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ઇન્સન્દ્સ્ટટયટેૂ ઉદ્યોગ સાથે ચચાાર્વચારણા કરીને કોપોરેટ એજન્દ્્સ માટે અભ્યાસક્રમ તૈયાર 
કયો છેઅ અભ્યાસક્રમની સામરી ી ઇર ા વારારા માન્દ્ય અભ્યાસક્રમને આધારે તૈયાર કરવામા ં
આવ્યો છેઅ  
 

એટલે અભ્યાસક્રમ જીવન, સાધારણ અને હલે્થ વીમાની મળૂભતૂ જાણકારી આપે છે, જે 
એજન્દ્્સને યોગ્ય પરરપે્રક્ષ્યમા ં તેમની વ્યાવસાર્યક કારરકર્દી સમજવા અને પ્રશસંા કરવા 
સિમ બનાવે છેઅ કહવેાની જરૂર નથી કે વીમા વ્યવસાય ગર્તશીલ વાતાવરણમા ંકામ કરે 
છે અને એજન્દ્્સને વીમાકંપનીઓ વારારા આપવામા ંઆવી ઇન-હાઉસ તાલીમમા ંસહભાગી 
થઈને અને અંગત અભ્યાસ કરીને કાયર્દા અને પે્રક્ક્ટસમા ંથતા ંપરરવતાનો સાથે તાલમેળ 
જાળવી રાખવો પ શેઅ  
 

અભ્યાસક્રમ ચાર ર્વભાગમા ંર્વભાજીત છેઅ તે જીવન વીમા, હલે્થ વીમા અને સાધારણ વીમા 
સાથે સબંધંરર્દત ર્વષયોની સાથે કોપોરેટ એજન્દ્ટના કાયર્દાકીય ર્સદ્ાતંો, ર્નયમનકારી 
પાસાનેં આવરી લ ેછેઅ અભ્યાસક્રમમા ંમો લ પ્રશ્રોનો સમાવેશ મલૂ્ય સવંધાનનુ ંપ્રર્તર્નર્ધત્વ 
કરે છેઅ આ ર્વદ્યાથીઓને હતેલુિી પ્રશ્રોની ફોમેટ અને પ્રકારોનો ર્વચાર આપશે, જેઓ પરીિા 
આપી શકે છેઅ મો લ પ્રશ્રો તાલીમ ર્દરર્મયાન સપંારર્દત જાણકારીના પનુરાવતાન અને 
પ્રર્તપાર્દન માટે પણ કામ લાગશેઅ  
 

અમે IIIને આ કામ સપુરત કરવા માટે ઇર ાનો આભાર માનીએ છીએઅ ઇન્સન્દ્સ્ટટયટૂ આ 
અભ્યાસક્રમનો અભ્યાસ કરનારાઓને અને પરીિા પાસ કરવાનાઓને શભુચે્છા પાઠવીએ 
છીએઅ 
 

ઇન્સસ્યોરન્સસ ઇન્સન્સસ્િિયિૂ ઓફ ઇન્ન્સિયા 
 



iv 

 

CONTENTS  

 

Chapter no. Title Page no. 

ર્વભાગ 1 સામાન્દ્ય પ્રકરણો 

1 વીમાનો પરરચય 2 

2 ગ્રાહક સેવા 29 

3 તકરાર નનવારણ પ્રણાલિ 52 

4 ર્નયમનકારી પાસાઓ વીમા એજન્ટ્સ 65 

5 જીવન વીમાના કાયદેસર નસદ્ાાંતો 73 

ર્વભાગ 2 જીવન વીમો 

6 જીવન વીમા સાથે શ ાં સાંકળાયેલ ાં છે 94 

7 નાણાકીય આયોજન 110 

8 જીવન વીમા ઉત્પાદનો - I 135 

9 જીવન વીમા પ્રોિક્ટ્સ - II 158 

10 જીવન વીમાની ઉપયોલિતા 177 

11 જીવન વીમામાાં રકિંમત નક્કી કરવી અને મલૂયાાંકન 188 

12 દસ્તાવેજીકરણ – પ્રસ્તાવ તબક્કો 214 

13 
દસ્તાવેજીકરણ – પોલિનસની શરત – I 
 

229 

14 દસ્તાવેજીકરણ – પોલિનસની શરત – II 239 

15 અન્સિરરાઇરિિંિ 263 



v 

 

16 જીવન વીમા પોલિનસ હઠેળ ચકૂવણી 290 

ર્વભાગ 3 આરોગ્ય વીમો 

17 હલેથ વીમાનો પરરચય 307 

18 વીમાન ાં દસ્તાવેજીકરણ 331 

19 હલેથ વીમાના ઉત્પાદનો 357 

20 હલેથ વીમાન ાં વીમાકરણ 419 

21 હલેથ વીમાના દાવા 458 





 

1 
 

 
 

 

 

 

 

વવભાગ 1 

સામાન્ટય પ્રકરણો 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

પ્રકરણ 1 

વીમાનો પરરચય 

પ્રકરણ પરરચય 

આ પ્રકરણનો હતે ુવીમાની મળૂભતૂ બાબતો, તેના ર્વકાસનો ઇર્તહાસ અને તેની કામગીરી ર્વશે 
પરરચય આપવાનો છે. અણધારી કે અનપેક્ષિત ઘટનાઓને પરરણામે થતા આર્થિક નકુસાન સામે 
વીમો કેવી રીતે સરુિા પ્રર્દાન કરે છે અને જોખમ હસ્તાતંરણના 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. સમાજમા ંવીમાની ભરૂ્મકા 
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A. જીવન વીમો  – ઇનતહાસ અને નવકાસ 

આપણે અર્નર્િતતાની દુર્નયામા ંરહીએ છીએ, આપણી નીચેની બાબતો ર્વશે સાભંળીએ છીએેઃ 

 ટે્રનોના અકસ્માતો;  
 પરૂના કારણે સપંણૂા સમરુ્દાયોનો નાશ;  
 દુેઃખર્દાયક ધરતીકંપ;  
 યવુાન લોકોનુ ંએકાએક કસમયે મતૃ્ય ુ 

િાયાગ્રામ 1:આપણીઆસપાસબનતીઘિનાઓ 

 

આ ઘટનાઓ શા માટે આપણ માટે ક્ષચિંતાજનક અને  રામણી છે?  

તેનુ ંકારણ સરળ છે. 

i. સૌપ્રથમ આ તમામ ઘટનાઓ અણધારી છે. જો આપણ ેકોઈ ઘટનાની ધારણા બાધંી શકીએ 
અને આગાહી કરી શકીએ, તો આપણે તેના માટે તૈયાર રહી શકીએ. 
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ii. બીજુ,ં આ પ્રકારની અણધારી અને અર્નચ્છર્નય ઘટનાઓ ઘણી વખત આનથિક ન કસાન અને 
દ ુઃખનુ ંકારણ બને છે. 

કોઈ સમરુ્દાય વહેંચણી અને પારસ્પરરક સહયોગની વ્યવસ્થા વારારા આ પ્રકારની દુઘાટનાઓના ભોગ 
બનેલા લોકોની મર્દર્દ કરી શકે છે.  

વીમાના ર્વચારનો જન્દ્મ  હજારો વષા અગાઉ થયો હતો. તેમ છતા ં આપણ ે અત્યારે વીમાના 
વ્યવસાયનુ ંજે સ્વરૂપ જોઈએ છીએ તેના મળૂ બેથી ત્રણ સર્દી અગાઉ જ નખાયા હતા. 

1. વીમાનો ઇનતહાસ 

વીમો એક યા બીજા સ્વરૂપે ઇ. સ.પવેૂ 3000થી અસ્સ્તત્વમા ં છે. સર્દીઓથી ર્વર્વધ સસં્કૃર્તઓએ 
તેમના સમરુ્દાયના કેટલાકં સભ્યો વારારા થતા તમામ પ્રકારના નકુસાનને તેમની વચ્ચે વહેંચવાની 
અને ભ ંોળનુ ંએકત્રીકરણ (પકૂ્ષલિંગ) કરવાની પદ્ર્ત અપનાવી છે. ચાલો, આ પદ્ર્ત કેવી રીતે લાગ ુ
પ ી હતી તેની કેટલીક રીતો આપણે જોઈએ. 

2. વીમા કે્ષત્ર – સદીઓની સફર 

બેબીિોનના 
વેપારીઓ 

બેબીિોનના વેપારીઓ વચ્ચે સમજૂતી હતી કે, જહાજમા ં રહલેો 
માલસામાન ગમુ થઈ જશે કે તેની ચોરી થઈ જશે તો તેમની લોન રર્દ 
કરવાની રકિંમત પેટે તેઓ ર્ધરાણકારોને વધારે રકમ ચકુવશે. આ પદ્ર્ત 
‘બોટમ્રી લોન્દ્સ’(નૌકા જામીન ર્ધરાણ) તરીકે ઓળખાતી હતી. આ 
સમજૂતીઓ હઠેળ, જહાજ તેના ગતંવ્ય સ્થાન પર જઈને સરુક્ષિત રીતે મળૂ 
સ્થાને પરત ફરે તો જ જહાજ કે તેની ચીજવસ્તઓુની સીક્યોરરટી સામે 
લીધેલી લોન પનુેઃચકુવવામા ંઆવી હતી.  

ભરૂચ અને 
સ રતના 
વેપારીઓ 

બેબીલોનના વેપારીઓ જેવી જ પદ્ર્ત ભરૂચ અને સ રતના વેપારીઓ વચ્ચ ે
પ્રવતાતી હતી, જયાથંી ભારતીય જહાજો શ્રીલકંા, ઇજજપ્ત અને રી ીસની સફર 
ખે તા હતા.  

ગ્રીક સાતમી સર્દીના અંતે ગ્રીકમા ં કલ્યાણકારક સમાજોની શરૂઆત થઈ હતી, 
જેનો આશય મતૃકના અંર્તમ સસં્કાર કાળજીપવૂાક કરવા અને તેના 
પરરવારજનોની સારસભંાળ રાખવાનો હતો. ફે્રન્સિિી સોસાયિીઝ ઓફ 
ઇંગ્િેન્સિની રચના પણ આવા આશય સાથે  થઈ હતી.  

રોડ્સના 
રહવેાસીઓ 

રોડ્સના રહવેાસીઓએ એવી પદ્ર્ત અપનાવી હતી,જેમા ં જેરટસર્નિંગ1 
(જહાજમાથંી વજન ઘટા વા અને સતંલુન પનુેઃસ્થાર્પત કરવા કેટલીક 
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ચીજવસ્તઓુ ફેંકી રે્દવી)ના કારણે કેટલીક ચીજવસ્તઓુનુ ંનકુસાન થાય તો 
ચીજવસ્તઓુના માક્ષલકો (કોઈ ચીજવસ્તઓુ ન ગમુાવનાર માક્ષલકો પણ) 
નકુસાનને કેટલાકં પ્રમાણમા ંઉઠાવશે.  

ચીનના વેપારીઓ પ્રાચીન સમયમાચંીનના વેપારીઓજોખમકારક નર્દીઓમા ં પ્રવાસ ખે તા 
ર્વર્વધ જહાજો કે નૌકાઓમા ં તેમની ચીજવસ્તઓુ જાળવતા હતા. તેમનુ ં
માનવુ ં હત ુ ં કે તેમાથંી કોઈ જહાજ કે નૌકા દુઘાટનાનો ભોગ બને, તો 
ચીજવસ્તઓુનુ ંનકુસાન આંર્શક થાય, નહીં કે સપંણૂાપણે. આ રીતે નકુસાન 
વહેંચી શકાયુ ંહત ુ ંઅને તેમા ંઘટા ો થયો હતો. 

3. વીમાની આધ નનક નવભાવના` 

ભારતમા ંજીવન વીમાનો ર્સદ્ાતં રે્દશમા ંસયંકુ્ત પરરવારની વ્યવસ્થાની સસં્થાને પ્રર્તક્ષબિંક્ષબત કરતો 
હતો, જે સર્દીઓથી જીવન વીમાના શે્રષ્ઠ સ્વરૂપોમાનં ુ ંએક હત ુ.ં કુટંુબમા ંકોઈ એક સભ્યનુ ંએકાએક 
મતૃ્ય ુથાય તો તેનુ ંદુેઃખ અને તેની ખોટ કુટંુબના ર્વર્વધ સભ્યો વારારા વહેંચવામા ંઆવતી હતી, જેના 
પરરણામે કુટંુબનો ર્દરેક સભ્ય સતત સરુિાની લાગણી અનભુવતો હતો.  

આધરુ્નક યગુમા ંસયંકુ્ત પરરવારની વ્યવસ્થા તટૂવાથી અને ર્વભક્ત કુટંુબનો ઉર્દય થવાથી રોજજિંર્દા 
જીવનની ખેંચતાણ સાથે સરુિા માટે વૈકન્સલ્પક વ્યવસ્થાઓ જરૂરી બની ગઈ છે. આ પરરસ્સ્થર્ત કોઈ 
પણ વ્યસ્ક્ત માટે જીવન વીમાની જરૂરરયાત સચૂવે છે.  

i. િોઇડ્સ:અત્યારે પ્રવતામાન આધરુ્નક વ્યાવસાર્યક વીમાના મળૂ લ ંનમા ંલોઇડ્સના કોફી 
હાઉસ સધુી ર્દોરી જાય છે. ત્યા ંએકત્ર થતા વેપારીઓ ર્દરરયાઈ સકંટોના કારણે જહાજોમા ં
તેમની ચીજવસ્તઓુને થતુ ંનકુસાન વહેંચવા સમંત થયા હતા.સામાન્દ્ય રીતે આ પ્રકારનુ ં
નકુસાન મધર્દરરયે ચાકં્ષચયાઓની લ ૂટંફાટથી, ખરાબ હવામાનના કારણે ચીજવસ્તઓુ બગ ી 
જવાથી કે જહાજ ડબૂી જવાથી થતુ ંહત ુ.ં  

ii. એનમકેબિ સોસાયિી ફોર એ પપેચ્ય અિ(કાયમી આશ્વાસન માટે મૈત્રીપણૂા સોસાયટી)ની 
સ્થાપના લ ંનમા ં1706મા ંથઈ હતી, જેને દુર્નયાની પ્રથમ જીવન વીમા કંપની માનવામા ં
આવે છે.  

4. ભારતમાાં વીમાનો ઇનતહાસ 

a) ભારત:ભારતમા ંઆધરુ્નક વીમાની શરૂઆત 1800ની શરૂઆતમા ં કે તેની આસપાસ થઈ હતી. 
ત્યારે ર્વરે્દશી વીમાકંપનીઓની એજન્દ્સીઓએ ર્દરરયાઈ વીમા વ્યવસાય શરૂ કયો હતો. 
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ધ ઓરરએન્સિિ િાઇફ 
ઇન્સસ્યોરન્સસ કાંપની લિનમિેિ 

ભારતમા ંસ્થાર્પત થયેલી પ્રથમ જીવન વીમા કંપની અંરી ેજી 
કંપની હતી. 

રિિોનઇન્સસ્યોરન્સસ કાંપની લિનમિેિ ભારતમા ંસ્થાર્પત થયેલી પ્રથમ નોન-લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરર 
બોમ્બે મ્ય ચ્ય અિ એશ્યોરન્સસ 
સોસાયિી લિનમિેિ 

પ્રથમ ભારતીય વીમા કંપની. તેની સ્થાપના 1870મા ં
મુબંઈમા ંથઈ હતી 

નેશનિઇન્સસ્યોરન્સસ કાંપની 
લિનમિેિ 

ભારતમા ં સૌથી જૂની વીમા કંપની. તેની સ્થાપના 1906મા ં
થઈ હતી અને અત્યારે પણ કાયારત છે. 

વીસમી સર્દીની શરૂઆતમા ં શરૂ થયેલા સ્વરે્દશી આંર્દોલનના પરરણામે પછી ઘણી ભારતીય 
કંપનીઓ સ્થાર્પત થઈ હતી.  

મહત્ત્વપણૂણ 

1912 મા ંવીમા વ્યવસાયનુ ં ર્નયમન કરવા જીવન વીમા કાંપની કાયદો અને પ્રોનવિન્સિ ફાંિ કાયદો 
પસાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. જીવન વીમા કંપની કાયર્દા, 1912મા ંપ્રીર્મયમના ર્દરના કોષ્ટકો અને 
કંપનીઓનુ ંસમયાતંરે મલૂ્યાકંન વીમાતજજ્ઞ વારારા પ્રમાક્ષણત કરાવવાનુ ંફરજજયાત કરવામા ંઆવ્યુ ં
હત ુ.ં જોકે ભારતીય અને ર્વરે્દશી કંપનીઓ વચ્ચે અસમાનત અને ભેર્દભાવ જળવાઈ રહ્યો હતો.  

ભારતમા ંકાયારત વીમા કંપનીઓનુ ં ર્નયમન કરવા સૌપ્રથમ વીમા કાયદો 1938ઘ વામા ંઆવ્યો 
હતો. સમયે સમયે સધુારવામા ં આવેલો આ કાયર્દો હજુ પણ અમલમા ં છે. વીમા કાયર્દાની 
જોગવાઈઓ હઠે સરકાર વારારા વીમા ર્નયતં્રકની ર્નમણકૂ કરવામા ંઆવતી હતી.  

b) જીવન વીમાન ાં રાષ્ટ્િીયકરણ:જીવન વીમા વ્યવસાયનુ ંરાષ્ટ્રીય 1 સપ્ટેમ્પબર, 1956ના રોજ થયુ ં
હત ુ ંઅને ભારતીય જીવન વીમા નનિમ(એલઆઇસી)ની સ્થાપના કરવામા ંઆવી હતી. તે સમયે 
ભારતમા ં170 કંપનુીઓ અને 75 પ્રોર્વ ન્દ્ટ ફ ં વીમા વ્યવસાયમા ંસકંળાયેલા હતા. 1956થી 
1999 સધુી, ભારતમા ં જીવન વીમા વ્યવસાય કરવાનો ર્વર્શષ્ટ અર્ધકાર એલઆઇસી પાસે 
હતો.  

c) નોન-િાઇફ વીમાન ાં રાષ્ટ્િીયકરણ:1972મા ં સાધારણ વીમા વ્યવસાય રાષ્ટ્રીયકરણ કાયર્દો 
(જીઆઇબીએનએ) ઘ ાતા નોન-લાઇફ વીમા વ્યવસાયનુ ં પણ રાષ્ટ્રીયકરણ થયુ ં હત ુ ં અને 
જનરિ ઇન્સસ્યોરન્સસ કોપેરેશન ઓફ ઇન્ન્સિયા (જીઆઇસી) અને તેની ચાર પેિાકાંપનીઓની 
સ્થાપના થઈ હતી. તે સમયે ભારતમા ં 106 કંપનીઓ નોન-લાઇફ વીમા વ્યવસાયમા ં
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સકંળાયેલી હતી, જેમને જીઆઇસી ઓફ ઇક્ન્દ્ યાની ચાર પેટાકંપનીઓની રચના સાથે ભેળવી 
રે્દવામા ંઆવી હતી. 

d) મલહોત્રા સનમનત અને ઇરિા:1993મા ંસ્પધાાના પરરબળને ઉમેરવા સરહત વીમા ઉદ્યોગના ર્વકાસ 
માટે સકૂ્ષચત ફેરફારો કરવા મલ્હોત્રા સર્મર્તની રચના કરવામા ંઆવી હતી. સર્મર્તએ 1994મા ં
તેનો રરપોટા સપુરત કયો હતો. 1997મા ં વીમા ર્નયમનકારક સિામ ંળ (આઇઆરએ)ની 
સ્થાપના થઈ હતી. વીમા ર્નયમનકારક અને ર્વકાસ કાયર્દો, 1999 પસાર થવાને પગલ ે
એર્પ્રલ, 2000મા ંજીવન અને નોન-લાઇફ વીમા ઉદ્યોગ માટેની કાયરે્દસર ર્નયમનકારક સસં્થા 
તરીકે વીમા નનયમનકારક અને નવકાસ સત્તામાંિળ (ઇરિા)ની રચના થઈ હતી.  

5. અત્યારે જીવન વીમા ઉદ્યોિ 

અત્યારે ભારતમા ં24જીવન વીમા કંપનીઓ કાયારત છે, જેની ર્વગત નીચે આપેલી છે: 

a) લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કોપોરેશન (LIC) ઓફ ઇક્ન્દ્ યા સરકારી િેત્રની કંપની છે 

b) ખાનગી િતે્રમા ં23 જીવન વીમા કંપનીઓ કાયારત છે 

c) ભારત સરકાર હઠેળ કાયારત પોસ્ટલ ર્વભાગ પણ પોસ્ટલ લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ મારફતે પણ 
જીવન વીમા વ્યવસાય કરે છે પણ તેને ર્નયમનકારના કાયાિેત્રમાથંી મસુ્ક્ત આપવામા ં
આવી છે 

સ્વયાંપરરક્ષણ 1 

નીચેમાથંી કઈ સસં્થા ભારતમા ંવીમા ઉદ્યોગ માટે ર્નયમનકાર છે? 

I. ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ ઓથોરરટી ઓફ ઇક્ન્દ્ યા 
II. ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ રેગ્યલુેટરી એન્દ્   વેલપમેન્દ્ટ ઓથોરરટી (વીમા ર્નયમનકાર અને ર્વકાસ સિામ ંળ) 
III. લાઇફ કોપોરેશન ઓફ ઇક્ન્દ્ યા 
IV. જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કોપોરેશન ઓફ ઇક્ન્દ્ યા 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 
 

 
 

B. વીમો કેવી રીતે કામ કરે છે 

આધરુ્નક વેપારવાક્ષણજય સપંર્િની માક્ષલકીના ર્સદ્ાતં પર કેક્ન્દ્રત છે. જયારે કોઈ ચોક્કસ ઘટનાના 
કારણે કોઈ સપંર્િના મલૂ્યને નકુસાન (નકુસાન કે નાશના કારણે) થાય ત્યારે સપંર્િના માક્ષલકને 
આર્થિક ખોટ સહન કરવી પ  ેછે. જોકે આ પ્રકારની સપંર્િ ધરાવતા ઘણા માક્ષલકો વારારા થોડુ ંથોડુ ં
પ્રર્દાન કરીને કોઈ સામાન્દ્ય ભ ંોળ ઊભુ ં કરેલુ ં હોય તો આ રકમનો ઉપયોગ કેટલાકં કમનસીબ 
લોકોને  નકુસાનની ભરપાઈ કરવા માટે થઈ શકે છે.  

બીજા શબ્ર્દોમા ંકહીએ તો, ચોક્કસ આર્થિક નકુસાન અને તેના પરરણામો વીમાની વ્યવસ્થા મારફતે 
એક વ્યસ્ક્તમાથંી અનેક વ્યસ્ક્તઓ પર હસ્તાતંરરત કરી શકાશે.  

વ્યાખ્યા 

એટલે વીમાને એવી પ્રરક્રયા તરીકે ગણી શકાય છે, જેના વારારા આ પ્રકારની નકુસાનીનો ભોગ 
બનેલા કેટલાકં કમનસીબ લોકોને થયેલા નકુસાનને આ જ પ્રકારની નકુસાની /સ્સ્થર્તનો ભોગ 
બનવાનુ ંજોખમ ધરાવતા લોકો વચ્ચે વહેંચવામા ં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 ભ ંોળ ઊભુ ં કરવા માટે આપવા 
તૈયાર થશે?  
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ii. તેમના પ્રર્દાનનો ઉપયોગ ખરેખર ઇન્સચ્છત હતે ુમાટે થાય છે તેવો ર્વશ્વાસ તેઓ કેવી રીતે 
કરી શકે?  

iii. તેઓ બહ ુવધારે કે બહ ુઓછ ંપ્રર્દાન કરી રહ્યા ંછે તેવી જાણકારી કેવી રીતે મેળવશે?  

ચોક્કસ, આ હતે ુમાટે કોઈકે તો પ્રરક્રયા શરૂ કરવી પ શે અને સમરુ્દાયના સભ્યોને એકસાથે લાવવા 
પ શે. આ ‘કોઈક’ ‘વીમાકંપની’ તરીકે ઓળખાય છે, જે ર્દરેક વ્યસ્ક્તએ ભ ંોળ ઊભુ ં કરવા માટે 
આપવુ ં પ  ે તેવુ ં જરૂરી પ્રર્દાનનો નક્કી કરે છે અને નકુસાનીનો ભોગ બનતા લોકોને ચકુવણી 
કરવાની વ્યવસ્થા કરે છે.   

વીમાકંપનીએ વ્યસ્ક્તઓ અને સમરુ્દાયોનો ર્વશ્વાસ જીતવો પણ જરૂરી છે.  

1. વીમો કેવી રીતે કામ કરે છે 

a) પ્રથમ, આર્થિક મલૂ્ય ધરાવતી કોઈ સપંર્િ હોવી જરૂરી છે. સાંપનત્ત: 
i. ભૌનતક(કાર કે ક્ષબક્લ્ િંગ જેવી) હોઈ શકે છે અથવા  
ii. લબનભૌનતક(નામ અને શાખ જેવી) હોઈ શકે છે અથવા  
iii. વ્યક્ક્ટતિત(કોઈની આંખ, શરીરનુ ંઅંગ અને કોઈ વ્યસ્ક્તના શરીરના અન્દ્ય પાસા)ં હોઈ 

શકે છે. 

b) કોઈ ચોક્કસ ઘટના બને તો સપંર્િ તેનુ ંમલૂ્ય ગમુાવી શકે છે. નકુસાન થવાની આ શક્યતા 
જોખમ તરીકે ઓળખાય છે, જયારે નકુસાન થવાની ઘટના સાંકિ તરીકે ઓળખાય છે.  

c) પલૂિિંિ(સમાન પ્રકારનુ ં જોખમ ધરાવતા વ્યસ્ક્તઓ પાસેથી એકત્ર કરવામા ં આવેલુ ં
ભ ંોળ)તરીકે જાણીતો એક ર્સદ્ાતં છે. આ ભ ંોળ ર્વર્વધ વ્યસ્ક્તઓ પાસેથી વ્યસ્ક્તગત 
પ્રર્દાન (પ્રીર્મયમ) એકત્ર કરીને મેળવવામા ંઆવે છે. પ્રર્દાન આપતી વ્યસ્ક્તઓ સમાન 
પ્રકારનુ ંજોખમ ધરાવે છે.  

d) ભ ંોળના આ પલૂનો ઉપયોગ સાંકિના કારણે નકુસાની વેઠનાર કેટલાકં લોકોને વળતર 
આપવા માટે થાય છે.  

e) ભ ંોળ ઊભુ ં કરવાની અને કેટલાકં કમનસીબ લોકોમા ં નકુસાન ભરપાઈ કરવા તેમાથંી 
ચકુવણી કરવાની પ્રરક્રયા વીમાકાંપની નામે ઓળખાતી સસં્થા મારફતે હાથ ધરવામા ંઆવે 
છે.  

f) વીમા કંપની આ યોજનામા ંસામેલ થવા ઇચ્છતા ંર્દરેક વ્યસ્ક્ત સાથે વીમા કરાર કરે છે. આ 
પ્રકારના સહભાગી વીમાધારક તરીકે ઓળખાય છે. 
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2. વીમો ભારણ ઘિાિ ેછે 

જોખમના ભારણનો સરં્દભા નકુસાનકારક સ્સ્થર્ત/ઘટના ઊભી થવાના જોખમના પરરણામે કોઈ 
વ્યસ્ક્તને ઉઠાવવો પ  ેતેવો ખચા, નકુસાની અને અિમતા સાથે છે.  

િાયાગ્રામ3: કોઈ વ્યક્ક્ટતએ ઉઠાવવ ાં પિ ેતે જોખમન ાં ભારણ 

 

કોઈ પણ વ્યસ્ક્ત બે પ્રકારના જોખમના ભારણનુ ંવહન કરે છે – પ્રાથનમક અને િૌણ. 

a) જોખમન ાં પ્રાથનમક ભારણ 

જોખમના પ્રાથનમક ભારણમા ંઘરો (અને વ્યાવસાર્યક એકમો)ને સપંણૂા સકંટના પરરણામે થતુ ં
વાસ્તર્વક નકુસાન સામેલ છે. આ નકુસાન ઘણી વખત પ્રત્યિ અને માપી શકાય તેવુ ંહોય છે 
તેમજ વીમાકંપનીઓ વારારા સરળતાથી તેની ભરપાઈ થઈ શકશે.  

ઉદાહરણ 

જયારે કોઈ કારખાનામા ંઆગ લાગે છે, ત્યારે નકુસાન થયેલ કે નાશ પામેલ ચીજવસ્તઓુના 
વાસ્તર્વક મલૂ્યનો તાગ મેળવી શકાશે અને આ પ્રકારની નકુસાની વેઠનારને વળતર ચકુવી 
શકાશે.  

જો કોઈ વ્યસ્ક્ત હૃર્દયની સર્જરી કરાવે, તો આ માટેનો તબીબી સારવાર ખચા જાણીને તેની 
ભરપાઈ કરવામા ંઆવે છે.  

ઉપરાતં કેટલુકં પરોિ નકુસાન પણ થઈ શકે છે. 

ઉદાહરણ 
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આગ લાગવાથી વ્યવસાર્યક કામગીરીઓમા ંઅવરોધ ઊભો થઈ શકે છે અને નફામા ંનકુસાન 
તરફ ર્દોરી જાય છે, જેનો અંર્દાજ પણ મેળવી શકાશે અને આ પ્રકારનુ ં નકુસાન વેઠનાર 
વ્યસ્ક્તને વળતર ચકુવી શકાશે.  

b) જોખમન ાં િૌણ ભારણ 

ધારો કે આ પ્રકારની ઘટના બનતી નથી અને કોઈ નકુસાન થતુ ંનથી. તેનો અથા એ થયો કે જે 
લોકો આ પ્રકારના સકંટનુ ં જોખમ ધરાવે છે તેમને કોઈ ભારણ ઉઠાવવુ ં પ ત ુ ં નથી? તેનો 
જવાબ છે કે પ્રાથર્મક ભારણ ઉપરાતં કોઈ પણ વ્યસ્ક્તએ જોખમના ગૌણ ભારણનુ ંપણ વહન 
કરવુ ંપ  ેછે.  

જોખમના િૌણ ભારણમાાં જોખમકારક સ્સ્થર્તની સભંર્વતતાની શક્યતાને ધ્યાનમા ંરાખીને કોઈ 
વ્યસ્ક્તને થતી માનર્સક ક્ષચિંતા અને ખચા સામેલ છે. જો સકંટ ન આવે તો પણ આ પ્રકારની 
ક્ષચિંતા કે જોખમની સભંર્વતતા તો રહ ેજ છે અને તેનુ ંભારણ ઉઠાવવુ ંજ પ  ેછે. 

ચાલો તેમાથંી કેટલાકં ભારણને સમજીએ: 

i. પ્રથમ લચિંતા અને િરના કારણે શારીરરક અને માનનસક તાણ. ર્દરેક વ્યસ્ક્તમા ં ક્ષચિંતા અને 
 રનુ ંસ્તર અલગ-અલગ હોય છે, પણ તેનુ ંઅસ્સ્તત્વ જરૂર હોય છે અને તેના કારણ ેતણાવ 
જન્દ્મે છે,જે વ્યસ્ક્તના સ્વાસ્્ય પર અસર કરે છે. 

ii. બીજુ,ં કોઈ વ્યસ્ક્ત ન કસાન થશે કે નહીં તે નવશે અનનનિત હોય છે, ત્યારે આ પ્રકારની 
ઘટનાઓને પહોંચી વળવા ભ ંોળ અનામત રાખવામા ં જ સમજર્દારી છે. આ પ્રકારનુ ં
ભ ંોળની જાળવણી કરવાનો ખચા થાય છે. ર્દાખલા તરીકે, આ પ્રકારના ભ ંોળો તરણ કે 
રોક  સ્વરૂપે અને ઓછા વળતર સ્વરૂપે હોઈ શકે છે. 

વીમા કંપનીને જોખમનુ ં હસ્તાતંરણ કરવાથી માનર્સક રાહત અનભુવી શકાય છે, અલગ રાખવા 
પ તા ભ ંોળનુ ંઅન્દ્ય જગ્યાએ રોકાણ કરી શકાય છે અને વેપાર કે વ્યવસાયનુ ંવધ ુઅસરકારક 
રીતે આયોજન કરી શકાય છે. આ કારણોસર વીમો જરૂરી છે. 

સ્વયાંપરરક્ષણ 2 

નીચેમાથંી કયુ ંગૌણ પ્રકારનુ ંજોખમનુ ંગૌણ ભારણ છે? 

I. વ્યવસાય કે વેપારમા ંર્વિપેનો ખચા 
II. ચીજવસ્તઓુને નકુસાનનો ખચા 
III. ભર્વષ્યમા ંસભંર્વત નકુસાનને પહોંચી વળવાની જોગવાઈ સ્વરૂપે અનામત ભ ંોળ ઊભુ ંકરવુ ં
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IV. હૃર્દયરોગનાહમુલાનાપરરણામેહોસ્સ્પટલમાભંરતીથઈનેસારવારમેળવવાનોખચા 

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 પદ્ર્તઓમાનંી એક પદ્ર્ત છે. અહીં 
તેઓ જોખમનુ ંહસ્તાતંરણ વીમા કંપની પર છે. જોકે જોખમોનુ ંવ્યવસ્થાપન કરવાની અન્દ્ય કેટલીક 
પદ્ર્તઓ છે, જે નીચે સમજાવી છેેઃ 

1. જોખમન ાં નનવારણ 

નકુસાન થઈ શકે તેવી સ્સ્થર્ત ટાળીને જોખમનુ ં ર્નયતં્રણ કરવાની પદ્ર્ત જોખમ ર્નવારણ પદ્ર્ત 
કહવેાય છે. એટલે કોઈ વ્યસ્ક્ત જોખમ સકંળાયેલુ ંહોય તેવી સપંર્િ, વ્યસ્ક્ત કે કામગીરીને ટાળવાનો 
પ્રયાસ કરી શકે છે.  

ઉદાહરણ 

i. અન્દ્ય કોઈને ઉત્પાર્દનનો કોન્દ્ટ્રાક્ટ આપીને કોઈ વ્યસ્ક્ત ઉત્પાર્દન સબંરં્ધત ચોક્કસ જોખમો દૂર 
કરી શકે છે. 

ii. અકસ્માત થવાના  રથી કોઈ વ્યસ્ક્ત ઘરની બહાર નીકળવાનુ ં સાહસ ન કરી શકે અથવા 
ર્વરે્દશમા ંક્ષબમાર પ વાને કારણે કોઈ પ્રવાસે જવાનુ ંટાળી શકે છે. 

પણ જોખમનુ ં ર્નવારણ કરવાની પદ્ર્ત જોખમનુ ં વ્યવસ્થાપન કરવાની નકારાત્મક પદ્ર્ત છે. 
વ્યસ્ક્તગત અને સામાજજક પ્રગર્ત કરવા કેટલાકં જોખમ ઉઠાવવા જરૂરી છે. આ પ્રકારનુ ંસાહસ ન 
ખે ીને વ્યસ્ક્તઓ અને સમાજ તે લાભ ગમુાવશે, જે જોખમ ઉઠાવવાથી મળી શકે છે.  

2. સ્વ-વીમાકરણ (જોખમન ાં વ્યવસ્થાપન પોતાની રીતે કરવ ાં) 

કોઈ વ્યસ્ક્ત જોખમના સભંર્વત પરરણામનુ ં વ્યવસ્થાપન કરવાનો અને જોખમ ઉઠાવવાનો તેમજ 
તેની અસરો પોતાની રીતે ઉઠાવવાનો ર્નણાય કરે છે. આ પદ્ર્તને સ્વ-વીમાકરણ કહવેાય છે.  

ઉદાહરણ 

કોઈ વેપારી ગહૃ અનભુવને આધારે ચોક્કસ મયાાર્દા સધુી નાનુ ં નકુસાન ઉઠાવવાની પોતાની 
િમતાનો અંર્દાજ મેળવીને જોખમ પોતાની રીતે ઉઠાવવાનો ર્નણાય લઈ શકે છે.  
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3. જોખમમાાં ઘિાિો અને તેન ાં નનયાંત્રણ 

જોખમનુ ંર્નવારણ કરવાને બર્દલે આ પદ્ર્ત વધ ુવ્યવહારરક અને પ્રસ્તતુ છે. તેનો અથા એ થયો કે 
નકુસાન થાય તેવી ઘટના ઘટે તેવા સજંોગોમા ંઘટા ો કરવો અને/અથવા જો આ પ્રકારની ઘટના 
ઘટે તો તેની અસર ઓછી કરવી. 

મહત્ત્વપણૂણ 

ઘટના ઘટવાની શક્યતા ઓછી કરવાનુ ંમાપ ‘ન  કસાન નનવારણ’ કહવેાય છે. નકુસાની ઘટા વાનુ ં
માપ ‘ન  કસાનીમાાં ઘિાિો’ કહવેાય છે.  

જોખમના ઘટા ામા ં નકુસાનીના પ્રમાણ અને/અથવા આ માટેની ઘટનાઓમા ં ઘટા ો કરવા સાથે 
એકથી વધ ુરીતે સકંળાયેલી છેેઃ 

a) નશક્ષણ અને તાિીમ,જેમ કે કમાચારીઓ માટે “ફાયર રિલ્સ” જેવી કવાયત ર્નયર્મતપણ ે
યોજવી, અથવા િાઇવસા, ફોલ્કક્ષલ્ટ ઓપરેટસાને હલે્મે્સ પહરેવા અને સીટ બેલ્્સ વગેરે 
બાબતોની પરૂતી તાલીમ આપવી.  

તેનુ ં એક ઉર્દાહરણ આ હોઈ શકેેઃ શાળામા ં અભ્યાસ કરતા બાળકોને જકં ફૂ  ટાળવાનુ ં
ર્શિણ આપવુ.ં 

b) પયાણવરણ સાંબાંનધત ફેરફારો,જેમ કે “ભૌર્તક” સ્સ્થર્તઓમા ં સધુારો કરવો, ર્દાખલા તરીકે 
ર્દરવાજે તાળા,ં બારીઓ પર બાર અથવા શટસા વધ ુ સારા ં મારવા, ચોરી કે આગનો 
એલામ્પસા કે અસ્ગ્નશામકો સ્થાર્પત કરવા. સરકાર જનતાનુ ં સ્વાસ્્ય સધુારવા પ્રદૂષણ 
ઘટા વા અને અવાજનુ ંસ્તર ઓછ ંકરવા માટેના પગલા ંલઈ શકે છે. મેલેરરયાની ર્દવાનો 
ર્નયર્મત છટંકાવ કરવાથી રોગચાળો અટકાવવામા ંમર્દર્દ મળે છે. 

c) ખતરનાક કે જોખમકારક કામિીરીઓમાાં 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 પ  ેછે.  
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d) અિિ પાિવ ાં, એક જગ્યાએ બધી ચીજવસ્તઓુ રાખવાને બર્દલે ર્વર્વધ જગ્યાએ તેને 
વહેંચી રે્દવી એ જોખમનુ ંર્નયતં્રણ 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 જુર્દા ં જુર્દા ં ગોર્દામોમા ં માલસામાનનો સરંી હ કરીને કોઈ વ્યસ્ક્ત નકુસાની 
ઘટા ી શકે છે. જો એક ગોર્દામમા ં દુઘાટના થાય અને માલસામાન નાશ પામે તો તેની 
અસર નોંધપાત્ર રીતે ઘટી જશે.  

4. જોખમન ાં સ્વવ્યવસ્થાપન 

તેનો સરં્દભા સકંટ આવે તો તેના પરરણામે થતા નકુસાનને પહોંચી વળવા ભ ંોળની જોગવાઈ સાથે 
છે.  

a) નાણાકીય જોિવાઈ કરીને પોતાની રીતે જોખમન ાં  વ્યવસ્થાપન કરવામાાં કોઈ પણ નકુસાન 
માટે પોતાની રીતે ચકુવણી કરવાની બાબત સકંળાયેલી છે. આ પ્રરક્રયામા ં કંપની પોતાના 
જોખમનો અંર્દાજ પોતાની રીતે કાઢે છે અને તે માટેની પોતાની રીતે કરે છે અથવા ઋણ લ ેછે. 
આ પદ્ર્ત સ્વ-વીમાકરણ તરીકે પણ જાણીતી છે. કંપની નકુસાનની અસર ઘટા વા જોખમ 
ઘટા વાની ર્વર્વધ પદ્ર્તઓનો ઉપયોગ પણ કરી શકે છે.  

b) જોખમન ાં હસ્તાાંતરણએ જોખમનુ ં સચંાલન પોતાની રીતે કરવાની વૈકન્સલ્પક પદ્ર્ત છે. તેમા ં
અન્દ્ય પિને નકુસાન માટે જવાબર્દારીઓ હસ્તાતંરરત કરવાની પ્રરક્રયા સકંળાયેલી છે. અહીં 
કમનસીબ બનાવ (કે સકંટ)ના પરરણામે ઊભા થઈ શકે તેવા નકુસાનને અન્દ્ય પિ પર 
હસ્તાતંરરત કરવામા ંઆવે છે. 

વીમો જોખમ હસ્તાાંતરણ કરવાના મ ખ્ય સ્વરૂપોમાાંન  ાં એક સ્વરૂપ છે, અને તે ન કસાનની ભરપાઈ 
મારફતે ચોક્કસ અનનનિતતાને સ્થાને નનનિતતા પ્રદાન કરે છે.   

ઇન્સસ્યોરન્સસ નવરૂદ્ એશ અરન્સસ 

ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ (વીમો) અને એશઅુરન્દ્સ (બાયંધરી) એ વ્યાવસાર્યક રીતે સચંાક્ષલત કંપનીઓ વારારા 
ઓફર થતા નાણાકીય ઉત્પાર્દનો છે. સમય સાથે આ બનેં વચ્ચેનો ભેર્દ વધ ુઅસ્પષ્ટ થયો છે અને 
બનેંને લગભગ એકસરખા સમાન સમજવામા ંઆવે છે. જોકે અહીં નીચે કરવામા ંઆવેલી ચચાા 
મજુબ બનેં વચ્ચ ેસકૂ્ષ્મ ભેર્દો છે.  

ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સનો સરં્દભા સાંભનવત ઘટના સામે સરુિાકવચ પ્રર્દાન કરવાનો છે, જયારે એશઅુરન્દ્સનો 
સરં્દભા ભર્વષ્યમા ંબનશે તેવી ઘટના સામે સરુિાકવચ પ્રર્દાનો કરવાનો છે. ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ સભંર્વત 
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જોખમ સામે સરુિાકવચ પ્રર્દાન કરે છે, જયારે એશઅુરન્દ્સ મતૃ્ય ુ જેવી ર્નર્િત ઘટનાઓ સામે 
સરુિાકવચ પ્રર્દાન કરે છે, જેમા ંઘટના ઘટશે તે નક્કી છે, પણ કયા સમયે બનશે તે જ અર્નર્િત 
હોય છે. એશઅુરન્દ્સ પોક્ષલસીઓ જીવન વીમા સાથે સકંળાયેલી હોય છે.   

િાયાગ્રામ 4: વીમો કેવી રીતે વીમાધારકને વળતર ચકુવે છે 
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જોખમનુ ંહસ્તાતંરણ કરવાના અન્દ્ય કેટલીક પદ્ર્તઓ છે. ર્દાખલા તરીકે, જયારે કંપની કોઈ ગ્રપૂનો 
ભાગ હોય છે, ત્યારે જોખમ પેરેન્દ્ટ ગ્રપૂ પર હસ્તાતંરરત કરી શકાય છે, જે પછી નકુસાન ભરપાઈ 
કરશે.  

એટલે જોખમનુ ંહસ્તાતંરણ કરવા વીમો એકમાત્ર પદ્ર્ત છે.  

સ્વયાંપરરક્ષણ 3 

જોખમનુ ંહસ્તાતંરણ કરવાની પદ્ર્ત નીચેનામાથંી કઈ છે? 

I. બેન્દ્ક એફ ી 
II. વીમો 
III. ઇસ્ક્વટી શેર 
IV. રરયલએસ્ટેટ 
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D. જોખમન ાં વ્યવસ્થાપન કરવાના માધ્યમ તરીકે વીમો 

જયારે આપણ ેજોખમની વાત કરીએ, ત્યારે આપણો સરં્દભામા ં નકુસાન થવાની શક્યતા સાથે છે, 
નહીં કે વાસ્તર્વક નકુસાન સાથે. એટલે આ અપેક્ષિત નકુસાન છે. આ અપેક્ષિત નકુસાનનો ખચા (જે 
જોખમના ખચા જેટલો છે)  બે પરરબળોનુ ંપરરણામ છેેઃ 

i. સાંભાવના, જે નકુસાની તરફ ર્દોરી શકે તેવુ ંવીમાકૃત સકંટ છે 

ii. અસર કે નકુસાનની રકમ, જે સકંટનુ ંપરરણામ હોઈ શકે છે 

નકુસાનની સભંર્વતતા અને નકુસાનની રકમ વધારો હોય ત્યા ં જોખમનો ખચા વધશે. જોકે 
નકુસાનીનો ખચા અત્યતં વધારો હોય અને નકુસાન થવાની સભંાવના અત્યતં ઓછી હોય, તો 
જોખમનો ખચા ઓછો થશે.  

િાયાગ્રામ 5:વીમાનીખરીદી અિાઉ નવચારવાિાયક બાબતો 

 

1. વીમાની ખરીદી અિાઉ નવચારવાિાયક બાબતો 

જયારે કોઈ પણ વ્યસ્ક્ત વીમો ઉતરાવવો કે નહીં તેનો ર્નણાય લ,ે ત્યારે તેણે નકુસાનીના ખચા સામે 
જોખમનુ ં હસ્તાતંરણ કરવાના ખચાની ગણતરી પોતાની રીતે કરવી જોઈએ. જોખમ હસ્તાતંરણ 
કરવાનો ખચા એ પ્રીર્મયમ છે, જે અગાઉના ફકરામા ંઉલ્લેક્ષખત બે પરરબળો પર આધારરત છે. જયા ં
નકુસાન થવાની સભંર્વતતા અત્યતં ઓછી હોય, પણ તેની અસર વધારે થઈ શકે તેવી સ્સ્થર્ત કે 
સજંોગો સામે વીમો ઉતરાવવો શે્રષ્ઠ છે. આ પ્રકારના સજંોગોમા ંવીમા (પ્રીર્મયમ) મારફતે જોખમના 
હસ્તાતંરણનો ખચા અત્યતં ઓછો આવશે, જયારે નકુસાની થાય તો તેનુ ં ભારણ અત્યતં વધારે 
આવશે.  
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a) નાના જોખમ માિે વીમો ન ઉતરાવો:જોખમનુ ં હસ્તાતંરણ કરવાનો ખચા (પ્રીર્મયમ) અને 
તેમાથંી પ્રાપ્ત થતા મલૂ્ય વચ્ચે તારકિક સબંધં હોવો જોઈએ. 

ઉદાહરણ 

સાધારણ બોલ પેનનો વીમો ઉતારવામા ં હાપણ છે? 

b) તમે ન કસાન સહન કરવાની ક્ષમતાથી વધારે જોખમ ન િો:કોઈ ઘટનાના પરરણામે એટલુ ં
તમે નાર્દારી નોંધાવો તેવી સ્સ્થર્ત ઊભી થઈ શકે એટલુ ંમોટંુ નકુસાન થવાની શક્યતા હોય, 
તો આ પ્રકારના જોખમને પોતે ઉઠાવવાનો અક્ષભગમ વાસ્તર્વક અને યોગ્ય નથી.  

ઉદાહરણ 

જો કોઈ મોટી ઓઇલ રરફાઇનરીનો નાશ થાય કે તેમા ંનકુસાન થાય તો શુ ંથશે? કંપની આ 
નકુસાનનુ ંભારણ ઉઠાવી શકે? 

c) જોખમના સાંભનવત પરરણામોનો ધ્યાનપવૂણક નવચાર કરો: જે સપંર્િઓને નકુસાન થવાની 
સભંર્વતતા ઓછી હોય, પણ બહ ુ મોટંુ નકુસાન થવાની શક્યતા હોય તેવી સપંર્િઓનો 
વીમો ઉતરાવવો જ યોગ્ય છે. 

ઉદાહરણ 

અવકાશયાનનો વીમો ન ઉતરાવવાનુ ંકોઈ રે્દશને પરવ ી શકે? 

સ્વયાંપરરક્ષણ 4 

નીચેની કઈ સ્સ્થર્ત વીમાની જરૂરરયાત સચૂવે છે? 

I. કુટંુબના એકમાત્ર આધારભતૂ સભ્યનુ ંકસમયે મતૃ્ય ુથવુ ં
II. કોઈ વ્યસ્ક્ત પોતાનુ ંવોલેટ ગમુાવી શકે 
III. શેરના ભાવમા ંએકાએક ઘટા ો થઈ શકે  
IV. કુર્દરતીધસારાનાકારણેઘરનુમંલૂ્યઘટીશકે 
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E. સમાજમાાં વીમાની ભનૂમકા 

વીમા કંપનીઓ રે્દશના આર્થિક ર્વકાસમા ંમહત્ત્વપણૂા ભરૂ્મકા ભજવે છે. રે્દશની સપંર્િનુ ંસરંિણ થાય 

અને જતન થાય તે સરુ્નર્િત કરવા નોંધપાત્ર પ્રર્દાન આપે છે. તેમના કેટલાકં યોગર્દાન નીચે મજુબ 

છેઅ 

a) તેમના રોકાણોનો ફાયર્દો સમાજને વ્યાપક સ્વરૂપે થાય છે. કોઈ પણ વીમા કંપનીની િમતા કે 
સદ્રતા પ્રીર્મયમ સ્વરૂપે એકત્ર કરવામા ં આવેલી મોટી રકમ અને તેના સયંકુ્ત 

વ્યવસ્થાપનમા ંછે.  

b) આ ભ ંોળ વીમાધારકોના ફાયર્દા માટે એકત્ર કરવામા ં અને જાળવવામા ંઆવે છે. વીમા 
કંપનીઓને આ પાસુ ં ધ્યાનમા ં રાખવાની જરૂર છે. આ ભ ંોળનો ઉપયોગ કરવા સબંરં્ધત 

તેમના તમામ ર્નણાયો વીમાધારકોને ફાયર્દો થાય તે રીતે લેવાવા જોઈએ. આ જ બાબત 

રોકાણમા ંપણ લાગ ુપ  ેછે. આ જ કારણ ેસફળ વીમા કંપનીઓ સટ્ટાકીય સાહસોમા ંએટલે કે 

શેર અને સ્ટોકમા ંરોકાણ કરતી નથી. 

c) વીમાની વ્યવસ્થાથી વ્યસ્ક્ત, તેના કુટંુબ, ઉદ્યોગ અને વેપારવાક્ષણજય અને સમરુ્દાય અને 

સપંણૂા રાષ્ટ્રને અનેક પ્રત્યિ અને પરોિ ફાયર્દા થાય છે. વીમા ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ અને 

કોપોરેટ બનેંને પ્રત્યિ ફાયર્દો થાય છે, કારણ કે તેઓ અકસ્માત કે અણધારી ઘટના વારારા થઈ 

શકે તેવા સભંર્વત નકુસાન સામે સરંિણ મળે છે. એટલે વીમો આ અથામા ંઉદ્યોગમા ંમ ૂીનુ ં
સરંિણ કરે છે અને વ્યવસાય અને ઉદ્યોગના ર્વકાસ અને ર્વસ્તરણ માટે મ ૂી ઉપલબ્ધ કરે 

છે. 

d) વીમાથી કોઈ પણ વ્યસ્ક્ત તેના ભર્વષ્ય સાથે સકંળાયેલી ક્ષચિંતા અને  રથી મકુ્ત થાય છે અને 

એટલે વેપારી સાહસોમા ં મ ૂીનુ ં રોકાણ કરવા પે્રરાય છે તેમજ પ્રવતામાન સસંાધનોના 
અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરવા પ્રોત્સારહત થાય છે. એટલે વીમો રોજગારીના સર્જન સાથે 
વાક્ષણજ્જયક અને ઔદ્યોક્ષગક ર્વકાસને પ્રોત્સાહન આપે છે અને આ રીતે સ્વસ્થ અથાતતં્રમા ં
પ્રર્દાન આપે છે અને રાષ્ટ્રીય ઉત્પાર્દકતા વધારે છે. 

e) જયા ંસધુી તમારી સપંર્િ વીમાને પાત્ર સકંટથી સભંર્વત નકુસાન કે નાશ સામે વીમાકૃત ન 

હોય ત્યા ંસધુી બેન્દ્ક કે નાણાકીય સસં્થા એ વાન્દ્સ લોન ન આપે તેવુ ંબની શકે. મોટા ભાગની 
બેન્દ્કો કે નાણાકીય સસં્થાઓ સમાતંર જામીનગીરી તરીકે પોક્ષલસી સપુરત કરવાનો આરી હ 
કરે છે. 
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f) જોખમનો સ્વીકાર કરતા અગાઉ વીમા કંપનીઓ લાયકાત ધરાવતા ઇજનેરો અને અન્દ્ય 

ર્નષ્ણાતો પાસે સરવે અને સપંર્િની ચકાસણી કરાવે છે. તેઓ રેરટિંગ હતે ુમાટેજ  જોખમની 
આકારણી કરતા નથી, પણ સાથે સાથે વીમાધારકોને જોખમમા ં ર્વર્વધ સધુારા કરવાના 
સચૂનો અને ભલામણો પણ કરે છે, જેમા ંપ્રીર્મયમ ઓછ ંલાગશે.  

g) વીમા ઉદ્યોગને રે્દશમા ં ર્વરે્દશી મરુાની કમાણી કરતા ર્નકાસના વેપાર, જહાજ અને બેક્ન્દ્કિંગ 

સેવાઓના િેત્ર સાથે સ્થાન આપવામા ંઆવે છે. ભારતીય વીમા કંપનીઓ 30થી વધ ુરે્દશોમા ં
કાયારત છે. આ કામગીરીઓમાથંી ર્વરે્દશી મરુાની કમાણી થાય છે અને તેઓ પરોિ રીતે 

ર્નકાસનુ ંપ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે છે. 

h) વીમા કંપનીઓ આગમા ંનકુસાની ટાળવા, કાગોમા ંનકુસાની ટાળવા, ઔદ્યોક્ષગક સરુિા અને 

માગા સરુિામા ંર્વર્વધ એજન્દ્સીઓ અને સસં્થાઓ સાથે ગાઢ રીતે સકંળાયેલી છે. 

મારહતી 

વીમો અને સામાજજક સ રક્ષા 

a) આપણ ેસૌ જાણીએ છીએ કે સામાજજક સરુિાની જવાબર્દારી સરકારની છે. આ હતે ુમાટે સરકારે 

ર્વર્વધ કાયર્દા બનાવ્યા ં છે, જેમા ં સામાજજક સરુિાના માધ્યમ તરીકે ફરજજયાત કે વૈકન્સલ્પક 

વીમાના ઉપયોગ સકંળાયેલ છે. કેન્દ્ર અને રાજય સરકારો તેમની સામાજજક જવાબર્દારીઓ અર્દા 
કરવા સામાજજક સરુિાની યોજનાઓ હઠેળ પ્રીર્મયમ ભરે છે.  

એમ્્િોયી સ્િેિ ઇન્સસ્યોરન્સસ કોપેરેશન માટે એમ્પપ્લોયી સ્ટેટ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ એક્ટ, 1948 ઘ વામા ં
આવ્યો છે, જે વીમાધારક ઔદ્યોક્ષગક કામર્દારો અને તેમના પરરવારો માટે મારં્દગી, અિમતા, 
માતતૃ્વ અને મતૃ્ય ુમાટે વળતરરૂપી ફાયર્દા પ્રર્દાન કરે છે. આ યોજના સરકાર વારારા નોરટફાઇ 

કરવામા ંઆવેલા કેટલાકં ચોક્કસ ઔદ્યોક્ષગક ર્વસ્તારોમા ંકાયારત છે.  

b) વીમા કંપનીઓ સરકાર વારારા પ્રાયોજજત સામાજજક સરુિા યોજનાઓમા ંમહત્ત્વપણૂા ભરૂ્મકા ભજવે 

છે. રાષ્ટ્િીય પાક વીમા યોજના (આરકેબીવાય) સામાજજક રક્ષ્ટએ મહત્િપણૂા કર્દમ છે. આ 

યોજનાનો લાભ વીમાધારક ખેડતૂોને જ ફાયર્દો પ્રર્દાન કરતી નથી, પણ પ્રત્યિ અને પરોિ રીતે 

સપંણૂા સમરુ્દાય માટે લાભર્દાયક છે. 

c) તમામ ગ્રામીણ વીમા યોજનાઓ વ્યાવસાર્યક ધોરણે કાયારત છે અને તેનો હતે ુ રી ામીણ 

પરરવારોને સામાજજક સરુિા પ્રર્દાન કરવાનો છે. 
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d) સરકારી યોજનાઓને આ સમથાન આપવા ઉપરાતં વીમા ઉદ્યોગ વ્યાવસાર્યક ધોરણે સામાજજક 

સરુિા પરૂા ં પા વાના હતેસુર વીમા કવચ પ્રર્દાન કરે છે. ર્દાખલા તરીકેેઃ જનતા પસણનિ 

એક્ક્ટસિન્સિ સ્કીમ, જન આરોગ્ય સ્કીમ વગેરે. 

સ્વયાંપરરક્ષણ 5 

નીચેનામાથંી કઈ વીમા યોજના વીમાકંપની વારારા સચંાક્ષલત છે અને સરકાર વારારા પ્રાયોજજત નથી?  

I. એમ્પપ્લોયીસ સ્ટેટ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કોપોરેશન 
II. પાક વીમા યોજના 
III. જન આરોગ્ય 
IV. ઉપરોક્તતમામ 
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સારાાંશ 

 વીમો એ ભ ંોળના એકત્રીકરણ (પકૂ્ષલિંગ) વારારા જોખમનુ ંહસ્તાતંરણ છે. 

 વીમાના હાલના પ્રવતામાન વ્યાવસાર્યક સ્વરૂપના મકૂ્ષળયા આપણને લ ંનમા ંલોઇડ્સના કોફી 
હાઉસ સધુી ર્દોરી જાય છે. 

 વીમાની ગોઠવણમા ંનીચેની બાબતો સાથે સકંળાયેલી હોય છે: 

 સપંર્િ,  
 જોખમ,  
 સકંટ,  
 કરાર,  
 વીમાકંપનીઅને 
 વીમાધારક 

 જયારે સમાન જોખમ અને સમાન પ્રકારની સપંર્િઓ ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ સામાન્દ્ય ભ ંોળમા ં
પ્રર્દાન કરે ત્યારે આ વ્યવસ્થાને ભ ંોળનુ ંએકત્રીકરણ કે પકૂ્ષલિંગ કહવેાય છે. 

 વીમા ઉપરાતં જોખમનુ ંવ્યવસ્થાપન કરવાની અન્દ્ય પદ્ર્તઓમા ંસામેલ છે: 

 જોખમનુ ંર્નવારણ,  
 જોખમનુ ંર્નયતં્રણ,  
 જોખમ પોતાની રીતે ઉઠાવવુ,ં  
 જોખમનુ ંસ્વવ્યવસ્થાપન અને  
 જોખમનુ ંહસ્તાતંરણ 

 વીમાના ત્રણ મળૂભતૂ ર્નયમો છે: 

 તમારી નકુસાન ઉઠાવવાની િમતા કરતા વધારે જોખમ ન લો,  
 જોખમના સભંર્વત પરરણામોનો કાળજીપવૂાક ર્વચાર કરોઅને 
 નાના જોખમને ટાળવા મોટંુ જોખમ ન લો 
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ચાવીરૂપ શબ્દો 

1. જોખમ 
2. પકૂ્ષલિંગ (વીમા ભ ંોળનુ ંએકત્રીકરણ) 
3. સપંર્િ 
4. જોખમનુ ંભારણ 
5. જોખમનુ ંર્નવારણ 
6. જોખમનુ ંર્નયતં્રણ 
7. જોખમનુ ંભારણ પોતાની રીતે ઉઠાવવુ ં
8. જોખમનુ ંસ્વવ્યવસ્થાપન 
9. જોખમનુ ંહસ્તાતંરણ 
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સ્વપરરક્ષણના જવાબો 

જવાબ 1 

સાચો ર્વકલ્પ IIછે. 

ભારતમા ંવીમા ઉદ્યોગના ર્નયમન માટે વીમા ર્નયમનકાર અને ર્વકાસ સિામ ંળ (ઇર ા) નામની 
સસં્થા અસ્સ્તત્વમા ંછે.  

જવાબ 2 

સાચો ર્વકલ્પ IIIછે. 

ભર્વષ્યમા ં સભંર્વત નકુસાન માટેની જોગવાઈ તરીકે અલગથી ભ ંોળ ઊભુ ં કરવાની જરૂરરયાત 
જોખમનુ ંગૌણ ભારણ છે.  

જવાબ 3 

સાચો ર્વકલ્પIIછે. 

વીમો જોખમનુ ંહસ્તાતંરણ કરવાની પદ્ર્ત છે.  

જવાબ 4 

સાચો ર્વકલ્પ Iછે. 

કુટંુબ માટે આધારભતૂ વ્યસ્ક્તનુ ં કસમયે મતૃ્ય ુ થવાથી આખુ ં કુટંુબ ર્નરાધાર થઈ જાય છે, આ 
પ્રકારની સ્સ્થર્ત જીવન વીમો ઉતરાવવાની જરૂરરયાત સચૂવે છે.  

જવાબ 5 

સાચો ર્વકલ્પ IIIછે. 

જનઆરોગ્ય વીમા યોજના વીમાકંપની વારારા સચંાક્ષલત છે અને સરકારની પ્રાયોજક નથી. 

સ્વ-પરરક્ષણ પ્રશ્નો 

પ્રશ્ન 1 

રરસ્ક પકૂ્ષલિંગ (જોખમનુ ં વ્યવસ્થાપન કરવા ભ ંોળનુ ંએકત્રીકરણ) મારફતે જોખમના હસ્તાતંરણને 
________કહવેાય છે. 
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I. બચત 
II. રોકાણ 
III. વીમો 
IV. જોખમમા ંઘટા ો 

પ્રશ્ન 2 

જોખમ ઊભુ ંથવાની શક્યતા ઘટા વા માટેનુ ંમાપ _____તરીકે જાણીત ુ ંછે. 

I. જોખમની જાળવણી 
II. નકુસાન ર્નવારણ 
III. જોખમનુ ંહસ્તાતંરણ 
IV. જોખમનુ ંર્નવારણ 

પ્રશ્ન 3 

જોખમનુ ંહસ્તાતંરણ વીમાકંપનીને કરવાથી ___________શક્ય છે. 

I. આપણી સપંર્િઓ ર્વશે બેર્દરકાર બની જવુ ં 
II. નકુસાની થવાના કેસમા ંવીમાકંપની પાસેથી વળતર મેળવવુ ં
III. આપણી સપંર્િઓના સભંર્વત જોખમની અવગણના 
IV. માનર્સક શારં્ત માણવી અને વ્યવસાયને વધારે અસરકારક રીતે આયોજન કરવુ ં

પ્રશ્ન 4 

આધરુ્નક વીમા વ્યવસાયના મળૂ __________સધુી ર્દોરી જાય છે. 

I. બોટોમ્રી 
II. લોઇડ્સ 
III. રહોડ્સ 
IV. મલ્હોત્રા સર્મર્ત 

પ્રશ્ન 5 

વીમાના સરં્દભામા ં‘જોખમનુ ંપોતાની રીતે સચંાલન’ની સ્સ્થર્ત એવી છે, જેમા ં_____. 

I. નકુસાન કે નાશની સભંર્વતતા નથી 

II. નકુસાની કરતી ઘટનાનુ ંકોઈ મલૂ્ય નથી 
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III. વીમો સપંર્િને કવચ પ્રર્દાન કરે છે 
IV. વ્યસ્ક્ત પોતાની રીતે જોખમ અને તેની પરરણામો ઉઠાવવાનો ર્નણાય કરે છે 

પ્રશ્ન 6 

નીચેનામાથંી કયુ ંર્વધાન સાચુ ંછે? 

I. વીમો સપંર્િનુ ંસરંિણ કરે છે 
II. વીમો નકુસાની અટકાવે છે 
III. વીમો નકુસાનની સભંર્વતતા ઘટા  ેછે 
IV. જયારે સપંર્િને નકુસાન થાય છે ત્યારે વીમાકંપની વળતર ચકુવે છે 

પ્રશ્ન 7 

400 ઘરમાથંી, સરેરાશ રૂ. 20,000નુ ં મલૂ્ય ધરાવતા ર્દરેક 4 ઘર ર્દર વષે સળગી જાય છે અને 
સયંકુ્તપણ ે રૂ. 80,000નુ ં નકુસાન થાય છે. તો આ નકુસાની સરભર કરવા ર્દરેક મકાનમાક્ષલકે 
વાર્ષિક કેટલુ ંપ્રર્દાન કરવુ ંજોઈએ? 

I. રૂ. 100/-   
II. રૂ. 200/-    
III. રૂ. 80/-  
IV. રૂ. 400/- 

પ્રશ્ન 8 

નીચેમાથંી કયુ ંર્વધાન સાચુ ંછે? 

I. વીમો એ ‘ઘણા’ વારારા ‘ઓછા લોકો’ના નકુસાનની વહેંચણી કરવાની પદ્ર્ત છે 
II. વીમો એ એક વ્યસ્ક્તનુ ંજોખમ બીજી વ્યસ્ક્ત પર હસ્તાતંરણ કરવાની પદ્ર્ત છે 
III. વીમો એ ‘ઓછા લોકો’ વારારા ‘ઘણા લોકો’ના નકુસાનની વહેંચણી કરવાની પદ્ર્ત છે 
IV. વીમો એ ઓછા લોકોના ફાયર્દાને અક લોકોને હસ્તાતંરરત કરવાની પદ્ર્ત છે 

પ્રશ્ન 9 

વીમાકંપની જોખમનો સ્વીકાર કરતા અગાઉ સપંર્િનો સરવે અને ચકાસણી કરવાની ગોઠવણ કેમ 
કરે છે? 

I. રેરટિંગના હતે ુમાટે જોખમની આકારણ કરવા 



 

27 
 

II. વીમાધારકે સપંર્િ કેવી રીતે ખરીર્દી હતી તેની જાણકારી મેળવવા 
III. અન્દ્ય વીમાકંપનીઓએ પણ સપંર્િનુ ંર્નરીિણ કયુું હત ુ ંકે નહીં તેની જાણકારી મેળવવા 
IV. બાજુની સપંર્િ પણ વીમાકૃત છે કે નહીં તેની જાણકારી મેળવવા 

પ્રશ્ન 10 

નીચેનામાથંી કયો ર્વકલ્પ વીમાની પ્રરક્રયાને ઉિમ રીતે વણાવે છે? 

A. થો ા વારારા અનેક લોકોના નકુસાનની વહેંચણી 
B. ઘણા વારારા થો ા લોકોના નકુસાનની વહેંચણી 
C. થો ા લોકોના નકુસાનની એખ વ્યસ્ક્ત વારારા વહેંચણી 
D. સબર્સ ી મારફતે નકુસાનની વહેંચણી 
 

સ્વપરરક્ષણ પ્રશ્નોના જવાબો 

જવાબ 1 

સાચો ર્વકલ્પ IIIછે. 

રરસ્ક પકૂ્ષલિંગ મારફતે જોખમનુ ંહસ્તાતંરણ વીમા તરીકે ઓળખાય છે. 

જવાબ 2 

સાચોર્વકલ્પII છે. 

જોખમઊભુથંવાનીશક્યતાઘટા વામાટેનુમંાપનકુસાન ર્નવારણ તરીકે જાણીત ુ ંછે. 

જવાબ 3 

સાચોર્વકલ્પIV છે. 

જોખમનુહંસ્તાતંરણવીમાકંપનીનેકરવાથીમાનર્સક શારં્ત માણવી અને વ્યવસાયને વધારે અસરકારક 
રીતે આયોજન કરવુ ંશક્ય છે. 

જવાબ 4 

સાચોર્વકલ્પII છે. 

આધરુ્નકવીમાવ્યવસાયનામળૂલોઇડ્સ સધુી ર્દોરી જાય છે. 

જવાબ 5 
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સાચોર્વકલ્પIV છે. 

વીમાના સરં્દભામા ં‘જોખમનુ ંપોતાની રીતે સચંાલન’ની સ્સ્થર્ત એવી છે, જેમા ંવ્યસ્ક્ત પોતાની રીતે 
જોખમ અને તેની પરરણામો ઉઠાવવાનો ર્નણાય કરે છે. 

જવાબ 6 

સાચોર્વકલ્પ IV છે. 

જયારેસપંર્િનેનકુસાનથાયછેત્યારેવીમાકંપનીવળતરચકુવેછે 

જવાબ 7 

સાચોર્વકલ્પII છે. 

ર્દરેકમકાનમાક્ષલકેનકુસાનભરપાઈકરવારૂ.200 ચકુવવા જોઈએ. 

જવાબ 8 

સાચોર્વકલ્પI છે. 

વીમોએ‘ઘણા’ વારારા ‘ઓછા લોકો’ના નકુસાનની વહેંચણી કરવાની પદ્ર્ત છે 

જવાબ 9 

સાચોર્વકલ્પI છે. 

જોખમનો સ્વીકાર કરતા અગાઉ વીમાકંપનીઓ રેરટિંગ હતેઓુ માટે જોખમની આકારણી કરવા 
સપંર્િનો સરવે અને તેની ચકાસણી કરે છે.  

જવાબ 10 

સાચોર્વકલ્પII છે. 

વીમો થો ા લોકોનુ ં નકુસાન સમાન પ્રકારની સ્સ્થર્ત કે જોખમ ધરાવતા લોકો વચ્ચ ે વહેંચવાની 
પ્રરક્રયા ગણી શકાય છે.  
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પ્રકરણ 2  

ગ્રાહક સેવા 
પ્રકરણ ઓળખ 

આ પ્રકરણમા ં તમે રી ાહક સેવાની મહિા શીખશો. તમે રી ાહકને સેવા પરૂી પા વામા ં એજન્દ્ટની 
ભરૂ્મકાને જાણશો. તમે એ પણ જાણશો કે કેવી રીતે રી ાહક સાથે સરેં્દશાવ્યવહાર સાધવો અને 
જો ાવુ.ં 

બોધપાઠ 

 

A. રી ાહક સેવાની મહત્ત્વતા 
B. રી ાહકને સુરં્દર સેવા પરૂી પા વામા ંએજન્દ્ટની ભરૂ્મકા 
C. સરેં્દશાવ્યવહાર કૌશલ્ય 
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A. ગ્રાહક સેવાની મહત્ત્વતા 

1. શા માિે ગ્રાહક સેવા? 

રી ાહક જ એક વેપારને રોજીરોટી પરૂી પા  ેછે અના માટે કોઈ સાહસ તેમને ઊણી સેવા ન આપી 
શકે. રી ાહક સેવા અને સબંધંોની ભરૂ્મકા અન્દ્ય પ્રો ક્્સ કરતા વીમાના સજંોગોમા ંવધ ુમહત્ત્વની 
છે. આમ થવા પાછળનુ ંકારણ એ છે કે ભૌર્તક ચીજવસ્ત ુકરતા વીમો એક અલગ સેવા છે. 

ચાલો આપણ ેચકાસીએ કે વીમો ખરીર્દવો એ કાર ખરીર્દવાથી અલગ કેવી રીતે છે. 

કાર કારનો વીમો 

તે ભૌર્તક ચીજ છે, જે જોઈ, હકંારી 
શકાય છે અને અનભુવ કરાવે છે. 

તે એક કરાર છે કારને ભર્વષ્યમા ંકોઈ અણધારી 
ઘટનાથી થનારા નકુસાન કે હાર્નની ભરપાઈ કરાવી 
આપવાનો. કોઈ અણધારી ઘટના ન બને ત્યા ંસધુી કોઈ 
વીમાના લાભને સ્પશી કે અનભુવી શકતુ ંનથી. 

કારને ખરીર્દનારાની ખરીર્દીના સમયે 
આનરં્દ માણવાની અમકુ અપેિા હોય છે. 

આ અનભુરૂ્ત વાસ્તર્વક અને સમજવામા ં
સરળ હોય છે. 

વીમાની ખરીર્દી તાત્કાક્ષલક આનરં્દ માણવા માટે નહીં, 
પરંત ુસભંર્વત હાર્ન ર્વષે ઉચાટ/ રને લગતી હોય છે. 

કોઈ પણ વીમારી ાહક કર્દી એવી સ્સ્થર્તની ઉત્સકુતાથી 
રાહ નથી જોતો જેમા ંતેને લાભની ચકૂવણી કરાય. 

કાર ફેક્ટરી એસેમ્પબલી લાઈનમા ંબને છે, 

શોરૂમમા ંવેચાય છે અને સ ક પર 
હકંારાય છે. 
બનાવવા, વેચવા અને ઉપયોગ એ 
ત્રણેય પ્રરક્રયાના સ્થળો અને સમય 
અલગ હોય છે. 

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

 

રી ાહકને તો સેવાની જ અનભુરૂ્ત થાય છે. આ બાબત ધાયાા કરતા ઓછી હોય તો તેનાથી અસતંોષ 
થાય છે. સેવાની કુશળતા ધાયાા કરતા ઊંચી રહ,ે તો રી ાહક આનરં્દર્વભોર બની જાય છે. ર્દરેક 
સાહસનો ધ્યેય આ માટે રી ાહકને આનરંર્દત કરવાનો હોય છે. 

2. સેવાની ગ ણવત્તા 

જીવન વીમા કંપનીઓ અને તેના એજન્દ્ટો સરહતના કમાચારીઓ માટે ઊચ્ચ ગણુવિાની સેવા પરૂી 
પા ીને રી ાહકોને આનરંર્દત કરવા જરૂરી હોય છે. 
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પરંત ુઉચ્ચ ગણુવિાવાળી સેવા એટલે શુ?ં તેના પરરબળો કયા છે?  

સેવા ગણુિા અંગ ેજાણીત ુ ંમો લે (જેનુ ંનામ છે “સવણક્ય અિ”) આપણને કેટલીક બાબતો જણાવશે. 

તે સેવા ગણુવિાના પાચં મોટા સચૂકાકંો પર ભાર મકેૂ છે:  

a) નવશ્વસનીયતાુઃ વચન મજુબની સેવા પરૂી પા વાની િમતાનો આધાર ર્વશ્વસનીયતા પર 
છે. મોટાભાગના રી ાહકો ર્વશ્વસનીયતાને જ સેવા ગણુવિાના પાચં મખુ્ય આધારસ્તભંોમા ં
સૌથી મજબતૂ ગણ ેછે. તે પાયા પર જ ર્વશ્વાસની ઈમારત ચણાય છે. 

b) પ્રત્ય ત્તરતાુઃ સેવા પરૂી પા નારની રી ાહકને મર્દર્દરૂપ થવાની ઉત્સકુતા અને િમતા ર્દશાાવે 
છે જેથી રી ાહકની જરૂરરયાતનો યોગ્ય પ્રત્યિુર આપી શકાય. તેનુ ં આકલન કરવા માટે 
ગર્ત, સચોટતા અને વલણ જેવા પરરબળો કામ લાગ ે છે જેને સેવા પરૂી પા તી વેળાએ 
ર્દશાાવાય છે. 

c) ખાતરીુઃ આ પરરબળ સેવા પરૂી પા નારના જ્ઞાન, સિમતા અને સૌજન્દ્યતા આધારરત છે 
જેથી તેઓ ર્વશ્વાસ પ્રસ્થાર્પત કરી શકે. સેવા કમાચારી કેટલી સારી રીતે જરૂરરયાતોને 
સમજયા છે અને તેને પરૂી પા વા સિમ છે તેનુ ંઆકલન રી ાહક 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 રી ાહક જોઈ, સાભંળી અને સ્પશા કરી શકે તેવા ભૌર્તક પયાાવરણલિી 
પરરબળો ર્દશાાવે છે. ર્દા.ત. સ્થળ, લેઆઉટ અને સ્વચ્છતા એવા પરરબળો છે જેને વીમા 
કંપનીની ઓરફસની પ્રથમ મલુાકાત ર્દરર્મયાન જ તેની કાયાિમતાના માપરં્દ  તરીકે 
આલેખી શકાય છે. શારરરીક રે્દખાવ પણ તેટલો જ અગત્યનો છે કારણ કે પહલેી છાપ એ 
હમેંશને માટે સાથે રહ ેછે. અને પછી જ સેવાની અનભુરૂ્ત થાય છે. 

3. ગ્રાહક સેવા અને વીમો 

જીવન વીમા ઉદ્યોગમા ંતમે કોઈ પણ અરી ણી વેચાણકતાાને પછૂશો કે તેમની સફળતાનુ ંરહસ્ય શુ ંછે 
તો તમને એકસરખો જવાબ મળશે કે તેમના પ્રવતામાન રી ાહકોની છત્રછાયા અને ટેકા થકી જ તેઓ 
તેમની આવકનો મોટો રહસ્સો રળી શક્યા છે જે રકમ કોન્દ્ટ્રાક્ટના રરન્દ્યઅુલ પર કર્મશન સ્વરૂપે 
તેમને પ્રાપ્ત થતી રહ ેછે. તેમના રી ાહકો પણ નવા રી ાહકો ખેંચવામા ંમર્દર્દરૂપ થઈ શકે છે. 

તો પછી તેમની સફળથાનુ ંરહસ્ય શુ ંછે? સૌથી સામાન્દ્યતેઃ મળનારો જવાબ હશે, પોતાનાગ્રાહકોની 
સેવા કરતા રહવેાની વચનબદ્તા. 
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કેવી રીતે કોઈ રી ાહકને ખશુ રાખવાથી એજન્દ્ટ અને કંપનીને લાભ થતો રહ ે છે? આ સવાલનો 
જવાબ આપવા રી ાહકના જીવનપયુંત મલૂ્ય તરફ નજર ર્દો ાવીએ. 

વ્યાખ્યા 

ગ્રાહકના જીવનપયંત મલૂયનીવ્યાખ્યા આર્થિક લાભોના સરવાળાથી થાય છે જેને રી ાહક સાથે લાબંા 
સમય સધુી એક મજબતૂ સબંધં કે નાતો કેળવીને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. 

િાયેગ્રામ 1:ગ્રાહક જીવનપયંત મલૂય 

 

એક એજન્દ્ટ કે જે સેવા આપીને રી ાહકો સાથે ઘર્નષ્ઠ નાતો જો  ે છે, પ્રર્તષ્ઠા અને ્ાન્દ્  વેલ્યનુ ુ ં
સર્જન કરે છે, અને જે વ્યાપારને ર્વસ્તારવામા ંમર્દર્દરૂપ થતા હોય. 

તમારી જાતને ચકાસો 1 

રી ાહકના જીવનપયુંત મલૂ્યનો તમારો મતલબ શુ ંથાય છે? 

 I. રી ાહકને તેમના જીવનકાળ સધુી સેવા પરૂી પા તી વેળાએ થયેલો ખચા 
 II. રળવામા ંઆવેલા વેપારના આધારે રી ાહકને અપાતો રેન્દ્ક 
 III. આર્થિક લાભોનો સરવાળો જેને હાસંલ કરી શકાય છે રી ાહક સાથે લાબંાગાળાના સબંધંો કેળવીને 
 IV. મહિમ વીમો કે જે રી ાહક સાથે સકંક્ષલત હોય. 
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B. સવેત્તમ ગ્રાહક સેવા પરૂી પાિવામાાં વીમા એજન્સિની ભનૂમકા 

ચાલો હવે આપણે ર્વચારીએ કે કેવી રીતે એક એજન્દ્ટ રી ાહકને સવોિમ સેવા આપી શકે. અહીં 
ભરૂ્મકાનો આરંભ વેચાણના તબકે્ક નક્કી થાય છે અને કરારના સમયગાળા સધુી ચાલતો રહ ેછે. 

ચાલો, હવે આપણે એક કોન્દ્ટ્રાક્ટના કેટલાક સીમાક્ષચહ્નો જોઈએ અને રે્દરેક પગલ ે ભજવાતી 
ભરૂ્મકાઓને પણ. 

1. વેચાણન ાં કેન્સર – શે્રષ્ટ્ઠ સેવા 

સેવાનુ ં પ્રથમ ક્ષબિંદુ છે વેચાણનુ ં કેન્દ્ર. જીવન વીમો ખરીર્દતી વેળાએ ઉર્દભવતા સૌથી અગત્યના 
સભ્યોમા ંસામેલ છે ખરીર્દવા માટે કવરેજની (સમ એશ્યોિણ) રકમનો સરવાળો 

એજન્દ્ટ ખરેખર તેનુ ંકર્મશન ત્યારે જ મેળવી શકે છે જયારે તે આ મામલે વધ ુસારી સલાહ આપી 
શકે. જીવન વીમા પ્રો ક્ટની ખરીર્દી શે્રણીબદ્ રિણો મેળવવા અને વ્યસ્ક્તના જીવનકાળમા ં
ઉર્દભવનારી જરૂરરયાતો માટે બચત જોઈએ છે. 

એજન્દ્ટ આ જરૂરરયાતોને સમજીને એવી પ્રો ક્ટ સચૂવવા સિમ હોવો જોઈએ જેના લાભોના 
પરરબળો આ જરૂરરયાતોને પહોંચી વળવા યોગ્ય જ હોવો જોઈએ. 

એજન્દ્ટની ભરૂ્મકા રહ ે છે રી ાહકને કોચ અને તેના ભાગીર્દાર તરીકે સાકંળવાની રહ ે છે જે તેને 
પોતાના જીવનકાળમા ંજોખમોના વધ ુઅસરકારક સચંાલન માટે મર્દર્દ કરે છે. 

બીજા શબ્ર્દોમા ં કહીએ તો વીમા એજન્દ્ટની ભરૂ્મકા માત્ર સેલ્સમેન કરતા ઘણી અલગ છે. તે 
વ્યક્ક્ટતિત નાણાકીય ભાિીદાર અને સિાહકાર, એક અન્સિરરાઈિર, એક રિઝાઈનર પણ હોવા 
જોઈએ કે જે દશાણવેિા ઉપાયો જણાવે અને એક નનમાણતા કે જે િાાંબા િાળાના સાંબાંધો અને નવશ્વાસ 
પ્રસ્થાનપત કરવા માિતા હોવ, બધે જ. 

2. પ્રપોઝિનો તબક્કો 

એજન્દ્ટે જીવન વીમા માટે ર્દરખાસ્ત પ્રપોઝલ ભરવામા ંરી ાહકને મર્દર્દ કરવાની રહ ે છે. વીમાર્દારે 
તેમા ંકરાયેલા ર્નવેર્દનની જવાબર્દારી લેવાની હોય છે. 

એજન્દ્ટ વારારા પ્રપોઝલ ફોમામાનંા ર્દરેક સવાલના જવાબ ભરવાની ર્વગતો પ્રપોઝરને સમજાવાય તે 
બાબત અત્યતં મહત્ત્વપણૂા છે. ર્દાવો કરવાનો આવે તો તે સજંોગોમા ંયોગ્ય અને પણૂા મારહતી પરૂી 
પા વામા ંર્નષ્ફળતાથી રી ાહકના ર્દાવાની શક્યતા ખોરવાઈ શકે છે. 
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ક્યારેક પોક્ષલસીને પણૂા કરવા વધારાની ર્વગતો પણ જોઈએ છે. આવા સજંોગોમા ં કંપની રી ાહકને 
પ્રત્યિ રીતે અથવા એજન્દ્ટ/સલાહકાર વારારા જાણ કરી શકે છે. આવા સજંોગોમા,ં રી ાહકને તમામ 
જરૂરી ઔપચારરકતાઓ પણૂા કરીને આ બાબત કેમ જરૂરી છે તે સમજાવવી પણ જરૂરી છે. 

3. સ્વીકાયણતાનો તબક્કો 

a) પ્રથમ નપ્રનમયમ રસીદ(FPR) 

કંપની વારારા વીમાર્દારને એફપીઆર જારી કરાય તે સરુ્નર્િત કરવાની જવાબર્દારી એજન્દ્ટની છે. 

આ બાબતમા ંયોગ્ય કાયાવાહીથી રી ાહકને એ બાબતની અનભુરૂ્ત થાય છે કે તેના રહતો એજન્દ્ટ 
અને કંપનીના સરુક્ષિત હાથોમા ંછે. 

b) પોલિસી દસ્તાવેજની રિલિવરી 

પોક્ષલસીની ર ક્ષલવરી એ એજન્દ્ટ પાસે રી ાહકનો સપંકા કરવાની વધ ુ એક તક છે. કંપનીના 
ર્નયમો અનમુર્ત આપે તો પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ રૂબરૂમા ંઆપવો જોઈએ, જે માટે તેને પ્રાપ્ત 
કરીને ર્દસ્તાવેજ સીધેસીધો રી ાહકને આપવો જોઈએ. 

પોક્ષલસી સીધેસીધી અથવા ટપાલથી મોકલાય, તો પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ મોકલાયાની જાણ થયા 
બાર્દ એજન્દ્ટે રી ાહકનો સપંકા કરવો જોઈએ. આ એક તક છે રી ાહકની મલુાકાત લઈને તેને 
મળેલા ર્દસ્તાવેજ ર્વષેની કોઈ પણ મ ૂઝંવણ દૂર કરવાની. આ પ્રસગં ેપોક્ષલસીની જોગવાઈઓ 
તેમજ પોક્ષલસીના અર્ધકારો અને રી ાહકને મળતા ર્વશેષ લાભોની પણ તેને જાણ કરાવી 
જોઈએ. આ બાબત સેવાના સ્તરને વેચાણ પછીના તબક્કા સધુી લબંાવવાની ઉત્સકુતા ર્દશાાવે 
છે. 

આ બેઠક રી ાહકને સેવા પરૂી પા ીને તમામ સહાય પાઠવવાની એજન્દ્ટની ઉત્સકુતા પ્રર્તબદ્ 
કરવાની એક તક પણ આપે છે. 

ત્યારપછીનુ ં તારકિક પગલુ ં અન્દ્ય વ્યસ્ક્તઓના નામ-સરનામા મેળવવાનો છે જેમને રી ાહક 
ઓળખે છે અને જેઓ કર્દાચ એજન્દ્ટની સેવાનો લાભ મેળવી શકે છે. જો રી ાહક પોતે આ લોકોનો 
એજન્દ્ટને સપંકા કરાવી આપે તો તેનો મતલબ વેપારમા ંસારી પ્રગર્ત કહવેાય. 

c) નપ્રનમયમની ચકૂવણી 

એજન્દ્ટે સતત રી ાહકના સપંકામા ં રહીને તેમને એ યાર્દ અપાવતા રહવેાનુ ં છે કે પોક્ષલસીનુ ં
ર્પ્રર્મયમ ચકૂવવાનુ ંથયુ ંછે જેથી પોક્ષલસી લેપ્સ ન થઈ જાય. 
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રી ાહક સાથે સમયાતંરે સપંકા રહવેાથી આ સબંધં મજબતૂ બને છે, જે માટે તેમને કોઈ તહવેાર 
કે પારરવારરક પ્રસગંે શભુચે્છા પણ પાઠવી શકાય છે. આ પ્રકારે જ જયારે કોઈ દુેઃખર્દ ઘટના 
બને ત્યારે પણ તેમને પરૂતી સહાય કરવાથી જરૂરતના સમયે માણસ ઉપલબ્ધ હોવાની 
અનભુરૂ્ત કરાવી શકાય છે. 

4. દાવાન ાં સમાધાન 

ર્દાવાના સમાધાન સમયે એજન્દ્ટની સૌથી અગત્યની ભરૂ્મકા રહ ેછે. તેનુ ંકામ એ સરુ્નર્િત કરવાનુ ં
છે કે ર્દાવાની ર્વગતો ર્વષે રી ાહકને તાત્કાક્ષલક જાણ કરાય અને કોઈ પણ ર્દાવા પછૂપરછ જરૂરી 
હોય તો તેમા ંઝ પી કાયાવાહી હાથ ધરાય. 

5. અન્સય સેવાઓ 

પોતાના પોક્ષલસીધારકો સાથે ર્નયર્મત સપંકામા ંરહીને એજન્દ્ટ ડુન્સપ્લકેટ પોક્ષલસી, પોક્ષલસી લોનની 
ચકૂવણી, નોર્મનેશનમા ં ફેરફાર, એસાઈન્દ્મેન્દ્ટ તથા લપે્સ થયેલી પોક્ષલસીને ફરી સજીવન કરવા 
જેવી જેવાઓ રી ાહકને પરૂી પા ી શકે છે. 

6. કરાર નનવારણ 

રી ાહકને કોઈ ફરરયાર્દ હોય ત્યારે તેને સૌથી વધ ુ પ્રાથર્મકતા આપવી જોઈએ. યાર્દ રાખો કે, 

ફરરયાર્દના સજંોગોમા ંસેવા આપવામા ંર્નષ્ફળતાથી (તેમા ંવીમાર્દારના રેક ામા ંસધુારામા ંર્વલબંથી 
મા ંીને ર્દાવાના સમાધાનમા ં યોગ્યતાના અભાવ સધુીનો સમાવેશ થાય છે) રી ાહકની તકલીફોમા ં
ઉમેરો જ થવાનો છે. 

રી ાહક ર્નરાશ થઈને ક્રોધે એટલા માટે ભરાય છે કારણ કે આવી ર્નષ્ફળતા માટે તેમના પોતાના 
અથાઘટનો હોય છે. ર્દરેક વખતે સેવામા ંર્નષ્ફળતાથી રી ાહકને બે પ્રકારની લાગણીઓ થાય છે: 

 સૌથી પહલેા ંતેમને છેતરાયાની લાગણી અનભુવાય છે. 

 બીજી લાગણી તેમનો અહમ ્ઘવાયાની છે – કારણ કે તેમને સાવ નાના માણસ હોવાની 
અનભુરૂ્ત કરાવાય છે. 

કોઈ રી ાહક સાથેના સબંધંમા ંફરરયાર્દ એ અગત્યની “સત્યની ક્ષણ” હોય છે, જો કંપની તેને યોગ્ય 
રીતે લ ેતો રી ાહકની વફાર્દારી સધુારી શકવાની તેનામા ંિમતા છે. માનવીય સ્પશા અહીં અગત્યનો 
ર્નવ  ેછે, કારણ કે રી ાહકને પોતાનુ ંમલૂ્ય હોવાનુ ંઅનભુવાય તેમા ંરસ હોય છે. 
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તમે કોઈ વ્યાવસાર્યક જીવન વીમા સલાહકાર હશો તો તમે સૌથી પહલેા તો આવી ઘટના બનવા 
જ નહીં ર્દો. તમે કંપનીના યોગ્ય અર્ધકારી સાથે આ બાબતે ચચાા કરશો. યાદ રાખો, કાંપનીમાાં 
ગ્રાહકની સમસ્યાઓ નવષેની તમારા જેિિી જવાબદારી બીજા કોઈની નથી. 

ફરરયાર્દો/ તકરારો આપણને એ ર્દશાાવવાની તક આપે છે કે આપણને રી ાહકના રહતોની કેટલી 
ર્દરકાર છે. તેઓ વાસ્તવમા ંએ મજબતૂ પાયા છે જેની પર જીવન વીમા એજન્દ્ટની પ્રર્તષ્ઠા અને 
વ્યાપારની ઈમારત ચણાય છે. ર્દરેક પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજના અંતે, વીમા કંપનીઓએ તકરાર 
સમાધાનની પ્રરક્રયાનો ર્વગતે ઉલ્લેખ કયો હોય છે, જે રી ાહકના ધ્યાનમા ંલાવવાનો હોય છે. 

મોઢેથી પ્રનસદ્ધદ્ના શબ્દો (સારા/ ખરાબ) વેચામ અને સેવામાાં મહત્ત્વની ભનૂમકા ધરાવે છે.યાર્દ રાખો 
કે સારી સેવાથી 5 માણસમા ં તમારા કામના વખાણ થાય છે, જયારે ખરાબ સેવાથી 20 જણમા ં
તમારી ટીકા થાય છે.  

તમારી જાતને ચકાસો 2 

વીમા કંપની તરફથી સેવામા ંર્નષ્ફળતાના ર્દરેક પ્રસગંે રી ાહકના રર્દમાગમા,ં બે પ્રકારની લાગણીઓ 
ઉર્દભવે છે. આ લાગણીઓ છે 

A. મ ૂઝંવણ અને ર્નરાશા 
B. અપ્રામાક્ષણકતા અને પ્રર્તશોધ 
C. અવગણના અને સહાનભુરૂ્ત 
D. અયોગ્ય વ્યવહાર અને અહમ ્ઘવાયાની લાગણી 
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C. સાંદેશાવ્યવહાર કૌશલય 

1. ગ્રાહક સેવામાાં સાંદેશાવ્યવહાર કૌશલય 

કોઈ એજન્દ્ટ અથવા સેવા કમાચારી માટે કામના સ્થળે અસરકારક કામગીરી માટે આત્મસાત 
કરવાલાયક સૌથી અગત્યના કૌશલ્યમાનં ુ ંએક છે, હળવાશન ાં કૌશલય. 

આકરા કૌશલ્યથી ર્વપરીત કે જે ચોક્કસ પ્રકારની કામ કે પ્રરક્રયા પાર પા વાની કોઈની િમતા 
સાથે સકંળાયેલુ ંહોય છે – હળવાશન ાં કૌશલય અન્સય કામદારો અને ગ્રાહકો સાથે કામના સ્થળે અને 
બહાર અસરકારક રીતે વાતચીત કરવાની ક્ષમતા સાથે સાંકળાયેલ ાં છે. 

સાંદેશાવ્યવહાર કૌશલય આ હળવાશના કૌશલયમાાં સૌથી અિત્યન ાં સ્થાન ધરાવે છે.  

2. સાંદેશાવ્યવહાર અને ગ્રાહક સાથે સાંબાંધો 

રી ાહક સેવા એ સતંષુ્ઠ અને વફાર્દાર રી ાહકોના ર્નમાાણમા ંચાવીરૂપ પરરબળ છે. પરંત ુઆટલુ ંપરૂત ુ ં
નથી. રી ાહકો પણ માણસ છે જેની કંપનીને જરૂરી છે મજબતૂ સબંધંોના ર્નમાાણ માટે. 

સેવા અને સાંબાંધોની અન ભનૂત આ બાંને બાબતો આખરે એ ઘિવામાાં મદદરૂપ થાય છે કે ગ્રાહક 
કાંપનીને કેવી રીતે જ એ છે.  

a) નવશ્વાસ સાંપાદનના પરરબળો 

તદુંરસ્ત સબંધંોનુ ં ર્નમાાણ કેમનુ ંથાય? આ બાબતના હાર્દામા ં ર્વશ્વાસ છે. આ સમયે અન્દ્ય તત્ત્વો 
પણ છે, જે ર્વશ્વાસને સપંારર્દત કરે છે. 

ચાલો આપણ ેજોઈએ 
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િાયેગ્રામ 1: નવશ્વાસ 

 

i. દરેક સાંબાંધની શરૂઆત આકષણણથી થાય છે 

પોતાને પસાંદ કરાય તેવ ાં દરેકને િમે છે અને ગ્રાહક સાથે નાતો કેળવવો જ જોઈએ. આકષણણ 
એ મોિાભાિે પહિેી છલબન ાં પરરણામ હોય છે જે ગ્રાહકને પહિેીવાર કાંપની કે તેના પ્રનતનનનધના 
સાંપકણમાાં આવ્યા બાદ થાય છે.આકષાણ કોઈનુ ંરર્દલ ખોલવાની પહલેી ચાવી છે. આકષાણ ર્વના, 
સબંધં અશક્ય છે. કોઈ એવા વેચનારા ર્વષે ર્વચારો, જેનામા ંઆકષાણ નથી. શુ ંતમને લાગે છે 
કે તે વેચાણની કારરકર્દીમા ંપ્રગર્ત સાધી શકશે? 

ii. સાંબાંધન ાં બીજ ાં તત્ત્વ છે કોઈની ઉપક્સ્થનત- જ્યારે તેની જરૂર હોય: 

આનુ ં શે્રષ્ઠ ઉર્દાહરણ લગ્ન છે. પત્નીને જરૂર હોય ત્યારે શુ ં પર્ત માટે હાજર રહવે ુ ં જરૂરી 
નથી?આ પ્રકારે જ ગ્રાહક સાથે સાંબાંધમાાં મ દ્દો એિિો જ છે કે તેને જરૂર હોય ત્યારે કાંપની કે 
તેના પ્રનતનનનધ હાજર રહ.ે શ ાં તે સાંપણૂણપણે હાજર રહીને ગ્રાહકની જરૂરરયાતોને સાાંભળે છે? 

iii. સાંદેશાવ્યવહાર 

એવા પણ પ્રસગંો હોઈ શકે છે જયારે કોઈ સપંણૂા હાજર નથી હોતા અને કોઈના રી ાહકની સપંણૂા 
અપેિાઓને ન્દ્યાય નથી આપી શકતા. કોઈ ગ્રાહક સાથે વાત કરીને, તેને ખાતરી અને સાંપણૂણ 
સાાંત્વના આપીને પોતાની જવાબદેરહતાની અન ભનૂત કરાવીને મજબતૂ નાતો જાળવી શકે છે. 

આ બધાથી પર – કોઈ જેવી છક્ષબ સજેા છે અથવા જે રીતે તે હાજર રહીને સાભંળે છે અથવા 
એકબીજાને સરેં્દશા પાઠવે છે – તે જ પરરમાણ છે સરેં્દશાવ્યવહારના અને ર્શસ્ત તથા કૌશલ્ય માગ ે
છે. જે રીતે સરેં્દશાવ્યવહાર કરાય છે તેનાથી જ કોઈના ર્વચારોનુ ંપ્રર્તક્ષબિંબ જોવા મળે છે. 
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આજે કંપનીઓ રી ાહક સેવા સચંાલન પર ખબૂ ભાર મકેૂ છે કારણ કે કોઈ રી ાહકને જાળવવાનો ખચા 
નવા રી ાહકને પ્રાપ્ત કરવાની તલુનામા ંઘણો ઓછો હોય છે. રી ાહક સબંધંો ર્વશ્વભરમા ંઘણા ક્ષબિંદુઓ 
સાથે સકંળાયેલો છે, ર્દા.ત. રી ાહકની વીમા જરૂરરયાતોને સમજતી વેળાએ, પોક્ષલસી કવચ 
સમજાવતા, ફોમાનુ ંસચંાલન વગેરે કામ પાર પા વાના રહ ેછે. આમ, એજન્દ્ટ માટે આ તમામ મદેુ્દ 
સબંધંો મજબતૂ કરવાની એવી ઘણી તકો છે. 

3. સાંદેશાવ્યવહારની પ્રરિયા 

તમામ સરેં્દશાવ્યવહારમા ંકોઈ પે્રષકની જરૂર રહ ેછે જે સરેં્દશો પાઠવે, અને એક મેળવનાર જે સરેં્દશો 
મેળવે. સરેં્દશો મેળવનાર તેનો ભાવાથા સમજે ત્યારે જ આ પ્રરક્રયા પણૂા થાય છે. 

સરેં્દશાવ્યવહાર ઘણા સ્વરૂપમા ં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. સરેં્દશાનુ ં સ્વરૂપ કે ર્વગતો કે માધ્યમનો ઉપયોગ ગમે તે હોય, જરૂરી એટલુ ં જ છે કે 
સરેં્દશો જેને મળે તે તેનો અથા સમજી શકે. 

ક્યારે અને કેવી રીતે સરેં્દશો મોકલવો તે કોઈ પણ વેપારી માટે અગત્યનુ ંછે. 

4. લબન-મૌલખક સાંદેશાવ્યવહાર 

ચાલો હવે જોઈએ અમકુ નવષયો પર જેને એજન્દ્ટે સમજવા જરૂરી છે. 

a) એક પ્રબળ પ્રથમ છલબ ઉપસાવવી 

આપણે અગાઉ જોઈ ચકૂ્યા છીએ કે આકષાણ એ સબંધંનો પ્રથમ પાયો છે. તમને એવા રી ાહક 
પાસેથી કર્દી ધધંો ન મળે જેને તમે આકર્ષિત નથી કરી શકતા. વાસ્તવમા ંપહલેી મલુાકાતમા ં
ઘણા લોકો ફક્ત એક નજર મારી લ ેછે અને તમારા ર્વષે માન્દ્યતા કેળવી લ ેછે. તેમનો તમારા 
માટેનો અક્ષભપ્રાય તમારા રે્દખાવ, તમારી શારીરરક ભાષા, તમારા ર્શષ્ટાચાર અને તમારા 
રે્દખાવ-પહરેવેશ આધારરત હોય છે. યાર્દ રાખો કે, પહિેી છલબ જ કાયમી હોય છે. આ માટે 
અમકુ ઉપયોગી રટપ્સ આ મજુબ છે: 
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i. હાંમેશા સમયસર રહો.થો ીક ર્મર્નટ વહલેા પહોંચો, જેથી તમામ પ્રકારના ર્વલબંની 
શક્યતાને ખાળી શકાય 

ii. તમારી જાતને યોગ્ય રીતે પ્રસ્ત  ત કરો.તમે જેને પહલેીવાર મળો છો તે સભંર્વત તમને 
ઓળખતો નથી અને તમારો રે્દખાવ જ મોટાભાગ ેપ્રથમ છક્ષબ ઉપસાવે છે. 

 શુ ંતમારો રે્દખાવ તમને યોગ્ય પ્રથમ છક્ષબ ઉપસાવવામા ંમર્દર્દરૂપ છે?  
 શુ ંતમે મલુાકાત માટે યોગ્ય પહરેવેશ ધારણ કયો છે?  
 શુ ંતમે ચસુ્ત-સ્ફૂર્તિલા રે્દખાવ છો – સારી રીતે વાળ કપાવ્યા છે અને ર્દાઠી કરી છે, 

સારો અને સ્વચ્છ રે્દખાવ ઉપરાતં મરહલા એજન્દ્ટ માટે હળવો મેકઅપ જરૂરી છે. 

iii. એક ઉષ્ટ્માપણૂણ, આત્મનવશ્વાસથી ભરપરૂ ક્સ્મત તમને અને તમારા શ્રોતાવગાને તાત્કાક્ષલક 
અનકુળૂ વાતાવરણ પ્રર્દાન કરે છે 

 

iv. મોકળાશ, આત્મનવશ્વાસ, હકારાત્મકતા દશાણવો 

 શુ ંતમારા શારીરરક હાવભાવ આત્મર્વશ્વાસની લાગણી ર્દશાાવે છે?  
 શુ ં તમે ટટ્ટાર, સ્સ્મત રેલાવતા, આંખમા ં આંખ પરોવતા ઊભા રહીને મજબતૂ 

હસ્તધનૂન કરો છો? 
 શુ ંતમે કોઈ તમારી ટીકા કરે અથવા મીરટિંગ ધાયાા મજુબ ન રહ ેતો પણ હકારાત્મક 

અક્ષભગમ ર્દાખવો છો? 

b) અન્સય વ્યક્ક્ટતમાાં રસ દાખવો–જેન્દ્યઈુન રે્દખાવા માટે સૌથી મહત્ત્વની બાબત અન્દ્ય લોકોમા ં
રસ ર્દાખવવાની છે. 

 શુ ંતમે રી ાહકને વ્યસ્ક્ત તરીકે ઓળખવા થો ોક સમય ફાળવો છો?   
 શુ ંતમે રી ાહકની વાતો પરત્વે કાળજી અને ધ્યાન આપો છો?  
 શુ ં તમે તમારા રી ાહકો માટે હમેંશા હાજર અને ઉપલબ્ધ રહો છો અથવા શુ ં તમારો 

મોબાઈલ ફોન તમારા ઈન્દ્ટરવ્યનુી વચ્ચે જ સતત વ્યસ્ત રહ ેછે? 

c) શારીરરક હાવભાવ 

શારીરરક હાવભાવ તમારી રહલચાલ, ઈશારા, ચહરેાની 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 કાઈંક કહ ેછે. એવુ ંકહવેાય છે કે જે પણ કહવેાય છે તેનુ ંબહ ુઓછ ંલોકો સાભંળતા 
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હોય છે. આપણે જે નથી કહતેા તે જ ઘણુ ં મોટેથી બોલાય છે. આ સજંોગોમા ં ર્દરેકે પોતાના 
શારીરરક હાવભાવ ર્વષે સાવધ રહવે ુ ંજોઈએ. 

i. આત્મનવશ્વાસ 

કેવી રીતે આત્મર્વશ્વાસથી ભરપરૂ રહવે ુ ં અને કોઈ તમને ગભંીરતાથી સાભંળે છે તેવી છક્ષબ 
આપવી તેના ર્વષે કેટલીક રટપ્સ છે.: 

 રે્દખાવ – હમેંશા ટટ્ટાર અને ખભા પાછળ રાખી ઊભા રહો 
 મજબતૂ આંખનો સપંકા – હમેંશા “હસતા” ચહરેે 
 ઉદે્દશપણૂા અને ઈરાર્દાપણૂા ટકોર 

ii. નવશ્વાસ 

મોટાભાગ,ે વેચનારાના શબ્ર્દો બહરેા કાને અથ ાય છે કારણ કે તેના શ્રોતાઓને તેની પર 
ર્વશ્વાસ નથી હોતો, તેના શારીરરક હાવભાવ કોઈ ખાતરી નથી આપતા કે તે પોતાના શબ્ર્દો 
પ્રત્યે ગભંીર છે. અમકુ ચોક્કસ સકેંતો પરત્વે સજાગ રહવે ુ ંજરૂરી છે જે કોઈ અપ્રામાક્ષણક હોય 
અથવા ર્વશ્વાસપાત્ર તો તે કહી જાય છે અને આવામા ંનીચેની બાબતો અંગ ેસજાગ રહો:  

 આંખોથી સામાન્દ્ય અથવા ક્ષબલકુલ સપંકા નહીં, અથવા આંખની ઝ પી રહલચાલ 
 બોલતી વેળાએ હાથ અથવા આંગળીઓ કોઈના મોઢા આગળ રહ ે
 કોઈનુ ંશરીર બીજાથી ભૌર્તક રીતે અવળી રર્દશામા ંહોય 
 કોઈને શ્વાસ ચઢી જવો 
 ત્વચાનો રંગ બર્દલાઈ જવો, ચહરેો અથવા ગરર્દન લાલ થવી 
 રૂર્ધરાક્ષભસરણ વધી જવુ ં
 ગળામા ંક્ષખચક્ષખચ, કફવા ગળફામા ંફેરફારથી અવાજ બર્દલાવો 
 વક્તવ્ય – ધીમો અને સ્પષ્ટ હોય જેમા ંઅવાજનુ ંસ્તર સાધારણ રહ ે

અમકુ શારીરરક હાવભાવ કે જે રિાત્મકતા અને ક્ષબન-આર્દરભાવ ર્દશાાવે તેમા ંસામેલ છેેઃ 

 હાથ/ પજંાના અક્ષભવાર્દનો ટૂંકા અને કોઈના શરીરની નજીક હોય 
 ચહરેાના લઘતુમ હાવભાવ 
 શરીર ભૌર્તક રીતે કોઈનાથી અવળી રર્દશામા ંરાખવુ ં
 હાથ શરીરની આગળ વાળી રે્દવાયા હોય 
 આંખોનો લઘતુમ સપંકા, અથવા ક્ષબલકુલ ન હોય 
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જો તમારા ગ્રાહક આમાાંન ાં કશ ાં પણ દશાણવે તો તમારે તમારી જાત પર એક નજર નાાંખી િેવી અને 
ગ્રાહકના રદમાિમાાં શ ાં ચાિે  તેને સમજવા વધ  ધ્યાન આપવ ાં જોઈએ. 

5. સાાંભળવાન ાં કૌશલય 

સરેં્દશાવ્યવહાર કૌશલ્યનુ ંત્રીજુ ંપાસુ ં છે સાભંળવાનુ ં કૌશલ્ય ર્વકસાવવુ.ં આ બાબત એક જાણીતા 
ર્સદ્ાતંમાથંી આવે છે – ‘કોઈ આપણને સમજે તે પહિેાાં આપણે સમજવ ાં’. તમે કેટલા સારા શ્રોતા 
બની શકો છો તે બાબત તમારી કામની અસરકારકતા પર મોટી અસર કરે છે, અને બીજા સાથે 
તમારા સબંધંની ગણુવિા ઉપર પણ. અમકુ સાભંળવાની રટપ્સ ર્વષે જાણીએ. 

a) સરિય રીતે સાાંભળવ ાં:આપણ ેકોઈના શબ્ર્દો સાભંળવા સભાનપણે પ્રયાસો કરવા અને તેમના 
સરેં્દશાનો હાર્દા  પણ સમજવો. 

ચાલો, સરક્રય સાભંળવાના અમકુ તત્ત્વો ર્વષે જાણીએ, તે છે: 

i. ધ્યાન આપવ ાં 

આપણે ર્દરેક વક્તા પર અંગતપણે ધ્યાન આપીને તેનો સરેં્દશો સમજવો. નોંધ લેશો કે, ક્ષબન-

શાક્બ્ર્દક સરેં્દશો પણ મોટેથી “બોલ”ે છે. અમકુ પરરબળો આ મજુબ 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 

મો મા ંરાખો) 
 વક્તાના શારીરરક હાવભાવને “સાભંળો” 

ii. તમે સાાંભળો છો તેવ ાં દશાણવો 

શારીરરક હાવભાવનો ઉપયોગ અહીં અગત્યની ભરૂ્મકા ભજવે છે. ઉર્દાહરણ સ્વરૂપે તમે કરી 
શકો: 

 પ્રાસકં્ષગક અનમુોર્દન અને સ્સ્મત આપી શકો 
 એવો રે્દખાવ રાખો કે જે મકુ્ત હોય અને બીજાને મકુ્ત રીતે બોલવા રે્દ 
 હા અને ના અથવા હમ ્જેવી ટૂંકી ટકોરથી વક્તાને બોલવા પે્રરો 
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iii. અલભપ્રાય આપો 

આપણે જે સાભંળીએ છીએ તેમાનં ુ ં મોટાભાગનુ ંઆપણે ગાળી ર્દઈએ છીએ, જેમ કે ધારણા, 
અંર્દાજા, માન્દ્યતા જે આપણી હોય છે તેનાથી. શ્રોતા તરીકે આપણે આ બાબતોથી પરરક્ષચત 
રહીને જે કહવેાત ુ ંહોય તેને સમજવા પ્રયાસ કરવો જોઈએ. 

 આ માટે તમારે સરેં્દશા પર ર્વચાર કરીને સ્પષ્ટતા માટે સવાલ કરવા જોઈએ 
 બીજો મહત્ત્વનો રસ્તો છે વક્તાના શબ્ર્દો ર્વષે અક્ષભપ્રાય આપીને 
 ત્રીજો પણ એક રસ્તો છે સમયાતંરે વક્તાને અટકાવીને તેમણે જે પણ કહ્ુ ંતેનો સારાશં 

કાઢવાનો અને તેમને તે બાબત જણાવવાનો 
 

દૃષ્ટ્િાાંત 

સ્પષ્ટ્િતા કરવા જણાવવ ાં: હુ ંજે સાભંળં છ,ં તેના આધારે મારી ધારણા સાચી છે, અમારી અમકુ 
બચત યોજના પ્રત્યે તમને કોઈ સવાલ છે, શુ ંતમે વધ ુસચોટ રહી શકો? 

વક્ટતાના ચોક્કસ શબ્દોના રૂરઢપ્રયોિો:એટલે તમે એમ કહો છો કે ‘અમારો બચત પ્લાન લાભ 
નથી આપતો જેથી અમે કોઈને આકષી શકીએ  ’– શુ ંહુ ંતમને યોગ્ય રીતે સમજયો છ?ં    

iv. જજમેન્સિિ ન બનવ ાં 

સરક્રય શ્રોતા બનવામા ં સૌથી મોટંુ ન તર છે જજમેન્સિિ બનીને વક્ટતા પરત્વે પવૂણગ્રહ રાખી 
િેવો. આના પરરણામે શ્રોતા એ સાભંળે તો છે જે વક્તા બોલે છે પરંત ુસમજે છે એટલુ ંજ જે 
તેમની પવૂારી હયકુ્ત માન્દ્યતા તેમને સમજવા રે્દ છે. 

આવા જજમેન્સિિ અલભિમથી અનનચ્છાએ શ્રોતા બનવ ાં પિ ે છે જેનાથી વક્ટતા તો બોિતા રહ ે
છે, પરાંત   તેને સમયની બરબાદી િણે છે. તેનાથી વક્ટતાને ખિેિ પણ પિ ે છે અને વળતી 
દિીિોથી વક્ટતા પર પ્રનતઘાત થાય છે, અને તે પણ તે પોતાની વાતને સમજાવી શકે તે 
પહિેાાં. 

આનાથી તો વક્તા ક્ષખન્ન થશે અને સરેં્દશાને પણૂા રીતે સમજી પણ શકાતો નથી. સરક્રય 
શ્રોતાપણા માટે જરૂરી છે: 

 પ્રશ્નો કરતા પહલેા વક્તાને ર્દરેક મદેુ્દ વાત પરૂી કરવા રે્દવી 
 કોઈ વળતી ર્દલીલો વારારા વક્તાને રોકવા નહીં 



 

44 
 

v. યોગ્ય રીતે પ્રત્ય ત્તર 

સરક્રય શ્રોતાપણુ ંમાત્ર સાભંળવામા ંજ નથી. સરેં્દશાવ્યવહાર ત્યારે જ પણૂા થઈ શકે જયારે શ્રોતા 
કોઈ શબ્ર્દ કે ઈશારા વારારા વાતને પણૂા કરે. 

વક્તા ર્નરાશ ન થાય અને આર્દરભાવ અનભુવે તે માટે ચોક્કસ ર્નયમો છે, જેમા ંસામેલ છે: 

 તમારા પ્રત્યિુરમા ંસ્પષ્ટ, મોકળા અને પ્રામાક્ષણક રહો 
 ર્દરેકના અક્ષભપ્રાયને આર્દર આપો 
 બીજાની સાથે પણ તમારી જાત સાથે કરતા હોવ તેવો વ્યવહાર કરો 

vi. સમજણપવૂણક સાાંભળવ ાં 

સમજણપવૂાક સાભંળવુ ં એટલે તમારી જાતને બીજાની જગ્યાએ મકૂીને તેમની લાગણીઓને 
સમજવી. 

સમજણપવૂાક સાભંળવુ ંએ તમામ મહાન રી ાહક સેવાનુ ંમહત્ત્વનુ ંપાસુ ં છે. અન્દ્ય વ્યસ્ક્ત ખબૂ 
વેર્દના ધરાવનાર રી ાહક હોય ત્યારે આ બાબત અર્ત મહત્ત્વની બને છે. 

સમજણપવૂાક સાભંળવુ ં એટલે ધીરજથી, પણૂા ધ્યાન આપીને સાભંળવુ,ં અને સમજવુ ં કે 
સામેવાળી વ્યસ્ક્ત શુ ં કહવેા માગ ે છે, પછી ભલેને તમે સમંત ન હોવ. વક્તાની સ્વીકૃર્ત 
ર્દશાાવવી જરૂરી છે, જરૂરી નથી કે તેમા ંસમંર્ત હોય. આ માટે “હુ ંસમજુ ંછ”ં અથવા “હુ ંજાણુ ં
છ”ં જેવા રૂરઢપ્રયોગનો ઉપયોગ કરી શકાય. 

તમારી જાતને ચકાસો 3 

નીચેનામાથંી કયા સરક્રય શ્રોતાપણાના તત્ત્વો નથી ? 

 I. સારંુ ધ્યાન આપવુ ં
 II. અત્યતં જજમેન્દ્ટલ બની જવુ ં
 III. સમજણપવૂાક સાભંળવુ ં
 IV. યોગ્ય પ્રત્યિુર આપવો 
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સારાાંશ 

 રી ાહક સેવા અને સબંધંની ભરૂ્મકા અન્દ્ય પ્રો ક્ટ કરતા વીમાના િેત્રમા ંવધ ુઅગત્યની છે. 

 સેવા ગણુવિા પરનુ ં એક જાણીત ુ ં મો લે છે (નામે “SERVQUAL”) કે જે આપણને અમકુ 
બાબતો સમજાવશે. તે સેવા ગણુવિાના પાચં સચૂકાકંો પર ભાર મકેૂ છે: 

 આધારભતૂતા, 
 પ્રત્યિુરતા 
 ખાતરી 
 સમજણ અને 
 રે્દખીત ુ ં

 સફળતાની ચાવી છે જીવન વીમામા ં વેચાણ પ્રરક્રયાને રી ાહકોની સેવા કરવાની વચનબદ્તાને 
આગળ ધપાવવામા ં

 રી ાહકનુ ંઆજીવન મલૂ્ય આર્થિક લાભોના સરવાળા પરથી ર્નકળી શકે કે જે રી ાહક સાથે લાબંા 
સમય સધુી મજબતૂ સબંધંના ર્નમાાણ આધારરત હોય. 

 વીમા એજન્દ્ટે અંગત નાણાકીય પરામશાક, એક અન્દ્ રરાઈટર, ખાસ ઉપાયોના ઘ વૈયા અને 
સબંધંો કેળવનારા હોવુ ંજરૂરી છે જે ર્દીઘાકાલીન સબંધંો અને ર્વશ્વાસનુ ં ર્નમાાણ કરવા કરટબદ્ 
હોય. 

 ર્દાવાના સમાધાનમા ં એજન્દ્ટની સૌથી મહત્ત્વની ભરૂ્મકા છે. વીમાર્દારને ર્દાવાની ર્વગતો 
તાત્કાક્ષલક જણાવવા એ તેની ફરજ છે અને જરૂરી હોય તેવી કોઈ પણ ર્દાવાલિી તપાસને 
ઝ પથી પણૂા કરાવવી જોઈએ. 

 હળવાશનુ ં કૌશલ્ય એટલ ે બીજા કામર્દારો અને રી ાહકો સાથે કામના સ્થળે અને બહાર 
અસરકારક રીતે વાત કરવાની િમતા. 

 ર્વશ્વાસ સપંારર્દત કરનારા તત્ત્વો છેેઃ 

 આકષાણ 
 ઉપસ્સ્થત રહવે ુ ં
 સરેં્દશાવ્યવહાર 

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

 એજન્દ્ટ રી ાહક સમિ એક મજબતૂ પ્રાથર્મક છક્ષબ ઉપસાવી શકે છે આટલુ ંકરીને: 

 હમેંશા સમયસર હાજર રહીને 
 પોતાની જાતને યોગ્ય રીતે પ્રસ્તતુ કરીને 
 હમેંશા ઉષ્માપણૂા, આત્મર્વશ્વાસસભર અને ર્વજેતા સ્સ્મત રેલાવીને 
 મોકળા, આત્મર્વશ્વાસપણૂા અને હકારાત્મક રહો 
 અન્દ્ય વ્યસ્ક્તમા ંવાસ્તર્વક રસ ર્દશાાવો 

 સરક્રયપણે સાભંળવામા ંસામેલ છે: 

 ધ્યાન આપવુ,ં 
 તમે સાભંળો છો તેવુ ંર્દશાાવવુ ં
 અક્ષભપ્રાય આપવા 
 જજમેન્દ્ટલ બની ન જવુ ં
 યોગ્ય રીતે પ્રત્યિુર આપવા 

 

ચાવીરૂપ શરતો 

1. રી ાહક સેવા 
2. સેવાની ગણુવિા 
3. સવાક્યઅુલ 
4. રી ાહક જીવનપયુંત મલૂ્ય 
5. હળવા કૌશલ્ય 
6. સરેં્દશાવ્યવહાર 
7. શારીરરક હાવભાવ 
8. સરક્રયરીતે સાભંળવુ ં
9. સમજણપવૂાકસાભંળવુ ં
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તમારી જાતની ચકાસણીના જવાબો 

જવાબ 1 

સાચો ર્વકલ્પ છે III. 

રી ાહક સાથે લાબંાગાળાના સબંધંોના ર્નમાાણ વારારા પ્રાપ્ત થયેલા આર્થિક લાભોનો સરવાળો કહવેાય 
છે રી ાહક જીવનપયુંત મલૂ્ય. 

જવાબ 2 

સાચો ર્વકલ્પ છે IV. 

રી ાહકના રર્દમાગમા,ં બે પ્રકારની લાગણીઓ અને સલંગ્ન સવેંર્દનાઓ હોય છે જે ઉર્દભવે છે વીમા 
કંપની વારારા ર્દર વખતે સેવામા ંસજાાતી ખામીથી. આ લાગણીઓ છેેઃ પોતાની સાથે અયોગ્ય થવાની 
અને અહમ ્ઘવાવાની 

જવાબ 3 

સાચો ર્વકલ્પ છે II. 

ત્યતં 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 જો ી 

પ્રશ્ન 2 

____________ એ સેવા ગણુવિાનુ ંએક સચૂકાકં નથી. 
 I. ચતરુાઈ 
 II. આધારભતૂતા 
 III. સમજણ 
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 IV. પ્રત્યિુરવાર્દ 

પ્રશ્ન 3 

રી ાહક સાથે સબંધંમા ંપહલેી છક્ષબ રચાય છે: 

 I. આત્મર્વશ્વાસ વારારા 
 II. સમયસર પહોંચીને 
 III. રસ ર્દાખવીને 
 IV. સમયસર પહોંચીને, રસ ર્દાખવીને અને આત્મર્વશ્વાસ ર્દશાાવીને 

પ્રશ્ન 4 

યોગ્ય ર્નવેર્દન પસરં્દ કરો: 

 I. નૈર્તક વતાણ ૂકં વીમાનુ ંવેચાણ કરતી વેળાએ ર્દાખવવી અશક્ય છે 
 II. નૈર્તકતાપમૂા વતાન વીમા એજન્દ્ટો માટે જરૂરી નથી 
 III. એજન્દ્ટ અને વીમાર્દાર વચ્ચ ેર્વશ્વાસ કેળવવામા ંનૈર્તકતાપણૂા વતાન મર્દર્દરૂપ થાય છે 
 IV. નૈર્તકતાપણૂા મલૂ્યની ફક્ત ઉચ્ચ મેનેજમેન્દ્ટ પાસેથી જ અપેિા રખાય છે 

પ્રશ્ન 5 

સરક્રય શ્રોતાપણામા ંસામેલ છે: 

 I. વક્તા પરત્વે ધ્યાન આપવુ ં
 II. પ્રાસકં્ષગક અનમુોર્દન અને સ્સ્મત રેલાવવુ ં
 III. અક્ષભપ્રાય આપવા 
 IV. વક્તા પરત્વે ધ્યાન આપવુ,ં પ્રાસકં્ષગક અનમુોર્દન અને સ્સ્મત રેલાવવુ ંઅને અક્ષભપ્રાય આપવા 

પ્રશ્ન 6 

_________ એટલે અપાયેલા વચન અનસુાર આધારભતૂ રીતે અને સચોટતાથી સેવા પરૂી 
પા વાની િમતા. 

 I. આધારભતૂતા 
 II. પ્રત્યિુરવાર્દ 
 III. ખાતરી 
 IV. સમજણ 
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પ્રશ્ન 7 

___________ એ સકંળાયેલી છે અન્દ્ય કામર્દારો અને રી ાહકો સાથે અસરકારક રીતે વાતચીત 
કરવાની િમતા સાથે, કામના સ્થળની અંર્દર અને બહાર. 

 I. આકરંુ કૌશલ્ય 
 II. હળવુ ંકૌશલ્ય 
 III. વાટાઘાટોનુ ંકૌશલ્ય 
 IV. પ્રશ્ન કરવાનુ ંકૌશલ્ય 

પ્રશ્ન 8 

નીચેનામાથંી કયા તત્ત્વો ર્વશ્વાસને પ્રાયોજજત કરે છે? 

 I. સરેં્દશાવ્યવહાર, હકારાત્મકતા અને ઉપસ્સ્થત રહવે ુ ં
 II. મદુૃતા, દૃઢીકરણ અને સરેં્દશાવ્યવહાર 
 III. આકષાણ, સરેં્દશાવ્યવહાર અને ઉપસ્સ્થત રહવે ુ ં
 IV. દૃઢીકરણ, હકારાત્મકતા અને આકષાણ 

પ્રશ્ન 9 

નીચે આપેલી રટપ્સમાથંી કયો ભાગ સારી પહલેી છક્ષબને પ્રસ્થાર્પત કરવામા ંમર્દર્દરૂપ છે? 

 I. હમેંશા સમયસર પહોંચવુ ં
 II. તમારી જાતને યોગ્ય રીતે પ્રસ્તતુ કરવી 
 III. મોકળા, આત્મર્વશ્વાસસભર અને હકારાત્મક રહવે ુ ં
 IV. ઉપરના તમામ 

પ્રશ્ન 10 

___________ને પરાવર્તિત કરાય છે કાળજીપવૂાકના અક્ષભગમ વારારા અને રી ાહકો સમિ વ્યસ્ક્તગત 
ધ્યાન આપીને. 

 I. ખાતરી 
 II. ધ્યાન આપવુ ં
 III. આધારભતૂતા 
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 IV. પ્રત્યિુરતા 

 

સ્વ-પરીક્ષા પ્રશ્નોના જવાબો 

જવાબ 1 

સાચો ર્વકલ્પ છે II. 

વીમો એ દૃશ્યમાન સાધન નથી. 

જવાબ 2 

સાચો ર્વકલ્પ છેI. 

ચતરુાઈ એ સેવા ગણુવિાનુ ંએક સચૂકાકં નથી. 

જવાબ 3 

સાચો ર્વકલ્પ છેIV. 

રી ાહક સાથે સબંધંમા ંપહલેી છક્ષબ રચાય છે સમયસર પહોંચીને, રસ ર્દાખવીને અને આત્મર્વશ્વાસ 
ર્દશાાવીને. 

જવાબ 4 

સાચો ર્વકલ્પ છેIII. 

એજન્દ્ટ અને વીમાર્દાર વચ્ચ ેર્વશ્વાસ કેળવવામા ંનૈર્તકતાપણૂા વતાન મર્દર્દરૂપ થાય છે 

જવાબ 5 

સાચો ર્વકલ્પ છેIV. 

સરક્રય શ્રોતાપણામા ં સામેલ છે વક્તા પરત્વે ધ્યાન આપવુ,ં પ્રાસકં્ષગક અનમુોર્દન અને સ્સ્મત 
રેલાવવુ ંઅને અક્ષભપ્રાય આપવા 

જવાબ 6 

સાચો ર્વકલ્પ છેI. 

આધારભતૂતા એટલે અપાયેલા વચન અનસુાર આધારભતૂ રીતે અને સચોટતાથી સેવા પરૂી 
પા વાની િમતા. 
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જવાબ 7 

સાચો ર્વકલ્પ છેII. 

હળવુ ં કૌશલ્ય એ સકંળાયેલી છે અન્દ્ય કામર્દારો અને રી ાહકો સાથે અસરકારક રીતે વાતચીત 
કરવાની િમતા સાથે, કામના સ્થળની અંર્દર અને બહાર. 

જવાબ 8 

સાચો ર્વકલ્પ છેIII. 

આકષાણ, સરેં્દશાવ્યવહાર અને ઉપસ્સ્થત રહવે ુ ંએ ર્વશ્વાસને પ્રાયોજજત કરનારા તત્ત્વો છે 

જવાબ 9 

સાચો ર્વકલ્પ છેIV. 

સારી પ્રથમ છક્ષબ પ્રસ્થાર્પત કરવાની અમકુ ઉપયોગી રટપ્સમા ં સામેલ છેેઃ સમયસર પહોંચવુ,ં 
તમારી જાતને યોગ્ય રીતે પ્રસ્તતુ કરવી, મોકળાશ રાખવી, આત્મર્વશ્વાસ અને હકારાત્મકતા 
ર્દશાાવવી વગેરે. 

જવાબ 10 

સાચો ર્વકલ્પ છેII. 

ધ્યાન આપવુ ંને પરાવર્તિત કરાય છે કાળજીપવૂાકના અક્ષભગમ વારારા અને રી ાહકો સમિ વ્યસ્ક્તગત 
ધ્યાન આપીને. 
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પ્રકરણ 3 

તકરાર નનવારણ પ્રણાલિ 

 

પ્રકરણ પ્રસ્તાવના 

વીમા ઉદ્યોગ મળૂભતૂ રીતે સેવા ઉદ્યોગ છે, જેના વતામાન સ્વરૂપમા ંરી ાહકોની અપેિાઓ સતત 
વધતી રહ ે છે અને સેવાની ગણુવિા પરત્વે અસતંોષ હમેંશા રહ ેજ છે. પ્રો ક્ટમા ંસતત નવતર 
સશંોધન કરતા રહવેા તેમજ આધરુ્નક ટેકનોલોજી વારારા રી ાહક સેવા મર્દર્દના સ્તરમા ંસધુારો કરતા 
રહવેા છતા ંઆ ઉદ્યોગની છક્ષબ રી ાહકના અસતંોષને કારણે સતત નબળી રહી છે. આ સ્સ્થર્તને 
ધ્યાને રાખીને સરકાર અને ર્નયમનકારે ઘણા ંપગલા ંલીધા છે. 

ઈર ાના ર્નયમનો ટનારાઉન્દ્  ટાઈમ્પસને (ટાટ) ર્નધાારરત કરે છે ર્વર્વધ સેવાઓ માટે જે વીમા ઉદ્યોગ ે
રી ાહકને આપવાની રહ ેછે. આ ઈર ા (પોલીસીધારકના રહતોના રિણ ર્નયમનો), 2002નો ભાગ છે. 

વીમા કંપનીઓએ તકરાર ર્નવારણ માટે અસરકારક મચં રાખવો જરૂરી છે અને ઈર ાએ તેના માટે 
પણ માગાર્દર્શિકા ઘ ી છે. 

બોધપાઠ 

 

A. તકરાર ર્નવારણ પ્રણાક્ષલ – રી ાહક અર્દાલતો, લોકપાલ 
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A. તકરાર નનવારણ પ્રણાલિ- ગ્રાહક અદાિતો, િોકપાિ 

1. એકીકૃત તકરાર સાંચાિન પ્રણાલિ(IGMS) 

ઈર ાએ એકીકૃત તકરાર સચંાલન પ્રણાક્ષલ(IGMS) લોંચ કરી છે જે વીમા તકરાર  ટેાની કેન્દ્રીય 
સરંી ાહક છે અને ઉદ્યોગમા ંતકરાર ર્નવારણના ર્નરીિણ માટેનુ ંસાધન છે. 

પોલીસીધારકો આ પ્રણાક્ષલમા ં જો ાઈને તેમની પોલીસીની ર્વગતો જોઈને ફરરયાર્દ કરી શકે છે. 

ફરરયાર્દો સલંગ્ન વીમા કંપનીઓને મોકલી અપાય છે. 

તકરાર નનવારણ પ્રણાલિ 

IGMS આ ફરરયાર્દોને ટે્રક કરીને તેના ર્નવારણમા ં સમયને ધ્યાનમા ં રાખ ે છે. ફરરયાર્દોને નીચેની 
URLખાતે નોંધાવી શકાય છે: 

http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx 

2. ગ્રાહક રક્ષણ ધારો,1986 

મહત્ત્વપણૂણ 

આ ધારો પસાર કરાયો હતો “રી ાહકના રહતોને સારંુ રિણ આપવા અને રી ાહક તકરારોના સમાધાન 
માટે રી ાહક પરરષર્દ તથા અન્દ્ય સિાવાળાની સ્થાપના કરવા”. આ ધારાને સધુારતો ધારો રી ાહક 
રિણ (સધુારા) ધારો, 2002 છે. 

આ ધારાની અંર્દરની અમકુ વ્યાખ્યા આ મજુબ છે: 

વ્યાખ્યા 

“સેવા”નો મતલબ થાય છે કોઈ પણ ર્વવરણની સેવા જેને ઉપલબ્ધ કરાવાય છે સભંર્વત 
વપરાશકારોને અને જેમા ંસામેલ છે બેક્ન્દ્કિંગ, ફાયનાસ્ન્દ્સિંગ, વીમા, પરરવહન, પ્રોસેર્સિંગ, ઈલેક્ક્ટ્રકલ 
અથવા અન્દ્ય ઊજાા, બો ા અથવા લોજજિંગ અથવા બનેં, આવાસ ર્નમાાણ, મનોરંજન, આનરં્દપ્રમોર્દ 
અથવા સમાચાર કે અન્દ્ય મારહતી મેળવવા વગેરે. પરંત ુતેમા ંર્વનામલૂ્યે કોઈ સેવા પરૂી પા વી 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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 ખરીરે્દ છે કોઈ પણ સામાન ર્વચારણા માટે અને તેમા ંસામેલ છે આવા સામાનનો કોઈ પણ 
વપરાશકાર. પરંત ુતેમા ંએ વ્યસ્ક્ત સામેલ નથી જે મેળવે છે આવો સામાન પનુેઃવેચાણ માટે 
અથવા કોઈ વ્યાપારી હતે ુમાટે અથવા 

 ભા  ેરાખે છે અથવા મેળવે છે કોઈ સેવા ર્વચારણા માટે જેમા ંસામેલ છે આવી સેવાઓના 
લાભાથી. 

“ક્ષનત”મતલબ કામગીરીની પદ્ર્ત અને પ્રકાર, ગણુવિામા ં ખામીને કારણે સજાાતી અસપંણૂાતા, 
ત્રરુટ જે કાયર્દા મજુબ થવી જોઈતી નહોતી અથવા તો કરારના અનસુરણમા ં કોઈ વ્યસ્ક્તએ જેને 
અર્દા કરવાની હતી અથવા તો કોઈ સેવાના સરં્દભામા ંઆપવાની હતી. 

“ફરરયાદ”મતલબ કોઈ પણ લેક્ષખતમા ંઆિેપ કરાય ફરરયાર્દી વારારા જે છે: 

 એક અયોગ્ય વ્યાપારી પ્રણાક્ષલ અથવા ર્નયતં્રણાત્મક વ્યાપાર પ્રણાક્ષલ જે અપનાવાઈ હોય 
 તેમના વારારા ખરીર્દાયેલા માલમા ંએક કરતા વધ ુખામી હોય 
 ભા  ેરખાયેલી સેવામા ંકોઈ પ્રકારે ખામી રહી ગઈ હોય 
 વસલૂાયેલી રકિંમત કાયરે્દસર ર્નધાારરત કે પેકેજ પર ર્દશાાવેલી રકમ કરતા વધ ુહોય 
 સામાન જે ઉપયોગ કરવા પર જીવન માટે હાર્નકારક હોય જેને આવા સામાનની સામરી ી, 

તેના ઉપયોગની રીત અથવા અસર ર્વષે મારહતી આપવાની કોઈ પણ કાયર્દાની 
જોગવાઈના ઉલ્લઘંન વારારા જાહરેમા ંવેચાણ માટે મકૂાયો હોય. 

“ગ્રાહક તકરાર”મતલબ એવી તકરાર જેમા ંજેની સામે ફરરયાર્દ નોંધાઈ છે તે ફરરયાર્દીએ કરેલા 
આિેપોને નકારીને તેની સામે તકરાર કરતો હોય. 

a) ગ્રાહક તકરાર અને નનવારણ એજન્સસીઓ 

“રી ાહક તકરાર ર્નવારણ એજન્દ્સીઓ” ર્દરેક જજલ્લા, રાજય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્થાર્પત છે. 

i. જજલિા માંચ 

 આ મચં સમિ ફરરયાર્દોને સાભંળવાની સિા છે, જયા ંચીજવસ્ત ુકે સેવાનુ ંમલૂ્ય અને 
ર્દાવો કરાયેલા વળતરની રકમ રૂ. 20 લાખ સધુી છે. 

 જજલ્લા મચં પાસે પોતાનો આરે્દશ/ચકુાર્દો યોગ્ય ર્સર્વલ કોટામા ંમોકલવાની સિા છે. 

ii. રાજ્ય પાંચ 

 આ ર્નવારણ સિા અસલ, એપેલેટ અને ર્નરીિણાત્મક અર્ધકારિેત્ર ધરાવનારી છે. 
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 તે જજલ્લા મચં પરની અપીલને સભંાળે છે. 
 તે રૂ. 20 લાખથી વધ ુઅને રૂ. 100 લાખ સધુી વળતરના ર્દાવાની ફરરયાર્દને સાભંળવા 

માટે અસલ અર્ધકારિેત્ર ધરાવે છે. 
 અન્દ્ય સિાઓ જજલ્લા મચંને સમકિ જ છે. 

iii. રાષ્ટ્િીય પાંચ 

 આ ધારા હઠેળ સ્થાર્પત અંર્તમ સિા છે રાષ્ટ્રીય પચં. 

 તે અસલ, એપેલેટ તેમજ ર્નરીિણાત્મક અર્ધકારિેત્ર ધરાવે છે. 

 તે રાજય પચંના આરે્દશ સામે સનુાવણી કરે છે અને તેનુ ંઅસલ અર્ધકારિેત્ર રૂ. 100 

લાખથી વધ ુરકમના ર્દાવાઓનુ ંસમાધાન કરવાનુ ંછે. 

 તે રાજય પચંથી 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 એજન્દ્સીમા ં ફરરયાર્દ ર્દાખલ કરવાની પ્રરક્રયા અત્યતં સરળ છે. 

ફરરયાર્દ ર્દાખલ કરવા કે પછી રાજય પચં અથવા રાષ્ટ્રીય પચં સમિ અપીલ કરવાની કોઈ ફી 
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નથી. ફરરયાર્દી પોતાની જાતે કે કોઈ અર્ધકૃત એજન્દ્ટ વારારા ફરરયાર્દ કરાવી શકે છે. તે રૂબરૂમા ં
કે ટપાલથી પણ મોકલી શકાય છે. ફરરયાર્દ ર્દાખલ કરવા માટે કોઈ વકીલ કરવાની જરૂર નથી. 

c) ગ્રાહક માંચના આદેશો 

જો રી ાહક મચંને સતંોષ થાય કે જે માલ સામે ફરરયાર્દ થઈ છે તે કોઈ િર્તયકુ્ત હતો અથવા 
સેવામા ંખામીને લગતો જે કોઈ પણ આિેપ કે ફરરયાર્દ સાચા છે તો મચં વારારા પ્રર્તવાર્દીને 
નીચેનામાથંી એક કે બધા ંપગલા ંભરવા ર્નરે્દશ કરી શકે છે, 

i. ફરરયાર્દીને રકિંમત પરત ચકૂવવી, (અથવા વીમાના સજંોગોમા ં ર્પ્રર્મયમ), ફરરયાર્દીને 
થયેલો ખચા 

ii. પ્રર્તવાર્દીની ઉપેિાને કારણે રી ાહકને થયેલી ઈજા કે કોઈ નકુસાન માટે રી ાહકને વળતર 
તરીકે આવી રકમ ચકૂવી આપવી 

iii. સેવામા ંરહલેી ક્ષનતઓઅથવા ર્વસગંતતા દૂર કરવી 
iv. અયોગ્ય વ્યાપાર પ્રણાલિઓ અિકાવવી અથવા વ્યાપારી પ્રણાક્ષલને ર્નયરં્ત્રત કરવી 
v. પિકારોને પયાણ્ત ખચણ પરૂો પા વો 

d) ફરરયાદોના પ્રકારો 

મોિાભાિની ગ્રાહકિક્ષી તકરારો કે જે ત્રણેય મચંમા ંઆવે છે તે વીમા વ્યાપારના િેત્રમા ં
નીચેની મખુ્ય કેટેગરીમા ંઆવે છે 

i. ર્દાવાના સમાધાનમા ંર્વલબં 
ii. ર્દાવાનુ ંક્ષબન-સમાધાન 
iii. ર્દાવાની પતાવટ 
iv. નકુસાનનો જ્થો 
v. પોક્ષલસી શરતો, ર્નયમો વગરેે 

3. વીમા િોકપાિ 

વીમા ધારા, 1938 હઠેળની સિાઓ વારારા કેન્દ્ર સરકારે 11 નવેમ્પબર, 1998ના એક અર્ધકૃત ખતપત્ર 
વારારા જાહરે તકરાર નનવારણ નનયમો, 1998ને ઘોર્ષત કયાા હતા. આ ર્નયમો જીવન અને ક્ષબન-

જીવન વીમા માટે લાગ ુપ  ેછે જેમા ંવ્યસ્ક્તગત િમતામા ંવીમો લેવાયો હોય. 

આ ર્નયમોનો હતે ુર્દાવાઓની પતાવટને લગતી તમામ ફરરયાર્દોનો વીમા કંપનીઓના ભાગે ર્નવે ો 
લાવવાનો છે એ રીતે કે ઓછો ખચા આવે અને તટસ્થતા અને કાયાકુશળતા જળવાઈ રહ.ે 
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િોકપાિ, કે જે વીમાદાર અને વીમાકાંપનીની પરસ્પર સમજૂનતથી નનમાયા હોય તેઓ મધ્યસ્થી 
અને સિાહકાર તરીકે વતે સાંદભાણવલિની અંદર રહીને. 

ફરરયાદને સ્વીકારવી કે નકારવી તે અંિે િોકપાિનો નનણણય અંનતમ રહશેે. 

a) ફરરયાદી િોકપાિને 

લોકપાલને કોઈ પણ ફરરયાર્દ લેક્ષખતમા,ં વીમાર્દાર કે તેના કાનનૂી વારસર્દારની સહી કરીને 
સપુરત કરાવવી જોઈએ જે તેના અર્ધકારિેત્ર હઠેળ હોય અને સહાયક ર્દસ્તાવેજો અરજીની 
સાથે બી વા જોઈએ અને તેની સાથે ફરરયાર્દીને થયેલા નકુસાનના પ્રકાર અને રકમનો પણ 
માગેલી રાહત સાથે ઉલ્લેખ કરવાનો રહ ેછે. 

ફરરયાર્દ લોકપાલને કરી શકાય જો: 

i. ફરરયાર્દીએ અગાઉ વીમા કંપનીમા ં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 સતંષુ્ઠ ન હોય 
iii. વીમાકંપનીએ નકારી કાઢયાની તારીખથી એક વષાની અંર્દર ફરરયાર્દ કરવામા ંઆવી હોય 
iv. ફરરયાર્દ કોઈ કોટા અથવા રી ાહક મચં અથવા લવાર્દમા ંપ તર ન હોય 

b) િોકપાિની ભિામણો 

લોકપાલે કેટલીક ચોક્કસ ફરજો/ર્નયમોને અનસુરવાનુ ંહોય છે: 

i. ભલામણઓ ફરરયાર્દ મળયાના એક મરહનામા ંકરી રે્દવાની રહ ેછે 
ii. ફરરયાર્દી તેમજ વીમાકંપની બનેંને નકલો મોકલવાની રહ ેછે 
iii. આવી ભલામણો મળયાના 15 રર્દવસમા ંજ ફરરયાર્દીએ લેક્ષખતમા ંભલામણો સ્વીકારવાની રહ ે

છે 
iv. વીમાર્દારે સ્વીકૃર્તપત્રની એક નકલ વીમાકંપનીને મોકલવાની રહ ે છે અને આવી નકલ 

મળયાના 15 રર્દવસમા ંજ લેક્ષખતમા ંપકુ્ષ્ટ મેળવવાની રહ ેછે 
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c) ચ કાદો 

જો તકરારનો મધ્યસ્થીથી પણ અંત ન આવે તો લોકપાલ વારારા વીમાધારકને એક યોગ્ય હોય 
તેટલી રકમ આપવાનો ચકુાર્દો આપે છે, જે વીમાધારકના નકુસાનને આવરી લે તે માટે જરૂરી 
રકમ કરતા વધ ુન હોવો જોઈએ. 

લોકપાલે આપેલો વળતરનો ચકુાર્દો નીચેના ર્નયમો વારારા સચંાક્ષલત છે: 

i. આ વળતરનો ચકુાર્દો રૂ. 20 લાખથી વધ ુ (રહમેરાહ ેચકૂવણી તથા અન્દ્ય ખચા સરહત) ન 
હોવો જોઈએ 

ii. આ ચકુાર્દો ફરરયાર્દ મળયાના 3 મરહનાની અંર્દર આપી રે્દવો જોઈએ અને વીમાર્દારે આ 
ચકુાર્દો અપાયાના 1 મરહનામા ંજ તેને અંર્તમ સમાધાન તરીકે સ્વીકારી લેવો જોઈએ. 

iii. વીમાકંપનીએ આ ચકુાર્દાનુ ં પાલન કરતા આવા સ્વીકૃર્તપત્ર મળવાના 15 રર્દવસમા ં જ 
લોકપાલને લેક્ષખતમા ંજાણ કરવી જોઈએ. 

iv. વીમાધારક આવા ચકુાર્દાની સ્વીકૃર્તની લેક્ષખતમા ંજાણ ન કરે તો વીમાકંપની તેનુ ંપાલન 
ન પણ કરી શકે 

તમારી જાતને ચકાસો 1 

______________ પાસે ફરરયાર્દોને સાભંળવાની સિા છે, જયા ં વળતરના ર્દાવાની રકમ રૂ. 20 

લાખ સધુીની છે. 

 I. જજલ્લા મચં 
 II. રાજય પચં 
 III. જજલ્લા પરરષર્દ 
 IV. રાષ્ટ્રીય પચં 
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સારાાંશ 

 ઈર ાએ અદ્યતન તકરાર સચંાલન પ્રણાક્ષલ (IGMS) છે જે વીમા તકરાર  ટેાના સરંી હની 
મધ્યસ્થ એજન્દ્સી તરીકે કામ કરે છે અને ઉદ્યોગમા ંતકરારના ર્નવારણના ર્નરીિણના સાધન 
તરીકે કામ કરે છે. 

 રી ાહક તકરાર ર્નવારણ એજન્દ્સીઓની ર્દરેક જજલ્લા, રાજયમા ંઅને રાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્થાપના કરાઈ 
છે. 

 વીમા વ્યાપારમા ં મોટાભાગની રી ાહક તકરારો ર્દાવાના સમાધાનમા ં ર્વલબં, ર્દાવાના ક્ષબન-

સમાધાન, ર્દાવાને ફગાવવા, નકુસાનની રકમ અને પોલીસીની શરતો, ર્નયમો વગેરેને લગતી 
હોય છે. 

 વીમાર્દાર અને વીમાકંપની વચ્ચ ે પરસ્પર સમંર્તથી ર્નમાયેલા લોકપાલ, મધ્યસ્થી અને 
પરામશાક તરીકે સરં્દભાાવક્ષલ અનસુાર કામ કરે છે. 

 જો તકરારનો મધ્યસ્થીથી ર્નવે ો ન આવે તો લોકપાલ વારારા વીમાધારકને એવા વળતરનો 
ચકુાર્દો આપે છે જે તેમને યોગ્ય લાગે છે અને જે વીમાધારકના નકુસાનને આવરી લેવા જરૂરી 
કરતા વધ ુન હોય.  

ચાવીરૂપ શરતો 

1. એકીકૃત તકરાર સચંાલન પ્રણાક્ષલ(IGMS) 
2. રી ાહક રિણ ધારો, 1986 
3. જજલ્લા મચં 
4. રાજય પચં 
5. રાષ્ટ્રીય પચં 
6. વીમા લોકપાલ 
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તમારી જાતની પરીક્ષાના જવાબો 

જવાબ 1 

સાચો જવાબ છે I. 

જજલ્લા મચં પાસે પાસે ફરરયાર્દોને સાભંળવાની સિા છે, જયા ંવળતરના ર્દાવાની રકમ રૂ. 20 લાખ 
સધુીની છે. 

સ્વ-પરીક્ષા પ્રશ્નો 

પ્રશ્ન1 

IGMSશબ્ર્દને સમજાવો. 

 I. વીમા સામાન્દ્ય સચંાલન પ્રણાક્ષલ 
 II. ભારતીય સામાન્દ્ય સચંાલન પ્રણાક્ષલ 
 III. અદ્યતન તકરાર સચંાલન પ્રણાક્ષલ 
 IV. બાહોશ તકરાર સચંાલન પ્રણાક્ષલ 

પ્રશ્ન 2 

નીચેનામાથંી કઈ રી ાહક તકરાર ર્નવારણ એજન્દ્સીઓ રી ાહકની તકરારોનુ ં સચંાલન કરશે જેમા ં
વળતરના ર્દાવાની રકમ રૂ. 20 લાખથી રૂ. 100 લાખની વચ્ચે હોય? 

 I. જજલ્લા મચં 
 II. રાજય પચં 
 III. રાષ્ટ્રીય પચં 
 IV. જજલ્લા પરરષર્દ 

પ્રશ્ન 3 

નીચેનામાથંી કઈ એક માન્દ્ય રી ાહક ફરરયાર્દ માટેનો આધાર રચતી બાબત નથી? 

 I. દુકાનર્દાર કોઈ ચીજ માટે એમઆરપી કરતા વધ ુભાવ લે છે 
 II. દુકાનર્દાર રી ાહકને તે કેટેગરીની શે્રષ્ઠ પ્રો ક્ટની સલાહ નથી આપતો 
 III. ર્દવાની બોટલ પર એલજીની ચેતવણી અપાઈ નથી 
 IV. િર્તયકુ્ય પ્રો ક્ટ માટે 
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પ્રશ્ન 4 

નીચેનામાથંી કઈ બાબત કોઈ રી ાહક માટે વીમા પોલીસીને લગતી ફરરયાર્દ કરવા માટેનો સૌથી 
સયુોગ્ય ર્વકલ્પ છે? 

 I. પોલીસ 
 II. સપુ્રીમ કોટા 
 III. વીમા લોકપાલ 
 IV. જજલ્લા કોટા 

પ્રશ્ન 5 

નીચેનામાથંી કયુ ંર્નવેર્દન વીમા લોકપાલના અર્ધકારિેત્રની હર્દના સરં્દભામા ં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 લેક્ષખતમા ંકરાય છે 
 II. ફરરયાર્દ ફોન પર મૌક્ષખકમા ંકરાય છે 
 III. ફરરયાર્દ સામસામે મૌક્ષખક રીતે કરાય છે 
 IV. ફરરયાર્દ છાપામા ંજાહરેાત આપીને કરાય છે 

પ્રશ્ન 7 

વીમા લોકપાલનો સપંકા કરવાની સમયમયાાર્દા કેટલી છે? 

 I. વીમાકંપનીએ ફરરયાર્દ નકારી કાઢયાના બ ેવષાની 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 

નીચેનામાથંી કઈ લોકપાલ સમિ ફરરયાર્દ નોંધાવવા માટેની પવૂા-શરતરૂપી બાબત નથી? 

 I. ફરરયાર્દ ‘પસાનલ લાઈન્દ્સ’ વીમા પર વ્યસ્ક્ત વારારા જ કરાવાયેલી હોવી જોઈએ 
 II. વીમાકંપનીએ ફરરયાર્દ નકારી કાઢયાના 1 વષાની અંર્દર ફરરયાર્દ નોંધાવાયેલી હોવી જોઈએ 
 III. લોકપાલ સધુી પહોંચતા પહલેા ફરરયાર્દીએ રી ાહક મચંનો સપંકા સાધવો જોઈએ 
 IV. કુલ મગંાયેલી રાહતની રકમ રૂ. 20 લાખની મયાાર્દાની અંર્દર જ હોવી જોઈએ. 

પ્રશ્ન 9 

લોકપાલ સમિ ફરરયાર્દ નોંધાવવા શુ ંકોઈ ફી/ ચાર્જ ચકૂવવાની જરૂર છે? 

 I. રૂ. 100ની ફી ભરવાની રહ ેછે 
 II. કોઈ ફી કે ચાર્જ ભરવાની જરૂર નથી 
 III. કુલ મગંાયેલી રાહતની 20% રકમ ફી તરીકે ભરવાની રહ ેછે 
 IV. કુલ મગંાયેલી રાહતની 10% રકમ ફી તરીકે ભરવાની રહ ેછે 

પ્રશ્ન 10 

શુ ંકોઈ ખાનગી વીમાકંપની સામે ફરરયાર્દ નોંધી શકાય? 

 I. ફરરયાર્દ ફક્ત જાહરે વીમાકંપની સામે જ નોંધી શકાય 
 II. હા, ખાનગી વીમાકંપની સામે પણ ફરરયાર્દ નોંધી શકાય 
 III. માત્ર જીવન વીમા િેત્રમા ંખાનગી વીમાકંપની સામે ફરરયાર્દ નોંધી શકાય 
 IV. માત્ર ક્ષબન-જીવન વીમા િેત્રમા ંખાનગી વીમાકંપની સામે ફરરયાર્દ નોંધી શકાય 
 

સ્વ-પરીક્ષા પ્રશ્નોના જવાબો 

જવાબ 1 

સાચો ર્વકલ્પ છે III. 
IGMSએટલેઅદ્યતન તકરાર સચંાલન પ્રણાક્ષલ. 

જવાબ 2 

સાચો ર્વકલ્પ છે II. 
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રાજય પચં રી ાહકની તકરારોનુ ંસચંાલન કરશે જેમા ંવળતરના ર્દાવાની રકમ રૂ. 20 લાખથી રૂ. 100 

લાખની વચ્ચે હોય. 

જવાબ 3 

સાચો ર્વકલ્પ છે II. 

દુકાનર્દાર રી ાહકને તે કેટેગરીની શે્રષ્ઠ પ્રો ક્ટની સલાહ નથી આપતો એ માન્દ્ય રી ાહક ફરરયાર્દ 
માટેનો આધાર રચતી બાબત નથી 

જવાબ 4 

સાચો ર્વકલ્પ છે III. 

વીમા લોકપાલ એ કોઈ રી ાહક માટે વીમા પોલીસીને લગતી ફરરયાર્દ કરવા માટેનો સૌથી સયુોગ્ય 
ર્વકલ્પ છે જેના િેત્રીય અર્ધકારિેત્રમા ં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 લેક્ષખતમા ંફરરયાર્દ લોંચ કરાય છે 

જવાબ 7 

સાચો ર્વકલ્પ છે III. 

વીમા લોકપાલનો સપંકા કરવાની સમયમયાાર્દા વીમાકંપનીએ ફરરયાર્દ નકારી કાઢયાના એક વષાની 
અંર્દર છે 

જવાબ 8 

સાચો ર્વકલ્પ છે III. 

લોકપાલ સધુી પહોંચતા પહલેા ફરરયાર્દીએ રી ાહક મચંનો સપંકા સાધવો જોઈએ એ લોકપાલ સમિ 
ફરરયાર્દ નોંધાવવા માટેની પવૂા-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), જેમા ંસમયેસમયે સધુારા થયા છેઅ  
2) “ર્નમણ ૂકં પત્ર” એટલે વીમાકંપની વારારા કોઈ પણ વ્યસ્ક્તને વીમા એજન્દ્ટ તરીકે કામ કરવા માટે 

આપવામા ંઆવતો પત્રઅ  
3) “અપીલેટ અર્ધકારી” એટલે વીમાકંપની વારારા અર્ધકૃત કરાયેલ અર્ધકારી, જે વીમા એજન્દ્ટ પાસેથી 

પ્રાપ્ત થયેલી રજૂઆતો અને અપીલોનો ર્વચાર કરે છે અને તેનો ર્નકાલ કરે છેઅ  
4) "વીમા એજન્દ્ટ " એટલે વીમાકંપની રા ર્નયકુ્ત વ્યસ્ક્ત છે, જે વીમાની પોક્ષલસી જાળવવા, રરન્દ્ય ૂકરવા 

કે તેને ફરી કાયારત કરવા સાથે સબંરં્ધત વીમા વ્યવસાયો મેળવવા કામ કરે છેઅ  
5) “ઓથોરરટી” એટલે વીમા ર્નયમનકારી અને ર્વકાસ સિામ ંળ અર્ધર્નયમ, 1999 (1999નો 41)ની 

કલમ 3ની જોગવાઈ હઠેળ સ્થાર્પત ભારતીય વીમા ર્નયમનકારી અને ર્વકાસ સિામ ંળઅ  
6) “સયંકુ્ત વીમા એજન્દ્ટ” એવી વ્યસ્ક્ત છે, જેની ર્નમણકૂ બે કે વધારે વીમાકંપનીઓ વીમા એજન્દ્ટ 

તરીકે કરે છે, જેમા ંશરત એવી હોય છે કે વીમા એજન્દ્ટ જીવન વીમાકંપની, સાધારણ વીમાકંપની, 
હલે્થ વીમાકંપની અને ર્દરેક પ્રકારની મોનોલાઇન વીમાકંપનીઓમા ંએકથી વધારે કંપની માટે કામ 
નહીં કરેઅ  

7) “એજન્દ્ટોની કેક્ન્દ્રય યાર્દી” એટલે ઓથોરરટી વારારા જાળવવામા ં આવતી એજન્દ્ટોની યાર્દી, જેમા ં
વીમાકંપનીઓ વારારા ર્નયકુ્ત એજન્દ્ટોની તમામ ર્વગતો સામેલ હોય છેઅ  

8)  “પ્રર્તબરં્ધત એજન્દ્ટોની કેક્ન્દ્રય યાર્દી” એટલે ઓથોરરટી વારારા જાળવવામા ંઆવતી એજન્દ્ટની યાર્દી, 
જેમની ર્નમણ ૂકં વીમાકંપનીના ર્નયકુ્ત અર્ધકારીએ વતાણ ૂકંની આચારસરંહતાના ઉલ્લઘંન 
અને/અથવા ગોટાળા કરવાના આધારે રર્દ કરી છે/બરતરફ કરી છેઅ  

9)  “ર્નયકુ્ત અર્ધકારી” એટલે વીમાકંપનીએ વીમા એજન્દ્ટ તરીકે વ્યસ્ક્તની ર્નમણકૂ કરવા માટે 
અર્ધકૃત કરેલ અર્ધકારીઅ  

10) “તપાસ સસં્થા” એટલે એવી સસં્થા, જે વીમા એજન્દ્ટ માટે ભરતી પવેૂની કસોટીઓ હાથ ધરે છે અને 
તેને ઓથોરરટી રારા માન્દ્યતા પ્રાપ્ત છેઅ.  

11) આ ર્નયમનના હતેસુર “મોનો-લાઇન ઇન્દ્સ્યોરા” એટલે વીમા અર્ધર્નયમ, 1938ની કલમ 2(9) હઠેળ 
વ્યાખ્યાર્યત કરવામા ંઆવેલી વીમાકંપની, જે કૃર્ષ વીમો, એક્ષ્પોટા  કે્રર ટ ગેરેન્દ્ટી ક્ષબઝનેસ જેવા એક 
જ પ્રકારનો વ્યવસાય કરે છેઅ  
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12)  “મક્લ્ટલેવલ માકેરટિંગ સ્કીમ” એટલે અર્ધર્નયમની કલમ 42એમા ં વ્યાખ્યાર્યત કરવામા ંઆવેલી 
કોઈ પણ સ્કીમઅ  

2. વીમાકંપની વારારા વીમા એજન્દ્ટની ર્નમણ ૂકં:   

1) વીમાકંપનીના વીમા એજન્દ્ટ બનવા ઇચ્છતા અરજર્દારે વીમાકંપનીના ર્નયકુ્ત અર્ધકારીને ફોમા 
આઇ-એમા ંઅરજી કરવી પ શેઅ  

2) વીમાકંપનીના ર્નયકુ્ત અર્ધકારીને અરજી મળતા ંઆ બાબતો પર ખાતરી મેળવશે કે અરજર્દારે:-  

a) ફોમા આઇ-એમા ંએજન્દ્સીની અરજીમા ંતમામ મારહતી પ્રર્દાન કરી છે;   

b) એજન્દ્સીના અરજીપત્રકમા ંપેન કા ાની ર્વગત આપી છે;  

c) અર્ધર્નયમ 6મા ંસકૂ્ષચત વીમાની પરીિા પાસ કરી છે;  

d) અર્ધર્નયમ 7મા ંઉલ્લેક્ષખત કોઈ પણ પ્રકારની ગેરલાયકાત ધરાવતા નથી;  
e) વીમા વ્યવસાય કરવા પયાાપ્ત જાણકારી ધરાવે છે; અને પોક્ષલસીધારકોને જરૂરી સેવાઓ પ્રર્દાન 

કરવા સિમ છે;  

3) ર્નયકુ્ત અર્ધકારી એજન્દ્સી અરજીની યોગ્ય ચકાસણી કરશે અને સરુ્નર્િત કરશે કે અરજર્દાર એકથી 
વધારે જીવન વીમાકંપની, એકથી વધારે હલે્થ વીમાકંપની અને ર્દરેક મોનો-લાઇન વીમાકંપની 
પૈકીની એકથી વધારે વીમાકંપની  માટે એજન્દ્સી ર્નમણ ૂકં ધરાવતા નથી તથા તેઓ પ્રર્તબરં્ધત 
એજન્દ્ટોની કેક્ન્દ્રય યાર્દીમા ંસામેલ નથીઅ  

4) નનય ક્ટત અનધકારી આ બાબતોની ખરાઈ પણ કરશે  

a) ઉપર ઉલ્લેક્ષખત મારહતી સરુ્નર્િત કરવા અરજર્દારના પેન નબંર સાથે ઓથોરરટી વારારા 
જાળવવામા ંઆવતી એજન્દ્ટોની કેક્ન્દ્રય યાર્દી.  

b) અરજર્દાર પર પ્રર્તબધં મકૂાયો નથી એ સરુ્નર્િત કરવા ઓથોરરટી વારારા જાળવવામા ંઆવતી 
પ્રર્તબરં્ધત એજન્દ્ટોની યાર્દીઅ 

5) ર્નયકુ્ત અર્ધકારી સરુ્નર્િત કરશે કે અરજર્દાર ઉપરોક્ત અર્ધર્નયમમા ં ઉલ્લેક્ષખત તમામ શરતોનુ ં
પાલન કરે છે અને અર્ધર્નયમની કલમ 42ની પેટાકલમ (3)મા ં ઉલ્લેક્ષખત કોઈ પણ પ્રકારની 
ગેરલાયકાત ધરાવતા નથીઅ ત્યારબાર્દ તેઓ એજન્દ્સી અરજીને આગળ વધારી શકે છે અને 
અરજર્દાર પાસેથી તમામ ર્દસ્તાવેજો મળયાનંા 15 રર્દવસની અંર્દર ર્નમણ ૂકં પત્ર ઇશ્ય ૂકરીને વીમા 
એજન્દ્ટ તરીકે અરજર્દારની ર્નમણ ૂકંને મજૂંરી આપી શકે છેઅ ર્નયકુ્ત અર્ધકારી ર્નયકુ્ત એજન્દ્ટને 
એજન્દ્સી કો  નબંર ફાળવશે અને વીમાકંપનીના નામની આગળ એજન્દ્સી કો  નબંર આવશેઅ  

6) ઉપર કરેલા ઉલ્લેખ મજુબ ઇશ્ય ૂથયેલ એજન્દ્સી ર્નમણકૂ પત્રમા ંવીમા એજન્દ્ટ તરીકે અરજર્દારની 
ર્નમણકૂ અને કામગીરીની તમામ શરતો તથા આચારસરંહતા હશેઅ ઉપર ઉલ્લેખ કયાા મજુબ એજન્દ્ટ 
તરીકે ર્નમણ ૂકં થયા પછી 7 રર્દવસની અંર્દર ર્નમણ ૂકં પત્ર રવાના કરવામા ંઆવશેઅ  

7) વીમાકંપની વીમા એજન્દ્ટ તરીકે ર્નયકુ્ત અરજર્દારને આઇ ેક્ન્દ્ટટી કા ા (ઓળખપત્ર) આપશે, જે 
વીમા એજન્દ્ટ જે વીમાકંપનીનુ ંપ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે છે તેની ઓળખ બનશેઅ  
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8) જો અરજર્દાર આ ર્નયમનોમા ંઉલ્લેક્ષખત કોઈ પણ શરતો પણૂા નહીં કરે, તો ર્નયકુ્ત અર્ધકારી કોઈ 
પણ અરજર્દારને એજન્દ્સી ર્નમણકૂની મજૂંરી આપવાનો ઇનકાર કરી શકે છેઅ ર્નયકુ્ત અર્ધકારી 
અરજર્દારને અરજી મળયાનંા 21 રર્દવસની અંર્દર ર્નમણ ૂકં માટે ઇનકાર કરવાના કારણો લેક્ષખતમા ં
જણાવશેઅ  

9) ર્નયકુ્ત અર્ધકારીના એજન્દ્સી ર્નમણ ૂકંનો ઇનકાર કરવાથી અસતંષુ્ટ અરજર્દાર ર્નણાયની સમીિા 
માટે વીમાકંપની વારારા ર્નયકુ્ત અપીલેટ અર્ધકારીને સમીિા અરજી કરી શકે છેઅ વીમાકંપની 
અરજર્દારની અરજીની સમીિા કરવા અપીલેટ અર્ધકારીની ર્નમણ ૂકં કરશેઅ અપીલેટ અર્ધકારી 
અરજીની ર્વચારણા કરશે અને સમીિા અરજી મળયાના ં15 રર્દવસની અંર્દર અંર્તમ ર્નણાય લેક્ષખતમા ં
જણાવશેઅ  
 

3. વીમાકાંપની દ્વારા સાંય ક્ટત વીમા એજન્સિની નનમણ ૂાંક:  

1) ‘સયંકુ્ત વીમા એજન્દ્ટ’ તરીકે કામ કરવા ઇચ્છતી વ્યસ્ક્તએ સબંરં્ધત જીવન, સાધારણ, હલે્થ કે 
મોનો-લાઇન વીમાકંપનીના ર્નયકુ્ત અર્ધકારીને ‘સયંકુ્ત એજન્દ્સી અરજી પત્રક આઇ-બી’ મા ંઅરજી 
કરવી પ શેઅ સબંરં્ધત વીમાકંપનીઓના ર્નયકુ્ત અર્ધકારી ઉપર જણાવેલ રીતે અરજી પર પ્રરક્રયા 
હાથ ધરશેઅ  
 

4. વીમા એજન્સસીની પરીક્ષા:—  

1) અરજર્દારે જીવન, સાધારણ કે હલે્થ વીમાના એજન્દ્ટ વીમા એજન્દ્ટ તરીકે ર્નયકુ્ત થવા ઓથોરરટીએ 
નક્કી કરેલા અભ્યાસક્રમ મજુબ પરીિા સસં્થઆ વારારા હાથ ધરવામા ં આવતી વીમા એજન્દ્સની 
પરીિા પાસ કરવી પ શેઅ વીમાકંપની વીમા પરીિામા ંપાસ થવા વીમા સબંરં્ધત પયાાપ્ત જાણકારી 
સાથે સજ્જ થવા ઉમેર્દવારોને જરૂરી સહાય કરશે અને માગાર્દશાન આપશેઅ  
 

2) ઉપર ઉલ્લેખ કયાા મજુબ વીમા એજન્દ્સીની પરીિામા ંસફળતાપવૂાક પાસ થનાર અરજર્દારને પરીિા 
સસં્થા પાસ થયાનુ ંપ્રમાણપત્ર આપશેઅ આ પ્રમાણપત્ર વીમાકંપની સાથે પહલેી વખત એજન્દ્ટ તરીકે 
ર્નયકુ્ત થવાના હતેસુર બાર મરહનાના ગાળા માટે લાગ ુરહશેેઅ  
 

3) ઉપર ઉલ્લેખ કયાા મજુબ લાયકાત ધરાવનાર અને પરીિા સસં્થા વારારા ઇશ્ય ૂથયેલા પાસ થયાના 
પ્રમાણપત્રો ધરાવતા ઉમેર્દવારો જ એજન્દ્ટ તરીકે ર્નયકુ્ત થવા માટે લાયક ગણાશેઅ  
 

5. વીમા એજન્સિ તરીકે કામ કરવાની િેરિાયકાત: કાયર્દાની કલમ 42(3)મા ંનક્કી થયેલ ગેરલાયકાતો 
નીચે મજુબ છે.  
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6. આચારસાંરહતા  
 

1) દરેક એજન્સિે નીચેની આચારસાંરહતાન ાં પાિન કરવ ાં પિશે:-  

a) ર્દરેક વીમા એજન્દ્ટ ---  
i. પોતાની અને વીમાકંપનીની ઓળખ આપશે, જેના માટે તે વીમા એજન્દ્ટ તરીકે કામ કરે છે;  

ii. સભંર્વત રી ાહકને એજન્દ્સી આઇ ેક્ન્દ્ટટી કા ા રે્દખા શે અને સભંર્વત રી ાહક માગેં તો 
એજન્દ્સીનો ર્નમણ ૂકંનો પત્ર પણ રે્દખા શે;  

iii. વીમાકંપની વારારા વેચાણ માટે ઓફર થતી વીમા યોજનાઓના સબંધંમા ંજરૂરી મારહતીનો 
પ્રસાર કરવો અને ચોક્કસ વીમા યોજના સચૂવો ત્યારે સભંર્વત રી ાહકની જરૂરરયાતો 
ધ્યાનમા ં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 સભંર્વત રી ાહકની જરૂરરયાત મજુબ ઉત્પાર્દન 
સચૂવવુ ંજોઈએ;  

v. જો સભંર્વત રી ાહક પછેૂ, તો વેચાણ માટે ઓફર થતા ં વીમાના ઉત્પાર્દનના સબંધંમા ં
કર્મશનની જાણકારી આપવી;  

vi. વેચાણ માટે ઓફર થતી વીમા યોજના માટે વીમાકંપનીના પ્રીર્મયમની જાણકારી આપવી;  
vii. વીમાકંપની વારારા અરજી પત્રકમા ં જરૂરી મારહતી ર્વશે સભંર્વત રી ાહકને સમજાવવુ ં અને 

વીમા કરારની ખરીર્દીમા ંઆવશ્યક મારહતી જાહરે કરવાનુ ંમહત્ત્વ પણ જણાવવુ;ં  
viii. વીમાકંપનીને સભંર્વત વીમાધારક સાથે સબંરં્ધત તમામ હકીકતની જાણકારી આપવી, 

જેમા ંએજન્દ્ટને જાણકારી હોય તેવી સભંર્વત રી ાહકની કોઈ પણ નકુસાનકારક આર્દતો કે 
આવકમા ં અસાતત્યતા “વીમા એજન્દ્ટો ગોપનીય રરપોટા” તરીકે ઓળખાતો રરપોટા  જયા ં
જયા ંલાગ ુપ ે ત્યા ંવીમાકંપનીને ર્દરેક ર્દરખાસ્ત સાથે સપુરત કરવો પ શે તથા સભંર્વત 
રી ાહકને ઉક્ષચત પછૂપરછ કરીને ર્દરખાસ્ત સ્વીકાયાતાના સબંધંમા ં વીમાકંપનીના 
વીમાકરણના ર્નણાયને અસર કરી શકે તેવી આવશ્યક હકીકત વીમાકંપનીને જણાવવી 
જોઈએ;  

ix. વીમાકંપનીને અરજી પત્રક સપુરત કરતી વખતે જરૂરી ર્દસ્તાવેજો અને અરજી સ્વીકારવા 
માટે વીમાકંપની વારારા માગંવામા ંઆવતા અન્દ્ય ર્દસ્તાવેજો રજૂ કરવા;  

x. પોક્ષલસી હઠેળ ર્દરેક સભંર્વત રી ાહકને નોર્મનેશન (વારસર્દાર ર્નમવા) અંગે સલાહ આપવી  
xi. વીમાકંપની વારારા અરજીની સ્વીકાયાતા કે અસ્વીકાયાતા ર્વશે સભંર્વત રી ાહકને જાણ કરવી;  
xii. ર્દરેક પોક્ષલસીધારકને જરૂરી સહાય અને સલાહ આપવી, જેમા ં પોક્ષલસીની ફાળવણી, 

સરનામામા ંફેરફાર કે જયારે જરૂર પ ે ત્યારે પોક્ષલસી કે પોક્ષલસી સાથે સબંરં્ધત અન્દ્ય સેવા 
હઠેળ ર્વકલ્પોનો ઉપયોગ કરવાની બાબત સામેલ છે;  
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xiii. વીમાકંપની વારારા 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 વારારા ર્નમણ ૂકં થયા ર્વના વીમા વ્યવસાય હાથ નહીં ધરે 

b. અરજી પત્રકમા ંકોઈ પણ આવશ્યક મારહતી ન આપવા સભંર્વત રી ાહકને પે્રરરત નહીં કરે;  

c. અરજીની સ્વીકાયાતા માટે વીમાકંપનીને સપુરત કરેલા અરજી પત્રક કે ર્દસ્તાવેજોમા ં ખોટી 
મારહતી આપવા સભંર્વત રી ાહકને પે્રરરત નહીં કરે;  

d. વીમા પોક્ષલસીઓ ખરીર્દવા માટે મક્લ્ટલેવલ માકેરટિંગનો આશરો નહીં લે અને/અથવા કોઈ પણ 
સભંર્વત રી ાહક/પોક્ષલસીધારકને મક્લ્ટલેવલ માકેરટિંગ સ્કીમમા ંસામેલ નહીં કરે;  

e. સભંર્વત રી ાહક સાથે અભર વ્યવહાર નહીં કરે;  

f. અન્દ્ય કોઈ વીમા એજન્દ્ટની ર્દરખાસ્તમા ંહસ્તિેપ નહીં કરે;  

g. પોતાની વીમાકંપનીની ઓફરથી અલગ ર્દર, લાભ, શરતો અને ર્નયમો ઓફર નહીં કરે;  

h. વીમા કરાર હઠેળ લાભાથી પાસેથી આવકનો રહસ્સો માગંશે 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 ર્નયકુ્ત અર્ધકારી વારારા અગાઉ એજન્દ્સી રર્દ કરવામા ંઆવી હોય અને આ પ્રકારના ર્નણાયની 
તારીખથી પાચં વષા પસાર નહીં થયા હોય, તો વીમા એજન્દ્ટ તરીકે કામ કરવા નવેસરથી 
એજન્દ્સી મેળવવા અરજી નહીં કરે;  

k. કોઈ પણ વીમાકંપનીના ર રેક્ટર તરીકે નહીં કરે;  

3) પોતે મેળવેલ વીમા વ્યવસાયને જાળવવા ર્દરેક વીમા એજન્દ્ટ ર્નયત સમયમા ંપોક્ષલસીધારકો વારારા 
પ્રીર્મયમનુ ં રેર્મન્દ્ટસ સરુ્નર્િત કરવા ર્દરેક પ્રયાસ કરશે, જે માટે પોક્ષલસીધારકને મૌક્ષખક અને 
લેક્ષખતમા ંનોરટસ આપશે;  

4) વીમા અર્ધર્નયમ, 1938ની જોગવાઈઓ અને ર્નયમનોનુ ંઉલ્લઘંન કરનાર કોઈ પણ વ્યસ્ક્ત રં્દ ને 
પાત્ર બનશે, જે રૂઅ 10,000 સધુી હોઈ શકે છે અને વીમા એજન્દ્ટ તરીકે કોઈ વ્યસ્ક્તની ર્નમણ ૂકં 
કરવા વીમાકંપની વતી કામ કરનાર કોઈ પણ વ્યસ્ક્તને આ પ્રકારની વ્યસ્ક્ત મારફતે ભારતમા ં
વીમા વ્યવસાય કરવા બર્દલ રં્દ  થશે, જે રૂઅ 1 કરો  સધુી હોઈ શકે છેઅ  

5) વીમાકંપની તેના એજન્દ્ટની તમામ હકીકતો અને બાકાત બાબતો માટે જવાબર્દાર હશે, જેમા ંઆ 
ર્નયમનો હઠેળ ચોક્કસ આચારસરંહતાનુ ંઉલ્લઘંન સામેલ છે અને રં્દ ને પાત્ર બનશે, જે રૂઅ 1 કરો  
સધુી હોઈ શકે છેઅ  
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7. એજન્સિની નનમણ ૂાંક રદ કરવી:   
1) કોઈ પણ એજન્દ્ટની ર્નમણ ૂકં ઉક્ષચત નોરટસ આપ્યા પછી અને તેમને રજૂઆત કરવાની વાજબી તક 

આપ્યા પછી રર્દ કરી શકાશે કે તેમને બરતરફ કરી શકાશોઅ જો તેઓેઃ 
a. વીમા અર્ધર્નયમ 1938, (1938ની 4), વીમા ર્નયમનકારી અને ર્વકાસ સિામ ંળ અર્ધર્નયમ, 

1999 (1999ની 41) કે ર્નયમો કે ર્નયમનોની જોગવાઈઓ, જેને સમયેસમયે સધુારવામા ંઆવી 
છે, તેનુ ંઉલ્લખંન કરશે તો;  

b. ઉપરોક્ત ઉલ્લેક્ષખત કોઈ પણ ગેરલાયકાતને પાત્ર બનશે તો.   
c. ઓથોરરટીએ સમયેસમયે ઇશ્ય ૂ કરેલ ર્નયમન 8મા ં સકૂ્ષચત આચારસરંહતા અને સચૂનાઓનુ ં

પાલન કરવામા ંર્નષ્ફળ ર્નવ શે તોઅ  
d. ર્નમણ ૂકંની શરતોનુ ંઉલ્લઘંન કરશે તોઅ 
e. વીમાકંપની કે ઓથોરરટી વારારા જરૂરી એજન્દ્ટ તરીકે કામગીરી સાથે સબંરં્ધત કોઈ પણ મારહતી 

આપવામા ંર્નષ્ફળ જશે તો;  
f. ઓથોરરટી વારારા ઇશ્ય ૂકરેલી સચૂનાઓનુ ંપાલન કરવામા ંર્નષ્ફળ ર્નવ શે તો;   
g. ખોટી મારહતી આપવી; કે વીમા એજન્દ્ટની ર્નમણુકં માટેની અરજીમા ંકે તેની વેક્ષલર ટીના ગાળા 

ર્દરર્મયાન આવશ્યક જાણકારી આપવામા ંર્નષ્ફળ ર્નવ શે તો.  
h. વીમાકંપની/ઓથોરરટી વારારા જરૂર મજુબ ર્નયર્મત સમયે રરટના સબર્મટ નહીં કરે;  

i. ઓથોરરટી વારારા હાથ ધરવામા ંઆવતી તપાસ કે પછૂપરછમા ંસહકાર નહીં આપે તો;  
j. પોક્ષલસીધારકની ફરરયાર્દોનુ ં ર્નવારણ કરવામા ં ર્નષ્ફળ ર્નવ શે કે ઓથોરરટીને સતંોષકારક 

જવાબ આપવામા ંર્નષ્ફળ ર્નવ શે તો;  
k. વીમાકંપની વતી પોક્ષલસીધારકો/સભંર્વત રી ાહકો પાસેથી પ્રીર્મયમ/રોક  રકમની ઉચાપતમા ં

પ્રત્યિ કે પરોિ રીતે સકંળાયેલા હશે તોઅ જોકે આ જોગવાઈ વીમાકંપની વારારા ચોક્કસ મજૂંરી 
ર્વના રોક /પ્રીર્મયમને ઉઘરાવવાની મજૂંરી આપતી નથીઅ  

 

8. એજન્સસી રદ કરવા માિેની પ્રરિયા:  
વીમા એજન્દ્ટની એજન્દ્સી રર્દ કરવા અંર્તમ ર્નણાય ઇશ્ય ૂથયા પછી તેઓ અંર્તમ આરે્દશની તારીખથી વીમા 
એજન્દ્ટ તરીકે કામ નહીં કરી શકેઅ 
 

9. એજન્સસી નનમણકૂની સસ્પેન્સશન/રદ કરવાની અસર —  

1) એજન્દ્સી રર્દ થવાની કે બરતરફ થયાની તારીખે અને તારીખથી વીમા એજન્દ્ટ પોતાની વીમા એજન્દ્ટ 
તરીકેની કામગીરી બધં કરશેઅ  
a. વીમાકંપની એજન્દ્ટ પાસેથી ર્નમણ ૂકં પત્ર અને ઓળખપત્ર પરત મેળવશે, જેમની ર્નમણકૂ આ 

ર્નયમનોની અંર્દર ર્નમણ ૂકં રર્દ થયાના અંર્તમ આરે્દશ ઇશ્ય ૂથયાની 7 રર્દવસની અંર્દર રર્દ થશેઅ  
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b. વીમાકંપની એજન્દ્ટ પર પ્રર્તબધં મકૂશે અને એજન્દ્સી રર્દ કે બરતરફ થયાનો આરે્દશ ઇશ્ય ૂથયા 
પછી તાત્કાક્ષલક ઓથોરરટી વારારા જાળવવામા ંઆવતા પ્રર્તબરં્ધત એજન્દ્ટોના  ેટાબેઝમા ં અને 
ઓથોરરટી વારારા જાળવવામા ંઆવતા એજન્દ્ટના  ેટા બેઝની કેન્દ્ર્દયા યાર્દીમા ં રર્દ કે બરતરફ 
થયેલા એજન્દ્ટોની ર્વગત ઓનલાઇન પદ્ર્તમા ંએન્દ્ટર કરશે.  

c. ર્નયકુ્ત અર્ધકારી વારારા મૌક્ષખક આરે્દશ ઇશ્ય ૂથયા પછી ર્શસ્ત સબંરં્ધત કામગીરી થતા કોઈ પણ 
એજન્દ્ટના સબંધંમા ંબરતરફી પરત ખેંચવાના કેસમા ંઆ પ્રકારના એજન્દ્ટની ર્વગત સસ્પેન્દ્શન 
રર્દ થયાના આરે્દશ પછી તરત ટૂંક સમયમા ં પ્રર્તબરં્ધત એજન્દ્ટોની યાર્દીમાથંી દૂર કરવામા ં
આવશેઅ  

d. વીમાકંપની અન્દ્ય વીમાકંપનીઓ, જીવન કે સાધારણ કે હલે્થ વીમાકંપનીઓ કે મોનોલાઇન 
વીમાકંપનીઓને આ પ્રકારના એજન્દ્ટ ર્વશે જાણકારી આપશે, જેમા ંવીમા એજન્દ્ટ સામે લેવામા ં
આવેલ પગલા ંર્વશે અને જરૂરી કામગીરી ર્વશે જણાવશેઅ  
 

10. વીમા એજન્સિ દ્વારા રાજીનામ ાં/નનમણ ૂાંક પરત કરવાના સાંબાંધમાાં અન સરવી પિે તેવી પ્રરિયાુઃ 
1) પોતાની એજન્દ્સી વીમાકંપનીને સપુરત કરવા ઇચ્છતી વ્યસ્ક્તએ તેમનો ર્નમણ ૂકં પત્ર અને 

ઓળખપત્ર વીમાકંપનીના ર્નયકુ્ત અર્ધકારીને સપુરત કરવા પ શેઅ 
2) એજન્દ્ટ વારારા રાજીનામુ ં આપ્યા ં પછી કે ર્નમણ ૂકં સપુરત કયાાની તારીખથી 15 રર્દવસની અંર્દર 

વીમાકંપની ફોમા આઇ-સીમા ંમજુબ એજન્દ્સી રર્દ થયાનુ ંપ્રમાણપત્ર ઇશ્ય ૂકરશેઅ 
3) પોતાની ર્નમણ ૂકં સપુરત કરનાર વીમા એજન્દ્ટ અન્દ્ય વીમાકંપનીની નવેસરથી એજન્દ્સી લઈ શકે છેઅ 

આ પ્રકારના કેસમા ંએજન્દ્ટે અગાઉની એજન્દ્સની તમામ ર્વગત નવી વીમાકંપનીને આપવી પ શે 
અને ફોમા આઇ-સીમા ંઅગાઉની વીમાકંપનીએ ઇશ્ય ૂકરેલ સમાન્સપ્ત પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવુ ંપ શેઅ  

4) વીમાકંપની અગાઉની વીમાકંપની વારારા સમાન્સપ્ત પ્રમાણપત્ર ઇશ્ય ૂથયાની તારીખથી 90 રર્દવસના 
ગાળા પછી ઉપર મજુબ એજન્દ્સી અરજી માટે ર્વચારણા હાથ ધરશેઅ  
 

11. વીમાકાંપની દ્વારા એજન્સિની નનમણ ૂાંક માિે સાધારણ શરતો:  
1) વીમાકંપની એજન્દ્સી સાથે સબંરં્ધત બાબતોને આવરી લેવા ‘બો ા માન્દ્ય નીર્ત’ બનાવશે અને ર્દર 

વષે 31મી માચા અગાઉ ઓથોરરટી સમિ રજૂ કરશેઅ ‘બો ા માન્દ્ય નીર્ત’ની માગાર્દર્શિકા વીમાકંપની 
બનાવશે 

2) કોઈ પણ વ્યસ્ક્ત એકથી વધારે જીવન વીમાકંપની, એકથી વધારે સાધારણ વીમાકંપની, એકથી 
વધારે હલે્થ વીમાકંપની અને એકથી વધારે પ્રકારની મોનલાઇન વીમાકંપનીઓના વીમા એજન્દ્ટ 
તરીકે કામ નહીં કરે 

3) આ કાયર્દાની જોગવાઈઓનુ ંઉલ્લઘંન કરનાર કોઈ પણ વીમા એજન્દ્ટ રં્દ ને પાત્ર બનશે, જે 10,000 
રૂર્પયા સધુી હોઈ શકે છેઅ  



 

72 
 

4) કોઈ પણ વીમાકંપની કે વીમાકંપની વતી કામ કરનાર તેના પ્રર્તર્નર્ધ, જેઓ વ્યસ્ક્તની વીમા 
એજન્દ્ટ તરીકે ર્નમણ ૂકં કરે છે, જેમને ભારતમા ં કોઈ પણ વીમા વ્યવસાય કરવાની મજૂંરી નથી, 
તેમને રં્દ  ચકુવવો પ શે, જે રૂઅ એક કરો  સધુી હોઈ શકે છેઅ  

5) વીમા કાયર્દા (સશંોર્ધત) અર્ધર્નયમ, 2015નો અમલ શરૂ થતા કે શરૂ થયા પછી કોઈ પણ 
વીમાકંપની ર્પ્રસ્ન્દ્સપલ એજન્દ્ટ, ચીફ એજન્દ્ટ અને સ્પેશ્યલ એજન્દ્ટની ર્નમણ ૂકં નહીં કરે તથા તેમના 
મારફતે ભારતમા ંવીમાના વ્યવસાય સાથે સબંરં્ધત કોઈ પણ ક્ષબઝનેસ નહીં કરેઅ  

6) કોઈ પણ વ્યસ્ક્તને મક્લ્ટલેવલ માકેરટિંગ સ્કીમ મારફતે અન્દ્ય કોઈ વ્યસ્ક્તને વીમા પોક્ષલસી રરન્દ્ય ૂ
કરાવવા કે જાળવી રાખવા પ્રત્યિ કે પરોિ રીતે પ્રલોભન આપવાની છૂટ મળશે નહીંઅ 

7) આ માટે ઓથોરરટી અર્ધકારી મારફતે મક્લ્ટલેવલ માકેરટિંગ સ્કીમમા ંસકંળાયેલી સસં્થા કે વ્યસ્ક્તઓ 
સામે ઉક્ષચત પોલીસ ઓથોરરટીને ફરરયાર્દ કરશેઅ  

8) ર્દરેક વીમાકંપની અને વીમાકંપની વતી વીમા એજન્દ્ટોની ર્નમણ ૂકં કરનાર ર્દરેક ર્નયકુ્ત અર્ધકારી 
તેમના વારારા ર્નયકુ્ત વીમા એજન્દ્ટનુ ંનામ અને સરનામુ ંતથા ર્નમણ ૂકં શરૂ થવાની અને રર્દ થવાની 
તારીખ ર્દશાાવત ુ ંરજજસ્ટર જાળવશે, જો ર્નમણ ૂકં રર્દ થઈ હશે તોઅ  

9) વીમા એજન્દ્ટ કામ કરશે ત્યા ં સધુી અને તેમની ર્નમણ ૂકં રર્દ થયા પછી પાચં વષા સધુી ઉપર 
ઉલ્લેક્ષખત રેકો ા વીમાકંપની જાળવશેઅ  

 
 
 

 

 
 

           



 

73 
 

પ્રકરણ 5 

જીવન વીમાના કાયદેસર નસદ્ાાંતો 
પ્રકરણ પરરચય 

આ પ્રકરણમા ંઆપણે જીવન વીમા કરારના કાયાનુ ંસચંાલન કરતા પાસા ં ર્વશે ચચાા કરીશુ.ં તેમા ં
જીવન વીમા કરારની ર્વર્શષ્ટ લિણોની જાણકારી પણ મેળવીશુ.ં 

અભ્યાસના પરરણામો 
 

A. વીમા કરારો – કાયર્દાકીય પાસા ંઅને ર્વર્શષ્ટ લિણો 
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A. વીમા કરારો – કાયદાકીય પાસાાં અને નવનશષ્ટ્િ િક્ષણો 

1. વીમા કરારો – કાયદાકીય પાસાાં 

a) વીમા કરાર 

વીમામા ં કરાર સમજૂતી સકંળાયેલી હોય છે, જેમા ં વીમા કંપની પ્રીર્મયમના બર્દલામા ં ચોક્કસ 
પ્રકારના જોખમો સામે નાણાકીય સરંિણ પ્રર્દાન કરવા સમંત થાય છે. કરાર સમજૂતી વીમા 
પોક્ષલસીનુ ંસ્વરૂપ રી હણ કરે છે.  

b) વીમા કરારના કાયાકીય પાસાાં 

હવે આપણે વીમા કરારના કેટલાકં લિણોનો ર્વચાર કરીશુ ં અન પછી વીમા કરારોનુ ં સચંાલન 
કરતા કાયરે્દસર ર્સદ્ાતંોનો ર્વચાર કરીશુ.ં 

મહત્ત્વપણૂણ 

કરાર પિો વચ્ચેની સમજૂતી છે, કાયર્દા વારારા લાગ ુકરી શકાય છે. ભારતીય કરાર ધારા, 1872ની 
જોગવાઈઓ વીમા કરારો સરહત ભારતમા ંતમામ કરારોનુ ંસચંાલન કરે છે.  

વીમા પોક્ષલસી બે પિો એટલે કે કાંપની (વીમા કાંપની)અને પોલિસીધારક (વીમાધારક)વચ્ચનેો કરાર 
છે તેમજ ભારતીય કરાર ધારા, 1872મા ંર્નરે્દર્શત જરૂરરયાતો પણૂા કરે છે. 

િાયાગ્રામ 1:વીમા કરાર 
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c) કાયદેસરકરારના પાસાાં 

િાયાગ્રામ 2:કાયરે્દસર કરારના પાસા ં

 

કાયરે્દસર કરારના પાસા ંઆ મજુબ છે: 

i. ઓફર અને સ્વીકાયણતા 

જયારે એક વ્યસ્ક્ત આ પ્રકારનુ ં કાયા કરવાની મજૂંરી મેળવવાની રક્ષ્ટએ કશુ ં કરવાની ઇચ્છા 
વ્યક્ત કરે અથવા તેનાથી દૂર રહ ેત્યારે તેણે ઓફર કરી હોવાનુ ં કે ર્દરખાસ્ત રજૂ કરી હોવાનુ ં
કહવેાય છે. સામાન્દ્ય રીતે અરજર્દાર કે ર્દરખાસ્તકાર વારારા ઓફર મકૂવામા ંઆવે છે અને વીમા 
કંપની વારારા તેનો સ્વીકાર કરવામા ંઆવે છે.  

જયારે ઓફર મકૂવામા ંઆવે તે વ્યસ્ક્ત તેના માટે સમંર્ત આપે, ત્યારે તેને સ્વીકૃર્ત ગણવામા ં
આવે છે. આ કારણે જયારે પ્રસ્તાવનો સ્વીકાર કરવામા ંઆવે છે, ત્યારે તે વચન કે ખાતરી બની 
જાય છે.  

સ્વીકાયાતાની જાણ અરજર્દાર કે ર્દરખાસ્તકારને કરવી જરૂરી છે, જે કરારની રચનામા ંપરરણમે 
છે.  

જયારે ર્દરખાસ્તકાર વીમા યોજનાની શરતોનો સ્વીકાર કરે છે અને ર પોક્ષઝટ રકમ ચકુવીને 
તેની સમંર્ત સચૂવે છે, જે ર્દરખાસ્ત સ્વીકારમા ંઆવે છે ત્યારે આ રકમ પ્રથમ પ્રીર્મયમમા ં
પરરવર્તિત થાય છે અને ર્દરખાસ્ત પોક્ષલસી બની જાય છે.  
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જો કોઈ પણ શરત મકૂવામા ંઆવે છે, તો તે કાઉન્દ્ટર ઓફર (પ્રર્ત પ્રસ્તાવ) બની જાય છે. 

પોક્ષલસી બોન્સિ કરારના પ રાવા બની જાય છે. 

ii. નવચારણા 

તેનો અથા એ છે કે કરારમા ંપિો વચ્ચે કેટલાકં પારસ્પરરક ફાયર્દા હોવા જોઈએ. પ્રીર્મયમનો 
ર્વચાર વીમાધારકથી કરવામા ં આવે છે અને િર્તપરૂ્તિ કે વળતરનો ર્વચાર વીમાકંપનીથી 
કરવામા ંઆવે છે.  

iii. પક્ષો વચ્ચે સમજૂતી 

બનેં પિો સમાન અથામા ંસમાન બાબતે સમંત થવા જોઈએ. બીજા શબ્ર્દોમા ંકહીએ તો, બનેં 
પિો વચ્ચે એકમર્ત ''સમાન ર્વચાર'' હોવી જોઈએ. વીમા કંપની અને પોક્ષલસીધારક સમાન 
અથામા ંસમાન બાબતે સમંત થવા જોઈએ.  

iv. મ ક્ટત સાંમનત 

જયારે કરાર કરવામા ંઆવે ત્યારે મકુ્ત સમંર્ત હોવી જોઈએ.  

સમંર્ત મકુ્ત ગણાય છે, જયારે તેને આ રીતે લેવામા ંન આવી હોય 

 બળજબરીપવૂાક 
 અનકુ્ષચત પ્રભાવ 
 છેતરર્પિં ી 
 ખોટી રજૂઆત 
 ભલૂ 

જયારે કરારની સમંર્ત બળજબરીપવૂાક, ગોટાળો કરીને કે ખોટી રજૂઆત કરીને મેળવવામા ં
આવી હોય, ત્યારે સમજૂતી રર્દબાતલ કરી શકાય છે. 

v. પક્ષોની ક્ષમતા 

કરારમા ંસામેલ બનેં પિો કરાર કરવા માટે કાયરે્દસર સિમ હોવા જોઈએ. અરજી પર સહી 
કરતી વખતે પોક્ષલસીધારક કાયરે્દસર મજૂંર ઉંમર ધરાવતી હોવી જોઈએ, માનર્સક રીતે સ્વસ્થ 
હોવા જોઈએ અને કાયર્દા હઠેળ અયોગ્ય ન હોવા જોઈએ. ર્દાખલા તરીકે, સગીર વયની કોઈ 
વ્યસ્ક્ત વીમા કરાર ન કરી શકે. 
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vi. કાયદેસરતા 

કરારનો હતે ુકાયરે્દસર હોવો જોઈએ, ર્દાખલા તરીકે, કોઈ પણ વીમો ગેરકાયરે્દસર કાયો  માટે 
ન લઈ શકાય. હતે ુ કે ર્વચારણા ગેરકાયરે્દસર હોય તેવી ર્દરેક સમજૂતી રર્દબાતલ છે. વીમા 
કરારનો હતે ુકાયરે્દસર બાબત માટે છે. 

મહત્ત્વપણૂણ 

i. બળજબરી  – ગનુારહત રીતે કરવામા ંઆવેલુ ંર્દબાણ સકંળાયેલુ ંહોય છે.  

ii. અન લચત પ્રભાવ  – અન્દ્ય વ્યસ્ક્તની ઇચ્છા પર પ્રભાવ પા ી શકે તેવી વ્યસ્ક્ત પોતાની સ્સ્થર્ત કે 
હોદ્દાનો ઉપયોગ કરીને અન્દ્ય વ્યસ્ક્તનો અનકુ્ષચત લાભ લ.ે  

iii. િોિાળો – જયારે કોઈ વ્યસ્ક્ત રજૂઆત કરીને ખોટી ધારણા પર કામ કરવા અન્દ્ય વ્યસ્ક્તને 
પે્રરરત કરે, જેને તેઓ સાચી માનતા નથી. આવુ ંહકીકતોને જાણીજોઈને છપાવવાથી થઈ શકે છે 
અથવા ખોટી રજૂઆતથી થઈ શકે છે. 

iv. ભિૂ  – કોઈ વ્યસ્ક્તની કોઈ બાબત કે ઘટનાની જાણકારી કે માન્દ્યતા કે અથાઘટન કરવામા ં 
થતી ભલૂ કે ખામી. તે કરારના ર્વષયવસ્ત ુ ર્વશે સમજૂતી અને સમજણમા ંખામી તરફ ર્દોરી 
શકે છે. 

3 

2. વીમા કરારો – નવનશષ્ટ્િ િક્ષણો 

a) સાંપણૂણ નવશ્વાસ અથવા Uberrima Fides 

વીમા કરારના મળૂભતૂ ર્સદ્ાતંોમાનંો એક ર્સદ્ાતં છે. સપંણૂા ર્વશ્વાસ તરીકે પણ ઓળખાય છે, જેનો 
અથા એ છે કે કરારમા ંસામેલ ર્દરેક પિ ેવીમાની ર્વષયવસ્ત ુસાથે સબંરં્ધત તમામ હકીકતો જાહરે 
કરવી જોઈએ. 

ર્વશ્વાસ અને સપંણૂા ર્વશ્વાસ વચ્ચેનો ફરક હોઈ શકે છે. સામાન્દ્ય રીતે ર્વશ્વાસ સાથે થયેલા તમામ 
વ્યાવસાર્યક કરારોને તેમના ર્વશ્વાસમા ંજોવામા ંઆવશે અને મારહતી આપતી વખતે કોઈ ગોટાળો 
કે છેતરર્પિં ી નહીં થાય. ર્વશ્વાસને જોવાની આ કાયરે્દસર ફરજ ઉપરાતં કરારના ર્વષયવસ્ત ુ ર્વશે 
કોઈ પણ મારહતીનો ખલુાસો રી ાહકને કરવા ર્વકે્રતા બધંાયેલ નથી. 

અહીં  “કેનવઅિ એમ્્િર”નો ર્નયમ લાગ ુ પ  ે છે, જેનો અથણ થાય છે ગ્રાહકોએ સતકણ  રહવે  ાં, 
સાવધાન રહવે  ાં.કરારના પિો કરારની ર્વષયવસ્તનુી ચકાસણી કરશે તેવી અપેિા રાખવામા ંઆવે 
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છે અને જયા ંસધુી એક પિ બીજા પિને ગેરમાગ ેન ર્દોરે અને સાચા જવાબો આપે, ત્યા ંસધુી 
અન્દ્ય પિ કરારને ટાળે તેવો પ્રશ્ન ઊભો થતો નથી. 

સવેચ્ચ નવશ્વાસુઃ વીમા કરારો જુર્દી જુર્દી બાબતો પર ર્નભાર હોય છે. પ્રથમ, કરારની ર્વષયવસ્ત ુ
અમતૂા હોય છે અને વીમા કંપની વારારા સીધા અવલોકન કે અનભુવ મારફતે સરળતાથી જાણી 
શકાતી નથી. ઉપરાતં ઘણી હકીકતો તેમના પ્રકાર વારારા અરજર્દાર જ જાણતા હોય તેવુ ંબની શકે 
છે. ઘણી વખત વીમા કંપનીઓને મારહતી માટે સપંણૂાપણે અરજર્દાર પર જ ર્નભાર રહવે ુ ંપ  ેછે. 

આ કારણે ર્વષયવસ્ત ુ ર્વશે તમામ આવશ્યક મારહતી વીમા કંપનીને આપવાની અરજર્દાર કે 
ર્દરખાસ્તકારની કાયરે્દસર ફરજ છે, જેની પાસે આ મારહતી હોતી નથી. 

ઉદાહરણ 

 રે્વ  જીવન વીમા પોક્ષલસી મેળવવા અરજી કરે છે. પોક્ષલસીની અરજી કરતી વખતે  રે્વ  
 ાયાબીરટસથી પી ાતો 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 ં કહતેી નથી અને વીમા પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂકરી રે્દ થે. થો ા વષા પછી 
 રે્વ ની તક્ષબયત બગ  ે છે અને તેને હોસ્સ્પટલમા ં ર્દાખલ કરવો પ  ે છે. તેની તક્ષબયત સધુરતી 
નથી અને થો ા રર્દવસમા ં મતૃ્ય ુ થાય છે. જીવન વીમા કંપની પાસેથી વળતર માગંતો ર્દાવો 
કરવામા ંઆવે છે.  

 રે્વ ના વારસર્દારોને નવાઈ લાગે છે અને જીવન વીમા કંપની ર્દાવાને નકારી કાઢે છે. પોતાની 
તપાસમા ં વીમા કંપનીને જાણકારી મળી હતી કે  રે્વ  ે પોક્ષલસી મેળવવા અરજી કરી ત્યારે તે 
 ાયાબીરટસથી પી ાતો હતો અને તેણે જાણીજોઈને આ હકીકત છપાવી હતી. આ કારણે વીમા કરાર 
રર્દબાતલ જાહરે થયો હતો અને ર્દાવો નકારવામા ંઆવ્યો હતો.  

આવશ્યક હકીકતો એવી મારહતી છે, જે વીમા કંપનીને ર્નણાય લવેા સિમ બનાવે છે: 

 તેઓ જોખમનો સ્વીકાર કરશે કે નહીં? 
 જો કરશે, તો પ્રીર્મયમનો ર્દર અને મદુ્દત અને શરત શુ ંહશે? 

સામાન્દ્ય કાયર્દા હઠેળ આ સવોચ્ચ ર્વશ્વાસની કાયરે્દસર ફરજ ઊભી થાય છે. આ ફરજ ફક્ત 
આવશ્યક હકીકતોને જ લાગ ુપ તી નથી, જેને અરજર્દાર જાણ ેછે, પણ જાણવી જરૂરી હોય તેવી 
આવશ્યક હકીકતોને પણ લાગ ુપ  ેછે. 
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ઉદાહરણ 

અરજર્દારે ર્દરખાસ્ત કરતી વખતે જાહરે કરવી જોઈએ તેવી આવશ્યક હકીકતોના કેટલાકં ઉર્દાહરણ 
નીચે આપ્યા છેેઃ 

i. જીવન વીમો: પોતાનો તબીબી રેકો ા, વારસાગત ક્ષબમારીનો પારરવારરક રેકો ા, ધમુ્રપાન 
અને મદ્યપાન જેવી ટેવો, કામમા ં ગેરહાજરી, વય, શોખ, અરજર્દારની આવકની ર્વગતો 
જેવી નાણાકીય મારહતી, અગાઉથી હોય તેવી જીવન વીમા પોક્ષલસીઓ, વ્યવસાય વગેરે. 

ii. આિનો વીમો: ક્ષબક્લ્ િંગનુ ં ર્નમાાણ અને વપરાશ, ક્ષબક્લ્ િંગના ર્નમાાણના વષો, સકુંલોમા ં
ચીજવસ્તઓુનો પ્રકાર વગેરે 

iii. દરરયાઈ વીમો:ચીજવસ્તઓુની 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 “અરજીમા ં જોખમ સાથે સબંરં્ધત તમામ આવશ્યક મારહતી 
માગંવામા ંઆવી હોય કે ન હોય, પણ તેને સ્વૈન્સચ્છકપણ,ે સચોટપણ ેઅને સપંણૂાપણ ેજાહરે કરવાની 
હકારાત્મક ફરજ તરીકે વ્યાખ્યાર્યત કરવામા ંઆવે છે.” 

જો સવેચ્ચ 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 સબંરં્ધત ખોટી રજૂઆત નહીં કરે તેવી 
અપેિા રાખવામા ં આવે છે. વીમાધારકે તમામ પ્રસ્તતુ હકીકતો જાહરે કરવી જોઈએ. જો આ 
જવાબર્દારી અસ્સ્તત્વમા ં ન હોય, તો વ્યસ્ક્ત કેટલીક હકીકતો છપાવીને વીમો લઈ શકે છે, જે 
ર્વષયવસ્તનુા જોખમ પર અસર કરે છે અને અનકુ્ષચત લાભ મેળવે છે. 

પોક્ષલસીધારક તેમના સ્વાસ્્ય, પારરવારરક રેકો ા, આવક, વ્યવસાય વગેરે મારહતી કોઈ પણ 
પ્રકારની આવશ્યક હકીકતો છપાવ્યા ર્વના જાહરે કરશે તેવી અપેિા રાખવામા ંઆવે છે, જેથી વીમા 
કંપની જોખમની આકારણી યોગ્ય રીતે કરી શકે. ર્દરખાસ્ત ફોમામા ંઆવશ્યક હકીકત છપાવવામા ં
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આવી હોય કે ખોટી રજૂઆત થઈ હોય અને તેની અસર વીમા કંપનીના વીમાકરણના ર્નણાય પર 
પ  ેતેવી શક્યતા હોય, તો વીમા કંપની કરાર રર્દ કરવાનો અર્ધકાર ધરાવે છે. 

કાયર્દો તમામ આવશ્યક હકીકતો જાહરે કરવાની જવાબર્દારી લારે્દ છે. 

ઉદાહરણ 

એક એન્સક્ઝક્યરુટવ હાયપરટેન્દ્શનથી પી ાય છે અને તાજેતરમા ં તેને હૃર્દયરોગનો હળવો હમુલો 
આવ્યો છે, જેના પગલે તેઓ મેર કલ પોક્ષલસી લેવાનો ર્નણાય કરે છે, પણ તેની ક્ષબમારી છપાવે છે. 
એટલે વીમા કંપની આવશ્યક હકીકત છપાવવાના કારણે ર્દરખાસ્તનો સ્વીકાર કરતી નથી. 

એક વ્યસ્ક્ત હૃર્દયમા ંજન્દ્મજાત છીર કે કાણુ ંધરાવે છે અને તે અંગે ર્દરખાસ્ત ફોમામા ંજણાવે છે. 
વીમા કંપની તેનો સ્વીકાર કરે છે અને અરજર્દારને ઓછામા ં ઓછા 4 વષા સધુી આ રોગને 
વીમાકવચ નહીં મળે તેવી જાણકારી પોક્ષલસીધારકને આપતા નથી. આ બાબત વીમા કંપની વારારા 
પોક્ષલસીધારકને ગેરમાગ ેર્દોરવા સમાન છે. 

b) આવશ્યક હકીકતો 

વ્યાખ્યા 

વાસ્તનવક હકીકતને એવી હકીકત તરીકે વ્યાખ્યાર્યત કરવામા ં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 કરવામા ંમર્દર્દ કરે છે. 

જાહરે ન કરાયેલી હકીકત આવશ્યક હતી કે નહીં તેનો આધાર વ્યસ્ક્તગત સજંોગો પર રહશેે અને 
છેવટે કોટાના કાયર્દા પ્રમાણે જ તેનો ર્નણાય લઈ શકાશે. વીમાધારકે જોખમને અસર કરે તેવી 
હકીકતોનો ખ િાસો કરવો જોઈએ.. 

ચાલો, કોઈ વ્યસ્ક્તએ વીમામા ંજાહરે કરવી પ  ેતેવી આવશ્યક હકીકતોના કેટલાકં પ્રકાર જોઈએેઃ 

i. એવી હકીકતો, જે સાધારણ કરતા વધારે જોખમ હોવાનુ ંસચૂવે છે. 

ઉદાહરણ 

ર્દરરયામા ંવહન થતી ચીજવસ્તઓુની જોખમકારક પ્રકૃર્ત, રોગનો અગાઉનો રેકો ા 

ii. તમામ વીમાકંપનીઓ પાસેથી લીધેલી અગાઉની પોક્ષલસીઓ અને તેમની વતામાન સ્સ્થર્ત 
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iii. વીમા માટેના ર્દરખાસ્ત ફોમા કે અરજીમા ંતમામ પ્રશ્નોના જવાબ આવશ્યક ગણવામા ંઆવે 
છે, કારણ કે તેનો સબંધં વીમાની ર્વષયવસ્તનુા ર્વર્વધ પાસા ંઅને તેની સાથે સકંળાયેલા 
જોખમ સાથે છે. તેમનો તમામ રક્ષ્ટએ સપંણૂાપણે સાચો જવાબ આપવો જોઈએ. 

નીચે કેટલીક સ્સ્થર્તઓ આપી છે, જેમા ંઆવશ્યક હકીકતોનો ખલુાસો કરવો જરૂરી છે 

મારહતી 

જાહરે કરવી જરૂરી હોય તેવી આવશ્યક હકીકતો 

જયા ંસધુી વીમા કંપનીઓ ચોક્કસ પછૂપરછ ન કરે, ત્યા ંસધુી અરજર્દારે નીચેની હકીકતો જાહરે 
કરવી જરૂરી નથીેઃ 

i. જોખમ ઘિાિવા માિે િીધેિા પિિાાં. 

ઉદાહરણ:અસ્ગ્નશામકની હાજરી 

ii. વીમાધારક ન જાણતા હોય કે અજાણ હોય તેવી હકીકતો 

ઉદાહરણ:કોઈ વ્યસ્ક્ત હાઈ બ્લ  પે્રશર ધરાવે છે, પણ જયારે પોક્ષલસી ઉતરાવી ત્યારે તે તેનાથી 
વાકેફ નહોતી એટલે તેના પર આ હકીકત છપાવવાનો આરોપ ન લગાવી શકાય. 

iii. ખાંતપવૂણક પ્રયાસ કરવાથી શોધી શકાય છે?  

ર્દરેક બાબતોનો ખલુાસો કરવો જરૂરી નથી. વીમા કંપનીઓના પ્રર્તર્નર્ધઓ કઈ બાબતોની 
જાણકારી મેળવવી જરૂરી છે તેનાથી ર્વશે પરૂતા વાકેફ હોવી જોઈએ અને તેમને વધ ુમારહતી 
જરૂર હોય તો ચોક્કસ પ્રશ્નો પછૂીને પછૂપરછ કરવી જોઈએ. 

iv. કાયદાની બાબતો 

ર્દરેક વ્યસ્ક્ત તેમના પ્રરે્દશના કાયર્દાથી વાકેફ હોવી જોઈએ. 

ઉદાહરણ:ર્વસ્ફોટોક સામરી ીઓનો સરંી હ કરવા ર્વશેના મ્પયરુ્નર્સપલ કાયર્દાઓ  

v. વીમાકાંપની જેના નવશે ઉદાસીન જણાતી હોય(અથવા વધ  મારહતી માાંિવામાાં આવી નથી) 

વીમાધારકના જવાબો અધરૂા હતા તેવા આધારે પાછળથી વીમા કંપની જવાબર્દારી નકારી ન શકે. 

ક્યારે આવશ્યક હકીકતો જાહરે કરવાની ફરજ હોય છે? 
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જયા ંસધુીઅરજી સ્વીકારવામા ંન આવે અને પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂકરવામા ંન આવે ત્યા ંસધુી વાટાઘાટાના 
સપંણૂા સમયગાળામા ંજીવન વીમા કરારોના કેસમા ંઆવશ્યક હકીકતો જાહરે કરવાની ફરજ હાજર 
હોય છે. પોક્ષલસીનો સ્વીકાર થઈ જાય પછી પોક્ષલસીના સમયગાળા ર્દરર્મયાન ઊભી થઈ શકે તેવી 
કોઈ પણ આવશ્યક હીકકતો જાહરે કરવાની જરૂર નથી. 

ઉદાહરણ 

શ્રી રંજન 15 વષા માટે જીવન વીમા પોક્ષલસી લ ેછે. છ વષા પછી તેમને હૃર્દય સબંરં્ધત સમસ્યાઓ 
થાય છે અને સર્જરી કરાવવી પ  ેછે. શ્રી રાજનને આ હકીકતનો ખલુાસો વીમા કંપનીને કરવાની 
જરૂર નથી, કારણ કે પોક્ષલસી લેતી વખતે તેમને હૃર્દયની સમસ્યા નહોતી. 

જોકે જો ર્નયત સમયે પ્રીર્મયમની ચકુવણી ન થઈ શકવાને કારણે પોક્ષલસી રર્દ થવાની સ્સ્થર્ત હોય 
અને પોક્ષલસીધારક તેને ફરી શરૂ કરવાની અને અમલમા ંલાવવાની માગંણી કરે, તો તે સમયે તેણ ે
તમામ આવશ્યક અને પ્રસ્તતુ હકીકતો જાહરે કરવાની ફરજ છે, કારણ કે તેને નવી પોક્ષલસી તરીકે 
લેવામા ંઆવે છે.  

સવેચ્ચ નવશ્વાસનો ભાંિ 

હવે આપણે સવોચ્ચ ર્વશ્વાસનો ભગં સામેલ હશે તેવી સ્સ્થર્તનો ર્વચાર કરીશુ.ં આવશ્યક હકીકત 
છપાવવાથી કે ખોટી રજૂઆત વારારા આ પ્રકારનો ભગં થઈ શકે છે. 

આવશ્યક હકીકતો છુપાવવી:જયારે વીમાકંપની કોઈ ચોક્કસ પછૂપરછ ન કરે અને વીમાધારક 
આવશ્યક હકીકતો ર્વશે ચપૂ રહ ેત્યારે આ પ્રકારની સ્સ્થર્ત ઊભી થઈ શકે છે. વીમા કંપનીએ પછેૂલા 
પ્રશ્નોના ઉ ાઉ જવાબ આપવાથી પણ આ સ્સ્થર્ત ઊભી થઈ શકે છે. ઘણી વખત અજાણતા આ 
પ્રકારની હકીકતો જાહરે 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 કેસમા ં આવશ્યક હકીકતો ર્નર્દોષપણે છપાવવામા ં આવી હોય છે. જયારે હકીકત 
જાણીજોઈને છપાવવામા ંઆવે છે, ત્યારે તેને મારહતી ગપુ્ત રાખવામા ંઆવી હોય તેમ ગણવામા ં
આવે છે. આ રકસ્સામા ંછેતરર્પિં ીનો આશય હોય છે. 

ખોિી રજૂઆત:વીમાની કરારની વાટાઘાટ ર્દરર્મયાન કોઈ પણ ર્નવેર્દન કરવામા ં આવે તેને 
રજૂઆત કહવેામા ંઆવે છે. રજૂઆત હકીકતનુ ંચોક્કસ ર્નવેર્દન હોઈ શકે છે અથવા ર્વશ્વાસ, ઇરાર્દા 
કે અપેિાનુ ં ર્નવેર્દન હોઈ શકે છે. હકીકત સાથે સબંરં્ધત આ ર્નવેર્દન સાચુ ં હોવુ ં જોઈએ તેવી 
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અપેિા રાખવામા ંઆવે છે. જયારે ર્વશ્વાસ કે અપેિાની બાબતો સાથે સબંરં્ધત રજૂઆત કરવામા ં
આવે ત્યારે તેને ર્વશ્વાસ સાથે જણાવવામા ંઆવશે તેવુ ંઠરાવવામા ંઆવ્યુ ંછે.  

ખોટી રજૂઆત બે પ્રકારની હોય છે: 

i. નનદેષપણે થયેિી ખોિી રજૂઆતનો સબંધં ખોટા ર્નવેર્દનો સાથે છે, જે કોઈ ખોટા ઇરાર્દા 
સાથે કરવામા ંઆવ્યા નથી. 

ii. બીજી તરફઅપ્રમાલણકપણે ખોિી રજૂઆતનો સરં્દભા ખોટા ર્નવેર્દનો સાથે છે જે વીમા 
કંપનીની છેતરર્પિં ી કરવાના ઇરાર્દા સાથે થયેલા હોય છે અથવા સત્ય માટેના ર્દરકાર 
લીધા ર્વના બેજવાબર્દારપણે કરવામા ંઆવે છે. 

સામાન્દ્ય રીતે છેતરર્પિં ીના 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 ર્દરેક વીમા કરારમા ં આવશ્યક પાસુ ં છે અને વીમા માટે કાયરે્દસર 
પવૂાજરૂરરયાત ગણવામા ંઆવે છે. ચાલો આપણે જોઈએ સટ્ટા કે જુગાર કરારથી કેવી રીતે અલગ છે.  

i. સટ્ટો કે જ િાર અને વીમો 

પિાની રમતમા ંકા ંતો હાર થયા છે કા ંજીત. વ્યસ્ક્ત જુગાર રમે છે એટલે હાર કે જીત થાય છે. 
વ્યસ્ક્તને રમત સાથે જીતવાથી વધારે કોઈ સબંધં નથી. જુગાર કે સટ્ટો કાયર્દાની અર્દાલતમા ં
કાયરે્દસર લાગ ુકરી શકાય નહીં અને એટલે તેની સાથે સબંરં્ધત કોઈ પણ કરાર ગેરકાયરે્દસર 
ગણાશે. જો કોઈ વ્યસ્ક્ત જુગારમા ં તેનુ ં ઘર ર્દાવ પર લગાવે અને અન્દ્ય પિ તેને મેળવવા 
કોટાના ર્દરવાજા ખખ ાવી ન શકે.  

હવે એક ઘરનો અને તે સળગી જવાની ઘટનાનો ર્વચાર કરો. જે વ્યસ્ક્તએ ઘરનો વીમો 
ઉતરાવ્યો છે તેનો વીમાની ર્વષયવસ્ત ુએટલે કે ઘર સાથે કાયરે્દસર સબંધં છે. તે તેની માક્ષલકી 
ધરાવે છે અને જો તેને નકુસાન થાય તો તેને નાણાકીય નકુસાન વેઠવુ ંપ  ેતેવી શક્યતા છે. 
માક્ષલકીનો આ સબંધં સ્વતતં્રપણ ેઅસ્સ્તત્વ ધરાવે છે, પછી આગ લાગ ે કે ન લાગે અને આ 
સબંધં નકુસાની તરફ ર્દોરી જાય છે. કોઈ વીમો ઉતરાવે કે ન ઉતરાવે, પણ ઘટના (આગ કે 
ચોરી) નકુસાન તરફ ર્દોરી જશે.  

એક વ્યસ્ક્ત હાર કે જીતી શકે તેવી જુગારની રમતથી ર્વપરીત આગનુ ંપરરણામ એક જ આવી 
શકે છે – ઘરના માક્ષલકને નકુસાન થાય છે.  
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ઘરનો માક્ષલક કોઈ રીતે આ નકુસાનની ભરપાઈ કરવાની સરુ્નર્િતતા કરવા વીમો ઉતરાવે છે.  

વીમાધારક પોતાના ઘર કે નાણામા ં જે રહત ધરાવે છે તેને વીમાપાત્ર રહત કહવેાય છે. 
વીમાપાત્ર રહતની હાજરી વીમા કરારને કાયરે્દસર બનાવી છે અને કાયર્દા હઠેળ લાગ ુ કરી 
શકાય છે.  

ઉદાહરણ 

શ્રી ચરંશેખર મકાનના માક્ષલક છે, જે માટે તેમણે બેન્દ્ક પાસેથી રૂ.15 લાખની મોગજે લોન લીધી 
છે. નીચેના પ્રશ્નોનો ર્વચાર કરોેઃ 

 તેઓ મકાનમા ંવીમાપાત્ર રહત ધરાવે છે?  
 બેન્દ્ક મકાનમા ંવીમાપાત્ર રહત ધરાવે છે?  
 તેના પ ોશીનુ ંશુ?ં 

શ્રી ર્નવાસ પત્ની, બે બાળકો અને વદૃ્ માતાર્પતાનુ ં કુટંુબ ધરાવે છે. નીચેના પ્રશ્નોનો ર્વચાર 
કરો: 

 તેમની સખુાકારીમા ંતેઓ વીમાપાત્ર ધરાવે છે?  
 જો તેમાથંી કોઈને હોસ્સ્પટલમા ંર્દાખલ કરવા પ  ેતો તેમને નાણાકીય નકુસાન વેઠવુ ંપ ?ે  
 તેમના પ ોશીના બાળકોનુ ંશુ?ં તેઓ તેમનામા ંવીમાપાત્ર રહત ધરાવશે? 

વીમાની ર્વષયવસ્ત ુઅને વીમા કરારની ર્વષયવસ્ત ુવચ્ચે ફરક કરવો અહીં પ્રસ્તતુ રહશેે. 

વીમાની નવષયવસ્ત નો સબંધં જેની સામે સપંર્િને વીમાકૃત કરાવી છે તેની સાથે છે, જે પોતાનુ ં
આંતરરક મલૂ્ય ધરાવે છે. 

બીજી તરફ વીમાના કરારની નવષયવસ્ત  તે સપંર્િમા ંવીમાધારકનુ ંનાણાકીય રહત છે. જયારે 
વીમાધારક સપંર્િમા ંઆ પ્રકારનુ ંરહત ધરાવે છે ત્યારે જ તે વીમાનો કાયરે્દસર અર્ધકાર ધરાવે 
છે. વીમા પોક્ષલસી સપંર્િને આવરી લતેી નથી, પણ તેમા ંવીમાધારકના નાણાકીય રહતને પણ 
જાળવે છે. 
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િાયાગ્રામ 3:સામાન્દ્ય કાયર્દા હઠેળ વીમાપાત્ર રહત 

 
ii. વીમાપાત્ર રહત હાજર હોય તે સમય 

જીવન વીમામા ં વીમાપાત્ર રહત પોક્ષલસી લેતી વખતે હાજર હોવુ ં જોઈએ. સાધારણ વીમામા ં
વીમાપાત્ર રહત પોક્ષલસી લતેી વખતે અને ર્દાવો કરતી વખતે એમ બનેં સમયે હાજર હોવુ ં
જોઈએ, જેમા ંર્દરરયાઈ પોક્ષલસી જેવા કેટલાકં અપવાર્દો છે. 

d) સૌથી નજીકન ાં કારણ 

કાયરે્દસર ર્સદ્ાતંોમા ંછેલ્લો ર્સદ્ાતં સૌથી નજીકના કારણનો છે. 

સૌથી નજીકનુ ંકારણ વીમાનો મખુ્ય ર્સદ્ાતં છે અને નકુસાન વાસ્તર્વક રીતે કેવી રીતે થાય છે અને 
તે વીમાપાત્ર જોખમનુ ંપરરણામ છે કે નહીં તેની સાથે છે. વીમાપાત્ર સકંટના કારણે નકુસાન થાય, 
તો વીમા કંપની જવાબર્દાર છે. જો તાત્કાક્ષલક કે નજીકનુ ંકારણ વીમાપાત્ર જોખમ હોય, તો જ વીમા 
કંપની નકુસાન ભરપાઈ કરવા બધંાયેલી છે, અન્દ્યથા નહીં. 

આ ર્નયમ હઠેળ વીમા કંપની નકુસાન થવા માટે જવાબર્દાર ઘટનાઓની શે્રણીમા ંમખુ્ય કારણ શોધે 
છે. તેમા ંનકુસાન અગાઉ તાત્કાક્ષલક કારણરૂપ છેલ્લી ઘટના નકુસાન માટે જવાબર્દાર હોય તેવુ ંન 
પણ હોય. 

અન્દ્ય કારણોને દૂરના કારણો તરીકે વગીકૃત કરી શકાશે, જેને નજીકના કારણોથી અલગ કરવામા ં
આવે છે. દૂરના કારણો અસ્સ્તત્વ ધરાવી શકે છે, પણ ઘટનામા ંમખુ્યત્વે જવાબર્દાર હોતા નથી. 
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વ્યાખ્યા 

નજીકના કારણને સરક્રય અને અસરકારક કારણ તરીકે વ્યાખ્યાર્યત કરવામા ંઆવે છે, જે કોઈ પણ 
બળના હસ્તિેપ ર્વના અને નવા અને સ્વતતં્રત સ્ત્રોતમાથંી પરરણામ લાવતી ઘટનાઓને વેગ આપે 
છે. 

જીવન વીમા કરારોને નજીકના કારણનો ર્સદ્ાતં કેવી રીતે લાગ ુ પ  ે છે? સાધારણ રીતે જીવન 
વીમો મતૃ્યનુા કારણને ધ્યાનમા ંલીધા ર્વના તેના લાભને પ્રર્દાન કરે છે એટલે નજીકના કારણનો 
ર્સદ્ાતં લાગ ુપ તો નથી. જોકે જીવન વીમાના કરારો અકસ્માતના ફાયર્દાની શરત ધરાવી શકે છે, 
જેમા ંઅકસ્માતમા ંમતૃ્ય ુથવાના સજંોગોમા ંવીમાકૃત રકમ ચકુવવાને પાત્ર છે. આ સજંોગોમા ંકારણ 
નક્કી કરવુ ં જરૂરી છે – એટલે મતૃ્ય ુઅકસ્માતના કારણે થયુ ં છે કે નહીં. આ સજંોગોમા ંનજીકના 
કારણનો ર્સદ્ાતં લાગ ુપ શે. 

સાંિગ્નતાનો કરાર 

સલંગ્નતાના કરારો એ છે જે સોર્દાબાજીમા ંમોટો લાભ ધરાવતા પિ વારારા બનાવવામા ંઆવે છે, 
અન્દ્ય પિને પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે છે જેને કરારનો સ્વીકાર કે ઇનકાર કરવાની જ તક આપવામા ં
આવે છે. અહીં વીમા કંપની પાસે કરારના ર્નયમો અને શરતો સબંરં્ધત સોર્દાબાજી કરવાની િમતા 
હોય છે.  

તેને તટસ્થ બનાવવા ફ્રી-લકૂ સમયગાળા આપવામા ં આવે છે, જેમા ં પોક્ષલસી લીધા પછી 
પોક્ષલસીધારક પાસે પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ મળયાના 15 રર્દવસની અંર્દર પોક્ષલસી રર્દ કરવાનો ર્વકલ્પ 
હોય છે. કંપનીએ લેક્ષખતમા ંજાણકાર કરવાની રહશેે અને પ્રીર્મયમ ઓછા ખચે અને ચાર્જ રરફ ં 
કરવામા ંઆવે છે.  

સ્વયાંપરરક્ષણ 1 

નીચેનામાથંી કયુ ંબળજબરીપવૂાક વીમાનુ ંઉર્દાહરણ છે? 

I. રમેશ વીમાની પરૂતી જાણકારી ર્વના કરાર પર સહી કરે છે 
II. મહશે કરાર પર સહી નહીં કરે તો રમેશ તેની હત્યા કરવાની ધમકી આપે છે 
III. મહશે કરાર પર હસ્તાિર કરે તે માટે રમેશ તેના વ્યાવસાર્યક હોદ્દોનો ઉપયોગ કરે છે 
IV. મહશેકરારપરસહીકરેતેમાટેરમેશખોટીમારહતીઆપેછે 
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સ્વયાંપરરક્ષણ 2 

નીચેનામાથંી કોના વીમો રમેશ ન ઉતરાવી શકે? 

I. રમેશનુ ંઘર 
II. રમેશની પત્ની 
III. રમેશનો ર્મત્ર 
IV. રમેશના માતાર્પતા 

 

 
 

સારાાંશ 

 વીમામા ં કરાર સમજૂતી સકંળાયેલ છે, જેમા ંવીમા કંપની પ્રીર્મયમ તરીકે ઓળખાતી રકિંમત 
સામે ચોકક્સ જોખમોને નાણાકીય સરંિણ પ્રર્દાન કરે છે. 

 કરાર પિો વચ્ચેની સમજૂતી છે, જેને કાયર્દા વારારા લાગ ુકરી શકાય છે. 

 કાયરે્દસર કરારના પરરબળોમા ંસામેલ છે: 

i. ઓફર અને સ્વીકાર 
ii. ર્વચારણા,  
iii. એકમર્ત, 
iv. મકુ્ત સમંર્ત 
v. પિોની િમતા અને  
vi. વસ્તનુી કાયરે્દસરતા 

 વીમા કરારના ર્વર્શષ્ટ લિણોમા ંસામેલ છે: 

i. સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ,  
ii. વીમાપાત્ર રહત,  
iii. તાત્કાક્ષલક કારણ કે નજીકનુ ંકારણ 

ચાવીરૂપ શબ્દો 

1. ઓફર અને સ્વીકાર 
2. કાયરે્દસર 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 મહશે કરાર પર સહી નહીં કરે તો તેની હત્યા કરવાની રમેશની ધમકી બળજબરીનુ ંઉર્દાહરણ 
છે. 

જવાબ 2 

સાચો ર્વકલ્પ IIIછે. 

રમેશ તેના ર્મત્રના જીવનમા ંવીમાપાત્ર રહત ધરાવતા નથી એટલે તેના માટે વીમો ન ઉતરાવી 
શકે. 

સ્વયાં-પરરક્ષણના પ્રશ્નો 

પ્રશ્ન 1 

કાયરે્દસર કરારનો કયુ ંપાસુ ંપ્રીર્મયમ સાથે સકંળાયેલુ ંછે? 

I. ઓફર અને સ્વીકાયાતા 
II. ર્વચારણા 
III. ર્નેઃશલુ્ક સમંર્ત 
IV. કરાર કરવા પિોની િમતા 

પ્રશ્ન 2 

_____________ નો સબંધં ખોટા ર્નવેર્દનો સાથે છે, જેમા ંગોટાળાનો આશય હોતો નથી. 

I. ખોટી રજૂઆત 
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II. યોગર્દાન 
III. ઓફર 
IV. રજૂઆત 

પ્રશ્ન 3 

____________ મા ંગનુારહત કૃત્યો મારફતે લાગ ુર્દબાણ સકંળાયેલુ ંછે. 

I. ગોટાળા 
II. અનકુ્ષચત પ્રભાવ 
III. બળજબરી 
IV. ભલૂ 

પ્રશ્ન 4 

જીવન વીમા કરારો ર્વશે નીચેનામાથંી શુ ંસાચુ ંનથી? 

I. તેઓ શાક્બ્ર્દક કરારો છે, નહીં કે કાયરે્દસર લાગ ુકરી શકાય તેવા 
II. તેઓ શાક્બ્ર્દક છે, જે કાયરે્દસર લાગ ુકરી શકાય છે 
III. ભારતીય કરાર કાયર્દા, 1872ની જરૂરરયાતો મજુબ બનેં પિો (વીમા કંપની અને વીમાધારક) 

વચ્ચેના કરારો છે 
IV. તેઓ સટ્ટા કરારો જેવા છે 

પ્રશ્ન 5 

નીચેનામાથંી શુ ંકરાર માટે કાયરે્દસર રીતે યોગ્ય નથી? 

I. નાણા ં
II. સપંર્િ 
III. લાચં 
IV. જ્વેલરી 

પ્રશ્ન 6 

નીચેનામાથંી કયો પિ જીવન વીમા કરાર કરવાને પાત્ર નથી? 

I. વેપારના માક્ષલક 
II. સગીર 
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III. ગરૃહણી 
IV. સરકારી કમાચારી 

પ્રશ્ન 7 

નીચેનામાથંી કઈ કામગીરી “સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ”ને પ્રર્દર્શિત કરે છે “Uberrima Fides”? 

I. વીમાની ર્દરખાસ્ત ફોમા પર જાણીતી તબીબી સ્સ્થર્ત ર્વશે ખોટંુ બોલવુ ં
II. વીમા ર્દરખાસ્ત ફોમામા ંઆવશ્યક હકીકતોનો ખલુાસો ન કરવો 
III. વીમા ર્દરખાસ્ત ફોમામા ંઆવશ્યક હકીકતોનો ખલુાસો કરવો 
IV. સમયસર પ્રીર્મયમની ચકુવણી કરવી 

પ્રશ્ન 8 

વીમાપાત્ર રહતના સબંધંમા ંનીચેનામાથંી શુ ંસાચુ ંનથી? 

I. ર્પતા પોતાના પતુ્ર 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 કેસમા ંવીમાપાત્ર રહત હોવુ ંક્યારે જરૂરી છે?  

I. વીમો લેતી વખતે 
II. ર્દાવો કરતી વખતે 
III. જીવન વીમાના કેસમા ંવીમાપાત્ર રહતની જરૂર નથી 
IV. પોક્ષલસી ખરીર્દતી વખતે અથવા ર્દાવો કરતી વખતે 

પ્રશ્ન 10 

નીચેની સ્સ્થર્તમા ંમતૃ્યનુ ુ ંતાત્કાક્ષલક કારણ શોધો? 

અજય ઘો ા પરથી પ ી જાય છે અને તેની પીઠમા ંઇજા થાય છે. તે પાણીના ખા ામા ંપ યો રહ ેછે 
અને તેમાથંી તેને ન્દ્યમૂોર્નયા થાય છે. તેને હોસ્સ્પટલમા ંભરતી કરવામા ંઆવે છે અને ન્દ્યમૂોર્નયાના 
કારણે તેનુ ંમતૃ્ય ુથાય છે. 

I. ન્દ્યમૂોર્નયા 
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II. પીઠમા ંઇજા 
III. ઘો ા પરથી પ ી જવુ ં
IV. સર્જરી 
 
 
 

સ્વયાં-પરરક્ષણ પ્રશ્નોના જવાબો 

જવાબ 1 

સાચો ર્વકલ્પIIછે. 

કાયરે્દસર કરારનુ ંપરરણામ પ્રીર્મયમની ર્વચારણામા ંછે. 

જવાબ 2 

સાચો ર્વકલ્પIછે. 

ખોટી રજૂઆતનો સબંધં ખોટા ર્નવેર્દનો સાથે છે, જે ગોટાળાના આશય ર્વના કરવામા ંઆવે છે. 

જવાબ 3 

સાચો ર્વકલ્પIIIછે. 

બળજબરીમા ંગનુારહત રીતે ર્દબાણ સકંળાયેલુ ંછે. 

જવાબ 4 

સાચો ર્વકલ્પIIIછે. 

જીવન વીમા કરારો ભારતીય કરાર કાયર્દા, 1872ની જરૂરરયાતો મજુબ બે પિો (વીમા કંપની અને 
વીમાધારક) વચ્ચેના કરારો છે. 

જવાબ 5 

સાચો ર્વકલ્પIIIછે. 

લાચં 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 ખલુાસો કરવો એ “સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ”ના ર્સદ્ાતંને 
અનરુૂપ છે.  

જવાબ 8 

સાચો ર્વકલ્પIIIછે. 

ર્મત્રો એકબીજા પર વીમો ન ઉતરાવી શકે એટલે વીમાપાત્ર રહત હાજર હોત ુ ંનથી. 

જવાબ 9 

સાચો ર્વકલ્પIછે. 

જીવન વીમાના કેસમા ંવીમાપાત્ર રહત વીમો લેતી વખતે હાજર હોવુ ંજરૂરી છે. 

જવાબ 10 

સાચો ર્વકલ્પIIIછે. 

ઘો ા પરથી પ ી જવુ ંઅજયના મતૃ્યનુ ુ ંતાત્કાક્ષલક કારણ છે. 



પ્રકરણ 20 
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વવભાગ 2 

જીવન વીમો
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પ્રકરણ 6 
જીવન વીમા સાથે શ ાં સાંકળાયેલ ાં છે 

પ્રકરણ પરરચય 

વીમામા ંચાર બાબતો સકંળાયેલી હોય છે 

 સપંર્િ કે અસ્કયામત 

 સામે વીમાકૃત જોખમ 
 પકૂ્ષલિંગનો ર્સદ્ાતં 
 કરાર 

ચાલો આપણ ે જીવન વીમાના આ પાસાઓંને ચકાસીએ. આ પ્રકરણમા ં જીવન વીમા સાથે 
સકંળાયેલા ઉપરોક્ત ર્વર્વધ પાસા ંપર ટૂંકમા ંનજર ફેરવીશુ.ં 

શીખવાના પરરણઆમો 
 

A. જીવન વીમા વ્યવસાય- ઘટકો, મનષુ્યના જીવનનુ ંમલૂ્ય, પારસ્પરરકતા 
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A. જીવન વીમા વ્યવસાય- ઘિકો, મન ષ્ટ્યના જીવનન ાં મલૂય, પારસ્પરરકતા 

1. સાંપનત્ત કે અસ્કયામત – મન ષ્ટ્ય જીવન મલૂય(HLV) 

આપણ ેજોય ુકે અસ્કયામત એવી સપંર્િ છે જેનુ ંમલૂ્ય ઊપજે છે અથવા જેમાથંી વળતર મળે છે. 
મોટા ભાગની સપંર્િનુ ંમલૂ્ય ચોક્કસ નાણાકીય સરં્દભામા ંમાપવામા ંઆવે છે. તે જ રીતે નકુસાનની 
રકમનુ ંમલૂ્ય પણ માપી શકાશે.  

ઉદાહરણ 

જયારે કારનો અકસ્માત થાય છે, ત્યારે નકુસાનની રકમનો અંર્દાજ રૂ.50,000 બાધંી શકાશે. 
વીમાકંપની આ નકુસાન માટે કારના માક્ષલકને વળતર ચકુવશે.  

જયારે વ્યસ્ક્તનુ ંમતૃ્ય ુથાય છે ત્યારે નકુસાનનો અંર્દાજ આપણે કેવી રીતે બાધંી શકીએ? 

તેનુ ંમલૂ્ય રૂ.50,000 છે કે રૂ.5,00,000 છે? 

ઉપરોક્ત પ્રશ્નનો જવાબ એજન્દ્ટ જયારે રી ાહકને મળશે ત્યારે મળશે. તેના આધારે એજન્દ્ટ નક્કી કરે 
છે કે રી ાહકને કેટલા રૂર્પયાનો વીમો સકૂ્ષચત કરવો. હકીકતમા ંઆ પ્રથમ પાઠ છે, જે જીવન વીમા 
એજન્દ્ટે શીખવો જોઈએ. 

સર્દનસીબે આપણ ે પાસે માપ છે, જેને 70 વષા અગાઉ પ્રોફેસર હબુેનેરે ર્વકસાવ્યુ ં છે.મન ષ્ટ્યના 
જીવનન ાં મલૂય (HLV)તરીકે જાણીતા આ માપનો વૈર્શ્વક સ્તરે ઉપયોગ થાય છે. 

એચએલવી ર્વભાવના આવક કરતી સપંર્િ કે અસ્કયામત તરીકે મનષુ્યના જીવનને ગણે છે. એટલે 
મનષુ્યના જીવનના મલૂ્યનુ ંમાપ વ્યસ્ક્તની ભર્વષ્યની ચોખ્ખી અપેક્ષિત આવક પર આધારરત હોય 
છે. ચોખ્ખી આવક એટલે વ્યસ્ક્ત ભર્વષ્યમા ંર્દર વષે જે કમાણી કરે તેમાથંી પોતાના પર જે ખચા 
કરશે તેને બાર્દ કરતા તેના હાથમા ંરહ ેતે આવક. આ રીતે તે પરરવારની આવકના મખુ્ય સ્ત્રોતનુ ં
કસમયે મતૃ્ય ુ થાય તો તેના પરરવારના થતા આર્થિક નકુસાનને સચૂવે છે. યોગ્ય વ્યાજ ર્દરનો 
ઉપયોગ કરીને આ આવકને મ ૂીકૃત કરવામા ંઆવે છે.  

મનષુ્યના જીવનનુ ં મલૂ્ય (HLV) આ સરળ ર્નયમ છે. અહીં પરરવારની આવકનો મ ખ્ય આધાર 
કમાનાર વ્યક્ક્ટતન ાં મતૃ્ય  થાય તો તેની ચોખ્ખી વાનષિક આવકને વ્યાજના દર સાથે ગ ણીને HLV 
મેળવી શકાશે. 
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ઉદાહરણ 

શ્રી રાજન ર્દર વષે રૂ. 1,20,000ની કમાણી કરે છે અને પોતાના પર રૂ.24,000નો ખચા કરે છે. 

તેમનુ ંઅકાળે અવસાન થવાથી તેમના પરરવારને ર્દર વષે રૂ.96,000નુ ંચોખ્ખુ ંનકુસાન થશે. 

ધારો કે વ્યાજના ર્દર 8% છે (0.08 તરીકે વ્યક્ત કરવામા ંઆવે છે). 

HLV = 96000 / 0.08 = રૂ. 12,00,000 

એચએલવી (HLV)સપંણૂા આર્થિક સરુિા માટે વ્યસ્ક્ત પાસે કેટલો વીમો હોવો જોઈએ તે નક્કી 
કરવામા ં મર્દર્દ કરે છે. તે આપણને ટોચની મયાાર્દા પણ જણાવે છે, જેનાથી ઉપર જીવન વીમો 
અનમુાર્નત હશે.  

સાધારણ રીતે આપણે કહી શકીએ કે વીમાની રકમ કોઈ વ્યસ્ક્તની વાર્ષિક આવકથી આશરે 10થી 
15 ગણી વધારે હોવી જોઈએ. ઉપરોક્ત ઉર્દાહરણમા ંજો શ્રી. રાજન વાર્ષિક રૂ.1.2 લાખની કમાણી 
પર રૂ.2 કરો ના વીમાની માગંણી કરશે તો કોઈ વ્યસ્ક્તને શકંા થવી જોઈએ. ચોક્કસ વીમાની 
વાસ્તર્વક રકમની ખરીર્દીનો આધાર કોઈ વ્યસ્ક્તને કેટલો વીમો પરવ ી શકે અને કેટલી રકમનો 
વીમો ખરીર્દવા ઇચ્છશે તેવા પરરબળો પર આધારરત હશે.  

2. જોખમ 

આપણે ઉપર જોયા મજુબ જીવન વીમો સપંર્િ કે અસ્કયામત તરીકે મનષુ્યના જીવનના મલૂ્યનો 
નાશ કરી શકે કે ઘટા ી શકે તેવી જોખમકારક ઘટનાઓ સામે સરંિણ પ્રર્દાન કરે છે. ત્રણ પ્રકારની 
સ્સ્થર્તઓ છે, જેમા ં આ પ્રકારનુ ં નકુસાન થઈ શકે છે. સામાન્દ્ય રીતે આવી સ્સ્થર્તનો સામનો 
સાધારણ લોકો કરે છે.  

િાયાગ્રામ1:સાધારણ લોકોને સામનો કરવો પ  ેતેવી સ્સ્થર્તઓ 

 

બીજી તરફ સાધારણ વીમા કંપની સપંર્િને અસર કરે તેવા જોખમો સાથે સબંરં્ધત વ્યવહાર કરે છે, 
જેમ કે આગ, ર્દરરયાઈમા ં ચીજવસ્તઓુને નકુસાન, ચોરી અને લ ૂટંફાટ અને મોટર અકસ્માતો. 
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સાધારણ વીમા કંપનીઓ એવી ઘટનાઓને પણ વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે, જેના પરરણામે નામ અને 
શાખ કે પ્રર્તષ્ઠાને નકુસાન થઈ શકે છે. આ પ્રકારની ઘટનાઓને જવાબર્દારી વીમો તરીકે ઓળખતા 
વીમા કવચ વારારા પણ આવરી લેવામા ંઆવે છે.  

છેવટે આ જોખમો વ્યસ્ક્તને અસર કરી શકે છે. વ્યસ્ક્તગત જોખમો તરીકે ઓળખાતા આ જોખમોને 
સાધારણ વીમા કંપનીઓ વીમાકવચ પ્રર્દાન કરી શકે છે.  

ઉદાહરણ 

અકસ્માતને કારણે થતા નકુસાન સામે સરંિણ આપતો અકસ્માત વીમો. 

a) સાધારણ વીમા કાંપનીથી જીવન વીમા કાંપની કેવી રીતે અિિ છે?  

સાધારણ વીમા કાંપની જીવન વીમા કાંપની 
ક્ષનતપનૂતિ:વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત વીમાને 
બાર્દ કરતા સાધારણ વીમા પોક્ષલસીઓ 
સામાન્દ્ય રીતે િર્તપરૂ્તિના કરારો હોય છે 

જીવન વીમા પોક્ષલસીઓ બાયંધરીના કરારો હોય 
છે. 

િર્તપરૂ્તિ એટલે આગ લાગવા જેવી ઘટના ઘટયા 
પછી વીમા કંપની થયેલા નકુસાનની ચોક્કસ 
રકમની આકારણી કરી શકે છે અને નકુસાનની 
રકમ જ વળતર પેટે ચકુવે છે – ન વધારે, ન 
ઓછી. 

આ જીવન વીમામા ં શક્ય નથી. મતૃ્ય ુ થવાના 
રકસ્સામા ં ચકુવવાપાત્ર વળતરની રકમ વીમાનો 
કરાર કરતી વખતે નક્કી કરવામા ંઆવે છે. એટલે 
જીવન વીમા પોક્ષલસીઓ જીવન બાાંયધરી કરારો 
તરીકે જાણીતી છે. વીમાધારકનુ ં મતૃ્ય ુ થાય ત્યારે 
તેના વારસર્દારો કે લાભાથીઓને ર્નર્િત રકમ 
ચકુવવામા ંઆવે છે.  

 

અનનનિતતા:સાધારણ વીમા કરારોમા ં
જોખમકારક ઘટનામા ં થતા નકુસાનને 
અર્નર્િતતા સામે સરંિણ પ્રર્દાન 
કરવામા ં આવે છે. કોઈ વ્યસ્ક્ત 

જીવન વીમાના રકસ્સામા ં મતૃ્ય ુ થશે કે નહીં તેનો 
કોઈ પ્રશ્ન હોતો નથી. ર્દરેક જન્દ્મ લેતી વ્યસ્ક્તનુ ં
મતૃ્ય ુ ર્નર્િત છે, પણ અનનનિતતા મતૃ્ય ના સમયને 
િઈને છે. એટલે જીવન વીમા કંપની કસમયે 
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ચોક્કસપણ ે કહી ન શકે કે કોઈ ઘર 
આગમા ં ભસ્મીભતૂ થશે કે કેમ અથવા 
કોઈ કારનો અકસ્માત થશે કે નહીં. 

મતૃ્યનુા જોખમ સામે સરંિણ પ્રર્દાન કરે છે.  

 

સાંભનવતતામાાં વદૃ્ધદ્:સાધારણ વીમામા,ં 
આગ કે ધરતીકંપ જેવા સકંટોના 
રકસ્સામા ંઆ પ્રકારની દુઘાટનાઓ થવાની 
સભંર્વતતા સમય સાથે વધતી નથી. 

જીવન વીમામા ંઉંમર સાથે મતૃ્યનુી સભંર્વતતા વધે 
છે. 

b) જીવન વીમા જોખમનો પ્રકાર 

મતૃ્યરુ્દરનો સબંધં ઉંમર સાથે હોવાથી તેનો અથા એ થયો કે જેઓ યવુાન છે તેમને ઓછ ં
પ્રીર્મયમ ભરવુ ંપ  ેછે અને વયોવદૃ્ લોકોને ઊંચુ ંપ્રીર્મયમ લાગ ુપ  ેછે. તેનુ ંએક પરરણામ એ 
હતુ ં કે જે વ્યસ્ક્તઓ વદૃ્ છે, પણ સારંુ સ્વાસ્્ય ધરાવે છે, તેઓ વીમા યોજનામાથંી નીકળી 
જવાની વરૃ્િ ધરાવે છે, જયારે અસ્વસ્થ કે ક્ષબમાર સભ્યો યોજનામા ંચાલ ુરહ ેછે. તેના પરરણામે 
વીમા કંપનીઓને ગભંીર સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પ યો હતો. તેમને વાજબી પ્રીર્મયમ હોય 
તેવા કરારો ર્વકસાવવાની ફરજ પ ી હતી, જેથી વ્યસ્ક્તઓ આજીવન પ્રીર્મયમની ચકુવણી કરે. 
તેના પરરણામે સ્તરીય પ્રીર્મયમ પધ્ધર્ત ર્વકસી છે.  

3. સરેરાશ પ્રીનમયમ (પ્રીનમયમન ાં સમાન સ્તર) 

મહત્ત્વપણૂણ  

સરેરાશ પ્રીર્મયમ ર્નર્િત પ્રીર્મયમ છે, જે ઉંમર સાથે વધતુ ંનથી, પણ વીમાની મદુ્દત ર્દરર્મયાન 
એકસરખુ ંજળવાઈ રહ ેછે.  

તેનો અથા એ થયો કે શરૂઆતના વષોમા ં એકત્ર કરવામા ંઆવેલા પ્રીર્મયમ ઓછી ઉંમરે મતૃ્ય ુ
પામતા લોકોના વળતરના ર્દાવાઓ આવરી લેવા જરૂરી રકમ કરતા વધારે હશે, જયારે પાછળના 
વષોમા ં એકત્ર કરવામા ંઆવતુ ં પ્રીર્મયમ મોટી ઉંમરે મતૃ્ય ુ પામતા લોકોના ર્દાવાઓની ભરપાઈ 
કરવા જરૂરી રકમ કરતા ઓછ ંહશે. અહીં સરેરાશ પ્રીર્મયમ ઉપરોક્ત બનેં પ્રકારના પ્રીર્મયમની 
સરેરાશ છે. તેનો અથા એ થયો કે શરૂઆતના વષોમા ંવધારાનુ ંપ્રીર્મયમ પછીની ઉંમરમા ંઓછા 
પ્રીર્મયમના પરરણામે ઊભી થતી ખાધની ભરપાઈ કરે છે.  

સરેરાશ પ્રીર્મયમની ર્વર્શષ્ટતા નીચે જણાવી છે. 
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િાયાગ્રામ 2 : સરેરાશ પ્રીનમયમ 

 

સરેરાશ પ્રીર્મયમ હકીકતમા ંસરેરાશ છે, સામાન્દ્ય રીતે જીવન વીમા કરારો લાબંા ગાળાના હોય છે, 
જે 10, 20 કે વધારે વષો ચાલે છે. બીજી તરફ સામાન્દ્ય રીતે સાધારણ વીમો ટૂંકા ગાળાનો હોય છે 
અને ર્દર વષે તેની મદુ્દત પણૂા થાય છે.  

મહત્ત્વપણૂણ 

શરૂઆતના વષોમા ં એકત્ર કરવામા ં આવતુ ં પ્રીર્મયમ વીમા કંપની વારારા તેના પોક્ષલસીધારકોના 
લાભાથે ર્વશ્વાસપવૂાક જાળવવામા ંઆવે છે. આ રકમને  “અનામત” કહવેાય છે. વીમા કંપની તેની 
ભર્વષ્યની જવાબર્દારીઓને પણૂા કરવા આ અનામત ભ ંોળને જાળવે છે. વધારાની રકમમાથંી 
“જીવન ભ ંોળ” નામનુ ંભ ંોળ પણ ઊભુ ંથાય છે. જીવન વીમા કંપની આ ભ ંોળનુ ંરોકાણ કરે છે 
અને તેમાથંી વ્યાજની કમાણી કરે છે. 

a) સરેરાશ પ્રીનમયમના ઘિકો 

સરેરાશ પ્રીર્મયમના બ ેઘટકો હોય છે. 

i. પ્રથમ ઘટક િમણ કે સાંરક્ષણ રહસ્સા તરીકે જાણીતો છે, જે જોખમના ખચાની ચકુવણી કરવા 
જરૂરી વાસ્તર્વક પ્રીર્મયમનો રહસ્સો ધરાવે છે. 

ii. બીજુ ં ઘટક રોકિ મલૂયના પરરબળ તરીકે જાણીત ુ ં છે. તે પોક્ષલસીધારકના વધારાની 
ચકુવણીમાથંી સચંય કરીને બનાવવામા ંઆવે છે. તેમા ંબચત સામેલ છે. 
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તેનો અથા એ થયો કે લગભગ તમામ જીવન વીમા પોક્ષલસીઓ સયંકુ્તપણ ેસરંિણ અને બચતના 
પરરમાણો ધરાવે છે. પ્રીર્મયમમા ંરોક  મલૂ્ય જેટલુ ંવધારે હોય તેટલી જ તેને બચતલિી વીમા 
પોક્ષલસી વધારે ગણવામા ંઆવે છે.  

4. જોખમ પલૂિિંિનો નસદ્ાાંત 

જીવન વીમા કંપનીઓને કરારબદ્ નાણાકીય સસં્થાઓ તરીકે વગીકૃત કરવામા ંઆવી છે. તેનો અથા 
એ થયો કે પોક્ષલસીધારકોને ચકુવવાપાત્ર લાભ ઘણી વખત કરારબદ્ ખાતરીઓ સ્વરૂપે લેવામા ં
આવે છે. જીવન વીમો અને પેન્દ્શન પરંપરાગત રીતે તેઓ જે સરુિા પ્રર્દાન કરે છે તેને ધ્યાનમા ં
રાખીને ખરીર્દવામા ંઆવે છે. કરાર જે રીતે આકાર લે છે તે રીતે સરુિા મળે છે અને વીમાકંપનીઓ 
ચકુવણીની સ્સ્થર્તમા ંછે તે સરુ્નર્િત કરવા ચોક્કસ સરુિા ઉપાયો કરવામા ંઆવે છે. પારસ્પરરકતા 
કે પકૂ્ષલિંગના ર્સદ્ાતં લાગ ુકરવામાથંી માળખુ ંબને છે. 

પારસ્પરરકતાનાણાકીય બજારોમા ં જોખમ ઘટા વાના મહત્ત્વપણૂા માગોમાનંો એક છે, અન્દ્ય 
માગાવૈનવધ્યકરણછે. આ બનેં મળૂભતૂ રીતે જુર્દા ંછે. 

વૈનવધ્યકરણ પારસ્પરરકતા 
વૈર્વધ્યકરણ હઠેળ ભ ંોળ ર્વર્વધ સપંર્િઓમા ં
વહેંચાયેલુ ં હોય છે (ઇં ાઓ જુર્દી જુર્દી 
ટોપલીઓમા ંમકૂવા). 

પારસ્પરરકતા કે પકૂ્ષલિંગ હઠેળ, ર્વર્વધ 
વ્યસ્ક્તઓનુ ંભ ંોળ સયંકુ્ત કરવામા ંઆવે છે 
(એક ટોપલીમા ંબધા ઇં ા મકૂવા). 

વૈર્વધ્યકરણ હઠેળ આપણે પાસે એક સ્ત્રોતમાથંી 
અનેક સ્થળોમા ંભ ંોળ જાય છે 

પારસ્પરરકતા હઠેળ આપણી પાસે અનેક 
સ્ત્રોતોમાથી એકમા ંભ ંોળનો પ્રવાહ આવે છે 
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િાયાગ્રામ 3: પારસ્પરરકતા 

પારસ્પરરકતા(ભ ંોળ ર્વર્વધ સ્ત્રોતોમાથંી એક સ્ત્રોતમા ંઆવે છે) 

 

પારસ્પરરકતા કે પકૂ્ષલિંગનો ર્સદ્ાતં જીવન વીમામા ંબ ેચોક્કસ પ્રકારની ભરૂ્મકાઓ ભજવે છે. 

i. તેની પ્રથમ ભરૂ્મકા કોઈ વ્યક્ક્ટતન ાં અકાળે અવસાન થવાના પરરણામે થતા આનથિક ન કસાન 
સામે સાંરક્ષણ પ્રદાનકરવાની છે. જીવન વીમા કરાર કરનાર અનેક લોકોના યોગર્દાનમાથંી 
ભ ંોળ ઊભુ ંકરાને આ નકુસાનનુ ંવહન કરવામા ંઆવે છે. 

ii. જોકે જોખમના પકૂ્ષલિંગનો ર્સદ્ાતં પારસ્પરરકતાના જોખમથી પર છે. તેમાપંલૂિિંિ સાંકળાયેલ ાં 
હોઈ શકે છે અને નાણાકીય જોખમ સરભર થઈ શકે છે. આ વ્યવસ્થા પ્રીર્મયમમાથંી ભ ંોળ 
ઊભુ ંકરીને કરવામા ંઆવે છે અને પછી જુર્દા જુર્દા સમયે ર્વર્વધ વ્યસ્ક્તઓ વારારા લેવામા ં
આવતા ર્વર્વધ પ્રકારના કરારોના જોખમોનુ ંધ્યાન રાખવામા ંઆવે છે. એટલે આ ર્વર્વધ 
પેઢીના પોક્ષલસીધારકો વચ્ચે પકૂ્ષલિંગનો કેસ છે. આ પકૂ્ષલિંગનુ ં પરરણામ એ છે કે જીવન 
વીમાકંપની સારા કે ખરાબ સમયમા ંએકસમાન વળતર (એકસરખુ ંબોનસ) તમામ સમયે 
ચકુવવાનો પ્રયાસ કરે છે. 
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5. જીવન વીમા કરાર 

િાયાગ્રામ 4:જીવન વીમા કરાર 

 

જીવન વીમાનુ ંઅંર્તમ પાસુ ંકરાર છે. તેનુ ંમહત્ત્વ સમયગાળાની ખાતરીયકુ્ત રકમમાથંી જાણવા 
મળે છે. આ રકમની કરારમા ંખાતરી આપવામા ંઆવે છે, જે જીવન વીમાને નાણાકીય સ રક્ષાન ાં 
માધ્યમ બનાવે છે. ખાતરીના પરરમાણનો અથા એ છે કે જીવન વીમો ક ક ર્નયમન અને ચસુ્ત 
ર્નરીિણને આર્ધન છે.  

જીવન વીમા કંપનીઓને વેપાર કરવાની શરતના ભાગરૂપે ફરજજયાત ભ ંોળ જાળવવુ ંપ  ેછે. તેઓ 
તેમના ભ ંોળના રોકાણનુ ં સચંાલન શરતો પ્રમાણ ે કરી શકે છે, તેમણે સરુ્નર્િત કરવુ ં પ  ે છે કે 
તેમનુ ં પ્રીર્મયમ પરૂત ુ ં છે અને તેઓ પોક્ષલસીધારકના નાણાનંો ખચા કેવી રીતે કરી શકે છે તેનુ ં
સચંાલન કરવાનો ર્નયમોને આર્ધન હોઈ શકે છે.  

અન્સય નાણાકીય સાધનોની સરખામણીમાાં પોલિસીધારકને પરૂો પાિવામાાં આવતો િાભ પરૂતો છે કે 
નહીં તેની અવારનવાર ચચાણ થાય છે અને તે મહત્ત્વપણૂણ પ્રશ્ન છે.આપણે હમેંશા યાર્દ રાખવુ ંજોઈએ 
કે, જીવન વીમા કરારોમા ંજોખમનુ ંકવચ અને બચતનુ ંપરરમાણ એમ બનેં પાસા સકંળાયેલા છે, જે 
તેને નાણાકીય બજારમા ંઉપલબ્ધ અન્દ્ય ઉત્પાર્દનો જેવુ ંનાણાકીય ઉત્પાર્દન બનાવે છે. હકીકતમા ં
જીવન વીમા કંપનીઓ સરુિા મેળવવાનુ ં માધ્યમ ઓછ ં છે, જયારે સપંર્િ જાળવવાનુ ં માધ્યમ 
વધારે છે.  

અહીં શદુ્ ટમા વીમા અને બચત યોજનાઓ વચ્ચનેા તફાવત સમજવો જરૂરી છે, જેમા ંટમા વીમો 
ફક્ત મતૃ્યનુો લાભ પ્રર્દાન કરે છે અને બચત યોજનાઓ મોટંુ રોક  મલૂ્ય કે બચત ધરાવે છે. જયારે 
ટમા વીમામા ંઓછ ંપ્રીર્મયમ હોય છે, ત્યારે બચત યોજનાઓમા ંમોટંુ પ્રીર્મયમ હોઈ શકે છે અને 
વ્યસ્ક્તની બચતમા ંમોટો રહસ્સો બનાવે છે. તેનો અથા એવો પણ છે કે રોક  મલૂ્યનો ‘ઓપોચ્યુાર્નટી 
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ખચા’ વધારે હોય છે. ‘ઓપોચ્યુાર્નટી ખચા’નો સરં્દભા એવા ખચા સાથે છે, જે કોઈ વ્યસ્ક્તએ તેના 
નાણા ંઅન્દ્ય જગ્યાએ ન મકૂીને તક જતી કરવાની રક્ષ્ટએ ઉઠાવવો પ  ેછે.  

હકીકતમા ંપરંપરાગત જીવન વીમા બચત કરારોના મોટા પ કારોમાનંો એક પ કાર “ટમા વીમો 
ખરીર્દો અને ફરકની રકમનુ ં રોકાણ અન્દ્ય જગ્યાએ કરો” તેવી ર્દલીલના પરરણામે આવે છે. 
અર્નવાયાપણે એવી ર્દલીલ કરવામા ંઆવી કોઈ વ્યસ્ક્ત માટે વીમા કંપની પાસેથી ફક્ત ટમા વીમો 
ખરીર્દવો અને પ્રીર્મયમની બાકીની રકમનુ ં રોકાણ વધ ુઊંચુ ંવળતર આપી શકે તેવા માધ્યમમા ં
કરવુ ંયોગ્ય રહશેે. 

પરંપરાગત રોક  મલૂ્ય વીમા કરારો માટે અને તેની સામેની ર્દલીલોનો ર્વચાર કરવો અહીં યોગ્ય 
રહશેે. 

a) ફાયદા 

i. તે સિામતઅનેસ રલક્ષત રોકાણ પરુવાર થયુ ંછે. તેનુ ંરોક  મલૂ્ય લઘતુમ વળતરની ગેરેન્દ્ટી 
છે, જે કરારના સમયગાળા સાથે વધી શકે છે. 

ii. પ્રીર્મયમની ર્નયર્મત ચકુવણી કોઈ વ્યસ્ક્તની બચતનુ ં ફરજજયાત આયોજન કરે છે અને 
જરૂરી નશસ્ત પ્રદાન કરે છે.  

iii. વીમા કંપની રોકાણ વ્યવસ્થાપનની કામગીરી કરે છે અને વ્યસ્ક્તને આ 
જવાબદારીમાાંથીમ ક્ટત રાખ ેછે. 

iv. તે તરિતા પ્રદાન કરે છે.વીમાધારક પોક્ષલસી પર લોન લઈ શકે છે કે તેને સપુરત કરી 
શકે છે અને તેનુ ંરોક  મલૂ્ય મેળવી શકે છે.  

v. રોક  મલૂ્ય પ્રકારના બનેં જીવન વીમા અને એન્દ્યઇુટી આવકવેરામાાં કેિિોક ફાયદો મેળવી 
શકે છે.  

vi. તે નધરાણકારોના સાંપનત્ત જ્ત કરવાના દાવાથી સિામત રહી શકે છે, સામાન્દ્ય રીતે 
વીમાધારક રે્દવાળં ફૂકેં કે મતૃ્ય ુથવાના કેસમા.ં  

b) િેરિાભ 

i. પ્રમાણમા ં સ્સ્થર વળતર સાથેનુ ંઆ માધ્યમ રોકાણ પર સ્સ્થર આવક મેળવે છે, પણ આ 
લાભ ફુગાવાની અસરમા ંધોવાઈ જાય છે. 
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ii. જીવન વીમા પોક્ષલસીઓનુ ંવધારે માકેરટિંગ અને શરૂઆતમા ંઅન્દ્ય ખચાથી પ્રારંક્ષભક વષોમા ં
સકં્ષચત નાણામા ંઘટા ો થાય છે.  

iii. વળતરની ખાતરી છે, ત્યારે અન્દ્ય નાણાકીય માધ્યમોની સરખામણીમા ંઓછ ંહોઈ શકે છે. 
નીચુ ંવળતર ટે્ર -ઓફનુ ંપરરણામ હોય છે, જે જોખમ પણ ઘટા  ેછે. 

સ્વયાંપરરક્ષણ 1 

નાણાકીય બજારોમા ંવૈર્વધ્યકરણથી જોખમમા ંકેવી રીતે ઘટા ો થાય છે? 

I. એકથી વધ ુસ્ત્રોતોમાથંી ભ ંોળ એકત્ર કરવુ ંઅને એક સ્થળે તેનુ ંરોકાણ કરવુ ં
II. ર્વર્વધ પ્રકારની સપંર્િમા ંભ ંોળનુ ંરોકાણ કરવુ ં
III. ર્વર્વધ રોકાણો વચ્ચ ેસમયનો તફાવત જાળવવો 
IV. સરુક્ષિતઅસ્કયામતોમારંોકાણકરવુ ં

 

સારાાંશ 

a) અસ્કયામત વળતર કે મલૂ્ય આપતી સપંર્િ છે 

b) મનષુ્યના જીવનના મલૂ્ય (HLV)ની ર્વભાવનામા ંમનષુ્યના જીવનને આવક કરતી અસ્કયામત 
કે સપંર્િ ગણવામા ંઆવે છે. એટલે તે નજીકના ભર્વષ્યમા ંવ્યસ્ક્તની ચોખ્ખી અપેક્ષિત આવક 
પર આધારરત મનષુ્યના જીવનનુ ંમલૂ્ય છે. 

c) સરેરાશ પ્રીર્મયમ એ રીતે ર્નર્િત પ્રીર્મયમ છે જે ઉંમર સાથે વધતુ ં નથી, પણ કરારના 
સમયગાળા ર્દરર્મયાન એકસરખુ ંજળવાઈ રહ ેછે. 

d) પારસ્પરરકતા નાણાકીય બજારોમા ં વૈર્વધ્યકરણ ઉપરાતં જોખમ ઘટા વાનો એક મહત્ત્વપણૂા 
માગા છે. 

e) જીવન વીમા કરારમા ં ગેરેન્દ્ટીનો અથા એ છે કે જીવન વીમો ક ક ર્નયમનો અને ચસુ્ત 
ર્નરીિણને આર્ધન છે. 

 

ચાવીરૂપ શબ્દો 

1. સપંર્િ કે અસ્કયામત 
2. મનષુ્યના જીવનનુ ંમલૂ્ય 
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3. સરેરાશ પ્રીર્મયમ કે પ્રીર્મયમનુ ંસ્તર 
4. પારસ્પરરકતા 
5. વૈર્વધ્યકરણ 

 

સ્વયાં પરરક્ષણના જવાબો 

જવાબ 1 

સાચો જવાબ IIછે. 

વૈર્વધ્યકરણનો હતે ુસપંર્િના ર્વર્વધ વગોમા ંરોકાણ કરીને નાણાકીય બજારોમા ંજોખમ ઘટા વાનો 
છે. 

સ્વયાં-પરરક્ષણ પ્રશ્નો 

પ્રશ્ન 1 

નીચેનામાથંી કયુ ંજીવન વીમા વ્યવસાયનુ ંપાસુ ંનથી? 

I. સપંર્િ કે અસ્કયામત 
II. જોખમ 
III. પારસ્પરરકતાનો ર્સદ્ાતં 
IV. સહાય 

પ્રશ્ન 2 

મનષુ્યના જીવનનુ ંમલૂ્ય (HLV)ની ર્વભાવના કોણે બનાવી હતી? 

I.  ૉ. મારટિન લ્યથુર રકિંગ 
II. વોરેન બફેટ 
III. પ્રોફેસર હબુેનેર 
IV. જયોર્જ સોરોસ 

પ્રશ્ન 3 

નીચે ઉલ્લેક્ષખત કઈ વીમા યોજનાઓ ઓછામા ંઓછ ંકે શનૂ્દ્ય બચત ધરાવે છે?  

I. ટમા વીમા યોજના 
II. એન્દ્ ાઉમેન્દ્ટ યોજના 
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III. આજીવન જીવન યોજના 
IV. મની બેક પ્લાન 

પ્રશ્ન 4 

નીચેનામાથંી કોને સપંર્િ ન ગણી શકાય? 

I. કાર 
II. મનષુ્યનુ ંજીવન 
III. હવા 
IV. ઘર 

પ્રશ્ન 5 

નીચેનામાથંી કઈ સ્સ્થર્તને જોખમ હઠેળ વગીકૃત ન કરી શકાય? 

I. યવુાન વયે મતૃ્ય ુ
II. બહ ુનાની ઉંમરે મતૃ્ય ુ
III. કુર્દરતી ધસારો 
IV. ર્વકલાગંતા સાથે જીવવુ ં

પ્રશ્ન 6 

નીચેનામાથંી કયુ ંર્વધાન સાચુ ંછે? 

I. જીવન વીમા પોક્ષલસીઓ િર્તપરૂ્તિનો કરાર છે, જયારે સાધારણ વીમા પોક્ષલસીઓ બાયંધરીના 
કરારો છે 

II. જીવન વીમા પોક્ષલસીઓ બાયંધરીના કરારો છે, જયારે સાધારણ વીમા પોક્ષલસીઓ િર્તપરૂ્તિના 
કરારો છે 

III. સાધારણ વીમાના રકસ્સામા ંજોખમકારક ઘટના સામે સરંિણ ર્નર્િત છે 
IV. સાધારણ વીમાના રકસ્સામા ંજોખમની ર્નર્િતતા સમય સાથે વધે છે 

પ્રશ્ન 7 

નીચેનામાથંી કઈ પરંપરાગત પદ્ર્ત છે, જે વ્યસ્ક્તની વીમાની જરૂરરયાત નક્કી કરવામા ંમર્દર્દ કરી 
શકે? 

I. મનષુ્યનુ ંઆર્થિક મલૂ્ય 
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II. જીવન ટમા પ્રસ્તાવ 
III. મનષુ્યના જીવનનુ ંમલૂ્ય 
IV. ભર્વષ્યના જીવનનુ ંમલૂ્ય 

પ્રશ્ન 8 

વયોવદૃ્ લોકોની સરખામણીમા ંયવુાન લોકોને જીવન વીમાનુ ંપ્રીર્મયમ ઓછ ંઆવે છે તે હકીકત 
માટે સૌથી યોગ્ય કારણ નીચેનામાથંી કયુ ંછે?  

I. યવુાન લોકો મોટા ભાગે ર્નભાર હોય છે 
II. વદૃ્ લોકો વધ ુચકુવણી કરી શકે છે 
III. મતૃ્યરુ્દરનો સબંધં ઉંમર સાથે છે 
IV. મતૃ્યરુ્દર ઉંમર સાથે વ્યસ્ત સબંધં ધરાવે છે 

પ્રશ્ન 9 

નીચેનામાથંી કયો ફાયર્દો રોક  મલૂ્ય વીમા કરારોનો નથી? 

I. સરુક્ષિત અને સલામત રોકાણ 
II. બચતની ર્શસ્ત કેળવે છે  
III. નીચુ ંવળતર 

IV. આવકવેરાનો ફાયર્દો 

પ્રશ્ન 10 

રોક  મલૂ્ય વીમા કરારોનો ફાયર્દો નીચેનામાથંી કયો છે? 

I. વળતર ફુગાવાની અસરને આર્ધન છે 
II. શરૂઆતના વષોમા ંઓછો સચંય 
III. નીચુ ંવળતર 
IV. સરુક્ષિતરોકાણ 
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સ્વયાં-પરરક્ષણ પ્રશ્નોના જવાબો 

જવાબ 1 

સાચોર્વકલ્પIV છે. 

જીવનવીમાવેપારનાપાસાઓંમાસંપંર્િ, જોખમ, પારસ્પરરકતાનોર્સદ્ાતંઅનેજીવનવીમાકરારસામેલછે. 

તેમાસંહાયસામેલનથી. 

જવાબ 2 

સાચોર્વકલ્પIIIછે. 

પ્રોફેસરહબુેનેરએમનષુ્યનાજીવનનામલૂ્ય(HLV)ની ર્વભાવના બનાવી છે.  

જવાબ 3 

સાચોર્વકલ્પIછે. 

ટમા વીમામા ંબચતનુ ંપરરમાણ ધરાવતો નથી. 

જવાબ 4 

સાચોર્વકલ્પIIIછે. 

હવાનેસપંર્િતરીકેવગીકૃતનકરીશકાય. 

જવાબ 5 

સાચોર્વકલ્પIIIછે. 

કુર્દરતીધસારોઘટનાછે, નહીં કે જોખમ. 

જવાબ 6 

સાચોર્વકલ્પIIછે. 

જીવન વીમા પોક્ષલસીઓ બાયંધરીઓ છે, જયારે સાધારણ વીમા પોક્ષલસીઓ િર્તપરૂ્તિના કરારો છે. 

જવાબ 7 

સાચોર્વકલ્પIIIછે. 

વ્યસ્ક્તનાવીમાનીજરૂરરયાતનીગણતરીકરવાનીપદ્ર્તમનષુ્યનાજીવનનુમંલૂ્યછે. 



 

109 
 

જવાબ 8 

સાચોર્વકલ્પIIIછે. 

મતૃ્યરુ્દરનોસબંધંઉંમરસાથેહોવાથીમતૃ્યથુવાનીઓછીશક્યતાધરાવતાયવુાનોનેવદૃ્ોનીસરખામણીમાઓં
છપં્રીર્મયમભરવુપં છેે. 

જવાબ 9 

સાચોર્વકલ્પIIIછે. 

નીચુ ંવળતર રોક  મલૂ્ય વીમા કરારોનો એક ગેરફાયર્દો છે. 

જવાબ 10 

સાચોર્વકલ્પIVછે. 

સરુક્ષિત રોકાણ એ રોક  મલૂ્ય વીમા કરારોનો એક ફાયર્દો છે. 
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પ્રકરણ 7 

નાણાકીય આયોજન 

પ્રકરણ પરરચય 

આ પ્રકરણમા ંઆપણ ેજીવન વીમામા ંશુ ંસકંળાયેલ છે અને નાણાકીય સરંિણ પરંુૂ પા વામા ંતેની 
ભરૂ્મકા ર્વશે ચચાા કરીશુ.ં પણ જેઓ પોતાની વતામાન અને ભર્વષ્યની ર્વર્વધ જરૂરરયાતો પણૂા 
કરવા આવક અને સપંર્િ ફાળવવા ઇચ્છે છે અને વ્યસ્ક્તઓની સરુિા એક ક્ષચિંતાજનક બાબત છે. 
એટલે જીવન વીમાને “વ્યસ્ક્તગત નાણાકીય આયોજન”ના વ્યાપક સરં્દભામા ંસમજવો જોઈએ. આ 
પ્રકરણનો હતે ુનાણાકીય આયોજનના ર્વષયનો પરરચય આપવાનો છે.  

અભ્યાસના પરરણામો 
 

A. નાણાકીય આયોજન અને વ્યસ્ક્તગત જીવન ચક્ર 
B. નાણાકીય આયોજનની ભરૂ્મકા 
C. નાણાકીય આયોજન - પ્રકારો 
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A. નાણાકીય આયોજન અને વ્યક્ક્ટતિત જીવન ચિ 

1. નાણાકીય આયોજન એિિે શ ાં? 

આપણામાથંી મોટા ભાગના આપણા જીવનના મોટા ભાગના ગાળામા ંઅથોપાાજનની પ્રવરૃ્િ કરે છે. 
તે નાણાને આપણા માટે ઉપયોગી થયા તે માટે રોકવાની કે મકૂી શકાય તે માટે ર્વચારવાની 
શરૂઆત કરવાનો સમય નથી? નાણાકીય આયોજન આ હતે ુપાર પા વા માટેનો ઉપયોગી અને 
કુશળ માગા છે. ચાલો આપણે તેની પરરભાષાઓ ચકાસીએ કે સમજીએ:  

વ્યાખ્યા 

i. નાણાકીય આયોજન વ્યસ્ક્તના જીવનના લક્ષ્યાકંોની ઓળખ કરવાની, આ લક્ષ્યાકંોને નાણાકીય 
લક્ષ્યાકંોમા ંપરરવર્તિત કરવાની અને આ લક્ષ્યાકંો હાસંલ કરવામા ંમર્દર્દ કરે તેવા નાણાકીય 
ર્વકલ્પોનુ ંવ્યવસ્થાપન કરવાની પ્રરક્રયા છે. 

ii. નાણાકીય આયોજન એક પ્રરક્રયા છે, જે મારફતે કોઈ વ્યસ્ક્ત પોતાના જીવનમા ંઅપેક્ષિત અને 
અનપેક્ષિત જરૂરરયાતો પણૂા કરવાનુ ં આયોજન કરી શકે છે. તેમા ં વ્યસ્ક્તની નેટવથાની 
આકારણી, ભર્વષ્યની નાણાકીય જરૂરરયાતોનો અંર્દાજ, અને યોગ્ય નાણાકીય વ્યવસ્થાપન 
મારફતે જરૂરરયાતો પણૂા કરવા માટેની કામગીરી સકંળાયેલી છે.  

iii. નાણાકીય આયોજન વ્યસ્ક્તના લક્ષ્યાકંો અને ઇચ્છાઓને વાસ્તર્વક સ્વરૂપ આપવા માટે 
કામગીરીનુ ંઆયોજન છે. 

iv. નાણાકીય આયોજન વ્યસ્ક્તની અપેક્ષિત જરૂરરયાતોને પણૂા કરવાની યોજના બનાવવા તેની 
વતામાન અને ભર્વષ્યની જરૂરરયાતો, વ્યસ્ક્તના જોખમને અને વ્યસ્ક્તની આવકને ધ્યાન લ ેછે. 

નાણાકીય આયોજન ઓછી ક્ષચિંતા સાથે જીવનનુ ંર્નમાાણ કરવા માટેની મહત્ત્વપણૂા ભરૂ્મકા ભજવે છે. 
કાળજીપવૂાકનુ ંઆયોજન તમને તમારી પ્રાથર્મકતાઓ નક્કી કરવામા ંઅને તમારા ર્વર્વધ લક્ષ્યાકંો 
હાસંલ કરવામા ંમર્દર્દ કરી શકે છે. 
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િાયાગ્રામ1:િક્ષયાાંકોના પ્રકારો 

 

i. આ લક્ષ્યાકંો ટૂાંકા િાળાના હોઈ શકે છેેઃ એલસી ી ટીવી ખરીર્દવુ ં કે પરરવાર સાથે વેકેશન 
માણવુ ં

ii. તેઓ મધ્યમ િાળાના હોઈ શકે છેેઃ ઘર ખરીર્દવુ ંકે ર્વરે્દશમા ંવેકેશન માણવુ ં

iii. િાાંબા િાળાના લક્ષ્યાકંો સામેલ હોઈ શકે છે: બાળકનુ ં ર્શિણ કે લગ્ન કે ર્નવરૃ્િ પછીન 
જોગવાઈ 

2. વ્યક્ક્ટતન ાં જીવન ચિ 

ર્વક્ષલયમ શેક્સર્પયરે કહ્ુ ં હત ુ ં કે દુર્નયા એક રંગમચં છે. વ્યસ્ક્ત જીવનથી મતૃ્ય ુ સધુી ર્વર્વધ 
તબક્કાઓમાથંી પસાર થાય છે, જે ર્દરર્મયાન તે ર્વર્વધ ભરૂ્મકા ભજવે છે – ર્વદ્યાથી, કમાણી 
કરનાર, જીવનસાથી, માતાર્પતા, પ્રર્દાતા, એમ્પપ્ટી નેસ્ટર (બાળકો લગ્ન કરીને બીજા ચાલ્યા ગયો 
હોય તે અવસ્થા) અને છેલ્લ ેર્નવતૃાવસ્થા. 
આ તબક્કો નીચેના  ાયારી ામમા ંજણાવી છે. 

િાયાગ્રામ 2 : આનથિક જીવન ચિ 
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જીવનના તબક્કાઓ અને પ્રાથનમકતાઓ 

a) નવદ્યાથી(20થી 25 વષણની વય સ ધી) :આ તબક્કામા ં વ્યસ્ક્ત પોતાની જાણકારી અને 
કૌશલ્ય વધારીને સમાજ માટે કશુ ં રચનાત્મક કે ઉત્પાર્દક કરી શકે તેવા નાગરરક 
બનવાની તૈયારી કરે છે. તેમા ં વ્યસ્ક્તની માનવ મ ૂીનુ ં મલૂ્ય વધારવા ધ્યાન કેક્ન્દ્રત 
કરવામા ંઆવે છે. વ્યસ્ક્તના ર્શિણ માટે નાણાકીય વ્યવસ્થા કરવા ભ ંોળની જરૂરરયાત 
હોય છે. ર્દાખલા તરીકે, પ્રર્તક્ષ્ઠત મેનેજમેન્દ્ટ સસં્થામા ંએમબીએ કરવા માટે ઊંચી ફી 
ભરવાની જરૂર હોય છે. 

b) કમાણી કરનાર(25 વષણથી):આ તબક્કામા ં વ્યસ્ક્ત રોજગારી શોધે છે અને પોતાની 
જરૂરરયાતો પણૂા કરવા કમાણી કરે છે અને તેમાથંી વધારાની રકમની બચત કરે છે. આ 
તબક્કામા ંવ્યસ્ક્ત પર કુટંુબની જવાબર્દારીઓ હોઈ શકે છે અને તે તાત્કાક્ષલક ભર્વષ્યમા ં
ઊભી થઈ શકે તેવી જરૂરરયાતોને પણૂા કરવા સપંર્િનુ ંસર્જન કરવા બચત અને રોકાણ 
કરી શકે છે. ર્દાખલા તરીકે, બહરુાષ્ટ્રીય કંપનીમા ંકાયારત એક યવુાન હાઉર્સિંગ લોન લ ે
છે અને ઘરમા ંરોકાણ કરે છે.  

c) જીવનસાથી(28થી 30 વષણની વય િગ્ન કરે છે):આ તબક્કામા ંવ્યસ્ક્ત લગ્ન કરે છે અને 
પોતાનો માળો એટલ ેકે કુટંુબ બનાવે છે. આ તબક્કામા ંતેનુ ંધ્યાન કુટંુબ બનાવવા અને 
કાર, કન્દ્ઝયમુર  યરેુબ્લ્સ, બાળકોના ભર્વષ્યનુ ં આયોજન વગેરે જવાબર્દારીઓ પણૂા 
કરવા કેક્ન્દ્રત હોયછે.  

d) માતાનપતા(28થી 35 વષણ):આ વષોમા ંવ્યસ્ક્ત એક કે વધ ુબાળકોનામાતા કે ર્પતા બને 
છે. સામાન્દ્ય રીતે આ વષોમા ંવ્યસ્ક્ત બાળકોના ર્શિણ અને સ્વાસ્્ય પર કેક્ન્દ્રત કરે છે 
અને તેમને સારી સસં્થાઓમા ંર્શિણ અપાવવા માટે ક્ષચિંતા કરે છે.  

e) પ્રદાતા(35થી 55 વષણ):આ તબક્કામા ં બાળકો રકશોર થાય છે અને તેમના માધ્યર્મક 
અને ઉચ્ચ ર્શિણના મહત્ત્વપણૂા વષો હોય છે. કોઈ પણ વ્યસ્ક્ત બાળકોના ર્શિણના 
ઊંચા ખચાને લઈને ક્ષચિંર્તત હોય છે, જે જીવનના પ કારોનો સામનો કરવા અત્યારે 
બાળકને ટેકર્નકલ અને વ્યાવસાર્યક રીતે લાયક બનાવવા જરૂરી છે. ર્દાખલા તરીકે, 

પાચં વષા માટે ચાલતા મેર કલ અભ્યાસક્રમ માટે જરૂરી નાણાકીય વ્યવસ્થા કરવા જરૂરી 
રકમનો ર્વચાર કરો. અનેક ભારતીય ઘરોમા ં છોકરીઓ પખુ્ત વયની થાય છે ત્યારે 
તેમના લગ્ન થાય છે. છોકરીઓના લગ્ન માટેની જરૂરરયાત ભારતીય પરરવારોમા ંસૌથી 
મહત્ત્વપણૂા બાબતોમા ં સામેલ છે. હકીકતમા ં અત્યારે ભારતીય પરરવારોમા ં બચતનો 
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સૌથી મહત્ત્વપણૂા હતે ુબાળકોના લગ્ન અને ર્શિણનો છે. 

f) એમ્્િી નેસ્િર(55થી 65 વષણ):એમ્પપ્ટી નેસ્ટર એટલે જીવનની પાનખરનો પ્રારંભ, જેમા ં
બાળકો મોટા થઈને પોતાનો અલગ માળો બનાવે છે અને ઘર ખાલી થઈ જાય છે. આ 
તબક્કામા ંબાળકોના લગ્ન થાય છે અને કેટલીક વખત તેઓ કામ માટે બીજી જગ્યાએ 
સ્થળાતંરરત થાય છે અને માતાર્પતા એકલા પ ી જાય છે. આ તબક્કામા ંવ્યસ્ક્ત પોતાની 
જવાબર્દારીઓ [ઘરની લોન અને અન્દ્ય ગીરોખતમાથંી] મકુ્ત હોય છે અને ર્નવરૃ્િ માટે 
ભ ંોળ ધરાવે છે તેવી આશા રાખવામા ંઆવે છે. આ જ ગાળામા ંબીપી (બ્લ  પે્રશર) 

અને  ાયાબીરટસ જેવા રોગો શરૂ થાય છે અને વ્યસ્ક્તને પી ા આપે છે. સ્વાસ્્ય 
સારસભંાળની સરુિા મહત્ત્વપણૂા બની જાય છે એટલે નાણાકીય સ્વતતં્રતા અને આવકની 
સરુિાની જરૂર છે. 

g) નનવનૃત્તકાળ - સાંધ્યાકાળ(60 વષણ અને તેનાથી વધ  ઉંમર) :આ તબક્કામા ંવ્યસ્ક્ત ર્નવિૃ 
થાય છે અને જીવનની જરૂરરયાતો પણૂા કરવા મોટા ભાગે બચત પર ર્નભાર હોય છે. અહીં 
પોતાના અને પોતાના જીવનસાથીના જીવનના અંત સધુી જરૂરરયાતો પણૂા કરવા પર 
ધ્યાન કેક્ન્દ્રત કરવામા ં આવે છે. તેમા ં સૌથી મહત્ત્વપણૂા બાબત સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત 
બાબતો, આવકની અર્નર્િતતા અને એકલવાયાપણુ ંછે. આ જ ગાળામા ંવ્યસ્ક્ત જીવનની 
ગણુવિા સધુારવા અને શોખ પણૂા કરવા કે વેકેશનમા ંજવુ ંકે યાત્રા કરવી જેવી અગાઉ 
ક્યારેય પણૂા ન થયા હોય તેવા સ્વપ્નો સાકાર કરવા ઇચ્છે છે. આ વષો કે ગાળો સારી 
રીતે કે અભાવમા ં પસાર કરશે તેનો આધાર આ વષો માટે વ્યસ્ક્તએ કરેલી પરૂતી 
જોગવાઈ કે વ્યવસ્થા પર છે. 

આપણે ઉપર જોયુ ંતેમ આર્થિક જીવન ચક્ર ત્રણ તબક્કા ધરાવે છે. 

નવદ્યાથી અવસ્થા પ્રથમ તબક્કામા ંવ્યસ્ક્ત ર્વદ્યાથી હોયછે અને રોજગારી મેળવવા પવેૂનો 
કાળ છે. ઉત્પાર્દક નાગરરક તરીકે જવાબર્દારી લવેાની તૈયારી કરવા 
માટેનો તબક્કો છે. તેમા ં વ્યસ્ક્તનુ ં કૌશલ્ય ર્વકસાવવા અને વ્યસ્ક્તના 
માનવીય મ ૂીનુ ંમલૂ્ય વધારવાની પ્રાથર્મકતા હોય છે. 

કાયાણવસ્થા કામ કરવાનો તબક્કો 18થી 25 વષા વચ્ચે શરૂ થાય છે કે ક્યારેય વહલેા 
પણ શરૂ થાય છે અને 35થી 40 વષા ચાલે છે. આ ગાળા ર્દરર્મયાન 
વ્યસ્ક્ત પોતે વપરાશ કરી શકે તેનાથી વધારે કમાણી કરે છે એટલ ે
બચત કરવાનુ ંશરૂ કરે છે અને ભ ંોળનુ ંરોકાણ કરે છે. 
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નનવનૃત્ત અવસ્થા આ પ્રરક્રયામા ંતે સપંર્િનો સચંય કરે છે અને સપંર્િઓનુ ંર્નમાાણ કરે છે, 

જે ભર્વષ્યમા ં ર્વર્વધ જરૂરરયાતો પણૂા કરવા ભ ંોળ પરંુૂ પા શે, જેમા ં
વ્યસ્ક્ત ર્નવિૃ થાય છે અને કામ કરવાનુ ં બધં કરે છે ત્યારે પાછળના 
વષોમા ંઆવક જેવી જરૂરરયાતો સામેલ છે. 

3. વ્યક્ક્ટતએ બચત અને નવનવધ નાણાકીય સાંપનત્તઓની ખરીદી શા માિે કરવી જોઈએ? 

વ્યસ્ક્ત પોતાના જીવનમા ંર્દરેક તબક્કા ર્વર્શષ્ટ ભરૂ્મકા અર્દા કરે છે, જેમા ંર્વર્વધ જરૂરરયાતો પણૂા 
કરવા ભ ંોળની જરૂર હોય છે, તેને પણૂા કરવા માટે બચત અને નાણાકીય સપંર્િની ખરીર્દી કરવી 
જોઈએ. 

ઉદાહરણ 

જયારે વ્યસ્ક્ત લગ્ન કરે છે અને પોતાનુ ંકુટંુબ શરૂ કરે છે, ત્યારે તેને પોતાના ઘરની જરૂર પ ી શકે 
છે. બાળકો મોટા થાય છે તેમ તેમના ઉચ્ચ ર્શિણ માટે ભ ંોળની જરૂર પ  ે છે. વ્યસ્ક્ત આધે  
અવસ્થા પસાર કરે છે તેમ તેને ર્નવરૃ્િ માટે અને સ્વાસ્્યલિી ખચાાઓ પહોંચી વળવા માટે બચત 
કરવાની જરૂર પ  ેછે જેથી તેને બાળકો પર ર્નભાર ન રહવે ુ ંપ  ેઅને તેમના પર ભારણ ન બને. 
સ્વતતં્રતા અને સન્દ્માન સાથે જીવવુ ંમહત્ત્વપણૂા બની ગયુ ંછે. 

બચતનો ર્વચાર બે ર્નણાયોના ઘટકો તરીકે કરી શકાશે. 

i. વપરાશ મોકફૂ રાખવી:વતામાન અને ભર્વષ્યની વપરાશ વચ્ચે સસંાધનોની ફાળવણી કરવી 
ii. ઓછી તરલ સપંર્િના બર્દલામા ં તરિતા ઓછી કરવી(અથવા તૈયાર ખરીર્દશસ્ક્ત).ર્દાખલા 

તરીકે, જીવન વીમા પોક્ષલસીની ખરીર્દી એટલે ઓછા તરલ કરાર માટે નાણાનો ર્વર્નમય. 

નાણાકીય આયોજનમા ંબનેં પ્રકારના ર્નણાયો સામેલ છે. કોઈ પણ વ્યસ્ક્તએ ભર્વષ્ય માટે બચતનુ ં
આયોજન કરવાની અને ભર્વષ્યમા ં ઊભી થઈ શકશે તેવી ર્વર્વધ જરૂરરયાતો પણૂા કરવા 
સપંર્િઓમા ંકુશળતાપવૂાક રોકાણ કરવાની જરૂર છે.  

યોગ્ય સપંર્િઓને સમજવા નીચે ર્દશાાવ્યા પ્રમાણે વ્યસ્ક્તના જીવનના તબક્કાઓમા ં વધ ુ
બારીકાઈપવૂાક જોવાની જરૂરી રહશેે. 
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મહત્ત્વપણૂણ 

જીવનના નવનવધ તબક્કા 

બાલયાવસ્થા જયારે વ્યસ્ક્ત ર્વદ્યાથી હોય છે 
ય વાન અપરલણત 
અવસ્થા 

જયારે વ્યસ્ક્ત આજીર્વકા મેળવવાની શરૂઆત કરે છે, પણ અપરક્ષણત 
હોય છે 

ય વાન પરલણત અવસ્થા જયારે વ્યસ્ક્ત પર્ત કે પત્ની બને છે 
નાના બાળકો સાથે 
પરલણત અવસ્થા 

જયારે વ્યસ્ક્ત માતાર્પતા બને છે 

મોિા બાળકો સાથે 
પરલણત અવસ્થા 

જયારે વ્યસ્ક્ત બાળકોના ર્શિણ અને અન્દ્ય જરૂરરયાતોની ર્દરકાર કરે છે, 
જેઓ મોટા થઈ રહ્યા ંહોય છે 

નનવનૃત્તપવેૂની અવસ્થા જયારે બાળકો સ્વતતં્ર બને છે અને ઘર છો ીને જાય છે, જેમ પિંીઓ 
પોતાનો માળો છો ીને જાય છે 

નનવનૃત્ત અવસ્થા જયારે વ્યસ્ક્ત પોતાની જીવનના સધં્યાકાળામા ં પસાર થાય છે. જો 
વ્યસ્ક્તએ બચત કરી હોય અને આ તબકે્ક ઊભી થતી જરૂરરયાતો પણૂા 
કરવા પરૂતી જોગવાઈ કરી હોય તો તે સ્વમાન સાથે જીવી શકે છે 
અથવા જો તેણ ેઆ પ્રકારની પરૂતી જોગવાઈ નહીં કરી હોય તો તે 
અભાવમા ંજીવી શકી છે અને અન્દ્યના ર્દાન પર ર્નભાર રહવે ુ ંપ  ેછે. 

 

4. વ્યક્ક્ટતિત જરૂરરયાતો 

જો આપણ ેઉપરોક્ત જીવનચક્ર પર નજર ર્દો ાવીએ, તો આપણે ત્રણ પ્રકારની જરૂરરયાતો જોઈ 
શકીશુ.ં તે ત્રણ પ્રકારના નાણાકીય ઉત્પાર્દનો ઊભા કરે છે.  

a) ભનવષ્ટ્યના વ્યવહારો સક્ષમ થવ ાં 

જીવનચક્રના ર્વર્વધ તબક્કાઓમા ં ર્વર્વધ અપેક્ષિત ખચાને પણૂા કરવા જરૂરી ભ ંોળમાથંી 
જરૂરરયાતોનો પ્રથમ સેટ ઊભો થાય છે. આ પ્રકારની જરૂરરયાતો બે પ્રકારની હોય છેેઃ 

i. ચોક્કસ પરાંપરાિત જરૂરરયાતો:જીવનની ર્નર્િત કે ચોક્કસ ઘટનાઓ સાથે સકંળાયેલી 
હોય છે, જે માટે સસંાધનોની પ્રર્તબદ્તા જરૂરી છે. ર્દાખલા તરીકે બાળકોના ઉચ્ચ 
ર્શિણ/લગ્ન માટે, અથવા ઘર ખરીર્દવા કે કન્દ્ઝયમુર  યરેુબ્લસ ખરીર્દવા પરૂતી 
જોગવાઈ કરવી 
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ii. સામાન્સય વ્યવહારોની જરૂરરયાતો:કોઈ ચોક્કસ હતેઓુ માટે અંરકત કયાા ર્વના વતામાન 
વપરાશમાથંી એક ર્નર્િત રકમની બચત કરવી – જે ‘ભર્વષ્યની જોગવાઈઓ’ તરીકે 
જાણીતી છે 

b) કિોકિીને પહોંચી વળવ ાં 

કટોકટીઓ કે આકસ્સ્મક ઘટનાઓ જીવનની અનપેક્ષિત ઘટનાઓ છે, જે માટે મોટા ભ ંોળની 
જરૂર પ ી શકે છે, જેને વતામાન આવકમાતંી પરૂી ન કરી શકાય તેવુ ં બની શકે છે એટલ ે
અગાઉથી તેની જોગવાઈ કરવી જરૂરી છે. તેમાથંી કેટલીક ઘટનાઓ મતૃ્ય ુઅને ર્વકલાગંતા કે 
બેરોજગારી જેવી છે, જે આવકમા ંનકુસાન તરફ ર્દોરી જાય છે. અન્દ્ય ઘટનાઓ આગ લાગવા 
જેવી છે, જેમા ંસપંર્િને નકુસાન થઈ શકે છે. આ જરૂરરયાતો વીમા મારફતે પણૂા કરી શકાશે, જો 
આ પ્રકારની ઘટનાઓ ઘટવાની સભંર્વતતા ઓછી હોય, પણ ખચાની અસર વધારે હોય. વીમો 
ન લેવો હોય તો વ્યસ્ક્ત આ પ્રકારની કટોકટીઓ પણૂા કરવા વ્યસ્ક્તએ અનામત તરીકે મોટી 
રકમ એકબાજુએ એકત્ર કરવાની જરૂર છે. 

c) સાંપનત્તનો સાંચય 

હકીકતમા ં તમામ પ્રકારની બચત અને રોકાણ સપંર્િના સર્જન તરફ ર્દોરી જાય છે. જયારે 
આપણ ેસચંયના હતે ુ ર્વશે વાત કરીએ છીએ ત્યારે તેનો સરં્દભા બજારની અનકુળૂ તકોમાથંી 
ફાયર્દો ઉઠાવવા અને મીઠા ંફળ ચાખવા સાથે વ્યસ્ક્તની રોકાણ કરવાની ઇચ્છા સાથે છે. બીજા 
શબ્ર્દોમા ંકહીએ તો સપંર્િનો સચંય કરવાની ઇચ્છા જ બચત અને રોકાણ માટે જવાબર્દાર છે. 

આ હતેનેુ અનમુાર્નત હતે ુપણ કહવેાય છે, કારણ કે વ્યસ્ક્ત રોકાણ કરે છે ત્યારે ઊંચુ ંવળતર 
મેળવવા માટે થોડુ ંજોખમ લેવાની ઇચ્છા પણ ધરાવે છે. ઊંચુ ંવળતર ઇચ્છર્નય છે, કારણ કે 
તે વ્યસ્ક્તની સપંર્િ કે નેટવથાને ઝ પથી અનેકગણી કરી શકે છે. સપંર્િ ઇચ્છર્નય છે, કારણ કે 
તેનો સબંધં સ્વતતં્રતા, સાહર્સકતા, શસ્ક્ત અને પ્રભાવ સાથે છે.  

5. નાણાકીય ઉત્પાદનો 

ઉપરોક્ત જરૂરરયાતોના સેટના સરં્દભામા ંનાણાકીય બજારોમા ંત્રણ પ્રકારના ઉત્પાર્દનો છેેઃ 

િેવિદેવિ સાંબાંનધત 
ઉત્પાદનો 

બેન્દ્ક થાપણો અને અન્દ્ય બચત માધ્યમો,જે વ્યસ્ક્તને યોગ્ય સમયે 
અને પ્રમાણમા ંપરૂતી ખરીર્દ શસ્ક્ત (રોક ) આપે છે. 

વીમા જેવા કિોકિી 
ઉત્પાદનો 

આ ઉત્પાર્દનો મોટા નકુસાન સામે સરંિણ પ્રર્દાન કરે છે, જે એકાએક 
અનપેક્ષિત ઘટના ઘટવાથી થાય છે. 
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સાંપનત્તનો સાંચય કરતા 
ઉત્પાદનો 

શેર અને ઊચુ ંવળતર આપતા બોન્દ્ડ્સ કે રરયલ એસ્ટેટ આ પ્રકારના 
ઉત્પાર્દનોના ઉર્દાહરણો છે. અહીં કમાણી કરવા નાણાની પ્રર્તબદ્તાને 
ધ્યાનમા ંરાખીને રોકાણ કરવામા ંઆવે છે. 

સામાન્દ્ય રીતે વ્યસ્ક્ત સયંકુ્તપણે ઉપરોક્ત તમામ જરૂરરયાતો ધરાવશે એટલે આ ત્રણ ેપ્રકારના 
ઉત્પાર્દનોની જરૂર પ ી શકશે. ટૂંકમા ંવ્યસ્ક્ત કહી શકે કેેઃ 

i. બચતની જરૂરરયાત  – રોક  જરૂરરયાતો માટે 
ii. વીમાની જરૂરરયાત  – અર્નર્િતતા સામે 
iii. રોકાણની જરૂરરયાત  – સપંર્િના સર્જન માટે 

6. જોખમના પ્રકાર અને રોકાણ 

વ્યસ્ક્ત જીવનચક્રના ર્વર્વધ તબક્કાઓમાથંી એટલ ેકે યવુાવસ્થામાથંી આધે  અવસ્થામા ંઅને પછી 
સધં્યાકાળમાથંી પસાર થાય છે, તેમ વ્યસ્ક્તનુ ં કાયાકારી જીવન, જોખમનો પ્રકાર, અથવા જોખમ 
લેવાનો અક્ષભગમ બર્દલાય છે. 

જયારે વ્યસ્ક્ત યવુાન હોય છે, ત્યારે તેની પાસે ઘણા વષા હોય છે અને તે સપંર્િનો શક્ય તેટલો 
સચંય કરવા આક્રમક વરૃ્િ અપનાવે છે અને જોખમ ખ ેવા ઇચ્છે છે. જોકે વષો પસાર થાય છે તેમ 
વ્યસ્ક્ત રોકાણ ર્વશે વધ ુસાવધ અને ર્વવેકી બને છે અને તેનો હતે ુરોકાણને સલામત અને સગંરઠત 
કરવાનો હોય છે. 

છેલ્લ,ે વ્યસ્ક્ત ર્નવરૃ્િના વષોની નજીક હોય છે, તેમ તે રૂરઢચસુ્ત વલણ અપનાવી શકે છે. તેનુ ં
ધ્યાન ર્નવરૃ્િના વષોમા ં ખરીર્દી શકે તેટલુ ં ભ ંોળ એકત્ર કરવા પર હોય છે. વ્યસ્ક્ત પોતાના 
બાળકો માટે વર્સયત કરવાનુ ંકે ધમાાર્દો કરવા વગેરે ર્વચાર પણ કરી શકે છે. 

જોખમના પ્રકાર સાથે વ્યક્ક્ટતની રોકાણ શૈિી પણ બદિાય છે.આ બાબત નીચે સચૂવી છે 
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િાયાગ્રામ 3: જોખમનો પ્રકાર અને રોકાણની શૈિી 

જોખમનો પ્રકાર      રોકાણની શૈિી 

 
સ્વયાંપરરક્ષણ 1 

અનપેક્ષિત ઘટનાઓ સામે સરંિણ મેળવવા તમે નીચનેામાથંી કયુ ંનાણાકીય ઉત્પાર્દન સચૂવશો? 

I. વીમો 
II. બેન્દ્ક એફ ી જેવા લેવ રે્દવ ના ઉત્પાર્દનો 
III. શેર 
IV. ર બેન્દ્ચસા 

 

B. નાણાકીય આયોજનની ભનૂમકા 

1. નાણાકીય આયોજન 

નાણાકીય આયોજન પ્રરક્રયા છે, જેમા ં ક્લાયન્દ્ટની ઊભી થઈ શકે તેવી વતામાન અને ભર્વષ્યની 
જરૂરરયાતોનો કાળજીપવૂાક ર્વચાર અને મલૂ્યાકંન કરવામા ં આવે છે અને યોગ્ય નાણાકીય 
ઉત્પાર્દનોની ભલામણ કરીને ર્વર્વધ અપેક્ષિત/અનપેક્ષિત જરૂરરયાતોને પણૂા કરવા યોજના 
બનાવવા વ્યસ્ક્તના જોખમના પ્રકાર અને આવકની આકારણી કરવામા ંઆવે છે. 

નાણાકીય આયોજનના પાસાઓંમા ંઆ બાબતો સામેલ છે: 

 રોકાણ  – વ્યસ્ક્તની જોખમ ખે વાની િમતાના આધારે સપંર્િની ફાળવણી,  
 જોખમનુ ંવ્યવસ્થાપન,  
 ર્નવરૃ્િનુ ંઆયોજન, 
 કરવેરા અને સપંર્િનુ ંઆયોજન, અને 
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 વ્યસ્ક્તની જરૂરરયાતોની નાણાકીય જોગવાઈ 

ટૂંકમા ંનાણાકીય આયોજનમા ંસપંણૂા આયોજન સકંળાયેલુ ંહોય છે. 

િાયાગ્રામ 4: નાણાકીય આયોજનના પાસાાં 

 

2. નાણાકીય આયોજનની ભનૂમકા 

નાણાકીય આયોજન નવી શાખા નથી. આપણા પવૂાજો તેનો ઉપયોગ કરતા હતા. ત્યારે રોકાણના 
મયાારર્દત ર્વકલ્પો હતા. થો ા ર્દાયકા અગાઉ મોટા ભાગના લોકો ઇસ્ક્વટી રોકાણને સટ્ટા સમાન 
સમજતા હતા. બચત મોટા ભાગ બેન્દ્ક થાપણો, પોસ્ટની બચત યોજનાઓમા ંઅને અન્દ્ય રફક્સ્  
આવકની યોજનાઓમા ં થતી હતી. આપણો સમાજ અને આપણા રી ાહકો અત્યારથી ર્વપરીત 
પ કારોનો સામનો કરતા હતા. તેમાથંી કેટલાકં નીચે મજુબ છેેઃ 

i. સાંય ક્ટત ક ટ ાંબોમાાંથી નવભક્ટત ક ટ ાંબો બનવા 
સયંકુ્ત કુટંુબમાથંી ર્વભક્ત કુટંુબ બની રહ્યા ંછે, જેમા ંર્પતા, માતા અને બાળકો હોય છે. ઘરના 
વ ા અને આવકના મખુ્ય સ્ત્રોત સમાન વ્યસ્ક્તએ પર પોતાની અને પોતાના પરરવાજનોની 
જવાબર્દારી ઉઠાવવી પ  ે છે. આ માટે યોગ્ય આયોજન કરવાની જરૂર છે અને વ્યસ્ક્ત 
વ્યાવસાર્યક નાણાકીય આયોજનની મર્દર્દથી ચોક્કસ રકમમાથંી ફાયર્દો ઉઠાવી શકે છે.  
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ii. રોકાણના નવનવધ નવકલપો 
આપણી પાસે સપંર્િનુ ંસર્જન કરવા અત્યારે મોટી સખં્યામા ં રોકાણના માધ્યમો ઉપલબ્ધ છે, 
જેમાથંી ર્દરેકમા ંઅલગ જોખમ અને વળતર હોય છે. નાણાકીય લક્ષ્યાકંો પણૂા કરવા વ્યસ્ક્તએ 
કુશળતાપવૂાક પસરં્દગી કરવી પ શે અને જોખમ ખે વાની િમતાને આધારે યોગ્ય ર્નણાય લેવો 
પ શે. નાણાકીય આયોજનથી વ્યસ્ક્તને સપંર્િ ફાળવણીમા ંમર્દર્દ મળી શકે છે. 
iii. બદિાતી જીવનશૈિીઓ 
અત્યારે તાત્કાક્ષલક મેળવી લેવાનો જમાનો છે. વ્યસ્ક્તઓ આધરુ્નક મોબાઇલ ફોન, કાર, મોટા 
ઘરો, પ્રર્તક્ષ્ઠત ક્લબનુ ંસભ્યપર્દ વગેરે મેળવવા ઇચ્છે છે. આ ઇચ્છાઓ સતંોષવા મોટંુ ઋણ લ ે
છે. તેના પરરણામે આવકનો મોટો રહસ્સો લોન ચકુવવામા ંજાય છે, જેથી બચતની ઓછી તક 
રહ ે છે. નાણાકીય આયોજન એટલે જાગરૃ્ત અને સ્વર્શસ્ત લાવવી તેમજ વ્યસ્ક્તના ખચાની 
યોજનામા ંમર્દર્દ કરવી જેથી તે ક્ષબનજરૂરી ખચા ઘટા ી શકે તેમજ જીવનને સમય સાથે સધુારી 
શકે ત્યારે વતામાન માપરં્દ ો જાળવી શકે. 

iv. ફુિાવો 

સામાન્દ્ય રીતે સમય સાથે અથુંતતં્રમા ંચીજવસ્તઓુ અને સેવાઓની રકિંમતમા ંવધારો થાય છે 
ફુગાવો વધે છે. તેનાથી નાણાનુ ં મલૂ્ય ઘટે છે અને વ્યસ્ક્તની મહનેતની કમાણીમાથંી 
ખરીર્દીશસ્ક્ત ઓછી થઈ જાય છે. વ્યસ્ક્તના ર્નવિૃજીવનમા ંફુગાવો મશુ્કેલીરૂપ બની શકે છે. આ 
સમયે વ્યસ્ક્તનો વ્યવસાય ઓછો થાય છે અને અગાઉની બચત જ આવકનો એકમાત્ર સ્ત્રોત 
હોય છે. વ્યસ્ક્ત પાછળના વષોમા ંફુગાવા સાથે સારી રીતે જીવી શકે તેવુ ંસરુ્નર્િત કરવામા ં
નાણાકીય આયોજન મર્દર્દ કરી શકે છે. 

v. અન્સય કિોકિીઓ અને જરૂરરયાતો 

નાણાકીય આયોજન વ્યસ્ક્તઓની અન્દ્ય અનેક જરૂરરયાતો અને પ કારોને પણૂા કરવામા ંપણ 
મર્દર્દ કરે છે. ર્દાખલા તરીકે, સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત કટોકટીઓ કે અન્દ્ય કટોકટીઓમા ંઅનપેક્ષિત 
ખચાા થાય છે, જેનો વ્યસ્ક્તએ સામનો કરવો પ ી શકે છે. તે જ રીતે વ્યસ્ક્તઓએ તેમની 
કરવેરાની જવાબર્દારીઓનુ ંવ્યવસ્થાપન કરવાની જરૂર છે. 

વ્યસ્ક્તઓએ સરુ્નર્િત કરવાની પણ જરૂર છે કે તેમની સપંર્િ તેમના મતૃ્ય ુ પછી તેમના 
ર્પ્રયજનોને સરળતાથી મળે. ર્દાન કરવુ ં કે અન્દ્ય સામાજજક અને ધાર્મિક જવાબર્દારીઓ પણૂા 
કરવા જેવી અન્દ્ય જરૂરરયાતો હોય છે. નાણાકીય આયોજન આ કામગીરીઓ પાર પા વા માટે 
થાય છે. 
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3. નાણાકીય આયોજન શરૂ કરવાનો યોગ્ય સમય શ ાં છે?  

ધર્નકો માટે જ આયોજન ઉપયોગી છે? હકીકતમા ંતમે પ્રથમ પગાર મેળવો ત્યારથી જ આયોજન 
શરૂ કરવુ ંજોઈએ. વ્યસ્ક્તએ આયોજન ક્યારે શરૂ કરવુ ંજોઈએ તેનો કોઈ ચોક્કસ માપરં્દ  નથી. 

જોકે એક મહત્ત્વપણૂણ નસદ્ાાંત છે જે આપણને દોરવો જોઈએ – આપણા રોકાણને જેિિો વધારે સમય 
મળશે તેિિો જ તેમાાં વધારો થશે. 

આ કારણે આયોજનની શરૂઆત કોઈ પણ સમયે વહલેી હોતી નથી. પછી જ વ્યસ્ક્તના રોકાણને 
સમયનો મહિમ ફાયર્દો મળશે. ઉપરાતં આયોજન ફક્ત ધર્નકો માટે જ નથી. વ્યસ્ક્તના નાણાકીય 
લક્ષ્યાકંો પણૂા કરવા તેણે નાણાકીય ર્શસ્ત કેળવવી જોઈએ, નાણાકીય લક્ષ્યાકંો સ્થાર્પત કરવાની 
શરૂઆત કરવી જોઈએ અને જોખમ ખે વાની િમતા અનસુાર રોકાણ માધ્યમોમા ં બચત કરવી 
જોઈએ. ક્ષબનઆયોજજત, નાણાકીય આયોજનમા ંલાગણીસભર અક્ષભગમ નાણાકીય મશુ્કેલીનુ ંમખુ્ય 
કારણ છે, જે વ્યસ્ક્તઓને અસર કરે છે.  

 

સ્વયાંપરરક્ષણ 2 

નાણાકીય આયોજન શરૂ કરવાનો શે્રષ્ઠ સમય ક્યારે છે? 

I. ર્નવરૃ્િ પછી 
II. પ્રથમ પગાર મળે પછી તરત  
III. લગ્ન પછી 
IV. વ્યસ્ક્તધર્નકથાયપછીજ 
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C. નાણાકીય આયોજન - પ્રકારો 

ચાલો હવે આપણે ર્વર્વધ પ્રકારના નાણાકીય આયોજન તરફ નજર નાખંીએ જેની વ્યસ્ક્તને જરૂર 
પ ી શકે છે. 

િાયાગ્રામ 5:નાણાકીય આયોજન સિાહકાર સેવાઓ 

 

પ્રર્દાન કરવામા ંઆવેલી ર્વર્વધ સલાહકાર સેવાઓ ધ્યાનમા ંલો. આ પ્રકારના છ િેત્રો છે, જેને 
આપણે ર્વચાર કરીશુ.ં 

 રોક નુ ંઆયોજન 
 રોકાણનુ ંઆયોજન 
 વીમાનુ ંઆયોજન 
 ર્નવરૃ્િ માટેનુ ંઆયોજન 
 એસ્ટેટ (સપંર્િનુ)ં આયોજન  
 કરવેરાનુ ંઆયોજન 

1. રોકિન ાં આયોજન 

રોક  પ્રવાહનુ ંવ્યવસ્થા કરવાના બે હતેઓુ છે. 

i. પ્રથમ વ્યસ્ક્તએ આવક અને ખચાનુ ં વ્યવસ્થાપન કરવાની જરૂર છે, જેમા ંઅનપેક્ષિત કે 
આકસ્સ્મક જરૂરરયાતો પણૂા કરવા રોક  રકમ જાળવવાની બાબત સામેલ છે. 

ii. બીજુ ંવ્યસ્ક્તએ મ ૂી રોકાણ માટે વધારાન રોક  ઊભી કરવાની અને જાળવવાની જરૂર છે. 
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આ રર્દશામા ં પ્રથમ પગલુ ં બજેિ તૈયાર કરવાન ાં અને વતામાન આવક અને ખચાના પ્રવાહોનુ ં
અવલોકન કરવાનુ ંછે.આ માટે વ્યસ્ક્તએ ભર્વષ્ય માટે વાજબી લક્ષ્યાકંો અને હતેઓુ તૈયાર કરવા 
જોઈએ. તેનાથી તેઓ નક્કી કરી શકશે કે વતામાન ખચાથી આ લક્ષ્યાકંો પાર પા ી શકશે કે નહીં. 

પછીનુ ંપગલુ ં છેલિાાં છ મરહનાની આવક અને ખચણન ાં નવશ્િેષણ કરવાનો છે, જેથી ર્નયર્મત અને 
એકસામટા ખચા શુ ંથાય છે તે જાણી શકાય છે. ર્વર્વધ પ્રકારના ખચાને અલગ રીતે વગીકૃત કરી 
શકાય છે અને ર્નયર્મત અને અર્નયર્મત ખચાાઓમા ં ર્વભાજીત પણ કરી શકાશે. જયારે વ્યસ્ક્ત 
ર્નયર્મત ખચાાઓ પર બહ ુ ર્નયતં્રણ ન રાખી શકે, ત્યારે અર્નયર્મત ખચાા ર્વવેકપણૂા રીતે કરીને 
તેને ઘટા ી શકે છે કે મોકફૂ રાખી શકે છે. 

ત્રીજુ ં પગલુ ંઆખા વષણમાાં મરહનાની આવક અને ખચણનો અંદાજ બાાંધવાન ાં છે. અગાઉની અને 
ભર્વષ્ય માટે અપેક્ષિત ખચાના ર્વશ્લેષણના આધારે વ્યસ્ક્ત આ રોક  પ્રવાહોનુ ં વ્યવસ્થાન કરવા 
આયોજન કરી શકે છે. 

રોક  આયોજન પ્રરક્રયાનો અન્દ્ય એક ભાગ મહિમ, ર્વવેકપણૂા આવક માટે વ્યહૂરચના બનાવવાનો 
છે. 

ઉદાહરણ 

વ્યસ્ક્ત પોતાની બાકીના ઋણનુ ંપનુગાઠન કરી શકે છે. 

વ્યસ્ક્ત કે્રર ટ કા ાની બાકી ચકુવણીને ભેગી કરીને ઓછા વ્યાજર્દર સાથે બેન્દ્ક લોન મારફતે ચકુવણી 
કરી શકે છે. 

વ્યસ્ક્ત વધ ુઆવક કરવા પોતાના રોકાણને પનુેઃસ્થાર્પત કરી શકે છે. 

2. વીમાન ાં આયોજન 

વ્યસ્ક્તઓ ચોક્કસ પ્રકાના જોખમનો સામનો કરે છે, જે તેમને વ્યસ્ક્તગત નાણાકીય લક્ષ્યાકંો 
મેળવવાથી દૂર રાખી શકે છે. વીમા આયોજનમા ંઆ પ્રકારના જોખમો સામે પરૂતો વીમો પ્રર્દાન 
કરવા કામગીરીનુ ંયોજન સકંળાયેલુ ંછે. 

અહીં કેટલા વીમાની જરૂર છે અને કયા પ્રકારની પોક્ષલસી અનકુળૂ છે તે નક્કી કરવાનુ ંકામ થાય 
છે. 

i. જીવન વીમાનોર્નણાય કુટંુબની આવકના આધાર સમાન વ્યસ્ક્તની આવક અને આર્શ્રતોના 
જરૂરી ખચાનો અંર્દાજ બાધંીને કરી શકાશે. 
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ii. હલેથ વીમાનીજરૂરરયાત હોસ્સ્પટલમા ંભરતી થવાના ખચાની આકારણી કરીને કરી શકાશે, જે 
કોઈ પણ કુટંુબમા ંતબીબી કટોકટીમા ંઆવી શકે છે.  

iii. છેલ્લ ેવ્યક્ક્ટતની સાંપનત્ત માિે વીમાને જોખમના નકુસાનમાથંી વ્યસ્ક્તના ઘર/વાહન/કારખાના 
વગેરેનુ ંસરંિણ કરવા જરૂરી કવચ અને પ્રકારમા ંર્વચારી શકાય છે.  

3. રોકાણન ાં આયોજન 
રોકાણ કરવાનો કોઈ એક આર્દશા માગા નથી. તે વ્યસ્ક્તર્દીઠ અલગ હશે. રોકાણનુ ં આયોજન 
વ્યસ્ક્તની જોખમ ખે વાની િમતા, નાણાકીય લક્ષ્યાકંો અને આ લક્ષ્યાકંો પણૂા કરવા સમય પર 
આધારરત સૌથી યોગ્ય રોકાણ અને સપંર્િની ફાળવણી વ્યહૂરચનાનો ર્નણાય લેવાની પ્રરક્રયા છે.  
a) રોકાણના માપદાંિો 
િાયાગ્રામ 6:રોકાણના માપદાંિો 

 

અહીં પ્રથમ પગલુ ંરોકાણના માપરં્દ ો નક્કી કરવાનુ ંછે, જેમા ંસામેલ છે: 

i. જોખમ ક્ષમતા:રોકાણ ખરીર્દવામા ંવ્યસ્ક્ત કેટલુ ંજોખમ લેવા ઇચ્છે છે તેનુ ંમાપ છે. 
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ii. સમયિાળો:નાણાકીય હતે ુપણૂા કરવા માટે ઉપલબ્ધ સમય છે. સમયગાળો લક્ષ્યાકં હાસંલ 
કરવા રોકાણના માધ્યમોને અસર કરે છે. જેટલો સમયગાળો લાબંો હોય તેટલી ટૂંકા 
ગાળાની જવાબર્દારી ર્વશે ક્ષચિંતા ઓછી હોય છે. વ્યસ્ક્ત લાબંા ગાળામા,ં ઓછી રોક  સપંર્િ 
સાથે રોકાણ કરી શકે છે જે ઊંચુ ંવળતર આપે છે. 

iii. તરિતા:મયાારર્દત રોકાણ િમતા ધરાવતા કે આવક અને ખચાનો અર્નર્િત પ્રવાહ ધરાવતા 
કે ખાસ વ્યસ્ક્તગત કે વેપારી ખચા પણૂા કરવા રોકાણ કરવા ઇચ્છતા ંવ્યસ્ક્તઓને રોક  કે 
તરલતાની કે મલૂ્યમમા ં નકુસાન ર્વના રોક  ર્વના માધ્યમમા ં પરરવતાનની િમતાની 
ક્ષચિંતા હોય છે. 

iv. ખરીદવેચાણની ક્ષમતા:સપંર્િ ખરીર્દી શકાય કે વેચી શકાય તેવી સરળતા. 

v. વૈનવધ્યકરણ: જોખમ ઘટા વા વૈર્વધ્યકરણ કરવાની કે રોકાણ ફેલાવવાની િમતા. 

vi. કરવેરા નવચારણા: અનેક રોકાણો કરવેરાના ચોક્કસ ફાયર્દા આપે છે અને ર્વર્વધ 
માધ્યમોમા ંવ્યસ્ક્ત કરવેરા પછીના વળતરનો ર્વચાર કરી શકે છે.  

b) રોકાણના યોગ્ય માધ્યમોની પસાંદિી 

આગામી પગલુ ં ઉપરોક્ત માપરં્દ ોને આધારે રોકાણના યોગ્ય માધ્યમોની પસરં્દગી છે. વાસ્તર્વક 
પસરં્દગી વ્યસ્ક્તની વળતરની અપેિા અને જોખમ પર આધારરત હશે. 

ભારતમા ંર્વર્વધ ઉત્પાર્દનો છે, જે રોકાણના હતે ુમાટે ર્વચારી શકાયછે. તેમા ંસામેલ છેેઃ 
 બેન્દ્કની રફક્સ્  ર પોક્ષઝ્સ/કોપોરે્સ,  
 પોસ્ટ ઓરફસની નાની બચત યોજનાઓ,  
 શેરનો પજ્બ્લક ઇશ્ય,ૂ  
 ર બેન્દ્ચસા અથવા અન્દ્ય સીક્યોરરટી,  
 મ્પયચુ્યઅુલ ફડં્સ 
 યરુ્નટ ક્ષલન્દ્ક પોક્ષલસીઓ જે જીવન વીમા કંપની વગેરે ઇશ્ય ૂથાય છે 

4. નનવનૃત્તની યોજના 

વ્યસ્ક્તની ર્નવરૃ્િ પછીના જરૂરરયાતો પણૂા કરવા અને આ જરૂરરયાતો પણૂા કરવા ર્નવરૃ્િના ર્વર્વધ 
ર્વકલ્પોનો ર્નણાય લેવાની પ્રરક્રયા છે. 

 

િાયાગ્રામ 7: નનવનૃત્તનો તબક્કો 
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ર્નવરૃ્િના આયોજનમા ંત્રણ તબક્કા સકંળાયેલા છે 

a) સાંચય:આ હતે ુસાથે રોકાણ માટે રૂર્પયા એકબાજુ રાખવાની ર્વર્વધ પ્રકારની વ્યહૂરચના 
મારફતે ભ ંોળનો સચંય કરવામા ંઆવે છે. 

b) જાળવણી: નાણાની જાળવણીનો સરં્દભા વ્યસ્ક્તના રોકાણને જાળવવા મહનેત કરવાનો અને 
વ્યસ્ક્તના કાયાકારી વષો ર્દરર્મયાન મદુ્દતમા ંમહિમ વધારો કરવાનો છે. 

c) વહેંચણી: વહેંચણીનો સરં્દભા ર્નવરૃ્િ પછી જરૂરી આવકને પણૂા કરવા મદુ્દલ (જેને આપણે 
ભ ંોળ પણ કહી શકીએ)ને ઉપા /વાર્ષિક ચકુવણીમા ંપરરવર્તિત કરવાની સભંર્વત પદ્ર્ત 
છે. 

5. નમિકતન ાં આયોજન 

આ વ્યસ્ક્તની પોતાના મતૃ્ય ુપછી પોતાના ર્મલકત સપુરત અને હસ્તાતંરરત કરવાની યોજના છે. 

નામાકંન અને સોંપણી કે વારસાની તૈયારી જેવી ર્વર્વધ પ્રરક્રયાઓ છે. તેની પાછળ મળૂભતૂ ર્વચાર 
વ્યસ્ક્તની સપંર્િ અને અસ્કયામતોની વહેંચણી અને/અથવા ઉપયોગ વ્યસ્ક્તની ઇચ્છા પ્રમાણ ે
કરવાનો છે. 

6. કરવેરાન ાં આયોજન 

કરવેરાના પ્રવતામાન કાયર્દાઓમાથંી કરવેરાનો મહિમ ફાયર્દો કેવી રીતે ઉઠાવી શકાય તે નક્કી 
કરવા અને આવક, ખચા અને કરવેરાના માળખાનો સપંણૂા લાભ લેવા રોકાણ માટે કરવેરાનુ ં
આયોજન કરવામા ં આવે છે. તેમા ં વતામાન કે ભર્વષ્યના આવકવેરાની જવાબર્દારી ઘટા વાની 
વ્યહૂરચના સકંળાયેલી છે. અહીં હતે ુકરવેરા ઘટા વાનો છે, નહીં કે કરચોરી કરવાનો તે કોઈ પણ 
વ્યસ્ક્તએ નોંધવુ ંજોઈએ.  
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કોઈ વ્યસ્ક્તના રોકાણને પનુેઃસ્થાર્પત કરીને અને તેનો લાભ લવેા કરવેરો બચાવવાની સભંર્વત 
તકોનો ઉપયોગ કરીને તેની આવક અને બચતમા ં વધારો કરવો શક્ય છે, જે અન્દ્યથા કરવેરા 
સિામ ંળને જશે. 

જીવન વીમા એજન્દ્્સની જરૂર ઘણી વખત તેમના ક્લાયન્દ્્સ અને સભંર્વત રી ાહકોને વીમાની 
જરૂરરયાતો પણૂા કરવા માટે સલાહ મેળવવા પ તી નથી, પણ તેમની અન્દ્ય નાણાકીય જરૂરરયાતો 
પણૂા કરવા માગાર્દશાન મેળવવા માટે પણ પ  ેછે. નાણાકીય આયોજન અને ઉપર જણાવેલા તેના 
ર્વર્વધ પ્રકારોની યોગ્ય જાણકારી કોઈ પણ વીમા એજન્દ્ટ માટે મહત્ત્વપણૂા બની રહશેે. 

 

સ્વયાંપરરક્ષણ 3 

નીચેનામાથંી કયો કરવેરાના આયોજનનો હતે ુનથી? 

I. કરવેરાનો મહિમ ફાયર્દો 
II. યોગ્ય રોકાણના પરરણામે કરવેરાનુ ંભારણ ઘટા વુ ં
III. કરચોરી 
IV. કરવેરાનામાળખાનોસપંણૂાફાયર્દો 

 

સારાાંશ 

 નાણાકીય આયોજન પ્રરક્રયા છે: 

 વ્યસ્ક્તના જીવનના લક્ષ્યાકંોને ઓળખવાનો,  
 આ લક્ષ્યાકંોને નાણાકીય હતેઓુમા ંપરરવર્તિત કરવાનો છે અને  
 વ્યસ્ક્ત નાણાકીય લક્ષ્યાકંો હાસંલ કરી શકે તે માટેના નાણાકીય માગોનુ ં વ્યવસ્થાપન 

કરવાનો 

 વ્યસ્ક્તગત જીવનચક્રના આધારે ત્રણ પ્રકારના નાણાકીય ઉત્પાર્દનોની જરૂર છે, જે મર્દર્દ કરે છે: 

 ભર્વષ્યના વ્યવહારોમા ંસિમ બનાવવા,  
 કટોકટીને પહોંચી વળવા અને  
 સપંર્િનો સચંય 
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 સયંકુ્ત પરરવારોનુ ં ર્વખ ંન થવા જેવા સામાજજક પરરમાણો બર્દલાવાથી, વધારે ર્વકલ્પો 
ઉપલબ્ધ થવાથી અને જીવનશૈલી બર્દલાવાથી નાણાકીય આયોજનની જરૂરરયાતોમા ં વધારો 
થયો છે.  

 નાણાકીય આયોજન શરૂ કરવાનો શે્રષ્ઠ સમય વ્યસ્ક્તને પ્રથમ પગાર મળયા પછી તરત 
કરવાનો છે. 

 નાણાકીય આયોજન સલાહકાર સેવાઓમા ંસામેલ છે: 

 રોક  આયોજન,  
 રોકાણનુ ંઆયોજન,  
 વીમાનુ ંઆયોજન,  
 ર્નવરૃ્િનુ ંઆયોજન,  
 ર્મલકતનુ ંઆયોજન અને  
 કરવેરાનુ ંઆયોજન 

 

 

ચાવીરૂપ શબ્દો 

1. નાણાકીય આયોજન 
2. જીવનના તબક્કા 
3. જોખમનો પ્રકાર 
4. રોક નુ ંઆયોજન 
5. રોકાણનુ ંઆયોજન 
6. વીમાનુ ંઆયોજન 
7. ર્નવરૃ્િનુ ંઆયોજન 
8. ર્મલકતનુ ંઆયોજન 
9. કરવેરાનુ ંઆયોજન 
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સ્વયાંપરરક્ષણના જવાબો 

જવાબ1 

સાચો ર્વકલ્પ Iછે. 

વીમો અનપેક્ષિત ઘટનાઓ સામે સરંિણ પ્રર્દાન કરે છે. 

જવાબ2 

સાચો ર્વકલ્પII છે. 

વ્યસ્ક્તએ પ્રથમ પગાર મળયા પછી તરત નાણાકીય આયોજન શરૂ કરવુ ંજોઈએ. 

જવાબ3 

સાચો ર્વકલ્પIII છે. 

કરવેરાનુ ંઆયોજન કરવાનો હતે ુકરચોરી નથી. 

સ્વયાં-પરરક્ષણના પ્રશ્નો 

પ્રશ્ન1 

ઊંચુ ં જોખમ ખે વાનો અક્ષભગમ ધરાવતી વ્યસ્ક્ત સપંર્િનો સચંય કરવા માટે _______શૈલીને 
અનસુરે છે. 

I. સગંઠન 
II. ભેટ 
III. સચંય 
IV. ખચા 

પ્રશ્ન2 

નીચેના કયા ઉત્પાર્દનોમાથંી કયુ ંઉત્પાર્દન સપંર્િનો સચંય કરવા માટે છે? 

I. બેન્દ્ક લોન 
II. શેર 
III. ટમા વીમા પોક્ષલસી 
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IV. બેંક બચત ખાત ુ ં

પ્રશ્ન 3 

બચતનો ર્વચાર બે બાબતોનો સયંકુ્તપણ ેર્વચાર કરીને કરી શકાશે. નીચેમાથંી પસરં્દ કરો. 

I. જોખમની જાળવણી અને વપરાશમા ંઘટા ો 
II. ભેટ અને સચંય 
III. ખચા અને સચંય 
IV. વપરાશ મોકફૂ રાખવો અને તરલતા ઓછી કરવી 

પ્રશ્ન4 

જીવનના કયા તબક્કા ર્દરર્મયાન વ્યસ્ક્ત બચતનો સૌથી વધ ુઉપયોગ કરશે? 

I. ર્નવરૃ્િ પછીનો 
II. કમાણી કરવાનો 
III. ર્વદ્યાથી અવસ્થા 
IV. લગ્ન થાય પછી તરત 

પ્રશ્ન5 

રોકાણના સમયગાળા અને વળતર વચ્ચે શુ ંસબંધં છે? 

I. બનેં વચ્ચે કોઈ સબંધં નથી 
II. જેટલો વધારે સમયગાળો હોય તેટલો વધારંુ વળતર  
III. જેટલો વધારે સમયગાળો હોય તેટલો ઓછ ંવળતર 
IV. જેટલો વધારે સમયગાળો હોય તેટલો કરવેરો વળતર પર વધારે 

પ્રશ્ન6 

નીચેનામાથંી કયા ઉત્પાર્દનને લેવ રે્દવ ના ઉત્પાર્દન તરીકે વગીકૃત કરી શકાશે? 

I. બેન્દ્ક ર પોક્ષઝ્સ 
II. જીવન વીમો 
III. શેર 
IV. બોન્દ્ડ્સ 
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પ્રશ્ન7 

નીચેનામાથંી કયા ઉત્પાર્દનને કટોકટીના ઉત્પાર્દન તરીકે વગીકૃત કરી શકાય? 

I. બેન્દ્ક ર પોક્ષઝ્સ 
II. જીવન વીમો 
III. શેર 
IV. બોન્દ્ડ્સ 

પ્રશ્ન8 

નીચેનામાથંી કયા ઉત્પાર્દનને સપંર્િનો સચંય કરતા ઉત્પાર્દનોની કેટેગરી હઠેળ વગીકૃત કરી 
શકાશે? 

I. બેન્દ્ક ર પોક્ષઝ્સ 
II. જીવન વીમો 
III. સાધારણ વીમો 
IV. શેર 

પ્રશ્ન9 

અથાતતં્રમા ં__________ સમય સાથે ચીજવસ્તઓુ અને સેવાઓના ભાવમા ંવધારો છે. 

I. ર ્લેશન 
II. ફુગાવો 
III. સ્ટેગ્લેશન (બેરોજગારી અને ભાવમા ંવધારો, પણ અથાતતં્રનો ર્વકાસ થતો નથી) 
IV. હાયપર્લેશન 

પ્રશ્ન10 

ર્વવેકાર્ધન આવક વધારવા નીચેનામાથંી કઈ વ્યહૂરચના નથી? 

I. ઋણનુ ંપનુગાઠન 
II. લોન હસ્તાતંરણ 
III. રોકાણનુ ંપનુગાઠન 
IV. વીમાની ખરીર્દી 
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સ્વયાં-પરરક્ષણ પ્રશ્નોના જવાબો 

જવાબ1 

સાચોર્વકલ્પIIIછે. 

ઊંચુ ંજોખમ ખે વાનો અક્ષભગમ ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ સપંર્િ સચંય કરવાની શૈલીને અનસુરી શકે છે. 

જવાબ2 

સાચો ર્વકલ્પII છે. 

શેર સપંર્િ સચંય કરતુ ંઉત્પાર્દન છે. 

જવાબ3 

સાચો ર્વકલ્પIV છે. 

બચતમા ંવપરાશનો મોકફૂ રાખવાના અને તરલતા ઓછી કરવાના પરરમાણ સામેલ છે. 

જવાબ4 

સાચો ર્વકલ્પI છે. 

ર્નવરૃ્િ પછી વ્યસ્ક્ત અગાઉની બચતનો સૌથી વધ ુઉપયોગ કરે છે. 

જવાબ5 

સાચો ર્વકલ્પII છે. 

રોકાણનો સમયગાળો વધારે તેમ વળતર ઊંચુ ંરહશેે. 

જવાબ 6 

સાચો ર્વકલ્પI છે. 

બેન્દ્ક ર પોક્ષઝ્સને લવે રે્દવ ના ઉત્પાર્દનો હઠેળ વગીકૃત કરી શકાશે. 

જવાબ 7 

સાચો ર્વકલ્પII છે. 

જીવન વીમાને કટોકટીના ઉત્પાર્દન તરીકે વગીકૃત તરીકે થઈ શકે છે. 
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જવાબ 8 

સાચો ર્વકલ્પIV છે. 

શેરને સપંર્િનો સચંય કરનાર ઉત્પાર્દનોમા ંવગીકૃત કરી શકાશે. 

જવાબ 9 

સાચો ર્વકલ્પII છે. 

સામાન્દ્ય રીતે ફુગાવો અથાતતં્રમા ંસમયની સાથે ચીજવસ્તઓુ અને સેવાના ભાવના વધારો છે. 

જવાબ10 

સાચો ર્વકલ્પ IV છે. 

વીમાની ખરીર્દી મહિમ ર્વવેકાર્ધન આવક વધારી ન શકે. 
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પ્રકરણ 8 

જીવન વીમા ઉત્પાદનો - I 

 
પ્રકરણ પરરચય 

આ પ્રકરણ તમને દુર્નયામા ં જીવન વીમા સબંરં્ધત ર્વર્વધ ઉત્પાર્દનોનો પરરચય કરાવે છે. 

પ્રકરણની શરૂઆતમા ં સામાન્દ્ય ઉત્પાર્દનો ર્વશે વાત કરવામા ંઆવી છે અને પછી જીવન વીમા 
ઉત્પાર્દનોની જરૂરરયાતો તેમજ જીવનના ર્વર્વધ લક્ષ્યાકંો હાસંલ કરવા તેમની ભરૂ્મકા ર્વશે ચચાા 
કરે છે. પ્રકરણના અંતે આપણે જીવન વીમાના કેટલાકં પરંપરાગત ઉત્પાર્દનો પર નજર નાખંીશુ.ં 

અભ્યાસના પરરણામો 
 

A. જીવન વીમા ઉત્પાર્દનો – ઉ તી નજર 
B. જીવન વીમાના પરંપરાગત ઉત્પાર્દનો 
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A. જીવન વીમા ઉત્પાદનો – ઉિતી નજર 

1. ઉત્પાદન શ ાં છે? 

ચાલો આપણ ે વીમાના ઉત્પાર્દન એટલે શુ ં તેની સમજણ સાથે શરૂઆત કરીએ. સામાન્દ્ય રીતે 
પ્રચક્ષલત ભાષામા ંઉત્પાર્દનને કોમોર ટી (ચીજવસ્ત)ુ તરીકે લેવામા ંઆવે છે – એટલે બજારમાથંી જે 
ચીજવસ્તઓુની ખરીર્દી અને વેચાણ થાય છે તેવી જણસ. ‘ઉત્પાર્દન’ શબ્ર્દ ‘પનુેઃઉત્પાર્દન’ 
શબ્ર્દમાથંી ઉતરી આવ્યો છે, જેનો અથા છે ‘રજૂ કરવુ’ં કે ‘ઉત્પાર્દન કરવુ.ં’બીજા શબ્ર્દોમા ંકહીએ તો, 
ઉત્પાર્દન એ ચોક્કસ શ્રમ કે પ્રયાસોનુ ંઉત્પાર્દન કે પરરણામ છે.  

જોકે ચીજવસ્તઓુની ઉપયોક્ષગતા તેની ર્વશેષતાઓમાથંી મળે છે. આ બાબત આપણને માકેરટિંગના 
પાસા ંતરફ ર્દોરી જાય છે. માકેરટિંગના રક્ષ્ટકોણથી, કોઈ પણ ઉત્પાદનમાાં નવશેષતાઓ છે.કંપનીઓ 
બજારમા ં ર્વર્વધ પ્રકારની ર્વશેષતાઓને સયંકુ્તપણ ે કે સમાન ર્વશેષતાઓને અલગ અલગ રીતે 
પેરકિંગ કરીને તેમના ઉત્પાર્દનને જુર્દી જુર્દી રીતે રજૂ કરે છે.   

એટલે ઉત્પાર્દન (બજારની રક્ષ્ટએ ઉપયોગ તરીકે)  અને ચીજવસ્ત ુ વચ્ચનેો ફરક એ છે કે 
ઉત્પાર્દનને અલગ કરી શકાય છે, ચીજવસ્તનેુ અલગ ન કરી શકાય. તેનો અથા એ થયો કે એક જ 
કેટેગરીમા ંર્વર્વધ કંપનીઓ વારારા વેચાતા ઉત્પાર્દનો તેમની ર્વશેષતાઓની રીતે થો ા અલગ અલગ 
હોઈ શકે છે.  

ઉદાહરણ 

કોલ્ગેટ, ક્લોઝઅપ અને પ્રોર્મસ એ ટથૂપેસ્ટ કેટેગરીની જ ર્વર્વધ ્ાન્દ્ડ્સ છે. પણ આ ્ાન્દ્ડ્સની 
ર્વશેષતાઓ એકબીજાથી જુર્દી જુર્દી છે.  

ઉત્પાર્દન રી ાહકોને સતંષુ્ટ કરવાનુ ંસાધન છે. આ અથામા ંઉત્પાર્દનો ર્વર્વધ કામગીરી પાર પા વાનુ ં
કે સમસ્યાનુ ંસમાધાન કરવાના માધ્યમો છે. તેઓ જરૂરરયાતો તરીકે કે ઇચ્છા પણૂા કરનારા માધ્યમો 
તરીકે કામ કરે છે. ઉત્પાર્દન કેટલુ ંયોગ્ય છે તેનો આધાર તેનો હતે ુતેની ર્વશેષતાઓ કેટલો પાર 
પા શે તેના પર રહશેે.  

ઉત્પર્દનો હોઈ શકે છે: 

i. વાસ્તનવક:તેનો સરં્દભા ભૌર્તક ચીજવસ્તઓુ સાથે છે, જેને સ્પશા વારારા સીધી જાણીસમજી શકાય 
છે(ર્દાખલા તરીકે એક કાર કે એક ટેલીર્વઝન સેટ) 
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ii. અવાસ્તનવક:તેનો સરં્દભા એવા ઉત્પાર્દનો સાથે છે, જેને પરોિ રીતે જાણી શકાય છે, અનભુવી 
શકાય છે.  

જીવન વીમા એ અવાસ્તનવક કે અમતૂણ ઉત્પાદન છે.જીવન વીમા ઉત્પાર્દનની ર્વશેષતાઓ, તે કેવી 
રીતે કામ કરી શકે છે અને તે રી ાહકની ર્વર્શષ્ટ જરૂરરયાતોને કેવી રીતે પરૂી કરી શકે છે તે 
સમજાવવાની જવાબર્દારી જીવન વીમા એજન્દ્ટની છે.  

2. જીવન વીમા ઉત્પાદનોનો હતે   અને જરૂરી સ રક્ષાકવચો 

જયા ં જોખમ હોય છે ત્યા ં ક્ષચિંતા જન્દ્મે છે. જોકે આપણે મનષુ્યો જોખમને સમજવાની, તેના ર્વશે 
અગાઉથી ધારણા બાધંવાની અને અગાઉથી તેનો સામનો કરવા તૈયાર રહવેામા ંકુશળતા ધરાવીએ 
છીએ. જોખમ સામે સરુિા ઊભી કરવાની સ્વાભાર્વક વરૃ્િ અને ઇચ્છા જ વીમાનો વ્યવસાય 
ર્વકસવા માટેનુ ંમખુ્ય કારણ છે.  

આપણે મનષુ્યો સામાજજક પ્રાણી છીએ, જેઓ આપણા જેવા લોકો – આપણા સ્વજનો, ર્પ્રયજનો સાથે 
જીવન જીવીએ છીએ. આપણે અત્યતં મલૂ્યવાન સપંર્િ – આપણે માનવ મિૂી પણ ધરાવીએ છીએ, 
જે આપણી ઉત્પાદકીય આવક ક્ષમતાનો સ્ત્રોત છે.જોકે જીવન અને મનષુ્યોની સખુાકારી અર્નર્િત 
છે. મતૃ્ય ુઅને રોગ કે ક્ષબમારી જેવી ઘટનાઓ આપણી ઉત્પાર્દકીય િમતાઓનો નાશ કરી શકે છે 
અને એટલે તેના પરરણામે આપણી માનવ મ ૂીનુ ંમલૂ્ય ઓછ ંથાય છે.  

જીવન વીમા ઉત્પાર્દનો વ્યસ્ક્તની ઉત્પાર્દકીય િમતાઓના આર્થિક મલૂ્યના નકુસાન સામે સરંિણ 
ઓફર કરે છે, જે તેના આર્શ્રતોને કે તેને પોતાને મળે છે. ‘જીવન વીમા’મા ં ‘વીમો’ શબ્ર્દ મતૃ્ય ુ કે 
કાયમી ર્વકલાગંતાના પરરણામે આર્થિક નકુસાની સામે પોતાના અને પોતાના ર્પ્રયજનો બનેં માટે 
સરંિણની જરૂરરયાત સચૂવે છે.  

વીમો બચત અને રોકાણનુ ંમાધ્યમ છે, પણ જીવન વીમો મેળવવા માટેનુ ંસૌથી સામાન્દ્ય કારણ 
મતૃ્ય ુ કે ભયાનક ક્ષબમારી સામે સરુિાકવચ છે. ર્વર્શષ્ટ સરં્દભામા ં જોઈએ તો, વીમા કરારના 
સમયગાળા ર્દરર્મયાન વીમાધારક વ્યસ્ક્તની આવકનુ ંસર્જન કરવાની િમતાને નકુસાન પહોંચે કે 
તેનો નાશ થાય તેવા સજંોગોમા ં વીમાધારકના બાકીના કાયાકારી જીવનમા ંઊભી થઈ શકે તેવી 
સભંર્વત સપંર્િનુ ંમલૂ્યનુ ંવળતર તેને પોતાને કે તેના કુટંુબીજનોને આપવામા ંઆવે છે. જીવન 
વીમાધારક વારારા પ્રથમ પ્રીર્મયમની ચકુવણી થાય ત્યારથી જ તેના નામે ઇમીરિઅિ 
એસ્િેિ(વીમાધારકના કુટંુબીજનોને તાત્કાક્ષલક મતૃ્યનુા લાભનો ફાયર્દો) ઊભુ ંકરીને આ કરી શકાય છે,  

એટલે જીવન વીમા પોક્ષલસી મખુ્યત્વે વીમાધારક સાથે કોઈ કમનસીબ ઘિના ઘિે તો 
તેનાપરરવારજનોને માનનસક શાાંનત અને આનથિક સ રક્ષાકવચ પ્રદાન કરે છે.જીવન વીમો બચત અને 
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સપંર્િનુ ંસર્જન કરવાની કામગીરી પણ અર્દા કરે છે. એટલે કે તે સરુક્ષિત રોકાણ ઓફર કરે છે અને 
અમકુ ર્દરે વળતર પણ આપે છે.  

જીવન વીમો મતૃ્ય ુઅને ક્ષબમારી સામે સરંિણ તરીકેના માધ્યમથી ર્વશેષ છે. તે નાણાકીય ઉત્પાર્દન 
પણ છે અને તેને ર્વર્શષ્ટ સ્વતતં્ર ઉત્પાર્દનને બર્દલ ે નાણાકીય સપંર્િના પોટાફોક્ષલયોના અનેક 
ઉત્પાર્દનમાનં ુ ંએક ઉત્પાર્દન તરીકે પણ જોઈ શકાય છે. ર્વકાસશીલ નાણાકીય બજારમા ંરી ાહક પાસે 
જીવન વીમા ઉત્પાર્દનોના ર્વર્વધ પ્રકારોની પસરં્દગીનો અવકાશ તો હોય જ છે, પણ સાથેસાથે  
 ીપોક્ષઝ્સ, બોન્દ્ડ્સ, સ્ટોક્સ અને મ્પયચુ્યઅુલ ફડં્સ જેવા જીવન વીમાના અનેક ર્વકલ્પો પણ હોય 
છે.  

આ સરં્દભામા ંકોઈ પણ વ્યસ્ક્તએ જીવન વીમાનુ ંપ્રસ્તાર્વત મલૂ્ય સમજવુ ંજોઈએ. ગ્રાહકના મલૂયનો 
આધાર રી ાહકની જરૂરરયાતોના ઉકેલ તરીકે જીવન વીમાને કેવી રીતે સમજવામા ંઆવે છે તેના પર 
રહશેે. 

 તે યોગ્ય ર્નરાકરણ ઓફર કરે છે? અથવા “તે અસરકારક છે?” 
 તેમા ંકેટલો ખચા થાય છે? અથવા “તે કાયાર્દિ છે?” 

છેલ્લી બે સર્દીમા ંજીવન વીમા ઉદ્યોગના ઉત્પાર્દનોમા ં અનેક નવીનતા જોવા મળી છે. શરૂઆત 
મતૃ્યનુા લાભના ઉત્પાર્દનો તરીકે થઈ હતી, પણ સમય સાથે મદુ્દતી વીમા પોક્ષલસી, ર્વકલાગંતાનો 
લાભ, જીવલેણ ક્ષબમારીનુ ંકવચ અને અનેક પ્રકારના ફાયર્દા ઉમેરવામા ંઆવ્યા છે.  

તે જ રીતે ‘નફામાાં સહભાલિતા’ના પરંપરાગત ઉત્પાર્દનથી લઈને ‘માકેિ લિન્સક’ પોક્ષલસીઓ 
બનાવવામા ં આવી છે, જેમા ં વીમાધારકને તેના રોકાણની સપંર્િઓ પસરં્દ કરવા અને તેનુ ં
વ્યવસ્થાપન કરવા જો ાવાની ઓફર કરવામા ંઆવે છે. અન્દ્ય પાસા ંઉમેરવામા ંઆવ્યા હતા, જેમા ં
જીવન વીમા ઉત્પાર્દનોનો ર્વકાસ સ્થાયી લાભો (મતૃ્યનુા લાભોના)થી લઈને ઉચ્ચ સ્તરીય લવચીક 
અસ્થાયી ઉત્પાર્દનો સ્વરૂપે થયો છે, જયા ં પોક્ષલસીધારકની બર્દલાતી જરૂરરયાતો, તેમના સામ્યા 
અને જીવનના ર્વર્વધ તબક્કાઓમા ંર્વર્વધ ફાયર્દા અને ખચાનુ ંપ્રમાણ અલગઅલગ હોઈ શકે છે. 

 

 

 

3. જીવન વીમા ઉત્પાદનોમાાં વધારાની જોિવાઈઓ  
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આપણ ે ઉપર જોયુ ં કે, જીવન વીમા કરારો કેવી રીતે ર્વર્વધ ફાયર્દા ઓફર કરે છે, જે તેમના 
રી ાહકોની ર્વર્વધ જરૂરરયાતો પણૂા કરે છે. જીવન વીમા કંપનીઓ અનેક વધારાની કલમો કે 
જોગવાઈઓ પણ ઓફર કરે છે, જેના મારફતે તેમના ઉત્પાર્દનોનુ ંમલૂ્ય વધી શકે છે.  

સામાન્દ્ય રીતે શરત એ કરારમા ંઉમેરવામા ંઆવેલી જોગવાઈ છે, જે કરારનો ભાગ બની જાય છે. 
સામાન્દ્ય રીતે આ જોગવાઈઓનો ઉપયોગ કેટલાકં પ્રકારના પરૂક લાભો પ્રર્દાન કરવા અથવા 
પોક્ષલસી વારારા પ્રર્દાન કરવામા ંઆવતી મતૃ્યનુા લાભની રકમ વધારવા માટે કરવામા ંઆવે છે.  

જોગવાઈઓની સરખામણી ર્પત્ઝામા ં ર્વર્વધ ટોર્પિંગ્સની પસરં્દગી સાથે કરી શકાય છે. ર્પત્ઝાના 
બેઝની જેમ પોક્ષલસી એ બેઝ છે અને વ્યસ્ક્તગત જરૂરરયાતો પ્રમાણે ર્પત્ઝામા ં ર્વર્વધ ટોર્પિંગ્સ 
કરવામા ં આવે છે તેમ પોક્ષલસીમા ં વીમાધારકની આવશ્યકતાઓને ધ્યાનમા ં રાખીને ર્વર્વધ 
જોગવાઈઓની પસરં્દગી કરવામા ંઆવે છે. આ જોગવાઈઓ ર્સિંગલ પ્લાનમા ં વ્યસ્ક્તની ર્વર્વધ 
જરૂરરયાતોને કસ્ટમાઇઝ કરવામા ંમર્દર્દ કરે છે.  

િાયાગ્રામ 1:જોિવાઈઓની પસાંદિી 

 

પ્રમાણભતૂ જીવન વીમા કરારમા ંઆ જોગવાઈઓ મારફતે ર્વકલાગંતાના કવચ, અકસ્માતના કવચ 
અને ગભંીર ક્ષબમારીના કવચ જેવા ફાયર્દાને વધારાના લાભ તરીકે પ્રર્દાન કરી શકાશે. 
પોક્ષલસીધારક આ જોગવાઈઓની માગંણી કરીને અને વધારાનુ ંપ્રીર્મયમ ચકુવીને કરી શકે છે.  
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સ્વયાંપરરક્ષણ1 

નીચેનામાથંી કયુ ંઅવાસ્તર્વક કે અમતૂા ઉત્પાર્દન છે? 

I. કાર 
II. ઘર 
III. જીવન વીમો 
IV. સાબ ુ

B. જીવન વીમાના પરાંપરાિત ઉત્પાદનો 

આ પ્રકરણમા ંઆપણ ેહવે જીવન વીમાના કેટલાકં પરંપરાગત ઉત્પાર્દનો ર્વશે શીખીશુ.ં  

િાયાગ્રામ 2 : જીવન વીમાના પરાંપરાિત ઉત્પાદનો 

 

1. િમણ િાઇફ ઇન્સસ્યોરન્સસ (નનનિત સમયિાળાની વીમા યોજનાઓ) 

ટમા લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ ચોક્કસ સમયગાળા ર્દરર્મયાન માન્દ્ય હોય છે અને વીમાના કરારમા ંઆ 
સમયગાળાનો ઉલ્લેખ સ્પષ્ટપણે કરવામા ંઆવ્યો છે. આ ગાળો એરપ્લને રટ્રપ પણૂા કરવાથી લઈને 
40 વષા સધુીનો હોઈ શકે છે.   

સરંિણ 65 કે 70 વષાની વય સધુી લબંાવી શકાય છે. એક વષાની ટમા પોક્ષલસીઓ સપંર્િ અને 
અકસ્માત વીમા કરાર જેવી હોય છે. આ પ્રકારની પોક્ષલસી હઠેળ મેળવવામા ં આવતા તમામ 
પ્રીર્મયમને કંપની વારારા મતૃ્યનુા જોખમના ખચા તરફ આવક તરીકે ગણી શકાય છે. વીમાધારક માટે 
બચત કે રોક  મલૂ્યનુ ંકોઈ પરરમાણ હોત ુ ંનથી.  
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a) હતે   

ટમા લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ જીવન વીમા પાછળના એ મખુ્ય અને મળૂભતૂ જરૂરરયાતને પણૂા કરે છે 
કે જો વીમાધારકનુ ંકસમયે મતૃ્ય ુથાય તો તેના કુટંુબની સારસભંાળ લવેા વળતર મળશે. આ 
એકસાથે મળતી રકમ પોતાના કુટંુબીજનો માટે વીમાધારકના માનવ જીવનનુ ંમલૂ્ય સચૂવે છેેઃ 
જેને પોતાના વારારા પસરં્દ કરવામા ંઆવે છે અથવા પદ્ર્તસરની ગણતરી સાથે.  

િમણ ઇન્સસ્યોરન્સસ પોલિસી આવક પ્રનતસ્થાપન યોજના તરીકે પણ કામ આવે છે. પોલીસના ગાળા 
ર્દરર્મયાન કસમયે મતૃ્ય ુ થવાથી અહીં એકસાથે ચકુવાતી રકમ અગાઉથી ર્નર્િત માર્સક, 
ર્ત્રમાર્સક કે સમાન સમયગાળાની ચકુવણી આર્શ્રત લાભાથીને કરી શકાય છે.  

b) નવકિાાંિતા 

સામાન્દ્ય રીતે ટમા ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ પોક્ષલસીમા ંમતૃ્ય ુસામે જ કવચ પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે છે. જોકે 
જયારે મખુ્ય પોક્ષલસી ર્વકલાગંતાના સરુિાકવચની જોગવાઈ ખરીર્દવામા ંઆવે અને વીમાના 
સમયગાળા ર્દરર્મયાન વીમાધારક આ પ્રકારની દુઘાટનાનો ભોગ બને તો વીમાકંપની 
લાભાથી/વીમાધારક વ્યસ્ક્તને ચકુવણી કરશે. જો પોક્ષલસીની મદુ્દત પણૂા થાય પછી વીમાધારકનુ ં
મતૃ્ય ુથાય તો મદુ્દત પણૂા થવાની સાથે પોક્ષલસીનો અંત આવી જવાથી કોઈ લાભ મળશે નહીં. 

િાયાગ્રામ3:નવકિાાંિતા 

 

c) વધારાની જોિવાઈ તરીકે િમણ ઇન્સસ્યોરન્સસ 

સામાન્દ્ય તરીકે ટમા લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ સ્વતતં્ર પોક્ષલસી તરીકે પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે છે, પણ 
પોક્ષલસીમા ંજોગવાઈ મારફતે પ્રર્દાન કરી શકાય છે.  
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ઉદાહરણ 

પેન્દ્શન પ્લાન પેન્દ્શન શરૂ થવાનુ ં હોય તે તારીખ અગાઉ કોઈનુ ંમતૃ્ય ુથાય તો ચકુવવાપાત્ર 
મતૃ્યનુા લાભ માટેની જોગવાઈ ધરાવી શકે છે.  

d) રરન્સયએૂલબલિિી (નવીનીકરણક્ષમતા) 

સામાન્દ્ય રીતે પ્રીર્મયમ ટમા ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સની સપંણૂા મદુ્દત માટે ર્નર્િત વાર્ષિક ર્દર પ્રમાણે લેવાય 
છે. કેટલાકં પ્લાન્દ્સમા ં મદુ્દત પણૂા થવાના અંતે રરન્દ્ય ૂ કરવાનો ર્વકલ્પ હોય છે;જોકે આ 
ઉત્પાર્દનોમા ંપ્રીર્મયમની ગણતરી વ્યસ્ક્તની ઉંમર અને સ્વાસ્્ય તેમજ પોક્ષલસી રરન્દ્ય ૂથવાની 
ટમા પર પર આધારરત છે.  

e) કન્સવરિિલબલિિી (રૂપાાંતરણક્ષમતા) 

કન્દ્વરટિબલ ટમા ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ પોક્ષલસીઓ પોક્ષલસીધારકને ટમા ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ પોક્ષલસીને હોલ 
વીમાકરણિમતાના નવા પરુાવા ર્વના “આજીવન” જેવા કાયમી પ્લાનમા ંરૂપાતંર કરવાની છૂટ 
આપે છે. આ ર્વશેષાર્ધકાર કાયમી રોક  મલૂ્ય વીમો ધરાવવાની ઇચ્છા ધરાવતા, પણ 
કામચલાઉ ધોરણ ેતેનુ ંઊંચુ ંપ્રીર્મયમ ચકુવવાની િમતા ન ધરાવતા લોકો માટે મર્દર્દરૂપ છે. 
ટમા પોક્ષલસી કાયમી વીમામા ંપરરવર્તિત થાય છે, ત્યારે પ્રીર્મયમનો નવો ર્દર વધશે.  

f) ય એસપી 

ટમા (એસ્સ્યોરન્દ્સ) બાયંધરીની યરુ્નક સેક્ષલિંગ પ્રોપોક્ષઝશન (યએુસપી – વેચાણની ર્વર્શષ્ટ 
ર્દરખાસ્ત) તેની નીચી રકિંમત છે, જે મયાારર્દત બજેટ પર જીવન વીમાની પ્રમાણમા ંઊંચી રકમ 
ખરીર્દવા સિમ બનાવે છે. એટલે તે મખુ્ય આવકકતાા માટે સારી યોજના બનાવે છે, જેઓ 
પોતાનુ ંકસમયે મતૃ્ય ુથવાના કેસમા ંપોતાના સ્વજનોને નાણાકીય સરુિા પ્રર્દાન કરવા ઇચ્છે છે 
અને જેમની પાસે વીમાના પ્રીર્મયમની ચકુવણી કરવા મયાારર્દત બજેટ છે.  

g) નવનવધ સ્વરૂપો 

ટમા એસ્સ્યોરન્દ્સના ર્વર્વધ સ્વરૂપો શક્ય છે.  
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િાયાગ્રામ 4:િમણ એસ્સ્યોરન્સસના નવનવધ સ્વરૂપો 

 

i. મ દ્દત સાથે વળતરમાાં ઘિાિાની પોલિસી (િમણ િીિીલઝિંિ પોલિસી) 

આ પ્લાન્દ્સ મતૃ્યનુો લાભ પ્રર્દાન કરે છે, જે વીમાકવચની મદુ્ત વધવાની સાથે વળતરની 
રકમમા ંઘટા ો થાય છે. 10 વષાની આ પ્રકારની પોક્ષલસી પ્રથમ વષે કર્દાચ રૂ. 1,00,000નો 
ફાયર્દો ઓફર કરે છે, પછી ર્દર વષે આ રકમમા ં10,000ના ઘટા ો થાય છે, છેવટે ર્દશના વષાના 
અંતે લાભ શનૂ્દ્ય થઈ જાય છે. ર્દર વષે એકસરખુ ંપ્રીર્મયમ ચકુવવામા ંઆવે છે.  

આ પ્રકારના પ્લાન્દ્સનુ ંમાકેરટિંગ મોગેજ રર મે્પપ્શન અને કે્રર ટ લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ તરીકે થાય છે.  

 મોિેજ રરિમે્્શન:મદુ્દત સાથે વળતરમા ં ઘટા ો થવાની આ વીમા યોજના માગેજ 
લોનમા ંઘટા ા સાથે સબંરં્ધત મતૃ્યનુા વળતરની રકમ પ્રર્દાન કરવા માટે બનાવવામા ં
આવી છે. સામાન્દ્ય રીતે આ પ્રકારની લોન્દ્સમા ંર્દરેક ઇએમ આઇ (સમાન માર્સક હપ્તો) 
મદુ્દતની રકમમા ંઘટા ો કરે છે. વીમાકંપની એવી ગોઠવણ કરી શકે છે કે કોઈ પણ 
સમયે મતૃ્યનુા લાભની રકમ બાકીની મદુ્દતને સમકિ હશે. પોક્ષલસીની મદુ્દત મોગેજની 
લબંાઈ સાથે સબંરં્ધત હશે. સામાન્દ્ય રીતે રરન્દ્યઅૂલ પ્રીર્મયમ મદુ્દતમા ંએકસરખુ ંહોય 
છે. મોગેજ રર મે્પપ્શનની ખરીર્દી મોગેજ લોનની શરતોમા ંઘણી વખત સામેલ હોય છે.  

 િેરિિ િાઇફ ઇન્સસ્યોરન્સસટમા ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સનો એક પ્રકાર છે. તેનો હતે ુ જો ઋણ લનેાર 
વ્યસ્ક્તનુ ં મતૃ્ય ુ લોનની પનુેઃચકુવણી અગાઉ થઈ જાય તો લોન પર બાકીની રકમ 
ચકુવવા માટેનો છે. મોગેજ રર મે્પપ્શનની જેમ સામાન્દ્ય રીતે આ મદુ્ત સાથે વળતરમા ં
ક્રમશેઃ ઘટા ાની યોજના છે. સસં્થાઓને ગ્રપૂ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ તરીકે ર્ધરાણ કરવા આ 
યોજનાનુ ં વેચાણ વધારે થાય છે, જેથી સસં્થામાથંી ઋણ લનેારાઓના જીવનનુ ંકવચ 
મળે. ઓટોમોબાઇલ અને અન્દ્ય પસાનલ લોન્દ્સ માટે પણ તે ઉપલબ્ધ હોઈ શકે છે. જો 
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પોક્ષલસીની મદુ્દત ર્દરર્મયાન ઋણ લનેાર વીમાધારકનુ ં મતૃ્ય ુ થઈ જાય તો આ 
પોક્ષલસીઓ હઠેળનો ફાયર્દો ઘણી વખત ર્ધરાણકારને મળે છે. 

ii. મ દ્દત સાથે વળતરમાાં વધારાની યોજના (ઇનિીલઝિંિ િમણ એસ્સ્યોરન્સસ)  

નામ પ્રમાણે આ યોજના મતૃ્યનુો લાભ પ્રર્દાન કરે છે, જેમા ંપોક્ષલસીની મદુ્દત સાથે વળતરની 
રકમ વધતી જાય છે. પોક્ષલસીની મદુ્દત ર્દરર્મયાન ચોક્કસ રકમ વારારા કે ર્નર્િત સમયાતંરે 
ટકાવારી વારારા વળતરની રકમમા ંવધારો થઈ શકે છે. જીવનધોરણના સચૂકાકંમા ંવધારા સાથે 
પણ વૈકન્સલ્પક રીતે અંરકત રકમમા ં વધારો થઈ શકે છે. વળતરની રકમમા ં વધારા સાથે 
સામાન્દ્ય રીતે પ્રીર્મયમ વધે છે.  

iii. પ્રીનમયમના વળતર સાથે િમણ ઇન્સસ્યોરન્સસ 

એક અન્દ્ય પ્રકારની પોક્ષલસી (ભારતમા ં લોકર્પ્રય) એ પ્રીર્મયમના વળતર સાથે ટમા 
એસ્સ્યોરન્દ્સની છે. આ યોજના પોક્ષલસીધારકોને સતંોષ આપે છે કે જો તેઓ મદુ્દત ર્દરર્મયાન 
બચી જશે તો તેમને કશુ ંગમુાવવુ ંનહીં પ .ે સ્વાભાર્વક છે કે પ્રીર્મયમ પરત ન મળે તેવી ટમા 
એશ્યોરન્દ્સજેવી પોક્ષલસી કરતા આ પ્રકારની યોજનામા ંપ્રીર્મયમ વધારે ઊચુ ંહશે.  

h) સાંબાંનધત ક્સ્થનત 

નીચેની સ્સ્થર્તઓમા ંટમા ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ વધારે પ્રસ્તતુ છેેઃ 

i. જયા ં વીમાની કવચ માટેની જરૂરરયાત સપંણૂાપણ ે કામચલાઉ હોય, મોગેજ રર મે્પપ્શન કે 
સટ્ટાકીય રોકાણના સરંિણ માટે 

ii. બચત યોજનાની વધારાના પરુવઠા તરીકે, ર્દાખલા તરીકે યવુાન માતાર્પતા તેમના 
સતંાનોના ર્વકાસના વષો માટે વધારાનુ ંસરંિણ પ્રર્દાન કરવા  ીક્રીક્ષઝિંગ ટમા વીમો ખરીરે્દ 
છે. જયા ં કાયમી યોજના પરવ  ે નહી ત્યા ં કન્દ્વરટિબલ ટમા વીમો ર્વકલ્પ તરીકે સચૂવી 
શકાય. 

iii. “ટમા ખરીર્દો અને બાકીનુ ં રોકાણ કરો” રફલસફૂીના ભાગરૂપે, જયા ં રી ાહક વીમા કંપની 
પાસેથી સસ્ત ુ ં ટમા વીમા સરંિણ જ ખરીર્દવા માગં ે અને પ્રીર્મયમમા ં જે ફરક પ  ે તેનુ ં
રોકાણના વધ ુઆકષાક ર્વકલ્પમા ં રોકાણ કરે. આ પ્રકારના રોકાણમા ં સકંળાયેલ જોખમ 
પોક્ષલસીધારકે જ ઉઠાવવુ ંપ .ે 
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i) નવચારણા 

એસ્યોરન્સસ યોજનાઓમાાં સ્પધાણત્મક ફાયદાનો મ ખ્ય આધાર ક િ રકમમાાં મલૂય છે. ખાસ કરીને 
આ બાબત ર્દર વષે રરન્દ્ય ૂ કરી શકાય તેવી ટમા પોક્ષલસીઓમા ં જોવા મળે છે, જે તેમની 
સ્પધાાત્મક પ્રીર્મયમના સરેરાશ કરતા સસ્તી હોય છે.  

એક વષાની ટમા યોજનામા ંસમસ્યા એ છે કે મતૃ્યરુ્દરનો ખચા ઉંમર સાથે વધે છે. એટલે તેઓ 
ટૂંકા ગાળાની વીમા યોજનાઓ સાથે આકષાક છે. 

મહત્ત્વપણૂણ 

િમણ યોજનાઓની મયાણદા 

સાથે સાથે ટમા એશ્યોરન્દ્સ યોજનાઓની મયાાર્દાઓ ર્વશે વ્યસ્ક્ત વાકેફ હોવી જોઈએ. જયારે 
વીમા કવચ લવેાનો આશય કાયમી વધારે હોય અને જીવન વીમા સરંિણ પોક્ષલસીના 
સમયગાળાથી વધારે લેવાની જરૂર હોય ત્યારે મોટી સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે. મદુ્દત પણૂા થઈ 
જાય પછી પોક્ષલસીધારકને વીમાકવચ ન મળે તેવુ ંબની શકે છે એટલે 65 કે 70 વષાની વયે 
નવી પોક્ષલસી ન લઈ શકે. વ્યસ્ક્ત જીવલણે ક્ષબમારી સામે તેમની સપંર્િનુ ંસરંિણ કરવાના 
હતેસુર કે વારસર્દારો માટે વારસો છો વા માટે કાયમી યોજનાઓ વધ ુલેવા ઇચ્છશે. ટમા 
એશ્યોરન્દ્સ આ પ્રકારની સ્સ્થર્તમા ંકામ ન કરે તેવુ ંબની શકે. 

2. કાયમી જીવન વીમો 

જયારે ટમા એશ્યોરન્દ્સ પોક્ષલસીઓ કામચલાઉ બાયંધરીના ઉર્દાહરણો છે, જેમા ં કામચલાઉ 
સમયગાળા માટે સરંિણ ઉપલબ્ધ હોય છે, ત્યારે આજીવન જીવન વીમા કાયમી જીવન વીમા 
પોક્ષલસીનુ ંઉર્દાહરણ છે. બીજા શબ્ર્દોમા ં કહીએ તો કવચની નનનિત મ દ્દત હોતી નથી, પણ વીમા 
કાંપની વીમાધારકન ાં મતૃ્ય  થાય ત્યારે મતૃ્ય નો િાભ ચ કવવા સાંમત હોય છે, મતૃ્ય  જ્યારે પણ 
થાય.તેમા ંપ્રીર્મયમની ચકુવણી એકસાથે અથવા ર્નયત સમયે થાય છે, જે મયાારર્દત હોય છે અને 
એકસાથે થતી ચકુવણી કરતા ઓછી હોય છે. 

આજીવન જીવન વીમામા ંપ્રીર્મયમ ટમા વીમાના પ્રીર્મયમ કરતા ઘણુ ં વધારે હોય છે, કારણ કે 
આજીવન જીવન વીમા પોક્ષલસી વીમાધારકના મતૃ્ય ુસધુી લાગ ુરહ ેતેવી રીતે બનાવવામા ંઆવે છે 
અને એટલે તેને હમેંશા મતૃ્યનુો લાભ ચકુવવા બનાવવામા ંઆવે છે. વીમા કંપની પ્રીર્મયમમાથંી 
જરૂરી રકમ લઈ લે પછી િમણ વીમાનો ખચણ પણૂણ કરવા બાકીની રકમન ાં રોકાણ પોલિસીધારક વતી 
કરે છે. તેને રોકિ મલૂય કહવેાય છે.વ્યસ્ક્તને એકાએક ભ ંોળની જરૂર પ  ેતો પોક્ષલસી લોન સ્વરૂપે 
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રોક નો ઉપા  કરી શકે છે, અથવા તેઓ તેના રોક  મલૂ્ય માટે પોક્ષલસી સોંપણી કરીને તેને રીર મ 
કરી શકે છે.  

લોન બાકી રહવેાના રકસ્સામા ંલોન અને વ્યાજની રકમને ચકુવણીમાથંી બાર્દ કરીને મેળવવામા ં
આવે છે, જે મતૃ્ય ુથવાથી વીમાધારકના વારસર્દાર કે લાભાથીને કરવામા ંઆવે છે. 

આજીવન જીવન પોલિસી સારી યોજના છે, જેઓ પરરવારની આજીનવકાના મ ખ્ય સ્ત્રોત છે અને 
કસમયે મતૃ્ય ના કેસમાાં કોઈ પણ નાણાકીય અસ રક્ષામાાંથી નપ્રયજનોને સ રક્ષા પ્રદાન પ્રદાન કરવાની 
ઇચ્છા ધરાવે છે.આ વ્યસ્ક્ત આજીવન જીવન વીમા પોક્ષલસીના ઊંચા પ્રીર્મયમને સાતત્યપણૂા રીતે 
અને લાબંા ગાળાના આધારે ચકુવી શકે છે અને મતૃ્યનુો લાભ ચકુવી શકે તેવી જીવન વીમા 
પોક્ષલલીસ ઇચ્છે છે, જયારે સાથે સાથે જરૂર પ  ે તો આજીવન જીવન વીમા પોક્ષલસીની રોક  
મલૂ્યનો ઉપયોગ ર્નવરૃ્િની જરૂરરયાતો માટે કરી શકે છે. 

આજીવન જીવન વીમો કુટંુબની બપચત અને આગામી પેઢીને મળી શકે તેવી સપંર્િનુ ં સરં્જન 
કરવામા ં મહત્ત્વપણૂા ભરૂ્મકા અર્દા કરે છે. તેની ખરીર્દી પાછળનો મહત્ત્વપણૂા હતે ુ વારસાનો– 
વ્યસ્ક્તની ભર્વષ્યની પેઢી માટે વારસો છો ી જવાની ઇચ્છા – છે. બાળકો સાથે કુટંુબ વચ્ચ ેજીવન 
વીમા પોક્ષલસીઓની માક્ષલકી અને કુટંુબ માટે ઊંચો સર્દભા આ હતેનેુ વધ ુપકુ્ષ્ટ પ્રર્દાન કરે છે.  

3. એન્સિાઉમેન્સિ એશ્યોરન્સસ 

એન્દ્ ાઉમેન્દ્ટ એશ્યોરન્દ્સ કરાર હકીકતમા ંબે યોજનાઓનો સમન્દ્વય છે: 

 ટમા એશ્યોરન્દ્સ યોજના, જે મદુ્દત ર્દરર્મયાન વીમાધારકના મતૃ્યનુા કેસમા ંસપંણૂા વીમાકૃત 
રકમ ચકુવે છે 

 શદુ્ એન્દ્ ાઉન્દ્ટ યોજના જે મદુ્દતના અંત સધુી વીમાધારક જીવે તો આ રકમ ચકુવે છે 

એિિે આ યોજના મતૃ્ય  અને જીનવત રહવેાનો એમ બાંને િાભ પ્રદાન કરે છે.આર્થિક રક્ષ્ટએ આ 
કરાર  ીરક્રક્ષઝિંગ ટમા વીમો અને વદૃ્ધદ્ગામી રોકાણના પાસાનો સમન્દ્વય છે. પોક્ષલસીની મદુ્દત ઓછી 
હોય તેમ રોકાણ વધારે હોય છે. 

મદુ્ત અને રોકાણનો સમન્દ્વય પણ આજીવન જીવન વીમા અને રોક  મલૂ્યના અન્દ્ય કરારોમા ં
હાજર હોય છે. જોકે એન્દ્ ાઉમેન્દ્ટ એશ્યોરન્દ્સ કરારોમા ંતેનો વધ ુસ્પષ્ટ હોય છે. આ ર્વર્શષ્ટતા તેને 
સમયની સાથે ચોક્કસ નાણાનંો સચંય કરવાનુ ંઅસરકારક માધ્યમ બનાવે છે. 

એન્દ્ ાઉમેન્દ્ટ મખુ્યત્વે બચત કાયાક્રમ હોય છે, જે કસમયે મતૃ્યનુી કટોકટી સામે વીમાની જોગવાઈ 
વારારા સરંક્ષિત હોય છે. તેની રી ાહકોમા ં અપીલ એ હકીકતમા ં છે કે તે વ્યસ્ક્તના વીમાને બચત 
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કાયાક્રમ સાથે જો ીને નાણાકીય યોજનાઓને ચોક્કસ ર્ધરાણ કરવાનુ ં માધ્યમ છે. એન્દ્ ાઉમેન્દ્ટ 
બચતનો સચંય કરવાની સરુક્ષિત અને આવશ્યક પદ્ર્ત પણ ઓફર કરે છે. જયારે યોગ્ય રોકાણ 
અને સપંર્િની જવાબર્દારીનુ ં વ્યવસ્થાપન સરુક્ષિત રીતે કરવામા ંઆવે, ત્યારે પ્રીર્મયમનો અધા-
ફરજજયાત પ્રકૃર્ત બચત કરવાની છૂટછાટ પ્રર્દાન કરે છે. 

લોકો વદૃ્ાવસ્થામા ંજરૂરરયાતો પણૂા કરવાની ચોક્કસ પદ્ર્ત તરીકે અથવા 15 વષાના અંતે શૈિક્ષણક 
ભ ંોળ ધરાવવા જેવા ચોક્કસ હતેઓુ પરૂા ં કરવા કે ર્દીકરીના લગ્નનો ખચા પણૂા કરવા માટે 
એન્દ્ ાઉમેન્દ્ટ યોજના ખરીરે્દ છે. આ હતેઓુ સાથે ચે ા ન થઈ શકે. તેમણે ચોક્કસતા સાથે આ હતેઓુ 
પણૂા કરવા પ શે.  

તે મોગેજ (હાઉર્સિંગ) લોન માટે ચકુવણી કરવાનો આર્દશા માગા તરીકે પણ કામ કરે છે. મતૃ્યનુા 
કારણે ચકુવણીની અર્નર્િતતા સામે લોનની સરુિા તરીકે જ નહીં, પણ મદુ્દલની ચકુવણી કરવા 
એન્દ્ ાઉમેન્દ્ટ ઉપાર્જન પરૂત ુ ંહોઈ શકે છે.  

પોક્ષલસીને કરકસરયકુ્ત બચત માટેના માધ્યમ તરીકે પ્રોત્સારહત કરવામા ંઆવે છે. જયારે કોઈ 
વ્યસ્ક્ત ર્દર મરહને/ત્રણ મરહને/વષે આવકમાથંી વધારાની રકમ એકબાજુએ મકૂવા માટે ર્વકલ્પો પર 
નજર ર્દો ાવે અને ભર્વષ્યમા ં તેના પ્રત્યે પ્રર્તબદ્ હોય ત્યારે એન્દ્ ાઉમેન્દ્ટ યોગ્ય ર્દરખાસ્ત તરીકે 
કામ કરી શકે છે.  

કરવેરાના હતે  સર પ્રીનમયમની બાદબાકી માિેની જોિવાઈના કારણે યોજના આકષણક પણ બને છે. 

તેમ છતા ંભારતીય સરં્દભામા ંઅન્દ્ય એક ર્દરખાસ્ત એમિબલય પીએ (પરલણત મરહિાઓનો સાંપનત્ત 
અનધકાર)હઠેળ ર્નર્મિત ર્વશ્વાસમા ંપોક્ષલસી મકૂવાની સરુ્વધા છે, જેમા ંનાણા ંપોક્ષલસીના લાભાથીને જ 
ચકુવી શકાશે, એટલે વીમાધારકની સપંર્િ પર તેઓ તમામ ર્ધરાણકારોના ર્દાવા સામે સરંિણ 
મેળવે છે. 

છેલ્લે અનેક એન્દ્ ાઉમેન્દ્ટ પોક્ષલસીઓ 55થી 65 વષાની વયે પાકે છે, જયારે વીમાધારક પોતાની 
ર્નવરૃ્િ માટે આયોજન કરે છે અને આ પ્રકારની પોક્ષલસીઓ ર્નવરૃ્િની બચતોના અન્દ્ય સ્ત્રોતોને 
ઉપયોગી પરૂક બની શકે છે. 

a) વેરરઅન્સ્સ (નવનવધ પ્રકારો) 

એન્દ્ ાઉમેન્દ્ટ એશ્યોરન્દ્સ ચોક્કસ પ્રકારો ધરાવે છે, જેની નીચે ચચાા કરવામા ંઆવી છે. 
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i. મની બેક ્િાન 

ભારતમા ં એન્દ્ ાઉમેન્દ્ટ યોજનાઓનો લોકર્પ્રય પ્રકાર મની બેક પોક્ષલસી છે. સામાન્સય રીતે 
એન્સિાઉમેન્સિ ્િાનમાાં મ દ્દત દરનમયાન સામનયક હ્તામાાં ચોક્કસ રકમના ભાિની અને બાકીના 
રકમની મ દ્દતના અંતે ચ કવણી કરવાની જોિવાઈ હોય છે. 

ઉદાહરણ 

20 વષા માટે મની બેક પોક્ષલસી 5, 10 અને 15 વષાના અંતે જીર્વત રહવેાના લાભ તરીકે 
વીમાકૃત રકમનો 20 ટકા રહસ્સો પ્રર્દાન કરી શકે છે અને બાકીનો 40 ટકા રહસ્સો 20 વષાની 
સપંણૂા મદુ્દતના અંતે ચકુવવામા ંઆવે છે. 

જો જીવન વીમાધારકનુ ં મતૃ્ય ુ 18 વષાના અંતે થાય તો સપંણૂા વીમાકૃત રકમ અને બોનસ 
ચકુવવામા ંઆવે છે, જેમા ંવીમાકંપનીએ અંરકત રકમનો 60 ટકા લાભ ચકુવી ર્દીધો છે તેવી 
હકીકત ધ્યાનમા ંલેવાતી નથી. 

પોતાની તરલતા (રોક  પરત મળે) તેવા પાસાનંા કારણે આ યોજનાઓ અત્યતં લોકર્પ્રય છે,જે 
ટૂંકા અને મધ્યમ સમયગાળાની જરૂરરયાતો પણૂા કરવા માટે સારા માધ્યમો છે. ર્દરર્મયાન 
પોક્ષલસીની મદુ્દત ર્દરર્મયાન કોઈ પણ તબકે્ક વ્યસ્ક્તનુ ંમતૃ્ય ુથાય તો મતૃ્યનુ ુ ંસરંિણ ઉપલબ્ધ 
છે. 

ii. પાર અને નોન-પાર યોજનાઓ 

“પાર” એટલે એવી પોક્ષલસીઓ જે જીવન વીમા કંપનીના નફામા ંસહભાગી હોય છે. બીજી તરફ 
“નોન-પાર”એવુ ં પોક્ષલસીઓનુ ં પ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે છે, જે નફામા ં સહભાગી હોતી નથી. બનેં 
પ્રકારની પોક્ષલસીઓ પરંપરાગત જીવન વીમો રજૂ કરે છે. 

તમામ પરંપરાગત યોજનાઓ હઠેળ, પોક્ષલસીધારકો પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલા પ્રીર્મયમની 
આવકમાથંી બનાવેલ જીવન વીમા ભ ંોળનુ ંરોકાણ ર્નર્િત ર્નયમનો મજુબ ક ક ર્નયમનકારી 
ર્નરીિણ હઠેળ થાય છે અને પોક્ષલસીધારકોને વદૃ્ધદ્નો ર્નર્િત ભાગ મેળવવાની ગરેેન્દ્ટી હોય છે 
અથવા વધારાની રકમનો રહસ્સો મેળવવાની ખાતરી હોય છે,જે વીમા કંપની વારારા “નફા 
સાથેની યોજનાઓ” તરીકે ઊભી થાય છે. 

ક્ષબન-સહભાગી ઉત્પાર્દનો ક્ષલિંક પ્લેટફોમા કે નોન-ક્ષલિંક પ્લેટફોમા હઠેળ ઓફર થઈ શકે છે. આ 
પ્રકરણમા ંઆપણ ેપોક્ષલસીઓ સાથે સબંરં્ધત છે જે નોન-ક્ષલન્દ્ક છે. સામાન્દ્ય રીતે નફા ર્વનાની 
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યોજનાઓ એવી યોજનાઓ છે, જેમા ંલાભ ર્નર્િત છે અને કરારના સમયે ગેરેન્દ્ટે  છે તેમજ 
પોક્ષલસીધારક આ ફાયર્દા મેળવવા લાયક રહશેે . 

ઉદાહરણ 

વ્યસ્ક્ત 20 વષાની એન્દ્ ાઉમેન્દ્ટ પોક્ષલસી ધરાવી શકે છે, જે ર્દર વષા માટે વીમાકૃત રકમના 
વધારાની 2 ટકા પ્રર્દાન કરે છે, જેથી પાકતી મદુ્દતના લાભમા ંવીમાકૃત રકમ અને વીમાકૃત 
રકમના 40 ટકા વધારો મળે છે.  

નોન-પાર પોક્ષલસીઓ પર ઇર ાની નવી માગાર્દર્શિકા પ્રર્દાન કરે છે કે આ પોક્ષલસીઓ માટે લાભ 
ચોક્કસ ઘટના ઘટવા પર ચકુવવાપાત્ર છે, જે પોક્ષલસીની શરૂઆતમા ં સ્પષ્ટપણે જણાવવામા ં
આવે છે અ માપરં્દ ના કોઈ સચૂકાકં સાથે જો ાયેલી નથી. 

તે જ રીતે પોક્ષલસીની મદુ્દત ર્દરર્મયાન ર્નયર્મત સમયાતંર ઉપાજર્જત વધારાના ફાયર્દા, જો હોય 
તો, પોક્ષલસી શરૂ થાય ત્યારે સ્પષ્ટપણે જણાવવા પ શે અને માપરં્દ ના કોઈ સચૂકાકં સાથે 
જો ાયેલા નથી. બીજા શબ્ર્દોમા ં કહીએ તો તેનો અથા એ થયો કે પોક્ષલસી પરનુ ં વળતર 
પોક્ષલસીની શરૂઆતમા ંજાહરે કરવુ ંજોઈએ. પોક્ષલસીધારક ચોખ્ખા વળતરની ગણતરી કરી શકે 
અને પોક્ષલસી ખચાની આકારણી અન્દ્ય યોજનાઓ સાથે કરી શકશે.  

iii. સહભાિી (પાર) કે નફા સાથેની યોજનાઓ 

નફા ર્વના કે ગેરેન્દ્ટે  યોજના ર્વનાથી ર્વપરીત આ યોજનાઓમા ંનફા સાથે સહભાગી થવા 
માટેની જોગવાઈ છે. અન્દ્ય પોક્ષલસીઓની સરખામણીમા ંનફા સાથેની પોક્ષલસીઓમા ંપ્રીર્મયમ 
વધારે હોય છે. નફો બોનસ કે ર ર્વ ન્દ્  સ્વરૂપે ચકુવવામા ંઆવે છે. સામાન્દ્ય રીતે બોનસ 
પનુરાવર્તિત બોનસ સ્વરૂપે ચકુવવામા ંઆવે છે, જે વીમા કૃત રકમના પ્રમાણ સ્વરૂપે જાહરે 
થાય છે (ર્દાખલા તરીકે ર્દર 1,000ની વીમાકૃત રકમ પર રૂ.70) અને પનુરાવર્તિત આધારે 
વધારાના લાભ તરીકે ચકુવવાપાત્ર છે (પોક્ષલસીની મદુ્દતના અંતે, મતૃ્ય ુવારારા કે મેચ્યોરરટી પર 
કે સોંપણી સમયે). 

ગેરેન્દ્ટે  પનુરાવર્તિત બોનસ ઉપરાતં વીમા કંપની ટર્મિનલ બોનસ પણ જાહરે કરે છે. કેટલીક 
આકસ્સ્મકતાઓમા ંજીવન વીમા કંપનીઓ અચાનક ફાયર્દો મેળવે છે અને ગેરેન્દ્ટે  નથી.  

ટર્મિનલ બોનસને પારટિર્સપેરટિંગ પોક્ષલસીધારકો સાથે વહેંચવાના માધ્યમ તરીકે ર્વકસાવવામા ં
આવ્યુ ંહત ુ,ં જયારે ક્ષ્ટનમા ંમ ૂીબજારમા ંરોકાણ મારફતે મોટા ફાયર્દો લવેા તેને ર્વકસાવવામા ં
આવ્યુ ંછે. તેને ભારત અને અન્દ્ય ર્વકાસશીલ બજારોમા ંપણ સ્વીકારવામા ંઆવ્યુ ંછે. 
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મારહતી 

નફામાાંભાિીદારીનીરિનવિન્સિપદ્નત 

અમેરરકાજેવાઅન્દ્યચોક્કસબજારોમારં ર્વ ન્દ્ સ્વરૂપેનફાનીવહેંચણીથાયછે. 

ર ર્વ ન્દ્ જમાકરવામાટેબેઅક્ષભગમઅનસુરવામાઆંવેછે. 

i. પરંપરાગત અક્ષભગમ “પોિણફોલિયો પદ્નત” હતી. અહીં કંપની વારારા જાળવવામા ંઆવતા 
પોટાફોક્ષલયો પર રોકાણનુ ં કુલ વળતર નક્કી હોય છે અને તમામ પોક્ષલસીધારકો વહેંચી 
શકાય તેવી વધારાના તેમના રહસ્સામા ંજમા કરવામા ંઆવે છે. અગાઉના વષોમા ંકંપનીમા ં
રોકાવામા ંઆવેલા નાણા પર વળતરની કમાણીનો ર્દરને તાજેતરમા ંજમા થયેલા નાણાથી 
અલગ કરવાનો કોઈ પ્રયાસ કરવામા ંઆવતો નથી. એટલે પોટાફોક્ષલયો પદ્ર્તમા ંવળતરના 
એકસમાન ર્દર હોય છે અને સમય સાથે સ્સ્થર બને છે. તેમા ં સમય સાથે જોખમના 
વ્યવસ્થાપન માટેના ભ ંોળનો ર્સદ્ાતં લાગ ુથાય છે અને સાતત્યપણૂા પનુરાવતી બોનસની 
વ્યવસ્થાના સબંધંમા ંસમાન હોય છે. 

ii. બીજો અક્ષભગમ “કરન્સિ મની પદ્નત”છે. અહીં રોકાણ ક્યા ંકરવામા ંઆવે છે અને તેનો ર્દર 
શુ ં છે તેના પર વળતરનો આધાર છે. તેને સેગમેન્દ્ટે  કે ઇન્દ્વેસ્ટમેન્દ્ટ બ્લોક પદ્ર્ત પણ 
કહવેાય છે, કારણ કે રોકાણના ર્વર્વધ બ્લોક ર્વર્વધ વળતર આપે છે. 

 

એટલે પરંપરાગત સાથે નફા (સહભાગી) પોક્ષલસીઓ જીવન વીમા કંપનીઓના રોકાણની કામગીરી 
સાથે થો ી જો ાયેલી હોય છે. જોકે આ જો ાણ સીધુ ંહોત ુ ંનથી. પોક્ષલસીધારક બોનસ સ્વરૂપે જે મેળવે 

છે તેનો આધાર ફ ંની સપંર્િ અને જવાબર્દારીઓના સામર્યક (સામાન્દ્ય રીતે વાર્ષિક) મલૂ્યાકંન પર 

હોય છે. 

મલૂયાાંકનપરજાહરેથત ાંસર્િસનોઆધારમલૂયાાંકનતજજ્ઞદ્વારાનવચારણાઆવતાપરરબળોઅનેધારણાપર
છે.વધારાની રકમ જાહરે થયા પછી પણ પોક્ષલસીધારકો વચ્ચ ેતેની ફાળવણીનો આધાર કંપનીના 
મેનેજમેન્દ્ટના ર્નણાય પર રહશેે. આ તમામ કારણોસર રોકાણ કામગીરી પછી પોક્ષલસીઓનુ ંબોનસ 
ખબૂ જ સરુક્ષિત રીતે ઉમેરવામા ંઆવે છે.  

આઅલભિમનીપાછળમળૂભતૂતકણસમયસાથેસાર ાંવળતરમેળવવાનોછે.ટર્મિનલ બોનસ અને ચક્રવદૃ્ધદ્ 
બોનસ પોક્ષલસીધારકને ઇસ્ક્વટી રોકાણમાથંી મળતા લાભનો મોટો રહસ્સો મેળવવા સિમ બનાવે છે. 
તેમ છતા તેઓ આ બોનસ જાહરે કરનાર જીવન વીમા ઓરફસના ર્વવેક પર ર્નભાર છે. 



 

151 
 

છેલ્લે મલૂ્યાકંન હઠેળ બોનસ સામાન્દ્ય રીતે વષામા ંએક વખત જાહરે થાય છે. ચોક્કસ તે સપંર્િના 
મલૂ્યમા ંરોજજિંર્દી ચ ઊતરમા ંપ્રર્તક્ષબિંબત થતુ ંનથી. 

એટલે નફા સાથેની પરંપરાગત યોજના ઉત્પાર્દનોનુ ંપ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે છે, જેમા ંજીવન વીમા કંપની 
પ્લાનના માળખાનો ર્નણાય લે છે, જેમા ંનફો (વીમાકૃત રકમ અને બોનસ) અને પ્રીર્મયમ સામેલ 
છે. જયારે જીવન વીમા કંપનીને રોકાણ બજારમા ંઊંચુ ંવળતર મળે છે, ત્યારે જરૂરી નથી કે બોનસ 
કે ર ર્વ ન્દ્ મા ંઆ વળતરને સીધુ ંજો વામા ંઆવે. 

પોલિસીધારક કે વીમાધારકને સીધો ફાયદો એ છે કે રોકાણની નનનિતતા આ યોજનાઓને ચોક્કસ 
અને પ્રનતબદ્ ફાંડ્સ માિે જરૂરી હોઈ શકે તેવી જરૂરરયાતો પણૂણ કરવા માિેન ાં યોગ્ય માધ્યમ બનાવે 
છે.તેઓ વ્યસ્ક્તના રોકાણના પોટાફોક્ષલયોના સપંણૂા જોખમ પોટાફોક્ષલયોને ઘટા વામા ંમર્દર્દ કરે છે.  

મહત્ત્વપણૂણ 

પરાંપરાિત ઉત્પાદનો માિે ઇરિાની નવી માિણદનશિકા 

માગાર્દર્શિકા મજુબ, પરંપરાગત યોજનાઓના ઉત્પાર્દનો લગભગ સમાન રહશેે. 

a) નવા પરંપરાગત ઉત્પાર્દનો મતૃ્યનુ ુ ંઊંચુ ંકવચ ધરાવશે.  

i. નસિંિિ પ્રીનમયમ ધરાવતી પોલિસીઓ માટે 45 વષાથી ઓછી ઉંમરના લોકો માટે ર્સિંગલ 
પ્રીર્મયમનુ ં125 ટકા રહશેે અને 45 વષાથી વધારે લોકો માટે ર્સિંગલ પ્રીર્મયમના 110 ટકા 
રહશેે. 

ii. નનયનમત પ્રીનમયમ પોલિસીઓ માટે, કવચ 45 વષાથી ઓછી વયના લોકો માટે ચકુવાતા 
વાર્ષિક પ્રીર્મયમથી 10 ગણુ ંરહશેે અને અન્દ્ય લોકો સાત ગણુ ંવધારે હશે. 

b) પરંપરાગત યોજનાના કેસમા ંમતૃ્ય નો િઘ તમ િાભ લઘતુમ વીમાકૃત રકમ અને વધારાના 
ફાયર્દા (જો કોઈ હોય તો) જેટલો છે.  

c) વીમાકૃત રકમ ઉપરાતં, પોક્ષલસીમા ં સરુ્નર્િત કયાા મજુબ અને મતૃ્યનુી તારીખ સધુી એકત્ર 
થયેલ બોનસ/વધારાના ફાયદા અગાઉ ચકુવાયેલા ન હોય તો ચકુવવાપાત્ર બનશે.  

d) આ યોજનાઓ બે પ્રકારમાાં જળવાઈ રહશેે, સહભાગી અને ક્ષબનસહભાગી યોજનાઓ. 

i. સહભાિી પોલિસીઓ માટે બોનસનો સબંધં ફ ંની કામગીરી સાથે છે અને અગાઉથી જાહરે 
થતો નથી કે તેની કોઈ ગેરેન્દ્ટી નથી. સામાન્દ્ય રીતે પોક્ષલસીધારકનુ ંમતૃ્ય ુથાય તે કેસમા ંકે 
પરરપક્વતાના લાભના કેસમા ં ચકુવવામા ંઆવે છે. પણ એક વખત બોનસ જાહરે થાય 
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ત્યારે િેરેન્સિી બની જાય છે. સામાન્દ્ય રીતે પોક્ષલસીધારકના મતૃ્ય ુથવાના કેસમા ંકે પાકતી 
મદુ્દતે ચકુવાય છે. આ બોનસ પ નરાવનતિત બોનસ તરીકે પણ ઓળખાય છે.  

ii. લબન-સહભાિી પોલિસીઓના કેસમા,ં પોક્ષલસીની શરૂઆતમા ંપોક્ષલસીનુ ંવળતર જાહરે થાય છે. 

સ્વયાંપરરક્ષણ1 

આજીવન જીવન વીમા માટે ટમા એશ્યોરન્દ્સથી _____________ પ્રીર્મયમચકુવવુ ંપ  ેછે. 

I. વધારે 
II. ઓછ ં 
III. સરખુ ં
IV. નોંધપાત્રરીતેવધારે 
 

સારાાંશ 

 જીવન વીમા ઉત્પર્દનો વ્યસ્ક્તની ઉત્પાર્દકીય િમતાના આર્થિક મલૂ્યના નકુસાન સામે સરંિણ 
ઓફર કરે છે, જે તેને પોતાને કે તેના આર્શ્રતોને ઉપલબ્ધ થાય છે. 

 જીવન વીમા પોક્ષલસી કમનસીબ ઘટનાના કેસમા ં વ્યસ્ક્તના ર્પ્રયજનોને માનર્સક શારં્ત અને 
સરુિા પ્રર્દાન કરે છે. 

 ટમા વીમો ચોક્કસ સમયગાળા ર્દરર્મયાન જ કાયરે્દસર કવચ પ્રર્દાન કરે છે, જે કરારમા ંનક્કી 
કરવામા ંઆવી હોય છે. 

 ટમા વીમાની યરુ્નક સેક્ષલિંગ પ્રોપોક્ષઝશન (યએુસપી) તેની ઓછી રકિંમત છે, જે વ્યસ્ક્તને મયાારર્દત 
બજેટ પર જીવન વીમાની મોટી રકમ ખરીર્દવા સિમ બનાવે છે. 

 જયારે ટમા એશ્યોરન્દ્સ પોક્ષલસીઓ કામચલાઉ એશ્યોરન્દ્સના ઉર્દાહરણો છે, જયા ં કામચલાઉ 
સમયગાળા માટે સરંિણ ઉપલબ્ધ હોય છે, ત્યારે આજીવન જીવન વીમો કાયમી જીન વીમા 
પોક્ષલસીનુ ંઉર્દાહરણ છે. 

 એન્દ્ ાઉમેન્દ્ટ એશ્યોરન્દ્સ કરાર વાસ્તવમા ં બ ે પ્લાનનો સમેુળ છે – ટમા એશ્યોરન્દ્સ પ્લાન જે 
મદુ્દત ર્દરર્મયાન વીમાધારકના મતૃ્ય ુથવાના કેસમા ંસપંણૂા વીમાકૃત રકમ ચકુવે છે અને શદુ્ 
એન્દ્ ાઉમેન્દ્ટ પ્લાનમા ંવીમાધારક મદુ્તના અંત સધુી જીર્વત રહ ેત્યા ંસધુી આ રકમ ચકુવે છે. 
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ચાવીરૂપ શબ્દો 

A. ટમા વીમો 
B. આજીવન જીવન વીમો 
C. એન્દ્ ાઉમેન્દ્ટ એશ્યોરન્દ્સ 
D. મની બેક પોક્ષલસી 
E. પાર અને નોન-પાર યોજનાઓ 
F. પનુરાવર્તિત બોનસ 

 

સ્વયાંપરરક્ષણ પ્રશ્નોના જવાબો 

જવાબ 1 

સાચો ર્વકલ્પ IIIછે. 

જીવન વીમો અમતૂા ઉત્પાર્દન છે. 

જવાબ 2 

સાચો ર્વકલ્પ Iછે. 

આજીવન વીમા માટે ચકુવાત ુ ંપ્રીર્મયમ ટમા એશ્યોરન્દ્સ માટે ચકુવાતા પ્રીર્મયમથી વધારે હોય છે. 

સ્વયાં-પરરક્ષણ પ્રશ્નો 

પ્રશ્ન1 

___________ જીવન વીમો વ્યસ્ક્તના મતૃ્યનુા કેસમા ંપોક્ષલસીધારકનુ ંમોગજે માફ કરે છે. 

I. ટમા 
II. મોગેજ 
III. આજીવન 
IV. એન્દ્ ાઉમેન્દ્ટ 

પ્રશ્ન 2 

તમે તમારા જીવન માટે પ્રીર્મયમ જેટલુ ં________ ચકુવશો, તેટલો જ ________ લાભ તમારા 
મતૃ્યનુા કેસમા ંલાભાથી વળતર સ્વરૂપે ચકુવાશે. 
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I. ઊંચુ,ં વધારે 
II. નીચુ,ં વધારે 
III. ઊંચુ,ં ઓછ ં
IV. ઝ પી, ધીમો  

પ્રશ્ન3 

ટમા વીમા યોજનાના સબંધંમા ંનીચેનામાથંી કયો ર્વકલ્પ સાચો છે? 

I. ટમા વીમા યોજના આજીવન રરન્દ્ય ુકરી શકવાના ર્વકલ્પ સાથે આવે છે 
II. તમામ ટમા વીમા યોજના ર્વકલાગંતાની શરત સાથે આવે છે 
III. ટમા વીમાને સ્વતતં્રત પોક્ષલસી તેમજ અન્દ્ય પોક્ષલસીની શરત સાથે ખરીર્દી શકાશે 
IV. ટમા વીમા યોજનામા ં કોઈ જોગવાઈ તેને આજીવન જીવન વીમા યોજનામા ં કન્દ્વટા કરવાની 

હોતી નથી 

પ્રશ્ન4 

 ીરક્રક્ષઝિંગ ટમા વીમામા ંસમયની સાથે પ્રીર્મયમમા ં____________ થાય છે.  

I. વધારો 
II. ઘટા ો 
III. એકસરખુ ંજળવાઈ  
IV. પરત મળે છે 

પ્રશ્ન5 

ટમા પોક્ષલસીમા ંકન્દ્વઝાન ર્વકલ્પનો ઉપયોગ કરીને તમે __________ને કન્દ્વટા કરી શકો છો. 

I. આજીવન જીવન પોક્ષલસી 
II. મોગેજ પોક્ષલસી 
III. બેન્દ્કFD  
IV.  ીરક્રક્ષઝિંગ ટમા પોક્ષલસી 

પ્રશ્ન6 

જીવન વીમા ઉત્પાર્દનનો મખુ્ય હતે ુશુ ંછે? 

I. કરવેરામા ંમાફી 
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II. સલામત રોકાણનુ ંમાધ્યમ 
III. વ્યસ્ક્તની ઉત્પાર્દકીય િમતાના આર્થિક મલૂ્યના નકુસાન સામે સરંિણ 
IV. સપંર્િનો સચંય 

પ્રશ્ન7 

ટમા પ્લાન ખરીર્દવા નીચેનામાથંી કઈ સલાહ શે્રષ્ઠ છે? 

I. વીમાની મદુ્દતના અંતે નાણાની જરૂરરયાત ધરાવતી વ્યસ્ક્ત 
II. વીમાની જરૂરરયાત અને ઊંચુ ંબજેટ ધરાવતી વ્યસ્ક્ત 
III. વીમાની જરૂરરયાત ધરાવતી, પણ ઓછ ંબજેટ ધરાવતી વ્યસ્ક્ત 
IV. ઊંચુ ંવળતર આપતા વીમા ઉત્પાર્દનની જરૂર ધરાવતી વ્યસ્ક્ત 

પ્રશ્ન8 

 ીરક્રક્ષઝિંગ ટમા એશ્યોરન્દ્સના સબંધંમા ંનીચેનામા ંકયુ ંર્નવેર્દન ખોટંુ છે? 

I. કવરેજના ટમા સાથે મતૃ્યનુો લાભ ઘટે છે 
II. કવરેજના ટમા સાથે પ્રીર્મયમની રકમ ઘટે છે 
III. ટમા ર્દરર્મયાન પ્રીર્મયમ એકસરખુ ંરહ ેછે 
IV. મોગેજ રર મે્પપ્શન પ્લાન્દ્સ  ીરક્રક્ષઝિંગ ટમા એશ્યોરન્દ્સ પ્લાન્દ્સનુ ંઉર્દાહરણ છે 

પ્રશ્ન 9 

એન્દ્ ાઉમેન્દ્ટ એશ્યોરન્દ્સ પ્લાનના સબંધંમા ંનીચેનામાથંી કયુ ંર્વધાન સાચુ ંછે?  

I. તે મતૃ્યનુા લાભનો ફાયર્દો જ ધરાવે છે 
II. તે જીર્વત રહવેાનો લાભનો ફાયર્દો જ ધરાવે છે 
III. તે મતૃ્યનુા લાભ અને જીર્વત રહવેાના લાભ એમ બનેંનો ફાયર્દો ધરાવે છે 
IV. તે ટમા પ્લાન જેવો છે 

પ્રશ્ન10 

નીચેનામાથંી કયુ ંએન્દ્ ાઉમેન્દ્ટ એશ્યોરન્દ્સ પ્લાનનુ ંઉર્દાહરણ છે? 

I. મોગેજ રર મે્પપ્શન પ્લાન 
II. કે્રર ટ લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ પ્લાન 
III. મની બેક પ્લાન 
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IV. આજીવન જીવન પ્લાન 

 

સ્વયાં-પરરક્ષણ પ્રશ્નોના જવાબો 

જવાબ 1 

સાચો ર્વકલ્પII છે. 

મોગેજ જીવન વીમો વ્યસ્ક્તના મતૃ્યનુા કેસમા ંપોક્ષલસીધારકના માગેજને માફ કરે છે. 

જવાબ 2 

સાચો ર્વકલ્પI છે. 

તમે તમારા જીવન માટે પ્રીર્મયમ જેટલુ ં ઊંચુ ં ચકુવશો, તેટલો જ વધારે લાભ તમારા મતૃ્યનુા 
કેસમા ંલાભાથી વળતર સ્વરૂપે ચકુવાશે. 

જવાબ 3 

સાચો ર્વકલ્પ III છે. 

ટમા વીમો સ્વતતં્ર પોક્ષલસી તેમજ અન્દ્ય પોક્ષલસી સાથે શરત સાથે ખરીર્દી શકાશે 

જવાબ 4 

સાચો ર્વકલ્પ III છે. 

 ીરક્રક્ષઝિંગ ટમા વીમામા ંચકુવતુ ંપ્રીર્મયમ સમય સાથે એકસરખુ ંજળવાઈ રહ ેછે. 

જવાબ 5 

સાચો ર્વકલ્પ I છે. 

ટમા પોક્ષલસીમા ં હાજર કન્દ્વઝાન ર્વકલ્પનો ઉપયોગ કરીને તમે તેને આજીવન જીવન પક્ષલસીમા ં
કન્દ્વટા કરી શકો છો. 

જવાબ 6 

સાચો ર્વકલ્પ III છે. 

વ્યસ્ક્તની ઉત્પાર્દકીય િમતાના આર્થિક મલૂ્યના નકુસાન સામે સરંિણ જીવન વીમા ઉત્પાર્દનનો 
મખુ્ય હતે ુછે 
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જવાબ 7 

સાચો ર્વકલ્પ III છે. 

ટમા પ્લાન વીમાની જરૂરરયાત અને ઓછ ંબજેટ ધરાવતી વ્યસ્ક્ત માટે સારી પસરં્દગી છે. 

જવાબ 8 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

 ીરક્રક્ષઝિંગ ટમા એશ્યોરન્દ્સ યોજનાઓ માટે મદુ્દત ર્દરર્મયાન પ્રીર્મયમ એકસરખુ ંરહ ેછે. 

જવાબ 9 

સાચો ર્વકલ્પ III છે. 

એન્દ્ ાઉમેન્દ્ટ એશ્યોરન્દ્સ પ્લાનમા ંમતૃ્યનુો લાભ અને જીર્વત રહવેાનો એમ બનેં લાભ મળે છે. 

જવાબ 10 

સાચો ર્વકલ્પ III છે. 

મની બેક પ્લાન એન્દ્ ાઉમેન્દ્ટ એશ્યોરન્દ્સ પ્લાનનુ ંઉર્દાહરણ છે. 
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પ્રકરણ 9 

જીવન વીમા પ્રોિક્ટ્સ - II 

 

પ્રકરણની પ્રસ્તાવના 

આ પ્રકરણ તમારી સમિ ક્ષબન-પરંપરાગત જીવન વીમા પ્રો ક્્સના ં ર્વશ્વનો પરરચય આપે છે. 

આપણ ે પરંપરાગત જીવન વીમા પ્રો ક્્સની મયાાર્દાની તપાસ કરીને આરંભ કરીશુ ં અને ત્યાર 
પછી ક્ષબન-પરંપરાગત જીવન વીમા પ્રો ક્્સની આકષાકતા પર ધ્યાન આપીશુ.ં છેલ્લે આપણ ે
બજારમા ંઉપલબ્ધ ક્ષબન-પરંપરાગત જીવન વીમા પ્રો ક્્સના કેટલાક જુર્દા જુર્દા પ્રકારો પર ધ્યાન 
આપીશુ.ં 

અભ્યાસનાાં પરરણામ 

 

A. ક્ષબન-પરંપરાગત જીવન વીમા પ્રો ક્્સનુ ંર્નરરિણ 
B. ક્ષબન-પરંપરાગત જીવન વીમા પ્રો ક્્સ 
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A. લબન-પરાંપરાિત જીવન વીમા પ્રોડ્ક્ટિસન ાં નનરરક્ષણ 

1. લબન-પરાંપરાિત જીવન વીમા પ્રોડ્ક્ટિસ – ઉદે્દશ અને જરૂરરયાત 

અગાઉના પ્રકરણોમા ંઆપણે કેટલીક પરંપરાગત જીવન વીમા પ્રો ક્્સને ધ્યાનમા ંલીધી છે, જેમા ં
વીમો તેમ જ બચતના ઘટકનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રો ક્્સને ઘણી વખત નાણાકીય બજારના 
ભાગ તરીકે ગણવામા ંઆવી છે અને તેની તલુના મ ૂી સચંયના અન્દ્ય સાધન સાથે કરવામા ંઆવી 
છે. 

આપણ ેનોંધવુ ંજોઇએ કે બચત અને રોકાણના મખુ્ય ઉદે્દશો પૈકીનો એક ઉદે્દશ સાંસાધનોની આંતર 
સમયિાળાની (ઇન્સિર-િેમ્પોરિ) ફાળવણીને હાાંસિ કરવાનો છે, જે કાયણક્ષમ અને અસરકારક છે.  

i. આંતર-સમયિાળાની ફાળવણીનો અથા સમયગાળા ર્દરર્મયાન ફાળવણી કરવી થાય છે. અહીં 
અસરકારકનો અથા જીવનચક્રના જુર્દા જુર્દા તબક્કામા ં ઊભી થતી જુર્દી જુર્દી જરૂરરયાતને 
સફળતાપવૂાક પરૂી કરવા માટે પરૂત ુ ંભ ંોળ ઉપલબ્ધ હોવુ ંઓવો થાય છે. 

ii. જયારે બીજી બાજુએ કાયણક્ષમ ફાળવણીનો અથા સચંયનો ઝ પી ર્દર અને ભર્વષ્યમા ં વધ ુ
ભ ંોળ ઉપલબ્ધ હોવા એવો થાય છે. આપેલા જોખમના ં સ્તર માટે જેમ વળતર ઊંચુ ં હશે 
તેટલુ ંજ રોકાણ વધ ુઅસરકારક હશે. 

જીવન વીમા પોક્ષલસીના અનસુધંાનમા ંક્ષચિંતાનો મહત્ત્વનો મદુ્દો વળતરના સ્પધાાત્મક ર્દર આપવાનો 
છે, જે નાણાકીય બજારમા ંઅન્દ્ય અસ્કયામતો સાથે તલુનીય છે. આપણ ેઅગાઉના પ્રકરણમા ંચચાા 
કરી હતી એમ જીવન વીમાના ં પરંપરાગત રોક  મલૂ્યની યોજનાઓની કેટલીક ર્વશેષતાઓની 
તપાસ કરવી ઉપયોગી નીવ શે. તેમના એકર્ત્રત બધંારણ અને તેમને લાભ તથા ર્પ્રર્મયમના એક 
જ પેકેજ તરીકે રજૂ કરવામા ંઆવતા હોવાથી બન્દ્ લ્  પ્લાન (એકર્ત્રત યોજના) તરીકે ઓળખવામા ં
આવે છે. 

2. પરાંપરાિત પ્રોિક્ટ્સની મયાણદાઓ 

મહત્ત્વની તપાસ નીચે જણાવેલી ક્ષચિંતાની બાબતો રજૂ કરે છેેઃ 
a) રોકિ મલૂયનો ઘિકુઃ સૌ પ્રથમ, આ પોક્ષલસીઓમા ંબચત અથવા રોક  મલૂ્યનો ઘટક યોગ્ય 

રીતે વ્યાખ્યાર્યત નથી. તે રચવામા ંઆવેલા વીમા જોખમોની ગણતરીના ંભ ંોળની રકમ 
પર આધાર રાખે છે. તેને પરરણામે તે વીમા કંપની વારારા સ્થાપવામા ંઆવેલા મરણાર્ધનતા, 
વ્યાજર્દર, ખચા અને અન્દ્ય પરરમાણો અંગેની ધારણા વારારા નક્કી કરવામા ંઆવે છે. આ 
ધારણા તદ્દન મનસ્વી હોઇ શકે છે. 
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b) વળતરનો દરુઃ બીજુ ંએ કે આ પોક્ષલસીઓ પર વળતરનો ર્દર કેટલો હશે તે સરુ્નર્િત કરવુ ં
સરળ નથી. કારણ કે “ર્વથ પ્રોરફટ પોક્ષલસી” હઠેળ લાભનુ ંમલૂ્ય ચોક્કસપણે ત્યારે જ જાણી 
શકાય છે જયારે કરાર પરૂો થાય છે. આ ઉપરાતં વીમા કંપનીનો ચોક્કસ ખચા જાહરે 
કરવામા ંઆવતો નથી. વળતરના ર્દર અંગેનો સ્પષ્ટતાનો આ અભાવ બચતના વૈકન્સલ્પક 
સાધનો સાથે તેમની તલુનાને મશુ્કેલ બનાવે છે. સ્વાભાર્વક છે કે કોઇ વ્યસ્ક્ત જયા ંસધુી 
આ પ્રકારની તલુના ન કરી શકે ત્યા ંસધુી એ જાણી ન શકે કે જીવન વીમો બચત સાધન 
તરીકે કેટલો અસરકારક છે. 

c) સોંપણી મલૂયુઃ ત્રીજી સમસ્યા એ છે કે આ કરારો હઠેળ રોક  અને સોંપણી મલૂ્યો (કોઇ પણ 
સમયે) કેટલાક મલૂ્યો પર આધાર રાખે છે (જેમ કે વીમા જોખમોની ગણતરીના ંભ ંોળની 
રકમ અને પોક્ષલસીના પ્રમાણ અનસુાર અસ્કયામતનો રહસ્સો). આ મલૂ્યો તદ્દન મનસ્વી 
રીતે નક્કી કરવામા ંઆવી શકે છે. સોંપણી મલૂ્ય પર પહોંચવાની પદ્ર્િ ઉઘા ી હોતી નથી. 

d) ઊપજુઃ આખરી બાબત એ છે કે આ પોક્ષલસીઓમા ંઊપજ એક સમસ્યા છે. દૂરર્દશી ધોરણો 
અને રોકાણ પરની આકરી રે્દખરેખ તથા બોનસ જીવન વીમા કંપનીના રોકાણના રે્દખાવ 
પર તાત્કાક્ષલક ધોરણ ેપ્રર્તક્ષબિંક્ષબત થતા ન હોવાને લીધે આ પોક્ષલસીઓ પરની ઊપજ વધ ુ
જોખમી રોકાણમાથંી પ્રાપ્ત થતી ઊપજ જેટલી ઊંચી હોઇ શકે નહીં. 

3. નશફ્ટ્સ(સ્થળાાંતર) 

પરંપરાગત જીવન વીમા યોજનાઓની મયાાર્દાઓ સ્વાભાર્વક બની હોવાથી કેટલીક ર્શ્્સ જીવન 
વીમા કંપનીઓની પ્રો ક્ટ પ્રોફાઇલ્સમા ંજોવા મળી હતી. આ અંગેની ટૂંકમા ંમારહતી નીચે આપવામા ં
આવી છેેઃ 

a) અનબાંિલિિંિ 

આ વલણ સરુિા અને બચતના ઘટકોના ં ર્વચ્છેર્દન અને પરરણામ સ્વરૂપે સરુિા અથવા 
બચતને સામેલ કરતુ ંહત ુ,ં જેને બનેંના ંસરંર્દગ્ધ ર્મશ્રણને સ્થાને સરુિા અથવા બચત પર ભાર 
મકૂ્યો હતો. 

યનુાઇટે  સ્ટે્સ જેવા બજારોમા ંમદુ્દતી વીમા (ટમા ઇન્દ્શ્યોરન્દ્સ) અને યરુ્નવસાલ એશ્યોરસન્દ્સ 
અને વેરરએબલ એશ્યોરન્દ્સ જેવી નવી પ્રો ક્્સની પનુેઃશોધ થઈ હતી, જયારે યનુાઇટે  રકિંગ મ 
અને અન્દ્ય બજારોમા ંયરુ્નટ ક્ષલન્દ્ક્  ઇન્દ્શ્યોરન્દ્સમા ંવધારો નોંધાયો હતો. 
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b) રોકાણ જોંિાણ (લિન્સકેજ) 

બીજુ ંવલણ ક્ષલન્દ્ક્  પ્રો ક્્સ તરફ થયેલુ ં સ્થળાતંર હત ુ,ં જે રોકાણના રે્દખાવના ઇન્દ્ કે્સ સાથે 
પોક્ષલસી ધારકોને લાભ સાકંળતુ ં હત ુ.ં પરરણામ સ્વરૂપે જીવન વીમાની જે સ્સ્થર્ત હતી તેમા ં
પરરવતાન આવ્યુ ં હત ુ.ં નવી પ્રોડ્ક્સ જેવી કે યરુ્નટ ક્ષલન્દ્ક્  ેસકૂ્ષચત કયુું હત ુ ં કે જીવન વીમા 
કંપનીઓ પાસે ભજવવા માટે નવી ભરૂ્મકા છે. તેઓ હવે માત્ર નાણાકીય સરુિા પરૂી પા નારી 
કંપનીઓને સ્થાને ઊપજના ઊંચા સ્પધાાત્મક ર્દરો પરૂા પા વાના સકેંત સાથે હવે કાયાિમ ફ ં 
મેનેજસા બની હતી. 

c) પારદશણકતા 

અનબ ંક્ષલિંગ ેવળતરના ર્દરમા ંઅને કંપની વારારા પોતાની સેવાઓ (જેવા કે ખચા વગેરે) માટે 
વસલૂવામા ં આવતા ચાજર્જસમા ં શે્રષ્ઠ સ્પષ્ટતા લાવી હતી. આ તમામ બાબતો સ્પષ્ટપણ ે
જણાવવામા ંઆવતી હતી અને તેથી તલુના કરી શકાતી હતી. 

d) લબન-પ્રમાણભતૂ પ્રોિક્ટ્સ 

ચોથુ ંમખુ્ય વલણ ઋઢીગતથી અનકુળૂ પ્રો ક્ટ બધંારણ પર થયેલુ ં સ્થળાતંર છે, જેને ક્ષબન-

પ્રમાણભતૂ પ્રો ક્્સ તરફના ં સ્થળતાતંર તરીકે પણ જોવામા ંઆવે છે. જયારે આપણે ક્ષબન-

પ્રમાણભતૂ કહીએ છીએ ત્યારે તે પસરં્દગીના ં સ્તરના ં અનસુધંાનમા ં હોય છે, જે રી ાહક 
પોક્ષલસીની યોજના અને બધંારણને ધ્યાનમા ંરાખીને કરી શકે છે. 

એવા બે િતે્રો છે જેમા ંરી ાહકો આ અંગ ેપ્રવિૃપણ ેભાગ લઈ શકે છે 

 ર્પ્રર્મયમ્પસ અને લાભનુ ંબધંારણ નક્કી કરતી વખતે અને તેમા ંફેરફાર કરતી વખતે 
 ર્પ્રર્મયમની આવકનુ ંરોકાણ કેવી રીતે કરવુ ંતેની પસરં્દગી કરતી વખતે 

4. આકષણકતા – પરૂી થતી જરૂરરયાતો 

ર્વશ્વભરમા ંઊભરેલી નવી શૈલીની પ્રો ક્્સની આકષાકતાના મખુ્ય સ્ત્રોત નીચે આપવામા ંઆવ્યા 
છેેઃ 

a) રોકાણના િાભ સાથે પ્રત્યક્ષ જોિાણ (લિન્સકેજ):સૌ પ્રથમ, તેજીમય અને આશાસ્પર્દ બજારમા ં
રોકાણ કરીને જીવન વીમા કંપની પ્રાપ્ત કરી શકે એવા રોકાણના લાભ સાથે પ્રત્યિ 
જો ાણની સભંાવના રહલેી હતી. વીમા પોક્ષલસીઓ સાથે જો ાયેલા રોકાણના સમથાનમા ં
સૌથી મહત્ત્વની ર્દલીલો પૈકીની એક એ રહી છે કે ટૂંકા ગાળામા ંઇસ્ક્વટી બજારોમા ંકેટલાક 
ચ ાવ અને ઊતાર હોઇ શકે તેમ છતા ંપણ લાબંા ગાળે આ બજારોમાથંી થનારંુ વળતર 
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અન્દ્ય સ્થાયી આવકના ં સરુક્ષિત સાધનો કરતા ઘણુ ં ઊંચુ ં હશે. પોતાના રોકાણ 
પોટાફોક્ષલયોને સિમતાથી સચંાક્ષલત કરી શકતી જીવન વીમા કંપનીઓ તેમના રી ાહકો માટે 
શે્રષ્ઠ વળતરનુ ંસર્જન કરી શકે છે અને તેથી ઊંચા મલૂ્યની પ્રો ક્્સ ર્વકસાવી શકે છે. 

b) ફુિાવાનો સામનો કરતા વળતરુઃ ઊપજનુ ંમહત્ત્વ બચત પર થતી ફુગાવાની અસર પરથી 
પણ નીકળે છે. આપણ ે જાણીએ છીએ એ પ્રમાણ ે ફુગાવો વ્યસ્ક્તની સપંર્િની ખરીર્દ 
િમતાનુ ંધોવાણ કરી શકે છે, જેથી જો આજના રૂર્પયાનુ ંમલૂ્ય 15 વષા પછી માત્ર 30 પૈસા 
જેટલુ ંરહવેાનુ ંહોય તો આજના રૂ. 100ની મખુ્ય રકમનુ ંમલૂ્ય 15 વષા પછી પણ એટલુ ંજ 
જાળવી રાખવા માટે તે ઓછામા ંઓછ ંવધીને રૂ. 300 થવુ ંજોઇએ. આનો અથા એવો થાય 
છે કે જીવન વીમા પોક્ષલસી પરની ઊપજનો ર્દર ફુગાવાના ર્દર કરતા નોંધપાત્ર ઊંચો હોવો 
જરૂરી છે. તેથી અહીં રોકાણ સાથે જો ાયેલી વીમા પોક્ષલસીઓ પરંપરાગત જીવન વીમા 
પોક્ષલસીઓ કરતા વધ ુચર યાતી છે. 

c) અન કળૂતાુઃ તેમની આકષાકતા માટેનુ ંત્રીજુ ંકારણ તેની અનકુળૂતા હતી. પોક્ષલસીધારકો હવે 
મયાાર્દાની અંર્દર તેઓ ચકૂવવા માગતા હતા તે ર્પ્રર્મયમની રકમ નક્કી કરી શકતા હતા 
અને મતૃ્યનુા લાભ તથા રોક ના મલૂ્યોની રકમમા ં ફેરફાર કરી શકતા હતા. રોકાણ સાથે 
જો ાયેલી પ્રો ક્્સમા ં તેઓ રોકાણની પસરં્દગી પણ ધરાવતા હતા અને તેઓ પોતાના 
ર્પ્રર્મયમની આવકનુ ં રોકાણ કરવા માગતા હોય એવા ફડં્ઝના ર્મશ્રણ અંગે પણ ર્નણાય 
લઈ શકતા હતા. આ એવુ ંસકૂ્ષચત કરે છે કે પોક્ષલસીધારકો જીવન વીમામા ંતેમના રોકાણ 
પર વધારે ર્નયતં્રણ ધરાવી શકતા હતા. 

d) સોંપણીન ાં મલૂયુઃ આખરે પોક્ષલસી પોક્ષલસીધારકોને સાધારણ સોંપણીના ચાર્જના ર  ક્શન 
બાર્દ સ્પષ્ટ કરેલા પ્રારંક્ષભક વષોના સમયગાળા (ધારો કે ત્રણથી પાચં) બાર્દ 
યોજનાઓમાથંી નાણા ંઉપા ની મજૂંરી પણ આપતી હતી. પોક્ષલસીની સપંણૂા મદુ્દત અગાઉ 
આ પ્રકારના સોંપણી અથવા એનકેશમેન્દ્ટ પર ઉપલબ્ધ રકમ અગાઉની પરંપરાગત 
પોક્ષલસીઓ હઠેળ ઉપલબ્ધ સોંપણીના ંમલૂ્યો કરતા ઘણી વધારે હતી. 

આ પોક્ષલસીઓ ઘણી લોકર્પ્રય બની હતી અને તેને ભારત સરહતના ઘણા રે્દશોમા ં પરંપરાગત 
પ્રો ક્્સનુ ંસ્થાન લેવાનુ ંશરૂ કયુું હત ુ,ં કારણ કે તે ઘણા રોકાણકારોના મહત્ત્વના ઉદે્દશને પરૂા કરી 
રહી હતી. આ ઉદે્દશ સાંપનત્ત એકનત્રકરણનો ઉદે્દશ હતો જેણે સક્ષમ રોકાણ સાધનો માિેની માિન ાં 
સર્જન કય  ંહત  ાં. ઉર્દાહરણ તરીકે યનુાઇટે  સ્ટે્સમા ં“યરુ્નવસાલ લાઇફ” જેવી પ્રો ક્્સે જીવન વીમા 
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કંપનીઓ વારારા નાણા ં અને મ ૂી બજારોમા ં કમાવેલા ઊંચા ચાલ ુ વ્યાજર્દરોના ં વળતરના લાભ 
પોક્ષલસીધારકોને ઝ પી વેગ ેપરૂા પા વાનુ ંસાધન પરંુૂ પા યુ ંહત ુ.ં 

ર્દરર્મયાન ર્પ્રર્મયમ્પસ અને મળૂ રકમની અનકુળૂતાએ પોક્ષલસીધારકોને તેમની ખાસ પરરસ્સ્થર્તઓને 
બધંબેસે એ રીતે ર્પ્રર્મયમ્પસની ગોઠવણ કરવા સિમ બનાવ્યા હતા. અસાધારણ નકુસાન ર્વના 
વહલેા નાણાનંા ઉપા ની અનકુળૂતાનો એવો અથા થાય છે કે પોક્ષલસી ધારકે તેમના નાણાનેં લાબંા 
સમયગાળા માટે લોક કરવાની (રોકી રાખવાની) જરૂર રહી નહોતી. 

પોતાની કસોિી કરો1 

નીચેનામાથંી કઈ ક્ષબન-પરંપરાગત જીવન વીમા પ્રો ક્ટ છે ? 

I. ટમા એશ્યોરન્દ્સ 
II. યરુ્નવસાલ લાઇફ ઇન્દ્શ્યોરન્દ્સ 
III. ઇન્દ્ ોવમેન્દ્ટ ઇન્દ્શ્યોરન્દ્સ 
IV. હોલ લાઇફ ઇન્દ્શ્યોરન્દ્સ 
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B. લબન-પરાંપરાિત જીવન વીમા પ્રોિક્ટ્સ 

1. કેિિીક લબન-પરાંપરાિત પ્રોિક્ટ્સ 

આ પ્રકરણના બાકીના ફકરાઓમા ં આપણે ભારતીય બજારો અને અન્દ્ય સ્થળે ઊભરી આવેલી 
કેટલીક લબન-પરંપરાગત જીવન વીમા પ્રો ક્્સ અંગે ચચાા કરીશુ.ં 

a) ય નનવસણિ જીવન 

યરુ્નવસાલ જીવન વીમો એવી પ્રો ક્ટ છે જે યનુાઇટે  સ્ટે્સમા ં1979મા ંરજૂ કરવામા ંઆવી 
હતી એને તે એંશીના ર્દાયકાના પ્રથમ અધાગાળામા ંઝ પી વદૃ્ધદ્ પામીને લોકર્પ્રય બની હતી. 

ઇરિાનાનવેમ્બર2010ના પરરપત્રમાાં જણાવ્યા અન સાર “તમામ ય નનવસણિ જીવન પ્રોિક્ટ્સ 
વેરરએબિ ઇન્સશ્યોરન્સસ પ્રોિક્ટિ (વાઆઇપી) તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે.”  

મારહતી 

ય નનવસણિ જીવન અંિે 

યરુ્નવસાલ જીવન વીમો કાયમી જીવન વીમાનુ ં સ્વરૂપ છે અને તેને તેના અન કળૂ નપ્રનમયમ, 
અન કળૂ મળૂ રકિંમત અને મતૃ્ય ના િાભની રકમ અને તેની રકિંમતના પરરબળોનાાં અનબાંિલિિંિ દ્વારા 
વણણવવામાાં આવે છે. પરંપરાગત રોક  મલૂ્યની પોક્ષલસીઓમા ં કરારને અમલી રાખવા માટે 
સમયાિંરે ર્વશેષ એકરં્દર કે ઓરફસ ર્પ્રર્મયમ ચકૂવવાની જરૂર રહ ે છે, જયારે યરુ્નવસાલ જીવન 
પોક્ષલસીઓ પોક્ષલસીધારકોને મયાાર્દાની અંર્દર કવરેજ માટે તેઓ ચકૂવવા ઇચ્છતા હોય એટલી 
ર્પ્રર્મયમની રકમ નક્કી કરવાની મજૂંરી આપે છે. ર્પ્રર્મયમનુ ં કર્દ જેમ વધારે હોય છે તેમ 
ચકૂવવામા ંઆવતુ ંકવરેજ અને પોક્ષલસીનુ ંરોક  મલૂ્ય એટલુ ંવધારે હોય છે. 

યરુ્નવસાલ જીવન વીમાની મખુ્ય નવીનતા પોક્ષલસીના પ્રથમ વષા બાર્દ સપંણૂાપણે અનકુળૂ 
ર્પ્રર્મયમની રજૂઆત હતી. તેમા ંમાત્ર એટલી જ ખાતરી કરવાની રહતેી હતી કે સમરી  ર્પ્રર્મયમ 
પોક્ષલસીની જાળવણીના ખચાને આવરવા માટે પરૂત ુ ંહત ુ ંકે કેમ.  આ એવુ ંસકૂ્ષચત કરતુ ંહત ુ ંકે જયા ં
સધુી પોક્ષલસીનુ ં રોક  મલૂ્ય મતૃ્યનુા ર્દરો અને ખચાને ચકૂવવામા ં માટે પરૂત ુ ં હોય ત્યા ં સધુી આ 
પોક્ષલસી અમલી હોવાનુ ંગણી શકાત ુ ંહત ુ.ં 
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ર્પ્રર્મયમની અનકુળૂતા પોક્ષલસીધારકોને લક્ષ્યારકિંત રકમ કરતા ઉપર વધારાના ર્પ્રર્મયમ્પસ 
ચકૂવવાની મજૂંરી આપતી હતી. તે વ્યસ્ક્તને ર્પ્રર્મયમની ચકૂવણીને ચકૂી જવાની અથવા લક્ષ્યારકિંત 
રકમ કરતા નીચી ચકૂવણી કરવાની પણ મજૂંરી આપતી હતી. 

બધંારણની આ અનકુળૂતાથી પોક્ષલસીધારકો ઉપલબ્ધ રોક  મલૂ્યમાથંી નાણાનંો આંર્શક ઉપા  જે 
તે રકમની પનુેઃચકૂવણી અથવા તેના પર વ્યાજ ચકૂવવાની જવાબર્દારી ર્વના કરી શકતા હતા. 
રોક  મલૂ્ય તેટલા અંશ સધુી ઘટા વામા ંઆવતુ ંહત ુ.ં 

અનકુળૂતાનો અથા એવો પણ થતો હતો કે મતૃ્યનુા લાભની ગોઠવણ થઈ શકતી હતી અને મળૂ 
રકમ બર્દલી શકાતી હતી. 

જોકે આ પ્રકારની પોક્ષલસી ગેરરીર્તથી વેચી શકાતી હતી. અલબિ, યએુસ જેવા બજારોમા ંઅપેક્ષિત 
રી ાહકોને પ્રોવાઇઝો વારારા એવુ ંકહીને લલચાવવામા ંઆવતા હતા કે વ્યસ્ક્તએ માત્ર કેટેલીક પ્રારંક્ષભક 
ર્પ્રર્મયમની ચકૂવણી કરવાની રહશેે અને ત્યાર પછી પોક્ષલસી પોતાની રીતે સભંાળ લેશે. તેઓ એ 
બાબતની જાહરેાત કરતા નહોતા કે રોકાણના ંવળતર ઉદે્દશ માટે પરૂતા હોય તો જ રોક ના ંમલૂ્યની 
જાળવણી કરી શકાતી હતી અને પોક્ષલસીને અમલી રાખી શકાતી હતી. 

એંશીના ર્દાયકાના પાછલા અધાગાળા ર્દરર્મયાન રોકાણના ંવળતરમા ંઘટા ાને લીધે રોક  મલૂ્યોમા ં
ધોવાણ થયુ ં હત ુ.ં પોતાના ર્પ્રર્મયમની ચકૂવણી કરવામા ં ર્નષ્ફળ ગયેલા પોક્ષલસીધારકોને એ 
જાણીને આિયા થયુ ંહત ુ ંકે તેમની પોક્ષલસી રર્દબાતલ થઈ છે અને તેઓ હવે કોઇ જીવન વીમાની 
સરુિા ધરાવતા નથી. 

 
 

આકૃનત્ત 1: લબન-પરાંપરાિત જીવન વીમા પ્રોિક્ટ્સ 
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એટલા માટે જ ભારતમા ંઇર ાના ધોરણો અનસુાર બચત કરતી માત્ર બે જીવન વીમા પ્રો ક્્સને 
મજૂંરી આપવામા ંઆવી છેેઃ 

 વેરરએબલ વીમા યોજનાઓ 
 યરુ્નટ ક્ષલન્દ્ક્  વીમા યોજનાઓ 

i. વેરરએબિ જીવન વીમો 

શરૂઆતમા ં યનુાઇટે  સ્ટે્સ અને અન્દ્ય બજારોમા ં રજૂ કરવામા ં આવેલી વેરરએબલ જીવન 
વીમા અંગે જાણવુ ંખબૂ ઉપયોગી બની રહશેે. 

આ પોક્ષલસી યનુાઇટે  સ્ટે્સમા ંસૌ પ્રથમ વખત 1977મા ંરજૂ કરવામા ંઆવી હતી. વેરરએબલ 
જીવન વીમા “હોલ લાઇફ” પોક્ષલસીનો પ્રકાર છે, જેમા ં ર્વશેષ રોકાણ ખાતા કે જેમા ં ર્પ્રર્મયમ 
જમા થાય છે તેના રોકાણના રે્દખાવ અનસુાર પોક્ષલસીના મતૃ્યનુા લાભ અને રોક  મલૂ્યમા ં
વધઘટ થાય છે. તેથી પોક્ષલસી વ્યાજર્દર અથવા લઘિુમ રોક  મલૂ્યના ં અનસુધંાનમા ં કોઇ 
ગેરંટી (બાયંધરી) પરૂી પા તી નથી. સૈદ્ાાંનત્તક રીતે રોકિ મલૂય શનૂ્સય સ ધી ઘિી શકે છે, અને 
આવા રકસ્સામાાં પોલિસી રદ થાય છે. 

પરંપરાગત રોક  મલૂ્યની પોક્ષલસીઓ સાથેનો તફાવત સ્વાભાર્વક છે. પરંપરાગત રોક  
મલૂ્યની પોક્ષલસી મળૂ રકમ ધરાવે છે જે પોક્ષલસીની સમરી  મદુ્દત ર્દરર્મયાન સમાન રહ ેછે. રોક્  
મલૂ્ય ર્પ્રર્મયમ અને વ્યાજની આવક સાથે ર્વશેષ ર્દરે વદૃ્ધદ્ પામે છે. પોક્ષલસીની અનામતોને ટેકો 
આપતી અસ્કયામતો સામાન્દ્ય રોકાણ ખાતાનો ભાગ રચ ે છે, જેમા ં વીમા કંપનીઓ ગેરંટી 
ધરાવતી પ્રો ક્્સના ં ભ ંોળ જાળવે છે. આ અસ્કયામતો સરુક્ષિત રોકાણના પોટાફોક્ષલયોમા ં
મકૂવામા ંઆવી હોય છે. તેથી વીમા કંપની આ ખાતામા ં રહતેી અસ્કયામતો પર વળતરના 
મજબતૂ ર્દરને પ્રાપ્ત કરવાની અપેિા રાખી શકે છે. 

તેનાથી ર્વપરરત, વેરરએબલ જીવન વીમા પોક્ષલસીની પોક્ષલસી અનામતો રજૂ કરતી 
અસ્કયામતોને સેપરેિ ફાંિ (અિિ ભાંિોળ)મા ં મકૂવામા ં આવે છે, જે તેના સામાન્દ્ય રોકાણ 
ખાતાનો ભાગ રચતો નથી. યએુસમા ં તેને સેપરેટ એકાઉન્દ્ટ તરીકે ઓળખવામા ંઆવતા હતા, 
જયારે કેને ામા ં તેને સેક્ષરી ગેટે  એકાઉન્દ્ટ કહવેામા ં આવતા હતા. મોટા ભાગની વેરરએબલ 
પોક્ષલસીઓ પોક્ષલસીધારકોને અમકુ સેપરેટ એકાઉન્દ્્સમાથંી પસરં્દગી કરવા અને વષામા ં
ઓછામા ંઓછા એછી એક વખત તેમની પસરં્દગી બર્દલવા માટે મજૂંરી આપતી હતી. 

કુલ મળીને અહીં એવી પોક્ષલસી છે જેમા ંરોક  મલૂ્યો જીવન વીમા કંપનીના સેપરેટ એકાઉન્દ્ટ 
વારારા પરૂા પા વામા ં આવે છે અને મતૃ્યનુા લાભ તથા રોક  મલૂ્યો રોકાણના અનભુવને 
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પ્રર્તક્ષબિંક્ષબત કરવા બર્દલાય છે. પોક્ષલસી લઘિુમ મતૃ્યનુા લાભની ગેરંટી પણ પરૂી પા  ે છે, 

જેના માટે મરણાર્ધનતા અને ખચાના ં જોખમ વીમા કંપની વારારા સહન કરવામા ં આવે છે. 

ર્પ્રર્મયમ્પસ પરંપરાગત હોલ લાઇફ (સમરી  જીવન) હઠેળ સ્થાયી હોય છે. તેથી પરંપરાગત હોલ 
લાઇફ પોક્ષલસીઓ સાથે સૈદ્ારં્િક તફાવત રોકાણ પરરબળમા ંહોય છે. 

વેરરએબલ જીવન પોક્ષલસીઓ જે લોકો તેમની પસરં્દગીના ભ ંોળની વૈર્વધ્યતામા ં પોતાની 
અસ્કયામતોને રોકેલી રાખવા માગતા હોય અને તેમના પોટાફોક્ષલયોના ઉપયોગી રોકાણ 
રે્દખાવમાથંી સીધો લાભ લવેા માગતા હોય એવા લોકો માટેનો પસરં્દગીનો ર્વકલ્પ બની છે. 

તેમની ખરીર્દી માટેની મખુ્ય શરત એ હોય છે કે ખરીર્દર્દાર પોક્ષલસી પરના રોકાણ જોખમને 
સહન કરવા સિમ અને રાજી હોવા જોઇએ. આનો અથા એવો થાય છે કે વેરરએબલ જીવન 
પોક્ષલસીઓ પરંપરાગત રીતે એવો લોકો વારારા ખરીર્દવામા ંઆવવી જોઇએ જેઓ ઇસ્ક્વરટ/  ટે 
રોકાણ અને બજારની અસ્સ્થરતાના જાણકાર અને તેની સાથે અનકુળૂ હોય. સ્વાભાર્વક રીતે 
તેમની લોકર્પ્રયતા બજારની તેજીમા ંચ તી અને શેર તથા બોન્દ્ ની રકિંમતો ગગ  ેત્યારે ઘટા ા 
જેવી રોકાણના ં બજારની સ્સ્થર્તઓ પર આધાર રાખતી હોય છે. વેરરએબલ જીવનનુ ં વેચાણ 
કરતી વખતે આ અસ્સ્થરતાને ધ્યાનમા ંરાખવાની રહ ેછે. 

ii. ય નનિ લિન્સક્ટિ વીમો 

યકુ્ષલપ તરીકે પણ ઓળખાતી યરુ્નટ ક્ષલન્દ્ક્  યોજનાઓ સૌથી વધ ુ લોકર્પ્રય અને નોંધપાત્ર 
પ્રો ક્્સ પૈકીની એક તરીકે ઊભરી આવી હતી, જેણે ઘણા બજારોમા ંપરંપરાગત યોજનાઓનુ ં
સ્થાન લીધુ ંહત ુ.ં આ યોજનાઓ યકેુમા ંરજૂ કરવામા ંઆવી હતી, જેમા ંજીવન વીમા કંપનીઓ 
વારારા સામાન્દ્ય ઇસ્ક્વટી શેરોમા ંનોંધપાત્ર રોકાણ કરવામા ંઆવતુ ંહત ુ ંઅને તેના પરરણામ સ્વરૂપે 
તેઓ મોટા મ ૂીગત લાભ અને નફા પ્રાપ્ત કરતી હતી. ઇસ્ક્વરટઝમા ંમોટંુ રોકાણ કરવા અને 
પોક્ષલસીધારકોને વધ ુસિમ અને સમાન રીતે લાભ પરૂા પા વાની પણ જરૂરરયાત અનભુવાઇ 
હતી. 

નફા સાથેની ઋઢીગત (ભાગ લેનારી) પોક્ષલસી લાઇફ ઓરફસના રોકાણના રે્દખાવ સાથે કેટલુકં 
જો ાણ (ક્ષલન્દ્કેજ) ઓફર કરે છે. જોકે આ જો ાણ પ્રત્યિ હોત ુ ં નથી. પોક્ષલસીધારકનુ ં બોનસ 
સમયાિંરે (સામાન્દ્યપણે વાર્ષિક) અસ્કયામતો અને જવાબર્દારીઓના ં થતા મલૂ્યાકંન તથા 
પરરણામસ્વરૂપે જાહરે કરાયેલી સરપ્લસ પર આધાર રાખે છે, જેથી આ મલૂ્યાકંન એક્ચ્યરુી વારારા 
ધ્યાનમા ંલેવાતી ધારણાઓ અને પરરબળો પર આધાર રાખે છે. 
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મલૂ્યાકંન પ્રરક્રયામા ં મહત્ત્વની બાબત કરાર હઠેળ પરૂી પા વામા ં આવતી ગરંેટીઝ માટેનુ ં
વળતર છે. પરરણામે બોનસ વીમા કંપનીની અન્દ્ રલાર્યિંગ અસ્કયામતોના ં મલૂ્યને સીધુ ં
પ્રર્તક્ષબિંક્ષબત કરતુ ં નથી. સરપ્લસ જાહરે કયાા પછી પણ જીવન વીમા કંપની તેને બોનસમા ં
ફાળવી ન પણ શકે, પરંત ુ મકુ્ત અસ્કયામતોનુ ં ર્નમાાણ કરવાનો ર્નણાય લઈ શકે છે, જેનો 
ઉપયોગ વદૃ્ધદ્ અને ર્વસ્તરણ માટે કરી શકાય છે. 

આ તમામ બાબતોને લીધે બોનસનો પોક્ષલસીમા ંઉમેરો ખભૂ સરુક્ષિત રીતે અને સાવધતાથી 
રોકાણ રે્દખાવને અનસુરે છે. 

ઋઢીગત પોક્ષલસીઓનુ ં સચંાલન કરતો પાયાનો તકા સમયાિંરે સરળ રોકાણ વળતરનો છે. 

ટર્મિનલ બોનસ અને કમ્પપાઉન્દ્  (ચક્રવદૃ્ધદ્) બોનસે પોક્ષલસીધારકોને ઇસ્ક્વટી અને અન્દ્ય ઊંચી 
ઊપજના રોકાણના લાભનો મોટો રહસ્સો માણવા માટે સિમ બનાવ્યા છે, જોકે તે હજુ પણ આ 
પ્રકારના બોનસ જાહરે કરતી લાઇફ ઓરફસોની મનસફૂી પર આધાર રાખે છે. ફરી એક વખત 
મલૂ્યાકંન માત્ર વાર્ષિક ધોરણે કરવામા ંઆવતા હોવાથી બોનસ વષામા ં માત્ર એક વખત જ 
જાહરે કરવામા ંઆવે છે. તેથી વળતર અસ્કયામતોના ં મલૂ્યમા ં રૈ્દર્નક વધઘટને પ્રર્તક્ષબિંક્ષબત 
કરતા નથી. 

યરુ્નટ ક્ષલન્દ્ક્  પોક્ષલસીઓ ઉપર જણાવેલી બનેં મયાાર્દાઓમાથંી બહાર લાવવામા ંમર્દર્દ કરે છે. 

આ કરાર હઠેળના િાભ જ્યારે ચકૂવણી બાકી હોય તે તારીખે પોલિસીધારકના ખાતામાાં જમા 
કરવામાાં આવેિા ય નન્સ દ્વારા સમગ્રપણે અથવા આંનશક રીતે િણવામાાં આવે છે. 

તેથી યરુ્નટ ક્ષલન્દ્ક્  પોક્ષલસીઓ જીવન વીમા કંપનીના રોકાણના રે્દખાવનો લાભ પ્રત્યિ રીતે 
અને તાત્કાક્ષલક પ્રાપ્ત કરવા માટેના સાધન પરૂા પા  ે છે. યરુ્ન્સ સામાન્દ્યપણ ેસ્પષ્ટ કરેલા 
અર્ધકૃિ યરુ્નટ ટ્રસ્ટના હોય છે અથવા કંપની વારારા સચંાક્ષલત થતા સેરી ેગેટે  (આંતરરક) ફ ં 
હોય છે. યરુ્નટ ર્સિંગલ ર્પ્રર્મયમની ચકૂવણી વારારા અથવા ર્નયર્મત ર્પ્રર્મયમની ચકૂવણી વારારા 
ખરીર્દવામા ંઆવી શકે છે. 

યનુાઇટે  રકિંગ મ અને અન્દ્ય બજારોમા ંઆ પોક્ષલસીઓને વીમા ઘટકના ંજો ાણ સાથે રોકાણના 
સાધન તરીકે ર્વકસાવવા આવી હતી અને સ્થાન આપવામા ં આવ્યુ ં હત ુ.ં તેમનુ ં બધંારણ 
ઋઢીગત રોક  મલૂ્યના કરારથી નોંધપાત્ર અલગ હોય છે. આ આપણ ેજણાવ્યા પ્રમાણે બન્દ્ લ્  
(એકર્ત્રત) હોય છે. તેઓ તેમની મદુ્દત, ખચા અને બચત ઘટકોના ં અનસુધંામા ં અસ્પષ્ટ છે. 

તેમના ં બધંારણ સ્પષ્ટ કરેલા વીમા અને ખચાના ઘટક માટે ચકૂવવામા ં આવતા ચાર્જના 
અનસુધંાનમા ંપારર્દશાક છે. 
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આકૃનત્ત 2 : નપ્રનમયમના ભાિિા 

 
એક વખત આ ચાર્જ ર્પ્રર્મયમમાથંી ર  ક્ટ કરવામા ંઆવે ત્યાર પછી ખાતાનુ ં બેલેન્દ્સ અને 
તેમાથંી થતી આવકને યરુ્ન્સમા ંરોકવામા ંઆવે છે. આ યરુ્ન્સનુ ંમલૂ્ય રે્દખાવના અગાઉથી 
નક્કી કરેલા કેટલાક ઇન્દ્ કે્સના ંઅનસુધંાનમા ંસ્થાયી હોય છે. 

મ ખ્ય મ દ્દો એ છે કે આ મલૂય અિાઉથી તૈયાર કરેિા નનયમ અથવા ફોમ્ય ણિાથી વ્યાખ્યાનયત 
થાય છે. પરાંપરાિત રીતે ય નન્સન ાં મલૂય ચોખ્ખી અસ્કયામત મલૂય (એનએવી) દ્વારા 
આપવામાાં આવે છે, જે ફાંિન ાં જેમાાં રોકાણ કય ં હોય એવી અસ્કયામતોન ાં બજાર મલૂય 
પ્રનતલબિંલબત કરે છે. બે સ્વતાંત્ર વ્યક્ક્ટત આ ફોમ્ય ણિાને અન સરી સમાન ચકૂવવાપાત્ર િાભ પર 
પહોંચી શકે છે. 

તેથી પોક્ષલસીધારકના લાભ ધારણાઓ અને જીવન વીમા કંપનીની મનસફૂી પર આધાર રાખતા 
નથી. 

યરુ્નટ ક્ષલન્દ્ક્  પોક્ષલસીઓની લોકર્પ્રય ર્વશેષતા જુર્દા જુર્દા પ્રકારના ફ ંો વચ્ચે પસરં્દગી કરવી 
છે, જેનો યરુ્નટ હોલ્ ર ઉપયોગ કરી શકે છે. પ્રત્યેક ફ ં અસ્કયામતોના જુર્દા જુર્દા પોટાફોક્ષલયોનુ ં
ર્મશ્રણ ધરાવે છે. તેથી રોકાણકારને  ટે, બેલેન્દ્સ્  અને ઇસ્ક્વરટ ફડં્ઝના વ્યાપક ર્વકલ્પમાથંી 
પસરં્દ કરવાનુ ંહોય છે.  ટે ફ ં વ્યસ્ક્તના મોટા ભાગના ર્પ્રર્મયમનુ ં ક્ષગલ્્સ અને બોન્દ્ડ્સ જેવી 
 ટે જામીનગીરીઓમા ં રોકાણને સકૂ્ષચત કરે છે. ઇસ્ક્વરટ ફ ં યરુ્ન્સ મખુ્ય ઇસ્ક્વટી સ્વરૂપમા ં
હોવાનુ ંસકૂ્ષચત કરે છે. આ વ્યાપક વગોમા ંઅન્દ્ય પ્રકારના ર્વકલ્પો પણ હોઇ શકે છે. 
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ઇક્ક્ટવિી ફાંિ િિે ફાંિ બેિેન્સસ્િ ફાંિ નાણાાં બજાર ફાંિ 

આ ફ ં 
નાણાનંા મોટા 
ભાગનુ ંરોકાણ 
ઇસ્ક્વટી અને 
ઇસ્ક્વટીને 
લગતા 
સાધનોમા ંકરે 
છે. 

આ ફ ં નાણાનંા 
મોટા ભાગનુ ં
રોકાણ સરકારી 
બોન્દ્ડ્સ, કોપોરેટ 
બોન્દ્ડ્સ, રફક્સ્  
ર પોક્ષઝટ 
વગેરેમા ંકરે છે. 

આ ફ ં ઇસ્ક્વરટ 
અને  ટે 
સાધનોના ં
ર્મશ્રણમા ં
રોકાણ કરે છે. 

આ ફ ં ટે્રઝરી, 
ક્ષબલ્સ, 

 ીપોઝીટના ં
સરટિરફકે્સ, 

કોમર્શિયલ પેપર 
વગેરેમા ંમખુ્યત્ત્વે 
રોકાણ કરે છે. 

વ્યસ્ક્ત રી ોથ ફ ં, રી ોથ સ્ટોક્સમા ંમખુ્યત્ત્વે થયેલા રોકાણ અથવા બેલેન્દ્સ્  ફ ંમાથંી પસરં્દગી 
કરી શકે છે, જે મ ૂીગત વદૃ્ધદ્ સાથે આવકની જરૂરરયાતને સમતકુ્ષલત કરે છે. વ્યસ્ક્ત સેક્ટોરલ 
ફડં્ઝને પણ પસરં્દ કરી શકે છે. આ ફ ંો માત્ર ચોક્કસ િેત્રો અને ઉદ્યોગમા ંજ રોકાણ કરે છે. 

પસરં્દ કરવામા ં આવેલા પ્રત્યેક ર્વકલ્પ વ્યસ્ક્તના જોખમ પોટાફોક્ષલયો અને રોકાણની 
જરૂરરયાતને પ્રર્તક્ષબિંક્ષબત કરતા હોવા જોઇએ. જો એક અથવા વધ ુ ફડં્ઝનો રે્દખાવ લક્ષ્યાકં 
સધુીનો હોવાનુ ંન જણાત ુ ંહોય તો એક પ્રકારના ંફ ંમાથંી બીજામા ંજવા માટેની પણ જોગવાઇ 
હોય છે. 

આ તમામ પસરં્દગીઓ પણ લાયકાત ધરાવતી હોય છે. કાયાિમ પોટાફોક્ષલયોનુ ંસચંાલન કરી 
શકે એવી જીવન વીમા કંપની યરુ્નટ મલૂ્યો અંગેની કોઇ ગેરંટી આપતી નથી. તેથી અહીં 
રોકાણના ંજોખમના મોટા રહસ્સાને હળવુ ંકરે છે. આ જોખમ યરુ્નટ ધારક વારારા સહન કરવામા ં
આવે છે. જોકે જીવન વીમા કંપની મરણાર્ધનતા અને ખચા જોખમને સહન કરી શકે છે. 

ફરી એક વખત ઋરઢગત યોજનાઓથી ર્વપરરત યરુ્નટ ક્ષલન્દ્ક્  પોક્ષલસીઓ સરુક્ષિત કરેલી રકમ 
પર નહીં, પરંત ુ લઘિુમ ર્પ્રર્મયમના ધોરણ પર કાયા કરે છે. વીમા ધારક પોતે ર્નયર્મત 
અંતરાયે ર્પ્રર્મયમની કેટલી રકમ આપવી એ અંગે અંગે ર્નણાય લઈ શકે છે. વીમા કવર 
ચકૂવવામાાં આવેિા નપ્રનમયમનો ગ ણાકાર છે. વીમા ધારક ઊંચા અને નીચા કવરમાથંી કોઇ એક 
પસરં્દગી કરી શકે છે. ર્પ્રર્મયમ બ ેઘટકોનુ ંબનેલુ ંહોઇ શકે છે – ટમા ઘટક ગેરંટી ધરાવતા ફ ં 
(યકેુમા ંસ્ટક્ષલિંગ ફ ં તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે)મા ંહોઇ શકે છે, જે મતૃ્ય ુપર લઘિુમ રકમની 
ઊપજ આપશે. ર્પ્રર્મયમનુ ંબેલેન્દ્સ વીમા કંપની વારારા યરુ્ન્સની ખરીર્દીમા ંઉપયોગમા ંલેવામા ં
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આવે છે, જે મ ૂી બજાર એમા ં પણ ખાસ કરીને શેરબજારમા ં રોકવામા ં આવે છે. મતૃ્યનુા 
રકસ્સામા ંમતૃ્યનુા લાભ સરુક્ષિત કરેલી રકમના ંઊંચા પ્રમાણ અથવા વ્યસ્ક્તના ખાતામા ંરહલેા 
ફ ંના ં મલૂ્ય જેટલા હોય છે. ફ ંનુ ં મલૂ્ય વ્યસ્ક્તના ખાતામા ં યરુ્ન્સની સખં્યા વારારા ગણુેલી 
યરુ્નટની રકિંમત હોય છે. 

પોતાની કસોિી કરો 2 

નીચેનામાથંી કયુ ંર્નવેર્દન ખોટંુ છે ? 

 I. વેરરએબલ જીવન વીમો હગંામી જીવન વીમા પોક્ષલસી છે 

 II. વેરરએબલ જીવન વીમો કાયમી જીવન વીમા પોક્ષલસી છે 

 III. પોક્ષલસી રોક  મલૂ્ય ખાત ુધરાવે છે 

 IV. પોક્ષલસી લઘિુમ મતૃ્યનુા લાભની ગેરંટી પરૂી પા  ેછે 

 
 

સાંલક્ષ્ત 

 જીવન વીમા પોક્ષલસીઓને લગતો ક્ષચિંતાનો મખુ્ય મદુ્દો વળતરનો સ્પધાાત્મક ર્દર આપવાનો છે, 

જે નાણાકીય બજારમા ંઅન્દ્ય અસ્કયામતોના ર્દર સાથે તલુનાત્મક હોય છે. 

 કેટલાક વલણો જેને લીધે ક્ષબન-પરંપરાગત જીવન પ્રો ક્સ્ટમા ંવધારો થયો હતો તેમા ંસામેલ છે 
અનબ ંક્ષલિંગ, રોકાણ જો ાણ (ક્ષલન્દ્કેજ) અને પારર્દશાકતા. 

 યરુ્નવસાલ જીવન વીમો કાયમી જીવન વીમાનુ ંસ્વરૂપ છે, જેને તેના અનકુળૂ ર્પ્રર્મયમ, અનકુળૂ 
મળૂ રકમ અને મતૃ્યનુા લાભની રકમ તથા તેની રકિંમતના પરરબળના ં અનબ ંક્ષલિંગ વારારા 
વ્યાખ્યાર્યત કરવામા ંઆવી છે. 

 વેરરએબલ જીવન વીમા “હોલ લાઇફ” પોક્ષલસીનો પ્રકાર છે, જેમા ંર્પ્રર્મયમ જમા કરવામા ંઆવે 
છે એવા ર્વશેષ રોકાણ ખાતાના રોકાણના રે્દખાવ અનસુાર પોક્ષલસીના મતૃ્યનુા લાભ અને રોક  
મલૂ્યમા ંવધઘટ થાય છે. 

 યકુ્ષલપ તરીકે પણ ઓળખાતી યરુ્નટ ક્ષલન્દ્ક્  યોજનાઓ સૌથી લોકર્પ્રય બનેલી અને નોંધપાત્ર 
પ્રો ક્્સ પકૈીની એક તરીકે ઊભરી આવી હતી, જેને ઘણા બજારોમા ંપરંપરાગત યોજનાઓનુ ં
સ્થાન લીધ ુહત ુ.ં 
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 યરુ્નટ ક્ષલન્દ્ક્  પોક્ષલસીઓ જીવન વીમા કંપનીના રોકાણના રે્દખાવનો લાભ પ્રત્યિ રીતે અને 
તાત્કાક્ષલક પ્રાપ્ત કરવા માટેના સાધન પરૂા પા  ેછે. 

મ ખ્ય પારરભાનષક શબ્દ 

1. યરુ્નવસાલ જીવન વીમો 
2. વેરરએબલ જીવન વીમો 
3. યરુ્નટ ક્ષલન્દ્ક્  વીમો 
4. ચોખ્ખ ુઅસ્કયામત મલૂ્ય 

 

 

તમારી કસોિીના ઉત્તર 

ઉત્તર 1 

સાચો ઉિર II છે.  

યરુ્નવસાલ જીવન વીમો ક્ષબન-પરંપરાગત  જીવન વીમા પ્રો ક્ટ છે. 

ઉત્તર 2 

સાચો ર્વકલ્પ I છે. 

“વેરરએબલ જીવન વીમો હગંામી જીવન વીમા પોક્ષલસી છે” એ ર્નવેર્દન ખોટંુ છે. 

“વેરરએબલ જીવન વીમો કાયમી જીવન વીમા પોક્ષલસી છે” એ ર્નવેર્દન સાચુ ંછે. 
 

સ્વ-કસોિીના પ્રશ્નો 

પ્રશ્ન 1  

સસંાધનોની આંતર-સમયગાળાની ફાળવણીનો અથા શુ ંથાય છે ? 

 I. યોગ્ય સમય ન આવે ત્યા ંસધુી સસંાધનોની ફાળવણી મલુતવી રાખવી 
 II. સમય જતા સસંાધનોની ફાળવણી 
 III. સસંાધનોની હગંામી ફાળવણી 
 IV. સસંાધનની ફાળવણીનુ ંવૈર્વધ્યકરણ 
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પ્રશ્ન 2 

નીચેનામાથંી કઇ એક પરંપરાગત જીવન વીમા પ્રો ક્્સની મયાાર્દા પૈકીની છે ? 

 I. આ પોક્ષલસીઓ પરની ઊપજ ઊંચી હોય છે 
 II. સોંપણીના ંમલૂ્ય પર પહોંચવાની સ્પષ્ટ અને રે્દખીતી પદ્ર્િ 
 III. રોક  અને બચત મલૂ્યનો સવુ્યાખ્યાર્યત ઘટક 
 IV. વળતરનો ર્દરની ખાતરી એટલી સરળ હોતી નથી 

પ્રશ્ન 3 

યરુ્નવસાલ જીવન પોક્ષલસી સૌ પ્રથમ ક્યા ંરજૂ કરવામા ંઆવી હતી ? 

 I. યએુસએ 
 II. રી ેટ ક્ષ્ટન 
 III. જમાની 
 IV. ફ્રાસં 

પ્રશ્ન 4 

નીચેનામાથંી કોણ વેરરએબલ જીવન વીમો ખરીર્દવાની વધ ુશક્યતા ધરાવે છે ? 

 I. સ્થાયી વળતર ઇચ્છતા લોકો 
 II. જોખમ સામે પ્રર્તકળૂ હોય અને ઇસ્ક્વટીમા ંકામ ન કરતા હોય એવા લોકો 
 III. ઇસ્ક્વટી સાથે અનકુળૂ હોય એવા જાણકાર લોકો 
 IV. સામાન્દ્યપણે યવુા લોકો 

પ્રશ્ન 5 

નીચેનામાથંી કયુ ંર્નવેર્દન યકુ્ષલપ અંગે સાચુ ંછે ? 

 I. યરુ્નટનુ ંમલૂ્ય અગાઉથી નક્કી કરવામા ંઆવેલી ફોમ્પયુાલાથી ગણવામા ંઆવે છે 
 II. રોકાણ જોખમ વીમા કંપની વારારા સહન કરવામા ંઆવે છે 
 III. યકુ્ષલપ તેમની મદુ્દત, ખચા અને બચત ઘટકોના ંઅનસુધંાન અસ્પષ્ટ હોય છે 
 IV. યકુ્ષલપ બન્દ્ લ્  (એકર્ત્રત) પ્રો ક્્સ હોય છે 

પ્રશ્ન 6 

એક ર્સવાય નીચેની તમામ વેરરએબલ જીવન વીમાની લાિક્ષણકતાઓ છેેઃ 
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 I. ર્પ્રર્મયમની અનકુળૂ ચકૂવણી 
 II. રોક  મલૂ્યની ગેરંટી હોતી નથી 
 III. પોક્ષલસીના માક્ષલક બચતની અનામતનુ ંરોકાણ ક્યા ંકરવુ ંએ પસરં્દ કરે છે 
 IV. મતૃ્યનુા લઘિુમ લાભની ગરંેટી હોય છે 

પ્રશ્ન 7 

નીચેનામાથંી કયો ર્વકલ્પ યરુ્નવસાલ જીવન વીમા માટે સાચો છે ? 

ર્નવેર્દન I: તે પોક્ષલસી ધારકને ચકૂવણીમા ંફેરફાર કરવાની મજૂંરી આપે છે 
ર્નવેર્દન II: પોક્ષલસી ધારક રોક  મલૂ્ય પર બજાર આધારરત વળતરનો ર્દર પ્રાપ્ત કરી શકે છે 

 I. I ખરંુ છે 

 II. II ખરંુ છે 

 III. I અનેII ખરા છે 

 IV. I અનેII ખોટા છે 

પ્રશ્ન 8 

એક ર્સવાય નીચેમાથંી તમામ યકુ્ષલપ અંગ ેસાચા છેેઃ 

 I. યરુ્નટ ધારક જુર્દા જુર્દા પ્રકારના ફ ંોમાથંી પસરં્દગી કરી શકે છે 
 II. જીવન વીમા કંપની યરુ્નટ મલૂ્યો માટે ગેરંટી પરૂી પા  ેછે 
 III. યરુ્નટ ર્સિંગલ ર્પ્રર્મયમની ચકૂવણી વારારા અથવા ર્નયર્મત ર્પ્રર્મયમની ચકૂવણી વારારા ખરીર્દી 

શકે છે. 
 IV. વીમા ખચાના ઘટકના અનસુધંાનમા ંયકુ્ષલપ પોક્ષલસીનુ ંબધંારણ પારર્દશાક છે 

પ્રશ્ન 9 

ઇર ાના ધોરણો અનસુાર વીમા કંપની નીચેમાથંી કઈ બચત કરતી ક્ષબન-પરંપરાગત જીવન વીમા 
પ્રો ક્્સ પરૂી પા ી શકે છે, જે ભારતમા ંમાન્દ્ય છે ? 

પસરં્દગીI: યરુ્નટ ક્ષલન્દ્ક્  વીમા યોજનાઓ 
પસરં્દગી II:વેરરએબલ વીમા યોજનાઓ 

 I. માત્ર I 
 II. માત્ર II 
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 III. I અનેII બનેં 

 IV. IઅથવાIIમાથંી કોઇ નહીં 

પ્રશ્ન 10 

જીવન વીમા પ્રો ક્્સના ંઅનબલરં િંગનો અથા શુ ંથાય છે ? 

 I. બોન્દ્ડ્સ સાથે જીવન વીમા પ્રો ક્્સનો સહસબંધં 
 II. ઇસ્ક્વટીઝ સાથે જીવન વીમા પ્રો ક્્સનો સહસબંધં 
 III. સરુિા અને બચત ઘટકોનુ ંર્મશ્રણ 
 IV. સરુિા અને બચત ઘટકનુ ંર્વચ્છેર્દન 

 
 

સ્વ-કસોિીના પ્રશ્નોના ઉત્તર 

ઉત્તર 1 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

સસંાધનોની આંતર-સમયગાળાની ફાળવણીનો અથા સમય જતા સસંાધનોની ફાળવણી થાય છે. 

ઉત્તર 2 

સાચો ર્વકલ્પ IVછે. 

વળતરનો ર્દર પરંપરાગત જીવન વીમા પ્રો ક્્સમા ંનક્કી કરવો સરળ હોતો નથી. 

ઉત્તર 3 

સાચો ર્વકલ્પ Iછે. 

યરુ્નવસાલ જીવન પોક્ષલસી યએુસએમા ંપ્રથમ વખત રજૂ કરવામા ંઆવી હતી. 

ઉત્તર 4 

સાચો ર્વકલ્પIIIછે. 

ઇસ્ક્વટી સાથે અનકુળૂ જાણકાર લોકો વેરરએબલ જીવન વીમા ખરીરે્દ એવી શક્યતા વધ ુહોય છે. 

ઉત્તર 5 

સાચો ર્વકલ્પ IIIછે. 
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યકુ્ષલપ તેમની મદુ્દત, ખચા અને બચત ઘટકના ંઅનસુધંાનમા ંપારર્દશાક હોય છે. 

ઉત્તર 6 

સાચો ર્વકપ્લIછે. 

વેરરએબલ જીવન વીમા સાથે ર્પ્રર્મયમની ચકૂવણી અનકુળૂ નહીં, પરંત ુસ્થાયી હોય છે. 

ઉત્તર 7 

સાચો ર્વકલ્પ IIIછે. 

બનેં ર્નવેર્દનો ખરા છે. ર્પ્રર્મયમની ચકૂવણીની અનકુળૂતા યરુ્નવસાલ જીવન વીમાની એક 
લાિક્ષણકતા છે. જીવન વીમાનુ ંઆ સ્વરૂપ પોક્ષલસી ધારકને બજાર આધારરત કેટલાક ઇન્દ્ કે્સને 
આધારે વળતરના ર્દર પ્રાપ્ત કરવા માટે પણ મજૂંરી આપે છે. 

ઉત્તર 8 

સાચો ર્વકલ્પIIછે. 

જીવન વીમા કંપની યકુ્ષલપના રકસ્સામા ંયરુ્નટના ંમલૂ્યો માટે ગેરંટી પરૂી પા તા નથી. 

ઉત્તર 9 

સાચો ર્વકલ્પ IIIછે. 

ઇર ાના ધોરણો અનસુાર ભારતમા ં માન્દ્ય છે એવી ક્ષબન-પરંપરાગત જીવન વીમા પ્રો ક્્સમા ં
યરુ્નટ ક્ષલન્દ્ક્  વીમા યોજનાઓ અને વેરરએબલ વીમા યોજનાઓ સામેલ છે. 

ઉત્તર 10 

સાચો ર્વકલ્પIVછે. 

સરુિા અને બચત ઘટકના ંર્વચ્છેર્દનનો અથા જીવન વીમા પ્રો ક્્સનુ ંઅનબ ંક્ષલિંગ થાય છે. 
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પ્રકરણ  10 

જીવન વીમાની ઉપયોલિતા 
 

પ્રકરણની પ્રસ્તાવના 

જીવન વીમો વ્યસ્ક્તઓને પરરપક્વ વય પહલેાના મતૃ્યથુી માત્ર સરુક્ષિત રાખવા માટે હોતો નથી. 
તેની અન્દ્ય ઉપયોક્ષગતા પણ હોય છે. તે પરરણમતા વીમાના લાભ સાથે ટ્રસ્ટનુ ંસર્જન કરવામા ંલાગ ૂ
કરી શકાય છે; તે ઉદ્યોગોના ચાવીરૂપ કમાચારીઓને આવરતી પોક્ષલસીના ં સર્જન માટે લાગ ૂ કરી 
શકાય છે અને મોગેજના ં રરર મ માટે પણ લાગ ૂકરી શકાય છે. આપણે જીવન વીમાની આ જુર્દી 
જુર્દી ઉપયોક્ષગતાને ટૂંકમા ંવણાવીશુ.ં 

અભ્યાસનાાં પરરણામો 
 

A. જીવન વીમાની ઉપયોક્ષગતા 
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A. જીવન વીમાની ઉપયોલિતા 

1. પરરલણત મરહિાઓનો સાંપનત્તનો ધારો 

જીવન પોક્ષલસીમા ં ટ્રસ્્સનો ર્વચાર એન્દ્યરુટઝ સરહતની જીવન વીમા પોક્ષલસી હઠેળના લાભોની 
તબરર્દલ/ વારસા પર સપંર્િ શલુ્કની લાગ ૂથવાની િમતા વારારા ફરજજયાત બનાવવામા ંઆવ્યો છે. 

ભારતમા ંસપંર્િ શલુ્ક નાબરૂ્દ થવાની સાથે ટ્રસ્્સના ર્વચારને હવે પસરં્દ કરવામા ંન પણ આવી 
શકે, જોકે આ ર્વષયને ર્વગતવાર સમજવો લાભકારક છે. 

પરરક્ષણત મરહલાઓના સપંર્િના ધારા, 1874ની સેક્શન 6મા ં પત્ની અને બાળકોને જીવન વીમા 
પોક્ષલસી હઠેળ લાભની સરુિાની જોગવાઇ કરવામા ં આવી છે. પરરક્ષણત મરહલાઓના સપંર્િના 
ધારા, 1874ની સેક્શન 6 ટ્રસ્ટના ંસર્જનની જોગવાઇ પણ કરે છે. 

આકૃનત્ત1:એમિબ્લય પી ધારા હઠેળના િાભાથીઓ 

 

તેમા ંસમાર્વષ્ટ કરવામા ંઆવ્યુ ંછે કે કોઇ પરરક્ષણત પરુુષ વારારા પોતાના જીવન પર વીમા પોક્ષલસી 
અમલમા ં મકૂવામા ંઆવી હોય, અને તેઓ તે તેમની પત્ની અથવા તેમની પત્ની તથા બાળકો 
અથવા તેમાથંી કોઇ પણના લાભ માટે હોવાનુ ં વ્યક્ત કરે તો વ્યક્ત કરેલા રહત અનસુાર તેમની 
પત્ની, અથવા તેમની પત્ની તથા બાળકો અથવા તેમાથંી કોઇ પણના લાભ માટે તે ટ્રસ્ટ ગણવામા ં
આવશે અને જયા ં સધુી ટ્રસ્ટનો ઉદે્દશ રહ ે ત્યા ં સધુી તે પર્ત અથવા તેમના કે્રર ટસાના ં ર્નયતં્રણ 
અથવા તેમની સપંર્િના રહસ્સારૂપ રહશેે નહીં. 
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a) એમિબ્લય પી ધારા હઠેળ પોલિસીની નવશેષતાઓ 

i. પ્રત્યેક પોક્ષલસી એક અલગ ટ્રસ્ટ તરીકે યથાવત રહશેે. ક્યાતંો પત્ની અથવા બાળકો (18 

વષાથી વધ ુવયના) ટ્રસ્ટી બની શકે છે. 

ii. પોક્ષલસી કોટાની જપ્તી, કે્રર ટસા અને જીવન વીમા ધારકના ંર્નયતં્રણ બહાર રહ ેછે. 

iii. નાણાનંો ક્લેઇમ ટ્રસ્ટીઓને ચકૂવવામા ંઆવે છે. 

iv. પોક્ષલસી સોંપી શકાતી નથી અને નોર્મનેશન કે હસ્તાતંરણ બનેંમાથંી કોઇ માન્દ્ય રાખવામા ં
આવતુ ંનથી. 

v. જો પોક્ષલસી ધારક પોક્ષલસી હઠેળ લાભ પ્રાપ્ત કરવા કે તેનો વહીવટ કરવા ખાસ ટ્રસ્ટીની 
ર્નમણકૂ ન કરે તો પોક્ષલસી હઠેળ સરુક્ષિત કરેલી રકમ સરકારના સિાવાર ટ્રસ્ટીઓને 
ચકૂવવાપાત્ર બને છે, જેમા ંકાયાાલય ખાતે અસર પામેલા વીમાને રાખવામા ંઆવે છે. 

b) િાભ 

ટ્રસ્ટ રર્દ ન થઈ શકે એવા, ફેરફાર ન થઈ શકે એવા ટ્રસ્ટ  ી  હઠેળ સ્થાપવામા ંઆવે છે અને 
તે એક અથવા વધ ુવીમા પોક્ષલસીઓ ધરાવી શકે છે. જીવન પોક્ષલસી હઠેળના લાભ હોવાથી 
ટ્રસ્ટની સપંર્િના વહીવટ માટે ટ્રસ્ટીની ર્નમણકૂ કરવી મહત્ત્વની છે. વીમા પોક્ષલસીઓને 
જાળવવા માટે ટ્રસ્ટની સર્જના કરીને પોક્ષલસી ધારક પોક્ષલસી હઠેળ અને જીવન વીમા ધારકના 
મતૃ્ય ુથવા પર પોતાના હકો છો ી રે્દ છે. ટ્રસ્ટી વીમાની આવકનુ ંરોકાણ કરે છે અને એક અથવા 
વધ ુલાભાથીઓ માટે ટ્રસ્ટનો વહીવટ કરે છે. 

આ જીવનસાથી અને બાળકના લાભ માટે ટ્રસ્ટનુ ં સર્જન કરવાની એક રીત છે, જયારે 
લાભાથીઓ અન્દ્ય કોઇ કાયરે્દસરની વ્યસ્ક્ત બની શકી છે. ટ્રસ્ટનુ ંસર્જન કરવાથી એ સરુ્નર્િત 
થાય છે કે પોક્ષલસીની આવક લાભાથીની સગીરવય ર્દરર્મયાન સમજણપવૂાક રોકાણ કરવામા ં
આવે છે અને ભર્વષ્યના કે્રર ટસાની સામે લાભને સરુક્ષિત પણ કરે છે. 

2. કી મેન (ચાવીરૂપ વ્યક્ક્ટતનો) વીમો 

કીમેન વીમો કારોબારના વીમાનુ ંમહત્ત્વનુ ંસ્વરૂપ છે. 
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વ્યાખ્યા 

કીમેન વીમો કારોબારના મહત્ત્વના સભ્યના ં મતૃ્ય ુઅથા તેમની લાબંા ગાળાની અસિમતામાથંી 
ઉર્દભવેલા આર્થિક નકુસાનની ભરપાઇ કરવા માટે કોઇ કારોબાર વારારા લેવામા ં આવેલી વીમા 
પોક્ષલસી તરીકે વણાવી શકાય છે. 

તેને આસાન શબ્ર્દોમા ંકહીએ તો કીમેન વીમો એવો જીવન વીમો છે જે કારોબારની સરુિાના ઉદે્દશ 
માટે ઉપયોગમા ં લેવામા ં આવે છે. પોક્ષલસીની મદુ્દત કારોબાર માટે ચાવીરૂપ વ્યસ્ક્તની 
ઉપયોક્ષગતાના સમયગાળા કરતા વધારે લબંાવાતી નથી. સામાન્દ્યપણે કીમેન વીમા પોક્ષલસીઓ 
કારોબાર વારારા ખરીર્દવામા ં આવે છે અને તેનો ઉદે્દશ આવકનુ ં સર્જન કરતી વાચીરૂપ વ્યસ્ક્તને 
ગમુાવવાથી થયેલા નકુસાન માટે કારોબારને વળતર આપવાનો અને કારોબારના સમયરુ્દાય માટે 
સરળતા ઊભી કરવાનો છે. કીમેન વીમો થયેલા વાસ્તર્વક નકુસાનની ભરપાઇ કરતો નથી, પરંત ુ
તે વીમા પોક્ષલસી પર સ્પષ્ટ કરવામા ંઆવેલી સ્થાયી રકમનુ ંવળતર આપે છે. 

ઘણા કારોબારો ચાવીરૂપ વ્યસ્ક્ત ધરાવે છે, જે નફાના મોટા રહસ્સા માટે જવાબર્દાર હોય છે અથવા 
તેઓ એવી કુશળતા ધરાવે છે જે અજો  અને બર્દલવી મશુ્કેલ હોય જે સસં્થા માટે મહત્ત્વની બૌદ્ધદ્ક 
સપંર્િ તરીકે સ્થાર્પત હોય છે. કંપની જે કમાચારીનુ ંજ્ઞાન, કાયા અથવા એકંર્દર યોગર્દાન કંપની 
માટે અજો  લાભકારક માનવામા ં આવતુ ં હોય એવા કમાચારીના જીવન અથવા આરોગ્ય પર 
ચાવીરૂપ વ્યસ્ક્ત તરીકેની વીમા પોક્ષલસી મેળવી શકે છે. 

કંપની આ પોક્ષલસી ચાવીરૂપ કમાચારીને ગમુાવવાની ઘટનામા ંસભંર્વતપણ ેપોતે વેઠવા પ તા ખચા 
(હગંામી મર્દર્દ માટે ભરતી અથવા અનગુામીની ર્નમણકૂ જેવા) અને નકુસાન (અનગુામીઓને 
તાક્ષલમ આપવામા ંઆવે ત્યા ંસધુી કારોબારના ંસચંાલન માટે ઘટેલી િમતા જેવા)ને સરભર કરવા 
માટે લે છે. 

કીમેન મદુ્દતી વીમા પોક્ષલસી છે જેમા ંવીમાની રકમ ચાવીરૂપ વ્યસ્ક્તની પોતાની આવકને સ્થાને 
કંપનીની નફાકારકતા સાથે સબંધં ધરાવે છે. ર્પ્રર્મયમની ચકૂવણી કંપની વારારા કરવામા ંઆવે છે. 

આ વેરાની સિમતા ધરાવે છે, કારણ કે સમરી  ર્પ્રર્મયમને કારોબારના ખચા તરીકે ગણવામા ંઆવે 
છે. કોઇ ચાવીરૂપ વ્યસ્ક્તના મતૃ્યનુા રકસ્સામા ંલાભ કંપનીને ચકૂવવામા ંઆવે છે. વ્યસ્ક્તગત વીમા 
પોક્ષલસીથી ર્વપરરત કીમેન વીમામા ંમતૃ્યનુા લાભ આવક તરીકે વેરાપાત્ર હોય છે. 

વીમાની રકમની આકારણી કરવા માટે વીમા કંપની કારોબારના ઓર ટ કરેલા નાણાકીય સ્ટેટમેન્દ્્સ 
અને ફાઇલ કરેલા આઇટી રરટનાની તપાસ કરશે. સામાન્દ્યપણે કીમેન વીમા માટે લાયક ઠરવા માટે 
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કંપની નફાકારક હોવી જોઇએ. કેટલાક રકસ્સાઓમા ં નકુસાન કરતી, પરંત ુ યોગ્ય રીતે ભ ંોળ 
ધરાવતી નવી કંપનીઓ માટે વીમા કંપનીઓ અપવાર્દ રાખે છે. 

a) કીમેન કોણ છે ? 

ચાવીરૂપ વ્યસ્ક્ત એવી કોઇ પણ વ્યસ્ક્ત જે કારોબાર સાથે સીધી સકંળાયેલી હોય અને જેને 
ગમુાવવાથી કારોબારને નાણાકીય તણાવ થઈ શકે છે. ઉર્દાહરણ તરીકે વ્યસ્ક્ત કંપનીના 
ર રેક્ટર, ભાગીર્દાર, ચાવીરૂપ સેલ્સ પસાન, કી પ્રોજેક્ટ મેનેજર, અથવા ર્વર્શષ્ટ કુશળતા કે 
જ્ઞાન ધરાવતી કોઇ પણ વ્યસ્ક્ત જે કંપની માટે ખાસ મલૂ્યવાન છે. 

b) વીમાયોગ્ય ન કસાન 

નીચે આપવામા ંઆવેલા નકુસાન માટે ચાવીરૂપ વ્યસ્ક્તનો વીમો વળતર પરંુૂ પા ી શકે છેેઃ 

i. ચાવીરૂપ વ્યસ્ક્ત જેટલા સમય માટે કાયા કરવા, હગંામી કમાચારી પરૂા પા વા અને ભરતી 
તથા તાક્ષલમ આપવા પાછળ ભ ંોળ પરંુૂ પા વુ ંઅસિમ હોય તેને લગતા નકુસાન 

ii. નફાને સરુક્ષિત રાખવા માટેનો વીમો. ઉર્દાહરણ તરીકે ગમુાવેલા વેચાણને લીધે થયેલા 
આવકના નકુસાન, ચાવીરૂપ વ્યસ્ક્ત સામેલ હોય એવા કોઇ કારોબારના પ્રોજેક્ટમા ં ર્વલબં 
થવાથી કે રર્દ થવાને લીધે થયેલા નકુસાન, ર્વસ્તરણ કરવાની તક ગમુાવવાથી, ર્વશેષ 
કુશળતા અથવા જ્ઞાન ગમુાવવાને લીધે આવકમા ંથયેલા નકુસાનને સરભર કરે છે 

3. મોિેજ રરરિમ્પશન ઇન્સશ્યોરન્સસ (એમઆરઆઇ) 

ધારો કે તમે કોઇ પ્રોપટી ખરીર્દવા માટે લોન લઈ રહ્યા છો. તમારે લોનની ગોઠવણના ભાગ રૂપે 
બેંક વારારા મોગેજ રરર મ્પપશન ઇન્દ્શ્યોરન્દ્સ ચકૂવવાની જરૂર રહી છે. 

a) એમઆરઆઇ શ ાં છે ? 

આ એવી વીમા પોક્ષલસી છે જે હોમ લોનના ઋણધારકો માટે આર્થિક સરુિા પરૂી પા  ેછે.  આ 
મોગેજર લોનની સપંણૂા ચકૂવણી કરે તે પહલેા તેમનુ ં મતૃ્ય ુ થાય તેવા રકસ્સામા ં બાકી રહી 
ગયેલી મોગેજ લોનની પનુેઃચકૂવણી કરવા માટે લેવામા ંઆવેલી ઘટતી મદુ્દતની જીવન વીમા 
પોક્ષલસી છે. તેને લોન પ્રોટેક્ટર પોક્ષલસી કહી શકાય છે. આ યોજના એવી પખુ્ત વયના લોકો 
માટે યોગ્ય છે જેમના આર્શ્રતોએ પોક્ષલસી ધારકના અનપેક્ષિત મતૃ્યનુા રકસ્સામા ં બાકી રહી 
ગયેલા ઋણને ચકૂવવા માટે સહાયની જરૂરરયાત હોય. 
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b) નવશેષતાઓ 

આ પોક્ષલસી સોંપણીના ંમલૂ્ય અથવા પાકતી મદુ્દતના ંઅનસુધંાનમા ં છે. મદુ્દિી વીમા પોક્ષલસી 
જેમા ં વીમા કવર સમરી  સમયગાળા ર્દરર્મયાન સતત જળવાઇ રહ ે તેનાથી ર્વપરરત આ 
પોક્ષલસી હઠેળનુ ંવીમા કવર પ્રત્યેક વષે ઘટે છે. 

તમારી કસોિી કરો1 

મોગેજ રરર મ્પપશન ઇન્દ્શ્યોરન્દ્સ પાછળનો ઉદે્દશ શુ ંછે ? 

 I. સસ્તા મોગેજ ર્દરો પરૂા પા વાનો 
 II. હોમ લોનના ઋણધારકો માટે આર્થિક સરુિા પરૂી પા વાનો 
 III. મોગેજ ધરાવતી પ્રોપટીના ંમલૂ્યને સરુક્ષિત રાખવાનો 
 IV. ર ફોલ્ટનારકસ્સામાકંબજોછો વાથીબચવાનો 

સાંલક્ષ્ત 

 પરરક્ષણત મરહલાઓના સપંર્િના ધારા, 1874ની સેક્શન 6મા ંપત્ની અને બાળકોને જીવન વીમા 
પોક્ષલસી હઠેળ લાભની સરુિાની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. 

 એમ બ્લ્યપુી ધારા હઠેળ અમલી પોક્ષલસી કોટાની જપ્તી, કે્રર ટસા અને જીવન વીમા ધારકના ં
ર્નયતં્રણ બહાર રહ ેછે. 

 કીમેન વીમો કારોબારના વીમાનુ ંમહત્ત્વનુ ંસ્વરૂપ છે. તેને કારોબારના મહત્ત્વના સભ્યના ંમતૃ્ય ુ
અથવા તેમની લાબંા ગાળાની અસિમતામાથંી ઉર્દભવેલા આર્થિક નકુસાનની ભરપાઇ કરવા 
માટે કોઇ કારોબાર વારારા લવેામા ંઆવેલી વીમા પોક્ષલસી તરીકે વણાવી શકાય છે. 

 મોગેજ રરર મ્પપશન ઇન્દ્શ્યોરન્દ્સ મોગેજર લોનની સપંણૂા ચકૂવણી કરે તે પહલેા તેમનુ ંમતૃ્ય ુથાય 
તેવા રકસ્સામા ં બાકી રહી ગયેલી મોગેજ લોનની પનુેઃચકૂવણી કરવા માટે લવેામા ંઆવેલી 
ઘટતી મદુ્દતની જીવન વીમા પોક્ષલસી છે. 

મ ખ્ય પારરભાનષક શબ્દ  

1. પરરક્ષણત મરહલાઓનો સપંર્િ ધારો 
2. કીમેન ઇન્દ્શ્યોરન્દ્સ 
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3. મોગેજરરર મ્પપશનઇન્દ્શ્યોરન્દ્સ 

 

સ્વ-કસોિીના ઉત્તર 

ઉત્તર 1 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

એમઆરઆઇ હોમ લોનના ઋણધારકો માટે આર્થિક સરુિા પરૂી પા  ેછે. 

સ્વ-કસોિીના પ્રશ્નો 

પ્રશ્ન 1 

કીમેન ઇન્દ્શ્યોરન્દ્સ પોક્ષલસી હઠેળની વીમાની રકમ સામાન્દ્યપણ ેનીચેના કયા ર્વકલ્પ સાથે સબંધં 
ધરાવે છે ? 

 I. ચાવીરૂપ વ્યસ્ક્તની આવક 
 II. કારોબારની નફાકારકતા 
 III. કારોબારના ઇર્તહાસ 
 IV. ફુગાવાના ઇન્દ્ કે્સ 

પ્રશ્ન 2 

મોગેજ રરર મ્પપશન ઇન્દ્શ્યોરન્દ્સ (એમઆરઆઇ)ને ____________ હઠેળ વગીકૃિ કરી શકાય છે. 

 I. વધતા મદુ્દતી જીવન વીમો 
 II. ઘટતા મદુ્દતી જીવન વીમો 
 III. વેરરએબલ જીવન વીમો 
 IV. યરુ્નવસાલ જીવન વીમો 

પ્રશ્ન 3 

નીચેનામાથંી કયા નકુસાન કીમેન વીમા હઠેળ આવરવામા ંઆવે છે ? 

 I. ચોરાયેલી સપંર્િ 
 II. ચાવીરૂપ વ્યસ્ક્ત કાયા કરવા માટે અસિમ હોય તે સમયગાળાને લગતા નકુસાન 
 III. સામાન્દ્ય જવાબર્દારી 
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 IV. ત્રરુટ અને ચકૂને લીધે થતા નકુસાન 

 

પ્રશ્ન 4 

આ પોક્ષલસી એમ બ્લ્યપુી ધારા હઠેળ અમલી હોય છે. જો પોક્ષલસી ધારક પોક્ષલસી હઠેળ લાભ પ્રાપ્ત 
કરવા અને વહીવટ કરવા માટે ર્વશેષ ટ્રસ્ટીની ર્નમણકૂ ન કરે તો આ પોક્ષલસી હઠેળ સરુક્ષિત કરેલી 
રકમ ____________ને ચકૂવવાપાત્ર બને છે. 

 I. પછીના વશંજ 
 II. સરકારના સિાવાર ટ્રસ્ટી 
 III. વીમા કંપની 
 IV. વીમા ધારક 

પ્રશ્ન 5 

મહશે લીધેલા ઋણ પર કારોબાર ચલાવતો હતો. તેના અચાનક થયેલા મતૃ્ય ુબાર્દ તમામ કે્રર ટસા 
મહશેની સપંર્િ પાછળ પ યા છે. નીચેની કઈ સપંર્િ કે્રર ટસાની પહોંચની બહાર છે ? 

 I. મહશેના ંનામ હઠેળની સપંર્િ 
 II. મહશેના બેંકના ખાતા 
 III. એમ બ્લ્યપુી ધારાની સેક્શન 6 હઠેળ ખરીર્દવામા ંઆવેલી મદુ્દતી જીવન વીમા પોક્ષલસી 
 IV. મહશેની માક્ષલકીના મ્પયચુ્યઅુલ ફડં્ઝ 

પ્રશ્ન 6 

નીચેનામાથંી કયો ર્વકલ્પ એમ બ્લ્યપુી ધારાના રકસ્સાના ંઅનસુધંાનમા ંસાચો છે ? 

ર્નવેર્દન I: પાકતા ક્લઇેમ્પસના ચેક પોક્ષલસી ધારકને ચકૂવવામા ંઆવે છે 
ર્નવેર્દન II:પાકતા ક્લઇેમ્પસ ટ્રસ્ટીઓને ચકૂવવામા ંઆવે છે 

 I. I સાચો છે 

 II. II સાચો છે 

 III. Iઅને IIબનેં સાચા છે 

 IV. I અથવા IIબનેં ખોટા છે 
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પ્રશ્ન 7 

નીચેનામાથંી કયો ર્વકલ્પ એમ બ્લ્યપુી ધારાના રકસ્સામા ંસાચો છે ? 

ર્નવેર્દન I: મતૃ્યનુા ક્લેઇમની પતાવટ નોર્મનીના પિમમા ંથાય છે 
ર્નવેર્દનII: મતૃ્યનુા ક્લેઇમની પતાવટ ટ્રસ્ટીઓના પિમા ંથાય છે 

 I. Iસાચો છે 

 II. IIસાચો છે 

 III. Iઅને IIબનેં સાચા છે 

 IV. I અથવા IIબનેં ખોટા છે 

પ્રશ્ન 8 

અજય તેમના કમાચારીઓ માટે વીમાનો ર્પ્રર્મયમ ચકૂવે છે. નીચેનામાથંી કયા વીમા ર્પ્રર્મયમને 
કમાચારીને ચકૂવવામા ંઆવતા વળતર તરીકે કપાત ગણાવામા ંઆવશે નહીં ? 

પસરં્દગી I:કમાચારીને ચકૂવવાપાત્ર લાભ સાથે સ્વાસ્્ય વીમો 
પસરં્દગી II: અજયને ચકૂવવાપાત્ર લાભ સાથે કીમેન જીવન વીમો 

 I. માત્ર I 
 II. માત્ર II 
 III. I અનેIIબનેં 

 IV. I અથવાIIમાથંી કોઇ નહીં 

પ્રશ્ન 9 

જામીનગીરી તરીકે ક્ષગરો મકેૂલી, પરંત ુ માક્ષલકીમા ં રાખેલી પોતાની સપંર્િને ક્ષગરો મકૂનારા 
ઋણધારકો પાસેથી વ્યાજ વસલૂવાની પદ્ર્િને ____________ કહવેાય છે. 

 I. બાયંધરી 
 II. મોગેજ 
 III. યઝુરી 
 IV. હાઇર્થકેશન 

પ્રશ્ન 10 

નીચેનામાથંી કઈ પોક્ષલસી હોમ લોનના ઋણધારકોને સરુિા પરૂી પા ી શકે છે? 
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 I. જીવન વીમો 
 II. અસિમતા વીમો 
 III. મોગેજ રરર મ્પપશન ઇન્દ્શ્યોરન્દ્સ 
 IV. સામાન્દ્યવીમો 

સ્વ-કસોિીના પ્રશ્નોના ઉત્તર 

ઉત્તર 1 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

કીમેન વીમા પોક્ષલસી હઠેળ સરુક્ષિત કરવામા ંઆવેલી રકમ સામાન્દ્યપણે કારોબારની નફાકારકતા 
સાથે જો ાયેલી હોય છે. 

ઉત્તર 2 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

મોગેજ રરર મ્પપશન ઇન્દ્શ્યોરન્દ્સ (એમઆરઆઇ) ઘટતી મદુ્દતના જીવન વીમા હઠેળ વગીકૃિ કરી 
શકાય છે. 

ઉત્તર 3 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

ચાવીરૂપ વ્યસ્ક્ત લાબંા સમય સધુી કાયા કરવા માટે અસિમ હોય તેને લગતા નકુસાનને કીમેન 
વીમા હઠેળ આવરવામા ંઆવે છે. 

ઉત્તર 4 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

જો પોક્ષલસીધારક પોક્ષલસી હઠેળ લાભ પ્રાપ્ત કરવા અને તેનો વહીવચ કરવા ર્વશેષ ટ્રસ્ટીની 
ર્નમણકૂ ન કરે તો પોક્ષલસી હઠેળ વીમાની રકમ સરકારના સિાવાર ટ્રસ્ટીને ચકૂવવાપાત્ર બને છે. 

ઉત્તર 5 

સાચો ર્વકલ્પ III છે. 
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એમ બ્લ્યપુી ધારાની સેક્શન 6 હઠેળ ખરીર્દવામા ંઆવેલી મદુ્દતી જીવન વીમા પોક્ષલસી કોટાની 
જપ્તી અને કે્રર ટસાની પહોંચ બહાર હોય છે. 

ઉત્તર 6 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

પાકતી મદુ્દતના ક્લઇેમ્પસના ચેક ટ્રસ્ટીઓને ચકૂવવામા ંઆવે છે. 

ઉત્તર 7 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

મતૃ્યનુા ક્લેઇમ્પસની પતાવટ ટ્રસ્ટીઓના પિમા ંથાય છે. 

ઉત્તર 8 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

અજયને ચકૂવવાપાત્ર લાભ સાથે કીમેન જીવન વીમાને કમાચારીને ચકૂવવામા ંઆવતા વળતર 
તરીકે કપાત ગણવામા ંઆવશે નહીં. 

ઉત્તર 9 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

જામીનગીરી તરીકે ક્ષગરો મકેૂલી, પરંત ુ માક્ષલકીમા ં રાખેલી પોતાની સપંર્િને ક્ષગરો મકૂનારા 
ઋણધારકો પાસેથી વ્યાજ વસલૂવાની પદ્ર્િને મોગેજ કહવેાય છે. 

ઉત્તર 10 

સાચો ર્વકલ્પ III છે. 

મોગેજ રરર મ્પપશન ઇન્દ્શ્યોરન્દ્સ હોમ લોનના ઋણધારકોને સરુિા પરૂી પા ી શકે છે. 
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પ્રકરણ 11  

જીવન વીમામાાં રકિંમત નક્કી કરવી અને મલૂયાાંકન 

 

પ્રકરણની પ્રસ્તાવના 

આ પ્રકરણનો ઉદે્દશ શીખનારને જીવન વીમા કરારોમા ં રકિંમત અને લાભમા ં સામેલ પાયારૂપ 
ઘટકોનો પરરચય આપવાનો છે. આપણે સૌ પ્રથમ ર્પ્રર્મયમને ઘ તા ઘટકો અંગે ચચાા કરીશુ ંઅને 
ત્યાર પછી સરપ્લસ તથા બોનસના ર્વચાર અંગે ચચાા કરીશુ.ં 

અભ્યાસનાાં પરરણામો 
 

A. વીમાની રકિંમત નક્કી કરવી – પાયારૂપ ઘટકો 
B. સરપ્લસ અને બોનસ 
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A. વીમાની રકિંમત નક્કી કરવી – પાયારૂપ ઘિકો 

1. નપ્રનમયમ 

સામાન્દ્ય ભાષામા ંર્પ્રર્મયમ શબ્ર્દનો અથા વીમા ધારક વારારા વીમા પોક્ષલસી ખરીર્દવા માટે ચકૂવવામા ં
આવતી રકિંમત છે. તેને વીમાની રકમના હજાર રૂર્પયાર્દીઠ ર્પ્રર્મયમના ર્દર તરીકે વ્યક્ત કરવામા ં
આવે છે. ર્પ્રર્મયમના આ ર્દર વીમા કંપનીઓ પાસે ઉપલબ્ધ ર્દરોના ંકોષ્ટકમા ંરજૂ કરવામા ંઆવેલી 
હોય છે. 

આકૃનત્ત1:નપ્રનમયમ 

 

આ કોષ્ટકમા ંઆપવામા ંઆવેલા ર્દર “સિાવાર ર્પ્રર્મયમ્પસ” તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. તેઓ 
મોટા ભાગના રકસ્સામા ંસમરી  મદુ્દત ર્દરર્મયાન સમાન હોય છે અને તેમને વાર્ષિક ર્દર તરીકે વ્યક્ત 
કરવામા ંઆવે છે. 

ઉદાહરણ 

20 વષાની એન્દ્ ોવમેન્દ્ટ પોક્ષલસી માટે જો ર્પ્રર્મયમ આપેલી ઉંમર માટે રૂ. 4800 હોય તો તેનો એવો 
અથા થાય છે કે 20 વષા સધુી ર્દર વષે રૂ. 4800 ચકૂવવાના રહશેે. 

જોકે  એવી પણ કેટલીક પોક્ષલસીઓ હોય છે જેમા ં ર્પ્રર્મયમ અમકુ પ્રારંક્ષભક વષો સધુી ચકૂવવાનુ ં
રહ ે છે. કંપનીઓ ર્સિંગલ ર્પ્રર્મયમ કરારો પણ ધરાવે છે, જેમા ં કરારના આરંભમા ં માત્ર એક 
ર્પ્રર્મયમ જ ચકૂવવાનુ ંહોય છે. આ પોક્ષલસીઓ સામાન્દ્યપણે રોકાણલિી હોય છે. 
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2. રરબે્સ (છૂિ) 

જીવન વીમા કંપનીઓ ચકૂવવાપાત્ર ર્પ્રર્મયમ પર ચોક્કસ પ્રકારના રરબે્સ પણ ઓફર કરી શકે 
છે. આવા બ ેપ્રકારના રરબે્સ નીચે આપવામા ંઆવ્યા છેેઃ 

 વીમાની રકમ માટે 
 ર્પ્રર્મયમના પ્રકાર માટે 

a) વીમાની રકમ માિેના રરબેિ 

વીમાની રકમ માટેના રરબેટ એવા લોકોને આપવામા ં આવે છે જેઓ ઊંચી રકમના વીમા 
ધરાવતા ર્પ્રર્મયમ ખરીરે્દ. આ રરબેટ જયારે વીમા કંપનીઓ ઊંચી મલૂ્યની પોક્ષલસીઓની સેવા 
આપે ત્યારે તેને પ્રાપ્ત થતો લાભ રી ાહકને પરૂો પા ીને આપવામા ંઆવે છે. આ પાછળનુ ંકારણ 
સીધ ુછે. વીમા કંપની રૂ. 50,000 માટે પોક્ષલસીની સેવા આપે કે રૂ. 5,00,000 માટે આપે, બનેં 
માટે થતા જરૂરી પ્રયાસનો ખચા અને ત્યાર પછી આ પોક્ષલસીઓની પ્રરક્રયા માટેનો ખચા સમાન 
જ રહ ેછે. પરંત ુવીમાની ઊંચી રકમની પોક્ષલસીઓ વધ ુ ર્પ્રર્મયમ ઉપાજર્જત કરે છે અને તેથી 
વધ ુનફો પ્રાપ્ત થાય છે. 

b) નપ્રનમયમના પ્રકાર માિે રરબેિ 

આ જ રીતે ર્પ્રર્મયમના પ્રકાર માટે પણ રરબેટ ઓફર કરવામા ંઆવે છે. જીવન વીમા કંપનીઓ 
વાર્ષિક, અધાવાર્ષિક, ર્ત્રમાર્સક અથવા માર્સક ધોરણ ે ર્પ્રર્મયમની ચકૂવણીને મજૂંરી આપી શકે 
છે. ચકૂવણીનો પ્રકાર જેટલો વધારે એમ સેવાનો ખચા એટલો વધ ુ હોય છે. વાર્ષિક અને 
અધાવાર્ષિક પ્રકારોમા ં વષામા ં માત્ર એક વખત વસલૂાત અને રહસાબ સામેલ હોય છે, જયારે 
ર્ત્રમાર્સક અને માર્સક પ્રકારોમા ં પ્રરક્રયા વારંવાર થાય છે. તેથી અધાવાર્ષિક અથવા વાર્ષિક 
ર્પ્રર્મયમ ર્ત્રમાર્સક કે માર્સક પ્રકારની તલુનામા ં વહીવટી ખચામા ં બચત કરી શકે છે. આ 
ઉપરાતં વાર્ષિક પ્રકારમા ંવીમા કંપની આ રકમને સમરી  વષા ર્દરર્મયાન ઉપયોગમા ંલઈ શકે 
છે અને તેના પર વ્યાજ કમાવી શકે છે. તેથી વીમા કંપનીઓ આના પર રરબેટ માન્દ્ય રાખીને 
વાર્ષિક અને અધાવાર્ષિક પ્રકારે ચકૂવણીને પ્રોત્સારહત કરે છે. તેઓ માર્સક ચકૂવણીના પ્રકાર 
માટે સામેલ વધારાના વહીવટી ખચાને આવરવા થો ો વધારાનો ચાર્જ પણ વસલૂી શકે છે. 

3. વધારાના ચાજર્જસ 

કોષ્ટકમા ં આપવામા ં આવેલુ ં ર્પ્રર્મયમ વધારાના ં જોખમ ઊભુ ં કરતા કોઇ નોંધપાત્ર પરરબળોને 
આર્ધન ન હોય એવા વીમો ધરાવતા વ્યસ્ક્તઓના ં જૂથ માટે વસલૂવામા ંઆવે છે. આ પ્રકારના ં
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વ્યસ્ક્તગત જીવનને પ્રમાણભતૂ જીવન (સ્િાન્સિિણ િાઇવ)તરીકે ઓળખવામા ં આવે છે અને 
વસલૂવામા ંઆવતા ચાર્જ સાધારણ ચાર્જ તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. 

વીમાનો પ્રસ્તાવ કરતી વ્યસ્ક્ત જો તેઓ તેમના જીવન માટે જોખમકારક હોય એવી હૃર્દયની 
ક્ષબમારી કે  ાયાક્ષબરટસ જેવી ચોક્કસ આરોગ્યની સમસ્યાનો સામનો કરતી હોય તો અન્દ્ય પ્રમાણભતૂ 
જીવનની તલુનામા ંઆ પ્રકારના ંજીવનને ઉતરતી કિાનુ ંમાનવામા ંઆવે છે અને આવા રકસ્સામા ં
વીમા કંપની તેમની પાસેથી હલે્થ એકસ્ટ્રાના ંરૂપે વધારાનો ર્પ્રર્મયમ લાર્દવાનો ર્નણાય લઈ શકે છે. 

આવી જ રીતે ઓક્યપેુશનલ એકસ્ટ્રા સકાસ જેવા જોખમી વ્યવસાયોમા ંસામેલ હોય એવી વ્યસ્ક્તઓ 
પર પણ લાર્દી શકાય છે. આ એકસ્ટ્રાને લીધે ર્પ્રર્મયમ કોષ્ટકમા ંઆપેલા ર્પ્રર્મયમ કરતા વધી શકે 
છે. 

ફરી એક વખત વીમા કંપની આ પોક્ષલસી હઠેળ ચોક્કસ વધારાના લાભ પરૂા પા ી શકે છે, જે 
વધારાના ંર્પ્રર્મયમની ચકૂવણી પર ઉપલબ્ધ હોય છે. 

ઉદાહરણ 

જીવન વીમા કંપની અકસ્માતના બમણા લાભ અથવા  ીએબી ઓફર કરી શકે છે (જેમા ં મતૃ્ય ુ
અકસ્માતને લીધે થાય તો ક્લેઇમ તરીકે વીમાની બમણી રકમ ચકૂવવામા ંઆવે છે). આના માટે 
તેઓ વીમાની રકમના ર્દર હજાર રૂર્પયાર્દીઠ એક રૂર્પયાનો વધારાનો ચાર્જ વસલૂી શકે છે. 

આ જ પ્રમાણે પમાનન્દ્ટ ર સેક્ષબક્ષલરટ બેર્નરફટ (પી ીબી) તરીકે ઓળખાતો લાભ વીમાની રકમના 
હજાર રૂર્પયાર્દીઠ વધારાનો ચાર્જ ચકૂવીને ઉપલબ્ધ કરી શકાય છે. 

4. નપ્રનમયમ નક્કી કરવ ાં 

ચાલો આપણે તપાસીએ કે જીવન વીમા કંપનીઓ ર્પ્રર્મયમના ંકોષ્ટકમા ંરજૂ કરવામા ંઆવેલા ર્દરો 
પર કેવી રીતે પહોંચે છે. આ કાયા એક્ચ્યરુી વારારા કરવામા ંઆવે છે. મદુ્દતી વીમો, હોલ લાઇફ અને 
એન્દ્ ોવમેન્દ્ટ જેવી પરંપરાગત વીમા પોક્ષલસીઓના રકસ્સામા ં ર્પ્રર્મયમ નક્કી કરવાની પ્રરક્રયામા ં
નીચેના ઘટકોને ધ્યાનમા ંલવેામા ંઆવે છેેઃ 

 મરણાર્ધનતા 
 વ્યાજ 
 સચંાલનનો ખચા 
 અનામતો 
 બોનસ લોર િંગ 



 

192 
 

આકૃનત્ત 2: નપ્રનમયમના ઘિકો 

 
પ્રથમ બે ઘટકો ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમને સામેલ કરે છે, જયારે અન્દ્ય બ ેઘટકો એકંર્દર અથવા ઓરફસ 
ર્પ્રર્મયમને ઉપાજર્જત કરવા માટે ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમમા ંલો  કરવામા ંઆવે છે. 

a) મરણાનધનતા અને વ્યાજ 

મરણાર્ધનતા ર્પ્રર્મયમ્પસમા ંપ્રથમ ઘટક છે. તેને “મરણાર્ધનતા કોષ્ટક”નો ઉપયોગ કરીને નક્કી 
કરવામા ંઆવે છે. આ આપણને જુર્દી જુર્દી વયે મરણાર્ધનતાના ર્દરનો ઘટક આપે છે. 

ઉદાહરણ 

જો મરણાર્ધનતાનો ર્દર 35 વષા માટે 0.0035 હોય તો તે એવુ ંસચૂવે છે કે 35 વષાની વયના જે 
લોકો હયાત છે તેવા પ્રત્યેક 1000 લોકોમાથંી 3.5 (1000માથંી 35) લોકો 35થી 36 વચ્ચેની વયે 
મતૃ્ય ુપામશે. 

આ કોષ્ટકનો ઉપયોગ જુર્દી જુર્દી વય માટે મરણાર્ધનતાના ખચાની ગણતરી કરવા માટે 
કરવામા ંઆવે છે. ઉર્દાહરણ તરીકે 35 વષાની વય માટે 0.0035નો ર્દર 0.0035ના વીમા ખચા x 

1000 (વીમાની રકમ) = રૂ. 3.50 પ્રર્ત હજાર રૂર્પયાની વીમાની રકમનો ખચા સચૂવે છે. 

ઉપરનો ખચા “જોખમ ર્પ્રર્મયમ” તરીકે પણ ઓળખાય છે. વધ ુઉંમર માટે જોખમ ર્પ્રર્મયમ 
ઊંચુ ંહશે. 
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જુર્દી જુર્દી વયે વ્યસ્ક્તગત જોખમ ર્પ્રર્મયમનો સરવાળો કરીને આપણે સમરી  સમયગાળા 
અથવા મદુ્દત માટે - ધારો કે 35થી 55 માટે અપેક્ષિત ક્લેઇમ્પસનો ખચા મેળવી શકીએ છીએ. આ 
ક્લેઇમ્પસનો કુલ ખચા આપણને પોક્ષલસી હઠેળ ભર્વષ્યની જવાબર્દારીઓ આપે છે, અન્દ્ય શબ્ર્દોમા ં
કહીએ તો તે આપણને જણાવે છે કે ભર્વષ્યમા ંસભંર્વતપણે ઊભા થનારા ક્લઇેમ્પસની ચકૂવણી 
કરવા માટે આપણને કેટલા નાણાનંી જરૂર રહશેે. 

“ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમ” પર પહોંચવા માટેનુ ંપ્રથમ પગલુ ંભર્વષ્યના ક્લઇેમ્પસના ખચાના ંપ્રવતામાન 
મલૂ્યનો અંર્દાજ કાઢવો છે. પ્રવતામાન મલૂ્યનો અંર્દાજ કાઢવા માટેનુ ં કારણ એ છે કે આપણ ે
ભર્વષ્યમા ંઊભા થનારા સભંર્વત ક્લેઇમ્પસને પહોંચી વળવા માટે આજે આપણને કેટલા નાણાનંી 
જરૂર છે તે શોધવી છે. પ્રવતામાન મલૂ્યનો અંર્દાજ કાઢવાની આ પ્રરક્રયા આપણી સમિ 
ર્પ્રર્મયમ નક્કી કરવા માટેનો આગામી ઘટક “વ્યાજ” રજૂ કરે છે. 

વ્યાજ ર સ્કાઉન્દ્ટ ર્દર છે, જેને આપણ ેભર્વષ્યમા ંચકૂવવામા ંઆવનારા ક્લેઇમ્પસના ંપ્રવતામાન 
મલૂ્ય પર પહોંચવા માટે ધારીએ છીએ. 

ઉદાહરણ 

જો આપણને પાચં વષા બાર્દ વીમાના ખચાને પરૂા કરવા માટે હજારર્દીઠ રૂ. 5ની જરૂર હોય અને 
જો આપણે વ્યાજર્દર 6 % ધારીએ તો પાચં વષા બાર્દ રૂ. 5નુ ંચકૂવવાપાત્ર પ્રવતામાન મલૂ્ય 5 x 

1 (1.06)5 = 3.74 થશે. 

જો 6 %ના ંસ્થાને આપણે 10%ની ધારણા કરી હોય તો પ્રવતામાન મલૂ્ય માત્ર 3.10 થાત. અન્દ્ય 
શબ્ર્દોમા ંકહીએ તો ધારેલો વ્યાજનો ર્દર જેટલો ઊંચો એમ પ્રવતામાન મલૂ્ય એટલુ ંનીચુ.ં 

મરણાર્ધનતા અને વ્યાજના આપણા અભ્યાસમાથંી આપણે મખુ્ય બે ર્નષ્કષા પર આવી શકીએ 
છીએ 

 મરણાર્ધનતા કોષ્ટકમા ંમરણાર્ધનતાનો ર્દર જેટલો ઊંચો એમ ર્પ્રર્મયમ્પસ ઊંચા હશે 
 ધારેલા વ્યાજર્દર જેમ ઊંચા તેમ ર્પ્રર્મયમ નીચુ ંહોય છે 

એક્યરુરઝ સાવધ અને થો ા ઋઢીચસુ્ત હોવાનુ ંવલણ ધરાવે છે અને તેઓ પરંપરાગત રીતે 
મરધાક્ષણનતાના ર્દર ધારે છે જે અપેક્ષિત વાસ્તર્વક અનભુવ કરતા ઊંચા હોય છે. તેઓ તેમના 
રોકાણમાથંી થનારી અપેક્ષિત આવક કરતા નીચા વ્યાજર્દર પણ ધારે છે. 
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ચોખ્ખા નપ્રનમયમ 

ભર્વષ્યના તમામ ક્લઇેમ્પસની જવાબર્દારીનુ ં ર સ્કાઉન્દ્ટે  (વટાવગત) પ્રવતામાન મલૂ્ય “ચોખ્ખા 
ર્સિંગલ ર્પ્રર્મયમ” આપે છે. ચોખ્ખા ર્સિંગલ ર્પ્રર્મયમમાથંી આપણ ે “ચોખ્ખા સમાન વાર્ષિક 
ર્પ્રર્મયમ” મેળવી શકીએ છીએ. આ ચોખ્ખા ર્સિંગલ ર્પ્રર્મયમને ર્પ્રર્મયમની ચકૂવણીની મદુ્દત 
ર્દરર્મયાન ચકૂવવાના હોવાથી સમાન કરવામા ંઆવ્યા હોય છે. 

એકાંદર નપ્રનમયમ 

આકૃનત્ત 3 : િોરિિંિની રકમ નક્કી કરવા માિે માિણદશણક નસદ્ાાંત્તો 

 

એકંર્દર ર્પ્રર્મયમ ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમ ઉપરાતં લોર િંગ તરીકે ઓળખાતી રકમ છે. લોર િંગની રકમ 
નક્કી કરતી વખતે ધ્યાનમા ંરાખવાની રહતેી ત્રણ ર્વચારણા અથવા માગાર્દશાક ર્સદ્ાિંો છેેઃ 

i. પયાણ્તતા 
તમામ પોક્ષલસીઓમાથંી કુલ લોર િંગ કંપનીના કુલ સચંાલનના ખચાને આવરવા માટે પરૂતા 
હોવા જ જોઇએ. તે સરુિાના ંમાજર્જન પણ પરૂા પા તા હોવા જોઇએ અને આખરે તે કંપનીના 
નફા અથવા સરપ્લસમા ંયોગર્દાન પણ આપતા હોવા જોઇએ. 

ii. ઇક્ક્ટવિી 
ખચા અને સરુિા માજર્જન વગેરે યોજનાના પ્રકાર, ઉંમર અને મદુ્દત વગેરેને આધારે જુર્દા જુર્દા 
પ્રકારની પોક્ષલસીઓમા ંસમાનપણે વહેંચલેા હોવા જોઇએ. આનો ર્વચાર એ છે કે પોક્ષલસીનો 
પ્રત્યેક વગા તેના પોતાના ખચા માટે ચકૂવણી કરતો હોવો જોઇએ, જેથી શક્ય સ્તર સધુી 
પોક્ષલસીનો એક વગા અન્દ્યને આર્થિક સહાય ન કરે. 

iii. સ્પધાણત્મકતા 
પરરણમતા એકંર્દર ર્પ્રર્મયમ કંપનીને તેની સ્પધાાત્મક સ્સ્થર્તમા ં સધુારો કરવા માટે સિમ 
બનાવતા હોવા જોઇએ. જો લોર િંગ ઘણુ ંઊંચુ ંહોય તો તે પોક્ષલસીને ઘણી ખચાાળ બનાવશે અને 
લોકો તેને ખરીર્દશે નહીં. 
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b) ખચણ અને અનામતો 

જીવન વીમા કંપનીઓએ જુર્દા જુર્દા પ્રકારના સચંાલન ખચા વેઠવા પ  ેછે, જેમા ંસામેલ છેેઃ 

 એજન્દ્ટોની તાક્ષલમ અને ર્નમણકૂ, 
 એજન્દ્ટોના કર્મશનો, 
 સ્ટાફના વેતન, 
 ઓરફસનુ ંમકાન, 
 ઓરફસની સ્ટેશનરી, 
 ઇલેક્ક્ટ્રર્સરટ ચાજર્જસ, 
 અન્દ્ય પરચરૂણ ખચા વગેરે. 

આ તમામ વીમા કંપનીઓ વારારા વસલૂવામા ંઆવેલા ર્પ્રર્મયમ્પસમાથંી ચકૂવવાના હોય છે. 

આ ખચા ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમમા ંઉમેરવામા ંઆવ્યા હોય છે. 

જીવન વીમા કંપની બ ેપ્રકારના ખચા વેઠે છેેઃ 

i. પ્રથમ ખચા “ન્સય  લબઝનેસ એક્ટસપેન્સસ” (નવા કારોબારના ખચણ) કરારની શરૂઆતના 
તબક્કામા ંથાય છે. 

ii. બીજા પ્રકારના ખચા “રરન્સય અિ એક્ટસપેન્સસ” (રરન્સય  કરવાનો ખચણ) પછીના વષો ર્દરર્મયાન 
થાય છે. 

પ્રારંક્ષભક અથવા નવા કારોબારના ખચા નોંધપાત્ર હોઇ શકે છે. જીવન વીમા કંપનીઓએ 
પોતાનો વાસ્તર્વક અનભુવ ધારણા કરતા ખરાબ રહ ેતેમ છતા ંપણ પોતાની જવાબર્દારી પણૂા 
કરી શકે તે સરુ્નર્િત કરવા માટે કાયર્દા અનસુાર ચોક્કસ માજર્જનને અનામત તરીકે જાળવી 
રાખવાની રહ ે છે. અનામત તરીકે જાળવી રાખવાના રહતેા માજર્જન્દ્સની સાથેનો પ્રારંક્ષભક ખચા 
પ્રાપ્ત કરેલા પ્રારંક્ષભક ર્પ્રર્મયમ્પસ કરતા ઊંચો હોય છે. 

તેથી કંપની તણાવનો સામનો કરે છે, જેને નવા કારોબારનો તણાવ કહવેામા ંઆવે છે. પ્રારંક્ષભક 
બહાર જતો પ્રવાહ ત્યાર પછી થતા વાર્ષિક ર્પ્રર્મયમ્પસમાથંી જ પાછો મેળવવામા ંઆવે છે. એક 
અથા એવો થાય છે કે જીવન વીમા કંપનીઓ થયેલો ખચા પાછો મેળવે તે પહલેા પ્રારંક્ષભક 
વષોમા ંરર્દ થઈ ગયેલી અથવા ચકૂી ગયેલી (લેપ્સ) મોટા પ્રમાણમા ંપોક્ષલસીઓને પરવ ી શકે 
નહીં. નવા કારોબારના તણાવનો અન્દ્ય સકૂ્ષચતાથા એ છે કે જીવન વીમા કંપનીઓને તેઓ નફો 
મેળવી શકે તેના કેટલાક વષો અગાઉ જેસ્ટેશન (ર્વકાસનો તબક્કો) સમયગાળાની જરૂર રહ ેછે. 
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ખચાના જુર્દા જુર્દા પ્રકારને આધારે ખચાને જુર્દા જુર્દા પ્રકારે પણ નક્કી કરવામા ંઆવે છે. 

i. ઉર્દાહરણ તરીકે એજન્દ્સી મેનેજસા /  વેલપમેન્દ્ટ અર્ધકારીઓ માટે કર્મશનો અને પ્રોત્સાહનો 
પરંપરાગત રીતે કમાવેલા ર્પ્રર્મયમની ટકાવારી તરીકે નક્કી કરવામા ંઆવે છે. 

ii. જયારે બીજી બાજુએ મેર કલ તપાસની ફી અને પોક્ષલસી સ્ટેમ્પપ્સ જેવા ખચા પોક્ષલસીની 
વીમાની રકમ અથવા મળૂ મલૂ્ય પર આધાર રાખે છે અને તેને વીમાની રકમના ં
અનસુધંાનમા ંધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવે છે. 

iii. ખચાનો ત્રીજો પ્રકાર પગાર અને ભા ા જેવા વ્યવસ્થા ખચા છે, જે સામાન્દ્યપણ ેપ્રવરૃ્િઓના 
પ્રમાણ સાથે બર્દલાય છે અને પરરણામે પોક્ષલસીઓની સખં્યા પર આધાર રાખે છે. 

પોક્ષલસીઓની સખં્યાની દૃક્ષ્ટએ કારોબારનુ ંપ્રમાણ જેમ મોટંુ તેમ વ્યવસ્થા ખચા ઊંચા હોય 
છે. 

ઉપર જણાવેલા વગીકરણને આધારે ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમમા ંલોર િંગ ત્રણ ભાગ ધરાવે છે 

i. ર્પ્રર્મયમ્પસની ટકાવારી 
ii. પ્રત્યેક 1000 વીમાની રકમ માટે અચળ મલૂ્ય (અથવા મળૂ રકમ), જે ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમમા ં

ઉમેરવામા ંઆવે છે 
iii. પોક્ષલસીર્દીઠ અચળ રકમ 

ચકૂ અને અનનનિતતાઓ 

ખચા માટેના ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમ અને લોર િંગ એવી રીતે તૈયાર કરવામા ંઆવ્યા હોય છે કે તે 
પોક્ષલસીની મદુ્દત ર્દરર્મયાન થનારા વીમા કંપનીઓને અપેક્ષિત લાભ અને ખચાની અંર્દાજજત 
રકિંમતને આવરે. વીમા કંપની સામે સતત એવુ ંપણ જોખમ રહલેુ ંહોય છે કે વાસ્તર્વક અનભુવ 
કરાર તૈયાર કરતી વખતે ધારેલી ધારણાઓથી અલગ હોઇ શકે છે. 

જોખમનો એક સ્ત્રોત ચકૂ અને ર્વિોઅલ (પોક્ષલસી પાછી ખેંચવી) પણ છે. ચકૂનો અથા એવો પણ 
થાય છે કે પોક્ષલસી ધારક ર્પ્રર્મયમ્પસની ચકૂવણી કરવાનુ ં બધં કરી રે્દ. ર્વિોઅલના (પાછી 
ખેંચવના) રકસ્સામા ં પોક્ષલસીધારક પોક્ષલસી પાછી સોંપે છે અને પોક્ષલસીના ં મેળવેલા રોક  
મલૂ્યમાથંી રકમ પ્રાપ્ત કરે છે. 

ચકૂ ગભંીર સમસ્યાઓનો સામનો કરી શકે છે કારણ કે તે મોટે ભાગે પ્રથમ ત્રણ વષામા ંથાય છે 
અને આવી સૌથી વધ ુ ઘટના કરારના પ્રથમ વષામા ં જ બને છે. જીવન વીમા કંપનીઓ 
પરરણામ સ્વરૂપે થતા ક્ષલકેજજસની અપેિા રાખીને લોર િંગ સામેલ કરે છે. 



 

197 
 

જીવન વીમા કંપનીઓએ એવી સભંાર્વત ઘટનાઓ માટે પણ તૈયાર રહવે ુ ંપ  ેછે કે તેમણે જે 
ધારણાઓ પર ર્પ્રર્મયમ નક્કી કયાા છે વાસ્તર્વક અનભુવ કરતા અલગ હોઇ શકે છે. 

i. સૌ પ્રથમ ધારણાઓ અયોગ્ય પણ હોઇ શકે છે. ઉર્દાહરણ તરીકે જીવન વીમા કંપનીઓ 
મરણાર્ધનતા કોષ્ટકનો ઉપયોગ કરી શકે છે, જે પ્રવતામાન મરણાર્ધનતાને પ્રર્તક્ષબિંક્ષબત ન 
કરતા હોઇ શકે અથવા ફુગાવા માટે પયાાપ્ત ઘટક ધરાવતા ન હોઇ શકે. 

ii. બીજુ ંએ કે ધારણાઓને ખોટી પા ી શકે એવી યાર્દન્સચ્છક અસ્સ્થરતાઓ હોય છે. 

ઉપર આપવામા ંઆવેલા જોખમનો ઉકેલ લાવી શકે તે માટેના ત્રણ માગા છે. 

i. ઉર્દાહરણ તરીકે તેમને રી ાહક પર ઢોળી શકાય છે. યકુ્ષલપ જેવી રોકાણલિી પ્રો ક્્સના 
રકસ્સામા ંનીચા વળતરનુ ંજોખમ રી ાહકે વેઠવાનુ ંરહ ેછે. 

ii. બીજો માગા છે પોક્ષલસીને રરઇશ્યોરર સાથે રરઇન્દ્શ્યોર કરાવવી. આવા રકસ્સામા ં
મરણાર્ધનતાનુ ંજોખમ રરઇન્દ્શ્યોરર વારારા ઉઠાવવામા ંઆવે છે. 

iii. ત્રીજો અને સામાન્દ્યપણે ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવતો માગા લોર િંગ માજર્જનને ર્પ્રર્મયમમા ં
સામેલ કરવુ ંછે, જે અપેક્ષિત અને વાસ્તર્વક અનભુવ વચ્ચેના ંર્વચલનને શોષવામા ંમર્દર્દ 
કરી શકે છે. 

c) નવથ પ્રોરફિ પોલિસીઓ અને બોનસ િોરિિંિ 

ર્વથ પ્રોરફટ પોક્ષલસીઓ કેવી રીતે ઊભરી આવી એ અંગે એક્ચ્યરુી ક્ષ્યાન કોબી શુ ંજણાવે છે 
એ આપણ ેસાભંળીએ. 

“લગભગ બસો વષા અગાઉ જીવન વીમા પોક્ષલસીઓના આરંભ વખતે મખુ્ય અર્નર્િતતા 
મરણાર્ધનતાનો ર્દર હતી. સ્વીકારાવામા ંઆવેલો ઉકેલ વધ ુપ તા ર્પ્રર્મયમ વસલૂવાનો હતો. 
સ્વાભાર્વક છે કે તેઓ એ જાણતા નહોતા કે તે પહલેાથી જ વધ ુપ તા હતા તેથી તરલતાની 
ધારણા કરવામા ંઆવી હતી અને ત્યાર પછી જયારે પરૂતો અનભુવ મળયો ત્યારે ર્પ્રર્મયમ 
કેટલા રાખવા જોઇતા હતા તેની આકારણી કરી હતી અને વધારાની રકમ અથવા તેનો રહસ્સો 
બોનસના ઉમેરા મારફતે પોક્ષલસીધારકોને પરત કરવામા ંઆવ્યો હતો. આ ઘટના આજે આપણ ે
જે પરંપરાગત ર્વથ પ્રોરફટ પોક્ષલસી જારી કરીએ છીએ તેનુ ંઉર્દગમક્ષબિંદુ હતી...” 

નફામા ંભાગીર્દારીએ પણ “બોનસ િોરિિંિ” તરીકે ઓળખાતા ઘટકને ર્પ્રમર્યમમા ંર્દાખલ કયો 
હતો. આ ર્વચાર ર્પ્રર્મયમમા ં નફામા ં માજર્જનને પરૂા પા વાનો હતો, જેથી તે અણધારી 
અર્નર્િતતાઓ સામે સરુિા પરૂી પા ી શકાય અને બોનસ તરીકે ર્વતરણ થયેલી સરપ્લસના 
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પોક્ષલસીના રહસ્સા માટે પણ ચકૂવવામા ં આવે. આ બોનસ લોર િંગની મ ૂી પયાાપ્તતા અંગે 
આત્મર્વશ્વાસ ધરાવે છે. 

એકંર્દરે આપણે જણાવી શકીએ કેેઃ 

એકાંદર નપ્રનમયમ = ચોખ્ખા નપ્રનમયમ + ખચણ માિેનાાં િોરિિંિ + અનનનિતતા માિેનાાં િોરિિંિ + 

બોનસ િોરિિંિ 

જો આપણે ધારીએ કે ઉપરના લોર િંગ એક સાથે એકંર્દર ર્પ્રર્મયમ (GP)ના કુલ K ટકાનો બનેલો 
છે તો આપણે ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમ (NP)ને ધ્યાનમા ંરાખીને એકંર્દર ર્પ્રર્મયમને નીચ ેપ્રમાણે શોધી 
શકીએ છીએ. 

GP = NP + K (GP) 

ઉર્દાહરણ તરીકે એન્દ્ ોવમેન્દ્ટ પોક્ષલસી માટે ચોખ્ખુ ં ર્સિંગલ ર્પ્રર્મયમ રૂ. 380 છે અને લોર િંગ 
પરરબળ K 50% છે તો એકંર્દર ર્પ્રર્મયમ રૂ. 760 હશે. 

તમારી કસોિી કરો 1 

પોક્ષલસીની ચકૂનો અથા શુ ંથાય છે ? 

 I. પોક્ષલસી ધારક પોક્ષલસી માટે ર્પ્રર્મયમની ચકૂવણી પણૂા કરે છે 
 II. પોક્ષલસી ધારક પોક્ષલસી માટે ર્પ્રર્મયમને બધં કરે છે 
 III. પોક્ષલસી પાકતી મદુ્દત સધુી પહોંચે છે 
 IV. પોક્ષલસી બજારમાથંી પાછી ખેંચવામા ંઆવે છે 

B. સર્િસ અને બોનસ 

1. સર્િસ અને બોનસ નક્કી કરવા 

પ્રત્યેક જીવન વીમા કંપની તેની અસ્કયામતો અને જવાબર્દારીઓની સમયાિંરે મલૂ્યાકંન હાથ ધરે 
છે. આ પ્રકારના ંમલૂ્યાકંનના બે ઉદે્દશ છેેઃ 

i. જીવન વીમા કંપનીની આર્થિક સ્સ્થર્તની આકારણી કરવા માટે, અન્દ્ય શબ્ર્દોમા ંતે તરલ છે 
કે નાર્દાર છે તે નક્કી કરવા માટેનો 

ii. પોક્ષલસી ધારકો/રહસ્સેર્દારોમા ંર્વતરણ માટે ઉપલબ્ધ સરપ્લસ નક્કી કરવા માટેનો 
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વ્યાખ્યા 

સરપ્લસ જવાબર્દારીઓના ંમલૂ્ય ઉપરની અસ્કયામતોનુ ંવધારાનુ ંમલૂ્ય છે. જો તે નકારાત્મક હોય 
તો તે તણાવ તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. 

ચાલો આપણ ેજોઇએ કે જીવન વીમામા ંસરપ્લસનો ર્વચાર કંપનીના નફાથી કેવી રીતે અલગ હોય 
છે. 

કંપનીઓ સામાન્દ્યપણ ે નફાના બે ર્વચાર ધરાવે છે. રહસાબી અથામા ં નફો આપેલા રહસાબી 
સમયગાળા માટે થયેલા ખચણની સામે બહાર જતી વધારાની આવક તરીકે વ્યાખ્યાર્યત કરવામા ં
આવે છે, તે નફા અને નકુસાન ખાતાનો ભાગ રચે છે. નફો કંપનીના પાકા સરવૈયાનો પણ ભાગ 
રચે છે – તેને જવાબદારીઓની સામે વધારાની અસ્કયામતો તરીકે વ્યાખ્યાર્યત કરવામા ંઆવે છે. 

પાકુ સરવૈયુ ંપીએન્દ્ એલ ખાતામા ંનફાને પણ પ્રર્તક્ષબિંક્ષબત કરે છે. બનેં ઉર્દાહરણોમા ંનફાની ઓળખ 
માટે કાયોિર અક્ષભગમ સ્વીકારવામા ંઆવે છે. 

ઉદાહરણ 

31 માચા, 2013ના રોજ XYZ કંપનીના નફાને તે જ તારીખ પર તેની આવક ઓછા ખચા અથવા 
તેની અસ્કયામત ઓછી જવાબર્દારી તરીકે આપવામા ંઆવી છે. 

બનેં ઉર્દાહરણોમા ંનફો સ્પષ્ટપણે વ્યાખ્યાર્યત થાય છે અને જાણવામા ંઆવે છે. 

શુ ંઆપણ ેજીવન વીમા મલૂ્યાકંનના રકસ્સામા ંસમાન ર્દલીલ લાગ ૂકરી શકીએ અને જવાબર્દારીઓ 
તથા અસ્કયામતો સ્પષ્ટ કરી શકીએ ? 

આવા રકસ્સામા ંસરપ્લસને આ રીતે વ્યાખ્યાર્યત કરવામા ંઆવે છે 

સર્િસ = અસ્કયામતો- જવાબદારીઓ 

જયા ંએક પોક્ષલસીના બ્લોક માટે ઉર્દભવતી જવાબર્દારીઓને ભર્વષ્યના ક્લેઇમ્પસ, ખચા અને અન્દ્ય 
અપેક્ષિત ચકૂતે કરેલી રકમના ં પ્રવતામાન મલૂ્યને આ પોક્ષલસીઓ પર પ્રાપ્ત થનારા અપેક્ષિત 
ર્પ્રર્મયમના ંપ્રવતામાન મલૂ્ય સાથે ઘટા ીને નક્કી કરવામા ંઆવે છે 
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આકૃનત્ત4: અસ્કયામતોનાાં મલૂયાાંકનના માિણ 
 

 

અસ્કયામતોનુ ંમલૂ્યાકંન ત્રણ માગામાથંી કોઇ એક રીતે કરવામા ંઆવે છે 

i. બ ક વેલય  પર 

આ એવુ ંમલૂ્ય છે જેના પર જીવન વીમા કંપનીએ તેની અસ્કયામતો ખરીર્દી હોય કે હસ્તગત 
કરી હોય 

ii. બજાર મલૂય પર 

બજારમા ંજીવન વીમા કંપનીની અસ્કયામતનુ ંમલૂ્ય 

iii. રિસ્કાઉન્સિેિ પ્રવતણમાન મલૂય 

જુર્દી જુર્દી અસ્કયામતોમાથંી ભર્વષ્યની આવકના પ્રવાહનો અંર્દાજ કાઢવો અને તેમને વતામાન 
સાથે કપાત (ર સ્કાઉન્દ્ટ) કરવી 

સમસ્યા એ છે કે વ્યસ્ક્ત જવાબર્દારીઓ પર ચોક્કસ મલૂ્ય આંકી શકે નહીં, કારણ કે કોઇ પણ વ્યસ્ક્ત 
ભર્વષ્યમા ં શુ ં થશે એ અંગે ચોક્કસપણે આગાહી કરી શકે નહીં. જવાબર્દારીઓનુ ં મલૂ્ય 
મરણાર્ધનતા, વ્યાજ, ખચા અને સાતત્ય જેવા પરરબળો અંગેની ધારણાઓ પર આધાર રાખે છે, જેને 
ભર્વષ્યની જવાબર્દારીઓના ં પ્રવતામાન મલૂ્યોન અંર્દાજ કાઢતી વખતે કરવામા ં આવે છે. આ 
કારણોસર જીવન વીમામા ંઆપણે નફાને સ્થાને સરપ્લસનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. 

તેથી સરપ્લસ અસ્કયામતો અને જવાબર્દારીઓનુ ં મલૂ્ય કેવી રીતે નક્કી કરવામા ંઆવે છે તેનો 
અવયવ છે. 
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i. જીવન વીમા કંપની જયારે તેના મલૂ્યાકંનમા ં ખબૂ ઋઢીગત હોય ત્યારે તેને લીધે 
જવાબર્દારીઓનુ ંમલૂ્ય વાસ્તર્વક મલૂ્ય કરતા વધે છે અને અસ્કયામતોનુ ંમલૂ્ય નીચુ ંજાય 
છે. પરરણામ સ્વરૂપે જાહરે કરવામા ંઆવનારી સરપ્લસ ઘટે છે. આનો અથા એવો થાય છે કે 
ઓછા બોનસ પ્રવતામાન પોક્ષલસી ધારકોમા ં ર્વતરણ માટે ઉપલબ્ધ રહશેે. પરંત ુ તે 
વીમાકંપનીની આર્થિક મજબતૂાઇમા ં પણ યોગર્દાન આપશે. આનુ ં કારણ સરપ્લસની 
વાસ્તર્વક રકમ જાહરે કરેલી સરપ્લસ કરતા ઊંચી છે અને તેથી ઊંચી જોગવાઇઓ ભર્વષ્ય 
માટે જાળવી શકાય છે. આ ભર્વષ્યના પોક્ષલસી ધારકોને લાભ કરશે. 

ii. જયારે બીજી બાજુએ જો અસ્કયામતો અને જવાબર્દારીઓનુ ં ઉર્દારતાપવૂાક મલૂ્ય નક્કી 
કરવામા ં આવે તો ર્વપરરત પરરણામ પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રવતામાન પોક્ષલસી ધારકોને 
ભર્વષ્યના ધારકોનો ભોગે લાભ થશે. 

જીવન વીમા કંપનીએ પ્રવતામાન અને ભર્વષ્યના પોક્ષલસી ધારકો વચ્ચે યોગ્ય સમતલુન 
જાળવવાનુ ંરહ ેછે. 

2. સર્િસની ફાળવણી 

સરપ્લસ જીવન વીમા કંપનીનો વાસ્તર્વક અનભુવ ધારણા કરતા વધ ુસારો રહ ે તેના પરરણામ 
સ્વરૂપે સજાાય છે. ર્વથ પ્રોરફટ કરાર હઠેળ, જીવન વીમા કંપનીએ આ પ્રકારના અનકુળૂ તફાવત 
(વાસ્તર્વક અને અપેક્ષિત પરરણામો વચ્ચ)ેના લાભને એવા પોક્ષલસી ધારકોને આપવા માટે 
બધંાયેલી હોય છે જે નફામા ંભાગીર્દાર થવા સમંત થયા હોય અને ર્વથ પ્રોરફટ પોક્ષલસીઓ ખરીર્દી 
હોય. 

આની સાથે સરપ્લસ પણ એવો સ્ત્રોત છે જેનાથી કંપનીની પાયારૂપ મ ૂી (તેની ઇસ્ક્વટી અથવા 
નેટવથા) અંર્દરથી વધારી શકાય છે. આનો અથા એવો થાય છે કે જીવન વીમા કંપનીની સરપ્લસ 
સાધારણ કંપનીના નફા જેવી હોય છે, જેનુ ં ર્વતરણ કરવામા ં આવ્યુ ં હોત ુ ં નથી પણ તેને 
જાળવવામા ંઆવી હોય છે. આને ‘જાળવી રાખેલી આવક’ તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. તે તેની 
નાણાકીય મજબતૂાઇમા ંયોગર્દાન આપે છે. 

હવે આપણ ેનક્કી કરવામા ંઆવતી સરપ્લસની ફાળવણી કેવી રીતે થાય છે તે જોઇએ 

a) તરિતાની જરૂરરયાત 

સૌ પ્રથમ જવાબર્દારીઓ સામે વધારાની અસ્કયામતોનો એક રહસ્સો ભર્વષ્યમા ં આવનારી 
અણધારી ઘટનાઓમા ંપોક્ષલસી ધારકોને સરુક્ષિત રાખવા માટે જાળવી રાખવાની જરૂર હોય છે. 
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તરલતા માજર્જનને અપેક્ષિત અને વાસ્તર્વક અનભુવ વચ્ચેના ં અણધાયાા તફાવતને પહોંચી 
વળવા માટે સરુિા તરીકે એક બાજુ અનામત રાખવામા ં આવેલી જવાબર્દારીઓ સામેની 
સરપ્લસ અસ્કયામતોના એક રહસ્સા તરીકે વ્યાખ્યાર્યત કરી શકાય છે. 

b) મ ક્ટત અસ્કયામતો 

ફાળવેલી ન હોય (ર્વતરણ માટે) એવી સરપ્લસ જાળવવા માટેનો અન્દ્ય એક ઉદે્દશ મકુ્ત 
અસ્કયામતોના ંસ્તરને વધારવાનો છે. મકુ્ત અસ્કયામતો બોજાર્વરહન હોય છે. અન્દ્ય શબ્ર્દોમા ં
જણાવીએ તો તેમની કોઇ જવાબર્દારીઓ પરૂી કરવા માટે જરૂર હોતી નથી. તેથી જીવન વીમા 
કંપનીઓ તેમનો ઉપયોગ કરવા માટે મકુ્ત છે. જીવન વીમા કંપનીઓએ બે કારણોસર આ 
પ્રકારની મકુ્ત અસ્કયામતોને જાળવવાની જરૂર રહ ેછે. 

i. પ્રથમ કારણ એ કે કંપનીઓએ નવા કારોબારને ભ ંોળ પરંુૂ પા વા માટે મ ૂીની જરૂર હોય 
છે. આપણે અગાઉ જોયુ ંછે કે તેઓ નવા કારોબારના ંતણાવને ભ ંોળ કેવી રીતે પરંુૂ પા  ે
છે. 

ii. મકુ્ત અસ્કયામતો જીવન વીમા કંપનીને તેમની રોકાણ વ્યહુરચનાઓની પસરં્દગી કરવામા ં
શે્રષ્ઠ લાભ અને સ્વતતં્રતા પણ ઓફર કરે છે. આ એવી કંપનીઓ માટે મહત્ત્વની બને છે 
જેને ઊંચા અને વધ ુસ્પધાાત્મક વળતરનુ ંસર્જન કરવા તથા પરૂા પા વાની જરૂર હોય. 

એક વખત ભાગી શકાય એવા સરપ્લસ જાહરે કરવામા ંઆવે ત્યાર પછી આગામી મદુ્દો જીવન 
વીમા કંપનીના પોક્ષલસી ધારકોમા ં તેમના ર્વતરણને નક્કી કરે છે (રહસ્સેર્દારો હોય તો તેમની 
વચ્ચેના ંર્વતરણ માટેનો રહસ્સો છો યા પછી). ભારતમા ંઆ ઉદે્દશ માટેની લોકર્પ્રય પદ્ર્િ “બોનસ 
કાયાપ્રણાલી” મારફતેની છે, જેમા ં સરપ્લસ બોનસના ં સ્વરૂપે ર્વતરણ કરવામા ં આવે છે. આ 
વ્યવસ્થા યનુાઇટે  રકિંગ મ, ભારત અને અન્દ્ય ઘણા રે્દશોમા ંલોકર્પ્રય છે. 

3. બોનસ 

બોનસ કરાર હઠેળ ચકૂવવાપાત્ર પાયારૂપ લાભ ઉપરાતં ચકૂવવામા ંઆવે છે. પરંપરાગત રીતે તેને 
વીમાની પાયાન રકમ ઉપરાતં અથવા વષાર્દીઠ પાયારૂપ પેન્દ્શન તરીકે જોવામા ંઆવી શકે છે. 

ઉર્દાહરણ તરીકે વીમાની રકમના 1000ર્દીઠ રૂ. 60 (એસએના અથવા 60%) તરીકે વણાવવામા ંઆવે 
છે. 

બોનસનુ ંસૌથી સામાન્દ્ય સ્વરૂપ રરનવઝણનરી (પ્રત્યાવતણક) બોનસ છે. કંપની કરારની સમરી  અવધી 
ર્દરર્મયાન પ્રત્યેક વષે આ પ્રકારના બોનસના ઉમેરાને જાહરે કરે એવી શક્યતા હોય છે. ક વખત 
જાહરે કયાા બાર્દ તે જો ાઇ જાય છે અને તેને દૂર કરી શકાતા નથી. તેઓ કંપનીની 
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જવાબર્દારીઓનો એક ભાગ રચે છે. તેમને ‘રરવઝાનરી’ બોનસ કહવેામા ંઆવે છે, કારણ કે પોક્ષલસી 
ધારક જયારે તેમનો કરાર મતૃ્ય ુવારારા અથવા પાકતી મદુ્દતે ક્લઇેમ્પસ બને માત્ર ત્યારે જ આ બોનસ 
મેળવે છે. આ પ્રકારના રકસ્સામા ંઘણી વખત એવુ ંફરજજયાત બનાવવામા ંઆવે છે કે કરાર લાયક 
ઠરે તે માટે ચોક્કસ મદુ્દત (ધારો કે 5 વષા) સધુી સચંાક્ષલત થયેલો હોવો જોઇએ. 

રરવઝણનરી બોનસના પ્રકાર 

આકૃનત્ત 5: રરવઝણનરી બોનસના પ્રકાર 

 
i. નસમ્પિ રરવઝણનરી બોનસ 

આ બોનસને કરાર હઠેળ પાયારૂપ રોક  લાભની ટકાવારી તરીકે વણાવવામા ંઆવે છે. ઉર્દાહરણ 
તરીકે ભારતમા ંતેને વીમાની રકમના 1000 ર્દીઠ રકમ તરીકે જાહરે કરવામા ંઆવે છે. 

ii. કમ્પાઉન્સિ બોનસ 

અહીં કંપની બોનસને પાયારૂપ લાભની ટકાવારી અને અગાઉથી જો ાયેલા બોનસ તરીકે વણાવે 
છે. તેથી આ બોનસ પરનુ ંબોનસ હોય છે. તેને વણાવવા માટેની રીત જો ાયેલા બોનસ વિા 
વીમાની પાયારૂપ રકમના 8% પર હોઇ શકે છે. 

iii. િનમિનિ બોનસ 

નામ સચૂવે છે એ પ્રમાણે આ બોનસ કરાર રર્દ થાય (મતૃ્ય ુવારારા અથવા પાકતી મદુ્દતે) માત્ર 
ત્યારે જ કરાર સાથે જો ાય છે. આ બોનસ આગામી વષાના ક્લેઇમ્પસ માટે આગળના વષો 
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(રરવઝાનરી બોનસના રકસ્સામા)ં અંગે કોઇ વચનબદ્િા ર્વના જ જાહરે કરવામા ંઆવે છે. તેથી 
2013 માટે જાહરે કરવામા ંઆવેલા ટર્મિનલ બોનસ માત્ર એવા ક્લઇેમ્પસને લાગ ૂથશે જે 2013-

14 ર્દરર્મયાન સજાાતા હોય અને તેના પછીના વષો માટે નહીં. 

આખરે ટર્મિનલ બોનસ કરારના સમયગાળા પર આધાર રાખે છે અને તે સમયગાળો વધે છે 
તેમ વધે છે. તેથી 25 વષા માટે સચંાક્ષલત હોય એવા કરાર માટે ટર્મિનલ બોનસ 15 વષા માટે 
સચંાક્ષલત હોય તેના બોનસ કરતા ઊંચા હોય છે. 

ટર્મિનલ બોનસ (યકેુમા)ં શેર અને સપંર્િમા ંવધેલા રોકાણના ંપરરણામ સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થયેલા 
મોટા પ્રમાણના પ તર લાભ સાથે કેવી રીતે વ્યવહાર કરવો એ સમસ્યાના ઉકેલ તરીકે ઊભરી 
આવ્યો હતો. આને એક ઓફ પેમેન્દ્ટ આપીને અને તેમને સમય સાથે જો ીને જીવન વીમા 
કંપનીઓએ આ બોનસને કેવી રીતે ટકાવી રાખવા એ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવ્યો હતો. તે પોક્ષલસી 
ધારકોમા ઇસ્ક્વટી પ્રાપ્ત કરવાનો એક માગા પણ બન્દ્યો હતો. 

4. ફાળો આપવાની પદ્નત્ત 

ઉિર અમેરરકામા ં સ્વીકારવામા ં આવેલી સરપ્લસના ર્વતરણની અન્દ્ય એક પદ્ર્િ “ફાળો 
આપવાની” પદ્ર્િ છે. આ પદ્ર્િ હઠેળ રકમ સરપ્લસના ત્રણ સ્ત્રોતો – વધારાનુ ં વ્યાજ, 

મરણાર્ધનતાની બતચ અને ખચા તથા અન્દ્ય લોર િંગ્સના ંઅનસુધંામા ંસજાાયેલી બચતને આપવામા ં
આવે છે. 

તેથી આ સરપ્લસ મરણાર્ધનતા, વ્યાજ અને ખચાના અનસુધંાનમા ંથવાની અપેિા અને તે વષામા ં
વાસ્તર્વક થયેલી ઘટના વચ્ચેના તફાવત વારારા આપવામા ંઆવે છે 

જાહરે થતા ર ર્વ ન્દ્ડ્સ નીચનેા ચાર માગો પૈકી એકમા ંઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવી શકે છે 

i. તેને રોક મા ંર ર્વ ન્દ્ડ્સના ંસ્વરૂપે ચકૂવવામા ંઆવી શકે છે 

ii. ભર્વષ્યના ંર્પ્રર્મયમ્પસમા ંગોઠવણના સ્વરૂપે અને તેમા ંઘટા ો કરીને 

iii. ત્રીજી પદ્ર્િ પોક્ષલસીમા ંક્ષબન-જપ્તીપાત્ર ચકૂવેલા ઉમેરાની ખરીર્દીને માન્દ્ય રાખવા માટેની 
છે 

iv. આખરે ર ર્વ ન્દ્ડ્સ પોક્ષલસીની કે્રર ટમા ંવ્યાજ સાથે એકર્ત્રત કરવાની મજૂંરી આપી શકે છે. 

તે ક્યા ંતો પોક્ષલસી ધારકના ર્વકલ્પ પર અથવા માત્ર કરારના અંતે જ પાછા ખેંચી શકાય 
છે 
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5. ય નનિ લિન્સક્ટિ પોલિસીઓ 

ઉપર ચચાા કયાા પ્રમાણે પરંપરાગત “ર્વથ પ્રોરફટ” પોક્ષલસીઓ તેઓ ચકૂવે છે તે બોનસ અને 
જીવન વીમા કંપનીઓના રોકાણ રે્દખાવ વચ્ચનેુ ંજો ાણ ધરાવે છે. જોકે જો ાણ પ્રત્યિ હોત ુ ંનથી. 
પોક્ષલસી ધારકનુ ં બોનસ વીમા કંપનીની અસ્કયામતો અને જવાબર્દારીઓના સમયાિંરે થતા 
મલૂ્યાકંન ર્દરર્મયાન જાહરે કરવામા ં આવેલી સરપ્લસ વારારા નક્કી કરવામા ં આવે છે. પરરણામ 
સ્વરૂપે બોનસનુ ં બધંારણ વીમા કંપનીની અન્દ્ રલાઇંગ અસ્કયામતોના ં મલૂ્યને સીધુ ં પ્રર્તક્ષબિંક્ષબત 
કરતુ ંનથી. 

ફરી એક વખત મલૂ્યાકંન હઠેળના બોનસ સામાન્દ્યપણે વષામા ંમાત્ર એક જ વખત જાહરે કરવામા ં
આવે છે. સ્વાભાર્વક રીતે તે અસ્કયામતોના ંમલૂ્યમા ંથતી રૈ્દર્નક વધઘટને પ્રર્તક્ષબિંક્ષબત કરી શકતા 
નથી. યરુ્નટ ક્ષલન્દ્ક્  પોક્ષલસીઓ ઉપર જણાવવામા ંઆવેલી કેટલીક મયાાર્દાઓમાથંી બહાર નીકળવા 
માટે ચોક્કસપણે તૈયાર કરવામા ંઆવી છે. 

તે પ્રો ક્્સની યોજના તૈયાર કરવા માટે અલગ અક્ષભગમને સામેલ કરે છે અને જુર્દા જુર્દા ર્સદ્ાતંો 
અનસુરે છે. 

a) ય નનિાઇલઝિંિ 

આ પોક્ષલસીઓની એક લાિક્ષણક ર્વશેષતા એ છે કે તેમના લાભ સમરી  અથવા આંર્શક રીતે 
પોક્ષલસી ધારકના ખાતામા ંક્લેઇમની બાકી રહતેી ચકૂવણી ચકૂતે કરવાની તારીખે જમા કરેલા 
યરુ્નટના ં મલૂ્ય વારારા નક્કી કરવામા ંઆવે છે. યરુ્નટ સમાન ભાગમા ં રોકાણ ફ ંના ર્વભાજન 
મારફતે સર્જવામા ંઆવે છે. 

b) પારદશણક બાંધારણ 

યરુ્નટ ક્ષલન્દ્ક્  પ્રો ક્ટના વીમા સરુિા અને ખચા ઘટક માટેના ચાર્જ સ્પષ્ટપણ ેઉલ્લેખવામા ંઆવે 
છે. એક વખત આ ચાર્જ ર્પ્રર્મયમમાથંી કાપવામા ં આવે ત્યાર પછી ખાતાનુ ં બેલેન્દ્સ અને 
તેમાથંી થતી આવકનુ ં રોકાણ યરુ્ન્સમા ંકરવામા ંઆવે છે. રે્દખાવના અગાઉથી નક્કી કરેલા 
ઇન્દ્ કે્સના ંઅનસુધંાનમા ંઆ યરુ્ન્સનુ ંમલૂ્ય સ્થાયી હોય છે. 

તેને અગાઉથી ઘ લેા ર્નયમો કે ફોમ્પયુાલા (સમીકરણ) વારારા મેળવવામા ંઆવે છે. બે સ્વતતં્ર 
વ્યસ્ક્તઓ આ ફોમ્પયુાલાને અનસુરીને લાભના સમાન અંર્દાજ પર પહોંચશે. અન્દ્ય શબ્ર્દોમા ંકહીએ 
તો પોક્ષલસી ધારકના લાભ જીવન વીમા કંપનીની ધારણા અને મનસફૂી પર આધાર રાખતા 
નથી. 
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c) રકિંમત નક્કી કરવી 

એન્દ્ ોવમેન્દ્ટ જેવી પરંપરાગત યોજનાઓમા ંવીમા ધારક વીમાની રકમ ખરીર્દવા અંગેનો ર્નણાય 
લે છે. આ વીમાની રકમ ગરંેટી ધરાવે છે અને ર્પ્રર્મયમ એવી રીતે નક્કી કરવામા ંઆવ્યુ ંહોય 
છે કે મરણાર્ધનતા, વ્યાજ અને ખચાની ધારણાઓ હઠેળ તે આ રકમ ચકૂવવા માટે પયાાપ્ત 
હોય છે. જો વાસ્તર્વક અનભુવ ર્પ્રર્મયમ નક્કી કરતી વખતે કરવામા ંઆવેલી ધારણા કરતા 
વધ ુસારો હોય તો લાભ બોનસના ંસ્વરૂપે ચકૂવવામા ંઆવે છે. 

યરુ્નટ ક્ષલન્દ્ક્  પોક્ષલસીઓ હઠેળ વીમા ધારક ર્નયર્મત અંતરાયે તેઓ ર્પ્રર્મયમની કેટલી રકમનુ ં
ફાળો આપી શકે છે તે નક્કી કરી શકે છે. ર્પ્રર્મયમ અલગ અલગ હોઇ શકે છે, જે ચકૂવવાના 
રહતેા લઘિુમ સ્તરને આર્ધન હોય છે. વીમા કવર ચકૂવેલા ર્પ્રર્મયમનો અમકુ ગણુો હોય છે – 
ઉર્દાહરણ તરીકે વાર્ષિક ર્પ્રર્મયમનો 10 ગણો. 

ર્પ્રર્મયમને ત્રણ ભાગમા ંર્વભાજજત કરવામા ંઆવે છે 

i. સૌ પ્રથમ પોક્ષલસી એલોકેશન ચાર્જ (પીએસી) હોય છે,  એજન્દ્ટોના ં કર્મશન, પોક્ષલસી 
સ્થાપવાના ખચા, વહીવટી ખચા અને આવશ્યક વેરાના બનેલા હોય છે. 

ii. બીજો ઘટક મરણાર્ધનતા ચાર્જ છે, જે જોખમ કવર પરંુૂ પા વાનો ખચા છે. 

iii. ઉપરના બનેં ચાર્જને પહોંચી વળયા બાર્દ બાકીના ં ર્પ્રર્મયમ્પસ યરુ્ન્સની ખરીર્દી માટે 
ફાળવવામા ંઆવે છે. 

પરંપરાગત અને યકુ્ષલપ યોજનાઓ બનેં હઠેળ ર્પ્રર્મયમના ભાગ રૂપે પીએસી પ્રારંક્ષભક વષોમા ં
ઊંચા હોય છે. પરંપરાગત યોજનાઓ હઠેળ આ ચાજર્જસ પોક્ષલસીની મદુ્દત ર્દરર્મયાન વહેંચેલા 
અને ફેલાયેલા આવેલા હોય છે. જોકે યકુ્ષલપના રકસ્સામા ં તેમને પ્રારંક્ષભક ર્પ્રર્મયમમાથંી 
કાપવામા ં આવે છે. આ એવુ ં સકૂ્ષચત કરે છે કે પ્રારંક્ષભક તબક્કામા ં ચાજર્જસ રોકાણ માટે 
ફાળવવામા ંઆવેલી રકમમા ં નોંધપાત્ર ઘટા ો કરશે. તેથી લાભના મલૂ્ય ચકૂવેલા ર્પ્રર્મયમ 
સામે ઘણા નીચા હોય છે. હકીકતમા ં તે કરારના પ્રારંક્ષભક વષોમા ં ચકૂવેલા ર્પ્રર્મયમ કરતા 
ઓછા હશે. 

d) રોકાણ જોખમ વેઠવા 

આખરે યરુ્ન્સનુ ંમલૂ્ય જીવન વીમા કંપનીના રોકાણના ંમલૂ્ય પર આધાર રાખતુ ંહોવાથી એવુ ં
જોખમ રહલેુ ંહોય છે કે આ યરુ્ન્સના ંમલૂ્ય અપેિા કરતા ઓછા હોઇ શકે છે અને પરરણામ 
સ્વરૂપે વળતર નીચા હશે અને નકારાત્મક પણ હોઇ શકે છે. જીવન વીમા કંપની આ રોકાણને 
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કાયાિમ અને દૂરર્દશી રીતે સચંાક્ષલત કરવાની અપેિા રાખતી હોવાથી તે યરુ્નટના ંમલૂ્યો અંગ ે
કોઇ ગેરંટી પરૂી પા તી નથી. જયારે બીજા શબ્ર્દોમા ં રોકાણ જોખમ પોક્ષલસી ધારક / યરુ્નટ 
ધારક વારારા વેઠવામા ંઆવે છે. જોકે વીમા કંપની મરણાર્ધનતા અને ખચા જોખમને ઉઠાવી શકે 
છે. 

તમારી કસોિી કરો 2 

યકુ્ષલપના રકસ્સામા ંરોકાણ જોખમ કોણ ઉઠાવે છે ? 

 I. વીમા કંપની 
 II. વીમા ધારક 
 III. સરકાર 
 IV. ઇર ા 

 

 

 
 

સાંલક્ષ્ત 

 સામાન્દ્ય ભાષામા ંર્પ્રર્મયમનો અથા વીમા પોક્ષલસી ખરીર્દવા માટે વીમા ધારક વારારા ચકૂવવામા ં
આવતી રકિંમત થાય છે. 

 જીવનવીમાપોક્ષલસીઓમાટેર્પ્રર્મયમનક્કીકરવાનીપ્રરક્રયામા ંમરણાર્ધનતા, વ્યાજ, ખચા, સચંાલન 
અને અનામતોની ગણતરી સામેલ થાય છે. 

 એકંર્દર ર્પ્રર્મયમ એટલે લોર િંગ તરીકે ઓળખાતી રકમ વિા ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમ થાય છે. 

 ચકૂનો અથા એવો પણ થાય છે કે પોક્ષલસી ધારક ર્પ્રર્મયમ્પસની ચકૂવણી કરવાનુ ંબધં કરી રે્દ છે. 

ર્વિોઅલના (પાછી ખેંચવના) રકસ્સામા ંપોક્ષલસીધારક પોક્ષલસી પાછી સોંપે છે અને પોક્ષલસીના ં
મેળવેલા રોક  મલૂ્યમાથંી રકમ પ્રાપ્ત કરે છે. 

 સરપ્લસ જીવન વીમા કંપનીના ધારેલા અનભુવ કરતા વધ ુ સારા વાસ્તર્વક અનભુવના 
પરરણામ સ્વરૂપે ઉર્દભવે છે. 

 સરપ્લસની ફાળવણી તરલતાની જરૂરરયાત જાળવી રાખવા, મખુ્ય અસ્કયામતો વધારવા વગેરે 
માટે હોઇ શકે છે. 

 બોનસનુ ંસૌથી સામાન્દ્ય સ્વરૂપ રરવઝાનરી બોનસ છે. 
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મ ખ્ય પારરભાનષક શબ્દ 

1. ર્પ્રર્મયમ 
2. રરબેટ 
3. બોનસ 
4. સરપ્લસ 
5. અનામત 
6. લોર િંગ 
7. રરવઝાનરી બોનસ 

 

 

 

સ્વ-કિોસીના ઉત્તર 

ઉત્તર 1 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

પોક્ષલસી ધારક પોક્ષલસી માટે ર્પ્રર્મયમની ચકૂવણી બધં કરી રે્દ તેને પોક્ષલસીની ચકૂ કહવેામા ંઆવે 
છે 

ઉત્તર 2 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

યકુ્ષલપના રકસ્સામા ંવીમા ધારક રોકાણ જોખમ ઉઠાવે છે. 

 

સ્વ-કસોિીના પ્રશ્નો 

પ્રશ્ન 1 

વીમા પોક્ષલસીના અનસુધંાનમા ં“ર્પ્રર્મયમ” શબ્ર્દનો અથા શુ ંથાય છે ? 

 I. વીમા કંપની વારારા કમાવેલો નફો 
 II. પોક્ષલસી ખરીર્દવા માટે વીમા ધારક વારારા ચકૂવવામા ંઆવેલી રકિંમત 
 III. પોક્ષલસી પર વીમા કંપનીના માજર્જન 
 IV. પોક્ષલસી પર વીમા કંપની વારારા થયેલા ખચા 
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પ્રશ્ન 2 

નીચેનામાથંી કયો ર્વકલ્પ જીવન વીમા ર્પ્રર્મયમ નક્કી કરવામા ંસામેલ પરરબળ નથી ? 

 I. મરણાર્ધનતા 
 II. રરબેટ 
 III. અનામત 
 IV. સચંાલન ખચા 

પ્રશ્ન 3 

પોક્ષલસી ર્વિોઅલ શુ ંકહવેાય છે ? 

 I. પોક્ષલસી ધારક વારારા ર્પ્રર્મયમની ચકૂવણીને બધં કરવી 
 II. હસ્તગત કરેલા સોંપણી મલૂ્ય માટે તેના બર્દલામા ંપોક્ષલસીની સોંપણી 
 III. પોક્ષલસી અપરી ે  

 IV. પોક્ષલસી ાઉનરી ે  

પ્રશ્ન4 

નીચેનામાથંી કયો એક ર્વકલ્પ સરપ્લસને વ્યાખ્યાર્યત કરવાના માગો પૈકીનો એક છે ? 

 I. વધ ુપ તી જવાબર્દારીઓ 
 II. વધ ુપ તુ ંટનાઓવર 
 III. અસ્કયામતો સામે જવાબર્દારીઓનુ ંવધ ુપ તુ ંમલૂ્ય 
 IV. જવાબર્દારીઓની સામે અસ્કયામતોનુ ંવધ ુપ તુ ંમલૂ્ય 

પ્રશ્ન 5 

નીચેનામાથંી કયો એક ર્વકલ્પ યકુ્ષલપના ંર્પ્રર્મયમનો ઘટક નથી ? 

 I. પોક્ષલસી ફાળવણી ચાર્જ 
 II. રોકાણ જોખમ ર્પ્રર્મયમ 
 III. મરણાર્ધનતા ચાર્જ 
 IV. સામાજજક સરુિા ચાર્જ 
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પ્રશ્ન 6 

જીવન વીમા કંપનીઓ ર્પ્રર્મયમ પર ખરીર્દર્દારને રરબેટ ઓફર કરી શકે છે, જે _________ને 
આધારે ચકૂવવાપાત્ર હોય છે. 

 I. ખરીર્દર્દાર વારારા પસરં્દ કરવામા ંઆવેલી વીમાની રકમ 
 II. ખરીર્દર્દાર વારારા પસરં્દ કરેલી પોક્ષલસીનો પ્રકાર 
 III. ખીરર્દર્દાર વારારા પસરં્દ કરવામા ંઆવેલી યોજનાની મદુ્દત 
 IV. ખરીર્દર્દાર વારારા પસરં્દ કરવામા ંઆવેલી ચકૂવણીનો પ્રકાર (રોક , ચેક, કા ા) 

પ્રશ્ન 7 

વ્યાજર્દરો ર્પ્રર્મયમ નક્કી કરતી વખતે ઉપયોગમા ંલવેામા ંઆવતા મહત્ત્વના ઘટકો પૈકીનો એક 
છે. નીચેનુ ંકયુ ંર્નવેર્દન વ્યાજર્દરોના ંઅનસુધંાનમા ંસાચુ ંછે ? 

 I. જેમ ધારેલા વ્યાજર્દર નીચા હોય તેમ ર્પ્રર્મયમ નીચુ ંહોય 
 II. જેમ ધારેલા વ્યાજર્દર ઊંચા હોય તેમ ર્પ્રર્મયમ ઊંચુ ંહોય 
 III. જેમ ધારેલા વ્યાજર્દર ઊંચા હોય તેમ ર્પ્રર્મયમ નીચુ ંહોય 
 IV. વ્યાજર્દરો ર્પ્રર્મયમને અસર કરતા નથી 

પ્રશ્ન 8 

નીચેનુ ંકયુ ંર્નવેર્દન સાચુ ંછે ? 

 I. ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમમા ંપરંપરાગત લોર િંગ ત્રણ ભાગ ધરાવે છેેઃ એ) ર્પ્રર્મયમ માટે અચળ રકમ 
બી) પ્રત્યેક 1000 વીમાની રકમ માટે અચળ રકમ અને સી) પોક્ષલસીર્દીઠ અચળ રકમ 

 II. ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમમા ં પરંપરાગત લોર િંગ ત્રણ ભાગ ધરાવે છેેઃ એ) ર્પ્રર્મયમની ટકાવારી બી) 
પ્રત્યેક 1000 વીમાની રકમ માટે અચળ રકમ અને સી) પોક્ષલસીર્દીઠ અચળ રકમ 

 III. ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમમા ંપરંપરાગત લોર િંગ ત્રણ ભાગ ધરાવે છેેઃ એ) ર્પ્રર્મયમની ટકાવારીની બી) 
પ્રત્યેક 1000 વીમાની રકમ માટે અચળ રકમ અને સી) પોક્ષલસીર્દીઠ ટકાવારી રકમ 

 IV. ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમમા ંપરંપરાગત લોર િંગ ત્રણ ભાગ ધરાવે છેેઃ એ) ર્પ્રર્મયમની ટકાવારીની બી) 
પ્રત્યેક 1000 વીમાની રકમ માટે અચળ રકમ અને સી) પોક્ષલસીર્દીઠ ટકાવારી રકમ 

પ્રશ્ન 9 

વીમા કંપનીઓ વારારા અસ્કયામતોના ંમલૂ્યાકંનના ંઅનસુધંામા ં_____________ એવુ ંમલૂ્ય છે જેના 
પર જીવન વીમા કંપનીએ તેની અસ્કયામતો ખરીર્દી હોય કે હસ્તગત કરી હોય. 
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 I. ર સ્કાઉન્દ્ ટે ભર્વષ્યનુ ંમલૂ્ય 
 II. ર સ્કાઉન્દ્ટે  પ્રવતામાન મલૂ્ય 
 III. બજાર મલૂ્ય 
 IV. બકુ વેલ્ય ુ

પ્રશ્ન 10 

_____________ના રકસ્સામા ં કંપની પાયારૂપ લાભની ટકાવારી અને અગાઉથી જો લેા બોનસ 
તરીકે બોનસને વ્યક્ત કરે છે. 

 I. રરવઝાનરી બોનસ 
 II. કમ્પપાઉન્દ્  બોનસ 
 III. ટર્મિનલ બોનસ 
 IV. પર્સિસ્ટન્દ્સી બોનસ 

સ્વ-કસોિીના પ્રશ્નોના ઉત્તર 

ઉત્તર 1 

સાચો ર્વકલ્પII છે. 

પોક્ષલસીની ખરીર્દી માટે વીમા ધારક વારારા ચકૂવવામા ંઆવતી રકિંમતને ર્પ્રર્મયમ કહવેાય છે. 

ઉત્તર 2 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

રરબેટ જીવન વીમાના ર્પ્રર્મયમને નક્કી કરવામા ંસામેલ પરરબળ નથી. 

ઉત્તર 3 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

હસ્તગતકરેલાસોંપણીમલૂ્યમાટેતેનાબર્દલામા ંપોક્ષલસીની સોંપણીને પોક્ષલસી ર્વિોઅલ કહવેામા ંઆવે 
છે. 

ઉત્તર 4 

સાચો ર્વકલ્પ IV છે. 
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વધારાની કે ફાજલ રકમને પરરભાર્ષત કરવાનો એક માગા જવાબર્દારી પર અસ્કયામતનુ ંવધારાનુ ં
મલૂ્ય છેઅ 

ઉત્તર 5 

સાચો ર્વકલ્પ IV છે. 

યકુ્ષલપ ર્પ્રર્મયમ પોક્ષલસી ફાળવણી ચાર્જ, રોકાણ જોખમ ર્પ્રર્મયમ અને મરણાર્ધનતા ચાર્જના ં
બનેલા હોય છે. 

ઉત્તર 6 

સાચો ર્વકલ્પ I છે. 

જીવન વીમા કંપનીઓ ર્પ્રર્મયમ પર ખરીર્દર્દારને રરબેટ ઓફર કરી શકે છે, જે ખરીર્દર્દાર વારારા પસરં્દ 
કરવામા ંઆવેલી વીમાની રકમને આધારે ચકૂવવાપાત્ર હોય છે. 

ઉત્તર 7 

સાચો ર્વકલ્પ III છે. 

જેમ ધારેલા વ્યાજર્દર ઊંચા હોય તેમ ર્પ્રર્મયમ નીચુ ંહોય 

ઉત્તર 8 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમમા ંપરંપરાગત લોર િંગ ત્રણ ભાગ ધરાવે છેેઃ એ) ર્પ્રર્મયમની ટકાવારી બી) પ્રત્યેક 
1000 વીમાની રકમ માટે અચળ રકમ અને સી) પોક્ષલસીર્દીઠ અચળ રકમ 

ઉત્તર 9 

સાચો ર્વકલ્પ IV છે. 

વીમા કંપની વારારા અસ્કયામતોના ંમલૂ્યના ંઅનસુધંાનમા ંબકુ મલૂ્ય એવુ ંમલૂ્ય છે જેના પર વીમા 
કંપનીએ પોતાની અસ્કયામત ખરીર્દી કે હસ્તગત કરી હોય. 

ઉત્તર 10 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 
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કમ્પપાઉન્દ્  બોનસના રકસ્સામા ં કંપની પાયારૂપ લાભની ટકાવારી અને અગાઉથી જો લેા બોનસને 
બોનસ તરીકે વ્યક્ત કરે છે. 
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પ્રકરણ 12 

દસ્તાવેજીકરણ – પ્રસ્તાવ તબક્કો 
 

પ્રકરણની પ્રસ્તાવના 

જીવન વીમા ઉદ્યોગમા ંઆપણે મોટી સખં્યામા ંફોમા અને ર્દસ્તાવેજો સાથે વહવેાર કરવાનો હોય છે. 
આનો ઉદે્દશ વીમા ધારક અને વીમા કંપની વચ્ચનેા સબંધંમા ંસ્પષ્ટતા લાવવાનો છે. આ પ્રકરણમા ં
પ્રસ્તાવના તબક્કામા ંસામેલ જુર્દા જુર્દા પ્રકારના ર્દસ્તાવેજો અને તેમના મહત્ત્વ અંગે ચચાા કરીશુ.ં 
આપણે ધ્યાનમા ંલેવાના રહતેા ર્દસ્તાવેજોમા ંસામેલ છે 

i. મારહતીપત્રક 
ii. પ્રસ્તાવના ફોમા 
iii. એજન્દ્ટનો અહવેાલ 
iv. તબીબી ર્નરરિણનો અહવેાલ 
v. નૈર્તક હાર્ન અહવેાલ 
vi. વયનો પરુાવો 
vii. નો યોર કસ્ટમર (કેવાયસી) ર્દસ્તાવેજો 

અભ્યાસનાાં પરરણામો 
 

A. જીવન વીમા – પ્રસ્તાવના તબક્કાના ંર્દસ્તાવેજીકરણ 
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A. જીવન વીમા – પ્રસ્તાવના તબક્કાનાાં દસ્તાવેજીકરણ 

1. મારહતીપત્રક 

વ્યાખ્યા 

મારહતીપત્રક વીમા કંપનીઓ વારારા ઉપયોગા ંલવેામા ંઆવતો ઔપચારરક કાનનૂી ર્દસ્તાવેજ છે, જે 
પ્રો ક્ટ અંગેની ર્વગતો પરૂી પા  ેછે. 

મારહતીપત્રક પોક્ષલર્સની ખરીર્દી અંગે ર્નણાય લેવા માટે સભંર્વત પોક્ષલર્સ ધારક માટે આવશ્યક 
તમામ હકીકતો ધરાવતુ ંહોવુ ંજોઇએ. 

જીવન વીમા કંપની વારારા ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવતુ ંમારહર્તપત્રક પોતાની પ્રત્યેક વીમા યોજનાઓ 
હઠેળ નીચે આપેલી બાબતોને સ્પષ્ટ કરત ુ ંહોવુ ંજોઇએેઃ 

i. ર્નયમો અને શરતો 
ii. લાભનો અવકાશ – ગેરંટી ધરાવતા અને ગેરંટી નહીં ધરાવતા 
iii. આપેલા અર્ધકાર 
iv. અપવાર્દો 
v. યોજના સહભાગી છે કે ક્ષબન-સહભાગી 

મારહતીપત્રક પરરચય આપતા ર્દસ્તાવેજ જેવો હોય છે, જે પોક્ષલર્સ ધારકને કંપનીની પ્રો ક્્સથી 
મારહતગાર બનાવે છે. 

2. પ્રસ્તાવન ાં ફોમણ 

વીમા પોક્ષલર્સ વીમા કંપની અને પોક્ષલર્સ ધારક વચ્ચેનો એક કાનનૂી કરાર છે. કોઇ પણ કરાર માટે 
જરૂરી હોય તેવી રીતે તે પ્રસ્તાવ અને સ્વીકૃર્િ ધરાવે છે. પ્રસ્તાવ તૈયાર કરવા માટે ઉપયોગમા ં
લેવામા ં આવતા અરજી ર્દસ્તાવેજને સામાન્દ્યપણે ‘પ્રસ્તાવ ફોમા’ તરીકે ઓળખવામા ં આવે છે. 
પ્રસ્તાવ ફોમામા ંઉલ્લેખવામા ંઆવેલી તમામ હકીકતો બનેં પિો માટે બધંનકારક હોય છે અને તેમા ં
સામેલ બાબતોનો અનાર્દર ક્લેઇમ્પસની પતાવટની ઘટનામા ંર્વપરરત પરરણામોમા ંપરરણમી શકે છે. 

વ્યાખ્યા 

પ્રસ્તાવ ફોમા ઇર ા (પોક્ષલર્સ ધારકના રહતની સરુિા) ધારા, 2002 હઠેળ નીચે મજુબ વ્યાખ્યાર્યત 
કરવામા ંઆવ્યુ ંછેેઃ 
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“આનો અથા એવો થાય છે કે આ ફોમા વીમાનો પ્રસ્તાવ કરનાર વારારા વીમા કંપનીને જોખમ હાથ 
ધરવા માટે સ્વીકાર અથવા ઇન્દ્કાર કરવા અંગેનો ર્નણાય લેવા અને જોખમની સ્વીકૃર્િના રકસ્સામા ં
મજૂંર થનારા કવરના ર્દર, ર્નયમ અને શરતો નક્કી કરવા માટે જોખમના ંસરં્દભ ેવીમા કંપનીએ 
માગેલી તમામ વાસ્તર્વક મારહતી પરૂી પા વા માટે ભરવામા ંઆવે છે. 

આ ર્નયમનોના ઉદે્દશ માટે “વાસ્તનવક”શબ્ર્દનો અથા વીમા કંપની વારારા આવરવામા ં આવનારા 
જોખમની જવાબર્દારી લેવાના ંસર્દભામા ંતમામ મહત્ત્વની, આવશ્યક અને સસુગંત મારહર્ત થાય છે. 

મહત્ત્વની બાબત 
પ્રસ્તાવ ફોમાની વ્યાખ્યા ઇર ાએ કરી હતી, જયારે આ ફોમાની યોજના અને તેમા ંસમાર્વષ્ટ બાબતો 
વીમા કંપનીની મનસફૂી માટે મકુ્ત રાખવામા ં આવી હતી. જોકે પોક્ષલર્સ ધારકો, મધ્યસ્થીઓ, 

ઓમ્પબડ્ઝમેન (લોકપાલ) અને વીમા કંપનીઓ પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલા પ્રર્તસાર્દને આધારે ઇર ાને 
આ ફોમા અને પ્રસ્તાવ ફોમામા ંસામેલ બાબતોને પ્રમાણભતૂ કરવાની જરૂરરયાત લાગી હતી. 

ઇર ાએ ઇર ા (જીવન વીમા માટે પ્રમાણભતૂ પ્રસ્તાવ ફોમા) ધારો, 2013 જારી કયો છે. ઇર ા વારારા 
યોજના અને સામરી ી સચૂવવામા ંઆવી છે, જયારે તેણે વધારાની મારહતીની માગણી કરવા માટે 
વીમા કંપનીઓને છૂટ પરૂી પા ી છે. પ્રસ્તાવ ફોમા માત્ર પ્રસ્તાવ કરનાર અને પ્રસ્તાર્વત જીવન 
વીમા ધારક માટે જ નહીં, પરંત ુ પોક્ષલર્સ માટે પ્રસ્તાવ કરતા અને ફોમા ભરવામા ં સહાય કરતા 
મધ્યસ્થીઓ માટે પણ ર્વગતવાર સચૂનાઓ ધરાવે છે. 

3. એજન્સિનો અહવેાિ 

એજન્દ્ટ પ્રારંક્ષભક અન્દ્ રરાઇટર છે. જોખમની આકારણી સાથે સસુગંત હોય એવી પોક્ષલર્સ ધારક 
અંગેની તમામ વાસ્તર્વક હકીકતો અને ચોક્કસ બાબતો એજન્દ્ટ વારારા તેમના/તેણીના અહવેાલમા ં
જાહરે થયેલી હોવી જરૂરી છે. આરોગ્યની બાબત, આર્દતો, વ્યવસાય, આવક અને પરરવારની 
ર્વગતો આ અહવેાલમા ંઉલ્લેખવી જરૂરી છે. 

4. તબીબી નનરરક્ષણનો અહવેાિ 

ઘણા રકસ્સાઓમા ં વીમા કંપની વારારા પેનલમા ં સામેલ કરેલા  ોક્ટર વારારા જીવન વીમા ધારકની 
તબીબી તપાસ કરવાની રહ ેછે. ઊંચાઇ, વજન, બ્લ  પે્રશર, હૃર્દયના ંસ્વાસ્્યની સ્સ્થર્ત વગેરે જેવી 
શારીરરક ર્વશેષતાઓ અંગનેી ર્વગતો  ોક્ટર વારારા તબીબી ર્નરરિણ અહવેાલ તરીકે ઓળખાતા 
તેમના અહવેાલમા ંનોંધવામા ંઆવે છે અને ઉલ્લેખવામા ંઆવે છે. 
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આપણ ેએ નોંધવુ ંજોઇએ કે ઘણા પ્રસ્તાવ અન્દ્ રરરટન હોય છે અને તબીબી ર્નરરિણની માગણી 
ર્વના સ્વીકારવામા ંઆવે છે. જયારે પ્રસ્તાવ ક્ષબન-તબીબી એન્દ્ રરાઇરટિંગ હઠેળ ધ્યાનમા ંલેવામા ંન 
આવી શકે ત્યારે તબીબી ર્નરરિકના અહવેાલની પરંપરાગત રીતે રહ ેછે, કારણ કે પ્રસ્તાર્વત રકમ 
કે જીવન વીમાનો પ્રસ્તાવ કરનારની વય ઊંચી હોઇ શકે છે અથવા પ્રસ્તાવમા ંજાહરે કરી હોય 
એવી કેટલીક લાિક્ષણકતાઓ માટે તબીબી ર્નરરિક વારારા ર્નરરિણ અને અહવેાલની માગણી 
કરવામા ંઆવી હોઇ શકે છે. 

તેથી વીમા કંપનીના અન્દ્ રરાઇટર જીવન વીમો મેળવનારના પ્રવતામાન આરોગ્યની સ્સ્થર્ત પ્રાપ્ત 
કરે છે. 

5. નૈનતક હાનન અહવેાિ 

જીવન વીમો વ્યસ્ક્ત અને વીમા કંપની વચ્ચેનો કરાર છે જેના હઠેળ પોક્ષલર્સની મદુ્દત ર્દરર્મયાન 
આવરવામા ંઆવેલી વ્યસ્ક્તનુ ંઅવસાન થાય તો સ્પષ્ટ કરેલી રકમ ચકૂવવામા ંઆવે છે. જયારે 
તમે જીવન વીમો ખરીર્દો ત્યારે તમારે કેટલીક અન્દ્ રરાઇરટિંગ પ્રરક્રયામાથંી પસાર થવાનુ ં રહ ે છે, 
જેમા ંઅરજી ભરવી અને તબીબી પરીિણ કરાવવાનો સમાવેશ થાય છે. અન્દ્ રરાઇટર જેના ર્વશે 
સાવધ રહ ેછે એવા જોખમને અસર કરતા પરરબળને નૈર્તક હાર્ન કહવેાય છે. 

વ્યાખ્યા 

નૈર્તક હાર્ન એવી શક્યતા છે જેમા ંરી ાહકની વતાણકૂ જીવન વીમા પોક્ષલર્સની ખરીર્દીના ંપરરણામ 
સ્વરૂપે બર્દલાઇ શકે છે અને આ પ્રકારનો બર્દલાવ નકુસાનની શક્યતાને વધારે છે. 

ઉદાહરણ 

જ્હોન ર ઓએ તાજેતરમા ંજીવન વીમા પોક્ષલર્સ ખરીર્દી છે, ત્યાર પછી તેણે કોઇ સ્થળે ક્સ્કઇંગ 

સાહર્સક પ્રવાસ પર જવાનો ર્નણાય લીધો છે અને આ સ્થળ ક્સ્કઇંગ માટેનુ ંપ ૃ્ વીનુ ંસૌથી જોખમી 
સ્થળ છે. ભતૂકાળમા ંતેણે આ પ્રકારના સાહસ ખે વાનો ઇન્દ્કાર કયો હતો. 

જીવન વીમા કંપનીઓ વ્યસ્ક્ત પોતાનુ ંઅથવા અન્દ્યનુ ંજીવન ટૂંકાવી નાખવા જેવા પગલા ંભરીને 
જીવન વીમાની ખરીર્દીમાથંી નફો કરવા માગતી વ્યસ્ક્તઓની શક્યતાઓની સામે સરુિા ઇચ્છતી 
હોય છે. તેથી જીવન વીમાના અન્દ્ રરાઇટસા આ પ્રકારની હાર્ન સચૂવે એવા કોઇ પણ પરરબળોની 
તપાસ કરે છે. 
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આ ઉદે્દશ માટે કંપનીને વીમા કંપનીના અર્ધકારી વારારા નૈર્તક હાર્ન અહવેાલ સપુરત કરવાની જરૂર 
પ ી શકે છે. અહવેાલ પણૂા થાય તે પહલેા અહવેાલ આપતા અર્ધકારીએ પ્રસ્તાવ કરનારની ઓળખ 
અંગે પોતાને સતંષુ્ટ કરવી જોઇએ. તેણ ેઅહવેાલ પણૂા કરતા પહલેા તેમના રહઠેાણ સ્થળે મલુાકાત 
કરવી જોઇએ. અહવેાલ આપતા અર્ધકારીએ જીવન વીમો ખરીર્દનારી વ્યસ્ક્તના ંઆરોગ્ય, વ્યવસાય, 

આવક, સામાજજક બાબતો અને આર્થિક સ્સ્થર્ત વગેરે અંગે સ્વતતં્ર તપાસ કરવી જોઇએ. 

6. વયનો પ રાવો 

આપણે અગાઉથી જોયુ ંછે કે જીવન વીમામા ંમરણાર્ધનતાનુ ંજોખમ ઉંમર સાથે વધે છે. તેથી વય 
એવુ ંપરરબળ છે જેને વીમા કંપનીઓ વીમા ધારકના ંજીવનની જોખમ પ્રોફાઇલ નક્કી કરવા માટે 
ઉપયોગમા ંલે છે. પ્રત્યેક વયજૂથ અનસુાર ર્પ્રર્મયમની વસલૂાત કરવામા ંઆવે છે. તેથી વયના 
પરુાવાના યોગ્ય ર્દસ્તાવેજની તપાસ કરીને સાચી વયની ખરાઇ કરવી જીવન વીમામા ંઆવશ્યક 
બાબત છે. 

માન્દ્ય વયના પરુાવા પ્રમાણભતૂ અને ક્ષબનપ્રમાણભતૂ હોઇ શકે છે. 

a) વયના પ્રમાણભતૂ પ રાવા 

વયના પ્રમાણભતૂ પરુાવા તરીકે માનવામા ંઆવતા કેટલાક ર્દસ્તાવેજો નીચ ેઆપવામા ંઆવ્યા 
છેેઃ 

i. શાળા કે કોલેજના ંપ્રમાણપત્ર 
ii. મહાનગરપાક્ષલકાના રેકોડ્સામાથંી મેળવેલુ ંજન્દ્મનુ ંપ્રમાણપત્ર 
iii. પાસપોટા 
iv. પાન કા ા 
v. સર્વિસ રજજસ્ટર 
vi. બાક્પ્ટઝમનુ ંપ્રમાણપત્ર 
vii. જન્દ્મ તારીખ ધરાવતા ંપારરવારરક બાઇબલમાથંી પ્રાપ્ત કરેલુ ંપ્રમાણપત્ર 
viii. લશ્કરી કમાચારીના રકસ્સામા ંઓળખ કા ા 
ix. રોમન કેથક્ષલક ચચા વારારા જારી કરેલુ ંલગ્નનુ ંપ્રમાણપત્ર 

b) વયના લબન-પ્રમાણભતૂ પ રાવા 

ઉપર જણાવવામા ંઆવેલા વયના પ્રમાણભતૂ પરુાવા જયારે ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યારે વીમા 
કંપની વયના ક્ષબન-પ્રમાણભતૂ પરુાવા સપુરત કરવાની મજૂંરી આપી શકે છે. વયના ક્ષબન-

પ્રમાણભતૂ પરુાવા તરીકે ઓળખાતા કેટલાક ર્દસ્તાવેજો નીચ ેઆપેલા છેેઃ 
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i. જન્દ્માિર 
ii. રેશન કા ા 
iii. સ્વ-ઘોષણા કરીને કરેલુ ંસોગધંનામુ ં
iv. રી ામપચંાયતનુ ંપ્રમાણપત્ર 

આકૃનત્ત 1: વયનો માન્દ્ય પરુાવો 

 

7. એન્ન્સિ-મની િોન્સિરરિંિ (એએમએિ) 

વ્યાખ્યા 

નાણાનંી હરેફેર (મની લો રંરિંગ) ગેરકાયરે્દસર નાણાનેં તેના ગેરકાયરે્દસર મળૂને છપાવીને 
અથાતતં્રમા ંલાવવાની પ્રરક્રયા છે, જેથી તે કાનનૂી રીતે પ્રાપ્ત કયાા હોય એવુ ંરે્દખાય. ભારત સરકારે 
નાણા ંહરેફેરની પ્રવરૃ્િ પર અંકુશ મેળવવા માટે પીએમએલએ, 2002 રજૂ કયો હતો. 

નાણાનંી હરેફેરની પ્રવરૃ્િઓને ર્નયરં્ત્રત કરવા અને નાણાનંી હરેફેરથી પ્રાપ્ત કરેલી સપંર્િની જન્સપ્ત 
માટે જોગવાઇ પરૂી પા વા માટે ર્પ્રવેન્દ્શન ઓફ મની લો રંરિંગ એક્ટ  (પીએમએલએ), 2002ને 
2005મા ંઅમલી બનાવવામા ંઆવ્યો હતો. તેમા ંનાણાનંી હરેફેરને એક ગનુો ગણવામા ંઆવ્યો છે, 
જે ત્રણ વષાથી સાત વષાની સખત જેલની સજા અને રૂ. 5 લાખ સધુીના રં્દ  વારારા સજાપાત્ર છે. 
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પ્રત્યેક વીમા કંપની એએમએલ નીર્ત ધરાવતી હોય તે આવશ્યક છે અને આના અનસુાર તે ઇર ા 
સમિ એક નકલ ફાઇલ કરે છે. એએમએલ કાયાક્રમમા ંનીચેની બાબતો સામેલ હોવી જોઇએેઃ 

i. આંતરરક નીર્તઓ, પ્રરક્રયાઓ અને ર્નયતં્રણો 

ii. ર્પ્રસ્ન્દ્સપલ કમ્પપ્લાયન્દ્સ ઓરફસરની ર્નમણકુ 

iii. એએમએલ પગલા ંઅંગે એજન્દ્્સની ર્નમણકૂ અને તાક્ષલમ 

iv. આંતરરક ઓર ટ/ર્નયતં્રણ 

8. નો યોર કસ્િમર (કેવાયસી) 
નો યોર કસ્ટમર કારોબાર વારારા પોતાના રી ાહકોની ઓળખની ખરાઇ કરવા માટે ઉપયોગમા ં
લેવામા ંઆવતી પ્રરક્રયા છે. બેંકો અને વીમા કંપનીઓ ઓળખની ચોરી, નાણાકીય છેતરર્પિં ી 
અને નાણાનંી હરેફેરને રોકવા માટે પોતાના રી ાહકો પાસે ર્વગતવાર મારહતી પરૂી પા વા 
અંગેની માગણી કરી રહી છે. 

કેવાયસી માગાર્દર્શિકાનો ઉદે્દશ ગનુાખોર તત્વો વારારા નાણાકીય સસં્થાઓનો નાણાનંી હરેફેરની 
પ્રવરૃ્િઓ માટે થતા ઉપયોગને રોકવાનો છે. 

તેથી વીમા કંપનીઓએ તેમના રી ાહકોની ખરી ઓળખ નક્કી કરવાની જરૂર રહ ેછે. એજન્દ્ટોએ 
સરુ્નર્િત કરવુ ં જોઇએ કે કેવાયસી પ્રરક્રયાના ભાગ તરીકે પ્રસ્તાવ કરનાર વ્યસ્ક્ત નીચ ે
આપવામા ંઆવેલા પરુાવાની સાથે પ્રસ્તાવ ફોમા સપુરત કરેેઃ 

i. ફોટોરી ાફ 

ii. ઉંમરનો પરુાવો 

iii. સરનામાનંો પરુાવો – િાઇર્વિંગ લાઇસન્દ્સ, પાસપોટા, ટેક્ષલફોન ક્ષબલ, વીજળીનુ ંક્ષબલ, બેંકની 
પાસબકુ વગેરે 

iv. ઓળખનો પરુાવો – િાઇર્વિંગ લાઇસન્દ્સ, વોટર આઇ ી કા ા, પાન કા ા વગેરે 

v. ઊંચા મલૂ્યના સોર્દાના રકસ્સામા ંઆવકના પરુાવાના ર્દસ્તાવેજો 

9. રફ્ર-િોક સમયિાળો 

ધારો કે કોઇ વ્યસ્ક્તએ નવી જીવન વીમા પોક્ષલર્સ ખરીર્દી છે અને તે પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ પ્રાપ્ત કરે 
છે અને તેની તપાસ કરતા જાણવા મળે કે ર્નયમો અને શરતો તેઓ/તેણી ઇચ્છે છે એવા નથી. 
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તેઓ/તેણી શુ ંકરી શકે છે ? 

ઇર ાએ તેના ર્નયમનોમા ંરી ાહકને અનકુળૂ જોગવાઇ સામેલ કરી છે જે આ સમસ્યાનુ ંસમાધાન કરે 
છે. તે “ફ્રી લોક સમયગાળો” અથવા “કુક્ષલિંગ સમયગાળા” તરીકે ઓળખાતી જોગવાઇ ધરાવે છે. 

આ સમયગાળા ર્દરર્મયાન જો પોક્ષલર્સ ધારકે પોક્ષલર્સ ખરીર્દી છે અને તેમને તે જોઇતી ન હોય તો 
તેઓ/તેણી તેને પરત કરી શકે છે અને નાણા ંપાછા મેળવી શકે છે, જે નીચેની શરતોને આર્ધન છેેઃ 

i. તેઓ/તેણી આ ર્વકલ્પનો ઉપયોગ પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ પ્રાપ્ત કરે તેના 15 રર્દવસની અંર્દર 
કરી શકે છે 

ii. તેઓ/તેણીએ કંપની સાથે લકે્ષખતમા ંસરેં્દશાવ્યવહાર કરવાનો રહ ેછે 

iii. ર્પ્રર્મયમનુ ં રરફ ં કવર પરના સમયગાળા માટે જોખમ ર્પ્રર્મયમના પ્રમાણમા,ં તબીબી 
ર્નરરિણ અને સ્ટેમ્પપ  યટુીના ચાજર્જસ પર વીમા કંપનીને થયેલા ખચા અનસુાર કરવામા ં
આવશે 

આ ફ્રી લોક સમયગાળો વીમા પોક્ષલર્સ ધારકોને ખાસ હક તરીકે ઉપલબ્ધ કરવામા ંઆવે છે. તેઓ 
તેમના આ ર્વકલ્પનો ઉપયોગ પોક્ષલર્સ ધારક વારારા પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ પ્રાપ્ત કયાાની તારીખથી 15 
રર્દવસના સમયગાળા ર્દરર્મયાન કરી શકે છે. 

પોતાની કસોિી કરો 1 

જો પોક્ષલર્સ ધારકે પોક્ષલર્સ ખરીર્દી છે અને તેમને તે જોઇતી નથી તો તઓ/તેણી તેને 
___________ સમયગાળા ર્દરર્મયાન પરત કરી શકે છે અને નાણા ંપાછા મેળવી શકે છે. 

 I. ફ્રી ઇવેલ્યએુશન 
 II. ફ્રી લોક 
 III. કેન્દ્સલેશન 
 IV. ફ્રી ટ્રાયલ 
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સાંલક્ષ્ત 

 મારહતીપત્રક વીમા કંપનીઓ વારારા ઉપયોગા ંલેવામા ંઆવતો ઔપચારરક કાનનૂી ર્દસ્તાવેજ છે, 
જે પ્રો ક્ટ અંગેની ર્વગતો પરૂી પા  ેછે. 

 પ્રસ્તાવ કરવા માટે ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવતા અરજી ર્દસ્તાવેજને સામાન્દ્યપણ ે‘પ્રસ્તાવ ફોમા’ 
તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. 

 એજન્દ્ટ વારારા આરોગ્યની બાબત, આર્દતો, વ્યવસાય, આવક અને પરરવારની ર્વગતો એજન્દ્ટના 
અહવેાલમા ંઉલ્લેખવી જરૂરી છે.  

 ઊંચાઇ, વજન, બ્લ  પે્રશર, હૃર્દયના ં સ્વાસ્્યની સ્સ્થર્ત વગેરે જેવી શારીરરક ર્વશેષતાઓ 
અંગેની ર્વગતો  ોક્ટર વારારા તબીબી નરરિણ અહવેાલ તરીકે ઓળખાતા તેમના અહવેાલમા ં
નોંધવામા ંઆવે છે અને ઉલ્લેખવામા ંઆવે છે. 

 નૈર્તક હાર્ન એવી શક્યતા છે રી ાહકની વતાણકૂ જીવન વીમા પોક્ષલર્સની ખરીર્દીના ં પરરણામ 
સ્વરૂપે બર્દલાઇ શકે છે અને આ પ્રકારનો બર્દલાવ નકુસાનની શક્યતાને વધારે છે. 

 કેટલાક ર્દસ્તાવેજોને વયના પ્રમાણભતૂ પરુાવા માનવામા ંઆવે છે જેમા ં સામેલ છે શાળા કે 
કોલેજના ંપ્રમાણપત્ર, મહાનગરપાક્ષલકાના રેકોડ્સામાથંી પ્રાપ્ત કરેલુ ંજન્દ્મનુ ંપ્રમાણપત્રવગેરે. 

 પ્રત્યેક વીમા કંપની એએમએલ નીર્ત ધરાવતી હોવી જોઇએ અને આના અનસુાર તે ઇર ા 
સમિ એક નકલ ફાઇલ કરે છે. એએમએલ કાયાક્રમમા ં આંતરરક નીર્તઓ, પ્રરક્રયાઓ અને 
ર્નયતં્રણો તથા ર્પ્રસ્ન્દ્સપલ કમ્પપ્લાયન્દ્સ ઓરફસરની ર્નમણકુ સામેલ હોવી જોઇએ. 

 વીમા કંપનીઓએ પોતાના રી ાહકોની ખરી ઓળખ સરુ્નર્િત કરવાની જરૂર હોય છે. સરનામાનંા 
પરુાવા, પાન કા ા અને ફોટોરી ા્સ વગેરે જેવા કેવાયસી ર્દસ્તાવેજોને કેવાયસી પ્રરક્રયાના 
ભાગરૂપે એકત્ર કરવાની જરૂર રહ ેછે. 
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મ ખ્ય પારરભાનષક શબ્દ 

1. મારહતીપર્ત્રકા 
2. નૈર્તક હાર્ન 
3. વયનો પ્રમાણભતૂ અને ક્ષબન-પ્રમાણભતૂ પરુાવો 
4. એક્ન્દ્ટ-મની લોન્દ્ રરિંગ 
5. નો યોર કસ્ટમર (કેવાયસી) 
6. ફ્રી-લોક સમયગાળો 

 

પોતાની કસોિીના ઉત્તર 

ઉત્તર 1 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

જો પોક્ષલર્સ ધારક પોક્ષલર્સ ખરીરે્દ છે અને તેને તેઓ ઇચ્છતા ન હોય તો ફ્રી લોક સમયગાળા 
ર્દરર્મયાન તેઓ/તેણી તેને પાછી કરી શકે છે અને નાણા ંપરત મેળવી શકે છે. 

સ્વ-કસોિીના પ્રશ્નો 

પ્રશ્ન 1 

નીચેનામાથંી કયો ર્વકલ્પ વયના પ્રમાણભતૂ પરુાવાનુ ંઉર્દાહરણ છે ? 

 I. રેશન કા ા 
 II. જન્દ્માિર 
 III. પાસપોટા 
 IV. રી ામ પચંાયતનુ ંપ્રમાણપત્ર 

પ્રશ્ન 2 

નીચેનામાથંી કયુ ંનૈર્તક હાર્ન માટેનુ ંકારણ હોઇ શકે છે ? 

 I. વીમાની ખરીર્દી પછી વધેલી જોખમી વતાણકુ 
 II. વીમાની ખરીર્દી પહલેા વધેલી જોખમી વતાણકુ 
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 III. વીમાની ખરીર્દી પછી ઘટેલી જોખમી વતાણકુ 
 IV. વીમો મેળવ્યા પછી ગનુાખોરીમા ંસામેલ થવુ ં

પ્રશ્ન 3 

નીચેનામાથંી કઈ બાબત તબીબી ર્નરરિકના અહવેાલમા ંતપાસવામા ંઆવશે ? 

 I. પ્રસ્તાવ કરનારની લાગણીશીલ વતાણકૂ 
 II. ઊંચાઇ, વજન અને બ્લ  પે્રશર 
 III. સામાજજક સ્સ્થર્ત 
 IV. સચ્ચાઇ 

 

પ્રશ્ન 4 

__________ વીમા કંપનીઓ વારારા ઉપયોગમા ં લેવામા ંઆવતો કાનનૂી ર્દસ્તાવેજ છે જે પ્રો ક્ટ 
અંગેની ર્વગતો પરૂી પા  ેછે. 

 I. પ્રસ્તાવ ફોમા 
 II. પ્રસ્તાવ ક્વોટ 
 III. મારહતી  ોકેટ 
 IV. મારહતીપર્ત્રકા 

પ્રશ્ન 5 

પ્રસ્તાવ કરવા માટે ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવતા અરજી ર્દસ્તાવેજને સામાન્દ્યપણ ે_____________ 
તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. 

 I. અરજી ફોમા 
 II. પ્રસ્તાવ ફોમા 
 III. રજજસ્ટે્રશન ફોમા 
 IV. સબક્સ્ક્રપ્શન ફોમા 

પ્રશ્ન 6 

નીચે આપેલા વયના પરુાવાના ર્દસ્તાવેજોમાથંી વીમા કંપનીઓ વારારા ક્ષબન-પ્રમાણભતૂ તરીકે 
વગીકૃિ કરેલા કોઇ એક ર્વકલ્પને ઓળખો. 



 

225 
 

 I. શાળાનુ ંપ્રમાણપત્ર 
 II. લશ્કરી કમાચારીના રકસ્સામા ંઓળખ કા ા 
 III. રેશન કા ા 
 IV. બાક્પ્ટઝમનુ ંપ્રમાણપત્ર 

પ્રશ્ન 7 

નાણાનંી હરેફેર (મની લો રંરિંગ) _________ નાણાનેં તેના ___________ મળૂને છપાવીને 
અથાતતં્રમા ંલાવવાની પ્રરક્રયા છે, જેથી તે કાનનૂી રીતે પ્રાપ્ત કયાા હોય એવુ ંરે્દખાય. 

 I. ગેરકાયરે્દસર, ગેરકાયરે્દસર 
 II. કાયરે્દસર, કાયરે્દસર 
 III. ગેરકાયરે્દસર, કાયરે્દસર 
 IV. કાયરે્દસર, ગેરકાયરે્દસર 

પ્રશ્ન 8 

પોક્ષલર્સ ધારક પોક્ષલર્સથી સતંષુ્ટ ન હોય એવા રકસ્સામા ંતેઓ/તેણી પોક્ષલર્સને રફ્ર-લોક સમયગાળા 
એટલે કે પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ પ્રાપ્ત કયાાના ________ની અંર્દર પોક્ષલર્સ પરત કરી શકે છે. 

 I. 60 રર્દવસ 

 II. 45 રર્દવસ 

 III. 30 રર્દવસ 

 IV. 15 રર્દવસ 

પ્રશ્ન 9 

નીચેનામાથંી કયુ ંર્નવરે્દન ફ્રી લોક સમયગાળા ર્દરર્મયાન પોક્ષલર્સ ધારક વારારા પરત કરેલી પોક્ષલર્સ 
અંગે સાચુ ંછે ? 

 I. વીમા કંપની 100 % ર્પ્રર્મયમ પાછ ંકરી રે્દશે. 
 II. વીમા કંપની 50 % ર્પ્રર્મયર્મય પાછ ંકરી રે્દશે. 
 III. વીમા કંપની ર્પ્રર્મયમનુ ં રરફ ં કવર પરના સમયગાળા માટે જોખમ ર્પ્રર્મયમના પ્રમાણમા,ં 

તબીબી ર્નરરિણ અને સ્ટેમ્પપ  યટુીના ચાજર્જસ પર થયેલા ખચા અનસુાર કરશે 
 IV. વીમા કંપની સમરી  ર્પ્રર્મયમ જપ્ત કરી લેશે 
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પ્રશ્ન 10 

નીચેનામાથંી કયો ર્વકલ્પ સરનામાનો માન્દ્ય પરુાવો છે ? 

 I. પાન કા ા 
 II. વોટર આઇ ી કા ા 
 III. બેંકની પાસબકુ 
 IV. િાઇર્વિંગલાઇસન્દ્સ 
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સ્વ-કસોિીના પ્રશ્નોના ઉત્તર 

ઉત્તર 1 

સાચો ર્વકલ્પ III છે. 

પાસપોટા વયના પ્રમાણભતૂ પરુાવાનુ ંઉર્દાહરણ છે. 

ઉત્તર 2 

સાચો ર્વકલ્પ I છે. 

વીમાની ખરીર્દી પછી વધેલી જોખમી વતાણકુ નૈર્તક હાર્નનુ ંકારણ હોઇ શકે છે. 

ઉત્તર 3 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

ઊંચાઇ, વજન અને બ્લ  પે્રશર એવી બાબતો છે જે તબીબી ર્નરરિણના અહવેાલમા ંતપાસવામા ં
આવશે. 

ઉત્તર 4 

સાચો ર્વકલ્પ IV છે. 

મારહતીપત્રક વીમા કંપનીઓ વારારા ઉપયોગમા ં લેવામા ંઆવતો કાનનૂી ર્દસ્તાવેજ છે જે પ્રો ક્ટ 
અંગેની ર્વગતો પરૂી પા  ેછે. 

ઉત્તર 5 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

પ્રસ્તાવ કરવા માટે ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવતો અરજી ર્દસ્તાવેજ સામાન્દ્યપણ ેપ્રસ્તાવ ફોમા તરીકે 
ઓળખવામા ંઆવે છે. 

ઉત્તર 6 

સાચો ર્વકલ્પ III છે. 

રેશન કા ા વયના ક્ષબન-પ્રમાણભતૂ પરુાવા તરીકે વગીકૃિ કરવામા ંઆવે છે. 
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ઉત્તર 7 

સાચો ર્વકલ્પ I છે. 

નાણાનંી હરેફેર (મની લો રંરિંગ) ગેરકાયરે્દસર નાણાનેં તેના ગેરકાયરે્દસર મળૂને છપાવીને 
અથાતતં્રમા ંલાવવાની પ્રરક્રયા છે, જેથી તે કાનનૂી રીતે પ્રાપ્ત કયાા હોય એવુ ંરે્દખાય. 

ઉત્તર 8 

સાચો ર્વકલ્પ IV છે. 

પોક્ષલર્સ ધારક પોક્ષલર્સથી સતંષુ્ટ ન હોય એવા રકસ્સામા ંતેઓ/તેણી પોક્ષલર્સને રફ્ર-લોક સમયગાળા 
એટલે કે પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ પ્રાપ્ત કયાાના 15 રર્દવસની અંર્દર પોક્ષલર્સ પરત કરી શકે છે. 

ઉત્તર 9 

સાચો ર્વકલ્પ III છે. 

ફ્રી-લોક સમયગાળા ર્દરર્મયાન પોક્ષલર્સ ધારક વારારા પરત કરેલી પોક્ષલર્સના ંઅનસુધંાનમા ં વીમા 
કંપની ર્પ્રર્મયમનુ ં રરફ ં કવર પરના સમયગાળા માટે જોખમ ર્પ્રર્મયમના પ્રમાણમા,ં તબીબી 
ર્નરરિણ અને સ્ટેમ્પપ  યટુીના ચાજર્જસ પર થયેલા ખચા અનસુાર કરશે. 

ઉત્તર 10 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

પાનકા ાવયનોમાન્દ્યપરુાવોનથી 
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પ્રકરણ 13 

દસ્તાવેજીકરણ – પોલિનસની શરત – I 

 
પ્રકરણની પ્રસ્તાવના 

આ પ્રકરણમા ંઆપણ ેપ્રસ્તાવ જયારે જીવન વીમા પોક્ષલર્સમા ંપરરણમે છે ત્યારે તેમા ંસામેલ જુર્દા 
જુર્દા ર્દસ્તાવેજો અંગેની ચચાા કરીશુ.ં 

અભ્યાસનાાં પરરણામ 

 

A. પોક્ષલર્સ તબક્કાના ંર્દસ્તાવેજીકરણ 
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A. પોલિનસ તબક્કાનાાં દસ્તાવેજીકરણ 

1. નપ્રનમયમની પ્રથમ રનસદ 

જયારે જીવન વીમા કંપની ર્પ્રર્મયમની પ્રથમ રર્સર્દ (એફપીઆર) જારી કરે છે ત્યારે વીમાનો કરાર 
ચાલ ુથાય છે. એફપીઆર પોલિનસ કરાર શરૂ થઈ િયો હોવાન ાં દશાણવતો પ રાવો છે. 
ર્પ્રર્મયમની પ્રથમ રર્સર્દ નીચે આપેલી મારહતી ધરાવતી હોય છેેઃ 

i. જીવન વીમો ધરાવતી વ્યસ્ક્તનુ ંનામ અને સરનામુ ં
ii. પોક્ષલર્સ નબંર 
iii. ચકૂવેલી ર્પ્રર્મયમની રકમ 
iv. ર્પ્રર્મયમની ચકૂવણીની પદ્ર્િ અને સખં્યા 
v. ર્પ્રર્મયમની બાકી ચકૂવણીની આગામી તારીખ 
vi. જોખમના આરંભની તારીખ 
vii. પોક્ષલર્સની પાકતી મદુ્દતની આખરી તારીખ 
viii. છેલ્લાર્પ્રર્મયમનીચકૂવણીનીતારીખ 

ix. વીમાની રકમ 

એફપીઆર જારી કયાા બાર્દ, વીમા કંપની પ્રસ્તાવ કરનાર પાસેથી જેમ જેમ ર્પ્રર્મયમ પ્રાપ્ત કરશે 
તે અનસુાર કંપની ર્પ્રર્મયમ રર્સર્દો જારી કરશે. આ રર્સર્દોને રરન્દ્યઅુલ ર્પ્રર્મયમ રરર્સપ્્સ 
(આરપીઆર) તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. આરપીઆર ર્પ્રર્મયમની ચકૂવણી અંગેની કોઇ તકરારના 
રકસ્સામા ંચકૂવણીનો પરુાવો ગણાય છે. 
2. પોલિનસ દસ્તાવેજ 
પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ વીમા સાથે જો ાયેલો સૌથી મહત્ત્વનો ર્દસ્તાવેજ છે.તે વીમા ધારક અને વીમા 
કાંપની વચ્ચેના કરારનો એક પ રાવો છે. આ કરાર નથી. જો પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ પોક્ષલર્સ ધારક વારારા 
ખોવાઇ જાય તો તે વીમા કરારને કોઇ અસર કરતુ ંનથી. વીમા કંપની કરારમા ંકોઇ ફેરફાર કયાા 
ર્વના પોક્ષલર્સની નકલ જારી કરશે. પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ પર સિમ સિાર્ધકારી વારારા હસ્તાિર 
કરવાના હોય છે અને ઈક્ન્દ્ યન સ્ટેમ્પપ એક્ટ અનસુાર સહી-ર્સક્કા કરવાના રહ ેછએ. 
પ્રમાણભતૂ પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ પરંપરાગત રીતે ત્રણ ભાગ ધરાવે છેેઃ 

a) પોલિનસ સલૂચ 
પોક્ષલર્સ સકૂ્ષચ પ્રથમ ભાગ હોય છે. તે સામાન્દ્યપણ ેપોક્ષલર્સના મળૂ પાના પર જોવા મળે છે. 
જીવન વીમા કરારની સકૂ્ષચ સામાન્દ્યપણ ેસમાન હોય છે. તે સામાન્દ્યપણ ેનીચ ેઆપેલી બાબતો 
ધરાવે છેેઃ 
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આકૃનત્ત 1:પોલિનસ દસ્તાવેજના ઘિકો  

 

i. વીમા કંપનીનુ ંનામ 

ii. જે તે પોક્ષલર્સ માટે કેટલીક ચોક્કસ ર્વગતો જેવી કેેઃ 

 પોક્ષલર્સ ધારકનુ ંનામ અને સરનામુ ં
 જન્દ્મ તારીખ અને પાછલી જન્દ્મતારીખે થયેલી વય 
 પોક્ષલર્સ કરારની યોજના અને મદુ્દત 
 વીમાની રકમ 
 ર્પ્રર્મયમની રકમ 
 ર્પ્રર્મયમ ચકૂવવાની મદુ્દત 
 આરંભ થવાની તારીખ, પાકતી મદુ્દતની તારીખ અને પાછલા ર્પ્રર્મયમની બાકી 

ચકૂવણીની તારીખ 
 પોક્ષલર્સ ર્વથ પ્રોરફટ કે ર્વથાઉટ પ્રોરફટ છે તે 
 નોર્મનીનુ ંનામ 
 ર્પ્રર્મયમની ચકૂવણીનો પ્રકાર – વાર્ષિક, અધાવાર્ષિક, ર્ત્રમાર્સક, માર્સક, પગારમાથંી 

કપાત મારફતે 
 પોક્ષલર્સ નબંર – પોક્ષલર્સ કરારનો યરુ્નક ઓળખ નબંર હોય છે તે 

iii. વીમા કંપનીનુ ંચકૂવણી કરવાનુ ંવચન. આ વીમા કરારના ંહાર્દાની રચના કરે છે 

iv. અર્ધકૃિ હસ્તાિર કરનારની સહી અને પોક્ષલર્સનો ર્સક્કો 

v. સ્થાર્નક વીમા લોકપાલનુ ંસરનામુ.ં 
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b) પ્રમાણભતૂ જોિવાઇઓ 

પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજનો બીજો ઘટક પોક્ષલર્સની પ્રમાણભતૂ જોગવાઇઓનો બનેલો છે, જે જયા ંસધુી 
સ્પષ્ટપણે બાકાત કરવામા ંન આવ્યો હોય ત્યા ંસધુી સામાન્દ્યપણે તમામ જીવન વીમા કરારોમા ં
હાજર હોય છે. આમાનંી કેટલીક જોગવાઇઓ ચોક્કસ પ્રકારના કરારો જેવા કે ટમા, ર્સિંગલ 
ર્પ્રર્મયમ અથવા નોન-પારટિર્સપેરટિંગ (પ્રોરફટમા)ં પોક્ષલર્સઓમા ં લાગ ૂ ન પણ હોઇ શકે. કરાર 
હઠેળ લાગ ૂહોય એવી આ પ્રમાણભતૂ જોગવાઇઓ હકો અને ખાસ અર્ધકાર તથા અન્દ્ય શરતો 
વ્યાખ્યાર્યત કરે છે. 

c) પોલિનસની નવશેષ જોિવાઇઓ 

પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજનો ત્રીજો ભાગ પોક્ષલર્સની ર્વશેષ જોગવાઇઓનો બનેલો છે, જે વ્યસ્ક્તગત 
પોક્ષલર્સ કરાર માટે સ્પષ્ટ હોય છે. આ ર્દસ્તાવેજના મખુ્ય પાના પર ર્પ્રન્દ્ટ કરવામા ંઆવી શકે 
છે અથવા તેને ક્ષબ ાણના ંસ્વરૂપે અલગથી ર્દાખલ કરવામા ંઆવી હોય છે. 

પોક્ષલર્સની પ્રમાણભતૂ જોગવાઇઓ જેવા કે છૂટના રર્દવસો અથવા ચકૂના રકસ્સામા ંક્ષબન-જપ્તીને 
કરાર હઠેળ ઘણી વખત કાયર્દાકીય રીતે પરૂી પા વામા ંઆવે છે, જયારે સામાન્દ્યપણે ચોક્કસ 
જોગવાઇઓ વીમા કંપની અને વીમા ધારક વચ્ચેના ખાસ કરાર સાથે જો ાયેલી હોય છે. 

ઉદાહરણ 

એવી જોગવાઇ જે કરાર બનાવતી વખતે ગભા ધરાવતી મરહલા માટે ગભાાવસ્થાને લીધે થતા 
મતૃ્યનેુ સામેલ ન કરે 

ર્વગતવાર જોગવાઇઓ પ્રકરણ 13મા ંઉલ્લખેવામા ંઆવી છે. 

પોતાનીકસોિી કરો 1 

ર્પ્રર્મયમની પ્રથમ રર્સર્દ (એફપીઆર) શુ ંસચૂવે છે ? સૌથી યોગ્ય ર્વકલ્પ પસરં્દ કરો. 

 I. ફ્રી લોક સમયગાળો પણૂા થયો છે 
 II. પોક્ષલર્સ કરાર શરૂ થયો છે તેનો પરુાવો છે 
 III. પોક્ષલર્સ હવે રર્દ ન થઈ શકે 
 IV. પોક્ષલર્સએ ચોક્કસ રોક  મલૂ્ય પ્રાપ્ત કયુું છે 
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સાંલક્ષ્ત 

 જયારે જીવન વીમા કંપની ર્પ્રર્મયમની પ્રથમ રર્સર્દ (એફપીઆર) જારી કરે છે ત્યારે વીમાનો 
કરાર ચાલ ુથાય છે. એફપીઆર પોક્ષલર્સ કરાર શરૂ થઈ ગયો હોવાનુ ંર્દશાાવતો પરુાવો છે. 

 પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ વીમા સાથે જો ાયેલો સૌથી મહત્ત્વનો ર્દસ્તાવેજ છે. તે વીમા ધારક અને 
વીમા કંપની વચ્ચેના કરારનો એક પરુાવો છે. 

 પોક્ષલર્સના પ્રમાણભતૂ ર્દસ્તાવેજ પરંપરાગત રીતે ત્રણ ભાગ ધરાવે છે જેમા ં પોક્ષલર્સ સકૂ્ષચ, 
પ્રમાણભતૂ જોગવાઇઓ અને પોક્ષલર્સની ર્વર્શષ્ટ જોગવાઇઓનો સમાવેશ થાય છે. 

 

મ ખ્ય પારરભાનષક શબ્દ 

1. ર્પ્રર્મયમની પ્રથમ રર્સર્દ (એફપીઆર) 
2. પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ 
3. પોક્ષલર્સ સકૂ્ષચ 
4. પ્રમાણભતૂ જોગવાઇઓ 
5. ર્વર્શષ્ટ જોગવાઇઓ 
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પોતાની કસોિીના ઉત્તર 

ઉત્તર 1 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

એફપીઆર પોક્ષલર્સ કરાર ચાલ ુથઈ ગયો હોવાનો પરુાવો છે. 

 

સ્વ-કસોિીના પ્રશ્નો 

પ્રશ્ન 1 

નીચેનામાથંી કયો ર્દસ્તાવેજ વીમા કંપની અને વીમા ધારક વચ્ચેના કરારનો પરુાવો છે? 

 I. પ્રસ્તાવ ફોમા 
 II. પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ 
 III. મારહર્તપત્રક 
 IV. ક્લેઇમ ફોમા 

પ્રશ્ન 2 

જો ચોક્કસ પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ લખવા માટે જટીલ ભાષાનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ્યો હોય અને તેને 
લીધે સરંર્દગ્ધતા વધી હોય તો તેનો અથા સામાન્દ્યપણે કેવી રીતે કરવામા ંઆવે છે ? 

 I. વીમા ધારકની તરફેણમા ં
 II. વીમા કંપનીની તરફેણમા ં
 III. પોક્ષલર્સને રર્દ બાતલ જાહરે કરવામા ંઆવશે અને વીમા કંપનીને વીમા ધારકને વ્યાજ સાથે 

ર્પ્રર્મયમ પરત કરવા માટે જણાવવામા ંઆવશે. 
 IV. પોક્ષલર્સને રર્દ બાર્દલ જાહરે કરવામા ંઆવશે અને વીમા કંપનીને વીમા ધારકને ર્પ્રર્મયમ વ્યાજ 

ર્વના પાછ ંકરવા માટે જણાવવામા ંઆવશે 

પ્રશ્ન 3 

પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજને શે્રષ્ઠ રીતે વણાવતા ર્વકલ્પને પસરં્દ કરો. 

 I. આ વીમા કરારનો પરુાવો છે 
 II. આ કંપની પાસેથી વીમા પોક્ષલર્સ ખરીર્દવામા ંવીમા ધારકે ર્દાખવેલા રસનો પરુાવો છે 
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 III. આ બેંકો, ર્દલાલો અને અન્દ્ય એક્ન્દ્ટરટઝ સાથે વહવેાર કરવામા ંઆવે ત્યારે વીમા કંપની વારારા 
અનસુરવામા ંઆવતી નીર્ત (પ્રરક્રયાઓ)નો પરુાવો છે 

 IV. પ્રથમ ર્પ્રર્મયમની ચકૂવણી કરવામા ંઆવે ત્યારે વીમા કંપની વારારા જારી કરવામા ંઆવેલી 
સ્વીકૃર્િની રર્સર્દ છે 

પ્રશ્ન 4 

નીચેનામાથંી કયુ ંર્નવેર્દન સાચુ ંછે ? 

 I. પ્રસ્તાવ ફોમા સ્વીકૃર્િ પોક્ષલર્સ કરાર શરૂ થયો હોવાનો પરુાવો છે 
 II. ર્પ્રર્મયમની સ્વીકૃર્િ પોક્ષલર્સ શરૂ થયો હોવાનો પરુાવો છે 

 III. ર્પ્રર્મયમની પ્રથમ રર્સર્દ પોક્ષલર્સ કરાર શરૂ થયો હોવાનો પરુાવો છે 
 IV. ર્પ્રર્મયમ ક્વોટ પોક્ષલર્સ કરાર શરૂ થયો હોવાનો પરુાવો છે 

પ્રશ્ન 5 

પ્રથમ ર્પ્રર્મયમ બાર્દ વીમા કંપની વારારા પ્રાપ્ત કરવામા ંઆવતા પછીના ર્પ્રર્મયમ્પસ માટે કંપની 
__________ જારી કરશે. 

 I. રરવાઇવલ (પનુજીર્વત કરેલા) ર્પ્રર્મયમ રર્સર્દ 
 II. રરસ્ટોરેશન ર્પ્રર્મયમ રર્સર્દ 
 III. રરઇન્દ્સ્ટેટમેન્દ્ટ (પવૂાવત કરેલા) ર્પ્રર્મયમ રર્સર્દ 
 IV. રરન્દ્યઅુલ ર્પ્રર્મયમ રર્સર્દ 

પ્રશ્ન 6 

જો વીમા ધારકથી મળૂ જીવન વીમા પોક્ષલર્સન ર્દસ્તાવેજ ખોવાઇ જાય તો શુ ંથશે ? 

 I. વીમા કંપની કરારમા ંકોઇ ફેરફાર કયાા ર્વના પોક્ષલર્સની નકલ જારી કરશે 
 II. વીમા કરારનો અંત આવશે 
 III. વીમા કંપની જીવન વીમા ધારકના હાલના સ્વાસ્્ય અંગેની ઘોષણાને આધારે નવી શરતો અને 

ર્નયમો સાથે પોક્ષલર્સની નકલ જારી કરશે 
 IV. વીમા કંપની માત્ર કોટાના આરે્દશ બાર્દ કરારમા ંકોઇ ફેરફાર કયાા ર્વના પોક્ષલર્સની નકલ જારી 

કરશે. 
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પ્રશ્ન 7 

નીચેનામાથંી કયુ ંર્નવરે્દન સાચુ ંછે ? 

 I. પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ સિમ અર્ધકારી વારારા હસ્તાિર થયેલા હોવા જોઇએ, પરંત ુ તે ઇક્ન્દ્ યન 
સ્ટેમ્પપ એક્ટ અનસુાર ફરજજયાત પણે ર્સક્કા ધરાવતા હોય એવુ ંજરૂરી નથી. 

 II. પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ સિમ અર્ધકારી વારારા હસ્તાિર થયેલા હોવા જોઇએ અને તે ઈક્ન્દ્ યન સ્ટેમ્પપ 
એક્ટ અનસુાર ર્સક્કા ધરાવતા હોવા જોઇએ. 

 III. પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ સિમ અર્ધકારી વારારા હસ્તાિર થયેલા હોય એ જરૂરી નથી, પરંત ુઈક્ન્દ્ યન 
સ્ટેમ્પપ એક્ટ અનસુાર ર્સક્કા ધરાવતા હોવા જોઇએ. 

 IV. પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ સિમ અર્ધકારી વારારા હસ્તાિર થયેલા ન હોવા જોઇએ કે તેને ઈક્ન્દ્ યન 
સ્ટેમ્પપ એક્ટ અનસુાર ફરજજયાતપણે ર્સક્કા ધરાવતા હોય એ જરૂરી નથી. 

પ્રશ્ન 8 

નીચેનામાથંી કયો ર્વકલ્પ પ્રમાણભતૂ વીમા પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજનો પ્રથમ ભાગ રચે છે ? 

 I. પોક્ષલર્સ સકૂ્ષચ 
 II. પ્રમાણભતૂ જોગવાઇઓ 
 III. ર્વર્શષ્ટ પોક્ષલર્સ જોગવાઇઓ 
 IV. ક્લેઇમ પ્રરક્રયા 

પ્રશ્ન 9 

પ્રમાણભતૂ વીમા પોક્ષલર્સના ર્દસ્તાવેજમા ં પ્રમાણભતૂ જોગવાઇઓનો ર્વભાગ નીચેનામાથંી કઈ 
મારહતી ધરાવશે ? 

 I. આરંભની તારીખ, પાકતી મદુ્દતની તારીખ અને પાછલા ર્પ્રર્મયમની બાકી ચકૂવણીની તારીખ 
 II. નોર્મનીનુ ંનામ 
 III. હકો અને ખાસ અર્ધકારો અને કરાર હઠેળ લાગ ૂહોય અન્દ્ય શરતો 
 IV. અર્ધકૃિ હસ્તાિર કરનારની સહી અને પોક્ષલર્સનો ર્સક્કો 

પ્રશ્ન 10 

“કરાર કરતી વખતે ગભા ધરાવતી મરહલા માટે ગભાાવસ્થાને લીધે થયેલા મતૃ્યનેુ સામેલ નહીં 
કરતી જોગવાઇ” પ્રમાણભતૂ પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજના કયા ર્વભાગમા ંસામેલ કરવામા ંઆવશે ? 
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 I. પોક્ષલર્સ સકૂ્ષચ 
 II. સામાન્દ્ય જોગવાઇઓ 
 III. પ્રમાણભતૂ જોગવાઇઓ 
 IV. ર્વર્શષ્ટ પોક્ષલર્સ જોગવાઇ 

 

 

સ્વ-કસોિીના પ્રશ્નોના ઉત્તર 

ઉત્તર 1 

સાચો ર્વકલ્પII છે. 

પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ વીમા કંપની અને વીમા ધારક વચ્ચનેા કરારનો પરુાવો છે. 

ઉત્તર 2 

સાચો ર્વકલ્પ I છે. 

જો ચોક્કસ પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ લખવા માટે જટીલ ભાષાનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ્યો હોય અને તેને 
લીધે સરંર્દગ્ધતા વધી હોય તો તેનો અથા સામાન્દ્યપણે વીમા ધારકની તરફેણમા ંકરવામા ંઆવે છે. 

ઉત્તર 3 

સાચો ર્વકલ્પ I છે. 

પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ વીમા કરારનો પરુાવો છે. 

ઉત્તર 4 

સાચો ર્વકલ્પ III છે. 

ર્પ્રર્મયમની પ્રથમ રર્સર્દ પોક્ષલર્સ કરાર શરૂ થયો હોવાનો પરુાવો છે. 

ઉત્તર 5 

સાચો ર્વકલ્પ IV છે. 

પ્રથમ ર્પ્રર્મયમ બાર્દ વીમા કંપની વારારા પ્રાપ્ત કરવામા ંઆવતા પછીના ર્પ્રર્મયમ્પસ માટે કંપની 
રરન્દ્યઅુલ ર્પ્રર્મયમ રર્સર્દ જારી કરશે. 
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ઉત્તર 6 

સાચો ર્વકલ્પ I છે. 

જો વીમા ધારકથી મળૂ જીવન વીમા પોક્ષલર્સન ર્દસ્તાવેજ ખોવાઇ જાય તો વીમા કંપની કરારમા ં
કોઇ ફેરફાર કયાા ર્વના પોક્ષલર્સની નકલ જારી કરશે. 

ઉત્તર 7 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ સિમ અર્ધકારી વારારા હસ્તાિર થયેલા હોવા જોઇએ અને ઇક્ન્દ્ યન સ્ટેમ્પપ એક્ટ 
અનસુાર ર્સક્કા ધરાવતા હોવા જોઇએ. 

ઉત્તર 8 

સાચો ર્વકલ્પ I છે. 

પોક્ષલર્સ સકૂ્ષચ પ્રમાણભતૂ વીમા પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજનો પ્રથમ ભાગ રચે છે. 

ઉત્તર 9 

સાચો ર્વકલ્પ III છે. 

વીમા પોક્ષલર્સના ર્દસ્તાવેજની પ્રમાણભતૂ જોગવાઇઓનો ર્વભાગ હકો અને ખાસ અર્ધકારો અને 
કરાર હઠેળ લાગ ૂહોય એવી અન્દ્ય શરતો અંગે મારહતી ધરાવશે.  

ઉત્તર 10 

સાચો ર્વકલ્પ IV છે. 

“કરાર કરતી વખતે ગભા ધરાવતી મરહલા માટે ગભાાવસ્થાને લીધે થયેલા મતૃ્યનેુ સામેલ નહીં 
કરતી જોગવાઇ” પ્રમાણભતૂ પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજના ર્વશેષ પોક્ષલર્સ જોગવાઇઓના ર્વભાગમા ંસામેલ 
કરવામા ંઆવશે. 
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પ્રકરણ 14 

દસ્તાવેજીકરણ – પોલિનસની શરત – II 

 

પ્રકરણની પ્રસ્તાવના 

આ પ્રકરણમા ંઆપણે પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજમા ંસામેલ જોગવાઇઓ અંગે ચચાા કરીશુ.ં આ પ્રકરણમા ં
ચચાવામા ંઆવેલી જોગવાઇઓમા ંછૂટનો સમયગાળો (રી ેસ ર્પરરય ), પોક્ષલર્સની ચકૂ અને ક્ષબન-
જપ્તી વગેરેને લગતી કેટલીક મહત્ત્વની જોગવાઇઓનો સમાવેશ થાય છે. 

અભ્યાસનાાં પરરણામો 
 

A. પોક્ષલર્સની શરતો અને ખાસ હકો 
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A. પોલિનસની શરતો અને ખાસ હકો 

1. છૂિનો સમયિાળો 

પ્રત્યેક જીવન વીમા કરાર એ શરત પર મતૃ્યનુા લાભ ચકૂવે છે કે ર્પ્રર્મયમ પ્રવતામાન સમય સધુી 
ચકૂવવામા ં આવ્યા હોય અને પોક્ષલર્સ અમલી હોય. “છૂટના સમયગાળા”ની જોગવાઇ પોક્ષલર્સ 
ધારકને ર્પ્રર્મયમ ચકૂવવાની છેલ્લી તારીખ ચકૂી ગયા પછી તેને ચકૂવવા માટે વધારાનો 
સમયગાળો આપે છે. 

મહત્ત્વની બાબત 

છૂિના સમયિાળાની પ્રમાણભતૂ િાંબાઇ એક મરહનો અથવા 31 રદવસની હોય છે.છૂટના રર્દવસો 
ર્પ્રર્મયમની ચકૂવણી માટે નક્કી કરેલી છેલ્લી તારીખના પછીના રર્દવસથી ગણવામા ંઆવી શકે છે. 
આ જોગવાઇ ર્પ્રર્મયમની ક્ષબન-ચકૂવણીને લીધે પોક્ષલર્સ સ્થક્ષગત થઈ જવાને બર્દલે આ છૂટના 
સમયગાળા ર્દરર્મયાન તેને અમલી રાખે છે. 

જોકે ર્પ્રર્મયમની ચકૂવણી બાકી ગણાય છે અને જો પોક્ષલર્સ ધારક આ સમયગાળા ર્દરર્મયાન મતૃ્ય ુ
પામે તો વીમા કંપની ર્પ્રમયમને મતૃ્યનુા લાભમાથંી કાપી શકે છે. જો ર્પ્રર્મયમ છૂટનો સમયગાળો 
પણૂા થયા પછી પણ ચકૂવવામા ંન આવે તો પોક્ષલર્સ ચકૂી ગઈ (લેપ્સ) હોય એવુ ંમાનવામા ંઆવે 
છે અને કંપની મતૃ્યનુા લાભ ચકૂવવા માટે જવાબર્દાર રહતેી નથી. માત્ર ક્ષબન-જપ્તીની જોગવાઇઓ 
હઠેળ જે આવતી રકમ જ ચકૂવવાપાત્ર રહ ેછે. તેથી આનો અથા એવો થાય છે કે વીમા ધારક છૂટના 
સમયગાળા ર્દરર્મયાન ર્વના મલૂ્યે વીમો પ્રાપ્ત કયો છે એવુ ંકહવેાય છે. 

2. ચકૂ (િે્સ) અને પવૂણવત (રરઇન્સસ્િેિમેન્સિ) / પ નજીનવત (રરવાઇવિ) કરવી 

આપણે અગાઉથી જોયુ ંછે કે જો ર્પ્રર્મયમ છૂટના સમયગાળા ર્દરર્મયાન પણ ચકૂવવામા ંન આવે 
તો તેને ચકૂી ગયુ ંહોવાનુ ંમાની લેવામા ંઆવે છે. સારા સમાચાર એ છે કે વ્યવહારંુ રીતે તમામ 
કાયમી જીવન વીમા કરાર ચકૂી ગયેલી પોક્ષલર્સને પવૂાવત કે પનુજીર્વત કરવાની મજૂંરી આપે છે. 

વ્યાખ્યા 

પવૂાવત કરવી એ એક એવી પ્રરક્રયા છે જેના વારારા જીવન વીમા કંપની ર્પ્રર્મયમની ક્ષબન ચકૂવણીને 
લીધે રર્દ થયેલી અથવા ક્ષબન-જન્સપ્તની જોગવાઇઓ પૈકીની એક હઠેળ ચાલ ુહોય એવી પોક્ષલર્સને 
ફરીથી અમલી બનાવે છે. 
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જોકે પોક્ષલર્સને પવૂાવત કે પનુજીર્વત કરવી એ વીમા ધારકનો ક્ષબનશરતી અર્ધકાર હોઇ ન શકે. 
તેને નીચે આપેલી ચોક્કસ શરતો હઠેળ જ ફરી અમલી કરી શકાય છેેઃ 

i. વીમા કાંપની માિે જોખમમાાં કોઇ વધારો નહીુઃ પોક્ષલર્સને પવૂાવત કરવાનો અથા વીમા 
કંપની માટે જોખમમા ંવધારો થઈ શકે નહીં 

ii. અનામતન ાં સર્જનુઃ પોક્ષલર્સ ધારકે ર્પ્રર્મયમ્પસની આટલી રકમ વ્યાજ સાથે ચકૂવવાની રહ ે
છે, કારણ કે આને લીધે જો પોક્ષલર્સ ચકૂી ગઇ ન હોત તો જેટલા પ્રમાણમા ં અનામત 
એકર્ત્રત થાત એટલા સમાન પ્રમાણમા ંઅનામતનુ ંસર્જન થશે. 

iii. ચોક્કસ સમયિાળાની અંદર પનૂજીનવત કરવાની અરજીુઃ પોક્ષલર્સ ધારકે આ પ્રકારના 
પવૂાવત કરવાની જોગવાઇમા ં આપેલા સમયગાળાની અંર્દર પનુજીર્વતની અરજી પણૂા 
કરવાની રહ ેછે. ભારતમા ંપનૂજીવન ચકૂી ગયાની તારીખથી ચોક્કસ સમયગાળાની અંર્દર 
લાગ ૂથાય છે. ઉર્દાહરણ તરીકે પાચં વષા. 

iv. સતત વીમા યોગ્યતાનો સાંતોષકારક પ રાવોુઃ વીમ ધારકે વીમા કંપની સમિ વીમા 
ધારકની સતત વીમા યોગ્યતાનો સતંોષકારક પરુાવો રજૂ કરવાનો રહ ે છે. તેમનુ ં માત્ર 
આરોગ્ય જ સતંોષકારક હોવુ ં જોઇએ એટલુ ં જ નહીં, પરંત ુઆર્થિક આવક અને નૈર્તકતા 
જેવા અન્દ્ય પરરબળો પછીથી કથળયા ન હોવા જોઇએ. 

v. ચકૂવ્યા નવનાના નપ્રનમયમ્સની વ્યાજ સરહત ચકૂવણીુઃ પોક્ષલર્સ ધારકે પ્રત્યેક ર્પ્રર્મયમની 
બાકી ચકૂવણીની તારીખથી વ્યાજ સરહત તમામ ર્પ્રર્મયમ્પસ ચકૂવવાના રહ ેછે. 

vi. ચકૂવવાની બાકી રહતેી િોનની ચકૂવણીુઃ વીમા ધારકે અસ્સ્તત્વમા ં હોય એવી કોઇ બાકી 
રહતેી પોક્ષલર્સ લોન પણ ચકૂવવાની રહ ેછે અથવા સભંર્વતપણ ેઅસ્સ્તત્વ ધરાવતા રે્દવાના 
બોજાને દૂર કરવાના રહ ેછે. 

ઉપર જણાવેિી શરતોન ાં કદાચ સૌથી વધ  મહત્ત્વ એ હોઇ શકે કે તેના માિે પ નજીનવત કરતી 
વખતે વીમા યોગ્યતાના પ રાવાની જરૂર રહ ે છે.માગવામા ંઆવેલા પરુાવાનો પ્રકાર પ્રત્યેક વીમા 
ધારકની પોક્ષલર્સના સજંોગ પર આધાર રાખે છે. જો પોક્ષલર્સ ખબૂ ટૂંકા સમયગાળા માટે ચકૂી 
ગયેલા તબક્કામા ંરહી હોય તો વીમા ધારક વીમા યોગ્યતાના કોઇ પરુાવા ર્વના પોક્ષલર્સને પવૂાવત 
કરી શકે છે અથવા વીમા ધારક પાસેથી તેઓ સારંુ આરોગ્ય ધરાવે છે એવુ ંપ્રમાણભતૂ કરત ુ ંમાત્ર 
એક ર્નવેર્દનની જરૂર હોઇ શકે છે. 
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જોકે કંપનીએ નીચે આપેલા કેટલાક સજંોગો હઠેળ તબીબી ર્નરરિણ અથવા વીમા યોગ્યતાના 
અન્દ્ય પરુાવાની જરૂર હોઇ શકે છેેઃ 

i. એક કે જે પોક્ષલર્સમા ંલાબંા સમયથી છૂટનો સમગાળો સમાપ્ત થઈ ગયો હોય અને પોક્ષલર્સ 
ચકૂી ગયાની સ્સ્થર્તમા ંહોય, ઉર્દાહરણ તરીકે લગભગ એક વષા   

ii. અન્દ્ય બીજી સ્સ્થર્તમા ં જેમા ં વીમા કંપનીને સ્વાસ્્ય અથવા અન્દ્ય સમસ્યા હોવાની શકંા 
ઉપજાવે એવુ ંકારણ હોય. જો વીમાની રકમ અથવા પોક્ષલર્સની મળૂ રકમ ખબૂ મોટી હોય 
તો નવુ ંતબીબી પરરિણ કરવાની પણ જરૂર પ ી શકે છે. 

પોક્ષલર્સ પવૂાવત કરવા માટે વીમા ધારકે આ ઉદે્દશ માટે મોટી રકમ (છેલ્લા બાકી રહલેા ર્પ્રર્મયમ્પસ 
અને વ્યાજ) ચકૂવવી પ ી શકે છે માટે પ્રત્યેક પોક્ષલર્સ ધારકે નક્કી કરવાનુ ંરહ ેછે કે તેમના માટે 
મળૂ પોક્ષલર્સ પવૂાવત કરવી લાભર્દાયક રહશેે કે નવી પોક્ષલર્સ ખરીર્દવી. પોલિનસ પ નજીનવત કરવી 
વધ  િાભદાયક રહી શકે છે, કારણ કે નવી પોલિનસ ખરીદવા માિે પ નજીવન કરવાની તારીખ પર 
વીમા ધારકની જે વય હોય છે તેને આધારે નપ્રનમયમના ઊંચા દરની માિણી કરવામાાં આવે છે. 

a) પોલિનસ પ નજીનવત કરવાનાાં પિિાાં 

ચાલો આપણે પોક્ષલર્સને પનુજીર્વત કરી શકાય એવા કેટલાક માગા જોઇએ છે. સામાન્દ્ય રીતે 
પનુજીવન ક્ષબન-ચકૂવેલા પ્રથમ ર્પ્રર્મયમની તારીખથી અમકુ સમયગાળા (ધારો કે 5 વષા)ની 
અંર્દર હોય તો વ્યસ્ક્ત ચકૂી ગયેલી પોક્ષલર્સને પનુજીર્વત કરી શકે છે. 

i. સાધારણ પ નજીવન 

આ પનુજીવનના ંસૌથી સરળ સ્વરૂપમા ં ર્પ્રર્મયમના એરરઅસાની વ્યાજ સાથે ચકૂવણી સામેલ 
છે. તેને સાધારણ પનુજીવન તરીકે ઓળખવામા ં આવે છે અને પોક્ષલર્સએ સોંપણીનુ ં મલૂ્ય 
પ્રાપ્ત કયુું હોય ત્યારે લાગ ૂથાય છે. વીમા કંપની સારા સ્વાસ્્યની ઘોષણા અથવા તબીબી 
ર્નરરિણ જેવી વીમા યોગ્યતાના અન્દ્ય કેટલાક પરુાવાની પણ માગણી કરે છે. 

ii. નવશેષ પ નજીવન 

પોક્ષલર્સ જયારે ત્રણ વષાથી ઓછા સમય માટે કાયારત હોય અને તેને લઘિુમ સોંપણી મલૂ્ય 
પ્રાપ્ત ન કયુું હોય (એટલે કે એકર્ત્રત અનામત અથવા રોક  મલૂ્ય ક્ષબનમહત્ત્વનુ ંહોય), પરંત ુ
ચકૂી ગયાનો સમયગાળો લાબંો હોય ત્યારે આપણ ેશુ ંકરીશુ ં?, ધારો કે પ્રથમ ક્ષબન-ચકૂવેલા 
ર્પ્રર્મયમની તારીખથી પોક્ષલર્સ એક અથવા વધ ુવષાના સમયગાળા પછી પનુજીવન માટે રજૂ 
કરવામા ંઆવે. 
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સ્પેર્શયલ રરવાઇવલ એક એવી યોજના છે જેના મારફતે તેને પનુજીર્વત કરવામા ંઆવે છે (જે 
ઉર્દાહરણ તરીકે એલાઇસી ઓફ ઈક્ન્દ્ યામા ંપ્રચક્ષલત છે). અહીં એવુ ંહોય છે જાણ ેનવી પોક્ષલર્સ 
બનાવવામા ં આવી હોય, જેની આરંભની તારીખ ચકૂી ગયેલી પોક્ષલર્સની આરંભની મળૂ 
તારીખના બે વષાની અંર્દર હોય. પાકતી મદુ્દતની તારીખ પોક્ષલર્સ લેતી વખતે અમકુ જીવનને 
લાગ ૂથતા મળૂ આવશ્યક સમયગાળાને પાર કરશે નહીં. 

ઉદાહરણ 

જો મળૂ પોક્ષલર્સ 40 વષાની વયે લેવામા ંઆવી હોય અને આરંભની નવી તારીખ 42 વષાની 
વયે હોય તો એવી પોક્ષલર્સ જેની મદુ્દત 60 વષાની વયે પરૂી થતી હોય તેના માટે પોક્ષલર્સની 
મદુ્દત હવે 20થી ઘટીને 18 વષાની થશે. જૂના અને નવા ર્પ્રર્મયમ વચ્ચેનો તફાવત વ્યાજ સાથે 
ચકૂવવાનો રહ ેછે. 

iii. િોનની સાથે પ નજીવન 

એલઆઇસી અને અન્દ્ય કંપનીઓ પાસે ઉપલબ્ધ પનુજીવનનો ત્રીજો માગા લોનની સાથે 
પનુજીવનનો છે. આ માત્ર પનુજીવન જ નથી, પરંત ુતેમા ંબે વ્યવહાર સામેલ છેેઃ 

 એકી સાથે ફાળવવામા ંઆવતી લોન અને  
 પોક્ષલર્સનુ ંપનુજીવન 

ર્પ્રર્મયમના એરરઅસા અને વ્યાજ સાધારણ પનુજીવનની જેમ જ ગણવામા ં આવે છે. 
પનુજીવનની તારીખ પર પોક્ષલર્સ હઠેળ મેળવવા પાત્ર હોય એવી લોનને પણ નક્કી કરવામા ં
આવે છે. આ લોનને પનુજીવનના ઉદે્દશ માટે થતી રકમ તરીકે પણ ઉપયોગમા ંલઈ શકાય છે. 
ર્પ્રર્મયમના એરરઅસા અને વ્યાજ માટે લોનની ગોઠવણ પછી જો કોઇ બાકીની રકમ હોય તો તે 
પોક્ષલર્સ ધારકને ચકૂવવાપાત્ર હોય છે. સ્વાભાર્વક છે કે લોનની સાથે પનુજીવનની સરુ્વધા 
પનુજીવનની તારીખ પર સોંપણી મલૂ્ય પ્રાપ્ત કયુું હોય માત્ર એવી પોક્ષલર્સ માટે માન્દ્ય છે. 

iv. ઇન્સસ્િોિમેન્સિ રરવાઇવિ (હ્તાન ાં પ નજીવન) 

આખરે આપણી પાસે ઇન્દ્સ્ટોલમેન્દ્ટ રરવાઇવલ છે, જે પોક્ષલર્સ ધારક જયારે તે લમ્પપ સમમા ં
ર્પ્રર્મયમના એરરઅસા ચકૂવી શકે એવી સ્સ્થર્તમા ં ન હોય અને પોક્ષલર્સ ર્વશેષ પનુજીવનની 
યોજના હઠેળ પનુજીર્વત ન થઈ શકે ત્યારે માન્દ્ય હોય છે. આ પ્રકારના રકસ્સામા ં ર્પ્રર્મયમના ં
એરરઅસા સાધારણ પનુજીવનની યોજનાની જેમ સામાન્દ્ય રીતે ગણવામા ંઆવશે. 
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ચકૂવણીના પ્રકારને આધારે (ર્ત્રમાર્સક અથવા અધાવાર્ષિક) જીવન વીમા ધારકે એક અધાવાર્ષિક 
અથવા બે ર્ત્રમાર્સક ર્પ્રર્મયમ ભરવાની જરૂર રહી શકે છે. ચકૂવવાના ંરહતેા બાકીના એરરઅસાને 
એવી રીતે ફેલાવામા ંઆવે છે કે પ્રવતામાન પોક્ષલર્સ જયંતી વષા અને ત્યાર પછીની બે સપંણૂા 
પોક્ષલર્સ જયતંી સરહત બે અથવા વધ ુ વષાના સમયગાળા ર્દરર્મયાન તે ર્પ્રર્મયમની બાકી 
રહતેી ચકૂવણીની તારીખ પર ભર્વષ્યના ર્પ્રર્મયમ્પસની સાથે ચકૂવવાના રહ ે છે. આના માટે 
એવી શરત લાગ ૂકરવામા ંઆવી શકે છે કે પનુજીવનના સમયે પોક્ષલર્સ હઠેળ લોનની ચકૂવણી 
બાકી રહલેી ન હોવી જોઇએ. 

મહત્ત્વની બાબત 

ચકૂી ગયેલી પોક્ષલર્સનુ ંપનુજીવન સેવાનો એક મહત્ત્વનો ઘટક છે જેને જીવન વીમા કંપનીઓ 
પ્રવિૃપણે પ્રોત્સારહત કરે છે, કારણ કે ચકૂી ગયેલી અવસ્થામા ં હોય એવી પોક્ષલર્સઓ વીમા 
કંપની અથવા વીમા ધારક માટે ઉપયોગી હોતી નથી. 

3. લબન-જ્તી જોિવાઇઓ 

ઈક્ન્દ્ યન ઇન્દ્શ્યોરન્દ્સ એક્ટ (સેક્શન 113) હઠેળની મહત્ત્વની જોગવાઇઓ પૈકીની એક કે જે પોક્ષલર્સ 
ધારકો જયારે તેમની પોક્ષલર્સઓને સપંણૂા અમલી ન રાખી શકતા હોય ત્યારે પણ આગળના ં
ર્પ્રર્મયમની ચકૂવણી કરીને ચોક્કસ લાભનો ઉમેરો કરવાની તેમને મજૂંરી આપે છે. અહીં લાગ ૂથતો 
એક તકા એ છે કે પોક્ષલર્સ ધારક પોક્ષલર્સ હઠેળ એકર્ત્રત થયેલા રોક  મલૂ્યનો ર્દાવો કરી શકે છે. 

તેથી ભારતમાાં કાયદો એવી જોિવાઇ આપે છે કે જો નપ્રનમયમ સતત ઓછામાાં ઓછા ત્રણ વષણ સ ધી 
ચકૂવ્યા હોય તો સ રલક્ષત સોંપણી મલૂય હશે.જો પોક્ષલર્સ સોંપવામા ંન આવી હોય તો તે ઘટા લેા 
ચકૂતે કરેલા મલૂ્ય સાથે પોક્ષલર્સ અસ્સ્તત્ત્વ ધરાવે છે. પોક્ષલર્સની જોગવાઇઓ સામાન્દ્યપણે કાયર્દા 
પ્રમાણે આવશ્યક હોય તેના કરતા વધ ુઉર્દાર સોંપણી મલૂ્ય ધરાવતી હોય છે. 

a) સોંપણી મલૂયો 

જીવન વીમા કંપનીઓ સામાન્દ્યપણે એવો ચાટા ધરાવે છે જે જુર્દા જુર્દા સમયે સોંપણી મલૂ્યોની 
યાર્દી આપે છે અને એવી પણ પદ્ર્િ ધરાવે છે જે સોંપણી મલૂ્યોની ગણતરી માટે ઉપયોગમા ં
લેવામા ંઆવશે. ફોમ્પયુાલા વીમા યોજનાનો પ્રકાર, પોક્ષલર્સની વય અને પોક્ષલર્સના ર્પ્રર્મયમની 
ચકૂવણીના સમયગાળાની લબંાઇને ધ્યાનમા ંલે છે. સોંપણી પર વ્યસ્ક્તના હાથ પર આવતી 
વાસ્સ્તવક રોક  રકમ પોક્ષલર્સમા ંસચૂવેલા સોંપણી મલૂ્યની રકમ કરતા અલગ હોઇ શકે છે. 
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આનુ ં કારણ એ છે કે ચકૂવેલા ઉમેરા, બોનસ અથવા એકર્ત્રત થયેલા ર ર્વ ન્દ્ , ર્પ્રર્મયમની 
આગોતરી ચકૂવણી અથવા ર્પ્રર્મયમમા ંતફાવત, પોક્ષલર્સ લોન વગેરે એકર્ત્રત થયેલા રોક  
સોંપણી મલૂ્યમા ંઉમેરા કે ઘટા ામા ંપરરણમી શકે છે. અંતે પોક્ષલર્સ ધારક જે કંઈ પ્રાપ્ત કરે છે 
તે ચોખ્ખા સોંપણી મલૂ્ય હોય છે. સોંપણી મલૂ્ય ચકૂવેલા મલૂ્યની ટકાવારી હોય છે. 

ચકૂવેલા ર્પ્રર્મયમની ટકાવારી તરીકે પ્રાપ્ત થયેલુ ં સોંપણી મલૂ્ય સરુક્ષિત સોંપણી મલૂ્ય 
કહવેામા ંઆવે છે. 

b) પોલિનસ િોન 

રોક  મલૂ્ય એકર્ત્રત કયુું હોય એવી જીવન વીમા પોક્ષલર્સઓ એવી પણ જોગવાઇ ધરાવે છે 
જેના હઠેળ પોક્ષલર્સ ધારક લોન માટે જામીનગીરી તરીકે પોક્ષલર્સના ં રોક  મલૂ્યનો ઉપયોગ 
કરીને વીમા કંપની પાસેથી ઋણ લેવાનો અર્ધકાર ધરાવે છે. પોક્ષલર્સ લોન સામાન્દ્યપણ ે
પોક્ષલર્સના ં સોંપણી મલૂ્ય (ધારો કે 90%)ની ટકાવારી સધુી મયાારર્દત હોય છે. એક બાબત 
નોંધનીય છે કે પોક્ષલર્સ ધારક પોતાના ખાતામાથંી ઋણ મેળવે છે. તેઓ અથવા તેણી જો 
પોક્ષલર્સ સોંપવામા ંઆવી હોય તો રકમ મેળવવા પાત્ર હોત. 

જોકે તે રકસ્સામા ંવીમો રર્દ પણ કરવામા ંઆવ્યો હોત. પોક્ષલર્સ પર લોન લવેાને સ્થાને પોક્ષલર્સ 
ધારક લાભને જાળવી પણ શકે છે અને તેને માણી પણ શકે છે. લોન વીમાને અસ્સ્તત્વમા ં
રાખીને તરલ ભ ંોળની ઉપયોક્ષગતા પરૂી પા  ે છે. તમે રી ાહકને આપતકાક્ષલન ભ ંોળની 
જરૂરરયાતમા ંલોનની ભલામણ કરી હોત, પરંત ુએ જ સમયે તમે તેમને તમારા રી ાહક તરીકે 
યથાવત રાખવા માગો છો. 

પોક્ષલર્સ લોન બે અનસુધંાનમા ંસાધારણ વાક્ષણજય લોનથી અલગ હોય છેેઃ 

પોલિનસ િોન વાલણજ્ય િોન 
િોનની પ નુઃચકૂવણી કરવા માિે કોઇ કાનનૂી ફરજ નહીુઃ 
પોક્ષલર્સ ધારક લોનની પનુેઃચકૂવણી કરવા માટે કાનનૂી 
રીતે બધંાયેલા હોતા નથી. તેઓ તે ઇચ્છે ત્યારે કોઇ પણ 
સમયે લોનના તમામ ભાગની પનુેઃચકૂવણી કરી શકે છે. 
જો લોનની પનુેઃચકૂવણી કરવામા ંન આવી હોય તો વીમા 
કંપની ચકૂવ્યા ર્વનાની બાકી રહતેી લોનની રકમ અને 
વ્યાજને ચકૂવવાપાત્ર પોક્ષલર્સના લાભમાથંી કાપે છે. 

વાક્ષણજય લોન ઋણર્દાર રચે છે 
– કે્રર ટર સબંધંમા ં ઋણર્દાર 
ર્ધરાણકતાાને પનુેઃચકૂવણી 
કરવા માટે કાનનૂી રીતે 
બધંાયેલા હોય છે. 

િેરિિ તપાસની કોઇ જરૂરરયાત નહીુઃ કે્રર ટર ઋણર્દાર અંગે સપંણૂા 
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વીમા કંપની પોક્ષલર્સ ધારકને વાસ્તર્વકપણે પોતાના 
ભ ંોળનુ ં ર્ધરાણ આપતા ન હોવાને લીધે તેઓ લોન માટે 
અરજી કરે ત્યારે ઋણર્દારની કે્રર ટ તપાસ કરવાની 
જરૂરરયાત રહતેી નથી. વીમા કંપનીએ માત્ર એટલી 
ખાતરી કરવાની રહ ે છે કે લોન લાયક રકમ (ઉપર 
સચૂવ્યા પ્રમાણે એસવીના 90%)થી વધે નહીં. 

કે્રર ટ તપાસ કરે છે 

સ્વાભાર્વક રીતે વીમા કંપની પોક્ષલર્સની ર્વષય બાબતે સમયાિંરે આ પ્રકારની લોનના ર્નયમો 
અને શરતો અંગે ર્નણાય લેવાનો અર્ધકાર ધરાવે છે. લોન જામીનગીરી તરીકે જાળવી 
રાખવામા ંઆવેલી પોક્ષલર્સ પર ફાળવવામા ંઆવતી હોવાથી પોક્ષલર્સ વીમા કંપનીની તરફેણમા ં
સોંપવાની રહ ે છે. પોક્ષલર્સ ધારક કોઇ વ્યસ્ક્તની વીમા ધરાવતી વ્યસ્ક્તના ં મતૃ્યનુી ઘટનામા ં
નાણા ંપ્રાપ્ત કરવા માટે નોર્મની તરીકે પસરં્દગી કરે છે અને આ નોર્મનેશન પોક્ષલર્સની સોંપણી 
પછી રર્દ થતી નથી. 

નોર્મનીનો હક પોક્ષલર્સમા ંવીમા કંપનીના અર્ધકારના સ્તર સધુી અસર થશે. 

ઉદાહરણ 

અજુ ાને જીવન વીમા પોક્ષલર્સ ખરીર્દી હતી, જેમા ંપોક્ષલર્સ હઠેળ ચકૂવવાપાત્ર મતૃ્યનુો કુલ ક્લઇેમ 
રૂ. 2.5 લાખ હતો. અજુ ાનની પોક્ષલર્સ હઠેળ ચકૂવવાની બાકી રહતેી કુલ લોન અને વ્યાજ રૂ. 1.5 
લાખ છે. 

તેથી અજુ ાનના ં મતૃ્યનુા રકસ્સામા ં નોર્મની રૂ. 1 લાખની બાકી રહતેી રકમ મેળવવા પાત્ર 
ગણાશે. 

વીમા કંપનીઓ સામાન્દ્યપણે પોક્ષલર્સની લોન પર વ્યાજ વસલૂે છે, જે અધાવાર્ષિક કે વાર્ષિક ધોરણ ે
ચકૂવવાપાત્ર હોય છે. જો વ્યાજના ચાર્જ ચકૂવવામા ંઆવ્યા ન હોય તો તે પોક્ષલર્સ લોનનો રહસ્સો 
બને છે અને તેમને લોનની બાકી રહતેી ચકૂવણીમા ંસામેલ કરવામા ંઆવે છે. 

જયા ંસધુી ર્પ્રર્મયમ સમયસર ચકૂવવામા ંઆવે અને પોક્ષલર્સ અમલી રહ ેત્યા ંસધુી એકર્ત્રત થયેલુ ં
રોક  મલૂ્ય સામાન્દ્યપણે લોન અને વ્યાજની ચકૂવણી કરવા જરૂરી ભ ંોળ કરતા વધ ુહશે. પરંત ુજો 
પોક્ષલર્સ ચકૂી ગયાની સ્સ્થર્તમા ં હોય અને કોઇ નવા ર્પ્રર્મયમ્પસ આવવાના ન હોય ત્યારે આ 
પરરસ્સ્થર્તમા ંલોન ચકૂવવાની બાકી રહલેી રકમ વિા નહીં ચકૂવેલા વ્યાજ (કુલ ઋણ) પોક્ષલર્સના ં
રોક  મલૂ્યની રકમ કરતા વધી જાય છે. 
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સ્વાભાર્વકપણે વીમા કંપની આ પ્રકારની સ્સ્થર્તને માન્દ્ય રાખી શકે નહીં. અલબિ આ પ્રકારની 
પરરસ્સ્થર્ત સજાાય તે પહલેા સામાન્દ્યપણે વીમા કંપનીઓ ફોરક્લોઝર તરીકે ઓળખાત ુ ંપગલુ ંભરે 
છે. વીમા કંપની ફોરક્લોઝરનો સહારો લે તે પહલેા પોક્ષલર્સ ધારકને એક નોરટસ મોકલે છે. પોક્ષલર્સ 
રર્દ થાય છે અને પ્રવતામાન રોક  મલૂ્યને ચકૂવવાની બાકી રહતેી લોન તથા વ્યાજની સામે 
ગોઠવવામા ંઆવે છે. વધારાની રહતેી હોય એવી કોઇ રકમને પોક્ષલર્સ ધારકને ચકૂવવામા ંઆવી 
શકે છે. 

4. પોલિનસની નવશેષ જોિવાઇઓ અને એન્સિોસણમેન્સ્સ 

a) નોનમનેશન 

i. નોનમનેશનમા ંજીવન વીમા ધારક તેમના મતૃ્ય ુબાર્દ વીમાની રકમ વીમા કંપની વારારા 
કોને ચકૂવવી જોઇએ તે વ્યસ્ક્ત(ઓ)ના ંનામનો પ્રસ્તાવ કરે છે. 

ii. જીવન વીમા ધારક નોર્મની તરીકે એક અથવા વધ  વ્યક્ક્ટતને નોનમનેિ કરી શકે છે. 
iii. નોર્મનીઝ માન્સય રિસ્ચાર્જ માટે હકર્દાર હોય છે અને તેમણ ે નાણા ં માટે હકર્દાર હોય 

તેમના પિ ેનાણાાંને િસ્િી તરીકે જાળવવાના રહ ેછે. 
iv. નોર્મનેશન પોલિનસ ખરીદવામાાં આવે તે સમયે અથવા ત્યાર પછી કરી શકાય છે. 
v. ઇન્દ્શ્યોરન્દ્સ એક્ટ 1938ની સેક્શન 39 હઠેળ પોતાના જીવન પર પોક્ષલર્સ ધારક એક 

વ્યસ્ક્ત અથવા વધ ુવ્યસ્ક્તને નોર્મનેટ કરી શકે છે, જેમને પોક્ષલર્સ વારારા સરુક્ષિત કરેલા 
નાણા ંતેમના મતૃ્યનુી ઘટનામા ંચકૂવવાના રહ ેછે. 

નોર્મનેશન પોક્ષલર્સમા ંઅન્દ્ય એન્દ્ ોસામેન્દ્ટ કરીને ફેરફાર કરી શકાય છે. 

મહત્ત્વની બાબત 

નોર્મનેશન નોર્મનીને જીવન વીમા ધારકના ંમતૃ્યનુી ઘટનામા ંપોક્ષલર્સના ંનાણા ંપ્રાપ્ત કરવાનો 
જ અર્ધકાર આપે છે. નોનમની ક્ટિેઇમના સમગ્ર (અથવા આંનશક) ભાિ માિે હકદાર હોતા નથી. 

નોર્મની સગીર હોય ત્યારે પોક્ષલર્સ ધારકે એપોઇક્ન્દ્ટની ર્નમણકૂ કરવાની જરૂર રહ ે છે. 
એપોઇક્ન્દ્ટએ તેઓ એપોઇક્ન્દ્ટ તરીકે કાયા કરવા અંગેની પોતાની સમંર્િ ર્દશાાવવા માટે પોક્ષલર્સ 
ર્દસ્તાવેજ પર હસ્તાિર કરવાના રહશેે. જયારે નોર્મની તેમની પખુ્ત વય સધુી પહોંચે ત્યારે 
એપોઇક્ન્દ્ટ પોતાનો ર્દરજ્જો ગમુાવે છે. જીવન વીમો ધરાવતી વ્યસ્ક્ત કોઇ પણ સમયે 
એપોઇક્ન્દ્ટને બર્દલી શકે છે. જો કોઇ એપોઇક્ન્દ્ટ આપવામા ંન આવે અને નોર્મની સગીર હોય 
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ત્યારે જીવન વીમો ધરાવતી વ્યસ્ક્તના ં મતૃ્ય ુ પર મતૃ્યનુો ક્લઇેમ પોક્ષલર્સ ધારકના કાનનૂી 
વારસર્દારોને ચકૂવવામા ંઆવે છે. 

એક અથવા વધ ુનોર્મનીની ર્નમણકૂ કરવામા ંઆવી હોય ત્યારે મતૃ્યુનંો ક્લેઇમ સયંકુ્ત રીતે 
તેમને અથવા તેમના પર નભતી વ્યસ્ક્તને અથવા વ્યસ્ક્તઓને ચકૂવવાપાત્ર બને છે. પ્રત્યેક 
નોનમની માિે કોઇ ચોક્કસ રહસ્સો આપી શકાય નહીં. પોક્ષલર્સના આરંભ પછી કરવામા ંઆવતા 
નોર્મનેશન્દ્સને અમલી બનાવવા માટે તેની વીમા કંપનીને જાણ કરવાની રહ ેછે. 

આકૃનત્ત 1: નોનમનેશનને િિતી જોિવાઇઓ 

 

b) એસાઇન્સમેન્સિ (સોંપણી) 

એસાઇન્દ્મેન્દ્ટ શબ્ર્દપ્રયોગ સામાન્દ્ય રીતે લખાણ વારારા સપંર્િની તબરર્દક્ષલ માટે ઉલ્લખેવામા ંઆવે 
છે, જે ર ક્ષલવરી વારારા થતી તબરર્દક્ષલ કરતા ક્ષભન્ન હોય છે. સપંર્િની માક્ષલકી આ પ્રકારની 
સપંર્િના ં અનસુધંાનમા ં જુર્દા જુર્દા હકોની બનેલી હોય છે, જે એક અથવા વધ ુ વ્યસ્ક્તઓને 
સોંપવામા ંઆવે છે. 

એસાઇન્દ્મેન્દ્ટ પોક્ષલર્સ લોન માટે વીમા કંપનીને કરવામા ંઆવ્યુ ં તે ર્સવાય એસાઇન્દ્મેન્દ્ટ પર 
નોર્મનેશન રર્દ થાય છે. 

જીવન વીમા પોક્ષલર્સની સોંપણી પોક્ષલર્સમા ં (સપંર્િ તરીકે) અર્ધકારો, માક્ષલકી અને લાભની 
એક વ્યસ્ક્તથી બીજી વ્યસ્ક્તમા ં તબરર્દક્ષલની પ્રરક્રયા સચૂવે છે. અર્ધકારોની તબરર્દલી કરતી 
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વ્યસ્ક્તને એસાઇનર (સોંપણી કરનાર) તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે અને જે વ્યસ્ક્તને સપંર્િ 
તબરર્દલ કરવામા ંઆવી હોય તેને એસાઇની (સોંપણી મેળવનાર) કહવેામા ંઆવે છે. 

આકૃનત્ત 2: એસાઇન્સમેન્સિ (સોંપણી) 

 

ભારતમા ંએસાઇન્દ્મેન્દ્ટ ઇન્દ્શ્યોરન્દ્સ એક્ટની સેક્શન 38 હઠેળ સચંાક્ષલત થાય છે. એસાઇન્દ્મેન્દ્ટના 
અમલ વખતે એસાઇની એસાઇન કરેલી સપંર્િના ં અનસુધંાનમા ં તમામ માક્ષલકી અને લાભ 
પ્રાપ્ત કરે છે અને પોક્ષલર્સના માક્ષલક બને છે, જે એસાઇની એસાઇનર કરતા વધ ુસારા હક ન 
ધરાવી શકે એ શરતને આર્ધન હોય છે. 

આ છેલ્લી જોગવાઇ ઘણી મહત્ત્વની છે. તેનો અથા એવો થાય છે કે એસાઇની એવો ક્લેઇમ 
મેળવવાપાત્ર નહીં હોય જે અગાઉ કોઇ કારણસર વીમા ધારકને નામજૂંર કરવામા ંઆવ્યો હોય. 
એસાઇન્દ્મેન્દ્ટમા ં પિો કરાર માટે પરૂતી લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઇએ અને કોઇ કાનનૂી 
ક્ષબનલાયકાતને આર્ધન હોવા જોઇએ નહીં. 

એસાઇન્દ્મેન્દ્્સના બ ેપ્રકાર છે. 

આકૃનત્ત 3: એસાઇન્સમેન્સિના પ્રકાર 
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શરતી એસાઇન્સમેન્સિ લબનશરતી એસાઇન્સમેન્સિ 
શરતી એસાઇન્દ્મન્દ્ટ એવી જોગવાઇ આપે છે 
કે પોક્ષલર્સ જીવન વીમા ધારકને તેઓ 
અથવા તેણી પાકતી મદુ્દતે જજર્વત હોય 
અથવા એસાઇનીના ં મતૃ્ય ુ પર પાછી 
મેળવશે. 

ક્ષબનશરતી એસાઇન્દ્મેન્દ્ટ એવી જોગવાઇ આપે 
છે કે તમામ હકો, માક્ષલકી અને લાભ કે જે 
એસાઇનર પોક્ષલર્સમા ં ધરાવે છે તે કોઇ પણ 
ઘટનામા ં એસાઇનરને અથવા તેની સપંર્િને 
પાછા પ્રાપ્ત થયા ર્વના એસાઇનીને તબરર્દલ 
થાય છે. તેથી પોક્ષલર્સની સોંપણી એસાઇનીને 
ક્ષબનશરતી થાય છે. એસાઇની એસાઇનરની 
સમંર્િ ર્વના તેઓ અથવા તેણી જે રીતે ઇચ્છે 
તે રીતે પોક્ષલર્સ સાથે વહવેાર કરી શકે છે. 

ક્ષબનશરતી એસાઇન્દ્મેન્દ્ટ ઘણી વાક્ષણજય પરરસ્થર્તમા ં વધ ુ સામાન્દ્યપણ ે જોવા મળે છે, જેમા ં
પોક્ષલર્સ પરંપરાગત રીતે હાઉર્સિંગ લોન જેવા પોક્ષલર્સ ધારકના રે્દવાની સામે ગીરો મકૂવામા ં
આવે છે. 

માન્સય એસાઇન્સમેન્સિ માિેની શરતો 

હવે આપણ ેમાન્દ્ય એસાઇન્દ્મેન્દ્ટ માટે આવશ્યક હોય એવી શરતો પર ધ્યાન આપીશુ.ં 

i. સૌ પ્રથમ આને અમલમા ં મકૂતી વ્યસ્ક્ત (એસાઇનર) સોંપવામા ંઆવનારી પોક્ષલર્સ માટે 
લબનશરતી હકો અને માલિકી તથા સોંપી શકાય એવો અનધકાર ધરાવતી હોવી જ જોઇએ. 

ii. બીજુ ંઆવશ્યક એ છે કે એસાઇન્દ્મેન્દ્ટને મલૂયવાન બાબત દ્વારા પણ િેકો આપવામાાં આવે 
છે, જેમા ંપે્રમ અને લાગણીનો સમાવેશ થઈ શકે છે. 

iii. ત્રીજુ ંઆવશ્યક એ છે કે એસાઇન્દ્મેન્દ્ટ અમિમાાં હોય એવા કોઇ કાયદાનો નવરોધ કરત ાં ન 
હોય. ઉર્દાહરણ તરીકે અન્દ્ય રે્દશમા ં રહતેા ર્વરે્દશી નાગરરકને એસાઇન થયેલી પોક્ષલર્સ 
હુરં યામણ ર્નયતં્રણ ર્નયમનોનુ ંઉલ્લઘંન કરતી હોઇ શકે છે. 
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iv. એસાઇની અન્દ્ય એસાઇન્દ્મેન્દ્ટ કરી શકે છે, પરંત ુએસાઇની જીવન વીમા ધારક ન હોવાથી 
નોર્મનેશન કરી શકતા નથી. 

એસાઇન્દ્મેન્દ્ટ લેક્ષખતમા ં હોવુ ંજોઇએ અને તેના પર ઓછામા ંઓછા એક સાિી વારારા હસ્તાિર 
થયેલા અને તેને પ્રમાક્ષણત કરેલુ ં હોવુ ં જોઇએ. માક્ષલરકની તબરર્દલની હકીકત પોક્ષલર્સ પર 
એન્દ્ ોસામેન્દ્ટના સ્વરૂપમા ંસ્પષ્ટરૂપે ર્દશાાવવાની રહ ેછે. એ આવશ્યક છે કે પોક્ષલર્સ ધારકે વીમા 
કંપનીને એસાઇન્દ્મેન્દ્ટની નોરટસ આપવાની રહ ેછે. િેલખતમાાં આ પ્રકારની નોરિસ વીમા ધારક 
દ્વારા પ્રા્ત કરવામાાં ન આવે ત્યાાં સ ધી એસાઇની પોલિનસ માિે માલિકીનો કોઇ હક ધરાવશે 
નહીં. 

એન્દ્ ોસામેન્દ્ટ માટે પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ અને નોરટસ પ્રાપ્ત થવા પર જીવન વીમો એસાઇન્દ્મેન્દ્ટને 
પ્રભાર્વત કરે છે અને નોંધણી કરે છે. નોંધનીય બાબત એ છે કે એસાઇન્દ્મેન્દ્ટની નોંધણી કરતી 
વખતે કંપની કોઇ જવાબર્દારી લેતી નથી અને તેની માન્દ્યતા અથવા કાનનૂી અસરકારકતા 
અંગેનો કોઇ અક્ષભપ્રાય વ્યક્ત કરતી નથી. જીવન વીમા કંપનીની બકુ્સમા ંનોંધવામા ંઆવેલી 
એસાઇન્દ્મેન્દ્ટની તારીખ જયારે એસાઇન્દ્મેન્દ્ટ અને નોરટસ તેની લાગતી વળગતી ઓરફસ વારારા જે 
રર્દવસે પ્રાપ્ત કરવામા ંઆવી હોય તે હશે. જો નોરટસ અને એસાઇન્દ્મેન્દ્ટ અલગ અલગ તારીખો 
પર પ્રાપ્ત થઈ હોય તો જે છેલ્લે પ્રાપ્ત થયુ ંહોય તે તારીખને નોંધણીની તારીખ માની લેવામા ં
આવશે. 

એસાઇની પોક્ષલર્સની હયાતી ર્દરર્મયાન પોક્ષલર્સ ધારક/જીવન વીમા ધારકને પોક્ષલર્સમા ંહકોને 
પનુેઃસોંપી શકે છે. આ પ્રકારની પનુેઃસોંપણી પર ક્લઇેમની પતાવટને ઝ પી બનાવવા માટે 
પોક્ષલર્સ ધારક/ જીવન વીમા ધારકને નવા નોર્મનેશન અથવા એસાઇન્દ્મેન્દ્ટ હાથ ધરવાની 
સલાહ આપવામા ંઆવી શકે છે. ફરી એક વખત શરતી એસાઇન્સમેન્સિના રકસ્સામાાં પોલિનસમાાં 
માલિકી એસાઇનીનાાં મતૃ્ય ની ઘિનામાાં જીવન વીમો ધરાવતી વ્યક્ક્ટતને પાછા આપવામાાં 
આવશે. જયારે બીજી બાજુએ જો એસાઇન્દ્મેન્દ્ટ ક્ષબનશરતી હોત તો માક્ષલકી મતૃક એસાઇનીની 
સપંર્િને સોંપવામા ંઆવ્યા હોત. 
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આકૃનત્ત 4:વીમા પોલિનસઓનાાં એસાઇન્સમેન્સિને િિતી જોિવાઇઓ 

 

નોનમનેશન નવર દ્ એસાઇન્સમેન્સિ 

તફાવતનો આધાર નોનમનેશન એસાઇન્સમેન્સિ 
નોનમનેશન અથવા 
એસાઇન્સમેન્સિ શ ાં છે? 

નોર્મનેશન મતૃ્યનુા ંક્લઇેમ 
પ્રાપ્ત કરવા વ્યસ્ક્તની 
ર્નમણકૂની પ્રરક્રયા છે 

એસાઇન્દ્મેન્દ્ટ વીમા પોક્ષલર્સની 
માક્ષલકીને અન્દ્ય વ્યસ્ક્ત કે 
સસં્થાને તબરર્દલ કરવાની 
પ્રરક્રયા છે. 

નોનમનેશન અથવા 
એસાઇન્સમેન્સિ ક્યારે થઈ શકે છે 
? 

નોર્મનેશન પ્રસ્તાવ કરતી 
વખતે અથવા પોક્ષલર્સ શરૂ 
થાય ત્યાર પછી થઈ શકે છે. 

એસાઇન્દ્મેન્દ્ટ પોક્ષલર્સ શરૂ થયા 
પછી જ થઈ શકે છે. 

નોનમનેશન અથવા 
એસાઇન્સમેન્સિ કોણ કરી શકે છે 
? 

નોર્મનેશન જીવન વીમા 
ધારક વારારા પોતાના 
જીવનની પોક્ષલર્સ પર થઈ 
શકે છે. 

એસાઇન્દ્મેન્દ્ટ પોક્ષલર્સના 
માક્ષલક વારારા ક્યા ંતો જીવન 
વીમા ધારક જો પોક્ષલર્સ ધારક 
હોય તો તેમના વારારા અથવા 
એસાઇની વારારા થઈ શકે છે. 

આ ક્યારે િાગ ૂકરી શકાય છે 
?  

ઇન્દ્શ્યોરન્દ્સ એક્ટ, 1938 
લાગ ૂહોય ત્યારે જ આ લાગ ૂ
કરી શકાય છે. 

લાગતા વળગતા રે્દશના 
સપંર્િની તબરર્દક્ષલને સબંરં્ધત 
કાયર્દા અનસુાર આ 
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ર્વશ્વભરમા ંલાગ ૂકરી શકાય 
છે. 

શ ાં પોલિનસ ધારક પોલિનસ પર 
નનયાંત્રણ જાળવે છે ? 
 

પોક્ષલર્સ ધારક પોક્ષલર્સની 
માક્ષલકી અને ર્નયતં્રણ 
જાળવે છે અને નોર્મની 
પોક્ષલર્સ હઠેળ ર્દાવો કરવાનો 
કોઇ અર્ધકાર ધરાવતો 
નથી. 

પોક્ષલર્સ ધારક પનુેઃસોંપણી 
હાથ ધરવામા ંન આવે ત્યા ં
સધુી પોક્ષલર્સ હઠેળ હકો, 
માક્ષલકી અને લાભ ગમુાવે છે 
અને એસાઇની પોક્ષલર્સ હઠેળ 
ર્દાવો કરવાનો અર્ધકાર ધરાવે 
છે. 

શ ાં સાક્ષીની જરૂર છે? સાિીની જરૂર રહતેી નથી. સાિી ફરજજયાત છે. 
શ ાં તેઓ કોઇ હક મેળવે છે ? નોર્મની પોક્ષલર્સ પર કોઇ 

અર્ધકાર ધરાવતા નથી. 
એસાઇની પોક્ષલર્સ પર સપંણૂા 
અર્ધકાર ધરાવે છે અને 
પોક્ષલર્સ હઠેળ ર્દાવો પણ કરી 
શકે છે. 

શ ાં તેને પાછુાં ખેંચી શકાય છે ? નોર્મનેશન પોક્ષલર્સની મદુ્દત 
ર્દરર્મયાન કોઇ પણ સમયે 
પાછ ંખેંચી શકાય કે રર્દ કરી 
શકાય છે. 

એસાઇન્દ્મેન્દ્ટ એક વખત થઈ 
જાય ત્યાર પછી રર્દ કરી 
શકાતા નથી, પરંત ુતેને 
પનુેઃસોંપી શકાય છે. 

સિીરના રકસ્સામાુઃ નોર્મની સગીર હોય એવા 
રકસ્સામા ંએપોઇન્દ્ટીની 
ર્નમણકૂ કરવાની હોય છે. 

એસાઇની સગીર હોય એવા 
રકસ્સામા ંપાલકની ર્નમણકૂ 
કરવાની હોય છે. 

નોનમની અથવા એસાઇનીન ાં 
મતૃ્ય  થાય એવા રકસ્સામાાં શ ાં 
થાય છે ? 

નોર્મનીનુ ંમતૃ્ય ુથાય એવા 
રકસ્સામા ંપોક્ષલર્સના હકો 
પોક્ષલર્સ ધારક અથવા તેના 
કાનનૂી વારસર્દારને પાછા 
સોંપવામા ંઆવે છે. 

શરતી એસાઇનીના ંમતૃ્યનુા 
રકસ્સામા ંપોક્ષલર્સના હકો 
એસાઇન્દ્મેન્દ્ટની શરતોને 
આધારે જીવન વીમા ધારકને 
પાછા સોંપવામા ંઆવે છે. 
ક્ષબનશરતી એસાઇનીના ં
મતૃ્યનુા રકસ્સામા ંતેમના 
કાનનૂી વારસર્દાર પોક્ષલર્સ 
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માટે હકર્દાર બને છે. 
જીવન વીમા ધારકનાાં મતૃ્ય  
બાદ અને મતૃ્ય ના ક્ટિેઇમની 
ચકૂવણી પહિેા નોનમની 
અથવા એસાઇનીનાાં મતૃ્ય ના 
રકસ્સામાાં શ ાં થાય છે 

મતૃ્યનુા ક્લેઇમની પતાવટ 
થાય તે પહલેા નોર્મનીનુ ં
મતૃ્ય ુથાય તો મતૃ્યનુો 
ક્લેઇમ જીવન વીમા 
ધારકના કાનનૂી વારસર્દારને 
ચકૂવવાપાત્ર હશે. 

પતાવટ પહલેા એસાઇની મતૃ્ય ુ
પામે એવા રકસ્સામા ં
પોક્ષલર્સના ંનાણા ંજીવન વીમા 
ધારક જે એસાઇનર છે તેમને 
નહીં, પરંત ુએસાઇનીના ં
કાયરે્દસરના વારસર્દારને 
ચકૂવવાપાત્ર બનશે. 

શ ાં િેરિિસણ પોલિનસ જ્ત કરી 
શકે છે ? 

કે્રર ટસા પોક્ષલર્સમા ં
નોર્મનેશન હોય એવી વીમા 
પોક્ષલર્સ જપ્ત કરી શકે છે. 

એસાઇન્દ્મેન્દ્ટ કે્રર ટસાને છેતરવા 
માટે નથી કરવામા ંઆવ્યુ ંએવુ ં
ર્દશાાવ્યુ ંન હોય ત્યા ંસધુી 
કે્રર ટસા પોક્ષલર્સને જપ્ત કરી ન 
શકે. 

c) પોલિનસની નકિ 

જીવન વીમા પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ વચનનો એક માત્ર પરુાવો છે. પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ ખોવાઇ જાય 
અથવા નાશ થાય એવા રકસ્સામા ંકરાર હઠેળ કંપનીની જવાબર્દારી કોઇ પણ પ્રકારે પરૂી થઈ 
જતી નથી. પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ ખોવાઇ જાય એવા રકસ્સામા ં જીવન વીમા કંપનીઓને 
સામાન્દ્યપણે પ્રમાણભતૂ પ્રરક્રયાઓ અનસુરવાની રહ ેછે. 

કર્થત ખોવાયેલી પોક્ષલર્સ અંગે શકંા કરવાનુ ંકોઇ કારણ છે કે કેમ તે જાણવા માટે સામાન્દ્યપણ ે
ઓરફસ આ કેસની તપાસ કરશે. પોક્ષલર્સ ખોવાઇ ગઈ છે અને કોઇ પણ પ્રકારે તેનો વ્યવહાર 
કરવામા ંઆવ્યો નથી એ અંગે સતંોષકારક પરુાવો રજૂ કરવાની જરૂર પ ી શકે છે. સામાન્દ્યપણ ે
ક્લેઇમની પતાવત ક્લઇેમ કરનાર બાયંધરી સાથે અને ર્વના નકુસાન ભરપાઇ માટેનો બોન્દ્  
પરૂો પા  ેત્યારે  થઈ શકે છે. 

જો ચકૂવણી ટૂંકા સમયથી બાકી હોય અને ચકૂવવાની રકમ ઊંચી હોય તો ઓરફસ એવો પણ 
આરી હ રાખી શકે છે કે ગમુ થયા અંગ ેજાણ કરતી એક જાહરેાત વ્યાપક સક્યુાલશેન ધરાવતા 
રાષ્ટ્રીય સ્તરના ં અખબારમા ંઆપવામા ંઆવે. પોક્ષલર્સની નકલ એ ખાતરી આપવાની સાથે 
જારી કરવામા ંઆવી શકે છે કે અન્દ્ય કોઇ વ્યસ્ક્તને તેની સામે વાધંો નથી. 
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d) ફેરફાર 

પોક્ષલર્સ ધારક પોક્ષલર્સના ર્નયમો અને શરતોમા ંફેરફારને અમલી કરવાની માગણી કરી શકે છે. 
આ પ્રકારના ફેરફાર કરવા માટેની જોગવાઇ છે જે વીમા કંપની અને વીમા ધારક બનેંની 
સમંર્િને આર્ધન છે. સામાન્દ્યપણે ફેરફારો ર્પ્રર્મયમના પ્રકારમા ં ફેરફાર ર્સવાય અથવા નીચ ે
આપવામા ં આવેલી ફરજજયાત બાબતો ર્સવાય પોક્ષલર્સના પ્રથમ વષા ર્દરર્મયાન માન્દ્ય 
રાખવામા ંઆવી શકે નહીેઃ 

 નામ અથવા / સરનામામા ંફેરફાર; 
 વય ઊંચી અથવા નીચી સાક્ષબત થાય એવા રકસ્સામા ંવયનો પનુેઃઉમેરો; 
 અકસ્માતના બમણા લાભ અથવા કાયમી અસિમતા લાભ વગેરેની મજૂંરી માટેની 

ર્વનતંી. 

ફેરફાર પછીના વષોમા ં મજૂંર થઈ શકે છે. આ ફેરફારો પૈકીના કેટલાક પોક્ષલર્સ પર અથવા 
અલગ કાગળ પર યોગ્ય એન્દ્ ોસામેન્દ્ટ રજૂ કરીને પણ અમલી કરી શકાય છે. પોક્ષલર્સની 
શરતોમા ંભૌર્તક ફેરફારની જરૂર હોય અન્દ્ય ફેરફારો માટે પ્રવતામાન પોક્ષલર્સને રર્દ કરવાની 
એથવા નવી પોક્ષલર્સઓ જારી કરવાની જરૂર પ ી શકે છે. 

માન્દ્ય રાખવામા ંઆવતા ફેરફારોના કેટલાક મખુ્ય પ્રકારો નીચે આપવામા ંઆવ્યા છે 

i. વીમાના ચોક્કસ વગોમા ંઅથવા મદુ્દતમા ંફેરફાર [જેમા ંજોખમ વધારેલુ ંન હોય] 
ii. વીમાની રકમમા ંઘટા ો 
iii. ર્પ્રર્મયમની ચકૂવણીના પ્રકારમા ંફેરફાર 
iv. પોક્ષલર્સની શરૂઆતની તારીખમા ંફેરફાર 
v. બે અથવા વધ ુપોક્ષલર્સઓમા ંપોક્ષલર્સઓનુ ંર્વભાજન 
vi. વધારાના ંર્પ્રર્મયમ અથવા પ્રર્તબરં્ધત જોગવાઇઓને દૂર કરવી 
vii. ર્વથાઉથ પ્રોરફટથી ર્વથ પ્રોરફટ યોજનામા ંફેરફાર 
viii. નામમા ંસધુારો 
ix. ક્લેઇમની ચકૂવણી માટે અને એકસ્માતના બમણા લાભ મજૂંર કરવા માટે પતાવટના 

ર્વકલ્પ 

આ ફેરફારો સામાન્દ્યપણે જોખમમા ં વધારાને સામેલ કરતા નથી. પોક્ષલર્સઓમા ં એવા અન્દ્ય 
ફેરફારો પણ છે જેને માન્દ્ય રાખવામા ં આવતા નથી. આ એવા ફેરફારો હોઇ શકે છે જે 
ર્પ્રર્મયમને ઘટા વાની અસર ધરાવતા હોય છે. ઉર્દાહરણ તરીકે ર્પ્રર્મયમ ચકૂવવાની મદુ્દત 



 

256 
 

લબંાવવી, ર્વથ પ્રોરફટથી ર્વથાઉટ પ્રોરફટ યોજનાઓમા ંતબરર્દલી, જોખમમા ંવધારો કરતા હોય 
એવા વીમાના એક પ્રકારથી બીજા પ્રકારમા ંતબરર્દલી અને વીમાની રકમમા ંવધારો. 

ર્દરેક સ્થળે વીમા કંપનીઓને સામાન્દ્યપણે તેમના પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજના વાસ્તર્વક શબ્ર્દોને 
પસરં્દ કરવાની મજૂંરી હોય છે, પરંત ુઆના માટે મજૂંરી લેવા અંગ ેર્નયમનકાર સમિ રજૂઆત 
કરવાની જરૂર પ ી શકે છે. 

પોતાની કસોિી કરો 1 

કયા સોજોગો હઠેળ પોક્ષલર્સ ધારકે એપોઇક્ન્દ્ટની ર્નમણકૂ કરવાની જરૂર રહ ેછે ? 

 I. વીમા ધારક સગીર હોય ત્યારે  
 II. નોર્મની સગીર હોય ત્યારે 
 III. પોક્ષલર્સ ધારક સમજર્દાર ન હોય ત્યારે 
 IV. પોક્ષલર્સ ધારક પરરક્ષણત ન હોય ત્યારે 

 

 

 

સાંલક્ષ્ત 

 છૂટના સમયગાળાની જોગવાઇ પોક્ષલર્સ ધારકને ર્પ્રર્મયમ ચકૂવવાની છેલ્લી તારીખ ચકૂી ગયા 
પછી તેને ચકૂવવા માટે વધારાનો સમયગાળો આપે છે. 

 પવૂાવત કરવી એ એક એવી પ્રરક્રયા છે જેના વારારા જીવન વીમા કંપની ર્પ્રર્મયમની ક્ષબન 
ચકૂવણીને લીધે રર્દ થયેલી અથવા ક્ષબન-જન્સપ્તની જોગવાઇઓ પૈકીની એક હઠેળ ચાલ ુહોય 
એવી પોક્ષલર્સને ફરીથી અમલી બનાવે છે. 

 પોક્ષલર્સ લોન સાધારણ વાક્ષણજય લોનથી બે સરં્દભામા ંઅલગ છે, પ્રથમ એ કે પોક્ષલર્સના માક્ષલક 
લોનની પનુેઃચકૂવણી કરવા કાનનૂી રીતે બધંાયેલા નથી અને વીમા કંપનીએ વીમા ધારકની 
કે્રર ટ તપાસ કરવાની જરૂર રહતેી નથી. 

 નોર્મનેશનમા ં જીવન વીમા ધારક તેમના મતૃ્ય ુ બાર્દ વીમાની રકમ વીમા કંપની વારારા કોને 
ચકૂવવી જોઇએ તે વ્યસ્ક્ત(ઓ)ના ંનામનો પ્રસ્તાવ કરે છે. 

 જીવન વીમા પોક્ષલર્સની સોંપણી પોક્ષલર્સમા ં (સપંર્િ તરીકે) અર્ધકારો, માક્ષલકી અને લાભની 
એક વ્યસ્ક્તથી બીજી વ્યસ્ક્તમા ં તબરર્દક્ષલની પ્રરક્રયા સચૂવે છે. અર્ધકારોની તબરર્દલી કરતી 



 

257 
 

વ્યસ્ક્તને એસાઇનર તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે અને જે વ્યસ્ક્તને સપંર્િ તબરર્દલ કરવામા ં
આવી હોય તેને એસાઇની કહવેામા ંઆવે છે. 

 ફેરફાર વીમા કંપની અને વીમા ધારક બનેંની સમંર્િને આર્ધન છે. સામાન્દ્યપણે ફેરફારો 
કેટલાક સાધારણ ફેરફાર ર્સવાય પોક્ષલર્સના પ્રથમ વષા ર્દરર્મયાન માન્દ્ય રાખવામા ંઆવી શકે 
નહીં. 

 

મ ખ્ય પારરભાનષક શબ્દ 

1. છૂટનો સમયગાળો 
2. પોક્ષલર્સ ચકૂી જવી 
3. સોંપણી મલૂ્ય 
4. નોર્મનેશન 
5. એસાઇન્દ્મેન્દ્ટ (સોંપણી) 

 

 

 

તમારી કસોિીના ઉત્તર 

ઉત્તર 1 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

નોર્મની સગીર હોય ત્યારે પોક્ષલર્સ ધારકે એપોઇક્ન્દ્ટની ર્નમણકૂ કરવાની જરૂર રહ ેછે. 

સ્વ-કસોિીના પ્રશ્નો 

પ્રશ્ન 1 

નીચેનામાથંી કયુ ંર્નવેર્દન નોર્મનેશનના ંસરં્દભામા ંખોટંુ છે ? 

 I. જો પોક્ષલર્સ લોનના બર્દલામા ંવીમા કંપનીને સોંપવામા ંઆવી હોય તો પોક્ષલર્સ નોર્મનેશન રર્દ 
થતુ ંનથી 

 II. નોર્મનેશન પોક્ષલર્સની ખરીર્દી વખતે અથવા પછી થઈ શકે છે 
 III. નોર્મનેશન પોક્ષલર્સમા ંએન્દ્ ોસામેન્દ્ટ કરીને બર્દલી શકાય છે 
 IV. નોર્મની સમરી  ક્લેઇમ પર સપંણૂા અર્ધકાર ધરાવે છે 
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પ્રશ્ન 2 

પોક્ષલર્સએ સરુક્ષિત સોંપણી મલૂ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે કાયર્દા અનસુાર કેટલા સમય સધુી ર્પ્રર્મયમની 
ચકૂવણી કરવાની હોય છે ? 

 I. ર્પ્રર્મયમ્પસ ઓછામા ંઓછા સતત 2 વષા માટે ચકૂવવાના હોય છે 
 II. ર્પ્રર્મયમ્પસ ઓછામા ંઓછા સતત 3 વષા માટે ચકૂવવાના હોય છે 
 III. ર્પ્રર્મયમ્પસ ઓછામા ંઓછા સતત 4 વષા માટે ચકૂવવાના હોય છે 
 IV. ર્પ્રર્મયમ્પસ ઓછામા ંઓછા સતત 5 વષા માટે ચકૂવવાના હોય છે 

પ્રશ્ન 3 

પોક્ષલર્સ ક્યારે ચકૂી ગઈ હોવાનુ ંમાની લેવામા ંઆવે છે ? 

 I. જો ર્પ્રર્મયમ્પસ બાકી ચકૂવણીની તારીખે ચકૂવવામા ંઆવ્યા ન હોય ત્યારે 
 II. જો ર્પ્રર્મયમ્પસ બાકી ચકૂવણીની તારીખ પહલેા ચકૂવવામા ંઆવ્યા ન હોય ત્યારે 
 III. જો ર્પ્રર્મયમ્પસના છૂટના સમયગાળા ર્દરર્મયાન પણ ચકૂવવામા ંન આવે ત્યારે 
 IV. જો પોક્ષલર્સ સોંપવામા ંઆવી હોય ત્યારે 

પ્રશ્ન 4 

નીચેનામાથંી કયુ ંર્નવેર્દન વીમા પોક્ષલર્સના છૂટના સમયગાળાના ંઅનસુધંાનમા ંસાચુ ંછે ? 

 I. છૂટના સમયગાળાની પ્રમાણભતૂ લબંાઇ એક મરહનો છે. 
 II. છૂટના સમયગાળાની પ્રમાણભતૂ લબંાઇ 30 રર્દવસ છે. 
 III. છૂટના સમયગાળાની પ્રમાણભતૂ લબંાઇ એક મરહનો અથવા 30 રર્દવસ છે. 
 IV. છૂટના સમયગાળાની પ્રમાણભતૂ લબંાઇ એક મરહનો અથવા 31 રર્દવસ છે. 

પ્રશ્ન 5 

જો પોક્ષલર્સ ધારક બાકી રહતેી ચકૂવણીની તારીખ સધુી ર્પ્રર્મયમ ન ચકૂવે અને છૂટના સમયગાળા 
ર્દરર્મયાન મતૃ્ય ુપામે તો શુ ંથશે ? 

 I. વીમા કંપની બાકી ચકૂવણીની તારીખ સધુીમા ં ર્પ્રર્મયમની ક્ષબન-ચકૂવણીને લીધે પોક્ષલર્સ રર્દ 
થયેલી ગણાશે અને તેથી ક્લેઇમ નામજૂંર કરશે 

 II. વીમા કંપની ક્લઇેમ ચકૂવશે અને પાછલુ ંક્ષબન-ચકૂવેલુ ંર્પ્રર્મયમ માફ કરશે 
 III. વીમા કંપની ક્ષબન-ચકૂવેલા ર્પ્રર્મયમને કાપ્યા પછી ક્લઇેમની ચકૂવણી કરશે 
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 IV. વીમા કંપની ક્ષબન-ચકૂવેલા ર્પ્રર્મયમની સાથે વ્યાજ કે જે બેંકના બચતના વ્યાજર્દરો કરતા 2 

ટકા વધારે હશે તેને કાપ્યા પછી ક્લઇેમની ચકૂવણી કરશે 

પ્રશ્ન 6 

ચકૂી ગયેલી પોક્ષલર્સના ંપનુજીવન ર્દરર્મયાન નીચેનામાથંી કયુ ંપાસુ ંવીમા કંપની વારારા સૌથી વધ ુ
મહત્ત્વનુ ંમાનવામા ંઆવે છે ? સૌથી યોગ્ય ર્વકલ્પ પસરં્દ કરો. 

 I. પનુજીવન વખતે વીમા યોગ્યતાનો પરુાવો 
 II. પોક્ષલર્સનુ ંપનુજીવન જેને લીધે વીમા કંપની માટે જોખમમા ંવધારો થાય છે 
 III. ક્ષબન-ચકૂવેલા ર્પ્રર્મયમ્પસની વ્યાજ સાથે ચકૂવણી 
 IV. વીમા ધારક સ્પષ્ટ કરેલા સમયગાળાની અંર્દર પનુજીવનની અરજી સપુરત કરે છે 

પ્રશ્ન 7 

વીમા પોક્ષલર્સ માટે નોર્મનેશન ઇન્દ્શ્યોરન્દ્સ એક્ટ, 1938ની ___________ હઠેળ માન્દ્ય હોય છે. 

 I. સેક્શન10 
 II. સેક્શન38 
 III. સેક્શન39 
 IV. સેક્શન45 

પ્રશ્ન 8 

નીચેનામાથંી કયુ ં ર્નવેર્દન પોક્ષલર્સ કે જેની સામે વીમા કંપની પાસેથી લોન લેવામા ંઆવી હોય 
તેના ંઅનસુધંાનમા ંખોટંુ છે ?  

 I. પોક્ષલર્સ વીમા કંપનીના પિ ેસોંપવામા ંઆવશે 
 II. આ પ્રકારની પોક્ષલર્સનુ ંનોર્મનેશન વીમા કંપનીના પિમા ંપોક્ષલર્સ સોંપવાને લીધે રર્દ થશે 
 III. નોર્મનીનો હક પોક્ષલર્સમા ંવીમા કંપનીએ ર્દાખવેલા રસના અંશ સધુી અસર થશે 
 IV. પોક્ષલર્સ લોન સામાન્દ્યપણ ેપોક્ષલર્સના ંસોંપણી મલૂ્યની ટકાવારી સધુી મયાારર્દત હોય છે 

પ્રશ્ન 9 

નીચેનામાથંી કયુ ંર્નવેર્દન વીમા પોક્ષલર્સની સોંપણીના ંઅનસુધંાનમા ંખોટંુ છે ? 

 I. ક્ષબનશરતી એસાઇન્દ્મેન્દ્ટના રકસ્સામા ં એસાઇનીના ં મતૃ્યનુી ઘટનામા ં પોક્ષલર્સની માક્ષલકી મતૃક 
એસાઇનીની સપંર્િને આપવામા ંઆવશે. 
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 II. જીવન વીમા પોક્ષલર્સની સોંપણી પોક્ષલર્સ (સપંર્િ તરીકે)મા ંઅર્ધકારો, માક્ષલકી અને લાભને એક 
વ્યસ્ક્તથી અન્દ્ય વ્યસ્ક્તમા ંતબરર્દલ કરવાની પ્રરક્રયા સચૂવે છે. 

 III. એ આવશ્યક છે કે પોક્ષલર્સ ધારકે વીમા કંપનીને સોંપણીની નોરટસ આપવાની રહ ેછે. 
 IV. ક્ષબનશરતી એસાઇન્દ્મેન્દ્ટના રકસ્સામા ંપોક્ષલર્સની મદુ્દત ર્દરર્મયાન વીમા ધારકના મતૃ્યનુા રકસ્સા 

કે જેમા ંપોક્ષલર્સ વીમા ધારકના લાભાથીઓને પાછી મળે તે ર્સવાય પોક્ષલર્સ પાકતી મદુ્દત સધુી 
એસાઇની પાસે ક્ષબનશરતી રહ ેછે. 

પ્રશ્ન 10 

નીચેનામાથંી કયો ફેરફાર વીમા કંપની વારારા માન્દ્ય રાખવામા ંઆવશે ? 

 I. પોક્ષલર્સને બે અથવા વધ ુપોક્ષલર્સઓમા ંર્વભાજજત કરવી 
 II. ર્પ્રર્મયમની ચકૂવણીની મદુ્દતને લબંાવવી 
 III. પોક્ષલર્સને ર્વથ પ્રોરફટ પોક્ષલર્સથી ર્વથાઉટ પ્રોરફટ પોક્ષલર્સમા ંબર્દલવી 
 IV. વીમાનીરકમમાવંધારો 
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સ્વ-કસોિીના પ્રશ્નોના ઉત્તર 

ઉત્તર 1 

સાચો ર્વકલ્પ IV છે. 

નોર્મની સમરી  ક્લેઇમ પર સપંણૂા (અથવા આંર્શક) અર્ધકાર ધરાવે છે 

ઉત્તર 2 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

પોક્ષલર્સએ સરુક્ષિત સોંપણી મલૂ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે કાયર્દા અનસુાર ર્પ્રર્મયમ્પસ ઓછામા ંઓછા 
સતત 3 વષા માટે ચકૂવવાના હોય છે 

ઉત્તર 3 

સાચો ર્વકલ્પ III છે. 

પોક્ષલર્સ જો ર્પ્રર્મયમ્પસના છૂટના સમયગાળા ર્દરર્મયાન પણ ચકૂવવામા ંન આવે ત્યારે 

ચકૂી ગઈ હોવાનુ ંમાની લેવામા ંઆવે છે. 

ઉત્તર 4 

સાચો ર્વકલ્પ IV છે. 

છૂટના સમયગાળાની પ્રમાણભતૂ લબંાઇ એક મરહના અથવા 31 રર્દવસની હોય છે. 

ઉત્તર 5 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

જો પોક્ષલર્સ ધારક બાકી રહતેી ચકૂવણીની તારીખ સધુી ર્પ્રર્મયમ ન ચકૂવે અને છૂટના સમયગાળા 
ર્દરર્મયાન મતૃ્ય ુપામે તો વીમા કંપની ક્ષબન-ચકૂવેલા ર્પ્રર્મયમને કાપ્યા પછી ક્લેઇમની ચકૂવણી 
કરશે. 

ઉત્તર 6 

સાચો ર્વકલ્પ I છે. 

ચકૂી ગયેલી પોક્ષલર્સના ં પનુજીવન ર્દરર્મયાન પનુજીવન વખતે વીમા યોગ્યતાનો પરુાવો વીમા 
કંપની વારારા સૌથી વધ ુમહત્ત્વનુ ંપાસુ ંમાનવામા ંઆવે છે. 
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ઉત્તર 7 

સાચો ર્વકલ્પ III છે. 

વીમા પોક્ષલર્સ માટે નોર્મનેશન ઇન્દ્શ્યોરન્દ્સ એક્ટ, 1938ની સેક્શન 39 હઠેળ માન્દ્ય હોય છે. 

ઉત્તર 8 

ર્વકલ્પ II ખોટો છે. 

પોક્ષલર્સ કે જેની સામે વીમા કંપની પાસેથી લોન લેવામા ં આવી હોય તેમા ં નોર્મનેશન વીમા 
કંપનીના પિમા ંપોક્ષલર્સ સોંપવાને લીધે રર્દ નહીં થાય. 

ઉત્તર 9 

ર્વકલ્પ IV ખોટો છે. 

ક્ષબનશરતી એસાઇન્દ્મેન્દ્ટના રકસ્સામા ંપોક્ષલર્સ પાકતી મદુ્દત સધુી એસાઇની પાસે ક્ષબનશરતી રહશેે. 
પોક્ષલર્સની મદુ્દત ર્દરર્મયાન વીમા ધારકના મતૃ્યનુા રકસ્સામા ંપોક્ષલર્સ વીમા ધારકના લાભાથીઓને 
પાછી મળશે નહીં. એસાઇની પોક્ષલર્સના લાભ માટે હકર્દાર રહશેે. 

ઉત્તર 10 

સાચો ર્વકલ્પ I છે. 

ફેરફારમા ંપોક્ષલર્સને બે અથવા વધ ુપોક્ષલર્સઓમા ં ર્વભાજજત કરવાની મજૂંરીને સમાવવામા ંઆવે 
છે. 
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પ્રકરણ 15 

અન્સિરરાઇરિિંિ 
પ્રકરણની પ્રસ્તાવના 

જીવન વીમા એજન્દ્ટનુ ંકાયા સભંર્વત રી ાહક પાસેથી એક વખત પ્રસ્તાવ પ્રાપ્ત કરી લે ત્યાર પછી 
પરંુૂ થઈ જતુ ં નથી. પ્રસ્તાવ વીમા કંપની વારારા પણ સ્વીકારવાનો રહ ે છે અને ત્યાર પછી તે 
પોક્ષલર્સમા ંપરરણમે છે. 

જીવન વીમા માટેના પ્રત્યેક પ્રસ્તાવે અન્દ્ય એક પ્રવેશ માગામાથંી પણ પસાર થવાનુ ંહોય છે જયા ં
વીમા કંપનીએ પ્રસ્તાવનો સ્વીકાર કરવો કે કેમ એ અંગ ેઅને જો સ્વીકાર કરે તો કઈ શરતો રાખવી 
એ અંગે ર્નણાય લેવાનો હોય છે. આ પ્રકરણમા ંઆપણી અન્દ્ રરાઇરટિંગની પ્રરક્રયા અને આ પ્રરક્રયામા ં
સામેલ ઘટકો અંગેની જાણકારી મેળવીશુ.ં 

અભ્યાસનાાં પરરણામ 
 

A. અન્દ્ રરાઇરટિંગ – પાયારૂપ ર્વચાર 
B. નોન-મેર કલ અન્દ્ રરાઇરટિંગ 
C. મેર કલ અન્દ્ રરાઇરટિંગ 
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A. અન્સિરરાઇરિિંિ – પાયારૂપ નવચારો 

1. અન્સિરરાઇરિિંિનો ઉદે્દશ 

આપણે અન્દ્ રરાઇરટિંગના ઉદે્દશની તપાસ કરીને શરૂઆત કરીશુ.ં તેના બે ઉદે્દશ છે 

i. પ્રર્ત-પસરં્દગી અથવા વીમા કંપની ર્વરુદ્ની પસરં્દગીને રોકવાનો 
ii. જોખમો વગીકૃિ કરવા અને જોખમોમા ંઇસ્ક્વટી સરુ્નર્િત કરવાનો 

વ્યાખ્યા 

જોખમોની પસાંદિી શબ્ર્દ જીવન વીમા માટેનો પ્રત્યેક પ્રસ્તાવ પોતે કેટલુ ંજોખમ રજૂ કરે છે તેના 
અનસુધંાનમા ંતેની મલૂ્યાકંનની પ્રરક્રયા અને ત્યાર પછી વીમો માન્દ્ય રાખવો કે કેમ અને કઈ શરત 
રાખવી એ અંગેના ર્નણાયને રજૂ કરે છે. 

પ્રનત-પસાંદિી એવા લોકોની વરૃ્િ છે, જેમને એવી શકંા કે જાણકારી હોય કે તેમને થનારા 
નકુસાનની શક્યતા ઊંચી હશે, જેઓ વીમો લેવા તત્પર હોય અને આ પ્રરક્રયામા ંલાભ મેળવવા 
માગતા હોય. 

ઉદાહરણ 

જો જીવન વીમા કંપનીઓ વીમો કઈ વ્યસ્ક્તઓને આપવો એ અંગે કાળજીપવૂાકની પસરં્દગી કરતી 
ન હોત તો એવી શક્યતા રહલેી છે કે હૃર્દયની સમસ્યાઓ અથવા કેન્દ્સર જેવી ગભંીર ક્ષબમારી 
ધરાવતા લોકો કે જેમને ખરૂ્દ લાબં ુજીવી શકે એવી અપેિા ન હોય તેઓ વીમો ખરીર્દી લેત. 

અન્દ્ય શબ્ર્દોમા ંજણાવીએ તો જો વીમા કંપનીએ કાળજીપવૂાક પસરં્દગી કરી ન હોત તો કંપની ર્વરુદ્ 
પસરં્દગી થઈ હોત અને આ પ્રરક્રયામા ંનકુસાન વેઠવુ ંપ યુ ંહોત. 

2. જોખોમમાાં ઇક્ક્ટવિી 

ચાલો આપણ ેજોખમોમા ંઇસ્ક્વટીને ધ્યાનમા ંલઈએ. “ઇસ્ક્વટી” શબ્ર્દનો અથા એ થાય છે કે સમાન 
પ્રકારના ંજોખમનો ભય ધરાવતા અરજર્દારોને ર્પ્રર્મયમના સમાન વગામા ંમકૂવાના હોય છે. આપણ ે
અગાઉથી જોયુ ં છે કે જીવન વીમા કંપનીઓ વસલૂવામા ંઆવનારા ર્પ્રર્મયમ નક્કી કરવા માટે 
મરણાર્ધનતાના ંકોષ્ટકનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરે છે. આ કોષ્ટક પ્રમાણભતૂ જીવન અથવા સરેરાશ 
જોખમોના મરણાર્ધનતાના અનભુવને રજૂ કરે છે. તેમા ંજીવન વીમો લેવાનો પ્રસ્તાવ કરતા મોટા 
ભાગના લોકોનો સમાવેશ થાય છે. 
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a) જોખમન ાં વિીકરણ 

ઇસ્ક્વટીમા ંર્દાખલ થવા માટે અન્દ્ રરાઇટર જોખમનાાં વિીકરણ તરીકે ઓળખાતી પ્રરક્રયા સાથે 
જો ાય છે એટલે કે વ્યસ્ક્તના ંજીવન તેમની સામેના ંજોખમોના ં પ્રમાણને આધારે જુર્દા જુર્દા 
જોખમના વગોમા ંવગીકૃિ અને ર્નરર્દિષ્ટ કરવામા ંઆવે છે. જોખમના આ પ્રકારના ચાર વગા છે. 

આકૃનત્ત 1: જોખમન ાં વિીકરણ 

 

i. પ્રમાણભતૂ જીવન 

આ એવા લોકોને સામેલ કરે છે જેમની અપેક્ષિત મરણાર્ધનતા મરણાર્ધનતાના ંકોષ્ટક વારારા રજૂ 
કરવામા ંઆવેલા તેમના પ્રમાણભતૂ જીવનને અનરુૂપ હોય.  

ii. પસાંદિીનાાં જોખમો 

આ એવા જોખમો છે જેમની અપેક્ષિત મરણાર્ધનતા પ્રમાણભતૂ જીવન કરતા નોંધપાત્ર નીચી 
હોય છે અને તેથી નીચા ર્પ્રર્મયમ ચાર્જ કરી શકે છે. 

iii. પ્રમાણભતૂ જીવન 

આ એવા જીવન છે જેમની અપેક્ષિત મરણાર્ધનતા સરેરાશ અથવા પ્રમાણભતૂ જીવન કરતા 
ઊંચી હોય, પરંત ુ તે હજુ પણ વીમા યોગ્ય ગણવામા ંઆવે. તેઓ ઊંચા (અથવા વધારાના) 
ર્પ્રર્મયમ સાથે અથવા ચોક્કસ પ્રર્તબધંનોને આર્ધન વીમા માટે સ્વીકારવામા ંઆવી શકે છે.  

iv. ક્ષીણ થયેિા જીવન 

આ એવા જીવન છે જેમની નબળાઇ અને અપેક્ષિત વધારાની મરણાર્ધનતા એટલી બધી હોય 
છે કે તેમને વ્યાજબી ખચે પણ વીમા કવરેજ પરંુૂ પા વામા ંઆવી શકે નહીં. જો તેમણે અથવા 
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તેણીએ તાજેતરમા ંઓપરેશન જેવી તબીબી ઘટનાનો સામનો કયો હોય તો ક્યારેક વ્યસ્ક્તના 
પ્રસ્તાવને હગંામી ધોરણે ઇન્દ્કાર કરવામા ંપણ આવી શકે છે.  

3. પસાંદિીની પ્રરિયા 

અન્દ્ રરાઇરટિંગ અથવા પસરં્દગીની પ્રરક્રયા બે સ્તરે હાથ ધરવામા ંઆવી શકે છેેઃ 

 િેત્ર સ્તરે 

 અન્દ્ રરાઇરટિંગ ર્વભાગના ંસ્તરે 

આકૃનત્ત 2 : અન્સિરરાઇરિિંિ અથવા પસાંદિીની પ્રરિયા 

 

a) કે્ષત્ર અથવા પ્રાથનમક સ્તરે 

િેત્ર સ્તર અન્દ્ રરાઇરટિંગ પ્રાથનમક અન્સિરરાઇરિિંિ તરીકે પણ ઓળખવામા ંઆવી શકે છે. તેમા ં
અરજર્દાર વીમા કવરેજ માન્દ્ય રાખવા માટે યોગ્ય છે કે કેમ એ અંગે ર્નણાય લેવા માટે એજન્દ્ટ 
અથવા કંપનીના પ્રર્તર્નર્ધ વારારા મારહતી એકત્ર કરવાનો સમાવેશ થાય છે. એજન્દ્ટ પ્રાથર્મક 
અન્દ્ રરાઇટર તરીકે મહત્ત્વની ભરૂ્મકા ભજવે છે. તેઓ સરુક્ષિત થનારા જીવનને જાણવા માટેની 
શે્રષ્ઠ સ્સ્થર્તમા ંહોય છે. 

ઘણી વીમા કંપનીઓ એવી પણ માગણી કરી શકે કે પ્રસ્તાર્વત જીવન વીમા ધારકના ં
અનસુધંાનમા ંએજન્દ્ટ વારારા ચોક્કસ મારહતી, અક્ષભપ્રાય અને ભલામણોની માગણી કરતા ર્નવેર્દન 
અથવા ગોપનીય અહવેાલ પરૂા કરવામા ંઆવે. 

સમાન પ્રકારનો અહવેાલ જે નૈર્તક હાર્ન અહવેાલ તરીકે ઓળખાય છે તે જીવન વીમા કંપનીના 
અર્ધકાર વારારા માગવામા ંપણ આવી શકે છે. આ અહવેાલો પરંપરાગત રીતે પ્રસ્તાર્વત જીવન 
વીમા ધારકના વ્યવસાય, આવક અને આર્થિક સ્સ્થર્ત અને પ્રર્તષ્ઠાને આવરે છે. 
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છેતરનપિંિીની દેખરેખ અને પ્રાથનમક અન્સિરરાઇિર તરીકે એજન્સિની ભનૂમકા 

જોખમની પસરં્દગીના ંઅનસુધંાનમા ંલેવામા ંઆવતો મોટા ભાગનો ર્નણાય પ્રસ્તાવ ફોમામા ંપ્રસ્તાવ 
કરનાર વારારા જાહરે કરેલી હકીકતો પર આધાર રાખે છે. અન્દ્ રરાઇરટિંગ ર્વભાગમા ં બેસેલા 
અન્દ્ રરાઇટર માટે આ હકીકતો ખોટી છે કે કેમ અને છેતરવાના ઇરાર્દા સાથે કપટપવૂાક ગેરરજૂઆત 
કરવામા ંઆવી છે કે કેમ તે જાણવુ ંમશુ્કેલ બની શકે છે. 

અહીં એજન્દ્ટ નોંધપાત્ર ભરૂ્મકા ભજવે છે. તેઓ અથવા તેણી એ સરુ્નર્િત કરવા માટે શે્રષ્ઠ સ્સ્થર્તમા ં
હોય છે કે રજૂ કરવામા ં આવેલી હકીકતો સાચી છે, કારણ કે એજન્દ્ટ પ્રસ્તાર્વત જીવન વીમા 
ધરાવનારી વ્યસ્ક્તના પ્રત્યિ અથવા પરોિ રીતે સપંકામા ંછે અને તેથી ગેરમાગ ેર્દોરવાના ઇરાર્દા 
સાથે જો જાણી જોઇને જાહરેાત ન કરી હોય અથવા ગેરરજૂઆત કરી હોય તો તેની તપાસ કરી શકે. 

b) અન્સિરરાઇરિિંિ નવભાિનાાં સ્તરે 

અન્દ્ રરાઇરટિંગનુ ં બીજુ ં સ્તર ર્વભાગ અથવા ઓરફસનુ ં સ્તર છે. તેમા ં એવા ર્વશેષયજ્ઞો અને 
વ્યસ્ક્તઓ સામેલ હોય છે જેઓ આ પ્રકારના કાયામા ંકુશળ હોય છે અને તેઓ જીવન વીમા માટે 
પ્રસ્તાવ સ્વીકારવો કે કેમ અને તેના માટેની શરતો અંગ ે ર્નણાય લવેા માટે કેસના તમામ 
સબંરં્ધત  ટેાને ધ્યાનમા ંલ ેછે. 

4. અન્સિરરાઇરિિંિની પદ્નત્તઓ 

આકૃનત્ત 3: અન્સિરરાઇરિિંિની પદ્નત્તઓ 

 

અન્દ્ રરાઇટસા આ ઉદે્દશ માટે બે પ્રકારની પદ્ર્િઓનો ઉપયોગ કરી શકે છેેઃ 

જજમેન્સિ પદ્નત્ત ન્સય મરરકિ પદ્નત્ત 

આ પદ્ર્િ હઠેળ ખાસ કરીને જયારે જટીલ 
કેસ પર ર્નણાય લેવામા ં આવે ત્યારે 
ર્વષયાત્મક અક્ષભપ્રાયનો ઉપયોગ કરવામા ં
આવે છે. 

આ પદ્ર્િ હઠેળ અન્દ્ રરાઇટસા તમામ 
નકારાત્મક અથવા ર્વપરરત પરરબળો (કોઇ 
પણ સકારાત્મક અથવા અનકુળૂ પરરબળો 
માટેના નકારાત્મક પોઇન્દ્્સ) માટે સકારાત્મક  
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રેરટિંગ પોઇન્દ્ટ આપે છે. 
ઉદાહરણુઃ કોઇ વ્યસ્ક્તને ગભંીર  ાયાક્ષબરટસ 
હોય તો તેમને વીમો આપવો કે કેમ અને 
કઈ શરતે આપવો એ અંગ ેર્નણાય લવેો 

 

આ પ્રકારની પરરસ્સ્થર્તમા ં ર્વભાગ મેર કલ 
રેફરી તરીકે પણ ઓળખાતા મેર કલ 
 ોક્ટરનો કુશળ અક્ષભપ્રાય પણ મેળવી શકે 
છે. 
 

આપેલા કુલ પોઇન્દ્્સ તેને કેટલા વધારાના 
મરણાર્ધનતા રેરટિંગ (ઇએમઆર તરીકે પણ 
ઓળખાય છે) આપવામા ંઆવ્યા છે એ અંગે 
ર્નણાય કરશે. ઇએમઆર જેટલા ઊંચા તેટલુ ં
ઉતરતીકિાનુ ં જીવન વધારે ગણાય છે. જો 
ઇએમઆર ખબૂ ઊંચા હોય તો વીમા માટે 
ઇન્દ્કાર પણ કરવામા ંઆવી શકે છે. 

અન્સિરરાઇરિિંિના નનણણયો 

આકૃનત્ત 4 : અન્સિરરાઇરિિંિના નનણણયો 

 

ચાલો હવે આપણ ેઅન્દ્ રરાઇરટિંગ માટે પ્રસ્તાર્વત જીવનના ંઅનસુધંાનમા ંઅન્દ્ રરાઇટસા લઈ શકે 
એવા જુર્દા જુર્દા પ્રકારના ર્નણાયોને ધ્યાનમા ંલઈશુ ં
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a) સાધારણ દર (ઓઆર) પર સ્વીકૃનત્ત સૌથી સામાન્સય નનણણય છે. આ રેરટિંગ એવા સકેંત આપે 
છે કે જોખમ ર્પ્રર્મયમના સમાન ર્દર જે સાધારણ અથવા પ્રમાણભતૂ જીવન પર લાગ ૂહોય 
તેના પર સ્વીકાયા છે. 

b) એક્ટસ્િા સાથે સ્વીકૃનત્તુઃ આ ઉતરતી કિાના ંમોટા ભાગના ંજોખમો સાથે વહવેાર કરવાનો 
સૌથી સામાન્દ્ય માગા છે. તેમા ં ર્પ્રર્મયમના ંકોષ્ટકમા ંર્દશાાવેલા ર્દર કરતા વધારા (એસ્ક્ટ્રા) 
ર્દરના ચાર્જને સામેલ કરે છે. 

c) વીમાની રકમ પર નમિકત કબજે રાખવાના હક સાથે સ્વીકૃનત્તુઃર્મલકત કબજે રાખવાનો હક 
એવા પ્રકારનુ ં ર્નયતં્રણ જે જીવન વીમા કંપની ક્લઇેની ઘટનામા ં તેણે ચકૂવવાના રહતેા 
લાભની રકમ પર ઉપયોગ (ભાગ અથવા સપંણૂા) કરી શકે છે. 
ઉદાહરણ:તે એવા રકસ્સામા ં લાગ ૂ થઈ શકે છે જેમા ં વીમા માટે પ્રસ્તાવ કરનાર વ્યસ્ક્ત 
ટીબી જેવા કેટલાક રોગમાથંી પસાર થયા હોય અને સાજા થયા હોય. ર્મલકત કબજે 
રાખવોન હક એવ ુસચૂવે છે કે જો જીવન વીમા ધારક વ્યસ્ક્ત આપેલા સમયગાળાની અંર્દર 
સ્પષ્ટ કરેલા કારણ (ર્દાખલા તરીકે ટીબીના ઊથલાને લીધે)થી મતૃ્ય ુપામે તો માત્ર મતૃ્યનુા 
લાભની ઘટેલી રકમ ચકૂવવાપાત્ર બની શકે છે. 

d) પ્રનતબાંનધત જોિવાઇ સાથે સ્વીકૃનત્તુઃચોક્કસ પ્રકારની હાર્ન માટે પ્રર્તબરં્ધત જોગવાઇઓ 
લાગ ૂથઈ શકે છે, જે ચોક્કસ સજંોગો હઠેળ મતૃ્યનુી ઘટનામા ંમતૃ્યનુા લાભને મયાારર્દત કરે 
છે. 
ઉદાહરણ તરીકે ગભાાવસ્થાની જોગવાઇ ગભાવતી મરહલા પર લાગ ૂ થાય છે જે ધારો કે 
ર ક્ષલવરીના ત્રણ મરહનાની અંર્દર ગભાાવસ્થાને લગતુ ં મતૃ્ય ુ થાય એવા રકસ્સામા ં
ચકૂવવાપાત્ર વીમાને મયાારર્દત કરે છે. 

e) ઘિાિો અથવા મિૂતવી રાખવ ુઃ આખરે જીવન વીમાના અન્દ્ રરાઇટર વીમા માટેની 
ર્દરખાસ્તનો ઇન્દ્કાર કરવા અથવા નામજૂંર કરવા અંગેનો ર્નણાય લઈ શકે છે. આ એવા 
સજંોગોમા ંથાય છે જયારે ચોક્કસ આરોગ્ય/ અન્દ્ય ર્વશષતાઓ એટલી ર્વપરરત હોય કે જે 
જોખમની ઘટનાને નોંધપાત્ર વધારી રે્દ છે. 
ઉદાહરણ:વ્યસ્ક્ત કેન્દ્સરથી ર્પ ાતી હોય અને સધુારો થવાની શક્યતા નહીંવત હોય તો 
ઉમેર્દવારને નામજૂંર કરવામા ંઆવે છે. 

આ પ્રમાણે કેટલાક રકસ્સામા ંપરરસ્સ્થર્ત જયા ંસધુી સધુરે નહીં અને વધ ુઅનકુળૂ ન થાય તે 
સમય સધુી જોખમની સ્વીકૃર્િને મલુતવી રાખવી  હાપણ ભરેલુ ંપગલુ ંહોઇ શકે છે. 
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ઉદાહરણ 

તાજતેરમા ં રહસ્ટરેક્ટોમીનુ ં ઓપરેશન કરાવેલી મરહલાને તેમના જીવન પર વીમો મજૂંર 
કરવામા ંઆવે તેના કેટલાક મરહનાઓ અગાઉ રાહ જોવાનુ ંજણાવવામા ંઆવી શકે છે, જેથી 
ઓપરેશન પછી સજાાઇ શકતી કોઇ સમસ્યાઓ દૂર થવા માટે પરૂતો સમય મળી રહ.ે 

પોતાની કસોિી કરો 1 

નીચેનામાથંી કયા રકસ્સા માટે જીવન વીમા કંપની ઇન્દ્કાર કરી શકે કે તેને મલૂતવી શકે છે ? 

 I. સ્વસ્થ 18 વષાની વ્યસ્ક્ત 
 II. મેર્દસ્વી વ્યસ્ક્ત 
 III. એઇડ્સથી ર્પ ાતી વ્યસ્ક્ત 
 IV. પોતાનીઆવકનહીંધરાવતીગરૃહણી 
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B. નોન-મેરિકિ અન્સિરરાઇરિિંિ 

1. નોન-મેરિકિ અન્સિરરાઇરિિંિ 

જીવન વીમાના મોટા ભાગના પ્રસ્તાવ પરંપરાગત રીતે જીવન વીમો લેનારી વ્યસ્ક્તની વીમા 
યોગ્યતાને તપાસવા માટે તબીબી ર્નરરિણ હાથ ધયાા ર્વના વીમા માટે પસરં્દગી પામતા હોય છે. 
આ પ્રકારના રકસ્સાઓને નોન-મેરિકિ પ્રસ્તાવ તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. 

નોન-મેર કલ અન્દ્ રરાઇરટિંગ માટેના કેસ એવા તારણ પર આધાર રાખે છે જેમા ંતબીબી ર્નરરિણો 
ઓછી માત્રાના રકસ્સાઓમા ં (જેમ કે ર્દસમાથંી એક) ર્વપરરત બાબતો રજૂ કરતા હોય છે. બાકીના 
પ્રસ્તાવમા ંઆપેલા ઉિરો અથવા જીવન વીમો પ્રસ્તાવ કરનાર વ્યસ્ક્તના રજાના રેકો ા અને અન્દ્ય 
ર્દસ્તાવેજોમાથંી શોધી શકાય છે. 

લાયક  ોક્ટર વારારા તબીબી ર્નરરિણ હાથ ધરવા માટે  ોક્ટરને ફી ચકૂવવાની રહ ેછે. આ પ્રકારના ં
તબીબી ર્નરરિણ હાથ નહીં ધરવાથી થઈ શકતી બચત જીવન વીમા ધારકના ં મતૃ્ય ુ પછીના 
વધારાના ક્લઇેમને પગલ ેથતા નકુસાનની સરખામણીમા ંઘણી વધ ુહોવાનુ ંજોવા મળયુ ં છે. તેથી 
જીવન વીમા કંપનીઓ તબીબી ર્નરરિણ અંગ ેઆરી હ કયાા ર્વના વીમો મજૂંર કરવાની પદ્ર્િ 
સ્વીકારી છે. 

2. નોન-મેરિકિ અન્સિરરાઇરિિંિ માિેની શરતો 

જોકે નોન-મેર કલ અન્દ્ રરાઇરટિંગ માટે કેટલીક શરતો અનસુરવાની હોય છે. 

i. સૌ પ્રથમ મરહલાઓના માત્ર ચોક્કસ વિણ જેમ કે નોકરરયાત મરહલાઓ લાયક હોઇ શકે છે. 
ii. વીમાની રકમ પર ઉપરી મયાણદાઓ લાર્દવામા ંઆવી શકે છે. ઉર્દાહરણ તરીકે પાચં લાખથી 

વધનુી વીમાની રકમ ધરાવતો કોઇ રકસ્સો તબીબી ર્નરરિણને આર્ધન હોઇ શકે છે. 
iii. પ્રવેશ વખતે ઉંમર મયાણદાઓ લાર્દી શકે છે – ઉર્દાહરણ તરીકે 40 અથવા 45 વષાથી વધનુી 

વય ધરાવતી કોઇ પણ વ્યસ્ક્ત માટે તબીબી પરરિણ કરાવવુ ંફરજજયાત હોય છે. 
iv. વીમાની ચોક્કસ યોજનાઓનાાં અનસુધંાનમા ં પ્રર્તબધંનો લાર્દવામા ંઆવે છે – ઉર્દાહરણ 

તરીકે મદુ્દતી વીમો નોન-મેર કલ વગા હઠેળ માન્દ્ય રાખવામા ંઆવી શકે નહીં. 
v. વીમાની મહત્તમ મ દ્દત 20 વષા/ 60 વષાની વય સધુી મયાારર્દત હોઇ શકે છે. 
vi. જીવનોના વિણુઃ નોન-મેર કલ ઇન્દ્શ્યોરન્દ્સ ચોક્કસ વગાના વ્યસ્ક્તઓને પણ માન્દ્ય રાખવામા ં

આવી શકે છે, ઉર્દાહરણ તરીકે નોન-મેર કલ સ્પેર્શયલ પ્રર્તક્ષ્ઠત કંપનીઓના કમાચારીઓને 
જે એક વષાની સેવા ધરાવતા હોય તેમને પરૂા પા વામા ંઆવે છે. આ કંપનીઓ યોગ્ય 
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રજાના રેકો ા ધરાવે છે અને તેઓ સમયાિંરે તબીબી ર્નરરિણ પણ કરાવતી હોઇ શકે છે, 
તેથી કમાચારીની મેર કલ સ્સ્થર્તની ખરાઇ સરળતાથી કરી શકાય છે. 

3. અન્સિરરાઇરિિંિ માિે રેરિિંિનાાં પરરબળ 

રેરટિંગના ં પરરબળ નાણાકીય સ્સ્થર્ત, જીવનશલૈી, આર્દતો, પરરવારનો ઇર્તહાસ, આરોગ્યનો 
વ્યસ્ક્તગત ઇર્તહાસ અને સભંર્વત વીમા ધારકના ંજીવનમા ંસકંટ અને જોખમને વધારતા હોઇ શકે 
એવા અન્દ્ય વ્યસ્ક્તગત સજંોગોને લગતા જુર્દા જુર્દા પાસાનો ઉલ્લખે કરે છે. અન્દ્ રરાઇરટિંગમા ંઆ 
સકંટની અને તેમની સભંર્વત અસરની ઓળખ અને તે અનસુાર જોખમનુ ંવગીકરણ સામેલ થાય 
છે. 

ચાલો આપણે સમજીએ કે વ્યસ્ક્તગત જીવનની લાિણરકતાઓ જોખમ પર કેવી અસર ધરાવે છે. 
વ્યાપકપણે આને બેમા ંર્વભાજજત કરી શકાય છે – એક એવા કે જે નૈર્તક હાર્નમા ંફાળો આપતા હોય 
અને બીજા એવા કે જે શારીરરક (મેર કલ) હાર્નમા ં ફાળો આપતા હોય. જીવન વીમા કંપનીઓ 
તર્દનસુાર તેમના અન્દ્ રરાઇરટિંગને વગોમા ં ર્વભાજજત કરતી હોય છે. નૈર્તક હાર્નમા ંફાળો આપતા 
હોય એવા આવક, વ્યવસાય, જીનવશૈલી અને આર્દતો જેવા પરરબળોની આકારણી આનથિક 
અન્સિરરાઇરિિંિના ભાગરૂપે કરવામા ં આવે છે, જયારે આરોગ્યના મેર કલ પાસાઓની આકારણી 
મેરિકિ અન્સિરરાઇરિિંિના ભાગરૂપે કરવામા ંઆવે છે. 

a) મરહિા વીમો 

સામાન્દ્યપણે મરહલાઓ પરુુષો કરતા વધ ુઆવરર્દા ધરાવતી હોય છે. જોકે તેઓ નૈર્તક હાર્નના ં
અનસુધંાનમા ં કેટલીક સમસ્યાઓનો સામનો કરી શકે છે. આનુ ં કારણ એ છે કે ભારતીય 
સમાજમા ંઘણી મરહલાઓ હજુ પણ પરુુષના વચાસવનુ ંઅને સામાજજક શોષણનુ ંજોખમ ધરાવે 
છે. ર્દહજેને લીધે થતા મતૃ્ય ુ જેવા દુષણો આજે પણ અસ્સ્તત્ત્વ ધરાવે છે. મરહલાઓની 
આવરર્દાને અસરી શકે એવ ુઅન્દ્ય પરરબળ ગભાાવસ્થા સાથે જો ાયેલી સમસ્યામાથંી ઉર્દભવી 
શકે છે. 

મરહલાની વીમા યોગ્યતા વીમા માટેની જરૂરરયાત અને ર્પ્રર્મયમની ચકૂવણી કરવાની િમતા 
પર આધાર રાખ ે છે. તેથી વીમા કંપનીઓ પોતાની આવક જાતે પ્રાપ્ત કરી હોય માત્ર એવા 
લોકોને સપંણૂા વીમો મજૂંર કરવાનો ર્નણાય કરી શકે છે અને મરહલાઓના અન્દ્ય વગા પર 
મયાાર્દાઓ લાર્દી શકે છે. આ જ પ્રમાણે કેટલીક શરતો ગભાવર્ત મરહલાઓ પર લાર્દવામા ંઆવી 
શકે છે. 
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b) સિીર 

સગીરો પોતાની જાતે કરાર કરવાની સિા ધરાવતા નથી. તેથી સગીરના જીવન પરની 
ર્દરખાસ્ત માતા-ર્પતા અથવા કાનનૂી પાલક તરીકે સગીર સાથે સબંધં ધરાવતી અન્દ્ય વ્યસ્ક્ત 
વારારા રજૂ કરવાની રહ ેછે. સગીર સામાન્દ્યરીતે પોતાની જાતે આવક કમાવતા ન હોવાને લીધે 
વીમાની જરૂરરયાતને સરુ્નર્િત કરવાની જરૂર પણ રહ ેછે. 

સગીરો માટે વીમાની ર્વચારણા કરવામા ંઆવે ત્યારે સામાન્દ્યપણે ત્રણ શરતો લાગ ૂથાય છેેઃ 

i. તેઓ યોગ્ય રીતે નવકનસત બાાંધો ધરાવે છે કે કેમ 
કુપોષણ અથવા અન્દ્ય સ્વાસ્્ય સબંધંી સમસ્યાઓના ંપરરણામે બાધંાની નબળી વદૃ્ધદ્ થઈ 
શકે છે અને ગભંીર જોખમો ઊભા થઈ શકે છે. 

ii. પરરવારનો યોગ્ય ઇનતહાસ અને વ્યક્ક્ટતિત ઇનતહાસ 
જો અહીં કોઇ ર્વપરરત સકેંત હોય તો જોખમો ઊભા થઈ શકે છે. 

iii. પરરવાર પયાણ્ત વીમો ધરાવે છે કે કેમ 
સગીરના વીમાની ઇચ્છા સામાન્દ્યપણે વીમાની પરંપરા ધરાવતા પરરવારો રાખતા હોય છે. 
તેથી માતા-ર્પતા કે જેઓ વીમો ધરાવતા ન હોય તેમના બાળકના ંજીવન માટે વીમાનો 
પ્રસ્તાવ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે વ્યસ્ક્તએ સાવધ રહવેાની જરૂર હોય છે. અન્દ્ રરાઇટરે આ 
પ્રકારનો વીમો કેમ લેવામા ંનથી આવ્યો તે સરુ્નર્િત કરવાની જરૂર રહ ેછે. વીમાની રકમ 
તે માતા-ર્પતા સાથે પણ જો ાયેલી હોય છે.  

c) વીમાની મોિી રકમ 

અન્દ્ રરાઇટરે જયારે વીમાની રકમ પ્રસ્તાર્વત વીમા ધારકની વાર્ષિક આવકની સરખામણીએ 
ઘણી વધ ુહોય ત્યારે સાવધ રહવે ુ ંજોઇએ. સામાન્દ્યપણે વીમાની રકમ વ્યસ્ક્તની વાર્ષિક આવક 
કરતા લગભગ ર્દસથી બાર ગણી વધારે ધારવામા ંઆવી શકે છે. જો ગણુોિર આના કરતા 
ઘણો ઊંચો હોય ત્યારે તે વીમા કંપનીની સામે થયેલી પસરં્દગીની શક્યતા વધારે છે. 
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ઉદાહરણ 

જો વ્યસ્ક્ત રૂ. 5 લાખની વાર્ષિક આવક ધરાવે છે અને રૂ. 3 કરો ના જીવન વીમાના ંકવર માટે 
પ્રસ્તાવ કરે છે તો તે ક્ષચિંતાનુ ંકારણ ઊભુ ંકરે છે. 

આ પ્રકારના મોટી રકમના વીમાનો પ્રસ્તાવ આત્મહત્યાની શક્યતા અથવા સ્વાસ્થની અપેક્ષિત 
કથળનારી સ્સ્થર્તના ં પરરણામ સ્વરૂપે કરવાની શક્યતા હોય છે અને તેથી આ પ્રકારના 
રકસ્સાઓમા ંક્ષચિંતા સજાાઇ શકે છે. આ પ્રકારની મોટી રકમ માટેનુ ંત્રીજુ ંકારણ સેલ્સ પસાન વારારા 
વધ ુપ તુ ંગેરવાજબી વેચાણ હોઇ શકે છે. 

વીમાની મોટી રકમ સમપ્રમાણમા ં મોટા ર્પ્રર્મયમને પણ સચૂવે છે અને આ પ્રકારના ં
ર્પ્રર્મયમની ચકૂવણી યથાવત રાખવામા ંઆવશે કે કેમ એ અંગ ે પ્રશ્ન પણ સજાાય છે. તેથી 
સામાન્દ્ય રીતે વીમાની રકમને મયાારર્દત કરવુ ં હાપણભયુું ગણાશે જેથી ચકૂવવાપાત્ર ર્પ્રર્મયમ 
વ્યસ્ક્તની વાર્ષિક આવકના વધમુા ંવધ ુએક તરૃ્તયાશં ભાગ જેટલુ ંહોય. 

d) ઉંમર 

આ કોસામા ંઆપણે અગાઉ જોયુ ંએ પ્રમાણે મરણાર્ધનતાનુ ંજોખમ વય સાથે ર્નકટનો સબંધ 
ધરાવે છે. અન્દ્ રરાઇટરે વધ ુઉંમર ધરાવતા લોકો માટે વીમાની ર્વચારણા કરતી વખતે સાવધ 
રહવેાની જરૂર છે. 

ઉદાહરણ 

જો વીમાની ર્દરખાસ્ત 50 વષા પછી પ્રથમ વખત કરવામા ંઆવી રહી હોય તો નૈર્તક હાર્નની 
શકંા કરવાની જરૂર રહ ેછે અને આ પ્રકારનો વીમો અગાઉ કેમ લેવામા ંન આવ્યો એ અંગેની 
તપાસ કરવાની જરૂર રહ ેછે. 

આપણ ેએક બાબત એ પણ નોંધવી જોઇએ કે હૃર્દય અને રક ની બધં થવા જેવા પતનકારક 
રોગો થવાની શક્યતા ઉંમર સાથે વધે છે અને તેની શક્યતા વદૃ્ાવસ્થામા ંઊંચી હોય છે. 

વીમાની ઊંચી રકમ / વધ ુઉંમર અથવા બનેં હોય તેવા રકસ્સામા ંર્દરખાસ્તો સપુરત કરવામા ં
આવે ત્યારે જીવન વીમા કંપનીઓએ કેટલાક ર્વશેષ અહવેાલોની પણ માગણી કરવી પ ી શકે 
છે. 
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ઉદાહરણ 

આ પ્રકારના અહવેાલના ઉર્દાહરણમા ં ઇસીજી, ઇઇજી, છાતીનો એક્સ-રે અને બ્લ  શગુર 
પરરિણનો સમાવેશ થાય છે. આ પરરિણો પ્રસ્તાવમા ંઆપેલા ઉિર અથવા સાધારણ તબીબી 
ર્નરરિણ પરૂી પા ી શકે એવી મારહતી કરતા જીવન વીમાનો પ્રસ્તાવ કરનારના આરોગ્ય 
અંગેની ઊં ી સમજ જાહરે કરી શકે છે. 

અન્દ્ રરાઇરટિંગ પ્રરક્રયાનો એક મહત્ત્વનો ભાગ ઉંમરના પરુાવાની ખરાઇ કયાા બાર્દ ઉંમરની 
કબલૂાત છે. ઉંમરના પરુાવાના બે પ્રકાર છે 

 પ્રમાણભતૂ 
 ક્ષબન-પ્રમાણભતૂ 

ઉંમરના પ્રમાણભતૂ પ રાવા સામાન્દ્યપણે જાહરે સિાર્ધકારી વારારા જાહરે કરવામા ંઆવે છે. જેના 
ઉર્દાહરણ નીચે આપવામા ંઆવ્યા છે 

 જન્દ્મનુ ંપ્રમાણપત્ર, જે મહાનગરપાક્ષલકા અથવા અન્દ્ય સરકારી સસં્થા વારારા જારી કરવામા ં
આવે છે; 

 શાળા છો યાનુ ંપ્રમાણપત્ર; 
 પાસપોટા ; અને 
 કંપનીનુ ંપ્રમાણપત્ર 

જયા ંઆવા પરુાવાઓ ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યા ંપ્રસ્તાવ કરનાર વ્યસ્ક્તને ઉંમરના લબન-પ્રમાણભતૂ 
પ રાવા રજૂ કરવાનુ ંજણાવવામા ંઆવી શકે છે. ઉર્દાહરણ તરીકે જન્દ્માિપ, સ્વ-ઘોષણા 

જયારે ઉંમરનો પ્રમાણભતૂ પરુાવો ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યારે ઉંમરનો ક્ષબન-પ્રમાણભતૂ પરુાવો 
તરત સ્વીકારવામા ંઆવવો ન જોઇએ. ઘણી વખત જીવન વીમા કંપનીઓ વીમાની યોજના, 
વીમાની મદુ્દત, મહિમ પખુ્ત વય અને મહિમ વીમાની રકમના ં અનસુધંાનમા ં કેટલાક 
પ્રર્તબધંનો લારે્દ છે. 

e) નૈનતક હાનન 

નૈર્તક હાર્નનુ ં અસ્સ્તત્ત્વ હોવાનુ ં એવા રકસ્સામા ં કહી શકાય જયારે વ્યસ્ક્તની આર્થિક સ્સ્થર્ત, 
જીવનશૈલી અને આર્દતો, પ્રર્તષ્ઠા અને માનર્સક સ્વાસ્્યના ચોક્કસ સજંોગો અથવા 
લાિક્ષણકતાઓ એવુ ંસચૂવે કે તેઓ અથવા તેણી જોખમનો વધારો કરતા હોય એવા કાયોમા ં
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ઇરાર્દાપવૂાક સામેલ થાય છે. એવા ઘણા પરરબળો હોઇ શકે છે જે આ પ્રકારની નૈર્તક હાર્ન 
સચૂવે છે. 

ઉદાહરણ 

જયારે ર્દરખાસ્ત વીમાનો પ્રસ્તાવ કરનાર વ્યસ્ક્તના રહઠેાણ સ્થળથી દૂર આવેલી શાખા પર 
સપુરત કરવામા ંઆવે ત્યારે. 

લાયક તબીબી ર્નરરિક વ્યસ્ક્તના રહઠેાણ સ્થળથી નજીક ઉપલબ્ધ હોવા છતા ંપણ તબીબી 
પરરિણ અન્દ્ય કોઇ સ્થળે કરવામા ંઆવે ત્યારે. 

ત્રીજો રકસ્સો જયારે ર્દરખાસ્ત સ્પષ્ટ વીમા યોગ્ય લાભ ર્વના અન્દ્યના ંજીવન પર કરવામા ંઆવે 
અથવા જયારે નોર્મની જીવન વીમાનો પ્રસ્તાવ કરનારની નીકટની નનભણર વ્યક્ક્ટત ન હોય ત્યારે. 

આ પ્રકારના પ્રત્યેક રકસ્સામા ંતપાસ કરવામા ંઆવી શકે છે. આખરે જયારે એજન્દ્ટ જીવન વીમા 
ધારક સાથે સબંધં ધરાવે છે ત્યારે નૈર્તક હાર્ન અહવેાલ એજન્દ્સીના મેનેજર/  વેલપમેન્દ્ટ 
ઓરફસર જેવા શાખાના અર્ધકારી પાસેથી માગવામા ંઆવી શકે છે. 

f) વ્યવસાય 

વ્યાવસાર્યક હાર્ન કોઇ પણ ત્રણ સ્ત્રોતમાથંી પેર્દા થઈ શકે છેેઃ 

 અકસ્માત 
 સ્વાસ્્યની હાર્ન 
 નૈર્તક હાર્ન 

 

આકૃનત્ત 5 : વ્યાવસાનયક હાનનના સ્ત્રોત 
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i. અકસ્માત હાનનઅમકુ પ્રકારની નોકરીઓ વ્યસ્ક્તની સામે અકસ્માતનુ ં જોખમ ઊભુ ં
કરવાને લીધે સજાાય છે. આ વગામા ંઘણા પ્રકારની નોકરીઓ હોય છે જેવી કે સકાસના 
કલાકારો, બાધંકામ વખતે પાલખ પર કાયા કરતા કામર્દારો, ર્દબાણ દૂર કરતા 
ર્નષ્ણાતો અને રફલ્મમા ંસ્ટન્દ્ટ કરતા કલાકારો. 

ii. આરોગ્યની હાનનએવા રકસ્સામા ંસજાાય છે જયારે નોકરી એવી હોય કે જે તબીબી ત્રરુટની 
શક્યતામા ંવધારો કરે. આરોગ્યની હાર્નના ઘણા પ્રકાર છે.  

 એવી કેટલીક નોકરી કે જેમા ંરરક્ષા ખેંચનારાને પ્રચ ં શારીરરક તણાવ હોય છે અને 
શ્વસનતતં્રને અસર કરે છે. 

 બીજી એવી પરરસ્સ્થર્ત જેમા ંવ્યસ્ક્તની સામે ખાણની ધળૂ અથવા કેન્દ્સરજન્દ્ય ઘટકો 
(કેન્દ્સર કરતા ઘટકો) જેવા કે રસાયણો અને અણ ુ રકરણોત્સગા જેવા ઝેરી ઘિકોનુ ં
જોખમ હોઇ શકે. 

 ત્રીજા પ્રકારની હાર્ન ગભંીર ર કોમ્પપે્રશન નબળાઇ કરી શકે એવી ઊંચ ાં દબાણ 
ધરાવતી પરરક્સ્થનત જેવી કે અન્દ્ રરી ાઉન્દ્  ટનલ અથવા ઊં ા સમરુ વારારા ઊભુ ં
થાય છે. 

 છેલ્લ,ે નોકરીમા ંચોક્કસ પ્રકારની પરરસ્સ્થર્ત (જેવી કે કેપીઓમા ંકમ્પપ્યટુરની સામે 
સતત અને એક સ્થળે ચોંટીને બેસી રહવે ુ ંઅથવા ઊંચા અવાજની વચ્ચે કાયા કરવુ)ં 
લાબંા ગાળે શરીરના અમકુ ભાગોની કામગીરીને નકુસાન કરી શકે છે. 

iii. નૈનતક હાનનએવી પરરસ્સ્થર્તમા ંસજાાય છે જયારે નોકરીમા ંર્નકટતા સામેલ હોય અથવા 
ગનુાખોરી તત્વો અથવા િગ્સ અને આલ્કોહોલ તરફ અગાઉથી ઝોક હોઇ શકે. ઉર્દાહરણ 
તરીકે નાઇટક્લબમા ં  ાન્દ્સર અથવા ક્ષલકર બારમા ં એન્દ્ફોસાર અથવા શકાસ્પર્દ 
ગનુાખોરીના ં જો ાણ સાથે સકંળાયેલા કોઇ ક્ષબઝનેસમેનના બો ીગા ા. સપુરસ્ટાર 
એન્દ્ટરટેઇનસા (મનોરંજકો) જેવા ચોક્કસ પ્રકારના વ્યસ્ક્તઓના કાયાની પ્રોફાઇલને લીધે 
તેઓ નશાખોર જીવનશૈલી અપનાવી પણ શકે છે, જેનો ક્યારેક દુેઃખર્દ અંત આવી શકે 
છે. 

જયારે પણ વ્યવસાય જોખમી વગામા ંસામેલ નોકરીઓ પૈકીનો એક હોય ત્યારે વીમા માટેના 
અરજર્દારે સામાન્દ્યપણે વ્યાવસાર્યક પ્રશ્નોિરી પણૂા કરવાની જરૂર રહ ેછે, જેમા ંનોકરી, સામેલ 
ફરજો અને તેમની સામેના ંજોખમોની ચોક્કસ ર્વગતો પછૂવામા ંઆવી હોય છે. વ્યવસાય માટે 
રેરટિંગ ્લેટ એક્સ્ટ્રા (ર્દાખલા તરીકે વીમાની હજાર રૂર્પયાની રકમ પ્રર્ત બ ેરૂર્પયા)ના ં સ્વરૂપે 



 

278 
 

પણ લાર્દવામા ંઆવી શકે છે. આ પ્રકારના એક્સ્ટ્રા જયારે વીમો ધરાવતી વ્યસ્ક્તનો વ્યવસાય 
બર્દલાય છે ત્યારે ઘટાવામા ંઆવી શકે અથવા દૂર કરવામા ંઆવી શકે છે. 

g) જીવનશૈિી અને આદતો 

જીવનશૈલી અને આર્દતો વ્યસ્ક્તની વ્યાપક શે્રણીની લાિણરકતાઓને આવરે છે. સામાન્દ્યપણે 
એજન્દ્ટોના ગોપનીય અહવેાલો અને નૈર્તક હાર્ન અહવેાલ જોખમ ઊભુ ંકરી શકે એવી આમાનંી 
કોઇ લાિક્ષણકતા વ્યસ્ક્તગત જીવનશૈલીમા ં સામેલ છે કે કેમ એ અંગનેો ઉલ્લેખ કરે એવી 
શક્યતા હોય છે. ખાસ કરીને ત્રણ બાબતો મહત્ત્વની છેેઃ 

i. ધ મ્રપાન અને તમાક નો વપરાશુઃ હવે એવુ ંસારી રીતે સ્વીકારવામા ંઆવ્યુ ં છે કે તમાકુનો 
ઉપયોગ માત્ર જોખમી નથી, પરંત ુ તે અન્દ્ય શારીરરક જોખમોમા ં વધારો પણ કરે છે. 
કંપનીઓ ધમુ્રપાન કરનાર અને ધમુ્રપાન નહીં કરનારા લોકો માટે ક્ષભન્ન ર્દર વસલૂ ેછે, જેમા ં
ધમુ્રપાન કરનારા લોકોએ ઊંચા ર્પ્રર્મયમ્પસ ચકૂવવાના હોય છે. તમાકુના અન્દ્ય સ્વરૂપ જેવા 
કે ગટુખા અને પાનમસાલાના ઉપયોગ મરણાર્ધનતાના ર્વપરરત રેરટિંગ્સ પણ આકષી શકે 
છે.  

ii. આલકોહોિુઃસાધારણ પ્રમાણમા ં અને પ્રાસકં્ષગક આલ્કોહોલ પીવાથી હાર્ન થતી નથી. આ 
ઘણા રે્દશોમા ં સામાજજત જીવનનો સ્વીકારેલો ભાગ છે. જોકે લાબંા સમય સધુી તેને વધ ુ
પ તા પ્રમાણમા ં ર્નયર્મત રીતે પીવામા ંઆવે તો તે મરણાર્ધનતા જોખમ પર નોંધપાત્ર 
અસર કરી શકે છે. લાબંા ગાળે વધ ુપ્રમાણમા ંઆલ્કોહોલ પીવાને લીધે યકૃિની કામગીરી 
િર્તયકુ્ત બની શકે છે અને તે પાચનતતં્રને પણ અસર કરી શકે છે. તેને લીધે માનર્સક 
સમસ્યાઓ પણ થઈ શકે છે. 

આલ્કોહોલ પીવાની આર્દત અકસ્માતો, રહિંસા અને પારરવારરક શોષણ, હતાશા અને 
આત્મહત્યા સાથે પણ સકંળાયેલી હોય છે. પ્રસ્તાવ ફોમામા ંઆલ્કોહોલના ઉપયોગનો સકેંત 
આપે ત્યારે અન્દ્ રરાઇટર વધ ુ ર્વગતો માગી શકે છે અને વપરાશ પ્રમાણ તથા પરરણામ 
સ્વરૂપે થયેલી કોઇ સમસ્યાઓના કોઇ સકેંતને આધારે આ કેસ અંગ ેર્નણાય લઈ શકે છે. 

iii. પદાથણનો દ ર પયોિ:પર્દાથાના દુરુપયોગનો અથા િગ્સ અથવા નાકોરટક્સ, ઊંઘની ગોળીઓ 
અથવા અન્દ્ય સમાન પ્રકારના રવ્યો જેવા જુર્દા જુર્દા પ્રકારના પર્દાથોનો ઉપયોગ થાય છે. 
તેમાનંા કેટલાક ગેરકાયરે્દસર છે અને તેમનો ઉપયોગ ગનુાખોરી પ્રકૃર્િ અને નૈર્તક હાર્નનો 
સકેંત કરે છે. પર્દાથાનો દુરુપયોગની શકંા થાય તો અન્દ્ રરાઇટરે દુરુપયોગની તપાસ માટે 
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કેટલાક પરરિણો કરાવવાનુ ં પણ જણાવી શકે છે. આ પ્રકારના રકસ્સાઓમા ંઘણી વખત 
વીમા માટે ઇન્દ્કાર કરવામા ંઆવે છે.  

પોતાની કસોિી કરો 2 

નીચેનામાથંી કયુ ંનૈર્તક હાર્નનુ ંઉર્દાહર છે ? 
 I. સ્ટન્દ્ટ કરતી વખતે સ્ટન્દ્ટ કલાકાર મતૃ્યુ ંપામે છે 
 II. વ્યસ્ક્તને ટેવ હોવાને લીધે તે પષુ્કળ પ્રમાણમા ંઆલ્કોહોલ પીવે છે 
 III. વીમા ધારક ર્પ્રર્મયમની ચકૂવણીમા ંર ફોલ્ટ થાય છે 

 IV. પ્રસ્તાવકરનારપોક્ષલર્સર્દસ્તાવેજમાખંોટંુબોલેછે 

C. મેરિકિ અન્સિરરાઇરિિંિ 

1. મેરિકિ અન્સિરરાઇરિિંિ 

ચાલો આપણે કેટલાક મેર કલ ધારીએ જે અન્દ્ રરાઇટરના ર્નણાયને પ્રભાર્વત કરતા હોય. 
સામાન્દ્યપણે આની આકારણી મેર કલ અન્દ્ રરાઇરટિંગ મારફતે થાય છે. તેઓ ઘણી વખત તબીબી 
ર્નરરિણના અહવેાલની માગણી કરતા હોય છે. ચાલો આપણ ે તપાસવામા ં આવતા કેટલાક 
પરરબળો પર નજર નાખીએ. 

આકૃનત્ત 6:અન્સિરરાઇિરના નનણણયને પ્રભાનવત કરતા મેરિકિ પરરબળો 
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a) પરરવારનો ઇનતહાસ 

મરણાર્ધનતાના ંજોખમ પર પરરવારના ઇર્તહાસની અસર અંગેનો અભ્યાસ ત્રણ દૃક્ષ્ટકોણથી 
કરવામા ંઆવ્યો છે. 

i. વારસાિતુઃ ચોક્કસ રગ એક પેઢીથી બીજી પેઢીમા ંએટલે કે માતા-ર્પતાથી બાળકોમા ંવહન 
થાય છે. 

ii. પરરવારની સરેરાશ આવરદાુઃ જયારે માતા-ર્પતા હૃર્દયની સમસ્યાઓ અથવા કેન્દ્સર જેવા 
ચોક્કસ રોગોને લીધે વહલેા મતૃ્ય ુપામે ત્યારે સતંાન પણ લાબં ુજીવી ન શકે એવુ ંસચૂવે છે. 

iii. પરરવારની પરરક્સ્થનતુઃ ત્રીજુ,ં પરરવાર જે પરરસ્સ્થર્તમા ંજીવે છે તે ચેપ અને અન્દ્ય જોખમો 
ઊભા કરી શકે છે. 

તેથી જયારે પરરવારનો ર્વપરરત ઇર્તહાસ ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓના કેસ હાથ ધરતી વખતે જીવન 
વીમા કંપનીઓ સાવધ રહ ેછે. તેઓ અન્દ્ય અહવેાલો માગી શકે અને આ પ્રકારના રકસ્સાઓમા ં
મરણાર્ધનતાના વધારાના ંરેરટિંગ પણ લાર્દી શકે છે. 

b) વ્યક્ક્ટતિત ઇનતહાસ 

વ્યસ્ક્તગત ઇર્તહાસનો અથા જીવન વીમા માટે પ્રસ્તાવ કરના વ્યસ્ક્તના ં શરીરના ં જુર્દા જુર્દા 
તતં્રોમા ંભતૂકાળમા ંસજાાયેલી િર્ત થાય છે. જીવન વીમા માટે પ્રસ્તાવ ફોમા પરંપરાગત રીતે 
કેટલાક પ્રશ્નો ધરાવે છે જે વીમા માટે પ્રસ્તાવ કરનાર વ્યસ્ક્ત આમાથંી કોઇના માટે સારવાર 
મેળવી છે કે કેમ તેની તપાસ કરે છે. 

આ પ્રકારની સમસ્યાઓનો સકેંત તબીબી ર્નરરિકના અહવેાલ અથવા માગવામા ં આવેલા 
ર્વશેષ અહવેાલો વારારા પણ થઈ શકે છે. ક્ષબમારીઓના મોટા ભાગના પ્રકાર જીવલણે રોગો હોય 
છે જે નીચ ેઆપવામા ંઆવ્યા છે 

i. હૃર્દય અને રક્ત વ્યવસ્થાને અસર કરતા હૃદય સાંબાંનધત રોિો જેવા કે હાટા એટેક, સ્ટ્રોક 
અને હમેરેજ 

ii. શ્વસનતાંત્રના રોિો જેવા કે ટયબુરક્યલુોર્સસ 

iii. કોષોન ાં વધ  પિત ાં ઉત્પાદન અને પ નર ત્પાદન જેને લીધે મેક્ષલગ્નન્દ્ટ ગાઠં થાય છે, જે કેન્દ્સર 
તરીકે ઓળખાય છે 

iv. રકિનીતાંત્રની લબમારી, જેમા ં રક ની અને મતૂ્રાશયના અન્દ્ય ભાગનો સમાવેશ થાય છે જેને 
લીધે રક ની બધં થઈ શકે છે અને મતૃ્યુ ંથાય છે 
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v. અન્સતુઃસ્ત્રાવીતાંત્રની ક્ષનત, તેની સૌથી જાક્ષણતી ક્ષબમારી  ાયાક્ષબરટસ છે. તે રક્ત વારહનીઓમા ં
શકારા (અથવા ગ્લકુોઝ)નુ ં ચયાપચય કરવા માટે યોગ્ય પ્રમાણમા ં ઇન્દ્સ્યકુ્ષલન ઉત્પન્ન 
કરવાની શરીરની અિમતાને લીધે થાય છે. 

vi. ગેક્સ્ટ્રક અલ્સસા અને યકૃિના જૂના વધતા જતા રોગ જેવા પાચનતાંત્રના રોગો 

vii. ચેતાતાંત્રના રોગો 

c) વ્યક્ક્ટતિત િાક્ષલણકતાઓ 

આ લાિક્ષણકતા રોગોના ંવલણના નોંધપાત્ર સકેંતકાર હોઇ શકે છે. 

i. શરીરનો બાાંધો 

ર્દાખલા તરીકે વ્યસ્ક્તનો બાધંો તેમની ઊંચાઇ, વજન, છાર્ત અને પેટના ઘરેાવાનો બનેલો હોય 
છે. ઉંમર અને ઊંચાઇને ધ્યાનમા ં રાખીને પ્રમાણભતૂ વજન વ્યાખ્યાર્યત કરવામા ંઆવ્યુ ં છે 
અને જો વજન આ પ્રમાણભતૂ ઊંચાઇ પ્રમાણે ખબૂ ઊંચુ ંઅથવા ખબૂ નીચુ ંહોય તો આપણે કહી 
શકીએ કે વ્યસ્ક્ત વધ ુપ તુ ંઅથવા ઓછ ંવજન ધરાવે છે. 

આ જ પ્રમાણ ેએવી અપે અપેિા રાખવામા ંઆવે છે કે સામાન્દ્ય વ્યસ્ક્તમા ંછાર્ત ઓછામા ંઓછી 
ચાર સેક્ન્દ્ટર્મટર જેટલી ર્વસ્તારરત હોવી જોઇએ અને પેટનો ઘરેાવો વ્યસ્ક્તની ર્વસ્તારરત 
છાટીથી વધ ુહોવો જોઇએ નહીં. 

ii. બ્િિ પે્રશર (રક્ટતન ાં દબાણ) 

અન્દ્ય સકેંત વ્યસ્ક્તનુ ંબ્લ  પે્રશર છે. આના બે માપ હોય છે 

 ર્સસ્ટોક્ષલક 
  ાયસ્ટોક્ષલક 

ઉંમર અનસુાર બ્લ  પે્રશરના સામાન્દ્ય માપ પર માટેનો ર્નયમ નીચે આપવામા ંઆવ્યો છે 
નસસ્િોલિક માિે:તે 115 + ઉંમરના 2/5હોય છે. 
િાયાસ્િોલિક માિે:તે 75 + ઉંમરના 1/5હોય છે. 

તેથી જો ઉંમર 40 વષા હોય તો સામાન્દ્ય બ્લ  પે્રશર ર્સસ્ટોક્ષલક 131: અને  ાયસ્ટોક્ષલક 83 હોવુ ં
જોઇએ. 
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જયારે વાસ્તર્વક માપ ઉપર જણાવેલા મલૂ્યો કરતા ઘઉં ઊંચુ ંહોય તો આપણે કહી શકીએ કે 
વ્યસ્ક્ત ઊંચુ ંબ્લ  પે્રશર અથવા હાઇપરટેન્દ્શન ધરાવે છે. જયારે ત ૂખબૂ નીચુ ંહોય ત્યારે તેને 
હાઇપોટેન્દ્શન કહવેામા ંઆવે છે. હાઇપરટેન્દ્શન ગભંીર પરરણામો ઉપજાવી શકે છે. 

તતં્રમા ંવહી રહલેા રક્તના ંર્દબાણનો સકેંત હૃર્દયના ધબકારા વારારા પણ થઈ શકે છે. હૃર્દયના 
ધબકારા ર્મર્નટર્દીઠ 50થી 90ની વચ્ચે હોઇ શકે છે અને સરેરાશ 72 હોય છે. 

iii. મતૂ્ર – ચોક્કસ ઘનત્વ 

છેલ્લ,ે વ્યસ્ક્તના ં મતૂ્રની ચોક્કસ ઘનત્વનુ ં માપ મતૂ્રાશયમા ં જુર્દા જુર્દા િારો વચ્ચેના ં
સમતલુનનો સકેંત કરી શકે છે. તે તતં્રની કોઇ અયોગ્ય કામગીરીનો પણ સકેંત કરી શકે છે. 

પોતાની કસોિી કરો 3 

મેર કલ અન્દ્ રરાઇરટિંગમા ંવારસાગત ઇર્તહાસનુ ંમહત્ત્વ કેમ હોય છે ? 

 I. સમિૃ માતા-ર્પતા સ્વસ્થ બાળકો ધરાવે છે 
 II. ચોક્કસ રોગો માતા-ર્પતાથી બાળકોમા ંવહન થઈ શકે છે 
 III. ગરીબ માતા-ર્પતાના બાળકો કુપોષણ ધરાવે છે 
 IV. પરરવારની પરરસ્સ્થર્ત એક મહત્ત્વનુ ંપરરબળ છે 

 

 

સાંલક્ષ્ત 

 ઇસ્ક્વટીમા ંર્દાખલ થવા માટે અન્દ્ રરાઇટર જોખમના ંવગીકરણતરીકે ઓળખાતી પ્રરક્રયા સાથે 
જો ાય છે એટલે કે વ્યસ્ક્તના ંજીવન તેમની સામેના જોખમોના ં પ્રમાણને આધારે જુર્દા જુર્દા 
જોખમના વગોમા ંવગીકૃિ અને ર્નરર્દિષ્ટ કરવામા ંઆવે છે. 

 અન્દ્ રરાઇરટિંગ અથવા પસરં્દગીની પ્રરક્રયા બે સ્તરે હાથ ધરવામા ંઆવી શકે છેેઃ 

 િેત્ર સ્તરે 
 અન્દ્ રરાઇરટિંગ ર્વભાગના ંસ્તરે 

 અન્દ્ રરાઇરટિંગની જજમેન્દ્ટ (અક્ષભપ્રાય આધારરત) પદ્ર્િ અથવા ન્દ્યમુરરકલ (આંક ાકીય) પદ્ર્િ 
અન્દ્ રરાઇરટિંગ વીમા પ્રસ્તાવો માટે વ્યાપકપણ ેઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવે છે. 
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 અન્દ્ રરાઇટસા વારારા લેવામા ં આવતા અન્દ્ રરાઇરટિંગ અંગેના ર્નણાયોમા ં પ્રમાણભતૂ ર્દર પર 
પ્રમાણભતૂ જોખમની સ્વીકૃર્િ અથવા ઉતરતી કિાના ં જોખમો માટે એક્સ્ટ્રા વસલૂવાનો 
સમાવેશ થાય છે. ક્યારેક વીમાની રકમ પર ર્મલકત કબજે રાખવાના હક સાથે સ્વીકૃર્િ હોય છે 
અથવા સ્વીકૃર્િ પ્રર્તબરં્ધત જોગવાઇ આધારરત હોય છે. જયારે જોખમ મોટંુ હોય છે ત્યારે 
ર્દરખાસ્ત ઘટે છે અથવા મલુતવી રાખવામા ંઆવે છે. 

 જીવન વીમાના મોટા ભાગના પ્રસ્તાવ પરંપરાગત રીતે જીવન વીમો લેનારી વ્યસ્ક્તની વીમા 
યોગ્યતાને તપાસવા માટે તબીબી ર્નરરિણ હાથ ધયાા ર્વના વીમા માટે પસરં્દગી પામતા હોય 
છે. આ પ્રકારના રકસ્સાઓને નોન-મેર કલ પ્રસ્તાવ તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. 

 નોન-મેર કલ અન્દ્ રરાઇરટિંગ માટેના કેટલાક રેરટિંગ પરરબળોમા ંસામેલ છે 

 ઉંમર 
 વીમાની મોટી રકમ 
 નૈર્તક હાર્ન વગરેે. 

 મેર કલ અન્દ્ રરાઇરટિંગમા ંધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવતા કેટલાક પરરબળોમા ંસામેલ છે 

 પરરવારનો ઇર્તહાસ, 
 વારસાગત અને વ્યસ્ક્તગત ઇર્તહાસ વગેરે. 

મ ખ્ય પારરભાનષક શબ્દ 

1. અ રરાઇરટિંગ 
2. પ્રમાણભતૂ જીવન 
3. નોન-મેર કલ અન્દ્ રરાઇરટિંગ 
4. રેરટિંગ પરરબળ 
5. મેર કલ અન્દ્ રરાઇરટિંગ 
6. પ્રર્ત-પસરં્દગી 
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તમારી કસોિીના ઉત્તર 

ઉત્તર 1 

સાચો ર્વકલ્પ III છે. 

એઇડ્સથી ર્પ ાતી વ્યસ્ક્તને જીવન વીમા કવર માટે મોટા ભાગે ઇન્દ્કાર કરવામા ંઆવે છે. 

ઉત્તર 2 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

વ્યસ્ક્તને ટેવ હોવાને લીધે તે પષુ્કળ પ્રમાણમા ંઆલ્કોહોલ પીવે છે એ નૈર્તક હાર્નનુ ંઉર્દાહરણ છે. 

ઉત્તર 3 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

અમકુ રોગ માતા-ર્પતાથી બાળકોમા ંવહન થઈ શકે છે અને તેથી વારસાગત ઇર્તહાસને મેર કલ 
અન્દ્ રરાઇરટિંગમા ંધ્યાનમા ંલેવાની જરૂર હોય છે. 

 

સ્વ-કસોિીના પ્રશ્નો 

પ્રશ્ન 1 

નીચેનામાથંી કયો ર્વકલ્પ અન્દ્ રરાઇટરની વીમા કંપનીમા ંભરૂ્મકાને ર્દશાાવે છે ? 

 I. ક્લેઇમ્પસની પ્રરક્રયા કરવી 
 II. જોખમની સ્વીકૃર્િ અંગ ેર્નણાય લેવો 
 III. પ્રો ક્ટ ર ઝાઇન આરકિટેક્ટ 
 IV. કસ્ટમર રરલેશન મેનેજર 

પ્રશ્ન 2 

નીચેનામાથંી કયો અન્દ્ રરાઇરટિંગનો ર્નણાય નથી ? 

 I. પ્રમાણભતૂ ર્દરે જોખમની સ્વીકૃર્િ 
 II. જોખમનો ઇન્દ્કાર કરવો 
 III. જોખમને મલુતવી રાખવુ ં



 

285 
 

 IV. ક્લેઇમ નામજૂંર કરવો 

પ્રશ્ન 3 

નીચેનામાથંી કયો વયનો પ્રમાણભતૂ પરુાવો નથી? 

 I. પાસપોટા 
 II. શાળા છો યાનુ ંપ્રમાણપત્ર 
 III. જન્દ્માિર 
 IV. જન્દ્મનુ ંપ્રમાણપત્ર 

પ્રશ્ન 4 

નીચેનામાથંી કઈ શરત વ્યસ્ક્તની વીમા યોગ્યતાને નકારાત્મક રીતે અસર કરશે ? 

 I. રૈ્દર્નક ચાલવુ ં
 II. પ્રર્તબરં્ધત રવ્યોનો દુરુપયોગ 
 III. આળસુ ંસ્વભાવ 
 IV. ઢીલ કયાા કરવી 

પ્રશ્ન 5 

અન્દ્ રરાઇરટિંગની કઈ પદ્ર્િ હઠેળ અન્દ્ રરાઇટર તમામ નકારાત્મક અથવા ર્વપરરત પરરબળો (કોઇ 
સકારાત્મક અથવા અનકુળૂ પરરબળો માટે નકારાત્મક પોઇન્દ્્સ) માટે સકારાત્મક પોઇન્દ્્સ આપે છે ? 

 I. જજમેન્દ્ટ (અક્ષભપ્રાય આધારરત) 
 II. મનસ્વી 
 III. આંક ાકીય રેરટિંગ 
 IV. એક જ પગલુ ં

પ્રશ્ન 6 

જોખમના ં વગીકરણ હઠેળ ____________ એવા લોકોને સામેલ કરે છે જેમની અપેક્ષિત 
મરણાર્ધનતા મરણાર્ધનતાના ં કોષ્ટક વારારા રજૂ કરવામા ં આવેલા તેમના પ્રમાણભતૂ જીવનને 
અનરુૂપ હોય. 

 I. પ્રમાણભતૂ જીવન 
 II. પસરં્દગીના ંજોખમ 
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 III. ઉતરતી કિાના ંજોખમ 
 IV. િીણ થયેલા જીવન 

પ્રશ્ન 7 

અમિૃા ગભાવતી છે. તેણે મદુ્દતી વીમાના કવર માટે અરજી કરી છે. અમિૃાને વીમો ઓફર કરવા 
માટે નીચેનામાથંી કયો ર્વકલ્પ અન્દ્ રરાઇટર માટે શે્રષ્ઠ હશે ? સૌથી વધ ુશક્યતા ધરાવતો ર્વકલ્પ 
પસરં્દ કરો. 
 I. સાધારણ ર્દરે સ્વીકૃર્િ 
 II. વધારાના ર્પ્રર્મયમ સાથે સ્વીકૃર્િ 
 III. પ્રસ્તાવનો ઇન્દ્કાર 
 IV. પ્રર્તબરં્ધત જોગવાઇ સાથે સ્વીકૃર્િ 

પ્રશ્ન 8 

નીચેનામાથંી કયો વીમા પ્રસ્તાવ નોન-મેર કલ અન્દ્ રરાઇરટિંગ હઠેળ લાયક ઠરે એવી શક્યતા નથી ? 
 I. 26 વષાની વય ધરાવતી સર્વતા આઇટી કંપનીમા ંસો્ટવેર એન્સન્દ્જર્નયર તરીકે કાયા કરે છે 

 II. 50 વષાના મહશે કોલસાની ખાણમા ંકાયા કરે છે 

 III. 28 વષાનો સતીષ બેંકમા ંકાયા કરે છે અને રૂ. 1 કરો ના વીમા કવર માટે અરજી કરી છે 

 IV. 30 વષાનો પ્રવીણ ર પાટામેન્દ્ટલ સ્ટોરમા ં કાયા કરે છે અને તેણે 10 વષાની મદુ્દત માટે 
એન્દ્ ોવમેન્દ્ટ વીમા યોજના માટે અરજી કરી છે 

પ્રશ્ન 9 

શીના ગભંીર  ાયાક્ષબરટસથી ર્પ ાય છે. તેણે વીમા યોજના માટે અરજી કરી છે. આ રકસ્સામા ં
અન્દ્ રરાઇટર અન્દ્ રરાઇરટિંગ માટે __________નો ઉપયોગ કરે એવી વધ ુશક્યતા છે. નીચેનામાથંી 
સૌથી વધ ુયોગ્ય ર્વકલ્પ પસરં્દ કરો. 
 I. જજમેન્દ્ટ (અક્ષભપ્રાય આધારરત) પદ્ર્િ 
 II. ન્દ્યમુરરક (આંક ાકીય) પદ્ર્િ 
 III.  ાયાક્ષબરટસ જેવી ક્ષબમારી અન્દ્ રરાઇરટિંગ પ્રરક્રયામા ં મખુ્ય ભરૂ્મક ભજવતી ન હોવાથી ઉપર 

જણાવેલી ની કોઇ પણ પદ્ર્િ 
 IV.  ાયાક્ષબરટસ સપંણૂાપણ ેનામજૂંર હોવાથી ઉપરમાથંી એક પણ પદ્ર્િ નહીં 
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પ્રશ્ન 10 

સતંોષે મદુ્દતી વીમા પોક્ષલર્સ માટે અરજી કરી છે. તેમની અપેક્ષિત મરણાર્ધનતા પ્રમાણભતૂ જીવન 
કરતા નોંધપાત્ર ઓછી છે અને તેથી તેમની પાસેથી નીચો ર્પ્રર્મયમ વસલૂી શકાય છે. જોખમના ં
વગીકરણ હઠેળ સતંોષ ______________ હઠેળ વગીકૃિ થશે. 

 I. પ્રમાણભતૂ જીવન 
 II. પસરં્દગીના ંજોખમ 
 III. ઉતરતી કિાના ંજીવન 
 IV. િીણ થયેલા જીવન 
 

સ્વ-કસોિીના પ્રશ્નોના ઉત્તર 

ઉત્તર 1 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

અન્દ્ રરાઇટર જોખમોની સ્વીકૃર્િ અંગે ર્નણાય લે છે. 

ઉત્તર 2 

સાચો ર્વકલ્પ IV છે. 

ક્લેઇમને નામજૂંર કરવો એ અન્દ્ રરાઇરટિંગનો ર્નણાય નથી. 

ઉત્તર 3 

સાચો ર્વકલ્પ III છે. 

જન્દ્માિર ઉંમરનો પ્રમાણભતૂ પરુાવો નથી. 

ઉત્તર 4 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

પ્રર્તબરં્ધત રવ્યોના દુરુપયોગ વ્યસ્ક્તની વીમા યોગ્યતાને નકારાત્મક રીતે અસર કરશે. 

ઉત્તર 5 

સાચો ર્વકલ્પ III છે. 
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અન્દ્ રરાઇરટિંગની ન્દ્યમેુરરકલ (આંક ાકીય) રેરટિંગ પદ્ર્િ હઠેળ અન્દ્ રરાઇટર તમામ નકારાત્મક 
અથવા ર્વપરરત પરરબળો (કોઇ સકારાત્મક અથવા અનકુળૂ પરરબળો માટે નકારાત્મક પોઇન્દ્્સ) 

માટે સકારાત્મક પોઇન્દ્્સ આપે છે. 

ઉત્તર 6  

સાચો ર્વકલ્પ I છે. 

જોખમના ં વગીકરણ હઠેળ પ્રમાણભતૂ જીવન એવા લોકોને સામેલ કરે છે જેમની અપેક્ષિત 
મરણાર્ધનતા મરણાર્ધનતાના ં કોષ્ટક વારારા રજૂ કરવામા ં આવેલા તેમના પ્રમાણભતૂ જીવનને 
અનરુૂપ હોય. 

ઉત્તર 7 

સાચો ર્વકલ્પ IV છે. 

અમિૃાના કેસમા ં તેમની ગભાાવસ્થાને ધ્યાનમા ં રાખીને અન્દ્ રરાઇટર પસરં્દ કરી શકે એવો શે્રષ્ઠ 
ર્વકલ્પ અમિૃાને પ્રર્તબરં્ધત જોગવાઇ સાથે વીમો ઓફર કરવો છે. આ પ્રર્તબરં્ધત જોગવાઇ 
ર ક્ષલવરીના ત્રણ મરહનાની અંર્દર ગભાાવસ્થાને લગતા મતૃ્યનુી ઘટનામા ં વીમાની ચકૂવણીને 
મયાારર્દત કરી શકે છે. 

ઉત્તર 8 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

મહશેનો વીમા પ્રસ્તાવ નોન-મેર કલ અન્દ્ રરાઇરટિંગ હઠેળ લાયક ઠરે એવી શક્યતા નથી, કારણ કે 
તેમની ઊંમર વધારે (50 વષા) છે અને તેમનો વ્યવસાય સો્ટવેર, બેંરકિંગ ઉદ્યોગ વગેરે જેવા અન્દ્ય 
વ્યવસાયોની સરખામણીએ વધ ુજોખમી છે. 

ઉત્તર 9 

સાચો ર્વકલ્પ I છે. 

ગભંીર  ાયાક્ષબરટસથી ર્પ ાતા શીના જેવા જટીલ કેસ પર ર્નણાય લેતી વખતે અન્દ્ રરાઇટર 
અન્દ્ રરાઇરટિંગની જજમેન્દ્ટ (અક્ષભપ્રાય આધારરત) પદ્ર્િનો ઉપયોગ કરશે. 

ઉત્તર 10 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 
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જોખમના ંવગીકરણ હઠેળ સતંોષને પસરં્દગીના ંજોખમ હઠેળ વગીકૃિ કરવામા ંઆવશે. 
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પ્રકરણ 16 

જીવન વીમા પોલિનસ હઠેળ ચકૂવણી 
પ્રકરણની પ્રસ્તાવના 

આ પ્રકરણ ક્લઇેમનો ર્વચાર અને ક્લઇેમ કેવી રીતે નક્કી થાય છે એ અંગેની મારહતી આપે 
છે. ત્યાર પછી આ પ્રકરણ ક્લેઇમના પ્રકાર અંગ ે વણાન કરશે. પ્રકરણના અંતમા ં તમે 
મતૃ્યનુા ક્લઇે માટે સપુરત કરવામા ંઆવતા ફોમા અંગે અને વીમા કંપની વારારા ક્લેઇમને 
નામજૂંર થવાથી સરુક્ષિત રાખવા માટે અમલી સરુિા (ર્નર્વિવાર્દ જોગવાઇ અને પોક્ષલર્સ 
ધારકોના રહતોની સરુિાના ર્નયમનો) કે જે વીમા ધારક વારારા વાસ્તર્વક મારહર્ત ગપુ્ત 
રાખવામા ંન આવી હોય તેને આર્ધન હોય છે તેના ર્વશે શીખશો. 

અભ્યાસનાાં પરરણામો 
 

A. ક્લેઇમના પ્રકાર અને ક્લઇેમની પ્રરક્રયા 
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A. ક્ટિેઇમના પ્રકાર અને ક્ટિેઇમની પ્રરિયા 

1. ક્ટિેઇમનો નવચાર 

વીમા કંપની અને વીમા પોક્ષલર્સની વાસ્તર્વક કસોટી પોક્ષલર્સ જયારે ક્લઇેમમા ં પરરણમે 
ત્યારે થાય છે. જીવન વીમાના ંખરા મલૂ્યનુ ંમલૂ્યાકંન ક્લઇેમની પતાવટ અને લાભ કયા 
પ્રકારે ચકૂવવામા ંઆવે છે તેને આધારે થાય છે. 

વ્યાખ્યા 

ક્લેઇમ એવી માગણી છે જેમા ંવીમા કંપનીએ કરારમા ંઆપેલા વચનને પણૂા કરવાનુ ંરહ ેછે.  

જીવન વીમા કરાર હઠેળ ક્લેઇમ વીમા કરાર હઠેળ આવરેલી એક અથવા વધ ુઘટનાઓ 
સજાાવાથી સરક્રય થાય છે. કેટલાક ક્લેઇમ્પસમા ંકરાર ચાલ ુરહ ે છે અને અન્દ્યમા ંકરાર રર્દ 
થાય છે. 

આકૃનત્ત 1:જોખમની ઘિના અને ક્ટિેઇમ 

 

ક્લેઇમ બ ેપ્રકારના હોઇ શકે છેેઃ 

i. જીવન વીમા ધારક હયાત હોય ત્યારે પણ હયાતીનો ક્લેઇમ્પસ ચકૂવવાપાત્ર હોય છે 
ii. મતૃ્યનુા ક્લેઇમ 

આકૃનત્ત 2: ક્ટિેઇમ્સના પ્રકાર 
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મતૃ્ય ના ક્ટિેઇમ માત્ર જીવન વીમા ધારકના ં મતૃ્યનુી ઘટનામા ં જ ઊભા થાય છે, જયારે 
હયાતીના ક્ટિેઇમ્સ એક અથવા વધ ુઘટનાઓ વારારા થઈ શકે છે. 

ઉદાહરણ 

હયાતીના ક્લઇેમ્પસને પ્રવિૃ કરતી ઘટનાઓના ઉર્દાહરણ નીચે આપવામા ંઆવ્યા છેેઃ 

i. પોક્ષલર્સની પાકતી મદુ્દત; 
ii. મની-બેક પોક્ષલર્સ હઠેળ ર્સમાક્ષચહ્ન સધુી પહોંચી ગયા પછી ચકૂવવાપાત્ર હપ્તો; 
iii. રાઇ રના લાભ તરીકે પોક્ષલર્સ હઠેળ આવરેલી ગભંીર ક્ષબમારીઓ; 
iv. પોક્ષલર્સ ધારક અથવા એસાઇની વારારા પોક્ષલર્સની સોંપણી; 

 

2. ક્ટિેઇમ માિે ઘિના સજાણઇ છે કે કેમ તે સ નનનિત કરવ ાં 

i. હયાતીના ક્ટિેઇમની ચકૂવણી માટે વીમા ધારકે એ સરુ્નર્િત કરવાનુ ં રહ ે છે કે 
પોક્ષલર્સમા ંસ્પષ્ટ કરેલી શરતો હઠેળ ઘટના સજાાઇ છે. 

ii. પાકતી મ દ્દતના ક્ટિેઇમ્સ અને મની-બેક ઇન્સસ્િોિમેન્સિ ક્ટિેઇમ્સ સરળતાથી સાક્ષબત 
થાય છે, કારણ કે તેઓ કરાર શરૂ થાય તે વખતે જ નક્કી કરેલી તારીખો પર 
આધાર રાખે છે. 

ર્દાખલા તરીકે પાકતી મદુ્દતની તારીખ અને મની બેક પોક્ષલર્સ હઠેળ હયાતીના 
લાભના હપ્તા સભંર્વતપણ ેચકૂવવામા ંઆવે તે તારીખ કરાર તૈયાર કરતી વખતે 
સ્પષ્ટપણે યોજવામા ંઆવી હોય છે. 

iii. સોંપણી મલૂ્યની ચકૂવણીઓ અન્દ્ય ક્લેઇમની ચકૂવણી કરતા અલગ હોય છે. અન્દ્ય 
ક્લેઇમ્પસથી ર્વપરરત અહીં કરાર રર્દ કરવા માટે ઘટના પોક્ષલર્સ ધારક અથવા 
એસાઇનીના ર્નણાય વારારા સરક્રય થાય છે અને કરાર હઠેળ તેમને ચકૂવવાની બાકી 
રહતેી રકમને પાછી ખેંચવામા ંઆવે છે. સોંપણીની ચકૂવણીમા ં પરંપરાગત રીતે 
પાકતી મદુ્દત પહલેા થતા ર્વિોઅલ (નાણા ંપાછા ખેંચવા) માટેનો રં્દ  સામેલ હોય 
છે અને તેથી તે સપંણૂા ક્લઇેમની જેટલી ચકૂવણી થતી હોય તેના કરતા ઓછી હશે.  

iv. િાંભીર લબમારીના ક્લઇેમ્પસ પોક્ષલર્સ ધારક વારારા તેમના ક્લઇેમને ટેકો આપતા પરૂા 
પા લેા મેર કલ અને અન્દ્ય રેકોડ્સાને આધારે નક્કી કરવામા ંઆવે છે. 
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ગભંીર ક્ષબમારીના ક્લેઇમ રાઇ ર ધરાવતી હોય એવી પોક્ષલર્સના રકસ્સામા ંઅને આ 
પ્રકારની પોક્ષલર્સ સોંપવામા ં આવે ત્યારે જટીલતાઓ ઊભી થાય છે. ગભંીર 
ક્ષબમારીના લાભનો ઉદે્દશ પોક્ષલર્સ ધારકને આ પ્રકારની ક્ષબમારીની ઘટનામા ંથયેલા 
તેના ખચાને ચકૂવવા માટે સિમ બનાવવાનો છે. જો આ પોક્ષલર્સ એસાઇન કરવામા ં
આવી હોત તો તમામ લાભ એસાઇનીને ચકૂવવાપાત્ર થયા હોત. કાનનૂી રીતે આ 
સાચુ ં હોવા છતા ંપણ તે હતેપુવૂાકના ઉદે્દશને પરૂા ન પણ કરી શકે. આ પ્રકારની 
પરરસ્સ્થર્તને ટાળવા માટે પોક્ષલર્સ ધારકોને શરતી એસાઇન્સમેન્સિ વારારા તેઓ સોંપી શકે 
એવા લાભના પ્રમાણ અંગ ેજાગિૃ કરવા મહત્ત્વની બાબત છે. 

પાકતી મ દ્દત અથવા મતૃ્ય નાાં ક્ટિેઇમ અથવા સોંપણીને લીધે કરાર હઠેળ વીમાનુ ંકવર રર્દ 
થાય છે અને વીમાનુ ં કવર આગળ ઉપલબ્ધ થતુ ં નથી. આ ક્લેઇમ વાસ્તર્વકપણ ે
ચકૂવવામા ંઆવ્યો છે કે કેમ તેને ધ્યાનમા ંલીધા ર્વના થાય છે. ક્લેઇમની ક્ષબન-ચકૂવણી 
કરાર હઠેળ વીમા કવરને ચાલ ુરાખવાની ખાતરી આપતી નથી. 

3. ક્ટિેઇમના પ્રકાર 

પોક્ષલર્સની મદુ્દત ર્દરર્મયાન નીચે આપેલી ચકૂવણીઓ થઈ શકે છેેઃ 

a) હયાતી િાભની ચકૂવણી 

સમયાિંરે થતી ચકૂવણીઓ વીમા કંપની વારારા પોક્ષલર્સની મદુ્દત ર્દરર્મયાન વીમા 
ધારકને ચોક્કસ સમયે કરવામા ંઆવે છે. પોક્ષલર્સ બોન્દ્  હયાતીના લાભના પ્રત્યેક હપ્તા 
બાર્દ કરવામા ં આવતી ચકૂવણીઓના એન્દ્ ોસામેન્દ્ટ ધરાવતા પોક્ષલર્સ ધારકને પરત 
કરવામા ંઆવે છે. 

b) પોલિનસની સોંપણી 

પોક્ષલર્સ ધારક પોતાની પોક્ષલર્સને અપરરપક્વ સમયે બધં કરવાનો ર્વકલ્પ ધરાવે છે. તે 
પોક્ષલર્સ કરારને સ્વૈન્સચ્છક રીતે રર્દ કરે છે. પોક્ષલર્સને જો તેણ ેચકૂવણેલુ ંમલૂ્ય પ્રાપ્ત કયુું 
હોય તો જ સોંપી શકાય છે. વીમા ધારકને ચકૂવવાપાત્ર થતી રકમ એ જ સોંપણી મલૂય 
હોય છે જે સામાન્દ્યપણે ચકૂવેલા ર્પ્રર્મયમની ટકાવારીમા ં હોય છે. લઘિુમ સરુક્ષિત 
સોંપણી મલૂ્ય (જીએસવી) પણ હોય છે, પરંત ુ વીમા ધારકને ચકૂવવામા ં આવતુ ં
વાસ્તર્વક સોંપણી મલૂ્ય જીએસવી કરતા વધ ુહોય છે. 
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c) રાઇિર િાભ 

રાઇ ર હઠેળ થતી ચકૂવણી ર્નયમો અને શરતો અનસુાર સ્પષ્ટ કરવામા ંઆવેલી ઘટના 
સજાાય ત્યારે વીમા કંપની વારારા થાય છે. 

િાંભીર લબમારી રાઇિર હઠેળ ગભંીર ક્ષબમારીના ં ર્નર્દાનની ઘટનામા ં સ્પષ્ટ કરેલી રકમ 
ર્નયમો અનસુાર ચકૂવવામા ંઆવે છે. ક્ષબમારી વીમા કંપની વારારા સ્પષ્ટ કરેલી ગભંીર 
ક્ષબમારીઓની યાર્દીમા ંઆવરેલી હોવી જોઇએ. 

હોક્સ્પિિ કેર રાઇિર હઠેળ વીમા કંપની વીમા ધારકને હોસ્સ્પટલમા ંર્દાખલ કરવા આવે 
એવી ઘટનામા ંસારવારના ખચાને ચકૂવે છે, જે ર્નયમો અને શરતોને આર્ધન હોય છે. 

પોક્ષલર્સ કરાર રાઇ રની ચકૂવણી કરવામા ંઆવે ત્યાર પછી પણ યથાવત રહ ેછે. 

નીચે આપેલી ક્લઇેમની ચકૂવણીઓ વીમાના કરારમા ંસ્પષ્ટ કરેલી પોક્ષલર્સની મદુ્દતના 
અંતે કરવામા ંઆવે છે. 

d) પાકતી મ દ્દતના ક્ટિેઇમ 

આ પ્રકારના ક્લેઇમમા ંજો વીમા ધારક યોજનાની સમરી  મદુ્દતમા ંહયાત રહ ેતો વીમા 
કંપની વીમા ધારકને મદુ્દતના અંતે સ્પષ્ટ કરેલી રકમને ચકૂવવા માટે વચન આપે છે. 
તેને પાકતી મ દ્દતનો ક્ટિેઇમ કહવેામા ંઆવે છે. 

i. પારિિનસપેરિિંિ યોજનાુઃ પાકતી મદુ્દતના ક્લેઇમ જો પારટિર્સપેરટિંગ હોય તો તેના હઠેળ 
ચકૂવવાપાત્ર રહતેી રકમ એ વીમાની રકમ વિા એકર્ત્રત થયેલા બોનસ ઓછા 
ચકૂવવાના બાકી રહતેા ર્પ્રર્મયમ અને પોક્ષલર્સ લોન તથા તેના પરના વ્યાજ જેવી 
બાકી ચકૂવણી પછી થતી રકમ હોય છે. 

ii. રરિનણ ઓફ નપ્રનમયમ (આરઓપી) યોજનાુઃ કેટલાક રકસ્સાઓમા ં જયારે 
પોક્ષલર્સમદુ્દતના સમયગાળામા ંચકૂવેલા ર્પ્રર્મયમ પરત કરવામા ંઆવે છે. 

iii. ય નનિ લિન્સક્ટિ ઇન્સશ્યોરન્સસ ્િાન (ય લિપ): યકુ્ષલપના રકસ્સામા ંવીમા કંપની પાકતી 
મદુ્દતના ક્લઇેમ તરીકે ફ ંનુ ંમલૂ્ય ચકૂવે છે. 

iv. મની-બેક યોજનાુઃ મની-બેક પોક્ષલર્સમા ંવીમા કંપની પાકતી મદુ્દતના ક્લઇેમમાથંી 
ઓછા પોક્ષલર્સની મદુ્દત ર્દરર્મયાન પ્રાપ્ત થયેલા હયાતીના લાભ ચકૂવે છે. 

વીમા કરાર ક્લેઇમ ચકૂવ્યા પછી રર્દ થાય છે. 
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e) મતૃ્ય નો ક્ટિેઇમ 

જો વીમા ધારક તેમની પોક્ષલર્સની મદુ્દત ર્દરર્મયાન મતૃ્ય ુપામે છે તો આકસ્સ્મક અથવા 
અન્દ્ય કોઇ કારણોસર વીમા કંપની વીમાની રકમ વિા એકર્ત્રત થયેલા બોનસ અને જો 
પારટિર્સપેરટિંગ હોય તો તેમાથંી ચકૂવવાની બાકી રહતેી પોક્ષલર્સની લોન અને ર્પ્રર્મયમ 
તથા તેના પરના વ્યાજને બાર્દ કરીને રકમ ચકૂવે છે. આ મતૃ્ય નો ક્ટિેઇમ છે, જે નોર્મની 
અથવા એસાઇની અથવા કાનનૂી વારસર્દારને ચકૂવવામા ંઆવે છે.  થે ક્લઇેમ મતૃ્યુનંા 
પરરણામ સ્વરૂપે કરારનો અંત સચૂવે છે. 

મતૃ્યનુા ક્લેઇમ નીચ ેપ્રમાણનેા હોઇ શકે છેેઃ 

 વહલેા (પોક્ષલર્સના સમયગાળાના ત્રણ વષા કરતા ઓછા) અથવા 
 મો ા (ત્રણ વષા કરતા વધારે) 

નોમની અથવા એસાઇની અથવા કાનનૂી વારસર્દારે મતૃ્યનુ ુ ં કારણ, તારીખ અને સ્થળ 
અંગે વીમા કંપનીને જાણ કરવાની રહ ેછે. 

i. મતૃ્ય ના ક્ટિેઇમ માિે સ પરત કરવાના રહતેા ફોમ્સણ 

 

ક્લેઇમની પ્રરક્રયા કરવા માટે લાભાથી વારારા નીચે આપવામા ં આવેલા ફોમ્પસા વીમા 
કંપનીને સપુરત કરવાના રહ ેછેેઃ 

 નોર્મની વારારા ક્લેઇમ ફોમા 

 ર્દફનર્વર્ધ અથવા અંર્તમર્વર્ધનુ ંપ્રમાણપત્ર 

 સારવાર કરતા  ોક્ટરનુ ંપ્રમાણપત્ર 

 હોસ્સ્પટલનુ ંપ્રમાણપત્ર 
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 કંપનીનુ ંપ્રમાણપત્ર 

 ફસ્ટા ઇન્દ્ફોમેશન રરપોટા (એફઆરઆઇ) જેવા પોક્ષલર્સના અહવેાલોની પ્રમાક્ષણક 
કોટા નકલો, પોટા-મોટામ રરપોટા , ફાઇનલ રરપોટા વગેરે અકસ્માત વારારા થયેલા 
મતૃ્યનુા રકસ્સામા ંઆવશ્યક હોય છે. 

 મતૃ્યનુા પરુાવા તરીકે મહાનગર પાક્ષલકાના સિાર્ધકારીઓ વારારા જારી મતૃ્યનુ ુ ં
પ્રમાણપત્ર 

આકૃનત્ત 3: મતૃ્ય ના ક્ટિેઇમ માિે સ પરત કરવામાાં આવતા ફોમ્સણ 

 

ii. મતૃ્ય ના ક્ટિેઇમની નામાંજૂરી 

મતૃ્યનુો ક્લેઇમ ચકૂવવામા ંઆવી શકે અથવા નામજૂંર થઈ શકે છે. ક્લઇેમની પ્રરક્રયા 
કરતી વખતે જો વીમા કંપનીને એવુ ં જાણવા મળે કે ર્દરખાસ્ત કરનારે કોઇ ખોટા 
ર્નવેર્દનો કયાા છે અથવા પોક્ષલર્સ સબંરં્ધત વાસ્તર્વક હકીકતો છપાવી છે તો કરાર 
રર્દબાતલ થાય છે. પોક્ષલર્સ હઠેળના તમામ લાભ અનાન્દ્ય રહ ેછે. 

iii. સેક્ટશન 45: નનનવિવાદ જોિવાઇ 

જોકે આ રં્દ  ઇન્દ્શ્યોરન્દ્સ એક્ટ, 1938ની સેક્ટશન 45ને આર્ધન હોય છે. 
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મહત્ત્વની બાબત 

સેક્ટશન 45 જણાવે છેુઃ 

વીમાની કોઇ પણ પોક્ષલર્સ અમલી થયાની તારીખથી બે વષા ર્વતી ગયા પછી વીમા 
કંપની પ્રસ્તાવમા ં અથવા મેર કલ ઓરફસરના અહવેાલમા,ં અથવા રેફરીના, અથવા 
વીમા ધારકના ર્મત્રના ં અથવા અન્દ્ય કોઇ ર્દસ્તાવેજમા ં કરવામા ંઆવેલા ર્નવેર્દનથી 
જારી થયેલી પોક્ષલર્સ અચોક્કસ અથવા ખોટી છે એવો કોઇ વાધંો ત્યા ંસધુી ઉઠાવી શકે 
નહીં જયા ં સધુી વીમા કંપની એવુ ં જણાવતી હોય કે આ પ્રકારનુ ં ર્નવેર્દન વાસ્તર્વક 
બાબત અથવા તેના ર્વશે જાહરે કરવાની રહતેી હકીકતો છપાવે છે અને તે પોક્ષલર્સ 
ધારક વારારા છેતરર્પિં ી કરવાના ઇરાર્દાથી કરવામા ંઆવ્યુ ં છે અને પોક્ષલર્સ ધારક એ 
જાણતા હતા કે તેમનુ ં ર્નવેર્દન ખોટંુ છે અથવા જાહરે કરવાની રહતેી હકીકતો તેઓ 
છપાવી રહ્યા છે. 

સ્પષ્ટ્િતાુઃ 

પોક્ષલર્સ ધારક પોક્ષલર્સને જારી કયાાના બે વષા સધુીના કોઇ પણ સમયે વાસ્તર્વક 
હકીકતો છપાવે તેવા રકસ્સામા ંજો પ્રસ્તાવમા ંઆપેલી વાસ્તર્વક હકીકતો ખોટી હોય તો 
વીમા કંપની વારારા નામજૂંર થઈ શકે છે. 

બે વષાનો સમયગાળો રી ાહક માટે રાહ જોવાનો સમયગાળો હોય છે. આ સમયગાળા 
બાર્દ વીમા કંપનીએ એ સાક્ષબત કરવાનુ ંહોય છે કે પોક્ષલર્સ ધારકે ખોટા ર્નવરે્દનો કયાા 
હતા અને વાસ્તર્વક હકીકતો છપાવી હતી અને જાણતા હતા કે આપેલા ર્નવેર્દનો ખોટા 
છે. માત્ર પરુાવા પ્રાપ્ત કયાા પછી વીમા કંપની 2 વષાના સમયગાળા પછી પોક્ષલર્સ 
નામજૂંર કરી શકે છે. 

iv. માની િીધેલ ાં મતૃ્ય  

ક્યારેક કોઇ વ્યસ્ક્ત તે ક્યા ંછે તે અંગેની કોઇ મારહતી ર્વના ગમુ થયેલી નોંધાય છે. 
ઈક્ન્દ્ યન એર્વ ન્દ્સ એક્ટ આ પ્રકારના રકસ્સાઓમા ં જો સાત વષા સધુી તેમની 
પાસેથી કોઇ સમાચાર ન મળે તો મતૃ્ય ુમાની લેવા માટેની જોગવાઇ પરૂી પા  ેછે. 
જો નોર્મની અથવા વારસર્દાર એવો ર્દાવો કરે કે જીવન વીમા ધારક ગમુ થયેલા છે 
અને તેમને મિૃક માની લવેામા ંઆવવા જોઇએ તો વીમા કંપનીઓ સિમ કોટા 
તરફથી હકુમનામા ંમાટે આરી હ કરે છે. એ આવશ્યક છે કે કોટા મતૃ્ય ુમાની લવેા 
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માટે હકુમનામુ ંઆપે તો ર્પ્રર્મયમ્પસ ચકૂવવા જોઇએ. વીમા કંપનીઓ સવલત માટે 
સાત વષાના સમયગાળા ર્દરર્મયાન ર્પ્રર્મયમ્પસને જતુ ંકરે છે. 

 

4. જીવન વીમા પોલિનસ માિે ક્ટિેઇમની પ્રરિયા 

ઇર ા (પોક્ષલર્સ ધારકોના રહતની સરુિા) ધારો, 2002ની જોગવાઇ નીચે આપવામા ંઆવી છેેઃ 

નનયમન 8: જીવન વીમા પોલિનસનાાં અન સાંધાનમાાં ક્ટિેઇમની પ્રરિયા 

i. જીવન વીમા પોક્ષલર્સ પ્રાથનમક દસ્તાવેજો સ્પષ્ટ કરતી હોવી જોઇએ, જેને 
સામાન્દ્યપણે ક્લઇેમને ટેકો આપવા ક્લઇેમ કરનાર વારારા સપુરત કરવાના રહશેે. 

ii. ક્લેઇમ પ્રાપ્ત કરે ત્યારે જીવન વીમા કંપનીએ કોઇ નવિાંબ નવના ક્ટિેઇમની પ્રરિયા 
કરવાની રહશેે. શક્ય હોય તેટલા કોઇ પ્રશ્ન અથવા વધારાના ર્દસ્તાવેજની જરૂરરયાત 
ટુક  ેટુક  ેનહીં, પરંત ુએક જ વખતે ક્ટિેઇમ પ્રા્ત થાય તેના 15 રદવસની અંદર 
ઊભી કરવાની રહશેે. 

iii. જીવન વીમા પોક્ષલર્સ હઠેળ ક્લેઇમ તમામ લાગતા વળગતા કાગળો અને આવશ્યક 
સ્પષ્ટતાઓ પ્રાપ્ત કયાાના 30 રદવસની અંદર ચકૂવવાના રહશેે અથવા તમામ 
લાગતા વળગતા કારણો આપીને તેની સામે વાધંો ઉઠાવવાનો રહશેે. જોકે ક્લઇેમના 
સજંોગોમા ંવીમા કંપનીના અક્ષભપ્રાય પ્રમાણે તપાસની જરૂર લાગતી હોય તો આવી 
તપાસ વહલેી તકે શરૂ થવી અને પણૂા થવી જોઇએ. વીમા કંપનીના અક્ષભપ્રાય 
પ્રમાણે ક્લેઇમના સજંોગોમા ં તપાસની જરૂર હોય તો તેણ ે આ પ્રકારની તપાસ 
વહલેી તકે શરૂ કરવાની અને પણૂા કરવાની રહશેે, જે કોઇ પણ કેસમા ં ક્લઇેમના ં
લોર િંગના સમયથી 6 મરહનાથી વધારે ન હોવી જોઇએ. 

iv. ધારાની સેક્શન 47ની જોગવાઇ પ્રમાણ ેજો ક્લઇેમ ચકૂવણી માટે તૈયાર હોય, પરંત ુ
ચકૂવણી નાણા ંપ્રાપ્ત કરનારની યોગ્ય ઓળખને લગતા કોઇ કારણોસર કરી શકાઇ 
ન હોય તો જીવન વીમા કંપની નાણા ંપ્રાપ્ત કરનારના લાભ માટે રકમ પોતાની 
પાસે જાળવી રાખશે અને જે તે રકમ પર ર્શ યઅુલ્  બેંકના બચત ખાતામા ંલાગ ૂ
વ્યાજના ર્દર આપવાના રહશેે (જે તમામ કાગળો અને મારહર્તને સપુરત કયાાના 30 
રર્દવસ પછી અમલી થાય છે). 

v. જો ક્લઇેમની પ્રરક્રયા કરવામા ં વીમા કંપનીના પિે પેટા-ર્નયમ (iv)મા ંઆવરેલા 
કારણ ર્સવાય અન્દ્ય કોઇ કારણોસર ર્વલબં થાય તો જીવન વીમા કંપનીએ 
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ક્ટિેઇમની રકમ પર તેના દ્વારા ક્ટિેઇમની સમીક્ષા થઈ હોય તે નાણાકીય વષણની 
શરૂઆતમાાં પ્રચલિત બેંકના દરો કરતા 2% વધ  વ્યાજ ચકૂવવાનુ ંરહશેે. 

5. એજન્સિની ભનૂમકા 

એજન્દ્ટ ક્લેઇમ ફોમ્પસાને ચોક્કસાઇથી ભરીને અને વીમા કંપનીની ઓરફસ પર તેમને સપુરત 
કરવામા ં સહાય કરીને નોર્મની/ કાનનૂી વારસર્દાર અથવા લાભાથીને શક્ય તમામ સેવા 
આપવાની રહશેે. 
ફરજ પરૂી કરવાની સાથે આવી પરરસ્સ્થર્તમાથંી પ્રર્તષ્ઠાનુ ંસર્જન થાય છે, જેના વારારા એજન્દ્ટ 
માટે કારોબાર હાસંલ કરવા અથવા મતૃકના પરરવારમાથંી ભર્વષ્યમા ંભલામણોની પરૂતી 
તકો પણ ઊભી થાય છે. 

પોતાની કસોિી કરો 1 

નીચેનામાથંી કયુ ં ર્નવેર્દન ક્લેઇમના ર્વચારને શે્રષ્ઠ રીતે વણાવે છે ? સૌથી યોગ્ય ર્વકલ્પ 
પસરં્દ કરો. 

 I. ક્લેઇમ એવી ર્વનતંી છે જેમા ંવીમા કંપનીએ કરારમા ંસ્પષ્ટ કરેલા વચનને પરંુૂ કરવાનુ ં
હોય છે 

 II. ક્લેઇમ એવી માગણી છે જેમા ં વીમા કંપનીએ કરારમા ં સ્પષ્ટ કરેલા વચનને પરંુ 
કરવાનુ ંહોય છે 

 III. ક્લેઇમ એવી માગણી છે જેમા ં વીમા ધારકે કરારમા ં સ્પષ્ટ કરેલી વચનબદ્િા પરૂી 
કરવાની હોય છે 

 IV. ક્લેઇમ એવી ર્વનતંી છે જેમા ંવીમા ધારકે કરારમા ંસ્પષ્ટ કરેલા વચનને પરંુૂ કરવાનુ ં
હોય છે 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

300 
 

સાંલક્ષ્ત 

 ક્લેઇમ એવી માગણી છે જેમા ં વીમા ં કંપનીએ કરારમા ં સ્પષ્ટ કરેલા વચનને પરંુૂ 
કરવાનુ ંરહ ેછે. 

 ક્લેઇમ હયાતીના ક્લઇેમ અથવા મતૃ્યનુા ક્લઇેમ હોઇ શકે છે. મતૃ્યનુા ક્લેઇમ માત્ર 
જીવન વીમા ધારકના ં મતૃ્યનેુ પગલ ે ઊભા થાય છે, જયારે હયાતીના ક્લઇેમ્પસ એક 
અથવા વધ ુઘટનાઓથી કરી શકાય છે 

 હયાતીના ક્લઇેમની ચકૂવણી માટે વીમા ધારકે એ સરુ્નર્િત કરવાનુ ં રહ ે છે કે 
પોક્ષલર્સમા ંસ્પષ્ટ કરેલી શરતો હઠેળ ઘટના સજાાઇ છે. 

 પોક્ષલર્સની મદુ્દત ર્દરર્મયાન નીચે આપવામા ંઆવેલી ચકૂવણી થઈ શકે છેેઃ 

 હયાતીના લાભની ચકૂવણી 
 પોક્ષલર્સની સોંપણી 
 રાઇ રના લાભ 
 પાકતી મદુ્દતનો ક્લઇેમ 
 મતૃ્યનુો ક્લઇેમ 

 વીમા ધારાની સેક્શન 45 (ર્નર્વિવાર્દ જોગવાઇ) વીમા ધારકને વીમા કંપની વારારા 
ક્લેઇમને નામજૂંર થવાથી સરુક્ષિત રાખે છે, જે પોક્ષલર્સએ 2 વષા પરૂા કયાા હોય અને 
વીમા ધારક વારારા ભૌર્તક મારહર્ત ગપુ્ત રાખવામા ંન આવી હોય તેને આર્ધન હોય છે. 

 ઇર ા (પોક્ષલર્સ ધારકના રહતની સરુિા) ધારા, 2002 હઠેળ ઇર ાએ વીમા ધારક અથવા 
લાભાથીને ક્લઇેમના રકસ્સામા ંસરંિણ / સરુિા આપવા માટે ર્નયમનો ઘ યા છે. 

 

તમારી કસોિીના ઉત્તર 

ઉત્તર 1 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 
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ક્લેઇમ એવી માગણી છે જેમા ંવીમા કંપનીએ કરારમા ં સ્પષ્ટ કરેલા વચનને પરંુ કરવાનુ ં
હોય છે. 

સ્વ-કસોિીના પ્રશ્નો 

પ્રશ્ન 1 
નીચે પોક્ષલર્સઓની યાર્દી આપી છે. ઓળખી કાઢો કે પોક્ષલર્સના કયા પ્રકાર હઠેળ ક્લઇેમની 
ચકૂવણી સમયાિંરે થતી ચકૂવણીના ંસ્વરૂપમા ંકરવામા ંઆવે છે ? 

 I. મની-બેક પોક્ષલર્સ 
 II. યરુ્નટ ક્ષલન્દ્ક્  ઇન્દ્શ્યોરન્દ્સ પોક્ષલર્સ 
 III. રરટના ઓફ ર્પ્રર્મયમ પોક્ષલર્સ 
 IV. ટમા ઇન્દ્શ્યોરન્દ્સ પોક્ષલર્સ 

પ્રશ્ન 2 
મહશેે ગભંીર ક્ષબમારીના રાઇ ર સાથે જીવન વીમા પોક્ષલર્સ ખરીર્દી છે. તેણે કરણના પિમા ં

પોક્ષલર્સની ક્ષબનશરતી સોંપણી કરી છે. મહશેને હાટા એટેક આવે છે અને ગભંીર ક્ષબમારીના 
રાઇ ર હઠેળ રૂ. 50,000નો ક્લેઇમ છે. આ રકસ્સામા ંચકૂવણી કોને કરવામા ંઆવશે ? 

 I. મહશે 
 II. કરણ 
 III. ચકૂવણી મહશે અને કરણ વારારા સમાનપણે વહેંચવામા ંઆવશે 
 IV. બનેંમાથંી એક પણને નહીં, કારણ કે મહશેને હાટા એટેક આવ્યો હતો, પરંત ુ પોક્ષલર્સ 

કરણના પિે સોંપવામા ંઆવી છે. 

પ્રશ્ન 3 
પ્રવીણ કાર અકસ્માતમા ંમતૃ્ય ુપામે છે. લાભાથી મતૃ્યનુા ક્લઇેમ માટે ર્દસ્તાવેજ સપુરત કરે 
છે. નીચેનામાથંી કયો ર્દસ્તાવેજ એવો વધારાનો ર્દસ્તાવેજ છે જેને કુર્દરતી મતૃ્યનુી 
સરખામણીએ અકસ્માત મતૃ્યનુા રકસ્સામા ંસપુરત કરવાની જરૂર રહ ેછે. 

 I. ર્દફનર્વર્ધ અથવા અંર્તમર્વર્ધનુ ંપ્રમાણપત્ર 
 II. સારવાર કરતા  ોક્ટરનુ ંપ્રમાણપત્ર 
 III. કંપનીનુ ંપ્રમાણપત્ર 
 IV. ઇન્દ્ક્વેસ્ટ અહવેાલ 
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પ્રશ્ન 4 

નીચેનામાથંી કયા મતૃ્યનુો ક્લેઇમને વહલેા મતૃ્ય ુતરીકે ગણવામા ંઆવશે ? 

 I. જો વીમા ધારક પોક્ષલર્સના સમયગાળાના ત્રણ વષામા ંમતૃ્ય ુપામે 
 II. જો વીમા ધારક પોક્ષલર્સના સમયગાળાના પાચં વષામા ંમતૃ્ય ુપામે 
 III. જો વીમા ધારક પોક્ષલર્સના સમયગાળાના સાત વષામા ંમતૃ્ય ુપામે 
 IV. જો વીમા ધારક પોક્ષલર્સના સમયગાળાના ર્દસ વષામા ંમતૃ્ય ુપામે 

પ્રશ્ન 5 

નીચે આપવામા ંઆવેલી કેટલીક ઘટનાઓ હયાતીના ક્લેઇમ્પસને સરક્રય કરશે. નીચેનામાથંી 
કયુ ંર્નવેર્દન ખોટંુ છે તે ઓળખો ? 

 I. ક્લેઇમ મદુ્દતી વીમા (ટમા ઇન્દ્શ્યોરન્દ્સ) પોક્ષલર્સની પાકતી મદુ્દત પર ચકૂવવામા ંઆવે છે 
 II. મની-બેક પોક્ષલર્સ હઠેળ ર્સમાક્ષચહ્ન સધુી પહોંચ્યા પછી હપ્તો ચકૂવવાપાત્ર થાય છે 
 III. પોક્ષલર્સ હઠેળ આવરેલી ગભંીર ક્ષબમારી માટે રાઇ રના લાભ તરીકે ક્લઇેમને 

ચકૂવવામા ંઆવે છે 
 IV. પોક્ષલર્સ ધારક વારારા એન્દ્ ોવમેન્દ્ટ પોક્ષલર્સની સોંપણી થાય ત્યારે સોંપણી મલૂ્ય 

ચકૂવવામા ંઆવે છે 

પ્રશ્ન 6 

ર્સમાક્ષચહ્ન સધુી પહોંચ્યા પછી મની-બેક પોક્ષલર્સ હઠેળ ચકૂવવામા ંઆવતી ચકૂવણીને કયા 
ક્લેઇમ હઠેળ વગીકૃિ કરવામા ંઆવશે ? 

 I. મતૃ્યનુા ંક્લેઇમ 
 II. પાકતી મદુ્દતના ંક્લઇેમ 
 III. સમયાિંરના હયાતીના ંક્લઇેમ 
 IV. સોંપણીના ંક્લઇેમ 

પ્રશ્ન 7 

શકંરે 10 વષાની યરુ્નટ ક્ષલન્દ્ક્  ઇન્દ્શ્યોરન્દ્સ પોક્ષલર્સ ખરીર્દી છે. જો તેઓ પોક્ષલર્સની પાકતી 
મદુ્દત પહલેા મતૃ્ય ુપામે તો નીચેનામાથંી કઈ ચકૂવણી કરવામા ંઆવશે ? 

 I. વીમાની રકમ અથવા ફ ંના ંમલૂ્યમાથંી જે ઓછ ંહોય 
 II. વીમાની રકમ અથવા ફ ંના ંમલૂ્યમાથંી જે વધ ુહોય 
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 III. ચકૂવવામા ંઆવેલા ર્પ્રર્મયમ્પસને બેંકની બચત થાપણોના વ્યાજર્દર કરતા 2 ટકા ઊંચા 
વ્યાજ ર્દરે પરત કરવામા ંઆવશે 

 IV. સોંપણી મલૂ્ય 

પ્રશ્ન 8 

ક્લેઇમ્પસના ંવગીકરણ (વહલેા અથવા મો ા)ને આધારે જે અસગંત હોય તે પસરં્દ કરો ? 

 I. રામ્પયા મદુ્દતી વીમા યોજના ખરીદ્યાના છ મરહના પછી મતૃ્ય ુપામે છે 
 II. મનોજ મદુ્દતી વીમા યોજના ખરીદ્યાના ર્દોઢ વષા પછી મતૃ્ય ુપામે છે 
 III.  રે્વ  મદુ્દતી વીમા યોજના ખરીદ્યાના અઢી વષા પછી મતૃ્ય ુપામે છે 
 IV. પ્રવીણ મદુ્દતી વીમા યોજના ખરીદ્યાના સા ા પાચં વષા પછી મતૃ્ય ુપામે છે 

પ્રશ્ન 9 
જીવન વીમા ધારકના મતૃ્યનુી ઘટનામા ંતમામ લાભાથીઓ વારારા સામાન્દ્ય મતૃ્યનુા ં ક્લેઇમ 
માટે સપુરત કરવામા ંઆવતા ર્દસ્તાવેજોની યાર્દી નીચ ેઆપવામા ંઆવી છે. એવો અસગંત 
ર્વકલ્પ પસરં્દ કરો જેને માત્ર અક્સમાતથી થતા મતૃ્યનુા રકસ્સામા ંવધારાના ર્દસ્તાવેજ તરીકે 
રજૂ કરવાનો રહ.ે 
 I. ઇન્દ્ક્વેસ્ટ અહવેાલ 
 II. ક્લેઇમ ફોમા 
 III. ર્દફનર્વર્ધ અથવા અંર્તમર્વર્ધનુ ંપ્રમાણપત્ર 
 IV. હોસ્સ્પટલનુ ંપ્રમાણપત્ર 
પ્રશ્ન 10 
ઇર ા (પોક્ષલર્સ ધારકના રહતની સરુિા) ધારા, 2002 હઠેળ જીવન વીમા પોક્ષલર્સ હઠેળ 
ક્લેઇમ તમામ લાગતા વળગતા કાગળો અને આવશ્યક સ્પષ્ટતાઓ પ્રાપ્ત કયાાના 
__________ની અંર્દર ચકૂવવાના રહ ેછે. 

 I. 7રર્દવસ 
 II. 15 રર્દવસ 
 III. 30 રર્દવસ 
 IV. 45 રર્દવસ 
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સ્વ-કસોિીના પ્રશ્નોના ઉત્તર 

ઉત્તર 1 
સાચો ર્વકલ્પ I છે. 

મની-બેક પોક્ષલર્સ હઠેળ ક્લઇેમની ચકૂવણી સમયાિંરે થતી ચકૂવણીના ં સ્વરૂપમા ંકરવામા ં
આવે છે 

ઉત્તર 2 
સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

આ રકસ્સામા ં રૂ. 50,000ની સમરી  ચકૂવણી કરણને કરવામા ં આવશે, કારણ કે કરણના 
પિમા ંપોક્ષલર્સની ક્ષબનશરતી સોંપણી કરવામા ંઆવી છે. 

ઉત્તર 3 
સાચો ર્વકલ્પ IV છે. 

નોર્મની વારારા ક્લઇેમ ફોમા, ર્દફનર્વર્ધ અથવા અંર્તમર્વર્ધનુ ં પ્રમાણપત્ર, સારવાર કરતા 
 ોક્ટરનુ ં પ્રમાણપત્ર, હોસ્સ્પટલનુ ં પ્રમાણપત્ર, કંપનીનુ ં પ્રમાણપત્ર વગેરે જેવા ર્દસ્તાવેજો 
કુર્દરતી મતૃ્ય ુતેમ જ અકસ્માત મતૃ્યનુા રકસ્સામા ંસપુરત કરવાના રહ ેછે. 

કુર્દરતી મતૃ્યનુી તલુનામા ં અકસ્માતના ં મતૃ્યનુા રકસ્સામા ં ફસ્ટા ઇન્દ્ફોમેશન રરપોટા  
(એફઆઇઆર), ઇન્દ્સ્વેસ્ટ અહવેાલ, પોટા-મોટામ રરપોટા , ફાઇનલ રરપોટા વગેરે જેવા વધારાના 
ર્દસ્તાવેજો સપુરત કરવાના રહ ેછે. 

ઉત્તર 4 
સાચો ર્વકલ્પ I છે. 

જો વીમા ધારક પોક્ષલર્સના ત્રણ વષાના સમયગાળાની અંર્દર મતૃ્ય ુપામે તો મતૃ્યનુો ક્લેઇમ 
વહલેા મતૃ્યનુા ક્લઇેમ તરીકે ગણવામા ંઆવશે. 

ઉત્તર 5 
સાચો ર્વકલ્પ I છે. 

ર્વકલ્પ I ખોટો છે. મદુ્દતી વીમા (ટમા ઇન્દ્શ્યોરન્દ્સ) પોક્ષલર્સની પાકતી મદુ્દત પર કોઇ ક્લઇેમ 
ચકૂવવામા ંઆવતો નથી. 
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ઉત્તર 6 
સાચો ર્વકલ્પ III છે. 

ર્સમાક્ષચહ્ન સધુી પહોંચ્યા પછી મની-બેક પોક્ષલર્સ હઠેળ ચકૂવવામા ં આવતી ચકૂવણીને 
સમયાિંરે હયાતીના ક્લઇેમ હઠેળ વગીકૃિ કરવામા ંઆવશે. 

ઉત્તર 7 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

જો શકંર યકુ્ષલપ પોક્ષલર્સની પાકતી મદુ્દત પહલેા મતૃ્ય ુપામે તો વીમાની રકમ અથવા ફ ં 
મલૂ્યમાથંી જે વધ ુહોય તે ચકૂવવામા ંઆવશે. 

ઉત્તર 8 

સાચો ર્વકપ્લ IV છે. 

ર્વકલ્પ IV અસગંત છે, કારણ કે તેને મો ા ક્લેઇમ તરીકે ગણવામા ંઆવશે. ર્વકલ્પ I, II 
અને IIIને વહલેા ક્લઇેમ તરીકે ગણવામા ંઆવશે. 

ઉત્તર 9 

સાચો ર્વકલ્પ I છે. 

અકસ્માત મતૃ્યનુા રકસ્સામા ંઇન્દ્ક્વેસ્ટ અહવેાલને વધારાના ર્દસ્તાવેજ તરીકે રજૂ કરવાનો રહ ે
છે. જીવન વીમા ધારકના ંમતૃ્યનુા રકસ્સામા ંતમામ લાભાથીઓ વારારા ક્લઇેમ ફોમા, ર્દફનર્વર્ધ 
અથવા અંર્તમર્વર્ધનુ ં પ્રમાણપત્ર, હોસ્સ્પટલનુ ં પ્રમાણપત્ર જેવા અન્દ્ય ર્દસ્તાવેજો સપુરત 
કરવાના રહ ેછે 

ઉત્તર 10 

સાચો ર્વકલ્પ III છે. 

ઇર ા (પોક્ષલર્સ ધારકના રહતની સરુિા) ધારા, 2002 હઠેળ જીવન વીમા પોક્ષલર્સ હઠેળ 
ક્લેઇમ તમામ લાગતા વળગતા કાગળો અને આવશ્યક સ્પષ્ટતાઓ પ્રાપ્ત કયાાના 30 
રર્દવસની અંર્દર ચકૂવવાના રહ ેછે. 
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આરોગ્ય વીમો 
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પ્રકરણ 17 

હલેથ વીમાનો પરરચય 

 

પ્રકરણ  પરરચય  

આ પ્રકરણ તમને જણાવશે કે સમયની સાથે વીમા િેત્રનો ર્વકાસ કેવી રીતે થયો છે. તે હલે્થકેર 

(સ્વાસ્્યની સારસભંાળ) શુ ં છે, હલે્થકેરના ર્વર્વધ સ્તર અને અલગ-અલગ પ્રકારો શુ ં છે તે 

ર્વશે પણ સમજાવશે. તમે ભારતમા ંહલે્થકેર ર્સસ્ટમ અને તેને અસરકતાા પરરબળો ર્વશે પણ 

જાણકારી મેળવશો. પ્રકરણના અંતે તમે ભારતમા ંહલે્થકેર વીમાનો ર્વકાસ કેવી રીતે થયો છે 

અને ભારતમા ંહલે્થકેર વીમા બજારમા ંકાયારત ર્વર્વધ કંપનીઓ ર્વશે પણ જાણકારી મેળવશો.  

અભ્યાસના  પરરણામો  

 

A. ભારતમા ંવીમાનો ઇર્તહાસ અને વીમાિેત્રનો ર્વકાસ 
B. હલે્થકેર એટલે શુ ં
C. હલે્થકેરના ર્વર્વધ સ્તર 
D. હલે્થકેરના જુર્દા ંજુર્દા ંપ્રકારો 
E. ભારતમા ંહલે્થ ર્સસ્ટમ્પસને અસરકતાા પરરબળો 
F. હલે્થકેર – આઝાર્દી પછી પ્રગર્ત 
G. હલે્થ વીમાનુ ંબજાર 

આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કયાા પછી તમને નીચેની બાબતોમા ંસિમ હોવા જોઈએ: 
 I. વીમા િેત્રનો ર્વકાસ કેવી રીતે થયો છે તેની સમજણ. 
 II. હલે્થકેરની ર્વભાવના અને તેના પ્રકારો તેમજ તેના ર્વર્વધ સ્તરો સમજાવવા. 
 III. આઝાર્દી પછી ભારતમા ંહલે્થકેરને અસરકતાા પરરબળો અને પ્રગર્તને સમજવી. 
 IV. ભારતમા ંહલે્થ વીમાના ર્વકાસની ચચાા કરવી. 
 V. ભારતમા ંહલે્થ વીમાના બજારની જાણકારી મેળવવી. 
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A. ભારતમાાં  વીમાનો  ઇનતહાસ  અને  વીમાના  કે્ષત્રનો  નવકાસ   

એક યા બીજા સ્વરૂપે વીમો હજારો વષા અગાઉ પણ અસ્સ્તત્વમા ંહોવાનુ ંમાનવામા ંઆવે છે. 

સર્દીઓથી ર્વર્વધ સસં્કૃર્તઓ તેમના સમરુ્દાયના કેટલાકં સભ્યોને થતા ંકુલ નકુસાનની ભરપાઈ 

કરવા એકત્રીકરણ અને વહેંચણીની પદ્ર્તનો અમલ કરી રહી છે. તેમ છતા ંઅત્યારે વીમાના 
વ્યવસાયના જે સ્વરૂપને આપણ ેજોઈએ-જાણીએ છીએ તેની શરૂઆત ફક્ત બે કે ત્રણ સર્દી 
અગાઉ થઈ હતી.  

1. આધ નનક વ્યાવસાનયક વીમો  

વીમાની ર્વભાવના વારારા સચંાક્ષલત શરૂઆતના ર્વર્વધ પ્રકારના જોખમો ર્દરરયાઈમા ંદુેઃસાહસના 
કારણએ થતા નકુસાન માટે હતા – જેને આપણ ેર્દરરયાઈ જોખમ કહીએ છીએ. એટલે ર્દરરયાઈ 

વીમો વીમાના ઘણા પ્રકારોમા ંપ્રથમ હતો.  

જોકે  આધરુ્નક વીમાના શરૂઆતના પ્રકાર યરુોપમા ં વેપારી મહાજનો કે મ ંળો વારારા પ્રર્દાન 

કરવામા ંઆવતા સરંિણના સ્વરૂપમા ંહતો, ખાસ કરીને 14મી સર્દીમા ંઇટાલીમા.ં આ મ ંળો 
સબક્સ્ક્રપ્શન (સભ્યપર્દ)ના આધારે સચંાક્ષલત હતા, જે ર્દરરયાઈ મસુાફરીમા ંનકુસાન, આગ, 

સભ્યોના મતૃ્ય,ુ કે પશધુન ગમુાવવાના કારણ ેસભ્યોને થતા ંનકુસાનની ભરપાઈ કરવા માટે 

પયાાપ્ત ભ ંોળ પરંુૂ પા તા હતા. અત્યારે આપણે ફાયર વીમાનુ ંજે સ્વરૂપ આપણ ેજોઈએ છીએ 

તે 1591મા ંહમે્પબગામા ંઅસ્સ્તત્વ ધરાવતુ ંહતુ.ં  

ઇંગ્લેન્દ્ ની વાત કરીએ તો 1666મા ંલ ંનમા ંલાગલેી મહાર્વનાશક આગથી વીમાને પ્રોત્સાહન 

મળયુ ંહતુ ંઅને 1680મા ંફાયર ઓરફસ તરીકે ઓળખાતી પ્રથમ ફાયર વીમા કંપનીની સ્થાપના 
થઈ હતી. આ આગમા ં13,000થી વધારે મકાનો ભસ્મીભતૂ થયા હતા અને મોટા ભાગનુ ંશહરે 

નાશ પામ્પયુ ંહતુ.ં  

િોઇડ્સ : હાલના વીમા વ્યવસાયના મકૂ્ષળયાલ ંનમા ંલોઇડ્સ કોફી હાઉસ સધુી ર્દોરી જાય છે. 

અહીં ર્નયર્મતપણ ેભેગા થતા વેપારીઓ જહાજોમા ંઅવરજવર થતી તેમની ચીજવસ્તઓુને 

ર્દરરયાઈ સકંટના કારણે થતા નકુસાનની ભરપાઈ કરવા નકુસાનને વહેંચવા સમંત થયા હતા. 
ર્દરરયાઈમા ં ર્વર્વધ કારણોસર આ પ્રકારનુ ંનકુસાન થતુ ં હતુ,ં જેમ કે ચાકં્ષચયાઓ મધર્દરરયે 

તેમની ચીજવસ્તઓુ લ ૂટંી લતેા હતા કે ર્દરરયામા ંખરાબ હવામાનના કારણે ચીજવસ્તઓુ સ ી 
જતી હતી કે કોઈ કારણસર જહાજ ડબૂી જતુ ંહતુ.ં  
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2. ભારતમાાં આધ નનક વ્યાવસાનયક વીમાનો ઇનતહાસ 

1800ની શરૂઆતમા ં કે તેની આસપાસ ભારતમા ંઆધરુ્નક વીમાની શરૂઆત થઈ હતી અને 

ર્વરે્દશી વીમાકંપનીઓની એજન્દ્સીઓએ ર્દરરયાઈ વીમા વ્યવસાયની શરૂઆત કરી હતી. અહીં 
1818મા ંપ્રથમ જીવન વીમા કંપની ઓરરએન્દ્ટલ લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કંપની ક્ષલર્મટે  હતી, જે 

અંરી ેજી કંપની હતી, જયારે ભારતમા ંપ્રથમ નોન-લાઇફ વીમા કંપની રટ્રટોન ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કંપની 
ક્ષલર્મટે ની સ્થાપના 1850મા ંકલકિામા ંથઈ હતી.  

પ્રથમ સપંણૂાપણ ેભારતીય વીમા કંપની બોમ્પબ ે મ્પયચુ્યઅુલ અશ્યોરન્દ્સ સોસાયટી ક્ષલર્મટે ની 
સ્થાપના મુબંઈમા ં1870મા ંથઈ હતી. ત્યારબાર્દ 19મી સર્દીની શરૂઆતમા ં સ્વરે્દશી આંર્દોલન 

શરૂ થવાથી ઘણી ભારતીય કંપનીઓની સ્થાપના થઈ હતી.  

1912મા ંવીમા વ્યવસાયનુ ં ર્નયમન કરવા જીવન વીમા કંપની ધારો અને પ્રોર્વ ન્દ્ટ ફ ં ધારો 
પસાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. જીવન વીમા ધારા, 1912મા ંવીમાતજજ્ઞ પાસે પ્રીર્મયમ-ર્દરના 
કોષ્ટક અને કંપનીઓનુ ંસાર્મયક મલૂ્યાકંન ફરજજયાત કરવામા ંઆવ્યુ ંહતુ.ં જોકે ભારતીય અને 

ર્વરે્દશી કંપનીઓ વચ્ચ ેભેર્દભાવ જળવાઈ રહ્યા ંહતા.ં  

અત્યારે ભારતમા ંસૌથી જૂની વીમા કંપની તરીકે નેશનલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કંપની ક્ષલર્મટે  કાયારત 

છે, જેની સ્થાપના વષા 1906મા ંથઈ હતી.  

સ્સ્થર્તસજંોગોની જરૂરરયાતના આધારે ભારતીય વીમા ઉદ્યોગ પર સરકાર રે્દખરેખ રાખે છે, 

પ્રથમ તેનુ ંરાષ્ટ્રીયકરણ અને પછી તેનુ ંખાનગીકરણ કરવામા ંઆવ્યુ ંછે અને વીમા િેત્રમા ંઆ 

તમામ પ્રરક્રયાઓ નીચે મજુબ હાથ ધરાઈ છેેઃ 

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 ભારતમા ં 170 કંપનીઓ 

અને 75 પ્રોર્વ ન્દ્ટ ફ ં સોસાયટીઓ જીવન વીમા વ્યવસાયમા ંસકંળાયેલી હતી. 1956થી 1999 

સધુી ભારતમા ંજીવન વીમા વ્યવસાય કરવાનો એકાર્ધકાર એલઆઇસી પાસે હતો.  

2. નોન-િાઇફ વીમાન ાં રાષ્ટ્િીયકરણ 

1972મા ંસાધારણ વીમા વ્યવસાય રાષ્ટ્રીયકરણ ધારા (જીઆઇબીએનએ) પસાર થવા સાથે 

નોન-લાઇફ વીમા વ્યવસાયનુ ંપણ રાષ્ટ્રીયકરણ થયુ ંહતુ ંઅને જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કોપોરેશન 

ઓફ ઇક્ન્દ્ યા (જીઆઇસી) અને તેની ચાર પેટાકંપનીઓની સ્થાપના થઈ હતી. તે સમયે 
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ભારતમા ંનોન-લાઇફ વીમા વ્યવસાયમા ં106 વીમા કંપનીઓ કાયારત હતી, જેને જીઆઇસીની 
ચાર પેટાકંપનીઓમા ંર્વક્ષલન કરવામા ંઆવી હતી.  

 

3. મલહોત્રા સનમનત અને ઇરિા 

1993મા ં મલ્હોત્રા સર્મર્તની સ્થાપના વીમા ઉદ્યોગના ર્વકાસ માટે ફેરફારો શોધવા અને 

સચૂવવા કરવામા ંઆવી હતી, જેમા ંખાનગી કંપનીઓને પ્રવેશ આપીને સ્પધાાના પરરબળને 

ફરી ઊભુ ંકરવાની ભલામણ સામેલ હતી. સર્મર્તએ 1994મા ં તેનો રરપોટા  સપુરત કયો હતો. 
1997મા ંવીમા ર્નયમનકાર સિામ ંળ (આઇઆરએ)ની સ્થાપના થઈ હતી.  

4. વીમા ર્નયમનકાર અને ર્વકાસ ધારો, 1999 પસાર થવાથી એર્પ્રલ, 2000મા ં
“વીમાધારકોના રહતોનુ ંસરંિણ કરવા અને વીમા ઉદ્યોગનો સઆુયોજજત ર્વકાસ સરુ્નર્િત કરવા 
અને તેને પ્રોત્સાહન આપવા” કાયરે્દસર ર્નયમનકાર સસં્થા તરીકે વીમા ર્નયમનકાર અને 

ર્વકાસ સિામ ંળ (ઇર ા)ની સ્થાપના થઈ હતી.  
5. જીઆઇસીન ાં પ નિણઠન 

જીઆઇસીને રાષ્ટ્રીય રર-ઇન્દ્યોરામા ં ફેરવવામા ં આવી હતી અને તેની ચાર પેટાકંપનીઓને 

સ્વતતં્ર કંપનીઓ તરીકે પનુગારઠત કરવામા ં આવી હતી. સસંરે્દ ચાર પેટાકંપનીઓને 

જીઆઇસીથી અલગ કરવા ર સેમ્પબર, 2000મા ંએક ક્ષબલને મજૂંરી આપી હતી, જેનો અમલ 

જુલાઈ, 2002થી થયો હતો. આ ચાર પેટાકંપનીઓ છે 

 નેશનલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કંપની ક્ષલર્મટે   
 ધ ઓરરએન્દ્ટલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કંપની ક્ષલર્મટે   
 ધ ન્દ્ય ૂઇક્ન્દ્ યા ઈન્દ્સ્યોરન્દ્સ કંપની ક્ષલર્મટે   
 યનુાઇટે  ઇક્ન્દ્ યા ઈન્દ્સ્યોરન્દ્સ કંપની ક્ષલર્મટે   

6. જીવન વીમા ઉદ્યોિની વતણમાન ક્સ્થનત 

“જીવન વીમા” કંપનીઓ તરીકે 28 વીમા કંપનીઓનો નોંધાયેલી છે, જેની યાર્દી નીચે આપેલી 
છે.  

7. નોન-િાઇફ વીમા ઉદ્યોિની વતણમાન ક્સ્થનત 

“જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ” કંપનીઓ તરીકે 28 કંપનીઓ નોંધાયેલી છે.  
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 I. એક્ષરી કલ્ચર ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કંપની ઓફ ઇક્ન્દ્ યા ક્ષલર્મટે  પાક વીમા/રી ામીણ વીમા સાથે 

સબંરં્ધત જોખમ માટે ર્વર્શષ્ટ વીમા કંપની છે.  

 II. એક્ષ્પોટા  કે્રર ટ એન્દ્  ગેરેન્દ્ટી કોપોરેશન ઓફ ઇક્ન્દ્ યા એક્ષ્પોટા  કે્રર ટ સાથે સબંરં્ધત જોખમો 
માટે ર્વર્શષ્ટ વીમા કંપની છે.  

 III. અત્યારે 5 સ્વતતં્ર હલે્થકેર વીમા કંપનીઓ છે.  

 IV. બાકીની કંપનીઓ તમામ પ્રકારના સાધારણ વીમા વ્યવસાયનુ ંસચંાલન કરે છે.  

જીવન વીમા કાંપનીઓની યાદી : 

i. એગોન રેક્ષલગેર લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ 
ii. અર્વવા લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ 
iii. બજાજ એલાયન્દ્સ લાઇફ 

ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ 
iv. ભારતી અક્સા લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ 
v. ક્ષબરલા સન લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ 
vi. કેનેરા એચએસબીસી ઓબીસી 

લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ 
vii.  ીએચએફએલ પ્રમેરરકા લાઇફ 

ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ 
viii. એ લવેઇસ લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ 
ix. એક્સાઇ  લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ 
x. ફયચુર જનરલી લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ  
xi. એચ ીએફસી સ્ટાન્દ્  ા લાઇફ 

ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ  
xii. આઇસીઆઇસીઆઇ પ્ર ુસે્ન્દ્શયલ 

લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ 

xiii. આઇ ીબીઆઇ ફે રેલ લાઇફ 

ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ  
xiv. ઇક્ન્દ્ યા ફસ્ટા  લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ  
xv. કોટક મરહન્દ્રા ઓલ્  મ્પયચુ્યઅુલ 

લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ  
xvi. લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કોપોરેશન 
xvii. મેક્સ લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ  
xviii. પીએનબી મેટલાઇફ 
xix. રરલાયન્દ્સ લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ  
xx. સહારા ઇક્ન્દ્ યા લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ  
xxi. એસબીઆઈ લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ  
xxii. શ્રીરામ લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ  
xxiii. સ્ટાર યરુ્નયન ર્દાઇ-ઇચી 

લાઇફ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ  
xxiv. ટાટા એઆઇએ લાઇફ 

ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ 

 

સ્વતાંત્ર હલેથ વીમાકાંપનીઓની યાદી. 
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v. એપોલો મ્પયરુ્નક હલે્થ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ 
vi. ર્સગ્ન ટીટીકે હલે્થ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ 
vii. મેક્સ બપૂા હલે્થ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ 
viii. રેક્ષલગેર હલે્થ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ 
ix. સ્ટાર હલે્થ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ. 

 

સાધારણ વીમા કાંપનીઓની યાદી: 

2. એક્ષરી કલ્ચર ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કંપની 
3. બજાજ એલાયન્દ્સ જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ 
4. ભારતી એક્સા જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ 
5. ચોલામ ંલમ એમએસ જનરલ 

ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ 
6. એક્ષ્પોટા  કે્રર ટ ગેરન્દ્ટી કોપોરેશન 
7. ફયચુર જનરલી જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ 
8. એચ ીએફસી અગો જનરલ 

ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ 
9. આઇસીઆઇસીઆઇ લોમ્પબા ા જનરલ 

ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ 
10. ઇફકો ટોરકયો જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ 
11. એલએન્દ્ ટી જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ 
12. ક્ષલબટી વીર યોકોન જનરલ 

ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ  

13. મેગ્મા એચ ીઆઇ જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ  
14. નેશનલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ  
15. ન્દ્ય ૂઇક્ન્દ્ યા એશ્યોરન્દ્સ  
16. ઓરરએન્દ્ટલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ  
17. રાહજેા ક્યબુીઈ જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ  
18. રરલાયન્દ્સ જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ  
19. રોયલ સુરં્દરમ જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ  
20. એસબીઆઈ જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ 
21. શ્રીરામ જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ  
22. ટાટા એઆઇજી જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ 
23. યનુાઇટે  ઇક્ન્દ્ યા ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ  
24. યરુ્નવસાલ સોમ્પપો જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ  
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B. હલે્થકેર એટલે શુ ં

તમે સાભંળયુ ંહશે કે “પહલેુ ંસખુ તે જાતે નયાા.” તમે ક્યારેય એ જાણવાનો પ્રયાસ કયો છે કે 

તદુંરસ્તીનો ખરેખર અથા શુ ંથાય છે? તદુંરસ્તી કે સ્વાસ્્યને અંરી જેીમા ં ‘Health’ કહવેાયછે, 

જેના મળૂ ‘hoelth’મા ંરહલેા ંછે, જેનો અથા ‘શરીરની તદુંરસ્તી’ એવો થાય છે. 

જૂના ં રર્દવસોમા ં સ્વાસ્્યને ‘રૈ્દવી ભેટ’ ગણવામા ંઆવતુ ંહતુ ંઅને ક્ષબમારી કે રોગને સબંરં્ધત 

વ્યસ્ક્ત વારારા કરાયેલા પાપનુ ંપરરણામ. રહપ્પોકે્ર્સ (ઇ.સ. પવેૂ 460થી ઇ. સ. પવેૂ 370)એ 

ક્ષબમારી પાછળના કારણો રજૂ કયાા હતા. તેમના જણાવ્યા મજુબ, ક્ષબમારી કે રોગ પયાાવરણ, 

સાફસફાઈ, વ્યસ્ક્તગત સ્વચ્છતા અને ભોજનની ટેવ સાથે સબંરં્ધત ર્વર્વધ પરરબળોને કારણ ે

થાય છે.  

રહપ્પોકે્ર્સ અગાઉ ઘણી સર્દીઓથી આયવેુર્દની ભારતીય વ્યવસ્થા અસ્સ્તત્વમા ં છે, જેમા ં
સ્વાસ્્યને ત્રણ પરરબળોનુ ંસતંલુન ગણવામા ંઆવ્યુ ંછેેઃ કફ, ર્પિ અને વાય.ુ આ ત્રણ વચ્ચ ે

અસતંલુન ઊભુ ંથવાથી સ્વાસ્્ય બગ  ે છે. ભારતીય ઔષધશાસ્ત્રના ર્પતા સશુ્રતુને તે સમયે 

જરટલ શસ્ત્રરક્રયા કરવાનો શે્રય આપવામા ંઆવે છે, જેનાથી પર્િમી જગત અજાણ હતુ.ં  

સમયની સાથે આધરુ્નક ર્દવાનો ર્વકાસ જરટલ ર્વજ્ઞાનમા ંથયો છે અને આધરુ્નક ક્ષચરકત્સાનો 
હતે ુફક્ત મારં્દગીની સારવાર કરવાનો નથી, પણ રોગને અટકાવવાનો અને જીવનની ગણુવિા 
વધારવાનો છે. સ્વાસ્્યની વ્યાપકપણ ેસ્વીકાયા વ્યાખ્યા ર્વશ્વ આરોગ્ય સગંઠને 1948મા ંઆપી 
છે; તેમા ંજણાવવામા ંઆવ્યુ ં છે કે, “સ્વાસ્્ય સપંણૂાપણે શારીરરક, માનર્સક અને સામાજજક 

સખુાકારીની સ્સ્થર્ત છે, નહીં કે ફક્ત રોગની ગેરહાજરીની.” તે નોંધવુ ંજોઈએ કે આયવૈુર્દ જેવી 
ભારતીય ક્ષચરકત્સા વ્યવસ્થામા ંઅર્ત પ્રાચીન સમયથી સ્વાસ્્યનો સપંણૂા ક્ષચતાર સમાયેલો છે.  

વ્યાખ્યા 

ર્વશ્વ સ્વાસ્્ય સગંઠન (હ)ૂ: સ્વાસ્્ય શારીરરક, માનર્સક અને સામાજજક સખુાકારીની સ્સ્થર્ત છે, 

નહીં કે રોગની ગેરહાજરીની.  

સ્વાસ્્યના નનણાણયક પરરબળો 

સામાન્દ્ય રીતે માનવામા ં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 ભાગ ેસબંરં્ધત વ્યસ્ક્તના ર્નયતં્રણમા ંહોય છે, 

ર્દાખલા તરીકે કસરત કરવી અને મયાારર્દત ભોજન કરવુ,ં ક્ષચિંતા ન કરવી અને સારા 
સ્વાસ્્ય તરફ ર્દોરી જતી ટેવો; અને ખરાબ જીવનશૈલી અને ધમુ્રપાન, નશીલા રવ્યોનુ ં
સેવન, અસરુક્ષિત જાર્તય સબંધં બાધંવા અને બેઠાડુ ંજીવનશૈલી (કસરત ન કરવી) જેવી 
ટેવો કેન્દ્સર, એઇડ્સ, હાઇપરટેન્દ્શન અને  ાયાબીરટસ જેવા રોગો તરફ ર્દોરી જાય છે.  

સરકાર વતાણ ૂકંો (ર્દાખલા તરીકે નશીલા રવ્યોનુ ંસેવન કરતી વ્યસ્ક્તઓને ક્ષબનજામીનપાત્ર 

જેલની સજા કરવી, તમાકુ ઉત્પાર્દનો વગેરે પર ઊંચો કરવેરો લાર્દવો) જેવી ર્નયતં્રણ 

કરવા જેવી/અસરકતાા જેવી મહત્ત્વપણૂા ભરૂ્મકા ભજવે છે, તેમ છતા ં વ્યસ્ક્તની અંગત 

જવાબર્દારી જીવનશલૈીના પરરબળોના કારણે થતા ં રોગોને ર્નયતં્રણમા ં લેવા ર્નણાાયક 

ભરૂ્મકા ભજવે છે.  

 II. પયાણવરણીય પરરબળો 

પીવાનુ ંચોખ્ખુ ંપાણી, સાફસફાઈ અને પોષક રવ્યો સ્વાસ્્ય માટે મહત્ત્વપણૂા છે, જેની 
ઊણપ સમરી  ર્વશ્વમા ંસ્વાસ્્ય સબંરં્ધત ગભંીર સમસ્યાઓ તરફ ર્દોરી જાય છે, ખાસ કરીને 

ર્વકાસશીલ રાષ્ટ્રોમા ંઆવી સ્સ્થર્ત વધારે જોવા મળે છે. ઇન્દ્્લએુન્દ્ઝા અને અછબ ા ંવગેરે 

ચેપી રોગો ખરાબ સ્વચ્છતાના કારણે ફેલાય છે, મેલેરરયા અને  ને્દ્ગ્ય ુજેવા રોગો ખરાબ 

પયાાવરણીય સાફસફાઈના કારણે ફેલાય છે, જયારે કેટલાકં રોગો પયાાવરણીય પરરબળોને 

કારણે પણ થાય છે, જેમ કે કેટલાકં ઉત્પાર્દન ઉદ્યોગોમા ં કાયારત લોકોને વ્યાવસાર્યક 

જોખમ સાથે સબંરં્ધત રોગો થવાની શક્યતા હોય છે, જેમ કે એસ્બેસ્ટોસના ઉત્પાર્દનમા ં
કામર્દારોને એસ્બેસ્ટોસ અને કોલસાની ખાણોના કામર્દારોને ફેંફસાના રોગો થાય છે.  

 III. જનીન સાંબાંનધત પરરબળો 

જનીનો મારફતે માતાર્પતામાથંી બાળકોને રોગો વારસામા ં મળે છે. આ પ્રકારના 
આનવુરં્શક પરરબળોના પરરણામો જાર્ત, ભૌગોક્ષલક સ્થળ અને સમરુ્દાયોને આધારે સમરી  

ર્વશ્વની વસર્તમા ંઅલગઅલગ હોય છે 

તે તર્દન સ્પષ્ટ છે કે કોઈ પણ રે્દશની સામાજજક અને આર્થિક પ્રગર્તનો આધાર તેના લોકોના 
સ્વાસ્્ય પર હોય છે. સ્વસ્થ વસર્ત આર્થિક પ્રવરૃ્િ માટે ઉત્પાર્દકીય કાયાર્દળ જ પ્રર્દાન કરતી 
નથી, પણ સાથે સાથે રકિંમતી સશંાધનોને મકુ્ત કરે છે, જે ભારત જેવા ર્વકાસશીલ રે્દશ માટે 

વધારે મહત્ત્વપણૂા છે. વ્યસ્ક્તગત સ્તરે ક્ષબમારી આજીર્વકાને નકુસાન કરી શકે છે, રોજજિંર્દી 
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આવશ્યક પ્રવરૃ્િ કરવાની અિમતા ઊભી થઈ શકે છે અને વ્યસ્ક્ત ગરીબી તરફ ધકેલાઈ શકે 

છે અને આત્મહત્યા પણ કરી શકે છે.  

એટલે સમરી  ર્વશ્વમા ંર્વર્વધ રે્દશની સરકારો તેમના લોકોના સ્વાસ્્ય અને સખુાકારી જાળવવા 
પગલા ંલ ેછે અને તમામ નાગરરકો માટે વાજબી અને સલુભ હલે્થકેર સરુ્નર્િત કરે છે. એટલે 
સામાન્દ્ય રીતે ‘હલે્થકેર’ પરનો ખચા ર્દરેક રે્દશની જી ીપીમા ંમહત્ત્વપણૂા ભાગ બનાવે છે.  

એટલે હલે્થકેરના ર્વર્વધ પ્રકારો માટે ર્વર્વધ પ્રકારની સ્સ્થર્તઓની જરૂર છે કે કેમ તે પ્રશ્ર ઊભો 
થાય છે.  
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C. હલેથકેરના સ્તરો 

હલે્થકેર સરકાર સરહતની ર્વર્વધ એજન્દ્સીઓ અને પ્રર્દાતાઓ વારારા લોકોના સ્વાસ્્યને 

પ્રોત્સાહન આપવા, જાળવવા, ર્નરીિણ કરવા કે પનુેઃસ્થાર્પત કરવા આપવામા ં આવતી 
ર્વર્વધ સેવાઓનો પકુ્ષલન્દ્ર્દો છે. અસરકારક હલે્થકેર માટે આ બાબતો સામેલ હોવી જોઈએેઃ 

 લોકોની જરૂરરયાત માટે યોગ્ય 
 ર્વસ્તતૃ 
 પયાાપ્ત 
 સરળતાથી ઉપલબ્ધ 
 વાજબી 

ર્દરેક વ્યસ્ક્તના સ્વાસ્્યની સ્સ્થર્ત જુર્દી જુર્દી હોય છે. સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત તમામ પ્રકારની 
સમસ્યાઓ માટે એકસરખા સ્તરે માળખુ ં ઉપલબ્ધ કરાવવુ ં જરૂરી નથી કે શક્ય પણ નથી. 
હલે્થકેર સરુ્વધાઓ વસર્ત માટે રોગના બનાવની સભંર્વતતા પર આધારરત હોવી જોઈએ. 

ર્દાખલા તરીકે, કોઈ વ્યસ્ક્તને વષામા ંઘણી વખત તાવ, શરર્દી, કફ, ત્વચાની એલજી વગેરે 

થઈ શકે છે, પણ શરર્દી અને કફની સરખામણીમા ં રહપેટાઇરટસ બી થવાની સભંર્વતતા ઘણી 
ઓછી છે.  

તે જ રીતે હૃર્દયરોગ કે કેન્દ્સર જેવી ગભંીર ક્ષબમારીઓથી એ જ વ્યસ્ક્ત પીર ત હોવાની 
સભંર્વતતા રહપેટાઇરટસ બીની સરખામણીમા ંઓછી હોય છે. આ કારણે ગામડુ ં કે જજલ્લો કે 

રાજયમાથંી કોઈ પણ િતે્રમા ં હલે્થકેર સરુ્વધાઓ સ્થાર્પત કરવાની જરૂરરયાતનો આધાર 

માપરં્દ ો તરીકે ઓળખતા હલે્થકેર સાથે સબંરં્ધત પરરબળો પર રહશેે, જેમ કેેઃ 

I. વસર્ત 

II. જન્દ્મર્દર 

III. મારં્દગીર્દર 

IV. ર્વકલાગંતાર્દર 

V. લોકોનુ ંસામાજજક અને માનર્સક સ્વાસ્્ય 

VI. લોકોના સાધારણ પોષણની સ્સ્થર્ત 

VII. પયાાવરણીય પરરબળો જેમ કે તે ર્વસ્તારમા ંખાણ છે કે ઔદ્યોક્ષગક ર્વસ્તાર છે 
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VIII. શક્ય હલે્થકેર પ્રર્દાતા ર્સસ્ટમ ર્દાખલા તરીકે હૃર્દયના  ૉક્ટસા ગામમા ંઉપલબ્ધ 

ન હોય તેવુ ંબની શકે, પણ જજલ્લાના શહરેમા ંહોઈ શકે છે 

IX. હલે્થકેર ર્સસ્ટમનો ઉપયોગ થવાની કેટલી શક્યતા છે 

X. પરવ  ેતેવા સામાજજક-આર્થિક પરરબળો 

ઉપરોક્ત પરરબળોના આધારે સરકારે પ્રાથર્મક, ગૌણ અને તરૃ્તય કિાની હલે્થકેર માટે કેન્દ્રો 
સ્થાર્પત કરવાનો ર્નણાય લીધો છે અને લોકોને અન્દ્ય યોગ્ય હલે્થકેર પરવ  ે તેવા અને 

સલુભતાથી પ્રાપ્ય બને તે માટે અન્દ્ય પગલા ંલે છે.  

D. હલેથકેરના પ્રકારો 

હલે્થકેરને વ્યાપકપણે નીચેના પ્રકારોમા ંવહેંચવામા ંઆવે છે: 

 V. પ્રાથનમક હલેથકેર 

પ્રાથર્મક હલે્થકેરનો સરં્દભા  ૉક્ટસા, નસા અને અન્દ્ય નાના ર્દવાખાનાઓ વારારા ઓફર કરવામા ં
આવતી સેવાઓ સાથે છે, જેમનો ર્દર્દીઓ કોઈ ક્ષબમારી માટે સૌપ્રથમ સપંકા  સાધે છે. એટલે 
પ્રાથર્મક હલે્થકેર સ્વાસ્્ય વ્યવસ્થાની અંર્દર તમામ ર્દર્દીઓ માટે સપંકાનો પ્રથમ પોઇન્દ્ટ છે.  

ર્વકર્સત રે્દશોમા ં પ્રાથર્મક હલે્થકેર પર વધારે ધ્યાન આપવામા ં આવે છે, જેથી કોઈ પણ 

ક્ષબમારી વકરે, જરટલ અને ગભંીર સ્વરૂપ ધારણ કરે તે અગાઉ તેને ર્નયરં્ત્રત કરી શકાય. 

પ્રાથર્મક હલે્થકેર સસં્થાઓ પણ ર્નવારક હલે્થકેર, રસીકરણ, જાગરૃ્ત, તબીબી સલાહ વગેરે 

પર ધ્યાન કેક્ન્દ્રત પણ કરે છે તેમજ જરૂર જણાય ત્યારે ર્દર્દીને સ્પેશ્યાક્ષલસ્ટ પાસે આગામી 
સ્તરની સારવાર માટે મોકલ ેછે.  

ર્દાખલા તરીકે, જો કોઈ વ્યસ્ક્ત તાવ માટે  ૉક્ટરને રે્દખા  ેઅને પ્રથમ ર્નર્દાનમા ં ેંગ્ય ુહોવાનો 
સકેંત મળે, તો પ્રાથર્મક હલે્થકેર પ્રર્દાતા કેટલીક ર્દવાઓ સચૂવશે, પણ સાથે સાથે ર્વશેષ 

સારવાર માટે હોસ્સ્પટલમા ંભરતી થવાની ર્દર્દીને સચૂના પણ આપશે. પ્રાથર્મક સારસભંાળના 
મોટા ભાગના રકસ્સાઓમા ં ૉક્ટર ‘ફેર્મલી  ૉક્ટર’ તરીકે કામ કરે છે, જયા ંકુટંુબના તમામ સભ્યો 
કોઈ પણ નાની ક્ષબમારી માટે સારવાર લે છે.  

આ પદ્ર્ત જનીન પરરબળો પર આધારરત ક્ષચહ્નો માટે પ્રીસ્ક્રાઇક્ષબિંગમા ં મેર કલ પે્રક્ક્ટશનરને 

મર્દર્દ પણ કરે છે અને યોગ્ય તબીબી સલાહ આપે છે. ર્દાખલા તરીકે,  ૉક્ટર માતાર્પતા 
 ાયાબીરટસ ધરાવતા હોય તેવા ર્દર્દીને શક્ય હોય ત્યા ંસધુી  ાયાબીરટસ ટાળવા યવુાનીમા ંજ 

જીવનશૈલી ચસુ્ત જાળવવાની સલાહ આપશે.  
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રાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રાથર્મક સારવાર કેન્દ્રો સરકાર અને ખાનગી િતે્ર એમ બનેં વારારા સ્થાર્પત 

કરવામા ં આવ્યા છે. સરકારી પ્રાથર્મક સારવાર કેન્દ્રો વસર્તના આધારે સ્થાર્પત કરવામા ં
આવ્યા છે અને એક યા બીજા સ્વરૂપે રી ામીણ સ્તરે હાજરી ધરાવે છે.  

 VI. દ્ધદ્વતીય કક્ષાની હલેથકેર 

ગૌણ હલે્થકેરનો સબંધં મેર કલ સ્પેશ્યાક્ષલસ્ટ અને અન્દ્ય હલે્થ પ્રોફેશનલ્સ વારારા પ્રર્દાન કરવામા ં
આવતી હલે્થકેર સેવાઓ સાથે છે, જેઓ સામાન્દ્ય રીતે ર્દર્દી સાથે પ્રથમ સપંકા  ધરાવતા નથી. 
તેમા ંગભંીર ક્ષબમારી માટે ટૂંકા ગાળા માટે તીવ્ર સારસભંાળની જરૂરરયાત સામેલ છે, ઘણી 
વખત (પણ જરૂરી નથી) ઇન-પેશન્દ્ટ તરીકે, જેમા ં ઇન્દ્ટેસ્ન્દ્સવ કેર સર્વિસીસ, એમ્પબ્યલુન્દ્સ 

સરુ્વધા, પેથોલોજી, ર્નર્દાન અને અન્દ્ય પ્રસ્તતુ તબીબી સેવાઓ સામેલ છે.  

મોટા ભાગ ેર્દર્દીઓને પ્રાથર્મક હલે્થકેર પ્રર્દાતાઓ/પ્રાથર્મક રફક્ષઝર્શયન વારારા દ્ધવારતીય કિાની 
સારસભંાળ માટે મોકલવામા ંઆવે છે. કેટલાકં રકસ્સાઓમા ં દ્ધવારતીય કિાના પ્રર્દાતાઓ ‘ઇન-

હાઉસ’ પ્રાથર્મક સારવાર કેન્દ્રો પણ ચલાવતા હોય છે, જેથી સકંક્ષલત સેવા પ્રર્દાન કરી શકાય.  

મોટા ભાગ ેદ્ધવારતીય કિાના હલે્થકેર પ્રર્દાતાઓ વસર્તના આધારે તાલકુા સ્તરે ઉપલબ્ધ હોય છે.  

 VII. તનૃતય કક્ષાની હલેથકેર  

તરૃ્તય કિાની હલે્થકેર સ્વાસ્્યની ખાસ સારસભંાળ છે, જે સામાન્દ્ય રીતે ઇનપેશન્દ્્સ માટે હોય 

છે અને પ્રાથર્મક/દ્ધવારતીય કિાના પ્રર્દાતાની ભલામણ પર આપવામા ંઆવે છે. આ પ્રકારના 
હલે્થકેર સેવા પ્રર્દાતા મોટા ભાગે રાજયની રાજધાનીઓમા ંઅને કેટલાકં જજલ્લા વ ામથકોમા ં
હોય છે.  

તરૃ્તય કિાના હલે્થકેર પ્રર્દાતાઓના ઉર્દાહરણો આધરુ્નક તબીબી સરુ્વધાઓ અને તબીબી 
વ્યાવસાર્યકો ધરાવે છે, જે દ્ધવારતીય કિાના હલે્થકેર પ્રર્દાતાઓની વ્યવસ્થામા ં સામેલ હોતા 
નથી. ર્દાખલા તરીકે, ઓન્દ્કોલોજી (કેન્દ્સરની સારવાર), ઓગાન ટ્રાન્દ્સપ્લાન્દ્ટ સરુ્વધાઓ, ઊંચુ ં
જોખમ ધરાવતી ગભાાવસ્થાના ર્નષ્ણાતો વગેરે.  

તે નોંધવુ ંજોઈએ કે સારસભંાળના સ્તરમા ંવધારો થાય છે તેમ તેની સાથે સકંળાયેલ ખચામા ં
પણ વધારો થાય છે. જયારે લોકો પ્રાથર્મક સારવાર માટે ચકુવણી કરવા માટે પ્રમાણમા ં
સરળતા અનભુવે છે, ત્યારે દ્ધવારતીય કિાની સારવાર માટે ખચા કરવો મશુ્કેલ હોય છે અને તરૃ્તય 

કિાની સારવાર માટે તો ઘણી બધી મશુ્કેલી પ  ેછે. સારસભંાળના ર્વર્વધ સ્તરો માટે માળખુ ં
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ર્દરેક રે્દશમા,ં રી ામીણ-શહરેી ર્વસ્તારોમા ં જુદંુ જુદંુ હોય છે, ત્યારે સામાજજક-આર્થિક પરરબળો 
તેના પર અસર કરે છે.  

E. ભારતમાાં હલેથકેર વ્યવસ્થાને અસરકતાણ પરરબળો 

ભારતીય સ્વાસ્્ય વ્યવસ્થામા ંઅનેક સમસ્યાઓ અને પ કારો છે. તે હલે્થકેર વ્યવસ્થાને અસર 

કરે છે અને વ્યસ્ક્તગત સ્તરે અને માળખાગત સ્તરે હલે્થકેર સસં્થાઓમા ંસધુારણાની જરૂર છે. 

તેની નીચ ેમજુબ ચચાા કરવામા ંઆવી છેેઃ 

 વસનતનવષયક કે વસનત સાંબાંનધત વિણો 

iii. દુર્નયામા ંભારત બીજો સૌથી વધ ુવસર્ત ધરાવતો મોટો રે્દશ છે. 

iv. આ વસર્તની વદૃ્ધદ્ સાથે સકંળાયેલી સમસ્યાઓ આપણી સમિ ઉજાગર કરે છે. 

v. તબીબી સારસભંાળ માટે ચકુવણી કરવાની લોકોની િમતા પર ગરીબીનુ ં સ્તર પણ 

અસર કરે છે.  

 સામાજજક વિણો 

e) હલે્થકેર પ્રર્દાન કરવામા ંશહરેીકરણમા ંવદૃ્ધદ્ કે રી ામીણ ર્વસ્તારોમાથંી શહરેી ર્વસ્તારોમા ં
લોકોનુ ંસ્થળાતંર પ કારજનક છે.  

f) રી ામીણ ર્વસ્તારોમા ંસ્વાસ્્ય સબંરં્ધત સમસ્યાઓ પણ યથાવત ્છે, જેનુ ંમખુ્ય કારણ 

તબીબી સરુ્વધાઓની ઉપલબ્ધતા અને સલુભતા તેમજ વાજબીપણાનો અભાવ છે.  

g) કસરતની જરૂરરયાતમા ંઘટા ા સાથે બેઠાડુ ંજીવનશૈલી  ાયાબીરટસ અને હાઈ બ્લ  

પે્રશર જેવા નવા પ્રકારના રોગો તરફ ર્દોરી ગઈ છે.  

 સરેરાશ આય ષ્ટ્ય 

h) સરેરાશ આયષુ્યનો સરં્દભા આજે બાળક જન્દ્મે પછી કેટલા ંવષા જીવશે તેની સાથે છે.  

i) સ્વતતં્રતા મળી ત્યારે સરેરાશ આયષુ્ય 30 વષા હતુ,ં જે અત્યારે વધીને 60 વષાથી 
વધારે થયુ ં છે, પણ લાબંા જીવનકાળની ગણુવિા સાથે સબંરં્ધત સમસ્યાઓનુ ં
સમાધાન કરવામા ંઆવ્યુ ંનથી.  

j) આ બાબત ‘સ્વસ્થ સરેરાશ જીવન’ની નવી ર્વભાવના તરફ ર્દોરી જાય છે. 
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k) આ કારણ ે ‘જેરરયારટ્રક’ (વદૃ્ાવસ્થા સાથે સબંરં્ધત) રોગોની સારવાર માટે માળખુ ંઊભુ ં
કરવાની જરૂર છે.  

F. ભારતમાાં હલેથ વીમાનો નવકાસ 

જયારે સરકાર હલે્થકેર પર તેના નીર્તગત ર્નણાયો લવેામા ંવ્યસ્ત હતી, ત્યારે તેણે હલે્થ વીમા 
યોજનાઓ પણ રજૂ કરી હતી. વીમા કંપનીઓએ પાછળથી તેમની વીમા પોક્ષલસીઓ રજૂ કરી 
હતી. ભારતમા ંહલે્થ વીમા િેત્ર કેવી રીતે ર્વકસ્યુ ંહતુ ંતેના ર્વશે અહીં જણાવવામા ંઆવ્યુ ંછેેઃ 

 I. એમ્્િોયીસ સ્િેિ ઇન્સસ્યોરન્સસ સ્કીમ  

ભારતમા ં હલે્થ વીમાની ઔપચારરક શરૂઆત 1947મા ં રે્દશને આઝાર્દી મળયા પછી ટૂંક 

સમયમા ં ઇએસઆઈ ધારો, 1948 બનાવીને એમ્પપ્લોયીસ સ્ટેટ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ સ્કીમની 
રજૂઆત સાથે થઈ હતી. આ યોજના ઔપચારરક ખાનગી િેત્રમા ંકાયારત કામર્દારો માટે 

રજૂ થઈ હતી અને તેના પોતાના ર્દવાખાનાઓ અને હોસ્સ્પટલોના નેટવકા મારફતે ર્વસ્તતૃ 

સ્વાસ્્ય સેવાઓ પ્રર્દાન કરે છે.  

ઇએસઆઇસી (એમ્પપ્લોયીસ સ્ટેટ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કોપોરેશન) અમલીકરણ એજન્દ્સી છે, જે 

પોતાની માક્ષલકીની હોસ્સ્પટલો અને ર્દવાખાનોનુ ં સચંાલન કરે છે તેમજ જયા ં પોતાની 
સરુ્વધાઓ અપરૂતી હોય ત્યા ંસરકારી/ખાનગી પ્રર્દાતાઓ સાથે કોન્દ્ટ્રાક્ટ પણ કરે છે.  

રૂ. 15,000 સધુીનુ ંવેતન મેળવતા તમામ કામર્દારોને પરૂક યોજના હઠેળ આવરી લવેામા ં
આવ્યા છે, જેમા ંકમાચારી અને કંપની અનકુ્રમે 1.75 ટકા અને 4.75 ટકા ચકુવે છે; રાજય 

સરકાર તબીબી ખચાાનો 12.5 ટકા રહસ્સો ચકુવે છે.  

તેમા ંનીચેના ફાયર્દા સામેલ છેેઃ 

 ઇએસઆઇએસ સરુ્વધાઓ પર ર્નેઃશલુ્ક ર્વસ્તતૃ હલે્થકેર 

 માતતૃ્વના લાભ 

 ર્વકલાગંતાનો લાભ 

 મારં્દગી અને ઉિરજીર્વતાના કારણ ેવેતનના નકુસાન બર્દલ રોક  વળતર અને 

 કામર્દારના મતૃ્યનુા કેસમા ંઅંર્તમ ર્વર્ધનો ખચા 
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તે અર્ધકૃત મેર કલ એટેન્દ્ ન્દ્્સ અને ખાનગી હોસ્સ્પટલોમાથંી મેળવવામા ંઆવેલી સેવા 
વારારા પણ સમર્થિત છે. માચા, 2012 સધુી ઇએસઆઇએસ હઠેળ 6.55 કરો  લાભાથીઓને 

આવરી લેવાયા હતા.  

 II. સેન્સિિ િવણન્સમેન્સિ હલેથ સ્કીમ (સીજીએચએસ)  

ઇએસઆઇએસ પછી ટૂંક સમયમા ં 1954મા ં કેન્દ્ર સરકારના કમાચારીઓ માટે સેન્દ્ટ્રલ 

ગવાન્દ્મેન્દ્ટ હલે્થ સ્કીમ (સીજીએચએસ) રજૂ કરવામા ં આવી હતી, જેમા ં પેન્દ્શનસા અને 

નાગરરક સેવા સબંરં્ધત નોકરીઓમા ંકાયારત તેમના પરરવારના સભ્યો સામેલ છે. તેનો હતે ુ

કમાચારીઓ અને તેમના પરરવારના સભ્યોને તબીબી સારસભંાળ પ્રર્દાન કરવાનો છે અને 

આંર્શક ભ ંોળ કમાચારીઓ અને મોટા ભાગનુ ંભ ંોળ એમ્પપ્લોયર (કેન્દ્ર સરકાર) પરંુૂ પા  ેછે. 

સીજીએચએસના પોતાના ર્દવાખાના, પોક્ષલન્સક્લર્નક્સ અને ર્નયકુ્ત ખાનગી હોસ્સ્પટલો 
મારફતે સેવાઓ પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે છે.  

તે ર્દવા, એલોપેર્થક ર્સસ્ટમમા ં તાત્કાક્ષલક સેવાઓ, ર્નેઃશલુ્ક ર્દવાઓ, પેથોલોજી અને 

રેર યોલોજી, ગભંીર રીતે ક્ષબમાર ર્દર્દીઓના ઘરની મલુાકાત, સ્પેશ્યાક્ષલસ્ટની સલાહ વગેરે 

આવરી લ ેછે.  

કમાચારીઓનુ ંપ્રર્દાન અર્ત સાધારણ હોય છે, તેમ છતા ંપગારના વધારા સાથે વધતુ ંજાય 

છે – ર્દર મરહને રૂ.15થી ર્દર મરહને રૂ.150. 

2010મા ંસીજીએચએસ 8,00,000 કુટંુબોના સભ્યોનો આધાર ધરાવતી હતી, જે 30 લાખ 

લાભાથીઓનુ ંપ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે હતી. 

 III. કમનશિયિ હલેથ વીમો 

વીમા ઉદ્યોગના રાષ્ટ્રીયકરણ અગાઉ તેમજ પછી કેટલીક નોન-લાઇફ વીમાકંપનીઓએ 

કમર્શિયલ હલે્થ વીમો ઓફર કયો હતો. પણ શરૂઆતમા ં વીમાકંપનીઓને મોટા ભાગ ે

નકુસાન જતુ ંહોવાથી તે મોટા ભાગ ેકોપોરેટ ક્લાયન્દ્્સ માટે જ ઉપલબ્ધ હતો અને તે પણ 

મયાારર્દત હર્દ સધુી.  

ભારતીય બજારમા ં1986મા ંવ્યસ્ક્તઓ અને તેમના કુટંુબો માટે પ્રથમ પ્રમાણભતૂ સ્વાસ્્ય 

વીમા ઉત્પાર્દન ચાર રાષ્ટ્રીય નોન-લાઇફ વીમા કંપનીઓએ રજૂ કયુું હતુ ં(તે સમયે આ ચાર 

કંપનીઓ જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કોપોરેશન ઓફ ઇક્ન્દ્ યાની પેટાકંપનીઓ હતી). આ ઉત્પાર્દન 

મેર ક્લેઇમ માતતૃ્વ, અગાઉથી અસ્સ્તત્વમા ં હોય તેવા રોગો વગેરે જેવા કેટલાકં ચોક્કસ 
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અપવાર્દોને બાર્દ કરતા િર્તપરૂ્તિની વાર્ષિક મયાાર્દા સધુી હોસ્સ્પટલના ખચા માટે કવચ 

પ્રર્દાન કરવા રજૂ કરવામા ં આવ્યુ ં હતુ.ં બજારમા ં ફેરફારો થવાથી તેમા ં કેટલીક વખત 

સધુારાવધારા થયા છે, જેમા ંછેલ્લો સધુારો 2012મા ંથયો હતો.  

જોકે કેટલાકં સધુારાવધારા પછી ભારતમા ંઆજે પણ ખાનગી હોસ્સ્પટલાઇઝેશન િર્તપરૂ્તિ 
આધારરત વાર્ષિક કરાર ખાનગી હલે્થ વીમાનુ ં સૌથી લોકર્પ્રય સ્વરૂપ છે, જેમા ં
મેર ક્લેઇમના વતામાન સ્વરૂપે અરી ણી છે. આ ઉત્પાર્દન એટલી હરે્દ લોકર્પ્રય છે કે ખાનગી 
હલે્થ વીમા ઉત્પાર્દનોને ઘણી વખત અનેક લોકો ‘મેર ક્લેઇમ કવચ’ કહ ે છે અને વીમા 
કંપનીઓ વારારા ઓફર થતા ર્વર્શષ્ટ ઉત્પાર્દનોને બર્દલે લોકર્પ્રય કેટેગરી તરીકે જ ધ્યાનમા ં
લે છે.  

વષા 2001મા ંવીમા િેત્રમા ંખાનગી કંપનીઓના પ્રવેશ સાથે હલે્થ વીમાના િેત્રમા ંપ્રચ ં 

વદૃ્ધદ્ થઈ છે, પણ આજે પણ આ બજારમા ંમોટી સભંર્વતતા છે. વીમા કવચ, અપવાર્દો 
અને નવા વધારાના કવચમા ં નોંધપાત્ર ર્વર્વધતાઓ ઉમેરવામા ં આવે છે, જેની ચચાા 
પછીના પ્રકરણોમા ંકરીશુ.ં  

અત્યારે ભારતીય બજારમા ં300થી વધારે હલે્થ વીમા ઉત્પાર્દનો ઉપલબ્ધ છે.  

G. હલેથ વીમા બજાર 

અત્યારે હલે્થ વીમા બજારમા ંઘણી બધી કંપનીઓ કાયારત છે. તેમા ંહલે્થકેર સરુ્વધાઓ પ્રર્દાન 

કરતી કંપનીઓ પ્રર્દાતા કહવેાય છે, અન્દ્ય વીમા સેવાઓ પ્રર્દાન કરે છે અને ર્વર્વધ 

મધ્યસ્થીઓ સસં્થાઓ પણ કાયારત છે. કેટલીક કંપનીઓ મળૂભતૂ માળખુ ંરચ ેછે, ત્યારે અન્દ્ય 

સહાયક સરુ્વધાઓ પ્રર્દાન કરે છે. કેટલીક સસં્થાઓ સરકારી િેત્રમા ં કાયારત છે, તો અન્દ્ય 

ખાનગી િેત્રમા.ં અહીં તેના ર્વશે ટૂંકમા ંમારહતી આપી છેેઃ 

E. માળખ ાં : 

a) સરકારી સ્વાસ્્ય કે્ષત્ર  

રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્્ય નીર્તઓનો અમલ કરવા રાષ્ટ્રીય સ્તરે, પ્રારે્દર્શક સ્તરે, જજલ્લા સ્તરે અને 

મયાારર્દત હરે્દ રી ામીણ સ્તરે જાહરે સ્વાસ્્ય વ્યવસ્થા કાયારત છે, જયા ંસામરુ્દાર્યક સ્વયસેંવકો 
રી ામીણ સમરુ્દાયો અને સરકારી માળખા વચ્ચ ેક ી તરીકે કાયારત છે. તેમા ંસામેલ છેેઃ 
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I. આંગણવા ી કાયાકતાાઓ (ર્દર 1,000 લોકો માટે 1) જેમની ભરતી માનવ સસંાધન ર્વકાસ 

મતં્રાલયના પોષણ પરૂક કાયાક્રમ અને સકંક્ષલત બાળ ર્વકાસ સેવા યોજના (આઇસી ીએસ) 

હઠેળ થાય છે.  

II. ટે્રઇન બથા એટેન્દ્ ન્દ્્સ (ટીબીએ) અને રી ામીણ સ્વાસ્્ય માગાર્દશાકો (રાજયોમા ંસ્વાસ્્ય 

ર્વભાગોની અગાઉની યોજના).  
III. આશા (માન્દ્ય સામાજજક સ્વાસ્્ય કાયાકતાા) સ્વયસેંવકો, જેમની પસરં્દગી 

એનઆરએચએમ (રાષ્ટ્રીય રી ામીણ સ્વાસ્્ય અક્ષભયાન) હઠેળ સમરુ્દાય વારારા થાય છે, 

જેઓ નવા, રી ામીણસ્તરીય, સ્વૈન્સચ્છક તાલીમબદ્ સ્વાસ્્ય કાયાકતાાઓ છે, જેઓ 

રી ામીણ ર્વસ્તારોમા ંસ્વાસ્્ય િેત્રની ક ીઓ તરીકે કામ કરે છે.  
ર્દર 5,000 (પવાતીય, આરર્દવાસી અને પછાત ર્વસ્તારોમા ં3,000)ની વસર્ત માટે પેટાકેન્દ્રોની 
સ્થાપના કરવામા ંઆવી છે, જેમા ંઓન્સક્ઝલરી સહાયક નસા ર્મ -વાઇફ (એએનએમ) તરીકે 

ઓળખાતી મરહલા સ્વાસ્્ય કાયાકતાા અને પરુુષ સ્વાસ્્ય કાયાકતાા હોય છે.  

પ્રાથનમક આરોગ્ય કેન્સરો (પીએચસી), ર્દર 30,000ની વસર્ત (પવાતીય, આરર્દવાસી અને પછાત 

ર્વસ્તારોમા ં 20,000) માટે આશરે છ પેટાકેન્દ્રો માટે સરં્દભા એકમો છે. તમામ પીએચસી 
આઉટપેશન્દ્સ સેવાઓ પ્રર્દાન કરે છે અને મોટા ભાગના ચારથી છ ઇન-પેશન્દ્ટ બે  પણ ધરાવે 

છે. તેમના કમાચારીઓમા ંએક મેર કલ ઓરફસર અને 14 પેરા-મેર કલ વકાસ (જેમા ંએક પરુુષ 

અને એક મરહલા સ્વાસ્્ય સહાયક, એક નસા-ર્મ વાઇફ, એક લેબોરેટરી ટેકર્નર્શયન, એક 

ફામાાર્સસ્ટ અને અન્દ્ય સપોરટિંગ સ્ટાફ) હોય છે.  

સામ દાનયક સ્વાસ્્ય કેન્સરો (સીએચસી) ચાર પીએચસી માટે પ્રથમ સરં્દભા એકમો છે અને ર્વર્શષ્ટ 

સારસભંાળ પણ પ્રર્દાન કરે છે. ર્નયમ મજુબ, ર્દરેક સીએચસી (ર્દર 1 લાખની વસર્ત માટે)મા ં
ઓછામા ં ઓછા 30 બે , એક ઓપરેશન ર્થયેટર, એક્સ-રે મશીન, લેબર રૂમ અને 

લેબોરેટરીની સરુ્વધાઓ હોવી જોઈએ તેમજ ઓછામા ંઓછા ચાર સ્પેશ્યાક્ષલસ્ટ એટલે કે એક 

સર્જન, એક રફક્ષઝર્શયન, એક ગાયનેકોલોજજસ્ટ અને એક પીર યારટ્રર્શયન હોવા જોઈએ, જેમને 

21 પેરા-મેર કલ અને અન્દ્ય સ્ટાફનો સપોટા  હોવો જોઈએ.  

ગ્રામીણ હોક્સ્પિિોની સ્થાપના પણ થઈ છે અને તેમા ં સબ-ર ર્વઝનલ/તાલકુા 
હોસ્સ્પટલો/સ્પેશ્યાક્ષલટી હોસ્સ્પટલો (રે્દશમા ંઆશરે 2000) સામેલ છે; 

સ્પેશ્યાલિિી અને શૈક્ષલણક હોક્સ્પિિો બહ ુ ઓછી સખં્યામા ં છે અને તેમા ં મેર કલ કોલેજો 
(અત્યારે આશરે 300) અને અન્દ્ય તરૃ્તય કિાના સરં્દભા કેન્દ્રો છે. તેમાથંી મોટા ભાગના જજલ્લા 
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શહરેો અને શહરેી ર્વસ્તારોમા ં છે, પણ તેમાથંી કેટલાકં સ્પેશ્યાલાઇઝ અને આધરુ્નક તબીબી 
સેવાઓ પ્રર્દાન કરે છે.  

અન્સય એજન્સસીઓ સરકાર સાથે સબંરં્ધત છે, જેમ કે હોસ્સ્પટલો અને રેલવે, સરંિણ અને આવા 
મોટા ર્વભાગો (પોટા/માઇન્દ્સ વગેરે)ના ર્દવાખાના પણ સ્વાસ્્ય સેવાઓ પ્રર્દાન કરવામા ંભરૂ્મકા 
ભજવે છે. જોકે તેમની સેવા ઘણી વખત સબંરં્ધત સગંઠનો અને તેમના ર્વભાગોના કમાચારીઓ 

પરૂતી મયાારર્દત હોય છે.  

b) ખાનિી કે્ષત્રના પ્રદાતાઓ  

ભારતમા ંઅર્ત મોટંુ ખાનગી હલે્થ િેત્ર છે, જેમા ંત્રણ પ્રકારના હલે્થકેર સેવા પ્રર્દાતાઓ સામેલ 

છે – પ્રાથર્મક, ગૌણ તેમજ ટશારી (તરૃ્તય).  તેમા ંસ્વૈન્સચ્છક, ક્ષબનલાભર્દાયક સગંઠનોથી લઈને 

વ્યસ્ક્તઓ અને નફાકારક કોપોરેટ, ટ્રસ્ટ, વ્યસ્ક્તગત પે્રક્ક્ટશનસા, સ્વતતં્ર ર્વર્શષ્ટ સેવાઓ, 

ર્નર્દાન પ્રયોગશાળાઓ, ફામાસીની દુકાનો, અને ક્ષબનલાયક પ્રર્દાતાઓ સામેલ છે. ભારતમા ં
આશરે 77 ટકા એલોપેર્થક (એમબીબીએસ અને તેનાથી ઉપરની લાયકાત ધરાવતા)  ૉક્ટસા 
ખાનગી િેત્રમા ંકાયારત છે. ભારતમા ંસ્વાસ્્ય પર થતા કુલ ખચાનો 75 ટકાથી વધારે રહસ્સો 
ખાનગી સ્વાસ્્ય ખચાનો છે. સમરી  ભારતમા ંતમામ આઉટપેશન્દ્ટ (રાત રોકાયા ર્વના સારવાર 

લેતા ર્દર્દીઓ)નો 82 ટકા અને હોસ્સ્પટલમા ંભરતી થતા 52 ટકા ર્દર્દીઓ ખાનગી િતે્ર ધરાવે 

છે1.  

ભારત સારવારની અન્દ્ય વ્યવસ્થાઓ (આયવેુર્દ/ર્સદ્/યનુાની/હોર્મયોપેથી)મા ં લાયકાત 

ધરાવતા સૌથી વધ ુ પે્રક્ક્ટશનસા પણ ધરાવે છે, જેમની સખં્યા 7 લાખથી વધારે છે. તેઓ 

સરકારી અને ખાનગી એમ બનેં િેત્રમા ંકાયારત છે.  

હલે્થકેરના નફો કરતા પ્રર્દાતાઓ ઉપરાતં ક્ષબનસરકારી સગંઠનો (એનજીઓ) અને સ્વૈન્સચ્છક િેત્ર 

પણ સમરુ્દાયને સ્વાસ્્યની સારસભંાળ સબંરં્ધત સેવાઓ પ્રર્દાન કરવામા ંસકંળાયેલ છે.  

સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત પ્રવરૃ્િઓમા ં 7,000થી વધારે સ્વૈન્સચ્છક એજન્દ્સીઓ સકંળાયેલી હોવાનો 
અંર્દાજ છે. મોટી સખં્યામા ંગૌણ અને તરૃ્તય કિાની હોસ્સ્પટલો ક્ષબનનફાકારક સોસાયટીઓ કે 

ટ્રસ્ટ તરીકે પણ નોંધાયેલી છે, અને વીમાકૃત વ્યસ્ક્તઓને ઇનપેશન્દ્ટ સેવાઓ (હોસ્સ્પટલમા ં
રાત રોકાતા ર્દર્દીઓ)ની જોગવાઈ કરવામા ંનોંધપાત્ર ફાળો આપે છે.  
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c) ફામાણસ્ય રિકિ ઉદ્યોિ 

ર્દવાઓ અને સ્વાસ્્ય સાથે સબંરં્ધત ઉત્પાર્દનો પ્રર્દાતાની વાત કરીએ ભારતનો ફામાાસ્યરુટકલ 

ઉદ્યોગ મોટો છે, જેનુ ંટનાઓવર 1950મા ંરૂ. 10 કરો  હતુ,ં જે અત્યારે રૂ. 55,000 કરો  છે (જેમા ં
ર્નકાસ સામેલ છે). તેમા ં આશરે 50 લાખ લોકો કાયારત છે અને 6,000થી વધારે એકમો 
ઉત્પાર્દન સાથે સકંળાયેલા છે. આ ઉદ્યોગ માટે કેક્ન્દ્રય રકિંમત ર્નયામક નેશનિ ફામાણસ્ય રિકલસ 

પ્રાઇનસિંિ ઓથોરરિી (એનપીપીએ) છે, જયારે ફામાા િેત્ર રાસાયક્ષણક મતં્રાલય હઠેળ આવે છે. 

બહ ુઓછી ર્દવાઓ (500 કે વધારે બલ્ક ર્દવાઓમાથંી 76) રકિંમત ર્નયતં્રણ હઠેળ છે, ત્યારે 

બાકીની ર્દવાઓ અને તેનુ ંઉત્પાર્દન મકુ્ત-રકિંમત વ્યવસ્થા હઠેળ છે, જેના પર રકિંમત ર્નયામક 

બારીક નજર રાખ ે છે. રાજયોના ર્દવા ર્નયતં્રકો િેત્રીય કમાચારીઓનુ ંવ્યવસ્થાપન કરે છે, જે 

ગણુવિા અને તેમના સબંરં્ધત િેત્રોમા ંર્દવાઓ અને ફોમ્પયુાલેશનની રકિંમત પર નજર રાખે છે.  

F. વીમા પ્રદાતાઓ : 

વીમા કાંપનીઓ ખાસ કરીને સાધારણ વીમા િેત્રમા ંઘણી બધી કંપનીઓ હલે્થ વીમા સેવાઓ 

પ્રર્દાન કરે છે. તેમની યાર્દી અગાઉ કે ઉપર આપેલી છે. સૌથી વધ ુપ્રોત્સાહક બાબત સ્વતંત્ર 

હલે્થ વીમા કંપનીઓની હાજરી છે – અત્યારે પાચં છે – હલે્થ વીમા પ્રર્દાતા નેટવકા  વધવાથી 
વધ ુકેટલીક કંપનીઓ આ િતે્રમા ંપ્રવેશે તેવી શક્યતા છે.  

G. મધ્યસ્થી સાંસ્થાઓ : 

વીમા ઉદ્યોગના ભાગરૂપે સેવા પ્રર્દાન કરતા અનેક લોકો અને સસં્થાઓ હલે્થ વીમા બજારનો 
ભાગ પણ છે. આ તમામ મધ્યસ્થી સસં્થાઓનુ ંસચંાલન ઇર ા વારારા થાય છે. તેમા ંસામેલ છેેઃ 

i. વીમા બ્રોકસણ તેઓ વ્યસ્ક્તઓ કે કોપોરેટ હોઈ શકે છે અને સ્વતતં્ર રીતે કામ કરે છે. તેઓ 

વીમા ઇચ્છતા ંલોકોનુ ંપ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે છે અને તેમને શક્ય તેટલા શે્રષ્ઠ પ્રીર્મયમ ર્દરે 

ઉિમ વીમા કવચ પ્રર્દાન કરવા વીમા કંપનીઓ સાથે જો  ે છે. તેઓ નકુસાનીના સમય 

ર્દરર્મયાન વીમાકૃત લોકોને સહાય પણ કરે છે અને વીમાના વળતરનો ર્દાવો કરવામા ં
મર્દર્દ કરે છે. ્ોકસા આ પ્રકારનો વ્યવસાયનુ ંસચંાલન 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 કેટલાકં કોપોરેટ 

એજન્દ્્સ પણ હોય છે. ્ોકસાથી ર્વપરીત એજન્દ્્સ કોઈ પણ વીમા કંપનીમા ં વીમો 
ઉતરાવી ન શકે, પણ તેમને એજન્દ્સી સ્વરૂપે મજૂંરી મળી હોય તેવી કંપનીઓ માટે જ કામ 
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કરી શકે છે. વતામાન ર્નયમનો મજુબ, કોઈ પણ એજન્દ્ટ એક સાધારણ વીમા કંપની અને 

એક જીવન વીમા કંપની, એક હલે્થ 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 સકંળાયેલા છે. તેમને વીમાનુ ં વેચાણ કરવાનો અર્ધકાર 

નથી, પણ તેઓ વીમા કંપનીઓને વહીવટી સેવાઓ પ્રર્દાન કરે છે. એક વખત હલે્થ વીમા 
પોક્ષલસીનુ ં વેચાણ થાય છે, પછી વીમાકૃત વ્યસ્ક્તઓની ર્વગતો ર્નયકુ્ત ટીપીએ સાથે 

વહેંચવામા ંઆવે છે, જેઓ  ટેા બેઝ તૈયાર કરે છે અને વીમાકૃત વ્યસ્ક્તઓને હલે્થ કાડ્સા 
ઇશ્ય ૂકરે છે. આ પ્રકારના કાડ્સાથી વીમાકૃત વ્યસ્ક્તઓ હોસ્સ્પટલ્સ અને ર્દવાખાનાઓમા ં
કેશલેસ તબીબી સરુ્વધાઓ (તાત્કાક્ષલક રોક  રકમની ચકુવણી કયાા ર્વના સારવાર) 

મેળવવા સિમ બને છે. જો વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત કેશલેસ સરુ્વધાનો ઉપયોગ ન કરે તો પણ તે 

ક્ષબલની ચકુવણી કરી શકે છે અને પછી ર્નયકુ્ત ટીપીએ પાસેથી વળતર મેળવે છે. 

ટીપીએને તેમના સબંરં્ધત ર્દાવાઓ માટે વીમા કંપનીઓ પાસેથી ભ ંોળ મળે છે અને ફી 
સ્વરૂપે તેમને વળતર મળે છે, જે પ્રીર્મયમની ટકાવારી હોય છે.  

iv. વીમા વેબ એરી ીગેટસા નવા પ્રકારના સેવા પ્રર્દાતા છે, જેનુ ંસચંાલન ઇર ાના ર્નયમો વારારા 
થાય છે. પોતાની વેબસાઇટ અને/અથવા ટેલીમાકેરટિંગ મારફતે તેઓ સભંર્વત રી ાહક 

સાથે પ્રત્યિ ચચાા કયાા ર્વના ર સ્ટન્દ્સ માકેરટિંગ વારારા વીમા વ્યવસાય કરી શકે છે અને 

વીમાકંપનીઓ માટે રી ાહક ઊભા કરી શકે છે. તેઓ સરખામણી કરવા માટે આ પ્રકારની 
વીમા કંપનીઓના ઉત્પાર્દનો પણ મકેૂ છે. તેઓ વીમાકંપનીઓ માટે ટેલીમાકેરટિંગ અને 

આઉટસોર્સિંગ કામગીરીઓ હાથ ધરવા ઇર ાની મજૂંરી પણ મેળવી શકે છે, જેમ કે 

ઓનલાઇન પોટાલ, પ્રીર્મયમ રરમાઇન્દ્ સા મોકલવા અને પોક્ષલસી સબંરં્ધત ર્વર્વધ 

સેવાઓ હાથ ધરી શકે છે. તેમને વીમા કંપનીઓ લી માથંી ક્ષબઝનેસ કન્દ્વટા  થાય અને 

વીમા ઉત્પાર્દનોના પ્રર્દશાન અને આઉટસોર્સિંગ સેવાના આધારે વળતર આપે છે.  

v. વીમા માકેરટિંગ કંપનીઓ મધ્યસ્થી સસં્થાઓનો નવો પ્રકાર છે, જેનુ ંસચંાલન ઇર ા વારારા 
થાય છે. તેઓ આ પ્રકારના ઉત્પાર્દનોનુ ં વેચાણ, ર્વતરણ અને સેવા આપવા લાઇસન્દ્સ 

ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ વારારા નીચેની કામગીરી કરી શકે છે: 

વીમા વેચાણ પ્રવનૃત્તઓ : ઓથોરરટીની જાણ હઠેળ કોઈ પણ સમયે બે સાધારણ અને બ ે

હલે્થ વીમાકંપનીઓના વીમા ઉત્પાર્દનોનુ ં વેચાણ કરવા સકંળાયેલા વીમા સેલ્સ પસાન્દ્સ 
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(આઇએસપી). સાધારણ વીમાના સબંધંમા ં આઇએમએફને ફાઇલ અને ઉપયોગ 

માગાર્દર્શિકામા ંઆપેલ વીમા ઉત્પાર્દનોની રરટેલ લાઇસન્દ્સની ખરીર્દી અને વેચાણ, જેમા ં
મોટર, હલે્થ, પસાનલ એસ્ક્સ ન્દ્ટ, હાઉસહોલ્ સા, દુકાનર્દાર અને અન્દ્ય વીમા ઉત્પાર્દનો 
સામે છે, જેને ઓથોરરટીએ સમયેસમયે મજૂંરી આપી છે. વીમા કંપનીઓ સાથે સકંળાયેલા 
કોઈ પણ ફેરફારનો અમલ ઓથોરરટીની પવૂામજૂંરી સાથે થઈ શકે છે અને વતામાન 

પોક્ષલસીધારકોને સેવા માટે યોગ્ય ગોઠવણો સાથે થઈ શકે છે. 

વીમા સેવા સાંબાંનધત પ્રવનૃત્તઓ : આ સેવા પ્રવરૃ્િઓ એવી વીમાકંપનીઓ માટે જ હશે, 

જેમની સાથે તેઓ વીમા ઉત્પાર્દનોનુ ં વેચાણ કરવા સમજૂતી ધરાવે છે અને તે નીચ ે

જણાવેલ છે:  

a. ઓથોરરટી વારારા ઇશ્ય ૂ થયેલ વીમા કંપની વારારા આઉટસોર્સિંગ પ્રવરૃ્િઓ પર 

માગાર્દર્શિકાઓમા ંમજૂંર થયેલ વીમાકંપનીઓની બેક ઓરફસ પ્રવરૃ્િઓ હાથ ધરવી; 

b. વીમા રરપોક્ષઝટરીઝની માન્દ્યતાપ્રાપ્ત વ્યસ્ક્ત બનવુ;ં 

c. લાઇસન્દ્સ ધરાવતા સવેયર અને નકુસાન આકારણીકતાા વારારા તપાસ અને નકુસાનની 
આકારણી હાથ ધરવી; 

d. સમયે સમયે ઓથોરરટી વારારા મજૂંર વીમા સબંરં્ધત અન્દ્ય પ્રવરૃ્િ. 

નાણાકીય ઉત્પાદનોન ાં નવતરણ :  નાણાકીય સેવા એન્સક્ઝક્યરુટવ્સ (એફએસઇ) વારારા 
વહેંચણી થતા ઉત્પાર્દનો, જેમની પાસે અન્દ્ય આ પ્રકારના અન્દ્ય નાણાકીય ઉત્પાર્દનોનુ ં
વેચાણ, ર્વતરણ અને સેવા આપવા લાઇસન્દ્સ હોય છે, જેમ કે : 

a. સેબી વારારા ર્નયમન થતી મ્પયચુ્યઅુલ ફ ં કંપનીઓના મ્પયચ્યઅુલ ફડં્સ; 
b. પીએફઆર ીએ વારારા ર્નયમન થતા પેન્દ્શન ઉત્પાર્દનો; 
c. સેબીનુ ં લાઇસન્દ્સ ધરાવતા રોકાણ સલાહકારો વારારા ર્વતરરત અન્દ્ય નાણાકીય 

ઉત્પાર્દનો; 
d. આરબીઆઈ વારારા ર્નયમન થતી બેન્દ્કો/એનબીએફસીના બેક્ન્દ્કિંગ/નાણાકીય ઉત્પાર્દન; 
e. ભારત સરકારના પોસ્ટ ર્વભાગ વારારા ઓફર થતા ક્ષબન-વીમા ઉત્પાર્દનો; 
f. સમયે સમયે ઓથોરરટી વારારા મજૂંર અન્દ્ય કોઈ પણ નાણાકીય ઉત્પાર્દન કે કામગીરી. 

H. અન્સય મહત્ત્વપણૂણ સાંિઠનો 

થો ા વધારે સગંઠનો છે, જે હલે્થ વીમા બજારનો ભાગ છે  અને તેમા ંસામેલ છેેઃ 
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A. ભારતીય વીમા ર્નયમનકાર અને ર્વકાસ સિામ ંળ (ઇર ા), જે વીમા ર્નયમનકાર છે, 

જેની રચના સસંર્દના કાયર્દા વારારા થઈ છે અને તે વીમા બજારમા ંકાયારત તમામ કંપનીઓ 

અને વ્યવસાયોનુ ં ર્નયમન કરે છે. તે 2000મા ં અસ્સ્તત્વમા ં આવી છે અને તેને વીમા 
વ્યવસાયનુ ં ર્નયમન કરવાની સાથે તેને ર્વકસાવવાની કામગીરી પણ સપુરત કરવામા ં
આવી છે.  

B. જનરલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ અને જીવન વીમા પરરષર્દો, જે ઇર ાને તેમના સબંરં્ધત જીવન કે 

સાધારણ વીમા વ્યવસાયનુ ંસચંાલન કરવા ઇર ાને ભલામણ પણ કરે છે.  

C. ઇન્સસ્યોરન્સસ ઇન્સફોમેશન બ્યરૂો ઓફ ઇન્ન્સિયાને ઇર ા વારારા વષા 2009મા ં પ્રમોટ કરવામા ં
આવી હતી અને 20 સભ્યોની સચંાલન પરરષર્દ સાથેની રજજસ્ટ ા સોસાયટી છે, જેમાથંી 
મોટા ભાગના સભ્યો વીમા િેત્રના છે. તે રકિંમત ર્નધાારણ અને વ્યાવસાર્યક વ્યહૂરચના 
ઘ વા સરહત  ટેા આધારરત અને વજૈ્ઞાર્નક ર્નણાય લવેા સિમ બનાવવા વીમા િેત્ર માટે 

ર્વશ્લેષણ અને ર્વર્વધ િેત્રસ્તરીય અહવેાલો એકત્ર કરે છે. તે ર્નયમનકાર અને સરકારને 

નીર્તર્નમાાણમા ંમર્દર્દ કરવા ચાવીરૂપ મારહતી પણ પ્રર્દાન કરે છે. બ્યરૂોએ વીમા ઉદ્યોગના 
લાભ માટે અનેક અહવેાલો, ર્નર્િત સમયાતંરે અને વન-ટાઇમ પ્રર્દાન કયાા છે. 

આઇઆઇબીએ સેન્દ્ટ્રલ ઇન્દ્ કે્સ સવારનુ ંસચંાલન કરે છે, જે ર્વર્વધ વીમા રરપોક્ષઝટરી વચ્ચ ે

નો લ પોઇન્દ્ટ તરીકે કામ કરે છે અને નવુ ંખાત ુ ંઊભુ ંકરવાના તબકે્ક  ીમેટ ખાતાના ર -

ડુન્સપ્લકેશનમા ંમર્દર્દ કરે છે. સેન્દ્ટ્રલ ઇન્દ્ કે્સ સવાર વીમાકંપની અને વીમા રરપોક્ષઝટરી વચ્ચ ે

ર્દરેક પોક્ષલસી પર વ્યવહારો સાથે સબંરં્ધત મારહતીના ટ્રાન્દ્સર્મશન/રાઉરટિંગ માટે 

એક્સચેન્દ્જ તરીકે પણ કામ કરે છે.  

આઇઆઇબીએ તેનો હોસ્સ્પટલ યરુ્નક આઇ ી માસ્ટર પ્રોરી ામ શરૂ કરીને હલે્થ વીમા િેત્રમા ં
કામ કરવા પસરં્દગીના પ્રર્દાતા નેટવકામા ંહોસ્સ્પટલની યાર્દી બનાવી છે.  

આઇઆઇબીની નવી પહલે હલે્થ વીમાની ક્ષરી  ને ટીપીએ, વીમાકંપનીઓ અને હોસ્સ્પટલો 
સાથે જાળવી રાખશે. આ પહલેનો હતે ુ સારવારના ખચા અને હલે્થ વીમા ઉત્પાર્દનોના 
કાયાર્દિ રકિંમત ર્નધાારણમા ં પારર્દશાકતા સાથે વીમા ર્દાવાની પતાવટની વ્યવસ્થા રજૂ 

કરવા હલે્થ વીમા િેત્રને મર્દર્દ કરવાનો છે.  

D. ઇન્સસ્યોરન્સસ ઇન્સન્સસ્િિયિૂ ઓફ ઇક્ન્દ્ યા અને નેશનલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ એકે મી જેવી શિૈક્ષણક 

સસં્થાઓ, જે વીમા અને વ્યવસ્થાપન સાથે સબંરં્ધત ર્વર્વધ પ્રકારની તાલીમ પરૂી પા  ેછે 

અને એજન્દ્ટ બનવા તાલીમ આપતી ખાનગી તાલીમ સસં્થાઓ છે.  
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E. મેરિકિ પે્રન્ક્ટિશનસણ પણ જોખમનો સ્વીકાર કરવા ર્દરર્મયાન સભંર્વત ક્લાયન્દ્્સના 
સ્વાસ્્ય વીમા જોખમોની આકારણી કરવામા ંવીમા કંપનીઓ અને ટીપીએને સહાય કરે છે 

તેમજ મશુ્કેલ ર્દાવાના કેસમા ંવીમા કંપનીઓને સલાહ પણ આપે છે.  

F. વીમા લોકપાલ, રી ાહક અર્દાલતો તેમજ રર્દવાની અર્દાલતો જેવી કાયરે્દસર સસં્થાઓ પણ 

રી ાહકની ફરરયાર્દોનો ર્નકાલ કરવાની વાત આવે ત્યારે હલે્થ વીમા બજારમા ંમહત્ત્વપણૂા 
ભરૂ્મકા ભજવે છે.  

સારાાંશ 

iii. વીમો ઘણી સર્દીઓ અગાઉ એક યા બીજા સ્વરૂપે અસ્સ્તત્વ ધરાવતો હતો, પણ તેનુ ં
આધરુ્નક સ્વરૂપ થો ી સર્દી જૂનુ ં છે. ભારતમા ં વીમો સરકારી ર્નયમન સાથે ઘણા ં
તબક્કામાથંી પસાર થયો છે.  

iv. પોતાના નાગરરકો માટે સ્વાસ્્ય અર્ત મહત્ત્વપણૂા હોવાથી સરકારો અનકુળૂ હલે્થકેર ર્સસ્ટમ 

ઊભી કરવામા ંમહત્ત્વપણૂા ભરૂ્મકા ભજવે છે.  

v. હલે્થકેરનુ ંસ્તર રે્દશની વસર્ત સાથે સબંરં્ધત અનેક પરરબળો પર આધારરત હોય છે.  

vi. ત્રણ પ્રકારની હલે્થકેર સેવા પ્રાથર્મક, દ્ધવારતીય અને તરૃ્તય કિા છે, જેનો આધાર જરૂરી 
તબીબી સ્સ્થર્તના સ્તર પર હોય છે. ર્દરેક સ્તર સાથે હલે્થકેરનો ખચા વધે છે, જેમા ંત્રીજી 

કિાની સારવાર સૌથી વધ ુમોંઘી છે.  

vii. ભારત વસર્તવધારો અને શહરેીકરણ જેવા ર્વક્ષચત્ર પ કારો ધરાવે છે, જે માટે યોગ્ય 

હલે્થકેરની જરૂર છે.  

viii. હલે્થ વીમા માટે સૌપ્રથમ સરકારે યોજના રજૂ કરી હતી, પછી ખાનગી વીમા કંપનીઓ વારારા 
કમર્શિયલ વીમો આપવામા ંઆવ્યો હતો.   

ix. હલે્થ વીમા બજારમા ંઅનેક કંપનીઓ કાયારત છે, જેમાથંી કેટલીક માળખુ ંપ્રર્દાન કરે છે, તો 
અન્દ્ય કેટલીક વીમા સેવાઓ પ્રર્દાન કરે છે, તો બાકીની ્ોકસા, એજન્દ્્સ અને થ ા પાટી 
એ ર્મર્નસ્ટે્રટસા જેવી મધ્યસ્થી સેવાઓ પરૂી પા  ે છે. આ ઉપરાતં ર્નયમનકાર, શૈિક્ષણક 

અને કાયરે્દસર સસં્થાઓ પણ તેમની ભરૂ્મકા ભજવે છે.  

ચાવીરૂપ શબ્દો 

 હલે્થકેર 
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 કમાર્શયલ વીમો 
 રાષ્ટ્રીયકરણ 
 પ્રાથર્મક, ગૌણ અને ત્રીજી કિાની હલે્થકેર 
 મેર ક્લેઇમ 
 ્ોકર 
 એજન્દ્ટ 
 થ ા પાટી એ ર્મર્નસ્ટે્રટર 
 ઇર ા 

 લોકપાલ 
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પ્રકરણ 18 

વીમાન ાં દસ્તાવેજીકરણ 

 

પ્રકરણ પરરચય 

વીમા ઉદ્યોગમા,ં આપણે ર્વર્વધ ફોમ્પસા, ર્દસ્તાવેજો વગેરેનો પરરચય મેળવીએ છીએ. આ પ્રકરણ 

આપણને ર્વર્વધ ર્દસ્તાવેજો અંગ ે મારહતી અને વીમા કરારમા ં તેના મહત્ત્વ ર્વશે વૈર્વધ્યપણૂા 
મારહતી પરંુૂ પા  ેછે. તે ર્દરેક ફોમાના યોગ્ય સ્વરૂપની સમજણ, તેને કેવી રીતે ભરવુ ંતેની પદ્ર્ત 

અને ચોક્કસ મારહતી માગંવા 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. પકુ્ષ્ટ કે પરુાવા 
H. પોક્ષલસીઓનુ ંઅથાઘટન 
I. રરન્દ્યઅૂલ નોરટસ 
J. એક્ન્દ્ટ-મની લોન્દ્ રરિંગ અને તમારા રી ાહકને 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 પોક્ષલસીમા ંશરતો અને ર્નયમોની સમજ.  
v. પોક્ષલસીની શરતો, વોરન્દ્ટી અને સમથાનની ચચાાની સમજ. 
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vi. શા માટે વીમાના પરુાવા ઇશ્ય ૂકરવામા ંઆવે છે તેની સમજ. 
vii. કાયર્દાની અર્દાલતમા ંપોક્ષલસીની શરતો કેવી રીતે જોવાય છે તેની સમજ.  
viii. રરન્દ્યઅૂલ નોરટસ શા માટે ઇશ્ય ૂકરવામા ંઆવે છે તેની સમજ. 
ix. મની લોન્દ્ રરિંગ શુ ં છે અને તમારા રી ાહકને જાણો માગાર્દર્શિકા સબંધંમા ં એજન્દ્ટની 

જરૂરરયાતની સમજ. 
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A. અરજીપત્રકો 

અગાઉ જણાવ્યા મજુબ, વીમો કરાર છે, જે પોક્ષલસીમા ં લેક્ષખત સ્વરૂપે હોય છે. વીમાનુ ં
ર્દસ્તાવેજીકરણ પોક્ષલસીઓને ઇશ્ય ૂકરવા પરૂત ુ ંમયાારર્દત નથી. તેમની વચ્ચ ે્ોકસા અને એજન્દ્્સ 

જેવા ઘણા મધ્યસ્થીઓ હોવાથી વીમાધારક અને વીમાકંપની ક્યારેય ન મળે તેવુ ંબની શકે છે.  

વીમાકંપની રી ાહકે રજૂ કરેલા ર્દસ્તાવેજોમાથંી જ રી ાહક અને વીમાની તેની જરૂરરયાતોની જાણકારી 
મેળવે છે. આ પ્રકારના ર્દસ્તાવેજો જોખમને વધ ુસારી રીતે સમજવા વીમાકંપની ની મર્દર્દ પણ કરે 

છે. એટલ ે વીમાધારક અને વીમાકંપની વચ્ચે સમજણ અને સ્પષ્ટતા લાવવાના હતેસુર 

ર્દસ્તાવેજીકરણ જરૂરી છે. ચોક્કસ ર્દસ્તાવેજો છે, જેનો વીમા ઉદ્યોગમા ંપરંપરાગત ઉપયોગ થાય 

છે.  

રી ાહકના સીધા સપંકામા ંરહતેા વીમા એજન્દ્ટને ર્દસ્તાવેજો ર્વશે રી ાહકોની તમામ શકંાનુ ંસમાધાન 

કરવુ ંપ  ેછે અને તેને ભરવામા ંમર્દર્દ કરવી પ  ેછે. એજન્દ્્સે સકંળાયેલા ર્દરેક ર્દસ્તાવેજનો હતે ુ

અને વીમામા ં તેની ઉપયોગીતા ર્દસ્તાવેજોમા ંસામેલ મારહતીનુ ંમહત્ત્વ અને પ્રસ્તતુતા સમજવી 
જોઈએ.  

 I. અરજીપત્રકો 

ર્દસ્તાવેજીકરણનો પ્રથમ તબક્કો અરજીપત્રકનો છે, જેની મારફતે વીમાધારક નીચનેી મારહતી 
આપે છેેઃ 

 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 ર્વષયવસ્ત ુ સાથે સબંરં્ધત આવશ્યક ત્યો કે હકીકતો અને તેનુ ં
નાણાકીય મલૂ્ય એવો થશે. 

 I. વીમાકાંપની દ્વારા જોખમની આકારણી  

 I. અરજીપત્રકમાાં અરજદારે વીમાકાંપનીએ જોખમના સાંબાંધમાાં માગંલેી તમામ આવશ્યક 

મારહતી ભરવી જોઈએ, જેથી વીમાકંપની નક્કી કરી શકે કે: 

 I. વીમાનો સ્વીકાર કરવો કે નહીં  



 

334 
 

 II. જોખમનો સ્વીકાર કરવામા ંઆવે, તો પ્રીર્મયમના ર્દર, ર્નયમો અને શરતો 
નક્કી કરવી 

ર્દરખાસ્ત ફોમા અરજર્દાર સબંરં્ધત 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 ખલુાસો કરવાની ફરજ શરૂ થાય 

છે.  

પોક્ષલસીની શરૂઆત સાથે આવશ્યક હકીકતો કે મારહતીનો ખલુાસો કરવાની ફરજ શરૂ થાય 

છે અને વીમાની મદુ્દત ર્દરર્મયાન અને કરાર પણૂા થયા પછી પણ જળવાઈ રહ ેછે.  

ઉદાહરણ  

પસાનલ એસ્ક્સ ન્દ્ટ પોક્ષલસીના કેસમા,ં જો વીમાધારક ર્દરખાસ્ત ફોમામા ંજાહરે કરે કે તે મોટસા 
સ્પો્સા કે ઘો સેવારીમા ંસકંળાયેલ નથી, તો તેણ ેસરુ્નર્િત કરવુ ંપ  ેકે તે પોલીસના ગાળામા ં
આ પ્રકારના શોખમા ં સકંળાશે નહીં. આ વીમાકંપની માટે આવશ્યક મારહતી છે, જેનો આ 

હકીતોના આધારે સ્વીકાર થશે અને તેને અનરુૂપ પ્રીર્મયમનો ર્નણાય લવેાશે. 

સામાન્દ્ય રીતે વીમાકંપની વારારા ર્પ્રન્દ્ટ થતા અરજીપત્રકોમા ંવીમાકંપનીનુ ં નામ, લોગો, 
સરનામુ ંઅને વીમા/ઉત્પાર્દનોનો વગા/પ્રકાર હોય છે. વીમા કંપની માટે ર્દરખાસ્ત ફોમામા ં
ર્વર્વધ નોંધ ઉમેરવાની પરંપરા છે. જોકે આ સબંધેં કોઈ પ્રમાણભતૂ ફોમેટ કે પે્રક્ક્ટસ નથી. 

ઉદાહરણ  

આ પ્રકારની નોંધના કેટલાકં ઉર્દાહરણો નીચ ેમજુબ છે : 

‘જોખમની આકારણ સાથે સબંરં્ધત આવશ્યક ત્યોનો ખલુાસો ન કરવાથી, ગેરમાગે ર્દોરતી 
મારહતી પરૂી પા વાથી, વીમાધારક વારારા ગોટાળો કરવાથી કે અસહકાર ર્દાખવવાથી ઇશ્ય ૂ

થયેલી પોક્ષલસી રર્દ કરવામા ંઆવશે’, 

‘જયા ંસધુી કંપની ર્દરખાસ્તનો સ્વીકાર ન કરે અને પ્રીર્મયમની સપંણૂા ચકુવણી ન થાય ત્યા ં
સધુી કંપની વારારા જોખમનો સ્વીકાર થયેલો ગણાશે નહીં’. 

અરજીપત્રકમાાં જાહરેાત : સામાન્દ્ય રીતે વીમાકંપનીઓ ર્દરખાસ્ત ફોમામા ં છેલ્લે ઘોષણા પત્ર 

ઉમેરે છે, જેના પર વીમાકંપનીના પ્રર્તર્નર્ધએ હસ્તાિર કરવાના હોય છે. આ પત્ર સરુ્નર્િત 

કરે છે કે વીમાધારકે ફોમામા ંસાચી અને સચોટ મારહતી આપી છે અને ફોમામા ંસામેલ હકીકતોને 
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બરોબર સમજયા ં છે, જેથી ગેરમાગ ે ર્દોરતા ત્યોના કારણે ર્દાવાની પતાવટ કરતી વખતે 

અસમંર્ત માટે કોઈ અવકાશ રહતેો નથી.  

આ જાહરેાત વીમાધારક તરફથી સવોચ્ચ ર્વશ્વાસના મખુ્ય ર્સદ્ાતં તરીકે કાયા કરે છે અને 

વીમાધારક વતી તમામ આવશ્યક હકીકતોની જાહરેાત કરે છે.  

આ જાહરેાત સવોચ્ચ ર્વશ્વાસના કાયર્દા ર્સદ્ાતંને સવોચ્ચ ર્વશ્વાસની કરારબદ્ ફરજમા ં
પરરવર્તિત કરે છે.  

ઘોષણાન ાં પ્રમાણભતૂ ફોમણ 

ઇર ાએ હલે્થ વીમા અરજીમા ંપ્રમાણભતૂ ઘોષણાની ચોક્કસ રૂપરેખા નક્કી કરી છે જે નીચ ે

મજુબ છેેઃ 

a) મારા વતી અને વીમાધારક થનાર તમામ વ્યસ્ક્તઓ તરફથી, હુ/ંઅમે અહીં ઘોર્ષત 

કરીએ છીએ કે, ઉપરોક્ત ર્નવેર્દનો, જવાબો અને/અથવા ખાસ મારા વારારા આપવામા ં
આવેલા સાચા છે અને મારી જાણમા ંસપંણૂા છે તેમજ હુ/ંઅમે આ અન્દ્ય વ્યસ્ક્તઓ વતી 
અરજી કરવા અર્ધકૃત છીએ. 

b) હુ ંસમજુ ંછ ં કે મારા વારારા પ્રર્દાન કરવામા ંઆવેલી મારહતી વીમા પોક્ષલસીનો આધાર 

બનશે, જે વીમાકંપનીના વીમાકરણ પોક્ષલસી માન્દ્યતા બો ાની મજૂંરીને આર્ધન છે અને 

ચાર્જ કરી શકાય તેવા પ્રીમર્યમની સપંણૂા રસીર્દ પછી જ પોક્ષલસી અમલમા ંઆવશે.  
c) હુ/ંઅમે વધમુા ંજાહરે કરીએ છીએ કે હુ/ંઅમે ર્દરખાસ્ત રજૂ થયા પછી, પણ કંપની વારારા 

જોખમનો સ્વીકાર કરવાની મારહતી આપતા અગાઉ વીમાધારક/અરજર્દારના 
જીવનના સામાન્દ્ય સ્વાસ્્ય કે વ્યવસાયમા ંકોઈ ફેરફારની લેક્ષખતમા ંજાણ કરીશુ.ં 

d) હુ/ંઅમે જાહરે કરીએ છીએ અને કોઈ પણ સમયે વીમાધારક/અરજર્દારની સારવાર 

કરનાર કોઈ પણ  ોક્ટર કે હોસ્સ્પટલમાથંી તબીબી મારહતી કે અગાઉના કે વતામાન 

રોજગારર્દાતા પાસેથી મારહતી મેળવવાની કંપનીને સમંર્ત આપીએ છીએ, જે 

વીમાધારક/અરજર્દારના જીવનના શારીરરક કે માનર્સક સ્વાસ્્યને અસર કરે છે અને 

ર્દરખાસ્ત અને/અથવા ર્દાવાની પતાવટના વીમાકરણના હતેસુર 

વીમાધારક/અરજર્દારના જીવન પર વીમા માટે અરજી કરનાર કોઈ પણ વીમાકંપની 
પાસેથી મારહતી મેળવવાની છૂટ આપીએ છીએ.  
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e) હુ/ંઅને અમે કંપનીને મારી અરજી સબંરં્ધત મારહતી કોઈ પણ સરકારી અને/અથવા 
ર્નયમનકારી સિામ ંળ આપવા અર્ધકૃત કરીએ છીએ, જેમા ંવીમાકરણ અને/અથવા 
ર્દાવાની પતાવટના એકમાત્ર હતેસુર તબીબી રેકો ા સામેલ છે. 

 II. અરજીપત્રકમાાં પ્રશ્રોનો પ્રકાર 

અરજીપત્રકમા ં પ્રશ્નોની સખં્યા અને તેનો પ્રકાર સબંરં્ધત વીમાના પ્રકાર મજુબ 

અલગઅલગ હોય છે.  

હલે્થ, પસાનલ એસ્ક્સ ન્દ્ટ અને ટ્રાવેલ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ જેવા પસણનિ વીમામા ંઅરજીપત્રકની 
ર ઝાઇન એવી રીતે બનાવવામા ંઆવે છે, જેથી અરજર્દારના સ્વાસ્્ય, જીવનશલૈી અને 

આર્દતો, સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત અગાઉની સ્સ્થર્ત, મેર કલ રહસ્ટ્રી, આનવુરં્શક લિણો, વીમાનો 
અગાઉનો અનભુવ વગેરે મારહતી મેળવી શકાય. 

અરજીના નવનવધ પાસાાં 

c) અરજદારન ાં સાંપણૂણ નામ 

અરજર્દાર પોતાની સ્પષ્ટ ઓળખ આપવા સિમ હોવો જોઈએ. વીમાનો કરાર કોની સાથે 

કરવાનો છે તેની જાણકારી મેળવવી વીમાકંપની માટે મહત્ત્વપણૂા છે, જેથી પોક્ષલસીનો 
ફાયર્દો વીમાધારકને જ મળે. વીમાકૃત જોખમમા ંઅન્દ્ય કોઈ વ્યસ્ક્ત કે સસં્થા (મતૃ્ય ુથવાના 
કેસમા ંકાયરે્દસર વારસર્દાર)નુ ં રહત સામેલ હોય અને તેણે ર્દાવો કરવો પ શે તેવા કેસમા ં
પણ ઓળખ સ્થાર્પત થવી મહત્ત્વપણૂા છે. 

d) અરજદારન ાં સરનામ ાં અને સાંપકણ  નવિતો 

અરજર્દારનુ ંસરનામુ ંઅને સપંકા  ર્વગત એકત્ર કરવા ઉપર જણાવેલા કારણો લાગ ુપ  ેછે. 

e) અરજદારનો વ્યવસાય, ધાંધો કે વેપાર 

હલે્થ અને પસાનલ એસ્ક્સ ન્દ્ટ વીમા જેવા કેટલાકં કેસમા ંઅરજર્દારનો વ્યવસાય, વેપાર કે 

ધધંો મહત્ત્વપણૂા છે, કારણ કે તેમની પાસે જોખમી ચીજવસ્તઓુ હોઈ શકે છે.  



 

337 
 

ઉદાહરણ  

ફાસ્ટ-ફૂ  રેસ્ટોરાનંો ર લીવરી મેન તેના રી ાહકોને ફૂ ની ઝ પથી ર લીવરી કરવા વારંવાર 

મોટરબાઇક પર મસુાફરી કરે છે. એટલે તેનુ ંકામ આ જ રેસ્ટોરાનંા એકાઉન્દ્ટન્દ્ટ કરતા વધારે 

જોખમી હોઈ શકે છે.  

f) વીમાના નવષયવસ્ત ની ઓળખ અને નવિત 

અરજર્દારે વીમા માટે ર્વષયવસ્ત ુસ્પષ્ટપણ ેજણાવવાની જરૂર છે.  

ઉદાહરણ  

અરજર્દારને જણાવવાની જરૂર છે જો તે છેેઃ 

I. ર્વરે્દશી પ્રવાસ (કોના વારારા, ક્યારે, કયા રે્દશમા,ં કયા હતેસુર) અથવા  
II.  વ્યસ્ક્તનુ ંસ્વાસ્્ય (વ્યસ્ક્તનુ ંનામ, સરનામુ ંઅને ઓળખ) વગરે, જે તે કેસના આધારે  

 

g) વીમાકૃત રકમ પોક્ષલસી હઠેળ વીમાકંપનીની જવાબર્દારીની મયાાર્દા સચૂવે છે અને 

અરજીપત્રકોમા ંતેનો ઉલ્લખે કરવો જોઈએ.  

ઉદાહરણ  

હલે્થ, વીમાની રકમ હોસ્સ્પટલની સારવારનો ખચા હોઈ શકે છે, જયારે પસાનલ એસ્ક્સ ન્દ્ટ 

વીમા માટે વીમાની રકમ અકસ્માતના કારણે જીવન, કોઈ અંગ કે રક્ષ્ટની હાર્ન થવા સામે 

વળતરની ર્નર્િત રકમ હોઈ શકે છે. 

h) અિાઉ અને હાિનો વીમો  

અરજર્દારે વીમાકંપનીને અગાઉના વીમા સબંરં્ધત ર્વગતની જાણકારી આપવી જરૂરી છે. 

આ જાણકારી અગાઉની વીમા પોક્ષલસી સબંરં્ધત ર્વગત સમજવા ઉપયોગી છે. કેટલાકં 

બજારોમા ં એવી વ્યવસ્થા હોય છે, જેમા ં વીમાકંપનીઓ વીમાધારક ર્વશેની મારહતીની 
વહેંચણી ગપુ્ત 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 પ ી હતી કે પોક્ષલસી રરન્દ્ય ૂકરવાનો ઇનકાર કયો હતો કે રર્દ કરી હતી.  

અન્દ્ય કોઈ વીમાકંપની સાથે વતામાન વીમાની ર્વગત આપવી જરૂરી છે, જેમા ં
વીમાકંપનીઓના નામ સરહત ર્વર્વધ મારહતી આપવી જોઈએ. ખાસ કરીને પ્રોપટી વીમામા ં
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વીમાધારક ર્વર્વધ વીમાકંપનીઓ પાસેથી પોક્ષલસી લઈ શકે છે અને જયારે નકુસાન થાય 

ત્યારે એકથી વધ ુવીમાકંપની સમિ વળતરનો ર્દાવો કરી શકે છે. આ મારહતી યોગર્દાનનો 
ર્સદ્ાતં સરુ્નર્િત કરવા જરૂરી છે, જેથી વીમાધારકને એકથી વધ ુવીમા પોક્ષલસીઓના કારણે 
ફાયર્દો ન થાય તેવી રીતે િર્તપરૂ્તિ થાય.  

ઉપરાતં પસાનલ એસ્ક્સ ન્દ્ટના વીમામા ં વીમાકંપની વળતરની રકમ (વીમાકૃત રકમ) 

મયાારર્દત કરવા ઇચ્છશે, જેનો આધાર સમાન વીમાધારકે લીધેલ અન્દ્ય પસાનલ 

એસ્ક્સ ન્દ્ટની પોક્ષલસીઓ હઠેળ વીમાની રકમ પર છે.  

i) ન કસાનનો અન ભવ  

અરજર્દારને થયેલ તમામ આર્થિક નકુસાનની સપંણૂા ર્વગત જાહરે કરવાનુ ંકહવેામા ંઆવે 

છે, પછી તે નકુસાન વીમાકૃત હોય કે ન હોય. આ બાબત વીમાકંપનીને વીમાની 
ર્વષયવસ્તનુી મારહતી પ્રર્દાન કરશે અને ભતૂકાળમા ંવીમાધારકે જોખમનુ ંવ્યવસ્થાપન કેવી 
રીતે કયુું હતુ ં તેની જાણકારી આપશે. આ પ્રકારના જવાબોમાથંી વીમાકંપનીઓ જોખમને 

વધારે સારી રીતે સમજી શકે છે અને તબીબી ચકાસણી કરવાનો કે વધ ુમારહતી એકત્ર 

કરવાનો ર્નણાય લઈ શકે છે.  

j) વીમાધારક દ્વારા જાહરેાત 

અરજીપત્રકનો હતે ુવીમાકંપનીઓને આવશ્યક ત્યો કે મારહતી પ્રર્દાન કરવાનો છે, ત્યારે 

ફોમામા ંવીમાધારકની એવી જાહરેાત સામેિ હોય છે કે તેણે આપેિા જવાબો સાચા અને 

સચોિ છે તેમજ ફોમણ વીમા કરારનો આધાર બનશે તેવી વાત સાથે તેઓ સાંમત છે. તેમા ં
કોઈ પણ ખોટો જવાબ કે ખોટી મારહતી વીમાકંપનીઓને કરાર રર્દ કરવાનો અર્ધકાર 

આપશે. તમામ ર્દરખાસ્ત ફોમ્પસામા ંસહી, તારીખ અને કેિિાાંક કેસમાાં એજન્સિની ભિામણો 
સબંરં્ધત અન્દ્ય ર્વભાગો સામાન્દ્ય હોય છે.  

k) જયા ં ર્દરખાસ્ત ફોમાનો ઉપયોગ ન થાય ત્યા ં વીમાકંપની મારહતી મૌક્ષખક કે લેક્ષખત 

સ્વરૂપે રેકો ા કરશે, અને પછી 15 રર્દવસના સમયગાળામા ંતેની પકુ્ષ્ટ કરશે અને તેને 

પોક્ષલસી સાથે જો શે. જયા ંવીમા કંપની એવો ર્દાવો કરે કે ર્દરખાસ્તકારે વીમાનુ ંવળતર 

મેળવવા કોઈ પણ આવશ્યક મારહતી પરૂી પા ી નથી કે ગેરમાગ ેર્દોરી તેવા ત્યો રજૂ 

કયાા છે કે ખોટી મારહતી આપી છે તો આવી રેકો ા ન થઈ હોય તેવી કોઈ પણ મારહતી 
પરુવાર કરવાની જવાબર્દારી વીમાકંપનીની રહશેે.  
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તેનો અથા એવો થયો કે અરજદાર પાસે મૌલખક રીતે પ્રા્ત થયેિી તમામ મારહતી રેકોિણ 
કરવાની જવાબદારી વીમાકાંપનીની છે, જેને એજન્સિને ફોિો અપ પ્રરિયામાાં ધ્યાનમાાં 
રાખવી જોઈએ. 

મહત્ત્વ પણૂણ  

હલે્થ વીમા પોક્ષલસી માટેની અરજીની કેટલીક ર્વગતો નીચે મજુબ છે : 

 અરજીમા ં મારહતીપત્રક સામેલ હોય છે, જે કવરેજ, બાકાત રાખવાની બાબતો, 
જોગવાઈ વગેરે મારહતી આપે છે. આ મારહતીપત્રક અરજીનો ભાગ છે અને અરજર્દારે 

તેના પર હસ્તાિર કરવા પ  ેછે.  
 અરજીમા ંઅરજર્દારની સરેરાશ માર્સક આવક અને આવકવેરાનો પેન નબંર, મેર કલ 

પે્રક્ક્ટશનરનુ ંનામ અને સરનામુ,ં તેની લાયકાત અને રજજસ્ટે્રશન નબંર સાથે ર્દરેક 

વીમાકૃત વ્યસ્ક્તનુ ં નામ, સરનામુ,ં વ્યવસાય, જન્દ્મતારીખ, જાર્ત અને સબંધંોની 
મારહતી હોય છે. અત્યારે વીમાધારકના બેન્દ્ક ખાતાની ર્વગત મેળવવામા ંઆવે છે, 

જેથી ર્દાવાની ચકુવણી બેન્દ્કના ખાતામા ંહસ્તાતંરરત કરાય. 
 ઉપરાતં વીમાકૃત વ્યસ્ક્તની તબીબી સ્સ્થર્ત સાથે સબંરં્ધત પ્રશ્રો હોય છે. અરજીમા ંઆ 

ર્વગતવાર પ્રશ્રો અગાઉના ર્દાવાના આધારે હોય છે અને જોખમનુ ંયોગ્ય વીમાકરણ 

હાસંલ કરવા માટે હોય છે.  
 વીમાધારક કોઈ ચોક્કસ ક્ષબમારીથી પીર ત હોય તો અરજીમા ંસપંણૂા ર્વગત આપવાની 
જરૂર છે.  

 ઉપરાતં અન્દ્ય કોઈ ક્ષબમારી કે રોગ હોય કે અકસ્માત થયો  હોય તો નીચે મજુબ ર્વગત 

આપવી જોઈએેઃ 
a. રોગ/ક્ષબમારી અને સારવારનો પ્રકાર 
b. પ્રથમ વખત સારવાર લીધાની તારીખ 
c. સારવાર કરનાર  ૉક્ટરનુ ંનામ અને સરનામુ ં
d. સપંણૂાપણે 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. 

 અરજીમા ંઅગાઉના વીમા અને ર્દાવાના રેકો ા સબંરં્ધત પ્રશ્રો પણ સામેલ છે તેમજ 

અન્દ્ય કોઈ વીમાકંપની સાથે વધારાના વીમાની મારહતી ઉપલબ્ધ હોય છે.  
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 અરજર્દારે સહી કરી હોય તેવી જાહરેનામાની ર્વશેષતાઓ પર ખાસ ધ્યાન આપવુ ં
જોઈએ.  

 વીમાધારક સમંત થાય છે અને વીમાકંપનીને કોઈ પણ હોસ્સ્પટલ/મેર કલ પે્રક્ક્ટશનર 

પાસેથી તબીબી મારહતી માગંવાની છૂટ આપે છે, જે કોઈ પણ સમયે વીમાધારકને 

અસર કરતી શારીરરક કે માનર્સક કોઈ પણ ક્ષબમારીની સારવાર કરે છે અથવા કરી શકે 

છે.  
 વીમાધારક પકુ્ષ્ટ કરે છે કે તેણે અરજીના મારહતીપત્રકનો અભ્યાસ કયો છે અને શરતો 
અને ર્નયમો સ્વીકારવા તૈયાર છે. 

 જાહરેનામામા ંકરાર આધારરત અરજીપત્રક અને ર્નવેર્દનોની સત્ય સબંરં્ધત સામાન્દ્ય 

વોરન્દ્ટી સામેલ હોય છે.  

લચરકત્સા પ્રશ્રાવિી 

અરજીમા ંપ્રર્તકળૂ તબીબી રેકો ા હોવાના રકસ્સામા ંવીમાધારકે  ાયાબીરટસ, હાયપરટેન્દ્શન, 

છાતીમા ંદુેઃખાવો કે કોરોનરી અપણૂાતા કે હૃર્દયરોગ જેવા રોગો સાથે સબંરં્ધત ર્વસ્તતૃ પ્રશ્રોિરી 
ભરવી જોઈએ.  

તેને કન્દ્સક્લ્ટિંગ રફક્ષઝર્શયન વારારા ભરાયેલા ફોમાનુ ંસપંણૂાપણે સમથાન હોવુ ંજોઈએ. આ ફોમાની 
ચકાસણી કંપનીના પેનલ  ૉક્ટર વારારા થવી જોઈએ, જેમના અક્ષભપ્રાયના આધારે સ્વીકાયા 
કરતા,ં બાકાત રાખવામા ંઆવતી બાબતો વગેરેનો ર્નણાય લેવાય છે.  

અરજીપત્રકની નકલ અને તેની અનસુકૂ્ષચને પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજની સાથે જો વા જોઈએ અને તેને 

વીમાધારકને મોકલવુ ંજોઈએ તેવુ ંઈર ાએ નક્કી કયુું છે.  

 II. મધ્યસ્થી સાંસ્થાઓની ભનૂમકા 

મધ્યસ્થી સસં્થાઓ બનેં પિો વીમાધારક અને વીમાકંપની બનેં પિ પ્રત્યે જવાબર્દારી ધરાવે 

છે.  

વીમાકંપની અને વીમાધારક વચ્ચે મધ્યસ્થીની ભરૂ્મકા ભજવતા એજન્દ્ટ કે ્ોકર જવાબર્દારી 
ધરાવે છે કે વીમાધારક વારારા વીમાકંપનીને જોખમ ર્વશે તમામ આવશ્યક મારહતી આપવામા ં
આવે છે.  

ઇર ાના ર્નયમો જણાવે છે કે મધ્યસ્થી સસં્થાઓ ક્લાયન્દ્ટ પ્રત્યે જવાબર્દાર હોય છે.  
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મહત્ત્વપણૂણ 

મધ્યસ્થી સાંસ્થાઓની સાંભનવત (ગ્રાહક) પ્રત્યેની ફરજ 

ઇર ાના ર્નયમનો જણાવે છે કે “વીમાકંપની કે તેના એજન્દ્ટ કે અન્દ્ય મધ્યવતી સસં્થા સભંર્વત 

રી ાહકને પ્રસ્તાર્વત વીમાકવચના સબંધંમા ંતમામ આવશ્યક મારહતી પરૂી પા શે, જેથી તેઓ 

તેમના શે્રષ્ઠ રહતમા ંર્નણાય લઈ શકે. 

જયા ંસભંર્વત રી ાહક વીમાકંપની કે તેમના એજન્દ્ટ કે વીમા મધ્યવતી સસં્થાની સલાહ પર 

ર્નભાર હોય, ત્યા ંઆ પ્રકારની વ્યસ્ક્તએ સભંર્વત રી ાહકને શારં્તથી સલાહ આપવી જોઈએ. 

કોઈ પણ કારણસર સભંર્વત રી ાહકે ર્દરખાસ્ત અને અન્દ્ય સબંરં્ધત પેપસા રજૂ ન કયાા હોય તો 
સભંર્વત રી ાહક પાસેથી ફોમાની તમામ ર્વગતો અને ર્દસ્તાવેજો તેમને બરોબર સમજાવવામા ં
આવ્યા છે અને તેઓ પ્રસ્તાર્વત કરારનુ ંમહત્ત્વ સપંણૂાપણે સમજે છે તેવુ ંપ્રમાણપત્ર લઈને તેને 

ર્દરખાસ્ત ફોમાને અંતે તેને જો ી શકે છે.” 

 

B. અરજીનો સ્વીકાર (વીમાકરણ) 

આપણ ેજોય ુકે સપંણૂા અરજીપત્રક નીચેની મારહતી પ્રર્દાન કરે છેેઃ 

 I. વીમાધારકની ર્વગત 
 II. ર્વષયવસ્તનુી ર્વગત 
 III. જરૂરી વીમાકવચનો પ્રકાર 
 IV. શારીરરક ખાર્સયતો – હકારાત્મક અને નકારાત્મક  
 V. વીમા અને નકુસાનનો અગાઉનો રેકો ા  

હલે્થ વીમાની અરજીના કેસમા ંવીમાકંપની સભંર્વત રી ાહકને, ર્દાખલા તરીકે 45 વષાથી વધારે 

ઉઁમર ધરાવતા અરજર્દારને  ૉક્ટર પાસે મોકલી શકે છે અને/અથવા તબીબી ચકાસણી કરાવી 
શકે છે. અરજીમા ંઉપલબ્ધ મારહતી અને તબીબી ચકાસણી કરવાનુ ંકહવેાયુ ંહોય તેવા રકસ્સામા ં
તબીબી રરપોટા અને  ૉક્ટરની ભલામણને આધારે વીમાકંપની ર્નણાય લ ે છે. કેટલીક વખત 

તબીબી રેકો ા સતંોષકારક હોતો નથી ત્યા ંસભંર્વત રી ાહક પાસેથી જરૂરી મારહતી મેળવવા 
વધારાની પ્રશ્રોિરી ઉમેરી જવાબ મેળવવા ંઆવે છે. પછી વીમાકંપની જોખમના પરરબળને 

લાગ ુકરી શકાય તેવા ર્દર નક્કી કરે છે અને ર્વર્વધ માપરં્દ ોને આધારે પ્રીર્મયમની ગણતરી 
કરે છે, જેની જાણકારી વીમાધારકને આપે છે. 
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વીમાકંપની ર્દરખાસ્તો પર ઝ પથી અને અસરકારકતા સાથે પ્રરક્રયા કરે છે અને ત્યારબાર્દ 

વાજબી સમયગાળાની અંર્દર તમામ ર્નણાયોની જાણકારી લેક્ષખતમા ંઆપે છે. 

વીમાકરણ અને અરજીની પ્રરિયાઓ પર નોંધ 

ઇર ાની માગાર્દર્શિકા મજુબ વીમાકંપનીએ 15 રર્દવસમા ં અરજી પર પ્રરક્રયા કરવી પ  ે છે. 

એજન્દ્ટ આ સમયગાળામા ંપ્રરક્રયા પણૂા થાય તેનુ ંધ્યાન રાખ ેછે, આંતરરક રીતે ફોલો અપ કરે 

છે અને જયારે જરૂર પ  ે ત્યારે સભંર્વત રી ાહક/વીમાધારક સાથે સવંાર્દ સાધે છે. અરજી 

ચકાસણી કરવાની અને સ્વીકારવાનો ર્નણાય લેવાની આ સપંણૂા પ્રરક્રયા વીમાકરણ તરીકે 

ઓળખાય છે.  

સ્વયપંરરિણ 1 

માગાર્દર્શિકા મજુબ વીમાકંપનીએ વીમાની ર્દરખાસ્તની પ્રરક્રયા __________ રર્દવસમા ંકરવી 
જોઈએ.  

 I. 7 રર્દવસ 

 II. 15 રર્દવસ 

 III. 30 રર્દવસ 

 IV. 45 રર્દવસ 

C. મારહતીપત્ર 

મારહતીપત્ર વીમાકંપની વીમાના સભંર્વત રી ાહકો વતી ઇશ્ય ૂકરે છે. સામાન્દ્ય રીતે તે ્ોશર કે 

લીફલેટ સ્વરૂપે હોય છે તેમજ સભંર્વત રી ાહકોને ઉત્પાર્દન પ્રસ્તતુ કરવાના હતે ુમાટે ઉપયોગી 
હોય છે. મારહતીપત્ર ઇશ્ય ૂકરવાની કામગીરી વીમા ધારા, 1938 વારારા તેમજ ઇર ાના 2002 અને 

હલે્થ વીમા ર્નયમન 2013 વારારા પોક્ષલસીધારકોના રહતના સરંિણનુ ંર્નયમન વારારા સચંાક્ષલત છે. 

કોઈ પણ વીમા ઉત્પાર્દનનુ ં મારહતીપત્રમા ં લાભની તકો, વીમાકવચની મયાાર્દા સ્પષ્ટપણે 
જણાવવુ ંજોઈએ અને વોરન્દ્ટી, અપવાર્દો અને વીમાકવચની શરતો સ્પષ્ટ રીતે સમજાવવી 
જોઈએ.  

ઉત્પાર્દન પર મજૂંરીને પાત્ર વધારાના કવચ (એ -ઓન કવસા તરીકે પણ ઓળખાય છે) લાભની 
તકના સબંધંમા ં સ્પષ્ટપણ ે જણાવવા જોઈએ. ઉપરાતં આ તમામ વધારાના કવચ સાથે 

સબંરં્ધત પ્રીર્મયમ મખુ્ય ઉત્પાર્દનના પ્રીર્મયમની રકમથી 30 ટકાથી  વધારે ન હોવુ ંજોઈએ.  
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મારહતીપત્રમા ંજાહરે કરવી પ  ેતેવી અન્દ્ય મહત્ત્વપણૂા મારહતીમા ંર્નમ્પનક્ષલક્ષખત સામેલ છેેઃ 

 I. ર્વર્વધ વયજૂથના લોકો કે ર્વર્વધ પ્રવેશ વયના લોકો માટે કવચ અને પ્રીર્મયમમા ં
કોઈ ફરક 

 II. પોક્ષલસીની રરન્દ્યઅૂલ શરતો 
 III. ચોક્કસ સજંોગોમા ંપોક્ષલસી રર્દ કરવાની શરતો 
 IV. ર્વર્વધ સજંોગો હઠેળ લાગ ુકોઈ ર સ્કાઉન્દ્્સ કે લોર િંગની ર્વગત 
 V. પ્રીર્મયમ સરહત પોક્ષલસીની શરતોમા ંકોઈ પનુરાવતાન કે સધુારણાની શક્યતા 
 VI. એક જ વીમાકંપની સાથે વહલેાસર પ્રવેશ, સતત રરન્દ્યઅૂલ, ર્દાવાના અનકુળૂ 

અનભુવો વગેરે માટે પોક્ષલસીધારકને કોઈ છૂટછાટ  
 VII. તમામ હલે્થ વીમા પોક્ષલસીઓ પોટેબલ છે તેવુ ં જાહરેનામુ ં એટલ ે કે આ 

પોક્ષલસીઓ સમાન લાભ સાથે સમાન કવચ ઓફર કરતી અન્દ્ય કોઈ પણ વીમાકંપની 
પાસે રરન્દ્ય ૂકરી શકાશે. 

સામાન્દ્ય રીતે હલે્થ પોક્ષલસીની વીમાકંપનીઓ તેમના હલે્થ વીમા ઉત્પાર્દનો ર્વશે મારહતીપત્ર 

પ્રકાર્શત કરે છે. આ પ્રકારના કેસમા ંઅરજીઓ જાહરેનામુ ંધરાવે છે કે રી ાહકે મારહતીપત્રનો 
અભ્યાસ કયો છે અને તેની સાથે સમંત છે.  

 

D. પ્રીનમયમની રસીદ 

જયારે રી ાહક પ્રીર્મયમની ચકુવણી વીમાકંપનીને કરે છે, ત્યારે વીમાકંપની રસીર્દ કે પહોંચ 

આપવા બધંાયેલી છે. કોઈ પ્રીર્મયમ અગાઉથી ચકુવાયુ ં હોય તો તેવા રકસ્સામા ંપણ રસીર્દ 

આપવામા ંઆવે છે.  

વ્યાખ્યા 

પ્રીનમયમ એ વીમાધારક વારારા વીમાકરાર હઠેળ વીમા સબંરં્ધત ર્વષયવસ્તનુો વીમો ઉતરાવવા 
માટે વીમાકંપનીને ચકુવવી પ તી રકમ છે.  

I. એિવાન્સસમાાં પ્રીનમયમની ચ કવણી (વીમા ધારા, 1938ની કિમ 64 VB)  

વીમા ધારા મજુબ, વીમાકવચની શરૂઆતની તારીખ અિાઉ એિવાન્સસમાાં પ્રીનમયમની 
ચ કવણી થવી જોઈએ. આ મહત્ત્વપણૂા જોગવાઈ છે, જે સરુ્નર્િત કરે છે કે જયારે વીમાકંપની 
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વારારા પ્રીર્મયમ મળે ત્યારે કાયરે્દસર વીમાકરાર પણૂા થઈ શકશે અને વીમાકંપની વારારા જોખમ 

રી હણ કરી શકાશે. આ કલમ ભારતમા ંનોન-લાઇફ વીમા ઉદ્યોગની ર્વશેષ સરુ્વધા છે.  

મહત્ત્વપણૂણ બાબતો 

 V. વીમા ધારા-1938ની કલમ 64 VB જણાવે છે કે જયા ંસધુી એ વાન્દ્સમા ંપ્રીર્મયમ નહીં મળે 

કે ચકુવવાની ખાતરી નહીં મળે અથવા ર્નર્િત રીતે જમા કરવામા ંનહીં આવે ત્યા ંસધુી 
વીમાકંપની કોઈ પણ પ્રકારનો જોખમનો સ્વીકાર નહીં કરે. 

 VI. વીમાકંપની વતી વીમા એજન્દ્ટ પ્રીર્મયમ એકત્ર કરે તો તેણ ેબેન્દ્ક અને પોસ્ટ ર્વભાગમા ં
રજાના રર્દવસોને બાર્દ કરતા 24 કલાકની અંર્દર તેનુ ં કર્મશન કાપ્યા ર્વના પ્રીર્મયમની 
સપંણૂા રકમ વીમાકંપનીમા ંજમા કરવી પ શે અથવા પોસ્ટ વારારા મોકલવી પ શે. 

 VII. અહીં એવી પણ જોગવાઈ કરવામા ં આવી છે કે જે તારીખે પ્રીર્મયમની ચકુવણી 
રોક મા ંકે ચેક મારફતે થશે તે તારીખથી જોખમ ધારણ થઈ શકે છે. 

 VIII. જયા ંપ્રીર્મયમની ચકુવણી પોસ્ટલ કે મની ઓ ાર કે ચેક વારારા થાય છે, ત્યા ંજે તારીખ ે

મની ઓ ાર બકુ થશે કે ચેક પોસ્ટ થશે તે તારીખ ેજોખમ ધારણ થઈ શકે છે. 

 IX. પોક્ષલસી રર્દ થવાથી કે તેની શરતોમા ંફેરફાર થવાથી કે અન્દ્ય કોઈ કારણસર વીમાધારકને 

પ્રીર્મયમનુ ં કોઈ પણ રરફ ં ચકુવવાનુ ં બાકી હશે તો વીમાકંપની વીમાધારકને તેની 
ચકુવણી ક્રોસ કે ઓ ાર ચેક કે પોસ્ટલ/મની ઓ ાર વારારા કરશે અને વીમાધારક પાસેથી 
વીમાકંપની યોગ્ય રસીર્દ મેળવશે, તેમજ આ પ્રકારનુ ં રરફ ં એજન્દ્ટના ખાતામા ંજમા નહીં 
થાય. 

પ્રીર્મયમની ચકુવણીની ઉપરોક્ત પવૂાશરતો અપવાર્દરૂપ છે, જે વીમા ર્નયમ 58 અને 59મા ં
પરૂી પા વામા ંઆવી છે. એક જીવન વીમા પોક્ષલસી જેવી 12 મરહનાથી વધારે ચાલી તેવી 
પોક્ષલસીઓના કેસમા ંહપ્તાવાર ચકુવણી માટે છે. અન્દ્યમા ંચોક્કસ કેસમા ંબેન્દ્ક ગેરેન્દ્ટી મારફતે 

ચકુવણી સામેલ છે, જયા ંચોક્કસ પ્રીર્મયમ અગાઉથી નક્કી ન થઈ શકે અથવા વીમાકંપની 
પાસે ક્લાયન્દ્ટ વારારા જાળવવામા ંઆવતા રોક  થાપણના ખાતામા ં કે્ષબટ ન થઈ શકે. 

II. પ્રીનમયમની ચ કવણીની પદ્નત 

મહત્ત્વપણૂણ બાબત 

વીમા પોક્ષલસી લેનાર કોઈ વ્યસ્ક્ત કે પોક્ષલસીધારક વારારા વીમાકંપનીને થતી પ્રીમર્યમની 
ચકુવણી નીચેની પદ્ર્તઓમાથંી કોઈ પણ પદ્ર્ત વારારા થઈ શકે છે: 
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i. રોક  

ii. ચેક, ર માન્દ્  િા્ટ, પે ઓ ાર, ભારતમા ંકોઈ પણ અનસુકૂ્ષચત બેન્દ્ક પર બેન્દ્કરનો ચકે 

જેવા કોઈ પણ માન્દ્યતાપ્રાપ્ત બેક્ન્દ્કિંગ માધ્યમ મારફતે; 

iii. પોસ્ટલ મની ઓ ાર; 

iv. કે્રર ટ કે  કે્ષબટ કાડ્સા; 

v. બને્દ્ક ગેરેન્દ્ટી કે કેશ ર પોક્ષઝટ; 

vi. ઇન્દ્ટરનેટ; 

vii. ઇ-ટ્રાન્દ્સફર 

viii. અરજર્દાર કે પોક્ષલસીધારક કે બેન્દ્ક ટ્રાન્દ્સફસા મારફતે જીવન વીમાધારકની સચૂના 
મારફતે સીધુ ંજમા કે; 

ix. સમયેસમયે ઓથોરરટી વારારા મજૂંર કરવામા ં આવી શકે તેવી અન્દ્ય કોઈ પદ્ર્ત કે 

ચકુવણી; 

ઇર ાના ર્નયમનો મજુબ, અરજર્દાર/પોક્ષલસીધારક નેટ બેક્ન્દ્કિંગ /  કે્ષબટ કા ા મારફતે 

પ્રીમર્યમની ચકુવણી કરવા ઇચ્છે તો ચકુવણી આ અરજર્દાર/પોક્ષલસીધારકના નામે ઇશ્ય ૂ

થયેલા  કે્ષબટ કા ા/નેટ બેક્ન્દ્કિંગ એકાઉન્દ્ટ મારફતે જ થવી જોઈએ. 

 

સ્વયપંરરિણ  2 

પ્રીર્મયમની ચકુવણી ચેક વારારા થશે, તો પછી નીચેમાથંી કયુ ંર્વધાન સાચુ ંહશે? 

I. ચેક પોસ્ટ થાય તે તારીખથી જોખમ રી હણ કરી શકાય છે 
II. વીમા કંપની વારારા ચેક જમા કરાવવામા ંઆવે તે તારીખથી જોખમ રી હણ કરી શકાય છે  
III. વીમા કંપનીને ચેક જે તારીખે ચેક મળે તે તારીખથી જોખમ રી હણ કરી શકાય છે 
IV. અરજર્દાર ચેક ઇશ્ય ૂકરે તે તારીખથી જોખમ રી હણ કરી શકાય છે. 

E. પોલિસી દસ્તાવેજ 

પોલિસી દસ્તાવેજ 

પોક્ષલસી ઔપચારરક ર્દસ્તાવેજ છે, જે વીમાકરારના પરુાવા પ્રર્દાન કરે છે. આ ર્દસ્તાવેજને 
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ભારતીય સ્ટેમ્પપ ધારા, 1899 ની જોગવાઈ મજુબ સ્ટેમ્પપ થવુ ંજોઈએ.  

વીમાધારકના રહતનુ ંસરંિણ કરવા ઇર ાના ર્નયમનો હલે્થ વીમામા પોક્ષલસીમા ં કઈ બાબતો 
સામેલ હોવી જોઈએ તે નક્કી કરે છેેઃ 

 I. વીમાધારક અને વીમાપાત્ર રહત ધરાવતી અન્દ્ય કોઈ પણ વ્યસ્ક્તનુ ંનામ(નામો) અને 

સરનામુ ં(સરનામા) 
 II. સપંર્િની સપંણૂા ર્વગત અથવા વીમાધારકનુ ંરહત 
 III. પોક્ષલસી હઠેળ અને જયા ંયોગ્ય જણાય ત્યા ંસકંટ મજુબ વીમાપાત્ર રહત  
 IV. વીમાની મદુ્દત 
 V. આવરી લેવાયેલ અને બાકાત રાખવામા ંઆવેલ સકંટ  
 VI. કોઈ વધારાની/બાકાત રાખવામા ંઆવી શકે તેવી બાબતો 
 VII. ચકુવવાપાત્ર પ્રીર્મયમ અને જયા ં પ્રીર્મયમ બધં બસેા વાનો કામચલાઉ ર્વષય છે, 

પ્રીર્મયમની ગોઠવણનો આધાર  
 VIII. પોક્ષલસીની શરતો, ર્નયમો અને બાયંધરીઓ  
 IX. પોક્ષલસી હઠેળ ર્દાવો કરવા જેવી ઘટના ઘટે તો વીમાધારક વારારા લેવા પ  ેતેવા પગલા ં
 X. ર્દાવો કરવો પ  ે તેવા ઘટના ઘટે તો વીમાની ર્વષયવસ્તનુા સબંધંમા ં વીમાધારકની 

જવાબર્દારીઓ અને આ સ્સ્થર્તસજંોગોમા ંવીમાકંપનીના અર્ધકારો  
 XI. કોઈ ર્વશેષ સજંોગો  
 XII. ખોટી રજૂઆત, ગોટાળા, આવશ્યક હકીકતોના અસ્પષ્ટીકરણ કે વીમાધારકના 

અસહકારના આધારે પોક્ષલસી રર્દ કરવાની જોગવાઈ 
 XIII. વીમાકંપનીનુ ંસરનામુ,ં જયા ંપોક્ષલસી સબંરં્ધત તમામ વ્યવહાર મોકલવાનો હોય છે  
 XIV. ર્વશેષ કવચની ર્વગત, જો કોઈ હોય  
 XV. ફરરયાર્દ ર્નવારણ વ્યવસ્થાની ર્વગત અને લોકપાલનુ ંસરનામુ ં

ર્દરેક વીમાકંપનીએ પોક્ષલસીની શરતોના સબંધંમા ં ઊભા થતા ર્દાવા ર્દાખલ કરવા સબંરં્ધત 

વીમાધારક વારારા પણૂા કરવામા ંઆવતી જરૂરરયાતો પર મારહતગાર રહવે ુ ંજોઈએ અને ર્નયર્મત 

સમયાતંરે (વીમાધારક)ને જાણકારી આપતા રહવે ુ ંજોઈએ અને વીમાધારક વારારા એવી પદ્ર્તઓ 

અનસુરવી જોઈએ જેથી ર્દાવાની વહલેાસર પતાવટ કરવા વીમાકંપની સિમ બનવી જોઈએ. 
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F. શરતો અને વોરન્સિી 

અહીં પોક્ષલસીની શરતોમા ંઉપયોગ થતી બ ેમહત્ત્વપણૂા બાબતો સમજાવવી અગત્યની છે. તેને 

શરતો અને વોરન્દ્ટી કહવેાય છે.  

 V. શરતો 
વીમાકરારમા ંશરત એક જોગવાઈ છે, જે સમજૂતીનો આધાર બનાવે છે.  

ઉર્દાહરણો : 

 I. મોટા ભાગની વીમા પોક્ષલસીઓમા ંજણાવવામા ંઆવતી પ્રમાણભતૂ શરતોમાનંી એક 

શરત: 
જો પોક્ષલસી હઠેળ કોઈ લાભ લવેા વીમાધારક વારારા ર્દાવો કોઈ પણ રીતે ગોટાળાયકુ્ત 

હશે, અથવા કોઈ ખોટી જાહરેાત કરવામા ંઆવી હશે કે ખોટો પરુાવો રજૂ કરવામા ં
આવ્યો હશે અથવા વીમાધારક વારારા કોઈ ખોટા સાધનનો ઉપયોગ થયો હશે કે 

ઇરાર્દાપવૂાક નકુસાન કરવામા ંઆવ્યુ ંહશે, તો આ પોક્ષલસી હઠેળના તમામ લાભ રર્દ 

કરવામા ંઆવશે.  

 II. હલે્થ પોક્ષલસીમા ંર્દાવાની જાણ કરવાની સ્સ્થર્તમા ંઆવુ ંજણાવી શકાય છે:  
ર્દાવો હોસ્સ્પટલમાથંી રજા મળયાની તારીખથી ચોક્કસ રર્દવસની અંર્દર ર્દાખલ કરવો 
જોઈએ. જોકે અર્ત મશુ્કેલીના કેસમા ંઆ શરતમા ંછૂટછાટ આપવામા ંઆવે છે, જેમા ં
વીમાધારક કે તેમના વતી કોઈ પણ વ્યસ્ક્ત ર્નર્િત સમયમયાાર્દામા ં ર્દાવો ર્દાખલ 

કરવાની કે આ પ્રકારની નોરટસ આપવાની સ્સ્થર્તમા ં ન હોય તેવી રજૂઆત સાથે 

કંપનીને સતંોષ થાય.  

આ શરતનો ભગં કરવામા ંઆવશે તો વીમાકંપની પોક્ષલસીને રર્દબાતલ કરી શકે છે. 

 VI. વોરન્સિી 
વીમાકરારમા ં ચોક્કસ સજંોગો હઠેળ વીમાકંપનીની જવાબર્દારી મયાારર્દત કરવા વૉરંટીનો 
ઉપયોગ થાય છે. વીમાકંપનીઓ જોખમ ઘટા વા યોગ્ય વૉરંટીને સામેલ કરે છે. વૉરંટી સાથે 

વીમાધારક કેટલીક જવાબર્દારીઓ લે છે, જેને ચોક્કસ સમયગાળામા ંઅને પોક્ષલસીની મદુ્દત 

ર્દરર્મયાન પણૂા કરવી જરૂરી છે તેમજ આ વીમાધારક વારારા આ જવાબર્દારીઓની પતૂાતા પર 

વીમાકંપનીની જવાબર્દારી નક્કી થાય છે. જોખમનુ ં વ્યવસ્થાપન કરવા અને તેમા ં વધારો 
કરવા વૉરંટી આવશ્યક ભરૂ્મકા ભજવે છે. 
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વૉરંટી પોક્ષલસીમા ં સ્પષ્ટપણ ે વ્યક્ત થતી શરત છે, જેનુ ંકરારની કાયરે્દસરતા માટે શબ્ર્દસહ 

પાલન થવુ ંજરૂરી છે. વૉરંટી અલગ ર્દસ્તાવેજ નથી, પણ પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજનો ભાગ છે. આ 

કરાર પવેૂની શરત છે. તે જોખમનો ર્નણાય લવેા આવશ્યક છે કે નહીં તે બાબત ધ્યાનમા ંરાખ્યા 
ર્વના તેનુ ંસખત રીતે અને શબ્ર્દસહ પાલન થવુ ંજોઈએ.  

જો વૉરંટીનુ ંઉલ્લઘંન થાય અને આ ઉલ્લઘંન કોઈ ખાસ નકુસાન માટે જવાબર્દાર ન હોય તેવુ ં
સ્પષ્ટપણે સ્થાર્પત થાય તો પણ વીમાકંપનીઓ પાસે પોક્ષલસી રર્દ કરવાનો ર્વકલ્પ હોય છે. 

જોકે વ્યવહારરક રીતે જોઈએ તો જો વૉરંટીનુ ંઉલ્લઘંન સપંણૂાપણ ેટેકર્નકલ રીતે થયુ ંહોય અને 

તેના પગલ ેકોઈ પણ રીતે નકુસાન ન થયુ ંહોય  તો વીમાકંપનીઓ તેમના ર્વવેકનો ઉપયોગ 

કરીને કંપની પોક્ષલસીની માગાર્દર્શિકા અને ર્નયમો મજુબ ર્દાવાઓની પ્રરક્રયા આગળ ધપાવી શકે 

છે. આ પ્રકારના કેસમા ંનકુસાનને સમાધાનના ર્દાવા તરીકે ગણી શકાશે અને ર્દાવાની ઊંચી 
ટકાવારી માટે પતાવટ થશે, પણ 100 ટકા નહીં.  

પસણનિ એક્ક્ટસિન્સિ પોલિસી વૉરાંિી આવી હોઈ શકે છે  

એ જરૂરી કરવામા ંઆવ્યુ ંછે કે, પાચંથી વધારે વ્યસ્ક્તઓ એકસાથે એર મસુાફરી નહીં કરે.જો આ 

વોરન્દ્ટીનુ ંઉલ્લઘંન થશે તો વળતર કેવી રીતે ચકુવવામા ંઆવશે તેના પર વોરન્દ્ટી જણાવી શકે 

છે. 

સ્વયપંરરિણ 4 

વોરંટી સાથે સબંરં્ધત નીચેનુ ંકયુ ંર્નવેર્દન સાચુ ંછે? 

A. વોરંટી એક શરત છે, જેનુ ંપાલન પોક્ષલસીમા ંઉલ્લેખ ર્વના થાય છે  
B. વોરંટી પોક્ષલસીમા ંસ્પષ્ટપણ ેવ્યક્ત થયેલી શરત છે  
C. વોરંટી પોક્ષલસીમા ંઅક્ષભવ્યક્ત થયેલી શરત છે અને વીમાધારકને અલગ રીતે જણાવવામા ં

આવે છે તેમજ તે પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજનો ભાગ નથી  
D. જો વૉરંટીનુ ં ઉલ્લઘંન થાય અને જોખમ નક્કી કરવા આવશ્યક ત્ય ન હોય તો પણ 

ર્દાવાની પતાવટ થઈ શકે છે  
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G. પ રાવા કે સમથણનો કે સાંમનતઓ 

સામાન્દ્ય રીતે વીમાકંપનીઓ પ્રમાણભતૂ ફોમામા ંપોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરે છે; જેમા ં કેટલાકં ચોક્કસ 

સકંટો માટે સરુિાકવચ પરંુૂ પા વામા ંઆવે છે અને કેટલાકં જોખમોનેબાકાત રાખવામા ંઆવે છે.  

વ્યાખ્યા 

જો પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂકરતી વખતે કેટલીક શરતો અને ર્નયમોમા ંફેરફાર કરવાની જરૂર પ  ેતો પરુાવા 
કે સમંર્ત નામે ઓળખાતા ર્દસ્તાવેજ મારફતે સધુારણા/ફેરફારો કરવામા ંઆવે છે  

તે પોક્ષલસી સાથે સલંગ્ન છે અને તેનો ભાગ છે. પોક્ષલસી અને પરુાવા સયંકુ્તપણ ેકરારનો પરુાવો 
છે. પોક્ષલસી મજૂંર કરવાની પ્રરક્રયાના સમયગાળા ર્દરર્મયાન પણ પરુાવા ઇશ્ય ૂકરી શકાય છે, 

જેથી ફેરફારો/સધુારાની નોંધ કરી શકાય છે. 

જયારે આવશ્યક ત્યોમા ંફેરફારો થાય છે ત્યારે વીમાધારકે આ અંગે વીમાકંપનીને જાણ કરવી 
પ શે, જે તે અંગ ેનોંધ લેશે અને સમંર્ત મારફતે વીમા કરારમા ંસામેલ કરશે. 

સામાન્દ્ય રીતે પોક્ષલસી હઠેળ સમંર્તમા ંઆ બાબત સામેલ હોય છે: 

a) વીમાકૃત રકમમા ંફેરફાર/સધુારો  
b) બેન્દ્કમાથંી લોન લઈને કે મોગેજ પોક્ષલસી મારફતે વીમાપાત્ર રહતમા ંફેરફાર  
c) વધારાના સકંટ/પોક્ષલસીની મદુ્દત વધારવા વીમાનુ ંર્વસ્તરણ 
d) જોખમમા ં ફેરફાર ર્દા.ત. મા ં ફેરફાર કે ફાયર વીમામા ં ક્ષબક્લ્ િંગની કે ઓવરસીઝ ટ્રાવેલ 

પોક્ષલસીના કેસમા ંસ્થળો 
e) અન્દ્ય સ્થળે સપંર્િનુ ંહસ્તાતંરણ  
f) વીમાને રર્દબાતલ 
g) નામ કે સરનામામા ંફેરફાર વગેરે 

પ રાવાના નમનૂા 

ઉર્દાહરણ માટે, કેટલીક સમંર્તઓના લખાણ નમનૂા નીચે રજૂ કરવામા ંઆવ્યા ંછે: 

પોલિસી રદ કરવી 

વીમાધારકની ર્વનતંી મજુબ આ પોક્ષલસી વારારા વીમો અહીં <તારીખ>થી રર્દ જાહરે કરવામા ંઆવ્યો 
છે. વીમો નવ મરહના સધુી લાગ ુહતો, વીમાધારકને કોઈ રરફ ં બાકી નથી.  
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પોલિસીમાાં વધારાના સભ્યને વધારાન ાં કવચ  

વીમાધારકની ર્વનતંી પર અહીં <તારીખ>થી અસર સાથે ઉપરોક્ત પોક્ષલસીમા ં કુમારી રત્ના 
ર્મસ્તરી, વીમાધારકની પાચં વષાની પતુ્રીને રૂ.3 લાખની વીમાકૃત રકમ સાથે સામેલ કરવા 
સમંર્ત વ્યસ્ક્ત કરવામા ંઆવી છે. 

તેને ધ્યાનમા ંરાખીને વીમાધારકને અહીં વધારાનુ ંરૂ............પ્રીર્મયમ ચાર્જ કરવામા ંઆવ્યુ ં
છે.  

 

સ્વયપંરરિણ 5 

વીમા પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂકરતી વખતે કેટલીક ચોકક્સ શરતો અને ર્નયમોમા ંફેરફાર કરવાની જરૂર પ ે, 
તો તેને __________ મારફતે કરવામા ંઆવે છે. 

i. વોરન્દ્ટી 
ii. પરુાવા 
iii. ફેરફાર 
iv. સધુારાવધારા શક્ય નથી 

H. પોલિસીઓન ાં અથણઘિન 

વીમાના કરારો લેક્ષખતમા ંકરવામા ંઆવે છે અને વીમા પોક્ષલસીની રૂપરેખા, શરતો અને ર્નયમો 
વીમાકંપનીઓ તૈયાર કરે છે. આ પોક્ષલસીઓનુ ં અથાઘટન ચોક્કસ સવુ્યાખ્યાર્યત કરવામા ં
આવેલા ર્નયમો પ્રમાણ ેકરવામા ંઆવે છે અથવા ર્વર્વધ અર્દાલતો વારારા સ્થાર્પત અથાઘટન 

મજુબ કરવામા ંઆવે છે. વીમા પોલિસી બનવાનો સૌથી મહત્ત્વપણૂણ નનયમ એ છે કે તમામ 

પક્ષોનો આશય જળવાઈ રહવેો જોઈએ અને આ આશય પોલિસીના સાંદભણમાાં જોવો જોઈએ. જો 
પોક્ષલસી સ્પષ્ટ ન હોય તો પોક્ષલસીની રૂપરેખા વીમાકંપનીએ બનાવવી હોવાના સામાન્દ્ય ર્નયમ 

પર અર્દાલતો વારારા તેનુ ંઅથાઘટન વીમાધારકની તરફેણમા ંઅને વીમાકંપનીની ર્વરૂદ્મા ંથશે. 

પોલિસીના શબ્દો કે િખાણોન ાં અથાઘટન નીચેના ર્નયમો મજુબ થાય છે: 

i. સ્પષ્ટ રીતે વ્યક્ત થયેલી કે લેક્ષખત શરત એ ગક્ષભિત શરત કરતા વધારે પ્રભાવશાળી છે, 

ર્સવાય કે જયા ંઆવી શરતો કરવામા ંઅસાતત્યતા ર્દાખવવામા ંઆવી હોય.  
ii. પ્રમાણભતૂ ર્પ્રન્દ્ટે  પોક્ષલસી ફોમા અને ટાઇપ થયેલા કે હસ્તક્ષલક્ષખત ર્વભાગો વચ્ચે 

શરતોમા ંર્વરોધાભાસ ઊભા થાય તો, કોઈ ખાસ કરારમા ંટાઇપ થયેલા કે હસ્તક્ષલક્ષખત 
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ભાગને પિોના ઇરાર્દા તરીકે સ્વીકારવામા ંઆવશે, અને ઓરરજજનલ ર્પ્રન્દ્ટે  શબ્ર્દોની 
અવગણના કરાશે      .  

iii. જો કરારના અન્દ્ય ભાગ સાથે પરુાવા કે સમથાક ર્દસ્તાવેજો સસુગંત ન હોય તો સમથાક 

પરુાવો જ  માન્દ્ય ગણાશે, કારણ કે તે પછીનો ર્દસ્તાવેજ છે.  
iv. ઇટાક્ષલક્સમા ંપ્રસ્તતુ કલમો સાધારણ ર્પ્રન્દ્ટે  શબ્ર્દો કે લખાણને રર્દ કરશે, જયા ંતેઓ 

અસાતત્યપણૂા હોય છે.  
v. પોક્ષલસીના હારં્સયામા ં ર્પ્રન્દ્ટે  કે ટાઇપ થયેલા શબ્ર્દોને પોક્ષલસીની અંર્દરના શબ્ર્દોની 

સરખામણીમા ંવધારે મહત્ત્વ આપવામા ંઆવે છે.  
vi. પોક્ષલસીની અંર્દર રહલેી કલમો અને હારં્સયામા ં રહલેી કલમો કરતા પોક્ષલસી સાથે 

સલંગ્ન કલમો કે પેસ્ટ કરેલ કલમોનો અથા જ માન્દ્ય ગણાશે.  
vii. ર્પ્રન્દ્ટે  શબ્ર્દો કરતા શાહીયકુ્ત રબર સ્ટેમ્પપ વારારા અંરકત લખાણો કે ટાઇપ કરાયેલા 

શબ્ર્દો વધારે માન્દ્ય ગણાશે.  
viii. ટાઇપ કે છપાયેલા લખાણ કરતા હસ્તક્ષલક્ષખત શબ્ર્દોનુ ંમહત્ત્વ વધારે છે. 
ix. છેલ્લ,ે જો કોઈ અસ્પષ્ટતા હશે તો વ્યાકરણ અને ર્વરામક્ષચહ્નોના સામાન્દ્ય ર્નયમો લાગ ુ

પ  ેછે.  

મહત્ત્વપણૂણ બાબતો 

 પોલિસીનો મ સદ્દો 

કોઈ પણ વીમા પોક્ષલસી એક વ્યાવસાર્યક કરારનો પરુાવો છે અને અન્દ્ય કરારોની જેમ વીમા 
કરારોમા ં પોક્ષલસીનો મસુદ્દો બનાવવાના સાધારણ ર્નયમો અને અર્દાલતો વારારા સ્વીકાયા 
અથાઘટનો લાગ ુપ  ેછે.  

પોક્ષલસીનો મસુદ્દો બનાવવાનો મખુ્ય ર્નયમ એ છે કે કરાર સાથે સલંગ્ન પિોનો આશય 

જળવાઈ રહવેો જોઈએ અને તે સૌથી વધ ુમહત્ત્વપણૂા છે. આ આશય પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ અને 

ર્દરખાસ્ત ફોમા, કલમો, સમરં્તઓ, વોરન્દ્ટી વગેરેમાથંી આશય મેળવવો જોઈએ અને કરારનો 
ભાગ બનવો જોઈએ.  

 િખાણનો અથણ 

પોક્ષલસીના મસુદ્દામા ંજે શબ્ર્દો કે લખાણનો ઉપયોગ થાય તેને સાધારણ અને લોકર્પ્રય અથામા ં
સમજવા જોઈએ. અહીં િખાણ માિે ઉપયોિ થયેિા શબ્દોન ાં અથણઘિન સાધારણ માણસ 

સમજશે તેવી રીતે થશે.  
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બીજી તરફ જ્યાાં સ ધી વાક્યનો સાંદભણ બીજો કોઈ અથણ ન સચૂવે ત્યાાં સ ધી સામાન્સય વ્યવસાય કે 

વેપારી અથણ ધરાવતા શબ્દોનો અથણ તે જ િેવાશે. જયા ંશબ્ર્દોની વ્યાખ્યા કાયર્દા વારારા થાય છે, 

ત્યા ંતે વ્યાખ્યાના અથાનો ઉપયોગ થશે. 

વીમા પોક્ષલસીઓમા ંઉપયોગમા ંલેવાતા અનેક શબ્ર્દો અગાઉના કાયર્દાકીય ર્નણાયોનો ર્વષય 

છે અને ઉચ્ચ અર્દાલતના તે ર્નણાયો નીચલી અર્દાલતના ર્નણાયો માટે બધંનકતાા રહશેે. 

ટેકર્નકલ શબ્ર્દો હમેંશા તેમના ટેકર્નકલ અથા આપશે, જયા ંસધુી તેનાથી ર્વપરીત અથાઘટન 

કરવાની સચૂના ન હોય ત્યા ંસધુી. 

 

I. રરન્સયઅૂિ નોરિસ 

મોિા ભાિની નોન-િાઇફ વીમા પોલિસીઓ વાનષિક આધારે ઇશ્ય ૂથાય છે.  

વીમાધારકની પોક્ષલસી ખાસ તારીખે પણૂા થાય છે તેવી સલાહ આપવાની કાયરે્દસર જવાબર્દારી 
વીમાકંપનીઓની નથી તેમ છતા ં ર્શષ્ટાચાર અને સ્વસ્થ વ્યાવસાર્યક કામગીરીના ભાગરૂપે 

વીમાકંપનીઓ પોક્ષલસી પણૂા થયાની તારીખ અગાઉ રરન્દ્યઅૂલ નોરટસ મોકલ ે છે અને 

વીમાધારકને પોક્ષલસી રરન્દ્ય ૂકરાવવાની સચૂના આપે છે. આ નોરટસમા ંપોક્ષલસી સાથે સબંરં્ધત 

તમામ પ્રસ્તતુ મારહતીઓ હોય છે, જેમ કે વીમાકૃત રકમ, વાર્ષિક પ્રીર્મયમ વગેરે. તેમા ં
વીમાધારકને સલાહ આપતી નોંધ પણ હોય છે કે અગર જોખમમા ંફેરફાર થયો હોય તેવા કોઈ 

પણ આવશ્યક ત્યોની જાણકારી વીમાકંપનીને આપવી જોઈએ. 

વીમાધારકનુ ં ધ્યાન એ કાયર્દાકીય જોગવાઈ પ્રત્યે પણ ખેંચવામા ં આવે છે કે પ્રીર્મયમની 
ચકુવણી એ વાન્દ્સમા ંન થાય ત્યા ંસધુી વીમાકંપની કોઈ જોખમ રી હણ કરી ન શકે.. 

સ્વયપંરરિણ 6 

રરન્દ્યઅૂલ નોરટસના સબંધંમા ંનીચેના ર્વધાનોમાથંી કયુ ંર્વધાન સાચુ ંછે? 

 I. ર્નયમ મજુબ, પોક્ષલસી પણૂા થાય તેના 30 રર્દવસ અગાઉ વીમાધારકોને રરન્દ્યઅૂલ નોરટસ 

મોકલવાની કાયરે્દસર જવાબર્દારી વીમાકંપનીઓની છે  
 II. ર્નયમ મજુબ, પોક્ષલસી પણૂા થાય તેના 15 રર્દવસ અગાઉ વીમાધારકોને રરન્દ્યઅૂલ નોરટસ 

મોકલવાની કાયરે્દસર જવાબર્દારી વીમાકંપનીઓની છે  
 III. ર્નયમ મજુબ, પોક્ષલસી પણૂા થાય તેના 7 રર્દવસ અગાઉ વીમાધારકોને રરન્દ્યઅૂલ નોરટસ 

મોકલવાની કાયરે્દસર જવાબર્દારી વીમાકંપનીઓની છે  
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 IV. ર્નયમ મજુબ, પોક્ષલસી પણૂા થાય તે અગાઉ વીમાધારકોને રરન્દ્યઅૂલ નોરટસ મોકલવા 
વીમાકંપનીઓ કાયરે્દસર રીતે જવાબર્દાર નથી  
 

J. એન્ન્સિ-મની િોન્સિરરિંિ અને તમારા ગ્રાહકને જાણો માિણદનશિકા 

અપરાધીઓ તેમની ગેરકાયરે્દસર પ્રવરૃ્િઓ મારફતે ભ ંોળ મેળવે છે, પણ મની લોન્દ્ રરિંગ 

નામની પ્રરક્રયા વારારા કાયરે્દસર નાણા ંતરીકે મેળવવા ઇચ્છે છે.  

મની લોન્દ્ રરિંગ એવી પ્રરક્રયા છે, જેના વારારા અપરાધીઓ નાણાનુ ં મળૂ છપાવવા ભ ંોળનુ ં
હસ્તાતંરણ કરે છે અને અપરાધી પ્રવરૃ્િઓમાથંી થતી કમાણીની માક્ષલકીને છપાવે છે. આ 

પ્રરક્રયા વારારા નાણા ંતેની અપરાર્ધક ઓળખ ગમુાવે છે અને કાયરે્દસર હોય તેવુ ંલાગે છે.  

અપરાધીઓ તેમના નાણાનં ુ ંલોન્દ્ રરિંગ કરવા બેન્દ્કો અને વીમા સરહત નાણાકીય સેવાઓનો 
ઉપયોગ કરે છે. તેઓ ખોટી ઓળખનો ઉપયોગ કરીને નાણાકીય વ્યવહારો કરે છે, ર્દાખલા 
તરીકે, કેટલાકં પ્રકારના વીમાની ખરીર્દી કરે છે અને પછી તેને ઉપા ી લે છે અને ત્યારબાર્દ હતે ુ

પાર પ ી જાય પછી ગાયબ થઈ જાય છે.  

મની લોન્દ્ રરિંગના આ પ્રકારના પ્રયાસોને અટકાવવા ભારત સરહત ર્વશ્વભરના રે્દશોએ પ્રયાસ 

હાથ ધયાા છે. સરકારે વષા 2002મા ં ર્પ્રવેન્દ્શન ઓફ મની લોન્દ્ રરિંગ એક્ટ બનાવ્યો છે. તે પછી 
તરત જ વીમા સેવાઓ માટે ર્વનતંી કરતા રી ાહકોની સાચી ઓળખ નક્કી કરવા, શકંાસ્પર્દ 

વ્યવહારોનુ ંરરપોરટિંગ કરવા અને મની લોન્દ્ રરિંગ સકંળાયેલુ ંહોય તેવા શકંાસ્પર્દ કેસ પર નજર 

રાખવા યોગ્ય પગલા ંલવેા ઇર ાએ એક્ન્દ્ટ-મની લોન્દ્ રરિંગ માગાર્દર્શિકા બહાર પા ી હતી.  

તમારા રી ાહકને જાણો માગાર્દર્શિકા મજુબ, ર્દરેક રી ાહકને નીચનેા ર્દસ્તાવેજો રજૂ કરીને યોગ્ય 

ઓળખ આપવાની જરૂર છેેઃ 

 I. સરનામાની ખરાઈ 
 II. તાજેતરનો ફોટો 
 III. નાણાકીય સ્સ્થર્ત 
 IV. વીમાકરારનો હતે ુ

એટલે એજન્દ્ટને રી ાહકની સાચી ઓળખ સ્થાર્પત કરવા વ્યવસાય કરતી વખતે ર્દસ્તાવેજો 
મેળવવાની જરૂર છે : 

 વ્યસ્ક્તગત કેસમા ં – આખુ ં નામ, સરનામુ,ં ઓળખ અને સરનામાના પરુાવા સાથે 

વીમાધારકના સપંકા  નબંરો, પેન નબંર અને ને્ટ હતે ુમાટે બેન્દ્કની સપંણૂા ર્વગતો 
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 કોપોરેટના કેસમા ં – સસં્થાપનાનુ ં પ્રમાણપત્ર, એસોર્સએશનનો ઠરાવ અને કલમો, 
વ્યવસાયનુ ંસચંાલન કરવા પાવર ઓફ એટની, પેન કા ાની નકલ 

 પાટાનરર્શપ કંપનીઓના કેસમા ં – રજજસ્ટે્રશન સરટિરફકેટ (જો રજજસ્ટ ા હોય તો), 
પાટાનરર્શપનુ ં સોગરં્દનામુ,ં વ્યવસાયનુ ં સચંાલન કરવા કંપનીના પાટાનર કે 

કમાચારીને આપેલી પાવર ઓફ એટનીની નકલ, આ પ્રકારની વ્યસ્ક્તની ઓળખનો 
પરુાવો 

 ટ્રસ્ટ અને ફાઉન્દ્ શેનના કેસમા ં– પાટાનરર્શપ જેવા જ પરુાવા 

અહીં એ નોંધવુ ંમહત્ત્વપણૂા છે કે આ પ્રકારની મારહતી ઉત્પાર્દનના ક્રોસ-સેક્ષલિંગમા ંઅને 

માકેરટિંગના 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 મદુ્દત ર્દરર્મયાન જળવાઈ રહ ેછે  
3. સામાન્દ્ય રીતે વીમા કંપનીઓ ર્દરખાસ્ત ફોમાના અંતે એકરાર કે ઘોષણા ઉમેરે છે, જેના પર 

વીમાધારકે હસ્તાિર કરવા જરૂરી છે,  
4. સામાન્દ્ય રીતે અરજીની ર્વગતોમા ંનીચેની બાબતો સામેલ છે: 

c) અરજર્દારનુ ંપરંુૂ નામ 
d) અરજર્દારનુ ંસરનામુ ંઅને સપંકા  ર્વગત 
e) હલે્થ પોક્ષલસીઓના કેસમા ંબને્દ્કની ર્વગતો 
f) અરજર્દારનો વ્યવસાય, વેપાર કે ધધંો 
g) વીમાના ર્વષયવસ્તનુી ર્વગત અને ઓળખ 
h) વીમાકૃત રકમ 
i) અગાઉ અને હાલનો વીમો 
j) નકુસાનનો અનભુવ 
k) વીમાધારક વારારા જાહરેનામ ુ

5. વીમાધારક વારારા વીમાકંપનીને જોખમ ર્વશે પરૂી પા વામા ં આવતી આવશ્યક મારહતી 
સરુ્નર્િત કરવાની જવાબર્દારી મધ્યસ ્તરીકે કામ કરતા એજન્દ્ટની હોય છે.  
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6. ર્દરખાસ્તની ચકાસણી કરવાની અને તેનો સ્વીકાર કરવાના ર્નણાયની પ્રરક્રયા વીમાકરણ 

તરીકે ઓળખાય છે. 
7. હલે્થ પોક્ષલસીઓમા ંમારહતીપત્ર વીમાધારકને પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે છે અને તેણ ેઅરજીમા ં

જાહરે કરવુ ંપ  ેછે કે તેણ ેતેનો અભ્યાસ કયો છે અને તેને બરોબર સમજયા ંછે. 
8. પ્રીર્મયમ એ વીમાના કરાર હઠેળ વીમાની ર્વષયવસ્તનેુ સરુક્ષિત કરવા માટે વીમાકંપનીને 

વીમાધારક વારારા પરૂી પા વામા ંઆવતી રકમ છે. 
9. પ્રીર્મયમની ચકુવણી રોક મા,ં કોઈ માન્દ્યતાપ્રાપ્ત બેક્ન્દ્કિંગ માધ્યમ, પોસ્ટલ મની ઓ ાર, 

કે્રર ટ કે  કે્ષબટ કા ા, ઇન્દ્ટરનેટ, ઇ-ટ્રાન્દ્સફર, સીધી જમા કરવી કે સમયે સમયે સિામ ંળ 

વારારા માન્દ્ય અન્દ્ય કોઈ પદ્ર્ત વારારા થઈ શકે છે. 
10. વીમાનુ ંપ્રમાણપત્ર વીમાના અસ્સ્તત્વનો પરુાવો છે, જે જરૂર પ  ેત્યારે પરુાવા સ્વરૂપે રજૂ 

કરવામા ંઆવે છે  
11. પોક્ષલસી ઔપચારરક ર્દસ્તાવેજ છે, જે વીમાના કરારનો પરુાવો પરૂો પા  ેછે. 
12. વૉરન્દ્ટી વીમામા ં સ્પષ્ટપણ ે વ્યક્ત થતી શરત છે, જેનુ ં પાલન વીમાની માન્દ્યતા માટે 

શબ્ર્દસહ કરવુ ંપ  ેછે. 
13. જો વીમાના સમયે કેટલીક ચોક્કસ શરતો અને ર્નયમો સધુારવાની જરૂર ઊભી થાય તો 

પરુાવા નામે ઓળખાતા ર્દસ્તાવેજ મારફતે આ સધુારણા/ફેરફારો કરવામા ંઆવે છે. 
14. વીમાનો મસુદ્દો બનાવવાનો સૌથી મહત્ત્વપણૂા ર્નયમ એ છે કે પિોના આશયનુ ંઅથાઘટન 

જળવાઈ રહવે ુ ંજોઈએ અને આ આશય પોક્ષલસીમા ંરે્દખાવો જોઈએ. 
15. મની લોન્દ્ રરિંગ એટલ ેગેરકાયરે્દસર રીતે મેળવવામા ંઆવેલા નાણાને કાયરે્દસર બનાવવા 

અને આ પ્રવરૃ્િને અટકાવવા ભારત સરહત દુર્નયાભરના રે્દશોમા ં કાયર્દા બનાવવામા ં
આવ્યા છે 

16. એજન્દ્ટ તમારા રી ાહકને જાણો માગાર્દર્શિકનુ ંઅનકુરણ કરવા અને આ માગાર્દર્શિકા મજુબ 

જરૂરી ર્દસ્તાવેજો મેળવવા જવાબર્દાર છે. 

 

ચાવીરૂપ શબ્દો 

 I. પોક્ષલસીનુ ંફોમા  
 II. પ્રીર્મયમની એ વાન્દ્સ ચકુવણી 
 III. વીમાનુ ંપ્રમાણપત્ર 
 IV. રરન્દ્યઅૂલ નોરટસ  
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 V.  વોરન્દ્ટી 
 VI. શરત 
 VII. પરુાવા 
 VIII. મની લોન્દ્ રરિંગ 
 IX. તમારા રી ાહકને જાણો 
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પ્રકરણ 19 

હલેથ વીમાના ઉત્પાદનો 
 

પ્રકરણ પરરચય 

આ પ્રકરણ તમને ભારતમા ં ર્વર્વધ વીમા કંપનીઓ વારારા ઓફર થતા હલે્થ વીમા ઉત્પાર્દનોની 
એકંર્દર સમજણ આપશે. ફક્ત એક ઉત્પાર્દન મેર ક્લેઇમથી લઈને ર્વર્વધ પ્રકારના સેંક ો 
ઉત્પાર્દનોમાથંી રી ાહક યોગ્ય કવચ પસરં્દગી કરવાનો અવકાશ ધરાવે છે. આ પ્રકરણ ર્વર્વધ 

હલે્થ ઉત્પાર્દનોની ખાર્સયતો સમજાવે છે, જેને વ્યસ્ક્ત, કુટંુબ અને ગ્રપૂ લઈ શકે છે. 

અભ્યાસના પરરણામો 

 

A. હલે્થ વીમા ઉત્પાર્દનોનુ ંવગીકરણ 
B. હલે્થ વીમામા ંધારાધોરણો પર ઇર ાની માગાર્દર્શિકા 
C. હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર મેળવવાના ખચાનુ ંવળતર આપતા ઉત્પાર્દનો 
D. વધારાના વીમાકવચો કે ઊંચા કપાતને પાત્ર વીમા યોજનાઓ 
E. વરરષ્ઠ નાગરરકો માટેની પોક્ષલસી 
F. સ્થાયી લાભ આપતા કવચ – હોસ્સ્પટલ કેશ, ગભંીર ક્ષબમારી 
G. લાબંા ગાળા સધુી સારસભંાળનુ ંવળતર આપતા ઉત્પાર્દનો 
H. સયંકુ્ત ઉત્પાર્દનો 
I. પેકેજ પોક્ષલસીઓ 
J. ગરીબો માટે મળૂભતૂ વીમો અને હલે્થ વીમો 
K. રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્્ય વીમા યોજના 
L. પ્રધાનમતં્રી સરુિા ક્ષબમા યોજના 
M. પ્રધાનમતં્રી જન ધન યોજના 
N. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત અને ર્વકલાગંતા વીમા કવચ 
O. ર્વરે્દશી પ્રવાસ વીમા કવચ 
P. ગ્રપૂ હલે્થ વીમા કવચ 
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Q. ર્વશેષ ઉત્પાર્દનો 
R. હલે્થ પોક્ષલસીઓની મહત્ત્વપણૂા શરતો 

આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કયાા પછી તમે નીચેની બાબતોમા ંસિમ થવા જોઈએ: 

i. હલે્થ વીમાના ર્વર્વધ પ્રકારનો સમજાવી શકવા જોઈએ 

ii. હલે્થ વીમામા ંધારાધોરણો સ્થાર્પત કરવા પર ઇર ાની માગાર્દર્શિકાઓ સમજાવવી  

iii. ભારતીય બજારમા ંઅત્યારે ઉપલબ્ધ ર્વર્વધ પ્રકારના હલે્થ ઉત્પાર્દનોની ચચાા કરી શકવા 
જોઈએ 

iv. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત વીમા કવચને સમજાવવા જોઈએ  

v. ર્વરે્દશી પ્રવાસ વીમા કવચની ચચાા કરવા સિમ હોવા જોઈએ 

vi. હલે્થ પોક્ષલસીઓની મખુ્ય શરતો અને જોગવાઈઓ સમજી શકવા જોઈએ 
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A. સ્વાસ્્ય સાંબાંનધત વીમા ઉત્પાદનોન ાં વિીકરણ 

1. સ્વાસ્્ય સાંબાંનધત વીમા ઉત્પાદનોનો પરરચય 

ઇર ાના સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત વીમા સબંરં્ધત ર્નયમો સ્વાસ્્ય વીમાને નીચ ેમજુબ વ્યાખ્યાર્યત 

કરે છે 

વ્યાખ્યા 

“હલે્થ વીમા વ્યવસાય” “સ્વાસ્્ય વીમાનુ ંકવચ” એટલે વીમા કરારની અસર જે મારં્દગીના 
લાભ કે તબીબી, સજર્જકલ કે હોસ્સ્પટલ ખચાના ફાયર્દા પ્રર્દાન કરે છે, જેમા ંવીમાકૃત ફાયર્દા 
અને લાબંા ગાળાની સારસભંાળ, પ્રવાસ વીમો અને વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત કવચ સામેલ છે.  

ભારતીય બજારમા ંઉપલબ્ધ મોટા ભાગના સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત વીમાના ઉત્પાર્દનો હોસ્સ્પટલમા ં
ભરતી થઈને સારવાર મેળવવા માટેના ઉત્પાર્દનો છે. આ ઉત્પાર્દનો હોસ્સ્પટલમા ં સારવાર 

ર્દરર્મયાન વીમાકૃત વ્યસ્ક્તને ઉઠાવવો પ તા ખચાને આવરી લે છે. આ પ્રકારના ખચા બહ ુ

વધારે હોય છે અને બજારમા ંહલે્થકેર, સજર્જકલ પ્રરક્રયા, નવા અને વધારે ખચાાળ ટેકનોલોજી 

અને નવા પ્રકારની ર્દવાઓના ખચાના કારણ ે સામાન્દ્ય માણસની પહોંચની બહાર હોય છે. 

હકીકતમા ંવ્યસ્ક્ત કોઈ પણ હલે્થ વીમા ર્વના નાણાકીય રીતે સદ્ર હોય તો પણ આ પ્રકારના 
ખચાને પહોંચી વળવા મશુ્કેલ હોય છે.  

એટલે સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત વીમો મખુ્યત્વે બ ેકારણોસર મહત્ત્વપણૂા છે: 

 કોઈ પણ લબમારીના રકસ્સામાાં તબીબી સ નવધાઓ માિે ચકુવણી કરવા નાણાકીય સહાય 

પ્રર્દાન કરવી. 
 વ્યક્ક્ટતની બચતન ાં સાંરક્ષણ કરવ ાં, જે ક્ષબમારીમા ંધોવાઈ શકે છે.  

હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર મેળવવાના ખચાને આવરી લેતો પ્રથમ રરટલ હલે્થ વીમો – મેર ક્લેઇમ – 

1986મા ં4 સરકારી િેત્રની વીમાકંપનીઓએ પ્રસ્તતુ કયો હતો. આ કંપનીઓએ યવુાનો માટે 

તેમના ર્નવિૃ પછીના તબીબી ખચાાઓને આવરી લેવા ભર્વષ્ય આરોગ્ય પોક્ષલસી, પ્રવાસમા ં
વીમાની સરુ્વધા ઓફર કરવા ઓવરસીઝ મેર ક્લઇેમ પોક્ષલસી અને ગરીબ લોકો માટે જન 

આરોગ્ય વીમા પોક્ષલસી જેવા અન્દ્ય વીમા ઉત્પાર્દનો પણ પ્રસ્તતુ કયાા હતા.  

પછી વીમા િેત્ર ખાનગી િતે્ર માટે ખલુ્લુ ંમકૂાયુ ંહતુ,ં જેના પગલે હલે્થ વીમા બજારમા ંઘણી 
કંપનીઓએ પ્રવેશ કયો છે. આ રીતે આ વ્યવસાયનો મોટો ફેલાવો થયો હતો, ર્વર્વધ પ્રકારના 
હલે્થ વીમા ઉત્પાર્દનો પ્રસ્તતુ થયા હતા અને તેમા ંકેટલાકં નવા કવચ પણ ઉમેરાયા હતા.  
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અત્યારે હલે્થ વીમા સેગમેન્દ્ટ મોટા પાયે ર્વકર્સત થયુ ં છે, સ્વતતં્ર હલે્થ વીમા કંપનીઓ અને 

જીવન વીમા કંપનીઓ ઉપરાતં તમામ સાધારણ વીમા કંપનીઓ સેંક ો વીમા ઉત્પાર્દનો ઓફર 

કરે છે. જોકે મેર ક્લેઇમ પોક્ષલસીનુ ં મળૂભતૂ લાભર્દાયક માળખુ ં એટલે કે હોસ્સ્પટલમા ં
સારવારનો ખચા આજે પણ હલે્થ વીમાનુ ંસૌથી લોકર્પ્રય સ્વરૂપ છે.  

વીમા ર્નયમનકાર અને ર્વકાસ સિામ ંળ (હલે્થ વીમો) ર્નયમન, 2013 મજુબ 

1. જીવન વીમા કંપનીઓ લાબંા ગાળાના હલે્થ ઉત્પાર્દનો ઓફર કરી શકે છે, પણ આ 

પ્રકારના ઉત્પાર્દનો માટે ત્રણ વષાના ર્દરેક બ્લોકના ઓછામા ં ઓછા ગાળા માટે 

પ્રીર્મયમમા ંકોઈ ફરક પ શે નહીં, પછી પ્રીર્મયમની સમીિા થઈ શકે છે અને જરૂર 

પ  ેત્યા ંસધુારા થઈ શકે છે. 

2. નોન-લાઇફ અને સ્વતતં્ર હલે્થ વીમાકંપનીઓ લઘતુમ એક વષા અને મહિમ ત્રણ 

વષાના ગાળા સાથે વ્યસ્ક્તગત હલે્થ ઉત્પાર્દનો ઓફર કરી શકે છે, જેમા ંપ્રીર્મયમ મદુ્દત 

માટે બર્દલાશે નહીં. 

2. હલેથ વીમા પોલિસીઓની ખાનસયતો 

મળૂભતૂ રીતે હલે્થ વીમો મારં્દગી સાથે સબંરં્ધત છે અને એટલે મારં્દગીની સારવારનો ખચા 
ચકુવે છે. કેટલીક વખત કોઈ વ્યસ્ક્તને થયેલ રોગ ગભંીર કે લાબંા સમય સધુી ચાલે તેવો, 
આજીવન કે રોજજિંર્દા જીવનની પ્રવરૃ્િને ગભંીર અસર કરવા જેવો હોઈ શકે છે. અકસ્માતના 
કારણએ ઇજા થવાથી કે ર્વકલાગંતાના કારણ ેથતા ખચાનુ ંવહન પણ થાય છે.  

ર્વર્વધ જીવનશૈલી, ચકુવણીની િમતા અને સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત સ્સ્થર્ત ધરાવતા અલગઅલગ 

રી ાહકોને જુર્દી જુર્દી જરૂરરયાતો હોય છે અને ર્દરેક રી ાહક જૂથને ઓફર કરવા માટે ઉત્પાર્દન 

ર ઝાઇન કરવામા ંઆવે ત્યારે તેને ધ્યાનમા ંરાખવાની જરૂર છે. રી ાહકો હલે્થ વીમો ખરીરે્દ ત્યારે 

તેમની તમામ જરૂરરયાતો પણૂા કરે તેવુ ં ર્વસ્તતૃ કવચ મેળવવા પણ ઇચ્છે છે. આ સમયે 

મહિમ સ્વીકાયાતા અને મોટંુ વોલ્યમુ હાસંલ કરવા હલે્થ વીમા ઉત્પાર્દનોને વાજબી રાખવાની 
જરૂર છે, તેઓ રી ાહકોને અને સેલ્સ ટીમને તેનુ ંમાકેરટિંગ કરવા સરળતાથી સમજાઈ જાય તેવા 
હોવા જોઈએ.  

હલે્થ વીમા ઉત્પાર્દનોના કેટલીક ઇચ્છર્નય ખાર્સયતો છે, જે રી ાહક માટે ર્વર્વધ સ્વરૂપે હાસંલ 

કરવા વીમા કંપનીઓ પ્રયાસ કરે છે.  
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3. હલેથ વીમા ઉત્પાદનોન ાં નવસ્તતૃ વિીકરણ 

ઉત્પાર્દનની ર ઝાઇન ગમે તે હોય, હલે્થ વીમા ઉત્પાર્દનોને ર્વસ્તતૃપણ ે 3 કેટેગરીમા ંવહેંચી 
શકાશેેઃ 

 I. ક્ષનતપનૂતિના કવચો 

આ ઉત્પાર્દનો હલે્થ વીમા બજારમા ંમોટી સખં્યામા ંઉપલબ્ધ છે અને હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર 

મેળવવાના કારણ ેથતા વાસ્તર્વક તબીબી ખચાની ચકુવણી કરે છે.  

 II. નનનિત િાભ પ્રદાન કરતા કવચ 

‘હોસ્સ્પટલ કેશ’ તરીકે પણ ઓળખાતા આ ઉત્પાર્દનો હોસ્સ્પટલમા ંસારવારના સમયગાળા 
માટે ર્દરરોજ ર્નર્િત રકમની ચકુવણી કરે છે. કેટલાકં ઉત્પાર્દનો ઉત્પાર્દનમા ંસામેલ ર્નર્િત 

રી ે ની સર્જરીનો લાભ પણ ધરાવે છે.  

 III. િાંભીર લબમારીના કવચ 

હૃર્દયરોગનો હમુલો, સ્ટ્રોક, કેન્દ્સર વગેરે જેવી પવૂાર્નધાારરત જરટલ મારં્દગીઓ થતા 
ચકુવણી માટે આ ર્નર્િત લાભનો પ્લાન છે.  

દુર્નયાના મોટા ભાગના રે્દશોમા ંસ્વાસ્્ય અને ર્વકલાગંતાનો વીમો એકસાથે સયંકુ્ત હોય છે, 

પણ ભારતમા ંપરંપરાગત રીતે વ્યક્ક્ટતિત અકસ્માતના વીમાન ાં વેચાણ સ્વતતં્ર હલે્થ વીમા 
તરીકે થાય છે. ઉપરાતં સામાન્દ્ય રીતે હલે્થ વીમામા ંભારતની બહાર સારવારના ખચાને સામેલ 

કરવામા ંઆવતો નથી. આ માટે અન્દ્ય એક ઉત્પાર્દન ઓવરસીઝ હલેથ ઇન્સસ્યોરન્સસ કે િાવેિ 

ઇન્સસ્યોરન્સસ ખરીર્દવાની જરૂર પ  ે છે. તાજેતરમા ં કેટલીક ખાનગી વીમા કંપનીઓ અને મોંઘા 
હલે્થ વીમા ઉત્પાર્દનોમા ં ર્નયર્મત હલે્થ વીમા કવચના ભાગરૂપે ર્વરે્દશમા ંસારવારના વીમાને 

સામેલ કરવામા ંઆવ્યો છે, જે ચોક્કસ શરતો અને ર્નયમોને આર્ધન છે.  

4. ગ્રાહક જૂથના આધારે વિીકરણ 

લક્ષિત રી ાહક જૂથને ધ્યાનમા ંરાખીને ઉત્પાર્દનો બનાવવામા ંઆવે છે. ર્દરેક જૂથ માટે લાભનુ ં
માળખુ,ં રકિંમત, જવાબર્દારી અને થો ી જુર્દી હોય છે. રી ાહક જૂથોને આધારે ઉત્પાર્દનોને આ 

પ્રમાણે વગીકૃત કરવામા ંઆવે છેેઃ 

 I. વ્યસ્ક્તગત રી ાહકો અને તેમના કુટંુબીજનોને ઓફર થતા ંવ્યસ્ક્તગત કવચ 
 II. કોપોરેટ ક્લાયન્દ્્સને ઓફર થતુ ં ગ્રપૂ કવર,જે કમાચારીઓ અને ગ્રપૂને આવરી લ ે છે, 

તેમના સભ્યોને આવરી લ ેછે 
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 III. ગરીબોને આવરી લતેી આરએસબીવાય જેવી સરકારી યોજનાઓ માટે સામરૂહક 

પોક્ષલસીઓ.  

 

B. હલેથ વીમામાાં ધારાધોરણો પર ઇરિાની માિણદનશિકા 

ઘણી વીમા કંપનીઓ ર્વર્વધ શરતો અને અપવાર્દો સાથે અનેક ઉત્પાર્દનો પ્રર્દાન કરતી હતી 
ત્યારે બજારમા ંકઈ પોક્ષલસી કે ઉત્પાર્દન સારંુ તે અંગ ેમ ૂઝંવણ ઊભી થઈ હતી. રી ાહક માટે 

ઉત્પાર્દનોની સરખામણી કરવી અને થ ા પાટી એ ર્મર્નસ્ટે્રટસાને વ્યસ્ક્તગત કંપનીઓના 
ઉત્પાર્દનો સામે વળતર ચકુવવુ ંમશુ્કેલ બની ગયુ ંહતુ.ં ઉપરાતં ગભંીર ક્ષબમારીને આવરી લેતી 
પોક્ષલસીઓમા ંકઈ ક્ષબમારીને ગભંીર ગણવી અને કઈ ક્ષબમારીને ગભંીર ન ગણવી તેની સ્પષ્ટ 

રૂપરેખા નહોતી. હલે્થ વીમા ઉદ્યોગ માટે ઇલેક્ટ્રોર્નક  ટેાની જાળવણી પણ મશુ્કેલ બની હતી.  

વીમાકંપનીઓ, સેવા પ્રર્દાતાઓ, ટીપીએ અને હોસ્સ્પટલો અને વીમાકૃત લોકોની ફરરયાર્દો 
વચ્ચ ેગોટાળો દૂર કરવા ઇર ા જેવી ર્વર્વધ સસં્થાઓ, સેવા પ્રર્દાતાઓ, હોસ્સ્પટલો, ફે રેશન 

ઓફ ચેમ્પબસા ઓફ કોમસા એન્દ્  ઇન્દ્ સ્ટ્રી (રફક્કી)ની સ્વાસ્્ય સલાહકાર સર્મર્ત અને ઉદ્યોગ હલે્થ 

વીમામા ંકેટલાકં પ્રકારના પ્રમાણભતૂ ધારાધોરણો સ્થાર્પત કરવા એક થયો હતો. તેમને વચ્ચ ે

થયેલી સામાન્દ્ય સમજૂતીના આધારે ઇર ાએ 2013મા ં હલે્થ વીમાના ધોરધોરણો પર 

માગાર્દર્શિકા જાહરે કરી હતી. 

માગાર્દર્શિકા હવે નીચનેા બાબતોના ધારાધોરણો પ્રર્દાન કરે છે:  

I. વીમા િેત્રમા ંઉપયોગ થતા સામાન્દ્ય શબ્ર્દોની વ્યાખ્યાઓ 
II. ગભંીર ક્ષબમારીઓની વ્યાખ્યાઓ  
III. હોસ્સ્પટલમા ંસારવારની િર્તપરૂ્તિ આપતી પોક્ષલસીઓમા ંબાકાત રાખવામા ંઆવતી 

ચીજવસ્તઓુની યાર્દી  
IV. વળતરના ફોમ્પસા અને પવૂાાર્ધકૃત ફોમ્પસા 
V. ક્ષબલના સ્વરૂપો  
VI. હોસ્સ્પટલોની ર સ્ચાર્જ સમરી 
VII. ટીપીએ, વીમા કંપનીઓ અને હોસ્સ્પટલો વચ્ચે પ્રમાણભતૂ કરારો 
VIII. નવી પોક્ષલસીઓ માટે આઇઆર ીએઆઈ માટે પ્રમાણભતૂ ફાઇલ અને 

વપરાયેલી ફોમેટ 
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હલે્થ વીમા કંપનીઓ અને વીમા ઉદ્યોગની સેવાની ગણુવિા સધુારવાની રર્દશામા ંઆ મોટંુ 

પગલુ ંછે અને તે હલે્થ અને હલે્થ વીમા  ટેાના કલકે્શનમા ંમર્દર્દપણ કરશે.  

 

C. હોક્સ્પિિમાાં સારવારના ખચણ સામે વળતર આપતા ઉત્પાદનો  

હલે્થ વીમા નીર્ત આધારરત િર્તપરૂ્તિ ભારતમા ંસૌથી સામાન્દ્ય અને સૌથી વધ ુ વેચાત ુ ંહલે્થ 

વીમા ઉત્પાર્દન છે. સરકારી વીમા કંપનીઓએ 80ના ર્દાયકામા ં પ્રસ્તતુ કરેલી મેર ક્લેઇમ 

પોક્ષલસી સૌથી જૂનુ ંપ્રમાણભતૂ હલે્થ વીમા ઉત્પાર્દન છે અને લાબંા સમય સધુી બજારમા ં તે 

એકમાત્ર ઉત્પાર્દન ઉપલબ્ધ હતુ.ં થો ા ં સધુારાવધારા સાથે આ ઉત્પાર્દનને ર્વર્વધ 

વીમાકંપનીઓએ જુર્દા ં જુર્દા ં ્ાન્દ્  નેમ સાથે માકેરટિંગ કયુું હોવા છતા ં મેર ક્લઇેમ પોક્ષલસી 
રે્દશમા ંસૌથી વધ ુવેચાતા હલે્થ વીમા તરીકે જળવાઈ રહી છે.  

હોસ્સ્પટલમા ં સારવારના ખચા સામે વળતર આપતા ઉત્પાર્દનો વ્યસ્ક્તઓને હોસ્સ્પટલમા ં
સારવારનો ખચા ઉઠાવવાની જરૂરરયાત સામે સરંિણ પ્રર્દાન કરે છે. મોટા ભાગના રકસ્સાઓમા ં
તેમને હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર અગાઉ અને હોસ્સ્પટલમાથંી રજા મળયા પછી કેટલાકં રર્દવસો સધુી 
વીમા કવચ પણ મળે છે, પણ હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર સાથે સકંળાયેલા ન હોય તેવા ખચાની 
ભરપાઈ કરવામા ંઆવતી નથી.  

આ પ્રકારનુ ંકવચ ‘િર્તપરૂ્તિ’ કે વળતર પ્રર્દાન કરે છે, જેમા ંહોસ્સ્પટલમા ંસારવાર ર્દરર્મયાન 

તમામ ખચા કે તેનો સારો એવો રહસ્સો સામેલ છે. તે ‘લાભ’ના આધારે વીમા કવચ સાથે 

ર્વપરીત હોઈ શકે છે, જેમા ંકેટલીક ઘટનાઓ (જેમ કે હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર, ગભંીર ક્ષબમારીનુ ં
ર્નર્દાન કે ભરતીનો ર્દરેક રર્દવસ) પર ચકુવવામા ં આવતી રકમ વીમા પોક્ષલસીમા ંજણાવ્યા 
મજુબ હશે અને તેનો વાસ્તર્વક ખચા સાથે સાથે કોઈ સબંધં નથી.  

ઉદાહરણ 

રઘ ુનાનો પરરવાર ધરાવે છે, જેમા ંતેની પત્ની અને 14 વષાનો પતુ્ર સામેલ છે. તે મેર ક્લેઇમ 

પોક્ષલસી લ ેછે, જેમા ંતેના પરરવારના ર્દરેક સભ્યને હલે્થ વીમા કંપની પાસેથી રૂ. 1-1 લાખનુ ં
કવચ મળે છે. તેમાથંી ર્દરેક વ્યસ્ક્તને હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર મેળવવી પ  ેતો રૂ. 1 લાખ સધુીના 
તબીબી ખચાનુ ંવળતર મળી શકે છે.  

રઘનેુ હૃર્દયરોગનો હમુલો આવતા સર્જરીની જરૂર હોવાથી હોસ્સ્પટલમા ંભરતી થવુ ંપ યુ ંહતુ.ં 
તેમા ંકુલ તબીબી ખચા રૂ. 1.25 લાખ થયો હતો. વીમા પ્લાનના કવચ મજુબ વીમા કંપનીએ 
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રૂ. 1 લાખની ચકુવણી કરી હતી અને રઘનેુ બાકીના રૂ. 25,000 પોતાની રીતે ચકુવવા પ યા ં
હતા.ં  

િર્તપરૂ્તિ આધારરત મેર ક્લઇેમ પોક્ષલસીની મખુ્ય ર્વશેષતાઓની ર્વગત નીચ ેઆપી છે, તેમ 

છતા ંર્દરેક વીમા કંપની વારારા વેચવામા ંઆવતા ઉત્પાર્દનોના કવચની મયાાર્દાઓ, વધારાના 
અપવાર્દો કે ફાયર્દા કે કેટલાકં વધારાના કવચ જુર્દા ં જુર્દા ંહોઈ શકે છે. ર્વદ્યાથીઓને સલાહ 

આપવામા ંઆવે છે કે નીચે ઉત્પાર્દન ર્વશે સામાન્દ્ય જાણકારી આપવામા ંઆવી છે અને તેણ ે

કોઈ ખાસ વીમાકંપનીના ઉત્પાર્દન ર્વશે જાણકારી મેળવવા તેનો ર્વગતે અભ્યાસ કરવો 
જોઈએ. તેણે કેટલીક તબીબી શબ્ર્દો ર્વશે પણ પરરક્ષચત થવુ ંજોઈએ.  

b) ઇનપેશન્સિ હોક્સ્પિિાઇઝેશન ખચણ (હોક્સ્પિિમાાં રહીને સારવાર મેળવવાનો ખચણ) 

િર્તપરૂ્તિ પોક્ષલસી ક્ષબમારી/અકસ્માત થવાના કારણ ે હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર મેળવવાનો ખચા 
વીમાકૃત વ્યસ્ક્તને ચકુવે છે.  

તમામ ખચા ચકુવવાના પાત્ર ન હોય તેવુ ંબની શકે છે અને મોટા ભાગના ઉત્પાર્દનો આવરી 
લેવાયેલા ખચાને વ્યાખ્યાર્યત કરે છે, જેમા ંસામાન્દ્ય રીતે નીચેની બાબતો સામેલ છેેઃ 

i. હોસ્સ્પટલ/નર્સિંગ હોમ વારારા પ્રર્દાન કરવામા ંઆવતી રૂમ, બોર િંગ અને નર્સિંગની સરુ્વધાનો 
ખચા. તેમા ં નર્સિંગ કેર, આરએમઓ ખચા, આઇવી ્લડ્સ/લોહી ચઢાવવુ/ંઇન્દ્જેક્શન 

વહીવટી  ખચા અને આવા અન્દ્ય ખચાા      

ii. ઇન્દ્ટેસ્ન્દ્સવ કેર યરુ્નટ (આઇસીય)ુના ખચા  

iii. સર્જન, એનેસ્થેરટસ્ટ, મેર કલ પે્રક્ક્ટશનર, કન્દ્સલ્ટન્દ્્સ, સ્પેશ્યાક્ષલસ્ટ ફી 

iv. એનેસ્થેરટક, લોહી, ઓસ્ક્સજન, ઓપરેશન ર્થયટેર ચાજીસ, સજર્જકલ ઉપકરણો,  

v. ર્દવાઓ,  

vi.  ાયાલીર્સસ, કેમોથેરપી, રેર યોથેરપી 

vii. પેસમેકર, ઓથોપેર કલ ઇમ્પપ્લાન્દ્ટ્, ઇન્દ્ફ્રા કાર િઆક વાલ્વ રરપ્લેસમેન્દ્્સ, વાસ્ક્યલુર 

સ્ટેન્દ્્સ જેવી સજર્જકલ પદ્ર્ત ર્દરર્મયાન પ્રોસ્થેરટક ઉપકરણોનુ ંઆરોપણ કરવાનો ખચા 

viii. પ્રસ્તતુ પ્રયોગશાળા/ર્નર્દાન પરરિણો અને સારવાર સાથે સબંરં્ધત અન્દ્ય તબીબી ખચા 

ix. વીમાકૃત વ્યસ્ક્તના શરીરમા ં અંગનુ ં પ્રત્યારોપણ કરવાના સબંધંમા ં ર્દાતાને 

હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર આપવાનો ખચા (ર્દાન કરેલ અંગના ખચા ર્સવાય)  
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હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર સામે વળતર આપતી ર્નયર્મત પોક્ષલસી હોસ્સ્પટલમા ં24 કલાક કે તેનાથી 
વધારે સમય માટે સારવાર લીધી હોય તો જ વળતર આપે છે. જોકે મેર કલ ટેકનોલોજીમા ં
પ્રગર્ત થવાથી અનેક સર્જરીઓની સારવારમા ંહોસ્સ્પટલમા ંરાત રોકવાની જરૂર પ તી નથી. 
હવે  કેેર (રર્દવસ ર્દરર્મયાન સારવાર કરીને ર્દર્દીને રજા આપી રે્દવી) પ્રરક્રયા સ્પેશ્યાલાઇઝ  કેેર 

સેન્દ્ટસા કે હોસ્સ્પટલમા ંહાથ ધરી શકાશે. આંખોની સર્જરી, કેમોથેરપી,  ાયાલીર્સસ વગેરે જેવી 
સારવારને  કેેર સર્જરી હઠેળ વગીકૃત કરી શકાશે અને આ યાર્દી સતત વધી રહી છે. પોક્ષલસી 
હઠેળ તેમને પણ આવરી લવેામા ંઆવે છે.  

ભારતમા ંઆઉટપેશન્દ્ટ ખચાનુ ંકવચ હજુ પણ મયાારર્દત છે, જેમા ંબહ ુઓછા ઉત્પાર્દનો ઓપી ી 
કવચ ઓફર કરે છે. જોકે વીમાની કેટલીક યોજનાઓ છે, જે આઉટપેશન્દ્ટ તરીકે સારવારને 

કવચ આપે છે અને તેની સાથે  ોક્ટરની મલુાકાત, ર્નયર્મત તબીબી પરરિણો, ર્દાતં અને 

ફામાસીના ખચા સાથે સકંળાયેલા હલે્થકેર ખચાાઓ પણ સમ્પમક્ષલત  છે.  

c) હોક્સ્પિિમાાં દાખિ થયા અિાઉ અને રજા મળ્યા પછીના ખચણ 

 V. હોક્સ્પિિમાાં ભરતી થયા અિાઉના ખચણ 

હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર માટે ભરતી થવાનુ ંએકાએક બને છે અથવા આયોજજત હોય છે. જો 
ર્દર્દી આયોજજત સર્જરી માટે ર્દાખલ થાય, તો હોસ્સ્પટલમા ંભરતી થાય તે અગાઉનો ખચા તે 

ઉઠાવશે.  

વ્યાખ્યા  

ઇર ાની સ્વાસ્્ય વીમા સબંરં્ધત પ્રમાણભતૂ માગાર્દર્શિકા હોસ્સ્પટલમા ંભરતી થયા અગાઉના 
ખચાને આ રીતે વ્યાખ્યાર્યત કરે છેેઃ 

વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત હોસ્સ્પટલમા ંસારવારાથે ર્દાખલ થાય તે અગાઉના ખચા, જેમા:ં 

1. વીમાકૃત વ્યસ્ક્તને હોસ્સ્પટલમા ં ર્દાખલ થવા માટે જરૂરી સ્સ્થર્ત માટે થયેલા આ 

પ્રકારના તબીબી ખચા અને 

2. હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર માટે આ પ્રકારની ભરતી માટે ઇન-પેશન્દ્ટ હોસ્સ્પટલાઇઝેશન વીમા 
કંપની વારારા સ્વીકાયા છે.  

હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર માટે ભરતી થયા અગાઉના ખચા પરરિણો, ર્દવાઓ,  ોક્ટરની ફી 
વગેરે સ્વરૂપે હોઈ શકે છે. આ પ્રકારના ખચા પ્રસ્તતુ છે અને હોસ્સ્પટલમા ંભરતી સાથે ખચા 
સબંરં્ધત હલે્થ પોક્ષલસીઓ હઠેળ આવરી લેવાય છે.  
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 VI. હોક્સ્પિિમાાંથી રજા મળ્યા પછીના ખચણ 

મોટા ભાગના રકસ્સાઓમા ં હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર મેળવ્યા પછી તક્ષબયતમા ંસધુારા અને 

ફોલો-અપ સાથે સબંરં્ધત ખચા છે.  

વ્યાખ્યા 

વીમાકૃત વ્યસ્ક્તને હોસ્સ્પટલમા ંરજા મળયા પછી તાત્કાક્ષલક મેર કલ ખચા થાય છે, જેમા ંસામેલ 

છેેઃ 

B. વીમાકૃત વ્યસ્ક્તને હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર માટે ભરતી કરવાની જરૂરરયાત હતી તે જ સ્સ્થર્ત 

માટે આ પ્રકારના મેર કલ ખચાા ઉઠાવવામા ંઆવે છે, અને  

C. હોસ્સ્પટલમા ં ભરતી થઈ આ પ્રકારની સારવાર માટે ઇનપેશન્દ્ટ હોસ્સ્પટલાઇઝશેનના 
વળતરના ર્દાવા વીમા કંપની વારારા સ્વીકાયા છે.  

હોસ્સ્પટલમાથંી રજા મળયા પછીના કેટલાકં ચોક્કસ રર્દવસ સધુી પ્રસ્તતુ મેર કલ ખચા 
ઉઠાવવામા ંઆવશે અને વળતરનો ભાગ ગણવામા ંઆવશે.  

હોસ્સ્પટલમાથંી રજા મળયા પછી ખચા ર્દવા સ્વરૂપે હોઈ શકે છે, જેની  ૉક્ટસા હોસ્સ્પટલમાથંી રજા 

મળયા પછી સમીિા કરે છે. આ પ્રકારના ખચા હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર સાથે સબંરં્ધત હોવા જોઈએ 

અને હલે્થ પોક્ષલસીઓ હઠેળ આવરી લેવાયેલા હોય છે.   

હોસ્સ્પટલમા ં ભરતી અગાઉ અને રજા મળયા પછી ખચા કેટલા ં રર્દવસ સધુી મળશે તેનો 
સમયગાળો ર્દરેક વીમાકંપનીનો અલગઅલગ હોય છે અને પોક્ષલસીમા ં તેને વ્યાખ્યાર્યત 

કરવામા ંઆવે છે. તેમા ંસૌથી સામાન્દ્ય વીમા કવચ ભરતી અગાઉ 30 રર્દવસનુ ંઅને રજા મળે 

તે રર્દવસથી 60 રર્દવસ સધુીનુ ંછે.  

હોસ્સ્પટલમા ંભરતી અગાઉ અને રજા મળયા પછી ખચા કુલ વીમાકૃત રકમનો ભાગ છે, જે માટે 

પોક્ષલસી હઠેળ વીમાકવચ મજૂંર કરવામા ંઆવ્યુ ંહોય છે.  

a) ઘરે સારવાર 

સામાન્દ્ય રીતે પોક્ષલસીધારકો વારારા આ લાભનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવતો નથી, તેમ છતા ં
વ્યસ્ક્તગત હલે્થ પોક્ષલસી હોસ્સ્પટલમા ંભરતી થયા ર્વના ઘરે તબીબી સારવાર માટેના 
ખચાનુ ંવહન કરતી જોગવાઈ પણ ધરાવે છે. જોકે તેની શરત એ છે કે હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર 
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લેવાની જરૂર હોવા છતા ંર્દર્દીને હોસ્સ્પટલમા ંખસે ી શકાય તેવી સ્સ્થર્ત નથી કે હોસ્સ્પટલમા ં
ર્દર્દીને ર્દાખલ કરવાની પરૂતી જગ્યા નથી.  

સામાન્દ્ય રીતે આ કવચ ત્રણથી પાાંચ રદવસની વધારાની જોિવાઈ ધરાવે છે, જેનો અથા એ 

થયો કે પ્રથમ ત્રણથી પાચં રર્દવસ માટે સારવારનો ખચા વીમાકૃત વ્યસ્ક્તએ ઉઠાવવો 
પ શે. આ કવચમા ં કેટલીક ગભંીર કે સામાન્દ્ય ક્ષબમારી જેમ કે અસ્થમા, શ્વાસનળીમા ં
સોજો, રક નીમા ં ગભંીર સોજો અને રક નીનો ર્વકાર, ઝા ા અને ગેસ્ટ્રોન્દ્ટેરરરટસ સરહત 

તમામ પ્રકારના મર ા,  ાયાબીરટસ મેક્ષલટસ, એર્પલેપ્સી, હાયપરટેન્દ્શન, ઇન્દ્્લએુન્દ્ઝા, 
શરર્દી અને કફ, તાવ માટે ઘરે રહીને લેવાતી સારવારને બાકારાત રાખવામા ંઆવી છે.  

b) બાકાત રાખવામાાં આવતી સામાન્સય બાબતો 

હોસ્સ્પટલાઇઝેશન િર્તપરૂ્તિ હઠેળ બાકાત રાખવામા ંઆવતી સામાન્દ્ય બાબતો નીચે મજુબ 

છેેઃ ઇર ા વારારા પરરર્શષ્ટ IV વારારા ઇશ્ય ૂકરેલ હલે્થ વીમામા ંપ્રમાણીકરણ પર માગાર્દર્શિકામા ં
સકૂ્ષચત બાકાત રાખવામા ંઆવેલી બાબતો પર તે આધારરત છે. ર્વદ્યાથીઓને ઇર ાની 
વેબસાઇટ પર જઈને ઉપલબ્ધ માગાર્દર્શિકાનો પરરચય મેળવવાની સલાહ આપવામા ંઆવે 

છે.  

તે નોંધવુ ં જોઈએ કે જો કોઈ બાકાત રાખવામા ં આવેલી બાબતોને છૂટછાટ આપવામા ં
આવશે કે ફાઇલ એન્દ્  યઝુ મજુબ કોઈ વધારાની બાબતોને બાકાત રાખવામા ંઆવી હશે, 

તો તેને રી ાહક  મારહતી પત્રક અને પોક્ષલસીમા ંઅલગથી જણાવવી જોઈએ. 

1. અિાઉથી અક્સ્તત્વ ધરાવતા રોિો 

વ્યસ્ક્તગત હલે્થ પ્લાન્દ્સ હઠેળ હમેંશા તેને બાકાત રાખવામા ંઆવે છે, નહીં તો વીમા કંપની 
માટે ઊંચુ ં જોખમ બને છે. હલે્થ પોક્ષલસી લેતી વખતે જાહરે કરવી પ તી મહત્ત્વપણૂા 
બાબતોમા ં એક અગાઉના રોગ/ઇજાઓ સાથે સબંરં્ધત છે. તેનાથી વીમા કંપની વીમા 
માટેની ર્દરખાસ્તની સ્વીકાયાતાનો ર્નણાય લેવામા ંસરળતા પ શે. 

વ્યાખ્યા 

ઇર ાની માગાર્દર્શિકા અગાઉથી અસ્સ્તત્વમા ંહોય તેવી ક્ષબમારીને આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાર્યત કરે છે 

 “વીમા કંપની વારારા 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 રાખવામા ંઆવતી બાબતો છેેઃ, વીમાકૃત વ્યસ્ક્તની કંપની સાથે પ્રથમ પોક્ષલસી શરૂ 
થઈ હોય ત્યારથી સતત 48 મરહના સધુી પોક્ષલસીમા ં વ્યાખ્યાર્યત કોઈ પણ અગાઉથી 
અસ્સ્તત્વમા ંહોય તેવા રોગ(રોગો) થાય છે તો પોક્ષલસી રર્દ થઈ જાય છે. 

 I. વજન ર્નયતં્રણ કાયાક્રમો / પરુવઠો / સેવાઓ 
 II. ચશ્માના / સપંકા  લેન્દ્સ / સાભંળવાના ઉપકરણો વગેરે ની  રકિંમત 
 III. ચશ્મા ર્દાતંની સારવારનો ખચા, જેમા ંહોસ્સ્પટલમા ંભરતી થવુ ંજરૂરી નથી 
 IV. હોમોન રરપ્લેસમેન્દ્ટ  
 V. હોમ ર્વક્ષઝટ ચાજીસ 
 VI. વધં્યત્વ/ઓછી ફળદ્રપુતા/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. ચકાસણી/ર્નર્દાન હતેસુર હોસ્સ્પટલમા ંભરતી થઈને સારવાર મેળવવી 
 XIV. કોઈ રોગ માટે ભરતી થવુ ં પ  ે કે ર્નર્દાન કરાવવા માટે તપાસ/સારવાર 

માટેનો ખચા 
 XV. ર્દર્દી રરટ્રો વાઇરસ અને/અથવા એચઆઇવી/એઇડ્સ વગેરેથી પીર ત હોવાનુ ં

ર્નર્દાન પ્રત્યિ કે પરોિ રીતે થાય ત્યારે કોઈ પણ ખચા 
 XVI. સ્ટેમ સેલ પ્રત્યારોપણ/સર્જરી અને સરંી હ 
 XVII. પરમાણ ુઅને યદુ્ સબંરં્ધત જોગવાઈ 
 XVIII. રજજસ્ટે્રશન ચાજીસ, એ ર્મશન ફી, ટેલીફોન, ટેલીર્વઝન ચાજીસ, ટોઇલેટ્રીઝ 

વગેરે જેવી ક્ષબનતબીબી ચીજવસ્તઓુ 
 XIX. કોઈ પણ ર્દાવો કરવા મોટા ભાગની પોક્ષલસીઓમા ંસામાન્દ્ય રીતે પોક્ષલસી શરૂ 

થયાથી 30 રર્દવસ વેઇરટિંગ પીરરય . જોકે આ અકસ્માતને કારણ ેહોસ્સ્પટલમા ંભરતી 
થઈને સારવાર મેળવવાને લાગ ુપ તો નથી. 
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ઉદાહરણ 

મીરાએ હોસ્સ્પટલમા ંભરતી થઈ સારવાર લેવી પ  ેતો તે ખચાને પહોંચી વળવા હલે્થ વીમા 
પોક્ષલસી લીધી છે. તેમા ં શરૂઆતમા ં વેઇરટિંગ પીરરય  30 રર્દવસનો છે. કમનસીબ ેપોક્ષલસી 
લીધાના 20 રર્દવસ પછી મીરાને મેલેરરયા થાય છે અને 5 રર્દવસ માટે હોસ્સ્પટલમા ંર્દાખલ થવુ ં
પ  ેછે. તેને હોસ્સ્પટલનુ ંમોટંુ ક્ષબલ ચકુવવુ ંપ  ેછે.  

જયારે તે વીમા કંપની પાસેથી વળતરની માગંણી કરી છે, ત્યારે કંપની ચકુવણી કરવાનો 
ઇનકાર કરે છે, કારણ કે પોક્ષલસી લીધા પછી 30 રર્દવસના વેઇરટિંગ પીરરય ની અંર્દર તે 

હોસ્સ્પટલમા ંર્દાખલ થવુ ંપ યુ ંહતુ.ં  

 I. વેઇરિિંિ પીરરયિુઃ આ ગાળો એવા રોગોને લાગ ુપ  ેછે, જે માટે સામાન્દ્ય રીતે સારવારમા ં
ર્વલબં અને આયોજન થઈ શકે છે. ઉત્પાર્દનના આધારે મોર્તયો, બહ ુજોખમકારક ન હોય 

તેવા પ્રોસ્ટેરટક હાયપરટ્રોફી, ફાઇ્ોમાયોમા, સારણગાઠં, શરીરમા ં પ્રવાહીનો ભરાવો, 
આંતર ાનો આંતરરક રોગ, ભગરં્દર માટે શસ્ત્રરક્રયા, હરસમસા,ં વાય ુઅને તેના સબંરં્ધત 

ર્વકૃર્તઓ, ર્પિાશયમાથંી પત્થર દૂર કરવો, સરં્ધવા અને સાધંાનો દુેઃખાવો, પથરી, ઉંમર 

સબંરં્ધત સાધંાના દુેઃખાવા અને ઓક્સ્ટઓપોરોર્સસ જેવા એક/બ/ેચાર વષાનો વેઇરટિંગ 

પીરરય  ધરાવે છે.  

c) વીમાકવચના ઉપિબ્ધ નવકલપો 

 વ્યક્ક્ટતિત વીમાકવચ 

વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત પોતાની સાથે પોતાના કુટંુબના સભ્યો જેમ કે પત્ની, આર્શ્રત બાળકો, 
આર્શ્રત માતાર્પતાઓ અને સાસસુસરા, આર્શ્રત ભાઈબહનેો વગેરે માટે વીમાકવચ લઈ 

શકે છે. કેટલીક વીમા કંપનીઓ આર્શ્રતો પર ર્નયતં્રણ ધરાવતી નથી, જેમને વીમાકવચ 

પ્રર્દાન કરી શકાય છે. ર્સિંગલ પોક્ષલસી હઠેળ આ પ્રકારના ર્દરેક આર્શ્રત વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત 

માટે અલગથી વીમાકૃત રકમ પસરં્દ કરીને આર્શ્રત વીમાધારકોને વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવુ ં
શક્ય છે. આ પ્રકારના વીમાકવચોમા ં પોક્ષલસી હઠેળ ર્દરેક વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત પોક્ષલસીના 
અસ્સ્તત્વ ર્દરર્મયાન મહિમ વીમાકૃત રકમ સધુી ર્દાવો કરી શકે છે. ર્દરેક વ્યસ્ક્તગત 

વીમાધારક પાસેથી તેમની ઉંમર અને વીમાકૃત રકમ તેમજ અન્દ્ય રેરટિંગ પરરબળના 
આધારે પ્રીર્મયમ લેવામા ંઆવશે.  

 ફેનમિી ફ્ટિોિર  
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ફેર્મલી ્લોટર તરીકે જાણીતી પોક્ષલસીમા ં કુટંુબમા ંપત્ની, આર્શ્રત બાળકો અને આર્શ્રત 

માતાર્પતાઓને એક વીમાકૃત રકમ ઓફર થાયછે, જે સપંણૂા કુટંુબના કોઈ પણ સભ્યને 

મળે છે.  

ઉદાહરણ 

જો ચાર વ્યસ્ક્તના એક કુટંુબ માટે ્લોટર પોક્ષલસી રૂ. પાચં લાખની હોય, તો તેનો અથા એ 

થયો કે પોક્ષલસીના ગાળા ર્દરર્મયાન તે કુટંુબના એકથી વધારે સભ્યો કે કુટંુબના એક 

સભ્યના એકથી વધારે ર્દાવા સાથે સબંરં્ધત વળતર ચકુવશે. આ તમામ ર્દાવાઓમા ં
મહિમ વળતર રૂ. પાચં લાખ સધુી મળી શકે છે. પ્રીર્મયમ વીમા માટે પ્રસ્તાર્વત કુટંુબના 
સૌથી વદૃ્ સભ્યની ઉંમરના આધારે લગાવવામા ંઆવશે. 

આ બનેં પોક્ષલસી હઠેળ વીમાકવચ અને અપવાર્દો એકસમાન રહશેે. ફેર્મલી ્લોટર 

પોક્ષલસીઓ બજારમા ંલોકર્પ્રયતા મેળવી રહી છે, કારણ કે વાજબી પ્રીર્મયમ પર ઊંચા સ્તરે 

પસરં્દ કરી શકાય તેવી કુલ વીમાકૃત રકમના બર્દલામા ંઆખા કુટંુબને વીમાકવચ મળે છે.  

d) નવશેષ ખાનસયતો 

હાલના વીમાકવચોમા ં અને અગાઉના મેર ક્લેઇમ હઠેળ ઓફર થતા મળૂભતૂ િર્તપરૂ્તિ 
વીમાકવચમા ં અનેક ફેરફારો કરવામા ં આવ્યા છે અને નવી મલૂ્ય સવંર્ધિત ખાર્સયતો 
ઉમેરવામા ંઆવી છે. આપણ ેતેમાથંી કેટલાકં ફેરફારોની ચચાા કરીશુ.ં તે નોંધવુ ંજોઈએ કે 

તમામ ઉત્પાર્દનો નીચે ઉલ્લેખ કરાયેલી ખાર્સયતો ધરાવતી નથી, અને તેઓ ર્દરેક 

વીમાકંપની અને તેમના ઉત્પાર્દનોમા ંઅલગ-અલગ હોઈ શકે છે.  

V. પેિામયાણદાઓ અને રોિ સાંબાંનધત િોચમયાણદા 

કેટલાકં ઉત્પાર્દનો મોર્તયા જેવા રોગમા ં વળતરની ટોચમયાાર્દા ધરાવે છે. કેટલાકં 

ઉત્પાર્દનો વીમાકૃત રકમ સાથે રૂમના ભા ાની પેટામયાાર્દા પણ ધરાવે છે, જેમ કે ર્દરરોજ 

રૂમનુ ંભાડુ ંવીમાકૃત રકમના 1 ટકા ર્નર્િત હોય છે અને આઇસીય ુચાર્જ 2 ટકા. આઇસીય ુ

ચાજીસ, ઓટી ચાજીસ અને સર્જનની ફી જેવા અન્દ્ય ર્વર્વધ ખચાને ઇન્સચ્છત રૂમના પ્રકારના 
સાથે જો વામા ંઆવે છે, રૂમના ભા ાની ટોચમયાાર્દા અન્દ્ય ખચાને ર્નયતં્રણમા ંરાખવામા ં
સહાય કરે છે એટલ ેહોસ્સ્પટલમા ંસારવાર મેળવવાનો સપંણૂા ખચા મયાારર્દત રહ ેછે.  

VI. સહચ કવણી (િોકનપ્રય રીતે કો-પે તરીકે ઓળખાય છે) 



 

371 
 

સહચકુવણી હલે્થ વીમા પોક્ષલસી હઠેળ ખચાની વહેંચણીની જરૂરરયાત છે, જેમા ં
પોક્ષલસીધારક/વીમાધારક સ્વીકાયા ર્દાવાની રકમની ચોક્કસ ટકાવારીનુ ં વહન કરશે. 

સહચકુવણીથી વીમાકૃત રકમમા ંઘટા ો થતો નથી. આ સરુ્નર્િત કરે છે કે વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત 

તેમના ર્વકલ્પો પસરં્દગી કરવામા ંકાળજી રાખશે, જેથી હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર મેળવવાનો 
સપંણૂા ખચા ઘટે છે.  

VII. કપાતને પાત્ર 

કપાતને પાત્ર હલે્થ વીમા પોક્ષલસી હઠેળ ખચાની વહેંચણીની જરૂરરયાત છે, જે ર્નર્િત કરે છે 

કે વીમાકંપની વારારા ચકુવી શકાય તેવા કોઈ પણ ફાયર્દા અગાઉ વીમાકંપની િર્તપરૂ્તિ 
પોક્ષલસીઓના કેસમા ં ચોક્કસ રકમ માટે અને હોસ્સ્પટલ કેશ પોક્ષલસીઓના કેસમા ં
રર્દવસો/કલાકોની ચોક્કસ સખં્યા માટે, બેમાથંી જે લાગ ુપ  ેતે માટે જવાબર્દાર નહીં રહ.ે 

કપાતને પાત્રથી વીમાકૃત રકમમા ંઘટા ો થતો નથી. 

વીમાકંપનીઓ વ્યાખ્યાર્યત કરે છે કે કપાત ર્દર વષે, ર્દરેક જીવન કે ઘટનામા ંલાગ ુપ  ેછે 

કે કેમ અને ચોક્કસ કપાત લાગ ુકરવામા ંઆવેશે. 

VIII. કેિિીક નવી બાબતોને બાકાત રાખવામાાં આવી છે, અને પછી ઇરિાએ માંજૂરી 
આપી છેુઃ 

 V. આનવુરં્શક રોગો અને સ્ટેમ સેલનુ ંપ્રત્યારોપણ/સર્જરી.  

 VI. ર્નર્દાન અને/અથવા સારવાર માટે ઉપયોગી કોઈ પણ પ્રકારના બાહ્ય અને/અથવા  
કાયમી તબીબી/ક્ષબનતબીબી ઉપકરણ, જેમા ંસીપીએપી, સીએપી ી, ઇન્દ્ફયઝુમ 

પપં વગેરે, વોકર જેવા કોઈ પણ પ્રકારના એમ્પબ્યલુેટરી ઉપકરણો, ક્રચીસ, પટ્ટા, 
કોલસા, કેપ્સ, ન્સસ્પ્લન્દ્્સ, સ્સ્લિંગ્સ, ્ાસીસ, સ્ટોરકિંગ્સ વગેરે  ાયાબેરટક ફૂટવેર, 

ગ્લકુોમીટર/થમોમીટર અને આ જ પ્રકારની ચીજવસ્તઓુ સામેલ છે તેમજ ઘરે 

ઉપયોગમા ંલેવાતા આ જ પ્રકારના તબીબી ઉપકરણો પણ સામેલ છે.  

 VII. કોઈ પણ પ્રકારનો સર્વિસ ચાર્જ, સરચાર્જ, એ ર્મશન ફી/રજજસ્ટે્રશન ચાજીસ 

વગેરે જે હોસ્સ્પટલ વારારા લેવામા ંઆવે છે 

 VIII.  ૉક્ટરનો હોમ ર્વક્ષઝટ ચાર્જ, હોસ્સ્પટલમા ં સારવાર ર્દરર્મયાન અને 

હોસ્સ્પટલમાથંી રજા મળયા પછી સારવાર ર્દરર્મયાન એટેન્દ્ ન્દ્ટ/નર્સિંગ ચાર્જ  

IX. ઝોન મ જબ પ્રીનમયમ 
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સામાન્દ્ય રીતે પ્રીર્મયમનો આધાર વીમાકૃત વ્યસ્ક્તની ઉંમર અને પસરં્દ કરેલી વીમાકૃત 

રકમ પર રહશેે. ર્દાવાના ઊંચા ખચા સાથે કેટલાકં ઝોનમા ંપ્રીર્મયમનો ર્દર અલગઅલગ 

ર્નધાારરત કરવામા ંઆવ્યા ં છે, જેમ કે કેટલીક વીમા કંપનીઓએ ચોક્કસ ઉત્પાર્દનો માટે 

રર્દલ્હી અને મુબંઈમા ંપ્રીર્મયમના ઊંચા ર્દર ર્નધાારરત કયાા છે.  

X. અિાઉથી અક્સ્તત્વ ધરાવતા રોિોન ાં વીમાકવચ 

ર્નયમનકારી જરૂરરયાતોને ધ્યાનમા ંરાખીને અગાઉ બાકાત રાખવામા ંઆવેલ અને ચાર 

વષાનો વેઇરટિંગ પીરરય  ધરાવતા અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગોનો ઉલ્લેખ કરવામા ં
આવ્યો છે. કેટલીક વીમા કંપનીઓએ થો ા મોંઘા ઉત્પાર્દનો માટે વેઇરટિંગ પીરરય  ઘટા ીને 

2 અને 3 વષા કયો છે.  

XI. રરન્સયએૂલબલિિી/નનવનીકરણ                         

કેટલીક વીમા કંપનીઓ માટે આજીવન રરન્દ્યએૂક્ષબક્ષલટી લાગ ુ કરવામા ંઆવી હતી. હવે 

તમામ પોક્ષલસીઓ માટે ઇર ાએ આ સરુ્વધાને ફરજજયાત કરી ર્દીધી છે.  

XII.  િ ેકેર સારવાર માિે વીમાકવચ 

તબીબી ર્વજ્ઞાનની પ્રગર્તથી   ે કેર કેટેગરી હઠેળ મોટી સખં્યામા ં સારવારની પદ્ર્તને 

સમાવવામા ંઆવી છે. અગાઉ   ે કેર હઠેળ ફક્ત સાત સારવારને સામેલ કરવામા ંઆવી 
હતી – મોર્તયો,  ી અને સી, કેમોથેરપી, રેર યોથેરપી, ક્ષલથોરટ્રપ્સી અને ટોસ્ન્દ્સલલેક્ટોમી. 
અત્યારે 150થી વધારે પદ્ર્તને આવરી લેવામા ંઆવી છે અને આ યાર્દીમા ંવધારો થઈ 

રહ્યો છે.  

XIII.  તબીબી ચકાસણીના ખચણન ાં વળતર 

અગાઉ તબીબી ચકાસણીનો ખચા સભંર્વત રી ાહકો વારારા ઉઠાવવામા ં આવતો હતો. હવે 

વીમા કંપની વીમાકરણ માટે સ્વીકાયા ર્દરખાસ્તમા ં કરેલી જોગવાઈ મજુબ તબીબી 
ચકાસણીના ખચાનુ ં વળતર 50 ટકાથી 100 ટકા વચ્ચે આપે છે. અત્યારે ઇર ાએ 

ફરજજયાત પણ કયુું છે કે વીમા કંપની હલે્થ ચેકઅપનો ઓછામા ં ઓછો 50 ટકા ખચા 
ઉઠાવશે.  

XIV. હોક્સ્પિિમાાં ભરતી અિાઉ અને પછીના િાળામાાં વીમાકવચ 

મોટા ભાગની વીમા કંપનીઓ તેમની મોંઘી પોક્ષલસીઓમા ં હોસ્સ્પટલમા ં સારવાર માટે 

ભરતી થતા પહલેી અને રજા મળયા પછીનો સમયગાળો 60 રર્દવસ અને 90 રર્દવસ ધરાવે 
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છે. થો ી 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 પ્રસ્તતુ 

કયાા છે. તેમાથંી કેટલાકં વીમાકવચ આ મજુબ છેેઃ 

 IX. માતતૃ્વન ાં વીમાકવચુઃ અગાઉ રરટેલ પોક્ષલસીઓમા ંમાતતૃ્વનુ ંવીમાકવચ ઓફર થતુ ં
નહતુ,ં પણ હવે મોટા ભાગની વીમા કંપનીઓ ર્વર્વધ વેઇરટિંગ પીરરય  સાથે ઓફર 

કરે છે.  

 X. િાંભીર લબમારીન ાં વીમાકવચુઃ ચોક્કસ જીવલણે અને મોંઘી સારવાર ધરાવતી 
ક્ષબમારીઓ માટે મોંઘા ઉત્પાર્દનો હઠેળ ર્વકલ્પ સ્વરૂપે આ કવચ ઉપલબ્ધ છે.  

 XI. વીમાકૃત રકમને પવૂણવત કરવીુઃ વળતરની ચકુવણી પછી વધારે પ્રીર્મયમ ચકુવીને 

વીમાકૃત રકમ (ર્દાવાની ચકુવણી સાથે ઘટી જાય છે)ને મળૂ મયાાર્દા સધુી પનુેઃસ્થાર્પત 

કરી શકાશે.  

 XII. આય ષ– આય વેદ – યોિ – ય નાની – નસદ્ – હોનમયોપેથ માિે કવચ: કેટલીક 

પોક્ષલસીઓ આયષુ સારવાર માટે હોસ્સ્પટલમા ંભરતી થઈને સારવાર લેવાના ખચાના 
ચોક્કસ ટકાવારી સધુીનુ ંવળતર પ્રર્દાન કરે છે.  

XVI. મલૂય સાંવનધિત વીમા કવચો 

િર્તપરૂ્તિ પરંુૂ પા તા કેટલાકં ઉત્પાર્દનોમા ંમલૂ્ય સવંર્ધિત વીમાકવચો નીચ ેમજુબ સામેલ 

છે. આ લાભ પોક્ષલસીની શરતોમા ંસામેલ ર્દરેક વીમા કવચ સામે ચોક્કસ વીમાકૃત રકમની 
મયાાર્દા સધુીમા ંચકુવવાપાત્ર છે, નહીં કે કુલ વીમાકૃત રકમથી વધારે.  

 XIII. આઉિપેશન્સિ વીમાકવચુઃ આપણ ે જાણીએ છીએ કે ભારતમા ં હલે્થ વીમા 
ઉત્પાર્દનો મોટા ભાગે ઇન-પેશન્દ્ટ હોસ્સ્પટલાઇઝેશનના ખચાને જ કવચ પ્રર્દાન કરે છે. 

અત્યારે બહ ુ થો ી કંપનીઓ કેટલાકં મોંઘી વીમા યોજનાઓ હઠેળ આઉટ-પેશન્દ્ટ 

ખચાાઓ માટે મયાારર્દત કવચ ઓફર કરે છે.  

 XIV. હોક્સ્પિિ કેશુઃ આ વળતર ચોક્કસ સમયગાળા માટે હોસ્સ્પટલમા ંસારવારના 
ર્દરેક રર્દવસ માટે ર્નર્િત ઉચક રકમ પેટે ચકુવવામા ંઆવે છે. સામાન્દ્ય રીતે આ ગાળો 
પોક્ષલસીના કપાતને પાત્ર બથેી ત્રણ રર્દવસને બાર્દ કરતા સાત રર્દવસનો હોય છે. એટલે 
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જો હોસ્સ્પટલમા ંસારવારનો સમયગાળો કપાતના ગાળા કરતા વધારે હોય તો જ લાભ 

મળે છે. આ લાભ હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર મેળવવા માટેના ર્દાવાથી વધારેનો છે, પણ 

પોક્ષલસીની કુલ વીમાકૃત રકમની અંર્દર હોય છે અથવા અલગથી પેટામયાાર્દા સાથે 

હોઈ શકે છે.  

 XV. વસિૂાતનો િાભ: જો ક્ષબમારી અને/અથવા અકસ્માતના કારણે 10 રર્દવસથી 
ઓછો સમય હોસ્સ્પટલમા ંરહવે ુ ંપ  ેતો ઉચક રકમ ચકુવવામા ંઆવે છે.  

 XVI. દાતાનો ખચણ: પોક્ષલસીની શરતો અને ર્નયમો મજુબ અંગના પ્રત્યારોપણની 
મોટી શસ્ત્રરક્રયાના રકસ્સામા ં અંિ  ર્દાતાના ખચાનુ ં વળતર ચકુવવાની જોગવાઈ 

કરવામા ંઆવી છે. 

 XVII. એમ્બ્ય િન્સસન ાં વળતર: વીમાધારક/વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત વારારા વહન કરવામા ં
આવતા એમ્પબ્યલુન્દ્સના ખચાને પોક્ષલસીની સકૂ્ષચ પ્રમાણે નક્કી કરવામા ંઆવેલી ચોક્કસ 

મયાાર્દામા ંવળતર ચકુવવામા ંઆવે છે.  

 XVIII. સાથે હોય તેવી વ્યક્ક્ટત માિે ખચણ: તેનો આશય હોસ્સ્પટલમા ં સારવાર 

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

 XIX. ક ટ ાંબની વ્યાખ્યા: કેટલાકં હલે્થ ઉત્પાર્દનોમા ં કુટંુબની વ્યાખ્યા બર્દલાઈ છે. 

અગાઉ મખુ્ય વીમાધારક, પત્ની, તેમના પર ર્નભાર બાળકોને વીમાકવચ મળતુ ંહતુ.ં 
હવે આ જ પોક્ષલસીઓ હઠેળ માતાર્પતાઓ અને સાસસુસરાઓને 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 બજારોમા ં
મોટા ભાગના લોકો ઊંચી સહચકુવણીની પોક્ષલસીઓ કે આવરી ન લેવાયેલા રોગો કે સારવારમા ં
વધારા તરીકે ટોપ-અપ કવચો ખરીરે્દ છે. જોકે ભારતમા ંટોપ-અપ કવચની રજૂઆત માટેનુ ં
મખુ્ય કારણ શરૂઆતમા ંઊંચી વીમાકૃત રકમ ધરાવતા ઉત્પાર્દનોની ઊણપ જણાત ુ ંહતુ,ં પણ 
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હકીકતમા ં એ નહોત ુ.ં હલે્થ પોક્ષલસી હઠેળ કવચની મહિમ રકમ લાબંા સમય સધુી 
રૂ.5,00,000 રહી હતી. ઊંચુ ંકવચ ઇચ્છતી કોઈ પણ વ્યસ્ક્તને બ ેપોક્ષલસી ખરીર્દવાની અને 

બમણુ ંપ્રીર્મયમ ખરચવાની ફરજ પ તી હતી. તે વીમા કંપનીઓ વારારા ટોપ-અપ પોક્ષલસીઓના 
ર્વકાસ તરફ ર્દોરી ગઈ છે, જે ચોક્કસ રકમ (પ્રારંક્ષભક રકમ તરીકે ઓળખાય છે)થી વધારે ઊંચી 
વીમાકૃત રકમ માટે કવચ ઓફર કરે છે.  

આ પોક્ષલસી ઓછી વીમાકૃત રકમ ધરાવતા મળૂભતૂ હલે્થ કવચ સાથે મળે છે અને પ્રમાણમા ં
વાજબી પ્રીર્મયમે ઉપલબ્ધ છે.  ર્દાખલા તરીકે, પોતાના એમ્પપ્લોયસા વારારા આવરી લેવાયેલા 
વ્યસ્ક્તઓ વધારાના સરંિણ માટે ટોપ-અપ કવચની ઇચ્છા રાખી શકે છે (પ્રથમ પોક્ષલસીની 
વીમાકૃત રકમને પ્રારંક્ષભક તરીકે જાળવીને). આ પોતાના અને કુટંુબ માટે હોઈ શકે છે, જે ઊંચા 
ખચાની સારવાર ધરાવતા કમનસીબ ઘટના સમયે મળે છે. 

ટોપ-અપ પોક્ષલસી હઠેળ વળતર મેળવવાના પાત્ર થવા તબીબી ખચા પ્લાન હઠેળ પસરં્દ 

કરાયેલા કપાતપાત્ર સ્તર કરતા વધારે હોવો જોઈએ અને ઊંચા કપાતપાત્ર પ્લાન હઠેલ 

વળતર વહન થતા ખચાની રકમ રહશેે એટલ ેકપાતપાત્ર કરતા વધારે હશે. 

ઉદાહરણ 

પોતાના એમ્પપ્લોયર રારા એક વ્યસ્ક્તને રૂ.3 લાખની વીમાકૃત રકમનુ ંકવચ મળયુ ંછે. તે રૂ. 3 

લાખ ઉપરાતં રૂ.10 લાખની ટોપ-અપ પોક્ષલસી મેળવવા ઇચ્છી શકે છે.  

જો એક વખત હોસ્સ્પટલમા ંભરતી થઈને સારવાર લવેાનો ખચા રૂ. 5 લાખ હોય, તો મળૂભતૂ 

પોક્ષલસી ફક્ત રૂ.3 લાખનુ ંવળતર આપશે. ટોપ-અપ કવચ સાથે બાકીના રૂ. 2 લાખ ટોપ-અપ 

પોક્ષલસી ચકુવશે.  

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 કુટંુબના આધારે ઉપલબ્ધ છે. અત્યારે બજારમા ંકુટંુબના ર્દરેક 

સભ્ય માટે વ્યસ્ક્તગત વીમાકૃત રકમ કે એક વીમાકૃત રકમ ઉપલબ્ધ છે.  

ટોપ-અપના રકસ્સામા ં જે પ્લાનમા ં હોસ્સ્પટાઇલઝેશનના ર્દરેક રકસ્સામા ં કપાતપાત્ર રકમને 

વટાવવાની જરૂર છે, તે આપનત્ત આધારરત ઊંચા કપાતપાત્ર ્િાન તરીકે ઓળખાય છે. તેનો 
અથા એ થયો કે ઉપરોક્ત ઉર્દાહરણમા ંર્દરેક ર્દાવો રૂ.3 લાખથી વધારે હોય તો જ ચકુવવાપાત્ર 

બને છે. 
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જોકે પોક્ષલસીના ગાળા ર્દરર્મયાન વારંવાર હોસ્સ્પટલાઇઝશેન પછી કપાતની છૂટ આપતા ટોપ-

અપ પ્લાન્દ્સ ભારતીય બજારમા ંક િ આધારરત ઊંચા કપાતપાત્ર ્િાન્સસ કે સ પર િોપ-અપ 

કવચ તરીકે જાણીતા છે. તેનો અથા એ થયો કે ઉપરોક્ત ઉર્દાહરણમા ંર્દરેક ર્દાવો ઉમેરાય છે 

અને જયારે તે રૂ.3 લાખને વટાવી જાય છે, ત્યારે ટોપ-અપ કવચ વળતર ચકુવવાનુ ંશરૂ કરે છે. 

હોસ્સ્પટલ િર્તપરૂ્તિ પોક્ષલસીની મોટા ભાગની પ્રમાણભતૂ શરતો, ર્નયમો અને બાકાત રાખવામા ં
આવતી બાબતો આ ઉત્પાર્દનો લાગ ુપ  ેછે. સરકાર વારારા મળૂભતૂ હલે્થ કવચ પ્રર્દાન કરવામા ં
આવે છે તેવા કેટલાકં બજારોમા ંવીમા કંપનીઓ મોટા ભાગે ટોપ-અપ કવચોને મજૂંર કરે છે.  

E. સીનનયર નસલઝિન પોલિસી 

આ યોજનાઓ વરરષ્ઠ નાગરરકોને કવચ પ્રર્દાન કરવા બનાવવામા ંઆવી છે, જેમને કેટલીક 

વખત ચોક્કસ ઉંમર પછી વીમો આપવાનો ઇનકાર કરવામા ંઆવતો હતો (ર્દા. ત. 60 વષાથી 
વધારે વય ધરાવતા લોકો). વીમાકવચનુ ંમાળખુ ંઅને બાકાત રાખવામા ંઆવતી ઘણી બાબતો 
હોસ્સ્પટલાઇઝેશન પોક્ષલસી જેવી છે.  

વયોવદૃ્ લોકોના રોગનુ ંવળતર ચકુવવામા ંખાસ ધ્યાન વીમાકવચ અને વેઇરટિંગ પીરરય  

નક્કી કરવામા ંઆપવામા ંઆવે છે. માટે ભાગે પ્રવેશ વય 60 વષા પછી હોય છે અને આજીવન 

રરન્દ્ય ૂ થઈ શકે છે. વીમાકૃત રકમની રેન્દ્જ રૂ.50,000થી રૂ. 5,00,000 હોય છે. ચોક્કસ 

ક્ષબમારીઓને લાગ ુવેઇરટિંગ પીરરય મા ંફરક હોયછે. ઉર્દાહરણેઃ એક વીમા કંપની મોર્તયા માટે 

1 વષાનો વેઇરટિંગ પીરરય  ધરાવી શકે છે, તો અન્દ્ય વીમા કંપની 2 વષાનો.  

ઉપરાતં ખાસ વીમા કંપની ચોક્કસ ક્ષબમારીઓ માટે વેઇરટિંગ પીરરય  ન પણ ધરાવે તેવુ ંબની 
શકે છે, જયારે અન્દ્ય વીમા કંપની ધરાવી શકે છે. ઉર્દાહરણેઃ કેટલીક વીમા કંપનીના વેઇરટિંગ 

પીરરય ની જોગવાઈમા ંસાઇનસાઇરટસ આવતુ ંનથી, પણ થો ી વીમા કંપનીઓએ તે માટે 

વેઇરટિંગ પીરરય ની જોગવાઈ રાખી છે.  

અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતો રોગ વેઇરટિંગ પીરરય  ધરાવે છે અથવા કેટલીક પોક્ષલસીઓમા ં
ટોચમયાાર્દા. હોસ્સ્પટલમા ં ર્દાખલ થતા પવૂા અને રજા મળયા પછીના ખચાની ચકુવણી 
હોસ્સ્પટલમા ંસારવારના ખચાની ટકાવારી અથવા પેટામયાાર્દામાથંી જે વધારે હોય છે તે સ્વરૂપે 

થાય છે. કેટલીક પોક્ષલસીઓમા ંતેઓ િર્તપરૂ્તિ યોજનાને અનસુરે છે, જેમ કે 30/60 રર્દવસ કે 

60/90 રર્દવસના ચોક્કસ સમયગાળાની અંર્દર થતા ખચા. 

ઇર ાએ વીમો ધરાવતા વરરષ્ઠ નાગરરકો માટે ર્વશેષ જોગવાઈ કરી છે:  
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1. વરરષ્ઠ નાગરરકોને ઓફર થતા હલે્થ વીમા ઉત્પાર્દનો માટે પ્રીર્મયમ વાજબી, ઉક્ષચત, 

પારર્દશાક અને અગાઉથી સ્પષ્ટ જણાવવામા ંઆવશે. 

2. વીમાધારકને  પ્રીર્મયમથી વધારે કોઈ પણ વીમાકરણ લોર િંગ ચાર્જની લેક્ષખતમા ંજાણકારી 
આપવામા ં આવશે અને પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરતા અગાઉ આ પ્રકારના લોર િંગ માટે 

પોક્ષલસીધારકની ચોક્કસ મજૂંરી મેળવવામા ંઆવશે. 

3. તમામ હલે્થ વીમાકંપનીઓ અને ટીપીએ વરરષ્ઠ નાગરરકોના હલે્થ વીમા સાથે સબંરં્ધત 

ર્દાવા અને ફરરયાર્દોનુ ંર્નવારણ કરવા અલગ ર્વભાગ/ચેનલ સ્થાર્પત કરશે. 

 

F. સ્થાયી િાભના કવચ – હોક્સ્પિિ કેશ, િાંભીર લબમારી 

હલે્થ વીમા પોક્ષલસીમા ં વીમા કંપની માટે સૌથી મોટંુ જોખમ પોક્ષલસીના ર્વર્વધ લાભનો 
ક્ષબનજરૂરી અને ગેરવાજબી ઉપયોગ છે. ર્દર્દી હલે્થ પોક્ષલસી હઠેળ વીમાકવચ ધરાવે છે તેવી 
જાણકારી મળયા પછી  ૉક્ટસા, સર્જન્દ્સ અને હોસ્સ્પટલો તેમને વધારે ખચા થાય તેવી સારવાર 

આપવાનુ ંવલણ ધરાવે છે. તેઓ ર્દર્દીને હોસ્સ્પટલમા ંવધારે સમય સધુી રોકે છે, ક્ષબનજરૂરી 
ર્નર્દાન અને પ્રાયોક્ષગક પરરિણો કરાવે છે, જેથી જરૂરી ખચા ઉપરાતં ક્ષબનજરૂરી સારવારના 
કારણે ક્ષબલ મોટંુ બને છે. વીમા કંપનીઓના ખચા પર અન્દ્ય મોટી અસર તબીબી ખચાાઓમા ં
સતત વધારો છે, જે સામાન્દ્ય રીતે પ્રીર્મયમ ર્દરમા ંવધારા કરતા ંઊંચા હોય છે.  

તેનો જવાબ સ્થાયી લાભનુ ં કવચ છે. જયારે વીમાકૃત વ્યસ્ક્તઓને પયાાપ્ત સરંિણ પ્રર્દાન 

કરવામા ં આવે છે, ત્યારે સ્થાયી લાભના કવચ વીમા કંપનીને વાજબી ગાળા માટે તેમની 
પોક્ષલસીની અસરકારક રકિંમત નક્કી કરવામા ંપણ મર્દર્દ કરે છે. આ ઉત્પાર્દનમા ંસામાન્દ્ય રીતે 

ઇએનટી, ઓપ્થેમોલોજી, ઓબ્સ્ટેરટ્રક્સ અને ગાયનેકોલોજી વગેરે જેવી ર્દરેક વ્યવસ્થા માટે થતી 
સામાન્દ્ય સારવાર સામેલ છે અને પોક્ષલસીમા ંઆ માટે પ્રર્દાન કરવામા ંઆવતુ ંમહિમ વળતર 

જણાવવામા ંઆવે છે. 

વીમાકૃત વ્યસ્ક્તને સારવાર માટે ખચા કરવામા ંઆવતી રકમને ધ્યાનમા ંરાખ્યા ર્વના વળતર 

પેટે સ્થાયી રકમ પણ મળે છે. આ ર્દરેક સારવાર માટે ચકુવવાપાત્ર પેકેજ ચાજીસ સામાન્દ્ય રીતે 

સ્સ્થર્તની સારવાર માટે જરૂરી વાજબી ખચાના અભ્યાસના આધારે હોય છે.  

પેકેજ ચાજીસમા ંખચાના તમામ ઘટકો સામેલ હશે, જેમ કે: 

I. રૂમનુ ંભાડુ,ં  
II. વ્યાવસાર્યક ફી,  
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III. ર્નર્દાન,  
IV. ર્દવા,  
V. હોસ્સ્પટલમા ંભરતી પવેૂ અને પછી ખચા વગેરે 

ઉત્પાર્દનના આધારે પેકેજ ચાજીસમા ં ભોજન, પરરવહન, એમ્પબ્યલુન્દ્સ વગેરે ચાજીસ પણ 

સામેલ કરી શકાય છે. 

આ પોક્ષલસીઓનો વહીવટ કરવો સરળ હોય છે, કારણ કે તેમા ંર્દાવાની પતાવટ કરવા પોક્ષલસી 
હઠેળ હોસ્સ્પટલાઇઝેશનનો પરુાવો અને ક્ષબમારીનુ ંકવચ જ જરૂરી છે.  

કેટલાકં ઉત્પાર્દનોનુ ં પેકેજ ર્નર્િત લાભના કવચ સાથે રોજજિંર્દા રોક નો ફાયર્દો ધરાવે છે. 

આવરી લેવાયેલી સારવારની યાર્દી ઉત્પાર્દનમા ંસારવારની વ્યાખ્યાને આધારે આશરે 75થી 
200 હોઈ શકે છે. 

શસ્ત્રરક્રયાઓ/સારવાર માટે ર્નર્િત રકમની ચકુવણી કરવાની જોગવાઈ હોય છે, જે પોક્ષલસીની 
યાર્દીમા ંસામેલ હોતી નથી. પોક્ષલસીના સમયગાળા ર્દરર્મયાન ર્વર્વધ સારવાર માટે એકથી 
વધારે ર્દાવા શક્ય છે. જોકે છેવટે તે  ર્દાવા પોક્ષલસી હઠેળ પસરં્દ કરાયેલ વીમાકૃત રકમ સધુી 
મયાારર્દત હોય છે.  

કેિિાાંક સ્થાયી િાભના વીમા યોજનાઓ આ મ જબ છે: 

i. હોસ્સ્પટલ  ઇેલી કેશ વીમા યોજનાઓ 

ii. ગભંીર ક્ષબમારીની વીમા યોજનાઓ 

 હોક્સ્પિિ િઇેિી કેશ પોલિસી 

 રોજજિંદી મયાણરદત રકમ 

હોસ્સ્પટલ કેશ કવરેજ વીમાધારકને હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર ર્દરર્મયાન ર્દરરોજ ર્નર્િત રકમ 

પ્રર્દાન કરવામા ં આવે છે. ર્દાખલા તરીકે રૈ્દર્નક રોક  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 રોક  ચકુવણીની મહિમ મયાાર્દા પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે 

છે. 

 ચ કવણીના રદવસોની સાંખ્યા 
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આ પોક્ષલસીના કેટલાકં ર્વર્વધ ર્વકલ્પોમા ંરોજજિંર્દા રોક  વળતર પ્રર્દાન કરવાના રર્દવસોની 
સખં્યાને સારવાર લેવામા ંઆવે છે તે રોગની સાથે જો વામા ંઆવે છે. સારવારની ર્વસ્તતૃ 

યાર્દી અને ર્દરેક માટે હોસ્સ્પટલમા ંરહવેાનો સમયગાળો ર્નર્િત હોય છે, જે ર્દરેક પ્રકારની 
પદ્ર્ત/ક્ષબમારી મા ટે રોજજિંર્દી રોક નો લાભ મયાારર્દત કરે છે.  

 સ્વતાંત્ર કવચ કે વધારાન ાં કવચ 

કેટલીક વીમા કંપનીઓ વારારા ઓફર થતી હોસ્સ્પટલ  ઇેલી કેશ પોક્ષલસી સ્વતતં્ર પોક્ષલસી 
તરીકે ઉપલબ્ધ છે, જયારે અન્દ્ય રકસ્સામા ં ર્નયર્મત િર્તપરૂ્તિ પોક્ષલસીમા ંવધારાના કવચ 

સ્વરૂપે મળે છે. આ પોક્ષલસીઓ વીમાધારકને આકસ્સ્મક ખચાા આવરી લેવામા ંમર્દર્દ કરે છે, 

કારણ કે ર્નર્િત રકમની ચકુવણી થાય છે, જે સારવારના વાસ્તર્વક ખચા સાથે સબંરં્ધત 

હોતી નથી. તે િર્તપરૂ્તિ આધારરત હલે્થ વીમા યોજના હઠેળ પ્રાપ્ત થતા કોઈ પણ 

વીમાકવચ ઉપરાતં વધારાના કવચની ચકુવણી માટે પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે છે. 

 પરૂક કવચ 

આ પોક્ષલસીઓ હોસ્સ્પટલના ર્નયર્મત ખચાના પરૂક થઈ શકે છે, કારણ કે તે વાજબી હોયછે 

અને આકસ્સ્મક ખચાા માટે વળતર પ્રર્દાન કરે છે તેમજ િર્તપરૂ્તિ પોક્ષલસી હઠેળ બાકાત, 

સહચકુવણી વગેરે જેવા ચકુવવા પાત્ર ન હોય તેવા ખચા પણ ચકુવે છે.  

 વીમાકવચના અન્સય ફાયદા 

વીમા કંપનીના રક્ષ્ટકોણથી આ યોજના કેટલાકં ફાયર્દા ધરાવે છે, કારણ કે તે રી ાહકને 

સમજાવવા સરળ છે એટલ ેવધારે સરળતાપવૂાક વેચી શકાશે. તે વધારાના તબીબી ખચાને 

અટકાવે છે, કારણ કે હોસ્સ્પટલમા ં સારવારનો વાસ્તર્વક ખચા ગમે તે થયો હોય, પણ 

ર્દરરોજ સ્થાયી રકમ જ ચકુવવામા ંઆવે છે. ઉપરાતં આ પ્રકારના વીમા કવચોનો સ્વીકાર 

અને ર્દાવાની પતાવટ ખરેખર સરળ હોય છે.  

 િાંભીર લબમારીની પોલિસી 

આ ઉત્પાર્દન જીવલેણ રોગ વીમાકવચ કે આઘાત સારસભંાળ વીમાકવચ તરીકે પણ 

જાણીતુ ંછે. 

કેન્દ્સર, સ્ટ્રોક્સ અને હૃર્દયરોગના હમુલા જેવા રોગ અગાઉ જીવલેણ ગણાતા હતા, પણ 

તબીબી ર્વજ્ઞાનની પ્રગર્ત સાથે તેની સારવાર શક્ય બની છે. ઉપરાતં મનષુ્યનુ ંસરેરાશ 

આયષુ્ય 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 ગભંીર ક્ષબમારી વ્યસ્ક્તની નાણાકીય 

સરુિાને જોખમમા ંમકેૂ છે 

i. ગભંીર ક્ષબમારીની પોક્ષલસી લાભની પોક્ષલસી છે, જે ચોક્કસ ગભંીર ક્ષબમારીઓનુ ંર્નર્દાન 

થતા  ઉચ્ચક રકમ ચકુવવાની જોગવાઈ ધરાવે છે. 

ii. તેનુ ંવેચાણ થાય છે: 

I. સ્વતતં્ર પોક્ષલસી તરીકે કે  

II. થો ી હલે્થ પોક્ષલસીઓના વધારાના કવચ તરીકે કે  

III. કેટલીક જીવન વીમા પોક્ષલસીઓમા ંવધારાના કવચ તરીકે 

ભારતમા ં ગભંીર ક્ષબમારી સાથે સબંરં્ધત પોક્ષલસીઓનુ ં વેચાણ જીવન વીમા કંપનીઓ વારારા 
જીવન વીમા પોક્ષલસીઓની વધારાની શરતો સ્વરૂપે થાય છે અને તેમના વારારા બ ેપ્રકારના 
કવચ ઓફર થાય છે – તાત્કાક્ષલક સીઆઇ લાભ યોજના અને સ્વતતં્ર સીઆઇ લાભ યોજના. 
જયારે આનુ ંવેચાણ થાય છે, ત્યારે આવરી લેવાતી ક્ષબમારીઓ અને સારા વીમાકરણની ચોક્કસ 

વ્યાખ્યા અર્ત મહત્ત્વપણૂા છે. ગ ૂચંવ ો ટાળવા ઇર ા હલે્થ વીમા પ્રમાણભતૂ માગાર્દર્શિકા હઠેળ 

20 સામાન્દ્ય ગભંીર ક્ષબમારીની વ્યાખ્યા પ્રમાણભતૂ કરવામા ંઆવી છે. (કૃપા કરીને અંતમા ં
આપેલ યાર્દી જુઓ). 

જોકે ઇશ્ય ૂથવાના તબક્કામા ંનકુસાનકારક પસરં્દગીની શક્યતા (જેમા ંઆ વીમો લનેાર મોટા 
ભાગના લોકોને અસર થવાની વધારે શક્યતા છે) વધારે છે અને સભંર્વત વીમાધારકના 
સ્વાસ્્યની સ્સ્થર્ત જાણવી અત્યતં મહત્ત્વપણૂા છે. પરૂતી મારહતીના અભાવે અત્યારે ગભંીર 

ક્ષબમારીની યોજનાઓના પ્રીર્મયમને રરઇન્દ્સ્યોરસાના  ટેા મારફતે સમથાન આપવામા ંઆવે છે. 

iii. ગભંીર ક્ષબમારીઓ એવી મોટી ક્ષબમારીઓ છે, જેમા ંહોસ્સ્પટલનો ખચા જ ઊંચો આવતો 
નથી, પણ તેના કારણ ે ર્વકલાગંતા, અંગોનુ ંનકુસાન, આવકનો ફટકો વગેરે થઈ શકે 

છે અને તેમા ંહોસ્સ્પટલમાથંી રજા મળયા પછી પણ લાબંા સમય સધુી સારસભંાળની 
જરૂર પ ી શકે છે.  

iv. ગભંીર ક્ષબમારીની પોક્ષલસી ઘણી વખત હોસ્સ્પટલ િર્તપરૂ્તિની પોક્ષલસીમા ંવધારાના 
કવચ તરીકે સચૂવવામા ં આવે છે, જેથી પોક્ષલસી હઠેળનુ ં વળતર આ પ્રકારની 
ક્ષબમારીઓ ધરાવતા લોકોનુ ંકુટંુબ નાણાકીય ભારણ ઉઠાવવામા ંમર્દર્દરૂપ થઈ શકે છે. 
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v. વીમા કંપનીઓ અને ઉત્પાર્દનો મજુબ ગભંીર ક્ષબમારીનુ ંકવચ જુદુ જુદુ હોય છે, પણ 

તેમા ંસામેલ સામાન્દ્ય રોગો નીચે મજુબ છે: 

 I. ગભંીર કેન્દ્સર 
 II. તીવ્ર હૃર્દયરોગ 
 III. કોરોનરી આટારી સર્જરી 
 IV. હૃર્દયના વાલ્વને બર્દલવો 
 V. ચોક્કસ ગભંીરતાયકુ્ત કોમા 
 VI. રક ની ફેઇલ થઈ જવી 
 VII. સ્ટ્રોક જે કાયમી અસરમા ંપરરણમે     

 VIII. મખુ્ય અંગ/બોન મેરો પ્રત્યારોપણ 
 IX. મક્લ્ટપ્લ સ્ક્લેરોર્સસ 
 X. મોટર ન્દ્યરૂોન રોગ 
 XI. અંગોને કાયમી લકવો 
 XII. મોટા અકસ્માતને કારણ ેકાયમી ર્વકલાગંતા 

ગભંીર ક્ષબમારીની યાર્દી સ્સ્થર રહતેી નથી અને તેમા ંસતત સધુારાવધારા થાય છે. કેટલાકં 

આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમા ંવીમા કંપનીઓએ ‘મખુ્ય’ અને ‘વધારાની સ્સ્થર્ત’ તરીકે વગીકરણ 

કયુું છે, જેમા ંઅલ્ઝાઇમસા જેવા રોગને પણ આવરી લવેાયા છે. કેટલીક વખત ‘જીવલેણ 

રોગ’ને પણ આવરી લેવાય છે, જેમા ંપ્રીર્મયમ અર્ત વધારે હોય છે. 

vi. જયારે મોટા ભાગની ગભંીર ક્ષબમારીની પોક્ષલસીઓ ક્ષબમારીના ર્નર્દાન પર ઉચક રકમ 

પ્રર્દાન કરે છે, ત્યારે થો ી પોક્ષલસીઓ હોસ્સ્પટલાઇઝેશન ખચા કવચ પ્રર્દાન કરે છે, જે 

ખચાના વળતર સ્વરૂપે આપવામા ંઆવે છે. થો ા ઉત્પાર્દનો બનેં પ્રકારનુ ંકવચ ઓફર 

કરે છે એટલ ે કે ઇન પેશન્દ્ટ હોસ્સ્પટલાઇઝેશન ખચાા માટે િર્તપરૂ્તિ અને પોક્ષલસીમા ં
ઉલ્લેક્ષખત મોટા રોગના ર્નર્દાન પર ઉચ્ચક રકમની ચકુવણી.  

vii. સામાન્દ્ય રીતે ગભંીર ક્ષબમારીની પોક્ષલસીઓ 21 વષાથી 65 વષાની વય ધરાવતી 
વ્યસ્ક્તઓ માટે હોય છે.  

viii. આ પોક્ષલસીઓ હઠેળ ઓફર થતી વીમાકૃત રકમ થો ી વધારે હોય છે, કારણ કે આ 

પ્રકારની પોક્ષલસીનુ ંમખુ્ય કારણ આ પ્રકારના રોગો સાથે સકંળાયેલી લાબંા ગાળાની 
સારસભંાળના નાણાકીય ભારણ પ્રર્દાન કરવાનુ ંહશે..  
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ix. સામાન્દ્ય રીતે આ પોક્ષલસીઓ હઠેળ ગભંીર ક્ષબમારીના ર્નર્દાન પર 100 ટકા વીમાકૃત 

રકમ ચકુવવામા ંઆવે છે. કેટલાકં રકસ્સાઓમા ંપોક્ષલસીની શરતો અને ર્નયમો તથા 
ક્ષબમારીની તીવ્રતાના આધારે વળતર વીમાકૃત રકમનુ ં25 ટકાથી 100 ટકા હોઈ શકે 

છે.  

x. ગભંીર ક્ષબમારીની પોક્ષલસીઓમા ંપોક્ષલસી હઠેળ ચકુવવાપાત્ર કોઈ પણ લાભ મેળવવા 
વેઇરટિંગ પીરરય  પોક્ષલસીની શરૂઆતથી 90 રર્દવસનો હોય છે અને ક્ષબમારીના ર્નર્દાન 

પછી અસ્સ્તત્વની જોગવાઈ 30 રર્દવસની હોય છે. આ જોગવાઈને સામેલ કરવામા ં
આવી છે, કારણ કે આ લાભને “મતૃ્યનુા લાભ” તરીકે લેવાની ભલૂ ન કરવી જોઈએ, 

પણ “જીવનના લાભ” તરીકે અથાઘટન કરવુ ંજોઈએ એટલે કે ગભંીર ક્ષબમારી પછી 
મશુ્કેલીઓમાથંી બહાર નીકળવા લાભ પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે છે. 

xi. 45 વષાથી વધારે વયની અને ગભંીર ક્ષબમારીની પોક્ષલસી લેવા ઇચ્છતી વ્યસ્ક્તઓ માટે 

ક ક તબીબી ચકાસણીઓ હાથ ધરવામા ં આવે છે. પ્રમાણભતૂ બાકાત રાખવામા ં
આવતી બાબતો હલે્થ વીમા ઉત્પાર્દનો જેવી જ હોય છે, તબીબી સલાહ મેળવવામા ં
ર્નષ્ફળતા કે તેને અનસુરવી નહીં, કે વેઇરટિંગ પીરરય માથંી છટકી જેવા સારવાર 

લેવામા ંર્વલબં કરવો જેવી બાબતોને ખાસ બાકાત રાખવામા ંઆવે છે.  

xii. વીમા કંપની પોક્ષલસીમા ં આવરી લેવાયેલ એક કે વધારે રોગ માટે એક વખત જ 

વીમાકૃત વ્યસ્ક્તને વળતર ચકુવી શકે છે અથવા એકથી વધારે ચકુવણી ઓફર કરી 
શકે છે, પણ ચોક્કસ મયાારર્દત સખં્યામા.ં કોઈ પણ વીમાકૃત વ્યસ્ક્તના સબંધંમા ંવીમા 
હઠેળ વળતર ચકુવાઈ જાય પછી પોક્ષલસી રર્દ થઈ જાય છે. 

xiii. ગભંીર ક્ષબમારીની પોક્ષલસી પણ ર્વર્વધ ગ્રપૂને ઓફર થાય છે, ખાસ કરીને કોપોરેટ 
સસં્થાઓ તેમના કમાચારીઓ માટે આવી પોક્ષલસી લ ેછે.  

G. િાાંબા િાળાની સારસાંભાળનો વીમો  

અત્યારે સરેરાશ આયષુ્યમા ંવધારો થવાથી દુર્નયામા ંવયોવદૃ્ લોકોની વસર્ત વધી રહી છે. 

સમરી  દુર્નયામા ંવદૃ્ લોકોની સખં્યામા ંવધારો થવાથી લાબંા ગાળાની સારસભંાળના વીમાનુ ં
મહત્ત્વ પણ વધી રહ્ુ ં છે. વદૃ્ોને લાબંા સમય સધુી સારસભંાળની જરૂર હોય છે અને આ 

પ્રકારના લોકો કોઈ પણ પ્રકારની ર્વકલાગંતાથી પી ાય છે. લાબંા ગાળાની સારસભંાળ એટલ ે

ચોક્કસ સાથસહકાર ર્વના પોતાની કાળજી ન રાખી શકતા અને ભર્વષ્યમા ંસ્વાસ્્યમા ંસધુારો 
થવાની શક્યતા નથી તેવા લોકોની સતત વ્યસ્ક્તગત કે સારસભંાળના તમામ સ્વરૂપો. 
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લાબંા ગાળાની સારસભંાળ માટે બે પ્રકારની યોજના છેેઃ 

A. અગાઉથી ભ ંોળ પ્રર્દાન કરવામા ં આવતી યોજનાઓ, જેની ખરીર્દી સ્વસ્થ લોકો 
ભર્વષ્યમા ંતબીબી ખચાાઓને પહોંચી વળવા માટે કરે છે અને  

B. તાત્કાક્ષલક જરૂરરયાત ધરાવતી યોજનાઓ, જેની ખરીર્દી વીમાધારકને લાબંા ગાળાની 
સારસભંાળની જરૂર હોય છે ત્યારે ઉચક પ્રીર્મયમ વારારા કરવામા ંઆવે છે.  

ર્વકલાગંતાની તીવ્રતા (અને અપેક્ષિત જીવનનો ગાળો) લાભના પ્રમાણને નક્કી કરે છે. લાબંા 
ગાળાની સારસભંાળ માટેના ઉત્પાર્દનો હજુ ભારતીય બજારમા ંર્વકસ્યા નથી.  

ભનવષ્ટ્ય આરોગ્ય પોલિસી 

પ્રથમ અગાઉથી ભ ંોળ પ્રર્દાન કરીને મેળવવામા ં આવતી વીમા યોજના ભર્વષ્ય આરોગ્ય 

પોક્ષલસી હતી, જેનુ ંવેચાણ સરકારી િેત્રની સાધારણ વીમા કંપનીઓ કરતી હતી. 1990મા ંશરૂ 
થયેલી આ પોક્ષલસી મળૂભતૂ રીતે વીમાધારક વ્યસ્ક્તઓની ર્નવરૃ્િ પછીની સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત 

જરૂરરયાતો પ્રર્દાન કરવા માટે હતી, જયારે તેઓ પ્રીર્મયમની ચકુવણી તેમના કામકાજના 
જીવન ર્દરર્મયાન કરતા હતા. આ જીવન વીમા પોક્ષલસીને મળતી આવે છે, ફક્ત એક જ ફરક છે 

કે તે મતૃ્યનુા લાભને બર્દલ ેભર્વષ્યના તબીબી ખચાને આવરી લ ેછે.  

e) નવિાંલબત મેરિક્ટિેઇમ 

પોક્ષલસી ર્વલકં્ષબત કે ભર્વષ્યના મેર ક્લઇેમ પોક્ષલસી પ્રકારની છે અને મેર ક્લઇેમ પોક્ષલસી 
જેવા કવચ પ્રર્દાન કરે છે. પ્રસ્તાવકતાા 25થી 55 વષા વચ્ચેની વય ધરાવતા કોઈ સમયે 

યોજનામા ંજો ાઈ શકે છે. 

 

f) નનવનૃત્તની વય 

તેઓ ર્નવરૃ્િની વય 55થી 60 વચ્ચ ેકોઈ પણ પસરં્દ કરી શકે છે, પણ જો ાવાની તારીખ 

અને પસરં્દ કરેલી ર્નવરૃ્િની વય વચ્ચ ેચાર વષાનો સ્પષ્ટ ફરક હોવો જોઈએ. પોક્ષલસી 
ર્નવરૃ્િ વય એટલ ેપ્રસ્તાવ પર હસ્તાિર કરતી વખતે વીમાધારકે પસરં્દ કરેલી ઉંમર અને 

પોક્ષલસી હઠેળ લાભ શરૂ થવાના હતે ુમાટેની યાર્દીમા ંસ્પષ્ટ હોવી જોઈએ. આ વય વધારે ન 

હોઈ શકે. 

g) નનવનૃત્ત પવેૂનો િાળો 
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ર્નવરૃ્િ પવેૂનો ગાળો એટલ ેર્દરખાસ્ત સ્વીકારવાની તારીખથી શરૂ થાય છે અને યાર્દીમા ં
સ્પષ્ટપણ ે આપેલી પોક્ષલસી ર્નવરૃ્િ વય સાથે પણૂા થાય છે. આ ગાળા ર્દરર્મયાન 

વીમાધારકને લાગ ુપ્રીર્મયમની રકમ હપ્તાવાર/એકસાથે ચકુવવુ ંપ શે. વીમાધારક પાસે 

ઉચક પ્રીર્મયમ કે હપ્તામા ંચકુવણી કરવાનો ર્વકલ્પ હોય છે.  

h) યોજનામાાંથી બહાર નીકળવ ાં 

વીમાધારકનુ ં મતૃ્ય ુ થવાના રકસ્સામા ં કે પસરં્દ કરેલી ર્નવરૃ્િ વય અગાઉ કે પછી 
યોજનામાથંી ખસી જવાની ઇચ્છા હોય તો તે પ્રીર્મયમનુ ંયોગ્ય રરફ ં મેળવવાને પાત્ર 

બનશે, જે પોક્ષલસી હઠેળ કોઈ ર્દાવો ન કરવાને આર્ધન છે. રરન્દ્યઅૂલમા ં ર્વલબં માટે 

સતંોષકારક કારણ હોય તો પ્રીર્મયમની ચકુવણીમા ં સાત રર્દવસના વધારા સમયની 
જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 

i) સોંપણી 

યોજના સોંપણી માટે પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે છે. 

j) બાકાત રાખવા માિેની બાબતો 

પોક્ષલસી અગાઉથી હોય તેવા રોગોને, 30 રર્દવસના વેઇરટિંગ પીરરય  અને મેર ક્લઇેમમા ં
ચોક્કસ રોગોને પ્રથમ વષામા ંવળતર ન મળે તેવી બાબતોને બાકાત રાખતી નથી. આ 

ભર્વષ્ય માટેની મેર ક્લઇેમ પોક્ષલસી હોવાથી આ બાબત તારકિક છે. 

k) ગ્રપૂ વીમાન ાં વેરરઅન્સિ 

પોક્ષલસી ગ્રપૂ આધારે પણ મેળવી શકાય છે, જેમા ંગ્રપૂ ર સ્કાઉન્દ્ટની સરુ્વધા ઉપલબ્ધ હોય 

છે. 

H. સાંય ક્ટત ઉત્પાદનો 

કેટલીક વખત જીવન વીમા સાથે સબંરં્ધત ઉત્પાર્દનો સ્વાસ્્ય વીમા ઉત્પાર્દનોની સરુ્વધા પણ 

આપે છે. પેકેજજિંગ કરીને વધારે ઉત્પાર્દનોને પ્રોત્સાહન આપવાનો આ સારો માગા છે, જેના 
મારફતે બ ેવીમા કંપનીઓ હાથ ર્મલાવે છે અને એક પોક્ષલસીમા ંબ ેવીમા ઓફર કરવાનો કરાર 

કરે છે. 
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એટલે હલેથ ્િસ િાઇફ કોન્સમ્બ ઉત્પાદનો એવા ઉત્પાર્દનો છે, જે જીવન વીમા કંપનીનુ ંજીવન 

વીમાકવચ અને નોનલાઇફ અને/અથવા સ્વતતં્ર હલે્થ ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કંપની વારારા હલે્થ વીમા 
કવચને સયંકુ્તપણ ેધરાવે છે. 

આ ઉત્પાર્દનો સયંકુ્તપણ ેબ ેવીમા કંપનીઓ વારારા ર ઝાઇન કરવામા ંઆવ્યા છે અને બનેં વીમા 
કંપનીઓની ર્વતરક ચેનલ્સ વારારા વેચાણ થાય છે. ચોક્કસ આ માટે વતામાન માગાર્દર્શિકા મજુબ 

બે કંપનીઓ વચ્ચ ેજો ાણ કરવુ ંપ શે, જેમ કે આવા જો ાણને એક જીવન વીમાકંપની અને 

એક નોન-લાઇફ વીમાકંપની વચ્ચ ેકોઈ પણ સમયે મજૂંરી આપવામા ંઆવે છે. આવી કંપનીઓ 

વચ્ચે માકેરટિંગ, પોક્ષલસીની સેવા અને સામાન્દ્ય ખચાની વહેંચણી અને પ્રીર્મયમના ટ્રાન્દ્સર્મશન 

માટે સમજૂતીકરાર (એમઓય)ુ થવા જોઈએ. કોઈ પણ એક વીમાકંપની જો ાણ માટે ઇર ાની 
મજૂંરી મેળવે છે. આ સમજૂતી લાબંા ગાળાની હોવી જોઈએ અને જો ાણ રર્દ કરવાની મજૂંરી 
અપવાર્દરૂપ સ્સ્થર્ત ર્સવાય આપવામા ંનહીં આવે, જે ઇર ાને સતંોષકારક હોવી જોઈએ. 

એક વીમાકંપની લી  વીમાકંપની તરીકે કામગીરી કરવા સમંત થઈ શકે છે અને સયંકુ્ત 

ઉત્પાર્દનો માટે જરૂરી ર્વર્વધ સેવાઓ પ્રર્દાન કરવા સપંકા  પોઇન્દ્ટ તરીકે પોક્ષલસીની સેવાની 
સરુ્વધામા ંમહત્ત્વપણૂા ભરૂ્મકા ભજવે છે. લી  વીમાકંપની વીમાકરણ અને પોક્ષલસીની સેવાની 
સરુ્વધામા ંમખુ્ય ભરૂ્મકા ભજવી શકે છે. જોકે ર્દાવાઓ અને કર્મશનની ચકુવણીનુ ંસચંાલન 

સબંરં્ધત વીમાકંપનીઓ વારારા થશે, જેનો આધાર પોક્ષલસીની જોગવાઈને થતી અસર પર છે.  

સયંકુ્ત ઉત્પાર્દનોના ફાઇક્ષલિંગમા ં ફાઇલ અને યઝુ માગાર્દર્શિકાને અનસુરવામા ં આવશે, જે 

સમયેસમયે ઇશ્ય ૂ થાય છે અને વ્યસ્ક્તગત રીતે મજૂંર થાય છે. બનેં પ્રકારના જોખમોના 
પ્રીર્મયમને અલગથી ઓળખવામા ંઆવશે અને વેચાણ પવેૂ અને પછી એમ બનેં તબક્કામા ં
પોક્ષલસીધારકને જણાવવામા ંઆવશે તેમજ પોક્ષલસીના ર્દસ્તાવેજ, વેચાણના સારહત્ય વગેરેમા ં
પણ તેનો ઉલ્લખે હશે.  

ઉત્પાર્દન વ્યસ્ક્તગત વીમા પોક્ષલસી અને ગ્રપૂ વીમાના આધારે એમ બનેં રીતે ઓફર થઈ શકે 

છે. જોકે હલે્થ વીમા ્લોટર પોક્ષલસીઓના સબંધંમા ં સપંણૂા જીવન વીમા કવચને કુટંુબની 
કમાણી કરતા એક સભ્યાના જીવન પર મજૂંરી આપવામા ંઆવે છે, જે હલે્થ વીમા પોક્ષલસીમા ં
વીમાપાત્ર રહતના અરજર્દાર હોય છે અને સબંરં્ધત વીમાકંપનીઓના અન્દ્ય લાગ ુવીમાકરણ 

ર્નયમનોને આર્ધન હોય છે.  
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ફ્રી લકૂ ઓપ્શન વીમાધારકને ઉપલબ્ધ હોય છે અને સયંકુ્ત ઉત્પાર્દનને સપંણૂાપણ ેલાગ ુપ  ે

છે. જોકે સયંકુ્ત ઉત્પાર્દનનો હલે્થ વીમાનો ભાગ તેની રરન્દ્યએૂક્ષબક્ષલટી નોન-લાઇફ/સ્વતતં્ર હલે્થ 

વીમા કંપની પાસેથી પોક્ષલસીધારકના ર્વકલ્પ પર મેળવશે.  

સયંકુ્ત ઉત્પાર્દનોનુ ં વેચાણ  ાયરેક્ટ માકેરટિંગ ચનેલ્સ મારફતે થઈ શકશે. બનેં 

વીમાકંપનીઓના ્ોકસા અને સયંકુ્ત વ્યસ્ક્ત અને કોપોરેટ એજન્દ્્સ સામાન્દ્ય હોય છે, પણ 

બેન્દ્ક સરં્દભા ગોઠવણો મારફતે નહીં. જોકે તેઓ મધ્યસ્થી ન બની શકે, જેમની પાસે ઉત્પાર્દનો કે 

વીમાકંપનીઓનુ ંમાકેરટિંગ કરવાની મજૂંરી ન હોય.  

ર્દરખાસ્ત અને વેચાણ સારહત્યમા,ં ખાસ કરીને બે વીમાકંપનીઓ સકંળાયેલી હોય તેમા ંચોક્કસ 

ખલુાસો કરવો જોઈએ, કે કોણ ર્દાવાની પતાવટ કરશે, કોણ રરન્દ્ય ૂ કરશે કે બેમાથંી એક જ 

કવચને સેવાની સરુ્વધા મળશે વગેરે. 

આ વ્યવસાયની સેવા માટે આઇટી ર્સસ્ટમ મજબતૂ અને સાતત્યપણૂા હોવી જોઈએ, કારણ કે બે 
વીમાકંપનીઓ અને જરૂર પ  ે ત્યારે ઇર ાને મારહતી આપવી પ  ે તેમ હોવાથી  ટેાનુ ં ઘણુ ં
સકંલન જરૂરી છે.  

 

I. પેકેજ પોલિસીઓ  

એક ર્દસ્તાવેજ હઠેળ પેકેજ કે અમ્પ્ેલા વીમાકવચો ર્વર્વધ વીમાકવચનુ ંર્મશ્રણ છે. 

ર્દાખલા તરીકે, હાઉસહોલ્ સાની પોક્ષલસી, દુકાનર્દારની પોક્ષલસી, ઓરફસ પેકેજ પોક્ષલસી વગેરે 

જેવા વીમાકવચો છે, જે એક પોક્ષલસી હઠેળ ક્ષબક્લ્ િંગ્સ, સામરી ી વગેરે ર્વર્વધ ભૌર્તક 

અસ્કયામતોને આવરી લ ે છે. આ પ્રકારની પોક્ષલસીઓમા ં ચોક્કસ વ્યસ્ક્તગત કવચો કે 

જવાબર્દારીના કવચ સામેલ પણ હોઈ શકે છે. 

હલે્થ વીમામા ં પેકેજ પોક્ષલસીના ઉર્દાહરણોમા ંિર્તપરૂ્તિની પોક્ષલસીઓ સાથે ગભંીર ક્ષબમારીના 
કવચનો લાભ સામેલ છે અને િર્તપરૂ્તિ પોક્ષલસીઓ સાથે જીવન વીમા પોક્ષલસીઓ અને 

હોસ્સ્પટલ  ઇેલી કેશ લાભ સામેલ છે.  

પ્રવાસ વીમાના રકસ્સામા ંઓફર થતી પેકેજ પોક્ષલસી ફક્ત હલે્થ વીમાને જ આવરી લતેી નથી, 
પણ સાથે સાથે ક્ષબમારી/અકસ્માતના કારણ ે તબીબી ખચા ઉપરાતં અકસ્માતમા ં
મતૃ્ય/ુર્વકલાગંતાનો લાભ, ચકાસણીમા ંમાલસામાન ગમુાવવો કે મળવામા ં ર્વલબં, પાસપોટા  
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અને ર્દસ્તાવેજો ગમુાવવા, સપંર્િ/વ્યસ્ક્તગત નકુસાન માટે ત્રીજા પિની જવાબર્દારી, પ્રવાસ 

રર્દ થવો અને અપહરણનુ ંકવચ પણ સામેલ છે.  

J. િરીબો માિે સકૂ્ષમ વીમો અને હલેથ વીમો 

સકૂ્ષ્મ વીમા ઉત્પાર્દનો રી ામીણજનો અને અસગંરઠત િતે્રમા ં ઓછી આવક ધરાવતા લોકોને 

સરંિણ કે કવચ પ્રર્દાન કરવા માટે ખાસ બનાવવામા ંઆવ્યા છે. આપણી વસર્તમા ંઓછી 
આવક ધરાવતા લોકોની સખં્યા નોંધપાત્ર છે અને સામાન્દ્ય રીતે તેમની પાસે કોઈ હલે્થ સરુિા 
કવચ હોત ુ ંનથી. એટલ ેઆ ઓછ ંમલૂ્ય, વાજબી પ્રીર્મયમ અને લાભનુ ંપેકેજ ધરાવતુ ંઉત્પાર્દન 

આ લોકો સામાન્દ્ય જોખમોને પહોંચી વળવે અને તેમને આર્થિક રીતે મશુ્કેલી ન પ  ેતે માટે રજૂ 

કરવામા ંઆવ્યા છે. સકૂ્ષ્મ વીમાનુ ંસચંાલન ઇર ા સકૂ્ષ્મ વીમા ર્નયમનો, 2005 વારારા થાય છે.  

ઇર ા સકૂ્ષ્મ વીમા ર્નયમન, 2005ની જરૂરરયાત મજુબ, આ ઉત્પાર્દનોનુ ંપ્રીર્મયમ ઓછ ંહોય છે 

અને સામાન્દ્ય રીતે વીમાકૃત રકમ રૂ.30,00થી ઓછી હોય છે. મોટા ભાગ ે આ પ્રકારના 
વીમાકવચ ર્વર્વધ સામરુ્દાર્યક સગંઠનો કે ક્ષબનસરકારી સગંઠનો (એનજીઓ) તેમના સભ્યો 
માટે ગ્રપૂના ધોરણ ેલે છે. ઇર ાની રી ામીણ અને સામાજજક િેત્રની જવાબર્દારીઓ મજુબ વીમા 
કંપનીઓએ તેમની પોક્ષલસીઓના અમકુ ર્નર્િત ભાગનુ ં વેચાણ સકૂ્ષ્મ વીમા ઉત્પાર્દનો તરીકે 

કરવુ ંફરજજયાત છે, જેથી વીમાની પહોંચ વ્યાપક બનાવી શકાય.  

સરકારી િેત્રના એકમોએ સમાજના ગરીબ વગોને વીમાનો લાભ પહોંચા વા બે પોક્ષલસીઓ 

બનાવી છે, જે નીચે મજુબ છેેઃ 

 જન આરોગ્ય બીમા પોલિસી 

જન આરોગ્ય બીમા પોક્ષલસીના ખાર્સયતો નીચ ેમજુબ છે: 

7. આ પોક્ષલસી સમાજના ગરીબ તબક્કાના લોકોને સસ્તો તબીબી વીમો પરૂો પા વા માટે 

બનાવવામા ંઆવી છે.  
8. આ વીમાકવચ વ્યસ્ક્તગત મેર ક્લેઇમ પોક્ષલસી જેવુ ંજ છે, ર્સવાય કે તેમા ંસકં્ષચત બોનસ 

અને તબીબી ચેક-અપના લાભ સામેલ નથી.  
9. આ પોક્ષલસી વ્યસ્ક્તઓને અને કુટંુબના સભ્યોને ઉપલબ્ધ હોય છે.  
10. તેમા ંવયમયાાર્દા પાચં વષાથી 70 વષા છે. 
11. માતા કે ર્પતા કે માતાર્પતા બનેંને એકસાથે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવામા ંઆવ્યુ ંહોય તો 

તેમના ત્રણ મરહનાથી પાચં વષા વચ્ચેની વય ધરાવતા બાળકોને વીમાકવચ મળી શકે છે. 
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12. વીમાકૃત વ્યક્ક્ટત દીઠ વીમાકૃત રકમ રૂ.5,000 સ ધી મયાણરદત હોય છે અને ચ કવવાપાત્ર 

પ્રીનમયમ નીચેના િેબિ મ જબ છે. 

 

િેબિ 2.1 

વીમાકૃત વ્યક્ક્ટતની ઉંમર 46 વષણ સ ધી 46-55 56-65 66-70 

કુટંુબની મખુ્ય વ્યસ્ક્ત 70 100 120 140 

પત્ની 70 100 120 140 

25 વષા સધુી આર્શ્રત બાળક 50 50 50 50 

કુટંુબ માટે 2+1 આર્શ્રત બાળક 190 250 290 330 

કુટંુબ માટે 2+2 આર્શ્રત બાળકો 240 300 340 380 

i. આવકવેરા ધારાની જોગવાઈ 80 ી હઠેળ કરવેરાના લાભ માટે લાયક પ્રીર્મયમ. 
ii. સેવા વેરો કે સર્વિસ ટેક્સ પોક્ષલસીને લાગ ુપ તો નથી. 

 સાવાર્ત્રક સ્વાસ્્ય વીમા યોજના (UHIS) 

આ પોક્ષલસી 100 કે વધારે કુટંુબના ગ્રપૂ માટે ઉપલબ્ધ છે. તાજેતરમા ં વ્યસ્ક્તગત 

યએુચઆઇએસ પોક્ષલસીઓ જનતાને ઉપલબ્ધ પણ કરાવવામા ંઆવે છે.  

િાભ 

સાવાર્ત્રક સ્વાસ્્ય વીમા યોજનાના લાભ નીચ ેમજુબ છેેઃ 

V. તબીબી વળતર 

પોક્ષલસી હોસ્સ્પટલમા ં ભરતી થઈને સારવાર મેળવવા માટે વ્યસ્ક્ત/કુટંુબને નીચ ે મજુબ 

પેટામયાાર્દાને આર્ધન રૂ.30,000 સધુીનુ ંવળતર પ્રર્દાન કરે છે. 

િેબિ 2.2 

નવિત મયાણદા 
રૂમ, રહવેાના ખચા ર્દરરોજ રૂ. 150/- સધુી 
જો આઇસીયમુા ંભરતી કરવામા ંઆવે તો ર્દરરોજ રૂ.300/-સધુી 
સર્જન, એનેસ્થેરટસ્ટ, કન્દ્સલ્ટન્દ્ટ, સ્પેશ્યાક્ષલસ્ટ ફી, 
નર્સિંગ ખચા 

ર્દર ક્ષબમારી/ઇજા ર્દીઠ રૂ.4,500/-

સધુી 
એનેસ્થેર્શયા, લોહી, ઓસ્ક્સજન, ઓટી ચાજીસ, ર્દર ક્ષબમારી/ઇજા ર્દીઠ રૂ.4,500/-
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ર્દવાઓ, ર્નર્દાન સામરી ી અને એક્સ-રે,  ાયાક્ષલસીસ, 

રેર યોથેરપી, કેમોથેરપી, પેસમેકરનો ખચા, કૃર્ત્રમ 

અંગ વગેરે 

સધુી  

કોઈ એક ક્ષબમારી માટે વહન કરવામા ંઆવતો કુલ 

ખચા 
રૂ. 15,000/- સધુી 

VI. વ્યક્ક્ટતિત અકસ્માત કવચ 

અકસ્માતને કારણ ે કુટંુબની આવકના મખુ્ય આધાર સમાન વ્યસ્ક્તના મતૃ્ય ુસામે (યાર્દી 
મજુબ) વળતરેઃ રૂ. 25,000/-. 

VII. નવકિાાંિતાન ાં કવચ  

અકસ્માત/ક્ષબમારીને કારણ ે જો કુટંુબની આવકના મખુ્ય આધાર સમાન વ્યસ્ક્તને 

હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર માટે ભરતી કરવામા ંઆવે તો ત્રણ રર્દવસના વેઇરટિંગ પીરરય  પછી 
મહિમ 15 રર્દવસ સધુી હોસ્સ્પટલાઇઝેશન ર્દરર્મયાન ર્દરરોજ રૂ.50/-નુ ંવળતર. 

VIII. પ્રીનમયમ 

ટેબલ 2.3 

એન્ન્સિિી પ્રીનમયમ 

વ્યસ્ક્ત માટે રૂ.365/- વષા ર્દીઠ 

પાચંના કુટંુબ માટે 

(પ્રથમ ત્રણ બાળકો સરહત) 
રૂ.548/- વષા ર્દીઠ 

સાતના કુટંુબ માટે 

(પ્રથમ ત્રણ બાળકો અને આર્શ્રત માતાર્પતાઓ 

સરહત) 

રૂ.730/- વષા ર્દીઠ 

બીપીએલ કુટંુબો માટે પ્રીર્મયમ સબર્સ ી ગરીબી રેખા નીચે જીવતા કુટંુબો માટે સરકાર 

પ્રીર્મયમ સબર્સ ી પ્રર્દાન કરશે. 

 
 

K. રાષ્ટ્િીય સ્વાસ્્ય બીમા યોજના  

સરકારે ર્વર્વધ સ્વાસ્્ય યોજના પણ શરૂ કરી છે, જેમાથંી કેટલીક ખાસ રાજયોમા ંલાગ ુ છે. 

સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત લાભ જનતા સધુી પહોંચા વા વીમા કંપનીઓ સાથે ભાગીર્દારીમા ંરાષ્ટ્રીય 
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સ્વાસ્્ય બીમા યોજના (આરએસબીવાય)નો અમલ કરવામા ંઆવે છે. ભારત સરકારના શ્રમ 

અને રોજગાર મતં્રાલયે ગરીબી રેખા નીચે જીવતા (બીપીએલ) કુટંુબોને હલે્થ વીમા કવચ 

પ્રર્દાન કરવા આરએસબીવાય  શરૂ કરી છે.  

રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્્ય બીમા યોજનાની ખાર્સયતો નીચ ેમજુબ છે: 

a. ફેર્મલી ્લોટરના આધારે બીપીએલ કુટંુબ ર્દીઠ કુલ રૂ. 30,000ની વીમાકૃત રકમ. 
b. અગાઉથી હોય તેવા રોગોને આવરી લેવામા ંઆવશે.  
c. હોસ્સ્પટલમા ંભરતી થઈને સારવાર મેળવવા સ્વાસ્્ય સેવાઓનુ ંકવચ અને  -ેકેર આધારે 

પ્રર્દાન કરી શકાય તેવી શસ્ત્રરક્રયાની સેવાઓ. 
d. તમામ લાયક સ્વાસ્્ય સેવાઓને કેશલેસ કવચ. 
e. સ્માટા  કા ાની જોગવાઈ 
f. હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર માટે ભરતી પવેૂ અને પછીના ખચાની જોગવાઈ.  
g. ર્દરેક મલુાકાત ર્દીઠ પરરવહન ભ્થુ ંરૂ.100/-. 
h. કેન્દ્ર અને રાજય સરકાર વીમા કંપનીઓને પ્રીર્મયમ ચકુવે છે.  
i. રાજય સરકાર સ્પધાાત્મક ક્ષબર િંગ મારફતે વીમા કંપનીઓની પસરં્દગી કરે છે. 
j. લાભાથીઓને સરકારી અને ખાનગી હોસ્સ્પટલો વચ્ચ ેપસરં્દગીની તક.  
k. પ્રીર્મયમનુ ંવહન કેન્દ્ર અને રાજય સરકાર 3:1ના પ્રમાણમા ંકરશે. કેન્દ્ર સરકાર કુટંુબ ર્દીઠ 

મહિમ રૂ.565/- ચકુવશે.  
l. રાજય સરકારનુ ંપ્રર્દાનેઃ વાર્ષિક પ્રીર્મયમનો 25 ટકા અને રૂ. 750થી વધારે કોઈ પણ 

પ્રીર્મયમ. 
m. લાભાથી રજજસ્ટે્રશન ફી/રરન્દ્યઅૂલ ફી પેટે ર્દર વષે રૂ.30/-ચકુવશે.  
n. વહીવટી ખચા રાજય સરકાર ઉઠાવશે.  
o. આ હતે ુમાટે લાભાથી માટે સ્માટા  કા ાના વધારાના ખચા પેટે રૂ.60/- ઉપલબ્ધ કરાવવામા ં

આવશે.  
p. આ યોજના સ્માટા કા ા ઇશ્ય ૂ થયાની તારીખથી એક મરહના પછીના મરહનાની પ્રથમ 

તારીખથી લાગ ુથશે. એટલે જો સ્માટા  કા ા કોઈ ખાસ જજલ્લામા ં ફેબ્રઆુરીમા ં કોઈ પણ 

તારીખે ઇશ્ય ૂથાય, તો યોજના 1 એર્પ્રલથી લાગ ુથશે.  
q. યોજના આગામી વષાની 31 માચા સધુી એક વષા માટે લાગ ુરહશેે. આ જે તે જજલ્લામા ં

યોજનાની અંર્તમ તારીખ રહશેે. એટલ ે વચ્ચેના ગાળામા ં ઇશ્ય ૂ થતા કાડ્સાની અંર્તમ 

તારીખ પણ  પછીના વષાની 31મી માચા રહશેે. 
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ર્દાવાની પતાવટ યાર્દીમા ંઉલ્લેખ કરાયેલ ટીપીએ કે વીમા કંપની વારારા થશે. આ પતાવટ 

ક્ષલસ્ટે  હોસ્સ્પટલો મારફતે શક્ય હોય ત્યા ંસધુી કેશલેસ કરવામા ંઆવે છે.  

ક્ષબમારીના સતત સમયગાળા તરીકે કોઈ પણ એક ક્ષબમારીને ગણવામા ંઆવશે અને તેમા ં
હોસ્સ્પટલમા ંછેલ્લી ર્વક્ષઝટની તારીખથી 60 રર્દવસની અંર્દર મારં્દગીનો ઉથલો સામેલ છે.  

 

L. પ્રધાનમાંત્રી સ રક્ષા લબમા યોજના 

તાજેતરમા ંજાહરે થયેલી પીએમએસબીવાય વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતમા ંમતૃ્ય ુઅને ર્વકલાગંતાના 
વીમાકવચ ેઘણુ ંબધુ ંઆકષાણ ઊભુ ંકયુું છે અને આ યોજનાની ર્વગત નીચ ેમજુબ છેેઃ 

વીમાકવચનો અવકાશ : 18થી 70 વષાની વયના તમામ બચત બેન્દ્ક ખાતાધારકો આ 

યોજનામા ંજો ાઈ શકે છે. સહભાગી બેન્દ્કોએ કોઈ પણ માન્દ્યતાપ્રાપ્ત નોન-લાઇફ વીમાકંપની 
સાથે જો ાણ કરવુ ંજોઈએ, જે કવચ માટે આ પ્રકારની બેન્દ્કને માસ્ટર પોક્ષલસી ઓફર કરશે. 

કોઈ પણ વ્યસ્ક્ત એક બચત ખાતા મારફતે આ યોજનામા ંજો ાઈ શકશે અને જો તે એકથી વધ ુ

બેન્દ્ક ખાતા ધરાવશે તો તેને કોઈ વધારાનો લાભ નહીં મળે અને ચકુવવામા ંઆવેલ વધારાનુ ં
પ્રીર્મયમ જપ્ત થઈ જશે. બેન્દ્ક ખાતા માટે મખુ્ય કેવાયસી માટે આધાર જરૂરી રહશેે. 

નોંધણીની પદ્નત/મ દ્દત : કવચ 1 જૂનથી 31 મે સધુી એક વષા માટે રહશેે, જે ર્નર્િત ફોમા પર 

ર્નયકુ્ત બેંક ખાતામાથંી ઓટો કે્ષબટ વારારા જો ાવાનો ર્વકલ્પ પ્રર્દાન કરશે, જેને ર્દર વષે 31 મે 

સધુી ચકુવવુ ંજરૂરી છે, શરૂઆતના વષા આ સમયમયાાર્દા 31 ઓગસ્ટ સધુી લબંાવી શકાશે. 

સરકાર શરૂઆતમા ંઆ યોજનામા ંજો ાવાનો ગાળો 30 નવેમ્પબર, 2015 સધુી એટલ ેવધ ુત્રણ 

મરહના લબંાવી શકે છે.  

પછી પરૂા વાર્ષિક પ્રીર્મયમની ચકુવણી પર જો ાણ ચોક્કસ શરતો પર શક્ય છે. અરજર્દાર 

નોંધણી/ઓટો- કે્ષબટ માટે અર્નર્િત/લાબંા ગાળાનો ર્વકલ્પ આપી શકે છે, જે અગાઉના 
અનભુવના આધારે સધુારી હોય તેવી શરતો સાથે યોજના ચાલ ુ રહવેાને આર્ધન છે. 

યોજનામાથંી કોઈ પણ સમયે નીકળી જનાર વ્યસ્ક્તઓ ભર્વષ્યમા ંકોઈ પણ સમયે જો ાઈ શકે 

છે. ર્દર વષે લાયકાતની કેટેગરીમા ંનવા પ્રવેશકો કે અગાઉ ન જો ાયેલા હાલ લાયક વ્યસ્ક્તઓ 

ભર્વષ્યમા ંજો ાઈ શકશે. 

વીમા હઠેળના લાભ નીચે મજુબ છેેઃ 

િાભન ાં કોષ્ટ્િક  વીમાકૃત રકમ  
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મતૃ્ય ુ રૂ. 2 લાખ 

બનેં આંખને સપંણૂા અને સધુારી ન શકાય તેવુ ં
નકુસાન કે બનેં હાથ કે પગનો ઉપયોગ ગમુાવવો 
કે એક આંખની રક્ષ્ટ ગમુાવવી અને એક હાથ કે 

પગનો ઉપયોગ ગમુાવવો  

રૂ. 2 લાખ 

એક આંખની રક્ષ્ટ સપંણૂાપણે અને સધુારી ન શકાય 

તેવી રીતે ગમુાવવી અથવા એક હાથ કે પગનો 
ઉપયોગ ગમુાવવો  

રૂ. 1 લાખ 

જો ાવાની અને વારસર્દાર ર્નમવાની સરુ્વધા એસએમએસ, ઇમેઇલ કે વ્યસ્ક્તગત મલુાકાત 

વારારા ઉપલબ્ધ છે. 

પ્રીનમયમ : સભ્ય ર્દીઠ વાર્ષિક રૂ.12/-. પ્રીર્મયમ એક હપ્તામા ંઓટો  કે્ષબટ સરુ્વધા મારફતે 

ખાતાધારકોના બચત ખાતામાથંી 1 જૂને કે તેની અગાઉ ર્દરેક વાર્ષિક કવચના ગાળામા ંકપાઈ 

જશે. જોકે 1 જૂન પછી ઓટો  કે્ષબટ થાય તેવા કેસમા ંકવચ ઓટો  કે્ષબટ થયા પછીના મરહનાના 
પ્રથમ રર્દવસથી મળશે. સહભાગી બેન્દ્કો તે જ મરહનામા ંપ્રીર્મયમ કાપશે, જયારે ઓટો  કે્ષબટ 

ર્વકલ્પ આપવામા ંઆવે છે, ખાસ કરીને ર્દર વષે મે મરહના અને તે જ મરહનામા ંવીમા કંપનીને 

રકમ ચકુવાઈ જશે.  

પ્રીર્મયમની સમીિા વાર્ષિક ર્દાવાના અનભુવના આધારે થશે, પણ પ્રથમ ત્રણ વષામા ં
પ્રીર્મયમમા ંવધારો ન થાય તેવુ ંસરુ્નર્િત કરવા પ્રયાસો કરવામા ંઆવશે.  

કવચ રર્દ થવેુઃ સભ્ય માટે અકસ્માત કવચ નીચેની સ્સ્થર્તમા ંરર્દ થઈ જશે: 

 I. સભ્યની વય 70 વષા થાય (નજીકના જન્દ્મરર્દવસની ઉંમર) અથવા 

 II. બેન્દ્કમા ંખાત ુ ંબધં થવુ ંકે વીમો અમલમા ંરાખવા અપરૂતુ ંબેલેન્દ્સ હોવુ ં

 III. સભ્ય એકથી વધારે ખાતા વારારા કવચ મેળવે તેવા કેસમા ંવીમાકવચ એક ખાતા પરૂત ુ ં
જ મયાારર્દત હશે અને પ્રીર્મયમ જપ્ત થશે ત્યારે અન્દ્ય કવચ પણ જપ્ત થશે. 

 જો ર્નયત તારીખે અપરૂતુ ંબેલેન્દ્સ હોય તેવા કોઈ ટેકર્નકલ કારણોસર કે કોઈ વહીવટી 
કારણસર વીમાકવચ  રર્દ થાય, તો સપંણૂા 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 ર્નણાય વીમાકંપનીના ર્વવેકના આર્ધન રહશેે. 
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M. પ્રધાનમાંત્રી જનધન યોજના 

બેક્ન્દ્કિંગ બચત અને થાપણ ખાતા, રેર્મટન્દ્સ, કે્રર ટ, વીમો અને પેન્દ્શન વાજબી ધોરણ ેઆપવા 
અને ભારતીય નાગરરકો માટે નાણાકીય સવાસમાવેશક સરુ્નર્િત કરવા ભારતના વ ાપ્રધાન 

નરેન્દ્ર મોર્દીએ 28 ઓગસ્ટ, 2014ના રોજ આ અક્ષભયાન શરૂ કયુું હતુ.ં તેમણે 15 ઓગસ્ટ, 

2014ના રોજ તેમના પ્રથમ સ્વતતં્રતા ભાષણમા ંતેની જાહરેાત કરી હતી. આ યોજનામા ંકોઈ 

પણ એક અઠવાર યા ર્દરર્મયાન બેન્દ્ક ખાતા ખલુવાનો ર્વશ્વર્વક્રમ થયો છે. તેનો હતે ુબેક્ન્દ્કિંગના 
મખુ્યપ્રવાહમા ંલોકોને મહિમ સખં્યામા ંસામેલ કરવાનો છે. 

બેન્દ્કની કોઈ પણ શાખા કે ક્ષબઝનેસ કરસ્પોન્દ્ ને્દ્ટ (બેન્દ્ક ર્મત્ર)મા ં ખાત ુ ં ખોલાવી શકાશે. 

પીએમજે ીવાય ખાતા ઝીરો બેલેન્દ્સ સાથે ખલુે છે. જોકે જો ખાતાધારક ઇચ્છે તો ચેકબકુ મેળવે 

છે, જે માટે તેણ ેલઘતુમ બેલને્દ્સનો માપરં્દ  પણૂા કરવો પ શે.  

પીએમજેિીવાય યોજના હઠેળ નવશેષ િાભ 

a. થાપણ પર વ્યાજ.  
b. રૂ. 1.00 લાખનુ ંઅકસ્માત વીમા કવચ  
c. લઘતુમ બલેેન્દ્સની જરૂર નથી. 
d. રૂ.30,000/-નુ ંજીવન વીમાકવચ  
e. સમરી  ભારતમા ંનાણાનુ ંસરળ હસ્તાતંરણ  
f. સરકાર યોજનાઓના લાભાથીઓને આ ખાતાઓમા ંપ્રત્યિ લાભ હસ્તાતંરણ મળશે.  

g. 5 મરહના માટે ખાતાની સતંોષકારક કામગીરી પછી ઓવરિા્ટ સરુ્વધા પ્રાપ્ત થશે  
h. પેન્દ્શન, વીમા ઉત્પાર્દનોની સલુભતા.  
i. અકસ્માત વીમા કવચ 
j. રુપે ર બેટ કા ા, જેનો 45 રર્દવસમા ંઓછામા ંઓછો એક વખત ઉપયોગ કરવો જોઈએ.  
k. ર્દર કુટંુબ, ખાસ કરીને કુટંુબની મરહલા ર્દીઠ એક ખાતામા ં જ રૂ.5,000/-ના 

ઓવરિા્ટની સરુ્વધા. 

13 મે, 2015ના રોજ રૂ.16,918.91 કરો ના બેલેન્દ્સ સાથે 15.59 કરો  ખાતાઓ નોંધાયા 
હતા. તેમાથંી 8.50 કરો  ખાતા ઝીરો બેલેન્દ્સ સાથે ખોલવામા ંઆવ્યા છે. 
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N. વ્યક્ક્ટતિત અકસ્માત અને નવકિાાંિતાન ાં કવચ  

વ્યક્ક્ટતિત અકસ્માત (પીએ) કવચ અનપેક્ષિત અકસ્માતના રકસ્સામા ંમતૃ્ય ુઅને ર્વકલાગંતાના 
કારણે વળતર પ્રર્દાન કરે છે. ઘણી વખત આ પોક્ષલસીઓ અકસ્માતના લાભ સાથે કેટલાક 

સ્વરૂપનુ ંતબીબી કવચ પ્રર્દાન કરે છે.  

પીએ પોક્ષલસીમા ં વીમાધારકના મતૃ્ય ુ સામે 100 ટકા વીમાકૃત રકમ મળે છે, ત્યારે 

ર્વકલાગંતાના રકસ્સામા ંસપંણૂા ર્વકલાગંતા માટે વીમાકૃત રકમની ચોક્કસ ટકાવારી વળતર 

સ્વરૂપે મળે છે, તો કામચલાઉ ર્વકલાગંતા માટે સાપ્તારહક વળતર મળે છે.  

સાપ્તારહક વળતર એટલ ેર્વકલાગંતા હોય તે ગાળા ર્દરર્મયાન ર્દર અઠવાર યે ર્નર્િત રકમની 
ચકુવણી, જે અઠવાર યાની સખં્યાની મહિમ મયાાર્દાને આર્ધન હોય છે, જે માટે વળતર 

ચકુવવાપાત્ર છે.   

a) નવકિાાંિતા વીમાકવચના પ્રકારો 

ર્વકલાગંતાના પ્રકારો, જે સામાન્દ્ય રીતે પોક્ષલસી હઠેળ આવરી લેવામા ંઆવે છેેઃ 

c) કાયમી સાંપણૂણ નવકિાાંિતા (PTD): એટલ ેઆજીવન સપંણૂાપણે ર્વકલાગં થવુ,ં જેમ કે 

તમામ ચાર અંગોને લકવા થવો, કોમા જેવા સ્સ્થર્ત, બનેં આંખો/બનેં પગ/બનેં 

હાથ/બનેં અંગ કે એક હાથ અને એક આંખ કે એક આંખ અને એક પગ કે એક હાથ અને 

એક પગ, 

d) કાયમી આંનશક નવકિાાંિતા (PPD): એટલે કે આજીવન આંર્શક ર્વકલાગંતા, જેમા ંહાથ 

અને પગની આંગળીઓ ગમુાવવી વગેરે 

e) કામચિાઉ સ્થાયી નવકિાાંિતા (TTD): એટલે કામચલાઉ ગાળા માટે સ્થાયી 
ર્વકલાગંતા. વીમાકવચના આ ર્વભાગમા ં ર્વકલાગંતાના ગાળા ર્દરર્મયાન ગમુાવેલી 
આવકને સરભર કરવામા ંઆવે છે.  

ક્લાયન્દ્ટ પાસે મતૃ્ય ુકવચ કે મતૃ્ય ુઉપરાતં કાયમી ર્વકલાગંતા કે મતૃ્ય ુઉપરાતં કાયમી 
ર્વકલાગંતા અને કામચલાઉ સ્થાયી ર્વકલાગંતામાથંી પસરં્દગી કરવાનો ર્વકલ્પ 

ઉપલબ્ધ હોય છે.  

b) વીમાકૃત રકમ 
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સામાન્દ્ય રીતે પીએ પોક્ષલસીઓ માટે વીમાકૃત રકમનો ર્નણાય કુલ માર્સક આવક પર લેવામા ં
આવે છે. સામાન્દ્ય રીતે તે કુલ માર્સક આવકની 60 ગણી હોય છે. જોકે કેટલીક વીમા કંપનીઓ 

આવકના સ્તરને ધ્યાનમા ં લીધા ર્વના સ્થાયી યોજના પણ ઓફર કરે છે. આ પ્રકારની 
પોક્ષલસીઓમા ંવીમાકવચના ર્દરેક ર્વભાગ માટે ઇન્સચ્છત પ્લાન મજુબ વીમાકૃત રકમ અલગ-

અલગ હોય છે.  

c) િાભ યોજના 

લાભ યોજના તરીકે પીએ પોક્ષલસીઓ પ્રર્દાનને આકષાતી નથી. એટલે જો વ્યસ્ક્ત પાસે અલગ 

અલગ વીમા કંપનીઓની એકથી વધારે પોક્ષલસી હોય, તો અકસ્માતમા ં મતૃ્ય,ુ પીટી ી કે 

પીપી ીના રકસ્સામા ંતમામ પોક્ષલસીઓ હઠેળ વળતર ચકુવવામા ંઆવશે.  

d) કવચનો અવકાશ 

આ પોક્ષલસીઓ ઘણી વખત તબીબી ખચાનુ ં કવચ પ્રર્દાન કરે છે, જેમા ં અકસ્માત પછી 
હોસ્સ્પટલમા ંભરતી થઈને સારવાર મેળવવાના ખચા અને અન્દ્ય તબીબી ખચાનુ ંવળતર પ્રર્દાન 

કરવામા ંઆવે છે. અત્યારે આપણ ે હલે્થ પોક્ષલસીઓ ધરાવીએ છીએ, જે અકસ્માતના કારણે 
તબીબી ખચા/હોસ્સ્પટલમા ંભરતી થઈને સારવાર મેળવવાના ખચાને આવરી લેવા માટે ઇશ્ય ૂ

કરવામા ં આવે છે. આ પ્રકારની પોક્ષલસીઓમા ં રોગો અને તેની સારવારને આવરી લેવામા ં
આવતી નથી અને તેના બર્દલે ફક્ત અકસ્માત સબંરં્ધત તબીબી ખચાને આવરી લેવામા ંઆવે 

છે.  

e) મલૂય સાંવનધિત િાભ 

વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત ઉપરાતં ઘણી વીમા કંપનીઓ અકસ્માતના કારણે હોસ્સ્પટલમા ંભરતી 
થઈને સારવાર મેળવવાના કારણ ેહોસ્સ્પટલ કેશ, પાર્થિવ શરીરના પરરવહનનો ખચા, સ્થાયી 
રકમ માટે શૈિક્ષણક લાભ અને વાસ્તર્વક કે સ્થાયી મયાાર્દાના આધારે એમ્પબ્યલુન્દ્સના ચાજીસ, 

જે ઓછ ંહોય વગેરે મલૂ્ય સવંર્ધિત લાભ પણ ઓફર કરે છે.  

f) બાકાત રાખવામાાં આવેિી બાબતો 

વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત કવચ હઠેળ સામાન્દ્ય બાકાત રાખવામા ંઆવેલી બાબતો છેેઃ 

 I. પોક્ષલસી શરૂ થાય તે અગાઉ અસ્સ્તત્વ ધરાવતી કોઈ પણ પ્રકારની ર્વકલાગંતા 

 II. માનર્સક સમસ્યાઓ કે કોઈ ક્ષબમારીને કારણે મતૃ્ય ુકે ર્વકલાગંતા 
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 III. ગપુ્ત રોગ, જાર્તય સબંધંથી થતા રોગો, એઇડ્સ કે ગા ંપણના કારણ ેપ્રત્યિ કે પરોિ 

નકુસાન. 

 IV. આકસ્સ્મક રીતે રેર એશન, ચેપ, પોઇઝર્નિંગના કારણ ેમતૃ્ય ુકે ર્વકલાગંતા. 

 V. ગનુારહત આશય સાથે વીમાધારક કે તેના કુટંુબના કોઈ પણ સભ્ય વારારા કાયર્દાનુ ં
ઉલ્લઘંન કરવાથી કે તેના પરરણામે થતી કોઈ ઇજા. 

 VI. યદુ્, આક્રમણ, ર્વરે્દશી શત્રનુી કાયાવાહી, દુશ્મનાવટ (યદુ્ જાહરે થયુ ંહોય કે ન થયુ ં
હોય), આંતરરક ઘષાણ, બળવો, ક્રારં્ત, બ ં, ર્વરોહ, સૈન્દ્ય વારારા બળવો કે સિા આંચકી 
લેવી, જપ્તી, ધરપક , કબજો, ર્નયતં્રણ અને અટકાયતોના કારણે પ્રત્યિ કે પરોિ 

રીતે થતી આકસ્સ્મક ઇજાથી મતૃ્ય ુકે ર્વકલાગંતા કે ઇજા. 

 VII. વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત ગનુારહત માનવવધ એટલે કે હત્યાના પીર ત હોય. જોકે 

મોટા ભાગની પોક્ષલસીઓમા ંગનુારહત પ્રવરૃ્િમા ંવીમાધારક પોતે સકંળાયેલ ન હોય 

તેવા હત્યાના કેસમા ં તેને અકસ્માત ગણવામા ંઆવે છે અને પોક્ષલસી હઠેળ આવરી 
લેવામા ંઆવે છે.  

 VIII. બાળકના જન્દ્મ કે ગભાાવસ્થાના લીધે કે આ બનેં સ્સ્થર્ત પછીના પ્રત્યિ/પરોિ 

પરરણામે મતૃ્ય/ુર્વકલાગંતા/હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર. 

 IX. જયારે વીમાકૃત/વીમાધારક વ્યાવસાર્યક તરીકે કોઈ પણ સ્પોટા  માટે તાલીમ મેળવે કે 

સહભાગી થાય, કોઈ પણ રે્દશના સૈન્દ્ય ર્દળની કોઈ પણ શાખામા ં સેવા આપે, યદુ્ના 
સમયમા ંકે શારં્તના સમયમા.ં 

 X. ઇરાર્દાપવૂાક પોતાની જાતને ઇજા પહોંચા વી, આત્મહત્યા કે આત્મહત્યાનો પ્રયાસ 

(સભાનતાપવૂાક કે માનર્સક આવેશમા)ં 

 XI. માર્દક રવ્યો કે ર્દવા અને ર્દારૂનુ ંવધ ુપ તુ ંસેવન  

 XII. દુર્નયામા ં કોઈ પણ જગ્યાએ પ્રમાણભતૂ ર્વમાનના ઉક્ષચત લાઇસન્દ્સ ર્વના 
પેસેન્દ્જર (યોગ્ય ચકુવણી કે અય કોઈ રીતે) ર્સવાય કોઈ પણ સ્વરૂપે ર્વમાન કે 

બલનૂમા ંસફર ખે વી, નાગરરક ઉડ્ડયન કે બલરૂ્નિંગમા ંભાગ લવેો  

ચોક્કસ પોક્ષલસીઓ માન્દ્ય િાઇર્વિંગ લાઇસન્દ્સ ર્વના કોઈ પણ વાહનના િાઇર્વિંગના કારણે 
થતા નકુસાન સામે વળતર ચકુવતી નથી.  

પીએ પોક્ષલસીઓ વ્યસ્ક્તઓ, કુટંુબો અને ગ્રપૂને 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 વ્યક્ક્ટત) અ પત્ની, જો આવક કરતી હોય તોેઃ વ્યસ્ક્ત 

તરીકે સામાન્દ્ય મયાાર્દા ર્વના ર્દરેક માટે સ્વતતં્ર મ ૂી વીમાકૃત રકમ. 

II. પત્ની (જો આવક ન કરતી હોય તો) : સામાન્દ્ય રીતે આવક કરતા સભ્યની મ ૂી 
વીમાકૃત રકમનો 50 ટકા રહસ્સો. આ રકમ ચોક્કસ ટોચમયાાર્દા ર્દા.ત. રૂ.1,00,000 કે 

રૂ.3,00,000 સધુી મયાારર્દત હોઈ શકે છે.  

III. બાળકો (5થી 25 વષણ વચ્ચેની વય ધરાવતા) : સામાન્દ્ય રીતે આવક કરતા ંસભ્યની       
આવકના વીમાકૃત રકમનો 25 ટકા રહસ્સો ટોચની મયાાર્દાને પાત્ર છે ર્દાખલા તરીકે 

બાળક ર્દીઠ રૂ.50,000. 

ગ્રપૂ પસણનિ અકસ્માત પોલિસીઓ 

સામાન્દ્ય રીતે ગ્રપૂ પસાનલ અકસ્માત પોક્ષલસીઓ વાર્ષિક પોક્ષલસીઓ છે, જે વષે જ રરન્દ્ય ૂ

થાય છે. જોકે નોન-લાઇફ અને સ્વતતં્ર હલે્થ વીમાકંપનીઓ કોઈ ચોક્કસ ઘટનાને કવચ 

પ્રર્દાન કરવા એક વષાથી ઓછી મદુ્દત સાથે ગ્રપૂ પસાનલ અકસ્માત ઉત્પાર્દનો ઓફર કરી 
શકે છે.  

નીચે ર્વર્વધ પ્રકારની ગ્રપૂ પોક્ષલસીઓ છે: 

I. કંપની અને કમાચારીઓનો સબંધં  

આ પોક્ષલસીઓ કંપનીઓ, સગંઠનો વગેરેને કવચ માટે આપવામા ંઆવે છે: 

iii. નામારંકત કમાચારીઓ 
iv. અનામારંકત કમાચારીઓ  

II. નોન એમ્પપ્લોયર-એમ્પપ્લોયી સબંધં 

આ પોક્ષલસીઓ સગંઠનો, સોસાયટીઓ, ક્લબ, વગેરેને કવચ માટે આપવામા ં
આવે છે: 

1. સભ્યોના નામ 
2. સભ્યોને નામ વારારા ઓળખવામા ંનહીં આવે  

(નોંધ : કમાચારીઓ અલગથી કવચ આપી શકાશે) 



 

398 
 

અક્સ્થભાંિની પોલિસી અને રોજજિંદા પ્રવનૃત્તના ન કસાન સામે વળતર 

આ ર્વર્શષ્ટ પીએ પોક્ષલસી છે, જે સકૂ્ષચત ફે્રકચાસાને વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવા માટે બનાવવામા ં
આવી છે.  

i. વળતરના સમયે ર્દરેક ફે્રક્ચર સામે ઉલ્લેક્ષખત વીમાકૃત રકમની ટકાવારી કે સ્થાયી લાભ 

ચકુવવામા ંઆવે છે.   

ii. વીમાકવચ ધરાવતા હા કાના પ્રકારના આધારે લાભ કે વળતરનુ ં પ્રમાણ અને 

ફે્રક્ચરની પ્રકૃર્ત.  

iii. સરળ ફે્રકરચ કરતા એકથી વધારે ફે્રક્ચરમા ંલાભ કે વળતરની ઊંચી ટકાવારી મળશે. 

ઉપરાતં આંગળીના હા કાના લાભની સરખામણીમા ં જાંધના હા કા માટે લાભ કે 

વળતરની ટકાવારી ઊંચી રહશેે.  

iv. પોક્ષલસી ભોજન, શૌચાલય, િરે્સિંગ, કોક્ન્દ્ટનેન્દ્સ (પેશાબ કે મળ ધારણ કરવાની 
િમતા) કે હલનચલન કરવાની અિમતા જેવી રોજજિંર્દા પ્રવરૃ્િ ગમુાવવા માટે 

પોક્ષલસીમા ં વ્યાખ્યાર્યત સ્થાયી લાભને પણ આવરી લ ે છે, જેથી વીમાધારક તેના 
જીવનને જાળવવા સાથે સકંળાયેલા ખચાનુ ંવહન કરી શકે છે.  

v. તે હોસ્સ્પટલ કેશ લાભ અને અકસ્માતમા ંમતૃ્યનુી વીમાકવચને પણ આવરી લ ે છે. 

ર્વર્વધ વીમાકૃત રકમ અને ચકુવાતા લાભ સાથે ર્વર્વધ યોજનાઓ ઉપલબ્ધ હોય છે.  

 

 

 

 

 

O. નવદેશી પ્રવાસ વીમો  

I. પોલિસીની જરૂરરયાત 

ભારતની બહાર વ્યવસાય, વેકેશન કે અભ્યાસ માટે પ્રવાસ કરતા ભારતીય નાગરરકોને 

ર્વરે્દશમા ંરોકાણ ર્દરર્મયાન અકસ્માત, ઇજા અને મારં્દગીનુ ંજોખમ છે. તબીબી સારસભંાળનો 
ખચા, ખાસ કરીને અમેરરકા અને કેને ામા,ં બહ ુવધારે છે અને જો કોઈ વ્યસ્ક્તને આ રે્દશોમા ં
અકસ્માત/ક્ષબમારીનો ભોગ બનવુ ંપ  ેતો મોટી નાણાકીય સમસ્યા સજાાઈ શકે છે. આ પ્રકારની 
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કમનસીબ ઘટનાઓ સામે સરંિણ મેળવવા પ્રવાસ પોક્ષલસીઓ કે ર્વરે્દશી હલે્થ અને અકસ્માત 

પોક્ષલસીઓ ઉપલબ્ધ છે.  

II. કવચનો અવકાશ 

આ પ્રકારની પોક્ષલસીઓ મખુ્યત્વે અકસ્માત અને મારં્દગીના ફાયર્દા માટે હોય છે, પણ બજારમા ં
ઉપલબ્ધ મોટા ભાગના ઉત્પાર્દનો એક ઉત્પાર્દનની અંર્દર ર્વર્વધ પ્રકારના કવચ પ્રર્દાન કરે છે. 

આ રીતે ઓફર થતા વીમાકવચ નીચે મજુબ છેેઃ 

3. અકસ્માતમા ંઅવસાન/ર્વકલાગંતા 
4. ક્ષબમારી/અકસ્માતને કારણ ેતબીબી ખચા 
5. ચકાસણીમા ંમાલસામાનને નકુસાન 
6. ચકાસણી થયેલ માલસામાનના આગમનમા ંર્વલબં 
7. પાસપોટા  અને ર્દસ્તાવેજો ગમુાવવા 
8. સપંર્િ/વ્યસ્ક્તગત નકુસાન માટે ત્રીજા પિની જવાબર્દારી 
9. પ્રવાસ રર્દ થવો 
10. અપહરણ સામે કવચ 

III. નવનવધ પ્રકારની યોજના 

લોકર્પ્રય પોક્ષલસીઓ ક્ષબઝનેસ અને હોક્ષલ  પ્લાન્દ્સ, સ્ટ ી પ્લાન્દ્સ અને એમ્પપ્લોયમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્સ 

છે.  

IV. આ વીમો કોણ પ્રદાન કરી શકે 

ર્વરે્દશ કે સ્થાર્નક પ્રવાસ વીમા પોક્ષલસીઓ નોન-લાઇફ અને સ્વતતં્ર હલે્થ વીમા કંપનીઓ વારારા 
ઓફર થઈ શકે છે, કા ંતો સ્વતતં્ર ઉત્પાર્દન સ્વરૂપે અથવા ચાલ ુહલે્થ પોક્ષલસીમા ંવધારાના 
કવચ તરીકે, જેમા ંવધારાના કવર માટે પ્રીર્મયમને ફાઇલ અને યઝુ પ્રોર્સજર હઠેળ ઓથોરરટી 
વારારા માન્દ્યતા મળે છે. 

V. પોલિસી કોણ િઈ શકે 

વ્યવસાય, વેકેશન કે અભ્યાસ માટે ર્વરે્દશ જતા ભારતીય નાગરરકો આ પોક્ષલસી લઈ શકે છે. 

કોન્દ્ટ્રાક્ટ પર ર્વરે્દશ મોકલવામા ંઆવતા ભારતીય કંપનીઓના કમાચારીઓને પણ આ કવચ 

મળી શકે છે.  

VI. વીમાકૃત રકમ અને પ્રીનમયમ 
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આ કવચ અમેરરકન  ોલરમા ં મળે છે અને સામાન્દ્ય રીતે 1,00,000  ોલરથી 5,00,000 

 ોલરની વીમાકૃત રકમ ધરાવે છે. તબીબી ખચાના કવચના ર્વભાગ માટે સ્થળાતંર, સ્વરે્દશ 

પરત મોકલવાનો ર્વભાગ મખુ્ય છે. અન્દ્ય ર્વભાગો માટે વીમાકૃત રકમ ઓછી હોય છે, જેમા ં
જવાબર્દારી કવચની અપેિા હોય છે. સામાન્દ્ય રીતે પ્રીર્મયમની ચકુવણી ભારતીય રૂર્પયામા ં
થાય છે, ર્સવાય કે એમ્પપ્લોયમેન્દ્ટ પ્લાન, જેમા ંપ્રીર્મયમની ચકુવણી  ોલરમા ંકરવી પ શે. 

સામાન્દ્ય રીતે આ પ્રકારના પ્લાન્દ્સ બ ેપ્રકારના હોય છેેઃ 

 I. અમેરરકા/કેને ા ર્સવાય દુર્નયાના તમામ રે્દશો માટે 

 II. અમેરરકા/કેને ા સરહત દુર્નયાના તમામ રે્દશો માટે 

કેટલાકં ઉત્પાર્દનો ફક્ત  એર્શયાના રે્દશોમા,ં યરુોર્પયન રે્દશો માટે પણ કવચ પ્રર્દાન કરે છે.  

 I. વારાંવાર કોપેરેિ પ્રવાસીઓ માિેના ્િાન્સસ 

આ વાર્ષિક પોક્ષલસી છે, જેમા ંકોપોરેટ/એમ્પપ્લોયર ભારતની બહાર વારંવાર પ્રવાસ ખ ેતા તેના 
એન્સક્ઝક્યરુટવ્સ માટે વ્યસ્ક્તગત પોક્ષલસીઓ લ ે છે. આ વીમાકવચ વષા ર્દરર્મયાન વારંવાર 

ર્વરે્દશ પ્રવાસ ખે તી વ્યસ્ક્તઓ પણ લઈ શકે છે. ર્દરેક પ્રવાસના મહિમ સમયગાળાની મયાાર્દા 
હોય છે તેમજ વષામા ંપ્રવાસની મહિમ સખં્યા પણ મયાારર્દત હોઈ શકે છે.  

સાથે સાથે અત્યારે વાર્ષિક ઘોષણા પોક્ષલસીની લોકર્પ્રયતા વધી રહી છે, જેમા ં કંપનીના 
કમાચારીઓ વારારા વષામા ંપ્રવાસના અંર્દાજજત રર્દવસોના આધારે અગાઉથી પ્રીર્મયમની ચકુવણી 
કરવામા ંઆવે છે.  

ઘોષણા પ્રવાસે જતા કમાચારીના રર્દવસોની સખં્યાના આધારે સાપ્તારહક/પખવાર ક ધોરણ ે

કરવામા ંઆવે છે અને અગાઉથી પ્રીર્મયમને એ જસ્ટ કરવામા ંઆવે છે. પોક્ષલસી લાગ ુહોય તે 

ર્દરર્મયાન માનવીય રર્દવસોની સખં્યામા ંવધારાની જોગવાઈ પણ હોય છે, કારણ કે તે અર્ધક 

આગોતરા પ્રીર્મયમની ચકુવણી પર પણૂા થઈ જાય છે.  

ઉપરોક્ત પોક્ષલસીઓ ક્ષબઝનેસ અને હોક્ષલ  ેપ્રવાસ માટે જ મજૂંર કરવામા ંઆવે છે.  

ઓએમપી હઠેળ બાકાત રાખવામા ંઆવતી સામાન્દ્ય બાબતોમા ંઅગાઉથી અસ્સ્તત્વમા ં હોય 

તેવા રોગ સામેલ છે. વતામાન ક્ષબમારીઓ ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓને ર્વરે્દશમા ંલેવામા ંઆવતી 
સારવાર માટે વીમાકવચ મળી શકતુ ંનથી.  

આ પોક્ષલસીઓ હઠેળ સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત ર્દાવાઓ સપંણૂાપણે કેશલેસ હોય છે, જેમા ં ર્વરે્દશમા ં
સેવા પ્રર્દાન કરવા ર્દરેક વીમા કંપની આંતરરાષ્ટ્રીય સેવા પ્રર્દાતા સાથે જો ાણ ધરાવે છે.  
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P. ગ્રપૂ હલેથ કવચ 

 I. ગ્રપૂ પોલિસીઓ 

પ્રકરણમા ં અગાઉ સમજાવ્યા મજુબ, ગ્રપૂ પોક્ષલસી ગ્રપૂના માક્ષલક વારારા લવેાય છે, જે 

એમ્પપ્લોયર, એસોસેએશન, બેન્દ્કનુ ં કે્રર ટ કા ા ર ર્વઝન હોઈ શકે છે, જયા ં ર્સિંગલ પોક્ષલસી 
વ્યસ્ક્તઓના સપંણૂા ગ્રપૂને વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે.  

ગ્રપૂ હલે્થ વીમા પોક્ષલસીઓ કોઈ પણ વીમાકંપનીઓ વારારા ઓફર થઈ શકે છે, જે મજુબ આ 

પ્રકારના તમામ ઉત્પાર્દનોમા ંએક વષાના રરન્દ્યએૂબલ કરાર હશે. 

ગ્રપૂ પોલિસીઓની ખાનસયતો – હોક્સ્પિિમાાં સારવાર મેળવવાના િાભ. 

II. કવચનો અવકાશ 

ગ્રપૂ હલે્થ વીમાનુ ંસૌથી સામાન્દ્ય સ્વરૂપ એમ્પપ્લોયસા (રોજગારર્દાતા) વારારા કમાચારીઓ અને 

તેમના કુટંુબીજનોને આવરી લેતી પોક્ષલસી છે, જેમા ં આર્શ્રત પત્ની, બાળકો અને 

માતાર્પતા/સાસસુસરા સામેલ છે.  

III. ગ્રાહકની જરૂરરયાત અન સાર કવચ 

કેટલીક વખત ગ્રપૂ પોક્ષલસીઓ ગ્રપૂની જરૂરરયાતો અનસુાર વીમા કવચો પ્રર્દાન કરે છે. એટલે 
ગ્રપૂ પોક્ષલસીઓમા ં કોઈ વ્યસ્ક્તને વ્યસ્ક્તગત પોક્ષલસીમા ંબાકાત રાખવામા ંઆવેલી કેટલીક 

પ્રમાણભતૂ બાબતોને ગ્રપૂ પોક્ષલસી હઠેળ આવરી લેવાયેલ હોય તેવુ ંજોવા મળશે.  

 

IV. માતતૃ્વ કવચ 

ગ્રપૂ પોક્ષલસીમા ંસૌથી સામાન્દ્ય અને વધારાનો એક ફાયર્દો માતતૃ્વના કવચનો છે. અત્યારે 

કેટલીક વીમા કંપનીઓ વ્યસ્ક્તગત પોક્ષલસીઓ હઠેળ આ લાભ ઓફર કરે છે, પણ વેઇરટિંગ 

પીરરય  બેથી ત્રણ વષાનો હોય છે. ગ્રપૂ પોક્ષલસીમા ં સામાન્દ્ય રીતે વેઇરટિંગ પીરરય  નવ 

મરહનાનો જ હોય છે અને કેટલાકં રકસ્સાઓમા ંઆ ગાળાને પણ મસુ્ક્ત આપવામા ંઆવી હોય છે. 

માતતૃ્વનુ ંકવચ બાળકના જન્દ્મ માટે હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર ર્દરર્મયાન ખચા પ્રર્દાન કરે છે અને 

તેમા ં સી-ર્વભાગની ર લીવરી સામેલ છે. સામાન્દ્ય રીતે આ કવચ કુટંુબની કુલ વીમાકૃત 

રકમમા ંરૂ. 25,000થી રૂ.50,000 સધુી મયાારર્દત હોય છે.  
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V. બાળકને કવચ 

સામાન્દ્ય રીતે વ્યસ્ક્તગત વીમા પોક્ષલસીઓમા ંબાળકોને ત્રણ મરહનાની ઉંમરથી વીમાકવચ 

મળે છે. ગ્રપૂ પોક્ષલસીઓમા ં બાળકને જન્દ્મના પ્રથમ રર્દવસથી વીમાકવચ મળે છે. કેટલીક 

વખત માતતૃ્વનુ ંકવચ મયાારર્દત હોય છે અને કેટલીક વખત કુટંુબની વીમાકૃત રકમ જેટલુ ંહોય 

છે.  

VI. અિાઉના રોિને આવરી િેવાય છે, વેઇરિિંિ પીરરયિ હોતો નથી 

અગાઉના રોગોને બાકાત રાખવા, 30 રર્દવસનો વેઇરટિંગ પીરરય , બ ેવષાનો વેઇરટિંગ પીરરય , 

જન્દ્મજાત રોગો જેવા બાકાત રાખવામા ંઆવેલા લાભને ગ્રપૂની જરૂરરયાત અનસુાર પ્રર્દાન 

કરેલી ગ્રપૂ પોક્ષલસીમા ંઆવરી લેવાય છે.  

VII. પ્રીનમયમની િણતરી 

ગ્રપૂ પોક્ષલસી માટે પ્રીર્મયમ ગ્રપૂના સભ્યોની ઉંમર, ગ્રપૂની સાઇઝ અને સૌથી વધ ુમહત્ત્વપણૂા 
ગ્રપૂના વળતર માટેના ર્દાવાના અનભુવને આધારે નક્કી કરવામા ં આવે છે. પ્રીર્મયમ 

અનભુવના આધારે વાર્ષિક ધોરણ ે અલગ હોવાથી ઉપર જણાવેલા વધારાના કવચ ગ્રપૂને 

આપવામા ંઆવે છે, કારણ કે પ્રીર્મયમની ચકુવણીની અંર્દર તેના ર્દાવાઓનુ ંવ્યવસ્થાપન કરવુ ં
ગ્રપૂ પોક્ષલસીધારકોના રહતમા ંછે.  

VIII. નોન-એમ્્િોયર એમ્્િોયી ગ્રપૂ 

ભારતમા ંર્નયમનકારી જોગવાઈ ગ્રપૂ વીમા કવચ મેળવવાના હતેસુર ગ્રપૂની રચનાને ર્વરોધ 

કરે છે. જયારે ગ્રપૂ પોક્ષલસીઓ એમ્પપ્લોયસા ર્સવાય અન્દ્ય લોકોને આપવામા ંઆવે છે, ત્યારે 

ગ્રપૂના માક્ષલકનો તેના સભ્યો સાથે સબંધં સ્થાર્પત કરવો મહત્ત્વપણૂા બને છે.  

ઉદાહરણ 

કોઈ બેન્દ્ક તેના સેર્વિંગ્સ બેંક ખાતાધારકો કે કે્રર ટ કા ાધારકો માટે પોક્ષલસી લે છે, જેમા ંમોટંુ 

ગ્રપૂ તેની જરૂરરયાતો અનસુાર બનાવેલી પોક્ષલસી વારારા લાભ મેળવવા સિમ હોય છે.  

અહીં ર્દરેક વ્યસ્ક્તગત ખાતાધારક પાસેથી મેળવવામા ંઆવતુ ંપ્રીર્મયમ ઓછ ંહોઈ શકે છે, પણ 

ગ્રપૂ તરીકે વીમા કંપની વારારા મેળવવામા ંઆવતુ ંપ્રીર્મયમ નોંધપાત્ર રીતે ઊંચુ ંહશે અને બેન્દ્ક 

શે્રષ્ઠ પોક્ષલસી અને ઉિમ પ્રીર્મયમ ર્દરે તેના રી ાહકોને મલૂ્ય સવંધાન ઓફર કરે છે.  

I. પ્રીનમયમન ાં મલૂય 
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ગ્રપૂ પોક્ષલસીઓમા ં ગ્રપૂની સાઇઝ અને તેના વળતરના ર્દાવાના આધારે પ્રીર્મયમ પર 

ર સ્કાઉન્દ્ટ માટેની જોગવાઈ હોય છે. ગ્રપૂ વીમો નકુસાનકારક પસરં્દગીનુ ંજોખમ ઘટા  ે છે, 

કારણ કે પોક્ષલસીમા ં સપંણૂા ગ્રપૂને આવરી લેવાય છે અને ગ્રપૂધારકને વધ ુ ઉિમ શરતો 
મેળવવા માટે સિમ બનાવે છે. જોકે તાજેતરના વષોમા ંઆ સેગમેન્દ્ટમા ંનકુસાનનો રેર્શયો 
ઊંચો જોવા મળયો છે, જે માટેનુ ંમખુ્ય કારણ સ્પધાાના કારણે પ્રીર્મયમનુ ંનીચુ ંમલૂ્યાકંન છે. 

જયારે આ બાબત પ્રીર્મયમ અને વીમાકવચની સમીિા તરફ ર્દોરી ગઈ છે, ત્યારે સ્સ્થર્તમા ં
સધુારો થયો છે તેવી જાહરેાત કરવી હજુ પણ મશુ્કેલ છે.  

II. પ્રીનમયમની ચ કવણી 

પ્રીર્મયમની ચકુવણી સપંણૂાપણે એમ્પપ્લોયર કે ગ્રપૂના માક્ષલક વારારા થઈ શકે છે, પણ સામાન્દ્ય 

રીતે તેમા ંકમાચારીઓ કે ગ્રપૂના સભ્યોનુ ંપ્રર્દાન પણ હોય છે. જોકે વીમા કંપની સાથે એક કરાર 

કરવામા ંઆવે છે, જે મજુબ એમ્પપ્લોયર/ગ્રપૂના માક્ષલક પ્રીર્મયમ એકત્ર કરે છે અને તમામ 

સભ્યોને આવરી લેતા પ્રીર્મયમની ચકુવણી કરે છે.  

III.  વધારાના િાભ 

રી ાહકની જરૂરરયાત પ્રમાણ ેગ્રપૂ પોક્ષલસીઓ વીમાકવચ ઓફર થાય છે, જેમ કે  ને્દ્ટલ કેર, 

ર્વઝન કેર અને હલે્થ ચેકઅપનો ખચા અને કેટલીક વખત ગભંીર ક્ષબમારનુ ંકવચ પણ વધારાના 
પ્રીર્મયમ કે પરૂક લાભ.  

નોંધ : 

ઇર ાએ ગ્રપૂ અકસ્માત અને હલે્થ વીમાને મજૂંરી આપવા શરતો રજૂ કરી છે. આ શરતો 
વ્યસ્ક્તઓને અમાન્દ્ય અને ઝ પથી નાણા ં બનાવવાની લાલચ આપતી ગ્રપૂ પોક્ષલસી 
યોજનાઓમા ંજો ાવા ગેરમાગે ર્દોરતા ધતૂારાઓથી બચાવે છે.  

તાજેતરમા ંસરકારે હલે્થ વીમા યોજનાઓ રજૂ કરી છે અને સરકાર વારારા વસર્તના સપંણૂા જૂથ 

માટે પોક્ષલસીઓની ખરીર્દી થતી હોવાથી ગ્રપૂ હલે્થ વીમા કવચ તરીકે સામરૂહક ઉત્પાર્દનોને 

વગીકૃત પણ કરી શકાશે.  

વ્યાખ્યા 

ગ્રપૂની વ્યાખ્યાને નીચ ેમજુબ સકં્ષિપ્તમા ંરજૂ કરી શકાય છે: 
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 I. ગ્રપૂમા ં સામાન્દ્ય હતે ુ ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ સામેલ હોવી જોઈએ અને ગ્રપૂના સચંાલકને 

ગ્રપૂના મોટા ભાગના સભ્યોએ તેમના વતી વીમાની ગોઠવણ કરવાનો અર્ધકાર આપ્યો 
હોવો જોઈએ. 

 II. વીમાનો લાભ મેળવવાના મખુ્ય હતે ુસાથે કોઈ ગ્રપૂની રચના ન થવી જોઈએ. 

 III. વ્યસ્ક્તગત સભ્યોને ઇશ્ય ૂથયેલી ગ્રપૂ પોક્ષલસીમા ંપ્રીર્મયમના ચાર્જ અને લાભ સ્પષ્ટપણ ે

સકૂ્ષચત હોવા જોઈએ. 

 IV. ગ્રપૂ ર સ્કાઉન્દ્ટ વ્યસ્ક્તગત સભ્યોને મળવુ ંજોઈએ અને પ્રીર્મયમનો ચાર્જ વીમા કંપનીને 

ચકુવાયેલા ચાર્જ કરતા વધારે ન હોવો જોઈએ.  

 II. કોપેરેિ બફર અથવા ફ્ટિોિ વીમા કવચ 

મોટા ભાગની ગ્રપૂ પોક્ષલસીઓમા ંર્દરેક કુટંુબને ર્નર્િત વીમાકૃત રકમનુ ંકવચ મળે છે, જે રૂ. 
એક લાખથી રૂ. પાચં લાખ વચ્ચ ે હોય છે અને કેટલીક વખત વધારે. કેટલીક વખત એવી 
સ્સ્થર્તઓ સજાાય છે, જેમા ંકુટંુબની વીમાકૃત રકમનો સપંણૂાપણ ેઉપયોગ થાય છે, ખાસ કરીને 

કુટંુબના કોઈ સભ્યની ગભંીર ક્ષબમારીના રકસ્સામા.ં આ પ્રકારની સ્સ્થર્તમા,ં બફર કવર કે કવચ 

રાહત આપે છે, જેમા ંઆ બફરની રકમમાથંી કુટંુબની વીમાકૃત રકમ ઉપરાતં વધારાના ખચા 
પરૂા ંકરવામા ંઆવે છે.  

ટૂંકમા ંબફર કવચ વીમાકૃત રકમ છે, જે રૂ. ર્દસ લાખથી એક કરો  કે વધારે હોય છે. કુટંુબની 
વીમાકૃત રકમ પણૂા થઈ જાય પછી બફરમાથંી રકમ મેળવવામા ંઆવે છે. જોકે સામાન્દ્ય રીતે 

આ પ્રકારનો ઉપયોગ ગભંીર ક્ષબમારી/મારં્દગીના ખચાને પરૂો કરવા માટે મયાારર્દત હોય છે, જેમા ં
હોસ્સ્પટલમા ંએક વખત ભરતી થવાનો ખચા જ વીમાકૃત રકમ કરતા ંવધી જાય છે.  

આ બફરમાથંી ર્દરેક સભ્ય વારારા ઉપયોગ કરી શકાય તેવી આ રકમ પણ મયાારર્દત હોય છે અને 

ઘણી વખત મળૂ 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 વષોમા ંકેન્દ્સર, ાયાબીરટસ જેવા ચોક્કસ રોગને આવરી લેતા વીમાકવચો ભારતીય 

બજારમા ંરજૂ થયા છે, જેમાથંી મોટા ભાગના જીવન વીમા કંપનીઓએ પ્રસ્તતુ કયાા છે. આ 

કવચ પાચં વષાથી 20 વષા સધુીના લાબંા ગાળાના હોય છે અને કલ્યાણ કે સખુાકારીના ફાયર્દા 
સામેલ છે, જેમા ંવીમા કંપની વારારા ર્નયર્મત હલે્થ ચેક-અપ માટે ચકુવણી સામેલ છે. લોહીમા ં
ગ્લકુોઝ, એલ ીએલ, બ્લ  પે્રશર વગેરે પરરબળોને ર્નયતં્રણમા ંજાળવવા સામે પોક્ષલસીના 
બીજા વષાથી પ્રીર્મયમ ઘટા ા સ્વરૂપે છૂટછાટ પણ આપવામા ં આવે છે. બીજી તરફ આ 

પરરબળો ર્નયતં્રણમા ંન રહવેાથી ઊંચુ ંપ્રીર્મયમ ચકુવવુ ંપ શે.  

 II. િાયાબીરિસ ધરાવતા દદીઓના વીમા કવચ પ્રદાન કરવા માિે બનાવેિ ઉત્પાદન 

આ પોક્ષલસી 26થી 65 વષા વચ્ચેની વય ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ વારારા લઈ શકાશે અને 70 વષા 
સધુી રરન્દ્ય ૂકરાવી શકાય છે. વીમાકૃત રકમ રૂ. 50,000થી રૂ. 5,00,000 વચ્ચ ેહોય છે. રૂમના 
ભા ાની મયાાર્દા પણ લાગ ુહોય છે. ઉત્પાર્દનનો હતે ુ ાયાબેરટક રેરટનોપેથી (આંખ), રક ની, 
 ાયાબેરટક પગ જેવી  ાયાબીરટસના રોગો, અંગ ર્દાતાના ખચા સાથે રક ની ટ્રાન્દ્સપ્લાન્દ્ટની 
સારવારના ખચાને આવરી લવેાનો છે.  

સ્વયપંરરિણ 1 

ર્દરેક વીમા કંપનીનો હોસ્સ્પટલમા ં સારવાર માટે ભરતી થવા પવેૂ ખચાા માટેના કવચનો 
સમયગાળો અલગ અલગ અને પોક્ષલસીમા ં ર્નર્િત હોય છે, તેમ છતા ંહોસ્સ્પટલમા ંસારવાર 

માટે ભરતી થવા પવેૂ મળતા કવચનો સૌથી સામાન્દ્ય સમયગાળો ________ છે. 

I. 15 રર્દવસ 

II. 30 રર્દવસ 

III. 45 રર્દવસ  

IV. 60 રર્દવસ  

 
 
 

R. હલેથ પોલિસીઓમાાં મ ખ્ય શરતો  

a. નેિવકણ  પ્રદાતા  

નેટવકા  પ્રર્દાતા એટલે હોસ્સ્પટલ/નર્સિંગ હોમ/  ે કેર સેન્દ્ટર, જે વીમાકૃત ર્દર્દીઓને કેશલેસ 

સારવાર પ્રર્દાન કરવા વીમાકંપની/ટીપીએ સાથે જો ાણ ધરાવે છે. સામાન્દ્ય રીતે 



 

406 
 

વીમાકંપનીઓ/ટીપીએ આ પ્રકારના પ્રર્દાતાઓ પાસેથી ચાજીસ અને ફી પર વાટાઘાટ કરીને 

અનકુળૂ ર સ્કાઉન્દ્ટ મેળવે છે અને પ્રર્દાતાઓ ગણુવિાયકુ્ત સેવાઓની ખાતરી પણ આપે છે. 

ર્દર્દીઓ નેટવકા  પ્રર્દાતાઓની બહાર હોસ્સ્પટલ/નર્સિંગ હોમ/  ે કેર સેન્દ્ટરમાથંી સારવાર લેવા 
મકુ્ત છે, પણ સામાન્દ્ય રીતે તેમને ઊંચી ફી ચકુવવી પ  ેછે.  

b. પે્રફિણ પ્રોવાઇિર નેિવકણ  (પીપીએન-પસાંદિીન ાં પ્રદાતા નેિવકણ) 

વીમાકંપની શે્રષ્ઠ ર્દર પર ગણુવિાયકુ્ત સારવાર સરુ્નર્િત કરવા હોસ્સ્પટલોનુ ં પસરં્દગીનુ ં
નેટવકા  બનાવવાનો ર્વકલ્પ ધરાવે છે. જયારે વીમા કંપની અનભુવ, ઉપયોક્ષગતા અને 

સારસભંાળના ખચાના આધારે બહ ુઓછાની પસરં્દગી કરતી હોવાથી આ જૂથ મયાારર્દત હોય છે, 

ત્યારે તેને આપણ ેપે્રફ ા પ્રોવાઇ ર નેટવકા  તરીકે ઓળખીએ છીએ.  

c. કેશિેસ સેવા 

અનભુવ ર્દશાાવે છે કે વ્યસ્ક્ત પર ક્ષબમારીની સારવારના કારણે રે્દવુ ંથઈ જાય છે. કેશલેસ સેવા 
વીમાધારકને હોસ્સ્પટલને કોઈ પણ ચકુવણી કયાા ર્વના કવચની મયાાર્દા સધુીની સારવાર 

મેળવવા સિમ બનાવે છે. તેમા ંવીમાધારકે નેટવકા  હોસ્સ્પટલનો સપંકા  કરવો પ  ેછે અને તેનુ ં
વીમાના પરુાવા તરીકે તેનુ ંમેર કલ કા ા રજૂ કરવુ ંપ  ેછે. વીમાકંપની સ્વાસ્્ય સેવાઓ માટે 

કેશલેસ સરુ્વધા સલુભ કરે છે અને મજૂંરીને પાત્ર રકમ નેટવકા  પ્રર્દાતાને સીધી ચકુવે છે. જોકે 

પોક્ષલસીની શરતો મજુબ, ચકુવવાપાત્ર ન હોય તેવા ખચા અને પોક્ષલસીની મયાાર્દાથી વધારાની 
રકમની અને ચકુવણી વીમાધારકને કરવી પ  ેછે.  

d. થિણ પાિી એિનમનનસ્િેિર (િીપીએ) 

સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત વીમાના િેત્રમા ંમહત્ત્વપણૂા કામગીરી થ ા પાટી એ ર્મર્નસ્ટે્રટર કે ટીપીએના 
પ્રવેશ સ્વરૂપે થઈ છે. દુર્નયાની કેટલીક વીમા કંપનીઓ સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત વીમાના વળતરનુ ં
વ્યવસ્થાપન કરવા સ્વતતં્ર સસં્થાઓની સેવાનો ઉપયોગ કરે છે. આ એજન્દ્સીઓ ટીપીએ તરીકે 

ઓળખાય છે.  

ભારતમા ંવીમા કંપનીઓ સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત સેવાઓની જોગવાઈ માટે ટીપીએને રોકે છે, જેમા ં
અન્દ્ય બાબતોની સાથે આ બાબતો સામેલ છેેઃ 
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 V. પોક્ષલસીધારકને ઓળખકા ા આપવુ,ં જે તેની વીમા પોક્ષલસીનો પરુાવો છે અને 

હોસ્સ્પટલમા ંર્દાખલ થવા ઉપયોગ કરી શકાશે 

 VI. નેટવકા હોસ્સ્પટલોમા ંકેશલેસ સેવાઓ પ્રર્દાન કરવી 

 VII. ર્દાવાની પ્રરક્રયા 

ટીપીએ સ્વતતં્ર સસં્થાઓ છે, જેની ર્નમણકૂ વીમા કંપનીઓ સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત ર્દાવાને અંર્તમ 

સ્વરૂપ આપવા અને વળતરની પ્રરક્રયા માટે કરે છે. ટીપીએની સેવા પોક્ષલસીધારકને 

હોસ્સ્પટલમા ંભરતી થવા ર્વર્શષ્ટ ઓળખકા ા આપવાથી લઈને કેશલેસ આધારે કે વળતરના 
આધારે ર્દાવાની પતાવટ કરવા સધુી હોય છે. ટીપીએની શરૂઆત વષા 2001થી થઈ હતી. 
ઇર ા તેમને લાઇસન્દ્સ આપે છે અને તેમની કામગીરીનુ ં ર્નયમન કરે છે તેમજ સ્વાસ્્ય 

સબંરં્ધત વીમાની સેવા પ્રર્દાન કરવાની જવાબર્દારી સપુરત કરે છે. ટીપીએ તરીકે લાયક થવા 
લઘતુમ મ ૂી અને અન્દ્ય શરતો હોય છે, જે ઇર ાએ નક્કી કરી છે.  

એટલે સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત વીમાના ર્દાવાની સેવા હવે વીમા કંપનીઓ ટીપીએ પાસે આઉટસોસા 
કરાવે છે, જેમા ંતેમને એકત્ર કરવામા ંઆવતા પ્રીર્મયમનુ ંપાચંથી છ ટકા વળતર ચકુવવામા ં
આવે છે. ટીપીએ હોસ્સ્પટલો કે સ્વાસ્્ય સેવા પ્રર્દાતાઓ સાથે એમઓય ુ(સમજૂતીકરાર) કરે છે 

અને સરુ્નર્િત કરે છે કે નેટવકા  હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર મેળવનાર કોઈ વ્યસ્ક્ત કેશલસ સેવાઓનો 
લાભ મળે.  આ સસં્થાઓ વીમાકંપનીઓ અને વીમાધારકો વચ્ચ ે મધ્યસ્થીઓ છે, જેઓ 

હોસ્સ્પટલો સાથે સકંલન કરે છે અને સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત વીમાના ર્દાવાઓને અંર્તમ સ્વરૂપ આપે 

છે.  

e. હોક્સ્પિિ 

હોસ્સ્પટલ એટલે મારં્દગી અને/અથવા ઇજાઓની સારવાર માટે ઇન-પેશન્દ્ટ (ભરતી થવા) 
અને   ે કેર (સારવાર લઈને તરત રજા મળે તેવી) સારવાર માટે સ્થાર્પત સસં્થા, જેની 
નોંધણી સ્થાર્નક સિામ ંળમા ં હોસ્સ્પટલ તરીકે થઈ હોય છે અને રજજસ્ટ ા અને લાયક 
મેર કલ પે્રક્ક્ટશનરની રે્દખરેખ હઠેળ હોય છે તેમજ નીચે મજુબના લઘતુમ માપરં્દ ો પણૂા કરે 
છેેઃ 

a) 10,00,000થી ઓછી વસર્ત ધરાવતી શહરેોમા ંઓછામા ંઓછા 10 ઇનપેશન્દ્ટ બે  
ધરાવે છે અને અન્દ્ય તમામ સ્થળે 15 ઇનપેશન્દ્ટ બે  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 મેર કલ પે્રક્ક્ટશનર (પે્રક્ક્ટશનસા) ધરાવે છે; 

d) પોતાનુ ં સપંણૂા સજ્જ ઓપરેશન ર્થયેટર ધરાવે છે, જેમા ંશસ્ત્રરક્રયા હાથ ધરવામા ં
આવે છે; 

e) ર્દર્દીઓનો રૈ્દર્નક રેકોડ્સા ધરાવે છે અને તેને વીમાકંપનીની અર્ધકૃત વ્યસ્ક્તને 
સલુભ કરાવશે 

f. મેરિકિ પે્રન્ક્ટિશનર 

મેર કલ પે્રક્ક્ટશનર એવી વ્યસ્ક્ત છે, જે ભારતના કોઈ પણ રાજયની મેર કલ કાઉસ્ન્દ્સલ પાસેથી 
માન્દ્ય રજજસ્ટે્રશન ધરાવે છે અને એટલ ે તેના અર્ધકારિેત્રમા ં તબીબી કામકાજ કરવાનો 
અર્ધકાર ધરાવે છે તેમજ તેના લાઇસન્દ્સના અર્ધકારિેત્રની અંર્દર કામ કરવાનો અર્ધકાર 

ધરાવે છે. જોકે વીમાકંપનીઓ ર્નયતં્રણ મકૂવા સ્વતતં્ર છે કે રજજસ્ટ ા પે્રક્ક્ટશનર વીમાધારક કે 

તેના કુટંુબના સભ્ય ન હોવા જોઈએ.  

g. િાયક નસણ 

લાયક નસા એટલ ેએવી વ્યસ્ક્ત નર્સિંગ કાઉસ્ન્દ્સલ ઓફ ઇક્ન્દ્ યા કે ભારતમા ંકોઈ પણ રાજયની 
નર્સિંગ કાઉસ્ન્દ્સલમાથંી માન્દ્ય રજજસ્ટે્રશન ધરાવે છે.  

h. વાજબી અને જરૂરી ખચણ 

હલે્થ વીમા પોક્ષલસી હમેંશા આ જોગવાઈ ધરાવે છે, કારણ કે કોઈ ખાસ ક્ષબમારી અને કોઈ ખાસ 

ભૌગોક્ષલક ર્વસ્તારમા ંસારવાર માટે ઉક્ષચત સમજવામા ંઆવતા ખચાના વળતર માટે પોક્ષલસી 
પ્રર્દાન કરવામા ંઆવી હોય છે.   

સામાન્દ્ય સમજણમા ંઆ સ્સ્થર્તની સારવાર કરવા તબીબી રીતે જરૂરી ખચા સામેલ હશે, જે તે 

ર્વસ્તારમા ંઆ જ પ્રકારની સારવાર માટેના ચાજીસના સાધારણ સ્તરથી વધારે હોતા નથી અને 

તેમા ંએવા ચાજીસ સામેલ હોતા નથી, જે વીમો ન હોય તો સામેલ કરવામા ંઆવતા નથી.  

ઇર ા સેવા કે સપ્લાય માટે ચાર્જ તરીકે વાજબી ચાર્જને વ્યાખ્યાર્યત કરે છે, જે ચોક્કસ પ્રર્દાતા 
માટે પ્રમાણભતૂ ચાર્જ છે અને ક્ષબમારી/ઇજાના પ્રકારને ધ્યાનમા ં લેતા સમાન સેવા માટે 

ભૌગોક્ષલક ર્વસ્તારમા ંપ્રવતામાન ચાર્જ જેવા છે. 

આ જોગવાઈ વીમાકંપનીને પ્રર્દાતા વારારા ખોટી રીતે વધારીને મકૂવામા ંઆવેલા ક્ષબલો સામે 

સરંિણ આપે છે અને સાથે સાથે વીમાધારકને વાજબી ખચ ેસારવાર થઈ શકે તેવી સામાન્દ્ય 

ક્ષબમારીના ઇલાજ માટે મોંઘી હોસ્સ્પટલોમા ંજતા અટકાવે છે. 
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i. દાવાની નોરિસ 

વીમાધારકે ર્દાવો કરીને વળતર મેળવવા સબંરં્ધત વીમા કંપનીને ર્દાવાની તાત્કાક્ષલક જાણકારી 
અને ર્નર્િત સમયમયાાર્દામા ં જરૂરી ર્દસ્તાવેજો સપુરત કરવા પ  ે છે. હલે્થ વીમાની 
પોક્ષલસીઓમા ંરી ાહક કેશલસે સરુ્વધા ઇચ્છે તો તેણ ે હોસ્સ્પટલમા ંભરતી થતા અગાઉ વીમા 
કંપનીને જાણકારી આપવી પ  ે છે. જોકે વળતરના ર્દાવાના રકસ્સાઓમા ંવીમાધારક કેટલાકં 

રર્દવસો/મરહના વીતી જાય પછી વીમા કપનીને ર્દાવાની જાણ કરે અને ર્દસ્તાવેજો સપુરત કરે 

તો બહ ુવાધંો આવતો નથી. ક્ષબલ રજૂ કરવામા ંર્વલબં થવાથી તેમા ંવધારો થઈ શકે છે તેમજ 

વીમાધારક/હોસ્સ્પટલ વગેરે વારારા ગોટાળો થવાની શક્યતા છે. તેના પગલે વીમા કંપનીને 

વળતર માટે યોગ્ય જોગવાઈ કરવામા ંમશુ્કેલી પ  ેછે. આ કારણે સામાન્દ્ય રીતે વીમા કંપનીઓ 

ર્દાવાની તાત્કાક્ષલક જાણકારી આપવાનો આરી હ કરે છે. સામાન્દ્ય રીતે ર્દાવાના ર્દસ્તાવેજો રજૂ 

કરવા માટેની સમયમયાાર્દા ર સ્ચાર્જની તારીખથી 15 રર્દવસ છે. તે ર્દાવાની પ્રરક્રયાને ઝ પી 
અને સચોટ બનાવે છે તેમજ વીમાકંપનીને જરૂર પ  ેતો તપાસ હાથ ધરવા સિમ પણ બનાવે 

છે.  

ઇર ાની માગાર્દર્શિકા ર્નયત કરે છે કે યોગ્ય કારણ હોય તો ર્નર્િત સમયમયાાર્દા પછી પણ 

ર્દાવાની જાણકારી/પેપરની રજૂઆતને ધ્યાનમા ંલેવા જોઈએ.  

j. ફ્રી હલેથ ચેક (નનુઃશ લક સ્વાસ્્ય ચકાસણી) 

વ્યસ્ક્તગત હલે્થ પોક્ષલસીઓમા ં સામાન્દ્ય રીતે વળતરનો ર્દાવો ન કયો હોય તેવા 
પોક્ષલસીધારકોને કેટલાકં સ્વરૂપે છૂટછાટ આપવાની જોગવાઈ છે. ઘણી પોક્ષલસીઓ સતત ચાર 

ર્દાવા વળતર મકુ્ત પોક્ષલસી ગાળાના અંતે હલે્થ ચેક-અપના ખચાનુ ંવળતર પ્રર્દાન કરે છે. જે 
સામાન્દ્ય રીતે અગાઉના ત્રણ વષાની સરેરાશ વીમાકૃત રકમના 1 ટકો હોય છે.  

 

k. સાંલચત બોનસ 

ર્દાવામકુ્ત પોક્ષલસીધારકે પ્રોત્સાહન આપવાનુ ં અન્દ્ય એક સ્વરૂપ ર્દર ર્દાવામકુ્ત વષા માટે 

વીમાકૃત રકમ પર સકં્ષચત બોનસ પ્રર્દાન કરવાનુ ં છે. તેનો અથા એ થયો કે રરન્દ્યઅૂલ પર 

વીમાકૃત રકમમા ં ર્નર્િત ટકાનો વધારો થાય છે (ઉર્દાહરણ તરીકે વષે પાચં ટકા) અને ર્દસ 

ર્દાવામકુ્ત રરન્દ્યઅૂલ્સ માટે મહિમ 50 ટકા સધુીનો વધારો થાય છે. વીમાધારક મળૂ વીમાકૃત 

રકમ મા ટે પ્રીર્મયમ ચકુવે છે અને ઊંચુ ંવીમાકવચ મેળવે છે.  
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ઇર ાની માગાર્દર્શિકા મજુબ, સકં્ષચત બોનસ િર્તપરૂ્તિ આધારરત હલે્થ વીમા પોક્ષલસીઓ પર જ 

પ્રર્દાન કરી શકાશે, નહીં કે લાભર્દાયક પોક્ષલસીઓને (ર્સવાય કે પીએ પોક્ષલસીઓ). સકં્ષચત 

બોનસની કામગીરી મારહતીપત્ર અને પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજમા ં સ્પષ્ટપણ ે જણાવવી જોઈએ. 

ઉપરાતં જો ર્દાવો કોઈ ખાસ વષામા ંકરવામા ંઆવે, તો સકં્ષચત બોનસ જમા ઉપાર્જનના સમાન 

ર્દરે જ ઘટા ી શકાશે.  

ઉદાહરણ 

કોઈ વ્યસ્ક્ત રૂ. 5,000ના પ્રીર્મયમ પર રૂ. 3 લાખની પોક્ષલસી લ ેછે. પ્રથમ વષે ર્દાવો કરવામા ં
ન આવે તો બીજા વષે રૂ. 5,000ના પ્રીર્મયમ પર જ તેની વીમાકૃત રકમ રૂ. 3.15 લાખ થાય 

છે (અગાઉના વષા કરતા પાચં ટકાથી વધારે). ર્દસ વષા ર્દાવા ર્વના પસાર થાય તો આ રકમ 

વધીને રૂ. 4. 5 લાખ થઈ શકે છે.  

l. માલ સ/બોનસ 

જેમ હલે્થ પોક્ષલસીમા ંવળતરનો કોઈ ર્દાવો કરવામા ંન આવતા ઇન્દ્સેક્ન્દ્ટવ મળે છે, તો અર્ત 

ઊંચા ર્દાવા પર લગાવવામા ંઆવતા ચાર્જને માલસુ કહ ેછે. અહીં જો પોક્ષલસી હઠેળ કરવામા ં
આવેલ ર્દાવાની રકમ અર્ત વધારે હોય, તો રરન્દ્યઅૂલ પર ઉઘરાવવામા ંઆવતા પ્રીર્મયમ પર 

લોર િંગ કે માલસુ લેવામા ંઆવે છે.  

હલે્થ પોક્ષલસી સામાજજક લાભની પોક્ષલસી છે તેને ધ્યાનમા ંરાખીને અત્યાર સધુી વ્યસ્ક્તગત 

હલે્થ પોક્ષલસીઓ પર માલસુ ચાર્જ કરવામા ંઆવતો નથી.  

જોકે ગ્રપૂ પોક્ષલસીઓના રકસ્સામા ંવાજબી મયાાર્દાની અંર્દર ર્દાવાના રેર્શયોને જાળવવા અનરુૂપ 

પ્રીર્મયમ પર લોર િંગ વધારીને માલસુ ચાર્જ કરવામા ંઆવે છે. બીજી તરફ જો અનભુવ સારો 
હોય તો પ્રીર્મયમના ર્દર પર ર સ્કાઉન્દ્ટ પણ આપવામા ંઆવે છે, જેને બોનસ કહવેામા ંઆવે છે.  

m. વળતરનો દાવો નહીં તો રિસ્કાઉન્સિ 

કેટલાકં ઉત્પાર્દનો ર્દરેક વળતર ર્વનાના ર્દરેક વષા માટે વીમાકૃત રકમ પર બોનસને બર્દલે 
પ્રીર્મયમ પર ર સ્કાઉન્દ્ટ પ્રર્દાન કરે છે. 

n. સહચ કવણી 
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હલે્થ પોક્ષલસી હઠેળ ર્દરેક ર્દાવાના અમકુ રહસ્સાની જવાબર્દારી વીમાધારક ઉઠાવે છે અને આ 

ર્વભાવનાને સહચકુવણી કહવેાય છે. ઉત્પાર્દનના આધારે આ ચકુવણી ફરજજયાત કે સ્વૈન્સચ્છક 

હોઈ શકે છે. સહચકુવણી હોસ્સ્પટલમા ંજરૂર ર્વના ભરતી થવાનુ ંટાળવા વીમાધારક વચ્ચે 
કેટલીક ર્શસ્ત લાવે છે.  

બજારમા ંકેટલાકં ઉત્પાર્દનો કેટલીક ક્ષબમારીના સબંધંમા ંજ સહચકુવણીની જોગવાઈઓ ધરાવે 

છે, જેમ કે મોટી સર્જરી કે સામાન્દ્ય રીતે થતી સર્જરીઓ, કે અમકુથી વધારે વય ધરાવતી 
વ્યસ્ક્તઓ માટે.  

o. કપાતને પાત્ર/વધારાની સહચ કવણી  

હલે્થ પોક્ષલસીઓમા ંવધારા તરીકે ઓળાખાતી આ રકમ તરીકે પણ ઓળખાય છે. વીમા કંપની 
વળતરની ચકુવણી કરે તે અગાઉ વીમાધારકને શરૂઆતમા ંચકુવવી જરૂરી તેવી આ ર્નર્િત 

રકમ છે. ર્દાખલા તરીકે, જો પોક્ષલસીમા ંકપાતને પાત્ર રકમ રૂ. 10,000 હોય, તો વીમાધારકને 

નકુસાનીના ર્દરેક ર્દાવા માટે પ્રથમ રૂ. 10,000ની ચકુવણી કરવી પ  ે છે. જો ર્દાવો રૂ. 
80,000નો હોય, તો વીમાધારકને પ્રથમ રૂ. 10,000 ચકુવવા પ  ે છે, પછી વીમા કંપની રૂ. 
70,000ની ચકુવણી કરે છે.  

હોસ્સ્પટલ કેશ પોક્ષલસીઓના કેસમા ં કપાત રર્દવસ/કલાકોની ચોક્કસ સખં્યા હોઈ શકે છે, જે 

વીમાકંપની વારારા ચકુવી શકાય તેવા કોઈ પણ ફાયર્દા અગાઉ લાગ ુથશે. 

p. રૂમના ભાિાની મયાણદા 

જયારે કેટલાકં ઉત્પાર્દનો ઓપન એન્દ્  ે હોય છે અને વળતરના રકસ્સામા ંચકુવવાપાત્ર મહિમ 

રકમ વીમાકૃત રકમ હોય છે, ત્યારે કેટલાકં ઉત્પાર્દનો અત્યારે રૂમની કેટેગરી પર મયાાર્દા મકેૂ છે 

અને વીમા ધારકને વીમાકૃત રકમને ધ્યાનમા ં રાખીને રૂમની પસરં્દગી કરવાની હોય છે. 

અનભુવ ર્દશાાવે છે કે હોસ્સ્પટલમા ંભરતી થઈને સારવાર મેળવવાના તમામ ખચા રૂમના ભા ા 
સાથે સબંરં્ધત હોય છે, જેમ કે રૂમનુ ંઊચુ ંભાડુ ંતમામ પ્રકારના ખચાને વધારે છે. એટલે જો 
પોક્ષલસી રૂમનુ ંભાડુ ંવીમાકૃત રકમના ર્દરરોજ 1 ટકા મેળવવાને પાત્ર હોય તો રૂ. એક લાખની 
વીમાકૃત રકમ ધરાવતી વ્યસ્ક્તને ર્દરરોજ રૂમના ભા ા પેટે રૂ. 1,000 મળવાપાત્ર થશે. આ 

બાબત સ્પષ્ટપણ ેસચૂવે છે કે જો કોઈ વ્યસ્ક્ત મોંઘી હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર લેવાનુ ંપસરં્દ કરતી 
હોય, તો તેણ ેયોગ્ય પ્રીર્મયમ સાથે ઊંચી વીમાકૃત રકમ ધરાવતી પોક્ષલસી ખરીર્દવી જોઈએ. 

q. રરન્સયએૂલબલિિીની જોિવાઈ 
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હલે્થ વીમા પોક્ષલસીઓની રરન્દ્યએૂક્ષબક્ષલટી પર ઇર ાની માગાર્દર્શિકા હલે્થ પોક્ષલસીઓને 

આજીવન ગેરન્દ્ટે  રરન્દ્યઅૂલ કરાવવાનુ ંફરજજયાત કરે છે. કોઈ પણ વીમાકંપની વીમાધારક 

વારારા (કે તેના વતી) ગોટાળા કે ખોટી રજૂઆત કે મારહતી છપાવવાના આધારે પોક્ષલસી રરન્દ્ય ૂ

કરાવવાનો ઇનકાર કરી શકે છે.  

r. રદ કરવાની જોિવાઈ 

ર્નયમનકારી જોગવાઈઓ વારારા રર્દ કરવાની જોગવાઈને પ્રમાણભતૂ કરવામા ંઆવે છે અને 

કોઈ પણ વીમા કંપની ખોટી રજૂઆત, ગોટાળા, આવશ્યક હકીકતોને પ્રકટ ન કરવાથી કે 

વીમાધારક વારારા અસહકાર ર્દાખવવાના આધારે કોઈ પણ સમયે વીમો રર્દ કરી શકે છે.  

આ માટે વીમાધારકને તેના છેલ્લા ં જણાવેલા સરનામા પર રજજસ્ટ ા એ ી વારારા લેક્ષખતમા ં
લઘતુમ પરં્દર રર્દવસની નોરટસ આપવી જરૂરી છે. જયા ંવીમો વીમા કંપની વારારા પોક્ષલસી રર્દ 

કરવામા ંઆવે છે, ત્યા ંકંપની વીમો પણૂા ન થવાના સમયગાળાના સબંધંમા ંછેલ્લા ંપ્રીમર્યમનો 
રહસ્સો વીમાધારકને પરત કરશે, જે પોક્ષલસી હઠેળ કોઈ પણ વળતરની ચકુવણી ન થવાને 

આર્ધન છે.  

વીમાધારક વારારા રર્દ કરવાના રકસ્સામા ંપ્રીર્મયમનુ ંરરફ ં ટૂંકા ગાળાના ર્દર પર થાય છે, એટલે 
કે વીમાધારકને પ્રોરેટ કરતા ઓછા ટકા માટે પ્રીર્મયમનુ ં રરફ ં મળશે. જો ર્દાવો કરવામા ં
આવેલ હોય  તો કોઈ રરફ ં ચકુવવામા ંઆવશે નહીં. 

s. ફ્રી લકૂ ઇન પીરરયિ 

જો રી ાહક નવી વીમા પોક્ષલસી ખરીરે્દ છે અને પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ મેળવે છે, પણ પછી તેને 

ર્નયમો અને શરતો તેની અપેિા મજુબ જણાતી નથી તો તેની પાસે કયા ર્વકલ્પો છે? 

ઇર ાએ તેના ર્નયમનોમા ંરી ાહકને અનકુળૂ જોગવાઈ બનાવી છે, જે આ સમસ્યાનુ ંસમાધાન 

કરે છે. રી ાહક પોક્ષલસી પરત કરી શકે છે અને નીચેની શરતોને આર્ધન થઈને રરફ ં મેળવે છેેઃ 

1. આ બાબત ફક્ત જીવન વીમા પોક્ષલસીઓ અને હલે્થ વીમા પોક્ષલસીઓને લાગ ુપ  ેછે. 

લઘતુમ 1 વષાના ગાળા સાથે. 
2. રી ાહકે પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ મળયાના 15 રર્દવસની અંર્દર આ અર્ધકારનો ઉપયોગ કરવો 

જોઈએ 
3. તેણે લેક્ષખતમા ંઆ અંગે વીમા કંપનીને જાણ કરવી પ શે  
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4. જો પોક્ષલસી પર ર્દાવો ન કરવામા ંઆવે તો જ પ્રીર્મયમ રરફ ં નીચેની બાબતો માટે 

એ જસ્ટ કરવામા ંઆવશે  
i. કવર પર સમયગાળા માટે જોખમને અનરુૂપ પ્રીર્મયમ  

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

t.  નવીનીકરણ માિે વધારાનો િાળો 

હલે્થ વીમા પોક્ષલસીની નોંધપાત્ર ખાર્સયત વીમાને જાળવી રાખવાની છે. જો પોક્ષલસી ર્વરામ 

ર્વના રરન્દ્ય ૂકરવામા ંઆવે તો પોક્ષલસી હઠેળના લાભ જળવાઈ રહ ેછે એટલે સમયસર પોક્ષલસી 
રરન્દ્ય ૂકરાવવી અર્ત મહત્ત્વપણૂા છે. 

ઇર ાની માગાર્દર્શિકા મજુબ, વ્યસ્ક્તગત હલે્થ પોક્ષલસીઓને રરન્દ્ય ૂકરાવવા ર્નયત તારીખથી 30 

રર્દવસ વધ ુઆપવામા ંઆવે છે.  

જો પોક્ષલસી અગાઉનો વીમો પણૂા થવાની તારીખથી 30 રર્દવસની અંર્દર રરન્દ્ય ૂથઈ જાય તો 
તમામ લાભ જળવાઈ રહ ેછે. જો ્ેકના ગાળામા ંકોઈ ર્દાવો કરવામા ંઆવે તો તેમા ંવળતર 

મળતુ ંનથી.  

વીમા કંપનીઓ વ્યસ્ક્તગત ઉત્પાર્દનોના આધાર પર રરન્દ્યઅૂલ માટે વધ ુલાબંો સમય મજૂંર 

કરવા ર્વચારી શકે છે.  

ઇર ા વારારા હલે્થ વીમાના ર્નયમો અને હલે્થ વીમા પ્રમાણભતૂ માગાર્દશાન ઇશ્ય ૂકરવામા ંઆવેલ 

છે, જે અંતગાત ઉપરની મોટા ભાગની જોગવાઈઓ, વ્યાખ્યાઓ, અપવાર્દોને પ્રમાણભતૂ 

કરવામા ં આવ્યા છે. ર્વદ્યાથીઓને ઇર ા વારારા સમયે સમયે બહાર પા વામા ં આવતી 
માગાર્દર્શિકાઓ ર્વશે મારહતગાર રહવેાની સલાહ છે.  

સ્વયપંરરિણ 1 

ઇર ાની માગાર્દર્શિકા મજુબ, વ્યસ્ક્તગત હલે્થ પોક્ષલસીઓના રરન્દ્યઅૂલ માટે ________ 

વધારાનો ગાળો આપવામા ંઆવે છે.  

 15 રર્દવસ 

 30 રર્દવસ 

 45 રર્દવસ 

 60 રર્દવસ 
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સારાાંશ   

i. હલે્થ વીમા પોક્ષલસી હોસ્સ્પટલમા ં સારવાર તરફ ર્દોરી જતા અનપેક્ષિત અને આકસ્સ્મક 

અકસ્માત/ક્ષબમારીના રકસ્સામા ંવીમાધારકને નાણાકીય સરંિણ પ્રર્દાન કરે છે. 

ii. હલે્થ વીમા ઉત્પાર્દનો પોક્ષલસી હઠેળ આવરી લેવાયેલા લોકોની સખં્યાના આધારે વગીકૃત 

કરી શકાશેેઃ વ્યસ્ક્તગત પોક્ષલસી, ફેર્મલી ્લોટર પોક્ષલસી, ગ્રપૂ પોક્ષલસી. 

iii. હોસ્સ્પટલાઇઝેશન ખચા પોક્ષલસી કે મેર ક્લઇેમ ક્ષબમારી/અકસ્માતના કારણે હોસ્સ્પટલમા ં
સારવારના ખચાની ભરપાઈ કરે છે. 

iv. હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર પવેૂના ખચા પ્રસ્તતુ તબીબી ખચા હશે, જે હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર પવેૂ 

નક્કી રર્દવસો (સામાન્દ્ય રીતે 30)ના ગાળા ર્દરર્મયાન ખચાનુ ંવહન કરે છે અને તેને ર્દાવાનો 
ભાગ ગણવામા ંઆવશે. 

v. હોસ્સ્પટલમાથંી રજા મળયા પછીના ખચા પ્રસ્તતુ તબીબી ખચા હશે, જે હોસ્સ્પટલમાથંી રજા 

મળયા પછી નક્કી રર્દવસો (સામાન્દ્ય રીતે 60) સધુી વહન કરવામા ંઆવશે અને ર્દાવાના 
ભાગરૂપે ગણવામા ંઆવશે. 

vi. ફેર્મલી ્લોટર પોક્ષલસીમા ં કુટંુબમા ંપત્ની, આર્શ્રત બાળકો અને ર્નભાર માતાર્પતાને એક 

વીમાકૃત રકમ ઓફર થાય છે, જે સપંણૂા કુટંુબને લાગ ુપ  ેછે. 

vii. હોસ્સ્પટલ  ઇેલી કેશ પોક્ષલસી હોસ્સ્પટલમા ં રોજજિંર્દી સારવાર માટે વીમાધારકને ર્નર્િત 

રકમ પ્રર્દાન કરે છે. 

viii. ગભંીર ક્ષબમારીની પોક્ષલસી ચોક્કસ ગભંીર રોગના ર્નર્દાન પર ઉચ્ચક રકમની જોગવાઈ 

સાથેની લાભ પોક્ષલસી છે. 

ix. ઊંચુ ંકપાતપાત્ર કે ટોપ-અપ કવચો ચોક્કસ પસરં્દ 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 મતૃ્ય ુઅને ર્વકલાગંતા 
સ્વરૂપે વળતર પ્રર્દાન કરે છે. 
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xii. આઉટ-પેશન્દ્ટ ર્દાતંની સારવાર, આંખોની સારવારના ખચા, ર્નયર્મત તબીબી ચકાસણી 
અને પરરિણો વગેરે તબીબી ખચા પ્રર્દાન કરે છે, જે માટે હોસ્સ્પટલમા ં ભરતી થઈને 

સારવાર મેળવવાની જરૂર નથી. 

xiii. ગ્રપૂ પોક્ષલસી ગ્રપૂના માક્ષલક લ ે છે, જે એમ્પપ્લોયર, એસોર્સએશન, બેન્દ્કનો કે્રર ટ કા ા 
ર્વભાગ હોઈ શકે છે, જેમા ંએક પોક્ષલસી કવચ ગ્રપૂના તમામ વ્યસ્ક્તગતને આવરી લે છે. 

xiv. કોપોરેટ ્લોટર કે બફર કવર રકમ કુટંુબ વીમાકૃત રકમ ઉપરાતં વધારાના ખચાને પહોંચી 
વળવામા ંમર્દર્દ કરે છે. 

xv. ર્વરે્દશી મેર ક્લઇેમ/પ્રવાસ પોક્ષલસીઓ વ્યસ્ક્તને ર્વરે્દશમા ં રોકાણ ર્દરર્મયાન અકસ્માત, 

ઇજા અને ક્ષબમારી સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે. 

xvi. કોપોરેટ ફ્રીકવન્દ્ટ ટ્રાવેલસા પ્લાન વાર્ષિક પોક્ષલસી છે, જેમા ં કોપોરેટ ભારતની બહાર 

અવારનવાર જતા તેના એન્સક્ઝક્યરુટવ્સ માટે વ્યસ્ક્તગત પોક્ષલસીઓ લ ેછે. 

xvii. વીમાધારકો માટે ગ ૂચંવણ ટાળવા ઇર ાએ હલે્થ વીમામા ં ઉપયોગમા ંલેવાતા ઘણા 
શબ્ર્દોને પ્રમાણભતૂ કયાા . 
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સ્વયાંપરરક્ષણના જવાબો  

જવાબ 1 

સાચો ર્વકલ્પ II છે.  

હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર મેળવવા ભરતી થવા અગાઉના ખચા ર્દરેક વીમા કંપનીના અલગ હશે 

અને પોક્ષલસીમા ંસ્પષ્ટ હશે, તેમ છતા ંસૌથી સામાન્દ્ય કવચ 30 રર્દવસનુ ંછે. 

જવાબ 2 

સાચો ર્વકલ્પ I છે. 

ઇર ાની માગાર્દર્શિકા મજુબ, વ્યસ્ક્તગત હલે્થ પોક્ષલસીઓના રરન્દ્યઅૂલ માટે 30 રર્દવસનો 
વધારાનો ગાળો આપવામા ંઆવે છે. 

 

સ્વયાં-પરરક્ષણના પ્રશ્રો 

પ્રશ્ન 1 

હોસ્સ્પટલમા ં ભરતી થઈને સારવાર મેળવવાના ખચાના સબંધંની પોક્ષલસીના સબંધંમા ં
નીચેમાથંી કયુ ંર્વધાન સાચુ ંછે? 

 I. હોસ્સ્પટલમા ંસારવારનો ખચા જ આવરી લવેામા ંઆવે છે 
 II. હોસ્સ્પટલમા ંસારવારનો તેમજ ભરતી અગાઉ અને પછીના ખચા આવરી લેવામા ંઆવે છે 
 III. હોસ્સ્પટલમા ંસારવારનો તેમજ ભરતી અગાઉ અને પછીના ખચા આવરી લેવામા ંઆવે છે 

અને વીમાધારકનુ ંમતૃ્ય ુથવાના સજંોગોમા ં કુટંુબના કોઈ સભ્યને ઉચક રકમ ચકુવવામા ં
આવે છે 

 IV. પ્રથમ વષાથી હોસ્સ્પટલમા ંસારવારના ખચા આવરી લવેામા ંઆવે છે અને જો પ્રથમ વષે 

ર્દાવો કરવામા ંન આવે તો બીજા વષાથી હોસ્સ્પટલમા ંભરતી અગાઉ અને પછીના ખચા 
આવરી લેવામા ંઆવે છે.  

પ્રશ્ન 2 

નીચેનામાથંી કયુ ંર્વધાન સાચુ ંછે? 

 I. હલે્થ વીમાનો સબંધં રોગ સાથે છે 
 II. હલે્થ વીમાનો સબંધં મતૃ્યરુ્દર સાથે છે 
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 III. હલે્થ વીમાનો સબંધં રોગ અને મતૃ્યરુ્દર સાથે છે 
 IV. હલે્થ વીમાનો સબંધં ન તો રોગ સાથે છે, ન મતૃ્યરુ્દર સાથે 

પ્રશ્ન 3 

હલે્થ વીમામા ંપ્રર્દાન કરવામા ંઆવતી કેશલેસ સેવાના સબંધંમા ંનીચેમાથંી કયુ ં ર્વધાન સાચુ ં
છે? 
i. આ પયાાવરણને અનકુળૂ પહલે છે, જે વીમા કંપનીઓએ ઇલેક્ટ્રોર્નક ચકુવણીને પ્રોત્સાહન 

આપવા શરૂ કરી છે, જેથી ભૌર્તક ચલણી નોટનો ઉપયોગ ઘટા ી શકાશે અને વિૃોને 

બચાવી શકાશે. 
ii. વીમાધારકને ર્નેઃશલુ્ક સેવા પ્રર્દાન કરવામા ં આવે છે અને ર્વશેષ યોજના હઠેળ વીમા 

કંપનીને સરકાર ચકુવતી હોવાથી રોક મા ંચકુવણી કરવાની જરૂર રહતેી નથી 
iii. વીમાધારક વારારા થતી તમામ ચકુવણીઓ ઇન્દ્ટરનેટ બેક્ન્દ્કિંગ કે કાડ્સા મારફતે જ કરવામા ં

આવે છે, કારણ કે વીમા કંપની રોક નો સ્વીકાર કરતી નથી 
iv. વીમાધારક ચકુવણી કરતા નથી અને વીમા કંપની હોસ્સ્પટલને રકમની ચકુવણી સીધી કરે 

છે 

પ્રશ્ન 4 

હલે્થ વીમાના સબંધંમા ંપીપીએનુ ંસાચુ ંફૂલ ફોમા શુ ંછે. 
a) પજ્બ્લક પે્રફ ા નેટવકા 
b) પે્રફ ા પ્રોવાઇ ર નેટવકા 
c) પજ્બ્લક પ્રાઇવેટ નેટવકા 
d) પ્રોવાઇ ર પે્રફરેસ્ન્દ્શયલ નેટવકા 

પ્રશ્ન 5 

નીચેનામાથંી કયુ ંર્વધાન ખોટંુ છે? 
 કમાચારી તેના એમ્પપલોયર કંપની પાસેથી ગ્રપૂ પોક્ષલસી લઈ શકે છે 
 બેન્દ્ક તેના રી ાહકો માટે ગ્રપૂ પોક્ષલસી લઈ શકે છે 
 દુકાનર્દાર તેના રી ાહકો માટે ગ્રપૂ પોક્ષલસી લઈ શકે છે 

 ગ્રપૂ પોક્ષલસી કંપની વારારા તેના કમાચારીઓ માટે લેવામા ં આવે છે, જેનો લાભ 

કમાચારીઓના પરરવારના સભ્યોને પણ મળી શકે છે 
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સ્વપરરક્ષણ પ્રશ્નોના જવાબો  

જવાબ 1 

સાચો જવાબ 2 છે. 

હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર મેળવવાના ખચાની પોક્ષલસીમા ંહોસ્સ્પટલમા ંભરતી અગાઉ અને પછીના 
ર્વર્વધ ખચા આવરી લેવામા ંઆવે છે.  

જવાબ 2 

સાચો જવાબ 1 છે. 

હલે્થ વીમાનો સબંધં ક્ષબમારી સાથે છે (રોગ થવાનો ર્દર). 

જવાબ 3 

સાચો જવાબ 4 છે. 

કેશલેસ સેવા હઠેળ વીમાધારક ચકુવણી કરતા નથી અને વીમા કંપની હોસ્સ્પટલને સીધુ ં ક્ષબલ 

ચકુવે છે.  

જવાબ 4 

સાચો જવાબ 2 છે. 

પીપીએન એટલ ેપે્રફ ા પ્રોવાઇ ર નેટવકા. 

જવાબ 5 

સાચો જવાબ 3 છે. 

ર્નવેર્દન 1, 2 અને 4 સાચા છે. ર્નવેર્દન 3 ખોટંુ છે, કારણ કે દુકાનર્દાર તેના રી ાહકો માટે ગ્રપૂ 

વીમો ખરીર્દી ન શકે. 
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પ્રકરણ 20 

હલેથ વીમાન ાં વીમાકરણ 

 

પ્રકરણ  પરરચય  

આ પ્રકરણનો હતે ુ હલે્થ વીમામા ંવીમાકરણ ર્વશે ર્વસ્તતૃ મારહતી આપવાનો છે. કોઈ પણ 

પ્રકારના વીમામા ંવીમાકરણ મહત્ત્વપણૂા પાસુ ં છે, જે વીમા પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂકરવામા ંઆવશ્યક 

ભરૂ્મકા ભજવે છે. આ પ્રકરણમા ંતમે વીમાકરણના મળૂભતૂ ર્સદ્ાતંો, પદ્ર્તઓ અને પ્રરક્રયાઓ 

ર્વશે સમજણ મેળવશો. તે તમને ગ્રપૂ હલે્થ વીમાના વીમાકરણ ર્વશે પણ મારહતી પ્રર્દાન 

કરશે. 

અભ્યા સના  પરરણામો  

 

A. વીમાકરણ એટલ ેશુ?ં 
B. વીમાકરણ – મળૂભતૂ ર્વભાવનાઓ 
C. ફાઇલ અને યઝુ માગાર્દર્શિકા 
D. હલે્થ વીમાના અન્દ્યઆઇઆર ીએના ર્નયમનો 
E. વીમાકરણ માટે મળૂભતૂ ર્સદ્ાતંો અને સાધનો 
F. વીમાકરણની પ્રરક્રયા 
G. ગ્રપૂ હલે્થ વીમો 
H. ર્વરે્દશી પ્રવાસ વીમાનુ ંવીમાકરણ 
I. પસાનલ એસ્ક્સ ન્દ્ટ વીમાનુ ંવીમાકરણ 

આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કયાા પછી તમને નીચેની બાબતોમા ંસિમ હોવા જોઈએ: 

1. વીમાકરણ એટલ ેશુ ંતેની સમજણ  
2. વીમાકરણની મળૂભતૂ ર્વભાવનાઓની સમજણ 
3. વીમા કંપનીઓ વારારા અનસુરવામા ંઆવતા ર્સદ્ાતંો અને ર્વર્વધ સાધનો 
4. વ્યસ્ક્તગત હલે્થ પોક્ષલસીઓના વીમાકરણની સપંણૂા પ્રરક્રયાનુ ંમલૂ્યાકંન 
5. ગ્રપૂ હલે્થ પોક્ષલસીઓનુ ંવીમાકરણ કેવી રીતે થાય છે તેની ચચાા 
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આ પરરક્સ્થનતનો નવચાર કરો 

મર્નષની ઉંમર 48 વષા હતી. તે સો્ટવેર ઇજનેર તરીકે કામ કરતો હતો અને પોતાના માટે 

હલે્થ વીમા પોક્ષલસી ખરીર્દવાનો ર્નણાય લીધો હતો. તે એક વીમા કંપનીમા ંગયો હતો, જયા ં
તેને એક અરજીપત્રક આપવામા ંઆવ્યુ ંહતુ,ં જેમા ંતેને શારીરરક સ્વાસ્્ય, માનર્સક સ્વાસ્્ય, 

અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગો, તેના કુટંુબના સભ્યના હલે્થનો રેકો ા, તેની ટેવો વગેરે સાથે 

સબંરં્ધત પ્રશ્રોના જવાબો આપવાના હતા.  

આ અરજીપત્રકની સાથે તેણ ેઓળખ અને ઉંમરનો પરુાવો, સરનામાનો પરુાવો અને અગાઉના 
તબીબી રેકોડ્સા જેવા ઘણા ર્દસ્તાવેજો સપુરત કરવાની જરૂર હતી. પછી તેને હલે્થ ચેક-અપ્સ 

કરાવવાની અને કેટલાકં તબીબી પરરિણો કરાવવાની સલાહ આપવામા ંઆવી હતી, જેથી તે 

હતાશ થઈ ગયો હતો.  

પોતાના સ્વસ્થ માનતા અને સારી આવક ધરાવતા મર્નષને તેના રકસ્સામા ંવીમા કંપની આ 

પ્રકારની લાબંી, કંટાળાજનક પ્રરક્રયા શા માટે કરવામા ંઆવે છે તેનુ ંઆિયા થયુ ંહતુ.ં અધરૂામા ં
પરંુૂ વીમા કંપનીએ તેને જણાવ્યુ ંહતુ ં કે તેના તબીબી પરરિણોમા ંકોલેસ્ટેરોલનુ ંપ્રમાણ ઊંચુ ં
આવ્યુ ંછે અને બીપી પણ સાધારણ કરતા વધારે આવ્યુ ંછે. કંપનીએ તેને પોક્ષલસી ઓફર કરી, 
પણ તેના ર્મત્રોની સરખામણીમા ંપ્રીર્મમય વધારે હતુ ંએટલે તેણ ેપોક્ષલસી લેવાનો ઇનકાર કયો 
હતો.  

અહીં વીમા કંપની વીમાકરણની પ્રરક્રયાના જ તમામ પગલા ંઅનસુરતી હતી. જયારે જોખમનુ ં
કવચ પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે છે, ત્યારે વીમા કંપનીને યોગ્ય રીતે જોખમોનુ ંમલૂ્યાકંન કરવાની 
અને યોગ્ય નફો કરવાની જરૂર હોય છે. જો યોગ્ય રીતે જોખમની આકારણી કરવામા ંન આવે 

અને પછી ર્દાવો કરવામા ં આવે તો કંપનીને નકુસાન થશે. ઉપરાતં વીમા કંપની તમામ 

વીમાધારકો વતી પ્રીર્મયમ ઉઘરાવે છે અને આ નાણાનં ુ ંસચંાલન 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 
કરવામા ં આવેલા ભ ંોળમા ં લાવતા જોખમના પ્રમાણમા ં પયાાપ્ત પ્રીર્મયમ ચકુવશે તેવી 
અપેિા હોય છે. જોખમની પસરં્દગી માટે પ્રસ્તાવકતાા પાસેથી મારહતી મેળવવાની અને તેનુ ં
અવલોકન કરવાની આ પ્રરક્રયાને વીમાકરણ કહવેાય છે. આ પ્રરક્રયા મારફતે એકત્ર કરવામા ં
આવેલી મારહતીના આધારે તેઓ પ્રસ્તાવકતાાને વીમો આપવો કે નહીં તેનો ર્નણાય લ ે છે. જો 
તેઓ આવો ર્નણાય લ,ે તો આ પ્રકારનુ ંજોખમ ઉઠાવતા વાજબી નફો કરવા કેટલુ ંપ્રીર્મયમ 

રાખવુ ંઅને કેવી શરતો અને ર્નયમો રાખવા તેનો ર્નણાય કરે છે.  

હલે્થ વીમાનો આધાર ક્ષબમારી કે રોગની ર્વભાવના પર છે. અહીં રોગની સ્સ્થર્તને વ્યસ્ક્ત 

ક્ષબમારી કે મારં્દા પ વાની શક્યતા અને જોખમ તરીકે વ્યાખ્યાર્યત કરવામા ંઆવે છે, જેમા ં
સારવાર કે હોસ્સ્પટલમા ંભરતી થઈને સારવાર લેવાની જરૂર પ  ેછે. મોટા ભાગ ેરોગ કે ક્ષબમારી 
થવાના પ્રમાણનો આધાર વય (સામાન્દ્ય રીતે યવુાનોની સરખામણીમા ંવરરષ્ઠ નાગરરકો વધારે 

પ્રમાણમા ં ક્ષબમાર પ  ે છે) પર હોય છે અને અન્દ્ય ર્વર્વધ નકારાત્મક પરરબળોના કારણે તેમા ં
વધારો થાય છે, જેમ કે વધ ુ પ તુ ં વજન કે અત્યતં ઓછ ં વજન, અગાઉની અને હાલની 
ક્ષબમારી, ધમુ્રપાન જેવી વ્યસ્ક્તગત આર્દતો, સ્વાસ્્યની વતામાન સ્સ્થર્ત અને પ્રસ્તાવકતાાના 
રોજગારી કે વ્યવસાયની સ્સ્થર્ત નકુસાનકારક છે કે કેમ વગેરે. તેનાથી ર્વપરીત ઓછી વય, 

સ્વસ્થ જીવનશૈલી વગેરે જેવા પરરબળોને કારણે ક્ષબમાર પ વાના પ્રમાણમા ંઘટા ો પણ થાય 

છે.  

વ્યાખ્યા 

વીમાકરણ જોખમની યોગ્ય આકારણી કરવાની અને વીમાકવચ મજૂંર કરવામા ંઆવે છે તે 

શરતો નક્કી કરવાની પ્રરક્રયા છે. એટલ ેઆ જોખમ પસરં્દ કરવાની અને તેની રકિંમત નક્કી 
કરવાની પ્રરક્રયા છે.  

b) વીમાકરણની જરૂરરયાત 

કોઈ પણ વીમા કંપની માટે વીમાકરણ આધારસ્તભં સમાન છે, કારણ કે જોખમની યોગ્ય 

આકારણી કયાા ર્વના સ્વીકાર કે અપરૂતુ ંપ્રીર્મયમ વીમા કંપનીને નાર્દારી તરફ ર્દોરી જશે. બીજી 

તરફ જરૂર કરતા ંવધારે ચીવટ રાખવાથી વીમા કંપની જોખમ માટે મોટંુ ભ ંોળ ઊભુ ંનહીં કરી 
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શકે. એટલે જોખમ અને વ્યવસાય વચ્ચે યોગ્ય સતંલુન સ્થાર્પત કરવુ ંજરૂરી છે, જેથી સસં્થા 
સ્પધાાત્મક બનવાની સાથે નફો કરી શકે.  

વીમા કંપની સતંલુનની આ પ્રરક્રયા તેની રફલસફૂી, પોક્ષલસીઓ અને જોખમ સ્વીકારવાની 
તૈયારીને અનરુૂપ હાથ ધરે છે. વીમા કંપનીની કામગીરી જોખમને વગીકૃત કરવાની અને યોગ્ય 

રકિંમતે સ્વીકાયાતાની શરતો નક્કી કરવાની હોય છે. તે નોંધવુ ં મહત્ત્વપણૂા છે કે જોખમનો 
સ્વીકાર વીમાધારકને ભર્વષ્યના ર્દાવાની પતાવટ કરવાનુ ંવચન આપવા સમાન છે. 

c) વીમાકરણ – જોખમની આકારણી 

વીમાકરણ જોખમ પસરં્દ કરવાની પ્રરક્રયા છે, જે ગ્રપૂ કે વ્યસ્ક્તગત લાિક્ષણકતા પર આધારરત 

છે. અહીં જોખમના પ્રમાણના આધારે વીમા કંપની જોખમનો સ્વીકાર કરવો કે નહીં અને તે કઈ 

રકિંમતે કરવો તેનો ર્નણાય લ ેછે. કોઈ પણ સજંોગોમા ંજોખમ સ્વીકારની પ્રરક્રયા તટસ્થપણે અને 

સમાન ધોરણ ે થવી જોઈએ એટલ ે કે ર્દરેક સમાન જોખમનુ ં વગીકરણ કોઈ પણ પ્રકારના 
પવૂારી હ ર્વના થવુ ંજોઈએ. સામાન્દ્ય રીતે આ વગીકરણ પ્રમાણભતૂ સ્વીકાયાતા ચાટા  મારફતે 

થાય છે, જેમા ંર્દરેક જોખમનુ ંપ્રમાણ ર્નધાારરત હોય છે અને તે મજુબ પ્રીર્મયમની ગણતરી 
કરવામા ંઆવે છે. 

ઉંમર મારં્દગી અને મતૃ્યનેુ અસર કરે છે, તેમ છતા ંયાર્દ રાખવુ ંજોઈએ કે સામાન્દ્ય રીતે ક્ષબમારી 
મતૃ્યનુા ઘણા સમય અગાઉ અને વારંવાર આવી શકે છે. આ કારણે વીમાકરણના ર્નયમો અને 

માગાર્દર્શિકા મતૃ્યનુા કવચ કરતા હલે્થ વીમા માટે વધ ુક ક રાખવામા ંઆવે તે સ્વાભાર્વક છે.  

ઉદાહરણ 

 ાયાબીરટસ ધરાવતી વ્યસ્ક્તને હૃર્દય સબંરં્ધત કે રક ની સબંરં્ધત ક્ષબમારીની સારવાર માટે 

હોસ્સ્પટલમા ંભરતી કરવાની શક્યતા વધારે હોય છે, જયારે તેની સરખામણીમા ંમતૃ્યનુ ુ ંજોખમ 

ઓછ ં હોય છે. ઉપરાતં આવા વીમાધારકને વીમાના કવચના ગાળા ર્દરર્મયાન વારંવાર 

હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર માટે ભરતી કરવા પ  ેતેવી શક્યતા પણ વધારે છે. જીવન વીમા કંપની 
આવી વ્યસ્ક્તને સરેરાશ જોખમ ધરાવતી વ્યસ્ક્ત તરીકે વગીકૃત કરી શકે છે. જોકે તબીબી 
વીમાકરણ માટે તેઓ તેને ઊંચુ ંજોખમ ધરાવતી વ્યસ્ક્ત તરીકે વગીકૃત કરશે. 

હલે્થ વીમામા ંનાણાકીય કે આવક આધારરત વીમાકરણને બર્દલે તબીબી કે સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત 

તારણો પર વધારે ધ્યાન કેક્ન્દ્રત કરવામા ં આવે છે. જોકે નાણાકીય કે આવક આધારરત 

પરરબળોની અવગણના ન કરી શકાય, કારણ કે કોઈ પણ નકુસાનકારક પસરં્દગી નકારવા અને 
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હલે્થ વીમો જાળવી રાખવાની સરુ્નર્િતતા કરવા વીમાકૃત રહત અને નાણાકીય વીમાકરણ 

મહત્ત્વપણૂા છે.  

d) લબમારીની શક્યતાને અસરકતાણ પરરબળો 

જયારે જોખમની આકારણી કરવામા ંઆવે ત્યારે ક્ષબમારીના પ્રમાણને (ક્ષબમાર પ વાનુ ંજોખમ) 

અસરકતાા પરરબળોને કાળજીપવૂાક ધ્યાનમા ંલેવા જોઈએ, જે નીચે મજુબ છેેઃ 

I. ઉંમર: ઉંમર અને જોખમના પ્રમાણને આધારે પ્રીર્મયમ લેવામા ંઆવે છે. ર્દાખલા તરીકે, 

નવજાત બાળક અને બાળકો માટે આ પ્રીર્મયમ યવુાનો 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 વ્યસ્ક્તઓમા ં
 ાયાબીરટસ, હૃર્દય સબંરં્ધત ર્વર્વધ રોગો અને અન્દ્ય ગભંીર ક્ષબમારીઓ થવાની શક્યતા 
વધારે હોય છે.  

II. જાનત: ગભાાવસ્થા ર્દરર્મયાન મરહલાઓમા ં જોખમ વધારે હોય છે. જોકે મરહલાની 
સરખામણીમા ંપરુુષોમા ંહૃર્દયરોગનો હમુલો થવાની કે રોજગાર સબંરં્ધત અકસ્માતો 
થવાની શક્યતા વધારે હોય છે, કારણ કે તેઓ વધ ુઅકસ્માતજનક પ્રવરૃ્િઓમા ંવધારે 

સકંળાયેલા હોય છે. 

III. આદતો: તમાકુ, ર્દારૂ કે નશીલા રવ્યોનુ ંસેવન ક્ષબમારીના જોખમમા ંસીધો વધારો કરે 

છે. 

IV. વ્યવસાય: િાઇવર, બ્લાસ્ટર, એર્વએટર જેવા ચોક્કસ વ્યવસાયોમા ંઅકસ્માત થવાની 
શક્યતા વધારે હોય છે. તેની જેમ એક્સ-રે મશીન ઓપરેટર, એસ્બેસ્ટોસ ઉદ્યોગના 
કામર્દારો, ખાક્ષણયા વગેરે પ્રવરૃ્િઓમા ંસ્વાસ્્યને નકુસાન થવાનુ ંજોખમ વધારે હોય 

છે.  

V. ફેનમિી રહસ્િી: અસ્થમા,  ાયાબીરટસ અને કેન્દ્સર જેવા જનીન પરરબળો વધારે 

પ્રસ્તતુતા ધરાવે છે. આ ક્ષબમારીના પ્રમાણને અસર કરે છે અને જોખમનો સ્વીકાર કરો 
ત્યારે તેને ધ્યાનમા ંલેવા જોઈએ. 

VI. બાાંધો: ચોક્કસ જૂથોમા ંમજબતૂ, પાતળોં કે સરેરાશ બાધંાને ક્ષબમારીના પ્રમાણ સાથે 

જો ી 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 આંખમા ંમોર્તયો બીજા આંખમા ંમોર્તયાની શક્યતા વધારે છે. 

VIII. સ્વાસ્્યની વતણમાન ક્સ્થનત અને અન્સય પરરબળો કે ફરરયાદો : જોખમનુ ં
પ્રમાણ અને વીમોને નક્કી કરવુ ંમહત્ત્વપણૂા છે તેમજ યોગ્ય જાહરેાત અને તબીબી 
પરરિણ વારારા સ્થાર્પત કરી શકાશે. 

IX. પયાણવરણ અને રહઠેાણ: આ બાબતો પણ ક્ષબમારીના ર્દરને અસર કરે છે.  

સ્વયપંરરિણ 1 

વીમાકરણ ___________ પ્રરક્રયા છે. 

 માકેરટિંગ વીમા ઉત્પાર્દનોની 
 રી ાહકો પાસેથી પ્રીર્મયમ ઉઘરાવવાની  
 જોખમની પસરં્દગી અને રકિંમત ર્નધાારરત કરવાની 

 ર્વર્વધ વીમા ઉત્પાર્દનોનુ ંવેચાણ કરવાની 

B. વીમાકરણ – મળૂભતૂ નવભાવનાઓ 

I. વીમાકરણનો હતે   

આપણ ેવીમાકરણના હતે ુસાથે શરૂઆત કરીશુ.ં તેના મખુ્ય બ ેહતે ુછે 

i. વીમા કંપનીને નકુસાન થાય તેવા જોખમની પસરં્દગી ટાળવી 
ii. જોખમનુ ંવગીકરણ કરવુ ંઅને જોખમની સમાન વહેંચણી સરુ્નર્િત કરવી 

વ્યાખ્યા 

જોખમની પસરં્દગી એટલ ે હલે્થ વીમા માટે આવેલા ર્દરેક પ્રસ્તાવનુ ં જોખમના પ્રમાણમા ં
મલૂ્યાકંન કરવાની અનેપછી વીમો મજૂંર કરવો કે કેમ અને કઈ શરતો તે નક્કી કરવાની 
પ્રરક્રયા. 

એક્ન્દ્ટ-ર્સલેક્શન (કે વીમા કંપની માટે જોખમની નકુસાનકારક પસરં્દગી) લોકોની વતાણ ૂકં છે, 

જેમને નકુસાન થવાની શક્યતા વધારે હોવાની જાણ કે શકંા હોય છે, એટલે તેઓ વીમો 
ઉતરાવવા આતરુ હોય છે.  
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ઉદાહરણ  

જો વીમા કંપની કોનો અને કેવી રીતે વીમો ઓફર કરવો તેના ધારાધોરણો ધરાવતી ન હોય, તો 
 ાયાબીરટસ, હાઈ બીપી, હૃર્દય સબંરં્ધત સમસ્યાઓ કે કેન્દ્સર જેવી ગભંીર ક્ષબમારીઓ ધરાવતા 
અને ટૂંક સમયમા ં હોસ્સ્પટલમા ંર્દાખલ થઈને સારવાર લેવી પ શે તેવી જાણકારી ધરાવતા 
લોકો હલે્થ વીમો ખરીર્દશે, જેના પગલે વીમા કંપનીને નકુસાન થશે.  

બીજા શબ્ર્દોમા ંકહીએ તો, જો વીમા કંપની જોખમની પસરં્દગી કરવાની પ્રરક્રયા કાળજીપવૂાક ન 

કરે તો તેને નકુસાન થશે.  

II. જોખમોની વીમાધારકો વચ્ચે સમાન વહેંચણી 

ચાલો હવે જોખમોની વીમાધારકો વચ્ચ ેસમાન વહેંચણીનો ર્વચાર કરીએ. અહીં “ઇસ્ક્વટી”નો 
અથા સમાન જોખમ ધરાવતા અરજર્દારોને સમાન પ્રીર્મયમના વગામા ંમકૂવા જોઈએ. વીમા 
કંપનીઓ પ્રીર્મયમ નક્કી કરવા કેટલાકં પ્રકારના ધારાધોરણો ધરાવશે. એટલે સમાન જોખમો 
ધરાવતા લોકોને એકસરખુ ંપ્રીર્મયમ ચકુવવુ ંજોઈએ, જયારે ઊંચુ ંજોખમ ધરાવતા લોકોને ઊંચુ ં
પ્રીર્મયમ ચકુવવુ ંજોઈએ. તેઓ સરેરાશ જોખમ ધરાવતા વધ ુ વ્યસ્ક્તઓ અરજી કરે તે માટે 

ધારાધોરણો ઇચ્છશે, જયારે વધ ુજોખમને રેરટિંગ કરવામા ંઅને ર્નણાય લેવામા ંવધારે સમય 

આપી શકે છે.  

 I. જોખમન ાં વિીકરણ 

સમાનતા સ્થાર્પત કરવા વીમા કંપની જોખમન ાં વિીકરણ તરીકે ઓળખાતી પ્રરક્રયા હાથ 

ધરે છે એટલ ે કે વ્યસ્ક્તઓને તેમના જોખમના આધારે વગીકૃત કરવામા ંઆવે છે અને 

જોખમના ર્વર્વધ વગોમા ંમકૂવામા ંઆવે છે. 

 II. પ્રમાણભતૂ જોખમો 
તેમા ંએવો લોકો સામેલ છે, જેમની ક્ષબમાર પ વાની શક્યતા સરેરાશ હોય છે. 

 III. મનપસાંદ જોખમો 

તેમા ંએવા લોકો સામેલ છે, જેમની ક્ષબમાર પ વાની શક્યતા સરેરાશથી ઓછી છે, જેથી 
ઓછ ંપ્રીર્મયમ લાગ ેછે. 

 IV. ઊંચા જોખમો 
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તેમા ંએવા લોકો સામેલ છે, જેમની ક્ષબમાર પ વાની શક્યતા સરેરાશથી વધારે હોય છે, 

પણ તેમ છતા ં વીમો મેળવવાના પાત્ર ગણાય છે. તેમને ઊંચા પ્રીર્મયમ કે કેટલીક 

મયાાર્દાને આર્ધન રહીને વીમા માટે સ્વીકારી શકાય છે. 

 V. અસ્વીકૃત જોખમો 
તેમા ં એવા લોકો સામેલ છે, જેમની શારીરરક ખામીઓ અને ક્ષબમાર પ વાની શક્યતા 
એટલી વધારે હોય છે કે તેમને વાજબી રકિંમતે વીમા કવચ પ્રર્દાન કરી ન શકાય. કેટલીક 

વખત વ્યસ્ક્તને તાજેતરમા ંજ ઓપરેશન જેવી તબીબી સારવારમાથંી પસાર થવુ ંપ યુ ં
હોય તો કામચલાઉ ધોરણે તેમના વીમાની અરજીનો અસ્વીકાર કરવામા ંઆવે છે. 

III. પસાંદિીની પ્રરિયા 

વીમાકરણ કે પસરં્દગીની પ્રરક્રયા બ ેસ્તરે હાથ ધરાય છે તેવુ ંકહી શકાયેઃ 

 રફલ્  કે પ્રાથર્મક સ્તરે  
 વીમાકરણ ર્વભાગીય સ્તરે 

િાયાગ્રામ 1 : વીમાકરણ કે પસાંદિીની પ્રરિયા 

 
 I. રફલિ કે પ્રાથનમક સ્તરે 

રફલ્  સ્તરે વીમાકરણ પ્રાથનમક વીમાકરણ તરીકે પણ જાણીતુ ંછે. તેમા ંએજન્દ્ટ કે કંપનીના 
પ્રર્તર્નર્ધ વારારા અરજી વીમા કવચ માન્દ્ય કરવા માટે યોગ્ય છે કે કેમ તેનો ર્નણાય લેવા 
મારહતી એકત્ર કરવામા ંઆવે છે. આ પ્રરક્રયામા ંએજન્દ્ટ મહત્ત્વપણૂા ભરૂ્મકા અર્દા કરે છે. 

સભંર્વત ક્લાયન્દ્ટને વીમો આપવો જોઈએ કે નહીં તેની જાણકારી એજન્દ્ટ પાસે સૌથી વધારે 

હોય છે. 
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થો ી વીમા કંપનીઓ જરૂર પ ી શકે છે કે એજન્દ્્સ ર્નવેર્દન કે ગોપનીય અહવેાલ પણૂા કરે, 

પ્રસ્તાવકતાાના સબંધંમા ંએજન્દ્ટે પ્રર્દાન કરેલી ચોક્કસ મારહતી, અક્ષભપ્રાય અને ભલામણો 
માટે પછૂપરછ કરે. 

આવા રરપોટાને નૈર્તક જોખમ રરપોટા  કહવેાય છે, જે વીમા કંપનીના અર્ધકારી પાસેથી 
માગંી 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 ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવે છે, ત્યારે અન્દ્ય કેટલીક બાબતોનો ધ્યાનપવૂાક ર્વચાર 

કરવાની જરૂર છે. આ ક્લાયન્દ્ટની નૈર્તકતા સાથે સકંળાયેલા જોખમ છે, જે વીમા કંપની 
માટે મોંઘુ ંપરુવાર થઈ શકે છે. 

નૈર્તકતાના જોખમનુ ંઅર્ત ખરાબ ઉર્દાહરણ એ છે કે વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત એટલા માટે જ હલે્થ 

વીમો લે છે, કારણ કે ટૂંક સમયમા ંતેને સજર્જકલ ઓપરેશન કરાવવુ ંપ શે તેની તેને જાણ 

છે, પણ તેનો ખલુાસો વીમા કંપનીને કરતી નથી. તેનો સીધો અથા એ થયો કે તે વળતર 

મેળવવા જ જાણીજોઈને વીમો ઉતરાવે છે.  

નકુસાન પ્રત્યે બેર્દરકારી અન્દ્ય એક ઉર્દાહરણ છે. વીમો હોવાથી વીમાધારક તેના સ્વાસ્્ય 

પ્રત્યે બેર્દરકારી ર્દાખવે છે અને કોઈ પણ સારવારનો ખચા વીમા કંપની ચકુવશે તે જાણ ેછે.  

અન્દ્ય પ્રકારનુ ં જોખમ ‘નૈર્તક જોખમ’ કહવેાય છે, જેનો ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે. અહીં 
વીમાધારક કોઈ ગોટાળો નહીં કરે, પણ તેની પાસે મોટી વીમાકૃત રકમ હોવાથી તે મોંઘી 
સારવાર લેવાનુ ંપસરં્દ કરશે, હોસ્સ્પટલમા ંમોંઘા રૂમને પસરં્દ કરશે, જે તેનો વીમો ન હોત 

તો પસરં્દ ન કયો હોત. 

િોિાળાન ાં નનરીક્ષણ અને એજન્સિની ભનૂમકા 

જોખમની પસરં્દગીના ર્નણાયનો આધાર પ્રસ્તાવમા ંપ્રસ્તાવકતાા કઈ હકીકતોને જાહરે કરે છે 

તેના પર હોય છે. આ હકીકતો ખોટી છે અને છેતરર્પિં ી કરવાના આશય સાથે ખોટી રીતે 

રજૂ થઈ છે તેવી જાણકારી મેળવવી વીમાકરણ ર્વભાગમા ં બેઠેલા વીમા કંપનીના 
પ્રર્તર્નર્ધ માટે મશુ્કેલ હોઈ શકે છે.  
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અહીં એજન્દ્ટ મહત્ત્વપણૂા ભરૂ્મકા ભજવે છે. આ હકીકતો સાચી છે તેવુ ંર્નર્િત કરવા તે શે્રષ્ઠ 

સ્સ્થર્તમા ંહોય છે, કારણ કે તે પ્રસ્તાવકતાાના સીધા અને વ્યસ્ક્તગત સપંકામા ંહોય છે, જેથી 
જો ઇરાર્દાપવૂાક ખોટી રજૂઆત થઈ હોય તો તે તેના પર નજર રાખી શકે છે.  

 II. નવભાિીય સ્તરે વીમાકરણ  

વીમાકરણનુ ંબીજુ ંસ્તર ર્વભાગીય કે ઓરફસ સ્તરે છે. તેમા ંર્નષ્ણાતો અને એવી વ્યસ્ક્તઓ 

સકંળાયેલી છે, જે આ પ્રકારના કામમા ંકુશળ હોય છે અને વીમાની અરજી સ્વીકાયા છે કે કેમ 

અને કઈ શરતે સ્વીકારવી જોઈએ તે નક્કી કરવા પ્રસ્તતુ  ટેાનો ર્વચાર કરે છે.  

C. ફાઇિ અને ય ઝ માિણદનશિકા 

તે યાર્દ રાખવુ ંજોઈએ કે ર્દરેક વીમાકંપની તેનુ ં વેચાણ કરતા અગાઉ તે ઉત્પાર્દનો બનાવવા 
જોઈએ અને વીમાકરણ ર્વભાગની કામગીરીની આ પણ એક કામગીરી છે. ઇર ાએ આ માટે 

માગાર્દર્શિકા બહાર પા ી છે, જે નીચ ેમજુબ છેેઃ 

ર્દરેક કંપની તેના ઉત્પાર્દનો લક્ષિત રી ાહકોની જરૂરરયાતો, અપેિાઓ અને પરવ િમતા, 
વીમાકરણની જવાબર્દારીઓ, વીમાની રકિંમતનુ ં ર્નધાારણ, બજારમા ં સ્પધાાત્મક સ્સ્થર્ત વગેરે 

પરરબળોને ધ્યાનમા ંરાખીને બનાવે છે. એટલ ેઆપણે આધારભતૂ સ્તરે પણ રી ાહકોની ર્વર્વધ 

કેટગરીઓ માટે અનેક ર્વકલ્પો જોઈએ છીએ અને ભારતીય બજારમા ંહોસ્સ્પટલાઇઝેશન ખચાની 
િર્તપરૂ્તિના ઉત્પાર્દનોનુ ંપ્રભતુ્વ છે.  

ર્દરેક નવા ઉત્પાર્દનોને બજારમા ંપ્રસ્તતુ થતા અગાઉ ઇર ાની મજૂંરીની જરૂર છે. ઉત્પાર્દનને 

નીચે ઉલ્લેક્ષખત ‘ફાઇલ એન્દ્  યઝુ’ જોગવાઈઓ હઠેળ ર્નયમનકાર સમિ રજૂ કરવાની જરૂર છે. 

એક વખત ઉત્પાર્દન લોંચ થઈ જાય પછી તેને બજારમાથંી પરત ખેંચવા માટે પણ 

માગાર્દર્શિકાનુ ંપાલન કરવુ ંપ  ે છે. ર્વદ્યાથીઓએ ફાઇલ એન્દ્  યઝુ માગાર્દર્શિકા સાથે સબંરં્ધત 

આ તમામ જોગવાઈઓ, સ્વરૂપો, રરટન્દ્સા વગેરેથી વાકેફ થવુ ંજોઈએ. 

ઇરિાની માિણદનશિકા મ જબ હલેથ વીમા ઉત્પાદનો માિે ફાઇિ એન્સિ ય ઝ પ્રરિયા : 

a. ફાઇલ એન્દ્  યઝુ પ્રરક્રયા મજુબ ઓથોરરટીની મજૂંરી ન મળે ત્યા ંસધુી કોઈ પણ વીમા 
કંપની કોઈ હલે્થ વીમા ઉત્પાર્દનનુ ંવેચાણ નહીં કરે છે. 

b. મજૂંર હલે્થ વીમા ઉત્પાર્દનમા ં સધુારાવધારા માટે પણ સમયે સમયે બહાર પ તી 
માગાર્દર્શિકા મજુબ ઓથોરરટીની મજૂંરી જરૂરી છે.  
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 ઓથોરરટીએ મજૂંર કરેલ પોક્ષલસીમા ંકોઈ પણ સધુારાવધારાનો અમલ કરવાની 
તારીખથી ઓછામા ંઓછા ત્રણ મરહના અગાઉ તેની ર્દરેક પોક્ષલસીધારકને જાણ 

કરવી પ શે. આ નોરટસમા ંસધુારાવધારા માટેના કારણો જણાવવા પ શે, ખાસ 

કરીને પ્રીર્મયમમા ંવધારા અને આ પ્રકારના વધારાના પ્રમાણ માટેના. 

 પોક્ષલસીની શરતોમા ં સધુારાવધારાની શક્યતા, જેમા ં પ્રોસ્પેક્્સમા ં પ્રીર્મયમ 

જણાવવુ ંપ શે.  

c. ફાઇલ અને યઝુ અરજીપત્રક ઇર ા વારારા પ્રમાક્ષણત કરવામા ંઆવે છે અને મારહતીપત્રક 

અને રી ાહક મારહતી પત્રક સરહત ઘણા પરરર્શષ્ટ સાથે મોકલવામા ંઆવશે. 
સભંર્વત રી ાહક અને કવચની ર્વગતો, બાકાત રાખવામા ંઆવેલી સ્સ્થર્તઓ , ર્દાવો 
ચકુવવાપાત્ર બને તે અગાઉ કોઈ વેઇરટિંગ પીરરય  હોય, ચકુવણી વળતરના આધારે 

થશે કે ર્નર્િત રકમના આધારે, રરન્દ્યઅૂલની શરતો અને લાભ, સહચકુવણીની ર્વગતો 
કે કપાત અને રર્દ કરવાની શરતો વગેરે સાથે પોક્ષલસી સાથે ર્દરેક વીમાધારકને રી ાહક 

મારહતી પત્રક આપવામા ંઆવે છે. 

ઓથોરરટીની પવૂામજૂંરી માટે ફાઇલ એન્દ્  યઝુ એન્સપ્લકેશનને ર્નયકુ્ત વીમાતજજ્ઞ અને 

વીમા કંપનીના સીઇઓ વારારા તેમજ સમયે સમયે ઓથોરરટીએ નક્કી કરેલ આ પ્રકારના 
ર્દસ્તાવેજીકરણ વારારા અને આ પ્રકારના સ્વરૂપોમા ંપ્રમાક્ષણત કરાવવી પ શે. 

d. હલે્થ વીમા ઉત્પાર્દન પાછ ંખેંચવુ ં

1. હલે્થ વીમા ઉત્પાર્દન પાછ ંખેંચવા વીમા કંપની આ માટેના કારણો અને વતામાન 

પોક્ષલસીધારકો માટેની જોગવાઈની સપંણૂા ર્વગતો પરૂી પા ી ઓથોરરટીની 
પવૂામજૂંરી લવેી પ શે. 

2. પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ સ્પષ્ટપણે ભર્વષ્યમા ંઉત્પાર્દનો પાછા ંખેંચવાની શક્યતાનો અને 

આવા સજંોગોમા ં પોક્ષલસીધારકો માટે ઉપલબ્ધ થનાર ર્વકલ્પોનો સ્પષ્ટ સકેંત 

આપશે. 

3. જો વતામાન રી ાહક વીમા કંપનીની જાણ પર પ્રર્તસાર્દ ન આપે, તો પોક્ષલસી 
રરન્દ્યઅૂલ તારીખે પાછી ખેંચવામા ંઆવશે અને વીમાધારકને વીમા કંપની પાસે 

ઉપલબ્ધ નવી પોક્ષલસી લેવી પ શે, જે પોટેક્ષબક્ષલટીની શરતોને આર્ધન છે. 

4. પાછ ંખેંચાયેલ ઉત્પાર્દન સભંર્વત રી ાહકોને ઓફર કરવામા ંનહીં આવે. 
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e. કોઈ પણ ઉત્પાર્દન લોંચ થયા પછી તેના તમામ પાસાનંી વષામા ંઓછામા ંઓછી એક 

વખત ર્નયકુ્ત વીમાતજજ્ઞ વારારા સમીિા થશે. જો ઉત્પાર્દન નાણાકીય રીતે 

અવ્યવહારરક જણાશે, કે તેમા ં ઊણપ જણાશે, તો ર્નયકુ્ત વીમાતજજ્ઞ યોગ્ય રીતે 

ઉત્પાર્દનની સમીિા કરશે અને ફાઇલ એન્દ્  યઝુ પ્રરક્રયા હઠેળ સધુારાવધારા માટે 

અરજી કરશે. 

f. ઉત્પાર્દનને ફાઇલ એન્દ્  યઝુ મજૂંરી મળયાના પાચં વષા પછી ર્નયકુ્ત વીમાતજજ્ઞ આ 

ઉત્પાર્દન બનાવવામા ંઆવ્યુ ંત્યારની ધારણાઓની સરખામણીમા ં ક્ષબમારી, ભલૂ ચકૂ, 

વ્યાજના ર્દર, મોંઘવારી, ખચા અને અન્દ્ય પ્રસ્તતુ ર્વગતોને ધ્યાનમા ં રાખીને 

ઉત્પાર્દનની કામગીરીની સમીિા કરશે અને અગાઉની ધારણાઓમા ં સધુારાવધારા 
કરીને નવેસરથી મજૂંરી માગંી શકે છે. 

D. ઇરિાના અન્સય હલેથ વીમા નનયમનો 

ફાઇલ એન્દ્  યઝુ માગાર્દર્શિકા ઉપરાતં હલે્થ વીમા ર્નયમનો પણ નીચ ેમજુબ છેેઃ 

a. તમામ વીમાકંપનીઓ  હલે્થ વીમા વીમાકરણ પોક્ષલસી સાથે સકંળાયેલ હશે, જેને 

કંપનીનુ ંબો ા મજૂંરી આપીશે. પોક્ષલસી ર્નર્િત અરજી ફોમા સરહત અન્દ્ય બાબતોમા ં
સામેલ હોવી જોઈએ, જેના માટે સભંર્વત રી ાહક હલે્થ પોક્ષલસી ખરીર્દવા અરજી કરી શકે 

છે. આ પ્રકારના ફોમામા ંકંપનીની સકૂ્ષચત પોક્ષલસીને અનરુૂપ અરજીનુ ંવીમાકરણ કરવા 
જરૂરી તમામ મારહતી હોવી જોઈએ.  

b. વીમાકરણ પોક્ષલસી ઓથોરરટી સમિ ર્દાખલ કરવામા ં આવશે. કંપની પોક્ષલસી 
સધુારવાનો અર્ધકાર જાળવશે, કારણ કે તે જરૂરી છે, પણ ર્દરેક સધુારા ઓથોરરટી 
સમિ રજૂ કરવા પ શે.  

c. હલે્થ વીમા માટેની કોઈ પણ ર્દરખાસ્તનો વીમાકરણ પોક્ષલસીની બો ાની મજૂંરીના 
આધારે સપંણૂાપણ ે સ્વીકાર કે અસ્વીકાર થઈ શકે છે. અરજીનો અસ્વીકાર સભંર્વત 

રી ાહકને લેક્ષખતમા ં જણાવવામા ં આવશે, જેમા ં તેમને અસ્વીકાર માટેના કારણો 
જણાવવામા ંઆવશે. 

d. વીમાધારકને પ્રીર્મયમથી વધારે કોઈ પણ લોર િંગ ચાર્જ અંગે  જાણ કરવામા ંઆવશે 

અને પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરતા અગાઉ આ પ્રકારના લોર િંગ માટે પોક્ષલસીધારકની મજૂંરી 
મેળવવામા ંઆવશે.  
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e. જો વીમાકંપનીને પોક્ષલસીના કોઈ પણ તબકે્ક કે રરન્દ્યઅૂલ સમયે વ્યવસાયમા ંફેરફાર 

જેવી વધ ુમારહતીની જરૂર હોય, તો તેને વીમાધારક વારારા ર્નર્િત પ્રમાણભતૂ ફોમામા ં
ભરવામા ંઆવશે અને તેને પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજનો ભાગ બનાવવામા ંઆવશે, જેમા ંઆ 

પ્રકારની મારહતી આપવા માટેની રજૂઆત અને શરતો જણાવવામા ંઆવશે. 
f. વીમાકંપનીઓ એક જ વીમાકંપની સાથે વહલેાસર એન્દ્ટ્રી, સતત રરન્દ્યઅૂલ, ર્દાવાના 

અનકુળૂ અનભુવ વગેરે માટે પોક્ષલસીધારકને રરવો ા આપવા છૂટાછાટ આપી શકે છે 

અને ફાઇલ અને યઝુ માગાર્દર્શિકા હઠેળ માન્દ્યતાપ્રાપ્ત મારહતીપત્ર અને પોક્ષલસી 
ર્દસ્તાવેજમા ંછૂટછાટ આપી શકે છે. 

હલેથ પોલિસીની પોિેલબલિિી સાંબાંનધત માિણદનશિકા 

ઇર ા જીવન અને હલે્થ વીમા પોક્ષલસીઓની પોટેક્ષબક્ષલટી સબંરં્ધત સ્પષ્ટ માગાર્દર્શિકા ધરાવે છે, 

જેની મખુ્ય બાબતો નીચે મજુબ છેેઃ 

1. પોટેક્ષબક્ષલટીને નીચેના કેસમા ંમજૂંરી આપવામા ંઆવશે: 

a. નોન-લાઇફ વીમાકંપનીઓ વારારા ઇશ્ય ૂથતી ફેર્મલી ્લોટર પોક્ષલસીઓ સરહત તમામ 

વ્યસ્ક્તગત હલે્થ વીમા પોક્ષલસીઓ 
b. નોન-લાઇફ વીમા કંપનીની કોઈ પણ ગ્રપૂ હલે્થ વીમા પોક્ષલસી હઠેલ આવરી લેવાયેલ 

કુટંુબના સભ્યો સરહત વ્યસ્ક્તગત સભ્યોને તે વીમાકંપનીની આ પ્રકારની ગ્રપૂ 

પોક્ષલસીમાથંી વ્યસ્ક્તગત હલે્થ વીમા પોક્ષલસી કે ફેર્મલી ્લોટર પોક્ષલસીમા ં
સ્થળાતંરરત થવાનો અર્ધકાર રહશેે. તે પછી આગામી રરન્દ્યઅૂલ સમયે પોટેક્ષબક્ષલટી 
માટે અર્ધકાર મળશે. 

 I. પોક્ષલસીધારક રરન્દ્યઅૂલ સમયે જ પોટેક્ષબક્ષલટી  મેળવી શકે છે, નહીં કે પોક્ષલસી અસ્સ્તત્વમા ં
હોય તે ર્દરર્મયાન.  

 II. કોઈ પોક્ષલસીધારક અન્દ્ય કોઈ વીમાકંપનીમા ંપોતાની પોક્ષલસી પોટા કરાવવા ઇચ્છે તેણ ે

ચાલ ુપોક્ષલસીના પ્રીર્મયમની રરન્દ્યઅૂલ તારીખના 45 રર્દવસ અગાઉ અરજી કરવી પ શે. 
 III. જો પોક્ષલસીધારક પ્રીર્મયમ રરન્દ્યઅૂલ તારીખથી 45 રર્દવસ અગાઉ ઇર ા-સકૂ્ષચત ફોમામા ં

અરજી કરે તો નવી વીમાકંપની પોટેક્ષબક્ષલટીની ઓફર કરે અને ન પણ કરે તેવુ ંબની શકે. 
 IV. આ પ્રકારની જાણકારી મળતા વીમાકંપનીએ અરજર્દારને ઇર ાની માગાર્દર્શિકામા ંપરરર્શષ્ટ 

'I' મજુબ પોટેક્ષબક્ષલટી ફોમા આપવુ ંપ શે, જેની સાથે અરજીનુ ંફોમા અને ર્વર્વધ હલે્થ વીમા 
ઉત્પાર્દનો પર પ્રસ્તતુ ઉત્પાર્દન સારહત્ય ઓફર કરી શકે છે.  
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 V. પોક્ષલસીધારક ર્દરખાસ્ત ફોમા સાથે પોટેક્ષબક્ષલટી ફોમા ભરશે અને તે વીમાકંપની સમિ રજૂ 

કરશે. 
 VI. પોટેક્ષબક્ષલટી ફોમા મળતા વીમાકંપની ચાલ ુ વીમાકંપની પાસેથી સબંરં્ધત 

પોક્ષલસીધારકની તબીબી રહસ્ટ્રી અને ર્દાવાની જરૂરી મારહતી માગંસે. આ પોટાલ 

ઇર ાની વેબ મારફતે થશે. 
 VII. પોટેક્ષબક્ષલટી પર આ પ્રકારની ર્વનતંી મળતા વીમાકંપની અરજી મળયાના સાત 

કાયાકારી રર્દવસની અંર્દર ઇર ાની વેબ પોટાલમા ંસકૂ્ષચત પોરટિંગ વીમા પોક્ષલસીઓ માટે  ટેા 
ફોમેટમા ંજરૂરી મારહતી આપશે.  

 VIII. ચાલ ુવીમાકંપની ર્નર્િત માળખામા ંનવી વીમાકંપનીને જરૂરી મારહતી પ્રર્દાન ન કરે, 

તો તેને ઇર ા વારારા ઇશ્ય ૂથયેલ સચૂનોનુ ંઉલ્લઘંન ગણવામા ંઆવશે અને વીમાકંપનીને 

વીમ ધારા, 1938 હઠેળ રં્દ ની જોગવાઈ થશે 
 IX. વતામાન વીમાકંપની પાસેથી મારહતી મળતા નવી વીમાકંપની ર્દરખાસ્તનુ ંવીમાકરણ કરી 

શકે છે અને ઇર ા (પોક્ષલસીધારકના રહતનુ ંસરંિણ), ર્નયમન, 2002ના ર્નયમન 4(6)ને 

સસુગંત પોક્ષલસીધારકને ર્નણાય જણાવી શકે છે. 
 X. જો ઉપરોક્ત સમયમયાાર્દાની અંર્દર મારહતી મળી જાય, તો વીમાકંપની ઓથોરરટી સાથે 

કંપની વારારા ફાઇલ થયા મજુબ તેની વીમાકરણ પોક્ષલસીને સસુગંત અનકુળૂ 15 રર્દવસની 
અંર્દર ર્વનતંી કરનાર પોક્ષલસીધારકને તેના ર્નણાયને જાણ કરશે નહીં, તે પછી વીમાકંપની 
આ પ્રકારની અરજીનો ઇનકાર કરવાનો અર્ધકાર નહીં ધરાવે અને તેને તેનો સ્વીકાર કરવો 
પ શે. 

 XI. રરન્દ્યઅૂલની તારીખે નવી કંપની પાસેથી પોટેક્ષબક્ષલટીના સ્વીકારના પરરણામની રાહ 

જોવાતી હોય ત્યા ં
o જો પોક્ષલસીધારક વારારા ર્વનતંી કરવામા ંઆવે, તો વતામાન પોક્ષલસીને ટૂંકા ગાળા માટે 

પ્રો-રેટ પ્રીર્મયમનો સ્વીકાર કરીને લબંાવવામા ંઆવશે, જે ઓછામા ંઓછા એક મરહનો 
હશે અને 

o જયા ંસધુી નવી વીમાકંપની પાસેથી પોક્ષલસીની પકુ્ષ્ટ ન થાય કે વીમાધારકની ચોક્કસ 

લેક્ષખત ર્વનતંી પર જવાબ ન મળે ત્યા ંસધુીનો ગાળો ચાલ ુપોક્ષલસીમા ંરર્દ ગણાશે નહીં  
o આ પ્રકારના તમામ કેસમા ંનવી વીમાકંપની ટૂંકા ગાળાની એક્સપાઇરીની તારીખને 

જોખમની શરૂઆતની તારીખ ગણશે. 
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o જો કોઈ કારણસર વીમાધારક ચાલ ુ વીમાકંપની સાથે પોક્ષલસીને આગળ ધપાવવા 
ઇચ્છે છે તો તેને ર્નયર્મત પ્રીર્મયમ ચાર્જ કરીને અને કોઈ નવી શરત લાદ્યા ર્વના 
મજૂંરી આપવામા ંઆવશે. 

 XII. પોક્ષલસીધારક ઉપર જણાવ્યા મજુબ ટૂંકા ગાળાનુ ંએક્સટેન્દ્શન મેળવે અને ર્દાવો કરે, 

તો ચાલ ુવીમાકંપની પોક્ષલસીના બાકીના વષા માટે બાકીનુ ંપ્રીર્મયમ ચાર્જ કરી શકે છે. આ 

કેસમા ંપોક્ષલસીધારક બાકી ગાળા માટે પ્રીર્મયમ ચકુવવા બધંાયેલ છે અને તે પોક્ષલસી વષા 
માટે વતામાન વીમાકંપની સાથે ચાલ ુરાખશે.  

 XIII. પોરટિંગ-ઇન પોક્ષલસીનો સ્વીકાર કરવા વીમાકંપની પોરટિંગના હતેસુર કોઈ વધારાનુ ં
લોર િંગ કે ચાજીસ લાર્દશે નહીં. 

 XIV. પોટે  પોક્ષલસીના સ્વીકાર પર કોઈ પણ મધ્યસ્થી સસં્થાને કર્મશન ચકુવવામા ંનહીં 
આવે. 

 XV. કોઈ પણ હલે્થ વીમા પોક્ષલસી માટે અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગો અને ર્નર્િત 

સમયની બાકાતના સબંધંમા ંચાલ ુપોક્ષલસી હઠેળ પસાર થયેલ વેઇરટિંગ ગાળો ધ્યાનમા ં
લેવાશે અને નવી પોટે  પોક્ષલસી હઠેળ હર્દ સધુી ઘટા વામા ંઆવશે.  
નોંધ1: નવી પોર્સસીમા ંચોક્કસ રોગ કે સારવાર માટે વેઇરટિંગ પીરર યના કેસમા ંપોરટિંગ 

પોક્ષલસીધારક વારારા પ્રસ્તતુ પોટેક્ષબક્ષલટીમા ં આવતા પોક્ષલસીધારકને વધારાનો 
વેઇરટિંગ ગાળો સ્પષ્ટપણ ેસમજાવવો જોઈએ.  

નોંધ 2: ગ્રપૂ હલે્થ વીમા પોક્ષલસીઓ માટે વ્યસ્ક્તગત સભ્યને ચાલ ુવીમા કવચના વષાની 
સખં્યાને આધારે કવર આપવામા ંઆવશે, જેમા ંઅગાઉની પોક્ષલસીમા ંઅગાઉથી 
અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગને બાકાત રાખવામા ંઆવ્યો હતો/ર્નર્િત સમયમા ંબાકાત 

રાખવામા ંઆવ્યો હતો તેને ધ્યાનમા ંલેવાશે નહીં. 

 XVI. પોટેક્ષબક્ષલટી અગાઉની પોક્ષલસી હઠેળ વીમાકૃત રકમ માટે લાગ ુપ શે અને વીમાધારક 

વારારા ર્વનતંી કરવામા ંઆવે તો અગાઉની વીમાકંપનીઓ પાસેથી મળેલ સકં્ષચત બોનસ 

સધુી વીમાકૃત રકમ પણ વધારવામા ંઆવશે. 
ર્દાખલા તરીકે – જો વ્યસ્ક્ત પાસે રૂ.2 લાખનુ ંવીમાકૃત રકમ હતી અને તેને વીમાકંપની A 

પાસેથી રૂ.50,000નુ ંબોનસ સકં્ષચત થયુ ંહતુ.ં જયારે તે વીમાકંપની Bમા ંસ્થળારં્તરત થાય 

અને અરજીનો સ્વીકાર કરવામા ંઆવે છે, ત્યારે વીમાકંપની B તેમને રૂ.2.50 લાખ માટે 

લાગ ુ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 સ્લબે રૂ.3 લાખનુ ં
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ઉત્પાર્દન આ માટે રૂ. 3 લાખની વીમાકૃત રકમ સાથે લાગ ુપ્રીર્મયમ ચાર્જ કરીને ઓફર 

કરશે. જોકે પોટેક્ષબક્ષલટી રૂ.2.50 લાખ પરૂતી જ ઉપલબ્ધ હશે. 

 XVII. વીમાકંપનીઓ પોલીસી કરાર અને મારહતીપત્ર, વેચાણ સારહત્ય કે કોઈ ફોમામા ંઅન્દ્ય 

કોઈ ર્દસ્તાવેજ જેવી પ્રમોશનલ સામરી ીમા ંપોક્ષલસીધારકનુ ંઆ બાબતે ધ્યાન ર્દોરશે, જેમ 

કેેઃ 
a. તમામ હલે્થ વીમા પોક્ષલસીઓ પોટેબલ છે; 
ii. પોક્ષલસીધારકે પોટેક્ષબક્ષલટીનો લાભ લેવા પોક્ષલસી કવચમા ં ્ેક ટાળવા અન્દ્ય 

વીમાકંપનીઓનો સપંકા  કરવાની પહલે રરન્દ્યઅૂલની તારીખ અગાઉ કરવી જોઈએ, 

કારણ કે અન્દ્ય વીમાકંપની અરજી સ્વીકારમા ંર્વલબં કરે છે. 

E. વીમાના મળૂભતૂ નસદ્ાાંતો અને વીમાકરણના સાધનો 

i. વીમાકરણના મળૂભતૂ પ્રસ્ત ત નસદ્ાાંતો 

વીમાનુ ં કોઈ પણ સ્વરૂપ, પછી તે જીવન વીમો હોય કે સાધારણ વીમો, કેટલાકં ચોક્કસ 

કાયર્દાકીય ર્સદ્ાતંો છે, જે જોખમની સ્વીકાયાતા સાથે કાયારત થાય છે. હલે્થ વીમો આ જ 

ર્નયમો વારારા સચંાક્ષલત છે અને કોઈ પણ ર્સદ્ાતંનુ ંઉલ્લઘંન વીમા કંપનીને જવાબર્દારી છો વા 
પે્રરે છે. આ મખુ્ય ર્સદ્ાતંો નીચે મજુબ છેેઃ 

 સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ (યબુેરરમા 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 મખુ્ય સાધનો નીચ ેમજુબ છેેઃ 

1. પ્રસ્તાવન ાં ફોમણ  

ર્દસ્તાવેજ કરારનો આધાર છે, જેમા ંપ્રસ્તાવકતાાના સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત અને વ્યસ્ક્તગત 

ર્વગતો (એટલે કે વય, વ્યવસાય, શરીર, આર્દતો, સ્વાસ્્યની સ્સ્થર્ત, આવક, 

પ્રીર્મયમની ચકુવણી વગેરે ર્વગતો) મેળવવામા ંઆવે છે. આ ઉત્પાર્દન મજુબ તેમજ 

કંપનીની પોક્ષલસી/જરૂરરયાત મજુબ સરળ પ્રશ્રોના સેટથી લઈને સપંણૂા ર્વસ્તતૃ પ્રશ્રોિરી 
હોઈ શકે છે, જેથી આવશ્યક તમામ હકીકતોની જાણકારી સરુ્નર્િત થાય અને તે પ્રમાણ ે

કવચ આપવામા ં આવે. વીમાધારક વારારા કોઈ પણ પ્રકારનુ ં ઉલ્લઘંન કે મારહતી 
છૂપાવવાની હરકત પોક્ષલસીને રર્દબાતલ ઠેરવવા તરફ  ર્દોરી જશે.  
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2. ઉંમરનો પ રાવો  

પ્રીર્મયમ વીમાકૃત વ્યસ્ક્તની ઉંમરના આધારે નક્કી થાય છે. આ કારણે હલે્થ વીમો લેતી 
વખતે ઉંમરના પરુાવા સાથે જાહરે કરેલી ઉંમરની ખરાઈ કરવી જરૂરી છે. 

ઉદાહરણ 

ભારતમા ંઅનેક ર્દસ્તાવેજોને ઉંમરના પરુાવો ગણી શકાશે, પણ તેમાથંી મોટા ભાગના કાયરે્દસર 

સ્વીકાયા નથી. મોટા ભાગના માન્દ્ય ર્દસ્તાવેજો બે ર્વસ્તતૃ કેટેગરીમા ં ર્વભાજીત છે. તેઓ નીચ ે

મજુબ છેેઃ 

 ઉંમરનો પ્રમાણભતૂ પ રાવો: તેમા ંશાળાનુ ંપ્રમાણપત્ર, પાસપોટા, રહણેાક પ્રમાણપત્ર, 

પેન કા ા વગેરે સામેલ છે. 

 ઉંમરનો લબનપ્રમાણભતૂ પ રાવોુઃ તેમા ં રેશનકા ા, વોટર આઇ ી, વ ીલોની જાહરેાત, 

રી ામ પચંાયતનુ ંપ્રમાણપત્ર વગેરે સામેલ છે. 

3. નાણાકીય દસ્તાવેજો  

પ્રસ્તાવકતાાની નાણાકીય સ્સ્થર્તની જાણકારી મેળવવા અને નૈર્તક જોખમ ઘટા વા 
લાભર્દાયક ઉત્પાર્દનો માટે પ્રસ્તતુ છે. જોકે સામાન્દ્ય રીતે નાણાકીય ર્દસ્તાવેજો નીચેના 
રકસ્સાઓમા ંજ માગંવામા ંઆવે છે 

V. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત કવચ અથવા 
VI. ઊંચી વીમાકૃત રકમ અથવા  
VII. જયારે ર્દશાાવેલ આવક અને વ્યવસાય અને માગંવામા ં આવેલ વીમાકવચ 

વચ્ચ ેસમેુળ ન હોય.  

4. તબીબી રરપોટટણસ 

તબીબી રરપો્સાની જરૂરરયાત વીમા કંપનીના ર્નયમો પર આધારરત છે, અને સામાન્દ્ય 

રીતે વીમાધારકની ઉંમર અને કેટલીક વખત માગંવામા ંઆવેલ કવચની રકમ પર ર્નભાર 

હોય છે. અરજીપત્રકમા ં કેટલાકં જવાબો કેટલીક મારહતી પણ ધરાવી શકે છે, જે તબીબી 
રરપો્સાની માગંણી તરફ ર્દોરી જાય છે. 
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5. વેચાણ અનધકારીનો રરપોટટણસ 

વેચાણ અર્ધકારીઓ નીચલા સ્તરે કંપનીનુ ંપ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે છે અને તેઓ તેમના રરપોટામા ં
જે મારહતી આપે છે તે મહત્ત્વપણૂા બની શકે છે. જોકે વેચાણ અર્ધકારીને વધ ુવ્યવસાય પર 

ઇન્દ્સેરટવ મળે છે એટલ ેરહતનુ ંસઘંષા થાય છે, જેને ધ્યાનમા ંલેવુ ંજરૂરી છે.  

સ્વયપંરરિણ 2 

વીમાકરણમા ંસવોચ્ચ ર્વશ્વાસના ર્સદ્ાતંનુ ંપાલન ___________ વારારા થવુ ંજરૂરી છે. 

b) વીમા કંપની 
c) વીમાધારક 
d) બનેં વીમા કંપની અને વીમાધારક 
e) તબીબી ચકાસણીકતાા 

સ્વયપંરરિણ 3 

વીમાપાત્ર રહત એટલે ____________. 

 I. અસ્કયાતમા ંવ્યસ્ક્તના નાણાકીય રહતનુ ંવીમાકરણ 
 II. વીમાકૃત અસ્કયામત 
 III. જયારે એકથી વધારે વીમા કંપની સમાન નકુસાનને આવરી લ ેત્યારે ર્દરેક વીમા કંપનીના 

નકુસાનનો રહસ્સો 
 IV. વીમા કંપની પાસે વસલૂી શકાશે તેવી નકુસાનીની રકમ 

 

F. વીમાકરણની પ્રરિયા 

એક વખત જરૂરી મારહતી મળી જાય પછી વીમા કંપની પોક્ષલસીની શરતો નક્કી કરે છે. 

સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત વીમાના વ્યવસાય માટે ઉપયોગી સામાન્દ્ય સ્વરૂપો નીચે મજુબ છેેઃ 

I. તબીબી વીમાકરણ 

તબીબી વીમાકરણ એક પ્રરક્રયા છે, જેમા ંહલે્થ વીમા માટે અરજી કરતી વ્યસ્ક્તના સ્વાસ્્યની 
સ્સ્થર્ત નક્કી કરવા પ્રસ્તાવકતાા પાસેથી તબીબી રરપો્સા માગંવામા ંઆવે છે. સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત 

મારહતી મેળવવામા ંઆવે છે, પછી વીમા કંપની વીમા કવચ ઓફર કરવુ ં કે કેમ, કેટલી હર્દ 

સધુી કરવુ ંઅને કઈ શરતો સાથે કરવુ ંઅને કઈ બાબતોને બાકાત રાખવી તેનો ર્નણાય લેવા 
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મલૂ્યાકંન કરે છે. એટલ ેતબીબી વીમાકરણ જોખમના સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો ર્નણાય કરી શકે 

છે અને વીમાકવચની શરતોનો પણ.  

જોકે તબીબી વીમાકરણમા ં તબીબી રરપો્સા મેળવવામા ં અને ચકાસવામા ં ઊંચો ખચા 
સકંળાયેલો છે. ઉપરાતં જયારે વીમા કંપનીઓ તબીબી વીમાકરણના ઊંચા પ્રમાણનો ઉપયોગ 

કરે છે, ત્યારે તેઓ ‘ક્રીમ-ક્સ્કર્મિંગ’ (શે્રષ્ઠ જોખમનો જ સ્વીકાર અને અન્દ્યનો અસ્વીકાર) પર જ 

ર્દોષનો ટોપલો ઢોળે છે. તે સભંર્વત ક્લાયન્દ્્સ વચ્ચ ેહતાશાનુ ંકારણ બને છે અને તેવી વીમા 
કંપનીઓ સાથે વીમો ઉતરાવવા ઇચ્છતા ંલોકોની સખં્યા ઘટા  ે છે, કારણ કે તેઓ પયાાપ્ત 

મારહતી પ્રર્દાન કરવા અને આવશ્યક પરરિણો કરાવવા ઇચ્છતા ંનથી.  

સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત સ્સ્થર્ત અને ઉંમર વ્યસ્ક્તગત હલે્થ વીમા માટે મહત્ત્વપણૂા વીમાકરણ 

પરરબળો છે. ઉપરાતં સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત વતામાન સ્સ્થર્ત, વ્યસ્ક્તગત અને કૌટંુક્ષબક તબીબી 
રહસ્ટ્રી વીમા કંપનીને કોઈ પણ અગાઉના રોગ કે સ્સ્થર્તની હાજરી અને તેના પરરણામે 

ભર્વષ્યમા ં હોસ્સ્પટલમા ં સારવાર લેવી પ  ે તેવી કે શસ્ત્રરક્રયા કરાવવી પ  ે તેવી સ્વાસ્્ય 

સબંરં્ધત સમસ્યાઓની સભંર્વતતા નક્કી કરવા માટે સિમ બનાવે છે. 

ઉપરાતં અરજીપત્રકો અગાઉ લીધેલી સારવાર, હોસ્સ્પટલમા ં ભરતી થયાની અને શસ્ત્રરક્રયા 
ર્વશેની ર્વસ્તતૃ મારહતી મેળવાય તે રીતે બનાવવામા ંઆવે છે. આ બાબત વીમા કંપનીને 

અગાઉની ક્ષબમારી ઉથલો મારવાની શક્યતા, તેની વતામાન સ્વાસ્્ય કે ભર્વષ્યમા ંસભંર્વત 

જરટલતા પર અસરોનુ ંમલૂ્યાકંન કરવામા ંમર્દર્દ કરે છે. પ્રસ્તાવકતાા ર્દવા લેતા હોય તેવા 
કેટલાકં રોગો માટે જ કોઈ પણ સમયે હોસ્સ્પટલમા ં સારવાર લેવાની કે તે રોગ ઊથલો 
મારવાની શક્યતા છે.  

ઉદા હરણ  

હાયપરટેન્દ્શન, વધ ુ પ તુ ં વજન/મેર્દસ્વીપણુ ં અને ખા ંના સ્તરમા ં વધારો જેવી તબીબી 
સ્સ્થર્તઓ હૃર્દય, રક ની અને નવાસ ર્સસ્ટમના રોગો માટે ભર્વષ્યમા ંહોસ્સ્પટલમા ંસારવારની 
ઊંચી સભંર્વતતા ધરાવે છે. એટલ ેતબીબી વીમાકરણ માટે જોખમની આકારણી કરવામા ંઆવે 

છે, ત્યારે આ સ્સ્થર્તની કાળજીપવૂાક ર્વચારણા કરવી જોઈએ.  

સામાન્દ્ય રીતે ઉંમર વધવાની સામાન્દ્ય પ્રરક્રયાના કારણે સ્વાસ્્યને ર્વપરીત અસર કરતા 
ફેરફારો 40 વષાની ઉંમર પછી થાય છે, એટલ ેવીમા કંપનીઓને 45 વષાથી ઓછી વય ધરાવતા 
પ્રસ્તાવકતાાની તબીબી ચકાસણી કે પરરિણો કરવાની જરૂર રહતેી નથી (કેટલીક વીમા 
કંપનીઓ આ જરૂરરયાત 50 કે 55 વષા પણ કરી શકે છે). તબીબી વીમાકરણ માગાર્દર્શિકામા ં
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પ્રસ્તાવકતાાના સ્વાસ્્યની સ્સ્થર્ત અંગ ેતેમના ફેર્મલી રફક્ષઝર્શયનની સહી કરેલા જાહરેનામાની 
જરૂર પ ી શકે છે.  

ભારતીય હલે્થ વીમા બજારમા ંવ્યસ્ક્તગત હલે્થ વીમા માટે મખુ્ય તબીબી વીમાકરણ પરરબળ 

વ્યસ્ક્તની ઉંમર છે. 45થી 50 વષા કરતા વધ ુવય ધરાવતી વ્યસ્ક્ત પ્રથમ વખત હલે્થ વીમો 
મેળવવા અરજી કરે તો તેમને સ્વાસ્્યના જોખમની આકારણી કરવા ચોક્કસ પરરિણો 
કરાવવાની જરૂર છે અને તેમના સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત મારહતી મેળવવી આવશ્યક છે. આ પ્રકારની 
ચકાસણી અગાઉથી અસ્સ્તત્વમા ંહોય તેવી તબીબી સ્સ્થર્તઓ કે રોગો હોય તો તેનો સકેંત પણ 

આપે છે. 

ઉદાહરણ  

નશીલા રવ્યો, ર્દારૂ અને તમાકુના સેવનની જાણકારી મેળવવી મશુ્કેલ છે અને ભાગ્યે જ કોઈ 

પ્રસ્તાવકતાા અરજીમા ં તેનો ખલુાસો કરે છે. હલે્થ વીમાના વીમાકરણમા ં આવી બાબતોનો 
ખલુાસો ન કરવો જ મોટો પ કાર છે. મેર્દસ્વીપણુ ંઅન્દ્ય એક સમસ્યા છે, જે જાહરે 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 

હલે્થ 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 પરરિણમા ંનકારાત્મક પરરણામો આપશે તેમજ વીમા કંપનીઓ મોટા ભાગના કેસોમા ં
તબીબી પરરિણ વહેંચી શકે છે.  

એટલુ ંજ નહીં જો પ્રસ્તાવકતાાઓ તમામ જરૂરી હકીકતોનો સાચી રીતે ખલુાસો કરે અને એજન્દ્ટ 

તેની કાળજીપવૂાક ચકાસણી કરે, તો તબીબી ચકાસણીની ઓછી જરૂર પ ી શકશે. હકીકતમા ં
તબીબી ચેકઅપના ખચા અને અન્દ્ય ખચામા ંબચત કરવામા ંઆવે તો ર્દાવાના રેર્શયોમા ંથો ો 
વધારો થઈ શકે છે અને તે પ્રસ્તાવકતાા માટે પ્રર્તકળૂતામા ંપણ ઘટા ો કરશે. 

એટલે વીમા કંપનીઓએ કેટલીક મેર કલ પોક્ષલસીઓ રજૂ કરી છે, જેમા ંપ્રસ્તાવકતાાને કોઈ 

તબીબી ચકાસણીમાથંી પસાર થવાની જરૂર નથી. આ પ્રકારના રકસ્સાઓમા ં સામાન્દ્ય રીતે 

કંપનીઓ ‘મેર કલ ક્ષરી  ’ રચે છે, જે કઈ ઉંમરે અને તબકે્ક તબીબી વીમાકરણ કરાવવુ ંજોઈએ 

તેનો સકેંત આપે છે અને એટલે આ નોન-મેર કલ મયાાર્દાઓ કાળજીપવૂાક બનાવવામા ંઆવી 
છે, જેથી વ્યવસાય અને જોખમ વચ્ચ ેયોગ્ય સતંલુન સ્થાર્પત કરી શકાય. 
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ઉદાહરણ  

જો કોઈ વ્યસ્ક્તને તબીબી ચકાસણીઓ, વેઇરટિંગ ગાળો અને પ્રરક્રયાના ર્વલબં જેવી લાબંી 
પ્રરક્રયામાથંી પસાર થયા ર્વના ઝ પથી હલે્થ વીમા કવચ મેળવવુ ંહોય, તો તે નોન-મેર કલ 

વીમાકરણ પોક્ષલસી લઈ શકે છે. સામાન્દ્ય રીતે આ પોક્ષલસીમા ંસ્વાસ્્ય સબંરં્ધત કેટલાકં પ્રશ્નનો 
જવાબને આધારે પ્રીર્મયમના ર્દર અને વીમાકૃત રકમનો ર્નણાય લેવાય છે, જેમા ંઉંમર, જાર્ત, 

ધમુ્રપાન, શરીરનો બાધંો વગેરે પરરબળો સામેલ છે. આ પ્રરક્રયા ઝ પી છે, પણ પ્રીર્મયમ 

પ્રમાણમા ંવધારે હોય છે.   

III. આંકિાકીય કે િકાવારીમાાં રેરિિંિ પદ્નત  

આ પ્રરક્રયા વીમાકરણમા ંઅપનાવવામા ંઆવે છે, જેમા ંજોખમના ર્દરેક ઘટક પર આંક ાકીય કે 

ટકાવારીમા ંઆકારણીઓ થાય છે.  

ઉંમર, જાર્ત, ક્ષલિંગ, વ્યવસાય, રહઠેાણ, પયાાવરણ, શરીરનો બાધંો, આર્દતો, કુટંુબ અને 

વ્યસ્ક્તગત રહસ્ટ્રી જેવા પરરબળોની ચકાસણી થાય છે અને અગાઉથી ર્નર્િત માપરં્દ ના 
આધારે આંક ાકીય આકારણી થાય છે.  

IV. વીમાકરણના નનણણયો 

જયારે મારહતીની આકારણી કાળજીપવૂાક કરવામા ંઆવે છે અને જોખમની યોગ્ય કેટેગરીમા ં
વગીકૃત કરવામા ંઆવે છે, ત્યારે વીમાકરણની પ્રરક્રયા પણૂા થાય છે. ઉપરોક્ત સાધનો અને 

તેના ર્નણાયના આધારે વીમાકરણને નીચેની કેટેગરીઓમા ંવગીકૃત કરવામા ંઆવે છેેઃ 

 પ્રમાણભતૂ ર્દર પર જોખમનો સ્વીકાર 
 વધારાના પ્રીર્મયમ (લોર િંગ) પર જોખમનો સ્વીકાર, તેમ છતા ંતમામ કંપનીઓમા ં
તેનો અમલ ન થઈ શકે 

 ર્નર્િત સમયગાળા/શરતો માટે કવચ મોકફૂ રાખવુ ં 
 વીમાકવચનો ઇનકાર 
 પ્રર્તઓફર (મયાારર્દત અથવા કવચના આંર્શક ભાગનો ઇનકાર)  
 ઊંચી કપાત કે સહચકુવણી લાગ ુકરવી 
 પોક્ષલસી હઠેળ કાયમ માટે બાકાત રાખવામા ંઆવતી લવેી 

જો કોઈ ક્ષબમારીને કાયમ માટે બાકાત રાખવામા ં આવે, તો તેને પોક્ષલસીના પ્રમાણપત્રમા ં
સ્પષ્ટપણે જણાવવામા ંઆવે છે. આ બાકાત રાખવામા ંઆવતી પ્રમાણભતૂ બાબતો ઉપરાતંની 
બાકાત રાખવામા ંઆવેલી બાબત બનશે અને કરારનો ભાગ બનશે. 
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વીમા કંપનીઓ ર્નષ્ણાત વ્યસ્ક્તઓ પાસે જોખમની આકારણી કરાવે તે મહત્ત્વપણૂા છે, કારણ કે 

તે વીમા વ્યવસ્થાને સતંલુનમા ં રાખે છે. વીમાકરણ વીમા કંપનીઓને અપેક્ષિત જોખમના 
સમાન સ્તર સાથે સયંકુ્ત રાખવા અને તેમની પસરં્દગીના 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 મજુબ તેના 
પોટાફોક્ષલયોના અનભુવને જાળવવા સિમતા છે.  

V. સાધારણ કે પ્રમાણભતૂ બાકાત રાખવામાાં આવતી બાબતોનો ઉપયોિ 

મોટા ભાગની પોક્ષલસીઓમા ંબાકાત રાખવામા ંઆવતી બાબતો સામેલ હોય છે, જે તેના તમામ 

સભ્યોને લાગ ુપ  ે છે. આ બાબતો પ્રમાણભતૂ બાકાત રાખવામા ંઆવતી બાબતો કે કેટલીક 

વખત સાધારણ બાકાત રાખવામા ંઆવતી બાબતો તરીકે જાણીતી છે. વીમા કંપનીઓ તેનો 
અમલ કરીને તેમના જોખમને ઘટા  ેછે.  

આ અંગ ેઅગાઉના પ્રકરણમા ંચચાા કરી છે.  

સ્વયપંરરિણ 4 

તબીબી વીમાકરણ ર્વશે નીચેમાથંી કયુ ંર્વધાન ખોટંુ છે? 

iv. તેમા ંતબીબી રરપો્સા મેળવવા અને આકારણી કરવાનો ઊંચો ખચા સકંળાયેલ છે. 
v. હલે્થ વીમા માટે તબીબી વીમાકરણમા ં સ્વાસ્્યની વતામાન સ્સ્થર્ત અને ઉંમર મખુ્ય 

પરરબળો છે. 
vi. પ્રસ્તાવકતાાઓને તેમના સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત જોખમની આકારણી કરવા તબીબી અને 

પેથોલોજજકલ તપાસ કરાવવી જરૂરી છે. 
vii. જોખમના ર્દરેક ઘટક પર આકારણીની ટકાવારી કરવામા ંઆવે છે. 
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િાયાગ્રામ 2: વીમાકરણની પ્રરિયા 

 

 

 

 



 

442 
 

G. ગ્રપૂ હલેથ વીમો  

a) ગ્રપૂ હલેથ વીમો 

ગ્રપૂ વીમો મખુ્યત્વે સરેરાશના કાયર્દા પર ઉતરાવવામા ંઆવે છે, જેનો અથા એ થયો કે જયારે 

પ્રમાણભતૂ જૂથના તમામ સભ્યોને ગ્રપૂ હલે્થ વીમા પોક્ષલસી હઠેળ આવરી લેવામા ંઆવે ત્યારે 

ગ્રપૂ બનાવતા વ્યસ્ક્તગત સભ્યોથી વીમા કંપનીને નકુસાન થાય તેનુ ંધ્યાન રાખવામા ંઆવે 

છે. એટલે જયારે હલે્થ વીમા માટે ગ્રપૂનો સ્વીકાર કરવામા ંઆવે છે, ત્યારે વીમા કંપનીઓ 

ગભંીર અને વારંવાર સ્વાસ્્ય સબંરં્ધત સમસ્યાઓનો ભોગ બનવાની શક્યતા ધરાવતા ગ્રપૂના 
થો ા સભ્યોના અસ્સ્તત્વની શક્યતાને ધ્યાનમા ંલે છે.  

ગ્રપૂ હલે્થ વીમાના વીમાકરણમા ંગ્રપૂ વીમા કંપનીની વીમાકરણની માગાર્દર્શિકા તેમજ વીમા 
ર્નયમનકાર વારારા ગ્રપૂ વીમા માટે બનાવેલી માગાર્દર્શિકાનુ ંપાલન કરે છે કે કેમ તેનુ ંમલૂ્યાકંન 

કરવા ગ્રપૂની લાિક્ષણકતાનુ ંર્વશ્લેષણ કરવાની જરૂર છે. 

ગ્રપૂ હલે્થ વીમા માટે પ્રમાણભતૂ વીમાકરણ પ્રરક્રયામા ંનીચેના પરરબળોને ધ્યાનમા ં રાખીને 

પ્રસ્તાવનુ ંમલૂ્યાકંન કરવાની જરૂર છેેઃ 

i. ગ્રપૂનો પ્રકાર 
ii. ગ્રપૂનુ ંકર્દ  
iii. ઉદ્યોગનો પ્રકાર 
iv. વીમાકવચ માટે લાયક વ્યસ્ક્તઓ 
v. સપંણૂા ગ્રપૂને 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, ગ્રપૂના સભ્યોની આવકનુ ં સ્તર, કમાચારીઓના 

ટનાઓવરનો ર્દર, પ્રીર્મયમની ચકુવણી ગ્રપૂના માક્ષલક વારારા થશે કે સભ્યો વારારા જેવા 
પરરબળોને પ્રીર્મયમની ચકુવણીમા ંધ્યાનમા ંલવેાની જરૂર છે 

viii. ર્વર્વધ ભૌગોક્ષલક સ્થાનોમા ં એકથી વધારે સ્થળના રકસ્સામા ં સમરી  ર્વસ્તારમા ં
હલે્થકેરના ખચામા ંક્ષભન્નતા  

ix. થ ા પાટી એ ર્મર્નસ્ટે્રટર વારારા ગ્રપૂ વીમાના વહીવટ માટે ગ્રપૂધારકની પસરં્દગી (કે 

તેની પસરં્દગી કે વીમા કંપની વારારા એકની પસરં્દગી) કે વીમા કંપની વારારા જ વહીવટ 

કરવો 
x. પ્રસ્તાર્વત ગ્રપેૂ અગાઉ કરેલા ર્દાવાનો અનભુવ 
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ઉદાહરણ  

એર-કક્ન્દ્ શન ઓરફસોમા ં કાયારત ગ્રપૂના સભ્યોના ગ્રપૂ કરતા ખાણ કે કારખાનામા ં કાયારત 

કામર્દારોનુ ંગ્રપૂ વધારે જોખમ ધરાવે છે. ઉપરાતં બનેં ગ્રપૂના સભ્યોને ક્ષબમારીઓ થવાની 
(જેના પગલ ે વળતરના ર્દાવાઓ)ની શક્યતા જુર્દી જુર્દી હોય છે. એટલે વીમા કંપની બનેં 

ગ્રપૂના જોખમોના પ્રમાણને ધ્યાનમા ંરાખીને ગ્રપૂ હલે્થ વીમા પોક્ષલસીની રકિંમત નક્કી કરશે. 

તે રીતે આઇટી કંપનીઓ જેવા ઊંચા ટનાઓવર ધરાવતા ગ્રપૂના રકસ્સામ ં નકુસાનકારક 

પસરં્દગી ટાળવા વીમા કંપનીઓ વીમા માટે લાયક થતા અગાઉ પ્રોબશેનરી સમયગાળો પણૂા 
કરવા કમાચારીઓ માટે જરૂરી માપરં્દ ો રજૂ કરી શકે છે. 

ગ્રપૂ હલે્થ વ્યવસાયમા ં પ્રવતામાન અર્ત સ્પધાાત્મકતાને કારણે વીમા કંપનીઓ ગ્રપૂ વીમા 
યોજનાઓના લાભમા ંનોંધપાત્ર લક્ષચકતા અને રી ાહકોને અનરુૂપ જોગવાઈઓ કરવાની છૂટ 

આપશે. કંપની-કમાચારી ગ્રપૂ વીમા યોજનાઓમા ંસામાન્દ્ય રીતે સમયની સાથે ર્વર્વધ લાભ 

ર્વકસાવવામા ં આવે છે અને કંપનીના માનવ સસંાધન ર્વભાગ વારારા કમાચારી જાળવી 
રાખવાના ભાગરૂપે તેનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. કેટલીક વખત લક્ષચકતા વીમા કંપનીઓ 

વચ્ચેની સ્પધાાન ુ ંપરરણામ હોય છે. એક વીમા કંપની વારારા પ્રર્દાન કરવામા ંઆવતા ગ્રપૂ વીમા 
યોજનાના ફાયર્દામા ંસધુારો કરીને બીજી વીમા કંપની ગ્રપૂ વીમા યોજના રજૂ કરે છે.  

b) કાંપની-કમણચારી ગ્રપૂથી અિિ વીમાકરણ 

સામાન્દ્ય રીતે કંપની-કમાચારી ગ્રપૂ એવા સામાન્દ્ય ગ્રપૂ છે, જેમને ગ્રપૂ હલે્થ વીમો ઓફર થાય 

છે. જોકે નાણાકીય હલે્થકેર ખચાના અસરકારક માધ્યમ તરીકે હલે્થ વીમાની સ્વીકાયાતા વધી છે 

અને ર્વર્વધ પ્રકારના ગ્રપૂ હવે બની રહ્યા ં છે. આ સ્સ્થર્તમા ંગ્રપૂ હલે્થ વીમા કંપનીઓ ગ્રપૂનુ ં
વીમાકરણ કરે ત્યારે ગ્રપૂમા ંસામેલ ઘટકોની લાિક્ષણકતાને ધ્યાનમા ંલેવી જરૂરી છે.  

કંપની-કમાચારી ગ્રપૂ ઉપરાતં વીમા કંપનીઓ ગ્રપૂ હલે્થ વીમા કવચ ર્વર્વધ પ્રકારના ગ્રપૂને 

પ્રર્દાન કરે છે, જેમ કેેઃ કામર્દાર સગંઠનો, ટ્રસ્ટ અને સોસાયટીઓ, એકથી વધારે એમ્પપ્લોયરના 
જૂથ, ફે્રન્દ્ચાઇઝ ર લસા, વ્યાવસાર્યક સગંઠનો, ક્લ્બ્સ અને અન્દ્ય સગંઠનો.  

ર્વર્વધ રે્દશોમા ંસરકારો સમાજના ગરીબ વગાને ગ્રપૂ હલે્થ વીમા કવચની વ્યવસ્થા કરે  છે. 

ભારતમા ં કેન્દ્ર અને રાજય બનેં સરકાર રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્્ય બીમા યોજના, યશસ્સ્વની વગેરે 

ગરીબો માટે ગ્રપૂ હલે્થ વીમા યોજનાઓને પ્રાયોજજત કરે છે. 

આ પ્રકારના ર્વર્વધ જૂથો માટે મળૂભતૂ વીમાકરણ સામાન્દ્ય રીતે સ્વીકાયા ગ્રપૂ વીમાકરણની 
પ્રરક્રયા જેવ ુહોય છે, તેમ છતા ંવધારાના પરરબળોમા ંનીચનેી બાબતો સામેલ છેેઃ 
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1. ગ્રપૂની સાઇઝ (ગ્રપૂની નાની સાઇઝ ચાજીસમા ંવારંવાર ફેરફાર થઈ શકે છે) 
2. ર્વર્વધ ર્વસ્તારોમા ંહલે્થકેરના ખચાનુ ંજુદંુ જુદંુ સ્તર 
3. ગ્રપૂના તમામ ઘટકો ગ્રપૂ હલે્થ વીમા યોજનામા ંસામેલ ન થાય તો નકુસાનકારક 

પસરં્દગીનુ ંજોખમ  
4. પોક્ષલસીમા ંગ્રપૂના સભ્યોનુ ંજળવાઈ રહવે ુ ં

ઓછી રકિંમતે આ પ્રકારના ગ્રપૂ હલે્થ વીમાનો ફાયર્દો લેવા અર્નયર્મત ગ્રપૂની રચનાઓમા ં
વધારો થાય છે, જે ‘સગવર યા જૂથો’તરીકે ઓળખાય છે. એટલે વીમા ર્નયમનકાર ઇર ાએ 

ગ્રપૂ વીમાની માગાર્દર્શિકા જાહરે કરી છે, જેનો હતે ુ ર્વર્વધ ગ્રપૂ સાથે વીમા કંપનીઓના 
અક્ષભગમનુ ંર્નયમન કરવાનો છે. આ પ્રકારના ક્ષબનકમાચારી જૂથોમા ંસામેલ છેેઃ 

 I. કમાચારી કલ્યાણ સગંઠનો 
 II. ચોક્કસ કંપની વારારા ઇશ્ય ૂથતા કે્રર ટ કા ાના ધારકો 
 III. ખાસ વ્યવસાયના રી ાહકો, જેમા ંવીમો વધારાના લાભ તરીકે ઓફર થાય છે 
 IV. બેન્દ્ક અને વ્યાવસાર્યક સગંઠનો કે સોસાયટીઓના ઋણકતાાઓ 

ગ્રપૂ વીમાની માગાર્દર્શિકાઓનો તકા અનકુળૂ ર ઝાઇન, વ્યસ્ક્તગત પોક્ષલસીઓમા ંઉપલબ્ધ ન 

હોય તેવા કવચના લાભ અને ખચામા ંબચત સાથે વીમાનો લાભ લેવાના હતેસુર રચાતા ગ્રપૂને 

મયાારર્દત કરવાનો છે. આ પ્રકારના ‘સગવર યા જૂથો’ કેટલીક વખત વીમા કંપનીઓને નકુસાન 

તરફ ર્દોરી જાય છે અને તેના પરરણામે વળતરનો ઊંચો રેર્શયો ઊભો થાય છે. એટલ ે

ર્નયમનકારી સિામ ંળ વારારા ગ્રપૂ વીમાની માગાર્દર્શિકા વીમા કંપનીઓ વારારા બજારની 
જવાબર્દાર વતાણ ૂકંમા ંમર્દર્દ કરે છે. તેઓ વીમા કંપનીઓ વારારા વીમાકરણમા ં ર્શસ્ત લાવે છે 

અને ગ્રપૂ યોજનાઓ માટે વહીવટી ધારાધોરણો સ્થાર્પત કરીને ગ્રપૂ વીમા યોજનાઓ પણ રચ ે

છે.  

H. નવદેશ પ્રવાસ વીમાન ાં વીમાકરણ 

ર્વરે્દશી પ્રવાસ વીમા પોક્ષલસીઓ હઠેળ મખુ્ય કવચ હોવાથી વીમાકરણ હલે્થ વીમા માટેની 
પેટનાને અનસુરશે 

પ્રીર્મયમનુ ં રેરટિંગ અને તેનો સ્વીકાર કંપનીની માગાર્દર્શિકા મજુબ રહશેે, પણ ધ્યાનમા ંલેવા 
જેવી કેટલીક મહત્ત્વપણૂા બાબતો નીચ ેમજુબ છેેઃ 

1. પ્રીર્મયમનો ર્દર અરજર્દારની ઉઁમર અને ર્વરે્દશી પ્રવાસના ગાળા પર ર્નભાર રહશેે. 
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2. ર્વરે્દશોમા ં તબીબી સારવાર મોંઘી હોવાથી સામાન્દ્ય રીતે સ્થાર્નક હલે્થ વીમા 
પોક્ષલસીઓની સરખામણીમા ંપ્રીર્મયમના ર્દર ઊંચા હોય છે. 

3. ર્વર્દશોમા ંપણ અમેરરકા અને કેને ાનુ ંપ્રીર્મયમ ઊંચુ ંછે. 

4. અરજર્દાર ર્વરે્દશમા ંતબીબી સારવાર લેવા પોક્ષલસીનો ઉપયોગ ન કરે તે માટે તકેર્દારી 
રાખવી જોઈએ એટલ ે કોઈ અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગનો ર્વચાર પ્રસ્તાવના 
તબક્કામા ંજ કરવો જોઈએ. 

 

I. પસણનિ એક્ક્ટસિન્સિ વીમાન ાં વીમાકરણ 

પસાનલ એસ્ક્સ ન્દ્ટ પોક્ષલસીઓ માટે વીમાકરણ માટે નીચેની બાબતો ર્વચારમા ંલેવામાં  

આવે છે. 

રેરિિંિ 

પસાનલ એસ્ક્સ ન્દ્ટ વીમામા ંમખુ્યત્વે વીમાધારકનો વ્યવસાય ધ્યાનમા ંલેવાય છે. સામાન્દ્ય 

રીતે ઘરે, શેરીમા ં વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતોમા ંતમામ વ્યસ્ક્તઓ માટે જોખમ એકસરખુ ંહોય છે. 

પણ વ્યવસાય સાથે સબંરં્ધત જોખમ અલગઅલગ હોય છે. ર્દાખલા તરીકે બાધંકામ સાઇટ પર 

કાયારત ર્સર્વલ ઇજનેરની સરખામણીમા ંઓરફસ મેનેજરને જોખમ ઓછ ંહોય છે.  

ર્દરેક વ્યવસાય માટે રેટ નક્કી કરવા વ્યવહારરક નથી. એટલે વ્યવસાયને ર્દરેક જૂથમા ંવગીકૃત 

કરવામા ંઆવે છે. ર્દરેક જૂથ વધતાઓછા અંશે સમાન જોખમ ધરાવે છે. 

વગીકરણની નીચેની ર્સસ્ટમ સરળ અને વ્યવહારરક છે. કંપનીઓ પોતાની રીતે વગીકરણ કરી 
શકે છે. 

જોખમન ાં વિીકરણ 

વ્યવસાયના આધારે વીમાધારક સાથે સકંળાયેલ જોખમને ત્રણ જૂથમા ંવગીકૃત કરી શકાય છેેઃ 

i. જોખમ જૂથ I 

એકાઉન્દ્ટન્દ્્સ,  ૉક્ટસા, વકીલો, આરકિટેક્્સ, કન્દ્સક્લ્ટિંગ ઇજનેરો, ર્શિકો, બેન્દ્કસા, 
વહીવટી કાયોમા ં સકંળાયેલ વ્યસ્ક્તઓ, સમાન જોખમના વ્યવસાયમા ં સકંળાયેલા 
વ્યસ્ક્તઓ. 

ii. જોખમ જૂથ II 
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ક્ષબલ્ સા, કોન્દ્ટ્રાક્ટસા અને ઇજનેરો ર્નરીિણના કામમા ંસકંળાયેલા હોય છે, પશ ુ ૉક્ટસા, 
મોટર કાર અને લાઇટ મોટર વાહનોના પેઇ  િાઇવસા અને સમાન જોખમના 
વ્યવસાયમા ંસકંળાયેલી વ્યસ્ક્તઓ. 

માનવીય શ્રમ (જૂથ ત્રણ હઠેળ આવતી વ્યસ્ક્તઓ ર્સવાય)મા ં સકંળાયેલી તમામ 

વ્યસ્ક્તઓ, રોક નુ ંવહન કરતા કમાચારીઓ, ગેરેજ અને મોટર વાહનોના ર્મકેર્નક્સ, 

મશીન ઓપરેટસા, ટ્રક કે લોરી અને અન્દ્ય ભારે વાહનોના િાઇવસા, વ્યાવસાર્યક 

એ્લે્સ અને સ્પો્સામેન, લહુાર અને સમાન જોખમમા ંસકંળાયેલી વ્યસ્ક્તઓ. 

iii. જોખમ જૂથ III 

ભગૂાભ ખાણો, ર્વસ્ફોટ મેગેક્ષઝન્દ્સમા ંકાયારત વ્યસ્ક્તઓ, હાઈ ટેન્દ્શન સપ્લાય સાથે 

વીજળીના ઇન્દ્સ્ટોલેશનમા ંસકંળાયેલા કામર્દારો, જોકી, સકાસના કમાચારીઓ, વ્હીલના 
રેર્સિંગ કે ઘો સેવારી, ર્શકારની રમત, પવાતારોહણ, ર્શયાળીની રમતો, સ્કીઇંગ, 

આઇસ હોકી, બલરૂ્નિંગ, હેંગ ગ્લાઇર િંગ, રરવર રાક્્ટિંગ, પોલો અને સમાન સકંટના 
વ્યવસાયો/પ્રવરૃ્િઓમા ંસકંળાયેલી વ્યસ્ક્તઓ સામેલ છે. 

આ જોખમ જૂથો અનકુ્રમે ‘સાધારણ’, ‘મધ્યમ’ અને ‘ઊંચુ’ં જોખમ ધરાવતા જૂથો તરીકે 

પણ જાણીતા છે. 

વયમયાણદા 

ર્દરેક કંપની વીમાકવચ આપવા લઘતુમ અને મહિમ વયની અલગ-અલગ મયાાર્દા ધરાવે છે. 

સામાન્દ્ય રીતે 5 વષાથી 70 વષાનો ર્નયમ છે. જોકે કવચ ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓના કેસમા ંપોક્ષલસી 
70 વષાની વય પછી પણ રરન્દ્ય ૂથઈ શકે છે, પણ 80 વષાની ઉંમર સધુી રરન્દ્યઅૂલ પ્રીર્મયમનુ ં
ભારણ વધારે હોઈ શકે છે. 

રરન્દ્યઅૂલ કે નવુ ંકવચ મેળવવા સામાન્દ્ય રીતે કોઈ તબીબી ચકાસણીની જરૂરી નથી. 

તબીબી ખચાણ 

તબીબી ખચાનુ ંકવચ નીચે મજુબ છેેઃ 

i. પસાનલ એસ્ક્સ ન્દ્ટ પોક્ષલસી પકુ્ષ્ટ વારારા વધારી શકાશે, શરીર પર અકસ્માતમા ંઇજાના 
સબંધંમા ંવીમાધારક વારારા વહન કરવામા ંઆવતા ખચાને આવરી લેવા વધારાના 
પ્રીર્મયમની ચકુવણી પર વધારી શકાય છે. 
ii. આ ફાયર્દા પોક્ષલસી હઠેળ અન્દ્ય ફાયર્દાથી ઉપરાતં છે. 
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iii. વ્યસ્ક્તને હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર આપવા ર્દાખલ કરવી પ ી તે જરૂરી નથી. 
ય દ્ અને સાંબાંનધત જોખમો 

યદુ્ના જોખમનુ ંકવચ વધારાના પ્રીર્મયમ સાથે નાગરરક ફરજો પર ર્વરે્દશમા ંકાયારત ભારતીય 

વ્યસ્ક્તઓ/ર્નષ્ણાતોને આવરી શકે છે. 

iv. શારં્તના સમયમા ંકે સાધારણ ગાળામા ંઇશ્ય ૂથતી પી. એ. પોક્ષલસીઓનો રેટ સાધારણ 

રેટ કરતા 50 ટકા વધારે હશે (એટલ ેકે સાધારણ ર્દર કરતા 150 ટકા). 
v. અસાધારણ/શકંાસ્પર્દ ગાળા (એટલ ેકે જયારે યદુ્ જેવી સ્સ્થર્ત ઊભી થાય / એટલે 

નાક્ષગરક ફરજ પર કાયારત ભારતીય અર્ધકારીઓ)મા ંપી. એ. પોક્ષલસીઓના રેટ 

સાધારણ રેટ કરતા 150 ટકા વધારે (એટલે કે સાધારણ ર્દર કરતા 250 ટકા) હોય છે 
અરજીન ાં ફોમણ 

આ ફોમા નીચેની ર્વગતો જણાવે છેેઃ 

 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 પસરં્દગી 
 VII. ઘોષણા 

ઉપરોક્ત જરૂરી ર્વગતને નીચે મજુબ સમજાવી શકાશેેઃ 
 I. વય, ઊંચાઈ અને વજન સરહત અન્દ્ય વ્યસ્ક્તગત બાબતો, વ્યવસાયની સપંણૂા ર્વગત 

અને સરેરાશ 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 સરેરાશ વજનના કોષ્ટક 

સાથે કરવી જોઈએ અને જો અરજર્દાર સરેરાશ કરતા 15 ટકા વધારે કે ઓછ ંવજન 

ધરાવે તો વધ ુતપાસ કરવી જોઈએ. 
 III. કોઈ પણ શારીરરક ખો ખાપંણ, ગભંીર ક્ષબમારી વગેરે સાથે સબંરં્ધત શારીરરક સ્સ્થર્તની 

ર્વગત 
 IV. અંગ ગમુાવનાર કે રક્ષ્ટ ગમુાવનાર અરજર્દાર માન્દ્ય કેસમા ં ર્વશેષ શરતો પર જ 

સ્વીકારી શકાશે. તેઓ અસાધારણ જોખમો ધરાવે છે, કારણ કે તેઓ ચોક્કસ પ્રકારના 



 

448 
 

અકસ્માતો ટાળવા ઓછા સિમ છે અને બાકીનો હાથ કે પગ કે બાકીની આંખને અસર 

થશે તેને ધ્યાનમા ંરાખીએ તો ર્વકલાગંતાનુ ંજોખમ સાધારણ કરતા વધારે હોઈ શકે 

છે. 
 V.  ાયાક્ષબટીસમા ં ધીમો સધુારો થઈ શકે છે કારણ કે ઘા ઝ પથી રુઝાતો નથી અને 

અિમતા ક્ષબનજરૂરી રીતે વધારે સમય માટે  લબંાય છે. અરજર્દારની તબીબી રહસ્ટ્રી 
ભર્વષ્યના અકસ્માતના જોખમને કેટલી હરે્દ અસર કરશે તે નક્કી કરવા ચકાસવી 
જોઈએ. જોખમને ક્ષબનવીમાને પાત્ર બનાવવા આ પ્રકારના ચોક્કસ ગભંીર જોખમની 
ઘણી ફરરયાર્દો થાય છે, જેમ કે હૃર્દયના વાલ્વનો રોગ. 

 VI. પવાતારોહણ, પોલો, મોટર રેર્સિંગ, એક્રોબેરટક્સ વગેરે જોખમકારક શોખમા ં વધારે 

પ્રીર્મયમ ચકુવવાની જરૂર હોય છે. 
વીમાકૃત રકમ 
પસાનલ એસ્ક્સ ન્દ્ટ પોક્ષલસીમા ંવીમાકૃત રકમ ર્વચાર પવૂાક સાથે નક્કી કરવી જોઈએ, કારણ કે 

તે લાભર્દાયક પોક્ષલસીઓ છે અને ર્નયરં્ત્રત િર્તપરૂ્તિને આર્ધન હોતી નથી. સારસભંાળને 

ફાયર્દાકારક રોજગારી મારફતે મળતી આવકને ધ્યાનમા ંલેવી જોઈએ. બીજા શબ્ર્દોમા ંકહીએ 

તો અકસ્માતને કારણે અરજર્દારની આવકને અસર ન થાય તો તે આવક વીમાકૃત રકમ નક્કી 
કરતી વખતે ધ્યાનમા ંન લવેી જોઈએ.  
વીમાકંપનીઓ/વીમાકતાાઓ વચ્ચ ેવીમાકૃત રકમ નક્કી કરવાની પદ્ર્ત મજુબ મજૂંર કરાયેલા 
કવચ માટે ચોક્કસ રકમનો આધાર વીમાકતાાઓ પર ર્નભાર છે. જોકે સામાન્દ્ય રીતે 

વીમાધારકની 72 મરહના/6 વષાની આવકથી વધારે વીમાકવચ મજૂંર ન કરવુ ંજોઈએ. 
જો પોક્ષલસી મ ૂી ફાયર્દા માટે જ હોય તો આ મયાાર્દાને ચોક્કસ લાગ ુકરવામા ંઆવતી નથી. 
જોકે કામચલાઉ સપંણૂા ર્વકલાગંતા કવચ માટે ચકુવવાપાત્ર વળતરના કેસમા ં તે ન થવુ ં
જોઈએ, આ જ ગાળા ર્દરર્મયાન તેમની આવકના અપ્રમાણસર છે. જો કવચ ટીટી ી માટે 

સાપ્તારહક વળતર માટે હોય, તો સામાન્દ્ય રીતે વીમાકૃત રકમ તેમની વાર્ષિક આવકથી 
બેગણાથી વધારે હોતી નથી.  
જયારે ગરૃહણી, ર્વદ્યાથી વગેરે જેવી આવક ન ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓને કવચ આપવામા ંઆવે 

ત્યારે વીમાકંપનીઓએ સરુ્નર્િત કરવુ ંજોઈએ કે તેઓ મ ૂીગત ફાયર્દો જ આપે છે, નહીં કે 

સાપ્તારહક વળતર. 

ફેનમિી પેકેજ કવચ 
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બાળકો અને ગરૃહણી પત્ની માટે કવચ મતૃ્ય ુઅને કામી ર્વકલાગંતા (કુલ કે આંર્શક) પરૂત ુ ં
મયાારર્દત હોય છે. જોકે કંપનીના ર્નયમનોને આધારે ફાયર્દાનુ ંકોષ્ટક ર્વચારી શકાશે. કેટલીક 

કંપનીઓ ટીટી ી કવચ ખાસ મયાાર્દા સાથે ગરૃહણી પત્નીને આપે છે. 

સામાન્દ્ય રીતે ફેમીલી પેકેજ કવચમા ંકુલ પ્રીર્મયમ પર 5 ટકા ર સ્કાઉન્દ્ટ આપવામા ંઆવે છે. 

ગ્રપૂ પોલિસીઓ 

જો વીમાધારક વ્યસ્ક્તઓની ચોક્કસ સખં્યા એટલે 100થી વધી જાય તો ગ્રપૂ ર સ્કાઉન્દ્ટમા ં
પ્રીર્મયમની છૂટ આપવામા ંઆવે છે. જોકે જયારે સખં્યા નાની હોય એટલે 25 હોય તો ગ્રપૂ 

પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂકરી શકાશે, પણ ર સ્કાઉન્દ્ટ ર્વના. 

સામાન્દ્ય રીતે નામ વગરની ગ્રપુ પોલીસી આધારે પોક્ષલસી અર્ત રકિંમતી ક્લાયન્દ્્સને જ ઇશ્ય ૂ

થાય છે, જેમા ંસભ્યની ઓળખ સ્પષ્ટપણ ેજાહરે હોય છે. 

ગ્રપૂ રિસ્કાઉન્સિનો માપદાંિ 

ગ્રપૂ પોક્ષલસીઓમા ંનામ ધરાવતા જૂથોના સબંધંમા ંજ ઇશ્ય ૂથવી જોઈએ. ગ્રપૂ ર સ્કાઉન્દ્ટ અને 

અન્દ્ય ફાયર્દાનો લાભ લેવા પ્રસ્તાર્વત ગ્રપૂ નીચેની એક કેટેગરી હઠેળ આવવુ ંજોઈએેઃ 

 I. કંપની-કમાચારી સબંધં, જેમા ંકંપનીના આર્શ્રતો સામેલ છે 

 II. પવૂાર્નધાારરત સેગમેન્દ્્સ/જૂથો, જેમા ંપ્રીર્મયમ રાજય/કેન્દ્ર સરકાર વારારા ચકુવવામા ં
આવે છે 

 III. રજજસ્ટ ા સહકારી સોસાયટીના સભ્યો 

 IV. રજજસ્ટ ા સેવા ક્લબના સભ્યો 

 V. બેન્દ્કો/ર નસા/માસ્ટર/ર્વઝાના કે્રર ટ કા ાધારકો 

 VI. બેન્દ્કો/એનબીએફસી વારારા ર પોક્ષઝટ પ્રમાણપત્રધારકો 

 VII. બેન્દ્કો/સરકારી ક્ષલર્મટે  કંપનીઓના શેરધારકો 

ઉપરોક્ત કેટેગરીથી અલગ કેટેગરીના સબંધંમા ં ર્દરખાસ્તના કેસમા ં તેઓ સબંરં્ધત 

વીમાકંપનીઓના ટેકર્નકલ ર્વભાગો વારારા ર્નણાય લઈ શકાશે. 



 

450 
 

અપેક્ષિત ગ્રપૂ સાઇઝ પર કોઈ ગ્રપૂ ર સ્કાઉન્દ્ટ ઓફર નહીં કરી શકાય. ગ્રપૂ ર સ્કાઉન્દ્ટ પોક્ષલસી 
લેતી વખતે ગ્રપૂમા ં નોંધાયેલા સભ્યોની વાસ્તર્વક સખં્યાના આધારે ધ્યાનમા ં લેવાય છે. 

રરન્દ્યનૂા સમયે તેની સમીિા કરવામા ંઆવશે. 

વીમાકૃત રકમ 

ર્દરેક વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત માટે અલગથી ચોક્કસ રકમ માટે વીમાકૃત રકમ નક્કી કરી શકાશે 

અથવા તેને વીમાકૃત વ્યસ્ક્તઓ ચકુવવાપાત્ર ફાયર્દા સાથે જો ી શકાશે. 

ગ્રપૂ વીમામા ં‘તમામ કે કોઈ નહીં’નો ર્સદ્ાતં લાગ ુપ  ેછે. વધારા અને ઘટા ા પ્રોરેટ વધારાના 
પ્રીર્મયમ કે રરફ ં સાથે લાગ ુપ  ેછે. 

પ્રીનમયમ 

પ્રીર્મયમના ર્વર્વધ ર્દર જોખમ અને પસરં્દ કરેલા લાભના વગીકરણ મજુબ કમાચારીઓને લાગ ુ

પ  ેછે. એટલ ેવ્યસ્ક્તના વ્યવસાયને આધારે ર્દર અલગઅલગ હશે. 

ઉદાહરણ 

સમાન પ્રકારના વ્યવસાયમા ંસકંળાયેલા તમામ કમાચારીઓના જૂથને એક જ ર્દર લાગ ુપ શે. 

નામરરહત કમાચારીઓના સબંધંમા ં કંપનીએ તેના વારારા જળવાયેલા અર્ધકૃત રેકોડ્સા પર 

આધારરત ર્દરેક વગીકરણમા ંકમાચારીઓની સખં્યા જાહરે કરવાની જરૂર છે.  

જોખમના વગીકરણ મજુબ સગંઠન, ક્લબ વગેરેના સભ્યોના નામ માટે પ્રીર્મયમના ર્દર લાગ ુ

પ  ેછે. 

જયારે સભ્યપર્દ સાધારણ હોય અને કોઈ ખાસ વ્યવસાય પ્રત્યે મયાારર્દત ન હોય, ત્યારે ર્દર લાગ ુ

કરવા વીમાકંપનીઓ તેમના ર્વવેકનો ઉપયોગ કરે છે. 

ઓન-િય િી કવચો 

આ કવચ ઓન- યટુી કલાકો ર્દરર્મયાન પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે છે, જે નીચ ેમજુબ છેેઃ 

A. જો પી. એ. કવચ ફરજના મયાારર્દત કલાકો (અને રર્દવસના 24 કલાક માટે નહીં) માટે 

હોય, તો યોગ્ય પ્રીર્મયમના 75 ટકા ચાર્જ કરવામા ંઆવે છે. 

B. વીમાકવચ રોજગારી ર્દરમ્પયાન અકસ્માત થાય તો જ લાગ ુપ  ેછે. 
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ઓફ-િય િી કવચો 

જો વીમાકવચની મયાારર્દત કલાકો માટે જરૂર હોય, કમાચારી સિાવાર ફરજ પર અને/અથવા 
કામ પર ન હોય, ત્યારે પ્રીર્મયમમા ંઘટા ો એટલ ેકે પ્રીર્મયમના 50 ટકા લાગ ુકરી શકાશે. 

મતૃ્ય ના કવચની બાદબાકી 

મતૃ્યનુા લાભ ન આપતી કે બાકાત રાખતી ગ્રપૂ પી. એ. પોક્ષલસીઓ ઇશ્ય ૂકરવી શક્ય છે, જે 

વ્યસ્ક્તગત કંપની માગાર્દર્શિકાને આર્ધન છે. 

ગ્રપૂ રિસ્કાઉન્સિ અને બોનસ/માલ સ 

એક પોક્ષલસી હઠેળ ઘણા વ્યસ્ક્તઓ આવરી લેવાઈ હોવાથી ઓછ ંવહીવટી કાયા અને ખચા થાય 

છે. ઉપરાતં સામાન્દ્ય રીતે ગ્રપૂના તમામ સભ્યો વીમાધારક હશે અને વીમાકંપનીઓને નકુસાન 

થાય તેવી પસરં્દગી નહીં થાય. એટલ ે પ્રીર્મયમમા ં ર સ્કાઉન્દ્ટને  આકાર પ્રમાણે મજૂંરી 
આપવામા ંઆવશે.  

ગ્રપૂ પોક્ષલસીઓના રરન્દ્યઅૂલ હઠેળ રેરટિંગનો ર્નણાય ર્દાવાના અનભુવના સરં્દભામા ંનક્કી થાય 

છે. 

a) અનકુળૂ અનભુવને રરન્દ્યઅૂલ પ્રીર્મયમમા ંર સ્કાઉન્દ્ટ આપવામા ંઆવશે (બોનસ).  

b) આકાર પ્રમાણે નકુસાનકારક અનભુવમા ં પ્રીર્મયમને રરન્દ્ય ૂ કરીને રં્દ  કરવામા ં
આવશે.(માલસુ)  

c) જો ર્દાવાનો અનભુવ 70 ટકા હશે તો રરન્દ્યઅૂલ માટે સાધારણ ર્દર લાગ ુપ શે. 

અરજી પત્રક 

 I. સભ્યો વારારા પણૂા કરવા ફોમા વહેંચવાની અને ફક્ત એક ર્દસ્તાવેજ વીમાધારક વારારા પણૂા 
થયેલો હોય તે પરંપરા છે. 

 II. તેમણે ઘોષણા કરવાની જરૂર છે કે કોઈ સભ્ય શારીરરક ખામીથી પીર ત નથી, જે તેની 
સહભાક્ષગતાનો અસ્વીકાર કરાવશે. 

 III. આ પવૂાસાવચતેીમા ંછૂટ આપવામા ંઆવે તો પણ કેટલીક વખત સમજવામા ંઆવે છે 

અને/અથવા પરુાવા વારારા સ્પષ્ટ કરવામા ં આવે છે કે કવચ શરૂ થયા અગાઉ આ 

પ્રકારની ર્વકલાગંતાના કારણ ે ર્વકલાગંતા અને તેની પરીણામી અસરને બાકાત 

રાખવામા ંઆવશે. 
જોકે કંપનીઓ વચ્ચે તેની કાયાપદ્ર્ત અલગ હોઈ શકે છે. 
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સ્વયપંરરિણ 5 

i. ગ્રપૂ હલે્થ વીમામા ં ગ્રપૂમા ં સામેલ કોઈ પણ વ્યસ્ક્ત વીમા કંપની માટે નકુસાનકારક 

પસરં્દગી બની શકે છે. 

ii. ગ્રપૂ હલે્થ વીમો કંપની-કમાચારી જૂથો માટે જ કવચ પ્રર્દાન કરે છે. 

 I. ર્વધાન 1 સાચુ ંછે અને ર્વધાન 2 ખોટંુ છે 
 II. ર્વધાન 2 સાચુ ંછે અને ર્વધાન 1 ખોટંુ છે  
 III. ર્વધાન 1 અને 2 બનેં સાચા છે 
 IV. ર્વધાન 1 અને 2 બનેં ખોટા છે  

મારહતી  

જોખમ વ્યવસ્થાપન પ્રરક્રયાના ભાગરૂપે વીમા કંપની મોટી ગ્રપૂ પોક્ષલસીઓના કેસમા ં તેનુ ં
જોખમ હસ્તાતંરરત કરવા બે પદ્ર્તઓનો ઉપયોગ કરે છેેઃ 

કોઇન્સસ્યોરન્સસ: તેનો સરં્દભા એકથી વધારે વીમા કંપની વારારા જોખમના સ્વીકાર સાથે છે. 

સામાન્દ્ય રીતે આ પ્રરક્રયા ર્દરેક વીમા કંપનીને જોખમની ટકાવારીની ફાળવણી કરીને હાથ 

ધરવામા ંઆવે છે. એટલ ેબે વીમા કંપની વારારા પોક્ષલસી સ્વીકારવામા ંઆવે છે તેવુ ંકહી શકાય, 

જેમા ંવીમા કંપની A 60 ટકા જોખમ વહેંચે છે અને વીમા કંપની B 40 ટકા જોખમ વહેંચ ે છે. 

સામાન્દ્ય રીતે વીમા કંપની A મખુ્ય વીમા કંપની છે, જે પોક્ષલસી સાથે સબંરં્ધત તમામ 

બાબતોનુ ંસચંાલન કરે છે, જેમા ંપોક્ષલસી ઇશ્ય ૂકરવાની અને ર્દાવાની પતાવટ કરવાની બાબત 

સામેલ છે. વીમા કંપની B ચકુાવાયેલા વળતરનો 40 ટકા રહસ્સો વીમા કંપનીને A ને ચકુવે છે.  

રરઇન્સસ્યોરન્સસ: વીમા કંપની ર્વર્વધ પ્રકારના અને કર્દના જોખમ સ્વીકારે છે. તેઓ તેમના 
ર્વર્વધ જોખમનુ ંસરંિણ કેવી રીતે કરી શકે? તેઓ અન્દ્ય વીમા કંપની સાથે તેમના જોખમોનુ ં
રર-ઇન્દ્સ્યોરરિંગ કરે છે અને આ પ્રરક્રયાને રરઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ કહવેાય છે. એટલે રરઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ વીમા 
કંપનીઓના જોખમનો સ્વીકાર સમજૂતીઓ તરીકે ઓળખાતી સ્વતતં્ર ગોઠવણો કે ફેક્યલુેરટવ 

રરઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ તરીકે કરે છે. રરઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ વૈર્શ્વક સ્તરે થાય છે એટલે જોખમનો પ્રસાર વ્યાપક 

સ્તરે થાય છે. 
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સારાાંશ  

 I. હલે્થ વીમો ક્ષબમારીના પ્રમાણ આધારરત છે, જે વ્યસ્ક્તના ક્ષબમાર પ વાના જોખમ તરીકે 

વ્યાખ્યાર્યત છે. 

 II. વીમાકરણ જોખમની પસરં્દગી અને રકિંમત ર્નધાારણની પ્રરક્રયા છે.  

 III. વીમાકરણમા ંજોખમ અને વ્યવસાય વચ્ચ ેયોગ્ય સતંલુન સ્થાર્પત કરવાની જરૂર છે, જેથી 
સ્પધાાત્મકતા જળવાઈ રહ ેઅને તેમ છતા ંસસં્થા નફો કરે.  

 IV. વ્યસ્ક્તગતની ક્ષબમાર થવાના પ્રમાણને અસરકતાા કેટલાકં પરરબળો ઉંમર, જાર્ત, આર્દતો, 
રોજગાર, શરીરનો બાધંો, ફેર્મલી રહસ્ટ્રી, અગાઉની ક્ષબમારી કે સર્જરી, સ્વાસ્્યની વતામાન 

સ્સ્થર્ત અને રહઠેાણ સ્થળ સામેલ છે. 

 V. વીમાકરણનો હતે ુવીમા કંપનીને નકુસાન થાય તેવા જોખમની પસરં્દગીને અટકાવવાનો છે 

અને યોગ્ય વગીકરણ અને જોખમની સમાન વહેંચણી સરુ્નર્િત કરવાનો છે. 

 VI. વીમાકરણ માટે એજન્દ્ટ પ્રથમ પગલુ ંછે, કારણ કે તે સભંર્વત ક્લાયન્દ્ટને વીમો આપવો કે 

નહીં તેનાથી સારામા ંસારી રીતે વાકેફ હોય છે. 

 VII. વીમાના મખુ્ય ર્સદ્ાતંો છેેઃ સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ, વીમાપાત્ર રહત, િર્તપરૂ્તિ, પ્રર્દાન, 

પ્રર્તસ્થાપન અને ર્નકટવતીકારણ. 

 VIII. વીમાકરણના મખુ્ય સાધનો છે: અરજીપત્રક, ઉંમરનો પરુાવો, નાણાકીય ર્દસ્તાવેજો, 
તબીબી અહવેાલો અને વેચાણ રરપો્સા. 

 IX. તબીબી વીમાકરણ એવી પ્રરક્રયા છે, જેનો ઉપયોગ વીમા કંપનીઓ હલે્થ વીમા પોક્ષલસી 
માટે અરજી કરનાર વ્યસ્ક્તના સ્વાસ્્યની સ્સ્થર્તનો ર્નણાય લ ેછે.  

 X. નોન-મેર કલ વીમાકરણ એવી પ્રરક્રયા છે, જેમા ંપ્રસ્તાવકતાાને તબીબી પરરિણ કરાવવાની 
જરૂર નથી. 

 XI. આંક ાકીય રેરટિંગ પદ્ર્ત વીમાકરણમા ંસ્વીકાયા પ્રરક્રયા છે, જેમા ંજોખમના ર્દરેક પાસાની 
આકારણી આંક ાકીય કે ટકાવારી વારારા થાય છે.  

 XII. જયારે મારહતીની કાળજીપવૂાક ચકાસણી/આકારણી થાય અને જોખમને યોગ્ય 
કેટેગરીમા ંવગીકૃત કરવામા ંઆવે ત્યારે વીમાકરણની પ્રરક્રયા પણૂા થાય છે. 
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 XIII. ગ્રપૂ વીમો મખુ્યત્વે સરેરાશના કાયર્દા પર આધારરત હોય છે, એટલે કે જયારે 

પ્રમાણભતૂ ગ્રપૂના તમામ સભ્યોને ગ્રપૂ હલે્થ વીમા વારારા આવરી લેવામા ંઆવે છે, ત્યારે 

ગ્રપૂમા ંવીમા કંપનીને નકુસાન થાય તેવા સભ્યોની પસરં્દગી ન થઈ શકે.  

સ્વયપંરરિણના જવાબો  

જવાબ 1 

સાચો ર્વકલ્પ III છે. 

વીમાકરણ જોખમની પસરં્દગી કરવાની અને રકિંમત ર્નધાારરત કરવાની પ્રરક્રયા છે. 

જવાબ 2 

સાચો ર્વકલ્પ III છે. 

વીમાકરણમા ં સવોચ્ચ ર્વશ્વાસનો ર્સદ્ાતં વીમા કંપની અને વીમાધારક બનેંને જાળવવો 
જોઈએ. 

જવાબ 3 

સાચો ર્વકલ્પ I છે. 

વીમાપાત્ર રહત એટલે વ્યસ્ક્ત જે અસ્કયામતને વીમાકૃત કરવા ઇચ્છે છે તેમા ંવ્યસ્ક્તનુ ંઆર્થિક 

કે નાણાકીય રહત અને આ પ્રકારની અસ્કાયમતને કોઈ નકુસાન થાય તો નાણાકીય નકુસાન 

વેઠવુ ંપ ી શકે છે. 

જવાબ 4 

સાચો ર્વકલ્પ IV છે. 

આંક ાકીય રેરટિંગ પદ્ર્તમા ં જોખમના ર્દરેક પાસા પર ટકાવારી અને આંક ાકીય આકારણી 
કરવામા ંઆવે છે, નહીં કે તબીબી વીમાકરણ પદ્ર્તમા.ં 

જવાબ 5 

સાચો ર્વકલ્પ IV છે. 

ગ્રપૂ હલે્થ વીમામા ં જયારે ગ્રપૂના તમામ સભ્યોને ગ્રપૂ હલે્થ વીમા પોક્ષલસી હઠેળ આવરી 
લેવામા ંઆવે ત્યારે ગ્રપૂમા ંવીમા કંપનીને નકુસાનકારક જોખમ ધરાવતા વ્યસ્ક્તઓ સામેલ ન 

થઈ શકે. 
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કંપની-કમાચારી ગ્રપૂ ઉપરાતં વીમા કંપનીઓ કામર્દાર સગંઠનો, ટ્રસ્ટ અને સોસાયટીઓ, 

વ્યાવસાર્યક સગંઠનો, ક્લબ્સ અને અન્દ્ય સગંઠનો જેવા ર્વર્વધ પ્રકારના ગ્રપૂને ગ્રપૂ હલે્થ 

વીમા કવચ પ્રર્દાન કરે છે.  

સ્વયચંકાસણીના પ્રશ્રો  

પ્રશ્ન 1 

વ્યસ્ક્તના ક્ષબમાર પ વાના ર્દરને નીચેનામાથંી કયુ ંપરરબળ અસર કરતુ ંનથી? 

i. જાર્ત 
ii. પત્નીની નોકરી 
iii. આર્દતો 
iv. રહઠેાણનુ ંસ્થળ 

પ્રશ્ન 2 

િર્તપરૂ્તિના ર્સદ્ાતં મજુબ, વીમાધારકને __________ માટે ચકુવણી થાય છે.  

a) વીમાકૃત રકમની હર્દ સધુી વાસ્તર્વક નકુસાન 
b) વાસ્તર્વક ખચાને ધ્યાનમા ંરાખ્યા ર્વના વીમાકૃત રકમ 
c) બનેં પિો વચ્ચ ેસમંત સ્થાયી રકમ 
d) વીમાકૃત રકમને ધ્યાનમા ંલીધા ર્વના વાસ્તર્વક નકુસાન 

પ્રશ્ન 3 

વીમા કંપની માટે અરજર્દાર ર્વશે મારહતીનો પ્રથમ અને મખુ્ય સ્ત્રોત તેના 
________________ છે.  

 I. ઉંમરના પરુાવાના ર્દસ્તાવેજો 
 II. નાણાકીય ર્દસ્તાવેજો 
 III. અગાઉના તબીબી રેકોડ્સા 
 IV. પ્રસ્તાવ પત્રક  

પ્રશ્ન 4 

વીમાકરણની પ્રરક્રયા પણૂા થાય છે જયારે ___________________. 
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 I. અરજર્દાતાના સ્વાસ્્ય અને વ્યસ્ક્તગત મહત્ત્વપણૂા મારહતી અરજપત્રકમા ં મેળવવામા ં
આવે છે 

 II. અરજર્દાતાના તમામ તબીબી પરરિણો અને કસોટીઓ પણૂા થઈ છે 
 III. પ્રાપ્ત મારહતીની કાળજીપવૂાક આકારણી કરવામા ંઆવે છે અને યોગ્ય જોખમ કેટેગરીમા ં

વગીકરણ કરવામા ંઆવે છે 
 IV. જોખમની પસરં્દગી અને રકિંમત પછી પ્રસ્તાવકતાાને પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂથાય છે 

પ્રશ્ન 5 

આંક ાકીય રેરટિંગ પદ્ર્ત ર્વશે નીચેનામાથંી કયુ ંર્વધાન ખોટંુ છે? 

i. આંક ાકીય રેરટિંગ પદ્ર્ત કુશળ વ્યસ્ક્તઓની મર્દર્દથી મોટા વ્યવસાયમા ંસારી ઝ પ પ્રર્દાન 

કરે છે. 
ii. તબીબી રેફરી કે ર્નષ્ણાતો ર્વના આંક ાકીય મદુ્દાના આધારે મશુ્કેલ કે શકંાસ્પર્દ કેસનુ ં

ર્વશ્લેષણ શક્ય નથી. 
iii. આ પદ્ર્તનો ઉપયોગ તબીબી ર્વજ્ઞાનની ચોક્કસ જાણકારી ર્વના વ્યસ્ક્તઓ વારારા થઈ 

શકશે. 
iv. તે ર્વર્વધ વીમા કંપનીઓના ર્નણાયો વચ્ચ ેસાતત્યતા સરુ્નર્િત કરે છે. 

 

સ્વયાંપરરક્ષણ પ્રશ્નોના જવાબો  

જવાબ 1 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

વ્યસ્ક્તના ક્ષબમાર પ વાના જોખમને તેમના પત્ની ની કામગીરી અસર કરતી નથી, છતા ંતેના 
પોતાના રોજગારીની સ્સ્થર્ત તેની ક્ષબમારીને અસર કરી શકે તેવુ ંએક મહત્ત્વપણૂા પરરબળ છે. 

જવાબ 2 

સાચો ર્વકલ્પ I છે. 

િર્તપરૂ્તિના ર્સદ્ાતં મજુબ, વીમાધારકને વાસ્તર્વક નકુસાન કે ખચા માટે વળતર વીમાકૃત 

રકમની મયાાર્દામા ંમળે છે.  
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જવાબ 3 

સાચો ર્વકલ્પ IV છે. 

વીમાકરણ માટે અરજર્દાર ર્વશે મારહતીનો પ્રાથર્મક સ્ત્રોત તેની પ્રસ્તાવપત્ર છે, જેમા ં
પ્રસ્તાવકતાાની સ્વાસ્્ય અને વ્યસ્ક્તગત મારહતી સાથે સબંરં્ધત તમામ મહત્ત્વપણૂા બાબતો 
મેળવવામા ંઆવે છે. 

જવાબ 4 

સાચો ર્વકલ્પ III છે. 

જયારે પ્રાપ્ત થયેલી મારહતીની કાળજીપવૂાક આકારણી કરવામા ંઆવે અને જોખમને યોગ્ય 

કેટેગરીમા ંવગીકૃત કરવામા ંઆવે, ત્યારે વીમાકરણની પ્રરક્રયા પણૂા થાય છે.  

જવાબ 5 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 

મશુ્કેલ કે શકંાસ્પર્દ રકસ્સાઓમા ંવધ ુકાળજીપવૂાકનુ ંઅવલોકન આંક ાકીય રેરટિંગ પદ્ર્ત વારારા 
શક્ય છે, કારણ કે જાણીતા માપરં્દ ની રક્ષ્ટએ શકંાસ્પર્દ મદુ્દાઓના સરં્દભા સાથે  અગાઉના 
અનભુવો ટકાવારીમા ંવ્યક્ત કરવામા ંઆવે છે. 
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પ્રકરણ 21 

હલેથ વીમાના દાવા 
 

પ્રકરણ પરરચય 

આ પ્રકરણમા ંઆપણ ેહલે્થ વીમામા ંર્દાવા પતાવટની પ્રરક્રયા, તે માટે જરૂરી ર્દસ્તાવેજીકરણ 

અને વળતર આરિણની પ્રરક્રયા ર્વશે ચચાા કરીશુ.ં આ ઉપરાતં આપણ ેવ્યસ્ક્તગત અકસ્માત 

વીમાના વ્યવસ્થાપનનો ર્વચાર કરીશુ ંઅને ટીપીએની ભરૂ્મકા પણ સમજીશુ.ં 

અભ્યાસના પરરણામો 

 

A. વીમામા ંર્દાવા પતાવટ  
B. હલે્થ વીમા ર્દાવાઓનુ ંવ્યવસ્થાપન 
C. હલે્થ વીમા ર્દાવાઓનુ ંર્દસ્તાવેજીકરણ 
D. ર્દાવાની અનામત 
E. થ ા પાટી એ ર્મર્નસ્ટે્રટસા (ટીપીએ)ની ભરૂ્મકા 
F. ર્દાવાની પતાવટ – વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત (પસાનલ એસ્ક્સ ન્દ્ટ) 
G. ર્દાવાની પતાવટ – ર્વરે્દશી પ્રવાસ વીમો 

આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કયાા પછી આપણે સમિ હોવા જોઈએ: 

1. વીમાના ર્દાવાઓમા ંર્વર્વધ રહતધારકોની સમજણ 
2. હલે્થ વીમાના ર્દાવાઓનુ ંવ્યવસ્થાપન કેવી રીતે થાય છે તેની સમજણ  
3. હલે્થ વીમાના ર્દાવાઓની પતાવટ માટે જરૂરી ર્વર્વધ ર્દસ્તાવેજોની ચચાા કરવા  
4. વીમા કંપનીઓ વારારા પ્રર્દાન કરવામા ં આવતા ર્દાવાઓ માટે કેવા વાધંા હોય છે તેની 

સમજણ  
5. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતના ર્દાવાઓની ચચાા કરવી 
6. ટીપીએની ર્વભાવના અને ભરૂ્મકા સમજી શકવા જોઈએ 
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A. વીમામા ંર્દાવાની પતાવટ  

તે સારી રીતે સમજવામા ંઆવે છે કે વીમો એક ‘ખાતરી’ છે અને પોક્ષલસી તે ખાતરીનો 
‘પરુાવો’ છે. પોક્ષલસી હઠેળ ર્દાવો કરવા તરફ ર્દોરી જતી વીમાકૃત ઘટના તે ખાતરીની કસોટી 
છે. વીમા કંપની તેણે આપેલી ખાતરીઓ કેટલી પરૂી કરે છે તેના પરથી તેની કામગીરીનુ ં
મલૂ્યાકંન થાય છે. વીમામા ંરેરટિંગ પરરબળોમા ંએક મખુ્ય પરરબળ વીમા કંપની ર્દાવો કે 

વળતર ચકુવવાની િમતા છે.  

i. દાવાની પ્રરિયામાાં રહતધારકો 

ર્દાવાની પતાવટ કેવી રીતે થાય છે તે ર્વગતે જોઈએ એ અગાઉ આપણ ેર્દાવાની પ્રરક્રયામા ં
રહતધારક પિો કોણ છે તે સમજવાની જરૂર છે. 

િાયાગ્રામ 1:   દાવાની પ્રરિયામાાં રહતધારકો                                                                                              
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ગ્રાહક 
વીમો ખરીર્દનારી વ્યસ્ક્ત પ્રથમ રહતધારક અને ‘ર્દાવાનો પ્રાપ્યકતાા’ 
છે.  

શેરધારકો                          
‘વળતરના ચકુવણીકતાા’ તરીકે વીમા કંપનીના શરેધારકો નો 
મોટો રહસ્સો ધરાવે છે. જો પોક્ષલસીધારકોના ભ ંોળમાથંી વળતર 

ચકુવણી કરે છે, તો પણ તેઓ વચન પણૂા કરવા જવાબર્દાર છે.   

વીમાકતાણઓ 
વીમા કંપનીઓ અને તમામ વીમા કંપનીઓની અંર્દર વીમાકતાાઓ 

ર્દાવાઓ અને ઉત્પાર્દનોની ર ઝાઇન સમજવાની, પોક્ષલસીની શરતો, 
ર્નયમો અને મલૂ્યો વગેરેનો ર્નણાય લેવાની જવાબર્દારી ધરાવે છે.  

નનયમનકાર 

ર્નયમનકાર (ભારતીય વીમા ર્નયમનકાર અને ર્વકાસ સિામ ંળ) 

મખુ્ય રહતધારક છે, જેના હતે ુછેેઃ 
I. વીમા વાતાવરણમા ંસારસભંાળનો આરે્દશ          
II. પોક્ષલસીધારકના રહતોનુ ંસરંિણ  
III. વીમા કંપનીઓની લાબંા ગાળાની નાણાકીય સ્સ્થર્તને મજબતૂ 

રાખવી. 
થિણ પાિી 
એિનમનનસ્િેિસણ 

થ ા પાટી એ ર્મર્નસ્ટે્રટસા જેવા સેવા મધ્યસ્થીઓ, જેઓ હલે્થ વીમાના 
ર્દાવાની પ્રરક્રયા કરે છે. 

વીમા એજન્સ્સ/ બ્રોકસણ 
વીમા એજન્દ્્સ/્ોકસા પોક્ષલસીઓનુ ંવેચાણ કરતા ંજ નથી, પણ 

ર્દાવાના કેસમા ંરી ાહકોને સેવા પ્રર્દાન કરશે તેવી અપેિા રાખવામા ં
આવે છે. 

પ્રદાતા/હોક્સ્પિિ 
તેઓ સરુ્નર્િત કરે છે કે રી ાહકોને ર્દાવાની પ્રરક્રયા સરળ રહ,ે ખાસ 

કરીને હોસ્સ્પટલ ટીપીએની પેનલમા ંહોય ત્યારે વીમા કંપની 
હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર માટે કેશલેસ સરુ્વધા પ્રર્દાન કરે.  

એટલે ર્દાવાની પતાવટ સારી રીતે કરવાનો અથા ર્દાવા સાથે સબંરં્ધત તમામ પિધારકોના 
રહતો નુ ંવ્યવસ્થાપન કરવુ.ં ચોક્કસ, તે તેમાથંી કેટલાકં રહતો  ર્દરેક સાથે સઘંષા કરી શકે 

છે.  

ii. વીમા કાંપનીમાાં દાવાના પતાવિની ભનૂમકા 
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વીમા ઉદ્યોગના આંક ા મજુબ, ર્વર્વધ વીમા કંપનીઓના હલે્થ વીમાના નકુસાનનો રેર્શયો 65 

ટકાથી 120 ટકા વચ્ચે છે, જેમા ંમોટા ભાગની કંપનીનો રેર્શયો 100 ટકાથી વધારે છે. હલે્થ 

વીમા વ્યવસાયોમા ંમોટા ભાગની કંપનીઓ નકુસાન કરે છે. 

તેનો અથા એ છે કે કંપની અને પોક્ષલસીધારકોને સારા ં પરરણામો આપવા વીમાકરણની 
અસરકારક પ્રરક્રયા અપનાવવાની અને કાયાર્દિ વ્યવસ્થાપનની અત્યતં જરૂરી છે.  

સ્વયપંરરિણ 1 

વીમાની ર્દાવાની પ્રરક્રયામા ંનીચેનામાથંી કોણ રહતધારક નથી? 

i. વીમા કંપનીના શેરધારકો 
ii. માનવ સસંાધન ર્વભાગ 
iii. ર્નયમનકાર 
iv. ટીપીએ 

B. હલેથ વીમાના દાવાન ાં વ્યવસ્થાપન 

 હલેથ વીમામાાં પિકારો 

હલે્થ વીમાના પોટાફોક્ષલયોની ર્વર્શષ્ટ લાિક્ષણકતાઓ ઊં ાણપવૂાક સમજવી અનત  મહત્ત્વપણૂા 
છે, જેથી હલે્થ વીમાઓનુ ંઅસરકારક રીતે વ્યવસ્થાપન થઈ શકે. આ લાિક્ષણકતાઓ છેેઃ 

 I. મોટા ભાગની પોક્ષલસીઓ હોસ્સ્પટલાઇઝશેન િર્તપરૂ્તિ માટે હોય છે, જયા ંમનષુ્યને 

વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે છે. આ લાગણી સાથે સકંળાયેલા મદુ્દા છે, જે સામાન્દ્ય 

રીતે વીમાના અન્દ્ય વગોમા ંજોવા મળતા નથી.  

 II. ભારત દશ  ક્ષબમારી, સારવારના અક્ષભગમ અને ફોલો અપની અર્ત ર્વર્શષ્ટ પેટના 
ધરાવે છે. તેના કારણે ક્ષબમારી અને સારવારને લઈને કેટલાકં િોકો  અર્ત ક્ષચિંર્તત 

રહ ેછે, તો કેટલાકં બેરફકર રહ ેછે. 

 III. હલે્થ વીમો વ્યસ્ક્ત, કોપોરેટ જેવા ગ્રપૂ કે બેન્દ્ક જેવી રરટેલ વેચાણ ચેનલ મારફતે 

ખરીર્દી શકાશે. તેના પરરણામે ઉત્પાર્દન પ્રમાણભતૂ કોમોર ટી તરીકે વેચાય છે, જયારે 

રી ાહકની સલામતીની જરૂરરયાત પણૂા કરવા બનાવવામા ંઆવે છે.  

 IV. પોક્ષલસી હઠેલ ર્દાવાને આગળ ધપાવવા હલે્થ વીમાનો આધાર હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર 

મેળવવા પર છે. જોકે ઉપલબ્ધતા, સ્પેશ્યલાઇઝશેન, સારવારની પદ્ર્તઓ, 
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ક્ષબક્ષલિંગની પેટન્દ્સા અને  ૉક્ટસા, સર્જન્દ્સ કે હોસ્સ્પટલો જેવા તમામ સ્વાસ્્ય પ્રર્દાતાના 
ચાજીસમા ંઘણો ફરક હોય છે, જે ર્દાવાની આકારણીને અર્ત મશુ્કેલ બનાવે છે.  

 V. હલે્થેકરમા ં ર્શસ્ત ઝ પથી ર્વકસી રહી છે. નવા રોગો અને સ્સ્થર્તઓ બહાર આવતા 
સારવારની નવી પદ્ર્તઓનો ર્વકાસ થાય છે. તેનુ ંઉર્દાહરણ કી-હોલ સર્જરી, લસેર 

સારવારો વગેરે છે. તેના પગલ ે હલે્થ વીમો વધારે ટેકર્નકલ બન્દ્યો છે અને આ 

પ્રકારની પદ્ર્ત માટે ર્દાવાનુ ંસચંાલન કરવા સતત સધુારાની જરૂર છે.  

 VI. આ તમામ પરરબળો ઉપરાતં ર્દરેક મનષુ્યનુ ંશરીર એકસરખુ ંન હોઈ શકે. એટલે બે 
વ્યસ્ક્તના શરીર એકસરખી ક્ષબમારીની એકસરખી સારવારમા ં એકસરખો પ્રર્તસાર્દ 

આપી શકે કે બનેંને ર્વર્વધ સારવારની જરૂર પ ી શકે કે હોસ્સ્પટલમા ંજુર્દા ંજુર્દા ંસમયે 

ર્દાખલ કરવા પ ી શકે છે. 

હલે્થ વીમાનો પોટાફોક્ષલયો ઝ પથી વધી રહ્યો છે. આ પ્રકારની ઝ પી વદૃ્ધદ્ને પગલે મોટી 
સખં્યામા ંઉત્પાર્દનો પ કારો છે. બજારમા ંસેંક ો હલે્થ વીમા ઉત્પાર્દનો છે અને કંપનીની અંર્દર 

પણ કોઈ પણ વ્યસ્ક્તને અનેક ઉત્પાર્દનો જોવા મળી શકે છે. ર્દરેક ઉત્પાર્દન અને તેના 
ર્વર્વધતા તેની ર્વર્શષ્ટતા ધરાવે છે એટલ ે ર્દાવાનુ ં સચંાલન કરતા અગાઉ તેનો અભ્યાસ 

કરવાની જરૂર છે.  

હલે્થ પોટાફોક્ષલયોની વદૃ્ધદ્ પણ અનેક પ કારો લાવે છે – એક કંપની તેના રરટેલ રી ાહકોને 

1,00,000 હલે્થ પોક્ષલસીઓનુ ં વેચાણ કરે છે અને 3,00,000 સભ્યોને આ પોક્ષલસીઓ હઠેળ 

આવરી લે છે, જેણે ઓછામા ં ઓછા 20,000 ર્દાવામા ં વળતર ચકુવવા તૈયાર રહવે ુ ં પ !ે 

કેશલેસ સેવાઓની અપેિાઓ અને ર્દાવાની ઝ પી પતાવટ, સગંરઠત હલે્થ વીમાના ર્દાવા 
ર્વભાગ માટે મહત્ત્વપણૂા પ કાર છે.  

સામાન્દ્ય રીતે ભારતમા ંહલે્થ વીમા પોક્ષલસીઓ રે્દશની અંર્દર કોઈ પણ જગ્યાએ હોસ્સ્પટલમા ં
સારવારના ખચાને આવરી લે છે. ર્દાવાનુ ંસચંાલન કરતી ટીમે રજૂ થયેલા ર્દાવાને આગળ 

ધપાવવા સિમ બનવા સમરી  રે્દશની કામગીરીને સમજવી જોઈએ.  

હલે્થ ર્દાવા મેનેજર કુશળતા, અનભુવ અને તેમની પાસે ઉપલબ્ધ ર્વર્વધ સાધનોનો ઉપયોગ 

કરીને આ પ કારોને પહોંચી વળે છે.  

આ રીતે હલે્થ વીમો જરૂરરયાતમરં્દ વ્યસ્ક્ત અને તેના પોતાના કે તેના કુટંુબને ક્ષબમારી કે 

શારીરરક અને લાગણીશીલ તનાવને ઘટા વામા ંમર્દર્દ કરે છે.  
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દાવાની અસરકારક પતાવિ સ નનનિત કરે છે કે યોગ્ય સમયે યોગ્ય વ્યક્ક્ટતને યોગ્ય વળતર 

ચ કવવામાાં આવે. 

 હલેથ વીમામાાં દાવાની પ્રરિયા 

કોઈ પણ ર્દાવાને વીમા કંપની પોતે કે વીમા કંપની વારારા અર્ધકૃત થ ા પાટી એ ર્મર્નસ્ટે્રટર 

(ટીપીએ) મારફતે સેવા મળી શકે છે.  

વીમાકંપની/ટીપીએને ર્દાવાની જાણકારી આપવાના સમયથી પોક્ષલસીની શરતો મજુબ 

ચકુવણી થયાના સમય સધુી હલે્થ ર્દાવો સઆુયોજજત પગલામાથંી પસાર થાય છે, જે ર્દરેક 

પોતાની ભરૂ્મકા ધરાવે છે.  

નીચે જણાવેલ પ્રરક્રયા હલે્થ વીમા િર્તપરૂ્તિ ઉત્પાર્દનો (હોસ્સ્પટલાઇઝશેન)ના ચોક્કસ સરં્દભામા ં
છે, જે હલે્થ વીમા વ્યવસાયનો મોટો રહસ્સો રચ ેછે.  

સ્થાયી લાભના ઉત્પાર્દન કે ગભંીર ક્ષબમારી કે રોજજિંર્દા રોક  ઉત્પાર્દન વગેરે હઠેળના ર્દાવા 
માટેની સાધારણ પ્રરક્રયા અને જરૂરી ર્દસ્તાવેજો  મોટા ભાગે સમાન હશે, ર્સવાય કે આ પ્રકારના 
ઉત્પાર્દનોમા ંકેશલસે સરુ્વધા ન પણ હોય તેવુ ંબની શકે. 

િર્તપરૂ્તિ પોક્ષલસી હઠેળ ર્દાવો આવો હોઈ શકે: 

d) કેશિેસ દાવો 

રી ાહક ર્દાખલ થતી વખતે કે સારવાર વખતે ખચાની ચકુવણી કરતો નથી. નેટવકા  
હોસ્સ્પટલ વીમા કંપની/ટીપીપએ પાસેથી પવૂામજૂંરીના આધારે સેવા પ્રર્દાન કરે છે 

અને પછી ર્દાવાની પતાવટ માટે વીમા કંપની/ટીપીએને ર્દસ્તાવેજો સપુરત કરે છે. 

e) વળતરનો દાવો 

રી ાહક હોસ્સ્પટલમા ંસારવારનો ખચા પોતાની રીતે ચકુવે છે અને પછી સ્વીકાયા ર્દાવાની 
ચકુવણી માટે વીમા કંપની/ટીપીએ સમિ પોતાનો ર્દાવો રજૂ કરે છે. 

બનેં કેસમા ંઆ માટેના મળૂભતૂ પગલા ંએક સરખા હોય છે. 

 

 

 

 

 



 

464 
 

િાયાગ્રામ 2 : દાવાની પ્રરિયા વ્યાપક રીતે નીચેના પિિાાં સામેિ છે (ચોક્કસ િમમાાં નહીં) 

 
i. જાણ કરવી 

રી ાહક અને ર્દાવાની ટીમ વચ્ચે પ્રથમ સપંકા  ર્દાવાની જાણકારી છે. રી ાહક કંપનીને જાણ કરી 
શકે છે કે તેમની હોસ્સ્પટલાઇઝેશનનો લાભ લેવાની યોજના છે અથવા હોસ્સ્પટલાઇઝેશન 

પછી જાણ કરવામા ંઆવશે, ખાસ કરીને હોસ્સ્પટલમા ંકટોકટીની સ્સ્થર્તમા ંર્દાખલ થવાના 
કેસમા.ં 
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હજુ હમણા સધુી ર્દાવાની જાણ કરવી એક ઔપચારરકતા હતી. જોકે તાજેતરમા ં વીમા 
કંપનીઓએ વ્યવહારરક રીતે શક્ય હોય ત્યા ંસધુી ર્દાવાની ત્વરરત જાણ કરવા ભાર મકૂવાનુ ં
શરૂ કયુું છે. સામાન્દ્ય રીતે આયોજજત સારવારના કેસમા ંહોસ્સ્પટલમા ંભરતી થતા અગાઉ 

જાણ કરવી જરૂરી છે અને ઇમરજન્દ્સીના કેસમા ંહોસ્સ્પટલમા ંર્દાખલ થયાના 24 કલાકની 
અંર્દર જાણ કરવી જરૂરી છે.  

હોસ્સ્પટલાઇઝેશન ર્વશે મારહતીની સમયસર ઉપલબ્ધતા વીમા કંપની/ટીપીએને એ ખરાઈ 

કરવામા ંમર્દર્દ કરે છે કે રી ાહકનુ ંહોસ્સ્પટલમા ંર્દાખલ થવુ ંજરૂરી છે અને તેમા ંકોઈ ગોટાળો 
કે છેતરર્પિં ી નથી અને કેટલીક વખત ચાજીસ પર ચચાા કરવામા ંમર્દર્દ કરે છે.  

જાણકારી આપવાનો અગાઉ અથા ‘લેક્ષખત, રજૂ થયેલ અને મારહતી આપેલ પત્ર’ કે ફેક્સ 

થતો હતો. કમ્પયરુ્નકેશન અને ટેકનોલોજીના ર્વકાસ સાથે વીમા કંપનીઓ/ટીપીએ વારારા 24 

કલાક સચંાક્ષલત કોલ સેન્દ્ટર તેમજ ઇન્દ્ટરનેટ અને ઇ-મેઇલ મારફતે જાણકારી આપવી 
શક્ય છે.  

ii. રજજસ્િેશન/ નોંધણી       

ર્દાવાની નોંધણી ર્સસ્ટમમા ં ર્દાવાની એન્દ્ટર કરવાની અને કોઈ પણ સમયે ર્દાવાની 
જાણકારી મેળવી શકાય તેવા રેફરન્દ્સ નબંર મેળવવાની પ્રરક્રયા છે. આ નબંર ક્લેઇમ 

નબંર, ક્લઇેમ રેફરન્દ્સ નબંર કે ક્લઇેમ કન્દ્ટ્રોલ નબંર તરીકે પણ ઓળખાય છે. આ નબંર 

પ્રોસેર્સિંગ સગંઠન વારારા ઉપયોગી પ્રરક્રયા અને ર્સસ્ટમને આધારે આંક ાકીય કે આલ્ફા-
ન્દ્યમેુરરક કોઈ શકે છે.  

સામાન્દ્ય રીતે ર્દાવાની જાણકારી મળે અને સાચો પોક્ષલસી નબંર અને વીમાકૃત વ્યસ્ક્તની 
મારહતી વચ્ચે મેળ બેસે પછી રેફરન્દ્સ નબંરનુ ંરજજસ્ટે્રશન અને ર્નમાાણ થાય છે.  

એક વખત ર્સસ્ટમમા ંર્દાવાની નોંધણી થાય પછી વીમા કંપનીના ખાતાઓમા ંઆ માટેનુ ં
ભ ંોળ ઊભુ ં થશે. જાણકારી/રજજસ્ટે્રશન સમયે ર્દાવાની રકમ કે અંર્દાજજત રકમ જાણી 
શકાશે. એટલે શરૂઆતમા ંઅનામત રકમ પ્રમાણભતૂ ભ ંોળ હોય છે (મોટા ભાગે અગાઉના 
ર્દાવાની સરેરાશ સાઇઝ પર છે). એક વખત જવાબર્દારીની અંર્દાજજત કે અપેક્ષિત રકમની 
જાણકારી મળે, પછી જવાબર્દારી અર્દા કરવા ભ ંોળને વધારવામા ંકે ઘટા વામા ંઆવે છે.  
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iii. દસ્તાવેજોની ખરાઈ 

એક વખત ર્દાવાની નોંધણી થઈ જાય પછીનુ ં પગલુ ં પ્રરક્રયા માટે તમામ જરૂરી 
ર્દસ્તાવેજોની અને  રસીર્દ માટેની ચકાસણીનુ ંછે.  

ર્દાવાની પ્રરક્રયા આગળ વધે તે માટે મોટા ભાગની મહત્ત્વપણૂા જરૂરરયાતો નીચ ેમજુબ છેેઃ 

 I. ક્ષબમારીના ર્દસ્તાવેજી પરુાવા  
 II. પ્રર્દાન કરવામા ંઆવેલી સારવાર  
 III. ઇન-પેશન્દ્ટનો સમયગાળો  
 IV. તપાસના અહવેાલો  
 V. હોસ્સ્પટલને ચકુવણી  
 VI. સારવાર માટે વધ ુસલાહ  
 VII. પ્રત્યારોપણ માટે ચકુવણીના પરુાવા વગેરે 

ર્દસ્તાવેજોની ચકાસણી એક ચેકક્ષલસ્ટને અનસુરે છે, જેને ર્દાવા સચંાલક ચકાસે છે. મોટા 
ભાગની કંપનીઓ સરુ્નર્િત કરે છે કે આ ચેકક્ષલસ્ટ પ્રરક્રયાના ર્દસ્તાવેજીકરણનો ભાગ છે.  

આ તબકે્ક જે ર્દસ્તાવેજ ન હોય તે નોંધવામા ંઆવે છે – જયારે કેટલીક પ્રરક્રયામા ંઆ તબકે્ક 

રી ાહક/હોસ્સ્પટલ વારારા રજૂ થયેલા ર્દસ્તાવેજો માટે ર્વનતંી સકંળાયેલી હોય, ત્યારે મોટા 
ભાગની કંપનીઓ રી ાહકને પ્રર્તકળૂતા ન પ  ેતે માટે વધારાની મારહતી માટે અરજી કરતા 
અગાઉ રજૂ થયેલા તમામ ર્દસ્તાવેજોની ચકાસણી પણૂા કરે છે. 

iv. લબલિિંિની મારહતી મેળવવી 

ર્દાવાની પ્રરક્રયામા ં ક્ષબક્ષલિંગ મહત્ત્વપણૂા ભાગ છે. સામાન્દ્ય રીતે હલે્થ વીમા પોક્ષલસીઓ 

ર્વર્વધ ખચા હઠેળ ચોક્કસ મયાાર્દા સાથે સારવારમા ંવહન કરતા ંઆવતા ખચાની િર્તપરૂ્તિ 
માટે પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે છે. પ્રમાણભતૂ કામગીરી સારવારના ચાજીસને નીચે મજુબ 

વગીકૃત કરવાની છેેઃ 

I. રુમ, બો ા અને નર્સિંગના ખચા જેમા ંરજજસ્ટે્રશન અને સર્વિસ ચાજીસ સામેલ છે. 
II. આઇસીય ુઅને અન્દ્ય કટોકટીની સારસભંાળની કામગીરીઓ માટે ચાજીસ. 
III. ઓપરેશન ર્થયેટર ચાજીસ, એનેસ્થેર્શયા, લોહી, ઓસ્ક્સજન, ઓપરેશન ચાજીસ, 

શસ્ત્રરક્રયાના ઉપકરણો, ર્દવાઓ, ર્નર્દાન સામરી ી અને એક્સ-રે, કેમોથેરપી, 
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રેર યોથેરપી, પેસમેકરનો ખચા, કૃર્ત્રમ અંગો અને કોઈ તબીબી ખચા, જે ઓપરેશનનો 
સકંક્ષલત ભાગ છે. 

IV. સર્જન, એનેસ્થેરટસ્ટ,  ૉક્ટસા, કન્દ્સલ્ટન્દ્ટ, સ્પેશ્યાક્ષલસ્ટની ફી. 
V. એમ્પબ્યલુન્દ્સ ચાજીસ. 
VI. લોહીનુ ંપરરિણ, એક્સ-રે, સ્કેન વગેરે તપાસના ચાજીસ. 
VII. ર્દવાઓ. 

રી ાહક વારારા પ્રસ્તતુ ર્દસ્તાવેજો આ ખચાા હઠેળ મારહતી મેળવવા ચકાસવામા ંઆવે છે, જેથી 
ર્દાવાની પતાવટ સચોટ રીતે કરી શકાશે. 

હોસ્સ્પટલના ક્ષબક્ષલિંગની પેટન્દ્સાને પ્રમાણભતૂ કરવા પ્રયાસો ચાલ ુહોવા છતા ં ક્ષબક્ષલિંગ માટે 

ર્વર્વધ પદ્ર્તઓનો ઉપયોગ કરવો ર્દરેક હોસ્સ્પટલ માટે સામાન્દ્ય છે અને તેમા ંનીચેના 
પ કારોનો સામનો કરવો પ  ેછેેઃ 

i. સર્વિસ ચાજીસ કે ભોજન જેવા કેટલાકં ક્ષબનચકુવવાપાત્રોમા રૂમ ચાજીસમા ંઉમેરવા. 
ii. એક ક્ષબલ અલગ-અલગ ખચામા ંસામેલ કરી શકાય કે તમામ તપાસ કે ર્દવાઓ 

માટે ઉચક ક્ષબલ. 
iii. ક્ષબનપ્રમાણભતૂ નામોનો ઉપયોગ – જેમ કે નર્સિંગ ચાજીસને સર્વિસ ચાજીસ 

કહવેામા ંઆવે છે. 
iv. ક્ષબલમા ં “સમાન પ્રકારના ચાજીસ” “વગેરે” “આનષુકં્ષગક ખચાા” જેવા શબ્ર્દોનો 

ઉપયોગ. 

જયા ં ક્ષબક્ષલિંગ સ્પષ્ટ નથી, ત્યા ં પ્રોસેસર ્ેક અપ કે વધારાની મારહતી માગં ે છે, જેથી 
વગીકરણ અને સ્વીકાયાતા પરની શકંાઓનુ ંસમાધાન થાય. 

આ સમસ્યાનુ ંસમાધાન કરવા ઇર ાએ હલે્થ વીમા પ્રમાણભતૂ માગાર્દર્શિકા જાહરે કરી છે, જે 

આ પ્રકારના ક્ષબલ અને ક્ષબનચકુવવાપાત્ર ચીજવસ્તઓુની યાર્દીનુ ંપ્રમાણભતૂ સ્વરૂપ ધરાવે 

છે. 

પેકેજ દરો 

ઘણી હોસ્સ્પટલો ચોક્કસ રોગોની સારવાર માટે પેકેજ ર્દરો પર સમંત થાય છે. તેનો આધાર 

સારવારની પ્રરક્રયા અને સસંાધનોના ઉપયોગને પ્રમાણભતૂ કરવા હોસ્સ્પટલની િમતા પર 

છે. તાજેતરમા ંપે્રફ ા પ્રોવાઇ ર નેટવકા  (પીપીએન) ખાતે સારવાર અને આરએસબીવાયમા ં
પણ સારવારની અનેક પદ્ર્તઓનો પેકેજ ખચા અગાઉથી સ્સ્થર છે. 
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ઉદાહરણ 

I. હૃર્દય સાથે સબંરં્ધત રોગનુ ં પેકેજેઃ એન્સન્દ્જયોરી ામ, એન્સન્દ્જયોપ્લાસ્ટી, સીએબીજી અથવા 
ઓપન હા ટા  સર્જરી વગેરે 

II. ગાઇનોકોલોજજકલ પેકેજીસેઃ સાધારણ ર લીવરી, સીઝરરઅન  ીક્ષલવરી, ગભાાશય દૂર કરવુ ં
વગેરે 

III. ઓથોપેર ક પેકજીસ 

IV. ઓપ્થેલ્મોલોજજકલ પેકેજીસ  

સર્જરી પછી જરટલતાઓના કારણ ેવધારાના ખચા અલગથી વાસ્તર્વક આધારથી અલગ 

ચાર્જ કરવામા ંઆવે છે, જો વહન કરેલ ખચાથી વધારે હોય તો. 

પેકેજીસ સકંળાયેલા ખચાની ર્નર્િતતાનો ફાયર્દા ધરાવે છે અને એટલ ેઆ પ્રકારના ર્દાવાની 
પતાવટ સરળતાથી થાય છે.  

i. દાવાઓની આચારસાંરહતા 

સૌથી વધ ુ ઉપયોગી અને મહત્ત્વપણૂા આચારસરંહતા ર્વશ્વ આરોગ્ય સસં્થા 
( બલ્યએુચઓ)એ ર્વકસાવેલ રોગોના આંતરરાષ્ટ્િીય વિીકરણ (આઇસીિી)ની 
આચાસાંરહતા છે.  

જયારે રોગને ઓળખવા આઇસી ીનો ઉપયોગ પ્રમાણભતૂ ફોમેટમા ંકરવામા ંઆવે છે, ત્યારે 

કરન્સિ પ્રોનસજર િનમિનોિોજી (સીપીિી) જેવી પ્રરક્રયાની આચારસરંહતા રોગની સારવાર 

કરવા માટેની  પ્રરક્રયા સચૂવે છે.  

વીમા કંપનીઓ વધનેુ વધ ુ આચારસરંહતા પર ર્નભાર થઈ રહી છે અને ઇર ાનો ભાગ 

ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ ઇન્દ્ફોમેશન બ્યરૂો (આઇઆઇબી) મારહતી બેન્દ્ક શરૂ કરી છે, જેમા ંઆ પ્રકારની 
મારહતીનુ ંઅવલોકન થઈ શકશે.  

ii. દાવાની પ્રરિયા 

હલે્થ વીમા પોક્ષલસીની શરતો ર્દશાાવે છે કે જયારે તે વાક્ષણજ્જયક કરાર હોય છે, ત્યારે તેમા ં
ચકુવવાપાત્ર વળતર ક્યારે મળશે અને કેટલી હર્દ સધુી મળશે તેની સ્પષ્ટ પરરભાષા 
સકંળાયેલી હોય છે. કોઈ પણ વીમા પોક્ષલસીમા ંર્દાવાની પ્રરક્રયાનુ ંહાર્દા  બે પ્રશ્નોના જવાબમા ં
રહલેુ ંહોય છેેઃ 
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 પોક્ષલસી હઠેળ ર્દાવો ચકુવવાપાત્ર છે? 
 જો હા, તો ચોખ્ખી ચકુવવાપાત્ર રકમ કેટલી છે? 

આ બનેં પ્રશ્નના જવાબ માટે ઇશ્ય ૂથયેલી પોક્ષલસીની શરતો અને ર્નયમોની સમજણ તેમજ 

નેટવકા  હોસ્સ્પટલમા ંલેવાયેલી સારવારના કેસમા ંહોસ્સ્પટલ સાથે સમંત ર્દરોની સમજણ 

જરૂરી છે.  

દાવાની સ્વીકાયણતા 

હલે્થ વીમો સ્વીકાયા બને તે માટે નીચેની સ્સ્થર્ત પણૂા હોવી જોઈએ. 

 I. વીમા પોલિસી હઠેળ સભ્યના હોક્સ્પિિાઇઝેશનને કવચ મળેલ ાં હોવ ાં જોઈએ 

જયારે આ સરળ જણાય છે, ત્યારે આપણ ેએવી સ્સ્થર્તનો સામનો પણ કરીએ છીએ જેમા ં
વીમાધારકના નામો (અને વધારે કેસમા ં ઉંમર) અને હોસ્સ્પટલમા ં સારવાર મેળવનાર 

વ્યસ્ક્તના નામ એકસરખા હોતા નથી. તેનુ ંકારણ આ હોઈ શકે છેેઃ 
તે સરુ્નર્િત કરવુ ંમહત્ત્વપણૂા છે કે પોક્ષલસી હઠેળ આવરી લેવાયેલ વ્યસ્ક્ત અને 

હોસ્સ્પટલમા ંર્દાખલ થનાર વ્યસ્ક્ત એક જ હોય. હલે્થ વીમામા ંઆ પ્રકારની છેતરર્પિં ી 
સામાન્દ્ય છે.  

 II. વીમાના સમયિાળાની અંદર દદીન ાં દાખિ થવ ાં 

 III. હોક્સ્પિિની પરરભાષા 

હોસ્સ્પટલ એટલ ેપોક્ષલસી હઠેળ “હોસ્સ્પટલ કે નર્સિંગ હોમ”ની વ્યાખ્યા મજુબની સરુ્વધા 
ધરાવતી જગ્યામા ં વ્યસ્ક્તને ર્દાખલ કરવામા ંઆવે, નહીં તો ર્દાવો ચકુવવાપાત્ર બનતો 
નથી.  

 IV. ઘરે હોક્સ્પિિ જેવી સારવાર મેળવવી 

કેટલીક પોક્ષલસીઓ ઘરે હોસ્સ્પટલ જેવી સારવાર મેળવવાના ખચાને આવરી લ ેછે એટલે કે 

ભારતમા ં સામાન્દ્ય રીતે હોસ્સ્પટલ/નર્સિંગ હોમમા ં સારવાર મેળવવી જરૂરી હોય તેવી 
ક્ષબમારી માટે 3 રર્દવસથી વધારે ગાળા માટે ઘરે સારવારના ખચાનુ ંવળતર આપવામા ંઆવે 

છે.  

જો પોક્ષલસીમા ંઆવરી લેવાય તો ઘરે હોસ્સ્પટલ જેવી સારવારનો ખચા ચકુવવાપાત્ર છે, 

જો: 

 ર્દર્દી હોસ્સ્પટલ/નર્સિંગ હોમમા ંખસે ી શકાય તેવી સ્સ્થર્ત ન ધરાવતા હોય અથવા  
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 હોસ્સ્પટલ/નર્સિંગ હોમમા ંજગ્યાના અભાવે ર્દર્દીને ત્યા ંખસે ી ન શકાય 

 V. હોક્સ્પિિાઇઝેશનનો િાળો 

સામાન્દ્ય રીતે હલે્થ વીમા પોક્ષલસીઓ 24 કલાકથી વધારે હોસ્સ્પટલમા ં રહવે ુ ં પ  ે તેના 
ખચાને ઇનપેશન્દ્ટ તરીકે આવરી લે છે. એટલ ે સ્સ્થર્ત સતંોષકારક હોય તો ર્દાખલ થવાની 
તારીખ અને સમય તેમજ રજાનો સમય નોંધવો મહત્ત્વપણૂા છે.  

િ-ેકેર સારવારો 

હલે્થકેર ઉદ્યોગમા ં ટેકનોલોજીનો ર્વકાસથી અગાઉ જરટલ ગણાતી અને હોસ્સ્પટલમા ં
ઓછં  રહવે ુ ં પ  ે તેવી પદ્ર્તઓ ઉપલબ્ધ  થઈ ગઈ છે. 24 કલાકથી વધારે 

હોસ્સ્પટલમા ંરહવેાની જરૂર ર્વના   ેકેરમા ંઆધારે કેટલીક પદ્ર્તઓને સારવાર  માટે  

હાથ ધરવામા ંઆવે છે.  

મોટા ભાગની   ે કેર પદ્ર્તઓ પવૂાસમંત પેકેજ ર્દર આધારરત હોય છે, જે ર્નર્િત ખચામા ં
પરરણમે છે.  

 VI. ઓપીિી 

કેટલીક પોક્ષલસીઓ સારવાર/કન્દ્સલ્ટેશન્દ્સને આઉટ-પેશન્દ્ટ તરીકે લે છે, જે વીમાકૃત 

રકમને આર્ધન છે, જે સામાન્દ્ય રીતે હોસ્સ્પટલાઇઝેશન વીમાકૃત રકમથી ઓછી હોય છે.  

ઓપી ી હઠેળ વીમાકવચ ર્દરેક પોક્ષલસીમા ંજુદંુ જુદંુ હોય છે. આ પ્રકારના વળતર માટે 24 

કલાક માટે હોસ્સ્પટલમા ંરહવેાનો ર્નયમ લાગ ુપ તો નથી.  

 VII. સારવારની પદ્નત 

સામાન્દ્ય રીતે હોસ્સ્પટલમા ં ભરતી થઈ સારવાર મેળવવી એલોપેર્થક પદ્ર્ત સાથે 

સકંળાયેલ છે. જોકે ર્દર્દી સારવારની અન્દ્ય પદ્ર્ત પણ અપનાવી શકે છેેઃ 

iii. યનુાની 
iv. ર્સદ્  
v. હોર્મયોપેથી 
vi. આયવેુર્દ 
vii. 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.  



 

471 
 

 

 VIII. અિાઉથી અક્સ્તત્વ ધરાવતા રોિો 

વ્યાખ્યા 

અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવા રોગોનો સરં્દભા “કોઈ સ્સ્થર્ત, રોગ કે ઇજા કે સબંરં્ધત સ્સ્થર્તઓ છે, જે 

માટે વીમાધારક ક્ષચહ્નો કે લિણો ધરાવતી હતી અને/અથવા તેનુ ંર્નર્દાન થયુ ંહતુ ંઅને/અથવા 
હલે્થ પોક્ષલસીના 48 મરહનાની અંર્દર  તબીબી સારવારની સલાહ મળી હતી, જેની જાણ 

કંપનીને સ્પષ્ટપણ ેકરવામા ંઆવી હોય કે ન હોય.” 

વીમાના મળૂભતૂ ર્સદ્ાતંો અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગોને બાકાત રાખવા માટેનુ ં
કારણ છે અને તેને  વીમા હઠેળ ખાતરીને આવરી શકાય નહીં. 

જોકે આ ર્સદ્ાતંનો અમલ થો ો મશુ્કેલ છે અને વ્યસ્ક્ત વીમાકરણના સમયે જે  સ્સ્થર્ત 

ધરાવે છે તે નક્કી કરવા લિણો અને સારવારની વ્યવસ્સ્થત ચકાસણી સકંળાયેલી છે. 

ક્ષબમારીના ગાળાના અક્ષભપ્રાયોમા ં ૉક્ટસાનો મત જુર્દો જુર્દો હોઈ શકે છે એટલ ેઆ સ્સ્થર્ત 

વળતર ચકુવવાને પાત્ર નથી તેવુ ં નક્કી કરતા અગાઉ રોગના લિણો સૌપ્રથમ ક્યારે 

રે્દખાયા તે કાળજીપવૂાક નક્કી કરવામા ંઆવે છે.  

હલે્થ વીમાના મલૂ્યાકંનમા ંઆપણે આ બાકાત રાખવામા ંઆવતી બાબતોમા ંબ ેસધુારણા 
કયાા છે. 

 પ્રથમ ગ્રપૂના તમામ લોકોને વીમાકૃત કરવામા ંઆવે તે ગ્રપૂ વીમા સાથે સબંરં્ધત છે, 

જેમા ંવીમા કંપનીને નકુસાન થાય તેવી કોઈ પસરં્દગી થતી નથી. ગ્રપૂ પોક્ષલસીઓ 

તમામ સરકારી કમાચારીઓ, ગરીબી રેખા નીચે જીવતા તમામ પરરવારો, મોટા 
કોપોરેટ ગ્રપૂના કમાચારીઓના તમામ કુટંુબો વગેરેને આવરી લ ેછે અને પ્રથમ વખત 

માટે એક કુટંુબ કવચ માગં ે તેની સરખામણીમા ં સારી રીતે લેવામા ં આવે છે. આ 

પોક્ષલસીઓ કેટલીક વખત અપવાર્દો દૂર કરે છે, જેમા ંપયાાપ્ત રકિંમત અપવાર્દરૂપ હોય 

છે.  

 બીજો સધુારો એ છે કે અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગોને સતત આવરરત  

વીમાકવચના ચોક્કસ ગાળા પછી આવરી લેવામા ંઆવે છે. તેમા ંએ ર્સદ્ાતંનુ ંપાલન 

થાય છે કે વ્યસ્ક્તમા ંઅગાઉથી રોગ હોય તો પણ તેના લિણો ચોક્કસ સમયગાળા 
સધુી ન રે્દખાય તો તેને ર્નર્િત ક્ષબમારી ગણી ન શકાય.  



 

472 
 

 IX. રાહ જોવાનો પ્રારાં લભક િાળો 

સામાન્દ્ય હલે્થ વીમા પોક્ષલસી શરૂઆતમા ં30 રર્દવસ પછી જ ક્ષબમારીઓને કવચ પ્રર્દાન કરે 

છે (અકસ્માતની સારવાર માટે હોસ્સ્પટલમા ંર્દાખલ થવાના અપવાર્દરૂપ કેસને બાર્દ કરતા). 

આ રીતે આવી ક્ષબમારીઓની યાર્દી નીચ ેમજુબ છેેઃ  
a) મોર્તયો, 
b) ક્ષબનાઇન પ્રોસ્ટેરટક હાયપરટ્રોફી,  
c) ગભાાશય દૂર કરવુ,ં  
d) ભગરં્દર,  
e) હરસ,  

 સારણગાઠં,  
 હાઇિોસેલ,  
 સાઇનયરુ્સરટસ,  

 ઘ ૂટંણ/જાંધ પ્રર્તસ્થાપન વગરેે  

શરૂઆતના ગાળામા ંઆ ક્ષબમારીઓને આવરી લેવામા ંઆવતી નથી અને વીમા કંપનીના 
યોજના પ્રમાણ ેએક કે બ ેવષા કે ઉત્પાર્દનની શરતો પર આધારરત વેઇરટિંગ પીરરય  હોઈ 

શકે છે. 

ર્દાવા સચંાલક ઓળખ કરે છે કે તેમાથંી કોઈ એક ક્ષબમારી છે કે કેમ અને સ્વીકાયા બને તો 
વ્યસ્ક્તગત પ્રસ્તાવકને કેટલુ ંવીમાકવચ આપી શકાય છે. 

 X. બાકાત રાખવામાાં આવતી બાબતો 

પોક્ષલસીમા ંબાકાત રાખવામા ંઆવતી બાબતોની યાર્દી હોય છે, જેને આ રીતે વગીકૃત કરી 
શકાશે : 

 I. માતતૃ્વ જેવા ફાયર્દા (જોકે કેટલીક પોક્ષલસીઓમા ંઆને આવરી લેવામા ંઆવે છે). 
 II. આઉટપેશન્દ્ટ અને ર્દાતંની સારવાર. 
 III. ક્ષબમારીઓ, જેમા ંએચઆઇવી, હોમોન થેરપી, મેર્દસ્વીપણાની સારવાર, વધં્યત્વની 

સારવાર, કોસ્મેરટક સર્જરીઓ વગેરે આવરી લેવાનો આશય હોતો નથી 
 I. ર્દારૂ/ર્દવાના સેવનથી થતા રોગો. 
 II. ભારતની બહાર તબીબી સારવાર. 
 III. ઊંચી નકુસાનકારક પ્રવરૃ્િઓ, આત્મહત્યાનો પ્રયાસ, રેર યોએક્ક્ટવ પ્રદૂષણ. 
 IV. પરરિણો/તપાસના હતેઓુ માટે જ પ્રવેશ. 

આ પ્રકારના કેસમા ંર્દાવા સચંાલન માટે સજંોગો સમજાવવા અર્ત મહત્ત્વપણૂા છે, જેથી 
ર્વશેષ અક્ષભપ્રાય મળે અને પ કારમા ંઆવે તો કાયર્દાની અર્દાલતમા ંયથાથાપણ ેરજૂઆત 

કરી શકાશે. 

 XI. દાવાના સાંબાંધમાાં શરતોન ાં પાિન  
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વીમા પોક્ષલસી ર્દાવાના કેસમા ં વીમાધારક વારારા લવેામા ં આવતી કેટલીક ચોક્કસ 

કામગીરીઓને વ્યાખ્યાર્યત પણ કરે છે, જેમાથંી કેટલીક ર્દાવાની સ્વીકાયાતા માટે 

મહત્ત્વપણૂા છે. 

સામાન્દ્ય રીતે તેનો સબંધં: 

 I. ચોક્કસ સમયગાળાની અંર્દર ર્દાવાની જાણકારી – આપણે અગાઉ ર્દાવાની 
જાણકારીનુ ંમહત્ત્વ જોયુ ંછે. કંપનીને આ પ્રકારની જાણકારી ર્નર્િત સમયની અંર્દર 

કરવાનો ઉલ્લેખ પોક્ષલસીમા ંહોય છે.  
 II. ચોક્કસ સમયગાળાની અંર્દર ર્દાવાના ર્દસ્તાવેજોની રજૂઆત. 
 III. આવશ્યક હકીકતોની ખોટી રજૂઆત, ખોટંુ વણાન કે તેની જાહરેાત ન કરવામા ં

સામેલ ન હોવુ.ં 

iii. અંનતમ ચ કવવાપાત્ર વળતર પર આવવ ાં 

એક વખત ર્દાવાનો સ્વીકાર થાય પછીનુ ં પગલુ ં ચકુવવાપાત્ર વળતરની રકમ નક્કી 
કરવાનુ ંછે. તેની ગણતરી કરવા આપણ ેચકુવવાપાત્ર વળતરનો ર્નણાય લેતા પરરબળોને 

સમજવા પ .ે આ પરરબળો નીચે મજુબ છેેઃ 

i. પોલિસી હઠેળ સભ્યો માિે ઉપિબ્ધ વીમાકૃત રકમ 

કેટલીક પોક્ષલસીઓ વ્યસ્ક્તગત વીમાકૃત રકમ સાથે ઇશ્ય ૂથાય છે, કેટલીક ્લોટર આધારે 

ઇશ્ય ૂથાય છે, જેમા ંવીમાકૃત રકમ કુટંુબના તમામ સભ્યોને આવરી લ ે છે કે સભ્ય ર્દીઠ 

મયાાર્દા સાથે ્લોટર આધારરત પોક્ષલસીઓ પણ હોય છે.  

ii. કોઈ કરવામાાં આવેિા દાવાને ધ્યાનમાાં િીધા પછી સભ્ય માિે પોલિસી હઠેળ ઉપિબ્ધ 

બાકી વીમાકૃત રકમુઃ  

જયારે કપાતપાત્ર ર્દાવાની ચકુવણી થયા પછી બાકી વીમાકૃત રકમની ગણતરી કરવામા ં
આવે છે, ત્યારે હોસ્સ્પટલને પ્રર્દાન કરવામા ંઆવેલ કેશલેસ ઓથોરાઇઝેશનની પણ નોંધ 

લેવાશે. 

 

 

 

iii. પેિામયાણદાઓ 
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મોટા ભાગની પોક્ષલસીઓ રૂમના ભા ાની મયાાર્દા, નર્સિંગ ચાજીસ વગેરે વીમાકૃત રકમની 
ટકાવારી સ્વરૂપે કે રૈ્દર્નક મયાાર્દા સ્વરૂપે સ્પષ્ટ કરે છે. આવી જ મયાાર્દા કન્દ્સલ્ટન્દ્ટ ફી, કે 

એમ્પબ્યલુન્દ્સ ચાજીસ વગેરે માટે લાગ ુપ ી શકે છે. 

iv. લબમારીના સાંબાંધમાાં કોઈ મયાણદાની ચકાસણી 

પોક્ષલસી માતતૃ્વ કવચ કે હૃર્દય સાથે સબંરં્ધત 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-ક્લઇેમ બોનસ (અગાઉના વષા/વષોમા ંપોક્ષલસીમાથંી ર્દાવો ન કયો 
હોય તેવા કેસમા)ં મેળવવાને પાત્ર છે કે કેમ તેની ખરાઈ કરવી. નો-ક્લેઇમ બોનસ ઘણી 
વખત વધારાની વીમાકૃત રકમ સ્વરૂપે આવે છે, જેમા ં ર્દર્દી/વીમાધારકની વીમાકૃત 

રકમમા ંવધારો થાય છે. કેટલીક વખત સકં્ષચત બોનસ ખોટી રીતે જણાવવામા ંપણ આવી 
શકે છે, કારણ કે અગાઉના વષાના અંતે જાણ કરવામા ં આવેલા ર્દાવાઓને ધ્યાનમા ં
લેવાયેલા ન હોઈ શકે છે.  

vi. મયાણદા સાથે આવરી િેવાયેિા અન્સય ખચાણ :  

ખચાાઓની અન્દ્ય મયાાર્દાઓ હોઈ શકે છે ર્દાખલા તરીકે જો સારવાર આયુાવેરર્દક પદ્ર્ત 

હઠેળ લેવામા ંઆવે, તો સામાન્દ્ય રીતે તેની મયાાર્દા ઘણી ઓછી હોય છે. પોક્ષલસીના ચાર 

વષા પછી હલે્થ ચેક-અપના ખચાા ચોક્કસ મયાાર્દામા ંહોય છે. હોસ્સ્પટલ કેશ ચકુવણીની પણ 

રોજજિંર્દી મયાાર્દા હોય છે.  

vii. સહચ કવણી 

સામાન્દ્ય રીતે આ ચકુવણી અગાઉ આકારણી કરેલા વળતરની ટકાવારી છે. પસરં્દગીના 
સજંોગોમા ં સહચકુવણી લાગ ુ પણ પ ી શકે છે – જેમ કે માતાર્પતાના ર્દાવાઓ માટે, 

માતતૃ્વના ર્દાવાઓ માટે, દ્ધવારતીય ર્દાવાથી જ કે ચોક્કસ રકમ વટાવ્યા પછી. 

ચકુવવાપાત્ર રકમને આ મયાાર્દાઓ સાથે એ જસ્ટ કયાા અગાઉ ચકુવવાપાત્ર વળતરની 
ગણતરી ક્ષબનચકુવવાપાત્ર ચીજવસ્તઓુની રકમ બાર્દ કરીને કરવામા ંઆવે છે.  

હલેથ દાવાઓમાાં લબનચ કવવાપાત્ર ચીજવસ્ત ઓ 

કોઈ ક્ષબમારીની સારવારમા ંખચાને વગીકૃત કરી શકાશેેઃ 
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 સારવાર માટે ખચાા અને  
 સારસભંાળ માટેના ખચાા.  

રોગની સારવાર માટેના ખચાામા ંતમામ તબીબી ખચાા અને સામાન્દ્ય સરુ્વધાઓ સામેલ છે. 

ઉપરાતં હોસ્સ્પટલમા ંઅનકુળૂ રીતે કે ભવ્ય રીતે રોકાણના ખચા પણ સામેલ હોઈ શકે છે.  

સામાન્દ્ય હલે્થ વીમા પોક્ષલસી રોગની સારવાર માટેના ખચાની ભરપાઈ કરે છે અને 

પોક્ષલસીમા ં જણાવવામા ં ન આવ્યુ ં હોય, તો લક્ઝરી માટે વધારાના ખચા ચકુવવાપાત્ર 

નથી. 

આ ખચાાઓને રજજસ્ટે્રશન ચાર્જ, ર્દસ્તાવેજીકરણ ચાજીસ વગેરે જેવા ક્ષબનસારવારના 
ચાજીસ અને જો સારવાર સાથે સીધા સબંરં્ધત (ર્દાખલા તરીકે ઇનપેશન્દ્ટ ગાળા ર્દરર્મયાન 

પ્રોરટન પરુક ) ખચાામા ંવગીકૃત કરી શકાશે. 

અગાઉ ર્દરેક ટીપીએ/વીમા કંપની પાસે ક્ષબનચકુવવાપાત્ર ચીજવસ્તઓુની પોતાની યાર્દી 
હતી. હવે આ જ યાર્દીને ઇર ા હલે્થ વીમા પ્રમાણભતૂ માગાર્દશાન હઠેળ પ્રમાણભતૂ કરવામા ં
આવી છે.  

અંર્તમ ચકુવવાપાત્ર વળતર પર પહોંચવા નીચનેી પ્રરક્રયા અનસુરવામા ંઆવે છેેઃ 

િેબિ 2.1 

પિલ ાં I 
રૂમનુ ંભાડુ,ં કન્દ્સલ્ટન્દ્ટ ફી વગેરે ર્વર્વધ ખચા હઠેળ તમામ ક્ષબલ અને રસીર્દની 
યાર્દી 

પિલ ાં II 
ર્દરેક ખચા હઠેળ ર્દાવો કરેલી રકમમાથંી ક્ષબનચકુવવાપાત્ર ચીજવસ્તઓુની 
બાર્દબાકી 

પિલ ાં III ર્દરેક ખચા માટે લાગ ુથાય તેવી કોઈ મયાાર્દા  

પિલ ાં IV 
કુલ ચકુવવાપાત્ર વળતર પર આવવુ ંઅને વીમાકૃત રકમની અંર્દર છે કે નહીં તે 

ચકાસવુ ં

પિલ ાં V 
જો ચોખ્ખા ચકુવવાપાત્ર ર્દાવા પર પહોંચવા લાગ ુપ  ેતો કોઈ સહચકુવણીની 
બાર્દબાકી 

 

 

iv. વળતરની ચ કવણી 



 

476 
 

એક વખત ચકુવવાપાત્ર વળતરની રકમ આવી જાય, પછી રી ાહક કે હોસ્સ્પટલને ચકુવણી 
થાયછે. મજૂંર થયેલ ર્દાવાની રકમ ફાઇનાન્દ્સ/એકાઉન્દ્ટ ર્વભાગની કામગીરી છે અને 

રી ાહકને બેન્દ્કના ખાતામા ંર્દાવાની રકમ ટ્રાન્દ્સફર કરવામા ંઆવે છે કે ચેક વારારા ચકુવણી 
કરી શકાશે.  

જયારે ચકુવણી હોસ્સ્પટલને કરવામા ંઆવે છે, ત્યારે ચકુવણીમાથંી જરૂરી કરવેરા કાપી 
લેવામા ંઆવે છે.  

જયારે ચકુવણીનુ ં સચંાલન થ ા પાટી એ ર્મર્નસ્ટે્રશન કરે છે, ત્યારે ર્દરેક વીમા કંપની 
ચકુવણી પ્રરક્રયા અલગઅલગ હોઈ શકે છે. ટીપીએના કામકાજમા ંવધ ુ ર્વગત પાછળથી 
પરૂી પા વામા ંઆવે છે.  

રી ાહકની પછૂપરછના સચંાલન માટે ર્સસ્ટમમા ં ચકુવણીની અપ ે્ સ મહત્ત્વપણૂા છે. 

સામાન્દ્ય રીતે આ ર્વગતો કોલ સેન્દ્ટર/કસ્ટમર સર્વિસ ટીમ સાથે ર્સસ્ટમ મારફતે 

વહેંચવામા ંઆવશે.  

એક વખત ચકુવણી થાય છે પછી ર્દાવાની પતાવટ થઈ ગઈ હોવાનુ ંમાનવામા ંઆવે છે. 

કંપનીના વ્યવસ્થાપન, મધ્યસ્થીઓ, રી ાહકો અને ઇર ાને ર્નયર્મત સમયાતંરે વળતરની 
રકમ અને નબંર માટે રરપો્સા મોકલવામા ંઆવે છે. પતાવટ થયેલા ર્દાવાના સામાન્દ્ય 

વગીકરણમા ં ટકાવારીમા ં પતાવટ થયેલા ર્દાવા, રહસ્સા તરીકે ક્ષબનચકુવવાપાત્ર રકમ, 

ર્દાવાની પતાવટમા ંસરેરાશ વગેરે બાબતો સામેલ છે.  

v. દસ્તાવેજો/જરૂરી વધારાની મારહતીની ખામીઓન ાં વ્યવસ્થાપન 

ર્દાવાની પ્રરક્રયા હાથ ધરવા મખુ્ય ર્દસ્તાવેજોની યાર્દીની તપાસ જરૂરી છે, જે નીચ ેમજુબ 

છેેઃ 

i. એ ર્મશન નોંધ સાથે ર સ્ચાર્જ સમરી,  
ii. સહાયક તપાસ અહવેાલો,  
iii. ર્વર્વધ ભાગોમા ંર્વભાજીત અંર્તમ ક્ષબલ,  
iv. પ્રીક્સ્ક્રપ્શન્દ્સ અને ફામાસી ક્ષબલો,  
v. ચકુવણીની રસીર્દો,  
vi. ર્દાવાનુ ંફોમા અને  
vii. રી ાહકની ઓળખ.  
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અનભુવ ર્દશાાવે છે કે ચારમાથંી એક ર્દાવો મળૂભતૂ ર્દસ્તાવેજોની રક્ષ્ટએ અધરૂો હોય છે. 

એટલ ેરી ાહકને રજૂ ન થયેલા ર્દસ્તાવેજો જમા કરવાની સલાહ આપવામા ંઆવે છે અને 

તેઓ આ ર્દાવા સાથે તેને જો ી શકે તે માટે સમયમયાાર્દા પણ પરૂી પા વામા ંઆવે છે. 

 તે જ રીતે જયારે ર્દાવાની પ્રરક્રયા થાય છે, ત્યારે વધારાની મારહતીની જરૂર પ ી શકે છે, 

કારણ કે : 

 પ્રર્દાન કરવામા ંઆવેલી ર સ્ચાર્જ સમરી ઇર ા વારારા સકૂ્ષચત યોગ્ય ફોમેટમા ંન હોય કે 

ર્નર્દાન કે અગાઉના રોગની કેટલીક ર્વગતો ધરાવતી ન હોય. 

 સારવારની મારહતી ર્વસ્તતૃ ન હોય કે તેમા ંસ્પષ્ટતા જરૂરી હોય. 

 ર સ્ચાર્જ સમરી મજુબ ર્નર્દાનને અનરુૂપ સારવાર મેળવવામા ંન આવી હોય કે પ્રર્દાન 

કરવામા ંઆવેલી સારવારનો રોગ સાથે સબંરં્ધત ર્દવાઓ સચૂવવામા ંન આવી હોય. 

 પ્રર્દાન કરવામા ંઆવેલા ક્ષબલોમા ંર્વભાજીત ખચા આપવામા ંઆવેલ ન હોય. 

 બ ેર્દસ્તાવેજોમા ંવ્યસ્ક્તની ઉંમરમા ંફરક હોવો.  

 ર સ્ચાર્જ સમરી અને ક્ષબલ વચ્ચે ર્દાખલ થવાની અને રજા મળયાની તારીખોમા ંફરક 

હોવો. 

  ર્દાવામા ં હોસ્સ્પટલાઇઝશેનની ર્વસ્તતૃ તપાસની જરૂર હોય છે અને આ માટે 

હોસ્સ્પટલના ઇન ોર કેસ પેપર જરૂરી હોય છે. 

બનેં કેસમા ંરી ાહકને લેક્ષખતમા ં કે ઇમેઇલ મારફતે વધારાની મારહતીની જરૂરરયાત સબંધેં 

મારહતગાર કરવામા ંઆવે છે. મોટા ભાગના કેસમા ંરી ાહક જરૂરી મારહતી પ્રર્દાન કરવા 
સિમ હશે. જોકે જરૂરી મારહતી મેળવવી મહત્ત્વપણૂા હોય, પણ રી ાહક જવાબ આપતા નથી 
તેવા સજંોગો પણ ઊભા થાય છે. આવા રકસ્સામા ંરી ાહકને રરમાઈન્દ્ સા મોકલવામા ંઆવે છે 

કે ર્દાવાની પ્રરક્રયા આગળ ધપાવવા મારહતી જરૂરી છે અને આવી ત્રણ રરમાન્દ્ સા મોકલ્યા 
પછી ર્દાવાની પ્રરક્રયા બધં કયાાની નોરટસ મોકલવામા ંઆવે છે.  

ર્દાવાની પ્રરક્રયામા ં તેની સાથે સબંરં્ધત તમામ પત્રવ્યવહારમા ંતમે જોશો કે પત્રની ઉપર 

“પવૂારી હ ર્વના” શબ્ર્દનો ઉલ્લેખ કયો હોય છે. ર્દાવાનો અસ્વીકાર કરવા વીમા કંપનીના 
અર્ધકારને સરુ્નર્િત કરવા માટેની આ કાયરે્દસરની જરૂરરયાત છે, જે પછી આ પત્રવ્યવહાર 

જળવાઈ રહ ેછે.  
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ઉદાહરણ 

વીમા કંપની કેસનો ર્વગતસર અભ્યાસ કરવા કેસ પેપસા માગંી શકે છે અને એવા તારણ પર 

આવી શકે છે કે પ્રરક્રયા/સારવાર પોક્ષલસીની શરતોમા ંઆવતી નથી. વધ ુમારહતી માટેની 
માગંણીને એવી રીતે ન લેવી જોઈએ કે વીમા કંપનીએ ર્દાવાનો સ્વીકાર કયો છે.  

ર્દાવાની પતાવટમા ંર્દસ્તાવેજીકરણ અને સમજૂતીમા ંખામીઓનુ ંવ્યવસ્થાપન અને જરૂરી 
વધારાની મારહતી મોટો પ કાર છે. જયારે ર્દાવા તમામ જરૂરી મારહતી ર્વના આગળ ન 

વધી શકે, ત્યારે રી ાહકને વધનેુ વધ ુમારહતી માગંીને હરેા ન ન કરી શકાય. 

સારી કામગીરીમા ંજરૂરી છે કે આ પ્રકારની ર્વનતંી જરૂર પ ી શકે તેવી તમામ મારહતીની 
યાર્દી સાથે એક વખત કરવામા ંઆવે અને પછી કોઈ નવી જરૂરરયાત ઊભી કરવામા ંન 

આવે. 

i. અસ્વીકૃત દાવાઓ 

હલે્થ ર્દાવાઓમા ં અનભુવ ર્દશાાવે છે કે રજૂ થયેલા 10થી 15 ટકા ર્દાવા પોક્ષલસીની 
મયાાર્દામા ંઆવતા નથી. આ માટે ર્વર્વધ કારણો જવાબર્દાર હોઈ શકે છે, જેમાથંી કેટલાકં 

નીચે મજુબ છેેઃ 

a) ભરતી થવાની તારીખ વીમાના ગાળાની અંર્દર આવતી ન હોય. 

b) જે સભ્ય માટે ર્દાવો કરવામા ંઆવ્યો હોય તે વીમાકવચમા ંસામેલ જ ન હોય. 

c) અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગના કારણે (પોક્ષલસીમા ંઆ સ્સ્થર્ત બાકાત રાખવામા ં
આવી હોય).  

d) યોગ્ય કારણ ર્વના રજૂ કરવામા ંક્ષબનજરૂરી ર્વલબં. 

e) કોઈ સરક્રય સારવારનો અભાવ; ભરતી તપાસ માટે જ કરવામા ંઆવી હોય. 

f) પોક્ષલસી હઠેળ સારવાર થયેલ રોગ બાકાત રાખવામા ંઆવેલ હોય. 

g) રોગનુ ંકારણ ર્દારૂ કે નશીલા રવ્યોનુ ંસેવન હોય. 

h)  હોસ્સ્પટલમા ં24 કલાકથી ઓછો સમય વીમાધારક કે ર્દર્દીને રહવે ુ ંપ યુ ંહોય. 
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ર્દાવાનો અસ્વીકાર (ગમે તે કારણસર) અંગે રી ાહકને લેક્ષખતમા ં જાણ કરવી જોઈએ. 

સામાન્દ્ય રીતે આ પ્રકારનો અસ્વીકૃર્તનો પત્ર અસ્વીકાર માટેનુ ં કારણ જણાવે છે, 

પોક્ષલસીની શરતો/ર્નયમો જણાવે છે, જેના પર ર્દાવાનો અસ્વીકાર કરવામા ંઆવે છે. 

મોટા ભાગની વીમા કંપનીઓ જે  પ્રરક્રયા ધરાવે છે, જેના વારારા અસ્વીકારને સીર્નયર 

મેનેજર વારારા મજૂંરી આપવામા ંઆવે છે અને ર્દાવાને મજૂંરી આપવા એક અર્ધકૃત વ્યસ્ક્ત 

રાખવામા ંઆવે છે. એવી સરુ્નર્િતતા કરવામા ંઆવે છે કે કોઈ પણ અસ્વીકાર સપંણૂાપણ ે

વાજબી ગણાય અને વીમાધારક કોઈ કાયર્દાકીય ઉપયોગ અજમાવે તો તેને સમજાવી 
શકાય. 

ર્દાવાના અસ્વીકારના કેસમા ંવીમા કંપનીમા ં રજૂઆત કરવા ઉપરાતં રી ાહક પાસે નીચ ે

મજુબ ર્વકલ્પો ઉપલબ્ધ છેેઃ 

a) વીમા લોકપાલ અથવા  
b) રી ાહક મચં અથવા 
c) ઇર ા અથવા  
d) કાયર્દાની અર્દાલતો.  

ર્દરેક અસ્વીકારના રકસ્સામા ં ફાઇલની આકારણી કરવામા ંઆવે છે કે સામાન્દ્ય પ્રરક્રયામા ં
અસ્વીકાર કાયરે્દસર તપાસમા ં ટકી શકશે કે કેમ અને ર્દસ્તાવેજો સરુક્ષિત જગ્યાએ 

સાચવવામા ંઆવે છે,  

ii. વધ  નવિતની તપાસ માિે શાંકાસ્પદ દાવા 

વીમા કંપનીઓ તમામ પ્રકારના વ્યવસાયમા ં ગોટાળો અટકાવવા પ્રયાસ કરે છે. 

ગોટાળાયકુ્ત ર્દાવાની સખં્યા વધારે હોવાથી હલે્થ વીમો વીમા કંપનીઓ માટે મોટો પ કાર 

છે. 

હલે્થ વીમામા ંથતા ંકેટલાકં ગોટાળાના થો ા ઉર્દાહરણો નીચે મજુબ છેેઃ 

1. ઢોંગ કરવો, સારવાર લેનાર વ્યસ્ક્ત અને વીમાધારક બનેં અલગ હોય. 

2. ર્દાવો કરવા ખોટા ર્દસ્તાવેજો ઊભા કરવા, જેમા ંસારવાર મેળવવામા ંઆવી જ ન હોય. 

3. ખચામા ંખોટો વધારો, જે હોસ્સ્પટલની મર્દર્દથી કે ગોટાળા કરીને બહારના ક્ષબલો રજૂ 

કરીને થાય છે. 
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4. આઉટપેશન્દ્ટ સારવારને ઇનપેશન્દ્ટ/હોસ્સ્પટલાઇઝેશનમા ં ફેરવવામા ં આવે છે, જેથી 
ર્નર્દાનનો ખચા વસલૂી શકાય, જે કેટલીક સ્સ્થર્તમા ંવધારે હોઈ શકે છે. 

ગોટાળાઓની નવી પદ્ર્તઓ સાથે રોજજિંર્દા ધોરણ ેગોટાળા થાય છે, જેથી વીમા કંપનીઓ 

અને ટીપીએ એવી સ્સ્થર્ત પર સતત નજર રાખવી જોઈએ અને આ પ્રકારના ગોટાળા 
શોધવા અને તેના પર ર્નયતં્રણ રાખવા પગલા ંલેવા જોઈએ.  

તપાસ માટે બે પદ્ર્તઓને આધારે ર્દાવા પસરં્દ થાય છેેઃ 

 I. ર્નયર્મત ર્દાવાઓ અને  
 II. કારણભતૂ ર્દાવાઓ  
ટીપીએ કે વીમા કંપની આંતરરક ધારાધોરણો સ્થાર્પત કરી શકે છે કે ચોક્કસ સખં્યાના 
ર્દાવાની પ્રત્યિ ખરાઈ કરવી, આ પ્રમાણ કેશલેસ અને વળતરના ર્દાવા માટે અલગ હોઈ 

શકે છે.  

આ પદ્ર્ત હઠેળ ર્દાવા રેન્દ્ મ સેસ્મ્પપલગં પદ્ર્તનો ઉપયોગ કરીને પસરં્દ થાય છે. કેટલીક 

વીમા કંપનીઓએ ર્નધાારરત કયુું છે કે ચોક્કસ મલૂ્યથી વધારેના ર્દાવાની તપાસ કરવી અને 

મયાાર્દાથી નીચેના ર્દાવાના નમનૂાના સેટ ખરાઈ માટે હાથ પર લવેા. 

બીજી પદ્ર્તમા ં ર્દરેક ર્દાવો ચકાસણીના સેટમાથંી પસાર થાય છે, જેમા ં નીચ ે મજુબની 
તપાસ થાય છેેઃ  

 I. તબીબી પરરિણો કે ર્દવાઓ સાથે સબંરં્ધત ર્દાવાનો ઊંચો રહસ્સો  
 II. પતાવટ કરવા આતરુ રી ાહક  
 III. ઓવર-રાઇરટિંગ સાથે ક્ષબલો વગેરે  

જો ર્દાવો સાચો ન હોવાની શકંા જાય, તો ર્દાવાની તપાસ થાય છે. જોકે તે નાની હોય છે. 

iii. િીપીએ દ્વારા કેશિેસ પતાવિની પ્રરિયા 

કેશલેસ સરુ્વધા 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. આપણ ે આ ર્વભાગમા ં કેશલેસ સરુ્વધા પ્રર્દાન કરવા ઉપયોગી પ્રરક્રયા પર નજર 

ર્દો ાવીશ ુ: 
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િેબિ 3.1 

પિલ ાં 1 

હલે્થ વીમા ધરાવતો પોક્ષલસીધારક ક્ષબમાર પ  ેછે કે તેને ઇજા થાય છે અને 

એટલે તેને હોસ્સ્પટલમા ંર્દાખલ થવાની સલાહ આપવામા ંઆવે છે. તે (કે 

તેના વતી અન્દ્ય કોઈ) હોસ્સ્પટલની વીમા ર્વભાગમા ંઆવી ર્વગતો સાથે 

સપંકા  સાધશેેઃ 
 I. ટીપીએનુ ંનામ,  
 II. તેમના સભ્યપર્દનો નબંર,  
 III. વીમા કંપનીનુ ંનામ વગેરે 

પિલ ાં 2 

હોસ્સ્પટલ જરૂરી મારહતી સપંારર્દત કરે છે, જેમ કેેઃ  
D. રોગનુ ંર્નર્દાન  
E. સારવાર,  
F. સારવારકતાા  ૉક્ટરનુ ંનામ,  
G. હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર મેળવવાના રર્દવસોની અંર્દાજજત સખં્યા અને 
H. અંર્દાજજત ખચા  
આ ર્વગતો કેશલેસ ઓથોરાઇઝેશન ફોમામા ંરજૂ કરવામા ંઆવે છે. 

પિલ ાં 3 

કેશલસે ઓથોરાઇઝશેન ફોમામા ંટીપીએ પ્રર્દાન કરવામા ંઆવેલી મારહતીનો 
અભ્યાસ કરે છે. તે હોસ્સ્પટલ સાથે પોક્ષલસીની શરતો અને સમંત ર્દર સાથે 

મારહતી ચકાસે છે, (જો કોઈ હોય) અને એવા ર્નણાય પર પહોંચે છે કે કેશલેસ 

ઓથોરાઇઝેશન પ્રર્દાન કરી શકાય કે કેમ અને જો હા, તો કેટલી રકમ મજૂંર 

કરવી જોઈએ.  
ટીપીએ ર્નણાય લેવા વધ ુમારહતી માગંી શકે છે. ર્નણાય થયા પછી ર્વના 
ર્વલબં ે તે  હોસ્સ્પટલને જાણ કરે છે.  
બનેં ફોમા ઇર ા હલે્થ વીમા પ્રમાણભતૂ માગાર્દર્શિકા હઠેળ પ્રમાણભતૂ થયા છે, 

અંતે અનસુકૂ્ષચતને જુઓ. 

પિલ ાં 4 
ર્દર્દીના ખાતામા ંટીપીએ વારારા મજૂંર થયેલી રકમને અનરુૂપ ર્દર્દીને 

હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર મળે છે. સભ્યને ક્ષબનસારવારના ખચાની ચકુવણી 
કરવા  કહવેા મા ંઆવે છે અને પોક્ષલસી હઠેળ સહચકુવણી જરૂરી છે.  
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પિલ ાં 5 

જયારે ર્દર્દી ર સ્ચાર્જ માટે તૈયાર હોય, ત્યારે હોસ્સ્પટલ વીમા કંપની વારારા 
આવરી લેવાયેલા સારવારના વાસ્તર્વક ખચા સામે ટીપીએ મજૂંર કરેલી 
ર્દર્દીના ખાતામા ંરકમની ચકાસણી કરે છે. 
જો ઓછી રકમ જમા હોય, તો હોસ્સ્પટલ કેશલેસ સારવાર માટે વધ ુરકમ 

મજૂરં કરવા ર્વનતંી કરે છે.  
ટીપીએ તેનો ર્વચાર કરીને યોગ્ય જણાય તો વધારાની રકમ મજૂંર કરે છે. 

પિલ ાં 6 
ર્દર્દી નોન-એ ર્મર્સબલ ચાજીસ ચકુવે છે અને રજા લ ેછે. તેમને 

ર્દસ્તાવેજીકરણ પણૂા કરવા ર્દાવા ફોમા અને ક્ષબલ પર હસ્તાિર કરવાનુ ં
કહવેામા ંઆવશે.  

પિલ ાં 7 

હોસ્સ્પટલ તમામ કાગક્ષળયા એકત્ર કરે છે અને ક્ષબલની પ્રરક્રયા માટે નીચેના 
ર્દસ્તાવેજો ટીપીએને સપુરત કરે છે: 
 I. ર્દાવાનુ ંફોમા 
 II. ર સ્ચાર્જ સમરી/એ ર્મશન નોંધ 
 III. ટીપીએએ ઇશ્ય ૂકરેલ ર્દર્દી/પ્રસ્તાવકતાા ઓળખકા ા અને ફોટો આઇ ીનો 

પરુાવો. 
 IV. અંર્તમ ક્ષબલ 
 V. ર્વસ્તતૃ ક્ષબલ 
 VI. તપાસ રરપો્સા 
 VII. પ્રીક્સ્ક્રપ્શન અને ફામાસી ક્ષબલો 
 VIII. ટીપીએ વારારા મોકલવામા ંઆવેલ મજૂંરીના પત્રો 

પિલ ાં 8 

ટીપીએ ર્દાવાની પ્રરક્રયા કરશે અને નીચ ેમજુબની ર્વગતોની ખરાઈ કયાા 
પછી હોસ્સ્પટલને ચકુવણી માટે ભલામણ કરશેેઃ 
i. જે વ્યસ્ક્ત માટે મજૂંરી આપવામા ંઆવી છે તે જ ર્દર્દી છે કે કેમ. 
ii. જે સ્સ્થર્તની સારવાર કરવાની હતી તે જ સારવાર ર્દર્દીને આપવામા ં

આવી છે કેમ. 
iii. બાકાત રાખવામા ંઆવેલ સારવારના ખચા, જો કોઈ હોય, ક્ષબલમા ં

સામેલ નથી. 
iv. હોસ્સ્પટલને જણાવવામા ંઆવેલ તમામ મયાાર્દાનુ ંપાલન થયુ ંછે કે કેમ. 
v. હોસ્સ્પટલને સમતં હોય તેવા ભા ાના ર્દરનુ ંપાલન થયુ ંછે, ચોખ્ખી 

ચકુવવાપાત્ર રકમની ગણતરી. 
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કેશલેસ સરુ્વધાનુ ંમલૂ્ય શકંાસ્પર્દ નથી. તે સરુ્વધાનો શે્રષ્ઠ ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણવા 
રી ાહક માટે મહત્ત્વપણૂા પણ છે. નોંધવાલાયક મદુ્દા છેેઃ 

1. રી ાહકે સરુ્નર્િત કરવુ ંજોઈએ કે તેઓ તેમની પાસે વીમાની ર્વગત ધરાવે છે, જેમ કે: 

 I. ટીપીએ કા ા,  
 II. પોક્ષલસી કોપી,  
 III. વીમાકવચના શરતો અને ર્નયમો વગેરે  

જયારે આ ઉપલબ્ધ ન હોય, ત્યારે તેઓ ટીપીએનો સપંકા  (24 કલાકની હલે્પલાઇન 

મારફતે) સાધી શકે છે અને ર્વગત માગંી શકે છે. 

2. રી ાહકે ચકાસણી કરવી જોઈએ કે કન્દ્સક્લ્ટિંગ  ૉક્ટરે સચૂવેલી હોસ્સ્પટલ ટીપીએના 
નેટવકામા ંસામેલ છે કે કેમ. જો ના હોય, તો તેમણ ે ટીપીએના નેટવકામા ંઉપલબ્ધ 

ર્વકલ્પો ચકાસવા જોઈએ, જયા ંઆ પ્રકારની સારવા માટે કેશલેસ સરુ્વધા ઉપલબ્ધ 

હોય.  
3. તેમને સરુ્નર્િત કરવાની જરૂર છે કે પ્રી-ઓથોરરટી ફોમામમા ંર્વગતો સાચી આપી છે કે 

કેમ. આ ફોમાનુ ં 2013મા ં હલે્થ વીમામા ંપ્રમાણીકરણ પર બહાર પ લેી માગાર્દર્શિકા 
મજુબ ઇરા ાએ પ્રમાણીકરણ કયુું છે. જો કેસ સ્પષ્ટ ન હોય, તો ટીપીએ કેશલેસ સરુ્વધા 
આપવાનો ઇનકાર કરી શકે છે  અથવા વધારાની  પછૂપરછ કરી શકે છે. 

4. તેમણ ેસરુ્નર્િત કરવાની જરૂર છે કે હોસ્સ્પટલના ચાજીસ રૂમના ભા ા ંકે મોર્તયા જેવી 
ચોક્કસ સારવાર પર ટોચમયાાર્દાને અનરુૂપ છે કે કેમ.  

જો તેઓ પોક્ષલસીમા ંમજૂંર રકમથી વધારે ખચા કરવા ઇચ્છે તો ખચામા ંતેમનો રહસ્સો કેટલો 
હશે.  

5. રી ાહકે અગાઉથી ર સ્ચાર્જ ર્વશે ટીપીએને જાણ કરવી જોઈએ અને ર સ્ચાર્જ અગાઉ 

જરૂર પ ી શકે તેવી કોઈ વધારાની મજૂંરી ટીપીએને મોકલવા હોસ્સ્પટલને ર્વનતંી 
કરવી જોઈએ. તેનાથી ર્દર્દીને હોસ્સ્પટલમા ંક્ષબનજરૂરી રાહ  જોવી પ .ે  

શક્ય છે કે રી ાહક ર્વનતંી કરે અને હોસ્સ્પટલમા ંકેશલેસ સારવાર માટે મજૂંરી લ,ે પણ અન્દ્ય 

જગ્યાએ ર્દર્દીને ર્દાખલ કરવાનો ર્નણાય કરે. આવા રકસ્સાઓમા ંરી ાહકને મારહતગાર કરવા 
જોઈએ અને કેશલેસ મજૂંરીનો ઉપયોગ થયો નથી તેવી મારહતી ટીપીએને આપવા 
હોસ્સ્પટલને જણાવવુ ંજોઈએ. 
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જો આવુ ંન થાય, તો રી ાહકની પોક્ષલસીમા ંમજૂંર થયેલી રકમ અટકી શકે છે અને પછીની 
ર્વનતંીની મજૂંરીમા ંતેની અસર પ ી શકે છે. 

 

C. હલેથ વીમાના દાવામાાં દસ્તાવેજીકરણ 

હલે્થ વીમાના ર્દાવાઓમા ં પ્રોસેર્સિંગ માટે ર્વર્વધ ર્દસ્તાવેજોની જરૂર પ ે  છે, જે અગાઉ 

જણાવ્યા છે. ર્દરેક ર્દસ્તાવેજ બે મખુ્ય પ્રશ્નોનો જવાબ આપવામા ંસહાયક હશે તેવી અપેિા 
રાખવામા ંઆવે છે – સ્વીકાયાતાા (ર્દાવો ચકુવવાપાત્ર છે?) અને અગર હા  હોય  તો  કેટલી હર્દ 

સધુી (કેટલુ ંવળતર?) 

આ ર્વભાગ રી ાહક વારારા રજૂ કરવાના જરૂરી ર્દરેક ર્દસ્તાવજની જરૂરરયાત અને ર્વગત સમજાવે 

છેેઃ 

i. રિસ્ચાર્જ સમરી 

ર સ્ચાર્જ સમરીને સૌથી મહત્ત્વપણૂા ર્દસ્તાવેજ ગણી શકાશે, જે હલે્થ વીમાના ર્દાવાની પતાવટ 

માટે ખબુ જરૂરી છે. તેમા ંર્દર્દીની સ્સ્થર્ત અને સારવાર ર્વશે સપંણૂા મારહતી ર્વગતસર હોય છે.  

ઇર ાની પ્રમાણભતૂ માગાર્દર્શિકા મજુબ પ્રમાણભતૂ ર સ્ચાર્જ સમરીની ર્વગત નીચે મજુબ છેેઃ 

1. ર્દર્દીનુ ંનામ  
2. ટેલીફોન નબંર/મોબાઇલ નબંર 
3. આઇપી ી નબંર 
4. એ ર્મશન નબંર 
5. સારવાર કરનાર  ૉક્ટર/ ૉક્ટસાનુ ંનામ, સપંકા  નબંરો અને ર્વભાગ/સ્પેશ્યાક્ષલટી 
6. ર્દાખલ થયાની તારીખ  
7. રજા મળયાની તારીખ અને સમય 
8. એમએલસી નબંર/એફઆઇઆર નબંર 
9. ર્દાખલ થયા સમયે કામચલાઉ ર્નર્દાન 
10. રજા મળતી વખતે અંર્તમ ર્નર્દાન 
11. આઇસી ી-10 કો  કે અન્દ્ય કોઈ કો , જે અંર્તમ ર્નર્દાન માટે ઓથોરરટી વારારા સકૂ્ષચત 

કરેલ છે 
12. સમયગાળા સાથે વતામાન ફરરયાર્દો 
13. વતામાન ક્ષબમારીનો સારાશં 
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14. ભરતી સમયે શારીરરક ચકાસણીના મખુ્ય 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. હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર ર્દરર્મયાન મખુ્ય ચકાસણીનો સારાશં 
19. હોક્સ્ટપલમા ંસારવાર, જરટલતા સરહત જો કોઈ હોય  
20. ર સ્ચાર્જ વખતે સલાહ, 
21. સારવાર કરનાર  ૉક્ટર/અર્ધકૃત ટીમ  ૉકટરનુ ંનામ અને સહી 
22. ર્દર્દી/એટેન્દ્ ન્દ્ટનુ ંનામ/સહી 

સારી રીતે લખાયેલી ર સ્ચાર્જ સમરી ર્દાવાની પ્રરક્રયા કરનાર વ્યસ્ક્તને ક્ષબમારી/ઇજા અને 

સારવારને સમજવામા ંઘણી મર્દર્દ કરે છે, જેથી પતાવટ ઝ પથી થાય છે. જયા ંકમનસીબ ે

ર્દર્દીનુ ંમતૃ્ય ુથાય છે, ત્યા ંઘણી હોસ્સ્પટલોમા ંર સ્ચાર્જ સમરીને િથે સમરી કહવેાય છે. 

આ ર સ્ચાર્જ સમરી હમેંશા ઓરરજજનલ માગંવામા ંઆવે છે. 

ii. તપાસના અહવેાિો 

તપાસના અહવેાલો ર્નર્દાન અને સારવારની સરખામણી કરવામા ં મર્દર્દ કરે છે, જેથી 
હોસ્સ્પટલમા ંભરતી થઈને સારવાર ર્દરર્મયાન કરાવેલ  સારવાર અને પ્રગર્તકારક ચોક્કસ 

સ્સ્થર્ત સમજવા જરૂરી મારહતી પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે છે.  

સામાન્દ્ય રીતે તપાસ અહવેાલોમા ંસામેલ છે: 

A. લોહીના પરરિણના અહવેાલો; 
B. એક્સ-રેના અહવેાલો;  
C. સ્કેનના અહવેાલો અને  
D. બાયોપ્સીના અહવેાલો  

તમામ તપાસ અહવેાલો નામ, ઉંમર, જાર્ત, પરરિણની તારીખ વગેરે ધરાવે છે અને સામાન્દ્ય 

રીતે ઓરરજજનલ રજૂ કરવામા ંઆવે છે. વીમા કંપની ર્વનતંી પર રી ાહકને એક્સ-રે રફલ્મો અને 

અન્દ્ય અહવેાલો પરત કરી શકે છે. 
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iii. નવસ્તતૃ લબિો : 

આ ર્દસ્તાવેજ વીમા પોક્ષલસી હઠેળ કેટલી ચકુવણીની જરૂર છે તેનો ર્નણાય કરે છે. અગાઉ ક્ષબલ 

માટે પ્રમાણભતૂ ફોમેટ ન હોવા છતા ંઇર ા પ્રમાણભતૂ માગાર્દર્શિકા આ માટે ફોમેટ પ્રર્દાન કરે છે, 

જેની અંતગાત સામાન્દ્ય રીતે સગંરઠત અને ર્વસ્તતૃ ક્ષબલના આપેલ હોય છે. ર્વદ્યાથીને ઇર ાની 
વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ ર્વગતો સમજવાની સલાહ છે. 

જયારે કુલ ક્ષબલ સપંણૂા ક્ષચત્ર રજૂ કરે છે, ત્યારે ર્વસ્તતૃ ક્ષબલ સરં્દભા સાથે ર્વભાજીન પ્રર્દાન કરશે. 

ક્ષબનચકુવવાપાત્ર ખચાાની તપાસ ર્વસ્તતૃ ક્ષબલન ઉપયોગ કરીને થાય છે, જયા ં ક્ષબનસ્વીકાયા 
ખચાાનો ઉપયોગ ખચા હઠેળ કપાત માટે થાય છે.  

ક્ષબલો મળૂ સ્વરૂપે અસલ મળવા જોઈએ.  

iv. ચ કવણીની રસીદ 

િર્તપરૂ્તિના કરાર તરીકે હલે્થ વીમા ર્દાવાની ભરપાઈમા ંહોસ્સ્પટલ પાસેથી ચકુવાયેલી રકમની 
ઔપચારરક રસીર્દની જરૂર પ શે.  

જયારે ચકુવાયેલા ક્ષબલ કુલ ક્ષબલને અનરુૂપ હોવુ ંજોઈએ, ત્યારે ઘણી હોસ્સ્પટલ ચકુવવાપાત્ર 

રકમમા ં કન્દ્સેશન કે ર સ્કાઉન્દ્ટ પ્રર્દાન કરે છે. આ પ્રકારના કેસમા ંવીમા કંપનીને ર્દર્દી વતી 
વાસ્તર્વક રકમ ચકુવવાનુ ંજ કહવેાય છે. 

રસીર્દને નબંર હોવો જોઈએ અને/અથવા ર્સક્કો થયેલો હોવો જોઈએ અને મળૂ અસિ રજૂ થવુ ં
જોઈએ. 

v. દાવાન ાં ફોમણ 

ર્દાવાનુ ંફોમા ઔપચારરક હોય છે અને ર્દાવાની પ્રરક્રયા માટે કાયરે્દસર ર્વનતંી છે તેમજ રી ાહકની 
મળૂ સહી સાથે રજૂ કરવામા ંઆવે છે. ર્દાવાના ફોમાને હવે ઇર ા વારારા પ્રમાણભતૂ કરવામા ં
આવ્યુ ંછે અને તેમા ંમખુ્યત્વે નીચેની ર્વગતો સામેલ છે : 

4. મખુ્ય વીમાધારકની ર્વગત અને ર્દાવો કરવામા ંઆવ્યો છે તે પોક્ષલસી નબંર. 

5. વીમાની રહસ્ટ્રીની ર્વગત. 

6. હોસ્સ્પટલમા ંર્દાખલ થયેલી વીમાધારકની ર્વગત  
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7. હોસ્સ્પટલમા ંર્દાખલ થઈને સારવાર લેવાની ર્વગત, જેમ કે હોસ્સ્પટલ રૂમ કેટેગરી, 
ર્દાખલ થવાની અને રજા મેળવવાની તારીખ અને સમય, અકસ્માતનો કેસ પોક્ષલસમા ં
કયો છે કેમ, ર્દવાની ર્સસ્ટમ વગેરે 

8. હોસ્સ્પટલમા ંભરતી થવુ ંપ યુ ંહતુ ંતે માટે ર્દાવાની ર્વગત અને, જેમા ંખચાનુ ં્ેક ાઉન, 

હોસ્સ્પટલમા ંર્દાખલ થયા અગાઉ અને પછીનો ગાળો, ઉચક/રોક  ર્દાવાના ઉઘરાવેલ 
રકમની ર્વગત વગેરે. 

9.  સલંગ્ન ક્ષબલની ર્વગત 

10. મજૂંર ર્દાવાની રકમ મેળવવા મખુ્ય વીમાધારકના બેન્દ્કની ર્વગત 

11. વીમાધારકનુ ંજાહરેનામુ.ં 

રોગ, સારવાર વગેરે મારહતી ઉપરાતં વીમાધારક પાસેથી જાહરેનામુ ંકાયર્દાની રક્ષ્ટએ ર્દાવાના 
ફોમાને સૌથી મહત્ત્વપણૂા ર્દસ્તાવેજ બનાવે છે.  

આ જાહરેનામુ ં ર્દાવામા ં “સવેચ્ચ નવશ્વાસના દસ્તાવેજ” તરીકે લાગ ુ પ  ે છે, તેનુ ં ઉલ્લઘંન 

પોક્ષલસી હઠેળ જોગવાઈની ખોટી રજૂઆતને આકષે છે. 

vi. ઓળખનો પ રાવો 

આપણા જીવનમા ંર્વર્વધ પ્રવરૃ્િઓમા ંઓળખના પરુાવાનો ઉપયોગ વધવાની સાથે ઓળખનો 
પરુાવો મહત્ત્વપણૂા હતેસુર કામ કરે છે એટલ ેજે વીમાધારક વ્યસ્ક્ત અને સારવાર અપાયેલી 
વ્યસ્ક્ત એક જ છે કે કેમ તેની ખરાઈ કરે છે. 

સામાન્દ્ય રીતે ઓળખ ર્દસ્તાવેજની માગંણી થઈ શકે છે, જેમા ંઆ સામેલ હોઈ શકે છેેઃ 

 I. મતર્દાતા ઓળખપત્ર,  
 II. િાઇર્વિંગ લાઇસન્દ્સ,  
 III. પેન કા ા,  
 IV. આધાર કા ા વગેરે  

કેશલેસ ર્દાવાઓમા ંઓળખના પરુાવાનો આરી હ રાખવાથી છેતરર્પિં ીમા ંનોંધપાત્ર ઘટા ો થયો 
છે, કારણ કે હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર માટે ભરતી થતા અગાઉ ઓળખનો પરુાવો માગંવામા ંઆવે 

છે, જે ખરાઈની હોસ્સ્પટલને ફરજ પા  ેછે અને તે વીમા કંપની કે ટીપીએને રજૂ કરવામા ંઆવે 

છે. 
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વળતરના ર્દાવાઓમા ંઓળખનો પરુાવો ઓછો હતે ુપરૂો પા  ેછે.  

vii. ચોક્કસ દાવાઓ કરવા આકક્સ્મક દસ્તાવેજો 

કેટલાકં ચોક્કસ પ્રકારના ર્દાવામા ંઉપરોક્ત ર્દસ્તાવેજો ઉપરાતં વધારાના ર્દસ્તાવેજો જરૂરી છે, 

જે આ પ્રમાણ ેછેેઃ 

i. અકસ્માતના ર્દાવો, જેમા ંએફઆઇઆર કે રજજસ્ટ ા પોલીસ સ્ટેશનને હોસ્સ્પટલ વારારા 
ઇશ્ય ૂથતુ ંતબીબી-કાયર્દાકીય પ્રમાણપત્ર. તે અકસ્માતનુ ંકારણ જણાવે છે અને 

ટ્રારફક અકસ્માતના કેસમા ંવ્યસ્ક્ત ર્દારૂના નશામા ંહતી કે કેમ તે ર્વશે મારહતી આપે 

છે. 

ii. જરટલ કે ઊંચા મલૂ્યના ર્દાવાઓમા ંકેસ ઇન ોર પેપસા. ઇન ોર કેસ પેપર કે કેસ શીટ 

એવો ર્દસ્તાવેજ છે, જેને હોસ્સ્પટલ જાળવે છે અને તેમા ં હોસ્સ્પટલમા ં સારવાર 

ર્દરર્મયાન ર્દરરોજ ર્દર્દીને આપવામા ંઆવતી સારવારની સપંણૂા ર્વગત હોય છે.  

iii.  ાયાલીર્સસ/કેમોથેરપી/રફક્ષઝયોથેરપી ચા્સા, જે લાગ ુપ  ેતે. 

iv. હોસ્સ્પટલ રજજસ્ટે્રશન પ્રમાણપત્ર, જેમા ંહોસ્સ્પટલની વ્યાખ્યાનુ ંપાલન થયુ ંછે કે કેમ તે 

ચકાસવામા ંઆવે છે.  

ર્દાવાની ટીમ ર્દાવાની પ્રરક્રયાને આગળ ધપાવવા આંતરરક ર્દસ્તાવેજ ફોમે્સનો ઉપયોગ કરે 

છે, જે આ પ્રમાણ ેછેેઃ  

a) ર્દસ્તાવેજની ખરાઈ માટે તપાસયાર્દીઓ,  

b) ચકાસણી/પતાવટ પત્રક,  

c) ગણુવિાની ચકાસણી/ર્નયતં્રણ ફોમેટ.  

આ ફોમેટ તમામ વીમા કંપનીઓમા ંએકસરખી હોતી નથી તેમ છતા ંસામાન્દ્ય ર્વગતોના નમનૂા 
સાથે ચાલો ર્દસ્તાવેજોનો અભ્યાસ કરીએ. 

િેબિ 2.1 

 I.  
ર્દસ્તાવેજ ખરાઈ 

પત્રક 

તે બધામા ંસરળ છે, ર્દસ્તાવેજોની યાર્દી પર નોંધ સાથે 

ર્નશાની કરવામા ંઆવે છે કે આ રી ાહક વારારા રજૂ થયેલ 

છે. કેટલીક વીમા કંપનીઓ રી ાહકને પહોંચ તરીકે તેની 
નકલ આપી શકે છે. 
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 II.  
તપાસ/પ્રરક્રયા 
પત્રક 

સામાન્દ્ય રીતે તે ર્સિંગલ પત્રક છે, જયા ંસપંણૂા પ્રરક્રયા 
નોંધ લવેામા ંઆવે છે. 

 I. રી ાહકનુ ંનામ અને આઇ ી નબંર 
 II. ર્દાવાનો નબંર, ર્દાવાના પેપસા મળયાની તારીખ 
 III. પોક્ષલસીની સમીિા, જોગવાઈ 64વીબી પતૂાતા 
 IV. વીમાકૃત રકમ અને વીમાકૃત રકમનો ઉપયોગ 
 V. હોસ્સ્પટલાઇઝેશન 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 

 III.  

ગણુવિા 
ચકાસણી/ર્નયરં્ત્રત 

ફોમેટ 

ર્દાવા સચંાલક ર્સવાયની વ્યસ્ક્ત વારારા ર્દાવાની ચકાસણી 
માટે અંર્તમ ચકાસણી કે ગણુવિા ર્નયતં્રણ ફોમેટ/પ્રારૂપ 

તપાસ યાર્દી અને ર્દાવાની તપાસ પ્રશ્રોિરી ઉપરાતં 

ગણુવિા ર્નયતં્રણ/ઓર ટ ફોમેટને નીચ ેસબંરં્ધત 

મારહતીમા ંસામેલ પણ કરાશેેઃ  
 I. ર્દાવાની પતાવટ, 
 II. ર્દાવાનો અસ્વીકાર અથવા  
 III. વધારાની મારહતી માટે ર્વનતંી.  

 
 

સ્વયપંરરિણ 3 

ઇન-પેશન્દ્ટની તમામ સારવાર સબંરં્ધત ર્દસ્તાવેજોમા ંકયો ર્દસ્તાવેજ હોસ્સ્પટલ પોતાની પાસે 

જાળવે છે? 

 I. તપાસ અહવેાલ 
 II. પતાવટનુ ંપત્રક 
 III. કેસ પેપર 
 IV. હોસ્સ્પટલ રજજસ્ટે્રશન પ્રમાણપત્ર 
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D. દાવા કે વળતર માિેન ાં ભાંિોળ 

I. ભાંિોળ  

આ ભ ંોળનો સબંધં વીમાની સ્સ્થર્તને આધારે વીમા કંપનીની બકુમા ંતમામ ર્દાવાઓનુ ંવળતર 

પ્રર્દાન કરવા માટેની જોગવાઈની રકમ સાથે છે. જયારે આ બકુ અર્ત સરળ હોય છે, ત્યારે 

અનામત ભ ંોળની પ્રરક્રયા અર્ત કાળજીપવૂાક હાથ ધરવામા ંઆવે છે – તેમા ંકોઈ પણ ભલૂ 

વીમા કંપનીના નફા અને નાણાકીય સદ્રતાના માજર્જનને અસર કરે છે. અત્યારે પ્રરક્રયાની 
વ્યવસ્થા કોઈ પણ સમયે અનામત ભ ંોળની ગણતરી કરવા સિમતા ધરાવે છે. 

 

સ્વયપંરરિણ 4 

વીમાની સ્સ્થર્ત પર આધારરત વીમા કંપનીની બકુમા ં તમામ ર્દાવા કે વળતર માટે કરેલી 
અનામત ભ ંોળની જોગવાઈ ________ તરીકે ઓળખાય છે. 

1. પકુ્ષલિંગ 
2. જોગવાઈ 
3. અનામત ભ ંોળ 
4. રોકાણ 

E. થિણ પાિી એિનમનનસ્િેિસણ (િીપીએ)ની ભનૂમકા 

I. ભારતમાાં િીપીએની શરૂઆત 

વષા 2000મા ંવીમા િેત્રને ખાનગી કંપનીઓ માટે ખલુ્લુ ંમકૂવામા ંઆવ્યુ ંહતુ.ં ર્દરર્મયાન નવા 
ઉત્પાર્દનો પ્રસ્તતુ થવાની સાથે હલે્થ ઉત્પાર્દનો માટેની માગમા ંપણ વધારો થયો હતો. એટલે 
હલે્થ વીમામા ં વેચાણ પછીની સેવા પ્રર્દાન કરવા એક ચેનલની જરૂરરયાત અનભુવાતી હતી, 
જેણે વ્યાવસાર્યક થ ા પાટી એ ર્મર્નસ્ટે્રટસા (ટીપીએ) માટેની તક પ્રર્દાન કરી હતી. 

આ જોઈને વીમા ર્નયમનકાર અને ર્વકાસ સિામ ંળે ઇર ા પાસેથી લાઇસન્દ્સ હઠેળ બજારમા ં
ટીપીએને કામ કરવાની મજૂંરી આપી હતી અને તેઓ ઇર ા (થ ા પાટી એ ર્મર્નસ્ટે્રટસા – હલે્થ 

વીમા) ર્નયમનો, 2001ની જોગવાઈઓ પણૂા કરશે તેવો આરે્દશ આપ્યો હતો, જેને 17 

સપ્ટેમ્પબર, 2001ના રોજ નોરટફાઇ કરવામા ંઆવ્યો હતો.  
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વ્યાખ્યા 

ર્નયમનો મજુબ,  

"થ ા પાટી એ ર્મર્નસ્ટે્રટસા કે ટીપીએ એટલ ેઇર ા (થ ા પાટી એ ર્મર્નસ્ટે્રટસા – હલે્થ સેવાઓ) 

હઠેળ ઓથોરરટી વારારા લાઇસન્દ્સ ધરાવતી કોઈ વ્યસ્ક્ત, જે હલે્થ સેવા પ્રર્દાન કરવાના હતેસુર 

વીમા કંપની વારારા ફી કે વળતર માટે સકંળાયેલી હોય છે. 

"ટીપીએ વારારા હલે્થ સેવાઓ" એટલ ેહલે્થ વીમાના વ્યવસાય સાથેના સબંધંમા ંસમજૂતી હઠેળ 

વીમા કંપનીને ટીપીએ વારારા આપવામા ંઆવતી સેવાઓ, પણ તે વીમા કંપનીના વ્યવસાયમા ં
કે હલે્થ વીમા વ્યવસાયમા ંપ્રત્યિ કે પરોિ રીતે કે ર્દાવાની સ્વીકાયાતા કે અસ્વીકાયાતાના 
ર્નણાયમા ંસકંળાયેલી 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 કેસમા ંઇન-હાઉસ ટીમ વારારા સેવાઓ પ્રર્દાન 

કરવામા ંઆવે છે.  

II. હલેથ 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 રી ાહક અને 

પોક્ષલસી ર્વશેની મારહતી ટીપીએને પ્રર્દાન કરે છે. 
 III. ટીપીએ સભ્યોની નોંધણી કરે છે (જયારે પ્રસ્તાવકતાા પોક્ષલસી લેનાર વ્યસ્ક્ત છે, ત્યારે 

સભ્યો પોક્ષલસી હઠેળ આવરી લેવાયેલી વ્યસ્ક્તઓ છે) અને ભૌર્તક કે ઇલેક્ટ્રોર્નક રીતે 

કા ા સ્વરૂપે સભ્ય ઓળખપત્ર ઇશ્ય ૂકરી શકે છે. 
 IV. ટીપીએનુ ંસભ્યપર્દ કેશલેસ સરુ્વધાનો લાભ લેવા તેમજ સભ્યને હોસ્સ્પટલમા ંભરતી 

થવા કે સારવાર લેવા મર્દર્દની જરૂર હોય છે ત્યારે ર્દાવાની પ્રરક્રયા કરવા માટે ઉપયોગી 
છે.  

 V. ટીપીએ ર્દાવા કે કેશલેસ ર્વનતંીની પ્રરક્રયા કરે છે અને વીમા કંપની સાથે સમંત 

સમયમયાાર્દાની અંર્દર સેવા પ્રર્દાન કરે છે. 

ટીપીએની ભરૂ્મકા પોક્ષલસીની ફાળવણીના સમયે સર્વિસ પ્રર્દાન કરતી સસં્થા તરીકે ટીપીએના 
નામ સાથે શરૂ થાય છે. પોક્ષલસીના ગાળા ર્દરર્મયાન આ સેવા આપવાની ફરજ જળવાઈ રહ ેછે 

અને ર્દાવાના રરપોરટિંગ માટે પોક્ષલસી હઠેળ મજૂંર થયેલ વધ ુગાળામા ંપણ જળવાઈ રહ ેછે. 
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જયારે હજારો પોક્ષલસીની સેવાઓ આપવામા ંઆવે છે, ત્યારે કામગીરી જળવાઈ રહ ે છે, ખાસ 

કરીને એક જ પોક્ષલસી રરન્દ્ય ૂથાય છે અને એક જ ટીપીએ પોક્ષલસીની સેવા પ્રર્દાન કરે છે. 

III. થિણ પાિી એિનમનનસ્િેિર (િીપીએ)નો હતે   

હલે્થ વીમામા ંથ ા પાટી એ ર્મર્નસ્ટે્રટરની ર્વભાવના નીચેના હતેસુર ઊભી કરવામા ંઆવી છે 

તેવુ ંકહી શકાશેેઃ 

i. રી ાહકને જરૂરરયાતના સમયે શક્ય તમામ રીતે હલે્થ વીમાની સેવા સલુભ કરવી. 
ii. નેટવકા  હોસ્સ્પટલ્સમા ંવીમાકૃત ર્દર્દી માટે કેશલસે સારવારની વ્યવસ્થા કરવી. 
iii. પ્રસ્તતુ થયેલા અને વીમા કંપનીની પ્રરક્રયા અને માગાર્દર્શિકા મજુબ રી ાહકના ર્દાવાની 

પતાવટ ઝ પથી અને યોગ્ય રીતે કરવી. 
iv. હલે્થ વીમાના ર્દાવા અને સબંરં્ધત સેવાઓનુ ંસચંાલન કરવા કાયાકારી કુશળતા ઊભી 

કરવી. 
v. રી ાહકોને સમયસર અને યોગ્ય રીતે જવાબ આપવો. 
vi. એવુ ંવાતાવરણ ઊભુ ંકરવુ ંજેમા ંવાજબી રકિંમતે હલે્થકેરની ગણુવિાયકુ્ત સેવા 

મેળવવા વીમાધારક સિમ બને અને  
vii. ક્ષબમારીના પ્રમાણ, ખચા, પ્રરક્રયાઓ, રોકાણની લબંાઈ વગેરે સાથે સબંરં્ધત પ્રસ્તતુ 

 ટેા મેળવવા કે એકત્ર કરવા મર્દર્દ કરવી  
 

IV. વીમા કાંપની અને િીપીએ વચ્ચેનો સાંબાંધ 

ઘણી વીમા કંપનીઓ હલે્થ વીમાની પોક્ષલસીઓના વેચાણ પછીની સેવાઓ માટે ટીપીએની 
કામગીરીનો લાભ લ ે છે, જયારે થો ી વીમા કંપનીઓ, ખાસ કરીને જીવન વીમા િેત્ર પણ 

પોક્ષલસીપવેૂ તબીબી ચકાસણની સેવા મેળવવા ટીપીએની સહાય લ ેછે. 

વીમા કંપની અને ટીપીએ વચ્ચે કરારબદ્ સબંધં હોય છે, જેમા ંઘણી જરૂરરયાતો અને પ્રરક્રયાઓ 

સકંળાયેલી હોય છે. ઇર ા હલે્થ વીમા પ્રમાણભતૂ માગાર્દર્શિકાએ હવે ટીપીએ અને વીમા કંપની 
વચ્ચે કરાર માટે સકૂ્ષચત પ્રમાણભતૂ જોગવાઈનો સેટ પ્રર્દાન કયો છે અને માગાર્દર્શિકા બનાવી 
છે.   

વીમા કંપનીઓ ટીપીએ પાસેથી નીચેની સેવાઓની અપેિા રાખે છેેઃ 

a) પ્રદાતા નેિવરકિંિ સેવાઓ 
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ટીપીએ વીમાધારકોને હલે્થ ર્દાવાઓ માટે કેશલેસ ર્દાવા ચકુવણી પ્રર્દાન કરવાના હતેસુર સમરી  

રે્દશમા ં હોસ્સ્પટલના નેટવકા  સાથે સબંધંનુ ં ર્નમાાણ કરે છે તેવી અપેિા રાખવામા ંઆવે છે. 

ઇર ાએ તાજેતરમા ંરજૂ કરેલી માગાર્દર્શિકા ર્ત્રપિીય સબંધંની જરૂરરયાત વ્યક્ત કરે છે, જેમા ં
વીમા કંપની અને ટીપીએ વચ્ચ ેજ નહીં પણ ટીપીએ અને વીમાધારક વચ્ચનેો સબંધં પણ 

સામેલ છે.  

તેઓ હોસ્સ્પટલમા ંભરતી થવાની ર્વર્વધ પ્રરક્રયાઓ માટે વાજબી ર્દરની વાટાઘાટ પણ કરે છે 

અને આ પ્રકારની નેટવકા  હોસ્સ્પટલમાથંી વીમા કંપનીઓ અને વીમાધારકો માટે ઓછા ખચ ે

પેકેજ પણ મેળવે છે. 

b) કોિ સેન્સિર સેવાઓ 

સામાન્દ્ય રીતે ટીપીએ રાતે, શર્ન-રર્વ અને રજાના રર્દવસો સરહત હમેંખા એટલ ે24*7*365 માટે 

ટોલ-ફ્રી નબંર સાથે કોલ સેન્દ્ટરને કાયારત રાખશે તેવી અપેિા રાખવામા ંઆવે છે. ટીપીએના 
કોલ સેન્દ્ટર આ સબંરં્ધત મારહતી પ્રર્દાન કરશેેઃ 

i. પોક્ષલસી હઠેળ ઉપલબ્ધ કવચ અને લાભ. 
ii. હલે્થ વીમા સાથે સબંરં્ધત પ્રરક્રયાઓ અને પદ્ર્તઓ. 
iii. સેવાઓ અને કેશલેસ હોસ્સ્પટલાઇઝેશનના સબંધંમા ંમાગાર્દશાન. 
iv. નેટવકા  હોસ્સ્પટલ સબંર્ધત મારહતી. 
v. પોક્ષલસી હઠેળ ઉપલબ્ધ બાકી વીમાકૃત રકમ પરની મારહતી. 
vi. ર્દાવાની સ્સ્થર્ત પર મારહતી. 
vii. ર્દાવાના કેસમા ંગમુ ર્દસ્તાવેજો પર સલાહ. 

કોલ સેન્દ્ટર રાષ્ટ્રીય ટોલ ફ્રી નબંર મારફતે સલુભ હોવા જોઈએ અને રી ાહક સેવા કમાચારી 
રી ાહકો વારારા બોલાતી મોટા ભાગની ભાષામા ંસવંાર્દ સાધવા સિમ હોવા જોઈએ. આ ર્વગતનુ ં
સચંાલન વીમા કંપનીઓ અને તેમના ટીપીએ વચ્ચ ેકરાર વારારા થાય છે.  

c) કેશિેસ સ િભ સેવાઓ 

વ્યાખ્યા 

"કેશલેસ સરુ્વધા" એટલે વીમા કંપની વારારા વીમાધારકને આપવામા ં આવતી સેવા, જેમા ં
પોક્ષલસીની શરતો અને ર્નયમોને અનરુૂપ વીમાધારક વારારા મેળવવામા ંઆવેલી સારવારના 
ખચાની ચકુવણી વીમા કંપની વારારા પવૂામજૂંરીની હર્દ સધુી નેટવકા  પ્રર્દાતાને કરવામા ંઆવે છે.  
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આ સેવા પ્રર્દાન કરવા કરાર હઠેળ વીમા કંપનીની જરૂરરયાતો આ મજુબ છેેઃ 

 I. પોક્ષલસી સબંરં્ધત તમામ મારહતી ટીપીએ પાસે હોવી જોઈએ. આ મારહતી ટીપીએને 

પ્રર્દાન કરવી વીમા કંપનીની ફરજ છે. 
 II. પોક્ષલસીમા ંસામેલ સભ્યોના  ટેા કોઈ ખામી કે ઊણપ ર્વના ઉપલબ્ધ અને સલુભ હોવા 

જોઈએ. 
 III. વીમાધારકે પોક્ષલસી અને ટીપીએ સાથે સબંરં્ધત ઓળખપત્ર સાથે રાખવુ ંજોઈએ. આ 

ઓળખપત્ર ટીપીએ વારારા સમંત ફોમેટમા ંઇશ્ય ૂથવુ ંજોઈએ, સભ્યને યોગ્ય સમયમા ં
મળવુ ંજોઈએ અને પોક્ષલસીના ગાળામા ંમાન્દ્ય હોવુ ંજોઈએ.  

 IV. ટીપીએએ કેશલેસ સરુ્વધા માટે પ્રર્દાન કરવામા ં આવતી મારહતી પર આધારરત 

હોસ્સ્પટલને પવૂાઅર્ધકૃર્ત કે લેટર ઓફ ગેરન્દ્ટી ઇશ્ય ૂ કરવુ ંજોઈએ. તેમા ં ક્ષબમારીની 
પ્રકૃર્ત, પ્રસ્તાર્વત સારવાર અને સકંળાયેલ ખચા સમજવા વધ ુમારહતી માગંી શકે છે.  

 V. જયા ંમારહતી સ્પષ્ટ કે ઉપલબ્ધ ન હોય, ત્યા ંટીપીએ કેશલેસ ર્વનતંી નકારી શકે છે, જે 

સ્પષ્ટ કરે છે કે કેશલેસ સરુ્વધાના અસ્વીકારને સારવારનો ખચા આપવાનો ઇનકાર ન 

ગણવો જોઈએ. સભ્ય ફી ચકુવવા સ્વતતં્ર છે અને પછી ર્દાવો ર્દાખલ કરી શકે છે, જેની 
યોગ્યતાના ધોરણે ર્વચારણા થશે.  

 VI. ઇમરજન્દ્સી કેસોમા ં જાણકારી ર્દાખલ થયાની જાણકારી મળી હોવાની અને કેશલસે 

પરનો ર્નણાય 24 કલાકની અંર્દર આપવો જોઈએ. 

 

d) ગ્રાહક સાંબાંધ અને સાંપકણ  વ્યવસ્થાપન 

ટીપીએએ રી ાહકો તેમની ફરરયાર્દ રજૂ કરી શકે તેવી વ્યવસ્થા પ્રર્દાન કરવાની જરૂર છે. હલે્થ 

વીમાના ર્દાવાઓની ચકાસણી અને ખરાઈ સામાન્દ્ય પ્રરક્રયા છે. તે બાબતે પણ ધ્યાન આપવુ ં
જોઈએ કે હલે્થ વીમાના ર્દાવાનો નાના ભાગનો અસ્વીકાર કરવામા ંઆવે છે, જે પોક્ષલસીની 
શરતો અને ર્નયમોના અર્ધકારિેત્રની બહાર હોય છે.  

આ ઉપરાતં હલે્થ વીમાના મોટા ભાગના ર્દાવા ર્દાવાની કેટલીક રકમ પર કપાતને આર્ધન છે. 

આ કપાત રી ાહકને અસતંોષનુ ંકારણ બને છે, ખાસ કરીને જયારે રી ાહકને કપાત કે અસ્વીકારનુ ં
યોગ્ય કારણ સમજાવવામા ંન આવે. 

આ પ્રકારની ફરરયાર્દોનુ ં શક્ય તેટલી જ ર્નવારણ થાય તેવી સરુ્નર્િતતા કરવા વીમા 
કંપનીઓને અસરકારક ફરરયાર્દ ર્નવારણ વ્યવસ્થા ધરાવતા ટીપીએની જરૂર છે.  
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e) લબલિિંિ સેવાઓ 

ક્ષબક્ષલિંગ સેવાઓ હઠેળ, ટીપીએ ત્રણ કામગીરી કરશે તેવી અપેિા વીમા કંપની રાખે છેેઃ 

a) પ્રમાણભતૂ લબલિિંિ પેિનણ, જે વીમા કંપનીને ર્વર્વધ ખચા હઠેળ કવચના ઉપયોગનુ ં
ર્વશ્લેષણ કરવામા ંતેમજ રકિંમત ર્નધાારણમા ંમર્દર્દ કરી શકે છે. 
b) પ ન્ષ્ટ્િ જે ચાર્જ કરેલ રકમ ક્ષબમારી માટે જરૂરી સારવાર સાથે પ્રસ્તતુ છે. 
c) નનદાન અને પ્રરિયા આચારસાંરહતા મેળવવામા ં આવે છે, જેથી રાષ્ટ્રીય અને 

આંતરરાષ્ટ્રીય ધારાધોરણો પ્રમાણે તમામ ટીપીએના  ટેાનુ ંપ્રમાણીકરણ શક્ય બને છે. 
આ માટે ટીપીએમા ં તાલીમબદ્ અને કુશળ કમાચારીઓની જરૂર છે, જેઓ આચારસરંહતા, 
ટેરરફની ખરાઈ કરવા અને મેળવેલ ક્ષબક્ષલિંગ  ટેાને પ્રમાણભતૂ કરવા સિમ હોય છે. 

f) દાવાની પ્રરિયા અને ચ કવણી સેવાઓ 

ટીપીએ વારારા ઓફર થતી આ સૌથી મહત્ત્વપણૂા સેવાઓ છે. સામાન્દ્ય રીતે ટીપીએ વારારા 
વીમાકંપનીને ઓફર થતી ર્દાવાની પ્રરક્રયા સેવાઓ જાણકારીના રજજસ્ટે્રશનથી લઈને પ્રોસેર્સિંગ 

અને મજૂંરી અને ચકુવણીની ભલામણ સધુી અંર્તમ સેવા છે.  

ર્દાવાની ચકુવણી વીમા કંપની પાસેથી પ્રાપ્ત થતા ભ ંોળ મારફતે કરવામા ંઆવે છે. ટીપીએને 

અગાઉથી નાણા ંચકુવીને ભ ંોળ પ્રર્દાન કરી શકાશે કે વીમા કંપની વારારા રી ાહકના બેન્દ્ક ખાતામા ં
કે હોસ્સ્પટલને સીધી ચકુવણી પણ થઈ શકે છે. 

ટીપીએ નાણાનંો રહસાબ જાળવશે અને વીમા કંપની પાસેથી પ્રાપ્ત થતા રકમનુ ંસામર્યક 

સમાધાન પ્રર્દાન કરશે તેવી અપેિા રાખવામા ંઆવે છે. મજૂંર થયેલા ર્દાવાના વળતરની 
ચકુવણી કરવા ર્સવાય અન્દ્ય કોઈ હતેસુર નાણાનંો ઉપયોગ થઈ શકતો નથી.  

g) મારહતી સેવાઓન ાં વ્યવસ્થાપન 

ટીપીએ ર્દાવાની પ્રરક્રયા કરે છે એટલ ેર્દાવા સાથે સબંરં્ધત વ્યસ્ક્તગત કે સયંકુ્ત મારહતી ટીપીએ 

પાસે ઉપલબ્ધ હોય છે. વીમા કંપનીને ર્વર્વધ હતેસુર  ટેાની જરૂર પ  ેછે અને ટીપીએએ આ 

પ્રકારના  ટેા સચોટ રીતે અને સમયસર પ્રર્દાન કરવા જોઈએ.  

એટલે ટીપીએની સેવાના અવકાશને વીમા કંપનીઓ વારારા ઇશ્ય ૂથતી હલે્થ વીમા પોક્ષલસીઓની 
અંર્તમ સેવા કહી શકાશે, જે જરૂરરયાતો અને ખાસ વીમા કંપની સાથે એમઓયનુા આધારે થો ી 
પ્રવરૃ્િ પરૂતી મયાારર્દત હોઈ શકે છે.  

h) િીપીએ વળતર 
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આ સેવાઓ માટે ટીપીએને નીચેનામાથંી એક આધારે ફી ચકુવવામા ંઆવે છેેઃ 

i. રી ાહકને ચાર્જ કરવામા ંઆવેલ પ્રીર્મયમ (સર્વિસ ટેક્સ ર્સવાય)ની ટકાવારી, 
ii. ર્નર્િત સમયગાળા માટે ટીપીએ વારારા ર્દરેક સભ્ય માટેની ર્નર્િત રકમ, અથવા 
iii. ટીપીએ વારારા પ્રર્દાન કરવામા ંઆવતી સેવાના ર્દરેક વ્યવહાર માટે ર્નર્િત રકમ – 

ર્દાખલા તરીકે ઇશ્ય ૂથયેલા સભ્ય કા ાર્દીઠ, ર્દાવા ર્દીઠ વગેરે 

એટલે ટીપીએની સેવા મારફતે વીમા કંપનીને આ લાભ મળે છેેઃ 

i. કેશલેસ સેવાઓ 
ii.  ટેા સકંલન અને ર્વશ્લેષણ 
iii. રી ાહકોને મર્દર્દ કરવા 24 કલાક ચાલતુ ંકોલ સેન્દ્ટર 
iv. નેટવકા  હોસ્સ્પટલ્સ અને અન્દ્ય તબીબી સરુ્વધાઓ 
v. મખુ્ય ગ્રપૂ રી ાહકોને સમથાન 
vi. રી ાહક સાથે ર્દાવાનુ ંઆર્દાનપ્રર્દાન સલુભ કરવુ ં
vii. હોસ્સ્પટલમા ંભા ાના ર્દર અને સારવારની રકિંમતની વાટાઘાટ  

viii.  રી ાહકને સરળ સેવા માટે ટેકનોલોજી સિમ સેવાઓ 
ix. શકંાસ્પર્દ કેસોમા ંખરાઈ અને તપાસ 
x. તમામ કંપનીઓની ર્દાવાની પેટન્દ્સાનુ ં ર્વશ્લેષણ અને ખચા, સારવારની નવી 

પદ્ર્તઓ, નવા પ્રવાહો પર મહત્ત્વપણૂા મારહતીની જોગવાઈ અને ગોટાળા પર 

ર્નયતં્રણ 
xi. અનેક સેવાઓનુ ંઝ પી ર્વસ્તરણ 
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1. પસણનિ એક્ક્ટસિન્સિ 

વ્યાખ્યા 

વ્યક્ક્ટતિત અકસ્માત એ લાભર્દાયક પોક્ષલસી અને આકસ્સ્મત મતૃ્ય,ુ અકસ્માતમા ં ર્વકલાગંતા 
(કાયમી/કામચલાઉ), કામચલાઉ સ્થાયી ર્વકલાગંતાના કવચ છે તેમજ ઉત્પાર્દનના આધારે 

અકસ્માતના તબીબી ખચાા, અંર્તમ ર્વર્ધના ખચા, શૈિક્ષણક ખચા વગેરે માટે વધારાનુ ંકવચ 

પણ ધરાવી શકે છે. 

પીએ પોક્ષલસી હઠેળ આવરી લેવાયેલ સકંટ “અકસ્માત” છે. 

વ્યાખ્યા 

અકસ્માત કોઈ પણ એકાએક, અનપેક્ષિત, ઇરાર્દાર્વના, બાહ્ય, રહિંસક અને રે્દખાતા સાધનો 
વારારા થતી ઘટના છે. 

ર્દાવા મેનેજરે કારણ જા ણવુ ંજોઈએ અને ર્દાવાની જાણકારી મળતા નીચેની બાબતો ચકાસવી 
જોઈએેઃ 

 I. જે વ્યસ્ક્ત માટે ર્દાવો કરવામા ંઆવ્યો છે તે પોક્ષલસી હઠેળ વીમાકૃત છે કે કેમ 

 II. નકુસાનના સમયે પોક્ષલસી ચાલ ુછે અને પ્રીર્મયમ મળયુ ંછે કેમ 

 III. પોક્ષલસીની મદુ્દતની અંર્દર નકુસાન થયુ ંછે કે કેમ  

 IV. નકુસાન “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 ભ ંોળ અનામત રાખવુ ં

 VII. ટનાએરાઉન્દ્  ટાઇમ (ર્દાવાની સેવાનો સમય) જાળવવો અને ર્દાવાની પ્રગર્ત 

અંગે રી ાહકને મારહતગાર કરવા. 

II. દાવાની તપાસ 

જો ર્દાવાની જાણકારીમા ંકે ર્દાવાના ર્દસ્તાવેજો પ્રાપ્ત થતા ંતેમા ંકોઈ બાબત શકંાસ્પર્દ લાગ,ે તો 
ર્દાવાની ખરાઈ કરવા વ્યાવાર્યક તપાસકતાાને તપાસની કામગીરી સપુરત કરી શકાય છે. 

ઉદાહરણ 



 

498 
 

વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતના ર્દાવાઓ માટે ચેતવણીના ઉર્દાહરણો (વધ ુ તપાસના હતેસુર, પણ 

ગોટાળા કે ર્દાવો છેતરર્પિં ીનો હોવાનો હકારાત્મક સકેંત ન આપે): 

i. ર્નકટતાનો ર્દાવો (વીમો શરૂ કયાાના ટૂંકા ગાળાની અંર્દર ર્દાવો) 
ii. લાબંા ગાળાની ર્વકલાગંતા સાથે સાપ્તારહક લાભની ઊંચી રકમ  
iii. ર્દાવાના ર્દસ્તાવેજોમા ંખામી  
iv. એક વીમાધારક વારારા એકથી વધારે ર્દાવા  
v. ર્દારૂની આર્દતનો સકેંત  
vi. આત્મહત્યાની શકંા  
vii. મો ી રાતે રો  ટ્રારફક અકસ્માત જયારે વાહનનુ ંિાઇર્વિંગ વીમાધારક કરતા હતા  
viii. સપા  શં  
ix. ડબૂી જવુ ં 
x. ઊંચાઈ પરથી પ વુ ં 
xi. કેસ સબંરં્ધત શકંાસ્પર્દ ક્ષબમારી  
xii. પોઇઝર્નિંગ  
xiii. હત્યા  
xiv. ગોળીની ઇજા  
xv. ઠં ીના કારણે  શરીરના હા  ગળવા                                              
xvi. માનવવધ વગેરે 

તપાસના મખુ્ય હતે ુઆ છે : 

a) નકુસાનના કારણની ચકાસણી. 

b) નકુસાનની પ્રકૃર્ત અને હર્દ નક્કી કરવી. 

c) પરુાવા અને મારહતી એકત્ર કરવી. 

d) ગોટાળો થયો છે કે ર્દાવાની રકમ વધારે પ તી છે તે નક્કી કરવુ.ં 

કૃપા કરીને નોંધો : તપાસનો હતે ુકેસની હકીકતો ચકાસવાનો અને જરૂરી પરુાવા એકત્ર કરવાનો 
છે. 

ર્દાવા ચકાસણીકતાા તપાસકતાાને તપાસના કેન્દ્ર તરીકે માગાર્દશાન આપે તે મહત્ત્વપણૂા 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/વાહનમા ં કોઈની સાથે મસુાફરી કરતા હતા કે 

અકસ્માતમા ંસકંળાયેલ વાહનનુ ંિાઇર્વિંગ કરતા હતા? 

iii. અકસ્માતનુ ંવણાન, તે કેવી રીતે થયો હતો? 

iv. અકસ્માતના સમયે વીમાધારકે ર્દારૂ પીધો હતો? 

v. મતૃ્ય ુથવાના કેસમા ંમતૃ્યનુો ચોક્કસ સમય અને તારીખ શુ ં હતુ,ં મતૃ્ય ુઅગાઉ કઈ 

હોસ્સ્પટલમા ંકેવી સારવાર આપવામા ંઆવી હતી વગેરે? 

અકસ્માત માિેન ાં સાંભનવત કારણ : 

વીમાધારક કે સામેના વાહનમા ંયારં્ત્રક ખામી (સ્ટીઅરરિંગ, ્ેક વગેરે ફેઇલ થઈ જવુ)ં, વાહનના 
િાઇવરની કોઈ ક્ષબમારીને કારણે (હૃર્દય રોગનો હમુલો, આંચકી વગેરે), ર્દારૂની અસર હઠેળ, 

રો ની ખરાબ સ્સ્થર્તને કારણ,ે ખરાબ હવામાનના કારણ,ે વાહનની ગર્તને કારણે વગેરે. 

વ્યક્ક્ટતિત અકસ્માતના દાવામાાં સાંભનવત િોિાળા અને િીકેજના કેિિાાંક ઉદાહરણો : 

i. ટીટી ી ગાળો વધારી જણાવવો 

ii. અકસ્માત તરીકે ક્ષબમારી રજૂ કરવી ર્દા. ત. માથાનો દુેઃખાવો પેથોલોજજકલ કારણો 
હોવો, પણ તેને ‘ઘરે પ ી જવા/સ્સ્લપ થવા’નુ ંજણાવ્યા પછી પીએ ર્દાવામા ંપરરવર્તિત 

કરવો. 

iii. અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા અકસ્માતોને નવેસરથી રજૂ કરવા, ખોટા પરુાવા ઊભા 
કરીને કુર્દરતી મતૃ્યનેુ અકસ્માતમા ં મતૃ્ય ુ તરીકે રજૂ કરવુ,ં કે અગાઉના રોગને 

અકસ્માત પછી મતૃ્ય ુતરીકે ગણાવવો.  

iv. આત્મહત્યામા ંથયેલ મતૃ્યનેુ અકસ્માતમા ંમતૃ્ય ુતરીકે રજૂ કરવુ ં

વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતના ર્દાવાની પતાવટ માટે ર સ્ચાર્જ વાઉચર મહત્ત્વપણૂા ર્દસ્તાવેજ છે, ખાસ 

કરીને મતૃ્યનુા ર્દાવાના કેસમા.ં 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 

મતૃ્ય નો દાવો 
 

a. વીમાધારકના વારસર્દારો/કુટંુબના સભ્ય વારારા સહી કરેલુ ં વ્યસ્ક્તગત 

અકસ્માતના ર્દાવાનુ ંસપંણૂા ફોમા 
b. ફસ્ટા  ઇન્દ્ફોમેશન રરપોટાની ઓરરજજનલ કે પ્રમાક્ષણત નકલ. 

(એફઆઇઆર/પચંનામુ/ંઅપમતૃ્યનુા પચંનામાની પ્રમાક્ષણત નકલ) 
c. મતૃ્યનુા પ્રમાણપત્રની ઓરરજજનલ કે પ્રમાક્ષણત નકલ. 
d. જો પોસ્ટ મોટામ થયુ ંહોય તો તેના રરપોટાની પ્રમાક્ષણત નકલ. 
e. એએમએલ (એક્ન્દ્ટ-મની લોન્દ્ રરિંગ) ર્દસ્તાવેજોની પ્રમાક્ષણત નકલ – 

નામની ખરાઈ માટે (પાસપોટા/પેન કા ા/મતર્દાર આઇ ી/િાઇર્વિંગ 

લાઇસન્દ્સ) સરનામાની ખરાઈ માટે (ટેલીફોન ક્ષબલ/બેન્દ્કના ખાતાનુ ં
સ્ટેટમેન્દ્ટ/વીજળીનુ ંક્ષબલ/રેશનકા ા). 

f. સોગરં્દનામા સાથે કાયરે્દસર વારસર્દારનુ ં પ્રમાણપત્ર અને િર્તપરૂ્તિ 
બોન્દ્ , બનેં પર કાયરે્દસર વારસર્દાર અને નોટરીના હસ્તાિર હોવા 
જોઈએ 

કાયમી સાંપણૂણ 
નવકિાાંિતા (પીિીિી) 
અને કાયમી આંનશક 

નવકિાાંિતા 
(પીપીિી)નો દાવો  

i. ર્દાવેર્દાર વારારા વ્યસ્ક્તગત સહી કરેલુ ંઅકસ્માતના ર્દાવાનુફંોમા. 
ii. જો લાગ ુપ  ેતો ફસ્ટા  ઇન્દ્ફોમેશન રરપોટાની પ્રમાક્ષણત નકલ. 
iii. ર્સર્વલ સર્જન પાસેથી કાયમી ર્વકલાગંતાનુ ંપ્રમાણપત્ર કે અન્દ્ય સિમ 

 ૉક્ટર વારારા વીમાધારકની ર્વકલાગંતાનુ ંપ્રમાણપત્ર. 

અસ્થાયી કામચિાઉ 

સાંપણૂણ નવકિાાંિતા 
(િીિીિી)નો દાવો 

a. સારવાર કરનાર  ૉક્ટર પાસેથી તબીબી પ્રમાણપત્ર, જેમા ંર્વકલાગંતાના 
પ્રકાર અને સમયગાળાનો ઉલ્લખે હોય. એમ્પપ્લોયર વારારા રજાનુ ં
પ્રમાણપત્ર, જેમા ંરજાનો ચોક્કસ ગાળો હોય અને એમ્પપ્લોયરની સહી અને 

ર્સક્કો હોય.  
b. સારવાર કરનાર  ૉક્ટર પાસેથી રફટનેસ પ્રમાણપત્ર કે વીમાધારક 

સામાન્દ્ય કામગીરી કરવા રફટ છે. 

ઉપરોક્ત યાર્દી પ્રર્તકાત્મક છે, કેસની હકીકતોને આધારે વધ ુર્દસ્તાવેજોની જરૂર પ ી શકે છે 

(જેમા ંઇજાના ક્ષચહ્નો, અકસ્માતના સ્થળ વગેરેના ફોટોરી ા્સ સામેલ છે), ખાસ કરીને ગોટાળાની 
શકંાની તપાસના કેસમા.ં 
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સ્વયાંપરરક્ષણ 4 

કાયમી કુલ ર્વકલાગંતાના ર્દાવામા ંનીચેનામાથંી કયા ર્દસ્વાવેજની જરૂર નથી? 

 I. ર્દાવેર્દારની સહી સાથે વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતના ર્દાવાનુ ંફોમા 
 II. જો લાગ ુપ  ેતો ફસ્ટા  ઇન્દ્ફોમેશન રરપોટાની પ્રમાક્ષણત નકલ 

 III. ર્સર્વલ સર્જન પાસેથી કાયમી ર્વકલાગંતાનુ ં પ્રમાણપત્ર કે સિમ  ૉક્ટસા વારારા 
વીમાધારકની ર્વકલાગંતાનુ ંપ્રમાણપત્ર  

 IV. સારવાર કરનાર  ૉક્ટર પાસેથી રફટનેસ પ્રમાણપત્ર કે વીમાધારક સામાન્દ્ય કામગીરી 
કરવા રફટ છે. 

G. દાવાની પતાવિ – નવદેશ પ્રવાસ વીમો 

1. નવદેશ પ્રવાસ વીમા પોલિસી 

ર્વરે્દશી પ્રવાસ વીમા પોક્ષલસીમા ંઘણા ર્વભાગો ક્ષબન-તબીબી ફાયર્દા આવરી લ ે છે તેમ છતા ં
તેનુ ંવીમાકરણ અને ર્દાવાની પતાવટ પરંપરાગત રીતે હલે્થ વીમા પોટાફોક્ષલયા હઠેળ આવે છે, 

કારણ કે તે  તબીબી અને મારં્દગી લાભ પોક્ષલસી હઠેળ મખુ્ય કવચ છે.  

પોક્ષલસી હઠેળ ર્વર્વધ કવચને નીચેના ર્વભાગોમા ંવહેંચી શકાશે. ચોક્કસ ઉત્પાર્દન તમામ કે 

નીચે ઉલ્લેક્ષખત કેટલાકં ફાયર્દા આવરી શકે છે : 

 I. તબીબી અને મારં્દગી ર્વભાગ 

 II. પ્રત્યાવતાન અને ખાલી કરવુ ં

 III. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત કવચ 

 IV. વ્યસ્ક્તગત જવાબર્દારી 

 V. અન્દ્ય ક્ષબનતબીબી કવચ: 

1. પ્રવાસ રર્દ થવો           
2. પ્રવાસમા ંર્વલબં 
3. પ્રવાસમા ંર્વિપે 
4. ર્મસ કનેક્શન 
5. ચકાસણી કરાયેલા બેગેજમા ંર્વલબં 
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6. ચકાસણી કરાયેલ બેગેજ ગમુ થવી 
7. પાસપોટા  ખોવાઈ  જવો                        
8. કટોકટીમા ંઆગોતરી રોક  મર્દર્દ            
9. અપહરણનુ ંએલાવન્દ્સ 
10. જામીન બોન્દ્  વીમો 
11. અપહરણ કવચ 
12. યાત્રા પ્રાયોજક સરંિણ 
13. રાહત મલુાકાત 
14. અભ્યાસમા ંર્વિેપ 
15. ઘરમા ંચોરી 

નામ સચૂવે છે તે મજુબ પોક્ષલસીનો આશય ર્વરે્દશમા ં પ્રવાસ કરતા લોકો માટે છે, એટલ ે

સ્વાભાર્વક છે કે નકુસાન ભારતની બહાર થશે અને જયારે થાય ત્યારે યોગ્ય સેવા આપવાની 
જરૂર રહશેે. ર્વરે્દશી પ્રવાસ વીમાના કેસમા ંસામાન્દ્ય રીતે ર્દાવાની સેવામા ંથિણ પાિી સનવિસ 

પ્રદાતા (આર્સસ્ટન્દ્ટ કંપની) સકંળાયેલી હોય છે, જે સમરી  દુર્નયામા ંજરૂરી સેવા અને સહાયતા 
પ્રર્દાન કરવા નેટવકા  ધરાવે છે. 

દાવાની આવશ્યક સેવામાાં સામેિ છે : 

a. ર્દાવાની સચુના/નોંધણી 24*7ના આધારે લેવી; 
b. ર્દાવાનુ ંફોમા મોકલવુ ંઅને પ્રરક્રયા;  
c. નકુસાન પછી તરત શુ ંકરવુ ંતેનુ ંરી ાહકને માગાર્દશાન;  
d. તબીબી અને મારં્દગીના ર્દાવા માટે કેશલેસ સેવા આપવી;  
e. કટોકટીના સમયે આગોતરી રોક  આપવી, પ્રત્યાવતાન કરવુ ં અને ઉત્પાર્દનની 

વ્યવસ્થા કરવી. 
 
 
 
 
 

2. સહાયક કાંપનીઓ – નવદેશી દાવાઓમાાં ભનૂમકા 



 

503 
 

સહાયક કંપનીઓ તેમની પોતાની ઓરફસ ધરાવે છે અને અન્દ્ય દુર્નયામા ં અન્દ્ય સમાન 

પ્રર્દાતાઓ સાથે જો ાણ ધરાવે છે. આ કંપનીઓ પોક્ષલસી હઠેળ આવરી લેવાયેલી 
આકસ્સ્મકતાના કેસમા ંવીમા કંપનીઓના રી ાહકોને સહાય ઓફર કરે છે. 

આ કંપનીઓના 24*7 કોલ સેન્દ્ટર કાયારત હોય છે, જેમા ંર્દાવાની નોંધણી અને મારહતી માટે 

આંતરરાષ્ટ્રીય ટોલ ફ્રી નબંરો સામેલ હોય છે. તેઓ નીચેની સેવાઓ ઓફર કરે છે અને ખાસ 

વીમાકંપનીઓ, આવરી લેવાયેલા લાભ સાથે સમજૂતી પર આધારરત જુર્દી જુર્દી સેવાઓ માટે 

ચાજીસ લ ેછે. 

a. તબીબી સહાય સેવાઓ: 

 તબીબી સેવા પ્રર્દાતા સરં્દભા 
 હોસ્સ્પટલમા ંભરતીની ગોઠવણ 
 આકસ્સ્મક તબીબી સ્થળાતંરણની ગોઠવણ 
 આકસ્સ્મક તબીબી સ્થળાતંરણની વ્યવસ્થા 
 અંર્તમ ર્વર્ધ માટે મતૃકને સ્વરે્દશ રવાના કરવો                 
 કરુણા મલુાકાત માટેની ગોઠવણો 
 સગીર બાળકોને સહાય/સરંિણ 

ii. હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર ર્દરર્મયાન અને પછી તબીબી સ્સ્થર્તનુ ંર્નરીિણ 

iii. આવશ્યક ર્દવાઓ પ્રર્દાન કરવી 

iv. પોક્ષલસીની શરતો અને ર્નયમો અને વીમા કંપનીની મજૂંરીને આર્ધન હોસ્સ્પટલમા ં
સારવાર ર્દરર્મયાન તબીબી ખચાાની બાયંધરી. 

v. પ્રવાસપવેૂ મારહતી સેવાઓ અને અન્દ્ય સેવાઓ: 

i. ર્વઝા જરૂરરયાતો  

ii. દૂતાવાસ રેફરલ સેવાઓ 

iii. પાસપોટા  અને બેગ ગમુાવવામા ંસહાયક સેવાઓ 

iv. કટોકટી સરેં્દશ પ્રસારણ સેવાઓ 

v. જામીન બોન્દ્  વ્યવસ્થા 

vi. નાણાકીય કટોકટીની સેવા 
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vi.   દુભાર્ષયા ગોઠવવા  

vii. કાયર્દાકીય  ગોઠવણ                

viii. વકીલ સાથે મલુાકાત 

3. કેશિેસ તબીબી કેસ માિે દાવાની પતાવિ 

કેશલેસ તબીબી કેસ, વળતર તબીબી કેસ અને અન્દ્ય ક્ષબન-તબીબી કેસ માટે ર્દાવાની પતાવટ 

કરવા અલગઅલગ અક્ષભગમ અપનાવવામા ંઆવે છે. ઉપરાતં અમેરરકામા ં કેશલેસ તબીબી 
ર્દાવાની પતાવટ અન્દ્ય રે્દશોની કેશલેસ સેવા કરતા અલગ હોય છે. આપણ ે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ 

પ્રરક્રયા જોઈશુ ં

I. દાવાની સ ચના/નોંધણી                                       

જયારે અને જયા ંનકુસાન થાય, ત્યા ંર્દર્દીને હોસ્સ્પટલમા ંભરતી કરાવવામા ંઆવે છે અને 

એ ર્મશન કાઉન્દ્ટર પર વીમાની ર્વગત ર્દશાાવવામા ં આવે છે. સહાયક કંપનીને 

હોસ્સ્પટલમાથંી અને/અથવા ર્દર્દી પાસેથી અને/અથવા સગાસબધંી/ર્મત્રો પાસેથી નવા 
કેસની જાણકારી મળે છે. પછી ર્દાવાની પ્રરક્રયા ર્દાવેર્દારને સમજાવવામા ંઆવે છે. 

II. કેસ મેનેજમેન્સિના નવનવધ સ્િેપ : 

તેઓ ર્દરેક કંપનીના જુર્દા ંજુર્દા ંહોઈ શકે છે, તેમ છતા ંસામાન્દ્ય સ્ટેપ નીચે મજુબ છેેઃ 

a સહાયક કંપનીના કેસ મેનેજર લાભ, વીમાકૃત રકમ, પોક્ષલસીની મદુ્દત, 

પોક્ષલસીધારકના નામ વગેરેની ખરાઈ કરે છે.  

b પછી કેસ મેનેજર ર્દર્દીની તબીબી સ્સ્થર્ત, ક્ષબક્ષલિંગ મારહતી, અંર્દાજજત ખચા પર મારહતી 
મેળવવા હોસ્સ્પટલ સાથે સપંકામા ં રહ ે છે. સહાયક કંપનીને તબીબી નોંધ અને 

અંર્દાજજત તબીબી ખચાની મારહતી મેળવે છે અને વીમાકંપનીને મોકલ ેછે. 

c ર્દાવાની સ્વીકાયાતા નક્કી થાય છે અને ચકુવણીની ખાતરી વીમાકંપની પાસેથી મળયા 
પછી હોસ્સ્પટલને જણાવવામા ંઆવે છે.  

d ભારતમા ંતપાસની જરૂર પ ી શકે છે તેવી સ્સ્થર્ત સજાાઈ શકે (વીમાધારકના સ્થાર્નક 

સ્થળ) છે. આ માટેની પ્રરક્રયા વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતના કેસ જેવી હોય છે. સહાયક 

કંપની કે વીમાકંપનીના સીધા સપંકા  મારફતે ર્વરે્દશમા ં સશંોધનકતાાની પસરં્દગી 
કરવામા ંઆવે છે. 
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e સહાયક કંપનીના કેસ મેનેજર વીમાકંપનીને તબીબી અને ખચાની જાણકારી, સ્સ્થર્તમા ં
સધુારા, વગેરે મારહતી ર્દરરોજ આપે છે, જેથી સારવાર ચાલ ુરાખવાની અર્ધકૃતતા 
મેળવી શકાય.  

f ર્દર્દીને રજા મળી જાય પછી કેસ મેનેજર અંર્તમ ચાજીસની પકુ્ષ્ટ કરવા હોસ્સ્પટલ સાથે 

ખતંપવૂાક કામ કરે છે. 

g સહાયક કંપની સરુ્નર્િત કરે છે કે ક્ષબલની યોગ્ય ચકાસણી થાય અને બરોબર રહસાબ 

થાય. કોઈ પણ ખામી જણાય તો સધુારા માટે હોસ્સ્પટલના ક્ષબક્ષલિંગ ર્વભાગને જાણ 

કરવામા ંઆવે છે. 

h પછી પ્રર્દાતા અને સહાયક કંપની કે તેના સહાયક પનુેઃમલૂ્યાકંન એજન્દ્ટ વચ્ચે સમંત 

ર્દર મજુબ ખચા ફરી નક્કી થાય છે. અગાઉ ચકુવણીની ખાતરી હોસ્સ્પટલને કરવામા ં
આવે છે, પણ ખચા ફરી નક્કી કરીને ર સ્કાઉન્દ્ટ મેળવવામા ંઆવે છે. 

અમેરરકામા હલે્થકેર સેવામા ંપનુેઃમલૂ્યાકંન સામાન્દ્યછે અને અમેરરકા ર્સવાય કેસમા ંઆવુ ં
શક્ય નથી. અમેરરકા અને તે ર્સવાયના રે્દશોમા ંકેશલસે તબીબી કેસમા ંઆ મખુ્ય ફરક છે. 

 

III. દાવાની પ્રરિયાના સ્િેપ : 

i. ર્દાવા આકારણીકતાા પનુેઃરકિંમત/મળૂ ક્ષબલ મેળવે છે, તેની ખરાઈ કરે છે અને સેવાની 
તારીખ અને સારવાર માટે કવરેજ સરુ્નર્િત કરે છે. સહાયક કંપનીને મળેલા ક્ષબલનો 
રહસાબ ર્દાવા ર્વભાગ વારારા થાય છે, જેથી ચાજીસ બરોબર છે કે નહીં તે જોવામા ંઆવે 

છે અને સારવાર ર્નયમ મજુબ મળી છે કે નહીં તે ચકાસવામા ંઆવે છે. ર સ્કાઉન્દ્ટની 
પનુેઃપકુ્ષ્ટ કરવામા ંઆવે છે અને ક્ષબલને આગળ ધપાવવામા ંઆવે છે.  

ii. પછી ક્ષબલ પનુેઃમલૂ્યાકંન નોરટરફકેશન શીટ અને ફાયર્દાની સમજાવટ (ઇઓબી) વારારા 
ચકુવણી માટે વીમાકંપની મોકલવામા ંઆવે છે.  

iii. વીમાકંપનીને ક્ષબલ મળે છે અને સહાયક કંપનીને તાત્કાક્ષલક ચકુવણી કરે છે.  

IV. ચ કવણીની પ્રરિયાના સ્િેપ :  

 સહાયક કંપનીને વીમાકંપની પાસેથી સ્થાર્નક ઓરફસ મારફતે હોસ્સ્પટલને ચકુવણી 
કરવાની મજૂંરી મળે છે.  



 

506 
 

 નાણા ર્વભાગ ચકુવણી કરે છે.  

V. હોક્સ્પિિાઇઝેશન પ્રરિયાઓ 

i. ર્વરે્દશમા,ં ખાસ કરીને અમેરરકા અને યરુોપમા ં ર્સસ્ટમ ભારતની હોસ્સ્પટલથી જુર્દી છે, 

કારણ કે મોટા ભાગના લોકો પાસે ખાનગી વીમાકંપની કે સરકારી યોજના મારફતે 

સાવાર્ત્રક હલે્થ વીમા કવચ હોય છે. મોટા ભાગની હોસ્સ્પટલો વીમાધારક પાસેથી હલે્થ 

કે ર્વરે્દશી પ્રવાસ વીમા પોક્ષલસી પ્રર્દાન કરે પછી આંતરરાષ્ટ્રીય વીમા કંપનીઓ પાસેથી 
ચકુવણીની ખાતરીનો સ્વીકાર કરે છે.  

મોટા ભાગના રે્દશોમા ં વીમાના કવચ કે રોક  થાપણની પકુ્ષ્ટ માટે સારવારમા ં ર્વલબં 

કરવામા ંઆવતો નથી. 

હોસ્સ્પટલો તાત્કાક્ષલક સારવાર શરૂ કરે છે. જો વીમા કવચ હોય તો વીમાકંપની ચકુવણી કરે 

છે અથવા ર્દર્દીને ચકુવણી કરવી પ  ેછે. ચકુવણીમા ંર્વલબં થવાથી હોસ્સ્પટલો ઊંચા ચાર્જ 

કરવાનુ ંવલણ ધરાવે છે. 

જો તાત્કાક્ષલક ચકુવણી કરવામા ં આવે, તો હોસ્પરટલ ઊંચુ ં ર સ્કાઉન્દ્ટ ઓફર કરે છે. 

પનુેઃમલુ્યાકં એજન્દ્સીઓ હોસ્સ્પટલના ક્ષબલની વહલેાસર ચકુવણી માટે ર સ્કાઉન્દ્ટ માટે 

વાટાઘાટ કરે છે.  

a) સહાયક કંપની વારારા ટોલ ફ્રી નબંર પર વીમાધારકને નેટવકા  હોસ્સ્પટલો અને પ્રરક્રયાની 
મારહતી આપવામા ંઆવે છે. 

b) હોસ્સ્પટલમા ંભરતી થવુ ંજરૂરી હોય તેવા રકસ્સામા ંવીમાધારકને કોલ સેન્દ્ટર પર જાણ 

કરવાની જરૂર છે અને માન્દ્ય પ્રવાસ વીમા પોક્ષલસી સાથે ચોક્કસ હોસ્સ્પટલમા ંપ્રરક્રયા 
શરૂ થાય છે. 

c) સામાન્દ્ય રીતે હોસ્સ્પટલો સહાયક કંપનીઓ/વીમાકંપનીઓનો સપંકા  કોલ સેન્દ્ટર પર 

કરે છે, જેથી પોક્ષલસી અને કવચની ખરાઈ કરી શકાય. 

d) એક વખત હોસ્સ્પટલ વારારા પોક્ષલસીનો સ્વીકાર થયા પછી વીમાધારક કેશલેસ આધારે 

હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર મેળવશે. 

e) વીમાકંપની/સહાયક પ્રર્દાતાને ર્નયકુ્ત કરવાની લાયકાત નક્કી કરવા કેટલીક 

મળૂભતૂ મારહતીની જરૂર હોય છે. જેમ કે, 

1. ક્ષબમારીની ર્વગત  
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2. અગાઉની રહસ્ટ્રી, હોસ્સ્પટલની ર્વગત, ભારતમા ં સ્થાર્નક તબીબી અર્ધકારીના 
કેસમા:ં 

 I. અગાઉનો રેકો ા, વતામાન સારવાર અને હોસ્સ્પટલમા ં વધ ુ સારવાર અને 

તાત્કાક્ષલક રવાનગી માટે ર્વનતંી  
 II. સારવાર કરનાર  ૉક્ટરના સ્ટેટમેન્દ્ટ સાથે ર્દાવાનુ ંફોમા 
 III. પાસપોટાની નકલ  
 IV. તબીબી મારહતી ફોમા બહાર પા વુ ં

VI. તબીબી ખચણ અને અન્સય લબન-તબીબી દાવાન ાં વળતર : 

સામાન્દ્ય રીતે વળતરના ર્દાવા વીમાધારક ભારત પરત ફરે પછી કરવામા ં આવે છે. 

ર્દાવાના પેપર મળયા પછી ર્નયમ મજુબ ર્દાવાની પ્રરક્રયા હાથ ધરવામા ંઆવે છે. તમામ 

સ્વીકારી શકાય તેવા ર્દાવા માટે ચકુવણી ભારતીય રૂર્પયામા ંકરવામા ંઆવે છે, નહી કે 

કેશલેસ ર્દાવાની જેમ, જેમા ંચકુવણી ર્વરે્દશી ચલણમા ંથાય છે. 

જયારે વળતરના ર્દાવાની પ્રરક્રયા કરવામા ં આવે છે ત્યારે ચલણના રૂપાતંરણનો ર્દર 

ભારતીય રૂર્પયામા ંનકુસાનની તારીખના રોજ લાગ ુર્દર પ્રમાણે કરવામા ંઆવે છે. પછી 
ચેક કે ઇલેક્ટ્રોર્નક ટ્રાન્દ્સફર મારફતે ચકુવણી કરવામા ંઆવે છે. 

i. પસણનિ એક્ક્ટસિન્સિ દાવાઓની પ્રરક્રયા પસાનલ એસ્ક્સ ન્દ્ટ ર્દાવાના ર્વભાગ 

મજુબ કરવામા ંઆવે છે. 

ii. જામીન બોન્દ્  કેસ અને નાણાકીય કટોકટી કેસમા ંસહાયક કંપની વારારા અગાઉથી 
ચકુવણી કરવામા ંઆવે છે અને પછી વીમાકંપની સમિ ર્દાવો કરવામા ંઆવે છે. 

iii. અન્દ્ય તમામ ર્દાવા માટે અસમથા ર્દાવાનો અસ્વીકાર કરવામા ંઆવે છે. 

VII.  અકસ્માત અને મારં્દગીના ખચા માટે ર્દાવાનુ ંર્દસ્તાવેજીકરણ 

i. ર્દાવાનુ ંફોમા 

ii.  ૉક્ટસાનો રરપોટા 

iii. મળૂ એ ર્મશન/ર સ્ચાર્જ કા ા  

iv. મળૂ ક્ષબલો/રસીર્દો/પ્રીક્સ્ક્રપ્શન 

v. મળૂ એક્સ-રે રરપો્સા/પેથોલોજજકલ/તપાસ રરપો્સા 



 

508 
 

vi. એન્દ્ટ્રી અને એન્સક્ઝટ સ્ટેમ્પપ સાથે પાસપોટા/ર્વઝાની નકલ 

ઉપરોક્ત યાર્દી પ્રતીકાત્મક છે. વધારાની મારહતી/ર્દસ્તાવેજોની ચોક્કસ કેસના આધારે 

જરૂર પ ી શકે છે અથવા ખાસ વીમાકંપની વારારા ર્દાવાની પતાવટની પોક્ષલસી/પ્રરક્રયા 
અનસુરવામા ંઆવે છે. 

 

સ્વયાંપરરક્ષણ 5 

________________ ની ચકુવણી સહાયક કંપની વારારા અગાઉથી કરવામા ંઆવે છે અને પછી 
વીમાકંપની સમિ ર્દાવો કરવામા ંઆવે છે. 

i.જામીન બોન્દ્  કેસ 

ii.પસાનલ એસ્ક્સ ન્દ્ટના ર્દાવા 

iii.ર્વરે્દશી પ્રવાસ વીમા ર્દાવા  

iv.અસ્વીકાયા ર્દાવા 

 

સારાશં  

1. વીમો ‘ખાતરી’ છે અને પોક્ષલસી તે ખાતરીનો ‘પરુાવો’ છે. પોક્ષલસી હઠેળ ર્દાવા તરફ ર્દોરી 
જતી વીમાકૃત ઘટના ખાતરીની સાચી કસોટી છે.  

2. વીમામા ંએક મખુ્ય રેરટિંગ માપરં્દ  વીમા કંપનીની વળતર ચકુવવાની િમતા છે. 

3. વીમો ખરીર્દનાર રી ાહક મખુ્ય રહતધારક તેમજ વળતર મેળવનાર છે.  

4. કેશલેસ ર્દાવામા ં નેટવકા હોસ્સ્પટલ વીમા કંપની/ટીપીએ પાસેથી પવૂામજૂંરીના આધારે 

તબીબી સેવા પ્રર્દાન કરે છે અને પછી ર્દાવાની પતાવટ માટે ર્દસ્તાવેજો રજૂ કરે છે.  

5. વળતરના ર્દાવામા ંરી ાહક તેના પોતાના સસંાધનમાથંી ચકુવણી કરે છે અને પછી વીમા 
કંપની/ટીપીએ પાસેથી ચકુવણી માટે ર્દાવો ર્દાખલ કરે છે.  

6. રી ાહક અને ર્દાવાની ટીમ વચ્ચે પ્રથમ સપંકા  ર્દાવાની જાણકારી સ્વરૂપે થાય છે. 
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7. જો વીમાના ર્દાવાના કેસમા ંવીમા કંપનીને ગોટાળાની શકંા લાગ,ે તો તેને તપાસ માટે 

મોકલવામા ંઆવે છે. ર્દાવાની તપાસ વીમા કંપની/ટીપીએની ઇન-હાઉસ ટીમ કરી શકે છે 

અથવા વ્યાવસાર્યક તપાસ એજન્દ્સીને સપુરત કરી શકાય છે.  

8. વળતર માટેના ભ ંોળનો સરં્દભા વીમાની સ્સ્થર્તના આધારે વીમા કંપનીની બકુમા ંતમામ 

ર્દાવા માટે કરવામા ંઆવતી જોગવાઈ સાથે છે. 

9. ર્દાવાનો અસ્વીકાર થાય તો તેવા કેસમા ંરી ાહક પાસે વીમા કંપનીમા ંરજૂઆત કરવા ર્સવાય 

વીમા લોકપાલ કે રી ાહક મચં કે કાયર્દાકીય સિામ ંળમા ંઅપીલ કરવાનો છે. 

10. મોટા ભાગે છેતરર્પિં ી હોસ્સ્પટલાઇઝેશન િર્તપરૂ્તિની પોક્ષલસીઓમા ં થાય છે, પણ 

વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત પોક્ષલસીઓનો ઉપયોગ પણ ખોટો ર્દાવા કરવા માટે થાય છે. 

11. ટીપીએ વીમા કંપનીને ઘણી મહત્ત્વપણૂા સેવાઓ પ્રર્દાન કરે છે અને ફી સ્વરૂપે વળતર 

મેળવે છે.  

સ્વયપંરરિણના પ્રશ્નો  

પ્રશ્ન 1 

વીમાના ર્દાવાની પ્રરક્રયામા ંનીચેનામાથંી કોને પ્રાથર્મક રહતધારક ગણવામા ંઆવે છે? 

A. રી ાહકો 
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 સપંકા  કરી શકે  
 કાયરે્દસર સિામ ંળનો સપંકા કરી શકે  
 વીમા એજન્દ્ટને ર્વનતંી કરી શકે 
 અસ્વીકારના કેસમા ંકંઈ થઈ ન શકે 

પ્રશ્ન 3 
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રાજીવ મેહતોએ રજૂ કરેલા હલે્થ વીમાના ર્દાવાની તપાસ ર્દરર્મયાન વીમા કંપનીને મારહતી 
મળી કે રાજીવ મેહતોને બર્દલે રાજેશ મેહતોને સારવાર માટે હોસ્સ્પટલમા ં ર્દાખલ કરવામા ં
આવ્યા હતો. રાજીવ મેહતો ફેર્મલી ્લોટર પોક્ષલસી ધરાવતા નથી. આ ___________ 

ગોટાળાનુ ંઉર્દાહરણ છે. 

a) નામ બર્દલીને પોક્ષલસીનો લાભ લવેાના  
b) બનાવટી ર્દસ્તાવેજો ઊભા કરવાના 
c) ખચામા ંક્ષબનજરૂરી વધારાના 
d) આઉટપેશન્દ્ટ સારવારને ઇનપેશન્દ્ટ/હોસ્સ્પટલાઇઝશેનમા ંબર્દલવાના 

પ્રશ્ન 4 

નીચેમાથંી કઈ સ્સ્થર્તમા ંહલે્થ વીમા પોક્ષલસી ઘરે હોસ્સ્પટલ જેવી સારવાર મેળવવાનુ ંકવચ 

મળે છે? 

 ર્દર્દીની સ્સ્થર્ત એવી હોય કે તેમને હોસ્સ્પટલ/નર્સિંગ હોમમા ંખસે વા શક્ય  હોય, 
 હોસ્સ્પટલ/નર્સિંગ હોમમા ંજગ્યાને અભાવે ર્દર્દીને ત્યા ંખસે ી ન શકાય 
 સારવાર હોસ્સ્પટલ/નર્સિંગ હોમમા ંજ હાથ ધરી શકાશે 
 હોસ્સ્પટલાઇઝેશનનો ગાળો 24 કલાકથી વધારે હોય 

પ્રશ્ન 5 

ક્ષબમારીની સારવાર કરવાની પદ્ર્તઓનુ ંપ્રર્તર્નર્ધત્વ કયો કો  કરે છે? 

vi. ICD 
vii. DCI 
viii. CPT 
ix. PCT 

 

સ્વયપંરરિણ પ્રશ્નોના જવાબો  

જવાબ 1 

સાચો ર્વકલ્પ I છે. 
રી ાહકો મખુ્યત્વે વીમા ર્દાવાની પ્રરક્રયામા ંમખુ્ય રહતધારક છે. 

જવાબ 2 

સાચો ર્વકલ્પ II છે. 
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વીમા ર્દાવાના અસ્વીકારના કેસમા ંવ્યસ્ક્તઓ કાયરે્દસર સિામ ંળનો સપંકા  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. 
હલે્થ વીમા પોક્ષલસીમા ંઘરે સારવાર પ્રર્દાન કરવામા ંઆવે છે, પણ જયારે હોસ્સ્પટલ/નર્સિંગ 

હોમમા ંજગ્યાના અભાવે હોસ્સ્પટલમા ંખસે ી ન શકાય ત્યારે 

જવાબ 5 

સાચો ર્વકલ્પ III છે. 
કરન્દ્ટ પ્રોર્સજર ટર્મિનોલોજી (સીપીટી) ક્ષબમારીની સારવાર કરવાની પદ્ર્તનો કો  છે 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


