રહ કરવા ર્વશેના મ્પયુર્નર્સપલ કાયર્દાઓ
v. વીમાકાં પની જેના નવશે ઉદાસીન જણાતી હોય(અથવા વધ મારહતી માાંગવામાાં આવી નથી)
વીમાધારકના જવાબો અધ ૂરા હતા તેવા આધારે પાછળથી વીમા કંપની જવાબર્દારી નકારી ન શકે .
ક્યારે આવશ્યક હકીકતો જાહેર કરવાની ફરજ હોય છે ?
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જયાં સુધીઅરજી સ્વીકારવામાં ન આવે અને પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી વાટાઘાટાના
સંપ ૂણા સમયગાળામાં જીવન વીમા કરારોના કેસમાં આવશ્યક હકીકતો જાહેર કરવાની ફરજ હાજર
હોય છે . પોક્ષલસીનો સ્વીકાર થઈ જાય પછી પોક્ષલસીના સમયગાળા ર્દરર્મયાન ઊભી થઈ શકે તેવી
કોઈ પણ આવશ્યક હીકકતો જાહેર કરવાની જરૂર નથી.

ઉદાહરણ
શ્રી રં જન 15 વષા માટે જીવન વીમા પોક્ષલસી લે છે . છ વષા પછી તેમને હૃર્દય સંબર્ં ધત સમસ્યાઓ
થાય છે અને સર્જરી કરાવવી પડે છે . શ્રી રાજનને આ હકીકતનો ખુલાસો વીમા કંપનીને કરવાની
જરૂર નથી, કારણ કે પોક્ષલસી લેતી વખતે તેમને હૃર્દયની સમસ્યા નહોતી.
જોકે જો ર્નયત સમયે પ્રીર્મયમની ચુકવણી ન થઈ શકવાને કારણે પોક્ષલસી રર્દ થવાની સ્સ્થર્ત હોય
અને પોક્ષલસીધારક તેને ફરી શરૂ કરવાની અને અમલમાં લાવવાની માંગણી કરે , તો તે સમયે તેણે
તમામ આવશ્યક અને પ્રસ્તુત હકીકતો જાહેર કરવાની ફરજ છે , કારણ કે તેને નવી પોક્ષલસી તરીકે
લેવામાં આવે છે .
સવોચ્ચ નવશ્વાસનો ભાંગ
હવે આપણે સવોચ્ચ ર્વશ્વાસનો ભંગ સામેલ હશે તેવી સ્સ્થર્તનો ર્વચાર કરીશુ.ં આવશ્યક હકીકત
છપાવવાથી કે ખોટી રજૂઆત દ્વારા આ પ્રકારનો ભંગ થઈ શકે છે .
આવશ્યક હકીકતો છુપાવવી:જયારે વીમાકંપની કોઈ ચોક્કસ પ ૂછપરછ ન કરે અને વીમાધારક
આવશ્યક હકીકતો ર્વશે ચ ૂપ રહે ત્યારે આ પ્રકારની સ્સ્થર્ત ઊભી થઈ શકે છે . વીમા કંપનીએ પ ૂછે લા
પ્રશ્નોના ઉડાઉ જવાબ આપવાથી પણ આ સ્સ્થર્ત ઊભી થઈ શકે છે . ઘણી વખત અજાણતા આ
પ્રકારની હકીકતો જાહેર થતી નથી (એટલે કે વ્યસ્ક્ત અજાણપણે આવુ ં કરી શકે છે ) અથવા
અરજર્દાર ર્વચારે છે કે હકીકત જણાવવી આવશ્યક નહોતી ત્યારે આવી સ્સ્થર્ત ઊભી થઈ શકે છે .
આ પ્રકારના કેસમાં આવશ્યક હકીકતો ર્નર્દોષપણે છપાવવામાં આવી હોય છે . જયારે હકીકત
જાણીજોઈને છપાવવામાં આવે છે , ત્યારે તેને મારહતી ગુપ્ત રાખવામાં આવી હોય તેમ ગણવામાં
આવે છે . આ રકસ્સામાં છે તરર્પિંડીનો આશય હોય છે .
ખોિી રજૂઆત:વીમાની કરારની વાટાઘાટ ર્દરર્મયાન કોઈ પણ ર્નવેર્દન કરવામાં આવે તેને
રજૂઆત કહેવામાં આવે છે . રજૂઆત હકીકતનુ ં ચોક્કસ ર્નવેર્દન હોઈ શકે છે અથવા ર્વશ્વાસ, ઇરાર્દા
કે અપેિાનુ ં ર્નવેર્દન હોઈ શકે છે . હકીકત સાથે સંબર્ં ધત આ ર્નવેર્દન સાચુ ં હોવુ ં જોઈએ તેવી
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અપેિા રાખવામાં આવે છે . જયારે ર્વશ્વાસ કે અપેિાની બાબતો સાથે સંબર્ં ધત રજૂઆત કરવામાં
આવે ત્યારે તેને ર્વશ્વાસ સાથે જણાવવામાં આવશે તેવ ુ ં ઠરાવવામાં આવ્યુ ં છે .
ખોટી રજૂઆત બે પ્રકારની હોય છે :
ં ખોટા ર્નવેર્દનો સાથે છે , જે કોઈ ખોટા ઇરાર્દા
i. નનદોષપણે થયેિી ખોિી રજૂઆતનો સંબધ
સાથે કરવામાં આવ્યા નથી.
ii. બીજી તરફઅપ્રમાલણકપણે ખોિી રજૂઆતનો સંર્દભા ખોટા ર્નવેર્દનો સાથે છે જે વીમા
કંપનીની છે તરર્પિંડી કરવાના ઇરાર્દા સાથે થયેલા હોય છે અથવા સત્ય માટેના ર્દરકાર
લીધા ર્વના બેજવાબર્દારપણે કરવામાં આવે છે .
સામાન્દ્ય રીતે છે તરર્પિંડીના આશય સાથે આવશ્યક હકીકતો છપાવવાનો કેસ બહાર આવે છે અથવા
જાણીજોઈને ખોટી રજૂઆત કરી હોવાની જાણકારી મળે છે ત્યારે વીમા કરાર રર્દબાતલ થાય છે .
c) વીમાપાત્ર રહત
‘વીમાપાત્ર રહત’નુ ં અસ્સ્તત્વ ર્દરે ક વીમા કરારમાં આવશ્યક પાસુ ં છે અને વીમા માટે કાયર્દે સર
પ ૂવાજરૂરરયાત ગણવામાં આવે છે . ચાલો આપણે જોઈએ સટ્ટા કે જુગાર કરારથી કેવી રીતે અલગ છે .
i. સટ્ટો કે જગાર અને વીમો
પિાની રમતમાં કાં તો હાર થયા છે કાં જીત. વ્યસ્ક્ત જુગાર રમે છે એટલે હાર કે જીત થાય છે .
ં નથી. જુગાર કે સટ્ટો કાયર્દાની અર્દાલતમાં
વ્યસ્ક્તને રમત સાથે જીતવાથી વધારે કોઈ સંબધ
કાયર્દે સર લાગુ કરી શકાય નહીં અને એટલે તેની સાથે સંબર્ં ધત કોઈ પણ કરાર ગેરકાયર્દે સર
ગણાશે. જો કોઈ વ્યસ્ક્ત જુગારમાં તેન ુ ં ઘર ર્દાવ પર લગાવે અને અન્દ્ય પિ તેને મેળવવા
કોટાના ર્દરવાજા ખખડાવી ન શકે.
હવે એક ઘરનો અને તે સળગી જવાની ઘટનાનો ર્વચાર કરો. જે વ્યસ્ક્તએ ઘરનો વીમો
ં છે . તે તેની માક્ષલકી
ઉતરાવ્યો છે તેનો વીમાની ર્વષયવસ્તુ એટલે કે ઘર સાથે કાયર્દે સર સંબધ
ધરાવે છે અને જો તેને નુકસાન થાય તો તેને નાણાકીય નુકસાન વેઠવુ ં પડે તેવી શક્યતા છે .
ં સ્વતંત્રપણે અસ્સ્તત્વ ધરાવે છે , પછી આગ લાગે કે ન લાગે અને આ
માક્ષલકીનો આ સંબધ
ં નુકસાની તરફ ર્દોરી જાય છે . કોઈ વીમો ઉતરાવે કે ન ઉતરાવે, પણ ઘટના (આગ કે
સંબધ
ચોરી) નુકસાન તરફ ર્દોરી જશે.
એક વ્યસ્ક્ત હાર કે જીતી શકે તેવી જુગારની રમતથી ર્વપરીત આગનુ ં પરરણામ એક જ આવી
શકે છે – ઘરના માક્ષલકને નુકસાન થાય છે .
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ઘરનો માક્ષલક કોઈ રીતે આ નુકસાનની ભરપાઈ કરવાની સુર્નર્િતતા કરવા વીમો ઉતરાવે છે .
વીમાધારક પોતાના ઘર કે નાણામાં જે રહત ધરાવે છે તેને વીમાપાત્ર રહત કહેવાય છે .
વીમાપાત્ર રહતની હાજરી વીમા કરારને કાયર્દે સર બનાવી છે અને કાયર્દા હેઠળ લાગુ કરી
શકાય છે .

ઉદાહરણ
શ્રી ચંરશેખર મકાનના માક્ષલક છે , જે માટે તેમણે બેન્દ્ક પાસેથી રૂ.15 લાખની મોગેજ લોન લીધી
છે . નીચેના પ્રશ્નોનો ર્વચાર કરોેઃ
 તેઓ મકાનમાં વીમાપાત્ર રહત ધરાવે છે ?
 બેન્દ્ક મકાનમાં વીમાપાત્ર રહત ધરાવે છે ?
 તેના પડોશીનુ ં શુ?ં
શ્રી ર્નવાસ પત્ની, બે બાળકો અને વ ૃદ્ માતાર્પતાનુ ં કુટુંબ ધરાવે છે . નીચેના પ્રશ્નોનો ર્વચાર
કરો:
 તેમની સુખાકારીમાં તેઓ વીમાપાત્ર ધરાવે છે ?
 જો તેમાંથી કોઈને હોસ્સ્પટલમાં ર્દાખલ કરવા પડે તો તેમને નાણાકીય નુકસાન વેઠવુ ં પડે?
 તેમના પડોશીના બાળકોનુ ં શુ?ં તેઓ તેમનામાં વીમાપાત્ર રહત ધરાવશે?
વીમાની ર્વષયવસ્તુ અને વીમા કરારની ર્વષયવસ્તુ વચ્ચે ફરક કરવો અહીં પ્રસ્તુત રહેશે.
ં જેની સામે સંપર્િને વીમાકૃત કરાવી છે તેની સાથે છે , જે પોતાનુ ં
વીમાની નવષયવસ્તનો સંબધ
આંતરરક મ ૂલ્ય ધરાવે છે .
બીજી તરફ વીમાના કરારની નવષયવસ્ત તે સંપર્િમાં વીમાધારકનુ ં નાણાકીય રહત છે . જયારે
વીમાધારક સંપર્િમાં આ પ્રકારનુ ં રહત ધરાવે છે ત્યારે જ તે વીમાનો કાયર્દે સર અર્ધકાર ધરાવે
છે . વીમા પોક્ષલસી સંપર્િને આવરી લેતી નથી, પણ તેમાં વીમાધારકના નાણાકીય રહતને પણ
જાળવે છે .
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િાયાગ્રામ 3:સામાન્દ્ય કાયર્દા હેઠળ વીમાપાત્ર રહત

ii. વીમાપાત્ર રહત હાજર હોય તે સમય
જીવન વીમામાં વીમાપાત્ર રહત પોક્ષલસી લેતી વખતે હાજર હોવુ ં જોઈએ. સાધારણ વીમામાં
વીમાપાત્ર રહત પોક્ષલસી લેતી વખતે અને ર્દાવો કરતી વખતે એમ બંને સમયે હાજર હોવુ ં
જોઈએ, જેમાં ર્દરરયાઈ પોક્ષલસી જેવા કેટલાંક અપવાર્દો છે .
d) સૌથી નજીકન ાં કારણ
કાયર્દે સર ર્સદ્ાંતોમાં છે લ્લો ર્સદ્ાંત સૌથી નજીકના કારણનો છે .
સૌથી નજીકનુ ં કારણ વીમાનો મુખ્ય ર્સદ્ાંત છે અને નુકસાન વાસ્તર્વક રીતે કેવી રીતે થાય છે અને
તે વીમાપાત્ર જોખમનુ ં પરરણામ છે કે નહીં તેની સાથે છે . વીમાપાત્ર સંકટના કારણે નુકસાન થાય,
તો વીમા કંપની જવાબર્દાર છે . જો તાત્કાક્ષલક કે નજીકનુ ં કારણ વીમાપાત્ર જોખમ હોય, તો જ વીમા
કંપની નુકસાન ભરપાઈ કરવા બંધાયેલી છે , અન્દ્યથા નહીં.
આ ર્નયમ હેઠળ વીમા કંપની નુકસાન થવા માટે જવાબર્દાર ઘટનાઓની શ્રેણીમાં મુખ્ય કારણ શોધે
છે . તેમાં નુકસાન અગાઉ તાત્કાક્ષલક કારણરૂપ છે લ્લી ઘટના નુકસાન માટે જવાબર્દાર હોય તેવ ુ ં ન
પણ હોય.
અન્દ્ય કારણોને દૂ રના કારણો તરીકે વગીકૃત કરી શકાશે, જેને નજીકના કારણોથી અલગ કરવામાં
આવે છે . દૂ રના કારણો અસ્સ્તત્વ ધરાવી શકે છે , પણ ઘટનામાં મુખ્યત્વે જવાબર્દાર હોતા નથી.
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વ્યાખ્યા
નજીકના કારણને સરક્રય અને અસરકારક કારણ તરીકે વ્યાખ્યાર્યત કરવામાં આવે છે , જે કોઈ પણ
બળના હસ્તિેપ ર્વના અને નવા અને સ્વતંત્રત સ્ત્રોતમાંથી પરરણામ લાવતી ઘટનાઓને વેગ આપે
છે .
જીવન વીમા કરારોને નજીકના કારણનો ર્સદ્ાંત કેવી રીતે લાગુ પડે છે ? સાધારણ રીતે જીવન
વીમો મ ૃત્યુના કારણને ધ્યાનમાં લીધા ર્વના તેના લાભને પ્રર્દાન કરે છે એટલે નજીકના કારણનો
ર્સદ્ાંત લાગુ પડતો નથી. જોકે જીવન વીમાના કરારો અકસ્માતના ફાયર્દાની શરત ધરાવી શકે છે ,
જેમાં અકસ્માતમાં મ ૃત્યુ થવાના સંજોગોમાં વીમાકૃત રકમ ચુકવવાને પાત્ર છે . આ સંજોગોમાં કારણ
નક્કી કરવુ ં જરૂરી છે – એટલે મ ૃત્યુ અકસ્માતના કારણે થયુ ં છે કે નહીં. આ સંજોગોમાં નજીકના
કારણનો ર્સદ્ાંત લાગુ પડશે.
સાંિગ્નતાનો કરાર
સંલગ્નતાના કરારો એ છે જે સોર્દાબાજીમાં મોટો લાભ ધરાવતા પિ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે ,
અન્દ્ય પિને પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે જેને કરારનો સ્વીકાર કે ઇનકાર કરવાની જ તક આપવામાં
આવે છે . અહીં વીમા કંપની પાસે કરારના ર્નયમો અને શરતો સંબર્ં ધત સોર્દાબાજી કરવાની િમતા
હોય છે .
તેને તટસ્થ બનાવવા ફ્રી-લ ૂક સમયગાળા આપવામાં આવે છે , જેમાં પોક્ષલસી લીધા પછી
પોક્ષલસીધારક પાસે પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ મળયાના 15 રર્દવસની અંર્દર પોક્ષલસી રર્દ કરવાનો ર્વકલ્પ
હોય છે . કંપનીએ લેક્ષખતમાં જાણકાર કરવાની રહેશે અને પ્રીર્મયમ ઓછા ખચે અને ચાર્જ રરફંડ
કરવામાં આવે છે .

સ્વયાંપરરક્ષણ 1
નીચેનામાંથી કયુ ં બળજબરીપ ૂવાક વીમાનુ ં ઉર્દાહરણ છે ?
I.

રમેશ વીમાની પ ૂરતી જાણકારી ર્વના કરાર પર સહી કરે છે

II. મહેશ કરાર પર સહી નહીં કરે તો રમેશ તેની હત્યા કરવાની ધમકી આપે છે
III. મહેશ કરાર પર હસ્તાિર કરે તે માટે રમેશ તેના વ્યાવસાર્યક હોદ્દોનો ઉપયોગ કરે છે
IV. મહેશકરારપરસહીકરે તેમાટેરમેશખોટીમારહતીઆપેછે

86

સ્વયાંપરરક્ષણ 2
નીચેનામાંથી કોના વીમો રમેશ ન ઉતરાવી શકે?
I.

રમેશનુ ં ઘર

II. રમેશની પત્ની
III. રમેશનો ર્મત્ર
IV. રમેશના માતાર્પતા

સારાાંશ


વીમામાં કરાર સમજૂતી સંકળાયેલ છે , જેમાં વીમા કંપની પ્રીર્મયમ તરીકે ઓળખાતી રકિંમત
સામે ચોકક્સ જોખમોને નાણાકીય સંરિણ પ્રર્દાન કરે છે .



કરાર પિો વચ્ચેની સમજૂતી છે , જેને કાયર્દા દ્વારા લાગુ કરી શકાય છે .



કાયર્દે સર કરારના પરરબળોમાં સામેલ છે :
i.

ઓફર અને સ્વીકાર

ii. ર્વચારણા,
iii. એકમર્ત,
iv. મુક્ત સંમર્ત
v. પિોની િમતા અને
vi. વસ્તુની કાયર્દે સરતા


વીમા કરારના ર્વર્શષ્ટ લિણોમાં સામેલ છે :
i.

સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ,

ii. વીમાપાત્ર રહત,
iii. તાત્કાક્ષલક કારણ કે નજીકનુ ં કારણ

ચાવીરૂપ શબ્દો
1. ઓફર અને સ્વીકાર
2. કાયર્દે સર ર્વચારણા
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3. એકમર્ત
4. સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ
5. આવશ્યક હકીકતો
6. વીમાપાત્ર રહત
7. નજીકનુ ં કારણ

સ્વયાંપરરક્ષણના જવાબો
જવાબ 1
સાચો ર્વકલ્પ IIછે .
જો મહેશ કરાર પર સહી નહીં કરે તો તેની હત્યા કરવાની રમેશની ધમકી બળજબરીનુ ં ઉર્દાહરણ
છે .
જવાબ 2
સાચો ર્વકલ્પ IIIછે .
રમેશ તેના ર્મત્રના જીવનમાં વીમાપાત્ર રહત ધરાવતા નથી એટલે તેના માટે વીમો ન ઉતરાવી
શકે.

સ્વયાં-પરરક્ષણના પ્રશ્નો
પ્રશ્ન 1
કાયર્દે સર કરારનો કયુ ં પાસુ ં પ્રીર્મયમ સાથે સંકળાયેલ ું છે ?
I.

ઓફર અને સ્વીકાયત
ા ા

II. ર્વચારણા
III. ર્નેઃશુલ્ક સંમર્ત
IV. કરાર કરવા પિોની િમતા
પ્રશ્ન 2
ં ખોટા ર્નવેર્દનો સાથે છે , જેમાં ગોટાળાનો આશય હોતો નથી.
_____________ નો સંબધ
I.

ખોટી રજૂઆત
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II. યોગર્દાન
III. ઓફર
IV. રજૂઆત
પ્રશ્ન 3
____________ માં ગુનારહત કૃત્યો મારફતે લાગુ ર્દબાણ સંકળાયેલ ું છે .
I.

ગોટાળા

II. અનુક્ષચત પ્રભાવ
III. બળજબરી
IV. ભ ૂલ
પ્રશ્ન 4
જીવન વીમા કરારો ર્વશે નીચેનામાંથી શુ ં સાચુ ં નથી?
I.

તેઓ શાક્બ્ર્દક કરારો છે , નહીં કે કાયર્દે સર લાગુ કરી શકાય તેવા

II. તેઓ શાક્બ્ર્દક છે , જે કાયર્દે સર લાગુ કરી શકાય છે
III. ભારતીય કરાર કાયર્દા, 1872ની જરૂરરયાતો મુજબ બંને પિો (વીમા કંપની અને વીમાધારક)
વચ્ચેના કરારો છે
IV. તેઓ સટ્ટા કરારો જેવા છે
પ્રશ્ન 5
નીચેનામાંથી શુ ં કરાર માટે કાયર્દે સર રીતે યોગ્ય નથી?
I.

નાણાં

II. સંપર્િ
III. લાંચ
IV. જ્વેલરી
પ્રશ્ન 6
નીચેનામાંથી કયો પિ જીવન વીમા કરાર કરવાને પાત્ર નથી?
I.

વેપારના માક્ષલક

II. સગીર
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III. ગૃરહણી
IV. સરકારી કમાચારી
પ્રશ્ન 7
નીચેનામાંથી કઈ કામગીરી “સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ”ને પ્રર્દર્શિત કરે છે “Uberrima Fides”?
I.

વીમાની ર્દરખાસ્ત ફોમા પર જાણીતી તબીબી સ્સ્થર્ત ર્વશે ખોટું બોલવુ ં

II. વીમા ર્દરખાસ્ત ફોમામાં આવશ્યક હકીકતોનો ખુલાસો ન કરવો
III. વીમા ર્દરખાસ્ત ફોમામાં આવશ્યક હકીકતોનો ખુલાસો કરવો
IV. સમયસર પ્રીર્મયમની ચુકવણી કરવી
પ્રશ્ન 8
ં માં નીચેનામાંથી શુ ં સાચુ ં નથી?
વીમાપાત્ર રહતના સંબધ
I.

ર્પતા પોતાના પુત્ર માટે વીમા પોક્ષલસી લે છે

II. પર્તપત્ની એકબીજા પર વીમો લે છે
III. ર્મત્રો એકબીજા પર વીમો લે છે
IV. કંપની કમાચારીઓ પર વીમો લે છે
પ્રશ્ન 9
જીવન વીમાના કેસમાં વીમાપાત્ર રહત હોવુ ં ક્યારે જરૂરી છે ?
I.

વીમો લેતી વખતે

II. ર્દાવો કરતી વખતે
III. જીવન વીમાના કેસમાં વીમાપાત્ર રહતની જરૂર નથી
IV. પોક્ષલસી ખરીર્દતી વખતે અથવા ર્દાવો કરતી વખતે
પ્રશ્ન 10
નીચેની સ્સ્થર્તમાં મ ૃત્યુન ુ ં તાત્કાક્ષલક કારણ શોધો?
અજય ઘોડા પરથી પડી જાય છે અને તેની પીઠમાં ઇજા થાય છે . તે પાણીના ખાડામાં પડયો રહે છે
અને તેમાંથી તેને ન્દ્ય ૂમોર્નયા થાય છે . તેને હોસ્સ્પટલમાં ભરતી કરવામાં આવે છે અને ન્દ્ય ૂમોર્નયાના
કારણે તેન ુ ં મ ૃત્યુ થાય છે .
I.

ન્દ્ય ૂમોર્નયા
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II. પીઠમાં ઇજા
III. ઘોડા પરથી પડી જવુ ં
IV. સર્જરી

સ્વયાં-પરરક્ષણ પ્રશ્નોના જવાબો
જવાબ 1
સાચો ર્વકલ્પIIછે .
કાયર્દે સર કરારનુ ં પરરણામ પ્રીર્મયમની ર્વચારણામાં છે .
જવાબ 2
સાચો ર્વકલ્પIછે .
ં ખોટા ર્નવેર્દનો સાથે છે , જે ગોટાળાના આશય ર્વના કરવામાં આવે છે .
ખોટી રજૂઆતનો સંબધ
જવાબ 3
સાચો ર્વકલ્પIIIછે .
બળજબરીમાં ગુનારહત રીતે ર્દબાણ સંકળાયેલ ું છે .
જવાબ 4
સાચો ર્વકલ્પIIIછે .
જીવન વીમા કરારો ભારતીય કરાર કાયર્દા, 1872ની જરૂરરયાતો મુજબ બે પિો (વીમા કંપની અને
વીમાધારક) વચ્ચેના કરારો છે .
જવાબ 5
સાચો ર્વકલ્પIIIછે .
લાંચ કરાર માટે યોગ્ય બાબત નથી.
જવાબ 6
સાચો ર્વકલ્પ IIછે .
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સગીરો જીવન વીમા કરારને પાત્ર નથી.
જવાબ 7
સાચો ર્વકલ્પIIIછે .
વીમા ર્દરખાસ્ત ફોમા પર આવશ્યક હકીકતોનો ખુલાસો કરવો એ “સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ”ના ર્સદ્ાંતને
અનુરૂપ છે .
જવાબ 8
સાચો ર્વકલ્પIIIછે .
ર્મત્રો એકબીજા પર વીમો ન ઉતરાવી શકે એટલે વીમાપાત્ર રહત હાજર હોતુ ં નથી.
જવાબ 9
સાચો ર્વકલ્પIછે .
જીવન વીમાના કેસમાં વીમાપાત્ર રહત વીમો લેતી વખતે હાજર હોવુ ં જરૂરી છે .
જવાબ 10
સાચો ર્વકલ્પIIIછે .
ઘોડા પરથી પડી જવુ ં અજયના મ ૃત્યુન ુ ં તાત્કાક્ષલક કારણ છે .
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વવભાગ 2
આરોગ્ય વીમો
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પ્રકરણ 6
હેલ્થ વીમાનો પરરચય
પ્રકરણ

પરરચય

આ પ્રકરણ તમને જણાવશે કે સમયની સાથે વીમા િેત્રનો ર્વકાસ કેવી રીતે થયો છે . તે હેલ્થકેર
(સ્વાસ્્યની સારસંભાળ) શુ ં છે , હેલ્થકેરના ર્વર્વધ સ્તર અને અલગ-અલગ પ્રકારો શુ ં છે તે
ર્વશે પણ સમજાવશે. તમે ભારતમાં હેલ્થકેર ર્સસ્ટમ અને તેને અસરકતાા પરરબળો ર્વશે પણ
જાણકારી મેળવશો. પ્રકરણના અંતે તમે ભારતમાં હેલ્થકેર વીમાનો ર્વકાસ કેવી રીતે થયો છે
અને ભારતમાં હેલ્થકેર વીમા બજારમાં કાયારત ર્વર્વધ કંપનીઓ ર્વશે પણ જાણકારી મેળવશો.
અભ્યાસના

પરરણામો

A. ભારતમાં વીમાનો ઇર્તહાસ અને વીમાિેત્રનો ર્વકાસ
B. હેલ્થકેર એટલે શુ ં
C. હેલ્થકેરના ર્વર્વધ સ્તર
D. હેલ્થકેરના જુર્દાં જુર્દાં પ્રકારો
E. ભારતમાં હેલ્થ ર્સસ્ટમ્પસને અસરકતાા પરરબળો
F. હેલ્થકેર – આલાર્દી પછી પ્રગર્ત
G. હેલ્થ વીમાનુ ં બજાર
આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કયાા પછી તમને નીચેની બાબતોમાં સિમ હોવા જોઈએ:
I. વીમા િેત્રનો ર્વકાસ કેવી રીતે થયો છે તેની સમજણ.
II. હેલ્થકેરની ર્વભાવના અને તેના પ્રકારો તેમજ તેના ર્વર્વધ સ્તરો સમજાવવા.
III. આલાર્દી પછી ભારતમાં હેલ્થકેરને અસરકતાા પરરબળો અને પ્રગર્તને સમજવી.
IV. ભારતમાં હેલ્થ વીમાના ર્વકાસની ચચાા કરવી.
V. ભારતમાં હેલ્થ વીમાના બજારની જાણકારી મેળવવી.
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A. ભારતમાાં

વીમાનો

ઇનતહાસ

અને વીમાના

ક્ષેત્રનો

નવકાસ

એક યા બીજા સ્વરૂપે વીમો હજારો વષા અગાઉ પણ અસ્સ્તત્વમાં હોવાનુ ં માનવામાં આવે છે .
સર્દીઓથી ર્વર્વધ સંસ્કૃર્તઓ તેમના સમુર્દાયના કેટલાંક સભ્યોને થતાં કુલ નુકસાનની ભરપાઈ
કરવા એકત્રીકરણ અને વહેંચણીની પદ્ર્તનો અમલ કરી રહી છે . તેમ છતાં અત્યારે વીમાના
વ્યવસાયના જે સ્વરૂપને આપણે જોઈએ-જાણીએ છીએ તેની શરૂઆત ફક્ત બે કે ત્રણ સર્દી
અગાઉ થઈ હતી.
1. આધનનક વ્યાવસાનયક વીમો
વીમાની ર્વભાવના દ્વારા સંચાક્ષલત શરૂઆતના ર્વર્વધ પ્રકારના જોખમો ર્દરરયાઈમાં દુેઃસાહસના
કારણએ થતા નુકસાન માટે હતા – જેને આપણે ર્દરરયાઈ જોખમ કહીએ છીએ. એટલે ર્દરરયાઈ
વીમો વીમાના ઘણા પ્રકારોમાં પ્રથમ હતો.
જોકે આધુર્નક વીમાના શરૂઆતના પ્રકાર યુરોપમાં વેપારી મહાજનો કે મંડળો દ્વારા પ્રર્દાન
કરવામાં આવતા સંરિણના સ્વરૂપમાં હતો, ખાસ કરીને 14મી સર્દીમાં ઇટાલીમાં. આ મંડળો
સબક્સ્ક્રપ્શન (સભ્યપર્દ)ના આધારે સંચાક્ષલત હતા, જે ર્દરરયાઈ મુસાફરીમાં નુકસાન, આગ,
સભ્યોના મ ૃત્યુ, કે પશુધન ગુમાવવાના કારણે સભ્યોને થતાં નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે
પયાાપ્ત ભંડોળ પ ૂરું પાડતા હતા. અત્યારે આપણે ફાયર વીમાનુ ં જે સ્વરૂપ આપણે જોઈએ છીએ
તે 1591માં હેમ્પબગામાં અસ્સ્તત્વ ધરાવતુ ં હતુ.ં
ઇંગ્લેન્દ્ડની વાત કરીએ તો 1666માં લંડનમાં લાગેલી મહાર્વનાશક આગથી વીમાને પ્રોત્સાહન
મળયુ ં હતુ ં અને 1680માં ફાયર ઓરફસ તરીકે ઓળખાતી પ્રથમ ફાયર વીમા કંપનીની સ્થાપના
થઈ હતી. આ આગમાં 13,000થી વધારે મકાનો ભસ્મીભ ૂત થયા હતા અને મોટા ભાગનુ ં શહેર
નાશ પામ્પયુ ં હતુ.ં
િોઇડ્સ : હાલના વીમા વ્યવસાયના મ ૂક્ષળયાલંડનમાં લોઇડ્સ કોફી હાઉસ સુધી ર્દોરી જાય છે .
અહીં ર્નયર્મતપણે ભેગા થતા વેપારીઓ જહાજોમાં અવરજવર થતી તેમની ચીજવસ્તુઓને
ર્દરરયાઈ સંકટના કારણે થતા નુકસાનની ભરપાઈ કરવા નુકસાનને વહેંચવા સંમત થયા હતા.
ર્દરરયાઈમાં ર્વર્વધ કારણોસર આ પ્રકારનુ ં નુકસાન થતુ ં હતુ,ં જેમ કે ચાંક્ષચયાઓ મધર્દરરયે
તેમની ચીજવસ્તુઓ લટં ૂ ી લેતા હતા કે ર્દરરયામાં ખરાબ હવામાનના કારણે ચીજવસ્તુઓ સડી
જતી હતી કે કોઈ કારણસર જહાજ ડૂબી જતુ ં હતુ.ં

95

2. ભારતમાાં આધનનક વ્યાવસાનયક વીમાનો ઇનતહાસ
1800ની શરૂઆતમાં કે તેની આસપાસ ભારતમાં આધુર્નક વીમાની શરૂઆત થઈ હતી અને
ર્વર્દે શી વીમાકંપનીઓની એજન્દ્સીઓએ ર્દરરયાઈ વીમા વ્યવસાયની શરૂઆત કરી હતી. અહીં
1818માં પ્રથમ જીવન વીમા કંપની ઓરરએન્દ્ટલ લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કંપની ક્ષલર્મટેડ હતી, જે
અંગ્રેજી કંપની હતી, જયારે ભારતમાં પ્રથમ નોન-લાઇફ વીમા કંપની રટ્રટોન ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કંપની
ક્ષલર્મટેડની સ્થાપના 1850માં કલકિામાં થઈ હતી.
પ્રથમ સંપ ૂણપ
ા ણે ભારતીય વીમા કંપની બોમ્પબે મ્પયુચ્યુઅલ અશ્યોરન્દ્સ સોસાયટી ક્ષલર્મટેડની
ં
સ્થાપના મુબઈમાં
1870માં થઈ હતી. ત્યારબાર્દ 19મી સર્દીની શરૂઆતમાં સ્વર્દે શી આંર્દોલન
શરૂ થવાથી ઘણી ભારતીય કંપનીઓની સ્થાપના થઈ હતી.
1912માં વીમા વ્યવસાયનુ ં ર્નયમન કરવા જીવન વીમા કંપની ધારો અને પ્રોર્વડન્દ્ટ ફંડ ધારો
પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. જીવન વીમા ધારા, 1912માં વીમાતજજ્ઞ પાસે પ્રીર્મયમ-ર્દરના
કોષ્ટક અને કંપનીઓનુ ં સાર્મયક મ ૂલ્યાંકન ફરજજયાત કરવામાં આવ્યુ ં હતુ.ં જોકે ભારતીય અને
ર્વર્દે શી કંપનીઓ વચ્ચે ભેર્દભાવ જળવાઈ રહ્યાં હતાં.
અત્યારે ભારતમાં સૌથી જૂની વીમા કંપની તરીકે નેશનલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કંપની ક્ષલર્મટેડ કાયારત
છે , જેની સ્થાપના વષા 1906માં થઈ હતી.
સ્સ્થર્તસંજોગોની જરૂરરયાતના આધારે ભારતીય વીમા ઉદ્યોગ પર સરકાર ર્દે ખરે ખ રાખે છે ,
પ્રથમ તેન ુ ં રાષ્ટ્રીયકરણ અને પછી તેન ુ ં ખાનગીકરણ કરવામાં આવ્યુ ં છે અને વીમા િેત્રમાં આ
તમામ પ્રરક્રયાઓ નીચે મુજબ હાથ ધરાઈ છે ેઃ
1. જીવન વીમાન ાં રાષ્ટ્િીયકરણ
જીવન વીમા વ્યવસાયનુ ં રાષ્ટ્રીયકરણ 1 સપ્ટેમ્પબર, 1956ના રોજ થયુ ં હતુ ં અને ભારતીય
જીવન વીમા ર્નગમ (એલઆઇસી)ની સ્થાપના થઈ હતી. તે સમયે ભારતમાં 170 કંપનીઓ
અને 75 પ્રોર્વડન્દ્ટ ફંડ સોસાયટીઓ જીવન વીમા વ્યવસાયમાં સંકળાયેલી હતી. 1956થી 1999
સુધી ભારતમાં જીવન વીમા વ્યવસાય કરવાનો એકાર્ધકાર એલઆઇસી પાસે હતો.
2. નોન-િાઇફ વીમાન ાં રાષ્ટ્િીયકરણ
1972માં સાધારણ વીમા વ્યવસાય રાષ્ટ્રીયકરણ ધારા (જીઆઇબીએનએ) પસાર થવા સાથે
નોન-લાઇફ વીમા વ્યવસાયનુ ં પણ રાષ્ટ્રીયકરણ થયુ ં હતુ ં અને જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કોપોરે શન
ઓફ ઇક્ન્દ્ડયા (જીઆઇસી) અને તેની ચાર પેટાકંપનીઓની સ્થાપના થઈ હતી. તે સમયે
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ભારતમાં નોન-લાઇફ વીમા વ્યવસાયમાં 106 વીમા કંપનીઓ કાયારત હતી, જેને જીઆઇસીની
ચાર પેટાકંપનીઓમાં ર્વક્ષલન કરવામાં આવી હતી.

3. મલ્હોત્રા સનમનત અને ઇરિા
1993માં મલ્હોત્રા સર્મર્તની સ્થાપના વીમા ઉદ્યોગના ર્વકાસ માટે ફેરફારો શોધવા અને
સ ૂચવવા કરવામાં આવી હતી, જેમાં ખાનગી કંપનીઓને પ્રવેશ આપીને સ્પધાાના પરરબળને
ફરી ઊભુ ં કરવાની ભલામણ સામેલ હતી. સર્મર્તએ 1994માં તેનો રરપોટા સુપરત કયો હતો.
1997માં વીમા ર્નયમનકાર સિામંડળ (આઇઆરએ)ની સ્થાપના થઈ હતી.
4.

વીમા ર્નયમનકાર અને ર્વકાસ ધારો, 1999 પસાર થવાથી એર્પ્રલ, 2000માં

“વીમાધારકોના રહતોનુ ં સંરિણ કરવા અને વીમા ઉદ્યોગનો સુઆયોજજત ર્વકાસ સુર્નર્િત કરવા
અને તેને પ્રોત્સાહન આપવા” કાયર્દે સર ર્નયમનકાર સંસ્થા તરીકે વીમા ર્નયમનકાર અને
ર્વકાસ સિામંડળ (ઇરડા)ની સ્થાપના થઈ હતી.
5. જીઆઇસીન ાં પનગણ ઠન
જીઆઇસીને રાષ્ટ્રીય રર-ઇન્દ્યોરામાં ફેરવવામાં આવી હતી અને તેની ચાર પેટાકંપનીઓને
સ્વતંત્ર કંપનીઓ તરીકે પુનગરા ઠત કરવામાં આવી હતી. સંસર્દે ચાર પેટાકંપનીઓને
જીઆઇસીથી અલગ કરવા રડસેમ્પબર, 2000માં એક ક્ષબલને મંજૂરી આપી હતી, જેનો અમલ
જુલાઈ, 2002થી થયો હતો. આ ચાર પેટાકંપનીઓ છે
નેશનલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કંપની ક્ષલર્મટેડ
ધ ઓરરએન્દ્ટલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કંપની ક્ષલર્મટેડ
ધ ન્દ્ય ૂ ઇક્ન્દ્ડયા ઈન્દ્સ્યોરન્દ્સ કંપની ક્ષલર્મટેડ
યુનાઇટેડ ઇક્ન્દ્ડયા ઈન્દ્સ્યોરન્દ્સ કંપની ક્ષલર્મટેડ
6. જીવન વીમા ઉદ્યોગની વતણમાન ક્સ્થનત
“જીવન વીમા” કંપનીઓ તરીકે 28 વીમા કંપનીઓનો નોંધાયેલી છે , જેની યાર્દી નીચે આપેલી
છે .
7. નોન-િાઇફ વીમા ઉદ્યોગની વતણમાન ક્સ્થનત
“જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ” કંપનીઓ તરીકે 28 કંપનીઓ નોંધાયેલી છે .
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I. એક્ષગ્રકલ્ચર ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કંપની ઓફ ઇક્ન્દ્ડયા ક્ષલર્મટેડ પાક વીમા/ગ્રામીણ વીમા સાથે
સંબર્ં ધત જોખમ માટે ર્વર્શષ્ટ વીમા કંપની છે .
II. એક્ષ્પોટા ક્રેરડટ એન્દ્ડ ગેરેન્દ્ટી કોપોરે શન ઓફ ઇક્ન્દ્ડયા એક્ષ્પોટા ક્રેરડટ સાથે સંબર્ં ધત જોખમો
માટે ર્વર્શષ્ટ વીમા કંપની છે .
III. અત્યારે 5 સ્વતંત્ર હેલ્થકેર વીમા કંપનીઓ છે .
IV. બાકીની કંપનીઓ તમામ પ્રકારના સાધારણ વીમા વ્યવસાયનુ ં સંચાલન કરે છે .
જીવન વીમા કાં પનીઓની યાદી :
i.

એગોન રે ક્ષલગેર લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

xiii. આઇડીબીઆઇ ફેડરે લ લાઇફ

ii. અર્વવા લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

iii. બજાજ એલાયન્દ્સ લાઇફ

xiv. ઇક્ન્દ્ડયા ફસ્ટા લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

xv. કોટક મરહન્દ્રા ઓલ્ડ મ્પયુચ્યુઅલ

iv. ભારતી અક્સા લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

v. ક્ષબરલા સન લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

xvi. લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કોપોરે શન

vi. કેનેરા એચએસબીસી ઓબીસી

xvii.મેક્સ લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

xviii.

vii. ડીએચએફએલ પ્રમેરરકા લાઇફ

પીએનબી મેટલાઇફ

xix. રરલાયન્દ્સ લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

xx. સહારા ઇક્ન્દ્ડયા લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

viii. એડલવેઇસ લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

xxi. એસબીઆઈ લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

ix. એક્સાઇડ લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

xxii.શ્રીરામ લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

x. ફયુચર જનરલી લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

xxiii.

xi. એચડીએફસી સ્ટાન્દ્ડડા લાઇફ

સ્ટાર યુર્નયન ર્દાઇ-ઇચી

લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

xxiv.

xii. આઇસીઆઇસીઆઇ પ્રુડસ્ે ન્દ્શયલ

ટાટા એઆઇએ લાઇફ

ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ
સ્વતાંત્ર હેલ્થ વીમાકાં પનીઓની યાદી.
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v. એપોલો મ્પયુર્નક હેલ્થ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ
vi. ર્સગ્ન ટીટીકે હેલ્થ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ
vii. મેક્સ બ ૂપા હેલ્થ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ
viii. રે ક્ષલગેર હેલ્થ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ
ix. સ્ટાર હેલ્થ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ.
સાધારણ વીમા કાં પનીઓની યાદી:
2. એક્ષગ્રકલ્ચર ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કંપની

13. મેગ્મા એચડીઆઇ જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

3. બજાજ એલાયન્દ્સ જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

14. નેશનલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

4. ભારતી એક્સા જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

15. ન્દ્ય ૂ ઇક્ન્દ્ડયા એશ્યોરન્દ્સ

5. ચોલામંડલમ એમએસ જનરલ

16. ઓરરએન્દ્ટલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

17. રાહેજા ક્યુબીઈ જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

6. એક્ષ્પોટા ક્રેરડટ ગેરન્દ્ટી કોપોરે શન

18. રરલાયન્દ્સ જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

7. ફયુચર જનરલી જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

ં
19. રોયલ સુર્દરમ
જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

8. એચડીએફસી અગો જનરલ

20. એસબીઆઈ જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

21. શ્રીરામ જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

9. આઇસીઆઇસીઆઇ લોમ્પબાડા જનરલ
ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

22. ટાટા એઆઇજી જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ
23. યુનાઇટેડ ઇક્ન્દ્ડયા ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

10. ઇફકો ટોરકયો જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

24. યુર્નવસાલ સોમ્પપો જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ

11. એલએન્દ્ડટી જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ
12. ક્ષલબટી વીરડયોકોન જનરલ
ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ
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B. હેલ્થકેર એટલે શુ ં
તમે સાંભળયુ ં હશે કે “પહેલ ું સુખ તે જાતે નયાા.” તમે ક્યારે ય એ જાણવાનો પ્રયાસ કયો છે કે
તંદુરસ્તીનો ખરે ખર અથા શુ ં થાય છે ? તંદુરસ્તી કે સ્વાસ્્યને અંગ્રેજીમાં ‘Health’ કહેવાયછે ,
જેના મ ૂળ ‘hoelth’માં રહેલાં છે , જેનો અથા ‘શરીરની તંદુરસ્તી’ એવો થાય છે .
જૂનાં રર્દવસોમાં સ્વાસ્્યને ‘ર્દૈ વી ભેટ’ ગણવામાં આવતુ ં હતુ ં અને ક્ષબમારી કે રોગને સંબર્ં ધત
વ્યસ્ક્ત દ્વારા કરાયેલા પાપનુ ં પરરણામ. રહપ્પોક્રે્સ (ઇ.સ. પ ૂવે 460થી ઇ. સ. પ ૂવે 370)એ
ક્ષબમારી પાછળના કારણો રજૂ કયાા હતા. તેમના જણાવ્યા મુજબ, ક્ષબમારી કે રોગ પયાાવરણ,
સાફસફાઈ, વ્યસ્ક્તગત સ્વચ્છતા અને ભોજનની ટેવ સાથે સંબર્ં ધત ર્વર્વધ પરરબળોને કારણે
થાય છે .
રહપ્પોક્રે્સ અગાઉ ઘણી સર્દીઓથી આયુવેર્દની ભારતીય વ્યવસ્થા અસ્સ્તત્વમાં છે , જેમાં
ુ ન ગણવામાં આવ્યુ ં છે ેઃ કફ, ર્પિ અને વાયુ. આ ત્રણ વચ્ચે
સ્વાસ્્યને ત્રણ પરરબળોનુ ં સંતલ
ુ ન ઊભુ ં થવાથી સ્વાસ્્ય બગડે છે . ભારતીય ઔષધશાસ્ત્રના ર્પતા સુશ્રત
ુ ને તે સમયે
અસંતલ
જરટલ શસ્ત્રરક્રયા કરવાનો શ્રેય આપવામાં આવે છે , જેનાથી પર્િમી જગત અજાણ હતુ.ં
સમયની સાથે આધુર્નક ર્દવાનો ર્વકાસ જરટલ ર્વજ્ઞાનમાં થયો છે અને આધુર્નક ક્ષચરકત્સાનો
હેત ુ ફક્ત માંર્દગીની સારવાર કરવાનો નથી, પણ રોગને અટકાવવાનો અને જીવનની ગુણવિા
વધારવાનો છે . સ્વાસ્્યની વ્યાપકપણે સ્વીકાયા વ્યાખ્યા ર્વશ્વ આરોગ્ય સંગઠને 1948માં આપી
છે ; તેમાં જણાવવામાં આવ્યુ ં છે કે, “સ્વાસ્્ય સંપ ૂણપ
ા ણે શારીરરક, માનર્સક અને સામાજજક
સુખાકારીની સ્સ્થર્ત છે , નહીં કે ફક્ત રોગની ગેરહાજરીની.” તે નોંધવુ ં જોઈએ કે આયુવૈર્દ જેવી
ભારતીય ક્ષચરકત્સા વ્યવસ્થામાં અર્ત પ્રાચીન સમયથી સ્વાસ્્યનો સંપ ૂણા ક્ષચતાર સમાયેલો છે .
વ્યાખ્યા
ર્વશ્વ સ્વાસ્્ય સંગઠન (હ)ૂ : સ્વાસ્્ય શારીરરક, માનર્સક અને સામાજજક સુખાકારીની સ્સ્થર્ત છે ,
નહીં કે રોગની ગેરહાજરીની.
સ્વાસ્્યના નનણાણ યક પરરબળો
સામાન્દ્ય રીતે માનવામાં આવે છે કે કોઈ પણ વ્યસ્ક્તના સ્વાસ્્યનુ ં ર્નધાારણ નીચેના પરરબળો
કરે છે :
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I. જીવનશૈિીના પરરબળો
જીવનશૈલીના પરરબળો એવા છે , જે મોટા ભાગે સંબર્ં ધત વ્યસ્ક્તના ર્નયંત્રણમાં હોય છે ,
ર્દાખલા તરીકે કસરત કરવી અને મયાારર્દત ભોજન કરવુ,ં ક્ષચિંતા ન કરવી અને સારા
સ્વાસ્્ય તરફ ર્દોરી જતી ટેવો; અને ખરાબ જીવનશૈલી અને ધુમ્રપાન, નશીલા રવ્યોનુ ં
ં બાંધવા અને બેઠાડું જીવનશૈલી (કસરત ન કરવી) જેવી
સેવન, અસુરક્ષિત જાર્તય સંબધ
ટેવો કેન્દ્સર, એઇડ્સ, હાઇપરટેન્દ્શન અને ડાયાબીરટસ જેવા રોગો તરફ ર્દોરી જાય છે .
સરકાર વતણ
ા કં ૂ ો (ર્દાખલા તરીકે નશીલા રવ્યોનુ ં સેવન કરતી વ્યસ્ક્તઓને ક્ષબનજામીનપાત્ર
જેલની સજા કરવી, તમાકુ ઉત્પાર્દનો વગેરે પર ઊંચો કરવેરો લાર્દવો) જેવી ર્નયંત્રણ
કરવા જેવી/અસરકતાા જેવી મહત્ત્વપ ૂણા ભ ૂર્મકા ભજવે છે , તેમ છતાં વ્યસ્ક્તની અંગત
જવાબર્દારી જીવનશૈલીના પરરબળોના કારણે થતાં રોગોને ર્નયંત્રણમાં લેવા ર્નણાાયક
ભ ૂર્મકા ભજવે છે .
II. પયાણ વરણીય પરરબળો
પીવાનુ ં ચોખ્ખું પાણી, સાફસફાઈ અને પોષક રવ્યો સ્વાસ્્ય માટે મહત્ત્વપ ૂણા છે , જેની
ઊણપ સમગ્ર ર્વશ્વમાં સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત ગંભીર સમસ્યાઓ તરફ ર્દોરી જાય છે , ખાસ કરીને
ર્વકાસશીલ રાષ્ટ્રોમાં આવી સ્સ્થર્ત વધારે જોવા મળે છે . ઇન્દ્ફ્લુએન્દ્લા અને અછબડાં વગેરે
ચેપી રોગો ખરાબ સ્વચ્છતાના કારણે ફેલાય છે , મેલેરરયા અને ડેન્દ્ગ્યુ જેવા રોગો ખરાબ
પયાાવરણીય સાફસફાઈના કારણે ફેલાય છે , જયારે કેટલાંક રોગો પયાાવરણીય પરરબળોને
કારણે પણ થાય છે , જેમ કે કેટલાંક ઉત્પાર્દન ઉદ્યોગોમાં કાયારત લોકોને વ્યાવસાર્યક
જોખમ સાથે સંબર્ં ધત રોગો થવાની શક્યતા હોય છે , જેમ કે એસ્બેસ્ટોસના ઉત્પાર્દનમાં
કામર્દારોને એસ્બેસ્ટોસ અને કોલસાની ખાણોના કામર્દારોને ફેંફસાના રોગો થાય છે .
III. જનીન સાંબનાં ધત પરરબળો
જનીનો મારફતે માતાર્પતામાંથી બાળકોને રોગો વારસામાં મળે છે . આ પ્રકારના
આનુવર્ં શક પરરબળોના પરરણામો જાર્ત, ભૌગોક્ષલક સ્થળ અને સમુર્દાયોને આધારે સમગ્ર
ર્વશ્વની વસર્તમાં અલગઅલગ હોય છે
તે તર્દન સ્પષ્ટ છે કે કોઈ પણ ર્દે શની સામાજજક અને આર્થિક પ્રગર્તનો આધાર તેના લોકોના
સ્વાસ્્ય પર હોય છે . સ્વસ્થ વસર્ત આર્થિક પ્રવ ૃર્િ માટે ઉત્પાર્દકીય કાયાર્દળ જ પ્રર્દાન કરતી
નથી, પણ સાથે સાથે રકિંમતી સંશાધનોને મુક્ત કરે છે , જે ભારત જેવા ર્વકાસશીલ ર્દે શ માટે
વધારે મહત્ત્વપ ૂણા છે . વ્યસ્ક્તગત સ્તરે ક્ષબમારી આજીર્વકાને નુકસાન કરી શકે છે , રોજજિંર્દી
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આવશ્યક પ્રવ ૃર્િ કરવાની અિમતા ઊભી થઈ શકે છે અને વ્યસ્ક્ત ગરીબી તરફ ધકેલાઈ શકે
છે અને આત્મહત્યા પણ કરી શકે છે .
એટલે સમગ્ર ર્વશ્વમાં ર્વર્વધ ર્દે શની સરકારો તેમના લોકોના સ્વાસ્્ય અને સુખાકારી જાળવવા
પગલાં લે છે અને તમામ નાગરરકો માટે વાજબી અને સુલભ હેલ્થકેર સુર્નર્િત કરે છે . એટલે
સામાન્દ્ય રીતે ‘હેલ્થકેર’ પરનો ખચા ર્દરે ક ર્દે શની જીડીપીમાં મહત્ત્વપ ૂણા ભાગ બનાવે છે .
એટલે હેલ્થકેરના ર્વર્વધ પ્રકારો માટે ર્વર્વધ પ્રકારની સ્સ્થર્તઓની જરૂર છે કે કેમ તે પ્રશ્ર ઊભો
થાય છે .
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C. હેલ્થકેરના સ્તરો
હેલ્થકેર સરકાર સરહતની ર્વર્વધ એજન્દ્સીઓ અને પ્રર્દાતાઓ દ્વારા લોકોના સ્વાસ્્યને
પ્રોત્સાહન આપવા, જાળવવા, ર્નરીિણ કરવા કે પુનેઃસ્થાર્પત કરવા આપવામાં આવતી
ર્વર્વધ સેવાઓનો પુક્ષલન્દ્ર્દો છે . અસરકારક હેલ્થકેર માટે આ બાબતો સામેલ હોવી જોઈએેઃ
લોકોની જરૂરરયાત માટે યોગ્ય
ર્વસ્ત ૃત
પયાાપ્ત
સરળતાથી ઉપલબ્ધ
વાજબી
ર્દરે ક વ્યસ્ક્તના સ્વાસ્્યની સ્સ્થર્ત જુર્દી જુર્દી હોય છે . સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત તમામ પ્રકારની
સમસ્યાઓ માટે એકસરખા સ્તરે માળખું ઉપલબ્ધ કરાવવુ ં જરૂરી નથી કે શક્ય પણ નથી.
હેલ્થકેર સુર્વધાઓ વસર્ત માટે રોગના બનાવની સંભર્વતતા પર આધારરત હોવી જોઈએ.
ર્દાખલા તરીકે, કોઈ વ્યસ્ક્તને વષામાં ઘણી વખત તાવ, શરર્દી, કફ, ત્વચાની એલજી વગેરે
થઈ શકે છે , પણ શરર્દી અને કફની સરખામણીમાં રહપેટાઇરટસ બી થવાની સંભર્વતતા ઘણી
ઓછી છે .
તે જ રીતે હૃર્દયરોગ કે કેન્દ્સર જેવી ગંભીર ક્ષબમારીઓથી એ જ વ્યસ્ક્ત પીરડત હોવાની
સંભર્વતતા રહપેટાઇરટસ બીની સરખામણીમાં ઓછી હોય છે . આ કારણે ગામડું કે જજલ્લો કે
રાજયમાંથી કોઈ પણ િેત્રમાં હેલ્થકેર સુર્વધાઓ સ્થાર્પત કરવાની જરૂરરયાતનો આધાર
માપર્દં ડો તરીકે ઓળખતા હેલ્થકેર સાથે સંબર્ં ધત પરરબળો પર રહેશ,ે જેમ કેેઃ
I.

વસર્ત
II. જન્દ્મર્દર
III. માંર્દગીર્દર
IV. ર્વકલાંગતાર્દર
V. લોકોનુ ં સામાજજક અને માનર્સક સ્વાસ્્ય
VI. લોકોના સાધારણ પોષણની સ્સ્થર્ત
VII.પયાાવરણીય પરરબળો જેમ કે તે ર્વસ્તારમાં ખાણ છે કે ઔદ્યોક્ષગક ર્વસ્તાર છે
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VIII.

શક્ય હેલ્થકેર પ્રર્દાતા ર્સસ્ટમ ર્દાખલા તરીકે હૃર્દયના ડૉક્ટસા ગામમાં ઉપલબ્ધ

ન હોય તેવ ુ ં બની શકે, પણ જજલ્લાના શહેરમાં હોઈ શકે છે
IX. હેલ્થકેર ર્સસ્ટમનો ઉપયોગ થવાની કેટલી શક્યતા છે
X. પરવડે તેવા સામાજજક-આર્થિક પરરબળો
ઉપરોક્ત પરરબળોના આધારે સરકારે પ્રાથર્મક, ગૌણ અને ત ૃર્તય કિાની હેલ્થકેર માટે કેન્દ્રો
સ્થાર્પત કરવાનો ર્નણાય લીધો છે અને લોકોને અન્દ્ય યોગ્ય હેલ્થકેર પરવડે તેવા અને
સુલભતાથી પ્રાપ્ય બને તે માટે અન્દ્ય પગલાં લે છે .
D. હેલ્થકેરના પ્રકારો
હેલ્થકેરને વ્યાપકપણે નીચેના પ્રકારોમાં વહેંચવામાં આવે છે :
I. પ્રાથનમક હેલ્થકેર
પ્રાથર્મક હેલ્થકેરનો સંર્દભા ડૉક્ટસા, નસા અને અન્દ્ય નાના ર્દવાખાનાઓ દ્વારા ઓફર કરવામાં
આવતી સેવાઓ સાથે છે , જેમનો ર્દર્દીઓ કોઈ ક્ષબમારી માટે સૌપ્રથમ સંપકા સાધે છે . એટલે
પ્રાથર્મક હેલ્થકેર સ્વાસ્્ય વ્યવસ્થાની અંર્દર તમામ ર્દર્દીઓ માટે સંપકાનો પ્રથમ પોઇન્દ્ટ છે .
ર્વકર્સત ર્દે શોમાં પ્રાથર્મક હેલ્થકેર પર વધારે ધ્યાન આપવામાં આવે છે , જેથી કોઈ પણ
ક્ષબમારી વકરે , જરટલ અને ગંભીર સ્વરૂપ ધારણ કરે તે અગાઉ તેને ર્નયંર્ત્રત કરી શકાય.
પ્રાથર્મક હેલ્થકેર સંસ્થાઓ પણ ર્નવારક હેલ્થકેર, રસીકરણ, જાગૃર્ત, તબીબી સલાહ વગેરે
પર ધ્યાન કેક્ન્દ્રત પણ કરે છે તેમજ જરૂર જણાય ત્યારે ર્દર્દીને સ્પેશ્યાક્ષલસ્ટ પાસે આગામી
સ્તરની સારવાર માટે મોકલે છે .
ર્દાખલા તરીકે, જો કોઈ વ્યસ્ક્ત તાવ માટે ડૉક્ટરને ર્દે ખાડે અને પ્રથમ ર્નર્દાનમાં ડેંગ્યુ હોવાનો
સંકેત મળે , તો પ્રાથર્મક હેલ્થકેર પ્રર્દાતા કેટલીક ર્દવાઓ સ ૂચવશે, પણ સાથે સાથે ર્વશેષ
સારવાર માટે હોસ્સ્પટલમાં ભરતી થવાની ર્દર્દીને સ ૂચના પણ આપશે. પ્રાથર્મક સારસંભાળના
મોટા ભાગના રકસ્સાઓમાં ડૉક્ટર ‘ફેર્મલી ડૉક્ટર’ તરીકે કામ કરે છે , જયાં કુટુંબના તમામ સભ્યો
કોઈ પણ નાની ક્ષબમારી માટે સારવાર લે છે .
આ પદ્ર્ત જનીન પરરબળો પર આધારરત ક્ષચહ્નો માટે પ્રીસ્ક્રાઇક્ષબિંગમાં મેરડકલ પ્રેક્ક્ટશનરને
મર્દર્દ પણ કરે છે અને યોગ્ય તબીબી સલાહ આપે છે . ર્દાખલા તરીકે, ડૉક્ટર માતાર્પતા
ડાયાબીરટસ ધરાવતા હોય તેવા ર્દર્દીને શક્ય હોય ત્યાં સુધી ડાયાબીરટસ ટાળવા યુવાનીમાં જ
જીવનશૈલી ચુસ્ત જાળવવાની સલાહ આપશે.
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રાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રાથર્મક સારવાર કેન્દ્રો સરકાર અને ખાનગી િેત્ર એમ બંને દ્વારા સ્થાર્પત
કરવામાં આવ્યા છે . સરકારી પ્રાથર્મક સારવાર કેન્દ્રો વસર્તના આધારે સ્થાર્પત કરવામાં
આવ્યા છે અને એક યા બીજા સ્વરૂપે ગ્રામીણ સ્તરે હાજરી ધરાવે છે .
II. દ્ધદ્વતીય કક્ષાની હેલ્થકેર
ં મેરડકલ સ્પેશ્યાક્ષલસ્ટ અને અન્દ્ય હેલ્થ પ્રોફેશનલ્સ દ્વારા પ્રર્દાન કરવામાં
ગૌણ હેલ્થકેરનો સંબધ
આવતી હેલ્થકેર સેવાઓ સાથે છે , જેઓ સામાન્દ્ય રીતે ર્દર્દી સાથે પ્રથમ સંપકા ધરાવતા નથી.
ૂ ા ગાળા માટે તીવ્ર સારસંભાળની જરૂરરયાત સામેલ છે , ઘણી
તેમાં ગંભીર ક્ષબમારી માટે ટંક
વખત (પણ જરૂરી નથી) ઇન-પેશન્દ્ટ તરીકે, જેમાં ઇન્દ્ટેસ્ન્દ્સવ કેર સર્વિસીસ, એમ્પબ્યુલન્દ્સ
સુર્વધા, પેથોલોજી, ર્નર્દાન અને અન્દ્ય પ્રસ્તુત તબીબી સેવાઓ સામેલ છે .
મોટા ભાગે ર્દર્દીઓને પ્રાથર્મક હેલ્થકેર પ્રર્દાતાઓ/પ્રાથર્મક રફક્ષલર્શયન દ્વારા દ્વદ્વતીય કિાની
સારસંભાળ માટે મોકલવામાં આવે છે . કેટલાંક રકસ્સાઓમાં દ્વદ્વતીય કિાના પ્રર્દાતાઓ ‘ઇનહાઉસ’ પ્રાથર્મક સારવાર કેન્દ્રો પણ ચલાવતા હોય છે , જેથી સંકક્ષલત સેવા પ્રર્દાન કરી શકાય.
મોટા ભાગે દ્વદ્વતીય કિાના હેલ્થકેર પ્રર્દાતાઓ વસર્તના આધારે તાલુકા સ્તરે ઉપલબ્ધ હોય છે .
III. ત ૃનતય કક્ષાની હેલ્થકેર
ત ૃર્તય કિાની હેલ્થકેર સ્વાસ્્યની ખાસ સારસંભાળ છે , જે સામાન્દ્ય રીતે ઇનપેશન્દ્્સ માટે હોય
છે અને પ્રાથર્મક/દ્વદ્વતીય કિાના પ્રર્દાતાની ભલામણ પર આપવામાં આવે છે . આ પ્રકારના
હેલ્થકેર સેવા પ્રર્દાતા મોટા ભાગે રાજયની રાજધાનીઓમાં અને કેટલાંક જજલ્લા વડામથકોમાં
હોય છે .
ત ૃર્તય કિાના હેલ્થકેર પ્રર્દાતાઓના ઉર્દાહરણો આધુર્નક તબીબી સુર્વધાઓ અને તબીબી
વ્યાવસાર્યકો ધરાવે છે , જે દ્વદ્વતીય કિાના હેલ્થકેર પ્રર્દાતાઓની વ્યવસ્થામાં સામેલ હોતા
નથી. ર્દાખલા તરીકે, ઓન્દ્કોલોજી (કેન્દ્સરની સારવાર), ઓગાન ટ્રાન્દ્સપ્લાન્દ્ટ સુર્વધાઓ, ઊંચુ ં
જોખમ ધરાવતી ગભાાવસ્થાના ર્નષ્ણાતો વગેરે.
તે નોંધવુ ં જોઈએ કે સારસંભાળના સ્તરમાં વધારો થાય છે તેમ તેની સાથે સંકળાયેલ ખચામાં
પણ વધારો થાય છે . જયારે લોકો પ્રાથર્મક સારવાર માટે ચુકવણી કરવા માટે પ્રમાણમાં
સરળતા અનુભવે છે , ત્યારે દ્વદ્વતીય કિાની સારવાર માટે ખચા કરવો મુશ્કેલ હોય છે અને ત ૃર્તય
કિાની સારવાર માટે તો ઘણી બધી મુશ્કેલી પડે છે . સારસંભાળના ર્વર્વધ સ્તરો માટે માળખું
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ર્દરે ક ર્દે શમાં, ગ્રામીણ-શહેરી ર્વસ્તારોમાં જુદું જુદું હોય છે , ત્યારે સામાજજક-આર્થિક પરરબળો
તેના પર અસર કરે છે .
E. ભારતમાાં હેલ્થકેર વ્યવસ્થાને અસરકતાણ પરરબળો
ભારતીય સ્વાસ્્ય વ્યવસ્થામાં અનેક સમસ્યાઓ અને પડકારો છે . તે હેલ્થકેર વ્યવસ્થાને અસર
કરે છે અને વ્યસ્ક્તગત સ્તરે અને માળખાગત સ્તરે હેલ્થકેર સંસ્થાઓમાં સુધારણાની જરૂર છે .
તેની નીચે મુજબ ચચાા કરવામાં આવી છે ેઃ
વસનતનવષયક કે વસનત સાંબનાં ધત વિણો
i.

દુર્નયામાં ભારત બીજો સૌથી વધુ વસર્ત ધરાવતો મોટો ર્દે શ છે .

ii. આ વસર્તની વ ૃદ્વદ્ સાથે સંકળાયેલી સમસ્યાઓ આપણી સમિ ઉજાગર કરે છે .
iii. તબીબી સારસંભાળ માટે ચુકવણી કરવાની લોકોની િમતા પર ગરીબીનુ ં સ્તર પણ
અસર કરે છે .
સામાજજક વિણો
a) હેલ્થકેર પ્રર્દાન કરવામાં શહેરીકરણમાં વ ૃદ્વદ્ કે ગ્રામીણ ર્વસ્તારોમાંથી શહેરી ર્વસ્તારોમાં
લોકોનુ ં સ્થળાંતર પડકારજનક છે .
b) ગ્રામીણ ર્વસ્તારોમાં સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત સમસ્યાઓ પણ યથાવત્ છે , જેનુ ં મુખ્ય કારણ
તબીબી સુર્વધાઓની ઉપલબ્ધતા અને સુલભતા તેમજ વાજબીપણાનો અભાવ છે .
c) કસરતની જરૂરરયાતમાં ઘટાડા સાથે બેઠાડું જીવનશૈલી ડાયાબીરટસ અને હાઈ બ્લડ
પ્રેશર જેવા નવા પ્રકારના રોગો તરફ ર્દોરી ગઈ છે .
સરે રાશ આયષ્ટ્ય
b) સરે રાશ આયુષ્યનો સંર્દભા આજે બાળક જન્દ્મે પછી કેટલાં વષા જીવશે તેની સાથે છે .
c) સ્વતંત્રતા મળી ત્યારે સરે રાશ આયુષ્ય 30 વષા હતુ,ં જે અત્યારે વધીને 60 વષાથી
વધારે થયુ ં છે , પણ લાંબા જીવનકાળની ગુણવિા સાથે સંબર્ં ધત સમસ્યાઓનુ ં
સમાધાન કરવામાં આવ્યુ ં નથી.
d) આ બાબત ‘સ્વસ્થ સરે રાશ જીવન’ની નવી ર્વભાવના તરફ ર્દોરી જાય છે .
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e) આ કારણે ‘જેરરયારટ્રક’ (વ ૃદ્ાવસ્થા સાથે સંબર્ં ધત) રોગોની સારવાર માટે માળખું ઊભુ ં
કરવાની જરૂર છે .
F. ભારતમાાં હેલ્થ વીમાનો નવકાસ
જયારે સરકાર હેલ્થકેર પર તેના નીર્તગત ર્નણાયો લેવામાં વ્યસ્ત હતી, ત્યારે તેણે હેલ્થ વીમા
યોજનાઓ પણ રજૂ કરી હતી. વીમા કંપનીઓએ પાછળથી તેમની વીમા પોક્ષલસીઓ રજૂ કરી
હતી. ભારતમાં હેલ્થ વીમા િેત્ર કેવી રીતે ર્વકસ્યુ ં હતુ ં તેના ર્વશે અહીં જણાવવામાં આવ્યુ ં છે ેઃ
I. એમ્્િોયીસ સ્િેિ ઇન્સસ્યોરન્સસ સ્કીમ
ૂ
ભારતમાં હેલ્થ વીમાની ઔપચારરક શરૂઆત 1947માં ર્દે શને આલાર્દી મળયા પછી ટંક
સમયમાં ઇએસઆઈ ધારો, 1948 બનાવીને એમ્પપ્લોયીસ સ્ટેટ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ સ્કીમની
રજૂઆત સાથે થઈ હતી. આ યોજના ઔપચારરક ખાનગી િેત્રમાં કાયારત કામર્દારો માટે
રજૂ થઈ હતી અને તેના પોતાના ર્દવાખાનાઓ અને હોસ્સ્પટલોના નેટવકા મારફતે ર્વસ્ત ૃત
સ્વાસ્્ય સેવાઓ પ્રર્દાન કરે છે .
ઇએસઆઇસી (એમ્પપ્લોયીસ સ્ટેટ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કોપોરે શન) અમલીકરણ એજન્દ્સી છે , જે
પોતાની માક્ષલકીની હોસ્સ્પટલો અને ર્દવાખાનોનુ ં સંચાલન કરે છે તેમજ જયાં પોતાની
સુર્વધાઓ અપ ૂરતી હોય ત્યાં સરકારી/ખાનગી પ્રર્દાતાઓ સાથે કોન્દ્ટ્રાક્ટ પણ કરે છે .
રૂ. 15,000 સુધીનુ ં વેતન મેળવતા તમામ કામર્દારોને પ ૂરક યોજના હેઠળ આવરી લેવામાં
આવ્યા છે , જેમાં કમાચારી અને કંપની અનુક્રમે 1.75 ટકા અને 4.75 ટકા ચુકવે છે ; રાજય
સરકાર તબીબી ખચાાનો 12.5 ટકા રહસ્સો ચુકવે છે .
તેમાં નીચેના ફાયર્દા સામેલ છે ેઃ
ઇએસઆઇએસ સુર્વધાઓ પર ર્નેઃશુલ્ક ર્વસ્ત ૃત હેલ્થકેર
માત ૃત્વના લાભ
ર્વકલાંગતાનો લાભ
માંર્દગી અને ઉિરજીર્વતાના કારણે વેતનના નુકસાન બર્દલ રોકડ વળતર અને
કામર્દારના મ ૃત્યુના કેસમાં અંર્તમ ર્વર્ધનો ખચા
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તે અર્ધકૃત મેરડકલ એટેન્દ્ડન્દ્્સ અને ખાનગી હોસ્સ્પટલોમાંથી મેળવવામાં આવેલી સેવા
દ્વારા પણ સમર્થિત છે . માચા, 2012 સુધી ઇએસઆઇએસ હેઠળ 6.55 કરોડ લાભાથીઓને
આવરી લેવાયા હતા.
II. સેન્સિિ ગવણન્સમેન્સિ હેલ્થ સ્કીમ (સીજીએચએસ)
ૂ સમયમાં 1954માં કેન્દ્ર સરકારના કમચ
ઇએસઆઇએસ પછી ટંક
ા ારીઓ માટે સેન્દ્ટ્રલ
ગવન્દ્ા મેન્દ્ટ હેલ્થ સ્કીમ (સીજીએચએસ) રજૂ કરવામાં આવી હતી, જેમાં પેન્દ્શનસા અને
નાગરરક સેવા સંબર્ં ધત નોકરીઓમાં કાયર
ા ત તેમના પરરવારના સભ્યો સામેલ છે . તેનો હેત ુ
કમાચારીઓ અને તેમના પરરવારના સભ્યોને તબીબી સારસંભાળ પ્રર્દાન કરવાનો છે અને
આંર્શક ભંડોળ કમચ
ા ારીઓ અને મોટા ભાગનુ ં ભંડોળ એમ્પપ્લોયર (કેન્દ્ર સરકાર) પ ૂરું પાડે છે .
સીજીએચએસના પોતાના ર્દવાખાના, પોક્ષલન્સક્લર્નક્સ અને ર્નયુક્ત ખાનગી હોસ્સ્પટલો
મારફતે સેવાઓ પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે .
તે ર્દવા, એલોપેર્થક ર્સસ્ટમમાં તાત્કાક્ષલક સેવાઓ, ર્નેઃશુલ્ક ર્દવાઓ, પેથોલોજી અને
રે રડયોલોજી, ગંભીર રીતે ક્ષબમાર ર્દર્દીઓના ઘરની મુલાકાત, સ્પેશ્યાક્ષલસ્ટની સલાહ વગેરે
આવરી લે છે .
કમચ
ા ારીઓનુ ં પ્રર્દાન અર્ત સાધારણ હોય છે , તેમ છતાં પગારના વધારા સાથે વધતુ ં જાય
છે – ર્દર મરહને રૂ.15થી ર્દર મરહને રૂ.150.
2010માં સીજીએચએસ 8,00,000 કુટુંબોના સભ્યોનો આધાર ધરાવતી હતી, જે 30 લાખ
લાભાથીઓનુ ં પ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે હતી.
III. કમનશિયિ હેલ્થ વીમો
વીમા ઉદ્યોગના રાષ્ટ્રીયકરણ અગાઉ તેમજ પછી કેટલીક નોન-લાઇફ વીમાકંપનીઓએ
કમર્શિયલ હેલ્થ વીમો ઓફર કયો હતો. પણ શરૂઆતમાં વીમાકંપનીઓને મોટા ભાગે
નુકસાન જતુ ં હોવાથી તે મોટા ભાગે કોપોરે ટ ક્લાયન્દ્્સ માટે જ ઉપલબ્ધ હતો અને તે પણ
મયાારર્દત હર્દ સુધી.
ભારતીય બજારમાં 1986માં વ્યસ્ક્તઓ અને તેમના કુટુંબો માટે પ્રથમ પ્રમાણભ ૂત સ્વાસ્્ય
વીમા ઉત્પાર્દન ચાર રાષ્ટ્રીય નોન-લાઇફ વીમા કંપનીઓએ રજૂ કયુું હતુ ં (તે સમયે આ ચાર
કંપનીઓ જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કોપોરે શન ઓફ ઇક્ન્દ્ડયાની પેટાકંપનીઓ હતી). આ ઉત્પાર્દન
મેરડક્લેઇમ માત ૃત્વ, અગાઉથી અસ્સ્તત્વમાં હોય તેવા રોગો વગેરે જેવા કેટલાંક ચોક્કસ
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અપવાર્દોને બાર્દ કરતા િર્તપ ૂર્તિની વાર્ષિક મયાાર્દા સુધી હોસ્સ્પટલના ખચા માટે કવચ
પ્રર્દાન કરવા રજૂ કરવામાં આવ્યુ ં હતુ.ં બજારમાં ફેરફારો થવાથી તેમાં કેટલીક વખત
સુધારાવધારા થયા છે , જેમાં છે લ્લો સુધારો 2012માં થયો હતો.
જોકે કેટલાંક સુધારાવધારા પછી ભારતમાં આજે પણ ખાનગી હોસ્સ્પટલાઇલેશન િર્તપ ૂર્તિ
આધારરત વાર્ષિક કરાર ખાનગી હેલ્થ વીમાનુ ં સૌથી લોકર્પ્રય સ્વરૂપ છે , જેમાં
મેરડક્લેઇમના વતમ
ા ાન સ્વરૂપે અગ્રણી છે . આ ઉત્પાર્દન એટલી હર્દે લોકર્પ્રય છે કે ખાનગી
હેલ્થ વીમા ઉત્પાર્દનોને ઘણી વખત અનેક લોકો ‘મેરડક્લેઇમ કવચ’ કહે છે અને વીમા
કંપનીઓ દ્વારા ઓફર થતા ર્વર્શષ્ટ ઉત્પાર્દનોને બર્દલે લોકર્પ્રય કેટેગરી તરીકે જ ધ્યાનમાં
લે છે .
વષા 2001માં વીમા િેત્રમાં ખાનગી કંપનીઓના પ્રવેશ સાથે હેલ્થ વીમાના િેત્રમાં પ્રચંડ
વ ૃદ્વદ્ થઈ છે , પણ આજે પણ આ બજારમાં મોટી સંભર્વતતા છે . વીમા કવચ, અપવાર્દો
અને નવા વધારાના કવચમાં નોંધપાત્ર ર્વર્વધતાઓ ઉમેરવામાં આવે છે , જેની ચચાા
પછીના પ્રકરણોમાં કરીશુ.ં
અત્યારે ભારતીય બજારમાં 300થી વધારે હેલ્થ વીમા ઉત્પાર્દનો ઉપલબ્ધ છે .
G. હેલ્થ વીમા બજાર
અત્યારે હેલ્થ વીમા બજારમાં ઘણી બધી કંપનીઓ કાયારત છે . તેમાં હેલ્થકેર સુર્વધાઓ પ્રર્દાન
કરતી કંપનીઓ પ્રર્દાતા કહેવાય છે , અન્દ્ય વીમા સેવાઓ પ્રર્દાન કરે છે અને ર્વર્વધ
મધ્યસ્થીઓ સંસ્થાઓ પણ કાયારત છે . કેટલીક કંપનીઓ મ ૂળભ ૂત માળખું રચે છે , ત્યારે અન્દ્ય
સહાયક સુર્વધાઓ પ્રર્દાન કરે છે . કેટલીક સંસ્થાઓ સરકારી િેત્રમાં કાયારત છે , તો અન્દ્ય
ૂ માં મારહતી આપી છે ેઃ
ખાનગી િેત્રમાં. અહીં તેના ર્વશે ટંક
E. માળખ ાં :
a) સરકારી સ્વાસ્્ય ક્ષેત્ર
રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્્ય નીર્તઓનો અમલ કરવા રાષ્ટ્રીય સ્તરે , પ્રાર્દે ર્શક સ્તરે , જજલ્લા સ્તરે અને
મયાારર્દત હર્દે ગ્રામીણ સ્તરે જાહેર સ્વાસ્્ય વ્યવસ્થા કાયારત છે , જયાં સામુર્દાર્યક સ્વયંસેવકો
ગ્રામીણ સમુર્દાયો અને સરકારી માળખા વચ્ચે કડી તરીકે કાયારત છે . તેમાં સામેલ છે ેઃ
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I.

આંગણવાડી કાયાકતાાઓ (ર્દર 1,000 લોકો માટે 1) જેમની ભરતી માનવ સંસાધન ર્વકાસ
મંત્રાલયના પોષણ પ ૂરક કાયાક્રમ અને સંકક્ષલત બાળ ર્વકાસ સેવા યોજના (આઇસીડીએસ)
હેઠળ થાય છે .
II. ટ્રેઇન બથા એટેન્દ્ડન્દ્્સ (ટીબીએ) અને ગ્રામીણ સ્વાસ્્ય માગાર્દશાકો (રાજયોમાં સ્વાસ્્ય
ર્વભાગોની અગાઉની યોજના).
III. આશા

(માન્દ્ય

સામાજજક

સ્વાસ્્ય

કાયાકતાા)

સ્વયંસેવકો,

જેમની

પસંર્દગી

એનઆરએચએમ (રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ સ્વાસ્્ય અક્ષભયાન) હેઠળ સમુર્દાય દ્વારા થાય છે ,
જેઓ નવા, ગ્રામીણસ્તરીય, સ્વૈન્સચ્છક તાલીમબદ્ સ્વાસ્્ય કાયાકતાાઓ છે , જેઓ
ગ્રામીણ ર્વસ્તારોમાં સ્વાસ્્ય િેત્રની કડીઓ તરીકે કામ કરે છે .
ર્દર 5,000 (પવાતીય, આરર્દવાસી અને પછાત ર્વસ્તારોમાં 3,000)ની વસર્ત માટે પેટાકેન્દ્રોની
સ્થાપના કરવામાં આવી છે , જેમાં ઓન્સક્લલરી સહાયક નસા ર્મડ-વાઇફ (એએનએમ) તરીકે
ઓળખાતી મરહલા સ્વાસ્્ય કાયાકતાા અને પુરુષ સ્વાસ્્ય કાયાકતાા હોય છે .
પ્રાથનમક આરોગ્ય કેન્સરો (પીએચસી), ર્દર 30,000ની વસર્ત (પવાતીય, આરર્દવાસી અને પછાત
ર્વસ્તારોમાં 20,000) માટે આશરે છ પેટાકેન્દ્રો માટે સંર્દભા એકમો છે . તમામ પીએચસી
આઉટપેશન્દ્સ સેવાઓ પ્રર્દાન કરે છે અને મોટા ભાગના ચારથી છ ઇન-પેશન્દ્ટ બેડ પણ ધરાવે
છે . તેમના કમચ
ા ારીઓમાં એક મેરડકલ ઓરફસર અને 14 પેરા-મેરડકલ વકાસ (જેમાં એક પુરુષ
અને એક મરહલા સ્વાસ્્ય સહાયક, એક નસ-ા ર્મડવાઇફ, એક લેબોરે ટરી ટેકર્નર્શયન, એક
ફામાાર્સસ્ટ અને અન્દ્ય સપોરટિંગ સ્ટાફ) હોય છે .
સામદાનયક સ્વાસ્્ય કેન્સરો (સીએચસી) ચાર પીએચસી માટે પ્રથમ સંર્દભા એકમો છે અને ર્વર્શષ્ટ
સારસંભાળ પણ પ્રર્દાન કરે છે . ર્નયમ મુજબ, ર્દરે ક સીએચસી (ર્દર 1 લાખની વસર્ત માટે)માં
ઓછામાં ઓછા 30 બેડ, એક ઓપરે શન ર્થયેટર, એક્સ-રે મશીન, લેબર રૂમ અને
લેબોરે ટરીની સુર્વધાઓ હોવી જોઈએ તેમજ ઓછામાં ઓછા ચાર સ્પેશ્યાક્ષલસ્ટ એટલે કે એક
સર્જન, એક રફક્ષલર્શયન, એક ગાયનેકોલોજજસ્ટ અને એક પીરડયારટ્રર્શયન હોવા જોઈએ, જેમને
21 પેરા-મેરડકલ અને અન્દ્ય સ્ટાફનો સપોટા હોવો જોઈએ.
ગ્રામીણ

હોક્સ્પિિોની

સ્થાપના

પણ

થઈ

છે

અને

તેમાં

સબ-રડર્વલનલ/તાલુકા

હોસ્સ્પટલો/સ્પેશ્યાક્ષલટી હોસ્સ્પટલો (ર્દે શમાં આશરે 2000) સામેલ છે ;
સ્પેશ્યાલિિી અને શૈક્ષલણક હોક્સ્પિિો બહુ ઓછી સંખ્યામાં છે અને તેમાં મેરડકલ કોલેજો
(અત્યારે આશરે 300) અને અન્દ્ય ત ૃર્તય કિાના સંર્દભા કેન્દ્રો છે . તેમાંથી મોટા ભાગના જજલ્લા
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શહેરો અને શહેરી ર્વસ્તારોમાં છે , પણ તેમાંથી કેટલાંક સ્પેશ્યાલાઇલ અને આધુર્નક તબીબી
સેવાઓ પ્રર્દાન કરે છે .
અન્સય એજન્સસીઓ સરકાર સાથે સંબર્ં ધત છે , જેમ કે હોસ્સ્પટલો અને રે લવે, સંરિણ અને આવા
મોટા ર્વભાગો (પોટા/માઇન્દ્સ વગેરે)ના ર્દવાખાના પણ સ્વાસ્્ય સેવાઓ પ્રર્દાન કરવામાં ભ ૂર્મકા
ભજવે છે . જોકે તેમની સેવા ઘણી વખત સંબર્ં ધત સંગઠનો અને તેમના ર્વભાગોના કમાચારીઓ
પ ૂરતી મયાારર્દત હોય છે .
b) ખાનગી ક્ષેત્રના પ્રદાતાઓ
ભારતમાં અર્ત મોટું ખાનગી હેલ્થ િેત્ર છે , જેમાં ત્રણ પ્રકારના હેલ્થકેર સેવા પ્રર્દાતાઓ સામેલ
છે – પ્રાથર્મક, ગૌણ તેમજ ટશારી (ત ૃર્તય). તેમાં સ્વૈન્સચ્છક, ક્ષબનલાભર્દાયક સંગઠનોથી લઈને
વ્યસ્ક્તઓ અને નફાકારક કોપોરે ટ, ટ્રસ્ટ, વ્યસ્ક્તગત પ્રેક્ક્ટશનસ,ા સ્વતંત્ર ર્વર્શષ્ટ સેવાઓ,
ર્નર્દાન પ્રયોગશાળાઓ, ફામાસીની દુકાનો, અને ક્ષબનલાયક પ્રર્દાતાઓ સામેલ છે . ભારતમાં
આશરે 77 ટકા એલોપેર્થક (એમબીબીએસ અને તેનાથી ઉપરની લાયકાત ધરાવતા) ડૉક્ટસા
ખાનગી િેત્રમાં કાયારત છે . ભારતમાં સ્વાસ્્ય પર થતા કુલ ખચાનો 75 ટકાથી વધારે રહસ્સો
ખાનગી સ્વાસ્્ય ખચન
ા ો છે . સમગ્ર ભારતમાં તમામ આઉટપેશન્દ્ટ (રાત રોકાયા ર્વના સારવાર
લેતા ર્દર્દીઓ)નો 82 ટકા અને હોસ્સ્પટલમાં ભરતી થતા 52 ટકા ર્દર્દીઓ ખાનગી િેત્ર ધરાવે
છે 1.
ભારત સારવારની અન્દ્ય વ્યવસ્થાઓ (આયુવેર્દ/ર્સદ્/યુનાની/હોર્મયોપેથી)માં લાયકાત
ધરાવતા સૌથી વધુ પ્રેક્ક્ટશનસા પણ ધરાવે છે , જેમની સંખ્યા 7 લાખથી વધારે છે . તેઓ
સરકારી અને ખાનગી એમ બંને િેત્રમાં કાયારત છે .
હેલ્થકેરના નફો કરતા પ્રર્દાતાઓ ઉપરાંત ક્ષબનસરકારી સંગઠનો (એનજીઓ) અને સ્વૈન્સચ્છક િેત્ર
પણ સમુર્દાયને સ્વાસ્્યની સારસંભાળ સંબર્ં ધત સેવાઓ પ્રર્દાન કરવામાં સંકળાયેલ છે .
સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત પ્રવ ૃર્િઓમાં 7,000થી વધારે સ્વૈન્સચ્છક એજન્દ્સીઓ સંકળાયેલી હોવાનો
અંર્દાજ છે . મોટી સંખ્યામાં ગૌણ અને ત ૃર્તય કિાની હોસ્સ્પટલો ક્ષબનનફાકારક સોસાયટીઓ કે
ટ્રસ્ટ તરીકે પણ નોંધાયેલી છે , અને વીમાકૃત વ્યસ્ક્તઓને ઇનપેશન્દ્ટ સેવાઓ (હોસ્સ્પટલમાં
રાત રોકાતા ર્દર્દીઓ)ની જોગવાઈ કરવામાં નોંધપાત્ર ફાળો આપે છે .
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c) ફામાણ સ્યરિકિ ઉદ્યોગ
ર્દવાઓ અને સ્વાસ્્ય સાથે સંબર્ં ધત ઉત્પાર્દનો પ્રર્દાતાની વાત કરીએ ભારતનો ફામાાસ્યુરટકલ
ઉદ્યોગ મોટો છે , જેનુ ં ટનઓ
ા વર 1950માં રૂ. 10 કરોડ હતુ,ં જે અત્યારે રૂ. 55,000 કરોડ છે (જેમાં
ર્નકાસ સામેલ છે ). તેમાં આશરે 50 લાખ લોકો કાયારત છે અને 6,000થી વધારે એકમો
ઉત્પાર્દન સાથે સંકળાયેલા છે . આ ઉદ્યોગ માટે કેક્ન્દ્રય રકિંમત ર્નયામક નેશનિ ફામાણ સ્યરિકલ્સ
પ્રાઇનસિંગ ઓથોરરિી (એનપીપીએ) છે , જયારે ફામાા િેત્ર રાસાયક્ષણક મંત્રાલય હેઠળ આવે છે .
બહુ ઓછી ર્દવાઓ (500 કે વધારે બલ્ક ર્દવાઓમાંથી 76) રકિંમત ર્નયંત્રણ હેઠળ છે , ત્યારે
બાકીની ર્દવાઓ અને તેન ુ ં ઉત્પાર્દન મુક્ત-રકિંમત વ્યવસ્થા હેઠળ છે , જેના પર રકિંમત ર્નયામક
બારીક નજર રાખે છે . રાજયોના ર્દવા ર્નયંત્રકો િેત્રીય કમાચારીઓનુ ં વ્યવસ્થાપન કરે છે , જે
ગુણવિા અને તેમના સંબર્ં ધત િેત્રોમાં ર્દવાઓ અને ફોમ્પયુલ
ા ેશનની રકિંમત પર નજર રાખે છે .
F. વીમા પ્રદાતાઓ :
વીમા કાં પનીઓ ખાસ કરીને સાધારણ વીમા િેત્રમાં ઘણી બધી કંપનીઓ હેલ્થ વીમા સેવાઓ
પ્રર્દાન કરે છે . તેમની યાર્દી અગાઉ કે ઉપર આપેલી છે . સૌથી વધુ પ્રોત્સાહક બાબત સ્વંતત્ર
હેલ્થ વીમા કંપનીઓની હાજરી છે – અત્યારે પાંચ છે – હેલ્થ વીમા પ્રર્દાતા નેટવકા વધવાથી
વધુ કેટલીક કંપનીઓ આ િેત્રમાં પ્રવેશે તેવી શક્યતા છે .
G. મધ્યસ્થી સાંસ્થાઓ :
વીમા ઉદ્યોગના ભાગરૂપે સેવા પ્રર્દાન કરતા અનેક લોકો અને સંસ્થાઓ હેલ્થ વીમા બજારનો
ભાગ પણ છે . આ તમામ મધ્યસ્થી સંસ્થાઓનુ ં સંચાલન ઇરડા દ્વારા થાય છે . તેમાં સામેલ છે ેઃ
i.

વીમા બ્રોકસણ તેઓ વ્યસ્ક્તઓ કે કોપોરે ટ હોઈ શકે છે અને સ્વતંત્ર રીતે કામ કરે છે . તેઓ
વીમા ઇચ્છતાં લોકોનુ ં પ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે છે અને તેમને શક્ય તેટલા શ્રેષ્ઠ પ્રીર્મયમ ર્દરે
ઉિમ વીમા કવચ પ્રર્દાન કરવા વીમા કંપનીઓ સાથે જોડે છે . તેઓ નુકસાનીના સમય
ર્દરર્મયાન વીમાકૃત લોકોને સહાય પણ કરે છે અને વીમાના વળતરનો ર્દાવો કરવામાં
મર્દર્દ કરે છે . બ્રોકસા આ પ્રકારનો વ્યવસાયનુ ં સંચાલન કરતી કોઈ પણ વીમા કંપની સાથે
વીમા વ્યવસાય હાથ ધરી શકે છે . તેમને વીમાના કર્મશન સ્વરૂપે વીમા કંપનીઓ પાસેથી
વળતર મળે છે .

ii. વીમા એજન્સ્સ સામાન્દ્ય રીતે તેઓ વ્યસ્ક્તગત રીતે કામ કરે છે , પણ કેટલાંક કોપોરે ટ
એજન્દ્્સ પણ હોય છે . બ્રોકસાથી ર્વપરીત એજન્દ્્સ કોઈ પણ વીમા કંપનીમાં વીમો
ઉતરાવી ન શકે, પણ તેમને એજન્દ્સી સ્વરૂપે મંજૂરી મળી હોય તેવી કંપનીઓ માટે જ કામ
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કરી શકે છે . વતામાન ર્નયમનો મુજબ, કોઈ પણ એજન્દ્ટ એક સાધારણ વીમા કંપની અને
એક જીવન વીમા કંપની, એક હેલ્થ વીમાકંપની અને એક જ પ્રકારની વીમા કંપની વતી
કામ કરી શકે છે . તેમને પણ વીમા કર્મશન સ્વરૂપે વીમા કંપનીઓ પાસેથી વળતર મળે
છે .
iii. થિણ પાિી એિનમનનસ્િેિસણ (િીપીએ)

આ નવા પ્રકારના સેવા પ્રર્દાતા છે , જેઓ વષા

2001થી આ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે . તેમને વીમાનુ ં વેચાણ કરવાનો અર્ધકાર
નથી, પણ તેઓ વીમા કંપનીઓને વહીવટી સેવાઓ પ્રર્દાન કરે છે . એક વખત હેલ્થ વીમા
પોક્ષલસીનુ ં વેચાણ થાય છે , પછી વીમાકૃત વ્યસ્ક્તઓની ર્વગતો ર્નયુક્ત ટીપીએ સાથે
વહેંચવામાં આવે છે , જેઓ ડેટા બેલ તૈયાર કરે છે અને વીમાકૃત વ્યસ્ક્તઓને હેલ્થ કાડ્સા
ઇશ્ય ૂ કરે છે . આ પ્રકારના કાડ્સાથી વીમાકૃત વ્યસ્ક્તઓ હોસ્સ્પટલ્સ અને ર્દવાખાનાઓમાં
કેશલેસ તબીબી સુર્વધાઓ (તાત્કાક્ષલક રોકડ રકમની ચુકવણી કયાા ર્વના સારવાર)
મેળવવા સિમ બને છે . જો વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત કેશલેસ સુર્વધાનો ઉપયોગ ન કરે તો પણ તે
ક્ષબલની ચુકવણી કરી શકે છે અને પછી ર્નયુક્ત ટીપીએ પાસેથી વળતર મેળવે છે .
ટીપીએને તેમના સંબર્ં ધત ર્દાવાઓ માટે વીમા કંપનીઓ પાસેથી ભંડોળ મળે છે અને ફી
સ્વરૂપે તેમને વળતર મળે છે , જે પ્રીર્મયમની ટકાવારી હોય છે .
iv. વીમા વેબ એગ્રીગેટસા નવા પ્રકારના સેવા પ્રર્દાતા છે , જેનુ ં સંચાલન ઇરડાના ર્નયમો દ્વારા
થાય છે . પોતાની વેબસાઇટ અને/અથવા ટેલીમાકે રટિંગ મારફતે તેઓ સંભર્વત ગ્રાહક
સાથે પ્રત્યિ ચચાા કયાા ર્વના રડસ્ટન્દ્સ માકે રટિંગ દ્વારા વીમા વ્યવસાય કરી શકે છે અને
વીમાકંપનીઓ માટે ગ્રાહક ઊભા કરી શકે છે . તેઓ સરખામણી કરવા માટે આ પ્રકારની
વીમા કંપનીઓના ઉત્પાર્દનો પણ મ ૂકે છે . તેઓ વીમાકંપનીઓ માટે ટેલીમાકે રટિંગ અને
આઉટસોર્સિંગ કામગીરીઓ હાથ ધરવા ઇરડાની મંજૂરી પણ મેળવી શકે છે , જેમ કે
ઓનલાઇન પોટાલ, પ્રીર્મયમ રરમાઇન્દ્ડસા મોકલવા અને પોક્ષલસી સંબર્ં ધત ર્વર્વધ
સેવાઓ હાથ ધરી શકે છે . તેમને વીમા કંપનીઓ લીડમાંથી ક્ષબલનેસ કન્દ્વટા થાય અને
વીમા ઉત્પાર્દનોના પ્રર્દશાન અને આઉટસોર્સિંગ સેવાના આધારે વળતર આપે છે .
v. વીમા માકે રટિંગ કંપનીઓ મધ્યસ્થી સંસ્થાઓનો નવો પ્રકાર છે , જેનુ ં સંચાલન ઇરડા દ્વારા
થાય છે . તેઓ આ પ્રકારના ઉત્પાર્દનોનુ ં વેચાણ, ર્વતરણ અને સેવા આપવા લાઇસન્દ્સ
ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ દ્વારા નીચેની કામગીરી કરી શકે છે :
વીમા વેચાણ પ્રવ ૃનત્તઓ : ઓથોરરટીની જાણ હેઠળ કોઈ પણ સમયે બે સાધારણ અને બે
હેલ્થ વીમાકંપનીઓના વીમા ઉત્પાર્દનોનુ ં વેચાણ કરવા સંકળાયેલા વીમા સેલ્સ પસન્દ્ા સ
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ં માં આઇએમએફને ફાઇલ અને ઉપયોગ
(આઇએસપી). સાધારણ વીમાના સંબધ
માગાર્દર્શિકામાં આપેલ વીમા ઉત્પાર્દનોની રરટેલ લાઇસન્દ્સની ખરીર્દી અને વેચાણ, જેમાં
મોટર, હેલ્થ, પસાનલ એસ્ક્સડન્દ્ટ, હાઉસહોલ્ડસા, દુકાનર્દાર અને અન્દ્ય વીમા ઉત્પાર્દનો
સામે છે , જેને ઓથોરરટીએ સમયેસમયે મંજૂરી આપી છે . વીમા કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલા
ં ૂરી સાથે થઈ શકે છે અને વતમ
કોઈ પણ ફેરફારનો અમલ ઓથોરરટીની પ ૂવમ
ા જ
ા ાન
પોક્ષલસીધારકોને સેવા માટે યોગ્ય ગોઠવણો સાથે થઈ શકે છે .
વીમા સેવા સાંબનાં ધત પ્રવ ૃનત્તઓ : આ સેવા પ્રવ ૃર્િઓ એવી વીમાકંપનીઓ માટે જ હશે,
જેમની સાથે તેઓ વીમા ઉત્પાર્દનોનુ ં વેચાણ કરવા સમજૂતી ધરાવે છે અને તે નીચે
જણાવેલ છે :
a. ઓથોરરટી દ્વારા ઇશ્ય ૂ થયેલ વીમા કંપની દ્વારા આઉટસોર્સિંગ પ્રવ ૃર્િઓ પર
માગાર્દર્શિકાઓમાં મંજૂર થયેલ વીમાકંપનીઓની બેક ઓરફસ પ્રવ ૃર્િઓ હાથ ધરવી;
b. વીમા રરપોક્ષલટરીલની માન્દ્યતાપ્રાપ્ત વ્યસ્ક્ત બનવુ;ં
c. લાઇસન્દ્સ ધરાવતા સવેયર અને નુકસાન આકારણીકતાા દ્વારા તપાસ અને નુકસાનની
આકારણી હાથ ધરવી;
d. સમયે સમયે ઓથોરરટી દ્વારા મંજૂર વીમા સંબર્ં ધત અન્દ્ય પ્રવ ૃર્િ.
નાણાકીય ઉત્પાદનોન ાં નવતરણ :

નાણાકીય સેવા એન્સક્લક્યુરટવ્સ (એફએસઇ) દ્વારા

વહેંચણી થતા ઉત્પાર્દનો, જેમની પાસે અન્દ્ય આ પ્રકારના અન્દ્ય નાણાકીય ઉત્પાર્દનોનુ ં
વેચાણ, ર્વતરણ અને સેવા આપવા લાઇસન્દ્સ હોય છે , જેમ કે :
a. સેબી દ્વારા ર્નયમન થતી મ્પયુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીઓના મ્પયચ્યુઅલ ફંડ્સ;
b. પીએફઆરડીએ દ્વારા ર્નયમન થતા પેન્દ્શન ઉત્પાર્દનો;
c. સેબીનુ ં લાઇસન્દ્સ ધરાવતા રોકાણ સલાહકારો દ્વારા ર્વતરરત અન્દ્ય નાણાકીય
ઉત્પાર્દનો;
d. આરબીઆઈ દ્વારા ર્નયમન થતી બેન્દ્કો/એનબીએફસીના બેક્ન્દ્કિંગ/નાણાકીય ઉત્પાર્દન;
e. ભારત સરકારના પોસ્ટ ર્વભાગ દ્વારા ઓફર થતા ક્ષબન-વીમા ઉત્પાર્દનો;
f. સમયે સમયે ઓથોરરટી દ્વારા મંજૂર અન્દ્ય કોઈ પણ નાણાકીય ઉત્પાર્દન કે કામગીરી.
H. અન્સય મહત્ત્વપ ૂણણ સાંગઠનો
થોડા વધારે સંગઠનો છે , જે હેલ્થ વીમા બજારનો ભાગ છે
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અને તેમાં સામેલ છે ેઃ

A. ભારતીય વીમા ર્નયમનકાર અને ર્વકાસ સિામંડળ (ઇરડા), જે વીમા ર્નયમનકાર છે ,
જેની રચના સંસર્દના કાયર્દા દ્વારા થઈ છે અને તે વીમા બજારમાં કાયારત તમામ કંપનીઓ
અને વ્યવસાયોનુ ં ર્નયમન કરે છે . તે 2000માં અસ્સ્તત્વમાં આવી છે અને તેને વીમા
વ્યવસાયનુ ં ર્નયમન કરવાની સાથે તેને ર્વકસાવવાની કામગીરી પણ સુપરત કરવામાં
આવી છે .
B. જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ અને જીવન વીમા પરરષર્દો, જે ઇરડાને તેમના સંબર્ં ધત જીવન કે
સાધારણ વીમા વ્યવસાયનુ ં સંચાલન કરવા ઇરડાને ભલામણ પણ કરે છે .
C. ઇન્સસ્યોરન્સસ ઇન્સફોમેશન બ્ય ૂરો ઓફ ઇન્ન્સિયાને ઇરડા દ્વારા વષા 2009માં પ્રમોટ કરવામાં
આવી હતી અને 20 સભ્યોની સંચાલન પરરષર્દ સાથેની રજજસ્ટડા સોસાયટી છે , જેમાંથી
મોટા ભાગના સભ્યો વીમા િેત્રના છે . તે રકિંમત ર્નધાારણ અને વ્યાવસાર્યક વ્ય ૂહરચના
ઘડવા સરહત ડેટા આધારરત અને વૈજ્ઞાર્નક ર્નણાય લેવા સિમ બનાવવા વીમા િેત્ર માટે
ર્વશ્લેષણ અને ર્વર્વધ િેત્રસ્તરીય અહેવાલો એકત્ર કરે છે . તે ર્નયમનકાર અને સરકારને
નીર્તર્નમાાણમાં મર્દર્દ કરવા ચાવીરૂપ મારહતી પણ પ્રર્દાન કરે છે . બ્ય ૂરોએ વીમા ઉદ્યોગના
લાભ માટે અનેક અહેવાલો, ર્નર્િત સમયાંતરે અને વન-ટાઇમ પ્રર્દાન કયાા છે .
આઇઆઇબીએ સેન્દ્ટ્રલ ઇન્દ્ડેક્સ સવર
ા નુ ં સંચાલન કરે છે , જે ર્વર્વધ વીમા રરપોક્ષલટરી વચ્ચે
નોડલ પોઇન્દ્ટ તરીકે કામ કરે છે અને નવુ ં ખાતુ ં ઊભુ ં કરવાના તબક્કે ડીમેટ ખાતાના રડડુન્સપ્લકેશનમાં મર્દર્દ કરે છે . સેન્દ્ટ્રલ ઇન્દ્ડેક્સ સવર
ા વીમાકંપની અને વીમા રરપોક્ષલટરી વચ્ચે
ર્દરે ક પોક્ષલસી પર વ્યવહારો સાથે સંબર્ં ધત મારહતીના ટ્રાન્દ્સર્મશન/રાઉરટિંગ માટે
એક્સચેન્દ્જ તરીકે પણ કામ કરે છે .
આઇઆઇબીએ તેનો હોસ્સ્પટલ યુર્નક આઇડી માસ્ટર પ્રોગ્રામ શરૂ કરીને હેલ્થ વીમા િેત્રમાં
કામ કરવા પસંર્દગીના પ્રર્દાતા નેટવકામાં હોસ્સ્પટલની યાર્દી બનાવી છે .
આઇઆઇબીની નવી પહેલ હેલ્થ વીમાની ક્ષગ્રડને ટીપીએ, વીમાકંપનીઓ અને હોસ્સ્પટલો
સાથે જાળવી રાખશે. આ પહેલનો હેત ુ સારવારના ખચા અને હેલ્થ વીમા ઉત્પાર્દનોના
કાયાર્દિ રકિંમત ર્નધાારણમાં પારર્દશાકતા સાથે વીમા ર્દાવાની પતાવટની વ્યવસ્થા રજૂ
કરવા હેલ્થ વીમા િેત્રને મર્દર્દ કરવાનો છે .
D. ઇન્સસ્યોરન્સસ ઇન્સન્સસ્િિય ૂિ ઓફ ઇક્ન્દ્ડયા અને નેશનલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ એકેડમી જેવી શૈિક્ષણક
સંસ્થાઓ, જે વીમા અને વ્યવસ્થાપન સાથે સંબર્ં ધત ર્વર્વધ પ્રકારની તાલીમ પ ૂરી પાડે છે
અને એજન્દ્ટ બનવા તાલીમ આપતી ખાનગી તાલીમ સંસ્થાઓ છે .
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E. મેરિકિ પ્રેન્તિશનસણ પણ જોખમનો સ્વીકાર કરવા ર્દરર્મયાન સંભર્વત ક્લાયન્દ્્સના
સ્વાસ્્ય વીમા જોખમોની આકારણી કરવામાં વીમા કંપનીઓ અને ટીપીએને સહાય કરે છે
તેમજ મુશ્કેલ ર્દાવાના કેસમાં વીમા કંપનીઓને સલાહ પણ આપે છે .
F. વીમા લોકપાલ, ગ્રાહક અર્દાલતો તેમજ રર્દવાની અર્દાલતો જેવી કાયર્દે સર સંસ્થાઓ પણ
ગ્રાહકની ફરરયાર્દોનો ર્નકાલ કરવાની વાત આવે ત્યારે હેલ્થ વીમા બજારમાં મહત્ત્વપ ૂણા
ભ ૂર્મકા ભજવે છે .
સારાાંશ
i.

વીમો ઘણી સર્દીઓ અગાઉ એક યા બીજા સ્વરૂપે અસ્સ્તત્વ ધરાવતો હતો, પણ તેન ુ ં
આધુર્નક સ્વરૂપ થોડી સર્દી જૂન ુ ં છે . ભારતમાં વીમો સરકારી ર્નયમન સાથે ઘણાં
તબક્કામાંથી પસાર થયો છે .

ૂ હેલ્થકેર ર્સસ્ટમ
ii. પોતાના નાગરરકો માટે સ્વાસ્્ય અર્ત મહત્ત્વપ ૂણા હોવાથી સરકારો અનુકળ
ઊભી કરવામાં મહત્ત્વપ ૂણા ભ ૂર્મકા ભજવે છે .
iii. હેલ્થકેરનુ ં સ્તર ર્દે શની વસર્ત સાથે સંબર્ં ધત અનેક પરરબળો પર આધારરત હોય છે .
iv. ત્રણ પ્રકારની હેલ્થકેર સેવા પ્રાથર્મક, દ્વદ્વતીય અને ત ૃર્તય કિા છે , જેનો આધાર જરૂરી
તબીબી સ્સ્થર્તના સ્તર પર હોય છે . ર્દરે ક સ્તર સાથે હેલ્થકેરનો ખચા વધે છે , જેમાં ત્રીજી
કિાની સારવાર સૌથી વધુ મોંઘી છે .
v. ભારત વસર્તવધારો અને શહેરીકરણ જેવા ર્વક્ષચત્ર પડકારો ધરાવે છે , જે માટે યોગ્ય
હેલ્થકેરની જરૂર છે .
vi. હેલ્થ વીમા માટે સૌપ્રથમ સરકારે યોજના રજૂ કરી હતી, પછી ખાનગી વીમા કંપનીઓ દ્વારા
કમર્શિયલ વીમો આપવામાં આવ્યો હતો.
vii. હેલ્થ વીમા બજારમાં અનેક કંપનીઓ કાયારત છે , જેમાંથી કેટલીક માળખું પ્રર્દાન કરે છે , તો
અન્દ્ય કેટલીક વીમા સેવાઓ પ્રર્દાન કરે છે , તો બાકીની બ્રોકસા, એજન્દ્્સ અને થડા પાટી
એડર્મર્નસ્ટ્રેટસા જેવી મધ્યસ્થી સેવાઓ પ ૂરી પાડે છે . આ ઉપરાંત ર્નયમનકાર, શૈિક્ષણક
અને કાયર્દે સર સંસ્થાઓ પણ તેમની ભ ૂર્મકા ભજવે છે .
ચાવીરૂપ શબ્દો
હેલ્થકેર
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કમાર્શયલ વીમો
રાષ્ટ્રીયકરણ
પ્રાથર્મક, ગૌણ અને ત્રીજી કિાની હેલ્થકેર
મેરડક્લેઇમ
બ્રોકર
એજન્દ્ટ
થડા પાટી એડર્મર્નસ્ટ્રેટર
ઇરડા
 લોકપાલ
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પ્રકરણ 7
વીમાન ાં દસ્તાવેજીકરણ
પ્રકરણ પરરચય
વીમા ઉદ્યોગમાં, આપણે ર્વર્વધ ફોમ્પસ,ા ર્દસ્તાવેજો વગેરેનો પરરચય મેળવીએ છીએ. આ પ્રકરણ
આપણને ર્વર્વધ ર્દસ્તાવેજો અંગે મારહતી અને વીમા કરારમાં તેના મહત્ત્વ ર્વશે વૈર્વધ્યપ ૂણા
મારહતી પ ૂરું પાડે છે . તે ર્દરે ક ફોમાના યોગ્ય સ્વરૂપની સમજણ, તેને કેવી રીતે ભરવુ ં તેની પદ્ર્ત
અને ચોક્કસ મારહતી માંગવા પાછળના કારણો જણાવે છે .
અભ્યાસના પરરણામો

A. અરજીપત્રકો
B. અરજીનો સ્વીકાર (વીમાકરણ)
C. મારહતીપત્ર
D. પ્રીર્મયમની રસીર્દ
E. પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ
F. શરતો અને વોરન્દ્ટી
G. પુક્ષ્ટ કે પુરાવા
H. પોક્ષલસીઓનુ ં અથાઘટન
I. રરન્દ્ય ૂઅલ નોરટસ
J. એક્ન્દ્ટ-મની લોન્દ્ડરરિંગ અને તમારા ગ્રાહકને જાણવાની માગાર્દર્શિકા
આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કયાા પછી તમે નીચેની બાબતો શીખવી જોઈએ:
i.

અરજીપત્રકની ર્વગતોની સમજ.

ii. મારહતીપત્રના મહત્વની સમજ.
iii. પ્રીર્મયમની રસીર્દ અને વીમા ધારા, 1938ની જોગવાઈ 64વીબીની સમજ.
iv. વીમાની પોક્ષલસીમાં શરતો અને ર્નયમોની સમજ.
v. પોક્ષલસીની શરતો, વોરન્દ્ટી અને સમથાનની ચચાાની સમજ.
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vi. શા માટે વીમાના પુરાવા ઇશ્ય ૂ કરવામાં આવે છે તેની સમજ.
vii. કાયર્દાની અર્દાલતમાં પોક્ષલસીની શરતો કેવી રીતે જોવાય છે તેની સમજ.
viii. રરન્દ્ય ૂઅલ નોરટસ શા માટે ઇશ્ય ૂ કરવામાં આવે છે તેની સમજ.
ં માં એજન્દ્ટની
ix. મની લોન્દ્ડરરિંગ શુ ં છે અને તમારા ગ્રાહકને જાણો માગર્દ
ા ર્શિકા સંબધ
જરૂરરયાતની સમજ.
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A. અરજીપત્રકો
અગાઉ જણાવ્યા મુજબ, વીમો કરાર છે , જે પોક્ષલસીમાં લેક્ષખત સ્વરૂપે હોય છે . વીમાનુ ં
ર્દસ્તાવેજીકરણ પોક્ષલસીઓને ઇશ્ય ૂ કરવા પ ૂરતુ ં મયાારર્દત નથી. તેમની વચ્ચે બ્રોકસા અને એજન્દ્્સ
જેવા ઘણા મધ્યસ્થીઓ હોવાથી વીમાધારક અને વીમાકંપની ક્યારે ય ન મળે તેવ ુ ં બની શકે છે .
વીમાકંપની ગ્રાહકે રજૂ કરે લા ર્દસ્તાવેજોમાંથી જ ગ્રાહક અને વીમાની તેની જરૂરરયાતોની જાણકારી
મેળવે છે . આ પ્રકારના ર્દસ્તાવેજો જોખમને વધુ સારી રીતે સમજવા વીમાકંપની ની મર્દર્દ પણ કરે
ુ ર
છે . એટલે વીમાધારક અને વીમાકંપની વચ્ચે સમજણ અને સ્પષ્ટતા લાવવાના હેતસ
ર્દસ્તાવેજીકરણ જરૂરી છે . ચોક્કસ ર્દસ્તાવેજો છે , જેનો વીમા ઉદ્યોગમાં પરં પરાગત ઉપયોગ થાય
છે .
ગ્રાહકના સીધા સંપકામાં રહેતા વીમા એજન્દ્ટને ર્દસ્તાવેજો ર્વશે ગ્રાહકોની તમામ શંકાનુ ં સમાધાન
કરવુ ં પડે છે અને તેને ભરવામાં મર્દર્દ કરવી પડે છે . એજન્દ્્સે સંકળાયેલા ર્દરે ક ર્દસ્તાવેજનો હેત ુ
અને વીમામાં તેની ઉપયોગીતા ર્દસ્તાવેજોમાં સામેલ મારહતીનુ ં મહત્ત્વ અને પ્રસ્તુતતા સમજવી
જોઈએ.
I. અરજીપત્રકો
ર્દસ્તાવેજીકરણનો પ્રથમ તબક્કો અરજીપત્રકનો છે , જેની મારફતે વીમાધારક નીચેની મારહતી
આપે છે ેઃ
I. પોતાનો પરરચય
II. પોતાને કયા પ્રકારના વીમાની જરૂરરયાત છે તે
III. તે વીમાકંપની પાસેથી શુ ં ઇચ્છે છે તેની ર્વગત અને
IV. કેટલા સમયગાળા માટે
ર્વગતોનો અથા વીમાની ર્વષયવસ્તુ સાથે સંબર્ં ધત આવશ્યક ત્યો કે હકીકતો અને તેન ુ ં
નાણાકીય મ ૂલ્ય એવો થશે.
I.

વીમાકાં પની દ્વારા જોખમની આકારણી

ે ી તમામ આવશ્યક
I. અરજીપત્રકમાાં અરજદારે વીમાકાં પનીએ જોખમના સાંબધ
ાં માાં માંગલ
મારહતી ભરવી જોઈએ, જેથી વીમાકંપની નક્કી કરી શકે કે:
I. વીમાનો સ્વીકાર કરવો કે નહીં
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II. જોખમનો સ્વીકાર કરવામાં આવે, તો પ્રીર્મયમના ર્દર, ર્નયમો અને શરતો
નક્કી કરવી
ર્દરખાસ્ત ફોમા અરજર્દાર સંબર્ં ધત ર્વર્વધ મારહતી ધરાવે છે , જે વીમા માટે ઓફર થયેલા
જોખમનો સ્વીકાર કરવા વીમાકંપની માટે ઉપયોગી હોય છે . વીમા માટે અરજી કરવાની
સાથે સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ અને આવશ્યક હકીકતો કે ત્યોનો ખુલાસો કરવાની ફરજ શરૂ થાય
છે .
પોક્ષલસીની શરૂઆત સાથે આવશ્યક હકીકતો કે મારહતીનો ખુલાસો કરવાની ફરજ શરૂ થાય
છે અને વીમાની મુદ્દત ર્દરર્મયાન અને કરાર પ ૂણા થયા પછી પણ જળવાઈ રહે છે .
ઉદાહરણ
પસન
ા લ એસ્ક્સડન્દ્ટ પોક્ષલસીના કેસમાં, જો વીમાધારક ર્દરખાસ્ત ફોમમ
ા ાં જાહેર કરે કે તે મોટસા
સ્પો્સા કે ઘોડેસવારીમાં સંકળાયેલ નથી, તો તેણે સુર્નર્િત કરવુ ં પડે કે તે પોલીસના ગાળામાં
આ પ્રકારના શોખમાં સંકળાશે નહીં. આ વીમાકંપની માટે આવશ્યક મારહતી છે , જેનો આ
હકીતોના આધારે સ્વીકાર થશે અને તેને અનુરૂપ પ્રીર્મયમનો ર્નણય
ા લેવાશે.
સામાન્દ્ય રીતે વીમાકંપની દ્વારા ર્પ્રન્દ્ટ થતા અરજીપત્રકોમાં વીમાકંપનીનુ ં નામ, લોગો,
સરનામુ ં અને વીમા/ઉત્પાર્દનોનો વગ/
ા પ્રકાર હોય છે . વીમા કંપની માટે ર્દરખાસ્ત ફોમામાં
ં ે કોઈ પ્રમાણભ ૂત ફોમેટ કે પ્રેક્ક્ટસ નથી.
ર્વર્વધ નોંધ ઉમેરવાની પરં પરા છે . જોકે આ સંબધ
ઉદાહરણ
આ પ્રકારની નોંધના કેટલાંક ઉર્દાહરણો નીચે મુજબ છે :
‘જોખમની આકારણ સાથે સંબર્ં ધત આવશ્યક ત્યોનો ખુલાસો ન કરવાથી, ગેરમાગે ર્દોરતી
મારહતી પ ૂરી પાડવાથી, વીમાધારક દ્વારા ગોટાળો કરવાથી કે અસહકાર ર્દાખવવાથી ઇશ્ય ૂ
થયેલી પોક્ષલસી રર્દ કરવામાં આવશે’,
‘જયાં સુધી કંપની ર્દરખાસ્તનો સ્વીકાર ન કરે અને પ્રીર્મયમની સંપ ૂણા ચુકવણી ન થાય ત્યાં
સુધી કંપની દ્વારા જોખમનો સ્વીકાર થયેલો ગણાશે નહીં’.
અરજીપત્રકમાાં જાહેરાત : સામાન્દ્ય રીતે વીમાકંપનીઓ ર્દરખાસ્ત ફોમામાં છે લ્લે ઘોષણા પત્ર
ઉમેરે છે , જેના પર વીમાકંપનીના પ્રર્તર્નર્ધએ હસ્તાિર કરવાના હોય છે . આ પત્ર સુર્નર્િત
કરે છે કે વીમાધારકે ફોમમ
ા ાં સાચી અને સચોટ મારહતી આપી છે અને ફોમમ
ા ાં સામેલ હકીકતોને

121

બરોબર સમજયાં છે , જેથી ગેરમાગે ર્દોરતા ત્યોના કારણે ર્દાવાની પતાવટ કરતી વખતે
અસંમર્ત માટે કોઈ અવકાશ રહેતો નથી.
આ જાહેરાત વીમાધારક તરફથી સવોચ્ચ ર્વશ્વાસના મુખ્ય ર્સદ્ાંત તરીકે કાયા કરે છે અને
વીમાધારક વતી તમામ આવશ્યક હકીકતોની જાહેરાત કરે છે .
આ જાહેરાત સવોચ્ચ ર્વશ્વાસના કાયર્દા ર્સદ્ાંતને સવોચ્ચ ર્વશ્વાસની કરારબદ્ ફરજમાં
પરરવર્તિત કરે છે .
ઘોષણાન ાં પ્રમાણભ ૂત ફોમણ
ઇરડાએ હેલ્થ વીમા અરજીમાં પ્રમાણભ ૂત ઘોષણાની ચોક્કસ રૂપરે ખા નક્કી કરી છે જે નીચે
મુજબ છે ેઃ
a) મારા વતી અને વીમાધારક થનાર તમામ વ્યસ્ક્તઓ તરફથી, હ/
ુ ં અમે અહીં ઘોર્ષત
કરીએ છીએ કે, ઉપરોક્ત ર્નવેર્દનો, જવાબો અને/અથવા ખાસ મારા દ્વારા આપવામાં
આવેલા સાચા છે અને મારી જાણમાં સંપ ૂણા છે તેમજ હ/
ુ ં અમે આ અન્દ્ય વ્યસ્ક્તઓ વતી
અરજી કરવા અર્ધકૃત છીએ.
b) હુ ં સમજુ ં છં કે મારા દ્વારા પ્રર્દાન કરવામાં આવેલી મારહતી વીમા પોક્ષલસીનો આધાર
બનશે, જે વીમાકંપનીના વીમાકરણ પોક્ષલસી માન્દ્યતા બોડાની મંજૂરીને આર્ધન છે અને
ચાર્જ કરી શકાય તેવા પ્રીમર્યમની સંપ ૂણા રસીર્દ પછી જ પોક્ષલસી અમલમાં આવશે.
c) હ/
ુ ં અમે વધુમાં જાહેર કરીએ છીએ કે હ/
ુ ં અમે ર્દરખાસ્ત રજૂ થયા પછી, પણ કંપની દ્વારા
જોખમનો સ્વીકાર કરવાની મારહતી આપતા અગાઉ વીમાધારક/અરજર્દારના
જીવનના સામાન્દ્ય સ્વાસ્્ય કે વ્યવસાયમાં કોઈ ફેરફારની લેક્ષખતમાં જાણ કરીશુ.ં
d) હ/
ુ ં અમે જાહેર કરીએ છીએ અને કોઈ પણ સમયે વીમાધારક/અરજર્દારની સારવાર
કરનાર કોઈ પણ ડોક્ટર કે હોસ્સ્પટલમાંથી તબીબી મારહતી કે અગાઉના કે વતમ
ા ાન
રોજગારર્દાતા પાસેથી મારહતી મેળવવાની કંપનીને સંમર્ત આપીએ છીએ, જે
વીમાધારક/અરજર્દારના જીવનના શારીરરક કે માનર્સક સ્વાસ્્યને અસર કરે છે અને
ર્દરખાસ્ત

અને/અથવા

ર્દાવાની

પતાવટના

વીમાકરણના

ુ ર
હેતસ

વીમાધારક/અરજર્દારના જીવન પર વીમા માટે અરજી કરનાર કોઈ પણ વીમાકંપની
પાસેથી મારહતી મેળવવાની છૂટ આપીએ છીએ.
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e) હ/
ુ ં અને અમે કંપનીને મારી અરજી સંબર્ં ધત મારહતી કોઈ પણ સરકારી અને/અથવા
ર્નયમનકારી સિામંડળ આપવા અર્ધકૃત કરીએ છીએ, જેમાં વીમાકરણ અને/અથવા
ુ ર તબીબી રે કોડા સામેલ છે .
ર્દાવાની પતાવટના એકમાત્ર હેતસ
II. અરજીપત્રકમાાં પ્રશ્રોનો પ્રકાર
અરજીપત્રકમાં પ્રશ્નોની સંખ્યા અને તેનો પ્રકાર સંબર્ં ધત વીમાના પ્રકાર મુજબ
અલગઅલગ હોય છે .
હેલ્થ, પસાનલ એસ્ક્સડન્દ્ટ અને ટ્રાવેલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ જેવા પસણનિ વીમામાં અરજીપત્રકની
રડલાઇન એવી રીતે બનાવવામાં આવે છે , જેથી અરજર્દારના સ્વાસ્્ય, જીવનશૈલી અને
આર્દતો, સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત અગાઉની સ્સ્થર્ત, મેરડકલ રહસ્ટ્રી, આનુવર્ં શક લિણો, વીમાનો
અગાઉનો અનુભવ વગેરે મારહતી મેળવી શકાય.
અરજીના નવનવધ પાસાાં
a) અરજદારન ાં સાંપ ૂણણ નામ
અરજર્દાર પોતાની સ્પષ્ટ ઓળખ આપવા સિમ હોવો જોઈએ. વીમાનો કરાર કોની સાથે
કરવાનો છે તેની જાણકારી મેળવવી વીમાકંપની માટે મહત્ત્વપ ૂણા છે , જેથી પોક્ષલસીનો
ફાયર્દો વીમાધારકને જ મળે . વીમાકૃત જોખમમાં અન્દ્ય કોઈ વ્યસ્ક્ત કે સંસ્થા (મ ૃત્યુ થવાના
કેસમાં કાયર્દે સર વારસર્દાર)નુ ં રહત સામેલ હોય અને તેણે ર્દાવો કરવો પડશે તેવા કેસમાં
પણ ઓળખ સ્થાર્પત થવી મહત્ત્વપ ૂણા છે .
b) અરજદારન ાં સરનામ ાં અને સાંપકણ નવગતો
અરજર્દારનુ ં સરનામુ ં અને સંપકા ર્વગત એકત્ર કરવા ઉપર જણાવેલા કારણો લાગુ પડે છે .
c) અરજદારનો વ્યવસાય, ધાંધો કે વેપાર
હેલ્થ અને પસાનલ એસ્ક્સડન્દ્ટ વીમા જેવા કેટલાંક કેસમાં અરજર્દારનો વ્યવસાય, વેપાર કે
ધંધો મહત્ત્વપ ૂણા છે , કારણ કે તેમની પાસે જોખમી ચીજવસ્તુઓ હોઈ શકે છે .
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ઉદાહરણ
ફાસ્ટ-ફૂડ રે સ્ટોરાંનો રડલીવરી મેન તેના ગ્રાહકોને ફૂડની લડપથી રડલીવરી કરવા વારં વાર
મોટરબાઇક પર મુસાફરી કરે છે . એટલે તેન ુ ં કામ આ જ રે સ્ટોરાંના એકાઉન્દ્ટન્દ્ટ કરતા વધારે
જોખમી હોઈ શકે છે .
d) વીમાના નવષયવસ્તની ઓળખ અને નવગત
અરજર્દારે વીમા માટે ર્વષયવસ્તુ સ્પષ્ટપણે જણાવવાની જરૂર છે .
ઉદાહરણ
અરજર્દારને જણાવવાની જરૂર છે જો તે છે ેઃ
ુ ર) અથવા
I. ર્વર્દે શી પ્રવાસ (કોના દ્વારા, ક્યારે , કયા ર્દે શમાં, કયા હેતસ
II.

વ્યસ્ક્તનુ ં સ્વાસ્્ય (વ્યસ્ક્તનુ ં નામ, સરનામુ ં અને ઓળખ) વગરે , જે તે કેસના આધારે

e) વીમાકૃત રકમ પોક્ષલસી હેઠળ વીમાકંપનીની જવાબર્દારીની મયાાર્દા સ ૂચવે છે અને
અરજીપત્રકોમાં તેનો ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ.
ઉદાહરણ
હેલ્થ, વીમાની રકમ હોસ્સ્પટલની સારવારનો ખચા હોઈ શકે છે , જયારે પસન
ા લ એસ્ક્સડન્દ્ટ
વીમા માટે વીમાની રકમ અકસ્માતના કારણે જીવન, કોઈ અંગ કે રક્ષ્ટની હાર્ન થવા સામે
વળતરની ર્નર્િત રકમ હોઈ શકે છે .
f) અગાઉ અને હાિનો વીમો
અરજર્દારે વીમાકંપનીને અગાઉના વીમા સંબર્ં ધત ર્વગતની જાણકારી આપવી જરૂરી છે .
આ જાણકારી અગાઉની વીમા પોક્ષલસી સંબર્ં ધત ર્વગત સમજવા ઉપયોગી છે . કેટલાંક
બજારોમાં એવી વ્યવસ્થા હોય છે , જેમાં વીમાકંપનીઓ વીમાધારક ર્વશેની મારહતીની
વહેંચણી ગુપ્ત રીતે કરે છે .
અરજર્દારે એવુ ં પણ જણાવવુ ં જરૂરી છે કે કોઈ વીમાકંપનીએ તેમની અરજી નકારી કાઢી હતી
કે નહીં, ર્વશેષ શરતો લાર્દી હતી કે નહીં, રરન્દ્ય ૂ કરાવતી વખતે પ્રીર્મયમની રકમ
વધારવાની જરૂર પડી હતી કે પોક્ષલસી રરન્દ્ય ૂ કરવાનો ઇનકાર કયો હતો કે રર્દ કરી હતી.
અન્દ્ય કોઈ વીમાકંપની સાથે વતામાન વીમાની ર્વગત આપવી જરૂરી છે , જેમાં
વીમાકંપનીઓના નામ સરહત ર્વર્વધ મારહતી આપવી જોઈએ. ખાસ કરીને પ્રોપટી વીમામાં
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વીમાધારક ર્વર્વધ વીમાકંપનીઓ પાસેથી પોક્ષલસી લઈ શકે છે અને જયારે નુકસાન થાય
ત્યારે એકથી વધુ વીમાકંપની સમિ વળતરનો ર્દાવો કરી શકે છે . આ મારહતી યોગર્દાનનો
ર્સદ્ાંત સુર્નર્િત કરવા જરૂરી છે , જેથી વીમાધારકને એકથી વધુ વીમા પોક્ષલસીઓના કારણે
ફાયર્દો ન થાય તેવી રીતે િર્તપ ૂર્તિ થાય.
ઉપરાંત પસાનલ એસ્ક્સડન્દ્ટના વીમામાં વીમાકંપની વળતરની રકમ (વીમાકૃત રકમ)
મયાારર્દત કરવા ઇચ્છશે, જેનો આધાર સમાન વીમાધારકે લીધેલ અન્દ્ય પસાનલ
એસ્ક્સડન્દ્ટની પોક્ષલસીઓ હેઠળ વીમાની રકમ પર છે .
g) નકસાનનો અનભવ
અરજર્દારને થયેલ તમામ આર્થિક નુકસાનની સંપ ૂણા ર્વગત જાહેર કરવાનુ ં કહેવામાં આવે
છે , પછી તે નુકસાન વીમાકૃત હોય કે ન હોય. આ બાબત વીમાકંપનીને વીમાની
ર્વષયવસ્તુની મારહતી પ્રર્દાન કરશે અને ભ ૂતકાળમાં વીમાધારકે જોખમનુ ં વ્યવસ્થાપન કેવી
રીતે કયુું હતુ ં તેની જાણકારી આપશે. આ પ્રકારના જવાબોમાંથી વીમાકંપનીઓ જોખમને
વધારે સારી રીતે સમજી શકે છે અને તબીબી ચકાસણી કરવાનો કે વધુ મારહતી એકત્ર
કરવાનો ર્નણાય લઈ શકે છે .
h)

વીમાધારક દ્વારા જાહેરાત

અરજીપત્રકનો હેત ુ વીમાકંપનીઓને આવશ્યક ત્યો કે મારહતી પ્રર્દાન કરવાનો છે , ત્યારે
ફોમમ
ા ાં વીમાધારકની એવી જાહેરાત સામેિ હોય છે કે તેણે આપેિા જવાબો સાચા અને
સચોિ છે તેમજ ફોમણ વીમા કરારનો આધાર બનશે તેવી વાત સાથે તેઓ સાંમત છે . તેમાં
કોઈ પણ ખોટો જવાબ કે ખોટી મારહતી વીમાકંપનીઓને કરાર રર્દ કરવાનો અર્ધકાર
આપશે. તમામ ર્દરખાસ્ત ફોમ્પસમ
ા ાં સહી, તારીખ અને કેિિાાંક કેસમાાં એજન્સિની ભિામણો
સંબર્ં ધત અન્દ્ય ર્વભાગો સામાન્દ્ય હોય છે .
i)

જયાં ર્દરખાસ્ત ફોમાનો ઉપયોગ ન થાય ત્યાં વીમાકંપની મારહતી મૌક્ષખક કે લેક્ષખત
સ્વરૂપે રે કોડા કરશે, અને પછી 15 રર્દવસના સમયગાળામાં તેની પુક્ષ્ટ કરશે અને તેને
પોક્ષલસી સાથે જોડશે. જયાં વીમા કંપની એવો ર્દાવો કરે કે ર્દરખાસ્તકારે વીમાનુ ં વળતર
મેળવવા કોઈ પણ આવશ્યક મારહતી પ ૂરી પાડી નથી કે ગેરમાગે ર્દોરી તેવા ત્યો રજૂ
કયાા છે કે ખોટી મારહતી આપી છે તો આવી રે કોડા ન થઈ હોય તેવી કોઈ પણ મારહતી
પુરવાર કરવાની જવાબર્દારી વીમાકંપનીની રહેશ.ે

125

તેનો અથા એવો થયો કે અરજદાર પાસે મૌલખક રીતે પ્રા્ત થયેિી તમામ મારહતી રે કોિણ
કરવાની જવાબદારી વીમાકાં પનીની છે , જેને એજન્સિને ફોિો અપ પ્રરિયામાાં ધ્યાનમાાં
રાખવી જોઈએ.

મહત્ત્વ

પ ૂણણ

હેલ્થ વીમા પોક્ષલસી માટેની અરજીની કેટલીક ર્વગતો નીચે મુજબ છે :
અરજીમાં મારહતીપત્રક સામેલ હોય છે , જે કવરે જ, બાકાત રાખવાની બાબતો,
જોગવાઈ વગેરે મારહતી આપે છે . આ મારહતીપત્રક અરજીનો ભાગ છે અને અરજર્દારે
તેના પર હસ્તાિર કરવા પડે છે .
અરજીમાં અરજર્દારની સરે રાશ માર્સક આવક અને આવકવેરાનો પેન નંબર, મેરડકલ
પ્રેક્ક્ટશનરનુ ં નામ અને સરનામુ,ં તેની લાયકાત અને રજજસ્ટ્રેશન નંબર સાથે ર્દરે ક
ં ોની
વીમાકૃત વ્યસ્ક્તનુ ં નામ, સરનામુ,ં વ્યવસાય, જન્દ્મતારીખ, જાર્ત અને સંબધ
મારહતી હોય છે . અત્યારે વીમાધારકના બેન્દ્ક ખાતાની ર્વગત મેળવવામાં આવે છે ,
જેથી ર્દાવાની ચુકવણી બેન્દ્કના ખાતામાં હસ્તાંતરરત કરાય.
ઉપરાંત વીમાકૃત વ્યસ્ક્તની તબીબી સ્સ્થર્ત સાથે સંબર્ં ધત પ્રશ્રો હોય છે . અરજીમાં આ
ર્વગતવાર પ્રશ્રો અગાઉના ર્દાવાના આધારે હોય છે અને જોખમનુ ં યોગ્ય વીમાકરણ
હાંસલ કરવા માટે હોય છે .
વીમાધારક કોઈ ચોક્કસ ક્ષબમારીથી પીરડત હોય તો અરજીમાં સંપ ૂણા ર્વગત આપવાની
જરૂર છે .
ઉપરાંત અન્દ્ય કોઈ ક્ષબમારી કે રોગ હોય કે અકસ્માત થયો હોય તો નીચે મુજબ ર્વગત
આપવી જોઈએેઃ
a. રોગ/ક્ષબમારી અને સારવારનો પ્રકાર
b. પ્રથમ વખત સારવાર લીધાની તારીખ
c. સારવાર કરનાર ડૉક્ટરનુ ં નામ અને સરનામુ ં
d. સંપ ૂણપ
ા ણે સારવાર થઈ છે કે કેમ
વીમાધારકે વધારાની હકકીતો વીમાકંપનીઓને જણાવવી જોઈએ અને જો તેમને કોઈ
ક્ષબમારી કે ઇજાની હાજરી કે અસ્સ્તત્વની જાણકારી હોય, તો જણાવવી જોઈએ, જેના
માટે તબીબી સારવારની જરૂર હોઈ શકે છે .
અરજીમાં અગાઉના વીમા અને ર્દાવાના રે કોડા સંબર્ં ધત પ્રશ્રો પણ સામેલ છે તેમજ
અન્દ્ય કોઈ વીમાકંપની સાથે વધારાના વીમાની મારહતી ઉપલબ્ધ હોય છે .
126

અરજર્દારે સહી કરી હોય તેવી જાહેરનામાની ર્વશેષતાઓ પર ખાસ ધ્યાન આપવુ ં
જોઈએ.
વીમાધારક સંમત થાય છે અને વીમાકંપનીને કોઈ પણ હોસ્સ્પટલ/મેરડકલ પ્રેક્ક્ટશનર
પાસેથી તબીબી મારહતી માંગવાની છૂટ આપે છે , જે કોઈ પણ સમયે વીમાધારકને
અસર કરતી શારીરરક કે માનર્સક કોઈ પણ ક્ષબમારીની સારવાર કરે છે અથવા કરી શકે
છે .
વીમાધારક પુક્ષ્ટ કરે છે કે તેણે અરજીના મારહતીપત્રકનો અભ્યાસ કયો છે અને શરતો
અને ર્નયમો સ્વીકારવા તૈયાર છે .
જાહેરનામામાં કરાર આધારરત અરજીપત્રક અને ર્નવેર્દનોની સત્ય સંબર્ં ધત સામાન્દ્ય
વોરન્દ્ટી સામેલ હોય છે .
લચરકત્સા પ્રશ્રાવિી
અરજીમાં પ્રર્તકૂળ તબીબી રે કોડા હોવાના રકસ્સામાં વીમાધારકે ડાયાબીરટસ, હાયપરટેન્દ્શન,
છાતીમાં દુેઃખાવો કે કોરોનરી અપ ૂણાતા કે હૃર્દયરોગ જેવા રોગો સાથે સંબર્ં ધત ર્વસ્ત ૃત પ્રશ્રોિરી
ભરવી જોઈએ.
તેને કન્દ્સક્લ્ટિંગ રફક્ષલર્શયન દ્વારા ભરાયેલા ફોમન
ા ુ ં સંપ ૂણપ
ા ણે સમથન
ા હોવુ ં જોઈએ. આ ફોમન
ા ી
ચકાસણી કંપનીના પેનલ ડૉક્ટર દ્વારા થવી જોઈએ, જેમના અક્ષભપ્રાયના આધારે સ્વીકાયા
કરતાં, બાકાત રાખવામાં આવતી બાબતો વગેરેનો ર્નણય
ા લેવાય છે .
અરજીપત્રકની નકલ અને તેની અનુસ ૂક્ષચને પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજની સાથે જોડવા જોઈએ અને તેને
વીમાધારકને મોકલવુ ં જોઈએ તેવ ુ ં ઈરડાએ નક્કી કયુું છે .
II. મધ્યસ્થી સાંસ્થાઓની ભ ૂનમકા
મધ્યસ્થી સંસ્થાઓ બંને પિો વીમાધારક અને વીમાકંપની બંને પિ પ્રત્યે જવાબર્દારી ધરાવે
છે .
વીમાકંપની અને વીમાધારક વચ્ચે મધ્યસ્થીની ભ ૂર્મકા ભજવતા એજન્દ્ટ કે બ્રોકર જવાબર્દારી
ધરાવે છે કે વીમાધારક દ્વારા વીમાકંપનીને જોખમ ર્વશે તમામ આવશ્યક મારહતી આપવામાં
આવે છે .
ઇરડાના ર્નયમો જણાવે છે કે મધ્યસ્થી સંસ્થાઓ ક્લાયન્દ્ટ પ્રત્યે જવાબર્દાર હોય છે .
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મહત્ત્વપ ૂણણ
મધ્યસ્થી સાંસ્થાઓની સાંભનવત (ગ્રાહક) પ્રત્યેની ફરજ
ઇરડાના ર્નયમનો જણાવે છે કે “વીમાકંપની કે તેના એજન્દ્ટ કે અન્દ્ય મધ્યવતી સંસ્થા સંભર્વત
ં માં તમામ આવશ્યક મારહતી પ ૂરી પાડશે, જેથી તેઓ
ગ્રાહકને પ્રસ્તાર્વત વીમાકવચના સંબધ
તેમના શ્રેષ્ઠ રહતમાં ર્નણાય લઈ શકે.
જયાં સંભર્વત ગ્રાહક વીમાકંપની કે તેમના એજન્દ્ટ કે વીમા મધ્યવતી સંસ્થાની સલાહ પર
ર્નભાર હોય, ત્યાં આ પ્રકારની વ્યસ્ક્તએ સંભર્વત ગ્રાહકને શાંર્તથી સલાહ આપવી જોઈએ.
કોઈ પણ કારણસર સંભર્વત ગ્રાહકે ર્દરખાસ્ત અને અન્દ્ય સંબર્ં ધત પેપસા રજૂ ન કયાા હોય તો
સંભર્વત ગ્રાહક પાસેથી ફોમન
ા ી તમામ ર્વગતો અને ર્દસ્તાવેજો તેમને બરોબર સમજાવવામાં
આવ્યા છે અને તેઓ પ્રસ્તાર્વત કરારનુ ં મહત્ત્વ સંપ ૂણપ
ા ણે સમજે છે તેવ ુ ં પ્રમાણપત્ર લઈને તેને
ર્દરખાસ્ત ફોમન
ા ે અંતે તેને જોડી શકે છે .”

B. અરજીનો સ્વીકાર (વીમાકરણ)
આપણે જોયુ કે સંપ ૂણા અરજીપત્રક નીચેની મારહતી પ્રર્દાન કરે છે ેઃ
I. વીમાધારકની ર્વગત
II. ર્વષયવસ્તુની ર્વગત
III. જરૂરી વીમાકવચનો પ્રકાર
IV. શારીરરક ખાર્સયતો – હકારાત્મક અને નકારાત્મક
V. વીમા અને નુકસાનનો અગાઉનો રે કોડા
હેલ્થ વીમાની અરજીના કેસમાં વીમાકંપની સંભર્વત ગ્રાહકને, ર્દાખલા તરીકે 45 વષાથી વધારે
ઉઁમર ધરાવતા અરજર્દારને ડૉક્ટર પાસે મોકલી શકે છે અને/અથવા તબીબી ચકાસણી કરાવી
શકે છે . અરજીમાં ઉપલબ્ધ મારહતી અને તબીબી ચકાસણી કરવાનુ ં કહેવાયુ ં હોય તેવા રકસ્સામાં
તબીબી રરપોટા અને ડૉક્ટરની ભલામણને આધારે વીમાકંપની ર્નણાય લે છે . કેટલીક વખત
તબીબી રે કોડા સંતોષકારક હોતો નથી ત્યાં સંભર્વત ગ્રાહક પાસેથી જરૂરી મારહતી મેળવવા
વધારાની પ્રશ્રોિરી ઉમેરી જવાબ મેળવવાં આવે છે . પછી વીમાકંપની જોખમના પરરબળને
લાગુ કરી શકાય તેવા ર્દર નક્કી કરે છે અને ર્વર્વધ માપર્દં ડોને આધારે પ્રીર્મયમની ગણતરી
કરે છે , જેની જાણકારી વીમાધારકને આપે છે .
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વીમાકંપની ર્દરખાસ્તો પર લડપથી અને અસરકારકતા સાથે પ્રરક્રયા કરે છે અને ત્યારબાર્દ
વાજબી સમયગાળાની અંર્દર તમામ ર્નણય
ા ોની જાણકારી લેક્ષખતમાં આપે છે .
વીમાકરણ અને અરજીની પ્રરિયાઓ પર નોંધ
ઇરડાની માગાર્દર્શિકા મુજબ વીમાકંપનીએ 15 રર્દવસમાં અરજી પર પ્રરક્રયા કરવી પડે છે .
એજન્દ્ટ આ સમયગાળામાં પ્રરક્રયા પ ૂણા થાય તેન ુ ં ધ્યાન રાખે છે , આંતરરક રીતે ફોલો અપ કરે
છે અને જયારે જરૂર પડે ત્યારે સંભર્વત ગ્રાહક/વીમાધારક સાથે સંવાર્દ સાધે છે . અરજી
ચકાસણી કરવાની અને સ્વીકારવાનો ર્નણાય લેવાની આ સંપ ૂણા પ્રરક્રયા વીમાકરણ તરીકે
ઓળખાય છે .

સ્વયંપરરિણ 1
માગાર્દર્શિકા મુજબ વીમાકંપનીએ વીમાની ર્દરખાસ્તની પ્રરક્રયા __________ રર્દવસમાં કરવી
જોઈએ.
I. 7 રર્દવસ
II. 15 રર્દવસ
III. 30 રર્દવસ
IV. 45 રર્દવસ

C. મારહતીપત્ર
મારહતીપત્ર વીમાકંપની વીમાના સંભર્વત ગ્રાહકો વતી ઇશ્ય ૂ કરે છે . સામાન્દ્ય રીતે તે બ્રોશર કે
લીફલેટ સ્વરૂપે હોય છે તેમજ સંભર્વત ગ્રાહકોને ઉત્પાર્દન પ્રસ્તુત કરવાના હેત ુ માટે ઉપયોગી
હોય છે . મારહતીપત્ર ઇશ્ય ૂ કરવાની કામગીરી વીમા ધારા, 1938 દ્વારા તેમજ ઇરડાના 2002 અને
હેલ્થ વીમા ર્નયમન 2013 દ્વારા પોક્ષલસીધારકોના રહતના સંરિણનુ ં ર્નયમન દ્વારા સંચાક્ષલત છે .
કોઈ પણ વીમા ઉત્પાર્દનનુ ં મારહતીપત્રમાં લાભની તકો, વીમાકવચની મયાાર્દા સ્પષ્ટપણે
જણાવવુ ં જોઈએ અને વોરન્દ્ટી, અપવાર્દો અને વીમાકવચની શરતો સ્પષ્ટ રીતે સમજાવવી
જોઈએ.
ઉત્પાર્દન પર મંજૂરીને પાત્ર વધારાના કવચ (એડ-ઓન કવસા તરીકે પણ ઓળખાય છે ) લાભની
ં માં સ્પષ્ટપણે જણાવવા જોઈએ. ઉપરાંત આ તમામ વધારાના કવચ સાથે
તકના સંબધ
સંબર્ં ધત પ્રીર્મયમ મુખ્ય ઉત્પાર્દનના પ્રીર્મયમની રકમથી 30 ટકાથી વધારે ન હોવુ ં જોઈએ.
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મારહતીપત્રમાં જાહેર કરવી પડે તેવી અન્દ્ય મહત્ત્વપ ૂણા મારહતીમાં ર્નમ્પનક્ષલક્ષખત સામેલ છે ેઃ
I. ર્વર્વધ વયજૂથના લોકો કે ર્વર્વધ પ્રવેશ વયના લોકો માટે કવચ અને પ્રીર્મયમમાં
કોઈ ફરક
II. પોક્ષલસીની રરન્દ્ય ૂઅલ શરતો
III. ચોક્કસ સંજોગોમાં પોક્ષલસી રર્દ કરવાની શરતો
IV. ર્વર્વધ સંજોગો હેઠળ લાગુ કોઈ રડસ્કાઉન્દ્્સ કે લોરડિંગની ર્વગત
V. પ્રીર્મયમ સરહત પોક્ષલસીની શરતોમાં કોઈ પુનરાવતન
ા કે સુધારણાની શક્યતા
ૂ
VI. એક જ વીમાકંપની સાથે વહેલાસર પ્રવેશ, સતત રરન્દ્ય ૂઅલ, ર્દાવાના અનુકળ
અનુભવો વગેરે માટે પોક્ષલસીધારકને કોઈ છૂટછાટ
VII.

તમામ હેલ્થ વીમા પોક્ષલસીઓ પોટે બલ છે તેવ ુ ં જાહેરનામુ ં એટલે કે આ

પોક્ષલસીઓ સમાન લાભ સાથે સમાન કવચ ઓફર કરતી અન્દ્ય કોઈ પણ વીમાકંપની
પાસે રરન્દ્ય ૂ કરી શકાશે.
સામાન્દ્ય રીતે હેલ્થ પોક્ષલસીની વીમાકંપનીઓ તેમના હેલ્થ વીમા ઉત્પાર્દનો ર્વશે મારહતીપત્ર
પ્રકાર્શત કરે છે . આ પ્રકારના કેસમાં અરજીઓ જાહેરનામુ ં ધરાવે છે કે ગ્રાહકે મારહતીપત્રનો
અભ્યાસ કયો છે અને તેની સાથે સંમત છે .

D. પ્રીનમયમની રસીદ
જયારે ગ્રાહક પ્રીર્મયમની ચુકવણી વીમાકંપનીને કરે છે , ત્યારે વીમાકંપની રસીર્દ કે પહોંચ
આપવા બંધાયેલી છે . કોઈ પ્રીર્મયમ અગાઉથી ચુકવાયુ ં હોય તો તેવા રકસ્સામાં પણ રસીર્દ
આપવામાં આવે છે .
વ્યાખ્યા
પ્રીનમયમ એ વીમાધારક દ્વારા વીમાકરાર હેઠળ વીમા સંબર્ં ધત ર્વષયવસ્તુનો વીમો ઉતરાવવા
માટે વીમાકંપનીને ચુકવવી પડતી રકમ છે .
I.

એિવાન્સસમાાં પ્રીનમયમની ચકવણી (વીમા ધારા, 1938ની કિમ 64 VB)

વીમા ધારા મુજબ, વીમાકવચની શરૂઆતની તારીખ અગાઉ એિવાન્સસમાાં પ્રીનમયમની
ચકવણી થવી જોઈએ. આ મહત્ત્વપ ૂણા જોગવાઈ છે , જે સુર્નર્િત કરે છે કે જયારે વીમાકંપની
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દ્વારા પ્રીર્મયમ મળે ત્યારે કાયર્દે સર વીમાકરાર પ ૂણા થઈ શકશે અને વીમાકંપની દ્વારા જોખમ
ગ્રહણ કરી શકાશે. આ કલમ ભારતમાં નોન-લાઇફ વીમા ઉદ્યોગની ર્વશેષ સુર્વધા છે .
મહત્ત્વપ ૂણણ બાબતો
I. વીમા ધારા-1938ની કલમ 64 VB જણાવે છે કે જયાં સુધી એડવાન્દ્સમાં પ્રીર્મયમ નહીં મળે
કે ચુકવવાની ખાતરી નહીં મળે અથવા ર્નર્િત રીતે જમા કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી
વીમાકંપની કોઈ પણ પ્રકારનો જોખમનો સ્વીકાર નહીં કરે .
II. વીમાકંપની વતી વીમા એજન્દ્ટ પ્રીર્મયમ એકત્ર કરે તો તેણે બેન્દ્ક અને પોસ્ટ ર્વભાગમાં
રજાના રર્દવસોને બાર્દ કરતા 24 કલાકની અંર્દર તેન ુ ં કર્મશન કાપ્યા ર્વના પ્રીર્મયમની
સંપ ૂણા રકમ વીમાકંપનીમાં જમા કરવી પડશે અથવા પોસ્ટ દ્વારા મોકલવી પડશે.
III. અહીં એવી પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે જે તારીખે પ્રીર્મયમની ચુકવણી રોકડમાં કે
ચેક મારફતે થશે તે તારીખથી જોખમ ધારણ થઈ શકે છે .
IV. જયાં પ્રીર્મયમની ચુકવણી પોસ્ટલ કે મની ઓડાર કે ચેક દ્વારા થાય છે , ત્યાં જે તારીખે મની
ઓડાર બુક થશે કે ચેક પોસ્ટ થશે તે તારીખે જોખમ ધારણ થઈ શકે છે .
V. પોક્ષલસી રર્દ થવાથી કે તેની શરતોમાં ફેરફાર થવાથી કે અન્દ્ય કોઈ કારણસર વીમાધારકને
પ્રીર્મયમનુ ં કોઈ પણ રરફંડ ચુકવવાનુ ં બાકી હશે તો વીમાકંપની વીમાધારકને તેની
ચુકવણી ક્રોસ કે ઓડાર ચેક કે પોસ્ટલ/મની ઓડાર દ્વારા કરશે અને વીમાધારક પાસેથી
વીમાકંપની યોગ્ય રસીર્દ મેળવશે, તેમજ આ પ્રકારનુ ં રરફંડ એજન્દ્ટના ખાતામાં જમા નહીં
થાય.
પ્રીર્મયમની ચુકવણીની ઉપરોક્ત પ ૂવાશરતો અપવાર્દરૂપ છે , જે વીમા ર્નયમ 58 અને 59માં
પ ૂરી પાડવામાં આવી છે . એક જીવન વીમા પોક્ષલસી જેવી 12 મરહનાથી વધારે ચાલી તેવી
પોક્ષલસીઓના કેસમાં હપ્તાવાર ચુકવણી માટે છે . અન્દ્યમાં ચોક્કસ કેસમાં બેન્દ્ક ગેરેન્દ્ટી મારફતે
ચુકવણી સામેલ છે , જયાં ચોક્કસ પ્રીર્મયમ અગાઉથી નક્કી ન થઈ શકે અથવા વીમાકંપની
પાસે ક્લાયન્દ્ટ દ્વારા જાળવવામાં આવતા રોકડ થાપણના ખાતામાં ડેક્ષબટ ન થઈ શકે.
II. પ્રીનમયમની ચકવણીની પદ્નત
મહત્ત્વપ ૂણણ બાબત
વીમા પોક્ષલસી લેનાર કોઈ વ્યસ્ક્ત કે પોક્ષલસીધારક દ્વારા વીમાકંપનીને થતી પ્રીમર્યમની
ચુકવણી નીચેની પદ્ર્તઓમાંથી કોઈ પણ પદ્ર્ત દ્વારા થઈ શકે છે :
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i.

રોકડ

ii. ચેક, રડમાન્દ્ડ િાફ્ટ, પે ઓડાર, ભારતમાં કોઈ પણ અનુસ ૂક્ષચત બેન્દ્ક પર બેન્દ્કરનો ચેક
જેવા કોઈ પણ માન્દ્યતાપ્રાપ્ત બેક્ન્દ્કિંગ માધ્યમ મારફતે;
iii. પોસ્ટલ મની ઓડાર;
iv. ક્રેરડટ કે ડેક્ષબટ કાડ્સા;
v. બેન્દ્ક ગેરેન્દ્ટી કે કેશ રડપોક્ષલટ;
vi. ઇન્દ્ટરનેટ;
vii. ઇ-ટ્રાન્દ્સફર
viii. અરજર્દાર કે પોક્ષલસીધારક કે બેન્દ્ક ટ્રાન્દ્સફસા મારફતે જીવન વીમાધારકની સ ૂચના
મારફતે સીધુ ં જમા કે;
ix. સમયેસમયે ઓથોરરટી દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવી શકે તેવી અન્દ્ય કોઈ પદ્ર્ત કે
ચુકવણી;
ઇરડાના ર્નયમનો મુજબ, અરજર્દાર/પોક્ષલસીધારક નેટ બેક્ન્દ્કિંગ / ડેક્ષબટ કાડા મારફતે
પ્રીમર્યમની ચુકવણી કરવા ઇચ્છે તો ચુકવણી આ અરજર્દાર/પોક્ષલસીધારકના નામે ઇશ્ય ૂ
થયેલા ડેક્ષબટ કાડા/નેટ બેક્ન્દ્કિંગ એકાઉન્દ્ટ મારફતે જ થવી જોઈએ.

સ્વયંપરરિણ 2
પ્રીર્મયમની ચુકવણી ચેક દ્વારા થશે, તો પછી નીચેમાંથી કયુ ં ર્વધાન સાચુ ં હશે?
I.

ચેક પોસ્ટ થાય તે તારીખથી જોખમ ગ્રહણ કરી શકાય છે

II. વીમા કંપની દ્વારા ચેક જમા કરાવવામાં આવે તે તારીખથી જોખમ ગ્રહણ કરી શકાય છે
III. વીમા કંપનીને ચેક જે તારીખે ચેક મળે તે તારીખથી જોખમ ગ્રહણ કરી શકાય છે
IV. અરજર્દાર ચેક ઇશ્ય ૂ કરે તે તારીખથી જોખમ ગ્રહણ કરી શકાય છે .

E. પોલિસી દસ્તાવેજ
પોલિસી દસ્તાવેજ
પોક્ષલસી ઔપચારરક ર્દસ્તાવેજ છે , જે વીમાકરારના પુરાવા પ્રર્દાન કરે છે . આ ર્દસ્તાવેજને
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ભારતીય સ્ટેમ્પપ ધારા, 1899 ની જોગવાઈ મુજબ સ્ટેમ્પપ થવુ ં જોઈએ.
વીમાધારકના રહતનુ ં સંરિણ કરવા ઇરડાના ર્નયમનો હેલ્થ વીમામા પોક્ષલસીમાં કઈ બાબતો
સામેલ હોવી જોઈએ તે નક્કી કરે છે ેઃ
I.

વીમાધારક અને વીમાપાત્ર રહત ધરાવતી અન્દ્ય કોઈ પણ વ્યસ્ક્તનુ ં નામ(નામો) અને
સરનામુ ં (સરનામા)

II.

સંપર્િની સંપ ૂણા ર્વગત અથવા વીમાધારકનુ ં રહત

III. પોક્ષલસી હેઠળ અને જયાં યોગ્ય જણાય ત્યાં સંકટ મુજબ વીમાપાત્ર રહત
IV. વીમાની મુદ્દત
V.

આવરી લેવાયેલ અને બાકાત રાખવામાં આવેલ સંકટ

VI. કોઈ વધારાની/બાકાત રાખવામાં આવી શકે તેવી બાબતો
VII. ચુકવવાપાત્ર પ્રીર્મયમ અને જયાં પ્રીર્મયમ બંધ બેસાડવાનો કામચલાઉ ર્વષય છે ,
પ્રીર્મયમની ગોઠવણનો આધાર
VIII. પોક્ષલસીની શરતો, ર્નયમો અને બાંયધરીઓ
IX. પોક્ષલસી હેઠળ ર્દાવો કરવા જેવી ઘટના ઘટે તો વીમાધારક દ્વારા લેવા પડે તેવા પગલાં
X.

ં માં વીમાધારકની
ર્દાવો કરવો પડે તેવા ઘટના ઘટે તો વીમાની ર્વષયવસ્તુના સંબધ
જવાબર્દારીઓ અને આ સ્સ્થર્તસંજોગોમાં વીમાકંપનીના અર્ધકારો

XI. કોઈ ર્વશેષ સંજોગો
XII. ખોટી રજૂઆત, ગોટાળા, આવશ્યક હકીકતોના અસ્પષ્ટીકરણ કે વીમાધારકના
અસહકારના આધારે પોક્ષલસી રર્દ કરવાની જોગવાઈ
XIII. વીમાકંપનીનુ ં સરનામુ,ં જયાં પોક્ષલસી સંબર્ં ધત તમામ વ્યવહાર મોકલવાનો હોય છે
XIV. ર્વશેષ કવચની ર્વગત, જો કોઈ હોય
XV. ફરરયાર્દ ર્નવારણ વ્યવસ્થાની ર્વગત અને લોકપાલનુ ં સરનામુ ં
ં માં ઊભા થતા ર્દાવા ર્દાખલ કરવા સંબર્ં ધત
ર્દરે ક વીમાકંપનીએ પોક્ષલસીની શરતોના સંબધ
વીમાધારક દ્વારા પ ૂણા કરવામાં આવતી જરૂરરયાતો પર મારહતગાર રહેવ ુ ં જોઈએ અને ર્નયર્મત
સમયાંતરે (વીમાધારક)ને જાણકારી આપતા રહેવ ુ ં જોઈએ અને વીમાધારક દ્વારા એવી પદ્ર્તઓ
અનુસરવી જોઈએ જેથી ર્દાવાની વહેલાસર પતાવટ કરવા વીમાકંપની સિમ બનવી જોઈએ.
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F. શરતો અને વોરન્સિી
અહીં પોક્ષલસીની શરતોમાં ઉપયોગ થતી બે મહત્ત્વપ ૂણા બાબતો સમજાવવી અગત્યની છે . તેને
શરતો અને વોરન્દ્ટી કહેવાય છે .
I. શરતો
વીમાકરારમાં શરત એક જોગવાઈ છે , જે સમજૂતીનો આધાર બનાવે છે .
ઉર્દાહરણો :
I.

મોટા ભાગની વીમા પોક્ષલસીઓમાં જણાવવામાં આવતી પ્રમાણભ ૂત શરતોમાંની એક
શરત:
જો પોક્ષલસી હેઠળ કોઈ લાભ લેવા વીમાધારક દ્વારા ર્દાવો કોઈ પણ રીતે ગોટાળાયુક્ત
હશે, અથવા કોઈ ખોટી જાહેરાત કરવામાં આવી હશે કે ખોટો પુરાવો રજૂ કરવામાં
આવ્યો હશે અથવા વીમાધારક દ્વારા કોઈ ખોટા સાધનનો ઉપયોગ થયો હશે કે
ઇરાર્દાપ ૂવાક નુકસાન કરવામાં આવ્યુ ં હશે, તો આ પોક્ષલસી હેઠળના તમામ લાભ રર્દ
કરવામાં આવશે.
II. હેલ્થ પોક્ષલસીમાં ર્દાવાની જાણ કરવાની સ્સ્થર્તમાં આવુ ં જણાવી શકાય છે :
ર્દાવો હોસ્સ્પટલમાંથી રજા મળયાની તારીખથી ચોક્કસ રર્દવસની અંર્દર ર્દાખલ કરવો
જોઈએ. જોકે અર્ત મુશ્કેલીના કેસમાં આ શરતમાં છૂટછાટ આપવામાં આવે છે , જેમાં
વીમાધારક કે તેમના વતી કોઈ પણ વ્યસ્ક્ત ર્નર્િત સમયમયાાર્દામાં ર્દાવો ર્દાખલ
કરવાની કે આ પ્રકારની નોરટસ આપવાની સ્સ્થર્તમાં ન હોય તેવી રજૂઆત સાથે
કંપનીને સંતોષ થાય.
આ શરતનો ભંગ કરવામાં આવશે તો વીમાકંપની પોક્ષલસીને રર્દબાતલ કરી શકે છે .

II. વોરન્સિી
વીમાકરારમાં ચોક્કસ સંજોગો હેઠળ વીમાકંપનીની જવાબર્દારી મયાારર્દત કરવા વૉરં ટીનો
ઉપયોગ થાય છે . વીમાકંપનીઓ જોખમ ઘટાડવા યોગ્ય વૉરં ટીને સામેલ કરે છે . વૉરં ટી સાથે
વીમાધારક કેટલીક જવાબર્દારીઓ લે છે , જેને ચોક્કસ સમયગાળામાં અને પોક્ષલસીની મુદ્દત
ર્દરર્મયાન પ ૂણા કરવી જરૂરી છે તેમજ આ વીમાધારક દ્વારા આ જવાબર્દારીઓની પ ૂતાતા પર
વીમાકંપનીની જવાબર્દારી નક્કી થાય છે . જોખમનુ ં વ્યવસ્થાપન કરવા અને તેમાં વધારો
કરવા વૉરં ટી આવશ્યક ભ ૂર્મકા ભજવે છે .
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વૉરં ટી પોક્ષલસીમાં સ્પષ્ટપણે વ્યક્ત થતી શરત છે , જેનુ ં કરારની કાયર્દે સરતા માટે શબ્ર્દસહ
પાલન થવુ ં જરૂરી છે . વૉરં ટી અલગ ર્દસ્તાવેજ નથી, પણ પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજનો ભાગ છે . આ
કરાર પ ૂવેની શરત છે . તે જોખમનો ર્નણાય લેવા આવશ્યક છે કે નહીં તે બાબત ધ્યાનમાં રાખ્યા
ર્વના તેન ુ ં સખત રીતે અને શબ્ર્દસહ પાલન થવુ ં જોઈએ.
જો વૉરં ટીનુ ં ઉલ્લંઘન થાય અને આ ઉલ્લંઘન કોઈ ખાસ નુકસાન માટે જવાબર્દાર ન હોય તેવ ુ ં
સ્પષ્ટપણે સ્થાર્પત થાય તો પણ વીમાકંપનીઓ પાસે પોક્ષલસી રર્દ કરવાનો ર્વકલ્પ હોય છે .
જોકે વ્યવહારરક રીતે જોઈએ તો જો વૉરં ટીનુ ં ઉલ્લંઘન સંપ ૂણાપણે ટેકર્નકલ રીતે થયુ ં હોય અને
તેના પગલે કોઈ પણ રીતે નુકસાન ન થયુ ં હોય તો વીમાકંપનીઓ તેમના ર્વવેકનો ઉપયોગ
કરીને કંપની પોક્ષલસીની માગાર્દર્શિકા અને ર્નયમો મુજબ ર્દાવાઓની પ્રરક્રયા આગળ ધપાવી શકે
છે . આ પ્રકારના કેસમાં નુકસાનને સમાધાનના ર્દાવા તરીકે ગણી શકાશે અને ર્દાવાની ઊંચી
ટકાવારી માટે પતાવટ થશે, પણ 100 ટકા નહીં.
પસણનિ એક્તસિન્સિ પોલિસી વૉરાં િી આવી હોઈ શકે છે
એ જરૂરી કરવામાં આવ્યુ ં છે કે, પાંચથી વધારે વ્યસ્ક્તઓ એકસાથે એર મુસાફરી નહીં કરે .જો આ
વોરન્દ્ટીનુ ં ઉલ્લંઘન થશે તો વળતર કેવી રીતે ચુકવવામાં આવશે તેના પર વોરન્દ્ટી જણાવી શકે
છે .

સ્વયંપરરિણ 4
વોરં ટી સાથે સંબર્ં ધત નીચેન ુ ં કયુ ં ર્નવેર્દન સાચુ ં છે ?
A. વોરં ટી એક શરત છે , જેનુ ં પાલન પોક્ષલસીમાં ઉલ્લેખ ર્વના થાય છે
B. વોરં ટી પોક્ષલસીમાં સ્પષ્ટપણે વ્યક્ત થયેલી શરત છે
C. વોરં ટી પોક્ષલસીમાં અક્ષભવ્યક્ત થયેલી શરત છે અને વીમાધારકને અલગ રીતે જણાવવામાં
આવે છે તેમજ તે પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજનો ભાગ નથી
D. જો વૉરં ટીનુ ં ઉલ્લંઘન થાય અને જોખમ નક્કી કરવા આવશ્યક ત્ય ન હોય તો પણ
ર્દાવાની પતાવટ થઈ શકે છે
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G. પરાવા કે સમથણનો કે સાંમનતઓ
સામાન્દ્ય રીતે વીમાકંપનીઓ પ્રમાણભ ૂત ફોમામાં પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરે છે ; જેમાં કેટલાંક ચોક્કસ
સંકટો માટે સુરિાકવચ પ ૂરું પાડવામાં આવે છે અને કેટલાંક જોખમોનેબાકાત રાખવામાં આવે છે .
વ્યાખ્યા
જો પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરતી વખતે કેટલીક શરતો અને ર્નયમોમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર પડે તો પુરાવા
કે સંમર્ત નામે ઓળખાતા ર્દસ્તાવેજ મારફતે સુધારણા/ફેરફારો કરવામાં આવે છે
તે પોક્ષલસી સાથે સંલગ્ન છે અને તેનો ભાગ છે . પોક્ષલસી અને પુરાવા સંયક્ુ તપણે કરારનો પુરાવો
છે . પોક્ષલસી મંજૂર કરવાની પ્રરક્રયાના સમયગાળા ર્દરર્મયાન પણ પુરાવા ઇશ્ય ૂ કરી શકાય છે ,
જેથી ફેરફારો/સુધારાની નોંધ કરી શકાય છે .
જયારે આવશ્યક ત્યોમાં ફેરફારો થાય છે ત્યારે વીમાધારકે આ અંગે વીમાકંપનીને જાણ કરવી
પડશે, જે તે અંગે નોંધ લેશે અને સંમર્ત મારફતે વીમા કરારમાં સામેલ કરશે.
સામાન્દ્ય રીતે પોક્ષલસી હેઠળ સંમર્તમાં આ બાબત સામેલ હોય છે :
a) વીમાકૃત રકમમાં ફેરફાર/સુધારો
b) બેન્દ્કમાંથી લોન લઈને કે મોગેજ પોક્ષલસી મારફતે વીમાપાત્ર રહતમાં ફેરફાર
c) વધારાના સંકટ/પોક્ષલસીની મુદ્દત વધારવા વીમાનુ ં ર્વસ્તરણ
d) જોખમમાં ફેરફાર ર્દા.ત. માં ફેરફાર કે ફાયર વીમામાં ક્ષબક્લ્ડિંગની કે ઓવરસીલ ટ્રાવેલ
પોક્ષલસીના કેસમાં સ્થળો
e) અન્દ્ય સ્થળે સંપર્િનુ ં હસ્તાંતરણ
f) વીમાને રર્દબાતલ
g) નામ કે સરનામામાં ફેરફાર વગેરે
પરાવાના નમ ૂના
ઉર્દાહરણ માટે , કેટલીક સંમર્તઓના લખાણ નમ ૂના નીચે રજૂ કરવામાં આવ્યાં છે :
પોલિસી રદ કરવી
વીમાધારકની ર્વનંતી મુજબ આ પોક્ષલસી દ્વારા વીમો અહીં <તારીખ>થી રર્દ જાહેર કરવામાં આવ્યો
છે . વીમો નવ મરહના સુધી લાગુ હતો, વીમાધારકને કોઈ રરફંડ બાકી નથી.
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પોલિસીમાાં વધારાના સભ્યને વધારાન ાં કવચ
વીમાધારકની ર્વનંતી પર અહીં <તારીખ>થી અસર સાથે ઉપરોક્ત પોક્ષલસીમાં કુમારી રત્ના
ર્મસ્તરી, વીમાધારકની પાંચ વષાની પુત્રીને રૂ.3 લાખની વીમાકૃત રકમ સાથે સામેલ કરવા
સંમર્ત વ્યસ્ક્ત કરવામાં આવી છે .
તેને ધ્યાનમાં રાખીને વીમાધારકને અહીં વધારાનુ ં રૂ............પ્રીર્મયમ ચાર્જ કરવામાં આવ્યુ ં
છે .

સ્વયંપરરિણ 5
વીમા પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરતી વખતે કેટલીક ચોકક્સ શરતો અને ર્નયમોમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર પડે,
તો તેને __________ મારફતે કરવામાં આવે છે .
i.

વોરન્દ્ટી

ii. પુરાવા
iii. ફેરફાર
iv. સુધારાવધારા શક્ય નથી

H. પોલિસીઓન ાં અથણઘિન
વીમાના કરારો લેક્ષખતમાં કરવામાં આવે છે અને વીમા પોક્ષલસીની રૂપરે ખા, શરતો અને ર્નયમો
વીમાકંપનીઓ તૈયાર કરે છે . આ પોક્ષલસીઓનુ ં અથઘ
ા ટન ચોક્કસ સુવ્યાખ્યાર્યત કરવામાં
આવેલા ર્નયમો પ્રમાણે કરવામાં આવે છે અથવા ર્વર્વધ અર્દાલતો દ્વારા સ્થાર્પત અથાઘટન
મુજબ કરવામાં આવે છે . વીમા પોલિસી બનવાનો સૌથી મહત્ત્વપ ૂણણ નનયમ એ છે કે તમામ
પક્ષોનો આશય જળવાઈ રહેવો જોઈએ અને આ આશય પોલિસીના સાંદભણમાાં જોવો જોઈએ. જો
પોક્ષલસી સ્પષ્ટ ન હોય તો પોક્ષલસીની રૂપરે ખા વીમાકંપનીએ બનાવવી હોવાના સામાન્દ્ય ર્નયમ
પર અર્દાલતો દ્વારા તેન ુ ં અથઘ
ા ટન વીમાધારકની તરફેણમાં અને વીમાકંપનીની ર્વરૂદ્માં થશે.
પોલિસીના શબ્દો કે િખાણોન ાં અથાઘટન નીચેના ર્નયમો મુજબ થાય છે :
i.

સ્પષ્ટ રીતે વ્યક્ત થયેલી કે લેક્ષખત શરત એ ગક્ષભિત શરત કરતા વધારે પ્રભાવશાળી છે ,
ર્સવાય કે જયાં આવી શરતો કરવામાં અસાતત્યતા ર્દાખવવામાં આવી હોય.
ii. પ્રમાણભ ૂત ર્પ્રન્દ્ટેડ પોક્ષલસી ફોમા અને ટાઇપ થયેલા કે હસ્તક્ષલક્ષખત ર્વભાગો વચ્ચે
શરતોમાં ર્વરોધાભાસ ઊભા થાય તો, કોઈ ખાસ કરારમાં ટાઇપ થયેલા કે હસ્તક્ષલક્ષખત
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ભાગને પિોના ઇરાર્દા તરીકે સ્વીકારવામાં આવશે, અને ઓરરજજનલ ર્પ્રન્દ્ટેડ શબ્ર્દોની
અવગણના કરાશે

.

ં ત ન હોય તો સમથાક
iii. જો કરારના અન્દ્ય ભાગ સાથે પુરાવા કે સમથાક ર્દસ્તાવેજો સુસગ
પુરાવો જ માન્દ્ય ગણાશે, કારણ કે તે પછીનો ર્દસ્તાવેજ છે .
iv. ઇટાક્ષલક્સમાં પ્રસ્તુત કલમો સાધારણ ર્પ્રન્દ્ટેડ શબ્ર્દો કે લખાણને રર્દ કરશે, જયાં તેઓ
અસાતત્યપ ૂણા હોય છે .
v. પોક્ષલસીના હાંર્સયામાં ર્પ્રન્દ્ટેડ કે ટાઇપ થયેલા શબ્ર્દોને પોક્ષલસીની અંર્દરના શબ્ર્દોની
સરખામણીમાં વધારે મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે .
vi. પોક્ષલસીની અંર્દર રહેલી કલમો અને હાંર્સયામાં રહેલી કલમો કરતા પોક્ષલસી સાથે
સંલગ્ન કલમો કે પેસ્ટ કરે લ કલમોનો અથા જ માન્દ્ય ગણાશે.
vii. ર્પ્રન્દ્ટેડ શબ્ર્દો કરતા શાહીયુક્ત રબર સ્ટેમ્પપ દ્વારા અંરકત લખાણો કે ટાઇપ કરાયેલા
શબ્ર્દો વધારે માન્દ્ય ગણાશે.
viii. ટાઇપ કે છપાયેલા લખાણ કરતા હસ્તક્ષલક્ષખત શબ્ર્દોનુ ં મહત્ત્વ વધારે છે .
ix. છે લ્લે, જો કોઈ અસ્પષ્ટતા હશે તો વ્યાકરણ અને ર્વરામક્ષચહ્નોના સામાન્દ્ય ર્નયમો લાગુ
પડે છે .
મહત્ત્વપ ૂણણ બાબતો
 પોલિસીનો મસદ્દો
કોઈ પણ વીમા પોક્ષલસી એક વ્યાવસાર્યક કરારનો પુરાવો છે અને અન્દ્ય કરારોની જેમ વીમા
કરારોમાં પોક્ષલસીનો મુસદ્દો બનાવવાના સાધારણ ર્નયમો અને અર્દાલતો દ્વારા સ્વીકાયા
અથાઘટનો લાગુ પડે છે .
પોક્ષલસીનો મુસદ્દો બનાવવાનો મુખ્ય ર્નયમ એ છે કે કરાર સાથે સંલગ્ન પિોનો આશય
જળવાઈ રહેવો જોઈએ અને તે સૌથી વધુ મહત્ત્વપ ૂણા છે . આ આશય પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ અને
ર્દરખાસ્ત ફોમ,ા કલમો, સમંર્તઓ, વોરન્દ્ટી વગેરેમાંથી આશય મેળવવો જોઈએ અને કરારનો
ભાગ બનવો જોઈએ.
 િખાણનો અથણ
પોક્ષલસીના મુસદ્દામાં જે શબ્ર્દો કે લખાણનો ઉપયોગ થાય તેને સાધારણ અને લોકર્પ્રય અથામાં
સમજવા જોઈએ. અહીં િખાણ માિે ઉપયોગ થયેિા શબ્દોન ાં અથણઘિન સાધારણ માણસ
સમજશે તેવી રીતે થશે.
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બીજી તરફ જ્યાાં સધી વાક્યનો સાંદભણ બીજો કોઈ અથણ ન સ ૂચવે ત્યાાં સધી સામાન્સય વ્યવસાય કે
વેપારી અથણ ધરાવતા શબ્દોનો અથણ તે જ િેવાશે. જયાં શબ્ર્દોની વ્યાખ્યા કાયર્દા દ્વારા થાય છે ,
ત્યાં તે વ્યાખ્યાના અથાનો ઉપયોગ થશે.
વીમા પોક્ષલસીઓમાં ઉપયોગમાં લેવાતા અનેક શબ્ર્દો અગાઉના કાયર્દાકીય ર્નણાયોનો ર્વષય
છે અને ઉચ્ચ અર્દાલતના તે ર્નણાયો નીચલી અર્દાલતના ર્નણાયો માટે બંધનકતાા રહેશે.
ટેકર્નકલ શબ્ર્દો હંમેશા તેમના ટેકર્નકલ અથા આપશે, જયાં સુધી તેનાથી ર્વપરીત અથાઘટન
કરવાની સ ૂચના ન હોય ત્યાં સુધી.

I. રરન્સય ૂઅિ નોરિસ
મોિા ભાગની નોન-િાઇફ વીમા પોલિસીઓ વાનષિક આધારે ઇશ્ય ૂ થાય છે .
વીમાધારકની પોક્ષલસી ખાસ તારીખે પ ૂણા થાય છે તેવી સલાહ આપવાની કાયર્દે સર જવાબર્દારી
વીમાકંપનીઓની નથી તેમ છતાં ર્શષ્ટાચાર અને સ્વસ્થ વ્યાવસાર્યક કામગીરીના ભાગરૂપે
વીમાકંપનીઓ પોક્ષલસી પ ૂણા થયાની તારીખ અગાઉ રરન્દ્ય ૂઅલ નોરટસ મોકલે છે અને
વીમાધારકને પોક્ષલસી રરન્દ્ય ૂ કરાવવાની સ ૂચના આપે છે . આ નોરટસમાં પોક્ષલસી સાથે સંબર્ં ધત
તમામ પ્રસ્તુત મારહતીઓ હોય છે , જેમ કે વીમાકૃત રકમ, વાર્ષિક પ્રીર્મયમ વગેરે. તેમાં
વીમાધારકને સલાહ આપતી નોંધ પણ હોય છે કે અગર જોખમમાં ફેરફાર થયો હોય તેવા કોઈ
પણ આવશ્યક ત્યોની જાણકારી વીમાકંપનીને આપવી જોઈએ.
વીમાધારકનુ ં ધ્યાન એ કાયર્દાકીય જોગવાઈ પ્રત્યે પણ ખેંચવામાં આવે છે કે પ્રીર્મયમની
ચુકવણી એડવાન્દ્સમાં ન થાય ત્યાં સુધી વીમાકંપની કોઈ જોખમ ગ્રહણ કરી ન શકે..

સ્વયંપરરિણ 6
ં માં નીચેના ર્વધાનોમાંથી કયુ ં ર્વધાન સાચુ ં છે ?
રરન્દ્ય ૂઅલ નોરટસના સંબધ
I. ર્નયમ મુજબ, પોક્ષલસી પ ૂણા થાય તેના 30 રર્દવસ અગાઉ વીમાધારકોને રરન્દ્ય ૂઅલ નોરટસ
મોકલવાની કાયર્દે સર જવાબર્દારી વીમાકંપનીઓની છે
II. ર્નયમ મુજબ, પોક્ષલસી પ ૂણા થાય તેના 15 રર્દવસ અગાઉ વીમાધારકોને રરન્દ્ય ૂઅલ નોરટસ
મોકલવાની કાયર્દે સર જવાબર્દારી વીમાકંપનીઓની છે
III. ર્નયમ મુજબ, પોક્ષલસી પ ૂણા થાય તેના 7 રર્દવસ અગાઉ વીમાધારકોને રરન્દ્ય ૂઅલ નોરટસ
મોકલવાની કાયર્દે સર જવાબર્દારી વીમાકંપનીઓની છે
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IV. ર્નયમ મુજબ, પોક્ષલસી પ ૂણા થાય તે અગાઉ વીમાધારકોને રરન્દ્ય ૂઅલ નોરટસ મોકલવા
વીમાકંપનીઓ કાયર્દે સર રીતે જવાબર્દાર નથી

J. એન્ન્સિ-મની િોન્સિરરિંગ અને તમારા ગ્રાહકને જાણો માગણ દનશિકા
અપરાધીઓ તેમની ગેરકાયર્દે સર પ્રવ ૃર્િઓ મારફતે ભંડોળ મેળવે છે , પણ મની લોન્દ્ડરરિંગ
નામની પ્રરક્રયા દ્વારા કાયર્દે સર નાણાં તરીકે મેળવવા ઇચ્છે છે .
મની લોન્દ્ડરરિંગ એવી પ્રરક્રયા છે , જેના દ્વારા અપરાધીઓ નાણાનુ ં મ ૂળ છપાવવા ભંડોળનુ ં
હસ્તાંતરણ કરે છે અને અપરાધી પ્રવ ૃર્િઓમાંથી થતી કમાણીની માક્ષલકીને છપાવે છે . આ
પ્રરક્રયા દ્વારા નાણાં તેની અપરાર્ધક ઓળખ ગુમાવે છે અને કાયર્દે સર હોય તેવ ુ ં લાગે છે .
અપરાધીઓ તેમના નાણાંન ુ ં લોન્દ્ડરરિંગ કરવા બેન્દ્કો અને વીમા સરહત નાણાકીય સેવાઓનો
ઉપયોગ કરે છે . તેઓ ખોટી ઓળખનો ઉપયોગ કરીને નાણાકીય વ્યવહારો કરે છે , ર્દાખલા
તરીકે , કેટલાંક પ્રકારના વીમાની ખરીર્દી કરે છે અને પછી તેને ઉપાડી લે છે અને ત્યારબાર્દ હેત ુ
પાર પડી જાય પછી ગાયબ થઈ જાય છે .
મની લોન્દ્ડરરિંગના આ પ્રકારના પ્રયાસોને અટકાવવા ભારત સરહત ર્વશ્વભરના ર્દે શોએ પ્રયાસ
હાથ ધયાા છે . સરકારે વષા 2002માં ર્પ્રવેન્દ્શન ઓફ મની લોન્દ્ડરરિંગ એક્ટ બનાવ્યો છે . તે પછી
તરત જ વીમા સેવાઓ માટે ર્વનંતી કરતા ગ્રાહકોની સાચી ઓળખ નક્કી કરવા, શંકાસ્પર્દ
વ્યવહારોનુ ં રરપોરટિંગ કરવા અને મની લોન્દ્ડરરિંગ સંકળાયેલ ું હોય તેવા શંકાસ્પર્દ કેસ પર નજર
રાખવા યોગ્ય પગલાં લેવા ઇરડાએ એક્ન્દ્ટ-મની લોન્દ્ડરરિંગ માગાર્દર્શિકા બહાર પાડી હતી.
તમારા ગ્રાહકને જાણો માગર્દ
ા ર્શિકા મુજબ, ર્દરે ક ગ્રાહકને નીચેના ર્દસ્તાવેજો રજૂ કરીને યોગ્ય
ઓળખ આપવાની જરૂર છે ેઃ
I. સરનામાની ખરાઈ
II. તાજેતરનો ફોટો
III. નાણાકીય સ્સ્થર્ત
IV. વીમાકરારનો હેત ુ
એટલે એજન્દ્ટને ગ્રાહકની સાચી ઓળખ સ્થાર્પત કરવા વ્યવસાય કરતી વખતે ર્દસ્તાવેજો
મેળવવાની જરૂર છે :
વ્યસ્ક્તગત કેસમાં – આખું નામ, સરનામુ,ં ઓળખ અને સરનામાના પુરાવા સાથે
વીમાધારકના સંપકા નંબરો, પેન નંબર અને નેફ્ટ હેત ુ માટે બેન્દ્કની સંપ ૂણા ર્વગતો
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કોપોરે ટના કેસમાં – સંસ્થાપનાનુ ં પ્રમાણપત્ર, એસોર્સએશનનો ઠરાવ અને કલમો,
વ્યવસાયનુ ં સંચાલન કરવા પાવર ઓફ એટની, પેન કાડાની નકલ
પાટાનરર્શપ કંપનીઓના કેસમાં – રજજસ્ટ્રેશન સરટિરફકેટ (જો રજજસ્ટડા હોય તો),
પાટાનરર્શપનુ ં સોગંર્દનામુ,ં વ્યવસાયનુ ં સંચાલન કરવા કંપનીના પાટાનર કે
કમચ
ા ારીને આપેલી પાવર ઓફ એટનીની નકલ, આ પ્રકારની વ્યસ્ક્તની ઓળખનો
પુરાવો
ટ્રસ્ટ અને ફાઉન્દ્ડેશનના કેસમાં – પાટાનરર્શપ જેવા જ પુરાવા
અહીં એ નોંધવુ ં મહત્ત્વપ ૂણા છે કે આ પ્રકારની મારહતી ઉત્પાર્દનના ક્રોસ-સેક્ષલિંગમાં અને
માકે રટિંગના માધ્યમ તરીકે ઉપયોગી છે .
સારાાંશ
1. ર્દસ્તાવેજીકરણનો પ્રથમ તબક્કો અરજીપત્રક છે , જેની મારફતે વીમાધારક પોતાની
મારહતી આપે છે અને તેને ક્યા પ્રકારની વીમાની જરૂર છે તે જણાવે છે
2. પોક્ષલસી શરૂ થતા અગાઉ આવશ્યક હકીકતોની મારહતી આપવાની ફરજ ઊભી થાય છે અને
પોક્ષલસીની મુદ્દત ર્દરર્મયાન જળવાઈ રહે છે
3. સામાન્દ્ય રીતે વીમા કંપનીઓ ર્દરખાસ્ત ફોમન
ા ા અંતે એકરાર કે ઘોષણા ઉમેરે છે , જેના પર
વીમાધારકે હસ્તાિર કરવા જરૂરી છે ,
4. સામાન્દ્ય રીતે અરજીની ર્વગતોમાં નીચેની બાબતો સામેલ છે :
a) અરજર્દારનુ ં પ ૂરું નામ
b) અરજર્દારનુ ં સરનામુ ં અને સંપકા ર્વગત
c) હેલ્થ પોક્ષલસીઓના કેસમાં બેન્દ્કની ર્વગતો
d) અરજર્દારનો વ્યવસાય, વેપાર કે ધંધો
e) વીમાના ર્વષયવસ્તુની ર્વગત અને ઓળખ
f) વીમાકૃત રકમ
g) અગાઉ અને હાલનો વીમો
h) નુકસાનનો અનુભવ
i)

વીમાધારક દ્વારા જાહેરનામુ

5. વીમાધારક દ્વારા વીમાકંપનીને જોખમ ર્વશે પ ૂરી પાડવામાં આવતી આવશ્યક મારહતી
સુર્નર્િત કરવાની જવાબર્દારી મધ્યસ્ તરીકે કામ કરતા એજન્દ્ટની હોય છે .
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6. ર્દરખાસ્તની ચકાસણી કરવાની અને તેનો સ્વીકાર કરવાના ર્નણય
ા ની પ્રરક્રયા વીમાકરણ
તરીકે ઓળખાય છે .
7. હેલ્થ પોક્ષલસીઓમાં મારહતીપત્ર વીમાધારકને પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે અને તેણે અરજીમાં
જાહેર કરવુ ં પડે છે કે તેણે તેનો અભ્યાસ કયો છે અને તેને બરોબર સમજયાં છે .
8. પ્રીર્મયમ એ વીમાના કરાર હેઠળ વીમાની ર્વષયવસ્તુને સુરક્ષિત કરવા માટે વીમાકંપનીને
વીમાધારક દ્વારા પ ૂરી પાડવામાં આવતી રકમ છે .
9. પ્રીર્મયમની ચુકવણી રોકડમાં, કોઈ માન્દ્યતાપ્રાપ્ત બેક્ન્દ્કિંગ માધ્યમ, પોસ્ટલ મની ઓડાર,
ક્રેરડટ કે ડેક્ષબટ કાડા, ઇન્દ્ટરનેટ, ઇ-ટ્રાન્દ્સફર, સીધી જમા કરવી કે સમયે સમયે સિામંડળ
દ્વારા માન્દ્ય અન્દ્ય કોઈ પદ્ર્ત દ્વારા થઈ શકે છે .
10. વીમાનુ ં પ્રમાણપત્ર વીમાના અસ્સ્તત્વનો પુરાવો છે , જે જરૂર પડે ત્યારે પુરાવા સ્વરૂપે રજૂ
કરવામાં આવે છે
11. પોક્ષલસી ઔપચારરક ર્દસ્તાવેજ છે , જે વીમાના કરારનો પુરાવો પ ૂરો પાડે છે .
12. વૉરન્દ્ટી વીમામાં સ્પષ્ટપણે વ્યક્ત થતી શરત છે , જેનુ ં પાલન વીમાની માન્દ્યતા માટે
શબ્ર્દસહ કરવુ ં પડે છે .
13. જો વીમાના સમયે કેટલીક ચોક્કસ શરતો અને ર્નયમો સુધારવાની જરૂર ઊભી થાય તો
પુરાવા નામે ઓળખાતા ર્દસ્તાવેજ મારફતે આ સુધારણા/ફેરફારો કરવામાં આવે છે .
14. વીમાનો મુસદ્દો બનાવવાનો સૌથી મહત્ત્વપ ૂણા ર્નયમ એ છે કે પિોના આશયનુ ં અથઘ
ા ટન
જળવાઈ રહેવ ુ ં જોઈએ અને આ આશય પોક્ષલસીમાં ર્દે ખાવો જોઈએ.
15. મની લોન્દ્ડરરિંગ એટલે ગેરકાયર્દે સર રીતે મેળવવામાં આવેલા નાણાને કાયર્દે સર બનાવવા
અને આ પ્રવ ૃર્િને અટકાવવા ભારત સરહત દુર્નયાભરના ર્દે શોમાં કાયર્દા બનાવવામાં
આવ્યા છે
16. એજન્દ્ટ તમારા ગ્રાહકને જાણો માગાર્દર્શિકનુ ં અનુકરણ કરવા અને આ માગાર્દર્શિકા મુજબ
જરૂરી ર્દસ્તાવેજો મેળવવા જવાબર્દાર છે .
ચાવીરૂપ શબ્દો
I. પોક્ષલસીનુ ં ફોમા
II. પ્રીર્મયમની એડવાન્દ્સ ચુકવણી
III. વીમાનુ ં પ્રમાણપત્ર
IV. રરન્દ્ય ૂઅલ નોરટસ
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V. વોરન્દ્ટી
VI. શરત
VII.

પુરાવા

VIII.

મની લોન્દ્ડરરિંગ

IX. તમારા ગ્રાહકને જાણો
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પ્રકરણ 8
હેલ્થ વીમાના ઉત્પાદનો
પ્રકરણ પરરચય
આ પ્રકરણ તમને ભારતમાં ર્વર્વધ વીમા કંપનીઓ દ્વારા ઓફર થતા હેલ્થ વીમા ઉત્પાર્દનોની
એકંર્દર સમજણ આપશે. ફક્ત એક ઉત્પાર્દન મેરડક્લેઇમથી લઈને ર્વર્વધ પ્રકારના સેંકડો
ઉત્પાર્દનોમાંથી ગ્રાહક યોગ્ય કવચ પસંર્દગી કરવાનો અવકાશ ધરાવે છે . આ પ્રકરણ ર્વર્વધ
હેલ્થ ઉત્પાર્દનોની ખાર્સયતો સમજાવે છે , જેને વ્યસ્ક્ત, કુટુંબ અને ગ્ર ૂપ લઈ શકે છે .
અભ્યાસના પરરણામો

A. હેલ્થ વીમા ઉત્પાર્દનોનુ ં વગીકરણ
B. હેલ્થ વીમામાં ધારાધોરણો પર ઇરડાની માગાર્દર્શિકા
C. હોસ્સ્પટલમાં સારવાર મેળવવાના ખચાન ુ ં વળતર આપતા ઉત્પાર્દનો
D. વધારાના વીમાકવચો કે ઊંચા કપાતને પાત્ર વીમા યોજનાઓ
E. વરરષ્ઠ નાગરરકો માટેની પોક્ષલસી
F. સ્થાયી લાભ આપતા કવચ – હોસ્સ્પટલ કેશ, ગંભીર ક્ષબમારી
G. લાંબા ગાળા સુધી સારસંભાળનુ ં વળતર આપતા ઉત્પાર્દનો
H. સંયક્ુ ત ઉત્પાર્દનો
I. પેકેજ પોક્ષલસીઓ
J. ગરીબો માટે મ ૂળભ ૂત વીમો અને હેલ્થ વીમો
K. રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્્ય વીમા યોજના
L. પ્રધાનમંત્રી સુરિા ક્ષબમા યોજના
M. પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના
N. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત અને ર્વકલાંગતા વીમા કવચ
O. ર્વર્દે શી પ્રવાસ વીમા કવચ
P. ગ્ર ૂપ હેલ્થ વીમા કવચ
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Q. ર્વશેષ ઉત્પાર્દનો
R. હેલ્થ પોક્ષલસીઓની મહત્ત્વપ ૂણા શરતો
આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કયાા પછી તમે નીચેની બાબતોમાં સિમ થવા જોઈએ:
i.

હેલ્થ વીમાના ર્વર્વધ પ્રકારનો સમજાવી શકવા જોઈએ

ii. હેલ્થ વીમામાં ધારાધોરણો સ્થાર્પત કરવા પર ઇરડાની માગાર્દર્શિકાઓ સમજાવવી
iii. ભારતીય બજારમાં અત્યારે ઉપલબ્ધ ર્વર્વધ પ્રકારના હેલ્થ ઉત્પાર્દનોની ચચાા કરી શકવા
જોઈએ
iv. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત વીમા કવચને સમજાવવા જોઈએ
v. ર્વર્દે શી પ્રવાસ વીમા કવચની ચચાા કરવા સિમ હોવા જોઈએ
vi. હેલ્થ પોક્ષલસીઓની મુખ્ય શરતો અને જોગવાઈઓ સમજી શકવા જોઈએ

145

A. સ્વાસ્્ય સાંબનાં ધત વીમા ઉત્પાદનોન ાં વગીકરણ
1. સ્વાસ્્ય સાંબનાં ધત વીમા ઉત્પાદનોનો પરરચય
ઇરડાના સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત વીમા સંબર્ં ધત ર્નયમો સ્વાસ્્ય વીમાને નીચે મુજબ વ્યાખ્યાર્યત
કરે છે
વ્યાખ્યા
“હેલ્થ વીમા વ્યવસાય” “સ્વાસ્્ય વીમાનુ ં કવચ” એટલે વીમા કરારની અસર જે માંર્દગીના
લાભ કે તબીબી, સજર્જકલ કે હોસ્સ્પટલ ખચાના ફાયર્દા પ્રર્દાન કરે છે , જેમાં વીમાકૃત ફાયર્દા
અને લાંબા ગાળાની સારસંભાળ, પ્રવાસ વીમો અને વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત કવચ સામેલ છે .
ભારતીય બજારમાં ઉપલબ્ધ મોટા ભાગના સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત વીમાના ઉત્પાર્દનો હોસ્સ્પટલમાં
ભરતી થઈને સારવાર મેળવવા માટેના ઉત્પાર્દનો છે . આ ઉત્પાર્દનો હોસ્સ્પટલમાં સારવાર
ર્દરર્મયાન વીમાકૃત વ્યસ્ક્તને ઉઠાવવો પડતા ખચાને આવરી લે છે . આ પ્રકારના ખચા બહુ
વધારે હોય છે અને બજારમાં હેલ્થકેર, સજર્જકલ પ્રરક્રયા, નવા અને વધારે ખચાાળ ટેકનોલોજી
અને નવા પ્રકારની ર્દવાઓના ખચન
ા ા કારણે સામાન્દ્ય માણસની પહોંચની બહાર હોય છે .
હકીકતમાં વ્યસ્ક્ત કોઈ પણ હેલ્થ વીમા ર્વના નાણાકીય રીતે સદ્ર હોય તો પણ આ પ્રકારના
ખચન
ા ે પહોંચી વળવા મુશ્કેલ હોય છે .
એટલે સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત વીમો મુખ્યત્વે બે કારણોસર મહત્ત્વપ ૂણા છે :
કોઈ પણ લબમારીના રકસ્સામાાં તબીબી સનવધાઓ માિે ચુકવણી કરવા નાણાકીય સહાય
પ્રર્દાન કરવી.
વ્યક્તતની બચતન ાં સાંરક્ષણ કરવ,ાં જે ક્ષબમારીમાં ધોવાઈ શકે છે .
હોસ્સ્પટલમાં સારવાર મેળવવાના ખચાને આવરી લેતો પ્રથમ રરટલ હેલ્થ વીમો – મેરડક્લેઇમ –
1986માં 4 સરકારી િેત્રની વીમાકંપનીઓએ પ્રસ્તુત કયો હતો. આ કંપનીઓએ યુવાનો માટે
તેમના ર્નવ ૃિ પછીના તબીબી ખચાાઓને આવરી લેવા ભર્વષ્ય આરોગ્ય પોક્ષલસી, પ્રવાસમાં
વીમાની સુર્વધા ઓફર કરવા ઓવરસીલ મેરડક્લેઇમ પોક્ષલસી અને ગરીબ લોકો માટે જન
આરોગ્ય વીમા પોક્ષલસી જેવા અન્દ્ય વીમા ઉત્પાર્દનો પણ પ્રસ્તુત કયાા હતા.
પછી વીમા િેત્ર ખાનગી િેત્ર માટે ખુલ્લું મ ૂકાયુ ં હતુ,ં જેના પગલે હેલ્થ વીમા બજારમાં ઘણી
કંપનીઓએ પ્રવેશ કયો છે . આ રીતે આ વ્યવસાયનો મોટો ફેલાવો થયો હતો, ર્વર્વધ પ્રકારના
હેલ્થ વીમા ઉત્પાર્દનો પ્રસ્તુત થયા હતા અને તેમાં કેટલાંક નવા કવચ પણ ઉમેરાયા હતા.
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અત્યારે હેલ્થ વીમા સેગમેન્દ્ટ મોટા પાયે ર્વકર્સત થયુ ં છે , સ્વતંત્ર હેલ્થ વીમા કંપનીઓ અને
જીવન વીમા કંપનીઓ ઉપરાંત તમામ સાધારણ વીમા કંપનીઓ સેંકડો વીમા ઉત્પાર્દનો ઓફર
કરે છે . જોકે મેરડક્લેઇમ પોક્ષલસીનુ ં મ ૂળભ ૂત લાભર્દાયક માળખું એટલે કે હોસ્સ્પટલમાં
સારવારનો ખચા આજે પણ હેલ્થ વીમાનુ ં સૌથી લોકર્પ્રય સ્વરૂપ છે .
વીમા ર્નયમનકાર અને ર્વકાસ સિામંડળ (હેલ્થ વીમો) ર્નયમન, 2013 મુજબ
1. જીવન વીમા કંપનીઓ લાંબા ગાળાના હેલ્થ ઉત્પાર્દનો ઓફર કરી શકે છે , પણ આ
પ્રકારના ઉત્પાર્દનો માટે ત્રણ વષન
ા ા ર્દરે ક બ્લોકના ઓછામાં ઓછા ગાળા માટે
પ્રીર્મયમમાં કોઈ ફરક પડશે નહીં, પછી પ્રીર્મયમની સમીિા થઈ શકે છે અને જરૂર
પડે ત્યાં સુધારા થઈ શકે છે .
2. નોન-લાઇફ અને સ્વતંત્ર હેલ્થ વીમાકંપનીઓ લઘુતમ એક વષા અને મહિમ ત્રણ
વષાના ગાળા સાથે વ્યસ્ક્તગત હેલ્થ ઉત્પાર્દનો ઓફર કરી શકે છે , જેમાં પ્રીર્મયમ મુદ્દત
માટે બર્દલાશે નહીં.
2. હેલ્થ વીમા પોલિસીઓની ખાનસયતો
મ ૂળભ ૂત રીતે હેલ્થ વીમો માંર્દગી સાથે સંબર્ં ધત છે અને એટલે માંર્દગીની સારવારનો ખચા
ચુકવે છે . કેટલીક વખત કોઈ વ્યસ્ક્તને થયેલ રોગ ગંભીર કે લાંબા સમય સુધી ચાલે તેવો,
આજીવન કે રોજજિંર્દા જીવનની પ્રવ ૃર્િને ગંભીર અસર કરવા જેવો હોઈ શકે છે . અકસ્માતના
કારણએ ઇજા થવાથી કે ર્વકલાંગતાના કારણે થતા ખચન
ા ુ ં વહન પણ થાય છે .
ર્વર્વધ જીવનશૈલી, ચુકવણીની િમતા અને સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત સ્સ્થર્ત ધરાવતા અલગઅલગ
ગ્રાહકોને જુર્દી જુર્દી જરૂરરયાતો હોય છે અને ર્દરે ક ગ્રાહક જૂથને ઓફર કરવા માટે ઉત્પાર્દન
રડલાઇન કરવામાં આવે ત્યારે તેને ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે . ગ્રાહકો હેલ્થ વીમો ખરીર્દે ત્યારે
તેમની તમામ જરૂરરયાતો પ ૂણા કરે તેવ ુ ં ર્વસ્ત ૃત કવચ મેળવવા પણ ઇચ્છે છે . આ સમયે
મહિમ સ્વીકાયાતા અને મોટું વોલ્યુમ હાંસલ કરવા હેલ્થ વીમા ઉત્પાર્દનોને વાજબી રાખવાની
જરૂર છે , તેઓ ગ્રાહકોને અને સેલ્સ ટીમને તેન ુ ં માકે રટિંગ કરવા સરળતાથી સમજાઈ જાય તેવા
હોવા જોઈએ.
હેલ્થ વીમા ઉત્પાર્દનોના કેટલીક ઇચ્છર્નય ખાર્સયતો છે , જે ગ્રાહક માટે ર્વર્વધ સ્વરૂપે હાંસલ
કરવા વીમા કંપનીઓ પ્રયાસ કરે છે .
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3. હેલ્થ વીમા ઉત્પાદનોન ાં નવસ્ત ૃત વગીકરણ
ઉત્પાર્દનની રડલાઇન ગમે તે હોય, હેલ્થ વીમા ઉત્પાર્દનોને ર્વસ્ત ૃતપણે 3 કેટેગરીમાં વહેંચી
શકાશેેઃ
I. ક્ષનતપ ૂનતિના કવચો
આ ઉત્પાર્દનો હેલ્થ વીમા બજારમાં મોટી સંખ્યામાં ઉપલબ્ધ છે અને હોસ્સ્પટલમાં સારવાર
મેળવવાના કારણે થતા વાસ્તર્વક તબીબી ખચાની ચુકવણી કરે છે .
II. નનનિત િાભ પ્રદાન કરતા કવચ
‘હોસ્સ્પટલ કેશ’ તરીકે પણ ઓળખાતા આ ઉત્પાર્દનો હોસ્સ્પટલમાં સારવારના સમયગાળા
માટે ર્દરરોજ ર્નર્િત રકમની ચુકવણી કરે છે . કેટલાંક ઉત્પાર્દનો ઉત્પાર્દનમાં સામેલ ર્નર્િત
ગ્રેડની સર્જરીનો લાભ પણ ધરાવે છે .
III. ગાંભીર લબમારીના કવચ
હૃર્દયરોગનો હમ
ુ લો, સ્ટ્રોક, કેન્દ્સર વગેરે જેવી પ ૂવાર્નધાારરત જરટલ માંર્દગીઓ થતા
ચુકવણી માટે આ ર્નર્િત લાભનો પ્લાન છે .
દુર્નયાના મોટા ભાગના ર્દે શોમાં સ્વાસ્્ય અને ર્વકલાંગતાનો વીમો એકસાથે સંયક્ુ ત હોય છે ,
પણ ભારતમાં પરં પરાગત રીતે વ્યક્તતગત અકસ્માતના વીમાન ાં વેચાણ સ્વતંત્ર હેલ્થ વીમા
તરીકે થાય છે . ઉપરાંત સામાન્દ્ય રીતે હેલ્થ વીમામાં ભારતની બહાર સારવારના ખચન
ા ે સામેલ
કરવામાં આવતો નથી. આ માટે અન્દ્ય એક ઉત્પાર્દન ઓવરસીઓ હેલ્થ ઇન્સસ્યોરન્સસ કે િાવેિ
ઇન્સસ્યોરન્સસ ખરીર્દવાની જરૂર પડે છે . તાજેતરમાં કેટલીક ખાનગી વીમા કંપનીઓ અને મોંઘા
હેલ્થ વીમા ઉત્પાર્દનોમાં ર્નયર્મત હેલ્થ વીમા કવચના ભાગરૂપે ર્વર્દે શમાં સારવારના વીમાને
સામેલ કરવામાં આવ્યો છે , જે ચોક્કસ શરતો અને ર્નયમોને આર્ધન છે .
4. ગ્રાહક જૂથના આધારે વગીકરણ
લક્ષિત ગ્રાહક જૂથને ધ્યાનમાં રાખીને ઉત્પાર્દનો બનાવવામાં આવે છે . ર્દરે ક જૂથ માટે લાભનુ ં
માળખુ,ં રકિંમત, જવાબર્દારી અને થોડી જુર્દી હોય છે . ગ્રાહક જૂથોને આધારે ઉત્પાર્દનોને આ
પ્રમાણે વગીકૃત કરવામાં આવે છે ેઃ
I. વ્યસ્ક્તગત ગ્રાહકો અને તેમના કુટુંબીજનોને ઓફર થતાં વ્યસ્ક્તગત કવચ
II. કોપોરે ટ ક્લાયન્દ્્સને ઓફર થતુ ં ગ્ર ૂપ કવર,જે કમાચારીઓ અને ગ્ર ૂપને આવરી લે છે ,
તેમના સભ્યોને આવરી લે છે
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III. ગરીબોને આવરી લેતી આરએસબીવાય જેવી સરકારી યોજનાઓ માટે સામ ૂરહક
પોક્ષલસીઓ.
B. હેલ્થ વીમામાાં ધારાધોરણો પર ઇરિાની માગણ દનશિકા
ઘણી વીમા કંપનીઓ ર્વર્વધ શરતો અને અપવાર્દો સાથે અનેક ઉત્પાર્દનો પ્રર્દાન કરતી હતી
ં ૂ વણ ઊભી થઈ હતી. ગ્રાહક માટે
ત્યારે બજારમાં કઈ પોક્ષલસી કે ઉત્પાર્દન સારું તે અંગે મલ
ઉત્પાર્દનોની સરખામણી કરવી અને થડા પાટી એડર્મર્નસ્ટ્રેટસાને વ્યસ્ક્તગત કંપનીઓના
ઉત્પાર્દનો સામે વળતર ચુકવવુ ં મુશ્કેલ બની ગયુ ં હતુ.ં ઉપરાંત ગંભીર ક્ષબમારીને આવરી લેતી
પોક્ષલસીઓમાં કઈ ક્ષબમારીને ગંભીર ગણવી અને કઈ ક્ષબમારીને ગંભીર ન ગણવી તેની સ્પષ્ટ
રૂપરે ખા નહોતી. હેલ્થ વીમા ઉદ્યોગ માટે ઇલેક્ટ્રોર્નક ડેટાની જાળવણી પણ મુશ્કેલ બની હતી.
વીમાકંપનીઓ, સેવા પ્રર્દાતાઓ, ટીપીએ અને હોસ્સ્પટલો અને વીમાકૃત લોકોની ફરરયાર્દો
વચ્ચે ગોટાળો દૂ ર કરવા ઇરડા જેવી ર્વર્વધ સંસ્થાઓ, સેવા પ્રર્દાતાઓ, હોસ્સ્પટલો, ફેડરે શન
ઓફ ચેમ્પબસા ઓફ કોમસા એન્દ્ડ ઇન્દ્ડસ્ટ્રી (રફક્કી)ની સ્વાસ્્ય સલાહકાર સર્મર્ત અને ઉદ્યોગ હેલ્થ
વીમામાં કેટલાંક પ્રકારના પ્રમાણભ ૂત ધારાધોરણો સ્થાર્પત કરવા એક થયો હતો. તેમને વચ્ચે
થયેલી સામાન્દ્ય સમજૂતીના આધારે ઇરડાએ 2013માં હેલ્થ વીમાના ધોરધોરણો પર
માગાર્દર્શિકા જાહેર કરી હતી.
માગર્દ
ા ર્શિકા હવે નીચેના બાબતોના ધારાધોરણો પ્રર્દાન કરે છે :
I.

વીમા િેત્રમાં ઉપયોગ થતા સામાન્દ્ય શબ્ર્દોની વ્યાખ્યાઓ
II. ગંભીર ક્ષબમારીઓની વ્યાખ્યાઓ
III. હોસ્સ્પટલમાં સારવારની િર્તપ ૂર્તિ આપતી પોક્ષલસીઓમાં બાકાત રાખવામાં આવતી
ચીજવસ્તુઓની યાર્દી
IV. વળતરના ફોમ્પસા અને પ ૂવાાર્ધકૃત ફોમ્પસા
V. ક્ષબલના સ્વરૂપો
VI. હોસ્સ્પટલોની રડસ્ચાર્જ સમરી
VII.

ટીપીએ, વીમા કંપનીઓ અને હોસ્સ્પટલો વચ્ચે પ્રમાણભ ૂત કરારો

VIII.

નવી પોક્ષલસીઓ માટે આઇઆરડીએઆઈ માટે પ્રમાણભ ૂત ફાઇલ અને

વપરાયેલી ફોમેટ
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હેલ્થ વીમા કંપનીઓ અને વીમા ઉદ્યોગની સેવાની ગુણવિા સુધારવાની રર્દશામાં આ મોટું
પગલું છે અને તે હેલ્થ અને હેલ્થ વીમા ડેટાના કલેક્શનમાં મર્દર્દપણ કરશે.

C. હોક્સ્પિિમાાં સારવારના ખચણ સામે વળતર આપતા ઉત્પાદનો
હેલ્થ વીમા નીર્ત આધારરત િર્તપ ૂર્તિ ભારતમાં સૌથી સામાન્દ્ય અને સૌથી વધુ વેચાતુ ં હેલ્થ
વીમા ઉત્પાર્દન છે . સરકારી વીમા કંપનીઓએ 80ના ર્દાયકામાં પ્રસ્તુત કરે લી મેરડક્લેઇમ
પોક્ષલસી સૌથી જૂન ુ ં પ્રમાણભ ૂત હેલ્થ વીમા ઉત્પાર્દન છે અને લાંબા સમય સુધી બજારમાં તે
એકમાત્ર ઉત્પાર્દન ઉપલબ્ધ હતુ.ં થોડાં સુધારાવધારા સાથે આ ઉત્પાર્દનને ર્વર્વધ
વીમાકંપનીઓએ જુર્દાં જુર્દાં બ્રાન્દ્ડ નેમ સાથે માકે રટિંગ કયુું હોવા છતાં મેરડક્લેઇમ પોક્ષલસી
ર્દે શમાં સૌથી વધુ વેચાતા હેલ્થ વીમા તરીકે જળવાઈ રહી છે .
હોસ્સ્પટલમાં સારવારના ખચા સામે વળતર આપતા ઉત્પાર્દનો વ્યસ્ક્તઓને હોસ્સ્પટલમાં
સારવારનો ખચા ઉઠાવવાની જરૂરરયાત સામે સંરિણ પ્રર્દાન કરે છે . મોટા ભાગના રકસ્સાઓમાં
તેમને હોસ્સ્પટલમાં સારવાર અગાઉ અને હોસ્સ્પટલમાંથી રજા મળયા પછી કેટલાંક રર્દવસો સુધી
વીમા કવચ પણ મળે છે , પણ હોસ્સ્પટલમાં સારવાર સાથે સંકળાયેલા ન હોય તેવા ખચાની
ભરપાઈ કરવામાં આવતી નથી.
આ પ્રકારનુ ં કવચ ‘િર્તપ ૂર્ત’િ કે વળતર પ્રર્દાન કરે છે , જેમાં હોસ્સ્પટલમાં સારવાર ર્દરર્મયાન
તમામ ખચા કે તેનો સારો એવો રહસ્સો સામેલ છે . તે ‘લાભ’ના આધારે વીમા કવચ સાથે
ર્વપરીત હોઈ શકે છે , જેમાં કેટલીક ઘટનાઓ (જેમ કે હોસ્સ્પટલમાં સારવાર, ગંભીર ક્ષબમારીનુ ં
ર્નર્દાન કે ભરતીનો ર્દરે ક રર્દવસ) પર ચુકવવામાં આવતી રકમ વીમા પોક્ષલસીમાં જણાવ્યા
ં નથી.
મુજબ હશે અને તેનો વાસ્તર્વક ખચા સાથે સાથે કોઈ સંબધ
ઉદાહરણ
રઘુ નાનો પરરવાર ધરાવે છે , જેમાં તેની પત્ની અને 14 વષાનો પુત્ર સામેલ છે . તે મેરડક્લેઇમ
પોક્ષલસી લે છે , જેમાં તેના પરરવારના ર્દરે ક સભ્યને હેલ્થ વીમા કંપની પાસેથી રૂ. 1-1 લાખનુ ં
કવચ મળે છે . તેમાંથી ર્દરે ક વ્યસ્ક્તને હોસ્સ્પટલમાં સારવાર મેળવવી પડે તો રૂ. 1 લાખ સુધીના
તબીબી ખચાન ુ ં વળતર મળી શકે છે .
રઘુને હૃર્દયરોગનો હમ
ુ લો આવતા સર્જરીની જરૂર હોવાથી હોસ્સ્પટલમાં ભરતી થવુ ં પડ્ું હતુ.ં
તેમાં કુલ તબીબી ખચા રૂ. 1.25 લાખ થયો હતો. વીમા પ્લાનના કવચ મુજબ વીમા કંપનીએ
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રૂ. 1 લાખની ચુકવણી કરી હતી અને રઘુને બાકીના રૂ. 25,000 પોતાની રીતે ચુકવવા પડયાં
હતાં.
િર્તપ ૂર્તિ આધારરત મેરડક્લેઇમ પોક્ષલસીની મુખ્ય ર્વશેષતાઓની ર્વગત નીચે આપી છે , તેમ
છતાં ર્દરે ક વીમા કંપની દ્વારા વેચવામાં આવતા ઉત્પાર્દનોના કવચની મયાાર્દાઓ, વધારાના
અપવાર્દો કે ફાયર્દા કે કેટલાંક વધારાના કવચ જુર્દાં જુર્દાં હોઈ શકે છે . ર્વદ્યાથીઓને સલાહ
આપવામાં આવે છે કે નીચે ઉત્પાર્દન ર્વશે સામાન્દ્ય જાણકારી આપવામાં આવી છે અને તેણે
કોઈ ખાસ વીમાકંપનીના ઉત્પાર્દન ર્વશે જાણકારી મેળવવા તેનો ર્વગતે અભ્યાસ કરવો
જોઈએ. તેણે કેટલીક તબીબી શબ્ર્દો ર્વશે પણ પરરક્ષચત થવુ ં જોઈએ.
b) ઇનપેશન્સિ હોક્સ્પિિાઇઓેશન ખચણ (હોક્સ્પિિમાાં રહીને સારવાર મેળવવાનો ખચણ)
િર્તપ ૂર્તિ પોક્ષલસી ક્ષબમારી/અકસ્માત થવાના કારણે હોસ્સ્પટલમાં સારવાર મેળવવાનો ખચા
વીમાકૃત વ્યસ્ક્તને ચુકવે છે .
તમામ ખચા ચુકવવાના પાત્ર ન હોય તેવ ુ ં બની શકે છે અને મોટા ભાગના ઉત્પાર્દનો આવરી
લેવાયેલા ખચાને વ્યાખ્યાર્યત કરે છે , જેમાં સામાન્દ્ય રીતે નીચેની બાબતો સામેલ છે ેઃ
i.

હોસ્સ્પટલ/નર્સિંગ હોમ દ્વારા પ્રર્દાન કરવામાં આવતી રૂમ, બોરડિંગ અને નર્સિંગની સુર્વધાનો
ં જેક્શન
ખચ.ા તેમાં નર્સિંગ કેર, આરએમઓ ખચ,ા આઇવી ફ્લડ્સ/લોહી ચઢાવવુ/ઇન્દ્
વહીવટી ખચા અને આવા અન્દ્ય ખચાા
ii. ઇન્દ્ટેસ્ન્દ્સવ કેર યુર્નટ (આઇસીયુ)ના ખચા
iii. સર્જન, એનેસ્થેરટસ્ટ, મેરડકલ પ્રેક્ક્ટશનર, કન્દ્સલ્ટન્દ્્સ, સ્પેશ્યાક્ષલસ્ટ ફી
iv. એનેસ્થેરટક, લોહી, ઓસ્ક્સજન, ઓપરે શન ર્થયટેર ચાજીસ, સજર્જકલ ઉપકરણો,
v. ર્દવાઓ,
vi. ડાયાલીર્સસ, કેમોથેરપી, રે રડયોથેરપી
vii. પેસમેકર, ઓથોપેરડકલ ઇમ્પપ્લાન્દ્ટ્ , ઇન્દ્ફ્રા કારડિઆક વાલ્વ રરપ્લેસમેન્દ્્સ, વાસ્ક્યુલર
સ્ટેન્દ્્સ જેવી સજર્જકલ પદ્ર્ત ર્દરર્મયાન પ્રોસ્થેરટક ઉપકરણોનુ ં આરોપણ કરવાનો ખચા
viii. પ્રસ્તુત પ્રયોગશાળા/ર્નર્દાન પરરિણો અને સારવાર સાથે સંબર્ં ધત અન્દ્ય તબીબી ખચા
ં માં ર્દાતાને
ix. વીમાકૃત વ્યસ્ક્તના શરીરમાં અંગનુ ં પ્રત્યારોપણ કરવાના સંબધ
હોસ્સ્પટલમાં સારવાર આપવાનો ખચા (ર્દાન કરે લ અંગના ખચા ર્સવાય)
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હોસ્સ્પટલમાં સારવાર સામે વળતર આપતી ર્નયર્મત પોક્ષલસી હોસ્સ્પટલમાં 24 કલાક કે તેનાથી
વધારે સમય માટે સારવાર લીધી હોય તો જ વળતર આપે છે . જોકે મેરડકલ ટેકનોલોજીમાં
પ્રગર્ત થવાથી અનેક સર્જરીઓની સારવારમાં હોસ્સ્પટલમાં રાત રોકવાની જરૂર પડતી નથી.
હવે ડેકેર (રર્દવસ ર્દરર્મયાન સારવાર કરીને ર્દર્દીને રજા આપી ર્દે વી) પ્રરક્રયા સ્પેશ્યાલાઇલ ડેકેર
સેન્દ્ટસા કે હોસ્સ્પટલમાં હાથ ધરી શકાશે. આંખોની સર્જરી, કેમોથેરપી, ડાયાલીર્સસ વગેરે જેવી
સારવારને ડેકેર સર્જરી હેઠળ વગીકૃત કરી શકાશે અને આ યાર્દી સતત વધી રહી છે . પોક્ષલસી
હેઠળ તેમને પણ આવરી લેવામાં આવે છે .
ભારતમાં આઉટપેશન્દ્ટ ખચન
ા ુ ં કવચ હજુ પણ મયાારર્દત છે , જેમાં બહુ ઓછા ઉત્પાર્દનો ઓપીડી
કવચ ઓફર કરે છે . જોકે વીમાની કેટલીક યોજનાઓ છે , જે આઉટપેશન્દ્ટ તરીકે સારવારને
કવચ આપે છે અને તેની સાથે ડોક્ટરની મુલાકાત, ર્નયર્મત તબીબી પરરિણો, ર્દાંત અને
ફામાસીના ખચા સાથે સંકળાયેલા હેલ્થકેર ખચાાઓ પણ સમ્પમક્ષલત છે .
c) હોક્સ્પિિમાાં દાખિ થયા અગાઉ અને રજા મળ્યા પછીના ખચણ
I. હોક્સ્પિિમાાં ભરતી થયા અગાઉના ખચણ
હોસ્સ્પટલમાં સારવાર માટે ભરતી થવાનુ ં એકાએક બને છે અથવા આયોજજત હોય છે . જો
ર્દર્દી આયોજજત સર્જરી માટે ર્દાખલ થાય, તો હોસ્સ્પટલમાં ભરતી થાય તે અગાઉનો ખચા તે
ઉઠાવશે.
વ્યાખ્યા
ઇરડાની સ્વાસ્્ય વીમા સંબર્ં ધત પ્રમાણભ ૂત માગાર્દર્શિકા હોસ્સ્પટલમાં ભરતી થયા અગાઉના
ખચાને આ રીતે વ્યાખ્યાર્યત કરે છે ેઃ
વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત હોસ્સ્પટલમાં સારવારાથે ર્દાખલ થાય તે અગાઉના ખચ,ા જેમાં:
1. વીમાકૃત વ્યસ્ક્તને હોસ્સ્પટલમાં ર્દાખલ થવા માટે જરૂરી સ્સ્થર્ત માટે થયેલા આ
પ્રકારના તબીબી ખચા અને
2. હોસ્સ્પટલમાં સારવાર માટે આ પ્રકારની ભરતી માટે ઇન-પેશન્દ્ટ હોસ્સ્પટલાઇલેશન વીમા
કંપની દ્વારા સ્વીકાયા છે .
હોસ્સ્પટલમાં સારવાર માટે ભરતી થયા અગાઉના ખચા પરરિણો, ર્દવાઓ, ડોક્ટરની ફી
વગેરે સ્વરૂપે હોઈ શકે છે . આ પ્રકારના ખચા પ્રસ્તુત છે અને હોસ્સ્પટલમાં ભરતી સાથે ખચા
સંબર્ં ધત હેલ્થ પોક્ષલસીઓ હેઠળ આવરી લેવાય છે .
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II. હોક્સ્પિિમાાંથી રજા મળ્યા પછીના ખચણ
મોટા ભાગના રકસ્સાઓમાં હોસ્સ્પટલમાં સારવાર મેળવ્યા પછી તક્ષબયતમાં સુધારા અને
ફોલો-અપ સાથે સંબર્ં ધત ખચા છે .
વ્યાખ્યા
વીમાકૃત વ્યસ્ક્તને હોસ્સ્પટલમાં રજા મળયા પછી તાત્કાક્ષલક મેરડકલ ખચા થાય છે , જેમાં સામેલ
છે ેઃ
A. વીમાકૃત વ્યસ્ક્તને હોસ્સ્પટલમાં સારવાર માટે ભરતી કરવાની જરૂરરયાત હતી તે જ સ્સ્થર્ત
માટે આ પ્રકારના મેરડકલ ખચાા ઉઠાવવામાં આવે છે , અને
B. હોસ્સ્પટલમાં ભરતી થઈ આ પ્રકારની સારવાર માટે ઇનપેશન્દ્ટ હોસ્સ્પટલાઇલેશનના
વળતરના ર્દાવા વીમા કંપની દ્વારા સ્વીકાયા છે .
હોસ્સ્પટલમાંથી રજા મળયા પછીના કેટલાંક ચોક્કસ રર્દવસ સુધી પ્રસ્તુત મેરડકલ ખચા
ઉઠાવવામાં આવશે અને વળતરનો ભાગ ગણવામાં આવશે.
હોસ્સ્પટલમાંથી રજા મળયા પછી ખચા ર્દવા સ્વરૂપે હોઈ શકે છે , જેની ડૉક્ટસા હોસ્સ્પટલમાંથી રજા
મળયા પછી સમીિા કરે છે . આ પ્રકારના ખચા હોસ્સ્પટલમાં સારવાર સાથે સંબર્ં ધત હોવા જોઈએ
અને હેલ્થ પોક્ષલસીઓ હેઠળ આવરી લેવાયેલા હોય છે .
હોસ્સ્પટલમાં ભરતી અગાઉ અને રજા મળયા પછી ખચા કેટલાં રર્દવસ સુધી મળશે તેનો
સમયગાળો ર્દરે ક વીમાકંપનીનો અલગઅલગ હોય છે અને પોક્ષલસીમાં તેને વ્યાખ્યાર્યત
કરવામાં આવે છે . તેમાં સૌથી સામાન્દ્ય વીમા કવચ ભરતી અગાઉ 30 રર્દવસનુ ં અને રજા મળે
તે રર્દવસથી 60 રર્દવસ સુધીનુ ં છે .
હોસ્સ્પટલમાં ભરતી અગાઉ અને રજા મળયા પછી ખચા કુલ વીમાકૃત રકમનો ભાગ છે , જે માટે
પોક્ષલસી હેઠળ વીમાકવચ મંજૂર કરવામાં આવ્યુ ં હોય છે .
a) ઘરે સારવાર
સામાન્દ્ય રીતે પોક્ષલસીધારકો દ્વારા આ લાભનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી, તેમ છતાં
વ્યસ્ક્તગત હેલ્થ પોક્ષલસી હોસ્સ્પટલમાં ભરતી થયા ર્વના ઘરે તબીબી સારવાર માટેના
ખચન
ા ુ ં વહન કરતી જોગવાઈ પણ ધરાવે છે . જોકે તેની શરત એ છે કે હોસ્સ્પટલમાં સારવાર
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લેવાની જરૂર હોવા છતાં ર્દર્દીને હોસ્સ્પટલમાં ખસેડી શકાય તેવી સ્સ્થર્ત નથી કે હોસ્સ્પટલમાં
ર્દર્દીને ર્દાખલ કરવાની પ ૂરતી જગ્યા નથી.
સામાન્દ્ય રીતે આ કવચ ત્રણથી પાાંચ રદવસની વધારાની જોગવાઈ ધરાવે છે , જેનો અથા એ
થયો કે પ્રથમ ત્રણથી પાંચ રર્દવસ માટે સારવારનો ખચા વીમાકૃત વ્યસ્ક્તએ ઉઠાવવો
પડશે. આ કવચમાં કેટલીક ગંભીર કે સામાન્દ્ય ક્ષબમારી જેમ કે અસ્થમા, શ્વાસનળીમાં
સોજો, રકડનીમાં ગંભીર સોજો અને રકડનીનો ર્વકાર, લાડા અને ગેસ્ટ્રોન્દ્ટેરરરટસ સરહત
તમામ પ્રકારના મરડા, ડાયાબીરટસ મેક્ષલટસ, એર્પલેપ્સી, હાયપરટેન્દ્શન, ઇન્દ્ફ્લુએન્દ્લા,
શરર્દી અને કફ, તાવ માટે ઘરે રહીને લેવાતી સારવારને બાકારાત રાખવામાં આવી છે .
b) બાકાત રાખવામાાં આવતી સામાન્સય બાબતો
હોસ્સ્પટલાઇલેશન િર્તપ ૂર્તિ હેઠળ બાકાત રાખવામાં આવતી સામાન્દ્ય બાબતો નીચે મુજબ
છે ેઃ ઇરડા દ્વારા પરરર્શષ્ટ IV દ્વારા ઇશ્ય ૂ કરે લ હેલ્થ વીમામાં પ્રમાણીકરણ પર માગાર્દર્શિકામાં
સ ૂક્ષચત બાકાત રાખવામાં આવેલી બાબતો પર તે આધારરત છે . ર્વદ્યાથીઓને ઇરડાની
વેબસાઇટ પર જઈને ઉપલબ્ધ માગાર્દર્શિકાનો પરરચય મેળવવાની સલાહ આપવામાં આવે
છે .
તે નોંધવુ ં જોઈએ કે જો કોઈ બાકાત રાખવામાં આવેલી બાબતોને છૂટછાટ આપવામાં
આવશે કે ફાઇલ એન્દ્ડ યુલ મુજબ કોઈ વધારાની બાબતોને બાકાત રાખવામાં આવી હશે,
તો તેને ગ્રાહક મારહતી પત્રક અને પોક્ષલસીમાં અલગથી જણાવવી જોઈએ.
1. અગાઉથી અક્સ્તત્વ ધરાવતા રોગો
વ્યસ્ક્તગત હેલ્થ પ્લાન્દ્સ હેઠળ હંમેશા તેને બાકાત રાખવામાં આવે છે , નહીં તો વીમા કંપની
માટે ઊંચુ ં જોખમ બને છે . હેલ્થ પોક્ષલસી લેતી વખતે જાહેર કરવી પડતી મહત્ત્વપ ૂણા
બાબતોમાં એક અગાઉના રોગ/ઇજાઓ સાથે સંબર્ં ધત છે . તેનાથી વીમા કંપની વીમા
માટેની ર્દરખાસ્તની સ્વીકાયત
ા ાનો ર્નણય
ા લેવામાં સરળતા પડશે.
વ્યાખ્યા
ઇરડાની માગાર્દર્શિકા અગાઉથી અસ્સ્તત્વમાં હોય તેવી ક્ષબમારીને આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાર્યત કરે છે
“વીમા કંપની દ્વારા પ્રથમ વખત પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ થાય તે અગાઉ 48 મરહનાની અંર્દર કોઈ પણ
સ્સ્થર્ત, ક્ષબમારી કે રોગના તમે ક્ષચહ્નો કે લિણો ધરાવતા હોય તેવી સ્સ્થર્ત(ઓ), અને/અથવા
ર્નર્દાન થયુ ં હોય, અને/અથવા તબીબી સલાહ/સારવાર મેળવી હોય.”
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બાકાત રાખવામાં આવતી બાબતો છે ેઃ, વીમાકૃત વ્યસ્ક્તની કંપની સાથે પ્રથમ પોક્ષલસી શરૂ
થઈ હોય ત્યારથી સતત 48 મરહના સુધી પોક્ષલસીમાં વ્યાખ્યાર્યત કોઈ પણ અગાઉથી
અસ્સ્તત્વમાં હોય તેવા રોગ(રોગો) થાય છે તો પોક્ષલસી રર્દ થઈ જાય છે .
I. વજન ર્નયંત્રણ કાયક્ર
ા મો / પુરવઠો / સેવાઓ
II. ચશ્માના / સંપકા લેન્દ્સ / સાંભળવાના ઉપકરણો વગેરે ની રકિંમત
III. ચશ્મા ર્દાંતની સારવારનો ખચ,ા જેમાં હોસ્સ્પટલમાં ભરતી થવુ ં જરૂરી નથી
IV. હોમોન રરપ્લેસમેન્દ્ટ
V. હોમ ર્વક્ષલટ ચાજીસ
VI. વંધ્યત્વ/ઓછી ફળદ્ર ુપતા/સહાયક ગભાધારણ પ્રરક્રયા
VII.

મેર્દસ્વીપણા (રોગીષ્ઠ મેર્દસ્વીપણુ ં સરહત)ની સારવાર

VIII.

મનોક્ષચરકત્સરકય અને માનર્સક ર્વકાર

IX. ઉથલો મારતા રોગની સર્જરી
X. ચેપી જાર્તય રોગની સારવાર
XI. ર્દાતા ચકાસણી ચાજીસ
XII.

ભરતી/નોંધણી ચાજીસ

XIII.

ુ ર હોસ્સ્પટલમાં ભરતી થઈને સારવાર મેળવવી
ચકાસણી/ર્નર્દાન હેતસ

XIV.

કોઈ રોગ માટે ભરતી થવુ ં પડે કે ર્નર્દાન કરાવવા માટે તપાસ/સારવાર

માટેનો ખચા
XV.

ર્દર્દી રરટ્રો વાઇરસ અને/અથવા એચઆઇવી/એઇડ્સ વગેરેથી પીરડત હોવાનુ ં

ર્નર્દાન પ્રત્યિ કે પરોિ રીતે થાય ત્યારે કોઈ પણ ખચા
XVI.

સ્ટેમ સેલ પ્રત્યારોપણ/સર્જરી અને સંગ્રહ

XVII.

પરમાણુ અને યુદ્ સંબર્ં ધત જોગવાઈ

XVIII.

રજજસ્ટ્રેશન ચાજીસ, એડર્મશન ફી, ટેલીફોન, ટેલીર્વલન ચાજીસ, ટોઇલેટ્રીલ

વગેરે જેવી ક્ષબનતબીબી ચીજવસ્તુઓ
XIX.

કોઈ પણ ર્દાવો કરવા મોટા ભાગની પોક્ષલસીઓમાં સામાન્દ્ય રીતે પોક્ષલસી શરૂ

થયાથી 30 રર્દવસ વેઇરટિંગ પીરરયડ. જોકે આ અકસ્માતને કારણે હોસ્સ્પટલમાં ભરતી
થઈને સારવાર મેળવવાને લાગુ પડતો નથી.
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ઉદાહરણ
મીરાએ હોસ્સ્પટલમાં ભરતી થઈ સારવાર લેવી પડે તો તે ખચાને પહોંચી વળવા હેલ્થ વીમા
પોક્ષલસી લીધી છે . તેમાં શરૂઆતમાં વેઇરટિંગ પીરરયડ 30 રર્દવસનો છે . કમનસીબે પોક્ષલસી
લીધાના 20 રર્દવસ પછી મીરાને મેલેરરયા થાય છે અને 5 રર્દવસ માટે હોસ્સ્પટલમાં ર્દાખલ થવુ ં
પડે છે . તેને હોસ્સ્પટલનુ ં મોટું ક્ષબલ ચુકવવુ ં પડે છે .
જયારે તે વીમા કંપની પાસેથી વળતરની માંગણી કરી છે , ત્યારે કંપની ચુકવણી કરવાનો
ઇનકાર કરે છે , કારણ કે પોક્ષલસી લીધા પછી 30 રર્દવસના વેઇરટિંગ પીરરયડની અંર્દર તે
હોસ્સ્પટલમાં ર્દાખલ થવુ ં પડ્ું હતુ.ં
I. વેઇરિિંગ પીરરયિુઃ આ ગાળો એવા રોગોને લાગુ પડે છે , જે માટે સામાન્દ્ય રીતે સારવારમાં
ર્વલંબ અને આયોજન થઈ શકે છે . ઉત્પાર્દનના આધારે મોર્તયો, બહુ જોખમકારક ન હોય
તેવા પ્રોસ્ટેરટક હાયપરટ્રોફી, ફાઇબ્રોમાયોમા, સારણગાંઠ, શરીરમાં પ્રવાહીનો ભરાવો,
આંતરડાનો આંતરરક રોગ, ભગંર્દર માટે શસ્ત્રરક્રયા, હરસમસાં, વાયુ અને તેના સંબર્ં ધત
ર્વકૃર્તઓ, ર્પિાશયમાંથી પત્થર દૂ ર કરવો, સંર્ધવા અને સાંધાનો દુેઃખાવો, પથરી, ઉંમર
સંબર્ં ધત સાંધાના દુેઃખાવા અને ઓક્સ્ટઓપોરોર્સસ જેવા એક/બે/ચાર વષાનો વેઇરટિંગ
પીરરયડ ધરાવે છે .
c) વીમાકવચના ઉપિબ્ધ નવકલ્પો
વ્યક્તતગત વીમાકવચ
વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત પોતાની સાથે પોતાના કુટુંબના સભ્યો જેમ કે પત્ની, આર્શ્રત બાળકો,
આર્શ્રત માતાર્પતાઓ અને સાસુસસરા, આર્શ્રત ભાઈબહેનો વગેરે માટે વીમાકવચ લઈ
શકે છે . કેટલીક વીમા કંપનીઓ આર્શ્રતો પર ર્નયંત્રણ ધરાવતી નથી, જેમને વીમાકવચ
પ્રર્દાન કરી શકાય છે . ર્સિંગલ પોક્ષલસી હેઠળ આ પ્રકારના ર્દરે ક આર્શ્રત વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત
માટે અલગથી વીમાકૃત રકમ પસંર્દ કરીને આર્શ્રત વીમાધારકોને વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવુ ં
શક્ય છે . આ પ્રકારના વીમાકવચોમાં પોક્ષલસી હેઠળ ર્દરે ક વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત પોક્ષલસીના
અસ્સ્તત્વ ર્દરર્મયાન મહિમ વીમાકૃત રકમ સુધી ર્દાવો કરી શકે છે . ર્દરે ક વ્યસ્ક્તગત
વીમાધારક પાસેથી તેમની ઉંમર અને વીમાકૃત રકમ તેમજ અન્દ્ય રે રટિંગ પરરબળના
આધારે પ્રીર્મયમ લેવામાં આવશે.


ફેનમિી ફ્િોિર
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ફેર્મલી ફ્લોટર તરીકે જાણીતી પોક્ષલસીમાં કુટુંબમાં પત્ની, આર્શ્રત બાળકો અને આર્શ્રત
માતાર્પતાઓને એક વીમાકૃત રકમ ઓફર થાયછે , જે સંપ ૂણા કુટુંબના કોઈ પણ સભ્યને
મળે છે .
ઉદાહરણ
જો ચાર વ્યસ્ક્તના એક કુટુંબ માટે ફ્લોટર પોક્ષલસી રૂ. પાંચ લાખની હોય, તો તેનો અથા એ
થયો કે પોક્ષલસીના ગાળા ર્દરર્મયાન તે કુટુંબના એકથી વધારે સભ્યો કે કુટુંબના એક
સભ્યના એકથી વધારે ર્દાવા સાથે સંબર્ં ધત વળતર ચુકવશે. આ તમામ ર્દાવાઓમાં
મહિમ વળતર રૂ. પાંચ લાખ સુધી મળી શકે છે . પ્રીર્મયમ વીમા માટે પ્રસ્તાર્વત કુટુંબના
સૌથી વ ૃદ્ સભ્યની ઉંમરના આધારે લગાવવામાં આવશે.
આ બંને પોક્ષલસી હેઠળ વીમાકવચ અને અપવાર્દો એકસમાન રહેશે. ફેર્મલી ફ્લોટર
પોક્ષલસીઓ બજારમાં લોકર્પ્રયતા મેળવી રહી છે , કારણ કે વાજબી પ્રીર્મયમ પર ઊંચા સ્તરે
પસંર્દ કરી શકાય તેવી કુલ વીમાકૃત રકમના બર્દલામાં આખા કુટુંબને વીમાકવચ મળે છે .
d) નવશેષ ખાનસયતો
હાલના વીમાકવચોમાં અને અગાઉના મેરડક્લેઇમ હેઠળ ઓફર થતા મ ૂળભ ૂત િર્તપ ૂર્તિ
વીમાકવચમાં અનેક ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે અને નવી મ ૂલ્ય સંવર્ધિત ખાર્સયતો
ઉમેરવામાં આવી છે . આપણે તેમાંથી કેટલાંક ફેરફારોની ચચાા કરીશુ.ં તે નોંધવુ ં જોઈએ કે
તમામ ઉત્પાર્દનો નીચે ઉલ્લેખ કરાયેલી ખાર્સયતો ધરાવતી નથી, અને તેઓ ર્દરે ક
વીમાકંપની અને તેમના ઉત્પાર્દનોમાં અલગ-અલગ હોઈ શકે છે .
V. પેિામયાણ દાઓ અને રોગ સાંબનાં ધત િોચમયાણ દા
કેટલાંક ઉત્પાર્દનો મોર્તયા જેવા રોગમાં વળતરની ટોચમયાાર્દા ધરાવે છે . કેટલાંક
ઉત્પાર્દનો વીમાકૃત રકમ સાથે રૂમના ભાડાની પેટામયાાર્દા પણ ધરાવે છે , જેમ કે ર્દરરોજ
રૂમનુ ં ભાડું વીમાકૃત રકમના 1 ટકા ર્નર્િત હોય છે અને આઇસીયુ ચાર્જ 2 ટકા. આઇસીયુ
ચાજીસ, ઓટી ચાજીસ અને સર્જનની ફી જેવા અન્દ્ય ર્વર્વધ ખચન
ા ે ઇન્સચ્છત રૂમના પ્રકારના
સાથે જોડવામાં આવે છે , રૂમના ભાડાની ટોચમયાાર્દા અન્દ્ય ખચન
ા ે ર્નયંત્રણમાં રાખવામાં
સહાય કરે છે એટલે હોસ્સ્પટલમાં સારવાર મેળવવાનો સંપ ૂણા ખચા મયાારર્દત રહે છે .
VI. સહચકવણી (િોકનપ્રય રીતે કો-પે તરીકે ઓળખાય છે )
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સહચુકવણી હેલ્થ વીમા પોક્ષલસી હેઠળ ખચાની વહેંચણીની જરૂરરયાત છે , જેમાં
પોક્ષલસીધારક/વીમાધારક સ્વીકાયા ર્દાવાની રકમની ચોક્કસ ટકાવારીનુ ં વહન કરશે.
સહચુકવણીથી વીમાકૃત રકમમાં ઘટાડો થતો નથી. આ સુર્નર્િત કરે છે કે વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત
તેમના ર્વકલ્પો પસંર્દગી કરવામાં કાળજી રાખશે, જેથી હોસ્સ્પટલમાં સારવાર મેળવવાનો
સંપ ૂણા ખચા ઘટે છે .
કપાતને પાત્ર

VII.

કપાતને પાત્ર હેલ્થ વીમા પોક્ષલસી હેઠળ ખચન
ા ી વહેંચણીની જરૂરરયાત છે , જે ર્નર્િત કરે છે
કે વીમાકંપની દ્વારા ચુકવી શકાય તેવા કોઈ પણ ફાયર્દા અગાઉ વીમાકંપની િર્તપ ૂર્તિ
પોક્ષલસીઓના કેસમાં ચોક્કસ રકમ માટે અને હોસ્સ્પટલ કેશ પોક્ષલસીઓના કેસમાં
રર્દવસો/કલાકોની ચોક્કસ સંખ્યા માટે, બેમાંથી જે લાગુ પડે તે માટે જવાબર્દાર નહીં રહે.
કપાતને પાત્રથી વીમાકૃત રકમમાં ઘટાડો થતો નથી.
વીમાકંપનીઓ વ્યાખ્યાર્યત કરે છે કે કપાત ર્દર વષે, ર્દરે ક જીવન કે ઘટનામાં લાગુ પડે છે
કે કેમ અને ચોક્કસ કપાત લાગુ કરવામાં આવેશ.ે
VIII.

કેિિીક નવી બાબતોને બાકાત રાખવામાાં આવી છે , અને પછી ઇરિાએ માંજૂરી

આપી છે ુઃ
I. આનુવર્ં શક રોગો અને સ્ટેમ સેલનુ ં પ્રત્યારોપણ/સર્જરી.
II. ર્નર્દાન અને/અથવા સારવાર માટે ઉપયોગી કોઈ પણ પ્રકારના બાહ્ય અને/અથવા
કાયમી તબીબી/ક્ષબનતબીબી ઉપકરણ, જેમાં સીપીએપી, સીએપીડી, ઇન્દ્ફયુલમ
પંપ વગેરે, વોકર જેવા કોઈ પણ પ્રકારના એમ્પબ્યુલેટરી ઉપકરણો, ક્રચીસ, પટ્ટા,
કોલસ,ા કેપ્સ, ન્સસ્પ્લન્દ્્સ, સ્સ્લિંગ્સ, બ્રાસીસ, સ્ટોરકિંગ્સ વગેરે ડાયાબેરટક ફૂટવેર,
ગ્લુકોમીટર/થમોમીટર અને આ જ પ્રકારની ચીજવસ્તુઓ સામેલ છે તેમજ ઘરે
ઉપયોગમાં લેવાતા આ જ પ્રકારના તબીબી ઉપકરણો પણ સામેલ છે .
III. કોઈ પણ પ્રકારનો સર્વિસ ચાર્જ, સરચાર્જ, એડર્મશન ફી/રજજસ્ટ્રેશન ચાજીસ વગેરે
જે હોસ્સ્પટલ દ્વારા લેવામાં આવે છે
IV. ડૉક્ટરનો હોમ ર્વક્ષલટ ચાર્જ, હોસ્સ્પટલમાં સારવાર ર્દરર્મયાન અને હોસ્સ્પટલમાંથી
રજા મળયા પછી સારવાર ર્દરર્મયાન એટેન્દ્ડન્દ્ટ/નર્સિંગ ચાર્જ
IX. ઓોન મજબ પ્રીનમયમ
158

સામાન્દ્ય રીતે પ્રીર્મયમનો આધાર વીમાકૃત વ્યસ્ક્તની ઉંમર અને પસંર્દ કરે લી વીમાકૃત
રકમ પર રહેશ.ે ર્દાવાના ઊંચા ખચા સાથે કેટલાંક લોનમાં પ્રીર્મયમનો ર્દર અલગઅલગ
ર્નધાારરત કરવામાં આવ્યાં છે , જેમ કે કેટલીક વીમા કંપનીઓએ ચોક્કસ ઉત્પાર્દનો માટે
ં ઈમાં પ્રીર્મયમના ઊંચા ર્દર ર્નધાારરત કયાા છે .
રર્દલ્હી અને મુબ
X. અગાઉથી અક્સ્તત્વ ધરાવતા રોગોન ાં વીમાકવચ
ર્નયમનકારી જરૂરરયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને અગાઉ બાકાત રાખવામાં આવેલ અને ચાર
વષન
ા ો વેઇરટિંગ પીરરયડ ધરાવતા અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગોનો ઉલ્લેખ કરવામાં
આવ્યો છે . કેટલીક વીમા કંપનીઓએ થોડા મોંઘા ઉત્પાર્દનો માટે વેઇરટિંગ પીરરયડ ઘટાડીને
2 અને 3 વષા કયો છે .
XI. રરન્સય ૂએલબલિિી/નનવનીકરણ
કેટલીક વીમા કંપનીઓ માટે આજીવન રરન્દ્ય ૂએક્ષબક્ષલટી લાગુ કરવામાં આવી હતી. હવે
તમામ પોક્ષલસીઓ માટે ઇરડાએ આ સુર્વધાને ફરજજયાત કરી ર્દીધી છે .
XII. િે કેર સારવાર માિે વીમાકવચ
તબીબી ર્વજ્ઞાનની પ્રગર્તથી ડે કેર કેટેગરી હેઠળ મોટી સંખ્યામાં સારવારની પદ્ર્તને
સમાવવામાં આવી છે . અગાઉ ડે કેર હેઠળ ફક્ત સાત સારવારને સામેલ કરવામાં આવી
હતી – મોર્તયો, ડી અને સી, કેમોથેરપી, રે રડયોથેરપી, ક્ષલથોરટ્રપ્સી અને ટોસ્ન્દ્સલલેક્ટોમી.
અત્યારે 150થી વધારે પદ્ર્તને આવરી લેવામાં આવી છે અને આ યાર્દીમાં વધારો થઈ
રહ્યો છે .
XIII.

તબીબી ચકાસણીના ખચણન ાં વળતર

અગાઉ તબીબી ચકાસણીનો ખચા સંભર્વત ગ્રાહકો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવતો હતો. હવે
વીમા કંપની વીમાકરણ માટે સ્વીકાયા ર્દરખાસ્તમાં કરે લી જોગવાઈ મુજબ તબીબી
ચકાસણીના ખચાન ુ ં વળતર 50 ટકાથી 100 ટકા વચ્ચે આપે છે . અત્યારે ઇરડાએ
ફરજજયાત પણ કયુું છે કે વીમા કંપની હેલ્થ ચેકઅપનો ઓછામાં ઓછો 50 ટકા ખચા
ઉઠાવશે.
XIV.

હોક્સ્પિિમાાં ભરતી અગાઉ અને પછીના ગાળામાાં વીમાકવચ

મોટા ભાગની વીમા કંપનીઓ તેમની મોંઘી પોક્ષલસીઓમાં હોસ્સ્પટલમાં સારવાર માટે
ભરતી થતા પહેલી અને રજા મળયા પછીનો સમયગાળો 60 રર્દવસ અને 90 રર્દવસ ધરાવે
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છે . થોડી વીમા કંપનીઓ વળતરની રકમની ટકાવારી સાથે આ ખચાની ટોચમયાાર્દા નક્કી
કરે છે , જે મહિમ મયાાર્દાને આર્ધન છે .
XV.

વધારાના કવચ

કેટલીક વીમા કંપનીઓએ વધારાના કવચ તરીકે ઓળખાતા ર્વર્વધ નવા કવચ પ્રસ્તુત
કયાા છે . તેમાંથી કેટલાંક વીમાકવચ આ મુજબ છે ેઃ
V. માત ૃત્વન ાં વીમાકવચુઃ અગાઉ રરટેલ પોક્ષલસીઓમાં માત ૃત્વનુ ં વીમાકવચ ઓફર થતુ ં
નહતુ,ં પણ હવે મોટા ભાગની વીમા કંપનીઓ ર્વર્વધ વેઇરટિંગ પીરરયડ સાથે ઓફર
કરે છે .
VI. ગાંભીર લબમારીન ાં વીમાકવચુઃ ચોક્કસ જીવલેણ અને મોંઘી સારવાર ધરાવતી
ક્ષબમારીઓ માટે મોંઘા ઉત્પાર્દનો હેઠળ ર્વકલ્પ સ્વરૂપે આ કવચ ઉપલબ્ધ છે .
VII.

વીમાકૃત રકમને પ ૂવણવત કરવીુઃ વળતરની ચુકવણી પછી વધારે પ્રીર્મયમ

ચુકવીને વીમાકૃત રકમ (ર્દાવાની ચુકવણી સાથે ઘટી જાય છે )ને મ ૂળ મયાાર્દા સુધી
પુનેઃસ્થાર્પત કરી શકાશે.
VIII.

આયષ– આયવેદ – યોગ – યનાની – નસદ્ – હોનમયોપેથ માિે કવચ: કેટલીક

પોક્ષલસીઓ આયુષ સારવાર માટે હોસ્સ્પટલમાં ભરતી થઈને સારવાર લેવાના ખચાના
ચોક્કસ ટકાવારી સુધીનુ ં વળતર પ્રર્દાન કરે છે .
XVI.

મ ૂલ્ય સાંવનધિત વીમા કવચો

િર્તપ ૂર્તિ પ ૂરું પાડતા કેટલાંક ઉત્પાર્દનોમાં મ ૂલ્ય સંવર્ધિત વીમાકવચો નીચે મુજબ સામેલ
છે . આ લાભ પોક્ષલસીની શરતોમાં સામેલ ર્દરે ક વીમા કવચ સામે ચોક્કસ વીમાકૃત રકમની
મયાાર્દા સુધીમાં ચુકવવાપાત્ર છે , નહીં કે કુલ વીમાકૃત રકમથી વધારે .
IX. આઉિપેશન્સિ વીમાકવચુઃ આપણે જાણીએ છીએ કે ભારતમાં હેલ્થ વીમા ઉત્પાર્દનો મોટા
ભાગે ઇન-પેશન્દ્ટ હોસ્સ્પટલાઇલેશનના ખચાને જ કવચ પ્રર્દાન કરે છે . અત્યારે બહુ થોડી
કંપનીઓ કેટલાંક મોંઘી વીમા યોજનાઓ હેઠળ આઉટ-પેશન્દ્ટ ખચાાઓ માટે મયાારર્દત
કવચ ઓફર કરે છે .
X. હોક્સ્પિિ કેશુઃ આ વળતર ચોક્કસ સમયગાળા માટે હોસ્સ્પટલમાં સારવારના ર્દરે ક
રર્દવસ માટે ર્નર્િત ઉચક રકમ પેટે ચુકવવામાં આવે છે . સામાન્દ્ય રીતે આ ગાળો
પોક્ષલસીના કપાતને પાત્ર બેથી ત્રણ રર્દવસને બાર્દ કરતા સાત રર્દવસનો હોય છે . એટલે
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જો હોસ્સ્પટલમાં સારવારનો સમયગાળો કપાતના ગાળા કરતા વધારે હોય તો જ લાભ
મળે છે . આ લાભ હોસ્સ્પટલમાં સારવાર મેળવવા માટેના ર્દાવાથી વધારે નો છે , પણ
પોક્ષલસીની કુલ વીમાકૃત રકમની અંર્દર હોય છે અથવા અલગથી પેટામયાાર્દા સાથે
હોઈ શકે છે .
XI. વસ ૂિાતનો િાભ: જો ક્ષબમારી અને/અથવા અકસ્માતના કારણે 10 રર્દવસથી ઓછો
સમય હોસ્સ્પટલમાં રહેવ ુ ં પડે તો ઉચક રકમ ચુકવવામાં આવે છે .
XII.

દાતાનો ખચણ: પોક્ષલસીની શરતો અને ર્નયમો મુજબ અંગના પ્રત્યારોપણની

મોટી શસ્ત્રરક્રયાના રકસ્સામાં અંગ

ર્દાતાના ખચાન ુ ં વળતર ચુકવવાની જોગવાઈ

કરવામાં આવી છે .
XIII.

એમ્બ્યિન્સસન ાં વળતર: વીમાધારક/વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત દ્વારા વહન કરવામાં

આવતા એમ્પબ્યુલન્દ્સના ખચન
ા ે પોક્ષલસીની સ ૂક્ષચ પ્રમાણે નક્કી કરવામાં આવેલી ચોક્કસ
મયાાર્દામાં વળતર ચુકવવામાં આવે છે .
XIV.

સાથે હોય તેવી વ્યક્તત માિે ખચણ: તેનો આશય હોસ્સ્પટલમાં સારવાર

ર્દરર્મયાન વીમાધારક ર્દર્દી સાથે હાજર હોય તેવી વ્યસ્ક્તના ભોજન, પરરવહનના
ખચાને આવરી લેવાનો છે . પોક્ષલસીની શરતો મુજબ ઉચક રકમ કે વળતર ચુકવવામાં
આવે છે .
XV.

કટાં બની વ્યાખ્યા: કેટલાંક હેલ્થ ઉત્પાર્દનોમાં કુટુંબની વ્યાખ્યા બર્દલાઈ છે .

અગાઉ મુખ્ય વીમાધારક, પત્ની, તેમના પર ર્નભર
ા બાળકોને વીમાકવચ મળતુ ં હતુ.ં
હવે આ જ પોક્ષલસીઓ હેઠળ માતાર્પતાઓ અને સાસુસસરાઓને પણ વીમાકવચ
પ્રર્દાન કરી શકાય છે .

D. િોચના કવચો કે ઊંચી કપાતપાત્ર વીમા યોજનાઓ
ટોપ-અપ કવચ ઊંચી કપાતપાત્ર પોક્ષલસી તરીકે પણ જાણીતુ ં છે . આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં
મોટા ભાગના લોકો ઊંચી સહચુકવણીની પોક્ષલસીઓ કે આવરી ન લેવાયેલા રોગો કે સારવારમાં
વધારા તરીકે ટોપ-અપ કવચો ખરીર્દે છે . જોકે ભારતમાં ટોપ-અપ કવચની રજૂઆત માટેન ુ ં
મુખ્ય કારણ શરૂઆતમાં ઊંચી વીમાકૃત રકમ ધરાવતા ઉત્પાર્દનોની ઊણપ જણાતુ ં હતુ,ં પણ
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હકીકતમાં એ નહોતુ.ં હેલ્થ પોક્ષલસી હેઠળ કવચની મહિમ રકમ લાંબા સમય સુધી
રૂ.5,00,000 રહી હતી. ઊંચુ ં કવચ ઇચ્છતી કોઈ પણ વ્યસ્ક્તને બે પોક્ષલસી ખરીર્દવાની અને
બમણુ ં પ્રીર્મયમ ખરચવાની ફરજ પડતી હતી. તે વીમા કંપનીઓ દ્વારા ટોપ-અપ પોક્ષલસીઓના
ર્વકાસ તરફ ર્દોરી ગઈ છે , જે ચોક્કસ રકમ (પ્રારં ક્ષભક રકમ તરીકે ઓળખાય છે )થી વધારે ઊંચી
વીમાકૃત રકમ માટે કવચ ઓફર કરે છે .
આ પોક્ષલસી ઓછી વીમાકૃત રકમ ધરાવતા મ ૂળભ ૂત હેલ્થ કવચ સાથે મળે છે અને પ્રમાણમાં
વાજબી પ્રીર્મયમે ઉપલબ્ધ છે . ર્દાખલા તરીકે, પોતાના એમ્પપ્લોયસા દ્વારા આવરી લેવાયેલા
વ્યસ્ક્તઓ વધારાના સંરિણ માટે ટોપ-અપ કવચની ઇચ્છા રાખી શકે છે (પ્રથમ પોક્ષલસીની
વીમાકૃત રકમને પ્રારં ક્ષભક તરીકે જાળવીને). આ પોતાના અને કુટુંબ માટે હોઈ શકે છે , જે ઊંચા
ખચાની સારવાર ધરાવતા કમનસીબ ઘટના સમયે મળે છે .
ટોપ-અપ પોક્ષલસી હેઠળ વળતર મેળવવાના પાત્ર થવા તબીબી ખચા પ્લાન હેઠળ પસંર્દ
કરાયેલા કપાતપાત્ર સ્તર કરતા વધારે હોવો જોઈએ અને ઊંચા કપાતપાત્ર પ્લાન હેઠલ
વળતર વહન થતા ખચાની રકમ રહેશે એટલે કપાતપાત્ર કરતા વધારે હશે.
ઉદાહરણ
પોતાના એમ્પપ્લોયર રારા એક વ્યસ્ક્તને રૂ.3 લાખની વીમાકૃત રકમનુ ં કવચ મળયુ ં છે . તે રૂ. 3
લાખ ઉપરાંત રૂ.10 લાખની ટોપ-અપ પોક્ષલસી મેળવવા ઇચ્છી શકે છે .
જો એક વખત હોસ્સ્પટલમાં ભરતી થઈને સારવાર લેવાનો ખચા રૂ. 5 લાખ હોય, તો મ ૂળભ ૂત
પોક્ષલસી ફક્ત રૂ.3 લાખનુ ં વળતર આપશે. ટોપ-અપ કવચ સાથે બાકીના રૂ. 2 લાખ ટોપ-અપ
પોક્ષલસી ચુકવશે.
ટોપ-અપ પોક્ષલસીઓ સસ્તી છે અને રૂ. 3 લાખથી વધારે રૂ. 10 લાખની ટોપ-અપ પોક્ષલસી
કરતા રૂ.10 લાખની ર્સિંગલ પોક્ષલસીનો ખચા ઘણો વધારે આવશે.
આ વીમાકવચ વ્યસ્ક્તગત અને કુટુંબના આધારે ઉપલબ્ધ છે . અત્યારે બજારમાં કુટુંબના ર્દરે ક
સભ્ય માટે વ્યસ્ક્તગત વીમાકૃત રકમ કે એક વીમાકૃત રકમ ઉપલબ્ધ છે .
ટોપ-અપના રકસ્સામાં જે પ્લાનમાં હોસ્સ્પટાઇલેલશનના ર્દરે ક રકસ્સામાં કપાતપાત્ર રકમને
વટાવવાની જરૂર છે , તે આપનત્ત આધારરત ઊંચા કપાતપાત્ર ્િાન તરીકે ઓળખાય છે . તેનો
અથા એ થયો કે ઉપરોક્ત ઉર્દાહરણમાં ર્દરે ક ર્દાવો રૂ.3 લાખથી વધારે હોય તો જ ચુકવવાપાત્ર
બને છે .
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જોકે પોક્ષલસીના ગાળા ર્દરર્મયાન વારં વાર હોસ્સ્પટલાઇલેશન પછી કપાતની છૂટ આપતા ટોપઅપ પ્લાન્દ્સ ભારતીય બજારમાં કિ આધારરત ઊંચા કપાતપાત્ર ્િાન્સસ કે સપર િોપ-અપ
કવચ તરીકે જાણીતા છે . તેનો અથા એ થયો કે ઉપરોક્ત ઉર્દાહરણમાં ર્દરે ક ર્દાવો ઉમેરાય છે
અને જયારે તે રૂ.3 લાખને વટાવી જાય છે , ત્યારે ટોપ-અપ કવચ વળતર ચુકવવાનુ ં શરૂ કરે છે .
હોસ્સ્પટલ િર્તપ ૂર્તિ પોક્ષલસીની મોટા ભાગની પ્રમાણભ ૂત શરતો, ર્નયમો અને બાકાત રાખવામાં
આવતી બાબતો આ ઉત્પાર્દનો લાગુ પડે છે . સરકાર દ્વારા મ ૂળભ ૂત હેલ્થ કવચ પ્રર્દાન કરવામાં
આવે છે તેવા કેટલાંક બજારોમાં વીમા કંપનીઓ મોટા ભાગે ટોપ-અપ કવચોને મંજૂર કરે છે .
E. સીનનયર નસલઓિન પોલિસી
આ યોજનાઓ વરરષ્ઠ નાગરરકોને કવચ પ્રર્દાન કરવા બનાવવામાં આવી છે , જેમને કેટલીક
વખત ચોક્કસ ઉંમર પછી વીમો આપવાનો ઇનકાર કરવામાં આવતો હતો (ર્દા. ત. 60 વષથ
ા ી
વધારે વય ધરાવતા લોકો). વીમાકવચનુ ં માળખું અને બાકાત રાખવામાં આવતી ઘણી બાબતો
હોસ્સ્પટલાઇલેશન પોક્ષલસી જેવી છે .
વયોવ ૃદ્ લોકોના રોગનુ ં વળતર ચુકવવામાં ખાસ ધ્યાન વીમાકવચ અને વેઇરટિંગ પીરરયડ
નક્કી કરવામાં આપવામાં આવે છે . માટે ભાગે પ્રવેશ વય 60 વષા પછી હોય છે અને આજીવન
રરન્દ્ય ૂ થઈ શકે છે . વીમાકૃત રકમની રે ન્દ્જ રૂ.50,000થી રૂ. 5,00,000 હોય છે . ચોક્કસ
ક્ષબમારીઓને લાગુ વેઇરટિંગ પીરરયડમાં ફરક હોયછે . ઉર્દાહરણેઃ એક વીમા કંપની મોર્તયા માટે
1 વષાનો વેઇરટિંગ પીરરયડ ધરાવી શકે છે , તો અન્દ્ય વીમા કંપની 2 વષાનો.
ઉપરાંત ખાસ વીમા કંપની ચોક્કસ ક્ષબમારીઓ માટે વેઇરટિંગ પીરરયડ ન પણ ધરાવે તેવ ુ ં બની
શકે છે , જયારે અન્દ્ય વીમા કંપની ધરાવી શકે છે . ઉર્દાહરણેઃ કેટલીક વીમા કંપનીના વેઇરટિંગ
પીરરયડની જોગવાઈમાં સાઇનસાઇરટસ આવતુ ં નથી, પણ થોડી વીમા કંપનીઓએ તે માટે
વેઇરટિંગ પીરરયડની જોગવાઈ રાખી છે .
અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતો રોગ વેઇરટિંગ પીરરયડ ધરાવે છે અથવા કેટલીક પોક્ષલસીઓમાં
ટોચમયાાર્દા. હોસ્સ્પટલમાં ર્દાખલ થતા પ ૂવા અને રજા મળયા પછીના ખચાની ચુકવણી
હોસ્સ્પટલમાં સારવારના ખચન
ા ી ટકાવારી અથવા પેટામયાાર્દામાંથી જે વધારે હોય છે તે સ્વરૂપે
થાય છે . કેટલીક પોક્ષલસીઓમાં તેઓ િર્તપ ૂર્તિ યોજનાને અનુસરે છે , જેમ કે 30/60 રર્દવસ કે
60/90 રર્દવસના ચોક્કસ સમયગાળાની અંર્દર થતા ખચ.ા
ઇરડાએ વીમો ધરાવતા વરરષ્ઠ નાગરરકો માટે ર્વશેષ જોગવાઈ કરી છે :
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1. વરરષ્ઠ નાગરરકોને ઓફર થતા હેલ્થ વીમા ઉત્પાર્દનો માટે પ્રીર્મયમ વાજબી, ઉક્ષચત,
પારર્દશાક અને અગાઉથી સ્પષ્ટ જણાવવામાં આવશે.
2. વીમાધારકને પ્રીર્મયમથી વધારે કોઈ પણ વીમાકરણ લોરડિંગ ચાર્જની લેક્ષખતમાં જાણકારી
આપવામાં આવશે અને પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરતા અગાઉ આ પ્રકારના લોરડિંગ માટે
પોક્ષલસીધારકની ચોક્કસ મંજૂરી મેળવવામાં આવશે.
3. તમામ હેલ્થ વીમાકંપનીઓ અને ટીપીએ વરરષ્ઠ નાગરરકોના હેલ્થ વીમા સાથે સંબર્ં ધત
ર્દાવા અને ફરરયાર્દોનુ ં ર્નવારણ કરવા અલગ ર્વભાગ/ચેનલ સ્થાર્પત કરશે.
F. સ્થાયી િાભના કવચ – હોક્સ્પિિ કેશ, ગાંભીર લબમારી
હેલ્થ વીમા પોક્ષલસીમાં વીમા કંપની માટે સૌથી મોટું જોખમ પોક્ષલસીના ર્વર્વધ લાભનો
ક્ષબનજરૂરી અને ગેરવાજબી ઉપયોગ છે . ર્દર્દી હેલ્થ પોક્ષલસી હેઠળ વીમાકવચ ધરાવે છે તેવી
જાણકારી મળયા પછી ડૉક્ટસા, સર્જન્દ્સ અને હોસ્સ્પટલો તેમને વધારે ખચા થાય તેવી સારવાર
આપવાનુ ં વલણ ધરાવે છે . તેઓ ર્દર્દીને હોસ્સ્પટલમાં વધારે સમય સુધી રોકે છે , ક્ષબનજરૂરી
ર્નર્દાન અને પ્રાયોક્ષગક પરરિણો કરાવે છે , જેથી જરૂરી ખચા ઉપરાંત ક્ષબનજરૂરી સારવારના
કારણે ક્ષબલ મોટું બને છે . વીમા કંપનીઓના ખચા પર અન્દ્ય મોટી અસર તબીબી ખચાાઓમાં
સતત વધારો છે , જે સામાન્દ્ય રીતે પ્રીર્મયમ ર્દરમાં વધારા કરતાં ઊંચા હોય છે .
તેનો જવાબ સ્થાયી લાભનુ ં કવચ છે . જયારે વીમાકૃત વ્યસ્ક્તઓને પયાાપ્ત સંરિણ પ્રર્દાન
કરવામાં આવે છે , ત્યારે સ્થાયી લાભના કવચ વીમા કંપનીને વાજબી ગાળા માટે તેમની
પોક્ષલસીની અસરકારક રકિંમત નક્કી કરવામાં પણ મર્દર્દ કરે છે . આ ઉત્પાર્દનમાં સામાન્દ્ય રીતે
ઇએનટી, ઓપ્થેમોલોજી, ઓબ્સ્ટેરટ્રક્સ અને ગાયનેકોલોજી વગેરે જેવી ર્દરે ક વ્યવસ્થા માટે થતી
સામાન્દ્ય સારવાર સામેલ છે અને પોક્ષલસીમાં આ માટે પ્રર્દાન કરવામાં આવતુ ં મહિમ વળતર
જણાવવામાં આવે છે .
વીમાકૃત વ્યસ્ક્તને સારવાર માટે ખચા કરવામાં આવતી રકમને ધ્યાનમાં રાખ્યા ર્વના વળતર
પેટે સ્થાયી રકમ પણ મળે છે . આ ર્દરે ક સારવાર માટે ચુકવવાપાત્ર પેકેજ ચાજીસ સામાન્દ્ય રીતે
સ્સ્થર્તની સારવાર માટે જરૂરી વાજબી ખચાના અભ્યાસના આધારે હોય છે .
પેકેજ ચાજીસમાં ખચન
ા ા તમામ ઘટકો સામેલ હશે, જેમ કે:
I.

રૂમનુ ં ભાડુ,ં
II. વ્યાવસાર્યક ફી,
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III. ર્નર્દાન,
IV. ર્દવા,
V. હોસ્સ્પટલમાં ભરતી પ ૂવે અને પછી ખચા વગેરે
ઉત્પાર્દનના આધારે પેકેજ ચાજીસમાં ભોજન, પરરવહન, એમ્પબ્યુલન્દ્સ વગેરે ચાજીસ પણ
સામેલ કરી શકાય છે .
આ પોક્ષલસીઓનો વહીવટ કરવો સરળ હોય છે , કારણ કે તેમાં ર્દાવાની પતાવટ કરવા પોક્ષલસી
હેઠળ હોસ્સ્પટલાઇલેશનનો પુરાવો અને ક્ષબમારીનુ ં કવચ જ જરૂરી છે .
કેટલાંક ઉત્પાર્દનોનુ ં પેકેજ ર્નર્િત લાભના કવચ સાથે રોજજિંર્દા રોકડનો ફાયર્દો ધરાવે છે .
આવરી લેવાયેલી સારવારની યાર્દી ઉત્પાર્દનમાં સારવારની વ્યાખ્યાને આધારે આશરે 75થી
200 હોઈ શકે છે .
શસ્ત્રરક્રયાઓ/સારવાર માટે ર્નર્િત રકમની ચુકવણી કરવાની જોગવાઈ હોય છે , જે પોક્ષલસીની
યાર્દીમાં સામેલ હોતી નથી. પોક્ષલસીના સમયગાળા ર્દરર્મયાન ર્વર્વધ સારવાર માટે એકથી
વધારે ર્દાવા શક્ય છે . જોકે છે વટે તે

ર્દાવા પોક્ષલસી હેઠળ પસંર્દ કરાયેલ વીમાકૃત રકમ સુધી

મયાારર્દત હોય છે .
કેિિાાંક સ્થાયી િાભના વીમા યોજનાઓ આ મજબ છે :
i.

હોસ્સ્પટલ ડેઇલી કેશ વીમા યોજનાઓ
ii. ગંભીર ક્ષબમારીની વીમા યોજનાઓ
હોક્સ્પિિ િેઇિી કેશ પોલિસી
રોજજિંદી મયાણ રદત રકમ
હોસ્સ્પટલ કેશ કવરે જ વીમાધારકને હોસ્સ્પટલમાં સારવાર ર્દરર્મયાન ર્દરરોજ ર્નર્િત રકમ
પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે . ર્દાખલા તરીકે ર્દૈ ર્નક રોકડ વળતર રૂ.1,500થી રૂ.5,000 કે
તેનાથી વધારે હોઈ શકે છે . ક્ષબમારી અને પોક્ષલસીના ગાળાના આધારે , જે સામાન્દ્ય રીતે
વાર્ષિક પોક્ષલસી હોય છે , ર્દરરોજ રોકડ ચુકવણીની મહિમ મયાાર્દા પ્રર્દાન કરવામાં આવે
છે .
ચકવણીના રદવસોની સાંખ્યા
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આ પોક્ષલસીના કેટલાંક ર્વર્વધ ર્વકલ્પોમાં રોજજિંર્દા રોકડ વળતર પ્રર્દાન કરવાના રર્દવસોની
સંખ્યાને સારવાર લેવામાં આવે છે તે રોગની સાથે જોડવામાં આવે છે . સારવારની ર્વસ્ત ૃત
યાર્દી અને ર્દરે ક માટે હોસ્સ્પટલમાં રહેવાનો સમયગાળો ર્નર્િત હોય છે , જે ર્દરે ક પ્રકારની
પદ્ર્ત/ક્ષબમારી મા ટે રોજજિંર્દી રોકડનો લાભ મયાારર્દત કરે છે .
સ્વતાંત્ર કવચ કે વધારાન ાં કવચ
કેટલીક વીમા કંપનીઓ દ્વારા ઓફર થતી હોસ્સ્પટલ ડેઇલી કેશ પોક્ષલસી સ્વતંત્ર પોક્ષલસી
તરીકે ઉપલબ્ધ છે , જયારે અન્દ્ય રકસ્સામાં ર્નયર્મત િર્તપ ૂર્તિ પોક્ષલસીમાં વધારાના કવચ
સ્વરૂપે મળે છે . આ પોક્ષલસીઓ વીમાધારકને આકસ્સ્મક ખચાા આવરી લેવામાં મર્દર્દ કરે છે ,
કારણ કે ર્નર્િત રકમની ચુકવણી થાય છે , જે સારવારના વાસ્તર્વક ખચા સાથે સંબર્ં ધત
હોતી નથી. તે િર્તપ ૂર્તિ આધારરત હેલ્થ વીમા યોજના હેઠળ પ્રાપ્ત થતા કોઈ પણ
વીમાકવચ ઉપરાંત વધારાના કવચની ચુકવણી માટે પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે .
પ ૂરક કવચ
આ પોક્ષલસીઓ હોસ્સ્પટલના ર્નયર્મત ખચાના પ ૂરક થઈ શકે છે , કારણ કે તે વાજબી હોયછે
અને આકસ્સ્મક ખચાા માટે વળતર પ્રર્દાન કરે છે તેમજ િર્તપ ૂર્તિ પોક્ષલસી હેઠળ બાકાત,
સહચુકવણી વગેરે જેવા ચુકવવા પાત્ર ન હોય તેવા ખચા પણ ચુકવે છે .
વીમાકવચના અન્સય ફાયદા
વીમા કંપનીના રક્ષ્ટકોણથી આ યોજના કેટલાંક ફાયર્દા ધરાવે છે , કારણ કે તે ગ્રાહકને
સમજાવવા સરળ છે એટલે વધારે સરળતાપ ૂવાક વેચી શકાશે. તે વધારાના તબીબી ખચાને
અટકાવે છે , કારણ કે હોસ્સ્પટલમાં સારવારનો વાસ્તર્વક ખચા ગમે તે થયો હોય, પણ
ર્દરરોજ સ્થાયી રકમ જ ચુકવવામાં આવે છે . ઉપરાંત આ પ્રકારના વીમા કવચોનો સ્વીકાર
અને ર્દાવાની પતાવટ ખરે ખર સરળ હોય છે .
ગાંભીર લબમારીની પોલિસી
આ ઉત્પાર્દન જીવલેણ રોગ વીમાકવચ કે આઘાત સારસંભાળ વીમાકવચ તરીકે પણ
જાણીતુ ં છે .
કેન્દ્સર, સ્ટ્રોક્સ અને હૃર્દયરોગના હમ
ુ લા જેવા રોગ અગાઉ જીવલેણ ગણાતા હતા, પણ
તબીબી ર્વજ્ઞાનની પ્રગર્ત સાથે તેની સારવાર શક્ય બની છે . ઉપરાંત મનુષ્યનુ ં સરે રાશ
આયુષ્ય પણ વધ્યુ ં છે . જોકે આવા મોટા રોગની સારવાર માટે ઊંચો ખચા આવે છે તેમજ
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સારવાર પછીનો ખચા પણ વધારે હોય છે . એટલે ગંભીર ક્ષબમારી વ્યસ્ક્તની નાણાકીય
સુરિાને જોખમમાં મ ૂકે છે
i.

ગંભીર ક્ષબમારીની પોક્ષલસી લાભની પોક્ષલસી છે , જે ચોક્કસ ગંભીર ક્ષબમારીઓનુ ં ર્નર્દાન
થતા ઉચ્ચક રકમ ચુકવવાની જોગવાઈ ધરાવે છે .

ii. તેન ુ ં વેચાણ થાય છે :
I.

સ્વતંત્ર પોક્ષલસી તરીકે કે
II. થોડી હેલ્થ પોક્ષલસીઓના વધારાના કવચ તરીકે કે
III. કેટલીક જીવન વીમા પોક્ષલસીઓમાં વધારાના કવચ તરીકે

ભારતમાં ગંભીર ક્ષબમારી સાથે સંબર્ં ધત પોક્ષલસીઓનુ ં વેચાણ જીવન વીમા કંપનીઓ દ્વારા
જીવન વીમા પોક્ષલસીઓની વધારાની શરતો સ્વરૂપે થાય છે અને તેમના દ્વારા બે પ્રકારના
કવચ ઓફર થાય છે – તાત્કાક્ષલક સીઆઇ લાભ યોજના અને સ્વતંત્ર સીઆઇ લાભ યોજના.
જયારે આનુ ં વેચાણ થાય છે , ત્યારે આવરી લેવાતી ક્ષબમારીઓ અને સારા વીમાકરણની ચોક્કસ
ં ૂ વડો ટાળવા ઇરડા હેલ્થ વીમા પ્રમાણભ ૂત માગાર્દર્શિકા હેઠળ
વ્યાખ્યા અર્ત મહત્ત્વપ ૂણા છે . ગચ
20 સામાન્દ્ય ગંભીર ક્ષબમારીની વ્યાખ્યા પ્રમાણભ ૂત કરવામાં આવી છે . (કૃપા કરીને અંતમાં
આપેલ યાર્દી જુઓ).
જોકે ઇશ્ય ૂ થવાના તબક્કામાં નુકસાનકારક પસંર્દગીની શક્યતા (જેમાં આ વીમો લેનાર મોટા
ભાગના લોકોને અસર થવાની વધારે શક્યતા છે ) વધારે છે અને સંભર્વત વીમાધારકના
સ્વાસ્્યની સ્સ્થર્ત જાણવી અત્યંત મહત્ત્વપ ૂણા છે . પ ૂરતી મારહતીના અભાવે અત્યારે ગંભીર
ક્ષબમારીની યોજનાઓના પ્રીર્મયમને રરઇન્દ્સ્યોરસાના ડેટા મારફતે સમથાન આપવામાં આવે છે .
iii. ગંભીર ક્ષબમારીઓ એવી મોટી ક્ષબમારીઓ છે , જેમાં હોસ્સ્પટલનો ખચા જ ઊંચો આવતો
નથી, પણ તેના કારણે ર્વકલાંગતા, અંગોનુ ં નુકસાન, આવકનો ફટકો વગેરે થઈ શકે
છે અને તેમાં હોસ્સ્પટલમાંથી રજા મળયા પછી પણ લાંબા સમય સુધી સારસંભાળની
જરૂર પડી શકે છે .
iv. ગંભીર ક્ષબમારીની પોક્ષલસી ઘણી વખત હોસ્સ્પટલ િર્તપ ૂર્તિની પોક્ષલસીમાં વધારાના
કવચ તરીકે સ ૂચવવામાં આવે છે , જેથી પોક્ષલસી હેઠળનુ ં વળતર આ પ્રકારની
ક્ષબમારીઓ ધરાવતા લોકોનુ ં કુટુંબ નાણાકીય ભારણ ઉઠાવવામાં મર્દર્દરૂપ થઈ શકે છે .
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v. વીમા કંપનીઓ અને ઉત્પાર્દનો મુજબ ગંભીર ક્ષબમારીનુ ં કવચ જુદુ જુદુ હોય છે , પણ
તેમાં સામેલ સામાન્દ્ય રોગો નીચે મુજબ છે :
I. ગંભીર કેન્દ્સર
II. તીવ્ર હૃર્દયરોગ
III. કોરોનરી આટારી સર્જરી
IV. હૃર્દયના વાલ્વને બર્દલવો
V. ચોક્કસ ગંભીરતાયુક્ત કોમા
VI. રકડની ફેઇલ થઈ જવી
VII.

સ્ટ્રોક જે કાયમી અસરમાં પરરણમે

VIII.

મુખ્ય અંગ/બોન મેરો પ્રત્યારોપણ

IX. મક્લ્ટપ્લ સ્ક્લેરોર્સસ
X. મોટર ન્દ્ય ૂરોન રોગ
XI. અંગોને કાયમી લકવો
XII.

મોટા અકસ્માતને કારણે કાયમી ર્વકલાંગતા

ગંભીર ક્ષબમારીની યાર્દી સ્સ્થર રહેતી નથી અને તેમાં સતત સુધારાવધારા થાય છે . કેટલાંક
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં વીમા કંપનીઓએ ‘મુખ્ય’ અને ‘વધારાની સ્સ્થર્ત’ તરીકે વગીકરણ
કયુું છે , જેમાં અલ્લાઇમસા જેવા રોગને પણ આવરી લેવાયા છે . કેટલીક વખત ‘જીવલેણ
રોગ’ને પણ આવરી લેવાય છે , જેમાં પ્રીર્મયમ અર્ત વધારે હોય છે .
vi. જયારે મોટા ભાગની ગંભીર ક્ષબમારીની પોક્ષલસીઓ ક્ષબમારીના ર્નર્દાન પર ઉચક રકમ
પ્રર્દાન કરે છે , ત્યારે થોડી પોક્ષલસીઓ હોસ્સ્પટલાઇલેશન ખચા કવચ પ્રર્દાન કરે છે , જે
ખચાના વળતર સ્વરૂપે આપવામાં આવે છે . થોડા ઉત્પાર્દનો બંને પ્રકારનુ ં કવચ ઓફર
કરે છે એટલે કે ઇન પેશન્દ્ટ હોસ્સ્પટલાઇલેશન ખચાા માટે િર્તપ ૂર્તિ અને પોક્ષલસીમાં
ઉલ્લેક્ષખત મોટા રોગના ર્નર્દાન પર ઉચ્ચક રકમની ચુકવણી.
vii. સામાન્દ્ય રીતે ગંભીર ક્ષબમારીની પોક્ષલસીઓ 21 વષાથી 65 વષાની વય ધરાવતી
વ્યસ્ક્તઓ માટે હોય છે .
viii.આ પોક્ષલસીઓ હેઠળ ઓફર થતી વીમાકૃત રકમ થોડી વધારે હોય છે , કારણ કે આ
પ્રકારની પોક્ષલસીનુ ં મુખ્ય કારણ આ પ્રકારના રોગો સાથે સંકળાયેલી લાંબા ગાળાની
સારસંભાળના નાણાકીય ભારણ પ્રર્દાન કરવાનુ ં હશે..
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ix. સામાન્દ્ય રીતે આ પોક્ષલસીઓ હેઠળ ગંભીર ક્ષબમારીના ર્નર્દાન પર 100 ટકા વીમાકૃત
રકમ ચુકવવામાં આવે છે . કેટલાંક રકસ્સાઓમાં પોક્ષલસીની શરતો અને ર્નયમો તથા
ક્ષબમારીની તીવ્રતાના આધારે વળતર વીમાકૃત રકમનુ ં 25 ટકાથી 100 ટકા હોઈ શકે
છે .
x. ગંભીર ક્ષબમારીની પોક્ષલસીઓમાં પોક્ષલસી હેઠળ ચુકવવાપાત્ર કોઈ પણ લાભ મેળવવા
વેઇરટિંગ પીરરયડ પોક્ષલસીની શરૂઆતથી 90 રર્દવસનો હોય છે અને ક્ષબમારીના ર્નર્દાન
પછી અસ્સ્તત્વની જોગવાઈ 30 રર્દવસની હોય છે . આ જોગવાઈને સામેલ કરવામાં
આવી છે , કારણ કે આ લાભને “મ ૃત્યુના લાભ” તરીકે લેવાની ભ ૂલ ન કરવી જોઈએ,
પણ “જીવનના લાભ” તરીકે અથાઘટન કરવુ ં જોઈએ એટલે કે ગંભીર ક્ષબમારી પછી
મુશ્કેલીઓમાંથી બહાર નીકળવા લાભ પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે .
xi. 45 વષાથી વધારે વયની અને ગંભીર ક્ષબમારીની પોક્ષલસી લેવા ઇચ્છતી વ્યસ્ક્તઓ માટે
કડક તબીબી ચકાસણીઓ હાથ ધરવામાં આવે છે . પ્રમાણભ ૂત બાકાત રાખવામાં
આવતી બાબતો હેલ્થ વીમા ઉત્પાર્દનો જેવી જ હોય છે , તબીબી સલાહ મેળવવામાં
ર્નષ્ફળતા કે તેને અનુસરવી નહીં, કે વેઇરટિંગ પીરરયડમાંથી છટકી જેવા સારવાર
લેવામાં ર્વલંબ કરવો જેવી બાબતોને ખાસ બાકાત રાખવામાં આવે છે .
xii. વીમા કંપની પોક્ષલસીમાં આવરી લેવાયેલ એક કે વધારે રોગ માટે એક વખત જ
વીમાકૃત વ્યસ્ક્તને વળતર ચુકવી શકે છે અથવા એકથી વધારે ચુકવણી ઓફર કરી
ં માં વીમા
શકે છે , પણ ચોક્કસ મયાારર્દત સંખ્યામાં. કોઈ પણ વીમાકૃત વ્યસ્ક્તના સંબધ
હેઠળ વળતર ચુકવાઈ જાય પછી પોક્ષલસી રર્દ થઈ જાય છે .
xiii.ગંભીર ક્ષબમારીની પોક્ષલસી પણ ર્વર્વધ ગ્ર ૂપને ઓફર થાય છે , ખાસ કરીને કોપોરે ટ
સંસ્થાઓ તેમના કમાચારીઓ માટે આવી પોક્ષલસી લે છે .
G. િાાંબા ગાળાની સારસાંભાળનો વીમો
અત્યારે સરે રાશ આયુષ્યમાં વધારો થવાથી દુર્નયામાં વયોવ ૃદ્ લોકોની વસર્ત વધી રહી છે .
સમગ્ર દુર્નયામાં વ ૃદ્ લોકોની સંખ્યામાં વધારો થવાથી લાંબા ગાળાની સારસંભાળના વીમાનુ ં
મહત્ત્વ પણ વધી રહ્ું છે . વ ૃદ્ોને લાંબા સમય સુધી સારસંભાળની જરૂર હોય છે અને આ
પ્રકારના લોકો કોઈ પણ પ્રકારની ર્વકલાંગતાથી પીડાય છે . લાંબા ગાળાની સારસંભાળ એટલે
ચોક્કસ સાથસહકાર ર્વના પોતાની કાળજી ન રાખી શકતા અને ભર્વષ્યમાં સ્વાસ્્યમાં સુધારો
થવાની શક્યતા નથી તેવા લોકોની સતત વ્યસ્ક્તગત કે સારસંભાળના તમામ સ્વરૂપો.
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લાંબા ગાળાની સારસંભાળ માટે બે પ્રકારની યોજના છે ેઃ

A. અગાઉથી ભંડોળ પ્રર્દાન કરવામાં આવતી યોજનાઓ, જેની ખરીર્દી સ્વસ્થ લોકો
ભર્વષ્યમાં તબીબી ખચાાઓને પહોંચી વળવા માટે કરે છે અને

B. તાત્કાક્ષલક જરૂરરયાત ધરાવતી યોજનાઓ, જેની ખરીર્દી વીમાધારકને લાંબા ગાળાની
સારસંભાળની જરૂર હોય છે ત્યારે ઉચક પ્રીર્મયમ દ્વારા કરવામાં આવે છે .
ર્વકલાંગતાની તીવ્રતા (અને અપેક્ષિત જીવનનો ગાળો) લાભના પ્રમાણને નક્કી કરે છે . લાંબા
ગાળાની સારસંભાળ માટેના ઉત્પાર્દનો હજુ ભારતીય બજારમાં ર્વકસ્યા નથી.
ભનવષ્ટ્ય આરોગ્ય પોલિસી
પ્રથમ અગાઉથી ભંડોળ પ્રર્દાન કરીને મેળવવામાં આવતી વીમા યોજના ભર્વષ્ય આરોગ્ય
પોક્ષલસી હતી, જેનુ ં વેચાણ સરકારી િેત્રની સાધારણ વીમા કંપનીઓ કરતી હતી. 1990માં શરૂ
થયેલી આ પોક્ષલસી મ ૂળભ ૂત રીતે વીમાધારક વ્યસ્ક્તઓની ર્નવ ૃર્િ પછીની સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત
જરૂરરયાતો પ્રર્દાન કરવા માટે હતી, જયારે તેઓ પ્રીર્મયમની ચુકવણી તેમના કામકાજના
જીવન ર્દરર્મયાન કરતા હતા. આ જીવન વીમા પોક્ષલસીને મળતી આવે છે , ફક્ત એક જ ફરક છે
કે તે મ ૃત્યુના લાભને બર્દલે ભર્વષ્યના તબીબી ખચન
ા ે આવરી લે છે .
a) નવિાંલબત મેરિતિેઇમ
પોક્ષલસી ર્વલંક્ષબત કે ભર્વષ્યના મેરડક્લેઇમ પોક્ષલસી પ્રકારની છે અને મેરડક્લેઇમ પોક્ષલસી
જેવા કવચ પ્રર્દાન કરે છે . પ્રસ્તાવકતાા 25થી 55 વષા વચ્ચેની વય ધરાવતા કોઈ સમયે
યોજનામાં જોડાઈ શકે છે .

b) નનવ ૃનત્તની વય
તેઓ ર્નવ ૃર્િની વય 55થી 60 વચ્ચે કોઈ પણ પસંર્દ કરી શકે છે , પણ જોડાવાની તારીખ
અને પસંર્દ કરે લી ર્નવ ૃર્િની વય વચ્ચે ચાર વષન
ા ો સ્પષ્ટ ફરક હોવો જોઈએ. પોક્ષલસી
ર્નવ ૃર્િ વય એટલે પ્રસ્તાવ પર હસ્તાિર કરતી વખતે વીમાધારકે પસંર્દ કરે લી ઉંમર અને
પોક્ષલસી હેઠળ લાભ શરૂ થવાના હેત ુ માટેની યાર્દીમાં સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ. આ વય વધારે ન
હોઈ શકે.
c) નનવ ૃનત્ત પ ૂવેનો ગાળો
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ર્નવ ૃર્િ પ ૂવેનો ગાળો એટલે ર્દરખાસ્ત સ્વીકારવાની તારીખથી શરૂ થાય છે અને યાર્દીમાં
સ્પષ્ટપણે આપેલી પોક્ષલસી ર્નવ ૃર્િ વય સાથે પ ૂણા થાય છે . આ ગાળા ર્દરર્મયાન
વીમાધારકને લાગુ પ્રીર્મયમની રકમ હપ્તાવાર/એકસાથે ચુકવવુ ં પડશે. વીમાધારક પાસે
ઉચક પ્રીર્મયમ કે હપ્તામાં ચુકવણી કરવાનો ર્વકલ્પ હોય છે .
d) યોજનામાાંથી બહાર નીકળવ ાં
વીમાધારકનુ ં મ ૃત્યુ થવાના રકસ્સામાં કે પસંર્દ કરે લી ર્નવ ૃર્િ વય અગાઉ કે પછી
યોજનામાંથી ખસી જવાની ઇચ્છા હોય તો તે પ્રીર્મયમનુ ં યોગ્ય રરફંડ મેળવવાને પાત્ર
બનશે, જે પોક્ષલસી હેઠળ કોઈ ર્દાવો ન કરવાને આર્ધન છે . રરન્દ્ય ૂઅલમાં ર્વલંબ માટે
સંતોષકારક કારણ હોય તો પ્રીર્મયમની ચુકવણીમાં સાત રર્દવસના વધારા સમયની
જોગવાઈ કરવામાં આવી છે .
e) સોંપણી
યોજના સોંપણી માટે પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે .
f) બાકાત રાખવા માિેની બાબતો
પોક્ષલસી અગાઉથી હોય તેવા રોગોને, 30 રર્દવસના વેઇરટિંગ પીરરયડ અને મેરડક્લેઇમમાં
ચોક્કસ રોગોને પ્રથમ વષમ
ા ાં વળતર ન મળે તેવી બાબતોને બાકાત રાખતી નથી. આ
ભર્વષ્ય માટેની મેરડક્લેઇમ પોક્ષલસી હોવાથી આ બાબત તારકિક છે .
g) ગ્ર ૂપ વીમાન ાં વેરરઅન્સિ
પોક્ષલસી ગ્ર ૂપ આધારે પણ મેળવી શકાય છે , જેમાં ગ્ર ૂપ રડસ્કાઉન્દ્ટની સુર્વધા ઉપલબ્ધ હોય
છે .
H. સાંયતત ઉત્પાદનો
કેટલીક વખત જીવન વીમા સાથે સંબર્ં ધત ઉત્પાર્દનો સ્વાસ્્ય વીમા ઉત્પાર્દનોની સુર્વધા પણ
આપે છે . પેકેજજિંગ કરીને વધારે ઉત્પાર્દનોને પ્રોત્સાહન આપવાનો આ સારો માગા છે , જેના
મારફતે બે વીમા કંપનીઓ હાથ ર્મલાવે છે અને એક પોક્ષલસીમાં બે વીમા ઓફર કરવાનો કરાર
કરે છે .
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એટલે હેલ્થ ્િસ િાઇફ કોન્સમ્બ ઉત્પાદનો એવા ઉત્પાર્દનો છે , જે જીવન વીમા કંપનીનુ ં જીવન
વીમાકવચ અને નોનલાઇફ અને/અથવા સ્વતંત્ર હેલ્થ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કંપની દ્વારા હેલ્થ વીમા
કવચને સંયક્ુ તપણે ધરાવે છે .
આ ઉત્પાર્દનો સંયક્ુ તપણે બે વીમા કંપનીઓ દ્વારા રડલાઇન કરવામાં આવ્યા છે અને બંને વીમા
કંપનીઓની ર્વતરક ચેનલ્સ દ્વારા વેચાણ થાય છે . ચોક્કસ આ માટે વતામાન માગાર્દર્શિકા મુજબ
બે કંપનીઓ વચ્ચે જોડાણ કરવુ ં પડશે, જેમ કે આવા જોડાણને એક જીવન વીમાકંપની અને
એક નોન-લાઇફ વીમાકંપની વચ્ચે કોઈ પણ સમયે મંજૂરી આપવામાં આવે છે . આવી કંપનીઓ
વચ્ચે માકે રટિંગ, પોક્ષલસીની સેવા અને સામાન્દ્ય ખચાની વહેંચણી અને પ્રીર્મયમના ટ્રાન્દ્સર્મશન
માટે સમજૂતીકરાર (એમઓયુ) થવા જોઈએ. કોઈ પણ એક વીમાકંપની જોડાણ માટે ઇરડાની
મંજૂરી મેળવે છે . આ સમજૂતી લાંબા ગાળાની હોવી જોઈએ અને જોડાણ રર્દ કરવાની મંજૂરી
અપવાર્દરૂપ સ્સ્થર્ત ર્સવાય આપવામાં નહીં આવે, જે ઇરડાને સંતોષકારક હોવી જોઈએ.
એક વીમાકંપની લીડ વીમાકંપની તરીકે કામગીરી કરવા સંમત થઈ શકે છે અને સંયક્ુ ત
ઉત્પાર્દનો માટે જરૂરી ર્વર્વધ સેવાઓ પ્રર્દાન કરવા સંપકા પોઇન્દ્ટ તરીકે પોક્ષલસીની સેવાની
સુર્વધામાં મહત્ત્વપ ૂણા ભ ૂર્મકા ભજવે છે . લીડ વીમાકંપની વીમાકરણ અને પોક્ષલસીની સેવાની
સુર્વધામાં મુખ્ય ભ ૂર્મકા ભજવી શકે છે . જોકે ર્દાવાઓ અને કર્મશનની ચુકવણીનુ ં સંચાલન
સંબર્ં ધત વીમાકંપનીઓ દ્વારા થશે, જેનો આધાર પોક્ષલસીની જોગવાઈને થતી અસર પર છે .
સંયક્ુ ત ઉત્પાર્દનોના ફાઇક્ષલગ
િં માં ફાઇલ અને યુલ માગર્દ
ા ર્શિકાને અનુસરવામાં આવશે, જે
સમયેસમયે ઇશ્ય ૂ થાય છે અને વ્યસ્ક્તગત રીતે મંજૂર થાય છે . બંને પ્રકારના જોખમોના
પ્રીર્મયમને અલગથી ઓળખવામાં આવશે અને વેચાણ પ ૂવે અને પછી એમ બંને તબક્કામાં
પોક્ષલસીધારકને જણાવવામાં આવશે તેમજ પોક્ષલસીના ર્દસ્તાવેજ, વેચાણના સારહત્ય વગેરેમાં
પણ તેનો ઉલ્લેખ હશે.
ઉત્પાર્દન વ્યસ્ક્તગત વીમા પોક્ષલસી અને ગ્ર ૂપ વીમાના આધારે એમ બંને રીતે ઓફર થઈ શકે
ં માં સંપ ૂણા જીવન વીમા કવચને કુટુંબની
છે . જોકે હેલ્થ વીમા ફ્લોટર પોક્ષલસીઓના સંબધ
કમાણી કરતા એક સભ્યાના જીવન પર મંજૂરી આપવામાં આવે છે , જે હેલ્થ વીમા પોક્ષલસીમાં
વીમાપાત્ર રહતના અરજર્દાર હોય છે અને સંબર્ં ધત વીમાકંપનીઓના અન્દ્ય લાગુ વીમાકરણ
ર્નયમનોને આર્ધન હોય છે .
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ફ્રી લ ૂક ઓપ્શન વીમાધારકને ઉપલબ્ધ હોય છે અને સંયક્ુ ત ઉત્પાર્દનને સંપ ૂણપ
ા ણે લાગુ પડે
છે . જોકે સંયક્ુ ત ઉત્પાર્દનનો હેલ્થ વીમાનો ભાગ તેની રરન્દ્ય ૂએક્ષબક્ષલટી નોન-લાઇફ/સ્વતંત્ર હેલ્થ
વીમા કંપની પાસેથી પોક્ષલસીધારકના ર્વકલ્પ પર મેળવશે.
સંયક્ુ ત ઉત્પાર્દનોનુ ં વેચાણ

ડાયરે ક્ટ માકે રટિંગ ચેનલ્સ મારફતે થઈ શકશે.

બંને

વીમાકંપનીઓના બ્રોકસા અને સંયક્ુ ત વ્યસ્ક્ત અને કોપોરે ટ એજન્દ્્સ સામાન્દ્ય હોય છે , પણ
બેન્દ્ક સંર્દભા ગોઠવણો મારફતે નહીં. જોકે તેઓ મધ્યસ્થી ન બની શકે, જેમની પાસે ઉત્પાર્દનો કે
વીમાકંપનીઓનુ ં માકે રટિંગ કરવાની મંજૂરી ન હોય.
ર્દરખાસ્ત અને વેચાણ સારહત્યમાં, ખાસ કરીને બે વીમાકંપનીઓ સંકળાયેલી હોય તેમાં ચોક્કસ
ખુલાસો કરવો જોઈએ, કે કોણ ર્દાવાની પતાવટ કરશે, કોણ રરન્દ્ય ૂ કરશે કે બેમાંથી એક જ
કવચને સેવાની સુર્વધા મળશે વગેરે.
આ વ્યવસાયની સેવા માટે આઇટી ર્સસ્ટમ મજબ ૂત અને સાતત્યપ ૂણા હોવી જોઈએ, કારણ કે બે
વીમાકંપનીઓ અને જરૂર પડે ત્યારે ઇરડાને મારહતી આપવી પડે તેમ હોવાથી ડેટાનુ ં ઘણુ ં
સંકલન જરૂરી છે .

I.

પેકેજ પોલિસીઓ

એક ર્દસ્તાવેજ હેઠળ પેકેજ કે અમ્પબ્રેલા વીમાકવચો ર્વર્વધ વીમાકવચનુ ં ર્મશ્રણ છે .
ર્દાખલા તરીકે, હાઉસહોલ્ડસન
ા ી પોક્ષલસી, દુકાનર્દારની પોક્ષલસી, ઓરફસ પેકેજ પોક્ષલસી વગેરે
જેવા વીમાકવચો છે , જે એક પોક્ષલસી હેઠળ ક્ષબક્લ્ડિંગ્સ, સામગ્રી વગેરે ર્વર્વધ ભૌર્તક
અસ્કયામતોને આવરી લે છે . આ પ્રકારની પોક્ષલસીઓમાં ચોક્કસ વ્યસ્ક્તગત કવચો કે
જવાબર્દારીના કવચ સામેલ પણ હોઈ શકે છે .
હેલ્થ વીમામાં પેકેજ પોક્ષલસીના ઉર્દાહરણોમાં િર્તપ ૂર્તિની પોક્ષલસીઓ સાથે ગંભીર ક્ષબમારીના
કવચનો લાભ સામેલ છે અને િર્તપ ૂર્તિ પોક્ષલસીઓ સાથે જીવન વીમા પોક્ષલસીઓ અને
હોસ્સ્પટલ ડેઇલી કેશ લાભ સામેલ છે .
પ્રવાસ વીમાના રકસ્સામાં ઓફર થતી પેકેજ પોક્ષલસી ફક્ત હેલ્થ વીમાને જ આવરી લેતી નથી,
પણ

સાથે

સાથે

ક્ષબમારી/અકસ્માતના

કારણે

તબીબી

ખચા

ઉપરાંત

અકસ્માતમાં

મ ૃત્યુ/ર્વકલાંગતાનો લાભ, ચકાસણીમાં માલસામાન ગુમાવવો કે મળવામાં ર્વલંબ, પાસપોટા
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અને ર્દસ્તાવેજો ગુમાવવા, સંપર્િ/વ્યસ્ક્તગત નુકસાન માટે ત્રીજા પિની જવાબર્દારી, પ્રવાસ
રર્દ થવો અને અપહરણનુ ં કવચ પણ સામેલ છે .
J. ગરીબો માિે સ ૂક્ષ્મ વીમો અને હેલ્થ વીમો
સ ૂક્ષ્મ વીમા ઉત્પાર્દનો ગ્રામીણજનો અને અસંગરઠત િેત્રમાં ઓછી આવક ધરાવતા લોકોને
સંરિણ કે કવચ પ્રર્દાન કરવા માટે ખાસ બનાવવામાં આવ્યા છે . આપણી વસર્તમાં ઓછી
આવક ધરાવતા લોકોની સંખ્યા નોંધપાત્ર છે અને સામાન્દ્ય રીતે તેમની પાસે કોઈ હેલ્થ સુરિા
કવચ હોતુ ં નથી. એટલે આ ઓછં મ ૂલ્ય, વાજબી પ્રીર્મયમ અને લાભનુ ં પેકેજ ધરાવતુ ં ઉત્પાર્દન
આ લોકો સામાન્દ્ય જોખમોને પહોંચી વળવે અને તેમને આર્થિક રીતે મુશ્કેલી ન પડે તે માટે રજૂ
કરવામાં આવ્યા છે . સ ૂક્ષ્મ વીમાનુ ં સંચાલન ઇરડા સ ૂક્ષ્મ વીમા ર્નયમનો, 2005 દ્વારા થાય છે .
ઇરડા સ ૂક્ષ્મ વીમા ર્નયમન, 2005ની જરૂરરયાત મુજબ, આ ઉત્પાર્દનોનુ ં પ્રીર્મયમ ઓછં હોય છે
અને સામાન્દ્ય રીતે વીમાકૃત રકમ રૂ.30,00થી ઓછી હોય છે . મોટા ભાગે આ પ્રકારના
વીમાકવચ ર્વર્વધ સામુર્દાર્યક સંગઠનો કે ક્ષબનસરકારી સંગઠનો (એનજીઓ) તેમના સભ્યો
માટે ગ્ર ૂપના ધોરણે લે છે . ઇરડાની ગ્રામીણ અને સામાજજક િેત્રની જવાબર્દારીઓ મુજબ વીમા
કંપનીઓએ તેમની પોક્ષલસીઓના અમુક ર્નર્િત ભાગનુ ં વેચાણ સ ૂક્ષ્મ વીમા ઉત્પાર્દનો તરીકે
કરવુ ં ફરજજયાત છે , જેથી વીમાની પહોંચ વ્યાપક બનાવી શકાય.
સરકારી િેત્રના એકમોએ સમાજના ગરીબ વગોને વીમાનો લાભ પહોંચાડવા બે પોક્ષલસીઓ
બનાવી છે , જે નીચે મુજબ છે ેઃ
જન આરોગ્ય બીમા પોલિસી
જન આરોગ્ય બીમા પોક્ષલસીના ખાર્સયતો નીચે મુજબ છે :
1. આ પોક્ષલસી સમાજના ગરીબ તબક્કાના લોકોને સસ્તો તબીબી વીમો પ ૂરો પાડવા માટે
બનાવવામાં આવી છે .
2. આ વીમાકવચ વ્યસ્ક્તગત મેરડક્લેઇમ પોક્ષલસી જેવુ ં જ છે , ર્સવાય કે તેમાં સંક્ષચત બોનસ
અને તબીબી ચેક-અપના લાભ સામેલ નથી.
3. આ પોક્ષલસી વ્યસ્ક્તઓને અને કુટુંબના સભ્યોને ઉપલબ્ધ હોય છે .
4. તેમાં વયમયાાર્દા પાંચ વષાથી 70 વષા છે .
5. માતા કે ર્પતા કે માતાર્પતા બંનેને એકસાથે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવામાં આવ્યુ ં હોય તો
તેમના ત્રણ મરહનાથી પાંચ વષા વચ્ચેની વય ધરાવતા બાળકોને વીમાકવચ મળી શકે છે .
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6. વીમાકૃત વ્યક્તત દીઠ વીમાકૃત રકમ રૂ.5,000 સધી મયાણ રદત હોય છે અને ચકવવાપાત્ર
પ્રીનમયમ નીચેના િેબિ મજબ છે .
િેબિ 2.1
વીમાકૃત વ્યક્તતની ઉંમર
કુટુંબની મુખ્ય વ્યસ્ક્ત
પત્ની
25 વષા સુધી આર્શ્રત બાળક
કુટુંબ માટે 2+1 આર્શ્રત બાળક
કુટુંબ માટે 2+2 આર્શ્રત બાળકો
i.

46 વષણ સધી

46-55

56-65

66-70

70

100

120

140

70

100

120

140

50

50

50

50

190

250

290

330

240

300

340

380

આવકવેરા ધારાની જોગવાઈ 80ડી હેઠળ કરવેરાના લાભ માટે લાયક પ્રીર્મયમ.

ii. સેવા વેરો કે સર્વિસ ટેક્સ પોક્ષલસીને લાગુ પડતો નથી.
સાવાર્ત્રક સ્વાસ્્ય વીમા યોજના (UHIS)
આ પોક્ષલસી 100 કે વધારે કુટુંબના ગ્ર ૂપ માટે ઉપલબ્ધ છે . તાજેતરમાં વ્યસ્ક્તગત
યુએચઆઇએસ પોક્ષલસીઓ જનતાને ઉપલબ્ધ પણ કરાવવામાં આવે છે .
િાભ
સાવાર્ત્રક સ્વાસ્્ય વીમા યોજનાના લાભ નીચે મુજબ છે ેઃ
I. તબીબી વળતર
પોક્ષલસી હોસ્સ્પટલમાં ભરતી થઈને સારવાર મેળવવા માટે વ્યસ્ક્ત/કુટુંબને નીચે મુજબ
પેટામયાાર્દાને આર્ધન રૂ.30,000 સુધીનુ ં વળતર પ્રર્દાન કરે છે .
િેબિ 2.2
નવગત

મયાણ દા

રૂમ, રહેવાના ખચા

ર્દરરોજ રૂ. 150/- સુધી

જો આઇસીયુમાં ભરતી કરવામાં આવે તો

ર્દરરોજ રૂ.300/-સુધી

સર્જન, એનેસ્થેરટસ્ટ, કન્દ્સલ્ટન્દ્ટ, સ્પેશ્યાક્ષલસ્ટ ફી, ર્દર ક્ષબમારી/ઇજા ર્દીઠ રૂ.4,500/નર્સિંગ ખચા

સુધી

એનેસ્થેર્શયા, લોહી, ઓસ્ક્સજન, ઓટી ચાજીસ, ર્દર ક્ષબમારી/ઇજા ર્દીઠ રૂ.4,500/175

ર્દવાઓ, ર્નર્દાન સામગ્રી અને એક્સ-રે , ડાયાક્ષલસીસ, સુધી
રે રડયોથેરપી, કેમોથેરપી, પેસમેકરનો ખચ,ા કૃર્ત્રમ
અંગ વગેરે
કોઈ એક ક્ષબમારી માટે વહન કરવામાં આવતો કુલ રૂ. 15,000/- સુધી
ખચા
II. વ્યક્તતગત અકસ્માત કવચ
અકસ્માતને કારણે કુટુંબની આવકના મુખ્ય આધાર સમાન વ્યસ્ક્તના મ ૃત્યુ સામે (યાર્દી
મુજબ) વળતરેઃ રૂ. 25,000/-.
III. નવકિાાંગતાન ાં કવચ
અકસ્માત/ક્ષબમારીને કારણે જો કુટુંબની આવકના મુખ્ય આધાર સમાન વ્યસ્ક્તને
હોસ્સ્પટલમાં સારવાર માટે ભરતી કરવામાં આવે તો ત્રણ રર્દવસના વેઇરટિંગ પીરરયડ પછી
મહિમ 15 રર્દવસ સુધી હોસ્સ્પટલાઇલેશન ર્દરર્મયાન ર્દરરોજ રૂ.50/-નુ ં વળતર.
IV. પ્રીનમયમ
ટેબલ 2.3
એન્ન્સિિી

પ્રીનમયમ

વ્યસ્ક્ત માટે

રૂ.365/- વષા ર્દીઠ

પાંચના કુટુંબ માટે

રૂ.548/- વષા ર્દીઠ

(પ્રથમ ત્રણ બાળકો સરહત)
સાતના કુટુંબ માટે

રૂ.730/- વષા ર્દીઠ

(પ્રથમ ત્રણ બાળકો અને આર્શ્રત માતાર્પતાઓ
સરહત)
બીપીએલ કુટુંબો માટે પ્રીર્મયમ સબર્સડી

ગરીબી રે ખા નીચે જીવતા કુટુંબો માટે સરકાર
પ્રીર્મયમ સબર્સડી પ્રર્દાન કરશે.

K. રાષ્ટ્િીય સ્વાસ્્ય બીમા યોજના
સરકારે ર્વર્વધ સ્વાસ્્ય યોજના પણ શરૂ કરી છે , જેમાંથી કેટલીક ખાસ રાજયોમાં લાગુ છે .
સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત લાભ જનતા સુધી પહોંચાડવા વીમા કંપનીઓ સાથે ભાગીર્દારીમાં રાષ્ટ્રીય
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સ્વાસ્્ય બીમા યોજના (આરએસબીવાય)નો અમલ કરવામાં આવે છે . ભારત સરકારના શ્રમ
અને રોજગાર મંત્રાલયે ગરીબી રે ખા નીચે જીવતા (બીપીએલ) કુટુંબોને હેલ્થ વીમા કવચ
પ્રર્દાન કરવા આરએસબીવાય શરૂ કરી છે .
રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્્ય બીમા યોજનાની ખાર્સયતો નીચે મુજબ છે :
a. ફેર્મલી ફ્લોટરના આધારે બીપીએલ કુટુંબ ર્દીઠ કુલ રૂ. 30,000ની વીમાકૃત રકમ.
b. અગાઉથી હોય તેવા રોગોને આવરી લેવામાં આવશે.
c. હોસ્સ્પટલમાં ભરતી થઈને સારવાર મેળવવા સ્વાસ્્ય સેવાઓનુ ં કવચ અને ડે-કેર આધારે
પ્રર્દાન કરી શકાય તેવી શસ્ત્રરક્રયાની સેવાઓ.
d. તમામ લાયક સ્વાસ્્ય સેવાઓને કેશલેસ કવચ.
e. સ્માટા કાડાની જોગવાઈ
f. હોસ્સ્પટલમાં સારવાર માટે ભરતી પ ૂવે અને પછીના ખચન
ા ી જોગવાઈ.
g. ર્દરે ક મુલાકાત ર્દીઠ પરરવહન ભ્્ુ ં રૂ.100/-.
h. કેન્દ્ર અને રાજય સરકાર વીમા કંપનીઓને પ્રીર્મયમ ચુકવે છે .
i. રાજય સરકાર સ્પધાાત્મક ક્ષબરડિંગ મારફતે વીમા કંપનીઓની પસંર્દગી કરે છે .
j. લાભાથીઓને સરકારી અને ખાનગી હોસ્સ્પટલો વચ્ચે પસંર્દગીની તક.
k. પ્રીર્મયમનુ ં વહન કેન્દ્ર અને રાજય સરકાર 3:1ના પ્રમાણમાં કરશે. કેન્દ્ર સરકાર કુટુંબ ર્દીઠ
મહિમ રૂ.565/- ચુકવશે.
l. રાજય સરકારનુ ં પ્રર્દાનેઃ વાર્ષિક પ્રીર્મયમનો 25 ટકા અને રૂ. 750થી વધારે કોઈ પણ
પ્રીર્મયમ.
m. લાભાથી રજજસ્ટ્રેશન ફી/રરન્દ્ય ૂઅલ ફી પેટે ર્દર વષે રૂ.30/-ચુકવશે.
n. વહીવટી ખચા રાજય સરકાર ઉઠાવશે.
o. આ હેત ુ માટે લાભાથી માટે સ્માટા કાડાના વધારાના ખચા પેટે રૂ.60/- ઉપલબ્ધ કરાવવામાં
આવશે.
p. આ યોજના સ્માટા કાડા ઇશ્ય ૂ થયાની તારીખથી એક મરહના પછીના મરહનાની પ્રથમ
ુ રીમાં કોઈ પણ
તારીખથી લાગુ થશે. એટલે જો સ્માટા કાડા કોઈ ખાસ જજલ્લામાં ફેબ્રઆ
તારીખે ઇશ્ય ૂ થાય, તો યોજના 1 એર્પ્રલથી લાગુ થશે.
q. યોજના આગામી વષન
ા ી 31 માચા સુધી એક વષા માટે લાગુ રહેશે. આ જે તે જજલ્લામાં
યોજનાની અંર્તમ તારીખ રહેશે. એટલે વચ્ચેના ગાળામાં ઇશ્ય ૂ થતા કાડ્સન
ા ી અંર્તમ
તારીખ પણ પછીના વષન
ા ી 31મી માચા રહેશ.ે
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ર્દાવાની પતાવટ યાર્દીમાં ઉલ્લેખ કરાયેલ ટીપીએ કે વીમા કંપની દ્વારા થશે. આ પતાવટ
ક્ષલસ્ટેડ હોસ્સ્પટલો મારફતે શક્ય હોય ત્યાં સુધી કેશલેસ કરવામાં આવે છે .
ક્ષબમારીના સતત સમયગાળા તરીકે કોઈ પણ એક ક્ષબમારીને ગણવામાં આવશે અને તેમાં
હોસ્સ્પટલમાં છે લ્લી ર્વક્ષલટની તારીખથી 60 રર્દવસની અંર્દર માંર્દગીનો ઉથલો સામેલ છે .

L. પ્રધાનમાંત્રી સરક્ષા લબમા યોજના
તાજેતરમાં જાહેર થયેલી પીએમએસબીવાય વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતમાં મ ૃત્યુ અને ર્વકલાંગતાના
વીમાકવચે ઘણુ ં બધુ ં આકષણ
ા ઊભુ ં કયુું છે અને આ યોજનાની ર્વગત નીચે મુજબ છે ેઃ
વીમાકવચનો અવકાશ : 18થી 70 વષાની વયના તમામ બચત બેન્દ્ક ખાતાધારકો આ
યોજનામાં જોડાઈ શકે છે . સહભાગી બેન્દ્કોએ કોઈ પણ માન્દ્યતાપ્રાપ્ત નોન-લાઇફ વીમાકંપની
સાથે જોડાણ કરવુ ં જોઈએ, જે કવચ માટે આ પ્રકારની બેન્દ્કને માસ્ટર પોક્ષલસી ઓફર કરશે.
કોઈ પણ વ્યસ્ક્ત એક બચત ખાતા મારફતે આ યોજનામાં જોડાઈ શકશે અને જો તે એકથી વધુ
બેન્દ્ક ખાતા ધરાવશે તો તેને કોઈ વધારાનો લાભ નહીં મળે અને ચુકવવામાં આવેલ વધારાનુ ં
પ્રીર્મયમ જપ્ત થઈ જશે. બેન્દ્ક ખાતા માટે મુખ્ય કેવાયસી માટે આધાર જરૂરી રહેશે.
નોંધણીની પદ્નત/મદ્દત : કવચ 1 જૂનથી 31 મે સુધી એક વષા માટે રહેશે, જે ર્નર્િત ફોમા પર
ર્નયુક્ત બેંક ખાતામાંથી ઓટોડેક્ષબટ દ્વારા જોડાવાનો ર્વકલ્પ પ્રર્દાન કરશે, જેને ર્દર વષે 31 મે
સુધી ચુકવવુ ં જરૂરી છે , શરૂઆતના વષા આ સમયમયાાર્દા 31 ઓગસ્ટ સુધી લંબાવી શકાશે.
સરકાર શરૂઆતમાં આ યોજનામાં જોડાવાનો ગાળો 30 નવેમ્પબર, 2015 સુધી એટલે વધુ ત્રણ
મરહના લંબાવી શકે છે .
પછી પ ૂરા વાર્ષિક પ્રીર્મયમની ચુકવણી પર જોડાણ ચોક્કસ શરતો પર શક્ય છે . અરજર્દાર
નોંધણી/ઓટો-ડેક્ષબટ માટે અર્નર્િત/લાંબા ગાળાનો ર્વકલ્પ આપી શકે છે , જે અગાઉના
અનુભવના આધારે સુધારી હોય તેવી શરતો સાથે યોજના ચાલુ રહેવાને આર્ધન છે .
યોજનામાંથી કોઈ પણ સમયે નીકળી જનાર વ્યસ્ક્તઓ ભર્વષ્યમાં કોઈ પણ સમયે જોડાઈ શકે
છે . ર્દર વષે લાયકાતની કેટેગરીમાં નવા પ્રવેશકો કે અગાઉ ન જોડાયેલા હાલ લાયક વ્યસ્ક્તઓ
ભર્વષ્યમાં જોડાઈ શકશે.
વીમા હેઠળના લાભ નીચે મુજબ છે ેઃ
િાભન ાં કોષ્ટ્િક

વીમાકૃત રકમ
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મ ૃત્યુ

રૂ. 2 લાખ

બંને આંખને સંપ ૂણા અને સુધારી ન શકાય તેવ ુ ં

રૂ. 2 લાખ

નુકસાન કે બંને હાથ કે પગનો ઉપયોગ ગુમાવવો
કે એક આંખની રક્ષ્ટ ગુમાવવી અને એક હાથ કે
પગનો ઉપયોગ ગુમાવવો
એક આંખની રક્ષ્ટ સંપ ૂણાપણે અને સુધારી ન શકાય

રૂ. 1 લાખ

તેવી રીતે ગુમાવવી અથવા એક હાથ કે પગનો
ઉપયોગ ગુમાવવો
જોડાવાની અને વારસર્દાર ર્નમવાની સુર્વધા એસએમએસ, ઇમેઇલ કે વ્યસ્ક્તગત મુલાકાત
દ્વારા ઉપલબ્ધ છે .
પ્રીનમયમ : સભ્ય ર્દીઠ વાર્ષિક રૂ.12/-. પ્રીર્મયમ એક હપ્તામાં ઓટો ડેક્ષબટ સુર્વધા મારફતે
ખાતાધારકોના બચત ખાતામાંથી 1 જૂને કે તેની અગાઉ ર્દરે ક વાર્ષિક કવચના ગાળામાં કપાઈ
જશે. જોકે 1 જૂન પછી ઓટો ડેક્ષબટ થાય તેવા કેસમાં કવચ ઓટો ડેક્ષબટ થયા પછીના મરહનાના
પ્રથમ રર્દવસથી મળશે. સહભાગી બેન્દ્કો તે જ મરહનામાં પ્રીર્મયમ કાપશે, જયારે ઓટો ડેક્ષબટ
ર્વકલ્પ આપવામાં આવે છે , ખાસ કરીને ર્દર વષે મે મરહના અને તે જ મરહનામાં વીમા કંપનીને
રકમ ચુકવાઈ જશે.
પ્રીર્મયમની સમીિા વાર્ષિક ર્દાવાના અનુભવના આધારે થશે, પણ પ્રથમ ત્રણ વષામાં
પ્રીર્મયમમાં વધારો ન થાય તેવ ુ ં સુર્નર્િત કરવા પ્રયાસો કરવામાં આવશે.
કવચ રર્દ થવુેઃ સભ્ય માટે અકસ્માત કવચ નીચેની સ્સ્થર્તમાં રર્દ થઈ જશે:
I. સભ્યની વય 70 વષા થાય (નજીકના જન્દ્મરર્દવસની ઉંમર) અથવા
II. બેન્દ્કમાં ખાતુ ં બંધ થવુ ં કે વીમો અમલમાં રાખવા અપ ૂરતુ ં બેલેન્દ્સ હોવુ ં
III. સભ્ય એકથી વધારે ખાતા દ્વારા કવચ મેળવે તેવા કેસમાં વીમાકવચ એક ખાતા પ ૂરતુ ં
જ મયાારર્દત હશે અને પ્રીર્મયમ જપ્ત થશે ત્યારે અન્દ્ય કવચ પણ જપ્ત થશે.
જો ર્નયત તારીખે અપ ૂરતુ ં બેલેન્દ્સ હોય તેવા કોઈ ટેકર્નકલ કારણોસર કે કોઈ વહીવટી
કારણસર વીમાકવચ રર્દ થાય, તો સંપ ૂણા વાર્ષિક પ્રીર્મયમ મળતા તે ફરી કાયારત થાય
છે , જે ર્નર્િત શરતોને આર્ધન હોઈ શકે છે . આ ગાળા ર્દરર્મયાન જોખમનુ ં કવચ રર્દ થઈ
જશે અને તેને ફરી શરૂ કરવાનો ર્નણય
ા વીમાકંપનીના ર્વવેકના આર્ધન રહેશે.
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M. પ્રધાનમાંત્રી જનધન યોજના
બેક્ન્દ્કિંગ બચત અને થાપણ ખાતા, રે ર્મટન્દ્સ, ક્રેરડટ, વીમો અને પેન્દ્શન વાજબી ધોરણે આપવા
અને ભારતીય નાગરરકો માટે નાણાકીય સવાસમાવેશક સુર્નર્િત કરવા ભારતના વડાપ્રધાન
નરે ન્દ્ર મોર્દીએ 28 ઓગસ્ટ, 2014ના રોજ આ અક્ષભયાન શરૂ કયુું હતુ.ં તેમણે 15 ઓગસ્ટ,
2014ના રોજ તેમના પ્રથમ સ્વતંત્રતા ભાષણમાં તેની જાહેરાત કરી હતી. આ યોજનામાં કોઈ
પણ એક અઠવારડયા ર્દરર્મયાન બેન્દ્ક ખાતા ખુલવાનો ર્વશ્વર્વક્રમ થયો છે . તેનો હેત ુ બેક્ન્દ્કિંગના
મુખ્યપ્રવાહમાં લોકોને મહિમ સંખ્યામાં સામેલ કરવાનો છે .
બેન્દ્કની કોઈ પણ શાખા કે ક્ષબલનેસ કરસ્પોન્દ્ડેન્દ્ટ (બેન્દ્ક ર્મત્ર)માં ખાતુ ં ખોલાવી શકાશે.
પીએમજેડીવાય ખાતા લીરો બેલેન્દ્સ સાથે ખુલે છે . જોકે જો ખાતાધારક ઇચ્છે તો ચેકબુક મેળવે
છે , જે માટે તેણે લઘુતમ બેલન્દ્ે સનો માપર્દં ડ પ ૂણા કરવો પડશે.
પીએમજેિીવાય યોજના હેઠળ નવશેષ િાભ
a. થાપણ પર વ્યાજ.
b. રૂ. 1.00 લાખનુ ં અકસ્માત વીમા કવચ
c. લઘુતમ બેલેન્દ્સની જરૂર નથી.
d. રૂ.30,000/-નુ ં જીવન વીમાકવચ
e. સમગ્ર ભારતમાં નાણાનુ ં સરળ હસ્તાંતરણ
f. સરકાર યોજનાઓના લાભાથીઓને આ ખાતાઓમાં પ્રત્યિ લાભ હસ્તાંતરણ મળશે.
g. 5 મરહના માટે ખાતાની સંતોષકારક કામગીરી પછી ઓવરિાફ્ટ સુર્વધા પ્રાપ્ત થશે
h. પેન્દ્શન, વીમા ઉત્પાર્દનોની સુલભતા.
i. અકસ્માત વીમા કવચ
j. રુપે રડબેટ કાડા, જેનો 45 રર્દવસમાં ઓછામાં ઓછો એક વખત ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
k. ર્દર કુટુંબ, ખાસ કરીને કુટુંબની મરહલા ર્દીઠ એક ખાતામાં જ રૂ.5,000/-ના
ઓવરિાફ્ટની સુર્વધા.
13 મે, 2015ના રોજ રૂ.16,918.91 કરોડના બેલેન્દ્સ સાથે 15.59 કરોડ ખાતાઓ નોંધાયા
હતા. તેમાંથી 8.50 કરોડ ખાતા લીરો બેલેન્દ્સ સાથે ખોલવામાં આવ્યા છે .
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N. વ્યક્તતગત અકસ્માત અને નવકિાાંગતાન ાં કવચ
વ્યક્તતગત અકસ્માત (પીએ) કવચ અનપેક્ષિત અકસ્માતના રકસ્સામાં મ ૃત્યુ અને ર્વકલાંગતાના
કારણે વળતર પ્રર્દાન કરે છે . ઘણી વખત આ પોક્ષલસીઓ અકસ્માતના લાભ સાથે કેટલાક
સ્વરૂપનુ ં તબીબી કવચ પ્રર્દાન કરે છે .
પીએ પોક્ષલસીમાં વીમાધારકના મ ૃત્યુ સામે 100 ટકા વીમાકૃત રકમ મળે છે , ત્યારે
ર્વકલાંગતાના રકસ્સામાં સંપ ૂણા ર્વકલાંગતા માટે વીમાકૃત રકમની ચોક્કસ ટકાવારી વળતર
સ્વરૂપે મળે છે , તો કામચલાઉ ર્વકલાંગતા માટે સાપ્તારહક વળતર મળે છે .
સાપ્તારહક વળતર એટલે ર્વકલાંગતા હોય તે ગાળા ર્દરર્મયાન ર્દર અઠવારડયે ર્નર્િત રકમની
ચુકવણી, જે અઠવારડયાની સંખ્યાની મહિમ મયાાર્દાને આર્ધન હોય છે , જે માટે વળતર
ચુકવવાપાત્ર છે .
a) નવકિાાંગતા વીમાકવચના પ્રકારો
ર્વકલાંગતાના પ્રકારો, જે સામાન્દ્ય રીતે પોક્ષલસી હેઠળ આવરી લેવામાં આવે છે ેઃ
a) કાયમી સાંપ ૂણણ નવકિાાંગતા (PTD): એટલે આજીવન સંપ ૂણપ
ા ણે ર્વકલાંગ થવુ,ં જેમ કે
તમામ ચાર અંગોને લકવા થવો, કોમા જેવા સ્સ્થર્ત, બંને આંખો/બંને પગ/બંને
હાથ/બંને અંગ કે એક હાથ અને એક આંખ કે એક આંખ અને એક પગ કે એક હાથ અને
એક પગ,
b) કાયમી આંનશક નવકિાાંગતા (PPD): એટલે કે આજીવન આંર્શક ર્વકલાંગતા, જેમાં હાથ
અને પગની આંગળીઓ ગુમાવવી વગેરે
c) કામચિાઉ સ્થાયી નવકિાાંગતા (TTD): એટલે કામચલાઉ ગાળા માટે સ્થાયી
ર્વકલાંગતા. વીમાકવચના આ ર્વભાગમાં ર્વકલાંગતાના ગાળા ર્દરર્મયાન ગુમાવેલી
આવકને સરભર કરવામાં આવે છે .
ક્લાયન્દ્ટ પાસે મ ૃત્યુ કવચ કે મ ૃત્યુ ઉપરાંત કાયમી ર્વકલાંગતા કે મ ૃત્યુ ઉપરાંત કાયમી
ર્વકલાંગતા અને કામચલાઉ સ્થાયી ર્વકલાંગતામાંથી પસંર્દગી કરવાનો ર્વકલ્પ
ઉપલબ્ધ હોય છે .
b) વીમાકૃત રકમ
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સામાન્દ્ય રીતે પીએ પોક્ષલસીઓ માટે વીમાકૃત રકમનો ર્નણાય કુલ માર્સક આવક પર લેવામાં
આવે છે . સામાન્દ્ય રીતે તે કુલ માર્સક આવકની 60 ગણી હોય છે . જોકે કેટલીક વીમા કંપનીઓ
આવકના સ્તરને ધ્યાનમાં લીધા ર્વના સ્થાયી યોજના પણ ઓફર કરે છે . આ પ્રકારની
પોક્ષલસીઓમાં વીમાકવચના ર્દરે ક ર્વભાગ માટે ઇન્સચ્છત પ્લાન મુજબ વીમાકૃત રકમ અલગઅલગ હોય છે .
c) િાભ યોજના
લાભ યોજના તરીકે પીએ પોક્ષલસીઓ પ્રર્દાનને આકષત
ા ી નથી. એટલે જો વ્યસ્ક્ત પાસે અલગ
અલગ વીમા કંપનીઓની એકથી વધારે પોક્ષલસી હોય, તો અકસ્માતમાં મ ૃત્યુ, પીટીડી કે
પીપીડીના રકસ્સામાં તમામ પોક્ષલસીઓ હેઠળ વળતર ચુકવવામાં આવશે.
d) કવચનો અવકાશ
આ પોક્ષલસીઓ ઘણી વખત તબીબી ખચાન ુ ં કવચ પ્રર્દાન કરે છે , જેમાં અકસ્માત પછી
હોસ્સ્પટલમાં ભરતી થઈને સારવાર મેળવવાના ખચા અને અન્દ્ય તબીબી ખચાન ુ ં વળતર પ્રર્દાન
કરવામાં આવે છે . અત્યારે આપણે હેલ્થ પોક્ષલસીઓ ધરાવીએ છીએ, જે અકસ્માતના કારણે
તબીબી ખચ/
ા હોસ્સ્પટલમાં ભરતી થઈને સારવાર મેળવવાના ખચાને આવરી લેવા માટે ઇશ્ય ૂ
કરવામાં આવે છે . આ પ્રકારની પોક્ષલસીઓમાં રોગો અને તેની સારવારને આવરી લેવામાં
આવતી નથી અને તેના બર્દલે ફક્ત અકસ્માત સંબર્ં ધત તબીબી ખચાને આવરી લેવામાં આવે
છે .
e) મ ૂલ્ય સાંવનધિત િાભ
વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત ઉપરાંત ઘણી વીમા કંપનીઓ અકસ્માતના કારણે હોસ્સ્પટલમાં ભરતી
થઈને સારવાર મેળવવાના કારણે હોસ્સ્પટલ કેશ, પાર્થિવ શરીરના પરરવહનનો ખચા, સ્થાયી
રકમ માટે શૈિક્ષણક લાભ અને વાસ્તર્વક કે સ્થાયી મયાાર્દાના આધારે એમ્પબ્યુલન્દ્સના ચાજીસ,
જે ઓછં હોય વગેરે મ ૂલ્ય સંવર્ધિત લાભ પણ ઓફર કરે છે .
f) બાકાત રાખવામાાં આવેિી બાબતો
વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત કવચ હેઠળ સામાન્દ્ય બાકાત રાખવામાં આવેલી બાબતો છે ેઃ
I. પોક્ષલસી શરૂ થાય તે અગાઉ અસ્સ્તત્વ ધરાવતી કોઈ પણ પ્રકારની ર્વકલાંગતા
II. માનર્સક સમસ્યાઓ કે કોઈ ક્ષબમારીને કારણે મ ૃત્યુ કે ર્વકલાંગતા
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ં થી થતા રોગો, એઇડ્સ કે ગાંડપણના કારણે પ્રત્યિ કે પરોિ
III. ગુપ્ત રોગ, જાર્તય સંબધ
નુકસાન.
IV. આકસ્સ્મક રીતે રે રડએશન, ચેપ, પોઇલર્નિંગના કારણે મ ૃત્યુ કે ર્વકલાંગતા.
V. ગુનારહત આશય સાથે વીમાધારક કે તેના કુટુંબના કોઈ પણ સભ્ય દ્વારા કાયર્દાનુ ં
ઉલ્લંઘન કરવાથી કે તેના પરરણામે થતી કોઈ ઇજા.
VI. યુદ્, આક્રમણ, ર્વર્દે શી શત્રુની કાયાવાહી, દુશ્મનાવટ (યુદ્ જાહેર થયુ ં હોય કે ન થયુ ં
હોય), આંતરરક ઘષાણ, બળવો, ક્રાંર્ત, બંડ, ર્વરોહ, સૈન્દ્ય દ્વારા બળવો કે સિા આંચકી
લેવી, જપ્તી, ધરપકડ, કબજો, ર્નયંત્રણ અને અટકાયતોના કારણે પ્રત્યિ કે પરોિ
રીતે થતી આકસ્સ્મક ઇજાથી મ ૃત્યુ કે ર્વકલાંગતા કે ઇજા.
VII.

વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત ગુનારહત માનવવધ એટલે કે હત્યાના પીરડત હોય. જોકે

મોટા ભાગની પોક્ષલસીઓમાં ગુનારહત પ્રવ ૃર્િમાં વીમાધારક પોતે સંકળાયેલ ન હોય
તેવા હત્યાના કેસમાં તેને અકસ્માત ગણવામાં આવે છે અને પોક્ષલસી હેઠળ આવરી
લેવામાં આવે છે .
VIII.

બાળકના જન્દ્મ કે ગભાાવસ્થાના લીધે કે આ બંને સ્સ્થર્ત પછીના પ્રત્યિ/પરોિ

પરરણામે મ ૃત્યુ/ર્વકલાંગતા/હોસ્સ્પટલમાં સારવાર.
IX. જયારે વીમાકૃત/વીમાધારક વ્યાવસાર્યક તરીકે કોઈ પણ સ્પોટા માટે તાલીમ મેળવે કે
સહભાગી થાય, કોઈ પણ ર્દે શના સૈન્દ્ય ર્દળની કોઈ પણ શાખામાં સેવા આપે, યુદ્ના
સમયમાં કે શાંર્તના સમયમાં.
X. ઇરાર્દાપ ૂવાક પોતાની જાતને ઇજા પહોંચાડવી, આત્મહત્યા કે આત્મહત્યાનો પ્રયાસ
(સભાનતાપ ૂવાક કે માનર્સક આવેશમાં)
XI. માર્દક રવ્યો કે ર્દવા અને ર્દારૂનુ ં વધુ પડતુ ં સેવન
XII.

દુર્નયામાં કોઈ પણ જગ્યાએ પ્રમાણભ ૂત ર્વમાનના ઉક્ષચત લાઇસન્દ્સ ર્વના

પેસેન્દ્જર (યોગ્ય ચુકવણી કે અય કોઈ રીતે) ર્સવાય કોઈ પણ સ્વરૂપે ર્વમાન કે
બલ ૂનમાં સફર ખેડવી, નાગરરક ઉડ્ડયન કે બલ ૂર્નિંગમાં ભાગ લેવો
ચોક્કસ પોક્ષલસીઓ માન્દ્ય િાઇર્વિંગ લાઇસન્દ્સ ર્વના કોઈ પણ વાહનના િાઇર્વિંગના કારણે
થતા નુકસાન સામે વળતર ચુકવતી નથી.
પીએ પોક્ષલસીઓ વ્યસ્ક્તઓ, કુટુંબો અને ગ્ર ૂપને ઓફર થાય છે .
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ફેનમિી પેકેજ કવર
ફેર્મલી પેકેજ કવર નીચેની પેટના પર પ્રર્દાન કરી શકાય છે :
I. આવક કરતા સભ્ય (વીમાકૃત વ્યક્તત) અ પત્ની, જો આવક કરતી હોય તોેઃ વ્યસ્ક્ત
તરીકે સામાન્દ્ય મયાાર્દા ર્વના ર્દરે ક માટે સ્વતંત્ર મ ૂડી વીમાકૃત રકમ.
II. પત્ની (જો આવક ન કરતી હોય તો) : સામાન્દ્ય રીતે આવક કરતા સભ્યની મ ૂડી
વીમાકૃત રકમનો 50 ટકા રહસ્સો. આ રકમ ચોક્કસ ટોચમયાાર્દા ર્દા.ત. રૂ.1,00,000 કે
રૂ.3,00,000 સુધી મયાારર્દત હોઈ શકે છે .
III. બાળકો (5થી 25 વષણ વચ્ચેની વય ધરાવતા) : સામાન્દ્ય રીતે આવક કરતાં સભ્યની
આવકના વીમાકૃત રકમનો 25 ટકા રહસ્સો ટોચની મયાાર્દાને પાત્ર છે ર્દાખલા તરીકે
બાળક ર્દીઠ રૂ.50,000.
ગ્ર ૂપ પસણનિ અકસ્માત પોલિસીઓ
સામાન્દ્ય રીતે ગ્ર ૂપ પસાનલ અકસ્માત પોક્ષલસીઓ વાર્ષિક પોક્ષલસીઓ છે , જે વષે જ રરન્દ્ય ૂ
થાય છે . જોકે નોન-લાઇફ અને સ્વતંત્ર હેલ્થ વીમાકંપનીઓ કોઈ ચોક્કસ ઘટનાને કવચ
પ્રર્દાન કરવા એક વષાથી ઓછી મુદ્દત સાથે ગ્ર ૂપ પસન
ા લ અકસ્માત ઉત્પાર્દનો ઓફર કરી
શકે છે .
નીચે ર્વર્વધ પ્રકારની ગ્ર ૂપ પોક્ષલસીઓ છે :
I.

ં
કંપની અને કમાચારીઓનો સંબધ
આ પોક્ષલસીઓ કંપનીઓ, સંગઠનો વગેરેને કવચ માટે આપવામાં આવે છે :
i.

નામાંરકત કમાચારીઓ

ii. અનામાંરકત કમાચારીઓ
ં
II. નોન એમ્પપ્લોયર-એમ્પપ્લોયી સંબધ
આ પોક્ષલસીઓ સંગઠનો, સોસાયટીઓ, ક્લબ, વગેરેને કવચ માટે આપવામાં
આવે છે :
1. સભ્યોના નામ
2. સભ્યોને નામ દ્વારા ઓળખવામાં નહીં આવે
(નોંધ : કમાચારીઓ અલગથી કવચ આપી શકાશે)
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અક્સ્થભાંગની પોલિસી અને રોજજિંદા પ્રવ ૃનત્તના નકસાન સામે વળતર
આ ર્વર્શષ્ટ પીએ પોક્ષલસી છે , જે સ ૂક્ષચત ફ્રેકચાસાને વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવા માટે બનાવવામાં
આવી છે .
i.

વળતરના સમયે ર્દરે ક ફ્રેક્ચર સામે ઉલ્લેક્ષખત વીમાકૃત રકમની ટકાવારી કે સ્થાયી લાભ
ચુકવવામાં આવે છે .
ii. વીમાકવચ ધરાવતા હાડકાના પ્રકારના આધારે લાભ કે વળતરનુ ં પ્રમાણ અને
ફ્રેક્ચરની પ્રકૃર્ત.
iii. સરળ ફ્રેકરચ કરતા એકથી વધારે ફ્રેક્ચરમાં લાભ કે વળતરની ઊંચી ટકાવારી મળશે.
ઉપરાંત આંગળીના હાડકાના લાભની સરખામણીમાં જાંધના હાડકા માટે લાભ કે
વળતરની ટકાવારી ઊંચી રહેશ.ે
iv. પોક્ષલસી ભોજન, શૌચાલય, િેર્સિંગ, કોક્ન્દ્ટનેન્દ્સ (પેશાબ કે મળ ધારણ કરવાની
િમતા) કે હલનચલન કરવાની અિમતા જેવી રોજજિંર્દા પ્રવ ૃર્િ ગુમાવવા માટે
પોક્ષલસીમાં વ્યાખ્યાર્યત સ્થાયી લાભને પણ આવરી લે છે , જેથી વીમાધારક તેના
જીવનને જાળવવા સાથે સંકળાયેલા ખચાન ુ ં વહન કરી શકે છે .
v. તે હોસ્સ્પટલ કેશ લાભ અને અકસ્માતમાં મ ૃત્યુની વીમાકવચને પણ આવરી લે છે .
ર્વર્વધ વીમાકૃત રકમ અને ચુકવાતા લાભ સાથે ર્વર્વધ યોજનાઓ ઉપલબ્ધ હોય છે .

O. નવદે શી પ્રવાસ વીમો
I.

પોલિસીની જરૂરરયાત

ભારતની બહાર વ્યવસાય, વેકેશન કે અભ્યાસ માટે પ્રવાસ કરતા ભારતીય નાગરરકોને
ર્વર્દે શમાં રોકાણ ર્દરર્મયાન અકસ્માત, ઇજા અને માંર્દગીનુ ં જોખમ છે . તબીબી સારસંભાળનો
ખચ,ા ખાસ કરીને અમેરરકા અને કેનેડામાં, બહુ વધારે છે અને જો કોઈ વ્યસ્ક્તને આ ર્દે શોમાં
અકસ્માત/ક્ષબમારીનો ભોગ બનવુ ં પડે તો મોટી નાણાકીય સમસ્યા સજાાઈ શકે છે . આ પ્રકારની
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કમનસીબ ઘટનાઓ સામે સંરિણ મેળવવા પ્રવાસ પોક્ષલસીઓ કે ર્વર્દે શી હેલ્થ અને અકસ્માત
પોક્ષલસીઓ ઉપલબ્ધ છે .
II. કવચનો અવકાશ
આ પ્રકારની પોક્ષલસીઓ મુખ્યત્વે અકસ્માત અને માંર્દગીના ફાયર્દા માટે હોય છે , પણ બજારમાં
ઉપલબ્ધ મોટા ભાગના ઉત્પાર્દનો એક ઉત્પાર્દનની અંર્દર ર્વર્વધ પ્રકારના કવચ પ્રર્દાન કરે છે .
આ રીતે ઓફર થતા વીમાકવચ નીચે મુજબ છે ેઃ
3. અકસ્માતમાં અવસાન/ર્વકલાંગતા
4. ક્ષબમારી/અકસ્માતને કારણે તબીબી ખચા
5. ચકાસણીમાં માલસામાનને નુકસાન
6. ચકાસણી થયેલ માલસામાનના આગમનમાં ર્વલંબ
7. પાસપોટા અને ર્દસ્તાવેજો ગુમાવવા
8. સંપર્િ/વ્યસ્ક્તગત નુકસાન માટે ત્રીજા પિની જવાબર્દારી
9. પ્રવાસ રર્દ થવો
10. અપહરણ સામે કવચ
III. નવનવધ પ્રકારની યોજના
લોકર્પ્રય પોક્ષલસીઓ ક્ષબલનેસ અને હોક્ષલડ પ્લાન્દ્સ, સ્ટડી પ્લાન્દ્સ અને એમ્પપ્લોયમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્સ
છે .
IV. આ વીમો કોણ પ્રદાન કરી શકે
ર્વર્દે શ કે સ્થાર્નક પ્રવાસ વીમા પોક્ષલસીઓ નોન-લાઇફ અને સ્વતંત્ર હેલ્થ વીમા કંપનીઓ દ્વારા
ઓફર થઈ શકે છે , કાં તો સ્વતંત્ર ઉત્પાર્દન સ્વરૂપે અથવા ચાલુ હેલ્થ પોક્ષલસીમાં વધારાના
કવચ તરીકે, જેમાં વધારાના કવર માટે પ્રીર્મયમને ફાઇલ અને યુલ પ્રોર્સજર હેઠળ ઓથોરરટી
દ્વારા માન્દ્યતા મળે છે .
V. પોલિસી કોણ િઈ શકે
વ્યવસાય, વેકેશન કે અભ્યાસ માટે ર્વર્દે શ જતા ભારતીય નાગરરકો આ પોક્ષલસી લઈ શકે છે .
કોન્દ્ટ્રાક્ટ પર ર્વર્દે શ મોકલવામાં આવતા ભારતીય કંપનીઓના કમાચારીઓને પણ આ કવચ
મળી શકે છે .
VI. વીમાકૃત રકમ અને પ્રીનમયમ
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આ કવચ અમેરરકન ડોલરમાં મળે છે અને સામાન્દ્ય રીતે 1,00,000 ડોલરથી 5,00,000
ડોલરની વીમાકૃત રકમ ધરાવે છે . તબીબી ખચન
ા ા કવચના ર્વભાગ માટે સ્થળાંતર, સ્વર્દે શ
પરત મોકલવાનો ર્વભાગ મુખ્ય છે . અન્દ્ય ર્વભાગો માટે વીમાકૃત રકમ ઓછી હોય છે , જેમાં
જવાબર્દારી કવચની અપેિા હોય છે . સામાન્દ્ય રીતે પ્રીર્મયમની ચુકવણી ભારતીય રૂર્પયામાં
થાય છે , ર્સવાય કે એમ્પપ્લોયમેન્દ્ટ પ્લાન, જેમાં પ્રીર્મયમની ચુકવણી ડોલરમાં કરવી પડશે.
સામાન્દ્ય રીતે આ પ્રકારના પ્લાન્દ્સ બે પ્રકારના હોય છે ેઃ
I. અમેરરકા/કેનેડા ર્સવાય દુર્નયાના તમામ ર્દે શો માટે
II. અમેરરકા/કેનેડા સરહત દુર્નયાના તમામ ર્દે શો માટે
કેટલાંક ઉત્પાર્દનો ફક્ત

એર્શયાના ર્દે શોમાં, યુરોર્પયન ર્દે શો માટે પણ કવચ પ્રર્દાન કરે છે .

I. વારાં વાર કોપોરે િ પ્રવાસીઓ માિેના ્િાન્સસ
આ વાર્ષિક પોક્ષલસી છે , જેમાં કોપોરે ટ/એમ્પપ્લોયર ભારતની બહાર વારં વાર પ્રવાસ ખેડતા તેના
એન્સક્લક્યુરટવ્સ માટે વ્યસ્ક્તગત પોક્ષલસીઓ લે છે . આ વીમાકવચ વષા ર્દરર્મયાન વારં વાર
ર્વર્દે શ પ્રવાસ ખેડતી વ્યસ્ક્તઓ પણ લઈ શકે છે . ર્દરે ક પ્રવાસના મહિમ સમયગાળાની મયાાર્દા
હોય છે તેમજ વષામાં પ્રવાસની મહિમ સંખ્યા પણ મયાારર્દત હોઈ શકે છે .
સાથે સાથે અત્યારે વાર્ષિક ઘોષણા પોક્ષલસીની લોકર્પ્રયતા વધી રહી છે , જેમાં કંપનીના
કમાચારીઓ દ્વારા વષામાં પ્રવાસના અંર્દાજજત રર્દવસોના આધારે અગાઉથી પ્રીર્મયમની ચુકવણી
કરવામાં આવે છે .
ઘોષણા પ્રવાસે જતા કમચ
ા ારીના રર્દવસોની સંખ્યાના આધારે સાપ્તારહક/પખવારડક ધોરણે
કરવામાં આવે છે અને અગાઉથી પ્રીર્મયમને એડજસ્ટ કરવામાં આવે છે . પોક્ષલસી લાગુ હોય તે
ર્દરર્મયાન માનવીય રર્દવસોની સંખ્યામાં વધારાની જોગવાઈ પણ હોય છે , કારણ કે તે અર્ધક
આગોતરા પ્રીર્મયમની ચુકવણી પર પ ૂણા થઈ જાય છે .
ઉપરોક્ત પોક્ષલસીઓ ક્ષબલનેસ અને હોક્ષલડે પ્રવાસ માટે જ મંજૂર કરવામાં આવે છે .
ઓએમપી હેઠળ બાકાત રાખવામાં આવતી સામાન્દ્ય બાબતોમાં અગાઉથી અસ્સ્તત્વમાં હોય
તેવા રોગ સામેલ છે . વતામાન ક્ષબમારીઓ ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓને ર્વર્દે શમાં લેવામાં આવતી
સારવાર માટે વીમાકવચ મળી શકતુ ં નથી.
આ પોક્ષલસીઓ હેઠળ સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત ર્દાવાઓ સંપ ૂણપ
ા ણે કેશલેસ હોય છે , જેમાં ર્વર્દે શમાં
સેવા પ્રર્દાન કરવા ર્દરે ક વીમા કંપની આંતરરાષ્ટ્રીય સેવા પ્રર્દાતા સાથે જોડાણ ધરાવે છે .
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P. ગ્ર ૂપ હેલ્થ કવચ
I. ગ્ર ૂપ પોલિસીઓ
પ્રકરણમાં અગાઉ સમજાવ્યા મુજબ, ગ્ર ૂપ પોક્ષલસી ગ્ર ૂપના માક્ષલક દ્વારા લેવાય છે , જે
એમ્પપ્લોયર, એસોસેએશન, બેન્દ્કનુ ં ક્રેરડટ કાડા રડર્વલન હોઈ શકે છે , જયાં ર્સિંગલ પોક્ષલસી
વ્યસ્ક્તઓના સંપ ૂણા ગ્ર ૂપને વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે .
ગ્ર ૂપ હેલ્થ વીમા પોક્ષલસીઓ કોઈ પણ વીમાકંપનીઓ દ્વારા ઓફર થઈ શકે છે , જે મુજબ આ
પ્રકારના તમામ ઉત્પાર્દનોમાં એક વષન
ા ા રરન્દ્ય ૂએબલ કરાર હશે.
ગ્ર ૂપ પોલિસીઓની ખાનસયતો – હોક્સ્પિિમાાં સારવાર મેળવવાના િાભ.
II. કવચનો અવકાશ
ગ્ર ૂપ હેલ્થ વીમાનુ ં સૌથી સામાન્દ્ય સ્વરૂપ એમ્પપ્લોયસા (રોજગારર્દાતા) દ્વારા કમાચારીઓ અને
તેમના કુટુંબીજનોને આવરી લેતી પોક્ષલસી છે , જેમાં આર્શ્રત પત્ની, બાળકો અને
માતાર્પતા/સાસુસસરા સામેલ છે .
III. ગ્રાહકની જરૂરરયાત અનસાર કવચ
કેટલીક વખત ગ્ર ૂપ પોક્ષલસીઓ ગ્ર ૂપની જરૂરરયાતો અનુસાર વીમા કવચો પ્રર્દાન કરે છે . એટલે
ગ્ર ૂપ પોક્ષલસીઓમાં કોઈ વ્યસ્ક્તને વ્યસ્ક્તગત પોક્ષલસીમાં બાકાત રાખવામાં આવેલી કેટલીક
પ્રમાણભ ૂત બાબતોને ગ્ર ૂપ પોક્ષલસી હેઠળ આવરી લેવાયેલ હોય તેવ ુ ં જોવા મળશે.

IV. માત ૃત્વ કવચ
ગ્ર ૂપ પોક્ષલસીમાં સૌથી સામાન્દ્ય અને વધારાનો એક ફાયર્દો માત ૃત્વના કવચનો છે . અત્યારે
કેટલીક વીમા કંપનીઓ વ્યસ્ક્તગત પોક્ષલસીઓ હેઠળ આ લાભ ઓફર કરે છે , પણ વેઇરટિંગ
પીરરયડ બેથી ત્રણ વષાનો હોય છે . ગ્ર ૂપ પોક્ષલસીમાં સામાન્દ્ય રીતે વેઇરટિંગ પીરરયડ નવ
મરહનાનો જ હોય છે અને કેટલાંક રકસ્સાઓમાં આ ગાળાને પણ મુસ્ક્ત આપવામાં આવી હોય છે .
માત ૃત્વનુ ં કવચ બાળકના જન્દ્મ માટે હોસ્સ્પટલમાં સારવાર ર્દરર્મયાન ખચા પ્રર્દાન કરે છે અને
તેમાં સી-ર્વભાગની રડલીવરી સામેલ છે . સામાન્દ્ય રીતે આ કવચ કુટુંબની કુલ વીમાકૃત
રકમમાં રૂ. 25,000થી રૂ.50,000 સુધી મયાારર્દત હોય છે .
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V. બાળકને કવચ
સામાન્દ્ય રીતે વ્યસ્ક્તગત વીમા પોક્ષલસીઓમાં બાળકોને ત્રણ મરહનાની ઉંમરથી વીમાકવચ
મળે છે . ગ્ર ૂપ પોક્ષલસીઓમાં બાળકને જન્દ્મના પ્રથમ રર્દવસથી વીમાકવચ મળે છે . કેટલીક
વખત માત ૃત્વનુ ં કવચ મયાારર્દત હોય છે અને કેટલીક વખત કુટુંબની વીમાકૃત રકમ જેટલું હોય
છે .
VI. અગાઉના રોગને આવરી િેવાય છે , વેઇરિિંગ પીરરયિ હોતો નથી
અગાઉના રોગોને બાકાત રાખવા, 30 રર્દવસનો વેઇરટિંગ પીરરયડ, બે વષાનો વેઇરટિંગ પીરરયડ,
જન્દ્મજાત રોગો જેવા બાકાત રાખવામાં આવેલા લાભને ગ્ર ૂપની જરૂરરયાત અનુસાર પ્રર્દાન
કરે લી ગ્ર ૂપ પોક્ષલસીમાં આવરી લેવાય છે .
પ્રીનમયમની ગણતરી

VII.

ગ્ર ૂપ પોક્ષલસી માટે પ્રીર્મયમ ગ્ર ૂપના સભ્યોની ઉંમર, ગ્ર ૂપની સાઇલ અને સૌથી વધુ મહત્ત્વપ ૂણા
ગ્ર ૂપના વળતર માટેના ર્દાવાના અનુભવને આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે . પ્રીર્મયમ
અનુભવના આધારે વાર્ષિક ધોરણે અલગ હોવાથી ઉપર જણાવેલા વધારાના કવચ ગ્ર ૂપને
આપવામાં આવે છે , કારણ કે પ્રીર્મયમની ચુકવણીની અંર્દર તેના ર્દાવાઓનુ ં વ્યવસ્થાપન કરવુ ં
ગ્ર ૂપ પોક્ષલસીધારકોના રહતમાં છે .
VIII.

નોન-એમ્્િોયર એમ્્િોયી ગ્ર ૂપ

ુ ર ગ્ર ૂપની રચનાને ર્વરોધ
ભારતમાં ર્નયમનકારી જોગવાઈ ગ્ર ૂપ વીમા કવચ મેળવવાના હેતસ
કરે છે . જયારે ગ્ર ૂપ પોક્ષલસીઓ એમ્પપ્લોયસા ર્સવાય અન્દ્ય લોકોને આપવામાં આવે છે , ત્યારે
ં સ્થાર્પત કરવો મહત્ત્વપ ૂણા બને છે .
ગ્ર ૂપના માક્ષલકનો તેના સભ્યો સાથે સંબધ
ઉદાહરણ
કોઈ બેન્દ્ક તેના સેર્વિંગ્સ બેંક ખાતાધારકો કે ક્રેરડટ કાડાધારકો માટે પોક્ષલસી લે છે , જેમાં મોટું
ગ્ર ૂપ તેની જરૂરરયાતો અનુસાર બનાવેલી પોક્ષલસી દ્વારા લાભ મેળવવા સિમ હોય છે .
અહીં ર્દરે ક વ્યસ્ક્તગત ખાતાધારક પાસેથી મેળવવામાં આવતુ ં પ્રીર્મયમ ઓછં હોઈ શકે છે , પણ
ગ્ર ૂપ તરીકે વીમા કંપની દ્વારા મેળવવામાં આવતુ ં પ્રીર્મયમ નોંધપાત્ર રીતે ઊંચુ ં હશે અને બેન્દ્ક
શ્રેષ્ઠ પોક્ષલસી અને ઉિમ પ્રીર્મયમ ર્દરે તેના ગ્રાહકોને મ ૂલ્ય સંવધાન ઓફર કરે છે .
I.

પ્રીનમયમન ાં મ ૂલ્ય
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ગ્ર ૂપ પોક્ષલસીઓમાં ગ્ર ૂપની સાઇલ અને તેના વળતરના ર્દાવાના આધારે પ્રીર્મયમ પર
રડસ્કાઉન્દ્ટ માટેની જોગવાઈ હોય છે . ગ્ર ૂપ વીમો નુકસાનકારક પસંર્દગીનુ ં જોખમ ઘટાડે છે ,
કારણ કે પોક્ષલસીમાં સંપ ૂણા ગ્ર ૂપને આવરી લેવાય છે અને ગ્ર ૂપધારકને વધુ ઉિમ શરતો
મેળવવા માટે સિમ બનાવે છે . જોકે તાજેતરના વષોમાં આ સેગમેન્દ્ટમાં નુકસાનનો રે ર્શયો
ઊંચો જોવા મળયો છે , જે માટેન ુ ં મુખ્ય કારણ સ્પધાાના કારણે પ્રીર્મયમનુ ં નીચુ ં મ ૂલ્યાંકન છે .
જયારે આ બાબત પ્રીર્મયમ અને વીમાકવચની સમીિા તરફ ર્દોરી ગઈ છે , ત્યારે સ્સ્થર્તમાં
સુધારો થયો છે તેવી જાહેરાત કરવી હજુ પણ મુશ્કેલ છે .
II. પ્રીનમયમની ચકવણી
પ્રીર્મયમની ચુકવણી સંપ ૂણપ
ા ણે એમ્પપ્લોયર કે ગ્ર ૂપના માક્ષલક દ્વારા થઈ શકે છે , પણ સામાન્દ્ય
રીતે તેમાં કમાચારીઓ કે ગ્ર ૂપના સભ્યોનુ ં પ્રર્દાન પણ હોય છે . જોકે વીમા કંપની સાથે એક કરાર
કરવામાં આવે છે , જે મુજબ એમ્પપ્લોયર/ગ્ર ૂપના માક્ષલક પ્રીર્મયમ એકત્ર કરે છે અને તમામ
સભ્યોને આવરી લેતા પ્રીર્મયમની ચુકવણી કરે છે .
III. વધારાના િાભ
ગ્રાહકની જરૂરરયાત પ્રમાણે ગ્ર ૂપ પોક્ષલસીઓ વીમાકવચ ઓફર થાય છે , જેમ કે ડેન્દ્ટલ કેર,
ર્વલન કેર અને હેલ્થ ચેકઅપનો ખચા અને કેટલીક વખત ગંભીર ક્ષબમારનુ ં કવચ પણ વધારાના
પ્રીર્મયમ કે પ ૂરક લાભ.
નોંધ :
ઇરડાએ ગ્ર ૂપ અકસ્માત અને હેલ્થ વીમાને મંજૂરી આપવા શરતો રજૂ કરી છે . આ શરતો
વ્યસ્ક્તઓને અમાન્દ્ય અને લડપથી નાણાં બનાવવાની લાલચ આપતી ગ્ર ૂપ પોક્ષલસી
યોજનાઓમાં જોડાવા ગેરમાગે ર્દોરતા ધ ૂતારાઓથી બચાવે છે .
તાજેતરમાં સરકારે હેલ્થ વીમા યોજનાઓ રજૂ કરી છે અને સરકાર દ્વારા વસર્તના સંપ ૂણા જૂથ
માટે પોક્ષલસીઓની ખરીર્દી થતી હોવાથી ગ્ર ૂપ હેલ્થ વીમા કવચ તરીકે સામ ૂરહક ઉત્પાર્દનોને
વગીકૃત પણ કરી શકાશે.
વ્યાખ્યા
ગ્ર ૂપની વ્યાખ્યાને નીચે મુજબ સંક્ષિપ્તમાં રજૂ કરી શકાય છે :
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I. ગ્ર ૂપમાં સામાન્દ્ય હેત ુ ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ સામેલ હોવી જોઈએ અને ગ્ર ૂપના સંચાલકને
ગ્ર ૂપના મોટા ભાગના સભ્યોએ તેમના વતી વીમાની ગોઠવણ કરવાનો અર્ધકાર આપ્યો
હોવો જોઈએ.
II. વીમાનો લાભ મેળવવાના મુખ્ય હેત ુ સાથે કોઈ ગ્ર ૂપની રચના ન થવી જોઈએ.
III. વ્યસ્ક્તગત સભ્યોને ઇશ્ય ૂ થયેલી ગ્ર ૂપ પોક્ષલસીમાં પ્રીર્મયમના ચાર્જ અને લાભ સ્પષ્ટપણે
સ ૂક્ષચત હોવા જોઈએ.
IV. ગ્ર ૂપ રડસ્કાઉન્દ્ટ વ્યસ્ક્તગત સભ્યોને મળવુ ં જોઈએ અને પ્રીર્મયમનો ચાર્જ વીમા કંપનીને
ચુકવાયેલા ચાર્જ કરતા વધારે ન હોવો જોઈએ.
II. કોપોરે િ બફર અથવા ફ્િોિ વીમા કવચ
મોટા ભાગની ગ્ર ૂપ પોક્ષલસીઓમાં ર્દરે ક કુટુંબને ર્નર્િત વીમાકૃત રકમનુ ં કવચ મળે છે , જે રૂ.
એક લાખથી રૂ. પાંચ લાખ વચ્ચે હોય છે અને કેટલીક વખત વધારે . કેટલીક વખત એવી
સ્સ્થર્તઓ સજાાય છે , જેમાં કુટુંબની વીમાકૃત રકમનો સંપ ૂણાપણે ઉપયોગ થાય છે , ખાસ કરીને
કુટુંબના કોઈ સભ્યની ગંભીર ક્ષબમારીના રકસ્સામાં. આ પ્રકારની સ્સ્થર્તમાં, બફર કવર કે કવચ
રાહત આપે છે , જેમાં આ બફરની રકમમાંથી કુટુંબની વીમાકૃત રકમ ઉપરાંત વધારાના ખચા
પ ૂરાં કરવામાં આવે છે .
ૂ માં બફર કવચ વીમાકૃત રકમ છે , જે રૂ. ર્દસ લાખથી એક કરોડ કે વધારે હોય છે . કુટુંબની
ટંક
વીમાકૃત રકમ પ ૂણા થઈ જાય પછી બફરમાંથી રકમ મેળવવામાં આવે છે . જોકે સામાન્દ્ય રીતે
આ પ્રકારનો ઉપયોગ ગંભીર ક્ષબમારી/માંર્દગીના ખચાને પ ૂરો કરવા માટે મયાારર્દત હોય છે , જેમાં
હોસ્સ્પટલમાં એક વખત ભરતી થવાનો ખચા જ વીમાકૃત રકમ કરતાં વધી જાય છે .
આ બફરમાંથી ર્દરે ક સભ્ય દ્વારા ઉપયોગ કરી શકાય તેવી આ રકમ પણ મયાારર્દત હોય છે અને
ઘણી વખત મ ૂળ વીમાકૃત રકમ જેટલી હોય છે . આ બફર કવચ મધ્યમ કર્દની પોક્ષલસીઓને
આપવી જોઈએ અને ર્વશ્વસર્નય કે સમજર્દાર વીમા કંપનીઓ ઓછા વીમાકૃત રકમ ધરાવતી
પોક્ષલસીઓને આ કવચ પ્રર્દાન નહીં કરે .
Q. નવશેષ ઉત્પાદનો
I. વીમા કવચમાાં આવરી િેવાયેિી લબમારીઓ
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તાજેતરના વષોમાં કેન્દ્સર,ડાયાબીરટસ જેવા ચોક્કસ રોગને આવરી લેતા વીમાકવચો ભારતીય
બજારમાં રજૂ થયા છે , જેમાંથી મોટા ભાગના જીવન વીમા કંપનીઓએ પ્રસ્તુત કયાા છે . આ
કવચ પાંચ વષાથી 20 વષા સુધીના લાંબા ગાળાના હોય છે અને કલ્યાણ કે સુખાકારીના ફાયર્દા
સામેલ છે , જેમાં વીમા કંપની દ્વારા ર્નયર્મત હેલ્થ ચેક-અપ માટે ચુકવણી સામેલ છે . લોહીમાં
ગ્લુકોલ, એલડીએલ, બ્લડ પ્રેશર વગેરે પરરબળોને ર્નયંત્રણમાં જાળવવા સામે પોક્ષલસીના
બીજા વષથ
ા ી પ્રીર્મયમ ઘટાડા સ્વરૂપે છૂટછાટ પણ આપવામાં આવે છે . બીજી તરફ આ
પરરબળો ર્નયંત્રણમાં ન રહેવાથી ઊંચુ ં પ્રીર્મયમ ચુકવવુ ં પડશે.
II. િાયાબીરિસ ધરાવતા દદીઓના વીમા કવચ પ્રદાન કરવા માિે બનાવેિ ઉત્પાદન
આ પોક્ષલસી 26થી 65 વષા વચ્ચેની વય ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ દ્વારા લઈ શકાશે અને 70 વષા
સુધી રરન્દ્ય ૂ કરાવી શકાય છે . વીમાકૃત રકમ રૂ. 50,000થી રૂ. 5,00,000 વચ્ચે હોય છે . રૂમના
ભાડાની મયાાર્દા પણ લાગુ હોય છે . ઉત્પાર્દનનો હેત ુ ડાયાબેરટક રે રટનોપેથી (આંખ), રકડની,
ડાયાબેરટક પગ જેવી ડાયાબીરટસના રોગો, અંગ ર્દાતાના ખચા સાથે રકડની ટ્રાન્દ્સપ્લાન્દ્ટની
સારવારના ખચાને આવરી લેવાનો છે .

સ્વયંપરરિણ 1
ર્દરે ક વીમા કંપનીનો હોસ્સ્પટલમાં સારવાર માટે ભરતી થવા પ ૂવે ખચાા માટેના કવચનો
સમયગાળો અલગ અલગ અને પોક્ષલસીમાં ર્નર્િત હોય છે , તેમ છતાં હોસ્સ્પટલમાં સારવાર
માટે ભરતી થવા પ ૂવે મળતા કવચનો સૌથી સામાન્દ્ય સમયગાળો ________ છે .
I.

15 રર્દવસ

II. 30 રર્દવસ
III. 45 રર્દવસ
IV. 60 રર્દવસ

R. હેલ્થ પોલિસીઓમાાં મખ્ય શરતો
a. નેિવકણ પ્રદાતા
નેટવકા પ્રર્દાતા એટલે હોસ્સ્પટલ/નર્સિંગ હોમ/ડે કેર સેન્દ્ટર, જે વીમાકૃત ર્દર્દીઓને કેશલેસ
સારવાર પ્રર્દાન કરવા વીમાકંપની/ટીપીએ સાથે જોડાણ ધરાવે છે . સામાન્દ્ય રીતે
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વીમાકંપનીઓ/ટીપીએ આ પ્રકારના પ્રર્દાતાઓ પાસેથી ચાજીસ અને ફી પર વાટાઘાટ કરીને
ૂ રડસ્કાઉન્દ્ટ મેળવે છે અને પ્રર્દાતાઓ ગુણવિાયુક્ત સેવાઓની ખાતરી પણ આપે છે .
અનુકળ
ર્દર્દીઓ નેટવકા પ્રર્દાતાઓની બહાર હોસ્સ્પટલ/નર્સિંગ હોમ/ડે કેર સેન્દ્ટરમાંથી સારવાર લેવા
મુક્ત છે , પણ સામાન્દ્ય રીતે તેમને ઊંચી ફી ચુકવવી પડે છે .
b. પ્રેફિણ પ્રોવાઇિર નેિવકણ (પીપીએન-પસાંદગીન ાં પ્રદાતા નેિવકણ )
વીમાકંપની શ્રેષ્ઠ ર્દર પર ગુણવિાયુક્ત સારવાર સુર્નર્િત કરવા હોસ્સ્પટલોનુ ં પસંર્દગીનુ ં
નેટવકા બનાવવાનો ર્વકલ્પ ધરાવે છે . જયારે વીમા કંપની અનુભવ, ઉપયોક્ષગતા અને
સારસંભાળના ખચાના આધારે બહુ ઓછાની પસંર્દગી કરતી હોવાથી આ જૂથ મયાારર્દત હોય છે ,
ત્યારે તેને આપણે પ્રેફડા પ્રોવાઇડર નેટવકા તરીકે ઓળખીએ છીએ.
c. કેશિેસ સેવા
અનુભવ ર્દશાાવે છે કે વ્યસ્ક્ત પર ક્ષબમારીની સારવારના કારણે ર્દે વ ુ ં થઈ જાય છે . કેશલેસ સેવા
વીમાધારકને હોસ્સ્પટલને કોઈ પણ ચુકવણી કયાા ર્વના કવચની મયાાર્દા સુધીની સારવાર
મેળવવા સિમ બનાવે છે . તેમાં વીમાધારકે નેટવકા હોસ્સ્પટલનો સંપકા કરવો પડે છે અને તેન ુ ં
વીમાના પુરાવા તરીકે તેન ુ ં મેરડકલ કાડા રજૂ કરવુ ં પડે છે . વીમાકંપની સ્વાસ્્ય સેવાઓ માટે
કેશલેસ સુર્વધા સુલભ કરે છે અને મંજૂરીને પાત્ર રકમ નેટવકા પ્રર્દાતાને સીધી ચુકવે છે . જોકે
પોક્ષલસીની શરતો મુજબ, ચુકવવાપાત્ર ન હોય તેવા ખચા અને પોક્ષલસીની મયાાર્દાથી વધારાની
રકમની અને ચુકવણી વીમાધારકને કરવી પડે છે .
d. થિણ પાિી એિનમનનસ્િેિર (િીપીએ)
સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત વીમાના િેત્રમાં મહત્ત્વપ ૂણા કામગીરી થડા પાટી એડર્મર્નસ્ટ્રેટર કે ટીપીએના
પ્રવેશ સ્વરૂપે થઈ છે . દુર્નયાની કેટલીક વીમા કંપનીઓ સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત વીમાના વળતરનુ ં
વ્યવસ્થાપન કરવા સ્વતંત્ર સંસ્થાઓની સેવાનો ઉપયોગ કરે છે . આ એજન્દ્સીઓ ટીપીએ તરીકે
ઓળખાય છે .
ભારતમાં વીમા કંપનીઓ સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત સેવાઓની જોગવાઈ માટે ટીપીએને રોકે છે , જેમાં
અન્દ્ય બાબતોની સાથે આ બાબતો સામેલ છે ેઃ
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V. પોક્ષલસીધારકને ઓળખકાડા આપવુ,ં જે તેની વીમા પોક્ષલસીનો પુરાવો છે અને
હોસ્સ્પટલમાં ર્દાખલ થવા ઉપયોગ કરી શકાશે
VI. નેટવકા હોસ્સ્પટલોમાં કેશલેસ સેવાઓ પ્રર્દાન કરવી
VII.

ર્દાવાની પ્રરક્રયા

ટીપીએ સ્વતંત્ર સંસ્થાઓ છે , જેની ર્નમણ ૂક વીમા કંપનીઓ સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત ર્દાવાને અંર્તમ
સ્વરૂપ આપવા અને વળતરની પ્રરક્રયા માટે કરે છે . ટીપીએની સેવા પોક્ષલસીધારકને
હોસ્સ્પટલમાં ભરતી થવા ર્વર્શષ્ટ ઓળખકાડા આપવાથી લઈને કેશલેસ આધારે કે વળતરના
આધારે ર્દાવાની પતાવટ કરવા સુધી હોય છે . ટીપીએની શરૂઆત વષા 2001થી થઈ હતી.
ઇરડા તેમને લાઇસન્દ્સ આપે છે અને તેમની કામગીરીનુ ં ર્નયમન કરે છે તેમજ સ્વાસ્્ય
સંબર્ં ધત વીમાની સેવા પ્રર્દાન કરવાની જવાબર્દારી સુપરત કરે છે . ટીપીએ તરીકે લાયક થવા
લઘુતમ મ ૂડી અને અન્દ્ય શરતો હોય છે , જે ઇરડાએ નક્કી કરી છે .
એટલે સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત વીમાના ર્દાવાની સેવા હવે વીમા કંપનીઓ ટીપીએ પાસે આઉટસોસા
કરાવે છે , જેમાં તેમને એકત્ર કરવામાં આવતા પ્રીર્મયમનુ ં પાંચથી છ ટકા વળતર ચુકવવામાં
આવે છે . ટીપીએ હોસ્સ્પટલો કે સ્વાસ્્ય સેવા પ્રર્દાતાઓ સાથે એમઓયુ (સમજૂતીકરાર) કરે છે
અને સુર્નર્િત કરે છે કે નેટવકા હોસ્સ્પટલમાં સારવાર મેળવનાર કોઈ વ્યસ્ક્ત કેશલસ સેવાઓનો
લાભ મળે .

આ સંસ્થાઓ વીમાકંપનીઓ અને વીમાધારકો વચ્ચે મધ્યસ્થીઓ છે , જેઓ

હોસ્સ્પટલો સાથે સંકલન કરે છે અને સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત વીમાના ર્દાવાઓને અંર્તમ સ્વરૂપ આપે
છે .
e. હોક્સ્પિિ
હોસ્સ્પટલ એટલે માંર્દગી અને/અથવા ઇજાઓની સારવાર માટે ઇન-પેશન્દ્ટ (ભરતી થવા)
અને ડે કેર (સારવાર લઈને તરત રજા મળે તેવી) સારવાર માટે સ્થાર્પત સંસ્થા, જેની
નોંધણી સ્થાર્નક સિામંડળમાં હોસ્સ્પટલ તરીકે થઈ હોય છે અને રજજસ્ટડા અને લાયક
મેરડકલ પ્રેક્ક્ટશનરની ર્દે ખરે ખ હેઠળ હોય છે તેમજ નીચે મુજબના લઘુતમ માપર્દંડો પ ૂણા કરે
છે ેઃ
a) 10,00,000થી ઓછી વસર્ત ધરાવતી શહેરોમાં ઓછામાં ઓછા 10 ઇનપેશન્દ્ટ બેડ
ધરાવે છે અને અન્દ્ય તમામ સ્થળે 15 ઇનપેશન્દ્ટ બેડ ધરાવે છે ;
b) સતત કે 24 કલાક ર્દર્દીઓને સારવાર આપવા લાયક નર્સિંગ સ્ટાફ ધરાવે છે ;
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c) સતત કે 24 કલાક લાયક મેરડકલ પ્રેક્ક્ટશનર (પ્રેક્ક્ટશનસા) ધરાવે છે ;
d) પોતાનુ ં સંપ ૂણા સજ્જ ઓપરે શન ર્થયેટર ધરાવે છે , જેમાં શસ્ત્રરક્રયા હાથ ધરવામાં
આવે છે ;
e) ર્દર્દીઓનો ર્દૈ ર્નક રે કોડ્સા ધરાવે છે અને તેને વીમાકંપનીની અર્ધકૃત વ્યસ્ક્તને
સુલભ કરાવશે
f. મેરિકિ પ્રેન્તિશનર
મેરડકલ પ્રેક્ક્ટશનર એવી વ્યસ્ક્ત છે , જે ભારતના કોઈ પણ રાજયની મેરડકલ કાઉસ્ન્દ્સલ પાસેથી
માન્દ્ય રજજસ્ટ્રેશન ધરાવે છે અને એટલે તેના અર્ધકારિેત્રમાં તબીબી કામકાજ કરવાનો
અર્ધકાર ધરાવે છે તેમજ તેના લાઇસન્દ્સના અર્ધકારિેત્રની અંર્દર કામ કરવાનો અર્ધકાર
ધરાવે છે . જોકે વીમાકંપનીઓ ર્નયંત્રણ મ ૂકવા સ્વતંત્ર છે કે રજજસ્ટડા પ્રેક્ક્ટશનર વીમાધારક કે
તેના કુટુંબના સભ્ય ન હોવા જોઈએ.
g. િાયક નસણ
લાયક નસા એટલે એવી વ્યસ્ક્ત નર્સિંગ કાઉસ્ન્દ્સલ ઓફ ઇક્ન્દ્ડયા કે ભારતમાં કોઈ પણ રાજયની
નર્સિંગ કાઉસ્ન્દ્સલમાંથી માન્દ્ય રજજસ્ટ્રેશન ધરાવે છે .
h. વાજબી અને જરૂરી ખચણ
હેલ્થ વીમા પોક્ષલસી હંમેશા આ જોગવાઈ ધરાવે છે , કારણ કે કોઈ ખાસ ક્ષબમારી અને કોઈ ખાસ
ભૌગોક્ષલક ર્વસ્તારમાં સારવાર માટે ઉક્ષચત સમજવામાં આવતા ખચન
ા ા વળતર માટે પોક્ષલસી
પ્રર્દાન કરવામાં આવી હોય છે .
સામાન્દ્ય સમજણમાં આ સ્સ્થર્તની સારવાર કરવા તબીબી રીતે જરૂરી ખચા સામેલ હશે, જે તે
ર્વસ્તારમાં આ જ પ્રકારની સારવાર માટેના ચાજીસના સાધારણ સ્તરથી વધારે હોતા નથી અને
તેમાં એવા ચાજીસ સામેલ હોતા નથી, જે વીમો ન હોય તો સામેલ કરવામાં આવતા નથી.
ઇરડા સેવા કે સપ્લાય માટે ચાર્જ તરીકે વાજબી ચાર્જને વ્યાખ્યાર્યત કરે છે , જે ચોક્કસ પ્રર્દાતા
માટે પ્રમાણભ ૂત ચાર્જ છે અને ક્ષબમારી/ઇજાના પ્રકારને ધ્યાનમાં લેતા સમાન સેવા માટે
ભૌગોક્ષલક ર્વસ્તારમાં પ્રવતમ
ા ાન ચાર્જ જેવા છે .
આ જોગવાઈ વીમાકંપનીને પ્રર્દાતા દ્વારા ખોટી રીતે વધારીને મ ૂકવામાં આવેલા ક્ષબલો સામે
સંરિણ આપે છે અને સાથે સાથે વીમાધારકને વાજબી ખચે સારવાર થઈ શકે તેવી સામાન્દ્ય
ક્ષબમારીના ઇલાજ માટે મોંઘી હોસ્સ્પટલોમાં જતા અટકાવે છે .
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i. દાવાની નોરિસ
વીમાધારકે ર્દાવો કરીને વળતર મેળવવા સંબર્ં ધત વીમા કંપનીને ર્દાવાની તાત્કાક્ષલક જાણકારી
અને ર્નર્િત સમયમયાાર્દામાં જરૂરી ર્દસ્તાવેજો સુપરત કરવા પડે છે . હેલ્થ વીમાની
પોક્ષલસીઓમાં ગ્રાહક કેશલેસ સુર્વધા ઇચ્છે તો તેણે હોસ્સ્પટલમાં ભરતી થતા અગાઉ વીમા
કંપનીને જાણકારી આપવી પડે છે . જોકે વળતરના ર્દાવાના રકસ્સાઓમાં વીમાધારક કેટલાંક
રર્દવસો/મરહના વીતી જાય પછી વીમા કપનીને ર્દાવાની જાણ કરે અને ર્દસ્તાવેજો સુપરત કરે
તો બહુ વાંધો આવતો નથી. ક્ષબલ રજૂ કરવામાં ર્વલંબ થવાથી તેમાં વધારો થઈ શકે છે તેમજ
વીમાધારક/હોસ્સ્પટલ વગેરે દ્વારા ગોટાળો થવાની શક્યતા છે . તેના પગલે વીમા કંપનીને
વળતર માટે યોગ્ય જોગવાઈ કરવામાં મુશ્કેલી પડે છે . આ કારણે સામાન્દ્ય રીતે વીમા કંપનીઓ
ર્દાવાની તાત્કાક્ષલક જાણકારી આપવાનો આગ્રહ કરે છે . સામાન્દ્ય રીતે ર્દાવાના ર્દસ્તાવેજો રજૂ
કરવા માટેની સમયમયાાર્દા રડસ્ચાર્જની તારીખથી 15 રર્દવસ છે . તે ર્દાવાની પ્રરક્રયાને લડપી
અને સચોટ બનાવે છે તેમજ વીમાકંપનીને જરૂર પડે તો તપાસ હાથ ધરવા સિમ પણ બનાવે
છે .
ઇરડાની માગાર્દર્શિકા ર્નયત કરે છે કે યોગ્ય કારણ હોય તો ર્નર્િત સમયમયાાર્દા પછી પણ
ર્દાવાની જાણકારી/પેપરની રજૂઆતને ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ.
j. ફ્રી હેલ્થ ચેક (નનુઃશલ્ક સ્વાસ્્ય ચકાસણી)
વ્યસ્ક્તગત હેલ્થ પોક્ષલસીઓમાં સામાન્દ્ય રીતે વળતરનો ર્દાવો ન કયો હોય તેવા
પોક્ષલસીધારકોને કેટલાંક સ્વરૂપે છૂટછાટ આપવાની જોગવાઈ છે . ઘણી પોક્ષલસીઓ સતત ચાર

ર્દાવા વળતર મુક્ત પોક્ષલસી ગાળાના અંતે હેલ્થ ચેક-અપના ખચાન ુ ં વળતર પ્રર્દાન કરે છે . જે
સામાન્દ્ય રીતે અગાઉના ત્રણ વષાની સરે રાશ વીમાકૃત રકમના 1 ટકો હોય છે .

k. સાંલચત બોનસ
ર્દાવામુક્ત પોક્ષલસીધારકે પ્રોત્સાહન આપવાનુ ં અન્દ્ય એક સ્વરૂપ ર્દર ર્દાવામુક્ત વષા માટે
વીમાકૃત રકમ પર સંક્ષચત બોનસ પ્રર્દાન કરવાનુ ં છે . તેનો અથા એ થયો કે રરન્દ્ય ૂઅલ પર
વીમાકૃત રકમમાં ર્નર્િત ટકાનો વધારો થાય છે (ઉર્દાહરણ તરીકે વષે પાંચ ટકા) અને ર્દસ
ર્દાવામુક્ત રરન્દ્ય ૂઅલ્સ માટે મહિમ 50 ટકા સુધીનો વધારો થાય છે . વીમાધારક મ ૂળ વીમાકૃત
રકમ મા ટે પ્રીર્મયમ ચુકવે છે અને ઊંચુ ં વીમાકવચ મેળવે છે .
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ઇરડાની માગાર્દર્શિકા મુજબ, સંક્ષચત બોનસ િર્તપ ૂર્તિ આધારરત હેલ્થ વીમા પોક્ષલસીઓ પર જ
પ્રર્દાન કરી શકાશે, નહીં કે લાભર્દાયક પોક્ષલસીઓને (ર્સવાય કે પીએ પોક્ષલસીઓ). સંક્ષચત
બોનસની કામગીરી મારહતીપત્ર અને પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજમાં સ્પષ્ટપણે જણાવવી જોઈએ.
ઉપરાંત જો ર્દાવો કોઈ ખાસ વષમ
ા ાં કરવામાં આવે, તો સંક્ષચત બોનસ જમા ઉપાર્જનના સમાન
ર્દરે જ ઘટાડી શકાશે.
ઉદાહરણ
કોઈ વ્યસ્ક્ત રૂ. 5,000ના પ્રીર્મયમ પર રૂ. 3 લાખની પોક્ષલસી લે છે . પ્રથમ વષે ર્દાવો કરવામાં
ન આવે તો બીજા વષે રૂ. 5,000ના પ્રીર્મયમ પર જ તેની વીમાકૃત રકમ રૂ. 3.15 લાખ થાય
છે (અગાઉના વષા કરતા પાંચ ટકાથી વધારે ). ર્દસ વષા ર્દાવા ર્વના પસાર થાય તો આ રકમ
વધીને રૂ. 4. 5 લાખ થઈ શકે છે .
l. માલસ/બોનસ
જેમ હેલ્થ પોક્ષલસીમાં વળતરનો કોઈ ર્દાવો કરવામાં ન આવતા ઇન્દ્સેક્ન્દ્ટવ મળે છે , તો અર્ત
ઊંચા ર્દાવા પર લગાવવામાં આવતા ચાર્જને માલુસ કહે છે . અહીં જો પોક્ષલસી હેઠળ કરવામાં
આવેલ ર્દાવાની રકમ અર્ત વધારે હોય, તો રરન્દ્ય ૂઅલ પર ઉઘરાવવામાં આવતા પ્રીર્મયમ પર
લોરડિંગ કે માલુસ લેવામાં આવે છે .
હેલ્થ પોક્ષલસી સામાજજક લાભની પોક્ષલસી છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને અત્યાર સુધી વ્યસ્ક્તગત
હેલ્થ પોક્ષલસીઓ પર માલુસ ચાર્જ કરવામાં આવતો નથી.
જોકે ગ્ર ૂપ પોક્ષલસીઓના રકસ્સામાં વાજબી મયાાર્દાની અંર્દર ર્દાવાના રે ર્શયોને જાળવવા અનુરૂપ
પ્રીર્મયમ પર લોરડિંગ વધારીને માલુસ ચાર્જ કરવામાં આવે છે . બીજી તરફ જો અનુભવ સારો
હોય તો પ્રીર્મયમના ર્દર પર રડસ્કાઉન્દ્ટ પણ આપવામાં આવે છે , જેને બોનસ કહેવામાં આવે છે .
m. વળતરનો દાવો નહીં તો રિસ્કાઉન્સિ
કેટલાંક ઉત્પાર્દનો ર્દરે ક વળતર ર્વનાના ર્દરે ક વષા માટે વીમાકૃત રકમ પર બોનસને બર્દલે
પ્રીર્મયમ પર રડસ્કાઉન્દ્ટ પ્રર્દાન કરે છે .
n. સહચકવણી

197

હેલ્થ પોક્ષલસી હેઠળ ર્દરે ક ર્દાવાના અમુક રહસ્સાની જવાબર્દારી વીમાધારક ઉઠાવે છે અને આ
ર્વભાવનાને સહચુકવણી કહેવાય છે . ઉત્પાર્દનના આધારે આ ચુકવણી ફરજજયાત કે સ્વૈન્સચ્છક
હોઈ શકે છે . સહચુકવણી હોસ્સ્પટલમાં જરૂર ર્વના ભરતી થવાનુ ં ટાળવા વીમાધારક વચ્ચે
કેટલીક ર્શસ્ત લાવે છે .
ં માં જ સહચુકવણીની જોગવાઈઓ ધરાવે
બજારમાં કેટલાંક ઉત્પાર્દનો કેટલીક ક્ષબમારીના સંબધ
છે , જેમ કે મોટી સર્જરી કે સામાન્દ્ય રીતે થતી સર્જરીઓ, કે અમુકથી વધારે વય ધરાવતી
વ્યસ્ક્તઓ માટે.
o. કપાતને પાત્ર/વધારાની સહચકવણી
હેલ્થ પોક્ષલસીઓમાં વધારા તરીકે ઓળાખાતી આ રકમ તરીકે પણ ઓળખાય છે . વીમા કંપની
વળતરની ચુકવણી કરે તે અગાઉ વીમાધારકને શરૂઆતમાં ચુકવવી જરૂરી તેવી આ ર્નર્િત
રકમ છે . ર્દાખલા તરીકે, જો પોક્ષલસીમાં કપાતને પાત્ર રકમ રૂ. 10,000 હોય, તો વીમાધારકને
નુકસાનીના ર્દરે ક ર્દાવા માટે પ્રથમ રૂ. 10,000ની ચુકવણી કરવી પડે છે . જો ર્દાવો રૂ.
80,000નો હોય, તો વીમાધારકને પ્રથમ રૂ. 10,000 ચુકવવા પડે છે , પછી વીમા કંપની રૂ.
70,000ની ચુકવણી કરે છે .
હોસ્સ્પટલ કેશ પોક્ષલસીઓના કેસમાં કપાત રર્દવસ/કલાકોની ચોક્કસ સંખ્યા હોઈ શકે છે , જે
વીમાકંપની દ્વારા ચુકવી શકાય તેવા કોઈ પણ ફાયર્દા અગાઉ લાગુ થશે.
p. રૂમના ભાિાની મયાણ દા
જયારે કેટલાંક ઉત્પાર્દનો ઓપન એન્દ્ડેડ હોય છે અને વળતરના રકસ્સામાં ચુકવવાપાત્ર મહિમ
રકમ વીમાકૃત રકમ હોય છે , ત્યારે કેટલાંક ઉત્પાર્દનો અત્યારે રૂમની કેટેગરી પર મયાાર્દા મ ૂકે છે
અને વીમા ધારકને વીમાકૃત રકમને ધ્યાનમાં રાખીને રૂમની પસંર્દગી કરવાની હોય છે .
અનુભવ ર્દશાાવે છે કે હોસ્સ્પટલમાં ભરતી થઈને સારવાર મેળવવાના તમામ ખચા રૂમના ભાડા
સાથે સંબર્ં ધત હોય છે , જેમ કે રૂમનુ ં ઊચુ ં ભાડું તમામ પ્રકારના ખચાને વધારે છે . એટલે જો
પોક્ષલસી રૂમનુ ં ભાડું વીમાકૃત રકમના ર્દરરોજ 1 ટકા મેળવવાને પાત્ર હોય તો રૂ. એક લાખની
વીમાકૃત રકમ ધરાવતી વ્યસ્ક્તને ર્દરરોજ રૂમના ભાડા પેટે રૂ. 1,000 મળવાપાત્ર થશે. આ
બાબત સ્પષ્ટપણે સ ૂચવે છે કે જો કોઈ વ્યસ્ક્ત મોંઘી હોસ્સ્પટલમાં સારવાર લેવાનુ ં પસંર્દ કરતી
હોય, તો તેણે યોગ્ય પ્રીર્મયમ સાથે ઊંચી વીમાકૃત રકમ ધરાવતી પોક્ષલસી ખરીર્દવી જોઈએ.
q. રરન્સય ૂએલબલિિીની જોગવાઈ
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હેલ્થ વીમા પોક્ષલસીઓની રરન્દ્ય ૂએક્ષબક્ષલટી પર ઇરડાની માગાર્દર્શિકા હેલ્થ પોક્ષલસીઓને
આજીવન ગેરન્દ્ટેડ રરન્દ્ય ૂઅલ કરાવવાનુ ં ફરજજયાત કરે છે . કોઈ પણ વીમાકંપની વીમાધારક
દ્વારા (કે તેના વતી) ગોટાળા કે ખોટી રજૂઆત કે મારહતી છપાવવાના આધારે પોક્ષલસી રરન્દ્ય ૂ
કરાવવાનો ઇનકાર કરી શકે છે .
r. રદ કરવાની જોગવાઈ
ર્નયમનકારી જોગવાઈઓ દ્વારા રર્દ કરવાની જોગવાઈને પ્રમાણભ ૂત કરવામાં આવે છે અને
કોઈ પણ વીમા કંપની ખોટી રજૂઆત, ગોટાળા, આવશ્યક હકીકતોને પ્રકટ ન કરવાથી કે
વીમાધારક દ્વારા અસહકાર ર્દાખવવાના આધારે કોઈ પણ સમયે વીમો રર્દ કરી શકે છે .
આ માટે વીમાધારકને તેના છે લ્લાં જણાવેલા સરનામા પર રજજસ્ટડા એડી દ્વારા લેક્ષખતમાં
લઘુતમ પંર્દર રર્દવસની નોરટસ આપવી જરૂરી છે . જયાં વીમો વીમા કંપની દ્વારા પોક્ષલસી રર્દ
ં માં છે લ્લાં પ્રીમર્યમનો
કરવામાં આવે છે , ત્યાં કંપની વીમો પ ૂણા ન થવાના સમયગાળાના સંબધ
રહસ્સો વીમાધારકને પરત કરશે, જે પોક્ષલસી હેઠળ કોઈ પણ વળતરની ચુકવણી ન થવાને
આર્ધન છે .
ૂ ા ગાળાના ર્દર પર થાય છે , એટલે
વીમાધારક દ્વારા રર્દ કરવાના રકસ્સામાં પ્રીર્મયમનુ ં રરફંડ ટંક
કે વીમાધારકને પ્રોરે ટ કરતા ઓછા ટકા માટે પ્રીર્મયમનુ ં રરફંડ મળશે. જો ર્દાવો કરવામાં
આવેલ હોય તો કોઈ રરફંડ ચુકવવામાં આવશે નહીં.
s. ફ્રી લ ૂક ઇન પીરરયિ
જો ગ્રાહક નવી વીમા પોક્ષલસી ખરીર્દે છે અને પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ મેળવે છે , પણ પછી તેને
ર્નયમો અને શરતો તેની અપેિા મુજબ જણાતી નથી તો તેની પાસે કયા ર્વકલ્પો છે ?
ૂ જોગવાઈ બનાવી છે , જે આ સમસ્યાનુ ં સમાધાન
ઇરડાએ તેના ર્નયમનોમાં ગ્રાહકને અનુકળ
કરે છે . ગ્રાહક પોક્ષલસી પરત કરી શકે છે અને નીચેની શરતોને આર્ધન થઈને રરફંડ મેળવે છે ેઃ
1. આ બાબત ફક્ત જીવન વીમા પોક્ષલસીઓ અને હેલ્થ વીમા પોક્ષલસીઓને લાગુ પડે છે .
લઘુતમ 1 વષાના ગાળા સાથે.
2. ગ્રાહકે પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ મળયાના 15 રર્દવસની અંર્દર આ અર્ધકારનો ઉપયોગ કરવો
જોઈએ
3. તેણે લેક્ષખતમાં આ અંગે વીમા કંપનીને જાણ કરવી પડશે
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4. જો પોક્ષલસી પર ર્દાવો ન કરવામાં આવે તો જ પ્રીર્મયમ રરફંડ નીચેની બાબતો માટે
એડજસ્ટ કરવામાં આવશે
i.

કવર પર સમયગાળા માટે જોખમને અનુરૂપ પ્રીર્મયમ

ii. તબીબી ચકાસણી પર વીમા કંપનીએ ઉઠાવેલ ખચા અને
iii. સ્ટેમ્પપ ડ્ુટીના ચાજીસ
t.

નવીનીકરણ માિે વધારાનો ગાળો

હેલ્થ વીમા પોક્ષલસીની નોંધપાત્ર ખાર્સયત વીમાને જાળવી રાખવાની છે . જો પોક્ષલસી ર્વરામ
ર્વના રરન્દ્ય ૂ કરવામાં આવે તો પોક્ષલસી હેઠળના લાભ જળવાઈ રહે છે એટલે સમયસર પોક્ષલસી
રરન્દ્ય ૂ કરાવવી અર્ત મહત્ત્વપ ૂણા છે .
ઇરડાની માગાર્દર્શિકા મુજબ, વ્યસ્ક્તગત હેલ્થ પોક્ષલસીઓને રરન્દ્ય ૂ કરાવવા ર્નયત તારીખથી 30
રર્દવસ વધુ આપવામાં આવે છે .
જો પોક્ષલસી અગાઉનો વીમો પ ૂણા થવાની તારીખથી 30 રર્દવસની અંર્દર રરન્દ્ય ૂ થઈ જાય તો
તમામ લાભ જળવાઈ રહે છે . જો બ્રેકના ગાળામાં કોઈ ર્દાવો કરવામાં આવે તો તેમાં વળતર
મળતુ ં નથી.
વીમા કંપનીઓ વ્યસ્ક્તગત ઉત્પાર્દનોના આધાર પર રરન્દ્ય ૂઅલ માટે વધુ લાંબો સમય મંજૂર
કરવા ર્વચારી શકે છે .
ઇરડા દ્વારા હેલ્થ વીમાના ર્નયમો અને હેલ્થ વીમા પ્રમાણભ ૂત માગાર્દશાન ઇશ્ય ૂ કરવામાં આવેલ
છે , જે અંતગાત ઉપરની મોટા ભાગની જોગવાઈઓ, વ્યાખ્યાઓ, અપવાર્દોને પ્રમાણભ ૂત
કરવામાં આવ્યા છે . ર્વદ્યાથીઓને ઇરડા દ્વારા સમયે સમયે બહાર પાડવામાં આવતી
માગાર્દર્શિકાઓ ર્વશે મારહતગાર રહેવાની સલાહ છે .

સ્વયંપરરિણ 1
ઇરડાની માગાર્દર્શિકા મુજબ, વ્યસ્ક્તગત હેલ્થ પોક્ષલસીઓના રરન્દ્ય ૂઅલ માટે ________
વધારાનો ગાળો આપવામાં આવે છે .
15 રર્દવસ
30 રર્દવસ
45 રર્દવસ


60 રર્દવસ
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સારાાંશ
i.

હેલ્થ વીમા પોક્ષલસી હોસ્સ્પટલમાં સારવાર તરફ ર્દોરી જતા અનપેક્ષિત અને આકસ્સ્મક
અકસ્માત/ક્ષબમારીના રકસ્સામાં વીમાધારકને નાણાકીય સંરિણ પ્રર્દાન કરે છે .

ii. હેલ્થ વીમા ઉત્પાર્દનો પોક્ષલસી હેઠળ આવરી લેવાયેલા લોકોની સંખ્યાના આધારે વગીકૃત
કરી શકાશેેઃ વ્યસ્ક્તગત પોક્ષલસી, ફેર્મલી ફ્લોટર પોક્ષલસી, ગ્ર ૂપ પોક્ષલસી.
iii. હોસ્સ્પટલાઇલેશન ખચા પોક્ષલસી કે મેરડક્લેઇમ ક્ષબમારી/અકસ્માતના કારણે હોસ્સ્પટલમાં
સારવારના ખચાની ભરપાઈ કરે છે .
iv. હોસ્સ્પટલમાં સારવાર પ ૂવેના ખચા પ્રસ્તુત તબીબી ખચા હશે, જે હોસ્સ્પટલમાં સારવાર પ ૂવે
નક્કી રર્દવસો (સામાન્દ્ય રીતે 30)ના ગાળા ર્દરર્મયાન ખચન
ા ુ ં વહન કરે છે અને તેને ર્દાવાનો
ભાગ ગણવામાં આવશે.
v. હોસ્સ્પટલમાંથી રજા મળયા પછીના ખચા પ્રસ્તુત તબીબી ખચા હશે, જે હોસ્સ્પટલમાંથી રજા
મળયા પછી નક્કી રર્દવસો (સામાન્દ્ય રીતે 60) સુધી વહન કરવામાં આવશે અને ર્દાવાના
ભાગરૂપે ગણવામાં આવશે.
vi. ફેર્મલી ફ્લોટર પોક્ષલસીમાં કુટુંબમાં પત્ની, આર્શ્રત બાળકો અને ર્નભર
ા માતાર્પતાને એક
વીમાકૃત રકમ ઓફર થાય છે , જે સંપ ૂણા કુટુંબને લાગુ પડે છે .
vii. હોસ્સ્પટલ ડેઇલી કેશ પોક્ષલસી હોસ્સ્પટલમાં રોજજિંર્દી સારવાર માટે વીમાધારકને ર્નર્િત
રકમ પ્રર્દાન કરે છે .
viii. ગંભીર ક્ષબમારીની પોક્ષલસી ચોક્કસ ગંભીર રોગના ર્નર્દાન પર ઉચ્ચક રકમની જોગવાઈ
સાથેની લાભ પોક્ષલસી છે .
ix. ઊંચુ ં કપાતપાત્ર કે ટોપ-અપ કવચો ચોક્કસ પસંર્દ કરાયેલી રકમ (કપાતપાત્ર તરીકે પણ
ઓળખાય છે )થી વધારે વીમાકૃત રકમ ઓફર કરે છે .
x. સ્થાયી લાભ કવચ વીમાધારકને પયાાપ્ત કવચ પ્રર્દાન કરે છે અને પોક્ષલસીની અસરકારક
રકિંમત નક્કી કરવા વીમા કંપનીને મર્દર્દ પણ કરે છે
xi. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત (પીએ) કવચ અનપેક્ષિત અકસ્માતોના કારણે મ ૃત્યુ અને ર્વકલાંગતા
સ્વરૂપે વળતર પ્રર્દાન કરે છે .
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xii. આઉટ-પેશન્દ્ટ ર્દાંતની સારવાર, આંખોની સારવારના ખચ,ા ર્નયર્મત તબીબી ચકાસણી
અને પરરિણો વગેરે તબીબી ખચા પ્રર્દાન કરે છે , જે માટે હોસ્સ્પટલમાં ભરતી થઈને
સારવાર મેળવવાની જરૂર નથી.
xiii. ગ્ર ૂપ પોક્ષલસી ગ્ર ૂપના માક્ષલક લે છે , જે એમ્પપ્લોયર, એસોર્સએશન, બેન્દ્કનો ક્રેરડટ કાડા
ર્વભાગ હોઈ શકે છે , જેમાં એક પોક્ષલસી કવચ ગ્ર ૂપના તમામ વ્યસ્ક્તગતને આવરી લે છે .
xiv. કોપોરે ટ ફ્લોટર કે બફર કવર રકમ કુટુંબ વીમાકૃત રકમ ઉપરાંત વધારાના ખચન
ા ે પહોંચી
વળવામાં મર્દર્દ કરે છે .
xv. ર્વર્દે શી મેરડક્લેઇમ/પ્રવાસ પોક્ષલસીઓ વ્યસ્ક્તને ર્વર્દે શમાં રોકાણ ર્દરર્મયાન અકસ્માત,
ઇજા અને ક્ષબમારી સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે .
xvi. કોપોરે ટ ફ્રીકવન્દ્ટ ટ્રાવેલસા પ્લાન વાર્ષિક પોક્ષલસી છે , જેમાં કોપોરે ટ ભારતની બહાર
અવારનવાર જતા તેના એન્સક્લક્યુરટવ્સ માટે વ્યસ્ક્તગત પોક્ષલસીઓ લે છે .
xvii.

ં ૂ વણ ટાળવા ઇરડાએ હેલ્થ વીમામાં ઉપયોગમાં લેવાતા ઘણા
વીમાધારકો માટે ગચ

શબ્ર્દોને પ્રમાણભ ૂત કયાા .
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સ્વયાંપરરક્ષણના જવાબો
જવાબ 1
સાચો ર્વકલ્પ II છે .
હોસ્સ્પટલમાં સારવાર મેળવવા ભરતી થવા અગાઉના ખચા ર્દરે ક વીમા કંપનીના અલગ હશે
અને પોક્ષલસીમાં સ્પષ્ટ હશે, તેમ છતાં સૌથી સામાન્દ્ય કવચ 30 રર્દવસનુ ં છે .
જવાબ 2
સાચો ર્વકલ્પ I છે .
ઇરડાની માગાર્દર્શિકા મુજબ, વ્યસ્ક્તગત હેલ્થ પોક્ષલસીઓના રરન્દ્ય ૂઅલ માટે 30 રર્દવસનો
વધારાનો ગાળો આપવામાં આવે છે .
સ્વયાં-પરરક્ષણના પ્રશ્રો
પ્રશ્ન 1
ં ની પોક્ષલસીના સંબધ
ં માં
હોસ્સ્પટલમાં ભરતી થઈને સારવાર મેળવવાના ખચાના સંબધ
નીચેમાંથી કયુ ં ર્વધાન સાચુ ં છે ?
I. હોસ્સ્પટલમાં સારવારનો ખચા જ આવરી લેવામાં આવે છે
II. હોસ્સ્પટલમાં સારવારનો તેમજ ભરતી અગાઉ અને પછીના ખચા આવરી લેવામાં આવે છે
III. હોસ્સ્પટલમાં સારવારનો તેમજ ભરતી અગાઉ અને પછીના ખચા આવરી લેવામાં આવે છે
અને વીમાધારકનુ ં મ ૃત્યુ થવાના સંજોગોમાં કુટુંબના કોઈ સભ્યને ઉચક રકમ ચુકવવામાં
આવે છે
IV. પ્રથમ વષથ
ા ી હોસ્સ્પટલમાં સારવારના ખચા આવરી લેવામાં આવે છે અને જો પ્રથમ વષે
ર્દાવો કરવામાં ન આવે તો બીજા વષાથી હોસ્સ્પટલમાં ભરતી અગાઉ અને પછીના ખચા
આવરી લેવામાં આવે છે .
પ્રશ્ન 2
નીચેનામાંથી કયુ ં ર્વધાન સાચુ ં છે ?
ં રોગ સાથે છે
I. હેલ્થ વીમાનો સંબધ
ં મ ૃત્યુર્દર સાથે છે
II. હેલ્થ વીમાનો સંબધ
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ં રોગ અને મ ૃત્યુર્દર સાથે છે
III. હેલ્થ વીમાનો સંબધ
ં ન તો રોગ સાથે છે , ન મ ૃત્યુર્દર સાથે
IV. હેલ્થ વીમાનો સંબધ
પ્રશ્ન 3
ં માં નીચેમાંથી કયુ ં ર્વધાન સાચુ ં
હેલ્થ વીમામાં પ્રર્દાન કરવામાં આવતી કેશલેસ સેવાના સંબધ
છે ?
i.

ૂ પહેલ છે , જે વીમા કંપનીઓએ ઇલેક્ટ્રોર્નક ચુકવણીને પ્રોત્સાહન
આ પયાાવરણને અનુકળ
આપવા શરૂ કરી છે , જેથી ભૌર્તક ચલણી નોટનો ઉપયોગ ઘટાડી શકાશે અને વ ૃિોને
બચાવી શકાશે.

ii. વીમાધારકને ર્નેઃશુલ્ક સેવા પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે અને ર્વશેષ યોજના હેઠળ વીમા
કંપનીને સરકાર ચુકવતી હોવાથી રોકડમાં ચુકવણી કરવાની જરૂર રહેતી નથી
iii. વીમાધારક દ્વારા થતી તમામ ચુકવણીઓ ઇન્દ્ટરનેટ બેક્ન્દ્કિંગ કે કાડ્સા મારફતે જ કરવામાં
આવે છે , કારણ કે વીમા કંપની રોકડનો સ્વીકાર કરતી નથી
iv. વીમાધારક ચુકવણી કરતા નથી અને વીમા કંપની હોસ્સ્પટલને રકમની ચુકવણી સીધી કરે
છે
પ્રશ્ન 4
ં માં પીપીએનુ ં સાચુ ં ફૂલ ફોમા શુ ં છે .
હેલ્થ વીમાના સંબધ
a) પજ્બ્લક પ્રેફડા નેટવકા
b) પ્રેફડા પ્રોવાઇડર નેટવકા
c) પજ્બ્લક પ્રાઇવેટ નેટવકા
d) પ્રોવાઇડર પ્રેફરે સ્ન્દ્શયલ નેટવકા
પ્રશ્ન 5
નીચેનામાંથી કયુ ં ર્વધાન ખોટું છે ?
કમાચારી તેના એમ્પપલોયર કંપની પાસેથી ગ્ર ૂપ પોક્ષલસી લઈ શકે છે
બેન્દ્ક તેના ગ્રાહકો માટે ગ્ર ૂપ પોક્ષલસી લઈ શકે છે
દુકાનર્દાર તેના ગ્રાહકો માટે ગ્ર ૂપ પોક્ષલસી લઈ શકે છે


ગ્ર ૂપ પોક્ષલસી કંપની દ્વારા તેના કમાચારીઓ માટે લેવામાં આવે છે , જેનો લાભ
કમચ
ા ારીઓના પરરવારના સભ્યોને પણ મળી શકે છે

204

સ્વપરરક્ષણ પ્રશ્નોના જવાબો
જવાબ 1
સાચો જવાબ 2 છે .
હોસ્સ્પટલમાં સારવાર મેળવવાના ખચાની પોક્ષલસીમાં હોસ્સ્પટલમાં ભરતી અગાઉ અને પછીના
ર્વર્વધ ખચા આવરી લેવામાં આવે છે .
જવાબ 2
સાચો જવાબ 1 છે .
ં ક્ષબમારી સાથે છે (રોગ થવાનો ર્દર).
હેલ્થ વીમાનો સંબધ
જવાબ 3
સાચો જવાબ 4 છે .
કેશલેસ સેવા હેઠળ વીમાધારક ચુકવણી કરતા નથી અને વીમા કંપની હોસ્સ્પટલને સીધુ ં ક્ષબલ
ચુકવે છે .
જવાબ 4
સાચો જવાબ 2 છે .
પીપીએન એટલે પ્રેફડા પ્રોવાઇડર નેટવકા.
જવાબ 5
સાચો જવાબ 3 છે .
ર્નવેર્દન 1, 2 અને 4 સાચા છે . ર્નવેર્દન 3 ખોટું છે , કારણ કે દુકાનર્દાર તેના ગ્રાહકો માટે ગ્ર ૂપ
વીમો ખરીર્દી ન શકે.
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પ્રકરણ 9
હેલ્થ વીમાન ાં વીમાકરણ
પ્રકરણ

પરરચય

આ પ્રકરણનો હેત ુ હેલ્થ વીમામાં વીમાકરણ ર્વશે ર્વસ્ત ૃત મારહતી આપવાનો છે . કોઈ પણ
પ્રકારના વીમામાં વીમાકરણ મહત્ત્વપ ૂણા પાસુ ં છે , જે વીમા પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરવામાં આવશ્યક
ભ ૂર્મકા ભજવે છે . આ પ્રકરણમાં તમે વીમાકરણના મ ૂળભ ૂત ર્સદ્ાંતો, પદ્ર્તઓ અને પ્રરક્રયાઓ
ર્વશે સમજણ મેળવશો. તે તમને ગ્ર ૂપ હેલ્થ વીમાના વીમાકરણ ર્વશે પણ મારહતી પ્રર્દાન
કરશે.
અભ્યાસના

પરરણામો

A. વીમાકરણ એટલે શુ?ં
B. વીમાકરણ – મ ૂળભ ૂત ર્વભાવનાઓ
C. ફાઇલ અને યુલ માગાર્દર્શિકા
D. હેલ્થ વીમાના અન્દ્યઆઇઆરડીએના ર્નયમનો
E. વીમાકરણ માટે મ ૂળભ ૂત ર્સદ્ાંતો અને સાધનો
F. વીમાકરણની પ્રરક્રયા
G. ગ્ર ૂપ હેલ્થ વીમો
H. ર્વર્દે શી પ્રવાસ વીમાનુ ં વીમાકરણ
I. પસાનલ એસ્ક્સડન્દ્ટ વીમાનુ ં વીમાકરણ
આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કયાા પછી તમને નીચેની બાબતોમાં સિમ હોવા જોઈએ:
1. વીમાકરણ એટલે શુ ં તેની સમજણ
2. વીમાકરણની મ ૂળભ ૂત ર્વભાવનાઓની સમજણ
3. વીમા કંપનીઓ દ્વારા અનુસરવામાં આવતા ર્સદ્ાંતો અને ર્વર્વધ સાધનો
4. વ્યસ્ક્તગત હેલ્થ પોક્ષલસીઓના વીમાકરણની સંપ ૂણા પ્રરક્રયાનુ ં મ ૂલ્યાંકન
5. ગ્ર ૂપ હેલ્થ પોક્ષલસીઓનુ ં વીમાકરણ કેવી રીતે થાય છે તેની ચચાા
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આ પરરક્સ્થનતનો નવચાર કરો
મર્નષની ઉંમર 48 વષા હતી. તે સોફ્ટવેર ઇજનેર તરીકે કામ કરતો હતો અને પોતાના માટે
હેલ્થ વીમા પોક્ષલસી ખરીર્દવાનો ર્નણાય લીધો હતો. તે એક વીમા કંપનીમાં ગયો હતો, જયાં
તેને એક અરજીપત્રક આપવામાં આવ્યુ ં હતુ,ં જેમાં તેને શારીરરક સ્વાસ્્ય, માનર્સક સ્વાસ્્ય,
અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગો, તેના કુટુંબના સભ્યના હેલ્થનો રે કોડા, તેની ટેવો વગેરે સાથે
સંબર્ં ધત પ્રશ્રોના જવાબો આપવાના હતા.
આ અરજીપત્રકની સાથે તેણે ઓળખ અને ઉંમરનો પુરાવો, સરનામાનો પુરાવો અને અગાઉના
તબીબી રે કોડ્સા જેવા ઘણા ર્દસ્તાવેજો સુપરત કરવાની જરૂર હતી. પછી તેને હેલ્થ ચેક-અપ્સ
કરાવવાની અને કેટલાંક તબીબી પરરિણો કરાવવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી, જેથી તે
હતાશ થઈ ગયો હતો.
પોતાના સ્વસ્થ માનતા અને સારી આવક ધરાવતા મર્નષને તેના રકસ્સામાં વીમા કંપની આ
પ્રકારની લાંબી, કંટાળાજનક પ્રરક્રયા શા માટે કરવામાં આવે છે તેન ુ ં આિયા થયુ ં હતુ.ં અધ ૂરામાં
પ ૂરું વીમા કંપનીએ તેને જણાવ્યુ ં હતુ ં કે તેના તબીબી પરરિણોમાં કોલેસ્ટેરોલનુ ં પ્રમાણ ઊંચુ ં
આવ્યુ ં છે અને બીપી પણ સાધારણ કરતા વધારે આવ્યુ ં છે . કંપનીએ તેને પોક્ષલસી ઓફર કરી,
પણ તેના ર્મત્રોની સરખામણીમાં પ્રીર્મમય વધારે હતુ ં એટલે તેણે પોક્ષલસી લેવાનો ઇનકાર કયો
હતો.
અહીં વીમા કંપની વીમાકરણની પ્રરક્રયાના જ તમામ પગલાં અનુસરતી હતી. જયારે જોખમનુ ં
કવચ પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે , ત્યારે વીમા કંપનીને યોગ્ય રીતે જોખમોનુ ં મ ૂલ્યાંકન કરવાની
અને યોગ્ય નફો કરવાની જરૂર હોય છે . જો યોગ્ય રીતે જોખમની આકારણી કરવામાં ન આવે
અને પછી ર્દાવો કરવામાં આવે તો કંપનીને નુકસાન થશે. ઉપરાંત વીમા કંપની તમામ
વીમાધારકો વતી પ્રીર્મયમ ઉઘરાવે છે અને આ નાણાંન ુ ં સંચાલન ટ્રસ્ટની જેમ કરવાનુ ં હોય છે .
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A. વીમાકરણ એિિે શ?
ાં
a) વીમાકરણ
વીમા કંપનીઓ એવા લોકોને વીમાકૃત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે , જેઓ જોખમ માટે ઊભા
કરવામાં આવેલા ભંડોળમાં લાવતા જોખમના પ્રમાણમાં પયાાપ્ત પ્રીર્મયમ ચુકવશે તેવી
અપેિા હોય છે . જોખમની પસંર્દગી માટે પ્રસ્તાવકતાા પાસેથી મારહતી મેળવવાની અને તેન ુ ં
અવલોકન કરવાની આ પ્રરક્રયાને વીમાકરણ કહેવાય છે . આ પ્રરક્રયા મારફતે એકત્ર કરવામાં
આવેલી મારહતીના આધારે તેઓ પ્રસ્તાવકતાાને વીમો આપવો કે નહીં તેનો ર્નણાય લે છે . જો
તેઓ આવો ર્નણાય લે, તો આ પ્રકારનુ ં જોખમ ઉઠાવતા વાજબી નફો કરવા કેટલું પ્રીર્મયમ
રાખવુ ં અને કેવી શરતો અને ર્નયમો રાખવા તેનો ર્નણય
ા કરે છે .
હેલ્થ વીમાનો આધાર ક્ષબમારી કે રોગની ર્વભાવના પર છે . અહીં રોગની સ્સ્થર્તને વ્યસ્ક્ત
ક્ષબમારી કે માંર્દા પડવાની શક્યતા અને જોખમ તરીકે વ્યાખ્યાર્યત કરવામાં આવે છે , જેમાં
સારવાર કે હોસ્સ્પટલમાં ભરતી થઈને સારવાર લેવાની જરૂર પડે છે . મોટા ભાગે રોગ કે ક્ષબમારી
થવાના પ્રમાણનો આધાર વય (સામાન્દ્ય રીતે યુવાનોની સરખામણીમાં વરરષ્ઠ નાગરરકો વધારે
પ્રમાણમાં ક્ષબમાર પડે છે ) પર હોય છે અને અન્દ્ય ર્વર્વધ નકારાત્મક પરરબળોના કારણે તેમાં
વધારો થાય છે , જેમ કે વધુ પડતુ ં વજન કે અત્યંત ઓછં વજન, અગાઉની અને હાલની
ક્ષબમારી, ધુમ્રપાન જેવી વ્યસ્ક્તગત આર્દતો, સ્વાસ્્યની વતામાન સ્સ્થર્ત અને પ્રસ્તાવકતાાના
રોજગારી કે વ્યવસાયની સ્સ્થર્ત નુકસાનકારક છે કે કેમ વગેરે. તેનાથી ર્વપરીત ઓછી વય,
સ્વસ્થ જીવનશૈલી વગેરે જેવા પરરબળોને કારણે ક્ષબમાર પડવાના પ્રમાણમાં ઘટાડો પણ થાય
છે .
વ્યાખ્યા
વીમાકરણ જોખમની યોગ્ય આકારણી કરવાની અને વીમાકવચ મંજૂર કરવામાં આવે છે તે
શરતો નક્કી કરવાની પ્રરક્રયા છે . એટલે આ જોખમ પસંર્દ કરવાની અને તેની રકિંમત નક્કી
કરવાની પ્રરક્રયા છે .
b) વીમાકરણની જરૂરરયાત
કોઈ પણ વીમા કંપની માટે વીમાકરણ આધારસ્તંભ સમાન છે , કારણ કે જોખમની યોગ્ય
આકારણી કયાા ર્વના સ્વીકાર કે અપ ૂરતુ ં પ્રીર્મયમ વીમા કંપનીને નાર્દારી તરફ ર્દોરી જશે. બીજી
તરફ જરૂર કરતાં વધારે ચીવટ રાખવાથી વીમા કંપની જોખમ માટે મોટું ભંડોળ ઊભુ ં નહીં કરી
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ુ ન સ્થાર્પત કરવુ ં જરૂરી છે , જેથી સંસ્થા
શકે. એટલે જોખમ અને વ્યવસાય વચ્ચે યોગ્ય સંતલ
સ્પધાાત્મક બનવાની સાથે નફો કરી શકે.
ુ નની આ પ્રરક્રયા તેની રફલસ ૂફી, પોક્ષલસીઓ અને જોખમ સ્વીકારવાની
વીમા કંપની સંતલ
તૈયારીને અનુરૂપ હાથ ધરે છે . વીમા કંપનીની કામગીરી જોખમને વગીકૃત કરવાની અને યોગ્ય
રકિંમતે સ્વીકાયાતાની શરતો નક્કી કરવાની હોય છે . તે નોંધવુ ં મહત્ત્વપ ૂણા છે કે જોખમનો
સ્વીકાર વીમાધારકને ભર્વષ્યના ર્દાવાની પતાવટ કરવાનુ ં વચન આપવા સમાન છે .
c) વીમાકરણ – જોખમની આકારણી
વીમાકરણ જોખમ પસંર્દ કરવાની પ્રરક્રયા છે , જે ગ્ર ૂપ કે વ્યસ્ક્તગત લાિક્ષણકતા પર આધારરત
છે . અહીં જોખમના પ્રમાણના આધારે વીમા કંપની જોખમનો સ્વીકાર કરવો કે નહીં અને તે કઈ
રકિંમતે કરવો તેનો ર્નણાય લે છે . કોઈ પણ સંજોગોમાં જોખમ સ્વીકારની પ્રરક્રયા તટસ્થપણે અને
સમાન ધોરણે થવી જોઈએ એટલે કે ર્દરે ક સમાન જોખમનુ ં વગીકરણ કોઈ પણ પ્રકારના
પ ૂવાગ્રહ ર્વના થવુ ં જોઈએ. સામાન્દ્ય રીતે આ વગીકરણ પ્રમાણભ ૂત સ્વીકાયાતા ચાટા મારફતે
થાય છે , જેમાં ર્દરે ક જોખમનુ ં પ્રમાણ ર્નધાારરત હોય છે અને તે મુજબ પ્રીર્મયમની ગણતરી
કરવામાં આવે છે .
ઉંમર માંર્દગી અને મ ૃત્યુને અસર કરે છે , તેમ છતાં યાર્દ રાખવુ ં જોઈએ કે સામાન્દ્ય રીતે ક્ષબમારી
મ ૃત્યુના ઘણા સમય અગાઉ અને વારં વાર આવી શકે છે . આ કારણે વીમાકરણના ર્નયમો અને
માગાર્દર્શિકા મ ૃત્યુના કવચ કરતા હેલ્થ વીમા માટે વધુ કડક રાખવામાં આવે તે સ્વાભાર્વક છે .
ઉદાહરણ
ડાયાબીરટસ ધરાવતી વ્યસ્ક્તને હૃર્દય સંબર્ં ધત કે રકડની સંબર્ં ધત ક્ષબમારીની સારવાર માટે
હોસ્સ્પટલમાં ભરતી કરવાની શક્યતા વધારે હોય છે , જયારે તેની સરખામણીમાં મ ૃત્યુન ુ ં જોખમ
ઓછં હોય છે . ઉપરાંત આવા વીમાધારકને વીમાના કવચના ગાળા ર્દરર્મયાન વારં વાર
હોસ્સ્પટલમાં સારવાર માટે ભરતી કરવા પડે તેવી શક્યતા પણ વધારે છે . જીવન વીમા કંપની
આવી વ્યસ્ક્તને સરે રાશ જોખમ ધરાવતી વ્યસ્ક્ત તરીકે વગીકૃત કરી શકે છે . જોકે તબીબી
વીમાકરણ માટે તેઓ તેને ઊંચુ ં જોખમ ધરાવતી વ્યસ્ક્ત તરીકે વગીકૃત કરશે.
હેલ્થ વીમામાં નાણાકીય કે આવક આધારરત વીમાકરણને બર્દલે તબીબી કે સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત
તારણો પર વધારે ધ્યાન કેક્ન્દ્રત કરવામાં આવે છે . જોકે નાણાકીય કે આવક આધારરત
પરરબળોની અવગણના ન કરી શકાય, કારણ કે કોઈ પણ નુકસાનકારક પસંર્દગી નકારવા અને
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હેલ્થ વીમો જાળવી રાખવાની સુર્નર્િતતા કરવા વીમાકૃત રહત અને નાણાકીય વીમાકરણ
મહત્ત્વપ ૂણા છે .
d) લબમારીની શક્યતાને અસરકતાણ પરરબળો
જયારે જોખમની આકારણી કરવામાં આવે ત્યારે ક્ષબમારીના પ્રમાણને (ક્ષબમાર પડવાનુ ં જોખમ)
અસરકતાા પરરબળોને કાળજીપ ૂવક
ા ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ, જે નીચે મુજબ છે ેઃ
I.

ઉંમર: ઉંમર અને જોખમના પ્રમાણને આધારે પ્રીર્મયમ લેવામાં આવે છે . ર્દાખલા તરીકે ,
નવજાત બાળક અને બાળકો માટે આ પ્રીર્મયમ યુવાનો કરતા વધારે હોય છે , તેમને ચેપ
લાગવાનો અને અકસ્માત થવાનુ ં જોખમ વધારે હોય છે . તે જ રીતે 45 વષાથી વધારે વય
ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ માટે પ્રીર્મયમ વધારે હોય છે , કારણ કે આવી વ્યસ્ક્તઓમાં
ડાયાબીરટસ, હૃર્દય સંબર્ં ધત ર્વર્વધ રોગો અને અન્દ્ય ગંભીર ક્ષબમારીઓ થવાની શક્યતા
વધારે હોય છે .
II. જાનત: ગભાાવસ્થા ર્દરર્મયાન મરહલાઓમાં જોખમ વધારે હોય છે . જોકે મરહલાની
સરખામણીમાં પુરુષોમાં હૃર્દયરોગનો હમ
ુ લો થવાની કે રોજગાર સંબર્ં ધત અકસ્માતો
થવાની શક્યતા વધારે હોય છે , કારણ કે તેઓ વધુ અકસ્માતજનક પ્રવ ૃર્િઓમાં વધારે
સંકળાયેલા હોય છે .
III. આદતો: તમાકુ, ર્દારૂ કે નશીલા રવ્યોનુ ં સેવન ક્ષબમારીના જોખમમાં સીધો વધારો કરે
છે .
IV. વ્યવસાય: િાઇવર, બ્લાસ્ટર, એર્વએટર જેવા ચોક્કસ વ્યવસાયોમાં અકસ્માત થવાની
શક્યતા વધારે હોય છે . તેની જેમ એક્સ-રે મશીન ઓપરે ટર, એસ્બેસ્ટોસ ઉદ્યોગના
કામર્દારો, ખાક્ષણયા વગેરે પ્રવ ૃર્િઓમાં સ્વાસ્્યને નુકસાન થવાનુ ં જોખમ વધારે હોય
છે .
V. ફેનમિી રહસ્િી: અસ્થમા, ડાયાબીરટસ અને કેન્દ્સર જેવા જનીન પરરબળો વધારે
પ્રસ્તુતતા ધરાવે છે . આ ક્ષબમારીના પ્રમાણને અસર કરે છે અને જોખમનો સ્વીકાર કરો
ત્યારે તેને ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ.
VI. બાાંધો: ચોક્કસ જૂથોમાં મજબ ૂત, પાતળોં કે સરે રાશ બાંધાને ક્ષબમારીના પ્રમાણ સાથે
જોડી શકાશે.
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VII. અગાઉની ક્ષબમારી કે સર્જરીેઃ તે નક્કી કરવુ ં જોઈએ કે અગાઉની ક્ષબમારી શારીરરક
નબળાઈ વધારી શકે તેમ છે કે ફરી ઉથલો મારવાની શક્યતા છે અને તેના આધારે
પોક્ષલસીની શરતો નક્કી કરવી જોઈએ. ર્દાખલા તરીકે પથરી ઉથલો મારે છે અને તે જ
રીતે એક આંખમાં મોર્તયો બીજા આંખમાં મોર્તયાની શક્યતા વધારે છે .
સ્વાસ્્યની વતણમાન ક્સ્થનત અને અન્સય પરરબળો કે ફરરયાદો : જોખમનુ ં

VIII.

પ્રમાણ અને વીમોને નક્કી કરવુ ં મહત્ત્વપ ૂણા છે તેમજ યોગ્ય જાહેરાત અને તબીબી
પરરિણ દ્વારા સ્થાર્પત કરી શકાશે.
IX. પયાણ વરણ અને રહેઠાણ: આ બાબતો પણ ક્ષબમારીના ર્દરને અસર કરે છે .

સ્વયંપરરિણ 1
વીમાકરણ ___________ પ્રરક્રયા છે .
માકે રટિંગ વીમા ઉત્પાર્દનોની
ગ્રાહકો પાસેથી પ્રીર્મયમ ઉઘરાવવાની
જોખમની પસંર્દગી અને રકિંમત ર્નધાારરત કરવાની
 ર્વર્વધ વીમા ઉત્પાર્દનોનુ ં વેચાણ કરવાની

B. વીમાકરણ – મ ૂળભ ૂત નવભાવનાઓ
I.

વીમાકરણનો હેત

આપણે વીમાકરણના હેત ુ સાથે શરૂઆત કરીશુ.ં તેના મુખ્ય બે હેત ુ છે
i.

વીમા કંપનીને નુકસાન થાય તેવા જોખમની પસંર્દગી ટાળવી

ii. જોખમનુ ં વગીકરણ કરવુ ં અને જોખમની સમાન વહેંચણી સુર્નર્િત કરવી
વ્યાખ્યા
જોખમની પસંર્દગી એટલે હેલ્થ વીમા માટે આવેલા ર્દરે ક પ્રસ્તાવનુ ં જોખમના પ્રમાણમાં
મ ૂલ્યાંકન કરવાની અનેપછી વીમો મંજૂર કરવો કે કેમ અને કઈ શરતો તે નક્કી કરવાની
પ્રરક્રયા.
એક્ન્દ્ટ-ર્સલેક્શન (કે વીમા કંપની માટે જોખમની નુકસાનકારક પસંર્દગી) લોકોની વતાણકં ૂ છે ,
જેમને નુકસાન થવાની શક્યતા વધારે હોવાની જાણ કે શંકા હોય છે , એટલે તેઓ વીમો
ઉતરાવવા આતુર હોય છે .
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ઉદાહરણ
જો વીમા કંપની કોનો અને કેવી રીતે વીમો ઓફર કરવો તેના ધારાધોરણો ધરાવતી ન હોય, તો
ડાયાબીરટસ, હાઈ બીપી, હૃર્દય સંબર્ં ધત સમસ્યાઓ કે કેન્દ્સર જેવી ગંભીર ક્ષબમારીઓ ધરાવતા
ૂ સમયમાં હોસ્સ્પટલમાં ર્દાખલ થઈને સારવાર લેવી પડશે તેવી જાણકારી ધરાવતા
અને ટંક
લોકો હેલ્થ વીમો ખરીર્દશે, જેના પગલે વીમા કંપનીને નુકસાન થશે.
બીજા શબ્ર્દોમાં કહીએ તો, જો વીમા કંપની જોખમની પસંર્દગી કરવાની પ્રરક્રયા કાળજીપ ૂવાક ન
કરે તો તેને નુકસાન થશે.
II. જોખમોની વીમાધારકો વચ્ચે સમાન વહેંચણી
ચાલો હવે જોખમોની વીમાધારકો વચ્ચે સમાન વહેંચણીનો ર્વચાર કરીએ. અહીં “ઇસ્ક્વટી”નો
અથા સમાન જોખમ ધરાવતા અરજર્દારોને સમાન પ્રીર્મયમના વગમ
ા ાં મ ૂકવા જોઈએ. વીમા
કંપનીઓ પ્રીર્મયમ નક્કી કરવા કેટલાંક પ્રકારના ધારાધોરણો ધરાવશે. એટલે સમાન જોખમો
ધરાવતા લોકોને એકસરખું પ્રીર્મયમ ચુકવવુ ં જોઈએ, જયારે ઊંચુ ં જોખમ ધરાવતા લોકોને ઊંચુ ં
પ્રીર્મયમ ચુકવવુ ં જોઈએ. તેઓ સરે રાશ જોખમ ધરાવતા વધુ વ્યસ્ક્તઓ અરજી કરે તે માટે
ધારાધોરણો ઇચ્છશે, જયારે વધુ જોખમને રે રટિંગ કરવામાં અને ર્નણય
ા લેવામાં વધારે સમય
આપી શકે છે .
I. જોખમન ાં વગીકરણ
સમાનતા સ્થાર્પત કરવા વીમા કંપની જોખમન ાં વગીકરણ તરીકે ઓળખાતી પ્રરક્રયા હાથ
ધરે છે એટલે કે વ્યસ્ક્તઓને તેમના જોખમના આધારે વગીકૃત કરવામાં આવે છે અને
જોખમના ર્વર્વધ વગોમાં મ ૂકવામાં આવે છે .
II. પ્રમાણભ ૂત જોખમો
તેમાં એવો લોકો સામેલ છે , જેમની ક્ષબમાર પડવાની શક્યતા સરે રાશ હોય છે .
III. મનપસાંદ જોખમો
તેમાં એવા લોકો સામેલ છે , જેમની ક્ષબમાર પડવાની શક્યતા સરે રાશથી ઓછી છે , જેથી
ઓછં પ્રીર્મયમ લાગે છે .
IV. ઊંચા જોખમો
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તેમાં એવા લોકો સામેલ છે , જેમની ક્ષબમાર પડવાની શક્યતા સરે રાશથી વધારે હોય છે ,
પણ તેમ છતાં વીમો મેળવવાના પાત્ર ગણાય છે . તેમને ઊંચા પ્રીર્મયમ કે કેટલીક
મયાાર્દાને આર્ધન રહીને વીમા માટે સ્વીકારી શકાય છે .
V. અસ્વીકૃત જોખમો
તેમાં એવા લોકો સામેલ છે , જેમની શારીરરક ખામીઓ અને ક્ષબમાર પડવાની શક્યતા
એટલી વધારે હોય છે કે તેમને વાજબી રકિંમતે વીમા કવચ પ્રર્દાન કરી ન શકાય. કેટલીક
વખત વ્યસ્ક્તને તાજેતરમાં જ ઓપરે શન જેવી તબીબી સારવારમાંથી પસાર થવુ ં પડ્ું
હોય તો કામચલાઉ ધોરણે તેમના વીમાની અરજીનો અસ્વીકાર કરવામાં આવે છે .
III. પસાંદગીની પ્રરિયા
વીમાકરણ કે પસંર્દગીની પ્રરક્રયા બે સ્તરે હાથ ધરાય છે તેવ ુ ં કહી શકાયેઃ
રફલ્ડ કે પ્રાથર્મક સ્તરે
 વીમાકરણ ર્વભાગીય સ્તરે
િાયાગ્રામ 1 : વીમાકરણ કે પસાંદગીની પ્રરિયા

I. રફલ્િ કે પ્રાથનમક સ્તરે
રફલ્ડ સ્તરે વીમાકરણ પ્રાથનમક વીમાકરણ તરીકે પણ જાણીતુ ં છે . તેમાં એજન્દ્ટ કે કંપનીના
પ્રર્તર્નર્ધ દ્વારા અરજી વીમા કવચ માન્દ્ય કરવા માટે યોગ્ય છે કે કેમ તેનો ર્નણાય લેવા
મારહતી એકત્ર કરવામાં આવે છે . આ પ્રરક્રયામાં એજન્દ્ટ મહત્ત્વપ ૂણા ભ ૂર્મકા અર્દા કરે છે .
સંભર્વત ક્લાયન્દ્ટને વીમો આપવો જોઈએ કે નહીં તેની જાણકારી એજન્દ્ટ પાસે સૌથી વધારે
હોય છે .
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થોડી વીમા કંપનીઓ જરૂર પડી શકે છે કે એજન્દ્્સ ર્નવેર્દન કે ગોપનીય અહેવાલ પ ૂણા કરે ,
ં માં એજન્દ્ટે પ્રર્દાન કરે લી ચોક્કસ મારહતી, અક્ષભપ્રાય અને ભલામણો
પ્રસ્તાવકતાાના સંબધ
માટે પ ૂછપરછ કરે .
આવા રરપોટાને નૈર્તક જોખમ રરપોટા કહેવાય છે , જે વીમા કંપનીના અર્ધકારી પાસેથી
માંગી શકાય છે . સામાન્દ્ય રીતે આ રરપો્સા પ્રસ્તાવકતાાના વ્યવસાય, આવક અને
નાણાકીય સ્સ્થર્ત અને શાખને આવરી લે છે .
નૈનતક જોખમ એિિે શ ાં ?
જયારે સ્વાસ્્યના જોખમોના શારીરરક જોખમ તરીકે ઉંમર, જાર્ત, આર્દતો વગેરે
પરરબળોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે , ત્યારે અન્દ્ય કેટલીક બાબતોનો ધ્યાનપ ૂવાક ર્વચાર
કરવાની જરૂર છે . આ ક્લાયન્દ્ટની નૈર્તકતા સાથે સંકળાયેલા જોખમ છે , જે વીમા કંપની
માટે મોંઘુ ં પુરવાર થઈ શકે છે .
નૈર્તકતાના જોખમનુ ં અર્ત ખરાબ ઉર્દાહરણ એ છે કે વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત એટલા માટે જ હેલ્થ
ૂ સમયમાં તેને સજર્જકલ ઓપરે શન કરાવવુ ં પડશે તેની તેને જાણ
વીમો લે છે , કારણ કે ટંક
છે , પણ તેનો ખુલાસો વીમા કંપનીને કરતી નથી. તેનો સીધો અથા એ થયો કે તે વળતર
મેળવવા જ જાણીજોઈને વીમો ઉતરાવે છે .
નુકસાન પ્રત્યે બેર્દરકારી અન્દ્ય એક ઉર્દાહરણ છે . વીમો હોવાથી વીમાધારક તેના સ્વાસ્્ય
પ્રત્યે બેર્દરકારી ર્દાખવે છે અને કોઈ પણ સારવારનો ખચા વીમા કંપની ચુકવશે તે જાણે છે .
અન્દ્ય પ્રકારનુ ં જોખમ ‘નૈર્તક જોખમ’ કહેવાય છે , જેનો ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે . અહીં
વીમાધારક કોઈ ગોટાળો નહીં કરે , પણ તેની પાસે મોટી વીમાકૃત રકમ હોવાથી તે મોંઘી
સારવાર લેવાનુ ં પસંર્દ કરશે, હોસ્સ્પટલમાં મોંઘા રૂમને પસંર્દ કરશે, જે તેનો વીમો ન હોત
તો પસંર્દ ન કયો હોત.
ગોિાળાન ાં નનરીક્ષણ અને એજન્સિની ભ ૂનમકા
જોખમની પસંર્દગીના ર્નણાયનો આધાર પ્રસ્તાવમાં પ્રસ્તાવકતાા કઈ હકીકતોને જાહેર કરે છે
તેના પર હોય છે . આ હકીકતો ખોટી છે અને છે તરર્પિંડી કરવાના આશય સાથે ખોટી રીતે
રજૂ થઈ છે તેવી જાણકારી મેળવવી વીમાકરણ ર્વભાગમાં બેઠેલા વીમા કંપનીના
પ્રર્તર્નર્ધ માટે મુશ્કેલ હોઈ શકે છે .
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અહીં એજન્દ્ટ મહત્ત્વપ ૂણા ભ ૂર્મકા ભજવે છે . આ હકીકતો સાચી છે તેવ ુ ં ર્નર્િત કરવા તે શ્રેષ્ઠ
સ્સ્થર્તમાં હોય છે , કારણ કે તે પ્રસ્તાવકતાાના સીધા અને વ્યસ્ક્તગત સંપકામાં હોય છે , જેથી
જો ઇરાર્દાપ ૂવાક ખોટી રજૂઆત થઈ હોય તો તે તેના પર નજર રાખી શકે છે .
II. નવભાગીય સ્તરે વીમાકરણ
વીમાકરણનુ ં બીજુ ં સ્તર ર્વભાગીય કે ઓરફસ સ્તરે છે . તેમાં ર્નષ્ણાતો અને એવી વ્યસ્ક્તઓ
સંકળાયેલી છે , જે આ પ્રકારના કામમાં કુશળ હોય છે અને વીમાની અરજી સ્વીકાયા છે કે કેમ
અને કઈ શરતે સ્વીકારવી જોઈએ તે નક્કી કરવા પ્રસ્તુત ડેટાનો ર્વચાર કરે છે .
C. ફાઇિ અને યઓ માગણ દનશિકા
તે યાર્દ રાખવુ ં જોઈએ કે ર્દરે ક વીમાકંપની તેન ુ ં વેચાણ કરતા અગાઉ તે ઉત્પાર્દનો બનાવવા
જોઈએ અને વીમાકરણ ર્વભાગની કામગીરીની આ પણ એક કામગીરી છે . ઇરડાએ આ માટે
માગાર્દર્શિકા બહાર પાડી છે , જે નીચે મુજબ છે ેઃ
ર્દરે ક કંપની તેના ઉત્પાર્દનો લક્ષિત ગ્રાહકોની જરૂરરયાતો, અપેિાઓ અને પરવડિમતા,
વીમાકરણની જવાબર્દારીઓ, વીમાની રકિંમતનુ ં ર્નધાારણ, બજારમાં સ્પધાાત્મક સ્સ્થર્ત વગેરે
પરરબળોને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવે છે . એટલે આપણે આધારભ ૂત સ્તરે પણ ગ્રાહકોની ર્વર્વધ
કેટગરીઓ માટે અનેક ર્વકલ્પો જોઈએ છીએ અને ભારતીય બજારમાં હોસ્સ્પટલાઇલેશન ખચાની
િર્તપ ૂર્તિના ઉત્પાર્દનોનુ ં પ્રભુત્વ છે .
ર્દરે ક નવા ઉત્પાર્દનોને બજારમાં પ્રસ્તુત થતા અગાઉ ઇરડાની મંજૂરીની જરૂર છે . ઉત્પાર્દનને
નીચે ઉલ્લેક્ષખત ‘ફાઇલ એન્દ્ડ યુલ’ જોગવાઈઓ હેઠળ ર્નયમનકાર સમિ રજૂ કરવાની જરૂર છે .
એક વખત ઉત્પાર્દન લોંચ થઈ જાય પછી તેને બજારમાંથી પરત ખેંચવા માટે પણ
માગર્દ
ા ર્શિકાનુ ં પાલન કરવુ ં પડે છે . ર્વદ્યાથીઓએ ફાઇલ એન્દ્ડ યુલ માગર્દ
ા ર્શિકા સાથે સંબર્ં ધત
આ તમામ જોગવાઈઓ, સ્વરૂપો, રરટન્દ્સા વગેરેથી વાકેફ થવુ ં જોઈએ.
ઇરિાની માગણ દનશિકા મજબ હેલ્થ વીમા ઉત્પાદનો માિે ફાઇિ એન્સિ યઓ પ્રરિયા :
a. ફાઇલ એન્દ્ડ યુલ પ્રરક્રયા મુજબ ઓથોરરટીની મંજૂરી ન મળે ત્યાં સુધી કોઈ પણ વીમા
કંપની કોઈ હેલ્થ વીમા ઉત્પાર્દનનુ ં વેચાણ નહીં કરે છે .
b. મંજૂર હેલ્થ વીમા ઉત્પાર્દનમાં સુધારાવધારા માટે પણ સમયે સમયે બહાર પડતી
માગાર્દર્શિકા મુજબ ઓથોરરટીની મંજૂરી જરૂરી છે .
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ઓથોરરટીએ મંજૂર કરે લ પોક્ષલસીમાં કોઈ પણ સુધારાવધારાનો અમલ કરવાની
તારીખથી ઓછામાં ઓછા ત્રણ મરહના અગાઉ તેની ર્દરે ક પોક્ષલસીધારકને જાણ
કરવી પડશે. આ નોરટસમાં સુધારાવધારા માટેના કારણો જણાવવા પડશે, ખાસ
કરીને પ્રીર્મયમમાં વધારા અને આ પ્રકારના વધારાના પ્રમાણ માટેના.
પોક્ષલસીની શરતોમાં સુધારાવધારાની શક્યતા, જેમાં પ્રોસ્પેક્્સમાં પ્રીર્મયમ
જણાવવુ ં પડશે.
c. ફાઇલ અને યુલ અરજીપત્રક ઇરડા દ્વારા પ્રમાક્ષણત કરવામાં આવે છે અને મારહતીપત્રક
અને ગ્રાહક મારહતી પત્રક સરહત ઘણા પરરર્શષ્ટ સાથે મોકલવામાં આવશે.
સંભર્વત ગ્રાહક અને કવચની ર્વગતો, બાકાત રાખવામાં આવેલી સ્સ્થર્તઓ

, ર્દાવો

ચુકવવાપાત્ર બને તે અગાઉ કોઈ વેઇરટિંગ પીરરયડ હોય, ચુકવણી વળતરના આધારે
થશે કે ર્નર્િત રકમના આધારે , રરન્દ્ય ૂઅલની શરતો અને લાભ, સહચુકવણીની ર્વગતો
કે કપાત અને રર્દ કરવાની શરતો વગેરે સાથે પોક્ષલસી સાથે ર્દરે ક વીમાધારકને ગ્રાહક
મારહતી પત્રક આપવામાં આવે છે .
ં ૂરી માટે ફાઇલ એન્દ્ડ યુલ એન્સપ્લકેશનને ર્નયુક્ત વીમાતજજ્ઞ અને
ઓથોરરટીની પ ૂવામજ
વીમા કંપનીના સીઇઓ દ્વારા તેમજ સમયે સમયે ઓથોરરટીએ નક્કી કરે લ આ પ્રકારના
ર્દસ્તાવેજીકરણ દ્વારા અને આ પ્રકારના સ્વરૂપોમાં પ્રમાક્ષણત કરાવવી પડશે.
d. હેલ્થ વીમા ઉત્પાર્દન પાછં ખેંચવુ ં
1. હેલ્થ વીમા ઉત્પાર્દન પાછં ખેંચવા વીમા કંપની આ માટેના કારણો અને વતમ
ા ાન
પોક્ષલસીધારકો માટેની જોગવાઈની સંપ ૂણા ર્વગતો પ ૂરી પાડી ઓથોરરટીની
ં ૂરી લેવી પડશે.
પ ૂવામજ
2. પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ સ્પષ્ટપણે ભર્વષ્યમાં ઉત્પાર્દનો પાછાં ખેંચવાની શક્યતાનો અને
આવા સંજોગોમાં પોક્ષલસીધારકો માટે ઉપલબ્ધ થનાર ર્વકલ્પોનો સ્પષ્ટ સંકેત
આપશે.
3. જો વતામાન ગ્રાહક વીમા કંપનીની જાણ પર પ્રર્તસાર્દ ન આપે, તો પોક્ષલસી
રરન્દ્ય ૂઅલ તારીખે પાછી ખેંચવામાં આવશે અને વીમાધારકને વીમા કંપની પાસે
ઉપલબ્ધ નવી પોક્ષલસી લેવી પડશે, જે પોટે ક્ષબક્ષલટીની શરતોને આર્ધન છે .
4. પાછં ખેંચાયેલ ઉત્પાર્દન સંભર્વત ગ્રાહકોને ઓફર કરવામાં નહીં આવે.
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e. કોઈ પણ ઉત્પાર્દન લોંચ થયા પછી તેના તમામ પાસાંની વષામાં ઓછામાં ઓછી એક
વખત ર્નયુક્ત વીમાતજજ્ઞ દ્વારા સમીિા થશે. જો ઉત્પાર્દન નાણાકીય રીતે
અવ્યવહારરક જણાશે, કે તેમાં ઊણપ જણાશે, તો ર્નયુક્ત વીમાતજજ્ઞ યોગ્ય રીતે
ઉત્પાર્દનની સમીિા કરશે અને ફાઇલ એન્દ્ડ યુલ પ્રરક્રયા હેઠળ સુધારાવધારા માટે
અરજી કરશે.
f. ઉત્પાર્દનને ફાઇલ એન્દ્ડ યુલ મંજૂરી મળયાના પાંચ વષા પછી ર્નયુક્ત વીમાતજજ્ઞ આ
ઉત્પાર્દન બનાવવામાં આવ્યુ ં ત્યારની ધારણાઓની સરખામણીમાં ક્ષબમારી, ભ ૂલ ચ ૂક,
વ્યાજના ર્દર, મોંઘવારી, ખચા અને અન્દ્ય પ્રસ્તુત ર્વગતોને ધ્યાનમાં રાખીને
ઉત્પાર્દનની કામગીરીની સમીિા કરશે અને અગાઉની ધારણાઓમાં સુધારાવધારા
કરીને નવેસરથી મંજૂરી માંગી શકે છે .
D. ઇરિાના અન્સય હેલ્થ વીમા નનયમનો
ફાઇલ એન્દ્ડ યુલ માગાર્દર્શિકા ઉપરાંત હેલ્થ વીમા ર્નયમનો પણ નીચે મુજબ છે ેઃ
a. તમામ વીમાકંપનીઓ

હેલ્થ વીમા વીમાકરણ પોક્ષલસી સાથે સંકળાયેલ હશે, જેને

કંપનીનુ ં બોડા મંજૂરી આપીશે. પોક્ષલસી ર્નર્િત અરજી ફોમા સરહત અન્દ્ય બાબતોમાં
સામેલ હોવી જોઈએ, જેના માટે સંભર્વત ગ્રાહક હેલ્થ પોક્ષલસી ખરીર્દવા અરજી કરી શકે
છે . આ પ્રકારના ફોમામાં કંપનીની સ ૂક્ષચત પોક્ષલસીને અનુરૂપ અરજીનુ ં વીમાકરણ કરવા
જરૂરી તમામ મારહતી હોવી જોઈએ.
b. વીમાકરણ પોક્ષલસી ઓથોરરટી સમિ ર્દાખલ કરવામાં આવશે. કંપની પોક્ષલસી
સુધારવાનો અર્ધકાર જાળવશે, કારણ કે તે જરૂરી છે , પણ ર્દરે ક સુધારા ઓથોરરટી
સમિ રજૂ કરવા પડશે.
c. હેલ્થ વીમા માટેની કોઈ પણ ર્દરખાસ્તનો વીમાકરણ પોક્ષલસીની બોડાની મંજૂરીના
આધારે સંપ ૂણાપણે સ્વીકાર કે અસ્વીકાર થઈ શકે છે . અરજીનો અસ્વીકાર સંભર્વત
ગ્રાહકને લેક્ષખતમાં જણાવવામાં આવશે, જેમાં તેમને અસ્વીકાર માટેના કારણો
જણાવવામાં આવશે.
d. વીમાધારકને પ્રીર્મયમથી વધારે કોઈ પણ લોરડિંગ ચાર્જ અંગે જાણ કરવામાં આવશે
અને પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરતા અગાઉ આ પ્રકારના લોરડિંગ માટે પોક્ષલસીધારકની મંજૂરી
મેળવવામાં આવશે.
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e. જો વીમાકંપનીને પોક્ષલસીના કોઈ પણ તબક્કે કે રરન્દ્ય ૂઅલ સમયે વ્યવસાયમાં ફેરફાર
જેવી વધુ મારહતીની જરૂર હોય, તો તેને વીમાધારક દ્વારા ર્નર્િત પ્રમાણભ ૂત ફોમામાં
ભરવામાં આવશે અને તેને પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજનો ભાગ બનાવવામાં આવશે, જેમાં આ
પ્રકારની મારહતી આપવા માટેની રજૂઆત અને શરતો જણાવવામાં આવશે.
f. વીમાકંપનીઓ એક જ વીમાકંપની સાથે વહેલાસર એન્દ્ટ્રી, સતત રરન્દ્ય ૂઅલ, ર્દાવાના
ૂ અનુભવ વગેરે માટે પોક્ષલસીધારકને રરવોડા આપવા છૂટાછાટ આપી શકે છે
અનુકળ
અને ફાઇલ અને યુલ માગર્દ
ા ર્શિકા હેઠળ માન્દ્યતાપ્રાપ્ત મારહતીપત્ર અને પોક્ષલસી
ર્દસ્તાવેજમાં છૂટછાટ આપી શકે છે .
હેલ્થ પોલિસીની પોિે લબલિિી સાંબનાં ધત માગણ દનશિકા
ઇરડા જીવન અને હેલ્થ વીમા પોક્ષલસીઓની પોટે ક્ષબક્ષલટી સંબર્ં ધત સ્પષ્ટ માગાર્દર્શિકા ધરાવે છે ,
જેની મુખ્ય બાબતો નીચે મુજબ છે ેઃ
1.

પોટે ક્ષબક્ષલટીને નીચેના કેસમાં મંજૂરી આપવામાં આવશે:
a. નોન-લાઇફ વીમાકંપનીઓ દ્વારા ઇશ્ય ૂ થતી ફેર્મલી ફ્લોટર પોક્ષલસીઓ સરહત તમામ
વ્યસ્ક્તગત હેલ્થ વીમા પોક્ષલસીઓ
b. નોન-લાઇફ વીમા કંપનીની કોઈ પણ ગ્ર ૂપ હેલ્થ વીમા પોક્ષલસી હેઠલ આવરી લેવાયેલ
કુટુંબના સભ્યો સરહત વ્યસ્ક્તગત સભ્યોને તે વીમાકંપનીની આ પ્રકારની ગ્ર ૂપ
પોક્ષલસીમાંથી વ્યસ્ક્તગત હેલ્થ વીમા પોક્ષલસી કે ફેર્મલી ફ્લોટર પોક્ષલસીમાં
સ્થળાંતરરત થવાનો અર્ધકાર રહેશે. તે પછી આગામી રરન્દ્ય ૂઅલ સમયે પોટે ક્ષબક્ષલટી
માટે અર્ધકાર મળશે.

I. પોક્ષલસીધારક રરન્દ્ય ૂઅલ સમયે જ પોટે ક્ષબક્ષલટી મેળવી શકે છે , નહીં કે પોક્ષલસી અસ્સ્તત્વમાં
હોય તે ર્દરર્મયાન.
II. કોઈ પોક્ષલસીધારક અન્દ્ય કોઈ વીમાકંપનીમાં પોતાની પોક્ષલસી પોટા કરાવવા ઇચ્છે તેણે
ચાલુ પોક્ષલસીના પ્રીર્મયમની રરન્દ્ય ૂઅલ તારીખના 45 રર્દવસ અગાઉ અરજી કરવી પડશે.
III. જો પોક્ષલસીધારક પ્રીર્મયમ રરન્દ્ય ૂઅલ તારીખથી 45 રર્દવસ અગાઉ ઇરડા-સ ૂક્ષચત ફોમામાં
અરજી કરે તો નવી વીમાકંપની પોટે ક્ષબક્ષલટીની ઓફર કરે અને ન પણ કરે તેવ ુ ં બની શકે.
IV. આ પ્રકારની જાણકારી મળતા વીમાકંપનીએ અરજર્દારને ઇરડાની માગાર્દર્શિકામાં પરરર્શષ્ટ
'I' મુજબ પોટે ક્ષબક્ષલટી ફોમા આપવુ ં પડશે, જેની સાથે અરજીનુ ં ફોમા અને ર્વર્વધ હેલ્થ વીમા
ઉત્પાર્દનો પર પ્રસ્તુત ઉત્પાર્દન સારહત્ય ઓફર કરી શકે છે .
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V. પોક્ષલસીધારક ર્દરખાસ્ત ફોમા સાથે પોટે ક્ષબક્ષલટી ફોમા ભરશે અને તે વીમાકંપની સમિ રજૂ
કરશે.
VI. પોટે ક્ષબક્ષલટી ફોમા મળતા વીમાકંપની ચાલુ વીમાકંપની પાસેથી સંબર્ં ધત
પોક્ષલસીધારકની તબીબી રહસ્ટ્રી અને ર્દાવાની જરૂરી મારહતી માંગસે. આ પોટાલ
ઇરડાની વેબ મારફતે થશે.
VII.

પોટે ક્ષબક્ષલટી પર આ પ્રકારની ર્વનંતી મળતા વીમાકંપની અરજી મળયાના સાત

કાયક
ા ારી રર્દવસની અંર્દર ઇરડાની વેબ પોટાલમાં સ ૂક્ષચત પોરટિંગ વીમા પોક્ષલસીઓ માટે ડેટા
ફોમેટમાં જરૂરી મારહતી આપશે.
VIII.

ચાલુ વીમાકંપની ર્નર્િત માળખામાં નવી વીમાકંપનીને જરૂરી મારહતી પ્રર્દાન ન કરે ,

તો તેને ઇરડા દ્વારા ઇશ્ય ૂ થયેલ સ ૂચનોનુ ં ઉલ્લંઘન ગણવામાં આવશે અને વીમાકંપનીને
વીમ ધારા, 1938 હેઠળ ર્દં ડની જોગવાઈ થશે
IX. વતામાન વીમાકંપની પાસેથી મારહતી મળતા નવી વીમાકંપની ર્દરખાસ્તનુ ં વીમાકરણ કરી
શકે છે અને ઇરડા (પોક્ષલસીધારકના રહતનુ ં સંરિણ), ર્નયમન, 2002ના ર્નયમન 4(6)ને
ં ત પોક્ષલસીધારકને ર્નણાય જણાવી શકે છે .
સુસગ
X. જો ઉપરોક્ત સમયમયાાર્દાની અંર્દર મારહતી મળી જાય, તો વીમાકંપની ઓથોરરટી સાથે
ૂ 15 રર્દવસની
ં ત અનુકળ
કંપની દ્વારા ફાઇલ થયા મુજબ તેની વીમાકરણ પોક્ષલસીને સુસગ
અંર્દર ર્વનંતી કરનાર પોક્ષલસીધારકને તેના ર્નણાયને જાણ કરશે નહીં, તે પછી વીમાકંપની
આ પ્રકારની અરજીનો ઇનકાર કરવાનો અર્ધકાર નહીં ધરાવે અને તેને તેનો સ્વીકાર કરવો
પડશે.
XI. રરન્દ્ય ૂઅલની તારીખે નવી કંપની પાસેથી પોટે ક્ષબક્ષલટીના સ્વીકારના પરરણામની રાહ
જોવાતી હોય ત્યાં
o

ૂ ા ગાળા માટે
જો પોક્ષલસીધારક દ્વારા ર્વનંતી કરવામાં આવે, તો વતમ
ા ાન પોક્ષલસીને ટંક
પ્રો-રે ટ પ્રીર્મયમનો સ્વીકાર કરીને લંબાવવામાં આવશે, જે ઓછામાં ઓછા એક મરહનો
હશે અને

o

જયાં સુધી નવી વીમાકંપની પાસેથી પોક્ષલસીની પુક્ષ્ટ ન થાય કે વીમાધારકની ચોક્કસ
લેક્ષખત ર્વનંતી પર જવાબ ન મળે ત્યાં સુધીનો ગાળો ચાલુ પોક્ષલસીમાં રર્દ ગણાશે નહીં

o

ૂ ા ગાળાની એક્સપાઇરીની તારીખને
આ પ્રકારના તમામ કેસમાં નવી વીમાકંપની ટંક
જોખમની શરૂઆતની તારીખ ગણશે.
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o

જો કોઈ કારણસર વીમાધારક ચાલુ વીમાકંપની સાથે પોક્ષલસીને આગળ ધપાવવા
ઇચ્છે છે તો તેને ર્નયર્મત પ્રીર્મયમ ચાર્જ કરીને અને કોઈ નવી શરત લાદ્યા ર્વના
મંજૂરી આપવામાં આવશે.

XII.

ૂ ા ગાળાનુ ં એક્સટેન્દ્શન મેળવે અને ર્દાવો કરે ,
પોક્ષલસીધારક ઉપર જણાવ્યા મુજબ ટંક

તો ચાલુ વીમાકંપની પોક્ષલસીના બાકીના વષા માટે બાકીનુ ં પ્રીર્મયમ ચાર્જ કરી શકે છે . આ
કેસમાં પોક્ષલસીધારક બાકી ગાળા માટે પ્રીર્મયમ ચુકવવા બંધાયેલ છે અને તે પોક્ષલસી વષા
માટે વતમ
ા ાન વીમાકંપની સાથે ચાલુ રાખશે.
XIII.

ુ ર કોઈ વધારાનુ ં
પોરટિંગ-ઇન પોક્ષલસીનો સ્વીકાર કરવા વીમાકંપની પોરટિંગના હેતસ

લોરડિંગ કે ચાજીસ લાર્દશે નહીં.
XIV. પોટે ડ પોક્ષલસીના સ્વીકાર પર કોઈ પણ મધ્યસ્થી સંસ્થાને કર્મશન ચુકવવામાં નહીં
આવે.
XV.

કોઈ પણ હેલ્થ વીમા પોક્ષલસી માટે અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગો અને ર્નર્િત

ં માં ચાલુ પોક્ષલસી હેઠળ પસાર થયેલ વેઇરટિંગ ગાળો ધ્યાનમાં
સમયની બાકાતના સંબધ
લેવાશે અને નવી પોટે ડ પોક્ષલસી હેઠળ હર્દ સુધી ઘટાડવામાં આવશે.
નોંધ1: નવી પોર્સસીમાં ચોક્કસ રોગ કે સારવાર માટે વેઇરટિંગ પીરરડયના કેસમાં પોરટિંગ
પોક્ષલસીધારક દ્વારા પ્રસ્તુત પોટે ક્ષબક્ષલટીમાં આવતા પોક્ષલસીધારકને વધારાનો
વેઇરટિંગ ગાળો સ્પષ્ટપણે સમજાવવો જોઈએ.
નોંધ 2: ગ્ર ૂપ હેલ્થ વીમા પોક્ષલસીઓ માટે વ્યસ્ક્તગત સભ્યને ચાલુ વીમા કવચના વષન
ા ી
સંખ્યાને આધારે કવર આપવામાં આવશે, જેમાં અગાઉની પોક્ષલસીમાં અગાઉથી
અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગને બાકાત રાખવામાં આવ્યો હતો/ર્નર્િત સમયમાં બાકાત
રાખવામાં આવ્યો હતો તેને ધ્યાનમાં લેવાશે નહીં.
XVI.

પોટે ક્ષબક્ષલટી અગાઉની પોક્ષલસી હેઠળ વીમાકૃત રકમ માટે લાગુ પડશે અને વીમાધારક

દ્વારા ર્વનંતી કરવામાં આવે તો અગાઉની વીમાકંપનીઓ પાસેથી મળે લ સંક્ષચત બોનસ
સુધી વીમાકૃત રકમ પણ વધારવામાં આવશે.
ર્દાખલા તરીકે – જો વ્યસ્ક્ત પાસે રૂ.2 લાખનુ ં વીમાકૃત રકમ હતી અને તેને વીમાકંપની A
પાસેથી રૂ.50,000નુ ં બોનસ સંક્ષચત થયુ ં હતુ.ં જયારે તે વીમાકંપની Bમાં સ્થળાંર્તરત થાય
અને અરજીનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે , ત્યારે વીમાકંપની B તેમને રૂ.2.50 લાખ માટે
લાગુ પ્રીર્મયમ ચાર્જ કરી રૂ.2.50ની વીમાકૃત રકમ ઓફર કરે છે . જો વીમાકંપની B પાસે
રૂ.2.50 લાખનુ ં ઉત્પાર્દન નહીં હોય તો વીમાકંપની B નજીકના ઊંચા સ્લેબ રૂ.3 લાખનુ ં
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ઉત્પાર્દન આ માટે રૂ. 3 લાખની વીમાકૃત રકમ સાથે લાગુ પ્રીર્મયમ ચાર્જ કરીને ઓફર
કરશે. જોકે પોટે ક્ષબક્ષલટી રૂ.2.50 લાખ પ ૂરતી જ ઉપલબ્ધ હશે.
XVII. વીમાકંપનીઓ પોલીસી કરાર અને મારહતીપત્ર, વેચાણ સારહત્ય કે કોઈ ફોમામાં અન્દ્ય
કોઈ ર્દસ્તાવેજ જેવી પ્રમોશનલ સામગ્રીમાં પોક્ષલસીધારકનુ ં આ બાબતે ધ્યાન ર્દોરશે, જેમ
કેેઃ
a. તમામ હેલ્થ વીમા પોક્ષલસીઓ પોટે બલ છે ;
ii. પોક્ષલસીધારકે પોટે ક્ષબક્ષલટીનો લાભ લેવા પોક્ષલસી કવચમાં બ્રેક ટાળવા અન્દ્ય
વીમાકંપનીઓનો સંપકા કરવાની પહેલ રરન્દ્ય ૂઅલની તારીખ અગાઉ કરવી જોઈએ,
કારણ કે અન્દ્ય વીમાકંપની અરજી સ્વીકારમાં ર્વલંબ કરે છે .
E. વીમાના મ ૂળભ ૂત નસદ્ાાંતો અને વીમાકરણના સાધનો
i.

વીમાકરણના મ ૂળભ ૂત પ્રસ્તત નસદ્ાાંતો

વીમાનુ ં કોઈ પણ સ્વરૂપ, પછી તે જીવન વીમો હોય કે સાધારણ વીમો, કેટલાંક ચોક્કસ
કાયર્દાકીય ર્સદ્ાંતો છે , જે જોખમની સ્વીકાયાતા સાથે કાયારત થાય છે . હેલ્થ વીમો આ જ
ર્નયમો દ્વારા સંચાક્ષલત છે અને કોઈ પણ ર્સદ્ાંતનુ ં ઉલ્લંઘન વીમા કંપનીને જવાબર્દારી છોડવા
પ્રેરે છે . આ મુખ્ય ર્સદ્ાંતો નીચે મુજબ છે ેઃ
સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ (યુબેરરમા ફાઇડ્સ) અને વીમાપાત્ર રહત
વીમાકરણના સાધનો
વીમાકરણ માટે આ મારહતીના સ્ત્રોતો છે અને તેના આધારે જોખમનુ ં વગીકરણ થાય છે અને
પ્રીર્મયમનો ર્નણાય લેવાય છે . વીમાકરણ માટેના મુખ્ય સાધનો નીચે મુજબ છે ેઃ
1. પ્રસ્તાવન ાં ફોમણ
ર્દસ્તાવેજ કરારનો આધાર છે , જેમાં પ્રસ્તાવકતાાના સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત અને વ્યસ્ક્તગત
ર્વગતો (એટલે કે વય, વ્યવસાય, શરીર, આર્દતો, સ્વાસ્્યની સ્સ્થર્ત, આવક,
પ્રીર્મયમની ચુકવણી વગેરે ર્વગતો) મેળવવામાં આવે છે . આ ઉત્પાર્દન મુજબ તેમજ
કંપનીની પોક્ષલસી/જરૂરરયાત મુજબ સરળ પ્રશ્રોના સેટથી લઈને સંપ ૂણા ર્વસ્ત ૃત પ્રશ્રોિરી
હોઈ શકે છે , જેથી આવશ્યક તમામ હકીકતોની જાણકારી સુર્નર્િત થાય અને તે પ્રમાણે
કવચ આપવામાં આવે. વીમાધારક દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારનુ ં ઉલ્લંઘન કે મારહતી
છૂપાવવાની હરકત પોક્ષલસીને રર્દબાતલ ઠેરવવા તરફ ર્દોરી જશે.
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2. ઉંમરનો પરાવો
પ્રીર્મયમ વીમાકૃત વ્યસ્ક્તની ઉંમરના આધારે નક્કી થાય છે . આ કારણે હેલ્થ વીમો લેતી
વખતે ઉંમરના પુરાવા સાથે જાહેર કરે લી ઉંમરની ખરાઈ કરવી જરૂરી છે .
ઉદાહરણ
ભારતમાં અનેક ર્દસ્તાવેજોને ઉંમરના પુરાવો ગણી શકાશે, પણ તેમાંથી મોટા ભાગના કાયર્દે સર
સ્વીકાયા નથી. મોટા ભાગના માન્દ્ય ર્દસ્તાવેજો બે ર્વસ્ત ૃત કેટેગરીમાં ર્વભાજીત છે . તેઓ નીચે
મુજબ છે ેઃ
ઉંમરનો પ્રમાણભ ૂત પરાવો: તેમાં શાળાનુ ં પ્રમાણપત્ર, પાસપોટા, રહેણાક પ્રમાણપત્ર,
પેન કાડા વગેરે સામેલ છે .
ઉંમરનો લબનપ્રમાણભ ૂત પરાવોુઃ તેમાં રે શનકાડા, વોટર આઇડી, વડીલોની જાહેરાત,
ગ્રામ પંચાયતનુ ં પ્રમાણપત્ર વગેરે સામેલ છે .
3. નાણાકીય દસ્તાવેજો
પ્રસ્તાવકતાાની નાણાકીય સ્સ્થર્તની જાણકારી મેળવવા અને નૈર્તક જોખમ ઘટાડવા
લાભર્દાયક ઉત્પાર્દનો માટે પ્રસ્તુત છે . જોકે સામાન્દ્ય રીતે નાણાકીય ર્દસ્તાવેજો નીચેના
રકસ્સાઓમાં જ માંગવામાં આવે છે
I.

વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત કવચ અથવા

II. ઊંચી વીમાકૃત રકમ અથવા
III. જયારે ર્દશાાવેલ આવક અને વ્યવસાય અને માંગવામાં આવેલ વીમાકવચ વચ્ચે
સુમેળ ન હોય.
4. તબીબી રરપોટટણ સ
તબીબી રરપો્સન
ા ી જરૂરરયાત વીમા કંપનીના ર્નયમો પર આધારરત છે , અને સામાન્દ્ય
રીતે વીમાધારકની ઉંમર અને કેટલીક વખત માંગવામાં આવેલ કવચની રકમ પર ર્નભાર
હોય છે . અરજીપત્રકમાં કેટલાંક જવાબો કેટલીક મારહતી પણ ધરાવી શકે છે , જે તબીબી
રરપો્સાની માંગણી તરફ ર્દોરી જાય છે .
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5. વેચાણ અનધકારીનો રરપોટટણ સ
વેચાણ અર્ધકારીઓ નીચલા સ્તરે કંપનીનુ ં પ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે છે અને તેઓ તેમના રરપોટામાં
જે મારહતી આપે છે તે મહત્ત્વપ ૂણા બની શકે છે . જોકે વેચાણ અર્ધકારીને વધુ વ્યવસાય પર
ઇન્દ્સેરટવ મળે છે એટલે રહતનુ ં સંઘષા થાય છે , જેને ધ્યાનમાં લેવ ુ ં જરૂરી છે .

સ્વયંપરરિણ 2
વીમાકરણમાં સવોચ્ચ ર્વશ્વાસના ર્સદ્ાંતનુ ં પાલન ___________ દ્વારા થવુ ં જરૂરી છે .
b) વીમા કંપની
c) વીમાધારક
d) બંને વીમા કંપની અને વીમાધારક
e) તબીબી ચકાસણીકતાા

સ્વયંપરરિણ 3
વીમાપાત્ર રહત એટલે ____________.
I. અસ્કયાતમાં વ્યસ્ક્તના નાણાકીય રહતનુ ં વીમાકરણ
II. વીમાકૃત અસ્કયામત
III. જયારે એકથી વધારે વીમા કંપની સમાન નુકસાનને આવરી લે ત્યારે ર્દરે ક વીમા કંપનીના
નુકસાનનો રહસ્સો
IV. વીમા કંપની પાસે વસ ૂલી શકાશે તેવી નુકસાનીની રકમ

F. વીમાકરણની પ્રરિયા
એક વખત જરૂરી મારહતી મળી જાય પછી વીમા કંપની પોક્ષલસીની શરતો નક્કી કરે છે .
સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત વીમાના વ્યવસાય માટે ઉપયોગી સામાન્દ્ય સ્વરૂપો નીચે મુજબ છે ેઃ
I.

તબીબી વીમાકરણ

તબીબી વીમાકરણ એક પ્રરક્રયા છે , જેમાં હેલ્થ વીમા માટે અરજી કરતી વ્યસ્ક્તના સ્વાસ્્યની
સ્સ્થર્ત નક્કી કરવા પ્રસ્તાવકતાા પાસેથી તબીબી રરપો્સા માંગવામાં આવે છે . સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત
મારહતી મેળવવામાં આવે છે , પછી વીમા કંપની વીમા કવચ ઓફર કરવુ ં કે કેમ, કેટલી હર્દ
સુધી કરવુ ં અને કઈ શરતો સાથે કરવુ ં અને કઈ બાબતોને બાકાત રાખવી તેનો ર્નણાય લેવા
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મ ૂલ્યાંકન કરે છે . એટલે તબીબી વીમાકરણ જોખમના સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો ર્નણાય કરી શકે
છે અને વીમાકવચની શરતોનો પણ.
જોકે તબીબી વીમાકરણમાં તબીબી રરપો્સા મેળવવામાં અને ચકાસવામાં ઊંચો ખચા
સંકળાયેલો છે . ઉપરાંત જયારે વીમા કંપનીઓ તબીબી વીમાકરણના ઊંચા પ્રમાણનો ઉપયોગ
કરે છે , ત્યારે તેઓ ‘ક્રીમ-ક્સ્કર્મિંગ’ (શ્રેષ્ઠ જોખમનો જ સ્વીકાર અને અન્દ્યનો અસ્વીકાર) પર જ
ર્દોષનો ટોપલો ઢોળે છે . તે સંભર્વત ક્લાયન્દ્્સ વચ્ચે હતાશાનુ ં કારણ બને છે અને તેવી વીમા
કંપનીઓ સાથે વીમો ઉતરાવવા ઇચ્છતાં લોકોની સંખ્યા ઘટાડે છે , કારણ કે તેઓ પયાાપ્ત
મારહતી પ્રર્દાન કરવા અને આવશ્યક પરરિણો કરાવવા ઇચ્છતાં નથી.
સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત સ્સ્થર્ત અને ઉંમર વ્યસ્ક્તગત હેલ્થ વીમા માટે મહત્ત્વપ ૂણા વીમાકરણ
પરરબળો છે . ઉપરાંત સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત વતામાન સ્સ્થર્ત, વ્યસ્ક્તગત અને કૌટુંક્ષબક તબીબી
રહસ્ટ્રી વીમા કંપનીને કોઈ પણ અગાઉના રોગ કે સ્સ્થર્તની હાજરી અને તેના પરરણામે
ભર્વષ્યમાં હોસ્સ્પટલમાં સારવાર લેવી પડે તેવી કે શસ્ત્રરક્રયા કરાવવી પડે તેવી સ્વાસ્્ય
સંબર્ં ધત સમસ્યાઓની સંભર્વતતા નક્કી કરવા માટે સિમ બનાવે છે .
ઉપરાંત અરજીપત્રકો અગાઉ લીધેલી સારવાર, હોસ્સ્પટલમાં ભરતી થયાની અને શસ્ત્રરક્રયા
ર્વશેની ર્વસ્ત ૃત મારહતી મેળવાય તે રીતે બનાવવામાં આવે છે . આ બાબત વીમા કંપનીને
અગાઉની ક્ષબમારી ઉથલો મારવાની શક્યતા, તેની વતમ
ા ાન સ્વાસ્્ય કે ભર્વષ્યમાં સંભર્વત
જરટલતા પર અસરોનુ ં મ ૂલ્યાંકન કરવામાં મર્દર્દ કરે છે . પ્રસ્તાવકતાા ર્દવા લેતા હોય તેવા
કેટલાંક રોગો માટે જ કોઈ પણ સમયે હોસ્સ્પટલમાં સારવાર લેવાની કે તે રોગ ઊથલો
મારવાની શક્યતા છે .
ઉદાહરણ
હાયપરટેન્દ્શન, વધુ પડતુ ં વજન/મેર્દસ્વીપણુ ં અને ખાંડના સ્તરમાં વધારો જેવી તબીબી
સ્સ્થર્તઓ હૃર્દય, રકડની અને નવાસ ર્સસ્ટમના રોગો માટે ભર્વષ્યમાં હોસ્સ્પટલમાં સારવારની
ઊંચી સંભર્વતતા ધરાવે છે . એટલે તબીબી વીમાકરણ માટે જોખમની આકારણી કરવામાં આવે
છે , ત્યારે આ સ્સ્થર્તની કાળજીપ ૂવાક ર્વચારણા કરવી જોઈએ.
સામાન્દ્ય રીતે ઉંમર વધવાની સામાન્દ્ય પ્રરક્રયાના કારણે સ્વાસ્્યને ર્વપરીત અસર કરતા
ફેરફારો 40 વષાની ઉંમર પછી થાય છે , એટલે વીમા કંપનીઓને 45 વષાથી ઓછી વય ધરાવતા
પ્રસ્તાવકતાાની તબીબી ચકાસણી કે પરરિણો કરવાની જરૂર રહેતી નથી (કેટલીક વીમા
કંપનીઓ આ જરૂરરયાત 50 કે 55 વષા પણ કરી શકે છે ). તબીબી વીમાકરણ માગાર્દર્શિકામાં
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પ્રસ્તાવકતાાના સ્વાસ્્યની સ્સ્થર્ત અંગે તેમના ફેર્મલી રફક્ષલર્શયનની સહી કરે લા જાહેરનામાની
જરૂર પડી શકે છે .
ભારતીય હેલ્થ વીમા બજારમાં વ્યસ્ક્તગત હેલ્થ વીમા માટે મુખ્ય તબીબી વીમાકરણ પરરબળ
વ્યસ્ક્તની ઉંમર છે . 45થી 50 વષા કરતા વધુ વય ધરાવતી વ્યસ્ક્ત પ્રથમ વખત હેલ્થ વીમો
મેળવવા અરજી કરે તો તેમને સ્વાસ્્યના જોખમની આકારણી કરવા ચોક્કસ પરરિણો
કરાવવાની જરૂર છે અને તેમના સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત મારહતી મેળવવી આવશ્યક છે . આ પ્રકારની
ચકાસણી અગાઉથી અસ્સ્તત્વમાં હોય તેવી તબીબી સ્સ્થર્તઓ કે રોગો હોય તો તેનો સંકેત પણ
આપે છે .
ઉદાહરણ
નશીલા રવ્યો, ર્દારૂ અને તમાકુના સેવનની જાણકારી મેળવવી મુશ્કેલ છે અને ભાગ્યે જ કોઈ
પ્રસ્તાવકતાા અરજીમાં તેનો ખુલાસો કરે છે . હેલ્થ વીમાના વીમાકરણમાં આવી બાબતોનો
ખુલાસો ન કરવો જ મોટો પડકાર છે . મેર્દસ્વીપણુ ં અન્દ્ય એક સમસ્યા છે , જે જાહેર સ્વાસ્્યની
મોટી સમસ્યા બની ગઈ છે અને વીમા કંપનીઓને તેના પરરણામે થતી ર્વર્વધ સમસ્યાઓનુ ં
પયાાપ્ત વળતર આપવા સિમ થવા વીમાકરણના સાધનો ર્વકસાવવાની જરૂર છે .
II. નોન-મેરિકિ વીમાકરણ
હેલ્થ વીમો મેળવવા અરજી કરતા મોટા ભાગના પ્રસ્તાવકતાાને તબીબી પરરિણની જરૂર નથી.
જો તેને યોગ્ય સચોટતા સાથે જાણી શકાશે તો આ પ્રકારના 10 ટકા કે તેનાથી ઓછા કેસ
તબીબી પરરિણમાં નકારાત્મક પરરણામો આપશે તેમજ વીમા કંપનીઓ મોટા ભાગના કેસોમાં
તબીબી પરરિણ વહેંચી શકે છે .
એટલું જ નહીં જો પ્રસ્તાવકતાાઓ તમામ જરૂરી હકીકતોનો સાચી રીતે ખુલાસો કરે અને એજન્દ્ટ
તેની કાળજીપ ૂવાક ચકાસણી કરે , તો તબીબી ચકાસણીની ઓછી જરૂર પડી શકશે. હકીકતમાં
તબીબી ચેકઅપના ખચા અને અન્દ્ય ખચામાં બચત કરવામાં આવે તો ર્દાવાના રે ર્શયોમાં થોડો
વધારો થઈ શકે છે અને તે પ્રસ્તાવકતાા માટે પ્રર્તકૂળતામાં પણ ઘટાડો કરશે.
એટલે વીમા કંપનીઓએ કેટલીક મેરડકલ પોક્ષલસીઓ રજૂ કરી છે , જેમાં પ્રસ્તાવકતાાને કોઈ
તબીબી ચકાસણીમાંથી પસાર થવાની જરૂર નથી. આ પ્રકારના રકસ્સાઓમાં સામાન્દ્ય રીતે
કંપનીઓ ‘મેરડકલ ક્ષગ્રડ’ રચે છે , જે કઈ ઉંમરે અને તબક્કે તબીબી વીમાકરણ કરાવવુ ં જોઈએ
તેનો સંકેત આપે છે અને એટલે આ નોન-મેરડકલ મયાાર્દાઓ કાળજીપ ૂવાક બનાવવામાં આવી
ુ ન સ્થાર્પત કરી શકાય.
છે , જેથી વ્યવસાય અને જોખમ વચ્ચે યોગ્ય સંતલ
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ઉદાહરણ
જો કોઈ વ્યસ્ક્તને તબીબી ચકાસણીઓ, વેઇરટિંગ ગાળો અને પ્રરક્રયાના ર્વલંબ જેવી લાંબી
પ્રરક્રયામાંથી પસાર થયા ર્વના લડપથી હેલ્થ વીમા કવચ મેળવવુ ં હોય, તો તે નોન-મેરડકલ
વીમાકરણ પોક્ષલસી લઈ શકે છે . સામાન્દ્ય રીતે આ પોક્ષલસીમાં સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત કેટલાંક પ્રશ્નનો
જવાબને આધારે પ્રીર્મયમના ર્દર અને વીમાકૃત રકમનો ર્નણાય લેવાય છે , જેમાં ઉંમર, જાર્ત,
ધુમ્રપાન, શરીરનો બાંધો વગેરે પરરબળો સામેલ છે . આ પ્રરક્રયા લડપી છે , પણ પ્રીર્મયમ
પ્રમાણમાં વધારે હોય છે .
III. આંકિાકીય કે િકાવારીમાાં રે રિિંગ પદ્નત
આ પ્રરક્રયા વીમાકરણમાં અપનાવવામાં આવે છે , જેમાં જોખમના ર્દરે ક ઘટક પર આંકડાકીય કે
ટકાવારીમાં આકારણીઓ થાય છે .
ઉંમર, જાર્ત, ક્ષલિંગ, વ્યવસાય, રહેઠાણ, પયાાવરણ, શરીરનો બાંધો, આર્દતો, કુટુંબ અને
વ્યસ્ક્તગત રહસ્ટ્રી જેવા પરરબળોની ચકાસણી થાય છે અને અગાઉથી ર્નર્િત માપર્દં ડના
આધારે આંકડાકીય આકારણી થાય છે .
IV. વીમાકરણના નનણણયો
જયારે મારહતીની આકારણી કાળજીપ ૂવક
ા કરવામાં આવે છે અને જોખમની યોગ્ય કેટેગરીમાં
વગીકૃત કરવામાં આવે છે , ત્યારે વીમાકરણની પ્રરક્રયા પ ૂણા થાય છે . ઉપરોક્ત સાધનો અને
તેના ર્નણય
ા ના આધારે વીમાકરણને નીચેની કેટેગરીઓમાં વગીકૃત કરવામાં આવે છે ેઃ
પ્રમાણભ ૂત ર્દર પર જોખમનો સ્વીકાર
વધારાના પ્રીર્મયમ (લોરડિંગ) પર જોખમનો સ્વીકાર, તેમ છતાં તમામ કંપનીઓમાં
તેનો અમલ ન થઈ શકે
ર્નર્િત સમયગાળા/શરતો માટે કવચ મોકૂફ રાખવુ ં
વીમાકવચનો ઇનકાર
પ્રર્તઓફર (મયાારર્દત અથવા કવચના આંર્શક ભાગનો ઇનકાર)
ઊંચી કપાત કે સહચુકવણી લાગુ કરવી
પોક્ષલસી હેઠળ કાયમ માટે બાકાત રાખવામાં આવતી લેવી
જો કોઈ ક્ષબમારીને કાયમ માટે બાકાત રાખવામાં આવે, તો તેને પોક્ષલસીના પ્રમાણપત્રમાં
સ્પષ્ટપણે જણાવવામાં આવે છે . આ બાકાત રાખવામાં આવતી પ્રમાણભ ૂત બાબતો ઉપરાંતની
બાકાત રાખવામાં આવેલી બાબત બનશે અને કરારનો ભાગ બનશે.
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વીમા કંપનીઓ ર્નષ્ણાત વ્યસ્ક્તઓ પાસે જોખમની આકારણી કરાવે તે મહત્ત્વપ ૂણા છે , કારણ કે
તે વીમા વ્યવસ્થાને સંત ુલનમાં રાખે છે . વીમાકરણ વીમા કંપનીઓને અપેક્ષિત જોખમના
સમાન સ્તર સાથે સંયક્ુ ત રાખવા અને તેમની પસંર્દગીના કવચ માટે સમાન પ્રીર્મયમ
લગાવવા સિમ બનાવે છે . પોક્ષલસીધારક માટે લાભ વાજબી અને સ્પધાાત્મક રકિંમતે વીમાની
ઉપલબ્ધતા છે , જે વીમા કંપની માટે લાભ ક્ષબમારીના પ્રમાણની ધારણાઓ મુજબ તેના
પોટાફોક્ષલયોના અનુભવને જાળવવા સિમતા છે .
V. સાધારણ કે પ્રમાણભ ૂત બાકાત રાખવામાાં આવતી બાબતોનો ઉપયોગ
મોટા ભાગની પોક્ષલસીઓમાં બાકાત રાખવામાં આવતી બાબતો સામેલ હોય છે , જે તેના તમામ
સભ્યોને લાગુ પડે છે . આ બાબતો પ્રમાણભ ૂત બાકાત રાખવામાં આવતી બાબતો કે કેટલીક
વખત સાધારણ બાકાત રાખવામાં આવતી બાબતો તરીકે જાણીતી છે . વીમા કંપનીઓ તેનો
અમલ કરીને તેમના જોખમને ઘટાડે છે .
આ અંગે અગાઉના પ્રકરણમાં ચચાા કરી છે .

સ્વયંપરરિણ 4
તબીબી વીમાકરણ ર્વશે નીચેમાંથી કયુ ં ર્વધાન ખોટું છે ?
i.

તેમાં તબીબી રરપો્સા મેળવવા અને આકારણી કરવાનો ઊંચો ખચા સંકળાયેલ છે .

ii. હેલ્થ વીમા માટે તબીબી વીમાકરણમાં સ્વાસ્્યની વતામાન સ્સ્થર્ત અને ઉંમર મુખ્ય
પરરબળો છે .
iii. પ્રસ્તાવકતાાઓને તેમના સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત જોખમની આકારણી કરવા તબીબી અને
પેથોલોજજકલ તપાસ કરાવવી જરૂરી છે .
iv. જોખમના ર્દરે ક ઘટક પર આકારણીની ટકાવારી કરવામાં આવે છે .
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G. ગ્ર ૂપ હેલ્થ વીમો
a) ગ્ર ૂપ હેલ્થ વીમો
ગ્ર ૂપ વીમો મુખ્યત્વે સરે રાશના કાયર્દા પર ઉતરાવવામાં આવે છે , જેનો અથા એ થયો કે જયારે
પ્રમાણભ ૂત જૂથના તમામ સભ્યોને ગ્ર ૂપ હેલ્થ વીમા પોક્ષલસી હેઠળ આવરી લેવામાં આવે ત્યારે
ગ્ર ૂપ બનાવતા વ્યસ્ક્તગત સભ્યોથી વીમા કંપનીને નુકસાન થાય તેન ુ ં ધ્યાન રાખવામાં આવે
છે . એટલે જયારે હેલ્થ વીમા માટે ગ્ર ૂપનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે , ત્યારે વીમા કંપનીઓ
ગંભીર અને વારં વાર સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત સમસ્યાઓનો ભોગ બનવાની શક્યતા ધરાવતા ગ્ર ૂપના
થોડા સભ્યોના અસ્સ્તત્વની શક્યતાને ધ્યાનમાં લે છે .
ગ્ર ૂપ હેલ્થ વીમાના વીમાકરણમાં ગ્ર ૂપ વીમા કંપનીની વીમાકરણની માગાર્દર્શિકા તેમજ વીમા
ર્નયમનકાર દ્વારા ગ્ર ૂપ વીમા માટે બનાવેલી માગાર્દર્શિકાનુ ં પાલન કરે છે કે કેમ તેન ુ ં મ ૂલ્યાંકન
કરવા ગ્ર ૂપની લાિક્ષણકતાનુ ં ર્વશ્લેષણ કરવાની જરૂર છે .
ગ્ર ૂપ હેલ્થ વીમા માટે પ્રમાણભ ૂત વીમાકરણ પ્રરક્રયામાં નીચેના પરરબળોને ધ્યાનમાં રાખીને
પ્રસ્તાવનુ ં મ ૂલ્યાંકન કરવાની જરૂર છે ેઃ
i.

ગ્ર ૂપનો પ્રકાર

ii. ગ્ર ૂપનુ ં કર્દ

iii. ઉદ્યોગનો પ્રકાર

iv. વીમાકવચ માટે લાયક વ્યસ્ક્તઓ

v. સંપ ૂણા ગ્ર ૂપને આવરી લેવાયુ ં છે કે કેમ અથવા સભ્યો માટે સામેલ ન થવાનો ર્વકલ્પ છે
કે કેમ

vi. વીમાકવચનુ ં સ્તર – તમામ માટે એકસમાન કે અલગ-અલગ

vii. જાર્ત, ઉંમર કે ર્વર્વધ સ્થળો, ગ્ર ૂપના સભ્યોની આવકનુ ં સ્તર, કમચ
ા ારીઓના
ટનાઓવરનો ર્દર, પ્રીર્મયમની ચુકવણી ગ્ર ૂપના માક્ષલક દ્વારા થશે કે સભ્યો દ્વારા જેવા
પરરબળોને પ્રીર્મયમની ચુકવણીમાં ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે

viii. ર્વર્વધ ભૌગોક્ષલક સ્થાનોમાં એકથી વધારે સ્થળના રકસ્સામાં સમગ્ર ર્વસ્તારમાં
હેલ્થકેરના ખચામાં ક્ષભન્નતા

ix. થડા પાટી એડર્મર્નસ્ટ્રેટર દ્વારા ગ્ર ૂપ વીમાના વહીવટ માટે ગ્ર ૂપધારકની પસંર્દગી (કે

તેની પસંર્દગી કે વીમા કંપની દ્વારા એકની પસંર્દગી) કે વીમા કંપની દ્વારા જ વહીવટ
કરવો

x. પ્રસ્તાર્વત ગ્ર ૂપે અગાઉ કરે લા ર્દાવાનો અનુભવ
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ઉદાહરણ
એર-કક્ન્દ્ડશન ઓરફસોમાં કાયારત ગ્ર ૂપના સભ્યોના ગ્ર ૂપ કરતા ખાણ કે કારખાનામાં કાયારત
કામર્દારોનુ ં ગ્ર ૂપ વધારે જોખમ ધરાવે છે . ઉપરાંત બંને ગ્ર ૂપના સભ્યોને ક્ષબમારીઓ થવાની
(જેના પગલે વળતરના ર્દાવાઓ)ની શક્યતા જુર્દી જુર્દી હોય છે . એટલે વીમા કંપની બંને
ગ્ર ૂપના જોખમોના પ્રમાણને ધ્યાનમાં રાખીને ગ્ર ૂપ હેલ્થ વીમા પોક્ષલસીની રકિંમત નક્કી કરશે.
તે રીતે આઇટી કંપનીઓ જેવા ઊંચા ટનઓ
ા વર ધરાવતા ગ્ર ૂપના રકસ્સામં નુકસાનકારક
પસંર્દગી ટાળવા વીમા કંપનીઓ વીમા માટે લાયક થતા અગાઉ પ્રોબેશનરી સમયગાળો પ ૂણા
કરવા કમચ
ા ારીઓ માટે જરૂરી માપર્દં ડો રજૂ કરી શકે છે .
ગ્ર ૂપ હેલ્થ વ્યવસાયમાં પ્રવતામાન અર્ત સ્પધાાત્મકતાને કારણે વીમા કંપનીઓ ગ્ર ૂપ વીમા
યોજનાઓના લાભમાં નોંધપાત્ર લક્ષચકતા અને ગ્રાહકોને અનુરૂપ જોગવાઈઓ કરવાની છૂટ
આપશે. કંપની-કમાચારી ગ્ર ૂપ વીમા યોજનાઓમાં સામાન્દ્ય રીતે સમયની સાથે ર્વર્વધ લાભ
ર્વકસાવવામાં આવે છે અને કંપનીના માનવ સંસાધન ર્વભાગ દ્વારા કમાચારી જાળવી
રાખવાના ભાગરૂપે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે . કેટલીક વખત લક્ષચકતા વીમા કંપનીઓ
વચ્ચેની સ્પધાાન ુ ં પરરણામ હોય છે . એક વીમા કંપની દ્વારા પ્રર્દાન કરવામાં આવતા ગ્ર ૂપ વીમા
યોજનાના ફાયર્દામાં સુધારો કરીને બીજી વીમા કંપની ગ્ર ૂપ વીમા યોજના રજૂ કરે છે .
b) કાં પની-કમણચારી ગ્ર ૂપથી અિગ વીમાકરણ
સામાન્દ્ય રીતે કંપની-કમાચારી ગ્ર ૂપ એવા સામાન્દ્ય ગ્ર ૂપ છે , જેમને ગ્ર ૂપ હેલ્થ વીમો ઓફર થાય
છે . જોકે નાણાકીય હેલ્થકેર ખચાના અસરકારક માધ્યમ તરીકે હેલ્થ વીમાની સ્વીકાયાતા વધી છે
અને ર્વર્વધ પ્રકારના ગ્ર ૂપ હવે બની રહ્યાં છે . આ સ્સ્થર્તમાં ગ્ર ૂપ હેલ્થ વીમા કંપનીઓ ગ્ર ૂપનુ ં
વીમાકરણ કરે ત્યારે ગ્ર ૂપમાં સામેલ ઘટકોની લાિક્ષણકતાને ધ્યાનમાં લેવી જરૂરી છે .
કંપની-કમાચારી ગ્ર ૂપ ઉપરાંત વીમા કંપનીઓ ગ્ર ૂપ હેલ્થ વીમા કવચ ર્વર્વધ પ્રકારના ગ્ર ૂપને
પ્રર્દાન કરે છે , જેમ કેેઃ કામર્દાર સંગઠનો, ટ્રસ્ટ અને સોસાયટીઓ, એકથી વધારે એમ્પપ્લોયરના
જૂથ, ફ્રેન્દ્ચાઇલ રડલસ,ા વ્યાવસાર્યક સંગઠનો, ક્લ્બ્સ અને અન્દ્ય સંગઠનો.
ર્વર્વધ ર્દે શોમાં સરકારો સમાજના ગરીબ વગાને ગ્ર ૂપ હેલ્થ વીમા કવચની વ્યવસ્થા કરે છે .
ભારતમાં કેન્દ્ર અને રાજય બંને સરકાર રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્્ય બીમા યોજના, યશસ્સ્વની વગેરે
ગરીબો માટે ગ્ર ૂપ હેલ્થ વીમા યોજનાઓને પ્રાયોજજત કરે છે .
આ પ્રકારના ર્વર્વધ જૂથો માટે મ ૂળભ ૂત વીમાકરણ સામાન્દ્ય રીતે સ્વીકાયા ગ્ર ૂપ વીમાકરણની
પ્રરક્રયા જેવુ હોય છે , તેમ છતાં વધારાના પરરબળોમાં નીચેની બાબતો સામેલ છે ેઃ
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1.

ગ્ર ૂપની સાઇલ (ગ્ર ૂપની નાની સાઇલ ચાજીસમાં વારં વાર ફેરફાર થઈ શકે છે )

2. ર્વર્વધ ર્વસ્તારોમાં હેલ્થકેરના ખચન
ા ુ ં જુદું જુદું સ્તર
3. ગ્ર ૂપના તમામ ઘટકો ગ્ર ૂપ હેલ્થ વીમા યોજનામાં સામેલ ન થાય તો નુકસાનકારક
પસંર્દગીનુ ં જોખમ
4. પોક્ષલસીમાં ગ્ર ૂપના સભ્યોનુ ં જળવાઈ રહેવ ુ ં
ઓછી રકિંમતે આ પ્રકારના ગ્ર ૂપ હેલ્થ વીમાનો ફાયર્દો લેવા અર્નયર્મત ગ્ર ૂપની રચનાઓમાં
વધારો થાય છે , જે ‘સગવરડયા જૂથો’તરીકે ઓળખાય છે . એટલે વીમા ર્નયમનકાર ઇરડાએ
ગ્ર ૂપ વીમાની માગાર્દર્શિકા જાહેર કરી છે , જેનો હેત ુ ર્વર્વધ ગ્ર ૂપ સાથે વીમા કંપનીઓના
અક્ષભગમનુ ં ર્નયમન કરવાનો છે . આ પ્રકારના ક્ષબનકમચ
ા ારી જૂથોમાં સામેલ છે ેઃ
I. કમાચારી કલ્યાણ સંગઠનો
II. ચોક્કસ કંપની દ્વારા ઇશ્ય ૂ થતા ક્રેરડટ કાડાના ધારકો
III. ખાસ વ્યવસાયના ગ્રાહકો, જેમાં વીમો વધારાના લાભ તરીકે ઓફર થાય છે
IV. બેન્દ્ક અને વ્યાવસાર્યક સંગઠનો કે સોસાયટીઓના ઋણકતાાઓ
ૂ રડલાઇન, વ્યસ્ક્તગત પોક્ષલસીઓમાં ઉપલબ્ધ ન
ગ્ર ૂપ વીમાની માગાર્દર્શિકાઓનો તકા અનુકળ
ુ ર રચાતા ગ્ર ૂપને
હોય તેવા કવચના લાભ અને ખચમ
ા ાં બચત સાથે વીમાનો લાભ લેવાના હેતસ
મયાારર્દત કરવાનો છે . આ પ્રકારના ‘સગવરડયા જૂથો’ કેટલીક વખત વીમા કંપનીઓને નુકસાન
તરફ ર્દોરી જાય છે અને તેના પરરણામે વળતરનો ઊંચો રે ર્શયો ઊભો થાય છે . એટલે
ર્નયમનકારી સિામંડળ દ્વારા ગ્ર ૂપ વીમાની માગર્દ
ા ર્શિકા વીમા કંપનીઓ દ્વારા બજારની
જવાબર્દાર વતાણકં ૂ માં મર્દર્દ કરે છે . તેઓ વીમા કંપનીઓ દ્વારા વીમાકરણમાં ર્શસ્ત લાવે છે
અને ગ્ર ૂપ યોજનાઓ માટે વહીવટી ધારાધોરણો સ્થાર્પત કરીને ગ્ર ૂપ વીમા યોજનાઓ પણ રચે
છે .
H. નવદે શ પ્રવાસ વીમાન ાં વીમાકરણ
ર્વર્દે શી પ્રવાસ વીમા પોક્ષલસીઓ હેઠળ મુખ્ય કવચ હોવાથી વીમાકરણ હેલ્થ વીમા માટેની
પેટનન
ા ે અનુસરશે
પ્રીર્મયમનુ ં રે રટિંગ અને તેનો સ્વીકાર કંપનીની માગાર્દર્શિકા મુજબ રહેશ,ે પણ ધ્યાનમાં લેવા
જેવી કેટલીક મહત્ત્વપ ૂણા બાબતો નીચે મુજબ છે ેઃ
1. પ્રીર્મયમનો ર્દર અરજર્દારની ઉઁમર અને ર્વર્દે શી પ્રવાસના ગાળા પર ર્નભાર રહેશે.
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2. ર્વર્દે શોમાં તબીબી સારવાર મોંઘી હોવાથી સામાન્દ્ય રીતે સ્થાર્નક હેલ્થ વીમા
પોક્ષલસીઓની સરખામણીમાં પ્રીર્મયમના ર્દર ઊંચા હોય છે .
3. ર્વર્દશોમાં પણ અમેરરકા અને કેનેડાનુ ં પ્રીર્મયમ ઊંચુ ં છે .
4. અરજર્દાર ર્વર્દે શમાં તબીબી સારવાર લેવા પોક્ષલસીનો ઉપયોગ ન કરે તે માટે તકેર્દારી
રાખવી જોઈએ એટલે કોઈ અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગનો ર્વચાર પ્રસ્તાવના
તબક્કામાં જ કરવો જોઈએ.

I. પસણનિ એક્તસિન્સિ વીમાન ાં વીમાકરણ
પસાનલ એસ્ક્સડન્દ્ટ પોક્ષલસીઓ માટે વીમાકરણ માટે નીચેની બાબતો ર્વચારમાં લેવામાં
આવે છે .
રે રિિંગ
પસાનલ એસ્ક્સડન્દ્ટ વીમામાં મુખ્યત્વે વીમાધારકનો વ્યવસાય ધ્યાનમાં લેવાય છે . સામાન્દ્ય
રીતે ઘરે , શેરીમાં વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતોમાં તમામ વ્યસ્ક્તઓ માટે જોખમ એકસરખું હોય છે .
પણ વ્યવસાય સાથે સંબર્ં ધત જોખમ અલગઅલગ હોય છે . ર્દાખલા તરીકે બાંધકામ સાઇટ પર
કાયારત ર્સર્વલ ઇજનેરની સરખામણીમાં ઓરફસ મેનેજરને જોખમ ઓછં હોય છે .
ર્દરે ક વ્યવસાય માટે રે ટ નક્કી કરવા વ્યવહારરક નથી. એટલે વ્યવસાયને ર્દરે ક જૂથમાં વગીકૃત
કરવામાં આવે છે . ર્દરે ક જૂથ વધતાઓછા અંશે સમાન જોખમ ધરાવે છે .
વગીકરણની નીચેની ર્સસ્ટમ સરળ અને વ્યવહારરક છે . કંપનીઓ પોતાની રીતે વગીકરણ કરી
શકે છે .
જોખમન ાં વગીકરણ
વ્યવસાયના આધારે વીમાધારક સાથે સંકળાયેલ જોખમને ત્રણ જૂથમાં વગીકૃત કરી શકાય છે ેઃ
i.

જોખમ જૂથ I
એકાઉન્દ્ટન્દ્્સ, ડૉક્ટસા, વકીલો, આરકિટેક્્સ, કન્દ્સક્લ્ટિંગ ઇજનેરો, ર્શિકો, બેન્દ્કસા,
વહીવટી કાયોમાં સંકળાયેલ વ્યસ્ક્તઓ, સમાન જોખમના વ્યવસાયમાં સંકળાયેલા
વ્યસ્ક્તઓ.

ii. જોખમ જૂથ II
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ક્ષબલ્ડસ,ા કોન્દ્ટ્રાક્ટસા અને ઇજનેરો ર્નરીિણના કામમાં સંકળાયેલા હોય છે , પશુ ડૉક્ટસ,ા
મોટર કાર અને લાઇટ મોટર વાહનોના પેઇડ િાઇવસા અને સમાન જોખમના
વ્યવસાયમાં સંકળાયેલી વ્યસ્ક્તઓ.
માનવીય શ્રમ (જૂથ ત્રણ હેઠળ આવતી વ્યસ્ક્તઓ ર્સવાય)માં સંકળાયેલી તમામ
વ્યસ્ક્તઓ, રોકડનુ ં વહન કરતા કમાચારીઓ, ગેરેજ અને મોટર વાહનોના ર્મકેર્નક્સ,
મશીન ઓપરે ટસા, ટ્રક કે લોરી અને અન્દ્ય ભારે વાહનોના િાઇવસ,ા વ્યાવસાર્યક
એ્લે્સ અને સ્પો્સામેન, લુહાર અને સમાન જોખમમાં સંકળાયેલી વ્યસ્ક્તઓ.
iii. જોખમ જૂથ III
ભ ૂગભ
ા ખાણો, ર્વસ્ફોટ મેગેક્ષલન્દ્સમાં કાયારત વ્યસ્ક્તઓ, હાઈ ટેન્દ્શન સપ્લાય સાથે
વીજળીના ઇન્દ્સ્ટોલેશનમાં સંકળાયેલા કામર્દારો, જોકી, સકાસના કમાચારીઓ, વ્હીલના
રે ર્સિંગ કે ઘોડેસવારી, ર્શકારની રમત, પવાતારોહણ, ર્શયાળીની રમતો, સ્કીઇંગ,
આઇસ હોકી, બલ ૂર્નિંગ, હેંગ ગ્લાઇરડિંગ, રરવર રાક્ફ્ટિંગ, પોલો અને સમાન સંકટના
વ્યવસાયો/પ્રવ ૃર્િઓમાં સંકળાયેલી વ્યસ્ક્તઓ સામેલ છે .
આ જોખમ જૂથો અનુક્રમે ‘સાધારણ’, ‘મધ્યમ’ અને ‘ઊંચુ’ં જોખમ ધરાવતા જૂથો તરીકે
પણ જાણીતા છે .
વયમયાણ દા
ર્દરે ક કંપની વીમાકવચ આપવા લઘુતમ અને મહિમ વયની અલગ-અલગ મયાાર્દા ધરાવે છે .
સામાન્દ્ય રીતે 5 વષાથી 70 વષાનો ર્નયમ છે . જોકે કવચ ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓના કેસમાં પોક્ષલસી
70 વષાની વય પછી પણ રરન્દ્ય ૂ થઈ શકે છે , પણ 80 વષન
ા ી ઉંમર સુધી રરન્દ્ય ૂઅલ પ્રીર્મયમનુ ં
ભારણ વધારે હોઈ શકે છે .
રરન્દ્ય ૂઅલ કે નવુ ં કવચ મેળવવા સામાન્દ્ય રીતે કોઈ તબીબી ચકાસણીની જરૂરી નથી.
તબીબી ખચાણ
તબીબી ખચાન ુ ં કવચ નીચે મુજબ છે ેઃ
i.

પસાનલ એસ્ક્સડન્દ્ટ પોક્ષલસી પુક્ષ્ટ દ્વારા વધારી શકાશે, શરીર પર અકસ્માતમાં ઇજાના
ં માં વીમાધારક દ્વારા વહન કરવામાં આવતા ખચન
સંબધ
ા ે આવરી લેવા વધારાના
પ્રીર્મયમની ચુકવણી પર વધારી શકાય છે .
ii. આ ફાયર્દા પોક્ષલસી હેઠળ અન્દ્ય ફાયર્દાથી ઉપરાંત છે .
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iii. વ્યસ્ક્તને હોસ્સ્પટલમાં સારવાર આપવા ર્દાખલ કરવી પડી તે જરૂરી નથી.
યદ્ અને સાંબનાં ધત જોખમો
યુદ્ના જોખમનુ ં કવચ વધારાના પ્રીર્મયમ સાથે નાગરરક ફરજો પર ર્વર્દે શમાં કાયારત ભારતીય
વ્યસ્ક્તઓ/ર્નષ્ણાતોને આવરી શકે છે .
iv. શાંર્તના સમયમાં કે સાધારણ ગાળામાં ઇશ્ય ૂ થતી પી. એ. પોક્ષલસીઓનો રે ટ સાધારણ
રે ટ કરતા 50 ટકા વધારે હશે (એટલે કે સાધારણ ર્દર કરતા 150 ટકા).
v. અસાધારણ/શંકાસ્પર્દ ગાળા (એટલે કે જયારે યુદ્ જેવી સ્સ્થર્ત ઊભી થાય / એટલે
નાક્ષગરક ફરજ પર કાયારત ભારતીય અર્ધકારીઓ)માં પી. એ. પોક્ષલસીઓના રે ટ
સાધારણ રે ટ કરતા 150 ટકા વધારે (એટલે કે સાધારણ ર્દર કરતા 250 ટકા) હોય છે
અરજીન ાં ફોમણ
આ ફોમા નીચેની ર્વગતો જણાવે છે ેઃ
I. વ્યસ્ક્તગત મારહતી
II. શારીરરક સ્સ્થર્ત
III. આર્દતો અને શોખ
IV. અન્દ્ય કે અગાઉના વીમા
V. અગાઉના અકસ્માતો કે ક્ષબમારી
VI. લાભ અને વીમાકૃત રકમની પસંર્દગી
VII.

ઘોષણા

ઉપરોક્ત જરૂરી ર્વગતને નીચે મુજબ સમજાવી શકાશેેઃ
I. વય, ઊંચાઈ અને વજન સરહત અન્દ્ય વ્યસ્ક્તગત બાબતો, વ્યવસાયની સંપ ૂણા ર્વગત
અને સરે રાશ માર્સક આવક.
II. વય ર્દશાાવશે કે ઇન્સચ્છત પોક્ષલસી માટે પ્રવેશકોની વય નક્કી મયાાર્દાની અંર્દર છે કે કેમ.
વજન અને ઊંચાઈની સરખામણી જાર્ત ઉંચાઇ અને વય માટે સરે રાશ વજનના કોષ્ટક
સાથે કરવી જોઈએ અને જો અરજર્દાર સરે રાશ કરતા 15 ટકા વધારે કે ઓછં વજન
ધરાવે તો વધુ તપાસ કરવી જોઈએ.
III. કોઈ પણ શારીરરક ખોડખાંપણ, ગંભીર ક્ષબમારી વગેરે સાથે સંબર્ં ધત શારીરરક સ્સ્થર્તની
ર્વગત
IV. અંગ ગુમાવનાર કે રક્ષ્ટ ગુમાવનાર અરજર્દાર માન્દ્ય કેસમાં ર્વશેષ શરતો પર જ
સ્વીકારી શકાશે. તેઓ અસાધારણ જોખમો ધરાવે છે , કારણ કે તેઓ ચોક્કસ પ્રકારના
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અકસ્માતો ટાળવા ઓછા સિમ છે અને બાકીનો હાથ કે પગ કે બાકીની આંખને અસર
થશે તેને ધ્યાનમાં રાખીએ તો ર્વકલાંગતાનુ ં જોખમ સાધારણ કરતા વધારે હોઈ શકે
છે .
V. ડાયાક્ષબટીસમાં ધીમો સુધારો થઈ શકે છે કારણ કે ઘા લડપથી રુલાતો નથી અને
અિમતા ક્ષબનજરૂરી રીતે વધારે સમય માટે

લંબાય છે . અરજર્દારની તબીબી રહસ્ટ્રી

ભર્વષ્યના અકસ્માતના જોખમને કેટલી હર્દે અસર કરશે તે નક્કી કરવા ચકાસવી
જોઈએ. જોખમને ક્ષબનવીમાને પાત્ર બનાવવા આ પ્રકારના ચોક્કસ ગંભીર જોખમની
ઘણી ફરરયાર્દો થાય છે , જેમ કે હૃર્દયના વાલ્વનો રોગ.
VI. પવાતારોહણ, પોલો, મોટર રે ર્સિંગ, એક્રોબેરટક્સ વગેરે જોખમકારક શોખમાં વધારે
પ્રીર્મયમ ચુકવવાની જરૂર હોય છે .
વીમાકૃત રકમ
પસાનલ એસ્ક્સડન્દ્ટ પોક્ષલસીમાં વીમાકૃત રકમ ર્વચાર પ ૂવાક સાથે નક્કી કરવી જોઈએ, કારણ કે
તે લાભર્દાયક પોક્ષલસીઓ છે અને ર્નયંર્ત્રત િર્તપ ૂર્તિને આર્ધન હોતી નથી. સારસંભાળને
ફાયર્દાકારક રોજગારી મારફતે મળતી આવકને ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. બીજા શબ્ર્દોમાં કહીએ
તો અકસ્માતને કારણે અરજર્દારની આવકને અસર ન થાય તો તે આવક વીમાકૃત રકમ નક્કી
કરતી વખતે ધ્યાનમાં ન લેવી જોઈએ.
વીમાકંપનીઓ/વીમાકતાાઓ વચ્ચે વીમાકૃત રકમ નક્કી કરવાની પદ્ર્ત મુજબ મંજૂર કરાયેલા
કવચ માટે ચોક્કસ રકમનો આધાર વીમાકતાાઓ પર ર્નભાર છે . જોકે સામાન્દ્ય રીતે
વીમાધારકની 72 મરહના/6 વષાની આવકથી વધારે વીમાકવચ મંજૂર ન કરવુ ં જોઈએ.
જો પોક્ષલસી મ ૂડી ફાયર્દા માટે જ હોય તો આ મયાાર્દાને ચોક્કસ લાગુ કરવામાં આવતી નથી.
જોકે કામચલાઉ સંપ ૂણા ર્વકલાંગતા કવચ માટે ચુકવવાપાત્ર વળતરના કેસમાં તે ન થવુ ં
જોઈએ, આ જ ગાળા ર્દરર્મયાન તેમની આવકના અપ્રમાણસર છે . જો કવચ ટીટીડી માટે
સાપ્તારહક વળતર માટે હોય, તો સામાન્દ્ય રીતે વીમાકૃત રકમ તેમની વાર્ષિક આવકથી
બેગણાથી વધારે હોતી નથી.
જયારે ગૃરહણી, ર્વદ્યાથી વગેરે જેવી આવક ન ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓને કવચ આપવામાં આવે
ત્યારે વીમાકંપનીઓએ સુર્નર્િત કરવુ ં જોઈએ કે તેઓ મ ૂડીગત ફાયર્દો જ આપે છે , નહીં કે
સાપ્તારહક વળતર.
ફેનમિી પેકેજ કવચ
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બાળકો અને ગૃરહણી પત્ની માટે કવચ મ ૃત્યુ અને કામી ર્વકલાંગતા (કુલ કે આંર્શક) પ ૂરતુ ં
મયાારર્દત હોય છે . જોકે કંપનીના ર્નયમનોને આધારે ફાયર્દાનુ ં કોષ્ટક ર્વચારી શકાશે. કેટલીક
કંપનીઓ ટીટીડી કવચ ખાસ મયાાર્દા સાથે ગૃરહણી પત્નીને આપે છે .
સામાન્દ્ય રીતે ફેમીલી પેકેજ કવચમાં કુલ પ્રીર્મયમ પર 5 ટકા રડસ્કાઉન્દ્ટ આપવામાં આવે છે .
ગ્ર ૂપ પોલિસીઓ
જો વીમાધારક વ્યસ્ક્તઓની ચોક્કસ સંખ્યા એટલે 100થી વધી જાય તો ગ્ર ૂપ રડસ્કાઉન્દ્ટમાં
પ્રીર્મયમની છૂટ આપવામાં આવે છે . જોકે જયારે સંખ્યા નાની હોય એટલે 25 હોય તો ગ્ર ૂપ
પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરી શકાશે, પણ રડસ્કાઉન્દ્ટ ર્વના.
સામાન્દ્ય રીતે નામ વગરની ગ્રુપ પોલીસી આધારે પોક્ષલસી અર્ત રકિંમતી ક્લાયન્દ્્સને જ ઇશ્ય ૂ
થાય છે , જેમાં સભ્યની ઓળખ સ્પષ્ટપણે જાહેર હોય છે .
ગ્ર ૂપ રિસ્કાઉન્સિનો માપદાં િ
ં માં જ ઇશ્ય ૂ થવી જોઈએ. ગ્ર ૂપ રડસ્કાઉન્દ્ટ અને
ગ્ર ૂપ પોક્ષલસીઓમાં નામ ધરાવતા જૂથોના સંબધ
અન્દ્ય ફાયર્દાનો લાભ લેવા પ્રસ્તાર્વત ગ્ર ૂપ નીચેની એક કેટેગરી હેઠળ આવવુ ં જોઈએેઃ
ં , જેમાં કંપનીના આર્શ્રતો સામેલ છે
I. કંપની-કમાચારી સંબધ
II. પ ૂવાર્નધાારરત સેગમેન્દ્્સ/જૂથો, જેમાં પ્રીર્મયમ રાજય/કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ચુકવવામાં
આવે છે
III. રજજસ્ટડા સહકારી સોસાયટીના સભ્યો
IV. રજજસ્ટડા સેવા ક્લબના સભ્યો
V. બેન્દ્કો/રડનસ/
ા માસ્ટર/ર્વલાના ક્રેરડટ કાડાધારકો
VI. બેન્દ્કો/એનબીએફસી દ્વારા રડપોક્ષલટ પ્રમાણપત્રધારકો
VII.

બેન્દ્કો/સરકારી ક્ષલર્મટેડ કંપનીઓના શેરધારકો

ં માં ર્દરખાસ્તના કેસમાં તેઓ સંબર્ં ધત
ઉપરોક્ત કેટેગરીથી અલગ કેટેગરીના સંબધ
વીમાકંપનીઓના ટેકર્નકલ ર્વભાગો દ્વારા ર્નણાય લઈ શકાશે.
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અપેક્ષિત ગ્ર ૂપ સાઇલ પર કોઈ ગ્ર ૂપ રડસ્કાઉન્દ્ટ ઓફર નહીં કરી શકાય. ગ્ર ૂપ રડસ્કાઉન્દ્ટ પોક્ષલસી
લેતી વખતે ગ્ર ૂપમાં નોંધાયેલા સભ્યોની વાસ્તર્વક સંખ્યાના આધારે ધ્યાનમાં લેવાય છે .
રરન્દ્ય ૂના સમયે તેની સમીિા કરવામાં આવશે.
વીમાકૃત રકમ
ર્દરે ક વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત માટે અલગથી ચોક્કસ રકમ માટે વીમાકૃત રકમ નક્કી કરી શકાશે
અથવા તેને વીમાકૃત વ્યસ્ક્તઓ ચુકવવાપાત્ર ફાયર્દા સાથે જોડી શકાશે.
ગ્ર ૂપ વીમામાં ‘તમામ કે કોઈ નહીં’નો ર્સદ્ાંત લાગુ પડે છે . વધારા અને ઘટાડા પ્રોરે ટ વધારાના
પ્રીર્મયમ કે રરફંડ સાથે લાગુ પડે છે .
પ્રીનમયમ
પ્રીર્મયમના ર્વર્વધ ર્દર જોખમ અને પસંર્દ કરે લા લાભના વગીકરણ મુજબ કમાચારીઓને લાગુ
પડે છે . એટલે વ્યસ્ક્તના વ્યવસાયને આધારે ર્દ ર અલગઅલગ હશે.
ઉદાહરણ
સમાન પ્રકારના વ્યવસાયમાં સંકળાયેલા તમામ કમચ
ા ારીઓના જૂથને એક જ ર્દર લાગુ પડશે.
ં માં કંપનીએ તેના દ્વારા જળવાયેલા અર્ધકૃત રે કોડ્સા પર
નામરરહત કમાચારીઓના સંબધ
આધારરત ર્દરે ક વગીકરણમાં કમાચારીઓની સંખ્યા જાહેર કરવાની જરૂર છે .
જોખમના વગીકરણ મુજબ સંગઠન, ક્લબ વગેરેના સભ્યોના નામ માટે પ્રીર્મયમના ર્દર લાગુ
પડે છે .
જયારે સભ્યપર્દ સાધારણ હોય અને કોઈ ખાસ વ્યવસાય પ્રત્યે મયાારર્દત ન હોય, ત્યારે ર્દર લાગુ
કરવા વીમાકંપનીઓ તેમના ર્વવેકનો ઉપયોગ કરે છે .
ઓન-િયિી કવચો
આ કવચ ઓન-ડ્ુટી કલાકો ર્દરર્મયાન પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે , જે નીચે મુજબ છે ેઃ
A. જો પી. એ. કવચ ફરજના મયાારર્દત કલાકો (અને રર્દવસના 24 કલાક માટે નહીં) માટે
હોય, તો યોગ્ય પ્રીર્મયમના 75 ટકા ચાર્જ કરવામાં આવે છે .
B. વીમાકવચ રોજગારી ર્દરમ્પયાન અકસ્માત થાય તો જ લાગુ પડે છે .

237

ઓફ-િયિી કવચો
જો વીમાકવચની મયાારર્દત કલાકો માટે જરૂર હોય, કમાચારી સિાવાર ફરજ પર અને/અથવા
કામ પર ન હોય, ત્યારે પ્રીર્મયમમાં ઘટાડો એટલે કે પ્રીર્મયમના 50 ટકા લાગુ કરી શકાશે.
મ ૃત્યના કવચની બાદબાકી
મ ૃત્યુના લાભ ન આપતી કે બાકાત રાખતી ગ્ર ૂપ પી. એ. પોક્ષલસીઓ ઇશ્ય ૂ કરવી શક્ય છે , જે
વ્યસ્ક્તગત કંપની માગાર્દર્શિકાને આર્ધન છે .
ગ્ર ૂપ રિસ્કાઉન્સિ અને બોનસ/માલસ
એક પોક્ષલસી હેઠળ ઘણા વ્યસ્ક્તઓ આવરી લેવાઈ હોવાથી ઓછં વહીવટી કાયા અને ખચા થાય
છે . ઉપરાંત સામાન્દ્ય રીતે ગ્ર ૂપના તમામ સભ્યો વીમાધારક હશે અને વીમાકંપનીઓને નુકસાન
થાય તેવી પસંર્દગી નહીં થાય. એટલે પ્રીર્મયમમાં રડસ્કાઉન્દ્ટને

આકાર પ્રમાણે મંજૂરી

આપવામાં આવશે.
ગ્ર ૂપ પોક્ષલસીઓના રરન્દ્ય ૂઅલ હેઠળ રે રટિંગનો ર્નણાય ર્દાવાના અનુભવના સંર્દભામાં નક્કી થાય
છે .
ૂ અનુભવને રરન્દ્ય ૂઅલ પ્રીર્મયમમાં રડસ્કાઉન્દ્ટ આપવામાં આવશે (બોનસ).
a) અનુકળ
b) આકાર પ્રમાણે નુકસાનકારક અનુભવમાં પ્રીર્મયમને રરન્દ્ય ૂ કરીને ર્દં ડ કરવામાં
આવશે.(માલુસ)
c) જો ર્દાવાનો અનુભવ 70 ટકા હશે તો રરન્દ્ય ૂઅલ માટે સાધારણ ર્દર લાગુ પડશે.
અરજી પત્રક
I. સભ્યો દ્વારા પ ૂણા કરવા ફોમા વહેંચવાની અને ફક્ત એક ર્દસ્તાવેજ વીમાધારક દ્વારા પ ૂણા
થયેલો હોય તે પરં પરા છે .
II. તેમણે ઘોષણા કરવાની જરૂર છે કે કોઈ સભ્ય શારીરરક ખામીથી પીરડત નથી, જે તેની
સહભાક્ષગતાનો અસ્વીકાર કરાવશે.
III. આ પ ૂવાસાવચેતીમાં છૂટ આપવામાં આવે તો પણ કેટલીક વખત સમજવામાં આવે છે
અને/અથવા પુરાવા દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે કે કવચ શરૂ થયા અગાઉ આ
પ્રકારની ર્વકલાંગતાના કારણે ર્વકલાંગતા અને તેની પરીણામી અસરને બાકાત
રાખવામાં આવશે.
જોકે કંપનીઓ વચ્ચે તેની કાયાપદ્ર્ત અલગ હોઈ શકે છે .
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સ્વયંપરરિણ 5
i.

ગ્ર ૂપ હેલ્થ વીમામાં ગ્ર ૂપમાં સામેલ કોઈ પણ વ્યસ્ક્ત વીમા કંપની માટે નુકસાનકારક
પસંર્દગી બની શકે છે .

ii. ગ્ર ૂપ હેલ્થ વીમો કંપની-કમાચારી જૂથો માટે જ કવચ પ્રર્દાન કરે છે .
I. ર્વધાન 1 સાચુ ં છે અને ર્વધાન 2 ખોટું છે
II. ર્વધાન 2 સાચુ ં છે અને ર્વધાન 1 ખોટું છે
III. ર્વધાન 1 અને 2 બંને સાચા છે
IV. ર્વધાન 1 અને 2 બંને ખોટા છે
મારહતી
જોખમ વ્યવસ્થાપન પ્રરક્રયાના ભાગરૂપે વીમા કંપની મોટી ગ્ર ૂપ પોક્ષલસીઓના કેસમાં તેન ુ ં
જોખમ હસ્તાંતરરત કરવા બે પદ્ર્તઓનો ઉપયોગ કરે છે ેઃ
કોઇન્સસ્યોરન્સસ: તેનો સંર્દભા એકથી વધારે વીમા કંપની દ્વારા જોખમના સ્વીકાર સાથે છે .
સામાન્દ્ય રીતે આ પ્રરક્રયા ર્દરે ક વીમા કંપનીને જોખમની ટકાવારીની ફાળવણી કરીને હાથ
ધરવામાં આવે છે . એટલે બે વીમા કંપની દ્વારા પોક્ષલસી સ્વીકારવામાં આવે છે તેવ ુ ં કહી શકાય,
જેમાં વીમા કંપની A 60 ટકા જોખમ વહેંચે છે અને વીમા કંપની B 40 ટકા જોખમ વહેંચે છે .
સામાન્દ્ય રીતે વીમા કંપની A મુખ્ય વીમા કંપની છે , જે પોક્ષલસી સાથે સંબર્ં ધત તમામ
બાબતોનુ ં સંચાલન કરે છે , જેમાં પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરવાની અને ર્દાવાની પતાવટ કરવાની બાબત
સામેલ છે . વીમા કંપની B ચુકાવાયેલા વળતરનો 40 ટકા રહસ્સો વીમા કંપનીને A ને ચુકવે છે .
રરઇન્સસ્યોરન્સસ: વીમા કંપની ર્વર્વધ પ્રકારના અને કર્દના જોખમ સ્વીકારે છે . તેઓ તેમના
ર્વર્વધ જોખમનુ ં સંરિણ કેવી રીતે કરી શકે? તેઓ અન્દ્ય વીમા કંપની સાથે તેમના જોખમોનુ ં
રર-ઇન્દ્સ્યોરરિંગ કરે છે અને આ પ્રરક્રયાને રરઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કહેવાય છે . એટલે રરઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ વીમા
ુ ેરટવ
કંપનીઓના જોખમનો સ્વીકાર સમજૂતીઓ તરીકે ઓળખાતી સ્વતંત્ર ગોઠવણો કે ફેક્યલ
રરઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ તરીકે કરે છે . રરઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ વૈર્શ્વક સ્તરે થાય છે એટલે જોખમનો પ્રસાર વ્યાપક
સ્તરે થાય છે .
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સારાાંશ
I. હેલ્થ વીમો ક્ષબમારીના પ્રમાણ આધારરત છે , જે વ્યસ્ક્તના ક્ષબમાર પડવાના જોખમ તરીકે
વ્યાખ્યાર્યત છે .
II. વીમાકરણ જોખમની પસંર્દગી અને રકિંમત ર્નધાારણની પ્રરક્રયા છે .
III. વીમાકરણમાં જોખમ અને વ્યવસાય વચ્ચે યોગ્ય સંત ુલન સ્થાર્પત કરવાની જરૂર છે , જેથી
સ્પધાાત્મકતા જળવાઈ રહે અને તેમ છતાં સંસ્થા નફો કરે .
IV. વ્યસ્ક્તગતની ક્ષબમાર થવાના પ્રમાણને અસરકતાા કેટલાંક પરરબળો ઉંમર, જાર્ત, આર્દતો,
રોજગાર, શરીરનો બાંધો, ફેર્મલી રહસ્ટ્રી, અગાઉની ક્ષબમારી કે સર્જરી, સ્વાસ્્યની વતમ
ા ાન
સ્સ્થર્ત અને રહેઠાણ સ્થળ સામેલ છે .
V. વીમાકરણનો હેત ુ વીમા કંપનીને નુકસાન થાય તેવા જોખમની પસંર્દગીને અટકાવવાનો છે
અને યોગ્ય વગીકરણ અને જોખમની સમાન વહેંચણી સુર્નર્િત કરવાનો છે .
VI. વીમાકરણ માટે એજન્દ્ટ પ્રથમ પગલું છે , કારણ કે તે સંભર્વત ક્લાયન્દ્ટને વીમો આપવો કે
નહીં તેનાથી સારામાં સારી રીતે વાકેફ હોય છે .
VII.

વીમાના મુખ્ય ર્સદ્ાંતો છે ેઃ સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ, વીમાપાત્ર રહત, િર્તપ ૂર્ત,િ પ્રર્દાન,

પ્રર્તસ્થાપન અને ર્નકટવતીકારણ.
VIII.

વીમાકરણના મુખ્ય સાધનો છે : અરજીપત્રક, ઉંમરનો પુરાવો, નાણાકીય ર્દસ્તાવેજો,

તબીબી અહેવાલો અને વેચાણ રરપો્સા.
IX. તબીબી વીમાકરણ એવી પ્રરક્રયા છે , જેનો ઉપયોગ વીમા કંપનીઓ હેલ્થ વીમા પોક્ષલસી
માટે અરજી કરનાર વ્યસ્ક્તના સ્વાસ્્યની સ્સ્થર્તનો ર્નણાય લે છે .
X. નોન-મેરડકલ વીમાકરણ એવી પ્રરક્રયા છે , જેમાં પ્રસ્તાવકતાાને તબીબી પરરિણ કરાવવાની
જરૂર નથી.
XI. આંકડાકીય રે રટિંગ પદ્ર્ત વીમાકરણમાં સ્વીકાયા પ્રરક્રયા છે , જેમાં જોખમના ર્દરે ક પાસાની
આકારણી આંકડાકીય કે ટકાવારી દ્વારા થાય છે .
XII.

જયારે મારહતીની કાળજીપ ૂવાક ચકાસણી/આકારણી થાય અને જોખમને યોગ્ય

કેટેગરીમાં વગીકૃત કરવામાં આવે ત્યારે વીમાકરણની પ્રરક્રયા પ ૂણા થાય છે .
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XIII.

ગ્ર ૂપ વીમો મુખ્યત્વે સરે રાશના કાયર્દા પર આધારરત હોય છે , એટલે કે જયારે

પ્રમાણભ ૂત ગ્ર ૂપના તમામ સભ્યોને ગ્ર ૂપ હેલ્થ વીમા દ્વારા આવરી લેવામાં આવે છે , ત્યારે
ગ્ર ૂપમાં વીમા કંપનીને નુકસાન થાય તેવા સભ્યોની પસંર્દગી ન થઈ શકે.
સ્વયંપરરિણના જવાબો
જવાબ 1
સાચો ર્વકલ્પ III છે .
વીમાકરણ જોખમની પસંર્દગી કરવાની અને રકિંમત ર્નધાારરત કરવાની પ્રરક્રયા છે .
જવાબ 2
સાચો ર્વકલ્પ III છે .
ે ે જાળવવો
વીમાકરણમાં સવોચ્ચ ર્વશ્વાસનો ર્સદ્ાંત વીમા કંપની અને વીમાધારક બંનન
જોઈએ.
જવાબ 3
સાચો ર્વકલ્પ I છે .
વીમાપાત્ર રહત એટલે વ્યસ્ક્ત જે અસ્કયામતને વીમાકૃત કરવા ઇચ્છે છે તેમાં વ્યસ્ક્તનુ ં આર્થિક
કે નાણાકીય રહત અને આ પ્રકારની અસ્કાયમતને કોઈ નુકસાન થાય તો નાણાકીય નુકસાન
વેઠવુ ં પડી શકે છે .
જવાબ 4
સાચો ર્વકલ્પ IV છે .
આંકડાકીય રે રટિંગ પદ્ર્તમાં જોખમના ર્દરે ક પાસા પર ટકાવારી અને આંકડાકીય આકારણી
કરવામાં આવે છે , નહીં કે તબીબી વીમાકરણ પદ્ર્તમાં.
જવાબ 5
સાચો ર્વકલ્પ IV છે .
ગ્ર ૂપ હેલ્થ વીમામાં જયારે ગ્ર ૂપના તમામ સભ્યોને ગ્ર ૂપ હેલ્થ વીમા પોક્ષલસી હેઠળ આવરી
લેવામાં આવે ત્યારે ગ્ર ૂપમાં વીમા કંપનીને નુકસાનકારક જોખમ ધરાવતા વ્યસ્ક્તઓ સામેલ ન
થઈ શકે.
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કંપની-કમાચારી ગ્ર ૂપ ઉપરાંત વીમા કંપનીઓ કામર્દાર સંગઠનો, ટ્રસ્ટ અને સોસાયટીઓ,
વ્યાવસાર્યક સંગઠનો, ક્લબ્સ અને અન્દ્ય સંગઠનો જેવા ર્વર્વધ પ્રકારના ગ્ર ૂપને ગ્ર ૂપ હેલ્થ
વીમા કવચ પ્રર્દાન કરે છે .
સ્વયંચકાસણીના પ્રશ્રો
પ્રશ્ન 1
વ્યસ્ક્તના ક્ષબમાર પડવાના ર્દરને નીચેનામાંથી કયુ ં પરરબળ અસર કરતુ ં નથી?
i. જાર્ત
ii. પત્નીની નોકરી
iii. આર્દતો
iv. રહેઠાણનુ ં સ્થળ
પ્રશ્ન 2
િર્તપ ૂર્તિના ર્સદ્ાંત મુજબ, વીમાધારકને __________ માટે ચુકવણી થાય છે .
a) વીમાકૃત રકમની હર્દ સુધી વાસ્તર્વક નુકસાન
b) વાસ્તર્વક ખચન
ા ે ધ્યાનમાં રાખ્યા ર્વના વીમાકૃત રકમ
c) બંને પિો વચ્ચે સંમત સ્થાયી રકમ
d) વીમાકૃત રકમને ધ્યાનમાં લીધા ર્વના વાસ્તર્વક નુકસાન
પ્રશ્ન 3
વીમા

કંપની

માટે

અરજર્દાર

ર્વશે

મારહતીનો

પ્રથમ

અને

________________ છે .
I. ઉંમરના પુરાવાના ર્દસ્તાવેજો
II. નાણાકીય ર્દસ્તાવેજો
III. અગાઉના તબીબી રે કોડ્સા
IV. પ્રસ્તાવ પત્રક
પ્રશ્ન 4
વીમાકરણની પ્રરક્રયા પ ૂણા થાય છે જયારે ___________________.
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મુખ્ય

સ્ત્રોત

તેના

I. અરજર્દાતાના સ્વાસ્્ય અને વ્યસ્ક્તગત મહત્ત્વપ ૂણા મારહતી અરજપત્રકમાં મેળવવામાં
આવે છે
II. અરજર્દાતાના તમામ તબીબી પરરિણો અને કસોટીઓ પ ૂણા થઈ છે
III. પ્રાપ્ત મારહતીની કાળજીપ ૂવક
ા આકારણી કરવામાં આવે છે અને યોગ્ય જોખમ કેટેગરીમાં
વગીકરણ કરવામાં આવે છે
IV. જોખમની પસંર્દગી અને રકિંમત પછી પ્રસ્તાવકતાાને પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ થાય છે
પ્રશ્ન 5
આંકડાકીય રે રટિંગ પદ્ર્ત ર્વશે નીચેનામાંથી કયુ ં ર્વધાન ખોટું છે ?
i.

આંકડાકીય રે રટિંગ પદ્ર્ત કુશળ વ્યસ્ક્તઓની મર્દર્દથી મોટા વ્યવસાયમાં સારી લડપ પ્રર્દાન
કરે છે .

ii. તબીબી રે ફરી કે ર્નષ્ણાતો ર્વના આંકડાકીય મુદ્દાના આધારે મુશ્કેલ કે શંકાસ્પર્દ કેસનુ ં
ર્વશ્લેષણ શક્ય નથી.
iii. આ પદ્ર્તનો ઉપયોગ તબીબી ર્વજ્ઞાનની ચોક્કસ જાણકારી ર્વના વ્યસ્ક્તઓ દ્વારા થઈ
શકશે.
iv. તે ર્વર્વધ વીમા કંપનીઓના ર્નણય
ા ો વચ્ચે સાતત્યતા સુર્નર્િત કરે છે .

સ્વયાંપરરક્ષણ પ્રશ્નોના જવાબો
જવાબ 1
સાચો ર્વકલ્પ II છે .
વ્યસ્ક્તના ક્ષબમાર પડવાના જોખમને તેમના પત્ની ની કામગીરી અસર કરતી નથી, છતાં તેના
પોતાના રોજગારીની સ્સ્થર્ત તેની ક્ષબમારીને અસર કરી શકે તેવ ુ ં એક મહત્ત્વપ ૂણા પરરબળ છે .
જવાબ 2
સાચો ર્વકલ્પ I છે .
િર્તપ ૂર્તિના ર્સદ્ાંત મુજબ, વીમાધારકને વાસ્તર્વક નુકસાન કે ખચા માટે વળતર વીમાકૃત
રકમની મયાાર્દામાં મળે છે .
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જવાબ 3
સાચો ર્વકલ્પ IV છે .
વીમાકરણ માટે અરજર્દાર ર્વશે મારહતીનો પ્રાથર્મક સ્ત્રોત તેની પ્રસ્તાવપત્ર છે , જેમાં
પ્રસ્તાવકતાાની સ્વાસ્્ય અને વ્યસ્ક્તગત મારહતી સાથે સંબર્ં ધત તમામ મહત્ત્વપ ૂણા બાબતો
મેળવવામાં આવે છે .
જવાબ 4
સાચો ર્વકલ્પ III છે .
જયારે પ્રાપ્ત થયેલી મારહતીની કાળજીપ ૂવાક આકારણી કરવામાં આવે અને જોખમને યોગ્ય
કેટેગરીમાં વગીકૃત કરવામાં આવે, ત્યારે વીમાકરણની પ્રરક્રયા પ ૂણા થાય છે .
જવાબ 5
સાચો ર્વકલ્પ II છે .
મુશ્કેલ કે શંકાસ્પર્દ રકસ્સાઓમાં વધુ કાળજીપ ૂવાકનુ ં અવલોકન આંકડાકીય રે રટિંગ પદ્ર્ત દ્વારા
શક્ય છે , કારણ કે જાણીતા માપર્દં ડની રક્ષ્ટએ શંકાસ્પર્દ મુદ્દાઓના સંર્દભા સાથે અગાઉના
અનુભવો ટકાવારીમાં વ્યક્ત કરવામાં આવે છે .
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પ્રકરણ 10
હેલ્થ વીમાના દાવા
પ્રકરણ પરરચય
આ પ્રકરણમાં આપણે હેલ્થ વીમામાં ર્દાવા પતાવટની પ્રરક્રયા, તે માટે જરૂરી ર્દસ્તાવેજીકરણ
અને વળતર આરિણની પ્રરક્રયા ર્વશે ચચાા કરીશુ.ં આ ઉપરાંત આપણે વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત
વીમાના વ્યવસ્થાપનનો ર્વચાર કરીશુ ં અને ટીપીએની ભ ૂર્મકા પણ સમજીશુ.ં
અભ્યાસના પરરણામો

A. વીમામાં ર્દાવા પતાવટ
B. હેલ્થ વીમા ર્દાવાઓનુ ં વ્યવસ્થાપન
C. હેલ્થ વીમા ર્દાવાઓનુ ં ર્દસ્તાવેજીકરણ
D. ર્દાવાની અનામત
E. થડા પાટી એડર્મર્નસ્ટ્રેટસા (ટીપીએ)ની ભ ૂર્મકા
F. ર્દાવાની પતાવટ – વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત (પસાનલ એસ્ક્સડન્દ્ટ)
G. ર્દાવાની પતાવટ – ર્વર્દે શી પ્રવાસ વીમો
આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કયાા પછી આપણે સમિ હોવા જોઈએ:
1. વીમાના ર્દાવાઓમાં ર્વર્વધ રહતધારકોની સમજણ
2. હેલ્થ વીમાના ર્દાવાઓનુ ં વ્યવસ્થાપન કેવી રીતે થાય છે તેની સમજણ
3. હેલ્થ વીમાના ર્દાવાઓની પતાવટ માટે જરૂરી ર્વર્વધ ર્દસ્તાવેજોની ચચાા કરવા
4. વીમા કંપનીઓ દ્વારા પ્રર્દાન કરવામાં આવતા ર્દાવાઓ માટે કેવા વાંધા હોય છે તેની
સમજણ
5. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતના ર્દાવાઓની ચચાા કરવી
6. ટીપીએની ર્વભાવના અને ભ ૂર્મકા સમજી શકવા જોઈએ
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A. વીમામાં ર્દાવાની પતાવટ
તે સારી રીતે સમજવામાં આવે છે કે વીમો એક ‘ખાતરી’ છે અને પોક્ષલસી તે ખાતરીનો
‘પુરાવો’ છે . પોક્ષલસી હેઠળ ર્દાવો કરવા તરફ ર્દોરી જતી વીમાકૃત ઘટના તે ખાતરીની કસોટી
છે . વીમા કંપની તેણે આપેલી ખાતરીઓ કેટલી પ ૂરી કરે છે તેના પરથી તેની કામગીરીનુ ં
મ ૂલ્યાંકન થાય છે . વીમામાં રે રટિંગ પરરબળોમાં એક મુખ્ય પરરબળ વીમા કંપની ર્દાવો કે
વળતર ચુકવવાની િમતા છે .
i.

દાવાની પ્રરિયામાાં રહતધારકો

ર્દાવાની પતાવટ કેવી રીતે થાય છે તે ર્વગતે જોઈએ એ અગાઉ આપણે ર્દાવાની પ્રરક્રયામાં
રહતધારક પિો કોણ છે તે સમજવાની જરૂર છે .
િાયાગ્રામ 1: દાવાની પ્રરિયામાાં રહતધારકો
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વીમો ખરીર્દનારી વ્યસ્ક્ત પ્રથમ રહતધારક અને ‘ર્દાવાનો પ્રાપ્યકતાા’

ગ્રાહક

છે .
‘વળતરના ચુકવણીકતાા’ તરીકે વીમા કંપનીના શેરધારકો

શેરધારકો

નો

મોટો રહસ્સો ધરાવે છે . જો પોક્ષલસીધારકોના ભંડોળમાંથી વળતર
ચુકવણી કરે છે , તો પણ તેઓ વચન પ ૂણા કરવા જવાબર્દાર છે .
વીમા કંપનીઓ અને તમામ વીમા કંપનીઓની અંર્દર વીમાકતાાઓ

વીમાકતાણ ઓ

ર્દાવાઓ અને ઉત્પાર્દનોની રડલાઇન સમજવાની, પોક્ષલસીની શરતો,
ર્નયમો અને મ ૂલ્યો વગેરેનો ર્નણય
ા લેવાની જવાબર્દારી ધરાવે છે .
ર્નયમનકાર (ભારતીય વીમા ર્નયમનકાર અને ર્વકાસ સિામંડળ)
મુખ્ય રહતધારક છે , જેના હેત ુ છે ેઃ

નનયમનકાર

I. વીમા વાતાવરણમાં સારસંભાળનો આર્દે શ
II. પોક્ષલસીધારકના રહતોનુ ં સંરિણ
III. વીમા કંપનીઓની લાંબા ગાળાની નાણાકીય સ્સ્થર્તને મજબ ૂત
રાખવી.

થિણ પાિી

થડા પાટી એડર્મર્નસ્ટ્રેટસા જેવા સેવા મધ્યસ્થીઓ, જેઓ હેલ્થ વીમાના

એિનમનનસ્િેિસણ

ર્દાવાની પ્રરક્રયા કરે છે .
વીમા એજન્દ્્સ/બ્રોકસા પોક્ષલસીઓનુ ં વેચાણ કરતાં જ નથી, પણ

વીમા એજન્સ્સ/ બ્રોકસણ

ર્દાવાના કેસમાં ગ્રાહકોને સેવા પ્રર્દાન કરશે તેવી અપેિા રાખવામાં
આવે છે .
તેઓ સુર્નર્િત કરે છે કે ગ્રાહકોને ર્દાવાની પ્રરક્રયા સરળ રહે, ખાસ

પ્રદાતા/હોક્સ્પિિ

કરીને હોસ્સ્પટલ ટીપીએની પેનલમાં હોય ત્યારે વીમા કંપની
હોસ્સ્પટલમાં સારવાર માટે કેશલેસ સુર્વધા પ્રર્દાન કરે .

એટલે ર્દાવાની પતાવટ સારી રીતે કરવાનો અથા ર્દાવા સાથે સંબર્ં ધત તમામ પિધારકોના

રહતો

નુ ં વ્યવસ્થાપન કરવુ.ં ચોક્કસ, તે તેમાંથી કેટલાંક રહતો

છે .
ii. વીમા કાં પનીમાાં દાવાના પતાવિની ભ ૂનમકા
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ર્દરે ક સાથે સંઘષા કરી શકે

વીમા ઉદ્યોગના આંકડા મુજબ, ર્વર્વધ વીમા કંપનીઓના હેલ્થ વીમાના નુકસાનનો રે ર્શયો 65
ટકાથી 120 ટકા વચ્ચે છે , જેમાં મોટા ભાગની કંપનીનો રે ર્શયો 100 ટકાથી વધારે છે . હેલ્થ
વીમા વ્યવસાયોમાં મોટા ભાગની કંપનીઓ નુકસાન કરે છે .
તેનો અથા એ છે કે કંપની અને પોક્ષલસીધારકોને સારાં પરરણામો આપવા વીમાકરણની
અસરકારક પ્રરક્રયા અપનાવવાની અને કાયાર્દિ વ્યવસ્થાપનની અત્યંત જરૂરી છે .

સ્વયંપરરિણ 1
વીમાની ર્દાવાની પ્રરક્રયામાં નીચેનામાંથી કોણ રહતધારક નથી?
i.

વીમા કંપનીના શેરધારકો

ii. માનવ સંસાધન ર્વભાગ
iii. ર્નયમનકાર
iv. ટીપીએ
B. હેલ્થ વીમાના દાવાન ાં વ્યવસ્થાપન
હેલ્થ વીમામાાં પિકારો
હેલ્થ વીમાના પોટાફોક્ષલયોની ર્વર્શષ્ટ લાિક્ષણકતાઓ ઊંડાણપ ૂવાક સમજવી અનત મહત્ત્વપ ૂણા
છે , જેથી હેલ્થ વીમાઓનુ ં અસરકારક રીતે વ્યવસ્થાપન થઈ શકે. આ લાિક્ષણકતાઓ છે ેઃ
I. મોટા ભાગની પોક્ષલસીઓ હોસ્સ્પટલાઇલેશન િર્તપ ૂર્તિ માટે હોય છે , જયાં મનુષ્યને
વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે . આ લાગણી સાથે સંકળાયેલા મુદ્દા છે , જે સામાન્દ્ય
રીતે વીમાના અન્દ્ય વગોમાં જોવા મળતા નથી.
II. ભારત દશ ક્ષબમારી, સારવારના અક્ષભગમ અને ફોલો અપની અર્ત ર્વર્શષ્ટ પેટના
ધરાવે છે . તેના કારણે ક્ષબમારી અને સારવારને લઈને કેટલાંક િોકો

અર્ત ક્ષચિંર્તત

રહે છે , તો કેટલાંક બેરફકર રહે છે .
III. હેલ્થ વીમો વ્યસ્ક્ત, કોપોરે ટ જેવા ગ્ર ૂપ કે બેન્દ્ક જેવી રરટેલ વેચાણ ચેનલ મારફતે
ખરીર્દી શકાશે. તેના પરરણામે ઉત્પાર્દન પ્રમાણભ ૂત કોમોરડટી તરીકે વેચાય છે , જયારે
ગ્રાહકની સલામતીની જરૂરરયાત પ ૂણા કરવા બનાવવામાં આવે છે .
IV. પોક્ષલસી હેઠલ ર્દાવાને આગળ ધપાવવા હેલ્થ વીમાનો આધાર હોસ્સ્પટલમાં સારવાર
મેળવવા પર છે . જોકે ઉપલબ્ધતા, સ્પેશ્યલાઇલેશન, સારવારની પદ્ર્તઓ,
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ક્ષબક્ષલિંગની પેટન્દ્સા અને ડૉક્ટસ,ા સર્જન્દ્સ કે હોસ્સ્પટલો જેવા તમામ સ્વાસ્્ય પ્રર્દાતાના
ચાજીસમાં ઘણો ફરક હોય છે , જે ર્દાવાની આકારણીને અર્ત મુશ્કેલ બનાવે છે .
V. હેલ્થેકરમાં ર્શસ્ત લડપથી ર્વકસી રહી છે . નવા રોગો અને સ્સ્થર્તઓ બહાર આવતા
સારવારની નવી પદ્ર્તઓનો ર્વકાસ થાય છે . તેન ુ ં ઉર્દાહરણ કી-હોલ સર્જરી, લેસર
સારવારો વગેરે છે . તેના પગલે હેલ્થ વીમો વધારે ટેકર્નકલ બન્દ્યો છે અને આ
પ્રકારની પદ્ર્ત માટે ર્દાવાનુ ં સંચાલન કરવા સતત સુધારાની જરૂર છે .
VI. આ તમામ પરરબળો ઉપરાંત ર્દરે ક મનુષ્યનુ ં શરીર એકસરખું ન હોઈ શકે. એટલે બે
વ્યસ્ક્તના શરીર એકસરખી ક્ષબમારીની એકસરખી સારવારમાં એકસરખો પ્રર્તસાર્દ
આપી શકે કે બંનેને ર્વર્વધ સારવારની જરૂર પડી શકે કે હોસ્સ્પટલમાં જુર્દાં જુર્દાં સમયે
ર્દાખલ કરવા પડી શકે છે .
હેલ્થ વીમાનો પોટાફોક્ષલયો લડપથી વધી રહ્યો છે . આ પ્રકારની લડપી વ ૃદ્વદ્ને પગલે મોટી
સંખ્યામાં ઉત્પાર્દનો પડકારો છે . બજારમાં સેંકડો હેલ્થ વીમા ઉત્પાર્દનો છે અને કંપનીની અંર્દર
પણ કોઈ પણ વ્યસ્ક્તને અનેક ઉત્પાર્દનો જોવા મળી શકે છે . ર્દરે ક ઉત્પાર્દન અને તેના
ર્વર્વધતા તેની ર્વર્શષ્ટતા ધરાવે છે એટલે ર્દાવાનુ ં સંચાલન કરતા અગાઉ તેનો અભ્યાસ
કરવાની જરૂર છે .
હેલ્થ પોટાફોક્ષલયોની વ ૃદ્વદ્ પણ અનેક પડકારો લાવે છે – એક કંપની તેના રરટેલ ગ્રાહકોને
1,00,000 હેલ્થ પોક્ષલસીઓનુ ં વેચાણ કરે છે અને 3,00,000 સભ્યોને આ પોક્ષલસીઓ હેઠળ
આવરી લે છે , જેણે ઓછામાં ઓછા 20,000 ર્દાવામાં વળતર ચુકવવા તૈયાર રહેવ ુ ં પડે!
કેશલેસ સેવાઓની અપેિાઓ અને ર્દાવાની લડપી પતાવટ, સંગરઠત હેલ્થ વીમાના ર્દાવા
ર્વભાગ માટે મહત્ત્વપ ૂણા પડકાર છે .
સામાન્દ્ય રીતે ભારતમાં હેલ્થ વીમા પોક્ષલસીઓ ર્દે શની અંર્દર કોઈ પણ જગ્યાએ હોસ્સ્પટલમાં
સારવારના ખચાને આવરી લે છે . ર્દાવાનુ ં સંચાલન કરતી ટીમે રજૂ થયેલા ર્દાવાને આગળ
ધપાવવા સિમ બનવા સમગ્ર ર્દે શની કામગીરીને સમજવી જોઈએ.
હેલ્થ ર્દાવા મેનેજર કુશળતા, અનુભવ અને તેમની પાસે ઉપલબ્ધ ર્વર્વધ સાધનોનો ઉપયોગ
કરીને આ પડકારોને પહોંચી વળે છે .
આ રીતે હેલ્થ વીમો જરૂરરયાતમંર્દ વ્યસ્ક્ત અને તેના પોતાના કે તેના કુટુંબને ક્ષબમારી કે
શારીરરક અને લાગણીશીલ તનાવને ઘટાડવામાં મર્દર્દ કરે છે .
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દાવાની અસરકારક પતાવિ સનનનિત કરે છે કે યોગ્ય સમયે યોગ્ય વ્યક્તતને યોગ્ય વળતર
ચકવવામાાં આવે.
હેલ્થ વીમામાાં દાવાની પ્રરિયા
કોઈ પણ ર્દાવાને વીમા કંપની પોતે કે વીમા કંપની દ્વારા અર્ધકૃત થડા પાટી એડર્મર્નસ્ટ્રેટર
(ટીપીએ) મારફતે સેવા મળી શકે છે .
વીમાકંપની/ટીપીએને ર્દાવાની જાણકારી આપવાના સમયથી પોક્ષલસીની શરતો મુજબ
ચુકવણી થયાના સમય સુધી હેલ્થ ર્દાવો સુઆયોજજત પગલામાંથી પસાર થાય છે , જે ર્દરે ક
પોતાની ભ ૂર્મકા ધરાવે છે .
નીચે જણાવેલ પ્રરક્રયા હેલ્થ વીમા િર્તપ ૂર્તિ ઉત્પાર્દનો (હોસ્સ્પટલાઇલેશન)ના ચોક્કસ સંર્દભામાં
છે , જે હેલ્થ વીમા વ્યવસાયનો મોટો રહસ્સો રચે છે .
સ્થાયી લાભના ઉત્પાર્દન કે ગંભીર ક્ષબમારી કે રોજજિંર્દા રોકડ ઉત્પાર્દન વગેરે હેઠળના ર્દાવા
માટેની સાધારણ પ્રરક્રયા અને જરૂરી ર્દસ્તાવેજો મોટા ભાગે સમાન હશે, ર્સવાય કે આ પ્રકારના
ઉત્પાર્દનોમાં કેશલેસ સુર્વધા ન પણ હોય તેવ ુ ં બની શકે.
િર્તપ ૂર્તિ પોક્ષલસી હેઠળ ર્દાવો આવો હોઈ શકે:
a) કેશિેસ દાવો
ગ્રાહક ર્દાખલ થતી વખતે કે સારવાર વખતે ખચાની ચુકવણી કરતો નથી. નેટવકા
ં ૂરીના આધારે સેવા પ્રર્દાન કરે છે
હોસ્સ્પટલ વીમા કંપની/ટીપીપએ પાસેથી પ ૂવામજ
અને પછી ર્દાવાની પતાવટ માટે વીમા કંપની/ટીપીએને ર્દસ્તાવેજો સુપરત કરે છે .
b) વળતરનો દાવો
ગ્રાહક હોસ્સ્પટલમાં સારવારનો ખચા પોતાની રીતે ચુકવે છે અને પછી સ્વીકાયા ર્દાવાની
ચુકવણી માટે વીમા કંપની/ટીપીએ સમિ પોતાનો ર્દાવો રજૂ કરે છે .
બંને કેસમાં આ માટેના મ ૂળભ ૂત પગલાં એક સરખા હોય છે .
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િાયાગ્રામ 2 : દાવાની પ્રરિયા વ્યાપક રીતે નીચેના પગિાાં સામેિ છે (ચોક્કસ િમમાાં નહીં)

i.

જાણ કરવી

ગ્રાહક અને ર્દાવાની ટીમ વચ્ચે પ્રથમ સંપકા ર્દાવાની જાણકારી છે . ગ્રાહક કંપનીને જાણ કરી
શકે છે કે તેમની હોસ્સ્પટલાઇલેશનનો લાભ લેવાની યોજના છે અથવા હોસ્સ્પટલાઇલેશન
પછી જાણ કરવામાં આવશે, ખાસ કરીને હોસ્સ્પટલમાં કટોકટીની સ્સ્થર્તમાં ર્દાખલ થવાના
કેસમાં.
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હજુ હમણા સુધી ર્દાવાની જાણ કરવી એક ઔપચારરકતા હતી. જોકે તાજેતરમાં વીમા
કંપનીઓએ વ્યવહારરક રીતે શક્ય હોય ત્યાં સુધી ર્દાવાની ત્વરરત જાણ કરવા ભાર મ ૂકવાનુ ં
શરૂ કયુું છે . સામાન્દ્ય રીતે આયોજજત સારવારના કેસમાં હોસ્સ્પટલમાં ભરતી થતા અગાઉ
જાણ કરવી જરૂરી છે અને ઇમરજન્દ્સીના કેસમાં હોસ્સ્પટલમાં ર્દાખલ થયાના 24 કલાકની
અંર્દર જાણ કરવી જરૂરી છે .
હોસ્સ્પટલાઇલેશન ર્વશે મારહતીની સમયસર ઉપલબ્ધતા વીમા કંપની/ટીપીએને એ ખરાઈ
કરવામાં મર્દર્દ કરે છે કે ગ્રાહકનુ ં હોસ્સ્પટલમાં ર્દાખલ થવુ ં જરૂરી છે અને તેમાં કોઈ ગોટાળો
કે છે તરર્પિંડી નથી અને કેટલીક વખત ચાજીસ પર ચચાા કરવામાં મર્દર્દ કરે છે .
જાણકારી આપવાનો અગાઉ અથા ‘લેક્ષખત, રજૂ થયેલ અને મારહતી આપેલ પત્ર’ કે ફેક્સ
થતો હતો. કમ્પયુર્નકેશન અને ટેકનોલોજીના ર્વકાસ સાથે વીમા કંપનીઓ/ટીપીએ દ્વારા 24
કલાક સંચાક્ષલત કોલ સેન્દ્ટર તેમજ ઇન્દ્ટરનેટ અને ઇ-મેઇલ મારફતે જાણકારી આપવી
શક્ય છે .
ii. રજજસ્િેશન/ નોંધણી
ર્દાવાની નોંધણી ર્સસ્ટમમાં ર્દાવાની એન્દ્ટર કરવાની અને કોઈ પણ સમયે ર્દાવાની
જાણકારી મેળવી શકાય તેવા રે ફરન્દ્સ નંબર મેળવવાની પ્રરક્રયા છે . આ નંબર ક્લેઇમ
નંબર, ક્લેઇમ રે ફરન્દ્સ નંબર કે ક્લેઇમ કન્દ્ટ્રોલ નંબર તરીકે પણ ઓળખાય છે . આ નંબર
પ્રોસેર્સિંગ સંગઠન દ્વારા ઉપયોગી પ્રરક્રયા અને ર્સસ્ટમને આધારે આંકડાકીય કે આલ્ફાન્દ્યુમેરરક કોઈ શકે છે .
સામાન્દ્ય રીતે ર્દાવાની જાણકારી મળે અને સાચો પોક્ષલસી નંબર અને વીમાકૃત વ્યસ્ક્તની
મારહતી વચ્ચે મેળ બેસે પછી રે ફરન્દ્સ નંબરનુ ં રજજસ્ટ્રેશન અને ર્નમાાણ થાય છે .
એક વખત ર્સસ્ટમમાં ર્દાવાની નોંધણી થાય પછી વીમા કંપનીના ખાતાઓમાં આ માટેન ુ ં
ભંડોળ ઊભુ ં થશે. જાણકારી/રજજસ્ટ્રેશન સમયે ર્દાવાની રકમ કે અંર્દાજજત રકમ જાણી
શકાશે. એટલે શરૂઆતમાં અનામત રકમ પ્રમાણભ ૂત ભંડોળ હોય છે (મોટા ભાગે અગાઉના
ર્દાવાની સરે રાશ સાઇલ પર છે ). એક વખત જવાબર્દારીની અંર્દાજજત કે અપેક્ષિત રકમની
જાણકારી મળે , પછી જવાબર્દારી અર્દા કરવા ભંડોળને વધારવામાં કે ઘટાડવામાં આવે છે .
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iii. દસ્તાવેજોની ખરાઈ
એક વખત ર્દાવાની નોંધણી થઈ જાય પછીનુ ં પગલું પ્રરક્રયા માટે તમામ જરૂરી
ર્દસ્તાવેજોની અને રસીર્દ માટેની ચકાસણીનુ ં છે .
ર્દાવાની પ્રરક્રયા આગળ વધે તે માટે મોટા ભાગની મહત્ત્વપ ૂણા જરૂરરયાતો નીચે મુજબ છે ેઃ
I. ક્ષબમારીના ર્દસ્તાવેજી પુરાવા
II. પ્રર્દાન કરવામાં આવેલી સારવાર
III. ઇન-પેશન્દ્ટનો સમયગાળો
IV. તપાસના અહેવાલો
V. હોસ્સ્પટલને ચુકવણી
VI. સારવાર માટે વધુ સલાહ
VII.

પ્રત્યારોપણ માટે ચુકવણીના પુરાવા વગેરે

ર્દસ્તાવેજોની ચકાસણી એક ચેકક્ષલસ્ટને અનુસરે છે , જેને ર્દાવા સંચાલક ચકાસે છે . મોટા
ભાગની કંપનીઓ સુર્નર્િત કરે છે કે આ ચેકક્ષલસ્ટ પ્રરક્રયાના ર્દસ્તાવેજીકરણનો ભાગ છે .
આ તબક્કે જે ર્દસ્તાવેજ ન હોય તે નોંધવામાં આવે છે – જયારે કેટલીક પ્રરક્રયામાં આ તબક્કે
ગ્રાહક/હોસ્સ્પટલ દ્વારા રજૂ થયેલા ર્દસ્તાવેજો માટે ર્વનંતી સંકળાયેલી હોય, ત્યારે મોટા
ભાગની કંપનીઓ ગ્રાહકને પ્રર્તકૂળતા ન પડે તે માટે વધારાની મારહતી માટે અરજી કરતા
અગાઉ રજૂ થયેલા તમામ ર્દસ્તાવેજોની ચકાસણી પ ૂણા કરે છે .
iv. લબલિિંગની મારહતી મેળવવી
ર્દાવાની પ્રરક્રયામાં ક્ષબક્ષલિંગ મહત્ત્વપ ૂણા ભાગ છે . સામાન્દ્ય રીતે હેલ્થ વીમા પોક્ષલસીઓ
ર્વર્વધ ખચા હેઠળ ચોક્કસ મયાાર્દા સાથે સારવારમાં વહન કરતાં આવતા ખચન
ા ી િર્તપ ૂર્તિ
માટે પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે . પ્રમાણભ ૂત કામગીરી સારવારના ચાજીસને નીચે મુજબ
વગીકૃત કરવાની છે ેઃ
I.

રુમ, બોડા અને નર્સિંગના ખચા જેમાં રજજસ્ટ્રેશન અને સર્વસ
િ ચાજીસ સામેલ છે .

II. આઇસીયુ અને અન્દ્ય કટોકટીની સારસંભાળની કામગીરીઓ માટે ચાજીસ.
III. ઓપરે શન ર્થયેટર ચાજીસ, એનેસ્થેર્શયા, લોહી, ઓસ્ક્સજન, ઓપરે શન ચાજીસ,
શસ્ત્રરક્રયાના ઉપકરણો, ર્દવાઓ, ર્નર્દાન સામગ્રી અને એક્સ-રે , કેમોથેરપી,

253

રે રડયોથેરપી, પેસમેકરનો ખચા, કૃર્ત્રમ અંગો અને કોઈ તબીબી ખચ,ા જે ઓપરે શનનો
સંકક્ષલત ભાગ છે .
IV. સર્જન, એનેસ્થેરટસ્ટ, ડૉક્ટસ,ા કન્દ્સલ્ટન્દ્ટ, સ્પેશ્યાક્ષલસ્ટની ફી.
V. એમ્પબ્યુલન્દ્સ ચાજીસ.
VI. લોહીનુ ં પરરિણ, એક્સ-રે , સ્કેન વગેરે તપાસના ચાજીસ.
ર્દવાઓ.

VII.

ગ્રાહક દ્વારા પ્રસ્તુત ર્દસ્તાવેજો આ ખચાા હેઠળ મારહતી મેળવવા ચકાસવામાં આવે છે , જેથી
ર્દાવાની પતાવટ સચોટ રીતે કરી શકાશે.
હોસ્સ્પટલના ક્ષબક્ષલિંગની પેટન્દ્સાને પ્રમાણભ ૂત કરવા પ્રયાસો ચાલુ હોવા છતાં ક્ષબક્ષલગ
િં માટે
ર્વર્વધ પદ્ર્તઓનો ઉપયોગ કરવો ર્દરે ક હોસ્સ્પટલ માટે સામાન્દ્ય છે અને તેમાં નીચેના
પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે ેઃ
i. સર્વિસ ચાજીસ કે ભોજન જેવા કેટલાંક ક્ષબનચુકવવાપાત્રોમા રૂમ ચાજીસમાં ઉમેરવા.
ii. એક ક્ષબલ અલગ-અલગ ખચામાં સામેલ કરી શકાય કે તમામ તપાસ કે ર્દવાઓ
માટે ઉચક ક્ષબલ.
iii. ક્ષબનપ્રમાણભ ૂત નામોનો ઉપયોગ – જેમ કે નર્સિંગ ચાજીસને સર્વિસ ચાજીસ
કહેવામાં આવે છે .
iv. ક્ષબલમાં “સમાન પ્રકારના ચાજીસ” “વગેરે” “આનુષક્ષં ગક ખચાા” જેવા શબ્ર્દોનો
ઉપયોગ.
જયાં ક્ષબક્ષલગ
િં સ્પષ્ટ નથી, ત્યાં પ્રોસેસર બ્રેક અપ કે વધારાની મારહતી માંગે છે , જેથી
વગીકરણ અને સ્વીકાયાતા પરની શંકાઓનુ ં સમાધાન થાય.
આ સમસ્યાનુ ં સમાધાન કરવા ઇરડાએ હેલ્થ વીમા પ્રમાણભ ૂત માગાર્દર્શિકા જાહેર કરી છે , જે
આ પ્રકારના ક્ષબલ અને ક્ષબનચુકવવાપાત્ર ચીજવસ્તુઓની યાર્દીનુ ં પ્રમાણભ ૂત સ્વરૂપ ધરાવે
છે .
પેકેજ દરો
ઘણી હોસ્સ્પટલો ચોક્કસ રોગોની સારવાર માટે પેકેજ ર્દરો પર સંમત થાય છે . તેનો આધાર
સારવારની પ્રરક્રયા અને સંસાધનોના ઉપયોગને પ્રમાણભ ૂત કરવા હોસ્સ્પટલની િમતા પર
છે . તાજેતરમાં પ્રેફડા પ્રોવાઇડર નેટવકા (પીપીએન) ખાતે સારવાર અને આરએસબીવાયમાં
પણ સારવારની અનેક પદ્ર્તઓનો પેકેજ ખચા અગાઉથી સ્સ્થર છે .
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ઉદાહરણ
I.

હૃર્દય સાથે સંબર્ં ધત રોગનુ ં પેકેજેઃ એન્સન્દ્જયોગ્રામ, એન્સન્દ્જયોપ્લાસ્ટી, સીએબીજી અથવા
ઓપન હા ટા સર્જરી વગેરે

II. ગાઇનોકોલોજજકલ પેકેજીસેઃ સાધારણ રડલીવરી, સીલરરઅન ડીક્ષલવરી, ગભાાશય દૂ ર કરવુ ં
વગેરે
III. ઓથોપેરડક પેકજીસ
IV. ઓપ્થેલ્મોલોજજકલ પેકેજીસ
સર્જરી પછી જરટલતાઓના કારણે વધારાના ખચા અલગથી વાસ્તર્વક આધારથી અલગ
ચાર્જ કરવામાં આવે છે , જો વહન કરે લ ખચથ
ા ી વધારે હોય તો.
પેકેજીસ સંકળાયેલા ખચાની ર્નર્િતતાનો ફાયર્દા ધરાવે છે અને એટલે આ પ્રકારના ર્દાવાની
પતાવટ સરળતાથી થાય છે .
i.

દાવાઓની આચારસાંરહતા

સૌથી

વધુ

ઉપયોગી

(ડબલ્યુએચઓ)એ

અને

ર્વકસાવેલ

મહત્ત્વપ ૂણા
રોગોના

આચારસંરહતા
આંતરરાષ્ટ્િીય

ર્વશ્વ
વગીકરણ

આરોગ્ય

સંસ્થા

(આઇસીિી)ની

આચાસાંરહતા છે .
જયારે રોગને ઓળખવા આઇસીડીનો ઉપયોગ પ્રમાણભ ૂત ફોમેટમાં કરવામાં આવે છે , ત્યારે
કરન્સિ પ્રોનસજર િનમિનોિોજી (સીપીિી) જેવી પ્રરક્રયાની આચારસંરહતા રોગની સારવાર
કરવા માટેની

પ્રરક્રયા સ ૂચવે છે .

વીમા કંપનીઓ વધુને વધુ આચારસંરહતા પર ર્નભર
ા થઈ રહી છે અને ઇરડાનો ભાગ
ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ ઇન્દ્ફોમેશન બ્ય ૂરો (આઇઆઇબી) મારહતી બેન્દ્ક શરૂ કરી છે , જેમાં આ પ્રકારની
મારહતીનુ ં અવલોકન થઈ શકશે.
ii. દાવાની પ્રરિયા
હેલ્થ વીમા પોક્ષલસીની શરતો ર્દશાાવે છે કે જયારે તે વાક્ષણજ્જયક કરાર હોય છે , ત્યારે તેમાં
ચુકવવાપાત્ર વળતર ક્યારે મળશે અને કેટલી હર્દ સુધી મળશે તેની સ્પષ્ટ પરરભાષા
સંકળાયેલી હોય છે . કોઈ પણ વીમા પોક્ષલસીમાં ર્દાવાની પ્રરક્રયાનુ ં હાર્દા બે પ્રશ્નોના જવાબમાં
રહેલ ું હોય છે ેઃ
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પોક્ષલસી હેઠળ ર્દાવો ચુકવવાપાત્ર છે ?
જો હા, તો ચોખ્ખી ચુકવવાપાત્ર રકમ કેટલી છે ?

આ બંને પ્રશ્નના જવાબ માટે ઇશ્ય ૂ થયેલી પોક્ષલસીની શરતો અને ર્નયમોની સમજણ તેમજ
નેટવકા હોસ્સ્પટલમાં લેવાયેલી સારવારના કેસમાં હોસ્સ્પટલ સાથે સંમત ર્દરોની સમજણ
જરૂરી છે .
દાવાની સ્વીકાયણતા
હેલ્થ વીમો સ્વીકાયા બને તે માટે નીચેની સ્સ્થર્ત પ ૂણા હોવી જોઈએ.
I. વીમા પોલિસી હેઠળ સભ્યના હોક્સ્પિિાઇઓેશનને કવચ મળે લ ાં હોવ ાં જોઈએ
જયારે આ સરળ જણાય છે , ત્યારે આપણે એવી સ્સ્થર્તનો સામનો પણ કરીએ છીએ જેમાં
વીમાધારકના નામો (અને વધારે કેસમાં ઉંમર) અને હોસ્સ્પટલમાં સારવાર મેળવનાર
વ્યસ્ક્તના નામ એકસરખા હોતા નથી. તેન ુ ં કારણ આ હોઈ શકે છે ેઃ
તે સુર્નર્િત કરવુ ં મહત્ત્વપ ૂણા છે કે પોક્ષલસી હેઠળ આવરી લેવાયેલ વ્યસ્ક્ત અને
હોસ્સ્પટલમાં ર્દાખલ થનાર વ્યસ્ક્ત એક જ હોય. હેલ્થ વીમામાં આ પ્રકારની છે તરર્પિંડી
સામાન્દ્ય છે .
II. વીમાના સમયગાળાની અંદર દદીન ાં દાખિ થવ ાં
III. હોક્સ્પિિની પરરભાષા
હોસ્સ્પટલ એટલે પોક્ષલસી હેઠળ “હોસ્સ્પટલ કે નર્સિંગ હોમ”ની વ્યાખ્યા મુજબની સુર્વધા
ધરાવતી જગ્યામાં વ્યસ્ક્તને ર્દાખલ કરવામાં આવે, નહીં તો ર્દાવો ચુકવવાપાત્ર બનતો
નથી.
IV. ઘરે હોક્સ્પિિ જેવી સારવાર મેળવવી
કેટલીક પોક્ષલસીઓ ઘરે હોસ્સ્પટલ જેવી સારવાર મેળવવાના ખચાને આવરી લે છે એટલે કે
ભારતમાં સામાન્દ્ય રીતે હોસ્સ્પટલ/નર્સિંગ હોમમાં સારવાર મેળવવી જરૂરી હોય તેવી
ક્ષબમારી માટે 3 રર્દવસથી વધારે ગાળા માટે ઘરે સારવારના ખચાન ુ ં વળતર આપવામાં આવે
છે .
જો પોક્ષલસીમાં આવરી લેવાય તો ઘરે હોસ્સ્પટલ જેવી સારવારનો ખચા ચુકવવાપાત્ર છે ,
જો:
ર્દર્દી હોસ્સ્પટલ/નર્સિંગ હોમમાં ખસેડી શકાય તેવી સ્સ્થર્ત ન ધરાવતા હોય અથવા
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હોસ્સ્પટલ/નર્સિંગ હોમમાં જગ્યાના અભાવે ર્દર્દીને ત્યાં ખસેડી ન શકાય
V. હોક્સ્પિિાઇઓેશનનો ગાળો
સામાન્દ્ય રીતે હેલ્થ વીમા પોક્ષલસીઓ 24 કલાકથી વધારે હોસ્સ્પટલમાં રહેવ ુ ં પડે તેના
ખચન
ા ે ઇનપેશન્દ્ટ તરીકે આવરી લે છે . એટલે સ્સ્થર્ત સંતોષકારક હોય તો ર્દાખલ થવાની
તારીખ અને સમય તેમજ રજાનો સમય નોંધવો મહત્ત્વપ ૂણા છે .
િે-કેર સારવારો
હેલ્થકેર ઉદ્યોગમાં ટેકનોલોજીનો ર્વકાસથી અગાઉ જરટલ ગણાતી અને હોસ્સ્પટલમાં
ઓછં

રહેવ ુ ં પડે તેવી પદ્ર્તઓ ઉપલબ્ધ

થઈ ગઈ છે . 24 કલાકથી વધારે

હોસ્સ્પટલમાં રહેવાની જરૂર ર્વના ડે કેરમાં આધારે કેટલીક પદ્ર્તઓને સારવાર

માટે

હાથ ધરવામાં આવે છે .
ં ત પેકેજ ર્દર આધારરત હોય છે , જે ર્નર્િત ખચામાં
મોટા ભાગની ડે કેર પદ્ર્તઓ પ ૂવાસમ
પરરણમે છે .
VI. ઓપીિી
કેટલીક પોક્ષલસીઓ સારવાર/કન્દ્સલ્ટેશન્દ્સને આઉટ-પેશન્દ્ટ તરીકે લે છે , જે વીમાકૃત
રકમને આર્ધન છે , જે સામાન્દ્ય રીતે હોસ્સ્પટલાઇલેશન વીમાકૃત રકમથી ઓછી હોય છે .
ઓપીડી હેઠળ વીમાકવચ ર્દરે ક પોક્ષલસીમાં જુદું જુદું હોય છે . આ પ્રકારના વળતર માટે 24
કલાક માટે હોસ્સ્પટલમાં રહેવાનો ર્નયમ લાગુ પડતો નથી.
VII. સારવારની પદ્નત
સામાન્દ્ય રીતે હોસ્સ્પટલમાં ભરતી થઈ સારવાર મેળવવી એલોપેર્થક પદ્ર્ત સાથે
સંકળાયેલ છે . જોકે ર્દર્દી સારવારની અન્દ્ય પદ્ર્ત પણ અપનાવી શકે છે ેઃ
i.

યુનાની

ii. ર્સદ્
iii. હોર્મયોપેથી
iv. આયુવેર્દ
v. નેચરોપથી વગેરે
મોટા ભાગની પોક્ષલસીઓ આ સારવારને બાકાત રાખે છે , જયારે કેટલીક પોક્ષલસીઓ
પેટામયાાર્દા સાથે આ સારવારની એક કે વધારે પદ્ર્તનુ ં કવચ પ્રર્દાન કરે છે .
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VIII.

અગાઉથી અક્સ્તત્વ ધરાવતા રોગો

વ્યાખ્યા
અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવા રોગોનો સંર્દભા “કોઈ સ્સ્થર્ત, રોગ કે ઇજા કે સંબર્ં ધત સ્સ્થર્તઓ છે , જે
માટે વીમાધારક ક્ષચહ્નો કે લિણો ધરાવતી હતી અને/અથવા તેન ુ ં ર્નર્દાન થયુ ં હતુ ં અને/અથવા
હેલ્થ પોક્ષલસીના 48 મરહનાની અંર્દર

તબીબી સારવારની સલાહ મળી હતી, જેની જાણ

કંપનીને સ્પષ્ટપણે કરવામાં આવી હોય કે ન હોય.”
વીમાના મ ૂળભ ૂત ર્સદ્ાંતો અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગોને બાકાત રાખવા માટેન ુ ં
કારણ છે અને તેને

વીમા હેઠળ ખાતરીને આવરી શકાય નહીં.

જોકે આ ર્સદ્ાંતનો અમલ થોડો મુશ્કેલ છે અને વ્યસ્ક્ત વીમાકરણના સમયે જે

સ્સ્થર્ત

ધરાવે છે તે નક્કી કરવા લિણો અને સારવારની વ્યવસ્સ્થત ચકાસણી સંકળાયેલી છે .
ક્ષબમારીના ગાળાના અક્ષભપ્રાયોમાં ડૉક્ટસાનો મત જુર્દો જુર્દો હોઈ શકે છે એટલે આ સ્સ્થર્ત
વળતર ચુકવવાને પાત્ર નથી તેવ ુ ં નક્કી કરતા અગાઉ રોગના લિણો સૌપ્રથમ ક્યારે
ર્દે ખાયા તે કાળજીપ ૂવાક નક્કી કરવામાં આવે છે .
હેલ્થ વીમાના મ ૂલ્યાંકનમાં આપણે આ બાકાત રાખવામાં આવતી બાબતોમાં બે સુધારણા
કયાા છે .
પ્રથમ ગ્ર ૂપના તમામ લોકોને વીમાકૃત કરવામાં આવે તે ગ્ર ૂપ વીમા સાથે સંબર્ં ધત છે ,
જેમાં વીમા કંપનીને નુકસાન થાય તેવી કોઈ પસંર્દગી થતી નથી. ગ્ર ૂપ પોક્ષલસીઓ
તમામ સરકારી કમાચારીઓ, ગરીબી રે ખા નીચે જીવતા તમામ પરરવારો, મોટા
કોપોરે ટ ગ્ર ૂપના કમાચારીઓના તમામ કુટુંબો વગેરેને આવરી લે છે અને પ્રથમ વખત
માટે એક કુટુંબ કવચ માંગે તેની સરખામણીમાં સારી રીતે લેવામાં આવે છે . આ
પોક્ષલસીઓ કેટલીક વખત અપવાર્દો દૂ ર કરે છે , જેમાં પયાાપ્ત રકિંમત અપવાર્દરૂપ હોય
છે .
બીજો સુધારો એ છે કે અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગોને સતત આવરરત
વીમાકવચના ચોક્કસ ગાળા પછી આવરી લેવામાં આવે છે . તેમાં એ ર્સદ્ાંતનુ ં પાલન
થાય છે કે વ્યસ્ક્તમાં અગાઉથી રોગ હોય તો પણ તેના લિણો ચોક્કસ સમયગાળા
સુધી ન ર્દે ખાય તો તેને ર્નર્િત ક્ષબમારી ગણી ન શકાય.
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IX. રાહ જોવાનો પ્રારાં લભક ગાળો
સામાન્દ્ય હેલ્થ વીમા પોક્ષલસી શરૂઆતમાં 30 રર્દવસ પછી જ ક્ષબમારીઓને કવચ પ્રર્દાન કરે
છે (અકસ્માતની સારવાર માટે હોસ્સ્પટલમાં ર્દાખલ થવાના અપવાર્દરૂપ કેસને બાર્દ કરતા).
આ રીતે આવી ક્ષબમારીઓની યાર્દી નીચે મુજબ છે ેઃ
a)
b)
c)
d)
e)

મોર્તયો,
ક્ષબનાઇન પ્રોસ્ટેરટક હાયપરટ્રોફી,
ગભાાશય દૂ ર કરવુ,ં
ભગંર્દર,
હરસ,

સારણગાંઠ,
હાઇિોસેલ,
સાઇનયુર્સરટસ,
 ઘટં ૂ ણ/જાંધ પ્રર્તસ્થાપન વગેરે

શરૂઆતના ગાળામાં આ ક્ષબમારીઓને આવરી લેવામાં આવતી નથી અને વીમા કંપનીના
યોજના પ્રમાણે એક કે બે વષા કે ઉત્પાર્દનની શરતો પર આધારરત વેઇરટિંગ પીરરયડ હોઈ
શકે છે .
ર્દાવા સંચાલક ઓળખ કરે છે કે તેમાંથી કોઈ એક ક્ષબમારી છે કે કેમ અને સ્વીકાયા બને તો
વ્યસ્ક્તગત પ્રસ્તાવકને કેટલું વીમાકવચ આપી શકાય છે .
X. બાકાત રાખવામાાં આવતી બાબતો
પોક્ષલસીમાં બાકાત રાખવામાં આવતી બાબતોની યાર્દી હોય છે , જેને આ રીતે વગીકૃત કરી
શકાશે :
I. માત ૃત્વ જેવા ફાયર્દા (જોકે કેટલીક પોક્ષલસીઓમાં આને આવરી લેવામાં આવે છે ).
II. આઉટપેશન્દ્ટ અને ર્દાંતની સારવાર.
III. ક્ષબમારીઓ, જેમાં એચઆઇવી, હોમોન થેરપી, મેર્દસ્વીપણાની સારવાર, વંધ્યત્વની
સારવાર, કોસ્મેરટક સર્જરીઓ વગેરે આવરી લેવાનો આશય હોતો નથી
I. ર્દારૂ/ર્દવાના સેવનથી થતા રોગો.
II. ભારતની બહાર તબીબી સારવાર.
III. ઊંચી નુકસાનકારક પ્રવ ૃર્િઓ, આત્મહત્યાનો પ્રયાસ, રે રડયોએક્ક્ટવ પ્રદૂ ષણ.
ુ માટે જ પ્રવેશ.
IV. પરરિણો/તપાસના હેતઓ
આ પ્રકારના કેસમાં ર્દાવા સંચાલન માટે સંજોગો સમજાવવા અર્ત મહત્ત્વપ ૂણા છે , જેથી
ર્વશેષ અક્ષભપ્રાય મળે અને પડકારમાં આવે તો કાયર્દાની અર્દાલતમાં યથાથાપણે રજૂઆત
કરી શકાશે.
XI. દાવાના સાંબધ
ાં માાં શરતોન ાં પાિન
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વીમા પોક્ષલસી ર્દાવાના કેસમાં વીમાધારક દ્વારા લેવામાં આવતી કેટલીક ચોક્કસ
કામગીરીઓને વ્યાખ્યાર્યત પણ કરે છે , જેમાંથી કેટલીક ર્દાવાની સ્વીકાયાતા માટે
મહત્ત્વપ ૂણા છે .
ં :
સામાન્દ્ય રીતે તેનો સંબધ
I.

ચોક્કસ સમયગાળાની અંર્દર ર્દાવાની જાણકારી – આપણે અગાઉ ર્દાવાની

જાણકારીનુ ં મહત્ત્વ જોયુ ં છે . કંપનીને આ પ્રકારની જાણકારી ર્નર્િત સમયની અંર્દર
કરવાનો ઉલ્લેખ પોક્ષલસીમાં હોય છે .
II. ચોક્કસ સમયગાળાની અંર્દર ર્દાવાના ર્દસ્તાવેજોની રજૂઆત.
III. આવશ્યક હકીકતોની ખોટી રજૂઆત, ખોટું વણાન કે તેની જાહેરાત ન કરવામાં
સામેલ ન હોવુ.ં
iii. અંનતમ ચકવવાપાત્ર વળતર પર આવવ ાં
એક વખત ર્દાવાનો સ્વીકાર થાય પછીનુ ં પગલું ચુકવવાપાત્ર વળતરની રકમ નક્કી
કરવાનુ ં છે . તેની ગણતરી કરવા આપણે ચુકવવાપાત્ર વળતરનો ર્નણાય લેતા પરરબળોને
સમજવા પડે. આ પરરબળો નીચે મુજબ છે ેઃ
i.

પોલિસી હેઠળ સભ્યો માિે ઉપિબ્ધ વીમાકૃત રકમ

કેટલીક પોક્ષલસીઓ વ્યસ્ક્તગત વીમાકૃત રકમ સાથે ઇશ્ય ૂ થાય છે , કેટલીક ફ્લોટર આધારે
ઇશ્ય ૂ થાય છે , જેમાં વીમાકૃત રકમ કુટુંબના તમામ સભ્યોને આવરી લે છે કે સભ્ય ર્દીઠ
મયાાર્દા સાથે ફ્લોટર આધારરત પોક્ષલસીઓ પણ હોય છે .
ii. કોઈ કરવામાાં આવેિા દાવાને ધ્યાનમાાં િીધા પછી સભ્ય માિે પોલિસી હેઠળ ઉપિબ્ધ
બાકી વીમાકૃત રકમુઃ
જયારે કપાતપાત્ર ર્દાવાની ચુકવણી થયા પછી બાકી વીમાકૃત રકમની ગણતરી કરવામાં
આવે છે , ત્યારે હોસ્સ્પટલને પ્રર્દાન કરવામાં આવેલ કેશલેસ ઓથોરાઇલેશનની પણ નોંધ
લેવાશે.

iii. પેિામયાણ દાઓ
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મોટા ભાગની પોક્ષલસીઓ રૂમના ભાડાની મયાાર્દા, નર્સિંગ ચાજીસ વગેરે વીમાકૃત રકમની
ટકાવારી સ્વરૂપે કે ર્દૈ ર્નક મયાાર્દા સ્વરૂપે સ્પષ્ટ કરે છે . આવી જ મયાાર્દા કન્દ્સલ્ટન્દ્ટ ફી, કે
એમ્પબ્યુલન્દ્સ ચાજીસ વગેરે માટે લાગુ પડી શકે છે .
iv. લબમારીના સાંબધ
ાં માાં કોઈ મયાણ દાની ચકાસણી
પોક્ષલસી માત ૃત્વ કવચ કે હૃર્દય સાથે સંબર્ં ધત ક્ષબમારી જેવા અન્દ્ય કોઈ પણ રોગ માટે
ચોક્કસ રમક કે ટોચમયાાર્દા નક્કી કરી શકે છે .
v. સાંલચત બોનસને પાત્ર છે કે નહીં તેની ચકાસણી
વીમાધારક કોઈ નો-ક્લેઇમ બોનસ (અગાઉના વષ/
ા વષોમાં પોક્ષલસીમાંથી ર્દાવો ન કયો
હોય તેવા કેસમાં) મેળવવાને પાત્ર છે કે કેમ તેની ખરાઈ કરવી. નો-ક્લેઇમ બોનસ ઘણી
વખત વધારાની વીમાકૃત રકમ સ્વરૂપે આવે છે , જેમાં ર્દર્દી/વીમાધારકની વીમાકૃત
રકમમાં વધારો થાય છે . કેટલીક વખત સંક્ષચત બોનસ ખોટી રીતે જણાવવામાં પણ આવી
શકે છે , કારણ કે અગાઉના વષાના અંતે જાણ કરવામાં આવેલા ર્દાવાઓને ધ્યાનમાં
લેવાયેલા ન હોઈ શકે છે .
vi. મયાણ દા સાથે આવરી િેવાયેિા અન્સય ખચાણ :
ખચાાઓની અન્દ્ય મયાાર્દાઓ હોઈ શકે છે ર્દાખલા તરીકે જો સારવાર આયુવ
ા ેરર્દક પદ્ર્ત
હેઠળ લેવામાં આવે, તો સામાન્દ્ય રીતે તેની મયાાર્દા ઘણી ઓછી હોય છે . પોક્ષલસીના ચાર
વષા પછી હેલ્થ ચેક-અપના ખચાા ચોક્કસ મયાાર્દામાં હોય છે . હોસ્સ્પટલ કેશ ચુકવણીની પણ
રોજજિંર્દી મયાાર્દા હોય છે .
vii. સહચકવણી
સામાન્દ્ય રીતે આ ચુકવણી અગાઉ આકારણી કરે લા વળતરની ટકાવારી છે . પસંર્દગીના
સંજોગોમાં સહચુકવણી લાગુ પણ પડી શકે છે – જેમ કે માતાર્પતાના ર્દાવાઓ માટે,
માત ૃત્વના ર્દાવાઓ માટે, દ્વદ્વતીય ર્દાવાથી જ કે ચોક્કસ રકમ વટાવ્યા પછી.
ચુકવવાપાત્ર રકમને આ મયાાર્દાઓ સાથે એડજસ્ટ કયાા અગાઉ ચુકવવાપાત્ર વળતરની
ગણતરી ક્ષબનચુકવવાપાત્ર ચીજવસ્તુઓની રકમ બાર્દ કરીને કરવામાં આવે છે .
હેલ્થ દાવાઓમાાં લબનચકવવાપાત્ર ચીજવસ્તઓ
કોઈ ક્ષબમારીની સારવારમાં ખચાને વગીકૃત કરી શકાશેેઃ
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સારવાર માટે ખચાા અને
સારસંભાળ માટેના ખચાા.
રોગની સારવાર માટેના ખચાામાં તમામ તબીબી ખચાા અને સામાન્દ્ય સુર્વધાઓ સામેલ છે .
ૂ રીતે કે ભવ્ય રીતે રોકાણના ખચા પણ સામેલ હોઈ શકે છે .
ઉપરાંત હોસ્સ્પટલમાં અનુકળ
સામાન્દ્ય હેલ્થ વીમા પોક્ષલસી રોગની સારવાર માટેના ખચન
ા ી ભરપાઈ કરે છે અને
પોક્ષલસીમાં જણાવવામાં ન આવ્યુ ં હોય, તો લક્લરી માટે વધારાના ખચા ચુકવવાપાત્ર
નથી.
આ ખચાાઓને રજજસ્ટ્રેશન ચાર્જ, ર્દસ્તાવેજીકરણ ચાજીસ વગેરે જેવા ક્ષબનસારવારના
ચાજીસ અને જો સારવાર સાથે સીધા સંબર્ં ધત (ર્દાખલા તરીકે ઇનપેશન્દ્ટ ગાળા ર્દરર્મયાન
પ્રોરટન પુરક

) ખચાામાં વગીકૃત કરી શકાશે.

અગાઉ ર્દરે ક ટીપીએ/વીમા કંપની પાસે ક્ષબનચુકવવાપાત્ર ચીજવસ્તુઓની પોતાની યાર્દી
હતી. હવે આ જ યાર્દીને ઇરડા હેલ્થ વીમા પ્રમાણભ ૂત માગાર્દશાન હેઠળ પ્રમાણભ ૂત કરવામાં
આવી છે .
અંર્તમ ચુકવવાપાત્ર વળતર પર પહોંચવા નીચેની પ્રરક્રયા અનુસરવામાં આવે છે ેઃ
િેબિ 2.1
પગલ ાં I
પગલ ાં II
પગલ ાં III
પગલ ાં IV
પગલ ાં V

રૂમનુ ં ભાડુ,ં કન્દ્સલ્ટન્દ્ટ ફી વગેરે ર્વર્વધ ખચા હેઠળ તમામ ક્ષબલ અને રસીર્દની
યાર્દી
ર્દરે ક ખચા હેઠળ ર્દાવો કરે લી રકમમાંથી ક્ષબનચુકવવાપાત્ર ચીજવસ્તુઓની
બાર્દબાકી
ર્દરે ક ખચા માટે લાગુ થાય તેવી કોઈ મયાાર્દા
કુલ ચુકવવાપાત્ર વળતર પર આવવુ ં અને વીમાકૃત રકમની અંર્દર છે કે નહીં તે
ચકાસવુ ં
જો ચોખ્ખા ચુકવવાપાત્ર ર્દાવા પર પહોંચવા લાગુ પડે તો કોઈ સહચુકવણીની
બાર્દબાકી

iv. વળતરની ચકવણી
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એક વખત ચુકવવાપાત્ર વળતરની રકમ આવી જાય, પછી ગ્રાહક કે હોસ્સ્પટલને ચુકવણી
થાયછે . મંજૂર થયેલ ર્દાવાની રકમ ફાઇનાન્દ્સ/એકાઉન્દ્ટ ર્વભાગની કામગીરી છે અને
ગ્રાહકને બેન્દ્કના ખાતામાં ર્દાવાની રકમ ટ્રાન્દ્સફર કરવામાં આવે છે કે ચેક દ્વારા ચુકવણી
કરી શકાશે.
જયારે ચુકવણી હોસ્સ્પટલને કરવામાં આવે છે , ત્યારે ચુકવણીમાંથી જરૂરી કરવેરા કાપી
લેવામાં આવે છે .
જયારે ચુકવણીનુ ં સંચાલન થડા પાટી એડર્મર્નસ્ટ્રેશન કરે છે , ત્યારે ર્દરે ક વીમા કંપની
ચુકવણી પ્રરક્રયા અલગઅલગ હોઈ શકે છે . ટીપીએના કામકાજમાં વધુ ર્વગત પાછળથી
પ ૂરી પાડવામાં આવે છે .
ગ્રાહકની પ ૂછપરછના સંચાલન માટે ર્સસ્ટમમાં ચુકવણીની અપડે્સ મહત્ત્વપ ૂણા છે .
સામાન્દ્ય રીતે આ ર્વગતો કોલ સેન્દ્ટર/કસ્ટમર સર્વિસ ટીમ સાથે ર્સસ્ટમ મારફતે
વહેંચવામાં આવશે.
એક વખત ચુકવણી થાય છે પછી ર્દાવાની પતાવટ થઈ ગઈ હોવાનુ ં માનવામાં આવે છે .
કંપનીના વ્યવસ્થાપન, મધ્યસ્થીઓ, ગ્રાહકો અને ઇરડાને ર્નયર્મત સમયાંતરે વળતરની
રકમ અને નંબર માટે રરપો્સા મોકલવામાં આવે છે . પતાવટ થયેલા ર્દાવાના સામાન્દ્ય
વગીકરણમાં ટકાવારીમાં પતાવટ થયેલા ર્દાવા, રહસ્સા તરીકે ક્ષબનચુકવવાપાત્ર રકમ,
ર્દાવાની પતાવટમાં સરે રાશ વગેરે બાબતો સામેલ છે .
v. દસ્તાવેજો/જરૂરી વધારાની મારહતીની ખામીઓન ાં વ્યવસ્થાપન
ર્દાવાની પ્રરક્રયા હાથ ધરવા મુખ્ય ર્દસ્તાવેજોની યાર્દીની તપાસ જરૂરી છે , જે નીચે મુજબ
છે ેઃ
i.

એડર્મશન નોંધ સાથે રડસ્ચાર્જ સમરી,
ii. સહાયક તપાસ અહેવાલો,
iii. ર્વર્વધ ભાગોમાં ર્વભાજીત અંર્તમ ક્ષબલ,
iv. પ્રીક્સ્ક્રપ્શન્દ્સ અને ફામાસી ક્ષબલો,
v. ચુકવણીની રસીર્દો,
vi. ર્દાવાનુ ં ફોમા અને
vii. ગ્રાહકની ઓળખ.
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અનુભવ ર્દશાાવે છે કે ચારમાંથી એક ર્દાવો મ ૂળભ ૂત ર્દસ્તાવેજોની રક્ષ્ટએ અધ ૂરો હોય છે .
એટલે ગ્રાહકને રજૂ ન થયેલા ર્દસ્તાવેજો જમા કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે અને
તેઓ આ ર્દાવા સાથે તેને જોડી શકે તે માટે સમયમયાાર્દા પણ પ ૂરી પાડવામાં આવે છે .
તે જ રીતે જયારે ર્દાવાની પ્રરક્રયા થાય છે , ત્યારે વધારાની મારહતીની જરૂર પડી શકે છે ,
કારણ કે :
પ્રર્દાન કરવામાં આવેલી રડસ્ચાર્જ સમરી ઇરડા દ્વારા સ ૂક્ષચત યોગ્ય ફોમેટમાં ન હોય કે
ર્નર્દાન કે અગાઉના રોગની કેટલીક ર્વગતો ધરાવતી ન હોય.
સારવારની મારહતી ર્વસ્ત ૃત ન હોય કે તેમાં સ્પષ્ટતા જરૂરી હોય.
રડસ્ચાર્જ સમરી મુજબ ર્નર્દાનને અનુરૂપ સારવાર મેળવવામાં ન આવી હોય કે પ્રર્દાન
કરવામાં આવેલી સારવારનો રોગ સાથે સંબર્ં ધત ર્દવાઓ સ ૂચવવામાં ન આવી હોય.
પ્રર્દાન કરવામાં આવેલા ક્ષબલોમાં ર્વભાજીત ખચા આપવામાં આવેલ ન હોય.
બે ર્દસ્તાવેજોમાં વ્યસ્ક્તની ઉંમરમાં ફરક હોવો.
રડસ્ચાર્જ સમરી અને ક્ષબલ વચ્ચે ર્દાખલ થવાની અને રજા મળયાની તારીખોમાં ફરક
હોવો.
ર્દાવામાં હોસ્સ્પટલાઇલેશનની ર્વસ્ત ૃત તપાસની જરૂર હોય છે અને આ માટે
હોસ્સ્પટલના ઇનડોર કેસ પેપર જરૂરી હોય છે .
ં ે
બંને કેસમાં ગ્રાહકને લેક્ષખતમાં કે ઇમેઇલ મારફતે વધારાની મારહતીની જરૂરરયાત સંબધ
મારહતગાર કરવામાં આવે છે . મોટા ભાગના કેસમાં ગ્રાહક જરૂરી મારહતી પ્રર્દાન કરવા
સિમ હશે. જોકે જરૂરી મારહતી મેળવવી મહત્ત્વપ ૂણા હોય, પણ ગ્રાહક જવાબ આપતા નથી
તેવા સંજોગો પણ ઊભા થાય છે . આવા રકસ્સામાં ગ્રાહકને રરમાઈન્દ્ડસા મોકલવામાં આવે છે
કે ર્દાવાની પ્રરક્રયા આગળ ધપાવવા મારહતી જરૂરી છે અને આવી ત્રણ રરમાન્દ્ડસા મોકલ્યા
પછી ર્દાવાની પ્રરક્રયા બંધ કયાાની નોરટસ મોકલવામાં આવે છે .
ર્દાવાની પ્રરક્રયામાં તેની સાથે સંબર્ં ધત તમામ પત્રવ્યવહારમાં તમે જોશો કે પત્રની ઉપર
“પ ૂવગ્ર
ા હ ર્વના” શબ્ર્દનો ઉલ્લેખ કયો હોય છે . ર્દાવાનો અસ્વીકાર કરવા વીમા કંપનીના
અર્ધકારને સુર્નર્િત કરવા માટેની આ કાયર્દે સરની જરૂરરયાત છે , જે પછી આ પત્રવ્યવહાર
જળવાઈ રહે છે .
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ઉદાહરણ
વીમા કંપની કેસનો ર્વગતસર અભ્યાસ કરવા કેસ પેપસા માંગી શકે છે અને એવા તારણ પર
આવી શકે છે કે પ્રરક્રયા/સારવાર પોક્ષલસીની શરતોમાં આવતી નથી. વધુ મારહતી માટેની
માંગણીને એવી રીતે ન લેવી જોઈએ કે વીમા કંપનીએ ર્દાવાનો સ્વીકાર કયો છે .
ર્દાવાની પતાવટમાં ર્દસ્તાવેજીકરણ અને સમજૂતીમાં ખામીઓનુ ં વ્યવસ્થાપન અને જરૂરી
વધારાની મારહતી મોટો પડકાર છે . જયારે ર્દાવા તમામ જરૂરી મારહતી ર્વના આગળ ન
વધી શકે, ત્યારે ગ્રાહકને વધુને વધુ મારહતી માંગીને હેરા

ન ન કરી શકાય.

સારી કામગીરીમાં જરૂરી છે કે આ પ્રકારની ર્વનંતી જરૂર પડી શકે તેવી તમામ મારહતીની
યાર્દી સાથે એક વખત કરવામાં આવે અને પછી કોઈ નવી જરૂરરયાત ઊભી કરવામાં ન
આવે.
i.

અસ્વીકૃત દાવાઓ

હેલ્થ ર્દાવાઓમાં અનુભવ ર્દશાાવે છે કે રજૂ થયેલા 10થી 15 ટકા ર્દાવા પોક્ષલસીની
મયાાર્દામાં આવતા નથી. આ માટે ર્વર્વધ કારણો જવાબર્દાર હોઈ શકે છે , જેમાંથી કેટલાંક
નીચે મુજબ છે ેઃ
a) ભરતી થવાની તારીખ વીમાના ગાળાની અંર્દર આવતી ન હોય.
b) જે સભ્ય માટે ર્દાવો કરવામાં આવ્યો હોય તે વીમાકવચમાં સામેલ જ ન હોય.
c) અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગના કારણે (પોક્ષલસીમાં આ સ્સ્થર્ત બાકાત રાખવામાં
આવી હોય).
d) યોગ્ય કારણ ર્વના રજૂ કરવામાં ક્ષબનજરૂરી ર્વલંબ.
e) કોઈ સરક્રય સારવારનો અભાવ; ભરતી તપાસ માટે જ કરવામાં આવી હોય.
f)

પોક્ષલસી હેઠળ સારવાર થયેલ રોગ બાકાત રાખવામાં આવેલ હોય.

g) રોગનુ ં કારણ ર્દારૂ કે નશીલા રવ્યોનુ ં સેવન હોય.
h)

હોસ્સ્પટલમાં 24 કલાકથી ઓછો સમય વીમાધારક કે ર્દર્દીને રહેવ ુ ં પડ્ું હોય.
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ર્દાવાનો અસ્વીકાર (ગમે તે કારણસર) અંગે ગ્રાહકને લેક્ષખતમાં જાણ કરવી જોઈએ.
સામાન્દ્ય રીતે આ પ્રકારનો અસ્વીકૃર્તનો પત્ર અસ્વીકાર માટેન ુ ં કારણ જણાવે છે ,
પોક્ષલસીની શરતો/ર્નયમો જણાવે છે , જેના પર ર્દાવાનો અસ્વીકાર કરવામાં આવે છે .
મોટા ભાગની વીમા કંપનીઓ જે

પ્રરક્રયા ધરાવે છે , જેના દ્વારા અસ્વીકારને સીર્નયર

મેનેજર દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવે છે અને ર્દાવાને મંજૂરી આપવા એક અર્ધકૃત વ્યસ્ક્ત
રાખવામાં આવે છે . એવી સુર્નર્િતતા કરવામાં આવે છે કે કોઈ પણ અસ્વીકાર સંપ ૂણાપણે
વાજબી ગણાય અને વીમાધારક કોઈ કાયર્દાકીય ઉપયોગ અજમાવે તો તેને સમજાવી
શકાય.
ર્દાવાના અસ્વીકારના કેસમાં વીમા કંપનીમાં રજૂઆત કરવા ઉપરાંત ગ્રાહક પાસે નીચે
મુજબ ર્વકલ્પો ઉપલબ્ધ છે ેઃ
a) વીમા લોકપાલ અથવા
b) ગ્રાહક મંચ અથવા
c) ઇરડા અથવા
d) કાયર્દાની અર્દાલતો.
ર્દરે ક અસ્વીકારના રકસ્સામાં ફાઇલની આકારણી કરવામાં આવે છે કે સામાન્દ્ય પ્રરક્રયામાં
અસ્વીકાર કાયર્દે સર તપાસમાં ટકી શકશે કે કેમ અને ર્દસ્તાવેજો સુરક્ષિત જગ્યાએ
સાચવવામાં આવે છે ,
ii. વધ નવગતની તપાસ માિે શાંકાસ્પદ દાવા
વીમા કંપનીઓ તમામ પ્રકારના વ્યવસાયમાં ગોટાળો અટકાવવા પ્રયાસ કરે છે .
ગોટાળાયુક્ત ર્દાવાની સંખ્યા વધારે હોવાથી હેલ્થ વીમો વીમા કંપનીઓ માટે મોટો પડકાર
છે .
હેલ્થ વીમામાં થતાં કેટલાંક ગોટાળાના થોડા ઉર્દાહરણો નીચે મુજબ છે ેઃ
1. ઢોંગ કરવો, સારવાર લેનાર વ્યસ્ક્ત અને વીમાધારક બંને અલગ હોય.
2. ર્દાવો કરવા ખોટા ર્દસ્તાવેજો ઊભા કરવા, જેમાં સારવાર મેળવવામાં આવી જ ન હોય.
3. ખચામાં ખોટો વધારો, જે હોસ્સ્પટલની મર્દર્દથી કે ગોટાળા કરીને બહારના ક્ષબલો રજૂ
કરીને થાય છે .
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4. આઉટપેશન્દ્ટ સારવારને ઇનપેશન્દ્ટ/હોસ્સ્પટલાઇલેશનમાં ફેરવવામાં આવે છે , જેથી
ર્નર્દાનનો ખચા વસ ૂલી શકાય, જે કેટલીક સ્સ્થર્તમાં વધારે હોઈ શકે છે .
ગોટાળાઓની નવી પદ્ર્તઓ સાથે રોજજિંર્દા ધોરણે ગોટાળા થાય છે , જેથી વીમા કંપનીઓ
અને ટીપીએ એવી સ્સ્થર્ત પર સતત નજર રાખવી જોઈએ અને આ પ્રકારના ગોટાળા
શોધવા અને તેના પર ર્નયંત્રણ રાખવા પગલાં લેવા જોઈએ.
તપાસ માટે બે પદ્ર્તઓને આધારે ર્દાવા પસંર્દ થાય છે ેઃ
I. ર્નયર્મત ર્દાવાઓ અને
II. કારણભ ૂત ર્દાવાઓ
ટીપીએ કે વીમા કંપની આંતરરક ધારાધોરણો સ્થાર્પત કરી શકે છે કે ચોક્કસ સંખ્યાના
ર્દાવાની પ્રત્યિ ખરાઈ કરવી, આ પ્રમાણ કેશલેસ અને વળતરના ર્દાવા માટે અલગ હોઈ
શકે છે .
આ પદ્ર્ત હેઠળ ર્દાવા રે ન્દ્ડમ સેસ્મ્પપલંગ પદ્ર્તનો ઉપયોગ કરીને પસંર્દ થાય છે . કેટલીક
વીમા કંપનીઓએ ર્નધાારરત કયુું છે કે ચોક્કસ મ ૂલ્યથી વધારે ના ર્દાવાની તપાસ કરવી અને
મયાાર્દાથી નીચેના ર્દાવાના નમ ૂનાના સેટ ખરાઈ માટે હાથ પર લેવા.
બીજી પદ્ર્તમાં ર્દરે ક ર્દાવો ચકાસણીના સેટમાંથી પસાર થાય છે , જેમાં નીચે મુજબની
તપાસ થાય છે ેઃ
I. તબીબી પરરિણો કે ર્દવાઓ સાથે સંબર્ં ધત ર્દાવાનો ઊંચો રહસ્સો
II. પતાવટ કરવા આતુર ગ્રાહક
III. ઓવર-રાઇરટિંગ સાથે ક્ષબલો વગેરે
જો ર્દાવો સાચો ન હોવાની શંકા જાય, તો ર્દાવાની તપાસ થાય છે . જોકે તે નાની હોય છે .
iii. િીપીએ દ્વારા કેશિેસ પતાવિની પ્રરિયા
કેશલેસ સુર્વધા કેવી રીતે કામ કરે છે ? આ સમજૂતીનુ ં હાર્દા એ છે કે ટીપીએ વીમા કંપની
હોસ્સ્પટલ સાથે સમજૂતી કરે છે . અન્દ્ય તબીબી સેવા પ્રર્દાતાઓ સાથે પણ સમજૂતીઓ શક્ય
છે . આપણે આ ર્વભાગમાં કેશલેસ સુર્વધા પ્રર્દાન કરવા ઉપયોગી પ્રરક્રયા પર નજર
ર્દોડાવીશુ :
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િેબિ 3.1
હેલ્થ વીમા ધરાવતો પોક્ષલસીધારક ક્ષબમાર પડે છે કે તેને ઇજા થાય છે અને
એટલે તેને હોસ્સ્પટલમાં ર્દાખલ થવાની સલાહ આપવામાં આવે છે . તે (કે
તેના વતી અન્દ્ય કોઈ) હોસ્સ્પટલની વીમા ર્વભાગમાં આવી ર્વગતો સાથે
પગલ ાં 1

સંપકા સાધશેેઃ
I. ટીપીએનુ ં નામ,
II. તેમના સભ્યપર્દનો નંબર,
III. વીમા કંપનીનુ ં નામ વગેરે
હોસ્સ્પટલ જરૂરી મારહતી સંપારર્દત કરે છે , જેમ કેેઃ
D. રોગનુ ં ર્નર્દાન
E. સારવાર,

પગલ ાં 2

F. સારવારકતાા ડૉક્ટરનુ ં નામ,
G. હોસ્સ્પટલમાં સારવાર મેળવવાના રર્દવસોની અંર્દાજજત સંખ્યા અને
H. અંર્દાજજત ખચા
આ ર્વગતો કેશલેસ ઓથોરાઇલેશન ફોમામાં રજૂ કરવામાં આવે છે .

કેશલેસ ઓથોરાઇલેશન ફોમામાં ટીપીએ પ્રર્દાન કરવામાં આવેલી મારહતીનો
અભ્યાસ કરે છે . તે હોસ્સ્પટલ સાથે પોક્ષલસીની શરતો અને સંમત ર્દર સાથે
મારહતી ચકાસે છે , (જો કોઈ હોય) અને એવા ર્નણાય પર પહોંચે છે કે કેશલેસ
ઓથોરાઇલેશન પ્રર્દાન કરી શકાય કે કેમ અને જો હા, તો કેટલી રકમ મંજૂર
પગલ ાં 3

કરવી જોઈએ.
ટીપીએ ર્નણાય લેવા વધુ મારહતી માંગી શકે છે . ર્નણાય થયા પછી ર્વના
ર્વલંબે તે

હોસ્સ્પટલને જાણ કરે છે .

બંને ફોમા ઇરડા હેલ્થ વીમા પ્રમાણભ ૂત માગાર્દર્શિકા હેઠળ પ્રમાણભ ૂત થયા છે ,
અંતે અનુસ ૂક્ષચતને જુઓ.
ર્દર્દીના ખાતામાં ટીપીએ દ્વારા મંજૂર થયેલી રકમને અનુરૂપ ર્દર્દીને
પગલ ાં 4

હોસ્સ્પટલમાં સારવાર મળે છે . સભ્યને ક્ષબનસારવારના ખચન
ા ી ચુકવણી
કરવા કહેવા

માં આવે છે અને પોક્ષલસી હેઠળ સહચુકવણી જરૂરી છે .
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જયારે ર્દર્દી રડસ્ચાર્જ માટે તૈયાર હોય, ત્યારે હોસ્સ્પટલ વીમા કંપની દ્વારા
આવરી લેવાયેલા સારવારના વાસ્તર્વક ખચા સામે ટીપીએ મંજૂર કરે લી
પગલ ાં 5

ર્દર્દીના ખાતામાં રકમની ચકાસણી કરે છે .
જો ઓછી રકમ જમા હોય, તો હોસ્સ્પટલ કેશલેસ સારવાર માટે વધુ રકમ
મજૂરં કરવા ર્વનંતી કરે છે .
ટીપીએ તેનો ર્વચાર કરીને યોગ્ય જણાય તો વધારાની રકમ મંજૂર કરે છે .
ર્દર્દી નોન-એડર્મર્સબલ ચાજીસ ચુકવે છે અને રજા લે છે . તેમને

પગલ ાં 6

ર્દસ્તાવેજીકરણ પ ૂણા કરવા ર્દાવા ફોમા અને ક્ષબલ પર હસ્તાિર કરવાનુ ં
કહેવામાં આવશે.
હોસ્સ્પટલ તમામ કાગક્ષળયા એકત્ર કરે છે અને ક્ષબલની પ્રરક્રયા માટે નીચેના
ર્દસ્તાવેજો ટીપીએને સુપરત કરે છે :
I. ર્દાવાનુ ં ફોમા
II. રડસ્ચાર્જ સમરી/એડર્મશન નોંધ
III. ટીપીએએ ઇશ્ય ૂ કરે લ ર્દર્દી/પ્રસ્તાવકતાા ઓળખકાડા અને ફોટો આઇડીનો

પગલ ાં 7

પુરાવો.
IV. અંર્તમ ક્ષબલ
V. ર્વસ્ત ૃત ક્ષબલ
VI. તપાસ રરપો્સા
VII. પ્રીક્સ્ક્રપ્શન અને ફામસ
ા ી ક્ષબલો
VIII.

ટીપીએ દ્વારા મોકલવામાં આવેલ મંજૂરીના પત્રો

ટીપીએ ર્દાવાની પ્રરક્રયા કરશે અને નીચે મુજબની ર્વગતોની ખરાઈ કયાા
પછી હોસ્સ્પટલને ચુકવણી માટે ભલામણ કરશેેઃ
i. જે વ્યસ્ક્ત માટે મંજૂરી આપવામાં આવી છે તે જ ર્દર્દી છે કે કેમ.
ii. જે સ્સ્થર્તની સારવાર કરવાની હતી તે જ સારવાર ર્દર્દીને આપવામાં
પગલ ાં 8

આવી છે કેમ.
iii. બાકાત રાખવામાં આવેલ સારવારના ખચ,ા જો કોઈ હોય, ક્ષબલમાં
સામેલ નથી.
iv. હોસ્સ્પટલને જણાવવામાં આવેલ તમામ મયાાર્દાનુ ં પાલન થયુ ં છે કે કેમ.
v. હોસ્સ્પટલને સમંત હોય તેવા ભાડાના ર્દરનુ ં પાલન થયુ ં છે , ચોખ્ખી
ચુકવવાપાત્ર રકમની ગણતરી.
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કેશલેસ સુર્વધાનુ ં મ ૂલ્ય શંકાસ્પર્દ નથી. તે સુર્વધાનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણવા
ગ્રાહક માટે મહત્ત્વપ ૂણા પણ છે . નોંધવાલાયક મુદ્દા છે ેઃ
1. ગ્રાહકે સુર્નર્િત કરવુ ં જોઈએ કે તેઓ તેમની પાસે વીમાની ર્વગત ધરાવે છે , જેમ કે:
I. ટીપીએ કાડા,
II. પોક્ષલસી કોપી,
III. વીમાકવચના શરતો અને ર્નયમો વગેરે
જયારે આ ઉપલબ્ધ ન હોય, ત્યારે તેઓ ટીપીએનો સંપકા (24 કલાકની હેલ્પલાઇન
મારફતે) સાધી શકે છે અને ર્વગત માંગી શકે છે .
2. ગ્રાહકે ચકાસણી કરવી જોઈએ કે કન્દ્સક્લ્ટિંગ ડૉક્ટરે સ ૂચવેલી હોસ્સ્પટલ ટીપીએના
નેટવકામાં સામેલ છે કે કેમ. જો ના હોય, તો તેમણે ટીપીએના નેટવકામાં ઉપલબ્ધ
ર્વકલ્પો ચકાસવા જોઈએ, જયાં આ પ્રકારની સારવા માટે કેશલેસ સુર્વધા ઉપલબ્ધ
હોય.
3. તેમને સુર્નર્િત કરવાની જરૂર છે કે પ્રી-ઓથોરરટી ફોમામમાં ર્વગતો સાચી આપી છે કે
કેમ. આ ફોમાન ુ ં 2013માં હેલ્થ વીમામાં પ્રમાણીકરણ પર બહાર પડેલી માગાર્દર્શિકા
મુજબ ઇરાડાએ પ્રમાણીકરણ કયુું છે . જો કેસ સ્પષ્ટ ન હોય, તો ટીપીએ કેશલેસ સુર્વધા
આપવાનો ઇનકાર કરી શકે છે

અથવા વધારાની

પ ૂછપરછ કરી શકે છે .

4. તેમણે સુર્નર્િત કરવાની જરૂર છે કે હોસ્સ્પટલના ચાજીસ રૂમના ભાડાં કે મોર્તયા જેવી
ચોક્કસ સારવાર પર ટોચમયાાર્દાને અનુરૂપ છે કે કેમ.
જો તેઓ પોક્ષલસીમાં મંજૂર રકમથી વધારે ખચા કરવા ઇચ્છે તો ખચમ
ા ાં તેમનો રહસ્સો કેટલો
હશે.
5. ગ્રાહકે અગાઉથી રડસ્ચાર્જ ર્વશે ટીપીએને જાણ કરવી જોઈએ અને રડસ્ચાર્જ અગાઉ
જરૂર પડી શકે તેવી કોઈ વધારાની મંજૂરી ટીપીએને મોકલવા હોસ્સ્પટલને ર્વનંતી
કરવી જોઈએ. તેનાથી ર્દર્દીને હોસ્સ્પટલમાં ક્ષબનજરૂરી રાહ જોવી પડે.
શક્ય છે કે ગ્રાહક ર્વનંતી કરે અને હોસ્સ્પટલમાં કેશલેસ સારવાર માટે મંજૂરી લે, પણ અન્દ્ય
જગ્યાએ ર્દર્દીને ર્દાખલ કરવાનો ર્નણાય કરે . આવા રકસ્સાઓમાં ગ્રાહકને મારહતગાર કરવા
જોઈએ અને કેશલેસ મંજૂરીનો ઉપયોગ થયો નથી તેવી મારહતી ટીપીએને આપવા
હોસ્સ્પટલને જણાવવુ ં જોઈએ.
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જો આવુ ં ન થાય, તો ગ્રાહકની પોક્ષલસીમાં મંજૂર થયેલી રકમ અટકી શકે છે અને પછીની
ર્વનંતીની મંજૂરીમાં તેની અસર પડી શકે છે .

C. હેલ્થ વીમાના દાવામાાં દસ્તાવેજીકરણ
હેલ્થ વીમાના ર્દાવાઓમાં પ્રોસેર્સિંગ માટે ર્વર્વધ ર્દસ્તાવેજોની જરૂર પડે

છે , જે અગાઉ

જણાવ્યા છે . ર્દરે ક ર્દસ્તાવેજ બે મુખ્ય પ્રશ્નોનો જવાબ આપવામાં સહાયક હશે તેવી અપેિા
રાખવામાં આવે છે – સ્વીકાયાતાા (ર્દાવો ચુકવવાપાત્ર છે ?) અને અગર હા હોય તો કેટલી હર્દ
સુધી (કેટલું વળતર?)
આ ર્વભાગ ગ્રાહક દ્વારા રજૂ કરવાના જરૂરી ર્દરે ક ર્દસ્તાવજની જરૂરરયાત અને ર્વગત સમજાવે
છે ેઃ
i.

રિસ્ચાર્જ સમરી

રડસ્ચાર્જ સમરીને સૌથી મહત્ત્વપ ૂણા ર્દસ્તાવેજ ગણી શકાશે, જે હેલ્થ વીમાના ર્દાવાની પતાવટ
માટે ખુબ જરૂરી છે . તેમાં ર્દર્દીની સ્સ્થર્ત અને સારવાર ર્વશે સંપ ૂણા મારહતી ર્વગતસર હોય છે .
ઇરડાની પ્રમાણભ ૂત માગાર્દર્શિકા મુજબ પ્રમાણભ ૂત રડસ્ચાર્જ સમરીની ર્વગત નીચે મુજબ છે ેઃ
1. ર્દર્દીનુ ં નામ
2. ટેલીફોન નંબર/મોબાઇલ નંબર
3. આઇપીડી નંબર
4. એડર્મશન નંબર
5. સારવાર કરનાર ડૉક્ટર/ડૉક્ટસાન ુ ં નામ, સંપકા નંબરો અને ર્વભાગ/સ્પેશ્યાક્ષલટી
6. ર્દાખલ થયાની તારીખ
7. રજા મળયાની તારીખ અને સમય
8. એમએલસી નંબર/એફઆઇઆર નંબર
9. ર્દાખલ થયા સમયે કામચલાઉ ર્નર્દાન
10. રજા મળતી વખતે અંર્તમ ર્નર્દાન
11. આઇસીડી-10 કોડ કે અન્દ્ય કોઈ કોડ, જે અંર્તમ ર્નર્દાન માટે ઓથોરરટી દ્વારા સ ૂક્ષચત
કરે લ છે
12. સમયગાળા સાથે વતમ
ા ાન ફરરયાર્દો
13. વતમ
ા ાન ક્ષબમારીનો સારાંશ
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14. ભરતી સમયે શારીરરક ચકાસણીના મુખ્ય તારણો
15. ર્દારૂ, તમાકુ કે નશીલા રવ્યોની રહસ્ટ્રી, જો કોઈ હોય તો,
16. અગાઉની તબીબી અને સજર્જકલ રહસ્ટ્રી, જો કોઈ હોય તો
17. ર્નર્દાન અને સારવાર
18. હોસ્સ્પટલમાં સારવાર ર્દરર્મયાન મુખ્ય ચકાસણીનો સારાંશ
19. હોક્સ્ટપલમાં સારવાર, જરટલતા સરહત જો કોઈ હોય
20. રડસ્ચાર્જ વખતે સલાહ,
21. સારવાર કરનાર ડૉક્ટર/અર્ધકૃત ટીમ ડૉકટરનુ ં નામ અને સહી
22. ર્દર્દી/એટેન્દ્ડન્દ્ટનુ ં નામ/સહી
સારી રીતે લખાયેલી રડસ્ચાર્જ સમરી ર્દાવાની પ્રરક્રયા કરનાર વ્યસ્ક્તને ક્ષબમારી/ઇજા અને
સારવારને સમજવામાં ઘણી મર્દર્દ કરે છે , જેથી પતાવટ લડપથી થાય છે . જયાં કમનસીબે
ર્દર્દીનુ ં મ ૃત્યુ થાય છે , ત્યાં ઘણી હોસ્સ્પટલોમાં રડસ્ચાર્જ સમરીને િેથ સમરી કહેવાય છે .
આ રડસ્ચાર્જ સમરી હંમેશા ઓરરજજનલ માંગવામાં આવે છે .
ii. તપાસના અહેવાિો
તપાસના અહેવાલો ર્નર્દાન અને સારવારની સરખામણી કરવામાં મર્દર્દ કરે છે , જેથી
હોસ્સ્પટલમાં ભરતી થઈને સારવાર ર્દરર્મયાન કરાવેલ

સારવાર અને પ્રગર્તકારક ચોક્કસ

સ્સ્થર્ત સમજવા જરૂરી મારહતી પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે .
સામાન્દ્ય રીતે તપાસ અહેવાલોમાં સામેલ છે :
A. લોહીના પરરિણના અહેવાલો;
B. એક્સ-રે ના અહેવાલો;
C. સ્કેનના અહેવાલો અને
D. બાયોપ્સીના અહેવાલો
તમામ તપાસ અહેવાલો નામ, ઉંમર, જાર્ત, પરરિણની તારીખ વગેરે ધરાવે છે અને સામાન્દ્ય
રીતે ઓરરજજનલ રજૂ કરવામાં આવે છે . વીમા કંપની ર્વનંતી પર ગ્રાહકને એક્સ-રે રફલ્મો અને
અન્દ્ય અહેવાલો પરત કરી શકે છે .
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iii. નવસ્ત ૃત લબિો :
આ ર્દસ્તાવેજ વીમા પોક્ષલસી હેઠળ કેટલી ચુકવણીની જરૂર છે તેનો ર્નણાય કરે છે . અગાઉ ક્ષબલ
માટે પ્રમાણભ ૂત ફોમેટ ન હોવા છતાં ઇરડા પ્રમાણભ ૂત માગાર્દર્શિકા આ માટે ફોમેટ પ્રર્દાન કરે છે ,
જેની અંતગાત સામાન્દ્ય રીતે સંગરઠત અને ર્વસ્ત ૃત ક્ષબલના આપેલ હોય છે . ર્વદ્યાથીને ઇરડાની
વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ ર્વગતો સમજવાની સલાહ છે .
જયારે કુલ ક્ષબલ સંપ ૂણા ક્ષચત્ર રજૂ કરે છે , ત્યારે ર્વસ્ત ૃત ક્ષબલ સંર્દભા સાથે ર્વભાજીન પ્રર્દાન કરશે.
ક્ષબનચુકવવાપાત્ર ખચાાની તપાસ ર્વસ્ત ૃત ક્ષબલન ઉપયોગ કરીને થાય છે , જયાં ક્ષબનસ્વીકાયા
ખચાાનો ઉપયોગ ખચા હેઠળ કપાત માટે થાય છે .
ક્ષબલો મ ૂળ સ્વરૂપે અસલ મળવા જોઈએ.
iv. ચકવણીની રસીદ
િર્તપ ૂર્તિના કરાર તરીકે હેલ્થ વીમા ર્દાવાની ભરપાઈમાં હોસ્સ્પટલ પાસેથી ચુકવાયેલી રકમની
ઔપચારરક રસીર્દની જરૂર પડશે.
જયારે ચુકવાયેલા ક્ષબલ કુલ ક્ષબલને અનુરૂપ હોવુ ં જોઈએ, ત્યારે ઘણી હોસ્સ્પટલ ચુકવવાપાત્ર
રકમમાં કન્દ્સેશન કે રડસ્કાઉન્દ્ટ પ્રર્દાન કરે છે . આ પ્રકારના કેસમાં વીમા કંપનીને ર્દર્દી વતી
વાસ્તર્વક રકમ ચુકવવાનુ ં જ કહેવાય છે .
રસીર્દને નંબર હોવો જોઈએ અને/અથવા ર્સક્કો થયેલો હોવો જોઈએ અને મ ૂળ અસિ રજૂ થવુ ં
જોઈએ.
v. દાવાન ાં ફોમણ
ર્દાવાનુ ં ફોમા ઔપચારરક હોય છે અને ર્દાવાની પ્રરક્રયા માટે કાયર્દે સર ર્વનંતી છે તેમજ ગ્રાહકની
મ ૂળ સહી સાથે રજૂ કરવામાં આવે છે . ર્દાવાના ફોમાને હવે ઇરડા દ્વારા પ્રમાણભ ૂત કરવામાં
આવ્યુ ં છે અને તેમાં મુખ્યત્વે નીચેની ર્વગતો સામેલ છે :
1. મુખ્ય વીમાધારકની ર્વગત અને ર્દાવો કરવામાં આવ્યો છે તે પોક્ષલસી નંબર.
2. વીમાની રહસ્ટ્રીની ર્વગત.
3. હોસ્સ્પટલમાં ર્દાખલ થયેલી વીમાધારકની ર્વગત
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4. હોસ્સ્પટલમાં ર્દાખલ થઈને સારવાર લેવાની ર્વગત, જેમ કે હોસ્સ્પટલ રૂમ કેટેગરી,
ર્દાખલ થવાની અને રજા મેળવવાની તારીખ અને સમય, અકસ્માતનો કેસ પોક્ષલસમાં
કયો છે કેમ, ર્દવાની ર્સસ્ટમ વગેરે
5. હોસ્સ્પટલમાં ભરતી થવુ ં પડ્ું હતુ ં તે માટે ર્દાવાની ર્વગત અને, જેમાં ખચાન ુ ં બ્રેકડાઉન,
હોસ્સ્પટલમાં ર્દાખલ થયા અગાઉ અને પછીનો ગાળો, ઉચક/રોકડ ર્દાવાના ઉઘરાવેલ
રકમની ર્વગત વગેરે.
6.

સંલગ્ન ક્ષબલની ર્વગત

7. મંજૂર ર્દાવાની રકમ મેળવવા મુખ્ય વીમાધારકના બેન્દ્કની ર્વગત
8. વીમાધારકનુ ં જાહેરનામુ.ં
રોગ, સારવાર વગેરે મારહતી ઉપરાંત વીમાધારક પાસેથી જાહેરનામુ ં કાયર્દાની રક્ષ્ટએ ર્દાવાના
ફોમાને સૌથી મહત્ત્વપ ૂણા ર્દસ્તાવેજ બનાવે છે .
આ જાહેરનામુ ં ર્દાવામાં “સવોચ્ચ નવશ્વાસના દસ્તાવેજ” તરીકે લાગુ પડે છે , તેન ુ ં ઉલ્લંઘન
પોક્ષલસી હેઠળ જોગવાઈની ખોટી રજૂઆતને આકષે છે .
vi. ઓળખનો પરાવો
આપણા જીવનમાં ર્વર્વધ પ્રવ ૃર્િઓમાં ઓળખના પુરાવાનો ઉપયોગ વધવાની સાથે ઓળખનો
ુ ર કામ કરે છે એટલે જે વીમાધારક વ્યસ્ક્ત અને સારવાર અપાયેલી
પુરાવો મહત્ત્વપ ૂણા હેતસ
વ્યસ્ક્ત એક જ છે કે કેમ તેની ખરાઈ કરે છે .
સામાન્દ્ય રીતે ઓળખ ર્દસ્તાવેજની માંગણી થઈ શકે છે , જેમાં આ સામેલ હોઈ શકે છે ેઃ
I. મતર્દાતા ઓળખપત્ર,
II. િાઇર્વિંગ લાઇસન્દ્સ,
III. પેન કાડા,
IV. આધાર કાડા વગેરે
કેશલેસ ર્દાવાઓમાં ઓળખના પુરાવાનો આગ્રહ રાખવાથી છે તરર્પિંડીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો
છે , કારણ કે હોસ્સ્પટલમાં સારવાર માટે ભરતી થતા અગાઉ ઓળખનો પુરાવો માંગવામાં આવે
છે , જે ખરાઈની હોસ્સ્પટલને ફરજ પાડે છે અને તે વીમા કંપની કે ટીપીએને રજૂ કરવામાં આવે
છે .
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વળતરના ર્દાવાઓમાં ઓળખનો પુરાવો ઓછો હેત ુ પ ૂરો પાડે છે .
vii. ચોક્કસ દાવાઓ કરવા આકક્સ્મક દસ્તાવેજો
કેટલાંક ચોક્કસ પ્રકારના ર્દાવામાં ઉપરોક્ત ર્દસ્તાવેજો ઉપરાંત વધારાના ર્દસ્તાવેજો જરૂરી છે ,
જે આ પ્રમાણે છે ેઃ
અકસ્માતના ર્દાવો, જેમાં એફઆઇઆર કે રજજસ્ટડા પોલીસ સ્ટેશનને હોસ્સ્પટલ દ્વારા

i.

ઇશ્ય ૂ થતુ ં તબીબી-કાયર્દાકીય પ્રમાણપત્ર. તે અકસ્માતનુ ં કારણ જણાવે છે અને
ટ્રારફક અકસ્માતના કેસમાં વ્યસ્ક્ત ર્દારૂના નશામાં હતી કે કેમ તે ર્વશે મારહતી આપે
છે .
ii. જરટલ કે ઊંચા મ ૂલ્યના ર્દાવાઓમાં કેસ ઇનડોર પેપસ.ા ઇનડોર કેસ પેપર કે કેસ શીટ
એવો ર્દસ્તાવેજ છે , જેને હોસ્સ્પટલ જાળવે છે અને તેમાં હોસ્સ્પટલમાં સારવાર
ર્દરર્મયાન ર્દરરોજ ર્દર્દીને આપવામાં આવતી સારવારની સંપ ૂણા ર્વગત હોય છે .
iii. ડાયાલીર્સસ/કેમોથેરપી/રફક્ષલયોથેરપી ચા્સા, જે લાગુ પડે તે.
iv. હોસ્સ્પટલ રજજસ્ટ્રેશન પ્રમાણપત્ર, જેમાં હોસ્સ્પટલની વ્યાખ્યાનુ ં પાલન થયુ ં છે કે કેમ તે
ચકાસવામાં આવે છે .
ર્દાવાની ટીમ ર્દાવાની પ્રરક્રયાને આગળ ધપાવવા આંતરરક ર્દસ્તાવેજ ફોમે્સનો ઉપયોગ કરે
છે , જે આ પ્રમાણે છે ેઃ
a) ર્દસ્તાવેજની ખરાઈ માટે તપાસયાર્દીઓ,
b) ચકાસણી/પતાવટ પત્રક,
c) ગુણવિાની ચકાસણી/ર્નયંત્રણ ફોમેટ.
આ ફોમેટ તમામ વીમા કંપનીઓમાં એકસરખી હોતી નથી તેમ છતાં સામાન્દ્ય ર્વગતોના નમ ૂના
સાથે ચાલો ર્દસ્તાવેજોનો અભ્યાસ કરીએ.
િેબિ 2.1
તે બધામાં સરળ છે , ર્દસ્તાવેજોની યાર્દી પર નોંધ સાથે
I.

ર્દસ્તાવેજ ખરાઈ

ર્નશાની કરવામાં આવે છે કે આ ગ્રાહક દ્વારા રજૂ થયેલ

પત્રક

છે . કેટલીક વીમા કંપનીઓ ગ્રાહકને પહોંચ તરીકે તેની
નકલ આપી શકે છે .
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સામાન્દ્ય રીતે તે ર્સિંગલ પત્રક છે , જયાં સંપ ૂણા પ્રરક્રયા
નોંધ લેવામાં આવે છે .
I. ગ્રાહકનુ ં નામ અને આઇડી નંબર
II. ર્દાવાનો નંબર, ર્દાવાના પેપસા મળયાની તારીખ
III. પોક્ષલસીની સમીિા, જોગવાઈ 64વીબી પ ૂતાતા
II.

તપાસ/પ્રરક્રયા

IV. વીમાકૃત રકમ અને વીમાકૃત રકમનો ઉપયોગ

પત્રક

V. હોસ્સ્પટલાઇલેશન અને રજા મળયાની તારીખ
VI. ર્નર્દાન અને સારવાર
VII.

ર્દાવા સ્વીકાયાતા/કારણસર પ્રરક્રયા રટપ્પણીઓ

VIII.

વળતરની ગણતરી

IX. પ્રરક્રયા કરનાર લોકોના નામ અને તારીખ સાથે
ર્દાવાની રહલચાલ
ર્દાવા સંચાલક ર્સવાયની વ્યસ્ક્ત દ્વારા ર્દાવાની ચકાસણી
માટે અંર્તમ ચકાસણી કે ગુણવિા ર્નયંત્રણ ફોમેટ/પ્રારૂપ
ગુણવિા
III.

ચકાસણી/ર્નયંર્ત્રત
ફોમેટ

તપાસ યાર્દી અને ર્દાવાની તપાસ પ્રશ્રોિરી ઉપરાંત
ગુણવિા ર્નયંત્રણ/ઓરડટ ફોમેટને નીચે સંબર્ં ધત
મારહતીમાં સામેલ પણ કરાશેેઃ
I. ર્દાવાની પતાવટ,
II. ર્દાવાનો અસ્વીકાર અથવા
III. વધારાની મારહતી માટે ર્વનંતી.

સ્વયંપરરિણ 3
ઇન-પેશન્દ્ટની તમામ સારવાર સંબર્ં ધત ર્દસ્તાવેજોમાં કયો ર્દસ્તાવેજ હોસ્સ્પટલ પોતાની પાસે
જાળવે છે ?
I. તપાસ અહેવાલ
II. પતાવટનુ ં પત્રક
III. કેસ પેપર
IV. હોસ્સ્પટલ રજજસ્ટ્રેશન પ્રમાણપત્ર
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D. દાવા કે વળતર માિેન ાં ભાંિોળ
I.

ભાંિોળ

ં વીમાની સ્સ્થર્તને આધારે વીમા કંપનીની બુકમાં તમામ ર્દાવાઓનુ ં વળતર
આ ભંડોળનો સંબધ
પ્રર્દાન કરવા માટેની જોગવાઈની રકમ સાથે છે . જયારે આ બુક અર્ત સરળ હોય છે , ત્યારે
અનામત ભંડોળની પ્રરક્રયા અર્ત કાળજીપ ૂવાક હાથ ધરવામાં આવે છે – તેમાં કોઈ પણ ભ ૂલ
વીમા કંપનીના નફા અને નાણાકીય સદ્રતાના માજર્જનને અસર કરે છે . અત્યારે પ્રરક્રયાની
વ્યવસ્થા કોઈ પણ સમયે અનામત ભંડોળની ગણતરી કરવા સિમતા ધરાવે છે .

સ્વયંપરરિણ 4
વીમાની સ્સ્થર્ત પર આધારરત વીમા કંપનીની બુકમાં તમામ ર્દાવા કે વળતર માટે કરે લી
અનામત ભંડોળની જોગવાઈ ________ તરીકે ઓળખાય છે .
1. પુક્ષલિંગ
2. જોગવાઈ
3. અનામત ભંડોળ
4. રોકાણ

E. થિણ પાિી એિનમનનસ્િેિસણ (િીપીએ)ની ભ ૂનમકા
I.

ભારતમાાં િીપીએની શરૂઆત

વષા 2000માં વીમા િેત્રને ખાનગી કંપનીઓ માટે ખુલ્લું મ ૂકવામાં આવ્યુ ં હતુ.ં ર્દરર્મયાન નવા
ઉત્પાર્દનો પ્રસ્તુત થવાની સાથે હેલ્થ ઉત્પાર્દનો માટેની માગમાં પણ વધારો થયો હતો. એટલે
હેલ્થ વીમામાં વેચાણ પછીની સેવા પ્રર્દાન કરવા એક ચેનલની જરૂરરયાત અનુભવાતી હતી,
જેણે વ્યાવસાર્યક થડા પાટી એડર્મર્નસ્ટ્રેટસા (ટીપીએ) માટેની તક પ્રર્દાન કરી હતી.
આ જોઈને વીમા ર્નયમનકાર અને ર્વકાસ સિામંડળે ઇરડા પાસેથી લાઇસન્દ્સ હેઠળ બજારમાં
ટીપીએને કામ કરવાની મંજૂરી આપી હતી અને તેઓ ઇરડા (થડા પાટી એડર્મર્નસ્ટ્રેટસા – હેલ્થ
વીમા) ર્નયમનો, 2001ની જોગવાઈઓ પ ૂણા કરશે તેવો આર્દે શ આપ્યો હતો, જેને 17
સપ્ટેમ્પબર, 2001ના રોજ નોરટફાઇ કરવામાં આવ્યો હતો.
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વ્યાખ્યા
ર્નયમનો મુજબ,
"થડા પાટી એડર્મર્નસ્ટ્રેટસા કે ટીપીએ એટલે ઇરડા (થડા પાટી એડર્મર્નસ્ટ્રેટસા – હેલ્થ સેવાઓ)
ુ ર
હેઠળ ઓથોરરટી દ્વારા લાઇસન્દ્સ ધરાવતી કોઈ વ્યસ્ક્ત, જે હેલ્થ સેવા પ્રર્દાન કરવાના હેતસ
વીમા કંપની દ્વારા ફી કે વળતર માટે સંકળાયેલી હોય છે .
ં માં સમજૂતી હેઠળ
"ટીપીએ દ્વારા હેલ્થ સેવાઓ" એટલે હેલ્થ વીમાના વ્યવસાય સાથેના સંબધ
વીમા કંપનીને ટીપીએ દ્વારા આપવામાં આવતી સેવાઓ, પણ તે વીમા કંપનીના વ્યવસાયમાં
કે હેલ્થ વીમા વ્યવસાયમાં પ્રત્યિ કે પરોિ રીતે કે ર્દાવાની સ્વીકાયત
ા ા કે અસ્વીકાયત
ા ાના
ર્નણય
ા માં સંકળાયેલી હોતી નથી.
એટલે ટીપીએ સેવાની તક વેચાણ પછી અને વીમા પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ થયા પછી શરૂ થાય છે . વીમા
કંપનીઓ ટીપીએનો ઉપયોગ ન કરતી હોય તેવા કેસમાં ઇન-હાઉસ ટીમ દ્વારા સેવાઓ પ્રર્દાન
કરવામાં આવે છે .
II. હેલ્થ વીમાના વેચાણ પછીની સેવાઓ
I. એક વખત પ્રસ્તાવ (અને પ્રીર્મયમ)નો સ્વીકાયા થાય, પછી વીમાકવચ શરૂ થાય છે .
II. જો પોક્ષલસીની સેવા માટે ટીપીએનો ઉપયોગ થાય, તો વીમા કંપની ગ્રાહક અને
પોક્ષલસી ર્વશેની મારહતી ટીપીએને પ્રર્દાન કરે છે .
III. ટીપીએ સભ્યોની નોંધણી કરે છે (જયારે પ્રસ્તાવકતાા પોક્ષલસી લેનાર વ્યસ્ક્ત છે , ત્યારે
સભ્યો પોક્ષલસી હેઠળ આવરી લેવાયેલી વ્યસ્ક્તઓ છે ) અને ભૌર્તક કે ઇલેક્ટ્રોર્નક રીતે
કાડા સ્વરૂપે સભ્ય ઓળખપત્ર ઇશ્ય ૂ કરી શકે છે .
IV. ટીપીએનુ ં સભ્યપર્દ કેશલેસ સુર્વધાનો લાભ લેવા તેમજ સભ્યને હોસ્સ્પટલમાં ભરતી
થવા કે સારવાર લેવા મર્દર્દની જરૂર હોય છે ત્યારે ર્દાવાની પ્રરક્રયા કરવા માટે ઉપયોગી
છે .
V. ટીપીએ ર્દાવા કે કેશલેસ ર્વનંતીની પ્રરક્રયા કરે છે અને વીમા કંપની સાથે સંમત
સમયમયાાર્દાની અંર્દર સેવા પ્રર્દાન કરે છે .
ટીપીએની ભ ૂર્મકા પોક્ષલસીની ફાળવણીના સમયે સર્વિસ પ્રર્દાન કરતી સંસ્થા તરીકે ટીપીએના
નામ સાથે શરૂ થાય છે . પોક્ષલસીના ગાળા ર્દરર્મયાન આ સેવા આપવાની ફરજ જળવાઈ રહે છે
અને ર્દાવાના રરપોરટિંગ માટે પોક્ષલસી હેઠળ મંજૂર થયેલ વધુ ગાળામાં પણ જળવાઈ રહે છે .
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જયારે હજારો પોક્ષલસીની સેવાઓ આપવામાં આવે છે , ત્યારે કામગીરી જળવાઈ રહે છે , ખાસ
કરીને એક જ પોક્ષલસી રરન્દ્ય ૂ થાય છે અને એક જ ટીપીએ પોક્ષલસીની સેવા પ્રર્દાન કરે છે .
થિણ પાિી એિનમનનસ્િેિર (િીપીએ)નો હેત

III.

ુ ર ઊભી કરવામાં આવી છે
હેલ્થ વીમામાં થડા પાટી એડર્મર્નસ્ટ્રેટરની ર્વભાવના નીચેના હેતસ
તેવ ુ ં કહી શકાશેેઃ
i.

ગ્રાહકને જરૂરરયાતના સમયે શક્ય તમામ રીતે હેલ્થ વીમાની સેવા સુલભ કરવી.

ii. નેટવકા હોસ્સ્પટલ્સમાં વીમાકૃત ર્દર્દી માટે કેશલેસ સારવારની વ્યવસ્થા કરવી.
iii. પ્રસ્તુત થયેલા અને વીમા કંપનીની પ્રરક્રયા અને માગાર્દર્શિકા મુજબ ગ્રાહકના ર્દાવાની
પતાવટ લડપથી અને યોગ્ય રીતે કરવી.
iv. હેલ્થ વીમાના ર્દાવા અને સંબર્ં ધત સેવાઓનુ ં સંચાલન કરવા કાયાકારી કુશળતા ઊભી
કરવી.
v. ગ્રાહકોને સમયસર અને યોગ્ય રીતે જવાબ આપવો.
vi. એવુ ં વાતાવરણ ઊભુ ં કરવુ ં જેમાં વાજબી રકિંમતે હેલ્થકેરની ગુણવિાયુક્ત સેવા
મેળવવા વીમાધારક સિમ બને અને
vii. ક્ષબમારીના પ્રમાણ, ખચ,ા પ્રરક્રયાઓ, રોકાણની લંબાઈ વગેરે સાથે સંબર્ં ધત પ્રસ્તુત
ડેટા મેળવવા કે એકત્ર કરવા મર્દર્દ કરવી
IV. વીમા કાં પની અને િીપીએ વચ્ચેનો સાંબધ
ાં
ઘણી વીમા કંપનીઓ હેલ્થ વીમાની પોક્ષલસીઓના વેચાણ પછીની સેવાઓ માટે ટીપીએની
કામગીરીનો લાભ લે છે , જયારે થોડી વીમા કંપનીઓ, ખાસ કરીને જીવન વીમા િેત્ર પણ
પોક્ષલસીપ ૂવે તબીબી ચકાસણની સેવા મેળવવા ટીપીએની સહાય લે છે .
ં હોય છે , જેમાં ઘણી જરૂરરયાતો અને પ્રરક્રયાઓ
વીમા કંપની અને ટીપીએ વચ્ચે કરારબદ્ સંબધ
સંકળાયેલી હોય છે . ઇરડા હેલ્થ વીમા પ્રમાણભ ૂત માગર્દ
ા ર્શિકાએ હવે ટીપીએ અને વીમા કંપની
વચ્ચે કરાર માટે સ ૂક્ષચત પ્રમાણભ ૂત જોગવાઈનો સેટ પ્રર્દાન કયો છે અને માગર્દ
ા ર્શિકા બનાવી
છે .
વીમા કંપનીઓ ટીપીએ પાસેથી નીચેની સેવાઓની અપેિા રાખે છે ેઃ
a) પ્રદાતા નેિવરકિંગ સેવાઓ
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ટીપીએ વીમાધારકોને હેલ્થ ર્દાવાઓ માટે કેશલેસ ર્દાવા ચુકવણી પ્રર્દાન કરવાના હેત ુસર સમગ્ર
ં નુ ં ર્નમાાણ કરે છે તેવી અપેિા રાખવામાં આવે છે .
ર્દે શમાં હોસ્સ્પટલના નેટવકા સાથે સંબધ
ં ની જરૂરરયાત વ્યક્ત કરે છે , જેમાં
ઇરડાએ તાજેતરમાં રજૂ કરે લી માગર્દ
ા ર્શિકા ર્ત્રપિીય સંબધ
ં પણ
વીમા કંપની અને ટીપીએ વચ્ચે જ નહીં પણ ટીપીએ અને વીમાધારક વચ્ચેનો સંબધ
સામેલ છે .
તેઓ હોસ્સ્પટલમાં ભરતી થવાની ર્વર્વધ પ્રરક્રયાઓ માટે વાજબી ર્દરની વાટાઘાટ પણ કરે છે
અને આ પ્રકારની નેટવકા હોસ્સ્પટલમાંથી વીમા કંપનીઓ અને વીમાધારકો માટે ઓછા ખચે
પેકેજ પણ મેળવે છે .
b) કોિ સેન્સિર સેવાઓ
સામાન્દ્ય રીતે ટીપીએ રાતે, શર્ન-રર્વ અને રજાના રર્દવસો સરહત હંમેખા એટલે 24*7*365 માટે
ટોલ-ફ્રી નંબર સાથે કોલ સેન્દ્ટરને કાયારત રાખશે તેવી અપેિા રાખવામાં આવે છે . ટીપીએના
કોલ સેન્દ્ટર આ સંબર્ં ધત મારહતી પ્રર્દાન કરશેેઃ
i.

પોક્ષલસી હેઠળ ઉપલબ્ધ કવચ અને લાભ.

ii. હેલ્થ વીમા સાથે સંબર્ં ધત પ્રરક્રયાઓ અને પદ્ર્તઓ.
ં માં માગર્દ
iii. સેવાઓ અને કેશલેસ હોસ્સ્પટલાઇલેશનના સંબધ
ા શાન.
iv. નેટવકા હોસ્સ્પટલ સંબર્ધત મારહતી.
v. પોક્ષલસી હેઠળ ઉપલબ્ધ બાકી વીમાકૃત રકમ પરની મારહતી.
vi. ર્દાવાની સ્સ્થર્ત પર મારહતી.
vii. ર્દાવાના કેસમાં ગુમ ર્દસ્તાવેજો પર સલાહ.
કોલ સેન્દ્ટર રાષ્ટ્રીય ટોલ ફ્રી નંબર મારફતે સુલભ હોવા જોઈએ અને ગ્રાહક સેવા કમાચારી
ગ્રાહકો દ્વારા બોલાતી મોટા ભાગની ભાષામાં સંવાર્દ સાધવા સિમ હોવા જોઈએ. આ ર્વગતનુ ં
સંચાલન વીમા કંપનીઓ અને તેમના ટીપીએ વચ્ચે કરાર દ્વારા થાય છે .
c) કેશિેસ સિભ સેવાઓ
વ્યાખ્યા
"કેશલેસ સુર્વધા" એટલે વીમા કંપની દ્વારા વીમાધારકને આપવામાં આવતી સેવા, જેમાં
પોક્ષલસીની શરતો અને ર્નયમોને અનુરૂપ વીમાધારક દ્વારા મેળવવામાં આવેલી સારવારના
ં ૂરીની હર્દ સુધી નેટવકા પ્રર્દાતાને કરવામાં આવે છે .
ખચાની ચુકવણી વીમા કંપની દ્વારા પ ૂવામજ
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આ સેવા પ્રર્દાન કરવા કરાર હેઠળ વીમા કંપનીની જરૂરરયાતો આ મુજબ છે ેઃ
I. પોક્ષલસી સંબર્ં ધત તમામ મારહતી ટીપીએ પાસે હોવી જોઈએ. આ મારહતી ટીપીએને
પ્રર્દાન કરવી વીમા કંપનીની ફરજ છે .
II. પોક્ષલસીમાં સામેલ સભ્યોના ડેટા કોઈ ખામી કે ઊણપ ર્વના ઉપલબ્ધ અને સુલભ હોવા
જોઈએ.
III. વીમાધારકે પોક્ષલસી અને ટીપીએ સાથે સંબર્ં ધત ઓળખપત્ર સાથે રાખવુ ં જોઈએ. આ
ઓળખપત્ર ટીપીએ દ્વારા સંમત ફોમેટમાં ઇશ્ય ૂ થવુ ં જોઈએ, સભ્યને યોગ્ય સમયમાં
મળવુ ં જોઈએ અને પોક્ષલસીના ગાળામાં માન્દ્ય હોવુ ં જોઈએ.
IV. ટીપીએએ કેશલેસ સુર્વધા માટે પ્રર્દાન કરવામાં આવતી મારહતી પર આધારરત
હોસ્સ્પટલને પ ૂવાઅર્ધકૃર્ત કે લેટર ઓફ ગેરન્દ્ટી ઇશ્ય ૂ કરવુ ં જોઈએ. તેમાં ક્ષબમારીની
પ્રકૃર્ત, પ્રસ્તાર્વત સારવાર અને સંકળાયેલ ખચા સમજવા વધુ મારહતી માંગી શકે છે .
V. જયાં મારહતી સ્પષ્ટ કે ઉપલબ્ધ ન હોય, ત્યાં ટીપીએ કેશલેસ ર્વનંતી નકારી શકે છે , જે
સ્પષ્ટ કરે છે કે કેશલેસ સુર્વધાના અસ્વીકારને સારવારનો ખચા આપવાનો ઇનકાર ન
ગણવો જોઈએ. સભ્ય ફી ચુકવવા સ્વતંત્ર છે અને પછી ર્દાવો ર્દાખલ કરી શકે છે , જેની
યોગ્યતાના ધોરણે ર્વચારણા થશે.
VI. ઇમરજન્દ્સી કેસોમાં જાણકારી ર્દાખલ થયાની જાણકારી મળી હોવાની અને કેશલેસ
પરનો ર્નણય
ા 24 કલાકની અંર્દર આપવો જોઈએ.
d) ગ્રાહક સાંબધ
ાં અને સાંપકણ વ્યવસ્થાપન
ટીપીએએ ગ્રાહકો તેમની ફરરયાર્દ રજૂ કરી શકે તેવી વ્યવસ્થા પ્રર્દાન કરવાની જરૂર છે . હેલ્થ
વીમાના ર્દાવાઓની ચકાસણી અને ખરાઈ સામાન્દ્ય પ્રરક્રયા છે . તે બાબતે પણ ધ્યાન આપવુ ં
જોઈએ કે હેલ્થ વીમાના ર્દાવાનો નાના ભાગનો અસ્વીકાર કરવામાં આવે છે , જે પોક્ષલસીની
શરતો અને ર્નયમોના અર્ધકારિેત્રની બહાર હોય છે .
આ ઉપરાંત હેલ્થ વીમાના મોટા ભાગના ર્દાવા ર્દાવાની કેટલીક રકમ પર કપાતને આર્ધન છે .
આ કપાત ગ્રાહકને અસંતોષનુ ં કારણ બને છે , ખાસ કરીને જયારે ગ્રાહકને કપાત કે અસ્વીકારનુ ં
યોગ્ય કારણ સમજાવવામાં ન આવે.
આ પ્રકારની ફરરયાર્દોનુ ં શક્ય તેટલી જ ર્નવારણ થાય તેવી સુર્નર્િતતા કરવા વીમા
કંપનીઓને અસરકારક ફરરયાર્દ ર્નવારણ વ્યવસ્થા ધરાવતા ટીપીએની જરૂર છે .
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e) લબલિિંગ સેવાઓ
ક્ષબક્ષલિંગ સેવાઓ હેઠળ, ટીપીએ ત્રણ કામગીરી કરશે તેવી અપેિા વીમા કંપની રાખે છે ેઃ
a) પ્રમાણભ ૂત લબલિિંગ પેિનણ, જે વીમા કંપનીને ર્વર્વધ ખચા હેઠળ કવચના ઉપયોગનુ ં
ર્વશ્લેષણ કરવામાં તેમજ રકિંમત ર્નધાારણમાં મર્દર્દ કરી શકે છે .
b) પન્ષ્ટ્િ જે ચાર્જ કરે લ રકમ ક્ષબમારી માટે જરૂરી સારવાર સાથે પ્રસ્તુત છે .
c) નનદાન અને પ્રરિયા આચારસાંરહતા મેળવવામાં આવે છે , જેથી રાષ્ટ્રીય અને
આંતરરાષ્ટ્રીય ધારાધોરણો પ્રમાણે તમામ ટીપીએના ડેટાનુ ં પ્રમાણીકરણ શક્ય બને છે .
આ માટે ટીપીએમાં તાલીમબદ્ અને કુશળ કમચ
ા ારીઓની જરૂર છે , જેઓ આચારસંરહતા,
ટેરરફની ખરાઈ કરવા અને મેળવેલ ક્ષબક્ષલગ
િં ડેટાને પ્રમાણભ ૂત કરવા સિમ હોય છે .
f) દાવાની પ્રરિયા અને ચકવણી સેવાઓ
ટીપીએ દ્વારા ઓફર થતી આ સૌથી મહત્ત્વપ ૂણા સેવાઓ છે . સામાન્દ્ય રીતે ટીપીએ દ્વારા
વીમાકંપનીને ઓફર થતી ર્દાવાની પ્રરક્રયા સેવાઓ જાણકારીના રજજસ્ટ્રેશનથી લઈને પ્રોસેર્સિંગ
અને મંજૂરી અને ચુકવણીની ભલામણ સુધી અંર્તમ સેવા છે .
ર્દાવાની ચુકવણી વીમા કંપની પાસેથી પ્રાપ્ત થતા ભંડોળ મારફતે કરવામાં આવે છે . ટીપીએને
અગાઉથી નાણાં ચુકવીને ભંડોળ પ્રર્દાન કરી શકાશે કે વીમા કંપની દ્વારા ગ્રાહકના બેન્દ્ક ખાતામાં
કે હોસ્સ્પટલને સીધી ચુકવણી પણ થઈ શકે છે .
ટીપીએ નાણાંનો રહસાબ જાળવશે અને વીમા કંપની પાસેથી પ્રાપ્ત થતા રકમનુ ં સામર્યક
સમાધાન પ્રર્દાન કરશે તેવી અપેિા રાખવામાં આવે છે . મંજૂર થયેલા ર્દાવાના વળતરની
ુ ર નાણાંનો ઉપયોગ થઈ શકતો નથી.
ચુકવણી કરવા ર્સવાય અન્દ્ય કોઈ હેતસ
g) મારહતી સેવાઓન ાં વ્યવસ્થાપન
ટીપીએ ર્દાવાની પ્રરક્રયા કરે છે એટલે ર્દાવા સાથે સંબર્ં ધત વ્યસ્ક્તગત કે સંયક્ુ ત મારહતી ટીપીએ
ુ ર ડેટાની જરૂર પડે છે અને ટીપીએએ આ
પાસે ઉપલબ્ધ હોય છે . વીમા કંપનીને ર્વર્વધ હેતસ
પ્રકારના ડેટા સચોટ રીતે અને સમયસર પ્રર્દાન કરવા જોઈએ.
એટલે ટીપીએની સેવાના અવકાશને વીમા કંપનીઓ દ્વારા ઇશ્ય ૂ થતી હેલ્થ વીમા પોક્ષલસીઓની
અંર્તમ સેવા કહી શકાશે, જે જરૂરરયાતો અને ખાસ વીમા કંપની સાથે એમઓયુના આધારે થોડી
પ્રવ ૃર્િ પ ૂરતી મયાારર્દત હોઈ શકે છે .
h) િીપીએ વળતર
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આ સેવાઓ માટે ટીપીએને નીચેનામાંથી એક આધારે ફી ચુકવવામાં આવે છે ેઃ
i.

ગ્રાહકને ચાર્જ કરવામાં આવેલ પ્રીર્મયમ (સર્વિસ ટેક્સ ર્સવાય)ની ટકાવારી,

ii. ર્નર્િત સમયગાળા માટે ટીપીએ દ્વારા ર્દરે ક સભ્ય માટેની ર્નર્િત રકમ, અથવા
iii. ટીપીએ દ્વારા પ્રર્દાન કરવામાં આવતી સેવાના ર્દરે ક વ્યવહાર માટે ર્નર્િત રકમ –
ર્દાખલા તરીકે ઇશ્ય ૂ થયેલા સભ્ય કાડાર્દીઠ, ર્દાવા ર્દીઠ વગેરે
એટલે ટીપીએની સેવા મારફતે વીમા કંપનીને આ લાભ મળે છે ેઃ
i.

કેશલેસ સેવાઓ

ii. ડેટા સંકલન અને ર્વશ્લેષણ
iii. ગ્રાહકોને મર્દર્દ કરવા 24 કલાક ચાલતુ ં કોલ સેન્દ્ટર
iv. નેટવકા હોસ્સ્પટલ્સ અને અન્દ્ય તબીબી સુર્વધાઓ
v. મુખ્ય ગ્ર ૂપ ગ્રાહકોને સમથાન
vi. ગ્રાહક સાથે ર્દાવાનુ ં આર્દાનપ્રર્દાન સુલભ કરવુ ં
vii. હોસ્સ્પટલમાં ભાડાના ર્દર અને સારવારની રકિંમતની વાટાઘાટ
viii. ગ્રાહકને સરળ સેવા માટે ટેકનોલોજી સિમ સેવાઓ
ix. શંકાસ્પર્દ કેસોમાં ખરાઈ અને તપાસ
x. તમામ કંપનીઓની ર્દાવાની પેટન્દ્સન
ા ુ ં ર્વશ્લેષણ અને ખચ,ા સારવારની નવી
પદ્ર્તઓ, નવા પ્રવાહો પર મહત્ત્વપ ૂણા મારહતીની જોગવાઈ અને ગોટાળા પર
ર્નયંત્રણ
xi. અનેક સેવાઓનુ ં લડપી ર્વસ્તરણ

F. દાવાની પતાવિ – પસણનિ એક્તસિન્સિ
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1. પસણનિ એક્તસિન્સિ
વ્યાખ્યા
વ્યક્તતગત અકસ્માત એ લાભર્દાયક પોક્ષલસી અને આકસ્સ્મત મ ૃત્યુ, અકસ્માતમાં ર્વકલાંગતા
(કાયમી/કામચલાઉ), કામચલાઉ સ્થાયી ર્વકલાંગતાના કવચ છે તેમજ ઉત્પાર્દનના આધારે
અકસ્માતના તબીબી ખચાા, અંર્તમ ર્વર્ધના ખચ,ા શૈિક્ષણક ખચા વગેરે માટે વધારાનુ ં કવચ
પણ ધરાવી શકે છે .
પીએ પોક્ષલસી હેઠળ આવરી લેવાયેલ સંકટ “અકસ્માત” છે .
વ્યાખ્યા
અકસ્માત કોઈ પણ એકાએક, અનપેક્ષિત, ઇરાર્દાર્વના, બાહ્ય, રહિંસક અને ર્દે ખાતા સાધનો
દ્વારા થતી ઘટના છે .
ર્દાવા મેનેજરે કારણ જા ણવુ ં જોઈએ અને ર્દાવાની જાણકારી મળતા નીચેની બાબતો ચકાસવી
જોઈએેઃ
I. જે વ્યસ્ક્ત માટે ર્દાવો કરવામાં આવ્યો છે તે પોક્ષલસી હેઠળ વીમાકૃત છે કે કેમ
II. નુકસાનના સમયે પોક્ષલસી ચાલુ છે અને પ્રીર્મયમ મળયુ ં છે કેમ
III. પોક્ષલસીની મુદ્દતની અંર્દર નુકસાન થયુ ં છે કે કેમ
IV. નુકસાન “અકસ્માત”ના કારણે થયુ ં છે , ક્ષબમારીના કારણે તો નહીં તેની ચકાસણી
V. કોઈ પણ ગોટાળો છે કે નહી તેની ચકાસણી અને જરૂર જણાય તો તપાસ હાથ ધરવી
VI. ર્દાવાની નોંધણી અને આ માટે ભંડોળ અનામત રાખવુ ં
VII.

ટનાએરાઉન્દ્ડ ટાઇમ (ર્દાવાની સેવાનો સમય) જાળવવો અને ર્દાવાની પ્રગર્ત

અંગે ગ્રાહકને મારહતગાર કરવા.
II. દાવાની તપાસ
જો ર્દાવાની જાણકારીમાં કે ર્દાવાના ર્દસ્તાવેજો પ્રાપ્ત થતાં તેમાં કોઈ બાબત શંકાસ્પર્દ લાગે, તો
ર્દાવાની ખરાઈ કરવા વ્યાવાર્યક તપાસકતાાને તપાસની કામગીરી સુપરત કરી શકાય છે .
ઉદાહરણ
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ુ ર, પણ
વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતના ર્દાવાઓ માટે ચેતવણીના ઉર્દાહરણો (વધુ તપાસના હેતસ
ગોટાળા કે ર્દાવો છે તરર્પિંડીનો હોવાનો હકારાત્મક સંકેત ન આપે):
i.

ૂ ા ગાળાની અંર્દર ર્દાવો)
ર્નકટતાનો ર્દાવો (વીમો શરૂ કયાાના ટંક
ii. લાંબા ગાળાની ર્વકલાંગતા સાથે સાપ્તારહક લાભની ઊંચી રકમ
iii. ર્દાવાના ર્દસ્તાવેજોમાં ખામી
iv. એક વીમાધારક દ્વારા એકથી વધારે ર્દાવા
v. ર્દારૂની આર્દતનો સંકેત
vi. આત્મહત્યાની શંકા
vii. મોડી રાતે રોડ ટ્રારફક અકસ્માત જયારે વાહનનુ ં િાઇર્વિંગ વીમાધારક કરતા હતા
viii. સપા ડંશ
ix. ડૂબી જવુ ં
x. ઊંચાઈ પરથી પડવુ ં
xi. કેસ સંબર્ં ધત શંકાસ્પર્દ ક્ષબમારી
xii. પોઇલર્નિંગ
xiii. હત્યા
xiv. ગોળીની ઇજા
xv. ઠંડીના કારણે શરીરના હાડ ગળવા
xvi. માનવવધ વગેરે

તપાસના મુખ્ય હેત ુ આ છે :
a) નુકસાનના કારણની ચકાસણી.
b) નુકસાનની પ્રકૃર્ત અને હર્દ નક્કી કરવી.
c) પુરાવા અને મારહતી એકત્ર કરવી.
d) ગોટાળો થયો છે કે ર્દાવાની રકમ વધારે પડતી છે તે નક્કી કરવુ.ં
કૃપા કરીને નોંધો : તપાસનો હેત ુ કેસની હકીકતો ચકાસવાનો અને જરૂરી પુરાવા એકત્ર કરવાનો
છે .
ર્દાવા ચકાસણીકતાા તપાસકતાાને તપાસના કેન્દ્ર તરીકે માગાર્દશાન આપે તે મહત્ત્વપ ૂણા છે .
ઉદાહરણ
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કેસ માગાર્દર્શિકાના ઉર્દાહરણ :
રોિ િારફક અકસ્માત
i.

અકસ્માત ક્યારે થયો હતો – ચોક્કસ સમય અને સ્થળ? તારીખ અને સમય

ii. વીમાધારક રાહર્દારી હતા, પેસેન્દ્જર/વાહનમાં કોઈની સાથે મુસાફરી કરતા હતા કે
અકસ્માતમાં સંકળાયેલ વાહનનુ ં િાઇર્વિંગ કરતા હતા?
iii. અકસ્માતનુ ં વણન
ા , તે કેવી રીતે થયો હતો?
iv. અકસ્માતના સમયે વીમાધારકે ર્દારૂ પીધો હતો?
v. મ ૃત્યુ થવાના કેસમાં મ ૃત્યુનો ચોક્કસ સમય અને તારીખ શુ ં હતુ,ં મ ૃત્યુ અગાઉ કઈ
હોસ્સ્પટલમાં કેવી સારવાર આપવામાં આવી હતી વગેરે?
અકસ્માત માિેન ાં સાંભનવત કારણ :
ં વાહનના
વીમાધારક કે સામેના વાહનમાં યાંર્ત્રક ખામી (સ્ટીઅરરિંગ, બ્રેક વગેરે ફેઇલ થઈ જવુ),
િાઇવરની કોઈ ક્ષબમારીને કારણે (હૃર્દય રોગનો હમ
ુ લો, આંચકી વગેરે), ર્દારૂની અસર હેઠળ,
રોડની ખરાબ સ્સ્થર્તને કારણે, ખરાબ હવામાનના કારણે, વાહનની ગર્તને કારણે વગેરે.
વ્યક્તતગત અકસ્માતના દાવામાાં સાંભનવત ગોિાળા અને િીકેજના કેિિાાંક ઉદાહરણો :
i.

ટીટીડી ગાળો વધારી જણાવવો
ii. અકસ્માત તરીકે ક્ષબમારી રજૂ કરવી ર્દા. ત. માથાનો દુેઃખાવો પેથોલોજજકલ કારણો
હોવો, પણ તેને ‘ઘરે પડી જવા/સ્સ્લપ થવા’નુ ં જણાવ્યા પછી પીએ ર્દાવામાં પરરવર્તિત
કરવો.
iii. અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા અકસ્માતોને નવેસરથી રજૂ કરવા, ખોટા પુરાવા ઊભા
કરીને કુર્દરતી મ ૃત્યુને અકસ્માતમાં મ ૃત્યુ તરીકે રજૂ કરવુ,ં કે અગાઉના રોગને
અકસ્માત પછી મ ૃત્યુ તરીકે ગણાવવો.
iv. આત્મહત્યામાં થયેલ મ ૃત્યુને અકસ્માતમાં મ ૃત્યુ તરીકે રજૂ કરવુ ં

વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતના ર્દાવાની પતાવટ માટે રડસ્ચાર્જ વાઉચર મહત્ત્વપ ૂણા ર્દસ્તાવેજ છે , ખાસ
કરીને મ ૃત્યુના ર્દાવાના કેસમાં. અરજી સમય વારસર્દારની ર્વગત મેળવવી જરૂરી છે અને
પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ તે જ મારહતી સામેલ હોવી જોઈએ.
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III. દાવાન ાં દસ્તાવેજીકરણ
િેબિ 2.3
a. વીમાધારકના વારસર્દારો/કુટુંબના સભ્ય દ્વારા સહી કરે લ ું વ્યસ્ક્તગત
અકસ્માતના ર્દાવાનુ ં સંપ ૂણા ફોમા
b. ફસ્ટા

ઇન્દ્ફોમેશન

રરપોટાની

ઓરરજજનલ

કે

પ્રમાક્ષણત

નકલ.

ૃત્યુના પંચનામાની પ્રમાક્ષણત નકલ)
ં
(એફઆઇઆર/પંચનામુ/અપમ
c. મ ૃત્યુના પ્રમાણપત્રની ઓરરજજનલ કે પ્રમાક્ષણત નકલ.
મ ૃત્યનો દાવો

d. જો પોસ્ટ મોટામ થયુ ં હોય તો તેના રરપોટાની પ્રમાક્ષણત નકલ.
e. એએમએલ (એક્ન્દ્ટ-મની લોન્દ્ડરરિંગ) ર્દસ્તાવેજોની પ્રમાક્ષણત નકલ –
નામની ખરાઈ માટે (પાસપોટા/પેન કાડા/મતર્દાર આઇડી/િાઇર્વિંગ
લાઇસન્દ્સ) સરનામાની ખરાઈ માટે (ટેલીફોન ક્ષબલ/બેન્દ્કના ખાતાનુ ં
સ્ટેટમેન્દ્ટ/વીજળીનુ ં ક્ષબલ/રે શનકાડા).
f. સોગંર્દનામા સાથે કાયર્દે સર વારસર્દારનુ ં પ્રમાણપત્ર અને િર્તપ ૂર્તિ
બોન્દ્ડ, બંને પર કાયર્દે સર વારસર્દાર અને નોટરીના હસ્તાિર હોવા
જોઈએ

કાયમી સાંપ ૂણણ
નવકિાાંગતા (પીિીિી)
અને કાયમી આંનશક
નવકિાાંગતા
(પીપીિી)નો દાવો

ં ા.
i. ર્દાવેર્દાર દ્વારા વ્યસ્ક્તગત સહી કરે લ ું અકસ્માતના ર્દાવાનુફોમ
ii. જો લાગુ પડે તો ફસ્ટા ઇન્દ્ફોમેશન રરપોટાની પ્રમાક્ષણત નકલ.
iii. ર્સર્વલ સર્જન પાસેથી કાયમી ર્વકલાંગતાનુ ં પ્રમાણપત્ર કે અન્દ્ય સિમ
ડૉક્ટર દ્વારા વીમાધારકની ર્વકલાંગતાનુ ં પ્રમાણપત્ર.
a. સારવાર કરનાર ડૉક્ટર પાસેથી તબીબી પ્રમાણપત્ર, જેમાં ર્વકલાંગતાના

અસ્થાયી કામચિાઉ
સાંપ ૂણણ નવકિાાંગતા
(િીિીિી)નો દાવો

પ્રકાર અને સમયગાળાનો ઉલ્લેખ હોય. એમ્પપ્લોયર દ્વારા રજાનુ ં
પ્રમાણપત્ર, જેમાં રજાનો ચોક્કસ ગાળો હોય અને એમ્પપ્લોયરની સહી અને
ર્સક્કો હોય.
b. સારવાર કરનાર ડૉક્ટર પાસેથી રફટનેસ પ્રમાણપત્ર કે વીમાધારક
સામાન્દ્ય કામગીરી કરવા રફટ છે .

ઉપરોક્ત યાર્દી પ્રર્તકાત્મક છે , કેસની હકીકતોને આધારે વધુ ર્દસ્તાવેજોની જરૂર પડી શકે છે
(જેમાં ઇજાના ક્ષચહ્નો, અકસ્માતના સ્થળ વગેરેના ફોટોગ્રાફ્સ સામેલ છે ), ખાસ કરીને ગોટાળાની
શંકાની તપાસના કેસમાં.
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સ્વયાંપરરક્ષણ 4
કાયમી કુલ ર્વકલાંગતાના ર્દાવામાં નીચેનામાંથી કયા ર્દસ્વાવેજની જરૂર નથી?
I. ર્દાવેર્દારની સહી સાથે વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતના ર્દાવાનુ ં ફોમા
II. જો લાગુ પડે તો ફસ્ટા ઇન્દ્ફોમેશન રરપોટાની પ્રમાક્ષણત નકલ
III. ર્સર્વલ સર્જન પાસેથી કાયમી ર્વકલાંગતાનુ ં પ્રમાણપત્ર કે સિમ ડૉક્ટસા દ્વારા
વીમાધારકની ર્વકલાંગતાનુ ં પ્રમાણપત્ર
IV. સારવાર કરનાર ડૉક્ટર પાસેથી રફટનેસ પ્રમાણપત્ર કે વીમાધારક સામાન્દ્ય કામગીરી
કરવા રફટ છે .
G. દાવાની પતાવિ – નવદે શ પ્રવાસ વીમો
1. નવદે શ પ્રવાસ વીમા પોલિસી
ર્વર્દે શી પ્રવાસ વીમા પોક્ષલસીમાં ઘણા ર્વભાગો ક્ષબન-તબીબી ફાયર્દા આવરી લે છે તેમ છતાં
તેન ુ ં વીમાકરણ અને ર્દાવાની પતાવટ પરં પરાગત રીતે હેલ્થ વીમા પોટાફોક્ષલયા હેઠળ આવે છે ,
કારણ કે તે

તબીબી અને માંર્દગી લાભ પોક્ષલસી હેઠળ મુખ્ય કવચ છે .

પોક્ષલસી હેઠળ ર્વર્વધ કવચને નીચેના ર્વભાગોમાં વહેંચી શકાશે. ચોક્કસ ઉત્પાર્દન તમામ કે
નીચે ઉલ્લેક્ષખત કેટલાંક ફાયર્દા આવરી શકે છે :
I. તબીબી અને માંર્દગી ર્વભાગ
II. પ્રત્યાવતાન અને ખાલી કરવુ ં
III. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત કવચ
IV. વ્યસ્ક્તગત જવાબર્દારી
V. અન્દ્ય ક્ષબનતબીબી કવચ:
1. પ્રવાસ રર્દ થવો
2. પ્રવાસમાં ર્વલંબ
3. પ્રવાસમાં ર્વિેપ
4. ર્મસ કનેક્શન
5. ચકાસણી કરાયેલા બેગેજમાં ર્વલંબ
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6. ચકાસણી કરાયેલ બેગેજ ગુમ થવી
7. પાસપોટા ખોવાઈ
8.

જવો

કટોકટીમાં આગોતરી રોકડ મર્દર્દ

9. અપહરણનુ ં એલાવન્દ્સ
10. જામીન બોન્દ્ડ વીમો
11. અપહરણ કવચ
12. યાત્રા પ્રાયોજક સંરિણ
13.

રાહત મુલાકાત

14. અભ્યાસમાં ર્વિેપ
15. ઘરમાં ચોરી
નામ સ ૂચવે છે તે મુજબ પોક્ષલસીનો આશય ર્વર્દે શમાં પ્રવાસ કરતા લોકો માટે છે , એટલે
સ્વાભાર્વક છે કે નુકસાન ભારતની બહાર થશે અને જયારે થાય ત્યારે યોગ્ય સેવા આપવાની
જરૂર રહેશ.ે ર્વર્દે શી પ્રવાસ વીમાના કેસમાં સામાન્દ્ય રીતે ર્દાવાની સેવામાં થિણ પાિી સનવિસ
પ્રદાતા (આર્સસ્ટન્દ્ટ કંપની) સંકળાયેલી હોય છે , જે સમગ્ર દુર્નયામાં જરૂરી સેવા અને સહાયતા
પ્રર્દાન કરવા નેટવકા ધરાવે છે .
દાવાની આવશ્યક સેવામાાં સામેિ છે :
a. ર્દાવાની સુચના/નોંધણી 24*7ના આધારે લેવી;
b. ર્દાવાનુ ં ફોમા મોકલવુ ં અને પ્રરક્રયા;
c. નુકસાન પછી તરત શુ ં કરવુ ં તેન ુ ં ગ્રાહકને માગાર્દશાન;
d. તબીબી અને માંર્દગીના ર્દાવા માટે કેશલેસ સેવા આપવી;
e. કટોકટીના સમયે આગોતરી રોકડ આપવી, પ્રત્યાવતાન કરવુ ં અને ઉત્પાર્દનની
વ્યવસ્થા કરવી.

2. સહાયક કાં પનીઓ – નવદે શી દાવાઓમાાં ભ ૂનમકા
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સહાયક કંપનીઓ તેમની પોતાની ઓરફસ ધરાવે છે અને અન્દ્ય દુર્નયામાં અન્દ્ય સમાન
પ્રર્દાતાઓ સાથે જોડાણ ધરાવે છે . આ કંપનીઓ પોક્ષલસી હેઠળ આવરી લેવાયેલી
આકસ્સ્મકતાના કેસમાં વીમા કંપનીઓના ગ્રાહકોને સહાય ઓફર કરે છે .
આ કંપનીઓના 24*7 કોલ સેન્દ્ટર કાયારત હોય છે , જેમાં ર્દાવાની નોંધણી અને મારહતી માટે
આંતરરાષ્ટ્રીય ટોલ ફ્રી નંબરો સામેલ હોય છે . તેઓ નીચેની સેવાઓ ઓફર કરે છે અને ખાસ
વીમાકંપનીઓ, આવરી લેવાયેલા લાભ સાથે સમજૂતી પર આધારરત જુર્દી જુર્દી સેવાઓ માટે
ચાજીસ લે છે .
a. તબીબી સહાય સેવાઓ:
તબીબી સેવા પ્રર્દાતા સંર્દભા
હોસ્સ્પટલમાં ભરતીની ગોઠવણ
આકસ્સ્મક તબીબી સ્થળાંતરણની ગોઠવણ
આકસ્સ્મક તબીબી સ્થળાંતરણની વ્યવસ્થા
અંર્તમ ર્વર્ધ માટે મ ૃતકને સ્વર્દે શ રવાના કરવો
કરુણા મુલાકાત માટેની ગોઠવણો
સગીર બાળકોને સહાય/સંરિણ
ii. હોસ્સ્પટલમાં સારવાર ર્દરર્મયાન અને પછી તબીબી સ્સ્થર્તનુ ં ર્નરીિણ
iii. આવશ્યક ર્દવાઓ પ્રર્દાન કરવી
iv. પોક્ષલસીની શરતો અને ર્નયમો અને વીમા કંપનીની મંજૂરીને આર્ધન હોસ્સ્પટલમાં
સારવાર ર્દરર્મયાન તબીબી ખચાાની બાંયધરી.
v. પ્રવાસપ ૂવે મારહતી સેવાઓ અને અન્દ્ય સેવાઓ:
i. ર્વલા જરૂરરયાતો
ii. દૂ તાવાસ રે ફરલ સેવાઓ
iii. પાસપોટા અને બેગ ગુમાવવામાં સહાયક સેવાઓ
iv. કટોકટી સંર્દેશ પ્રસારણ સેવાઓ
v. જામીન બોન્દ્ડ વ્યવસ્થા
vi. નાણાકીય કટોકટીની સેવા
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vi.

દુભાર્ષયા ગોઠવવા

vii. કાયર્દાકીય ગોઠવણ
viii. વકીલ સાથે મુલાકાત
3. કેશિેસ તબીબી કેસ માિે દાવાની પતાવિ
કેશલેસ તબીબી કેસ, વળતર તબીબી કેસ અને અન્દ્ય ક્ષબન-તબીબી કેસ માટે ર્દાવાની પતાવટ
કરવા અલગઅલગ અક્ષભગમ અપનાવવામાં આવે છે . ઉપરાંત અમેરરકામાં કેશલેસ તબીબી
ર્દાવાની પતાવટ અન્દ્ય ર્દે શોની કેશલેસ સેવા કરતા અલગ હોય છે . આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ
પ્રરક્રયા જોઈશુ ં
I.

દાવાની સચના/નોંધણી

જયારે અને જયાં નુકસાન થાય, ત્યાં ર્દર્દીને હોસ્સ્પટલમાં ભરતી કરાવવામાં આવે છે અને
એડર્મશન કાઉન્દ્ટર પર વીમાની ર્વગત ર્દશાાવવામાં આવે છે . સહાયક કંપનીને
હોસ્સ્પટલમાંથી અને/અથવા ર્દર્દી પાસેથી અને/અથવા સગાસબંધી/ર્મત્રો પાસેથી નવા
કેસની જાણકારી મળે છે . પછી ર્દાવાની પ્રરક્રયા ર્દાવેર્દારને સમજાવવામાં આવે છે .
II. કેસ મેનેજમેન્સિના નવનવધ સ્િેપ :
તેઓ ર્દરે ક કંપનીના જુર્દાં જુર્દાં હોઈ શકે છે , તેમ છતાં સામાન્દ્ય સ્ટેપ નીચે મુજબ છે ેઃ
a

સહાયક

કંપનીના

કેસ

મેનેજર

લાભ,

વીમાકૃત

રકમ,

પોક્ષલસીની

મુદ્દત,

પોક્ષલસીધારકના નામ વગેરેની ખરાઈ કરે છે .
b

પછી કેસ મેનેજર ર્દર્દીની તબીબી સ્સ્થર્ત, ક્ષબક્ષલિંગ મારહતી, અંર્દાજજત ખચા પર મારહતી
મેળવવા હોસ્સ્પટલ સાથે સંપકામાં રહે છે . સહાયક કંપનીને તબીબી નોંધ અને
અંર્દાજજત તબીબી ખચાની મારહતી મેળવે છે અને વીમાકંપનીને મોકલે છે .

c

ર્દાવાની સ્વીકાયાતા નક્કી થાય છે અને ચુકવણીની ખાતરી વીમાકંપની પાસેથી મળયા
પછી હોસ્સ્પટલને જણાવવામાં આવે છે .

d

ભારતમાં તપાસની જરૂર પડી શકે છે તેવી સ્સ્થર્ત સજાાઈ શકે (વીમાધારકના સ્થાર્નક
સ્થળ) છે . આ માટેની પ્રરક્રયા વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતના કેસ જેવી હોય છે . સહાયક
કંપની કે વીમાકંપનીના સીધા સંપકા મારફતે ર્વર્દે શમાં સંશોધનકતાાની પસંર્દગી
કરવામાં આવે છે .
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e

સહાયક કંપનીના કેસ મેનેજર વીમાકંપનીને તબીબી અને ખચાની જાણકારી, સ્સ્થર્તમાં
સુધારા, વગેરે મારહતી ર્દરરોજ આપે છે , જેથી સારવાર ચાલુ રાખવાની અર્ધકૃતતા
મેળવી શકાય.

f

ર્દર્દીને રજા મળી જાય પછી કેસ મેનેજર અંર્તમ ચાજીસની પુક્ષ્ટ કરવા હોસ્સ્પટલ સાથે
ખંતપ ૂવાક કામ કરે છે .

g

સહાયક કંપની સુર્નર્િત કરે છે કે ક્ષબલની યોગ્ય ચકાસણી થાય અને બરોબર રહસાબ
થાય. કોઈ પણ ખામી જણાય તો સુધારા માટે હોસ્સ્પટલના ક્ષબક્ષલિંગ ર્વભાગને જાણ
કરવામાં આવે છે .

h

પછી પ્રર્દાતા અને સહાયક કંપની કે તેના સહાયક પુનેઃમ ૂલ્યાંકન એજન્દ્ટ વચ્ચે સંમત
ર્દર મુજબ ખચા ફરી નક્કી થાય છે . અગાઉ ચુકવણીની ખાતરી હોસ્સ્પટલને કરવામાં
આવે છે , પણ ખચા ફરી નક્કી કરીને રડસ્કાઉન્દ્ટ મેળવવામાં આવે છે .

અમેરરકામા હેલ્થકેર સેવામાં પુનેઃમ ૂલ્યાંકન સામાન્દ્યછે અને અમેરરકા ર્સવાય કેસમાં આવુ ં
શક્ય નથી. અમેરરકા અને તે ર્સવાયના ર્દે શોમાં કેશલેસ તબીબી કેસમાં આ મુખ્ય ફરક છે .

III. દાવાની પ્રરિયાના સ્િેપ :
i.

ર્દાવા આકારણીકતાા પુનેઃરકિંમત/મ ૂળ ક્ષબલ મેળવે છે , તેની ખરાઈ કરે છે અને સેવાની
તારીખ અને સારવાર માટે કવરે જ સુર્નર્િત કરે છે . સહાયક કંપનીને મળે લા ક્ષબલનો
રહસાબ ર્દાવા ર્વભાગ દ્વારા થાય છે , જેથી ચાજીસ બરોબર છે કે નહીં તે જોવામાં આવે
છે અને સારવાર ર્નયમ મુજબ મળી છે કે નહીં તે ચકાસવામાં આવે છે . રડસ્કાઉન્દ્ટની
પુનેઃપુક્ષ્ટ કરવામાં આવે છે અને ક્ષબલને આગળ ધપાવવામાં આવે છે .

ii.

પછી ક્ષબલ પુનેઃમ ૂલ્યાંકન નોરટરફકેશન શીટ અને ફાયર્દાની સમજાવટ (ઇઓબી) દ્વારા
ચુકવણી માટે વીમાકંપની મોકલવામાં આવે છે .

iii.

વીમાકંપનીને ક્ષબલ મળે છે અને સહાયક કંપનીને તાત્કાક્ષલક ચુકવણી કરે છે .
IV. ચકવણીની પ્રરિયાના સ્િેપ :
સહાયક કંપનીને વીમાકંપની પાસેથી સ્થાર્નક ઓરફસ મારફતે હોસ્સ્પટલને ચુકવણી
કરવાની મંજૂરી મળે છે .
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નાણા ર્વભાગ ચુકવણી કરે છે .
V. હોક્સ્પિિાઇઓેશન પ્રરિયાઓ
i.

ર્વર્દે શમાં, ખાસ કરીને અમેરરકા અને યુરોપમાં ર્સસ્ટમ ભારતની હોસ્સ્પટલથી જુર્દી છે ,
કારણ કે મોટા ભાગના લોકો પાસે ખાનગી વીમાકંપની કે સરકારી યોજના મારફતે
સાવર્ા ત્રક હેલ્થ વીમા કવચ હોય છે . મોટા ભાગની હોસ્સ્પટલો વીમાધારક પાસેથી હેલ્થ
કે ર્વર્દે શી પ્રવાસ વીમા પોક્ષલસી પ્રર્દાન કરે પછી આંતરરાષ્ટ્રીય વીમા કંપનીઓ પાસેથી
ચુકવણીની ખાતરીનો સ્વીકાર કરે છે .
મોટા ભાગના ર્દે શોમાં વીમાના કવચ કે રોકડ થાપણની પુક્ષ્ટ માટે સારવારમાં ર્વલંબ
કરવામાં આવતો નથી.
હોસ્સ્પટલો તાત્કાક્ષલક સારવાર શરૂ કરે છે . જો વીમા કવચ હોય તો વીમાકંપની ચુકવણી કરે
છે અથવા ર્દર્દીને ચુકવણી કરવી પડે છે . ચુકવણીમાં ર્વલંબ થવાથી હોસ્સ્પટલો ઊંચા ચાર્જ
કરવાનુ ં વલણ ધરાવે છે .
જો તાત્કાક્ષલક ચુકવણી કરવામાં આવે, તો હોસ્પરટલ ઊંચુ ં રડસ્કાઉન્દ્ટ ઓફર કરે છે .
પુનેઃમુલ્યાંક એજન્દ્સીઓ હોસ્સ્પટલના ક્ષબલની વહેલાસર ચુકવણી માટે રડસ્કાઉન્દ્ટ માટે
વાટાઘાટ કરે છે .
a) સહાયક કંપની દ્વારા ટોલ ફ્રી નંબર પર વીમાધારકને નેટવકા હોસ્સ્પટલો અને પ્રરક્રયાની
મારહતી આપવામાં આવે છે .
b) હોસ્સ્પટલમાં ભરતી થવુ ં જરૂરી હોય તેવા રકસ્સામાં વીમાધારકને કોલ સેન્દ્ટર પર જાણ
કરવાની જરૂર છે અને માન્દ્ય પ્રવાસ વીમા પોક્ષલસી સાથે ચોક્કસ હોસ્સ્પટલમાં પ્રરક્રયા
શરૂ થાય છે .
c) સામાન્દ્ય રીતે હોસ્સ્પટલો સહાયક કંપનીઓ/વીમાકંપનીઓનો સંપકા કોલ સેન્દ્ટર પર
કરે છે , જેથી પોક્ષલસી અને કવચની ખરાઈ કરી શકાય.
d) એક વખત હોસ્સ્પટલ દ્વારા પોક્ષલસીનો સ્વીકાર થયા પછી વીમાધારક કેશલેસ આધારે
હોસ્સ્પટલમાં સારવાર મેળવશે.
e) વીમાકંપની/સહાયક પ્રર્દાતાને ર્નયુક્ત કરવાની લાયકાત નક્કી કરવા કેટલીક
મ ૂળભ ૂત મારહતીની જરૂર હોય છે . જેમ કે,
1. ક્ષબમારીની ર્વગત
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2. અગાઉની રહસ્ટ્રી, હોસ્સ્પટલની ર્વગત, ભારતમાં સ્થાર્નક તબીબી અર્ધકારીના
કેસમાં:
I. અગાઉનો રે કોડા, વતામાન સારવાર અને હોસ્સ્પટલમાં વધુ સારવાર અને
તાત્કાક્ષલક રવાનગી માટે ર્વનંતી
II. સારવાર કરનાર ડૉક્ટરના સ્ટેટમેન્દ્ટ સાથે ર્દાવાનુ ં ફોમા
III. પાસપોટાની નકલ
IV. તબીબી મારહતી ફોમા બહાર પાડવુ ં
VI. તબીબી ખચણ અને અન્સય લબન-તબીબી દાવાન ાં વળતર :
સામાન્દ્ય રીતે વળતરના ર્દાવા વીમાધારક ભારત પરત ફરે પછી કરવામાં આવે છે .
ર્દાવાના પેપર મળયા પછી ર્નયમ મુજબ ર્દાવાની પ્રરક્રયા હાથ ધરવામાં આવે છે . તમામ
સ્વીકારી શકાય તેવા ર્દાવા માટે ચુકવણી ભારતીય રૂર્પયામાં કરવામાં આવે છે , નહી કે
કેશલેસ ર્દાવાની જેમ, જેમાં ચુકવણી ર્વર્દે શી ચલણમાં થાય છે .
જયારે વળતરના ર્દાવાની પ્રરક્રયા કરવામાં આવે છે ત્યારે ચલણના રૂપાંતરણનો ર્દર
ભારતીય રૂર્પયામાં નુકસાનની તારીખના રોજ લાગુ ર્દર પ્રમાણે કરવામાં આવે છે . પછી
ચેક કે ઇલેક્ટ્રોર્નક ટ્રાન્દ્સફર મારફતે ચુકવણી કરવામાં આવે છે .
i.

પસણનિ એક્તસિન્સિ દાવાઓની પ્રરક્રયા પસાનલ એસ્ક્સડન્દ્ટ ર્દાવાના ર્વભાગ
મુજબ કરવામાં આવે છે .

ii.

જામીન બોન્દ્ડ કેસ અને નાણાકીય કટોકટી કેસમાં સહાયક કંપની દ્વારા અગાઉથી
ચુકવણી કરવામાં આવે છે અને પછી વીમાકંપની સમિ ર્દાવો કરવામાં આવે છે .

iii.
VII.

અન્દ્ય તમામ ર્દાવા માટે અસમથા ર્દાવાનો અસ્વીકાર કરવામાં આવે છે .
અકસ્માત અને માંર્દગીના ખચા માટે ર્દાવાનુ ં ર્દસ્તાવેજીકરણ

i.

ર્દાવાનુ ં ફોમા

ii.

ડૉક્ટસાનો રરપોટા

iii.

મ ૂળ એડર્મશન/રડસ્ચાર્જ કાડા

iv.

મ ૂળ ક્ષબલો/રસીર્દો/પ્રીક્સ્ક્રપ્શન

v.

મ ૂળ એક્સ-રે રરપો્સા/પેથોલોજજકલ/તપાસ રરપો્સા
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એન્દ્ટ્રી અને એન્સક્લટ સ્ટેમ્પપ સાથે પાસપોટા/ર્વલાની નકલ

vi.

ઉપરોક્ત યાર્દી પ્રતીકાત્મક છે . વધારાની મારહતી/ર્દસ્તાવેજોની ચોક્કસ કેસના આધારે
જરૂર પડી શકે છે અથવા ખાસ વીમાકંપની દ્વારા ર્દાવાની પતાવટની પોક્ષલસી/પ્રરક્રયા
અનુસરવામાં આવે છે .
સ્વયાંપરરક્ષણ 5
________________ ની ચુકવણી સહાયક કંપની દ્વારા અગાઉથી કરવામાં આવે છે અને પછી
વીમાકંપની સમિ ર્દાવો કરવામાં આવે છે .
i.જામીન બોન્દ્ડ કેસ
ii.પસાનલ એસ્ક્સડન્દ્ટના ર્દાવા
iii.ર્વર્દે શી પ્રવાસ વીમા ર્દાવા
iv.અસ્વીકાયા ર્દાવા

સારાંશ
1. વીમો ‘ખાતરી’ છે અને પોક્ષલસી તે ખાતરીનો ‘પુરાવો’ છે . પોક્ષલસી હેઠળ ર્દાવા તરફ ર્દોરી
જતી વીમાકૃત ઘટના ખાતરીની સાચી કસોટી છે .
2. વીમામાં એક મુખ્ય રે રટિંગ માપર્દં ડ વીમા કંપનીની વળતર ચુકવવાની િમતા છે .
3. વીમો ખરીર્દનાર ગ્રાહક મુખ્ય રહતધારક તેમજ વળતર મેળવનાર છે .
ં ૂરીના આધારે
4. કેશલેસ ર્દાવામાં નેટવકા હોસ્સ્પટલ વીમા કંપની/ટીપીએ પાસેથી પ ૂવામજ
તબીબી સેવા પ્રર્દાન કરે છે અને પછી ર્દાવાની પતાવટ માટે ર્દસ્તાવેજો રજૂ કરે છે .
5. વળતરના ર્દાવામાં ગ્રાહક તેના પોતાના સંસાધનમાંથી ચુકવણી કરે છે અને પછી વીમા
કંપની/ટીપીએ પાસેથી ચુકવણી માટે ર્દાવો ર્દાખલ કરે છે .
6. ગ્રાહક અને ર્દાવાની ટીમ વચ્ચે પ્રથમ સંપકા ર્દાવાની જાણકારી સ્વરૂપે થાય છે .
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7. જો વીમાના ર્દાવાના કેસમાં વીમા કંપનીને ગોટાળાની શંકા લાગે, તો તેને તપાસ માટે
મોકલવામાં આવે છે . ર્દાવાની તપાસ વીમા કંપની/ટીપીએની ઇન-હાઉસ ટીમ કરી શકે છે
અથવા વ્યાવસાર્યક તપાસ એજન્દ્સીને સુપરત કરી શકાય છે .
8. વળતર માટેના ભંડોળનો સંર્દભા વીમાની સ્સ્થર્તના આધારે વીમા કંપનીની બુકમાં તમામ
ર્દાવા માટે કરવામાં આવતી જોગવાઈ સાથે છે .
9. ર્દાવાનો અસ્વીકાર થાય તો તેવા કેસમાં ગ્રાહક પાસે વીમા કંપનીમાં રજૂઆત કરવા ર્સવાય
વીમા લોકપાલ કે ગ્રાહક મંચ કે કાયર્દાકીય સિામંડળમાં અપીલ કરવાનો છે .
10. મોટા ભાગે છે તરર્પિંડી હોસ્સ્પટલાઇલેશન િર્તપ ૂર્તિની પોક્ષલસીઓમાં થાય છે , પણ
વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત પોક્ષલસીઓનો ઉપયોગ પણ ખોટો ર્દાવા કરવા માટે થાય છે .
11. ટીપીએ વીમા કંપનીને ઘણી મહત્ત્વપ ૂણા સેવાઓ પ્રર્દાન કરે છે અને ફી સ્વરૂપે વળતર
મેળવે છે .
સ્વયંપરરિણના પ્રશ્નો
પ્રશ્ન 1
વીમાના ર્દાવાની પ્રરક્રયામાં નીચેનામાંથી કોને પ્રાથર્મક રહતધારક ગણવામાં આવે છે ?
A. ગ્રાહકો
B. માક્ષલકો
C. વીમાકતાાઓ
D. વીમા એજન્દ્્સ/ર્દલાલો
પ્રશ્ન 2
ક્ષગરીશ સક્સેનાના વીમાનો ર્દાવો વીમા કંપનીએ નકારી કાઢયો હતો. તેઓ વીમા કંપની સમિ
રજૂઆત કરવા ર્સવાય અન્દ્ય કયો માગા અપનાવી શકે છે ?
સરકારનો સંપકા કરી શકે
કાયર્દે સર સિામંડળનો સંપકા કરી શકે
વીમા એજન્દ્ટને ર્વનંતી કરી શકે
અસ્વીકારના કેસમાં કંઈ થઈ ન શકે
પ્રશ્ન 3
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રાજીવ મેહતોએ રજૂ કરે લા હેલ્થ વીમાના ર્દાવાની તપાસ ર્દરર્મયાન વીમા કંપનીને મારહતી
મળી કે રાજીવ મેહતોને બર્દલે રાજેશ મેહતોને સારવાર માટે હોસ્સ્પટલમાં ર્દાખલ કરવામાં
આવ્યા હતો. રાજીવ મેહતો ફેર્મલી ફ્લોટર પોક્ષલસી ધરાવતા નથી. આ ___________
ગોટાળાનુ ં ઉર્દાહરણ છે .
a) નામ બર્દલીને પોક્ષલસીનો લાભ લેવાના
b) બનાવટી ર્દસ્તાવેજો ઊભા કરવાના
c) ખચામાં ક્ષબનજરૂરી વધારાના
d) આઉટપેશન્દ્ટ સારવારને ઇનપેશન્દ્ટ/હોસ્સ્પટલાઇલેશનમાં બર્દલવાના
પ્રશ્ન 4
નીચેમાંથી કઈ સ્સ્થર્તમાં હેલ્થ વીમા પોક્ષલસી ઘરે હોસ્સ્પટલ જેવી સારવાર મેળવવાનુ ં કવચ
મળે છે ?
ર્દર્દીની સ્સ્થર્ત એવી હોય કે તેમને હોસ્સ્પટલ/નર્સિંગ હોમમાં ખસેડવા શક્ય હોય,
હોસ્સ્પટલ/નર્સિંગ હોમમાં જગ્યાને અભાવે ર્દર્દીને ત્યાં ખસેડી ન શકાય
સારવાર હોસ્સ્પટલ/નર્સિંગ હોમમાં જ હાથ ધરી શકાશે
હોસ્સ્પટલાઇલેશનનો ગાળો 24 કલાકથી વધારે હોય
પ્રશ્ન 5
ક્ષબમારીની સારવાર કરવાની પદ્ર્તઓનુ ં પ્રર્તર્નર્ધત્વ કયો કોડ કરે છે ?
vi. ICD
vii. DCI
viii. CPT
ix. PCT
સ્વયંપરરિણ પ્રશ્નોના જવાબો
જવાબ 1
સાચો ર્વકલ્પ I છે .
ગ્રાહકો મુખ્યત્વે વીમા ર્દાવાની પ્રરક્રયામાં મુખ્ય રહતધારક છે .
જવાબ 2
સાચો ર્વકલ્પ II છે .
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વીમા ર્દાવાના અસ્વીકારના કેસમાં વ્યસ્ક્તઓ કાયર્દે સર સિામંડળનો સંપકા કરી શકે છે .
જવાબ 3
સાચો ર્વકલ્પ I છે .
આ નામ બર્દલીને પોક્ષલસીનો લાભ લેવાનુ ં ઉર્દાહરણ છે , કારણ કે સારવાર મેળવેલ વ્યસ્ક્ત
કરતા વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત અલગ છે .
જવાબ 4
સાચો ર્વકલ્પ II છે .
હેલ્થ વીમા પોક્ષલસીમાં ઘરે સારવાર પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે , પણ જયારે હોસ્સ્પટલ/નર્સિંગ
હોમમાં જગ્યાના અભાવે હોસ્સ્પટલમાં ખસેડી ન શકાય ત્યારે
જવાબ 5
સાચો ર્વકલ્પ III છે .
કરન્દ્ટ પ્રોર્સજર ટર્મિનોલોજી (સીપીટી) ક્ષબમારીની સારવાર કરવાની પદ્ર્તનો કોડ છે
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