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ÔãÌãÃ Ö‡ã‹‡ãŠ ÀãŒããèÌã  

या विक्षणक्रमािर इन्श्युरन्शस इन्श्टीट्यटू ऑफ इंविया, मंुबई याचंा हक्क आहे. कोणत्याही 
पवरस््ििीि या विक्षणक्रमाचा कोणिाही भाग पुिरुत्पादीि केला जािा कामा िये.     

हा विक्षणक्रम केिळ जे विद्यािी इन्श्युरन्शस इन्श्टीट्यटू ऑफ इवंिया याचं्या परीके्षला बसणार 
आहेि त्यािंा विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी ियार करण्याि आला आहे आवण िो या 
उद्योगािील सध्याच्या सिोत्तम पद्धिींिर अिलंबूि आहे. हा अभ्यासक्रम वििावदि प्रकरणामंध्ये 
ककिा ज्या प्रकरणामंध्ये कायदेिीर प्रवक्रया चाल ू आहे अिा प्रकरणाचं्या बाबिीि अन्शियािथ 
लािण्यासाठी ककिा विराकरण देण्यासाठी ियार केलेला िाही. 
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प्र्िाििा 
 

 
सं्िेिे उद्योगािंी चचा करूि विमा प्रविविधीसाठी अभ्यासक्रम सावहत्य विकवसि केले आहे. 
आयआरिीएिे मंजूर केलेल्या पाठ्यक्रमािर आधावरि अभ्यासक्रम सावहत्य ियार करण्याि आले आहे. 
 
अिा प्रकारे या अभ्यासक्रमािूि जीिि, सिथसाधारण ि आरोग्य विम्याविषयी मूलभिू मावहिी वमळेल ि 
एजंटला त्यांचा व्यिसाय योग्य दृस्टटकोिािूि समजूि घेण्यासाठी ि जाणीि होण्यासाठी मदि होईल. 
विमा व्यिसायामध्ये सिि बदल होि असिाि त्यामुळे एजंटिा कायदा ि पद्धिींमधील बदल, िैयविक 
अभ्यासािूि ि विमाकत्यांद्वारे वदल्या जाणाऱ्या अंिगथि प्रविक्षणाि सहभागी होऊि जाणूि घेणे 
आि्यक आहे हे िेगळे सागंायला िको. 
  
या अभ्यासक्रमाची विभागणी चार विभागाि करण्याि आली आहे. त्यामध्ये विमा प्रविविधी संदभािील 
कायदेिीर ित्िे, वियामक घटकाचंा िसेच जीिि विमा, आरोग्य विमा ि सिथधारण विम्यािी संबंवधि 
पाठाचंाही समािेि आहे. या अभ्यासक्रमामध्ये िमुिा प्र्िांचा समािेि करूि िो अवधक दजेदार 
बिविण्याचा प्रयत्ि करण्याि आला आहे. याद्वारे विद्यार्थ्यांिा परीके्षमध्ये कोणत्या ्िरुपाचे ि प्रकारचे 
प्र्ि येिील याचा अंदाज येईल. िमुिा प्र्िांमुळे विद्यार्थ्यांिा प्रविक्षणादरम्याि विकलेल्या भागाची 
उजळणी ि ियारी करिा येईल.  
 
आम्ही आयआयआयला हे काम सोपिल्याबद्दल आयआरिीएचे आभार माििो. सं्िेिफे या 
अभ्यासक्रमाचा अभ्यास करणाऱ्या ि परीक्षा उत्तीणथ होणाऱ्या सिांिा िुभेच्छा. 
 
भारिीय विमा सं् िा 
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प्रकरण 1 

विम्यािी पवरचय 
 

प्रकरणाचा पवरचय 

या प्रकरणामध्ये विम्याच्या मळू ित्िाचंा पवरचय करूि देण्याि आला आहे; िो कसा अस््ित्िाि आला 
आवण आज िो किा पद्धिीिे चालिो. विमा अिपेवक्षि घटिाचंा पवरणाम म्हणूि होणाऱ्या आर्थिक 
िुकसािीि कसा सरंक्षण परुििो आवण विमा हे जोखीम ह्िािंरणाचे महत्िाचे साधि कसे आहे हे 
सुद्धा िुम्ही विकाल. 

विकण्याचे फवलि 
 

A. जीिि विमा – इविहास आवण विकासक्रम (Life insurance – History and evolution) 
B. विम्याचे कायथ कसे चालिे (How insurance works) 
C. जोखीम व्यि्िापि िंते्र (Risk management techniques) 
D. विमा - जोखीम व्यि्िापिाचे एक साधि (Insurance as a tool for managing risk) 
E. विम्याची समाजािील भवूमका (Role of insurance in society) 
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A. जीिि विमा – इविहास आवण विकासक्रम 

आपण अवि्चीििेच्या जगाि िािरि असिो. आपण हे ऐकिो: 

 आगगाड्या एकमेकािंर आदळल्या;  
 पुरामुळे संपूणथ ि्त्या िटट झाल्या;  
 दुुःखदायक भकंूप;  
 िरुण माणसे आकस््मकपणे अकाली मरण पाििाि 

आकृिी 1: आपल्या सभोििी घिणाऱ्या घटिा 

 
या घटिा आपल्याला का अधीर आवण घाबरििू सोििाि?  

याचे कारण सोपे आहे. 

i. प्रिमिुः या घटिाचंा कोणिाही अदंाज बाधंिा येि िाही.आपण या घटिािंा अपेवक्षि करू 
लागलो आवण अंदाज बाधूं िकलों िर आपण त्यासाठी ियार राहू िकिो. 

ii. दुसरे, असे अंदाज ि करिा येणारे आवण अघटीि अिा घटिामुंळे आर्थिक िुकसाि आवण 
दु:ख विमाण होिे. 

अिा घटिामुंळे पीविि व्यिींच्या दुुःखाि सहभागी होऊि आवण एकमेकािंा आधार देऊि समाज 
मदिीला येऊ िकिो.   
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विम्याची संकल्पिा हजारो िषांपूिी जन्शमाला आली. मात्र, आज आपण विमा व्यिसाय ज्या ्िरुपाि 
पाहिो ििा ्िरुपाि केिळ दोि ककिा िीि ििकापंासूि अस््ित्िाि आला.  

1. विम्याचा इविहास 

वि्िपूिथ काळ 3000 पासूि विमा कोणत्या िा कोणत्या ्िरुपाि अस््ित्िाि असल्याचे मािले जािे. 
विविध सं्कृिींमध्ये, िषािुिष,े एखाद्या जमािीच्या काही लोकािंा झालेल्या िुकसािीसाठी 
आपापसाि संचय आवण िाटप ही संकल्पिा िापरली आहे. आिा आपण ही संकल्पिा कोणत्याप्रकारे 
लागू करण्याि आली हे पाहू.     

2. विविध काळािील विम्याचे ्िरूप 

बॅवबलोवियि व्यापारी बॅवबलोवियिव्यापारी सािकाराबंरोबर अिा प्रकारचा करार करि असि 
ज्याि एखादे जहाज िटट झाले ककिा पळिले गेले िर िे कजथ बुिीि खािी 
टाकण्यासाठी जा्िीची रक्कम देि असि. यािंा ‘जहाजासंबधंीची कजे’ 
असे म्हटले जाि असे. या करारामंध्ये जहाज ककिा त्यािील मालाच्या 
िारणािर घेिलेले कजथ जर िे जहाज त्याच्या प्रिासािंिर त्याच्या गंिव्य 
्िळी सुरवक्षि पणे आले िरच परि केले जाि असे. 

भिोच आवण सुराि 
येिील व्यापारी  

भारिीय जहाजािूि श्रीलंका, इवजप्ि आवण ग्रीस येिे जाणारे भिोच आवण 
सुरि येिील व्यापारीबवॅबलोवियिव्यापायांच्या प्रमाणेच पद्धि िापरि असि. 

ग्रीक ग्रीकािंीही अिाप्रकारच्या उपकारक गटाचंी ्िापिा सािव्या ििकाच्या 
िेिटी  (7th century AD), मरण पािलेल्या सद्याचं्या कुटंुबाचंी काळजी 
घेण्यासाठी आवण त्याचें अंत्यसं्कार यासाठी केली होिी. इगं्लंिच्या मतै्री 
गटाचंी ्िापिा सुद्धा अिाच प्रकारच्या ित्िािंर झाली होिी. 

ऱ्होिस चे रवहिासी  ऱ्होिस च्या रवहिा्यािंीही अिीच एक पद्धि अिलंबली होिी ज्याि, 
आपत्तीच्या काळाि काही मालाचे िुकसाि झाले िर (jettisoningi) मालाचे 
मालक (ज्याचें काहीही िुकसाि झालेले िाही) िे सुद्धा त्या प्रमाणाि 
िुकसाि भरपाई करि असि 

चीिी व्यापारी पुरािि काळामध्ये चीिी व्यापारी त्याचंा माल धोकादायक िद्या ओलािंिािा 
िगेिगेळ्या बोटींिर भरूि ठेिि असि. िे असे गृहीि धरि की एखाद्या 
बोटीला अिी घटिा घिली िर होणारे िुकसाि प्रमाणाि िोिे असेल, पूणथ 
िसेल. िुकसाि विभागले जाईल आवण त्यामुळे िे कमी असेल. 

3. विम्याच्या आधुविक संकल्पिा  

भारिाि जीिि विम्याचे ित्ि संयुि कुटंुब पद्धिीमधूि प्रविकबवबि झाले होिे, जे जुन्शया काळािील 
जीिि विम्याच्या सिोत्तम ्िरुपापंैकी एक होिे. कुटंुबािील एखाद्या सद्याच्या दुदैिी मृत्यू िंिर 
अन्शय कुटंुबीय दुुःख आवण िुकसाि िाटूि घेि, ज्याचा पवरणाम म्हणिू कुटंुबाि सुरवक्षििेची भाििा 
कायम राहि असे.  
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आधुविक काळाि सयुंि कुटंुब पद्धिी विभि होऊि छोटी कुटंुब े अस््ित्िाि आली, त्याच बरोबर 
रोजच्या जीििािील िाण िणाि यामुंळे सुरके्षसाठी पयायी व्यि्िा विमाण होण्याची गरज विमाण 
झाली. याच्यामुळे एखाद्या व्यिीसाठी जीिि विम्याचे महत्ि अधोरेवखि होिे.     

i. लॉइिस:आज व्यिहाराि असलेल्या विमा व्यिसायाची पाळेमुळे, लंिि मधील लॉइिस कॉफी 
हाऊस पयंि जाऊि पोहोचिाि. जे व्यापारी िेिे जमा होि असि, िे समुद्रािील दुघथटिाचं्या 
मुळे जहाजािूि िाहूि िेल्या जाणाऱ्या मालाचे िुकसाि िाटूि घेण्यास मान्शयिा देि असि. 
असे िुकसाि समुद्री दुघथटिाचं्या मुळे, जसे भर समुद्राि लुटालटू करणारे चाचे ककिा 
समुद्रािील िाईट हिामािामुळे होणारी मालाची हािी ककिा जहाज बुिणे यामुळे होि असे. 

ii. िा्िि विमा आ्िासिासाठी सलोखा अवॅमकेबल सोसायटीची ्िापिा 1706 मध्ये लंिि येिे 
करण्याि आली जी जगािील पवहली जीिि विमा कंपिी समजली जािे. 

4. भारिािील विम्याचा इविहास 

a) भारि: भारिािील आधुविक विमा 1800 च्या सुरुिािीस ककिा त्या सुमारास, विदेिी 
विमाकत्यांच्या एजन्शसीज सह समुद्री विमा व्यिसायािूि सुरु झाला.  

द ओवरयेंटल लाईफ 
इन्श्युरन्शस कंपिी वलवमटेि 

भारिाि ्िापि झालेली पवहली जीिि विमा कंपिी ही इंस्ग्लि 
कंपिी होिी. 

ट्रायटि इन्श्युरन्शस कंपिी 
वलवमटेि 

भारिाि ्िापि झालेली पवहली साधारण विमा कंपिी 

बॉम्बे म्युच्युअल अ्युरन्शस 
सोसायटी वलवमटेि 

पवहली भारिीय विमा कंपिी. िी 1870 मध्ये मंुबई येिे ्िापि 
केली गेली 

िॅििल इन्श्युरन्शस कंपिी 
वलवमटेि 

भारिािील सिाि जुिी विमा कंपिी. िी 1906 मध्ये ्िापि केली 
घेली आवण िी आजही व्यिसायाि आहे. 

विसाव्या ििकाच्या सुरुिािीला ्िदेिी चळिळीचा पवरणाम म्हणिू  अन्शय बऱ्याच भारिीय कंपन्शया 
्िापि केल्या गेल्या. 

महत्िाचे  

1912 साली, विमा व्यिसाय वियंवत्रि करण्यासाठी जीिि विमा कंपन्शयाचंा कायदा आवण भविटय वििाह 
विधी कायदा पावरि करण्याि आले. विमा कंपन्शयाचंा कायदा, 1912 िुसार अक्च्युअवर द्वारे विमा हप्िा 
दर कोटटके आवण कंपन्शयाचें कालबद्ध मूल्यमापि प्रमावणि करणे बंधिकारक केले गेले. मात्र असे 
असले िरीही, भारिीय कंपन्शया आवण परदेिी कंपन्शया याचं्यािील असमाििा आवण भेदभाि चालचू 
रावहले.  
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विमा कायदा 1938 हा भारिािील विमा कंपन्शयाचें ििथि वियंवत्रि करणारा पवहला कायदा होिा. हा 
कायदा अंमलाि आणण्यासाठी िळेोिळेी सुधावरि करण्याि आला. विमा कायद्याच्या िरिुदींिुसार 
सरकार द्वारे विम्याच्या वियतं्रकाची वियुिी करण्याि आली.    

b) जीिि विम्याचे राटट्रीयीकरण: 1सप्टेंबर 1956 रोजी जीिि विमा व्यिसाय राटट्रीयीकृि करण्या 
आला आवण भारिीय आयुर्थिमा महामंिळ (LIC) ची ्िापिा करण्याि आली. त्यािळेी भारिाि 
जीिि विमा व्यिसाय करणाऱ्या 170 कंपन्शया आवण 75 भविटयवििाह विधी सोसायट्या होत्या. 
1956 पासुि िे 1999 पयंि, LIC किे भारिाि जीिि विमा व्यिसाय करण्याचे संपूणथ हक्क होिे. 

c) साधारण विम्याचे राटट्रीयीकरण: 1972 मध्ये साधारण विमा व्यिसाय राटट्रीयीकरण कायदा 
(GIBNA) लागू करूि, साधारण विमा व्यिसायाचे सुद्धा राटट्रीयीकरण करण्याि आले आवण 
जिरल इन्श्युरन्शस कॉपोरेिि ऑफ इवंिया आवण त्याच्या चार उपकम्पन्शया विमाण करण्याि 
आल्या. त्यािळेी भारिाि साधारण विमा व्यिसाय करणाऱ्या 106 कंपन्शया एकत्र करूि GIC च्या 
चार उपकम्पन्शया विमाण करण्याि आल्या. 

d) मल्होत्रा सवमिी आवण आयआरिीएआय (IRDAI): In 1993 मध्ये, उद्योगाच्या विकासासाठी बदल 
आवण ्पधेचा घटक पनु्शहा विमाण करण्यासाठी मल्होत्रा सवमिीची ्िपि करण्याि आली. 
सवमिीिे त्याचंा अहिाल 1994 साली सादर केला. 1997 साली विमा वियामक प्रावधकरणाची 
्िापिा करण्याि आली. एवप्रल 2000 मध्ये विमा वियमक आवण विकास प्रावधकरण कायदा 1999, 
आयआरिीएआय (IRDAI) पावरि करूि, भारिाचे आयआरिीए जीिि विमा आवण साधारण 
विमा या दोन्शहीसाठी एक िैधाविक वियंत्रक सं्िा म्हणिू विमाण  केली गेली. 

ववमा कायदा, १९३८ मध्ये अविकडेच करण्यात आिेल्या सुधारणाांद्वारे (माचच, २०१५), ज्या 
अटींअांतगचत पॉविसीची फसवणुकीसाठी तपासणी केिी जाऊ शकते त्यासांदभात काही मागचदशचक 
तत्व ेदेण्यात आिी आहेत. या नवीन तरतुदी पढुीि प्रमाणे आहेत. 

2014 मध्ये जारी केलेल्या िटहुकुमाच्या अंिगथि, काही काळ मयादा घालण्याि आल्या आहेि. 
भारिीय जीिि विमा कंपन्शयाचंी व्याख्या आवण विर्थमिी. 

भारिीय विमा कंपिी मध्ये अिी कंपिी अंिभूथि होिे ‘ज्याि अिा भारिीय विमा कंपिीिील विदेिी 
गंुििणूकदाराचंी भाग भािंिलािील एकूण गंुििणूक, एकूण अदा भाग भािंिलाच्या एकोणपन्शिास 
टक्क्यापेंक्षा अवधक असणार िाही, जी विवहि केल्यािुसार भारिीयाचंी मालकी असलेली आवण 
वियंत्रण असलेली असेल.’  

हा िटहुकुम भारिािील विदेिी कंपन्शयासंंबधंी सुद्धा सागंिो, 

एखादी विदेिी विमा कंपिी भारिाि ्िापि केलेल्या िाखेच्या माध्यमािूि पिुर्थिम्याचे काम करू 
िकिे. “पुिर-विमा’ ही सजं्ञा म्हणजे ‘एका विमाकत्याच्या जोखमीच्या काही भागाचा दोघािाही 
मान्शय असणाऱ्या विमा हप्त्याच्या बदल्याि विमा करणे’ जो 
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5. आजचा जीिि विमा उद्योग  

सद्य स््ििीि, भारिाि खाली वदल्यािुसार 24 जीिि विमा कंपन्शया कायथरि आहेि: 

a) भारिीय आयुर्थिमा महामंिळ (LIC) ही सािथजविक के्षत्रािील कंपिी आहे 
b) खासगी के्षत्राि 23 जीिि विमा कंपन्शया आहेि 
c) भारि सरकारच्या अंिगथि, पो्ट खािे सुद्धा, पो्टल लाईफ इन्श्युरन्शस माफथ ि जीिि विमा 

व्यिसाय करिे, मात्र िे वियतं्रकाच्या अखत्यारीिूि िगळण्याि आले आहे. 

्ियं चाचणी 1 

खालीलपैकी कोण भारिािील विमा उद्योगाचे वियंत्रक आहेि? 

I. भारिीय विमा प्रावधकरण 
II. भारिाचे विमा वियामक आवण विकास प्रावधकरण 
III. भारिीय जीिि विमा महामंिळ  
IV. भारिीय साधारण विमा महामंिळ 

B. विम्याचे कायथ कसे चालिे 

आधुविक व्यापाराची पायाभरणी मालमते्तच्या मालकी हक्कािर झाली होिी. जेव्हा एखादी मालमत्ता 
विचे मूल्य एखाद्या प्रसंगामुळे गमाििे (हरिल्यामुळे ककिा संहारामुळे), त्या मालमते्तच्या मालकाला 
आर्थिक िुकसाि सहि कराि ेलागिे. 

असे असले िरी, ििाच प्रकारच्या मालमत्ता असणाऱ्या अिेक मालकाचं्या जमा झालेल्या छोट्या 
िगथणीिूि एक रक्कम जमा करिा आली िर, िी िुकसाि झालेल्या काही िोड्या दुदैिी लोकािंा 
िुकसाि भरपाई म्हणूि देिा येऊ िकिे. 

सोप्या िदादाि सागंायचे िर, विविटट आर्थिक िुकसाि आवण त्याचे पवरणाम विम्याच्या यंत्रणेद्वारे एका 
व्यिीकिूि अिेक व्यिीकिे ह्िािंवरि केले जािाि. 

व्याख्या  

काही िोड्या लोकाचें दुदैिािे काही िुकसाि झाले, िर िे अिाच प्रकारच्या अविस््चि प्रसंग आवण 
पवरस््ििीला सामोरे जाणाऱ्या लोकामंध्ये िाटूि घेणे अिा प्रकारे विम्याची व्याख्या केली जाऊ िकिे. 
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आकृिी 2: विम्याचे कायथ कसे चालिे  

 
येिे त्याि एक मेख आहे.  

i. लोक अिाप्रकारे त्यािंी घाम गाळूि कमािलेला पसैा देऊि अिी सामावयक रक्कम उभी 
करायला मान्शयिा देिील? 

ii. त्याचें योगदाि असलेली रक्कम प्रत्यक्षाि योग्य कारणासाठी िापरली जाि आहे यािर िे 
कसा वि्िास ठेि ूिकिील? 

iii. िे खूप जा्ि ककिा खूप कमी पैसे देि आहेि हे त्यािंा कसे कळेल?  

्िाभाविकपणे कोणाला िरी पुढाकार घेऊि ही प्रवक्रया सुरु करािी लागेल आवण संघवटि करािी 
लागेल आवण समाजािील लोकािंा या उदे्दिासाठी एकत्र आणाि े लागेल. असा ‘कोणीिरी’ म्हणजे 
‘विमाकिा’, जो हे ठरििो की संचयासाठी प्रत्येक व्यिीिे वकिी िगथणी द्यािी आवण ज्याचें काही 
िुकसाि होिे त्याचं्यापयंि िे पोहोचिण्याची व्यि्िा करिो.  

विमाकत्यािे प्रत्येक व्यिीचा आवण समाजाचा वि्िास सपंादि केला पावहजे. 

1. विम्याचे कायथ कसे चालिे 

a) प्रिमिुः िे एक मालमत्ता असले पावहजेि ज्यािंा एक आर्थिक मूल्य असिे  

i) मालमत्ता म्हणजे, जी भौविक असू िकिे [जसे कार ककिा एखादी इमारि]  
ii) ककिा िी अभौविक असू िकिे [जसे िाि आवण पि]  
iii) ककिा िी व्यविगि असू िकिे [जसे एखाद्याचे िोळे, अियि आवण िरीराचे अन्शय भाग]. 

b) एखाद्या विविटट प्रसंगामुळे एखादी मालमत्ता विचे मूल्य गमाििे. या गमािण्याच्या िक्यिेला 
जोखीम असे म्हणिाि. जोखमीच्या कारणाला संकट (PERIL) असे म्हणिाि. 
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c) संचय हे एक ित्ि आहे. यामध्ये असंख्य व्यिींच्या िगथणीिूि [याला हप्िा (वप्रवमयम) असे 
म्हणिाि] या लोकाकंिे ििाच प्रकारच्या, मालमत्ता असिाि ज्या त्याच प्रकारच्या 
जोखीमीिा सामोरे जािाि.  

d) हा रक्कमेचा संचय, काही िोिे लोक जे संकटामुळे िुकसाि सहि करिाि त्यािा िुकसाि 
भरपाई देण्यासाठी िापरला जािो. 

e) अिा रक्कमेचा संचय करणे आवण काही िोड्या दुदैिी लोकापंयंि भरपाई पोहोचिणे हे एका 
सं्िे माफथ ि केले जािे विला विमाकिा असे म्हटले जािे. 

f) योजिेि भाग घेऊ इस्च्छणाऱ्या प्रत्येक व्यिीबरोबर विमाकिा एक करार करिो. असा प्रत्येक 
सहभागी विमाधारक समजला जािो. 

2. विम्यामुळे ओझे कमी होिे 

िुकसािीचे ओझे म्हणजे एखाद्या िुकसािीच्या प्रसंगाि/ घटिेला सामोरे गेल्यािंिर त्याचा पवरणाम 
म्हणूि एखाद्याला मोजािी लागणारी त्याची ककमि, िुकसाि आवण अपंगत्ि. 

आकृिी 3: एखाद्याला िाहाि ेलागणारे जोखमीचे ओझे 

 
एखाद्याला िाहाव्या लागणाऱ्या जोखमींचे दोि प्रकार असिाि – प्रािवमक आवण दुय्यम. 

a) जोखमीचे प्रािवमक ओझे 

जोखमीचे प्रािवमक ओझे म्हणजे िुध्द जोखमीच्या घटिेचा पवरणाम म्हणूि घरादाराला (आवण 
व्यिसायाच्या वठकाणी) होणारे प्रत्यक्ष िुकसाि. हे िुकसाि िेहेमी िेट आवण मोजमाप करण्या 
योग्य आवण विम्याद्वारे ज्याचंी सहजपणे भरपाई केली जाऊ िकिे असे असिाि. 

उदाहरण 

जेव्हा एखादा कारखािा आगीमध्ये भ्मसाि होिो, िेव्हा प्रत्यक्षाि हािी झालेला ककिा िुकसाि 
झालेला मालाच्या प्रत्यक्ष वकमिीचा अंदाज बाधंिा येऊ िकिो आवण ज्याचे असे िुकसाि झाले 
असेल त्याला त्याची भरपाई देिा येऊ िकिे. 

जर एखाद्या व्यिीची दयदयाची ि्त्रवक्रया झाली िर त्याची िैद्यकीय ककमि मावहिी होऊ िकिे 
आवण त्याची भरपाई करिा येऊ िकिे. 

या वििाय काही अप्रत्यक्ष िुकसाि असू िकिाि.  
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उदाहरण 

आगीमुळे व्यिसायाि खंि पिू िकिो आवण त्यामुळे िफ्यामध्ये िुकसाि होऊ िकिे ज्याचा 
अंदाज बाधंिा येऊ िकिो आवण ज्याचे असे िुकसाि होिे त्याला त्याची भरपाई करिा येऊ 
िकिे. 

b) जोखमीचे दुय्यम ओझे  

समजा असा कोणिाही प्रसगं घिला िाही आवण कोणिेही िुकसाि झाले िाही. याचा असा अिथ 
होिो का की जे अिा सकंटािंा सामोरे जािाि त्याचं्यािर कोणिेही ओझे िसिे? याचे उत्तर असे 
आहे की प्रािवमक ओझ्यावििाय त्याच्यािर जोखमीचे दुय्यम ओझे सुद्धा असिे.  

जोखमीच्या दुय्यम ओझ्यामध्ये िुकसािीच्या प्रसंगाला सामोरे जाण्याच्या केिळ िक्यिेची ककमि 
आवण िाण याचंा समाििे असिो. जरी िो प्रसंग घिला िाही िरी, हे ओझे बाळगाि ेलागिेच. 

आपण अिी काही ओझी समजूि घेऊ: 

i. प्रिमिुः भीिी आवण काळजी मुळे येणारा िारीवरक आवण मािवसक िाण. ही काळजी व्युअिी 
िुसार बदलिे पण िी असिे आवण त्यामुळे िाण येऊ िकिो जो व्यिीच्या प्रकृिीिर पवरणाम 
करिो. 

ii. दुसरे म्हणजे, िुकसाि होईल ककिा िाही याची अविस््चििा, यासाठीचा सिोत्तम उपाय 
म्हणजे अिा प्रसंगाला िोंि देण्यासाठी काही राखीि रक्कम बाजूला काढणे. अिी रक्कम 
बाजूला काढण्याची सुद्धा एक ककमि असिे. उदाहरणािथ, अिी रक्कम रोख ्िरुपाि ठेिािी 
लागेल जायचा परिािा कमी असेल. 

विमाकत्याकिे अिी जोखीम ह्िािंवरि करण्यािे मिाची िािंिा राखणे िक्य होिे, राखीि म्हणिू 
अन्शयिा ठेिािी लागणारी रक्कम योग्य वठकाणी गंुिििा येिे, आपला व्यिसायाचे योग्य प्रकारे 
वियोजि करणे िक्य होिे. िेमक्या याच कारणासंाठी विम्याची आि्यकिा असिे. 

्ियं चाचणी 2 

खालीलपैकी कोणिे जोखमीचे दुय्यम ओझे आहे? 

I. व्यिसायािील व्यत्ययाची ककमि  
II. हािी झालेल्या मालाची ककमि  
III. भविटयािील िुकसािीच्या िक्यिेसाठी काही राखीि रक्कमेची िरिूद करूि ठेिणे  
IV. दयदय विकाराच्या झटक्याचा पवरणाम म्हणिू रुग्णालयाि भरिी करण्याचा खचथ  
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C. जोखीम व्यि्िापि िंते्र 

एखादा दुसरा असा प्र्ि विचारू िकिो की सिथ प्रकारच्या जोखमीच्या प्रसंगाि विमा हेच योग्य उत्तर 
आहे का. याचे उत्तर ‘िाही’ असे आहे.  

एखादी व्यिी त्याचं्या जोखमी व्यि्िावपि करू इस्च्छि असेल िर त्याच्या अिेक पद्धिींपैकी विमा ही 
एक पद्धि आहे. येिे िे ज्या जोखमींिा सामोरे जािाि त्या विमा कंपिीला ह्िािंवरि करिाि. असे 
असले िरी, जोखमी हािाळण्याच्या अन्शय काही पद्धिी आहेि, त्या खाली वदल्या आहेि: 

1. जोखीम टाळणे 

िुकसािीची िक्यिा असलेला प्रसंग टाळण्या द्वारे जोखीम वियंत्रण करणे याला जोखीम टाळणे असे 
म्हणिाि. अिा प्रकारे एखादा जोखीम अिािरणािी संबंवधि कोणिीही मालमत्ता, व्यिी ककिा 
उपक्रम टाळण्याचा प्रयत्ि करिो.  

उदाहरण 

i. एखादा उत्पादिािी संबवंधि काही जोखमी घेण्याचे टाळूि दुसऱ्या कोणाकिे उत्पादिाचे काम 
कंत्राटािर देऊ िकिो. 

ii. एखादा अपघािाच्या भीिीिे बाहेर जाण्याचे टाळू िकिो ककिा परदेिाि गेल्यािर आजारी 
पिण्याच्या वभिीिे प्रिास पूणथपणे टाळू िकिो. 

जोखीम टाळणे हा जोखीम हािाळण्याचा िकारात्मक मागथ आहे. व्यविगि आवण सामावजक प्रगिी 
कृिी आवण हालचालीिूि होि असिे ज्यासाठी काही जोखीम घेणे गरजेचे असिे. अिा जोखीमपूणथ 
हालचाली टाळण्यामुळे त्याचं्यापासूि होणारे जे फायदे असिाि, त्याचं्यापासूि व्यिी ककिा समाज 
िवंचि राहू िकिो. 

2. जोखीम धारण 

एखादा जोखमीचा पवरणाम व्यि्िावपि करण्याचा प्रयत्ि करिो आवण िी जोखीम धारण करूि त्याचे 
पवरणाम ्ििुः सोसण्याचा विणथय घेिो. याला ्ियं-विमा असे म्हणिाि.  

उदाहरण 

एखादे व्यिसाय कें द्र, त्याचं्या अिुभिािर आधावरि ्ििुःची छोटे िुकसाि एका विविटट मयादे पयंि 
सोसण्याची क्षमिा लक्षाि घेऊि, िी जोखीम ्ििुःच धारण करण्याचा विणथय घेऊ िकिे. 

3. जोखीम क्षपण आवण वियंत्रण  
हा जोखीम टाळण्यापेक्षा अवधक व्यिहायथ आवण सुसंगि मागथ आहे. याचा अिथ िुकसाि घिण्याची 
िक्यिा कमी करणे आवण/ककिा असे िुकसाि घिल्यास त्याच्या पवरणामाचंी िीव्रिा कमी करणे.  
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महत्िाचे 

घटिा घिण्याची िक्यिा कमी करण्याचे उपायािंा ‘िुकसाि प्रविबंध’ असे म्हणिाि. िुकसािीची 
िीव्रिा कमी करणे याला ‘िुकसाि क्षपण’ असे म्हणिाि. 

जोखीम क्षपणामध्ये िुकसािीची िारंिावरिा आवण/ककिा आकार खालील पकैी एक िा अिेक उपायािंी 
कमी करणे याचंा समाििे होिो: 

a) विक्षण आवण प्रविक्षण, जसे कमथचाऱ्यासंाठी वियवमि ‘अस्ग्ििमि किायि’ करणे, िाहि 
चालक, फोकथ वलफ्टचालक यािंा हेल्मेट्स आवण आसिपट्टा इत्यादी गोटटी िापरण्याचे परेुसे 
प्रविक्षण देणे.  
याचे एक उदाहरण म्हणजे िाळेि जाणाऱ्या मुलािंा कमी दजाचे खाद्यपदािथ टाळण्या संबधंी 
विक्षण देणे. 

b) पयािरणीय बदल घिििू आणणे, जसे ‘भौविक’ सुधारणा करणे, उदा. दरिाजािंा चागंली 
कुलुपे ककिा वखिकीला गज आवण दारे बसिणे, चोरी िोधक वकिि आग िोधक घंटा ककिा 
अस्ग्ििामक साधि बसिणे. प्रदूषण आवण आिाजाची पािळी कमी करूि आपल्या लोकाचें 
आरोग्य सुधारण्यासाठी िासि उपाय योजू िकिे. मलेवरया प्रविबधंक औषध फिारूि 
रोगाच्या प्रसाराला प्रविबधं केला जाऊ िकिो. 

c) यंते्र ककिा साधिे िापरिािा आवण अन्शय कामे करिािा धोकादायक ककिा अपायकारक 
कायांमध्ये बदल जािाि. 

उदाहरणािथ, आरोग्यपूणथ जीिििैली आवण योग्य त्या िळेेला योग्य िे खाण्यामुळे आजारी 
पिण्याच्या घटिा कमी करण्यास मदि होिे. 

d) विभाजि, मालमते्तमधील विविध घटक एकत्र ठेिण्य ऐिजी विविध ्िािािंर विखरूि ठेिणे 
ही जोखीम करण्याची पद्धि आहे. जर एखाद्या वठकाणी एखादी दुघथटिा घिली िर सिथ 
गोटटी एका वठकाणी ि  ठेिल्यािे त्याचा पवरणाम कमी करिा येऊ िकिो.  

उदाहरणािथ, एखादा कच्चा माल विविध गोदामामंध्ये साठििू िुकसाि कमी करू िकिो. 
त्याचं्यािील एखादे जरी पूणथपणे िटट झाले िरी त्याचा पवरणाम बराच कमी होऊ िकिो. 

4. जोखमीसाठी आर्थिक िरिूद  

याचा संदभथ, घिू िकणाऱ्या िुकसािीसाठी आर्थिक िरिूद करण्यािी आहे.  

a) ्ियं अिथ पुरिठ्याच्या आधारे धोका धारण यामध्ये कोणिेही िुकसाि झाल्यास त्यािळेेस रक्कम 
देणे अंिभूथि आहे. या प्रवक्रयेमध्ये सं्िा ्ििुःची जोखीम ्ििुःच उचलिे आवण त्यासाठी 
्ििुःच्याच विजोरीिूि ककिा कजािूि अिथ परुिठा उपलदाध करिे. यालाच ्ियं-विमा असे 
म्हणिाि. सं्िा ्ििुःची जोखीम क्षपण पद्धिी िापरू िकिे ज्यािूि िुकसािीचा आघाि इिका 
कमी असािा वक िो सं्िा सहि करू िकेल. 
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b) धोका ह्िािंरण (Risk transfer)हा धोका धारण करण्याचे ण्याच्या ऐिजी असणारा पयाय आहे. 
धोका ह्िािंरणा मध्ये िुकसािीची जबाबदारी दुसऱ्या बाजूकिे सोपिली जािे. येिे योगायोगािे 
घिणाऱ्या प्रसंगामुळे [ककिा संकटामुळे] होणारे िुकसाि दुसऱ्या बाजूकिे ह्िािंवरि केले जािे. 

विमा ही जोखीम ह्िािंरणाच्या अिेक महत्िाच्या पद्धिींपैकी एक पद्धि आहे, आवण त्यामुळे विमा 
भरपाई च्या माध्यमािूि अविस््चििे ची जागा सुवि्चीिािेिे भरूि काढली जािे. 

विमा (इन्श्युरन्शस) विरुद्ध आ्िासि (अ्युरन्शस) 

इन्श्युरन्शस आवण अ्युरन्शस हे दोन्शहीही व्यापावरक कायथ करणाऱ्या कंपन्शयाकंिूि देऊ केली जाणारी 
आर्थिक उत्पादिे आहेि. िजीकच्या काळाि या दोन्शहीमधील अंिर खूप अ्पटट झाले आहे आवण 
दोन्शहीचा अिथ काहीसा सारख्याच संदभाि लािला जािो. मात्र असे असले िरीही, खाली चचा 
केल्याप्रमाणे दोन्शही मध्ये काही ढोबळ फरक आहेि.  

विमा म्हणजे घिू िकणाऱ्या घटिे साठी चे सरंक्षण िर आ्िासि (अ्युरन्शस) म्हणजे अिी घटिा जी 
घिणारच आहे अिा घटिेसाठी पुरिलेले सरंक्षण. विमा जोखमीसाठी सरंक्षण पुरििो िर आ्िासि 
(अ्युरन्शस) िक्की घिणाऱ्या घटिेसाठी परुिलेले सरंक्षण उदा, मतृ्य,ू जो िक्की आहे, केिळ त्याची 
घिण्याची िळे अविस््चि आहे. अ्युरन्शस पॉवलसी आयुटयाच्या सरंक्षणािी संबवंधि असिाि. 

 

 

 

 



14 
 

आकृिी 4: विमाधारकाला विमा किा प्रकारे भरपाई करिो 

जोखीम ह्िािंरणाचे अन्शय काही प्रकार असिाि. उदा जेव्हा एखादी कंपिी एखाद्या समूहाचा भाग 
असिे, िेव्हा जोखीम पालक कंपिीकिे ह्िािंवरि केली जािे जी िुकसािीसाठी आर्थिक िरिूद 
करिे. 

अिा प्रकारे, विमा ही जोखीम ह्िािंरणा च्या अिेक पद्धिींपैकी केिळ एक पद्धि आहे. 

एखाद्या व्यिीिे मोटार विमा केला असेल 

एखादी व्यिी दुघथटिाग्र्ि झाली 

िेव्हा िो दािा करिो 

विमा कंपिी त्या व्यिीस भरपाई देिे 
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्ियं चाचणी 3 

खालीलपैकी कोणिी जोखीम ह्िािंरणाची पद्धि आहे? 

I. बँक जमा ठेि  
II. विमा  
III. समभाग  
IV. ्िािर मालमत्ता 

 

D. जोखीम व्यि्िापिाचे साधि विमा 

जेव्हा आपण जोखमीसंबधंी बोलि असिो िेव्हा आपण प्रत्यक्ष घिलेल्या िुकसािी सबंंधी बोलि िसिो 
िर घिू िकणाऱ्या िुकसािी संबंधी बोलि असिो. अिाप्रकारे िे अपेवक्षि िुकसाि असिे. या अपेवक्षि 
िुकसािीची ककमि म्हणजे (ज्याला जोखमीची ककमि असे म्हणिाि):  

i. ज्याच्या साठी विमा केला आहे अिा िुकसाि करू िकणाऱ्या सकंटाची िक्यिा 

ii. पवरणाम्िरूप होऊ िकणारे िुकसािीची रक्कम ककिा आघाि 

जोखमीचे मूल्य िक्यिा आवण िुकसािीची रक्कम याचं्या िेट प्रमाणाि िाढिे. असे असले िरीही, जर 
िुकसािीची रक्कम खूप मोठी असेल िर, आवण घिण्याची िक्यिा कमी असेल िर, जोखमीचे मूल्य 
कमी असू िकिे. 

आकृिी 5: विमा करण्यापूिी विचाराि घेण्याचे मुदे्द 

 
1. विमा करण्यापूिी विचाराि घेण्याचे मुदे्द 

विमा करायचा की िाही याचा विचार करिािा, आपण जोखीम ह्िािंवरि करण्याची ककमि आवण 
िुकसाि सोसण्याची ककमि याचंी िुलिा करणे गरजेचे आहे. जोखीम ह्िािंवरि करण्याची ककमि 
म्हणजे – विमा हप्िा – जे मागील उिाऱ्याि वदल्यािुसार काढला जािो. विमा करण्यासाठीची 
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सिोत्तम स््ििी म्हणजे जेव्हा िुकासािीची िक्यिा कमी आहे मात्र िुकसािीचा पवरणाम मात्र मोठा 
आहे. अिा प्रसंगाि, विम्याच्या माध्यमािूि जोखीम ह्िािंरणाची ककमि (विमा हप्िा) खूप कमी 
असेल आवण िुकसाि ्ििुः सोसण्याची ककमि मात्र खूप मोठी असेल.  

a) िोड्यासाठी जा्ि जोखीम घेऊ िका: जोखीम ह्िािंरणाची ककमि आवण त्याचे मूल्य 
याचं्याि समाधािकारक संबधं असला पावहजे. 

उदाहरण 

एखाद्या साध्या बॉलपेिाचा विमा करण्याि काही अिथ िाही 

b) िुम्ही जेव्हढे िुकसाि सहि करू िकिा त्यापेक्षा अवधक जोखीम घेऊ िका: एखाद्या प्रसंगाचा 
पवरणाम म्हणिू िुम्हाला असे िुकसाि सोसाि ेलागणार असेल की जे िुम्हाला वदिाळखोरी 
पयंि पोहोचिले, िर िी जोखीम धारण करणे ि्िुविटठ आवण योग्य होणार िाही. 

उदाहरण  

जर एखादा खूप मोठा िेल िुद्धीकरण करणारा कारखािा िटट झाला ककिा त्याचे िुकसाि झाले 
िर? कंपिी िे िुकसाि सहि करू िकेल? 

c) जोखमीची होऊ िकणारी विटपत्तीचा काळजीपूिथक विचार करा: ज्या मालमत्ताचं्या 
िुकसािीची िक्यिा (िारंिावरिा) कमी असेल पण गाभंीयथ अवधक असेल (आघाि) अिा 
िळेी त्याचंा विमा करणे सिोत्तम होय. 

उदाहरण  

उदाहरणािथ, एखाद्याला अंिराळयािाचा विमा ि करणे परििू िकिे का? 

्ियं चाचणी 4 

खालीलपैकी कोणत्या घटिेि विमा आि्यक आहे? 

I. कुटंुबािील एकमेि वमळििी व्यिी आकस््मक मरण पाििे. 
II. एखाद्या व्यिीचे पैिाचे पाकीट हरििे  
III. समभागाचं्या वकमिी कोलमििाि 
IV. एखाद्या घराचे मूल्य िैसर्थगक पिझिीमुळे गमाििे 

E. समाजािील विम्याची भवूमका 

देिाच्या आर्थिक विकासाि विमा कंपन्शया महत्िाची भवूमका बजाििाि. त्या देिाची संपत्ती सुरवक्षि 
ठेिणे आवण संरवक्षि करण्याची खात्री देिाि अिा अिािे महत्िपूणथ योगदाि देि आहेि. त्याचंी काही 
योगदािे खाली वदली आहेि. 
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a) त्याचं्या गंुििणुकीमुळे समाजाला मोठ्या प्रमाणाि फायदा होिो. विमा हप्त्याचं्या ्िरुपाि 
मोठ्या प्रमाणाि रक्कम गोळा करणे आवण त्याचंा सचंय करणे ही विमा कंपिीची िाकद 
असिे.  

b) या रक्कमा गोळा करूि आवण पॉवलसीधारकाचं्या वहिासाठी जपल्या जािाि. विमा कंपन्शयािंी 
हा पैल ूध्यािाि ठेििू त्यांचे या विधी संबधंीचे सिथ विणथय अिा प्रकारे करणे आि्यक असिे 
की ज्याद्वारे समाजाचे वहि जपले जाईल. हे त्याचं्या गंुििणुकी संदभाि सुद्धा लागू आहे. 
याचमुळे यि्िी विमा कंपन्शया अविस््चि अिा वठकाणी उदा. ्टॉक्स आवण समभाग यामध्ये 
पैसे गंुििि िाहीि. 

c) विम्याच्या यंत्रणेमुळे व्यिी, कुटंुब, उद्योग, आवण व्यापार आवण समाज आवण एकूणच राटट्र 
यािंा असंख्य प्रत्यक्ष आवण अप्रत्यक्ष फायदे होिाि. व्यिी आवण कंपन्शया अिा दोन्शही 
प्रकारच्या घटकािंा अपघािाच्या प्रसंगाि ककिा अघटीि प्रसंगाि सरंक्षण पुरिल्यामुळे िेट 
फायदा वमळिो. अिा प्रकारे, विमा एका अिािे , उद्योगािील भािंिलाचे संरक्षण करिो आवण 
पुढील वि्िारासाठी आवण व्यिसाय आवण उद्योगाच्या विकासासाठी भािंिल उपलदाध करिो. 

d) विम्यामुळे एखाद्याच्या भविटयाविषयीची भीिी, कचिा आवण काळजी दूर होिे आवण अिाप्रकारे 
व्यिसायाि मुि भािंिलाची गंुििणूक प्रोत्सावहि केली जािे आवण अस््ित्िाि असेल्या 
संसाधिाचंा कायथक्षाम िापर िाढिला जािो. अिाप्रकारे विमा व्यापावरक आवण औद्योवगक 
विकासासाठी प्रोत्साहि देऊि रोजगाराच्या सधंी विमाण करिो आवण त्याद्वारे सिि 
अिथव्यि्िा आवण राटट्रीय उत्पादि िाढिण्याि योगदाि देिो. 

e) जोपयंि एखादी मालमत्ता विमा करण्यायोग्य सकंटाच्या िुकसािीपासूि ककिा हािीपासूि 
संरवक्षि केली जाि िाही िोपयंि कोणिीही बँक ककिा आर्थिक सं् िा त्या मालमते्तिर कजथ 
देऊ करि िाही. त्याचं्यापकैी बहुिािं सं्िा िारण सुरक्षा म्हणिू विमा पॉवलसी प्रदाि 
करण्याचा आग्रह करिाि. 

f) जोखीम ्िीकारण्यापूिी विमाकिे िज्ञ अवभयंिे आवण अन्शय िज्ञाकंिूि मालमते्तचे सिेक्षण 
करूि घेिाि. िे केिळ जोखमीची मूल्याकंिाच्या उदे्दिािे विधारण करि िाहीि िर विमा 
धारकाला सुद्द्द्धा जोखामीमध्ये विविध सुधारणा सुचििाि, ज्यामुळे विमा हप्त्याचा दर कमी 
होऊ िकिो. 

g) वियाि, विकपग आवण बँककग याचं्या बरोबरीिे परकीय चलि वमळिणारा उद्योग म्हणूि विमा 
उद्योगाला दजा वदला जािो. भारिीय विमाकिे 30 पेक्षा आधी देिािं काम करिाि. त्याचं्या 
कायािूि परकीय चलि वमळिे आवण िे अदृ्य वियािीचे प्रविविवधत्ि करिाि. 

h) विमाकिे आगीपासूि िुकसाि प्रविबधंक, कागो िुकसाि प्रविबधंक, औद्योवगक सुरक्षा आवण 
र्िे सुरक्षा अिा अिेक एजन्शसीज आवण सं्िाबंरोबर जोिलेले असिाि. 
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मावहिी  

विमा आवण सामावजक सुरक्षा 

a) सामावजक सुरक्षा ही िासिाचे किथव्य आहे याला आिा मान्शयिा वमळाली आहे. िासिाद्वारे या 
उदे्दिािे पावरि केलेले विविध कायदे याचं्यामध्ये बंधिकारक असल्यािे ककिा ्ििुःहूि सामावजक 
सुरके्षचे साधि म्हणूि विम्याच्या िापराचा समाििे केला जािो. कें द्र सरकार आवण राज्य सरकार 
काही सामावजक सुरक्षा योजिाचं्या अंिगथि विमा हप्िे भरूि आपली सामावजक िचिबद्धिा पूणथ 
करिाि. कमथचारी राज्य विमा कायदा, 1948 च्या िरिुदी िुसार कमथचारी राज्य विमा महामंिळ 
आजारपण, अपंगत्ि, बाळंिपण आवण मृत्य ू यासाठी औद्योवगक कमथचारी आवण त्याचंी कुटंुबीय 
असे ज्या विमाधारक व्यिी असिाि त्यािंा रक्कम देिे. ही योजिा कें द्र िासिािे सूवचि केलेल्या 
काही ठराविक औद्योवगक के्षत्रामंध्ये कायथरि असिे. 

b) िासिाद्वारे प्रायोवजि सुरक्षा योजिामंध्ये विमा महत्िाचा भवूमका विभाििो. पीक विमा 
योजिा(RKBY) खूप सामावजक महत्ि असणारी योजिा आहे. या योजिेमुळे केिळ विमा धारक 
िेिकऱ्यािंाच फायदा होिो असे िव्हे िर समाजालासुद्धा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष वरत्या फायदा होिो. 

c) व्यापावरक ित्िािर चालणाऱ्या सिथ ग्रामीण विमा योजिा िेिटी ग्रामीण कुटंुबािंा सामावजक सुरक्षा 
पुरिण्यासाठी ियार केल्या गेल्या आहेि. 

d) या सरकारी योजिािंा आधार देण्यावििाय विमा उद्योग ्ििुः व्यापावरक ित्िािर विमा संरक्षण 
पुरििो ज्याचा अवंिम उदे्दि सामावजक सुरक्षा हाच असिो. उदाहरण: जििा व्यविगि अपघाि 
विमा योजिा, जि आरोग्य योजिा इत्यादी. 

्ियं चाचणी  5 

खालीलपैकी कोणिी योजिा विमाकत्याद्वारे राबिली जािे आवण िासिाद्वारे प्रायोवजि केली जाि 
िाही?  

I. कमथचारी राज्य विमा महामंिळ  
II. वपक विमा योजिा  
III. जि आरोग्य  
IV. िरील पैकी सिथ 

 
 

सारािं  

 विमा म्हणजे जोखीम संचय करूि जोखीम ह्िािंरण. 
 व्यापावरक विमा व्यिसाय आज ज्या ्िरुपाि केला जािो त्याची पाळेमुळे लंिि येिील, लॉइिस 

कॉफी हाउस पयंि जाऊि पोहोचिाि. 
 विमा रचिे मध्ये खालील घटकाचंा समाििे असिो: 
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 मालमत्ता,  
 जोखीम,  
 संकट,  
 करार,  
 विमाकिा आवण  
 विमाधारक 

 जेव्हा समाि जोखमींिा सामोऱ्या जाणाऱ्या समाि मालमत्ता असणारे लोक एकवत्रि रक्कमाचं्या 
एका संचयाि योगदाि देिाि त्याला सचंयि असे म्हणिाि. 

 विम्यावििाय िापरली जाणारी अन्शय जोखीम व्यि्िापि िंत्रामंध्ये खालील गोटटींचा समाििे 
होिो: 
 जोखीम टाळणे,  
 जोखीम वियतं्रण,  
 जोखीम धारण,  
 जोखीम अिथ िरिूद आवण  
 जोखीम ह्िािंरण 

 विम्याचे काही महत्िाचे वियम असे आहेि: 
 वजिके गमािणे िुम्हाला परििू िकिे त्यापेक्षा अवधक जोखीम घेऊ िका,  
 जोखमीचे पवरणाम काळजीपूिथक िपासा आवण 
 छोट्या गोटटीसाठी जा्ि जोखीम घेऊ िका 

महत्िाच्या संज्ञा 

1. जोखीम  
2. संचयि  
3. मालमत्ता  
4. जोखमीचे ओझे 
5. जोखीम टाळणे 
6. जोखीम वियतं्रण  
7. जोखीम धारण 
8. जोखीम अिथ िरिूद 
9. जोखीम ह्िािंरण 

्ियं चाचणीची उत्तरे  

उत्तर 1  

योग्य पयाय आहे II. 

भारिाचे आयआरिीए भारिािील विमा उद्योगाचे वियंत्रक आहेि. 
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उत्तर  2  

योग्य पयाय आहे III. 

भविटयािील संभाव्य िुकसािीसाठी राखीि रक्कम बाजूला काढण्याची गरज हे जोखमीचे दुय्यम ओझे 
आहे. 

उत्तर  3  

योग्य पयाय आहे II. 

विमा ही जोखीम ह्िािंरणाची पद्धि आहे. 

उत्तर  4  

योग्य पयाय आहे I. 

कुटंुबािील वमळित्या व्यिीचा अकाली मृत्यू झाल्यािे सपूंणथ कुटंुबाला त्रास सहि करािा लागणे अिा 
प्रकारच्या घटिापासूि कुटंुबाला िाचिण्यासाठी जीिि विमा विकि घेण्यास प्रिृत्त करिाि. 

उत्तर  5  

योग्य पयाय आहे III. 

जि आरोग्य विमा योजिा िासिा द्वारे प्ररायोवजि िाही िर िी विमाकत्याद्वारे राबिली जािे. 

्ियं परीक्षण प्र्ि 

प्र्ि 1  

संचयिा द्वारे जोखीम ह्िािंरण म्हणजे ________. 

I. बचि  
II. गंुििणूक 
III. विमा 
IV. जोखीम िमि 

प्र्ि 2  

जोखीम घिण्याची िक्यिा कमी करण्याच्या उपायािंा _____म्हणिाि. 

I. जोखीम धारण 
II. िुकसाि प्रविबधंि 
III. जोखीम ह्िािंरण 
IV. जोखीम टाळणे 
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प्र्ि 3  

विमाकत्याकिे जोखीम ह्िािंवरि करण्यामुळे, ___________िक्य होिे. 

I. मालमते्तबाबि विटकाळजीपणे 
II. िुकसािीच्या प्रसंगाि विम्यािूि पैसे कमािणे 
III. आपल्या मालमत्तािंा असलेला संभाव्य  जोखीमीकिे दुलथक्ष करणे 
IV. आपल्या मिाची िािंिा राखिा येिे आवण आपल्या व्यिसायािर लक्ष कें वद्रि करणे 

प्र्ि 4  

आधुविक विम्याच्या व्यिसायाची पाळेमुळे __________पयंि पोहोचिाि. 

I. जहाजाचा विमा  
II. लॉइिस 
III. ऱ्होिस 
IV. मल्होत्रा सवमिी 

प्र्ि 5  

विम्याच्या संदभाि जोखीम धारण’ म्हणजे अिी पवरस््ििी ज्याि _____. 

I. िुकसाि ककिा हािीची िक्यिा िसिे 
II. िुकसाि विमाण करणाऱ्या घटिेला काही मूल्य िसिे 
III. मालमत्ता विमा सरंवक्षि केलेली असिे 
IV. एखादा िी जोखीम आवण त्याचे पवरणाम सहि करण्याचे ठरििो  

प्र्ि 6  

खालील पैकी कोणिे विधाि सत्य आहे? 

I. विमा मालमते्तचे संरक्षण करिो  
II. विमा त्याचे िुकसाि प्रविबधंि करिो  
III. विम्यामुळे िुकसािीच्या िक्यिा कमी होिाि  
IV. जेव्हा मालमते्तचे िुकसाि होिे िेव्हा विमा भरपाई देिो 

प्र्ि 7  

प्रत्येकी 20000 रुपये मुल्याकंि असणाऱ्या 400 घरापंकैी, सरासरी 4 घरे प्रवििषी जळिाि आवण 
त्याचें एकवत्रि िुकसाि रुपये 80000 असिे. हे िुकसाि भरूि काढण्यासाठी प्रत्यके घरामागे वकिी 
िार्थषक िगथणी काढािी लागेल? 

I. रुपये 100/-   
II. रुपये200/-    
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III. रुपये80/-  
IV. रुपये400/- 

प्र्ि 8  

खालीलपैकी कोणिी विधािे सत्य आहेि? 

I. विमा म्हणजे काही ‘िोड्या’ लोकाचें िुकसाि ‘असंख्य’ लोकािंी िाटूि घेण्याची पद्धि 
II. विमा म्हणजे एका व्यिीची जोखीम दुसऱ्या व्यिीकिे ह्िािंवरि करणे 
III. विमा म्हणजे ‘असंख्य’लोकाचें िुकसाि काही ‘िोड्या’ लोकािंी िाटूि घेण्याची पद्धि  
IV. विमा म्हणजे काही िोड्या लोकाचंा फायदा असंख्य लोकािंा ह्िािंवरि करण्याची पद्धि 
 

प्र्ि 9  

एखाद्या मालमते्तची जोखीम ्िीकारण्यापूिी विमाकिे विचे सिेक्षण आवण विरक्षण का करूि घेिाि? 

I. दर ठरिण्याच्या उदे्दिािे जोखीम विधारण करण्यासाठी 
II. विमाधारकािे िी मालमत्ता किाप्रकारे विकि घेिली हे पाहण्यासाठी 
III. हे पाहण्यासाठी की अन्शय विमाकत्यांिी सुद्धा िी मालमत्ता विरीक्षण केली आहे का 
IV. हे पाहण्यासाठी की िेजारची मालमत्ता सुद्धा विमा सरंवक्षि करिा येईल का 

प्र्ि 10  

खालीलपैकी कोणिा पयाय विम्याची प्रवक्रया उत्कृटट्प्रकारे िणथि करिो? 

I. काही िोड्या लोकादं्वारे अिेकाचें िुकसाि िाटूि घेणे  
II. काही िोड्या लोकाचें िुकसाि अिेकािंी िाटूि घेणे 
III. एकािे  काही िोड्या लोकाचें िुकसाि िाटूि घेणे 
IV. सबवसिी च्या माध्यमािूि िुकसाि िाटूि घेणे 
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्ियं-पवरक्षणाच्या प्र्िाचंी उत्तरे 

उत्तर 1  

योग्य पयाय आहेIII. 

जोखीम सचंयिा द्वारे जोखीम ह्िािंरण याला विमा असे म्हणिाि. 

उत्तर 2  

योग्य पयाय आहे II. 

जोखीम घिण्याची िक्यिा कमी करण्याच्या उपायािंा िुकसाि प्रविबंधि उपाय असे म्हणिाि. 

उत्तर 3  

योग्य पयाय आहे IV. 

विमाकत्याकिे जोखीम ह्िािंवरि करूि, मिाची िािंिा राखिा येिे आवण आपल्या व्यिसायाचे 
अवधक चागंल्याप्रकारे वियोजि करिा येिे. 

उत्तर 4  

योग्य पयाय आहे II. 

आधुविक विम्याच्या व्यिसायाची पाळेमुळे लॉइिस पयंि जाऊि पोहोचिाि. 

उत्तर 5  

योग्य पयाय आहे IV. 

विम्याच्या संदभाि ‘जोखीम धारण म्हणजे अिी पवरस््ििी ज्याि एखादा जोखीम आवण त्याचे पवरणाम 
सहि करण्याचे ठरििो. 

उत्तर 6  

योग्य पयाय आहे IV. 

जेव्हा मालमते्तचे िुकसाि होिे िेव्हा विमा भरपाई देिो. 

उत्तर 7  

योग्य पयाय आहे II. 

प्रत्येक घरासाठी रुअये 200 िगथणीिूि िुकसाि सरंवक्षि होईल. 
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उत्तर 8  

योग्य पयाय आहे I. 

विमा म्हणजे काही ‘िोड्या’ लोकाचें िुकसाि ‘असंख्य’ लोकािंी िाटूि घेण्याची पद्धि. 

उत्तर 9  

योग्य पयाय आहे I. 

जोखीम ्िीकारण्यापूिी विमाकिे दर विधारण करण्याच्या उदे्दिािे मालमते्तचे सिेक्षण आवण विरीक्षण 
करूि घेिाि. 

उत्तर 10  

योग्य पयाय आहे II. 

िुकसािीला सामोरे जाणाऱ्या काही िोड्या लोकाचें िुकसाि, ििाच प्रकारच्या घटिा / पवरस््ििीला 
सामोरे जाणाऱ्या लोकामंध्ये िाटूि घेण्याच्या प्रवक्रयेला विमा असे म्हणिाि. 
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प्रकरण 2 

ग्राहक सेिा 

प्रकरणाची ओळख  
 
या प्रकरणामध्ये िुम्ही ग्राहक सेिचेे महत्ि समजूि घ्याल. ग्राहकािंा सेिा परुाविण्यािील 
प्रविविधींची भवूमका विकाल. विमा पॉवलसीधारकासंाठी उपलदाध असणाऱ्या विविध िक्रार 
वििारण यंत्रणा समजूि घ्याल. त्यावििाय िुम्ही ग्राहकाबरोबर कसे संबधं प्र्िावपि करायचे 
आवण संिाद साधायचा हे सुद्धा विकाल. 
  
विकण्याची फवलिे  
 
A. ग्राहक सेिा – साधारण संकल्पिा  
B. ग्राहकािंा सेिा परुिण्यािील विमा प्रविविधींची भवूमका 
C. िक्रार वििारण 
D. संिाद प्रवक्रया  
E. अ-मौवखक संिाद  
F. िैविक ििथि  
 
 
हे प्रकरण अभ्यास केल्यािंिर, िुम्ही हे करू िकला पावहजेि: 
 
1. ग्राहक सेिचेे महत्ि विषद करणे  
2. सेिचे्या दजासबंंधी िणथि करणे  
3. विमा उद्योगािील सेिा या विषयाचे महत्ि िपासणे 
4. उत्तम सेिा देण्यािील विमा प्रविविधीच्या भवूमकेविषयी चचा करणे  
5. विमा के्षत्रािील िक्रार वििारण यंत्रणेचे अिलोकि  
6. संिादाची प्रवक्रया वििरण करणे  
7. अ-मौवखक संिादाचे महत्ि प्रदर्थिि करणे  
8. विफारस केलेले िैविक ििथि 
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A. ग्राहक सेिा – साधारण संकल्पिा  
 

1. ग्राहक सेिा का?  
 
ग्राहक हे व्यिसायाचे अन्शिदािे असिाि, आवण कोणत्याही सं्िेला त्याचं्यािी विर्थिकारपणे 
िागणे परििू िकि िाही. विमा के्षत्रामध्ये ग्राहक सेिा आवण िािेसंबधं याचंी भवूमका अन्शय 
कोणत्याही उत्पादिापेंक्षा खूप संिदेििील असिे. 
 
विमा ही सेिा आहे आवण अन्शय उत्पादिापेंक्षा िगेळी आहे हेच याचे कारण आहे.  
 
आिा आपण हे पाहू की एखादी कार विकि घेणे आवण विमा विकि घेणे याि काय फरक आहे.  
 

कार  कारचा विमा 
ही एक मूिथ ि्िू आहे, जी पाहिा 
येिे, विची टे्ट ड्राईव्ह करिा येिे 
आवण विचा अिुभि घेिा येिो.  

भविटयाि एखाद्या अपघािाि कारचे होऊ िकणारे  
िुकसाि ककिा हािीची भरपाई करण्याचा करार 
असिो. कोणीही दुदैिी घटिा घिल्यावििाय विम्याचा 
फायदा अिुभि ूिकि िाही.  

कार खरेदी करिािा ग्राहकाची मौज 
मजा करण्याची अपेक्षा असिे. हा 
अिुभि खरा असिो आवण 
समजण्यास सोपा असिो.  
 

विम्याची खरेदी िाबििोब वमळणाऱ्या आिंदाच्या 
अपेके्षच्या आधारािर होि िसिे, िर िक्यिेिील 
दुदैिी घटिेची भीिी ककिा काळजी ही त्याचा आधार 
असिो. 
कोणीही विमा ग्राहक अिा पवरस््ििीची आिा करणार 
िाही ज्याि विम्याचे फायदे वमळू िकिील.  

कार, असेम्दाली लाईििर बििली 
जािे, िोरूम मध्ये विकली जािे 
आवण र्त्यािर िापरली जािे.  
बिणे, विकणे, आवण िापरणे या 
विन्शही प्रवक्रया िीि िगेळ्या वठकाणी 
घििाि. 

विम्यामध्ये असे पवहले जािे की उत्पादि आवण िापर हे 
एकाच िळेी घिि असिे. हे एकाच िळेी बिणे आवण 
िापर हे सिथ सेिाचें खास िैविटट्य आहे.  
 

 
ग्राहक प्रत्यक्षाि जे अिुभििो िे म्हणजे सेिचेा अिुभि. जर िो परेुसा समाधाि देणारा िसेल 
िर, त्यािूि असमाधाि विमाण होिे. जर सेिा अपेके्षपेक्षा चागंली असेल िर ग्राहक आिंदी 
होईल. प्रत्येक सं् िेचे लक्ष्य ग्राकाचंा आिंद हे असले पावहजे.  
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2. सेिचेा दजा   
 
ग्राहकािंा उच्च दजाची सेिा देणे आवण ग्राहकाला आिंद देणे हे विमा कंपन्शया आवण त्याचें 
कमथचारी, याि प्रविविधी सुद्धा येिाि, याचं्यासाठी हे आि्यक असिे. 
  
पण उच्च दजाची सेिा म्हणजे काय? त्याची लक्षणे कोणिी?  
 
सेिा दजा संबधंीचे प्रवसध्द मॉिेल [“SERVQUAL’िािाचे] आपल्या काही अंिदृथटटी देऊ 
िकिे. िे सेिा दजा संबधंी पाच दिथक ठळक पणे सागंिे : 

  
a) वि्िासाहथिा: आ्िावसि केलेली सेिा अिलंबिू राहण्या योग्य आवण अचकूपणे 

देण्याची क्षमिा. बहुिािं ग्राहक सेिा दजाच्या पाच आयामापंकैी वि्िासाहथिा हा 
सिाि महत्िाचा आयाम माििाि. याच्या आधारािर वि्िास विमाण होिो.  
 

b) संिदेििीलिा: म्हणजे सेिा देणाऱ्या कमथचाऱ्याचंी ग्राहकािंा मदि करणे आवण 
त्याच्या गरजािंा ित्परिेिे प्रविसाद देणे यासाठीची इच्छाििी आवण क्षमिा. िी सेिा 
देण्याचा िगे, अचकूिा, आवण िृत्ती अिा लक्षणामंधूि मोजली जाऊ िकिे.   
 

c) आ्िासि: म्हणजे सेिा प्रदात्याचें ज्ञाि, चुणचणुीिपणा, सौजन्शय आवण कमथचाऱ्याची 
वि्िास आवण आत्मवि्िास विमाण करण्याची क्षमिा. त्या पूणथ करण्याची क्षमिा 
त्याच्याि आहे याबद्दल ग्राहकाच्या मुल्याकंिािूि समजू िकिे. कमथचाऱ्यािे 
ग्राहकाच्या गरजा किा प्रकारे समजूि घेिल्या आहेि त्या पूणथ करण्याची क्षमिा 
त्याच्याि आहे का, याबद्दल ग्राहकाच्या मुल्याकंिािूि समजू िकिे.  
 

d) समिदेिा: याचे िणथि व्यविगि लक्ष असे केले जािे. िे ग्राहकाची काळजी घेण्याची 
सिय आवण त्याच्याकिे परुिलेले व्यविगि लक्ष यािूि वदसू िकिे.  
 

e) मूिथ ्िरूप: म्हणजे आसपासचे भौविक घटक जे ग्राहक पाहू, ऐकू िकिो आवण ्पिथ 
करू िकिो. उदाहरणािथ, विमा कंपिीच्या कायालयाला भेट वदल्यािंिर त्याचे 
्िाि, त्याची रचिा, ्िच्छिा, वि्ि आवण उच्च व्यािसावयकिा या गोटटी ग्राहकािर 
चागंला प्रभाि विमाण करिाि. भौविक गोटटी खास करूि महत्िाच्या बििाि कारण 
त्या सेिा अिुभिण्यापुिी प्रिमदिथिी आवण िंिर सुद्धा दीघथकाळ प्रभाि विमाण 
करिाि. 
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3. ग्राहक सेिा आवण विमा  
विमा उद्योगािील कोणत्याही प्रविियि विके्रत्याला विचारा की त्याला त्या उंचीिर पोहोचणे 
आवण वटकूि राहणे कसे जमले. िुम्हाला बहुिेकाकंिूि सारखेच उत्तर वमळेल, की त्याचं्या 
सध्याच्या ग्राहकाकंिूि वमळालेले सहकायथ आवण समिथि याचं्या आधारािर िे त्याचंा व्यिसाय 
उभा करू िकले.  
 
िुम्हाला हे सुद्धा लक्षाि येईल की त्याचं्या उत्पन्शिामधील मोठा भाग कराराचं्या ििीकरणािूि 
येिो. त्याचें ग्राहक हे त्यािंा िि ेग्राहक देणारे ्त्रोि असिाि.  
  
त्याचं्या यिाचे रह्य काय आहे?  
 
बहुिािंी उत्तर असेल, त्याचं्या ग्राहकािंा सेिा देण्याबाबि असलेली त्याचंी िचिबद्धिा. 
  
ग्राहकाला आिंदी ठेिण्यािे प्रविविधी आवण कंपिीला कसा फायदा होिो?  
 
या प्र्िाचे उत्तर देण्यासाठी, ग्राहकाच्या जीिि मूल्याकिे पाहणे सयुविक ठरेल.  
 
ग्राहकाचे जीििकाल मूल्य म्हणजे ग्राहकािी दीघथकालीि भक्कम संबंधािूि वमळालेल्या 
आर्थिक फायद्याचंी बेरीज.   
 
आकृिी 1 : ग्राहक जीििकाल मूल्य  
 

 
 
 
सेिा देणारा आवण ग्राहकािी घविटठ संबधं विमाण करणारा प्रविविधी, पि आवण ब्रिँ मूल्य 
विमाण करिो ज्याचा उपयोग व्यिसायाच्या िाढीसाठी होिो.  
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्ियं चाचणी 1 
 
ग्राहकाचे जीििकाल मूल्य म्हणजे काय? 
 
I. ग्राहकाच्या आयुटयाि त्याला सेिा देण्यासाठी लागलेला खचथ  
II. ग्राहकािे वदलेल्या व्यिसायािरूि त्याला वदलेली श्रेणी 
III. ग्राहकाबरोबर दीघथकालीि संबंध विमाण करूि वमळििा येिील अिा फायद्याचंी बेरीज  
IV. ग्राहकाला देिा येईल असा अवधकिम विमा    
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B. उत्तम ग्राहक सेिा देण्यािील विमा प्रविविधीची भवूमका  
 
आिा आपण असे पाहू की प्रविविधी, ग्राहकाला उत्तम सेिा किाप्रकारे देऊ िकिो. ही भवूमका 
विक्रीच्या टप्प्यािर सुरु होिे आवण कराराच्या कालािधीि चाल ू राहिे आवण याि खालील 
पायऱ्या अिंभूथि असिाि. आिा आपण करारामधील काही मलैाचे दगि आवण त्या प्रत्येक 
पायरीिर करण्याची भवूमका समजाििू घेऊ.  
 
1. विक्री – उत्तम सल्ला  
 
सेिचेी पवहली सधंी म्हणजे विक्रीचा क्षण. साधारण विम्याच्या खरेदी मधील अिेक मुद्यापंकैी 
िाजूक मुद्दा म्हणजे खरेदी करण्याची किचाची रक्कम [विमा आ्िावसि].   
 
येिे एक मुलभिू आकलि लक्षाि ठेिणे महत्िाचे असिे की – जोखीम अन्शय प्रकारे 
व्यि्िावपि केली जाऊ िकि असेल िर विम्याची विफारस करू िये. विमाधारकािे या 
गोटटीची खात्री केली पावहजे की विम्याच्या ककमिीपेक्षा अपेवक्षि िुकसाि (विमा आ्िावसि) 
मोठे असले पावहजे. विमा हप्त्याची रक्कम होऊ िकणाऱ्या िुकासािापेक्षा मोठी असेल िर, 
जोखीम धारण करण्याचा सल्ला देणे योग्य होईल. 
 
दुसऱ्या बाजूला, एखाद्या सभंाव्य घटिेमुळे आर्थिक बोजा विमाण होणार असेल िर, अिी 
घटिा विमा आ्िावसि करणे िहाणपणाचे ठरिे. 
 
विमा आि्यक आहे ककिा िाही हे पवरस््ििीिर. संकटामुळे मालमते्तला होणाऱ्या िुकसािीची 
िगण्य असेल िर, एखादा विमा करण्यापेक्षा िी जोखीम धारण करेल. त्याच प्रमाणे जर िी 
ि्िू िगण्य असेल िर, एखादा विचा विमा करणार िाही.  
 
उदाहरण  
 
िेहेमी पूर येणाऱ्या भागाि राहणाऱ्या घर मालकािे, परुासाठी विमा किच घेिल्यास िे उपयुि 
होईल.  
 
दुसऱ्या बाजूला, घराचा मालक अिा वठकाणी राहि असेल जेिे पुराचा धोका िगण्य आहे, िेिे 
विमा किच घेण्याची आि्यकिा िसेल. 
 
भारिाि, विसऱ्या बाजूच्या जोखमीसाठी विमा मोटार िाहि विमा करणे कायद्यािे बधंिकारक 
आहे. अिा बाबिीि, एखाद्याला विमा गरजेचा आहे ककिा िाही ही चचा विरिथक आहे.  
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जर कोणाला सािथजविक र्त्यािंरूि िाहि चालिायचे असेल िर त्यािे विसऱ्या बाजूचा विमा 
केला पावहजे कारण िसे करणे अवििायथ आहे. त्याचबरोबर कारचे ्ििुःचे होऊ िकणारे 
िुकसाि विमा आ्िावसि करणे जरी अवििायथ िसले िरी समंजसपणाचे ठरेल. 
  
जर िक्यिेिील िुकसािीचा काही भाग एखादा उचल ू िकि असेल िर, विमाधारकासाठी 
िजािटी चा विमा विििणे आर्थिक दृटट्या सोयीचे असेल. एखाद्या कॉपोरेट ग्राहकाच्या विविध 
गरजा असू िकिाि, अगदी कारखािा, लोक, कार, देयिा उदभि इत्यादी, या सिांसाठी 
त्याला विमा किच आवण पॉवलसीसंबधंी योग्य सल्ल्याची गरज असिे. 
 
बहुिािं साधारण विमा पॉवलसी ढोबळमािािे दोि प्रकाराि मोििाि:  
 

 विविटट संकटासाठी च्या पॉवलसी 
 सम्ि जोखमी पॉवलसी    

 
दुसऱ्या क्रमाकंाच्या पॉवलसी अवधक महाग असिाि कारण त्या पॉवलसीमधूि ि िगळलेले, सिथ 
प्रकारचे िुकसाि आ्िावसि करिाि. पॉवलसी मध्ये उल्लेवखि असणाऱ्या संकटादं्वारे 
िुकसािीच्या सिावधक िक्यिा असणारी कारणे विमा आ्िावसि केली जािाि आवण त्यामुळे 
‘विविटट संकटासंाठीच्या’ पॉवलसी अवधक फायदेिीर असू िकिाि, कारण यामुळे विमा हप्िा 
िाचू िकिो आवण विमाधारकाला आि्यकिेिुसार किच प्राप्ि होिे. 
 
विमा प्रविविधी िेव्हाच त्याचे ििथि वमळिणे सुरु करिो जेव्हा िो एखाद्या बाबिीि सर्थित्तम 
सल्ला देिो. प्रविविधीिे हे लक्षाि ठेिाि ेकी, जोखीम हािाळण्याचे केिळ विमा हेच एक साधि 
आहे, असे एखाद्याला िाटेल पण जोखीम धारण, ककिा िुकसाि प्रविबंध यासारखी िंते्र 
विम्याची ककमि कमी करण्यासाठीचे पयाय म्हणिू उपलदाध असिाि. 
  
विमाधारकाच्या दृटटीकोिािूि विम्यासंबधंीचे उवचि प्र्ि उदाहरणादाखल असे असू िकिाि: 
 

 िजािटी लक्षाि घेिा, वकिी विमा हप्िा िाचिला जाऊ िकिो?  
 िुकसाि प्रविबधं उपक्रमािंिर वकिी विमा हप्िा कमी होऊ िकिो? 

 
साधारण विमा विके्रिा म्हणूि एखाद्या ग्राहकाला भेटिािा प्रविविधीिे ्ििुःला असा प्र्ि 
विचारला पावहजे की ग्राहकाच्या संदभाि त्याची भवूमका काय आहे. िो िेिे केिळ विक्री 
करण्यासाठी जाि आहे की एक प्रविक्षक आवण एक भागीदार बिूि त्याच्या जोखमी प्रभािीपणे 
व्यि्िावपि करण्यासाठी मदि करणार आहे? 
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ग्राहकाचा दृटटीकोि िगेळा असिो. खचथ केलेल्या प्रत्येक रुपयािूि अवधकावधक विमा 
वमळिायचा असा त्याचा हेिू िसिो, िर जोखीम हािाळण्याची ककमि कमी किी करिा येईल 
हे पहाि असिो. 
 
अन्शय िदादाि सागंायचे िर विमा प्रविविधीची भवूमका सामान्शय विके्रत्यापेक्षा िगेळी असिे. िो 
जोखीम विधारक असला पावहजे, अिंलेखक, जोखीम व्यि्िापि सल्लागार, अपेक्षािुरूप 
उपाय ियार करणारा आवण वि्िासाहथिा विमाण करूि आवण दीघथकालीि संबंधाचं्या 
आधारािर िािे विमाण करणारा हे सिथ त्याच्यामध्ये सामािलेले असले पावहजे.  
 
2. प्र्िािाची पायरी  
 
प्रविविधीिे ग्राहकाला प्र्िािाचा फॉमथ भरण्यास मदि केली पावहजे. विमाधारकािे त्यामध्ये 
केलेल्या विधािाचंी जबाबदारी ्िीकारणे आि्यक असिे. प्रकरण 5 मध्ये प्र्िाि फॉमथच्या 
ठळक िैविटट्यासंबंंधी चचा केली आहे. 
 
प्र्िाि फॉमथ मधील िपिील भरिािा प्रत्येक प्र्िाला प्र्िािकािे काय उत्तर द्याि े हे 
प्रविविधीिे विषद करणे आवण ्पटट करणे अवििय महत्िाचे आहे. विमा हक्काच्या प्रसंगाि, 
योग्य आवण संपूणथ मावहिी देण्याि अपयि आले िर त्यामुळे संपूणथ विमा हक्क प्रभािहीि होऊ 
िकिो. 
 
काही िळेा काही पॉवलसी पूणथ करण्यासाठी जा्िीच्या मावहिीची आि्यकिा िाटू िकिे. 
अिा िळेी, कंपिी िेट ककिा प्रविविधीच्या/सल्लागाराच्या माध्यमािूि ग्राहकाला कळि ूिकिे. 
कोणत्याही बाबिीि, सिथ आि्यक औपचावरकिा पूणथ करण्यासाठी आवण त्याल ककिा विला 
त्या किा महत्िाच्या आहेि हे समजूि सागंण्यासाठी ग्राहकाला मदि करणे आि्यक ठरिे. 
 
3. ्िीकाराची पायरी   
 

a) कव्हर िोट 
 

प्रकरण ‘5’ मध्ये कव्हर िोट संबंधी चचा केलेली आहे. जेिे लागू होिे िेिे, कंपिीिफे विमा 
धारकाला कव्हर िोट जारी केली गेली आहे याची खात्री करणे ही प्रविविधीची जबाबदारी 
आहे. या संदभािील ित्परिेमुळे ग्राहकाला हा संदेि वमळिो की त्याचे ्िार्य प्रविविधी 
आवण कंपिी याचं्या हािाि सुरवक्षि आहे.  

 



 

33 
 

 
b) पॉवलसी द्िािजे पोहोचिणे  

  
पॉवलसी देण्याच्या विवमत्तािे प्रविविधीला ग्राहकािी सपंकथ  साधण्याची अजूि एक संधी 
वमळिे. कंपिीचे वियमाि जर व्यिीिुः पॉवलसी पोहोचिणे अिुमि असेल िर, िी घेऊि 
जाणे आवण ग्राहकाला िो द्िािजे ्ििुःच पोहोचिणे ही खूप छाि कल्पिा आहे.  
 
जर पॉवलसी पो्टािे िेट पाठिली जाि असेल िर, प्रविविधीिे ग्राहकाला िी पाठिली 
आहे हे कळल्यािंिर ग्राहकाला जाऊि भेटले पावहजे. ग्राहकाला जाऊि भेटणे आवण 
त्याला द्िािजेामधील ि कळलेल्या गोटटी समजाििू सागंणे यासाठी ही एक सधंी असिे. 
विविध प्रकारच्या पॉवलसी मधील िरिुदी आवण ग्राहक वमळि ूिकिो असे पॉवलसीधारकाचे 
हक्क आवण वििेषावधकार ्पटट करूि सागंण्याचाही हा प्रसंग असिो. या कृिीमुळे 
प्रविविधीची विक्रीच्या पुढे जाऊि चागंल्या पािळीची सेिा देण्याची इच्छा दिथिली जािे.  
 
हे भेट म्हणजे प्रविविधीची ग्राहकाला सेिा देण्याची इच्छा आवण संपूणथ पाठबळ व्यि 
करण्याचा सुद्धा प्रसंग असिो. 
  
पुढील िकथ संगि पायरी म्हणजे त्याला मावहि असणाऱ्या अन्शय व्यिींची िाि े आवण 
िपिील विचारणे ज्यािंा प्रविविधीच्या सेिचेा फायदा होऊ िकिो. ग्राहकािे ्ििुःच अिा 
लोकािंी संपकथ  केला आवण त्यािंा प्रविविधीचा पवरचय करूि वदला िर िो व्यिसायािील 
मोठा लाभच म्हणायला हिा.  

 
c) पॉवलसी ििीकरण  

 
साधारण विमा पॉवलसी दर िषी ििीकरण कराव्या लागिाि आवण त्यािळेी ग्राहकाला 
त्याच कंपिी बरोबर विमा करायचा की दुसऱ्या कंपिी बरोबर याच्या विििीची संधी असिे. 
कंपिी आवण प्रविविधी यािंी विमाण केलेली पि आवण वि्िास याचंी या कसोटीच्या क्षणी 
परीक्षा होिे.  
 
विमाधारकाची पॉवलसी विविटट वदििी सपंणार असल्याची सूचिा देण्याचे विमाकत्यांिर 
जरी कोणिेही कायदेिीर बधंि िसले िरी, एक सौजन्शयाची बाब म्हणिू आवण एक विकोप 
ठरलेली व्यािसायीक पद्धि म्हणूि विमाकिे “ििीकरण सूचिा” समाप्िीच्या पूिी एक 
मवहिा जारी करूि पॉवलसी ििीकरण करण्याचे आिाहि करिाि. प्रविविधीिे ििीकरण 
करण्याच्या िारखेपूिी ग्राहकाला सूवचि करण्यासाठी ग्राहकाच्या संपकाि असला पावहजे 
म्हणजे िो त्यासाठी िरिूद करू िकेल. 
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ग्राहकािी, सण ककिा कौटंुवबक प्रसंग या विवमत्तािे िुभेच्छा देऊि िळेोिळेी संपकथ  
ठेिल्यािे िािे घट्ट बििे. त्याच बरोबर संकटाच्या ककिा दुुःखाच्या प्रसंगी मदिीचा हाि 
पुढे केल्यािे ही हे साधिे.  

 
4. विमा हक्क पायरी  
 
विमा प्रविविधीला विमा हक्क प्रदाि करिािा महत्िाची भवूमका करािी लागिे. विमा हक्क 
विमाण होण्यासारखी पवरस््ििी िाबििोब विमाकत्याला कळिणे हे विमा प्रविविधीचे काम 
असिे आवण ग्राहक सिथ औपचावरकिा काळजीपूिथक पूणथ करिो आवण िुकसािीचे विधारण 
करिािा आि्यक असलेल्या सिथ प्रकारच्या अन्शिषेणाला मदि करिो.  
 
्ियं चाचणी 2 
 
असा प्रसंग ओळखा ज्याि विम्याची आि्यकिा या विषयािर चचा करण्याची आि्यकिा 
िसिे.  
 
I. मालमते्तचा विमा  
II. व्यिसाय देयिा विमा  
III. विसऱ्या बाजूच्या देयिेसाठी मोटार िाहि विमा 
IV. आग विमा   
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C. िक्रार वििारण  
1. आढािा   
 
जेव्हा ग्राहकाची काही िक्रार असिे िेव्हा अवधक प्राधान्शयािे कृिी करण्याची आि्यकिा 
असिे. िक्रारीच्या बाबिीि हे लक्षाि घेिले पावहजे की, सेििेील अपयिामुळे [िो 
विमाकात्याच्या िोंदी दुरु्ि करण्यापासूि िे विमा हक्क प्रदािािील वदरंगाई] ग्राहक 
वचिलेला असिो, हा एकूण किेचा काही िोिासाच भाग असिो. 
 
ग्राहक अिा अपयिासाठी त्याच्या अन्शियािामुळे अवधक िाराज आवण अ्ि्ि होिो. प्रत्येक 
सेिा अपयिािंिर दोि प्रकारच्या जाणीिा आवण भाििा विमाण होिाि:  
 

 पवहले म्हणजे अप्रामावणकपणाची जाणीि, फसिले गेल्याची भाििा  
 दुसरी भाििा असिे अहंकार दुखािल्याची- आपल्याला वचल्लर बििल्याची ककिा 

मािल्याची भाििा  
 
ग्राहक संबधंामधील, िक्रार म्हणजे महत्िाचे ‘क्षवणक सत्य’ असिे; कंपिीिे हे योग्य प्रकारे 
घेिले िर त्याि ग्राहकाची विटठा िाढिण्याची क्षमिा असिे. याि व्यविगि ्पिथ महत्िाचा 
ठरिो, ग्राहकासंाठी आपण महत्िाचे आहोि ही भाििा महत्िाची असिे. 
 
िुम्ही व्यिसावयक विमा सल्लागार असाल, िर िुम्ही प्रिम ही पवरस््ििी येिचू िये म्हणूि 
प्रयत्ि कराल. िुम्ही ही बाब कंपिीच्या योग्य अवधकाऱ्याकिे उपस््िि कराल. ध्यािाि ठेिा, 
िुमच्या इिके ग्राहकाच्या प्र्िामध्ये कंपिीिील अन्शय कोणीच लक्ष घालणार िाही.  
िक्रारी/गाऱ्हाणी यामुंळे आपल्याला हे प्रदर्थिि करण्याची सधंी वमळिे की आपण ग्राहकाच्या 
्िार्याची वकिी काळजी घेिो. िे खरे म्हणजे प्रविविधीची पि आवण व्यिसायाचे भक्कम 
आधार असिाि. प्रत्येक पॉवलसीच्या  िेिटी विमा कंपन्शयािंी िक्रार वििारणाची िपिीलािील 
पद्धि वदलेली असिे, जी ग्राहकाला द्िािजेा मधील िरिुदी समजाििू सागंिािा त्याच्या 
विदिथिास आणिू वदली पावहजे. 
 
विक्री आवण सेिा यामंध्ये कािोकािी जावहराि (Word of mouth publicity) (चागंली/िाईट) 
याची एक महत्िाची भवूमका असिे. चागंली सेिा 5 लोकापंयंि मावहिी पोहोचििे, िर िाईट 
सेिा 20 लोकापंयंि पोहोचिे.   
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2. एकात्म िक्रार व्यि्िापि यतं्रणा  (IGMS) 
 
आयआरिीएआयिे (IRDA) एकात्म िक्रार व्यि्िापि यंत्रणा सुरु केली आहे (IGMS), जी 
विमा िक्रार मावहिीचे कें द्रीय भािंार म्हणूि काम करिे आवण उद्योगािील िक्रार वििारणाचे 
साधि म्हणूि काम करिे. 
 
पॉवलसीधारक त्याचं्या पॉवलसीच्या िपविलासंह या यंत्रणेकिे िोंद करू िकिाि आवण त्याचंी 
िक्रार दाखल करू िकिाि. यािंिर िक्रारी त्या त्या कंपन्शयाकंिे पाठिल्या जािाि. 
आयजीएमएस (IGMS) या िक्रारींचा आवण त्या सोििण्यासाठी लागणाऱ्या िळे याचं्यािर 
लक्ष ठेििे. िक्रारी या िबेसाईट िर िोंदल्या जाऊ िकिाि: 
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx 
 
3. ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986  
 
“ग्राहकाचं्या ्िार्यािंा अवधक चागंल्या प्रकारे संरक्षण देणे आवण ग्राहकाचें िाद 
सोििण्यासाठी त्याचं्या सं्िा आवण अन्शय प्रावधकरणे ्िावपि करणे” यासाठी कायदा पावरि 
करण्याि आला. हा कायदा ग्राहक सरंक्षण (दुरु्िी) कायदा, 2002 िुसार दुरु्ि करण्याि 
आला. 

a) कायद्यािुसार व्याख्या  
 

कायद्यामध्ये देण्याि आलेल्या काही व्याख्या या प्रमाणे: 
 

व्याख्या  
 

“”सेिा”” म्हणजे कोणिेही िणथि असणारी सेिा, जी सभंाव्य ग्राहकािंा उपलदाध करूि देण्याि 
येिे आवण याि बकँकग, अिथपुरिठा, विमा, पवरिहि, प्रवक्रया करणे, विदु्यि ककिा अन्शय उजा 
याचंा पुरिठा, राहणे ि भोजि ककिा दोन्शही या व्यि्िा, गृहविमाण, मिोरंजि, आिंद जत्रा, 
बािम्या ककिा मावहिी पुरिणे, यासंदभािील सुविधांची िरिूद अंिभूथि असिे. पण याि मोफि 
वदली जाणारी ककिा  व्यविगि सेिचे्या अंिगथि येणारी कोणिीही सेिा याचंा समाििे होि 
िाही.  

 
विमा एक सेिा म्हणूि अिंभूथि केलेली आहे 

 
“ग्राहक” म्हणजे कोणीही व्यिी जी:  

 

http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
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i. काही मोबदल्याच्या बदल्याि कोणिाही “माल” खरेदी करिे आवण अिा मालाचा 
िापर करणारा कोणीही िापरकिा. पण याि अिी व्यिी अंिभूथि होि िाही जी 
पुिर्थिक्रीसाठी ककिा कोणत्याही व्यापावरक उदे्दिासाठी िो घेिे ककिा  

ii. मोबदल्याच्या बदल्याि भाड्यािे घेिे ककिा सेिा घेिे आवण अिा सेिाचंी लाभधारक 
याि अंिभूथि असिे. 

 
‘दोष’ म्हणजे कोणिाही कायद्यािुसार ककिा कराराच्या पूणथिे साठी ककिा अन्शयिा कोणत्याही 
सेिचे्या संदभाि व्यिीिे केलेल्या सादरीकरणाचे ्िरूप आवण पद्धि यािील कोणिीही चूक, 
सदोष पणा, कमिरिा, दजामधील अधुरेपणा. 

 
‘िक्रार’ म्हणजे िक्रारदाराकिूि वलवखि ्िरुपाि केले गेलेले असे आरोप की: 

 
i. िापरण्याि आलेली व्यिसायािील अप्रामावणक ककिा बधंिाि आणू पाहणारी 

व्यािसावयक कृिी  
ii. त्याच्याकिूि खरेदी करण्याि आलेला मालामध्ये एक ककिा अिेक दोष असणे ककिा 

त्यापासूि त्रास होणे   
iii. त्यािे भाड्यािे घेिलेली ककिा उपलदाध करूि घेिलेली सेिा कोणत्याही बाबिीि 

सदोष असणे 
iv. पॅकेज िर दिथिलेली ककिा कायद्यािे िक्की केलेल्या ककमिी पेक्षा अवधक ककमि 

आकारणे  
 

जो माल िापरला असिा ककिा जीिि आवण सुरक्षा याचं्यासाठी धोकादायक आहे आवण ज्याि 
व्यापाऱ्यािे अिा मालािील घटक, पद्धि आवण त्याच्या िापराचे परीणाम यासंबधंी मावहिी 
प्रदर्थिि करणे आि्यक असिे, अिा कायद्याच्या िरिुदींच्या विरुद्ध माल जििेसाठी विक्रीला 
ठेिलेला असिो. 
 
‘ग्राहक िाद’ म्हणजे असा िाद ज्याि, वजच्या विरुद्ध िक्रार केली गेली आहे अिी व्यिी, 
िक्रारीमध्ये केलेले आरोप िाकारिे ककिा त्यासबंंधी युिीिाद करिे. 

 
b) ग्राहक िाद वििारण एजन्शसी  
 
प्रत्येक वजल्हा, राज्य आवण राटट्रीय पािळीिर ग्राहक िाद वििारण एजन्शसी ्िापि 
झालेल्या आहेि. 
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i. वजल्हा मंच: जेिे मालाची ककिा सेिाचंी ककमि आवण मावगिलेला मोबदला 20 लाख 
रुपयापंयंि आहे वििपयंि या मंचाची िक्रारी हािाळण्याची कायथकक्षा आहे. वजल्हा 
मंचाला त्याचे आदेि/हुकुम योग्य त्या वदिाणी कोटाकिे अंमलबजािणीसाठी 
पाठिण्याचा अवधकार आहे. 

 
ii. राज्य आयोग : या वििारण प्रावधकरणाची कक्षा मूळ िक्रार, अपील आवण देखरेख 

याप्रकारची आहे. वजल्हा मंचाकिूि येणारी अवपले ्िीकारिाि. त्यावििाय, 
मालाचे/सेिचेे मूल्य ककिा मोबदला रुपये 20 लाखापेक्षा अवधक आहे पण 100 
लाखापेक्षा जा्ि िाही अिा मूळ िक्रारींचे वििारण करिाि. त्याचे अन्शय अवधकार 
आवण प्रावधकार वजल्हा मंच प्रमाणेच असिाि.  

 
iii. राटट्रीय आयोग : या कायद्यािंगथि ्िावपि झालेले अंविम प्रावधकरण म्हणजे राटट्रीय 

आयोग. याच्याकिे मूळ; अवपले ि त्याच बरोबर देखरेखीची कायथकक्षा आहे. राज्य 
आयोगािे पावरि केलेले अदेिािंरील अवपले िे ऐकू िकिाि, आवण त्याच्या मुळ 
कायथकके्षि रुपये 100 लाख ककिा त्यािरील माल/सेिा आवण मोबदला यासंबंधीचे िाद 
्िीकारिाि. त्याच्याकिे राज्य आयोगाच्या कामािर देखरेख करण्याची कायथकक्षा 
असिे.  

 
सिथ विन्शही एजन्शसींिा वदिाणी कोटाचे अवधकार आहेि. 
 
c) िक्रार िोंदिण्याची पद्धि  
 
िरील विन्शही एजन्शसीज किे िक्रार िोंदिण्याची पद्धि अगदी सोपी आहे. राज्य आयोग 
ककिा राटट्रीय आयोग याचं्याकिे िक्रार िोंदिण्यासाठी ककिा अपील करण्यासाठी 
कोणिेही िुल्क िाही.  
 
िक्रार ्ििुः िक्रारदार िोंदि ूिकिो ककिा त्याचा अवधकृि प्रविविधी द्वारे िोंदि ूिकिो. 
हे लक्षाि ठेिले पावहजे की िक्रार िोंदिण्यासाठी िवकलाची आि्यकिा िसिे. 
 
d) ग्राहक मंच आदेि  
 
ज्या मालाच्या विरुध्द िक्रार आली आहे त्या मालामध्ये विर्थदटट दोष आहेि या बद्दल 
समाधािी असेल ककिा िक्रारीमधील सेिसेबंंधीचे आरोप वसद्ध झाले िर मंच विरुद्ध बाजूिर 
खालीलपैकी एक ककिा अिेक आदेि काढू िकिो वििेषिुः, 
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i. िक्रारदाराला त्याचे (ककमि) पैसे [ककिा विम्याच्या बाबिीि विमा हप्िा], 
िक्रारदारािे अदा केलेले िुल्क परि करणे. 

ii. विरुद्ध बाजूच्या विटकाळजीपणामुळे ग्राहकाचे झालेले िुकसाि ककिा दुखापि यासाठी 
भरपाई म्हणूि काही रक्कम देणे.  

iii. प्र्िावंकि सेिमेधील दोष ककिा कमिरिा काढूि टाकणे.   
iv. अप्रमावणक व्यापारी पद्धि बदं करणे, ककिा व्यापारिर मयादा आणणे ककिा त्या चुका 

पुन्शहा ि करणे   
v. िक्रारदार बाजूला पुरेसा खचथ देणे  
 
e) ग्राहक िाद  प्रकार  
 
िीि मंचामंध्ये असलेले बहुिािं ग्राहक िाद, विमा व्यिसाय िोळ्यासमोर ठेिल्यास, 
खालील मुख्य प्रकारामंध्ये मोििाि: 
 
i. विमा हक्क प्रदाि करण्याि वदरंगाई 
ii. विमा हक्क प्रदाि ि करणे  
iii. विमा हक्क िाकारणे  
iv. िुकसािीचा आकार  
v. पॉवलसी अटी, स््ििी इत्यादी  

 
4. विमा लोकपाल (ओम्बड्स्मि)  
 
11 िोव्हेंबर 1998 च्या अवधकृि राजपत्राि सूचिा प्रकाविि करूि कें द्र सरकरिे विमा कायदा 
1938 च्या अिंगथि  सािथजविक िक्रार वििारण वियम 1998 बििले. हे वियम आयुर्थिमा आवण 
साधारण विमा यािंा म्हणजे, व्यविगि पािळीिर घेिल्या जाणाऱ्या विम्याला लागू होिाि. 
 
या वियमाचंा उदे्दि विमा कंपन्शयाचं्या संदभाि विमा हक्क प्रदािािी संबवंधि सिथ िक्रारी कमी 
खचाि, कायथक्षम पद्धिीिे आवण समिोलपणे सोििणे हा आहे. 
 
विमाधारक आवण विमाकिा याचं्या पर्पर संमिीिे अटींच्या चौकटीि लोकपाल 
(ओम्बड्स्मि) मध्य्ि आवण सल्लागार म्हणूि काम करू िकिो. 
 
िक्रार ्िीकारायची ककिा फेटाळूि लािायची यासंबधंीचा लोकपालाचा विणथय अवंिम असिो. 
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a) लोकापालाकिे िक्रार करणे  
 
लोकापालाकिे केलेली िक्रार वलवखि ्िरुपाि, विमाधारक ककिा त्याचे कायदेिीर 
िारस यािंी ्िाक्षरी केलेली, विमाकत्याचे कायालय ज्या के्षत्राि आहे िे ज्या लोकपालाच्या 
कके्षि येिे त्याला उदे्दिूि, अजासोबि आि्यक असल्यास काही द्िािजे जोिूि आवण 
िक्रारदाराच्या झालेल्या िुकसािीचा अंदाज आवण मावगिलेली भरपाई याचं्यासह केलेला 
असला पावहजे. 
 
लोकापालाकिे िक्रार करिा येिे, जर: 
 
i. िक्रारदारािे विमा कंपिीला पूिी वलवखि ्िरूपाचे सादरीकरण केले होिे आवण विमा 

कंपिीिे:  
 
 िक्रार फेटाळूि लािली असेल ककिा   
 विमाकत्याला िक्रार वमळाल्यािंिर एक मवहन्शयाि कोणिाही प्रविसाद वमळाला 

िसेल िर   
 विमाकत्याच्या उत्तराबाबि िक्रारदार समाधािी िसेल िर.  

 
ii. विमा कंपिीिे हक्क फेटाळूि लािल्यापासूि एक िषाच्या आि िक्रार केली असेल 
 
iii. िक्रार कोणत्याही कोटाि ककिा ग्राहक मंचाकिे ककिा ििजोिीच्या मध्ये प्रलंवबि 

िसेल  
 

b) लोकापाला द्वारे वमळालेल्या विफारसी 
 
लोकपालाची काही किथव्ये/विटटाचार असिाि ज्याचें त्यािे पालि केले पावहजे: 
 
i. अिा प्रकारची िक्रार आल्यािंिर एक मवहन्शयाच्या आि विफारसी केल्या गेल्या 

पावहजेि.  
ii. िक्रारदार आवण विमा कंपिी या दोघािंाही विफारसीच्या प्रिी पाठिल्या पावहजेि. 
iii. िक्रारदारािे अिा प्रकारच्या विफारसी वमळाल्यािंिर 15 वदिसंच्याआि वलवखि 

्िरुपाि ्िीकारल्या पावहजेि. 
iv. विमाधारकाद्वारे ्िीकाराचे पत्र विमाकत्याला पाठिले पावहजे आवण असे ्िीकाराचे 

पत्र वमळाल्यािंिर 15 वदिसाचं्या आि त्याची वलवखि ्िीकृिी वदली पावहजे. 
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जर मध्य्िीिे िाद वमटला िाही िर, लोकपाल त्याला योग्य िाटेल असा वििािा 
विमाधारकाला देईल, आवण िो त्याचे िुकसाि भरूि विघेल यापेक्षा अवधक असि िाही. 
 
c) लोकपालाचे वििािे  
 
लोकपालाचे वििािे खालील वियमािंी वियवंत्रि असिाि: 
  
i. वििािा रुपये 20 लाखापेंक्षा अवधक िसला पावहजे (सािुदाि रक्कम आवण अन्शय खचथ 

याचं्या समाििेासह)  
ii. अिाप्रकारची रक्कम वमळाल्यापासूि 3 मवहन्शयाचं्या आि वििािा केला पावहजे, आवण 

विमाधारकािे अिाप्रकारचा वििाड्याची रक्कम पूणथपणे वमळाल्यािंिर अंविम प्रदाि 
झाल्याची पाििी अिी रक्कम वमळाल्यापासूि एक मवहन्शयाच्या आि वदली पावहजे.  

iii. विमाकिा वििाड्याची पूिथिा करेल आवण असे ्िीकृिीचे पत्र वमळाल्यािंिर 15 
वदिसाचं्या आि वलवखि ्िरूपाि त्याची सूचिा लोकापालाकिे पाठिले.   

iv. विमाधारकािे वलवखि ्िरुपाि असे वलवखि ्िरुपाि वििाड्याची ्िीकृिी वदली 
िाही िर, विमाकिा वििाड्याची पूिथिा करणार िाही.  

v.  
 

्ियं चाचणी 3 
 
ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 िुसार, उपभोिा म्हणूि कोणाला िगीकृि करिा येणार िाही? 
 
I. व्यविगि उपयोगासाठी माल / सेिा भाड्यािे घेणारा  
II. जी व्यिी पुिर्थिक्रीसाठी माल खरेदी करिे  
III. पैिाचं्या मोबदल्याि माल आवण सेिा खरेदी करिो आवण त्या िापरिो.  
IV. दुसऱ्याचं्या सेिा पिैाचं्या मोबदल्याि िापरिो   
 

 
D. संपकथ  प्रवक्रया  
 
ग्राहक सेििेील सपंकथ  कौिल्ये  
 
कामाच्या वठकाणी, एखाद्या प्रविविधीला ककिा सेिा कमथचाऱ्याला प्रभािीपणे काम करण्यासाठी 
आि्यक असा सिाि महत्िाच्या कौिल्याचंा संच म्हणजे मृदू कौिल्ये. 
 



 

42 
 

जिी मृदू कौिल्ये एखाद्याच्या अन्शय कामगाराबंरोबर आवण ग्राहकाबंरोबर कामाच्या वठकाणी 
आवण बाहेर अिा दोन्शही वठकाणी प्रभािीपणे देिाणघेिाण करण्याच्या क्षमिेिी संबंवधि 
असिाि, ििी िसलेली बाह्य कौिल्ये – जी विविटट प्रकारचे काम ककिा ककिा उपक्रम 
करण्यासाठीच केिळ उपयुि असिाि .  
 
1. संपकथ  आवण ग्राहक िािे संबधं  
 
समाधािी आवण विटठािाि ग्राहक वमळिण्याच्या महत्िाच्या घटकामंधील एक घटक म्हणजे 
ग्राहक सेिा. पण िेव्हढेच परेुसे िसिे. ग्राहक सुध्दा माणसेच असिाि ज्याचं्या बरोबर कंपिीिे 
घट्ट िािे संबधं जोिणे गरजेचे असिे.  
 
एखादा ग्राहक कंपिीकिे किा रीिीिे पाहिो याला आकार देण्याचे अवंिम काम सेिा आवण 
िािे संबधं याचंा अिुभि हे दोन्शही करिाि. 
  
विकोप िािे सबंंध करण्यासाठी काय लागिे?    
 
अिाि त्याच्या गाभ्याि, वििाव्स असािा लागिो. त्याचबरोबर िेिे असे काही घटक असिाि 
जे या वि्िासाला पाठबळ देिाि आवण प्रोत्साहि देिाि. आपण काही घटकाचें िणथि पाहू: 
 
आकृिी 2: वि्िासाचे घटक  

 

 
 

i. प्रत्येक िािे आकषथणािूि सुरु होिे: 
 
एखाद्यािे प्रिम आकषथक असाि ेलागिे आवण त्याची ग्राहकाबरोबर जिळीक साधण्याची 
क्षमिा असािी लागिे. आकषथण बरेचिळेा प्रिम दिथिी पिणाऱ्या प्रभािाचा पवरणाम असिो 
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जेव्हा ग्राहक एखाद्या सं्िेच्या ककिा विच्या प्रविविधीच्या संपकाि येिो. आकषथण ही अिी 
पवहली वकल्ली असिे ज्यािे कोणिेही दयदयाचे दर उघिले जािे. असा एखादा विके्रिा 
िोळ्यासमोर आणा जो कोणाला आििि िाही. िुम्हाला असे िाटिे का की िो त्याच्या 
विके्रत्याच्या कारवकदीि खूप यि्िी होईल?   
 
ii. िािेसंबधंािील दुसरा घटक म्हणजे एखाद्याची उपस््ििी – गरजेच्या िळेी उपस््िि 

असणे: 
 

कदावचि सगळ्याि चागंले उदाहरण वििाहाचे असेल. पत्िीला गरज असिे िेव्हा पिीिे 
उपलदाध असणे महत्िाचे आहे का? त्याचप्रमाणे, ग्राहक िािेसबंंधाि, प्र्ि हा असिो की 
कंपिी ककिा विचा प्रविविधी गरजेच्या िळेी उपलदाध असिो का? िो ककिा िी ग्राहकाचे 
ऐकण्यासाठी पूणथपणे उपलदाध असिो का?  

 
असे काही प्रसंग असू िकिाि की जेव्हा एखादा पूणथपणे उपस््िि िाही आवण त्याच्या 
ग्राहकाच्या अपेक्षािंा पूणथपणे न्शयाय देऊ िकि िाही. अिाही पवरस््ििीि एखादा ग्राहका 
बरोबर असे घट्ट िािेसबंंध जोिूि ठेि ूिकिो की, जे आ्िासक असिाि, सहिदेिापूणथ आवण 
जबाबदारीची जाणीि करुि देणारे असिाि. 
   
िरील सिथ मुदे्द असे आहेि:  
 

 एखाद्यािे विमाण केलेला प्रभाि ककिा   
 एखादा ज्या िऱ्हेिे उपस््िि असिो आवण ऐकूि घेिो ककिा  
 एखादा दुसऱ्यािी ज्याप्रकारे संिाद साधिो 

 
हे संिादाचे आयाम आहेि आवण त्यासाठी वि्ि आवण कौिल्याचंी आि्यकिा असिे. एक 
प्रकार एखादा किाप्रकारे संिाद करिो हे िेिटी िो कसा विचार करिो ककिा एखाद्या 
गोटटीकिे कसे पाहिो याचे विदिथक असिे.  
 
एखादा ग्राहक ििीि वमळिण्याच्या खचापेक्षा िो साभंाळण्याचा खचथ खूप कमी असिो त्यामुळे 
कंपन्शया ग्राहक संबधं व्यि्िापि यािर भर देिाि. ग्राहक संबंध अिेक वबन्शदंुपािी आढळिो, 
जसे ग्राहकाच्या विम्याच्या गरजा समजूि घेणे, विमा किच विषद करूि सागंणे, फॉम्सथ देणे. 
त्यामुळे प्रत्येक कबदूपािी प्रविविधीसाठी िािे घट्ट करण्याच्या अिेक सधंी असिाि. 
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2. संिादाची प्रवक्रया  
 
संपकथ  म्हणजे काय ?     
 
प्रत्येक संिादाला एक पे्रषक लागिो, जो एक संदेि पाठििो, आवण त्या संदेिाचा प्राप्िकिा 
लागिो. पे्रषकाचा संदेि प्राप्िकत्याला समजला की प्रवक्रया पूणथ होिे.  
 
 
आकृिी 3 संिादाची ्िरूपे  

 
संिाद विविध ्िरूपे धारण करू िकिो   
 

 मौवखक   
 वलवखि   
 अ-िास्दादक 
 देहबोलीिूि    

 
िे समोरासमोर असू िकिे, फोििर असू िकिे, ककिा मेल ककिा इन्शटरिेटिरूि असू िकिे. 
िे औपचावरक ककिा अिौपचावरक असू िकिे. आिय कोणिाही असो, संदेिाचे ्िरूप 
कोणिेही असो, ककिा कोणिेही मध्यम िापरलेले असो, आपल्याला काय सावंगिले जाि आहे 
याचे प्राप्िकत्याला होणारे आकलि हा संिादाचा खरा हेिू (essence) आहे. 
 
व्यिसायासाठी याची वििि महत्िाची ठरिे की िो ठरिलेल्या प्राप्िकत्यांिा केव्हा आवण कसा 
संदेि पाठिणार आहे. 
 
संिादाची प्रवक्रया खाली दिथिली आहे.  
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आिा आपण आकृिीमधील संज्ञा सुविस््चि करू: 
 
 
आकृिी 4: संिाद प्रवक्रया  

 
 
व्याख्या  
 
i. ्त्रोि: संदेिाचा ्त्रोि म्हणिू प्रविविधीला हे मावहि असले पावहजे की, िो हे का सागंि 

आहे, त्याला काय सागंायचे आहे, आवण त्याला हा आत्मवि्िास असला पावहजे की िो जे 
सागंिो आहे िे उपयुि आवण अचूक आहे. 
 

ii. संदेि  म्हणजे मावहिी जी एखादा पोहोचि ूइस्च्छि असिो.  
 

iii. वचन्शहाकंि  ही अिी प्रवक्रया आहे ज्याि एखाद्याला पोहोचिायची असलेली मावहिी विविटट 
्िरुपाि पाठिली जािे जी दुसऱ्या बाजूला योग्य प्रकारे वचन्शह विरवहि केली जाईल. 
वचन्शहाकंिाचे यि एखाद्याला मावहिी वकिी यि्िीपणे आवण कोणिाही गोंधळ ि होिा 
पोचििा आली याि असिे. यासाठी त्याच्या श्रोत्याचंी जाण असणे गरजेचे असिे. िसे ि 
झाल्यास पवरणाम म्हणिू पोचिलेल्या संदेिाचंा चुकीचा अिथ लािला जाऊ िकिो.  

 
iv. संदेि एका मार्थगकेिूि पोहोचिला जािो, जी उदे्दिासाठी विििली पावहजे. हा मागथ 

िास्दादक असू िकिो ज्याि समोरासमोरची भेट असू िकिे, फोि आवण स्व्हवियो 
कॉन्शफरन्न्शसग; ककिा त्याि वलवखि ्िरुपाची पते्र, फोि, ई-मेल्स, मेमोज आवण अहिाल 
असू िकिाि. 

 
v. वचन्शह विरवहि करणे याि मावहिी वमळिे, अिथ लािला जािो आवण विच्या गंिव्य वठकाणी 

विविटट प्रकारे समजली जािे. आपण हे पाहू िकिो की वचन्शह विरवहि करणे [ककिा 

प्रतिसाद 

संदभभ 
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एखादा मावहिी किी ्िीकारिो] हे वचन्शहाकंि करण्या इिकेच महत्िाचे आहे [एखादा 
किा प्रकारे पोहोचििो].   

 
vi. प्राप्िकिा: एक व्यिी ककिा अिेक व्यिी [श्रोिे] ज्यािंा संदेि पाठिला जािो, असा 

प्राप्िकिा िेिटी असिो. या श्रोिृिगाचा प्रत्येक सद्याच्या ्ििुःच्या काही कल्पिा 
असिाि, श्रद्धा असिाि आवण भाििा असिाि आवण िो संदेि किा प्रकारे प्राप्ि झाला 
आवण त्यािर किाप्रकारे कृिी झाली यािर त्या पवरणाम करिाि. पाठिणाऱ्याला 
्िाभाविक पणे हे घटक विचाराि घेऊि कोणिा संदेि पाठिायचा हे ठरिाि ेलागिे. 

 
vii. प्रविसाद: अगदी ज्यािळेी संदेि पाठिला जाि असिो आवण प्राप्ि केला जाि असिो, 

त्यािळेी प्राप्िकिा िास्दादक ककिा अिास्दादक ्िरूपाचे संदेि पे्रषकाला प्रविसाद म्हणूि 
पाठिि असिो. पे्रषकािे असे प्रविसाद पाहूि आवण त्या प्रविवक्रयाचें काळजीपूिथक 
आकलि केले पावहजे जेणेकरूि त्याला संदेि किाप्रकारे घेिला गेला आवण त्यािर 
किाप्रकारे कृिी केली गेली हे समजण्यास मदि होईल. आि्यक िाटल्यास संदेि 
बदलला जाऊ िकिो ककिा त्याच्या िदाद रचिेि बदल केला जाऊ िकिो. 

 
 
3. प्रभािी संिादािील अििळे  
 
िरील प्रवक्रयेि प्रभािी संिाद होण्यामध्ये प्रत्येक टप्प्यािर अििळे येऊ िकिाि. 
पाठिणाऱ्याच्या प्रविमेमुळे, ककिा संदेि अयोग्य प्रकारे रचला गेल्यामुळे, ककिा फार जा्ि 
ककिा खूप कमी सावंगिले गेल्यामुळे ककिा प्राप्िकत्याची सं्कृिी ि समजल्यामुळे, संिादाि 
विके्षप येऊ िकिो. असे सारे अििळे हटिणे हे आव्हाि असिे.   
 
्ियं चाचणी 4 
 
विकोप िािेसंबंध विमाण करण्यासाठी काय चालि िाही? 
 
I. आकषथण 
II. वि्िास  
III. संिाद  
IV. संियी िृत्ती   
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E. अ-िास्दादक संिाद  
 
आिा आपण अिा काही संकल्पिा पाहू ज्या प्रविविधीिे समजाििू घेणे गरजेचे असिे. 
महत्िाचे  
 
उत्कृटट प्रिम दिथिी छाप पािणे  

 
आपण हे आधीच पवहले आहे की कोणत्याही िािेसबंंधाचंा आकषथण हा प्रिम आधार्िंभ 
असिो. ज्याला िुम्ही आििि िाही अिा व्यिीकिूि िुम्हाला काही व्यिसाय वमळेल अिी 
िुम्ही अपेक्षा करू िकि िाही. खरेिर, काही व्यिी अिा असिाि की त्यािंा िुम्ही पवहल्यादंा 
भेटिा िेव्हा एका िजरेि िुम्हाला पारखायला आवण िुमचे मुल्याकंि करायला केिळ काही 
सेकंद पुरिाि. िुमचे वदसणे, िुमची देहबोली, िुमची वरिी, आवण िुम्ही कसे कसे कपिे 
घािले आहेि आवण िुम्ही कसे बोलिा यािर आधावरि त्याचें िुमच्या विषयीचे मि बििे. 
लक्षाि घ्या की हे पवहले दिथि दीघथकाळ ठसा उमटििे. चागंले प्रिम दिथि बििण्यासाठीच्या 
काही उपयुि सूचिा अिा आहेि: 
 

i. िेहेमी िळेेिर पोहोचा. सिथ प्रकारचे िक्यिेिील उिीर समायोवजि करिा येिील 
अिी लिवचक योजिा करूि काही वमविटे वदलेल्या िळेे आधी पोहोचा. 

 
ii. ्ििुःला योग्यप्रकारे सादर करा. िुमचा संभाव्य ग्राहक िुम्हाला ओळखि िसिो 

आवण िेहेमी िुमचे वदसणे हाच पवहला धागा असिो ज्याच्या आधारे त्याला ककिा विला 
पुढे जाि ेलागिे.  

 
 िुमचे वदसणे िुमच्याविषयीचे पवहले मि योग्य बििण्यास सहायक ठरिे आहे 

का?    
 िुमचा पोिाख भेटीसाठी ककिा प्रसंगासाठी सुयोग्य आहे का?  
 िुमचे राहणे ्िच्छ आवण टापटीपीचे आहे का – छाि कापलेले केस, दाढी, 

्िच्छ आवण िीटिेटके कपिे, प्रसाधिाचंा सुयोग्य िापर? 
 

iii. सौहादथपूणथ, आत्मवि्िासपूणथ आवण विजयी हा्य िुम्हाला आवण िुमच्या श्रोिृिगाला 
एकमेकाबरोबर लगेच सहज/विन््चि बिििे. 

 
iv. मोकळे, आत्मवि्िासपूणथ आवण सकारात्मक असणे  
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 िुमची देहबोली आत्मवि्िास आवण ्ियं-आ्िावसि असल्याचे प्रदर्थिि करिे 
का?  

 िुम्ही िाठ उभे राहिा का, हसिा का, िोळ्याि पाहूि बोलिा का, घट्ट 
ह्िादंोलि करूि ्िागि करिा का? 

 काहीं टीका होिे िेव्हा ककिा अपेके्षप्रमाणे बैठक चाल ू िसिे िेव्हा िुम्ही 
सकारात्मक राहू िकिा का? 

v. अन्शय व्यिीमध्ये रस असणे  – अन्शय व्यिीमध्ये प्रामावणक पणे रस असणे सिाि 
महत्िाची गोटट आहे. 
 
 ग्राहक एक व्यिी म्हणूि कसा आहे हे जाणिू घेण्यासाठी िुम्ही काही िळे काढिा 

का?   
 िो ककिा िी काय सागंिे आहे याकिे िुमचे लक्ष असिे का आवण िुम्ही त्यासंबंधी 

सहािुभिु असिा का?   
 िुम्ही िुमच्या ग्राहका बरोबर पूणथपणे उपस््िि आवण उपलदाध असिा का की 

िुमचा मोबाईल फोि िुम्हाला िुमच्या मुलाखिीमधील अध्याहूि अवधक िळे व्य्ि 
ठेििो.  

  
 
1. देह बोली  
 
देहबोली म्हणजे िुमच्या हालचाली, हाििारे, चेहेऱ्या िरील हािभाि. आपण जसे बोलिो, 
चालिो, बसिो आवण उभे राहािो, यासाऱ्या गोटटी आपल्यासबंंधी आवण आपल्या आि काय 
चाल ूआहे िे सागंिाि.  
 
असे िेहेमी म्हटले जािे की जेव्हढे प्रत्यक्षाि बोलले जािे त्याच्या प्रमाणाि खूप िोिे ऐकले 
जािे. आपण जे बोलि िाही िे अवधक मोठ्या प्रमाणाि आवण मोठ्या आिाजाि सावंगिले जािे. 
्िाभाविकपणे, प्रत्येकािे त्याच्या देहबोली बाबि खूप काळजी घेिली पावहजे. 
   

a) वि्िास  
 

ज्यामुळे असे मि ियार होिे की याचे गंभीरपणे ऐकले पावहजे अिाप्रकारे आत्मवि्िासपूणथ 
आवण ्िय-ंआ्िावसि कसे वदसाि,े यासंबधंी येिे काही सूचिा वदल्या आहेि: 
 

 उभे राहण्याची लकब- खादें मागे खेचिू िाठ उभे राहणे. 
 िोळ्याि पाहणे – “हसरा” चेहेरा  
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 उदे्दिपूणथ आवण सहेिुक हाििारे 
 
 
 

b) वि्िास  
 

बरेच िळेा, विके्रत्याचे िदाद बवहरेपणािे ऐकले जािाि, कारण श्रोिे त्याच्यािर वि्िास 
ठेिि िाहीि – िो प्रामावणक आहे याबद्दल त्याची देहबोली खात्री देि िाही. जेव्हा एखादा 
प्रामावणक आवण वि्िास ठेिण्यायोग्य िसिो िेव्हा लक्षाि ठेिण्यासारख्या काही ठराविक 
अवििय महत्िाच्या लक्षणाबंाबि मावहिी असणे महत्िाचे आहे आवण अिाबाबिीि खाली 
वदल्यािुसार लक्ष ठेिले पावहजे:  
 

 िोळे अगदी िोिा ककिा अवजबाि िेत्रसंपकथ  करि िाहीि ककिा िोळ्याचंी खूप 
हालचाल होिे 

 िोंिासमोर हाि ककिा बोटे ठेििू बोलणे  
 व्यिी दुसऱ्या बाजूला िळूि बोलिे (ऐकणाऱ्या किे ि पाहिा) 
 एखाद्याचा ्िासो्िास खूप गिीिे चालिो 
 चेहेऱ्याचा रंग बदलिो; चेहेरा ककिा गळ्याजिळ लाल वदसिे.  
 घाम येणे िाढिे  
 आिाजाची पट्टी िाढिे, बोलिािा अिखळिो, घसा खाकरणे  
 बोलणे- सािकाि आवण ्पटट आवण आिाजाची पािळी मध्यम िे कमी पािळी. 

काही िारीवरक हालचाली ज्या बचािात्मक आवण अ्िीकारात्मक पवित्रा दिथवििाि त्याि 
खालील अंिभूथि असिे: 

 
 हाि/बाहू याचं्या स््ििी आकंुवचि केलेल्या आवण िरीराच्या जिळ घेिलेल्या 

असिाि. 
 चेहेऱ्यािर हािभाि जिळपास िसिाि  
 िरीर िुमच्यापासूि दुसऱ्या बाजूस िळिलेले असिे 
 बाहू िरीरािर फुली च्या स््ििीि असिाि  
 िोळे कमीिकमी िेत्रसंपकथ  करिाि, ककिा खाली िळिलेले असिाि 

 
िुमचा ग्राहक यापकैी काहीही दिथिि असेल िर, हीच िळे आहे की िुम्ही ्ििुःला िपासूि 
पाहाि ेआवण ग्राहकाच्या मिाि काय चालले आहे याकिे अवधक लक्ष द्याि.े 
  
2. ऐकण्याची कौिल्ये 
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ज्याचं्या बाबि प्रत्येकािे जागृि असायला हि े आवण िी अंगी बाणिायला हिीि अिा संिाद 
कौिल्यामंधील विसरा सचं म्हणजे ऐकण्याची कौिल्ये. ‘दुसऱ्यािंी िुम्हाला समजूि 
घेण्यासाठी प्रिम त्यािंा समजूि घ्या’ या व्यविगि कायथक्षमिेच्या च्या प्रवसद्ध ित्िामधूि िी 
येिाि.  
 
िुम्ही वकिी चागंल्या प्रकारे ऐकू िकिा याचा िुमच्या कामािील कायथक्षमिेिर, आवण िुमच्या 
इिराबंरोबर असलेल्या िात्यािंर मोठा पवरणाम वदसिो. आिा आपण काही ऐकण्यासंबधंीच्या 
सूचिा पाहू. 

 
a) कृिीिील ऐकणे:   
 
यामध्ये आपण केिळ समोरच्याचे िदादच िव्हे िर, अवधक महत्िाचे म्हणजे त्याच्याकिूि 
वदला जाणारा संपूणथ संदेि जाणिू घेण्याचा प्रयत्ि करिो.   
 
आिा आपण कृिीिील ऐकण्याचे काही घटक पाहू. िे आहेि:- 
i. लक्ष देणे 

 
आपण बोलणाऱ्याकिे आपले संपूणथ वचत्त एकाग्र केले पावहजे, संदेि मान्शय केला पावहजे. 
लक्षाि घ्या की अिास्दादक संिाद सुद्धा खूप मोठ्यािे “बोलिो”. लक्ष देण्याचे काही पैल ू
खालील प्रमाणे आहेि: 

 बोलणाऱ्या किे िेट पहा  
 लक्ष विचवलि करणारे विचार बाजूला ठेिा 
 Don't mentally prepare a rebuttal 
 सिथ लक्ष विचवलि करणारी बाह्य साधिे टाळा [उदा. मोबाईल सायलेंट मोििर 

ठेिा]  
 बोलणाऱ्याची देहबोली “ऐका”  
 

ii. िुम्ही ऐकि आहाि हे प्रदर्थिि करणे:  
 

देहबोलीचा िापर येिे महत्िाची भवूमका बजाििो. उदाहरणािथ, एखादा: 
 अधूिमधूि माि िोलािि आवण हसू िकिो   
 एक मोकळे पण दिथिणारी स््ििीि बसू िकिो ज्यामुळे दुसरी व्यिीही 

मोकळेपणािे बोलण्यास उदु्यि होिे    
 काही संवक्षप्ि िदाद िापरा, जसे हो, हा,ं अ्सं. 
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iii. प्रविसाद द्या:  
 

आपण जी गवृहिे, अंदाज आवण श्रद्धा मिाि बाळगिो त्यामुळे, आपण ऐकलेल्या पैकी 
बरेचसे आपल्या व्यविगि गाळणीिूि िाहूि जािे. एक श्रोिा म्हणूि, आपण याबाबि 
जागृि असले पावहजे आवण जे सावंगिले जाि आहे िे समजूि घेण्याचा आपण असा प्रयत्ि 
केला पावहजे. 

  
 यासाठी िुम्हाला संदेिािर पुन्शहा िजर टाकािी लागेल आवण प्र्ि विचारूि काय 

म्हटले गेले हे ्पटट करूि घ्याि ेलागेल.   
 प्रविसाद देण्याचा दुसरा महत्िाचा मागथ म्हणजे बोलणाऱ्याचे िदाद िगेळ्या िदादाि 

पुिरथचिा करूि मािंणे   
 यावििाय विसरा मागथ म्हणजे बोलणाऱ्याला िळेोिळेी मध्ये िाबंििू त्यािे 

आिापयंि काय सावंगिले याचा आढािा घेणे आवण त्याला  ककिा विला िो पुन्शहा 
सागंणे. 

 
उदाहरण  

 
्पटट करण्यास सागंा – मी जे ऐकले िे, मी हे गृहीि धरणे योग्य आहे का, िुम्हाला आमच्या 
काही आरोग्य विमा योजिासंंबंधी प्र्ि आहेि, िुम्ही अवधक िपिीलाि सागंू िकिा का?    
 
बोलणाऱ्याचे िक्की म्हणणे अन्शय िदादाि मािंणे- िर िुम्हाला असे म्हणायचे आहे की आमच्या 
आरोग्य विमा योजिा पुरेसे आकषथक फायदे देि िाही’ – मला जे समजले िे बरोबर आहे का? 
 

    
iv. घाईघाईिे विणथय करणे टाळणे: 

 
कृिीिील ऐकण्यािील सिाि मोठा अिसर असिो आपली घाईिे एखाद्या विटकषाप्रि 
पोहोचण्याची ककिा बोलणाऱ्यासंबधंी काही मि आधीच बिििू ठेिण्याची प्रिृत्ती. याचा 
पवरणाम असा होिो की ऐकणारा बोलणाऱ्याचे िदाद ऐकिो पण त्याचा अिथ मात्र त्याच्या 
मिािील आधीपासूि बििलेल्या मिािुसार बोलणाऱ्याला काय म्हणायचे असेल हे ठरििो.  
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अिा प्रकारचा विटकषाच्या घाईचा पवरणाम म्हणूि ऐकणारा बोलणाऱ्याला, हा िेळेचा 
अपव्यय आहे असे मािूि अवधक बोल ू देि िाही. याचा असाही पवरणाम होिो की 
बोलणाऱ्यािे त्याचा संदेि पूणथ करण्याच्या आधीच त्याला व्यत्यय आणूि आवण त्याच्यािर 
प्र्िाचंी सरबत्ती करूि त्याला िामोहरम(rebutting) केले जािे.   

 
याच्यामुळे बोलणारा विराि होिो आवण संदेिाच्या सपूंणथ आकलिाला मयादा येिाि. 
कृिीिीलपणे ऐकण्यासाठी हे कराि:े  
 

 प्र्ि विचारण्यापूिी बोलणाऱ्याला त्याचे म्हणणे पूणथ करू द्याि े 
 बोलणाऱ्याला प्रवििाद करूि व्यत्यय आणू िये.  

v. योग्यप्रकारे प्रविसाद देणे:  
 

कृिीिील ऐकणे म्हणजे केिळ बोलणारा काय म्हणिो िे ऐकणे यापेक्षा बरेच काही अवधक 
असिे. संिाद िेव्हाच पूणथ होिो जेव्हा ऐकणारा एखादा  िदाद, एखादी कृिी अिा कोणत्या 
िा कोणत्या प्रकारे प्रविसाद देिो.बोलणाऱ्याला आपले ऐकले िाही असे ि िाटिा आदर 
आवण माि वदला असे िाटाि ेयाची खात्री करण्यासाठी काही वियम पाळाि ेलागिाि. याि 
अंिभूथि आहेि: 
 

 िुमच्या प्रविसादाि सच्चेपणा, खुले आवण प्रामावणक असणे  
 एखाद्याच्या मिािंा आदरािे दुजोरा देणे 
 दुसऱ्याला अिा पद्धिीिे िागिाि े वक ज्या पद्धिीिे िुमच्यािी व्यिहार झालेला 

िुम्हाला आििेल  
 

vi. समिदेिेसह ऐकणे:  
 

समिदेिािील बिणे म्हणजे िदादिुः ्ििुःला दुसऱ्याच्या जागी आहोि अिी कल्पिा 
करूि त्याला ककिा विला काय िाटले असेल हे जाणिू घेणे. 
    
सिथ उत्तम ग्राहक सेिामंधील महत्िाचा पैल ूम्हणजे समिदेिेसह ऐकणे. ज्यािळेी समोरचा 
ग्राहकाची काही िक्रार असिे आवण िो खूप दुुःखाि असिो अिा िळेी िे फारच महत्िाचे 
ठरिे. 
  
समिदेिा म्हणजे दुसऱ्या माणसाला काय म्हणायचे आहे, जरी िुम्ही त्याच्यािी सहमि 
िसलाि िरी संपूणथ एकाग्रिेसह, िािंपणे ऐकणे आवण समजूि घेणे. बोलणाऱ्याला त्याचे 
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बोलणे ्िीकारले गेले आहे हे दाखिणे महत्िाचे असिे, िे मान्शय असलेच पावहजे असे िव्हे. 
“मला समजल”े ककिा “बरं बरं” अिा प्रकारचे िदाद िापरूि आपण हे करू िकिो. 
 
 

्ियं चाचणी 5 
 
खालीलपैकी कोणिी गोटट कृिीिील ऐकण्याचा घटक िाही? 
I. उत्तम लक्ष देणे  
II. अवििय घाईघाईिे विटकषाप्रि पोहोचणे  
III. समिदेिेसह ऐकणे  
IV. योग्यप्रकारे प्रविसाद देणे   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. िैविक ििथि  
1. आढािा  
 
आजकाल, व्यिसायािील उवचि ििथिा संबधंी गंभीर िंका उपस््िि केल्या जािाि, कारण 
अयोग्य ििथिासंबंधीच्या गोटटी िाढत्या प्रमाणाि ऐकायला वमळि आहेि. चुकीचे वहिेब आवण 
अप्रामावणक लेखापरीक्षण प्रमाणपते्र देऊि जगािील मोठ्यािील मोठ्या कंपन्शयािंी फसिल्याचे 
लक्षाि आले आहे. काही वमत्राचंी पैिाचंी हाि पूणथ करण्यासाठी बकँाचं्या व्यि्िापिािंी 
त्याचं्याच पिैाचंा गरैिापर केल्याचे लक्षाि आले आहे. अवधकाऱ्यािंी त्याचें अवधकार िापरूि 
व्यविगि फायदा उठिला आहे. ज्याचं्यािर समाजािे कामे करण्यासाठी वि्िास ठेिला 
त्यािंीच िो गैर ठरिला असे  प्रमाण िाढिे आहे. व्यविगि ्िािथ आवण हाि मान्शयिा पािली 
आहे. 
  
त्या पाठोपाठ, उत्तरदावयत्ि आवण कॉपोरेट िासि याचं्यािर िाढत्या चचा होि आहेि, या 
सिांिा एकवत्रिपणे व्यिसायािील “िीिीमुल्ये” म्हणिा येिील. अवधक चागंले उत्तरदावयत्ि 
आवण िासि याचं्यासाठी एक उत्तम साधि म्हणूि ‘मावहिीचा अवधकार’ या सारखे कायदे 
आवण जिवहिािथ खटला’ यािंी महत्ि प्राप्ि केले आहे.  
 
िैविक ििथि आपोआप चागंल्या प्रिासिा किे घेऊि जािे . जेव्हा कोणी त्याचे किथव्य अवििय 
जबाबदारीिे आवण प्रामावणकपणे पार पाििो िेव्हा चागंले प्रिासि केले जािे. अिैविक ििथि 
्ििुःचे ्िार्य जपण्याचा प्रयत्ि करिे आवण इिराचं्या ्िार्या ि कमीिकमी रस घेि. 
जेव्हा कोणी त्याच्या पदाचा िापर करूि ्ििुःचा ्िािथ साधण्याचा प्रयत्ि करिो िेव्हा िे 
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अिैविक ििथि असिे. ्ििुःचे ्िार्य जपण्याि कोणिीही चूक िाही. मात्र इिरांच्या वहिाचा 
बळी देऊि असे करणे चुकीचे आहे.   
 
विमा हा वि्िासािर चालणारा व्यिसाय आहे. विम्याच्या व्यिसायाि औवचत्य आवण िैविकिा 
अत्यंि महत्िाचे आहेि. ग्राहकािंा चुकीची मावहिी देऊि त्यािंा विमा खरेदी करायला लािणे 
ककिा ग्राहकाच्या गरजा पूणथ ि करणारी योजिा ग्राहकाला सुचिणे यामुळे चुकीच्या गोटटी 
घिि जािाि. 
 
जेव्हा ्ििुःचा फायदा इिरापेंक्षा महत्िाचा मािला जािो त्यािळेी अिैविक ििथि घििे. आय 
आर िी ए िे (IRDA) िे विविध विवियमामंध्ये घालिू वदलेली िैविकिेची आचार सवंहिा िैविक 
ििथिाचा विदेि देिे (याची प्रकरण 4 मध्ये चचा केली आहे).  
 
आचारसंवहिेचा भगं होऊ िये म्हणूि त्यािील प्रत्येक विधाि मावहिी असणे गरजेचे असले 
िरी, विमा करिे आवण त्याचें प्रविविधी यािंी संभाव्य ग्राहकाचे वहि एिढाच एक मुद्दा मिाि 
ठेिला िरी सवंहिेची पूिथिा आपोआप होऊ िकिे. जेव्हा विमाकात्यांचे अवधकारी संभाव्य 
ग्राहकाच्या फायद्या ऐिजी व्यिसायाचं्या उवद्दटटाबंाबि काळजी करू लागिाि िेव्हा चुकीच्या 
गोटटी घिू लागिाि.  
 
2. िैविटट्य े 

 
िैविक ििथिाचे काही िैविटट्ये अिी आहेि:  

a) ्ििुःच्या प्रत्यक्ष ककिा अप्रत्यक्ष वहिापेक्षा ग्राहकाचे सिोच्च वहि िरच्या ्िािािर  
 

b) ग्राहकाच्या व्यिहारािंी संबवंधि सिथ व्यािसावयक आवण व्यविगि मावहिी अवििय 
काटेकोरपणे आवण त्याचा वििेषावधकार म्हणूि गुप्ि ठेिणे  
 

c) ग्राहकाला सिथ मावहिी िोळ्यासमोर ठेििू विणथय घेण्यासाठी सिथ ि्िुस््ििी परेुिी 
आवण पूणथपणे उघि करणे  

 
खालील पवरस््ििीमध्ये िैविकिेला मुरि घालायला लागण्याची िक्यिा असिे: 

a) ज्याच्यािील एक  योजिा दुसऱ्यापेक्षा खूप कमी विमा हप्िा ककिा ििथि देणारी 
असिािा दोन्शहीिूि एक योजिा विििणे 
 

b) सद्य पॉवलसी बंद करूि ििीि पॉवलसी घ्यायाल उदु्यि करण्याचा मोह होणे 
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c) अिाप्रकारची पवरस््ििी मावहिी असणे, जी विमाकत्याला मावहिी झाली िर 
ग्राहकाच्या वहिािर ककिा विमा हक्काच्या लाभधारकाच्या वहिािर विपरीि पवरणाम 
करू िकिे. 

 
्ियं चाचणी 6 
 
खालील पैकी कोणिे िैविक ििथिाचे िैविटट्य िाही? 
 
I. ग्राहकाला पूणथ मावहिी असिािा विणथय घेिा यािा म्हणूि पुरेिी मवहिी उघि करणे  
II. ग्राहकाचा व्यिसाय आवण व्यविगि मावहिीची गुप्ििा साभंाळणे 
III. ग्राहकाच्या वहिापेक्षा ्ििुःच्या वहिाला प्राधान्शय देणे 
IV. ्ििुःच्या वहिापेक्षा ग्राहकाच्या वहिाला प्राधान्शय देणे  
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सारािं  
 
a) अन्शय उत्पादिापेंक्षा विमा व्यिसायािील ग्राहक सेिा आवण संबधं यांची भवूमका अवधक 

कसोटी पाहणारी आहे. 
b) अिलंवबत्ि, आ्िासि, प्रविसाद देण्याची क्षमिा, समिदेिा आवण मूिथ ्िरूप हे सेिचे्या 

दजाचे पाच महत्िाचे दिथक आहेि. 
c) ग्राहकाचे जीििकाल मूल्य म्हणजे ग्राहकाबरोबर दीघथकालीि दृढसंबधं विमाण केल्यािंिर 

वमळणाऱ्या आर्थिक फायद्याचंी बवेरज.  
d) ग्राहक सेिमेधील विमा प्रविविधीची भवूमका विव्िळ कस पाहणारी असिे. 
e) आयआरिीएआय (IRDA) िे एकात्म िक्रार व्यि्िापि यंत्रणा सुरु केली आहे जी विमा 

िक्रारींच्या मावहिीचे भािंार म्हणूि आवण उद्योगािील िक्रार वििारण वियंत्रणाचे साधि 
म्हणूि काम करिे. 

f) विमाधारक आवण विमाकिा याचं्यािील पर्पर संमिीिे लोकपाल, संदभािील अटींच्या 
अंिगथि मध्य्ि आवण सल्लागार म्हणिू काम करू िकिो. 

g) कृिीिील ऐकणे म्हणजे लक्ष देणे, अवभप्राय देणे, योग्य प्रकारे प्रविसाद देणे. 
h) िैविक ििथि म्हणजे ्ििुःच्या वहिापेक्षा ग्राहकाच्या वहिाला प्राधान्शय देणे.  
 

 
महत्िाच्या संज्ञा  
 
a) सेिचेा दजा  
b) समिदेिा  
c) एकात्म िक्रार व्यि्िापि यतं्रणा (IGMS) 
d) ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 
e) वजल्हा ग्राहक मंच 
f) विमा लोकपाल 
g) देहबोली  
h) कृिीिील ऐकणे 
i) िैविक ििथि  
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्ियं चाचणी ची उत्तरे  
 
उत्तर  1   

 
योग्य पयाय आहे III. 
 
ग्राहकाबरोबर दीघथकालीि आवण द्दढृ संबंध विमाण केल्यािंिर वमळणाऱ्या अर्थिक लाभाचंी बेरीज 
म्हणजे ग्राहक जीििकाल मलू्य. 
 
उत्तर 2  

 
योग्य पयाय आहे III. 
 
विसऱ्या बाजूच्या देयिेसाठी मोटार विमा अवििायथ असल्यामुळे त्याच्या गरजे संबधंी चचा करण्याची 
गरज िाही. 
 
उत्तर 3  

 
योग्य पयाय आहे II. 
 
ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 िुसार, पुिर्थिक्रीसाठी माल खरेदी करणारी व्यिी उपभोिा म्हणिू 
िगीकृि केली जाि िाही. 
 
उत्तर 4  

 
योग्य पयाय आहे IV. 
 
िंकेखोरपणा मुळे विकोप सबंंध विमाण होऊ िकि िाहीि. 
 
उत्तर 5  

 
योग्य पयाय आहे II. 
 
अवििय घाईघाईिे विटकषाप्रि येणे हा कृिीिील ऐकण्याचा घटक िाही. 
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उत्तर 6  

 
योग्य पयाय आहे III. 
 
ग्राहकाच्या वहिापेक्षा ्ििुःच्या वहिाला प्राधान्शय देणे हे िैविक ििथि िव्हे. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

्ियं-परीक्षण प्र्ि  
 
प्र्ि 1  
 
_____________ ही मिूथ ्िरूपािील ि्िू िव्हे. 
 
I. घर   
II. विमा  
III. मोबाईल फोि  
IV. जीिची विजार  
 
प्र्ि 2  
 
_______________ हा सेिचे्या दजाचा दिथक िाही. 
 
I. हुिारी 
II. वि्िसिीयिा  
III. समिदेिा 
IV. प्रिीसाद देण्याचे क्षमिा  
 
प्र्ि 3  
 
भारिाि _______________ हा विमा अवििायथ आहे. 
 
I. विसऱ्या बाजूच्या देयिेचा मोटार विमा  
II. घरासंाठीचा आग विमा 
III. अंिदेिीय प्रिासासाठी प्रिास विमा 
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IV. व्यविगि अपघाि विमा 
 
प्र्ि 4  
 
विमाधारकाची विम्याची ककमि कमी करण्याच्या पद्धिींमधील एक पद्धि म्हणजे 
__________  
 
I. पुिर्थिमा 
II. िजािटी चा विमा 
III. सह-विमा  
IV. सिलि  
`  
प्र्ि 5 
 
ज्या ग्राहकाला त्याच्या विमा पॉवलसी संबंधी िक्रार असेल िो आयआरिीएआय पयंि ...........च्या 
माध्यमािूि पोहोचू िकिो.  
 
I. एकात्म िक्रार व्यि्िापि यतं्रणा (IGMS) 
II. वजल्हा ग्राहक मंच 
III. लोकपाल 
IV. एकात्म िक्रार व्यि्िापि यतं्रणा (IGMS) ककिा वजल्हा ग्राहक मंच 

ककिा लोकपाल 
 
प्र्ि 6  
 
ग्राहक सरंक्षण कायदा...................... या संबधंाि आहे: 
 
I. विमा कंपन्शयाचं्या विरुध्द िक्रार  
II. दुकािदारा विरुद्ध िक्रार  
III. ब्रिँच्या विरुद्ध िक्रार 
IV. विमा कंपन्शया, ब्रिँ, आवण दुकािदाराचं्या विरुद्ध   
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प्र्ि 7  
 
जेिे मालाची ककमि ककिा सेिचेी मूल्य आवण विमा हक्क भरपाई रुपये 20 लाखाचं्या आि आहे 
िेिे.....................याचें कायथके्षत्र असिे. 
 
I. उच्च न्शयायालय  
II. वजल्हा मंच  
III. राज्य आयोग  
IV. राटट्रीय आयोग 
 
प्र्ि 8  
 
ग्राहक संबधंाि प्रिम दिथिी ठसा विमाण होिो: 
 
I. आत्मवि्िास असल्यािे  
II. िळे पाळल्यािे  
III. ्िार्य दाखिल्यािे  
IV. िळेेिर आल्यािे, ्िार्य दाखिल्यािे आवण आत्मवि्िास असल्यािे 
 
प्र्ि 9  
 
योग्य विधाि विििा: 
 
I. विमा विकि असिािा िैविक ििथि करणे अिक्य आहे  
II. विमा प्रविविधींसाठी िैविक ििथि आि्यक िाही  
III. विमा प्रविविधी आवण विमाकिा याचं्याि वि्िास विमाण होण्यासाठी िैविक ििथि मदि करिे.  
IV. केिळ सिोच्च व्यि्िापिाकिूि िैविक ििथि अपेवक्षि असिे.  

 
प्र्ि 10  
 
कृिीिील ऐकणे  याि हे अंिभूथि होिे: 
 
I. बोलणाऱ्या किे लक्ष देणे 
II. अधुिमधूि माि िोलािणे आवण हसणे  
III. अवभप्राय देणे  
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IV. बोलणाऱ्याकिे लक्ष देणे, अधुिमधूि माि िोलािणे आवण हसणे आवण अवभप्राय देणे  
 

 
्ियं-पवरक्षणाच्या प्र्िाचंी उत्तरे  
 
उत्तर 1  
 
योग्य पयाय आहे II. 
 
विमा ही मूिथ ि्िू िाही. 
 
उत्तर 2  
 
योग्य पयाय आहे I. 
 
सेिचे्या दजाचा हुिारी हा दिथक िाही. 
 
उत्तर 3  
 
योग्य पयाय आहे I. 
 
भारिाि विसऱ्या बाजुचा देयिेचा मोटार विमा अवििायथ आहे. 
 
उत्तर 4  
 
योग्य पयाय आहे II. 
 
विम्याची ककमि कमी करण्याच्या पद्धिींमधील एक पद्धि म्हणजे पॉवलसीमधील िजािटी चे विधाि. 
 
उत्तर 5  
 
योग्य पयाय आहे I. 
 
विमा पॉवलसी च्या संदभाि ज्या ग्राहकाला काही िक्रार असेल त्यािे एकात्म िक्रार व्यि्िापि यंत्रणा 
(IGMS) च्या माध्यमािूि आयआरिीएआय (IRDA) किे िक्रार करू िकिो. 
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उत्तर 6  
 
योग्य पयाय आहे IV. 
 
ग्राहक सरंक्षण कायदा विमा कंपन्शया, दुकािदार, आवण ब्रिँ याचं्या विरुद्धच्या िक्रारी  
हािाळिो. 
 
उत्तर 7  
 
योग्य पयाय आहे II. 
 
जेिे रुपये 20 लाखापयंिचा माल ककिा सेिा आवण विमा हक्काची भरपाई असिे अिा बाबींसाठी  
वजल्हा मंचाचे कायथके्षत्र असिे. 
 
उत्तर 8  
 
योग्य पयाय आहे IV. 
 
ग्राहक सबंंधाि आत्मवि्िास पूणथ असल्यािे आवण िळेेिर आल्यािे आवण ्िार्य दाखिल्यािे प्रिम 
दिथिी ठसा उमटिो. 
 
उत्तर 9  
 
योग्य पयाय आहे III. 
 
विमा प्रविविधी आवण विमाकिा याचं्याि वि्िास होण्यासाठी िैविक ििथि मदि करिे. 
 
उत्तर 10  
 
योग्य पयाय आहे IV. 
 
बोलणाऱ्याकिे लक्ष देणे, अधूिमधूि माि िोलािणे आवण हसणे आवण अवभप्राय देणे या गोटटी 
कृिीिील ऐकण्याि अंिभूथि होिाि. 
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  प्रकरण 3  
िक्रार वििारण यंत्रणा 

प्रकरणाची ओळख 
विमा उद्योग हा सेिा उद्योग आहे, ज्यामध्ये ग्राहकाचं्या अपेक्षा सिि िाढि आहेि ि देण्याि आलेल्या 
सेिचे्या दजाविषयीही सिि असमाधाि असिेच. उत्पादिामंध्ये साित्यािे िाविन्शयपूणथ प्रयोग केले 
जाि आहेि ि आधुविक िंत्रज्ञािाच्या मदिीिे ग्राहक सेििेही लक्षणीय सुधारणा झाली असली िरीही 
ग्राहकाचें असमाधाि ि खराब प्रविमा या सम्या या उद्योगाला भेिसािि आहेि. या पवरस््ििीचा 
विचार करुि सरकार ि वियामकािे अिेक पढुाकार घेिले आहेि. 

आयआरिीएिे विमा कंपिीिे ग्राहकास विविध सेिा वकिी काळाि देणे आि्यक आहे (टीएटी) 
याविषयी काही वियम घालिू वदले आहेि. हे आयआरिीए (पॉवलसी धारकाचं्या वहिाचें संरक्षण 
वियम), २००२ चा भाग आहेि. विमा कंपन्शयाचंी प्रभािी िक्रार वििारण यंत्रणाही असली पावहजे ि 
आयआरिीएिे त्यासाठीही मागथदिथक ित्ि ेघालिू वदली आहेि. 

विकण्याची विटपत्ती 
 

A. िक्रार वििारण यंत्रणा – ग्राहक न्शयायालये, लोकपाल 
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A. िक्रार वििारण यंत्रणा – ग्राहक न्शयायालये, लोकपाल 

1. एकवत्रि िक्रार व्यि्िापि यंत्रणा (आयजीएमएस) 

आयआरिीएिे एकवत्रि िक्रार व्यि्िापि यंत्रणा (आयजीएमएस) सुरु केली आहे जी विमा 
िक्रारींविषयीच्या मावहिीचा कें द्रीय संग्रह म्हणूि ि विमा उद्योगािील िक्रार वििारणाच्या विरीक्षणाचे 
साधि म्हणूि काम करिे. 

पॉवलसीधारक त्याचं्या पॉवलसीचे िपिील या यंत्रणेिर िोंदि ूि त्याचंी िक्रार दाखल करु िकिाि. 
त्यािंिर संबवंधि विमा कंपन्शयािंा िक्रारी पाठविल्या जािाि. 

िक्रार वििारण यंत्रणा 

आयजीएमएस िक्रारी ि त्याचें वििारण करण्यासाठी वकिी िळे लागला याची िोंद ठेििे. पुढील 
यूआरएलिर िक्रारी दाखल करिा येिील: 

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

2. ग्राहक सरंक्षण कायदा, १९८६ 

महत्िाचे 

हा कायदा “ग्राहकाचं्या वहिाचें संरक्षण करण्यासाठी ि ग्राहकाचें िाद विकाली काढण्यासाठी ग्राहक 
मंिळाचंी ि इिर प्रावधकरणाचंी ्िापिा करण्यासाठी” मंजूर करण्याि आला. या कायद्यामध्ये ग्राहक 
संरक्षण (सुधारणा) कायदा, २००२ द्वारे सुधारणा करण्याि आली. 

या कायद्यामध्ये देण्याि आलेल्या काही व्याख्या पढुीलप्रमाणे आहेि: 

व्याख्या 

“सेिा” म्हणजे संभाव्य िापरकत्यांिा उपलदाध करुि वदली जाणारी कोणत्याही प्रकारची सेिा ज्यामध्ये 
बँककग, वित्तपरुिठा, पवरिहि, प्रवक्रया, िीज ककिा इिर ऊजा परुिठा, उिरण्याची ककिा वििासाची 
व्यि्िा, गृहविमाण, मिोरंजि, विरंगुळा ककिा बािम्या ककिा इिर मावहिी देणे. मात्र यामध्ये 
कोणिीही सेिा मोफि देण्याचा ककिा िैयविक सेिा करारािंगथि कोणिीही सेिा देण्याचा समाििे 
होि िाही. 

विम्याचा समाििे सेिा म्हणिू केला जािो. 

“ग्राहक” म्हणजे अिीकोणिीही व्यिी जी 
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 मोबदला देऊि कोणिीही ि्िू खरेदी करिे ि िी िापरिे. मात्र त्यामध्ये अिा ि्िू 
पुिर्थिक्रीसाठी ककिा कोणत्याही व्यािसावयक हेिूिे खरेदी करणा-या व्यविचा समाििे होि 
िाही ककिा 

 काही मोबदला देऊि सेिा भाड्यािे घेिो ककिा वमळििो ि त्यामध्ये अिा सेिचे्या लाभािीचा 
समाििे असिो. 

“िटुी” म्हणजे कोणत्याही कायद्याद्वारे ककिा कोणत्याही कायद्यािंगथि एखाद्या कराराचे पालि 
करिािा ककिा कोणत्याही सेिसेंिभाि राखणे आि्यक असलेला कामवगरीचा दजा, ्िरुप ि 
पद्धिीमधील कोणिाही दोष, अपूणथिा, िटुी ि अपूणथिा. 

“िक्रार” म्हणजे िक्रारदारािे वलवखि ्िरुपाि पढुीलप्रमाणे केलेला कोणिाही आरोप: 

 व्यिसायाची अप्रामावणक पद्धि ककिा प्रविबधंात्मक व्यिसाय पद्धि ्िीकारण्याि आली आहे 

 त्यािे खरेदी केलेल्या ि्िंुमध्ये एक ककिा अिेक दोष आहेि 

 त्यािे किासाठीही भाड्यािे घेिलेल्या ककिा वमळिलेल्या सेिामंध्ये काही िटुी आहेि 

 आकारण्याि आलेले दर कायद्यािे विस््चि केलेल्यापेक्षा ककिा पॅकेजिर दाखविण्याि 
आलेल्यापेक्षा अवधक आहे 

 जीििास ि सुरके्षस धोकादायक असलेल्या ि्िू सािथजविकपणे विक्रीसाठी ठेिण्याि आल्या 
आहेि, ज्यामध्ये व्यापा-यािे अिा ि्िंुमधील घटक, पद्धि ि पवरणाम याविषयी मावहिी 
प्रदर्थिि केली पावहजे अिा कायद्यािील कोणत्याही िरिुदींचे उल्लंघि करण्याि आले आहे 

“ग्राहक िाद”म्हणजे ज्या व्यविच्या विरुद्ध िक्रार करण्याि आली आहे, िी िाकारिे ि त्या 
िक्रारीमधील आरोपािंा विरोध करिे. 

a) ग्राहक िाद वििारण सं्िा 

“ग्राहक िाद वििारण सं्िा” प्रत्येक वजल्हाि ि राटट्रीय पािळीिर ्िापि केलेल्या असिाि. 

i. वजल्हा मंच 

 या मंचाचे अवधकारके्षत्र २० लाख रुपयापंयंिच्या ि्िू ि सेिावंिरुद्धच्या िक्रारी 
हािाळण्याचे असिे. 

 वजल्हा मंचाला त्याचे आदेि/विणथय योग्य वदिाणी न्शयायालयाला कायास्न्शिि करण्यासाठी 
पाठविण्याचे अवधकार आहेि. 

ii. राज्य आयोग 

 या िक्रारवििारण प्रावधकरणाचे मूळ, अपीलाचे ि विरीक्षणात्मक अवधकार के्षत्र आहे.  
 िो वजल्हा मंचाकिूि करण्याि आलेले अपील हािाळिो. 
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 त्याचे मूळ अवधकारके्षत्र २० लाख रुपयाहूंि अवधक ि १०० लाख रुपयाहूंि कमी रकमेच्या 
ि्िू/सेिा ि भरपाई संदभािील िक्रारी हािाळण्याचे आहे.  

 इिर दजा ि अवधकार वजल्हा मंचासारखाच असिो.  

iii. राटट्रीयआयोग 

 कायद्यािंगथि ्िावपि करण्याि आलेले अवंिम प्रावधकरण म्हणजे राटट्रीय आयोग.  
 त्याचे मूळ, अपील करण्याचे िसेच विरीक्षणात्मक अवधकार के्षत्राचा समाििे होिो.  
 राज्य आयोगाकिूि करण्याि आलेल्या अपीलाचंी सुिािणी करु िकिो ि त्याचे मूळ 

अवधकारके्षत्र १०० लाख रुपयाहूंि अवधक रकमेच्या ि्िू/सेिावंिषयीचे िाद हािाळण्याचे 
आहे.  

 त्याचे विरीक्षणात्मक अवधकारके्षत्र राज्य आयोगाच्या िरचे आहे.  

या विन्शही सं्िािंा वदिाणी न्शयायालयाचे हक्क असिाि. 

आकृिी 1 : िक्रार वििारणासाठीची माध्यमे 

 
 

b) िक्रार दाखल करण्याची प्रवक्रया 

िरील विन्शही िक्रार वििारण सं्िाकंिे िक्रार दाखल करण्याची प्रवक्रया अवििय सोपी आहे. 
राज्य आयोग ककिा राटट्रीय आयोगाकिे िक्रार दाखल करण्यासाठी ककिा अपील दाखल 
करण्यासाठी काहीही िुल्क भराि ेलागि िाही. िक्रारदार ्ििुः ककिा अवधकृि एजंटद्वारे िक्रार 
दाखल करु िकिो. िी व्यवििुः दाखल करिा येिे ककिा टपालाद्वारेही पाठििा येिे. िक्रार 
दाखल करण्यासाठी कोणत्याही िवकलाची गरज िसिे याची िोंद घ्या. 
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c) ग्राहक मंचाचे आदेि 

ज्या ि्िंुविरुद्ध िक्रार करण्याि आली आहे त्याचं्याि िक्रारीमध्ये िमूद करण्याि आलेले दोष 
असल्याची ककिा ज्या सेिवेिरुद्ध िक्रार करण्याि आली आहे त्यािील कोणिेही आरोप वसद्ध होि 
असल्याची मंचाची खात्री झाल्यास िो विरुद्ध पक्षास पुढीलपैकी एक ककिा अवधक कृिी करण्याचा 
आदेि देऊ िकिो, 

i. िक्रारदाराला ककमि (विम्याच्या बाबिीि हप्िे), झालेला खचथ परि करणे 
ii. ग्राहकाला विरुद्ध पक्षाच्या विटकाळजीपणामुळे झालेल्या ग्राहकाच्या िुकसािाची ककिा इजेची 

िुकसािभरपाई करण्यासाठी रक्कम देणे 
iii. िादग्र्ि सेििेील िुटी ककिा दोष काढूि टाकणे 
iv. अिैध व्यापार पद्धिी ककिा प्रविबधंात्मक व्यापार पद्धिी बंद करणे ककिा त्याचंी पिुरािृत्ती ि 

करणे 
v. पक्षािंा पुरेसा खचथ देणे 

d) िक्रारींचे ्िरुप 

िीि मंचाकंिे येणारे बहुिेक ग्राहक िादाचें िगीकरण विमा व्यिसायासंदभाि विचार 
केल्यासपुढील प्रमुख िगथिा-यामंध्ये केले जािे 

i. दाव्याचे पैसे देण्याि उिीर 
ii. दाव्याची भरपाई ि देणे 
iii. दािा फेटाळणे 
iv. िुकसािाचे प्रमाण 
v. पॉवलसीच्या अटी, ििी इत्यादी. 

 
 

3. विमा लोकपाल 

कें द्र सरकारिे विमा कायदा, १९३८ अंिगथि असलेल्या अवधकारादं्वारे ११ िोव्हेंबर, १९९८ रोजी 
अवधकृि राजपत्रािील अवधसूचिेद्वारे सािथजविक िक्रारींचे वििारण वियम, १९९८ ियार केले.हे 
वियम जीिि ि जीििेिर विम्यास, सिथ प्रकारच्या िैयविक विम्यासंाठी म्हणजे िैयविकपणे घेिलेल्या 
विम्यासाठी लागू होिाि. 

या वियमाचंा उदे्दि कंपिीच्या ििीिे दािा विकाली काढण्यासंदभािील सिथ िक्रारींचे विराकरण 
कमीि कमी खचाि, कायथक्षम ि िट्िपणे करणे हा आहे. 

लोकपाल, विमाधारक ि विमाकत्याच्या पर्पर सहमिीिे विचाराधीि विषयासंंदभाि मध्य्ि ि 
समुपदेिक म्हणूि काम करु िकिो.िक्रार ्िीकारायची ककिा फेटाळायची याविषयीचा लोकपालाचा 
विणथय अवंिम असिो. 
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a) लोकपालाकिे िक्रार 

लोकपालाकिे करण्याि आलेली कोणिीही िक्रार वलवखि ्िरुपाि असली पावहजे, त्याच्यािर 
विमाधारक ककिा त्याच्या कायदेिीर िारसाचं्या ्िाक्ष-या असल्या पावहजेि ि िी लोकपालाला 
उदे्दिूि असािी ज्याच्या अवधकार के्षत्राि विमाकत्याची िाखा/कायालय येिे, त्यासोबि काही 
द्िऐिज असल्यास िे जोिले पावहजेि, िसेच िुकसािाचे ्िरुप ि प्रमाण याचंा अंदाज ि 
मावगिलेली िुकसािभरपाई िमूद केली पावहजे. 

लोकपालाला पुढील बाबिीि िक्रार करिा येईल जर: 

i. िक्रारदारािे विमा कंपिीला आधी लेखी िक्रार केली होिी ि विमा कंपिीिे: 

 िक्रार फेटाळली ककिा 
 विमाकत्याला िक्रार वमळाल्यािंिर एका मवहन्शयाि िक्रारदाराला काहीही उत्तर वमळाले 

िाही 
ii. िक्रारदार विमाकत्यािे वदलेल्या उत्तरबाबि समाधािी िाही 
iii. विमा कंपिीिे िक्रार फेटाळल्याच्या िारखेपासूि एका िषाि िक्रार करण्याि आली आहे 
iv. िक्रार कोणत्याही न्शयायालयाि ककिा ग्राहक मंचाि ककिा लिादाकिे प्रलंवबि िाही 

b) लोकपालािे केलेल्या विफारसी 

लोकपालाला काही किथव्याचें/आचार सवंहिेचे पालि कराि ेलागिे: 

i. अिाप्रकारची िक्रार वमळाल्यािंिर एका मवहन्शयाि विफारसी केल्या पावहजेि 
ii. त्याच्या प्रिी िक्रारदार ि विमा कंपिी दोघािंाही पाठविल्या पावहजेि 
iii. िक्रारदारािे अिाप्रकारे विफारस वमळाल्यािंिर १५ वदिसाि वलवखि ्िरुपाि िी 

्िीकारली पावहजे 
iv. विमाधारकािे पाठिलेल्या ्िीकारपत्राची एक प्रि विमाकत्याला पाठिली पावहजे ि अिा 

प्रकारे ्िीकार पत्र वमळाल्याची वलवखि पोचपाििी विमाकत्याकिूि १५ वदिसाि घेिली 
पावहजे 

c) विणथय 

मध्य्िीिे िाद सुटला िाही, िर लोकपाल त्याला न्शयाय्य िाटिो ि विमाधारकाचे िुकसाि भरुि 
काढण्यासाठी आि्यक असल्यापेक्षा जा्ि िाही असा विणथय विमाधारकाला देईल. 

लोकपालािे वदलेल्या विणथयािर पुढील वियमाचें वियतं्रण असिे: 

i. विणथय २० लाख रुपयाहूंि अवधक िसािा (अिुकंपा ित्िािरील पैसे ि इिर खचासह) 
ii. अिाप्रकारे िक्रार वमळाल्यािंिर ३ मवहन्शयाि विणथय देण्याि यािा, ि विमाधारकािे असा 

विणथय देण्याि आल्यािंिर एका मवहन्शयाि िी अवंिम ििजोि असल्याचे ्िीकारि असल्याचे 
कळिले पावहजे 
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iii. विमाकिा विणथयाचे पालि करेल ि विमाधारकाकिूि विणथय ्िीकारल्याचे पत्र वमळाल्यािंिर 
१५ वदिसाि लोकपालाला त्याची लेखी मावहिी देईल 

iv. विमाधारकािे असा विणथय ्िीकारल्याचे लेखी कळविले िाही, िर विमाकिा िो विणथय लाग ू
करणार िाही 

्ििुःची चाचणी घ्या 1 

__________ चे अवधकारके्षत्र २० लाख रुपयापंयंिच्या ि्िू ककिा सेिा ि दािा करण्याि 
आलेल्या िुकसािभरपाईविषयी िक्रारी हािाळण्यापयंि मयावदि असिे. 

I. वजल्हा मंच 
II. राज्य आयोग 
III. वजल्हा पवरषद 
IV. राटट्रीय आयोग 

 

सारािं 

 आयआरिीएिे एकवत्रि िक्रार व्यि्िापि यंत्रणेची (आयजीएमएस) सुरुिाि केली आहे जी विमा 
िक्रारींविषयीच्या मावहिीचा कें द्रीय संग्रह ि उद्योगािील िक्रार वििारणाचे साधि म्हणूि काम 
करिे. 

 ग्राहक िाद वििारण सं्िाचंी प्रत्येक वजल्हा, राज्य ि राटट्रीय पािळीिर ्िापिा करण्याि आली 
आहे. 

 विमा व्यिसायाचा विचार केल्यास बहुिेक ग्राहकाचं्या िादाचें िगीकरण, दाव्याचे पैसे देण्याि 
उिीर, दाव्याचे पसेै ि देणे, दाि ेफेटाळणे, िुकसािाचे प्रमाण ि पॉवलसीच्या ििी, अटी इत्यादी 
िगींमध्ये होिे. 

 लोकपाल विमाधारकाच्या ि विमाकत्याच्या पर्पर सहमिीिे विचाराधीि विषयासंंदभाि मध्य्ि 
ि समुपदेिक म्हणूि काम करु िकिो. 

 मध्य्िीिे िाद सुटला िाही, िर लोकपाल त्याला न्शयाय्य िाटिो ि विमाधारकाचे िुकसाि भरुि 
काढण्यासाठी आि्यक असल्यापेक्षा जा्ि िाही असा विणथय विमाधारकाला देईल. 

महत्िाचे िदाद 

1. एकवत्रि िक्रार व्यि्िापि यंत्रणा (आयजीएमएस) 
2. ग्राहक सरंक्षण कायदा, १९८६ 
3. वजल्हा मंच 
4. राज्य आयोग 
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5. राटट्रीय आयोग 
6. विमा लोकपाल 

 

्ििुःची चाचणी घ्याची उत्तरे 

प्र्ि 1 

बरोबर उत्तर आहे I. 

वजल्हा मंचाचे अवधकार के्षत्र २० लाख रुपयापंयंिच्या ि्िू ककिा सेिा ि दािा करण्याि आलेली 
िुकसािभरपाईिी संबवंधि िक्रारी हािाळण्याचे असिे. 

 

्ि-चाचणी प्र्ि 

प्र्ि 1 

आयजीएमएस या संवक्षप्ि ्िरुपाचा वि्िार करा. 

I. विमा सिथसाधारण व्यि्िापि यंत्रणा 
II. भारिीय सिथसाधारण व्यि्िापि यंत्रणा 
III. एकवत्रि िक्रार व्यि्िापि यंत्रणा 
IV. बुवद्धमाि िक्रार व्यि्िापि यंत्रणा 

प्र्ि 2 

पुढीलपकैी कोणिी ग्राहक िक्रार वििारण सं्िा २० लाख रुपये िे १०० लाख रुपयापंयंिचे ग्राहक 
िाद हािाळेल? 

I. वजल्हा मंच 
II. राज्य आयोग 
III. राटट्रीय आयोग 
IV. वजल्हा पवरषद 

प्र्ि 3 

पुढीलपकैी काय िैध ग्राहक िक्रारीचा आधार असू िकि िाही? 

I. उत्पादिासाठी एमआरपीपेक्षा अवधक पैसे घेणारा दुकािदार 
II. िगथिारीिील सिोत्तम उत्पादिावंिषयी सल्ला ि देणारा दुकािदार 
III. औषधाच्या बाटलीिर रोगप्रिण प्रविवक्रयेविषयी इिारा ि देणे 
IV. सदोष उत्पादिे 
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प्र्ि 4 

विमा पॉवलसीिी संबवंधि िक्रार दाखल करण्यासाठी पढुीलपैकी सिाि योग्य पयाय कोणिा आहे? 

I. पोलीस  
II. सिोच्च न्शयायालय 
III. विमा लोकपाल 
IV. वजल्हा न्शयायालय 

प्र्ि 5 

विमा लोकपालाच्या प्रादेविि अवधकार के्षत्रासंबधंी खालीलपैकी कोणिे विधाि बरोबर आहे? 

I. विमा लोकपालाचे अवधकार के्षत्र राटट्रीय असिे 
II. विमा लोकपालाचे अवधकार के्षत्र राज्य असिे 
III. विमा लोकपालाचे अवधकार के्षत्र वजल्हा असिे 
IV. विमा लोकपाल केिळ विविर्थदटट प्रादेविक मयादामंध्येच काम करिो 

प्र्ि 6 

विमा लोकपालाकिे िक्रार किी दाखल करािी लागिे? 

I. विमा लोकपालाकिे वलवखि िक्रार दाखल करािी लागिे 
II. िक्रार िोंिी दूरध्ििीद्वारे करािी लागिे 
III. िक्रार िोंिी प्रत्यक्ष हजर राहूि करािी लागिे 
IV. िक्रार िृत्तपत्रािील जावहरािीद्वारे केली जािे 

प्र्ि 7 

विमा लोकपालाकिे जाण्यासाठी िळेेची मयादा वकिी आहे? 

I. विमाकत्यािे िक्रार फेटाळल्यािंिर दोि िषाि 
II. विमाकत्यािे िक्रार फेटाळल्यािंिर िीि िषाि 
III. विमाकत्यािे िक्रार फेटाळल्यािंिर एका िषाि 
IV. विमाकत्यािे िक्रार फेटाळल्यािंिर एका मवहन्शयाि 

प्र्ि 8 

लोकपालाकिे िक्रार करण्यासाठी पुढीलपैकी कोणिी पूिथ अट िाही? 

I. िक्रार एखाद्या व्यवििे ‘िैयविक ्िरुपाच्या’ विम्यासंदभाि केलेली असािी 
II. विमाकत्यािे िक्रार फेटाळल्यािंिर १ िषाि िक्रार दाखल केली पावहजे 
III. िक्रारदारािे लोकपालापूिी ग्राहक मंचाकिे दाद मावगिली पावहजे 
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IV. मावगिलेली एकूण भरपाई २० लाख रुपयापंयंि असली पावहजे. 

प्र्ि 9 

लोकपालाकिे िक्रार दाखल करण्यासाठी काही िुल्क/खचथ द्यािा लागिो का? 

I. १०० रुपये िुल्क द्याि ेलागिे 
II. काहीही िुल्क ककिा खचथ द्यािा लागि िाही 
III. मावगिलेल्या भरपाईपैकी २०% रक्कम िुल्क म्हणूि द्यािी लागिे 
IV. मावगिलेल्या भरपाईपैकी १०% रक्कम िुल्क म्हणूि द्यािी लागिे 

प्र्ि 10 

खाजगी विमाकत्याविरुद्ध िक्रार दाखल केली जाऊ िकिे का? 

I. केिळ सािथजविक विमाकत्यांविरुद्धच िक्रार करिा येऊ िकिे 
II. होय, खाजगी विमाकत्यांविरुद्धही िक्रार करिा येिे 
III. केिळ जीिि विमा के्षत्राि खाजगी विमाकत्यांविरुद्ध िक्रार दाखल करिा येिे 
IV. केिळ जीििेिर के्षत्राि खाजगी विमाकत्यांविरुद्ध िक्रार दाखल करिा येिे 

 

्ि-चाचणी प्र्िाचंी उत्तरे 

उत्तर 1 

बरोबर पयाय आहे III. 

आयजीएमएस म्हणजे एकवत्रि िक्रार व्यि्िापि यंत्रणा. 

उत्तर 2 

बरोबर पयाय आहे II. 

राज्य आयोग २० लाख िे १०० लाख रुपयापंयंिचे ग्राहक िाद हािाळेल. 

उत्तर 3 

बरोबर पयाय आहे II. 

ग्राहकाल सिोत्तम उत्पादिाविषयी सल्ला ि देणारा दुकािदार िैध ग्राहक िक्रारीसाठी िगथिारी होऊ 
िकि िाही. 

उत्तर 4 

बरोबर पयाय आहे III. 
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ज्या विमा लोकपालाच्या प्रादेविक कायथके्षत्रािंगथि विमाकत्याचे कायालय येिे त्याच्याकिे िक्रार 
दाखल करायची असिे. 

उत्तर 5 

बरोबर पयाय आहे IV. 

विमा लोकपाल केिळ विविर्थदटट प्रादेविक मयादामंध्येच काम करिो. 

उत्तर 6 

बरोबर पयाय आहे I. 

लोकपालाकिे वलवखि ्िरुपाि िक्रार करािी लागिे. 

उत्तर 7 

बरोबर पयाय आहे III. 

िक्रारदारािे विमाकत्यािे िक्रार फेटाळिाच एका िषाि लोकपालाकिे दाद मावगिली पावहजे. 

उत्तर 8 

बरोबर पयाय आहे III. 

िक्रारदारािे लोकपालापूिी ग्राहक मंचाकिे दाद मागण्याची गरज िसिे. 

उत्तर 9 

बरोबर पयाय आहे II. 

लोकपालाकिे िक्रार करण्यासाठी कोणिेही िुल्क/खचथ द्यािा लागि िाही. 

उत्तर 10 

बरोबर पयाय आहे II. 

होय, खाजगी विमाकत्यांविरुद्ध िक्रार दाखल करिा येिे. 
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प्रकरण 4 
ववमा प्रतततिधी तियामक पैल ू

ववमा प्रतततिधी  

 

ववमा प्रतततिधीांची िेमणूक ववतियम 1  एवप्रल 2016 पासूि लागू केले गेले. 

खालील व्याख्या सुसांगत आहेत.  

व्याख्या:   

1) “कायदा” म्पहणजे ववमा कायदा 1 938 (1 938 च े4) वेळोवेळी दरुुस्ती केल्यािुसार. 
2) “िेमणूक पत्र” म्पहणजे एखाद्या व्यक्तीला ववमाकत्याा द्वारे ववमा प्रतततिधी म्पहणूि काम 

करण्यासाठी ददले गेलेले िेमणुकीच ेपत्र.  
3) “अवपलीय अधधकारी” म्पहणजे ववमा प्रतततिधी कडूि प्राप्त झालेले प्रतततिधधत्व आणण अवपले 

याांच्यावर ववचार करूि त्याांच ेतिवारण करण्यासाठी अधधकृती असलेला अधधकारी.  
4) ववमा प्रतततिधी म्पहणजे व्यवसाय चालू ठेवणे, ववमा पॉललसीांच े िुतिीकरण ककां वा पुिरुज्जीवि 

करणे याांसह ववमा व्यवसायाचे वववेचि ककां वा व्यवसाय लमळवणे यासाठी ववमाकत्याा द्वारे िेमलेली 
व्यक्ती.   

5) प्राधधकरण म्पहणजे ववमा तियांत्रक आणण ववकास प्राधधकरण कायदा 1 999 (1 999 च े41 ) च ेकलम 
३ च्या तरतुदीांिुसार स्थावपत केलेले भारतीय ववमा तियांत्रक आणण ववकास प्राधधकरण.  

6) “सांयुक्त ववमा प्रतततिधी” म्पहणजे दोि ककां वा अिेक ववमाकत्याां द्वारे ववमा प्रतततिधी म्पहणूि  
खालील अटीांसह िेमणूक केली गेलेली व्यक्ती, जी एकापेक्षा अधधक जीवि ववमाकताा, एक साधारण 
ववमाकताा, एक वैद्यकीय ववमाकताा आणण एकल व्यवसाय ववमाकत्याांपैकी प्रत्येकी एक यापेक्षा 
अधधक ववमाकत्याांचा प्रतततिधी म्पहणूि काम करणार िाही.  

7) “ववमाकत्याांची मध्यवती यादी” म्पहणजे प्राधधकरणाद्वारे राखालेललया ववमा प्रतततिधीांची यादी, 
ज्यामध्ये सवा ववमाकत्याांद्वारे िेमणूक केल्या गेलेल्या प्रतततिधीांच ेसवा तपशील असतील.  

8) “काळ्या यादीतील प्रतततिधीांची मध्यवती यादी” म्पहणजे ववमाकत्यााच्या तियुक्त अधधकाऱ्याद्वारे 
आचारसांदहत ेचा भांग आणण / ककां वा अफरातफर या आधारे रदहत ककां वा तिलांबबत करण्यात आलेल्या 
प्रतततिधीांची यादी.  

9) “तियुक्त अधधकारी” म्पहणजे ववमा प्रतततिधी म्पहणूि एखाद्या व्यक्तीची तियुक्ती करण्यासाठी 
ववमाकत्यााद्वारे तियुक्त केलेला अधधकारी.  
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10) “परीक्षा मांडळ” म्पहणजे ववमा प्रतततिधीांसाठी भरती-पूवा चाचण्या घेणारी अशी सांस्था, जी 
प्राधधकरणाद्वारे मान्यता प्राप्त आहे. 

11) या ववतियामाांच्या उद्देशािे “एकल व्यवसाय ववमाकताा” म्पहणजे ववमा कायदा 1 938 च ेकलम 2(3) 
च्या अांतगात सुतिश्चचत केलेला ववमाकताा आणण जो एक ववलशष्ट खास व्यवसाय करत असतो जसे 
कृषी ववमा, तियाात ऋण हमी ववमा व्यवसाय.  

12) “बहु पातळी ववपणि योजिा” म्पहणजे कायद्याच्या कलम 42A  च्या वववरणामध्ये व्याख्या केलेली 
अशी कोणतीही योजिा.  
 

2. ववमाकत्याा द्वारे ववमा प्रतततिधीची िेमणूक:   
1) एखाद्या ववमाकत्यााचा ववमा प्रतततिधी म्पहणूि िेमणूक घेऊ इश्च्िणारा अजादार फॉमा आय-ए मध्ये 

ववमाकत्यााच्या तियुक्त अधधकाऱ्याकड ेअजा करेल.  
 

2) अजा प्राप्त झाल्यािांतर ववमाकत्यााचा तियुक्त अधधकारी या गोष्टीांची खात्री करूि घेईल की 
अजादारािे:-   
a) फॉमा आय-ए मधील एजन्सी अजा सवा प्रकारे पूणा भरलेला आहे;   
b) एजन्सी अजा फॉमा सोबत पॅि च ेतपशील सादर केले आहेत;  
c) त्यािे ववतियम 6 च्या अांतगात ववतिददाष्ट ववमा परीक्षा उत्तीणा केली आहे;  
d) ववतियम 7 मध्ये उल्लेणखत कोणत्याही प्रकारे अपात्र ठरत िाही;   
e)  त्याला ववमा व्यवसायाच ेवववेचि करण्याच ेआणण ववमा व्यवसाय लमळवण्याच ेपुरेसे ज्ञाि आहे; 

आणण तो पॉललसीधारकाांिा आवचयक सेवा देण्यास सक्षम आहे; 
 

3) तियुक्त अधधकारी एजन्सी अजााची िाििी करेल आणण खात्री करेल की तो अजादार एकापेक्षा 
अधधक जीवि ववमाकताा, एक साधारण ववमाकताा, एक वैद्यकीय ववमाकताा आणण एकल व्यवसाय 
ववमाकत्याांपैकी प्रत्येकी एक यापेक्षा अधधक ववमाकत्याांचा प्रतततिधी िाही आणण ववमा प्रतततिधीांच्या 
मध्यवती काळ्या यादीत िाही. 
 

4) तियुक्त अधधकारी या गोष्टीांची सुद्धा िाििी करेल 

a) प्राधधकरणािे राखलेल्या अजादाराच्या प्रतततिधीांच्या पॅि क्रमाांकासह असलेल्या मध्यवती 
यादीतील मादहती वर उधतृ केलेल्या मादहतीची खात्री करूि घेईल.  

b) प्राधधकरणािे राखलेल्या मध्यवती यादीतील काळ्या यादीतील िावाांमध्ये अजादाराच ेिाव िाही.  

5) अजादारािे वरील ववतियमा मधील सवा अटी पूणा केल्या आहेत, आणण कायद्याच्या कलम 42 च्या 
उप-कलम (3) मध्ये उल्लेणखत कोणत्याही प्रकारे अपात्र ठरत िाही याबाबत तियुक्त अधधकारी 
समाधािी असल्यास एजन्सी साठीचा अजा प्रकक्रया करू शकतो आणण अजादाराकडूि सवा कागद पत्र े
लमळाल्यापासूि 1 5 ददवसाांच्या आत िेमणुकीच ेपत्र देऊि त्याची ववमा प्रतततिधी म्पहणूि िेमणूक 
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करू शकतो आणण तियुक्त अधधकारी एक एजन्सी कोड क्रमाांक देऊ करेल ज्याला ववमाकत्यााच्या 
िावाच ेलघुरूप आधी जोडलेले असेल.  
 

6) वर उल्लेणखत केलेल्या िेमणुकीच्या पत्रात अजादाराच्या ववमा प्रतततिधी म्पहणूि कामकाजाच े
तियांत्रण करणाऱ्या िेमणुकीच्या सवा अटी आणण खाली ददल्या िुसार आचारसांदहता याांसह 
िेमणुकीच्या शती ददलेल्या असतील. हे िेमणुकीच े पत्र वर उल्लेख केल्यािुसार प्रतततिधीच्या 
िेमणुकीिांतर 7 ददवसाांपेक्षा कमी कालावधीत पाठवले जाईल.  

 

7) अशाप्रकारे िेमणूक केलेल्या ववमा प्रतततिधीला ववमाकत्यााद्वारे ओळखपत्र ददले जाईल ज्यामुळे तो 
कोणत्या ववमाकत्यााच ेप्रतततिधधत्व करतो हे स्पष्ट होईल.  

 

8) या ववतियमाांमध्ये उल्लेणखत अटीांची पूताता करत िसेल तर अशा अजादाराला तियुक्त अधधकारी 
एजन्सी िेमणूक िाकारू शकतो. िेमणूक केलेला अधधकारी अजादाराला अजा प्राप्त झाल्याच्या 
ददवसापासूि 21 ददवसाांच्या आत ववमा प्रतततिधी म्पहणूि िेमणूक िाकारण्याची कारणे लेखी 
स्वरुपात कळवेल.   

 

9) तियुक्त अधधकाऱ्याच्या ववमा प्रतततिधीची िेमणूक ि देण्याच्या तिणायामुळे असमाधािी असलेला 
अजादार ववमाकत्यााच्या अवपलीय अधधकाऱ्याकड े अजााच्या पुिववाचारासाठी अजा करू शकतो. 
ववमाकताा अजााचा पुिववाचार करण्यासाठी अवपलीय अधधकाऱ्याची िेमणूक करेल. अवपलीय 
अधधकारी अजाावर ववचार करेल आणण पुिववाचार अजा प्राप्त झाल्याच्या ददवसापासूि 1 5 ददवसाांच्या 
आत त्याचा अांततम तिणाय कळवेल.  
 

3. सांयुक्त ववमा प्रतततिधी म्पहणूि ववमाकत्याा द्वारे िेमणूक: 
1) ‘सांयुक्त ववमा प्रतततिधी’ म्पहणूि िेमणूक घेऊ इश्च्िणाऱ्या अजादारािे आवचयकत े िुसार सांबांधधत 

जीवि ववमा, साधारण ववमा, वैद्यकीय ववमा ककां वा एकल व्यवसाय ववमाकताा याांच्या तियुक्त 
अधधकाऱ्याकड,े ‘सांयुक्त एजन्सी अजा फॉमा आय-बी’ मध्ये अजा करेल. सांबांधधत ववमाकत्यााचा 
तियुक्त अधधकारी वर घालूि ददलेल्या पद्धती िुसार अजााची हाताळणी करेल. 
 

4. ववमा एजन्सी परीक्षा:- 
1) ववमा प्रतततिधीच्या िेमणुकीसाठी अजादार, प्राधधकरणािे साांधगतलेल्या अभ्यासक्रमािुसार परीक्षा 

मांडळािे घेतलेल्या जीवि ववमा, साधारण ववमा ककां वा वैद्यककय ववमा ककां वा आवचयक त्या 
ववषयातील ववमा एजन्सी परीक्षा उत्तीणा करेल. एजन्सी परीक्षा उत्तीणा होण्यासाठी आवचयक ववमा 
सांबांधधत ज्ञाि लमळण्यासाठी आवचयक असणारे सहाय्य आणण मागादशाि पुरवेल.  
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2) वर उल्लेख केल्यािुसार ववमा एजन्सी परीक्षा यशस्वी पणे उत्तीणा होणाऱ्या अजादाराला परीक्षा 
मांडळा माफा त उत्तीणातचे ेप्रमाणपत्र ददले जाईल. परीक्षा मांडळा द्वारे ददलेले उत्तीणातेच ेप्रमाणपत्र, 
कोणत्याही ववमाकत्याा कडूि ववमा प्रतततिधी म्पहणूि  प्रथमच िेमणूक घेण्याच्या दृष्टीिे बारा 
मदहन्याांच्या कालावधीसाठी वैध असत.े  
 

3) वर उल्लेणखत ववमा एजन्सी परीक्षेत उत्तीणा झालेले आणण ज्याांच्याकड े परीक्षा मांडळािे वैध 
प्रमाणपत्र असेल त्याांचाच ववमा प्रतततिधी म्पहणूि िेमणुकीसाठी ववचार केला जाईल.  
 

5. ववमा प्रतततिधी म्पहणूि काम करण्यासांबांधी अपात्रता:  
अपात्रतचे्या अटी कायद्याच्या कलम 42(3) च्या अांतगात ददलेल्या असतील.  
 

6. आचारसांदहता.  
 

1) प्रत्येक प्रतततिधी खाली ददल्यािुसार आचारसांदहतचे ेपालि करेल:- 

a) प्रत्येक ववमा प्रतततिधी हे करेल, ---  
i. तो ज्या ववमाकत्यााच ेप्रतततिधधत्व करतो त्याच्याशी आपला सांबांधी स्पष्ट करेल; 
ii. सांभाव्य ग्राहकाला आपले प्रतततिधीच ेओळख पत्र दाखवणे, आणण त्याचा बरोबर ग्राहकािे 

माधगतल्यास एजन्सी िेमणुकीच ेपत्र दाखवेल;  
iii. ववमाकत्यााद्वारे ववक्री कररता देऊ केलेल्या उत्पादिाांची आवचयक मादहती उपलब्ध करूि 

देईल आणण एखाद्या ववलशष्ट ववमा योजिेची लशफारस करतािा सांभाव्य ग्राहकाच्या गरजा 
लक्षात घेईल; 

iv. जेथे एखादा ववमा प्रतततिधी एकाचा प्रकारच्या उत्पादिाांच्या एकापेक्षा अधधक ववमाकत्याांची 
उत्पादिे ववकत असेल तवे्हा त्यािे पॉललसीधारकाला तो प्रतततिधधत्व करीत असलेल्या सवा 
ववमाकत्याांच्या   उत्पादिाांची तिस्पहृ पणे मादहती द्यावी आणण सांभाव्य ग्राहकाच्या 
गरजाांसाठी योग्य असे सवोत्तम उत्पादि साांगेल;  

v. सांभाव्य ग्राहकािे ववचारल्यास ववक्रीसाठी देऊ केलेल्या उत्पादिासाठी लमळत असलेल्या 
वतािाची मादहती उघड करेल;  

vi. ववक्रीसाठी देऊ केलेल्या ववमा उत्पादासाठी ववमा हप्ता ककती असेल याची कल्पिा द्यावी;  
vii. सांभाव्य ग्राहकाला प्रस्ताव फॉमा मध्ये द्यावी लागणाऱ्या मादहती स्वरुपाची कल्पिा द्यावी 

, आणण त्याच बरोबर ववमा करार खरेदी करतािा भौततक सत्यश्स्थती उघड करण्याच े
महत्व ववषद करूि साांगेल; 

viii. “ववमा प्रतततिधीच्या गोपिीय अहवाला” मध्ये ववमा अांतलेखिाशी सांबांधधत ववमा 
प्रतततिधीला मादहत असलेल्या सांभाव्य ग्राहक सांबांधीच्या प्रत्येक सत्यश्स्थती ववमाकत्यााला 
सादर करावयाच्या प्रत्येक प्रस्तावामध्ये सांभाव्य ग्राहकाच्या सवा प्रकारच्या आवचयक 
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ववचारणा करूि, ज्यामध्ये प्रस्तावाचा स्वीकार करण्याबाबत अांतलेखि तिणायावर ववपरीत 
पररणाम करू शकणाऱ्या त्याच्या अििुकुल सवयी ककां वा उत्पन्िातील चढ-उतार यासह 
भौततक सत्यश्स्थती असतील, त्या ववमाकत्यााच्या तिदशािास आणूि द्याव्यात;  

ix. ववमाकत्यााकड ेप्रास्ताव फॉमा सादर करतािा आवचयक ती सवा कागदपत्र ेलमळवेल; आणण 
ववमाकत्यााद्वारे प्रास्ताव पूणा करण्यासाठी मागणी करण्यात आलेली कागदपत्रे यथावकाश 
सादर करेल; 

x. प्रत्येक सांभाव्य ग्राहकाला पॉललसी च ेिामतिदेशि करण्याचा सल्ला देईल. 
xi. सांभाव्य ग्राहकाला प्रस्तावा सांबांधी ववमाकत्यााचा स्वीकार ककां वा िकार यासांबांधी तत्परतेिे 

कळवेल;  
xii. पॉललसी असाईिमेंट, पत्यामधील बदल ककां वा पॉललसी अांतगात पयााय वापरणे ककां वा अन्य 

कोणतीही पॉललसी सेवा सांबांधधत बाबीांमध्ये जेथे आवचयक असेल तथेे त्याच्या/ततच्या 
माध्यमातूि आलेल्या पॉललसी धारकाला आवचयक सहाय्य आणण सल्ला देऊ करेल;  

xiii. ववमाकत्यााद्वारे ववमा हक्क प्रदािासातीच्या आवचयकता पूणा करण्यासाठी पॉललसीधारक 
ककां वा ववमा हक्क मागणारे ककां वा लाभधारक याांिा आवचयक सहाय्य देऊ करेल;  

 

2) कोणताही ववमा प्रतततिधी हे करणार िाही, ---- 
a. ववमाकत्याा द्वारे प्रतततिधी म्पहणूि कामा करण्यासाठी तियुक्ती लशवाय ववमा व्यवसायाच े

वववेचि आणण व्यवसाय लमळवणे 

b. सांभाव्य ग्राहकाला भौततक सत्यश्स्थती गाळण्यासाठी प्रवतृ्त करणे;  
c. प्रस्ताव फॉमा मध्ये सांभाव्य ग्राहकाला प्रस्ताव स्वीकारलां जावा म्पहणूि चुकीची मादहती ककां वा 

दस्तावेज सादर करण्यासाठी प्रवतृ्त करणे;   
d. ववमा व्यवसायाच े वववेचि आणण िवीि व्यवसाय करण्यासाठी बहुपातळी ववपणि चा पयााय 

वापरणे आणण/ककां वा कोणत्याही सांभाव्य ग्राहकाला / पॉललसीधारकाला बहुपातळी ववपणि 
योजिेत भाग घेण्यास प्रवतृ्त करणे.  

e. सांभाव्य ग्राहकाशी सौजन्यहीि व्यवहार करणे;  
f. अन्य कोणत्याही ववमा प्रतततिधी द्वारे ददल्या गेलेल्या ववमा प्रस्तावात लुडबुड करणे; 
g. त्याच्या ववमाकत्याा द्वारे देऊ केलेल्या पेक्षा वेगळे दर, फायदे, शती आणण अटी देऊ करणे;  
h. ववमा कराराच्या अांतगात लाभधारकाला लमळणाऱ्या रक्कमेचा काही भाग मागणे ककां वा प्राप्त 

करणे;  
i. एखाद्या पॉललसीधारकाला सध्या चालू असलेली पॉललसी बांद करण्यास भाग पाडणे आणण ती 

बांद झाल्यापासूि तीि वषाांच्या आत त्याच्याकडूि िवी पॉललसी लमळवणे; 
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j. तियुक्त अधधकाऱ्या कडूि पूवी जर एजन्सी िेमणूक रदहत झाली असेल तर आणण अशी 
एजन्सी रदहत झाल्याच्या तारखेपासूि पाच वषाांचा कालावधी लोटला िसतािा ववमा प्रतततिधी 
म्पहणूि काम करण्यासाठी िवीि एजन्सी साठी अजा करणे;  

k. कोणत्याही ववमाकत्यााचा सांचालक राहणे ककां वा बिणे;  
 

3) प्रत्येक ववमा प्रतततिधी, त्याच्या द्वारे आधी लमळवलेला व्यवसाय जपण्याच्या दृष्टीिे, 
पॉललसीधारकाला तोंडी ककां वा लेखी सूचिा देऊि, पॉललसीधारकाकडूि ठरवूि ददलेल्या कालावधीत 
ववमाहप्त ेभरले जातील यासाठी सवातोपरी प्रयत्ि करेल;  
 

4) ववमा कायदा, 1 938 आणण त्या अांतगात असलेले ववतियम याांच्या ववपरीत ववमा प्रतततिधी म्पहणूि 
काम करणारी व्यक्ती दांडास पात्र असेल ज्याचीि रक्कम दहा हजार रुपयाांपयांत असू शकत ेककां वा 
कोणताही ववमाकताा ककां वा ववमाकत्यााच्या वतीिे काम करणारी अशी व्यक्ती श्जिे ववमा प्रतततिधी 
म्पहणूि काम करण्यास परवािगी िसलेल्या व्यक्तीची ववमा प्रतततिधी म्पहणूि िेमणूक केलेली आहे 
ककां वा अशा व्यक्तीच्या माध्यमातूि भारतात कोणताही ववमा व्यवसाय व्यवहार तर अशी व्यक्ती 
दांडास पात्र असेल ज्याची रक्कम रुपये एक कोटी पयांत अस ूशकत.े 

 

5) या ववतियमाांच्या अांतगात ववतिददाष्ट केलेल्या आचारसांदहतेच े उल्लांघि करणे यासह ववमा 
प्रतततिधीच्या चुकाांसह सवा कृतीांिा ववमाकताा जबाबदार असेल, आणण याकररता दांडास पात्र ठरेल 
ज्याची रक्कम एक कोटी रुपयाां पयांत असू शकत.े 

 

7. ववमा प्रतततिधीच्या तियुक्तीचे तिलांबि:   
1) ववमा प्रतततिधीच ेिेमणूक पुरेचया सुचिेिांतर आणण त्याला /ततला त्याची बाजू माांडण्याची पुरेशी 

सांधी ददल्यािांतर रदहत ककां वा तिलांबबत केली जाऊ शकत ेजर तो/ती:-  
a. ववमा कायदा, 1 938 (1 938 च े4), ववमा तियांत्रक आणण ववकास प्राधधकरण कायदा, 1 999 

(1 999 च े 41 ) ककां वा वेळोवळेी दरुुश्स्तए केलेल्या त्या अांतगात तियम व ववतियम याांच े
उल्लन्घि करीत असेल;  

b. वर उल्लेणखत अपात्रताांचा धिी ठरल्यास.   
c. ववतियम 8 मध्ये ददलेल्या आचारसांदहतेच े आणण प्राधधकरणािे वेळोवेळी ददलेल्या तिदेशाांची 

पूताता करण्यात अपयशी ठरल्यास.  
d. िेमणुकीच्या शतींच ेउल्लांघि केल्यास.  
e. ववमाकताा ककां वा प्राधधकरण याांच्या द्वारे माधगतलेली ववमा प्रतततिधी म्पहणूि केलेल्या 

त्याच्या/ततच्या कामाांची मादहती देण्यास असमथा ठरल्यास;  
f. प्राधधकरणा द्वारे जारी केलेले तिदेशाांची पूताता करण्यास असमथा ठरल्यास;   
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g. ववमा प्रतततिधी म्पहणूि िेमणुकीसाठी सादर केलेल्या अजाात ककां वा प्रतततिधधत्वाच्या वैधतेच्या 
कालावधीत चुकीची ककां वा ददशाभूल करणारी मादहती ददल्यास; ककां वा भौततक सत्यश्स्थती 
लपवल्यास ककां वा उघड करण्यास असमथा ठरल्यास.  

h. ववमाकताा / प्राधधकरण याांिी मागणी केल्यािुसार वेळोवेळी वववरणे  सादर करत िसल्यास;  
i. प्राधधकरणाद्वारे केल्या जाणायाा कोणत्याही तिरीक्षण ककां वा चौकशीला सहकाया करत 

िसल्यास;  
j. पॉललसीधारकाांच्या तक्रारीांच े तिवारण करण्यास असमथा ठरल्यास ककां वा या सांदभाात 

प्राधधकरणाला समाधािकारक उत्तर देण्यास असमथा ठरल्यास; 
k. प्रत्यक्ष ककां वा अप्रत्यक्ष ररत्या ववमाहप्त े ककां वा ववमाकत्यााच्या वतीिे पॉललसीधारक/सांभाव्य 

ग्राहक याांच्याकडूि गोळा केलेली रोकड /ववमा हप्ता याांचा अपहार केल्यास. असे असले तरी ही 
तरतूद ववमा प्रतततिधीला ववमाकत्यााच्या ववलशष्ट अधधकृती लशवाय रोकड/ववमा हप्ता गोळा 
करण्यास अिुमती देत िाही.    

 

8. ववमा प्रतततिधधत्व रदहत करण्याची प्रकक्रया: 
ववमा प्रतततिधीत्व रदहत करण्यासाठीचा अांततम आदेश जारी केल्यािांतर, अांततम आदेशाच्या तारखेपासूि 
तो/ती ववमा प्रतततिधी म्पहणूि काम करण्याच ेथाांबवेल.  
 

9. एजन्सी िेमणूक तिलांबि /रदहत करण्याच ेपररणाम.- 
1) ववमा प्रतततिधी त्याच ेववमा प्रतततिधधत्व तिलांबि/रदहत झाल्याच्या ददिाांका पासूि, ववमा प्रतततिधी 

म्पहणूि काम करणे थाांबवेल.  
a. ववमाकताा ज्याची िेमणूक ववतियामाांच्या अांतगात रदहत करण्याचा अांततम आदेश आल्यािांतर 7 

ददवसाांच्या आत त्याच ेिेमणूक पत्र आणण ओळख पत्र काढूि घेईल.   
b. ववमाकताा प्रतततिधीच ेिाव काळ्या यादीत टाकेल आणण ज्याची िेमणूक तिलांबबत/रदहत केली 

असेल त्या प्रतततिधीच े तपशील प्राधधकरणा द्वारे राखलेल्या काळ्या यादीतील प्रतततिधीांच्या 
डाटाबेसमध्ये भरेल आणण तिलांबि / ब्रादहत करण्याची अांततम आदेश जारी केल्यािांतर 
प्राधधकरणा द्वारे राखलेल्या ऑिलाईि मोड मधील प्रतततिधीांच्या मध्यवती डाटाबेस मध्ये 
तातडीिे टाकेल.  

c. एखाद्या प्रकरणात लशस्तभांगाची कारवाई पूणा झाल्यािांतर तियुक्त अधधकायााच्या द्वारे 
मौणखक आदेशािे तिलांबि काढूि घेतले गेले, तर त्याच्या/ततच्या तिलांबि रद्द करण्याची 
मौणखक आदेश जरी झाल्यािांतर लगेचच अशा प्रतततिधीच े तपशील प्रतततिधीांच्या काळ्या 
यादीतूि काढले जाईल..  

d. त्याचबरोबर अन्य ववमाकत,े जीवि ववमा ककां वा साधारण ववमा ककां वा वैद्यकीय ववमा ककां वा 
एकल ववमा व्यवसाय ववमाकताा, ज्याांच्या सोबत तो/ती ववमा प्रतततिधी म्पहणूि काम करत 
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आहे, त्याांिा ववमा प्रतततिधीच्या ववरुध्द केलेल्या कारवाई सांबांधी त्याांच्या िोंदीांसाठी मादहती 
देईल.  
 

10. ववमा प्रतततिधी द्वारे िेमणुकीचा राजीिामा/परत करणे या सांदभाात करण्याची प्रकक्रया:  
1) एखाद्या प्रकरणात ववमाकत्याा द्वारे िेमणूक केलेला प्रतततिधी त्याच े प्रतततिधधत्व परत करू 

इश्च्ित असेल तर तो/ती त्याच ेिेमणुकीच ेपत्र आणण ओळख पत्र, ज्या ववमाकत्यााच ेप्रतततिधधत्व 
करतो त्याच्या तियुक्त अधधकाऱ्याकड ेसुपूदा करेल.   

2) ववमाकताा फॉमा आय-सी मध्ये ददलेल्या तपलशलािुसार ववमाकताा िेमणूक परत करण्याच्या ककां वा 
राजीिाम्पयाच्या ददिाांकापासूि 1 5 ददवसाांच्या आत एक प्रतततिधधत्व समाप्ती प्रमाणपत्र जारी करेल.   

3) ज्यािे आपले प्रतततिधधत्व परत केले आहे असा ववमा प्रतततिधी अन्य ववमाकत्यााकडे िव्यािे 
िेमणूक मागू शकतो. अशा प्रकरणात, ववमा प्रतततिधीिे िव्या ववमाकत्यााकड े त्याच्या मागील 
प्रतततिधधत्वाच े तपशील त्याला द्यावे लागतील आणण त्याच्या प्रतततिधधत्व अजाासोबत मागील 
ववमाकत्याािे जारी केलेले फॉमा आय-सी मधील प्रतततिधधत्व समाप्ती प्रमाणपत्र सादर कराव े
लागेल. 

4) ववमाकताा वर तिदेलशत केल्यािुसार प्रतततिधधत्वाच्या अजााचा मागील ववमाकात्यााकडूि लमळालेल्या 
प्रतततिधधत्व समाप्ती प्रमाणपत्राच्या ददिाांकािांतर 90 ददवसाांिी ववचार करेल.   
 

11. ववमाकत्यााद्वारे ववमा प्रतततिधीांच्या िेमणुकीसाठी साधारण अटी:  
1) ववमाकताा प्रतततिधधत्व ववषयाांसाठी एक ‘मांडळ मान्य धोरण’ तिश्चचत करेल आणण ते 

प्राधधकरणाकड ेप्रत्येक वषी 31  माचा च्या पूवी सादर करेल.   
2) कोणीही व्यक्ती, एका पेक्षा अधधक जीवि ववमाकताा, एक साधारण ववमाकताा, एक वैद्यकीय 

ववमाकताा आणण एकल ववमा व्यवसाय कत्याांपैकी प्रत्येकी एक याांच्यापेक्षा अधधक ववमाकत्याासाठी 
ववमा प्रतततिधी म्पहणूि काम करणार िाही.   

3) कोणीही व्यक्ती, कायद्याच्या तरतुदीांच्या ववपरीत ववमा प्रतततिधी म्पहणूि काम करीत असेल तो 
दांडास पात्र असेल, ज्याची रक्कम दहा हजार रुपयाांपयांत असू शकत.े  

4) कोणीही ववमाकताा ककां वा त्याच्या वतीिे काम करणारा कोणीही प्रतततिधी, ज्याला भारतात ववमा 
प्रतततिधी म्पहणूि काम करण्याची परवािगी िाही अशा एखाद्या व्यक्तीची ववमा प्रतततिधी म्पहणूि 
िेमणूक करतो, तो दांडास पात्र असतो ज्याची रक्कम रुपये एक कोटी पयांत असू शकत.े 

5) कोणीही ववमाकताा, ववमा कायदे (सुधाररत) कायदा, 201 5 च्या प्रारांभािांतर कोणताही मुकी 
प्रतततिधी, मुख्य प्रतततिधी, आणण खास प्रतततिधी याांची िेमणूक करणार िाही आणण त्याच्या 
माध्यमातूि भारतात कोणताही ववमा व्यवसाय करणार िाही.  
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6) कोणीही व्यक्ती कोणत्याही व्यक्तीला िवीि पॉललसी घेण्यासाठी ककां वा िूतिीकरणासाठी ककां वा 
पॉललसी चाल ूठेवण्यासाठी बहुपातळी ववपणिाच्या माध्यमातूि प्रत्यक्ष ककां वा अप्रत्यक्ष ररत्या ककां वा 
प्रलोभि म्पहणूि अिुमती देणार िाही, अिुमत करण्यास होकार देणार िाही.  

7) प्राधधकरण त्याच्या अधधकृत अधधकाऱ्याच्या माध्यमातूि बहुपातळी ववपणि योजिाांमध्ये सामील 
असलेल्या घटक ककां वा व्यक्तीां सांबांधात योग्य त्या पोलीस अधधकाऱ्याकड ेतक्रार करेल.  

8) ववमा प्रतततिधीांची िेमणूक करणारा प्रत्येक ववमाकताा आणण त्याच्या वतीिे काम करणारा प्रत्येक 
तियुक्त अधधकारी िेमणूक केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक प्रतततिधीच े िाव पत्ता आणण त्याच्या 
िेमणुकीची तारीख आणण असल्यास त्याची िेमणूक रदहत झाल्याची तारीख याची एक िोंदवही 
ठेवेल.   

9) ववमाकताा वर साांधगतल्यािुसार ववमा प्रतततिधी सेवेत असेपयांत आणण िेमणूक समाप्तीिांतर 5 
वषेपयांत िोंदी ठेवेल. 
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प्रकरण 5 
जीिि विम्याची कायदेिीर ित्िे 

 

प्रकरणाची ओळख 

या प्रकरणा मध्ये आपण जीिि विमा कराराचे कायथ वियंवत्रि करणाऱ्या घटकासंबंंधी चचा करि 
आहोि. हे प्रकरण जीिि विम्याच्या खास िैविटट्याबंद्दल सुद्धा चचा करेल. 

विकण्याची फवलिे 
 

A. विमा करार – कायदेिीर पलै ूआवण खास िैविटट्ये 

 



 

84 
 

 

A. ववमा करार – कायदेशीर वलैशष््ये आणण खास वलैशष््ये 

1. विमा करार – कायदेिीर पलै ू 

a) विमा करार 

विम्यामध्ये अिा मान्शयिेच्या कराराचा समाििे असिो ज्याि विमाकिा ज्याला विमाहप्िा म्हणिाि 
अिा विविटट ककमि ककिा मोबदल्याच्या बदल्याि काही विविटट जोखमींिा सरंक्षण पुरिण्याचे मान्शय 
करिो. 

b) विमा कराराचे कायदेिीर पलैू 

आपण आिा विमा कराराच्या काही पैलूंचा विचार करू आवण िंिर विमा कराराचे वियमि करणाऱ्या  
कायद्याच्या सिथसाधारण ित्िाचंा विचार करू. 

महत्िाचे 

करारा म्हणजे दोि बाजंूमधील मान्शयिा असिे जी कायद्यािे बंधिकारक असिे. भारिीय करार कायदा 
1872 च्या िरिुदींिुसार भारिािील विमा करारासंह सिथ करार वियवंत्रि केले जािाि.  

विमा करार म्हणजे कंपिी, ज्यािंा विमाकिा म्हणिाि आवण पॉवलसी धारक, ज्यािंा विमाधारक 
म्हणिाि अिा दोि बाजंूमधील करार असिो आवण िो भारिीय करार कायदा 1872 च्या आि्यकिा 
पूणथ करिो. 

आकृिी 1: विमा करार  
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c) एखाद्या िैध कराराचे घटक 

आकृिी 2: िैध कराराचे घटक 

 
िैध कराराचे घटक आहेि: 

i. प्र्िाि आवण ्िीकार  

जेव्हा एखादी व्यिी अन्शय व्यिीला, त्याव्यािीची संमिी वमळिण्याच्या दृटटीिे एखादी गोटट 
करण्याचा ककिा ि करण्याचा मािस व्यि करिे, त्यािळेी त्यािे प्र्िाि वदला असे म्हणिा येिे. 
साधारणिुः प्र्िािका किूि प्र्िाि वदला जािो आवण विमाकत्याकिूि ्िीकार केला जािो. 

जेव्हा एखादी व्यिी, वजला प्र्िाि वदला गेला आहे, आपली संमिी दिथििे, याचा अिथ त्या 
व्यिीिे ्िीकार केला आहे असे समजले जािे. त्यामुळे जेव्हा प्र्िाि ्िीकारला जािो िेव्हा िे 
अवभिचि बििे. 

हा ्िीकार प्र्िािकापयंि कळिणे गरजेचे असिे ज्याचा पवरणाम म्हणूि करार बििो. 

जेव्हा प्र्िािक विमा योजिेच्या अटी ्िीकार करिो आवण रक्कम जमा करण्याद्वारे त्याची संमिी 
दिथििो, जी प्र्िािाच्या ्िीकारािंिर पवहल्या विमा हप्त्यामध्ये पवरििीि होिे ि प्र्िाि पॉवलसी 
मध्ये रुपािंरीि होिो. 

जर एखादी अट घािली गेली िर िी प्रविप्र्िाि बििे. 

पॉवलसी बॉं ि कराराचा परुािा बििो  

ii. मोबदला 

याचा अिथ करारापासूि सिथ बाजंूचा फायदा असला पावहजे. विमा हप्िा हा विमाधारकािे द्याियाचा 
मोबदला असिो िर भरपाईचे अवभिचि हा विमा कत्यािे द्याियाचा मोबदला असिो. 
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iii. दोि बाजंूमधील मान्शयिा 

दोन्शही बाजंूिी एकाच गोटट एकाच अिािे ्िीकारली पावहजे. अन्शय िदादाि सागंायचे िर त्याि 
“एकिाक्यिा” (consensus ad-idem)असली पावहजे. विमा कंपिी आवण पॉवलसी धारक या 
दोघािंी एकच गोटट एकाच अिािे ्िीकारली पावहजे. 

iv. मुि होकार  

करार करिािा मुि होकार असला पावहजे. 

मुि होकार त्याला म्हणिाि जेव्हा िो, खालील गोटटींद्वारे वमळालेला िसिो 

 बळजबरी 
 अिाि्यक प्रभाि 
 अफरािफरी  
 चुकीच्या गोटटी सावंगिल्यािे  
 चुकीिे 

जेव्हा कराराला बळािे, अफरािफरीिे ककिा चुकीच्या गोटटी सागंूि होकार वमळिला जािो िेव्हा 
करार रद्द करण्यायोग्य असिो. 

v. बाजंूची सक्षमिा 

करार करणाऱ्या दोन्शही बाजू कायद्यािे करार करण्यास सक्षम असल्या पावहजेि. पॉवलसी धरकाचे 
िय करारािर ्िाक्षरी करिािा सज्ञाि असले पावहजे आवण िो मािािे स््िर आवण कायद्याच्या 
अंिगथि अपात्र ठरिलेला िसािा. उदाहरणािथ, कायद्यािे अज्ञाि मुले (18 पेक्षा कमी ियाची) विमा 
करार करू िकि िाहीि. 

vi. कायदेिीरपणा  

कराराचा उदे्दि कायदेिीर असला पावहजे. उदाहरणािथ, कोणिाही विमा बेकायदेिीर कृत्यासाठी 
घेिा येऊ िकि िाही. ज्याचे उदे्दि ककिा मोबदला बेकायदेिीर आहे असा प्रत्येक करार रद्द 
करण्या योग्य असिो. विमा कराराचा उदे्दि हा कायदेिीर उदे्दि असिो. 

महत्िाचे 

i. बळजबरी–याि गुन्शहेगारी मागांिी दबाि टाकला जािो.  
ii. अिाि्यक प्रभाि–जेव्हा एखादी व्यिी अन्शय व्यिीच्या इच्छेिर प्रभाि टाकू िकिो, िो त्याचे 

्िाि िापरूि दुसऱ्याचा गरैफायदा घेण्याचा प्रयत्ि करिो.  
iii. अफरािफरी–जेव्हा एखादी व्यिी दुसऱ्या व्यिीला अिा चुकीच्या वि्िासािर कृिी करायला 

उदु्यि करिे ज्याच्या खरेपणाबाबि त्याचा ककिा विचा वि्िास िसिो. ही गोटट सत्य स््ििी 
लपिणे ककिा चकुीच्या पद्धिीिे सादर करण्यामुळे घििे.  
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iv. चूक–एखाद्याचे एखाद्या गोटटीबाबि ककिा घटिेबाबि असणारे ज्ञािककिा वि्िास ककिा अन्शियािथ 
याच्यामध्ये असणारी िटुी. याच्यामुळे कराराच्या विषयि्िू संबंधी समजुिी मध्ये िुटी विमाण 
होण्याची िक्यिा असिे. 

2. विमा करार – खास िैविटट्य े

a) उबेरीमा फाईिस ककिा सिोच्च चागुंलपणा  

हे विमा कराराच्या अिेक मुलभिू ित्िापंैकी एक आहे. याला उबेरीमा फाईिस असेही म्हणिाि, याचा 
अिथ, कराराच्या प्रत्येक बाजूिे विमा कराराच्या विषय ि्िूिी सबंंवधि सिथ सत्यस््ििी उघि केल्या 
पावहजेि. 

चागुंलपणा आवण सिोच्च चागुंलपणा याचं्यािील फरक करायला हिा. साधारणपणे सिथ व्यापावरक 
व्यिहारामंध्ये चागुंलपणाआि्यक आहे आवण त्याि मावहिी देिािंा कोणिीही अफरािफरी ककिा 
फसिणूक असणार िाही. या चागुंलपणा राखण्याच्या कायदेिीर किथव्यावििाय विके्रत्यािर 
कराराच्या विषयि्िूसंबधंी अन्शय कोणिीही उघि करण्याचे बधंि िसिे.  

या वठकाणी पाळला जाणारा वियम म्हणजे “कॅव्हेट एम्प्टर” म्हणजेच ग्राहका सािध राहा. कराराच्या 
दोन्शही बाजंूिी कराराची विषयि्िू पारखूि घेणे अपेवक्षि आहे आवण जोपयंि कोणिीही एक बाजू 
चुकीची मावहिी देि िाही आवण सिथ उत्तरे खरेपणािे वदली जाि आहेि िोपयंि, कोणत्याही बाजूिे 
करार टाळण्याचा प्र्िच उद्भिि िाही.  

सिोच्च चागुंलपणा: विमा करार िगेळ्या प्रकारच्या आधारािर उभा असिो. प्रिम म्हणजे, कराराची 
विषयि्िू अमूिथ ्िरुपाि असिे आवण िेट विरीक्षणािूि ककिा विमाकत्याद्वारे वदल्या जाणाऱ्या 
अिुभिािूि िी सहजपणे समजूि घेिली जाऊ िकि िाही. त्यािही अिा अिेक गोटटी असिाि की 
त्याचं्या ्िरूपामुळे ज्या केिळ प्र्िािकालाच मावहि असिाि. विमाकत्याला मावहिीसाठी बहुिेक 
िळेा प्र्िािाकािरच सपूंणथपणे अिलंबूि राहाि ेलागिे.  

त्यामुळे ज्याच्याकिे ही मावहिी िसिे अिा विमाकत्यासमोर विम्याच्या विषयि्िूसंबंधी सिथ भौविक 
सत्यस््ििी उघि करणे हे प्र्िािकाचे हे कायदेिीर किथव्य असिे.  

उदाहरण 

िेस्व्हि यािंी जीिि विमा पॉवलसीसाठी प्र्िाि सादर केला. पॉवलसीसाठी आिदेि करण्याच्या िळेी, 
िेस्व्हि यािंा मधुमेहाचा त्रास होि होिा ि त्यासंबधंी उपचार चाल ूहोिे. िेव्हीि याचें िय वििीिील 
असल्यािे विमा कंपिीिे िैद्यकीय िपासणी करायला ि सागंिा त्याचंी पॉवलसी जारी केली. काही 
िषांिंिर िेस्व्हि याचंी प्रकृिी खुप खालािली आवण त्यािंा रुग्णालयाि भरिी कराि े लागले. पण 
िेस्व्हि याचंी प्रकृिी सुधारू िकली िाही आवण काही वदिसािच त्याचंा मतृ्यू झाला. जीिि विमा 
कंपिीकिे त्याचंा विमा हक्क दाखल करण्याि आला.  
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जीिि विमा कंपिीिे िो विमा हक्क िाकारला, यामुळे त्याचं्या िामविदेवििािंा धक्काच बसला. विमा 
कंपिीला िोध घेिािा असे लक्षाि आले की पॉवलसीसाठी आिदेि करिािाच िेस्व्हि यािंा मधुमेहाचा 
त्रास होिा आवण हे सत्यस््ििी जाणीिपूिथक त्यािंी लपिली होिी. त्यामुळे विमा करार रद्दबािल 
ठरिण्याि येऊि विमा हक्क िाकारण्याि आला. 

भौविक सत्यस््ििी म्हणजे अिी मावहिी जी विमाकत्यांिा खालील गोटटी ठरिायला मदि करिे: 

 िे जोखीम ्िीकारिील का? 
 िसे असल्यास, विमा हप्त्याचा दर काय असेल आवण त्याच्या अटी आवण ििी काय 

असिील? 

सामान्शय कायद्याच्या अंिगथि सिोच्च चागुंलपणाचे हे कायदेिीर किथव्य विमाण होिे. हे किथव्य केिळ 
प्र्िािकाला मावहि असणाऱ्या भौविक सत्यस््ििींिाच लागू होिे असे िव्हे िर िे ज्या भौविक 
सत्यस््ििी त्यािंा मावहि असणे अत्याि्यक आहे िेिपयंि वि्िावरि होिे. 

उदाहरण 

प्र्िािकािे प्र्िाि ियार करिािा जी भौविक सत्यस््ििी उघि करणे आि्यक आहे त्याची काही 
उदाहरणे खाली वदली आहेि: 

i. जीिि विमा:्ििुःचा िैद्यकीय इविहास, ििं परंपरागि आजाराचंा इविहास, धुम्रपाि मद्यपाि 
यासारख्या सियी, कामाच्या वठकाणाची अिुपस््ििी, िय, छंद, आर्थिक उत्पन्शि यासारखी 
आर्थिक मावहिी, पूिी अस््ित्िाि असलेल्या जीिि विमा पॉवलसी, व्यिसाय इत्यादी. 

ii. आग विमा: इमारिीचे बाधंकाम आवण िापर, इमारिीचे िय, इमारिीिील मालाचे ्िरूप 
इत्यावद. 

iii. समुद्री विमा: मालाचे िणथि, पॅककग ची पद्धि इत्यादी. 

iv. मोटार विमा: िाहिाचे िणथि, खरेदीचा वदिाकं, चालकाचे िपिील इत्यादी. 

अिा प्रकारे विमा करार उच्च किथव्यपूिीची विषयि्िू असिाि. विम्याच्या बाबिीि चागुंलपणाचे 
करार सिोच्च चागुंलपणाचे करार बििाि.  

व्याख्या 

उबेरीमा फाईिसच्या संकल्पिेची व्याख्या “ििी वििंिी केलेली असो अििा िसो, प्र्िाविि जोखमी 
संबंधी सिथ भौविक सत्यस््ििी ्ियं्फूिीिे, अचूकिेिे आवण संपूणथपणे उघि करण्याचे सकारात्मक 
किथव्य” अिा प्रकारे सावंगिली जािे. 
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सिोच्च चागुंलपणाचे किथव्य जर दोि पैकी एका बाजूिे पाळले िाही िर दुसरी बाजू कराराचे पालि 
करणे टाळू िकिे.याचा अिथ असा की कोणालाही त्याच्या चकुीचा, वििेषिुः विम्याचा करार करि 
असिािा फायदा वमळिा कामा िये. 

विम्याच्या करारासाठीची महत्िाची असणारी कोणिीही भौविक सत्यस््ििी विमाधारकािे चकुीच्या 
पद्धिीिे सादर करू िये असे अपेवक्षि असिे. विमाधारकािे सिथ सुसंगि सत्यस््ििी उघि केली 
पावहजे. जर हे किथव्य अस््ित्िाि िसिे िर, विमा खरेदी करणाऱ्या व्यिीिे विम्याच्या विषय ि्िूला 
असणाऱ्या जोखमीिर पवरणाम करणाऱ्या सत्यस््ििी लपिल्या असत्या आवण त्याचा गैरफायदा घेिला 
असिा. 

पॉवलसीधारकािे त्याच्या आरोग्य, कुटंुबाचा इविहास, उत्पन्शि, व्यिसाय इत्यादी मावहिी कोणिीही 
सत्यस््ििी ि लपििा उघि करणे अपेवक्षि असिे जेणे करूि अिंलेखक जोखमीचे योग्य प्रकारे 
विधारण करू िकिो. प्र्िाि फॉमथ मध्ये मावहिी उघि ि करणे ककिा चुकीची सादर करणे याचंा 
अंिलेखकाच्या विणथयािर परीणाम झाला असल्यास, विमाकत्याला करार रद्द करण्याचा हक्क असिो.  

कायदा सिथ भौविक सत्यस््ििी उघि करण्याचे किथव्य बधंिकारक करिो. 

उदाहरण 

एक अवधकारी उच्च रिदाबाच्या विकारािे त्र्ि आहे आवण िुकिच त्याला एक सौम्य दयदयविकाराचा 
झटका येऊि गेला आहे, या िंिर त्यािे िैद्यकीय पॉवलसी घेण्याचा विणथय घेिला पण यागोटटी त्यािे 
लपिल्या. अिाप्रकारे विमाकत्याला प्र्िाि ्िीकार करिािा चुकीची सत्यस््ििी सादर करूि 
फसिले गेले. 

एका व्यिीला दयदयामध्ये भोक आहे आवण त्यािे िे प्र्िाि फॉमथ मध्ये उघि केले. विमाकत्याद्वारे िो 
्िीकारला गेला आवण प्र्िाि सादर करिािा मात्र पूिी अस््ित्िाि असणाऱ्या रोगािंा वकमाि 4 िष े
संरक्षण वमळि िाही हे सावंगिले गेले िाही. ही विमाकत्याद्वारे सत्यस््ििीची केली गेलेली वदिाभलू 
आहे. 

b) भौविक सत्यस््ििी 

व्याख्या 

भौविक सत्यस््ििी म्हणजे अिी सत्यस््ििी जी जोखीम ्िीकार करािी की िाही आवण िसे करायचे 
असल्यास विमाहप्त्याचा दर आवण त्याच्या अटी ि ििी काय असाव्याि अिा विमा अंिलेखकाच्या 
विणथयािंर पवरणाम करिे. 

उघि ि केलेली सत्यस््ििी भौविक होिी ककिा िाही हे प्रत्येक व्यिीच्या पवरस््ििीिर अिलंबूि 
असेल आवण िे केिळ कायद्याच्या न्शयायालयािच ठरिले जाऊ िकिे. विमाधारकािे जोखमीिर 
पवरणाम करणाऱ्या सत्यस््ििी उघि केल्याच पावहजेि.  
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आिा आपण विम्यामधील काही भौविक सत्यस््ििींचे प्रकार पाहूयाि; ज्या उघि करणे गरजेचे आहे: 

i. अिा सत्यस््ििी ज्या एखादी विविटट जोखीम सामान्शय स््ििी पेक्षा अवधक अिािरण 
दिथििाि.  

उदाहरण 

समुद्रािूि िाहूि िेल्या जाणाऱ्या कागोचे धोकादायक ्िरूप, आजारपणाचा मागील इविहास 

ii. सिथ विमाकत्यांकिूि घेिलेल्या आधीच्या पॉवलकसचे अस््ित्ि आवण त्याचंी सद्यस््ििी 

iii. विम्यासाठी असलेल्या आिदेिपत्रािील सिथ प्र्ि भौविक समजले जािाि, कारण िे 
विम्याच्या विषयि्िूच्या विविध पैलंुिी संबंवधि असिाि. त्याची खरी आवण सिथ प्रकारे 
पवरपूणथ उत्तरे देणे गरजेचे असिे. 

खाली काही पवरस््ििी वदल्या आहेि ज्याि भौविक सत्यस््ििी उघि करणे गरजेचे िसिे. 

मावहिी 

भौविक सत्यस््ििी ज्या उघि करणे गरजेचे िसिे 

असे गृहीि धरले जािे की अंिलेखकाकिूि खास विचारणा झाल्यावििाय, प्र्िािकािे खालील 
मावहिी देणे गरजेचे िसिे: 

i. जोखीम कमी करण्यासाठी योजलेले उपाय. 

उदाहरण:अस्ग्ििामक साधिाची योजिा  

ii. अिा सत्यस््ििी ज्या विमाधारकाला मावहि िाहीि ककिा िो त्यासंबधंी अिवभज्ञ आहे  

उदाहरण:एखाद्या व्यिीला उच्च रिाबाचा त्रास आहे परंिु त्याला त्यासंबधंी पॉवलसी घेिािा 
मावहि िाही, त्याच्यािर सत्यस््ििी लपिण्यासबंंधी आरोप करिा येि िाही. 

iii. जी परेुिा सिकथ िेिे िोधूि काढिा येिे?  

प्रत्येक बारीकसारीक भौविक सत्यस््ििी उघि करणे आि्यक िसिे. अंिलेखकाला अिी काही 
मावहिी हिी असल्यास िी विचारूि घेण्यासाठी परेुसा सिकथ  असला पावहजे. 

iv. कायद्याच्या बाबी 

प्रत्येकाला त्या प्रदेिाचा कायदा मावहिी असला पावहजे.  

उदाहरण:्फोटके बाळगण्या संबधंी महापावलकेचे कायदे 

v. अिा गोटटी ज्यासंबधंी विमाकिा फारसा उत्सुक िाही (ककिा पुढील मावहिीची गरज िाही 
असे सावंगिले आहे) 
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विमाकिा उत्तरे अपूणथ होिी या आधारािर िंिर आपली जबाबदारी टाळू िकि िाही. 

मावहिी उघि करण्याचे किथव्य केव्हापासूि सुरु होिे? 

जीिि विमा कराराचं्याबाबि, मावहिी उघि करण्याचे किथव्य प्र्िाि मान्शय होईपयंि आवण पॉवलसी 
जारी करेपयंिची जी प्रवक्रया असिे त्या सपूंणथ प्रवक्रयेि चालचू राहिे. एकदा पॉवलसी ्िीकारली गेली 
की, पॉवलसीच्या कालािधी दरम्याि उद्भिणारी कोणिीही भौविक सत्यस््ििी उघि करणे गरजेचे 
िसिे. 

उदाहरण 

श्री राजि यािंी पधंरा िषांच्या कालािधीची जीिि विमा पॉवलसी घेिली आहे. पॉवलसी घेिल्यािंिर 
सहा िषांिी राजि यािंा काही दयदयविकाराचा त्रास सुरु झाला आवण त्यािंा काही ि्त्रवक्रया करूि 
घ्यािी लागली. श्री राजि यािंी ही भौविक सत्यस््ििी विमाकत्याकिे उघि करण्याची आि्यकिा 
िाही. 

असे असले िरी, जर पॉवलसी विमा हप्िा देय असिािा ि भरल्यामुळे बंद झाली असेल आवण 
पॉवलसीधारकाला पॉवलसी करार पुिरुज्जीविि करायचा असेल ि पॉवलसी पुन्शहा सुरु करायची असेल 
िर, िी पनु्शहा सुरु करिािा जणू काही िी ििीिच पॉवलसी असल्याप्रमाणे त्याला सिथ भौविक आवण 
सुसंगि सत्यस््ििी उघि कराव्या लागिील. 

सिोच्च चागुंलपणाचे उल्लंघि 

आिा आपण अिा काही पवरस््ििी पाहू ज्याि सिोच्च चागुंलपणाचे उल्लंघि झाले असेल. असे 
उल्लंघि मावहिी उघि ि करणे ककिा चकुीची मावहिी सादर करणे या माध्यामािूि विमाण होऊ 
िकिे.  

मावहिी उघि ि करणे: विमाकत्यािे एखादी विविटट चौकिी ि केल्यािे विमाधारकािे िी मावहिी 
वदली  िाही असे साधारण वचत्र यािूि विमाण होऊ िकिे. त्याच बरोबर विमाकत्यािे विचारलेल्या 
प्र्िािंा उििाउििीची उत्तरे देण्यािूि घिू िकिे. बऱ्याच िळेा प्रकटि अिािधािािे केलेले (म्हणजे 
एखाद्याच्या मावहिी वििाय ककिा हेिू वििाय केलेले) ककिा िी सत्यस््ििी फार महत्िाचे िाही असे 
प्र्िािकाला िाटल्यािे असू िकिे.  

अिा बाबिीि िे विदोष असिे. जेव्हा एखादी सत्यस््ििी हेिुपूिथक दिपली जािे िेव्हा त्याला 
लपिाछपिी मािले जािे. लपिाछपिी मध्ये फसिण्याचा हेिू असिो.  

विपयास:विमा कराराच्या िाटाघाटीच्या दरम्याि केलेले कोणत्याही विधािाला सादरीकरण असे 
म्हणिाि. सादरीकरण म्हणजे सत्यस््ििीचे विस््चि विधाि असिे ककिा वि्िासाचे, इराद्याचे ककिा 
अपेके्षचे विधाि असिे. सत्यस््ििींच्या बाबिीि असे अपेवक्षि असिे की त्या बऱ्याच अिंी अचकू 
असल्या पावहजेि. जी सादरीकरणे वि्िास ककिा अपेक्षािंी विगिीि असिाि त्यािळेी हे गृहीि धरले 
जािे की िी सिोच्च चागुंलपणािे केली असली पावहजेि. 
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विपयास (चुकीचे सादरीकरण) दोि प्रकारचा असू िकिो: 

i. विदोष विपयास चा सबंंध अचूकिा िसलेल्या विधािािंी असिो ज्याि िी कोणत्याही हेिूिे 
केलेली िसिाि.  

ii. अफरािफरी विपयास हा विपयथ्ि विधािािंी सबंंवधि असिो जी विमाकत्याच्या 
फसिणुकीच्या उदे्दिािे जाणीिपूिथक केलेली ककिा सत्याचा आदर ि राखिा बेदरकारपणे 
केलेली असिाि.  

फसिणुकीच्या उदे्दिािे केलेल्या लपिाछपिीच्या बाबिीि ककिा अफरािफरी ्िरूपाच्या विपयासाच्या 
बाबिीि सामान्शयिुः विमा करार रद्द होिो.  

c) विमा करण्या योग्य ्िार्य 

प्रत्येक विमा कराराचा ‘विमा करण्यायोग्य ्िार्य’ हा महत्िाचा घटक असिो आवण िी विम्याची 
कायदेिीर पूिथ-आि्यकिा मािली जािे. आिा आपण हे पाहू की विमा आवण जुगार ककिा जुगाराचा 
करार याचं्याि काय फरक आहे .  

i. जुगार आवण विमा 

पत्त्याचं्या खेळाचा विचार करा, ज्याि खेळािू एकिर हरिो ककिा कजकिो. हे हरणे ककिा कजकणे 
केिळ यामुळे घििे की व्यिी पैज लाििे. खेळणाऱ्या व्यिीचा त्या खेळािी त्याच्या कजकण्या 
व्यविवरि कोणिाही सबंंधी िसिो. सट्टा आवण जुगार हे कायद्याच्या न्शयायालयाि कायदेिीरवरत्या 
अंमलबजािणी योग्य िाहीि आवण त्यामुळे त्यासंदभािील कोणिाही करार बेकायदेिीर ठरिो. 
जर कोणी त्याचे घर पत्त्याचं्या खेळाि हरले, िर अन्शय बाजू िे िादायाि घेण्यासाठी न्शयायालयाि 
धाि घेऊ िकि िाही.  

आिा आपण एक घर आवण िे आगीि भ्मसाि झाल्याची घटिा विचाराि घेऊ. जी व्यिी त्याच्या 
घराचा विमा करिे विचा विम्याच्या विषयि्िूिी – म्हणजे घरािी कायदेिीर सबंंध आहे. िो त्य 
घराचा मालक आहे आवण आवण िे घर िटट झाले ककिा त्याची हािी झाली िर त्याचे आर्थिक 
िुकसाि होण्याची िक्यिा आहे. आग लागली ककिा िाही लागली िरीही हा मालकीचा िािेसबंधं 
कायम राहिो आवण हा िािेसंबंध िुकसािीला कारणीभिू होिो. त्यािंी विमा घेिला ककिा घेिला 
िाही िरीही ही (आग ककिा चोरी) घटिा िुकसािीस कारणीभिू होणारच आहे.  

पत्त्याचं्या खेळाि कोणीिरी हरेल ककिा कोणीिरी कजकेल, आगीच्या बाबिीि मात्र पवरणाम एकच 
– घरमालकाचे िुकसाि.  

घरमालक विमा यासाठी घेिो की झालेले िुकसाि कोणत्यािरी मागािे भरूि विघािे.  

विमाधारकाचे त्याचे घर ककिा त्याच्या पैिामंध्ये असणारे ्िार्य याला विमा करण्या योग्य 
्िार्य असे म्हणिाि. 
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उदाहरण  

श्री चदं्रिेखर याचें ्ििुःचे घर आहे ज्यासाठी त्यािंी बँकेकिूि १५ लाख रुपयाचें िारण कजथ 
घेिले आहे. खाली वदलेल्या प्र्िािंर विचार करा: 

 त्याचें घरामध्ये विमा करण्यायोग्य ्िार्य आहे का?  
 बँकेचे घरामध्ये विमा करण्या योग्य ्िार्य आहे का?  
 त्याचं्या िेजाऱ्यासंबंधी काय म्हणिा येईल? 

श्री श्रीवििासि याचं्या कुटंुबाि पत्िी, दोि मुले आवण िृद्ध मि-वपिा याचंा समाििे आहे: 

 श्री श्रीवििासि याचें कुटंुवबयाचं्या विरोगी असण्याि विमा करण्यायोग्य ्िार्य आहे का?  
 त्याचं्यापैकी कोणी रुग्णालयाि भरिी झाला िर त्याचें आर्थिकदृटट्या िुकसाि होणार आहे का?  
 त्याचं्या िेजाऱ्याचं्या मुलाबंाबि काय? श्रीवििासि यािंा िेजाऱ्याचं्या मुलांमध्ये विमा करण्या योग्य 

्िार्य असेल का? 

या वठकाणी विम्याची विषय ि्िू आवण विमा कराराची विषय ि्िू याचं्यािील फरक लक्षाि घेणे 
सुसंगि ठरेल.  

विम्याची विषयि्िूचा संबंध विमा आ्िावसि केली जाणार आहे ि वजला ्ििुःचे मूल्य आहे अिा 
मालमते्तिी असिो. 

दुसऱ्या बाजूला विमा कराराची विषयि्िू म्हणजे विमाधारकाचे त्या मालमते्तमध्ये असलेले 
आर्थिक ्िार्य. विमाधारकाचे असे ्िार्य िेव्हाच असू िकिे जेव्हा त्याला िी मालमत्ता विमा 
आ्िावसि करण्याचा कायदेिीर अवधकार असिो. काटेकोरपणािे सागंायचे झाले िर विमा 
पॉवलसी त्या मालमते्तला विमा सरंक्षण पुरिि िाही िर विमाधारकाच्या मालमते्तमधील आर्थिक 
्िार्याचे सरंक्षण करिे.  

आकृिी 1: सामान्शय कायद्यािुसार विमा करण्यायोग्य ्िार्य 
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ii. विमा करण्या योग्य ्िार्य कधी उपस््िि असले पावहजे 

जीिि विम्यामध्ये पॉवलसी घेिािा विमा करण्यायोग्य ्िार्य उपस््िि असले पावहजे. साधारण 
विम्यामध्ये समुद्री पोलीकसचे काही अपिाद िगळिा विमा करण्यायोग्य ्िार्य पॉवलसी घेिािा 
आवण विमा हक्क सादर करिािा दोन्शही िळेी उपस््िि असले पावहजे. 

d) िजीकचे कारण 

कायद्याच्या ित्िापंैकी िेिटचे ित्ि म्हणजे िजीकचे कारण.  

िजीकचे कारण हे विम्याचे महत्िाचे ित्ि आहे आवण त्याचा संबंध प्रत्यक्षाि िुकसाि ककिा हािी 
किाप्रकारे झाली आवण िे िक्की विमा आ्िावसि सकंटामुळेच घिले का याच्यािी संबंवधि असिे. 
जर िुकसाि विमा आ्िावसि संकटामुळे घिले असेल िर विमाकिा भारापसैाठी जबाबदार असिो. 
विमा आ्िावसि सकंट हे िजीकचे कारण असेल िर विमाकिा भरपाईसाठी जबादार असिो, अन्शयिा 
िाही. 

या वियमािंगथि विमाकिा िुकसाि घििणारी प्रसंगाचंी साखळी विमाण करणारे सबळ कारण िोधूि 
काढिे. ज्यामुळे िुकसाि घििे िी िेिटची घटिा असेल असे आि्यक िाही, म्हणजे, िी घटिा 
सिाि िजीकची असेल असे िव्हे ककिा िुकसािीसाठी िेट जबाबदार असेल असेही िव्हे.  

अन्शय कारणािंा दूर्ि कारणे म्हणूि िगीकृि करिा येऊ िकिे, जी िजीकच्या कारणापंासूि िगेळी 
असिाि. दूर्ि करणे उपस््िि असिाि पण िी घटिा घििण्या इिकी प्रभािी िसिाि. 

व्याख्या 

िजीकचे कारण म्हणजे कोणत्याही बलावििाय आवण ििीि आवण ्ििंत्र ्त्रोिापंासूि सवक्रयपणे 
काम करीि विविध घटिाचंी साखळी गविमाि करीि एक पवरणाम विमाण करिे असे सक्रीय आवण 
कायथक्षम कारण. 

विमा करारािंा िजीकच्या कारणाचे ित्ि कसे लागू होिे. साधारण पणे, मृत्यू िंिरची भरपाई म्हणूि 
जीिि विमा रक्कम देिो, मतृ्यूचे कारण कोणिेही असो िजीकच्या कारणाचे ित्ि िेिे लागू होि िाही. 
असे असले िरीही, अिेक विमा करारामंध्ये अपघाि िाढीि फायदा वदलेला असिो ज्याि अपघािी 
मृत्युच्या बाबिीि िाढीि आ्िावसि रक्कम वदली जािे. अिा पवरस््ििीि, करणाची विस््चिी करणे 
आि्यक ठरिे – की अपघािाचा पवरणाम म्हणिू  मृत्यू आला का. अिा घटिामंध्ये िजीकच्या 
कारणाचे ित्ि लागू होिे.  

पालिाचे करार  

पालिाचे करार म्हणजे असे करार जे एका बाजूद्वारे सौद्याच्या मोठा फायदा घेण्यासाठी मसुदा केलेले 
असिाि, ज्याि दुसऱ्या बाजूला केिळ त्याचे पालि करण्याची सधंी असिे म्हणजे, करार ्िीकारणे 
ककिा िो िाकारणे. येिे विमा कंपिीला सौद्यािील सिथ अटी आवण ििी लादण्याचे अवधकार असिाि. 
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हे विटप्रभ करण्यासाठी, मुि-अिलोकि कालािधी वदलेला असिो ज्याि पॉवलसी धारक पॉवलसी 
घेिल्यािंिर, त्यािील काही अटींबाबि मिभेद असल्यास पॉवलसी द्िािजे वमळाल्यािंिर १५ 
वदिसािं िी रद्द करण्याचा पयाय असिो. कंपिीला यासंदभाि लेखी ्िरुपाि कळिाि ेलागिे आवण 
खचथ आवण आकार िजा जािा भरलेला विमा हप्िा परि केला जािो. 

्ियं चाचणी 1  

खालीलपैकी कोणिे बळजबरीचे उदारण आहे? 

I. बारीक अक्षरािील छापलेले ि िाचिा रमेि करारािर सही करिाि 
II. महेि यािंी करारािर सही ि केल्यास त्यािं ठार मारण्याची धमकी रमेि देिाि 
III. रमेि आपले व्यािसावयक िजि िापरूि महेि यािंा करारािर सही करण्यास उदु्यि करिाि  
IV. महेि यािंी करारािर सही करािी म्हणूि रमेि चुकीची मावहिी देिाि 
 

्ियं चाचणी 1 

खालीलपैकी कोणिे पयाय रमेि याचं्या द्वारे विमा आ्िावसि केले जाऊ िकि िाहीि? 
I. रमेि याचें घर  
II. रमेि याचंी पत्िी  
III. रमेि याचंा वमत्र  
IV. रमेि याचें पालक 
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सारािं 

 विम्यामध्ये करारात्मक मान्शयिेचा समाििे असिो ज्याि विमाकिा विविर्थदटट जोखमीं आ्िावसि 
करण्यासाठी ज्याला विमा हप्िा म्हणिाि अिा मोबदल्याच्या बदल्याि आर्थिक सरंक्षण देण्याचे 
मान्शय करिो. 

 करार म्हणजे कायद्यािे अंमलबजािणी योग्य अिी दोि बाजंूमधील मान्शयिा असिे. 

 एका िैध कराराचे घटकामंध्ये खालील गोटटींचा समाििे होिो: 

i. प्र्िाि आवण ्िीकार  
ii. मोबदला,  
iii. एकिाक्यिा (Consensus ad-idem) 
iv. मुि होकार  
v. कराराच्या बाजंूची क्षमिा  
vi. उदे्दिाचा कायदेिीरपणा 

 विमा कराराच्या खास िैविटट्यामंध्ये हे येिाि: 

i. सऱ्िीच चागुंलपणा (उबरेीमा फाईिस),  
ii. विमा करण्यायोग्य ्िार्य,  
iii. िजीकचे कारण 

 

महत्िाच्या संज्ञा 

1. प्र्िाि आवण ्िीकार 
2. कायदेिीर मोबदला 
3. एकिाक्यिा (Consensus ad idem) 
4. सिोच्च चागुंलपणा / उबरेीमा फाईिस(Uberrima fides) 
5. भौविक सत्यस््ििी 
6. विमा करण्यायोग्य ्िार्य 
7. िजीकचे कारण  
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्ियं चाचणीची उत्तरे 

उत्तर 1  

योग्य पयाय आहे II. 

महेि यािंी करारािर ्िाक्षरी केली िाही िर रमेि यािंी त्यािंा ठार मारण्याची धमकी देणे हे 
बळजबरीचे उदाहरण आहे. 

उत्तर 2  

योग्य पयाय आहे III. 

रमेि याचें त्याचं्या वमत्राच्या जीििा मध्ये विमा करण्यायोग्य ्िार्य िाही त्यामुळे त्यासाठी िे विमा 
करू िकि िाहीि. 

 

्ियं परीक्षण प्र्ि 

प्र्ि 1  

िैध कराराचा कोणिा घटक विमा हप्त्यािी संबवंधि असिो? 

I. प्र्िाि आवण ्िीकार 
II. मोबदला 
III. मुि होकार 
IV. करारािील दोन्शही बाजंूची क्षमिा 

प्र्ि 2  

_________ चा सबंंध अचूक िसलेल्या विधािािंी असिो, जी अफरािफरी च्या उदे्दिािे 
केलेली िसिाि. 

I. विपयास 
II. योगदाि 
III. प्र्िाि 
IV. प्रविविवधत्ि 

प्र्ि 3  

_________ मध्ये गुन्शहेगारी मागािे िापरलेल्या दबािाचा समाििे होिो. 

I. अफरािफरी  
II. अिाि्यक प्रभाि  
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III. बळजबरी 
IV. चूक 

प्र्ि 4  

जीिि विमा कराराचं्या संदभाि खालील पकैी काय सत्य आहे? 

I. िे मौवखक करार असिाि कायद्यािे अंमलबजािणी योग्य िसिाि 
II. िे मौवखक आवण कायद्यािे अंमलबजािणी योग्य करार असिाि 
III. भारिीय करार कायदा 1872 च्या अि्यकिािुंसार िे दोि बाजंूमधील करार असिाि (विमाकिा 

आवण विमाधारक) 
IV. िे जुगाराच्या करारापं्रमाणेच असिाि 

प्र्ि 5  

खालीलपैकी कोणिा करारासाठी िैध मोबदला िाही? 

I. पैसे 
II. मालमत्ता 
III. लाच  
IV. दावगिे  

प्र्ि 6  

खालीलपैकी कोणिी बाजू जीिि विमा करार करण्यास अपात्र आहे? 

I. व्यिसायचा मालक  
II. अज्ञाि व्यिी 
III. गृवहणी 
IV. सरकारी कमथचारी 

प्र्ि 7  

खालीलपैकी कोणिी कृिी “सिोच्च चागुंलपणाच्या” ित्िाचे पालि दिथििे? 

I. विमा प्र्िाि फॉमथ मध्ये ज्ञाि िैद्यकीय स््ििी बाबि खोटे सागंणे 
II. मावहि असलेल्या भौविक सत्यस््ििी विमा प्र्िाि फॉमथ मध्ये उघि ि करणे 
III. विमा प्र्िाि फॉमथ मध्ये मावहि असलेल्या भौविक सत्यस््ििी उघि करणे 
IV. विमा हप्िा िळेेि भरणे  

प्र्ि 8  

विमा करण्यायोग्य ्िार्य या संदभाि खालीलपैकी कोणिे योग्य िाही? 
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I. िविलािंी मुलासाठी विमा पॉवलसी घेणे 
II. पिी-पत्िींिी एकमेकासंाठी विमा घेणे  
III. वमत्रािंी एकमेकासंाठी विमा घेणे  
IV. मालकािंी कमथचाऱ्यासंाठी विमा पॉवलसी घेणे 

प्र्ि 9  

जीिि विम्यामध्ये विमा करण्यायोग्य ्िार्य  उपस््िि असणे केव्हा आि्यक आहे?  

I. विमा घेिािा 
II. विमा हक्क सादर करिािा 
III. जीिि विम्याच्या बाबिीि विमा करण्या योग्य ्िार्याची आि्यकिा िसिे 
IV. एकिर विमा पॉवलसी खरेदी करिािा ककिा विमा हक्क सादर करिािा 

प्र्ि 10  

खालील प्रसंगामध्ये मृत्यूचे िजीकचे कारण िोधूि काढा? 

अजय घोड्यािरूि पििो आवण त्याच्या पाठीचे हाि मोििे. िो साठलेल्या पाण्याि पििो आवण 
त्याला न्शयुमोविया ची लागण होिे. त्याला रुग्णालयाि भरिी केले जािे आवण िो न्शयूमोवियािे मरण 
पाििो.  

I. न्शयुमोविया  
II. पाठीचे मोिलेले हाि  
III. घोड्यािरूि पिणे 
IV. ि्त्रवक्रया 

्ियं पवरक्षणाच्या प्र्िाचंी उत्तरे 

उत्तर 1  

योग्य पयाय आहे II. 

एका िैध कराराचा विमा हप्त्यािी संबवंधि घटक म्हणजे मोबदला. 

उत्तर 2  

योग्य पयाय आहे I. 

अफरािफरीचा उदे्दि ि ठेििा केलेली चकुीची विधािे म्हणजे विपयास. 

उत्तर 3  

योग्य पयाय आहे III. 
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गुन्शहेगारी मागांिी िापरलेला दबाि म्हणजे बळजबरी. 

उत्तर 4  

योग्य पयाय आहे III. 

जीिि विमा म्हणजे भारिीय करार कायद 1872 च्या अि्यकिािुंसार  (विमाकिा आवण विमाधारक) 
या दोि बाजंूमधील करार. 

उत्तर 5  

योग्य पयाय आहे III. 

लाच हा करारासाठी िैध मोबदला िाही. 

उत्तर 6  

योग्य पयाय आहे II. 

अज्ञाि व्यिी जीिि विमा करार करण्यास अपात्र असिाि. 

उत्तर 7  

योग्य पयाय आहे III. 

मावहि असलेल्या भौविक सत्यस््ििी विमा प्र्िाि फॉमथिर उघि करणे हे “सिोच्च चागुंलपणा” च्या 
ित्िाचे पालि आहे. 

उत्तर 8  

योग्य पयाय आहे III. 

वमत्र एकमेकासंाठी विमा घेऊ िकि िाहीि कारण त्याचं्याि विमा करण्यायोग्य ्िार्य उपस््िि 
िसिे. 

उत्तर 9  

योग्य पयाय आहे I. 

जीिि विम्याच्या बाबि विमा घेिािा विमा करण्यायोग्य ्िार्य उपस््िि असले पावहजे. 

उत्तर 10  

योग्य पयाय आहे III. 

घोड्यािरूि खाली पिणे हे अजय च्या मृत्यूचे िजीकचे कारण आहे. 
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भाग 2 

 

जीवि ववमा 
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प्रकरण 6 
जीिि विम्यामध्ये किाचा समािेि होिो 

 

प्रकरणाचा पवरचय 

विम्यामध्ये चार पैलूंचा समाििे होिो 

 मालमत्ता 
 विमा आ्िावसि जोखीम  
 संचयिाचे ित्ि 
 करार 

आिा आपण जीिि विम्याची िैविटट्ये पाहूया.  हे प्रकरण जीिि विम्याच्या िर उल्लेख केलेल्या विविध 
घटकाकंिे िोिक्याि दृटटीके्षप टाकेल. 

विकण्याचे फवलि  

 

A. जीिि विमा व्यिसाय – घटक, माििी जीििाचे मूल्य, पार्पारीकिा (mutuality) 

1. मालमत्ता – माििी जीििाचे मूल्य (HLV) 

आपण आधीच हे पवहले आहे की मालमत्ता म्हणजे अिी ि्िू वजला काही ककमि ककिा परिािा 
वमळिो. बहुिािं ि्िंूमध्ये त्याचें मूल्य विस््चि पैिाचं्या ्िरुपाि मोजले जािे. त्याचप्रमाणे त्याच्या 
िुकसािीच्या मूल्याची रक्क सुद्धा मोजली जािे. 

उदाहरण 

जेव्हा एखाद्या कारला अपघाि  होिो, िेव्हा िुकसािीचा आकिा रुपये 50000 असा अंदाजे सावंगिला 
जाऊ िकिो. विमाकिा मालकाला या िुकसािीची भरपाई देईल. 

जेव्हा एखादी व्यिी मरण पाििे िेव्हा िुकसािीच्या रक्कमेचा अंदाज कसा करायचा? 

त्याचे मूल्य रुपये 50,000 आहे की रुपये 5,00,000? 

िरील प्र्िाचे उत्तर विमा प्रविविधीिे जेव्हा िो ग्राहकाला भेटिो िेव्हा द्यायला हि.े यािर आधावरि 
ग्राहकाला वकिी विम्याची विफारस करायची हे प्रविविधी ठरििो. खरं म्हणजे विमा प्रविविधीिे 
विकण्याचा हा पवहला धिा आहे. 
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सुदैिािे आपल्याकिे सुमारे सत्तर िषांपूिी प्राध्यापक हयुबेिर यािंी विकवसि केलेले एक मोजमाप 
आहे. या मोजमापाला माििी जीिि मूल्य (HLV)असे म्हणिाि जे जगभराि िापरले जािे. 

एचएलव्ही (HLV)संकल्पिे मध्ये माििी जीिि एक मालमत्ता म्हणूि समजले जािे जे काही उत्पन्शि 
वमळििे. अिाप्रकारे िे व्यिीच्या भविटयािील अपेवक्षि िि उत्पन्शिा िर आधावरि माििी जीििाचे 
मूल्य मोजिे. एखादी व्यिी भविटयाि दिाद्द्िी अपेवक्षि करि असलेले उत्पन्शि म्हणजे िि उत्पन्शि 
िजा िो ्ििुःिर खचथ करणार असलेली रक्कम. याप्रकारे वमळििी व्यिी चे अकाली विधि झाल्यास 
त्या कुटंुबाचा होऊ िकणारे िुकसाि िे दिथििे. या उत्पन्शिाचे योग्य व्याज दर िापरूि भािंिलाि 
रुपािंर करण्याि येिे. 

एचएलव्ही (HLV) मोजण्याचा एक महत्िाचा पण साधा वियम आहे. वमळििी व्यिी हयाि िसिािाही 
कुटंुबाला हि ेअसणारे िार्थषक उत्पन्शि भावगले वमळणारा व्याजाचा दर या प्रकारे िो ठरििा येिो. 

उदाहरण 

श्री राजि िषाला 1,20,000 रुपये वमळििाि आवण ्ििुःिर रुपये 24,000 खचथ करिाि. 
त्याचें अकाली विधि झाल्यास त्याचं्या कुटंुबाचे होणारे िुकसाि प्रवििषी रुपये 96,000 असेल. 
समजा व्याज दर 8 % टक्के असेल (म्हणजेच 0.08) िर. 
एचएलव्ही (HLV) = 96000 / 0.08 = रुपये 12,00,000 

एचएलव्ही (HLV)मुळे संपूणथ संरक्षणासाठी एखाद्यािे वकिी विमा करािा हे ठरिण्यासाठी विमा मदि 
होिे. त्याचबरोबर िे विम्याची अवधकिम मयादा सागंिे. त्यापेक्षा अवधकचा विमा म्हणजे केिळ बढाई 
असेल. 

साधारणपणे, आपण असे म्हणू िकिो की विम्याची रक्कम एखाद्याच्या िार्थषक उत्पन्शिाच्या 10 िे 15 
पट असािी. िरील उदाहरणाि, जर श्री राजि यािंी िषाला केिळ १.२ लाख वमळिि असिािा जर 2 
कोटी रुपयाचं्या विम्याची मागणी केली िर आपण सािंक झाले पावहजे. विम्याची प्रत्यक्ष रक्कम, 
एखाद्याला वकिी विमा परिििो आवण त्याची वकिी विमा खरेदी करण्याची इच्छा आहे अिा घटकािंर 
अिलंबूि असिे. 

2. जोखीम  

आपण िर पावहले त्यािुसार, जीिि विमा अिा जोखमीच्या घटिापंासूि सरंक्षण पुरििो ज्या माििी 
जीििाचे मूल्य मालमत्ता म्हणूि िटट करिाि ककिा संपििाि. अिा िीि प्रकारच्या पवरस््ििी आहेि 
ज्याि असे िुकासाि होऊ िकिे. सामान्शय माणसाला भेिसािणाऱ्या त्या ठराविक कचिा आहेि. 
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आकृिी 1 : सामान्शय माणसाला भेिसािणाऱ्या ठराविक कचिा 

 
दुसऱ्या बाजूला साधारण विमा ठराविक पद्धिीिे मालमते्तिर पवरणाम करणाऱ्या जोखमी हािाळिो – 
जसे आग, समुद्रािील माल िटट होणे, चोरी आवण दरोिा आवण मोटार अपघाि. िे बाजारािील िाि 
ककिा पि गमािणे यासारख्या घटिािंाही सरंक्षण देिाि. देयिा विमा सारख्या उत्कृटट विमा 
योजिामंाफथ ि िे सरंवक्षि केले जािाि. 

िेिटी, अिा काही जोखमी असिाि ज्या माणसािंर पवरणाम करिाि. त्यािंा व्यविगि जोखमी 
म्हणिाि, या साधारण विम्याद्वारे सुद्धा सरंवक्षि केल्या जाऊ िकिाि.  

उदाहरण  

अपघाि विमा, अपघािािे झालेले िुकसाि सरंवक्षि करिो. 

a) जीिि विमा िक्की कोणत्या गोटटींमुळे साधारण विम्यापासूि िगेळा असिो? 

साधारण विमा  जीिि विमा  
भरपाई:साधारण विमा म्हणजे व्यविगि 
अपघाि विम्याचा अपिाद िगळिा 
िुकसाि भरपाईचे करार असिाि.  

जीिि विमा हे अ्युरन्शस चे करार असिाि.  
भरपाई म्हणजे, आगीसारख्या घटिा 
घिल्यािंिर विमाकिा िुकसािीच्या 
रक्कमेचे िेमके विधारण करू िकिो आवण 
झालेल्या िुकसािीच्या रक्कमे इिकीच, 
कमी िाही- जा्िी सुद्धा िाही, भरपाई 
देिो. 
जीिि विम्या मध्ये हे िक्य िसिे. मृत्युच्या 
घटिेि देय असणारी रक्कम करार 
वलवहण्याच्या िळेी, सुरुिािीलाच िक्की 
करािी लागिे. अिा प्रकारे जीिि विमा 
पॉवलसी जीिि आ्िासि करार म्हणूि 
ओळखल्या जािाि. जेव्हा िी व्यिी मृत्य ू
पाििे िेव्हा िक्की केलेली रक्कम 
िामविदेविि व्यिी ककिा लाभधारकािंा 
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वदली जािे. 
 
अविस््चििा:साधारण विम्याच्या करारा 
संरवक्षि करण्याि आलेली जोखीम 
अविस््चि असिे. घर आगीि भ्म 
होईल ककिा िाही ककिा कार ला अपघिा 
होईल का हे कोणीही सागंू िकि िाही.  

जीिि विम्याच्या बाबि, मृत्यूची घटिा 
घिेल ककिा िाही याच काहीही प्र्िच 
उद्भिि िाही. एखादा जन्शमाला आलेला 
माणूस मरणारच. अविस््चि असिे िी 
मृत्यची िळे. अिाप्रकारे जीिि विमा 
अकाली मृत्युच्या जोखमीसाठी संरक्षण 
पुरििो. 

 
िक्यिेमध्ये िाढ:साधारण विम्यामध्ये 
आग ककिा भकंूप यासंारख्या संकटाचं्या 
बाबि िे घिण्याची िक्यिा काळाबरोबर 
िादाहि िाही. 

जीिि विम्यामध्ये ियािुसार मृत्यूची िक्यिा 
िाढि जािे. 

b) जीिि विम्याच्या जोखमीचे ्िरूप  

जीिि मिाचा संबधं ियािी असल्यािे िरुण लोकासंाठी कमी विमा हप्िा आकारला जािो आवण 
िय अवधक असणाऱ्या लोकासंाठी िो जा्ि असिो. याचा एक पवरणाम म्हणूि उत्तम प्रकृिी 
असणारे पण िय्कर लोक या योजिेिूि अंग काढूि घेिाि िर िाजूक प्रकृिी असणारे लोक 
योजिेि सहभागी राहिाि. विमा कंपन्शयािंा यामुळे गंभीर अिचणींिा िोंि द्याि े लागले. त्यािंी 
अिा प्रकारचे करार विकवसि केले ज्याि विमा हप्िे परििण्यासारखे असिील आवण व्यिी िे 
आयुटयभर भरि राहिील. यािूि समपािळी विमा हप्िे विकवसि झाले. 

3. समपािळी विमा हप्िे 

महत्िाचे 

समपािळी विमा हप्िा म्हणजे जो ियाबरोबर िाढि ि जािा कराराच्या कालािधी दरम्याि स््िर 
असिो. 

याचा अिथ असा की सुरुिािीच्या काळाि गोळा केलेला विमा हप्िा त्या ियाि मरण पािणाऱ्या 
व्यिीच्या मृत्यूचे विमा हक्काच्या आि्यक रक्कमे पेक्षा जा्ि असेल, मात्र िंिरच्या िषांमध्ये गोळा 
केलेले विमा हप्िे जा्िी ियाि मरण पािणाऱ्या व्यिींच्या विमा हक्काच्या रक्कमेच्या आि्यकिे पेक्षा 
कमी असेल. समपािळी विमा हप्िा दोन्शहीची सरासरी असिे. याचा अिथ असा की कमी ियािील 
जा्िीचे विमाहप्िे जा्िी ियाि भरलेल्या कमी विमा हप्त्याचंी भरपाई करिाि.  

समपािळी विमा हप्िे िैविटट्य खाली दिथिले आहे. 
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आकृिी  2 : समपािळी विमाहप्िा 

 
समपािळी विमा हप्त्याचंा अिा असाही होिो की, अिा प्रकारचे जीिि विमा करार दीघथकालीि विमा 
करार असिाि जे 10, 20 ककिा त्याहूिही अवधक काळ चाल ूराहिाि. िर दुसऱ्या बाजूला साधारण 
विमा करार िेहेमी कमी कालािधीचे आवण दरिषी संपणारे असिाि. 

महत्िाचे 

सुरुिािीच्या िषांमध्ये गोळा केलेले विमा हप्िे विमा कंपिी द्वारे पॉवलसीधारकाचं्या फायद्या साठी 
वि्िासािर बाळगले जािाि. अिा प्रकारे जमाकेलेली रक्कम “राखीि” म्हणिू ओळखली जािे. विमा 
कंपिी अिा प्रकारचे “राखीि” रक्कमा विमाकात्याच्या भविटयािील देयिा पूणथ करण्यासाठी ठेिली 
जािे. यािूि विमाण झालेल्या “जादा रक्कमे”िूि “जीिि विधी” ियार केला जािो. विमाकिे असा 
विधी गंुिििू त्यािूि व्याज वमळििाि.  

a) समपािळी विमा हप्त्याचे घटक 

समपािळी विमा हप्त्याचें दोि घटक असिाि. 

i. पवहल्या भागाला सत्र ककिा संरक्षण घटक म्हणिाि, ज्याि जोखमीची प्रत्यक्ष ककमि 
चुकिण्यासाठी चा विमा हप्त्यािील भाग असिो. 

ii. दुसऱ्या भागाला रोख मूल्य घटक असे म्हणिाि. याि पॉवलसीधारकाकिूि वमळालेली 
अविरि संवचि रक्कम असिे. याि बचिीचा घटक सामािलेला असिो. 

याचा अिथ सिथ जीिि विमा पॉवलसी मध्ये संरक्षण आवण बचि याचें वमश्रण असिे. विमा हप्त्यामधील 
रोख मूल्य घटक वजिका जा्ि वििकी िी पॉवलसी बचिकारक विमा पॉवलसी मािली जािे.  

4. जोखीम संचयिाचे ित्ि 

जीिि विमा कंपन्शयाचे िगीकरण करारात्मक आर्थिक सं्िा केले आहे. याचा अिथ असा की पॉवलसी 
धारकािंा देय असणारे फायदे करारात्मक हमीच्या ्िरुपाि समोर येिाि. पारंपावरकवरत्या जीिि 
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विमा आवण वििृत्तीििेि योजिा इिर कोणत्याही फायद्या पेक्षा त्या परुिि असलेल्या आर्थिक 
सुरवक्षििेच्या भाििेसाठी खरेदी केल्या जािाि. हे करार ज्या प्रकारे रचलेले असिाि आवण असे काही 
सुरक्षा उपाय योजलेले असिाि की ज्यामुळे विमाकिे िी रक्कम अदा करू िकिाि, यािूि ही सुरक्षा 
विमाण होिे. ही रचिा पार्पवरकिा आवण संचयि या ित्िाचं्या उपयोजिािूि उभी राहिे. 

पार्पारीकिा हे आर्थिक बाजारािील जोखीम करण्याची महत्िाचा मागथ आहे, अन्शय मागथ आहे 
वि्िारीकरण. हे दोन्शही मूलिुः िगेळे आहेि.  

वि्िारीकरण  पार्पारीकिा 
वि्िारीकरणाच्या अंिगथि विधी विविध 
मालमत्तामंध्ये विभागूि ठेिले जािाि. 
(िगेिगेळ्या टोपल्यामंध्ये अिंी ठेिणे). 

पार्पारीकिेमध्ये ककिा संचयिाि विविध 
व्यिींच्या रक्कमा एकवत्रि करूि ठेिल्या 
जािाि (सिथ अंिी एकाच टोपलीि ठेिणे) 

वि्िारीकरणाि विधी एका ्त्रोिाकिूि 
अिेक वठकाणी जािो. 

पार्पारीकिेमध्ये विधी अिेक ्त्रोिाकंिूि 
एका वठकाणी येिो  
 

आकृिी  3 : पार्पारीकिा 

पार्पारीकिे मध्ये (विधी अिेक ्त्रोिाकंिूि एके वठकाणी येिो) 

 
पार्पारीकिाककिा सचंयि ित्ि जीिि विम्यामध्ये दोि विविटट प्रकारच्या भवूमका बजाििाि. 

i. एखाद्याच्या अकाली विधिाच्या पवरस््ििीि आर्थिक िुकसािीसाठी सरंक्षण पुरिणेही पवहली 
भवूमका आहे. हे िुकसाि, ज्या अिेक लोकािंी जीिि विमा करारामध्ये सहभाग घेिला आहे 
अिा अिेकाचं्या योगदािािूि ्िीकारले जािे आवण पूणथ केले जािे. 

ii. असे असले िरी जोखीम संचयिाचे ित्ि जीििाला असली जोखीम याच्या पलीकिे जािे. 
त्याि संचयि आवण आर्थिक जोखमीिूि बाहेर पिणे याचंाही समाििे होिो. विमा हप्त्याचंा 
विधी संचय, आवण पयायािे अिेक व्यिींिी केलेले िगेिगेळ्या िळेी केलेले विविध प्रकारच्या 
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जोखमीचे करार यािूि साध्य केले जािे. अिाप्रकारे ही पॉवलसी धारकाचं्या विविध वपढ्ामंधी 
संचयिाची बाब बििे. या सचंयिाचा पवरणाम्िरूप  जीिि विमाकिे चागंल्या आवण िाईट 
काळािही, विविध िळेी परिािा सुरळीि करण्याच्या माध्यमािूि समाि दरािे परिािा 
(समाि बोिस) देऊ िकिाि. 

5. जीिि विमा करार  

आकृिी  4 : जीिि विमा करार  

 
जीिि विम्याचा िेिटचा पलै ू म्हणजे करार. मुदिीसाठी असलेल्या आ्िावसि रक्कमी मुळे त्याचे 
महत्ि विमाण होिे. या रक्कमेची करारािे हमी घेिली जािे, ज्यामुळे जीिि विमा हे आर्थिक 
सुरवक्षििेचे िाहि बििे. हमीच्या घटकामुळे हे सुद्धा अधोरेवखि केले जािे की जीिि विमा हा कठोर 
वियतं्रण आवण किक देखरेखीचा विषय आहे. 

जीिि विमाकत्यांिी व्यिसाय करण्यासाठी काही वकमाि राखीि रक्कम ठेिणे आि्यक असिे. 
त्याचं्या विधीची गंुििणकू करण्यासबंंधी त्याचं्यािर मयादा असू िकिाि, त्यािंा याची खात्री करािी 
लागिे की त्याचें विमा हप्िे पुरेसे आहेि आवण त्यािंी पॉवलसीधारकाचें पसेै किा प्रकारे खचथ कराििे 
यासबंंधी वियंत्रक वियम लागू केले जाऊ िकिाि.  

एक िेहेमी विचारला जाणारा महत्िाचा प्र्ि असिो की पॉवलसीधारकािंा वदले जाणारे फायदे अन्शय 
आर्थिक साधिाचं्या िुलिेि पुरेसे आहेि का.आपण हे लक्षाि घेिले पावहजे की, जीिि विमा करारा 
मध्ये जोखीम संरक्षण आवण बचि हे दोन्शही घटक अंिभूथि असिाि. त्यामुळे आर्थिक बाजारािील अन्शय 
उत्पादिापं्रमाणे विमा हे सुद्धा एक आर्थिक उत्पादि असिे. खऱ्या अिािे जीिि विमा म्हणजे सरंक्षक 
उत्पादि म्हणूि कमी, पण सपंत्ती धारण करण्याचा मागथ म्हणूि अवधक ओळखला जािो. 

येिे िुद्ध मुदि विमा, जो केिळ मृत्युच्या घटिेि फायदा देिो आवण बचि योजिा, ज्याचें मोठे रोख 
मूल्य असिे ककिा बचिीचा घटक असिो, याचं्याि फरक करणे गरजेचे असिे. पवहल्याचा विमा हप्िा 
कमी असिो िर दुसऱ्यामध्ये िो बराच असू िकिो आवण त्यािूि व्यविगि बचिीचा महत्िाचा भाग 
बििो. याचाच अिथ असाही आहे की रोख मूल्याला खूप मोठे सधंी मूल्य आहे. ‘सधंी मूल्य’ म्हणजे 
एखाद्यािे त्याचे पैसे अन्शय वठकाणी ि गंुििल्यामुळे िो ज्या संधी गमाि ूिकिो त्याचें मलू्य. 
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खरंिर, पारंपावरक जीिि विम्याला असणारे मोठे आव्हाि म्हणजे केले जाणारे विधाि, की “मुदि 
विमा खरेदी करा आवण फरकाची रक्कम अन्शय वठकाणी गंुििा”. याचा खरा अिथ असा आहे की 
एखाद्यािे केिळ मुदिीचा विमा खरेदी करूि विमाहप्त्याची उिथवरि रक्कम अन्शय जा्ि परिािा 
देणाऱ्या आर्थिक उत्पादिामध्ये गंुििािी. 

यावठकाणी पारम्पारीक रोख मूल्य विमा कराराचं्या पुटट्यिथ आवण विरोधाि केलेल्या विधािािंर विचार 
करणे सुसंगि ठरेल. 

a) फायदे 

i. िे ऐविहावसकदृटट्या सुरवक्षि आवण कचिामुि गंुििणकु ठरली आहे. त्याचे रोख मूल्य 
परिाव्याच्या वकमाि दराची हमी देिे, जो कराराच्या काळाि िाढू सुद्धा िकिो. 

ii. विमा हप्िा भरण्यािील वियवमििे मुळे, बचिकत्यांिा बधंिकारक असणारे बचिीचे वियोजि 
आवण आि्यक वि्ि विमाण होिे. 

iii. विमाकिे गंुििणुकीचे व्यि्िापि करण्याची जबाबदारी पार पाििाि आवण त्या 
जबाबदारीिूि व्यिीची सुटका होिे.  

iv. िे रोख िरलिा परुििे. विमाधारक पॉवलसी िर आधावरि कजथ घेऊ िकिो ककिा पॉवलसी  
परि करूि विचे रोखीमध्ये रुपािंर करू िकिो. 

v. रोख मूल्य जीिि विमा आवण िार्थषक पॉवलसी या दोन्शहीिर काही आयकराचा फायदा वमळिो. 
vi. साधारणिुः विमाधारकाच्या कजथबाजारी अि्िेि ककिा मृत्युच्या घटिेि कजथदात्याचं्या 

िगाद्यापासूि सुरवक्षि असिो. 

b) िोटे 

i. िुलिेिे स््िर परिािा असणारी गंुििणूक असल्यािे विस््चि उत्पन्शि गंुििणूकीप्रमाणे 
त्याचं्यािर महागाईचा पवरणाम होऊि त्याचें मूल्य खालाििे. 

ii. जीिि विमा पॉवलसीचे विपणि आवण अन्शय सुरुिािीचे मोठे खचथ याचं्यामुळे, सुरुिािीच्या 
िषाि रक्कम जमा होण्याचे प्रमाण कमी होिे. 

iii. उत्पन्शिाची हमी असली िरीही, बाजारािील अन्शय आर्थिक उत्पादिापेंक्षा उत्पन्शि कमी असू 
िकिे. ि्िू विविमयाचा पवरणाम म्हणूि उत्पन्शि कमी असिे ज्यामुळेसुद्धा जोखीम कमी होिे. 

्ियं चाचणी 1  

आर्थिक बाजारािील जोखीम विविधीकरणामुळे जोखीम किी कमी होिे? 

I. अिेक ्त्रोिामंधूि विधी गोळा करणे आवण िे एका वठकाणी गंुििणे  
II. विधी विविध मालमत्ताचं्या प्रकारामंध्ये गंुििले जािाि. 
III. विविध गंुििणुकींमध्ये िळेेचे अंिर ठेििू 
IV. सुरवक्षि मालमत्तामंध्ये गंुििणूक करूि 
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सारािं 

a) मालमत्ता म्हणजे अिी ि्िू वजला मूल्य असिे ककिा जी परिािा देिे. 

b) एचएलव्ही (HLV) संकल्पिेि माििी आयुटयाची कल्पिा एक ि्िू  ककिा मालमत्ता म्हणूि केली 
जािे जी काही उत्पन्शि वमळििे. व्यिीचे भविटयािील अपेवक्षि िि उत्पन्शिािर आधावरि माििी 
जीििाचे मूल्य मोजले जािे. 

c) समपािळी विमा हप्िा म्हणजे असा विमा हप्िा जो िाढत्या ियाबरोबर िाढि िाही पण कराराच्या 
संपूणथ कालािधीि कायम राहिो. 

d) पार्पारीकिा हा आर्थिक बाजारािील जोखीम कमी करण्याचा महत्िाचा मागथ आहे, िर दुसरा 
मागथ आहे विविधीकरण. 

e) जीिि विमा करारािील हमीचा घटक हे दिथििो की विमा हे किक वियम आवण कठोर देखरेख 
याचंा विषय आहे. 

 

 

महत्िाच्या संज्ञा 

1. मालमत्ता 
2. माििी जीिि मूल्य  
3. समपािळी विमाहप्िा  
4. पार्पारीकिा 
5. विविधीकरण 
 

्ियं चाचणीची उत्तरे 

उत्तर 1  

योग्य पयाय आहे II. 

विविधीकरणाचा उदे्दि आर्थिक बाजाराि विविध मालमत्ताचं्या िगांमध्ये गंुििणुकी विखरूि जोखीम 
कमी करणे हा असिो. 
 

्ियं-परीक्षण प्र्ि  

प्र्ि 1  

खालील पैकी कोणिा जीिि विमा व्यिसायाचा घटक िाही? 
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I. मालमत्ता 
II. जोखीम 
III. पार्पारीकिेचे ित्ि 
IV. अिथसहाय्य 

प्र्ि  2  

एचएलव्ही (HLV) ची संकल्पिा कोणी ियार केली? 

I. िॉ. मार्थटि ल्युिर ककग  
II. िॉरेि बफेट  
III. प्राध्यापक हु्यबेिर  
IV. जॉजथ सोरॉस 

प्र्ि 3  

खालीलपैकी कोणत्या विमा योजिेि बचिीचा घटक कमीिकमी ककिा अवजबाि िसिो.?  

I. मुदि विमा योजिा 
II. भेट योजिा 
III. संपूणथ जीिि योजिा 
IV. रक्कम परिािा योजिा 

प्र्ि 4  

खालीलपैकी कोणिी गोटट मालमत्ता म्हणिू संबोधली जाऊ िकि िाही? 

I. कार  
II. माििी  
III. आयुटय 
IV. हिा  
V. घर 

प्र्ि  5  

खालील पैकी काय जोखमीच्या अंिगथि िगीकृि करिा येऊ िकि िाही? 

I. खूप िरुणपणी मतृ्यू  
II. खूप लिकर मृत्य ू
III. िैसर्थगक जजथरिा 
IV. अपंगत्िासह जगणे 
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प्र्ि  6  

खालीलपैकी कोणिे विधाि सत्य आहे? 

I. जीिि विमा पॉवलसी म्हणजे भरपाईचे करार असिाि िर साधारण विमा म्हणजे आ्िासिाचे 
करार असिाि  

II. जीिि विमा पॉवलसी म्हणजे आ्िासिाचे करार असिाि िर साधारण विमा म्हणजे भरपाईचे 
करार असिाि 

III. साधारण विम्याच्या बाबिीि संरवक्षि केलेली जोखमीची घटिा विस््चि पणे घिणार असिे 
IV. साधारण विम्याच्या बाबिीि जोखीमीची घटिा घिण्याची िक्यिा कालािधी प्रमाणे िाढि जािे  

प्र्ि 7  

खालीलपैकी कोणिी पद्धि एका व्यिीला गरज असलेला विमा विस््चि करण्यास मदि करणारी 
पारंपावरक पद्धि आहे? 

I. माििी आर्थिक मूल्य 
II. जीिि मुदि प्र्िाि  
III. माििी जीिि मूल्य 
IV. भविटय जीिि मूल्य 

प्र्ि  8  

िरुण माणसािंा िय्कर माणसाचं्या िुलिेिे कमी विमा हप्िा आकारला जािो या सत्यस््ििीचे योग्य 
वििरण खालीलपैकी कोणिा पयाय देिो?  

I. िरुण माणसे बहुिािंी अिलंबूि असिाि 
II. िय्कर माणसािंा अवधक रक्कम भरणे परििू िकिे 
III. मृत्यूदर ियािी संबवंधि असिे 
IV. मृत्युदर आवण िय याचंा व्य्ि संबंध असिो 

प्र्ि  9  

खालील पैकी कोणिा रोख मूल्य विमा कराराचंा फायदा िाही? 

I. सुरवक्षि आवण कचिामुि गंुििणूक 
II. बचिीची वि्ि रुजििे  
III. कमी उत्पन्शि 
IV. आयकराचे फायदे  
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प्र्ि  10  

खालीलपैकी कोणिा रोख मूल्य विमा कराराचा फायदा िाही? 

I. महागाईच्या पवरणाम ्िरूप परिािा कमी होिो  
II. सुरुिािीच्या िषाि विधी सचंय कमी होिे 
III. कमी उत्पन्शि 
IV. कचिामुि गंुििणूक 

 

्ियं पवरक्षणाच्या प्र्िाचंी उत्तरे 

उत्तर 1  

योग्य पयाय आहे IV. 

जीिि विमा व्यिसायाचे मालमत्ता, जोखीम, पार्पारीकिेचे ित्ि आवण जीिि विमा करार हे घटक 
असिाि.  

अिथसहाय्य हा जीिि विमा व्यिसायाचा घटक िाही. 

उत्तर 2  

योग्य पयाय आहे III. 

प्राध्यपक हु्यबिेर यािंी माििी जीििाचे मूल्य (HLV) ही संकल्पिा ियार केली. 

उत्तर 3  

योग्य पयाय आहे I. 

मुदि विम्यािी बचिीचा घटक संबंवधि िाही. 

उत्तर 4  

योग्य पयाय आहे III. 

हिा ही मालमत्ता म्हणूि सबंोधली / िगीकृि केली जाऊ िकि िाही. 

उत्तर 5  

योग्य पयाय आहे III. 

िैसर्थगक जजथरिा ही प्रवक्रया आहे जोखीम िव्हे. 

उत्तर 6  

योग्य पयाय आहे II. 
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जीिि विमा पॉवलसी हे आ्िासिाचें करार असिाि िर साधारण विमा पॉवलसी भरपाईचे करार 
असिाि. 

उत्तर 7  

योग्य पयाय आहे III. 

माििी जीिि मूल्य ही व्यिीला गरज असलेली विम्याची रक्कम विस््चि गणि करण्यासाठी ची पद्धि 
आहे. 

उत्तर 8  

योग्य पयाय आहे III. 

मृत्यूदर ियािी संबंवधि असिो आवण त्यामुळे िरुण माणसे ज्याचंी मारण्याची िक्यिा कमी असिे 
त्यािंा िय्कर माणसापेंक्षा कमी विमा हप्िा आकारला जािो. 

उत्तर 9  

योग्य पयाय आहे III. 

कमी उत्पन्शि हा रोख मूल्य विमा कराराचं्या िोट्यापंकैी एक िोटा आहे. 

उत्तर 10  

योग्य पयाय आहे IV. 

कचिामुि गंुििणूक हा रोख मूल्य विमा कराराचं्या फायद्यापंैकी एक फायदा आहे. 
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प्रकरण 7 
आर्थिक वियोजि  

 

प्रकरणाची ओळख 

मागील प्रकरणामध्ये आपण हे पवहले की जीिि विम्यामध्ये काय अंिभूथि होिे आवण आर्थिक सरंक्षण 
पुरिण्याि त्याची काय भवूमका असिे. सध्याच्या आवण भविटयािील विविध गरजा भागिण्यासाठी 
व्यिी त्याचें उत्पन्शि आवण मालमत्ता विभागिू ठेि ू इस्च्छिाि त्यामागे त्याचं्या काळज्या मधील एक 
महत्िाची काळजी म्हणजे सुरवक्षििा असिे. या अिािे जीिि विम्याकिे आपण “व्यविगि आर्थिक 
वियोजि” या व्यापक संदभाि पवहले पावहजे. या प्रकरणाचा उदे्दि आर्थिक वियोजि या विषयाची 
ओळख करूि देणे हा आहे. 

विकण्याची फवलिे 

 

A. आर्थिक वियोजि आवण व्यविगि जीििचक्र  
B. आर्थिक वियोजिाची भवूमका 
C. आर्थिक वियोजि प्रकार 
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A. आर्थिक वियोजि आवण व्यविगि जीििचक्र 

1. आर्थिक वियोजि म्हणजे काय? 

आपल्यापैकी बहुिािं लोक त्याचं्या आयुटयाचा मोठा भाग पैसे वमळिण्याि खचथ करिाि. आपल्यासाठी 
पैिाला आपल्यासाठी काम करायला लािणे असा विचार करण्याची ही िळे आहे असे आपल्याला 
िाटि िाही का? हा उदे्दि सफल करण्याचा आर्थिक वियोजि हा अचकू मागथ आहे. आपण काही 
व्याख्या पाहू:  

व्याख्या 

i. आर्थिक वियोजि ही एखाद्याची उवद्दटटे ओळखण्याची प्रवक्रया आहे, िी उवद्दटटे आर्थिक 
उवद्दटटामंध्ये रुपािंरीि करूि आवण िी उवद्दटटे साध्य करण्यास सहाय्य होईल अिा प्रकारे त्याचे 
आर्थिक ्त्रोि व्यि्िावपि करणे. 

ii. आर्थिक वियोजि ही एका प्रवक्रयेच्या माध्यमािूि एखाद्याच्या आयुटयािील अपेवक्षि आवण 
अिपेवक्षि अिा गरजा पूणथ करण्याचा मागथ आखणे. यामध्ये त्याची िि सद्यस््ििी विधारण करणे, 
भविटयािील आर्थिक गरजा अंदावजि करणे आवण सुयोग्य आर्थिक ्त्रोिाचं्या व्यि्िापिािूि त्या 
गरजा पूणथ करण्याचा प्रयत्ि करणे. 

iii. आर्थिक वियोजि म्हणजे एखाद्याची उवद्दटटे आवण इच्छा प्रत्यक्षाि आणण्यासाठी कृिी करणे. 

iv. आर्थिक वियोजि म्हणजे एखाद्याच्या सद्य आवण भविटयािील गरजा लक्षाि घेणे, त्याचा व्यविगि 
जोखीम ्िभाि आवण त्याचे उत्पन्शि लक्षाि घेऊि या अपेवक्षि गरजा पूणथ करण्यासाठी मागथ 
आखणे. 

आर्थिक वियोजिामुळे कमी कचिासंह आयुटय उभे करण्याि महत्िाची भवूमका बजाििे. काळजीपूिथक 
वियोजि केल्यास िुम्हाला िुमची प्राधान्शये विस््चि करूि िुमचे विविध लक्ष्ये पूणथ करिा येिाि. 
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आकृिी 1 : उवद्दटटाचें प्रकार  

 
i. ही उवद्दटटे कमी कालािधीची असिील: कुटंुबाच्या सुट्टीसाठी एलसीिी टीव्ही सचं खरेदी 

करणे 

ii. िी मध्यम कालािधीची असिील: परदेिाि घर घेणे ककिा िेिे सुट्टी घालिणे 

iii. दीघथ कालािधीची उवद्दटटे यामध्ये याचंा समाििे होईल: मुलाचे विक्षण ककिा लग्िच िरिूद 
ककिा वििृत्ती िंिरची िरिूद 

2. व्यिीचे जीििचक्र 

विल्यम िेक्सवपअर यािंी असे म्हटले आहे की जग हा एक रंगमंच आहे. एक व्यिी त्याच्या/विच्या 
जन्शमापासूि िे त्याच्या/विच्या मृत्यू पयंि आयुटयाच्या विविध टप्प्यामंधूि पार होि असिो, या दरम्याि 
त्याला विकणारा, कमािणारा, जोिीदार, पालक, प्रदािा, एकािंिासी, आवण िेिटची वििृत्ती अिा 
अिेक भवूमका कराव्या लागिाि. 

हे टप्पे खाली वदलेल्या आकृिीमध्ये वदलेले आहेि. 

आकृिी 2 :  आर्थिक जीििचक्र  
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जीििाचे टप्पे आवण प्राधान्शये 

a) विद्यािी(िय िष े 20-25पयंि):  जीििाचा असा टप्पा ज्याि व्यिी त्याचे ज्ञाि आवण 
कौिल्ये विकवसि करूि उत्पादक िागवरक बिण्याची ियारी करि असिो. ्ििुःचे 
माििी भािंिल िाढिण्यािर भर असिो. ्ििुःचे विक्षण पूणथ करण्यासाठी आर्थिक 
आि्यकिा असिे, उदाहरणािथ, िािाजलेल्या व्यि्िापि विक्षण सं् िेिूि MBA चे 
विक्षण घेण्यासाठी आि्यक असणारे प्रचंि िुल्क.   

b) कमाििी व्यिी (िय िष2े5 पासूि पुढे):  असा टप्पा ज्याि त्यािे िोकरी िोधली आहे 
आवण त्याच्या ककिा विच्या गरजा पूणथ करण्या पैसे कमािि आहे आवण काही अवधक 
विल्लक राहि आहे. या टप्प्यािर व्यिी गृह्ि बिण्याचा (लग्ि करण्याचा) करेल आवण 
िजीकच्या भविटयाि विमाण होणाऱ्या गरजा पूणथ करण्याच्या दृटटीिे बचि आवण गंुििणूक 
करूि मालमत्ता विमाण करेल. उदाहरणािथ, बहुदेिीय कंपिीि काम करणारा िरुण 
गृहकजथ घेिो आवण घरामध्ये गंुििणूक करिो.  

c) जोिीदार (वििाहबद्ध होणे िय िष े 28 - 30): या टप्प्यािर एखादा लग्ि करिो आवण 
आिा त्याचे कुटंुब असिे. या टप्प्यािर िाििीिे कुटंुब उभे करण्यासंबधंीच्या काळज्यािर 
लक्ष कें वद्रि होिे आवण त्या पूणथ करिािा विमाण होणाऱ्या देयिा – जसे ्ििुःचे घर 
करणे, कदावचि कार  घेणे, घरगुिी साधिे घेणे, मुलाचं्या भविटयासबंंधी वियोजि करणे 
इत्यादी.  

d) पालक(28 िे 35): ही अिी िष े आहेि ज्याि एक ककिा अिेक मुलािंा जन्शम देऊि 
अवभमािािे िुम्ही पालक बििा. ही अिी िष ेअसिाि ज्याि त्याला त्याचें आरोग्य आवण 
विक्षण – त्यािंा चागंल्या िाळेि घालणे इत्यादी गोटटींची काळजी करािी लागिे.  

e) प्रदािा(िय िष े 35 िे 55): हे असे िय आहे ज्याि िुमची मुले पौगंिाि्िेि (13 िे 19 
िषांच्या दरम्याि) असिाि याि त्याचं्या िाळेिील महत्िाची कॉलेज ची िष ेयाचंा समाििे 
होिो. मुलाला आयुटयािील आव्हािे पेलण्यासाठी िावंत्रक दृटट्या आवण व्यािसावयक 
दृटट्या भरपूर विकिायचे असेल िर विक्षणाचे प्रचंि िुल्क हा काळजीचा विषय असिो. 
उदाहरणािथ, िैद्यकीय विक्षणासाठी मुलाला घालायचे असेल िर त्यासाठी लागणारा पाच 
िष े चाल ू राहणारा खचथ याचंा विचार करा. अिेक भारिीय घरामंध्ये, मुलींचे सज्ञाि 
होण्याच्या ियािच लग्ि करूि वदले जािे.  भारिीय कुटंुबामंध्ये मुलींचे लग्ि आवण त्याचंा 
संसार यासाठीची िरिूद करणे हे सिाि महत्िाचे आवण काळजीचे विषय असिाि. 
खरोखर मुलाचें विक्षण आवण लग्ि हे आजच्याबहुिािं भारिीय कुटंुबामंध्ये बचिी साठीची 
क्रमाकं एक ची प्ररणा असिे.   

f) एकािंिासी (िय िष े 55 िे 65): याचा अिथ असा की मुले मोठी झाल्यािे घर वरकामे 
झालेले असिे. या काळाि मुलाचंी लग्ि झालेली असिाि आवण काही िळेा िे पालकािंा 
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सोिूि अन्शय वठकाणी राहायला गेलेले असिाि. आिा करिा येिे की त्या िळेेपयंि सिथ 
देयिा (जसे गृहकजथ, आवण अन्शय िारण) पूणथ झालेले असिे आवण वििृत्ती कवरिा विधी 
जमा झालेला असिो. याच कालािधीि काही त्रासदायक घटक जसे उच्च रिदाब, 
मधुमेह िोके िर काढू लागिाि आवण आयुटयाला पोखरू लागिाि. िदायेिीची काळजी 
घेणे ही सिोपरी महत्िाचे बििे अिाप्रकारे उत्पन्शिाची सुरक्षा आवण ्िािंत्र्य याचंी गरज 
असिे.  

g) वििृत्ती– संवधप्रकािाची िष े (िय िष े60 आवण त्यािंिर) : या ियाि सक्रीय कामािूि 
वििृत्ती झालेली असिे आवण जीििाच्या गरजा भागिण्यासाठी बचिीिर वभ्ि ठेिािी 
लागिे. यावठकाणी लक्ष ्िि:च्या आवण जोिीदाराच्या जीििाच्या िेिटपयंि जगण्याच्या 
गरजा भागिणे यािर लक्ष कें वद्रि होिे. आरोग्यासंबधंी, उत्पन्शिाची अविस््चििा आवण 
एकटेपणा या गंभीर काळज्या असिाि.  त्याचबरोबर एखाद्याला जीििाचा दजा 
उंचािण्याचा आवण आयुटयाि ज्या गोटटीची ्िप्िे पावहली पण जमल्या िाहीि अिा गोटटी 
करण्याचा हा काल असिो. जसे एखादा छंद जोपासणे, ककिा चागंल्या वठकाणी सुट्टीिर 
जाणे ककिा याते्रला जाणे. प्र्ि हा आहे की – एखादा ऐटीि वििृत्त होिो की हलाखीि 
जगिो हे त्यािे या िषांसाठी काय िरिूद केली आहे यािर अिलंबूि असिे. 

जसे आपण िर पाहू िकिो, आर्थिक जीििचक्राच्या िीि अि्िा असिाि.  

विद्यािी अि्िा जेव्हा एखादा पूणथिुः विद्यािी असिो िेव्हाची कामाच्या पूिीची पवहली 
अि्िा असिे. एक उत्पादक िागवरक म्हणूि जबाबदाऱ्या 
्िीकारण्यासाठीची ियारीचा टप्पा असिो. यािील प्राधान्शयाचा विषय त्याची 
कौिल्ये विकवसि करणे आवण माििी भािंिल मूल्य िाढिणे हा असिो. 

कायथकारी अि्िा िय िष े18 िे 25 या काळाि ककिा िोिी आधी सुद्धा कामाची अि्िा सुरु 
होिे आवण पुढील 35 िे 40 िष े वटकिे. या कालािधीि, व्यिी िो खचथ 
करिो त्यापेक्षा अवधक कमाििो आवण अिाप्रकारे पैसे बचि करूि गंुिििो.   

वििृत्ती अि्िा या प्रवक्रयेि िो संपत्ती जमििो आवण मालमत्ता उभी करिो ज्यािूि त्याला 
त्याच्या भविटयािील विविध गरजासंाठी पैसे वमळिाि याि त्याच्या 
वििृत्तीिंिर आवण काम करणे िाबंिल्यािंिर उिारियाि लागणारे उत्पन्शि 
याचंा समाििे होिो. 

3. एखाद्याला बचि करण्याची आवण विविध आर्थिक मालमत्तामंध्ये पैसे गंुििण्याची आि्यकिा 
काय? 

व्यिीच्या आयुटयािील प्रत्येक टप्प्यािर, जेव्हा िो ककिा िी एखादी भवूमका विभािि असिे, त्यािळेी 
त्याबरोबर अिेक गरजा विमाण होिाि ज्यासाठी पैिाचंी िरिूद करणे आि्यक असिे. 
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उदाहरण 

जेव्हा एखादी व्यिी लग्ि करिे आवण ्ििुःचे कुटंुब विमाण करिे त्यािळेी त्याला ्ििुःच्या घराची 
गरज िाटू िकिे. जिी मुले मोठी होिाि, असे उच्च विक्षणासाठी पैिाचंी जरूर असिे. व्यिी जिी 
मध्यमियाच्या पुढे जािे ििी प्रकृिीसाठी पैिाचंी िरिूद आवण वििृत्ती िंिरच्या गरजासंाठी बचि 
याचंी कचिा असिे कारण त्याला मुलाचं्या पिैािंर अिलंबूि राहाि ेलागू िये आवण ओझे बिू िये असे 
िाटि असिे. ्िािंत्र्य आवण आत्मसन्शमाि याचं्यासह जगणे महत्िाचे असिे.  

बचि हा दोि विणथयाचंा संयोग मािला जािो. 

i. उपभोग पुढे ढकलणे:सद्य आवण भविटयािील उपभोगासंाठी ्त्रोिाचंी विभागणी  

ii. कमी िरलिा असणाऱ्या मालमत्ताचं्या बदल्याि िरलिा कमी करणे(ककिा उपलदाध खरेदी 
क्षमिा). उदाहरणािथ, जीिि विमा पॉवलसी खरेदी करणे म्हणजे अिा कराराच्या बदल्याि पसेै 
गंुििणे ज्याची िरलिा कमी आहे. 

आर्थिक वियोजिाि दोन्शही प्रकारचे विणथय समाविटट  होिाि. एखाद्याला भविटयासाठी बचि करणे 
आवण त्याचबरोबर भविटयाि समोर उभ्या राहणाऱ्या गरजा योग्य प्रकारे पूणथ करेल अिा मालमत्तामंध्ये 
चिुरपणे पैसे गंुििणे या दोन्शहीसाठी वियोजि करणे गरजेचे असिे. 

गरजा आवण सुयोग्य मालमत्ता समजूि घेण्यासाठी खाली वदल्याप्रमाणे एखाद्याच्या जीििचक्राकिे 
अवधक जिळूि बघणे सयुविक होईल  

महत्िाचे 

जीििाचे टप्पे 

बाल्याि्िा जेव्हा िो विद्यािी असिो ककिा विकि असिो  
िरुण अवििावहि अब्िा  जेव्हा एखाद्यािे कमिायला सुरुिाि केली आहे पण अवििावहि आहे 
िरुण वििावहि अि्िा  जेव्हा एखादा जोिीदार ककिा पिी-पत्िी  
वििावहि आवण लहाि 
मुले असण्याची अि्िा 

जेव्हा एखादा पालक बििो  

वििावहि ि मुले मोठी 
असण्याची अि्िा 

जेव्हा एखादा प्रदािा बििो त्याला मोठ्या होणाऱ्या मुलाचं्या विक्षणाची 
आवण अन्शय गोटटींची काळजी घ्यािी लागिे. 

कुटंुबािंिरची / वििृत्ती 
पूिीची अि्िा 

पक्षी जसे आपले घरटे सोिूि दूर जािाि िसे जेव्हा मुले ्ििंत्र झालेली 
असिाि आवण घरापासूि दूर जािाि िी अि्िा 

वििृत्ती अि्िा  जेव्हा आपल्या जीििाच्या संवधकालाच्या टप्प्याि प्रििे करिो. त्यािे या 
टप्प्यािर विमाण होणाऱ्या गरजा पूणथ करण्यासाठी पुरेिी िरिूद केली 
असल्यास िो आत्मसन्शमािािे जगू िकिो ककिा अिी िरिूद केली िसेल 
िर िो अन्शय कोणाच्या िरी उपकारािंर अिलंबूि आवण हलाखीचे असे 
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जीिि जगिो.  

4. व्यविगि गरजा  

आपण िरील जीििचक्राकिे पवहले िर आपल्या असे लक्षाि येईल की िीि प्रकारच्या गरजा विमाण 
होिाि. यािूि िीि प्रकारच्या आर्थिक उत्पादिािंा चालिा वमळिे. 

a) भविटयािील व्यिहार सक्षम करणे 

जीििचक्राच्या विविध टप्प्यािंर अपेवक्षि अिा गरजाचंा पवहला संच ज्यािील विविध खचथ पूणथ 
करण्यासाठी उत्पन्शि होऊ िकिाि. अिा गरजाचें दोि प्रकार आहेि: 

i. विविटट व्यिहार गरजा: आयुटयािील विविटट घटिा ज्याचं्यासाठी ्त्रोिाचंी प्रविबद्धिा 
लागिे. उदाहरणािथ, मुलाचें उच्च विक्षण/ वििाह; ककिा घराची खरेदी ककिा घरगुिी 
साधिे 

ii. साधारण व्यिहार गरजा: सध्याच्या उपभोगािूि बाजूला काढलेल्या रक्कमा ज्या 
कोणत्याही एका उदे्दिासाठी ठेिलेल्या िाहीि. – यािंा ‘भविटयाची िरिूद’ असे आिििे 
िाि वदले जािे. 

b) आकस््मक खचथ भागिणे  

आकस््मक खचथ हे जीििािील अिपेवक्षि असे प्रसंग असिाि ज्याि मोठ्या प्रमाणािर पिैाचंी 
गरज लागू िकिे जे सध्याच्या उत्पन्शिािूि भागिले जाऊ िकि िाहीि आवण त्यामुळे त्याचें पूिथ-
वियोजि आि्यक असिे. असे काही प्रसंग, म्हणजे मृत्यू, अपंगत्ि ककिा िोकरी जाणे यािूि 
संपत्तीचे िुकसाि होि असिे. अिा गरजा, जर त्याचंी घिण्याची िक्यिा कमी असेल पण 
पवरणाम मूल्य मोठे असेल िर विम्याच्या माध्यमािूि पूणथ केल्या जाऊ िकिाि. याला पयाय 
म्हणूि एखाद्याला त्याची िरलिा मोठ्या प्रमाणाि बाजूला काढूि राखूि ठेिािी लागेल जी अिा 
प्रसगंाि िरिूद म्हणिू उपयोगी पिेल. 

c) संपत्ती जमा करणे 

सिथ बचिी आवण गंुििणुकी खरोखरच काही प्रमाणाि संपत्तीचे विमाण करिाि. जेव्हा आपण 
जमा करण्याच्या उदे्दिासंबधंी बोलिो िेव्हा त्याचा संदभथ प्रािवमकपणे बाजारािील सुसंधींचा 
फायदा घेण्याच्या उदे्दिासबंंधी असिो. अन्शय िदादाि सागंायचे िर बचि आवण गंुििणुकी 
प्रािवमकपणे संपत्ती जमा करण्याच्या उदे्दिािे केल्या जािाि. 

हा उदे्दि सुद्धा अंदावजि उदे्दि असिो कारण गंुििणकू करिािा जा्िी परिािा वमळिण्याच्या 
दृटटीिे व्यिी काही जोखीम घेण्यास इच्छुक असिे. जा्िीचा परिािा आि्यक असिो कारण 
त्यामुळे त्याची संपत्ती ककिा िि योग्यिा अवधक िगेािे बहुगुणीि होि असिे. संपत्तीची 
आि्यकिा असिे कारण त्याचा संबधं ्िािंत्र्य, किृथत्ि, अवधकार आवण प्रभाि याचं्यािी असिो.  
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5. आर्थिक उत्पादिे 

िरील गरजाचं्या संचािंी संबवंधि आर्थिक बाजाराि िीि प्रकारची उत्पादिे असिाि:  

व्यिहाराचंी उत्पादिे  बँक जमा ठेिी आवण अन्शय बचिीची साधिे जी एखाद्याला योग्य िळेी 
आवण योग्य संख्येिे परेुिी खरेदीची िाकद (िरलिा) विमाण करिाि. 

आकस््मक खचासाठीची 
उत्पादिे जसे विमा 

याचं्यामुळे आकस््मक अिपेवक्षि प्रसंगािूि होणाऱ्या मोठ्या 
िुकसािीसाठी संरक्षण परुििाि. 

संपत्ती जमा करण्याची 
उत्पादिे 

समभाग आवण अवधक परिािा देणारे बॉन्शड्सस ककिा ्िािर मालमत्ता ही 
अिा उत्पादिाचंी उदाहरणे आहेि. येिे गंुििणूक करिािा अवधक पैसे 
वमळिण्यासाठी पसेै गंुििणे असा दृटटीकोि असिो. 

एका व्यिीच्या विविटट प्रकारच्या िरील गरजाचें वमश्रण असू िकिे आवण अिा प्रकारे त्याला सिथ 
विन्शही उत्पादिाचंी आि्यकिा असू िकिे. िोिक्याि असे म्हणिा येिे की िेिे: 

i. बचिीची गरज आहे – रोख रक्कमे साठी  
ii. विम्याची गरज आहे – अविस््चििेच्या साठी  
iii. गंुििणुकीची गरज आहे – संपत्ती विमाण करण्यासाठी 

6. जोखीम ्िभाि आवण गंुििणुकी  

आपण असेही पाहू िकिो की एक व्यिी एक छोटा विद्यािी िे मध्यम िय आवण िंिर कारवकदीची 
िेिटची िष ेअिा जीििचक्राच्या विविध टप्प्यामंधूि जाि असिािा, त्याच्या जोखीम ्िभािाि ककिा 
जोखीम घेण्याच्या ्िभािामध्ये फरक पिि जािो. 
जेव्हा एक व्यिी िरुण असिे, त्याच्या हािाि पुढे जाण्यासाठी खूप िष ेहािाि असिाि आवण त्यामुळे 
िो अवधक आक्रमक असिो आवण अवधकावधक सपंत्ती जमिण्यासाठी िो जोखीम घेण्यास ियार 
असिो. जसजिी िष ेजािाि, िो गंुििणुकीबाबि अवधक विचारी आवण सािध बििो, आिा त्याचा 
उदे्दि सुरवक्षििा आवण त्याच्या गंुििणुकी अवधक बळकट करणे हा असिो. 
िेिटी, जेव्हा िो वििृत्तीच्या जिळ येिो, अवधक जपूि आवण काळजीपूिथक गंुििणकू करिो. आिा 
त्याचे लक्ष वििृत्ती िंिरचे आयुटय व्यिीि करण्यासाठी विधी जमा करण्याकिे असिे. िो मुलासंाठी 
ककिा धमादाय कामासाठी विधी देणे इत्यादी याचंाही विचार करू िकिो.  

एखाद्याची गंुििणकुीची िैली त्याच्या जोखीम ्िभािािी सुसंगि असिे.हे खाली दिथिले आहे  
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आकृिी 3 : जोखीम ्िभाि आवण गंुििणकू िैली 

                       जोखीम ्िभाि                  गंुििणूक िैली 

 
्ियं चाचणी 1  

अिपेवक्षि प्रसंगाि सरंक्षण परुिण्यासाठी खालीलपकैी किाची विफारस िुम्ही कराल? 

I. विमा 
II. व्यिहारात्मक उत्पादिे जसे बँक सुरक्षा ठेि  
III. समभाग 
IV. रोखे 

B. आर्थिक वियोजिाची भवूमका  

1. आर्थिक वियोजि 

आर्थिक वियोजि ही एक प्रवक्रया आहे ज्याि ग्राहकाच्या सद्य आवण भविटयािील समोर येणाऱ्या 
गरजाचंा काळजीपूिथक विचार करूि आवण त्याचें मुल्याकंि करूि आवण त्याचा जोखीम ्िभाि आवण 
उत्पन्शि याचें विधारण करूि विविध अपेवक्षि आवण अिपेवक्षि गरजा भागिण्यासाठी सुयोग्य आर्थिक 
उत्पादिे सुचिली जािाि आवण एक कृिी योजिा ियार केली जािे. 

आर्थिक वियोजिाच्या घटकामंध्ये याचंा समाििे होिो: 
 गंुििणूक करणे–एखाद्याच्या जोखीम ्िभािािुसार त्याच्या मालमत्ता विभागूि गंुििणे,  
 जोखीम व्यि्िापि,  
 वििृत्ती योजिा, 
 कर आवण ्िािर मालमत्ता वियोजि, आवण 
 एखाद्याच्या गरजासंाठी अिथपुरिठा करणे 

िोिक्याि आर्थिक वियोजि म्हणजे 360 अंिािील वियोजि होय. 
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आकृिी 4 : आर्थिक वियोजिािील घटक 

 
2. आर्थिक वियोजिाची भवूमका 

आर्थिक वियोजि ही ििीि ज्ञाििाखा िाही. आपल्या पूिथजािंी िे साध्या ्िरुपाि िापरले होिे. 
त्यािळेी गंुििणुकीचे मयावदि पयाय उपलदाध होिे. काही दिकापूंिी समभाग बाजारािील गंुििणूक 
बहुिािंी लोकाकंिूि जुगार म्हणूि समजली जाि असे. बचि बहुिािंी बँकेच्या ठेिींच्या ्िरुपाि, 
पो्टाच्या बचि योजिा आवण अन्शय सुरवक्षि उत्पन्शि साधिे याचं्यामाफथ ि केली जाि असे. आज आपला 
समाज आवण आपले ग्राहक यािंा सिािणारी आव्हािे खूप िगेळी आहेि. त्यापैकी काही अिी आहेि: 

i. एकत्र कुटंुबाचें विभि होणे  

एकत्र कुटंुबािूि आिा छोट्या कुटंुबाचंी विर्थमिी झाली आहे ज्याि आई, बाबा आवण मुले असिाि. 
आिा कुटंुबाचा प्रमुख आवण कमाित्या पुरुषाला ्ििुःची आवण त्याची संलग्ि कुटंुब याचंी काळजी 
घेण्याची जबाबदारी विमाण झाली आहे. यामुळे सुयोग्य वियोजि आि्यक असिे आवण आर्थिक 
वियोजि सल्लागार याचं्या काही प्रमाणािील मदिीमुळे फायद होऊ िकिो. 

ii. अिेक गंुििणुकीचे पयाय  

आज आपल्याकिे सपंत्ती विमाणासाठी मोठ्या प्रमाणािर गंुििणुकीची साधिे उपलदाध आहेि, 
त्यािील प्रत्येकाचे जोखीम आवण परिािा याचें प्रमाण िगेिगेळे आहे. एखाद्याची आर्थिक उवद्दटटे 
साध्य होिील हे पाहण्यासाठी त्याच्या जोखीम ्िभािािुसार, सुज्ञपणे आवण सुयोग्य गंुििणुकीचे 
विणथय विििाि ेलागिाि. आर्थिक वियोजिामुळे त्याच्या मालमते्तची योग्य प्रकारे विभागणी होऊ 
िकिे. 

iii. बदलिी जीिि पद्धिी  
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िाबििोब पवरणाम वदसणे जणू आजचा मंत्र बिला आहे. व्यिींिा ििीििम मोबाईल फोि, कार, 
मोठी घरे, क्लदास च्या प्रविस्टठि सद्यिा इत्यादी हि ेअसिे. ह्या इच्छा पूणथ करण्यासाठी त्यािंा 
िेिटी मोठ्या प्रमाणाि कजथ घ्याि े लागिे. याचा पवरणाम म्हणूि त्याचं्या उत्पन्शिाचा महत्िाचा 
िाटा कजथ फेिण्याि जािो आवण त्यािूि बचिीची सधंी कमी उरिे. आर्थिक वियोजि म्हणजे 
जागृिी घििणे आवण आर्थिक वि्ि विमाण करणे आवण त्याच बरोबर खचथ वियोजि करण्याला 
मदि करूि त्याचे अिाि्यक खचथ कमी करूि आवण सध्याचे राहणीमाि चाल ूठेिि आवण पुढील 
कालािधीि िे िाढिि िेणे या दोन्शहीमध्ये यि्िी होणे.  

iv. महागाई  

एखाद्या आर्थिक रचिेि ि्िंूचे आवण सेिाचें भाि काही कालािधीि िाढणे म्हणजे महागाई. 
याच्यामुळे पैिाचें मूल्य कमी होिे. त्याचा पवरणाम म्हणूि एखाद्याच्या कटटािे वमळिलेल्या पैिाचंी 
खरेदी क्षमिा कमी होिे. एखाद्याच्या वििृत्तीच्या काळाि महागाईमुळे, जेव्हा एखाद्याचे उत्पन्शि 
घटलेले असिे आवण उत्पन्शिाचा एकमात्र ्त्रोि म्हणजे पूिीची बचि असल्यािे हाहाुःकार माजू 
िकिो. आर्थिक वियोजिामुळे त्याला वििेषिुः वििृत्तीच्या ियाि महागाईचा सामिा करण्यासाठी 
ियार केले जािे.  

v. अन्शय आकस््मक खचथ आवण गरजा  

आर्थिक वियोजि म्हणजे व्यिींिा त्याचं्या अन्शय गरजा आवण आव्हािे यािंा सामोरे जाण्यासाठी 
सहाय्य करणे हे सुद्धा आहे. उदाहरणािथ, िैद्यकीय आणीबाणीच्या ककिा अन्शय आकस््मक घटिेि 
काही अिपेवक्षि खचथ उभे राहिाि ज्याचं्यािी व्यिींिा जुळििू घ्याि ेलागिे. त्याचप्रमाणे व्यिींिा 
त्याचंी करदेयिा िारिम्यािे व्यि्िावपि करणे गरजेचे असिे. 

व्यिींिा याचीही खात्री करूि घ्यािी लागिे की त्याचंी संपत्ती आवण मालमत्ता म्हणजे एकूण  
मालमत्ता त्याचं्या मतृ्यूिंिर त्याचं्या वप्रयजिापंयंि पोहोचािी याचीही काळजी घ्यािी लागिे. अन्शय 
गरजामंध्ये वजििं असिािा आवण त्यािंिरही काही दािधमथ करणे ककिा काही सामावजक आवण 
धार्थमक किथव्ये पार पािणे याचंा अन्शय गरजामंध्ये समाििे होिो. आर्थिक वियोजि म्हणजे हे सिथ 
जमििू आणणे. 

3. आर्थिक वियोजि सुरु करण्याचा सिाि चागंला काळ कोणिा?  

हे केिळ श्रीमंि लोकािंी करण्याचे काम आहे का? खरंिर, हे वियोजि िुम्ही िुमचा पवहला पगार 
वमळििा िेव्हा पासूि सुरु झाले पावहजे. आत्ता वियोजि सुरु करा असे सागंणारा कोणिाही प्रििथक 
(Trigger) िाही. 

असे असले िरीही एक महत्िाचे ित्ि आहे जे आपल्याला मागथदिथि करिे – गंुििणुकीचा कालािधी 
वजिका जा्ि वििक्या प्रमाणाि िी बहुगुणीि होईल. 

त्यामुळे िुभारंभ कधीच खूप लिकर िसिो. त्याच्या गंुििणुकींिा िळेेचा अवधकिम फायदावमळिो. 
पुन्शहा, हे वियोजि केिळ श्रीमंिासंाठी असिे असे िव्हे. िे प्रत्येकासाठी आहे. एखाद्याची आर्थिक 
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उवद्दटटे साध्य करण्यासाठी, त्यािे आर्थिक उवद्दटटे विस््चि करूि आवण त्याच्या जोखीम ्िभािाला 
अिुसरूि योग्य अिी गंुििणुकीची साधिे िापरूि समर्थपि बचि करण्याचा वि्िबद्ध मागथ धरला 
पावहजे. अवियोवजि आवण अविचारी मागािे केलेले आर्थिक वियोजि व्यिींच्या आर्थिक दुरि्िेचे 
प्रमुख कारण असिे. 

्ियं चाचणी 2  

आर्थिक वियोजि करण्यासाठी सिाि योग्य काळ कोणिा? 

I. वििृत्ती िंिर  
II. एखाद्याला त्याचा पवहला पगार वमळाल्या िंिर लगेच 
III. लग्िािंिर  
IV. एखादा श्रीमंि बिल्यािंिर 

 

C. आर्थिक वियोजि – प्रकार 

आिा आपण व्यिीला कराव्या लागणाऱ्या आर्थिक वियोजिाच्या विविध प्रकारच्या अभ्यासाकंिे 
पाहूयाि. 

आकृिी 5 : आर्थिक वियोजि सल्लागार सेिा 

 
पुरिल्या जाऊ िकणाऱ्या विविध सल्लागार सेिाचंा विचार करा. आपण अिा सहा प्रकारच्या सेिा 
विििू 

 रोख वियोजि 
 गंुििणूक वियोजि 
 विमा वियोजि  
 वििृत्ती वियोजि 
 मालमत्ता वियोजि  
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 कर वियोजि 

1. रोख वियोजि  

रोखीचा प्रिाह व्यि्िावपि करण्याचे दोि उदे्दि असिाि. 

i. पवहले म्हणजे एखाद्याला त्याचे उत्पन्शि आवण अिपेवक्षि आवण आणीबाणीच्या गरजा पूणथ 
करण्यासाठी िरल मालमत्ताचंा राखीि साठा विमाण करणे आवण साभंाळणे यासाठी त्याचे 
उत्पन्शि आवण खचथ याचंा प्रिाह व्यि्िावपि करािा लागिो. 

ii. दुसरे म्हणजे त्याला भािंिली गंुििणूक करण्यासाठी पद्धििीर अविवरि रोख जमा करािी 
लागिे आवण साभंाळािी लागिे. 

येिील पवहली पायरी म्हणजे एक अदंाजपत्रक ियार करणे आवण सध्याचे उत्पन्शि आवण खचथ याचें 
वि्लेषण करणे. यासाठी व्यिींिी प्रिम भविटयासाठी त्याचंी रा्ि अिी लक्ष्ये आवण उवद्दटटे ठरिािी 
लागिाि. याच्यामुळे त्याचंी सध्याची खचाची िैली त्यािंा िेिपयंि पोहोचिले की िाही हे ठरिण्यास 
मदि होिे. 

पुढचा टप्पा असिो, गेल्या सहा मवहन्शयािील खचथ आवण उत्पन्शि याचें वि्लेषण करणे आवण हे पाहणे 
की कोणिे खचथ वियवमि आहेि आवण कोणिे खचथ घाऊक आहेि. खचाचे विविध प्रकाराि िगीकरण 
केले जािे आवण त्याचें विस््चि आवण पवरििथििील अिा दोि प्रकारािही विभाजि केले जािे. 
एखाद्याचे विस््चि खचांिर फारसे वियतं्रण िसले िरीही पवरििथििील खचथ ्िछेेिर अिलंबूि 
असल्यािे, कमी करिा येिाि ककिा पढेु ढकलिा येिाि. 

विसरी पायरी म्हणजे भविटयािील मावसक उत्पन्शिाचा आवण सपूंणथ िार्थषक खचाचा अदंाज 
बाधंणे.भिूकाळाचे वि्लेषण आवण भविटयािील अपेक्षा याचं्या आधारािर, एखादा त्याचे रोख िरलिा 
व्यि्िापि वियोवजि करू िकिो. 

रोख वियोजि प्रवक्रयेचा पुढील भाग म्हणजे ्िचे्छाधीि उत्पन्शि अवधकावधक िाढिण्याच्या व्यूहरचिा. 

उदाहरण 

एखादा त्याचे येणेअसलेल्या िकबाकीची पुिरथचिा करू िकिो. 

एखादा त्याचे के्रिीट कािाची देणी एकत्र करूि कमी व्याजाचे बकेँचे कजथ घेऊि फेिू िकिो. 

एखादा त्याच्या गंुििणुकींची पुिरथचिा करूि अवधक उत्पन्शि वमळि ूिकिो.  

2. विमा वियोजि 

व्यिी काही विविटट जोखमींिा समोरे जाि असिाि ज्या त्यािंा त्याची आर्थिक लक्ष्ये प्राप्ि 
करण्यापासूि िवंचि करू िकिाि. विमा वियोजिा मध्ये अिा विविटट जोखमींपासूि परेुसे संरक्षण 
पुरिण्यासाठी कृिी आराखिा ियार कारथण्याचा समाििे असिो. 
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येिे मोठे काम म्हणजे वकिी रक्कमेचा विमा गरजेचा आहे आवण कोणत्या प्रकारची पॉवलसी सिाि 
अिुरूप आहे. 

i. कमाित्या व्यिीच्या अकाली विधिािे विमाण झालेल्या पवरस््ििीि अिलंबिू असणाऱ्याचंी 
उत्पन्शि आवण खचाची गरज काय असेल याचा अंदाज बाधूंि जीिि विमा ठरिला जाईल. 

ii. कुटंुबाच्या कोणत्याही िैद्यकीय आणीबाणीच्या प्रसंगी रुग्णालय भरिी साठी लागणारे खचथ 
लक्षाि घेऊि िैद्यकीय विमा गरजा विधावरि केल्या जािील.  

iii. िेिटी एखाद्याचे घर/ िाहि /कारखािा इत्यादी साठी आि्यक सरंक्षणाची रक्कम आवण 
त्याचा प्रकार यािुसार त्याच्या मालमते्तचा विम्याचा विचार केला जाईल. 

 

3. गंुििणूक वियोजि 

गंुििणुकीचा कोणिाही एक सुयोग्य मागथ िसिो. व्यिी िुसार योग्य काय िे बदलि राहिे. गंुििणूक 
वियोजि म्हणजे व्यिीच्या जोखीम ्िभािािुसार, त्याच्या आर्थिक उवद्दटटािुंसार आवण ही उवद्दटटे 
गाठण्यासाठी उपलदाध असणारा कालािधी यािुसार सिाि अिुरूप गंुििणुकीची आवण मालमत्ता 
विभाजिाची व्यूहरचिा ठरिण्याची प्रवक्रया असिे. 

a) गंुििणूक मापदंि  

 

आकृिी 6 : गंुििणूक मापदंि  
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येिील पवहला टप्पा आहे गंुििणुकीचे विविटट मापदंिाची व्याख्या करणे. याि खालील गोटटींचा 
समाििे होिो: 

i. जोखीम सहिक्षमिा: एखादा गंुििणूक करिािा वकिी जोखीम घेऊ इस्च्छिो याचे मोजमाप. 

ii. उपलदाध कालािधी: आर्थिक उवद्दटट गाठण्यासाठी उपलदाध असणारा िळे. उवद्दटट 
गाठण्यासाठी िापरण्याि येणारी गंुििणुकीची साधिािंर उपलदाध कालािधी पवरणाम करिो. 
उपलदाध कालािधी वजिका अवधक,  वििकी कमी कालािधीच्या देयिेसंबधंी कचिा कमी 
राहिे. त्यामुळे एखादा दीघथ कालािधीसाठी, कमी रोख िरलिा असणाऱ्या िा जा्ि परिािा 
देणाऱ्या गंुििणूकी करू िकिो. 

iii. िरलिा: एखाद्या व्यिीची गंुििणुकीची क्षमिा मयावदि असिे ककिा ज्याचे उत्पन्शि आवण खचथ 
प्रिाह अविस््चि आहेि ककिा विविटट व्यविगि ककिा व्यािसावयक खचथ भागिण्यासाठी 
गंुििणूक करि असिील आवण रोख रकमेच्या काळजीि असिील ककिा मूल्याचा ऱ्हास होऊ 
ि देिा गंुििणुकीचे रुपािंर रोखीि करण्याची क्षमिा. 

iv. विपणि क्षमिा: एखादी मालमत्ता ज्या सहजिेिे खरेदी केली ककिा विकली जािे. 

v. विविधीकरण: जोखमी कमी करण्यासाठी एखादा ज्या प्रमाणाि गंुििणुकींमध्ये विविधिा 
आणिो ककिा वि्िार करिो त्याला विविधीकरण म्हणिाि. 

vi. कर देयिेचा विचार: अिेक गंुििणुकी विविटट आयकर सिलिी देऊ करिाि आवण 
एखाद्याला विविध गंुिािणकुींच्या करोत्तर परिाव्याचा विचार करािासा िाटू िकिो. 

b) सुयोग्य गंुििणूक साधिाचंी वििि  

पुढील पायरी आहे िरील मापदंिाचं्या आधारािर सुयोग्य गंुििणुकीच्या साधिाचंी वििि करणे. 
प्रत्यक्ष वििि व्यिीच्या परिाव्यासंबधंीच्या अपेक्षा आवण जोखीम यािर अिलंबिू असिे. 

भारिामध्ये गंुििणुकीच्या उदे्दिािे विचार करण्यायोग्य विविधिापूणथ उत्पादिे उपलदाध आहेि. याि 
खालील गोटटी येिाि: 

 बँकाचं्या / कॉपोरेट कंपन्शयाचं्या सुरक्षा ठेिी,  
 पो्ट ऑवफसच्या अल्प बचि योजिा,  
 समभागाचें सािथजविक वििरण,  
 रोखे आवण अन्शय गंुििणकुी,  
 म्युच्युअल फंड्सस 
 युविट संबद्ध पॉवलसी ज्या जीिि विमा कंपन्शयाचं्या द्वारे जारी केल्या जािाि इत्यादी. 

4. वििृत्ती वियोजि  

एका व्यिीच्या वििृत्ती िंिरच्या गरजा पूणथ करण्यासाठी आि्यक रक्कम विस््चि करण्याची आवण 
या गरजा पूणथ करण्यासाठी वििृत्तीचे विविध पयाय ठरिण्याची प्रवक्रया.  
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आकृिी 1 : वििृत्तीच्या अि्िा 

 
वििृत्ती वियोजिामध्ये िीि अि्िा आहेि 

a) संचयि: या उदे्दिािे गंुििणुकीसाठी पसेै बाजूला काढण्याकवरिा विविध प्रकारच्या 
व्यूहरचिेच्या माध्यमािूि रक्कम जमा केली जािे. 

b) जिि: एखाद्याच्या गंुििणकुी उत्तमप्रकारे कारणी लागल्या आहेि आवण एखाद्याच्या 
कारवकदीि त्याच्या मुद्दलाचा अवधकावधक परिािा आला आहे याची खात्री करण्यासाठी 
केलेल्या प्रयत्िािंा जिि असे म्हणिाि. 

c) वििरण: वििरण म्हणजे वििृत्ती िंिर उिपान्शिाची गरज पूणथ करण्यासाठी मुद्दलाची रक्कम ( 
ज्याला विधी ककिा घरट्यािील अंिे असेही म्हणिाि) काढण्याच्या रक्कमेि / िार्थषक 
रक्कमेि रुपािंरीि करणे. 

5. मालमत्ता वियोजि 

एखाद्याच्या मतृ्यू िंिर त्याची मालमत्ता विलीि करण्याची आवण ह्िािंवरि करण्याची योजिा. याि 
िामविदेिि आवण िाि ेकरणे ककिा इच्छापत्र ियार करणे अिा विविध प्रवक्रया आहेि. यािील मूळ 
संकल्पिा अिी आहे की एखाद्याची ्िािर आवण मालमत्ता सुरळीिपणे वििरीि केली जािी आवण/ 
ककिा त्याच्या मृत्यू िंिर त्याच्या इच्छेप्रमाणे िापरली जािी. 

6. कर वियोजि 

अंविमिुः कर देयिेचे वियोजि अिा प्रकारे केले जािे की सध्याच्या कर कायद्याचंा फायदा घेऊि 
अवधकावधक कराचा फायदा कसा वमळििा येईल आवण उत्पन्शिाचे, खचाचे आवण गंुिािणुिुकींचे 
वियोजि करूि कर सिलिींचा संपूणथ फायदा घेिा येईल याचे वियोजि, याि सध्याच्या ककिा 
भविटयािील आय कर देयिा किा कमी करिा येिील, लाबंििा येिील ककिा पुढे ढकलिा येिील 
याच्या व्यूहरचिा करण्याचा समाििे असिो. आपण हे लक्षाि घेिले पावहजे की येिे कर कमी 
करण्याचा उदे्दि आहे कर चकुिण्याचा िाही. 

एखाद्याच्या गंुििणुकीची पुिरथचिा करणे आवण संभाव्य कर िाचिण्याच्या संधींचा फायदा घेणे याद्वारे 
त्याचे उत्पन्शि आवण बचि िाढिणे िक्य आहे, जे अन्शयिा कर प्रावधकरणाकिे गेले असिे.  
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जीिि विमा प्रविविधींकिूि त्याचं्या ग्राहकाचंी बऱ्याच िळेा केिळ त्याचं्या विम्याच्याच गरजा िव्हे िर 
अन्शय आर्थिक गरजा पूणथ करण्यासाठी सहाय्याची आि्यकिा असेल. आर्थिक वियोजिाचे आवण 
त्याच्या विविध प्रकाराचें िर सावंगिल्या प्रमाणे उत्तम ज्ञाि असणे हे कोणत्याही विमा प्रविविधीसाठी 
खूप मौल्यिाि असेल. 

्ियं चाचणी 3 

खालीलपैकी कोणिे करा देयिा वियोजिाचे उवदटट िाही? 

I. अवधकावधक कर देयिा सिलि  
II. विचारपूिथक केलेल्या गंुििणकुीिूि कराचें ओझे कमी करणे 
III. कर देयिा चुकिणे  
IV. कर सिलिींचा संपूणथ फायदा घेणे 

सारािं  

 आर्थिक वियोजि खालील गोटटींची प्रवक्रया आहे: 
 एखाद्याच्या जीििाचे लक्ष्य ओळखणे,  
 ही विस््चि केलेली लक्ष्ये आर्थिक लक्ष्यामंध्ये रुपािंरीि करणे आवण  
 एखाद्याची आर्थिक रचिा अिा मागांिी व्यि्िावपि करणे जेणे करूि त्याचे लक्ष्य साध्य 

करण्यास मदि होईल. 
 व्यिीच्या जीिि चक्रािर आधावरि िीि प्रकारची आर्थिक उत्पादिे आि्यक असिाि त्याचंा 

उपयोग यासाठी होिो: 
 भविटयािील व्यिहार क्षमिा विमाण करणे,  
 आकस््मक खचथ भागिणे आवण  
 संपत्ती जमिणे 

 एकत्र कुटंुबाचें विभि होणे, गंुििणूकींचे बहुविध पयाय आज उपलदाध आहेि आवण बदलणारी 
जीिििैली इत्यादी यामुंळे आर्थिक वियोजिाची गरज समाजािील घिणाऱ्या गविमाि बदलामुंळे 
िाढली आहे.  

 जेव्हा िुम्हाला िुमचा पवहला पगार वमळिो िी िुमचे आर्थिक वियोजि सुरु करण्याची सिाि योग्य 
िळे होय. 

 आर्थिक वियोजिाच्या सल्लागार सेिामंध्ये खालील गोटटींचा समाििे होिो: 
 रोख वियोजि,  
 गंुििणूक वियोजि,  
 विमा वियोजि,  
 वििृत्ती वियोजि,  
 मालमत्ता वियोजि आवण  
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 कर देयिा वियोजि 

महत्िाच्या संज्ञा  

1. आर्थिक वियोजि 
2. जीििाचे टप्पे 
3. जोखीम ्िभाि  
4. रोख वियोजि  
5. गंुििणूक वियोजि 
6. विमा वियोजि  
7. वििृत्ती वियोजि 
8. मालमत्ता वियोजि 
9. कर देयिा वियोजि 

्ियं चाचणीची उत्तरे 

उत्तर 1  

योग्य पयाय आहे I. 

विमा अिपेवक्षि घटिापंासूि संरक्षण पुरििो. 

उत्तर 2  

योग्य पयाय आहे II. 

एखाद्याला त्याचा पवहला पगार वमळिाच त्यािे आर्थिक वियोजि सुरु केले पावहजे. 

उत्तर 3  

योग्य पयाय आहे III. 

कर चुकिणे हे कर देयिा वियोजिाचे उवद्दटट िव्हे. 

्ियं परीक्षणाचे प्र्ि 

प्र्ि 1  

आक्रमक जोखीम ्िभाि असणारी व्यिी, संपत्ती _______ गंुििणूक िैली विििेल. 

I. बळकटीकरण 
II. दाि देणे  
III. संचयि करणे 
IV. खचथ करणे 
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प्र्ि 2  

खालीलपैकी कोणिे संपत्ती संचयिाचे उत्पादि आहे? 

I. बँकेचे कजथ  
II. समभाग  
III. सत्र विमा पॉवलसी 
IV. बँकेचे बचि खािे 

प्र्ि 3  

बचि ही दोि प्रकारच्या विणथयाचंा संयोग मिाला जािो. त्याची खालील पयायािूि वििि करा. 

I. जोखीम धारण करणे आवण उपभोग कमी करणे 
II. दाि देणे आवण जमा करणे 
III. खचथ करणे आवण जमा करणे 
IV. उपभोग पुढे ढकलणे आवण िरलिा कमी करणे 

प्र्ि 4  

जीििाच्या कोणत्या टप्प्यािर व्यिी पूिीच्या बचिीचे सिावधक महत्ि पटेल? 

I. वििृत्तीिंिर  
II. कमाििे असिािा 
III. विद्यािी असिािा  
IV. िुकिेच लग्ि झालेले असिािा 

प्र्ि 5  

गंुििणुकी साठी उपलदाध कालािधी आवण परिािा याचं्यािील संबधं काय? 

I. दोन्शहींचा काहीही संबंध िाही 
II. गंुििणुकीचा कालािधी वजिका अवधक वििका परिािा अवधक  
III. गंुििणुकीचा कालािधी वजिका मोठा वििका कमी परिािा 
IV. गंुििणुकीचा कालािधी वजिका मोठा वििका परिाव्यािरील कर अवधक 

प्र्ि 6  

खालील पैकी कोणिी व्यिहाराची उत्पादिे या अिंगथि िगीकृि करिा येऊ िकिील? 

I. बँक सुरक्षा ठेि  
II. जीिि विमा 
III. समभाग  
IV. बॉन्शड्सस 
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प्र्ि 7  

खालीलपैकी कोणिे आकस््मक उत्पादिाचं्या अिंगथि िगीकृि करिा येऊ िकिाि? 

I. बँक सुरक्षा ठेिी  
II. जीिि विमा  
III. समभाग  
IV. बॉन्शड्सस  

प्र्ि 8  

खालील पैकी कोणिी सपंत्ती संचयिाची उत्पादिे या अंिगथि िगीकृि करिा येिील? 

I. बँक सुरक्षा ठेिी  
II. जीिि विमा  
III. साधारण विमा  
IV. समभाग  

प्र्ि 9  

_________ म्हणजे एखाद्या अिथरचिेि काही कालािधीि ि्िंूच्या आवण सेिाचं्या वकमिींच्या 
साधारण पािळीि होणारी िाढ. 

I. ्ि्िाई 
II. महागाई  
III. स््िरिा 
IV. अविमहागाई  

प्र्ि 10  

खालील पैकी कोणिी ्िचे्छाधीि उत्पन्शि अवधकावधक करण्यासाठीची व्यूहरचिा िाही? 

I. येणे पुिरथचिा  
II. कजथ ह्िािंरण  
III. गंुििणूक पुिरथचिा  
IV. विमा खरेदी 

्ियं पवरक्षणाच्या प्र्िाचंी उत्तरे  

उत्तर 1  

योग्य पयाय आहे III. 

आक्रमक जोखीम ्िभाि सपंत्ती साठिण गंुििणूक िैली िापरण्याची िक्यिा अवधक आहे. 
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उत्तर 2  

योग्य पयाय आहे II. 

समभाग हे संपत्ती साठिणीचे उत्पादि आहे. 

उत्तर 3  

योग्य पयाय आहे IV. 

बचि हे उपभोग पुढे ढकलणे आवण िरलिा कमी करणे याचंा संयोग आहे. 

उत्तर 4  

योग्य पयाय आहे I. 

एखादी व्यिी वििृत्ती िंिर पूिीच्या बचिीचे महत्ि सिावधक जाणिे. 

उत्तर 5  

योग्य पयाय आहे II. 

गंुििणूक कालािधी वजिका जा्ि वििका परिािा अवधक. 

उत्तर 6  

योग्य पयाय आहे I. 

व्यिहाराची उत्पादिे म्हणिू बँक सुरक्षा ठेिी िगीकृि केल्या जाऊ िकिाि. 

उत्तर 7  

योग्य पयाय आहे II. 

आकस््मक उत्पादिे म्हणूि विमा उत्पादिे िगीकृि केली जाऊ िकिाि. 

उत्तर 8  

योग्य पयाय आहे IV. 

संपत्ती साठिणुकीचे उत्पादिे म्हणूि  समभाग िगीकृि केली जाऊ िकिाि. 

उत्तर 9  

योग्य पयाय आहे II. 

महागाई म्हणजे एखाद्या अिथरचिेि काही कालािधी मध्ये ि्िंूच्या आवण सेिाचं्या वकमिींच्या साधारण 
पािळी मध्ये होणारी िाढ. 
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उत्तर 10  

योग्य पयाय आहे IV. 

विमा खरेदीमुळे ्िचे्छाधीि उत्पन्शि अवधकावधक िाढू िकि 
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प्रकरण 8 

जीिि विमा उत्पादिे– I 
 

प्रकाराचंी ओळख 

हे प्रकरण िुम्हाला विमा उत्पादिाचं्या वि्िाची ओळख पूणथ देईल. प्रकरणाची सुरुिाि 
उत्पादिासंंबधंी सिथसामान्शयपणे चचा, िंिर याचा रोख जीिि विमा उत्पादिाचंी गरज आवण 
जीििािील विविध उवद्दटटे पूणथ करण्यासाठी त्याचंी भवूमका याचं्याकिे जाईल. िेिटी आपण काही 
पारंपावरक विमा उत्पादिे पाहू. 

विकण्याची फवलिे 

 

A. जीिि विमा उत्पादिाचंा आढािा  
B. पारंपावरक जीिि विमा उत्पादिे 
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A. जीिि विमा उत्पादिाचा आढािा  

1. उत्पादि म्हणजे काय? 

सुरुिािीला आपण हे जाणिू घेऊ की उत्पादि म्हणजे काय. प्रचवलि मिािुसार उत्पादि आवण 
विके्रय ि्िू सारख्याच समजल्या जािाि – बाजाराि आणूि विकण्यासाठी चागंली ि्िू‘उत्पादि’ ही 
संज्ञा ‘पुिरुत्पादि’ या िदादापासूि आली आहे. ज्याचा अिथ ‘पुढे आणणे’ ककिा ‘विमाण करणे’ असा 
आहे. अन्शय िदादाि सागंायचे झाले िर उत्पादि हा काही श्रम आवण प्रयत्ि याचंा पवरणाम असिो. 

असे असले िरीही, ि्िूची उपयुििा त्या ि्िूपासूि वमळि िाही िर विच्या िैविटट्यापंासूि वमळिे. 
याच्यािुि आपल्याला एक विपणिाची दृटटी वमळिे. विपणिाच्या दृटटीकोिािूि उत्पादि म्हणजे गुण 
िैविटट्याचा गठ्ठा असिो. बाजारािील कंपन्शया त्याचंी उत्पादिे सादर करिािा विविध प्रकारची गुण 
िैविटट्ये ककिा एकाच गुणिैविटट्याचे िगेिगेळे गठ्ठे एकत्र करूि देिाि देिे.  

अिाप्रकारे उत्पादि आवण विके्रय ि्िू याचं्यािील फरक (विपणिाच्या दृटटीकोिािूि) हा असिो की 
उत्पादिािील फरक सागंिा येिो. विके्रय ि्िू मधील फरक सागंिा येि िाही. याचा अिथ असा की 
विविध कंपन्शयादं्वारे विकलेली उत्पादिे जरी एकाच प्रकारािील असली िरीही िैविटट्याचं्या बाबिीि 
एकमेकापंासूि खूप िगेळी असू िकिाि. 

उदाहरण 

कोलगेट, क्लोज अप आवण प्रॉवमस हे सिथ एकाच प्रकारच्या टूिपे्टचे विविध ब्रनँ्शड्सस आहेि. पण 
प्रत्येक टूिपे्टची िैविटट्ये दुसरी पासूि िगेळी आहेि.  

उत्पादि ्ििुः अंविम िसिे मात्र दुसऱ्या बाजूला समाधािी करण्याचे साधि असिे. या अिािे, 
उत्पादिे सम्याचें विराकरण करणारी साधिे असिाि. िे गरज ककिा मागणीचे समाधाि कारक 
असिाि. एखादे उत्पादि उदे्दिासाठी वकिी योग्य आहे हे त्याच्या िैविटट्यािंर अिलंबूि असिे. 

उत्पादिे अिी असु िकिाि: 

i. मूिथ: याचा संदभथ भौविक ि्िंूिी आहे ज्या ्पिाद्वारे प्रत्यक्ष अिुभििा येिाि (उदा. कार ककिा 
टीव्ही संच) 

ii. अमूिथ: याचा सन्शदभथ केिळ अप्रत्यक्षपणे अिुभििा येिाि. 
 

जीिि विमा हे अमूिथ उत्पादि आहे. जीिि विमा प्रविविधी िर अिी जबाबदारी असिे की ग्राहकाला 
एखाद्या विविटट जीिि विमा उत्पादिाची िैविटट्ये समजूि घेण्यास मदि करणे, िे काय करू िकिे 
आवण त्याच्यामुळे ग्राहकाच्या वििेष गरजा किा प्रकारे पूणथ केल्या जाऊ िकिाि. 
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2. जीिि विमा उत्पादिाचा उदे्दि आवण त्यािे सरंवक्षि केलेल्या गरजा 

जेिे कोठे जोखीम असिे  त्या वठकाणी काळजीचे कारण असिे. असे असले िरीही आपण माििािंी 
जोखीमीिर माि करण्याचे ककिा वकमाि समजूि घेिो, अंदावजि करिो आवण त्यासाठी सज्ज राहिो. 
विम्याच्या विर्थमिी मागे जोखमी पासूि सुरवक्षििा वमळिण्याची सहज पे्ररणा आवण आकाकं्षा रावहली 
आहे. 

आपण मािि, आपल्यासारखे अन्शय लोक – आपले वप्रयजि याचं्या समििे आपले आयुटय िाटूि घेणारे 
सामावजक प्राणी आहोि. आपल्याकिे अत्यंि मौल्यिाि अिी मालमत्ता आहे –आपले माििी भािंिल 
- ज्याच्यामध्ये उत्पादक कमाईची क्षमिा आहे. असे असले िरीही माििी जीिि आवण के्षमकुिल 
याबाबि अविस््चििा असिे. मृत्यू ककिा एखादा आजार आपली उत्पादकक्षमिा िटट करू िकिो 
आवण आपल्या माििी भािंिलाची ककमि सपंिे ककिा कमी होिे. 

जीिि विमा उत्पादिे व्यिीला ्ििुःला आवण त्याच्यािर अिलंबूि असणाऱ्यािंा उपलदाध असलेल्या 
उत्पादक क्षमिाचं्या होणाऱ्या आर्थिक मूल्याच्या िुकसािीस सरंक्षण पुरििाि. ‘जीिि विमा’ यामधील 
‘विमा’ हा िदाद व्यिीला मतृ्यू ककिा कायमचे अपंगत्ि आल्यािंिर त्याला ्ििुःला आवण त्याच्या 
वप्रयजिािंा आि्यक असणारे आर्थिक िुकसािी पासूिचे संरक्षण याचे विदिथक आहे.  

याची अन्शयही काये आहेि, जसे बचि आवण गंुििणूक, पण मृत्यू ककिा भीिीदायक आजारापासूि 
संरक्षण ही जीिि विमा पॉवलसी घेण्याची सिाि सामान्शय कारणे आहेि. अगदी विविटट िदादाि 
सागंायचे िर, विमा पॉवलसीच्या कालािधीि विमाधारक व्यिीची उत्पादि विमाण क्षमिा िटट झाली 
ककिा त्याला हािी पोहोचली िर त्याची उिथवरि कारवकदीिील कमाईिूि विमाण होणारे संभाव्य 
मालमते्तचे मूल्य ककिा त्याच्या अपेवक्षि सपंत्ती विर्थमिीची भरपाई त्याला ककिा त्याच्या वप्रयजिािंा 
वदली जािे. ज्या क्षणाला व्यिीचा पवहला विमा हप्िा भरला जािो िेव्हा लगेचच विमाधारक व्यिीच्या 
िािािे िाििीची मालमत्ता विमाण करूि हे केले जािे. 

त्यामुळे, जीिि विमा पॉवलसी, त्याच्या अंिरंगाि, काही अघवटि घिलेच िर व्यिीला मिाची िािंिा 
आवण त्याच्या जिळच्या व्यिींिा सरंक्षण परुििे.  विम्याची अन्शय भवूमका म्हणजे बचिीचे आवण संपत्ती 
जमिण्याचे साधि म्हणिू आहे. या अिािे, त्यािूि आर्थिक  गंुििणुकीची सुरक्षा आवण कचिामुिी 
साध्य होिे आवण काही विस््चि परिािा सुद्धा वमळिो.  

जीिि विमा हे मृत्यू आवण आजार याचं्यापासूि सरंक्षण यापेक्षा काही अवधक आहे. िे एक आर्थिक 
उत्पादि सुद्धा आहे आवण केिळ एक वििेष उत्पादि यापेक्षा त्याकिे आर्थिक मालमते्तच्या संचाच्या 
घटकामंधील एक म्हणिू पवहले जािे. उदयोन्शमुख बाजारपेठेि, ग्राहकािंा केिळ जीिि विमा 
उत्पादिाचे विविध प्रकार िव्हे िर जीिि विम्याला असलेले असंख्य पयाय, जसे सुरक्षा ठेिी, बॉन्शड्सस, 
समभाग आवण म्युच्युअल फंि यासारखे अिेक मागथ उपलदाध असिाि. 

या संदभाि, जीिि विम्याचे खरे मूल्य समजूि घेणे आि्यक आहे. जीिि विमा ग्राहकाच्या गरजा पूणथ 
करणारे उत्पादि कसे आहे याच्या आकलिािर ग्राहक मूल्य अिलंबिू आहे.  
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 िो सम्येला योग्य िे उत्तर देिो का? ककिा “िो पवरणामकारक आहे का?” 
 त्याची ककमि वकिी आहे ककिा “िो कायथक्षम आहे का?” 

जीिि विमा उद्योगािे गेल्या दोि ििकाि उत्पादि रचिेि प्रचंि ििििीि कल्पिा पवहल्या आहेि. 
िो प्रिास मृत्यसूाठी भरपाईच्या उत्पादिा पासूि सुरु झाला पण िंिरच्या कालािधीि जीविि 
असण्याचे फायदे, अपंगत्ि फायदे, भीिीदायक आजार फायदे अिा अिेक गोटटींची भर पिली.  

त्याच प्रमाणे ‘फायद्यािील भागीदार’ यासारख्या पारंपावरक उत्पादिापासूि िे ‘बाजार मूल्यािी संबद्ध’ 
यासारख्या अवभिि पॉवलसी ज्याि विमाधारकाला त्याच्या गंुििणुकीची मालमत्ता विििणे आवण 
व्यि्िावपि करणे यासाठी आमंवत्रि केले गेले. याचा आणखी एक आयाम िाढिला गेला िो म्हणजे 
जेिे विमा उत्पादिे विस््चि संचामधूि (सुविस््चि फायदे) अत्यंि लिवचक अिा मोकळ्या 
उत्पादिामंध्ये पवरििीि केली गेली, ज्याि पॉवलसीधारक बदलत्या गरजा, परििण्याची िक्यिा 
आवण आयुटयाचा टप्पा यािुसार विविध फायदे आवण त्याचंी ककमि याचं्याि बदल करू िकिो. 

3. जीिि विमा उत्पादिामंधील पुरिण्या  

जीिि विमा करार ग्राहकाचं्या गरजाचें समाधाि म्हणिू विविध फायदे देऊ करिाि. जीिि विमा 
कंपन्शयािंी त्याचं्या उत्पादिाचंी आकषथकिा िाढािी म्हणिू विविध पुरिण्या सुद्धा सादर केल्या आहेि. 
पुरिणी म्हणजे पुटटीच्या माध्यमािूि िाढिलेली िरिूद, जी िंिर कराराचा भाग बििे. परुिणी काही 
प्रकारचे िाढीि फायदे परुििे ककिा पॉवलसीमध्ये वदलेली मृत्यूच्या फायद्याची रक्कम िाढिली जािे. 
पुरिण्याचंी िुलिा वपझ्झािर िरूि पेरलेल्या विविध घटका ंबरोबर केली जाऊ िकिे. मूळ पॉवलसी 
वपझ्झाबसे सारखी असिे आवण उपलदाध असलेल्या विविध परुिण्याचंी वििि व्यिीच्या आििीप्रमाणे 
वपझ्झािरील विविध टॉकपग्ज िापरूि वपझ्झा बििल्या प्रमाणे असिे. पुरिण्यामुंळे एकाच योजिेि 
ग्राहकाच्या विविध गरजा अिंभूथि करण्यास मदि होिे. 

आकृिी 1 : पुरिण्याचंी वििि 

 
अपंगत्ि सरंक्षण, अपघाि संरक्षण आवण गंभीर आजाराचे सरंक्षण अिा फायद्याचं्या माध्यमािूि 
पुरिण्या प्रमाण जीिि विमा पॉवलसी मध्ये िाढीि फायदे देऊ करिाि. या उदे्दिासंाठी 
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पॉवलसीधारकाकिूि परुिण्याचंी वििि करणे आवण त्यासाठी िाढीि विमा हप्िा भरणे याद्वारे त्या घेिा 
येिाि. 

्ियं चाचणी 1 

खालीलपैकी कोणिे अमूिथ उत्पादि आहे? 

I. कार  
II. घर  
III. जीिि विमा 
IV. साबण  

 

B. पारम्पावरक जीिि विमा उत्पादिे  

आिा आपण या प्रकरणाि विमा उत्पादिाचें काही पारंपावरक प्रकार पाहूया.  

आकृिी 2 : पारंपावरक जीिि विमा उत्पादिे 

 
1. मुदिीची विमा योजिा 

मुदिीचा विमा केिळ कराराि उल्लेवखि केलेल्या काळासाठीच िैध असिो. मुदिीचा कालािधी 
एखाद्या विमाि प्रिासा इिका छोटा िर अगदी 40 िषा इिका मोठा असू िकिो. 

विमा सरंक्षणाचे िय 65 िष े ककिा 70 िषांपयंि िाढिले जाऊ िकिे. एक िषाची मुदि पॉवलसी 
मालमत्ता ककिा अपघाि विमा करारासंारखीच असिे. अिा पॉवलसी अंिगथि वमळालेले विमा हप्िे 
कंपिी द्वारे वमळिलेली मृत्यूच्या जोखमीची ककमि म्हणूि समजली जािे. या पॉवलसीमध्ये 
विमाधारकासाठी बचि ककिा रोख मूल्य घटक िसिो. 
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a) उदे्दि 

मुदि जीिि विमा, जीिि विम्याची मुलभिू आवण मुख्य कल्पिा पूणथ करिो, म्हणजे जीिि विमा 
आ्िावसि व्यिीचा अकाली मृत्य ूझाला िर त्याच्या विच्या कुटंुबाची काळजी घेण्यासाठी मोठी 
रक्कम उपलदाध असिे. ही मोठी रक्कम म्हणजे त्याच्या वप्रयजिासंाठी विमाधारकाचे ्िच्छेिे 
ठरिलेले ककिा िा्त्रीय पद्धिीिे गणि केलेले: माििी जीिि मूल्य असिे. 

एक आटोपिीर उत्पन्शि प्रवि्िापि योजिा म्हणूि सुद्धा मुदि विमा पॉवलसी येिे. येिे अिलंबूि 
असणाऱ्यािंा विमाधारकाचा  योजिेच्या कालािधी दरम्याि दुदैिी अंि झाल्यास एक रक्कमी मोठी 
रक्कम देण्या ऐिजी, मावसक, तै्रमावसक ककिा ित्सम कालािंरािे पूिी विस््चि केलेल्या 
कालािधीसाठी रक्कम वदली जािे.  

b) अपंगत्ि 

साधारणपणे, मुदि विमा केिळ मृत्यूची घटिा आ्िावसि करिो. असे असले िरी, जेव्हा मुख्य 
विमा, अपंगत्ि सरंक्षण परुिणीसह खरेदी केला जािो िेव्हा जर कोणाला मुदि विम्याच्या 
कालािधी दरम्याि अििथकारी प्रसंगाला सामोरे जाि े लागले िर विमा कंपिी लाभधारकािंा / 
विमाधारकाला रक्कम देऊ करिे. विमाधारकाचा मुदि विमा कालािधी सपंल्यािंिर अंि झाला 
िर िो व्यिहार संपल्यािे कोणिेही फायदे वमळि िाहीि. 

आकृिी  3 : अपगंत्ि 

 
 

c) पुरिणी म्हणूि मुदि विमा 

िेहेमी मुदिीचा जीिि  विमा ्ििंत्र पॉवलसी म्हणूि वदली जािे पण िी एक परुिणी पॉवलसी 
म्हणूि सुद्धा वदली जाऊ िकिे. 

उदाहरण 

एखाद्या वििृत्ती ििेि योजिे मध्ये विमाधारकाचा विितृ्ती ििेि सुरु होण्यापूिी अंि झाल्यास 
मृत्यूची भरपाई देण्याची िरिूद असू िकिे. 
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d) ििीकरण क्षमिा  

साधारणपणे मुदिीच्या विम्यासाठी संपूणथ कालािधी दरम्याि विमा हप्िे एका विस््चि िार्थषक 
दरािे घेिले जािाि. काही योजिामंध्ये मुदिीचा कालािधी संपिािा ििीकरण करण्याचा पयाय 
असिो; असे असले िरीही, या उत्पादिामंध्ये एखाद्याचे िय, त्यािळेी असणारी आवण िव्या मुदिी 
दरम्याि ज्यासाठी पॉवलसी ििीकरण करण्याि येि आहे, िेव्हाची प्रकृिीची स््ििी  याचंा विचार 
करूि विमा हप्िा पिुगथणि करण्याि येिो. 

e) पवरििथवियिा 

पवरििथिीय मुदि विमा पॉवलसी, पॉवलसीधारकाला त्याची मुदि विमा पॉवलसी कायम्िरूपी 
योजिेि ; जसे “सपूंणथ जीिि” यामध्ये विमा योग्यिेचा परुािा ि देिा पवरििीि करण्याची अिुमिी 
देिे. ही वििेष सिलि अिा लोकासंाठी सहाय्यक असिे ज्यािंा कायम्िरूपी रोख मूल्य विमा 
करायचा असिो मात्र त्याचे मोठे विमा हप्िे त्यािंा सध्या परििणारे िसिाि. जेव्हा मुदि विमा 
पॉवलसी कायम्िरूपी विम्यामध्ये पवरििीि होिे िेव्हा ििीि विमा हप्िा दर अवधक असिो. 

f) अवद्विीय विक्री विधाि (USP) 

मुदि विम्याचे अवद्विीय विक्री विधाि म्हणजे त्याची कमी ककमि, ज्यामुळे एखाद्याला िुलिेिे कमी 
खचाि खूप जा्ि रक्कमेचा विमा खरेदी करिा येिो. जो त्याच्या/ विच्या वप्रयजिािंा अकाली 
मृत्युच्या घटिेि आर्थिक असुरके्षपासूि िाचि ूइस्च्छिो आवण ज्याच्याकिे विमा हप्िा भरण्यासाठी 
मयावदि रक्कम आहे अिा कमाित्या व्यिीसाठी ही चागंली योजिा आहे. 

g) विविध पयाय (Variants) 

मुदि विमा आ्िासिाचे विविध पयाय िक्य आहेि. 

आकृिी  4 : मुदि विमा आ्िासिाचे विविध पयाय 
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i. कमी होि जाणारे मुदि विमा आ्िासि 

ह्या योजिामंध्ये िाढत्या कालािधीिुसार मृत्युचे फायद्याची रक्कम कमी होि जािे. दहा िषांच्या 
कमी होि जाणाऱ्या मुदि विम्याच्या पॉवलसी मध्ये पवहल्या िषी 100000 रुपयाचंा फायदा वमळेल 
आवण पॉवलसीच्या प्रत्येक िधापि वदििी रुपये 10000 िे कमी होि जाऊि दहाव्या िषाच्या िेिटी 
िो िून्शय असेल. दरिषी देय विमा हप्िा मात्र सारखाच राहील.  

कमी होि जाणाऱ्या मुदि आ्िासि योजिा िारण मुिी आवण ऋण जीिि विमा म्हणूि विपणि 
केलें जािाि.  

 िारण मुिी: म्हणजे कमी होि जाणारा विमा ज्याि मृत्यूची भरपाई रक्कम िारण 
कजाच्या रक्कमेिुसार कमी होि जािे. अिा प्रकारच्या कजांमध्ये, प्रत्येक समाि मावसक 
हप्िा देय असलेल्या मुद्दलाच्या रक्कामेिुसार कमी होि जािे . यामध्ये विमा अिा प्रकारे 
ठेिला जािो की कोणत्याही क्षणी असलेली मृत्युच्या भरपाई ची रक्कम विल्लक मुद्दला 
इिकी असिे. पॉवलसीचा कालािधी िारण कजाच्या कालािधी इिका असिो. ििीकरण 
विमा हप्िे साधारणपणे पूणथ मुदिीि सारखेच असिाि. बऱ्याच िळेा िारण मुिी विमा 
खरेदी करण्याची िारण कजाची पुिाअट असिे. 

 ऋण जीिि विमा म्हणजे जीिि विम्याचा प्रकार ज्याि कजथ पूणथपणे वफटण्या आधी 
कजथदाराचा मतृ्यू झाल्यास कजाची देय रक्कम फेिण्याची रचिा केलेली असिे. िारण 
मुिी योजिे प्रमाणे याचे हा कमी होणारा मुदि आ्िासि विमा आहे. हा विमा कजथ 
देणाऱ्या सं्िािंा त्याचं्या कजथदाराचें जीिि आ्िावसि करण्यासाठी समूह विमा म्हणूि 
प्रचवलि आहे. हा विमा िाहि विमा आवण अन्शय व्यविगि कजांसाठी सुद्धा उपलदाध असू 
िकिो. अिा पॉवलसी चा फायदा कजथ दाराचे पॉवलसीच्या मुदिीि अकाली विधि 
झाल्यास सामान्शयिुः कजथ देणाऱ्या सं्िािंा ककिा ऋणकोंिा पर्पर वदला जािो. 

ii. िाढि जाणारे विमा आ्िासि  

याचे िाि ज्याप्रमाणे सुचििे, त्याप्रमाणे या योजिेि मतृ्यचूा फायदा पॉवलसीच्या कालािधी िुसार 
िाढि जािो. ही रक्कम पॉवलसीच्या मुदिीि ठराविक कालािधीिे विविटट रक्कमेिे िाढेल ककिा 
टक्केिारीि िाढेल.  पयायािे जीििमािाच्या विदेिाकंाप्रमाणे दिथिी मूल्य िाढि जाईल. 
साधारणपणे जिी विमा आ्िासिाची रक्कम िाढिे ििी विमा हप्त्याची रक्कम िाढि जाईल.  

iii. विमा हप्िे परि देणारा मुदि विमा 

पॉवलसीचा अजूि एक प्रकार म्हणजे (भारिाि बराच लोकवप्रय असणारा) विमा हप्िे परि 
करणारा मुदि विमा. या योजिेि विमाधारकाला असे समाधाि असिे की विम्याच्या मुदिीि िो 
उत्तमप्रकारे जगला िर त्याचे काहीही िुकसाि होि िाही. ्िाभाविक पणे देय असलेला विमा 
हप्िा ििाच प्रकारच्या विमा हप्िा परि ि देणाऱ्या विम्याला लागू असणाऱ्या विमा हप्त्यापेक्षा खूप 
जा्ि असिो. 
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h) सुसंगि पवरस््ििी  

खालील पवरस््ििीि मुदि विमा खूप औवचत्यपूणथ समजला जाि आहे.: 

i. जेिे विमा संरक्षणाची गरज िुद्ध िात्परुत्या ्िरूपाची, जिी िी िारण मुिी विमा ककिा 
अंदावजि गंुििणकुीच्या सरंक्षणासाठी आि्यक असिे. 

ii. बचिीच्या योजिेला परुिणी म्हणूि, उदा, िरुण पालक कमी होि जाणारा मुदि अिािसि 
विमा घेिाि ज्यािूि िाढीच्या ियाि अिलंबूि असणाऱ्यािंा िाढीि संरक्षण पुरिले जािे. जेिे 
कायम ्िरूपी योजिा परििू िकि िाही अिा वठकाणी पवरििथििील मुदि आ्िासि 
पयाय म्हणूि सुचिले जाऊ िकिे. 

iii. “मुदि विमा घ्या आवण उिथवरि रक्कम गंुििा” या ित्िाचा भाग म्हणिू, जेिे ग्राहक केिळ 
्ि्ि विमा संरक्षण विमा कंपिीकिूि घेिाि आवण उिथवरि विमा हप्त्याचा फरक आधी 
आकषथक गंुििणकुीच्या पयायाि अन्शय वठकाणी गंुिििो. अिाि पॉवलसीधारकािे अिा 
प्रकारच्या गंुििणुकीि अंिभूथि असलेली जोखीम ्िीकारली पावहजे. 

i) मोबदला (Considerations) 

मुदि विमा योजिाचं्या ्पधात्मक फायद्याचा प्रािवमक आधार त्याची एकूण ककमि हा आहे.िार्थषक 
ििीिीकरणक्षम मुदि पॉवलसी ज्या अन्शय समाि विमाहप्िा पॉवलसीपेक्षा ्ि्ि असिाि त्याचं्या 
बाबिीि हे वििेष करूि पाहायला वमळिे. 

अिा एक िषीय मुदि विमा योजिाचंी सम्या अिी असिे की मत्यथिा मूल्य ियाबरोबर िाढि 
जािे. त्यामुळे ज्याचें वियोजिाचे वक्षिीज कमी कालािधीच्या विमा योजिापंरुिे आहे त्याचं्यासाठी 
त्या खूप आकषथक आहेि.  

महत्िाचे 

मुदि विमा योजिाच्या मयादा 

त्याच िळेी मुदि विमा योजिाचं्या मयादावंिषयी आपल्याला मावहिी असले पावहजे. महत्िाची 
सम्या िेव्हा उभी राहिे जेव्हा विमा संरक्षण घेण्याचा उदे्दि अवधक कायम ्िरूपी असिो आवण 
िो पॉवलसी कालािधीच्यापेक्षा अवधक असिो. पॉवलसीधारक पॉवलसी कालािधी िंिर 
पॉवलसीधारक विमा करण्यायोग्य राहि िाही आवण ियाच्या 65 ककिा 70 व्या िषी ििी पॉवलसी 
घेऊ िकि िाही. त्यामुळे अवंिम आजारामुळे होणारा सपंत्तीचा ऱ्हास टाळण्यासाठी ककिा िारसा 
मागे सोिूि जाण्यासाठी व्यिींिा अवधक कायम्िरूपी योजिाचंी आि्यकिा असिे. अिा 
पवर्ििीि मुदि विमा गरज पुरी करू िकि िाही. 
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2. संपूणथ जीिि विमा  

मुदि आ्िासि विमा ही िात्पुरत्या सरंक्षणाची उदाहरणे असिाि, ज्याि िात्पुरत्या कालािधीसाठी 
उपलदाध असिे, िर सपूंणथ जीिि विमा पॉवलसी हे कायम्िरूपी जीिि विमा पॉवलसी. अन्शय िदादाि 
सागंायचे िर याि एखादे विस््चि मुदिीचे सरंक्षण िसिे िर विमाधारक जेव्हा विधि पाििो िेव्हा 
विमाकिा त्याला मतृ्यूचे फायदे देिो, त्याचा मतृ्यू केव्हा झाला हे त्यािळेी महत्िाचे िसिे. विमा हप्िे 
व्यिीच्या पूणथ आयुटयभर भरले जाऊ िकिाि ककिा मयावदि असलेल्या आवण व्यिीच्या आयुटयापेक्षा 
कमी असलेल्या काही ठराविक कालािधी साठी असिाि. 

संपूणथ जीिि विमा पॉवलसी विमाकत्याच्या संपूणथ आयुटयभर / मृत्यूपयंि  सक्रीय राहण्यासाठी ियार 
केलेली असल्यािे त्याचे हप्िे मुदि विम्याच्या हप्त्यापेंक्षा खूप जा्ि असिाि आवण त्यामुळे िी मृत्यचेू 
फायदे सिथकाळ वमळाििे म्हणूि ियार केलेली असिे. विमा कंपिी जेव्हा मुदि विम्याची लागणारी 
रक्कम विमा हप्त्यामधूि घेिे, त्यािूि विल्लक असणारी रक्कम पॉवलसीधारकाच्या ििीिे गंुििली 
जािे. याला रोख-मूल्य असे म्हणिाि. एखाद्याला काही िाििीची गरज असेल िर िो पॉवलसी कजथ 
घेऊि रक्कम काढू िकिो, ककिा रोख मुल्यासाठी पॉवलसी समर्थपि करूि रक्कम मुि करू िकिो.  

मृत्यूिंिर वियुि लाभधारकािंा फायद्याची रक्कम देिािा काही कजथ विल्लक असल्यास कजाची 
रक्कम आवण व्याज िजा जािा उिथवरि रक्कम वदली जािे.  

संपूणथ जीिि विमा पॉवलसी मुख्य कमाित्या व्यिीसाठी चागंली असिे जो अकाली मृत्युच्या घटिेि 
आपल्या वप्रयजिाचें आर्थिक असुरवक्षििे पासूि संरक्षण करू इस्च्छिो.या व्यिीला संपूणथ जीिि 
विम्याचे मोठे हप्िे साित्यािे आवण दीघथकाळ परििणारे असले पावहजेि, आवण त्यला अिी पॉवलसी 
हिी असली पावहजे जी केव्हाही मृत्यू झाला िरीही फायदा देईल आवण त्याच िळेी संपूणथ जीिि विमा 
पोलीवसच्या रोख मूल्याचा िापर करूि आि्यक िाटल्यास वििृत्तीच्या गरजा पूणथ करेल.  

संपूणथ जीिि विमा पॉवलसी घरगुिी बचि आवण संपत्ती विमाणाच्या करूि िी पुढील वपढीकिे 
पोहोचिण्याच्या कामाि महत्िाची भवूमका बजाििे.ही पॉवलसी खरेदी करिािा असणारी म्हन्शत्िाची 
पे्ररणा म्हणजे- पुढील वपढ्ासंाठी िारसा सोिूि जाण्याची इच्छा. कुटंुबित्सल व्यिींमध्ये जीिि विमा 
पॉवलसी बाबि असणारी आ्िा आवण कुटंुबाविषयी असणारे पे्रम यािूि ही पे्ररणा अवधक पक्की होिे. 

3. सािधी आ्िासि करार  

सािधी आ्िासि करार प्रत्यक्षाि दोि योजिाचंा संयोग असिो: 

 मुदि विमा योजिा जी विमाधारकाच्या मृत्यू िंिर संपूणथ विमा आ्िावसि रक्कम देिे 
 एक िुद्ध सािधी योजिा ज्याि ही रक्कम मुदिीच्या िेिटी विमाधारक वजििं असेल िर 

वदली जािे 

या उत्पादिाि अिा प्रकारे मृत्यू आवण जीिि या दोन्शहींच्या फायद्याचा घटक असिो. आर्थिक 
दृटटीकोिािूि, करार म्हणजे कमी होि जाणारा मुदि विमा आवण िाढि जाणारा मुदि विमा याचंा 
संयोग असिो. मुदि वजिकी लहाि वििका गंुििणुकीचा घटक मोठा.  
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मुदि विमा आवण गंुििणूक हे घटकाचंा सयंोग सुद्धा संपूणथ जीिि विमा आवण अन्शय रोख मूल्य 
करारामंध्ये उपस््िि असिाि. सािधी आ्िासि कराराचं्या बाबि मात्र हे अवधक ्पटटपणे वदसिे. 
याच्यामुळे हे काही कालािधीि विविटट रक्कम जमा करण्याच्या गंुििणुकीचे प्रभािी साधि बििे.  

सािधी योजिा म्हणजे प्रािवमकपणे बचिीचा कायथक्रम आहे ज्याला अकाली मृत्युच्या आकस््मक 
घटिेि विम्याच्या िरिुदीचे संरक्षण आहे. ग्राहकासंाठी त्याची आकषथकिा याि आहे की एखाद्याच्या 
बचिीच्या उपक्रमाला विम्याची साि देऊि आर्थिक योजिािंा सुविस््चििेचे आिरण वदले जािे.  भेट 
योजिा एखाद्याच्या बचिीला सुरवक्षि आवण बंधिकारक बचिीची पद्धि प्रदाि करिो. िारिम्यािे 
केलेली गंुििणूक आवण आवण मालमत्ता देयिा व्यि्िापि यामुळे सुरवक्षििा वमळिे आवण अंििुः 
बंधिकारक असणाऱ्या विमा हप्त्यामुळे बचिीसाठी प्रोत्साहि वमळिे. 

िाधथक्याि ककिा विविटट उदे्दि पूणथ करण्यासाठी जसे 15 िषांच्या िेिटी विक्षणासाठी विधी जमा 
करणे ककिा मुलीच्या लग्िाच्या खचाची िरिूद अिा गोटटींसाठी हमखास पद्धि म्हणूि लोक सािधी  
योजिा खरेदी करिाि. या उवद्दटटाचं्या बाबि कोणिीही हयगय करूि चाल ू िकि िाही. िे 
विस््चिपणे पूणथ केले जाि ेलागिाि. 

हा िारण (घराचे) कजथ परि करण्यासाठीचा एक आदिथ मागथ म्हणूि पुढे आला आहे. कजथ परि 
करण्यािील अविस््चििेला संरक्षण म्हणूि िव्हे िर सािधी विम्यािील रक्कम मुद्दल परि करण्यासही 
पुरेिी ठरू िकिे. 

ही पॉवलसी अल्पबचिीचे साधि म्हणूि सुद्धा प्रोत्सावहि केली जािे. जेव्हा एखादा त्याच्या 
मावसक/तै्रमावसक/िार्थषक उत्पन्शिािील अविवरि भाग बाजूला काढूि िो भविटयाची िरिूद करू 
इस्च्छि असिो िेव्हा सािधी विमा एक चागंला प्र्िाि म्हणूि समोर येिो. 

कराच्या दृटटीकोिािूि विमा हप्त्याचं्या िजािटीची िरिूद असल्यािे सुद्धा ही योजिा आकषथक बिली 
आहे. 

यावििाय भारिीय संदभािील प्र्िाि म्हणजे MWPA (वििावहि मवहलाचं्या मालमते्तचा कायदा) च्या 
अंिगथि ियार केलेल्या ट्र्ट मध्ये पॉवलसी ठेिण्याची सिलि – विमाधारकाच्या मालमते्तिरील 
ऋणकोच्या विमा हक्काचं्या पासूि संरवक्षि केले असूि विमा हक्क केिळ पॉवलसी लाभधारकािंाच 
अदा केले जािील. 

िेिटी जेव्हा विमाधारक त्याची / विची वििृत्तीची योजिा करि असिाि िेव्हा म्हणजे 55 िे 65 च्या 
दरम्याि अिेक सािधी योजिा पूणथ होिाि आवण अिा पॉवलसी अन्शय ्त्रोिामंधील वििृत्ती बचिीला 
सहाय्यक ठरू िकिाि. 

a) पयाय  

सािधी विम्यामध्ये काही विविटट पयाय असिाि ज्याचंी चचा खाली केली आहे. 
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i. पैसे परिािा योजिा 

पैसे परिािा योजिा ही भारिािील सािधी योजिेचा लोकवप्रय पयाय बिला आहे. ही योजिा 
प्राविविवधकपणे सािधी योजिा आहे ज्याि आ्िावसि रक्कमेचा काही भाग मुदिीच्या 
कालािधीि ठराविक कालािंरािे परि केला जािो आवण उरलेली रक्कम मुदिीच्या िेिटी वदली 
जािे. 

उदाहरण  

20 िषांच्या मुदिीच्या पैसे परिािा पॉवलसीमध्ये आ्िावसि रक्कमेच्या 20% रक्कम 5, 10 आवण 
15 िषांच्या िेिटी वटकूि राहण्याचा फायदा म्हणूि वदली जािे आवण उिथवरि 40% टक्के रक्कम 
20 िषांची मुदि पूणथ करिािा वदली जािे.  

जर जीिि आ्िावसि व्यिी 18 व्या िषाच्या िेिटी मृत्यू पािली िर दिथिी मूल्याच्या 60 % 
रक्कम आधीच वदली गेलेली असली िरीही संपूणथ विमा आ्िावसि रक्कम आवण जमा असलेले 
अवधलाभािं अदा केले जािाि.  

या योजिा त्याचं्या िरलिे मुळे (रोख परिािा) आवण ज्यामुळे लघु कालीि आवण मध्यम कालीि 
गरजा पूणथ करणारी साधिे म्हणूि खूप लोकवप्रय आहेि. जेव्हा व्यिी पॉवलसीच्या कालािधी 
दरम्याि कधीही मृत्यू पािला िर संपूणथ मृत्यू पासूि संरक्षण मधल्या काळाि उपलदाध असिे. 

ii. पार आवण िॉि पार योजिा 

“पार”ही संज्ञा ज्या पॉवलसी जीिि विमाकत्याच्या िफ्यामध्ये सहभागी असिाि त्याचं्यासाठी 
िापरली जािे. िर दुसऱ्या बाजूला “िॉि-पार” पॉवलसी म्हणजे ज्या िफ्यामध्ये सहभागी िसिाि. 
दोन्शही प्रकारच्या पॉवलसी पारंपावरक जीिि विम्या मध्ये उपस््िि असिाि. 

सिथ पारंपावरक योजिाच्या अंिगथि, पॉवलसीधारकाकंिूि प्राप्ि झालेल्या विमा हप्त्याच्या 
उत्पन्शिापासूि बिलेले संचवयि जीिि विधी, ठरििू वदलेल्या संकेिापं्रमाणे अत्यंि किक 
वियामकाचं्या देखरेखीखाली गंुििले जािाि आवण पॉवलसीधारकािंा िाढीची हमी वदली जािे 
ककिा विमाकत्याद्वारे विमाण केलेल्या अविवरि रकमेचे समभाग वदले जािाि ज्याला “िफ्यासह 
योजिा” म्हणूि सबंोधले जािे.  

सहभाग िसलेली उत्पादिे संबद्ध प्लॅटफॉमथ ककिा संबद्ध िसलेल्या प्लॅटफॉमथ अंिगथि देऊ केले 
जािाि. या प्रकरणाि आपण संबद्ध िसलेल्या पॉवलसीिी सबंंवधि आहोि. ठराविक पद्धिीच्या 
िफ्यासह िसलेल्या योजिा म्हणजे ज्या योजिामंध्ये कराराि सावंगिलेले फायदे विस््चि आवण 
हमी वदलेले असिाि आवण पॉवलसीधारक केिळ त्याच फायद्यांसाठी पात्र असिो आवण त्यापेक्षा 
अवधक काही वमळि िाही.  
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उदाहरण 

एखाद्याकिे सािधी पॉवलसी असू िकिे ज्याि प्रवििषी आ्िावसि रक्कमेच्या 2% िाढीची हमी 
वदलेली असिे, त्यामुळे पवरपक्ििा रक्कम म्हणजे विमा आ्िावसि रक्कम अवधक िाढीि 40% 
रक्कम असिे. 

आयआरिीए (IRDA) च्या मागथदिथक सूत्रािुंसार पारंपावरक िॉि-पार पॉवलसीसाठी विविटट 
घटिा घिल्यािंिर देय असणारे फायदे प्रारंभीच ्पटटपणे उधृि केले गेले पावहजेि आवण िे 
कोणत्याही बेंचमाकथ  विदेिाकंािी संबद्ध िसाििे.  

त्याचप्रमाणे, पॉवलसीच्या काळाि वियवमि कालािंरािे जमा असलेले काही िाढीि फायदे 
असल्यास िेसुद्धा प्रारंभीच ्पटटपणे उधृि केले गेले पावहजेि आवण िे कोणत्यही बेंचमाकथ  
विदेिाकंािी सबंद्ध िसाििे.अन्शय िदादाि, याचा अिथ असा की पॉवलसीिरील परिािा  
पॉवलसीच्या प्रारंभीच उघि केलेला असािा. यामुळे पॉवलसीधारक िि परिािा गणि करू िकिो 
आवण पॉवलसीचे मूल्य विधावरि करण्यासाठी अन्शय मागांिी िुलिा करू िकिो. 

iii. सहभागी असणाऱ्या (पार) ककिा िफ्यासह योजिा  

िफ्यासह िसणाऱ्या ककिा हमी असणाऱ्या योजिाचं्या विरुद्ध या योजिामंध्ये िफ्यामध्ये सहभागी 
होण्याची िरिूद असिे. िफ्यासह असणाऱ्या पॉवलसीमध्ये अन्शय योजिापेंक्षा जा्ि विमा हप्िा 
असिो. िफा अवधलाभािं म्हणूि ककिा लाभािं म्हणूि वदला जािो. अदा केले जाणारे अवधलाभािं 
साधारणपणे प्रत्याििथिी अवधलाभािं म्हणूि वदले जािाि. िे विमा आ्िावसि रक्कमेच्या प्रमाणाि 
जाहीर केले जािाि (उदा. रुपये 70 प्रिी हजार विमा आ्िावसि रक्कम) आवण िे िाढीि फायदे 
म्हणूि प्रत्याििथिी आधारािर अदा केले जािाि. (पॉवलसीच्या मुदिी अखेरीला, मृत्यू ककिा 
पवरपक्ििा ककिा समपथण केल्यािर).  

प्रत्याििथिी अवधलाभान्शि, जे एकदा संलग्ि झाले की हमी वदलेले असिाि, याचं्या वििाय जीिि 
विमाकिा अंविम अवधलाभािं सुद्धा घोवषि करू िकिो. विमाकात्याला अचािकपणे काही प्रचंि 
फायदा झाल्यास हे वदले जािाि आवण त्याचंी कोणिीही हमी िसिे.  

युिायटेि ककग्िम मध्ये भािंिली बाजाराि केलेल्या गंुििणुकीि वमळालेल्या प्रचंि फायद्यामुळे, 
िो पॉवलसीधारकामंध्ये िाटण्याच्या दृटटीिे विकवसि झाले. िे आिा भारिािही आवण अन्शय 
विकवसि होणाऱ्या बाजारामंध्ये लागू केले जािाि. 

मावहिी 

फायदा सहभागाची लाभािं पद्धि 

यूएसए सारखी अन्शय बाजारामंध्ये फायदा लाभािंाच्या ्िरुपाि िाटप केला जािो. लाभािं जमा 
करण्यासाठी दोि पद्धिी िापरल्या जािाि.  
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i. यािील “पारंपावरक मागथ म्हणजे “पोटथफोवलयो पद्धि”. याि कंपिीकिे असणाऱ्या 
पोटथफोवलयो मधील एकूण गंुििणूक परिािा ठरिला जाि असे आवण सिथ पॉवलसी धारकािंा 
त्याचं्या िाट्याची अविवरि रक्कम जमा केली जाि असे. याि कोणिाही वमळिलेल्या 
पैिािरील मागील काही िषाि कंपिीमध्ये गंुििलेल्या रक्कमे पासूि िुकत्याच जमा झालेल्या 
रक्कमेच्या परिाव्याचा दर ठरिण्याचा प्रयत्ि केला जाि िसे. अिाप्रकारे पोटथफोवलयो 
पद्धिीि परिाव्याचे दर एकवजिसी केले जाि आवण िे काही कालािधीसाठी स््िर ठेिले 
जाि. त्यामध्ये काही कालािधीिील जोखीम संचयाचे ित्ि योजले जाई आवण िे समाि 
प्रत्याििथिी अवधलाभािं यतं्रणेप्रमाणेच आहे.  

ii. यािील दुसरा मागथ आहे “चाल ूपैसे पद्धि”. याि गंुििणकू केव्हा केली गेली आवण गंुििणूक 
करिािा वमळालेला दर  यािर परिािा अिलंबूि असिो. यालाच खंविि ककिा गंुििणकू भाग 
(दालॉक) पद्धि म्हणिाि कारण याि विविध गंुििणुकीच्या भागासाठी साठी िगेळा परिािा 
वमळिो. 

 

पारंपावरक िफ्यासह (सहभागी) पॉवलसी अिा प्रकारे जीिि कायालयाच्या गंुििणूक 
सादरीकरणाबरोबर काही साखळी विमाण करिाि. अिाि ही साखळी िेट िसिे. विधीच्या 
मालमत्ताचें आवण देयिाचें आििी मुल्याकंि (साधारणपणे िार्थषक) काय होिे यािर अवधलाभािंाच्या 
्िरूपाि पॉवलसीधारकाला काय वमळेल हे अिलंबूि असिे. 

मुल्याकंि करणाऱ्या अक्चुअवरद्वारे कोणिी गृहीिके आवण कोणिे घटक विचाराि घेिले गेले यािर 
मुल्याकंिािील घोवषि झालेली अविवरि रक्कम अिलंबूि असिे.अविवरि रक्कम घोवषि झाल्या 
िंिरही, पॉवलसीधारकाचं्याि िे कसे िाटायचे याचा विणथय कंपिीच्या व्यि्िापिाचा असिो. या सिथ 
कारणामुंळे, केिळ पॉवलसीमध्ये िाढिलेले अवधलाभािं अत्यंि संरवक्षि आवण दूर्ि पद्धिीिे 
गंुििणूक कामवगरीचे केिळ अिुसरण करिाि.  

काही काळािील गंुििणूक परिािा सुरळीि करणे हे यामागील मुलभिू िकथ िा्त्र आहे. हे सत्य आहे 
की अवंिम अवधलाभािं आवण चक्रिाढ अवधलाभािं यामुळे पॉवलसीधारकाला समभाग बाजारािील 
गंुििणुकीिुम वमळालेल्या फायद्याचंा मोठा वह्सा उपभोगिा येिो. असे असूिही िे अवधलाभािं 
घोवषि करणाऱ्या जीिि कायालयाच्या विणथयािर अिलंबूि असिाि.  

िेिटी, मूल्याकंिाच्या अिंगथि असणारे अवधलाभािं िषािूि एकदा जाहीर केले जािाि. 
्िाभाविकपणे िे मालमत्ताचं्या दैिंवदि मुल्यािील चढउिार दिथिि िाहीि.   

अिा प्रकारे िफ्यासह पारंपावरक योजिा उत्पादिाचं्या अिा वपढीचे प्रविविवधत्ि करिाि ज्याि जीिि 
विमा कंपिी फायदे (आ्िावसि रक्कम आवण अवधलाभािं) आवण विमा हप्िे याचं्यासह उत्पादि ककिा 
योजिेची सरंचिा ठरििे, विमा कंपिीिे गंुििणूक बाजाराि खूप चागंला परिािा वमळिला िरी असे 
आि्यक िाही की त्याचे अवधलाभािं आवण लाभािं या परिाव्यािी िेट पणे संबद्ध असिील.  
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पॉवलसीधारकाला ककिा विमाधारकाला वमळणारा मोठा फायदा म्हणजे या योजिािं गंुििणुकीची 
विस््चििा ज्याि विस््चि आवण समर्थपि विधी लागिो अिा गरजा पूणथ करण्यासाठी अत्यंि योग्य असे 
साधि बििाि.यावििाय त्या व्यिीच्या गंुििणकू पोटथफोवलयो मधील एकूण पोटथफोवलयोची जोखीम 
कमी करण्यास सहाय्य करिाि. 

महत्िाचे 

पारंपावरक उत्पादिासंाठी आयआरिीए (IRDA) ची मागथदिथक सूते्र 

या मागथदिथक सूत्रािुंसार, पारंपावरक योजिाचंी उत्पादि रचिा जिळपास सारखीच राहिे.  

a) ििीि पारंपावरक उत्पादिामंध्ये मोठे मृत्यू संरक्षण असेल.  

i. एकल विमा हप्िा पॉवलसीसाठी िय िष े45 खालील व्यिींसाठी एकल विमा हप्त्याच्या 125% 
कि हप्िा आवण िय िष े45 च्या िर 110% विमा हप्िा असेल. 

ii. वियवमि विमा हप्िा पॉवलसीसाठी, 45 िषांखालील व्यिीसाठी िार्थषक देय विमा हप्त्याच्या 10 
पट आवण अन्शय लोकासंाठी िो सािपट असेल.  

b) पारंपावरक योजिेच्या बाबिीि वकमाि मतृ्यू फायदा विमा वकमाि आ्िावसि रक्कमे इिका 
वकमाि आवण काही असल्यास िाढीि फायदे याचं्यासह असिो. 

c) पॉवलसी मध्ये विविर्थदटट केल्या िुसार आवण जर आधी वदले गेले िसिील िर मतृ्युच्या िारखेपयंि 
जमा झालेले अवधलाभािं आवण िाढीि फायदे विमा आ्िावसि रक्कमेवििाय मृत्युिंिर देय 
असिील.  

d) या योजिा दोि प्रकारच्या पयायामंध्ये येि राहिील, सहभागी आवण सहभागी िसलेल्या योजिा.  

i. सहभागी पॉवलसीसाठी अवधलाभािं विधीच्या कामवगरीिी संबद्ध असिो आवण िो आधी 
घोवषि ककिा त्याची हमी वदली जाि िाही. मात्र एकदा जाहीर झालेला अवधलाभािं हमी 
बििो. िो साधारणपणे पोलीवसधारकाच्या मतृ्यू िंिर ककिा पॉवलसी पवरपक्ि झाल्यािंिर 
अदा केला जािो. या अवधलाभािंाला प्रत्याििथिी अवधलाभािं असेही म्हणिाि..  

ii. सहभागी िसलेल्या पॉवलसी च्या बाबिीि पॉवलसी िरील,परिािा पोलीवसच्या प्रारंभीच उघि 
केला जािो. 

 

्ियं चाचणी 1  

संपूणथ जीिि विम्यासाठी अदा केलेला विमा हप्िा मुदि विम्यासाठी अदा केलेल्या विमा हप्त्या पेकाि 
________असिो.. 

I. जा्ि  



 

152 
 

II. कमी  
III. सारखाच  
IV. खूप जा्ि 

 
सारािं 

 व्यिीच्या उत्पादक क्षमिाचं्या आर्थिक मूल्याच्या होणाऱ्या िुकसािीसाठी जीिि विमा सरंक्षण देऊ 
करिो, जे त्याच्यािर अिलंबूि असणाऱ्यािंा ककिा ्ििुःला उपलदाध असिे. 

 जीिि विमा पॉवलसी, विच्या गाभ्यामध्ये, काही अघवटि घिल्यास त्या व्यिीला मिाची िािंी 
आवण त्याच्या वप्रयजिािंा सरंक्षण परुििे. 

 मुदि विमा केिळ कराराि सावंगिलेल्या काही ठराविक कालािधीसाठी िैध संरक्षण पुरििे. 

 मुदि विमा पॉवलसीचे एकमेिावद्विीय विक्री विधाि (USP) म्हणजे त्याची ककमि ज्यामुळे कमी 
ककमिीि मोठ्या रक्कमेचा जीिि विमा खरेदी करिा येिो. 

 मुदि विमा पॉवलसी िात्परुत्या सरंक्षणाचे आ्िासि देिाि ज्याि हे सरंक्षण काही कालािधी 
साठीच असिे िर संपूणथ जीिि विमा पॉवलसी कायम्िरूपी जीिि विमा पॉवलसीचे उदाहरण 
आहेि. 

 सािधी आ्िासि करार प्रत्यक्षाि दोि योजिाचंा संयोग असिो – मुदि विमा योजिा ज्याि 
पॉवलसीच्या कालािधीि विमाधारकाच्या मतृ्युच्या घटिेि संपूणथ विमा आ्िावसि रक्कम वदली 
जािे आवण िुद्ध सािधी योजिा ज्याि ही रक्कम विमाधारक विमा पॉवलसी कालािधीच्या 
िेिटपयंि वटकूि रावहला िर अदा केली जािे. 

महत्िाच्या संज्ञा 

1. मुदि विमा 
2. संपूणथ जीिि विमा  
3. सािधी आ्िासि 
4. पैसे परिािा पॉवलसी  
5. पार आवण िॉि-पार योजिा 
6. प्रत्याििािी अवधलाभािं 

्ियं चाचणीच्या प्र्िाचंी उत्तरे 

उत्तर 1  

योग्य पयाय आहे III. 
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जीिि विमा हे अमूिथ उत्पादि आहे. 

उत्तर 2  

योग्य पयाय आहे I. 

संपूणथ जीिि विम्यासाठी वदला जाणारा विमा हप्िा मुदि विम्यासाठी वदल्या जाणाऱ्या विमा हप्त्यापेक्षा 
अवधक असिो. 

 

्ियं परीक्षण प्र्ि 

प्र्ि 1  

___________ जीिि विमा पॉवलसी व्यिीच्या मृत्युच्या घटिेि पॉवलसीधारकाची िारणाची 
रक्कम अदा करिे. 

I. मुदि  
II. िारण  
III. संपूणथ  
IV. सािधी 

प्र्ि 2  

िुमच्या जीिि विम्यासाठी िुम्ही भरलेला विमा हप्िा वजिका  ________ वििकी मृत्युच्या 
घटिेि लाभधारकाला वमळणारी भरपाई __________.. 

I. जा्ि, जा्ि  
II. कमी, जा्ि  
III. जा्ि , कमी  
IV. लिकर, सािकाि 

प्र्ि 3  

खालीलपैकी कोणिा पयाय मुदि विमा योजिे संदभाि योग्य आहे? 

I. मुदि विमा योजिा आयुटयभरासाठी ििीकरणक्षम असिे  
II. सिथ मुदि विमा योजिा अंिर्थिवहि अपंगत्ि परुिणी सह येिाि. 

मुदि विमा एकमात्र पॉवलसी म्हणूि खरेदी करिा येिे त्याच बरोबर अन्शय पॉवलसी बरोबर परुिणी 
म्हणूिही खरेदी करिा येिे 

III. मुदि विमा योजिामंध्ये िी सपूंणथ जीिि विमा योजिेि पवरििीि करण्याची िरिूद असिे. 
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प्र्ि 4  

कमी होि जाणाऱ्या मुदि विम्यामध्ये कालािंरािे अदा करण्याचे विमाहप्िे ________. 

I. िाढिाि 
II. कमी होिाि 
III. कायम राहिाि 
IV. परि केले जािाि 

प्र्ि 5  

मुदि विम्यामधील परीििथवियिेचा पयाय िापरूि िुम्ही िी __________मध्ये पवरििीि 
करू िकिा. 

I. संपूणथ जीिि पॉवलसी 
II. िारण पॉवलसी 
III. बँक सुरक्षा ठेि 
IV. कमी होि जाणारी पॉवलसी  

प्र्ि 6  

जीिि विमा उत्पादिाचा प्रािवमक उदे्दि काय असिो? 

I. कराि सिलि 
II. गंुििणुकीचा सुरवक्षि मागथ  
III. व्यिीच्या उत्पादक क्षमिाचं्या आर्थिक मूल्याच्या िुकसािी पासूि संरक्षण देणे 
IV. संपत्ती जमा करणे 

प्र्ि 7  

खालीलपैकी कोणाला मुदि विमा खरेदी करायला सागंािे? 

I. एक व्यिी वजला मुदिीच्या िेिटी पैिाचंी आि्यकिा आहे 
II. एक व्याकीि वजला विम्याची गरज आहे आवण मोठे अंदाजपत्रक आहे 
III. एक व्यिी वजला विम्याची गरज आहे पण त्याचे अंदाजपत्रक छोटे आहे 
IV. एक व्यिी वजला अिा विमा उत्पादिाची गरज आहे जे मोठा परिािा देिे 

प्र्ि 8  

कमी होि जाणाऱ्या मुदि विमा आ्िासिाच्या संदभाि खालील पैकी कोणिे विधाि चुकीचे आहे? 

I. विमा सरंक्षणाच्या कालािधीि मृत्यूच्या फायद्याची रक्कम कमी होि जािो.  
II. विमा आ्िासिाच्या मुदिीिुसार विमा हप्िा रक्कम कमी होि जािे 
III. विमा हप्िा सपूंणथ कालािधीि समाि असिो. 
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IV. िारण मुिी योजिा हे कमी होि जाणाऱ्या मुदि विमा आ्िासिाच्या योहािाचे उदाहरण आहे 

प्र्ि 9  

सािधी विमा आ्िासि योजिेच्या संदभाि खालील पैकी कोणिे विधाि योग्य आहे?  

I. त्याच्यामध्ये केिळ मृत्युच्या फायद्याचा घटक आहे  
II. त्याच्यामध्ये केिळ वटकूि राहण्याच्या फायद्याचा घटक आहे 
III. त्याि मृत्यचूा फायदा आवण वटकाि धरूि राहण्याचा फायदा हे दोन्शही घटक आहेि 
IV. िो मुदिीच्या विमा योजिेप्रमाणेच आहे 

प्र्ि 10  

खालीलपैकी कोणिे उदाहरण सािधी विमा आ्िासि योजिेचे उदाहरण आहे? 

I. िारण मुिी योजिा  
II. ऋण जीिि विमा योजिा  
III. पैसे परिािा योजिा  
IV. संपूणथ जीिि योजिा 

 

्ियं परीक्षण प्र्िाचंी उत्तरे 

उत्तर 1  

योग्य पयाय आहे II. 

िारण जीिि विमा व्यिीच्या मृत्युच्या घटिेि पॉवलसीधारकाच्या िारणाची रक्कम देऊ करिो. 

उत्तर 2  

योग्य पयाय आहे I. 

िुम्ही िुमच्या जेिण विम्यासाठी वजिका अवधक विमा हप्िा भराल, वििकी िूमच्या मृत्युच्या घटिेि 
लाभधारकािंा वमळणारी भरपाई अवधक. 

उत्तर 3  

योग्य पयाय आहे III. 

मुदि विमा ्ििंत्र पॉवलसी म्हणूि खरेदी केला जाऊ िकिो त्याच बरोबर अन्शय पॉवलसी बरोबर 
पुरिणी म्हणूिही घेिला जाऊ िकिो.  

उत्तर 4  

योग्य पयाय आहे III. 
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कमी होि जाणाऱ्या विम्यामध्ये अदा केला जाणारा विमा हप्िा पूणथ कालािधीि कायम राहिो. 

उत्तर 5  

योग्य पयाय आहे I. 

मुदि विम्यामध्ये उपस््िि असणारा परीििथवियिेचा पयाय िापरूि िुम्ही संपूणथ जीिि पॉवलसी मध्ये 
पवरििीि करू िकिा. 

उत्तर 6  

योग्य पयाय आहे III. 

व्यिीच्या उत्पादक क्षमिाचं्या आर्थिक मूल्याचे होणारे िुकसाि हा जीिि विमा उत्पादिाचा प्रािवमक 
उदे्दि असिो. 

उत्तर 7  

योग्य पयाय आहे III. 

ज्या व्यिीला विम्याची गरज आहे पण त्याचे अंदाजपत्रक लहाि आहे त्याच्यासाठी मुदि विमा योजिा 
हा चागंला पयाय आहे. 

उत्तर 8  

योग्य पयाय आहे II. 

कमी होि जाणाऱ्या मुदि आ्िासि योजिाचंा विमा हप्िा संपूणथ कालािधीि समाि राहिो. 

उत्तर 9  

योग्य पयाय आहे III. 

सािधी विमा आ्िासि योजिेि मृत्यचूा फायदा आवण वटकूि राहाण्याचा फायदा हे दोन्शही फायदे 
वमळिाि. 

उत्तर 10  

योग्य पयाय आहे III. 

पैसे परिािा योजिा हे सािधी विमा आ्िासि योजिेचे उदाहरण आहे. 
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प्रकरण 9 
जीिि विमा उत्पादिे – II 

 

प्रकरणाचा पवरचय 

हे प्रकरण िुम्हाला अपारंपावरक जीिि विमा उत्पादिाचं्या वि्िाचा पवरचय करूि देिे. आपण 
पारंपावरक जीिि विमा उत्पादिाचं्या मयादा काय आहेि हे समजूि घेण्यापासूि सुरु करू आवण िंिर 
अपारंपावरक जीिि विमा उत्पादिाची आकषथकिा किाि आहे हे जाणिू घेऊ. िेिटी, आपण 
बाजाराि उपलदाध असलेले विविध प्रकारचे अपारंपावरक जीिि विमा उत्पादिाचें काही प्रकार पाहू. 

विकण्याची फवलिे-+ 

 

A. अपारंपावरक जीिि विमा उत्पादिाचंा आढािा 
B. अपारंपावरक जीिि विमा उत्पादिे 
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A. अपारंपावरक जीिि विमा उत्पादिाचंा आढािा  

1. अपारंपावरक जीिि विमा उत्पादिे – उदे्दि आवण गरज 

मागील प्रकरणामध्ये आपण काही पारंपावरकजीिि विमा उत्पादिाचंा विचार केला ज्यामध्ये विम्याच्या 
बरोबरच बचिीचा घटक असिो. ही उत्पादिे िेहेमीच आर्थिक बाजाराचा भाग समजली जािाि आवण 
त्याचंी भािंिल संचय करणाऱ्या अन्शय साधिाबंरोबर िुलिा केली जािे. 

आपण या वठकाणी लक्षाि घेिले पावहजे की, बचि आवण गंुििणूक याचं्या अिेक उदे्दिापंैकी एक उदे्दि 
संसाधिाचें कायथक्षम आवण प्रभािी आिंर-ऐवहक िाटप करणे हे असिे.  

i. आिंर-ऐवहक िाटप म्हणजे विविध काळाि केलेले िाटप. येिे िापरलेली प्रभािी संज्ञा म्हणजे 
जीिि चक्राच्या विविध टप्प्यािंर विमाण होणाऱ्या गरजा यि्िीपणे पूणथ करण्यासाठी परेुसे 
पैसे उपलदाध असणे.  

ii. दुसऱ्या बाजूला कायथक्षम िाटप म्हणजे सचंयिाचा अवधक िगे आवण भविटयाि उपलदाध होणारे 
अवधक पैसे. वदलेल्या जोखीम पािळीला वजिका जा्ि परिािा वििकी गंुििणकू अवधक 
प्रभािी. 

आर्थिक बाजारािील अन्शय मालमत्तािंी िुलिा करिा विमा पॉवलसीिर वमळणाऱ्या परिाव्याचा 
्पधात्मक दर हा गंभीर काळजीचा विषय रावहला आहे. आपण मागील पाठाि पावहलेल्या विम्याच्या 
काही पारंपावरक रोख मूल्य योजिाचं्या काही िैविटट्याचंा अभ्यास करणे उपयुि ठरेल. िे ज्या 
पद्धिीिे ग्ठ्याप्रमाणे ियार केलेले असिाि त्यामुळे त्यािंा गठ्ठा योजिा असे म्हटले जािे आवण 
फायदे आवण विमा हप्त्याचे एक पॅकेज म्हणूि सदर केले जािाि. 

2. पारंपावरक उत्पादिाचं्या मयादा 

एक गंभीर परीक्षणािूि खालील काळजीचे विषय समोर येिाि: 

a) रोख मूल्य घटक: प्रिमिुः, अिा प्रकारच्या पॉवलसी मध्ये रोख मूल्य घटक सुविस््चि केलेला 
िसिो. िो विमाण केलेल्या राखीि अक्चुवरअल रक्कमेिर अिलंबूि असिो. जीिि 
विमाकत्यािे विस््चि केलेल्या मत्यथिा, व्याजदर, खचथ आवण अन्शय मापदण्ि अिा गहृीिकािंर 
हे ठरिले जािे. ही गृहीिके अगदी ्िैरपणे ठरिलेली असू िकिाि.  

b) परिाव्याचा दर: दुसरे म्हणजे, या पॉवलसी चा परिाव्याचा दर काय आहे हे ठरिणे सोपे 
िाही. याचे कारण “िफ्यासह पॉवलसी” चे फायद्याचे मलू्य केिळ करार सपंिो िेव्हा िक्की 
मावहिी असेल. पनु्शहा, विमाकत्याचे िक्की खचथ उघि केलेले िसिाि. परिाव्याच्या दराच्या 
संबंधाि असलेल्या अ्पटटिेमुळे त्याचंी िुलिा बचिीच्या अन्शय साधिाबंरोबर करिा येि 
िाही. ्िाभाविकपणे, जोपयंि अिी िुलिा करिा येि िाही िोपयंि जीिि विमा व्बाचािीच्या 
अन्शय साधिापेंक्षा वकिी कायथक्षम आहे हे समजू िकि िाही. 
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c) समपथण मूल्य: विसरी सम्या आहे या करारािंगथि (कोणत्याही िळेी असलेले) रोख आवण 
समपथण मूल्य, काही मुल्यािंर आधावरि असिे (जसे ऑक्चुअवरची राखीि रक्कम आवण 
मालमते्तच्या प्रमाणािील पॉवलसीचा समभाग). ही मुल्ये अगदी ्िैरपणे ठरिली जािाि. 
समपथण मूल्य काढण्याची पद्धि ्पटट वदसि िाही. 

d) उत्पन्शि: िेिटी या पॉवलसींच्या उत्पन्शिाचा प्र्ि असिो. या पॉवलसीिरील उत्पन्शि अवधक 
जोखमीच्या गंुििणुकींच्या  इिके दोि कारणामुंळे जा्ि िसिे, एक म्हणजे विचारपूिथक 
विमाण केलेले संकेि, गंुििणुकीिरील किक देखरेख आवण अवधलाभािं. जीिि 
विमाकत्याच्या गंुििणुकीचे प्रविकबब अवधलाभािंाि िाििीिे दिथिले जाि िाही. 

3. स््ित्यिंरे 

पारंपावरक जीिि विमा योजिामंधील मयादा ्पटट झाल्यािंिर, जीिि विमाकत्यांच्या उत्पादिाचं्या 
्िरुपाि स््ित्यंिरे आढळूि आली. त्याचंा सारािं खाली वदला आहे: 

a) िगेळे करणे 
या कलामुळे संरक्षण आवण बचि घटक िगेळे करूि आवण अिी उत्पादिे विकवसि केली गेली जी 
दोन्शहीच्या अ्पटटिा वमश्रणापेक्षा सरंक्षणािर ककिा बचिीिर भर देिाि. 

या उत्पादिामुंळे युिायटेि ्टेट्स सारख्या बाजारपेठेि विमा या िदादाची ििी उकल आवण 
िैस््िक विमा आ्िासि आवण बदलिे विमा आ्िासि यासारख्या योजिा, िर युिायटेि ककग्िम 
आवण अन्शय वठकाणी युविट कलक्ि विमा या सारख्या कल्पिािंा उठाि वमळाला. 

b) गंुििणूक संबंधी 
दुसरा कल, गंुििणुकीिी संबंवधि उत्पादिाकंिे स््ित्यंिर असा होिा, ज्याि 
पॉवलसीधारकाबरोबर गंुििणुकीच्या सादरीकरणाच्या विदेिाकंाचे फायदे जोिले गेले. त्याचा 
पवरणाम म्हणिू जीिि विमा ज्या पद्धिीिे मािंला गेला त्यािही स््ित्यंिर झाले. युविट कलक्ि 
सारखी ििी उत्पादिािंी हे दिथिले की विमाकत्यांिा एक ििी भवूमका अदा करायची आहे. आिा 
िे केिळ आर्थिक सुरक्षा प्रदािा ि राहिा, उत्पन्शिाचा उच्च ्पधात्मक दर पुरिण्याच्या आदेिामुळे 
कायथक्षम विधी व्यि्िापक बिले. 
 
c) पारदिथकिा 
बंधिमुिी मुळे (Unbundling)सुद्धा परिाव्याचा दर, आवण कंपन्शयािंी सेिासंाठी आकारलेले 
िुल्क (जसे खचथ इत्यादी) याचं्याि मोठी पारदिथकिा विमाण झाली. हे सिथ ्पटटपणे िोंदले गेले 
आवण त्यामुळे त्याचंी िुलिा करणे िक्य झाले.  
d) अप्रमावणि उत्पादिे  
चौिा मोठा कल म्हणजे काटेकोरपणा पासूि िे लिवचक उत्पादि रचिाकंिे झालेले स््ित्यंिर, 
अिा स््ित्यंिराकिे अप्रमावणि उत्पादिाकंिे िाटचाल म्हणूि सुद्धा बवघिले जािे. जेव्हा आपण 
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अप्रमावणि असे म्हणिो, िेव्हा िे पॉवलसीच्या सरंचिा आवण फायदे ठरिण्याच्या संदभाि ग्राहक 
ज्या प्रमाणाि वििि करू िकेल असे पयाय या संदभाि असिे. 

या संदभाि ग्राहक सक्रीय पणे भाग घेऊ िकेल अिी दोि के्षते्र आहेि. 

 विमा हप्त्याचंी सरंचिा आवण फायदे िक्की करिािा  
 विमा हप्त्याचे उत्पन्शि कसे गंुििायचे याची वििि करिािा  

4. आकषथण – गरजा पूणथ होणे  

उत्पादिाचंा जगभराि उदयाला आलेला ििीि िगाच्या आकषथणाचे महत्िाचे ्त्रोि खाली वदले 
आहेि: 

a) गंुििणुकीिूि वमळणाऱ्या फायद्यािी िेट जोिणी: प्रिमिुः, उत्साही आवण आ्िासक 
भािंिली बाजारािूि जीिि विमा कंपन्शयािंा गंुििणकुीिूि वमळणारा परिाव्यािी िेट 
जोिणीची िक्यिा होिी. अिा गंुििणुकीच्या समिथिािथ केले जाणारे महत्िाचे विधाि 
म्हणजे, छोट्या कालािधीि समभाग बाजाराि काही चढ–उिार असले िरीही, दीघथ काळाि 
या बाजारािूि वमळणारा परिािा अन्शय सुरवक्षि विस््चि उत्पन्शि देणाऱ्या साधिापेंक्षा खूपच 
जा्ि असू िकिो. जे जीिि विमाकिे त्याचं्या गंुििणुकीचे पोटथफोवलयो चागंल्या प्रकारे 
व्यि्िावपि करू िकले  िे त्याचं्या ग्राहकासंाठी उत्कृटट परिािा देऊ िकले आवण अिा 
प्रकारे उच्च मुल्य उत्पादिे विकवसि झाली.  

b) महागाईला िह देणारा परिािा: उत्पन्शिाचे महत्ि सुद्धा बचिीिर होणाऱ्या महागाईच्या 
पवरणामामुळे विमाण होिे. आपल्या सिांिा हे माहीिच आहे की महागाई मुळे व्यिीची खरेदी 
क्षमिा अिा प्रकारे कमी होिे की, आजचा एक रुपया 15 िषांिंिर केिळ 30 पिैाबंरोबर 
असिो, म्हणजे 100 रुपयाचें मुद्दल पंधरा िषाि 300 रुपये होणे आि्यक आहे िरच त्याचे 
मूल्य आज आहे त्याप्रमाणेच राहील. याचा अिथ असा की जीिि विमा पॉवलसीचे उत्पन्शि 
महागाईच्या दरा पेक्षा खूपच जा्ि हि.े याच वठकाणी खास करूि, गंुििणुकीिी संबद्ध विमा 
पॉवलसी पारंपावरक जीिि विमा पॉवलसी िर माि करू िकिाि. 

c) लिवचकिा:त्याचं्या आकषथकिेचे विसरे कारण म्हणजे त्याचंी लिवचकिा. आिा 
पॉवलसीधारक एका मयादेि हे विस््चि करू िकि होिे की िे वकिी विमा हप्िा भरू 
इस्च्छिाि आवण मृत्युचे फायदे आवण रोख मूल्य याि बदल करू िकिाि. गंुििणूक संबद्ध 
उत्पादिामंध्ये, त्यािंा गंुििणुकींचे पयायही उपलदाध होिे आवण िे ठरि ूिकि होिे त्याचं्या 
विमा हप्त्याची रक्कम कोणत्या प्रकारच्या विधीच्या वमश्रणाि गंुिािली जािी. याचा अिथ असा 
होिो की पॉवलसीधारकािंा जीिि विम्यािील त्याचं्या गंुििणुकीिर अवधक वियतं्रण ठेििा 
येिे.  

d) समपथण मूल्य: िेिटी, पॉवलसी मध्ये पॉवलसी धारकािंा सुरुिािीच्या काही िषािंिर (िीि 
ककिा पाच िष)े, माफक समपथण आकार िजा केल्यािंिर योजिािूंि अंग काढूि घेण्याची 
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मुभा देण्याि आली. अिा प्रकारच्या समपथण मूल्य ककिा मुदि संपण्यापूिी काढूि घेिलेल्या 
रोखीची रक्कम ििाच प्रकारच्या पारंपावरक पॉवलसीच्या अंिगथि उपलदाध समपथण मलू्यापेक्षा 
बरीच जा्ि असे.  

या पॉवलसी खूप लोकवप्रय झाल्या आवण भारिासह अिेक देिाि त्यािंी पारंपावरक पॉवलसींिा पयाय 
बिण्यास सुरुिाि केली कारण त्यािंी अिेक गंुििणूकदाराचें महत्िपूणथ उदे्दि पूणथ करण्यास सुरुिाि 
केली – कायथक्षम गंुििणकू साधिाचं्या मागणीची विर्थमिी करणारे सपंत्ती सचंयिाचे उदे्दि. 
उदाहरणािथ, युिायटेि ्टेट्स मध्ये जीिि विमाकत्यांिी रोख आवण भािंिली बाजाराि कमािलेले  
सध्याच्या उच्च व्याज दराचं्या परिाव्याचे फायदे, “युविव्हसथल लाईफ” सारख्या उत्पादिािंी जलद 
गिीिे पॉवलसीधारकापंयंि पढेु पोहोचिण्याचे साधि परुिले. 

विमाहप्त्याचंी लिवचकिा आवण दिथिी रक्कम यािंी मधल्या काळाि पॉवलसी धारकािंा, त्याच्या/ 
विच्या विविटट पवरस््ििीिी अिुरुप विमाहप्िे समायोवजि करण्यास सक्षम केले. कोणिेही 
अिाि्यक िुकसाि करूि ि घेिा, मुदिी पूिी रक्कम काढूि घेण्याच्या सोयीमुळे पॉवलसीधारकाला 
त्याचे/ विचे पैसे दीघथकाळासाठी अिकििू ठेिण्याची आि्यकिा राहि िसे. 

्ियं चाचणी 1  

खालील पैकी कोणिे जीिि विम्याचे अपारंपावरक उत्पादि आहे? 

I. मुदि विमा आ्िासि  
II. युविव्हसथल जीिि विमा  
III. सािधी विमा  
IV. संपूणथ जीिि विमा 

B. अपारंपावरक जीिि विमा उत्पादिे 

1. काही अपारंपावरक उत्पादिे 

या प्रकरणाच्या उिथवरि उिाऱ्या मध्ये आपण काही अपारंपावरक उत्पादिाचंी चचा करू जी भारिीय 
बाजार आवण अन्शय वठकाणी समोर आली आहेि. 

a) युविव्हसथल जीिि 

युविव्हसथल जीिि विमा ही पॉवलसी 1979 साली युिायटेि ्टेट्स मध्ये चालू करण्याि आली 
आवण िंिर ऐंिीच्या दिकाच्या पवहल्या भागाि प्रचंि लोकवप्रय झाली. 

भारिाचे विमा विवियामक आवण विकास प्रावधकरणच्या िोव्हेंबर 2010 च्या पवरपत्रका िुसार, “ 

युविव्हसथल जीिि विम्याची सिथ उत्पादिे पवरििथिीय विमा उत्पादिे (VIP)म्हणूि ओळखली 
जािील.”.  
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मावहिी 

युविव्हसथल जीिि विमा संबधंी 

युविव्हसथल जीिि विमाम्हणजे लिवचक विमा हप्िे, लिवचक दिथिी रक्कम आवण मतृ्यूचे फायदे आवण 
त्याच्या वकमिीच्या घटकाचंी बंधिमुिी ही िैविटट्ये असलेला कायम्िरूपी विमा आहे. पारंपावरक 
रोख मूल्याच्या विमा पॉवलसीसाठी वियवमिपणे भरला जाणारा विविटट एकूण विमाहप्िा आि्यक 
असे ज्यामुळे पॉवलसी करार सक्रीय राहील, िर युविव्हसथल जीिि विमा पॉवलसी मध्ये 
पॉवलसीधारकाला काही मयादेि, िो ककिा िी विमा आ्िासिासाठी भरू इस्च्छि असलेला विमाहप्िा 
ठरिण्याची मुभा देिाि. विमाहप्िा वजिका मोठा वििके विमा संरक्षण जा्ि आवण पॉवलसीचे रोख 
मूल्यसुद्धा अवधक. 

युविव्हसथल जीिि विम्याची सिावधक महत्िाची अवभिििा म्हणजे पवहल्या पॉवलसी िषािंिर पूणथपणे 
लिवचक विमाहप्िे. एखाद्याला केिळ अिी काळजी घ्यािी लागि असे की एकूण विमा हप्िे पॉवलसी 
साभंाळण्यासाठी पुरेसे आहेि िा? यािूि असे दिथिले जाि असे की पॉवलसी सक्रीय आहे असे िोपयंि 
समजले जाईल जोपयंि विचे रोख मूल्य, मृत्यचेू आकार आवण खचथ अदा करण्या इिके पुरेसे आहे.  

विमाहप्िा लिवचकिे मुळे पॉवलसीधारकाला लवक्ष्यि रक्कमेपेक्षा अवधक विमाहप्िा भरण्यास मुभा देिो. 
त्याचबरोबर िो अिीही मुभा देिो की लवक्ष्यि रक्कमेपेक्षा कमी असलेले विमाहप्िे टाळण्याची मुभा 
देिो. 

संरचिेिील लिवचकिेमुळे पॉवलसीधारकाला रक्कम परि करण्याच्या बधंिावििाय ककिा त्यािर 
व्याज भरल्या वििाय उपलदाध रोख मुल्यािूि अवंिक रक्कम काढूि घेणे िक्य झाले. रोख मूल्य सरळ 
त्याप्रमाणाि कमीं केले जािे. 

लिवचकिा म्हणजे मतृ्यूचे फायदे सुद्धा समायोवजि केले जाऊ िकिाि आवण दिथिी मूल्य बदलले 
जाऊ िकिे.  

असे असले िरीही, अिा प्रकारची पॉवलसी चकुीच्या-पद्धिीिे विकली जाऊ िकिे. युएस सारख्या 
बाजारािही लोक खरोखर या िरिुदीिे भारािले होिे की ‘एखाद्यािे सुरुिािीचे काही विमा हप्िे भरले 
की त्यािंिर पॉवलसी आपोआप चाल ूराहील’. याि ि सावंगिलेली गोटट अिी होिी की गंुििणकुीचा 
परिािा अिा उदे्दिासंाठी परेुसा असेल िरच पॉवलसी सक्रीय राहील.  

ऐंिीच्या दिकाच्या दुसऱ्या भागाि गंुििणुकीचा परिािा कमी झाला आवण त्यामुळे रोख मूल्याचे 
अिमूल्यि झाले. जे पॉवलसीधारक विमा हप्िा वियवमि भरू िकले िाहीि त्यािंा हे पाहूि धक्काच 
बसला की त्याचं्या पॉवलसी विस्टक्रय झाल्या आहेि आवण त्यािंा कोणिेही जीिि विमा संरक्षण उपलदाध 
िव्हिे. 
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आकृिी 1 अपारंपावरक जीिि विमा उत्पादिे 

 
भारिाचे आयआरिीए  (IRDAI) च्या संकेिािुंसार, भारिाि केिळ दोि प्रकारचे अपारंपावरक बचि 

जीिि विमा उत्पादिे ज्याि याचंी मुभा आहे: 

 बदलणाऱ्या विमा योजिा  
 युविट कलक्ि विमा योजिा 

i. पवरििथिीय जीिि विमा:  

सुरुिािीला युिायटेि ्टेट्स आवण अन्शय बाजाराि पवरििथिीय विमा किा प्रकारे सुरु करण्याि 
आला हे पाहणे उपयुि ठरेल. 

ही पॉवलसी युिायटेि ्टेट्स मध्ये 1977 साली सुरु करण्याि आली. पवरििथिीय विमा पॉवलसी 
म्हणजे “संपूणथ जीिि विमा” पॉवलसी ज्याि विम्याची रक्कम जमा केली जािे अिा गंुििणूक 
खात्यामंध्ये विमाहप्िे जमा केले जािाि त्याचंी मृत्यूचा फायदा आवण रोख मूल्य गंुििणुकीच्या 
कामवगरीप्रमाणे बदलि राहिे. अिाप्रकारे पॉवलसी व्याजदर ककिा वकमाि रोख मूल्य याचंी 
कोणिीही हमी देि िाही. िकथ दृटट्या रोख मूल्य िून्शय होऊ िकिे, आवण अिा बाबिीि पॉवलसी 
समाप्ि होऊ िकिे. 

पारंपावरक रोख मूल्य पॉवलसीमधील फरक ्िाभाविक आहे. पारंपावरक रोख मूल्य पॉवलसीला 
दिथिी मूल्य असिे जे संपूणथ पॉवलसी मुदिीि समाि रहािे. रोख मूल्य विमा हप्त्याचं्या रक्कमेिर 
आवण व्याजाच्या विविटट दरािुसार िाढि राहिे. पॉवलसीच्या राखीि रक्कमािंा समिथि देणाऱ्या 
मालमत्ता साधारण गंुििणकू खात्याचा भाग बििाि ज्याि विमाकिा त्याच्या हमी असलेल्या 
उत्पादिाचें विधी साभंाळिो. या मालमत्ता सुरवक्षि गंुििणुकींच्या पोटथफोवलयोमध्ये ठेिल्या 
जािाि. अिा प्रकारे विमाकिा या खात्यािील मालमत्तािंरील परिाव्याचा चागंला दर अपेवक्षि 
करू िकिो. 

याचा विरोध भास म्हणजे, पवरििथिीय जीिि विमा पॉवलसी चे राखीि रक्कम एका िगेळ्या विधी 
मध्ये ठेिले जािाि जे साधारण गंुििणूक खात्याचा भाग िसिाि. युएसमध्ये िगेळे खािे असे 
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म्हटले जाि असे िर कॅििामध्ये याला बाजूला काढलेले खािे असे म्हटले जािे. बहुिािंी 
पवरििथिीय पॉवलसी, पॉवलसीधारकािंा िषािूि वकमाि एकदा अिेक िगेळ्या खात्यािूि 
विििण्याची आवण त्याचंी वििि बदलण्याची अिुमिी देि असि. 

िोिक्याि, येिे अिी पॉवलसी आहे वजच्या रोख मुल्यासाठी जीिि विमा कंपिीच्या ्ििंत्र 
खात्यामाफथ ि अिथ पुरिठा केला जािो, आवण गंुििणकुीचा अिुभि प्रविकबवबि करणारे मृत्यूचे  
फायदे आवण रोख मूल्य बदलिाि. या वििाय विमा कम्पिी द्वारे वकमाि मतृ्यू फायदा   हमी 
ज्यासाठी मत्यथिा आवण खचथ जोखमी विमा कंपिी द्वारे ्िीकारल्या जािाि. पारंपावरक सपूंणथ 
जीिि विमा प्रमाणे विमा हप्िे विस््चि असिाि. अिाप्रकारे पारंपावरक संपूणथ जीिि विम्यासह 
महत्िाचा फरक त्यािील गंुििणूक घटकाि असिो.. 

जे त्याचं्या मालमत्ता त्याचं्या पसंिीच्या विविध विधींमध्ये ठेि ूइस्च्छिािआवण त्याचबरोबर त्याचं्या 
पोटथफोवलयोच्या लाभदायी गंुििणूक कामवगरीपासूि िेट फायदा वमळि ू इस्च्छिाि अिा 
लोकासंाठी पवरििथिीय जीिि विमा पॉवलसी हा आिििा पयाय बिला आहे. त्याचं्या खरेदीची 
प्रिम अट म्हणजे खरेदीकिा पॉवलसीिरील गंुििणूक जोखीम सोसण्याची क्षमिा असलेला 
पावहजे. याचा अिथ असा की जे मावहिगार आहेि आवण समभाग/िेट गंुििणुकी आवण बाजारािील 
चढ-उिारािंी पवरवचि आहेिअिाच लोकाकंिूि पवरििथिीय जीिि पॉवलसी खरेदी केल्या गेल्या 
पावहजेि. ्िाभाविकपणे त्याचंी लोकवप्रयिा बाजार सुधारल्यािंिर उसळी मारणारे आवण त्याचं्या 
ककमिी पििाि िेव्हा खाली येणारे समभाग आवण बॉंि, गंुििणूक बाजाराच्या स््ििीिर अिलंबूि 
असिाि. पवरििथिीय जीिि विमा विपणि  करिािा हे चढउिार लक्षाि ठेिले पावहजेि.  

ii. युविट संबदं्ध विमा 

युविट सबंद्ध योजिा, ज्यािंा ULIP  असेही म्हटले जािे. ही सिाि लोकवप्रय आवण महत्िपूणथ 
उत्पादिे अिेक बाजारामंध्ये पारंपावरक योजिािंा पयाय बिि आहेि. जेव्हा जीिि विमा 
कंपन्शयािंी साधारण समभागामंध्ये गंुििणूक केली आवण पवरणाम ्िरूप मोठे भािंिली लाभ आवण 
िफा वमळिला अिा पवरस््ििीि या योजिा युके (UK) मध्ये सुरु केल्या गेल्या. समभागामंध्ये 
अवधक गंुििणूक ि त्याच बरोबर पॉवलसीधारकापयंि अवधक कायथक्षम आवण न्शयायपूणथ पद्धिीिे 
फायदे हे दोन्शही पोचिायला हििे अिी गरज लक्षाि आली.  

िफ्यासह पारंपावरक पॉवलसी, जीिि कायालयाच्या गंुििणूक कायथक्षमिे बरोबर काही सबंधं 
जोििाि, हा संबधं िेट िसिो. गृहीिके आवण मुल्याकंि करणाऱ्या अक्चुअवर द्वारे विचाराि 
घेिलेल्या घटकािंर अिलंबूि असणारे, ठराविक कालािधीिे (सामान्शयिुः िार्थषक) केलेले 
मालमत्ता आवण देयिा याचें मुल्याकंि आवण पवरणाम ्िरूप जाहीर झालेली अविवरि रक्कम 
म्हणजे पॉवलसी धारकाचा अवधलाभािं. 

कराराचं्या अंिगथि वदल्या गेलेल्या हमीसाठी असलेली मुल्याकंि प्रवक्रया गंभीर असिे. त्याचा 
पवरणाम म्हणिू अवधलाभािं विमाकत्याच्या अधोरेवखि मालमत्ताचं्या मूल्यािर िेट प्रविकबवबि होि 
िाही. अविवरि रक्कम घोवषि केल्यािंिरही, जीिि विमाकिा त्या रक्कमेचे अवधलाभािं म्हणूि 
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िाटप ि करिा िाढ आवण वि्िार यासाठी िापरिा येईल अिी मुि मालमत्ता विमाण करण्याचे 
ठरि ूिकिो.  

या सिथ गोटटींमुळे, पॉवलसीमध्ये येणारे िाढीि अवधलाभािं गंुििणूक कामवगरीचा अत्यंि 
अवलप्िपणे पाठपुरािा करिाि. 

पारंपावरक पॉवलसीमध्ये काही कालािधीि गंुििणुकीिर सुरळीि परिािा वमळािा असा मुलभिू 
विचार असिो. पॉवलसीधारक जरी अंविम अवधलाभािं आवण चक्रिाढ अवधलाभािं वमळाल्यामुळे 
समभाग आवण अन्शय उच्च परिािा देणाऱ्या गंुििणकूींचा लाभ घेि असले िरीही, िे हा 
अवधलाभािं घोवषि करणाऱ्या जीिि कायालयाच्या विणथयािर अिलंबूि असिाि. पुन्शहा, 
मुल्याकंि िषािूि एकदाच केले जाि असल्यािे अवधलाभािं िषािूि एकदाच जाहीर केले 
जािाि. अिा प्रकारे मालमत्ताचं्या मुल्यािील दैिंवदि चढउिार परिाव्यामध्ये प्रविकबवबि होि 
िाहीि. 

युविट संबद्ध पॉवलसी मुळे िरील दोन्शही मयादािंर माि करिा येिे. या कराराचं्या अिंगथि वमळणारे 
फायदे ज्या वदििी रक्कम देय असिे त्यािळेी पॉवलसीधारकाच्या खात्याि जमा असलेल्या 
युविट्सच्या मूल्यािर पूणथिुः ककिा अिंिुः ठरिली जािे. 

युविट संबद्ध पॉवलसी अिाप्रकारे विमाकत्याच्या गंुििणूक कामवगरीचा िेट आवण िाबििोब 
फायदा घेण्याचे साधि बििाि. सामान्शयिुः कंपिीद्वारे व्यि्िावपि विविर्थदटट अवधकृि युविट 
ट्र्ट ककिा विलगीि (अंिगथि) विधीची ही युविट्स असिाि. ही युविट्स एक विमाहप्िा ककिा 
वियवमि विमाहप्िा अदा करण्याद्वारे खरेदी केली जािाि. 

युिायटेि ककग्िम आवण अन्शय बाजारामंध्ये या पॉवलसी विमा घटक संलग्ि असलेल्या गंुििणुकीचे 
साधि म्हणूि विकवसि आवण स््िि केल्या गेल्या. त्याचंी सरंचिा पारंपावरक रोख मूल्य 
करारापेंक्षा खूप िगेळी असिे. आम्ही आधी सावंगिल्याप्रमाणे, पारंपावरक पॉवलसी गठ्ठायुि 
असिाि. त्याचंी मुदि, खचथ आवण बचिीचे घटक याबाबिीि त्या अपारदिथक असिाि. याविरुद्ध 
युविट संबद्ध करार, बंधि मुि असिाि. त्याचंी सरंचिा, विम्यासाठी अदा करण्याचे िुल्क आवण 
खचाचे घटक हे ्पटटपणे विविर्थदटट केल्यामुळे पारदिथक असिे.  

आकृिी  2 : विमा हप्िा विभागणी 
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एकदा हे िुल्क विमाहप्त्यािूि िजा केल्यािंिर उिथवरि रक्कम युविट्स मध्ये गंुििली जािे. या 
युविट्सचे मूल्य कामवगरीच्या पूिथ-विस््चि विदेिाकंाच्या संदभाि विस््चि केलेले असिे.  

यािील महत्िाचा मुद्दा हा आहे की, हे मूल्य एका वियमाद्वारे ककिा समीकरणाद्वारे सुविस््चि केले 
जािे. ज्या मालमते्तमध्ये विधी गंुििलेला असिो विचे बाजारमूल्य प्रविकबवबि करणाऱ्या मालमते्तचे 
विव्िळ मूल्य (NAV) द्वारे या युविट्सचे मूल्य विविटट प्रकारे सावंगिले जािे. दोि ्ििंत्र व्यिी िे 
समीकरण िापरूि एकाच फायद्याच्या रक्कमेपयंि पोहोच ूिकिाि. 

अिाप्रकारे पॉवलसीधारकाचे लाभ जीिि विमा कंपिीच्या गृहीिकािंर आवण िारिम्यािर अिलंबूि 
िसिाि.  

युविट संबद्ध पॉवलसीचे युविटधारकाला अंमलाि आणिा येण्याजोगे आणखी वप्रय असे िैविटट्य 
म्हणजे विविध प्रकारच्या विधींमधूि वििि करिा येणे. प्रत्येक विधीमध्ये विविध मालमत्ताचें वमश्रण 
असिे. अिाप्रकारे गंुििणकूदाराला ऋण, सिुंवलि आवण समभाग विधींच्या व्यापक पयायामंधूि 
वििि करिा येिे. ऋण विधी म्हणजे त्याच्या विमाहप्त्यािील अवधकिम भाग ऋण ठेिींमध्ये, जसे 
वगल्ट आवण बॉन्शड्सस मध्ये गंुिििो. समभाग विधीिील गंुििणूक म्हणजे बहुिािं रक्कम समभाग 
्िरुपाि गंुििली जाईल. या व्यापक प्रकारामंध्ये सुद्धा अन्शय काही प्रकार आवण पयाय असिाि.  

समभाग विधी  ऋण विधी संिुवलि विधी  पैसा बाजार विधी  
हा विधी पिैाचंा 
मोठा भाग 
समभाग आवण 
समभाग संबंवधि 
साधिामंध्ये 
गंुिििो. 

हा विधी पिैाचंा 
बहुिािं भाग 
सरकारी रोखे 
आवण, सुरक्षा 
ठेिीं इत्यादी 
मध्ये गंुिििो. 

हा विधी 
समभाग आवण 
ऋण 
साधिाचं्या 
संयोगािूि 
गंुििणूक 
करिो.  

हा विधी मुख्यत्ि,े 
कोषागार वबल्स, 
ठेि प्रमाणपते्र, 
व्यापावरक पत्र 
इत्यादी 
साधिामंध्ये 
गंुिििो. 

एखादा िृद्धी विधीची वििि करू िकिो जे मोठ्याप्रमाणाि िृद्धी समभागामंध्ये गंुििलेले असिाि, 
ककिा सिुंवलि विधी, जे उत्पन्शि आवण भािंिली लाभ याचें संिुलि साधिाि. एखादा विभागिुः 
विधींची सुद्धा वििि करू िकिो, जे केिळ काही विभागामंध्ये आवण उद्योगामंध्ये गंुििणूक 
करिाि. विििलेला प्रत्येक पयाय गंुिािणाऱ्याचा जोखीम ्िभाि आवण गंुििणूक गरजा 
प्रविकबवबि करणारा असािा. यामध्ये एका ककिा अिेक विधींची कामवगरी अपेके्ष इिकी चागंली 
िसेल िर एका विधी मधुि दुसऱ्या विधीमध्ये स््ित्यिंर करण्याची सुद्धा िरिूद असिे. 

या सिथ विििींमध्ये एक अट सुद्धा असिे. जीिि विमाकत्याकिूि त्यािे पोटथफोवलयो कायथक्षम पणे 
व्यि्िावपि करािा अिी अपेक्षा असली िरीही िो युविटच्या मूल्याविषयी कोणिीही हमी देि 
िाही. अिा प्रकारे िो गंुििणूक जोखमीच्या मोठ्या भागािूि मुि केला जािो. ही जोखीम 
युविटधारका किूि सोसली जािे. मात्र असे असले िरीही विमाकिा मत्यथिा आवण खचथ याचंी  
जोखीम सोसिो. 
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पुन्शहा, युविट संबद्ध पॉवलसी, पारंपावरक योजिापं्रमाणे आ्िावसि रक्कमेिर आधावरि िव्हे िर 
वकमाि विमा हप्िा या आधारािर काम करिाि. विमाधारक वियवमि कालािंरािे वकिी विमा हप्िा 
रक्कम भरू िकिो हे ठरििो. भरलेल्या विमाहप्त्याचं्या पटीि विमा सरंक्षण वदले जािे.  
विमाधारकाला उच्चिर ककिा विम्ििर विमा संरक्षणाचा पयाय उपलदाध असिो. विमाहप्त्याचें दोि 
घटक असिाि – मुदि घटक हमी असलेल्या विधीि गंुििला जािो (याला युके मध्ये ्टवलंग 
विधी असे म्हणिाि) जे मृत्युच्या घटिेि  वकमाि रक्कमेचे संरक्षण पुरििाि. उिथवरि विमा रक्कम 
विमाकत्या द्वारे भािंिली बाजाराि खास करूि समभाग बाजाराि गंुििलेली युविट्स खरेदी 
करण्यासाठी िापरली जािे.  

मृत्युच्या घटिेि, विमा आ्िावसि रक्कम ककिा त्या व्यिीच्या खात्यािर जमा असलेल्या विधीचे 
मूल्य यापैकी जे अवधक असेल िे मतृ्यूचा फायदा म्हणूि वदले जािे. विधीची रक्कम म्हणजे 
व्यिीच्या खात्यािरील युविट्सची संख्या आवण युविटचे मूल्य याचंा साधा गुणाकार. 

्ियं चाचणी 1  

खालील पैकी कोणिे विधाि चुकीचे आहे? 

I. बदलणारा जीिि विमा ही िात्पुरिी विमा पॉवलसी असिे. 
II. बदलणारा जीिि विमा म्हणजे कायम्िरूपी जीिि विमा पॉवलसी असिे. 
III. पॉवलसीचे रोख मूल्य खािे असिे  
IV. पॉवलसी मतृ्यूच्या घटिेिील वकमाि फायद्याची हमी पुरििे  

 

सारािं 

 जीिि विमा पॉवलसी च्या बाबिीि गंभीर काळजीचा विषय म्हणजे त्याचं्या परिाव्याचा आर्थिक 
बाजारािील अन्शय मालमत्ताचं्या िुलिेि असलेला त्याचं्या परिाव्याचा ्पधात्मक दर. 

 अपारंपावरक जीिि विमा उत्पादिािंा चागंले यि देणाऱ्या काही चागंल्या गोटटी म्हणजे बधंि 
मुिी, गंुििणूक सम्बद्द्द्द्ध्िा आवण पारदिथकिा. 

 युविव्हसथल जीिि विमा म्हणजे कायम्िरूपी जीिि विमा ज्याची लिवचक विमाहप्िे, लिवचक 
दिथिी मूल्य आवण मृत्यूच्या फायद्याची रक्कम आवण त्याची ककमि ठरिणाऱ्या घटकाचंी बंधि 
मुिी ही िैविटट्ये आहेि. 

 पवरििथििील जीिि विमा म्हणजे एक प्रकारची “संपूणथ जीिि विमा” पॉवलसी असिे ज्याि 
विमाहप्िे जमा होिाि अिा खास गंुििणूक खात्याच्या गंुििणूक कामवगरीिुसार मृत्यूचा फायदा 
आवण रोख मूल्य घटक कमीजा्ि होिाि. 

 युविट सबंद्ध योजिा ज्यािंा, युवलप असेही म्हटले जािे, अिेक बाजारामंध्ये पारंपावरक योजिाचंी 
जागा घेिली, अिा अत्यिं लोकवप्रय आवण महत्िाच्या योजिापकैी एक म्हणूि पढेु आली. 
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 युविट संबद्ध पॉवलसी जीिि विमा कत्याच्या गंुििणूक कामवगरीचे िेट आवण िाबििोब फायदे 
घेण्याचे साधि परुििाि. 

 

महत्िाच्या संज्ञा 

1. युविव्हसथल जीिि विमा 

2. पवरििथिीय जीिि विमा 

3. युविट संबद्ध विमा 

4. विव्िळ मालमत्ता मूल्य 

्ियं चाचणीच्या प्र्िाचंी उत्तरे 

उत्तर 1  

योग्य पयाय आहे II. 

युविव्हसथल जीिि विमा हा अपारंपावरक जीिि विमा उत्पादि आहे. 

उत्तर  2  

योग्य पयाय आहे I. 

“पवरििथिीय जीिि विमा म्हणजे िात्परुत्या ्िरूपाची जीिि विमा पॉवलसी आहे” हे विधाि चुकीचे 
आहे. 

“पवरििथिीय जीिि विमा म्हणजे कायम ्िरूपी जीिि विमा पॉवलसी आहे” हे योग्य विधाि आहे. 

्ियं पवरक्षणाचे प्र्ि 

प्र्ि 1  

संसाधिाचें आंिर-ऐवहक िाटप याचा संदभथ किािी आहे? 

I. योग्य िळे येईपयंि ससंाधिाचें िाटप पढेु ढकलणे 
II. काही कालािधीिील संसाधिाचें िाटप  
III. संसाधिाचें िात्पुरिे िाटप 
IV. संसाधिाचं्या िाटपाचे विविधीकरण 
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प्र्ि 2  

खालीलीपकैी कोणिी पारंपावरक जीिि विमा उत्पादिाचंी मयादा आहे? 

I. या पॉवलसी िरील उत्पन्शि उच्च आहे 
II. समपथण मूल्य काढण्याची ्पटट आवण दृ्य पद्धिी 
III. सुविस््चि रोख आवण बचि मूल्य घटक 
IV. परिाव्याचा दर िक्की करणे सोपे िसिे  

प्र्ि 3  

युविव्हसथल जीिि विमा पॉवलसी प्रिम कोठे सुरु करण्याि आली? 

I. युएसए  
II. गे्रट वब्रटि 
III. जमथिी 
IV. फ्रान्शस  

प्र्ि 4  

खालील पैकीं कोण पवरििथिीय जीिि विमा पॉवलसी घेण्याची सिावधक िक्यिा आहे? 

I. ज्यािंा विस््चि उत्पन्शि हि ेआहे असे लोक 
II. ज्या लोकािंा जोखमीचे िाििे असिे आवण जे समभाग बाजाराि लुिबुि करि िाहीि  
III. समभाग बाजाराची मावहिी असणारे आवण सहज असणारे लोक 
IV. साधारणपणे िरुण लोक 

प्र्ि 5  

युवलप संदभाि खालील पैकी कोणिे विधाि खरे आहे? 

I. युविट्सचे मूल्य आधी ठरिलेल्या समीकरणािुसार िक्की केले जािे 
II. गंुििणूक जोखीम विमाकत्याद्वारे सोसली जािे 
III. युवलप योजिा त्याचंी मुदि, खचथ आवण बचिीचे घटक यासंदभाि अपारदिथक असिाि. 
IV. युवलप ही गठ्ठायुि उत्पादिे असिाि 

प्र्ि 6  

या वििाय, खालीलपैकी सिथ पवरििथिीय जीिि विम्याची िैविटट्ये आहेि: 

I. लिवचक विमा हप्िा अदा 

II. रोख मूल्याची हमी िसिे  

III. बचिीची राखीि रक्कम कोठे गंुििायची हे पॉवलसीधारक ठरििो 
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IV. मृत्यूच्या वकमाि फायद्याची हमी असिे  

प्र्ि 7  

युविव्हसथल जीिि विम्या संदभाि खालीलपैकी कोणिे योग्य आहे? 

विधाि I: पॉवलसीधारकाला भरण्याच्या रक्कमेि पवरििथि करण्यास अिुमिी देिे 

विधाि II: पॉवलसीधारक रोख मूल्यािर बाजारािर आधावरि परिाव्याचा दर वमळि ूिकिो  

I. I खरे आहे  
II. II खरे आहे  
III. I आवण II खरे आहेि  
IV. I आवण II चुकीचे आहेि 

प्र्ि 8  

या वििाय, युवलप संदभाि खालीलपैकी सिथ सत्य आहेि: 

I. युविट धारक विविध प्रकारच्या विधींमधूि वििि करू िकिो 
II. जीिि विमाकिा युविट मूल्याची हमी देिो 
III. एक विमाहप्िा ककिा वियवमि विमाहप्िा याचं्या द्वारे युविट्स खरेदी केली जाऊ िकिाि. 
IV. विमा खचथ या संदभाि युवलप पॉवलसी सरंचिा पारदिथक असिे 

प्र्ि 9  

 भारिाचे आयआरिीए (IRDAI) संकेिािुंसार, खालीलपैकी कोणिी अपारंपवरक बचि जीिि विमा 
उत्पादिे भारिाि अिुमि केलेली आहेि? 

वििि I: युविट संबद्ध विमा योजिा 
वििि II: पवरििथिीय विमा योजिा 
I. केिळ I 
II. केिळ II 
III. I आवण II दोन्शही 
IV. I आवण II दोन्शही िाही  

प्र्ि 10  

जीिि विमा उत्पादिाचं्या बधंिमुिी चा संदभथ किािी आहे? 

I. जीिि विमा उत्पादिाचंा बॉन्शड्ससिी संबधं 
II. जीिि विमा उत्पादिाचंा सामाभागािंी संबधं  
III. संरक्षण आवण बचि घटकाचंी एकत्रीकरण 
IV. संरक्षण आवण बचि या घटकाचें विभाजि  
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्ियं पवरक्षणाच्या प्र्िाचंी उत्तरे 

उत्तर 1  

योग्य पयाय आहे II. 

संसाधािाचे आिंर-ऐवहक िाटप म्हणजे काही कालािधीिील संसाधिाचें िाटप. 

उत्तर 2  

योग्य पयाय आहे IV. 

पारंपावरक विमा उत्पादिामंध्ये परिाव्याचा दर विस््चि करणे सोपे िाही. 

उत्तर 3  

योग्य पयाय आहे I. 

युविव्हसथल जीिि विमा प्रिम यूएसए (USA) मध्ये सुरु करण्याि आला. 

उत्तर 4  

योग्य पयाय आहे III. 

समभागाबंद्दल सहज असणारे आवण मावहिगार लोक पवरििथिीय जीिि विमा खरेदी करण्याची 
सिावधक िक्यिा असिे. 

उत्तर 5  

योग्य पयाय आहे III. 

युवलप योजिा त्याचंी मुदि, खचथ आवण बचिीचे घटक याबाबि पारदिथक असिाि. 

उत्तर 6  

योग्य पयाय आहे I. 

पवरििथिीय जीिि विम्यामध्ये विमाहप्िे लिवचक िसूि विस््चि असिाि. 

उत्तर 7  

योग्य पयाय आहे III. 

दोन्शही विधािे सत्य आहेि. युविव्हसथल जीिि विम्याचे विमाहप्त्याबाबि लिवचकिा हे िैविटट्य आहे. 
या ्िरूपाचा जीिि विमा पॉवलसीधारकाला काही बाजार आधावरि विदेिाकंािी संबद्ध परिाव्याचा 
दर वमळिण्यास अिुमिी देिो. 
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उत्तर 8  

योग्य पयाय आहे II. 

युवलपच्या बाबिीि जीिि विमाकिा युविटच्या मूल्याची हमी देि िाही. 

उत्तर 9  

योग्य पयाय आहे III. 

 भारिाचे आयआरिीए (IRDAI) चा संकेिािुंसार भारिाि अिुमिी असलेल्या अपारंपवरक बचि 
जीिि विमा उत्पादिामंध्ये युविट संबद्ध विमा योजिा आवण पवरििथिीय विमा योजिा याचंा समाििे 
होिो. 

उत्तर 10  

योग्य पयाय आहे IV. 
जीिि विमा उत्पादिामधील बंधि मुिीचा संदभथ संरक्षण आवण बचिीच्या घटकाचें विभाजि याचं्यािी 
आहे
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प्रकरण 10 
जीिि विम्याची उपयोजिे 

 

प्रकरणाची ओळख 

जीिि विमा व्यिींिा केिळ अकाली मतृ्यूपासूि सरंक्षण देि िाही. त्याची अन्शय उपयोजिेसुद्धा आहेि. 
त्याचंा उपयोग विमा फायद्याच्या पवरणामासंह ट्र्टच्या विमाणासाठी केला जाऊ िकिो; त्याचे 
उपायोजि उद्योगाच्या महत्िाच्या कमथचाऱ्यासंाठी विमा आ्िासि पॉवलसी करण्यासाठी आवण िारण 
कजे मुि करण्यासाठी होऊ िकिो. आम्ही जीिि विम्याच्या या विविध उपयोजिावंिषयी िोिक्याि 
िणथि करू. 

विकण्याची फवलिे 

 

A. जीिि विम्याची उपयोजिे 
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A. जीिि विम्याची उपयोजिे  

1. वििावहि मवहलाचंा मालमत्ता कायदा  

िार्थषकीसह जीिि विमा पॉवलसीच्या अिंगथि फायद्याचे ह्िािंरण आवण िारसा यािंरील मालमत्ता कर 
लागू असल्यािे जीिि पॉवलसी मधील ट्र्ट च्या सकंल्पिेचा उदय झाला. भारिािील मालमत्ता कर 
रद्द केल्यािे ट्र्टच्या संकल्पिेला प्राधान्शय वमळणार िाही, िरी हा विषय िपिीलाि समजाििू घेणे 
फायद्याचे आहे.  

वििावहि मवहलाचंा मालमत्ता कायदा 1874 मधील कलम 6 मध्ये जीिि विमा पॉवलसीच्या अंिगथि पत्िी 
आवण मुले यािंा वमळणाऱ्या फायद्याचं्या सुरवक्षििेसाठी िरिूद आहे.  वििावहि मवहलाचंा मालमत्ता 
कायदा 1874 चे कलम 6 मध्ये ट्र्ट विमाण करण्याची सुद्धा िरिूद आहे. 

आकृिी 1 : एमिदाल्यूपी कायद्याच्या अिंगथि लाभधारक 

 
कायदा असे सागंिो की ज्याि एखाद्या वििावहि पुरुषािे प्रिमदिथिी त्याची पत्िी, ककिा त्याची पत्िी 
आवण मुले, ककिा त्याचं्यापैकी कोणाहीसाठी घेिलेली ्ििुःच्या आयुटयाची विमा पॉवलसी, याची खात्री 
करेल आवण एक ट्र्ट म्हणूि जसे ्िार्य दिथिले गेले असेल त्यािुसार त्याची पत्िी, ककिा त्याची 
पत्िी आवण मुले, ककिा त्याचं्यापैकी कोणाहीसाठी, ट्र्टचा उदे्दि पूणथ होि िाही िोपयंि पिीचे ककिा 
त्याचे घेणेकरी याचें वियंत्रण राहणार िाही, ककिा कोणीही त्याच्या मालमते्तचा भाग बिण्यास संबद्ध 
असणार िाही. 
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a) एमिदाल्यूपी कायद्याच्या अिंगथि पॉवलसीची िैविटट्य े

i. प्रत्येक पॉवलसी एक ्ििंत्र न्शयास बिूि राहील. पत्िी ककिा मुलगा (18 िषांिरील) त्याचे 
वि्ि्ि बििील.  

ii. पॉवलसी कोटाच्या अटॅचमेंटच्या, घेणेकऱ्याचं्या आवण अगदी विमाधारकाच्याही वियंत्रण 
कके्षच्या बाहेर असेल. 

iii. विमा हक्काची रक्कम वि्ि्िािंा अदा केली जाईल. 

iv. पॉवलसी समपथण करिा येणार िाही आवण िामविदेिि ककिा िेमणूक करणे सुद्धा अिुमि 
िाही. 

v. पॉवलसीधारकािे पॉवलसी अिंगथि फायदे साभंाळण्यासाठी कोणीही खास वि्ि्ि िेमला िाही 
िर ज्या राज्याि विमा केला गेला त्या राज्याच्या अवधकृि वि्ि्िाकिे पॉवलसी च्या अंिगथि 
वमळालेली रक्कम अदा केली जािे. 

b) फायदे  

न्शयास अपवरििथिीय आवण दुरु्त्या ि करिा येण्याजोग्या ट्र्ट िीिच्या अंिगथि ्िापि केला 
जािो आवण त्याि एक ककिा अिेक विमा पॉवलसी ठेिल्या जािाि. जीिि विमा पॉवलसी च्या 
अंिगथि फायदे असल्यािे न्शयासाच्या मालमते्तचे व्यि्िापि करण्यासाठी वि्ि्िाची वियुिी 
करणे महत्िाचे असिे विमा पॉवलसी न्शयासाला ठेिण्यासाठी वदल्यामुळे पॉवलसीधारक पॉवलसी 
अंिगथि आवण त्याच्या ्ििुःच्या मतृ्यूिंिर त्याचे हक्क सोिूि देिो. वि्ि्ि विम्याची रक्कम 
गंुिििो आवण एक ककिा अवधक लाभधारकासंाठी िो साभंाळिो.  

पत्िी आवण मुलाचं्या फायद्यासाठी न्शयास ्िापि करणे हे िेहेमीचे असले िरीही लाभधारक 
कोणीही कायदेिीर व्यिी असू िकिे. न्शयास विमाण केल्यािे लाभधारक कायद्यािे अज्ञाि 
असिािा पॉवलसीचे उत्पन्शि चागंल्या प्रकारे गंुििले जािे आवण भविटयािील कजथदारासंाठी फायदे 
जमा करूि ठेिले जािाि.  

2. महत्िाच्या व्यिीचा विमा 

महत्िाच्या व्यिीचा विमा हा व्यािसावयक विम्याचा महत्िाचा भाग आहे. 

व्याख्या 

व्यिसायािे घेिेलेली विमा पॉवलसी ज्याि व्यिसायाच्या महत्िाच्या व्यिीच्या मृत्यमुूळे ककिा त्याच्या 
दीघथकालीि अक्षमिेमुळे होणारे व्यिसायाचे आर्थिक िुकसाि भरूि काढले जािे. 

अवधक सोप्या िदादाि सागंायचे िर, महत्िाच्या व्यिीचा विमा म्हणजे व्यिसायाच्या संरक्षणासाठी 
िापरली जाणारी जीिि विमा पॉवलसी आहे. पॉवलसीची मुदि महत्िाच्या व्यिीच्या व्यिसायासाठी 
असलेल्या उपयुििेच्या पुढे वि्िारली जाि िाही. महत्िाच्या व्यिीच्या पॉवलसी िेहमी व्यिसायाच्या 
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मालकीच्या असिाि आवण त्याचें लक्ष्य मुख्य उत्पन्शि विमािा मरण पािल्यास होणारे िुकसाि भरूि 
काढणे आवण व्यिसायाचे साित्य कायम राखणे हे असिे. महत्िाच्या व्यिीचा विमा प्रत्यक्ष 
िुकसािीची भरपाई करि िाही िर विमा पॉवलसी िर विविर्थदटट केलेली एक विस््चि रक्कम भरपाई 
म्हणूि  देिो. 

अिेक व्यिसायामंध्ये एक महत्िाची व्यिी असिे जी मोठ्या प्रमाणािर फायद्यासाठी जबाबदार असिे, 
ककिा त्याच्याकिे एकमेि आवण अन्शय कोणीही देऊ िकणार िाही असे सं्िेसाठी बौवद्धक संपदे 
सारखे अत्याि्यक कौिल्य असिे. एखादा मालक अिा एखाद्या कमथचाऱ्याचे ज्ञाि, कायथ, ककिा 
कंपिीसाठी अिीि मौल्यिाि असे एकूण योगदाि असिे; त्याच्या जीििासाठी ककिा आरोग्यासाठी 
महत्िाच्या व्यिीची विमा पॉवलसी घेईल.  

महत्िाच्या व्यिी गमािल्यािंिर सोसाि ेलागणारे िुकसािीचा काही खचथ िसूल करण्यासाठी (जसे 
िात्पुरिी मदि वमळिण्यासाठी ककिा त्याजागी दुसरा माणूस िेमण्यासाठी) आवण िुकसाि (जसे 
ििीि व्यिी प्रविवक्षि होऊि व्यिसाय पूिथिि करेपयंि कमी झालेली क्षमिा) भरूि काढण्यासाठी  
मालक ही पॉवलसी घेिाि.  

महत्िाच्या व्यिीची विमा पॉवलसी ही मुदि पॉवलसी असिे ज्याि विमा आ्िावसि रक्कम त्या 
व्यिीच्या उत्पन्शिापेक्षा कंपिीच्या फायदा वमळिण्याच्या क्षमिेिी संबवंधि असिे. कराचं्या दृटटीिे ही 
पॉवलसी कायथक्षम असिे कारण याचा संपूणथ विमा हप्िा व्यिसायाचा खचथ म्हणूि धरला जािो. मात्र 
एखाद्या घटिेि महत्िाची व्यिी मृत्यू पािली िर त्या विम्याचा मृत्यूचा फायदा उत्पन्शिाि धरला जाऊि 
त्यािर कर आकारला जािो. 

व्यिसायाचे परीक्षण केलेले आर्थिक जमाखचथ आवण सादर केलेले आयकराचे वििरण याचें विरीक्षण 
करूि विमाकिा विमा आ्िावसि रक्कमेचे विधारण करिो. सामान्शयिुः महत्िाच्या व्यिीचा विमा 
करण्यासाठी कंपिी फायदा विमाण करणारी असली पावहजे. काही िोड्याबाबिीि विमाकिे िोटा 
दिथिणाऱ्या पण चागंल्या आर्थिक आधार असणाऱ्या ििीि कंपन्शयासंाठी अपिाद करिाि. 

a) महत्िाची व्यिी कोण असू िकिे? 

महत्िाची व्यिी म्हणजे व्यिसायािी िेट संबंवधि असलेली कोणिीही व्यिी वजला गमािल्यामुळे 
व्यिसायािर आर्थिक िाण येईल. उदाहरणािथ, िी व्यिी सचंालक, भागीदार, महत्िाची विक्री 
प्रविविधी, प्रकल्प व्यि्िापक, ककिा कंपिीला वििेषिुः मौल्यिाि असणारे विविटट ज्ञाि ककिा 
कौिल्य असणारी व्यिी असू िकिे. 

b) विमा करण्या योग्य िुकसाि 

खालील िुकसािी साठी महत्िाच्या व्यिीचा विमा भरपाई देऊ िकिो: 

i. महत्िाची व्यिी जेव्हा दीघथकालीि अक्षमिे मुळे काम करू िकि िसेल िर त्याच्यािी 
संबंवधि िुकसाि, िात्परुत्या ्िरुपाि कमथचारी परुिणे, आि्यक िाटल्यास त्याच्या बदली 
कमथचाऱ्याच्या भरिी आवण प्रविक्षणासाठी रक्कम पुरिणे  
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ii. िफ्याचे संरक्षण करण्यासाठी विमा. उदाहरणािथ, गमािलेल्या विक्रीमधूि वमळणाऱ्या 
उत्पन्शिाची भरपाई, ज्याि िी व्यिी समाविटट होिी अिा प्रकल्पाच्या वदरंगाई ककिा रवहि 
होण्यामुळे होणारे िुकसाि, वि्िाराची सधंी गमािणे, वििेष कौिल्ये आवण ज्ञाि गमािणे 

3. िारण मुिी विमा (MRI) 

समजा एक मालमत्ता विकि घेण्यासाठी िुम्ही कजथ घेि आहाि. िुम्हाला िारण मुिी विम्यासाठी 
कजाच्या व्यि्िेचा भाग म्हणूि रक्कम अदा करािी लागेल. 

a) एमआरआय (MRI) म्हणजे काय? 

ही एक विमा पॉवलसी आहे जी गृहकजथ घेणाऱ्या व्यिींिा आर्थिक सरंक्षण देिे. ज्याि संपूणथ कजथ 
परि करण्यापूिी त्याचा/विचा मतृ्यू झाल्यास िारणकत्याद्वारे घेिली गेलेली उिथवरि रक्कम परि 
करण्यासाठी िी मूलिुः कमी होि जाणारी मुदि जीिि विमा पॉवलसी आहे. या पॉवलसीला कजथ 
संरक्षक पॉवलसी म्हणिाि. ही योजिा प्रौढ लोकासंाठी आहे ज्याचं्यािर अिलंबूि असणाऱ्यांिा 
पॉवलसीधारकाच्या अिपेवक्षि मृत्युच्या प्रसंगाि त्याचें देणे पूणथ करण्यासाठी सहाय्य लागिे. 

b) िैविटट्य े

पॉवलसी समपथण मूल्य ककिा पवरपक्ििा फायदे धारण करिे. या पॉवलसीच्या अंिगथि विमा संरक्षण 
दर िषी कमी होि जािे मात्र मुदि विमा पॉवलसीमध्ये पॉवलसी कालािधीि विमा संरक्षण कायम 
राहिे. 

्ियं चाचणी 1  

िारण मुिी विम्याच्या पाठीमागील उदे्दि काय? 

I. ्ि्ि िारणकजाचे दर वमळिणे 
II. गृहकजथ घेणाऱ्यासाठी आर्थिक संरक्षण परुिणे 
III. िारण केलेल्या मालमते्तचे मलू्य संरवक्षि करणे 
IV. कजथ बुिाल्यास विटकासि चकुिणे 

सारािं 

 वििावहि मवहलाचंा मालमत्ता कायदा 1874कलम 6 जीिि पॉवलसी अंिगथि पत्िी आवण मुले 
याचं्यासाठी फायद्याचं्या सुरवक्षििेची िरिूद परुििे. 

 एमिदाल्यूपीकायद्याच्या अंिगथि घेिलेली पॉवलसी न्शयायालयाच्या अटॅचमेंट, कजथदार आवण अगदी 
जीिि विमाधारक याचं्या वियंत्रण कके्षच्या बाहेर असेल. 

 महत्िाच्या व्यिीचा विमा हा व्यािसावयक विम्याचा महत्िाचे ्िरूप आहे. व्यिसायािे घेिलेली 
विमा पॉवलसी जी त्याच्या महत्िाच्या व्यिीच्या मृत्युच्या ककिा दीघथकालीि अक्षमिे मुळे विमाण 
होणारे आर्थिक िुकसाि भरपाई करिे, असे याचे िणथि करिा येईल. 
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 िारण मुिी विमा म्हणजे मलूिुः कमी होि जाणाऱ्या मुदिीची जीिि विमा पॉवलसी जी कजाची 
संपूणथ रक्कम देण्यापूिी िारणकत्याचा मृत्यू झाला िर िारणाची उिथवरि रक्कम परि देण्यासाठी 
िारणकत्याद्वारे घेिलेली पॉवलसी. 

महत्िाच्या संज्ञा 

1. वििावहि मवहलाचंा मालमत्ता कायदा 
2. महत्िाच्या व्यिीचा विमा  
3. िारण मुिी विमा 

्ियं चाचणीची उत्तरे 

उत्तर 1  

योग्य पयाय आहे II. 

एमआरआय (MRI)गृह कजथ घेणाऱ्यािंा आर्थिक संरक्षण देिो. 
 

्ियं परीक्षण प्र्ि 

प्र्ि 1  

महत्िाच्या व्यिीच्या विमा पॉवलसी अंिगथि विमा आ्िावसि रक्कम साधारणपणे खालीलपैकी किािी 
जोिलेली असिे? 

I. महत्िाच्या व्यिीचे उत्पन्शि 
II. व्यिसायाची िफा क्षमिा 
III. व्यिसायाचा इविहास  
IV. महागाई विदेिाकं 

प्र्ि 2  

िारण मुिी विमा (MRI) ________च्या अिंगथि िगीकृि केला जािो.. 

I. िाढि जाणारा मुदि जीिि विमा  
II. कमी होि जाणारा मुदि जीिि विमा 
III. पवरििथिीय जीिि विमा  
IV. युविव्हसथल जीिि विमा 

प्र्ि 3  

खालील पैकी कोणिे िुकसाि महत्िाच्या व्यिीच्या विम्याच्या अंिगथि सरंवक्षि केले जािे? 
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I. मालमते्तची चोरी  
II. जेव्हा महत्िाची व्यिी दीघथकाळ काम करण्यास अक्षम असिे िेव्हा त्याच्यािी संबवंधि िुकसाि 
III. साधारण देयिा 
IV. चूकभलुी मुळे झालेले िुकसाि 

प्र्ि 4  

पॉवलसी एमिदाल्यूपीकायद्याच्या अंिगथि प्रभािी आहे. पॉवलसी धारकािे पोवलसच्या अंिगथि वमळणारे 
फायदे वमळण्यासाठी आवण साभंाळण्यासाठी एक वििेष वि्ि्ि वियुि केला िाही िर विमा 
आ्िावसि रक्कम _____________यािंा देय होिे. 

I. पुढील िारसदार  
II. राज्याचा अवधकृि वि्ि्ि  
III. विमाकिा 
IV. विमाधारक 

प्र्ि 5  

महेि कजाऊ घेिलेल्या भािंिलािर एक व्यिसाय करि होिे. त्याचं्या आकस््मक विधिािंिर सिथ 
कजथदािे त्याच्या मालमत्ता वमळिण्याचा खूप प्रयत्ि करि आहेि. खालीलपैकी कोणत्या मालमत्ता 
कजादात्याचं्या पोहोचेच्या बाहेर आहेि? 

I. महेिच्या िािािे असलेली मालमत्ता  
II. महेिचे बँक खािे  
III. एमिदाल्यूपीकायद्याच्या कलम 6 अंिगथि खरेदी केलेली मुदि जीिि विमा पॉवलसी  
IV. महेिच्या मालकीचे म्युच्युअल फंि  

प्र्ि 6  

एमिदाल्यूपीकायद्याच्या केसेसच्या संदभाि खालीलपैकी कोणिे पयाय सत्य आहेि? 

विधाि I: पवरपक्ििा विमा हक्क चेक्स पॉवलसीधारकािंा अदा केले जािाि 
विधाि II: पवरपक्ििा विमा हक्क चेक्स वि्ि्िािंा अदा केले जािाि 
I. I सत्य आहे  
II. II सत्य आहे 
III. I आवण II दोन्शही सत्य आहेि 
IV. I ककिा II पैकी एकही िाही  

प्र्ि 7  

एमिदाल्यूपीकायद्याच्या केसेसच्या संदभाि खालीलपैकी कोणिे पयाय सत्य आहेि? 

विधाि I: मृत्यूचे विमा हक्क िामविदेवििाचं्या िाि ेप्रदाि केले जािाि 
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विधाि II: मृत्यूचे विमा हक्क वि्ि्िाचं्या िाि ेप्रदाि केले जािाि 

I. I सत्य आहे  
II. II सत्य आहे  
III. I आवण II सत्य आहेि 
IV. I ककिा II दोन्शहीही सत्य िाहीि 

प्र्ि 8  

अजय त्याचं्या कमथचाऱ्यासंाठी विमाहप्िा भरिो. खालीलपैकी कोणिा विमाहप्िा कमथचाऱ्याला वदलेली 
भरपाई म्हणूि िजािट करण्यायोग्य िाही असे मािले जाईल? 

वििि I: कमथचाऱ्याला देय िैद्यकीय विमा  

वििि II: महत्िाच्या व्यिीचा जीिि विमा ज्याचे फायदे अजयला देय असिील  

I. फि I 
II. फि II 
III. I आवण II 
IV. I ककिा II दोन्शहीही िाहीि  

प्र्ि 9  

कजथदाराला व्याज आकारायचे पण त्यािंी त्याचंी मालमत्ता संलग्ि म्हणूि गहाण टाकायची मात्र 
मालमते्तचा िाबा कजथदाराकिे ठेिायचा या पद्धिीला __________म्हणिाि. 

I. सुरक्षा  
II. िारण  
III. व्याजखोरी  
IV. िजर गहाण  

प्र्ि 10  

खालीलपैकी कोणिी पॉवलसी गृहकजथ घेणाऱ्याला सरंक्षण पुरििे? 

I. जीिि विमा 
II. अपंगत्ि विमा 
III. िारण मुिी विमा 
IV. साधारण विमा 
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्ियं परीक्षण प्र्िाची उत्तरे 

उत्तर 1  

योग्य पयाय आहे II. 

महत्िाच्या व्यिीच्या विमा पॉवलसी अंिगथि विमा आ्िावसि रक्कम साधारणपणे व्यिसायाच्या िफा 
वमळिण्याच्या क्षमिेिी जोिलेली आहे. 

उत्तर 2  

योग्य पयाय आहे II. 

िारण मुिी कजथ विमा (MRI) कमी होि जाणारा मुदि विमा या अिंगथि िगीकृि केले जाऊ िकिो. 

उत्तर 3  

योग्य पयाय आहे II. 

जेव्हा महत्िाची व्यिी दीघथकाळ काम करू िकि िाही िेव्हा होणारे िुकसाि महत्िाच्या व्यिीच्या 
विम्याच्या अिंगथि सरंवक्षि केले जािे. 

उत्तर 4  

योग्य पयाय आहे II. 

पॉवलसीधारकािे पॉवलसीचे फायदे प्राप्ि करण्यासाठी आवण िे व्यि्िावपि करण्यासाठी एखाद्या 
वििेष वि्ि्िाची वियुिी केली िाही िर पॉवलसी अिंगथि वमळालेली रक्कम राज्याच्या अवधकृि 
वि्ि्िाला देय असिे. 

उत्तर 5  

योग्य पयाय आहे III. 

एमिदाल्यूपीकायद्याच्या कलम 6 अंिगथि खरेदी केलेल्या मुदि जीिि पॉवलसी न्शयायालयाच्या अटॅचमेंट 
आवण कजथदाराचं्या पोहोचेच्या बाहेर असिाि. 

उत्तर 6  

योग्य पयाय आहे II. 

पवरपक्ििा विमा हक्क चेक्स वि्ि्िािंा अदा केले जािाि. 

उत्तर 7  

योग्य पयाय आहे II. 

मृत्यूचे विमा हक्क वि्ि्िाचं्या िाि ेप्रदाि केले जािाि. 
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उत्तर 8  

योग्य पयाय आहे II. 

अजयला देय असणारे महत्िाच्या व्यिींच्या जीििाच्या विम्याचे फायदे कमथचाऱ्याला वदलेली भरपाई 
म्हणूि िजािटी योग्य मािल ेजाणार िाहीि. 

उत्तर 9  

योग्य पयाय आहे II. 

कजथदाराला व्याज आकारायचे पण त्यािंी त्याचंी मालमत्ता संलग्ि म्हणूि गहाण टाकायची पण 
मालमते्तचा िाबा कजथदाराकिे ठेिायचा या पद्धिीला िारण म्हणिाि. 

उत्तर 10  

योग्य पयाय आहे III. 

िारण मुिी विमा गृहकजथ घेणाऱ्याला विमा संरक्षण देिो. 
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प्रकरण 11 
जीिि विम्यामध्ये ककमि आवण मूल्य ठरिणे  

 

प्रकरणाची ओळख 

या प्रकरणाि विकणाऱ्यािंा मूल्य विधारण करिािा अंिभूथि असलेले मुलभिू घटक आवण जीिि विमा 
कराराचें फायदे समजाििू सागंणे. आपण प्रिम विमाहप्त्यामध्ये असणाऱ्या घटकाचंी चचा करू आवण 
िंिर अविरि रक्कम आवण अवधलाभािंाच्या संकल्पिे िर चचा करू. 

विकण्याची फवलिे 

 

A. विमा मूल्य विधारण– मुलभिू घटक  
B. अविवरि रक्कम आवण अवधलाभािं 
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A. विमा मूल्य विधारण – मुलभिू घटक 

1. विमा हप्िा 

सोप्या भाषेि, विमाहप्िा ही संज्ञा विमा पॉवलसी खरेदी करण्यासाठी विमाधारकाद्वारे अदा केली 
जाणारी रक्कम दिथििे. साधारणिुः िे प्रिी हजारी विमा आ्िावसि रक्कमेसाठी विमाहप्त्याचा दर या 
्िरुपाि सावंगिले जािे. विमाहप्त्याचे दर, विमा कंपन्शयाचं्या दराचं्या कोटटकामंध्ये उपलदाध असिाि. 

आकृिी  1 : विमा हप्िा  

 
या कोटटकामंध्ये छापलेल्या दरािंा “कायालयीि विमाहप्िे”असे म्हणिाि. िे ठराविक समाि िार्थषक 
विमाहप्िे असिाि जे दर िषी भरणे आि्यक असिे. बहुिािं बाबिीि िे सिथ मुदिीि सारखे असिाि 
आवण िार्थषक दर या ्िरुपाि व्यि केले जािाि.  

उदाहरण 

िीस िषांच्या सािधी पॉवलसीचा वदलेल्या ियासाठी विमाहप्िा रुपये 4800 असेल िर, याचा अिथ रुपये 
4800 दरिषी याप्रमाणे िीस िष ेभरले पावहजेि.  

असे असले िरीही अिा काही पॉवलसी असणे िक्य आहे की ज्याि विमाहप्िा केिळ पवहली काही िष े
भरािा लागिो. काही कंपन्शयाचें एकल विमाहप्िा करार असिाि ज्याि केिळ एकच हप्िा कराराच्या 
सुरुिािीला भरािा लागिो. या पॉवलसी िेहेमी गंुििणूक प्रधाि असिाि. 
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2. सिलिी  

जीिि विमा कंपन्शया देय विमाहप्त्यािर विविध प्रकारच्या सिलिी देऊ करिे. अिा प्रकारच्या दोि 
सिलिी पुढील प्रमाणे: 

 विमा आ्िावसि रक्कमेसाठी 
 विमा हप्िा भरण्याच्या पद्धिी 

a) विमा आ्िावसि रक्कमेसाठी सिलि 

विमा आ्िावसि रक्कमेसाठी सिलि अिा लोकािंा वदली जािे जे मोठ्या आ्िावसि रक्कमेचा 
विमा खरेदी करिाि. मोठ्या रक्कमेची विमा पॉवलसीची सेिा देिािा विमाकिा जो फायदा 
वमळििो िो ग्राहकाला देऊ करण्याचा मागथ म्हणजे ही विमा आ्िावसि रक्कमेिरील सिलि 
असिे. याचे कारण सोपे आहे. विमाकिा रुपये 50000 ची पॉवलसी करो ककिा रुपये 500000 ची 
पॉवलसी करो त्याकवरिा लागणारे प्रयत्ि सारखेच असिाि, आवण पवरणाम्िरूप, पॉवलसी 
प्रवक्रया करण्याचे मूल्य िेव्हढेच राहिे. पण जा्ि विमा आ्िावसि रक्कमेच्या पॉवलसी जा्ि 
विमाहप्िा वमळििाि आवण त्यामुळे जा्ि फायदासुद्धा. 

b) विमाहप्िा भरण्याच्या पद्धिी िर सिलि 

त्याचप्रमाणे विमाहप्िा भरण्याच्या पद्धिीिर सुद्धा सिलि देिा येिे. जीिि विमा कंपन्शया िार्थषक, 
अधथिार्थषक, तै्रमावसक, मावसक आधारािर भरण्यास अिुमिी देिाि. अवधक िारंिारीिेिे 
विमाहप्िा भरल्यास सेिचेी ककमि अवधक पििे. िार्थषक ककिा अधथिार्थषक पद्धिीि िषािूि एकदा 
ककिा दोिदाच जमा करणे त्याचा लेखा मािंणे अंिभूथि असिे िर तै्रमावसक ककिा मावसक पद्धिीि 
ही प्रवक्रया अवधक िळेा करािी लागिे. अिा प्रकारे िार्थषक ककिा अधथ िार्थषक विमाहप्त्यामुंळे 
तै्रमावसक ककिा मावसक हप्त्याचं्या िुलिेि प्रिासकीय खचांमध्ये बचि होिे. त्यावििाय, 
विमाकिा िार्थषक हप्त्याच्या बाबिीि विमाकिा िी रक्कम िापरू िकिो आवण त्यािर व्याज 
वमळि ू िकिो. त्यामुळे विमाकिे िार्थषक ककिा अधथ िार्थषक रक्कम भरण्यास रक्कमेिर सिलि 
देऊि प्रोत्साहि देिाि. िे मावसक हप्त्यािंर िोिी जा्ि रक्कम घेिाि ज्यािूि त्याचें िाढीि 
प्रिासकीय खचथ िसूल होिाि. 

3. जादा आकार 

जादा जोखीम असणारे कोणत्याही महत्िाच्या पैलंुिी सबंद्ध िसणाऱ्या विमाधारक व्यिींच्या समूहाला 
कोटटकािील विमाहप्िा आकारला जािो. अिा व्यिींच्या जीििाला प्रमाण जीिि म्हणिाि. आवण 
त्यािंा आकारल्या जाणाऱ्या दरािंा सामान्शय दर असे म्हणिाि. 

विम्यासाठी प्र्िाि देणाऱ्या व्यिीला त्याच्या जीििाला धोका विमाण होऊ िकिो असे दयदयविकार 
ककिा मधुमेह यासारख्या आरोग्याच्या सम्या असिील, अिा जीििाला अन्शय प्रमाण जीििाच्या 
िुलिेि कमी दजाचे मािले जािे. यासाठी विमाकिा जादा आरोग्य आकार या अंिगथि जादा 
विमाहप्िा आकारायचे ठरि ूिकिाि. त्याचप्रमाणे जे धोकादायक व्यिसायाि काम करि असिाि, 
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जसे सकथ िीचे खेळ, त्यासाठी व्यािसावयक जादा आकार विमाकिा लाि ू िकिो. या जादा 
आकारामुळे विमाहप्िा कोटटकािील विमाहप्त्यापेक्षा अवधक असिो. 

पुन्शहा, विमाकिा जादा विमाहप्िा भरल्यािर पॉवलसी अंिगथि उपलदाध असणारे काही ठराविक 
जा्िीचे फायदे देऊ िकिो. 

उदाहरण 

विमाकिा दुहेरी अपघाि फायदा ककिा DAB देऊ करेल (ज्याि अपघािाचा पवरणाम म्हणूि मृत्य ू
झाला असल्यास विमा आ्िावसि रक्कमेच्या दुप्पट रक्कम विमा हक्क म्हणूि प्रदाि केली जाऊ 
िकिे). यासाठी िो एक रुपया प्रिी हजार विमा आ्िावसि रक्कमेसाठी प्रिी हजार एक रुपया जादा 
विमा हप्िा आकारेल.  

त्याच प्रमाणे कायम्िरूपी अपंगत्ि फायदा (PDB) विमा आ्िावसि रक्कमेच्या प्रिी हजारी जादा 
रक्कम आकारूि उपलदाध केला जाईल. 

4. विमाहप्िा विस््चि करणे  

आिा आपण हे पाहू की विमाकिे विमा हप्िा कोटटकामंध्ये वदलेल्या ककमिी किा प्रकारे ठरििाि. हे 
काम अक्चुअवर द्वारे केले जािे. पारंपावरक विमा पॉवलसी जसे मुदि विमा, संपूणथ जीिि विमा, सािधी 
विमा यासारख्या पारंपावरक विमा पॉवलसीसाठी विमाहप्िा ठरिण्याच्या पद्धिी मध्ये खालील घटकाचंा 
विचार केला जािो.:  

 मत्यथिा 
 व्याज दर 
 व्यि्िावपि करण्याचे खचथ  
 राखीि रक्कम  
 अवधलाभािं भार  
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आकृिी  2 : विमा हप्त्याचे घटक 

 
यािील पवहले दोि घटक विव्िळ विमा हप्िा ठरििाि. आवण बाकीचे घटक त्याि भर घालिू एकूण 
ककिा कायालयीि विमाहप्िा ियार होिो. 

a) मत्यथिा आवण व्याजदर 

मत्यथिा हा विमाहप्त्यामंधील पवहला घटक आहे. विविध ियामध्ये मत्यथिेचा दर काय आहे याचा 
अंदाज सागंणाऱ्या मत्यथिा कोटटकाचा िापर करूि िो ठरिला जािो. 

उदाहरण 

िय िष े35 ला जर मत्यथिा दर 0.0035 असेल िर त्याचा अिथ असा वक प्रत्येक 1000 लोकामंागे िय 
िष े 35 ला वजििं असणाऱ्या व्यिींपैकी 3.5 व्यिी (ककिा 10000 मध्ये 35) 35 िे 36 ियाच्या 
दरम्याि मरणे अपेवक्षि आहे. 

विविध ियासाठी मत्यथिा मूल्य ठरिण्यासाठी कोटटक िापरले जाऊ िकिे. उदाहरणािथ, िय 35 
साठी मत्यथिा दर 0.0035X1000 (आ्िावसि रक्कम)= रुपये 3.5 प्रिी हजारी आ्िावसि रक्कम.  

िरील मूल्याला “जोखीम विमाहप्िा” असेही म्हणिाि. जा्ि ियासाठी विमाहप्िा जा्ि असेल.  

विविध ियासाठीचे, समजा िय 35 पासूि 55 पयंि, व्यविगि जोखीम विमाहप्िे एकत्र करूि 
आपण मुदिी साठी ककिा सपूंणथ काळासाठी भराि ेलागणे अपेवक्षि आहे असे विमाहक्काचें देय मूल्य 
वमळि ूिकिो. या विमाहक्काचें एकूण मूल्य आपल्याला त्या पॉवलसी 
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अंिगथि भविटयािील देयिा सागंिे, अन्शय िदादाि सागंायचे िर भविटयाि विमाहक्क झालाच िर 
वकिी वकिी रक्कम द्यािी लागेल हे सागंिे. 

“विव्िळ विमाहप्िा” काढण्यासाठी पवहली पायरी म्हणजे भविटयािील विमाहक्काचे सध्याचे मूल्य 
काय याचा अंदाज काढणे. सध्याची अंदावजि रक्कम काढण्याचे कारण म्हणजे भविटयाि 
विमाहक्क झालाच िर त्यासाठी आज आपल्या हािाि वकिी वकिी रक्कम असली पावहजे हे पाहणे. 
आजचे मूल्य ठरिण्याच्या या पद्धिीिूि आपण पुढच्या घटकाकिे येिो, िो म्हणजे “व्याजदर”. 

व्याजदर म्हणजे िोिक्याि आपण भविटयािील द्याव्या लागणाऱ्या विमाहक्क रक्कमेसाठी आजच्या 
मूल्याकिे येण्यासाठी गवृहि धरलेला सिलिीचा दर. 

उदाहरण 

आपल्याला जर पाच िषांििर विम्याची रक्कम देण्यासाठी दर हजारी रुपये 5 आि्यक असिील 
आवण आपण जर 6% असा व्याज दर गृहीि धरला िर आजचे रुपये 5, पाच िषांििर  5 x 1/ 
(1.06)5 = 3.74 होिील. 

त्या ऐिजी आपण जर 10% गृहीि धरले िर आजचे मूल्य केिळ 3.10 असेल. अन्शय िदादाि, 
गृहीि धरलेला व्याजदर वजिका जा्ि वििके सध्याचे मूल्य कमी. 

मत्यथिा आवण व्याज दराच्या आपल्या अभ्यासािूि दोि महत्िाचे विटकषथ आपण काढू िकिो 

 मत्यथिा कोटटकािील मत्यथिेचा दर वजिका जा्ि वििका विमाहप्िा अवधक 
 गृहीि व्याज दर वजिका जा्ि वििका विमाहप्िा कमी  

अक्चुअवर िेहेमीच दूरदिीपणे आवण काहीसे पारंपावरक विचार करिाि आवण प्रत्यक्ष अिुभिािर 
आधावरि जो मत्यथिा दर अपेवक्षि असिो त्यापेक्षा अवधक दर गृहीि धरिाि. िे व्याजदर सुद्धा 
गंुििणुकीिूि अपेवक्षि असणारा व्याजदर असेल त्यापेक्षा कमी व्याजदर गृहीि धरिाि. 

विव्िळ विमाहप्िा  

भविटयािील सिथ विमाहक्काचं्या देयिेचे सिलिप्राप्ि सद्य मूल्य “विव्िळ एकल विमा हप्िा” देिो. 
विव्िळ एकल विमाहप्त्यापासूि, आपण “विव्िळ समाि िार्थषक विमाहप्िा” वमळि ू िकिो. 
“विव्िळ समाि िार्थषक विमाहप्िा” म्हणजे विमाहप्त्याच्या संपूणथ मुदिीि अदा करिा येईल असा 
समिल केलेला विव्िळ एकल विमा हप्िा. 
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एकूण विमाहप्िा 

आकृिी  3 : अवधभार रक्कम ठरिण्याची मागथदिथक ित्ि े

 
एकूण विमाहप्िा म्हणजे विव्िळ विमाहप्िा अवधक ज्याला अवधभार म्हणिाि अिी रक्कम. 
अवधभाराची रक्कम ठरििािा मिाि बाळगण्याची िीि मागथदिथक सूते्र आहेि: 

i. पयाप्ििा 

सिथ पॉवलसी मधूि वमळणारा अवधभार कंपिीचे कायथकारी खचथ भागिण्यासाठी पुरेसा असला 
पावहजे. त्यािूि काही सुरवक्षििा वमळाली पावहजे आवण िेिटी त्यािूि कंपिीचा िफा ककिा 
अविवरि रक्कम यासाठी योगदाि वमळाले पावहजे. 

ii. समन्शयाय  

योजिाचें प्रकार, िय आवण मुदि इत्यादीिर अिलंबूि विविध प्रकारच्या पॉवलसीमध्ये खचथ आवण 
सुरक्षा रक्कम हे समप्रमाणाि विभागले गेले पावहजेि. यािील कल्पिा अिी आहे की प्रत्येक 
प्रकारच्या पॉवलसींिी िक्य वििक्या प्रमाणाि ्ििुःचे खचथ िसूल केले पावहजेि, एका प्रकारच्या 
पॉवलसी दुसऱ्या प्रकारच्या पॉवलसीसाठी अिथसहाय्य करीि िाहीि. 

iii. ्पधात्मकिा 

पवरणाम्िरूप एकूण विमाहप्त्यामुंळे कंपिीची ्पधात्मक स््ििी सुधारण्यास मदि झाली पावहजे. 
अवधभार खूप जा्ि असेल िर पॉवलसी खूप महाग होिील आवण लोक त्या खरेदी करणार िाहीि. 

b) खचथ आवण राखीि रक्कम 

जीिि विमाकत्यांिा विविध प्रकारचे कायथकारी खचथ कराि े लागिाि, त्याि खालील गोटटींचा 
समाििे होिो: 

 प्रविविधींचे प्रविक्षण आवण भरिी,  
 प्रविविधींचे ििथि (Commissions),  
 कमथचाऱ्याचें पगार,  
 कायालयाची जागा,  
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 कायालयीि सावहत्य,  
 िीज वबल,  
 अन्शय वकरकोळ खचथ इत्यादी 

िरील सिथ खचथ विमाकत्यांिी जमा केलेल्या विमाहप्त्यािूि अदा केले जािाि. हे खचथ विव्िळ 
विमाहप्त्याि िाढिले जािाि.  

जीिि विमाकत्याला दोि प्रकारचे खचथ कराि ेलागिाि: 

i. पवहल्या प्रकाराला “ििीि व्यिसाय खचथ” म्हणिाि, िे कराराच्या सुरुिािीच्या टप्प्याि 
असिाि 

ii. दुसऱ्या प्रकाराला “ििीकरण खचथ” असे म्हणिाि, िे िंिरच्या िषांमध्ये होिाि. 

सुरुिािीचे ककिा ििीि व्यिसायाचे खचथ खूप जा्ि असिाि. कायद्यािे जीिि विमाकत्यांिी 
त्याचंी किथव्ये पार पािण्यासाठी, त्याचंा प्रत्यक्ष अिुभि गृहीि केल्यापेक्षा िाईट असला िरीही 
काही विविटट िफा राखीि रक्कम म्हणिू ठेिणे आि्यक असिे. िफा आवण सुरुिािीचे खचथ 
राखीि रक्कम म्हणिू विविटट प्रकारे सुरुिािीच्या वमळालेल्या विमाहप्त्यापेंक्षा जा्ि राखाि े
लागिाि. 

अिा प्रकारे कंपिीला काही िाण सहि करािा लागिो त्याला ििीि व्यिसाय िाण असे म्हणिाि. 
हा सुरुिािीचा पैिाचंा बाह्यप्रिाह िंिरच्या िार्थषक विमाहप्त्यािूि िसूल केला जािो. याचाच एक 
पवरणाम म्हणजे सुरुिािीच्या िषाि खचथ िसूल होण्यापूिी ििीि पॉवलसी बंद होणे ककिा रद्द होणे 
विमाकत्यांिा परििणारे िसिे. दुसरा पवरणाम म्हणजे विमा कंपन्शयािंा फायदा कमािण्यासाठी 
काही िषांचा प्रिीक्षा कालािधी गरजेचा असिो. 

खचांच्या प्रकारािर अिलंबूि खचथ विविध मागांिी विस््चि केले जािाि. 

i. उदाहरणािथ, एजन्शसी व्यि्िापकासंाठी / विकास अवधकाऱ्यासंाठी ििथि आवण उते्तजि जे 
वमळिलेल्या विमाहप्त्याचं्या विविटट टक्केिारीि असिे. 

ii. दुसऱ्या बाजूला िैद्यकीय िज्ञ िुल्क आवण पॉवलसी ्टँप्स यासारखे खचथ आवण विमा 
आ्िावसि रक्कम ककिा पॉवलसीचे दिथिी मूल्य यािर अिलंबूि आ्िावसि रक्कमेच्या लक्षाि 
घेऊि विचाराि घेिली जािे. 

iii. खचाचा विसरा प्रकार म्हणजे पगार आवण भािे याचं्यासारखे िरखचथ जे साधारणपणे 
त्यावठकाणी चालणाऱ्या हालचाली आवण सेिा पुरिल्या जाणाऱ्या पॉवलसींची संख्या यािर 
अिलंबूि असिाि. पॉवलसींच्या संख्येच्या संदभाि वजिका अवधक व्यिसाय वििके अवधक 
िरखचथ. 

िरील िगीकरणािर आधावरि, विमाहप्त्यािील अवधभारामध्ये िीि भाग असिील 

i. विमाहप्त्याचंी टक्केिारी  
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ii. ‘प्रिी हजार विमा आ्िावसि रक्कमे’ साठी एक कायम्िरूपी रक्कम जी विव्िळ 
विमाहप्त्याि िाढिली जािे 

iii. प्रिी पॉवलसी कायम्िरूपी रक्कम 

पॉवलसी बंद होणे आवण आकस््मकिा 

पॉवलसीच्या कालािधी दरम्याि विमाकिा पॉवलसीच्या फायद्याचे खचथ आवण अन्शय खचथ अंदावजि 
करिो िे विव्िळ विमाहप्िा आवण खचांसाठीचा अवधभार यािूि िसूल व्हािा अिी रचिा केलेली 
असिे. त्याचबरोबर, करार ियार करिािा गृहीि धरलेल्या गोटटींपेक्षा प्रत्यक्ष अिुभि िगेळा असू 
िकिो या जोखमीला विमाकत्याला िेहेमीच सामोरे जाि ेलागिे.  

जोखमीचा एक ्त्रोि म्हणजे पॉवलसी बंद होणे आवण रवहि होणे. पॉवलसी बंद होणे म्हणजे 
पॉवलसीधारक विम्याचे हप्िे भरणे बंद करिो. पॉवलसी रद्द होणे म्हणजे पॉवलसीधारक पॉवलसी 
समपथण करिो आवण पॉवलसीची प्राप्ि रोख मूल्याची रक्कम परि घेिो. 

पॉवलसी बंद होण्यामुळे गंभीर अिचणी येऊ िकिाि कारण त्या पवहल्या िीि िषाि घििाि 
त्यािल्या त्याि कराराच्या पवहल्या िषाि त्याचें प्रमाण सिाि जा्ि असिे. विमाकिे या गळिीचा 
विचार करूि पवरणाम्िरूप अवधभार लागू करिाि. 

जीिि विमाकत्यांिी ज्या गृहीिकाचं्या आधारािर विमाहप्िे ठरिलेले असिाि त्यापेक्षा प्रत्यक्ष 
अिुभि िगेळा असल्यास त्यािंी त्याच्या पवरणामासंाठी ियार असले पावहजे. अिी आकस््मकिा 
दोि कारणािंी विमाण होऊ िकिे. 

i. प्रिमिुः मुळािूि गृहीिके अयोग्य असू िकिाि. उदाहरणािथ, जीिि विमाकत्यािे ज्याि सद्य 
मत्यथिा प्रमाणाचे प्रविकबब वदसि िाही असे मत्यथिा कोटटक िापरले असेल ककिा महागाईचे 
घटक पुरेसे विचाराि घेिले िसिील 

ii. दुसरे म्हणजे काही अचािक बदल घििाि जे गवृहिकािंा कोलमिि ूिकिाि. 

िरील जोखमीिर िीि मागांिी माि करिा येिे. 

i. त्या ग्राहकािर ढकलिा येिाि, उदा, युवलप सारख्या गंुििणूकप्रधाि उत्पादिाि, कमी 
परिाव्याची जोखीम ग्राहकाला ्िीकारािी लागिे. 

ii. दुसरा मागथ म्हणजे, पॉवलसीचा पुिर्थिमाकत्याकिूि पुिर्थिमा करूि घेणे. या बाबिीि मत्यथिा 
जोखीम पिुर्थिमाकत्यािे ्िीकारायची असिे. 

iii. विसरा आवण सामान्शयपणे सिथत्र िापरला जाणारा मागथ म्हणजे, विमाहप्त्यामध्ये अवधभार 
िाढिणे, ज्यामुळे अपेवक्षि आवण प्रत्यक्ष याचं्यािील अिंर साभंाळले जािे. 
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c) िफ्यासह पॉवलसी आवण अवधलाभािं भार 

आिा आपण अक्चुअवर ब्रायि कॉबी यािंा िफ्यासह पॉवलसी किा प्रकारे उदयाला आल्या 
यासबंंधी काय म्हणायचे होिे िे ऐकू.  

“साधारण दोििे िषांपूिी, जीिि विमा सुरु झाला त्यािळेी सगळ्याि मोठी अविस््चििा होिी िी 
म्हणजे मत्यथिेचा दर. त्यािळेी त्याचे िोधलेले उत्तर म्हणजे खूप मोठा विमाहप्िा आकारणे. अिाि 
त्यािळेी त्यािंा हे मावहि िव्हिे की िे खूप जा्ि आहेि ज्यामुळे एक पिदारी गृहीि धरली गेली, 
आवण िंिर, जेव्हा पुरेसा अिुभि गाठीिी आला की विमाहप्िा वकिी असािा िेव्हा अविवरि 
रक्कम ककिा त्यािील काही भाग पॉवलसीधारकािंा अवधलाभािंाच्या ्िरुपाि परि केला गेला. 
आज आपण जी िफ्यासह परम्पारीक पॉवलसी देिो त्याची ही सुरुिाि होिी…” 

िफ्यािील भागीदारीमुळे सुद्धा विमाहप्त्याि एक घटक िाढला त्याला “अवधलाभािं भार” असे 
म्हणिाि. विमाहप्त्यािच िफ्याचा काही भाग अिा प्रकारे ठेिायचा की िो अिपेवक्षि प्रसंगाि 
िारक म्हणिू उपयोगी पिेल आवण त्याचबरोबर पॉवलसीच्या अविवरि रक्कमेचे वििरण करिािा 
(अवधलाभािं म्हणिू) कमी येईल अिी याची मूळ कल्पिा होिी. अवधलाभािं भारामुळेच विमाकिे 
त्याचं्या दीघथकालीि पिदारी आवण भािंिलाची पयाप्ििा याबाबि आ्ि्ि असिाि. 

िोिक्याि आपण असे म्हणू िकिो की: 

एकूण विमा हप्िा = विव्िळ विमाहप्िा + खचथ साठीचा भार + अकस््मकिा ं साठीचा भार + 
अवधलाभािं भार  

आपण हे गृहीि धरले की िरील भार एकूण एकवत्रि विमाहप्त्याच्या K टक्के असेल िर आपण 
विव्िळ विमा हप्िा वदला असिा (NP), एकूण विमाहप्िा (GP) िोधू िकिो, खालीलप्रमाणे 

GP = NP + K (GP) 

उदाहरणािथ, जर सािधी पॉवलसीसाठी विव्िळ एकल विमाहप्िा रुपये 380 असेल आवण अवधभार 
घटक K, 50% असेल िर एकूण विमा हप्िा रुपये 760 असेल. 

्ियं चाचणी प्र्ि 1  

पॉवलसी बंद होणे म्हणजे काय? 

I. पॉवलसीधारक पॉवलसी साठीचे विमाहप्िे पूणथ करिो  
II. पॉवलसीधारक पॉवलसीचे विमाहप्िे भरणे बंद करिो 
III. पॉवलसी पवरपक्ि होिे  
IV. पॉवलसी बाजारािूि काढूि घेिली जािे 
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B. अविरि आवण अवधलाभािं 

1. अविवरि रक्कम आवण अवधलाभािं विस््चि करणे 

प्रत्येक विमा कंपिीिे त्याचं्या मालमत्ताचें आवण देयिाचें ठराविक कालािंरािे मुल्याकंि करणे अपेवक्षि 
असिे. अिा मूल्याकंिाचे दोि उदे्दि असिाि: 

i. जीिि विमाकत्याची आर्थिक स््ििी विधावरि करणे, अन्शय िदादाि सागंायचे िर, िो पिदार 
आहे की िादार आहे हे ठरिणे 

ii. पॉवलसीधारक आवण समभागधारक याचं्याि वििरण करण्यासाठी उपलदाध अविवरि रक्कम 
विस््चि करणे 

व्याख्या 

अविवरि रक्कम म्हणजे देयिाचं्या मूल्यापेक्षा मालमत्ताचें अविवरि मूल्य. जर िे उणे (िकारात्मक) 
असेल िर त्याला िाण असे म्हणिाि. 

2014 मध्ये कायास्न्शिि करण्याि आलेल्या िटहुकुमाि असे म्हटले आहे की ‘प्रत्येक विमाकत्यािे एका 
िषािूि वकमाि एकदा अक्चुअवरच्या माध्यमािूि िो करीि असलेल्या जीिि विमा व्यिसायाच्या 
आर्थिक स््ििी संबधंी,  परीक्षण करूि घेिले पावहजे, ज्याि त्याच्या देयिाचंा अंिभाि असेल. 
विवियमाच्या िुसार अिा अक्चुअवरचा सारािं ियार केला पावहजे. वियामक प्रावधकरण काही 
विमाकत्याच्या विविटट स््ििीि असे परीक्षण दोि िषािूि एकदा करण्यास अिुमिी देऊ िकिे. 

आिा आपण हे पाहू की जीिि विम्यािील अविवरि रक्कम एखाद्या कंपिीच्या िफ्यापेक्षा किी िगेळी 
असिे.  

कंपन्शयाचं्या साधारणिुः िफ्याच्या दोि संकल्पिा असिाि. जमाखचाच्या दृटटीिे, एखाद्या 
जमाखचाच्या कालािधीि बाह्यगामी रक्कमेपेक्षा उत्पन्शि अवधक असणे म्हणजे िफा, िो िफा आवण 
िोटा खात्याचा भाग बििो. िफा कंपिीच्या िाळेबंदाचा भाग बििो- त्याची व्याख्या देयािािंर 
असणारे मालमत्ताचें अवधक्य अिी करिा येऊ िकिे. िाळेबंदािील िफा जमाखचाच्या पत्रकािही 
प्रविकबवबि होिो. दोन्शही प्रसगंाि, िफा मान्शय करण्यासाठी ex-post मागथ चोखाळला जािो. 

उदाहरण 

31 माचथ 2013 रोजी XYZ कंपिीचा िफा, म्हणजे त्यावदििी त्याचें उत्पन्शि िजा खचथ ककिा त्याच्या 
मालमत्ता िजा देयिा. 

दोन्शही प्रसंगाि, िफा ्पटटपणे सुविस््चि केला आहे आवण मावहि आहे. 

जीिि विम्याच्या मुल्याकंिाबाबि आपण ििाच प्रकारचे विधाि करू िकिो का आवण देयिा आवण 
मालमत्ता विविर्थदटट करू िकिो का?  
अिा बाबिीि, अविवरिची व्याख्या म्हणजे  
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अविवरि रक्कम = मालमत्ता – देयिा  

जेिे एकगठ्ठा पॉवलसीसाठीच्या देयिा िाढणे अपेवक्षि आहे त्या, भविटयािील विमा हक्काचें सद्य मूल्य, 
खचथ आवण अन्शय अपेवक्षि बाह्यगामी रक्कमा िजा त्या पॉवलसींिर वमळणे अपेवक्षि असलेल्या 
विमाहप्त्याचे सद्य मूल्य अिा प्रकारे विस््चि केले जािे. 

आकृिी  4 : मालमत्ता मूल्याकंिाचे मागथ 

 
मालमत्ता िीि पकैी एका मागािे मुल्याकंि केल्या जािाि 

i. पु्िकी मुल्यािुसार 

जीिि विमाकत्यािे ज्या मूल्याला त्याच्या मालमत्ता विकि घेिल्या िे मूल्य 

ii. बाजार मूल्यािुसार 

जीिि विमाकत्याच्या मालमत्ताचें बाजाराि असलेले मूल्य 

iii. सिलिप्राप्ि सद्य मूल्य 

विविध मालमत्तामंधूि भविटयािील उत्पन्शिाच्या प्रिाहाचा अंदाज बाधंणे आवण त्याचें 
ििथमािकाळािील सिलि मूल्य काढणे 

यािील सम्या ही आहे की कोणी देयिाचें पक्के मुल्याकंि करू िकि िाही कारण भविटयाि 
काय घिेल याचे विस््चि भाकीि कोणीही करू िकि िाही. देयिाचें मुल्याकंि, मत्यथिा, 
व्याजदर, खचथ आवण साित्य अिा घटकाचं्या गृहीिकािंर अिलंबूि असिे, जी भविटयािील 
देयिाचें सद्य मूल्य काढिािा िापरलेली असिाि. या कारणामुळे आपण जीिि विम्यामुळे िफा या 
िदाद ऐिजी अविरि रक्कम असा िदाद िापरिो. 

अिा प्रकारे मालमत्ता आवण देयिा किा प्रकारे मुल्याकंि केल्या जािाि यािर अविवरि रक्कम ठरिे.  

i. जेव्हा विमाकिा त्याच्या मुल्याकंिामध्ये खूप िेम्ि असिो, त्यािळेी देयिा अवधमुल्यावंकि 
होिाि आवण मालमत्ता अिमुल्यावंकि होिाि. याचा पवरणाम म्हणूि, घोवषि केलेली अविवरि 
रक्कम कमी होिे. याचा अिथ, सध्याच्या पॉवलसीधारकामंध्ये वििरणासाठी उपलदाध 
अवधलाभािं कमी असिो. पण त्याचबरोबर विमाकत्याची आर्थिक स््ििी चागंली होिे. याचे 
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कारण, प्रत्यक्षािील अविवरि रक्कम घोवषि अविवरि रक्कमेपेक्षा जा्ि असिे आवण त्यामुळे 
भविटयासाठी अवधक चागंल्या िरिुदी करिा येऊ िकिाि. याचा फायदा भविटयािील 
पॉवलसीधारकािंा होऊ िकिो. 

ii. िर दुसऱ्या बाजूला, मालमत्ता आवण देयिा मुि ह्िािे मुल्याकंि केल्या गेल्या िर त्याचे 
विरुद्ध पवरणाम वदसिाि. भविटयािील पॉवलसीधारकांच्या बदल्याि सध्याच्या 
पॉवलसीधारकािंा फायदा होऊ िकिो. 

जीिि विमा कंपिीला सध्याच्या आवण भविटयािील पॉवलसीधारकाचें योग्य सिुंलि राखाि ेलागिे. 

2. अविवरि रक्कमेचा िाटप  

जीिि विमाकत्यािे जे गृहीि धरले होिे त्यापेक्षा प्रत्यक्ष अिुभि चागंला असेल िर अविवरि रक्कम 
ियार होिे. िफ्यासह कराराचं्या अंिगथि, अिा अिुकूल अंिराचा फायदा (प्रत्यक्ष आवण अपेवक्षि 
पवरणाम याचं्यािील) पॉवलसीधारकािंा करूि देणे हे विमा कत्यांचे किथव्य असिे, ज्यािंी िफ्यामध्ये 
सहभाग देण्याचे मान्शय केले आहे आवण िफ्यासह पॉवलसी खरेदी केल्या आहेि. 

त्याच िळेी अविवरि रक्कम हा असा ्त्रोि आहे ज्यािूि (त्याचे समभाग ककिा विव्िळ मूल्य) कंपिीचे 
मुलभिू भािंिल आिूिच िाढििा येऊ िकिे. या अिािे, विमाकत्याची िाटप ि केलेली ि राखूि  
ठेिलेली अविवरि रक्कम म्हणजे अन्शय सामान्शय कंपिीच्या िफ्याप्रमाणेच असिे. यािंा ‘राखूि ठेिलेले 
उत्पन्शि’ असे म्हणिाि. िे विमाकत्यांच्या आर्थिक सुदृढिे मध्ये योगदाि देिाि. 

आिा आपण हे पाहू की विस््चि केलेली अविवरि रक्कम किी िाटप केली जाईल 

a) पिदारीच्या आि्यकिा 

प्रिमिुः, देयिािंर असलेले मालमत्ताचें अवधक्य, पॉवलसीधारकाचं्या भविटयािील आकस््मक 
दुघथटिापंासूि सरंक्षण देण्यासाठी ठेिणे गरजेचे आहे. पिदारी अिंर म्हणजे देयिािंर असलेल्या 
मालमत्ताचं्या अवधक्याचा, अपेवक्षि आवण प्रत्यक्षािील अिुभिािील अिपेवक्षि अंिर कमी 
करण्यासाठी राखुि ठेिलेला भाग.  

b) मुि मालमत्ता 

अविवरि रक्कम वििरीि ि करिा ठेििू देण्याचा दुसरा उदे्दि म्हणजे मुि मालमत्ताचंी पािळी 
िाढिणे. अन्शय िदादाि सागंायचे िर, कोणत्याही देयिा पूणथ करण्यासाठी त्याचंी आि्यकिा 
िसिे. अिाप्रकारे जीिि विमाकिा त्याचंा िापर करण्यास मुि असिो. जीिि विमाकत्यांिी अिी 
मुि मालमत्ता राखणे दोि कारणासंाठी गरजेचे असिे. 

i. प्रिमिुः, कंपन्शयािंा ििीि व्यिसायासाठी भािंिलाची आि्यकिा असिे. आपण हे आधीच 
पवहले आहे की त्यािंा त्याचं्या ििीि व्यिसायाच्या िाणासाठी किा प्रकारे अिथ पुरिठा करणे 
गरजेचे असिे.  
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ii. मुि मालमत्तामुंळे विमाकत्यांिा त्याचें गंुििणुक धोरण ठरिण्याि अवधक मोकळीक आवण 
्िािंत्र्य वमळिे. हे अिा कंपन्शयासंाठी आि्यक असिे ज्यािंा जा्ि आवण अवधक ्पधात्मक 
परिािा विमाण करणे गरजेचे असिे. 

एकदा विभाजिायोग्य अविवरि रक्कम घोवषि झाली की पुढील प्र्ि विमाकत्याच्या पॉवलसीधारकािंा 
त्याचे वििरण किाप्रकारे करायचे हा असिो (समभागधारकामंध्ये वििरीि करण्यासाठी काही भाग 
बाजूला काढूि). भारिामध्ये, यासाठीची लोकवप्रय पद्धि म्हणजे “अवधलाभािं यंत्रणा” ज्याि 
अविवरि रक्कम अवधलाभािंाच्या ्िरुपाि वििरीि केली जािे. ही पद्धि युिायटेि ककग्िम, भारि 
आवण अिेक देिामंध्ये लोकवप्रय आहे. 

3. अवधलाभािं  

कराराच्या अंिगथि असणाऱ्या मुलभिू फायद्यापेंक्षा अवधक देय रक्कम अवधलाभािं म्हणूि वदली जािे. 
साधारणपणे ही रक्कम मुलभिू आ्िावसि रक्कमेि भर म्हणूि ककिा िार्थषक मुलभिू वििृत्तीििेिाि 
भर म्हणुि वदसिे. िी रुपये 60 प्रिी हजार आ्िावसि रक्कम (ककिा एसए च्या 60%) अिा प्रकारे 
अवभव्यि केली जािे. 

अवधलाभािंाचे सिाि सामान्शय ्िरूप म्हणजे प्रत्याििथिी अवधलाभािं. कंपिीिे अिा प्रकारचे 
अवधलाभािं कराराच्या संपूणथ कालािधीि दरिषी घोवषि करणे अपेवक्षि असिे. अवधलाभािं एकदा 
घोवषि केला की िो पुन्शहा काढूि घेिा येि िाही. िे कंपिीच्या देयिेचा भाग बििाि. त्यािंा प्रत्यििािी 
अवधलाभािं यासाठी म्हणिाि कारण जेव्हा मृत्यू ककिा पवरपक्ििेमुळे करार विमाहक्का मध्ये 
रुपािंरीि होिो िेव्हाच िो पॉवलसीधारकाला प्राप्ि होिो. 

पॉवलसी समपथण केल्यािंिरही अवधलाभािं देय असिाि. अिा बाबिीि असे ठरििू वदलेले असिे की 
पात्र होण्यासाठी करार वकमाि काही मुदिी पयंि (उदा. 5 िष)े चाल ूअसला पावहजे. 
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प्रत्याििथिी अवधलाभािंाचें प्रकार 

आकृिी ५ : प्रत्याििथिी अवधलाभािंाचें प्रकार 

 
i. साधा प्रत्याििथिी अवधलाभािं 

कराराच्या अंिगथि मुलभिू रोख फायद्याच्या टक्केिारीि हा अवधलाभािंअवभव्यि केला जािो. 
उदाहरणािथ, भारिाि, प्रिी हजारी विमा आ्िावसिसाठी रक्कम याप्रमाणे घोवषि केली जािे. 

ii. संयुि अवधलाभािं 

येिे कंपिी मुलभिू फायद्याच्या आवण आधी जोिलेल्या अवधलाभािंाचं्या टक्केिारीि 
अवधलाभािंअवभव्यि करिे. अवभव्यि करण्याचा एक मागथ म्हणजे मुलभिू आ्िावसि रक्कमेच्या 
अवधक जोिलेल्या अवधलाभािंाचं्या 8%. 

iii. अवंिम अवधलाभािं 

िाि जसे सुचििे त्याप्रमाणे, हा अवधलाभािंकराराला केिळ त्याच्या समाप्िीच्या िळेी (मृत्यू ककिा 
पवरपक्ििा) जोिला जािो. घोवषि केलेला अवधलाभािंकेिळ आगामी िषथ साठी असिो आवण 
त्यािंिरच्या िषांसाठी त्याि (प्रत्याििथिी अवधलाभािंा प्रमाणे)कोणिीही प्रविबद्धिा िसिे. 
अिाप्रकारे 2013 साठी घोवषि झालेला अंविम अवधलाभािंकेिळ 2013 -2014 यािषाि विमाण 
होणाऱ्या विमा हक्कािंा लाग ूहोिो आवण त्यापढुील िषांिा लागू होि िाही. 

िेिटी, अंविम अवधलाभािंकराराच्या कालािधीिर अिलंबूि असिो आवण कालािधी िाढेल िसा 
अवधलाभािं िाढिो. अिाप्रकारे एखाद्या कराराचा अवंिम अवधलाभािं ज्याचा कालािधी 15 िष े
आहे त्याच्या अवधलाभािंापेक्षा 25 िष ेकालािधीचा अवधलाभािं जा्ि असिो. 
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समभाग आवण मालमत्तामंधील िाढलेल्या गंुििणुकीचा पवरणाम म्हणूि वमळालेले पण िसूल ि 
केलेले मोठे लाभ किाप्रकारे वििरीि करायचे या सम्येिर उत्तर म्हणूि अवंिम अवधलाभािं 
(युके मध्ये)उदयाला आले. हे ऑफपेमेंट म्हणिू देण्यािे आवण त्यािंा कालािधीिी जोिल्यािे 
जीिि विमा कंपन्शयािंी हे अवधलाभािंकिाप्रकारे िा्िि ठेिायचे यािर उत्तर िोधले. िे 
पॉवलसीधारकामंध्ये समाििा साधण्याचा एक मागथ सुद्धा बिले. 

4. योगदाि पद्धि  

उत्तर अमेवरकेि िापरली गेलेली अविवरि रक्कम वििरीि करण्याची अन्शय पद्धि म्हणजे “योगदाि”. 
या पद्धिीि, अविवरि रक्कमेच्या िीि ्त्रोिाचंा विचार केला गेला, अवधक व्याज, मत्यथिा बचि आवण 
खचथ आवण अन्शय अवधभार यािूि झालेली बचि. 

अिाप्रकारे मत्यथिा, व्याजदर आवण खचथ याचं्या संदभाि िषाि काय घिणे अपेवक्षि आहे आवण 
प्रत्यक्षाि काय घिले यािील फरक याद्वारे अविवरि रक्कम वदली जािे. 

घोवषि केलेले लाभािं खालीलपैकी एका मागािे िापरले जाऊ िकिाि 

i. िे रोख लाभािंाचं्या ्िरुपाि अदा केले जाऊ िकिाि  

ii. भविटयािील विमाहप्त्याचें समायोजि आवण क्षपण (कमी करणे) या ्िरुपाि 

iii. विसरी पद्धि म्हणजे पॉवलसीमध्ये गमाििा येणार िाही अिा भरणा झालेल्या पुरिण्या खरेदी 
करण्यास अिुमि करणे 

iv. िेिटी लाभािं व्याजासह संचवयि करूि पॉवलसीमध्ये भर घािली जाईल. िे 
पॉवलसीधारकाच्या विििीिुसार ककिा कराराच्या समाप्िीच्या िळेी काढले जािील 

5. युविट कलक्ि पॉवलसी 

िर सावंगिल्याप्रमाणे पारंपावरक “िफ्यासह पॉवलसी”मध्ये िे अदा करि असलेले अवधलाभांिआवण 
जीिि विमाकत्याची गंुििणकू कामवगरी याचं्याि सबंंध असिो.  मात्र हा संबधं िेट िसिो. पॉवलसी 
धारकाचा अवधलाभािंविमाकात्याच्या मालमत्ता आवण देयिा याचं्या कालबद्ध मुल्याकंिा दरम्याि 
घोवषि केला जािो. त्याचा पवरणाम म्हणिू अवधलाभािंाच्या सरंचिेि विमाकात्याच्या मालमत्ताचें मूल्य 
िेट प्रविकबवबि होि िाही. 

पुन्शहा, मुल्याकंिाद्वारे घोवषि केलेले अवधलाभािंिषािूि एकदाच वदले जािाि. ्िाभाविकपणे िे 
मालमत्ताचं्या मूल्याचें दैिंवदि चढ उिार प्रविकबवबि करि िाहीि. िर सावंगिलेल्या काही मयादािंर 
िंिोिंि माि करण्यासाठीच युविट संबद्ध पॉवलसी ियार करण्याि आल्या. 

त्याचं्या रचिेि िगेळा मागथ चोखाळला गेला आहे आवण त्या अगदी िगेळ्याच ित्िािंर आधारलेल्या 
आहेि. 
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a) युविटायकझग (एककीकरण) 

या पॉवलसींचे अगदी िगेळे िैविटट्य म्हणजे त्याचें फायदे जेव्हा विमाहक्क रक्कम देय असिे त्या 
िारखेच्या पॉवलसीधारकाच्या खात्याि जमा असलेल्या एककाचं्या मूल्यािर पूणथपणे ककिा अंििुः 
ठरिले जािाि. गंुििणूक विधीचे समाि भागाि विभागणी केल्यािंिर एकक विमाण केले जािे. 

b) पारदिथक संरचिा 

युविट संबद्ध उत्पादिाचे विमा संरक्षणासाठीचे आवण खचाच्या घटकाचे िुल्क ्पटटपणे विविर्थदटट 
केलेले असिे. हे िुल्क एकदा विमाहप्त्यािूि िजा केले वक उिथवरि रक्कम आवण त्यापासूि 
वमळणारे उत्पन्शि एककामंध्य गंुििले जािे. या एककाचें मूल्य कामवगरीच्या पूिथ विस््चि 
विदेिाकंाच्या संदभाि पक्के केले जािे. 

िे एखाद्या वियमािे ककिा सूत्रािे सुविस््चि करूि आधीच सावंगिले जािे. दोि ्ििंत्र व्यिी, हे 
सूत्र िापरूि एकाच फायद्याच्या अंदाजापयंि येऊि पोहोचिाि. अन्शय िदादाि, पॉवलसीधारक  
जीिि विमा कंपिीच्या गृहीिकािंर आवण िारिम्यािर अिलंबूि िसिो. 

c) मूल्य विधारण 

सािधी योजिे सारख्या पारंपावरक योजिामध्ये विमाधारक खरेदी करण्याची विमा आ्िावसि 
रक्कम ठरििो. विमा आ्िावसि रक्कम हमी वदलेली असिे आवण विमाहप्िा अिा प्रकारे 
बसिलेला असिो की, मत्यथिा, व्याजदर आवण खचथ याचं्या वदलेल्या गृहीिकाचं्या अंिगथि ही 
रक्कम अदा करण्यासाठी पुरेसा असिो. जर विमाहप्िा ठरििािा घेिलेल्या गृहीिकापेंक्षा 
प्रत्यक्षािील अिुभि चागंला असेल िर फायदा अवधलाभािंाच्या ्िरुपाि वदला जािो. 

युविट संबद्ध पॉवलसी अंिगथि, विमाधारक हे ठरििो की िो/िी वकिी रक्कमेचा विमाहप्िा 
वियवमिपणे भरु िकिो. वकमाि वकिी रक्कम भरािी लागिे यािर विमाहप्िा बदल ूिकिो. विमा 
संरक्षण अदा केलेल्या विमाहप्त्याचं्या पटीि असिे – उदा. िार्थषक विमा हप्त्याच्या दहापट असू 
िकिे. 

विमाहप्िा िीि भागाि विभागलेला असिो  

i. प्रिमिुः, पॉवलसी िाटप आकार (PAC) जो प्रविविधींचे ििथि, पॉवलसी ्िापिा मूल्य, 
प्रिासकीय मूल्य आवण िैधाविक भार याचंा वमळूि बििो. 

ii. मत्यथिा आकार हा दुसरा घटक जो जोखीम सरंक्षण देण्यासाठीचे मूल्य असिो. 

iii. िरील दोि भाग पूणथ झाल्यािंिर विमा हप्त्याचा उिथवरि भाग एकके खरेदी करण्यासठी ठेिला 
जािो. 

पारंपावरक आवण युवलप पॉवलसी मध्ये सुरुिािीच्या िषाि विमाहप्त्याचा भाग म्हणिू PAC बराच 
जा्ि असिो. पारंपावरक पॉवलसीमध्ये हे आकार संपूणथ पॉवलसी मुदिीि विखुरलेले असिाि. 
युवलपच्या बाबि मात्र िे पवहल्या विमाहप्त्यािूिच िजा केले जािाि. याचा अिथ असा की 
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सुरुिािीच्या काळाि या आकारामुंळे गंुििणकुीसाठीची रक्कम खूप कमी होईल. त्याचमुळे फायदे 
आवण अदा केले विमाहप्िे याचें प्रमाण व्य्ि असेल. खरे म्हणजे सुरुिािीच्या काळाि अदा 
केलेल्या विमाहप्त्याचं्या रक्कमे पेक्षा फायदे कमी असिील. 

d) गंुििणूक जोखमीचा पवरणाम 

िेिटी, एककाचें मूल्य जीिि विमा कत्याच्या गंुििणुकींिर अिलंबूि असेल, असे होऊ िकिे की 
या एककाचें मूल्य अपेके्षपेक्षा कमी असेल आवण परिािा कमी ककिा िकारात्मक सुद्धा असेल. 
जीिि विमाकत्याकिूि या गंुििणुकी कायथक्षम आवण दूरदिीपणािे केल्या जाव्याि अिी अपेक्षा 
असली िरीही एककाचं्या मुल्यासबंंधी कोणिीही हमी िो देि िाही. अन्शय िदादाि सागंायचे िर, 
गंुििणूक जोखीम पॉवलसीधारकािे / युविटहोल्िरिे ्िीकारायची असिे. मात्र विमाकिा मत्यथिा 
आवण खचथ सबंंधीची जोखीम ्िीकारिो. 

्ियं चाचणी 1  

युवलपच्या बाबिीि गंुििणूक जोखीम कोण ्िीकारिो? 

I. विमाकिा  
II. विमाधारक 
III. सरकार. 
IV. आयआरिीएआय  (IRDAI) 

 

सारािं  

 सोप्या भाषेि, विमाधारकाद्वारे विमा पॉवलसी खरािी करण्यासाठी वदलेली ककमि म्हणजे मुदिीचा 
विमा हप्िा. 

 विमा पॉवलसीसाठी विमा हप्िा ठरिण्याच्या पद्धिीमध्ये मत्यथिा, व्याजदर, खचथ व्यि्िापि आवण 
राखीि रक्कम याचंा विचार अंिभूथि असिो. 

 एकूण विमाहप्िा म्हणजे विव्िळ विमाहप्िा अवधक ज्याला अवधभार म्हणिाि अिी रक्कम. 

 पॉवलसी बंद होणे म्हणजे पॉवलसीधारक विमाहप्िे भरणे बंद करिो. पैसे काढूि घेणे म्हणजे 
पॉवलसीधारक पॉवलसी समपथण करिो आवण पॉवलसीच्या प्राप्ि रोख मूल्याची रक्कम ्िीकारिो. 

 जीिि विमाधारकाचा प्रत्यक्ष अिुभि गृहीि धरलेल्या अिुभिापेक्षा चागंला असल्याचा पवरणाम 
यािूि अविवरि रक्कम विमाण होिे. 

 अविवरि रक्कमेचे िाटप पिदारी आि्यकिा राखण्यासाठी आवण मुि मालमत्ता िाढिण्यासाठी 
असू िकिो. 

 अवधलाभािंा सिाि सामान्शय ्िरूप म्हणजे प्रत्याििथिी अवधलाभािं.   
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महत्िाच्या संज्ञा 

1. विमाहप्िा  
2. सिलि 
3. अवधलाभािं 
4. अविवरि रक्कम  
5. राखीि रक्कम 
6. अवधभार 
7. प्रत्याििथिी अवधलाभािं 

्ियं चाचणीची उत्तरे 

उत्तर 1  

योग्य पयाय आहे II. 

पॉवलसीधारकािे पॉवलसीचे विमाहप्िे भरणे बंद करणे म्हणजे पॉवलसी बंद होणे. 

उत्तर 2  

योग्य पयाय आहे II. 

युवलपमध्ये विमाधारक गंुििणुकीची जोखीम ्िीकारिो. 
 

्ियं पवरक्षणाचे प्र्ि 

प्र्ि 1  

विमा पॉवलसीच्या संदभाि “विमाहप्िा” ही संज्ञा काय दिथििे? 

I. विमाकत्याद्वारे वमळिलेला  िफा 
II. पॉवलसी खरेदी करण्यासाठी विमाधारकािे अदा केलेली ककमि 
III. विमाकत्याचे पॉवलसी िरील फायदे  
IV. विमाकत्याद्वारे पोलीसीस िर झालेले खचथ 

प्र्ि 2  

खालीलपैकी कोणिा जीिि विम्याचा विमाहप्िा ठरिण्याचा घटक िाही? 

I. मत्यथिा 
II. सिलि  
III. राखीि रक्कम  
IV. व्यि्िापि खचथ 
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प्र्ि 3  

पॉवलसी काढूि घेणे म्हणजे काय? 

I. पॉवलसीधारकाकिूि विमाहप्िे भरणे बंद करणे 
II. पॉवलसी समपथण करूि प्राप्ि समपथण मूल्याच्या बदल्याि पॉवलसी समपथण करणे 
III. पॉवलसी अद्ययािि करणे  
IV. पॉवलसी अिमूल्यि करणे 

 

प्र्ि 4  

खालील पैकी कोणिे अविवरि रक्कम सुविस््चि करण्याचे मागथ आहेि? 

I. अविवरि देयिा 
II. अविवरि व्यिसाय  
III. मालमत्तािंर देयिाचें अविवरि मूल्य  
IV. देयिािंर मालमत्ताचें अविवरि मूल्य 

प्र्ि 5  

खालील पैकी कोणिा युवलप विमा हप्त्याचे घटक िाही? 

I. पॉवलसी िाटप आकार  
II. गंुििणूक जोखीम विमाहप्िा  
III. मत्यथिा आकार  
IV. सामावजक सुरक्षा आकार 

प्र्ि 6  

जीिि विमा कंपन्शया खरेदीदाराला देय विमाहप्त्यािर ___________च्या आधारािर सिलि 
देऊ करिील. . 

I. खरेदीदारा द्वारे विििलेली विमा आ्िावसि रक्कम 
II. खरेदीदारा द्वारे विििलेला पॉवलसीचा प्रकार  
III. खरेदीदारा द्वारे विििलेल्या पॉवलसीची मुदि 
IV. खरेदीदारा द्वारे रक्कम देण्याची पद्धि (रोख, चेक, कािथ) 

प्र्ि 7  

विमाहप्िा ठरिण्यािील महत्िाच्या घटकामंधील एक घटक म्हणजे व्याजदर. खालीलपैकी कोणिे 
विधाि व्याजदराच्या संदभाि योग्य आहे? 

I. गृहीि व्याजदर कमी, विमाहप्िा कमी  
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II. गृहीि व्याजदर जा्ि, विमाहप्िा जा्ि 
III. गृहीि व्याजदर जा्ि, विमाहप्िा कमी  
IV. व्याजदराचा कोणिाही पवरणाम विमाहप्त्यािर होि िाही 
 
प्रश्न ८ 
खािीिपैकी कोणते ववधान बरोबर आहे? 

I.व्यावसावयक ताण ही नवीन व्यवसाय वमळववण्यात कां पनयाांना येणारी अडचण आहे 

II.  व्यावसावयक ताण पॉविसीचा कािावधी सांपण्याच्या वळेी वनमाण होतो. 
III.  व्यावसावयक ताण अवतवरक्त हप्तत्यामुळे वनमाण होतो  
IV.  व्यावसावयक ताण नवीन व्यवसायाच्या टप्तप्तयात अवतवरक्त खचामुळे वनमाण होतो. 

प्र्ि 9  

विमा कंपन्शयादं्वारे मालमत्ताचं्या मूल्याकंिाच्या संदभाि, विमाकत्यािे खरेदी केलेल्या प्राप्ि मालमत्ताचें 
मूल्य म्हणजे __________. 

I. सिलिप्राप्ि भविटयािील मूल्य  
II. सिलिप्राप्ि सद्य मूल्य  
III. बाजार मूल्य 
IV. पु्िकी मूल्य 

प्र्ि 10  

________च्या बाबिीि, कंपिी मुलभिू फायद्याचंी आवण जोिलेल्या अवधलाभािंाचं्या 
फायद्याची टक्केिारी या ्िरूपाि अवधलाभािं अवभव्यि करिे. 

I. प्रत्याििथिी अवधलाभािं 
II. संयुि अवधलाभािं 
III. अंविम अवधलाभािं  
IV. साित्य अवधलाभािं 
 

्ियं पवरक्षणाच्या प्र्िाचंी उत्तरे 

उत्तर  1  

योग्य पयाय आहे II. 

विमाधारकाद्वारे पॉवलसी खरेदी करण्यासाठी अदा केलेले मूल्य याला विमाहप्िा असे म्हणिाि. 
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उत्तर  2  

योग्य पयाय आहे II. 

जीिि विमाहप्िा ठरिण्याचा सिलि हा घटक िाही. 

उत्तर  3  

योग्य पयाय आहे II. 

प्राप्ि समपथण मूल्याच्या बदल्याि पॉवलसी समपथण करणे याला पॉवलसी काढूि घेणे असे म्हणिाि. 

उत्तर  4  

योग्य पयाय आहे IV. 
देयिािंर मालमत्ताचं्या मूल्याचे अवधक्य हा अविवरि रक्कम सुविस््चि करण्याचा एक मागथ आहे. 

उत्तर  5   

योग्य पयाय आहे IV. 
युवलप विमा हप्त्यामध्ये पॉवलसी िाटप आकार, गंुििणकू जोखीम विमाहप्िा, आवण मत्यथिा आकार 
याचंा समाििे असिो. 

उत्तर  6  

योग्य पयाय आहे I. 
जीिि विमा कंपन्शया खरेदीदाराला देय विमाहप्त्यािर विििलेल्या विमा आ्िावसि रक्कमेच्या 
आधारािर सिलि देऊ करिाि. 

उत्तर  7  

योग्य पयाय आहे III. 
गृहीि व्याजदर वजिका जा्ि वििका, विमाहप्िा कमी  
 
उत्तर 8 
योग्य पयाय आहे IV 
व्यावसावयक ताण नवीन व्यवसायाच्या टप्तप्तयात अवतवरक्त खचामुळे वनमाण होतो. 

उत्तर  9  

योग्य पयाय आहे IV. 
विमा कंपन्शयादं्वारे मालमत्ताचं्या मूल्याकंिाच्या संदभाि, पु्िकी मूल्य म्हणजे असे मूल्य ज्या मूल्यािर 
जीिि विमाकत्यािे त्याच्या मालमत्ता खरेदी केल्या ककिा प्राप्ि केल्या. 
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उत्तर  10  

योग्य पयाय आहे II. 
संयुि अवधलाभािंाचं्या बाबिीि, मुलभिू फायद्याची आवण आधीच जोिलेल्या अवधलाभािंाचंी 
टक्केिारी या ्िरुपाि कंपिी लाभािं अवभव्यि करिे. 
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प्रकरण 12 
द्िािेजीकरण – प्र्िाि टप्पा 

प्रकरणाची ओळख 

जीिि विमा उद्योगाि आपण असंख्य फॉम्सथ आवण द्िािजे हािाळिो. विमाधारक आवण विमाकिा 
याचं्यािील संबधंाबाबि ्पटटिा आणण्याच्या दृटटीिे िे आि्यक असिाि. या प्रकरणाि, आपण 
प्र्िािाच्या टप्प्यािर अंिभूथि असणारे विविध द्िािजे आवण त्याचें महत्ि जाणूि घेऊ. अंिभूथि 
द्िािजेामंध्ये खालील गोटटींचा समाििे असेल 

i. मावहिीपत्रक  
ii. प्र्िाि फॉमथ 
iii. प्रविविधीचा अहिाल 
iv. िैद्यकीय परीक्षकाचा अहिाल 
v. िैविक धोका  अहिाल 
vi. ियाचा दाखला  
vii. िुमच्या ग्राहकाला जाणिू घ्या (KYC) द्िािजे 

विकण्याची फवलिे 

 

A. जीिि विमा – प्र्िाि टप्प्यािरील द्िािजेीकरण 
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A. जीिि विमा – प्र्िाि टप्पा द्िािजेीकरण 

1. मावहिीपत्रक 

व्याख्या 

मावहिीपत्रक म्हणजे उत्पादिासंबधंी िपिील सागंण्यासाठी विमाकिा कंपिीद्वारे िापरला जाणारा 
कायदेिीर द्िािजे. 

संभाव्य पॉवलसीधारकाद्वारे पॉवलसीच्या खरेदी सबंंधी मावहिीपूणथ (विचारपूिथक) विणथय घेण्यासाठी 
आि्यक अिा सिथ सत्यस््ििी मावहिीपत्रकाि असल्या पावहजेि. 

जीिि विमा कंपिीद्वारे त्याचं्या िापरल्या जाणाऱ्या प्रत्येक विमा योजिेच्या मावहिीपत्रकाि खालील 
मावहिी देणे आि्यक आहे: 

i. अटी आवण ििी  
ii. फायद्याचंी व्याप्िी – हमी प्राप्ि आवण हमी िसलेले 
iii. उपलदाधी – लाभ  
iv. अपिाद  
v. योजिा सहभाग देणारी आहे की सहभाग ि देणारी आहे  

मावहिीपत्रक म्हणजे संभाव्य पॉवलसीधारकाला कंपिीच्या उत्पादिाचंी ओळख करूि देण्यास 
सहाय्यक अिा प्रकारचा पवरचय देणारा द्िािजे असिो.  

2. प्र्िाि फॉमथ 

विमा पॉवलसी म्हणजे विमाकिा आवण विमाधारक याचं्यािील कायदेिीर करार असिो. कोणत्याही 
कराराि जसे आि्यक असिे त्याप्रमाणे त्याि प्र्िाि आवण ्िीकार असिाि. प्र्िाि ियार 
करण्यासाठी िापरल्या जाणाऱ्या अजाला ‘प्र्िाि फॉमथ’ असे म्हटले जािे. प्र्िाि फॉमथमध्ये उधृि 
केलेल्या सत्यस््ििी दोन्शही बाजंूिर बधंिकारक असिाि आवण त्याचं्या आियाचा आदर राखण्यास 
अपयि आल्यास विमाहक्क प्रदािाच्या प्रसंगाि त्याचे विपरीि पवरणाम होिाि. 

व्याख्या 

भारिाचे आयआरिीए (IRDAI) चे विवियम, 2002 (पॉवलसीधारकाचं्या वहिाचे रक्षण) च्या अंिगथि 
प्र्िाि फॉमथची व्याख्या खालील प्रमाणे केली गेली आहे: 

“हा जोखमीच्या संदभाि ज्यािूि विमाकत्यािे ही जोखीम घेणे ्िीकारायचे की िाकारायचे आवण, 
्िीकारायचे ठरले िर त्या प्रसंगाि, दर विस््चिी, मान्शय कराियाच्या सरंक्षणाच्या अटी आवण ििी 
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काय असाव्याि हे ठरिण्यासाठी सिथ भौविक सत्यस््ििी सागंणारा प्र्िािकािे भरूि देण्याचा फॉमथ 
असिो.” 

या विवियमाचं्या संदभाि “भौविक” ही संज्ञा म्हणजे विमाकत्याद्वारे आ्िावसि करण्याची जोखीम 
अंिलेखिाच्या संदभाि महत्िाची, आि्यक आवण सुसंगि अिी मवहिी. 

महत्िाचे 

भारिाचे आयआरिीए (IRDAI) िे प्र्िाि फॉमथची व्याख्या केली असली िरी त्याची रचिा आवण 
आिय हे विमा कंपिीच्या िारिम्यािर सोिूि वदले आहेि. असे असले िरीही, पॉवलसीधारक, 
मध्य्ि,  ओम्बिसमि आवण विमा कंपन्शयाकिूि वमळालेल्या अवभप्रायाचंा विचार करूि भारिाचे 
आयआरिीए (IRDAI) ला असे िाटले की या फॉमथचे ्िरूप आवण त्यािील आिय प्रमावणि करणे 
आि्यक आहे.  

भारिाचे आयआरिीए (IRDAI) िे विवियम 2013 (जीिि विम्यासाठी प्रमाण प्र्िाि फॉमथ) जारी केला 
आहे. भारिाचे आयआरिीए (IRDAI) िे फॉमथचे ्िरूप आवण आिय वदला असला िरीही त्याि 
अवधक मावहिी घेण्यासाठी लिवचकिा सुद्धा पुरिली आहे. प्र्िाि फॉमथ मध्ये केिळ प्र्िािक आवण 
प्र्िाविि विमाधारक याचं्यासाठीच िव्हे िर पॉवलसी विकणारे आवण फॉमथ भरण्यास मदि करणाऱ्या 
मध्य्िासंाठी सुद्धा िपिीलिार सूचिा असिाि.  

3. प्रविविधीचा अहिाल 

प्रविविधी हा प्रािवमक अंिलेखक असिो. जोखीम विधारणािी संबवंधि सिथ सुसगंि िपिील आवण 
भौविक सत्यस््ििी प्रविविधीिे त्याच्या/विच्या अहिालाि उघि करणे आि्यक गरजेचा असिे. 
आरोग्य, सियी, व्यिसाय, उत्पन्शि आवण कुटंुबाचे िपिील अहिालाि देणे आि्यक असिे. 

4. िैद्यकीय िज्ञाचा अहिाल 

अिेक बाबिीि, विमा कंपिीच्या सूचीिर असलेल्या िॉक्टर माफथ ि विमाधारकाची िैद्यकीय िपासणी 
करािी लागिे. उंची, िजि. रिदाब, दयदय स््ििी इत्यादी गोटटी िारीवरक स््ििींिी संबंवधि 
गोटटींचे िपिील ज्याि िॉक्टरिे उल्लेख केलेले आवण िोंदलेले असिाि त्याला िैद्यकीय िज्ञाचा 
अहिाल असे म्हणिाि. 

आपण हे लक्षाि ठेिले पावहजे की अिेक प्र्िाि िैद्यकीय िपासणी वििाय अिंलेखि केले जािाि 
आवण ्िीकारले जािाि. त्यािंा अ-िैद्यकीय प्रकरणे असे म्हणिाि. प्र्िाविि रक्कम जा्ि असेल 
ककिा प्र्िािकाचे िय जा्ि असेल ककिा ज्याि िैद्यकीय िज्ञाद्वारे िपासणी आवण अहिाल घेण्याची 
आि्यकिा िाटािी अिा काही गोटटी प्र्िािाच्या दरम्याि लक्षाि आल्या िर प्र्िाि अ-िैद्यकीय 
अंिलेखिाच्या अंिगथि मान्शय करिा येि िाही ि िैद्यकीय िज्ञाचा अहिाल मागिला जािो. 

अिाप्रकारे अंिलेखक विमाधारकाच्या आरोग्याच्या सद्यस््ििीचा कािोसा घेि असिो. 
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5. िैविक धोका अहिाल 

विमा पॉवलसी च्या कालािधी दरम्याि विमा आ्िावसि  व्यिी मरण पािली िर विमा कंपिी विस््चि 
केलेली रक्कम देऊ करिे असा विमा धारक आवण विमा कंपिी याचं्यािील करार म्हणजे जीिि विमा. 
जेव्हा िुम्ही एखादी विमा पॉवलसी खरेदी करिा, िुम्हाला अजथ भरणे आवण िैद्यकीय परीक्षणाला सामोरे 
जाणे यासारख्या अिेक अंिलेखि प्रवक्रयामंधूि पार व्हाि े लागिे. अंिलेखकाचें लक्ष असणारा 
पवरणामकारक घटक म्हणजे िैविक धोका. 

व्याख्या 

विमा पॉवलसी घेिल्याचा पवरणाम म्हणूि िुकसाि होण्याची िक्यिा असेल अिाप्रकारे ग्राहकाच्या 
ििथिाि बदल होण्याची िक्यिा म्हणजे िैविक धोका. 

उदाहरण 

जॉि िो यािंी िुकिीच एक जीिि विमा पॉवलसी घेिली. त्या िंिर त्यािंी अिा एका ्कीईंग 
मोवहमेिर जाण्याचा विणथय घेिला जेिे ्कीईंगसाठीचे पृर्थ्िीिरील सिाि धोकादायक वठकाण मािल े
जािे अिा वठकाणी होणार आहे. यापूिी त्यािंी अिी मोहीम करण्यास िकार वदला होिा. 

जीिि विमा कंपन्शया अिा िक्यिापंासूि सुरवक्षि राहण्याचा प्रयत्ि करिाि ज्याि काही व्यिी ्ििुःचे 
जीिि ककिा अन्शय व्यिीचे जीिि संपििू त्याद्वारे फायदा कमािण्याची इच्छा धरिाि. जीिि विमा 
अंिलेखक अिा प्रकारचा धोका सुचिणाऱ्या घटकाचंा िोध घेिाि. 

या उदे्दिािे, विमा कंपिीला त्याचं्या अवधकाऱ्याद्वारे सादर केलेला अहिाल लागू िकिो. अहिाल 
सादर करणाऱ्या अवधकाऱ्यािे, िो पूणथ करण्यापूिी प्र्िािकाच्या ओळखीसबंंधी ्ििुःचे संपूणथ 
समाधाि करूि घ्याि ेलागिे. अहिाल पूणथ करण्यापूिी त्यािे प्र्िािकाला िक्यिो त्याच्या घरी भेटले 
पावहजे. अहिाल देणारा अवधकाऱ्यािे, विमा आ्िावसिाचे आरोग्य आवण सियी, व्यिसाय, सामावजक 
पा्िथभमूी आवण आर्थिक स््ििी इत्यादी संबधंी ्ििंत्रपणे चौकिी केली पावहजे. 

6. ियाचा दाखला 

आपण हे आधीच पवहले आहे की जीिि विम्यामध्ये िाढत्या ियाबरोबर मत्यथिेचा धोका िाढिो. त्यामुळे 
िय हा असा घटक आहे की ज्यािर विमा कंपन्शया विमाधारकाच्या जोखमीचे ्िरूप ठरिि असिाि. 
त्यािुसार प्रत्येक ियोगटासाठी विमाहप्िा आकारला जािो. त्यामुळे जीिि विम्यामध्ये ियाच्या 
दाखल्याच्या योग्य द्िािजेाचें परीक्षण करूि योग्य ियाची पििाळणी करणे याचे महत्ि असिे. 

प्रमाण ककिा अ-प्रमाण याप्रकारचे ियाचे िैध दाखले असू िकिाि. 

a) ियाचे प्रमाण दाखल े

काही द्िािजे ियाचे प्रमाण दाखले मािले जािाि, िे खालीलप्रमाणे: 

i. िाळा ककिा महाविद्यालयाचे प्रमाणपत्र 
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ii. महािगरपावलकेच्या िोंदीिूि काढलेला जन्शम दाखला 
iii. पारपत्र (पासपोटथ) 
iv. पॅिकािथ 
v. सेिा पु्िक 
vi. बाप्िी्म्याचे प्रमाणपत्र 
vii. कुटंुबाच्या ििंािळीच्या िहीिील (िारखेसह असल्यास) प्रमावणि उिारा 
viii. संरक्षण दलाि कायथरि असल्यास, ओळखपत्र 
ix. रोमि कॅिोवलक चचथद्वारे वदले गेलेले वििाह प्रमाणपत्र 

b) अ-प्रमाण ियाचे दाखल े

जेव्हा िरीलपैकी ियाचे प्रमाण दाखले उपलदाध िसिील िेव्हा विमाकिा ियाचे अ-प्रमाण दाखल े
सादर करण्याची अिुमिी देऊ िकिो. ियाचे अ-प्रमाण दाखले खालीलप्रमाणे: 

i. जन्शमकंुिली 
ii. रेिि कािथ 
iii. ्िय-ंउद्घोषणे चे प्रविज्ञापत्र 
iv. ग्राम पंचायिीचे प्रमाणपत्र 

आकृिी 1: ियाचे प्रमाण परुाि े 
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7. अनँ्शटी-मिी लािँकरग  

व्याख्या 

मिी-लािँकरग म्हणजे बेकायदेिीर पैसा (काळा पसैा) कायदेिीर मागािे वमळिला आहे असे भासेल 
अिा प्रकारे त्याचे बेकायदेिीर ्त्रोि लपििू मुख्य आर्थिक प्रिाहाि आणण्याची प्रवक्रया. मिी-
लािँकरगकारिायािंर वियंत्रण आणण्यासाठी भारि सरकारिे पीएमएलए (PMLA) 2002 जारी केला 
आहे. 

मिी-लािँकरगकारिायािंर वियंत्रण आणण्यासाठी आवण त्याद्वारे विमाण झालेल्या मालमत्ता िादायाि 
घेण्याची िरिूद म्हणूि 2005 पासूि मिी-लािँकरगप्रविबंधक कायदा (PMLA), 2002 अंमलाि आला. 
याि मिी-लािँकरगहा दखलपात्र गुन्शहा असूि त्यासाठी िीि िे साि िष ेसि मजुरी आवण पाच लाख 
रुपयापंयंि दण्ि अिा विके्षस पात्र असल्याचे सावंगिले आहे. 

प्रत्येक विमाकत्याचे अनँ्शटी-मिी लािँकरग (AML)धोरण असणे आि्यक असिे आवण त्यािुसार त्याची 
एक प्रि आयआरिीएआय (IRDAI) किे सादर करणे आि्यक असिे. अँन्शटी-मिी लािँकरग 
(AML)कायथक्रमाि खालील गोटटी अिंभूथि असणे आि्यक असिे: 

i. अंिगथि धोरणे, पद्धिी आवण वियतं्रणे 
ii. प्रमुख प्रविपालि अवधकाऱ्याचंी वियुिी (compliance officer) 
iii. अँन्शटी-मिी लािँकरग (AML) उपाययोजिािंर आधावरि प्रविविधींची वियुिी आवण प्रविक्षण 
iv. अंिगथि लेखा प्रविक्षण/ वियतं्रण 

8. िुमच्या ग्राहकाला ओळखा (KYC) 

िुमच्या ग्राहकाला ओळखा ही व्यिसायाद्वारे ग्राहकाची ओळख विस््चि करण्यासाठी िापरलेली 
पद्धि असिे. ग्राहकाच्या ओळखीचे चोरी, आर्थिक अफरािफर आवण मिी-लािँकरग यािंा प्रविबधं 
करण्यासाठी बँका आवण विमाकिे मोठ्याप्रमाणाि ग्राहकांकिूि त्याचंी िपिीलिार मावहिी 
मागिाि. 

गुन्शहेगारी घटकाकंिूि आर्थिक सं्िाचंा िापर मिी-लािँकरगसाठी होण्यास प्रविबंध करािा हा 
KYC मागथदिथकसूत्राचंा उदे्दि आहे. 

त्यामुळे विमाकत्यांिी त्याचं्या ग्राहकाचंी खरी ओळख पटिणे गरजेचे आहे. प्रविविधींिी याची 
खात्री करूि घेिली पावहजे की प्र्िािक त्याचें प्र्िाि फॉमथ सादर करिािा KYC प्रवक्रयेचा भाग 
म्हणूि खालील द्िािजे सादर करिील: 

i. छायावचत्र  

ii. ियाचा दाखला 
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iii. वििासाचा परुािा – ड्रायन्व्हग परिािा, पारपत्र, टेवलफोि वबल, िीज वबल, बँकेचे पासबकु 
इत्यादी. 

iv. ओळखीचा पुरािा – ड्रायन्व्हग परिािा, पारपत्र, विििणकू ओळखपत्र, पिॅकािथ, इत्यादी. 

v. मोठ्या रक्कमेचा व्यिहार असल्यास उत्पन्शिाचा पुरािा 

 

9. मुि – पुिर्थिचार कालािधी 

समजा, एखाद्या व्यिीिे ििीि विमा पॉवलसी खरेदी केली असेल आवण त्याला पॉवलसी द्िािजे 
वमळाले असिील, आवण िे िीट िाचल्यािंिर त्याला विला असे िाटल ेकी त्यािील अटी आवण ििी 
त्याच्या अपेके्षिुसार िाहीि.  

िो/िी काय करू िकिो/िकिे? 

आयआरिीएआय (IRDAI) विवियमामंध्ये या सम्ये सबंंधी ग्राहकवहिाची एक िरिूद करूि ठेिली 
आहे. त्यािंी असा कालािधी वदला आहे ज्याला “मुि-पुिर्थिचारकालािधी” ककिा 
“िंिहोण्याचाकालािधी” म्हणिाि. 

या कालािधीि, जर पॉवलसीधारकाला असे िाटले की त्यािे खरेदी केलेली पॉवलसी, त्याला िको आहे 
िर िो/िी अिी पॉवलसी परि करू िकिो आवण खालील अटींिुसार परिािा वमळि ूिकिो: 

i. पॉवलसी वमळाल्यािंिर 15 वदिसाि िो/िी हा पयाय िापरू िकिो. 

ii. त्यािे/वििे कंपिीला हे लेखी ्िरुपाि कळिाि ेलागिे 

iii. त्या कालािधीच्या विमा सरंक्षणासाठीचा विमाहप्िा, विमाकत्याचे िैद्यकीय िपासणीसाठी 
आवण ्टँपड्युटी आकार यासाठी झालेला खचथ िजा करूि उिथवरि विमा हप्िा परि केला 
जािो. 

जीिि विमा पॉवलसीधारकािंा उपलदाध असललेी मुि पुिर्थिचार कालािधी ही एक सुविधा आहे. 
पॉवलसी द्िािजे पॉवलसीधारकाला वमळाल्याच्या िारखेिंिर पधंरा वदिसाि या सुविधेचा िापर करू 
िकिाि. 

्ियं चाचणी 1  

_________ कालािधीि, पॉवलसीधारकािे जर पॉवलसी खरेदी केली असेल आवण त्याला िी 
िको असेल िर िो/िी परि करू िकिों आवण परिािा वमळि ूिकिो. 

I. मुि मुल्याकंि 
II. मुि पुिर्थिचार  
III. रद्द करण्याचा 
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IV. मोफि िापर 

सारािं  

 मावहिीपत्रक म्हणजे विमा कंपन्शया िापरि असलेले उत्पादिाचा िपिील देणारा कायदेिीर 
द्िािजे असिो. 

 प्र्िाि देण्यासाठी िापरला जाणाऱ्या अजाच्या द्िािजेाला ‘प्र्िाि फॉमथ’ असे म्हणिाि.. 

 प्रविविधीच्या अहिालाि आरोग्य, सियी आवण व्यिसाय, उत्पन्शि आवण कौटंुवबक िपिील या 
गोटटींचा उल्लेख असणे गरजेचे असिे. 

 उंची, िजि, रिदाब, दयदय स््ििी इत्यादी िारीवरक स््ििीिी सबंंवधि गोटटी त्याच्या/विच्या 
िैद्यकीय िज्ञाचा अहिालामध्ये िॉक्टर द्वारे िोंदलेल्या आवण उल्लेख केलेल्या असिाि. 

 जीिि विमा पॉवलसी खरेदी केल्यामुळे ग्राहकाच्या ििथिाि होऊ िकणारा बदल आवण अिा 
बदलामुळे िाढणारी िुकसािीची िक्यिा म्हणजे िैविक धोका. 

 काही द्िािजे ियाचा प्रमाण दाखला म्हणूि मािले जािाि त्याि िाळा ककिा महाविद्यालयाचे 
प्रमाणपत्र, महािगर पावलकेच्या िोंदींमधूि काढलेला जन्शम दाखला इत्यादींचा समाििे होिो. 

 प्रत्येक विमाकत्याला ्ििुःची अनँ्शटी-मिी लािँकरग (AML)पॉवलसी असणे आवण त्यािुसार िी 
भारिाचे आयआरिीए (IRDAI) ला सादर करणे आि्यक असिे. अँन्शटी-मिी लािँकरग 
(AML)कायथक्रमाच्या अंिगथि धोरण, पद्धिी आवण वियतं्रण आवण प्रमुख प्रविपालि अवधकाऱ्याची 
वियुिी याचंा समाििे असला पावहजे. 

 विमाकत्यांिी ग्राहकाची खरी ओळख विस््चि करणे गरजेचे असिे. KYC प्रवक्रयेचा भाग म्हणूि, 
वििासाचा परुािा, पिॅकािथ आवण छायावचत्र यासारखे KYC द्िािजे गोळा करणे गरजेचे असिे. 

 

महत्िाच्या संज्ञा 

1. मावहिी पत्रक 
2. प्र्िाि फॉमथ  
3. िैविक धोका 
4. प्रमाण आवण अ-प्रमाण ियाचे दाखल े
5. अँन्शटी-मिी लािँकरग 
6. िुमच्या ग्राहकाला ओळखा (KYC) 
7. मुि-पुिर्थिचार कालािधी 

 



 

214 
 

्ियं चाचणीची उत्तरे 

उत्तर 1  

योग्य पयाय आहे II. 

मुि-पुिर्थिचार कालािधीच्या दरम्याि, पॉवलसीधारकािे पॉवलसी विकि घेिली असेल आवण 
त्याला/विला जर िी िको असेल िर, िो/िी पॉवलसी परि करू िकिाि आवण परिािा वमळि ू
िकिाि. 
 

्ियं-पवरक्षण प्र्ि 

प्र्ि 1  

खालीलपैकी कोणिे ियाच्या प्रमाण दाखल्याचे उदाहरण आहे? 

I. रेिि कािथ 
II. जन्शमकंुिली 
III. पारपत्र 
IV. ग्रामपंचायि प्रमाणपत्र 

प्र्ि 2  

खालीलपैकी किाला िैविक धोका मािले जाईल? 

I. विमा खरेदी केल्यािंिर िाढलेले धोकादायक ििथि  
II. विमा खरेदी करण्यापूिी िाढलेले धोकादायक ििथि  
III. विमा खरेदी केल्यािंिर कमी झालेले धोकादायक ििथि  
IV. विमाधारक बिल्यािंिर गुन्शहेगारी कारिायामंध्ये भाग घेणे 

प्र्ि 3  

िैद्यकीय िज्ञाच्या अहिालाि खालीलपैकी कोणत्या गोटटी िपासल्या जािील? 

I. प्र्िािकाचे  भािविक ििथि 
II. उंची, िजि आवण रिदाब 
III. सामावजक प्रविटठा  
IV. सत्यविटठा 

प्र्ि 4  

उत्पादिासंबधंी िपिीलिार मावहिी देणारे औपचावरक कायदेिीर द्िािजे म्हणजे विमा कंपन्शयांद्वारे  

िापरला जाणारा __________. 
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I. प्र्िाि फॉमथ 
II. प्र्िािाचे मूल्य (quote) 
III. मावहिीचा द्ि 
IV. मावहिी पत्रक 

प्र्ि 5  

प्र्िाि देण्यासाठी िापरल्या जाणाऱ्या अजाच्या द्िािजेाला सामान्शयपणे 
__________म्हणिाि. 

I. अजाचा फॉमथ  
II. प्र्िाि फॉमथ 
III. िोंदणी फॉमथ 
IV. िगथणी फॉमथ 

प्र्ि 6  

खाली वदलेल्या ियाच्या दाखल्याच्या द्िािजेामंधील कोणिे विमा कंपन्शयादं्वारे अ-प्रमाण द्िािजे 
म्हणूि िगीकृि केले जािाि. 

I. िाळेचे प्रमाणपत्र  
II. संरक्षण दलािील कमथचाऱ्याचें ओळख पत्र 
III. रेिि कािथ  
IV. बाप्िी्म्याचे प्रमाणपत्र 

प्र्ि 7  

_______ पैसा, त्याचे _______ ्त्रोि लपििू मुख्य आर्थिक प्रिाहाि अिा प्रकारे आणणे 
की ज्यामुळे िे कायदेिीरवरत्या वमळिले आहेि असे िाटाि ेया प्रवक्रयेला मिी-लािँकरगअसे म्हणिाि. 

 

I. बेकायदेिीर , बकेायदेिीर  
II. कायदेिीर, कायदेिीर  
III. बेकायदेिीर, कायदेिीर 
IV. कायदेिीर, बेकायदेिीर 

प्र्ि 8  

पॉवलसीधारक पॉवलसी सबंधंी समाधािी िसेल िर, िो/िी मुि-पुिर्थिचार कालािधीि, म्हणजेच 
पॉवलसी वमळाल्यापासूि ________वदिसाि िी पॉवलसी परि करू िकिाि. 

I. 60 वदिस 
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II. 45 वदिस  
III. 30 वदिस  
IV. 15 वदिस 

प्र्ि 9  

मुि-पुिर्थिचार कालािधीि पॉवलसीधारकािे पॉवलसी परि केली िर त्यासंदभाि खालीलपैकी कोणिे 
विधाि योग्य आहे? 

I. विमा कंपिी 100% विमा हप्िा परि करेल. 
II. विमा कंपिी 50% विमा हप्िा परि करेल 
III. ज्या कालािधीि सरंक्षण पुरिले असेल त्या कालािधीच्या प्रमाणािील विमाहप्िा, िैद्यकीय 

परीक्षणाचा खचथ आवण ्टँपड्युटी आकार िजा जािा समायोवजि रक्कम विमा कंपिी परि करेल 
IV. विमा कंपिी सपूंणथ विमाहप्िा कापूि घेईल 

प्र्ि 10  

खालीलपैकी कोणिा वििासाचा िैध पुरािा आहे? 

I. पॅिकािथ  
II. विििणूक ओळखपत्र  
III. बँकेचा पासबुक 
IV. ड्रायन्व्हग परिािा 
 

 

्ियं पवरक्षणाच्या प्र्िाचंी उत्तरे 

उत्तर 1  

योग्य पयाय आहेIII. 
पारपत्र हे ियाच्या प्रमाण दाखल्याचे उदाहरण आहे. 

उत्तर 2  

योग्य पयाय आहे I. 
विमा खरेदी केल्यािंिर िाढलेले धोकादायक ििथि याला िैविक धोका म्हणिा येऊ िकिे. 

उत्तर 3  

योग्य पयाय आहे II. 
उंची, िजि आवण रिदाब हे काही घटक आहेि जे िैद्यकीय िज्ञाच्या अहिालाि िपासले जािाि. 
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उत्तर 4  

योग्य पयाय आहे IV. 
उत्पादिाची मावहिी देण्यासाठी विमा कंपन्शयादं्वारे िापरला जाणारा मावहिीपत्रक हा औपचावरक 
कायदेिीर द्िािजे आहे. 

उत्तर 5  

योग्य पयाय आहे II. 

प्र्िाि देण्यासाठी िापरला जाणारा अजाचा द्िािजे सामान्शयपणे प्र्िाि फॉमथ म्हणूि ओळखला 
जािो. 

उत्तर 6  

योग्य पयाय आहे III. 

रेिि कािथ हा ियाचा अ-प्रमाण परुािा मािला जािो. 

उत्तर 7  

योग्य पयाय आहे I. 

मिी-लािँकरगम्हणजे बेकायदेिीर पसैा, कायदेिीर मागािे वमळिला आहे िाटाि ेअिा प्रकारे त्याचे 
बेकायदेिीर ्त्रोि लपििू मुख्य आर्थिक प्रिाहाि आणण्याच्या प्रवक्रयेला मिी-लािँकरग असे 
म्हणिाि. 

उत्तर 8  

योग्य पयाय आहे IV. 

पॉवलसीधारक पॉवलसी संबधंी समाधािी िसल्यास, िो/िी मुि- पुिर्थिचार कालािधीि, म्हणजेच 
पॉवलसी द्िािजे वमळाल्यापासूि 15 वदिसाि परि करू िकिो. 

उिार 9  

योग्य पयाय आहे III. 

मुि–पुिर्थिचार कालािधीि पॉवलसीधारकािे पॉवलसी परि केल्यास त्यासंदभाि, विमा कंपिी विमा 
संरक्षण परुािल्याच्या कालािधीच्या प्रमाणािील विमाहप्िा, िैद्यकीय िपासणीचा खचथ आवण 
्टँपड्यटुी आकार िजा जािा उिथवरि विमाहप्िा विमा कंपिी परि करिे. 

उत्तर 10  

योग्य पयाय आहे II. 

पॅिकािथ हा वििासाचा िैध परुािा िाही 
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प्रकरण 13 
द्िािेजीकरण – पॉवलसी अटी-I  

 
प्रकरणाची ओळख 

या प्रकरणामध्ये आपण प्र्िाि जेव्हा विमा पॉवलसी बििो िेव्हा समाविटट असणाऱ्या विविध 
द्िािजेासंबंंधी चचा करणार आहोि. 

विकण्याची फवलिे  

 

A. पॉवलसी टप्प्यािरील द्िािजेीकरण  
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A. पॉवलसी टप्प्यािरील द्िािजेीकरण 

1. प्रिम विमा हप्त्याची पाििी 

विमा कंपिी जेव्हा पवहली विमा हप्त्याची पाििी (FPR) जारी करिे िेव्हा विमा करार सुरु होिो. प्रिम 
विमा पाििी (FPR) हा पॉवलसी करार सुरु झाल्याचा पुरािा असिो. 

प्रिम विमा पाििी मध्ये खालील मावहिी असिे: 

i. विमा आ्िावसि व्यिीचे िाि आवण पत्ता 
ii. पॉवलसी क्रमाकं 
iii. अदा केलेली विमाहप्िा रक्कम 
iv. विमाहप्िा रक्कम भरण्याची पद्धि आवण िारंिावरिा 
v. विमाहप्िा भरण्याचा पुढील देय वदिाकं 
vi. जोखीम सुरु होण्याचा वदिाकं 
vii. पॉवलसी अवंिम पवरपक्ि होण्याचा वदिाकं 
viii. िेिटचा विमाहप्िा भरण्याची िारीख 
ix. विमा आ्िावसि रक्कम 

प्रिम विमाहप्िा पाििी जारी केल्यािंिर (FPR), प्र्िािका किूि पुढील विमा हप्िे वमळिील िेव्हा 
विमा कंपिी विमाहप्िा पाित्या जारी करिे. या पाित्यािंा ििीकरण पाित्या असे म्हणिाि (RPR). 
या ििीकरण पाित्या (RPR), विमाहप्िा अदा करण्यासबंंधािील काही वििाद असल्यास रक्कम अदा 
केल्याचा परुािा म्हणूि उपयोगी पििाि. 

2. पॉवलसी द्िािजे 

पॉवलसी द्िािजे हा विम्यािी सबंंवधि सिाि महत्िाचा द्िािजे असिो. विमा कंपिी आवण विमा 
आ्िावसि व्यिी याचं्यािील कराराचा िो परुािा असिो. िे म्हणजे करार िसिो. पॉवलसी द्िािजे 
काही कारणािे विमाधारकाकिूि हरिला िर विमा करारािर कोणिाही पवरणाम होि िाही. विमा 
कंपिी मूळ कराराि कोणिाही बदल ि करिा पॉवलसीची िक्कल देऊ करिे. पॉवलसी द्िािजेािर 
सक्षम प्रावधकारयाकिूि ्िाक्षरी केली जािी लागिे आवण भारिीय ्टँप कायद्यािुसार त्यािर विक्का 
मारािा लागिो. 

प्रमाण पॉवलसी द्िािजेाचे िीि भाग होिाि: 

a) पॉवलसी अिुसूची  

पॉवलसी अिु्यची हा पवहला भाग असिो. सामान्शयिुः िो पॉवलसीच्या पवहल्या पािािर सापििो. 
जीिि विमा कराराची अिुसूची साधारणपणे सारखीच असिे. त्याि सामान्शयिुः खालील मावहिी 
असिे: 
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आकृिी  1 : पॉवलसी द्िािजे घटक  

 
i. विमा कंपिीचे िाि  

ii. काही विविटट पॉवलसीसाठी वििेष िपिील, जसे: 

 पॉवलसीधारकाचे िाि आवण पत्ता  
 जन्शम िारीख आवण मागील जन्शमवदििी असलेले िय 
 योजिा आवण पॉवलसी कराराचा कालािधी  
 विमा आ्िावसि रक्कम 
 विमाहप्त्याची रक्कम 
 विमाहप्िा भरण्याचा कालािधी 
 प्रारंभी िारीख, पवरपक्ििेची िारीख, आवण िेिटच्या विमाहप्त्याची िारीख  
 पॉवलसी िफ्यासह आहे की िफ्यावििाय  
 िामाविदेवििाचे िाि 
 विमाहप्िा भरण्याची पद्धि – िार्थषक; अधथ िार्थषक; तै्रमावसक; मावसक; पगारािूि 

िजािटी द्वारे 
 पॉवलसी क्रमाकं – हा पॉवलसी कराराचा वििेष ओळख क्रमाकं असिो  

iii. विमाकत्याचे रक्कम अदा करण्याचे आ्िासि. हे विमा कराराचे ममथ असिे. 

iv. अवधकृि प्रवधकाऱ्याची ्िाक्षरी आवण पॉवलसी ्टँप  

v. ्िाविक विमा ओम्बिसमि चा पत्ता. 

b) प्रमाण िरिुदी 

पॉवलसी द्िािजेाचा दुसरा महत्िाचा घटक म्हणजे सामान्शयिुः प्रत्येक जीिि विमा करारामध्ये 
उपस््िि असलेल्या आवण काही विविटट अपिाद म्हणिू िगळलेल्या, पॉवलसीच्या प्रमाण िरिुदी. 
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यािील काही िरिुदी मुदि विमा, एकल विमाहप्िा विमा ककिा (फायद्यामध्ये) सहभागी िसलेल्या 
पॉवलसी यासारख्या ठराविक प्रकारच्या करारािंा लागू होि िसिील. या प्रमाण िरिुदी कराराच्या 
अंिगथि लागू होणाऱ्या हक्क आवण वििेष सिलिी ि अन्शय अटी सुविस््चि करिाि.  

c) पॉवलसी मधील विविटट िरिुदी 

पॉवलसी द्िािजेाचा विसरा भाग प्रत्येक पॉवलसी करारािी सबंंवधि विविटट िरिुदींचा असिो. 
या द्िािजेाच्या दिथिी भागाि छापलेल्या असू िकिाि ककिा संलग्िक म्हणूि द्िािजेाला 
जोिलेल्या असू िकिाि.  

प्रमाण िरिुदी म्हणजे जसे, विमाहप्िा ि भरल्यामुळे पॉवलसी बंद झाल्यास सिलिीचा ककिा 
दण्िविरवहि कालािधी िेहेमी कराराच्या अंिगथि िैधाविक रीिीिे वदलेल्या असिाि, सामान्शयिुः 
विविटट िरिुदी विमाधारक आवण विमाकिा याचं्यािील विविटट करारािी जोिलेल्या असिाि. 

उदाहरण  

करार वलवहि असिािा एखादी ्त्री गरोदर असेल िर विच्या गरोदरपणामुळे मृत्यूच्या घटिेला 
संरक्षण देण्यापासूि प्रविबधं करणारे विधाि 

िपिीलिार िरिुदी प्रकरण 13 मध्ये वदल्या आहेि. 

िटहुकुम 2014 िुसार असे बंधिकारक करण्याि येिे की प्रत्येक विमाकत्यािे जारी केलेल्या प्रत्येक 
पॉवलसीची िोंद ठेिली पावहजे. अिा प्रकारच्या िोंदींमध्ये खालील गोटटी असल्या पावहजेि. 
  
पॉवलसीधारकाचे िाि आवण पत्ता, पॉवलसी अस््ित्िाि आल्याचे िो वदिाकं आवण विमाकत्याला सूचिा 
असलेले कोणत्याही प्रकारचे ह्िािंरण, असाईिमेंट, ककिा िामविदेिि विमा हक्क िोंद, प्रत्येक 
विमा हक्क िोंदी मध्ये विमा हक्काची िारीख, िाि आवण पत्ता आवण हक्क दाखल करणाऱ्याचा पत्ता 
आवण हक्क प्रदाि झाल्याची िारीख, ककिा; विमा हक्क िाकारला गेल्यास िो िाकारल्याची िारीख 
आवण त्याची कारणे;  ही िोंद प्रावधकरणािे मान्शय केलेल्या ्िरुपाि, इलेक्ट्रोविक ्िरूपाच्या 
समाििेा सह केली जािी. 
  
िटहुकुमाि केलेली अत्यंि महत्िाची िरिूद म्हणजे [िीमटेरीयलाइज्ि ककिा विमटॅ] ्िरुपाि 
पॉवलसी जारी करणे.   िटहुकुमाि असे म्हटल े आहे की “प्रत्येक विमाकिा, त्याच्याद्वारे केल्या 
जाणाऱ्या प्रत्येक व्यिहाराच्या बाबि आ्िावसि रक्कम आवण विमा हप्िा याचं्या एका विविटट 
मयादेच्या पढुील सिथ पॉवलसी इलेक्ट्रोविक ्िरुपाि, या कायद्याच्या अंिगथि विविर्थदटट पद्धिीिे आवण 
ििा ्िरुपाि जारी करण्याचा प्रयत्ि करेल.”  
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्ियं चाचणी 1  

प्रिम विमाहप्िा पाििी (FPR) काय दिथििे? सिाि योग्य पयाय विििा. 

I. मुि-पुिर्थिचार कालािधी सपंला आहे 
II. पॉवलसी करार सुरु झाला असल्याचा परुािा 
III. आिा पॉवलसी रद्द करिा येणार िाही 
IV. पॉवलसीला काही विस््चि रोख मूल्य प्राप्ि झाले आहे 

सारािं 

 जेव्हा जीिि विमा कंपिी प्रिम विमाहप्िा पाििी जारी करिे िेव्हा विमा करार सुरु होिो.  

 पॉवलसी द्िािजे म्हणजे विम्यािी सबंंवधि सिाि महत्िाचा द्िािजे असिो. िो विमा कंपिी 
आवण विमाधारक याचं्यािील कराराचा पुरािा असिो.  

 प्रमाण पॉवलसी द्िािजेाचे, पॉवलसी अिुसूची, प्रमाण िरिुदी आवण पॉवलसीच्या विविटट िरिुदी  
असे िीि भाग असिाि. 

महत्िाच्या संज्ञा 

1. प्रिम विमाहप्िा पाििी (FPR) 
2. पॉवलसी द्िािजे 
3. पॉवलसी अिुसूची 
4. प्रमाण िरिुदी 
5. वििेष िरिुदी 

 

्ियं चाचणीची उत्तरे 

उत्तर 1  

योग्य पयाय आहे II. 

करार सुरु झाल्याचा FPR हा पुरािा आहे. 

्ियं पवरक्षणाचे प्र्ि 

प्र्ि 1  

खालील पैकी कोणिे द्िािजे विमाकिा आवण विमाधारक याचं्यािील कराराचा परुािा असिाि? 

I. प्र्िाि फॉमथ 
II. पॉवलसी द्िािजे  
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III. मावहिीपत्रक  
IV. विमा हक्क फॉमथ 

प्र्ि 2  

एखादा पॉवलसी द्िािजे वलवहिािा गंुिागंुिीच्या भाषेचा िापर करण्याि आला आवण त्यामुळे 
संवदग्धिा विमाण होि असेल िर त्याचा साधारणपणे अिथ काय घेिला जाईल? 

I. विमाधारकाच्या वहिाची आहे 
II. विमाकत्याच्या वहिाची आहे  
III. पॉवलसी रद्दबािल ठरिली जाईल आवण विमाकत्यािे विमाधारकाला व्याजासह विमाहप्िा परि 

करण्यास सावंगिले जाईल 
IV. पॉवलसी रद्दबािल ठरिली जाईल आवण विमाकत्यािे विमाधारकाला व्याजावििाय विमाहप्िा परि 

करण्यास सागंिा येईल 

प्र्ि 3  

पॉवलसी द्िािजेाचे सिाि योग्य िणथि करणारा पयाय विििा. 

I. िो विमा कराराचा परुािा असिो 
II. विमाधारकािे कंपिीकिूि विमा पॉवलसी खरेदी करण्यासंबधंी व्यि केलेले ्िार्याचा परुािा 

असिो 
III. बँका, ब्रोकसथ आवण अन्शय घटकासंारख्या चॅिेल पाटथिसथ सोबि काम करिािंा विमा कंपिीिे पूणथ 

केलेल्या पॉवलसीचा (प्रवक्रयाचंा) परुािा असिो 
IV. प्रिम विमाहप्त्याचा भरणा केल्यािंिर विमा कंपिीिे जारी केलेली ्िीकृिीची वचट्ठी असिे 

प्र्ि 4  

खालील पैकी कोणिे विधाि योग्य आहे? 

I. प्र्िाि फॉमथ ्िीकारणे म्हणजे विमा करार सुरु झाल्याचा पुरािा असिो.  
II. विमाहप्िा ्िीकारणे म्हणजे पॉवलसी सुरु झाल्याचा परुािा असिो 
III. प्रिम विमाहप्िा पाििी म्हणजे पॉवलसी करार सुरु झाल्याचा पुरािा असिो 
IV. विमा हप्त्याचे कोटेिि म्हणजे पॉवलसी करार सुरु झाल्याचा पुरािा असिो 

प्र्ि 5  

प्रिम विमाहप्िा प्राप्ि झाल्यािंिर, पुढील विमाहप्त्यासाठी विमा कंपिी _______जारी करिे. 

I. पुिरुज्जीिि विमाहप्िा पाििी 
II. पूिथिि करण्याच्या विमाहप्त्याची पाििी  
III. पुि्िापि विमाहप्िा पाििी  
IV. ििीकरण विमाहप्िा पाििी 
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प्र्ि 6  

विमाधारक व्यिीकिूि मूळ विमा पॉवलसी द्िािजे हरिला िर काय होईल? 

I. विमा कंपिी मूळ कराराि कोणिाही बदल ि करिा पॉवलसी द्िािजेाची िक्कल जारी करेल 
II. विमा करार समाप्ि होईल 
III. विमा कंपिी, विमाधारकाच्या सद्य आरोग्य प्रकटिाच्या आधारे िव्या अटी आवण ििीसह 

पॉवलसीची िक्कल जारी करेल 
IV. विमा कंपिी केिळ कोटािे आदेि वदला िरच कोणिेही बदल ि करिा पॉवलसीची िक्कल जारी 

करेल. 

प्र्ि 7  

खालीलपैकी कोणिे विधाि योग्य आहे? 

I. पॉवलसी द्िािजे सक्षम प्रवधकाऱ्याद्वारे ्िाक्षरी केलेला असला पावहजे मात्र भारिीय ्टँप 
कायद्यािुसार अवििायथपणे विक्का मारलेला असणे गरजेचे िाही. 

II. पॉवलसी द्िािजे सक्षम प्रवधकाऱ्याद्वारे ्िाक्षरी केलेला असला पावहजे आवण भारिीय ्टँप 
कायद्यािुसार अवििायथपणे विक्का मारलेला असला पावहजे. 

III. पॉवलसी द्िािजे सक्षम प्रवधकाऱ्याद्वारे ्िाक्षरी केलेला असणे गरजेचे िाही मात्र भारिीय ्टँप 
कायद्यािुसार अवििायथपणे विक्का मारलेला असणे गरजेचे असिे. 

IV. पॉवलसी द्िािजे सक्षम प्रवधकाऱ्याद्वारे ्िाक्षरी केलेला असणे गरजेचे िाही त्यावििाय भारिीय 
्टँप कायद्यािुसार अवििायथपणे विक्का मारलेला असणे सुद्धा गरजेचे िाही. 

प्र्ि 8  

खालीलपैकी किापासूि प्रमाण विमा पॉवलसी द्िािजेाचा पवहला भाग बििो.? 

I. पॉवलसी अिुसूची 
II. प्रमाण िरिुदी  
III. विविटट पॉवलसी िरिुदी  
IV. विमाहक्क प्रवक्रया 

प्र्ि 9  

प्रमाण विमा पॉवलसी द्िािजेाि, प्रमाण िरिुदींच्या भागाि खालील पकैी कोणिी मावहिी असेल? 

I. प्रारंभाची िारीख, पवरपक्ििेची िारीख आवण िेिटच्या विमाहप्त्याची देय िारीख 
II. िामविदेवििाचे िाि 
III. कराराच्या अंिगथि लागू असणारे हक्क आवण सिलिी आवण अन्शय ििी. 
IV. अवधकृि ्िाक्षरीकत्याची ्िाक्षरी आवण पॉवलसी ्टँप 
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प्र्ि 10  

“विमा करार वलवहि असिािा एखादी ्त्री गरोदर असेल िर विच्या गरोदरपणाच्या काळाि मृत्यू 
आल्यास त्या प्रसंगाि संरक्षण देण्यास प्रविबधं करणारे विधाि”प्रमाण पॉवलसी द्िािजेाच्या कोणत्या 
भागाि समाविटट केले जाईल? 

I. पॉवलसी अिुसूची  
II. साधारण िरिुदी  
III. प्रमाण िरिुदी  
IV. विविटट पॉवलसी िरिुदी 

्ियं चाचणीच्या प्र्िाचंी उत्तरे 

उत्तर 1  

योग्य पयाय आहेII. 

पॉवलसी द्िािजे म्हणजे विमाकिा आवण विमाधारक याचं्यािील कराराचा परुािा. 

उत्तर 2  

योग्य पयाय आहे I. 

एखादा पॉवलसी द्िािजे वलवहिािा गंुिागंुिीच्या भाषेचा िापर केला गेला असेल आवण त्यामुळे 
संवदग्धिा िाढली असेल िर साधारणपणे िो विमाकत्यांच्या वहिाचा आहे असे मािले जािे. 

उत्तर 3  

योग्य पयाय आहे I. 

पॉवलसी द्िािजे हा विमा कराराचा पुरािा असिो. 

उत्तर 4  

योग्य पयाय आहे III. 

प्रिम विमाहप्िा पाििी म्हणजे पॉवलसी करार सुरु झाल्याचा पुरािा असिो. 

उत्तर 5  

योग्य पयाय आहे IV. 

प्रिम विमाहप्िा प्राप्ि झाल्यािंिर, वमळणाऱ्या पुढील विमाहप्त्यासंाठी विमा कंपिी ििीकरण 
विमाहप्िा पाििी जारी करिे. 
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उत्तर 6  

योग्य पयाय आहे I. 

विमाकत्याकिूि मूळ विमा पॉवलसी हरिली िर, विमा कंपिी कराराि कोणिेही बदल ि करिा 
पॉवलसीची िक्कल देऊ करिे. 

उत्तर 7  

योग्य पयाय आहे II. 

पॉवलसी द्िािजेािर सक्षम प्रवधकाऱ्याची ्िाक्षरी असली पावहजे आवण भारिीय पॉवलसी 
्टँपकायद्यािुसार त्यािर विक्का असला पावहजे. 

उत्तर 8  

योग्य पयाय आहे I. 

पॉवलसी अिुसूची प्रमाण विमा पॉवलसी द्िािजेाचा पवहला भाग म्हणजे पॉवलसी अिुसूची असिे. 

उत्तर 9  

योग्य पयाय आहे III. 

विमा पॉवलसी द्िािजेाच्या प्रमाण िरिुदींच्या भागाि कराराच्या अंिगथि लागू होणाऱ्या हक्क आवण 
सिलिी आवण अन्शय ििी यासारखी मावहिी असिे. 

उत्तर 10  

योग्य पयाय आहे IV. 

“विमा करार वलवहि असिािा एखादी ्त्री गरोदर असेल िर विच्या गरोदरपणाच्या काळाि मृत्यू 
आल्यास त्या प्रसंगाि सरंक्षण देण्यास प्रविबंध करणारे विधाि”प्रमाण पॉवलसी द्िािजेाच्या पॉवलसी 
विविटट िरिुदींमध्ये समाविटट केली जाईल. 
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प्रकरण 14 
द्िािेजीकरण – पॉवलसी ििी – II 

 

प्रकरणाचा पवरचय 

या प्रकरणाि पॉवलसी द्िािजेाि अिंभूथि केल्या जाणाऱ्या िरिुदींच्या सबंंधी चचा करणार आहोि. 
या प्रकरणाि चचा केलेल्या िरिुदींमध्ये सिलिीचा कालािधी, पॉवलसी बंद होणे आवण दण्िरवहि 
इत्यादीचा अिा महत्िाच्या िरिुदींचा समाििे आहे.  

विकण्याची फवलिे 

 

A. पॉवलसी ििी आवण वििेषावधकार 
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A. पॉवलसी ििी आवण वििेषावधकार 

1. सिलिीचा कालािधी 

प्रत्येक जीिि विमा पॉवलसी अिा अटींिर मृत्यूचा फायदा देण्याचे मान्शय करिे की त्या िारखेपयंिचे 
सिथ आवण पूणथ विमा हप्िे भरलेले असले पावहजेि आवण पॉवलसी चाल ू स््ििीि असली पावहजे. 
विमाहप्िा देय झाल्यािंिर पॉवलसीधारकाला काही जादा कालािधी वदला जािो त्याला 
“सिलिीचाकालािधी”म्हटलेजािे. 

महत्िाचे  

अिा सिलिीचा प्रमाण कालािधी एक मवहिा ककिा ३० वदिस असा असिो.सिलिीचा कालािधी 
विमाहप्त्याच्या देय िारखेच्या पुढच्या वदिसापासूि मोजला जाईल. या िरिुदीमुळे विमाहप्िा ि 
भरल्यामुळे अन्शयिा जी पॉवलसी बंद झाली असिी, िी सिलिीच्या कालािधीि चाल ूराहिे. 

असे असले िरीही, सिलिीच्या दरम्याि विमाहप्िा देय राहिोच आवण त्या दरम्याि विमाधारकाचा 
मृत्यू झाल्यास, देय विमाहप्त्याची रक्कम कापूि घेऊि मृत्युच्या फायद्याची रक्कम वदली जािे. 
सिलिीच्या कालािधी िंिरही विमाहप्िा भरला गेला िसेल िर मात्र पॉवलसी बंद समजली जािे आवण 
मृत्युच्या फायद्याच्या संदभाि कंपिीिर कोणिीही देयिेची जबाबदारी राहि िाही. दण्ि विरवहि 
िरिुदींिुसार देय असू िकणारी केिळ रक्कम म्हणजे दण्िविरवहि िरिुदींिुसार लागू होणारी 
रक्कम असेल. एका अिािे विमाधारकाला त्या सिलिीच्या कालािधीि मोफि विमा संरक्षण वमळिे. 

2. पॉवलसी बंद होणे आवण पुि्िापि / पुिरुज्जीिि 

सिलिीच्या कालािधीिही विमाहप्िा भरला ि गेल्यास पॉवलसी बंद होिे हे आपण पाहीलेच आहे.  
यािील चागंली गोटट अिी आहे की सिथ कायम्िरूपी विमा करार प्रत्यक्षाि पॉवलसीचे पिु्िापि 
(पुिरुज्जीिि) करण्यास अिुमिी देिाि. 

व्याख्या 

पॉवलसीचे पुि्िापि म्हणजे विमाहप्िा अदा ि केल्यामुळे पॉवलसी बंद झाली असेल ककिा दण्ि 
विरवहि िरिुदींच्या अिंगथि पॉवलसी चाल ू ठेिली असेल िर जीिि विमा कंपिी िी पॉवलसी 
पुिरुज्जीिीि करूि चाल ूकरिे. 

मात्र पॉवलसीचे पुिरुज्जीिि विमाधारकाचा विर्थििाद अवधकार असू िकि िाही. त्याची पूिथिा 
खालील ििींच्या अंिगथि करिा येऊ िकिे.:  

i. विमाधारकाच्या जोखमी मध्ये िाढ ि करणे:पॉवलसी चे पुिरुज्जीिि केल्याचा पवरणाम म्हणूि 
विमा कंपिीच्या जोखमीि िाढ होऊ िकिा िाही. 
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ii. राखीि रक्कमेची विर्थमिी:पॉवलसीधारकािे अिी विमाहप्त्याची रक्कम व्याजासवहि भरली 
पाहीजे, कारण पॉवलसी बंद झाली िसिी िर विमाण झाली असिी इिकीच राखीि रक्कम 
त्यािूि विमाण होईल. 

iii. विविर्थदटट कालािधी मध्ये पुिरुज्जीििाचा अजथ करणे: अिा प्रकारचे पुि्िापिाच्या 
िरिुदींमध्ये वदलेल्या कालािधीि पॉवलसीधारकािे पिुरुज्जीििाचा अजथ पूणथ केला पावहजे. 
भारिाि, पुिरुज्जीििाचा अजथ विविटट कालािधीि, उदा. पॉवलसी बंद झाल्यापासूि 5 
िषांच्या आंि करणे आि्यक असिे. 

iv. विमा करण्याची योग्यिेचा समाधािकारक परुािा: विमाधारकािे विमा कंपिीला त्याच्या विमा 
करण्याची योग्यिा कायम असल्याचा समाधािकारक पुरािा सादर केला पावहजे. त्या 
व्यिीची केिळ प्रकृिी समाधािकारक असािी असे िव्हे िर आर्थिक उत्पन्शि, आवण िैविकिा 
याचं्या कोणिीही घसरण झालेलीं िसािी. 

v. विलंवबि देय विमाहप्िे व्याजासह अदा करणे: पॉवलसीधारकािे सिथ विलंवबि देय विमाहप्िे 
प्रत्येक विमाहप्त्याच्या देय िाराखेपासुिच्या व्याजासह भरले पाहीजेि. 

vi. उिथवरि देय कजाची रक्कम अदा करणे: विमाधारकािे काही पॉवलसी कजथ विल्लक 
असल्यास ककिा कोणिीही देयिा विल्लक असल्यास िी सुद्धा पिु्िावपि केली पावहजे. 

िरील सिथ अटींमधील सिाि महत्िाची अट म्हणजे पुिरुज्जीिि करण्यासाठी विमा करण्यासाठीच्या 
योग्यिेचा पुरािा देणे. कोणत्या प्रकारचा परुािा द्यािा हे प्रत्येक पॉवलसीच्या पवरस््ििीिर अिलंबिू 
असेल. पॉवलसी खूपच िोड्या काळासाठी बंद असेल िर विमाकिा कंपिी विमा करण्याच्या योग्यिेचा 
कोणिाही पुरािा ि मागिाच पॉवलसीचे पिुरुज्जीिि करेल ककिा विमाधारकाकिूि एका साध्या 
कागदािर वलहूि घेईल की त्याची प्रकृिी चागंली आहे. 

असे असले िरीही काही पवरस््ििीि विमा कंपिीला िैद्यकीय िपासणी ककिा अन्शय पुरािा आि्यक 
असिो: 

i. एक म्हणजे, पॉवलसीच्या विमाहप्त्याचा सिलिीचा कालािधी संपूि बराच कालािधी, म्हणजे 
जिळपास एक िषथ झाले असेल. 

ii. दुसरे, आरोग्याचा ककिा अन्शय सम्या असू िकिे असा विमाकत्याला संिय असेल िर अिी 
पवरस््ििी. पॉवलसीचे दिथिी मूल्य ककिा आ्िावसि रक्कम  खूप मोठी असेल िर पनु्शहा 
िव्यािे िैद्यकीय िपासणी करणेसुद्धा आि्यक असू िकिे. 

पॉवलसी पुिरुज्जीिि करिािा बरीच मोठी रक्कम भराियाची असल्यािे (मागील देय विमाहप्िे 
अवधक त्याचें व्याज) पॉवलसीधारकािे हा विचार करायला हिा की जुन्शया पॉवलसीचे पिुरुज्जीिि 
करणे अवधक वहिाचे आहे की िव्यािे पॉवलसी घेणे अवधक वहिाचे आहे. सामान्शयिुः पुिरुज्जीिि 
अवधक वहिाचे ठरिे कारण, ििीि पॉवलसी सुरु केल्यास विमाधारकाचे पुिरुज्जीििाच्या िारखे पयंि 
िाढलेले असल्यािे अवधक दरािे विमा हप्िा आकारला जाईल. 
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a) पॉवलसी पुिरुज्जीििाचे उपाय 

आिा आपण काही मागथ पाहू ज्याचं्या माध्यमािूि पॉवलसी पिुरुज्जीिीि केली जाऊ िकिे. 
साधारणपणे चुकलेल्या पवहल्या विमाहप्त्याच्या िारखेपासूि (अंदाजे 5 िष)े एखादा बंद पॉवलसी 
पुिरुज्जीविि करू िकिो. 

i. सामान्शय पुिरुज्जीिि 

पुिरुज्जीििाचा सामान्शय प्रकार म्हणजे, ज्याि व्याजासह विल्लक विमाहप्िे भरण्याचा समाििे 
होिो. याला सामान्शय पुिरुज्जीिि म्हणिाि आवण िे पॉवलसी ला समपथण मूल्य प्राप्ि झाल्यािंिर 
करिा येिे. विमाकिा यासाठी उत्तम आरोग्याच्या प्रकटिाची मागणी करू िकिो ककिा िैद्यकीय 
परीक्षणासारखा विमा करण्याच्या योग्यिेचा परुािा सुद्धा मागू िकिो.  

ii. वििेष पुिरुज्जीिि 

पॉवलसी ला िीि िषांपेक्षा कमी कालािधी झाला असेल आवण विला अद्यावप समपथण मूल्य प्राप्ि 
झाले िसेल िर काय करायचे (म्हणजे, जमा राखीि रक्कम ककिा रोख मूल्य फार कमी असेल 
िर) पण पॉवलसी बंद झाल्याचा कालािधी मोठा असेल िर?, समजा पॉवलसीचा चुकलेल्या 
पवहल्या विमाहप्त्याला एक िषथ ककिा अवधक कालािधी लोटला असेल िर.  

असे पुिरुज्जीिि करण्याचा मागथ म्हणजे वजला वििेष पुिरुज्जीिि असे म्हटले जािे अिा एका 
योजिेच्या माध्यमािूि पिुरुज्जीिि करणे (भारिीय जीिि विमा मध्ये हे िाि िापरले जािे). याि 
जणूकाही ििीि पॉवलसी वलवहली जािे. पॉवलसी बंद झाल्याची िारीख पॉवलसीच्या प्रारंभाच्या 
िारखेपासूि दोि िषांच्या आिील असिे. विची पवरपक्ििा िारीख पॉवलसी घेिािा त्या विविटट 
जीििािंा लागू होणाऱ्या मूळच्या ठरििू वदलेल्या कालािधीच्या पेक्षा अवधक िसिे. 

उदाहरण 

जर मूळ पॉवलसी 40 व्या िषी घेिली गेली असेल आवण ििीि प्रारंभाचे िय 42 असेल िर आिा 
ज्या पॉवलसी 60 व्या िषी संपणे अपेवक्षि असेल त्या पॉवलसीची मुदि िीस िरूि अठरा पयंि 
खाली आणली जाईल. विम्याचा जुिा हप्िा आवण ििा हप्िा व्याजासह अदा करािा लागेल.  

iii. कजथ िजा पिुरुज्जीिि 

भारिीय जीिि विमा आवण अन्शय विमा कंपन्शया याचं्याकिे असलेला पिुरुज्जीििाचा अजूि एक 
मागथ म्हणजे कजथ िजा पुिरुज्जीिि. हे केिळ पुिरुज्जीिि िसिे िर याि दोि घिामोिी अंिभूथि 
असिाि: 

 एकाच िळेी कजाची मंजुरी आवण 
 पॉवलसीचे पुिरुज्जीिि 
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विमाहप्िे आवण त्याचें व्याज सामान्शय पुिरुज्जीििाच्या पद्धिीिे गणि केले जािाि. त्याचे िळेी 
पुिरुज्जीििाच्या िारखेला त्या पॉवलसीिर विमाधारकाला वकिी कजथ घेण्याची पात्रिा आहे हे 
सुद्धा विस््चि केले जािे. हे कजथ पुिरुज्जीििाच्या उदे्दिासाठी रक्कम म्हणूि िापरले जािे, 
विमाहप्िे आवण त्याचें व्याज याचंी रक्कम िजा जािा काही रक्कम विल्लक असल्यास िी 
पॉवलसीधारकाला देऊ करण्याि येिे. ्िभाविकपणे ज्या विमा पॉवलसींिा पिुरुज्जीििाच्या 
िारखेला समपथण मूल्य प्राप्ि झाले आहे अिा पॉवलसींिाच कजाची सुविधा वदली जािे. 

iv. हप्त्याचे पुिरुज्जीिि 

िेिटचे म्हणजे, जेव्हा पॉवलसीधारक पॉवलसीचे पुिरुज्जीिि करण्याची विमाहप्त्याचंी रक्कम एक 
रक्कमी भरू िकि िसिो आवण पॉवलसी वििेष पुिरुज्जीिि योजिेिही पुिरुज्जीविि करिा 
येण्याची िक्यिा िसिे अिा िळेी हप्िाहप्त्यािे पुिरुज्जीिि करण्यास अिुमिी वदली जािे. अिा 
बाबिीि सामान्शय पुिरुज्जीिि योजिेि ज्या पद्धिीिे उिथवरि विमाहप्िा काढला जािो त्याच 
पद्धिीिे या बाबिीि विमा हप्िा गणि जािो. 

रक्कम अदा करण्याच्या पद्धिीिर आधावरि (तै्रमावसक ककिा अधथ िार्थषक), विमाधारकािे एक 
अधथिार्थषक  ककिा दोि तै्रमावसक विमाहप्िे भरणे आि्यक असिे. उिथवरि देय विमाहप्िे 
भविटयािील विमा हप्त्याचं्या देय िारखािंा पुढील दोि िषे ककिा अवधक कालािधीमध्ये ज्याि 
सध्याचे पॉवलसी िधापि िषथ आवण पुढील दोि पूणथ पॉवलसी िधापि िष े याचं्यामध्ये समाि पणे 
िाटूि वदले जािाि. याि एक अिी अट घािली जाऊ िकिे की पॉवलसी पिुरुज्जीिि करिािा 
कोणिेही कजथ परि करणे विल्लक असिा कामा िये. 

महत्िाचे 

बंद झालेल्या पॉवलसी मुळे विमाकिे ककिा विमाधारक याचं्यापैकी कोणाचेच वहि साधले जाि िाही 
त्यामुळे बंद पॉवलसींचे पुिरुज्जीिि करणे हे विमाकत्यांचे महत्िाचे कायथ असिे, ज्याला िे 
आिजूथि प्रोत्साहि देिाि. 

3. दण्ि-विरवहि िरिुदी 

भारिीय विमा कायदा (कलम 113) च्या अिंगथि महत्िाच्या िरिुदींपैकी एक िरिूद अिी आहे की 
ज्याि पॉवलसीधारक पढुील विमा हप्िे भरूि पॉवलसी चाल ू ठेि ू िकला िाही िरीही त्याला काही 
फायदे देऊ केले जािाि. या वठकाणी लागू होणारा िकथ  असा आहे की, विमाधारकाला पॉवलसी 
अंिगथि जमा झालेल्या रोख मूल्यािर हक्क सागंिा येिो. 

अिा प्रकारे भारिािील कायदा असे सागंिो की वकमाि सलग िीि िषे विमाहप्िा भरलेला असल्यास 
पॉवलसी ला हमीपात्र समपथण मूल्य प्राप्ि होिे. पॉवलसी समपथण केली िाही िर िी कमी केलेल्या अदा 
केलेल्या मुल्याच्या ्िरुपाि अस््ित्िाि राहील. पॉवलसी िरिुदी िेहेमी कायद्यािे आि्यक असणाऱ्या 
समपथण मूल्यापेक्षा अवधक चागंले मूल्य पुरििाि.  
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a) समपथण मुल्ये  

जीिि विमाकत्यांकिे समपथण कोटटके असिाि ज्याि विविध काळािंिर पॉवलसीचे समपथण मूल्य 
काय असेल आवण िी काढण्यासाठी कोणिी पद्धि िापरली जाईल हे वदलेले असिे. याच्या 
सुत्रामध्ये, विम्याचा प्रकार आवण योजिा, पॉवलसीचे िय आवण पॉवलसीचे विमाहप्िे भरण्याचा 
कालािधी या गोटटी विचाराि घेिलेल्या असिाि. पॉवलसीमध्ये सावंगिलेल्या समपथण मूल्यापेक्षा 
प्रत्यक्ष हािाि येणारी समपथण मुल्याचंी रक्कम िगेळी असू िकिे.  

अदा केलेली िाढीि रक्कम, जमा झालेले लाभािं ककिा अवधलाभािं, आगाऊ विमाहप्त्याच्या 
रक्कम, विमा हप्त्यािील फरक, पॉवलसी कजथ इत्यादी गोटटीमुळे जमा रोख समपथण मूल्यामध्ये 
िाढ ककिा िजािट होिे. पॉवलसीधारकाच्या हािाि िेिटी जे पििे त्याला विव्िळ समपथण मूल्य 
असे म्हणिाि. समपथण मूल्य अदा केलेल्या रक्कमेच्या टक्केिारीि असिे. 

अदा केलेल्या विमा हप्त्याचं्या टक्केिारीिूि वमळालेले समपथण मूल्य म्हणजे हमीपात्र समपथण 
मूल्य. 

b) पॉवलसी कजथ 

ज्या विमा पॉवलसींिा रोख मूल्य विमाण होिे त्याचं्यासाठी अिी िरिूद असिे की 
पॉवलसीधारकाला त्या पॉवलसीिर विमाकत्याकिूि पॉलीसीचे रोख मूल्य िारण म्हणूि िापरूि 
कजथ घेण्याची अिुमिी वमळिे. पॉवलसी िरील कजथ सामान्शयिुः पॉवलसीच्या समपथण मूल्याच्या 
टक्केिारीि (समजा 90%) मयावदि असिे. हे लक्षाि घ्या की पॉवलसीधारक त्याच्या ्ििुःच्या 
खात्यािूिच कजथ घेि असिो. त्यािे ककिा वििे पॉवलसी समपथण केली असिी िर त्याला वििकी 
रक्कम वमळण्याची पात्रिा असिी.  

अिा पवरस््ििीि विमा पॉवलसी बंद झालेली असली िरीही, पॉवलसीिर कजथ घेण्याच्या ऐिजी, 
पॉवलसीधारक त्याचा केक खाऊ िकिो आवण त्याचिळेी िो केक हािािही ठेि ूिकिो. कजामुळे 
विमा आहे िसाच ठेििू त्यािील रक्कमेचा िापरही करिा येिो. ग्राहकाला अिचणीच्या प्रसंगाि 
िाििीची रक्कम म्हणूि कजथ घेण्यास सुचिाल आवण त्याचिळेी त्याला/विला िुमचा ग्राहक 
म्हणूिही राखाल. 

पॉवलसी कजथ सामान्शय व्यापावरक कजापेक्षा दोि संदभाि िगेळे असिे.: 

पॉवलसी कजथ  व्यापारी कजथ  
कजथ परि करण्याचे कोणिेही कायदेिीर बंधि िाही: 
पॉवलसी मालकािर कजथ परिफेि करण्याचे कसलेही  
कायद्याचे बंधि िाही. िो/िी कजाचा पूणथ ककिा काही भाग 
परि फेि करण्याचे ठरि ू िकिाि.जर कजथ परि केले गेले 
िाही िर विमाकिा उिथवरि (अदा ि केलेले) कजाची रक्कम 
पॉवलसीच्या फायद्यािूि िजा करिाि. 

व्यापारी कजामुळे ऋणको 
अि- धिको असा सबंंध 
विमाण होिो ज्याि कजथ 
घेणारा कायद्यािे कजथ परि 
करण्यासाठी कजथ देणाऱ्याच्या 
बंधिाि असिो. 
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कोणत्याही वि्िासाहथिा िपासणीची आि्यकिा िसिे: 
विमाकिा त्याची ्ििुःची रक्कम प्रत्यक्षाि पॉलीवसधारकाला 
कजाऊ देि िसल्यािे, कजथदाराची वि्िासाहथिा िपासण्याची 
आि्यकिा िसिे. विमाकत्याला केिळ इिकीच खात्री 
करायची असिे की कजाची रक्कम पात्रिेच्या रक्कमेपेक्षा 
अवधक असू िये. (िर सावंगिल्यािुसार समपथण मूल्याच्या 
90%). 

कजथ देणारा कजथ घेणाऱ्याची 
वि्िासाहथिा काळजीपूिथक 
िपासिो. 

अिाि यासंदभाि विमाकत्याला अिा प्रकारच्या कजांच्या अटी आवण ििी एक धोरण म्हणिू 
ठरिण्याचा अवधकार असिो. पॉवलसी एक सुरक्षा िारण म्हणूि पॉवलसी ठेििू त्यािर कजथ वदले 
जाि असल्यािे पॉवलसी विमाकत्याच्या िािािे विदेविि करािी लागिे. विमाधारकािे त्याच्या 
मृत्युच्या प्रसंगाि वमळणाऱ्या फायद्याचे पैसे घेण्यासाठी एखाद्या व्यिीला िामविदेविि केले असेल 
िर िरील पॉवलसी विदेििामुळे िामविदेिि रवहि होणार िाही. 

िामविदेवििाचा अवधकार विमाकत्याच्या पॉवलसी मधील ्िार्याच्या प्रमाणाि मयावदि होईल. 

उदाहरण 

अजुथि यािंी एक विमा पॉवलसी घेिली ज्याि मृत्युच्या प्रसंगी वदला जाणारा एकूण फायदा रुपये 
2.5 लाख आहे. अजुथिचे एकूण कजथ आवण त्यािरील व्याज याचंी रक्कम रुपये 1.5 लाख आहे. 

त्यामुळे अजुथिच्या मृत्युच्या प्रसंगाि, त्याचा िामविदेविि उिथवरि रुपये 1 लाख वमळण्यास पात्र 
असेल. 

विमाकिे सामान्शयिुः पॉवलसी कजािर व्याज आकारिाि, जे अधथिार्थषक ककिा िार्थषक कालािधीिंिर 
देय असिे. जर हे व्याज भरले गेले िाही िर िे पॉवलसी कजाचा भाग बििे आवण कजाच्या विल्लक 
रक्कमेि दिथिले जािे.  

जोपयंि विमाहप्िे भरले जाि आहेि आवण पॉवलसी चाल ूआहे िोपयंि जमा असलेले रोख मूल्य कजथ 
आवण त्यािरील व्याज भरण्या परेुसे असिे. मात्र जर पॉवलसी बंद पिली आवण कोणिाही ििा 
विमाहप्िा भरला गेला िाही िर अिी पवरस््ििी येऊ िकिे की विल्लक कजाची रक्कम आवण देय 
व्याज (एकूण कजथ) याचंी रक्कम पॉवलसीच्या रोख मूल्यापेक्षा जा्ि होऊ िकिे. 

्िाभाविकपणे विमाकिा अिी पवरस््ििी ओढि ू देि िाही. अिी परीस््ििी ओढिण्यापुिीचा, 
विमाकिा ज्याला (पॉवलसीची) पूिथ-समाप्िी म्हणिाि अिी कारिाई करिो. विमा कंपिीिे पूिथ 
समाप्िीची कारिाई करण्यापूिी पॉवलसीधारकाला सूचिा द्याियाची असिे. पॉवलसी बंद केली जािे 
आवण अस््ित्िाि असलेले रोख मूल्य विल्लक कजथ आवण व्याजाच्या रकमेसाठी समायोवजि केले 
जािे, यािूिही काही जा्िीची रक्कम विल्लक रावहल्यास, पॉवलसीधारकाला वदली जािे.  
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4. वििेष पॉवलसी िरिुदी आवण पुटटी 

a) िामविदेिि 

i. िामविदेििामध्ये विमाधारक अिा व्यिीचे (व्यिींचे) िाि प्र्िाविि करिो ज्याला विमा 
कंपिीिे विमाधारकाच्या मतृ्युच्या प्रसंगाि विमा आ्िावसि रक्कम द्यायची असिे.  

ii. विमा आ्िावसि व्यिी एक ककिा एकापेक्षा अवधक व्यिी िामविदेविि म्हणिू प्र्िाविि 
करू िकिो.  

iii. िामविदेवििाला पैिाचंा िैध विवियोग आवण ज्याचं्यासाठी िे पसेै आहेि अिासंाठी एक 
वि्ि्ि म्हणूि त्या पैिाचंा साभंाळ करण्याची मुभा असिे.  

iv. िामविदेिि पॉवलसी खरेदी करिािा ककिा िंिर करिा येिे.  

v. विमाकायदा 1938चे कलम 39 िुसार, ्ििुःच्या आयुटयाच्या विम्याचा पॉवलसीधारक, 
त्याच्या मृत्युच्या प्रसंगाि ज्यािंा पॉवलसीचे पैसे अदा केले जाििे त्याचंी िाि ेिामविदेविि 
करू िकिो. 

पॉवलसीमध्ये एक पुटटी िाढििू िामविदेिि बदलले जाऊ िकिे. 

महत्िाचे 

िामविदेििामुळे िामविदेवििाला विमा आ्िावसि व्यिीच्या मृत्युच्या प्रसंगाि केिळ पॉवलसीचे 
पैसे ्िीकारण्याचा अवधकार असिो. िामविदेवििाला विमा हक्काच्या पूणथ (ककिा अिंिुः) 
भागािर अवधकार िसिो. 

जेव्हा िामविदेविि व्यिी ियािे अज्ञाि असिे त्यािळेी पॉवलसीधारकािे एखाद्या व्यिीची वियुिी 
करणे गरजेचे असिे. वियुि व्यिीिे पॉवलसी द्िािजेािर ्िाक्षरी करूि वियुि व्यिी म्हणिू 
काम करण्यास त्याची /विची मान्शयिा असल्याचे दिथिाि े लागिे. ज्यािळेी िामविदेविि व्यिी 
ियािे सज्ञाि होिे त्यािळेी वियुि व्यिी त्याचंी वियुिी गमाििाि. विमाधारक व्यिी वियुि 
व्यिीला केव्हाही बदल ू िकिाि. जर िामविदेविि व्यिी अज्ञाि असेल आवण कोणीही व्यिी 
वियुि केलेली िसेल िर विमाधारकाच्या मतृ्यूिंिर विमाहक्काची रक्कम विमाधारकाच्या 
कायदेिीर िारसािंा वदली जािे. 

जेिे एकापेक्षा अवधक िामविदेविि व्यिी असिाि िेव्हा त्यािंा मृत्यूचा विमाहक्क सयुंिपणे ककिा 
वजििं असलेली व्यिी ककिा असलेल्या व्यिींिा वदला जािो. प्रत्येक िामविदेवििासाठी त्याचा 
कोणिाही विविटट िाटा वदला जाि िाही. पॉवलसी सुरु झाल्यािंिर  केल्या गेलेल्या 
िामविदेििाची सूचिा अंमलाि येण्यासाठी िी विमाकत्यांिा कळिली गेली पावहजे. 
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आकृिी 1: िामविदेििासाठी असलेल्या िरिुदी 

 
 

b) पॉवलसी विदेविि करणे (Assignment) 

सामान्शयिुः, विदेिि ही सजं्ञा एखादी मालमत्ता प्रत्यक्षाि देण्याद्वारे ह्िािंरण यापेक्षा वलहूि 
देण्याद्वारे ह्िािंवरि करणे यासाठी िापरली  जािे. अिा मालमते्तच्या संदभाि विची मालकी 
विविध व्यिींच्या विविध अवधकारािंी अंिर्थिवहि असिे.  

पॉवलसी विदेविि केल्यािंिर, िामविदेिि रवहि केले जािे, पॉवलसी कजासाठी पॉवलसी 
कंपिीला विदेविि केल्यास याला अपिाद केला जािो. 

जीिि विमा पॉवलसीचे विदेिि म्हणजे हक्काचें हक्क, िीषथक आवण पॉवलसी मधील ्िार्य 
(एक मालमत्ता म्हणूि) याचें एका व्यिीकिूि दुसऱ्याकिे ह्िािंरण. जी व्यिी असे अवधकार 
ह्िािंवरि करिे विला पॉवलसीविदेिक (assignor) म्हणिाि आवण ज्याला ही मालमत्ता 
ह्िािंवरि केली जािे त्याला पॉवलसी विदेविि (assignee) असे म्हणिाि. 
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आकृिी  2 : पॉवलसी विदेिि (Assignment) 

 
भारिाि विमा कायद्याच्या कलम 38 िुसार पॉवलसी विदेिि (Assignment) वियवंत्रि केले जािे. 
पॉवलसी विदेिि (Assignment) केल्यािंिर पॉवलसी विदेवििाला, पॉवलसी विदेिका पेक्षा 
अवधक चागंले िीषथक वमळू िकि िाही या िरिुदीला अिुसरूि मालमते्तच्या संदभािील सिथ 
िीषथक, ्िार्याचे अवधकार वमळिाि.  

िेिटची िरिूद खूप महत्िाची आहे. याचा सरळ अिथ असा आहे की विमाधारकाला काही 
कारणािे जो विमाहक्क िाकारला गेला आहे िो वमळण्यासाठी पॉवलसी विदेविि पात्र असू िकि 
िाही. पॉवलसी विदेििाच्या दोन्शही बाजू करार करण्यायोग्य असणे आवण कोणत्याही कायदेिीर 
अपात्रिेिी विगिीि िसाििे असे पॉवलसी विदेिि करिािा आि्यक असिे.  

पॉवलसी विदेििाचे (Assignment) दोि प्रकार आहेि.  

आकृिी 3 : पॉवलसी विदेििाचे (Assignment) प्रकार 
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सििथपॉवलसी विदेिि  िुद्धपॉवलसी विदेिि 
सििथ पॉवलसी विदेििा मध्ये अिी 
िरिूद असिे की विमाधारक पॉवलसी 
परीपक्ििेच्या िळेी वजििं असल्यास 
ककिा पॉवलसी विदेवििाच्या 
(assignee) मृत्युच्या िळेी 
विमाधारकाकिे परि वदली जािे. 

िुद्ध पॉवलसी विदेििा मध्ये पॉवलसीविदेिकाला 
(assignor) पॉवलसी मध्ये असणारे सिथ हक्क, 
िीषथक आवण ्िार्य पॉवलसी विदेवििा किे 
(assignee) ह्िािंवरि झाल्यािंिर कोणत्याही 
पवरस््ििीि विदेिकाकिे परि केले जाि िाहीि. 
अिाप्रकारे पॉवलसी पूणथिुः पॉवलसी विदेवििाला 
विवहि असिे. पॉवलसी विदेविि (assignee) या 
पॉवलसीच्या संदभाि त्याला आििेल त्या प्रकारे 
पॉवलसी विदेिकाची (assignor) संमिी ि घेिा  
व्यिहार करू िकिो. 

सामान्शयिुः बऱ्याच व्यापावरक पवरस््ििीि जेिे पॉवलसी ठराविक पद्धिीिे पॉवलसीधारकािे 
घेिलेल्या कजासाठी, जसे गृहकजथ, िारण म्हणूि ठेिलेली असिे िेिे सििथ पॉवलसी विदेिि 
पहायला वमळिे.  

िैध पॉवलसी विदेििाच्या ििी 

आिा आपण िैध पॉवलसी विदेििासाठी आि्यक ििी पाहू. 

i. सिथप्रिम म्हणजे, पॉवलसी विदेिि करणाऱ्याकिे विदेविि केल्या जाणाऱ्या पॉवलसी चे संपूणथ 
हक्क, िीषथक आवण विदेविि करण्यायोग्य ्िार्य असले पावहजे. 

ii. दुसरे, पॉवलसी विदेििाला पे्रम, वि्िास यासारख्या मौल्यिाि मान्शयिाचंा पाठींबा असणे 
आि्यक आहे. 

iii. विसरे, हे अत्याि्यक आहे की पॉवलसी विदेिि कोणत्याही कायद्याच्या विरोधाि असिा 
कामा िये. उदा. एखाद्या अन्शय देिाि राहणाऱ्या परदेिी व्यिीला पॉवलसी विदेविि 
करण्यामुळे चलि वियतं्रण विवियमाचे उल्लंघि ठरू िकिे. 

iv. पॉवलसी विदेविि दुसरे विदेिि करू िकिो मात्र िामविदेिि करू िकि िाही कारण िो 
विमाधारक िसिो. 

पॉवलसी विदेिि िेहेमी वलवखि ्िरुपाि असले पावहजे आवण त्यासाठी वकमाि एक साक्षीदार 
असला पावहजे. िीषथकाच्या ह्िािंरणाची ि्िुस््ििी पॉवलसी पुटटीच्या माध्यमािूि विविर्थदटट 
केली गेली पावहजे. त्याचबरोबर हे सुद्धा आि्यक आहे की पॉवलसीधारकािे विमाकत्याला  
पॉवलसी विदेििाची सूचिा वदली पावहजे. विमाकत्याला अिी सूचिा वलवखि ्िरुपाि वमळाल्या 
वििाय पॉवलसी विदेवििाला पॉवलसीिर कोणिाही िीषथकाचा हक्क राहणार िाही. 
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पुटटीसाठी पॉवलसी द्िािजे आवण सूचिा वमळाल्यािर जीिि विम्यािर विदेििाची िोंद केली 
जाईल. यावठकाणी हे लक्षाि घेिले पाहजे की असे विदेिि िोंदणी करिािा विमा कंपिी त्याची 
कोणिीही जबाबदारी ककिा त्याच्या िैधिे विषयी ककिा कायदेिीरपणा विषयी कोणिेही मि व्यि 
करि िाही. िोंदिहीमध्ये िोंद झालेली विदेििाची िारीख ही ज्यावदििी विदेिि आवण त्याची 
सूचिा संबंवधि कायालयाला वमळाल्याची िारीख असिे. जर सूचिा आवण पॉवलसी दोि िगेळ्या 
िारखािंा वमळाल्या िर यािील जे िंिरच्या िारखेला वमळेल िी िारीख िोंदणीची िारीख मािली 
जािे. 

पॉवलसी विदेविि, पॉवलसी चाल ू असण्याच्या काळाि पॉवलसीधारकाला ्िार्य पुिर्थिदेविि 
करू िकिो. अिा पिुर्थिदेििाच्या िळेी पॉवलसीधारकाला विमाहक्काचे िगेािे प्रदाि होण्यासाठी 
िव्यािे िामविदेिि ककिा पॉवलसीविदेिि करायला सावंगिले जाऊ िकिे. पुन्शहा सििथ 
विदेििाच्या बाबिीि विदेवििाच्या मृत्युच्या प्रसंगाि पॉवलसी पनु्शहा पॉवलसीधारकाच्या िािािे 
विदेविि केली जाऊ िकिे.िर दुसऱ्या बाजूला जर िुद्ध विदेिि असेल िर पॉवलसीचे िीषथक 
मरण पािलेल्या विदेवििाच्या मालमते्तकिे पाठिले जािे. 

आकृिी  4 : विमा पॉवलसी विदेििािी संबवंधि िरिुदी 

 
 

ववमा कायद्यातीि सुधारणेनुसार,जीवन ववमा पॉविसीचे सांपूणच ककवा अांशतः अवभहसताांकन करता येते. 
सांपूणच अवभहसताांकनाच्या बाबतीत, ववमाकत्याची जबाबदारी अांशतः अवभहसताांकनाद्वारे सुरवित 
रकमेपरुतीच मयावदत असेि. पॉविसीधारक पॉविसीअांतगचत उवचवरत रकमेचे अवभहसताांकन करु 
शकत नाही.  
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ववमाकता अवभहसताांकन सवीकारु ककवा नकारू शकतो व पॉविसीधारकाने अवभहसताांकनाची सूचना 
वदल्यानांतर ३० वदवसात नकार देण्याचे कारण कळव ू शकतो. एखाद्या व्यवक्तिा ववमाकत्याच्या 
वनणचयाववययी त्ार असेि तर तो प्रावधकरणाकडे ती करु शकतो. 

सध्याच्या सुधारणेपूवी अवभहसताांवकतीच्या अस्सतत्वात असिेल्या अवधकाराांवर किम ३८ अांतगचत 
सध्याच्या तरतुदीनुसार पवरणाम होणार नाही. 

 

िामविदेिि विरुद्ध पॉवलसी विदेिि 

फरकाचा आधार  िामविदेिि  पॉवलसी विदेिि 
िामविदेिि ककिा 
पॉवलसी विदेिि म्हणजे 
काय?  

िामविदेिि म्हणजे मृत्यूच्या 
विमा हक्काची रक्कम 
्िीकारण्यासाठी एका 
व्यिीच्या वियुिीची प्रवक्रया 

पॉवलसी विदेिि म्हणजे विमा 
पॉवलसी चे िीषथक अन्शय 
व्यिीकिे ककिा सं्िेकिे 
ह्िािंवरि करणे. 

िामविदेिि ककिा 
पॉवलसी विदेिि केव्हा 
केले जािे? 

प्र्िािाच्या िळेी ककिा 
पॉवलसी सुरु झाल्यािंिरही 
िामविदेिि करिा येिे. 

पॉवलसी विदेिि केिळ पॉवलसी 
सुरु झाल्यािंिरच करिा येिे. 

िामविदेिि ककिा 
पॉवलसी विदेिि कोणाला 
करिा येिे? 

ज्याची ्ििुःच्या आयुटयाची 
पॉवलसी आहे असा 
पॉलीसीधारकच केिळ 
िामविदेिि करू िकिो. 

पॉवलसी विदेिि एकिर 
विमाधारक जो पॉवलसीचा 
मालक आहे ककिा पॉवलसी 
विदेविि याचं्याद्वारे पॉवलसी 
विदेविि केली जाऊ िकिे. 

िे कोठे लागू होिे?  जेिे विमा कायदा 1938 लाग ू
होिो केिळ िेिेच  
िामविदेिि लागू होिे.  

ज्यादेिाि मालमते्तचे ह्िािंरण 
होणार आहे िेिील सबंंवधि 
कायद्यािुसार हे जगभराि 
कोठेही लागू होिे. 

पॉवलसीधारकाचे 
पॉलीसीिर वियंत्रण राहिे 
का? 

पॉवलसीधारकाकिे िीषथक 
आवण पॉवलसीचे वियंत्रण 
राहिे आवण िामविदेवििाला 
पॉवलसी अिंगथि कायद्याचा 
कोणिाही कायदेिीर 
दाव्याचा अवधकार िसिो. 

याि पॉवलसीधारकाला पॉवलसी 
पुिर्थिदेविि होई पयंि त्याचे 
हक्क, िीषथक आवण ्िार्य 
गमिाि ेलागिे आवण  
विदेवििाला पॉवलसी अिंगथि 
कायदेिीर दाव्याचा अवधकार 
असिो.  

साक्षीदार आि्यक 
असिो का? 

साक्षीदार आि्यक िसिो. साक्षीदार बधंिकारक असिो. 
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त्यािंा काही अवधकार 
वमळिाि का? 

िामविदेवििाला पॉवलसी िर 
कोणिाही अवधकार िसिो. 

पॉवलसी विदेवििाला पॉवलसी 
िर संपूणथ अवधकार वमळिो 
आवण पॉवलसी अंिगथि दािा 
करू िकिो. 

त्याचे पुिबथदल करिा 
येिो का? 

पॉवलसी कालािधी दरम्याि 
िामविदेिि बदलिा येिे 
ककिा रवहि करिा येिे. 

एकदा केलेले पॉवलसी विदेिि 
रवहि करिा येि िाही, पण िी 
पुिर्थिदेविि करिा येिे. 

अज्ञाि असल्यास: िामविदेविि अज्ञाि 
असल्यास एक वियुि व्यिी 
िेमािी लागिे.  

पॉवलसी विदेविि अज्ञाि 
असल्यास एक पालक वियुि 
करािा लागिो. 

िामविदेविि ककिा 
पॉवलसी विदेवििाचा मृत्यू 
झाल्यास काय होिे? 

िामविदेवििाचा मतृ्यू 
झाल्यास, पॉवलसीचे हक्क 
पॉवलसीधारकाकिे ककिा 
त्याच्या कायदेिीर 
िारसाकिे परि जािाि.  

सििथ पोलीस विदेवििाच्या 
बाबिीि पॉवलसीचे हक्क 
पॉवलसी विदेििाच्या ििी 
िुसार विमाधारकाकिे परि 
केले जािाि. िुद्ध पॉवलसी 
विदेििामध्ये विदेवििाच्या 
मृत्युिंिर त्याचे कायदेिीर 
िारसािंा पॉलीसीचे फायदे 
वमळिाि. 

िाम विदेविि ककिा 
पॉवलसी विदेवििाचा 
विमाधारकाच्या िंिर पण 
विमाहक्क प्रदाि 
होण्यापूिी मतृ्यू झाला िर 
काय होिे 

मृत्यूचा विमाहक्क प्रधाि 
होण्यापूिी िामविदेवििाचा 
मृत्यू झाल्यास, विमाहक्क 
प्रदािाची रक्कम 
विमाधारकाच्या कायदेिीर 
िारसािंा देय असेल. 

प्रदाि होण्यापूिी पॉवलसी 
विदेवििाचा मतृ्यू झाल्यास 
विदेवििाच्या कायदेिीर 
िारसािंा वदली जाईल आवण 
पॉवलसी विदेिक ककिा 
विमाधारक जो पॉवलसी विदेिक 
आहे त्याच्या कायदेिीर 
िारसािंा वमळणार िाही. 

धिको पॉवलसी ला 
संलग्ििा लाि ूिकिाि 
का? 

ज्या पॉवलसीचे िामविदेिि 
केले आहे अिा पॉवलसीला 
संलग्ििा लाि ूिकिाि. 

जोपयंि पॉवलसी विदेििािे 
धिकोंच्या देयिा पूणथ केलेल्या 
िाहीि हे वसद्ध होि िाही 
िोपयंि धिको पॉवलसी संलग्ि 
करू िकि िाहीि.  
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c) पॉवलसीची िक्कल 

जीिि विमा पॉवलसी म्हणजे केिळ िचिाचा पुरािा असिो. पॉवलसी द्िािजे हरिणे ककिा िटट 
होणे म्हणजे करारािंगथि कोणत्याही प्रकारे कंपिीची देयिा समाप्ि होणे असे िव्हे. जीिि विमा 
कंपन्शयाचं्या सामान्शयिुः पॉवलसी द्िािजे हरिल्यािंिर पालि करण्याच्या काही प्रमाण पद्धिी 
असिाि. 

सामान्शयिुः विमा कायालय अिा प्रकारे पॉवलसी द्िािजे हरिणे ककिा िटट पािणे याि काही 
संिया्पद कारण आहे का याचा िोध घेिे. पोलीस हरिले आहे आवण त्याि कोणिाही व्यिहार 
िाही यासाठी काही समाधािकारक परुािा देणे आि्यक असू िकिे. साधारणपणे विमाहक्क 
दाखल करणाऱ्यािे जामीिदार ककिा त्याच्यावििाय िुकसाि भरपाईचा बॉं ि सादर केल्यािंिर 
विमाहक्क प्रदाि केला जािो. 

जर रक्कम लिकरच देय असेल आवण देय रक्कम बरीच मोठी असेल िर कायालय मोठ्या 
खपाच्या राटट्रीय ििथमािपत्राि पॉवलसी हरिल्याची जावहराि देण्याचा आग्रह धरिाि. या संदभाि 
कोणीही कोणिीही हरकि घेिलेली िाही याची खात्री करूि घेिल्यािंिर पॉवलसीची िक्कल 
जारी केली जािे. 

d) बदल 

पॉवलसीधारकािंा पॉवलसीच्या अटी आवण ििीमध्ये बदल करािासा िाटू िकिो. अिाप्रकारचे 
बदल विमाकिा आवण विमाधारक या दोघाचं्या संमिीिे करण्याची िरिूद असिे. साधारणपणे 
विमा हप्िा भरण्याच्या पद्धि बदलण्यावििाय ककिा खाली वदलेल्या बधंिकारक ्िरूपाच्या 
बदलावंििाय अन्शय कोणिेही बदल करण्यास पॉवलसीच्या पवहल्या पाच िषाि परिािगी वदली 
जाि िाही – जसे 

 िाि ककिा / पत्त्यामधील बदल;  
 िय कमी ककिा जा्ि असल्याचे वसद्ध झाल्यास ियाची मावहिी पनु्शहा देणे;  
 दुहेरी अपघाि फायदा ककिा कायम्िरूपी अपंगत्ि फायदा इत्यादी. 

पुढील काळाि बदल अिुमि केले जािाि. यािील काही बदल पॉवलसीिरच योग्य प्रकारची पुटटी 
करूि ककिा ्ििंत्र कागद जोिूि केले जािाि. अन्शय बदलामंध्ये पॉलीसीच्या भौविक ििींच्या 
्िरुपाि बदल करायचे असल्यास, सद्य पॉवलसी रवहि करूि िव्या पॉवलसी जारी कराव्या 
लागिाि. 

अिुमि केले जाणारे बदलाचें काही मुख्य प्रकार खालील प्रमाणे 

i. विम्याच्या काही प्रकारामंध्ये ककिा मुदिीि बदल [ज्याि जोखीम िाढिली जाि िाही] 
ii. विमा आ्िावसि रक्कम कमी करणे 
iii. विमाहप्िा भरण्याच्या पद्धिीि बदल 
iv. पॉवलसीच्या प्रारंभाच्या िारखेि बदल करणे 
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v. एक पॉवलसी दोि ककिा अवधक पॉवलसी मध्ये विभावजि करणे 
vi. जादा विमाहप्िा ककिा बधंिकारक अट काढूि टाकणे 
vii. िफ्यावििाय योजिेिूि िफ्यासह विमा योजिेि प्रििे करणे 
viii. िािािील चुकीची दुरु्िी  
ix. विमाहक्काचा प्रदािाची रक्कम अदा करण्याचा पयाय आवण दुहेरी अपघाि फायदा देऊ 

करणे  

साधारणपणे या बदलामंध्ये जोखीम िाढिण्याचा समाििे िसिो. ज्याचा पवरणाम म्हणूि विमा 
हप्िा कमी होिो असे पॉवलसीमधील अन्शय काही बदल असिाि जे अिुमि केले जाि िाहीि. अिा 
बदलाचें उदाहरण म्हणजे विमाहप्िा भरण्याच्या मुदिीि िाढ करणे; िफ्यावििाय विमा योजिेिूि 
िफ्यासह विमा योजिेि जाणे; ज्याि जोखीम िाढिे; आवण विमा आ्िावसि रक्कम िाढिे अिा 
एका प्रकारच्या विमा प्रकारािूि दुसऱ्या प्रकाराि जाणे. 

साधारणपणे सिा ठीकाणच्या विमा कंपन्शयांिा पॉवलसी द्िािजेािील प्रत्यक्ष िाक्य रचिा 
करण्याची मुभा वदलेली असिे, मात्र िी वियतं्रकाकिे मान्शयिेसाठी पाठिािी लागिे. 

्ियं चाचणी 1  

पॉवलसीधारकाला कोणत्या पवरस््ििीि वियुि व्यिीची िेमणूक करण्याची गरज भासिे? 

I. जेिे विमा धारक अज्ञाि असिो 
II. िामविदेविि अज्ञाि असिो  
III. पॉवलसी धारक योग्य मिस््ििीि िसिो 
IV. पॉवलसी धारक विविहीि िसेल िर 

 

सारािं 

 सिलिीच्या कालािधीच्या अटीमुळे पॉवलसीधारकाला विमाहप्िा भरण्यासाठी िो देय 
झाल्यािंिरही िाढीि कालािधी वमळिो. 

 पुि्िापिा ही अिी प्रवक्रया आहे ज्याि विमा कंपिी, विमा ि भरल्यामुळे बंद झालेली ककिा 
दण्िविरवहि िरिुदींपैकी एकाच्या अंिगथि चाल ूठेिलेली असेल िर पॉवलसी पनु्शहा चाल ूकरिे. 

 सामान्शय व्यापारी कजाच्यापेक्षा पॉवलसी कजथ दोि संदभाि िगेळे असिे, एक म्हणजे 
पॉवलसीधारकािर कायद्यािे कजथ परि करण्याचे बंधि िसिे आवण विमाकत्याला विमाधारकाच्या 
वि्िासाहथिेची िपासणी करणे आि्यक िसिे. 

 िामविदेिि ही अिी प्रवक्रया आहे ज्याि विमाधारक त्याच्या मृत्युिंिर विमा आ्िावसि रक्कम 
ज्याला वदली जािी अिा व्यिीचे (व्यिींचे) िाि प्र्िाविि करिो. 
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 जीिि विमा पॉवलसी विदेविि करणे म्हणजे पॉवलसी मधील (एक मालमत्ता म्हणूि) हक्काचंा 
हक्क, िीषथक, आवण ्िार्य एका व्यिीकिूि दुसऱ्याकिे ह्िािंवरि करणे. जी व्यिी हक्क 
ह्िािंवरि करिे विला पॉवलसी विदेिक म्हणिाि आवण ज्याला मालमत्ता ह्िािंवरि केली जािे 
त्याला पॉवलसी विदेविि असे म्हणिाि. 

 विमाकिा आवण विमाधारक याचं्यािील पर्पर समंिीिे बदल करिा येिाि. साधारणपणे 
पॉवलसीच्या पवहल्या िषाि काही साधे बदल िगळिा कोणिेही बदल अिुमि केले जाि िाहीि. 

 

महत्िाच्या संज्ञा 

1. सिलिीचा कालािधी 
2. पॉवलसी बंद होणे  
3. पॉवलसी पिुरुज्जीिि 
4. समपथण मूल्य 
5. िामविदेिि  
6. पॉवलसी विदेिि 

 

्ियं चाचणीची उत्तरे 

उत्तर 1  

योग्य पयाय आहे II. 

जेिे िामविदेविि व्यिी अज्ञाि असिे िेिे पॉवलसीधारकाला वियुि व्यिीची िेमणकू करािी लागिे. 
 

्ियं पवरक्षणाचे प्र्ि 

प्र्ि 1  

िामविदेििाच्या संदभाि खालीलपैकी कोणिे विधाि चकुीचे आहे? 

I. विमाकत्याला पॉवलसी कजासाठी िारण म्हणिू पॉवलसी विदेविि केली िर िामविदेिि रद्द होि 
िाही 

II. पॉवलसी खरेदी करिािा ककिा त्यािंिर िामविदेिि करिा येऊ िकिे 
III. पॉवलसीला पुटटी जोिूि िामविदेिि बदलिा येिे 
IV. िामाविदेवििाला पूणथ विमा हक्कािर संपूणथ हक्क असिाि. 
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प्र्ि 2  

कायद्यािुसार पॉवलसीला हमीसह समपथण मूल्य प्राप्ि होण्यासाठी विमाहप्िे वकिी काळ भराि े
लागिाि? 

I. वकमाि सलग 2 िष ेविमाहप्िे भराि ेलागिाि 
II. वकमाि सलग 3 िष ेविमाहप्िे भराि ेलागिाि 
III. वकमाि सलग 4 िष ेविमाहप्िे भराि ेलागिाि  
IV. वकमाि सलग 5 िष ेविमाहप्िे भराि ेलागिाि 

प्र्ि 3  

पॉवलसी बंद झाली असे कधी समजण्याि येिे? 

I. देय िारखेला विमाहप्िे भरण्याि आले िाही िर 
II. विमाहप्िे देय िारखेपूिी भरण्याि आले िाहीि िर 
III. सिलि काळािही विमाहप्िा भरला गेला िाही िर  
IV. पॉवलसी समर्थपि करण्याि आली िर 

प्र्ि 4  

खालील पैकी कोणिे विधाि विमा पॉवलसीच्या सिलिीच्या काळासंदभाि योग्य आहे? 

I. प्रमाण सिलिीचा कालािधी एक मवहिा असिो. 
II. प्रमाण सिलिीचा कालािधी30 वदिस असिो. 
III. प्रमाण सिलिीचा कालािधीएक मवहिा ककिा 30 वदिस असिो. 
IV. प्रमाण सिलिीचा कालािधीएक मवहिा ककिा 31 वदिस असिो. 

प्र्ि 5  

पॉवलसीधारकािे देय िारखेला विमा हप्िा भरला िाही आवण िो सिलिीच्या कालािधीि मरण पािला 
िर काय होईल? 

I. विमाहप्िा देय िारखेला ि भरल्यािे विमाकिा पॉवलसी रद्द झाली असे समजेल आवण विमाहक्क 
प्रदाि िाकारेल  

II. विमाकिा विमाहक्क प्रदाि करेल आवण िेिटचा विमाहप्िा माफ करेल. 
III. विमाकिा विमाहक्क प्रदाि करिािा ि भरलेल्या िेिटच्या हप्त्याची रक्कम िजा करूि उिथवरि 

रक्कम देईल 
IV. विमाकिा विमाहक्क प्रदाि करिािा विमाहप्िा अवधक बँकेचा बचिीच्या व्याजदरापेक्षा 2% 

अवधक दरािे व्याजाची िजािट करूि रक्कम अदा करिो 
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प्र्ि 6  

बंद झालेली पॉवलसीचे पिुरुज्जीिि करिािा विमा कंपिीकिूि खालीलपकैी कोणत्या घटकाचा 
सिावधक विचार केला जािो? सिाि योग्य पयाय वििि. 

I. पुिरुज्जीििाच्या िळेी असणारी विमा करण्याच्या योग्यिेचा परुािा  

II. पॉवलसीचे पुिरुज्जीिि केल्यािे विमा कंपिीसाठी िाढणारी जोखीम 

III. ि भरलेले विमाहप्िे व्याजासह अदा करणे 

IV. विमाधारकािे विविर्थदटट कालािधीि पुिरुज्जीिि अजथ करणे  

प्र्ि 7  

विमा पॉवलसीचे िामविदेिि विमा कायदा, 1938 च्या _________ अंिगथि अिुमि केले जािे. 

I. कलम 10 
II. कलम 38 
III. कलम 39 
IV. कलम 45 

प्र्ि 8  

विमा कंपिीकिूि पॉवलसी िारणािर कजथ घेिले असल्यास त्यासंदभाि खालीलपकैी कोणिे विधाि 
अयोग्य आहे? 

I. विमा कंपिीच्या पक्षाि पॉवलसी विदेविि करािी लागेल 
II. विमा कंपिीच्या पक्षाि पॉवलसी विदेिि केल्यािे अिा पॉवलसीचे िामविदेिि रवहि होिे 
III. विमाकत्याच्या पॉवलसीमधील ्िार्याच्या प्रमाणाि िामाविदेवििाच्या हक्कािर पवरणाम होईल. 
IV. पॉवलसी कजथ िेहेमीच पॉवलसीच्या समपथण मूल्याच्या टक्केिारीिी मयावदि असिे 

प्र्ि 9  

विमा पॉवलसी विदेििाच्या संदभाि खालीलपैकी कोणिे विधाि अयोग्य आहे? 

I. िुद्ध पॉवलसी विदेििामध्ये, विदेवििाच्या मृत्युच्या प्रसगंाि, पॉवलसीचे िीषथक मरण पािलेल्या 
विदेवििाच्या मालमते्तमध्ये समाविटट होिे. 

II. जीिि विमा पॉवलसीचे विदेिि म्हणजे एका व्यिीकिूि दुसऱ्या व्यिीकिे विमा पॉवलसी मधील 
हक्काचंा हक्क, िीषथक आवण पॉवलसी मधील ्िार्य (मालमत्ता म्हणिू) ह्िािंवरि करणे. 

III. विमाधारकािे विमाकत्याला पॉवलसी विदेविि करि असल्याची सूचिा देणे आि्यक असिे. 
IV. िुद्ध पॉवलसी विदेििामध्ये, पॉवलसीच्या दरम्याि  जेव्हा पॉवलसी विमाधारकाच्या धारकाकंिे परि 

जािे असा विमाधारकाच्या मृत्यूचा प्रसंग िगळिा, पॉवलसीच्या पवरपक्ििे पयंि विदेवििाकिे 
विवहि असिे. 



 

246 
 

प्र्ि 10  

खालीलपैकी कोणिा बदल विमा कंपिीकिूि अिुमि केला जािो? 

I. पॉवलसीचे दोि ककिा अवधक भागाि विभाजि करणे 
II. विमाहप्िा भरण्याची मुदि िाढिणे  
III. िफ्यासह पॉवलसी मधूि िफ्यावििाय पॉवलसीमध्ये रुपािंरीि करणे 
IV. विमा आ्िावसि रक्कमेि िाढ करणे 
 

्ियं पवरक्षणाच्या प्र्िाचंी उत्तरे 

उत्तर 1  

योग्य पयाय आहे IV. 

िामाविदेवििाला विमाहक्कािर पूणथ (ककिा अिंिुः) हक्क िसिो. 

उत्तर 2  

योग्य पयाय आहे II. 

पॉवलसीला हमीसह समपथण मूल्य प्राप्ि होण्यासाठी सलग वकमाि 3 िष ेविमाहप्िे भराि ेलागिाि. 

उत्तर 3  

योग्य पयाय आहे III. 

सिलिीच्या काळािही विमाहप्िा भरला गेला िाही िर विमा पॉवलसी बंद झाली असे समजण्याि येिे. 

उत्तर 4   

योग्य पयाय आहे IV. 

सिलिीचा प्रमाण कालािधी एक मवहिा ककिा 31 वदिस असिे. 

उत्तर 5   

योग्य पयाय आहे II. 

पॉवलसीधारकािे देय िारखेला विमाहप्िा भरला िाही आवण सिलिीच्या काळाि िो मरण पािला िर 
विमाकिा विमाहक्क प्रदाि करिािा ि भरलेल्या िेिटच्या हप्त्याची रक्कम िजा करूि उिथवरि 
रक्कम देईल. 

उत्तर 6  

योग्य पयाय आहे  I. 
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बंद झालेल्या पॉवलसीचे पिुरुज्जीिि करिािा, विमा कंपिीकिूि विमा करण्याच्या योग्यिेचा परुािा 
सिाि महत्िाचा पैल ूमािला जािो. 

उत्तर 7  

योग्य पयाय आहे  III. 

विमा कायदा 1938 चे कलम 39 च्या अंिगथि पॉवलसी िामविदेिि अिुमि केले जािे. 

उत्तर 8  

योग्य पयाय आहे  II. 

पयाय II अयोग्य आहे. 

विमा कंपिीकिूि पॉवलसी िारण ठेििू कजथ घेिले असेल िर त्यासंदभाि विमा कंपिीच्या पक्षाि 
पॉवलसी विदेिि केल्यािे िामविदेिि रवहि होणार िाही. 

उत्तर 9  

योग्य पयाय आहे  IV. 

पयाय IV अयोग्य आहे. 

िुद्ध पॉवलसी विदेििाच्या बाबिीि, परीपक्ििेपयंि पॉवलसी विदेवििाला विवहि असिे. पॉवलसीच्या 
कालािधीि विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास पॉवलसी विमाधारकाच्या लाभधारकाकंिे परि जाि िाही. 
विदेविि पॉवलसीच्या फायद्यासाठी पात्र असिो.. 

उत्तर 10  

योग्य पयाय आहे  I. 

ज्या बदलामध्ये पॉवलसीचे दोि ककिा अवधक पॉवलसीमध्ये विभाजि समाविटट असिे अिा बदलाला 
अिुमिी वदली जािे. 
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प्रकरण 15 
अंिलेखि 

 

प्रकरणाची ओळख 

संभाव्य ग्राहकाकिूि प्र्िाि वमळिल्यािरच जीिि विमा प्रविविधीचे काम संपि िाही. िो प्र्िाि 
विमा कंपिी किूि ्िीकारला गेला पावहजे आवण िो पॉवलसीमध्ये पवरणि झाला पावहजे.  

प्रत्येक विमा प्र्िािाला खरोखर एका प्रििेद्वारािूि जाि ेलागिे जेिे विमाकिा हे ठरििो की प्र्िाि 
्िीकारायचा के िाही आवण ्िीकारल्यास, िो कोणत्या अटीिर. या प्रकरणाि आपण अंिलेखिाची 
प्रवक्रया आवण त्या प्रवक्रयेि अंिभूथि असणाऱ्या घटकावंिषयी जाणिू घेऊ. 

विकण्याची फवलिे 

 

A. अंिलेखि – मुलभिू संकल्पिा 
B. अ–िैद्यकीय अंिलेखि 
C. िैद्यकीय अिंलेखि 
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A. अिंलेखि – मुलभिू संकल्पिा 

1. अिंलेखिाचा उदे्दि 

आपण अिंलेखिाचा उदे्दि परीक्षण करण्यापासूि सुरुिाि करू. याचे दोि उदे्दि असिाि 

i. प्रवि-वििि ककिा विमाकत्याविरुद्ध वििि यािंा प्रविबधं करणे 

ii. जोखमींचे िगीकरण करणे आवण जोखमीमध्ये समाििा असेल अिी खात्री करणे 

व्याख्या 

जीिि विम्यासाठी आलेल्या प्रत्येक प्र्िािाचे, जोखमीचे प्रमाण या आधारािर िगीकरण करणे आवण 
विमा अिुमि करायचा वक िाही आवण कोणत्या अटींिर करायचा हे ठरिण्याची प्रवक्रया या संदभाि 
जोखमींची वििि ही संज्ञा येिे.  

िुकसािीचा अिुभि येण्याची िक्यिा खूप जा्ि आहे अिी ज्यािंा िंका असिे ककिा मावहि असिे 
आवण जे विमा करण्यासाठी आिुर असिाि ि त्या प्रवक्रयेिूि काही वमळिण्याची अपेक्षा धरिाि अिा 
लोकाचं्या प्रिृत्तीला प्रवि-वििि असे म्हणिाि. 

उदाहरण  

विमाकिे जर कोणाला विमा द्यािा याबाबि चोखंदळ िसिील िर अिी िक्यिा आहे की ज्यािंा 
दयदयविकार ककिा ककथ रोगासारखे काही गंभीर आजार आहेि ि ज्याचंी जा्ि काळ जगण्याची 
िक्यिा िाही, िे विमा घेण्यास उत्सुक असिील. 

अन्शय िदादाि सागंायचे िर, विमाकत्यािी योग्य प्रकारे वििि केली िाही िर िे प्रवक्रयेच्या विरोधी 
आवण िुकसािकारक ठरेल. 

2. जोखमींमधील समाििा 

आिा आपण जोखमींमधील समाििेचा विचार करू. “समाििा” म्हणजे, सारख्याच िीव्रिेच्या 
जोखमींिा सामोरे जाणाऱ्या अजथदारािंा एकाच विमाहप्त्याच्या प्रकाराि ठेिले पावहजे. आपण आधीच 
हे पवहले आहे की विमाकिेमत्यथिा कोटटकाचा किाप्रकारे िापर करूि विमाहप्िा वकिी आकारायचा 
िे ठरििाि. हे कोटटक प्रमाण जीििे आवण सरासरी जोखमी याचं्या मत्यथिा अिुभिांचे प्रविविवधत्ि 
करिाि. िी जीिि विमा घेण्याचा प्र्िाि देणाऱ्या बहुसंख्य व्यिींिा समाविटट करिाि. 

a) जोखमींचे िगीकरण 

समाििा विमाण व्हािी म्हणिू, अंिलेखक एक प्रवक्रया करिो विला जोखीम िगीकरण म्हणिाि 
उदा. विविध जीििे विविध जोखमीिुसार िगीकृि करूि त्यािंा त्याचं्या जोखमीच्या िीव्रिेिुसार 
विविध प्रकारामंध्ये ठेििाि. जोखमींचे असे चार प्रकार आहेि. 
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आकृिी 1: जोखीम िगीकरण 

 
i. प्रमाण जीििे 

या प्रकारािील जीििाचंी अपेवक्षि मत्यथिा कोटटकािील प्रमाण जीििािंी जुळणारी असिे.  

ii. प्राधान्शयाच्या जोखमी 

या प्रकारािील अपेवक्षि मत्यथिा प्रमाण जीििापेंक्षा बरीच कमी असिे त्यामुळे त्यािंा कमी 
विमाहप्िा आकाराला जाऊ िकिो. 

iii. कमी दजाची जीििे 

या प्रकारािील जीििाचंी मत्यथिा सरासरी ककिा प्रमाण मत्यथिेपेक्षा जा्ि असिे, पण िरीही िी 
विमा करण्यायोग्य असिाि. अवधक विमाहप्िा आकारूि ककिा काही बधंिे घालिू त्याचंा विमा 
्िीकारिा येऊ िकिो.  

iv. िाकारलेली जीििे 

या प्रकारािील जीििाचे अधूपण आवण अपेवक्षि जादा मत्यथिा इिकी जा्ि असिे की त्यािंा 
परििण्याजोग्या वकमिीि विमा संरक्षण पुरिले जाऊ िकि िाही.  काही िळेा त्याला ककिा विला 
ि्त्रवक्रयेसारख्या काही िैद्यकीय उपचारािूि जाि ेलागले असेल िर, प्र्िाि काही काळासाठी 
(िात्परुिा) िाकारला जािो.  

3. वििि प्रवक्रया 

अंिलेखि ककिा वििि प्रवक्रया दोि पािळ्यािंरूि चालिे असे म्हटले जािे: 

 प्रत्यक्ष प्रविविधीच्या पािळीिर (At field level) 
 अंिलेखि विभागाच्या पािळीिर (At underwriting department level) 
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आकृिी 2: अिंलेखि ककिा वििि प्रवक्रया 

 
a) ग्राहक ककिा प्रािवमक पािळीिर  

प्रविविधीच्या पािळीिर कराियाच्या अिंलेखिाला प्रािवमक अिंलेखि असेही म्हटले जािे. याि 
कंपिीच्या प्रविविधीिे मावहिी गोळा करूि िो ग्राहक विमा सरंक्षण देण्यास योग्य आहे ककिा िाही 
हे ठरिणे याचा समाििे होिो. प्रािवमक अंिलेखक म्हणिू विमा प्रविविधी अत्यंि महत्िाची भवूमका 
विभाििो. ज्याच्या जीििाचा विमा करायचा त्याला समजूि घेण्याच्या सिाि योग्य वठकाणी 
प्रविविधी असिो. 

अिेक विमा कंपन्शया प्र्िाविि जीििाच्या संदभाि प्रकटि ककिा गुप्ि अहिाल, विचारलेली 
विविटट मावहिी, मि आवण विफारसी या गोटटी प्रविविधींिी पूणथ कराव्याि अिी अपेक्षा करिाि. 

ज्याला िैविक धोका अहिाल म्हणिाि जो अिाच प्रकारचा एक अहिाल असिो, िो सुद्धा जीिि 
विमा कंपिीच्या अवधकृि व्यिीकिूि मागिला जािो. या अहिालाि िेहेमी, प्र्िाविि व्यिीचा 
व्यिसाय, उत्पन्शि आवण आर्थिक पि आवण कीिी याचंी मावहिी असिे. 

अफरािफर वियमि आवण प्रािवमक अिंलेखक म्हणूि प्रविविधीची भवूमका 

प्र्िाि फॉमथ मध्ये प्र्िािकािे उघि केलेल्या सत्यस््ििींिर जोखमींच्या विििीच्या संदभािील 
बहुिािं विणथय अिलंबूि असिो. अिंलेखि विभागाि बसलेल्या अंिलेखकाला हे समजणे अिघि 
असिे की या सत्यस््ििी असत्य आहेि आवण फसिणकू करण्याच्या उदे्दिािे चुकीच्या सादर केल्या 
आहेि.  

येिे प्रविविधीची भवूमका महत्िाची असिे. प्रविविधी प्र्िाविि व्यिीच्या िेट व्यविगि संपकाि 
असल्यािे िो ककिा िी हे ठरिण्याच्या सिाि योग्य पवरस््ििीि असिाि की सादर करण्याि आलेल्या 
सत्यस््ििी सत्य आहेि की िाही आवण अिा प्रकारे वदिाभलू करण्याच्या उदे्दिािे सहेिुकपणे मावहिी 
दििली गेली आहे का ककिा चुकीची मावहिी सादर केली गेली आहे का याचे िो विरीक्षण करू िकिो.  
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b) अिंलेखि विभाग पािळीिर 

अंिलेखिाची दुसरी पािळी विभागाि ककिा कायालयाच्या पािळीिर असिे. याि िज्ञ आवण 
अिाप्रकाराच्या कामाि िाकबगार असणारे लोक असिाि आवण िे त्या प्रकरणािील सिथ मावहिीचा 
विचार करूि जीिि विम्यासाठी हा प्र्िाि ्िीकारायचा की िाही आवण ्िीकारल्यास कोणत्या 
अटींिर ्िीकारायचा हे ठरििाि. 

4. अिंलेखिाच्या पद्धिी 

आकृिी 3 : अिंलेखिाच्या पद्धिी 

 
या उदे्दिािे अंिलेखक दोि प्रकारच्या पद्धिी िापरिाि: 

वििािा पद्धि  अकंाधावरि पद्धि 
या पद्धिीि, वििेषिुः जेव्हा गंुिागंुिीच्या 
प्रकरणाि विणथय घ्यायचा असिो िेव्हा 
व्यिीविटठ वििािा केला जािो. 

या पद्धिीि अंिलेखक सिथ िकारात्मक 
आवण विपरीि घटकािंा सकारात्मक गुण 
देिाि (कोणत्याही सकारात्मक ककिा 
आिादायक  गोटटीसाठी िकारात्मक 
गुण). 

उदाहरण: एखाद्या व्यिीला िीव्र 
्िरूपाचा मधुमेह असल्यास त्याचा 
विमा करायचा वक िाही आवण कोणत्या 
अटींिर करायचा हे ठरिणे 

 

अिा पवरस््ििीि, विभाग िैद्यकीय 
िज्ञाचे मि घेईल ज्याला िैद्यकीय पंच 
असेही म्हणिाि. 

अिा प्रकारे वदले गेलेले गुण हे ठरििील 
की वकिी जादा मत्यथिा मुल्याकंि वदले 
गेले आहे (याला EMR असेही म्हणिाि). 
EMR वजिका जा्ि वििका विमा अवधक 
िाकारला जाईल. 
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अिंलेखि विणथय 

आकृिी 4 : अिंलेखि विणथय 

 
अंिलेखिासाठी प्र्िाविि जीििासाठी अिंलेखक घेि असलेले विविध प्रकारचे विणथय आिा आपण 
हे पाहू 

a) सामान्शय दर आकारूि ्िीकार (सामान्शय दर / OR)हा सिाि सामान्शय विणथय आहे. हे 
मुल्याकंि दिथििे की सामान्शय ककिा प्रमाण जीििासाठी लागू असणारे दर लाग ू करूि 
जोखीम ्िीकारली गेली आहे.  

b) जादा आकार लागू करूि ्िीकार:कमी दजाच्या मोठ्या प्रमाणािरील जोखमी हािाळण्याचा 
हा सिावधक िापरला जाणारा मागथ आहे. याि कोटटकािील विमाहप्त्याच्या दर पेक्षा अवधक 
दर आकारला जािो. 

c) विमा आ्िावसि रक्कमेिर बोजा ठेििू ्िीकार: विमाहक्काच्या प्रसंगाि फायद्याच्या द्याव्या 
लागणाऱ्या रक्कमेिर विमा कंपिी एक प्रकारचे वियतं्रण आणिे (अंििुः ककिा संपूणथ 
रक्कमेिर) याला बोजा असे म्हणिाि. 

उदाहरण: विम्यासाठी प्र्िाविि व्यिी टीबी सारख्या आजारािूि बरा झालेला असेल िर त्या 
बाबिीि विमा कंपिी बोजा ठेििे. बोजा याचा अिथ, विमा आ्िावसि व्यिी विविर्थदटट 
कारणामुळे ठराविक कालािधीि मरण पािला (उदा. टीबीचा आजार पुन्शहा उद्भिल्यामुळे) 
िर मृत्युच्या फायद्याची कमी केलेली रक्कम देय असेल. 
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d) बंधिकारक अटीसह ्िीकार:विविटट प्रकारच्या धोक्यासंाठी एक बंधिकारक अट लागू केली 
जािे ज्यामुळे त्या विविटट पवरस््ििीि मृत्यू आल्यास मृत्यूचा फायदा मयावदि केला जािो.  

उदाहरण म्हणिू, गरोदर ्त्रीचा विमा करिािा अिी अट घािली जािे की विचा 
गभारपणामध्ये संबंवधि कारणामुळे, प्रसूि झाल्यापासूि िीि मवहन्शयाि मृत्यू झाल्यास देय 
विमा रक्कम मयावदि होिे. 

e) िाकारणे ककिा पुढे ढकलणे:िेिटी, जीिि विमा अंिलेखक प्र्िाि िाकारण्याचे ठरि ू
िकिो. जेव्हा प्रकृिीची / अन्शय िैविटट्ये इिकी विपरीि असिाि की त्याचं्यामुळे जोखमीची 
िक्यिा प्रचंि िाढिे अिा प्रसंगाि हे घिू िकिे.  

उदाहरण:ककथ रोगाचा एखादा रोगी असल्यास ि त्याची बरे होण्याची िक्यिा कमी असल्यास 
त्या अविमा िाकारला जाऊ िकिो. 

त्याच प्रमाणे काही प्रकरणामंध्ये जोपयंि पवरस््ििी सुधारि िाही आवण आिादायक बिि िाही 
िोपयंि जोखीम ्िीकारणे पुढे ढकलणे िारिम्याचे मािले जािे. 

उदाहरणे 

एका मवहलेचे गभाियाच्या वपििीची ि्त्रवक्रया िुकिीच पार पिली आहे, ि्त्रवक्रयेिंिर 
एखादी गंुिागंुि विमाण झाल्यास िी संपेपयंि जीिि विमा करण्यासाठी काही मवहिे िाबंायला 
सावंगिले जािे. 

 

्ियं चाचणी 1  

खालीलपैकी कोणिी प्रकरणे विमाकत्याद्वारे िाकारली जािील ककिा पुढे ढकलली जािील? 

I. 18 िषांचा सुदृढ िरुण 
II. एक जाि माणसू  
III. एड्ससग्र्ि व्यिी  
IV. ्ििुःचे कोणिेही उत्पन्शि िसणारी गवृहणी 
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B. अ-िैद्यकीय अिंलेखि 

1. अ-िैद्यकीयअिंलेखि 

मोठ्या प्रमाणािील विमा प्र्िाि विम्यासाठी जीििाची विमा योग्यिा पाहण्यासाठी कोणिीही िैद्यकीय 
िपासणी ि करिा विििले जािाि. अिा प्रकरणािंा अ-िैद्यकीय प्र्िाि असे म्हणिाि. 

अ-िैद्यकीयअंिलेखिाच्या बाबिीि बऱ्याच िळेा िैद्यकीय िपासणीिूि विपरीि गोटटी खूप कमी 
प्रमाणाि प्रकरणामंध्ये समजिाि (एक दिािं). बाकीच्या गोटटी प्र्िािािील उत्तरािंरूि आवण 
प्र्िािकाच्या सुट्टीच्या िोंदी आवण अन्शय कागदपत्रािंरूि समजिाि.  

अहथिाप्राप्ि िैद्यकीय िज्ञाकिूि िपासणी करायची म्हणजे त्यािंा िेिढे िुल्क द्याि े लागिे. अिा 
प्रकारची िपासणी ि केल्यास िाचणाऱ्या िुल्काची रक्कम विमाकत्यािे िैद्यकीय िपासणी ि केल्यािे 
होणारे जादा मृत्यूच्या विमा हक्काद्वारे होणाऱ्या िुकसािी पेक्षा खूपच जा्ि असेल. त्यामुळे जीिि 
विमाकत्यांिी िैद्यकीय िपासणीचा आग्रह ि धरिा विमा देण्याची पद्धि अमलाि आणली आहे. 

2. अ-िैद्यकीयअिंलेखिाच्या अटी 

असे असले िरीही अ-िैद्यकीय अंिलेखिासाठी काही अटींचे पालि कराि ेलागिे. 

i. पवहले, केिळ काही प्रकारच्या मवहलाच यासाठी पात्र असिाि, जसे िोकरी करणाऱ्या मवहला 
पात्र असू िकिाि. 

ii. विमा आ्िावसि रक्कमेिर कमाल मयादा घािली जािे. उदाहरणािथ, कोणत्याही योजिेि 
पाच लाखापेंक्षा अवधक रक्कमेचा विमा करायचा असल्यास िैद्यकीय िपासणी करािी लागिे. 

iii. प्रििेाची ियोमयादा घािली जािे– उदाहरणािथ, 40 ककिा 45 िषांिरील व्यिीला िैद्यकीय 
िपासणी करणे बधंिकारक आहे. 

iv. विम्याच्या काही विविटट योजिाचं्या बाबि मयादा घािली जािे– उदाहरणािथ, मुदि विमा 
अ-िैद्यकीय प्रकाराि अिुमि केला जाि िाही. 

v. विम्याची अवधकिम मुदि िीस िष/े िय िष े60 पयंि मयावदि केलेली असिे. 
vi. जीििाचंा िगथ:अ-िैद्यकीय विमा व्यिींच्या काही विविटट िगथ, उदाहरणादाखल, अ-िैद्यकीय 

खास योजिा ज्याचंी एक िषाची सेिा असिे अिा िामावंकि कंपन्शयाचं्या कमथचाऱ्यासंाठी 
पुरिली जािे. या कंपन्शयामंध्ये योग्यप्रकारे सुट्ट्याचं्या िोंदी ठेिलेल्या असिाि आवण त्याचंी 
ठराविक कालािधीिे िैद्यकीय िपासणी केली जािे ज्यायोगे कमथचाऱ्याची िैद्यकीय स््ििी 
सहजपणे पििाळिा येिे. 

3. अिंलेखिािील मूल्याकंिाचे घटक 

संभाव्य विमाधारकाच्या जीििािील आर्थिक पवरस््ििी, जीिििैली, सियी, कुटंुबाची पा्िथभमूी, 
व्यविगि आरोग्याची पा्िथभमूी आवण अन्शय व्यविगि घटिा ज्याचं्यामुळे धोका आवण जोखीम िाढू 



 

256 
 

िकिे याचं्यािी संबवंधि पलैूंिा मूल्याकंिाचे घटक म्हणिाि. असे धोके आवण त्याचें पवरणाम काय 
होिील हे ओळखणे आवण त्यािुसार त्याचें िगीकरण करणे हे अंिलेखिाि समाविटट असिे. 

आिा पण हे समजाििू घेऊ की व्यविगि आयुटयाच्या िैविटट्याचंा जोखमीिर कसा पवरणाम होिो. 
ढोबळमािािे याचे दोि भाग पििाि – ज्याचा िैविक धोक्यामंध्ये योगदाि असिे आवण ज्याचंा 
भौविक [िैद्यकीय] धोक्यामंध्ये योगदाि असिे. जीिि विमा कंपन्शया िेहेमी त्याचें अंिलेखि या 
िगथिारीिुसार विभाजोि करिाि. उत्पन्शि, व्यिसाय, जीिििैली आवण सियी यासारखे घटक िैविक 
धोक्यामंध्ये योगदाि देिाि जे आर्थिक अिंलेखिाचा भाग म्हणूि विधावरि केले जािाि, िर 
आरोग्यासबंंधीचे िैद्यकीय घटक िैद्यकीय अिंलेखिाचा भाग म्हणूि विधावरि केले जािाि. 

a) मवहला विमा 

साधारणपणे मवहलाचें जीििमाि पुरुषापेंक्षा अवधक असिे. असे असले िरीही त्यािंा िैविक 
धोक्याचं्या संदभाि काही सम्या येऊ िकिाि. याचे कारण असे की भारिीय समाजािील 
बऱ्याच मवहला आजही पुरुषाचं्या िचथ्ि आवण सामावजक िोषणाच्या विकार बििाि. आजही 
हंुड्यासाठी बळी जाण्यासारख्या घटिा घििाि. मवहलािंी सबंंवधि जीििमािािर पवरणाम 
करणारा घटक म्हणजे प्रसूिीिी संबंवधि सम्या. 

मवहलाचंी विमा करण्याची योग्यिा त्याचंी विम्याची गरज आवण विमा हप्िे भरण्याची क्षमिा 
याचं्यामुळे वियंवत्रि होिे. अिा प्रकारे विमा कंपन्शया केिळ ्ििुःचे उत्पन्शि असणाऱ्या मवहलािंा 
पूणथ विमा देिाि आवण मवहलाचं्या अन्शय िगांिर विम्याच्या मयादा घालिाि. त्याचप्रमाणे गरोदर 
मवहलािंर काही अटी घािल्या जािाि. 

b) अज्ञाि व्यिी (मुले) 

अज्ञाि व्यिींिा ्ििुःहूि कोणिाही करार करण्याची अिुमिी िाही. अज्ञाि व्यिीच्या जीिि 
विम्याचा प्र्िाि मािा-वपिा ककिा कायदेिीर पालक या िात्यािे त्याच्यािी संबवंधि व्यिीिे 
सादर करािा लागिो. त्याचबरोबर अज्ञाि व्यिींचे ्ििुःचे कोणिेही उत्पन्शि िसल्यािे त्याचं्या 
विम्याची आि्यकिा पटििू देणे गरजेचे असेल.  

अज्ञाि व्यिीचा विम्याचा विचार करिािा साधारणपणे िीि अटी घािल्या जािील:  

i. त्याचें िरीर पूणथपणे विकवसि झाले आहे का 

कुपोषण आवण अन्शय प्रकृिीच्या सम्यामुंळे िरीराची खंुटलेली असू िकिे ज्याच्यामुळे गंभीर 
धोका विमाण होऊ िकिो.  

ii. सुयोग्य कौटंुवबक आवण व्यविगि पा्िथभमूी 

यासंदभाि काही विपरीि गोटटी दिथिल्या जाि असिील िर त्याचं्यामुळे जोखीम विमाण होऊ 
िकिे. 
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iii. कुटंुब पुरेसे विमा सरंवक्षि आहे का 
साधारणपणे ज्या कुटंुबामध्ये विम्याची परंपरा असिे, अिा कुटंुबामध्ये अज्ञाि व्यिींचा विमा 
केला जािो. जेव्हा अज्ञाि व्यिीच्या विम्याचा प्र्िाि येिो आवण त्याचे पालक विमा संरवक्षि 
िसिील िर प्रविविधीिे सिकथ  असणे गरजेचे असिे. अंिलेखकािे याची खात्री करूि घेणे 
आि्यक असिे की त्याचंा विमा का केला गेलेला िाही. विम्याची रक्कमसुद्धा पालकाचं्या 
विम्याच्या रक्कमेिी जोिलेली असिे.  

c) मोठ्या रक्कमाचंा विमा 

प्र्िाविि विमाधारकाच्या उत्पन्शिाच्या प्रमाणाि विम्याची रक्कम खूप मोठी असेल िर 
अंिलेखकािे खूपच सािध असणे गरजेचे आहे. साधारणपणे विमा आ्िावसि रक्कम व्यिीच्या 
िार्थषक उत्पन्शिाच्या दहा िे बारा पट असली पावहजे. त्याचे गुणोत्तर यापेक्षा खूप जा्ि असेल िर 
िी विमाकत्याच्या वहिाविरुद्ध वििि असण्याची िक्यिा असिे.  

उदाहरण  

एखाद्या व्यिीचे िार्थषक उत्पन्शि रुपये 5 लाख आहे आवण त्यािे रुपये 3 कोटींच्या विमा 
संरक्षणासाठी प्र्िाि वदला िर िो काळजीचा विषय असिो. 

अिा प्रकारची काळजी विमाण होण्याचे कारण म्हणजे इिक्या मोठ्या रक्कमेचा विमा घेिािा 
आत्महत्येचा विचार ककिा प्रकृिीची अपेवक्षि अिििी हा विचार असू िकिो. अिा मोठ्या 
रक्कमेच्या विम्याचे विसरे सभंाव्य कारण म्हणजे विक्री प्रविविधीकिूि चुकीच्या पद्धिीिे होणारी 
विक्री हे असू िकिे. 

मोठ्या रक्कमेचा विमा म्हणजे त्याचा प्रमाणािील मोठ्या रक्कमेचा विमाहप्िा आवण असा प्र्ि 
विमाण होिो की असा विमाहप्िा साित्यािे भरणे चाल ू राहील का. देय विमाहप्िा व्यिीच्या 
िार्थषक उत्पन्शिाच्या जा्िीिजा्ि एक िृिीयािं असला पावहजे त्यामुळे विमा सरंक्षणाची रक्कम 
मयावदि करणे हे िारिम्याचे ठरेल. 

d) िय 

आपण या विक्षणक्रमाि अन्शय वठकाणी पाहीले आहे की मत्यथिेची जोखीम ियािी जिळूि विगिीि 
असिे. ज्याचें िय अवधक आहे अिा व्यिींचा विमा करिािा अंिलेखकािे काळजीपूिथक विचार 
करणे गरजेचे असिे. 
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उदाहरण 

िय िष े50 च्या िंिर प्रिमच विम्याचा विचार करिािा िैविक धोक्याचा संिय िाटणे गरजेचे आहे 
की असा विमा आधी का घेिला गेला िाही. 

आपण हे सुद्धा लक्षाि घेिले पावहजे की दयदय विकार आवण मूत्रकपि विकार याचं्या सारखे बळािि 
जाणारे आजार ियाबरोबर िाढिाि आवण िाधथक्याि खूप जा्ि होिाि.  

जेव्हा मोठ्या रक्कमेचा / जा्िीच्या ियाि ककिा दोन्शहीचे वमश्रण असलेला विम्याचा प्र्िाि सादर 
केला जािो िेव्हा जीिि विमाकिे काही खास अहिाल मागििाि.  

उदाहरण 

अिा अहिालाचें उदाहरण म्हणजे, ECG; EEG; छािीचा X-Ray आवण रििकथ रा चाचणी. 
प्र्िाविि जीििाच्या आरोग्यासबंंधी प्र्िाि फॉमथमधील उत्तरे ककिा सामान्शय िैद्यकीय परीक्षणािूि 
ज्या गोटटी समोर येि िाहीि त्या अिा चाचण्यािूि याबाबि सखोल मावहिी देिाि. 

अंिलेखि प्रवक्रयेचा महत्िाचा भाग म्हणजे ियाच्या दाखल्याची पििाळणी करूि ियाची िोंद 
करणे. ियाच्या दाखल्याचे दोि प्रकार आहेि. 

 प्रमाण 
 अ-प्रमाण 

ियाचे प्रमाण दाखले म्हणजे साधारणपणे सािथजविक प्रावधकाऱ्यािंी जारी केलेले दाखले. याची 
उदाहरणे म्हणजे 

 महािगरपावलकेिे ककिा सरकारी कायालयािे जारी केलेले जन्शम प्रमाणपत्र;  
 िाळा सोिल्याचा दाखला;  
 पारपत्र; आवण  
 िोकरी देणाऱ्याचे प्रमाणपत्र 

जेिे अिी प्रमाणपते्र उपलदाध िसिील िेिे, प्र्िािकाला ियाचा अ-प्रमाण दाखला सादर 
करण्यास सावंगिले जािे. याचे उदाहरण म्हणजे जन्शमकंुिली ककिा ्ियं-प्रकटि 

जेव्हा ियाचा प्रमाण दाखला उपलदाध िसिो िेव्हा ियाचा अ-प्रमाण दाखला सहजपणे ्िीकारि 
कामा िये. जीिि विमाकिे बऱ्याच िळेा, विम्याची योजिा, विमा संरक्षणाची मुदि; कमाल 
पवरपक्ििा िय आवण कमाल विमा आ्िावसि रक्कम यािर काही बंधिे घालिाि.  

e) िैविक धोका 

जेव्हा काही घटिा ककिा व्यिीच्या आर्थिक स््ििी, जीिििैली आवण सियी, कीिी आवण 
मािवसक आरोग्य ही िैविटट्ये असे दिथििाि की िो ककिा िी जाणीिपूिथक जोखीम िाढेल अिा 
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कृत्यामंध्ये सहभागी होिो ज्यामुळे िेव्हा िैविक धोका अस््ित्िाि आहे असे म्हटले जािे. असा 
िैविक धोका सुचिणारे अिेक घटक असू िकिाि.  

उदाहरण 

जेव्हा प्र्िाविि विमाधारकाच्या राहत्या घरापासूि दूर असलेल्या िाखेमध्ये प्र्िाि सादर केला 
जािो.  

एखाद्याच्या घराजिळ अहथिाप्राप्ि िैद्यकीय िज्ञ उपलदाध असिािा राहत्या घरापासूि दूर 
असलेल्या वठकाणी िैद्यकीय िपासणी केली जािे. 

विसरी बाब म्हणजे जेव्हा ्पटट विमा करण्या योग्य ्िार्य िसिािा अन्शय व्यिीच्या जीििाचा 
विमा करणे ककिा िामविदेविि व्यिी विमा प्र्िािकाची जिळची अिलंबूि असणारा व्यिी 
िसिे. 

अिा प्रत्येक प्रकरणामध्ये चौकिी केली जाऊ िकिे. िेिटी, विमा प्रविविधी विमाधारकाचा 
जिळचा िािलग असेल िर एजन्शसी व्यि्िापक /विकास अवधकारी याचं्याकिूि िैविक धोका 
अहिाल मागिला जाऊ िकिो. 

f) व्यिसाय 

खालीलपैकी कोणत्याही ्त्रोिािूि व्यािसावयक धोका उद्भि ूिकिो: 

 अपघाि 
 आरोग्याचा धोका 
 िैविक धोका 

 

आकृिी  5 : व्यािसावयक धोक्याचे ्त्रोि 
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i. व्यिसायाचे विविटट प्रकारचे ्िरूप एखाद्याला अपघािाच्या धोक्यािंा सामोरे जायला 
लाििे. या प्रकाराि असणाऱ्या व्यिसायाचंी संख्या मोठी आहे, जसे सकथ िीिील 
कलाकार, उंच मिोऱ्यािर काम करणारे मजूर, इमारिी पािणारे िज्ञ आवण वसिेमाि 
साहसी दृ्ये करणारे कलाकार. 

ii. जेव्हा व्यिसायाचे ्िरूप असे असिे की िैद्यकीय अधूपण विमाण होण्याची िक्यिा असिे 
िेव्हा आरोग्याचे धोके विमाण होिाि. असे विविध प्रकारचे आरोग्याचे धोके असिाि.  

 वरक्षा ओढण्यासारख्या व्यिसायाि प्रचंि िारीवरक िाण आवण ्िसि यतं्रणेिर 
पवरणाम होिो. 

 दुसऱ्या पवरस््ििीि एखाद्याला खाणीिील धूळ ककिा ककथ रोगकारक रसायिे आवण 
आस्ण्िक वकरणोत्सार अिा विषारी पदािांिा सामोरे जाि ेलागिे.  

 विसऱ्या प्रकारचा धोका जवमिीखालील ककिा खोल समुद्रािील बोगदे ज्याि िीव्र 
दबािामुळे होणारा आजार जो अिा िीव्र दाबाच्या िािािरणाि काम केल्यामुळे  
होिो.  

 िेिटी, विविटट प्रकारच्या व्यिसायाि खूप जा्ि काळ काम केल्यािे (KPO मध्ये 
कॉम्प्युटर समोर सिि बसण्यामुळे ककिा खूप आिाजाच्या वठकाणी सिि काम 
केल्यािे) िरीराच्या काही भागाचें कायथ दीघथकाळासाठी मंदाििे. 

iii. जेव्हा व्यिसायाचा भाग म्हणूि गुन्शहेगारी घटक ककिा ड्रग्स आवण दारू याचं्यािी संबवंधि 
काम कराि ेलागिे िेव्हा िैविक धोका संभििो. याचे उदाहरण म्हणजे, िाईटक्लबमध्ये 
काम करणारी िर्थिका ककिा दारूच्या बार मधील एन्शफोसथर ककिा संिायील गुन्शहेगारी 
जगिािी सबंंवधि व्यािसावयकाचा ‘िरीर रक्षक’. पुन्शहा काही व्यिसायाचें ्िरूप असे 
असिे की सुपर्टार अवभिेिे ज्याचंी जीिििैली अत्यंि झगमगिी असिे ि त्याची काही 
िळेा दुुःखद अखेर होिे. 

जेव्हाकेव्हा व्यिसायाचा प्रकार धोकादायक व्यिसायाचं्या यादीिील असिो, त्यािळेी प्र्िािकाला 
सामान्शयिुः व्यिसायासंबधंी प्र्िािली भरूि कामाचे ्िरूप, अंिभूथि असणारी किथव्ये आवण 
कोणत्या जोखमींिा सामोरे जाि े लागिे अिा गोटटी िपिीलिार पूणथ कराव्या लागिाि. 
व्यिसायासाठी काही विविटट जादा दराच्या ्िरुपाि लागू कला जािो (उदाहरणािथ विमा 
आ्िावसि रक्कमेच्या प्रिी हजारी दोि रुपये). असा जादा दर जेव्हा विमाधारकाचा व्यिसाय 
बदलिो िेव्हा कमी केला जािो ककिा काढूि टाकला जािो. 

g) जीिििैली आवण सियी 

जीिििैली आवण सियी या अिा अटी आहेि ज्याि वि्िृि प्रमाणाि व्यविगि िैविटट्ये येिाि. 
साधारणपणे विमाधारक व्यिीच्या जीिििैलीि, ज्यािूि जोखमींिा सामोरे जाणे संभििे अिी 
काही िैविटट्ये असिील िर विमा प्रविविधीचा गुप्ि अहिाल आवण िैविक धोका अहिाल याि 
त्याचंा उल्लेख असणे अपेवक्षि असिे. वििेषिुः िीि िैविटट्ये महत्िाची असिाि: 
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i. धुम्रपाि आवण िंबाखू सेिि: आिा हे चागंल्याप्रकारे वसद्ध झाले आहे की केिळ िंबाखूचे सेिि 
केल्यािे धोका होिो असे िव्हे िर त्याच्यामुळे आरोग्याच्या अन्शय जोखमी िाढण्याि मदि होिे. 
आजकाल विमा कंपन्शया धुम्रपाि करणाऱ्यािंा आवण ि करणाऱ्यािंा विमाहप्त्याचे िगेिगेळे दर 
लाििाि, ज्याि धुम्रपाि करणाऱ्यािंा खूप जा्ि विमाहप्िा भरािा लागिो. िंबाखू सेििाचे 
अन्शय प्रकार म्हणजे गुटखा आवण पािमसाला याचें सेिि जे विपरीि मत्यथिा दर लािले 
जािाि.  

ii. मद्य:माफक प्रमाणाि मद्यपाि करण्यािे धोका होि िाही. अिेक देिाि िर िो सामावजक 
जीििाि ्िीकारला गेलेला भाग आहे. असे असले िरी जेव्हा िे वियवमि ्िरुपाि अविवरि 
प्रमाणाि दीघथकाळ सेिि केले जािे िेव्हा त्याचा मत्यथिेच्या जोखमीिर मोठा पवरणाम होिो. 
दीघथकाळ अविरेकी मद्यपाि केल्यािे यकृिाचे कायथ मदंाििे आवण त्याचा पचि सं्िेिर 
पवरणाम होिो. यापासूि मािवसक विकृिी सुद्धा विमाण होिाि.  

अपघाि, कहसा आवण कौटंुवबक दुव्यथिहार, हिािपणा आवण आत्महत्या याचं्यािी मद्यपाि 
जोिले गेले आहे. जेिे प्र्िाि फॉमथ मध्य मद्यपािाचा उल्लेख येिो िेव्हा अिंलेखक अवधक 
िपविलाची मागणी करू िकिो आवण त्याच्या प्रमाणािर आवण त्यािूि उद्भिणाऱ्या 
कोणत्याही गंुिागंुिीचा विचार करूि विणथय घेऊ िकिो. 

iii. पदािथ गैरिापर: ड्रग्स, अमाम्ली पदािथ, झोपेच्या गोळ्या आवण ित्सम अन्शय उते्तजके याचं्या 
गैरिापर याबाबि पदािथ गरैिापराचा संदभथ आहे. यािील काही बेकायदेिीर आहेि आवण 
त्याचंा िापर गुन्शहेगारी िृत्ती आवण िैविक धोका दिथििो. जेिे अिा प्रकारचा पदािथ गैर 
िापराचा संिय येिो िेिे अिंलेखक गरैिापर िपासण्यासाठी अिेक चाचण्या करण्यास सांग ू
िकिो. अिा प्रकरणामंध्ये सहसा विमा िाकारला जािो. 

्ियं चाचणीचे प्र्ि २ 

खालीलपैकी कोणिे िैविक धोक्याचे उदाहरण आहे? 

I. साहसी दृ्य करिािा कलाकाराचा मृत्यू होिो  
II. व्यिीचा विमा केलेला असल्यािे िो प्रचंि प्रमाणाि मद्यपाि करिो 
III. विमाधारकािे विमाहप्िा भरणे चुकिले 
IV. प्र्िािकािे पॉवलसी द्िािजेाि खोटी मावहिी वदली  
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C. िैद्यकीय अिंलेखि 

1. िैद्यकीय अिंलेखि 

आिा आपण काही असे िैद्यकीय घटक पाहू जे अंिलेखकाच्या विणथयािर पवरणाम करिाि. हे घटक 
साधारणपणे िैद्यकीय अंिलेखिाच्या माध्यमािूि विधावरि केले जािाि. त्याि बऱ्याच िळेा िैद्यकीय 
िज्ञाचा अहिाल मागिला जािो. आिा आपण िपासले जाणारे काही घटक पाहू. 

आकृिी  6 : अिंलेखकाच्या विणथयािर पवरणामकरणारे िैद्यकीय घटक 

 
 

a) कौटंुवबक पा्िथभमूी 

कौटंुवबक पा्िथभमूीचा मत्यथिेच्या जोखमीिर होणारा पवरणाम िीि दृटटींिी अभ्यासला जािो. 

i. अिुिवंिकिा: काही आजार पालकाकंिूि मुलाकंिे याप्रकारे पढुील वपढीकिे संक्रवमि केले 
जािाि. 

ii. कुटंुबाचे सरासरी जीििमाि:जेव्हा पालक दयदयविकार ककिा ककथ रोग यासारख्या रोगामुंळे 
लिकर मरण पािलेले असिाि िेव्हा पुढील वपढी सुद्धा दीघथकाळ ि जगण्याच्या िक्यिेचे िे 
विदिथक असिे. 

iii. कुटंुबाचे िािािरण: विसरे, कुटंुब ज्या िािािारणाि राहि असिे त्याच्यामुळे सुद्धा संसगथ 
आवण अन्शय जोखमींिा सामोरे जाण्याची िक्यिा असिे. 

अिा प्रकारे विपरीि कौटंुवबक पा्िथभमूी असणाऱ्या व्यिीच्या विम्याचे प्रकरण हािाळिािा जीिि 
विमाकत्यांिा काळजी घ्यािी लागिे. अिा प्रकरणाि िे अन्शय अहिाल मागि ूिकिाि आवण काही 
जादा मत्यथिा दर आकारू िकिाि. 

b) व्यविगि पा्िथभमूी 

ज्याच्यापासूि संभाव्य विमाधारकाच्या माििी िरीराला विविध यंत्रणाचं्या पूिीच्या अधूपणामुळे 
त्रास झाला आहे त्याच्यािी जीिि विम्याच्या प्र्िाि फॉमथ मध्ये िेहेमी एक प्र्िािाचा संच असिो 
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ज्याि संभाव्य विमाधारक एखादा त्यापैकी एखादा उपचार घेि होिा का याची चौकिी केली 
जािे. 

अिा सम्या िैद्यकीय िज्ञाच्या अहिाला द्वारे सुद्धा ककिा मागिलेल्या वििेष अहिालाद्वारे 
दिथिल्या जािाि. अिा रोगांच्या मुख्य प्रकारामंध्ये खालील मारक आजाराचंा समाििे होिो 

i. कार्थियोव्हा्क्युलर रोग जे दयदय आवण रिावभसारणािर पवरणाम करिाि – दयदयविकार, 
अधांगिायू आवण मेंदूिील रिस्राि 

ii. ट्युबरक्युलोसीस सारखे ्िसि यंत्रणेचे रोग 

iii. पेिींचे अविवरि उत्पादि आवण पुिरुत्पादि ज्यामुळे पसरणारा ट्युमर ज्याला ककथ रोग 
असेही म्हणिाि 

iv. मुत्रोत्सजथि यंत्रणेचे रोग ज्याि मूत्रकपि आवण अन्शय मूत्रमागाचे भाग विकामी होिाि  

v. इंिोक्रीि यतं्रणेचे कायथ मंदािणे, सिावधक ज्ञाि असलेल्यामध्ये मधुमेह आहे. रिाच्या प्रिाहाि 
िकथ रा (ग्लुकोज) सामाििू घेणारे इन्शसुवलि ियार करण्याची क्षमिा कमी झाल्यामुळे हा रोग 
होिो.  

vi. आिड्याचे अल्सर आवण यकृिाचे सायऱ्होसीस यासारखे पचि सं् िेचे रोग 

vii. मज्जासं्िेचे रोग 

c) व्यविगि िैविटट्य े

ही िैविटट्ये सुद्धा रोग होण्याच्या िक्यिेचे विदिथक असिाि.  

i. िरीरयटटी 

व्यिीच्या िरीरयटटीच्या िैविटट्यामंध्ये उंची, िजि, छािी आवण ओटीपोटाचा घेर याचंा समाििे 
असिो. वदलेल्या िय आवण उंचीला एक सुविस््चि केलेले िजि असिे आवण िजि जर खूप 
जा्ि असेल िर ककिा खूप कमी असेल िर आपण असे म्हणू िकिो की िी व्यिी खूप िजिदार 
आहे ककिा खूप कमी िजिाची आहे. 

त्याचप्रमाणे, विरोगी माणसाची छािी चार सेंटीमीटरपयंि फुगली पावहजे आवण ओटीपोटाचा घेर 
फुगलेल्या छािीपेक्षा अवधक िसािा.  

ii. रिदाब 

व्यिीचा रिदाब हा दुसरा दिथक आहे. याची दोि मोजमापे आहेि 

 वस्टोवलक 
 िाय्टोवलक 

वदलेल्या ियाला सामान्शय रिदाब काढायचा असल्यास त्याचे सूत्र म्हणजे  
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वस्टोवलकसाठी : 115 + ियाच्या 2/5. 
िाय्टोवलकसाठी : 75 + ियाच्या 1/5 

अिाप्रकारे जर िय चाळीस असेल िर, सामान्शय रिदाबाचे वस्टोवलक 131: आवण िाय्टोवलक 
83 असले पावहजेि. 

जेव्हा प्रत्यक्षािील मोजमाप िरील सखं्यापेंक्षा जा्ि असेल िेव्हा आपण असे म्हणिो की व्यिीला 
उच्च रिदाब ककिा हायपरटेन्शिि आहे. जेव्हा िे खूप कमी असिे िेव्हा त्याला हायपो टेन्शिि असे 
म्हणिाि. हायपरटेन्शिि चे पवरणाम गंभीर होऊ िकिाि. 

िरीराि िाहणाऱ्या रिाचा दाब िािीच्या ठोक्यािंरूिही मोजिा येिो. िािीचे ठोके सरासरी 72 
ठोक्यासंह 50 िे 90 च्या दरम्याि असिाि.  

iii. लघिी –्पेवसवफक गॅ्रव्हीटी (विविटट गुरुत्ि) 

िेिटी, एखाद्याच्या लघिीच्या विविटट गुरुत्िामुळे (्पेवसवफक गॅ्रव्हीटी) मुत्रयंत्रणेिील विविध 
क्षाराचें संिुलि समजिे. त्याच्यामुळे यंत्रणेिील वबघाि दिथिला जािो. 

्ियं चाचणीचा प्र्ि ३ 

िैद्यकीय अिंलेखिाि अिुिावंिक पा्िथभमूी महत्िाची का असिे?  

I. श्रीमंि पालकाचंी मुले सुदृढ असिाि 
II. काही रोग पालकाकंिूि मुलाकंिे येिाि 
III. गरीब पालकाचंी मुले कुपोवषि असिाि 
IV. कुटंुबाचे िािािरण हा महत्िाचा घटक आहे 

सारािं 

 समाििा येण्यासाठी, अंिलेखक जोखमींचे िगीकरण करिाि जेिे व्यविगि जीििे िगीकृि 
करूि त्यािंा असलेल्या जोखमीच्या िीव्रिेिर अिलंबूि विविध जोखीम प्रकारामंध्ये ठेिले जािे. 

 अंिलेखि ककिा वििि प्रवक्रया दोि पािळ्यािंरूि चालिे असे म्हणिाि: 

 प्रविविधीच्या पािळीिर आवण  
 अंिलेखि विभागाच्या पािळीिर 

 वििािा पद्धि ककिा अंकाधावरि पद्धिी या विमा प्र्िािाचें अंिलेखि करण्यासाठी मोठ्या 
प्रमाणािर िापरल्या जाणाऱ्या पद्धिी आहेि. 

 अंिलेखकादं्वारे केल्या गेलेल्या अंिलेखिाच्या विणथयामंध्ये प्रमाण जोखीम प्रमाण दराि ्िीकारणे 
आवण कमी दजाच्या जोखमीसाठी जादा दर आकारणी करणे. काही िळेा विमा आ्िावसि 
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रक्कमेिर बोजा ठेििू बधंिकारक अटींिर जोखीम ्िीकारली जािे. जेिे जोखीम मोठी असिे 
िेिे प्र्िाि िाकारला जािो ककिा पढेु ढकलला जािो. 

 विमा करणाऱ्याची विमा करण्याची योग्यिा िपासण्यासाठी िैद्यकीय िपासणी ि करिा विमा 
प्र्िाि मोठ्या प्रमाणाि विििले जािाि. अिा प्र्िािािंा अ-िैद्यकीय प्र्िाि असे म्हणिाि. 

 अ-िैद्यकीय अंिलेखिासाठी मूल्याकंिाचे काही घटकामंध्ये खाली समाविटट असिाि 

 िय  
 मोठी विमा आ्िावसि रक्कम 
 िैविक धोका इत्यादी 

 िैद्यकीय अिंलेखिासाठी विचाराि घेण्याि येणारे घटकामंध्ये खालील समाविटट होिाि 

 कुटंुबाची पा्िथभमूी,  
 अिुिवंिकिा आवण व्यविगि पा्िथभमूी इत्यादी. 

 

महत्िाच्या संज्ञा 

1. अंिलेखि 
2. प्रमाण जीिि  
3. अ-िैद्यकीय अंिलेखि 
4. मूल्याकंिाचे घटक  
5. िैद्यकीय अिंलेखि 
6. प्रवि-वििि 

 

्ियं चाचणीची उत्तरे 

उत्तर 1  

योग्य पयाय आहे III. 

एड्ससग्र्ि रुग्णाला विमा सरंक्षण देणे बहुिािंी िाकारले जाईल. 

उिार 2  

योग्य पयाय आहे II. 

एखाद्या व्यिीचा विमा असल्यािे िो प्रचंि प्रमाणाि मद्यपाि करि असेल िर िो िैविक धोका आहे. 

उत्तर 3  

योग्य पयाय आहे II. 
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काही रोग पालकाकंिूि मुलाकंिे संक्रवमि होिाि त्यामुळे िैद्यकीय अंिलेखिाि अिुिावंिक पा्िथभमूी 
विचाराि घेिली जािे. 

 

्ियं पवरक्षणाचे प्र्ि 

प्र्ि  1  

खालीलपैकी कोणिा पयाय विमा कंपिीिील अंिलेखकाची भवूमका िोंदििो? 

I. विमाहक्कािंर प्रवक्रया करणे 
II. जोखमींची ्िीकाराहथिा ठरिणे  
III. उत्पादि रचिेचे विमािे  
IV. ग्राहक संबधं व्यि्िापक  

प्र्ि  2  

खालीलपैकी कोणिा अिंलेखिाचा विणथय िाही? 

I. प्रमाण दराि जोखीम ्िीकारणे 
II. जोखीम िाकारणे 
III. जोखीम पढेु ढकलणे 
IV. विमाहक्क िाकारणे  

प्र्ि  3  

खालीलपैकी कोणिा ियाचा प्रमाण दाखला िाही? 

I. पारपत्र 
II. िाळा सोिल्याचा दाखला 
III. जन्शम कंुिली  
IV. जन्शम िोंदणी प्रमाणपत्र 

प्र्ि  4  

खालीलपैकी कोणिी पवरस््ििी व्यिीच्या विमा योग्यिेिर िकारात्मक पवरणाम करेल? 

I. दैिंवदि व्यायाम 
II. प्रविबवंधि पदािांचा गैरिापर  
III. आळिी ्िभाि  
IV. चालढकल 
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प्र्ि  5  

अंिलेखिाच्या कोणत्या पद्धिीमध्ये अंिलेखक सिथ विपरीि ककिा िकारात्मक गोटटींसाठी 
सकारात्मक मुल्याकंि गुण (कोणत्याही सकारात्मक गोटटींसाठी िकारात्मक गुण)वदले जािाि? 

I. वििािा  
II. मध्य्ि 
III. अंकाधावरि मुल्याकंि  
IV. एकल पायरी  

प्र्ि  6  

जोखीम िगीकरणाच्या अंिगथि, ___________ याचंी अपेवक्षि मत्यथिा, मत्यथिा 
कोटटकािील प्रमाण जीििाच्या मत्यथिेिी जुळणारी असिे. 

I. प्रमाण जीििे  
II. प्राधान्शयाच्या जोखमी  
III. कमी दजाची जीििे  
IV. िाकारलेली जीििे 

प्र्ि  7  

अमृिा गरोदर आहे. वििे मुदिीच्या विमा सरंक्षणासाठी प्र्िाि वदला आहे. अमृिाला विमा देऊ 
करण्यासाठी खालीलपैकी कोणिा पयाय अिंलेखकासाठी सिोत्तम पयाय असेल. 

I. सामान्शय दराि ्िीकृिी देणे 
II. जादा विमा हप्त्यासह ्िीकृिी देणे 
III. प्र्िाि िाकारणे 
IV. बंधिकारक अटींिर ्िीकृिी देणे  

प्र्ि  8   

खालील पैकी कोणिा प्र्िाि अ-िैद्यकीय अंिलेखिाच्या अंिगथि पात्र होणार िाही? 

I. सवििा, िय 26 िष,े IT कंपिीि सॉफ्ट्िअेर इंवजवियर म्हणूि काम करि आहे  
II. महेि, िय 50, कोळिाच्या खाणीि काम करिो 
III. सिीि, िय 28 िष,े बँकेि काम करिो आवण एक कोटी रुपयाचं्या विमा सरंक्षणासाठी अजथ केला 

आहे 
IV. प्रिीण, िय 30 िष,े एका विपाटथमेंटल ्टोअर मध्ये काम करिो आवण सािधी विमा योजिेि दहा 

िषांच्या मुदिीसाठी प्र्िाि वदला आहे. 

 



 

268 
 

प्र्ि  9  

िीिाला िीव्र मधुमेह आहे. वििे विमा योजिेसाठी प्र्िाि वदला आहे. या प्रकरणाि अंिलेखिासाठी 
अंिलेखक  ____________िापरण्याची सिावधक िक्यिा आहे. सिाि योग्य पयाय 
विििा. 

I. वििािा पद्धि 
II. अंकाधावरि पद्धि 
III. अंिलेखि प्रवक्रयेि मधुमेहा सारखा रोग महत्िाची भवूमका बजािि िसल्यािे कोणिीही पद्धि 
IV. िरीलपैकी कोणिीही पद्धि िाही कारण मधुमेहाची प्रकरणे पूणथिुः िाकारली जािाि  

प्र्ि  10  

संिोषिे मुदिीच्या विमा पॉवलसीसाठी प्र्िाि वदला आहे. त्याची अपेवक्षि मत्यथिा प्रमाण जीििाच्या 
िुलिेि कमी आहे आवण त्यामुळे त्याला कमी विमा हप्िा आकारला जाईल. जोखीम िगीकरणाच्या 
अंिगथि, संिोष ___________च्या अंिगथि िगीकृि केला जाईल. 

I. प्रमाण जीििे 
II. प्राधान्शयाच्या जोखमी 
III. कमी दजाची जीििे 
IV. िाकारलेली जीििे 

्ियं पवरक्षणाच्या प्र्िाचंी उत्तरे 

उत्तर 1  

योग्य पयाय आहे II. 

अंिलेखक जोखमींची ्िीकाराहथिा ठरििो. 

उत्तर 2  

योग्य पयाय आहे IV. 

विमा हक्क िाकारणे हा अंिलेखकाचा विणथय िाही. 

उत्तर 3  

योग्य पयाय आहे III. 

जन्शम कंुिली हा ियाचा प्रमाण दाखला िाही. 

उत्तर  4  

योग्य पयाय आहे II. 
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प्रविबवंधि पदािांचा गैरिापर व्यिीच्या विमा करण्याच्या योग्यिेिर िकारात्मक पवरणाम करेल. 

उत्तर  5  

योग्य पयाय आहे III. 

अंकाधावरि मुल्याकंि पद्धिीि सिथ िकारात्मक ककिा विपरीि गोटटींसाठी सकारात्मक गुण मुल्याकंि 
वदले जािे (कोणत्याही सकारात्मक ककिा अिुकूल घटकासंाठी िकारात्मक गुण). 

उत्तर  6  

योग्य पयाय आहे I. 

जोखीम िगीकरणाच्या अंिगथि, प्रमाण जीििाची अपेवक्षि मत्यथिा, मत्यथिा कोटटकाि सादर केलेल्या 
प्रमाण जीििाच्या मत्यथिेिी जुळिे. 

उत्तर  7  

योग्य पयाय आहे IV. 

अमृिाच्या प्रकरणाि, विच्या गरोदरपणाची पवरस््ििी लक्षाि घेिा, अंिलेखक ज्याची वििि करेल 
असा सिोत्तम पयाय म्हणजे अमृिाला बंधिकारक अटींिर विमा देऊ करणे. हे बंधिकारक अट 
म्हणजे प्रसूिी िंिर िीि मवहन्शयापंयंि प्रसुिीिी संबंवधि कारणामुळे मृत्यू झाल्यास विमाहक्काची 
रक्कम मयावदि करणे अिी असू िकिे. 

उत्तर 8 

योग्य पयाय आहे II. 

महेिचे विमा प्र्िाि अ-िैद्यकीय अंिलेखिाच्या अिंगथि पात्र होणार िाही कारण त्याचे िय जा्ि 
आहे (50 िष)े आवण त्याचा व्यिसाय बँककग उद्योग ककिा सॉफ्ट्िअेर इत्यादी व्यिसायाचं्या िुलिेि 
अवधक जोखमीचा आहे. 

उत्तर 9  

योग्य पयाय आहे I. 

िीव्र मधुमेहाचा त्रास असणाऱ्या िीिा सारख्या गंुिागंुिीच्या प्रकरणाि विणथय घेिािा अंिलेखक 
अंिलेखिाची वििािा पद्धि िापरेल. 

उत्तर 10  

योग्य पयाय आहे II. 

जोखीम िगीकरणाच्या अिंगथि, संिोषची जोखीम प्राधान्शयाच्या जोखमी अंिगथि िगीकृि केली जाईल. 
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प्रकरण 16 
जीिि विम्याच्या अंिगथि रक्कम अदा करणे  

 

प्रकरणाची ओळख 

या प्रकरणाि विमाहक्काची संकल्पिा आवण विमाहक्क किा प्रकारे विस््चि केले जािाि याचे वििरण 
वदले आहे. िंिर या प्रकरणाि विमाहक्काचें प्रकार सावंगिले आहेि. िेिटी िुम्ही मृत्युच्या 
विमाहक्काचा सादर करण्याचा फॉमथ आवण विमाधारकाद्वारे कोणिीही भौविक मावहिी लपिलेली 
िसेल िर (अवििादा्पद अट आवण पॉवलसीधारकाचं्या ्िारा्याच्या सरंक्षणाचे विवियम) 
विमाकत्याद्वारे लाभधारकाचा विमाहक्क िाकारला जाऊ िये म्हणूि सरंक्षक उपाय, यासंबधंी 
विकाल. 

विकण्याची फवलिे 

 

A. विमाहक्काचें प्रकार आवण विमाहक्क प्रवक्रया 
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A. विमाहक्काचें प्रकार आवण विमाहक्क प्रवक्रया 

1. विमाहक्काचंी संकल्पिा 

जेव्हा पॉवलसी विमाहक्काि पवरणि होिे िेव्हा एखाद्या विमा कंपिीची आवण विमा पॉवलसीची खरी 
परीक्षा होिे. जीिि विम्याचे खरे मूल्य त्याचा विमाहक्क किा प्रकारे प्रदाि केला जािो आवण 
फायद्याची रक्कम अदा केली जािे याच्यािरूि ओळखले जािे. 

व्याख्या 

करारामध्ये विविर्थदटट केलेले िच 

ि विमाकत्यािे पूणथ कराि ेम्हणूि  विमाधारकािे केलेली मागणी म्हणजे विमाहक्क.   

विमा कराराच्या अंिगथि संरवक्षि केलेल्या एक ककिा अिेक घटिा घिल्यामुळे जीिि विमा कराराच्या 
अंिगथि विमाहक्क विमाण होिो. िर काही विमाहक्कामंध्ये विमा करार चाल ूराहिो िर काही बाबिीि 
िो विमाहक्काबरोबरच संपिो.  

आकृिी 1 : जोखमीची घटिा आवण विमाहक्क  

 
 

विमाहक्क दोि प्रकारचे असू िकिाि:  

i. विमाधारक वजििं असला िरीही वजििं राहण्याचे विमाहक्क देय असिाि आवण  

ii. मृत्यूचा विमाहक्क 
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आकृिी 2 : विमाहक्काचे प्रकार  

 
मृत्यूचे विमाहक्क केिळ जेव्हा विमाधारकाचा मतृ्यू होिो िेव्हाच विमाण होिाि, िर वजििं राहण्याचे 
विमाहक्क एक ककिा अिेक घटिामुंळे विमाण होिाि.  

उदाहरण 

वजििं राहण्याचे विमाहक्क विमाण होण्याच्या घटिाचंी उदाहरणे म्हणजे: 

i. पॉवलसी पवरपक्ि होणे; 
ii. रक्कम परिािा पॉवलसीमध्ये एका विविटट टप्प्यािर पोहोचल्यािंिर देय असलेला रक्कमेचा 

हप्िा; 
iii. गंभीर आजारासाठी पॉवलसी अंिगथि अविवरि फायदा म्हणूि पुरिलेले सरंक्षण; 
iv. पॉवलसीधारक ककिा पॉवलसी विदेविि याचं्याद्वारे केलेले पॉवलसीचे समपथण; 

 

2. विमाहक्क दाखल करण्यासाठी घटिा घिली आहे का याची खात्री करूि घेणे  

i. वजििं राहण्याचा विमाहक्क अदा करण्यासाठी, विमाकत्याला पॉवलसी मध्ये ठरििू वदलेल्या 
ििींिुसार अिी घटिा घिली आहे ककिा िाही याची खािरजमा करूि घ्यािी लागिे.  

ii. पवरपक्ििा विमाहक्क आवण रक्कम परिािा हप्िा विमाहक्कसहजपणे वसद्ध करिा येिाि 
कारण िे कराराच्या सुरुिािीलाच विस््चि केलेल्या िारखािंर आधावरि असिाि.   

उदाहरणािथ, पॉवलसीच्या पवरपक्ििेची िारीख आवण वजििं राहण्याचा फायदा म्हणूि 
रक्कम-परिािा पॉवलसीच्या अंिगथि देण्याि येणाऱ्या रक्कमेच्या हप्त्याचं्या िारखा करार 
ियार करिािाच ्पटटपणे वलवहलेल्या असिाि. 

iii. अन्शय विमाहक्क रक्कमेपेक्षा समपथण मूल्य रक्कम अदा करणे िगेळे असिे. अन्शय 
विमाहक्कापेंक्षा, येिे पॉवलसीधारक ककिा पॉवलसी विदेविि याचं्या करार रवहि करण्याच्या 
आवण जी कराराच्या अंिगथि जी रक्कम देय रक्कम असेल िी काढूि घेण्याच्या विणथयामुळे 
घटिा घििे. समपथण मूल्य अदा करिािा िेहेमी परीपक्ििेेपूिी रक्कम काढण्यासाठी काही 
दण्ि अंिभूथि असिो आवण त्यामुळे संपूणथ विमाहक्काची रक्कम वदली गेली असिी िर िी 
वजिकी असेल त्यापेक्षा समपथण मूल्याची रक्कम कमी असिे. 
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iv. गंभीर आजाराच्या संदभािील विमाहक्क िैद्यकीय आवण विमाहक्काच्या समिथिािथ 
पॉवलसीधारकािे परुिलेल्या अन्शय िोंदीिर आधावरि खािरजमा केलेले असिाि.  

जेव्हा एखाद्या पॉवलसीला गंभीर आजाराची परुिणी जोिलेली असिे आवण अिी पॉवलसी 
विदेविि केलेलं असिे िेव्हा काही गंुिागंुि विमाण होिे. गंभीर आजाराचा फायद्याचा उदे्दि 
पॉवलसीधारकाला अिा प्रकारच्या आजाराच्या प्रसंगाि त्याचे खचथ हलके करण्याचा असिो. 
अिी पॉवलसी विदेविि केली गेली िर सिथ फायदे विदेवििाला वदले जािील हे कायद्याच्या 
दृटटीिे जरी योग्य असे िरी त्याचा ठरिलेला उदे्दि पूणथ केला जाणार िाही.  अिा प्रकारची 
स््ििी टाळण्यासाठी, पॉवलसी धारकाचें सििथ पॉवलसी विदेििाच्या मागािे त्यािंी वकिी 
प्रमाणाि फायदे विदेविि कराििे याबाबि पॉवलसीधारकाचें प्रविक्षण करणे महत्िाचे आहे. 

परीपक्ििा ककिा मृत्यचूा विमाहक्क ककिा समपथण याचं्यामुळे कराराच्या अंिगथि विमा संरक्षण संपुटटाि 
येिे आवण त्यापुढे कोणिेही विमा सरंक्षण उपलदाध िसिे. विमाहक्क वदला गेला ककिा िाही याच्यािी 
त्याचा सबंंध िसिो. विमाहक्क रक्कम वदली गेली िाही म्हणजे विमा सरंक्षण चाल ूराहील अिी हमी 
देिा येि िाही. 

3. विमाहक्काचें प्रकार 

पॉवलसीच्या मुदिीि खालील प्रकारच्या रक्कमा वदल्या जाऊ िकिाि: 

a) वजििं राहण्याच्या फायद्याची रक्कम अदा  

पॉवलसीच्या मुदिीि विमाकत्याद्वारे ठराविक कालािधी िंिर रक्कमा वदल्या जािाि. प्रत्येक 
वजििं राहण्याच्या फायद्याचा हप्िा वदल्यािंिर पॉवलसीधारकाला पुटटी असलेला पॉवलसी बॉं ि 
परि केला जािो. 

b) पॉवलसी समपथण 

पॉवलसीधारक पवरपक्ििेपूिी पॉवलसी बंद करण्याचे ठरििो. ही पॉवलसी कराराची ्ििुःहूि 
केलेली समाप्िी असिे. पॉवलसीला काही देय मूल्य (paid-up  value) विमाण झाले असेल िरच 
पॉवलसी समपथण केली जाऊ िकिे. विमाधारकाला देय असणारी रक्कम म्हणजे समपथण मूल्य 
म्हणजे अदा केलेल्या विमाहप्त्याची टक्केिारी असिे. पॉवलसीचे वकमाि हमीप्राप्ि समपथण मूल्य 
असेही (GSV) असिे मात्र अदा केली जाणारी समपथण मूल्य रक्कम GSV पेक्षा जा्ि असिे. 

c) पुरिणी फायदे 

विमा पॉवलसीच्या अटी आवण ििींिुसार विविर्थदटट घटिा घिल्यास परुिणीच्या अंिगथि रक्कम 
अदा केली जािे. 

गंभीर आजाराच्या पुरिणीच्या अंिगथि, गंभीर आजाराचे विदाि झाल्यास अटींिुसार विविर्थदटट 
रक्कम अदा केली जािे. विमा आ्िावसि आजार विमा कंपिीिे विविर्थदटट केलेल्या गंभीर 
आजाराचं्या यादीि असला पावहजे. 
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रुग्णालय िुिषुा परुिणी अिंगथि, विमाधारकाला रुग्णालयाि भरिी कराि ेलागले िर अटी आवण 
ििींिुसार विमाकिा उपचाराचंा खचथ देऊ करिो. 

पुरिणीची रक्कम वदली गेल्यािंिरही पॉवलसी करार चाल ूराहिो. 

खालील विमाहक्क रक्कम विमा कराराि विविर्थदटट केलेल्या पॉवलसी मुदिीच्या िेिटी अदा केली 
जािे.  

d) पवरपक्ििा विमाहक्क 

अिा विमाहक्कामंध्ये, जर विमाधारक संपूणथ विमा मुदिीि वजििं रावहला िर विमाकिा 
विमाधारकाला मुदिीच्या िेिटी विविर्थदटट रक्कम देण्याचे िचि देिो. याला पवरपक्ििा 
विमाहक्क म्हणिाि.  

i. (फायद्याि) सहभाग देणारी योजिा : पवरपक्ििा विमाहक्काि सहभाग देणारी योजिा असेल 
िर अदा करण्यायोग्य रक्कम म्हणजे विमा आ्िावसि रक्कम अवधक जमा झालेले 
अवधलाभािं िजा विल्लक विमाहप्िा आवण पॉवलसी कजाची विल्लक ि व्याजाची रक्कम.  

ii. विमाहप्िा परिािा (ROP) योजिा : काही बाबिीि मुदिीच्या कालािधीि अदा केलेले 
विमाहप्िे पॉवलसी पवरपक्ि झाल्यािर परि केले जािाि.  

iii. युविट कलक्ि विमा योजिा (ULIP) : ULIP च्या बाबिीि, विमाकिा पवरपक्ििा विमाहक्का 
विधीचे मूल्य अदा करिो.  

iv. रक्कम-परिािा योजिा : रक्कम परिािा पॉवलसी मध्ये, विमाकिा पवरपक्ििा विमा हक्क 
रक्कम िजा पॉवलसीच्या कालािधीि वमळालेली वजििं राहण्याच्या फायद्याची रक्कम देऊ 
करिो. 

विमाहक्क अदा केल्यािंिर विमा करार सपंुटटाि येिो.  

e) मृत्यूचा विमाहक्क 

विमाधारक विच्या/त्याच्या पॉवलसीच्या कालािधी दरम्याि अपघािािे ककिा अन्शय कारणािे मरण 
पािला िर अिुक्रमे, विमा आ्िावसि रक्कम अवधक जमा असलेले अवधलाभािं, िजा विल्लक 
आलेले पॉवलसी कजथ आवण विमा हप्िे आवण त्यािरील व्याज यासह विमाकिा रक्कम अदा करिो. 
पवरस््ििीिुसार िामविदेविि व्यिी ककिा पॉवलसी विदेविि व्यिी ककिा कायदेिीर िारस यािंा 
अदा केल्या जाणाऱ्या रकमेला मृत्यूचा विमाहक्क म्हणिाि. 

मृत्यूचा विमाहक्क खालील प्रकारचे असू िकिाि: 

 लिकर (पॉवलसी कालािधीच्या पवहल्या िीि िषािच)  ककिा  
 लिकर िसलेली (िीि िषांपेक्षा जा्ि कालािधी) 



 

275 
 

िामाविदेवििाला ककिा पॉवलसी विदेवििाला ककिा कायदेिीर िारसािे विमाकत्याला मृत्यचेू 
कारण िळे आवण वठकाण कळिाि ेलागिे. 

i. विमाहक्कासाठी सदर कराियाचे फॉम्सथ 

 
विमाहक्काची प्रवक्रया सुरु करण्यासाठी लाभधारकािे खालील फॉम्सथ सादर कराियाचे असिाि: 

 िामाविदेवििा द्वारे विमाहक्क फॉमथ 
 अंत्यसं् काराचें प्रमाणपत्र 
 िॉक्टरचे प्रमाणपत्र 
 रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र  
 कामािर ठेिणाऱ्याचे प्रमाणपत्र 
 अपघािािे मृत्यू झाला असल्यास पोवलसाचंा प्रािवमक मावहिी अहिाल (FIR),मृत्युच्या 

अवधकृि कारणाचंा िोध अहिाल, िरीर विच्छेदि अहिाल, अंविम अहिाल अिा 
अहिालाचं्या न्शयायालयाकिूि प्रामावणि केलेल्या प्रिी आि्यक असिाि. 

 महािगरपावलका ककिा ित्सम प्रावधकरणाचे मृत्यचेू प्रमाणपत्र 
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आकृिी 3: विमा हक्कासाठी सादर करण्याचे फॉमथ 

 
ii. विमाहक्क िाकारणे (Repudiation)  

मृत्यूचा विमा हक्क अदा केला जािो ककिा िाकारला जािो. विमाहक्कािर प्रवक्रया करिािा 
विमाकत्याला िंका आली की प्र्िािकािे काही चुकीची विधािे केली होिी ककिा पॉवलसी िी 
सुसंगि अिा काही भौविक सत्यस््ििी लपिल्या होत्या, िर करार रद्दबािल ठरिला जािो. 
पॉवलसी अिंगथि सिथ फायदे वहराििू घेिले जािाि. 

iii. कलम 45: विर्थििादक्षमिा विधाि (Indisputability Clause) 

हा दण्ि, विमा कायदा, 1938  चे कलम 45 बरोबर संबद्ध आहे.  

महत्िाचे 

कोणत्याही जीिि विमा पॉवलसीिर, िी जारी केल्याच्या िारखेपासूि, ककिा जोखीम सुरु 
झाल्याच्या िारखेपासूि ककिा पॉवलसी पिुरुज्जीविि केल्याच्या िारखेपासूि ककिा पॉवलसीला 
पुरिणी जोिल्याच्या िारखेपासूि, यापकैी जी उविराची िारीख असेल विच्या पासूि िीि 
िषांििर प्र्िवचन्शह विमाण करिा येणार िाही. 

iv. मृत्युचे पूिथ-अिुमाि (Presumption) 

काहीिळेा एखादी व्यिी त्याचा ठािवठकाणा लागि िसल्यािे हरिला असल्याचे कळिले 
जािे. अिी साि िषांपयंि पाहण्याि आली िाही िर अिा प्रकरणांमध्ये भारिीय पुरािा 
कायदा, मृत्यूचे पूिािुमाि करण्याची िरिूद देिो. विमाधारकाचे िामाविदेविि ककिा िारस 
यािंी असा दािा केला की विमाधारक हरिलेला आहे आवण त्याला मृि घोवषि कराि े िर 
सक्षम न्शयायालयाकिूि िसा आदेि आणण्याचा आग्रह विमाकिा धरिो. न्शयायालयाचा 
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मृत्युच्या पुिािुमािाचा आदेि वमळेपयंिचे विमाहप्िे भरलेले असणे आि्यक असिे.  
सिलिीचा भाग म्हणिू काही विमाकिे त्या साि िषािील विमाहप्िे माफ करू िकिाि. 

 

4. जीिि विमा पॉवलसीसाठी विमाहक्क प्रवक्रया 

(पॉवलसीधारकाचं्या ्िार्याचें सरंक्षण) विवियम, 2002 या प्रमाणे िरिूद करिो: 

विवियम 8: जीिि विमा पॉवलसी संदभािील विमाहक्क प्रवक्रया  

i. विमा हक्काच्या पुटट्यिथ विमाहक्क दाखल करणाऱ्यािे साधारणपणे कोणिे प्रािवमक 
द्िािजे सादर कराििे हे जीिि विमा पॉवलसी मध्ये वदलेले असिे. 

ii. जीिि विमा कंपिी विमाहक्क द्िािजे वमळाल्यािंिर त्यािर िाििीिेप्रवक्रया सुरु करिे.  
विमाहक्क दाखल झाल्यािंिर 15 वदिसाचं्या आि कोणत्याही िंका, प्र्ि असिील आवण 
जा्िीच्या द्िािजेाचंी गरज असेल िर, एकेक करूि सागंण्या ऐिजी, िक्यिोिर एकाच 
िळेी सिथ आि्यकिा कळिल्या जािाि. 

iii. सिथ आि्यक द्िािजे आवण ्पटटीकरणे वमळाल्याच्या िारखेिंिर 30 वदिसाचं्या आि 
जीिि विमा पॉवलसीचा विमाहक्क प्रदाि केला जािो ककिा वििादा्पद ठरिला जािो. मात्र, 
जेिे विमहक्काच्या स््ििीमुळे काही अन्शिषेण करणे आि्यक आहे असे विमा कंपिीला 
िाटिे, िेिे अिी प्रवक्रया सुरु केली जािे आवण लिकराि लिकर पूणथ केली जािे, मात्र ही 
प्रवक्रया कोणत्याही प्रकरणाि विमाहक्क दाखल केल्यापासूि सहा मवहन्शयापेंक्षा जा्ि िसिे. 

iv. कायद्याच्या कलम 47 िी सबंद्ध िरिुदींिुसार, जेिे विमाहक्क प्रदािा साठी ियार आहे मात्र 
िो घेणाऱ्याच्या योग्य ओळख पटिण्याच्या कारणामुळे अदा केले गेला िसेल िर 
प्राप्िकत्याच्या वहिासाठी विमाकिा िी रक्कम राखूि ठेििो आवण त्या रक्कमेिर िेड्युल्ि 
बँकेच्या बचि खात्याला वजिके व्याज वमळेल वििके व्याज (सिथ द्िािजे आवण मावहि 
सादर केल्यापासूि 30 वदिस झाल्याच्या िारखेपासूि) वदले जािे. 

v. जर विमाकत्याकिूि उप-वियम (iv) मध्ये वदलेल्या कारणाचं्या वििाय अन्शय कारणािे 
विमाहक्क प्रदाि करण्यास उिीर झाल्यास, जीिि विमा कंपिीला विमा हक्काच्या रक्कमेिर 
ज्या आर्थिक िषाि िो विमाहक्क पुिरािलोकि केला जािो त्या िषी चाल ूअसलेल्या बँकेच्या 
व्याज दरापेक्षा अवधक 2% व्याज दरािे रक्कम द्यािी लागिे.  

1. प्रविविधीची भवूमका 

विमा प्रविविधी िामविदेविि/ कायदेिीर िारस ककिा लाभधारक यािंा विमाहक्क फॉमथ अचूकपणे 
भरण्यासाठी आवण विमाकत्याच्या कायालयाि सादर करण्यासाठी विमा प्रविविधी िक्य िी सिथ मदि 
करेल. 
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अिा पवरस््ििीिूि किथव्यपूिीच्या वििाय एक प्रकारची वि्िासाहथिा सुद्धा विमाण होि असिे ज्यािूि 
विमा प्रविविधीसाठी अवधक व्यिसाय ककिा मिृ व्यिीच्या कुटंुबािूि संदभथ सपंकथ  वमळाल्यािे भविटयाि 
भरपूर संधी उपलदाध होिाि. 

्ियं चाचणी 1  

खालीलपैकी कोणिे विधाि विमा हक्काची संकल्पिा सिाि चांगल्याप्रकारे िणथि करिे. 

I. विमाहक्क म्हणजे विमाकत्यािे कराराि विविर्थदटट केलेले िचि पूणथ करण्यासाठी केलेली वििंिी.  
II. विमा क्क म्हणजे विमाकत्यािे कराराि विविर्थदटट केलेले िचि पूणथ करण्यासाठी केलेली मागणी 
III. विमाहक्क म्हणजे विमाधारकािे कराराि विविर्थदटट केलेले िचि पूणथ करण्यासाठी केलेली मागणी 
IV. विमाहक्क म्हणजे विमाधारकािे कराराि विविर्थदटट केलेले िचि पूणथ करण्यासाठी केलेली वििंिी 

सारािं 

 विमाहक्क म्हणजे विमाकत्यािे कराराि विविर्थदटट केलेले िचि पूणथ करण्यासाठी केलेली मागणी. 

 विमाहक्क, वजििं राहण्याचा विमाहक्क ककिा मृत्यूचा विमाहक्क असू िकिो. मृत्यूचा विमाहक्क 
केिळ विमाधारकाच्या मृत्यिंूिरच विमाण होिो, िर वजििं राहाण्याचा विमाहक्क एक ककिा 
अिेक घटिामुंळे विमाण होिो. 

 वजििं राहण्याचा विमाहक्क अदा करण्यासाठी विमाकत्याला पॉवलसी मध्ये घालिू वदलेल्या 
ििींिुसार घटिा घिली आहे याची खािरजमा करूि घ्यािी लागिे. 

 पॉवलसी कालािधीि खालील रक्कमा अदा केल्या जािाि.: 

 वजििं राहण्याच्या फायद्याच्या रक्कमा 
 पॉवलसी समपथण रक्कम  
 पुरिणीफायदा रक्कम 
 पवरपक्ििा विमाहक्क रक्कम 
 मृत्यूचा विमाहक्क रक्कम 

 विमा कायद्याचे कलम 45 (विर्थििादा्पद क्षमिा विधाि) विमाधारकाला विमाहक्क िाकारला 
जाण्यापासूि संरक्षण पुरििे, मात्र पॉवलसी सुरु होऊि  3 िष ेपूणथ झालेलीं असली पावहजेि आवण 
विमा धारकािे कोणत्याही भौविक सत्यस््ििी लपिलेल्या असिा कामा ियेि. 

 आयआरिीएआय (IRDAI)िे विमाधारक आवण लाभािी यािंा किच परुिण्यासाठी / सरंक्षण 
देण्यासाठी   आयआरिीएआय (IRDAI) (पॉवलसी धारकाचें ्िार्याचे सरंक्षण) विवियम, 2002, 
अंिगथि विवियम घालिू वदले आहेि. 
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्ियं चाचणीच्या प्र्िाचंी उत्तरे  

उत्तर 1  

योग्य पयाय आहे II. 

विमाहक्क म्हणजे विमाकत्यािे कराराि विविर्थदटट केलेले िचि पूणथ केले पावहजे म्हणूि विमाधारकािे 
केलेली मागणी. 

 

्ियं-पवरक्षणाचे प्र्ि 

प्र्ि 1  

खाली काही पॉवलसींची यादी वदली आहे. कोणत्या प्रकारच्या पॉवलसीमध्ये ठराविक कालािधीिंिर 
विमाहक्क रक्कम अदा करण्याि येिे हे ओळखा ? 

I. रक्कम-परिािा पॉवलसी  
II. युविट कलक्ि विमा पॉवलसी  
III. विमाहप्िा परिािा पॉवलसी  
IV. मुदि विमा पॉवलसी 

प्र्ि 2  

महेििे गंभीर आजार पुरिणीसह पॉवलसी खरेदी केली आहे. त्यािे करणच्या िािािे िुद्ध पॉवलसी 
विदेिि केले आहे. महेिला दयदयविकाराचा झटका आला आवण रुपये 50000 चा विमा हक्क गंभीर 
आजार पुरिणी दाखल केला गेला. या प्रकरणाि कोणाला रक्कम अदा केली जाईल? 

I. महेि  
II. करण 
III. रक्कम महेि आवण करण याचं्याि समाि विभागिू वदली जाईल 
IV. महेिला दयदयविकाराचा झटका आला आहे आणी करणला पॉवलसी विदेविि केली गेलेली आहे 

त्यामुळे दोघापंैकी कोणालाही रक्कम वमळणार िाही. 

प्र्ि 3  

प्रिीणचा कार अपघािाि मृत्यू झाला. लाभधारकािे मृत्युच्या विमाहक्कासाठी द्िािजे दाखल केले. 
खालील पैकी कोणिा द्िािजे िैसर्थगक मतृ्युच्या िुलिेि अपघािी मतृ्युच्या प्रसंगाि जा्िीचा 
द्िािजे म्हणिू सादर करािा लागेल. 

I. अंत्यसं् काराचे प्रमाणपत्र 
II. उपचार करणाऱ्या िॉक्टराचें प्रमाणपत्र 
III. कामािर ठेिणाऱ्याचे प्रमाणपत्र 
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IV. मृत्यूच्या कारणाचंा अवधकृि चौकिी अहिाल 

प्र्ि 4  

खालीलपैकी कोणिा मतृ्युचा विमाहक्क आरंभीचा विमाहक्क समजला जाईल? 

I. जर पॉवलसीधारक पॉवलसी कालािधीच्या पवहल्या िीि िषाि मरण पािला  
II. जर पॉवलसीधारक पॉवलसी कालािधीच्या पवहल्या पाच िषाि मरण पािला 
III. जर पॉवलसीधारक पॉवलसी कालािधीच्या पवहल्या साि िषाि मरण पािला 
IV. जर पॉवलसीधारक पॉवलसी कालािधीच्या पवहल्या दहा िषाि मरण पािला 

प्र्ि 5  

खालीलपैकी काही घटिा वजििं राहण्याचा विमाहक्क विमाण करिील. खालीलपकैी कोणिे विधाि 
चुकीचे आहे हे ओळखा? 

I. मुदि विमा पॉवलसी पवरपक्ि झाल्यािंिर विमाहक्क अदा केला गेला 
II. रक्कम-परिािा पॉवलसी अिंगथि विविटट टप्प्यािर पोहोचल्यािंिर विमाहक्काचा देय हप्िा  
III. पॉवलसीच्या अिंगथि गंभीर आजारासाठी परुिणीचा फायदा म्हणूि प्रदाि केलेला विमाहक्क  
IV. पॉवलसीधारकािे सािधी पॉवलसी समपथण केल्यािंिर अदा केलेली समपथण मूल्याची रक्कम  

प्र्ि 6  

रक्कम-परिािा पॉवलसी अिंगथि, विविटट टप्प्यािर पोहोचल्यामुळे अदा केलेली रक्कम कोणत्या 
विमाहक्क प्रकाराि िगीकृि केली जाईल? 

I. मृत्यूचा विमाहक्क 
II. पवरपक्ििा विमाहक्क 
III. वजििं राहण्याच्या विमाहक्कासाठी ठराविक कालािधी िंिर वदलेली रक्कम  
IV. पॉवलसी समपथण विमाहक्क 

प्र्ि 7  

िंकर यािंी 10 िषांचा युविट कलक्ि विमा खरेदी केला. पॉवलसीच्या पवरपक्ििेच्या पूिी त्याचंा मृत्य ू
झाला िर खालील पैकी कोणिे अदा केले जाईल? 

I. विधीची रक्कम आवण विमा आ्िावसि रक्कम याचं्यापकैी कमी असलेली रक्कम  
II. विधीची रक्कम ककिा विमा आ्िावसि रक्कम याचं्यापकैी जा्ि असणारी रक्कम  
III. भरलेले विमा हप्त्याचंी रक्कम बँकेच्या बचि ठेिीच्या व्याजाच्या 2% अवधक व्याजािे परि केली 

जाईल 
IV. समपथण मूल्य  
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प्र्ि 8  

विमाहक्काचं्या िगीकरणािर आधावरि (प्रारंभीचा ककिा प्रारंभी िसलेला), विजोि पयाय विििा? 

I. मुदि विमा पॉवलसी खरेदी केल्या िंिर 6 मवहन्शयाि मरण पािला  
II. मिोज मुदि विमा खरेदी केल्यािंिर दीि िषािे मरण पािला  
III. िेस्व्हि मुदि विमा खिी केल्यािंिर अिीच िषांिी मरण पािला  
IV. प्रिीण मुदि विमा खरेदी केल्यािंिर सािे पाच िषांिी मरण पािला 

प्र्ि 9  

विमाधारकाच्या मृत्यूच्या प्रसंगाि सामान्शय विमाहक्कासाठी सिथ लाभधारकािंी सादर कराियाच्या 
द्िािजेाचंी यादी खाली वदली आहे. यािील विजोि असलेला केिळ अपघािी मतृ्युच्या प्रसंगािच 
सादर कराियाचा द्िािजे विििा. 

I. मृत्युच्या कारणाचंी चौकिी करणारा अहिाल  
II. विमाहक्क फॉमथ  
III. अंत्यसं् काराचे प्रमाणपत्र  
IV. रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र  

प्र्ि 10  

  आयआरिीएआय (पॉवलसीधारकाचं्या ्िारा्याचे संरक्षण) विवियम, 2002, िुसार जीिि पॉवलसी 
चा विमा हक्क सिथ संबद्ध द्िािजे आवण आि्यक ्पटटीकरणे वमळाल्यािंिर 30 वदिसाचं्या आि 
एकिर अदा केला जाईल ककिा त्यािर िंका उपस््िि केल्या जािील. 

I. 7 वदिस 
II. 15 वदिस 
III. 30 वदिस 
IV. 45 वदिस 
 

्ियं पवरक्षणाच्या प्र्िाचंी उत्तरे  

उत्तर 1  

योग्य पयाय आहेI 

रक्कम-परिािा पॉवलसी च्या बाबिीि विमाहक्क रक्कम ठराविक कालािंरािे रक्कम अदा 
करण्याच्या ्िरुपाि वदली जािे. 

उत्तर 2  

योग्य पयाय आहे II 



 

282 
 

या प्रकरणाि रुपये 50000 ची संपूणथ रक्कम करण याला वदली जाईल कारण पॉवलसी करणला िुद्ध 
विदेिािच्या आधारािर विदेविि केली गेली आहे. 

उत्तर 3  

योग्य पयाय आहे IV 

अपघािी मृत्यू आवण िैसर्थगक मृत्यू या दोन्शही बाबिीि िामाविदेवििाद्वारे विमाहक्क फॉमथ, 
अन्शत्यसं्काराचें प्रमाणपत्र, उपचार करणाऱ्या िॉक्टराचें प्रमाणपत्र, रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र कामािर 
ठेिािायथचे प्रमाणपत्र इत्यादी सादर कराि ेलागिाि. 
िैसर्थगक मृत्युच्या िुलिेि अपघािी मृत्युच्या प्रसंगाि पोवलसाचंा प्रािवमक मावहि अहिाल, मतृ्युच्या 
कारणाचंा अवधकृि चौकिी अहिाल, ििविच्छेदि अहिाल, अवंिम अहिाल इत्यादी जा्िीचे 
द्िािजे सादर कराि ेलागिाि.  

उत्तर 4  

योग्य पयाय आहे I 

विमाधारक पॉवलसी सुरु झाल्यािंिर िीि िषांि मरण पािला िर त्याला आरंभीचा मतृ्यूचा विमाहक्क 
समजला जािो. 

उत्तर 5  

योग्य पयाय आहे I 

पयाय I अयोग्य आहे. मुदि विमा पॉवलसी पवरपक्ि झाल्यािंिर कोणिाही विमाहक्क अदा केला जाि 
िाही. 

उत्तर 6 

योग्य पयाय आहे III 

रक्कम परिािा पॉवलसी अिंगथि ठराविक टप्प्यािर पोहोचल्या िंिर प्रदाि केलेली रक्कम वजििं 
राहण्याचा आििी विमा हक्क म्हणूि िगीकृि केला जाईल. 

उत्तर 7  

योग्य पयाय आहे II 

ULIP पॉवलसी पवरपक्ि होण्यापूिी िंकर याचंा मृत्यू झाल्यास विमा आ्िावसि रक्कम आवण विधीची 
रक्कम याचं्यापैकी अवधक असणारी रक्कम अदा केली जाईल. 

उत्तर 8  

योग्य पयाय आहे IV 
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पयाय IV विजोि आहे कारण िो प्रारंवभक िसलेला विमाहक्क समजला जाईल. पयाय I, II आवण III 
प्रारंवभक विमाहक्क समजले जािील. 

उत्तर 9  

योग्य पयाय आहे I 

अपघािी मृत्युच्या प्रसंगाि मृत्यूच्या कारणाचंा अवधकृि चौकिी अहिाल जा्िीचा म्हणूि सादर केला 
जाईल. विमाहक्क फॉमथ, अन्शत्यसं्काराचें प्रमाणपत्र, रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र हे अन्शय द्िािजे 
विमाधारकाच्या मृत्युच्या प्रसगंाि सिथ लाभधारकािंा सादर कराि ेलागिाि 

उत्तर 10  

योग्य पयाय आहे III 

 आयआरिीएआय (IRDAI) (पॉवलसी धारकाचं्या ्िार्याचे सरंक्षण) विवियम, 2002, िुसार जीिि 
पॉवलसीचा विमाहक्क सिथ सबंद्ध द्िािजे आवण आि्यक ्पटटीकरणे वमळाल्यािंिर 30 वदिसाचं्या 
आि एकिर अदा केला जाईल ककिा वििादा्पद ठरिला जाईल. 
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भाग 3 
आरोग्य ववमा 
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प्रकरण 17  
िैद्यकीय विम्याचा पवरचय 

 

प्रकरणाचा पवरचय 

काळाच्या ओघाि विम्याचा उदय कसा झाला या संबंधी हे प्रकरण िुम्हाला सागेंल. 
त्याचबरोबर िैद्यकीय सेिा म्हणजे काय, िैद्यकीय सेिचे्या विविध पािळ्या आवण त्याचे विविध 
प्रकार यासंबधंी सुद्धा सागेंल. त्याचबरोबर िुम्ही भारिािील आरोग्य यंत्रणे संबधंी त्यािर 
पवरणाम करणाऱ्या घटकासंबंंधी विकाल. िेिटी हे प्रकरण िुम्हाला भारिाि िैद्यकीय विमा 
कसा उदय पािला आवण भारिािील िैद्यकीय विमा बाजारािील विविध कंपन्शयाचंी मावहिी 
देईल. 

विकण्याची फवलिे 

 

A. विम्याचा इविहास आवण भारिािील विम्याचा उदय 
B. िैद्यकीयसेिा म्हणजे काय 
C. िैद्यकीयसेिचे्या पािळ्या 
D. िैद्यकीयसेिचेे प्रकार 
E. भारिािील िैद्यकीय यंत्रणेिर पवरणाम करणारे घटक 
F. िैद्यकीय व्यि्िा  –्िािंत्र्य पासूिची प्रगिी 
G. िैद्यकीय विमा बाजार 

हे प्रकरण विकल्यािंिर, िुम्ही हे करू िकाल: 

1. विम्याचा उदय कसा झाला हे समजू िकाल. 
2. िैद्यकीय सेिचेी संकल्पिा आवण िैद्यकीय सेिचे्या पािळ्या आवण त्याचें प्रकार यासंबंधी 

्पटटीकरण देऊ िकाल. 
3. भारिािील िैद्यकीय व्यि्िेिर पवरणाम करणारे घटक आवण ्िािंत्र्यापासूि िैद्यकीय 

व्यि्िेि झालेली प्रगिी याचें आकलि. 
4. भारिािील िैद्यकीय विम्याचा उदय यासंबधंी चचा करू िकाल. 
5. भारिािील िैद्यकीय विम्याच्या बाजारपेठे सबंंधी जाणूि घेणे. 
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A. विम्याचा इविहास आवण विम्याचा भारिािील उदय 

हजारो िषांपासूि कोणत्यािरी एका ककिा दुसऱ्या ्िरुपाि विमा अस््ित्िाि असल्याचे मावहि 
आहे. विविध सं्कृिींिा अिेक िषांपासूि, समाजािील काही सद्यािंा सहि कराि ेलागलेले 
सिथ िुकसाि िगथणीच्या द्वारे आपापसाि िाटूि घेण्याची पद्धि अिलंबली आहे. िरीही विमा 
एक व्यिसाय म्हणिू, जसा आज आपण पहािो िो दोि ककिा िीि ििकापूिी सुरु झाला. 

1. आधुविक व्यापारी विमा 

विम्याच्या संकल्पिेिूि हािाळली गेलेली सिाि पवहली जोखीम म्हणजे समुद्राि घिणाऱ्या 
दुघथटिामुंळे िुकसाि- ज्याला आपण समुद्री जोखीम असे म्हणिो. अिाप्रकारे समुद्री विमा हा 
विविध प्रकारच्या विम्यामंधील पवहला विमा होिा. 

मात्र, 14 व्या ििकाि युरोप मधील वििािािुः इटली मधील व्यािसावयक गट ककिा 
सोसायट्यादं्वारे  संरक्षणाच्या ्िरुपाि केलेला विम्याचा प्रकार हा आधुविक विम्याचा अगदी 
पवहला अििार होिा. हे गट िगथणीच्या आधारे विधी उभारूि सभासदाचें जहाजाच्या 
दुघथटिेमुळे होणारे, आगीमुळे, सद्याचंा मृत्य,ू ककिा पिुधिाचे िुकसाि, इत्यादी होणारे 
सभासदाचें िुकसाि भरूि काढि असि. आपल्याला ज्या प्रकारचा आगीचा विमा मावहि आहे 
िसा विमा 1591 पासूि हाम्बगुथ येिे अस््ित्िाि असल्याचे वदसिे. 

इंग्लंि मध्ये, लंिि येिील 1666 च्या प्रचंि आगीि बहुिािं िहर जळूि गेले आवण 13000 घरे 
जाळूि खाक झाली, त्यामुळे 1680 मध्ये विमा आवण फायर ऑवफस िािाच्या पवहल्या आग विमा 
कंपिीला चालिा वमळाली. 

लॉईिस: आज चाल ूअसलेल्या विमा व्यिसायाची बीजे, लंिि येिील लॉईि’स कॉफी हाउस 
येिे सापििाि. िेिे एकत्र येणारे व्यापारी, त्याचंा जहाजािूि िाहूि िेल्या जाणाऱ्या मालाला 
समुद्री संकटामुंळे होणारे िुकसाि िाटूि घेण्याचे मान्शय करीि असि. जहाजे लुटणारे चाचे 
ककिा खराब हिामािामुळे माल खराब होणे ककिा कोणत्याही कारणािे जहाज बिुणे अिा 
समुद्राि येणाऱ्या संकटाचं्या मुळे असे िुकसाि होि असे.    

2. भारिािील आधुविक व्यापारी विम्याचा इविहास 

भारिािील आधुविक विमा, परदेिी विमाकत्या कंपन्शयाचं्या एजन्शसींिी समुद्री विमा व्यिसाय 18 
व्या ििकाच्या सुरुिािीला ककिा त्या आसपास सुरु केला. येिे 1818 साली सुरु झालेली 
पवहली जीिि विमा कंपिी, ओवरएन्शटल लाईफ इन्श्युरन्शस कंपिी वल. ही इंस्ग्लि कंपिी होिी. 
आवण भारिाि ्िावपि झालेली पवहली साधारण विमा कंपिी म्हणजे काल्कात्याम मध्ये 1850 
साली ्िापि झालेली ट्रायटि इन्श्युरन्शस कंपिी वलवमटेि होिी. 

संपूणथ भारिीय मालकी असलेली बॉम्बे म्युच्युअल अ्युरन्शस सोसायटी वलवमटेि, 1870 साली 
मंुबई येिे ्िापि झाली. यािंिरच्या काळाि िव्या ििकाच्या उंबरठ्यािर ्िदेिी चळिळीचा 
पवरणाम म्हणिू अन्शय अिेक भारिीय कंपन्शया सुरु झाल्या. 
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1912 मध्ये, विमा व्यिसाय वियवंत्रि करण्यासाठी लाईफ इन्श्युरन्शस कंपिीज अकॅ्ट आवण 
प्रोव्हीिंि फंि अॅक्ट पावरि करण्याि आले. लाईफ इन्श्युरन्शस कंपिीज अॅक्ट, 1912 मध्ये विमा 
हप्िा कोटटके आवण कंपन्शयाचें प्रमावणि अक्चुअवर द्वारे मुल्याकंि करूि घेणे या गोटटी 
बंधिकारक करण्याि आल्या. मात्र, भारिीय आवण परदेिी कंपन्शयामंधील भेदभाि चालचू 
रावहला.  

भारिािील अजूिही अस््ित्िाि असलेली सिाि जुिी विमा कंपिी म्हणजे 1906 साली ्िापि 
झालेली िॅििल इन्श्युरन्शस कंपिी. 

पवरस््ििीच्या गरजेिुसार विमा उद्योग सरकारद्वारे वियंवत्रि केला जािो, राटट्रीयीकृि आवण 
अराटट्रीयीकृि केला जािो आवण अिा प्रकारे प्रिास चाल ूआहे: 

a) जीिि विम्याचे राटट्रीयीकरण  

1सप्टेंबर 1956 रोजी जीिि विमा उद्योग राटट्रीयीकृि करण्याि आला आवण भारिीय विमा 
महामंिळ (एलआयसी) ची ्िापिा केली गेली. त्यािळेी भारिाि 170 कंपन्शया आवण 75 
भविटयवििाह विधी सोसायट्या जीिि विम्याचा व्यिसाय करीि होत्या. 1956 पासूि िे 1999 
पयंि, एलआयसी किे भारिाि विमा व्यिसाय करण्याचे संपूणथ अवधकार होिे. 

b) साधारण विमा व्यिसायाचे राटट्रीयीकरण 

1972 मध्ये, साधारण विमा व्यिसाय राटट्रीयीकरण कायदा (वगबिा) पावरि करण्यामुळे 
साधारण विमा के्षत्र सुद्धा राटट्रीयीकृि करण्याि आले आवण जिरल इन्श्युरन्शस कॉपोरेिि ऑफ 
इंविया आवण त्याच्या चार सहाय्यक कंपन्शया ्िावपि करण्याि आल्या. त्यािळेी भारिािील 
साधारण विमा व्यिसाय करणाऱ्या 106 विमा कंपन्शया विलीि करण्याि आल्या ि जीआयसी 
ऑफ इवंिया च्या चार सहाय्यक कंपन्शया ्िापि करण्याि आल्या करण्याि आला. 

c) मल्होत्रा सवमिी आवण आयआरिीए 

1993 मध्ये विमा उद्योगाच्या विकासासाठी बदल सुचिण्यासाठी ि त्याचबरोबर खासगी 
कंपन्शयाचं्या प्रििेासह ्पधात्मकिा विमाण करण्यासाठी मल्होत्रा सवमिी ्िापि करण्याि 
आली. या संमिीिे 1994 मध्ये आपला अहिाल सादर केला 1997 मध्ये विमा वियतं्रक 
प्रावधकरण (आयआरए) ची ्िापिा करण्याि आली. 

d) विमा वियंत्रक आवण विकास कायदा 1999 पावरि झाल्यामुळे “ पॉवलसी धारकाचें वहि 
जपण्यासाठी आवण विमा उद्योगाचे वियंत्रण, प्रसार आवण पद्धििीर िाढ ” करण्यासाठी 
विमावियंत्रक आवण विका सप्रावधकरणाची ्िापिा एवप्रल  2000 मध्ये करण्याि आली. 

e) जीआयसी ची पिुरथचिा 

जीआयसी चे रुपािंरराटट्रीय पुिर-विमाकिा म्हणूि आवण त्याच्या चार सहाय्यक कंपन्शया 
्ििंत्र कंपन्शया म्हणूि पिुरथचिा करण्याि आल्या. विसेंबर 2000 मध्ये संसदेिे जीआयसी 
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पासूि चार सहाय्यक कंपन्शया जुलै 2002 पासूि ्ििंत्र करण्यासाठी विधेयक पावरि केले. त्या 
कंपन्शया याप्रमाणे 

 िॅििल इन्श्युरन्शस कंपिी वलवमटेि  
 द ओवरएन्शटलइन्श्युरन्शस कंपिी वलवमटेि 
 द न्शयू इंविया अ्युरन्शस कंपिी वलवमटेि  
 युिायटेि इवंिया इन्श्युरन्शस कंपिी वलवमटेि 

f) आजचा जीिि विमा उद्योग 

“जीििविमा”कंपन्शयाम्हणूििोंदणीझालेल्या28 इन्श्युरन्शस कंपन्शया आहेि त्याचंी यादी खाली 
वदली आहे. 

g) आजचा साधारण विमा उद्योग 

“साधारणविमा”कंपन्शयाम्हणिू28 विमा कंपन्शया िोंदणी झाल्या आहेि. 

i. अॅग्रीकल्चर इन्श्युरन्शस कंपिी ऑफ इंविया वलवमटेि ही कंपिी वपक विमा / ग्रामीण विमा 
याके्षत्रािील जोखमींसाठी वििेषज्ञ विमाकिा कंपिी आहे. 

ii. एक््पोटथ के्रिीट गरेॅन्शटी कॉपोरेिि ऑफ इंविया ही वियाि ऋण सबंंधी च्या जोखमी 
संबंवधि वििेषज्ञ विमाकिा कंपिी आहे. 

iii. काही 5 ्ििंत्र िैद्यकीय विमा कंपन्शया आहेि. 

iv. अन्शय कंपन्शया साधारण विमा व्यिसायािील सिथ प्रकार हािाळिाि. 

v. त्याचंी यादी खाली वदली आहे. 

विमा कंपन्शयाचंी यादी: 

1. ए गोि रेवलगेअर लाईफ इन्श्युरन्शस  
2. अवििा लाईफ इन्श्युरन्शस 
3. बजाज अवलयान्शझ लाईफ इन्श्युरन्शस  
4. भरिी अक्सा लाईफ इन्श्युरन्शस 
5. वबला सि लाईफ इन्श्युरन्शस 
6. कॅिरा एचएसबीसी ओबीसी लाईफ 

इन्श्युरन्शस 
7. िीएचएफएल प्रमेरीका लाईफ इन्श्युरन्शस 
8. एिेल्िसे लाईफ इन्श्युरन्शस 
9. एक्साईि लाईफ इन्श्युरन्शस 
10. फ्युचरे जिराली लाईफ इन्श्युरन्शस 
11. एचिीएफसी ्टँििथ लाईफ इन्श्युरन्शस 

13. आय िी बी आय फेिरल लाईफ 
इन्श्युरन्शस 

14. इंविया फ्टथ लाईफ इन्श्युरन्शस 
15. कोटक मकहद्र म्युच्युअल लाईफ 

इन्श्युरन्शस 
16. लाईफ इन्श्युरन्शसकॉपोरेिि  
17. मक्स लाईफ इन्श्युरन्शस 
18. पीएिबी मेट लाईफ 
19. वरलायन्शस लाईफ इन्श्युरन्शस 
20. सहारा इवंिया लाईफ इन्श्युरन्शस 
21. एसबीआय लाईफ इन्श्युरन्शस 
22. श्रीराम लाईफ इन्श्युरन्शस  
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12. आयसीआयसीआय पुिेस्न्शियल लाईफ 
इन्श्युरन्शस 

23. ् टार युवियि दाई-इची लाईफ 
इन्श्युरन्शस 

24. टाटा एआयए लाईफ इन्श्युरन्शस 

केिळ िैद्यकीय विमा करणाऱ्या कंपन्शयाचंी यादी. 

1. बजाज अवलयान्शझ जिरल इन्श्युरन्शस 
2. फ्युचरे जिराली जिरल इन्श्युरन्शस 
3. ओवरएन्शटल इन्श्युरन्शस 
4. टाटा एआयजी जिरल इन्श्युरन्शस 
5. ्टार हेल्ि इन्श्युरन्शस. 

साधारण विमा आवण केिळ िैद्यकीय विमा करणाऱ्या कंपन्शयाचंी यादी: 

1. अॅग्रीकल्चर इन्श्युरन्शस कंपिी  
2. बजाज अवलयान्शझ जिरल इन्श्युरन्शस 
3. भरिी अक्सा जिरल इन्श्युरन्शस 
4. चोलमन्शिलम एमएस जिरल 

इन्श्युरन्शस 
5. एक््पोटथ के्रिीट गरेॅन्शटी कॉपोरेिि  
6. फ्युचरे जिराली जिरल इन्श्युरन्शस 
7. एचिीएफसी एगो जिरल इन्श्युरन्शस 
8. आयसीआयसीआय लोम्बािथ जिरल 

इन्श्युरन्शस 
9. इफ्फ्को टोवकयो जिरल इन्श्युरन्शस 
10. एल अँि टी जिरल इन्श्युरन्शस 
11. वलबटी स्व्हिीयोकॉि जिरल 

इन्श्युरन्शस 

12. मगॅ्मा एचिीआय जिरल इन्श्युरन्शस 
13. िॅििल इन्श्युरन्शस 
14. न्शयू इवंिया अ्युरन्शस  
15. ओवरएन्शटल इन्श्युरन्शस 
16. रहेजा क्यूबीई जिरल इन्श्युरन्शस 
17. वरलायन्शस जिरल इन्श्युरन्शस  
18. रॉयल सुंदरम जिरल इन्श्युरन्शस 
19. एस बी आय जिरल इन्श्युरन्शस 
20. श्रीराम जिरल इन्श्युरन्शस 
21. टाटा एआयजी जिरल इन्श्युरन्शस 
22. युिायटेि इवंिया इन्श्युरन्शस 
23. युविव्हसथल सोम्पो जिरल इन्श्युरन्शस 
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B. िैद्यकीय सेिा म्हणजे काय 

“आरोग्यं धि संपदा” हेिाक्य िुम्ही ऐकले असेलच. िुम्ही कधी आरोग्य म्हणजे िक्की काय हे 
जाणिू घेण्याचा प्रयत्ि केला आहे का? Health हा िदाद, मुळाि ‘hoelth’ या िदाद पासूि झाला 
आहे, याचा अिथ आहे ‘िरीराचे सुदृढ असणे’. 

पूिीच्या काळाि आरोग्य ही दैिी देणगी समजली जाि असे आवण रोग हे संबंवधि व्यिीिे 
केलेल्या पापाचें फळ आहे असे मािले जाि असे. वहप्पोके्रट्सिे (वि्ि पूिथ 460 िे 370) 
रोगाचंी करणे िोधूि काढली. त्याच्या म्हणण्यािुसार पयािरण, ्िच्छिा आवण व्यविगि 
आरोग्य आवण आहार याचं्यािी संबवंधि विविध घटकामुंळे रोग होिाि.  

वहप्पोके्रट्सच्या पूिी अिेक ििके अस््ित्िाि असलेल्या भारिीय आयुिेदाच्या प्रणालीमध्ये 
रि, कफ, िाि, वपत्त या चार प्रकारच्या ्त्रािाचंा संिुवलि समन्शिय म्हणजे आरोग्य: िर या 
्त्रािाचें असंिुलि म्हणजे अिारोग्य असे मािले जाि असे. भारिीय औषध विज्ञािाचा प्रणेिा 
असलेल्या सुििुच्या िािािर िर त्यािळेच्या पा्चात्यािंा मावहि िसलेल्या गंुिागंुिीच्या 
िा्त्राक्रीयाचें श्रेय वदले जािे. 

गेल्या काही काळाि, आधुविक िैद्यक एक गंुिागंुिीचे िा्त्र म्हणूि पुढे आले आहे आवण 
आधुविक िैद्यकाचा उदे्दि केिळ रोगािंर उपाय योजिा करणे असा िाही िर रोगािंा प्रविबधं 
करणे आवण माििाचे जीििमाि सुधारणे हा आहे. आरोग्याच्या सिथत्र ्िीकारली जाणारी, 
जागविक आरोग्य संघटिेिे 1948 मध्ये केलेली आरोग्याची व्याख्या असे सागंिे की, 
“आरोग्यम्हणजेहेसंपूणथिारीवरक, मािवसक आवण सामावजक ्िा्र्थ्य होय, केिळ रोगाचंी 
अिुपस््ििी िव्हे.” आपण हे लक्षाि घेिल ेपावहजे की भारिी या आयुिेदाच्या प्रणालीिे 
आरोग्या सबंंधीचा हा संपूणथ विचार प्राचीि काळा पासूिच ्िीकारलेला आहे. 

व्याख्या 

जागविक आरोग्य संघटिा (WHO): आरोग्य म्हणजे संपूणथ िारीवरक, मािवसक आवण 
सामावजक ्िा्र्थ्य , केिळ रोगाचंी अिुपस््िि िव्हे. 

आरोग्य विस््चिीचे घटक 

सामान्शयिुः असे समजले जािे की खालील घटक कोणत्याही व्यिीचे आरोग्य विस््चि 
करिाि.: 

a) जीिििैली घटक 

संबंवधि माणसाच्या वियतं्रणाि जीिििैलीचे घटक असिाि, उदा. व्यायाम करणे आवण 
मयादेि खाणे, कचिा ि करणे आवण अिाप्रकारच्या सियी चागंले आरोग्य देिाि आवण 
धुम्रपाि, अंमली पदािथ सेिि, असुरवक्षि संभोग आवण बठेै काम (कोणिाही व्यायाम िाही) 
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इत्यादी िाईट सियी ककथ रोग, एड्सस, उच्च रक््िादाब  आवण मधुमेह अिा काही रोगािंा 
आमंत्रण देिाि. 

अिाप्रकारच्या ििथि वियंत्रण करण्याि/ प्रभाि टाकण्याि िासिाची महत्िाची भवूमका 
असली िरी, (उदा. अंमली पदािथ सेिि करणाऱ्यािंा अजमीि पात्र गुन्शह्याखाली विक्षा 
देणे, िंबाखू जन्शय जाण्य पदािांिर खूप कर लािणे इत्यादी) व्यिीची ्ििुःच्या संबधंीची 
जबाबदारी, अिाप्रकारच्या जीिििैली मुळे होणाऱ्या रोगािंर वियतं्रण करण्यामध्ये 
विणायक भवूमका बजाििे. 

b) पयािरणीय घटक 

सुरवक्षि वपण्याचे पाणी, ्िच्छिा आवण आहार हे आरोग्यासाठीचे महत्िाचे घटका आहेि, 
ज्याचं्या अभािामुळे संपूणथ जगभराि, वििेषिुः विकसििील देिाि गंभीर ्िरूपाचे 
आरोग्याचे प्र्ि विमाण होऊ िकिाि. इन्श्लुएन्शज़ा आवण कावंजण्या यासारखे संसगथजन्शय 
रोग अिारोग्यकारक स््ििीमुळे पसरिाि, मलेवरया आवण िेंगी सारखे रोग खराब 
पयािरणीय ्िच्छिेमुळे पसरिाि, िर काही रोग पवरस््ििीजन्शय असिाि जसे, काही 
उत्पादि कें द्रामंध्ये कािम करणारे लोक व्यिसायजन्शय धोक्यािंी संबवंधि रोगािंा बळी पिू 
िकिािुदा. अ्बेसटोस उत्पादि कें द्रािील कामगारािंा अ्बेटोसचा त्रास होिो िर 
कोळसा खाणीिील लोकािंा फुप्फुसाचें रोग होऊ िकिाि. 

c) अिुिावंिक घटक  

पालकाकंिूि मुलाकंिे जिुकाचं्या माध्यमािूि रोग पुढे जािाि. अिा अिुिावंिक 
घटकामुंळे जगाभरािील लोकामंध्ये िावंिक, भौगोवलक आवण अगदी सामावजक 
आधारािर विविध प्रकारचे आरोग्याचे प्रिाह विमाण होिाि. 

एखाद्या देिाची सामावजक आवण आर्थिक प्रगिी िेिील लोकाचं्या आरोग्यािर ्िाभाविकपणे 
अिलंबूि असिे. आरोग्यपूणथ लोकसखं्येमुळे केिळ चागंला उत्पादक कामगारिगथच वमळिो 
असे िव्हे िर भारिासारख्या विकसििील देिाला अत्यंि महत्िाची असणारी संसाधिे 
उपलदाध होिाि. व्यविगि पािळीिर खराब आरोग्यामुळे चैिन्शयाचा िाि होिो, वित्य व्यिहार 
करण्याची क्षमिा कमी होिे आवण त्यामुळे लोक दावरद्र्याि ढकलले जािाि, अगदी 
आत्महत्येसाठी सुद्धा प्रिृत्त होिाि. 

अिाप्रकारे, जगभरािील सरकारे त्याचं्या लोकाचं्या आरोग्याची आवण खुिालीची काळजी 
घेण्यासाठी विविध उपाय योजिाि आवण सिथ िागवरकािंा िैद्यकीय सेिचेी उपलदाधिा आवण 
परििणारी सेिा याकिे लक्ष देिाि. अिाप्रकारे िैद्यकीय व्यि्िेसाठीचा ‘खचथ’ हा प्रत्येक 
देिाच्या सकल अंिगथि उत्पन्शिाचा एक महत्िाचा भाग बििे. 

यािूि असा प्र्ि उभा राहिो की विविध प्रकारच्या पवरस््ििींमध्ये विविध प्रकारची िैद्यकीय 
सेिा आि्यक असिे का.  
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C. िैद्यकीय सेिचे्या पािळ्या 

िैद्यकीय सेिा म्हणजे सरकार सह विविध प्रकारच्या सं्िा आवण सेिा प्रदािे यांिी पुरिलेल्या 
सेिाचंा संच असिो, जो लोकाचं्या आरोग्याचा प्रसार करणे, देखभाल करणे, वियंत्रण करणे 
आवण पिु्िावपि करणे या गोटटी करिो. िैद्यकीय सेिा पवरणामकारक होण्यासाठी खालील 
गोटटी असल्या पावहजेि: 

 लोकाचं्या गरजाचं्या अिुरूप  
 समाििेक  
 पुरेिा  
 सहज उपलदाध  
 परििणाऱ्या 

एखाद्या व्यिीची िैद्यकीय स््ििी व्यिीिुः बदलि असिे. सिथ प्रकारच्या िैद्यकीय 
सम्यासंाठी एकाच पािळी च्या सुविधा उपलदाध करूि देणे िक्य िाही आवण आि्यकसुद्धा 
िाही. एखाद्या रोगाच्या प्रादुभािाच्या स््ििीची िक्यिा लक्षाि घेऊि िैद्यकीय व्यि्िेची 
सुविधा परुिली गेली पावहजे. उदा. एखाद्या व्यिीला िाप, सदी, खोकला, त्िचाविकार, 
िषािूि अिेक िळेा होण्याची िक्यिा असिे, मात्र हेपाटीटीस बी चा त्रास होण्याची िक्यिा 
सदी आवण खोकल्याच्या मािािे खूप कमी असिे. 

त्याचप्रमाणे, त्या व्यिीला दयदय रोग ककिा ककथ रोग यासारखे गंभीर आजार होण्याची िक्यिा 
हेपाटीटीस बीच्या िुलिेि खूप कमी असिे. त्यामुळे, कोणत्याही के्षत्राि, िैद्यकीय सुविधा उभी 
करिािा त्या गािाि ककिा वजल्ह्याि ककिा वजल्ह्याि िैद्यकीय सेिचेा घटकाचं्यािर आधावरि 
करणे गरजेचे असिे, ज्यािंा विदिथक असे म्हणिाि, जसे: 

 लोकसंख्येचा आकार 
 मृत्यू दर  
 आजारी पिण्याचे प्रमाण  
 अपंगिेचे प्रमाण  
 लोकाचें सामावजक आवण मािवसक आरोग्य  
 लोकाचं्या आहाराची साधारण स््ििी 
 पयािरणीय घटक जसे, खाणींचे के्षत्र ककिा औद्योवगक के्षत्र  
 िक्य असलेली िैद्यकीय सेिा प्रदािा व्यि्िा, उदा. दयदयरोग िज्ञ गािाच्या 

पािळीिर उपलदाध िसिील मात्र वजल्ह्याच्या िहराि उपलदाध असू िकिाि.  
 िैद्यकीय व्यि्िा िापरली जाण्याची वकिी िक्यिा आहे 
 परििण्याची क्षमिा यासारखे सामावजक-आर्थिक घटक 

िरील घटकािंर आधार घेऊि, प्रािवमक, दुय्यम ककिा विय्यम प्रकारच्या िैद्यकीय सेिा कें दे्र 
उभी करण्याचा विणथय सरकार करिे आवण लोकसंख्येला परििेल आवण सहज िापरिा येईल 
अिी योग्य िैद्यकीय सुविधा उपलदाध करूि देण्यासाठी अन्शय उपाय योजिे. 
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D. िैद्यकीय सेिचेे प्रकार 

िैद्यकीय सेिा खालील प्रमाणे िगीकृि केली आहे: 

1. प्रािवमक िैद्यकीय सेिा 

जेिे रुग्ण कोणत्याही रोगासाठी पवहल्यादंा संपकथ  करिो िेिे िॉक्टर, पवरचावरका आवण अन्शय 
छोट्या दिाखान्शयाचं्या द्वारे वदल्या जाणाऱ्या सेिा म्हणजे प्रािवमक िैद्यकीय सेिा, म्हणजेच 
असे म्हणिा येईल की िैद्यकीय व्यि्िेि संपकाचा पवहला कबदू म्हणजे प्रािवमक िैद्यकीय सेिा 
प्रदािा. 

विकवसि देिामंध्ये, िैद्यकीय सम्या मोठ्या प्रमाणाि पसरण्यापुिी, गंुिागंुिीची, जुिाट आवण 
गंभीर बिण्यापुिीच योग्य प्रकारे हािाळण्याकिे लक्ष वदले जािे. प्रािवमक िैद्यकीय सेिा 
्िािामंध्ये प्रविबंधक काळजी, लसीकरण, जागृिी, िैद्यकीय परामिथ इत्यादींकिे लक्ष देिाि 
आवण रुग्णाला आि्यक िेव्हा पुढील पािळीिरील िज्ञाकंिे पाठिले जािे. 

उदाहरणािथ, एखादी व्यिी िॉक्टरकिे िापाच्या लक्षणासंाठी गेली िर आवण त्याचे प्रािवमक 
विदाि देणगीच्या िापाचे झाले िर, प्रािवमक सेिा प्रदािा त्याला काही औषधे देईल पण त्याला 
रुग्णालयाि भरिी होऊि वििेष उपचार घेण्यासाठी पाठिले. बहुिािं प्रािवमक सेिा प्रकाराि 
जेिे कुटंुबािील सिथ सद्य वकरकोळ आजारासाठी सुद्धा जािाि अिा, एखाद्या ‘फवमली 
िॉक्टर’ सारखे काम िॉक्टर करिाि. 

या पद्धिीमुळे िैद्यकीय व्यािसावयकाला अिुिांविक लक्षणािंर आधावरि औषधे देणे आवण 
िैद्यकीय सल्ला देणे सोपे होिे. उदाहरणािथ, पालकाचं्या मधुमेहाची पा्िथभमूी असणाऱ्या 
रुग्णाला त्याच्या िरुणपणा पासूिच जीिििैली वियवंत्रि करूि िक्य वििका मधुमेह दूर 
ठेिण्यासाठी िॉक्टर सल्ला देऊ िकिाि. 

देिाच्या पािळीिर, प्रािवमक िैद्यकीय सुविधा कें दे्र सरकार द्वारे आवण खासगी व्यिींद्वारे 
उभारली जािाि. सरकारी प्रािवमक िैद्यकीय सुविधा कें दे्र, लोकसंख्येचा विचार करूि 
उभारली जािाि आवण अगदी गािाच्या पािळीपयंि कोणत्या ि कोणत्या ्िरुपाि उपलदाध 
असिाि. 

2. दुय्यम िैद्यकीय सुविधा 

दुय्यम िैद्यकीय सेिा म्हणजे िैद्यकीय िज्ञ आवण अन्शय िैद्यकीय व्यािसावयक ज्याचंा आवण 
रुग्णाचा सहसा पवहला संपकथ  होि िाही. यामध्ये गंभीर आजारासाठी वदली जाणारी िोड्या 
कालािधी साठीची िाििीची सेिा, बऱ्याचिळेा (िेहमीच िव्हे) अंिगथि रुग्ण म्हणूि, 
अविदक्षिा विभाग, रुग्णिावहका सेिा, िरीरवक्रया, रोगविदाि आवण अन्शय सुसंगि सेिा याचंा 
समाििे होिो. 
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बऱ्याच िळेी रुग्ण प्रािवमक िैद्यकीय सेिा प्रदात्याकंिूि/प्रािवमक िैद्यकीय 
व्यािसावयकाकिूि दुय्यम िैद्यकीय सेिाकंिे पाठिले जािाि. काही प्रसंगी, एकास्त्मक सेिा 
पुरिण्यासाठी दुय्यम सेिा प्रदािे, ‘अिंगथि’ प्रािवमक िैद्यकीय सेिा सुविधा सुद्धा परुििाि. 

बहुिािंी दुय्यम िैद्यकीय सेिा लोकसंख्येच्या आकारमािािुसार िालुका / मंिल पािळीिर 
उपलदाध असिाि.  

3. विय्यम िैद्यकीय सेिा  

विय्यम िैद्यकीय सेिा म्हणजे वििेष मागथदिथिात्मक िैद्यकीय सुविधा, साधारणिुः अंिगथि 
रुग्णासंाठी आवण प्रािवमक /दुय्यम सेिा प्रदात्याकंिूि पाठिलेल्यासंाठी असिे. विय्यम सेिा 
प्रदािे बहुिािंी राज्याचं्या राजधािीमध्ये आवण काही विििक वजल्हयाचं्या मुख्य वठकाणी 
असिाि.  

विय्यम िैद्यकीय सेिा प्रदात्याचंी उदाहरणे म्हणजे ज्याचं्याकिे प्रगि िैद्यकीय सुविधा आवण 
िैद्यकीय व्यािसावयक ज्याचं्या िैद्यकीय ज्ञािाची व्याप्िी दुय्यम िैद्यकीय सेिा प्रदात्याचं्या 
कके्षच्या बाहेर असिे, उदा. ऑन्शकोलोजी (ककथ रोग उपचार), अियि रोपण सुविधा, उच्च 
जोखीम गभारपण वििेषज्ञ इत्यादी. 

आपण हे लक्षाि घेिले पावहजे की िैद्यकीय सेिचेी पािळी जिी िाढेल ििी त्याच्यािी संबवंधि 
खचथ सुद्धा िाढिाि. लोकािंा त्यामािािे प्रािवमक सुविधेचा खचथ परििणारा असला िरी, 
दुय्यम सेिसेाठी आधी अिघि आवण विय्यम सेिसेाठी खचथ करणे त्याहूिच अिघि जािे. 
विविध पािळीिरील सेिासंाठीच्या पायाभिू सुविधा सुद्धा देि देिािुसार बदलिाि, ग्रामीण –
िहरी भाग, सामावजक-आर्थिक घटक याचंा सुद्धा त्यािर पवरणाम होिो. 

E. भारिािील िैद्यकीय व्यि्िेिर पवरणाम करणारे घटक 

भारिीय व्यि्िे मध्ये अिेक सम्या होत्या आवण विला साित्यािे अिेक सम्या आवण 
आव्हािे यािंा सामोरे जािे लागिे. पवरणाम्िरूप, त्याचंा िैद्यकीय व्यि्िेच्या ्िरूपािर, 
िैद्यकीय व्यि्िेच्या प्रमाणािर आवण व्यविगि पािळीिरील आि्यकिा आवण सरंचिात्मक 
पािळीिर िैद्यकीय व्यि्िेच्या संयोजिािर प्रभाि टाकिाि. त्याचं्याबाद्द्द्दल खाली चचा केली 
आहे: 

1. लोकसंख्येच्या संबवंधि कल 

a) भारि जगािील सिावधक लोकसंख्येिील दोि क्रमाकंाचा देि आहे. 

b) याचा पवरणाम म्हणूि आपल्याला लोकसंख्या िाढीिी संबंवधि सम्यािंा सामोरे जाि े
लागिे. 

c) गवरबीचा पवरणाम म्हणूि लोकाचं्या िैद्यकीय सेिसेाठी खचथ करण्याच्या क्षमिेिर 
पवरणाम होिो. 
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2. सामावजक कल 

a) िाढलेले िहरीकरण ककिा लोकाचें ग्रामीण भागािूि िहरी भागाि ्िलािंर 
याचं्यामुळे िैद्यकीय सेिा पुरिण्याि अिेक आव्हािे उभी रावहली आहेि. 

b) ग्रामीण भागािील लोकािंा असणारी मुख्यिुः िैद्यकीय सेिचेी अिुपलदाधिा आवण 
त्याचंा िापर करण्यािली सहजिा त्याचबरोबर परििण्याची क्षमिा यामुळे िैद्यकीय 
सम्या ििाच राहिाि. 

c) अवधक बठै्या जीिििैलीकिे िाटचाल, कमी व्यायामाची गरज याचं्यामुळे व्यिी 
मधुमेह आवण उच्च रिदाब याचं्या सारख्या ििीि प्रकारच्या रोगािंा समोर जािो. 

3. जीिि कालािधी 

a) जीिि कालािधी म्हणजे आज जन्शमलेले बालक वकिी िष ेजगेल याचा अंदाज. 

b) जीििाचा कालािधी ्िािंत्र्याच्या िळेो 30 िष ेहोिा िेिपासूि िो आज 60 िषांपयंि 
पोहोचला आहे, मात्र दीघथ जीििाच्या गुणिते्तिी संबवंधि प्र्ि मात्र अिुत्तरीिच 
आहेि. 

c) याच्यािूिच ‘आरोग्यपूणथ जीिि कालािधी’ या िव्या सकंल्पिेचा उदय झाला आहे. 

d) याच्यामुळेच ‘गरॅीअटॅ्रीक’ (िृद्धपणािी संबवंधि) रोगासंाठी आि्यक सुविधा विमाण 
करण्याच आि्यकिा विमाण झाली आहे. 

F. भारिािील िैद्यकीय विम्याचा उदय 

िैद्यकीय सेिसेंबधंी धोरणात्मक विणथय करण्याि व्य्ि असिािा, सरकारिे िैद्यकीय विमा 
योजिासुद्धा राबिल्या आहेि. विमा कंपन्शया त्याचं्या विमा पॉवलसी घेऊि यािंिर बाजाराि 
उिरल्या आहेि. भारिािील िैद्यकीय विमा कसा विकवसि झाला यासंबधंी काही मावहिी: 

a) कामगारासंाठी राज्य विमा योजिा 

भारिाच्या ्िािंत्र्या िंिर लगेचच 1947 साली ईएसआय कायदा 1948, च्या अंिगथि 
कामगाराचंी राज्य विमा योजिा सुरु करूि िैद्यकीय विम्याची औपचावरकवरत्या सुरुिाि 
करण्याि आली. वह योजिा खासगी के्षत्रािील श्रमजीिी कामगारासंाठी सुरु करण्याि 
आली आवण िी ्िि:च्या दिाखािे आवण रुग्णालयाचं्या जाळ्याच्या माध्यमािूि समग्र 
िैद्यकीय सेिा परुिि असिे. 

एवसक (कमथचारी राज्य विमा महामंिळ) हे अंमलबजािणी करणारी सं्िा असू आपल्या 
रुग्णालयाचं्या आवण दिाखान्शयाचं्या आवण त्याच बरोबर जेिे त्याचं्या सुविधा पुरेिा िाहीि 
िेिे कंत्राटी सािथजविक/खासगी सेिा प्रदािे याचं्या माध्यमािूि कायथ करिे. 
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रुपये 15000 पयंि पगार वमळिणारे सिथ कामगार या योगदािात्मक योजिेि ज्याि 
कामगार आवण मालक अिुक्रमे 1.75% आवण 4.75% चे योगदाि देिाि, राज्य सरकारे 
िैद्यकीय खचाच्या 12.5% योगदाि देिाि.   

याि सरंक्षण वमळालेल्यािंा खालील फायदे वमळिाि: 

a) ईएसआयएस सेिा कें द्राि मोफि समग्र िैद्यकीय सेिा  

b) बाळंिपणािील लाभ  

c) अपंगत्िािील लाभ  

d) आजारपण आवण त्यािूि बरे झाल्यािंिर पगाराचे िुकसािासाठी रोख भरपाई 
आवण 

e) कामगाराच्या मृत्युच्या घटिेि अंत्यसं्काराचा खचथ.  

त्याचबरोबर याला अवधकृि िैद्यकीय सेिा दािे आवण खासगी रुग्णालये याचं्याकिूि 
घेिलेल्या सेिाचं्या लाभाचंी जोि देण्याि आली आहे. ईएसआयएस च्या माध्यमािूि माचथ 
2012 पयंि 65.5 दिलक्ष लाभधारकािंा सरंक्षण वदले जािे. 

b) कें द्र सरकार िैद्यकीय योजिा 

ईएसआयएस िंिर लगेचच कें द्र सरकारी िैद्यकीय योजिा (सीजीएचएस) सुरुिाि 1954 
मध्ये करण्याि आली ज्याि िागरी सेििे असणाऱ्या वििृत्तासंह कें द्र सरकारी कमथचारी 
आवण त्याचें कुटंुबािील सद्य याचंा समाििे होिा. विचा उदे्दि कमथचाऱ्यािंा समग्र 
िैद्यकीय सेिा परुिणे हा होिा आवण िी अिंिुः कमथचाऱ्याचं्या आवण बऱ्याच प्रमाणाि काम 
देणारा (कें द्र सरकार) याचं्या योगदािािूि चालिली जािे. 

ही सेिा सीजीएचएसच्या ्ििुःच्या दिाखािे, पॉवलस्क्लविक्  आवण सूचीिील खासगी 
रुग्णालयाचं्या माध्यमािूि परुिली जािे. 

ही योजिा अॅलोपविक प्रणालीिील औषधे, िाििीच्या सेिा, मोफि औषधे, िरीरवक्रया 
विदाि आवण रेिीयोलोजी, गंभीरवरत्या आजारी रुग्णाला गृहसेिा भेटी, वििेषज्ञ सल्ला 
इत्यादी परुििे. 

कमथचाऱ्याकंिूि घेिले जाणारे योगदाि अगदी वकरकोळ ्िरुपाचे असिे आवण पगाराच्या 
प्रमाणािी  संबवंधि- दरमहा रुपये 15 – रुपये 150 दरमहा इिके असिे. 

2010 मध्ये, सीजीएचएसची सद्य संख्या जिळपास 800,000 कुटंुबािूि 3 दिलक्ष 
लाभधारक1 इिकी होिी. 

c) व्यापारी िैद्यकीय विमा  
                                            
1इन्टरिेट वरूि .http://mohfw.nic.in/cghsnew/index.asp4 एवप्रल 2010 रोजी घेतलेली मादहती  

http://mohfw.nic.in/cghsnew/index.asp
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विमा उद्योगाच्या राटट्रीयीकरणा पूिी आवण िंिर सुद्धा काही साधारण विमाकत्यां द्वारे 
व्यापारी िैद्यकीय विमा वदला जाि असे. मात्र, सुरुिािीला िो बहुिािंी िुकसािदायक 
असल्यािे िो केिळ कॉपोरेट ग्राहकािंाच वदला जाि असे आवण िोही केिळ काही 
मयादेपयंिच. 

In 1986 मध्ये, सिथ चार राटट्रीयीकृि साधारण विमा कंपन्शयादं्वारे व्यिी आवण त्याचं्या 
कुटंुवबयासंाठी भारिीय बाजाराि पवहले प्रमावणि िैद्यकीय विमा उत्पादि सादर करण्याि 
आले. (त्या िळेी त्या कंपन्शया जिरल इन्श्युरन्शस कॉपोरेिि ऑफ इंविया या कंपिीच्या 
उपकम्पन्शया होत्या). मेविक्लेम िािाचे हे उत्पादि, मािृत्ि, आधी असलेले आजार 
इत्यादींचे काही अपिाद िगळिा काही विविटट मयादे पयंिच्या रुग्णालयाच्या खचाच्या 
मयादेि भरपाई म्हणूि वदले जाि असि. त्याच्यामध्ये बाजारािील बदलिे प्रिाह लक्षाि 
घेऊि सुधारणेच्या अिेक फेया करण्याि आल्या, त्यािील िेिटची सुधारणा 2012 मध्ये 
करण्याि आली. 

मात्र, अिा सुधारणाचें अिेक फेरे होऊिही, रुग्णालय भरिीसाठी भरपाई-आधावरि 
िार्थषक करार हा आज मेिीक्लेमच्या विविध आिृत्त्या म्हणजे भारिािील खासगी िैद्यकीय 
विम्याचे सिाि लोकवप्रय ्िरूप आहे. िे इिके लोकवप्रय आहे की खासग के्षत्रािील 
िैद्यकीय विमा उत्पादिे, विमाकत्यांकिूि वदली जाणारी विविटट उत्पादिे म्हणूि 
ओळखली जाण्या ऐिजी उत्पादिाचा प्रकार या ्िरुपाि लोकाकंिूि ‘मेविक्लेम सरंक्षणे’ 
म्हणूि ओळखली जािाि. 

2001 साली विमा के्षत्राि खासगी कंपन्शया आल्यामुळे िैद्यकीय विमा के्षत्र प्रचंि वि्िारले 
आहे, पण िरी सुद्धा आजही अ्पर्थिि भागसुद्धा मोठ्याप्रमाणाि विल्लक आहे. सरंक्षण, 
अपिाद, आवण ििििीि िाढीि सरंक्षणे यािील भरपूर विविधिा आली आहे ज्याचंी चचा 
आपण पढुील प्रकरणामंध्ये करणार आहोि. 

आज, भारिीय बाजाराि 300 पेक्षा अवधक िैद्यकीय विमा उत्पादिे उपलदाध आहेि. 

G. िैद्यकीय विमा बाजारपेठ  

िैद्यकीय विमा बाजारपेठेि अिेक कंपन्शया आल्या आहेि, यािील काही िैद्यकीय सेिा सुविधा 
पुरििाि ज्यािंा प्रदािे असे म्हणिाि, अन्शय काही िैद्यकीय विमा सेिा पुरििाि आवण काही 
मध्य्ि सुद्धा असिाि. काही मुलभिू सुविधा विमाण करिाि िर काही सहाय्यक सेिा 
देण्याचा प्रयत्ि करिाि. काही सरकारी के्षत्रािील विमाकिे आहेि िर काही खासगी के्षत्रािील 
आहेि. त्याचें िणथि खाली िोिक्याि केले आहे.: 

 

 

 



 

298 
 

A. पायाभिू सुविधा: 

1. सािथजविक िैद्यकीय सेिा के्षत्र 

सािथजविक िैद्यकीय सेिा व्यि्िा राटट्रीय ्िरािर, राज्य ्िरािर, वजल्हा ्िरािर आवण 
काही मयादेि गाि पािळीिर काम करिे जेिे, राटट्रीय िैद्यकीय धोरणाची अंमलबजािणी 
गाि्िरािर करण्यासाठी सामावजक ्ियसेंिक गािािील समाज आवण सरकारी सुविधा 
याचं्यािील दुिा म्हणूि काम करीि असिाि. याि खालील लोकाचंा समाििे होिो:  

a) अगंणिािी सेिक (1000 लोकसंख्येसाठी प्रत्येकी)ज्याचंी परुिणी आहार योजिे 
अंिगथि आवण माििबळ ससंाधि विकास मंत्रालयाच्या एकास्त्मक बालक विकास सेिा 
योजिा (आयसीिीएस) अंिगथि िोंदणी झाली आहे. 

b) प्रविवक्षि सुईणी (टीबीए) आवण गाि आरोग्य रक्षक (पूिीची राज्यािील आरोग्य 
विभागंाचंी योजिा). 

c) समाजािे एिआरएचएम (राटट्रीय ग्रामीण आरोग्य कायथक्रम) अिंगथि विििलेले 
आिा(वि्िासाहथ सामावजक आरोग्य कायथकिा) ्ियंसेिक जे िि ेआहेि, त्याचें गाि 
पािळीिरील िैद्यकीय के्षत्राचे ग्रामीण भागािील दुि ेम्हणूि प्रविक्षण केले जािे. 

प्रत्येक 5000 लोकसंख्येसाठी (िोंगराळ, आवदिासी आवण मागास भागाि 3000 सखं्येसाठी) 
उपकें दे्र ्िापि करण्याि आली आहेि आवण एक ्त्री िैद्यकीय कायथकिी, त्यािंा सहाय्यक 
पवरचावरका (एएिएम) आवण एक पुरुष िैद्यकीय कायथकिा यांच्याद्वारे चालिली जािाि. 

प्रािवमक िैद्यकीय कें दे्र ही साधारण सहा उपकें द्रासंाठी प्रत्येक 30000 लोकसखं्येसाठी 
(िोंगराळ, आवदिासी आवण मागास भागाि 20000 संख्येसाठी) ्िापि केली जािाि. सिथ 
पीएचसी बाह्य रुग्ण सेिा पुरििाि आवण बहुिेक वठकाणी चार िे सहा अिंगथि रुग्णाचंी 
व्यि्िा असिे. िेिे एक िैद्यकीय अवधकारी, आवण 14 समािंर-िैद्यकीय कामगार (ज्याि एक 
पुरुष एक मवहला एक सहाय्यक, एक पवरचावरका, एक प्रयोगिाळा सहाय्यक, एक 
फामावस्ट आवण अन्शय सहाय्यक कमथचारी ) असिाि. 

सामावजक आरोग्य कें द्र म्हणजे चार पीएचसी साठी पवहले विदेि कें द्र असिे आवण िेिे 
वििेषज्ञ सेिा सुद्धा पुरिली जािे. सकेंिािुंसार प्रत्येक सीएचसी (एक लाख लोकसखं्येसाठी) 
मध्ये वकमाि 30 खाटा, एक ि्त्रवक्रया कक्ष, एक्स-रे मिीि, प्रसूिी कक्ष, आवण प्रयोग िाळा 
सुविधा असल्या पाहीजेि आवण वकमाि चार वििेषज्ञ म्हणजे, एक िल्यवक्रया िज्ञ, एक 
िरीरवक्रया िज्ञ, एक ्त्रीरोग िज्ञ आवण एक बाल रोग िज्ञ त्याचं्या सहाय्याला 21 समािंर 
िैद्यकीय कमथचारी आवण अन्शय कमथचारी असणे अपेवक्षि असिे. 

ग्रामीण रुग्णालये सुद्धा ्िापि केली गेली आहेि आवण याि उप-वजल्हा रुग्णालये, ज्यािंा 
उप-विभागीय/िालुका /वििेष रुग्णालये याचंा अंिभाि होिो. (याचंी संख्या देिभराि सुमारे 
2000 इिकी आहे); 
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वििेष आवण प्रविक्षण रुग्णालये ही कमी असिाि आवण त्यामध्ये िैद्यकीय कॉलेजेसचा समाििे 
असिो (सध्या सुमारे 300 आहेि) आवण अन्शय विय्यम विदेि कें दे्र असिाि. याि बहुधा वजल्हा 
िहरे आवण िहरी के्षते्र याचंा समाििे सािो पण त्यािील काही अत्यंि वििेष आवण प्रगि 
िैद्यकीय सेिा देिाि. 

रुग्णालये आवण रेल्िचेे, सरंक्षण विभागाचे आवण ित्सम मोठ्या खात्याचें (पोटथस/माइन्शस 
इत्यादी) दिाखािे या अन्शय सं्िा सरकारी असिाि, ि त्याचें सुद्धा िैद्यकीय सेिा परुिण्याि 
मोठे योगदाि असिे. 

2. खासगी के्षत्र प्रदािे  

भारिामध्ये –प्रािवमक, दुय्यम आवण विय्यम या सिथ प्रकारच्या िैद्यकीय सेिा परुिणाऱ्या 
खासगी िैद्यकीय के्षत्र मोठ्या प्रमाणाि आहे. यामध्ये, ्ियंसेिी, ि-िफा सं्िापंासूि िे िफा 
कमािणाऱ्या कॉपोरेट सं्िा, ट्र्टच्या एकल सेिा प्रदािे, एकल वििेषज्ञ सेिा, रोग विदाि 
प्रयोगिाळा, फामथसी दुकािे आवण कोणिीही अहथिा प्राप्ि िसलेले प्रदािे (क्िके्स) याचंा 
समाििे होिो. भारिाि 77% पेक्षा अवधक (एमबीबीएस आवण िरील पदिीधारक) अॅलोपॅविक 
िॉक्टसथ  खासगी के्षत्राि व्यिसाय करिाि. खासगी िैद्यकीय खचथ भारिािील सिथ िैद्यकीय 
खचाच्या 75% इिका आहे. अवखल भारिीय पािळीिर2 खासगी के्षत्रा िील बाह्य रुग्ण भेटी 
एकूण बाह्य रुग्णाचं्या 82% आवण एकूण रुग्णालय भरिीच्या 52% आहे..  

अन्शय िैद्यकीय प्रणालीिील (आयुिदे/वसद्ध/युिािी/होवमओपॅिी) सिावधक अहथिाप्राप्ि 
व्यािसावयकाचंी सिावधक संख्या सुधा भारिाि आहे. हे सिथ सािथजविक सेिा आवण त्याच 
बरोबर खासगी के्षत्राि आहेि. 

िफा कमािणाऱ्या खासगी िैद्यकीय के्षत्रावििाय अिासकीय सं् िा आवण ्ियसेंिी के्षत्र सुद्धा 
िैद्यकीय सेिा समाजाला देण्याच्या कामाि गंुिलेले आहेि. 

असा एक अंदाज आहे की 7000 पेक्षा अवधक ्ियंसेिी सं्िा िैद्यकीय सबंंवधि उपक्रमामंध्ये 
सहभागी आहेि. मोठ्या प्रमाणािरील दुय्यम आवण विय्यम रुग्णालये सुद्धा िा-िफा सोसायटी 
ककिा ट्र्ट म्हणूि िोंदल्या गेल्या आहेि, आवण विमाधारक व्यिींिा आंिररुग्ण सेिा देण्याच्या 
कामाि चागंला सहभाग देिा आहेि.  

3. फामा्युटीकल उद्योग 

औषधे आवण आरोग्य संबधंी उत्पादिाचं्या संबधंी सागंायचे िर, भारिाि प्रचंि मोठा 
फामा्युवटकल उद्योग आहे, आवण त्याची िाढ 1950 मधी 10 कोटी रुपयापंासूि आज 55000 
कोटी रुपयापंयंि (वियाि िगळिा) पोहोचली आहे. येिे 6000 कें द्रािूंि उत्पादि चाल ूअसूि 
जिळपास 5 दिलक्ष लोक काम करीि आहेि. 
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या उद्योगासाठी िॅििल फामा्युवटकल्  प्रायकसग ऑिोरीटी ही कें द्रीय पािळीिरील ककमि 
वियतं्रक सं्िा असूि, फामा के्षत्र रसायि मंत्रालयाच्या अिंगथि येिे.  केिळ काही िोिी औषधे 
(500 पैकी 76 बल्क ड्रग्ज) ककमि वियंत्रणाखाली आहेि, िर उिथवरि औषधे आवण उत्पादिे 
ककमि वियंत्रकाच्या बारीक िजरे खालिू जािाि ि मुि-ककमि विस््चिीच्या खाली येिाि. 
राज्याचे औषध वियतं्रक एक के्षत्रीय कमथचाऱ्याचं्या दलाच्या माध्यमािूि औषधाचंी गुणित्ता 
आवण ककमि, त्याचंी त्याचं्या संबंवधि के्षत्रािील बिािट याचं्यािर लक्ष ठेििाि. 

B. विमा प्रदािे : 

वििेषिुः साधारण विमा के्षत्रािील विमा कंपन्शया मोठ्या प्रमाणािरील िैद्यकीय विमा पुरििाि. 
त्याची यादी पूिी वदली आहे. सिाि उत्साह देणारी गोटट आहे िी म्हणजे केिळ िैद्यकीय विमा 
देणाऱ्या विमा कंपन्शया –आज त्याची संख्या 5 आहे. आवण येत्या काळाि िैद्यकीय विमा 
प्रदात्याचें जाळे िाढिण्यासाठी काही अवधक कंपन्शया येण्याची िक्यिा आहे. 

C. मध्य्ि : 

विमा उद्योगाचा भाग म्हणूि अिेक लोक आवण सं्िा सेिा प्रदाि करीि असिाि, िे सुद्धा 
िैद्यकीय विमा बाजारपेठेचे भाग बििाि. अिा सिथ मध्य्ि सं्िा आयआरिीए च्या 
वियतं्रणाखाली असिाि  यामध्ये खालील लोक येिाि: 

1. विमा ब्रोकसथ हे व्यिी असू िकिाि ककिा कॉपोरेट कंपन्शया असू िकिाि आवण विमा 
कंपन्शयापंासूि ्ििंत्र राहूि काम करू िकिाि. िे ज्यांिा विमा घ्यायचा हे अिा व्यिींचे 
प्रविविवधत्ि करूि उपलदाध सिोत्तम  विमा सरंक्षण िक्य वििक्या सिोत्तम विमाहप्िा 
दराि देणाऱ्या विमा कंपन्शयािंी जोििाि. त्याच बरोबर िे िुकसािीच्या प्रसंगाि विमा 
करण्यास आवण विमा हक्क दाखल करण्यास मदि करिाि. ब्रोकसथ असा व्यिसाय 
करणाऱ्या कोणत्याही विमा कंपिीला विमा व्यिसाय देऊ िकिाि. त्यािंा विमा कंपिी 
द्वारे विमा ििथिाच्या (कवमिि) माध्यमािूि मोबदला जािो. 

2. सामान्शयिुः विमा प्रविविधी म्हणजे व्यिी असिाि मात्र काही कॉपोरेट प्रविविधी सुद्धा असू 
िकिाि. ब्रोकसथ जसे कोणत्याही कंपिीला विमा व्यिसाय देऊ िकिाि िसे प्रविविधी 
करू िकि िाहीि, िर िे ज्या कंपिीचे प्रविविवधत्ि करिाि त्याच कंपिीला व्यिसाय 
देऊ िकिाि. सध्याच्या वियमािुंसार एक विमा प्रविविधी एका साधारण विमा कंपिीचे 
आवण एका जीििविमा कंपिीचे, एका िैद्यकीय विमा कंपिीचे आवण प्रत्येकािील एकल 
व्यिसाय करणाऱ्या एक कंपिीचे प्रविविवधत्ि करू िकिो. त्यािंा सुद्धा विमा कंपन्शयादं्वारे 
विमा ििथिाद्वारे मोबदला वदला जािो. 

3. विसऱ्या बाजूचे प्रिासक हे ििीि प्रकारचे सेिा प्रदािे आहेि जे 2001 सालापासूि 
व्यिसायाि आले. त्यािंा विमा विकण्याची परिािगी िसिे, पण िे विमा कंपन्शयािंा विविध 
प्रिासकीय सेिा देिाि. एकदा िैद्यकीय विमा पॉवलसी विकल्यािंिर की विमाधारक 
व्यिीचे िपिील िेमलेल्या टीपीए किे पुरिले जािाि, जो िंिर िाटाबेस ियार करिो 
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आवण विमाधारक व्यिींिा िैद्यकीय कािे पुरििो. अिा िैद्यकीय कािामुळे विमाधारक 
व्यिीला रुग्णालये आवण दिाखािे येिे रोख रक्कमे वििाय िैद्यकीय सेिा उपलदाध होऊ 
िकिे. (िाििीिे रोख रक्कम ि भारिा उपचार घेिा येिाि). विमाधारक व्यिीिे 
केिलेस सुविधा िापरली िाही िरी, िो सिथ वबले भरू िंिर िेमलेल्या टीपीए किूि 
भरपाई मागू िकिो.  संबवंधि विमा हक्क देण्यासाठी विमा कंपन्शयाकंिूि टीपीएला विधी 
पुरिला जािो आवण त्यािंा विमा हप्त्याच्या टक्केिारीच्या प्रमाणाि फी च्या ्िरुपाि 
मोबदला वदला जािो. 

4. आयआरिीएआय विवियमािुंसार वियवंत्रि ििीििम प्रकारचे सेिा प्रदािे म्हणजे िबे 
एकत्रीकरणकिे. त्याचंी िबेसाईट आवण/ककिा टेली विपणि याचं्या माध्यमािूि सभंाव्य 
ग्राहकाचं्या समोरसमोर सपंकाि ि येिा आवण ्िार्य असणाऱ्या ग्राहकाचें सपंकथ  
ज्याचं्यािी त्याचंा करार झाला आहे विमा कंपन्शयािंा देऊ करिाि ि त्याद्वारे विमा 
व्यिसायाचे दूर्ि विपणि करिाि. त्याचबरोबर िे अिा कंपन्शयाचं्या उत्पादिाचंी िुलिा 
सादर करिाि. टेलीविपणि आवण आउटसोवसंगची कामे करण्यासाठी त्यािंा 
आयआरिीएआयच्या अवधकृिीची आि्यकिा असिे. त्याचबरोबर ऑिलाईि पोटथल च्या 
माध्यमािूि विमा हप्िा जमा करणे आवण विमा हप्िा ्मरण सूचिा पाठिणे आवण िसेच 
विविध प्रकारच्या पॉवलसी संबवंधि सेिा परुिणे अिी कामे करण्यासाठी 
आयआरिीएआयच्या अवधकृिीची आि्यकिा असिे. त्यािंी परुिलेल्या संपकांच्या 
माध्यमािूि प्रत्यक्ष व्यिसायाि रुपािंरीि झालेल्या प्रमाणाि आवण विमा कंपिीची 
उत्पादिे प्रदर्थिि केल्याबद्दल ि त्याचबरोबर आउटसोसथ केलेल्या सेिा प्रदाि केल्याबद्दल 
मोबदला वदला जािो. 

5. विमा विपणि सं् िा आयआरिीएआय द्वारे वियवंत्रि केल्या जाणाऱ्या ििीि प्रकारच्या 
मध्य्ि सं्िा आहेि. परिािाधारक व्यिींची िेमणकू करूि अिी उत्पादिे विपणि 
करणे, वििरीि करणे आवण सेिा देणे अिा प्रकारची कामे करू िकिाि: 

विमा विक्री कायथ: दोि जीिि विमा कंपन्शया, दोि साधारण विमा कंपन्शया आवण दोि 
िैद्यकीय विमा कंपन्शया याचंी एकाच िळेी प्रावधकरणाला सूचिा देऊि विमा विक्री 
प्रविविधींची (आयएसपी) िेमणूक करूि विमा विक्री करणे. साधारण विम्याच्या बाबिीि 
आयएमएफला केिळ वकरकोळ विमा विक्री विभागाि विमा व्यिसायाचा प्रसार करणे 
आवण व्यिसाय आणणे यासाठी फाईल करा आवण िापरा अंिगथि वदलेली विमा उत्पादिे 
वििेषिुः मोटार विमा, व्यविगि अपघाि विमा, घर मालकाचंा, दुकािदाराचंा विमा आवण 
विमा प्रावधकरणा द्वारे िळेोिळेी मान्शयिाप्राप्ि झालेली अन्शय विमा उत्पादिे विकण्याची 
अिुमिी वदलेली असिे. विमा कंपन्शयाचं्या संबधंािील करारािील कोणिाही बदल केिळ 
प्रावधकरणाच्या पूिथ मान्शयिेिेच आवण सद्य ग्राहकािंा सेिा पुरिण्याबाबि योग्य िी व्यि्िा 
केल्या िंिरच करिा येिो. 
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विमा सेिा प्रदाि उपक्रम: हे सेिा प्रदाि उपक्रम केिळ अि विमा कंपन्शयासंाठीच असिील 
ज्याचं्याबरोबर त्याचंा विमा व्यिसाय प्रसार ककिा विमा उत्पादिे विकण्याचा करार झाला 
आहे आवण असे उपक्रम खाली वदले आहेि:  

a. प्रावधकरणािे जारी केलेल्या आउटसोवसंग संबधंी मागथदिथक ित्त्िािुंसार अंिगथि 
कायालयीि कामे करणे; 

b. विमा भािंाराचा (Repository) मान्शयिाप्राप्ि व्यिी बिणे; 

c. परिािाधारक सिेक्षक आवण िुकसाि विधारक व्यिींची िेमणूक करूि सिेक्षण आवण 
िुकसाि विधारणाचे काम करणे; 

d. प्रावधकरणाद्वारे िळेोिळेी अिुमि केलेले विमा सबंंवधि अन्शय कोणिेही काम. 

आर्थिक उत्पादिाचें वििरण: आर्थिक उत्पादिे विपणि, वििरण आवण सेिा देण्यासाठी 
परिािाधारक असणाऱ्या आर्थिक सेिा अवधकाऱ्याचंी िेमणूक करूि (एफएसई) आर्थिक 
उत्पादिे वििरीि करणे, वििेषिुः:  

a. सेबी द्वारे वियवंत्रि म्युच्युअल फंि कंपन्शयाचें म्युच्युअल फंि; 

b. पीएफआरिीए द्वारे वियवंत्रि वििृत्ती ििेि उत्पादिे; 

c. सेबी द्वारे परिािाधारक गंुििणूक सल्लागारादं्वारे वििरीि केली जाणारी अन्शय आर्थिक 
उत्पादिे; 

d. आरबीआय द्वारे वियवंत्रि केलेली बँका/एिबीएफसी ची बँककग/आर्थिक उत्पादिे; 

e. पो्ट खािे, भारि सरकार द्वारे देऊ करण्याि येणारी विमा-विरवहि उत्पादिे; 

f. िळेोिळेी प्रावधकरणा द्वारे अिुमि केलेली अन्शय आर्थिक उत्पादिे ककिा उपक्रम. 

D. अन्शय महत्िाच्या सं् िा 

िैद्यकीय विमा बाजाराचा भाग असलेले अजूि काही घटक आहेि त्यामध्ये खालील गोटटींचा 
समाििे होिो: 

1. भारिीय विमा वियामक आवण विकास प्रावधकरण (आयआरिीएआय) ही ससंदेच्या 
कायद्याद्वारे ियार झालेली विमा वियामक सं्िा आहे जीविमा बाजारािील सिथ व्यिसाय 
आवण कंपन्शयाचें वियमि करिे. िी केिळ व्यिसाय वियंवत्रि करण्यासाठी िव्हे िर विमा 
व्यिसाय विकवसि करण्यासाठी 2000 साली अस््ित्िाि आली. 

2. साधारण विमा आवण जीिि विमा काउस्न्शसल्स, जीआयआरिीएआय ला त्याचें जीिि आवण 
जिरल विमा व्यिसाय वियंवत्रि करण्यासाठी विफारसी सुद्धा करिाि. 

3. भारिीय विमा मावहिी सं्िेची सुरुिाि आयआरिीए द्वारे 2009 साली करण्याि आली 
आवण िी विमा के्षत्रािील बहुिािं सद्य असलेली 20 सद्यीय िोंदणीकृि सं्िा आहे. ही 



 

303 
 

सं्िा विमा के्षत्रासाठी विविध भाग पािळीिरील अहिाल जमा करणे, वि्लेषण करणे 
आवण अहिाल ियार करणे ही कामे करूि आवण दर विस््चि आवण व्यिसायाची िीिी 
विस््चि करण्यासह मावहिी आधावरि आवण िा्त्रिुद्ध विणथय करण्यास सहाय्य करिे. 
त्याचबरोबर ही सं्िा विमा वियतं्रक आवण सरकार यािंा महत्िाची मावहिी परुििू धोरण 
विर्थमिीसाठी मदि करिे. या कायालयािे उद्योगाच्या फायद्यासाठी अिेक अहिाल 
िळेोिळेी ककिा एकदाच ियार केलेले आहेि. 

विविध विमा भािंारामंधील महत्िाचा दुिा म्हणूि काम करणाऱ्या कें द्रीय विदेिाकं सव्हथरची 
आयआयबीद्वारे हािाळणी केली जािे. आवण िो ििीि खािी उघििािा िीमटॅ खात्याचंी 
पुिरािृत्ती टाळण्याि मदि करिो. विमाकिा अि विमा भािंार याचं्यािील व्यिहाराचंी 
मावहिी प्रसावरि करणे/मागथ् ि करणे यासाठीचे विविमय कें द्र म्हणूि कें द्रीय विदेिाकं 
सव्हथर काम करिो. 

आयआयबीिे ‘प्राधास्न्शयि प्रदािा िेटिकथ ’ मध्ये िैद्यकीय विमा के्षत्राला सेिा देणाऱ्या 
रुग्णालयाचंी सूची करण्याद्वारे रुग्णालय खास आयिी मा्टर कायथक्रम आधीच सुरु केला 
आहे. 

आयआयबीच्या िाज्या उपक्रमाि टीपीए, विमाकिे आवण रुग्णालये यािंा जोिणारे 
िैद्यकीय विम्याचे जाळे ियार करणे हा आयआयबीचा िाजा उपक्रम असेल. या उपक्रमािूि 
विमा हक्क प्रदाि व्यि्िापि, उपचाराचं्या खचामधील पारदिथकिा आवण िैद्यकीय विमा 
उत्पादिाचें कायथक्षम ककमि विधारण यासाठी यंत्रणा विमाण करूि िैद्यकीय विमा के्षत्राला 
सहाय्य करणे हा उदे्दि आहे. 

4. भारिीय विमा सं् िा आवण राटट्रीय विमा अकॅिेमी या सारख्या िैक्षवणक सं्िा ज्या विमा 
आवण व्यि्िापि संबंवधि विविधिा पूणथ प्रविक्षण देिाि आवण अिेक खासगी सं्िा आहेि 
ज्या होिकरू विमा प्रविविधींिा प्रविक्षण देिाि. 

5. िैद्यकीय व्यािसावयक विमा कंपन्शयािंा आवण टीपीए िा जोखीम ्िीकारिािा िैद्यकीय 
विम्याच्या जोखमींचे विधारण करणे आवण विमा कंपन्शयािंा अिघि विमा हक्काचं्या 
प्रकरणाि सल्ला देणे यासाठी सुद्धा मदि करिाि. 

6. जेव्हा ग्राहक िक्रारी वििारण करण्याची आि्यकिा पििे अिा िळेी विमा ओम्बड्स्मि, 
ग्राहक न्शयायालय िसेच वदिाणी न्शयायालये हे कायदेिीर घटक सुद्धा िैद्यकीय विमा 
बाजारपेठेि महत्िाची भवूमका बजाििाि. 
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सारािं 

a) एका ककिा दुसऱ्या ्िरूपािील विमा अिेक ििके पूिीपासूि अस््ित्िाि होिा मात्र 
आधुविक ्िरूपािील विमा काही ििकेच जुिा आहे. भारिािील विमा सरकारच्या 
वियतं्रणा सह अिेक अि्िामंधूि पार पिला आहे. 

b) आपल्या िागवरकाचें आरोग्य अत्यंि महत्िाचे असल्यािे सरकार अिुरूप असे िैद्यकीय 
सेिा व्यि्िा विमाण करण्याि महत्िाची भवूमका पार पाििाि. 

c) देिाच्या लोकसंख्येच्या संबवंधि अिेक घटकािंर पुरिल्या जाणाऱ्या िैद्यकीय सेिचे्या 
पािळ्या अिलंबूि असिाि. 

d) आि्यक िैद्यकीय मदिीच्या पािळीिुसार िैद्यकीय सेिाचें प्रािवमक, दुय्यम आवण विय्यम 
असे प्रकार आहेि. प्रत्येक पािळी िुसार िैद्यकीय सेिचेा खचथ िाढिो ि विय्यम सेिाचंा 
खचथ सिाि जा्ि असिो. 

e) भारिासमोर लोकसंख्येची िाढ आवण िहरीकरण यासारखी ्ििुःचीच आव्हािे आहेि 
ज्यामुळे सुयोग्य िैद्यकीय सेिचेी गरज भासिे. 

f) िैद्यकीय विम्यासाठी सरकारिे प्रिम योजिा आणल्या त्यािंिर खासगी विमा कंपन्शयािंी 
व्यापारीक  विमा सुरु केला. 

g) िैद्यकीय विमा बाजारपेठ विविध घटकाचंी बिली आहे ज्याि काही पायाभिू सुविधा 
पुरििाि, िर काही विमा सेिा पुरििाि, ब्रोकसथ, प्रविविधी आवण विसऱ्या बाजूचे प्रिासक 
िैद्यकीय विमा व्यिसायाला सेिा परुििा त्यावििाय  अन्शय वियामक, िैक्षवणक आवण 
त्याचा बरोबर कायदेिीर घटक त्याचं्या भवूमका बजाििाि. 

 

महत्िाच्या संज्ञा 

i. िैद्यकीय सेिा  
ii. व्यापावरक विमा  

iii. राटट्रीयीकरण  
iv. प्रािवमक, दुय्यम आवण विय्यम िैद्यकीय सेिा 
v. मेविक्लेम 

vi. ब्रोकर 
vii. प्रविविधी  

viii. विसऱ्या बाजूचे प्रिासक 
ix. आयआरिीए  
x. ओम्बड्स्मि 
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योग्य पयाय आहेI. 

विमा दाव्याच्या प्रवक्रयेमध्ये ग्राहक प्रािवमक भागधारक असिाि 

उत्तर  2 

योग्य उत्तर आहेII. 

विम्याचा दािा फेटाळल्यास, व्यिी न्शयावयक प्रावधकरणाकंिे दाद मागू िकिो. 

उत्तर  3 

योग्य पयाय आहेI. 

हे िोियेवगरीचे उदाहरण आहे, कारण विमाधारक व्यिी उपचार करण्याि आलेल्या 
व्यविपेक्षा िगेळी आहे. 

उत्तर ४  
योग्य उत्तर आहे II. 
रुग्णालयाि/वचवकत्सालयाि जागा िसल्यामुळे रुग्णाला वििे हलवििा येि िसल्यास आरोग्य 
विमा पॉवलसीमध्ये घरी उपचार देण्याची िरिूद असिे. 
 
उत्तर ५ 
योग्य पयाय आहे III. 
प्र्िावपि प्रवक्रया पवरभाषा (सीपीटी) संकेि आजारािर उपचार करण्यासाठी केलेल्या 
प्रवक्रयेची िोंद करि. 
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प्रकरण 18 
विमा द्िािेजीकरण 

 

प्रकरणाची ओळख 

विमा उद्योगाि आपण असंख्य प्रकारचे फॉम्सथ, द्िािजे इत्यादी हािाळिो. या प्रकरणाि आपण 
विविध द्िािजे आवण त्याचें विमा करारािील महत्ि यासबंंधी सागंिो. त्याचबरोबर हे प्रकरण 
आपल्याला प्रत्येक फॉमथचे ्िरूप, िो कसा भरायचा आवण अिी विविटट महिी घेण्याचे कारण 
यासबंंधी दृटटी देिे. 

विकण्याची फवलिे 

 

A. प्र्िाि फॉम्सथ  
B. प्र्िािाचा ्िीकार (अंिलेखि) 
C. मावहिी पत्रक 
D. विमाहप्िा पाििी 
E. पॉवलसी द्िािजे  
F. अटी आवण हमी  
G. पुटटी  
H. पॉवलसी चा अन्शियािथ  
I. ििीकरण सूचिा  
J. अँटी-मिी लानँ्शिकरग आवण ‘िुमच्या ग्राहकाला जाणिू घ्या’ मागथदिथक ित्ि े

या प्रकरणाचा अभ्यास केल्यािंिर, िुम्ही हे करू िकला पावहजेि: 

a) प्र्िाि फॉमथचा आिय समजाििू सागंू िकला पावहजे. 

b) मावहिीपत्रकाचे महत्ि िणथि करणे  

c) विमाहप्िा पाििी आवण विमा करार 1938 च्या कलम 64व्हीबी  

d) अटी आवण विमा पॉवलसी मधील िदाद याचें ्पटटीकरण देणे.   

e) पॉवलसी ििी, हमी आवण पुटटी. 

f) पुटटी का जारी केल्या जािाि हे समजाििू घेणे. 
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g) कायद्याच्या न्शयायालयाि पॉवलसी मधील िदादरचिेचा किाप्रकारे अिथ लािला जािो याचे 
आकलि करणे. 

h) ििीकरण सूचिा का जरी केल्या जािाि याचे आकलि करणे. 

i) मनी िााँनडकरग म्हणजे काय आवण िुमच्या ग्राहकाला जाणूि घ्या या मागथदिथक ित्िासंबंधी 
प्रविविधीिे काय करणे आि्यक आहे हे समजूि घेणे. 

 

A. ्िाि फॉम्सथ 

पूिी म्हटल्यािुसार विमा हा एक करार असिो जो पॉवलसी म्हणूि वलवखि ्िरुपाि समोर येिो. 
विमा द्िािजेीकरण केिळ पॉवलसी जरी कारापरुिे मयावदि िसिे. हे िक्य आहे की विमाधारक 
आवण विमाकिे याचंी कधीही भेट होि िाही कारण त्याचं्यामध्ये ब्रोकसथ आवण प्रविविधी यासंारखे 
लोक काम करीि असिाि.  

विमा कंपिीला त्याचं्या ग्राहक आवण त्याचा/विच्या विमा गरजासंंबधंी केिळ त्यािे सादर केलेल्या 
द्िािजेाचं्या माध्यमािूि समजिे. अिा द्िािजेामुंळे विमाकत्याला जोखमी संबंधी अवधक 
चागंल्याप्रकारे समजूि घेण्यास मदि होिे. अिाप्रकारे सामंज्य विमाण करण्यासाठी आवण 
्पटटिा येण्यासाठी द्िािजेीकरण आि्यक असिे. विमा व्यिसायाि परंपरागि वरत्या िापरले 
जाणारे काही द्िािजे आहेि. 

विमा प्रविविधी ग्राहकाच्या सिाि जिळचा व्यिी असल्यािे त्याला ग्राहकाला सामोरे जाि ेलागिे 
आवण द्िािजेा ं संबधंी  असलेल्या िंकाचें विरसि करूि आवण त्याला/विला फॉमथ भरण्यास 
मदि करािी लागिे. प्रविविधींिी समाविटट असलेल्या प्रत्येक द्िािजेाचा उदे्दि समजूि घेिला 
पावहजे आवण विम्यामध्ये िापरल्या जाणाऱ्या द्िािजेािील मावहिीचे महत्ि आवण सुसंगििा 
लक्षाि घेिली पावहजे. 

1. प्र्िाि फॉम्सथ 

द्िािजेीकरणाचा पवहला टप्पा म्हणजे प्र्िाि फॉमथ ज्याच्या माध्यमािूि विमाधारक खालील 
गोटटी कळिि असिो: 

 िो/िी कोण आहे  
 त्याला/विला कोणत्या प्रकारचा विम्याची गरज आहे  
 त्याला/विला जे विमा आ्िावसि करायचे आहे त्याचे िपिील आवण  
 वकिी कालािधीसाठी विमा करायचा आहे 

िपिील म्हणजे विम्याच्या विषय ि्िूचे आर्थिक मूल्य आवण प्र्िाविि विम्याबाबि असलेल्या 
सिथ भौविक सत्यस््ििी. 

a) विमाकत्याद्वारे जोखीम विधारण  
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i. विमाकत्याला हिी असलेली जोखमीच्या बाबिीिील सिथ आि्यक भौविक मावहिी 
देण्यासाठी प्र्िािकाद्वारे प्र्िाि फॉमथ भरला जािो, ज्यामुळे विमाकत्याला खालील 
गोटटी ठरििा येिाि: 

 विमा देणे ्िीकारायचे की िाकारायचे आवण  
 जोखीम ्िीकारण्याच्या प्रसगंाि, विमा संरक्षण देण्यासाठीचे दर, अटी आवण 

ििी विस््चि करणे  

प्र्िाि फॉमथ मध्ये असणारी मावहिी विमा कंपिीला विम्यासाठी देऊ करण्याि आलेली 
जोखीम ्िीकारण्यासाठी सहाय्यक ठरिे. विम्याच्या प्र्िाि फॉमथ बरोबरच सिोच्च 
चागुंलपणाचे आवण मावहिी उघि करण्याचे किथव्य सुरु होिे. 

भौविक मावहिी उघि करण्याचे किथव्य पॉवलसी सुरु होण्यापूिी विमाण होिे, आवण 
विम्याचा संपूणथ कालािधीि आवण अगदी करार संपल्यािंिर सुद्धा चालचू राहिे.  

उदाहरण 

व्यविगि अपघाि विमा पॉवलसी मध्ये, जर विमाधारकािे आपण मोटार ्पोट्सथ ककिा 
अ्िारोहणामध्ये भाग घेि िाही असे जाहीर केले असेल िर पॉवलसीच्या संपूणथ कालािधीि 
त्यािे अिाप्रकारच्या कोणत्याही खेळाि भाग घेिा कामा िये. ही अिाप्रकारची भौविक 
सत्यस््ििी आहे ज्यािर आधावरि विमाकिा प्र्िाि ्िीकारेल आवण जोखमीचे त्यािुसार दर 
विधावरि करेल. 

सामान्शयिुः प्र्िाि फॉम्सथ विमाकिा कंपिीचे िाि, बोधवचन्शह, पत्ता आवण ज्यासाठी हा फॉमथ 
िापरला जाणार आहे त्या विम्याचा/उत्पादिाचा िगथ/प्रकार यासह प्र्िाि फॉम्सथ छापल े
जािाि. विमा कंपन्शयाचं्या बाबिीि प्र्िाि फॉम्सथ मध्ये काही सूचिा छापण्याची पद्धि आहे 
मात्र याबाबि कोणिाही प्रमाण फॉरमटॅ ककिा पद्धि िाही.  

उदाहरणे 

अिा प्रकारच्या सूचिाचंी काही उदाहरणे याप्रमाणे : 

‘विमाधारका द्वारे जोखीम विधारणािील भौविक सत्यस््ििी प्रकट ि करणे, वदिाभलू 
करणारी मावहिी देणे, फसिणूक ककिा असहकार या कारणासाठी जारी केलेल्या पॉवलसी च्या 
अंिगथि असलेले सरंक्षण विस्टक्रय केले जाईल’,  

‘कंपिीद्वारे प्र्िाि ्िीकारला जाि िाही आवण संपूणथ विमा हप्िा अदा केला जाि िाही 
िोपयंि विमाकिा जोखीम धारण करणार िाही’ 

प्र्िाि फॉमथ मधील प्रकटि : विमा कंपन्शया सामान्शयिुः प्र्िाि फॉमथच्या िेिटी एक प्रकटि 
घालिाि ज्यािर प्र्िािकािे ्िाक्षरी करायची असिे. याच्यामुळे विमाधारक प्र्िाि फॉमथ 
अचूकपणे भरण्याचे कटट घेिो आवण त्यामध्ये वदलेल्या सत्यस््ििी समजूि भरिो जेणेकरूि 
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विमा हक्काच्या िळेी सत्यस््ििींचे चुकीचे प्रविविवधत्ि केल्यािरूि अमान्शयिेला कोणिीही 
जागा राहणार िाही याची खात्री केली जािे.  

याच्यामुळे विमाकत्याद्वारे सिोच्च चागुंलपणाचे आवण सिथ भौविक सत्यस््ििी उघि करण्याचे 
मुख्य ित्ि सुद्धा अधोरेवखि केले जािे. 

प्रकटिामुळे सिोच्च चागुंलपणाचे कायद्याचे सामान्शय ित्ि सिोच्च चागुंलपणाच्या किथव्यामध्ये 
रुपािंरीि होिे. 

प्रकटिाचा प्रमाण फॉमथ  

आयआरिीएआयिे िैद्यकीय विमा प्र्िािासाठी एक प्रमाण प्रकटि फॉरमटॅ खालील प्रमाणे 
विविर्थदटट केला आहे: 

1. मी/आम्ही, माझ्या ििीिे आवण विमा आ्िावसि करण्याच्या सिथ व्यिींच्या ििीिे असे 
जाहीर करिो की, िरील विधािे, उत्तरे आवण/ककिा माझ्याद्वारे वदले गेलेले िपिील 
माझ्या मावहिीिुसार खरे आवण पवरपूणथ आहेि आवण या अन्शय व्यिींच्या ििीिे प्र्िाि 
करण्यासाठी मी/आम्ही अवधकृि केला/केले गेला/गेले आहे/आहोि. 

2. मला हे मान्शय हे की माझ्याद्वारे वदली गेलेली मावहिी विमा पॉवलसीचा आधार असेल 
आवण िी विमा कंपिीच्या संचालक मंिळाच्या मान्शय अंिलेखि धोरणाला अिुसरूि 
असेल आवण आकारला जाणारा विमा हप्िा सपूंणथपणे भरला गेल्या िंिरच पॉवलसी 
सक्रीय होईल. 

3. मी/आम्ही पुढे असे जाहीर करिो की प्र्िाि सादर झाल्यािंिर पण कंपिीद्वारे 
जोखीम ्िीकारल्याची सूचिा वमळण्यापूिी व्यिसाय ककिा विमा आ्िावसि 
करण्याच्या जीििाच्या/प्र्िािकाच्या प्रकृिीमधील बदल मी/आम्ही वलवखि ्िरुपाि 
सूवचि करू. 

4. मी/आम्ही जाहीर करिो आवण मान्शयिा देिो की विमा कंपिी, विमा आ्िावसि 
जीिि/प्र्िािक याचं्यािर उपचार करणारे िॉक्टर ककिा रुग्णालय याचं्या किूि 
िैद्यकीय मावहिी मागि ू िकिे ककिा पूिीचा ककिा सध्याचा िोकरी देणारा मालक 
याचं्याकिूि अिी मावहिी मागि ूिकिो जी विमा अिािावसि जीिि/प्र्िािक याच्या 
िारीवरक ककिा मािवसक आरोग्यािर पवरणाम करीि असेल आवण ज्याचं्याकिूि विमा 
घेण्यासाठी अिंलेखिाच्या उदे्दिािे प्र्िािाचा अजथ केला होिा ककिा विमा हक्क 
प्रदािासाठी अजथ केला होिा अिा कोणत्याही विमा कंपिी किूि मावहिी मागि ू
िकिे. 

5. मी/आम्ही कंपिीला, माझ्या प्र्िािासंबधंीची मावहिी ज्यामध्ये प्र्िािाचे अंिलेखि 
करण्याच्या उदे्दिािे आवण/ककिा विमा हक्क प्रदािाच्या दृटटीिे कोणत्याही सरकारी 
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आवण/ककिा वियामक सं्िे किूि िैद्यकीय िोंदी सामावयक करण्यासाठी अवधकृि 
करिो. 

b) प्र्िाि फॉमथ मधील प्र्िाचे ्िरूप 

संबंवधि विम्याच्या िगािुसार प्र्िाचंी संख्या आवण त्याचें ्िरूप बदलिे. 

िैद्यकीय विमा, व्यविगि अपघाि विमा आवण प्रिास विमा यासारख्या व्यविगि विमा 
व्यिसायाि, प्र्िािकाच्या आरोग्यासबंंधी, त्याची जीिििैली आवण सियी, पूिी असलेले 
आजार, िैद्यकीय इविहास, अिुिावंिक लक्षणे, पूिीचा विमा अिुभि अिाप्रकारची मावहिी 
वमळिण्यासाठी ियार केलेले असिाि. 

प्र्िािाचे घटक 

i. प्र्िािकाचे पूणथ िाि 

प्र्िािक ्ििुःची ओळख वि:संवदग्ध पणे देऊ िकला पावहजे. विमाकत्यासाठी हे 
महत्िाचे असिे की िो कोणाबरोबर करार करीि आहे, जेणेकरूि पॉवलसीचे फायदे केिळ 
विमाधारकालाच वमळू िकिील. जेिे विमा आ्िावसि जोखमीमध्ये अन्शय कोणाचे ्िार्य 
विमाण आले असेल (जसे मतृ्युच्या बाबि कायदेिीर िारसदार) आवण विमा हक्क दाखल 
करायचा असिो अिा बाबिीि ओळख प्र्िावपि करणे महत्िाचे असिे.  

ii. प्र्िािकाचा पत्ता आवण संपकाचे िपिील 

िर उधृि केलेली कारणे प्र्िािकाचा पत्ता आवण संपकाचे िपिील गोळा करण्यासाठी 
सुद्धा लागू आहेि.  

iii. प्र्िािकाचा व्यिसाय, िोकरी ककिा व्यिसाय 

िैद्यकीय विमा आवण व्यविगि अपघाि विमा अिा काही बाबिीि प्र्िािकाचा व्यिसाय, 
िोकरी ककिा धंदा याचें महत्ि असिे कारण त्याचंा जोखमीिर काही प्रभाि पिू िकिो.  

उदाहरण 

फा्ट-फुि रे्टॉरन्शटच्या विवलव्हरी करणाऱ्या माणसाला त्याच्या ग्राहकािंा अन्शि 
पोहोचिण्यासाठी खूप गिीिे िारंिार प्रिास करािा लागिो, त्याच रे्टॉरन्शटमधील 
लेखाविकापेक्षा त्याला अपघािािंा जा्ि प्रमाणाि सामोरे जाि ेलागेल.  

iv. विम्याच्या विषयि्िूची ओळख आवण त्याचे िपिील 

प्र्िािकािे विम्यासाठी प्र्िाविि विषयि्िूचा ्पटटपणे उल्लेख केला पावहजे.  

उदाहरण 

प्र्िािकािे हे उधृि करणे आि्यक असिे, जर िो: 
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i. विदेिािील प्रिास असेल (कोण करणार, केव्हा करणार, कोणत्या देिाि करणार, 
कोणत्या उदे्दिािे करणार) ककिा 

ii. प्रत्येक प्रकरणािुसार व्यिीचे आरोग्य (व्यिीचे िाि, पत्ता आवण ओळख) इत्यादी   

v. विमा आ्िावसि रक्कम विमाकत्याची त्या पॉवलसी अिंगथि देयिा दिथििे आवण िी 
सिथ प्र्िाि फॉम्सथ मध्ये दिथिली गेली पावहजे.   

उदाहरण  

िैद्यकीय विम्याच्या बाबिीि, रुग्णालयािील उपचाराचंा खचथ, िर व्यविगि अपघाि विम्याच्या 
बाबिीि अपघािामुळे िी मतृ्युच्या, अियि ककिा दृटटी गमािण्याच्या घटिेि एक विस््चि 
रक्कम असेल. 

vi. पूिीचा आवण सध्याचा विमा  

प्र्िािकािे त्याच्या मागील विम्यासंबंधी विमाकत्याला िपिीलाि मावहिी देणे आि्यक 
असिे. त्याची विमा इविहास समजण्याच्या दृटटीिे आि्यक असिे. काही बाजारपेठामंध्ये 
अिा प्रकारची यंत्रणा असिे ज्याद्वारे विमाकिे विमाधारकाची मावहिी गुप्िपणे एकमेकािंा 
देिाि.  

प्र्िािकािे हे सुद्धा सागंणे गरजेचे असिे की यापूिी कोणत्याही विमाकत्यािे त्याचा 
प्र्िाि िाकारला होिा का, काही वििेष अटी घािल्या होत्या का, ििीकरणाच्या िळेी 
काही िाढीि विमा हत्याची मागणी केली होिी का ककिा पॉवलसी ििीकरण करायला िकार 
वदला होिा ककिा पॉवलसी रद्द केली होिी का. 

अन्शय एखाद्या विमाकत्या सोबि केलेल्या विम्याचे सध्याचे िपिील विमाकत्याच्या िािासह 
देणे आि्यक असिे. वििेषिुः मालमते्तचा विमा करिािा, विमा धारक विविध 
विमाकत्यांकिूि पॉवलसी घेण्याची िक्यिा असिे आवण जेव्हा िुकसाि होिे िेव्हा एकापेक्षा 
अवधक विमाकत्याकिूि विमा हक्क वमळििाि. योगदािाचे ित्ि लागू केले जाईल याची 
खात्री करण्यासाठी ही मावहिी आि्यक असिे जेणेकरूि विमाकत्याला भरपाई वमळेल 
पण अिेक कंपन्शयाकंिूि एकाचा जोखमीसाठी विमा केल्यामुळे फायदा कमाििा येणार 
िाही.   

त्यापुढे, व्यविगि अपघाि विम्यामध्ये, विमाकिा सरंक्षणाची रक्कम त्याच विमाधाराकाद्वारे 
अन्शय पीए पॉवलसी अंिगथि आ्िावसि केलेल्या रक्कमेिर आधावरि (विमा आ्िावसि 
रक्कम) मयावदि करेल.  

vii. िुकसािीचा अिुभि 

प्र्िािकाला त्यािे/वििे सोसलेल्या िुकसािीचे, मग िे विमा आ्िावसि केलेले असोि 
ककिा िसोि, िपिील प्रकट करण्यास सावंगिले जािे. याच्यामुळे विमाकत्याला विम्याच्या 
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विषयि्िू संबंधी आवण विमाधारकािे िी जोखीम यापूिी किा प्रकारे हािाळली याची 
मावहिी वमळिे. अिाप्रकारच्या उत्तरामंधूि अंिलेखकािंा िी जोखीम अवधक चागंल्याप्रकारे 
समजण्यास मदि होिे आवण िैद्यकीय िपासणी करायची का आवण अवधक मावहिी गोळा 
करायची का याचा विणथय करिा येिो.  

viii.  विमाधारकाद्वारे प्रकटि  

प्र्िाि फॉमथचा उदे्दि विमाकत्यांिा सिथ भौविक मावहिी पुरिणे हा असल्यािे या फॉमथ मध्ये 
विमाधारकाद्वारे, या फॉमथ मध्ये वदलेली उत्तरे बरोबर आवण अचूक आहेि आवण िो हे मान्शय 
करिो की हा फॉमथ विमा कराराचा आधार असेल. कोणिेही चुकीचे उत्तर विमाकत्याला 
करार टाळण्याची सधंी देिे. या फॉमथचे इिर भाग सिथ प्र्िाि फॉम्सथ प्रमाणेच असिाि 
ज्याि ्िाक्षरी, वदिाकं, आवण काही बाबिीि प्रविविधीची विफारस याचंा समाििे असिो. 

ix. जेिे प्र्िाि फॉमथ िापरला जाि िाही अिा वठकाणी विमा प्रविविधी िोंिी ककिा वलवखि 
्िरुपाि मावहिी गोळा करिो आवण िी प्र्िािकाद्वारे त्या वदिसापासूि 15 वदिसाचं्या 
आि ्िीकृि करूि घेिो ि त्याच्या पॉवलसीमध्ये उधृि करिो. जेव्हा एखाद्या बाबिीि 
विमाकत्यािे असा दािा केला की सरंक्षण देण्यासाठीची महत्िाची भौविक मावहिी 
वदिाभलू करणारी आहे आवण चुकीची आहे, िर अिी मावहिी परुिण्याचा दोष 
विमाकत्यािर येऊि पििो. 

याचा अिथ असा की, विमा प्रविविधीिे िारंिार विचारूि मिाि साठिािी लागिे अिी विमा 
कंपिी द्वारे अगदी िोंिी गोळा केलेली मावहिी सुद्धा, योग्य प्रकारे िोंदण्याचे किथव्य विमा 
कंपिीचे असिे. 

महत्िाचे 

खाली िैद्यकीय विमा पॉवलसीच्या प्र्िाि फॉमथचे िपिील वदले आहेि: 

1. प्र्िाि फॉमथ मध्ये मावहिी पत्रक जोिलेले असिे ज्याि विमा संरक्षणाबाबि, संरक्षण, 
अपिाद, िरिुदी इत्यादी मावहिी वदलेली असिे. मावहिीपत्रक हा प्र्िाि फॉमथ चा एक 
भाग बििो आवण प्र्िािकािे त्यािील आिय समजूि घेऊि त्यािर ्िाक्षरी करािी 
लागिे. 

2. प्र्िाि फॉमथ मध्ये िाि पत्ता, उपजीविका, जन्शम वदिाकं, कलग, आवण प्रत्येक विमा 
धारका बरोबर असलेले प्र्िािकाचे िािे, सरासरी मावसक उत्पन्शि आवण आयकर पॅि 
क्रमाकं, िैद्यकीय सल्लागाराचे िाि आवण पत्ता आवण िोंदणी क्रमाकं. आजकाल 
विमाधारकाचे बँकेचे िपिील सुद्धा गोळा केले जािाि ज्यामध्ये विमा हक्काची रक्कम 
िेट बँकेच्या खात्याि जमा केली जािे. 
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3. यावििाय, विमाधारक व्यिीच्या आरोग्य विषयक स््ििी संबंधीचे प्र्ि असिाि. फॉमथ 
मधील हे िपिीलिार प्र्ि मागील विमा हक्काच्या दाव्याचंा अिुभिािंर आधावरि आवण 
जोखमीचे योग्य प्रकारे अंिलेखि केले जाि ेम्हणूि विचारलेले असिाि. 

4. विमाधारक व्यिीला एखाद्या विविटट आजारचा त्रास आला असेल िर त्याचे संपूणथ 
िपिील उधृि करणे आि्यक असिे. 

5. पुढे जाऊि, अन्शय काही आजार ककिा रोग आला असेल ककिा अपघाि आला असेल िर 
त्याचेही संपूणथ िपिील खालीलप्रमाणे मागिले जािाि: 

a. आजारपणाचे ्िरूप / दुखापि आवण उपचार 

b. प्रिम उपचार घेिल्याचा वदिाकं 

c. उपचार करणाऱ्या िॉक्टराचें िाि आवण पत्ता  

d. संपूणथपणे बरा झाला का  

6. विमाधारक व्यिीिे यावििाय अवधक काही सत्यस््ििी असल्यास विमाकत्यांकिे उघि 
केल्या पावहजेि आवण ज्याला िैद्यकीय वचवकत्सेची आि्यकिा आहे अिा अन्शय 
कोणत्याही आजार ककिा दुखापिीचे अस््ित्ि ककिा उपस््ििी मावहि असल्यास िी 
सुद्धा सावंगिली पावहजे. 

7. यावििाय या फॉमथ मध्ये पूिीचा विमा आवण विमा हक्काचंी पा्िथभमूी आवण सद्यस््ििीि 
अन्शय विमाकत्या बरोबर केलेला जादा विमा यासंबधंीचे प्र्ि सुद्धा असिाि. 

8. प्र्िािकाद्वारे ्िाक्षरी करण्याच्या प्रकटिाची खास िैविटट्याचें िोंद घेिली पावहजे. 

9. विमाधारक व्यिीिे यापूिी एखाद्या आजारासाठी ज्याचा पवरणाम त्याच्या िारीवरक 
आवण मािवसक आरोग्यािर होऊ िकिो अिा रुग्णालयािूि/िॉक्टराकंिूि यापूिी 
उपचार घेिले असिील ककिा घेणार असेल त्याबाबि विमाधारक विमाकत्या कंपिीला 
िैद्यकीय मावहिी मागिण्यासाठी मान्शयिा देिो आवण अवधकृि करिो. 

10. विमाधारक व्यिीिे फॉमथचा एक भाग असलेले मावहिीपत्रक िाचले आहे आवण िो अटी 
आवण ििी मान्शय करण्यास ियार आहे याची ्िीकृिी देिो. 

11. प्रकटिा मध्ये विधािाचंी सत्यिा आवण कराराचा आधार म्हणूि प्र्िाि फॉमथ याबाबि 
िेहेमीची हमी अंिभूथि असिे. 

िैद्यकीय प्र्िािली 

प्र्िाि फॉमथ मध्ये विपरीि िैद्यकीय पा्िथभमूी असेल िर, विमाधारक व्यिीला मधुमेह, उच्च 
रिदाब, छािीिील िदेिा ककिा कोरोिरी इिसवफिन्शसी ककिा म्योकािीयल इिफाक्िथि या 
प्रकारच्या आजारासंाठी एक िपिीलिार प्र्िािली पूणथ करािी लागिे.  
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त्याच्यासोबि सल्लागार िॉक्टरािंी भरलेला फॉमथ जोिणे आि्यक असिे. हा फॉमथ कंपिीच्या 
पॅिेलिरील िॉक्टरद्वारे पििाळला जािो, त्याच्या मिाच्या आधारािर ्िीकार, अपिाद इत्यादी 
गोटटी ठरिल्या जािाि. 

आयआरिीएआयिे असे सावंगिले आहे की प्र्िाि फॉमथची ि त्याला जोिलेल्या परीविटटाचंी 
एक प्रि पॉवलसीला जोिलेली असािी आवण िी विमाधारकाकिे त्याच्या िोंदींसाठी पाठिली 
जािी. 

2. मध्य्िाची भवूमका 

मध्य्िाची दोन्शही बाजंूबाबि जबाबदारी असिे म्हणजे विमाधारक आवण विमाकिा 

एकदा प्रविविधी ककिा ब्रोकर, जो विमा कंपिी आवण विमाधारक याचं्यामधील मध्य्ि म्हणूि 
काम करिो, त्याच्यािर जोखमी संबधंी विमाधारकािे विमाकत्याला वदलेल्या सिथ भौविक 
मावहिीची खात्री करूि घेण्याची जबादारी असिे. 

आयआरिीएआय विण्य्म असे सागंिो की ग्राहकासंबधंीची जबाबदारी मध्य्िाची असिे. 

महत्िाचे 

प्र्िािका विषयी मध्य्िाचे किथव्य (ग्राहक) 

आयआरिीएआयचा विवियम असे सागंिो की “प्र्िाविि संरक्षणाच्या संबधंाि विमाकिा ककिा 
त्याचा प्रविविधी ककिा अन्शय मध्य्ि सिथ भौविक मावहिी देऊ करिील ज्यामुळे प्र्िािकाला 
त्याच्या ककिा विच्या वहिाचे सिोत्तम संरक्षण ठरिणे िक्य होईल.  

जेिे प्र्िािक विमाकिा ककिा त्याचा प्रविविधी ककिा विमा मध्य्ि याचं्या सल्ल्यािर अिलंबूि 
असिो, अिा व्यिीिे संभाव्य ग्राहकाला चागंल्याप्रकारे सल्ला वदला पावहजे. 

जेव्हा, कोणत्याही कारणासाठी प्र्िाि आवण अन्शय संबवंधि कागद ग्राहकाद्वारे भरले जाि 
िाहीि अिािळेी ज्याि फॉमथचा आिय त्याला पूणथपणे समजूि सागंण्याि आला आहे आवण 
त्याला प्र्िाविि कराराचे महत्ि पूणथपणे समजले आहे” अिा आियाचे प्रमाणपत्र प्र्िािाच्या 
िेिटी जोिले जािे. 

B. प्र्िािाचा ्िीकार (अिंलेखि) 

आपण हे बवघिले आहे की पूणथपणे भरलेल्या प्र्िाि फॉमथ मधूि ढोबळमािािे खालील मावहिी 
वमळिे: 

 विमाधारकाचे िपिील 
 विषय ि्िूचे िपिील 
 आि्यक सरंक्षणाचे िपिील 
 सकारात्मक आवण िकारात्मक दोन्शही प्रकारची भौविक िैविटट्ये 
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 विमा आवण िुकसाि याचंी पूिीची पा्िथभमूी 

िैद्यकीय विम्याच्या बाबिीि विमाकिा सुद्धा संभाव्य ग्राहकाला, म्हणजे िय िषे 45 च्या िरील 
ग्राहकाला िॉक्टर आवण/ककिा िैद्यकीय िपासणीसाठी पाठि ूिकिो. जेिे िैद्यकीय िपासणी 
करण्यास सुचिले आहे अिा प्र्िािामध्ये उपलदाध असलेली मावहिी आवण िैद्यकीय 
अहिालाच्या आधारािर आवण िॉक्टराचं्या विफारिींिर आधावरि विणथय घेिला जािो. जेिे 
िैद्यकीय पा्िथभमूी समाधािकारक िसिे अिािळेी प्र्िािकाकिूि अवधक मावहिी 
घेण्यासाठी एक जादा प्र्िािली भरूि घेिली जािे. त्यािंिर विमाकिा जोखमीिी संबवंधि 
दर लागू करण्याबाबि विणथय घेिो आवण विविध घटकािंर आधावरि विमा हप्िा  विस््चि 
करूि विमाधारकाला कळिला जािो. 

विमाकत्याद्वारे प्र्िाि गिीिे ि कायथक्षमिेिे प्रवक्रया केले जािाि आवण त्यासबंधंािील सिथ 
विणथय माफक कालािधीमध्ये वलवखि ्िरुपाि कळिले जािाि. 

प्र्िािाचें अिंलेखि आवण प्रवक्रयेसंबधंी टीप  

आयआरिीएआय ित्त्िािुंसार, विमाकत्यािे प्र्िािािर 15 वदिसामंध्ये प्रवक्रया केली पावहजे. 
विमा प्रविविधीिे यासबंंधािील काळ मयादाचें भाि ठेििू, अंिगथि पाठपरुािा करूि 
ग्राहकसेिचेा भाग म्हणिू प्र्िाविि ग्राहक /विमाधारक यािंा कळिले पावहजे. अिाप्रकारची 
प्र्िािाची पििाळणी आवण ्िीकाराचा विणथय या संपूणथ प्रवक्रयेला अिंलेखि असे म्हणिाि.  

्ियं चाचणी  1 

मागथदिथक ित्त्िािुंसार, विमा कंपिीिे विमा प्र्िािरील प्रवक्रया ______वदिसामंध्ये 
केली पावहजे. 

I. 7 वदिस  
II. 15 वदिस  
III. 30 वदिस  
IV. 45 वदिस  

  

C. मावहिीपत्रक 

मावहिीपत्रक म्हणजे विमाकत्याद्वारे ककिा त्याच्या ििीिे विम्याच्या संभाव्य ग्राहकासाठी जारी 
केला गेलेला द्िािजे असिो. हा द्िािजे सामान्शयिुः प्र्िाविि ग्राहकािंा उत्पादिाची 
मावहिी देण्यासाठी मावहिी पवत्रका ककिा पत्र या्िरुपाि असिो. मावहिीपत्रक जारी करणे 
विमा कायदा 1938 ि त्याचबरोबर आयआरिीएआयच्या पॉवलसीधारकाच्या वहिाचें संरक्षण 
विवियम 2002 आवण िैद्यकीय विमा विवियम 2013 द्वारे वियंवत्रि केले जािे. 
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कोणत्याही विमा उत्पादिाच्या मावहिी पत्रकामध्ये फायद्याचंी व्याप्िी ्पटटपणे उधृि केलेली 
असिे आवण विमा सरंक्षणाबाबि ्पटटपणे हमी, अपिाद आवण अटी याचें वििरण वदलेले 
असिे.  

फायद्याचं्या व्याप्िीमध्ये अिुमि करण्यायोग्य परुिणी सरंक्षणेसुद्धा (ज्याला अॅि-ऑि संरक्षणे 
असे सुद्धा म्हणिाि) ्पटटपणे वदलेली असिाि. त्याच बरोबर, परुिणी संरक्षणा संबवधि 
एकवत्रि विमाहप्िा मुख्य उत्पादिाच्या विमा हप्त्याच्या 30% पेक्षा अवधक िसािा. 

मावहिीपत्रकाि उघि करण्याची अन्शय महत्िाची मावहिीमध्ये या गोटटींचा समाििे होिो: 

1. विविध ियोगटासंाठी ककिा विविध प्रििेाच्या ियासाठी सरंक्षणे आवण विमा हप्िे याचं्या 
मध्ये काही फरक असल्यास 

2. पॉवलसी ििीकरणाच्या काही अटी असल्यास  

3. काही विविटट पवरस््ििीमध्ये पॉवलसी रद्द करण्याच्या अटी 

4. विविध पवरस््ििींमध्ये लागू होणाऱ्या सिलिी ककिा अवधभार याचें िपिील 

5. विमा हप्त्यासह कोणत्याही अटी मध्ये सुधारणा बदल होण्याची िक्यिा असल्यास 

6. पॉवलसी धारकािंा लिकर प्रििे घेिल्यास, एकाच विमाकत्याकिे साित्यािे 
ििीकरण केल्यास, विमा हक्कासंबधंी चागंला अिुभि असल्यास इत्यादीसाठी 
पॉवलसी धारकािंा सिलिी  

7. सिथ िैद्यकीय विमा पॉवलसी साठी िाहि क्षमिा म्हणजेच या पॉवलसी, जर त्यािे 
पूिीच्याच विमाकत्याकिे विमा चाल ू ठेिला असिा िर वमळाले असिे त्याचप्रकारचे 
संरक्षण देऊ करणाऱ्या ि त्याच प्रकारचे फायदे देऊ करणाऱ्या अन्शय कोणत्याही 
विमाकत्याकिे ििीकरण केल्या जाऊ िकिाि असे प्रकटि. 

िैद्यकीय विमा पॉवलसीचे विमाकिे सामान्शयिुः त्याचं्या िैद्यकीय विमा उत्पादिावंिषयी त्याचंी 
मावहिीपत्रके प्रकाविि करिाि. अिा बाबािीिल्या प्र्िाि फॉमथ मध्ये ग्राहकािे मावहिी पत्रक 
िाचले आहे आवण त्याला िे मान्शय आहे अिा प्रकारचे प्रकटि असेल.  

D. विमा हप्िा पाििी 

जेव्हा ग्राहकाद्वारे विमाकत्याला विमा हप्िा भरला जािो िेव्हा विमाकत्यािे त्याची पाििी देणे 
बंधिकारक असिे. जेव्हा काही विमा हप्िा आगाऊ भरला जािो िेव्हा सुद्धा पाििी वदली गेली 
पावहजे. 
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व्याख्या 

विमाधारकाद्वारे विम्याच्या विषयि्िूचा विमा केल्याबद्दल विम्याच्या करारािंगथि देऊ केलेला 
मोबदला ककिा अदा केलेली रक्कम म्हणजे विमा हप्िा.  

1. विमा हप्त्याची रक्कम आगाऊ भरणे (विमा कायदा 1938 चे कलम 64 व्हीबी)  

विमा कायद्यािुसार विमा हप्त्याची रक्कम विमा संरक्षण सुरु होण्यापूिी आगाऊ भरली पावहजे. 
जेव्हा विमा कंपिी द्वारे विमा हप्िा आगाऊ प्राप्ि केला जािो िेव्हाच िैध विमा करार पूणथ केला 
जािो आवण विमा कंपिी द्वारे जोखीम धारण केली जािे, याची खात्री करणारी ही एक 
महत्िाची िरिूद आहे. भारिािील साधारण विमा उद्योगाचे हे कलम म्हणजे खास िैविटट्य 
आहे.  

महत्िाचे 

a) विमा कायदा 1938 चे कलम 64 व्हीबी अिी िरिूद करिे की आगाऊ विमा हप्िा प्राप्ि 
झाल्यावििाय ककिा अदा केल्याची हमी वदल्या वििाय ककिा ठरििू वदलेल्या पद्धिीिुसार 
रक्कमेचा आगाऊ भरणा केल्यावििाय कोणिाही विमाकिा जोखीम ्िीकारणार िाही 

b) जेिे विमा प्रविविधी विमाकत्याच्या ििीिे विमाहप्िा जमा करिो, त्यािे अिा प्रकारे जमा 
केलेला विमा हप्िा संपूणथपणे ि त्याच्या ििथिाची कोणिीही रक्कम िजा ि करिा, बकँ ि 
पो्टाच्या सुट्ट्या िगळिा 24 िासाचं्या आि जमा केला पावहजे ककिा विमाकत्याला 
पो्टािे पाठिला पवहजे. 

c) त्याचबरोबर अिीही िरिूद केली गेली आहे की ज्या िारखेला विमा हप्िा रोख ककिा 
धिादेिाच्या ्िरुपाि अदा केला गेला असेल त्या वदिसापासूि जोखीम धारण केली 
जाईल. 

d) जेिे विमा हप्िा पो्टािे ककिा मिीऑिथरिे ककिा धिादेिािे पो्टाद्वारे पाठिला जािो 
िेव्हा, ज्यावदििी मिीऑिथर पाठिली ककिा धिादेि पो्टाि टाकला गेला त्या 
वदिसापासूि जोखीम धारण केली जाईल. 

e) जेव्हा पॉवलसी रद्द केल्यामुळे ककिा पॉवलसीच्या अटी आवण ििी बदलल्या मुळे ककिा अन्शय 
काही कारणािे विमा हप्त्याचा परिािा देय असेल िर िो विमाकत्याद्वारे िेट 
विमाधारकाला, क्रॉ्ि ककिा ऑिथर धिादेि, ककिा पो्टल / मिीऑिथर िे पाठिला जािो 
आवण त्याची विमाकत्याद्वारे विमाधारकाकिूि योग्य प्रकारे पाििी घेिली जािे. आजकाल 
अिीही पद्धि आहे की अवह रक्कम िेट विमाधारकाच्या बँक खात्याि जमा केली जािे. 
असा परिािा कोणत्याही परीस््ििीि विमा प्रविविधीच्या खात्याि जमा केला जाि िाही. 

विमा हप्िा भरण्याच्या पूिथ अटी साठी विमा वियम 58 आवण 59 मध्ये वदल्यािुसार काही अपिाद 
असिाि. ज्या पॉवलसी 12 मवहन्शयापेंक्षा अवधक कालािधीच्या असिाि त्याचं्यासाठी विमा 
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हप्त्याची रक्कम छोट्या हप्त्यामंध्ये भरिा येिे. अन्शय पयायामंध्ये, जेिे विस््चि विमा हप्िा 
आधीच ठरिणे अिघि असिे अिा िळेी बँक हमीच्या माध्यमािूि ककिा विमाकत्याकिे 
विमाधारकाद्वारे रोख जमा खािे ियार करूि त्यािूि रक्कम िजा करूि विमा हप्िा भरला 
जािो. 

2. विमा हप्िा भरण्याच्या पद्धिी 

महत्िाचे 

विमा पॉवलसी घेऊ इस्च्छणाऱ्या कोणत्याही व्यिी द्वारे ककिा पॉवलसीधारकाद्वारे विमाकत्याला 
विमा हप्िा खालील पैकी एका ककिा अवधक पद्धिींिी भरला जाईल: 

a) रोख 

b) कोणत्याही मान्शयिाप्राप्ि बकेँचे िटिण्यायोग्य साधि, जसे भारिािील कोणत्याही 
सूचीबद्ध बँकेचे धिादेि, मागणी ड्राफ्ट्स, पे ऑिथर, बँकसथ चेक; 

c) पो्टाची मिी ऑिथर; 

d) के्रिीट ककिा िेवबट काड्ससथ; 

e) बँक हमी ककिा रोख जमा; 

f) इंटरिेट; 

g) ई-ह्िािंरण 

h) प्र्िािक ककिा पॉवलसीधारकाच्या ककिा जीिि विमाधारकाच्या कायम्िरूपी 
सुचिेद्वारे बँक ह्िािंरणा द्वारे िेट जमा; 

i) िळेोिळेी प्रवधकाऱ्याद्वारे मान्शय केलेली अन्शय कोणिीही पद्धि ककिा रक्कम भरणा; 

आयआरिीएआय विवियमािुसार, प्र्िािक / पॉवलसी धारक यजंी िेट बकँकग च्या माध्यमािूि 
रक्कम अदा करण्यचा पयाय विििला िर ककिा के्रिीट ककिा िेवबट कािाद्वारे रक्कम अदा 
करण्याचा पयाय विििला िर िी रक्कम प्र्िािक / पॉवलसीधारकाच्याच िािाच्या खात्यािूि 
ककिा कािािूि अदा केली गेली पावहजे. 

्ियं चाचणी  2 

एखाद्या बाबिीि विमा हप्त्याची रक्कम धिादेिाद्वारे वदली गेली िर खालीलपैकी कोणिे 
विधाि बरोबर ठरेल? 

I. ज्यावदििी धिादेि पो्ट केला गेला त्या िारखेपासूि जोखीम धारण केली जाईल  

II. ज्या वदििी  विमा कंपिीिे धिादेि बँकेि जमा केला त्या िारखेपासूि वदििीपासूि 
जोखीम धारण केली जाईल 
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III. ज्या वदििी विमा कंपिीला धिादेि वमळाला त्या िारखेपासूि जोखीम धारण केली जाईल 

IV. ज्या वदििी प्र्िािका द्वारे धिादेि जारी केला गेला त्या िारखेपासूि जोखीम धारण 
केली जाईल  

E. पॉवलसी द्िािजे 

पॉवलसी द्िािजे 

पॉवलसी म्हणजे विम्याचा कराराचा परुािा देणारा एक औपचावरक द्िािजे असिो. भारिीय ्टँप 
कायदा, 1899 िुसार हा द्िािजे ् टँप केलेला असला पावहजे. 

पॉवलसीधारकाचे वहिरक्षण करण्यासाठी आयआरिीएआयच्या विवियमाि िैद्यकीय विमा पॉवलसी 
मध्ये काय असले पावहजे हे विविर्थदटट केले आहे: 

a) विमाधारक आवण अन्शय कोणीही व्यिी ज्याचें विम्याच्या विषयि्िूमध्ये विमा 
करण्यायोग्य ्िार्य आहे अिाचंी िाि/ि ेआवण पत्ता/पते्त  

b) विमाधारक व्यिींचे ककिा ्िार्याचे संपूणथ िणथि 
c) व्यिी आवण/ककिा संकट िुसार पॉवलसी अंिगथि विमा आ्िावसि रक्कम 
d) विम्याचा कालािधी 
e) विमा आ्िावसि सकंटे आवण अपिाद 
f) लागू असणारी कोणिेही जादा रक्कम / िजािट 
g) देय विमाहप्िा आवण जेिे विमा हप्िा बदलण्याची िक्यिा आहे िेिे विमा हप्िा 

बदलाचा आधार   
h) पॉवलसीच्या अटी, ििी आवण हमी 
i) पॉवलसी अंिगथि विमा हक्काला चालिा देणारी आकस््मक घटिा घिल्या िंिर 

विमाधारक व्यिीद्वारे केलेली कारिाई 
j) विम्याच्या विषय विषय ि्िू संदभाि विमा हक्काला चालिा देणारी घटिा 

घिल्यािंिर विमाधारकाची किथव्ये आवण त्या ंपवरस््ििीि विमाकत्याचे हक्क 
k) काही वििेष अटी असल्यास 
l) चुकीचे प्रविविवधत्ि, फसिणूक, भौविक सत्यस््ििी लपिणे ककिा विमाधारकाचा 

असहकार 
m) विमाकत्याचा पत्ता ज्यािर पॉवलसी संबंवधि सिथ पत्रव्यिहार पाठिला जािा  
n) पुरिणी संरक्षणाचे िपिील, काही असल्यास 
o) िक्रार वििारण यंत्रणेचे िपिील आवण ओम्बड्स्मिचा पत्ता 

प्रत्येक विमाकत्यािे विमाधारकाला पॉवलसीच्या अटीिुसार विमा हक्क दाखल करिािा त्यािे 
पूिथिा करण्याच्या आवण त्यािे पूणथ करण्याची प्रवक्रया ज्यामुळे विमाकत्याला विमा हक्क लिकर 
प्रदाि करिा येईल म्हणूि िळेोिळेी आि्यक गोटटीबाबि कळिि रहाि.े 
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F. अटी आवण हमी 

येिे, पॉवलसीच्या िदाद रचिेि िापरल्या जाणाऱ्या संज्ञा ्पटट करणे महत्िाचे आहे. याला अटी 
आवण हमी असे म्हणिाि. 

1. अटी 

अटी म्हणजे विमा करारािील िरिूद असिे जो मान्शयिेचा आधार बििो. 

उदाहरणे : 

a. बहुिािं विमा पॉवलसींमध्ये असणारी प्रमाण अट म्हणिे: 

विमा हक्क जर कोणत्याही संदभाि फसिणूक करणारा असेल, ककिा कोणिेही 
चुकीचे प्रकटि वदले गेले असेल ककिा त्याचा आधार म्हणूि िापरले असेल ककिा काही 
फसिणूक करण्याची मागथ ककिा साधिे विमाधारकाद्वारे ककिा त्याच्या ििीिे काम 
करणाऱ्या कोणी िापरली असिील ककिा पॉवलसीच्या अंिगथि फायदा वमळिण्यासाठी 
ककिा विमाकत्याच्या विटकाळजीपणा मुळे जर िुकसाि ककिा हािी हेिुपूिथक घिििू 
आणली असेल िर पॉवलसी च्या अंिगथि असलेले सिथ सिथ फायदे रद्द केले जािाि. 

b. िैद्यकीय विमा पॉवलसी मधील विमा हक्क सूचिे सबंंधी असे उधृि केलेले असेल:  

रुग्णालयािूि मुिी वमळाल्याच्या िारखे िंिर विविटट वदिसाि विमा हक्क दाखल 
केला पावहजे. मात्र, जेिे विमाधारकाची अिी परीस््ििी होिी की त्याला ककिा 
त्याच्या ििीिे अन्शय कोणालाही अिा प्रकारची सूचिा देणे ककिा ठराविक िळेेि विमा 
हक्क दाखल करणे िक्य िव्हिे असे विमाकत्या कंपिीच्या समोर समाधािकारक 
रीिीिे वसद्ध करिा आले िर काही अिघि परीस््ििीमधील प्रकरणाि या अटीला सूट 
वदली जािे. 

अटीचे उल्लंघि आल्यास पॉवलसी रवहि करण्याचा पयाय विमाकत्याच्या अवधकाराि 
येिो. 

2. हमीपते्र  

विविटट पवरस््ििीि विमाकत्याची देयिा मयावदि करण्यासाठी विमाकाराराि हमीपते्र 
िापरण्याि येिाि. विमाकिे पॉवलसी मधील धोके कमी करण्यासाठी सुद्धा हमीपत्राचा िापर 
करिाि. हवमपात्रामुळे विमाधारक काही किथव्ये ्ििुः किे घेि असिो ज्याचंी ठराविक 
कालािधीि आवण त्याच बरोबर पॉवलसीच्या कालािधीि पूिथिा करािी लागिे आवण 
विमाकत्याची देयिा विमा धारकािे पूिथिा केलेल्या या किथव्यािंर अिलंबूि असिे. हमीपते्र 
जोखीम व्यि्िावपि करणे आवण त्याि सुधारणा करणे यामध्ये महत्िाची भवूमका बजाििाि. 

हमीपत्र म्हणजे पॉवलसी मध्ये ्पटटपणे उधृि केलेली आि असिे वजचे कराराच्या िैधिेसाठी 
िदादिुः पालि कराि े लागिे. है पत्र हे काही ्ििंत्र द्िािजे िसिो. िो पॉवलसी 
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द्िािजेाचाच एक भाग असिो. िी कराराची पूिथ अट (जी अन्शय अटींच्या पूिी लागू केली 
जािे) असिे. अिी अट, मग िी जोखमीिी सबंंवधि असो ककिा िसो, विचे पालि 
काटेकोरपणे आवण िदादिुः कराि ेलागिे.  

जर एखाद्या हमीचे पूिथिा केली गेली िाही, आवण जरी असे वसद्ध आले की त्याचा एखाद्या 
विविटट िुकासािीिी काहीही सबंंध िाही िरी विमाकत्याला त्याच्या अवधकाराि पॉवलसी रद्द 
करण्याचा पयाय असिो. मात्र व्यिहाराि, हवमपत्राचे अगदी िावंत्रक ्िरूपाचे उल्लंघि 
झाल्यास आवण त्याचे कोणत्याही प्रकारे िुकासािीिी ककिा िुकसाि िाढण्यामध्ये योगदाि 
िसेल िर विमाकिे त्याचं्या मजीिुसार ि कंपिी पॉवलसी संबंवधि मागथदिथक ित्त्िािुंसार विमा 
हक्कािंर प्रवक्रया करू िकिाि. अिा बाबिीि झालेले िुकसाि ििजोि विमा हक्क म्हणूि 
प्रवक्रया केले जािे आवण 100 टक्के िव्हे पण जा्िीि जा्ि प्रमाणाि प्रदाि केले जािे. 

व्यविगि अपघाि विमा पॉवलसी मध्ये खालील प्रकारचे हमीपत्र असेल: 

यामध्ये अिा प्रकारची हमी घेिलेली असिे की पाच पेक्षा अवधक विमा आ्िावसि व्यिी 
व्यिी एका िळेी एका विमाि प्रिासाि एकत्र प्रिास करू िकि िाहीि. हमीपत्राि हे सुद्धा 
सावंगिलेले असू िकिे की जर हवमपत्राचे उल्लंघि केले गेले िर विमा हक्क किा प्रकारे 
हािाळले जािील. 

्ियं चाचणी  3 

हवमपात्राच्या संदभाि खालीलपैकी कोणिे विधाि बरोबर आहे? 

I. हमीपत्र म्हणजे पॉवलसी मध्ये उधृि ि करिा लागू केली जाणारी अट असिे 

II. हमीपत्र म्हणजे पॉवलसी मध्ये ्पटटपणे उधृि केलेली अट असिे  

III. हवमपत्र म्हणजे पॉवलसी मध्ये ्पटटपणे उधृि केलेली अट असिे आवण विमाधारकाला 
्ििंत्रपणे कळिली जािे आवण िे विमा पॉवलसी द्िािजेाचा भाग िसिे 

IV. हवमपत्राचा जोखमीिी िेट संबंध िसेल आवण त्याचे उल्लंघि केले गेले िर त्या बाबिीि 
सुद्धा विमा हक्क प्रदाि केला जािो.  

G. पुटटी 

काही ठराविक संकटे विमा आ्िावसि करूि आवण अन्शय काही संकटे िगळूि पॉवलसी जारी 
करण्याची विमाकत्यांची पद्धि असिे.  
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व्याख्या 

पॉवलसी मधील काही अटी आवण ििी पॉवलसी जारी करण्याच्या िळेी बदलायच्या असिील, िर 
ज्याला पुटटी म्हणिाि अिा प्रकारच्या द्िािजेािूि काही सुधारणा/बदल केले जािाि. 

पुटटी पॉवलसीला जोिलेली असिे आवण त्याचा एक भाग बििे. पॉवलसी आवण त्याची पुटटी 
वमळूि करार बििो. पॉवलसी चाल ू असिािा सुद्धा बदल/सुधारणा िोंदण्यासाठी पुटटी जारी 
करिा येिे. 

जेव्हा केव्हा भौविक मावहिी मध्ये बदल होिो, िेव्हा विमाधारकािे विमा कंपिीला त्याबाबि 
कळिले पावहजे, जी यासंबधंी िोंद घेऊि िी पुटटीच्या माध्यमािूि विमा कराराचा भाग म्हणूि 
पॉवलसी मध्ये घालेल. 

सामान्शयिुः पॉवलसी च्या अिंगथि पुटटी खालील गोटटींिी संबवंधि असिाि: 

a) विमा आ्िावसि रक्कमेमधील फरक/बदल  

b) बँकेकिूि कजथ घेऊि पॉवलसी बँकेला गहाण केल्यामुळे विमा करण्या योग्य 
्िार्यामधील बदल.  

c) िाढीि संकटे/पॉवलसी कालािधी िाढिणे यासाठी विमा सरंक्षण वि्िार करण्यासाठी 

d) जोखमी मध्ये बदल होणे, उदा. विदेि विमा पॉवलसीच्या बाबि गंिव्य वठकाणाि बदल 

e) अन्शय ्िािािर मालमते्तचे ्िलािंरण 

f) विमा रद्द करणे  

g) िािािील ककिा पत्त्यामधील बदल इत्यादी  

पुटटीचे िमुिे 

उदाहरण दाखल, काही पुटटींच्या िमुिा िदादरचिा खाली वदल्या आहेि: 

पॉवलसी रद्द करणे 

विमाधारकाच्या सूचिेिरूि, या पॉवलसी द्वारे वदला गेलेला विमा <िारीख> पासूि बंद 
करण्याि येि आहे. हा विमा िऊ मवहन्शयापेंक्षा अवधक कालािधीसाठी सक्रीय होिा, 
विमाधारकाला कोणिाही परिािा देय िाही. 

पॉवलसी मध्ये िाढीि सद्यासाठी सरंक्षणाचा वि्िार करणे 

विमाकत्याच्या वििंिी िरूि, येिे मान्शय केले जािे की कु. रत्ि वम्त्री, विमाधारक याचंी मुलगी, 
िाय 5, विमा आ्िावसि रक्कम रुपये 3 लाख साठी <िारीख> पासूि समाविटट करण्याि आले 
आहे. 
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याचा मोबदला म्हणूि, विमाधारकाला िाढीि विमा हप्िा 
रुपये.................................आकारण्याि आला आहे. 

 

्ियं चाचणी 9  

पॉवलसीच्या काही अटी आवण ििी जारी करण्याच्या िळेी सुधावरि करण्याची आि्यकिा असिे, 
हे काम ____________च्या माध्यमािूि सुधारणा करूि केले जािे. 

I. हमीपत्र  

II. पुटटी 

III. बदल  

IV. बदल करणे िक्य िसिे 

H. पॉवलसी चा अन्शियािथ 

विम्याचे करार वलवखि ्िरुपाि व्यि केले जािाि आवण विमा पॉवलसी मधील िदादरचिा 
विमाकत्याद्वारे विस््चि केली जािे. या पॉवलसींचा विविध न्शयायालयािंी ्िावपि केलेल्या 
िाक्यरचिेच्या सुविस््चि वियमािुंसार अन्शियािथ लािला जािो. या रचिेचा सिाि महत्िाचा 
वियम म्हणजे दोन्शही बाजंूचा हेिू ध्यािाि घेिला पावहजे आवण हा हेिू पॉवलसी मध्येच िोधला 
पावहजे. जर पॉवलसी सवंदग्ध िदादामंध्ये जारी केली गेली िर, सामान्शय ित्िािुसार पॉवलसीची 
िदादरचिा विमाकत्यािे केलेली असिे त्यामुळे न्शयायालयाद्वारे विचा विमाधारकाच्या वहिासाठी 
आवण विमाकत्याच्या विरोधाि अन्शियािथ लािला जािो. 

पॉवलसी मधील िदादरचिा खालील वियमािुंसार आकलि केली जािे आवण अिथ लािली जािे:  

a) व्यि ्िरूपािील ककिा वलवखि ्िरूपािील अट साकेंविक अटीिर ओव्हरराईि 
करिे, असे करण्याि साित्य िसेल िर याला अपिाद केला जािो.  

b) जेव्हा विविटट करारािील प्रमाण छापील पॉवलसी आवण फॉमथ आवण टाईप ककिा 
हािािे वलवहलेल्या भागामध्ये विरोधाभास असेल िेव्हा टाईप ककिा हािािे वलवहलेला 
मजकूर दोन्शही बाजंूचे उदे्दि व्यि करिो, आवण त्याचंा अिथ मूळ छापील मजकुराच्या 
पेक्षा प्रभािी मािला जािो.  

c) जेव्हा पुटटी मधील मजकूर करारािील अन्शय मजकुरािी विरोधाभास दिथििा असेल 
िर पुटटीच अिथ मान्शय केला जाईल कारण िो िंिर बििलेला द्िािजे आहे.  

d) सामान्शय छापील अक्षरे ि विरक्या अक्षरािील विधािे, जेव्हा दोन्शहीमध्ये संगिी िसेल 
िेव्हा विरक्या अक्षरािील विधािे ग्राह्य मािली जािाि.  
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e) पॉवलसीच्या समासाि छापील ककिा टाईप केलेली विधािािंा पॉवलसीच्या मूळ 
भागािील विधािापेंक्षा अवधक महत्ि वदले जािे.  

f) पॉवलसी िर वचकटिलेली विधािे समासािील विधािे आवण मूळ मजकुरािील 
विधािािंर ओव्हरराईि करिाि.  

g) छापील िदादरचिे िर टाईप केलेली िदाद रचिा ओव्हरराईि करिे ककिा टाईप 
केलेल्या िदादारचिेिर िाईच्या रबरी विक्क्यािे वलवहलेली िदादरचिा ओव्हरराईि 
करिे.  

h) टाईप केलेल्या ककिा ्टंप केलेल्या िदादरचिेिर हािािे वलवहलेली िदादरचिा प्रभािी 
ठरिे माि करिे. 

i) िेिटी, कोठेही सवंदग्धिा असेल ककिा ्पटटिा िसेल िर व्याकारािािी विराम 
वचन्शहाचें सामान्शय वियम लाग ूकेले जािाि.  

महत्िाचे 

1. पॉवलसीची िाक्यरचिा 

विमा पॉवलसी म्हणजे व्यापारी कराराचा पुरािा असिे आवण न्शयायालयािंी ग्राह्य धरलेले 
िाक्यरचिेचे आवण अन्शियािाचे सामान्शय वियम इिर करारापं्रमाणेच विमा करारािंा लागू केले 
जािाि. 

िाक्यरचिेचा मुख्य वियम म्हणजे कराराच्या दोन्शही बाजंूचा उदे्दि सिाि महत्िाचा असिो. हा 
उदे्दि पॉवलसी द्िािजेािूि, त्याला जोिलेल्या आवण कराराचा भाग बिलेल्या प्र्िाि फॉमथ, 
विधािे, पुटटी, हमीपते्र इत्यादी मधूिच वमळिला जाऊ िकिो. 

2. िदादरचिेचा अिथ 

िापरले जाणारे िदाद त्याचं्या सामान्शय आवण पवरवचि अिािे घेिले पावहजेि. िापरल्या 
जाणाऱ्या िदादाचंा अिथ म्हणजे र्त्यािरील सामान्शय माणसाला त्याचा जो अिथ समजेल िो अिथ 
ग्राह्य धरला पावहजे. 

दुसऱ्या बाजूला, ज्या िदादािंा सामान्शय व्यािसावयक ककिा व्यापावरक अिथ आहे िे जो पयंि 
िाक्याचा संदभथ अन्शय काही सुचिि िसेल िोपयंि त्याच अिािे ग्राह्य धरले जािील. जेिे 
िदादाचंी व्याख्या कायद्यािे केली जािे िेिे कायद्या िुसार िी व्याख्या िापरली जाईल. 

विमा पॉवलसीं मध्ये िापरले जाणारे अिेक िदाद सामन्शयिुः लागू केल्या जाणाऱ्या आधीच्या 
कायदेिीर विणथयाचंा विषय होिे. त्यािही िवरटठ न्शयायालयाचे विणथय कविटठ न्शयायालयािंा 
बंधिकारक असिाि िावंत्रक संज्ञािंा जोपयंि त्याचं्या विपरीि संकेि दिथिला जाि िाही 
िोपयंि िेहेमीच त्याचें िावंत्रक अिथ वदले गेले पावहजेि. 
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I. ििीकरण सूचिा 

बहुिािं साधारण विमा पॉवलसी िार्थषक ित्िािर जारी केल्या जािाि.  

विमाकत्यांिर कोणिेही कायद्याचे बंधि िाही की त्यािंी विमाधारकाला त्याची पॉवलसी समाप्ि 
होि आहे आवण िी विविटट िारखेला संपि आहे. मात्र सौजन्शयाचा भाग म्हणूि आवण विरोगी 
व्यािसावयक पद्धिी म्हणिू विमाकिे समाप्िीच्या िारखेपूिी ििीकरण सूचिा पाठििाि आवण 
पोलीसीचे ििीकरण करण्याचे आिाहि करिाि. या सूचिेमध्ये पॉवलसी चे सिथ सुसंगि 
िपिील जसे, विमा आ्िावसि रक्कम, िार्थषक विमा हप्िा इत्यादी सिथ सुसंगि िपिील 
वदलेले असिाि. त्याच बरोबर विमाधारकाला जोखमी मध्ये काही भौविक बदल आले 
असल्यास िे कळिण्या संबधंी सूचिा देण्याचीही पद्धि आहे. 

त्याचबरोबर विमाधारकाचे या गोटटीकिेही लक्ष िधेले जािे की विमा हप्िा आगाऊ भरला 
गेल्यावििाय जोखीम धारण केली जाणार िाही. 

्ियं चाचणी 10  

ििीकरण सुचिे संदभाि खालीलपैकी कोणिे विधाि बरोबर आहे? 

I. विवियमािुंसार पॉवलसी समाप्ि होण्यापूिी 30 वदिस विमाधारकाला ििीकरण सूचिा 
पाठिण्याचे विमाकत्यांिर कायदेिीर बधंि असिे 

II. विवियमािुंसार पॉवलसी समाप्ि होण्यापूिी 15 वदिस विमाधारकाला ििीकरण सूचिा 
पाठिण्याचे विमाकत्यांिर कायदेिीर बधंि असिे 

III. विवियमािुंसार पॉवलसी समाप्ि होण्यापूिी 7 वदिस विमाधारकाला ििीकरण सूचिा 
पाठिण्याचे विमाकत्यांिर कायदेिीर बधंि असिे 

IV. विवियमािुंसार पॉवलसी समाप्ि होण्यापूिी विमाधारकाला ििीकरण सूचिा पाठिण्याचे 
विमाकत्यांिर कोणिेही कायदेिीर बधंि िसिे 

J. अटँी-मिी लािँकरग आवण िुमच्या ग्राहकाला ओळखा मागथदिथक ित्ि े 

गुन्शहेगार लोक त्याचं्या बेकायदेिीर उद्योगािूंि पैसे वमळििाि आवण िो कायदेिीर पैसा आहे 
असे भासिण्यासाठी एका प्रवक्रयेिूि पाठििाि त्याला मनी िााँडकरग असे म्हटले जािे.  

मनी िााँडकरग म्हणजे अिी एक प्रवक्रया आहे ज्यािूि गुन्शहेगार मंिळी पैसे ह्िािंवरि करिाि 
जेणे करूि गुन्शहेगारी कारिायामंधूि आलेल्या पिैाचंा ्त्रोि आवण मालकी लपिली जाईल. या 
प्रवक्रयेद्वारे पैिािंरील गुन्शहेगारीचा विक्का पसुला जािो आवण िो िैध बििो. 

बँका आवण इन्श्युरन्शस याचं्यासह विविध आर्थिक सेिाचंा िापर करूि गुन्शहेगार त्याचें पसेै 
कायदेिीर बििण्याचा प्रयत्ि करिाि. िे चुकीच्या िािािंी व्यिहार करिाि, उदाहरणािथ, 
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एखाद्या प्रकारचा विमा खरेदी करिाि आवण आणीि िंिर िे पसेै काढूि घेिाि आवण एकदा 
त्याचंा हेिू पूणथ आला की पसार होिाि.  

अिाप्रकारचे मनी िााँडकरगचे प्रयत्ि िाबंिण्यासाठी सरकारी पािळीिर भारिासह जागविक 
्िरािर प्रयत्ि चाल ूआहेि. 

सरकार द्वारे 2002 साली मनी िााँडकरग प्रविबधंक कायद्याचे विधेयक सक्रीय करण्याि आले. 
आयआरिीएआयद्वारे विमा सेिा मागणाऱ्या ग्राहकाचंी खरी ओळख विस््चि करणे, संिया्पद 
व्यिहारािंर लक्ष ठेिणे आवण ज्याि मनी िााँडकरग होिे आहे ककिा मनी िााँडकरग होि असल्याचा 
संिय आहे अिा प्रकरणाचंी योग्य िी िोंद ठेिणे अिा अिुरूप उपाययोजिा केल्यािंिर 
लगेचच अाँटी-मनी िााँडकरग मागथदिथक ित्ि ेजारी करण्याि आली. 

तुमच्या ग्राहकािा ओळखा या मागचदशचक ित्िािुंसार खाली द्िािजे जमा करूि प्रत्येक 
ग्राहकाची योग्य प्रकारची ओळख प्र्िावपि केली गेली पाहीजे:  

1. पत्त्याची पििाळणी 

2. िुकिाच काढलेला फोटो 

3. आर्थिक स््ििी 

4. विमा कराराचा उदे्दि 

त्यासाठी विमा प्रविविधीिे व्यिसाय आणिािा ग्राहकाची ओळख ्िावपि करण्यासाठी 
द्िािजे जमा करणे आि्यक असिे: 

1. व्यिींच्या बाबि – संपूणथ िाि, पत्ता, विमाधारकाचे संपकाचे क्रमाकं ओळखपत्र आवण 
पत्त्याचा परुािा, पिॅ क्रमाकं आवण एिईएफटीच्या उदे्दिािे बँकेचे संपूणथ िपिील 

2. कॉपोरेट कंपन्शयाचं्या बाबि – ्िापिेचे प्रमाणपत्र, टीपण आवण कंपिीची घटिा, 
व्यिसायाचे व्यिहार करण्यासाठी वदलेली अवधकृिी, पॅि कािाची प्रि 

3. भागीदारीिील कंपन्शयासंाठी – िोंदणी प्रमाणपत्र (िोंदणीकृि असल्यास), 
भागीदारीचा करार, भागीदाराला ककिा कमथचाऱ्याला व्यिसायाचे व्यिहार 
करण्यासाठी वदलेली अवधकृिी, अिा व्यिीच्या ओळखीचा परुािा 

4. ट्र्ट आवण प्रविटठािाचं्या बाबिीि – भागीदारी कंपिी प्रमाणेच 

येिे हे लक्षाि घेणे महत्िाचे आहे की अिी मावहिी उत्पादिाचं्या पार्पावरक विक्रीसाठी 
उपयोगी पििे आवण िे एक चागंले विपणिाचे साधि आहे. 
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सारािं 

a) द्िािजेीकरणाची पवहली पायरी म्हणजे प्र्िाि फॉमथ ज्याच्या माध्यमािूि विमाकिा 
्ििुःविषयी आवण त्याला कोणत्या प्रकारचा विमा हिा आहे याची मावहिी देिो 

b) भौविक मावहिी उघि करण्याचे किथव्य पॉवलसी सुरु होण्यापूिी सुरु होिे, आवण 
पॉवलसीच्या सपूंणथ कालािधीि चालचू राहिे  

c) प्र्िाि फॉमथच्या िेिटी विमा कंपन्शया सामान्शयिुः एक प्रकटि घालिाि ज्यािर प्र्िािकािे 
्िाक्षरी करायची असिे. 

d) प्र्िाि फॉमथच्या घटकामंध्ये खालील गोटटींचा समाििे होिो: 

i. प्र्िािकाचे सपूंणथ िाि  
ii. प्र्िािकाचा पत्ता आवण संपकाचे िपिील  
iii. िैद्यकीय पॉवलसीच्या बाबिीि बँकेचे िपिील 
iv. प्र्िािकाचा व्यिसाय, िोकरी ककिा धंदा 
v. विम्याच्या विषय ि्िूचे िपिील आवण ओळख  
vi. विमा आ्िावसि रक्कम 
vii. मागील आवण सद्य विमा 
viii. िुकसािीचा अिुभि 
ix. विमाधारकाचे प्रकटि 

e) मध्य्ि म्हणूि िािरणाऱ्या विमा प्रविविधीिे याची खात्री केली पावहजे की विमाधाराकाद्वारे 
जोखमीची सिथ भौविक मावहिी विमाकत्याला परुिली गेली आहे. 

f) प्र्िािाची पििाळणी करणे आवण त्याचा ्िीकारासंबधंी विणथय घेणे याला अंिलेखि असे 
म्हणिाि. 

g) िैद्यकीय पॉवलसींमध्ये, विमाधारकाला मावहिी पत्रक सुद्धा पुरिले जािे आवण त्यािे 
प्र्िािामध्ये प्रकटि देणे आि्यक असिे की त्यािे मावहिी पत्रक िाचले आहे आवण 
त्याला िे समजले आहे 

h) विमाहप्िा म्हणजे विमा करारािंगथि विमाधाराकाद्वारे विम्याची विषयि्िू विमा आ्िावसि 
करण्यासाठी वदलेला मोबदला ककिा रक्कम असिे 

i) विमा हप्त्याची रक्कम, रोख, कोणिेही मान्शयिाप्राप्ि विविमायायोग्य साधि, पो्टल मिी 
ऑिथर, के्रिीट ककिा िेवबट कािथ, इंटरिेट, ई-ह्िान्शिरण, िेट जमा ककिा 
प्रवधकाऱ्याद्वारे िळेोिळेी मान्शय केलेली अन्शय पद्धि. 

j) जेिे आि्यक असेल िेिे विम्याचे प्रमाणपत्र विम्याचा परुािा देऊ करिे 
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k) विम्याचा कराराचा पुरािा देणारा पॉवलसी हा एक औपचावरक द्िािजे असिो. 

l) हमीपत्र म्हणजे पॉवलसी मध्ये ्पटटपणे व्यि केलेली अट असिे वजचे कराराच्या 
िैधिेसाठी िदादिुः पालि कराि ेलागिे. 

m) पॉवलसी जारी करिािा काही अटी ककिा ििी सुधारण्याची आि्यकिा असेल िर िे एका 
द्िािजेाच्या माध्यमािूि सुधारणा / बदल करूि केले जािे त्याला पुटटी असे म्हणिाि. 

n) िाक्यरचिेचा सिाि महत्िाचा वियम म्हणजे कराराच्या दोन्शही बाजंूचा उदे्दि साध्य झाला 
पावहजे आवण हा उदे्दि पोल्सी मध्येच िोधला गेला पवहजे. 

o) मनी िााँडकरग म्हणजे गुन्शहेगारी मागांिी वमळिलेला पैसा कायदेिीर ्िरुपाि रुपािंरीि 
करणे आवण याला प्रविबधं करण्यासाठी भारिासह जगभराि कायदे केले गेले आहेि 

p) तुमच्या ग्राहकािा ओळखा मागचदशचक तत्व े पालि करण्याची आवण या मागथदिथक 
ित्त्िािुंसार आि्यक द्िािजे वमळिण्याची जबाबदारी विमा प्रविविधीची असिे. 

महत्िाच्या संज्ञा 

a) पॉवलसी फॉमथ 
b) विमा हप्त्याचा आगाऊ भरणा  
c) विम्याचे प्रमाणपत्र 
d) ििीकरण सूचिा  
e) हमीपत्र 
f) अट 
g) पुटटी 
h) मनी िााँडकरग 
i) तुमच्या ग्राहकािा ओळखा 
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प्रकरण 19 
िैद्यकीय विमा उत्पादिे 

 

प्रकरणाची ओळख 

हे प्रकरण िुम्हाला भारिािील विमा कंपन्शयादं्वारे पुरिल्या जाणाऱ्या विविध िैद्यकीय विमा 
उत्पादिाचं्या बाबि एकूण वचत्र ्पटट करेल. मेविक्लेम सारख्या फि एका उत्पादिापासूि 
विविध प्रकारची उत्पादिे असल्यािे ग्राहकाला सुयोग्य संरक्षण विििण्यासाठी भरपूर िैविध्य 
उपलदाध आहे. हे प्रकरण विविध व्यिी, कुटंुब आवण समूह यािंा संरक्षण देणाऱ्या विविध 
िैद्यकीय उत्पादिाचं्या िैविटट्यासंंबधंी सागेंल. 

विकण्याची फवलिे 

 

A. िैद्यकीय विमा उत्पादिाचें िगीकरण  
B. िैद्यकीय विम्याच्या प्रमाणीकरणासाठी आयआरिीएची मागथदिथक सूते्र 
C. रुग्णालय भरिी खचथ भरपाई उत्पादि 
D. िाढीि सरंक्षणे आवण उच्च िजािट विमा योजिा 
E. ज्येटठ िागवरक धोरण 
F. विस््चि फायदा सरंक्षण – रुग्णालय रोख, गंभीर आजार  
G. दीघथकालीि सेिा उत्पादि 
H. संयुि-उत्पादिे 
I. पॅकेज पॉवलसी 
J. सूक्ष्म विमा आवण गरीब िगासाठी िैद्यकीय विमा  
K. राटट्रीय ्िा्र्थ्य विमा योजिा 
L. प्रधािमंत्री सुरक्षा वबमा योजिा 
M. प्रधािमंत्री जि धि योजिा  
N. व्यविगि अपघाि आवण अपगंत्ि संरक्षण 
O. परदेि प्रिास विमा 
P. समूह िैद्यकीय विमा 
Q. िैद्यकीय बचि खािे  
R. िैद्यकीय विमा पॉवलसी मधील महत्िाची विधािे 
 
हे प्रकरण अभ्यास केल्यािंिर, िुम्ही खालील गोटटी करू िकाल: 



 

330 
 

a) िैद्यकीय विम्याचे विविध िगांबाबि सागंिा येणे  

b) िैद्यकीय विम्यािील प्रमाणीकरणा संबधंािील आयआरिीएआय च्या मागथदिथक सूत्राचें 
िणथि करणे   

c) भारिीय िैद्यकीय विमा बाजारपेठेिील िैद्यकीय विमा उत्पादिाचं्या प्रकारासंंबधंी चचा 
करणे 

d) व्यविगि अपघाि विमा संबधंी ्पटटीकरण देणे  

e) परदेि प्रिास विम्यासंबधंी चचा करणे  

f) िैद्यकीय विमा पॉवलसी मधील महत्िाच्या संज्ञा आवण िाक्ये समजाििू घेणे 
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A. िैद्यकीय विमा उत्पादिाचें िगीकरण 

1. िैद्यकीय विमा उत्पादिाचंा पवरचय  

आयआरिीए चे िैद्यकीय विम्याचे विवियम िैद्यकीय सरंक्षणाची व्याख्या खालीलप्रमाणे करिाि 

व्याख्या 

“िैद्यकीय विमा व्यिसाय”ककिा “िैद्यकीय संरक्षण”म्हणजे आजारपणाचे फायदे ककिा 
िैद्यकीय, िल्यक्रीयात्मक, ककिा रुग्णालय खचथ फायदे ज्याि सुविस््चि फायदे आवण 
दीघथकालीि सेिा, प्रिास विमा आवण व्यविगि अपघाि संरक्षण यासारखे संरक्षण पुरिणारे 
विमा करार प्रत्यक्षाि आणणे. 

भारिीय बाजारपेठेि उपलदाध असणारे िैद्यकीय विमा उत्पादिे बहुिािंी रुग्णालय भरिीच्या 
्िरूपाची उत्पादिे आहेि. व्यिीद्वारे रुग्णालय भरिीच्या दरम्याि होणारा खचाबाबि ही 
उत्पादिे सरंक्षण देिाि. पनु्शहा, िैद्यकीय सेिचेी िाढणारे खचथ, िल्यक्रीयात्मक उपचार, 
बाजाराि येणारे ििीि आवण अवधक खर्थचक िंत्रज्ञाि आवण िव्या प्रकारच्या औषधामुंळे अिा 
प्रकारचे खचथ खूप महाग आवण सामान्शय माणसाला परििण्याच्या पलीकिचे असिाि. खरे 
म्हणजे, अगदी चागंली आर्थिक स््ििी असणाऱ्या माणसालाही असे महागिे खचथ, िैद्यकीय 
विम्यावििाय परििणे िक्य िाही.  

त्यामुळे, िैद्यकीय विमा मुख्यिुः दोि कारणासंाठी महत्िाचा आहे: 

 कोणत्याही आजाराच्या घटिेि िैद्यकीय उपचारासंाठी आर्थिक मदि परुिण्यासाठी. 

 व्यिीिे साठिलेले पैसे जिि करणे, अन्शयिा एखाद्या आजाराच्या खचामुळे िे सपूंि 
जाऊ िकिाि. 

रुग्णालय भरिीच्या खचासाठी सरंक्षण देणारे वकरकोळ िैद्यकीय विमा उत्पादि – मेविक्लेम- 
1986 मध्ये चार सािथजविक के्षत्रािील विमाकत्यांद्वारे बाजाराि आणण्याि आले. या कंपन्शयािंी 
भविटय आरोग्य सारखी योजिा ज्याि प्र्िािकािंा िरुण ियािच त्याचं्या वििृत्ती िंिरच्या 
िैद्यकीय खचांसाठी सरंक्षण देणारी पॉवलसी, विदेि्ि मेविक्लेम पॉवलसी, जी प्रिास विमा देिे 
आवण गवरबासंाठी जि आरोग्य विमा पॉवलसी अिी अन्शय एक दोि उत्पादिे सुद्धा बाजाराि 
आणली. 

िंिरच्या काळाि विमा के्षत्र खासगी के्षत्रािील कंपन्शयासंाठी मुि करण्याि आले, ज्यामुळे 
अिेक कंपन्शया िैद्यकीय विम्यासह या के्षत्राि आल्या. त्याचं्या सोबि या व्यिसायाचा व्याप 
िाढला, अिा संरक्षणामधील विविधिा िाढली आवण काही ििी सरंक्षणे सुद्धा वमळू लागली. 

आज, बहुिके सिथ साधारण विमा कंपन्शया, केिळ िैद्यकीय विमा करणाऱ्या कंपन्शया आवण 
जीिि विमा कंपन्शया यािंी देऊ केलेल्या िेकिो उत्पादिामुंळे िैद्यकीय विमा के्षत्र मोठ्या 
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प्रमाणाि विकवसि झाले आहे. मात्र, मेविक्लेम पॉवलसीचे मूळ ्िरूप, म्हणजेच रुग्णालय 
खचांपासूि सरंक्षण हे अद्यापही िैद्यकीय विम्याचे सिाि लोकवप्रय ्िरूप आहे. 

विमा वियामक आवण विकास प्रावधकरण (िैद्यकीय विमा) विवियम, 2013 िुसार  

1. जीिि विमा कंपन्शया दीघथकालीि िैद्यकीय विमा उत्पादिे देिाि मात्र त्याचंा विमा 
हप्िा वकमाि िीि िषांच्या प्रत्येक दालॉकसाठी विस््चि असिो आवण आि्यकिेिुसार 
सुधावरि केला जािो. 

2. साधारण–विमा आवण केिळ िैद्यकीय विमा कंपन्शया वकमाि एक िषांचा आवण 
अवधकिम िीि िषांचा कालािधी असणारी ्ििंत्र िैद्यकीय उत्पादिे देऊ करिाि, 
मात्र या कालािधीसाठी असणारे विमा हप्िा एक सारखाच राहिो. 

2. िैद्यकीय विमा पॉवलसींची िैविटट्य े

िैद्यकीय विमा मूलिुः आजारपण आवण आजारपणामुळे होणारे खचथ यासंबधंाि काम करिो. 
काहीिळेा, व्यिीला झालेला रोग जुिाट ककिा दीघथकालीि असू िकिो ककिा रोजच्या 
जगण्यािी संबवंधि गोटटींिर पवरणाम करणारा गंभीर ्िरूपाचा असू िकिो. अपघािािे 
होणाऱ्या दुखापिी ककिा अपघािामुळे येणारी अपंगिा यामुळे सुद्धा खचथ होऊ िकिाि.  

विविध प्रकारची जीिििैली असणारे, खचथ करण्याची क्षमिा आवण िैद्यकीय स््ििी यामुळे 
विविध ग्राहकाचं्या िगेिगेळ्या प्रकारच्या गरजा असू िकिाि ज्या प्रत्येक ग्राहक िगाला देऊ 
करिािा, त्याचं्यासाठी सुयोग्य उत्पादिे ियार करिािा विचाराि घ्याव्या लागिाि. 
त्याचिळेी, अवधक ्िीकाराहथिा आवण व्यापक व्यिसाय वमळिण्यासाठी िैद्यकीय विमा 
उत्पादिे परििण्याजोगी असािी लागिाि, ग्राहकाला समजण्यासाठी आवण विक्री करणाऱ्या 
संचाला विक्री करण्यासाठी सोपी असािी लागिाि. 

विमा कंपन्शया त्याचं्या ग्राहकासंाठी विविध ्िरुपाि िैद्यकीय विम्याची ही काही आि्यक अिी 
िैविटट्ये राखण्याचा प्रयत्ि करिाि. 

3. िैद्यकीय विमा उत्पादिाचें वि्िृि िगीकरण  

उत्पादिाची रचिा किीही असली िरी, िैद्यकीय विमा उत्पादिाचें 3 प्रकारामंध्ये िगीकरण 
करिा येिे: 

a) भरपाई संरक्षण 

िैद्यकीय विमा बाजारपेठेचा मोठा वह्सा या प्रकारच्या उत्पादिािंी व्यापला आहे आवण 
त्याि रुग्णालय भरिी दरम्याि झालेल्या प्रत्यक्ष िैद्यकीय खचाची भरपाई केली जािे. 
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b) विस््चि फायदा संरक्षण 

याला ‘रुग्णालय रोख’ असेही म्हटले जािे, ही उत्पादिे रुग्णालय भरिीच्या काळाि 
प्रविवदिसा साठी  ठराविक रक्कम अदा करिाि. काही उत्पादिामंध्ये श्रणेीकृि विस््चि 
िल्यवक्रया फायदे वदलेले असिाि. 

c) गंभीर आजार सरंक्षण 

दयदय रोग, मेंदू विकार, ककथ रोग यासारखे पूिी-विस््चि केलेल्या गंभीर आजार झाल्यास 
ही विस््चि फायद्याची रक्कम देणारी योजिा आहे. 

जगभराि िैद्यकीय आवण अपंगिा विमा एकवत्रि पणे वदले जािाि पण भारिाि मात्र व्यविगि 
अपघाि सरंक्षण विमा पारंपावरक वरत्या िैद्यकीय विम्याच्या पेक्षा ्ििंत्रपणे विकल्या जािाि. 

त्याचबरोबर िैद्यकीय विम्यामध्ये सामान्शयिुः भारिाबाहेरील खचथ समाविटट िसिाि. या 
उदे्दिािे – विदेि्ि िैद्यकीय विमा ककिा प्रिास विमा हे दुसरे उत्पादि खरेदी कराि ेलागिे. 
अगदी िजीकच्या काळाि, काही खासगी विमाकत्यांच्या उच्चिगीय उत्पादिामंध्ये िेहेमीच्या 
िैद्यकीय विमा सरंक्षणाि काही अटी आवण ििींसह विदेि्ि विमा सरंक्षण समाविटट असिे. 

4. ग्राहक विभागणी िुसार िगीकरण 

लक्ष्य ग्राहक िगथ िोळ्यासमोर ठेििू सुद्धा उत्पादिे ियार केली जािाि. प्रत्येक ग्राहक 
विभागासाठी फायद्याचे ्िरूप, ककमि, अिंलेखि आवण विपणि बऱ्यापैकी िगेळे असिे.: 

a) वकरकोळ ग्राहकािंा आवण त्याचं्या कुटंुवबयािंा िैयविक संरक्षणवदले जािे 

b) कॉपोरेट ग्राहकािंा त्याचं्या कमथचाऱ्यािंा आवण समूहािंा संरक्षण देण्यासाठी समूह संरक्षण 
वदले जािे  

c) आरएसबीिाय सारख्या सरकारी योजिा साठी लोकसखं्येिील अवििय गरीब िगांच्या 
संरक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणािरील पॉवलसी. 

 

B. आयआरिीएचीिैद्यकीय विम्याच्या प्रमाणीकरणासाठी मागथदिथक सूते्र 

अिेक विमाकिे असंख्य उत्पादिे पुरििाि आवण विविध संज्ञाचं्या विविध व्याख्या आवण 
अपिाद यामुंळे बाजाराि गोंधळाचे िािािरण विमाण झाले. त्यामुळे ग्राहकासाठी उत्पादिाचंी 
िुलिा करणे अिघि आवण विसऱ्या बाजूच्या प्रिासकासंाठी ्ििंत्र कंपन्शयाचं्या उत्पादिाचे 
विमा हक्क अदा करणे कठीण झाले. त्याि भर म्हणूि, गभंीर आजाराच्या पॉवलसीबाबि, गंभीर 
आजार कोणत्या आजारािंा म्हणायचे याबाबि ्पटटिा िव्हिी. िैद्यकीय विमा उद्योगासाठी 
इलेक्ट्रोविक िाटा साभंाळणे सुद्धा अिघि बिले होिे. 
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विमाकिे, सेिा प्रदािे, टीपीए आवण रुग्णालये आवण विमा करणाऱ्या लोकाचं्या िक्रारी, 
याचं्यािील गोंधळ दूर करण्यासाठी आयआरिीए सारख्या विविध सं्िा, सेिा प्रदािे, 
रुग्णालये, चेंबर ऑफ कॉमसथ अँि इंि्ट्रीची िैद्यकीय सल्लागार सवमिी या साऱ्यािंी एकत्र 
येऊि िैद्यकीय विम्यासाठी काही प्रमाणाि प्रमाणीकरण करण्यासाठी एकत्र आले. सिांच्या 
सामंज्यािर आधावरि आयआरिीएिे 2013 साली िैद्यकीय विम्याबाबि मागथदिथक सूते्र जारी 
केली. 

आिा ही मागथदिथक सूते्र खालील गोटटींच्या प्रमाणीकरणासाठी मागथदिथि देिाि:  

1. सिथत्र िापरल्या जाणाऱ्या विमा संज्ञाचं्या व्याख्या 
2. गंभीर आजाराचं्या व्याख्या  
3. रुग्णालय खचथ भरपाई पॉवलसींच्या बाबिीि खचािूि िगळण्याच्या गोटटींची यादी  
4. विमा हक्क फॉम्सथ आवण पूिथ-अवधकृिि फॉमथ 
5. वबलाचें ्िरूप 
6. रुग्णालयाचंा रुग्ण मुिीचा अहिाल 
7. टी पी ए, विमाकिे आवण रुग्णालये याचं्यािील प्रमाण करार  
8. ििीि पॉवलसीजसाठी आयआरिीएआय वमळिण्यासाठी प्रमाण फाईल अँि युज 

फोमेट 

िैद्यकीय सेिा प्रदािे आवण विमा उद्योग याचं्या सेिाचंी गुणित्ता सुधारण्यािील ही एक मोठी 
पायरी ठरली आहे आवण आरोग्य आवण िैद्यकीय विमा संबंधी अिथपूणथ मावहिी वमळिण्यासाठी 
सुद्धा याची मदि होईल. 

C. रुग्णालय भरिी भरपाई उत्पादि 

भारिाि, भरपाई आधावरि िैद्यकीय विमा पॉवलसी अगदी सामान्शय आवण सिाि जा्ि विकली 
जाणारी िैद्यकीय विमा पॉवलसी आहे. ऐिीच्या दिकाि पीएसयुज किूि वदली गेलेली 
मेविक्लेम पॉवलसी म्हणजे सिाि पवहले प्रमाण िैद्यकीय उत्पादि होिे आवण बऱ्याच 
काळासाठी बाजाराि उपलदाध असलेले िे एकमेि उत्पादि  होिे. हे उत्पादि, काही वकरकोळ 
बदल करूि िगेिगेळ्या विमाकत्यांद्वारे विविध ब्रिँ िािािंी विपणि केले जाि असले िरी, 
मेविक्लेम आजही देिािील सिावधक विकली जाणारी िैद्यकीय विमा पॉवलसी आहे. 

रुग्णालय खचथ भरपाई उत्पादिामुंळे व्यिींचे रुग्णालय भरिीच्या प्रसंगाि होणाऱ्या खचापासूि 
संरक्षण वमळिे. बऱ्याच बाबिीि, या पॉवलसी रुग्णालय भरिीच्या पूिीचे आवण काही िंिरचे 
वदिस सुद्धा सरंक्षण वदले जािे, मात्र रुग्णालय भरिीिी सबंंवधि िसणारे खचथ िगळले 
जािाि. 

असे संरक्षण ‘भरपाई आधारािर’ म्हणजे रुग्णालय भरिीच्या दरम्याि झालेल्या खचाचा बराच 
भाग ककिा सिथ भागाला सरंक्षण पुरिले जािे. याची िुलिा ‘फायदा आधावरि’ संरक्षणाच्या 
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िुलिेि करायची झाली िर, याि विमा पॉवलसीमध्ये उधृि केल्यािुसार एखादी घटिा 
घिल्यासच फायद्याची रक्कम अदा केली जािे. (जसे, रुग्णालय भरिी, गंभीर आजाराचे 
विदाि, ककिा भरिीचा प्रत्येक वदिस) आवण त्याचा झालेल्या प्रत्यक्ष खचािी काहीही संबधं 
िसिो. 

उदाहरण 

रघूच्या छोट्या कुटंुबाि त्याची पत्िी आवण 14 िषांचा मुलगा आहे. त्यािे कुटंुबािील प्रत्येक 
सद्यासाठी विमा कंपिीकिूि प्रत्येकी रुपये 1 लाखाचे व्यविगि सरंक्षण देणारी मेविक्लेम 
पॉवलसी घेिली आहे,  त्याचं्यापकैी प्रत्येकाला रुग्णालय भरिी झाल्यास एक लाख 
रुपयापंयंिच्या िैद्यकीय खचाचा परिािा वमळिो. 

दयदय विकाराचा झटका आल्यािे रघुला रुग्णालयाि भरिी कराि ेलागले. िैद्यकीय वबल 1.25 
लाख इिके आले. प्लॅि संरक्षणािुसार विमा कंपिीिे 1 लाख अदा केले आवण रघु यािंा उिथवरि 
रुपये 25000 ्ििुःच्या वखिािूि भराि ेलागले. 

भरपाई आधावरि मेविक्लेम पॉवलसीची मुख्य िैविटट्ये खाली िपिीलाि वदली आहेि, 
संरक्षणाच्या मयादामंधील िैविटट्य,े िगळण्याच्या जा्िीच्या गोटटी ककिा फायदे ककिा काही 
िाढीि गोटटी प्रत्येक विमाकत्याद्वारे विपणि केल्या जाणाऱ्या उत्पादिािंा लागू होऊ िकिाि. 
विद्यार्थ्यांिा असे सुचिले जािे की खाली वदलेल्या गोटटी उत्पादिासंबंंधी ढोबळ कल्पिा यािी 
म्हणूि वदल्या आहेि आवण त्यािे एखाद्या विविटट विमाकत्याच्या उत्पादिाबाबि अवधक 
मावहिी हिी असल्यास िी करूि घ्यािी. त्याचबरोबर त्यािे िापरल्या जाणाऱ्या िैद्यकीय 
संज्ञाचं्या बाबि ्ििुःला जागृि ठेिाि.े 

1. आिंररुग्ण रुग्णालय भरिी खचथ 

भरपाई पॉवलसीसाठी, आजार /अपघाि याचं्यामुळे झालेल्या रुग्णालय भरिीच्या खचाची 
रक्कम वदली जािे.  

सिथ खचथ वदले जाि िाहीि आवण बहुिािं उत्पादिे सरंवक्षि केलेले खचथ सुविस््चि करिाि 
याि सामान्शयिुः खालील गोटटींचा समाििे होिो.: 

i. रूग्णालया द्वारे वदली गेलेली खोली, वििास आवण िुिषुा कक्ष. यामध्ये िुिुषा सेिा, 
आरएमओ आकार, आयव्ही फ्लुइिस, रि संक्रमण / इंजेक्िि समायोजि आकार 
आवण ित्सम खचथ  

ii. अविदक्षिा विभाग (आयसीयु)  खचथ 

iii. िल्यवक्रया िज्ञ, भलू िज्ञ, िॉक्टर, सल्लागार, वििेषज्ञ िुल्क  

iv. भलू, रि, ऑस्क्सजि, िल्यवक्रया कक्ष आकार, िल्यक्रीया उपकरणे,  

v. औषधे,  
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vi. िायवलसीस, केमोिेरपी, रेवियोिेरपी 

vii. िल्यवक्रयेच्या दरम्याि बसिलेल्या प्रो्िेवटक उपकरणाचंी ककमि, जसे पेसमेकर, 
ओिोपेविक रोपण, इन्शफ्रा कार्थियाक व्हॉल्व्ह, व्हॅ्क्युलर ्टेण्ट्   

viii. संबंधी प्रयोगिाळा / रोगविदाि िपासण्या आवण उपचारािंी संबवंधि अन्शय िैद्यकीय 
खचथ 

ix. विमाधारकाच्या अियि रोपणाच्या संदभाि रुग्णालय भरिी खचथ (अियिाची ककमि)  

िेहेमीच्या रुग्णालय भरिी खचथ भरपाई पॉवलसी मध्ये रुग्णालयाि 24 िासापेंक्षा अवधक राहाि े
लागले िर सरंक्षण देिाि. मात्र, अिेक िल्यक्रीयाचं्या िैद्यकीय िंत्रज्ञािाि आवण उपचार 
पद्धिी मध्ये झालेल्या बदलामुंळे रुग्णालय भरिी आि्यक िसिे. आजकाल िेकेअर 
पद्धिींमुळे त्या वििेष िेकेअर कें द्रामंध्ये ककिा रुग्णालयामंध्ये पार पिल्या जािाि. िोळ्याचंी 
ि्त्रवक्रया, केमोिेरपी; िायवलसीस इत्यादी िेकेअर ि्त्रवक्रया या प्रकाराि मोििाि आवण 
ही यादी िाढि आहे. त्यासुद्धा पॉवलसीच्या अिंगथि संरवक्षि केल्या जािाि. 

भारिाि बाह्य रुग्णािंा वदले जाणारे संरक्षण खूप मयावदि आहे, अिी खूप कमी उत्पादिे 
आहेि ज्याि ओ पी िी साठी सरंक्षण वदले जािे. असे असले िरी काही अिा विमा पॉवलसी 
आहेि ज्या बाह्य रुग्ण उपचार, आवण िॉक्टराचं्या भेटी, िेहेमीच्या िैद्यकीय िपासण्या िेंटल 
आवण औषधाचें खचथ अिा सबंंवधि िैद्यकीय खचथ याचं्या साठी सरंक्षण देिाि. 

2. रुग्णालय भरिीच्या पूिीचे आवण िंिरचे खचथ  

i. रुग्णालय भरिी पूिीचे खचथ 

रुग्णालय भरिी एक िर िाििीची असू िकिे ककिा योजिापूिथक केलेली असू िकिे. 
रुग्णािे जर योजिापूिथक ि्त्रवक्रया करूि घेण्याचे ठरिले िर रुग्णालय भरिी पुिी 
काही खचथ होऊ िकिाि. 

व्याख्या 

आयआरिीए िैद्यकीय विमा प्रमाणीकरण मागथदिथक सूते्र, रुग्णालय भरिी-पूिथ खचाची 
व्याख्या खालील प्रमाणे करिाि.:   

विमाधारक व्यिीला रुग्णालयाि भरिी करण्यापूिी लगेचच झालेले िैद्यकीय खचथ, मात्र,: 

a) असे िैद्यकीय खचथ ज्या लक्षणासंाठी रुग्णाला रुग्णालयाि भरिी करणे भाग पिले, आवण  

b) आंिररुग्ण रुग्णालय भरिी विमा हक्क, अिा रुग्णालय भरिीसाठी विमा कंपिीची समंिी 
असिे. 
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रुग्णालय भरिी पूिीचे खचथ, िपासण्या, औषधे, िॉक्टराचें िुल्क इत्यादी असू िकिाि. 
असे खचथ रुग्णालय भरिीिी संबंवधि असिील िर िैद्यकीय पॉवलसी अंिगथि सरंवक्षि केले 
जािाि. 

ii. रुग्णालय भरिी प्चाि खचथ 

रुग्णालयाि काही काळ काढल्यािंिर, बहुिािं बाबींमध्ये प्रकृिी सुधारणा आवण अिुििथि 
याचं्यािी संबवंधि खचथ असिाि. 

व्याख्या 

विमाधारक व्यिीच्या रुग्णालय मुिीच्या िाबििोब िंिर झालेले खचथ, मात्र: 

a) असे िैद्यकीय खचथ त्याच स््ििीसाठी झाले असले पावहजेि ज्यासाठी विमाधारक व्यिीला 
रुग्णालयाि भरिी केले होिे, आवण  

b) आंिररुग्ण भरिी विमा हक्क, अिा रुग्णालय भरिीसाठी विमा कंपिीची संमिी असिे. 

रुग्णालय भरिी प्चाि खचथ मुिी िंिरच्या ठराविक वदिसाचं्या कालािधीि झालेले सुसंगि 
खचथ असले पावहजेि आवण िे विमा हक्काचा भाग समजले जािील. 

रुग्णालय भरिीिंिर मुिीप्चाि खचथ औषधे, िॉक्टराकंिूि पुिरािलोकि, इत्यादी ्िरुपाि 
असले पावहजेि. असे खचथ रुग्णालयाि ज्या कारणासाठी उपचार घेिले त्याच्यािी संबंवधि 
असले पावहजेि आवण िैद्यकीय पॉवलसी अंिगथि सरंवक्षि असले पावहजेि. 

 

प्रत्येक विमाकत्यािुसार रुग्णालय भरिी पूिथ आवण मुिी प्चाि खचाचा कालािधी बदलि 
असला आवण िो पॉवलसी मध्ये सुविस््चि केला असला िरी, सामान्शयिुः कालािधी भरिी पूिी 
िीस वदिस आवण मुिी िंिर साठ वदिस असिो. 

भरिी पूिथ आवण मुिी प्चाि खचथ, पॉवलसी च्या अंिगथि अिुमि केलेल्या एकूण रक्कमेचा 
भाग असिो. 

a) वििासी रुग्णालय भरिी  

हा फायदा जरी सिथसामान्शय पॉवलसीधारकादं्वारे घेिला जाि िसला िरी, व्यविगि 
िैद्यकीय पॉवलसीच्या िरिुदींमध्ये रुग्णालयाि भरिी ि होिा घरीच घेिलेल्या िैद्यकीय 
उपचाराचा खचथ देण्याची िरिुद असिे. मात्र, यासाठी अट अिी असिे की रुग्णाचा 
आजाराचे ्िरूप रुग्णालयाि भरिी करण्या जोगे असले िरी त्याची िारीवरक स््ििी 
रुग्णालयाि भरिी करण्याजोगी िसिे ककिा रुग्णालयाि भरिी करण्यासाठी जागा 
उपलदाध िसिे. 
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या सरंक्षणा बाबि िेहेमी िीि िे पाच वदिसाचें जादा विधाि असिे, याचा अिथ असा की 
पवहल्या िीि ककिा पाच वदिसाचंा खचथ विमाधारका द्वारे केलागेला पावहजे. त्याचबरोबर हे 
संरक्षण,काही जुिाट आवण दम, खोकला, जुिाट मूत्ररोग, िेफ्रायटीक कसड्रोम, िायवरया 
आवण गॅ् ट्रोटायटीस, मधुमेह मेटीलास इवपलेप्सी, उच्च रिदाब, इन्श्लुएन्शज़ा, खोकला 
आवण सदी , िाप सिथप्रकारची हगिण, इत्यादीसाठी वििासी रुग्णालय भरिी सरंक्षण 
िगळण्याि आले आहे. 

b) सामान्शय अपिाद  

सामान्शय अपिादरुग्णालय भरिी भरपाई पॉवलसीच्या अंिगथि काही िेहेमीचे अपिाद 
सावंगिले जािाि: आयआरिीएआयिे जारी केलेल्या वििेषिुः पवरविटट IV मध्ये िैद्यकीय 
विम्याचे प्रामावणकरण करण्याच्या मागथदिथक ित्िामंध्ये सुचिलेल्या िपिीलािील 
अपिादािंर आधावरि आहेि. विद्यार्थ्यांिी आयआरिीएआयच्या िबे साईटिर उपलदाध 
असणाऱ्या मागथदिथक ित्िाचंी मावहिी करूि घ्यािी. 

आपण याची िोंद घेिली पावहजे की यापैकी कोणिेही अपिाद माफ केले गेले ककिा काही 
िाढीि अपिाद घािले गेले िर फाईल करा आवण िापरा मधील मान्शय अटीिुसार घािल े
जाऊ िकिाि ि िे ग्राहक मावहिीपत्र आवण पॉवलसी मध्ये ्ििंत्रपणे िमूद केलेले असले 
पाहीजेि. 

i. आधीपासूि असलेले आजार 

सिथ व्यविगि प्लॅिमधूि हे िेहेमीच िगळलेले असिाि कारण अन्शयिा विस््चि आजाराला 
संरक्षण देण्यासारखे होईल आवण यािूि मोठी जोखीम विमाकत्याला घ्यािी लागेल. 
िैद्यकीय पॉवलसी घेिािा पूिी असलेल्या रोगाचंा इविहास/दुखापिी याबाबि महत्िाचे 
प्रकटि प्रत्येक विमाधारक व्यिीिे मावहिी देणे आि्यक असिे. यामुळे विमाकत्याला 
विम्याचा प्र्िाि ्िीकारण्याचा विणथय घेिा येिो. 

व्याख्या 

आयआरिीएच्या प्रमाणीकरण मागथदिथक सूत्रािुंसार, पूिी असलेले आजार म्हणजे 

“अिी कोणिीही स््ििी आजार ककिा दुखापि ककिा संबंवधि स््ििीची िुम्हाला असलेली 
लक्षणे आवण/ककिा िुमचे झालेले रोगविदाि आवण/ककिा विमाकत्या द्वारे पवहली पॉवलसी 
देण्यापूिी 48 मवहिे ज्यासाठी िुम्हाला िैद्यकीय सल्ला/उपचार घ्यािा लागला असेल.” 

यासाठी अपिाद असिो: कोणिीही पूिी असलेली स््ििी जी पॉवलसी मध्ये विस््चि केली 
असेल ि त्याच्या/विच्या विमाकत्या कंपिी सोबिच्या सििच्या 48 मवहन्शयाचं्या सरंक्षणा िंिर 
पुन्शहा वदसूि आल्यास. 

1. िजि वियंत्रण उपचार /उत्पादिे/सेिा   
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2. चटमा/कॉन्शटॅक्ट लेन्शसेस/श्रिण यंते्र इत्यादी 
3. दािाचं्या उपचाराचें खचथ ज्याि रुग्णालय भरिी अपेवक्षि िसिे 
4. हामोि पुिबथदल 
5. गृह-भेट िुल्क  
6. िधं्यत्ि/अंविक िधं्यत्ि/कृवत्रम गभथधारणा  
7. लठ्ठपणा (लठ्ठपणा विकृिी सह) उपचार 
8. मािवसक आवण सायकोसोमेवटक आजार 
9. अपििथि िटुीसाठी सुधारणात्मक ि्त्रवक्रया 
10. लैंवगक संबधंाद्वारे पसरणाऱ्या आजारािंरील उपचार 
11. दािा पििाळणी खचथ  
12. भरिी / िोंदणी िुल्क  
13. मुल्याकंि / रोग विदािासाठी रुग्णालय भरिी 
14. ज्यासाठी रुग्णालयाि भरिी कराि ेलागले ककिा ज्या रोगाचे विदाि आले त्याच्यािी 

संबंवधि िसलेल्या अन्शिषेण/उपचाराचा खचथ 
15. जेव्हा एखाद्या रुग्णाचे रेट्रो व्हायरस आवण/ककिा एचआयव्ही/एड्सस इत्यादीसाठी 

विदाि केले जािे आवण/ककिा प्रत्यक्ष पणे ककिा अप्रत्यक्षपणे िसे लक्षाि आले िर 
त्यासाठीचे खचथ 

16. ्टेम सेल इम्प्लनँ्शटेिि/ि्त्रवक्रया आवण साठिणूक 
17. युद्ध आवण आस्ण्िक संबवंधि कारणे  
18. िोंदणी िुल्क, प्रििे िुल्क, फोि, टेवलस्व्हजि िुल्क, साबण इत्यादी अ-िैद्यकीय 

खचथ 
19. कोणिाही विमा हक्क दाखल करण्यापूिी पॉवलसी सुरु झाल्यापासूि सामान्शयिुः 30 

वदिसाचंा प्रिीक्षा कालािधी लागू होिो. असे असले िरी हा वियम अपघािसाठी 
रुग्णालय भरिी झाल्यास हे लागू होि िाही. 

उदाहरण 

मीरा यािंी रुग्णालय भरिीच्या घटिेि खचापासूि सरंक्षण वमळिण्यासाठी िैद्यकीय विमा 
पॉवलसी घेिली होिी. पॉवलसीच्या विधािाि सुरुिािीचा प्रिीक्षा कालािधी 30 वदिसाचंा वदला 
होिा. 

दुदैिािे, पॉवलसी घेिल्यािंिर 20 वदिसािंी, वमरा यािंा मलेवरया झाला आवण त्यांिा 5 
वदिसासंाठी रुग्णालयाि भरिी कराि ेलागले. त्यािंा रुग्णालयाचे, मोठे वबल भराि ेलागले. 

जेव्हा त्यािंी विमा कंपिीकिूि विमा हक्काची मागणी केली , िेव्हा रुग्णालय भरिी 30 
वदिसाचं्या प्रिीक्षा कालािधीच्या आधी झाल्यािे कंपिीिे विमा हक्क िाकारला. 
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i. प्रिीक्षा कालािधी: ज्या रोगाचें उपचार विविटट पद्धिीिे पुढे ढकलिा येिाि आवण 
वियोवजि करिा येिाि, त्याचं्यासाठी प्रिीक्षा कालािधी लागू होिाि. उत्पादिाच्या 
प्रकारािुसार, मोिीकबदू, कमी गंभीर ्िरूपाची प्रो्टेटची अवििृद्धी, मावसक 
अवि्त्रािासाठी ककिा फायब्रोईिसाठी गभाियाची वपििी काढणे, हर्थिया, 
अन्शििृद्धी, जन्शमिुः अंिगथि रोग, भगंदर, मुळव्याध, सायिोसायटीस, मुत्रािायािील 
खिा काढणे, गाऊट आवण संवधिाि, िृद्धपणािी संबंवधि ओ्टीओअर्थ्रायवटस, 
ओ्टीओपोरोसीस याचं्यासाठी एक/दोि/चार िषांचा कालािधी वदलेला असिो. 

c) संरक्षणाचे उपलदाध पयाय 

i. व्यविगि संरक्षण 

एखादी व्यिी त्याच्या सोबि त्याच्या कुटंुबाला सुद्धा म्हणजे, पत्िी, अिलंबूि 
असणारी मुले अिलंबूि असणारे आई-ििील, अिलंबूि असणारे सासू सासरे, 
अिलंबूि असणारी भाििें विमा संरक्षण देऊ िकिे. काही विमाकिे, ज्यािंा संरक्षण 
पुरिायचे अिा वकिी अिलंबूि व्यिी असाव्याि यािर मयादा घालि िाहीि. असा 
प्रत्येक अिलंबूि असणारा व्यिी एकाच विमा पॉवलसीच्या अंिगथि त्या व्यिीसाठी 
विििलेल्या ्ििंत्र विमा रक्कमेसाठी सरंवक्षि करिा येिो. अिा सरंक्षणाच्या 
बाबिीि, पॉवलसी च्या अंिगथि संरवक्षि केलेली व्यिी पॉवलसी चाल ू असण्याच्या 
काळाि त्याच्यासाठी विमा आ्िावसि केलेल्या रक्कमेच्या इिकीच जा्िीिजा्ि 
रक्कमेिर विमा हक्क सागं ू िकिो. प्रत्येक विमाधारक व्यिीच्या िय आवण विमा 
आ्िावसि रक्कम आवण अन्शय काही दर्थि्चीिीचा घटक असल्यास त्यािर आधावरि 
विमा हप्िा आकारला जािो. 

ii. कौटंुवबक फ्लोटर 

कुटंुब फ्लोटर पॉवलसी मध्ये असणारे, जोिीदार, अिलंबिू असणारी मुले, आई-ििील 
यािंा एकच विमा आ्िावसि रक्कम देऊ केली जािे जी संपूणथ कुटंुबासाठी िापरिा येऊ 
िकिे. 

 

उदाहरण 

एखाद्या चार जणाचं्या कुटंुबासाठी 5 लाख रुपयाचंी फ्लोटर पॉवलसी घेिली असेल िर, 
पॉवलसी च्या कालािधीि कुटंुबाच्या एकापेक्षा अवधक सद्यासंाठी ककिा एकाच सद्याच्या 
एका पेक्षा अवधक विमा हक्क रक्कम देऊ िकिे. मात्र या सिांची रक्कम एकवत्रि रुपये 5 
लाखापेंक्षा अवधक असू िकि िाही. साधारणिुः विम्यासाठी प्र्िाविि कुटंुबाच्या सिाि मोठ्या 
सद्याच्या ियािर आधावरि विमा हप्िा आकारला जािो. 
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या दोन्शही पॉवलसींच्या अंिगथि असणारी सरंक्षणे आवण अपिाद सारखेच असिील. माफक 
विमा हप्त्यामध्ये अवधक रक्कमेचा िैद्यकीय विमा घेऊि संपूणथ कुटंुबाला एकूण 
रक्कमेसाठी सरंक्षण वमळू िकि असल्यािे कुटंुब फ्लोटर पॉवलसी पॉवलसी बाजारपेठेि 
अवधक लोकवप्रय होि आहेि. 

d) खास िैविटट्य े 

जुन्शया मेविक्लेम उत्पादिा मध्ये असलेल्या सद्य भरपाई संरक्षणामंध्ये बदल आवण ििीि 
मूल्य िर्थधि िैविटट्ये िाढिण्याि आली आहेि. खाली वदलेली सिथ िैविटट्य े सिथ 
उत्पादिामंध्ये वदली जाि िाहीि आवण विमा कत्या िुसार आवण उत्पादिािुसार त्याचं्याि 
बदल होिो याची िोंद घेिली पावहजे. 

i. उप-मयादा आवण रोग सबंद्ध मयादा  

काही रोगामंध्ये रोगािंी सबंद्ध मयादा असिाि, उदा. मोिीकबदू. त्यािील काहींिा विमा 
आ्िावसि रक्क्मेिी विगिीि खोलीचे भािे अिा उप-मयादा असिाि, उदा. खोलीचे 
भािे प्रविवदििी विमा आ्िावसि रक्कमेच्या 1% आवण अविदक्षिा विभागाचे भािे विमा 
आ्िावसि रक्कमेच्या 2%. विििलेल्या खोलीच्या भाड्यािुसार अविदक्षिा विभाग 
आकार, िल्यवक्रया कक्षा आकार आवण अगदी िल्यवक्रया िज्ञाचे िुल्क हे सारे खोलीच्या 
भाड्यािी जोिले जािे यामुळे अन्शय खचांिर सुद्धा मयादा घािली जािे आवण त्यामुळे 
एकूणच रुग्णालय भरिीचा खचथ कमी होिो. 

ii. सहयोगी-रक्कम भरणे (को-पे म्हणूि प्रवसद्ध आहे) 

सहयोगी रक्कम म्हणजे िैद्यकीय विमा पॉवलसीच्या अंिगथि अिी िरिूद असिे की विमा 
हक्क रक्कमेच्या काही विविर्थदटट टक्केिारीमध्ये पॉवलसीधारक/विमाधारकाद्वारे उचलला 
जाणारा खचाचा िाटा असिो. सहयोगी रक्कमे मुळे विमा आ्िावसि रक्कम कमी केली 
जाि िाही. 

याच्यामुळे अिी खात्री केली जािे की विमाधारक त्याचे पयाय वििििािा सािधपणे 
विििेल आवण एकूणच रुग्णालय भरिीचे खचथ ्ििुःहूि कमी करेल. 

iii. िजािटी योग्य 

िैद्यकीय विमा पॉवलसी अंिगथि अिी िरिूद असिे की भरपाईच्या पॉवलसींच्या बाबिीि 
विविटट रक्कमेसाठी विमाकिा जबाबदार िसेल आवण रुग्णालय रोख पॉवलसींच्या 
बाबिीि विमाकत्यािे फायद्याची रक्कम देण्यापूिी विविटट वदिस/िास पूणथ आलेले असले 
पावहजेि. िजािटी योग्य विम्यामुळे विमा आ्िावसि रक्कम कमी होि िाही. 

ही िजािटीची रक्कम प्रवििषी, प्रविजीिि ककिा प्रविघटिा लागू होिे का आवण वकिी 
िजािट लागू होईल हे विमाकत्यांिी विस््चि कराि ेलागिे. 
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iv. काही ििीि अपिाद घालण्याि आले आहेि आवण िंिर िे आयआरिीएआय द्वारे 
प्रमावणि करण्याि आले आहेि: 

 अिुिावंिक आजार आवण ्टेम सेल रोपण /ि्त्रवक्रया. 

 रोगविदािासाठी आवण ककिा सीपीएपी, सीएपीिी, इंफ्युजि पम्प इत्यादी 
कोणत्याही प्रकारचे बाह्य आवण अवधक वटकणारे िैद्यकीय / अ-िैद्यकीय साधि, 
िुिुषा सावहत्य जसे िॉकर, कुबड्या, पटे्ट, कॉलसथ, कॅप्स, ्प्लींटस, ्लीन्शग्स, 
बे्रसेस, ्टॉककग्ज इत्यादी, मधुमेहींसाठी पादत्राणे, ग्लुकोवमटर / िमामीटर आवण 
संबंवधि ित्सम ि्िू आवण त्याचबरोबर कोणिेही िैद्यकीय सावहत्य जे िंिर घरी 
िापरले जािे इत्यादी. 

 रूग्णालया द्वारे आकारले जाणारे कोणत्याही प्रकारचे सेिा िुल्क, अवधभार, प्रििे 
िुल्क 

 िॉक्टराचं्या गृह भेटी िुल्क, रुग्णालय भरिीच्या पूिी आवण प्चाि पवरचावरका 
ठेिल्यास त्याचें िुल्क 

v. विभागिार विमा हप्िा 

साधारणिुः, विमा आ्िावसि व्यिीचे िय आवण आ्िावसि रक्कम यािर आधावरि विमा 
हप्िा अिलंबूि असिो. काही विविटट विभागामंध्ये जादा विमा हप्िा विस््चि करण्याि 
आला आहे, उदा. काही विमाकत्यांिी काही उत्पादिासंाठी वदल्ली आवण मंुबई हे सिावधक 
विमा हप्िा विभाग बििले आहेि. 

vi. पूिी अस््ित्िाि असेलेल्या रोगासंाठी सरंक्षण  

वियतं्रण गरजािुंसार, पूिी अस््ित्िाि असणारे आजार चार िषांचा प्रिीक्षा कालािधी सह 
आधी िगळले गेले होिे. काही उच्च िगथ उत्पादिामंध्ये हा कालािधी 2 ककिा 3 िषांपयंि 
कमी करण्याि आला आहे. 

vii. ििीकरण क्षमिा 

काही विमाकत्यांद्वारे दीघथकालीि ििीकरण क्षमिा देण्याि आली होिी. आिा, सिथ 
पॉवलसींसाठी आयआरिीएआयद्वारे िी बंधिकारक करण्याि आली आहे. 

viii. िेकेअर िल्यवक्रयासंाठी सरंक्षण   

िैद्यकीय विज्ञािािीलप्रगिीमुळे मोठ्या प्रमाणाि ि्त्रवक्रया िेकेअर या प्रकाराि आल्या 
आहेि. पूिी केिर साि िल्यवक्रया िेकेअर च्या अिंगथि येि असि – मोिीकबदू, िी आवण 
सी, िायवलसीस, केमोिेरपी, रेिीयोिेरपी, लीिोट्रीप्सी आवण टॉन्शसीलेक्टोमी. आिा 
यामध्ये 150 पेक्षा अवधक िल्यक्रीयाचंी भर पिली आहे आवण त्याचंी संख्या िाढि आहे. 
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ix. पॉवलसी पूिथ िपासणीची रक्कम  

पूिी संभाव्य ग्राहकादं्वारे िैद्यकीय िपासणीची रक्कम भरली जाि असे. आिा प्र्िाि 
अंिलेखिासाठी ्िीकारला गेल्यास विमाकिा ही रक्कम परि देिाि, ही रक्कम 50% 
पासूि 100% टक्क्यापंयंि बदलिी असिी. आिा आयआरिीएआय द्वारे हे सुद्धा बंधि 
कारक करण्याि आले आहे की िैद्यकीय िपासणीच्या वकमाि 50% रक्कम विमाकत्यािे 
वदली पावहजे. 

x. रुग्णालय भरिी पूिथ आवण प्चाि सरंक्षणाचा कालािधी 

बहुिािं विमाकत्यांद्वारे त्याचं्या उच्च िगथ उत्पादिासंाठी रुग्णालय भरिीच्या पूिी आवण 
मुिी प्चाि सरंक्षण 60 आवण 90 वदिसापंयंि सरंक्षण पुरिले जािे. काही विमाकिे या 
खचािासुद्धा, अवधकिम मयादा ठेििू विमा हक्क रक्कमेच्या टक्केिारीिी जोििाि. 

xi. िाढीि सरंक्षणे 

विविध ििी िाढीि संरक्षणे ज्यािंा, अिॅ–ऑिसरंक्षणे असे म्हणिाि. त्यापकैी खालील 
प्रमाणे आहेि: 

 मािृत्ि खचथ संरक्षण :  वकरकोळपॉवलसींमध्ये पूिी मािृत्ि खचथ संरक्षण वदले जाि िसे 
मात्र आिा बहुिािं विमाकिे, विविध प्रिीक्षा कालािधींसह असे संरक्षण देऊ करिाि. 

 गंभीर आजार सरंक्षण: ज्या आजाराचंा जीिाला धोका होऊ िकिो आवण ज्याचें 
उपचार महागिे असिाि त्याचं्यासाठी उच्च िगथ पॉवलसींमध्ये पयाय म्हणूि हे संरक्षण 
उपलदाध असिे. 

 विमा आ्िावसि रक्कम पिुभथरण : विमा हक्क अदा केल्यािंिर विमा आ्िावसि 
रक्कम (जी विमा हक्क वदल्यािंिर कमी होिे) विचे जादा विमा हप्िा भरूि मूळ 
आ्िावसि रक्कमे इिके पुिभथरण होऊ िकिे. 

 ‘आयुष’ साठी संरक्षणआयुिेद-योग-युिािी-वसद्ध-होवमओपॅिी : काही पॉवलसी मध्ये 
एकूण रुग्णालय खचाच्या काही टक्केिारीि आयुष उपचारासंाठीच्या खचाला सरंक्षण 
देण्याि येिे. 

xii. मूल्य िर्थधि सरंक्षणे  

काही भरपाईच्या उत्पादिामंध्ये मूल्य िर्थधि सरंक्षणाचंा समाििे होिो त्याचंी यादी खाली 
वदली आहे.याचे फायदे प्रत्येक सरंक्षणाच्या बाबि पॉवलसीला जोिलेल्या सूचीमध्ये 
विस््चि केलेल्या मयादेि वदले जािाि जे एकूण आ्िावसि रक्कमेच्या पेक्षा अवधक असि 
िाहीि. 
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 बाह्य रुग्ण सरंक्षण:आपल्याल हे मावहि आहे की भारिािील िैद्यकीय विमा उत्पादिे 
बहुिािंी आंिर-रुग्ण रुग्णालय खचासाठी सरंक्षण देिाि. आिा काही कंपन्शया उच्च-
िगथ योजिासंाठी बाह्य-रुग्ण खचासाठी सुद्धा मयावदि सरंक्षण देऊ करिाि. 

 रुग्णालय रोख:या योजिेि रुग्णालय भरिीच्या काळासाठी प्रविवदििी काही 
ठराविक रक्कम ठराविक कालािधी साठी वदली जािे. साधारणपणे याचा कालािधी 7 
वदिसाचंा असिो, याला अपिाद म्हणजे 2/3 वदिसाचंी िजािट असलेल्या पॉवलसी. 
अिा प्रकारे हा फायदा िेव्हाच होिो जेव्हा रुग्णालय भरिीचा कालािधी िजािटीच्या 
कालािधी पेक्षा अवधक असिो. हा फायदा रुग्णालय खचाच्या विमा हक्कापेक्षा िगेळा 
असिो पण एकूण विमा आ्िावसि रक्कमेच्या अंिगथि ककिा ्ििंत्र उप-मयादेि 
असिो. 

 बरे होण्याच्या कालािधीचा फायदा:आजारपणामुळे आवण ककिा अपघािामुळे 
रुग्णालय भरिीचा एकूण कालािधी 10 वदिसापेंक्षा िसेल िर एक विस््चि रक्कम 
अदा केली जािे. 

 एखाद्या अियि प्रत्यारोपणाच्या घटिेि पॉवलसी मधील अटी आवण ििींिुसार अियि 
दात्याच्या खचाची रक्कम पॉवलसी च्या अिंगथि वदली जािे. 

 रुग्णिावहका खचाची भरपाई:विमाधारक/विमाधारक व्यिीद्वारे रुग्णिाहीकेसाठी 
केला गेलेला खचथ, पॉवलसीच्या पवरविटटामध्ये विस््चि केल्यािुसार विविटट मयादेि 
परि केला जािो. 

 सहाय्यक व्यिीचे खचथ:रुग्णाच्या सहाय्यासाठी असणाऱ्या व्यिीचा रुग्णालय भरिी 
दरम्याि होणारा अन्शि, प्रिास यासाठीचा खचथ यापंासूि संरक्षण वदले जािे. पॉवलसी 
च्या पवरविटटाि विस््चि केलेल्या मयादेि काही ठराविक रक्कम ककिा खचाची 
रक्कम अदा केली जािे. 

 कुटंुबाची व्याख्या:काही िैद्यकीय विमा उत्पादिामंध्ये कुटंुबाची व्याख्येि बदल झाले 
आहेि. पूिी विमा आ्िावसि प्रिम व्यिी, त्याचा/ची जोिीदार, अिलंबूि असणारी 
मुले यािंा विमा संरक्षण वदले जाि असे. आिा अिा पॉवलसी आल्या आहेि ज्याि 
आई-ििील आवण सासू सासरे यािंा त्याच पॉवलसी अिंगथि संरक्षण देिा येिे. 
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D. टॉप-अप संरक्षणे आवण उच्च िजािटीच्या विमा योजिा  

टॉप-अप सरंक्षण याला उच्च िजािटी चा विमा असेही म्हटले जािे. आिंरराटट्रीय बाजारािील 
अिेक लोक उच्च सह-योगदािाच्या ककिा संरक्षण िसलेल्या रोगाचं्या रोगासंाठी ककिा 
उपचारासंाठी च्या विम्यावििाय टॉप-अप संरक्षण विकि घेिाि. मात्र भारिाि, टॉप-अप 
संरक्षणे सुरु करण्याचे महत्िाचे कारण म्हणजे पूिी असलेला मोठी रक्कम आ्िावसि 
करणाऱ्या योजिाचंा अभाि, जे कारण आिा रावहलेले िाही. बराच दीघथकाळ िैद्यकीय विमा 
पॉवलसी अंिगथि आ्िावसि रक्कम रुपये 500000 पयंिच होिी. ज्याला कोणाला अवधक 
संरक्षण हि े असे त्याला दोि पॉवलसी घ्याव्या लागि आवण दुप्पट विमा हप्िा भरािा लागे. 
याच्यामधूि विमाकत्यांद्वारे टॉप-अप पॉवलसींचा विकास केला गेला, ज्या विमाधारकाला 
मोठ्या रक्कमेसाठी आ्िावसि करिाि आवण विस््चि रक्कमेपेक्षा अवधक फायदा देिाि 
(याला रक्कमेची मयादा असे म्हणिाि). 

कमी विमा हप्िा असलेल्या मुलभिू िैद्यकीय सरंक्षण सोबि ही पॉवलसी काम करिे आवण िी 
िुलिेिे माफक विमा हप्त्यािर वमळिे. उदाहरणािथ, कंपिीिे विमा सरंवक्षि केलेल्या व्यिी, 
सुद्धा िाढीि संरक्षणासाठी टॉप-अप सरंक्षण घेऊ िकिाि (पवहल्या पॉवलसीची आ्िावसि 
रक्कम मयादा म्हणूि ठेिि)हे संरक्षण ्ििुः आवण कुटंुबासाठी असू िकिे, जे महागड्या 
उपचाराची िळे दुदैिािे आलीच िर उपयोगी पििे. 

टॉप-अप पॉवलसी च्या अंिगथि विमा हक्क वमळण्यासाठी, िैद्यकीय खचथ िजािटीच्या (ककिा 
मयादेच्या) पेक्षा अवधक असला पावहजे. आवण उच्च िजािटीच्या योजिे अंिगथि वमळणारी 
भरपाई, िजािटी पेक्षा अवधक असलेल्या प्रत्यक्ष झालेल्या खचथ इिकी वमळिे. 

उदाहरण  

एक व्यिी त्याच्या कंपिी द्वारे रुपये 3 लाखासंाठी सरंवक्षि केली गेली आहे. िे िीि लाखाचं्या 
िर 10 लाख रुपयाचंी टॉप-अपपॉवलसी घेऊ िकले आहेि. 

त्याचं्या एक रुग्णालय भरिीचा खचथ रुपये 5 लाख रुपये असेल िर, मूळ पॉवलसी िीि 
लाखापंयंि सरंक्षण देईल. टॉप-अप पॉवलसीच्या सहाय्यािे, उिथवरि रक्कम रुपये दोि लाख 
वदली जाईल. 

टॉप-अप पॉवलसी ्ि्िाि वमळिे आवण 10 लाख रुपयाचं्या एका पॉवलसीची ककमि िीि लाख 
रुपयाचं्या िर घेिलेल्या 10 लाख रुपयाचं्या टॉप-अप पॉवलसीच्या ककमिी पेक्षा खूप जा्ि 
असेल. 

ही सरंक्षणे व्यविगि आवण कुटंुब आधारािर उपलदाध आहेि. आजच्या बाजारपेठेि प्रत्येक 
कुटंुब सद्यासाठी ्ििंत्र विमा आ्िावसि रक्कम ककिा संपूणथ कुटंुबासाठी िापरली जाणारी 
एकच विमा आ्िावसि रक्कम देऊ केली जािे. 
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टॉप-अप योजिेि जर प्रत्येक रुग्णालय भरिीच्या प्रसगंाि िजािटीची रक्कम पार करणे 
आि्यक असेल िर त्याला आपत्ती आधावरिउच्च िजािटी चा िैद्यकीय विमा असे म्हणिाि. 
याचा अिथ असा की िरील वदलेल्या उदाहरणाि, प्रत्येक विमा हक्काची रक्कम रुपये 3 
लाखापेंक्षा अवधक असायला पावहजे. 

मात्र ज्या टॉप-अप योजिामंध्ये िजािटीची रक्कम पॉवलसी च्या कालािधीि एकापेक्षा अवधक 
रुग्णालय भरिीच्या प्रसंगािूि पार केलेली चालिे त्याला भारिीय बाजाराि गोळाबरेीज 
आधावरि िजािटीचा िैद्याकीय विमा ककिा सुपर टॉप-अप सरंक्षण असे म्हणिाि. याचा अिथ 
असा की िरील उदाहरणाि, प्रत्येक विमा हक्काची रक्कम एकत्र करण्याि येिे आवण जेव्हा 
िी 3 लाखापेंक्षा अवधक जािे िेव्हा टॉप-अप संरक्षणािूि विमा हक्क रक्कम वमळणे सुरु होिे. 

रुग्णालय भरिी खचथ भरपाई च्या बहुिेक साऱ्या अटी आवण ििी आवण अपिाद या 
उत्पादिािंा लागू होिाि. काही बाजारामंध्ये जेिे आधारभिू िैद्यकीय सरंक्षण सरकारद्वारे 
देण्याि येिे, िेिे विमाकिे सामान्शयिुः टॉप-अप सरंक्षणेच देिाि. 

E. ज्येटठ िागवरक पॉवलसी 

या योजिेिूि ज्या लोकािंा विविटट ियािंिर विमा सरंक्षण िाकारले गेले होिे (म्हणजे, िय 
िष े60 िंिर) त्याचं्यासाठी ियार करण्याि आल्या आहेि. याचे संरक्षण आवण अपिाद याचंी 
रचिा बहुिािंी रुग्णालय भरिी खचथ विम्या सारखीच केली गेली आहे. 

ज्येटठ व्यिींच्या आजारािंर वििेष लक्ष देऊि संरक्षण आवण प्रिीक्षा कालािधी याचंी योजिा 
केली आहे. यासाठी प्रििेाचे बहुिािंी िय 60 च्या िंिरचे असिे आवण त्या आयुटयभर 
ििीकरण करिा येिाि. विमा अ्िावसि रक्कम रुपये 50000 िे रुपये 500000 पयंि असिे. 
काही आजारासंाठी प्रिीक्षा कालािधी िगेिगेळा असिो. उदा.: एखाद्या विमाकत्याचा मोिीकबदू 
साठी 1 िषाचा प्रिीक्षा कालािधी असेल िर दुसऱ्या विमाकत्यासाठी िो दोि िषांचा असू 
िकिो. 

त्याचबरोबर काही आजारासंाठी एखाद्या विमाकत्याचा प्रिीक्षा कालािधी काहीही िसेल िर 
दुसऱ्या विमाकत्याचा प्रिीक्षा कालािधी असू िकिो. उदाहरणािथ: काही विमाकत्यांच्या प्रिीक्षा 
कालािधीच्या यादीि सायिोसायटीस िसिे िर काही अन्शय विमाकत्यांच्या यादीि प्रिीक्षा 
कालािधीच्या विधािाि िे समाविटट असिे. 

काही पॉवलसीं मध्ये पूिी अस््ित्िाि असलेल्या रोगासंाठी प्रिीक्षा कालािधी ककिा मयादा 
घािलेली असिे. रुग्णालय भरिीच्या पूिथ ककिा प्चाि खचथ रुग्णालय विमा हक्काच्या 
रक्कमेच्या टक्केिारीि ककिा उप-मयादेि, यापैकी जा्ि असलेली रक्कम अदा केली जािे. 
काही पॉवलसींमध्ये ठराविक भरपाई च्या योजिापं्रमाणे विविर्थदटट कालािधीि बसणारा 30/60 
वदिसाचं्या ककिा 60/90 वदिसाचं्या कालािधीि झालेले खचथ ग्राह्य धरले जािाि. 

आयआरिीएआयिे ज्येटठ िागवरक असलेल्या विमाधारकासंाठी खास िरिुदी केल्या आहेि:  
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1. ज्येटठ िागवरकािंा देऊ करण्याि आलेल्या विमा उत्पादिाचंा विमा हप्िा माफक, 
न्शयाय्य, पारदिथक आवण आधीच जाहीर केलेला असेल.  

2. विमा हप्त्यापेक्षा अवधक अंिलेखि अवधभार लािला जाणार असेल िर विमाधारकाला 
लेखी ्िरुपाि कळिले जाईल आवण अिा प्रकारच्या अवधभारासाठी 
पॉवलसीधारकाची पॉवलसी जारी करण्यापूिी विविटट मान्शयिा घेिली जाईल.  

3. सिथ विमाकिे आवण टीपीए याचं्याद्वारे ज्येटठ िागवरकाचं्या िैद्यकीय विम्यासंबधंी, विमा 
हक्क आवण िक्रारींचे वििारण करण्यासाठी ्ििंत्र व्यि्िा विमाण केली जाईल. 

F. सुविस््चि फायदा सरंक्षणे –रुग्णालय रोख, गंभीर आजार 

िैद्यकीय विमा पॉवलसी च्या बाबि विमाकात्याला असणारी सिाि मोठी जोखीम म्हणजे 
पॉवलसी च्या फायद्याचंा अिाि्यक आवण अिाजिी फायदा घेणे. रुग्ण िैद्यकीय विम्याच्या 
संरक्षणा खाली आहे असे समजल्यािंिर िॉक्टर, िल्यवक्रया िज्ञ, आवण रुग्णालये त्याला 
िको इिके उपचार देण्याचा प्रयत्ि करिाि. िे रुग्णालयािील वििास िाढििाि, अिाि्यक 
रोगविदाि आवण प्रयोगिाळा िपासण्या करायला लाििाि आवण अिाप्रकारे उपचाराचंा खचथ 
अिाि्यक रकमेपयंि िाढििाि. विमाकत्याच्या खचािर होणारा आणखी महत्िाचा पवरणाम 
म्हणजे िैद्यकीय खचाि सिि होणारी िाढ, जी िेहेमी वमळणाऱ्या विमा हप्त्याच्या रक्कमेपेक्षा 
अवधक असिे. 

यािर िोधलेले उत्तर म्हणजे विस््चि फायदा सरंक्षण. विमाधारकाला पुरेसे सरंक्षण देि 
असिािाच, सुविस््चि फायदे सरंक्षण विमाकत्याला माफक कालािधीसाठी पिणारी 
पॉवलसीची ककमि ठरिण्यास मदि होिे. या उत्पादिािं, साधारणिुः प्रत्येक प्रणालीिील 
िेहेमी कराव्या लागणाऱ्या उपचाराचंी यादी केलेली असिे, जसे ईएिटी, ऑप्िाल्मोलॉजी, 
ऑदा्टेवरक्स आवण गायिॅकॉलॉजी, इत्यादी आवण या प्रत्येकासाठी अवधकिम अदा करण्याची 
रक्कम पॉवलसी मध्ये वदलेली असिे. 

यामध्ये विमाधारकाला त्या विविटट उपचारासंाठी वकिी खचथ करािा लागला याचा विचार ि 
करिा विस््चि रक्कम विमा हक्काची रक्कम म्हणूि वमळिे. या प्रत्येक उपचारासाठी देय 
पॅकेज चा आकार सामान्शयिुः िी पवरस््ििी हािाळण्यासाठी आि्यक आवण माफक खचाचा 
अभ्यास करूि ठरिलेली रक्कम असिे. 

या पॅकेज आकाराि खालील प्रमाणे सिथ गोटटींचा समाििे केलेला असिो.: 

a) खोलीचे भािे,  
b) िज्ञाचें िुल्क,  
c) रोग विदाि,  
d) औषधे,  
e) रुग्णालय भरिीच्या पूिथ आवण प्चाि खचथ इत्यादी. 
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उत्पादिािुसार या पॅकेजआकाराि आहार, िाहि खचथ, रुग्णिावहका खचथ इत्यादींचा सुद्धा 
समाििे असू िकिो. 

या पॉवलसी हािाळण्यासाठी अत्यंि सोप्या असिाि कारण केिळ रुग्णालय भरिीचा परुािा 
आवण पॉवलसी अंिगथि त्या आजाराचा अंिभाि या गोटटी विमा हक्क प्रवक्रया करण्यासाठी 
पुरेिा असिाि. 

काही उत्पादिे सुविस््चि फायदे सरंक्षणा सोबि दैिंवदि रोख फायदा यािंाही जोििाि. 
यामध्ये अंिभूथि होणाऱ्या उपचाराचंी यादी उत्पादिािील उपचाराचं्या व्याख्येिुसार 75 पासूि 
200 पयंि असू िकिे.  

पॉवलसीमध्ये िि े िसलेल्या िल्यवक्रया /उपचारासंाठी सुविस््चि रक्कम अदा करण्याची 
िरिूद केलेली असिे. मात्र िेिटी पॉवलसी अंिगथि विमा आ्िावसि रक्कमेच्या मयादेि विमा 
हक्क अदा केले जािाि. 

काही सुविस््चि फायदे विमा योजिा खालीलप्रमाणे आहेि: 

 रुग्णालय दैिंवदि रोख विमा योजिा  
 गंभीर आजार विमा योजिा 

1. रुग्णालय दैिंवदि रोख पॉवलसी 

a) प्रविवदिस रक्कमेची मयादा 

रुग्णालय रोख सरंक्षणामध्ये विमाधारक व्यिीला रुग्णालय भरिीच्या प्रत्येक वदिसासाठी 
विस््चि रक्कम अदा केली जािे. प्रविवदििी सरंक्षणाची रक्कम (उदाहरण म्हणिू) रुपये 
1500 िे रुपये 5000 ककिा त्यापेक्षाही अवधक इिकी असू िकिे. प्रविवदिस पॉवलसीसाठी 
देण्याच्या दैिंवदि रक्कमेिर अवधकिम मयादा आजारािुसार आवण पॉवलसीच्या 
कालािधीिुसार ठरिे, िी सामान्शयिुः िार्थषक पॉवलसी असिे. 

b) रक्कम अदा करण्याचे वदिस. 

या पॉवलसी च्या काही प्रकारामंध्ये, ज्या आजारासाठी उपचार घ्यायचे त्याची ि वकिी 
वदिसाचंी रोख रक्कम द्यायची याचंी जोिणी केलेली असिे. उपचाराचंी यादी आवण 
त्याचं्यासाठी वकिी काळ रुग्णालय वििास करािा लागेल याचंी िपिीलिार मावहिी 
वदलेली असिे ज्यामुळे प्रत्येक प्रकारच्या िल्यवक्रया/आजारासाठी दैिंवदि रोख 
फायद्यािर मयादा घािली जािे. 

c) ्ििंत्र संराक्षण ककिा िाढीि संरक्षण 

काही विमाकिे रुग्णालय दैिंवदि रोख पॉवलसी ्ििंत्र पॉवलसी म्हणिू देऊ करिाि िर 
काही विमाकिे वियामीय भरपाई पॉवलसी साठी िाढीि संरक्षण म्हणूि देिाि. या पॉवलसी 
मुळे विमाधारकाला अदा केली जाणारी रक्कम विस््चि असल्यामुळे प्रासवंगक खचथ भरूि 



 

349 
 

काढण्यासाठी मदि करिाि कारण िी रक्कम विस््चि असिे आवण िी उपचाराचं्या 
खचािी विगिीि िसिे. याच्यामुळे भरपाई आधावरि िैद्यकीय विम्यािर आधावरि 
वमळालेल्या सरंक्षणावििाय अवधक रक्कम वमळू िकिे. 

d) पुरिणी सरंक्षण 

या पॉवलसी िेहेमीच्या रुग्णालय खचाच्या पॉवलसीं साठी सहाय्यक होऊ िकिाि कारण 
त्या ्ि्ि असिाि आवण प्रासवंगक खचांसाठी आवण त्याच बरोबर भरपाई पॉवलसी च्या 
अंिगथि अपिाद, सहयोगी रक्कम इत्यादी साठी जे खचथ देिा येि िाहीि त्यासाठी सुद्धा 
भरपाई देिाि. 

e) या सरंक्षणाचे अन्शय फायदे 

विमाकत्याच्या दृटटीकोिािूि, या योजिेचे अिेक फायदे आहेि, कारण, िी ग्राहकाला 
समजाििू सागंण्यास सोपी असिे आवण त्यामुळे अवधक विकली जािे. रुग्णालय भरिीच्या 
काळासाठी जे प्रविवदििी जे प्रत्यक्ष खचथ होिाि त्यासाठी अदा केली जाि असल्यािे िी 
िैद्यकीय महागाईला मागे टाकिे. त्याच बरोबर अिी विमा संरक्षणे आवण त्याचें विमा हक्क 
याचंा ्िीकार करणे खूप सोपे असिे. 

2. गंभीर आजार पॉवलसी  

या उत्पादिाला भयंकर आजार सरंक्षण ककिा आघाि िुिषुा संरक्षण असे म्हटले जािे.  

विज्ञािािील प्रगिीमुळे, लोक आिा ककथ रोग, मेंदूविकार आवण दयदय रोग इत्यादी काही 
मोठ्या आजारािूि बरे होि आहेि.पूिीच्या काळाि या रोगामुंळे मृत्यूच ओढिला असिा. 
त्यािही, अिा मोठ्या रोगािूि िाचल्यािंिर आयुमथयादा सुद्धा िाढली आहे. मात्र, अिा 
मोठ्या आजारािूि िाचण्यासाठी खूप खर्थचक उपचार कराि ेलागिाि आवण 
उपचारािंंिरही जगण्याचे खूप खचथ असिाि. त्यामुईल गभंीर आजारामुळे व्यिीची 
आर्थिक सुरक्षा धोक्याि येिे  

a) गंभीर आजार पॉवलसी म्हणजे यादीिील गंभीर आजाराचे विदाि झाल्यास एकरकमी 
मोठी रक्कम देण्याची िरिूद असिे. 

b) िी खालील प्रमाणे विकली जािे: 

 एक ्ििंत्र पॉवलसी म्हणिू ककिा  
 काही िैद्यकीय विमा पॉवलसींिर िाढीि संरक्षण म्हणूि ककिा  
 काही जीिि विमा पॉवलसींिर िाढीि संरक्षण म्हणूि 

भारिाि, गंभीर आजार फायदे जीििा विमा कत्यांकिूि जीिि विमा पॉवलसींिर पुरिणी 
म्हणूि दोि प्रकारािील सरंक्षणे म्हणूि देऊ केली जािाि – गविमाि सीआय फायदा योजिा 
आवण ्ििंत्र सीआय फायदा योजिा. जेव्हा हे फायदे विकले जािाि िेव्हा आ्िावसि 
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आजाराचंी सुविस््चि व्याख्या आवण चागंल्या प्रकारचे अंिलेखि हे अत्यंि महत्िाचे असिाि. 
गोंधळ कमी करण्यासाठी, आयआरिीए िैद्यकीय विमा प्रमाणीकरण मागथदिथक सुत्रादं्वारे 20 
सिाि गंभीर आजाराचं्या व्याख्या प्रमावणि करण्याि आल्या आहेि. (कृपया िेिटी असलेले 
पवरविटट पहा). 

मात्र, पॉवलसी देिािा विपरीि विििीच्या िक्यिा (बहुिािं िळेा ज्या लोकािंा काही त्रास 
होण्याची िक्यिा असिे िेच हा विमा घेिाि) खूप जा्ि असिाि आवण प्र्िािकाचं्या 
प्रकृिीची स््ििी िीट िपासणे महत्िाचे असिे. सध्या परेुिी मावहिी िसल्यािे, गंभीर आजार 
योजिा पुिर्थिमा करणाऱ्याचं्या मावहिीिर आधावरि असिाि. 

c) गंभीर आजार म्हणजे असे मोठे आजार ज्याचं्यामुळे केिळ रूग्णालयासाठी खूप जा्ि 
खचथ कराि ेलागि िाहीि िर, त्याचं्यामुळे अपंगत्ि येऊ िकिे, अियि गमिाि ेलाग ू
िकिाि, उत्पन्शिािर पाणी सोिाि े लागू िकिे आवण रुग्णालय मुिी िंिरही 
दीघथकाळ िुिुषा करािी लागिे. 

d) गंभीर आजार पॉवलसी िेहेमी रुग्णालय खचथ भरपाई पॉवलसीिर िाढीि संरक्षण म्हणिू 
घेण्याची विफारस केली जािे., ज्यामुळे पॉवलसीच्या अिंगथि वमळणारी भरपाई मुले 
ज्या कुटंुबािील सद्याला असा आजार झाला आहे त्याचं्यािरील आर्थिक ओझे कमी 
होण्यास मदि होिे. 

e) विमाकत्यांिुसार आवण उत्पादिािुसार संरक्षण वदल्या जाणाऱ्या गंभीर आजार 
बदलिाि: 

 विविटट िीव्रिेचे ककथ रोग  
 अक्यूट म्योकािीयाल इंफाकथ िि 
 करोिरी आटथरी सजथरी  
 दयदयाच्या झािापा बाळािे (हाटथ व्हॉल्व्ह वरप्लेसमेंट) 
 विविटट िीव्रिेचा कोमा  
 रेिल फेल्युअर  
 कायम्िरूपी लक्षणे देणारा मेंदूचा झटका 
 महत्िाचे अियि/बोि मरॅो प्रत्यारोपण 
 मल्टीपल ्क्लेरोवसस  
 मोटर न्शयुरोि रोग  
 ्िायूंचा कायम्िरूपी अधांगिायू  
 मोठ्या अपघािामुळे कायम्िरूपी अपंगत्ि  

गंभीर आजाराचंी यादी ििीच राहि िाही िी िाढि असिे. काही आंिरराटट्रीय 
बाजारपेठेि विमाकिे पवरस््ििींचे िगीकरण ‘मूळ’ आवण ‘िाढीि’या प्रकारे करिे, अगदी 
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अल्झायमसथ सारख्या स््ििी सुद्धा सरंवक्षि केल्या जािाि. काहीिळेा, ‘प्राणघािक रोग’ 
सुद्धा संरक्षणासाठी अंिभूथि केले जािाि अिािच त्याचंा विमा हप्िा खूप जा्ि असिो. 

f) बहुिािं गंभीर आजाराच्या पॉवलसी आजाराचे विदाि झाल्यास एक मोठी रक्कम अदा 
करिाि, काही पॉवलसी मात्र अिा असिाि की त्या रुग्णालय खचाच्या भरपाईच्या 
्िरुपाि सरंक्षण परुििाि. काही उत्पादिे, रुग्णालय भरिी खचासाठी भरपाई आवण 
पॉवलसी मध्ये वदलेल्या गंभीर रोगाचे विदाि झाल्यास मोठी रक्कम एकरक्कमी अदा 
केवलया जािे.  

g) गंभीर आजार पॉवलसी िेहेमी 21 िे 65 या ियोगटािील व्यिींिा उपलदाध असिे. 

h) या पॉवलसींच्या अंिगथि देऊ केलेली रक्कम खूप मोठी असिे याचे प्रािवमक कारण 
म्हणजे या पॉवलसीमुळे अिा प्रकारच्या रोगािंी जोिलेल्या दीघथकालीि उपचारामुंळे 
येणारा आर्थिक भार सोसिा येण्याची क्षमिा वमळायला हिी. 

i) या पॉवलसींच्या अंिगथि साधारणपणे विमा आ्िावसि रक्कमेच्या 100% रक्कम गंभीर 
रोगाचे विदाि झाल्यािंिर वदली जािे. काही बाबिीि भरपाईची रक्कम पॉवलसीच्या 
अटी आवण ििी आवण रोगाची िीव्रिा याचं्यािर अिलंबिू विमा आ्िावसि रक्कमेच्या 
25% िे 100% पयंि बदलिी असिे. 

j) सिथ गंभीर आजार पॉवलसींमध्ये एक प्रमाण अट वदसूि येिे िी म्हणजे, पॉवलसी सुरु 
झाल्यािंिर 90 वदिसाचंा प्रिीक्षा कालािधी आवण आजाराचे विदाि झाल्यािंिर 
वजििं राहण्याचा कालािधी 30 वदिस असिो. वजििं राहण्याचे विधाि यासाठी 
घािलेले असिे की या फायद्याकिे मृत्यूचा फायदा या अिािे ि बघिा “वजििं 
राहण्याचा फायदा ” या प्रकारे बवघिल ेजाि ेम्हणजेच, गभंीर आजारािंिरच्या कठीण 
अिचणीं िर माि करूि वजििं राहण्यासाठी हा फायदा वदला जािो. 

k) ज्यािंा गंभीर आजार पॉवलसी घ्यायची आहे अिा 45 िषांिरील व्यिींिा अवििय 
किक िैद्यकीय चाचण्यािंा सामोरे जाि े लागिे. या पॉवलसीमध्ये असलेले प्रमाण 
अपिाद िैद्यकीय विमा उत्पादिामंध्ये असलेल्या अपिादासंारखेच असिाि, िैद्यकीय 
सल्ला घेण्याि ककिा त्याचे पालि करण्याि ककिा प्रिीक्षा कालािधी टाळण्यासाठी 
िैद्यकीय उपचार घेण्याि उिीर करणे हे सुद्धा विविटट प्रकारे िगळले आहे. 

l) विमाकिा विमाधारकाला कोणत्याही एका सरंवक्षि आजारासाठी केिळ एकदाच 
भरपाई देईल ककिा काही ठराविक िळेा रक्कम  देऊ करेल. कोणत्याही विमाधारक 
व्यिीसाठी एकदा पॉवलसी अंिगथि भरपाईची रक्कम वदल्यािंिर पॉवलसी बंद होईल. 

m) गंभीर आजार पॉवलसी समूहािंा वििेषिुः कॉपोरेट के्षत्रािील कंपन्शयािंावदली जािे ज्या 
त्याचं्या कमथचाऱ्यासंाठी पॉवलसी घेिाि. 
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G. दीघथकालीि िुिषुा विमा 

आज, आयुमथयादा िाढल्यामुळे िृद्ध लोकाचंी जगािील संख्या िाढि आहे. िृद्ध होि जाणाऱ्या 
लोकसंख्येमुळे जगभराि, दीघथकालीि विम्याचे महत्ि िाढि आहे. िृद्ध लोकािंा दीघथकालीि 
िुिुषेची गरज असिे आवण ज्यािंा कोणत्याही प्रकारचे अपंगत्ि आले आहे अिा व्यिींिा सुद्धा 
दीघथकालीि िुिुषेची आि्यकिा असिे. दीघथकालीि म्हणजे जे ्ििुःची कोणाच्या िरी 
सहाय्यावििाय योग्य प्रकारे काळजी घेऊ िकि िाहीि आवण ज्याचंी प्रकृिी भविटयाि खूप 
सुधारणार िाही अिाचं्यासाठी विविध प्रकारचे व्यविगि ककिा िुिुषेची सेिा. 

दीघथकालीि िुिूषेसाठी दोि प्रकारच्या योजिा आहेि.: 

a) पूिी रक्कम भरलेल्या योजिा ज्या आरोग्यपूणथ विमाधारकाकिूि त्याचं्या भविटयािील 
िैद्यकीय खचांसाठी खरेदी केलेली पॉवलसी आवण  

b) जेव्हा विमाधारकाला दीघथकालीि सेिचेी गरज असिे अिा िाििीच्या गरजेच्या 
योजिा ज्या एक मोठी रक्कम भरूि खरेदी केल्या जािाि. 

अपंगत्िाची िीव्रिा (आवण अपेवक्षि वजििं राहाण्याचा कालािधी) यािर फायद्याची रक्कम 
ठरिे. भारिीय बाजारपेठेसाठी दीघथकालीि उत्पादिे अद्याप विकवसि व्हायची आहेि. 

भविटय आरोग्य पॉवलसी 

पूिी रक्कम भरलेल्या योजिामंधील पवहली योजिा म्हणजे सािथजविक के्षत्रािील चार साधारण 
विमा कंपन्शयािंी भविटय आरोग्य पॉवलसी 1990 मध्ये विपणि केली, या पॉवलसीद्वारे मुळाि 
विमाधारक व्यिीच्या वििृत्ती िंिर आरोग्याची काळजी घेिा येिे, या पॉवलसीसाठी िो त्याच्या 
उत्पादक काळाि विमा हप्िे भरिो. हे जीिि विमा पॉवलसी घेण्यासारखे आहे फि िी मृत्यूच्या 
ऐिजी भविटयािील िैद्यकीय खचांिा संरक्षण देिे. 

a) विफिथ मेविक्लेम  

ही पॉवलसी वभन्शि प्रकारची ककिा भविटयािील मेविक्लेम पॉवलसी आहे जी मेविक्लेम 
पॉवलसी प्रमाणेच सरंक्षण देिे. प्र्िािक या पॉवलसीसाठी त्याच्या ियाच्या 25 िे 55 या 
काळाि केव्हाही जोिला जाऊ िकिो. 

b) वििृत्तीचे िय 

िो वििृत्तीचे िय 55 िे 60 च्या दरम्याि विििू िकिो मात्र त्याचं्यामध्ये चार िषांचे ्पटट 
अंिर असले पावहजे. पोल्सी वििृत्तीचे िय म्हणजे विमाधारकािे प्र्िाि ्िीकारिािा 
विििलेले आवण पवरविटटाि विविर्थदटट केल्यािुसार पोलीस मध्ये वदलेला फायदा सुरु 
करण्यासाठी वदलेले िय. हे िय पुढे ढकलिा येि िाही. 
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c) वििृत्ती पूिथ कालािधी 

वििृत्ती पूिथ िय म्हणजे प्र्िाि ्िीकारल्यापासूि पवरविटटाि वदलेल्या पॉवलसीच्या 
वििृत्तीचे ियापयंिचा कालािधी. या कालािधीि विमाधारक लाग ूअसेल त्यािुसार अिेक 
विमा हप्िे ककिा एकच हप्िा भरेल. विमाधारकाला एकच हप्िा भरणे ककिा अिेक हप्िे 
भरणे हे दोन्शही पयाय असिाि. 

d) पॉवलसी िाबंविणे 

एखाद्यािळेी विमाधारक मरण पािला ककिा वििृत्तीच्या ियापुिी योजिेिूि अंग काढूि घेऊ 
इस्च्छि असेल ि कोणिाही विमा हक्क यापूिी दाखल केला गेला िसेल िर पॉवलसी 
अंिगथि योग्य प्रकारचा विमा हप्त्याचंा परिािा वदला जािो. पॉवलसीच्या ििीकरणासाठी 
उिीर झाल्यास त्याचे सयुविक कारण असल्यास विमा हप्िा भरण्यासाठी 7 वदिसाचंा 
सिलि कालािधी वदला जािो. 

e) असाईिमेंट 

ही योजिा पॉवलसी असाईिमेंट करण्यास परिािगी देिे. 

f) अपिाद 

भविटयािील िैद्यकीय विमा पॉवलसी असल्यािे पॉवलसीमध्ये पूिी असलेल्या रोगासंाठी, 30 
वदिसाचंा प्रिीक्षा कालािधी आवण मेविक्लेम मध्ये असल्याप्रमाणे विविर्थदटट रोगासंाठी 
पावहल्या िषाचा अपिाद केलेला िाही. िकािुसार हे योग्यच आहे. 

g) समूह विमा िैविध्य  

ही पॉवलसी समूहाच्या आधारािर घेिा येिे आवण त्या बाबिीि समूह सिलि सुद्धा उपलदाध 
होऊ िकिे. 

H. वमश्र-उत्पादिे 

काही िळेा, जीिि विम्यािी संबंवधि उत्पादिे िैद्यकीय विम्याच्या उत्पादिाबंरोबर एकत्र केली 
जािाि. दोि विमाकिे एकत्र येऊि आवण सामंज्य करार करूि अवधक उत्पादिाचंा प्रसार 
करण्याचा हा एक चागंला मागथ आहे. 

िैद्यकीय अवधक जीिि सयुंि उत्पादिे म्हणजे जीिि विमा कंपिी द्वारे वदले जाणारे जीिि 
विमा संरक्षण आवण साधारण विमा कंपिी आवण/ककिा ्ििंत्र िैद्यकीय विमा कंपिी याचें 
िैद्यकीय विमा सरंक्षण याचें वमश्रण करूि बिलेली उत्पादिे. 

उत्पादिे दोि विमाकत्यांद्वारे संयुिपणे ियार केली जािाि आवण दोन्शही विमाकत्यांच्या 
विपणि व्यि्िाचं्या माध्यमािूि विपणि  केली जािाि. ्िाभाविकपणे, यासाठी दोि 
विमाकत्या कंपन्शयामंधील सामंज्याची गरज असेल आवण सध्याच्या मागथदिथक ित्त्िािुंसार 
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असे सामजं्य केिळ एक जीिि विमाकिा आवण एक साधारण विमाकिा याचं्याि केले जाऊ 
िकिे. अिा कंपन्शयामंधील सामंज्याचा करार विपणि, पॉवलसी सेिा प्रदाि, आवण खचाचे 
समाि िाटप आवण त्याचबरोबर पॉवलसी सेिा प्रदाि प्रमापके आवण विमा हप्िा वििरण 
यासबंंधी अिा कंपन्शयामंधील सामंज्याचा करार केला पावहजे. अिा सामंज्यासाठी 
आयआरिीएआयची मान्शयिा घेण्यासाठी कोणत्याही एका विमाकत्यािे अजथ करािा लागिो. 
असा करार दीघथकालीि असािा आवण काही अपिादात्मक पवरस््ििीि आवण 
आयआरिीएआयचे समाधाि झाल्यावििाय अिा प्रकारच्या करारािूि मुििा अिुमि केली 
जाणार िाही. 

पर्पर सामंज्यािे दोि पैकी एक कंपिी प्रमुख विमाकिा म्हणूि पॉवलसी सेिा गविमाि 
करण्यािील महत्िाची भवूमका अदा करूि सयुंि उत्पादिािंा आि्यक सेिा परुिण्यासाठी 
िक्की केली जाऊ िकिे. प्रमुख विमाकिा अंिलेखि आवण पॉवलसी सेिा गविमाि 
करण्यासाठी महत्िाची भवूमका बजाि ू िकिे. मात्र, पॉवलसीच्या कोणत्या भागािर पवरणाम 
झाला आहे हे लक्षाि घेऊि विमा हक्क प्रदाि आवण ििथि रक्कम अदा करणे या गोटटी संबंवधि 
विमाकत्याद्वारे हािाळल्या जािाि. 

'संयुि उत्पादि' फाईल करा आवण िापरा मागथदिथक ित्त्िािुंसार सादर केले जािाि 
्ििंत्रपणे अमन्शय केले जािाि. दोन्शही प्रकारच्या जोखमीसाठीचा विमाहप्िा घटक ्ििंत्रपणे 
ओळखिा आला पावहजे आवण पॉवलसी धारकाला विक्रीपूिथ टप्प्याि आवण विक्री प्चाि 
टप्प्याि आवण पॉवलसी द्िािजे, विक्री मावहिी पत्रक यामध्ये जाहीर केले पावहजे. 

हे उत्पादि ्ििंत्र विमा पॉवलसी आवण समूह विमा या दोन्शहीसाठी देऊ केले जाऊ िकिे. 
मात्र, िैद्यकीय विम्याच्या फ्लोटर पॉवलसीच्या बाबिीि विमा करण्यायोग्य ्िार्य आवण लाग ू
असणारे अिंलेखि संकेि याचं्यािी सबंद्ध िैद्यकीय विमा केलेल्या कुटंुबािील कमाििा सद्य 
असणाऱ्या प्र्िािकाला िुद्ध मुदि जीिि विमा मान्शय केला जािो. 

विमाधारकाला मुि पुिरािलोकि कालािधी उपलदाध असिो आवण िो संयुि उत्पादिािंा एक 
‘पूणथ’ उत्पादि म्हणूि लागू केला जािो. मात्र, ‘सयुंि उत्पादिािील’ िैद्यकीय भाग 
विमाधारकाच्या विििीिुसार संबवंधि साधारण/केिळ िैद्यकीय विमा कंपिीकिूि ििीकरण 
योग्य असिो. 

संयुि उत्पादिाचें विपणि िेट विपणि व्यि्िा, मध्य्ि आवण दोन्शही विमाकत्यांचे संयुि 
्ििंत्र आवण सयुंि कॉपोरेट प्रविविधी याचं्या माध्यमािूि केले जाऊ िकिे मात्र बकँ रेफरल 
यंत्रणेच्या माध्यमािूि केले जाि िाही. असे असले िरी, कोणत्याही एका विमाकत्याचे ककिा 
कोणत्याही एका बाजारपेठेचे अवधकृि िसलेले या उत्पादिाचें मध्य्ि असू िकि िाहीि. 

या उत्पादिामंध्ये दोि विमाकिे अंिभूथि आहेि, प्रत्येक जोखीम दुसऱ्यापासूि अलग आहे, 
विमा हक्क कोण प्रदाि करेल, विमाधारकाला उपलदाध पयायािुसार दोन्शही उत्पादिाचंी 
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ििीकरण क्षमिा ककिा केिळ एका संरक्षणाची ििीकरण क्षमिा, सेिा सुविधा इत्यादी विविटट 
प्रकटिे प्र्िािाि आवण विक्री सावहत्याि िमूद केलेली असली पावहजेि.  

या व्यिसायाला सेिा देणारी मावहिी िंत्रज्ञािाची सेिा खूपच भक्कम आवण अखंि असणे 
आि्यक असिे कारण यामध्ये दोि विमाकत्यांमध्ये खूप मोठ्याप्रमाणाि मावहिीचे 
एकत्रीकरण आवण आयआरिीएआयसाठी आि्यकिेिुसार मोठ्या प्रमाणाि मावहिीचे विमाण 
होि असिे. 

I. पॅकेज पॉवलसी 

पॅकेज ककिा सरंक्षणाची छत्री, एका द्िािजेाच्या माध्यमािूि सरंक्षणाचे वमश्रण देिाि. 

उदाहरणािथ, विम्याच्या अन्शय व्यािसावयक िगांमध्ये, घरमालकाची पॉवलसी, दुकािदाराची 
पॉवलसी, पॅकेज पॉवलसी इत्यादी असिाि, ज्या एकाच पॉवलसी अंिगथि इमारिी, त्यािील 
सावहत्य इत्यादी एकाच पॉवलसी च्या अंिगथि सरंवक्षि करू इस्च्छिाि. अिा पॉवलसी मध्ये 
काही व्यविगि विमा ककिा देयिा सरंक्षण सुद्धा समाविटट असू िकिाि. 

पॅकेज पॉवलसी मध्ये भरपाई पॉवलसी सोबि गंभीर आजार संरक्षण आवण अगदी जीिि विमा 
पॉवलसीआवण भरपाई पॉवलसी सोबि दैिंवदि रोख फायदे याचंा सुद्धा समाििे असिो. 

प्रिास विमा पॉवलसी मध्ये, वदली जाणारी पॉवलसी सुद्धा पॅकेज पॉवलसी असिे ज्याि केिळ 
िैद्यकीय विमा िव्हे िर अपघािी मृत्यू/अपंगत्ि त्याचा बरोबर आजारपण/अपघािामुळे होंरे 
िैद्यकीय खचथ, विमािाि पाठिलेल्या समाि हरिणे ककिा उविरा वमळणे, पारपत्र आवण 
द्िािजे हरिणे, मालमते्त साठी विसऱ्या बाजूची देयिा / व्यविगि िुकसाि, सहल रवहि 
होणे आवण अगदी विमाि पळिले गेल्यास संरक्षण इत्यादी गोटटी असिाि. 

J. सूक्ष्म विमा आवण गरीब लोकासंाठी िैद्यकीय विमा  

सूक्ष्म-विमा खास करूि ग्रामीण आवण असंघटीि के्षत्रािील कमी उत्पन्शि गटािील लोकाचं्या 
संरक्षणासाठी ियार केलेल्या असिाि. कमी उत्पन्शि गटािील लोक लोकसंख्येचा मोठा वह्सा 
असिाि, आवण त्यािंा सामान्शयिुः िैद्यकीय सुरक्षा संरक्षण प्राप्ि िसिे. त्यामुळे, हे कमी मूल्य 
असणारे उत्पादि, परििणारा विमा हप्िा आवण फायदा देणारे पॅकेजया लोकािंा त्याचं्या 
िेहेमीच्या जोखमींिा सामोरे जाऊि त्याचं्यापासूि संरक्षण वमळिण्याि सहाय्य करिे. सूक्ष्म 
विमा आयआरिीए सूक्ष्म विमा विवियम 2005 द्वारे वियवंत्रि केले जािे. 

ही उत्पादिे कमी विमा हप्त्यािर उपलदाध असिाि आवण विमा आ्िावसि रक्कम आयआरिीए 
सूक्ष्म-विमा विवियम, 2005 मध्ये म्हटल्यािुसार रुपये 30000 च्या खाली असिे. अिी सरंक्षणे 
बऱ्याच िळेा विविध सामावजक सं्िादं्वारे ककिा अ-िासकीय सं्िाचं्या द्वारे (एिजीओ) 
त्याचं्या सद्यासंाठी समूहाच्या आधारािर घेिली जािाि. आयआरिीए ची ग्रामीण आवण 
सामावजक के्षत्रासाठीची किथव्ये सुद्धा असे सागंिाि की विमाकत्यांिी त्याचं्या पॉवलसींपैकी 
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सुविस््चि प्रमाणािील पॉवलसी सूक्ष्म-विमा म्हणिू विकल्या पाहीजेि ज्यायोगे विम्याचा वि्िार 
व्यापक होईल.  

सािथजविक के्षत्रािील कंपन्शयािंी समाजािील गरीब िगासाठी विमाण केलेल्या दोि पॉवलसी 
खाली वदल्या आहेि: 

1. जि आरोग्य विमा योजिा 

जि आरोग्य विमा योजिेची िैविटट्ये खालीलप्रमाणे आहेि: 

a. समाजािील गरीब िगासाठी ्ि्ि िैद्यकीय विमा पुरिण्यासाठी ही पॉवलसी ियार 
करण्याि आली आहे. 

b. याचे संरक्षण व्यविगि मेविक्लेम पॉवलसी प्रमाणेच असिे. यामध्ये िाढि जाणारा बोिस 
आवण िैद्यकीय िपासणीचे फायदे अंिभूथि िसिाि. 

c. ही पॉवलसी व्यिी आवण कुटंुबाच्या सद्यािंा उपलदाध िसिाि. 

d. ियोमयादा पाच िे 70 िषांपयंि असिे. 

e. िीि मवहन्शयापंासूि िे पाच िषापयंिची मुले सुद्धा याि सरंवक्षि करिा येिाि मात्र, त्याचें 
एक ककिा दोन्शही पालक त्याचिळेी संरवक्षि असले पावहजेि. 

f. प्रविव्यिी विमा आ्िावसि रक्कम रुपये 5000 पयंि मयावदि असिे आवण देय विमा हप्िा 
खालील कोटटकाि वदल्यािुसार असिो. 

कोटटक 2.1 

विमा आ्िावसि व्यिीचे िय  46 िषांपयंि  46-55 56-65 66-70 
कुटंुब प्रमुख  70 100 120 140 
जोिीदार  70 100 120 140 
25 िषांपयंिचे मूल 50 50 50 50 
2+1 अिलंवबि मूल प्रकारच्या 
कुटंुबासाठी  

190 250 290 330 

2+2 अिलंवबि मूल प्रकारच्या 
कुटंुबासाठी 

240 300 340 380 

 आयकर कायदा कलम 80 िी च्या अिंगथि विमा हप्िा कर सिलिीस पात्र असिो. 

 पॉवलसीसाठी सेिा कर लागू िसिो. 

2. सािथवत्रक िैद्यकीय विमा योजिा (युएचआयएस) 

ही पॉवलसी 100 ककिा त्यापेक्षा अवधक कुटंुबासंाठी उपलदाध आहे. गेल्या काही काळाि अगदी 
व्यविगि युएचआयएस पॉवलसी जििेला उपलदाध करूि वदल्या गेल्या होत्या. 
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फायदे  

सािथवत्रक िैद्यकीय विमा योजिेचे फायदे खालील यादी प्रमाणे आहेि: 

 िैद्यकीय खचाचा परिािा 

रुग्णालय भरिीमुळे होणारे रुपये 30,000 पयंि चे खचथ पॉवलसीच्या माध्यमािूि व्यिीला 
ककिा कुटंुबाला खालील उप-मयादािुंसार वदले जािाि. 

कोटटक 2.2 

िपिील  मयादा 
खोली, वििासाचा खचथ रुपये 150/- प्रिी वदिस 
अविदक्षिा विभागाि भरिी केल्यास रुपये 300/- प्रिी वदिस 
िल्यवक्रयािज्ञ, भलूिज्ञ, परामिथदािा, वििेषज्ञ िुल्क, 
िुिुषा िुल्क  

रुपये 4,500/- प्रिी आजार/ 
दुखापि 

भलू, रि, ऑस्क्सजि, िल्यवक्रया कक्ष िुल्क, औषधे, 
रोग विदाि सावहत्य, आवण एक्स-रे, िायवलसीस, 
रेवियोिेरपी, केमोिेरपी, पेसमेकर ची ककमि, कृवत्रम 
्िायू इत्यादी. 

रुपये 4,500/- प्रिी आजार / 
दुखापि 

कोणत्याही एका आजारासाठी झालेला एकूण खचथ रुपये 15,000/- 

 व्यविगि अपघाि संरक्षण 

कुटंुबािील कमाित्या पुरुषाचा अपघािामुळे मृत्यू झाल्यास संरक्षण(पवरविटटाि िाि वदल्या 
िुसार) रुपये 25000. 

 अपंगत्ि संरक्षण 

जर घराचा कमाििा पुरुष अपघािामुळे /आजारामुळे रुग्णालयाि भरिी केला गेला िर 
रुग्णालय भरिीच्या कालािधीसाठी रुपये 50/- प्रिी वदिस 3 वदिसाचं्या प्रिीक्षा कालािधी 
िंिर अवधकिम 15 वदिस पयंि वदले जाईल. 

 विमा हप्िा  
कोटटक 2.3 

घटक  विमा हप्िा  
व्यिीसाठी रुपये 365/- प्रवििषी 
पाच जणाचं्या कुटंुबासाठी (पवहली िीि मुले 
धरूि) 

रुपये 548/- प्रवििषी 

साि जणाचं्या कुटंुबासाठी  
(पवहली िीि मुले िा अिलंबूि असणारे आई-

रुपये 730/- प्रवििषी 
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ििील धरूि) 
दावरद्रय रेषेखालील कुटंुबासंाठी विमा हप्त्यािील 
सिलि 

दावरद्र्य रेषेखालील कुटंुबासंाठी सरकार 
विमा हप्त्याि सिलि देऊ करेल. 

 

K. राटट्रीय ्िा्र्थ्य विमा योजिा 

सरकारिे सुद्धा विविध िैद्यकीय योजिा राबिल्या आहेि, त्यािील काही विविटट राज्यािंा 
लागू होिाि. िैद्यकीय फायदे मोठ्या लोकसंख्ये पयंि पोहोचाििे म्हणूि सरकारिे विमा 
कंपन्शयाचं्या सोबि राटट्रीय ्िा्र्थ्य विमा योजिा कायास्न्शिि केली आहे. भारि सरकारच्या 
कामगार आवण रोजगार मंत्रालयाद्वारे दावरद्र्य रेषे खालील (बीपीएल) कुटंुबािंा िैद्यकीय विमा 
संरक्षण देण्यासाठी आरएसबीिाय सुरु करण्याि आली आहे. 

राटट्रीय ्िा्र्थ्य विमा योजिेची िैविटट्ये खालील प्रमाणे आहेि: 

a. दावरद्र्य रेषेखालील कुटंुबासाठी कुटंुब फ्लोटर आधारािर एकूण रुपये 30000 विमा 
संरक्षण. 

b. पूिी अस््ित्िाि असलेल्या रोगािंा संरक्षण. 

c. रुग्णालय भरिी आवण िल्यक्रीयात्मक ्िरूपाच्या सेिा ज्या िेकेअर आधारािर परुिल्या 
जाऊ िकिाि अिा िैद्यकीय सेिासंाठी सरंक्षण. 

d. अिुमि असलेल्या सिथ िैद्यकीय सेिासंाठी रोख विरवहि संरक्षण. 

e. ्माटथ कािथची िरिूद. 

f. रुग्णालय भरिी पूिथ आवण प्चाि खचाची िरिूद. 

g. प्रत्येक भेटीसाठी प्रिास भािे रुपये 100. 

h. कें द्र आवण राज्य सरकार विमाकत्याकिे विमा हप्िा भरिे. 

i. ्पधात्मक दराचं्या आधारािर राज्य सरकार विमाकिा कंपिी वििििे. 

j. लाभाधारकाला सािथजविक आवण खासगी रुग्णालयािूि वििि करण्याचे ्ििंत्र. 

k. कें द्र आवण राज्य सरकार द्वारे 3:1 या प्रमाणाि विमा हप्िा भरला जािो ज्याची प्रवि कुटंुब 
अवधकिम रक्कम रुपये 565/- आहे. 

l. राज्य सरकारादं्वारे योगदाि:िार्थषक विमा हप्त्याच्या 25 टक्के आवण काही असल्यास 
रुपये 750 च्या िरील काही जादा विमा हप्िा. 

m. लाभधारकािे प्रवििषी िोंदणी िुल्क/ििीकरण िुल्क म्हणूि रुपये 30/- भरायचे 
असिाि. 
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n. राज्य सरकार द्वारे प्रिासकीय मूल्य भरले जािे. 

o. ्माटथ कािथसाठी प्रवि सद्य जादा रक्कम रुपये 60/- उपलदाध असेल. 

p. ्माटथ कािथ जारी केल्यािंिर पुढील मवहन्शया िंिरच्या एक िारखेला योजिा सुरु होईल. 
अिाप्रकारे, जर एखाद्या वजल्ह्याि ्माटथ कािथ फेबुिारी मवहन्शयाच्या कोणत्याही िारखेला 
जारी केले गेले िर योजिेची सुरुिाि 1 एवप्रल पासूि होईल. 

q. योजिा पढुील 31 माचथ पयंि चाल ूराहील. त्या वजल्ह्यासाठी िी योजिेची िेिटची िारीख 
राहील. अिा प्रकारे मध्यंिरीच्या काळाि जारी केल्या गेलेल्या कािांसाठी सुद्धा पुढील 
िषीची 31 माचथ हीच िेिटची िारीख राहील. 

विमा हक्काचे प्रदाि पवरविटटाि वदलेल्या टीपीए च्या ककिा विमा कंपिी च्या माध्यमािूि 
केली जाईल. हक्क प्रदाि िक्यिोिर यादी मधील रुग्णालयाचं्या माध्यमािूि रोख 
विरवहि ्िरुपाि केले जाईल. 

कोणिाही एक आजार म्हणजे त्या आजाराचा सलग कालािधी मािला जाईल आवण 
रुग्णालयािी मसलि केल्याच्या िेिटच्या िारखेपासूि 60 वदिसाि त्याचा पिुरुद्भि 
झाल्यास िो अंिभूथि केला जाईल. 

L. प्रधािमंत्री सुरक्षा वबमा योजिा  

िुकत्याच जाहीर करण्याि आलेल्या व्यविगि अपघािी मूत्यू आवण अपंगत्ि याला विमा 
संरक्षण देणारी पीएमएसबीिाय योजिेिे चागंला प्रविसाद वमळिला आहे आवण या योजिेची 
िैविटट्ये खालीलप्रमाणे आहेि: 

संरक्षणाची व्याप्िी : िय िष े 18 िे 70 मधील सहभागी बँकािील बचि खािेधारक यामध्ये 
सहभागी होऊ िकिाि. भाग घेऊ इस्च्छणाऱ्या बकँािंी त्यािंा संरक्षण पुरि ू इस्च्छणाऱ्या 
कोणत्याही मान्शयिाप्राप्ि साधारण विमाकत्यािी करार केला पावहजे. कोणिीही व्यिी केिळ 
एका बचि खात्याच्या आधारािर या योजिेि सहभागी होण्यासाठी पात्र असिे. आवण जर 
त्यािे एका पेक्षा अवधक बँकामंध्ये िाि घािले िर  त्याला जादा फायदा वमळि िाही आवण 
जादा भरलेला विमा हप्िा मात्र जप्ि केला जाईल. बकँ खात्यासाठी आधार क्रमाकं प्रिामील 
केिायसी असेल. 

सहभागी होण्याचे पवरणाम / कालािधी : विमा संरक्षण कालािधी 1 जुि िे 31 मे या कालािधी 
साठी असेल ज्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रत्येक िषी 31 मे पयंि, ि सुरुिािीच्या िषी 31 
ऑग्ट 2015 पयंि विििलेल्या बचि खात्यामधूि ्ियं-िेवबट साठी ठराविक फॉमथ मध्ये 
पयाय देणे आि्यक असेल. या योजिेच्या सुरुिािीला सहभागी होण्याचा कालािधी सरकार 
द्वारे िीि मवहन्शयािंी म्हणजेच 30 िोव्हेंबर, 2015 पयंि िाढिला जाईल.  
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यािंिर पूणथ िार्थषक विमा हप्िा भरूि सहभागी होणे विविटट अटींिर िक्य होईल. 
पूिािुभिािर आधावरि सुधावरि अटींिर योजिा चाल ूरावहल्यास अजथदार दीघथकाळासाठी िाि 
घालण्यासाठी /्िय-ंिेवबट साठी पयाय देईल. ज्या व्यिी योजिेच्या बाहेर पििील त्या 
कोणत्याही क्षणी िरील अटी लक्षाि घेऊि भविटयाि पनु्शहा सहभागी होऊ िकिाि. दरिषी 
पात्र ठरणाऱ्या ििीि सहभागी ककिा सध्या पात्र असलेल्या पण सहभागी ि झालेल्या व्यिी 
योजिा चाल ूअसेपयंि भविटयािील िषांि सहभागी होऊ िकिाि. 

या विम्याच्या अंिगथि असणारे फायदे खालीलप्रमाणे: 
फायद्याचे कोटटक विमा आ्िावसि रक्कम 

मृत्य ू 2 लाख रुपये 
दोन्शही िोळे ककिा दोन्शही हािाचंा ककिा पाय 
ककिा एक िोळ्याची दृटटी जाणे आवण एका 
हाि ककिा पाय गमािल्यािे संपूणथ आवण भरूि 
ि येणारी हािी झाल्यास 

2 लाख रुपये 

एका िोळ्याची दृटटी ककिा एका हािाचा ककिा 
पायाचा िापर याचंी संपूणथ आवण भरूि ि 
येणारी हािी झाल्यास 

1 लाख रुपये 

सहभागी होण्याची सुविधा एसएमएस, ईमेल ककिा व्यविगि भेटी द्वारे उपलदाध आहे. 

विमा हप्िा: प्रवििषी प्रवि सद्य रुपये 12/-. प्रत्येक िार्थषक संरक्षण कालािधीमध्ये 1 जूि ला 
ककिा त्यापूिी एक रक्कमी ‘्ियं िेवबट’च्या सुविधेद्वारे खािेधारकाच्या बचि खात्यािूि विमा 
हप्िा िजा केला जाईल. सहभागी बँका ज्या मवहन्शयाि ्ियं-िेवबटचा पयाय वदला असेल त्या 
मवहन्शयाि, िक्यिो प्रत्येक िषी मे मवहन्शयाि विमा हप्िा िजा करिील आवण विमा कंपिीला देय 
असणारी रक्कम त्याच मवहन्शयाि विमा कंपिीला पाठििील. 

िार्थषक विमा हक्काचं्या अिुभिािर आधावरि विमा हप्त्याचे पिुरािलोकि केले जाईल आवण 
पाहोल्या िीि िषाि विमा हप्िा ि िाढिण्याचा प्रयत्ि केला जाईल. 

संरक्षण समाप्िी : अपघािापासूि चे संरक्षण खालील प्रमाणे बंद होईल: 

1. सद्यािे ियाची 70 िष ेपूणथ केल्यास (जिळच्या िाढवदििी असणारे िय) ककिा  

2. बँकेिील खािे बंद आल्यास ककिा विमा चाल ू ठेिण्यासाठी खात्याि पुरेिी विल्लक 
िसल्यास ककिा  

3. सद्य एकापेक्षा अवधक खात्यामंधूि संरवक्षि केला गेला असेल िर केिळ एका 
खात्यालाच संरक्षण वदले जाईल आवण दुसरे सरंक्षण बदं केले जाईल आवण विमा हप्िा 
जप्ि केला जाईल. 
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देय वदिाकंाला परेुिी विल्लक खात्याि िसणे ककिा काही प्रिासकीय कारण अिा 
कोणत्याही िावंत्रक कारणामुळे विमा सरंक्षण बंद झाले िर िे संपूणथ िार्थषक विमा हप्िा प्राप्ि 
झाल्यािंिर, घालिू वदलेल्या अटींिुसार पुि्िावपि करण्याि येईल. या कालािधीि विमा 
संरक्षण प्रलंवबि असेल आवण िे पुि्िावपि करण्याचे सिथ हक्क विमा कंपिीच्या अखत्यारीि 
असिील. 

 

M. प्रधािमंत्री जि धि योजिा 

बँकेिील बचि आवण जमा खािी, पैसे पाठिणे, कजथ, विमा आवण वििृत्तीििेि या गोटटीमध्ये  
परििेल अिा पद्धिीिे भारिीय िागवरकािंा समाविटट करूि घेण्यासाठी भारिाचे पंिप्रधाि 
िरेंद्र मोदी याचं्याद्वारे त्यािंी 15 ऑग्ट 2014 या वदििी केलेल्या ्ििंत्रिा वदिसाच्या 
भाषणाि जाहीर केलेल्या घोषणेिुसार 28 ऑग्ट 2014 रोजी आर्थिक समाििे अवभयाि सुरु 
करण्याि आले. या योजिेिे एका आठिड्याि अवधकिम बँकेची खािी उघिण्याचा जागविक 
विक्रम िोंदला आहे. अवधकिम लोकािंा बँक व्यि्िेमध्ये समाविटट करणे हा याचा उदे्दि 
आहे. 

बँकेच्या कोणत्याही िाखेि ककिा व्यािसावयक प्रविविधी (बँक वमत्र) कें द्राद्वारे खािे उघिले 
जाऊ िकिे. पीएमजेिीिाय खािी िून्शय रक्कम भरूि सुरु करिा येिाि. मात्र खािे धारकाला 
चेक बुक हि ेअसल्यास, त्याला/विला वकमाि विल्लकीचा विकष पूणथ करािा लागेल. 

पीएमजेिीिाय योजिेचे वििेष फायदे 

1. जमा रक्कमेिर व्याज.  

2. रुपये 1 लाख रक्कमेचा अपघाि विमा संरक्षण 

3. कोणिीही वकमाि विल्लक ठेिण्याची आि्यकिा िाही. 

4. रुपये 30000/- चा जीिि विमा संरक्षण  

5. संपूणथ भारिाि पसेै सहजपणे ह्िािंवरि करणे  

6. सरकारी योजिाचं्या लाभधारकािंा या खात्यामंध्ये िेट फायदा जमा केला जाईल.  

7. खात्याचे कायथ सहा मवहिे समाधािकारक वरत्या चाल ू असेल िर ओव्हरड्राफ्ट सुविधा 
अिुमि केली जाईल. 

8. वििृत्ती ििेि आवण विमा सरंक्षण उत्पादिाचंी उपलदाधिा.  

9. अपघािी विमा संरक्षण  

10. 45 वदिसािूंि वकमाि एकदा िापरले गेले पावहजे असे रूपे िेवबट कािथ.  
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11. प्रत्येक कुटंुबासाठी केिळ एका खात्यािर रुपये 5000 ची ओव्हर ड्राफ्ट सुविधा, िक्यिो 
कुटंुबािील मवहलेच्या खात्यािर. 

13 मे 2015 यावदििी, 16,918.91 कोटी रुपयाचं्या विल्लकीसह 15.59 कोटी इिकी विक्रमी, 
खािी उघिली गेली आहेि. यािील 8.50 कोटी खािी िून्शय रक्कमेसह उघिली गेली आहेि. 

 

N. व्यविगि अपघाि आवण अपगंत्ि संरक्षण 

आकस््मक अपघािाच्या घटिेि मृत्यू ककिा अपंगत्ि आल्यास व्यविगि अपघाि (पीए) 
संरक्षण भरपाई देिे. या पॉवलसीमध्ये िेहेमी अपघाि फायद्या बरोबर काही ्िरूपाचे िैद्यकीय 
संरक्षण पुरिले जािे. 

पीए पॉवलसी मध्ये, विमा आ्िावसि रक्कमेच्या 100% रक्कम अदा केली जािे, िर 
अपंगत्िाच्या घटिेि, कायम्िरूपी अपंगत्ि असल्यास आ्िावसि रक्कमेच्या विस््चि 
टक्केिारीि इिपासूि िे िात्पुरत्या अपंगत्िासाठी साप्िावहक भरपाई इिपयंि बदलिे असिे. 

साप्िावहक भरपाई म्हणजे वजिक्या सप्िाहासंाठी भरपाई देय असेल अिा अवधकिम 
सप्िाहाचं्या मयादेि अपंगत्िासाठी एक विस््चि रक्कम प्रविसप्िाह वदली जािे. 

1. संरवक्षि केलेल्या अपंगत्िाचे प्रकार 

या पॉवलसीच्या अंिगथि सरंवक्षि करण्याि आलेल्या अपंगत्िाचे प्रकार खालील प्रमाणे: 

i. कायम ्िरूपी संपूणथ अपंगत्ि (पीटीिी):म्हणजे संपूणथ आयुटयभरासाठी संपूणथपणे 
अपंग होणे उदा. सिथ चार ्िायूचंा अधांगिायू, कोमाची स््ििी, दोन्शही िोळे/ दोन्शही 
हाि /दोन्शही ्िायू ककिा एक हाि आवण एक िोळा आवण एक पाय 

ii. कायम्िरूपी अिंिुः अपंगत्ि (पी पी िी):म्हणजे आयुटयभरासाठी अंििुः अपंगत्ि 
येणे उदा. बोटे िुटणे, पायाचे िळि ेिुटणे, पायाच्या बोटािंा जोिणारी हािे इत्यादी. 

iii. िात्परुिे संपूणथ अपंगत्ि (टीटीिी): म्हणजे काही िोड्या काळासाठी संपूणथपणे अपगं 
होणे. या अिंगथि अपंगत्िाच्या काळासाठी होणारे उत्पन्शिाचे िुकसाि संरवक्षि केले 
जािे. 

याि ग्राहकाला केिळ मृत्यसूाठी सरंक्षण ककिा मृत्यू ि अपंगत्ि ककिा मृत्यू अवधक 
कायम्िरूपी अपंगत्ि आवण त्यावििाय िात्पुरिे सपूंणथ अपंगत्ि यािूि वििि 
करायची असिे. 

2. विमा आ्िावसि रक्कम  

पीए पॉवलसीसाठी सामान्शयिुः एकूण मावसक उत्पन्शिाच्या आधारािर विमा आ्िावसि रक्कम 
ठरिली जािे. साधारणपणे िी, एकूण मावसक उत्पन्शिाच्या 60 पट असिे. मात्र, काही 
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विमाकिे, उत्पन्शिाची पािळी लक्षाि ि घेिा विस््चि फायदा देऊ करिाि. अिा पॉवलसी मध्ये 
विििलेल्या योजिेिुसार प्रत्येक भागासाठी विमा आ्िावसि रक्कम बदलिे. 

3. फायद्याची योजिा  

फायद्याची योजिा असल्यािे,पीए पॉवलसी कोणिेही योगदाि घेि िाहीि. त्यामुळे जर एखाद्या 
व्यिीच्या विविध विमाकत्यांकिे एका पेक्षा अवधक पॉवलसी असिील िर, अपघाि मृत्युच्या 
घटिेि, पीटीिी ककिा पीपीिी मध्ये, सिथ पॉवलसींच्या अिंगथि विमा हक्क अदा केला जाईल. 

4. संरक्षणाचा वि्िार 

या पॉवलसी साधारण पणे िैद्यकीय खचथ सरंवक्षि करण्यासाठी वि्िावरि केल्या जािाि ज्या 
अपघािािंिर रुग्णालय भरिीचा आवण िैद्यकीय खचथ परि करिाि. आज आपल्याकिे 
िैद्यकीय पॉवलसी आहेि ज्या अपघािािंिर िैद्यकीय/रुग्णालय भरिी खचथ संरवक्षि 
करण्यासाठी जारी केल्या जािाि. अिा पॉवलसी रोग आवण त्याचें उपचार यािंा संरक्षण देि 
िाहीि आवण त्या ऐिजी केिळ अपघाि संबवंधि िैद्यकीय खचांिा सरंक्षण देिाि. 

5. मूल्य िर्थधि फायदे 

व्यविगि अपघािासह, अिेक विमाकिे, अपघािामुळे होणाऱ्या रुग्णालय भरिीसाठी 
रुग्णालय रोख, पार्थििाच्या पवरिहिासाठीचा खचथ, विस््चि रकमेसाठी िैक्षवणक फायदा 
आवण प्रत्यक्ष खचािर आधावरि रुग्णिावहका आकार ककिा विस््चि मयादा यापकैी जी रक्कम 
कमी असेल यासारखे मूल्य िर्थधि फायदे सुद्धा देऊ करिाि. 

6. अपिाद 

व्यविगि अपघाि सरंक्षणाच्या अंिगथि काही सामान्शय अपिाद: 

i. पॉवलसी सुरु होण्या पूिी सध्या असलेले अपंगत्ि  

ii. मािवसक आजार ककिा कोणत्याही आजारामुळे झालेला मतृ्यू ककिा अपंगत्ि 

iii. प्रत्यक्ष ककिा अप्रत्यक्ष लैंवगक आजार, लैंवगक संसगामुळे होणारे आजार एड्सस ककिा 
िधं्यत्ि लैंवगक आजार, बुवद्धभ्रम. 

iv. रेिीएिि, ससंगथ, विष प्रयोग याचं्या मुळे झालेले मृत्यू ककिा अपंगत्ि, याला अपिाद 
म्हणजे िे अपघािािूि विमाण झालेले िसाििे. 

v. विमाधारक ककिा त्याच्या कुटंुवबयाकंिूि कायद्याचे उल्लंघि करिािा ककिा गुन्शहेगारी 
उदे्दिािे केलेली दुखापि. 

vi. अपघािाच्या दुखापिीमुळे झालेला मतृ्यू ककिा अपंगत्ि, जी प्रत्यक्ष ककिा अप्रत्यक्ष पणे 
ककिा मागोिा घेिल्यास युद्धाला, आक्रमणाला,  ििूच्या कृिीमुळे झालेली, ओलीस 
ठेिणे (युद्ध जाहीर झालेले असो अििा िसो), यादिी युद्ध, बंिखोरी, क्रािंी, दंगल, 
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उठाि, सैविकी ककिा सत्तापालट, वहसकाििू घेणे, बळकािणे, अटक, बधंिे आवण 
िजरकैद याचं्यािी जोिलेली असिे.  

vii. विमाधारक व्यिी सदोष मिुटय िधाची बळी ठरली असेल,उदा. खूि.असे असले िरी 
बहुिािं पॉवलसी मध्ये विमाधारक व्यिी ्ििुः गुन्शह्गगारी गोटटींमध्ये समाविटट िसेल 
िर, िो अपघाि म्हणिू समजले जािे आवण पॉवलसीच्या अंिगथि सरंवक्षि केली जािे. 

viii. बाळाचा जन्शम ककिा गभारपणामुळे ककिा त्याचा पवरणाम म्हणूि  झालेला मृत्य/ू 
अपंगत्ि/ रुग्णालय भरिी यासाठी प्रत्यक्ष ककिा अप्रत्यक्षवरत्या कारणीभिू झाले ककिा 
योगदाि झाले ककिा िाढले ककिा दीघथकाळ चालले. 

ix. विमाधारक/विमाधारक व्यिी कोणत्याही खेळाि भाग घेि असिािा ककिा प्रविक्षणाि 
व्यिसायीक खेळािू म्हणूि भाग घेि असिािा, िािंीचा काळ असो वक युद्धाचा काळ, 
सैन्शयाच्या ककिा सि्त्र दलाचं्या कोणत्याही िाखेि कोणत्याही देिाि सेिा देि 
असिािा. 

x. जाणीिपूिथक ्ििुःला दुखापि करूि घेणे, आत्महत्या ककिा आत्महत्येचा प्रयत्ि 
करणे (व्यिी िहाणा असो की भ्रवमटट) 

xi. मादक पदािथ ककिा अंमली पदािथ आवण मद्य याचें अविरेकी सेिि 

xii. योग्य प्रकारे प्रमाण परिािा धारण करणाऱ्या कोणत्याही विमािािूि जगभराि कोठेही 
हिाई प्रिास ककिा मोठ्या फुग्यािुि प्रिास करिािा, त्याि चढिािा, 
त्यािूि उिरिािा ककिा कोणिेही विमाि ककिा फुग्यािुि (प्रिास भािे भरूि ककिा 
अन्शयिा) प्रिासी म्हणिू प्रिास करीि िसिािा    

काही पॉवलसी मध्ये िाहि परिान्शया वििाय िाहि चालििािा झालेले िुकसाि सुद्धा 
िगळिाि. 

पीए पॉवलसी व्यिींिा, कुटंुबािंा आवण त्याच बरोबर समूहािंा वदल्या जािाि. 

कुटंुब सरंक्षण पॅकेज 

कुटंुब पॅकेज संरक्षण खालील प्रकारािं वदले जाऊ िकिे: 

 कमाििी व्यिी (विमा आ्िावसि व्यिी) आवण त्याचा जोिीदार, जर कमाििा 
असेल: आि्यकिे िुसार व्यिीसाठी असलेल्या साधारण मयादासंह, प्रत्येकासाठी 
्ििंत्र विमा आ्िावसि रक्कम. 

 जोिीदार (जर कमाििा सद्य िसेल िर): सामान्शयिुः कमाित्या सद्याच्या विमा 
आ्िावसि रक्कमेच्या 50 टक्के रक्कम. ही रक्कम विविर्थदटट केलेल्या सिोच्च 
मयादेमध्ये असेल उदा. रुपये 1,00,000 ककिा रुपये 3,00,000.  
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 मुले (ियिष े 5 िे 25 या ियोगटािील) : साधारणपणे कमाित्या सद्याच्या विमा 
आ्िावसि रक्कमेच्या 25 टक्के ि विविर्थदटट सिोच्च रक्कमेच्या मयादेि, उदा. 
प्रत्येक मुलासाठी रुपये 50,000. 

समूह व्यविगि अपघाि विमा पॉवलसी 

समूह व्यविगि विमा पॉवलसी या सामान्शयिुः िार्थषक पॉवलसी असिाि ि त्याचें ििीकरण िषथ 
समाप्िीच्या वदििी अिुमि केले जािे. असे असेल िरी, साधारण विमा आवण केिळ िैद्यकीय 
विमा कंपन्शया एक िषापेक्षा कमी कालािधीची, एखादा विविटट प्रसंग सरंवक्षि करण्यासाठी 
समूह व्यविगि अपघाि विमा उत्पादिे सुद्धा देऊ करिाि. 

समूह पॉवलसीचे खालील प्रकार आहेि: 

 मालक आवण कमथचारी संबंध 

या पॉवलसी कंपन्शया, असोवसअिि इत्यादी यािंा वदल्या जािाि : 

o िाि वदलेले कमथचारी 
o िाि ि वदलेले कमथचारी  

 मालक-कमथचारी सबंंध िसलेले 

या पॉवलसी असोवसअिि, सोसायट्या, क्लदाज इत्यादींिा संरक्षण वदले जािे: 

o िाि वदलेले सद्य 
o िािािे ि ओळखले जाणारे सद्य 

(टीप : कमथचारी ्ििंत्रपणे संरवक्षि केले जाऊ िकिाि) 

मोिलेल्या हािासाठीची पॉवलसी आवण दैिंवदि हालचालींिर आलेल्या बधंिामुळे होणाऱ्या 
िुकसािासाठी भरपाई 

ही एक वििेष पी ए पॉवलसी आहे. या पॉवलसीमध्ये यादी मध्ये वदलेल्या हािािंा इजा 
पोहोचल्यास सरंक्षण पुरिले जािे. 

i. प्रत्येक अस््िभगंासाठी उल्लेख केलेला विस््चि फायदा ककिा विमा आ्िावसि 
रक्कमेच्या टक्केिारीिील रक्कम विमा हक्काच्या प्रसंगाि वदली जािे. 

ii. कोणत्या प्रकारचे हाि सरंवक्षि केले गेले आहे आवण अस््िभगंा चे ्िरूप यािर 
फायद्याची रक्कम अिलंबूि असिे. 

iii. अवधक ्पटट करण्यासाठी, सध्या अस््िभगंापेक्षा सयुंि अस््िभगंासाठी प्रमाणाि 
फायदा वदला जाईल. त्यािही बोटाच्या हािापेक्षा फेमर बोि साठी (मािंीचे हाि) 
जा्ि प्रमाणाि फायदा असेल. 
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iv. या पॉवलसी मध्ये दैिंवदि हालचाली, खाणे, ्िच्छिागृहाि जाणे,कपिे घालणे, मुत्र 
ककिा पोटािील मल धरूि ठेिण्याची क्षमिा िसणे ककिा हलिा ि येणे अिाप्रकारचे 
िुकसाि झाल्यास संरक्षण वदले जािे ज्यामुळे विमाधारक त्याच्या/विच्या आयुटयाची 
काळजी घेण्यासाठी होणाऱ्या खचांची व्यि्िा करू िकिो. 

v. यामध्ये रुग्णालय रोख फायदा आवण, अपघािी मतृ्यू साठी संरक्षण सुद्धा वदले जािे. 
बदलणाऱ्या विमा आ्िावसि रक्कम आवण फायद्याची रक्कम यासह विविध योजिा 
उपलदाध असिाि. 

O. विदेि प्रिास विमा 

1. पॉवलसीची गरज 

एखादा भारिीय, व्यिसाय, सुट्ट्या, ककिा विक्षण यासाठी भारिाच्या बाहेर प्रिास करीि 
असेल आवण भारिाबाहेरील रवहिासाि िो अपघाि, दुखापि आवण आजारपण याचं्या 
जोखामीला सामोरे जािो. वििेषिुः युएसए आवण कॅििा यासारख्या देिािील िैद्यकीय सेिाचें 
खचथ खूप जा्ि असिाि आवण व्यिी त्या देिाि प्रिास करीि असेल िर आवण त्याला अिा 
दुदैिी घटिेला सामोरे जाि ेलागले िर त्यामुळे प्रचंि आर्थिक िाण येऊ िकिो. अिा दुदैिी 
घटिेपासूि सरंक्षण वमळिण्यासाठी प्रिास पॉवलसी ककिा विदेिािील िैद्यकीय आवण अपघाि 
पॉवलसी उपलदाध असिाि. 

2. संरक्षणाचा वि्िार 

अिा पॉवलसी प्रािवमकवरत्या अपघाि आवण आजारपण फायद्यासाठी असिाि, पण बाजाराि 
उपलदाध असणारी बहुिेक उत्पादिे विविध संरक्षणे एका उत्पादिािं एकत्र करिाि. ही संरक्षणे 
अिी आहेि:  

i. अपघािी मृत्यू /अपंगत्ि  
ii. आजारपणामुळे / अपघािामुळे होणारे िैद्यकीय खचथ  
iii. विमािाि पाठिलेले सामाि हरिणे 
iv. विमािाि पाठिलेले समाि उविरािे येणे 
v. पारपत्र आवण द्िािजे हरिणे  
vi. मालमत्ता / व्यविगि िुकसाि यासाठी विसऱ्या बाजूची देयिा  
vii. सहल रवहि होणे  
viii. विमाि पळिले गेल्यास सरंक्षण 

3. योजिाचें प्रकार 

व्यिसाय आवण सुट्ट्या योजिा, विक्षण योजिा आवण िोकरी योजिा या लोकवप्रय योजिा 
आहेि. 
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4. हा विमा कोण देऊ िकिे 

विदेिािील ककिा अंिदेिीय प्रिास विमा केिळ साधारण विमा कंपन्शयादं्वारे केिळ िैद्यकीय 
विमा करणाऱ्या कंपन्शया द्वारे एकिर ्ििंत्र उत्पादि ककिा सद्य िैद्यकीय पॉवलसी िर अॅि-
ऑि सरंक्षण म्हणूि वदले जािे मात्र फाईल करा आवण िापरा प्रक्रीये अंिगथि प्रावधकरणािे या 
अॅि-ऑि संरक्षणाचा विमा हप्िा मान्शय केलेला असला पावहजे. 

5. पॉवलसी कोण घेऊ िकिाि  

भारिीय माणूस व्यिसायासाठी, सुट्ट्यासंाठी ककिा विक्षणासाठी परदेिाि प्रिास करीि 
असेल िर िो ही पॉवलसी घेऊ िकिो. भारिीय कंपन्शयाचें करारािर पाठिले जाणारे कमथचारी 
सुद्धा याि सरंवक्षि केले जाऊ िकिाि. 

6. विमा आ्िावसि रक्कम आवण विमा हप्िे 

विमा सरंक्षण युएस िॉलसथ मध्ये वदले जािे आवण साधारणिुः िे युएसिी 100000 िे युएसिी 
500000 पयंि असिे. िैद्यकीय खचथ, संकट प्रसंगािूि सोििणे आवण भारिाि परि पाठिणे 
यासाठी मुख्य संरक्षण असिे आवण िो मुख्य भाग असिो. अन्शय भागासंाठी एस. आय. कमी 
असिो, देयिा संरक्षण अपेवक्षि असिे. याचे विमा हप्िे भारिीय रुपयािं भरिा येिाि मात्र 
िोकरीच्या योजिेि विमा हप्िा िॉलसथ मध्ये भरािा लागिो. योजिा सामान्शयिुः दोि प्रकारच्या 
असिाि.:  

 युएसए /कॅििा सोिूि जगभर 
 युएसए /कॅििा सह जगभर 

काही उत्पादिे केिळ आवियािच सरंक्षण परुििाि िर काही केिळ िेंघेि देिािंच संरक्षण 
देिाि. इत्यादी. 

1. कॉपोरेट वियवमि प्रिासी योजिा  

ही एक िार्थषक पॉवलसी असिे जी भारिाच्या बाहेर िरचेिर प्रिास करणाऱ्या अवधकाऱ्यासंाठी 
कॉपोरेट /कंपन्शया व्यविगि पॉवलसी घेिाि.जे लोक िषथभराि भारिाच्या बाहेर िरचेिर प्रिास 
करिाि अिा व्यिी हे सरंक्षण घेिाि. यामध्ये प्रत्येक वट्रपचा जा्िीिजा्ि कालािधी आवण 
त्याच बरोबर िषथभराि करिा येणाऱ्या अवधकिम सहलींची संख्या यािंर मयादा असिाि. 

आज िाढिी लोकवप्रयिा असणारे सरंक्षण म्हणजे िार्थषक प्रकटि पॉवलसी ज्याि प्रिासाचे 
अंदावजि वदिसाचं्या संख्येिर कंपिीच्या कमथचायांद्वारे आगाऊ विमा हप्िा भरला जािो.  

प्रकटिे साप्िावहक /पधंरिड्याच्या काळाि कमथचारीिुः वकिी प्रिास केला जािो प्रकटिे केली 
जािाि आवण आगाऊ रक्कमेच्या प्रमाणे विमा हप्िा कमीजा्ि केला जािो. त्याचबरोबर 
पॉवलसी चाल ूअसिािा आधी सावंगिलेले वदिसाचंी मयादा संपल्यास िाढीि विमा हप्िा भरूि 
प्रिासाचे वदिस िाढिण्याची िरिूद असिे. 
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िरील पॉवलसी केिळ व्यिसाय आवण सुट्ट्याचं्या प्रिासासाठी वदल्या जािाि. 

ओएमपी च्या अंिगथि सामान्शय अपिादामंध्ये पूिी-असलेल्या रोगाचंा समाििे होिो. सध्या 
असलेल्या त्रासासंाठी विदेिाि उपचार घेण्यासाठी व्यिींिा सरंक्षण वमळू िकि िाही. 

या पॉवलसीच्या अंिगथि िैद्यकीय सबंंवधि असणारे विमा हक्क संपूणथपणे रोख विरवहि असिाि 
ज्याि प्रत्येक विमाकिा, ज्याचे महत्िाच्या देिामंध्ये पॉवलसीसंबवंधि सेिा देऊ िकिाि अिा 
िेटिकथ  असणाऱ्या   आंिरराटट्रीय सेिा प्रदात्याबंरोबर करार केलेले असिाि. 

P. समूह आरोग्य सरंक्षण 

1. समूह पॉवलसी 

आधी ्पटट केल्यािुसार, जे कमथचाऱ्यािंा कामािर ठेििाि, मंिळे, बँकेची के्रिीट कािथ विभाग 
जेिे एक पॉवलसी संपूणथ व्यिी समूहाला सरंक्षण देिाि अिाचं्याकिूि पॉवलसी खरेदी केली 
जािे. 

समूह िैद्यकीय विमा कोणत्याही विमा कंपिीद्वारे देऊ केला जाऊ िकिो, मात्र अिी सिथ 
उत्पादिे केिळ एक िषासाठी ििीकरण योग्य असली पावहजेि. 

समूह पॉवलसींची िैविटट्य े– रुग्णालय फायदा सरंक्षणे. 

1. संरक्षणाचंी व्याप्िी  

समूह िैद्यकीय विम्याचा सिाि सामान्शय प्रकार म्हणजे कंपन्शयािंी त्याच्या कमथचाऱ्यािंा ि 
त्याचं्या अिलंबूि असणाऱ्या जोिीदार, मुले, आई-ििील, सासू सासरे यािंा संरक्षण 
देण्यासाठी घेिलेली पॉवलसी. 

2. गरजे-िुसार संरक्षणे 

समूहाच्या गरजािुंसार समहू पॉवलसी िेहेमी समूहाच्या गरजािुंसार बििल्या जािाि. अिा 
प्रकारे समूह पॉवलसी मध्ये एखाद्याला वकत्येक प्रमाण अपिादासंाठी सरंक्षण वदलेले आढळेल. 

3. मािृत्ि खचथ सरंक्षण 

समूह पॉवलसी मध्ये असणारा एक प्रमाण वि्िार म्हणजे मािृत्ि खचासाठी संरक्षण. आिा हे 
काही विमाकत्यांद्वारे व्यविगि पॉवलसींसाठी वदले जािे, पण त्यासाठीचा प्रिीक्षा कालािधी 
दोि िे िीि िषांचा असिो. समूह पॉवलसीमध्ये, प्रिीक्षा कालािधी केिळ िऊ मवहन्शयाचंाच 
असिो आवण  काही बाबिीि िोिेव्हढा सुद्धा िसिो. मािृत्ि संरक्षणामध्ये बाळाच्या 
विवलव्हरीसाठी सी सेक्िि विवलव्हरीसह होणारा रुग्णालय भरिीचा खचथ वदला जािो. हे 
संरक्षण कुटंुबाच्या एकूण विमा आ्िावसि रक्कमेिील साधारणपणे रुपये 25000 िे रुपये 
50000 पयंि मयावदि असिो. 
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4. मुलासंाठी सरंक्षण 

िैद्यकीय विमा पॉवलसी मध्ये लहाि मुले सामान्शयिुः िीि मवहन्शयांपासूि सरंवक्षि केली जािाि. 
समूह पॉवलसी मध्ये अगदी एक वदिसाच्या बाळापासूि सरंक्षण वदले जािे, िे काही िळेा मािृत्ि 
खचा इिके मयावदि असिे िर काही िळेा कुटंुबाच्या संपूणथ विमा आ्िावसि रक्कमे इिके 
असिे.  

5. पूिी असलेल्या रोगािंा संरक्षण वदले जािे, प्रिीक्षा कालािधी काढूि टाकला जािो. 

पूिी असलेल्या रोगािंा िगळणे, िीस वदिसाचंा प्रिीक्षा कालािधी, दोि िषांचा प्रिीक्षा 
कालािधी,जन्शमजाि आजार यािंा गरजे-िुसार बििलेल्या समूह पॉवलसी मध्ये संरक्षण वदले 
जाऊ िकिे. 

6. विमा हप्िा गणि 

समूह पॉवलसीसाठी आकारला जाणारा विमा हप्िा समूहाच्या सद्याचं्या ियोगटािर आधावरि 
असिो. अिुभिािर आधावरि दर िषासाठी विमा हप्िा बदलि असिो, िर उल्लेवखि केलेली 
िाढीि संरक्षणे समूहािंा मुि पणे वदली जािाि, कारण त्याचे विमा हक्क सावंगिलेल्या विमा 
हप्त्यामध्ये व्यि्िावपि करणे समूह पॉवलसीधारकाच्या वहिाचे असिे. 

7. िोकरीला लािणारा ि कमथचारी िसलेले समूह 

भारिाि, समूह विमा घेण्यासाठी समूह ियार करणे याला वियंत्रणात्मक िरिुदी किक पणे 
मिाई करिाि. जेव्हा समूह पॉवलसी कंपन्शयाचं्या वििाय समूहािंा देिाि िेव्हा समहू चालक 
आवण समूहाचे सद्य याचं्या संबंधाचंी िहावििा करािी लागिे. 

उदाहरण 

एखादी बँक त्याचं्या बचि खािेधारकासंाठी ककिा के्रिीट कािथ धारकासंाठी पॉवलसी घेिे िेव्हा 
एक एकवजिसी समूह ियार होिो, ज्यामुळे एका मोठ्या समूहाला त्याचं्या गरजा लक्षाि घेऊि 
ियार केलेल्या पॉवलसी द्वारे फायदा घेिा येिो. 

येिे प्रत्येक खािेधारकाकिूि जमा केला जाणारा विमा हप्िा खूप कमी असिो, मात्र समूह 
म्हणूि विमाकत्यािे जमाकेलेला विमाहप्िा मोठा असिो आवण बँक त्याचं्या ग्राहकािंा अप्रविम 
पॉवलसी च्या ्िरुपाि आवण कमी विमा हप्त्याच्या ्िरुपाि एक मूल्यिधथि देऊ करिे. 

8. ककमि विस््चिी  

समूह पॉवलसींमध्ये, समूहाच्या आकारािर आवण त्याचबरोबर विमा हक्काचा अिुभि लक्षाि 
घेऊि विमा हप्त्यािर सिलि देण्याची िरिूद असिे. समूह विम्यामुळे विपरीि विििीची 
जोखीम कमी होिे कारण पॉवलसीच्या अंिगथि समूह सरंवक्षि केलेला असिो, त्यामुळे समूह 
चालक चागंली ककमि घेण्याच्या स््ििीि असिो. मात्र, गेल्या काही िषांमध्ये या के्षत्राि 
प्रिमिुः, ्पधेमुळे विमा हप्िा कमी आकारला गेल्यामुळे मोठ्या िुकसािीचे प्रमाण वदसूि आले 
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आहे. यामुळे विमा हप्त्याच्या दराि आवण वदल्या जाणाऱ्या सरंक्षणाचं्या बाबि पुिरािलोकि 
करण्याची िळे आले आहे, िरीही पवरस््ििी पूणथपणे सुधारली आहे असे जाहीर करणे अिघि 
आहे. 

9. विमा हप्िा रक्कम भरणे 

विमाहप्िे एकिर संपूणथपणे कंपिी चालक ककिा समूह चालक याचं्याद्वारे भरले जाऊ िकिाि, 
पण िे िेहेमी कमथचारी ककिा समूह सद्याचं्या िगथणीिूि भरले जािाि. मात्र िो विमाकत्या 
बरोबर ि कंपिी बरोबर /समूह चालकाबरोबर केलेला एकल करार असिो आवण समूहाचे सिथ 
सद्य सरंवक्षि करण्यासाठी विमा हप्िा भरला जािो. 

10. िाढीि फायदे 

गरजेिुसार समूह पॉवलसी, दािाचंी काळजी, िोळ्याचंी काळजी, आवण आरोग्य िपासणीचे 
खचथ आवण काही िळेा, गंभीर आजार सरंक्षण सुद्धा िाढीि विमा हप्त्यािर ककिा सद्भाििा 
फायदे म्हणिू वदले जािे. 

टीपा : 

आयआरिीएआय िे समूह अपघाि आवण िैद्यकीय सरंक्षण देण्यासाठी अटी घालिू वदल्या 
आहेि. याच्यामुळे अफरािफर करणाऱ्याकंिूि अिैध आवण पैसे कमाऊ समूह पॉवलसी 
योजिापंासूि व्यिींचे सरंक्षण होिे. 

िुकिीच सरकारिे िैद्यकीय विमा योजिा आवण मोठ्या प्रमाणािरील उत्पादिे देऊ केली 
आहेि जी समूह िैद्यकीय संरक्षणे म्हणिू िगीकृि केली जाऊ िकिाि कारण िी 
लोकसंख्येच्या एक सपूंणथ भागासाठी सरकारद्वारे खरेदी केली जािाि. 

व्याख्या  

समूह व्याख्या खालीलप्रमाणे सावंगिली जाऊ िकिे: 

a) एक समूह म्हणजे समाि उदे्दि आवण समूहचालकाला बहुिािं सद्याकंिूि त्याचं्या 
ििीिे विमा करण्यासाठी मान्शयिा असली पावहजे. 

b) केिळ विमा करण्याच्या उद्दिािे समूह ्िापि करण्याि येऊ िये. 

c) प्रत्येक व्यविगि सद्याला वदल्या जाणाऱ्या समूह पॉवलसी मध्ये आकारला जाणारा विमा 
हप्िा आवण त्याचे फायदे ्पटटपणे दिथिले गेले पावहजेि. 

d) विमा हप्त्यािील समूह सिलि प्रत्येक सद्यापयंि पोहोचली पावहजे आवण आकारलेला 
विमा हप्िा विमा कंपिीिे आकारलेल्या विमा हप्त्यापेक्षा अवधक असू िये. 
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2. कॉपोरेट बफर ककिा फ्लोटर संरक्षण 

बहुिािं समूह पॉवलसींमध्ये, प्रत्येक कुटंुब रुपये एक लाखापासूि िे पाच लाखापंयंि आवण 
काही िळेा त्यापेक्षा अवधक विविटट विमा आ्िावसि रक्कमेसाठी सरंवक्षि असिे. काही िळेा 
असे घििे की एखाद्या कुटंुबासाठी कुटंुबाच्या सद्याच्या महत्िाच्या आजारपणाि विमा 
आ्िावसि रक्कम पूणथपणे िापरली जािे. अिा पवरस््ििीि, बफर सरंक्षण वदलासा देिे, 
ज्याि कुटंुबाच्या विमा आ्िावसि रक्कमेच्या िरील रक्कम बफर रक्कमेिूि वदली जािे. 

िोिक्याि, बफर संरक्षण, विमा आ्िावसि रक्कम दहा लाखापंासूि िे एक कोटी ककिा 
त्यापेक्षाही जा्ि असू िकिे. एखाद्या कुटंुबाची विमा आ्िावसि रक्कम िापरली गेली िर 
पुढील रक्कम बफर रक्कमेिूि िापरली जािे. मात्र, याचा िापर, ज्याि एकाच रुग्णालय 
भरिी मध्ये विमा आ्िावसि रक्कम संपू िकिे असे मोठे आजार / गंभीर आजार याचं्यासाठी 
िापरली जािे. 

प्रत्येक सद्यासाठी या बफर रक्कमेिूि िापरल्या जाणाऱ्या रक्कमेिरही मयादा असिे, 
बऱ्याचदा िी मूळ विमा आ्िावसि रक्कमे इिकी असिे. असे बफर सरंक्षण मध्यम आकाराच्या 
पॉवलसीसाठी वदले जािे आवण एक चागंला अंिलेखक कमी विमा आ्िावसि रक्कमेच्या 
पॉवलसींसाठी देऊ करणार िाही. 

Q. खास उत्पादिे 

1. रोगापंासूि सरंक्षण 

िजीकच्या काळाि, भारिाि ककथ रोग, मधुमेह अिी रोग विविटट सरंक्षणे वििेषिुः जीिि विमा 
कंपन्शयादं्वारे बाजाराि विपणि केली जाि आहेि. हे संरक्षण 5 िे 20 िषांचे दीघथकालीि आवण 
असिे आवण त्याला सुदृधािेचा फायदा सुद्धा जोिलेला असिो – वियवमि िैद्यकीय 
िपासणीचा खचथ विमाकत्याद्वारे केला जािो. रििकथ रा, एल िी एल, रि दाब इत्यादींचे 
उत्तम वियंत्रण असल्यास विमा हप्िा कमी करूि पॉवलसी च्या दुसऱ्या िषापासूि वििेष 
सिलि वदली जािे. िर दुसऱ्या बाजूला, खराब वियंत्रण असलयास जादा विमा हप्िा 
आकारला जािो. 

2. मधुमेही व्यिींिा सरंक्षण देण्यासाठी ियार केलेले उत्पादि 

ही पॉवलसी 26 िे 65 ियाच्या दरम्यािच्या व्यिी घेऊ िकिाि आवण िे 70 व्या िषापयंि 
ििीकरण क्षम आहे. विमा आ्िावसि रक्कम रुपये 50000 पासूि िे 500000 पयंि असिे. 
खोलीच्या भाड्यािर मयादा घािलेली असिे. या उत्पादिािूि मधुमेहामुळे होणारी गंुिागंुि 
जसे िायबेवटक रेटीिोग्राफी (िोळे), वकििी, िायबवेटक फुट, कपि दात्याच्या खचासह 
मूत्रकपि प्रत्यारोपण यािंा सरंक्षण देण्याचा उदे्दि असिो. 
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्ियं चाचणी   1 

रुग्णालय भरिीच्या पूिथ खचाचा कालािधी विमाकत्यािुसार बदलि असला आवण पॉवलसी 
मध्ये सावंगिलेला असला िरी सामान्शयिुः रुग्णालय भरिी पूिथ संरक्षण ________ साठी 
असिे. 

I. पंधरा वदिस  

II. िीस वदिस  

III. पंचेचाळीस वदिस 

IV. साठ वदिस 

R. िैद्यकीय विम्यामधील महत्िाच्या अटी 

1. िेटिकथ  प्रदािा 

रुग्णालय/िुिुषा कें द्र/ िेकेअर कें द्र म्हणजेच िेटिकथ  प्रदािा याचं्यािी विमाकिा/टीपीए 
याचं्या बरोबर करार करूि साधारण पणे िुल्क आवण आकारािंर चागंल्या सिलिी घेिाि 
त्याच बरोबर चागंल्या प्रिीच्या सेिचेी हमी घेिाि. रुग्ण िेटिकथ  प्रदात्याचं्यापेक्षा अन्शय वठकाणी 
जाण्यासाठी मुि असिाि पण िेिे सामान्शयिुः खूप जा्ि िुल्क आकारले जािे. 

2. प्राधास्न्शयि प्रदािा िेटिकथ  (पीपीएि) 

विमाकत्याकिे त्याचे प्राधास्न्शयि िेटिकथ  ियार करण्याचा पयाय असिो जेणे करूि उत्तम 
प्रिीचे उपचार आवण सिोत्तम दर याचंी खात्री करिा येईल. जेव्हा हा समूह अिुभिािर 
आधावरि, उपयुििा आवण सेिा देण्याचा खचथ याचं्याद्वारे काही विििकापंयंिच मयावदि 
असिो िेव्हा आपल्याकिे ज्याला प्राधास्न्शयि प्रदािा िेटिकथ  आहे असे म्हणिा येिे. 

3. रोख विरवहि सेिा 

अिुभि असे सागंिो की कजथबाजारी असण्याच्या कारणामंध्ये आजारासाठीच्या उपचाराचं्या 
खचासाठी कजथ घेणे हे एक कारण असिे. रोख विरवहि सेिमुेळे विमाधारकाला संरक्षणाच्या 
मयादेपयंि रुग्णालयाि कोणिीही रक्कम ि भरिा उपचार घेिा येिाि. विमाधारकाला काही 
करायचे असेल िर केिळ िेटिकथ  रुग्णालयाि भेटणे आवण विम्याचा परुािा म्हणिू आपल े
्माटथकािथ सादर करणे इिकेच विमाधारकाला कराि े लागिे. विमाकिा िैद्यकीय सेिसेाठी 
रोख विरवहि मागथ करिो आवण िेटिकथ  प्रदात्याला आि्यक रक्कम िेट प्रदाि करिो. मात्र, 
विमाधारकाला पॉवलसी मयादे पलीकिील रक्कम आवण पॉवलसी अटींिुसार देय िसलेली 
रक्कम अदा करािी लागिे. 
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4. विसऱ्या बाजूचा प्रिासक (टीपीए) 

िैद्यकीय विम्याच्या के्षत्रािील एक महत्िाची घटिा म्हणजे विसऱ्या बाजूच्या प्रिासक ककिा टी 
पी ए चा आरंभ. िैद्यकीय विमा हक्क व्यि्िावपि करण्यासाठी जगभरािील वकत्येक विमाकिे 
्ििंत्र सं्िाचें सहाय्य घेिाि. या सं्िािंा टी पी ए असे म्हणिाि.  

भारिाि विमाकत्याद्वारे िैद्यकीय सेिा िा अन्शय गोटटी परुिण्यासाठी टीपीए अवंकि केले 
जािाि: 

i. पॉवलसीधारकाला त्याच्या विम्याचा परुािा असलेले आवण रुग्णालयाि प्रििे 
वमळिण्यासाठी िापरले जाणारे ओळख पत्र देण्यासाठी 

ii. िेटिकथ  रुग्णालयामंध्ये रोख विरवहि सेिा देण्यासाठी  
iii. विमा हक्क प्रवक्रया करण्यासाठी 

विमा हक्क प्रवक्रया करण्यासाठी आवण िेिटी प्रदाि करण्यासाठी विमाकत्यांद्वारे िेमल्या 
जाणाऱ्या ्ििंत्र सं्िा म्हणजे टीपीए. िैद्यकीय पॉवलसीधारकािंा सेिा देण्यासाठी टीपीए, 
रुग्णालय प्रििेासाठी खास ओळख पते्र देण्यापासूि िे एकिर रोख विरवहि आधारािर ककिा 
परिािा आधारािर विमा हक्क प्रदािापयंि,सेिा परुििाि. 

विसऱ्या बाजूच्या प्रिासकाचंा 2001 मध्ये प्रारंभ आला. त्यािंा आयआरिीएआय  द्वारे परिािा 
वदला जािो आवण वियंत्रण केले जािे आवण िैद्यकीय सेिा पुरिण्यासाठी मान्शयिा वदली जािे. 
टीपीए म्हणूि काम करण्यासाठी वकमाि भािंिल आवण अन्शय आि्यकिा या गोटटी 
आयआरिीएआय द्वारे विस््चि केल्या जािाि. 

अिा प्रकारे विमाकिे टीपीएकिे िैद्यकीय विमा हक्क सबंंधी सेिा देण्याचे काम जमा होणाऱ्या 
विमा हप्त्याच्या रक्कमेच्या पाच िे सहा टक्के रक्कमेच्या मोबदल्याि सोपििाि. 

विसऱ्या बाजूचे प्रिासक रुग्णालये ककिा िैद्यकीय सेिा प्रदािे याचं्या बरोबर सामजं्याचा 
करार करिाि आवण याची खात्री करिाि की िेटिकथ  रुग्णालयाि उपचार घेणाऱ्या कोणत्याही 
व्यिीला रोख विरवहि सेिा वदली जाईल. िे विमाकिा आवण विमाधारक याचं्यािील मध्य्ि 
असिाि जे रुग्णालयाबंरोबर समन्शिय साधूि िैद्यकीय विमा हक्क प्रदाि करिाि. 

5. रुग्णालय 

रुग्णालय म्हणजे अिी सं् िा जी आजारपण आवण/ककिा दुखापिी याचं्यािर उपचार 
करण्यासाठी ्िापि झालेली आिंररुग्ण सेिा आवण िेकेअर सेिा आहे, जी ्िाविक 
प्रावधकरणामध्ये  आवण वजिे लागू असेल िेिे रुग्णालय म्हणूि िोंदलेली आहे आवण अहथिापात्र 
िैद्यकीय व्यािसावयकाच्या पयथिके्षणा खाली आहे आवण खालील प्रमाणे वकमाि विकष पूणथ 
करणारी सं् िा आहे: 
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a) दहा लाखापेंक्षा कमी लोकसंख्या असणाऱ्या िहरािील ज्याि वकमाि 10 आंिररुग्ण 
खाटा आवण अन्शय ्िािासंाठी 15 आंिररुग्ण खाटा आहेि; 

b) पूणथ चोिीस िासासंाठी िुिुषा सेिा देणारे कमथचारी कामािर ठेिलेले आहेि; 

c) जेिे चोिीस िासासंाठी अहथिाप्राप्ि िैद्यकीय व्यािसावयक प्रमुख म्हणूि िेमलेले 
आहेि; 

d) जेिे ्ििुःचे सुसज्ज िल्यवक्रया कक्ष आहे जेिे ि्त्रवक्रया पार पिल्या जािाि 

e) रुग्णाचें दैिंवदि िोंदी ठेिले आवण िी विमा कंपिीच्या अवधकृि कमथचाऱ्यांिा िापर 
करू देईल. 

6. िैद्यकीय व्यािसावयक 

िैद्यकीय व्यािसावयक म्हणजे अिी व्यिी वजच्याकिे भारिािील कोणत्याही राज्यािील 
मेविकल काउस्न्शसलची िैध िोंदणी आहे आवण त्याचं्या पवरके्षत्राि िैद्यकीय सेिा देण्याची 
अिुमिी देण्याि आली आहे; िो आपल्या परिान्शयाच्या व्याप्िीच्या पवरके्षत्राि काम करीि आहे. 
असे असले िरी, विमा कंपन्शया अिा प्रकारचे बंधि घाल ूिकिाि की िोंदणीकृि व्यािसावयक 
ककिा त्याचे जिळचे िािेिाईक विमाधारक असू ियेि. 

7. अहथिाप्राप्ि पवरचावरका 

अहथिाप्राप्िपवरचावरका म्हणजे अिी व्यिी वजच्याकिे भारिाच्या िवसंग काउस्न्शसलची ककिा 
भारिािील कोणत्याही राज्याच्या िवसंग काउस्न्शसलची िैध िोंदणी आहे. 

8. माफक आवण आि्यक खचथ  

िैद्यकीय विमा पॉवलसीमध्ये हे विधाि िेहेमीच असिे कारण पॉवलसी उपचारासंाठीचा विविटट 
त्रासासाठी त्या विविटट भौगोवलक के्षत्राि असणारा माफक समजल्या जाणाऱ्या खचाची 
भरपाई देि असिे. 

िी स््ििी हािाळण्यासाठी िैद्यकीय दृटट्या आि्यक खचथ, जो त्याच प्रकारच्या उपचारासंाठी 
ज्या लोकि्िीि हा त्रास झाला िेिील िेहेमीच्या खचापेक्षा अवधक असणार िाही आवण त्याि 
जर विमा केलेला िसिा िर जे खचथ लागले िसिे त्याचंा समाििे िसिो, अिा प्रकारे त्याचंी 
सामान्शय व्याख्या करिा येऊ िकिे. 

आयआरिीएआय द्वारे विविटट प्रदात्यासाठी प्रमावणि असलेले माफक िुल्क आवण 
सेिासंाठीचे ककिा मालाचे आवण त्या त्या भौगोवलक के्षत्राि अंिभूथि आजार /दुखापि याचें 
्िरूप लक्षाि घेिा ित्सम ककिा ििाच प्रकारच्या सेिासाठी साित्यपूणथ आकार िुल्क 
विस््चि केले जािाि. 
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या विधािामुळे विमाकत्याला प्रदात्याद्वारे वबले फुगिण्यापासूि संरक्षण वमळिे आवण 
त्याचबरोबर विमाधारकाला साधारण लक्षणासाठी, अन्शयिा िुलिेिे खूप कमी खचाि केल 
जाऊ िकले असिे त्यासाठी खूप मोठ्या रुग्णालयाि जाण्यापासूि रोखिे. 

9. विमा हक्काची सूचिा  

प्रत्येक विमा पॉवलसी विमा हक्कासंबधंी िाििीची सूचिा देण्यासाठी आवण द्िािजे 
सादरीकरणासाठी विविर्थदटट िळेेची मयादा सागंिे. िैद्यकीय विमा पॉवलसी मध्ये जेिे 
ग्राहकाद्वारे रोख विरवहि  सुविधा आि्यक असिे, िेिे रुग्णालय भरिीच्या परेुसे आधी सूचिा 
वदली जािे. मात्र, परिािा विमा हक्क्काचं्या बाबिीि विमाधारक विमा हक्काबाबि 
विमाकत्याला कळिण्याची िसदी घेि िाही आवण काही वदिस ककिा मवहन्शयािंंिर द्िािजे 
सादर करिो. द्िािजे सादर करण्यािील वदरंगाईमुळे वबले फुगिली जाऊ िकिाि, 
विमाधारकाद्वारे अफरािफर केली जाऊ िकिे. याचा पवरणाम म्हणूि विमा कंपिी द्वारे सुयोग्य 
िरिुदी करण्याि अिचणी येऊ िकिाि. म्हणिू, विमा कंपन्शया िेहेमी विमा हक्काची 
िाििीची सूचिा देण्यािर भर देिाि. विमा हक्काचे द्िािजे सादर करण्याची मुदि 
साधारणपणे रुग्णालय मुिीपासूि 15 वदिसापंयंि असिे. याच्यामुळे विमा हक्काचे लिकर, 
आवण अचूक वििदेि वदले जािे आवण त्याचबरोबर विमाकत्याला आि्यक िेिे आि्यक िी 
अन्शिषेणे करणे सोपे होिे. 

आयआरिीएच्या मागथदिथक सूत्रािुंसार विमा हक्क सूचिा /द्िािजे सादर करण्याि 
ठराविक कालािधी पेक्षा उिीरझाल्यास त्याचे सयुविक कारण असेल िर त्याचा विचार केला 
जािा असे सावंगिले आहे. 

10. मोफि िैद्यकीय िपासणी 

व्यविगि िैद्यकीय पॉवलसीं मध्ये विमा हक्क विरवहि पॉवलसीधारकाला एक प्रकारची सिलि 
उपलदाध असिे. बऱ्याच पॉवलसी सििच्या चार विमा हक्क विरवहि कालािधींसाठी िैद्यकीय 
िपासण्याचं्या खचाचा परिािा देिाि. ही सिलि सामान्शयिुः सरासरी विमा आ्िावसि 
रक्कमेच्या 1% इिकी मयावदि असिे. 

11. िाढि जाणारा लाभािं 

विमा हक्क विरवहि पॉवलसीधारकाला प्रोत्साहि देण्यासाठी दुसरा प्रकार म्हणजे प्रत्येक विमा 
हक्क िरवहि िषासाठी िाढि जाणारा लाभािं देणे. याचा अिथ असा की विमा आ्िावसि 
रक्कम दरिषी 5 % या विस््चि दरािे िाढि जािे आवण दहा विमा हक्क विरवहि िषांसाठी 
अवधकिम 50% पयंि िाढि जािे. विमाधारक त्याच्या िेहेमीच्या विमा आ्िावसि 
रक्कमेसाठीचा हप्िा भरिो आवण जादा सरंक्षणाचा लाभ घेिो. 

आयआरिीएआयच्या मागथदिथक ित्त्िािुंसार, भरपाई आधावरि िैद्यकीय विमा पॉवलसीिर 
(व्यविगि अपघाि पॉवलसी िगळिा) िाढि जाणारा लाभािं वदला जाऊ िकिो. 
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मावहिीपत्रकाि आवण पॉवलसी द्िािजेामध्ये िाढि जाणाऱ्या लाभािंाचे कायथ ्पटटपणे उधृि 
केलेले असले पावहजे. त्यावििाय, एखाद्या िषाि विमा हक्क दाखल करण्याि आला िर, 
िाढि जाणारा लाभािं ज्या दरािे विस््चि केला जािो त्याच दरािे कमी केला जाईल. 

उदाहरण 

एखाद्या व्यिीिे रुपये 5000 च्या विमा हप्त्यािर रुपये 3 लाख ची पॉवलसी घेिली आहे. त्याचा 
पवहल्या िषाि कोणिाही विमा हक्क झाला िाही िर त्याला त्याच्या रुपये 5000 च्या विमा 
हप्त्यािर विमा आ्िावसि रक्कम 3.15 लाख रुपये (मागील िषापेक्षा 5% अवधक) वमळिे. हे 
दहा िषाच्या विमा हक्क विरवहि ििीकरणामुळे 4.5 लाखापंयंि चाल ूराहू िकिे. 

12. मालुज/ लाभािं 

जसे विमा हक्क विरवहि िैद्यकीय पॉवलसीसाठी सिलिी आहेि िसेच त्या विरुद्ध गोटटींिा 
मालुज असे म्हणिाि. येिे, पॉवलसीच्या अंिगथि विमा हक्क खूप जा्ि असिील िर मालुज 
ककिा विमा हप्त्यािरील भार ििीकरणाच्या िळेी िसूल केला जािो. 

िैद्यकीय विमा पॉवलसी म्हणजे सामावजक फायद्याची पॉवलसी असल्यािे, अजूि िरी िैयविक 
िैद्यकीय पॉवलसी िर मालुज आकारले जाि िाहीि. 

मात्र, समूह पॉवलसीच्या बाबि , एकूण विमा हप्त्यािर काही भार िाढििू  मालुज आकारले 
जािाि जेणे करूि विमा हक्क प्रमाण योग्य प्रमाणाि राहील. िर दुसऱ्या बाजूला जर अिुभि 
चागंला असेल िर विमा हप्त्याि सिलि वदली जािे जी लाभािंाि रुपािंरीि होिे. 

13. विमा हक्क विरवहि सिलि 

काही उत्पादिे विमा आ्िावसि रक्कमेिर लाभािं देण्या ऐिजी प्रत्येक विमा हक्क विरवहि 
िषासाठी विमा हप्त्यािर सिलि देिाि. 

14. सहयोगी रक्कम/सहयोगी िाटा  

सहयोगी रक्कम म्हणजे अिी संकल्पिा आहे ज्याि विमा धारक विमा पॉवलसी च्या अिंगथि 
प्रत्येक विमा हक्काच्या रक्कमेचा काही िाटा उचलिो. ही रक्कम उत्पादिािुसार बधंिकारक 
असू िकिे ककिा ्ििुःहूि ठरिलेली असू िकिे. सहयोगी रक्कमेमुळे विमा धारक व्यिींमध्ये 
अिाि्यक रुग्णालय भरिी टाळण्यासाठी एक प्रकारची वि्ि आणिे. 

सहयोगी िाटा म्हणजे एक विस््चि रक्कम वजला जादा रक्कम असे म्हणिाि, ककिा िी संमि 
केलेल्या विमा हक्क रक्कमेच्या टक्केिारीिील रक्कम असिे. बाजारािील काही 
उत्पादिामंध्ये ठराविक रोग, महत्िाच्या ि्त्रवक्रया ककिा विविटट ियाच्या िरील व्यिींसाठी 
सहयोगी रक्कमेची विधािे असिाि. 
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15. िजािटी योग्य / जादा रक्कम  

िैद्यकीय पॉवलसी मध्ये ज्याला अविवरि म्हणिाि अिी रक्कम म्हणजे विमाकत्यािे विमा 
हक्काची रक्कम अदा करण्यापूिी विमाधारकािे सुरुिािीला एक विस््चि रक्कम भराियाची 
असिे, उदा. एखाद्या पॉवलसी मध्ये िजािटी ची रक्कम रुपये 10000 असेल िर प्रत्येक विमा 
हक्क दाखल करिािा प्रिम विमाधारक रुपये 10000 भरिो. म्हणजे जर विमा हक्क रुपये 
80000 चा असेल िर विमाधारक रुपये 10000 भरिो आवण विमाकिा रुपये 70000 अदा 
करिो. 

रुग्णालय रोख पॉवलसींच्या बाबि विमाकत्याद्वारे कोणिेही फायदे देय होण्यापूिी िजािट 
वदिस/िास या्िरुपाि िजािट लागू केली जािे. 

16. खोली भािे मयादा  

बहुिेक उत्पादिे खुली उत्पादिे असिाि ज्याि विमा आ्िावसि रक्कम हीच विमा हक्क 
दाखल झाल्यास देण्याची अवधकिम रक्कम असिे, आजचे अिेक उत्पादिे विमाधारक 
कोणत्या प्रकारची खोली वििििो याच्यािर विमा आ्िावसि रक्कमेिी जोिूि बंधि 
घालिाि. अिुभि असे सागंिो की रुग्णालय भारिीिी संबंवधि सिथ दर खोलीच्या भाड्यािी 
संबंवधि असिाि., खोलीचे भािे अवधक असल्यास त्याप्रमाणाि सिथ विषथकाखंालचे खचथ 
अवधक असिाि. त्यामुळे एक लाख रुपये विमा आ्िावसि रक्कम असलेल्या व्यिीला जर 
खोली भाड्याची मयादा विमा आ्िावसि रक्कमेच्या 1% असेल िर रुपये 1000 प्रविवदिस 
भािे असणारी खोली घेिा येईल.याचा ्पटट अिथ असा आहे की जर एखाद्याला महागड्या 
रुग्णालयाि आरामदायी उपचार घ्यायचे असिील िर, त्यािे विमा सुद्धा मोठ्या विमा 
हप्त्यासह मोठ्या आ्िावसि रक्कमेसाठी घ्यायला हिा. 

17. ििीकरणक्षमिा विधाि 

आयआरिीएच्या ििीकरण क्षमिे संबधंी मागथदिथक सूत्रािुंसार िैद्यकीय विम्याच्या पॉवलसीची 
जीििभरासाठी ििीकरण क्षमिा हमी बधंिकारक करण्याि आली आहे. विमा वमळििािा 
ककिा त्या संबधंाि केिळ अफरािफर, चुकीचे प्रविविवधत्ि,ककिा (विमाधारकाद्वारे ककिा 
त्याच्या ििीिे) सत्यस््ििी दाबूि टाकणे अिा कारणासंाठी विमा कंपिी ििीकरण िाकारु 
िकिे. 

18. रवहिकरणाचे विधाि 

रावहिकरण विधाि सुद्धा वियामक िरिुदींद्वारे प्रमावणि करण्याि आले आहे आवण केिळ 
चुकीचे प्रविविवधत्ि, अफरािफर, सत्यस््ििी लपिणे ककिा विमाधारकाद्वारे असहकार या 
विकषािंर विमा कंपिी कोणत्याही क्षणी, पॉवलसी रवहि करू िकिे.  

यासाठी वकमाि 15 वदिसाचंी वलवखि ्िरूपािील विमाधारकाच्या आधी मावहि असलेल्या 
पत्त्यािर िोंदणीकृि पो्टािे पाठिलेली सूचिा देणे आि्यक असिे. जेिे विमा पॉवलसी 
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रवहि जेकली जैि िेिे विमाकरिा कंपिी विमा धारकाला िेिटी भरलेल्या विमा हप्त्याचा पण 
ि संपलेल्या कालािधीच्या प्रमाणािील काही भाग परि पाठििे, अिाि अिा पॉवलसी मध्ये 
कोणिाही विमा हक्क प्रदाि केलेला िसला पावहजे. 

विमाधारकािे पॉवलसी रवहि केल्यास विमा हप्िा परिािा कमी कालािधीच्या दरािुंसार वदला 
जािो, म्हणजे, विमाकात्याला विमा हप्त्याचा परिािा वमळिािा प्रो राटा पेक्षा कमी टक्केिारीिे 
वमळिो. या पोली्िर काही विमा हक्क वमळाला असेल िर कोणिाही परिािा वमळि िाही. 

19. मुि पुिरािलोकि कालािधी 

जर एखाद्या ग्राहकािे ििी विमा पॉवलसी खरेदी केली असेल आवण त्याला पॉवलसी द्िािजे 
वमळाला आवण त्यला असे िाटले की त्याला हव्या असलेल्या अटी आवण ििी याि िाहीि, िर 
त्याला कोणिे पयाय उपलदाध आहेि? 

आयआरिीएआय िे त्याचं ं विवियमामंध्ये एक ग्राहक ्िेही िरिूद घािली आहे जे या 
सम्येिर उत्तर देिे. ग्राहक िी पॉवलसी परि करू िकिो आवण खाली वदलेल्या अटींिुसार 
परिािा वमळि ूिकिो: 

1. हे केिळ जीिि विमा पॉवलसींिा आवण ज्याचंा कालािधी वकमाि एक िषांचा आहे 
अिा िैद्यकीय विमा पॉवलसींिा लागू केले जािाि. 

2. ग्राहकािे हा अवधकार पॉवलसी द्िािजे वमळाल्यापासूि 15 वदिसािं प्रत्यक्षाि 
आणला पावहजे. 

3. त्यािे हे विमाकात्याला वलवखि ्िरुपाि कळिले पावहजे  

4. विमा हप्िा परिाव्याची उपलदाधिा िेव्हाच असेल जेव्हा पॉवलसी िर कोणिाही विमा 
हक्क दाखल केलेला िसेल आवण विमा हक्क दाखल केला असल्यास विमा हप्त्याची 
रक्कम त्यासाठी समायोवजि केली जाईल. 

a) संरवक्षि केलेल्या कालािधीसाठी त्या प्रमाणािील जोखीम विमा हप्िा  

b) विमाकत्याद्वारे िैद्यकीय िपासणी साठी झालेला खचथ आवण  

c) ्टँप डु्यटी आकार 

20. ििीकरणासाठी सिलि कालािधी 

िैद्यकीय विम्याचे महत्िाचे िैविटट्य हे आहे की विम्याचे साित्य राखणे. कारण पॉवलसी 
अंिगथि फायदे केिळ पॉवलसी कोणिाही खंि ि पििा चाल ूरावहले िरच वमळिाि, त्याचें 
िळेेिर ििीकरण करणे सिाि महत्िाचे असिे. 

आयआरिीएआय च्या विवियमािुसार, 30 वदिसाचंा सिलि कालािधी व्यविगि िैद्यकीय 
पॉवलसी ििीकरणासाठी अिुमि केलेला आहे. 



 

379 
 

पॉवलसी जर विच्या संपण्याच्या िारखेपासूि 30 वदिसाचं्या आि ििीकरण केली गेली िर 
पॉवलसी चाल ूठेिण्याचे सिथ फायदे वमळिाि. खंि पिलेल्या कालािधीि एखादा विमा हक्क 
झाल्युअस त्यािर विचार केला जाि िाही. 

विमाकिे प्रत्येक उत्पादिािुसार अवधक सिलि कालािधी देण्याचा विचार करू िकिाि. 

िरील पकैी बहुिािं विधािे, व्याख्या, अपिाद आयआरिीए द्वारे वदल्या गेलेल्या िैद्यकीय 
विवियम आवण िैद्यकीय विमा प्रमाणीकरण मागथदिथक सूत्रािुंसार प्रमावणि केली गेली आहेि. 
विद्यार्थ्यािंी त्याचें िाचि कराि ेआवण त्याचबरोबर मागथदिथक सुत्राबंाबि आवण आयआरिीए 
द्वारे िळेोिळेी जारी केल्या गेलेल्या परीपत्रकाबंाबि अद्ययािि राहाि े असा सल्ला देण्याि 
येिो. 

्ियं चाचणी   2 

आयआरिीए च्या मागथदिथक सूत्रािुंसार, व्यविगि िैद्यकीय पॉवलसीच्या ििीकरणासाठी 
________  वदिसाचंा सिलि कालािधी अिुमि केलेला असिो. 

I. पंधरा वदिस 
II. िीस वदिस  
III. पंचेचाळीस वदिस 
IV. साठ वदिस 

सारािं 

a) िैद्यकीय विमा पॉवलसी विमाधारक व्यिीला अिपेवक्षि आवण आकस््मक 
अपघाि/आजारपण याचं्यामुळे होणाऱ्या रुग्णालय भरिी पासूि आर्थिक सरंक्षण परुििे. 

b) िैद्यकीय विमा उत्पादिे पॉवलसीच्या अंिगथि सरंवक्षि केलेल्या लोकाचं्या संख्येिर िगीकृि 
केली जािाि: व्यविगि पॉवलसी, कुटंुब फ्लोटर पॉवलसी, समूह पॉवलसी. 

c) रुग्णालय खचथ पॉवलसी ककिा मेविक्लेम पॉवलसी आजारपण /अपघाि याचं्यामुळे होणाऱ्या 
रुग्णालय खचाचा परिािा देिे. 

d) रुग्णालय भरिी पूिथ खचथ हे रुग्णालय भरिी पूिी ठराविक वदिसाचं्या कालािधी दरम्याि 
झालेले सुसंगि िैद्यकीय खचथ (साधारणिुः 30 वदिस) असिील आवण आवण विमा 
हक्काचा भाग समजले जािील. 

e) रुग्णालय भरिी प्चाि खचथ हे रुग्णालय मुिी प्चाि ठराविक वदिसाचं्या कालािधी 
दरम्याि आलेले सुसंगि िैद्यकीय खचथ (साधारणिुः 60 वदिस) असिील आवण िे विमा 
हक्काचा भाग समजले जािील. 
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f) कुटंुब फ्लोटर पॉवलसी मध्ये, विमाधारकाचा जोिीदार, अिलंबूि मुले, अिलंबूि पालक 
यािंा एकाच विमा आ्िावसि रक्कमे अंिगथि संरक्षण वदले जािे आवण िी रक्कम 
कुटंुबािील सिांसाठी िापरिा येिे. 

g) रुग्णालय दैिंवदि रोख पॉवलसी विमा धारकाला रुग्णालय भरिीच्या प्रत्येक वदिसासाठी 
एक विस््चि रक्कम पुरििे. 

h) गंभीर आजार पॉवलसी ही फायद्याची पॉवलसी असूि यादीिील गभंीर आजाराचे विदाि 
झाल्यास एक मोठी रक्कम देण्याची िरिूद असिे. 

i) उच्च िजािटी चा ककिा टॉप-अप संरक्षण, विििलेल्या विविर्थदटट रक्कमेपेक्षा अवधक 
मोठ्या रक्कमेसाठी संरक्षण देिे (याला मयादा ककिा िजािट असेही म्हणिाि). 

j) विस््चि फायदे सरंक्षणा मुळे विमाधारकाला परेुसे संरक्षण वदले जािे आवण त्याच बरोबर 
विमाकत्याला त्याच्या पॉवलसीचे योग्य मुल्याकंि करण्यास मदि होिे.  

k) व्यविगि अपघाि (पीए) संरक्षण अिपेवक्षि अपघािामुंळे होणाऱ्या मृत्युच्या ककिा 
अपंगत्िाचे फायद्याचं्या ्िरुपाि भरपाई देऊ करिे. 

l) ज्याचं्यासाठी रुग्णालयाि भरिी होणे आि्यक िसिे अिा दंिोपचार, िेत्रसेिा खचथ, 
िेहेमीची िैद्यकीय िपासणी इत्यादी साठी बाह्य रुग्ण सरंक्षणे खचथ देऊ करिाि. 

m) एखादी कंपिी, मंिळ, बकेँचा के्रिीट कािथ विभाग यासारख्या समूहचालकाकंिूि समूह 
पॉवलसी खरेदी केली जािे आवण िी एक पॉवलसी सपूंणथ समूहािील व्यिींिा सरंवक्षि 
करिे. 

n) कॉपोरेट फ्लोटर ककिा बफर सरंक्षण पॉवलसी रक्कम कुटंुबाच्या विमा आ्िावसि 
रक्कमेच्यािरील जादा खचथ पुरे करण्यासाठी सहाय्य करिे. 

o) विदेि मेविक्लेम /प्रिास पॉवलसी, व्यिीला त्याच्या परदेिािील वििासाच्या काळाि 
अपघाि, दुखापि आवण आजारपण अिा जोखामींसाठी संरक्षण पुरििे. 

p) कॉपोरेट वियवमि प्रिासी योजिा ही िार्थषक योजिा असिे कॉपोरेट त्याचं्या भारिाबाहेर 
वियवमि प्रिास करणाऱ्या अवधकाऱ्यासंाठी व्यविगि पॉवलसी घेिे. 

q) िैद्यकीय विम्यामध्ये िापरल्या बहुिािं संज्ञा आयआरिीएद्वारे विवियमादं्वारे प्रमावणि 
केल्या गेल्या आहेि, ज्यामुळे वििेषिुः विमाधारकामंधील गोंधळ टाळला जािो. 
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्ियं पवरक्षणाचंी उत्तरे 

उत्तर 1  

योग्य पयाय आहे II. 

रुग्णालय भरिी पूिी सरंक्षणाचा कालािधी विमाकात्यािुसार बदलि असला आवण 
पॉवलसीमध्ये विस््चि केलेला असला िरी सामान्शयिुः हे संरक्षण रुग्णालय भरिी पूिी 30 
वदिसासंाठी वदले जािे. 

उत्तर 2  

योग्य पयाय आहे I. 

आयआरिीएच्या मागथदिथक सूत्रािुंसार, व्यविगि िैद्यकीय विमा पॉवलसी ििीकरणासाठी 30 
वदिसाचंा सिलि कालािधी वदला जािो. 

 

्ियं पवरक्षणाचे प्र्ि  

प्र्ि 1  

खालीलपैकी कोणिे विधाि, रुग्णालय खचथ पॉवलसीच्या संदभाि योग्य आहे? 

I. केिळ रुग्णालय भरिीचे खचथ संरवक्षि केले जािाि 

II. रुग्णालय भरिीचे खचथ त्यावििाय रुग्णालय भरिी पूिथ आवण मुिी प्चाि चे खचथ संरवक्षि 
केले जािाि 

III. रुग्णालय भरिीचे खचथ त्यावििाय रुग्णालय भरिी पूिथ आवण मुिी प्चािचे खचथ आवण 
विमा धारकाच्या मृत्युच्या घटिेि एक मोठी रक्कम कुटंुबाच्या सद्यािंा वदली जािे 

IV. रुग्णालय भरिीचे खचथ पवहल्या िषापासूि वदले जािाि आवण पवहले िषथ विमाहक्क 
विरवहि गेल्यास दुसऱ्या िषथ पासूि रुग्णालय भरिी पूिथ आवण मुिी प्चाि खचथ संरवक्षि 
केले जािाि. 

प्र्ि 2  

खालीलपैकी कोणिे विधाि योग्य आहे िे ओळखा? 

I. िैद्यकीय विमा विकृिी हािाळिो  

II. िैद्यकीय विमा मत्यथिा हािाळिो 

III. िैद्यकीय विमा विकृिी आवण त्याचबरोबर मत्यथिा हािाळिो 

IV. िैद्यकीय विमा विकृिी आवण मत्यथिा दोन्शही हािाळि िाही  
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प्र्ि 3  

खालीलपैकी कोणिे विधाि िैद्यकीय विम्याि वदल्या जाणाऱ्या रोख विरवहि सेिबेाबि योग्य 
आहे? 

I. विमा कंपन्शयादं्वारे सुरु करण्याि आलेला हा पयािरण ्िेही उपक्रम आहे ज्याि 
इलेक्ट्रोविक रक्कम भरण्यास प्रोत्साहि वदले जािे ज्यामुळे प्रत्यक्ष रोख रक्कमेचे पवरिलि 
कमी केले जाईल आवण झािे िाचििा येिील. 

II. ही सेिा विमाधारकाला मोफि वदली जािे आवण कोणिीही रोख रक्कम वदलीजिे िाही 
कारण सरकार द्वारे विमा कंपिीला वििेष योजिे अंिगथि रक्कम अदा केली जािे. 

III. विमा धारका द्वारे वदल्या जाणाऱ्या सिथ रक्कमा इटंरिेट बँककग द्वारे ककिा कािथ द्वारे वदल्या 
जािाि कारण विमा कंपिी द्वारे रोख ्िीकारली जाि िाही.  

IV. विमा धारक रक्कम भारि िाही आवण विमा कंपिी रुग्णालयाला वबलाची रक्कम िेट देऊ 
करिे 

प्र्ि 4  

पीपीएि चे रुग्णालये आवण िैद्यकीय विम्यािील रुग्णालये या संदभािील अचूक दीघथिाि 
ओळखा. 

I. सािथजविक प्राधास्न्शयि िेटिकथ   

II. प्राधास्न्शयि प्रदािा िेटिकथ  

III. सािथजविक खासगी िेटिकथ  

IV. प्रदािा प्राधास्न्शयि िेटिकथ  

प्र्ि 5  

खालीलपैकी कोणिे विधाि चुकीचे आहे हे ओळखा? 

I. एखादी कम्पिी त्याच्या कमथचाऱ्यासंाठी समूह पॉवलसी घेऊ िकिे.  

II. बँक त्याचं्या ग्राहकासंाठी समूह पॉवलसी घेऊ िकिे  

III. दुकािदार त्यच्या ग्राहकासंाठी समूह पॉवलसी घेऊ िकिो.  

IV. कंपिी द्वारे घेिलेली त्याचं्या कमथचाऱ्यासंाठी घेिलेली समूह पॉवलसी कमथचाऱ्याचं्या 
कुटंुवबयािंा समाविटट करण्यासाठी वि्िावरि केली जाऊ िकिे. 
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्ियं चाचणीच्या प्र्िाचंी उत्तरे  

उत्तर 1  

योग्य पयाय आहे II. 

रुग्णालय भरिीचे खचथ त्यावििाय रुग्णालय भरिी पूिथ आवण मुिी प्चाि चे खचथ संरवक्षि 
केले जािाि. 

उत्तर 2  

योग्य पयाय आहेI. 

िैद्यकीय विमा विकृिी हािाळिे (रोग होण्याचा दर). 

उत्तर 3  

योग्य पयाय आहेIV. 

रोख विरवहि सेिमेध्ये, विमाधारक रक्कम भारि िाही आवण विमा कंपिी वबलाचे रक्कम िेट 
रुग्णालयाला देऊ करिे. 

उत्तर 4  

योग्य पयाय आहेII. 

पीपीएि म्हणजे प्राधास्न्शयि प्रदािा िेटिकथ . 

उत्तर 5  

योग्य पयाय आहेIII. 

विधािे I, II आवण IV योग्य आहेि. विधाि III चुकीचे आहे कारण दुकािदार समूह विमा पॉवलसी 
त्याचा ग्राहकासंाठी घेऊ िकि िाही. 
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प्रकरण 20 
आरोग्य विमालेखि 

 

प्रकरण प्र्िाििा 

िुम्हाला आरोग्य विमालेखिाविषयी िपिीलिार मावहिी देणे हा या प्रकरणाचा उदे्दि आहे 
आहे.कोणत्याही प्रकारच्या विम्यामध्ये विमालेखि हा अवििय महत्िाचा घटक असिो ि विमा 
पॉवलसी देण्याि त्याची भवूमका महत्िाची असिे.या प्रकरणामध्ये िुम्हाला विमालेखिाची 
मूलित्ि,े साधिे, पद्धिी ि प्रवक्रया किा असिाि हे समजेल.यािूि िुम्हाला समूह आरोग्य 
विमालेखिाविषयीही मावहिी वमळेल.  

विकण्याची विटपत्ती 

 

A. विमालेखि म्हणजे काय? 
B. विमालेखि – मूलभिू संकल्पिा 
C. फाईल करा आवण िापरा मागथदिथक ित्ि े
D. आयआरिीएआयचे अन्शय िैद्यकीय विमा विवियम 
E. विमालेखिाची मूलित्ि ेि साधिे, 
F. विमालेखि प्रवक्रया 
G. समूह आरोग्य विमा 
H. विदेि प्रिास विम्याचे अिंलेखि 
I. व्यविगि अपघाि विम्याचे अंिलेखि 

हे प्रकरण अभ्यासल्यािंिर, िुम्हाला पढुील गोटटी करिा येिील: 

a) विमालेखि म्हणजे काय हे समजाििू सागंणे 

b) विमालेखिाच्या मूलभिू संकल्पिा ्पटट करुि सागंणे 

c) विमालेखक ज्या मूलित्िाचें पालि करिाि िी मूलित्ि ेि विविध साधिे समजाििू सागंणे 

d) िैयविक आरोग्य पॉवलसींच्या विमालखेिाची संपूणथ प्रवक्रया समजूि घेणे 

e) समूह आरोग्य पॉवलसींचे आरोग्यलेखि कसे केले जािे याविषयी चचा करणे 
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हे उदाहरण पाहा 

सॉफ्टिअेर अवभयंिा म्हणिू काम करणाऱ्या ४८ िषीय मविषिे, ्ििुःसाठी आरोग्यविमा 
घेण्याचा विणथय घेिला. िो विमा कंपिीकिे गेला, त्यािंी िेिे त्याला एक प्र्िाि अजथ वदला 
ज्यामध्ये त्याला िारीवरक स््ििी ि आरोग्य, मािवसक आरोग्य, आधीपासूि असललेे आजार, 
कुटंुबाचा आरोग्य इविहास, सियी इत्यादींची मावहिी द्यायची होिी.   

हा प्र्िाि अजथ वमळाल्यािंिर, त्याला इिरही बरेच द्िऐिज सादर करायचे होिे उदारणािथ 
ओळख पुरािा ि ियाचा परुािा, पत्त्याचा परुािा ि आधीच्या िैद्यकीय िोंदी. त्यािंिर त्यािंी 
त्याला आरोग्य िपासणी ि काही िैद्यकीय िपासण्या करुि घ्यायला सावंगिल्या ज्यामुळे िो 
िैिागला.  

मविषला िाटि होिे की िो सुदृढ आहे ि त्याचे उत्पन्शि चागंले आहे, अिा पवरस््ििीि विमा 
कंपिी एिढी लाबंलचक प्रवक्रया का अिलंबिे आहे. हे सगळे करुि घेिल्यािंिरही विमा 
कंपिीिे त्याला िैद्यकीय चाचण्यामंध्ये उच्च कॉले्ट्रॉल ि उच्च रिदाब असल्याचे विदाि 
झाल्याचे सावंगिले,ज्यामुळे त्याला िंिर दयदय विकार होण्याची िक्यिा िाढिे. विमा कंपिीिे 
त्याला पॉवलसी देऊ केली, मात्र विचा हप्िा त्याच्या वमत्रापेक्षा बराच जा्ि होिा ि म्हणूि 
त्यािे पॉवलसी घ्यायला िकार वदला. 

इिे विमा कंपिीिे विमालेखिाचा भाग असलेल्या सिथ पायऱ्याचें पालि केले होिे. विमाकत्याला 
विमा सरंक्षण देिािा जोखीमेचे योग्य मूल्याकंि कराि े लागिे ि रा्ि िफाही वमळिािा 
लागिो. मात्र जोखीमेचे योग्यप्रकारे मूल्याकंि झाले िाही ि काही दािा झाल्यास, त्यामुळे 
िोटा होईल. िसेच, विमाकिा विमाधारकाच्याििीिे हप्िा गोळा करि असिो ि त्याला हा 
पैसा वि्ि्िाप्रमाणे हािाळािा लागिो. 
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A. विमालेखि म्हणजे काय? 

1. विमालेखि 

विमा कंपन्शया एखाद्या व्यविमुळे विमा गटास जेिढी जोखीम असिे त्या प्रमाणाि परेुसा हप्िा 
देणाऱ्या व्यविला विमा देण्याचा प्रयत्ि करिाि. जोखीम विििण्यासाठी प्र्िािकत्याकिूि 
मावहिी संकवलि करणे ि विचे वि्लेषण करण्याच्या प्रवक्रयेला विमालेखि असे म्हणिाि. या 
प्रवक्रयेद्वारे संकवलि केलेल्या मावहिीच्या आधारे, त्या प्र्िािकत्याला विमा द्यायचा आहे का 
िाही याचा विणथय घेिाि. त्यािंी विमा द्यायचा विणथय घेिल्यास, त्यासाठी वकिी हप्िा 
आकारला जाईल, कोणत्या अटी ि ििी असिील हे ठरिले जािे म्हणजे अिी जोखीम 
घेण्यािर रा्ि िफा वमळििा येईल.  

आरोग्य विमा विकृिीच्या सकंल्पिेिर आधावरि असिो. इिे विकृिी म्हणजे एखादी व्यिी 
आजारी ककिा रोगग्र्ि होण्याची िक्यिा ि जोखीम, ज्यासाठी उपचार ककिा रुग्णालयाि 
दाखल कराि ेलागू िकिे. बऱ्याच प्रमाणाि, विकृिीिर ियाचा पवरणाम होिो (जी सामान्शयपणे 
िरुण प्रौढापेंक्षा ज्येटठ िागवरकामंध्ये अवधक प्रमाणाि असिे) ि िजि जा्ि असणे ककिा 
िजि अवििय कमी असणे, ठराविक पूिीचे ि सध्याचे आजार ककिा विकार, धूम्रपािासारख्या 
िैयविक सियी, सध्याची आरोग्य स््ििी िसेच प्र्ििकाचा व्यिसाय जर जो धोकादायक 
मािला जाि असेल िर यासारख्या घटकामुंळे त्याि िाढ होिे. याउलट, कमी िय, 
आरोग्यदायी जीिििैली इत्यादींसारख्या काही अिुकूल घटकामुंळे विकृिी कमीही होिे. 

व्याख्या 

विमालेखि म्हणजे जोखीमेचे योग्यप्रकारे मूल्यमापि करण्याची ि विमा सरंक्षण कोणत्या 
अटींच्या आधारे वदले जाईल हे ठरविण्याची प्रवक्रया. अिाप्रकारे, ही जोखीम विििण्याची ि 
जोखीमेचे मूलाकंि करण्याची प्रवक्रया आहे. 

2. विमालेखिाची गरज 

विमालेखि हा विमाकंपिीचा कणा असिो कारण विटकाळजीपणे ककिा अपुऱ्या हप्त्यासंाठी 
्िीकारलेल्या जोखीमेमुळे विमाककिा वदिाळखोर होऊ िकिो. दुसरीकिे, फार 
चोखंदळपणा केला ककिा अवििय जा्ि काळजी घेिली िर विमाकंपिीला मोठा विमागट 
ियार करिा येणार िाही ि जोखीमेचे एकसमाि वििरण करिा येणार िाही. म्हणूिच जोखीम 
ि व्यिसाय यादरम्याि योग्य संिुलि राखणे अवििय महत्िाचे आहे, ज्याद्वारे सं्िा 
्पधात्मक िसेच िफ्याि राहील.  

विमालेखक संबवंधि विमा कंपिीचे ित्िज्ञाि, धोरणे ि जोखीम धारण करण्याची क्षमिा 
यािुसार ही संिुलिाची प्रवक्रया करिो. विमालेखकाचे काम जोखीमेचे िगीकरण करणे ि 
्िीकारण्याच्या अटी योग्य दरािर विस््चि करणे हे असिे. जोखीम ्िीकारणे म्हणजे 
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विमाधारकाच्या भविटयािील दाव्याची भरपाई करण्याचे आ्िासि देण्यासारखे असल्याची 
िोंद घेणे महत्िाचे आहे.   

3. विमालेखि-जोखीम मूल्यमापि 

विमालेखि ही जोखीम विििण्याची प्रवक्रया आहे जी गट ककिा व्यविच्या िैविटट्यािंर 
अिलंबूि असिे. येिे जोखीमेच्या प्रमाणाच्या आधारे, विमालेखक जोखीम ्िीकारायची का ि 
कोणत्या दरािे ्िीकारायची याचा विणथय घेिो. कोणत्याही पवरस््ििीि, ्िीकारण्याची 
प्रवक्रया न्शयाय्य ि समाििेिे व्हायला हिी म्हणजेच कोणिाही पूिथग्रह ि बाळगिा प्रत्येक समाि 
जोखीमेचे िगीकरण सारख्याचप्रकारे केले पावहजे. हे िगीकरण सामान्शयपणे प्रमाणभिू 
्िीकार िक्त्याद्वारे केले जािे, ज्याद्वारे प्रत्येक प्राविविवधक जोखीमेचे प्रमाण विस््चि केले 
जािे ि त्यािुसार हप्िे मोजले जािाि. 

ियामुळे आजारपणाच्या िसेच मृत्यूच्या िक्यिेिर पवरणाम होि असला िरीही, आजारपण 
सामान्शयपणे मृत्युच्या बरेच आधी ि िारंिार येऊ िकिे हे लक्षाि ठेिले पावहजे. म्हणूिच, मतृ्य ू
विम्यापेक्षा आरोग्य विम्याच्या विमालेखिाच्या अटी ि मागथदिथक ित्ि े अवधक किक असणे 
्िाभाविक आहे.  

उदाहरण 

मधुमेह असलेल्या एखाद्या व्यविला दयदयाच्या ककिा मूत्रकपिाच्या सम्या विमाण होण्याची 
बरीच अवधक िक्यिा असिे ज्यामुळे मतृ्यूपेक्षाही रुग्णालयाि दाखल कराि े लागू िकिे, 
िसेि विमा सरंक्षणाच्या कालािधीि अिेक िळेा आरोग्य सम्या विमाण होऊ िकिाि. 
जीिि विमा विमालखेि मागथदिथक ित्िामध्ये या व्यविचे गुणाकंि सरासरी जोखीम असलेली 
व्यिी असे केले जाऊ िकिे. मात्र, िैद्यकीय विमालखेिासाठी, अिी व्यिी उच्च जोखीम 
असलेली असिे.  

आरोग्य विम्यामध्ये, आर्थिक ककिा उत्पन्शिािर आधावरि विमालेखिापेक्षा िैद्यकीय ककिा 
आरोग्यविषयक विटकषांिर अवधक भर वदला जािो. अिाि आर्थिक ि उत्पन्शिविषयक 
घटकाकंिे दुलथक्ष करिा येि िाही कारण विमावहि असणे आि्यक आहे ि चुकीची वििि 
टाळण्यासाठी ि आरोग्य विमा सुरु राहील याची खात्री करण्यासाठी आर्थिक विमालेखि 
महत्िाचे आहे. 

4. आजारपणाच्या िक्यिेिर पवरणाम करणारे घटक 

जोखीमेचे मूल्यमापि करिािा विकृिीिर (आजारी पिण्याची जोखीम) पवरणाम करणाऱ्या 
पुढील घटकाचंा काळजीपूिथक विचार केला पावहजे: 

a) िय : हप्िे िय ि जोखीमेच्या प्रमाणािुसार आकारले जािाि. उदाहरणािथ बाळे ि 
लहाि मुलासंाठी िरुण प्रौढापेंक्षा विकृिी हप्िा अवधक असिो कारण त्यािंा ससंगथ ि 
अपघाि होण्याचा धोका अवधक असिो. िसेच, ४५ हूि अवधक िय असलेल्या 
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प्रौढासंाठी, हप्िा जा्ि असिो, कारण त्यािंा मधुमेहासारखे दीघथकालीि आजार, 
अचािक दयदय विकार ककिा इिर काही विकृिी होण्याची िक्यिा बरीच अवधक 
असिे. 

b) कलग : मवहलािंा गभथधारणेच्या कालािधीि विकृिी होण्याची अविवरि जोखीम असिे. 
मात्र पुरुषािंा मवहलापेंक्षा दयदयविकाराचा झटका येण्याची ककिा कामािी संबवंधि 
अपघाि होण्याची िक्यिा मवहलापेंक्षा अवधक असिे कारण िे धोकादायक 
रोजगारामंध्ये अवधक सहभागी असण्याची िक्यिा असिे. 

c) सियी : िंबाखू, मद्य ककिा कोणत्याही ्िरुपािील अमंली पदािथ सेििाचा विकृिी 
जोखीमेिर िेट पवरणाम होिो. 

d) व्यिसाय : ठराविक व्यिसायामंध्ये अपघािाचंी अविवरि जोखीम असण्याची िक्यिा 
असिे, उदाहरणािथ चालक, ्फोटक, िैमाविक इत्यादी. िसेच ठराविक पेिामंध्ये 
उच्च आरोग्य जोखीमा असू िकिाि, उदाहरणािथ क्ष-वकरण यंत्र संचालक, 
ऍसबसेटॉस उद्योगािील कामगार, खाणकामगार इत्यादी. 

e) कौटंुवबक इविहास : हा घटक अवििय महत्िाचा असिो, कारण दमा, मधुमेह ि 
ठराविक ककथ रोगामंध्ये जिुकीय घटकाचंा पवरणाम होिो. याचा विकृिीिर पवरणाम 
होिो ि जोखीम ्िीकारिािा याचा विचार केला पावहजे. 

f) िरीराची ठेिण : ठराविक गटामंध्ये िरीराची दणकट, सिपािळ ककिा सामान्शय 
ठेिण विकृिीिी संबवंधि असू िकिे. 

g) पूिीचे आजारपण ककिा ि्त्रवक्रया : पूिीच्या आजारपणामुंळे िारीवरक कमजोरी 
विमाण होण्याची ककिा िो आजार पुन्शहा होण्याची िक्यिा आहे का याची खात्री करणे 
आि्यक असिे ि त्यािुसार पॉवलसीच्या अटी विस््चि केल्या पावहजेि. उदाहरणािथ 
मुिखिा पनु्शहा होण्याची िक्यिा असिे, त्याचप्रमाणे एका िोळ्याि मोिीकबदू 
झाल्यामुळे दुसऱ्या िोळ्याि मोिीकबदू होण्याची िक्यिा िाढिे. 

h) सध्याची आरोग्य स््ििी ि इिर घटक ि ककिा िक्रारी : जोखीमेचे प्रमाण ि 
विमायोग्यिा विस््चि करण्यासाठी हे महत्िाचे असिे ि योग्यप्रकारे जाहीर करुि ि 
िैद्यकीय िपासण्यादं्वारे वसद्ध करिा येिे. 

i) पयािरण ि वििास : याचंाही विकृिी दरािर पवरणाम होिो.  

्ििुःची चाचणी घ्या 1 

विमालेखि ही ___________ची प्रवक्रया आहे. 

I. विमा उत्पादिाचें विपणि 
II. ग्राहकासंाठी हप्िे संकवलि करणे 
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III. जोखीम वििि ि जोखीम मूल्याकंि 
IV. विविध विमा उत्पादिे विकणे 

 

B. विमालेखि- मूलभिू संकल्पिा 

1. विमालेखिाचा हेिू 

आपण आधी विमालेखिाचा हेिू पाहू. त्याचे दोि हेिू आहेि 

iii. विरोधी-वििि टाळणे म्हणजेच विमाकत्याविरुद्ध वििि टाळणे 
iv. जोखीमेचे िगीकरण करणे ि जोखीमामंध्ये समाििा असेल याची खात्री करणे 

व्याख्या 

जोखीमेची वििि म्हणजे आरोग्य विम्याच्या प्रत्येक प्र्िािाचे त्याच्या जोखीमेच्या संदभाि 
मूल्याकंि करणे ि त्यािंिर विमा द्यायचा ककिा िाही ि कोणत्या अटींिर द्यायचा हे ठरिणे.  

विरोधी-वििि (ककिा विपवरि वििि) म्हणजे लोकाचंी मािवसकिा, ज्यािंा िुकसाि होण्याची 
िक्यिा अवधक  असल्याची िंका असिे ककिा मावहिी असिे, िे विमा घेण्यासाठी ि या 
प्रवक्रयेमध्ये लाभ वमळविण्यासाठी अवििय उत्सुक असिाि. 

उदाहरण 

विमाकिे कुणाला ि कसा विमा द्यायचा याबाबि चोखंदळ िसिील, िर मधुमेह, उच्च 
रिदाब, दयदयाच्या सम्या ककिा ककथ रोग यासारखे गंभीर आजार असलेल्या व्यिी, त्यािंा 
लिकरच रुग्णालयामध्ये दाखल करण्याची गरज असल्याचे मावहिी असल्यािे, आरोग्य विमा 
घेिील, ज्यामुळे विमाकत्याला िुकसाि होईल. 

दुसऱ्या िदादाि, विमाकत्यािे विििीची प्रवक्रया केली िाही िर िो चकुीची वििि करेल ि या 
प्रवक्रयेमध्ये त्याला िोटा होईल. 

2. जोखीमामंध्ये समाििा 

आिा आपण जोखीमेिील समाििेचा विचार करु. “समाििा” म्हणजे ज्या अजथदारािंा 
सारख्या प्रमाणाि जोखीम असिे त्यािंा एकाच हप्िा िगाि घािले पावहजे. विमाकत्यांिा 
आकारले जाणारे हप्िे विस््चि करण्याि िोिे प्रमाणीकरण हि े असिे. अिाप्रकारे ज्या 
लोकािंा समाि जोखीम असिे त्यािंी समाि हप्िा वदला पावहजे ि ज्यािंा अवधक जोखीम आहे 
त्यािंी जा्ि हप्िा वदला पावहजे. िे प्रमाणीकरणाद्वारे सरासरी जोखीम असलेल्या बहुसंख्य 
व्यिी विस््चि करिाि ि कोणत्या जोखीमा अवधक धोकादायक आहे हे ठरििाि ि त्याचें 
गुणाकंि करिाि. 
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a) जोखीमेचे िगीकरण 

समाििा आणण्यासाठी, विमालेखक जोखीम िगीकरण या प्रवक्रयेचा िापर करिाि 
म्हणजेच व्यकििा वकिी जोखीम आहे त्यािुसार त्याचें िगीकरण केले जािे ि िगेिगेळ्या 
जोखीम िगांमध्ये िगीकरण केले जािे. जोखीमेचे चार िगथ आहेि. 

v. प्रमाणभिू जोखीमा 

ज्या व्यकिची अपेवक्षि विकृिी (आजारी पिण्याची िक्यिा) सरासरी असिे त्या लोकाचंा 
यामध्ये समाििे होिो.  

vi. प्राधान्शय असलेल्या जोखीमा 

या लोकाचंी अपेवक्षि विकृिी सरासरीपेक्षा अवििय कमी असिे म्हणिू यािंा कमी हप्िा 
आकारला जािो. 

vii. विकृटट जोखीमा 

अिा व्यकिची अपेवक्षि विकृिी सरासरीपेक्षा अवििय जा्ि असिे, मात्र िरीही त्यािंा 
विमायोग्य मािले जािे. त्यािंा जा्ि (ककिा अविवरि) हप्िे आकारुि ककिा काही विबंध 
घालिू विम्यासाठी ्िीकारले जाऊ िकिे.  

viii. िाकारलेल्या जोखीमा 

ज्या व्यकिचे अपंगत्ि ि अपेवक्षि अविवरि विकृिी इिकी जा्ि असिे की त्यािंा 
परििणाऱ्या दराि विमा संरक्षण देणे िक्य िसिे. काहीिळेा त्याला ककिा विला 
ि्त्रवक्रयेसारख्या िैद्यकीय घटिािंा िोंि द्याि े लागले असेल िर िैयविक प्र्िािही 
िात्पुरिे फेटाळले जाऊ िकिाि.  

3. वििि प्रवक्रया 

विमालेखि ककिा वििि प्रवक्रया दोि पािळ्यािंर होिे असे म्हणिा येईल: 

 के्षत्र पािळीिर 
 विमालेखि विभागीय पािळीिर 
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आकृिी १: विमालेखि ककिा वििि प्रवक्रया 

 
a) के्षत्र ककिा प्रािवमक पािळी 

के्षत्र पािळी विमालेखिाला प्रािवमक विमालेखि म्हणूिही ओळखले जािे. त्यामध्ये एंजट 
ककिा कंपिीच्या प्रविविधीद्वारे अजथदार विमा सरंक्षणाला परिािगी देण्यासाठी योग्य आहे 
का यासंदभाि मावहिी गोळा करिो. एजंट प्रािवमक विमालेखक म्हणिू महत्िाची भवूमका 
पार पाििो. िो विमा देण्यायोग्य संभाव्य ग्राहक कोण आहे हे सिोत्तम प्रकारे जाणिू घेऊ 
िकिो. 

काही विमा कंपन्शया एजंटिा एखादे वििदेि ककिा गोपिीय अहिाल भरायला सागं ू
िकिाि, ज्यामध्ये एजंटिे प्र्िािकाविषयी विविटट मावहिी, मि ि विफारसी वदलेल्या 
असिाि. 

विमा कंपिीच्या अवधकाऱ्याकिूि असाच एक अहिाल मावगिला जाऊ िकिो ज्याला 
िैविक अहिाल असे म्हणिाि. या अहिालामंध्ये सामान्शयपणे व्यिसाय, उत्पन्शि ि आर्थिक 
स््ििी ि प्र्िाविि जीििाचा लौवकक याचंा समाििे होिो. 

िैविक धोका म्हणजे काय? 

िय, कलग, सियी इत्यादी घटक म्हणजे आरोग्य जोखीमेचे िारीवरक धोके आहेि, मात्र 
त्यावििायही आणखी एका घटकाकिे काळजीपूिथक पाहणे आि्यक असिे. याला 
ग्राहकाचा िैविक धोका म्हणिाि जो विमा कंपिीसाठी अवििय महाग ठरु िकिो. 

िाईट िैविक धोक्याचे टोकाचे उदाहरण म्हणजे आरोग्य विमाधारक व्यिीला त्याची काही 
वदिसािच ि्त्रवक्रया होणार आहे हे मावहिी असिे मात्र िरीही विमाकत्याला याची 
मावहिी देि िाही. इिे अिाप्रकारे दाव्याचे पैसे घेण्यासाठी जाणीिपूिथक विमा घेण्याचा हेिू 
आहे.  

िुकसािाकिे दुलथक्ष करणे हे आणखी एक उदाहरण आहे. विमा असल्यामुळे 
विमाधारकाला त्याच्या आरोग्याबाबि विटकाळजीपणा करण्याची इच्छा होऊ िकिे कारण 
रुग्णालयाचा खचथ त्याचा विमाकिा करेल हे त्याला मावहिी असिे. 
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इिे ‘िैविक धोका’या आणखी एकप्रकारच्या धोक्याचा उल्लेख केला पावहजे. इिे 
विमाधारक कोणिीही फसिणूक करणार िाही, मात्र त्याची विमा रक्कम मोठी आहे हे 
मावहिी असल्यािे, सिाि खार्थचक उपचार घेईल, रुग्णालयािील सिाि महाग खोलीि 
राहील इत्यादी, जे िो विमाधारक िसिा िर त्यािे केले िसिे.  

फसिणूक विरीक्षण ि प्रािवमक विमालेखक म्हणूि एजंटची भवूमका 

जोखीमेच्या विििीसंदभाि बहुिेक विणथय प्र्िािकािे प्र्िाि अजामध्ये जाहीर केलेल्या 
िर्थ्यािंर अिलंबूि असिाि. जो विमालेखक विमालेखि विभागाि बसलेला आहे त्याला ही 
िर्थ्ये खोटी आहेि का ि जाणीिपूिथक लपविण्याच्या उदे्दिािे फसिी िर्थ्ये देण्याि आली 
आहेि का हे मावहिी असणे अिघि असिे.  

इिे एजंटची भवूमका महत्िाची असिे. िो ककिा िी वदलेली िर्थ्ये खरी आहेि का हे 
ठरविण्याच्या सिोत्तम स््ििीि असिो, म्हणिूच एजंटचा प्र्िािकािी िेट ि िैयविक 
संपकथ  असिो ि अिाप्रकारे वदिाभलू करण्याच्या उदे्दिािे जाणीिपूिथक मावहिी 
लपविण्याि आली आहे का ककिा चुकीची मावहिी देण्याि आली आहे का याचे िो विरीक्षण 
करु िकिो.  

b) विमालेखि विभागीय पािळी 

दुसऱ्या पािळीिरील विमालखेि विभागीय ककिा कायालयीि पािळीिरील असिे. त्यामध्ये 
वििेषज्ञ ि व्यकिचा समाििे असिो जे अिा कामामध्ये कुिल असिाि ि विम्याचा प्र्िाि 
्िीकारायचा का, कोणत्या अटींिर ्िीकारायचा हे ठरविण्यासाठी या प्रकरणािी सबंंवधि 
सिथ िाटा विचाराि घेिाि. 

C. फाईल करा आवण िापरा मागथदिथक ित्िे 

आपण हे लक्षाि घेिले पाहजे की प्रत्येक विमाकत्याला विपणि करण्यापूिी त्याची उत्पादिे 
ियार करािी लागिाि आवण अंिलेखि विभागाच्या अिेक कामापंैकी हे एक कामच आहे. 
आयआरिीएआयिे यासाठी काही मागथदिथक ित्ि े जारी केली आहेि ि िी खालील प्रमाणे 
आहेि: 

 प्रत्येक कंपिी त्याचंी उत्पादिे ियार करिािा अंविम ग्राहक, त्याच्या गरजा, मागण्या आवण 
परििण्याची क्षमिा, अिंलेखािाचे पैल,ू अक्च्युअवरयल ककमि विधारण, बाजारपेठेिील 
्पधात्मक िािािरण  इत्यादी गोटटी ध्यािाि घेिे. अिाप्रकारे जरी मुळाि रुग्णालय खचाची 
भरपाई करणारी उत्पादिे भारिीय बाजारपेठेि प्रभािी असली िरी ग्राहकािंा विविध 
प्रकारािील अिेक पयाय उपलदाध असल्याचे आपण पाहिो. 

प्रत्येक ििीि उत्पादि बाजाराि उिरिले जाण्यापूिी त्याला मान्शयिा घ्यािी लागिे. उत्पादि 
‘फाईल करा आवण िापरा’ खाली वदलेल्या िरिुदींच्या अंिगथि वियामकाकंिे सादर कराि े
लागिे.   एकदा बाजाराि आणलेले उत्पादि काढूि घ्यायचे असेल िरीही मागथदिथक ित्िाचें 
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पालि कराि ेलागिे. विद्यार्थ्यांिी फाईल करा आवण िापरा संबंवधि अिा सिथ िरिुदी, फॉम्सथ, 
परिाि ेइत्यादी गोटटींिी ्ििुःला पवरवचि करूि घ्याि.े 

आयआरिीएच्या मागथदिथक ित्त्िािुंसार िैद्यकीय विमा उत्पादिासंाठी फाईल करा आवण 
िापरा प्रवक्रया: 

a) फाईल करा आवण िापरा प्रक्रीयेिुसार प्रावधकरणाची पूिथ मान्शयिा घेिल्यावििाय 
कोणिाही िैद्यकीय विमा उत्पादि बाजाराि विपणि करिा येि िाही. 

b) कोणत्याही िैद्यकीय विमा उत्पादिािील यािंिरचे कोणिेही बदल ककिा सुधारणा 
यासाठी सुद्धा िळेोिळेी जारी केलेल्या मागथदिथक ित्त्िािुंसार प्रावधकरणाची मान्शयिा 
आि्यक असेल.. 

1. प्रत्येक पॉवलसीधारकाला प्रावधकरणािे मान्शय केलेला कोणिाही बदल ककिा 
सुधारणा लागू होण्यापूिी वकमाि िीि मवहिे आधी कळिले पावहजेि. या 
सूचिेमध्ये असा बदल ककिा सुधारणा करण्याची कारणे वििेषिुः, विमा 
हप्त्यािील िाढ आवण अिा िाढीचे िेमकी आकिेिारी िमूद केलेली असली 
पावहजे. 

2. अिा प्रकारचा विमा हप्त्यासह असणाऱ्या बदलाची ककिा सुधारणेची िक्यिा 
मावहिीपत्रकाि िमूद केलेली असली पावहजे. 

c) फाईल करा आवण िापरा अजथ आयआरिीएआय द्वारे प्रमावणि करण्याि आला आहे 
आवण िो विविध पवरविटटे आवण िाटाबसे िीट आवण ग्राहक मावहिी िीट यासह 
ग्राहकाला पाठिला जािो.  

मावहिीपत्रकासह प्रत्येक विमाधारकाला ग्राहक मावहिी पत्र वदले जािे आवण 
पॉवलसीमध्ये सरंक्षणाचे िपिील, अपिाद, विमा हक्क देय होण्यापूिी लागू असल्यास 
प्रिीक्षा कालािधी, भरपाईची रक्कम परिािा आधारािर असेल ककिा एक विस््चि 
रक्कम असेल, ििीकरणाच्या अटी आवण फायदे, सहयोगी रक्कमेचे ककिा िजािटीचे 
िपिील आवण रद्द करण्याच्या अटी इत्यादी गोटटी वदलेल्या असिाि.  

प्रावधकरणा द्वारे फाईल करा आवण िापरा अजथ िेमलेल्या अक्च्युअवर आवण विमा 
कंपिीच्या सीईओ द्वारे प्रमावणि केला जाईल आवण प्रावधकरणािे िळेोिळेी 
सावंगिलेल्या फॉरमटॅ मध्ये ि त्याप्रकारच्या द्िािजेासंह असेल. 

d) िैद्यकीय विमा उत्पादि बाजारािूि परि घेणे  

1. एखादा िैद्यकीय विमा उत्पादि बाजारािूि परि घेण्यासाठी विमाकिा, उत्पादि 
काढूि घेण्याची करणे आवण सद्य ग्राहकािंा हािाळण्याचे संपूणथ िपिील देऊि 
प्रावधकरणाची पूिथ मान्शयिा घेईल. 
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2. पॉवलसी द्िािजेामध्ये उत्पादिे बाजारािूि काढूि घेण्याच्या िक्यिेचा आवण 
असे उत्पादि बाजारािूि काढूि घेिल्यास त्यासाठी पॉवलसीधारकाला उपलदाध 
असणारे पयाय ्पटटपणे दिथिलेेले असाििे. 

3. जर सद्य ग्राहकािे विमाकत्याच्या सूचिेला प्रविसाद वदला िाही िर ििीकरण 
िारखेला पॉवलसी काढूि घेिली जाईल आवण विमाधारकाला विमाकत्याकिे 
उपलदाध असलेली िक्यिेच्या अटीिी विगिीि, ििी पॉवलसी घ्यािी लागेल. 

4. काढूि घेिेलेले उत्पादि संभाव्य ग्राहकािंा देऊ केले जाणार िाही. 

e) कोणिेही उत्पादि बाजाराि आणल्यािंिर िषािूि वकमाि एकदा िेमलेल्या 
अक्च्युअवर द्वारे पुिरािलोकि केले जाईल. जर उत्पादि आर्थिकदृटट्या व्यिहायथ 
िाही असे लक्षाि आले ककिा कोणत्याही बाबिीि कमकुिि िाटले िर िेमलेला 
अक्च्युअवर उत्पादिािं योग्य प्रकारचे बदल करू िकिो आवण फाईल करा आवण 
िापरा प्रक्रीये अंिगथि बदलासाठी अजथ करू िकिो. 

f) उत्पादिाला फाईल करा आवण िापरा मान्शयिा घेिल्यािंिर पाच िष ेपूणथ झाल्यािंिर 
िेमलेला अक्च्युअवर उत्पादिाच्या कामवगरीचा, विकृिी, चुका, व्याजदर, महागाई, 
खचथ आवण अन्शय सुसंगि बाबी या आधारे उत्पादि ियार करिािा असलेल्या मूळ 
गृहीिकािंी पििाळूि पुिरािलोकि करेल आवण योग्य कारणे आवण आधीच्या 
गृहीिकामंध्ये सुधारणा यासह िव्यािे मान्शयिा वमळिण्यासाठी अजथ करेल. 

D. आयआरिीएआयचे अन्शय िैद्यकीय विमा विवियम 

फाईल करा आवण िापरा मागथदिथक ित्िाचं्या वििाय, िैद्यकीय विमा विवियम खालील 
गोटटींची मागणी करिाि: 

a. प्रत्येक विमा कंपिीिे एक िैद्यकीय विमा अंिलेखि धोरण ियार केले पावहजे आवण 
त्याला कंपिीच्या सचंालक मंिळाची मान्शयिा घेिली पावहजे. अन्शय विषयासंोबिच 
पॉवलसीमध्ये िैद्यकीय विमा पॉवलसी खरेदी करण्यासाठी प्र्िाि फॉमथ वदलेला असला 
पावहजे. अिा फॉमथ मध्ये प्र्िािाचे कंपिीच्या उधृि केलेल्या धोरणािुसार अंिलेखि 
करण्यासठी आि्यक असलेली सिथ मावहिी वमळििा आली पावहजे. 

b. अिी अंिलेखि पॉवलसी प्रावधकरणाकिे फाईल केली जािी. कंपिीकिे असे कोणिेही 
आि्यक बदल करण्याचा हक्क आहे मात्र प्रत्येक बदलसुद्धा प्रावधकरणाकिे फाईल 
केला गेला पावहजे. 

c. िैद्यकीय विम्याचा कोणिाही प्र्िाि संचालक मंिळािे मान्शय केलेल्या अंिलेखि 
धोरणािर आधावरि ्िीकारला जाईल. संभाव्य ग्राहकाचा प्र्िाि िाकारला गेल्यास 
त्याला िाकारण्याच्या कारणासंवहि वलवखि ्िरुपाि कळिले गेले पावहजे. 
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d. विमाधारकाला विमा हप्त्यापेक्षा अवधक कोणिाही अिंलेखि अवधभार आकारला 
जाणार असेल िर विमाधारकाला कळिले पावहजे आवण पॉवलसी जारी करण्यापूिी 
अिा प्रकारच्या अवधभारासाठी पॉवलसीधारकाची विविटट मान्शयिा घेिली गेली 
पावहजे. 

e. पॉवलसी घेिल्या िंिर ककिा पॉवलसी िविकरणाच्या िळेी व्यिसायामध्ये बदल 
यासारखी अवधक मावहिी असल्यास विमाधारकाद्वारे त्यासाठी प्रमावणि फॉम्सथ भरले 
पावहजेि, ज्याि अिी मावहिी सादर करणे आि्यक असेल असे प्रसंग ्पटटपणे 
वदलेले असिील आवण असे फॉम्सथ पॉवलसी द्िािजेाचा भाग बििील. 

f. एकाच विमाकत्याकिे लिकर प्रििे करणाऱ्या, सिि ििीकरण करणाऱ्या, 
सकारात्मक विमा हक्क अिुभि इत्यादी असणाऱ्या पॉवलसीधारकासंाठी विमाकिे 
काही पद्धिी ककिा सिलिी देऊ िकिाि आवण फाईल करा आवण िापरा मागथदिथक 
ित्त्िाचं्या अंिगथि मान्शय करूि अिा पद्धिी ककिा सिलिी िे पॉवलसी द्िािजेामध्ये 
आधीच जाहीर करिील. 

 िैद्यकीय विमा पॉवलसींबाबि िहिक्षमिा संबवंधि मागथदिथक ित्िे 

आयआरिीएआयिे जीिि विमा आवण िैद्यकीय विमा िहिक्षमिा यासंबधंी अगदी ्पटट 
्िरूपाची मागथदिथक ित्ि ेवदले आहेि िी खालीलप्रमाणे: 

1. खालील बाबिीि िहिक्षमिा अिुमि केली जाईल: 

a. कुटंुब फ्लोटर पॉवलसीसह साधारण विमा कंपन्शयािंी जारी केलेल्या सिथ ्ििंत्र 
िैद्यकीय विमा पॉवलसी 

b. साधारण विमा कंपिी द्वारे जारी केलेल्या समूह िैद्यकीय विमा पॉवलसी अंिगथि 
संरवक्षि कुटंुबाच्या सद्यासंह ्ििंत्र सद्य यािंा समूह पॉवलसी मधूि त्याच 
विमाकत्याच्या व्यविगि िैद्यकीय विमा पॉवलसीकिे जाण्याचा ककिा कुटंुब फ्लोटर 
पॉवलसीकिे जाण्याचा हक्क असेल. त्यािंिर, त्याला/विला पुढील ििीकरणाच्या 
िळेी िहिक्षमिेचा हक्क असेल. 

2. पॉवलसीधारकाद्वारे िहिक्षमिेचा उपयोग पॉवलसी चाल ू असण्याच्या काळाि िव्हे िर 
केिळ ििीकरणाच्या िळेीच केला जाऊ िकिो. 

3. ज्या पॉवलसीधारकाला त्याची पॉवलसी दुसऱ्या विमा कंपिीकिे िहि करायची असेल त्यािे 
चाल ू असलेल्या पॉवलसी ििीकरण वदिाकंाच्या पूिी वकमाि 45 वदिस त्या कंपिीकिे 
त्याची सपूंणथ पॉवलसी कुटंुबािील सिथ सद्यासंह िहि करण्यासबंंधाि अजथ केला पावहजे. 

4. ििीि विमाकत्यािे विमा हप्िा ििीकरण वदिाकंाच्या पूिी 45 वदिस आयआरिीएआय िे 
वदलेल्या ्िरुपाि अजथ केला िाही िर ििीि विमाकिा कंपिी िहिक्षमिा सुविधा देऊ 
करेल ककिा करणार सुद्धा िाही. 
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5. अिा प्रकारची सुचिा वमळाल्यािंिर, विमा कंपिी अजथदाराला, आयआरिीएआयच्या 
मागथदिथक ित्िािंा जोिलेल्या पवरविटट ‘आय’ मध्ये वदलेला िहिक्षमिा फॉमथ ि त्यासोबि 
प्र्िाि फॉमथ आवण देऊ केली जािील अिा विविध िैद्यकीय विमा उत्पादिाचें मावहिी 
सावहत्य देऊ करेल. 

6. पॉवलसीधारक िहिक्षमिा फॉमथ सोबि प्र्िाि फॉमथ भरेल आवण िो विमा कंपिीकिे सादर 
करेल. 

7. िहिक्षमिा फॉमथ वमळाल्यािंिर, विमा कंपिी सद्य विमा कंपिीला त्या पॉवलसीधारकाच्या 
आि्यक िैद्यकीय आवण विमा हक्क संबंधी िपिीलिार पा्िथभमूीसाठी पत्र वलहील. हे 
आयआरिीएच्या िबे पोटथलच्या माध्यमािूि केले जाईल. 

8. िहिक्षमिेसंबधंी अिा प्रकारची वििंिी वमळाल्यािंिर विमा कंपिी आि्यक िी मावहिी 
वििंिी वमळाल्या िंिर 7 वदिसाचं्या आि आयआरिीएच्या िबे पोटथलिर वदलेल्या विमा 
पॉवलसी िहि करण्या सबंंधािील िाटा फॉरमटॅ मध्ये सादर करेल. 

9. सद्य विमा कंपिी जर आि्यक मावहिी विविटट काळाि ििीि विमा कंपिीला िाटा 
फॉरमटॅ मध्ये सादर करण्यास असमिथ ठरली, िर िे आयआरिीएिे जारी केलेल्या 
विदेिाचें उल्लंघि मािले जाईल आवण अिा विमाकत्याला विमा कायदा, 1938 च्या 
दंिात्मक िरिुदींिुसार    कारिाईला सामोरे जाि ेलागेल. 

10. सद्य विमाकत्या कंपिीकिूि िाटा वमळाल्यािंिर ििी कंपिी प्र्िािाचे अिंलेखि करेल 
आवण पॉवलसीधारकाला आयआरिीएचे विवियम 2002 मधील विवियम 4 (6) िुसार 
(पॉवलसी धारकाच्या वहिाचे संरक्षण) पॉवलसीधारकाला आपला विणथय कळिले. 

11. िरील िमूद केलेल्या कालािधीिंिर जर विमा कंपिीिे प्रावधकरणाकिे सादर केलेल्या 
अंिलेखि धोरणािुसार वििंिी करणाऱ्या विमाधारकाला त्याचंा विणथय कळिला िाही िर 
त्या कंपिीला असा प्र्िाि िाकारण्याचा अवधकार राहणार िाही आवण असा प्र्िाि 
्िीकारािा लागेल. 

12. जेव्हा िहिक्षमिेबाबि ििीि विमाकत्याचा विणथय ििीकरणाच्या िारखेला प्रलंवबि असेल 

a. पॉवलसीधारकाच्या वििंिीिरूि िोड्या काळासाठी, जो वकमाि एक मवहन्शयाचा 
कालािधी असेल, त्या कालािधीपुरिा सुयोग्य दरािे विमाहप्िा ्िीकारूि सद्य 
पॉवलसी वि्िावरि करिा येऊ िकिे आवण 

b. िव्या विमाकत्याकिूि ्िीकृि पॉवलसी वमळेपयंि ककिा विमाधारकाची ििा प्रकारची 
विविटट वििंिी वमळेपयंि सद्य पॉवलसी रद्द केली जाणार िाही. 

c. अिा सिथ बाबिीि जेिे योग्य असेल िेिे ििा विमाकिा जोखीम धारणाची िारीख 
िोड्या कालािधीच्या समाप्िीच्या िारखेिी जुळिले. 
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d. कोणत्याही कारणािे विमाधारकाला सद्य विमाकत्याकिेच पॉवलसी चाल ू ठेिण्याची 
इच्छा असेल िर त्याला वियवमि विमा हप्िा आकारूि ि कोणिीही ििी अट ि 
घालिा िसे करण्याची अिुमिी देण्याि येईल. 

13. जर विमाधारकािे काही कालािधीसाठी पॉवलसी वि्िार ्िीकारला असेल आवण त्याच 
काळाि विमा हक्क विमाण झाला िर, ि सद्य विमाकत्यािे विमा हक्क ्िीकारला िर सद्य 
विमाकिा पॉवलसी िषाच्या उिथवरि भागासाठी उिथवरि विमा हप्िा आकारेल. अिा 
बाबिीि, पॉवलसीधारकाची उिथवरि कालािधीसाठी विमाहप्िा भरण्याची देयिा विमाण 
होिे आवण त्या िषासाठी सद्य विमाकत्याकिे पॉवलसी चाल ूठेिणे क्रमप्राप्ि होिे. 

14. िहि होणारी ििी पॉवलसी ्िीकारण्यासाठी विमाकिा कोणिाही जादा आकार लािणार 
िाही ककिा केिळ पॉवलसी िहि करण्याचे कोणिेही िुल्क घेणार िाही. 

15. िहि केलेली पॉवलसी ्िीकारली गेल्यािर कोणत्याही मध्य्िाला काहीही ििथि देय 
िसेल. 

16. कोणत्याही िैद्यकीय विमा पॉवलसीसाठी, सद्य पॉवलसी अंिगथि सद्य आजाराचं्या बाबिीिी 
प्रिीक्षा कालािधी आधीच पूणथ आले असिील िर कालबद्ध अपिाद विचाराि घेिले जािील 
आवण ििीि िहि झालेल्या पॉवलसी अिंगथि त्याप्रमाणाि कमी करूि घेिले जािील. 

टीप 1 : जर ििीि पॉवलसी मध्ये विविटट आजाराच्या ककिा उपचाराच्या बाबि प्रिीक्षा 
कालािधी पूिीच्या पॉवलसी पेक्षा अवधक असेल िर िहि करणाऱ्या पॉवलसीधारकािे 
सादर केलेल्या िहिक्षमिा फॉमथ मध्ये िाढीि कालािधी ्पटटपणे उधृि केलेला 
असायला हिा. 

टीप 2 : समूह विमा पॉवलसी मध्ये, व्यविगि सद्यािंा िर सावंगिलेल्या सिि विमा संरक्षण 
घेिलेल्या िषांच्या आधारािर, मग आधीच्या पॉवलसी मध्ये कोणिेही पूिी अस््ित्िाि 
असलेले अपिाद/कालबद्ध अपिाद असले िरीही त्याचें श्रेय वदले जािे. 

17. मागील विमाकत्याकिूि मागील पॉवलसींिर वमळालेल्या िर्थधटणू लाभािंाच्या प्रमाणाि 
विमाधारकािे वििंिी केल्यास िर्थधि विमा आ्िावसि रक्कमेसाठी, विमा आ्िावसि 
रक्कमेला िहिक्षमिा लागू होिे.  

उदाहरणािथ – एखाद्या व्यिीची विमा आ्िावसि रक्कम रुपये 2 लाख असेल आवण 
त्यािर विमाकिा ए किूि अपेवक्षि लाभािं रुपये 50000 असेल; िर जेव्हा िो विमाकिा बी 
किे ्िलािंवरि होईल आवण त्याचा प्र्िाि मान्शय होईल िेव्हा, विमाकिा बी त्याला रुपये 
2.50 लाख साठी लाग ूअसणारा विमा हप्िा आकारूि रुपये 2.50 लाख विमा आ्िावसि 
रक्कम देऊ करेल. जर विमाकिा बी याच्या किे रुओअये 2.50 लाखासंाठी योग्य असे 
उत्पादि िसेल िेव्हा, विमाकिा बी त्याला जिळची िरील विमा आ्िावसि रक्कम, उदा. 
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रुपये 3 लाख साठीचा विमा हप्िा आकारूि रुपये 3 लाखाचंा विमा देऊ करेल. मात्र 
िहिक्षमिा केिळ रुपये 2.50 लाख रुपयासंाठीच उपलदाध असेल. 

18. विमाकिे पॉवलसीधारकाचे लक्ष पॉवलसी करार आवण मावहिीपत्रक, विक्री सावहत्य ककिा 
अन्शय कोणत्याही ्िरूपािील द्िािजे याद्वारे लक्ष िधेिील की: 

a. सिथ विमा पॉवलसी िहिक्षम आहेि; 

b. िहिक्षमिेचा लाभ घेण्यासाठी, अन्शय विमाकत्याकिूि प्र्िाि ्िीकारण्यासाठी 
होणारा विलंब लक्षाि घेऊि पॉवलसीमध्ये खंि येऊ िये म्हणूि ििीकरणाच्या 
िारखेच्या पुरेसे आधी पॉवलसीधारकािे अन्शय विमाकत्याला संपकथ  करण्याचे पाउल 
उचलले पावहजे. 

E. विम्याची मूलित्ि ेि विमालखेिाची साधिे 

1. विमालेखिािी संबवंधि मूलित्ि े

कोणत्याही प्रकारच्या विम्यामध्ये, मग िो जीिि विमा असो ककिा सिथसाधारण विमा, जोखीम 
्िीकारण्यािी संबवंधि काही कायदेिीर मूलित्ि े लागू होिाि. आरोग्य विम्यालाही हीच 
मूलित्ि े लागू होिाि ि या मूलित्िाचें उल्लंघि केल्यास विमाकिा जबाबदारी टाळण्याचा 
विणथय घेऊ िकिो, ज्यामुळे पॉवलसीधारक असामाधािी होिाि ि िैिागिाि. ही कें द्रीय 
मूलित्ि ेपुढीलप्रमाणे आहेि:   

1. परमसद्भाि (उबवेरमा फायिेस) ि विमा वहि 
2. विमालेखिासाठी साधिे 

विमालेखकासाठी ही मावहिीचा स्रोि असिाि ि या आधारे जोखीमेचे िगीकरण केले जािे ि 
हप्िे विस््चि केले जािाि. विमालेखािासाठी पढुील महत्िाची साधिे िापरली जािाि: 

a) प्र्िाि अजथ 

हा कराराचा आधार असिो ज्यामध्ये प्र्िािकाचे आरोग्याविषयक ि िैयविक िपिील 
(उदाहरणािथ िय, पेिा, िरीराची ठेिण, आरोग्य स््ििी, उत्पन्शि, हप्िा वदल्याचे िपिील 
इत्यादी) गोळा केले जािाि. उत्पादि ि कंपिीच्या गरजा/धोरणािुंसार हे साध्या 
प्र्िापंासूि िे िपिीलिार प्र्िािलीपयंि असू िकिाि ज्याद्वारे सिथ महत्िाची िर्थ्ये 
जाहीर करण्याि आली आहेि याची खात्री केली जाईल ि त्यािुसार विमा सरंक्षण वदले 
जाईल. विमाधारकािे कोणिेही उल्लंघि केले ककिा मावहिी लपविली िर पॉवलसी रद्द 
मािली जाईल. 

b) ियाचा परुािा 

हप्िे विमाधारकाच्या ियाच्या आधारे ठरिले जािाि. म्हणूिच िाििोंदणीच्या िळेी जाहीर 
केलेले िय सादर केलेल्या ियाच्या परुाव्या आधारे पििाळूि पाहणे महत्िाचे असिे.  
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उदाहरण 

भारिामध्ये अिेक द्िऐिज ियाचा परुािा म्हणूि ग्राह्य धरले जाऊ िकिाि मात्र त्यापैकी सिथ 
कायद्यािे ्िीकायथ मािले जाि िाहीि. बहुिेक िैध द्िऐिजाचें ढोबळपणे दोि िगांमध्ये 
िगीकरण केले जािे. िे पुढीलप्रमाणे आहेि: 

a. ियाचा प्रमाणभिू परुािा: िाळेचे प्रमाणपत्र, पारपत्र, अवधिास प्रमाणपत्र, पॅिकािथ 
इत्यादी यापैकी काही आहेि. 

b. ियाचा अ-प्रमाणभिू पुरािा: विधापवत्रका, मिदाि ओळखपत्र, मोठ्याचें प्रविज्ञापत्र, 
ग्राम पंचायिीचे प्रमाणपत्र इत्यादी यापैकी काही आहेि. 

c. आर्थिक द्िऐिज 

उत्पादिाला लाभ व्हािा ि िैविक धोका कमी व्हािा यासाठी प्र्िािकत्याची आर्थिक 
स््ििी जाणिू घेणे महत्िाचे असिे. मात्र, केिळ पुढील बाबिीि आर्थिक द्िऐिज 
मावगिले जािाि 

a) िैयविक अपघाि सरंक्षण ककिा 
b)  उच्च विमा रकमेचे सरंक्षण ककिा 
c)  ककिा मावगिलेले संरक्षण ि िमूद केलेले उत्पन्शि ि पेिा याचंी िुलिा केल्यास 

त्याि िफािि आढळिे.  

d. िैद्यकीय अहिाल 

िैद्यकीय अहिालाचंी आि्यकिा विमाकत्याच्या विकषािंर आधावरि असिे ि 
सिथसामान्शयपणे विमाधारकाच्या ियािर ि काही िळेा सरंक्षणाच्या रकमेिर अिलंबिू 
असिे. प्र्िाि अजािील काही उत्तरामंध्ये अिी काही मावहिी असू िकिे ज्यामुळे 
िैद्यकीय अहिाल मागिले जाऊ िकिाि.   

e. विक्री कमथचाऱ्याचे अहिाल 

विक्री कमथचाऱ्यािंा कंपिीचे िळागाळािील पािळीिरील विमालेखकही म्हणिा येईल ि 
त्याचं्या अहिालामध्ये त्यािंी वदलेल्या मावहिीचा विचार करणे महत्िाचे असू िकिे. मात्र 
विक्री कमथचाऱ्यािंा जा्ि व्यिसाय वमळविण्यासाठी लाभािं वदला जाि असल्यािे, इिे 
पर्पर विरोधी वहिही असिे ज्याकिे जाणीिपूिथक लक्ष वदले पावहजे. 

्ििुःची चाचणी घ्या  2 

विमालेखिामध्ये परमसद्भािाच्या ित्िाचे पालि ___________ िे करणे आि्यक 
असिे. 

I. विमाकिा 
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II. विमाधारक 
III. विमाकिा ि विमाधारक दोघेही 
IV. िैद्यकीय परीक्षक 
 

्ििुःची चाचणी घ्या 3 

विमा वहि म्हणजे ____________. 

I. ज्या सपंत्तीचा विमा काढायचा आहे त्यामध्ये व्यविचे आर्थिक वहि 
II. ज्या सपंत्तीचा आधीपासूि विमा काढलेला आहे 
III. प्रत्येक विमा कंपिीचा िुकसािाचा वह्सा जेव्हा एकाहूि अवधक कंपन्शया एकच िुकसाि 

िाटूि घेिाि 
IV. विमाकत्याकिूि िसूल करिा येईल अिी िुकसािाची रक्कम 

F. विमालेखि प्रवक्रया 

एकदा हिी िी मावहिी वमळाल्यािंिर, विमालेखक पॉवलसीच्या अटी ठरििो. आरोग्य विमा 
व्यिसायासाठी िापरले जाणारे सामाईक अजथ खालील प्रमाणे आहेि: 

1. िैद्यकीय विमालेखि 

िैद्यकीय विमालेखिाच्या प्रवक्रयेमध्ये प्र्िािकत्याकिूि आरोग्य विमा पॉवलसीसाठी अजथ 
करणाऱ्या व्यविची आरोग्य स््ििी विस््चि करिा येिे. त्यािंिर संकवलि केलेल्या मावहिीचे 
विमाकिा विमा सरंक्षण द्यायचे ककिा िाही, वकिी मयादेपयंि द्यायचे ि कोणत्या अटींिर ि 
अपिजथिािंर द्यायचे हे ठरविण्यासाठी मूल्यमापि करिो. अिाप्रकारे िैद्यकीय विमालखेिाद्वारे 
जोखीम ्िीकारायची ककिा िाकारायची िसेचि संरक्षणाच्या अटी ठरििा येिाि.  

मात्र, िैद्यकीय विमालखेिामध्ये िैद्यकीय अहिाल घेणे ि िपासणे यामुळे जा्ि खचथ येिो. 
िसेच, विमाकिा जेव्हा जा्ि प्रमाणािर िैद्यकीय विमालेखिाचा िापर करिाि, िेव्हा िे 
‘चोखंदळपणा’ करि असल्याचा (केिळ सिोत्तम जोखीम ्िीकारिाि ि इिरािंा िकार 
देिाि) आरोप केला जािो. यामुळे सभंाव्य ग्राहक िैिागिाि ि विमा घेण्यास इच्छुक 
असलेल्या लोकाचंी संख्या कमी होिे कारण त्यािंा आि्यक असलेली मावहिी ि िपिील 
द्यायचे िसिाि ि आि्यक त्या चाचण्या करुि घ्यायच्या िसिाि.  

िैयविक आरोग्य विम्यासाठी आरोग्य स््ििी ि िय हे विमालेखि करिािा विचाराि घेिले 
जाणारे महत्िाचे घटक आहेि. िसेच सध्याची आरोग्य स््ििी, िैयविक ि कौटंुवबक िैद्यकीय 
इविहासामुळे विमालखेक कोणत्याही आधीपासूि अस््ित्िाि असेला आजार ककिा स््ििी ि 
कालािंरािे भविटयाि आरोग्य सम्या विमाण होण्याची िक्यिा ठरि ू िकिो ज्यासाठी 
रुग्णालयाि दाखल कराि ेलागेल ककिा िस्रवक्रया करािी लागेल. 
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त्यावििाय प्र्िाि अजथ अिाप्रकारे बिविले असिाि, ज्यामध्ये भिूकाळाि घेिलेले उपचार, 
रुग्णालयािील िा्िव्य ि झालेल्या ि्त्रवक्रयाचंी मावहिी घेिा येिे. यामुळे विमा लेखकाला 
आधीचा आजार पुन्शहा होण्याच्या िक्यिेचे, सध्याच्या ककिा भविटयािील आरोग्य स््ििीिर 
ककिा भविटयािील गंुिागंुिींिर त्याचा पवरणाम याचं्या िक्यिेचे मूल्यमापि करिा येिे. 
प्र्िािकिा ज्या आजारासंाठी औषधे घेि आहे त्यासाठी लिकरच कधीही रुग्णालयाि दाखल 
केले जाण्याची ककिा िो आजार पुन्शहा होण्याची िक्यिा आहे.  

उदाहरण 

उच्च रिदाब, जा्ि िजि/लठ्ठपणा ि साखरेची िाढलेली पािळी यासारख्या िैद्यकीय 
स््ििींमुळे दयदय, मूत्रकपि ि चेिा यंत्रणेच्या विकारासंाठी भविटयाि रुग्णालयाि दाखल कराि े
लागू िकिे. म्हणूिच, िैद्यकीय विमा लेखिासाठी जोखीमेचे मूल्यमापि करिािा या अटींचा 
काळजीपूिथक विचार केला पावहजे. 

सामान्शयपणे आरोग्य स््ििीिील विपवरि बदल ४० िषांिंिर, प्रामुख्यािे सामान्शयपणे िृद्ध 
होण्याच्या प्रवक्रयेमुळे होिाि,४५ िषांपूिीच्या प्र्िािकत्याच्या कोणत्याही िैद्यकीय िपासण्या 
ककिा चाचण्या करायची गरज िसिे (काही विमाकिे हे आि्यकिा ५० ककिा ५५ िषांपयंिही 
िाढि ू िकिाि).िैद्यकीय विमालेखि मागथदिथक ित्िािुंसार प्र्िािकत्याच्या आरोग्य 
स््ििीविषयी त्याच्या/विच्या कौटंुवबक िॉक्टरािंी ्िाक्षरी केलेले प्रविज्ञापत्रही लागू िकिे. 

भारिीय आरोग्य विमा बाजाराि,आरोग्य विम्यासाठी महत्िाचा िैद्यकीय विमालेखि घटक 
म्हणजे व्यविचे िय.४५-५० िषांहूि मोठ्या, पवहल्यादंाच िाििोंदणी करणाऱ्या व्यकििा 
सामान्शयपणे आरोग्य जोखीम ्िरुपाचे मूल्यमापि करण्यासाठी ि त्याचं्या सध्याच्या आरोग्य 
स््ििीविषयी मावहिी वमळविण्यासाठी विविटट रोगविदाि िपासण्या करुि घ्याव्या 
लागिील.अिा िपासण्यामुंळे आधीपासूि काही िैद्यकीय स््ििी ककिा आजार आहे का हे कळू 
िकिे. 

उदाहरण 

औषधे, मद्य ि िंबाखुचे सेिि हे िोधणे अिघि असू िकिे ि प्र्िािकिे क्िवचिच प्र्िाि 
अजामध्ये िे जाहीर करिाि. ही िर्थ्ये जाहीर ि केल्यािे आरोग्य विम्याच्या विमालखेिामध्ये 
मोठे आव्हाि विमाण होिे. लठ्ठपणा आणखी एक सम्या आहे जी एक मोठी सािथजविक 
आरोग्य सम्या होण्याचा धोका आहे ि यामुळे विमाण होणाऱ्या गंुिागंुिीचे पुरेसे मूल्याकंि 
करिा येईल अिी विमालेखि साधिे विमालेखकािंी विकवसि करणे आि्यक आहे.  

2. िैद्यकेिर विमालेखि 

आरोग्य विम्याच्या बहुिेक प्र्िािकत्यांिा िैद्यकीय िपासणीची गरज िसिे. िैद्यकीय 
िपासण्यादंरम्याि केिळ एक दिािं ककिा त्यापेक्षा कमी प्रकरणाचें विपवरि विकाल असिील 
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हे पुरेिा अचूकपणे सागंिा येिे, त्यामुळे विमाकिे बहुिेक प्रकरणामंध्ये िैद्यकीय िपासणीि 
सिलि देऊ िकिाि.  

प्र्िािकत्यांिी सिथ महत्िाची िर्थ्ये पूणथपणे ि खरेपणािे जाहीर केली असिी ि िी एजंटिे 
काळजीपूिथक िपासली असिी, िर िैद्यकीय िपासणीची गरज अवििय कमी रावहली असिी. 
ककबहुिा, िैद्यकीय िपासणीच्या खचाि ि इिर खचाि बचि झाल्यास दाव्याचं्या प्रमाणाि 
िोिी िाढही ्िीकारिा येईल ि त्यामुळे प्र्िािकत्याची गैरसोयही कमी होईल.  

म्हणूिच, विमा कंपन्शया काही विमा पॉवलसी घेऊि येि आहेि ज्यामध्ये प्र्िािकत्याला 
कोणिीही िैद्यकीय िपासणी करुि घ्यायची गरज िसिे. अिा पवरस््ििीि, कंपन्शया 
सामान्शयपणे ‘िैद्यकीय जाळे’ ियार ियार करिाि जे कोणत्या ियाला ि टप्प्याला िैद्यकीय 
विमालेखि केले जाि ेहे दिथवििाि, ि म्हणूिच िैद्यकेिर मयादाचंी काळजीपूिथक रचिा केली 
जािे ज्यामुळे व्यिसाय ि जोखीम यािील योग्य सिुंलि राखले जािे. 

उदाहरण 

एखाद्या व्यविला िैद्यकीय िपासणी, प्रिीक्षा कालािधी ि प्रवक्रयेमध्ये होणारा उिीर अिा दीघथ 
प्रवक्रयेिूि ि जािा आरोग्य विमा घ्यायचा असेल, िर िी िैद्यकेिर विमालखेि पॉवलसीचा 
पयाय विििू िकिे.िैद्यकेिर विमालेखि धोरणाि, हप्त्याचे दर ि विमा रक्कम सामान्शयपणे 
काही आरोग्य प्र्िाचं्या आधारे विस््चि केली जािे जे बहुिेक िय, कलग, धूम्रपाि िगथ, 
िरीराची ठेिण इत्यादींिर अिलंबूि असिाि. याची प्रवक्रया जलद असिे मात्र िुलिेिे हप्िे 
जा्ि असू िकिाि.  

3. सासं्ख्यकीय गुणाकंि पद्धि 

ही विमालेखिामध्ये िापरली जाणारी पद्धि आहे, ज्यामध्ये सासं्ख्यकीय ककिा टक्केिारीचे 
मूल्यमापि जोखीमेच्या प्रत्येक घटकािर केले जािे.  

िय, कलग, ििं, व्यिसाय, वििास, पयािरण, िरीराची ठेिण, सियी, कुटंुब ि िैयविक 
इविहास िपासला जािो ि पूिथविधावरि विकषाचं्या आधारे सासं्ख्यकीय गुणाकंि केले जािे.  

4. विमालेखिाचा विणथय 

वमळालेल्या मावहिीचे काळजीपूिथक मूल्यमापि करुि विचे योग्य त्या जोखीम िगथिाऱ्यामंध्ये 
िगीकरण केल्यािंिर विमालेखि प्रवक्रया पूणथ होिे. िरील साधिाचं्या आधारे ि आपल्या 
वििकेबुद्धीिुसार विमालेखक जोखीमेचे पढुील िगथिाऱ्यामंध्ये िगीकरण करिो: 

a) प्रमाणभिू दरािंी जोखीम ्िीकारा 
b) अविवरि हप्िा (लोकिग) आकारुि जोखीम ्िीकारा, अिाि सिथच कंपन्शयामंध्ये असे 

केले जाि िाही 
c) विवहि कालािधी/अिधीसाठी विमा सरंक्षण लाबंणीिर टाकणे 
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d) विमा सरंक्षण िाकारणे 
e) प्रवि प्र्िाि (संरक्षण मयावदि ठेिणे ककिा काही भाग िाकारणे)  
f) जादा िजािट ककिा सहयोगी रक्कम लादणे 
g) पॉवलसी अिंगथि कायमचे अपिजथि (अपिजथिे) लागू करणे 

कोणिाही आजार कायमचा िगळल्यास, पॉवलसी प्रमाणपत्रािर त्याचे साक्ष्याकंि केले 
जािे.प्रमाणभिू पॉवलसी अपिजथिाव्यविवरि हे अविवरि अपिजथि असिे ि िो कराराचा एक 
भाग असिो. 

विमालेखकादं्वारे िज्ञ िैयविक जोखीम मूल्यमापि विमा कंपन्शयासाठी अवििय महत्िाचे असिे 
कारण त्यामुळे विमा यंत्रणा संिुवलि राहिे.विमालखेिामुळे विमाकिा जोखीमेची समाि 
पािळी अपेवक्षि असलेल्याचंा एकाच गटाि समाििे करिो ि त्यािंी विििलेल्या संरक्षणासाठी 
त्यािंा समाि हप्िा आकारिो.यािूिपॉवलसीधारकाला वमळणारा लाभ म्हणजे त्याला रा्ि ि 
्पधात्मक दराि विमा उपलदाध होिो िर विमाकत्याला होणारा लाभ म्हणजे विकृिीच्या 
गृवहिकािुसार त्याला त्याचा पोटथफोवलओचा अिुभि राखिा येिो.  

5. सामान्शय ककिा प्रमाणभिू अपिजथिाचंा िापर करणे 

बहुिेक पॉवलसींमध्ये काही अपिजथिे लागू केलेली असिाि जी त्याचं्या सिथ सद्यािंा लाग ू
होिाि. यािंा प्रमाणभिू अपिजथिे ककिा काही िळेा सामान्शय अपिजथिे असे म्हणिाि. विमाकिे 
प्रमाणभिू अपिजथिे लागू करुि त्याचंी असुरवक्षििा मयावदि करिाि.  

या मुद्यािर आधीच्या प्रकरणाि चचा करण्याि आली. 

्ििुःची चाचणी घ्या  4 

िैद्यकीय विमालखेिाविषयी पुढीलपकैी कोणिे वििदेि चकुीचे आहे? 

I. िैद्यकीय अहिाल गोळ करण्याि ि त्याचे मूल्यमापि करण्याि बराच खचथ येिो. 

II. आरोग्य विम्यासाठी िैद्यकीय विमालेखि करिािा सध्याची आरोग्य स््ििी ि िय हे 
महत्िाचे घटक असिाि. 

III. प्र्िािकत्यांिा त्याचं्या आरोग्य जोखीम ्िरुपाचे मूल्यमापि करण्यासाठी िैद्यकीय ि 
रोगविदाि िपासण्या करुि घ्याव्या लागिाि. 

IV. जोखीमेच्या प्रत्येक घटकािर टक्क्याचें मूल्यमापि केले जािे. 
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आकृिी  1 : विमालेखि प्रवक्रया 
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G. समूह आरोग्य विमा 

1. समूह आरोग्य विमा 

समूह विम्याचे विमालेखि प्रामुख्यािे सरासरीच्या वियमािर केले जािे, म्हणजेच प्रमाणभिू 
समूहाच्या सिथ सद्यािंा समूह आरोग्य विमा पॉवलसी अंिगथि संरक्षण वदले असिे, समूहािील 
व्यिी िैयविकपणे विमाकत्याच्या विरुद्ध-वििि करु िकि िाहीि. अिाप्रकारे, आरोग्य 
विम्यासाठी एका समूहाला ्िीकारुि, विमाकिा समूहामधील काही सद्यािंा िीव्र ि िारंिार 
आरोग्य सम्या असू िकिाि ही िक्यिा विचाराि घेिो.  

समूह आरोग्य विम्याच्या विमालेखिासाठी समूहाच्या िैविटट्याचें वि्लेषण करणे आि्यक 
असिे ज्याद्वारे हा समूह विमा कंपिीच्या विमालेखि मागथदिथक ित्िामंध्ये िसेच विमा वियमािंी 
समूह विम्यासाठी घालिू वदलेल्या मागथदिथक ित्िामंध्ये बसिो का याचे मूल्यमापि करिा येिे.  

समूह आरोग्य विम्यासाठी प्रमाणभिू विमालखेि प्रवक्रयेमध्ये प्र्िाविि समूहाचे पुढील 
घटकािुंसार मूल्याकंि कराि ेलागिे: 

a) समूहाचा प्रकार 

b) समूहाचा आकार 

c)  उद्योगाचा प्रकार 

d) संरक्षणासाठी पात्र व्यिी 

e) संपूणथ समूहाला सरंक्षण वदले जाि आहे ककिा सद्यािंा बाहेर राहण्याचा पयाय आहे 

f) संरक्षणाची पािळी – सिांसाठी समाि ककिा िगेिगेळी 

g) कलग, िय, एका ककिा अिेक वठकाणी, समूह सद्याचं्या उत्पन्शि पािळ्या, 
कमथचाऱ्याचं्या उलाढालीचा दर, समूह धारकाद्वारे संपूणथ हप्िा वदला जाईल ककिा 
सद्यािंा हप्त्याच्या रकमेि योगदाि द्याि ेलागेल यासंदभाि गटाची रचिा 

h) विविध भौगोवलक वठकाणामंध्ये विविध वठकाणी पसरलेले असल्यास विविध प्रदेिािील 
आरोग्यदेखभाल खचािील फरक 

i) समूहधारकाचे िृिीय पक्ष प्रिासकाद्वारे (त्याला हिा असलेला ककिा विमाकत्यािे 
विििलेला) ककिा विमाकत्याद्वारेच समूह विम्याच्या प्रिासिास प्राधान्शय 

j) प्र्िाविि समूहाचा पूिीचा दाव्याचंा अिुभि 
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उदाहरण 

खाणींमध्ये ककिा कारखान्शयामंध्ये काम करणाऱ्या समूहाच्या सद्यािंा िािािुकूवलि 
कायालयामंध्ये काम करणाऱ्या सद्याचं्या गटापेक्षा आरोग्याची जोखीम अवधक असिे. दोन्शही 
गटासंाठी आजाराचें ्िरुप (त्यामुळेच दािहेी) बरेच िगेळे असण्याची िक्यिा आहे. म्हणूिच 
विमाकिा दोन्शही प्रकरणािुंसार आरोग्य विमा पॉवलसीचे दर ठरिले.  

त्याचप्रमाणे उच्च उलाढाल असलेल्या आयटी कंपन्शयासंारख्या समूहाचं्या बाबिीि विपवरि 
वििि टाळण्यासाठी, विमाकिे खबरदारीचे विकष लाि ू िकिाि उदाहरणािथ कमथचाऱ्यािंी 
विम्यासाठी पात्र होण्यासाठी पवरिीक्षा कालािधी पूणथ केला पावहजे. 

आरोग्य विमा व्यिसायाच्या अवििय ्पधात्मक ्िरुपामुळे, विमाकिे समूह विमा योजिामंध्ये 
बरीच लिवचकिा ि लाभामंध्ये गरजेिुसार बदल करिाि. मालक-कमथचारी समूह विमा 
योजिामंध्ये, कालािंरािे लाभाचंी रचिा विकवसि होि जािे ि मालकाच्या मिुटयबळ 
विभागाद्वारे कमथचाऱ्यािंा रोखूि ठेिण्याचे साधि म्हणूि िापरले जािे. बहुिेकिळेा, 
विमाकत्यांमधील ्पधेमुळे दुसऱ्या विमाकत्यािे वदलेल्या समूह विमा योजिेची बरोबरी 
करण्यासाठी ककिा सुधावरि लाभ देण्यासाठी लिवचकिा वदली जािे ज्यामुळे दुसऱ्या 
विमाकत्याचा व्यिसाय िादायाि घेिा येिो ि आपल्याकिे िळििा येिो. 

2. मालक-कमथचारी समूहावििाय इिर विमालेखि 

मालक-कमथचारी समूह हे पारंपवरकपणे समूह आरोग्य विमा वदले जाणारे अगदी िेहमीचे गट 
आहेि. मात्र, आरोग्य विम्याला आरोग्य सेिा खचासाठी विधी देण्याचे प्रभािी माध्य म्हणूि 
मान्शयिा वमळू लागल्यािे, विविध प्रकारचे गट आिा ियार झाले आहेि. अिा पवरस््ििीि 
समूहाचे विमालेखि करिािा समूहाच्या रचिेचे िैविटट्य विचाराि घेणे समूह आरोग्य विमा 
विमालेखकासंाठी महत्िाचे असिे. 

कमथचारी-मालक समूहावं्यविवरि, विमाकत्यांिी पुढीलप्रमाणे विविध प्रकारच्या समूहािंा विमा 
संरक्षण वदले आहे: कामगार संघटिा, वि्ि्ि सं् िा ि सोसायटी, बहु-मालक गट, वििेष 
विक्री हक्क असलेले विके्रिे, व्यािसावयक संघटिा, क्लब ि इिर बंधुत्ि संघटिा. 

विविध देिामंध्ये सरकारे समाजाच्या गरीब घटकासंाठी समूह आरोग्य विमा संरक्षण खरेदी 
करिाि. भारिामध्ये कें द्रीय ि राज्य पािळीिरील सरकारे जोरकसपणे गरीबासंाठीच्या समूह 
आरोग्य विमा योजिा प्रायोवजि करिाि उदाहरणािथ आरएसबीिाय, यिस््ििी इत्यादी. 

अिा िैविध्यपूणथ समूहासंाठी विमालेखिामध्ये विचार केले जाणारे घटक सिथसामान्शयपणे 
्िीकायथ समूह विमालेखि घटकासंारखेच असले िरीही, पढुील अविवरि घटकाचंाही विचार 
केला जािो: 

a) गटाचा आकार (समूहाचा आकार लहाि असेल िर िारंिार बदल होऊ िकिाि) 
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b) विविध भौगोवलक प्रदेिामंध्ये आरोग्यसेिा खचाची पािळी िगेिगेळी असिे 

c) समूह आरोग्य विमा योजिेमध्ये समूहािील सिथ सद्य सहभागी ि झाल्यास विपवरि 
विििीची जोखीम असिे 

d) पॉवलसी घेिलेल्या गटािील सद्याचें साित्य 

केिळ कमी दरामध्ये अिा समूह आरोग्य विमा योजिाचंा लाभ घेण्यासाठी, अवियवमि 
प्रकारच्या गटामंध्ये िाढ झाली आहे, यािंा ‘सोयीचे गट’ असे म्हणिाि. म्हणूिच विमा 
वियामक आयआरिीएिे विमाकत्यांिी विविध गट हािाळण्यासाठी ्िीकारलेला दृस्टटकोि 
वियवमि करण्यासाठी समूह विमा मागथदिथक ित्ि ेप्रवसद्ध केली आहेि. अिा वबगर-कमथचारी 
गटामंध्ये पढुील गटाचंा समाििे होिो: 

a) मालक कल्याण संघटिा 

b) विविटट कंपिीद्वारे देण्याि आलेले के्रविट कािथ धारक 

c) विविटट व्यिसायाचे ग्राहक जेिे विमा अविवरि लभ म्हणूि वदला जािो 

d) बँक ि व्यािसावयक संघटिा ककिा सं् िाचें कजथदार 

समूह विमा मागथदिथकित्िामंागचे उवद्दटट केिळ लिवचक रचिा, िैयविक पॉवलसींिर उपलदाध 
िसलेले लाभ वमळिणे ि खचाि बचि हे लाभ वमळविण्याच्या उवद्दटटािे समूह ियार करण्यास 
विबधं घालणे हे आहे. अिा ‘सोयीच्या गटामुंळे’ बहुिेकिळेा विमाकत्यांविरुद्ध विपवरि वििि 
केली जािे ि पवरणामी दाव्याचें प्रमाण अवधक असिे. अिाप्रकारे वियामक प्रावधकरणाद्वारे 
घालिू वदलेल्या समूह विमा मागथदिथक ित्िामुंळे विमाकत्यांद्वारे बाजारािील ििथि 
जबाबदारीचे राहण्यास मदि होिे. त्यामुळे विमाकंपन्शयादं्वारे विमालखेिामध्ये िसेच समूह 
योजिासंाठी प्रिासकीय मािके ियार करुि समूह विमा योजिाचंा प्रसार करिािा वि्ि 
आणली जािे. 

H. विदेि प्रिास विम्याचे अिंलेखि 

विदेि प्रिास विम्याच्या अंिगथि मुख्य संरक्षण हे िैद्यकीय संरक्षण असिे त्यामुळे सिथसाधारण 
पणे अंिलेखिाि सुद्धा िैद्यकीय विम्याची पद्धि िापरली जाईल.  

विमा हप्त्याचे दर विधारण आवण पॉवलसी ्िीकृिी प्रत्येक कंपिीच्या मागथदिथक ित्त्िािुंसार 
केले जाईल मात्र अन्शय काही महत्िाचे पैल ूखालीलप्रमाणे असिील: 

1. विमा हप्त्याचा दर प्र्िािकाचे िय आवण विदेि प्रिासाचा कालािधी यािर अिलंबिू 
असेल. 

2. विदेिािील िैद्यकीय उपचाराचंा खचथ महागिा असल्यािे सामान्शयिुः आपल्या 
देिािील िैद्यकीय विमा पॉवलसी पेक्षा विमा हप्िा दर खूप असि असिो. 
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3. त्यािूि अन्शय देिापेंक्षा, युएसए आवण कॅििा येिील विमा हप्िा सिावधक असिो. 

4. पॉवलसीचा िापर करूि पॉवलसीधारक परदेिाि िैद्यकीय उपचार घेणार िाही याची 
दक्षिा घेिली पावहजे आवण त्यामुळे सध्या अस््ित्िाि असलेल्या आजाराचंा 
प्र्िािाच्या टप्प्यािरच काळजीपूिथक विचार केला गेला पावहजे. 

I. व्यविगि अपघाि विम्याचे अिंलेखि 

व्यविगि अपघाि पॉवलसी साठी अंिलेखिाच्या मुद्द्द्याबंाबि खाली चचा केली आहे: 

दर विधारण 

व्यविगि अपघाि विम्यामध्ये विमाधारकाचा व्यिसाय हा सिाि महत्िाचा पैल ूविचाराि घेिला 
जािो. साधारणपणे घराि आवण र्त्यािंर अपघािाला सामोरे जाणे सिथ लोकासंाठी सारखेच 
असिे. मात्र व्यिसायािी संबंवधि जोखमी कामाच्या ्िरूपािर अिलंबूि असिाि. 
उदाहरणािथ, इमारिीच्या बाधंकामाच्या साईटिर काम करणाऱ्या इवंजवियरपेक्षा ऑवफस मध्ये 
काम करणाऱ्या व्यि्िापकाला कमी जोखमीला सामोरे जाि ेलागिे. 

प्रत्येक व्यिसायासाठी एक विस््चि दर ठरिणे व्यिहायथ िाही. त्यामुळे, कमी अवधक सारख्या 
जोखमीचे व्यिसाय काही समूहामंध्ये िगीकृि केले जािाि. िगीकरणाची खाली वदलेली पद्धि 
सोपी आवण व्यिहायथ आहे. प्रत्येक कंपिीचे ्िि:चे िगीकरणाचे िगेळे आधार असू िकिाि. 

जोखमीचे िगीकरण 

व्यिसायाच्या आधारािर, विमाधारकािी सबंद्ध जोखमी िीि समूहाि िगीकृि केल्या जािाि: 

 जोखीम समूह  I 

लेखाकमी, िॉक्टसथ, िकील, िा्िुयोजक, सल्लागार अवभयंिे, विक्षक, प्रिासकीय 
कामाि असणाऱ्या व्यिी, प्रािवमक वरत्या ित्सम जोखीम असणाऱ्या व्यिसायािील 
व्यि. 

 जोखीम समूह II 

बाधंकाम व्यािसावयक, कंत्राटदार आवण अवभयिें जे केिळ पयािके्षणाची कामे 
करिाि, प्राण्याचें िॉक्टसथ, माल मोटारींचे आवण कासथचे पगारी चालक आवण ित्सम 
धोक्यामंध्ये काम करणाऱ्या व्यिी.  

हािािे काम करणारे कामगार (समूह III च्या अंिगथि येणारे लोक सोिूि), रोख 
हािाळणारे कमथचारी, गरेज आवण मोटार मेकेविक, मिीििर काम करणारे कमथचारी, 
व्यािसावयक अॅिलेट्   आवण खेळािू, लाकूिकाम करणारे यतं्र कमथचारी आवण 
ित्सम धोक्यामंध्ये काम करणारे कमथचारी. 
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 जोखीम समूह  III 

भवूमगि खाणींमध्ये, ्फोटके काििुसे बििण्याचे काम करणारे कमथचारी, उच्च 
विदु्यिभार परुिणाऱ्या इलेस्क्ट्रकल उभारणी करणारे, जॉकी, सकथ िीिील कलाकार, 
िाहि ककिा घोड्याचं्या ियथिीि भाग घेणारे, विकारीच्या खेळि भाग घेणारे, 
वगयारोहण, विविर क्रीिा, ्कीईंग, आईस हॉकी, बलिू उड्डाण, हँगग्लाईकिग, वरव्हर 
राफ्टींग, पोलो आवण ित्सम धोक्यामंध्ये काम करणारे कमथचारी. 

हे जोखीम समूह अिुक्रमे ‘साधारण’ ‘मध्यम’ आवण ‘उच्च’ या ्िरुपाि ओळखले 
जािाि. 

ियोमयादा 

विमा सरंक्षणासाठीचे आवण ििीकरणाचे वकमाि िय आवण कमाल िय प्रत्येक कंपिीिुसार 
बदलिे. साधारणपणे ियिष े 5 िे 70 असा साधारण संकेि आहे. मात्र, ज्या व्यिींचे विमा 
संरक्षण आधी पासूिच आहे त्याच्या पॉवलसी िय 70 पूणथ झाल्यािंिर 80 पयंि, ििीकरणाचा 
अवधभार लागू करूि ििीकरण करिा येऊ िकिे. 

ििीि सरंक्षण ककिा ििीकरणासाठी कोणिीही िैद्यकीय िपासणीची आि्यकिा िसिे. 

िैद्यकीय खचथ 

िैद्यकीय खचासाठी सरंक्षण खालीलप्रमाणे असिे: 

• व्यविगि अपघाि पॉवलसी अपघािािील िारीवरक दुखापिीमुळे आलेल्या िैद्यकीय 
खचाला सरंक्षण देण्यासाठी जादा विमा हप्िा भरूि ि पुटटी जोिूि वि्िावरि करिा 
येिे. 

• पॉवलसी अिंगथि अन्शय फायद्याचं्या सोबि हे फायदे असिाि. 

• त्या व्यिीला रुग्णालयाि भरिी करणे आि्यक िाही. 

युध्द आवण ित्सम जोखमी 

युद्ध जोखीम सरंक्षणाच्या अिंगथि विदेिाि िागरी सेिसेाठी जाणारे भारिीय कमथचारी जादा 
विमा हप्िा भरूि सरंवक्षि केले जािाि.  

 िािंिेच्या काळाि जारी केल्या जाणाऱ्या व्यविगि अपघाि पॉवलसीचे दर साधारण 
दरापेक्षा 50 टक्के जादा असू िकिाि. (म्हणजे साधारण दरापेक्षा 150 टक्के जादा.) 

 असाधारण काळाि/अिचणीच्या काळाि (म्हणजे, जेव्हा विदेिाि भारिीय कमथचारी 
िागरी सेिामंध्ये कायथरि असिाि ि युद्ध सदृि पवरस््ििी विमाण होिे) िेव्हा 
साधारण दरापेक्षा 150 टक्के जादा दरािे वदल्या जािाि. (म्हणजे, सह्गदारण दरापेक्षा 
250 टक्के जादा दरािे) 
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प्र्िाि फॉमथ 

फॉमथ मधूि खालील प्रकारची मावहिी वमळिे: 

 व्यविगि िपिील  
 िारीवरक स््ििी  
 सियी आवण इविहास 
 अन्शय ककिा पूिीचे केलेले विमा  
 मागील अपघाि ककिा आजार 
 फायदे आवण विमा आ्िावसि रक्कमेची वििि  
 प्रकटि 

िर उल्लेवखि आि्यक िपिील खालीलप्रमाणे ्पटट केले जाऊ िकिाि: 
 व्यविगि िपविलामंध्ये, िय, उंची आवण िजि, व्यिसायाचे संपूणथ िणथि आवण 

सरासरी मावसक उत्पन्शि. 
 ियामुळे हे समजिे की पॉवलसी साठी आि्यक असलेले प्रििेाच्या ियोमयादेि विमा 

धरकाचे आहे का. िजि आवण उंची याचंी िुलिा कलग, उंची आवण िय याच्या 
कोटटकािी केली पावहजे आवण प्र्िािक जर सरासरीच्या पेक्षा 15 टक्के कमी ककिा 
जा्ि असेल िर पुढील िपासण्या करूि घ्यायला हव्याि. 

 िारीवरक स््ििीचे िपिीलामुंळे काही िारीवरक अपंगत्ि ककिा न्शयूि,जुिाट रोग 
असल्यास समजिे. 

 ज्या प्र्िािकाचा एखादा अियि ककिा एका िोळ्याची दृटटी गेली असेल त्याचंा विमा 
मान्शय प्रकारणाि काही वििेष अटींिर ्िीकारला जािो. असे प्र्िािक असाधारण 
जोखीम असिाि कारण िे “काही विविटट प्रकारचे अपघाि टाळण्यास अक्षम असिाि 
आवण एक ि्िुस््ििी म्हणिू उिथवरि पायाला दुखापि झाली ककिा दृटटी अधू झाली 
िर, अपंगत्िाची िीव्रिा आवण वदघथिा िेहेमी पेक्षा खूप जा्ि असिे.  

 मधुमेहामुळे जखम भरूि यायला िळे लागिो आवण िी लिकर बरी होणार िाही आवण 
अपंगत्ि अिाि्यकपणे लाबंले. भविटयािील अपघािािील जोखमींिर दुखापिी आवण 
आजार याचंा पवरणाम होईल का आवण वकिी प्रमाणाि होईल याबाबि िैद्यकीय 
पा्िथभमूी िरूि प्र्िािाकाची परीक्षा करिा येईल. अिा अिेक प्रकारच्या िक्रारी 
असिाि ज्या इिक्या गंभीर असिाि की त्यामुळे िी जूखीम विमा करण्यायोग्य राहि 
िाही, उदा, दयदयाच्या झिपाचंी सम्या. 

 वगयारोहण, पोलो, मोटार रेकसग, अॅक्रोबटॅीक्स इत्यादी धोकादायक पा्िथभमूी असेल 
िर जादा विमा हप्िा आकारािा लागिो. 

विमा आ्िावसि रक्कम 

व्यविगि अपघाि पॉवलसी मध्ये विमा आ्िावसि रक्कम काळजीपूिथक विस््चि केली पावहजे, 
करंट्या फायद्याच्या पॉवलसी आहेि, भरपाईच्या पॉवलसी िव्हेि. ‘लाभदायी रोजगारािूि’ 
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वमळणाऱ्या उत्पन्शिाचा काळजीपूिथक विचार केला पावहजे. अन्शय िदादाि सागंायचे िर, 
प्र्िािकाला अपघाि झाल्यास ज्या उत्पन्शिािर पवरणाम होणार िाही त्याचा विमा आ्िावसि 
रक्कम िक्की करिािा विचार करिा कामा िये. 

प्रत्येक विमाकिा/अंिलेखक याचं्यािुसार विमा आ्िावसि रक्कम िक्की करण्याची पद्धि 
बदलि असिे, त्यामुळे िक्की वकिी रक्कमेसाठी विमा केला जाईल हे अंिलेखकािंर अिलंबूि 
असिे. असे असले िरीही सामान्शय पद्धिी म्हणूि विमा आ्िावसि रक्कम विमाधारकाच्या 72 
मवहन्शयाचं्या ककिा / 6 िषांच्या उत्पन्शिापेक्षा अवधक असिा कामा िये. 

पॉवलसी केिळ भािंिली फायद्यासंाठी असेल िर हे बधंि काटेकोर पणे पळे जाि िाही. 
िात्पुरत्या ्िरूपाच्या संपूणथ अपन्शगत्िासाठी देय भरपाई त्या कालािधीिील विमाधारकाच्या 
उत्पन्शिाच्या प्रमाणापेक्षा अवधक आहे असे होऊ िये. संरक्षण जर संपूणथ िात्परुिे अपंगत्ि 
(टीटीिी) यासाठी असेल िर सामान्शयिुः विमा आ्िावसि रक्कम त्याच्या/विच्या िार्थषक 
उत्पन्शिाच्या दुप्पटी पेक्षा अवधक असणार िाही. 

जे लोक लाभदायक रोजगार वमळिि िाहीि, उदा, गवृहणी, विद्यािी इत्यादी अिा लोकािंा 
संरक्षण देिािा केिळ भािंिली फायदे वदले जािाि आवण कोणिीही साप्िावहक भरपाई वदली 
जाि िाही. 

कुटंुब पॅकेज संरक्षण 

मुले आवण उत्पन्शि ि वमळिणारा जोिीदार यािंा मृत्यू आवण कायम्िरूपी अपन्शगत्िासाठी 
(संपूणथ ककिा अिंिुः) संरक्षण पुरिले जािे. मात्र, प्रत्येक कंपिीच्या संकेिािुंसार फायद्याच्या 
कोटटकाचा विचार केला जािो. काही कंपन्शया उत्पन्शि ि वमळिणाऱ्या जोिीदाराला सुद्धा 
विविटट मयादेपयंि संपूणथ िात्पुरिे अपंगत्ि (टीटीिी) साठी सरंक्षण पुरििाि. 

साधारणपणे एकूण विमा हप्त्यािर 5 टक्के सिलि देऊ केली जािे. 

समूह पॉवलसी  

जर विमाधारकाचंी संख्या विविटट संख्येपेक्षा अवधक असेल िर विमा हप्त्यामध्ये समूह सिलि 
वदली जािे, मात्र जर समहूाची संख्या लहाि असेल उदा. 25 िर समूह पॉवलसी सिलिी 
वििाय जारी केली जािे. 

साधारणपणे, िाि े ि घािलले्या पॉवलसी जेिे सद्याची ओळख विस््चि करणे सिंयािीि 
आहे अिा अवििय महत्िाच्या ग्राहकािंाच वदल्या जािाि. 

समूह सिलि विकष 

समूह पॉवलसी केिळ िाि ेअसलेल्या समूहान्शिाचा वदल्या जािाि. समूह सिलि आवण अन्शय 
फायदे वमळिण्यासाठी प्र्िाविि “समूह” खालीलपैकी कोणत्याही एक प्रकारािील असला 
पावहजे: 
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 मालक - कामगार सबंंध, कामगारािर अिलंबिू असणाऱ्या व्यकिसह  

 पूिथ विस््चि के्षते्र / असे समहू जेिेह राज्य /कें द्र सरकारद्वारे विमा हप्िा भरला जािो  

 िोंदणीकृि सहकारी सोसायटीचे सद्य 

 िोंदणीकृि सेिा क्लदासचे सद्य  

 बँकाचं्या के्रिीट कािथ /िायिसथ /मा्टर/ व्हीसा कािथ धारक 

 बँकाचें जमा ठेि प्रमाणपत्रधारक /एिबीएफसी 

 बँकाचें समभाग धारक / सािथजविक कंपन्शया 

िरील प्रकारापेंक्षा अन्शय काही िगेळ्या प्रकाराचं्या संदभािील प्र्िािािंर चचा होऊ िकिे 
आवण संबवंधि विमाकत्याच्या िावंत्रक विभागाद्वारे विणथय घेिला जाऊ िकिो. 

‘अपेवक्षि’ समूह संख्येिर समूह सिलि देऊ केली जाऊ िकि िाही. पॉवलसी घेिािा िोंदणी 
केलेल्या प्रत्यक्ष सद्य संख्येच्या आधारािरचा समूह सिलि विचाराि घेिली जाऊ िकिे 
आवण िक्की केली जाऊ िकिे. 

विमा आ्िावसि रक्कम  

प्रत्येक विमा धारक व्यिीसाठी ्ििंत्रपणे विविटट रक्कमेसाठी विमा आ्िावसि रक्कम 
विस््चि केली जाऊ िकिे ककिा विमाधारक व्यिींिा देण्याच्या मोबदल्यािी जोििा येऊ 
िकिे.  

समूह विमा मध्ये ‘सिांि ककिा कोणालाही िाही’ हे ित्ि लागू होिे. िाढीि विमा हप्िा ककिा 
परिािा याचं्यािुसार िाढ ककिा िजािट केली जािे. 

विमा हप्िा 

जोखमींचे िगीकरण आवण विििलेले फायदे याचं्यािुसार िाि घािलेल्या कामगारािंा 
विम्हाप्त्याचे विविध दर लागू होिाि. िसेच विमा आ्िावसि व्यिींच्या व्यिसायािुसार 
दरामंध्ये फरक पिेल. 

उदाहरण  

ढोबळमािािे विचार करिा एकाच प्रकारचे काम करणाऱ्या सुविस््चि केलेल्या समूहािील सिथ 
कमथचाऱ्यािंा एकाच दर लाग ूकेला जाईल. 

िाि ेि घािलेल्या कमथचाऱ्याचं्या संबधंाि मालकािे त्याच्याकिे असलेल्या अवधकृि िोंदींिुसार 
प्रत्येक प्रकारािील कमथचाऱ्याचंी संख्या घोवषि करािी लागेल. 

एखाद्या असोवसअिि, क्लदास इत्यादींमधील िि े घािलेल्या सद्यासंाठी जोखमीच्या 
िगीकरणािुसार विमा हप्त्याचे दर लागू होिील. 
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जेव्हा सद्यिा साधारण ्िरूपाचे असेल आवण कोणत्याही एका व्यिसायािी मयावदि िसेल 
िेव्हा दर लागू करिािा अिंलेखक ्ििुःच विणथय घेिाि. 

सेिा बजाििािाचे सरंक्षण 

सेिारि असिािाच्या कालािधीि परुिले जाणारे सरंक्षण खालील प्रमाणे असिे: 

 जर व्यिीगट अपघाि सरंक्षण केिळ कामाच्या िासपंुरािेच हि े असेल िर 24 
िासासंाठी िको असेल िर) एकूण विमा हप्त्याच्या 75 टक्के विमा हप्िा आकाराला 
जािो. 

 कमथचाऱ्याला केिळ कामाच्या वठकाणी आवण काम करिािा अपघाि आल्यास सरंक्षण 
लागू होिे. 

सेिा कालािधी िंिरचे संरक्षण 

विमा संरक्षण केिळ काही िासासंाठीच हि े असेल, म्हणजे जेव्हा िो कामािर िसेल 
आवण/ककिा अवधकृि किथव्य बजािि िसेल िर कमी विमा हप्िा ककिा एकूण विमा हप्त्याच्या 
50 टक्के विमा हप्िा आकारला जाईल. 

मृत्यू बाबि संरक्षणाचा अपिाद 

प्रत्येक कंपिीच्या मागथदिथक ित्त्िािुंसार मृत्यूचा फायदा िगळूि व्यविगि अपघाि समहू 
विमा पॉवलसी जारी करणे िक्य आहे. 

समूह सिलि आवण लाभािं /मालुज 

एका पॉवलसीमध्ये मोठ्या प्रमाणािर लोक संरवक्षि केले असल्यािे, प्रिसकीय काम 
अविम्खारच कमी होिो. त्याच बरोबर, सामान्शयिुः समूहािील सिथ लोक विमाधारक बिल्यािे 
विमाकत्या विरुद्ध विपरीि विििीचा धोका कमी होिो. त्यामुळे, विमा हप्त्याि प्रमाणािुसार 
सिलि अिुमि केली जािे. 

विमा हक्काचंा पूिािुभि लक्षाि घेऊि समूह पॉवलसीचे ििीकरण करिािा दर विधारण केले 
जािे. 

 चागंला पूिािुभि असल्यास िाविकरण विमा हप्त्याि सिलि (लाभािं) वदली जािे. 

 विपरीि अिुभि आल्यास िाविकरण विमा हप्त्यािर प्रमाणािुसार अवधभार (मालुज) 
लािला जािो. 

 विमा हक्काचा अिुभि, उदा. 70 टक्के असेल िर साधारण दर लागू केल जािाि 

प्र्िाि फॉमथ  

 विमाधारकाद्वारे पूणथ करण्यासाठी, सद्याकंरिी भरण्यासाठी आवण केिळ एकच 
द्िािजे ठेिण्यासाठी फोरमचे िाटप करण्याची पद्धि आहे. 
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 त्यािे अिाप्रकारचे प्रकटि देणे गरजेचे असिे की कोणिाही सद्यामध्ये िारीवरक 
अपंगत्ि ककिा दोष िाही ज्यामुळे त्याचा सहभाग अ्िीकायथ बिेल.  

 काहीिळेा ही सािधवगरी सुद्धा माफ केली जािे ि पुटटीद्वारे असे समजले जािे आवण 
/ककिा ्पटट केले जािे की विमा संरक्षण सुरु होण्यापूिी असलेले अपंगत्ि आवण अिा 
अपंगत्िाचा पवरणाम या सरंक्षणािूि िगळण्याि आले आहेि. 

असे असले िरी प्रत्यकथ  कंपिी िुसार पद्धि बदलि असिे. 

्ििुःची चाचणी घ्या ५ 

1) समूह आरोग्य विम्यामध्ये, समूहाचा सद्य असलेली कुणीही व्यिी, विमाकत्याविरुद्ध 
विपवरि-वििि होऊ िकिे. 

2) समूह आरोग्य विमा केिळ मालक-कमथचारी समूहािंाच सरंक्षण देिाि. 

I. विधाि १ बरोबर आहे ि विधाि २ चुकीचे आहे 

II. विधाि २ बरोबर आहे ि विधाि १ चुकीचे आहे 

III. विधाि १ ि विधाि २ बरोबर आहेि 

IV. विधाि १ ि विधाि २ चुकीचे आहे 

मावहिी 

विमालेखक जोखीम व्यि्िापिाचा भाग म्हणूि, वििेषिुः मोठ्या समूह पॉवलसींमध्ये त्याची 
जोखीम ह्िािंवरि करण्यासाठी दोि पद्धिींचा िापर करिो: 

सहविमा : सहविमा म्हणजे एकापेक्षा अवधक विमाकत्यांिी जोखीम ्िीकारणे. हे सामान्शयपणे 
प्रत्येक विमाकत्याला ठराविक टक्के जोखीम देऊि केले जािे. अिाप्रकारे पॉवलसी कदावचि 
दोि विमाकत्यांद्वारे ्िीकारली जाऊ िकिे उदाहरणािथ, विमाकिा ए ६०% िाटा ्िीकारेल 
ि विमाकिा बी ४०% िाटा ्िीकारेल. सामान्शयपणे, विमाकिा ए मुख्य विमाकिा असेल जो 
पॉवलसीिी संबवंधि सिथ प्रकरणे हािाळेल, ज्यामध्ये पॉवलसी देणे ि दाव्याची रक्कम देणे याचंा 
समाििे होिो. विमाकिा बी विमाकिा एला वदलेल्या दाव्याच्या रकमेपकैी४०% रकमेची 
भरपाई करेल. 

पुिर्थिमा : विमाकिा विविध प्रकार ि आकाराचं्या जोखीमा ्िीकारिो. िो त्याच्या विविध 
जोखीमाचें संरक्षण किाप्रकारे करु िकेल? िो दुसऱ्या विमा कंपिीकिूि त्याच्या जोखीमाचंा 
पुन्शहा-विमा काढूि संरक्षण करिो ि याला पुिर्थिमा म्हणिाि. म्हणूिच पुिर्थिमाकिा कराराच्या 
्िरुपाि केल्या जाणाऱ्या ्िायी िरिुदीद्वारे ककिा प्रत्येक प्रकरणािुसार विमाकत्याची 
जोखीम ्िीकारिाि ज्याला ऐस्च्छक पुिर्थिमा म्हणिाि. जगभराि पुिर्थिमा काढला जािो ि 
म्हणूिच जोखीमेचे व्यापक वििरण केले जािे. 
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सारािं 

a) आरोग्य विमा विकृिीच्या सकंल्पिेिर आधावरि आहे म्हणजेच व्यिी आजारी पिण्याची 
जोखीम. 

b) विमालखेि ही जोखीम विििीची ि जोखीम मूल्याकंिाची प्रवक्रया आहे.  

c) जोखीम ि व्यिसायामध्ये योग्य संिुलि राखण्यासाठी विमालेखि आि्यक असिे 
ज्याद्वारे ्पधात्मकिा राखली जािे ि त्यासोबि संघटिेची िफायोग्यिा राखली जािे.  

d) व्यविच्या विकृिीिर पवरणाम करणारे काही घटक आहेि िय, कलग, व्यिसाय, िरीराची 
ठेिण, कुटंुबाचा इविहास, पूिीचे आजारपण ककिा ि्त्रवक्रया, सध्याची आरोग्य स््ििी ि 
राहण्याचे वठकाण. 

e) विमालेखिाचा हेिू विमाकत्याचे विपवरि विििीपासूि संरक्षण करणे ि जोखीमाचें योग्य 
िगीकरण ि समाििा याचंी खात्री करणे हा आहे. 

f) एजंट हा प्रािवमक पािळीिरील विमालखेक असिो कारण िो विम्याच्या संभाव्य ग्राहकाला 
सिोत्तम जाणूि घेऊ िकिो. 

g) विम्याची प्रमुख मूलित्ि ेआहेि: परमसद्भाि, विमावहि, क्षविपूर्थि, योगदाि, प्रत्यासि ि 
सिाि जिळचे कारण. 

h) विमालेखिासाठी महत्िाची साधिे आहेि: प्र्िाि अजथ, ियाचा दाखला, आर्थिक 
द्िऐिज, िैद्यकीय अहिाल ि विक्री अहिाल. 

i) आरोग्य विमा पॉवलसीसाठी अजथ करणाऱ्या व्यविची आरोग्य स््ििी विस््चि करण्यासाठी 
विमा कंपन्शया िापरिाि त्या प्रवक्रयेला िैद्यकीय विमालखेि असे म्हणिाि.  

j) िैद्यकेिर विमालखेि म्हणजे ज्या प्रवक्रयेमध्ये प्र्िािकत्याला कोणिीही िैद्यकीय िपासणी 
करुि घ्यािी लागि िाही. 

k) सासं्ख्यकीय गुणाकंि पद्धि ही विमालखेिामध्ये ्िीकारलेली एक प्रवक्रया आहे, ज्यामध्ये 
जोखीमेच्या प्रत्येक घटकाचे सासं्ख्यकीय ककिा टक्केिारी मूल्यमापि केले जािे.  

l) वमळालेल्या मावहिीचे काळजीपूिथक मूल्यमापि केल्यािंिर ि त्याचें योग्य जोखीम 
िगथिाऱ्यामंध्ये िगीकरण झाल्यािंिर विमालखेिाची प्रवक्रया पूणथ होिे. 

m) समूह विम्याचे विमालखेि प्रामुख्यािे सरासरीच्या वियमाच्या आधारे केले जािे, म्हणजे 
जेव्हा प्रमाणभिू गटािील सिथ सद्यािंा समूह आरोग्य विमा पॉवलसी अिंगथि सरंक्षण 
असल्यास, समूहाच्या सद्य व्यिी विमाकत्याच्या विपवरि-वििि करु िकि िाहीि.  
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्ििुःची चाचणी घ्याची उत्तरे 

उत्तर  1 

योग्य पयाय आहे III. 

विमालेखि ही जोखीम वििि ि जोखीम मूल्याकंिाची प्रवक्रया आहे. 

उत्तर 2 

योग्य पयाय आहे III. 

विमाकिा ि विमाधारक दोघािंीही विमालखेिािील परमसद्भािाच्या मूलित्िाचे पालि केले 
पावहजे. 

उत्तर 3 

योग्य पयाय आहे  I . 

विमावहि म्हणजे एखादी व्यिी ज्या सपंत्तीचा विमा काढणार आहे त्यािील त्याचे पैिासंबधंीचे 
ककिा आर्थिक वहि ि अिा संपत्तीचे काही िुकसाि झाल्यास त्याचे होऊ िकणारे आर्थिक 
िुकसाि. 

उत्तर 4 

योग्य पयाय आहे  IV. 

िैद्यकीय विमालखेि पद्धिीमध्ये िाही िर, सासं्ख्यकीय गुणाकंि पद्धिीमध्ये जोखीमेच्या प्रत्येक 
घटकाच्या टक्केिारीचे ि सासं्ख्यकीय मूल्यमापि केले जािे. 

उत्तर  5 

योग्य पयाय आहे IV. 

समूह आरोग्य विम्यामध्ये,जेव्हा समूहािील सिथ सद्यािंा समूह आरोग्य विमा पॉवलसीमध्ये 
संरक्षण वदले जािे, िेव्हा समूहाि सहभागी असलेल्या व्यिी विमाकत्याविरुद्ध विपवरि-वििि 
करु िकि िाहीि. 

मालक-कमथचारी समूहावििाय, विमाकिे पुढील विविध प्रकारच्या गटािंा समूह आरोग्य विमा 
संरक्षण देिाि: कामगार सघंटिा, वि्ि्ि मंिळे ि सं् िा, व्यािसावयक संघटिा, क्लब ि 
इिर मतै्रीपूणथ संघटिा. 
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्ि-चाचणी प्र्ि 

प्र्ि 1 

व्यविच्या विकृिीिर पुढीलपकैी कोणत्याही घटकाचा पवरणाम होि िाही? 

I. कलग 

II. पिी-पत्िीची िोकरी 

III. सियी 

IV. वििासाचे वठकाण 

प्र्ि  2 

क्षविपूर्थिच्या मूलित्िािुसार, विमाधारकाला __________ साठी भरपाई वदली जािे. 

I. विमा रकमेऐिढे प्रत्यक्ष िुकसाि 

II. प्रत्यक्ष वकिी रक्कम खचथ झाली याचा विचार ि करिा विमा रक्कम 

III. दोन्शही पक्षादंरम्याि ठरविण्याि आलेली विस््चि रक्कम 

IV. विमा रक्कम वकिीही असली िरीही प्रत्यक्ष िुकसाि 

प्र्ि  3 

विमालेखकासाठी अजथदाराविषयी मावहिी देणारा पवहला ि प्रािवमक स्रोि म्हणजे त्याचे 
__________. 

I. ियाच्या दाखल्याचे द्िऐिज 

II. आर्थिक द्िऐिज 

III. आधीच्या िैद्यकीय िोंदी 

IV. प्र्िाि अजथ 

प्र्ि 4 

विमालेखिाची प्रवक्रया पूणथ होिे जेव्हा ___________________. 

I. प्र्िाि अजाद्वारे प्र्िािकत्याच्या आरोग्य ि िैयविक िपिीलावंिषयी सिथ महत्िाची 
मावहिी गोळा केली जािे 

II. प्र्िािकत्याच्या सिथ िैद्यकीय िपासण्या ि चाचण्या पूणथ होिाि 

III. वमळालेल्या मावहिीचे काळजीपूिथक मूल्यमापि केले जािे ि योग्य जोखीम गटामंध्ये 
िगीकरण केले जािे 
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IV. जोखीम विििीिंिर ि मूल्य विधारणािंिर पॉवलसी वदली जािे. 

प्र्ि  5 

सासं्ख्यकीय गुणाकंि पद्धिीविषयी पुढीलपैकी कोणिे वििदेि चुकीचे आहे? 

I. सासं्ख्यकीय गुणाकंि पद्धिीमुळे प्रविवक्षि कमथचाऱ्याचं्या मदिीिे मोठा व्यिसाय िगेािे 
हािाळिा येिो. 

II. अिघि ककिा िंका्पद प्रकरणाचें वि्लेषण िैद्यकीय पंच ककिा िज्ञावंििाय सासं्ख्यकीय 
गुणाचं्या आधारे करणे िक्य िाही. 

III. ही पद्धि िैद्यकीय विज्ञािाच्या कोणत्याही विविटट ज्ञािावििाय िापरिा येिे. 

IV. यामुळे विविध विमालेखकादंरम्याि विणथयाि साित्य राखले जाईल याची खात्री केली 
जािे. 

 

्ि-चाचणी प्र्िाचंी उत्तरे 

उत्तर  1 

बरोबर पयाय आहेII. 

व्यविच्या विकृिीिर विच्या पिी-पत्िीच्या िोकरीचा काही पवरणाम होि िाही, मात्र विचा 
्ििुःचा पेिा एक महत्िाचा घटक असूि विच्या विकृिीिर पवरणाम होऊ िकिो. 

उत्तर  2 

योग्य पयाय आहेI. 

क्षविपूर्थिच्या मूलित्िािुसार, विमाधारकाला विमा रकमेपयंिच्या प्रत्यक्ष खचथ ककिा 
िुकसािासाठीच िुकसािभरपाई वदली जािे. 

उत्तर  3 

योग्य पयाय आहेIV. 

विमालेखकासाठी अजथदाराविषयी मावहिीचा प्रािवमक स्रोि असिो त्याचा प्र्िाि अजथ ककिा 
आिदेि अजथ,ज्यामध्ये प्र्िािकत्याचे आरोग्य ि िैयविक िपिीलावंिषयी महत्िाची मावहिी 
गोळा केली जािे. 

उत्तर  4 

योग्य पयाय आहेIII. 
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वमळालेल्या मावहिीचे काळजीपूिथक मूल्यमापि करुि योग्य त्या जोखीम िगथिाऱ्यामंध्ये 
िगीकरण केल्यािंिर विमालेखिाची प्रवक्रया पूणथ होिे.  

उत्तर  5 

योग्य पयाय आहेII. 

सासं्ख्यकीय गुणाकंि पद्धिीमुळे अिघि ककिा िंका्पद प्रकरणाचें अवधक काळजीपूिथक 
वि्लेषण करिा येिे कारण िंका्पद मुद्यावंिषयीचे आधीचे अिुभि, ज्ञाि मािके ि वभन्शििेच्या 
्िरुपाि सासं्ख्यकीय पद्धिीिे वििद करण्याि आले आहेि. 
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प्रकरण  21 

आरोग्य विमा दािे 
 

प्रकरणाची ओळख 

या प्रकरणामध्ये आपण आरोग्य विम्यामध्ये दाव्याचें व्यि्िापि करण्याची प्रवक्रया, आि्यक 
िे द्िऐिज ि दाव्याचें आरक्षण करण्याची प्रवक्रया याविषयी चचा करणार आहोि. यावििाय 
आपण िैयविक अपघाि विम्यािंगथि दाव्याचें व्यि्िापि पाहणार आहोि ि टीपाएची 
भवूमकाही समजाििू घेणार आहोि.  

विकण्याची विटपत्ती 

 

A. विम्याच्या दाव्याचें व्यि्िापि 
B. आरोग्य विम्याच्या दाव्याचें व्यि्िापि 
C. आरोग्य विम्याच्या दाव्यािील द्िऐिज 
D. दाव्यासंाठी राखीि विधी 
E. दाव्याचें व्यि्िापि:िैयविक अपघाि 
F. िृिीय पक्ष प्रिासकाचंी (टीपीए) भवूमका 
G. विमा हक्क व्यि्िापि – विदेि प्रिास विमा 
 

हे प्रकरण अभ्यासल्यािंिर, िुम्हाला पढुील बाबी करिा येिील: 

a) विम्याच्या दाव्यािील विविध भागधारकाचंी भवूमका समजाििू सागंणे 
b) आरोग्य विम्याच्या दाव्याचें व्यि्िापि कसे केले जािे याचे िणथि करणे 
c) आरोग्य विम्याचे दाि े विकाली काढण्यासाठी आि्यक असलेल्या विविध द्िऐिजाचंी 

चचा करणे 
d) विमाकिे दाव्यासंाठीच्या राखीि विधीची िरिूद किी करिाि हे समजाििू सागंणे 
e) िैयविक अपघाि दाव्यावंिषयी चचा करणे 
f) टीपीएची संकल्पिा ि भवूमका समजाििू घेणे 
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A. विम्यािील दाव्याचें व्यि्िापि 

विमा हे ‘आ्िासि’ आहे ि पॉवलसी ही त्या आ्िासिाची ‘साक्षीदार’ असिे हे सिथज्ञाि आहे. 
ज्या घटिेसाठी विमा काढण्याि आला आहे िी घिल्यािंिर पॉवलसी अिंगथि दािा केला जािो 
िेव्हा त्या आ्िासिाची खरी कसोटी असिे. विमाकिा वकिी चागंल्याप्रकारे दाव्याचे 
आ्िासि पाळिो त्याद्वारे त्याची कामवगरी ठरिे. विम्यामधील महत्िाच्या गुणाकंि घटकामंध्ये 
विमा कंपिीच्या दाि ेदेण्याच्या क्षमिेचा समाििे होिो. 

1. दाव्याच्या प्रवक्रयेिील भागधारक 

दाव्याचें व्यि्िापि कसे केले जािे हे आपण िपिीलािे पाहण्यापूिी,दाव्याचं्या प्रवक्रयेमध्ये 
कोणत्या पक्षािंा रस असिो हे समजूि घेऊ. 

आकृिी  1 : दाव्याच्या प्रवक्रयेिील भागधारक 
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ग्राहक जी व्यिी विमा खरेदी करिे िी पवहली भागधारक असिे ि ‘दाव्याची 
ग्राहक’ असिे. 

मालक 

‘दाव्याचें प्रदािा’ म्हणूि विमा कंपिीच्या मालकाचंा मोठा िाटा असिो. 
दाि ेपॉवलसीधारकाचं्या विधीमधूि वदले जाि असले िरीही, बहुिेक 
प्रकरणामंध्ये, आ्िासिाचंी पूिथिा करण्यासाठी िे जबाबदार 
असिाि. 

विमालेखक 
विमा कंपिीिील ि सिथ विमाकत्यांकिील विमालेखकािंर दाि े
समजाििू घेणे ि उत्पादिाचंी रचिा करणे, पॉवलसीच्या अटी, ििी ि 
दर इत्यादी ठरविण्याची जबाबदारी असिे. 

वियामक 

वियामक महत्िाचा भागधारक असिो ि त्याची (भारिीय विमा 
वियामक ि विकास प्रावधकरण) पुढील उवद्दटटे असिाि: 
 विमा के्षत्राि सुव्यि्िा राखणे 
 पॉवलसीधारकाचं्या वहिाचे सरंक्षण करणे 
 विमाकत्यांच्या दीघथकालीि आर्थिक आरोग्याची खात्री करणे. 

िृिीय पक्ष प्रिासक िृिीय पक्ष प्रिासक म्हणिू ओळखले जाणारे सेिा मध्य्ि, जे आरोग्य 
विम्याच्या दाव्यािंर प्रवक्रया करिाि.  

विमा एजंट /दलाल विमा एजंट/दलाल केिळ पॉवलसीच विकि िाहीि िर त्यािंी दािा 
आल्यास ग्राहकािंा सेिा देणेही अपेवक्षि असिे. 

पुरिठादार/रुग्णालये 

िे वििेषिुः एखादे रुग्णालय विमाकत्यािे रुग्णालयािील 
उपचारासंाठी रोखरवहि सेिा देण्यासाठी टीपीएच्या यादीिील 
असल्यास ग्राहकािंा दाव्याचा सुलभ अिुभि वमळािा याची खात्री 
करिाि. 

अिाप्रकारे दाव्याचें चागंल्याप्रकारे व्यि्िापि करणे म्हणजे दाव्यािी संबवंधि या 
भागधारकाचं्या उवद्दटटाचें व्यि्िापि करणे. अिाि काही उवद्दटटाचंा एकमेकािंी सघंषथ होऊ 
िकिो. 

2. विमा कंपिीमध्ये दाव्याचं्या व्यि्िापिाची भवूमका 

उद्योगाकिूि वमळालेल्या मावहिीिुसार - “विविध विमाकत्यांचे आरोग्य विम्यािील िोट्याचे 
प्रमाण ६५% पासूि १२०% पयंि आहे, बाजाराच्या मोठ्या भागाचे िोट्याचे प्रमाण १००% 
पेक्षा अवधकच आहे”. बहुिेक कंपन्शया आरोग्य विमा व्यिसायाि िोटा सहि करि आहेि. 

याचाच अिथ असा होिो की कंपिी ि पॉवलसीधारकािंा चागंले पवरणाम वमळाििे यासाठी 
चागंल्या विमालेखि पद्धिी ि दाव्याचें प्रभािी व्यि्िापि करणे गरजेचे आहे. 
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्ििुःची चाचणी घ्या  1 

विम्याच्या दाव्याच्या प्रवक्रयेमध्ये पुढीलपकैी कोण भागधारक िाही? 

I. विमा कंपिीचे भागधारक 

II. मिुटयबळ विभाग 

III. वियामक 

IV. टीपीए 

B. आरोग्य विमा दाव्याचें व्यि्िापि 

1. आरोग्य विम्यािील आव्हािे 

आरोग्य विमा पोटथफोवलओची िगेळी िैविटट्ये िपिीलािे जाणूि घेणे महत्िाचे आहे म्हणजे 
आरोग्य दाव्याचें प्रभािीपणे व्यि्िापि करिा येईल. ही िैविटट्ये पढुील प्रमाणे आहेि: 

a) बहुिेक पॉवलसी रुग्णालयाि दाखल करण्याच्या क्षविपूिीसाठी ज्यामध्ये सरंक्षण 
विषयि्िू माणसू असिो. यामुळे त्याच्यािी भािविक सम्याही विगविि असिाि, 
ज्यािंा आपल्याला विम्याच्या इिर िगाि सामान्शयपणे िोंि द्याि ेलागि िाही.  

b) भारिामध्ये आजारपण, उपचाराविषयी दृस्टटकोि ि पाठपरुािा याच्या अवििय 
िैविटट्यपूणथ पद्धिी वदसूि येिाि. यामुळे काही लोक अवििय काळजी घेिाि िर 
काही लोकािंा त्याचें आजारपण ि उपचारावंिषयी अवजबाि काळजी िसिे. 

c) आरोग्य विमा एखादी व्यिी, कॉपोरेट संघटिेसारखा एखादा समूह ककिा 
बँकेसारख्या वकरकोळ विक्री माध्यमाद्वारे खरेदी करिा येिो. यामुळे एकीकिे 
उत्पादि प्रमाणभिू उत्पादि म्हणूि विकले जािे िर दुसरीकिे ग्राहकाच्या गरजािंा 
अिुकूल केले जािे. 

d) आरोग्य विमा रुग्णालयाि दाखल करण्याच्या कृिीिर अिलंबूि असिो, ज्याद्वारे 
पॉवलसी अंिगथि दािा करिा येिो. मात्र सिथ सेिा पुरिठादाराकंिे उपलदाधिा, वििेष 
उपचाराच्या सोयी, उपचाराच्या पद्धिी, देयकाचंी पद्धि ि िुल्के यामध्ये बराच फरक 
असिो मग िे िॉक्टर असिील, िल्यवचवकत्सक ककिा रुग्णालये यामुळे दाव्याचें 
मूल्याकंि करणे अवििय अिघि होिे. 

e) आरोग्यसेिा िाखा िगेािे विकवसि होि आहे. ििीि आजार ि स््ििी विमाण होि 
असिाि त्यामुळे िव्या उपचाराच्या पद्धिी विकवसि होिाि. उदाहरणािथ लहािसे 
वछद्र पािूि केल्या जाणाऱ्या ि्त्रवक्रया, लेझर उपचार इत्यादी.  

यामुळे आरोग्य विमा अवधक िावंत्रक होिो ि विम्याचे दाि ेहािाळण्यासाठी आि्यक 
असलेल्या कौिल्याि साित्यािे सुधारणा करणे आि्यक असिे. 



 

424 
 

f) यासिथ घटकावंििाय माििी िरीर प्रमाणभिू माििा येऊ िकि िाही या िर्थ्यामुळे 
एक पूणथपणे िगेळाच पैल ू समाविटट होिो. दोि व्यिी एकाच आजारासाठी एकाच 
प्रकारच्या उपचाराला िगेिगेळी प्रविवक्रया देऊ िकिाि ककिा त्यािंा िगेिगेळे 
उपचार लागू िकिाि ककिा िगेिगेळ्या कालािधीसाठी रुग्णालयाि ठेिाि े लागू 
िकिे. 

आरोग्य विम्याचा पोटथफोवलओ िगेािे िाढिोय. अिा िगेािे होणाऱ्या िाढीसमोर िेिढ्ाच 
मोठ्या संख्येिे उपलदाध असलेल्या उत्पादिाचें आव्हाि आहे. बाजारामध्ये िेकिो आरोग्य विमा 
उत्पादिे आहेि ि एखाद्या कंपिीअंिगथिही िुम्हाला विविध प्रकारची उत्पादिे पाहायला 
वमळिील. प्रत्येक उत्पादिाचे ि त्याच्या प्रकाराचे एक िैविटट्य असिे ि म्हणूिच दािा 
हािाळण्यापूिी त्याचंा अभ्यास करणे आि्यक असिे. 

आरोग्य पोटथफोवलओची िाढ झाल्यामुळे िाढत्या संख्येचेही आव्हाि असिे- एखादी कंपिी 
१००,००० आरोग्य पॉवलसी वकरकोळ ग्राहकािंा विकि असले ज्याअंिगथि साधारण ३००,००० 
सद्यािंा संरक्षण असेल, िर विला साधारण २०,००० दाि े हािाळण्यासाठी ियार राहाि े
लागिे! रोखरवहि सेिा ि दाव्याचें पैसे लिकर वमळाििे या अपेके्षमुळे, आरोग्य विमा दाि े
विभाग चालविणे हे एक मोठे आव्हाि असिे.  

सामान्शयपणे भारिामध्ये विमालेखि झालेल्या आरोग्य विमा पॉवलसींमध्ये देिाि कुठेही 
रुग्णालयाि दाखल करण्यासाठी विमा सरंक्षण असिे. दािा हािाळणाऱ्या चमूिे देिभरािील 
पद्धिी समजूि घेिल्या पावहजेि म्हणजे त्याचं्यासमोर सादर करण्याि आलेला दािा त्यािंा 
योग्यप्रकारे हािाळला येईल. 

आरोग्य दाि े व्यि्िापक त्याचे कौिल्य, अिुभि ि त्याच्याकिे उपलदाध असलेली विविध 
साधिे िापरुि या आव्हािािंा िोंि देिो. 

मात्र िेिटी, आरोग्य विम्यामुळे ज्या व्यविला गरज आहे ि ्ििुःच्या ककिा त्याच्या कुटंुबाच्या 
आजारपणामुळे िारीवरक ि भािविक िणािािूि जाि आहे विला मदि करण्याचे समाधाि 
वमळिे.   

दाव्याचें कायथक्षमपणे व्यि्िापि केल्यामुळे योग्य व्यविला योग्य िळेी दाव्याचे पैसे वदले 
जािील याची खात्री केली जािे. 

2. आरोग्य विम्यािील दाव्याची प्रवक्रया 

विमा कंपिी ्ििुः ककिा विमा कंपिीद्वारे अवधकृिकरण्याि आलेल्या िृिीय पक्ष प्रिासकाच्या 
(टीपीए) सेिादं्वारे दािा हािाळू िकिे. 

विमाकत्याला/टीपीएला दािा कळविण्याि आल्याच्या िळेेपासूि िे पॉवलसीच्या अटींिुसार पसेै 
वदले जाईपयंि, आरोग्य दािा सु-विस््चि पायाऱ्यामंधूि जािो, त्याचें ्ििुःचे महत्ि असिे. 
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खाली िपिीलािे वदलेल्या प्रवक्रया वििेषिुः आरोग्य विमा (रुग्णालयाि दाखल करणे) 
क्षविपूर्थि उत्पादिासंंदभािील आहेि ज्या आरोग्य विमा व्यिसायाचा महत्िाचा भाग आहेि.  

विस््चि लाभ उत्पादि ककिा गंभीर आजारपण ककिा दैिंवदि रोख उत्पादि इत्यादींअिंगथि 
दाव्यासाठी सिथसाधारण प्रवक्रया ि सहाय्यक द्िऐिज जिळपास सारखेच असिील, केिळ 
अिा उत्पादिामंध्ये रोखरवहि सुविधा वमळणार िाही. 

क्षविपूर्थि पॉवलसी अंिगथि पढुील दाि ेअसू िकिाि: 

a) रोखरवहि दािा 

ग्राहकाला रुग्णालयाि दाखल करिािा ककिा उपचाराच्यािळेी खचथ द्यािा लागि 
िाही. विमाकिा/टीपीएच्या पूिथ-परिािगीच्या आधारे जाळ्यािील रुग्णालये सेिा 
देिाि ि िंिर दाव्याचे पैसे देण्यासाठी विमाकिा/टीपीएकिे द्िऐिज सादर केले 
जािाि.   

b) भरपाई दािा 

ग्राहक रुग्णालयाला ्ििुःच्या वखिािूि पैसे देिो ि िंिर ग्राह्य दाव्याचे पसेै 
वमळिण्यासाठी विमाकिा/टीपीएकिे दािा करिो.    

दोन्शही प्रकरणामंध्ये, मूलभिू पायरी ििीच राहिे. 
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आकृिी 2 : दाव्याच्या प्रवक्रयेमध्ये ढोबळपणे पुढील पायऱ्याचंा समाििे होिो (अगदी याच 
क्रमािे िाही) 
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a) कळविणे 

दािा कळवििािा ग्राहक ि दाि ेहािाळणाऱ्या चमूदरम्याि पवहल्यादंा संपकथ  येिो. ग्राहक 
कंपिीला िो रुग्णालयाि दाखल होणार आहे हे आधी ककिा रुग्णालयाि दाखल 
झाल्यािंिर कळि ूिकिो, वििेषिुः िाििीिे रुग्णालयाि दाखल कराि ेलागले िर असे 
करिा येिे. 

अगदी अवलकिेपयंि, कळविणे ही केिळ एक औपचावरकिा होिी. मात्र आिा 
विमाकत्यािीं िक्य वििक्या लिकर दाि े कळविण्याचा आग्रह धरायला सुरुिाि केली 
आहे. सामान्शयपणे रुग्णालयाि वियोवजिपणे दाखल करायचे असल्यास आधी कळविणे 
आि्यक असिे ि आणीबाणीच्या पवरस््ििीि रुग्णालयाि दाखल करण्याि आल्यास २४ 
िासाि कळविले पावहजे.   

रुग्णालयाि दाखल केल्याविषयी िळेीच मावहिी वदल्यामुळे विमाकिा/टीपीएला 
ग्राहकाला खरोखर रुग्णालयाि दाखल करण्याि आल्याची ि त्यामध्ये कोणिीही 
िोियेवगरी ककिा फसिणकू िसल्याची खात्री करुि घेिा येिे िसेच काहीिेळा 
िुल्काविषयी िाटाघाटी करिा येिाि. 

आधी ‘वलवखि पत्र सादर करुि ि त्याची पोचपाििी घेऊि’ ककिा फॅक्सद्वारे कळवििा येि 
असे. मात्र आिा दळणिळण ि िंत्रज्ञाि प्रगि झाल्यामुळे, विमाकिे/टीपीएिे चालविलेल्या 
२४ िास कॉलसेंटरद्वारे िसेच इंटरिेट ि ईमेलद्वारे कळविणे िक्य झाले आहे. 

b) िोंदणी 

दाव्याचंी िोंदणी म्हणजे दािा यंत्रणेमध्ये िोंदविण्याची ि संदभथ क्रमाकं ियार करण्याची 
प्रवक्रया जो कधीही पाहिा येईल. या क्रमाकंाला दािा क्रमाकं ककिा दािा वियंत्रण क्रमाकं 
म्हणिाि. दािा क्रमाकं सासं्ख्यक ककिा अक्षर-सासं्ख्यक असू िकिो प्रवक्रया करणाऱ्या 
संघटिेची यंत्रणा ि प्रवक्रयािंर िो आधावरि असिो. 

सामान्शयपणे दाव्याची सूचिा वमळाल्यािंिर ि योग्य पॉवलसी क्रमाकं ि विमाधारक 
व्यविचेिपिील जुळििू पावहल्यािंिर िोंदणी ि संदभथ क्रमाकं ियार केला जािो. 

एकदा यंत्रणेमध्ये दािा िोंदविल्यािंिर, त्याचिेळी विमाकत्याच्या खात्यामंध्ये त्यासाठीचा 
राखीि विधी ियार केला जािो. कळविण्याच्या/िोंदणीच्या िळेी, दाव्याची िेमकी रक्कम 
ककिा अंदाज कदावचि मावहिी िसेल. म्हणूिच प्रािवमक राखीि विधीची रक्कम 
प्रमाणभिू राखीि विधी असिो (बहुिेकिळेा ऐविहावसक सरासरी दािा आकारािर 
आधावरि). एकदा अंदाज ककिा दाव्याची अपेवक्षि देय रक्कम समजल्यािंिर, हा राखीि 
विधी त्या रकमेिुसार िाढविला जािो/कमी केला जािो. 
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c) द्िऐिजाचंी पििाळणी 

एकदा दाव्याची िोंदणी झाल्यािंिर, पढुील पायरी असिे सिथ आि्यक द्िऐिजािंर 
प्रवक्रया करण्यासाठी िे आले आहेि का हे िपासणे. 

दाव्यािर प्रवक्रया करण्यासाठी पढुील बाबी सिाि महत्िाच्या आहेि हे लक्षाि घेिेल 
पावहजे: 

1. आजारपणाच्या पुराव्यादाखल द्िऐिज 
2. वदलेले उपचार 
3. रुग्णालयािील कालािधी 
4. िपासणी अहिाल 
5. रुग्णालयाला वदलेले पैसे 
6. उपचारासाठी पुढील सल्ला 
7. काही साधिे इत्यादी बसविली असल्यास त्याचें पैसे वदल्याचा परुािा 

एका िपासयादीिुसार द्िऐिज पििाळले जािाि जी दाव्यािंर प्रवक्रया करणाऱ्यािे 
िपासली असिे. बहुिेक कंपन्शया अिा िपास याद्या द्िऐिजािंर प्रवक्रया करण्याचा एक 
भाग असिील याची खात्री करिाि. 

एखादा द्िऐिज सादर करण्याि आला िसेल िर या टप्प्यािर त्याची िोंद केली जािे – 
काही प्रवक्रयामंध्ये या टप्प्यािर ग्राहक/रुग्णालयाद्वारे सादर करण्याि ि आलेले 
द्िऐिज सादर करण्याची वििंिी केली जािे, मात्र िरीही बहुिेक कंपन्शया अवधक 
मावहिी देण्याची वििंिी करण्यापूिी आधी सादर करण्याि आलेल्या सिथ द्िऐिजाचंी 
पििाळणी करिाि म्हणजे ग्राहकाची गरैसोय होि िाही. 

d) देयकाचंी मावहिी घेणे 

देयके हा दाव्यािर प्रवक्रया करण्याच्या चक्राचा महत्िाचा भाग आहे. सिथसामान्शय आरोग्य 
विमा पॉवलसींमध्ये विविध िीषथकािंगथि उपचारासाठी झालेल्या खचाची विविटट 
मयादेपयंि क्षविपूर्थि देण्याची िरिूद असिे. प्रमाणभिू पद्धिीिुसार उपचाराची 
पुढीलप्रमाणे िगथिारी केली जािे: 

 खोली, वििास ि रुग्णसेिा खचथ िोंदणी ि सेिा िुल्कासंवहि. 
 आयसीयू ि इिर कोणत्याही अवि दक्षिा ि्त्रवक्रयासंाठीचे िुल्क. 
 ि्त्रवक्रयागाराचे िुल्क, भलू, रि, ऑस्क्सजि, ि्त्रवक्रयेची साधिे, औषधे ि 

औषधी द्रव्ये, रोगविदाि सावहत्य ि क्ष-वकरण, िायवलवसस, रसायिउपचारपद्धिी, 
वकरणउपचारपद्धिी, पेसमेकर, कृवत्रम अियि ि इिर कोणिेही िैद्यकीय खचथ जे 
ि्त्रवक्रयेि समाविटट आहेि. 

 िल्यवचवकत्सक, भलूिज्ञ, िैद्यकीय व्यािसावयक, सल्लागार, वििेषज्ञांचे िुल्क. 
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 रुग्णिावहकेचे िुल्क. 
 िपासण्याचें िुल्क ज्यामध्ये रि चाचणी, क्ष-वकरण, ्कॅि इत्यादींचा समाििे होिो. 
 औषधे ि औषधी द्रव्ये. 

ग्राहकािे सादर केलेले द्िऐिज या िीषथकािंगथि मावहिी संकवलि करण्यासाठी िपासले 
जािाि म्हणजे दाव्याचंी रक्कम अचूकपणे वदली जाईल.  

रुग्णालयाचं्या देयके ियार करण्याच्या पद्धिींचे माििीकरण करण्याचा प्रयत्ि केला जाि 
असला िरीही, प्रत्येक रुग्णालय सामान्शयपणे देयके ियार करण्यासाठी िगेळी पद्धि 
िापरिाि ि यामुळे पुढील आव्हािािंा िोंि द्याि ेलागिे: 

 खोलीच्या िुल्कामध्ये काही देय िसलेल्या िुल्काचंा समाििे असू िकिो 
उदाहरणािथ सेिा िुल्क ककिा आहार. 

 एकाच देयकाि विविध िीषथके असिाि ककिा सिथ िपासण्यासंाठी ककिा सिथ 
औषधासंाठी एकच देयक वदले जािे. 

 अप्रमाणभिू िाि ेिापरली जािाि – उदा. रुग्णसेिा िुल्काला सेिा िुल्क म्हटल े
जािे. 

 “त्यासारखे खचथ”“इत्यादी”, “संलग्ि खचथ” यासारख्या िदादाचंा देयकाि िापर. 

जेिे देयक ्पटट िाही, िेिे प्रवक्रयाकिा त्याचे िगीकरण ककिा अविवरि मावहिी 
मागििो, म्हणजे िगीकरणाविषयी ि मंजूरी देण्याविषयी काही िंका असल्यास त्याचें 
विराकरण करिा येईल. 

ही सम्या सोिविण्यासाठी, आयआरिीएआयिे आरोग्य विमा मािकीकरण 
मागथदिथकित्ि ेप्रसावरि केली आहेि ज्याद्वारे अिी देयकाचें ि देय-िसलेल्या घटकाचं्या 
यादीचे मािकीकरण करण्याि आले आहे. 

पॅकेज दर 

बऱ्याच रुग्णालयािंी ठराविक आजारासंाठी पॅकेज दर मान्शय केले आहेि. रुग्णालयाच्या 
उपचार प्रवक्रयाचें मािकीकरण करण्याच्या ि संसाधिाचंा िापर करण्याच्या क्षमिेिर 
अिलंबूि असिे. आजकाल, प्राधान्शय परुिठादार जाळ्याि उपचार घेिािा िसेच 
आरएसबीिायच्या बाबिीि, अिेक पद्धिींच्या पॅकेजचा खचथ आधीपासूि विस््चि करण्याि 
आला आहे. 

उदाहरण 

a) दयदयरोग पॅकेज: अँवजओग्राम, अँवजओप्ला्टी, सीएबीजी ककिा ओपि हाटथ ि्त्रवक्रया 
इत्यादी. 

b) ्त्रीरोगविषयक पॅकेज:सामान्शय प्रसूिी, ि्त्रवक्रयेद्वारे प्रसूिी, गभािय काढूि टाकण्याची 
ि्त्रवक्रया इत्यादी. 
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c) अस््िरोगविषयक पॅकेज 

d) िेत्ररोगविषयक पॅकेज 

याव्यविवरि ि्त्रवकयेिंिरच्या गंुिागंुिीमुळे काही खचथ झाल्यास िो प्रत्यक्ष जेिढा झाला 
आहे त्या आधारे िगेळा आकारला जािो. 

पॅकेजमुळे वकिी खचथ येईल याबाबि विस््चििा असिे ि प्रवक्रयाचें माििीकरण झालेले 
असिे ि म्हणूिच असे दाि ेहािाळायला बरेच सोपे असिाि.  

e) दाव्याचें संकेिि 

सिाि महत्िाचा िापरला जाणारा संकेि संच म्हणजे जागविक आरोग्य संघटिेिे 
(िदाल्यएूचओ) विकवसि केलेले आंिरराटट्रीय आजार िगीकरण (आयसीिी) संकेि.  

रोगाची मािकीकृि प्रारुपाि िोंद करण्यासाठी आयसीिी िापरला जािो,  िर विद्यमाि 
प्रवक्रया पवरभाषा (सीपीटी) संकेिासारखे प्रवक्रया संकेि त्या आजारािर उपचार 
करण्यासाठीची प्रवक्रया िोंदििाि.  

विमाकिे अवधकावधक संकेििाचा िापर करि आहेि ि विमा वियामक ि विकास 
प्रावधकरणाचा (आयआरिीएआय) भाग असलेल्या विमा मावहिी विभागािे (आयआयबी) 
एक मावहिी बँक सुरु केली आहे ज्यामध्ये या मावहिीचे वि्लेषण करिा येईल. 

f) दाव्यािंर प्रवक्रया 

आरोग्य विमा पॉवलसी िाचल्यािंिर लक्षाि येईल की िो एक व्यािसावयक करार असूि, 
त्यामध्ये िैद्यकीय संज्ञा असिाि ज्या दाव्याची रक्कम कधी देय असिे ि वकिी मयादेपयंि 
देय असिे हे विस््चि करिाि. कोणत्याही विमा पॉवलसीच्या दाव्याच्या प्रवक्रयेचे सार, 
पुढील दोि प्र्िाचं्या उत्तराि आहे: 

 पॉवलसीअिंगथि दाव्याची रक्कम देय आहे का? 

 देय असल्यास, विव्िळ देय रक्कम वकिी आहे? 

या प्रत्येक प्र्िासाठी पॉवलसीिल्या बऱ्याच संज्ञा ि अटी िसेच िेटिकथ मधील रुग्णालयाि 
उपचार झाला असल्यास रुग्णालयासोबि वकिी दर मान्शय करण्याि आला आहे हे समजूि 
घेणे आि्यक आहे. 

दाव्याची ्िीकायथिा 

आरोग्य दािा ्िीकारला जाण्यासाठी पढुील अटींची पूिथिा केली पावहजे. 

 

i. रुग्णालयाि दाखल करण्याि आलेल्या सद्याला विमा पॉवलसीअिंगथि सरंक्षण 
असले पावहजे 
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हे अगदी साधे िाटि असले िरीही, आम्ही अिी प्रकरणे पावहली आहेि ज्यामध्ये सरंक्षण 
असलेल्या व्यविचे िाि (ि अिेक प्रकरणामंध्ये िय) ि रुग्णालयाि दाखल केलेल्या 
व्यविचे िाि जुळि िाही. याचे पुढील कारण असू िकिे: 

पॉवलसीअिंगथि सरंक्षण असलेली व्यिी ि रुग्णालयामध्ये दाखल केलेली व्यिी एकच 
असणे महत्िाचे आहे. आरोग्य विम्यामध्ये अिा प्रकारची फसिणूक अगदी सामान्शय आहे. 

ii. विम्याच्या कालािधीि रुग्णाला रुग्णालयाि दाखल करणे 

iii. रुग्णालयाची व्याख्या 

व्यविला ज्या रुग्णालयाि दाखल करण्याि आले आहे िे पॉवलसीअिंगथि “रुग्णालय ककिा 
रुग्णसेिालयाच्या” व्याख्येिुसार असले पावहजे िाहीिर दाव्याचे पैसे वदले जाणार िाहीि. 

iv. घरािच उपचार करणे 

काही पॉवलसींमध्ये घरािच उपचार करण्याचा म्हणजेच ज्या आजारासाठी सामान्शयपणे 
रुग्णालयाि/वचवकत्सालयाि उपचार आि्यक असिाि त्यासाठी भारिाि घरामध्ये ३ 
वदिसापेंक्षा काळासाठी घेिलेल्या उपचाराचा समाििे असिो. 

पॉवलसीमध्ये घराि घेिलेल्या उपचाराचंा समाििे असल्यास, त्यासाठीचे दाि े पुढील 
पवरस््ििीि देय असिाि: 

 रुग्णाची पवरस््ििी अिी आहे की त्याला रुग्णालयाि/वचवकत्सालयाि हलविणे 
िक्य िाही ककिा 

 रुग्णालयाि/वचवकत्सालयाि जागा िसल्यामुळे रुग्णाला वििे हलविणे िक्य 
िाही 

v. रुग्णालयाि दाखल करण्याचा कालािधी 

आरोग्य विमा पॉवलसींमध्ये सामान्शयपणे रुग्णालयामध्ये २४ िासाहूंि अवधक काळ दाखल 
करण्याि आलेल्या रुग्णाचा समाििे होिो. म्हणूिच या अटीची पूिथिा झाल्यास दाखल 
करिािाची िसेच सोििािाची िारीख िसंच िळे िोंदिणे महत्िाचे असिे. 

रुग्णालयाि राहाि ेि लागिा केले जाणारे उपचार 

आरोग्यसेिा उद्योगािील िंत्रज्ञािाि विकास झाल्यामुळे अिेक प्रवक्रया सोप्या झाल्या 
आहेि ज्या आधी गंुिागंुिीच्या होत्या ि बराच काळ रुग्णालयाि राहाि े लागे. 
रुग्णालयामध्ये २४ िासापेंक्षा अवधक काळ ि राहाि ेलागिे केल्या जाणाऱ्या बऱ्याच प्रवक्रया 
आहेि. 
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रुग्णालयाि राहाि ेि लागिा केल्या जाणाऱ्या बहुिेक प्रवक्रया पूिथ-संमि पॅकेज दराच्या 
आधारे केल्या जािाि, त्यामुळे खचाबाबि विस््चििा असिे. 

vi. ओपीिी  

काही पॉवलसींमध्ये बाह्य-रुग्ण म्हणूि घेिलेला उपचार/सल्ल्याचाही समाििे होिो, मात्र 
त्यासाठी ठराविक विमा रक्कम असिे जी सामान्शयपणे रुग्णालयाि दाखल 
करण्यासाठीच्या विमा रकमेपेक्षा कमी असिे. 

ओपीिींिगथि वदले जाणारे संरक्षण प्रत्येक पॉवलसीिुसार िगेळे असिे. अिा भरपाईसाठी, 
२४ िास रुग्णालयाि जदाखल करण्याची अट लागू होि िाही. 

vii. उपचार प्रवक्रया/उपचार पद्धि 

सामान्शयपणे रुग्णालयाि दाखल करणे ऍलोपविच्या उपचारपद्धिीिी सबंंवधि असिे. 
मात्र, रुग्ण इिर उपचार पद्धिीही करुि घेऊ िकिो: 

 युिािी 
 वसद्ध 
 होवमओपिी 
 आयुिेद 
 विसगोपचार इत्यादी.  

बहुिेक पॉवलसींमध्ये हे उपचार िगळले जािाि िर काही पॉवलसींमध्ये यापैकी एक ककिा 
अवधक उपचाराचंा उप-मयादासंह समाििे असिो. 

viii. आधीपासूि-अस््ित्िाि असलेला आजार 

व्याख्या 

आधीपासूि-अस््ित्िाि असलेला आजार म्हणजे “कोणिीही स््ििी, आजार ककिा इजा ककिा 
संबंवधि स््ििी (अिेक स््ििी) वजच्या खुणा ककिा लक्षणे विमाधारक व्यविमध्ये आहेि 
आवण/ककिा त्याचें विदाि करण्याि आले आहे आवण/ककिा कंपिीकिूि त्याची/विची आरोग्य 
विमा पॉवलसी घेण्यापूिी ४८ मवहन्शयाि वजच्यासाठी िैद्यकीय सल्ला/उपचार वमळाला आहे, जी 
त्याला ्पटटपणे मावहिी असेल ककिा िसेल.” 

विम्यािंगथि िा्िि गोटटींिा संरक्षण देिा येि िाही या विम्याच्या मूलित्िामुळे 
आधीपासूि-अस््ित्िाि असलेल्या आजाराला िगळले जािे.  

मात्र, या ित्िाची अंमलबजािणी करणे बरेच अिघि आहे ि एखाद्या व्यविला विमा 
काढिािा काही िैद्यकीय पवरस््ििी आहे का हे िोधूि काढण्यासाठी लक्षणे ि उपचाराचंी 
व्यिस््िि िपासणी केली जािे. िैद्यकीय व्यािसावयकामंध्ये आजाराच्या कालािधीविषयी 
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मिभेद असू िकिाि, मात्र कोणिाही दािा िाकारण्यासाठी ही अट िापरिािा आजार 
पवहल्यादंा कधी आढळला याविषयीचे मि काळजीपूिथक घेिले जािे. 

आरोग्य विम्याच्या विकासामध्ये, या अपिजथिामध्ये दोि बदल आपल्याला पाहायला 
वमळिाि.  

 पवहला म्हणजे समूह विम्याच्या बाबिीि जेिे लोकाचंा सपूंणथ समूह विमाधारक असिो, 
ज्यामध्ये विमाकत्यांविरुद्ध कोणिीही वििि िसिे. सिथ सरकारी कमथचारी, दावरद्र्य 
रेषेखालील कुटंुब, मोठ्या कॉपोरेट समूहाच्या सिथ कमथचाऱ्याचें कुटंुब इत्यादींचा 
समाििे असलेल्या समूह पॉवलसींिा पवहल्यादंा विमा संरक्षण घेणाऱ्या एका कुटंुबापेक्षा 
अवधक प्राधान्शय वदले जािे. या पॉवलसींमध्ये बहुिेकिळेा अपिाद िगळलेला असिो, 
अपिादासाठी परेुसे मूल्य आकारले असिे. 

 दुसरा करण्याि आलेला बदल म्हणजे सलग विमा सरंक्षणाच्या ठराविक काळािंिर 
आधीपासूि-अस््ित्िाि असलेल्या आजारािंा सरंक्षण वदले जािे. यासाठी एखाद्या 
व्यविमध्ये एखादी पवरस््ििी असेल, ि िी ठराविक काळासाठी वदसूि आली िाही, 
िर िी िा्िि पवरस््ििी म्हणूि मािली जाणार िाही या ित्िाचे इिे पालि केले 
जािे. 

ix. प्रारंवभक प्रिीक्षा कालािधी 

एक सिथसाधारण आरोग्य विमा पॉवलसी प्रारंवभक ३० वदिसािंंिरच आजाराला सरंक्षण देिे 
(अपघािािी सबंंवधि रुग्णालयाि दाखल करणे िगळूि). 

त्याचप्रमाणे, काही आजाराचंी यादी आहे:  

 मोिीकबदू, 
 अटठीला गं्रिींची अघािक अवििृद्धी, 
 गभािय काढूि टाकणे,  
 भगेंद्र,  
 मूळव्याध,  

 अंिगथळ,  
 अंििृद्धी,  
 सायिसचा दाह,  
 गुिघा/वििंब साधंा बदलणे इत्यादी.  

ज्यािंा प्रािवमक कालािधीसाठी सरंक्षण वदले जाि िाही जो विविटट विमा कंपिीच्या 
उत्पादिािुसार एका िषाचा ककिा दोि िषांचा ककिा त्यापेक्षा अवधक असू िकिो. 

दािा प्रवक्रयाकिा आजार यापैकी आहे का ि व्यविला वकिी काळापासूि संरक्षण देण्याि 
आले आहे हे ठरििो ज्याद्वारे िो ्िीकायथिा अटीि बसिो का हे िपासिा येिे. 

 

x. अपिजथिे 
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पॉवलसीमध्ये अपिजथिाचंी यादी वदलेली असिे ज्याचें सिथसामान्शयपणे पुढीलप्रमाणे 
िगीकरण करिा येिे: 

 मािृत्िासारखे लाभ (मात्र काही पॉवलसींमध्ये यािंा सरंक्षण वदले जािे). 
 बाह्यरुग्ण ि दािाचें उपचार. 
 ज्यािंा सरंक्षण वदले जाि िाही असे आजार उदाहरणािथ एचआयव्ही, संपे्ररक उपचार, 

लठ्ठपणािरील उपचार, िधं्यत्ि उपचार, सौंदयथिधथक ि्त्रवक्रया इत्यादी. 
 मद्य/औषधाचं्या गैरिापरामुळे झालेले आजार. 
 भारिाबाहेरील िैद्यकीय उपचार. 
 अवििय धोकादायक कामे, आत्महत्येचा प्रयत्ि, वकरणोत्सारामुळे झालेले प्रदूषण. 
 केिळ चाचण्या/िपासण्यासंाठी रुग्णालयाि दाखल करणे. 

अिा प्रकरणामंध्ये दाि ेहािाळणाऱ्यािे पवरस््ििी व्यिस््िि समजाििू सागंणे आि्यक 
असिे म्हणजे िज्ञाचे मि िेमके असेल ि त्याला न्शयायालयाि आव्हाि देण्याि आले िरीही 
िे वटकेल. 

xi. दाव्यािंी संबवंधि अटींचे पालि करणे.  

विमाधारकािे काही दािा असल्यास काय केले पावहजे हे विमा पॉवलसीमध्ये ्पटट केलेले 
असिे, यापकैी काही दािा ्िीकारण्यासाठी अवििय महत्िाचे असिे.  

सिथसाधारणपणे, हे पढुील बाबींिी संबवंधि असिे: 

 ठराविक कालािधीमध्ये दािा कळविणे – आपण आधी कळविण्याचे महत्ि पावहले 
आहे. पॉवलसीमध्ये एक िळे वदली जाऊ िकिे ज्याअंिगथि अिी सूचिा 
कंपिीपयंि पोहोचली पावहजे. 

 दाव्याचे द्िऐिज ठराविक कालािधीि सादर करणे. 
 महत्िाची िर्थ्ये चुकीची देऊ ियेि, चकुीचे िपिील देऊ ियेि ककिा लपििू ठेि ू

ियेि. 

g) दाव्याची अवंिम देय रक्कम काढणे 

एकदा दािा मान्शय केल्यािंिर, पुढील पायरी असिे देय दाव्याची रक्कम विस््चि करणे. 
याचे संगणि करण्यासाठी कोणिे घटक दाव्याची देय रक्कम ठरवििाि हे आपण समजूि 
घेिले पावहजे. हे घटक आहेि: 

i. पॉवलसीअिंगथि सद्यासाठी उपलदाध विमा रक्कम 

काही पॉवलसी िैयविक विमा रकमेिर वदलेल्या असिाि, काही फ्लोटर आधारे वदलेल्या 
असिाि ज्यामध्ये विमारक्कम संपूणथ कुटंुबासाठी उपलदाध असिे ककिा काही पॉवलसी 
फ्लोटर आधारािर मात्र प्रत्येक व्यविमागे मयादा असिे. 
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ii. आधी काही दािा करण्याि आला असेल िर िो विचाराि घेऊि पॉवलसीअिंगथि 
सद्यासंाठी उपलदाध विल्लक विमा रक्कम:  

आधीच वदलेल्या दाव्याचंी रक्कम िजा करुि उपलदाध विल्लक विमा रक्कम मोजिािा, 
रुग्णालयािंा िंिर कोणिेही रोखरवहि अवधकार देण्याि आले आहेि का याचीही िोंद 
करािी लागेल. 

iii. उप-मयादा 

बहुिेक पॉवलसींमध्ये खोलीच्या भाड्याची मयादा, रुग्णसेिा िुल्क इत्यादी विमा रकमेच्या 
टक्केिारीि ककिा प्रवि वदिस मयादेच्या ्िरुपाि ्पटटपणे िमूद केलेले असिे. अिाच 
प्रकारची मयादा िॉक्टराचं्या सल्ल्याचे िुल्क, ककिा रुग्णिावहका िुल्क इत्यादींसाठी 
लािली जाऊ िकिे. 

iv. आजारािी संबंवधि कोणत्याही विविटट मयादा िपासणे 

पॉवलसीमध्ये मािृत्िासाठी संरक्षण ककिा दयदयविकारासारख्या इिर कोणत्याही 
आजारासाठी ठराविक रक्कम ककिा मयादा िमूद केली असू िकिे. 

v. संवचि लाभािं वमळण्याचा हक्क आहे ककिा िाही हे िपासणे 

विमाधारकाला कोणिाही दािा-ि करण्यासाठीचा लाभािं वमळण्याचा हक्क आहे का हे 
पििाळणे (विमा धारकािे आधीच्या िषाि/िषांमध्ये त्याच्या पॉवलसींिगथि दािा केला 
िसल्यास). दाि-ि करण्यासाठीचा लाभािं सामान्शयपणे अविवरि विमा रकमेच्या 
्िरुपाि वमळिो, ज्यामुळे रुग्ण/विमाधारकाची विमा रक्कम िाढिे. मागील िषाच्या 
अखेरीस कळविण्याि आलेले दाि े विचाराि ि घेिल्यामुळे काही िळेा चुकीिे सवंचि 
लाभािं िमूद केला जाऊ िकिो. 

vi. मयादेसह सरंक्षण देण्याि आलेले इिर खचथ:  

इिरही काही मयादा असू िकिाि उदाहरणािथ उपचार आयुिेद औषधोपराचर 
पद्धिींिगथि घेिला जाि असेल, िर त्यासाठीची मयादा बरीच कमी असिे. पॉवलसीच्या 
चार िषांिंिर आरोग्य िपासणी खचथ केिळ काही मयादेपयंि असिो. रुग्णालयास रोख 
रक्कम देण्यासाठीही प्रवि वदिसाची मयादा असिे. 

vii. सह-प्रदाि (को-पेमेंट) 

हे सामान्शयपणे मूल्याकंि केलेल्या दाव्याचे पसेै देण्यापूिीच्या रकमेच्या एकसमाि टक्के 
असिे. सहप्रदाि केिळ विििक पवरस््ििींमध्येच लाग ूकरिा येिे – केिळ पालकाचं्या 
दाव्यासंाठी, केिळ मािृत्िाच्या दाव्यासंाठी, केिळ दुसऱ्या दाव्यापासूि पुढे ककिा ठराविक 
रकमेपेक्षा अवधक रकमेच्या दाव्यामंध्ये. 
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देय रक्कम या मयादेि समायोवजि करण्यापूिी, दाव्याची देय रक्कम अ-प्रदेय घटकाचंी 
विव्िळ िजा करुि काढली जािे.  

आरोग्य दाव्यामंधील अ-प्रदेय घटक 

आजारािर उपचार करण्यासाठी होणाऱ्या खचाचे पढुीलप्रमाणे िगीकरण करिा येिे: 

 उपचारासाठीचा खचथ ि 

 देखभालीसाठीचा खचथ.  

आजारािर उपचार करण्यासाठीच्या खचाि सिथ िैद्यकीय खचथ ि सामान्शय संबवंधि 
सुविधाचंा समाििे होिो. त्यावििाय रुग्णालयािील िा्िव्य अवधक आरामदायक ककिा 
अगदी आवलिाि होण्यासाठी काही खचथ असू िकिाि.  

सिथसामान्शयपणे आरोग्य विमा पॉवलसी आजारािर उपचारासाठीचा खचथ देिे ि वििेषत्िािे 
िमूद असल्याखेरीज, आरामदायकपणासाठीचे अविवरि खचथ देय िसिाि. 

या खचांचे वबगर-उपचार िुल्क म्हणूि उदाहरणािथ िोंदणी िुल्क, द्िऐिज िुल्क 
इत्यादींच्या ्िरुपाि िगीकरण करिा येिे ि िेट उपचारािी संबवंधि असलेल्या काही 
घटकाचंाही विचार करिा येिो (उदा. रुग्णालयाि दाखल असिािाच्या काळाि 
वििेषपणे वलहूि वदलेले प्रविि पूरक). 

आधी प्रत्येक टीपीए/विमाकत्याची ्ििुःची अप्रदेय घटकाचंी यादी असायची, िी आिा 
आयआरिीएआय आरोग्य विमा प्रमाणीकरण मागथदिथक ित्िािंगथि प्रमाणभिू करण्याि 
आली आहे.      

दाव्याची अवंिम देय रक्कम पुढील क्रमािे काढली जािे: 

कोटटक 2.1 

पायरी I 
सिथ पाित्या ि देयकाचें खोलीचे भािे, िॉक्टराचें िुल्क इत्यादी विविध 
िीषथकािंगथि िगीकरण करणे. 

पायरी II 
प्रत्येक िीषथकािंगथि दािा करण्याि आलेल्या रकमेिूि अ-प्रदेि घटक िजा 
करणे 

पायरी III प्रत्येक िीषथकािंगथि खचासाठी कोणिीही मयादा असल्यास िी लागू करणे 

पायरी IV एकूण देय रक्कम काढणे ि िी एकूण विमा रकमेच्या आि आहे का हे िपासणे 

पायरी V 
दाव्याची विव्िळ देय रक्कम काढण्यासाठी कोणिेही सह-प्रदाि लागू होि 
असल्यासिे िजा करणे 

h) दाव्याची रक्कम देणे 
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दाव्याची देय रक्कम काढल्यािंिर, ग्राहकाला ककिा रुग्णालयाला पवरस््ििी असेल 
त्याप्रमाणे पैसे वदले जािाि. दाव्याची मंजूर करण्याि आलेली रक्कम वित्त/लेखा 
विभागाला कळविली जािे ि धिादेिाद्वारे वदली जािे ककिा ग्राहकाच्या बकँ खात्यामध्ये 
दाव्याची रक्कम जमा केली जािे.  

रुग्णालयाला पसेै देिािा, काही कर कपाि आि्यक असल्यास, वदलेल्या रकमेिूि िी 
केली जािे. 

जेव्हा हे पैसे देणे िृिीय पक्ष प्रिासकाद्वारे हािाळले जािे, िेव्हा प्रत्येक विमाकत्याची पैसे 
देण्याची प्रवक्रया िगेळी असिे. टीपीएच्या कामकाजाचे िपिीलिार िणथि पुढे देण्याि 
आले आहे. 

ग्राहकाचं्या चौकिीला उत्तरे देण्यासाठी यंत्रणेमध्ये वदलेल्या पिैाचंी िाजी िोंद करणे 
अवििय महत्िाचे असिे. सिथसाधारणपणे हे िपिील कॉल सेंटर/ग्राहक सेिा चमूकिे 
असलेल्या यंत्रणेद्वारे वदले जािील. 

एकदा पैसे वदल्यािंिर दािा विकाली काढल्याचे मािल ेजािे. वकिी ि वकिी रकमेचे दाि े
विकाली काढले याविषयीचे अहिाल ठराविक कालािधीिे कंपिी व्यि्िापि, मध्य्ि, 
ग्राहक ि आयआरिीएआयकिे पाठविणे आि्यक असिे. विकाली काढलेल्या दाव्याचं्या 
सिथसाधारण वि्लेषणाि विकाली काढलेल्या दाव्याचंी टक्केिारी (%), त्या प्रमाणाि अ-
प्रदेय घटकाचंी रक्कम, दाि ेविकाली काढण्यासाठीचा सरासरी िळे इत्यादी.  

i) कमी असलेले द्िऐिज/अविवरि आि्यक मावहिीचे व्यि्िापि 

दाव्यािर प्रवक्रया करण्यासाठी काही महत्िाच्या द्िऐिजाचंी पििाळणी करािी लागिे. 
िे पुढीलप्रमाणे आहेि: 

 रुग्णालयाि दाखल केल्याच्या िोंदींसह घरी सोििािाचा सारािं,  
 सहाय्यक िपासणी अहिाल,  
 अंविम एकत्र देयक विविध भागाि िगीकरणासह,  
 िॉक्टरािंी वलहूि वदलेले उपचार ि औषध विके्रत्याची देयके,  
 पैसे वदल्याच्या पाित्या,  
 दाव्याचे अजथ ि 
 ग्राहकाची ओळख. 

अिुभिािूि असे वदसूि आले आहे की सादर करण्याि आलेल्या फ्रत्येक चारपकैी एका 
दाव्याि मूलभिू द्िऐिज अपूणथ असिाि.म्हणूिच कोणिे द्िऐिज सादर केले िाहीि 
हे ग्राहकाला सागंणे ि हे द्िऐिज दाव्यासोबि जोिण्यासाठी त्याला काही िळेमयादा 
देणे आि्यक असिे. 
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त्याप्रमाणे असेही होऊ िकिे की, दाव्यािर प्रवक्रया केली जाि असिािा, पुढील 
कारणामुंळे अविवरि मावहिीही लागू िकिे: 

i. रुग्णालयािूि सोििािाचा सारािं योग्य प्रारुपाि िाही ककिा विदािाचे ककिा 
आजाराच्या इविहासाचे काही िपिील त्यामध्ये िाहीि. 

ii. वदलेल्या उपचाराचे पुरेिा िपिीलािे िणथि करण्याि आले िसिे ककिा त्यासाठी 
्पटटीकरण आि्यक असिे. 

iii. रुग्णालयािूि सोििािाच्या सारािंािुसार वदलेला उपचार विदािाप्रमाणे िाही ककिा 
वलहूि वदलेली औषधे ज्या आजारासाठी उपचार देण्याि आला त्याच्यािी सबंंवधि 
िाहीि. 

iv. वदलेल्या देयकामध्ये आि्यक िे िगीकरण िाही. 

v. दोि द्िऐिजामंध्ये व्यविच्या ियाि िफािि. 

vi. रुग्णालयािूि सोििािाचा सारािं ि देयकामध्ये रुग्णालायि दाखल करण्याची 
िारीख/सोिण्याची िारीख याि िफािि आहे. 

vii. दाव्यासाठी रुग्णालयािील िा्िव्याची अवििय सखोलपणे पििाळणी आि्यक 
आहे, त्यासाठी रुग्णालयािील अंिगथि प्रकरण द्िऐिज आि्यक आहेि. 

बहुिेक प्रकरणामंध्ये, ग्राहकाला वलवखि ्िरुपाि ककिा ईमेलद्वारे कोणिी अविवरि 
मावहिी आि्यक आहे िे कळविले जािे. बहुिेक प्रकरणामंध्ये, आि्यक असलेली 
मावहिी ग्राहक देऊ िकेल. मात्र, अिीही पवरस््ििी विमाण होिे जेिे मावगिलेली मावहिी 
अवििय महत्िाची असिे, त्याकिे दुलथक्ष करणे िक्य िसिे मात्र ग्राहक उत्तर देि िाही. 
अिा प्रकरणी, ग्राहकाला ्मरणपत्र पाठिले जािे की दाव्यािर प्रवक्रया करण्यासाठी 
संबंवधि मावहिी आि्यक आहे ि अिाप्रकारे िीि ्मरण पत्र पाठविल्यािंिर, दाव्याचा 
िेिट करि असल्याची सूचिा पाठिली जािे. 

दाव्यािर प्रवक्रया सुरु असिािा त्या संदभािील सिथ पत्रव्यिहारामंध्ये िुम्हाला पत्राि 
सिाि िर “कोणत्याही पूिथग्रहावििाय” असे िदाद िमूद केलेले िारंिार वदसेल. या 
पत्रव्यिहारािंंिर विमाकत्याचा दािा फेटाळण्याचा हक्क कायम राहील याची खात्री 
करण्यासाठी ही कायदेिीर आि्यकिा आहे.  
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उदाहरण 

विमाकिा प्रकरणाचा िपिीलािे अभ्यास करण्यासाठी रुग्णालयािील प्रकरण द्िऐिज माग ू
िकिो ि विविटट प्रवक्रया/उपचार पॉवलसीच्या अटींिगथि येि िसल्याचा विटकषथ काढू िकिो. 
विमाकत्यािे अवधक मावहिी मावगिली याचा अिथ त्यािे दािा ्िीकारला असा होि िाही. 

दाव्याच्या व्यि्िापिामध्ये द्िऐिज ि ्पटटीकरणाची कमिरिाि आि्यक असलेल्या 
अविवरि मावहिीचे व्यि्िापि ही महत्िाची आव्हािे आहेि. दाव्यािर सिथ आि्यक 
मावहिीवििाय प्रवक्रया करिा येि िाही, त्याचसोबि ग्राहकालाही अवधकावधक 
मावहिीसाठी िारंिार वििंिी करुि त्रास देिा येि िाही.  

चागंल्या पद्धिींिुसार अिी वििंिी एकदाच केली ज्यािी ज्यामध्ये आि्यक असलेल्या सिथ 
मावहिीची एकवत्रि यादी वदली जािी ि त्यािंिर कोणिीही ििीि मागणी केली जाऊ िये. 

j) दाि ेफेटाळणे 

आरोग्य दाव्यामंधील अिुभिािूि वदसूि आले आहे की सादर करण्याि आलेल्यापैकी 
१०% िे १५% दाि ेपॉवलसीच्या अटींिगथि येि िाहीि. हे विविध कारणामुंळे होऊ िकिे 
ज्यापकैी काही कारणे पढुीलप्रमाणे आहेि: 

i. रुग्णालयाि दाखल करण्याची िारीख विम्याच्या कालािधीि िाही. 

ii. ज्या सद्यासाठी दािा करण्याि आला आहे त्याला विमा संरक्षण िाही. 

iii. आधीपासूि अस््ित्िाि असलेल्या आजारपणामुळे (जेिे पॉवलसीिूि अिी अट 
िगळली जािे). 

iv. िैध कारणावििाय दािा सादर करण्यास अिाि्यक उिीर. 

v. कोणिाही सवक्रय उपचार िाही; प्रििे केिळ संिोधिासाठी आहे. 

vi. उपचार करण्याि आलेला आजार पॉवलसीअंिगथि िगळण्याि आला आहे. 

vii. आजाराचे कारण अविमद्यपाि ि औषधाचंा गैरिापर आहे 

viii. रुग्णालयामध्ये २४ िासापेंक्षा कमी काळ ठेिण्याि आल.े 

दािा िाकारल्यास ककिा अ्िीकार केल्यास (कोणत्याही कारणामुळे) ग्राहकाला वलवखि 
्िरुपाि कळविले पावहजे. सामान्शयपणे, अिाप्रकारे िकार कळविणाऱ्या पत्रामध्ये 
िाकारण्याची कारणे ्पटटपणे िमूद करािी लागिाि, िसेच पॉवलसीच्या कोणत्या 
अटी/ििींिर दािा िाकारण्याि आला हे देखील सागंाि ेलागिे.  

बहुिेक विमाकत्यांची एक प्रवक्रया असिे ज्याद्वारे दािा मंजूर करण्यास अवधकृि असलेल्या 
व्यि्िापकापेक्षा िवरटठ व्यिी िकाराला मान्शयिा देिे. कोणिाही िकार पूणथपणे न्शयाय्य 
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असूि, विमाधारक न्शयायालयाि गेला िर त्याचे ्पटटीकरण देिा येईल याची खात्री 
करण्यासाठी हे असिे. 

विमाधारकाला दािा िाकारण्याि आल्यास विमाकत्याकिे दाद मागण्यावििाय, पुढील 
व्यिी िसेच सं्िाकंिे जाण्याचा पयाय असिो: 

 विमा लोकपाल ककिा 
 ग्राहक मंच ककिा 
 आयआरिीएआय ककिा 
 न्शयायालये.  

कोणिाही दािा िाकारिािा त्याची फाईल िपासूि सामान्शयपणे कायदेिीर पििाळणीपढेु 
हा िकार वटकेल का याचे मूल्यमापि केले जािे ि भविटयाि विणथयाचे समिथि करायची 
गरज पिली िर द्िऐिज सुरवक्षि वठकाणी जपूि ठेिले जािाि. 

k) संिाया्पद दाव्याचंी अवधक िपिीलािे िपासणी करणे 

विमाकिे या व्यि्याच्या विविध के्षत्राि फसिणुकीची सम्या हािाळण्याचा प्रयत्ि करि 
आहेि. फसि े दाि े हािाळण्याच्या संख्येच्या बाबिीि, विमाकत्यांसाठी आरोग्य विम्याचे 
अवििय मोठे आव्हाि आहे. 

आरोग्य विम्याि केल्या जाणाऱ्या फसिणुकीची काही उदाहरणे पुढीलप्रमाणे आहेि: 

i. िोियेवगरी, विमाधारक व्यिी ि उपचार करण्याि आलेली व्यिी िगेळी असिे. 

ii. रुग्णालयाि दाखल केले िसिािाही दािा करण्यासाठी फसि े द्िऐिज सादर 
करणे. 

iii. रुग्णालयाच्या मदिीिे ककिा फसिणुकीिे ियार करण्याि आलेली बाहेरील देयके 
जोिूि खचथ िाढििू दाखविणे. 

iv. काही प्रकरणाि अवििय जा्ि असलेला विदािाचा खचथ भरुि काढण्यासाठी बाह्य 
रुग्ण उपचार अंिरुथग्ण/रुग्णालयाि दाखल करण्याि रुपािंवरि करणे. 

दररोज फसिणुकीच्या िगेिगेळ्या पद्धिी समोर येि असल्यास, विमाकिे ि टीपीएला 
साित्यािे िा्िविक स््ििीचे विरीक्षण कराि े लागिे ि अिी फसिणूक िोधण्याच्या ि 
वियतं्रणाि आणण्याच्या उपाययोजिाचंा विचार करािा लागिो.  

दाव्याचंी दोि पद्धिींच्या आधारे िपासणी केली जािे: 

 िेहमीचे दाि ेि 

 अचािक करण्याि आलेले दाि े
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टीपीए ककिा विमाकिा विविटट टक्के दाव्याचंी प्रत्यक्ष पििाळणी करण्यासाठी अंिगथि 
मािक विस््चि करु िकिो; ही टक्केिारी रोखरवहि ि भरपाई दाव्यासंाठी िगेळी असू 
िकिे.  

या पद्धिींिगथि, ्िैर िमुिा पद्धिीचा िापर करुि दाि े विििले जािाि. काही विमाकिे 
ठराविक मूल्यापेक्षा अवधक सिथ दाव्याचंी िपासणी ि त्या मयादेपेक्षा कमी असलेल्या 
िमुन्शयादाखल दाव्याचं्या सचंाची पििाळणी बधंिकारक करिाि. 

दुसऱ्या पद्धिीमध्ये, प्रत्येक दाव्याच्या ठराविक बाबींची िपासणी केली जािे, त्या व्यिस््िि 
िसल्यास िपासणी केली जािे उदाहरणािथ 

i. दाव्याचा मोठा भाग िैद्यकीय चाचण्या ककिा औषधािंी संबवंधि 

ii. दाव्याचे पैसे लिकर वमळाििे यासाठी ग्राहक अवििय उत्सुक 

iii. देयकािंर खािाखोि इत्यादी करण्याि आली आहे.  

दािा वि्िसिीय िसल्याची िंका असल्यास, दािा वकिीही लहाि असला िरीही त्याची 
िपासणी केली जािे. 

m. टीपीएद्वारे रोखरवहि भरपाई प्रवक्रया 

रोखरवहि सुविधा किाप्रकारे काम करिे? यासाठी टीपीए विमाकिा रुग्णालयािी एक 
करार करिाि. त्याप्रमाणे इिरही िैद्यकीय सेिा परुिठादारािंी करार असू िकिाि. 
आम्ही या विभागामध्ये देण्याि आलेली रोखरवहि सुविधा देण्यासाठी िापरली जाणारी 
प्रवक्रया पाहणार आहोि: 

कोटटक  3.1 

पायरी 1 

आरोग्य विम्यािंगथि सरंक्षण असलेल्या ग्राहकाला काही आजार झाली ककिा इजा 
झाली ि म्हणूि त्याला रुग्णालयाि दाखल करण्याचा सल्ला देण्याि आला. िो/िी 
(ककिा त्याच्या/विच्याििीिे कुणीिरी) रुग्णालयाच्या विमाकक्षाकिे विम्याचे 
पुढील िपिील घेऊि भेटिाि: 
i. टीपीएचे िाि,  
ii. त्याच्या सद्य क्रमाकं,  
iii. विमाकत्याचे िाि, इत्यादी. 



 

442 
 

पायरी 2 

रुग्णालय पढुीलप्रमाणे आि्यक मावहिी संकवलि करिे: 
i. आजाराचे विदाि 
ii. उपचार,  
iii. उपचार करणाऱ्या िॉक्टराचें िाि,  
iv. रुग्णालयाि अंदाजे वकिी वदिस ठेिले जाणार आहेि 
v. अंदाजे खचथ 
ही मावहिी रोखरवहि परिािगी अजथ िािाच्या प्रारुपाि सादर केली जािे. 

पायरी 3 

टीपीए रोखरवहि परिािगी अजाि देण्याि आलेल्या मावहिीचा अभ्यास करिो. िो 
वदलेली मावहिी ि रुग्णालयाचे काही िुल्क मान्शय करण्याि आले असल्यास िे 
पॉवलसीच्या अटींिी िपासूि पाहिो ि रोखरवहि परिािगी देिा येईल का याचा 
विणथय घेिो ि देिा येणार असेल, िर िी वकिी रकमेसाठी असािी हे ठरििो.  
विणथय घेण्यासाठी टीपीए अवधक मावहिी मागू िकिो. एकदा विणथय घेिल्यािंिर, 
िो लगेच रुग्णालयाला कळविला जािो.  
दोन्शही अजथ आिा आयआरिीएआयच्या आरोग्य विमा प्रमाणीकरण 
मागथदिथकित्िािंगथि प्रमाणभिू करण्याि आले आहेि; सिाि िेिटी जोिलेले 
जोिपत्र पाहा). 

पायरी 4 

टीपीएिे परिािगी वदलेली रक्कम रुग्णाच्या खात्यामध्ये जमा करुि, 
रुग्णालयाद्वारे रुग्णािर उपचार केले जािाि. सद्याला उपचाराव्यविवरि इिर 
खचासाठी पैसे जमा करण्यास ककिा पॉवलसी अिंगथि सह-प्रदाि आि्यक 
असल्यास िे करायला सावंगिले जाऊ िकिे. 

पायरी 5 

जेव्हा रुग्णाला रुग्णालयािूि सोिण्याची िळे येिे, िेव्हा रुग्णालय विम्यािंगथि 
समाविटट प्रत्यक्ष उपचाराचा खचथ टीपीएच्या परिािगीिे रुग्णाच्या खात्याि जमा 
करण्याि आलेल्या रकमेिी जुळििू पाहिे.  
 
जमा करण्याि आलेली रक्कम कमी असल्यास, रुग्णालय रोखरवहि 
उपचारासाठी अविवरि रक्कम जमा करण्याची परिािगी देण्यासाठी वििंिी करु 
िकिे.  
 
टीपीए त्याचे वि्िषेण करिो ि अविवरि रकमेला परिािगी देिो. 

पायरी 6 रुग्ण अ-्िीकायथ िुल्क भरिो ि त्याला घरी सोिले जािे. त्याला दाव्याच्या 
अजािर ि देयकािर ्िाक्षरी करायला ि द्िऐिज पूणथ करण्यास सावंगिले जािे. 
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पायरी 7 

रुग्णालय सिथ द्िऐिज एकत्र करिे ि टीपीएला सादर करिे, देयकािर प्रवक्रया 
करण्यासाठी पढुील द्िऐिज िापरले जािाि: 
i. दािा अजथ 
ii. रुग्णालयािूि सोिल्याचा सारािं / रुग्णालयाि दाखल केल्याच्या िोंदी 
iii. टीपीएिे वदलेले रुग्ण/प्र्िािकिा ओळखपत्र ि छायावचत्र ओळख परुािा. 
iv. अंविम एकवत्रि देयक 
v. िपिीलिार देयक 
vi. िपासणी अहिाल 
vii. िॉक्टरािंी वलहूि वदलेली औषधे ि उपचार ि औषधाचंी देयके 
viii. टीपीएद्वारे पाठविण्याि आलेली परिािगी पते्र 

पायरी 8 

टीपीए दाव्यािर प्रवक्रया करेल ि पुढील िपिीलाचंी पििाळणी करुि 
रुग्णालयाला पसेै देण्याची विफारस करेल: 
i. रुग्ण ि ज्या व्यविसाठी परिािगी देण्याि आली आहे िी एकच व्यिी आहे. 
ii. ज्यासाठी परिािगी देण्याची वििंिी करण्याि आली आहे त्याच स््ििीसाठी 

रुग्णािर उपचार करण्याि आले आहेि. 
iii. काही आजार िगळण्याि आले असिील िर त्याच्या उपचाराच्या खचाचा 

देयकाि समाििे करण्याि आलेला िाही. 
iv. रुग्णालयाला कळविण्याि आलेल्या सिथ मयादाचें पालि करण्याि आले आहे. 
v. रुग्णालयासोबि मान्शय करण्याि आलेल्या िुल्क दराचें विव्िळ देय रक्कम 

काढिािा पालि करण्याि आले आहे. 

रोखरवहि सुविधेच्या मूल्याविषयी कोणिीही िंका िाही. ग्राहकािंीही या सुविधेचा सिोत्तम 
िापर कसा करुि घ्यायचा हे मावहिी करुि घेणे महत्िाचे आहे. पुढील मुदे्द लक्षाि घेिल े
पावहजेि: 

i. ग्राहकािे त्याचे/विचे विमा िपिील त्याच्या/विच्यासोबि असल्याची खात्री करुि 
घेिली पावहजे. यामध्ये पुढील गोटटींचा समाििे होिो: 

 टीपीए कािथ,  

 पॉवलसीची प्रि,  

 विमा सरंक्षणाच्या अटी ि ििी इत्यादी.  

जेव्हा हे उपलदाध िसेल, िेव्हा िो टीपीएला संपकथ  करु िकिो (२४ िासाचं्या मदि 
क्रमाकंाद्वारे) ि िपिील घेऊ िकिो. 

ii. ग्राहकािे त्याच्या/विच्या िॉक्टरािंी सुचविलेले रुग्णालय टीपीएच्या जाळ्याि आहे का 
हे िपासले पावहजे. िे िसल्यास, त्यािे अिा उपचारासंाठी रोखरवहि सुविधा जेिे 
उपलदाध आहे असे पयाय िोधले पावहजेि. 
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iii. त्यािे/वििे पूिथ-िपि अजाि अचूक िपिील भरले जािील याची खात्री केली पावहजे. 
प्रकरण ्पटट िसल्यास, टीपीए रोखरवहि सुविधा िाकारु िकिो ककिा प्र्ि विचारु 
िकिो. 

iv. त्यािे/वििे रुग्णालयाचे िुल्क विवहि मयादेिच असले पावहजे याची खात्री केली 
पावहजे उदाहरणािथ खोलीचे भािे ककिा मोिीकबदूसारख्या विविटट उपचारािंरील 
मयादा.  

जर त्याला/विला पॉवलसीअिंगथि परिािगी असलेल्या रकमेपेक्षा जा्ि खचथ करायचा 
असेल, िर आधीच त्याचा/विचा खचाचा िाटा वकिी असेल हे जाणिू घेणे योग्य होईल. 

v. ग्राहकािे रुग्णालयािूि सोिले जाण्यापूिी टीपीएला कळविले पावहजे ि रुग्णालयािूि 
सोिण्यापूिी कोणिीही अविवरि परिािगी लागि असेल िर िी टीपीएला 
पाठविण्याची वििंिी रुग्णालयाला केली पावहजे. यामुळे रुग्णाला अिाि्यकपणे 
रुग्णालयाि िाट पाहािी लागणार िाही याची खात्री केली जाईल. 

असेही होऊ िकिे की ग्राहकािे एखाद्या रुग्णालयामध्ये रोखरवहि उपचाराची वििंिी 
केली आहे ि त्यासाठी परिािगी घेिली आहे मात्र त्यािंिर रुग्णाला दुसरीकिे दाखल 
करण्याचा विणथयघेिला. अिा प्रकरणामंध्ये, ग्राहकािे रुग्णालयाला कळविले पावहजे ि 
रोखरवहि सुविधा िापरली िाही हे टीपीएला कळविण्यास सावंगिले पावहजे. 

असे केले िाही, िर मजूंरी देण्याि आलेली रक्कम ग्राहकाच्या पॉवलसीमध्ये अिकू िकिे 
ि पुढील वििंिीच्या िळेी मजूंरी देिािा अिचण येऊ िकिे. 

C. आरोग्य विमा दाव्यािील द्िऐिज 

आरोग्य विम्याच्या दाव्यािर प्रवक्रया करण्यासाठी, आधी िणथि केल्याप्रमाणे बरेच द्िऐिज 
लागिाि. प्रत्येक द्िऐिजामुळे दोि महत्िाच्या प्र्िाचंी उत्तरे देण्यास मदि होईल अिी 
अपेक्षा असिे – ्िीकायथिा (िो देण्यायोग्य आहे का?) ि दाव्याचे प्रमाण (वकिी?).  

या विभागाि ग्राहकािे कोणिे द्िऐिज सादर केले पावहजेि ि त्या द्िऐिजाचें घटक 
समजाििू सागंण्याि आले आहेि: 

1. रुग्णालयािूि सोििािाचा सारािं 

आरोग्य विम्याच्या दाव्यािर प्रवक्रया करण्यासाठी रुग्णालयािूि सोििािाचा सारािं हे सिाि 
महत्िाचे द्िऐिज माििा येईल. त्यामध्ये रुग्णाच्या पवरस््ििीविषयी ि उपचारपद्धिीची 
संपूणथ मावहिी िपिीलािे वदलेली असिे. 

रुग्णालयािूि सोििािाच्या सारािंाि पढुील बाबी असणे आि्यक आहे: 

1. रुग्णाचे िाि 
2. दूरध्ििी क्रमाकं / भ्रमणध्ििी क्रमाकं  
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3. आय पी िी क्रमाकं  
4. भरिी क्रमाकं  
5. उपचार करणाऱ्याचे िाि, सपंकथ  क्र. आवण विभाग/िज्ञिा 
6. भरिीचा वदिाकं आवण िळे 
7. रुग्णालय मुिीचा वदिाकंा ि िळे 
8. एमएलसी क्र. / एफआयआर क्र. 
9. भरिीच्या िळेी केलेले प्रािवमक विदाि  
10. रुग्णालय मुिीच्या िळेी झालेले अंविम विदाि  
11. अंविम विदािासाठी प्रावधकरणाद्वारे विफारस केलेले आयसीिी-10 कोि(कोड्सस) 

ककिा अन्शय कोणिेही कोड्सस, 
12. िक्रारी आवण कालािधी आवण भरिीची करणे सादर करणे 
13. सद्य आजाराचा अहिाल देणे  
14. भरिीच्या िळेी केलेल्या िारीवरक िपासणी मधील महत्िाची विरीक्षणे  
15. मद्यपाि, िंबाखूककिा ककिा अन्शय पदािथ सेिि, करीि असल्यास 
16. मागील महत्िाचे िैद्यकीय आवण ि्त्रक्रीयात्मक पा्िथभमूी, काही असल्यास 
17. रोग विदाि ककिा उपचारासंाठी कौटंुवबक पा्िथभमूी महत्िाची/सुसंगि असल्यास 
18. रुग्णालय भरिी दरम्याि महत्िाच्या अन्शिषेणाचंा अहिाल  
19. रुग्णालयािील उपचार ि काही गंुिागंुि असल्यास 
20. रुग्णालयािूि मुिीच्या िळेेचा सल्ला  
21. उपचार करणाऱ्या िॉक्टर /अवधकृि िॉक्टर चमूचे िाि आवण ्िाक्षरी 
22. रुग्ण /िािेिाईक याचें िाि आवण ्िाक्षरी 

रुग्णालयािूि सोििािाचा सारािं चागंल्या प्रकारे वलहीला असेल िर दाव्यािर प्रवक्रया 
करणाऱ्या व्यविला आजार/इजा ि उपचारपद्धिी समजायला अवििय मदि होिे, ि त्यामुळे 
दाव्याचे पैसे देण्याची प्रवक्रया जलद होिे. आयआरिीएआय प्रमाणीकरण मागथदिथक ित्िांमध्ये 
दाव्यािंर कायथक्षमपणे प्रवक्रया करण्यासाठी रुग्णालयािूि सोििािाच्या सारािंासाठी 
सुचविण्याि आलेल्या घटकाचंा समाििे होिो. दुदैिािे रुग्ण िाचला िाही िर अिेक 
रुग्णालयामंध्ये रुग्णालयािूि सोििािाच्या सारािंाला मृत्यू सारािं असे म्हणिाि. 

िेहमी रुग्णालयािूि सोििािाच्या सारािंाची मूळ प्रिच मावगिली जािे. 

2. िपासणी अहिाल 

िपासणी अहिालामुळे विदाि ि उपचाराची िुलिा करिा येिे,त्यामुळे िेमक्या कोणत्या 
पवरस््ििीमुळे उपचार कराि े लागले हे समजूि घेण्यासाठी आि्यक िी मावहिी वमळिे ि 
रुग्णालयाि दाखल असिािा केलेली प्रगिी समजिे. 

िपासणी अहिालामध्ये सामान्शयपणे पुढील गोटटींचा समाििे असिो: 
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a) रि चाचणी अहिाल; 

b) क्ष-वकरण अहिाल;  

c) ्कॅि अहिाल ि  

d) जीिोिक परीक्षा (बायोप्सी) अहिाल 

सिथ िपासणी अहिालामंध्ये िाि, िय, कलग, चाचणीची िारीख इत्यादींचा समाििे असिो ि 
सामान्शयपणे त्याचंी मूळ प्रि सादर केली जािे. विमाकिा वििेषत्िािे वििंिी केल्यास ग्राहकाला 
क्ष-वकरण ि इिर वफल्म परि करु िकिाि. 

3. एकवत्रि ि िपिीलिार देयके: 

विमा पॉवलसीच्या अंिगथि वकिी रक्कम द्यायची याचा विणथय या द्िािजेािुसार होिो. पूिी 
वबलासाठी कोणिाही प्रमाण फॉरमटॅ  िव्हिा, पण आयआरिीएआय प्रमाणीकरण मागथदिथक 
ित्त्िािुंसार एकवत्रि आवण िपिीलािील वबलासंाठी फॉरमटॅ  वदला गेला आहे. विद्यार्थ्यांिा 
असे सूवचि केले जािे की आयआरिीएआयच्या िबे साईटिर उपलदाध िपिील समजूि 
घ्याििे. 

एकवत्रि वबलामुळे संपूणथ वचत्र उभे राहिे िर िपिीलािील वबलामुळे संदभथ कोि सवहि 
बारकाि ेकळिाि. 

िपिीलािील वबलाचा िापर करूि अदा करण्यास अयोग्य खचाची छाििी केली जािे, आवण 
अदा करण्यास अयोग्य खचथ िक्की करूि त्या खचाच्या िीषथकाच्या अंिगथि िजािट 
करण्यासाठी िापरले जािाि.   

वबले मूळ ्िरुपाि प्राप्ि व्हािी लागिाि. 

4. पैसे वदल्याची पाििी 

क्षविपूर्थिचा करार असल्यािे, आरोग्य विमा दाव्याची भरपाई करण्यासाठी वदलेल्या रकमेची 
पाििी रुग्णालयाकिूि वमळाली पावहजे. 

वदलेली रक्कम एकूण देयकाऐिढी असली पावहजे, बरीच रुग्णालये देय रकमेि काही सिलि 
ककिा सूट देिाि. अिा पवरस््ििीि, विमाकत्याला केिळ रुग्णाच्या ििीिे प्रत्यक्ष भरलेली 
रक्कम देण्यास सावंगिले जािे. 

देयकािर क्रमाकं आवण/ककिा विक्का असला पावहजे ि त्याची मूळ प्रि सादर केली पावहजे. 

5. दािा अजथ 

विमा हक्क फॉमथ म्हणजे विमा हक्क प्रवक्रया करण्यासाठी केलेली औपचावरक आवण कायदेिीर 
वििंिी असिे आवण त्यािर ग्राहकािे ्ििुःची ्िाक्षरी करूि िो सादर करायचा असिो. विमा 
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हक्क फॉमथ आयआरिीएआय द्वारे प्रमावणि करण्याि आला आहे आवण त्याि ढोबळमािािे 
खाली गोटटी असिाि: 

a) प्रिम विमाधारकाचे िाि आवण ज्या पॉवलसी च्या अंिगथि विमा हक्क दाखल केला िो 
पॉवलसी क्रमाकं. 

b) विम्याच्या पा्िथभमूीचे िपिील 

c) रुग्णालयाि भरिी केल्या गेलेल्या विमाधारक व्यिीचे िपिील. 

d) रुग्णालयाचे िाि, खोलीचा प्रकार, भरिीचा वदिाकं आवण िळे, रुग्णालय मुिीचा 
वदिाकं आवण िळे, अपघािाच्या बाबि पोलीसािंा कळिले का, उपचाराची प्रणाली 
इत्यादी रुग्णालय भरिीचे िपिील. 

e) ज्यासाठी रुग्णालय भरिी केली गेली त्या विमा हक्काचे िपिील ज्याि खचाचे 
बारकाि,े रुग्णालय भरिी पूिथ आवण प्चाि कालािधी, एक रक्कमी/रोख फायदा 
घेिला असल्यास त्याचे िपिील इत्यादी.  

f) जोिलेल्या वबलाचें िपिील 

g) मान्शय झालेल्या विमा हक्काची रक्कम पाठिण्य्साठी प्रिम विमाधारक व्यिीच्या बकँ 
खात्याचे िपिील 

h) विमाधारक व्यविच्या पासूि घोषणापत्र. 

आजार, उपचार इत्यादींविषयी मावहिीवििाय, विमाधारक व्यविच्या प्रविज्ञापत्रामुळे 
कायदेिीरदृटट्या दािा अजथ हा सिाि महत्िाचा द्िऐिज असिो.  

या प्रविज्ञापत्रामुळे दाव्याला “परमसद्भािाचा वसद्धािं” लागू होिो, ज्याचे उल्लंघि केल्यास 
पॉवलसीअिंगथि चुकीची मावहिी देण्याचे कलम लागू होिे. 

6. ओळखीचा परुािा 

आपल्या जीििािील विविध कामामंध्ये ओखळीच्या पुराव्याचंा िापर िाढला आहे, ओळखीच्या 
सिथसाधारण परुाव्यािे एक महत्िाचा हेिू साध्य होिो- िो म्हणजे विमा सरंक्षण असलेली व्यिी 
ि उपचार करण्याि आलेली व्यिी एकच आहेि का याची खात्री करणे.  

सिथसामान्शयपणे पुढील ओळख पते्र मावगिली जाऊ िकिाि: 

a) मिदार ओळख पत्र, 

b) िाहि चालक परिािा,  

c) पॅि कािथ,  

d) आधार कािथ इत्यादी.  
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ओळख पत्राचा आग्रह केल्यामुळे रोखरवहि दाव्यामंध्ये िोियेवगरीची प्रकरणे लक्षणीयपणे कमी 
झाली आहेि, कारण रुग्णालयाि दाखल करण्यापूिी ओळखपत्र मावगिले जािे, जे पििाळूि 
पाहणे ि विमाकिा ककिा टीपीएला सादर करणे हे रुग्णालयाचे किथव्य असिे. 

भरपाईच्या दाव्यामध्ये, ओळख पत्राचा वििेष उपयोग होि िाही.  

7. विविटट दाव्यािंी संबवंधि द्िऐिज 

काही ठराविक प्रकारच्या दाव्यामंध्ये िर िमूद केलेल्या द्िऐिजावंििाय अविवरि द्िऐिज 
आि्यक असिाि. िे पुढीलप्रमाणे आहेि: 

a) अपघािाचे दाि,े ज्यामध्ये एफआयआर ककिा रुग्णालािे िोंदणीकृि पोलीस 
्िािकाला वदलेले िैद्यक-न्शयावयक प्रमाणपत्र, लागू िकिाि.त्यामध्ये अपघािाचे 
कारण ि िाहिूक अपघाि असल्यास व्यिी मद्याच्या ििेि होिा का हे िमूद केलेले 
असिे. 

b) गंुिागंुिीच्या ककिा उच्च मलू्य दाव्यामंध्ये प्रकरणाचे अंिरुथग्ण द्िऐिज.अंिरुथग्ण 
प्रकरण द्िऐिज ककिा प्रकरण पत्रक हा द्िऐिज रुग्णालयाद्वारे ियार केला 
जािो, ज्यामध्ये रुग्ण रुग्णालयाि भरिी असिािाच्या कालािधीि त्याला वदल्या 
जाणाऱ्या उपचाराचें दैिंवदि िपिील वदलेले असिाि.  

c) जेिे लागू असेल वििे िायवलवसस /रासायविक उपचारपद्धिी / भौविक वचवकत्सा 
ििे. 

d) रुग्णालय िोंदणी प्रमाणपत्र,जेिे रुग्णालयाच्या व्याख्याचे पालि करण्याि आले आहे 
का हे िपासले पावहजे. 

दाि ेहािाळणारा चमू दाव्यािंर प्रवक्रया कऱण्यासाठी काही अंिगथि द्िऐिज प्रारुपाचंा िापर 
करिो. िे पुढीलप्रमाणे आहेि: 

i. द्िऐिज पििाळण्यासाठी िपासयादी,  

ii. पििाळणी/पैसे देणे पत्रक,  

iii. दजा िपासणी/वियंत्रण प्रारुप.  

सिथ विमाकत्यांकिे ही प्रारुपे समाि िसली िरीही, या द्िऐिजाचंा काय हेिू आहे हे 
िेहमीच्या मजकुराच्या िमुन्शयासह पाहू. 
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कोटटक  2.2 

1. द्िऐिज पििाळणी पत्रक 

हे सिाि सोपे असिे, ग्राहकाकिूि द्िऐिज आल्याची 
िोंद करण्यासाठी द्िऐिजाचं्या यादीिर बरोबरची 
खूण केली जािे. काही विमाकिे पोचपाििी म्हणूि 
याची एक प्रि ग्राहकाला देऊ िकिाि. 

2. पििाळणी/प्रवक्रया पत्रक 

हे सामान्शयपणे एकच पत्रक असिे ज्यामध्ये प्रवक्रयेच्या 
सिथ िोंदी केलेल्या असिाि.  

a) ग्राहकाचे िाि ि ओळख क्रमाकं 
b) दािा क्रमाकं, दाव्याचे द्िऐिज वमळाल्याची 

िारीख 
c) पॉवलसीचा आढािा, कलम ६४व्हीबीचे पालि 
d) विमा रक्कम ि विमा रकमेचा िापर 
e) रुग्णालयाि दाखल केल्याची ि सोिल्याची िारीख 
f) विदाि ि उपचार 
g) दाव्याची ्िीकायथिा/प्रवक्रयेच्या वटप्पण्या त्याचं्या 

कारणासंवहि 
h) दाव्याची रक्कम काढणे 
i) दाव्याचे मागथक्रमण िारखा ि प्रवक्रया करणाऱ्या 

व्यकिच्या िािासह 

3. दजा िपासणी /वियंत्रण प्रारुप 

अंविम िपासणी ककिा दजा वियंत्रण प्रारुप दािा 
हािाळणाऱ्या व्यविवििाय इिर व्यवििे दािा 
िपासण्यासाठी 

िपास यादी ि दािा पििाळणी प्र्िािलीवििाय, दजा 
वियतं्रण/लेखा प्रारुपाि पुढील घटकािंी संबवंधि 
मावहिीचा समाििे होईल: 

a) दाव्याचे पैसे देणे, 

b) दािा फेटाळणे ककिा 

c) अविवरि मावहिी मागणे.  
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्ििुःची चाचणी घ्या  2 

पुढीलपकैी कोणिा द्िऐिज रुग्णालयाद्वारे ियार केला जािो ज्यामध्ये अंिरुथग्णाला वदलेल्या 
सिथ उपचाराचें िपिील असिाि? 

I. िपासणी अहिाल 

II. पैसे देण्याचे पत्रक 

III. प्रकरण द्िऐिज 

IV. रुग्णालय िोंदणी प्रमाणपत्र 

 

D. दाव्यासंाठी राखीि विधी  

1. राखीि विधी ियार करणे 

याचा अिथ असा होिो की विमाकत्याच्या जमाखचथ पु्िकाि दाव्याचं्या स््ििीच्या आधारे सिथ 
दाव्यासंाठी रकमेची िरिूद करणे. हे अवििय सोपे िाटि असले िरीही, राखीि विधी ियार 
करण्याची प्रवक्रया अवििय काळजीपूिथक करािी लागिे – राखीि विधी ियार करण्याि 
कोणिीही चूक झाल्यास त्याचा विमाकत्याचा िफा ि पिदारी फरकच्या वहिेबािर पवरणाम 
होिो. 
आजकालच्या प्रवक्रया यंत्रणामंध्ये कोणत्याही िळेी हा राखीि विधी वकिी असला पावहजे हे 
काढण्याची क्षमिा अिंभूथि असिे. 

्ििुःची चाचणी घ्या  3 

विमाकत्याच्या जमाखचथ पु्िकाि दाव्याचं्या स््ििीच्या आधारे सिथ दाव्यासंाठी करण्याि 
आलेल्या रकमेच्या िरिुदीला ________ म्हणिाि. 

I. गट ियार करणे 

II. िरिूद करणे 

III. राखीि विधी ियार करणे 

IV. गंुििणूक करणे 

E. िृिीय पक्ष प्रिासकाची (टीपीए) भवूमका 

1. भारिािील टीपीएची ओळख  

भारिामध्ये २००० साली विमाके्षत्र खाजगी कंपन्शयासंाठी खुले करण्याि आले. दरम्यािच्या 
काळाि, आरोग्यसेिा उत्पादिाचंी मागणी िाढल्यािे िि-ििीि उत्पादिे बाजाराि आणली 
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जाि होिी. म्हणूि आरोग्य विम्यामध्ये विक्री-प्चाि सेिाचें माध्यम सुरु करण्याची गरज िाटू 
लागली. म्हणूिच िृिीय पक्ष प्रिासकाचंी सुरुिाि करण्यास संधी वमळाली.  

हे पाहूि, विमा वियामक ि विका प्रावधकरणािे टीपीएिंा आयआरिीएच्या परिान्शयासह 
बाजाराि येण्यची परिािगी वदली, मात्र त्यािंी १७ सप्टें २००१ रोजी अवधसूवचि करण्याि 
आलेल्या आयआरिीए (िृिीय पक्ष प्रिासक-आरोग्य विमा) वियम, २००१ चे पालि केले 
पावहजे.  

व्याख्या 

वियमािुंसार , 

"िृिीय पक्ष प्रिासक ककिा टीपीए म्हणजे आयआरिीएआय (िृिीय पक्ष प्रिासक- आरोग्य 
सेिा) वियम, २००१ अंिगथि परिािा देण्याि आलेली कुणीही व्यिी, ि वजला विमा कंपिी 
िुल्क ककिा भरपाईच्या मोबदल्याि, आरोग्य सेिा देण्यासाठी वियुि करिे. 

"टीपीएद्वारे आरोग्य सेिा" टीपीएद्वारे विमाकत्याला आरोग्य विमा व्यिसायाच्या सदंभािील 
करारािंगथि वदलेल्या सेिा मात्र ज्यामध्ये विमा कंपिीच्या व्यिसायाचा ककिा प्रत्यक्ष ककिा 
अप्रत्यक्ष आरोग्य विमा व्यिसाय वमळविण्याचा ककिा दािा ्िीकारािा ककिा फेटाळािा हे 
ठरविण्याचा समाििे होि िाही. 

अिाप्रकारे टीपीए सेिाचंा िाि विमा पॉवलसी विकल्यािंिर ि वदल्यािंिर सुरु होिो. विमाकिा 
टीपीएचा िापर करि िसेल िर या सेिा अिंगथि चमूद्वारे वदल्या जािाि.   

2. आरोग्य विम्याची विक्री प्चाि सेिा 

a) एकदा प्र्िाि (ि हप्िा) ्िीकारल्यािंिर, विमा सरंक्षण सुरु होिे. 

b) पॉवलसीच्या सेिा देण्यासाठी टीपीएचा िापर केला जाि असेल, िर विमाकिा 
ग्राहकाविषयीची ि पॉवलसीविषयीची मावहिी टीपीएला देिो. 

c) टीपीए सद्याचंी िाििोंदणी करिो (प्र्िािकिा म्हणजे पॉवलसी घेणारी व्यिी, 
सद्य म्हणजे पॉवलसी अंिगथि सरंक्षण असलेल्या व्यिी) ि िारीवरक ककिा 
इलेक्ट्रॉविक कािाच्या ्िरुपाि सद्यच ओळखपत्र देऊ िकिो. 

d) टीपीएचे सद्यत्ि रोखरवहि सुविधा घेण्यासाठी िसेच सद्याला रुग्णालयाि 
दाखल होण्यासाठी ककिा विमा संरक्षण असलेल्या उपचारासाठी पॉवलसीची मदि हिी 
असिे िेव्हा िापरले जािे. 

e) टीपीए दािा ककिा रोखरवहि वििंिीिर प्रवक्रया करिो ि विमाकत्यासोबि मान्शय 
केलेल्या िळेेि सेिा देिो. 
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ज्यािळेी पॉवलसी वदली जािे ि त्यामध्ये टीपीएचे सेिा देणारी सं्िा म्हणूि िाि असिे त्या 
क्षणापासूि टीपीएची भवूमका सुरु होिे. पॉवलसीच्या संपूणथ कालािधीि ि पॉवलसी अिंगथि दािा 
कळविण्यासाठी देण्याि आलेल्या कोणत्याही कालािधीि सेिचेी आि्यकिा कायम राहिे. 

हजारो पॉवलसींिा सेिा वदली जाि असिािा, हे काम साित्यािे सुरु राहिे, जेव्हा त्याच 
पॉवलसीचे िूििीकरण केले िे ि िोच टीपीए पॉवलसीला सेिा देि असिो. 

3. िृिीय पक्ष प्रिासकाची (टीपीए) उवद्दटटे 

आरोग्य विम्यामध्ये िृिीय पक्ष प्रिासकाची सकंल्पिा पुढील उवद्दटटािंी करण्याि आली: 

a) आरोग्य विम्याच्या ग्राहकाला गरजेच्या िळेी सिथिोपरी सेिा देणे. 

b) विमाधारक रुग्णासंाठी जाळ्यािील रुग्णालयामंध्ये रोखरवहि उपचाराची सोय करणे. 

c) ग्राहकासंाठी सादर केलेल्या द्िऐिजाचं्या आधारे ि विमा कंपिीच्या मागथदिथक 
ित्िािुंसार दाि ेन्शयाय्य ि िगेािे विकाली करण्यासाठी मदि करणे. 

d) आरोग्य विमा दाि ेि संबंवधि सेिा हािाळण्यासाठी कायथकारी कौिल्य ियार करणे. 

e) ग्राहकािंा िळेेि ि योग्य प्रकारे उत्तर देणे. 

f) विमाधारक व्यविचे रा्ि दराि दजेदार आरोग्य सेिा उपलदाध होण्याचे बाजारािील 
उवद्दटट पूणथ होईल असे िािािरण विमाण करणे ि 

g) विकृिी, खचथ, प्रवक्रया, िा्िव्याचा कालािधी इत्यादींसबंधंी योग्य िी मावहिी ियार 
करणे/एकवत्रि करणे,  

4. विमाकिा ि टीपीएदरम्याि िािे 

बरेच विमाकिे आरोग्य विमा पॉवलसींच्या विक्री-प्चाि सेिसेाठी टीपीएची सेिा घेिाि, मात्र 
वििेषिुः जीिि विमा के्षत्रािील काही विमाकिे पॉवलसी-पूिथ िैद्यकीय िपासणी सेिसेाठी 
टीपीएची मदि घेिाि.  

विमाकिा ि टीपीएदरम्यािचे िािे कराराचे असिे ि या करारामध्ये बऱ्याच आि्यकिा ि 
पायऱ्याचंा समाििे असिो. आयआरिीएआय आरोग्य विमा प्रमाणीकरण मागथदिथक ित्िामंध्ये 
टीपीए ि विमा कंपिीदरम्यािच्या करारासाठी मागथदिथक ित्ि ेघालिू देण्याि आली आहेि ि 
प्रमाणभिू कलमे सुचविण्याि आली आहेि,  

विमाकिा टीपीएकिूि पुढील सेिाचंी अपेक्षा करिो: 

A. पुरिठादार सेिा जाळे 

टीपीएिे विमाधारक व्यकििा आरोग्य दाव्यासंाठी रोखरवहि सुविधा देण्याच्या उदे्दिािे, 
देिभरािील रुग्णालयाचं्या जाळ्यािी संबंध ्िावपि करणे अपेवक्षि असिे. आयआरिीएिे 
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अवलकिेच प्रवसद्ध केलेल्या मागथदिथक ित्िािुंसार हे िािे केिळ टीपीए ि पुरठादार याचं्यािील 
िाही िर विमाकत्यांसह िीि घटकामंधील असाि.े  

िे जाळ्यािील अिा रुग्णालयामंध्ये दाखल करुि केल्या जाणाऱ्या विविध प्रवक्रयासंाठी ि 
पॅकेजसाठी चागंल्या अिुसूवचि दरासंाठी िाटाघाटी करिाि ज्यामुळे विमाधारकाचंा िसेच 
विमाकत्यांचा खचथ कमी होिो. 

B. कॉल सेंटर सेिा 

टीपीएिे सिथसामान्शयपणे कॉल सेंटर चालविणे अपेवक्षि असिे ज्याचे विुःिुल्क क्रमाकं असिाि 
ज्यािर कधीही म्हणजे रात्री, कामकाजाच्या ि सुटीच्या वदििी म्हणजे २४*७*३६५संपकथ  
करिा आला पावहजे. टीपीएचे कॉल कें द्र पुढील बाबींिी संबंवधि मावहिी देईल: 

a) पॉवलसी अिंगथि उपलदाध सरंक्षण ि लाभ. 

b) आरोग्य दाव्यािंी संबवंधि प्रवक्रया ि पद्धिी. 

c) सेिा ि रोख रक्कम ि भरिा रुग्णालयाि दाखल करण्यासंदभाि मागथदिथि. 

d) जाळ्यािील रुग्णालयाविषयी मावहिी. 

e) पॉवलसी अिंगथि उपलदाध असलेल्या विल्लक विमा रकमेविषयी मावहिी. 

f) दाव्याच्या स््ििीविषयी मावहिी. 

g) दाव्याचं्या संदभाि सादर ि करण्याि आलेल्या द्िऐिजावंिषयी सल्ला. 

कॉल सेंटरला राटट्रीय विुःिुल्क क्रमाकंाद्वारे संपकथ  करिा आला पावहजे ि ग्राहक सेिा 
कमथचाऱ्याला ग्राहकादं्वारे सामान्शयपणे बोलल्या जाणाऱ्या भाषेि संिाद साधिा आला पावहजे. 
अिािच या िपिीलािंर विमाकिा ि त्याचं्या टीपीएदरम्याि झालेल्या कराराचे वियंत्रण 
असिे. 

C. रोखरवहि उपलदाध सेिा 

व्याख्या 

"रोखरवहि सुविधा" म्हणजे विमाकत्यािे विमाधारकाला वदलेली सुविधा ज्यामध्ये, 
विमाकत्यािे घेिलेल्या उपचाराचंा खचथ पॉवलसीच्या अटी ि ििींिुसार विमाकत्याद्वारे मंजूर 
करण्याि आलेल्या पूिथ-अवधकाराचं्या मयादेि जाळ्यािील पुरिठेदाराला वदला जािो. 

ही सेिा देण्यासाठी, विमाकत्यािे करारािंगथि पुढील गोटटी करणे आि्यक आहे: 

a) पॉवलसीिी सबंंवधि सिथ मावहिी टीपीएला उपलदाध झाली पावहजे. टीपीएला िी देणे ही 
विमाकत्याची जबाबदारी आहे. 
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b) पॉवलसीमध्ये समाविटट करण्याि आलेल्या सद्याचंी मावहिी कोणत्याही चुकीवििाय 
ककिा िटुीवििाय उपलदाध झाली पावहजे ि िापरिा आली पावहजे. 

c) विमाधारक व्यविकिे ओळखपत्र असले पावहजे ज्यामुळे पॉवलसी ि टीपीएिी संबंवधि 
असल्याचे समजेल. हे ओळख पत्र टीपीएिे मंजूर प्रारुपाि वदले पावहजे, िे 
सद्यापयंि योग्य कालािधीि पोहोचले पावहजे ि पॉवलसीच्या सपूंणथ कालािधीसाठी 
िैध असले पावहजे. 

d) टीपीएिे रुग्णालयाला पूिथ-अवधकार ककिा आ्िासि पत्र वदले पावहजे जे रोखरवहि 
सुविधेची वििंिी करण्यासाठी वदलेल्या मावहिीच्या आधारे असेल. त्यामध्ये आजाराचे 
्िरुप, प्र्िाविि उपचार ि त्यामध्ये समाविटट खचथ जाणूि घेण्यासाठी अवधक 
मावहिी मावगिली जाऊ िकिे. 

e)  जेिे मावहिी ्पटट िसेल ककिा उपलदाध िसेल, टीपीए रोखरवहि वििंिी फेटाळू 
िकिो, िसेच रोखरवहि सुविधा िाकारणे म्हणजे उपचार करण्यास िकार िाही हे 
्पटट केले जाईल. सद्य पैसे भरुि िंिरही दािा करु िकिो ज्याचा त्या 
प्रकरणाच्या िैविटट्यािुंसार विचार केला जाईल. 

f) आणीबाणीच्या स््ििीि, रुग्णालयाि दाखल केल्यािंिर २४ िासाि सूचिा वदली 
पावहजे ि रोखरवहि सुविधेविषयीचा विणथय कळविला पावहजे. 

D. ग्राहक संबधं ि संपकथ  व्यि्िापि 

टीपीएिे ग्राहकािंा त्याचं्या िक्रारी िोंदविण्यासाठी एक यंत्रणा उपलदाध करुि वदली पावहजे. 
आरोग्य विमा दाव्याचंी सिथसामान्शयपणे छाििी ि पििाळणी केली जािे. पॉवलसीच्या अटी ि 
ििींच्या कके्षबाहेरील िोड्या प्रमाणािील आरोग्य विमा दाि े फेटाळले जािाि याचीही िोंद 
घेिली पावहजे.  

त्याचसोबि, बहुिेक सिथ आरोग्य विम्याच्या दाव्यािूि काही रक्कम िजा केली जािे. वििेषिुः 
रक्कम िजा करण्याचे ककिा दािा फेटाळण्याचे कारण ग्राहकाला व्यिस््ििपणे समजाििू 
सावंगिले िसेल िर ग्राहक असमाधािी होिो. 

अिा िक्रारींचे िक्य वििक्या लिकर विराकरण होईल याची खात्री करण्यास, 
विमाकत्यासाठी टीपीएची िक्रार वििारण उपाययोजिा व्यि्िापि प्रभािी असणे आि्यक 
असिे. 

E. देयक सेिा 

विमाकत्यालादेयक सेिअेंिगथि, टीपीएिे पुढील िीि काये करणे अपेवक्षि असिे: 
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a) देयक ियार करण्याची पद्धि प्रमाणभिू करणे ज्यामुळे विमाकत्याला विविध 
िीषथकािंगथि विमा संरक्षणाचें वि्लेषण करायला िसेच दर विस््चि करायला मदि 
होईल. 

b) आकारलेली रक्कम आजारासाठी खरोखर आि्यक असलेल्या उपचारासाठी योग्य 
असल्याची खात्री  करणे. 

c) विदाि ि प्रवक्रया संकेि िोंदिले जािाि म्हणजे सिथ टीपीएंमध्ये राटट्रीय ि 
आंिरराटट्रीय मािकािुंसार िाटाचे प्रमाणीकरण करिा येिे. 

यासाठी टीपीएकिे प्रविवक्षि ि कुिल मिुटयबळ असले पावहजे ज्यािंा प्रिुल्काचे संकेिि, 
पििाळणी करिायेईल ि िोंदविलेल्या देयक िाटाचे प्रमाणीकरण करिा येईल. 

F. दाव्यािर प्रवक्रया ि प्रदाि सेिा 

ही टीपीएद्वारे वदली जाणारी सिाि महत्िाची सेिा आहे. टीपीएद्वारे विमाकत्याला वदली 
जाणारी दािा प्रवक्रया सेिा सामान्शयपणे सुरुिािीपासूि िेिटपयंि म्हणजे दािा कळविल्यािंिर 
त्याची िोंद करण्यापासूि िे त्यािर प्रवकया करण्यापयंि िे त्यास मंजूरी ि पैसे देण्याची 
विफारस करण्यापयंि असिे.   

विमाकत्याद्वारे वमळालेल्या विधीिूि दाव्याचे पैसे वदले जािाि. टीपीएला आगाऊ पैिाचं्या 
्िरुपाि विधी वदला जाऊ िकिो ककिा विमाकिा िेट ग्राहकाच्या ककिा रुग्णालयाच्या 
खात्याि पैसे जमा करु िकिो.  

टीपीएिे पैिाचा वहिेब ठेिणे ि विमा कंपिीकिूि वमळालेल्या रकमेचा िाळेबंद ठराविक 
कालािधीिे देणे अपेवक्षि असिे. हा पैसा मंजूर दाव्याचें पैसे देण्याव्यविवरि इिर कोणत्याही 
हेिूिे िापरिा येणार िाही. 

G. व्यि्िापि मावहिी सेिा 

टीपीए दाव्यािंर प्रवक्रया करि असल्यामुळे, दाव्यािंी संबंवधि मावहिी ्ििंत्रपणे ककिा 
एकवत्रिपणे टीपीएकिे उपलदाध असिे. विमाकत्याला विविध हेिूिे िाटा आि्यक असिे ि 
टीपीएला असा िाटा अचूकपणे ि िळेीच वदला पावहजे. 

अिाप्रकारे विमाकत्यािे वदलेल्या आरोग्य विमा पॉवलसींमध्ये टीपीएच्या सेिा सुरुिािीपासूि 
िेिटपयंि असल्याचे म्हणिा येईल, िसेच गरजािुंसार ि विविटट विमाकत्यािी झालेल्या 
सामंज्य करारािुसारकाही त्या काही सेिापंुरत्याच मयावदिही ठेिल्या जाऊ िकिाि.  

H. टीपीएला भरपाई 

या सेिासंाठी, टीपीएला पुढीलपैकी एका घटकाच्या आधारे िुल्क वदले जािे: 

a) ग्राहकाला आकारण्याि आललेा हप्िा (सेिा कर िगळूि), 
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b) टीपीएिे एका ठराविक कालािधीसाठी सेिा वदलेल्या प्रत्येक सद्यासाठी, एक 
विस््चि रक्कम, ककिा 

c) टीपीएिे वदलेल्या सेिचे्या प्रत्येक व्यिहारासाठी एक विस््चि रक्कम- उदा. प्रत्येक 
सद्य कािासाठी वदलेला खचथ, प्रत्येक दाव्यासाठी इत्यादी. 

अिाप्रकारे टीपाएच्या सेिादं्वारे, विमाकत्याला पुढील बाबी उपलदाध होिाि: 

i. रोखरवहि सेिा 

ii. िाटा एकवत्रकरण ि वि्लेषण 

iii. २४ िासाचें कॉल सेंटर ि ग्राहकासंाठी मदि 

iv. रुग्णालयाचें ि इिर िैद्यकीय सुविधाचें जाळे 

v. मोठ्या समूह ग्राहकािंा मदि 

vi. ग्राहकािंी दाव्याचं्या संदभाि संिाद साधण्यास मदि 

vii. रुग्णालयािंी िुल्क ि प्रवक्रयाचं्या दरावंिषयी िाटाघाटी करणे 

viii. ग्राहकाचं्या सेिा सुलभ करण्यासाठी िंत्रज्ञाि समिथ सेिा 

ix. संिया्पद प्रकरणाचंी पििाळणी ि िपासणी 

x. सिथ कंपन्शयामंध्ये दाव्याचं्या प्रकाराचें वि्लेषण ि खचथ, उपचाराचं्या िव्या पद्धिी, िि े
कल ि फसिणूक वियंत्रणाि आणणे याविषयी महत्िाची मावहिी देणे 

xi. सेिाचंी व्याप्िी िगेािे िाढविणे 

F. दाव्याचे व्यि्िापि-िैयविक अपघाि 

1. िैयविक अपघाि 

व्याख्या 

िैयविक अपघाि ही लाभ पॉवलसी आहे ि त्यामध्ये अपघािी मृत्य,ू अपघािी अपंगत्ि 
(कायम/िात्पुरिे), िात्परुिे पूणथ अपंगत्ि याचंा समाििे होिो ि िसेच त्यामध्ये प्रत्येक 
उत्पादिािुसार अपघािी िैद्यकीय खचथ, अंत्यसं्काराचे खचथ, िैक्षवणक खचथ इत्यादींचा 
समाििे होिो. 

पीए पॉवलसी अंिगथि “अपघाि” या संकटला संरक्षण वदले जािे.   
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व्याख्या 

अपघािाची व्याख्या अचािक, अिपेवक्षि, अहेिुक, बाह्य, कहसक ि दृ्य माध्यमािे झालेली 
कोणिीही घटिा अिी केली जािे.  

दािा व्यि्िापकािे दाव्याची सूचिा वमळाल्यािंिर काळजीपूिथक पढुील भाग िपासले 
पावहजेि: 

a) ज्या व्यविसंदभाि दािा करण्याि आले आहेि विला पॉवलसी अंिगथि सरंक्षण देण्याि 
आले आहे 

b) िुकसाि झाल्याच्या िारखेला पॉवलसी िैध आहे ि हप्िा वमळालेला आहे 

c) िुकसाि पॉवलसीच्या कालािधीि झाले आहे 

d) िुकसाि “अपघािामुळे” झाले आहे ि आजारपणामुळे झालेले िाही 

e) फसिणूक झाल्याचे िाटि असल्यास िपासणे ि आि्यक असल्यास िपासणी करणे 

f) दािा िोंदिणे ि त्यासाठी राखीि विधी ियार करणे 

g) सेिा देण्यासाठीचा कालािधी पाळणे (दाव्यासाठीची सेिा देण्याचा िळे) ि ग्राहकाला 
दाव्याच्या घिामोिींविषयी मावहिी देणे. 

2. दाव्याचंी िपासणी 

दािा कळवििािा ककिा दाव्याचे द्िऐिज वमळाल्यािंिर काही धोक्याचा इिारा आढळूि 
आल्यास, दािा व्यािसावयक िपासकत्याकिे िसेच पििाळणीसाठी पाठविला जाऊ िकिो. 

उदाहरण 

िैयविक अपघािाच्या दाव्यासंाठी धोक्याच्या इिाऱ्याचंी उदाहरणे (अवधक िपासणीसाठी, 
मात्र त्यािूि फसिणकू झाली असल्याचे ककिा दािा फसिा असल्याचे सूवचि होि िाही):  

 अवििय लिकर केलेले दाि े (विमा सुरु झाल्यािंिर अल्पिधीि करण्याि आलेला 
दािा) 

 अपंगत्िाच्या दीघथ कालािधीसह उच्च साप्िावहक लाभ 
 दाव्याच्या द्िऐिजामंध्ये िफािि 
 एकाच विमाधारकाद्वारे अिेक दाि े
 मद्यपािाची िक्यिा 
 आत्महत्येचा संिय 
 विमाधारक िाहि चालिि असिािा रात्री उिीरा र्त्यािर िाहिूक अपघाि 
 सपथ दंि 
 बुिणे 
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 उंचािरुि पिणे 
 संिवयि आजारपणािी सबंंवधि प्रकरणे 
 विषबाधा 
 हत्या 
 बंदुकीच्या गोळीमुळे झालेली इजा 
 िीि दंि िावहसा होणे 
 माििहत्या इत्यादी. 

िपासणीचे मुख्य उदे्दि पुढीलप्रमाणे आहेि: 

a) िुकसािाचे कारण िपासणे. 

b) िुकसािाच्या प्रमाणाची ि ्िरुपाची खात्री करणे. 

c) पुरािा ि मावहिी गोळा करणे. 

d) फसिणूक ककिा दाव्याची रक्कम िाढििू सावंगिली जाि आहे का याची खात्री करणे. 

कृपया िोंद घ्या: िपासणीचा उदे्दि प्रकरणाची िर्थ्ये पििाळूि पाहणे ि आि्यक पुराि ेगोळा 
करणे हा आहे. 

दािा पयथिके्षकािे िपासकत्याला िपासणीमध्ये कोणत्या मुद्यािर लक्ष कें वद्रि कराि ेयाविषयी 
मागथदिथि करणे महत्िाचे असिे. 

उदाहरण 

प्रकरणाच्या मागथदिथकित्िाचें उदाहरण:   

र्िे िाहिूक अपघाि 

i. घटिा कधी झाली – अचूक िळे ि िारीख वठकाण? िारीख ि िळे 

ii. विमाधारक पादचारी होिा, प्रिासी म्हणूि प्रिास करि होिा /अपघािािील सहभागी 
िाहिाच्या मागील आसिािर बसला होिा ककिा चालिि होिा? 

iii. अपघािाविषयीचे िणथि, िो कसा झाला? 

iv. विमाधारक व्यिी अपघािाच्या िळेी मद्याच्या ििेि होिी का? 

v. मृत्यू झाला असेल, िर मतृ्यचूी िेमकी िळे ि िारीख कोणिी होिी, मृत्यूपूिी कोणिे 
उपचार देण्याि आले होिे, कोणत्या रुग्णालयाि इत्यादी? 
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अपघािाचे संभाव्य कारण : 

विमाधारक ककिा विरुद्ध पक्षाच्या िाहिाि यावंत्रक वबघाि (स््टअकरग, बे्रक इत्यादी विकामी 
होणे), िाहि चालकाचा आजार (दयदयविकाराचा झटका, फेफरे इत्यादी), मद्याचा प्रभाि, 
र्िाची खराब स््ििी, िािािरणाची स््ििी, िाहिाचा िगे इत्यादी. 

व्यविगि अपघाि विमा हक्कामंधील फसिणूक आवण िटुी: 

i. टीटीिी कालािधी िाढििू सागंणे.  

ii. आजारपण अपघाि म्हणिू दाखिणे उदा. िरीरिा्त्रीय कारणामुळे झालेली 
पाठदुखी व्यविगि अपघािाच्या अिंगथि घराि ‘पिणे/घसरणे’ या कारणामुळे झाली 
असे रुपािंरीि करूि सागंणे. 

iii. पूिी झालेले अपघाि द्िािजे ियार करूि ििीि अपघाि म्हणूि विमा हक्क दाखल 
करणे ककिा पूिी असलेली विकृिी अपघािामुळे झालेल्या मृत्यूचे कारण म्हणिू 
दाखिणे.   

iv. आत्महत्येमुळे झालेला मृत्यू अपघािामुळे झाला असे दिथिणे 

व्यविगि अपघाि विमा हक्क प्रदाि करिािा रुग्णालयािूि मुिीच्या िळेी, वििेषिुः मृत्युच्या 
विमा हक्काचं्या बाबि वदला जाणारा द्िािजे अत्यंि महत्िाचा द्िािजे असिो. 
त्याचबरोबर प्र्िािाच्या िळेी िामविदेवििाचे िपिील वमळिणे महत्िाचे असिे आवण आवण 
िो पॉवलसीचा भाग बिला पावहजे. 

3. विमा हक्क द्िािजेीकरण 

कोटटक  2.3 

मृत्यूचा विमा हक्क 
 

a) विमाधारकाच्या िामविदेवििाच्या/कुटंुब सद्याच्या ्िाक्षरीसह 
पूणथपणे भरलेला व्यविगि अपघाि विमा हक्क फॉमथ 

b) प्रािवमक मावहिी अहिालाची मूळ ककिा साक्षावंकि प्रि 
(एफआयआरची साक्षावंकि प्रि/पंचिामा / मृत्यूच्या कारणाचंी 
अवधकृि चौकिी पंचिामा) 

c) मृत्युच्या प्रमाणपत्राची मूळ ककिा साक्षावंकि प्रि. 
d) पो्टमोटेम झाली असल्यास त्याची साक्षावंकि प्रि. 
e) एएमएल द्िािजेाचंी साक्षावंकि प्रि (अँन्शटी मिी-लॉन्शिकरग) – 

िािाच्या पििाळणीसाठी (पारपत्र/पिॅकािथ / मिदािा कािथ 
/िाहि चालिण्याचा परिािा) पत्त्याच्या पििाळणीसाठी, 
टेवलफोि वबल / बँक खात्याचे वििरण/ इलेस्क्ट्रवसटी वबल /रेिि 
कािथ). 

f) प्रविज्ञापत्र असलेले कायदेिीर िारसदाराचे प्रमाणपत्र आवण सिथ 
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कायदेिीर िारसदारािंी ्िाक्षरी केलेला आवण िोटराईज केलेला 
भरपाई बॉंि 

कायम्िरूपी संपूणथ 
अपंगत्ि (पीटीिी) 
आवण कायम्िरूपी 
अंविक अपंगत्ि 
(पीपीिी) विमा 
हक्क 

a) विमा हक्क दाखल करणाऱ्यािे ्िाक्षरी केलेला योग्य प्रकारे पूणथ 
भरलेला व्यविगि अपघाि विमा हक्क फॉमथ. 

b) लागू असल्यास प्रािवमक मावहिी अहिालाची साक्षावंकि प्रि. 
c) वसव्हील सजथि ककिा समकक्ष सक्षम िॉक्टराचें विमाधारकाच्या 

कायम्िरूपी अपंगत्िाचे प्रमाणपत्र. 

िात्पुरिे संपूणथ 
अपंगत्ि (टीटीिी) 
विमा हक्क  

a) अपंगत्िाचा प्रकार आवण अपगंत्िाचा कालािधी याचंा उल्लेख 
असलेले उपचार करणाऱ्या िॉक्टराचें िैद्यकीय प्रमाणपत्र. 
मालकाच्या सही विक्क्यावििी सुट्टीच्या विस््चि कालािधीचे 
िपिील देणारे सुट्टीचे प्रमाणपत्र.   

b) उपचार करणाऱ्या िॉक्टराकंिूि विमाधारक आिा त्याचे िेहेमीची 
किथव्ये बजािण्यासाठी िंदुरु्ि असल्याचे िंदुरु्िी प्रमाणपत्र. 

िरील यादी केिळ िािगीदाखल आहे, प्रत्येक प्रकरणा िुसार, वििेषिुः फसिणुकीचा संिय 
असलेली ि अन्शिषेण करण्याच्या प्रकरणाि विविटट सत्या्ठीिींिर अिलंबूि अन्शय द्िािजे 
(जन्शमाखुणाचें फोटो, अपघािाच्या घटिा्िळाचे फोटो इत्यादी) मागिले जाऊ िकिाि. 

्ििुःची चाचणी घ्या  4 

कायम्िरूपी संपूणथ अपंगत्िा साठीच्या विमा हक्कासाठी खालीलपैकी कोणिे द्िािजे सादर 
करणे आि्यक िसिे? 

I. विमा हक्क दाखल करणाऱ्यािे पूणथपणे भरूि ्िाक्षरी केलेला व्यविगि अपघाि विमा 
हक्क फॉमथ. 

II. लागू असल्यास प्रािवमक मावहिी अहिालाची साक्षावंकि प्रि. 

III. वसव्हील सजथि ककिा समकक्ष सक्षम िॉक्टरािंी वदलेले विमाधारकाच्या कायम्िरूपी 
अपंगत्िाचे प्रमाणपत्र. 
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IV. उपचार करणाऱ्या िॉक्टराकंिूि विमाधारक आिा त्याची किथव्ये बजािण्यासाठी िंदुरु्ि 
असल्याचे िंदुरु्िी प्रमाणपत्र. 

G. विमा हक्क व्यि्िापि – विदेि प्रिास विमा 

1. विदेि प्रिास विमा पॉवलसी 

विदेि प्रिास विमा पॉवलसी मध्ये अिैद्यकीय फायदे देणारे अिेक भाग असले िरी त्याचें 
अंिलेखि आवण विमा हक्क व्यि्िापि पारंपावरक वरत्या िैद्यकीय विम्याच्या अिंगथि येिे 
कारण या पॉवलसीच्या अंिगथि िैद्यकीय आवण आजारपणाचे फायदे ही मुख्य सरंक्षणे असिाि.  

या पॉवलसी च्या अिंगथि असणारी सरंक्षणे ढोबळमािािे खाली विभागामंध्ये विभागली जािाि. 
एखादे उत्पादि सराि विभागािंा संरक्षण देईल ककिा खालीलपैकी काही फायदे देईल: 

a) िैद्यकीय आवण आजारपणाचा विभाग  

b) आपल्या देिाि परि आणणे ककिा सोिििू आणणे  

c) व्यविगि अपघाि विमा सरंक्षण 

d) व्यविगि देयिा  

e) अन्शय अ-िैद्यकीय संरक्षणे: 
i. प्रिास रवहि होणे  
ii. प्रिासाि विलंब होणे 
iii. प्रिासाि व्यत्यय येणे  
iv. पुढील जोिणारा प्रिास चुकणे 
v. विमािाि पाठिलेल्या सामािाला विलंब होणे 
vi. विमािाि पाठिलेले समाि हरिणे 
vii. पारपत्र हरिणे  
viii. िाििीची रोख आगाऊ देणे  
ix. विमाि पळिले गेल्यास भत्ता  
x. बेल बॉंि विमा 
xi. विमाि पळिले गेल्यास सरंक्षण 
xii. प्रायोजक संरक्षण 
xiii. सवदच्छा भेट 
xiv. अभ्यासाि व्यत्यय 
xv. घरफोिी 

िािाि सूवचि होि असल्याप्रमाणे ही पॉवलसी विदेिाि प्रिास करणाऱ्या लोकासंाठी बििलेली 
आहे, त्यामुळे हे ्िाभाविक आहे की होणारे िुकसाि भारिाच्या बाहेर होईल आवण जेव्हा केव्हा 
कळिले जाईल िेव्हा विमा हक्क योग्य प्रकारे हािाळले जािील. सामान्शयिुः विदेि प्रिास 
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विम्याचे विमा हक्क हािाळणीमध्ये विसऱ्या बाजूच्या सेिा प्रदात्याचंा (सहयोगी कंपिी) 
सहभाग असिो, ज्याचं्याकिे जगभराि आि्यक िे सहाय्य आवण आधार देणारी यंत्रणा 
असिे. 

विमा हक्क सेिामंध्ये खालील गोटटी वििेषकरूि समाविटट होिाि: 
a) 24*7 आधारािर विमा हक्क सूचिा ्िीकारणे; 
b) विमा हक्क फॉमथ आवण प्रवक्रया पाठिणे;  
c) िुकसाि झाल्यािंिर िाििीिे काय करायचे याबाबि ग्राहकाला मागथदिथि करणे;  
d) िैद्यकीय आवण आजारपणाच्या विमा हक्कासंाठी रोख विरवहि सेिा परुिणे;  
e) ्ििुःच्या देिाि परि पाठिणे आवण सोिििू आणणे, िाििीची आगाऊ रोख परुिणे. 

2. सहाय्यक कंपन्शया – विदेि विमा हक्कामंधील भवूमका 

सहाय्यक कंपन्शयाचंी ्ििुःची कायालये असिाि आवण त्याचं्या सारख्याच जगभरािील अन्शय 
सेिा प्रदात्याचं्या बरोबर सामंज्य करार असिो. या कंपन्शया पॉवलसी अिंगथि संरवक्षि 
घटिाचं्या बाबिीि ग्राहकािंा सहाय्य देऊ करिाि.   

या कंपन्शया विमा हक्क िोंदिण्यासाठी आवण मावहिी देण्यासाठी 24*7 कॉल सेंटर चालििाि 
ज्याि आिंरराटट्रीय टोल फ्री क्रमाकंाचंा समाििे असिो. त्याचा बरोबर िे खालील सेिा 
पुरििाि आवण प्रत्येक विमा कंपिी सोबि असलेल्या करारािुसार आवण संरवक्षि फायद्यािुंसार 
अिा सेिासंाठीचे िुल्क बदलिे.   

a) िैद्यकीय सहाय्य सेिा: 
i. िैद्यकीय सेिा प्रदािे रेफरल्स 
ii. रुग्णालय भरिीची व्यि्िा  
iii. िाििीच्या िैद्यकीय रुग्णालय भरिीसाठी व्यि्िा  
iv. िाििीिे िैद्यकीय कारणासाठी ्ििुःच्या देिाि आणण्याची व्यि्िा  
v. मृत्यू प्चाि अििेष ्ििुःच्या देिाि आणणे 
vi. सवदच्छा भेटीची व्यि्िा 
vii. कायद्यािे अज्ञाि मुलािंा सहाय्य/सोबि  

b) रुग्णालय भरिी दरम्याि आवण िंिर िैद्यकीय स््ििीचे विरीक्षण  

c) अत्याि्यक औषधे पोहोचिणे 

d) पॉवलसी मधील अटी आवण ििी िुसार आवण विमा कंपिीच्या मान्शयिेिुसार रुग्णालय 
भरिी दरम्याि झालेले िैद्यकीय खचाच्या भरपाईची हमी. 

e) प्रिास पूिथ मावहिी आवण अन्शय सेिा: 
i. स्व्हसा आवण लसीकरण आि्यकिा  
ii. दूिािास रेफरल सेिा  
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iii. हरिलेले पारपत्र आवण हरिलेले समाि यासंबधंी सहाय्य सेिा  
iv. िाििीच्या संदेि िहि सेिा  
v. बेल बॉंि व्यि्िा 
vi. िाििीचे आर्थिक सहाय्य 

f) दुभाषी रेफरल  

g) कायदेिीर रेफरल 

h) िकीलासोबि भेट घििणे  

3. रोख विरवहि िैद्यकीय सेिासाठी विमा हक्क व्यि्िापि 

रोख विरवहि िैद्यकीय प्रकरणे, िैद्यकीय खचथ परिािा प्रकरणे आवण अिैद्यकीय प्रकरणे 
याबंाबि विमा हक्क व्यि्िापि पद्धि बदलिे. त्यािही, युएस मधील रोख विरवहि 
व्यि्िापि अन्शय देिािील रोख विरवहि व्यि्िापिापेक्षा िगेळे असिे. आपण आिा प्रत्येक 
िाप्प्प्यािुसार प्रवक्रयेचा अभ्यास करू 

a) विमा हक्क सूचिा 

जेव्हा केव्हा िुकसाि होिे, त्यािळेी रुग्ण रुग्णालयाि भरिी होिो आवण त्याचे विम्याचे 
िपिील भरिी काउंटरिर दाखििो. सहाय्यक कंपिीला ििीि प्रकरणाची 
रुग्णालयाकिूि मावहिी वमळिे आवण/ककिा रुग्णाकिूि ककिा त्याच्या 
िािेिाईक/वमत्राकंिूि मावहिी वमळिे. विमा हक्क दाखल करणाऱ्याला विमा हक्काची 
प्रवक्रया समजाििू सावंगिली जािे. 

b) प्रकरण व्यि्िापि टप्पे: 

हे टप्पे कंपिी िुसार बदलिाि, काही साधारण टप्पे खाली वदले आहेि: 

i. सहाय्य्य्क कंपिीचा प्रकरण व्यि्िापक पोवलसच्या अंिगथ असलेले फायदे, विमा 
आ्िावसि रक्कम, पॉवलसी कालािधी, पॉवलसीधारकाचे िाि याचंी पििाळणी 
करिो.  

ii. प्रकरण व्यि्िापक रुग्णालयािी सपंकथ  करूि रुग्णाच्या िैद्यकीय/वचवकत्सालयीि 
स््िि संबंधी मावहिी घेिो, वबलासंबधंी आवण एकूण अदंावजि खचाचा अंदाज घेिो. 
सहाय्यक कंपिीला वचवकत्सालयीि टीपा आवण िैद्यकीय खचाचा अंदाज प्राप्ि होिो 
आवण िो विमाकत्याकिे पाठिला जािो. 

iii. विमा हक्काची वकिी रक्कम वदली जाऊ िकिे हे विस््चि केले जािे आवण विमाकत्या 
कंपिीकिूि वमळालेल्या मान्शयिेिुसार रुग्णालयाला रक्कम अदा करण्याची हमी वदली 
जािे.  
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iv. अिी एखादी पवरस््ििी उद्भि ूिकिे की भारिाि (विमाकत्याच्या ्िाविक वठकाणी) 
आवण घटिा्िळी अन्शिषेण आि्यक असिे. व्यविगि अपघाि विमा हक्क विभागाि 
्पटट केल्याप्रमािेचा अन्शिषेणाची पद्धि असिे. विदेिािील अन्शिषेणकिा सहाय्यक 
कंपिीद्वारे ककिा विमा कत्या कंपिीच्या िेट संपकािूि विििला जािो. 

v. सहाय्यक कंपिीचा प्रकरण व्यि्िापक प्रकरणािर वचवकत्सालयीि आवण खचाच्या 
दृटटीिे दैिंवदि लक्ष ठेििू असिो, जेणेकरूि उपचार चाल ू ठेिण्याच्या दृटटीिे 
अवधकृिी वमळू िकेल.  

vi. रुग्णाला रुग्णालयािूि मुिी वमळाली की प्रकरण व्यि्िापक रुग्णालयासोबि 
प्रामावणकपणे काम करूि अवंिम आकार विस््चि करिो. 

vii. सहाय्यक कंपिी याची खात्री करूि घेिे की वबलाचे योग्य प्रकारे छाििी करण्याि 
आली आहे आवण िपासले गेले आहे. एखादी चूक सापिल्यास िी दुरु्ि करण्याच्या 
दृटटीिे लेखा विभागाला लक्षाि आणूि वदली जािे. 

viii. यािंिर सेिा प्रदािा आवण सहाय्यक कंपिी ककिा त्याचंा वकमिीची पिुमांिणी 
करणारा प्रविविधी याचं्यािील मान्शय केलेल्या दरािुसार अंविम वबलाची पुिमांिणी 
केली जािे. रुग्णालयाला वजिक्या लिकर रक्कम अदा करण्याची हमी वदली जाईल 
वििकी पिुमांिणीच्या माध्यमािूि अवधक चागंली सिलि देऊ करणे िक्य होिे. 

ककमिीची पुिमांिणी ही खास युएसच्या िैद्यकीय सेिचेे िैविटट्य असिे आवण युएस 
बाहेरील प्रकरणािंा िे लागू होि िाही. युएस मधील िैद्यकीय प्रकरण आवण युएस बाहेरील 
िैद्यकीय प्रकरण यािील महत्िाचा फरक असिो. 

c) विमा हक्क प्रवक्रयेचे टप्पे:  

i. विमा हक्क विधारकाला पिुमांिणी केलेले/मूळ वबल प्राप्ि करिो, िे िपासिो आवण 
िो याची खात्री करूि घेिो की ज्या िारखेला सेिा आवण उपचार वदले गेले त्यावदििी 
संरक्षण चाल ू होिे. सहाय्यक कंपिी वमळालेल्या वबलाची विमा हक्क विभागाद्वारे 
िपासणी करूि लागू केलेले आकार उपचाराचं्या पद्धिीिुसार योग्य एह्गि याची खात्री 
करूि घेिली जािे. सिलिीिर पुन्शहेकदा विक्कामोिथब केले जािे आवण िंिर 
वबलािर प्रवक्रया केली जािे.  

ii. पुिमांिणी सूचिा कागद आवण फायद्याचे ्पटटीकरण (ईओबी) यासह वबल 
विमाकत्याकिे पाठिले जािे.  

iii.  विमा कंपिी वबल प्राप्ि करिे आवण सहाय्यक कंपिीला िाििीिे पैसे देण्याची 
व्यि्िा करिे.  
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d) रक्कम अदा करण्याच्या प्रवक्रयेचे टप्पे:  

i. विमाकत्याकिूि सहाय्यक कंपिीला ्िाविक कायालयाच्या माध्यमािूि 
रुग्णालयासाठी रक्कम देण्याची अवधकृिी प्राप्ि होिे.  

ii. आर्थिक विभागाकिूि रक्कम अदा केली जािे  

e) रुग्णालय भरिी प्रवक्रया 

i. विदेिाि, वििेषिुः युएस आवण युरोप मधील रुग्णालयापेंक्षा भारिािील रुग्णालयाचंी 
यंत्रणा िगेळी असिे, कारण बहुिािं लोकसंख्येला खासगी ककिा सरकारी योजिाचं्या 
माध्यमािूि सािथवत्रक िैद्यकीय संरक्षण वदलेले असिे. एकदा विमाधारकािे िैध 
िैद्यकीय आवण विदेि प्रिास विम्याची पॉवलसी वदली की बहुिािं रुग्णालये 
आंिरराटट्रीय विमा कंपन्शयाकंिूि रक्कम वमळण्याची हमी ्िीकारिाि.  

बहुिािं देिामंध्ये विमा सरंक्षणाची ्िीकृिी ककिा रोख रक्कम जमा करेपयंि उपचार 
प्रलंवबि केले जाि िाहीि. 

रुग्णालये िाििीिे उपचार सुरु करिाि जर विमा संरक्षण असेल िर विमा पॉवलसी 
रक्कम देईल अन्शयिा रुग्णाला रक्कम अदा करािी लागेल. रक्कम वमळायला विलंब होि 
असल्यािे वबलाची रक्कम फुगििाि. 

रक्कम लगेच अदा केली जाि असेल िर रुग्णालये खूप मोठ्या प्रमाणािर सिलि देिाि 
पुिमांिणी एजन्शसीज साधारणपणे वबलाचंी रक्कम लिकर अदा करण्याच्या बदल्याि 
अवधक सिलि मागिाि.  

ii. सहाय्यक कंपिी द्वारे पुरिलेल्या टोल फ्री क्रमाकंािर विमाधारकाला िेटिकथ  
रुग्णालयाचंी मावहिी उपलदाध असिे. 

iii. रुग्णालयाि भरिी होण्याचे गरज विमाण झाली िर विमाधारकािे कॉलसेंटरला 
कळिणे आवण िैध प्रिास विमा पॉवलसीसह विविर्थदटट रुग्णालयाि जाणे गरजेचे 
असिे. 

iv. सामान्शयिुः रुग्णालये सहाय्यक कंपिी/विमाकिे यािंा कॉल सेंटर च्या क्रमाकंािर 
फोि करूि पॉवलसीची िैधिा आवण सरंक्षणाची पििाळणी करिाि. 

v. रुग्णालायाद्वारे पॉवलसी ्िीकारली गेली की रुग्णालयाि विमाधारकािर रोख विरवहि 
आधारािर उपचार करण्याि येिाि. 

vi. विमाकिे/सहाय्यक कंपिी यािंा विमा हक्काची ्िीकाराहथिा विस््चि करण्यासाठी 
काही आि्यक आधारभिू मावहिी याप्रमाणे. 

1. आजाराचे िपिील 
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2. काही आधीच्या आजाराची पा्िथभमूी असल्यास भारिािील रुग्णालयाचे, 
्िाविक िैद्यकीय अवधकाऱ्याचे िपिील: 

 मागील इविहास, साध्याचे उपचार आवण रुग्णालयािील पुढील 
उपचाराचंी योजिा आवण खाली ग्प्टटी पाठिण्याची वििंिी 

 उपचार करणाऱ्या िॉक्टराचं्या वििदेिासह विमा हक्क फॉमथ 
 पारपत्राची प्रि  
 िैद्यकीय मावहिी देण्यासाठीचा फॉमथ 

f) िैद्यकीय खचथ आवण अन्शय अिैद्यकीय विमा हक्क याचंा परिािा: 
विमा हक्क परिाव्याचे विमा हक्क साधारणपणे विमाधारक भारिाि परिल्यािंिर दाखल 
केले जािाि. विमा हक्काचे कागद वमळाल्यािंिर िेहेमीच्या पद्धिीिे विमा हक्क प्रवक्रया 
केला जािो. अदा करण्यायोग्य विमा हक्काची रक्कम रुपयामंध्ये वदली जािे, मात्र रोख 
विरवहि विमा हक्कामंध्ये रक्कम विदेिी चलिाि अदा केली जािे. 
परिािा विमा हक्क प्रवक्रया करिािा िूकसािीच्या वदििी लागू असणारा चलिाचा 
विविमय दर लागू केला जािो, जेणे करूि रुपयािील देयािेचे प्रमाण विस््चि केले 
जाईल. िंिर रक्कम चेक ककिा इलेक्ट्रोविक ट्रान्श्फरिे वदली जािे.  

i. व्यविगि अपघाि विमा हक्क व्यविगि अपघाि विमा हक्क विभागाि 
सावंगिल्याप्रमाणेच प्रवक्रया केले जािाि. 

ii. बेल बॉं ि प्रकरणे आवण आर्थिक िाििीची प्रकरणामंध्ये सहाय्यक कंपिी द्वारे लगेचच 
रक्कम वदली जािे आवण िात्र विमा कंपिीकिूि परि घेिली जािे. 

iii. अन्शय सिथ विमा हक्का ंप्रमाणेच अ्िीकाराहथ विमा हक्क िाकारण्याची प्रवक्रया सारखी 
असिे. 

g) िैद्यकीय अपघाि आवण आजारपण खचांसाठी विमा हक्क द्िािजेीकरण  

i. विमा हक्क फॉमथ  

ii. िॉक्टराचंा अहिाल 

iii. रुग्णालय भरिी/मुिीचे मूळ कािथ  

iv. मूळ वबले/पाित्या/वप्र्क्रीप्िि 

v. मूळ एकस-रे अहिाल/िरीरिा्त्रीय/अन्शिषेण अहिाल 

vi. पारपत्राची प्रि/प्रििे आवण विगथम विक्क्यासह स्व्हसा 

िरील यादी केिळ िािगी दाखल वदली आहे. विविटट प्रकारािेचे िपिील ककिा प्रत्येक 
विमाकत्यािुसार विमा हक्क प्रदाि पॉवलसी/ प्रवक्रया यािर अिलंबूि अवधक 
मावहिी/द्िािजे याचंी अि्यकिा भासू िकिे. 
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्ियं चाचणी  5 

____________ सहाय्यक कंपिीद्वारे िेट अदा केले जािाि आवण िंिर विमा 
कंपिीकिूि परि घेिले जािाि. 
I. बेल बॉंि प्रकरणे  
II. व्यविगि अपघाि विमा हक्क 
III. विदेि प्रिास विमा हक्क 
IV. अ्िीकाराहथ विमा हक्क 

सारािं 

a) विमा हे ‘आ्िासि’ आहे ि पॉवलसी त्या आ्िासिाची ‘साक्षीदार’ आहे. विमाधारक घटिा 
घिल्यास पॉवलसी अंिगथि दािा करण्याि आल्यािंिर या आ्िासिाची खरी चाचणी घेिा 
येिे. 

b) विम्यािील महत्िाचा गुणाकंि विकष म्हणजे विमा कंपिीची दाव्याचे पसेै देण्याची क्षमिा. 

c) विमा खरेदी करणारा ग्राहक हा प्रािवमक भागधारक िसेच दाव्याचा ग्राहक असिो. 

d) रोखरवहि दाव्याि जाळ्यािील रुग्णालय विमाकिा/टीपीएकिूि पूिथ-मंजूरीच्या आधारे 
िैद्यकीय सेिा देिाि ि िंिर दाव्याचे पैसे देण्यासाठी द्िऐिज सादर करिाि.   

e) भरपाईदाव्याि, ग्राहक रुग्णालायाला ्ििुःच्या वखिािूि पैसे देिो ि त्यािंिर 
विमाकत्याकिे/टीपीएकिे पसेै देण्यासाठी दािा करिो. 

f) दाव्याची सूचिा देिािा ही ग्राहक ि दाि ेहािाळणाऱ्या चमूदरम्याि पवहल्यादंा संपकथ  येिो. 

g) विमा कंपिीला विमा दाव्यासंदभाि फसिणकू झाल्याची िंका िाटि असेल, िर िो 
िपासणीसाठी पाठिला जािो. विमाकत्याद्वारे/टीपीएद्वारे दाव्याची अंिगथि िपासणी केली 
जाऊ िकिे ककिा िो व्यािसावयक िपासणी सं्िेकिे पाठिला जाऊ िकिो.  

h) राखीि विधी ियार करणे म्हणजे सिथ दाव्यासंाठी विमाकत्याच्या जमाखचथ पुस््िकेि 
दाव्याचं्या स््ििीच्या आधारे राखीि विधी ियार करणे. 

i) दािा फेटाळण्याि आल्यास, विमाकत्याकिे दाद मागण्यावििाय ग्राहकाला विमा 
लोकपाल ककिा ग्राहक मंच ककिा अगदी न्शयावयक प्रावधकरणाकंिे जाण्याचा पयाय असिो. 

j) फसिणूक प्रामुख्यािे रुग्णालयाि दाखल करण्याच्या क्षविपूर्थि पॉवलसीसंदभाि होिे मात्र 
फसि ेदाि ेदाखल करण्यासाठी अपघाि पॉवलसींचाही िापर केला जािो. 

k) टीपीए विमाकत्याला अिेक महत्िाच्या सेिा देिो ि िुल्काच्या ्िरुपाि भरपाई वमळििो.  
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्ि-चाचणी प्र्ि 

प्र्ि  1 

विमा दाव्यािर प्रवक्रया करिािा पुढीलपैकी कोण प्रािवमक भागधारक मािला जािो? 

I. ग्राहक 

II. मालक 

III. विमालेखक 

IV. विमा एजंट/दलाल 

प्र्ि  2 

विमा कंपिीिे वगरीि सक्सेिा याचंा दािा फेटाळला. दािा फेटाळल्यास, वगरीि सक्सेिा 
याचं्याकिे विमाकत्याकिे दाद मागण्यावििाय कोणिा पयाय उपलदाध आहे?  

I. सरकारकिे दाद मागणे 

II. न्शयावयक प्रावधकरणाकंिे दाद मागणे 

III. विमा एजंटकिे दाद मागणे 

IV. प्रकरण िाकारण्याि आल्यास यापकैी काहीही करिा येणार िाही 

प्र्ि  3 

राजीि मेहिो यािंी सादर केलेल्या आरोग्य विम्याच्या दाव्याच्या िपासणीदरम्याि विमा 
कंपिीला आढळले की राजीि मेहिो याचं्याऐिजी, त्याचंा भाऊ राजेि मेहिो यािंा 
उपचारासाठी रुग्णालयाि दाखल करण्याि आले आहे. राजीि मेहिो याचंी पॉवलसी कुटंुब 
फ्लोटर योजिा िाही. हे ___________ च्या फसिणुकीचे उदाहरण आहे. 

I. िोियेवगरी 

II. खोटे द्िऐिज सादर करणे 

III. खचथ िाढििू सादर करणे 

IV. बाह्यरुग्ण उपचाराचे अंिरुथग्ण/रुग्णालयािील उपचारामंध्ये रुपािंर 

प्र्ि  4 

पुढीलपकैी कोणत्या पवरस््ििीि,आरोग्य विमा पॉवलसीमध्ये रुग्णालयाऐिजी घराि उपचार 
देण्यास संरक्षण देण्याि आले? 

I. रुग्णाची पवरस््ििी त्याला/विला रुग्णालयाि/वचवकत्सालयाि हलविण्यासारखी आहे, 
मात्र त्यािे ि जाण्याचा विणथय घेिला 
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II. रुग्णालयाि/वचवकत्सालयाि जागा िसल्यामुळे रुग्णाला हलविणे िक्य िाही 

III. उपचार केिळ रुग्णालयाि/वचवकत्सालयाि केला जाऊ िकिो 

IV. रुग्णालयाि दाखल करण्याचा कालािधी २४ िासापेंक्षा अवधक आहे 

प्र्ि  5 

पुढीलपकैी कोणिे संकेि आजारािर उपचार करण्यासाठी केलेल्या प्रवक्रयाचंी िोंद करिाि? 

I. आयसीिी 

II. िीसीआय 

III. सीपीटी 

IV. पीसीटी 

्ि-चाचणी प्र्िाची उत्तरे 

उत्तर  1 

योग्य पयाय आहेI. 

विमा दाव्याच्या प्रवक्रयेमध्ये ग्राहक प्रािवमक भागधारक असिाि 

उत्तर  2 

योग्य उत्तर आहेII. 

विम्याचा दािा फेटाळल्यास, व्यिी न्शयावयक प्रावधकरणाकंिे दाद मागू िकिो. 

उत्तर  3 

योग्य पयाय आहेI. 

हे िोियेवगरीचे उदाहरण आहे, कारण विमाधारक व्यिी उपचार करण्याि आलेल्या 
व्यविपेक्षा िगेळी आहे. 

उत्तर  4 

योग्य उत्तर आहेII. 

रुग्णालयाि/वचवकत्सालयाि जागा िसल्यामुळे रुग्णाला वििे हलवििा येि िसल्यास आरोग्य 
विमा पॉवलसीमध्ये घरी उपचार देण्याची िरिूद असिे. 

उत्तर  5 

योग्य पयाय आहेIII. 
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प्र्िावपि प्रवक्रया पवरभाषा (सीपीटी) संकेि आजारािर उपचार करण्यासाठी केलेल्या 
प्रवक्रयेची िोंद करि. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
 


