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പഺഠം ഇന1
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുമഽഖം
ുമഽഖം
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ അട഻സ്ഥഺനതതവങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണുും അത഻ീെ ഉഭവതവീത്തക്കഽറ഻ചാണുും അത്
എങ്ങീന
ന്ദ് വര്ത്ത഻ക്കഽന്ഽ
എന്ത഻ീനക്കഽറ഻ചാണുമഺണ്
ഈ
ഺഠത്ത഻ലഽള വത്.
അന്ദ് ത഼ക്ഷ഻തമഺയ഻ ഉ ടഺകഽന് ഒരഽ സുംഭവും മാലമഽള വ സഺമ്പത്ത഻ക നഷ്ടങ്ങള്ക്ീക്കത഻ീര
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എങ്ങീന സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽന്ഽീവന്ഽും റ഻സ്ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ
ഉ കരണമഺയ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എങ്ങീന ന്ദ് വര്ത്ത഻ക്കഽന്ഽീവന്ഽും നമഽക്ക് ഇവ഻ീട ഠ഻ക്കഺും.
പഠനുമഖലകൾ
A.
B.
C.
D.
E.

ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് – ചര഻ന്ദ്തവഽും ഉഭവതവവഽും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എങ്ങീനയഺണ് ന്ദ് വര്ത്ത഻ക്കഽന്ത്
റ഻സ്ക് ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ ര഼ത഻കള്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് - റ഻സ്ക് ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ ഉ കരണും
സമാഹത്ത഻ല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ ക്

2

A.  ഇനൂലത് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന– ഇനചര഻പ്തവഽം ഇനഉത്ദവവഽം
നമ്മള് ജ഼വ഻ക്കഽന്ത് അസ്ഥ഻രമഺയ ുലഺകത്തഺണ്. നമ്മള് തഺീഴ
ുകള്ക്ക്കഺറഽ ട്:





റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്വീയപ്പറ്റ഻

ത഼വ ട഻കള് കാട്ട഻യ഻ട഻ക്കഽക;
മഽഴഽവന് സമാഹീത്തയഽും നശ഻പ്പ഻ക്കഽന് ന്ദ് ളയങ്ങള്;
നഺശനഷ്ടും വ഻തക്കഽന് ഭാകമ്പങ്ങള്;
അന്ദ് ത഼ക്ഷ഻തമഺയ഻ ീചറഽപ്പക്കഺര് മര഻ക്കഽക

ച഻പ്തം 1: ഇനനമഽക്കഇ ഇനചഽറ്റും ഇനഉണ്ടഺകഽന്ന ഇനസംഭവങ്ങള്

എന്ത്ഽീകഺ

ടഺണ് ഈ സുംഭവങ്ങള് നമ്മള഻ല് ഉത്ക

ഠയഽും

ര഻ന്ദ്ഭഺന്ത്഻യഽും സിഷ്ട഻ക്കഽന്ത്?

i.

ഒന്ഺമതഺയ഻ ഇത്തരും സംഭവങ്ങള് ഇന പ്പവചനഺത഼തമഺണ്. ഒരഽ സുംഭവും
ഉ ടഺകഽീമന്് നമഽക്ക് മഽന്ഷകാട്ട഻ അറ഻യഺുനഺ ന്ദ് വച഻ക്കഺുനഺ കഴ഻യഽീമക഻ല് നമ്മള്
അത഻ീന ുനര഻ടഺന് തയാറഺറഺയ഻ ഇര഻ക്കഽും.

ii.

ര ടഺമതഺയ഻, അത്തരും അപ്പത഼ക്ഷ഻തവഽം ഇനഅപ്പ഻യവഽമഺയ സുംഭവങ്ങള്
മ഻ക്കുപ്പഺഴഽും
ദഽുഃഖത്ത഻നഽം ഇന
സഺമ്പത്ത഻ക ഇന
നഷ്ടങ്ങൾക്കഽം ഇന
കഺരണമഺയ഻ത഼രഽം.

ആത്തരും സുംഭവങ്ങള് ബഺധ഻ക്കഽന് വയക്ത഻കീള സഹഺയ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഒരഽ സമാഹത്ത഻ന്
കഺള഻ത്തുത്തഺടഽും രസ് ര ഻ന്ത്ഽണുയഺടഽും കാട഻ മഽുന്ഺട്ട് വരഺും.
3

ആയ഻രക്കണക്ക഻ന് വര്ഷങ്ങള്ക്ക്ക് മഽണ് ഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന് ആശയും ഻റവ഻ീയടഽത്തത്.
എന്഻ട്ട് ു ഺലഽും, ഇന്് നമ്മള് അറ഻യഽന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന഻ന് ര ുടഺ മാുന്ഺ
നാറ്റഺ ടഽകളുീട ഴക്കുമയഽള വു.
1. ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനചര഻പ്തം
3000 ബ഻സ഻ മഽതല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് മറ്റ്
ല ര഼ത഻കള഻ല് ന഻ലവ഻ലഽ ടഺയ഻രഽന്ഽീവന്ഺണ്
അറ഻വ്. വ഻വ഻ധ സുംസ്കഺരങ്ങള഻ല്പ്ീപ്പട്ടവര് വര്ഷങ്ങള്ക്ക്ക് മഽണ് ് തീന് അവരഽീടയ഻ീടയ഻ല്
ക഻ട഼ീെയഽും
ാള഻ുംഗ഻ീെയഽും സ഻ദ്ധഺന്ത്ും ഉ ുയഺഗ഻ചാണ് ു ഺരഽന്ഽ ടഺയ഻രഽന്ഽ. ഈ
സ഻ദ്ധഺന്ത്ും നത് ര഼ത഻യ഻ലഺണ് ന്ദ് ുയഺഗ഻കമഺയ഻ ഉ ുയഺഗ഻ചാണ഻രഽന്ീതന്് നമഽക്ക് ുനഺക്കഺും.
2. കഺലഺകഺലങ്ങള഻ീല ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ബഺബ഻ുല ഺണ് ഇന
കച്ചവടക്കഺര്

ബറാച്ച഻ീലയഽം ഇന
സാറത്ത഻ീലയഽം ഇന
കച്ചവടക്കഺര്
പ്ഗ഼ക്കഽകഺര്

ുറഺ്സ഻ീല ഇന
ന഻വഺസ഻കള് ഇന
(ഇന്ഹഺബ഻റ്റെഇ ഇന
്ത് ഇനുറഺ്സ്ഡ)
ൂചന഼സ്ഡ ഇന
കച്ചവടക്കഺര്

തങ്ങളുീട ചരക്ക് നഷ്ടീപ്പടഽകുയഺ ുമഺഷണും ു ഺകഽകുയഺ
ീചയാറുകയഺീണക഻ല്
ുലഺണ്
എഴഽത഻
തള വുന്ത഻നഺയ഻
ല഻ശക്കഺരന് ഒരഽ അധ഻ക തഽക നല്ത്കഽന് എന്ദ്ഗ഻ീമെുകള്
ബഺബ഻ുല ഺണ് ഇനകച്ചവടക്കഺര്ക്കഇ ഉ ടഺയ഻രഽന്ഽ. ഇത്
‘ുബഺട്ടുംനറ഻ ുലഺണഽകള്’ എന്ഺണ് അറ഻യീപ്പട്ട഻രഽന്ത്. ഈ
എന്ദ്ഗ഻ീമെുകള് ന്ദ് കഺരും, കപ്പല് യഺന്ദ്ത
ാര്ത്ത഻യഺക്ക഻
സഽരക്ഷ഻തമഺയ഻ ലക്ഷയ്സ്ഥഺനത്ത് എത്ത഻യത഻നഽുശഷും കപ്പല഻ീെ
അഥവഺ ചരക്ക഻ീെ സഽരക്ഷയ്ക്ക്ക് എടഽത്ത഻ട്ടുള വ ുലഺണ്
ത഻ര഻ചാണടചാണഺല് മത഻.
ഇന്ത്യയ഻ല് ന഻ന്ഽും
ന്ദ്ശ഼ലകയ഻ുലക്കഽും ഈജ഻പ്ത഻ുലക്കഽും
ന്ദ്ഗ഼സ഻ുലക്കഽും കപ്പല് ു ഺയ഻രഽന്ത഻ന്  ഇന ബഺബ഻ുല ഺണ് ഇന
കച്ചവടക്കഺരഽീട ഇന
അുത
ര഼ത഻
തീന്യഺണ്
ബറാച്ച഻ീലയഽം ഇന സാറത്ത഻ീലയഽം ഇന കച്ചവടക്കഺര്
഻ന്ത്ഽടര്ന്് വന്഻രഽന്ത്.
7-ംും നാറ്റഺ ട഻ീെ ഒടഽവ഻ല് പ്ഗ഼ക്കഽകഺര് മരണീപ്പടഽന്
വയക്ത഻കളുീട
ശവസുംസ്ക്കഺരത്ത഻നഽും
അവരഽീട
കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങീള
ര഻ ഺല഻ക്കഽന്ത഻നഽമഺയ഻
സഹകരണ
സുംഘങ്ങള് രാ ഼കര഻ചാണ഻രഽന്ഽ. ഇംഗ്ലണ്ട഻ീല ഇന ീസൌഹിദ ഇന
കാട്ട്യൂട്ട്ഺയ്മ ഇന
സംഘങ്ങളും ഇന
(ീപ്െണ്ല഻ ഇന
ീസഺൂസറ്റ഻സ്ഡ ഇന ്ത് ഇന ഇംഗ്ലണ്ടഇ)
ഇതഽു ഺീല
രാ ഼കര഻ക്കീപ്പട്ടവയഺയ഻രഽന്ഽ.
ചരക്ക് ത഻രസ്ക്കര഻ക്കീപ്പടഽന്ത് വഴ഻യഽ ടഺകഽന് നഷ്ടത്ത഻ീെ
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ുതഺത഻ലഽള വ നഷ്ടും ചരക്ക഻ീെ ഉടമസ്ഥനഽും (അവര്ക്ക്
യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ നഷ്ടും ഉ ടഺയ഻ട്ട഻ീലലക഻ല്ത്ു ഺലഽും)
തഺങ്ങണും,
ുറഺ്സ഻ീല ഇന
ന഻വഺസ഻കള് ഇന
(ഇന്ഹഺബ഻റ്റെഇ ഇന്ത് ഇനുറഺ്സ്ഡ) ൂകീകഺ ട഻രഽന്ത്
ഈ ര഼ത഻യഺണ്.
ഽരഺതന കഺലഘട്ടങ്ങള഻ല് ൂചന഼സ്ഡ ഇന കച്ചവടക്കഺര് ഇന
തങ്ങളുീട ചരക്ക് വ഻വ഻ധ ുബഺട്ടുകള഻ുലഺ കപ്പലഽകള഻ുലഺ ആണ്
അ കടസഺദ്ധയതയഽള വ നദ഻കള഻ലാീട അയചാണ഻രഽന്ത്. നീതക഻ലഽും
ഒരഽ ുബഺട്ട഻ന് നഺശും ഉ ടഺകഽകയഺീണക഻ല് ഭഺഗ഻കമഺയ
നഺശനഷ്ടും മഺന്ദ്തുമ ഉ ടഺവഽകയഽള വു അലലഺീത
ാര്ണമഺയ
നഺശും സഹ഻ുക്ക ട഻ വര഻കയ഻ലല എന്തഺയ഻രഽന്ഽ അവരഽീട
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ആശയും. അങ്ങീന നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ ുതഺത് കഽറയഽും.
3. ഇനഇന്ഷവറന്സ഻ീെ ഇനുധഽന഻ക ഇനസ഻ത്പഺത്ഫങ്ങള്
ഇന്ത്യയ഻ീല കാട്ടുകഽടഽുംബ സണ്ന്ദ് ദഺയത്ത഻ലഺണ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ തതവും ന്ദ് ത഻ഫല഻ചാണ്
ക ട഻രഽന്ത്, അതഺണ് എക്കഺലീത്തയഽും ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ നറ്റവഽും മ഻കചാണ രാ ും.
കഽടഽുംബത്ത഻ീല ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട മരണും മാലമഽ ടഺകഽന് ദഽഃഖങ്ങളുും നഷ്ടങ്ങളുും
കഽടഽുംബത്ത഻ീല എലലഺ അുംഗങ്ങളുും
ക഻ടഽകയഽും അങ്ങീന
കഽടഽുംബത്ത഻ീല ഓുരഺ
അുംഗങ്ങളുും സഽരക്ഷ഻തരഺീണന്് അവര്ക്ക് സവയും ുതഺന്ഽകയഽും ീചയാറുും.
ആധഽന഻കയഽഗത്ത഻ൽ കാട്ടുകഽടഽുംബ സണ്ന്ദ് ദഺയും ഇലലഺതഺവഽകയഽും അണഽകഽടഽുംബത്ത഻ീെ
വരഽകയഽും ീചയ്ക്തുതഺീട ന഻തയജ഼വ഻തത്ത഻ീല ുേശങ്ങള്ക്ക്ക്
ര഻ഹഺരമഺയ
ഒരഽ
സഽരക്ഷഺകവചത്ത഻ീെ
ആവശയും അന഻വഺശയമഺയ഻. ഇതഺണ് ഓുരഺ വയക്ത഻യഽീടയഽും
ജ഼വ഻തത്ത഻ല് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ ന്ദ് ഺധഺനയും എന്ത്ഺീണന്ത഻ുലക്ക് വ഻രള് ചാ ടഽന്ത്.
i.

ii.

ുലഺയ്്സ്ഡ: ഇന്് ന഻ലവ഻ലഽള വ ആധഽന഻ക വഺണ഻ജയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ബ഻സ഻നസിന഻ീെ ുവരഽകളുീട ഉറവ഻ടും ല ടന഻ീല ുലഺയ്ക്്സ് ുകഺഫ഻ ീഹിസ഻ലഺണ്.
കചാണവടക്കഺര്, ഇവ഻ീട ഒത്തഽകാടഽകയഽും, കപ്പല഻ല്
ീകഺ ടഽു ഺകഽും വഴ഻ കടല഻ല്
വചാണ് ചരക്കഽകള്ക്ക്ക് ഉ ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടും
ക഻ടഺന്
രപ്സരും സമ്മത഻ക്കഽും.
അത്തരും നഺശനഷ്ടങ്ങള് ീ ഺതഽുവ കടലഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട നഺശനഷ്ടങ്ങളഺയ഻ര഻ക്കഽും
അതഺയത് ഉള്ക്ക്കടല഻ല് വചാണ് ചരക്ക് ീകഺള വയട഻ക്കീപ്പടഽക അഥവഺ കടല഻ീല ുമഺശും
കഺലഺവസ്ഥ മാലും ചരക്ക഻ന് ുകടഽ ഺട് സുംഭവ഻ക്കഽക അഥവഺ കപ്പല് മഽങ്ങഽക.
1706-ല് ല ടന഻ല് രാ ഼കര഻ചാണ അമ഻ക്കബ഻ള് ഇന ീസഺൂസറ്റ഻ ഇന ുെഺര് ഇന
ീപര്പ്പച്ചല് ഇന അഷവറന്സ഻ീനയഺണ് ുലഺകത്ത഻ീല ആദയീത്ത ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യഺയ഻ കണക്കഺക്കഽന്ത്.

4. ഇനഇത്ഫ യ഻ീല ഇനഇന്ഷവറന്സ഻ീെ ഇനചര഻പ്തം
a) ഇത്ഫ : 1800-ീെ തഽടക്കത്ത഻ല് വ഻ുദശ കമ്പന഻യഽീട നജന്ഷസ഻കള് ീമൂറന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ആരുംഭ഻ചാണത഻ലാീടയഺണ് ആധഽന഻ക ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് ഇന്ത്യയ഻ല് തഽടങ്ങ഻യത്.
ദ഻ ഇന
്റ഻യെല് ഇന
ൂലത് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
കമ്പന഻ ഇനല഻മ഻റ്റ്
ൂപ്ടറ്റല് ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനകമ്പന഻ ഇന
ല഻മ഻റ്റ്
ുബഺംീബ ഇന മ ാച്ചല് ഇന
അഷവറന്സ്ഡ ഇന
ീസഺൂസറ്റ഻ ഇന
ല഻മ഻റ്റ്
നഺഷണല് ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന കന്ന഻ ഇന
ല഻മ഻റ്റ്

ഇുംഗ്ല഼ഷ് കമ്പന഻ രാ ഼കര഻ചാണ
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻

ഇന്ത്യയ഻ീല

ആദയീത്ത

ഇന്ത്യയ഻ല് ആദയമഺയ഻ രാ ഼കര഻ക്കീപ്പട്ട ുനഺണ് ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറണ്സ്
ആദയീത്ത ഇന്ത്യന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
മഽുംൂബയ഻ലഺണ് ഇത് രാ ഼കര഻ചാണത്

കമ്പന഻.

1870-ല്

ഇന്ത്യയ഻ീല നറ്റവഽും ഴക്കുമറ഻യ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻.
1906-ലഺണ്
ഇത്
രാ ഼കര഻ചാണത്.
ഇത്
ഇുപ്പഺഴഽും
ന഻ലവ഻ലഽ ട്.
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നാറ്റഺ ട഻ീെ തഽടക്കത്ത഻ല് സവുദശ഻ ന്ദ് സ്ഥഺനത്ത഻ീെ ഫലമഺയ഻ മറ്റ് അുനകും ഇന്ത്യന്
കമ്പന഻കള് ഻ന്഼ട് രാ ഼കര഻ക്കീപ്പട്ടു.
പ്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത്
1912-ല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന഻ീന ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ൂലത് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
കമ്പന഼സ്ഡ ഇന ുകടഽം ഇന ീപ്പഺവ഻ഡെഇ ഇന െണ്ടഇ ഇന ുകടഽം ഺസഺക്ക഻. 1912-ീല ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഼സ് ആക്ട് ന്ദ് കഺരും ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ീെ ന഻രക്ക്
ട്ട഻കകളുും കമ്പന഻കളുീട
കഺലഺകഺലങ്ങള഻ലഽള വ വ഻ലയ഻രഽത്തലഽകളുും
ഒരഽ ആ്ചയഽറ഻ സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്തണീമന്്
ന഻ര്ബന്ധമഺക്ക഻. എക഻ല് ു ഺലഽും ഇന്ത്യന് കമ്പന഻കളുും വ഻ുദശ കമ്പന഻കളുും തമ്മ഻ലഽള വ
വ഻ുവചനവഽും അന്ത്രവഽും തഽടര്ന്ഽീകഺ ട഻രഽന്ഽ.
ഇന്ത്യയ഻ീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കീള ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ 1938- ീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട്
വന്ഽ. ഈ ആക്ട് കഺലഺകഺലങ്ങള഻ല് ുഭദഗത഻ വരഽത്ത഻ ഇുപ്പഺഴഽും ന്ദ് ഺബലത്ത഻ല്
തഽടര്ന്ഽീകഺ ട് ു ഺകഽന്ഽ. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട഻ീല ചട്ടന്ദ് കഺരും ഗവീമെ് കുന്ദ്ടഺളര്
ഓഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന ന഻യമ഻ചാണു
b) ൂലത് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുദശ഼യവത്കരണം: 1956 ീസപ്തുംബര് 1-ന് ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന് ുദശ഼യവത്കര഻ക്കഽകയഽും ൂലത് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
ുകഺര്പ്പുറഷന് ഇന ്ത് ഇന ഇത്ഫ  ഇന (എല്ഐസ഻) ന഻ലവ഻ല് വരഽകയഽും ീചയ്ക്തഽ.
ആസമയത്ത് ഇന്ത്യയ഻ല് 170 കമ്പന഻കളുും 75 ീന്ദ് ഺവ഻ഡെ് ഫ ട് ീസഺൂസറ്റ഻കളുും
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന്
ീചയാറുന്ഽ ടഺയ഻രഽന്ഽ. 1956 മഽതല് 1999 വീര
ഇന്ത്യയ഻ീല
ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ബ഻സ഻നസിന്
എല്ത്ഐസ഻യഽീട
മഺന്ദ്തും
കഽത്തകയഺയ഻രഽന്ഽ.
c) ുനഺണ്-ൂലത് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുദശ഼യവത്കരണം: 1972-ല് ജനറല്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന് നഺഷണൂലുസഷന് ആക്ട് (ജ഻എബ഻എന്ഷഎ) ന഻ലവ഻ല്
വന്ുതഺീട, ുനഺണ്-ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽും ുദശ഼യവത്കര഻ക്കീപ്പടഽകയഽും ജ്നറല് ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുകഺര്പ്പുറഷന് ഇന ്ത് ഇന ഇത്ഫ യഽം ഇന (ജ്഻ഐസ഻യഽം) ഇന
അത഻ീെ ഇനനഺല് ഇനഉപവ഻ഭഺഗങ്ങളും രാ ഼കര഻ക്കീപ്പട്ടു. ആസമയത്ത് ഇന്ത്യയ഻ല്
ുനഺണ്-ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലയ഻ല് ന്ദ് വര്ത്ത഻ചാണു വന്഻രഽന് 106 ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കമ്പന഻കള് നക഼കര഻ചാണ് ജ഻എസ഻ ഓഫ് ഇന്ത്യയഽീട നഺല് ഉ വ഻ഭഺഗങ്ങള് ഉ ടഺക്ക഻.
d) മല്ുഹഺപ്ത ഇന കമിറ഻റ്റ഻ ഇന ുെഇ ഇന ഐുര്ഡ഻എ: 1993-ല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുമഖലയ഻ീല മത്സരഘടകും വ഼ ടഽും ന്ദ് ഺുയഺഗയത്ത഻ല് ീകഺ ടഽവരഽന്ത് ഉള്ക്പ്പീട
വ഻കസന മഺറ്റങ്ങള് ശഽ ഺര്ശ ീചയാറുന്ത഻നഽും ഈ ുമഖലയഽീട രയുവഷണത്ത഻നഽമഺയ഻
മല്ത്ുഹഺന്ദ്ത കമ്മ഻റ്റ഻ രാ ഼കര഻ചാണു. 1994-ല് കമ്മ഻റ്റ഻ അവരഽീട റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് സമര്പ്പ഻ചാണു.
1997-ല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ അുതഺറ഻റ്റ഻ (ഐആര്എ) രാ ഼കര഻ചാണു. 1999-ല്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ ആെ് ീഡവലപ്ീമെ് അുതഺറ഻റ്റ഻ ആക്ട് (ഐആര്ഡ഻എ)
ഺസഺക്ക഻യത഻ീന തഽടര്ന്് 2000 നന്ദ് ഻ല഻ല് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലീയയഽും ുനഺണ്ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുമഖലീയയഽും
ഒരഽമ഻ചാണ്
ന഻യമവ഻ുധയമഺയ഻
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ഽത഻നഺയ഻
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
ീറഗഽുലറ്ററ഻ ഇന
ുെഇ ഇന
ീഡവലപ്ീമെഇ ഇനഅുതഺറ഻റ്റ഻ ഇന(ഐുര് ഇനഡ഻എ) രാ ഼കര഻ചാണു.
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5. ഇനഇന്നീത്ത ഇനൂലത് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുമഖല
ഇന്ത്യയ഻ല് ഇുപ്പഺള് 24 ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കള് ന്ദ് വര്ത്ത഻ക്കഽന്ഽ ട്, അത഻ീെ
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽള്
a) ീ ഺതഽുമഖല സ്ഥഺ നമഺയ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺര്പ്പുറഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യ.
b) കാടഺീത സവകഺരയ ുമഖലയ഻ല് 23 ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കളു ട്.
c) ഇന്ത്യഺ ഗവീണെ഻ീെ ക഼ഴ഻ലഽള വ ു ഺസ്റ്റല് ഡ഻പ്പഺര്ീ്്മെ് ു ഺസ്റ്റല് ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്് ു ര഻ല് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന് ീചയാറുന്ഽ ട്,
ുക്ഷ ഇത് ീറഗഽുലറ്ററഽീട അധ഻കഺര ര഻ധ഻യ഻ല് വരഽന്തലല.
ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ഇന്ത്യയ഻ീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലീയ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്
സുംഘടന?
I.
II.
III.
IV.

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് അുതഺറ഻റ്റ഻ ഓഫ് ഇന്ത്യ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ ആെ് ീഡവലപ്ീമെ് അുതഺറ഻റ്റ഻
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺര്പ്പുറഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യ
ജനറല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺര്പ്പുറഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യ
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B. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഎങ്ങീനയഺണ് ഇനപ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്നത്
വസ്തഽവ഻ീെ
ഉടമസ്ഥഺവകഺശ
തതവമഺണ്
ആധഽന഻ക
ീകഺടഽക്കല്ത്വഺങ്ങലഽകള്
അട഻സ്ഥഺനഘടകും.
ച഻ല
സുംഭവവ഻കഺസും
ന഻മ഻ത്തും
ഒരഽ
വസ്തഽവ഻ീെ
മാലും
നഷ്ടീപ്പടഽകയഺീണക഻ല്
(നഺശനഷ്ടുമഺ
ുകടഽ ഺടഽമാലുമഺ),
വസ്തഽവ഻ീെ
ഉടമസ്ഥന്
സഺമ്പത്ത഻കനഷ്ടും സഹ഻ുക്ക ട഻ വരഽും. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും സമഺനമഺയ വസ്തഽക്കളുീട ഉടമകള്
ഒത്ത് ുചര്ന്് ീചറ഻യ തഽക നല്ത്ക഻ ഒരഽ ീ ഺതഽ ഫ ട് സിഷ്ട഻ക്കഽകയഺീണക഻ല് ആ തഽക
ഉ ുയഺഗ഻ചാണ് നഺശനഷ്ടും ഉ ടഺകഽന് വയക്ത഻കള്ക്ക്ക് നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്ത്കഺും.
ചഽരഽക്കത്ത഻ല് ച഻ല സഺമ്പത്ത഻കനഷ്ടും ഉ ടഺകഽന് സഺദ്ധയതയഽും അത഻ീെ ര഻ണ഻തഫലങ്ങളുും
ഒരഽ വയക്ത഻ ന഻ന്ഽും അുനകും ആളുകള഻ുലക്ക്
ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഺണ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്.
ന഻ര്വചനം
ഇന്ഷവറന്സ് എന്ത് കഺലങ്ങളഺയ഻ ഓുരഺ തരത്ത഻ലഽള വ റ഻സ്ക഻ീന അഭ഻മഽഖ഼കര഻ക്കഺന്
സഺദ്ധയയഽള വ കഽുറ വയക്ത഻കീള ഒരഽമ഻ചാണഺക്ക഻ അത഻ല് നഺശനഷ്ടും അനഽഭവ഻ുക്ക ട഻ വരഽന്
ഭഺഗയുദഺഷ഻കളുീട ബഺദ്ധയത ക഻ടഽന്ത഻ന് ഇന്ഷവറണ്സ് ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന് ഒരഽ ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഺണ്.

ച഻പ്തം ഇന2 ഇന: ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഎങ്ങീനയഺണ് ഇനപ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്നത്

എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും ച഻ല സുംശയങ്ങള് എുപ്പഺഴഽും ബഺക്ക഻ ന഻ല്ത്ക്കഽും
i.

അത്തരും ഒരഽ ീ ഺതഽഫ ട് സിഷ്ട഻ക്കഽന്ത഻ന് ആളുകള് അവര് അദ്ധവഺന഻ചാണ്
ഉ ടഺക്ക഻യ ണും നല്ത്കഽുമഺ?
ii.
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട കഺരയത്ത഻ന് തീന് തങ്ങള് നല്ത്ക഻യ
ണും ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ഽ ീടന്്
അവീരങ്ങീന വ഻ശവസ഻ക്കഽും?
iii.
തങ്ങള് വളീര കാടഽതലഺുണഺ കഽറചാണഺുണഺ നല്ത്കഽന്ീതന്് അവര്ക്ക് എങ്ങീന
അറ഻യഺന് കഴ഻യഽും?
ത഼ര്ചാണയഺയഽും
സമാഹത്ത഻ീല
ആളുകീള
സുംുയഺജ഻പ്പ഻ചാണ്
അത്തരും
ന്ദ് ന്ദ്ക഻യകള്
നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ത഻ന്
ആീരക഻ലഽീമഺീക്ക
മഽന്ഷൂകീയടഽക്കണും.
ആ
‘ആീരക഻ലഽമഺണ്’
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‘ഇന്ഷഷവറണ്സ്’ എന്് അറ഻യീപ്പടഽന്ത്, ഇന്ഷഷവറര് ഓുരഺ വയക്ത഻കളുും നല്ത്കഽന്
ണും
ഉ ുയഺഗ഻ചാണ് ഒരഽ
ാള് സിഷ്ട഻ക്കഽകയഽും നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ക്കഽന് വയക്ത഻കള്ക്ക്ക്
നഷ്ട ര഻ഹഺരും ഇത഻ല് ന഻ന്ഽും നല്ത്കഽകയഽും ീചയാറുും.
ഒരഽ ഇന്ഷഷവറര് വയക്ത഻കളുീടയഽും
അതയഺവശയമഺണ്.

സമാഹത്ത഻ീെയഽും

വ഻ശവഺസും

ുനട഻ീയടഽുക്ക

ടത്

1. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഎങ്ങീനയഺണ് ഇനപ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്നത്
a) ആദയമഺയ഻, വസ്തഽവ഻ന് സഺമ്പത്ത഻ക മാലയമഽള വതഺയ഻ര഻ക്കണും. വസ്ഡതഽ:
i. ീഭൌത഼കമഺകഺം (കഺറ് അഥവഺ ീകട്ട഻ടും) അീലലക഻ല്
ii. ീഭൌത഼കമലലഺത്തതഽമഺകഺം (സല്ത്ുപ്പര്) അീലലക഻ല്
iii. വ ക്ത഻ഗതവഽമഺകഺം (ഒരഺളുീട കണുകളുും, ൂകകഺലഽകളുും മറ്റ്
ശര഼രഭഺഗങ്ങളുും)
b) ച഻ല സുംഭവും ന഻മ഻ത്തും വസ്തഽവ഻ന് അത഻ീെ മാലയും നഷ്ടീപ്പുട്ടക്കഺും. ഇത഻ീനയഺണ്
റ഻സ്ക് എന്് റയഽന്ത്. റ഻സ്ക഻ന് കഺരണമഺയ സുംഭവീത്തയഺണ് നഺശത്ത഻ീെ ഇന
ുഹതഽ ഇന(ീപര഻ൾസ്ഡ) എന്് റയഽന്ത്.
c) പാള഻ംഗ് എന്് അറ഻യീപ്പടഽന് ഒരഽ തതവമഽ ട്. അുനകും വയക്ത഻കള഻ല് ന഻ന്ഽും
ുശഖര഻ക്കഽന്
ണമഺണ് (അതഺയത് ന്ദ് ഼മ഻യും) ഇത഻ലഽള വത്. ഈ ആളുകള് ഒുര
തരത്ത഻ലഽള വ റ഻സ്കഽകീള അഭ഻മഽഖ഼കര഻ക്കഺന് സഺദ്ധയതയഽള വവരഺണ്.
d) നഺശനഷ്ടം ബഺധ഻ക്കഽന്
നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്ത്കഽക.

ആളുകള്ക്ക്ക്

ഈ

ഫ

ട഻ീെ

ാള഻ല്

ന഻ന്ഺണ്

e) ഈ
തരത്ത഻ല്
ഫ ട്
ുശഖര഻ക്കഽകയഽും
( ാള്
ീചയാറുകയഽും)
നഺശനഷ്ടമഽ ടഺകഽന്വര്ക്ക്
നഷ്ട ര഻ഹഺരും
നല്ത്കഽകയഽും
ീചയാറുന്
ന്ദ് ന്ദ്ക഻യ
നടത്തഽന്ത഻നഽള വ സ്ഥഺ നീത്തയഺണ് ഇന്ഷവറര് എന്് അറ഻യീപ്പടഽന്ത്.
f)

ഈ സ്ക഼മ഻ല് ീകടഽക്കഺന് തഺത് രയമഽള വ ഓുരഺ വയക്ത഻കളുമഺയ഻ ഇന്ഷഷവറര് ഒരഽ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺണ്പ്ടഺകട഻ല് നര്ീപ്പടഽും.
ഇത഻ല്
ീകടഽക്കഽന്വീര
ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻ (ഇന്ഷഷവര്ഡ്) എന്് അറ഻യീപ്പടഽും.

2. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനബഺത്പ തകള് ഇനകഽറയ്ക്കഽം
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട സുംഭവവ഻കഺസും മാലും ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽ ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടും, ീചലവ്, ൂവകലയും
എന്഻വയഺണ് റ഻സ്ക഻ീെ ബഺദ്ധയത എന്ത് ീകഺ ട് ഉുദശ഻ക്കഽന്ത്.
ച഻പ്തം ഇന3: ഇനഒരഺൾക്കഇ ഇനചഽുമുക്കണ്ട഻ ഇനവരഽന്ന ഇനറ഻സ്ഡക ഇനബഺത്പ തകള്
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ഒരഺള്ക്ക്ക് ര ട് തരത്ത഻ലഽള വ
ീസക്കെറ഻യഽം

റ഻സ്ക്

ബഺദ്ധയതകളഺണഽള വത്

–

ൂപ്പമറ഻യഽം ഇന ഇന

a) ൂപ്പമറ഻ ഇനറ഻സ്ഡക ഇനബഺത്പ ത
ൂപ്പമറ഻ ഇന റ഻സ്ഡക ഇന ബഺത്പ തയ഻ല്
റ഻സ്ക഻ന്
കഺരണമഺയ
സുംശഽദ്ധ
സുംഭവവ഻കഺസും മാലും
വ഼ട്ടുസഺമന്ദ്ഗ഻കള്ക്ക്ക് (വയവസഺയ സ്ഥഺ നത്ത഻ന്) ഉ ടഺയ
യഥഺര്ഥ നഺശനഷ്ടമഺണ് ഉള്ക്ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത്
ഉദഺഹരണം
അഗ്ന഻ബഺധ മാലും ഒരഽ വയവസഺയശഺല കത്ത഻നശ഻ക്കഽണ്ു ഺള്, നഺശനഷ്ടമഽ ടഺയ അഥവഺ
ുകടഽ ഺട് സുംഭവ഻ചാണ ചരക്ക഻ീെ യഥഺര്ഥ മാലയും കണക്കഺക്കഽകയഽും നഺശനഷ്ടും ബഺധ഻ചാണ
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്ത്കഽകയഽും ീചയാറഺും
ഒരഽ വയക്ത഻ ഹിദയശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യക്ക് വ഻ുധയനഺകഽണ്ു ഺള്, അത഻ന്ീറ
എന്ദ്തയഺീണന്് അറ഻യഺന് കഴ഻യഽും അത് നഷ്ട ര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്കഽും.

ീചലവ്

ഇത് കാടഺീത ച഻ല ുനര഻ട്ടലലഺതയഽള വ നഷ്ടങ്ങളുും ഉ ടഺുയക്കഺും.
ഉദഺഹരണം
അഗ്ന഻ബഺധമാലും ബ഻സ഻നസിന് ന്ദ് വര്ത്തനങ്ങള് നടക്കഺീത വര഻കയഽും അത് ലഺഭും
കഽറയഽന്ത഻ന് കഺരണമഺകഽകയഽും ീചയാറുും, അത഻ന്ീറ മാലയും കണക്കഺക്കഽകയഽും നഺശനഷ്ട
ബഺധ഻തനഺയ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്കഽകയഽും ീചയാറഺും.
b) ീസക്കെറ഻ ഇനറ഻സ്ഡക ഇനബഺത്പ ത
അത്തരും
ഒരഽ
സുംഭവും
ഉ ടഺയ഻ട്ട഻ീലലന്ഽും
യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽള വ
നഷ്ടവഽും
ഉ ടഺയ഻ട്ട഻ീലലന്് സകല്പ് ഻ക്കഽക. നഺശനഷ്ടീത്ത അഭ഻മഽഖ഼കര഻ുക്ക ട഻ വരഽന്വര്ക്ക്
യഺീതഺരഽ
ബഺദ്ധയതയഽും
ചഽമുത്ത ട
എന്്
ഇത്
അര്ഥമഺക്കഽന്ഽ ുടഺ?
ഉത്തരീമീന്ത്ന്ഺല് ഒരഺള് ൂന്ദ് മറ഻ ബഺദ്ധയത കാടഺീത ീസക്കെറ഻ ബഺദ്ധയതയഽും
ചഽമുക്ക ടതഺയ഻ട്ടു ട്.
നഺശനഷ്ടഺവസ്ഥീയ അഭ഻മഽഖ഼കര഻ുക്ക ട഻ വരഽക എന് കഺരണത്തഺല് ഒരഽ വയക്ത഻
സഹ഻ുക്ക ട഻ വരഽന് ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുകളുും ീചലവഽകളുമഺണ്  ഇനീസക്കെറ഻ ഇന റ഻സ്ഡക ഇന
ബഺത്പ തയ഻ല് ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത്. അത്തരും ഒരഽ അവസ്ഥ ഉ ടഺയ഻ീലലക഻ല്
ു ഺലഽും ഇത്തരും ബഺദ്ധയതകള് തഺുങ്ങ ടതഺയ഻ വരഽും.
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അത്തരും ച഻ല ബഺദ്ധയതകീളപ്പറ്റ഻ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺും:
i.

ഒന്ഺമതഺയ഻ ഭയവഽും ഉത്കണ്ഠയഽം ഇന മാലമഽണ്ടഺകഽന്ന ഇന ശര഼ര഻കവഽം ഇന
മഺനസ഻കവഽമഺയ ഇന പ഻ര഻മഽറഽക്കം. ഓുരഺ വയക്ത഻കള്ക്ക്കഽും വയതയസ്ത
ഉത്ക ഠയഺയ഻ര഻ക്കഽമഽള വത്
ുക്ഷ അത്
഻ര഻മഽറഽക്കും സിഷ്ട഻ക്കഽകയഽും ഒരഽ
വയക്ത഻യഽീട ൂസവരയജ഼വ഻തീത്ത ബഺധ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും

ര ടഺമതഺയ഻,
നഺശനഷ്ടം ഇന
ഉണ്ടഺകഽകുയഺ ഇന
ഇലലുയഺ ഇന
എന്ന ഇന
കഺര ത്ത഻ല് ഇന ന഻ശ്ചയമ഻ീലലങ്ക഻ല്, അത്തരും സുംഭവവ഻കഺസും ഉ ടഺയഺല്
അത഻ീന ുനര഻ടഽന്ത഻നഺയ഻ കഽറചാണ് തഽക കരഽത഻ ീവയ്ക്ക്കഽക എന്തഺണ് നറ്റവഽും
അനഽുയഺജയമഺയ കഺരയും. അത്തരും ഫ ടഽകള് സാക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻ന് ീചലവഽകളു ട്,
അത്തരും ഫ ടഽകള് ീരഺക്കും
ണമഺയ഻ ീവയ്ക്ക്കഽന്തഽവഴ഻ അത഻ല് ന഻ന്ഽും
കഺരയമഺയ വരഽമഺനവഽും ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല.
റ഻സ്ക് ഇന്ഷഷവററ഻ുലക്ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന്ത് വഴ഻, ൂസവരയമഺയ഻ ജ഻വ഻ക്കഺന് കഴ഻യഽും,
കരഽതലഺയ഻ ന഼ക്ക഻ ീവചാണ഻ര഻ക്കഽന് ഫ ടഽകള് ഇന്ഷീവസ്റ്റ് ീചയ്ക്ത് സവന്ത്ും ബ഻സ഻നസിന്
ീമചാണമഺയ ര഼ത഻യ഻ല് നടത്ത഻ീകഺ ട് ു ഺകഽവഺനഽും സഺധ഻ക്കഽും.
ii.

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന2
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ീസക്കെറ഻ റ഻സ്ക് ബഺദ്ധയത?
I. ബ഻സ഻നസിന് ഇെറപ്ഷന് ീചലവ്
II. ുകടഽസുംഭവ഻ചാണ ചരക്ക഻ീെ വ഻ല
III. ഭഺവ഻യ഻ല് ഉ ടഺുയക്കഺവഽന് ത഼ന്ദ്വമഺയ നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന ുനര഻ടഽന്ത഻നഺയ഻ കരഽതല്പ്ധനും
സാക്ഷ഻ക്കഽക.
IV. ഹിദയഺഘഺതും മാലമഽ ടഺകഽന് ആശഽ ന്ദ്ത഻ ീചലവഽകള്
C.

റ഻സ്ഡക ഇനൂകകഺര ം ഇനീചയ്യുന്നത഻നഽള്ള ഇനര഼ത഻കള്

ഒരഺള് ന഻ങ്ങുളഺട് ുചഺദ഻ുചാണക്കഺവഽന് മീറ്റഺരഽ ുചഺദയമഺണ്, എലലഺ തരത്ത഻ലഽമഽള വ
റ഻സ്കഽകള്ക്ക്ക് അനഽുയഺജയമഺയ ര഻ഹഺരമഺുണഺ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്. ഉത്തരും ‘അലല’.
വയക്ത഻കള്ക്ക്ക് അവരഽീട റ഻സ്ക് ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത഻ന് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺവഽന് ഒരഽ ര഼ത഻
മഺന്ദ്തമഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്. ഇവ഻ീട അഭ഻മഽഖ഼കര഻ക്കഺന് സഺദ്ധയതയഽള വ റ഻സ്കഽകള് അവര്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ക്ക് ൂകമഺറഽന്ഽ. ഇത് കാടഺീത റ഻സ്ക഻ീന ൂകകഺരയും ീചയാറഺന് മറ്റ്
ച഻ല ര഼ത഻കള് കാട഻യഽ ട്, അത് തഺീഴ വ഻വര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
1. റ഻സ്ഡക ഇനഒഴ഻വഺക്കല് (Risk avoidance)

നഷ്ടസഺദ്ധയയഽള വ
അവസ്ഥയ഻ല്
ന഻ന്ഽും
ഒഴ഻ഞ്ഞഽമഺറ഻
ന഻ന്്
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻ീനയഺണ് റ഻സ്ക് ഒഴ഻വഺക്കല് എന്് റയഽന്ത്. അങ്ങീന
റ഻സ്ക് സഺദ്ധയതയഽള വ, വയക്ത഻കള്, ന്ദ് വിത്ത഻കള് എന്഻വ ഒഴ഻വഺക്കഽും.

റ഻സ്ക഻ീന
ഒരഽ വയക്ത഻

ഉദഺഹരണം
i. ച഻ലര് ഉത് ഺദനവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട റ഻സ്ക് ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഉത് ഺദ഻പ്പ഻ക്കഺനഺയ഻
മീറ്റഺര്ീക്കക഻ലഽും ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ന് നല്ത്കഽും.
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ii.
ച഻ലര് അ കടും ഉ ടഺകഽീമന്് ഭയന്് വ഼ട്ട഻ല് ന഻ന്് തീന്
അസഽഖും ഻ട഻ീപ്പടഽീമന്് കരഽത഻ യഺന്ദ്ത തീന് ഒഴ഻വഺക്കഽും.

ഽറത്ത് ു ഺകഺറ഻ലല അഥവഺ

ുക്ഷ റ഻സ്ക് ൂകക്കഺരയും ീചയാറുന്ത഻ന് റ഻സ്ക് ഒഴ഻വഺക്കഽക എന്ത് ഒരഽ നലല ര഼ത഻യലല.
ച഻ല
റ഻സ്കഽള വ ന്ദ് വിത്ത഻കള് എടഽത്തഺല് മഺന്ദ്തുമ വയക്ത഻കള്ക്ക്കഽും സമാഹത്ത഻നഽും
ഉന്ത഻യഽ ടഺകഽും.
അത്തും
ന്ദ് വിത്തകള്
ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത്
വഴ഻
സമാഹത്ത഻നഽും
വയക്ത഻കള്ക്ക്കഽും അത്തരും റ഻സ്ക് എടഽത്തഺല് ലഭ഻ുചാണക്കഺവഽന് ഗഽണങ്ങള് നഷ്ടീപ്പടഽും.
2. റ഻സ്ഡക ഇനന഻ലന഻ര്ത്തഽക

റ഻സ്ക഻ീന സവയും ൂകകഺരയും ീചയാറഺന് ന്ദ്ശമ഻ക്കഽകയഽും അങ്ങീന റ഻സ്ക഻ീനയഽും അത഻ീെ
ര഻ണ഻തഫലീത്തയഽും ുനര഻ടഺന് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺന഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുക. ഇത഻ീന ീസല്ത്ഫ്ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്് റയഽും.
ഉദഺഹരണം
ഒരഽ വയവസഺയസ്ഥഺ നും അത഻ീെ ുശഷ഻ീയക്കഽറ഻ചാണുള വ അനഽഭവത്ത഻ീെ ീവള഻ചാണത്ത഻ല്
റ഻സ്ക് ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്ത഻ീെ ഭഺഗമഺയ഻ ഒരഽ ര഻ധ഻ വീര ീചറ഻യ നഷ്ടങ്ങള് സഹ഻ക്കഺന്
തയാറഺറഺകഽും.
3. റ഻സ്ഡക഻ീെ ഇനുതഺത് ഇനകഽറയ്ക്കഽകയഽം ഇനന഻യപ്ത്ഫ഻ക്കഽകയഽം ഇനീചയ്യുക ഇന

റ഻സ്ക് ഒഴ഻വഺക്കഽന്തഽമഺയ഻ തഺരതമയും ീചയാറുണ്ു ഺൽള് ഇത് വളീര ന്ദ് സക്തവഽും
ന്ദ് ുയഺഗ഻കവഽമഺയ മഺര്ഗമഺണ്. ഇത് ീകഺ ട് ഉുദശ഻ക്കഽന്ത് നഺശനഷ്ടും ഉ ടഺകഺനഽള വ
സഺദ്ധയത അഥവഺ നഺശനഷ്ടും ഉ ടഺയഺല് തീന് അത഻ീെ ത഼ന്ദ്വത കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ നട ട഻
ന്ദ്കമങ്ങള് എടഽക്കഽക എന്തഺണ്.
പ്പധഺീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത്
നഺശനഷ്ടും ഉ ടഺകഺനഽള വ
സഺദ്ധയത കഽറയ്ക്ക്കഽന് നട ട഻ീയ ‘നഺശനഷ്ടം ഇന തടയഽക’
എന്ഺണ് അറ഻യീപ്പടഽന്ത്. നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ ത഼ന്ദ്വത കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ നട ട഻ീയ
‘നഺശനഷ്ട ഇനുതഺത് ഇനകഽറയ്ക്കഽക’ എന്ഽമഺണ് അറ഻യീപ്പടഽന്ത്.
തഺീഴ
,ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽകയഽും ീചയാറഺും:

മഺര്ഗങ്ങള഻ലാീട

റ഻സ്ക഻ീെ

ുതഺത്

കഽറയ്ക്ക്കഽകയഽും

a) അറ഻വഽം ഇനപര഻ശ഼ലനവഽം, അതഺയത് ജ഼വനക്കഺര്ക്കഺയ഻ സ്ഥ഻രമഺയ഻ ‚ഫയല്
ന്ദ്ഡ഻ലല഻ുംഗ്‛ നടത്തഽക, ൂന്ദ്ഡവര്മഺര്ക്കഽും ുഫഺര്ക്ക് ല഻റ് ഓറ്റ് ഓപ്പുററ്റര്മഺര്ക്കഽും
മത഻യഺയ ര഻ശ഼ലനും ലഭ഻ചാണ഻ട്ടു ീടന്് ഉറപ്പഺക്കഽക, ീഹല്ത്ീമറ്റുും സ഼റ്റ് ീബല്ത്റ്റുും
ധര഻ക്കഽക, തഽടങ്ങ഻യവ.
സ്ക്കാള഻ല് കഽട്ട഻കള്ക്ക്ക഻ടയ഻ല് ജക് ഫഽഡ് ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത഻ീനപ്പറ്റ഻ േഺസിന് എടഽക്കഽക
എന്തണ് ഇത഻നഽള വ ഉദഺഹരണും.
b) പര഻സ്ഥ഻ത഻ ഇന മഺറ്റങ്ങള് ഇന സിഷ്ട഻ക്കഽക, അതഺയത് ‚ീഭിത഼കവഺസ്ഥകൽ‛
ീമചാണീപ്പടഽത്തഽക, ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, കതകഽകള്ക്ക്കഽും മ഻കചാണ ുലഺക്കഽകള് സ്ഥഺ ഻ക്കഽക,
ജനഺലകള്ക്ക്ക് മ഻കചാണ കണ് ഻കള് അഥവഺ ഷട്ടൽ സ്ഥഺ ഻ക്കഽക, ബര്ഗ്ലര് അഥവഺ ഫയര്
അലഺും അഥവഺ എ്സ്റ്റ഻ഗഽഷന് സ്ഥഺ ഻ക്കഽക. ആളുകളുീട ആുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻
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ീമചാണീപ്പടഽത്തഽന്ത഻നഺയ഻
സുംസ്ഥഺനങ്ങള്ക്ക്ക്
ഽക-ശബ്ദ
മല഻ന഼കരണങ്ങള്
തടയഽന്ത഻നഽള വ
സുംവ഻ധഺനങ്ങള്
നര്ീപ്പടഽത്തഺും.
സ്ഥ഻രമഺയ഻
മുലറ഻യ
തടയഽന്ത഻നഽള വ മരഽന്് തള഻ക്കഽന്ത് വഴ഻ മുലറ഻യ ഉ ടഺകഽന്ത് തടയഺും.
c) അപകടകരമഺയ ഇന
അഥവഺ ഇന
ഹഺന഻കരമഺയ ഇന
പ്പപ്ക഻കള഻ലഽണ്ടഺക്കഽന്ന ഇന മഺറ്റങ്ങള്, ീമഷ഼നറ഻കളുും ഉ കരണങ്ങളുും
ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽണ്ു ഺൽ അഥവഺ മറ്റ് ുജഺല഻കള് ീചയാറുണ്ു ഺൽള്
ഉദഺഹരണത്ത഻ന്,
ആുരഺഗയ രമഺയ
ആഹഺരര഼ത഻യഽും
ജ഼വ഻തൂശല഻യഽും
അസഽഖങ്ങീള അകറ്റ഻ന഻ര്ത്തഽും.
d) ുവര്ത഻ര഻ക്കഽക, ഒരഽ വസ്തഽവ഻ീെ വ഻വ഻ധ ഘടകങ്ങള് ഒരഽ സ്ഥലത്ത് തീന്
ീവയ്ക്ക്കഺീത വ഻വ഻ധ സ്ഥലങ്ങള഻ല് സ്ഥഺ ഻ക്കഽക, ഇത് റ഻സ്ക് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ
ര഼ത഻യഺണ്. ആശയും എീന്ത്ന്ഺല്, ഒരഽ സ്ഥലത്ത് അ ഺയും ഉ ടഺയഺലഽും വ഻വ഻ധ
സ്ഥലങ്ങള഻ല് സ്ഥഺ ഻ചാണത഻നഺല് നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ ുതഺത് കഽറയഽും.
ഉദഺഹരണത്ത഻ന്,
വ഻വ഻ധ ീവയര്ീഹിസഽകള഻ല് ചരക്ക് സാക്ഷ഻ക്കഽക വഴ഻
ചരക്ക഻നഽ ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ ുതഺത് കഽറയ്ക്ക്കഺും. ഇത഻ല് നീതക഻ലഽും
ഒീരണത്ത഻ന് ുക് ഺട് സുംഭവ഻ചാണഺലഽും അത഻ീെ
ര഻ണ഻തഫലും തഺരതുമയന
കഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽും.
4. ഇനറ഻സ്ഡക ഇനൂെനഺന്സ഻ംഗ്
ഉ ടഺകഺന് സഺദ്ധയതയഽള വ നഺശനഷ്ടങ്ങീള ുനര഻ടഽന്ത഻നഽള വ ഫ
വകഽപ്പഺണ഻ത്.

ട് സവരാ ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ

a) ീസല്ത് ഇന ൂെനഺന്സ഻ംഗ് ഇന വഴ഻ ഇന റ഻സ്ഡക ഇന ന഻ലന഻ര്ത്തഽക, ഇന ഇത് ീകഺ ട്
ഉുദശ഻ക്കഽന്ത് നീതഺരഽ നഺശനഷ്ടും ഉ ടഺയഺലഽും സവന്ത്ും ണും ഉ ുയഺഗ഻ചാണ് ുനര഻ടഽക.
ഈ ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയ഻ല് സ്ഥഺ നും, ഒന്ഽക഻ല് സവന്ത്ും
ണും ഉ ുയഺഗ഻ചാണ് അഥവഺ
ണും
വഺയ്ക് എടഽത്ത് റ഻സ്ക് ഉ ടഺകഽണ്ു ഺള് ുനര഻ടഽും, ഇത഻ീന ീസല്ത്ഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
എന്്
റയഽും. റ഻സ്ക഻ീെ ുതഺത് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽും സ്ഥഺ നും വ഻വ഻ധ റ഻സ്ക്
കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ
മഺര്ഗങ്ങള്
ഉ ുയഺഗ഻ചാണ്
നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ
ര഻ണ഻തഫലും
കഽറയ്ക്ക്കഽും.
b) റ഻സ്ഡക ഇനൂകമഺറ്റം, ഇനറ഻സ്ക് ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്ത഻ന് കരമഽള വ മഺര്ഗമഺണ഻ത്. റ഻സ്ക്
ൂകമഺറ്റും എന്ഺല് നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ ഉത്തരവഺദ഻ത്തും മീറ്റഺരഽ ഺര്ട്ട഻യ്ക്ക്ക് ൂകമഺറഽക
എന്ഺണ്. ഇവ഻ീട ആകസ്മ഻കമഺയ സുംഭവവ഻കഺസും മാലും ഉ ടഺുയക്കഺവഽന്
നഺശനഷ്ടങ്ങളുീട ര഻ണ഻തഫലും മീറ്റഺന്഻ുലക്ക് ൂകമഺറഽന്ഽ.
ഇന്ഷവറന്സഺണ് ഇന റ഻സ്ഡക ഇന ൂകമഺറ്റത്ത഻ീെ ഇന  ഇന ്റ്റവഽം ഇന പ്പമഽഖ ഇന
രാപങ്ങള഻ീലഺന്നഇ, ഇന
ഇത് ഇന
നഷ്ടപര഻ഹഺരം ഇന
നല്കഽന്നത് ഇന
വഴ഻ ഇന
അന഻ശ്ച഻തതവീത്ത ഇനന഼ക്ക഻ ഇനന഻ശ്ച഻തഺവസ്ഥയ഻ല് ഇനീകഺണ്ടഽവരഽം.
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ഇനvs അഷവറന്സ്ഡ
വഺണ഻ജയ രമഺയ഻ ന്ദ് വര്ത്ത഻ക്കഽന് കമ്പന഻കള് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന് ര ട് സഺമ്പത്ത഻ക
ഉത് ന്ങ്ങളഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽും അഷവറന്ഷസഽും. ഈ അടഽത്തക്കഺലത്തഺയ഻ ഈ ര ട്
ഉത് ന്ങ്ങള് തമ്മ഻ല് തഺരതമയും ീചയാറുന്ത് മങ്ങ഻വരഽകയഺണ് മഺന്ദ്തമലല ഇവ ര ടഽും
നകുദശും ഒരഽു ഺീലയഺണ് കണക്കഺക്കഽന്ത്. എക഻ല് ു ഺലഽും ഇവ തമ്മ഻ല് നഺമമഺന്ദ്തമഺയ
വയതയഺസമഽ ട്, അത് നമഽക്ക഻വ഻ീട ുനഺക്കഺും.
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ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്ത് സുംഭവ഻ക്കഺൽ സഺത്പ തയഽള്ള ഒരഽ സുംഗത഻യ്ക്ക്ക് എത഻ീര
സുംരക്ഷണും നല്ത്കലഺണ്, എന്ഺല് അഷവറന്ഷസ് എന്ത് ഉറപ്പഺയഽം സുംഭവ഻ക്കഽന് ഒരഽ
സുംഗത഻യ്ക്ീക്കത഻ീര സുംരക്ഷണും നല്ത്കലഺണ്. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് റ഻സ്ക഻ന് ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ഽ,
എന്ഺല് അഷവറന്ഷസ് ഉറപ്പഺയഽും സുംഭവ഻ക്കഽന് സുംഗത഻യ്ക്ക്കഺണ്
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത്,
ഉദഺഹരണത്ത഻ന് മരണും, ഇത് നടക്കഽീമന്ഽള വത് ഉറപ്പഺണ് ുക്ഷ സമയത്ത഻ീെ കഺരയത്ത഻ല്
മഺന്ദ്തമഺണ് അന഻ശ്ച഻തതവും. അഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻കുളഺടപ്പും ൂലഫ് ര഻രക്ഷയഽമഽ ട്.
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ച഻പ്തം ഇന4: ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഎങ്ങീനയഺണ് ഇനഇന്ഷവര് ഇനീചയ്ത ഇനവ ക്ത഻ക്കഇ ഇന
നഷ്ടപര഻ഹഺരം ഇനനല്കഽന്നത്

റ഻സ്ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറഺന് ുവീറയഽും മഺര്ഗങ്ങളു ട്. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ഒരഽ സ്ഥഺ നും ഒരഽ
ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീെ ഭഺഗമഺീണക഻ല്, റ഻സ്ക് അത഻ീെ ഉടമസ്ഥ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ുലക്ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറീപ്പടഽകയഽും
അവര് നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക് സഺമ്പത്ത഻ക സഹഺയും നല്ത്കഽകയഽും ീചയാറുും.
ആയത഻നഺല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് റ഻സ്ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ മഺര്ഗങ്ങള഻ല് ഒന്് മഺന്ദ്തമഺണ്.
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ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇന ഇനപര഼ക്ഷ ഇന3
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് റ഻സ്ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ മഺര്ഗും?
I.
II.
III.
IV.

ബഺക് എറ് ഓഡ഻
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഇകവ഻റ്റ഻ ീഷയറഽകള്
റ഻യല് എുസ്റ്ററ്റ്

D. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന- ഇനറ഻സ്ഡക ഇനൂകകഺര ം ഇനീചയ്യുന്നത഻നഽള്ള ഇനഉപകരണം
നമ്മള് റ഻സ്ക഻ീനപ്പറ്റ഻ സുംസഺര഻ക്കഽണ്ു ഺള് യഥഺര്ഥത്ത഻ല്
സഹ഻ുക്ക ട഻ വന്
നഷ്ടീത്തപ്പറ്റ഻
രഺമര്ശ഻ക്കഺറ഻ലല,
ുക്ഷ
ഭഺവ഻യ഻ല്
ഉ ടഺകഺന്
സഺദ്ധയതയഽള വ
നഺശനഷ്ടീത്തപ്പറ്റ഻യഺണ് സുംസഺര഻ക്കഺറ്.
അതഽീകഺ ട്
അത് ന്ദ് ത഼ക്ഷ഻ചാണ഻രഽന്
നഺശനഷ്ടമഺണ്. ഈ ന്ദ് ത഼ക്ഷ഻ചാണ഻രഽന് നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ
വ഻ല ര ട് ഘടകങ്ങളുീട
ഗഽണനതഽകയഺണ്:
i. ഇന്ഷഷവര്
ീചയ്ക്ത
സുംഗത഻
മാലും
നഷ്ടത്ത഻ുലക്ക്
നയ഻ക്കഽന്
സുംഭവും
ഉ ടഺകഽന്ത഻നഽള വ സഺധ ത.
ii.

അത഻ീെ അനന്ത്രഫലമഺയ഻ അനഽഭവ഻ുക്ക

ട഻ വന് ുീകനഷ്ടം.

നഷ്ടമഽ ടഺകഺനഽള വ സഺധയതയ്ക്ക്കഽും
ആീകനഷ്ടത്ത഻നഽും ആനഽ ഺത഻കമഺയ഻ റ഻സ്ക഻ീെ
ീചലവ് വര്ദ്ധ഻ക്കഽും. ആീക നഷ്ടും വളീര ഉയര്ന് ുതഺത഻ലഺീണക഻ലഽും, അത്
സുംഭവ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ സഺധയത കഽറവഽമഺീണക഻ല് റ഻സ്ക഻ീെ ീചലവഽും കഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ച഻പ്തം ഇന
5 ഇന
: ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
കണക്ക഻ീലടഽുക്കണ്ട ഇനസംഗത഻കള്

ത഻രീുടഽക്കഽന്നത഻നഽമഽന്പ് ഇന

1. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ത഻രീുടഽക്കഽന്നത഻നഽമഽന്പ് ഇന കണക്ക഻ീലടഽുക്കണ്ട ഇന
സംഗത഻കള്
ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുണഺ ുവ ടുയഺ എന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽണ്ു ഺള്, റ഻സ്ക് ൂകമഺറ്റും
ീചയാറുന്ത഻നഽള വ ീചലവഽും റ഻സ്ക് ഉ ടഺയഺല് സഹ഻ുക്ക ട഻ വരഽന് നഷ്ടവഽും തമ്മ഻ല്
തഺരതമയും ീചയാറുക. റ഻സ്ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ ീചലവഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന്ദ് ഼മ഻യും –
മഽകള഻ല് നമ്മള് ചര്ചാണ ീചയ്ക്ത ര ട് ഘടകങ്ങളുീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ഻ത് കണക്കഺക്കഽന്ത്.
നഺശനഷ്ടും ഉ ടഺകഺനഽള വ സഺധയത കഽറവഽും നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ ത഼ന്ദ്വത കാടഽതലഽമഽള വ
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അവസ്ഥയഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽന്ത഻ന് അനഽുയഺജയമഺയത്. അത്തരും സരര്ഭത്ത഻ല്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ലാീട (ന്ദ് ഼മ഻യും നല്ത്ക഻) റ഻സ്ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ ീചലവ്
കഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽും ുക്ഷ സവയും തഺങ്ങഽന്ത഻നഽള വ ീചലവ് വളീര ഉയര്ന്തഽമഺയ഻ര഻ക്കഽും.
a) ീചറ഻യ ഇന സംഗത഻യ്ക്കഇ ഇന വല഻യ ഇന റ഻സ്ഡക ഇന എടഽക്കരഽത്: ഇന റ഻സ്ക്
ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ ീചലവഽും വസ്തഽവ഻ീെ മാലയവഽും തമ്മ഻ല് മത഻യഺയ
ഒരഽ ബന്ധും ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ഉദഺഹരണം
ഒരഽ സഺധഺരണ ുബഺള് ു ന ഇന്ഷവര് ീചയാറുന്ത഻ല് എീന്ത്ക഻ലഽും ഗഽണമഽ

ുടഺ?

b) ന഻ങ്ങൾക്കഇ ഇന തഺങ്ങഺന് ഇന കഴ഻യഽന്നത഻ലഽം ഇന വല഻യ ഇന റ഻സ്ഡക ഇന
എടഽക്കരഽത്: ഇന ഒരഽ സുംഭവവ഻കഺസും മാലമഽ ടഺുയക്കഺവഽന് നഷ്ടും ഒരഺീള
ഺപ്പരഺക്കഺനഽും മഺന്ദ്തും വലഽതഺീണക഻ല്, റ഻സ്ക് ന഻ലന഻ര്ത്തഽക എന്ത് ഉച഻തവഽും
അനഽുയഺജയവഽമലല.
ഉദഺഹരണം
ഒരഽ വല഻യ എണശഽദ്ധ഼കരണശഺല നശ഻പ്പ഻ക്കീപ്പടഽകുയഺ ുകടഽ ഺട് സുംഭവ഻ക്കഽകുയഺ
ീചയ്ക്തഺല് എന്ത്ഺയ഻ര഻ക്കഽും സുംഭവ഻ക്കഽക? കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് നഷ്ടും സഹ഻ക്കഺന് കഴ഻യഽുമഺ?
c) റ഻സ്ഡക ഇന
മാലം ഇന
ഉണ്ടഺുയക്കഺവഽന്ന ഇന
അനത്ഫരെലം ഇന
എത്ഫഺയ഻ര഻ക്കഽീമന്നഇ ഇന സാക്ഷഇമമഺയ഻ ഇന പഠ഻ക്കഽക ഇന : ഇന  ഇന നഺശനഷ്ടും
ഉ ടഺകഺനഽള വ സഺധയത കഽറവഽും നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ ത഼ന്ദ്വത വളീര കാടഽതലഽമഽള വ
വസ്തഽക്കള് ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന്തഺണ് അനഽുയഺജയും.
ഉദഺഹരണം
സ്ു സ് സഺറ്റൂലറ്റ് ഇന്ഷവര് ീചയാറഺത഻രഽന്ഺല് ആര്ീക്കക഻ലഽും അത് തഺങ്ങഺനഺകഽുമഺ?
ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന4
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് സുംഗത഻കളഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് വഺറെ഻ നല്ത്കഽന്ത്?
I. അന്ദ് ത഼ക്ഷ഻തമഺയ ഒരഽ കഽടഽുംബത്ത഻ീെ അത്തഺണ഻യഺയ കഽടഽുംബനഺഥന് മര഻ക്കഽക
II. ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് തീെ ു ഴ്സ് നഷ്ടീപ്പടഽക
III. ുസ്റ്റഺക്ക഻ീെ വ഻ല തഺീഴ ു ഺകഽക
IV. കഺല ഴക്കും മാലും ഒരഽ വ഼ട഻ന്ീറ മാലയും കഽറയഽക
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E. സമാഹത്ത഻ല് ഇനഇന്ഷവറന്സ഻ീെ ഇനപങ്കഇ
രഺജയീത്ത സഺമ്പത്ത഻ക വ഻കസനത്ത഻ല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കള് ഒരഽ മഽഖയ
ക് തീന്
വഹ഻ക്കഽന്ഽ ട്. രഺജയീത്ത സമ്പത്ത഻ീെ സഽരക്ഷയഽും സുംരക്ഷണവഽും ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻ല് അവര്
വല഻യ സുംഭഺവനയഺണ് നല്ത്കഽന്ത്. അവരഽീട ച഻ല സുംഭഺവനകീളപ്പറ്റ഻ നമഽക്ക് ചര്ചാണ
ീചയാറഺും.
a) അവരഽീട ന഻ുക്ഷ ങ്ങള് സമാഹത്ത഻ന് വളീരയധ഻കും ഗഽണും ീചയാറുന്ഽ ട്.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യഽീട നറ്റവഽും വല഻യ ശക്ത഻ എീന്ത്ന്ഺൽ വളീരയധ഻കും തഽക
ുശഖര഻ക്കഽകയഽും അവ ന്ദ് ഼മ഻യങ്ങളുീട രാ ത്ത഻ല് ഒരഽമ഻ചാണ് സുംഭര഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറുന്ഽ.
b) ഈ ഫ ട് ുശഖര഻ക്കഽകയഽും സാക്ഷ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുന്ത് ു ഺള഻സ഻യഽടമകളുീട
ഗഽണത്ത഻നഺണ്. ഈ ഫ ടഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് നീതഺരഽ ത഼രഽമഺനവഽും എടഽക്കഽണ്ു ഺള്
ഈ കഺരയും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യഽീട മനസിന഻ലഽ ടഺയ഻ര഻ക്കണും. ഇത് തഽക
ന഻ുക്ഷ ഻ക്കഽന് കഺരയത്ത഻നഽും ബഺധകമഺണ്. അതഽീകഺ ടഺണ് വ഻ജയകരമഺയ഻
ന്ദ് വര്ത്ത഻ചാണുു ഺരഽന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കള് ുസ്റ്റഺക്കഽകള്, ീഷയറഽകള് തഽടങ്ങ഻യ
ഊഹക്കചാണവടങ്ങള഻ല് ണും ന഻ുക്ഷ ഻ക്കഽകയ഻ലല.
c) ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
എന്
വയവസ്ഥ഻ത഻
ഓുരഺ
വയക്ത഻കള്ക്ക്കഽും
അവരഽീട
കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങള്ക്ക്കഽും, വയവസഺയ-വഺണ഻ജയ സ്ഥഺ നങ്ങള്ക്ക്കഽും സമാഹത്ത഻നഽും
രഺജയത്ത഻നഽും ുനര഻ട്ടുും അലലഺീതയഽും അുനകും ഗഽണങ്ങള് ീചയാറുന്ഽ ട്. ഇന്ഷവര്
ീചയാറുന്വൽക്ക് - അതഺയത് വയക്ത഻കള്ക്ക്കഽും സ്ഥഺ നങ്ങള്ക്ക്കഽും - ുനര഻ട്ടുള വ
ആനഽകാലയമഺണ് ലഭ഻ക്കഽന്ത് കഺരണും അവര്ക്ക് അ കടവഽും അതഽു ഺലഽള വ
സുംഭവവ഻കഺസങ്ങളുും മാലമഽ ടഺകഽന് നഷ്ടങ്ങള്ക്ീക്കത഻ീര സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽന്ഽ.
അങ്ങീന ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒരര്ഥത്ത഻ല് മാലധനും സുംരക്ഷ഻ക്കഽകയഽും ആ മാലധനും
ബ഻സ഻നസിന഻ീെ വ഻കസനത്ത഻നഺയ഻ ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുന്ഽ.
d) ഒരഺളുീട ഭഺവ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ഉത്ക ഠയഽും ഭ഼ത഻യഽും ര഻ന്ദ്ഭമവഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ദാര഼കര഻ക്കഽകയഽും അങ്ങീന ബ഻സ഻നസിന് സ്ഥഺ നങ്ങള഻ല്
ണും ന഻ുക്ഷ ഻ക്കഽന്ത്
ുന്ദ് ഺത്സഺഹ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും
ന഻ലവ഻ലഽള വത്
നന്ഺയ഻
വ഻ന഻ുയഺഗ഻ക്കഽന്
ര഼ത഻
ന്ദ് ചര഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും. അങ്ങീന ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വഺണ഻ജയ-വയവസഺയ഻ക
വ഻കസനും ുന്ദ് ഺത്സഹ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും ീതഺഴ഻ല് സഺധയത വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും,
അങ്ങീന ആുരഺഗയ രമഺയ ഒരഽ സഺമ്പത്ത഻കഺവസ്ഥ സുംഭഺവന ീചയാറുകയഽും
രഺജയീത്ത ഉത് ഺദനും വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും.
e) ബഺകഽകളുീട
ധനകഺരയസ്ഥഺ നങ്ങളുും
ുകടഽ ഺടഽകീള
നഺശനഷ്ടും
ഉ ടഺകഽന്ത഻ീനത഻ീര ഇന്ഷഷവര് ീചയാറഺത്ത വസ്തഽവ഻നഽുമല് ുലഺണ് നല്ത്കഽകയ഻ലല.
സമഺന്ത്രമഺയ ഒരഽ ീസകയാര഻റ്റ഻ എന് ന഻ലയ഻ല് ഇവര് ു ഺള഻സ഻ ുവണീമന്്
ന഻ഷ്കര്ഷ഻ക്കഽും.
f) റ഻സ്ക് സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽണ് ്, ഇന്ഷഷവറര് ന്ദ് ഺപ്തരഺയ എന്ഷജ഻ന഼യീറയഽും മറ്റ്
വ഻ദദ്ധരദ്ധീരയഽും
ീകഺ ട്
ഇന്ഷഷവര്
ീചയാറഺന്
ഉുദശ഻ക്കഽന്
വസ്തഽ
ര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽും സര്ുേ നടത്തഽകയഽും ീചയാറുും. ുററ്റ഻ുംഗ഻ീെ ആവശയത്ത഻നഺയ഻
അവര് വസ്തഽ വ഻ലയ഻രഽത്തഽക മഺന്ദ്തമലല ീചയാറുന്ത്, ഇത് കാടഺീത റ഻സ്ക്
ീമചാണീപ്പടഽത്ത഻ ന്ദ് ഼മ഻യും ന഻രക്ക് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് ആവശയമഺയ ന഻ര്ുദശങ്ങളുും
ശഽ ഺര്ശകളുും ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നല്ത്കഽകയഽും ീചയാറുും.
g) എ്ുസ് ഺര്ട്ട്, ഷ഻പ്പ഻ുംഗ്, ബഺക഻ുംഗ് ുസവനങ്ങള് എന്഻വ ു ഺീല തീന്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽും രഺജയത്ത് വ഻ുദശനഺണയും ുനട഻ ീകഺടഽക്കഽന്ത഻ല് മഽഖയ ക്
വഹ഻ക്കഽന്ഽ ട്.
ഇന്ത്യന്
ഇന്ഷഷവറര്മഺര്
30-ല്
അധ഻കും
രഺജയങ്ങള഻ല്
ന്ദ് വര്ത്ത഻ക്കഽന്ഽ ട്.
ഈ
ന്ദ് വര്ത്തനത്ത഻ലാീട
വ഻ുദശനഺണയും
ുനടഽകയഽും
ുരഺക്ഷമഺയ കയറ്റുമത഻ീയ ന്ദ് ത഻ന഻ധ഼കര഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുന്ഽ.
18

h) അഗ്ന഻ബഺധ തടയഽന്തഽും കഺര്ുഗഺ നഷ്ടീപ്പടഽന്ത് തടയഽന്തഽും വയവസഺയ഻ക സഽരക്ഷ
ുറഺഡ്
സഽരക്ഷ
തഽടങ്ങ഻യവയഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട്
വ഻വ഻ധ
നജന്ഷസ഻കളുും
സ്ഥഺ ങ്ങളുമഺയ഻ ഇന്ഷഷവറര്മഺര് സഹകര഻ചാണ് ന്ദ് വര്ത്ത഻ക്കഽന്ഽ ട്.

കഽറ഻പ്പഇ
ഇന്ഷവറന്സഽം ഇനസഺമാഹ഻ക ഇനസഽരക്ഷയഽം
a) ഇുപ്പഺള് സഺമാഹ഻ക സഽരക്ഷ എന്ത് ഓുരഺ സുംസ്ഥഺനത്ത഻ീെയഽും കടമയഺീണന്്
നമഽക്കറ഻യഺും. ഇതഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട സുംസ്ഥഺനത്ത് ഺസഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വ വ഻വ഻ധ ന഻യമങ്ങള്
ന്ദ് കഺരും സഺമാഹ഻ക സഽരക്ഷയ്ക്ക്കഽള വ ഉ കരണമഺയ഻, ന഻ബന്ധമഺയഽും അലലഺീതയഽും,
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽക എന്്
രഺമര്ശ഻ക്കഽന്ഽ ട്. സമാഹത്ത഻ുനഺടഽള വ
തങ്ങളുീട ന്ദ് ത഻ജ്ഞഺബദ്ധത ന഻റുവറ്റുന്ത഻നഺയ഻ ുകന്ദ്ര-സുംസ്ഥഺന സര്ക്കഺരഽകള് ച഻ല
സഺമാഹ഻ക സഽരക്ഷ സ്ക഼മഽകളുീട ക഼ഴ഻ല് ന്ദ് ഼മ഻യങ്ങള് നല്ത്കഽന്ഽ ട്. 1948-ീല
എുംുലഺയ഼സ് ുസ്റ്ററ്റ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട് ന്ദ് കഺരും ഇന എംുലഺയ഼സ്ഡ ഇന ുസ്റ്ററ്റഇ ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുകഺര്പ്പുറഷന് ഇന്ഷഷവര്
ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ
വയവസഺയ഻ക
ജ഼വനക്കഺര്ക്കഽും അവരഽീട കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങള്ക്ക്കഽും ച഻ക഻ത്സീചാണലവ്, ൂവകലയത്ത഻നഽള വ
ആനഽകാലയും, ന്ദ് സവഺനഽകാലയും, മരണഺനഽകാലയും എന്഻വ നല്ത്കഽന്ഽ ട്. സര്ക്കഺര്
വ഻ജ്ഞഺ നത്ത഻ലഽള വ വയവസഺയ഻ക ുമഖലകള഻ല് സ്ക഼ും ന്ദ് വര്ത്ത഻ക്കഽന്ഽ ട്.
b) സര്ക്കഺര് സ്ു ഺസര് ീചയാറുന് സഺമാഹ഻ക സഽരക്ഷ സ്ക഼മഽകള഻ല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒരഽ
മഽഖയ
സ്ഥഺനും
വഹ഻ക്കഽന്ഽ ട്.
വ഻ള ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന സ്ഡക഼മ഻ന് ഇന
(ുര്ീകബ഻ൂവ) വളീര വല഻യ സഺമാഹ഻ക ന്ദ് ഺധഺനയമഺണഽള വത്. ഈ സ്ക഼ും
കര്ഷകര്ക്ക് മഺന്ദ്തമലല മഽഴഽവന് സമാഹീത്തയഽും ുനര഻ുട്ടഺ അലലഺീതുയഺ ഗഽണും
ീചയാറുന്ഽ ട്.
c) വഺണ഻ജയഺട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് ന്ദ് വര്ത്ത഻ക്കഽന് എലലഺ പ്ഗഺമ഼ണ ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
സ്ഡക഼മഽകളും ന്ദ്ഗഺമ഼ണ കഽടഽുംബങ്ങളുീട സഺമാഹ഻ക സഽരക്ഷയ്ക്ക്കഺയ഻ രാ കല്ത് ന
ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വവയഺണ്.
d) സര്ക്കഺര് സ്ക഼മഽകള്ക്കഽള വ ഈ ഻ന്ത്ഽണ കാടഺീത, വഺണ഻ജയഺട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് ഇന്ഷവറന്സ്
ുമഖല തീന്, സഺമാഹ഻ക സഽരക്ഷ ലക്ഷയ്ും വചാണുീകഺ ടഽള വ ഇന്ഷവറന്സ്
ര഻രക്ഷകളു ട്. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ജ്നതഺ ുപഴ്സണല് ുകസ഻ഡന്റ്, ജ്ന
ുുരഺഗ തഽടങ്ങ഻യവ.

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന5
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സ്ക഼മഺണ് സര്ക്കഺര് സ്ു ഺസര് ീചയാറഺീത
ഇന്ഷഷവറര് തീന് നടത്തഽന്ത്?
I. എുംുലഺയ഼സ് ുസ്റ്ററ്റ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺര്പ്പുറഷന്
II. വ഻ള ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സ്ക഼ും
III. ജന ആുരഺഗയ
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IV. മഽകള഻ല്

റഞ്ഞവീയലലഺും.

സംപ്ഗഹം


റ഻സ്ക്



ഇന്് ന഻ലവ഻ലഽള വ ആധഽന഻ക വഺണ഻ജയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന഻ീെ ുവരഽകളുീട
ഉറവ഻ടും ല ടന഻ീല ുലഺയ്ക്്സ് ുകഺഫ഻ ീഹിസ഻ലഺണ്.



ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങീളലലഺും ഉ







ാള഻ുംഗ് വഴ഻ റ഻സ്ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന്തഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

ടഺയ഻ര഻ക്കഽും:

ആസ്ത഻ (അസറ്റ്)
റ഻സ്ക്
നഺശനഷ്ടമഽ ടഺക്കഽന് സുംഗത഻ (ീ ര഻ള്ക്സ്)
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്
ഇന്ഷഷവറര്
ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻



ഒുര തരത്ത഻ലഽള വ റ഻സ്കഽകീള അഭ഻മഽഖ഼കര഻ക്കഺന് സഺദ്ധയതയഽള വ സമഺനമഺയ
വസ്തഽക്കളുള വ ആളുകള഻ല് ന഻ന്ഽും ുശഖര഻ക്കഽന് ഫ ട് ീകഺ ട് ഒരഽ ീ ഺതഽ ാള്
ഉ ടഺക്കഽന്ത഻ീനയഺണ് ാള഻ുംഗ് എന്് റയഽന്ത്.



ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കാടഺീത റ഻സ്ക഻ീന ൂകകഺരയും ീചയാറഺന് മറ്റ് ച഻ല ര഼ത഻കള് കാട഻യഽ
അതഺണ്:








റ഻സ്ക്
റ഻സ്ക്
റ഻സ്ക്
റ഻സ്ക്
റ഻സ്ക്

ഒഴ഻വഺക്കല്
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കല്
ന഻ലന഻ര്ത്തല്
ൂഫനഺന്ഷസ഻ുംഗ്
ൂകമഺറ്റും

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ മഽഖയ ന഻യമങ്ങളഺണ്:
 ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് തഺങ്ങഺന് കഴ഻യഽന്ത഻ലഽും വല഻യ റ഻സ്ക് എടഽക്കരഽത്
 റ഻സ്ക് മാലും ഉ ടഺുയക്കഺവഽന് അനന്ത്രഫലും എന്ത്ഺയ഻ര഻ക്കഽീമന്് സാക്ഷ്മമഺയ഻
ഠ഻ക്കഽക
 ീചറ഻യ സുംഗത഻യ്ക്ക്ക് വല഻യ റ഻സ്ക് എടഽക്കരഽത്

മഽഖ പദങ്ങള്
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

റ഻സ്ക്
ാള഻ുംഗ്
വസ്തഽ (ആസ്ത഻)
റ഻സ്ക഻ീെ ബഺദ്ധയത
റ഻സ്ക് ഒഴ഻വഺക്കല്
റ഻സ്ക് ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കല്
റ഻സ്ക് ന഻ലന഻ര്ത്തല്
റ഻സ്ക് ൂഫനഺന്ഷസ഻ുംഗ്
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ട്,

9.

റ഻സ്ക് ൂകമഺറ്റും

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷയഽീട ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ ആെ് ീഡവലപ്ീമെ് അുതഺറ഻റ്റ഻യഺണ് ഇന്ത്യയ഻ീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുമഖലീയ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന് സുംഘടന.
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ഭഺവ഻യ഻ല് ഉ ടഺുയക്കഺവഽന് ത഼ന്ദ്വമഺയ നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന ുനര഻ടഽന്ത഻നഺയ഻ കരഽതല്പ്ധനും
സാക്ഷ഻ക്കഽക, ഇതഺണ് ീസക്കെറ഻ റ഻സ്ക഻ീെ ബഺദ്ധയത
ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ഇന്ഷഷവറന്ഷസഺണ് റ഻സ്ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ മഺര്ഗും.
ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
അന്ദ് ത഼ക്ഷ഻തമഺയ ഒരഽ കഽടഽുംബത്ത഻ീെ അത്തഺണ഻യഺയ കഽടഽുംബനഺഥന് മര഻ക്കഽക, അത്തരും
അവസ്ഥകള഻ലഺണ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് അന഻വഺരയമഺയ഻ വരഽന്ത്.
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ജന ആുരഺഗയ ഇന്ഷവറന്സ് സ്ക഼മഺണ് സര്ക്കഺര് സ്ു ഺണ്സര് ീചയാറഺീത ഇന്ഷവറര് തീന്
നടത്തഽന്ത്.
സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങള്
ുചഺദ ം ഇന1
റ഻സ്ക് ാള഻ുംഗ് വഴ഻ റ഻സ്ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന്ത഻ീന ------------------എന്്
I. സണ് ഺദയും
II. ന഻ുക്ഷ ും
III. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
IV. റ഻സ്ക് മ഻റ്റ഻ുഗഷന്

റയഽും

ുചഺദ ം ഇന2
റ഻സ്ക് ഉ ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയത കഽറയ്ക്ക്കഽന് നട ട഻ീയ ------------- എന്്
I. റ഻സ്ക് ന഻ലന഻ര്ത്തല്
II. നഺശനഷ്ടും തടയല്
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റയഽും.

III. റ഻സ്ക് ൂകമഺറ്റും
IV. റ഻സ്ക് ഒഴ഻വഺക്കല്
ുചഺദ ം ഇന3
റ഻സ്ക് ഇന്ഷഷവററ഻ുലക്ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന്ത് വഴ഻, --------------------I. സവന്ത്ും വസ്തഽക്കള് അന്ദ്ശദ്ധമഺയ഻ ൂകകഺരയും ീചയാറഺും
II. നഺശനഷ്ടമഽ ടഺകഽന് സരര്ഭത്ത഻ല് ഇന്ഷഷവററ഻ല് ന഻ന്ഽും ണും ുനടഺും
III. സവന്ത്ും വസ്തഽക്കള്ക്ക്കഽള വ റ഻സ്ക് ഭ഼ഷണ഻കള് അവഗണ഻ക്കഺും
IV. ൂസവരയമഺയ഻ ജ഻വ഻ക്കഺനഽും കരഽതലഺയ഻ ന഼ക്ക഻ ീവചാണ഻ര഻ക്കഽന് ഫ ടഽകള് ഇന്ഷീവസ്റ്റ്
ീചയ്ക്ത് സവന്ത്ും ബ഻സ഻നസിന് ീമചാണമഺയ ര഼ത഻യ഻ല് നടത്ത഻ീകഺ ട് ു ഺകഽവഺനഽും
സഺധ഻ക്കഽും
ുചഺദ ം ഇന4
ആധഽന഻ക വഺണ഻ജയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന഻ീെ ുവരഽകളുീട ഉറവ഻ടും-------------- ആണ്
I.
II.
III.
IV.

ുബഺട്ടുംറ഻
ുലഺയ്ക്്സ്
ുറഺ്സ്
മല്ത്ുഹഺന്ദ്ത കമ്മ഻റ്റ഻

ുചഺദ ം ഇന5
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് റ഻സ്ക് ന഻ലന഻ര്ത്തഽക എന്ത് -------------I. നഺശനഷ്ടത്ത഻നഽും ുകടഽ ഺട഻നഽും സഺദ്ധയതയ഻ലലഺത്ത അവസ്ഥ
II. നഺശനഷ്ടും സിഷ്ട഻ക്കഽന് സരര്ഭത്ത഻ന് യഺീതഺരഽ മാലയവഽമ഻ലലഺത്ത അവസ്ഥ
III. വസ്തഽവ഻ന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ര഻രക്ഷയഽള വ അവസ്ഥ
IV. റ഻സ്കഽും അത഻ീെ
ര഻ണ഻തഫലങ്ങളുും സവയും സഹ഻ക്കഺര് ഒരഺള് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്
അവസ്ഥ
ുചഺദ ം ഇന6
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ് സ്തഺവനയഺണ് ശര഻?
I. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വസ്തഽവ഻ന് (ആസ്ത഻യ്ക്ക്ക്) സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽും
II. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നഺശനഷ്ടും തടയഽും
III. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നഺശനഷ്ടമഽ ടഺകഽന്ത഻നഽള വ സഺദ്ധയത തടയഽും
IV. ഒരഽ വസ്തഽവ഻ന് നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ക്കഽണ്ു ഺള് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്ത്കഽും
ുചഺദ ം ഇന7
ഒരഽ ന്ദ്ഗഺമത്ത഻ല് 400 വ഼ടഽകളു ട്, ഓുരഺന്഻ീെയഽും മാലയും 20,000 രാ യഺണ്. ഓുരഺ
വര്ഷവഽും അഗ്ന഻ബഺധ മാലും ശരഺശര഻ 4 വ഼ടഽകള്ക്ക്ക് ത഼ ഻ട഻ക്കഽകയഽും 80,000 രാ യഽീട
ആീക നഺശും ഉ ടഺകഽീമന്ഺണ് കണക്കഽകാട്ടല്. ഓുരഺ വ഼ട്ടുടമങ്ങളുും ഈ നഺശനഷ്ടത്ത഻നഽള വ
ന്ദ് ഼മ഻യമഺയ഻ ന്ദ് ത഻വര്ഷും എന്ദ്ത രാ നല്ത്കണും?
I. 100 രാ
II. 200 രാ
III. 80 രാ
IV. 400 രാ
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ുചഺദ ം ഇന8
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ് സ്തഺവനയഺണ് ശര഻?
I.

കഽറചാണ് ആളുകളുീട നഷ്ടും അുനകും ആളുകള്
ക഻ടഽന് ര഼ത഻ീയ
റയഽന്ത്
II. ഒരഽ വയക്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻യ഻ുലക്ക് റ഻സ്ക഻ീന
ര഼ത഻ീയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്് റയഽന്ത്
III. അുനകും ആളുകളുീട നഷ്ടും കഽറചാണ് ആളുകള് ക഻ടഽന് ര഼ത഻ീയ
റയഽന്ത്
IV. കഽറചാണ് ആളുകളുീട ലഺഭും അുനകും ആളുകള഻ുലക്ക് ൂകമഺറ്റും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്് റയഽന്ത്

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്്
ൂകമഺറഽന്ത഻നഺണ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്്
ീചയാറുന് ര഼ത഻ീയ

ുചഺദ ം ഇന9
റ഻സ്ക് സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽണ് ്, ഇന്ഷഷവറര് ഇന്ഷഷവര് ീചയാറഺന് ഉുദശ഻ക്കഽന് വസ്തഽ
ര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽും സര്ുേ നടത്തഽകയഽും ീചയാറുന്ത് -------------------------------------I.
II.
III.
IV.

ുററ്റ഻ുംഗ഻ീെ ആവശയത്ത഻നഺയ഻ റ഻സ്ക് വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻ന്
ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻ എങ്ങീനയഺണ് വസ്തഽ വഺങ്ങ഻യീതന്് മനസിന഻ലഺക്കഽന്ത഻ന്
മുറ്റീതക഻ലഽും ഇന്ഷഷവറര് ഈ വസ്തഽ ര഻ുശഺധ഻ചാണ഻ട്ടു ുടഺ എന്് മനസിന഻ലഺക്കഺന്
അയല്ത് ക്കത്തഽള വ വസ്തഽവഽും ഇന്ഷഷവര് ീചയാറഺന് സഺധ഻ക്കഽുമഺ എന്റ഻യഺന്

ുചഺദ ം ഇന10
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് നറ്റവഽും
വ഻വര഻ചാണ഻ക്കഽന്ത്?
I. അുനകും ആളുകളുീട നഷ്ടും കഽറചാണ് ആളുകള്
II. കഽറചാണ് ആളുകളുീട നഷ്ടും അുനകും ആളുകള്
III. കഽറചാണ് ആളുകളുീട നഷ്ടും ഒരഺള് ക഻ടഽക
IV. സബ്സ഻ഡ഻ വഴ഻ നഷ്ടും ക഻ടഽക

മ഻കചാണ

ര഼ത഻യ഻ല്

ഇന്ഷഷവന്ഷസ഻ീനപ്പറ്റ഻

ക഻ടഽക
ക഻ടഽക

സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
റ഻സ്ക് ാള഻ുംഗ് വഴ഻ റ഻സ്ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന്ത഻ീന ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്്

റയഽും

ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
റ഻സ്ക് ഉ

ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയത കഽറയ്ക്ക്കഽന് നട ട഻ീയ നഺശനഷ്ടും തടയല് എന്്

റയഽും.

ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് IV
റ഻സ്ക് ഇന്ഷഷവററ഻ുലക്ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന്ത് വഴ഻, ൂസവരയമഺയ഻ ജ഻വ഻ക്കഺനഽും
കരഽതലഺയ഻ ന഼ക്ക഻ ീവചാണ഻ര഻ക്കഽന് ഫ ടഽകള് ഇന്ഷീവസ്റ്റ് ീചയ്ക്ത് സവന്ത്ും ബ഻സ഻നസിന്
ീമചാണമഺയ ര഼ത഻യ഻ല് നടത്ത഻ീകഺ ട് ു ഺകഽവഺനഽും സഺധ഻ക്കഽും.
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ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ആധഽന഻ക വഺണ഻ജയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന഻ീെ ുവരഽകളുീട ഉറവ഻ീട ുലഺയ്ക്്സഺണ്
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് IV
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് റ഻സ്ക് ന഻ലന഻ര്ത്തഽക എന്ത് റ഻സ്കഽും അത഻ീെ
സഹ഻ക്കഺന് ഒരഺള് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന് അവസ്ഥ.

ര഻ണ഻തഫലങ്ങളുും സവയും

ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് IV
ഒരഽ വസ്തഽവ഻ന് നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ക്കഽണ്ു ഺള് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്ത്കഽും.
ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ ര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് 200 രാ

ന്ദ് ഼മ഻യമഺയ഻ നല്ത്കണും

ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
കഽറചാണ് ആളുകളുീട നഷ്ടും അുനകും ആളുകള്
റയഽന്ത്

ക഻ടഽന് ര഼ത഻ീയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്്

ഉത്തരം ഇന9
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
റ഻സ്ക് സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽണ് ്, ഇന്ഷഷവറര് ഇന്ഷഷവര് ീചയാറഺന് ഉുദശ഻ക്കഽന് വസ്തഽ
ര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽും സര്ുേ നടത്തഽകയഽും ീചയാറുന്ത് ുററ്റ഻ുംഗ഻ീെ ആവശയത്ത഻നഺയ഻ റ഻സ്ക്
വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻ന്
ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ഇന്ഷവറന്സ് എന്ത് കഺലങ്ങളഺയ഻ ഓുരഺ തരത്ത഻ലഽള വ റ഻സ്ക഻ീന അഭ഻മഽഖ഼കര഻ക്കഺന്
സഺദ്ധയയഽള വ കഽുറ വയക്ത഻കീള ഒരഽമ഻ചാണഺക്ക഻ അത഻ല് നഺശനഷ്ടും അനഽഭവ഻ുക്ക ട഻ വരഽന്
ഭഺഗയുദഺഷ഻കളുീട ബഺദ്ധയത ക഻ടഽന്ത഻ന് ഇന്ഷവറര് ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന് ഒരഽ ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഺണ്.
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പഺഠം ഇന2
ഉപുഭഺക്തി ഇനുസവനം
ുമഽഖം
ഈ ഺഠത്ത഻ൽ ഉ ുഭഺക്തി ുസവനത്ത഻ീെ ന്ദ് ഺധഺനയീത്തപ്പറ്റ഻യഺണ് ഠ഻ക്കഽന്ത്. ഉ ുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക്
ുസവനും നല്ത്കഽന്ത഻ൽ നജെ഻ീെ ുറഺൽ എന്ത്ഺീണന്് നമഽക്ക്
ഠ഻ക്കഺും. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ു ഺള഻സ഻യഽടകള്ക്ക്ക് ലഭയമഺയ വ഻വ഻ധ അനയഺയ ര഻ഹഺര മഺര്ഗങ്ങീള കഽറ഻ചാണുും ഇവ഻ീട നമഽക്ക്
ഠ഻ക്കഺും. എങ്ങീനയഺണ് ഉ ുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ആശയവ഻ന഻മയും നടുത്ത ടീതന്ഽും നമഽക്ക് ഠ഻ക്കഺും.

പഠനുമഖലകൾ
A.
B.
C.
D.
E.
F.
ഈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ഉ ുഭഺക്തി ുസവനും – ീ ഺതഽ സകല്ത് ങ്ങൽ
വ഻ശ഻ഷ്ടമഺയ ഉ ുഭഺക്തി ുസവനും നല്ത്കഽന്ത഻ൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നജെ഻ീെ ുറഺൽ.
അനയഺയ ര഻ഹഺരും
ആശയവ഻ന഻മയും
ുനഺൽ-ീവര്ബൽ ആയശവ഻ന഻മയും
ധഺര്മ്മ഻കമഺയ ീ രഽമഺറ്റര഼ത഻.
ഺഠും

ഠ഻ചാണത഻നഽുശഷും ന഻ങ്ങൽ ീചുയാറ

ടത്:

ഉ ുഭഺക്തി ുസവനങ്ങളുീട ന്ദ് ഺധഺനയും ഉദ്ധര഻ക്കഽക.
ുസവനത്ത഻ീെ ഗഽണന഻ലവഺരും വ഻വര഻ക്കഽക
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലയ഻ൽ ുസവനത്ത഻ീെ ന്ദ് ഺധഺനയും ര഻ുശഺധ഻ക്കഽക
നലല ുസവനും നല്ത്കഽന്ത഻ൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നജെ഻ീെ ുറഺൽ ചര്ചാണ ീചയാറുക.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല അനയഺയ ര഻ഹഺര മഺര്ഗങ്ങീളപ്പറ്റ഻ വ഻ലയ഻രഽത്തഽക.
ആശയവ഻ന഻മയ ന്ദ് ന്ദ്ക഻യ വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽക
ുനഺൽ-ീവര്ബൽ ആശയവ഻ന഻മയത്ത഻ീെ ന്ദ് ഺധഺനയും സമര്ഥ഻ക്കഽക.
ധഺര്മ്മ഻ക ീ രഽമഺറ്റര഼ത഻ ശഽ ഺര്ശ ീചയാറുക

A. ഉപുഭഺക്തി ുസവനം ഇന– ഇനീപഺതഽ ഇനസങ്കല്പങ്ങൾ
1.  ഇനഉപുഭഺക്തി ഇനുസവനം ഇനഎത്ഫ഻ന്?
ഒരഽ ബ഻സിന഻സ഻ീെ അട഻ത്തറ അവരഽീട ഉ ുഭഺക്തഺക്കളഺണ്. ഒരഽ സ്ഥഺ നത്ത഻നഽും ഉ ുഭഺക്തി
വ഻രഽദ്ധ ന഻ല ഺട് എടഽക്കഺനഺവ഻ലല. മറ്റ്
ഉത് ന്ങ്ങീള അു ക്ഷ഻ചാണ് ഉ ുഭഺക്തി ബന്ധങ്ങളുും
ുസവനങ്ങളുും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന഻ൽ വളീര സക഼ര്ണമഺണ്.
ഇത഻ന് കഺരണും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒരഽ ുസവനമഺണ്, മറ്റ് ചരക്കഽകള഻ൽ ന഻ന്ഽും വയതയസ്തമഺണ്.
ഒരഽ കഺറ് വഺങ്ങഽന്തഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽന്ത഻നഽും തമ്മ഻ലഽള വ വയതയഺസും എീന്ത്ന്് നമഽക്ക്
ര഻ുശഺധ഻ക്കഺും.
കഺറ്

കഺറ഻ീെ ഇന്ഷവറന്സ്ഡ

ഇത് ന്ദ് തയക്ഷമഺയ വസ്തഽവഺണ്, അത് അന്ദ് ത഼ക്ഷ഻തമഺയ ഒരഽ അ കടും മാലും ഭഺവ഻യ഻ൽ
കഺണഺനഽും
ൂന്ദ്ഡവ്
ീചയാറഺനഽും കഺറ഻നഽ ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടും അഥവഺ
ര഻ക്ക഻ന്
അനഽഭവ഻ക്കഺനഽും കഴ഻യഽും
നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്ത്കഽന് വയവസ്ഥയഺണ഻ത്.
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കഺൽ
വഺങ്ങഽന്
സമയത്ത്
അത് വഺങ്ങഽണ്ു ഺൽ ആംതൃസുംതിപ്ത഻ ലഭ഻ക്കഽന് ഒന്ലല
വഺങ്ങഽന്യഺള്ക്ക്ക്
ആംതൃസുംതിപ്ത഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്, ുക്ഷ അ കടസഺദ്ധയതീയക്കഽറ഻ചാണ്
ഉ ടഺവഽും. അത് യഥഺര്ഥവഽും മനസിന഻ലഺക്കഺൽ ഭ഼ത഻ അഥവഺ
ര഻ന്ദ്ഭമും ഉ ടഺകഽും. ഒരഽ
എളുപ്പവഽമഺണ്.
ഇന്ഷവറന്ഷസ്
ഉ ുഭഺക്തഺവ്
ു ഺലഽും
നഷ്ട ര഻ഹഺരത്തഽക
ലഭ഻ക്കഽന്
സരര്ഭും
ഉ ടഺകഺൽ ആന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽകയ഻ലല.
ഒരഽ കഺര് ഫഺക്ടറ഻യ഻ൽ ഉ ടഺക്ക഻ ുഷഺറാമ഻ൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ
കഺരയത്ത഻ൽ
ന഻ര്മ്മഺണവഽും
വ഻റ്റ്
ുറഺഡ഻ൽ
ഓടഽന്ഽ.
ഉ ടഺക്കഽന്ഽ, ഉ ുഭഺഗവഽും
ീ ീട്ടന്്
തീന്യഺണ്
വ഻ല്ത്ക്കഽന്ഽ, ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ഽ, എന്഼ മാന്് സുംഭവ഻ക്കഽന്ത്. ഈ ീ ീട്ടന്ഽള വ ന഻ര്മ്മഺണവഽും
ന്ദ് ന്ദ്ക഻യകളുും മാന്് സ്ഥലത്തഺണ് നടക്കഽന്ത്
ഉ ുഭഺഗവഽമഺണ്
എലലഺ
ുസവനങ്ങളുീടയഽും
ന്ദ് ുതയകമഺയ സവ഻ുശഷത.
ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന് യഥഺര്ഥത്ത഻ൽ ലഭ഻ക്കഽന്ീതുന്ത്ഺ അതഺണ് ുസവനഺനഽഭവും. ഇത് സുംതിപ്ത഻
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന്
രയഺപ്തമീലലക഻ൽ, അത് അസുംതിപ്ത഻ക്ക് കഺരണമഺവഽും.
ന്ദ് ത഼ക്ഷ഻ചാണത഻ലഽും നലല
ുസവനഺമഺീണക഻ൽ, ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന് ആഹ്ളഺദും ലഭ഻ക്കഽും. എലലഺ സ്ഥഺ നങ്ങളുീടയഽും ലക്ഷയ്ും
അവരഽീട ഉ ുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് സുംതിപ്ത഻ നല്ത്കഽക എന്തഺണ്.
2. ുസവനത്ത഻ീെ ഇനഗഽന഻ലവഺരം
ഉയര്ന് ഗഽണന഻ലവഺരമഽള വ ുസവനും നല്ത്ക഻ ഉ ുഭഺക്തഺക്കീള തിപ്തരഺക്കഽക എന്തഺണ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻കളുീടയഽും അവരഽീട നജെുമഺൽ ഉള്ക്പ്പീടയഽള വ ഉുദയഺഗസ്ഥരഽീടയഽും കടമ.
പുക്ഷ ഇന
എത്ഫഺണ഼ ഇന
ഉയര്ന്ന ഇന
ഗഽണന഻ലവഺരത്ത഻ലഽള്ള ഇന
എീത്ഫലലഺമഺണ് ഇനഅത഻ീെ ഇനഘടകങ്ങൾ?

ുസവനം?

ുസവന ഗഽണന഻ലവഺരത്ത഻ീെ നറ്റവഽും അറ഻യീപ്പടഽന് മഺതിക (‚SERVQUAL’ എന്്
അറ഻യീപ്പടഽന്ഽ) നമഽക്ക് ച഻ല വ഼ക്ഷണങ്ങൽ നല്ത്കഽും. ുസവന ഗഽണന഻ലവഺരത്ത഻ീെ 5 ന്ദ് ധഺന
ഘടകങ്ങൽ അത് എടഽത്തഽ കഺണ഻ക്കഽന്ഽ:
a) വ഻ശവഺസ ത: കിതയതുയഺടഽും അവലുംബന഼യുത്തഺടഽുംകാട഻ ഉറപ്പ് നല്ത്ക഻യ഻രഽന് ുസവനും
ീചയാറുന്ത് നല്ത്കഽന്ത഻ീെ കഴ഻വ്. ുസവന ഗഽണന഻ലവഺരത്ത഻ീല 5 ഘടകങ്ങള഻ീല നറ്റവഽും
ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട ഘടകമഺയ഻ട്ടഺണ് മ഻ക്ക ഉ ുഭഺക്തഺക്കളുും വ഻ശവഺസയതീയ കഺണഽന്ത്.
b) പ്പത഻കര഻ക്കല്: ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീെ ആവശയും അറ഻ഞ്ഞ് ീ ീട്ടന്് ന്ദ് ത഻കര഻ക്കഽകയഽും
അവീര
സഹഺയ഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറഺനഽള വ
ുസവനദഺതഺവ഻ീെ
സണ്മഺനസിന഻ീലയഽും
കഴ഻വ഻ീനയഽും ന്ദ് ത഻ ഺദ഻ക്കഽന്ത്.
c) ഉറപ്പഇ ഇന നല്കല്: ഇന
ുസവനദഺതഺക്കളുീട
അറ഻വ഻ീനയഽും
കഺരയക്ഷതുയയഽും
ഉ ചഺരീത്തയഽും
വ഻ശവഺസും
ുനട഻ീയക്കഽന്ത഻നഽള വ
അവരഽീട
കഴ഻വ഻ീനയഽും
ന്ദ് ത഻ ഺദ഻ക്കഽന്ഽ. ുസവനും നല്ത്കഽന് ഉുദയഺഗസ്ഥൽ ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീെ ആവശയും മനസിന഻ലഺക്ക഻
അത് എന്ദ്ത നന്ഺയ഻ സഺധ഻ചാണു ീകഺടഽത്തഽീവന്ഽള വ ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീെ വ഻ലയ഻രഽത്തൽ
അനഽസര഻ചാണഺണ഻ത്.
d) തന്മയ഼ഭഺവശക്ത഻:
ഇത഻ീന മഺനഽഷ഻ക
ര഻ലഺളനയഺയ഻ട്ടഺണ് കണക്കഺക്കഽന്ത്.
ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന് നല്ത്കഽന് കരഽതല഻ലഽും ഉ ചഺരത്ത഻ലഽും ഇത് ന്ദ് ത഻ധവന഻ക്കഽും. ഇന
e) വഺസ്ഡതവ഻കമഺയത്:
ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന്
കഺണഺനഽും
ുകള്ക്ക്കഺനഽും
ീതഺടഺനഽും
കഴ഻യഽന്തഽമഺയ ീഭിത഻ക ഘടകങ്ങീള ന്ദ് ത഻ന഻ധ഼കര഻ക്കഽന്ഽ. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ീലഺുക്കഷൽ,
രാ ുരഖ, ശഽച഻തും, മരയഺദ, ീന്ദ് ഺഫഷണല഻സും
എന്഻വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻
സരര്ശ഻ക്കഽന്
വയക്ത഻യ഻ൽ
മത഻പ്പ്
ഉ ടഺക്കഽും.
ീഭിത഼ക
ഘടകങ്ങൽ
വളീര
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ന്ദ് ഺധഺനയമഽള വതഺണ് കഺരണും ആത് യഥഺര്ഥ ുസവനും ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽന്ഷ ഽും
ഒരഽ നലല മത഻പ്പ് ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ൽ സിഷ്ട഻ക്കഽും.

഻ന്഼ടഽും

3. ഇനഉപുഭഺക്തി ഇനുസവനവഽം ഇനഇന്ഷവറന്സഽം
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുമഖലയ഻ലഽള വ
നീതക഻ലഽും
ീസയ഻ല്ത്സ്
ീന്ദ് ഺഡയാസര്മഺുരഺട്
എങ്ങീന
ഉന്ത ദവ഻യ഻ീലത്ത഻ എന്് ുചഺദ഻ക്കഽക. ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് ീ ഺതഽവഺയ ഒരഽ ഉത്തരമഺയ഻ര഻ക്കഽും ലഭ഻ക്കഽക,
അവരഽീട ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീെ ഻ന്ത്ഽണയഽും അനഽന്ദ്ഗഹവഽമഺണ് അവരഽീട ബ഻സ഻നസിന് ീകട്ട഻ ഉയര്ത്തഺൽ
സഹഺയചാണത് എന് ഉത്തരും ലഭ഻ക്കഽും.
അവരഽീട വരഽമഺനത്ത഻ീെ നലലീയഺരഽ
കഽും ുകഺന്ദ്ടക്ട്
ഽതഽക്കഽന്ത് വഴ഻ ലഭ഻ക്കഽന്
കമ്മ഼ഷനഺീണന്് ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് മനസിന഻ലഺക്കഺൽ കഴ഻യഽും. അവരഽീട ഉ ുഭഺക്തഺക്കൽ തീന്യഺണ് ഽത഻യ
ഉ ുഭഺക്തഺക്കീള ക ീടത്തഺനഽള വ ുന്ദ്ശഺതസിന്.
എന്ത്ഺണ് അവരഽീട വ഻ജയത്ത഻ീെ ഻ന്഻ലഽളള രഹസയും?
ഇത഻നഽള വ
ഉത്തരും
മ഻ക്കവഺറഽും,
ഉ ുഭഺക്തഺക്കീള
എന്ഺയ഻ര഻ക്കഽും.

ുസവ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ

ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീന സുന്ത്ഺഷകരമഺയ഻ ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്ത് ീകഺ
ഗഽണും?

ട് കണ് ന഻യ്ക്ക്കഽും നജെ഻നഽും എന്ത്ഺണ്

അര്പ്പണുബഺധും

ഈ ുചഺദയത്ത഻നഽള വ ഉത്തരും, ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീെ ആജ഼വനഺന്ത് മാലയത്ത഻ുലക്ക് എത്ത഻ുനഺക്കഽന്ത്
ഉ ുയഺഗന്ദ് ദമഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീെ ഇന ുജ്഼വനഺത്ഫ ഇന മാല ം
ന഻ര്വച഻ക്കഽന്ത്
ദ഼ര്ഘകഺലുത്തക്ക്
ഉ ുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ഒരഽ നലല ബന്ധും ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്തഽവഴ഻ ലഭ഻ക്കഽന് സഺണ് ത്ത഻ക ഗഽണങ്ങളഺണ്.
ലഺന് ഇന1 ഇന: ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീെ ഇനുജ്഼വനഺത്ഫ ഇനമാല ം

ഉ ുഭഺക്തഺക്കളുമഺയ഻ നലല ബന്ധും ഉ ടഺക്കഽന് ഒരഽ നജെ഻ീെ ു രഽും
വര്ദ്ധ഻ക്കഽകയഽും അങ്ങീന ബ഻സ഻നസിന് വ഻ ഽലീപ്പടഽത്തഺൽ കഴ഻യഽകയഽും ീചയാറുും.
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ന്ദ് ശസ്ത഻യഽും

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീെ ആജ഼വനഺന്ത് മാലയും എന്ഺീലന്ത്്?
I. ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീന ആജ഼വനഺന്ത്ും ുസവ഻ക്കഽന്ത഻ന് ീചലവഺയ തഽകയഽീട മാലയും
II. ബ഻സ഻നസിന് ഉ ടഺക്ക഻യത഻ീെ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന് ലഭ഻ചാണ റഺക്
III. ദ഼ര്ഘകഺലുത്തക്ക് ഉ ുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ഒരഽ നലല ബന്ധും ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്തഽവഴ഻
സഺണ് ത്ത഻ക ഗഽണങ്ങീളയഺണ്.
IV. ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന് എടഽക്കഺൽ കഴ഻യഽന് രമഺവധ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

ലഭ഻ക്കഽന്

A. മഹത്തഺയ ഇനഉപുഭഺക്തി ഇനുസവനങ്ങൾ ഇനനല്കഽന്നത഻ല് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
്ജ്െ഻ീെ ഇനുറഺൾ
മഹത്തഺയ ഉ ുഭഺക്തി ുസവനങ്ങൽ ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നജെ഻ന് എങ്ങീന നല്ത്കഺൽ കഴ഻യഽീമന്്
നമഽക്ക് ുനഺക്കഺും. ുറഺൽ ആരുംഭ഻ക്കഽന്ത് വ഻ല്ത് ന നടക്കഽന് ഘട്ടത്ത഻ൽ തഽടങ്ങ഻ തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഘട്ടങ്ങൽ ഉള്ക്പ്പീടയഽള വ ുകഺുന്ദ്ടഺക്ട഻ീെ കഺലഺവധ഻ അവസഺന഻ക്കഽന്ത് വീര
തഽടരഽും. ുകഺുന്ദ്ടഺക്ട഻ുലഺ ച഻ല നഺഴ഻കകലലുകീളക്കഽറ഻ചാണുും ഓുരഺ ഘട്ടത്ത഻ീലയഽും ുറഺള഻ുനക്കഽറ഻ചാണുും
നമഽക്ക് ുനഺക്കഺും.
1. വ഻ല്പന ഇനനടക്കഽന്ന ഇനസമയത്തഇ ഇന– ഇനമ഻കച്ച ഇനഉപുദശം
ുസവനത്ത഻ീെ ആദയ ഘട്ടും വ഻ല്ത് ന നടക്കഽന് സമയീത്ത ുസവനമഺണ്. ുനഺൽ-ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
വഺങ്ങഽണ്ു ഺഴഽള വ നറ്റവഽും സക഼ര്ണമഺയ ന്ദ് ം  നും
ര഻രക്ഷ തഽക (ഇന്ഷവര് ഇന ീചുയ്യണ്ട ഇന
തഽക) ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന്തഺണ്.
മുറ്റീതക഻ലഽും ര഼ത഻യ഻ൽ റ഻സ്ക് മഺുനജ് ീചയാറഺൽ കഴ഻യഽീമക഻ൽ ഒര഻ക്കലഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ശഽ ഺര്ശ
ീചയാറരഽത് -ഈ ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട കഺരയും എുപ്പഺഴഽും മനസിന഻ലഽ ടഺയ഻ര഻ക്കണും. ന്ദ് ത഼ക്ഷ഻ക്കഽന് നഺശനഷ്ടും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീചലവ഻ുനക്കഺൽ കഽറവഺീണന്് ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ഉറപ്പഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണും.
നഺശനഷ്ടവഽമഺയ഻ തഽലനും ീചയാറുണ്ു ഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ ന്ദ് ഼മ഻യും കാടഽതലഺീണക഻ൽ, റ഻സ്ക്
സഹ഻ക്കഽക ആയ഻ര഻ക്കഽും നലലത്.
നീതക഻ലഽും അന഻ഷ്ടസുംഭവും വല഻യ സണ് ത്ത഻ക ബഺദ്ധയതയ഻ുലക്ക്
സുംഭവങ്ങൽക്കഽള വ ര഻രക്ഷ എടഽക്കഽന്തഺയ഻ര഻ക്കഽും നലലത്.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുവണുമഺ ുവ

നയ഻ക്കഽീമക഻ൽ

അത്തരും

ടുയഺ എന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത് സരര്ഭങ്ങൽ അനഽസര഻ചാണഺണ്.

ഉദഺഹരണം
ന്ദ് ളയസഺദ്ധയതുയറ഻യ ന്ദ് ുദശത്ത് തഺമസ഻ക്കഽന് വ഼ട്ടുടമ, ന്ദ് ളയത്ത഻ന് എത഻ീരയഽള വ
എടഽക്കഽന്ത് സഹഺയകരമഺയ഻ര഻ക്കഽും.

ര഻രക്ഷ

അതഽു ഺീല, ന്ദ് ളയസഺദ്ധയത ഇലലഺത്ത ന്ദ് ുദശത്ത് തഺമസ഻ക്കഽന് വ഼ട്ടുടമ, ന്ദ് ളയത്ത഻ന് എത഻ീരയഽള വ
ര഻രക്ഷ എടഽുക്ക ട ആവശയമ഻ലല.
ഇത്ഫ യ഻ല് ഇന ന഻യപ്പകഺരം ഇന ുത് ഇന പഺര്ട്ട്യൂട്ട്഻യ്ക്കഇ ഇന എത഻ീരയഽള്ള ഇന ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനന഻ര്ബന്ധമമഺണ്. ഇനഅത്തരും സരര്ഭത്ത഻ൽ, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുവണുമഺ ുവ ടുയഺ
എന്ഽളള തര്ക്കത്ത഻ന് ന്ദ് ഺധഺനയമ഻ലല.
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വ ട഻ ീ ഺതഽ ന഻രത്ത഻ലാീട ഓട഻ക്കണീമക഻ൽ വഺഹനമഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻ ുതഡ് ഺര്ട്ട഻ ുമഺുട്ടഺൽ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽുക്ക ടത് ന഻ര്ബന്ധമഺണ്. അുത സമയും, ന഻ര്ബന്ധമ഻ീലലക഻ലഽും കഺറ഻ീെ
ുകടഽ ഺടഽകള്ക്ക്കഽള വ ര഻രക്ഷ എടഽക്കഽന്ത് വ഻ുവകമഽള വ ത഼രഽമഺനമഺണ്.
ഒരഺള്ക്ക്ക് സവയുമ ഉ ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടത്ത഻ന്ഷ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ഡ഻ഡക്ടബ഻ൽ
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത്
നന്ഺയ഻ര഻ക്കഽും.
വന്ഷക഻ട
ഉ ുഭഺക്തഺക്കളുീട
ആവശയങ്ങൽ
വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽും, ഫഺക്ടറ഻യഽീട ര഻രക്ഷയ഻ൽ തഽടങ്ങ഻ അളുകളുീട, കഺറഽകളുീട, തഽടങ്ങ഻യവ.
അവര്ക്ക് ര഻രക്ഷീയക്കഽറ഻ചാണുും ു ഺള഻സ഻കീളക്കഽറ഻ചാണുും ശര഻യഺയ ഉ ുദശും 'ആവശയമഺണ്.
മ഻ക്ക ുനഺൽ-ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻കളുും ര

ട് വ഻ഭഺഗങ്ങളഺയ഻ട്ടഺണ് ത഻ര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്:

 ുനയ്ക്മ഻ഡ് ു ര഻ൽ ു ഺള഻സ഻കൽ
 ഓൽ റ഻സ്ക് ു ഺള഻സ഻കൽ
ര ടഺമത് റഞ്ഞത് വളീര ീചലുവറ഻യതഺണ് കഺരണും ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ് ുതയകമഺയ഻ ഒഴ഻വഺക്കഺത്ത
എലലഺ നഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഽും ഇത്
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും. അതഽീകഺ ടഺണ് ുനയ഻ുംഡ് ു ര഻ൽ ു ഺള഻സ഻കൽ
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത്, സുംഭവ഻ക്കഺൽ സഺദ്ധയത കാടഽതലഽള വ
വ഻ ത്തഽക്കള്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തും
ര഻രക്ഷ
നല്ത്കഽകയഽള വു,
അങ്ങീന
ന്ദ് ഼മ഻യും
ലഺഭ഻ക്കഽകയഽും
ഇന്ഷഷവൽ
ീചയാറുന്
വയക്ത഻യഽീട
അവശയഺനഽസരണും ര഻രക്ഷ എടഽക്കഽകയഽും ീചയാറഺും.
നജെ് എുപ്പഺഴഺുണഺ വ഻ഷയത്ത഻ന് അനഽുയഺജയമഺയ ഉ ുദശും നല്ത്കഽന്ത് അുപ്പഺൽ മഽതൽ അവര്ക്ക്
കമ്മ഼ഷൽ യഥഺര്ഥത്ത഻ൽ ലഭ഻ചാണ് തഽടങ്ങഽും. ഒരഽ കഺരയും നജെ് എുപ്പഺഴഽും ഓര്ക്കഽന്ത് നന്ഺയ഻ര഻ക്കഽും,
ഒരഺൽ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
എടഽക്കഺൽ
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത്
റ഻സ്ക഻ീന
ൂകകഺരയും
ീചയാറഺനഺണ്,
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ റ഻സ്ക് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് ഓപ്ഷനഺയ഻ റ഻സ്ക് ന഻ലന഻ര്ത്തഽക അഥവഺ നഺശനഷ്ടും
തടയഽക ു ഺലഽള വ ീട്ന഻ക്കഽകളു ട്.
ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ുചഺദ഻ക്കഺൽ സഺദ്ധയയഽള വ ുചഺദയങ്ങളഺണ്:
 ഡ഻ഡക്ടബ഻ള്ക്സ് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽകയഺീണക഻ൽ എന്ദ്ത രാ ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ൽ ലഺഭ഻ക്കഺനഺവഽും?
 നഺശനഷ്ടും തടയഽന് ന്ദ് വിത്ത഻ മാലും ന്ദ് ഼മ഻യങ്ങള഻ൽ എന്ദ്ത രാ കഽറയ്ക്ക്കഺനഺവഽും?
ുനഺൽ-ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ു ഺള഻സ഻
വ഻ല്ത്ക്കഽന്ത഻നഺയ഻
ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീന
നജെ്
സമ഼ ഻ക്കഽണ്ു ഺൽ, നജെ് സവയും ഒരഽ ഉ ുഭഺക്തഺവഺയ഻ ച഻ല ുചഺദയങ്ങൽ തുന്ഺട് തീന്
ുചഺദ഻ക്കണും. അയഺൽ അവ഻ീട ു ഺകഽന്ത് വ഻ല്ത് ന നടത്തഺനഺുണഺ ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീെ റ഻സ്ക്
രയഺപ്തമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ ൂകകഺരയും ീചയാറഺൽ സഹഺയ഻ക്കഽന് ഒരഽ
കഺള഻ അഥവഒരഽ ുകഺചാണ് എന്
ന഻ലയ഻ലഺുണഺ?
ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീെ വ഼ക്ഷണും വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽും. അയഺൽ ീചലവഺക്കഽന് ഓുരഺ രാ യ്ക്ക്കഽും
രമഺവധ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഭ഻ക്കഽന്ഽ ുടഺ എന് കഺരയത്ത഻ൽ അന്ദ്ത ഉത്ക ഠകഽലനഺയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല
ുക്ഷ റ഻സ്ക് ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ ീചലവ് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും ന്ദ്ശദ്ധ. അങ്ങീന
ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന് ൂകകഺരയും ീചയാറഺൽ കഴ഻യഺത്ത റ഻സ്ക് മഺന്ദ്തും ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുും.
മീറ്റഺരഽ തരത്ത഻ൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നജെ഻ീെ ുറഺൽ ഒരഽ ീസയ഻ല്ത്സ്മഺീനക്കഺളുും വളീര
ന്ദ് ഺധഺനയമഽള വതഺണ്.
അയഺൾ ഇന
ഒരഽ ഇന
റ഻സ്ഡക ഇന
വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്നവനഽം, ഇന
അണ്ടര്ൂററ്റരഽം ഇന റ഻സ്ഡക ഇന മഺുനമെീമെഇ ഇന ീകൌണ്ല഻സറഽം ഇന അവശ മഺയ ഇന
പര഻ഹഺരം ഇന രാപകല്പന ഇന ീചയ്യുന്നഺവനഽം ഇന ബന്ധമങ്ങൾ ഇന ന഻ല ഇന ന഻ര്ത്തഺന് ഇന
കഴ഻വഽള്ളവനഽം ഇന ുയ഻ര഻ക്കണം, ഇന അതഺയത് ഇന എലലഺ ഇന ുറഺളുകളും ഇന ഒറ്റയ്ക്കഇ ഇന
ീചയ്യഺന് ഇനകഴ഻യണം.
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2. ീപ്പഺുപ്പഺസ്ഡ ഇനീചയ്യുന്ന ഇനഘട്ട്യൂട്ട്ം
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ
ാര഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീന നജെ് സഹഺയ഻ക്കണും.
അത഻ീല ന്ദ് സ്തഺവനകൽക്ക് ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ബഺധയസ്ഥനഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ
ുഫഺമ഻ീനപ്പറ്റ഻ നമ്മൽ ഺഠും 5-ൽ ചര്ചാണ ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ട്.
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ീല ഓുരഺ കഺരയങ്ങളുും
ാര഻പ്പ഻ക്കഽണ്ു ഺഴഽും നജെ് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസര്ക്ക്
ഓുരഺന്ഽും നന്ഺയ഻ വ഻ശദ഼കര഻ചാണ് ീകഺടഽക്കണും. ീേയ഻മ഻ീെ സമയത്ത്, ശര഻യഺയതഽും ാര്ണമഺയ
വ഻വരങ്ങൽ നല്ത്ക഻യത് മാലും ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന്ീറ ീേയ഻ും കഽഴപ്പത്ത഻ലഺകഽും.
ച഻ല സമയത്ത് ു ഺള഻സ഻ ാര്ത്ത഻കര഻ക്കഺൽ അധ഻ക വ഻വരങ്ങൽ ആവശയമഺയ഻ വുന്ക്കഽും. അത്തരും
സരര്ഭങ്ങള഻ൽ ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീന ുനര഻ുട്ടഺ അീലലക഻ൽ നജെ് മഽുഖീനുയഺ വ഻വരും അറ഻യ഻ക്കഽും.
ആവശയമഺയ എലലഺ കടണ് കളുും
ാര്ത്ത഼കര഻ക്കഽന്ത഻നഽും ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീന സഹഺയ഻ുക്ക ടത്
അതയഺവശയമഺണ് അതഽു ഺീല ഓുരഺന്ഽും എന്ത്഻നഺീണന്് ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന് വ഻ശദ഼കര഻ചാണ്
ീകഺടഽക്കഽകയഽും ുവണും.
3. ഇനസവ഼കര഻ക്കഽന്ന ഇനഘട്ട്യൂട്ട്ം
a) കവര് ഇനുനഺട്ട്യൂട്ട്ഇ
കവൽ ുനഺട്ട഻ീനപ്പറ്റ഻
ഺഠും 5-ൽ നമ്മൽ ചര്ചാണ ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ട്. ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക്,
ആവശയീമക഻ൽ, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻ കവൽ ുനഺട്ട് നല്ത്ക഻ീയന്് ഉറപ്പഺുക്ക ടത് നജെ഻ീെ
കടമയഺണ്. ഈ വ഻ഷയത്ത഻ലഽള വ ശഽഷ്കഺന്ത്഻ കണ് ന഻യഽീടയഽും നജെ഻ീെയഽും ൂകയാറ഻ൽ
ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീെ തഺത് രയങ്ങൽ സഽരക്ഷ഻തമഺീണന്് അവുരഺട് ആശയവ഻ന഻മയും നടത്തഽക.
b) ുപഺള഻സ഻ ഇനുഡഺക്കഽീമെുകൾ ഇനനല്കഽക
ു ഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമെുകൽ നല്ത്കഽക എന്ത് നജെ഻ന് ഉ ുഭഺക്തഺവ഻മഺയ഻ ബന്ധീപ്പടഽന്ത഻നഽള വ
മീറ്റഺരഽ ന്ദ് ധഺന അവസരമഺണ്. ു ഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമെ് ുനര഻ട്ട് നല്ത്കഺൽ കണ് ന഻യഽീട ചട്ടങ്ങൽ
ന്ദ് കഺരും അനഽവദന഼യീമക഻ൽ അത് വഺങ്ങ഻ ുനര഻ട്ട് ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീന നല്ത്പ്പ഻ക്കഽക എന്ത് നലല ഒരഽ
ആശയമഺണ്.
ു ഺള഻സ഻
ുനര഻ട്ട്
അയചാണു
ീകഺടഽക്കഽകയഺീണക഻ൽ,
ുഡഺക്കഽീമെ്
അയചാണത഻നഽുശഷും
ഉ ുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പടഺും. ുഡഺക്കഽീമെ഻ീല മനസിന഻ലഺക്കഺൽ ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുള വ ഭഺഗങ്ങൽ വ഻ശദമഺയ഻
റഞ്ഞഽ ീകഺടഽക്കഺനഺയ഻ ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീന സരര്ശ഻ക്കഺും. ഈ അവസരത്ത഻ൽ ു ഺള഻സ഻യ഻ീല
വ഻വ഻ധ ീന്ദ് ഺവ഻ഷനഽകളുും ു ഺള഻സ഻യഽടമയഽീട അവകഺശങ്ങളുും ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീന
റഞ്ഞഽ
മനസിന഻ലഺക്കഺും. ഈ ന്ദ് വിത്ത഻ വ഻ല്ത് നയ്ക്ക്ക് ുശഷമഽള വ ുസവനത്ത഻ീെ തലമഺണ് എടഽത്ത്
കഺണ഻ക്കഽക.
ഈ അവസരത്ത഻ൽ നജെ഻ന് ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന് എലലഺവ഻ധ സഹഺയങ്ങൽ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറഺനഽും
഻ന്ത്ഽണ ന്ദ് ഖയഺ ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറഺും.
അടഽത്ത ട഻ എീന്ത്ന്ഺൽ ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ുനഺട് അയഺള്ക്ക്ക്
ര഻ചയമഽള വ ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഺൽ
തഺത് രയമഽള വവീര കഽറ഻ചാണ് ുചഺദ഻ചാണറ഻യഺും. ഉ ുഭഺക്തഺവ തീന് ഇവരഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് നജെ഻ീന
അവര്ക്ക്
ര഻ചയീപ്പടഽത്തഽകയഺീണക഻ൽ അത് ബ഻സ഻നസിന഻ീെ വളര്ചാണയ്ക്ക്ക് വളീര ന്ദ് ുയഺജനും
ീചയാറുും.
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c)  ഇനുപഺള഻സ഻ ഇനപഽതഽക്കല്
ുനഺ-ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻കൽ ഓുരഺ വര്ഷവഽും
ഽതഽക്കണും, ഓുരഺ വര്ഷവഽും
ഽതഽക്കഽണ്ു ഺൽ അുത കണ് ന഻യ഻ൽ തീന് തഽടരുണഺ അുതഺ മീറ്റഺരഽ കണ് ന഻യ഻ുലക്ക് മഺറുണഺ
എന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺനഽള വ അവസരും ഉ ുഭഺക്തഺവ഻നഽ ട്. ഈ സക഼ര്ണ മഽഹാര്ത്തത്ത഻ലഺണ്
കണ് ന഻യഽും നജെുും ഉ ടഺക്ക഻ീയടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ു രഽും ന്ദ് ശസ്ത഻യഽും ര഼ക്ഷ഻ക്കീപ്പടഽന്ത്.
ു ഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ അറ഻യ഻പ്പ് ന഻യ രമഺയ഻ നല്ത്ുക ട ആവശയും
കണ് ന഻ക്ക് ഇീലലക഻ലഽും, മരയഺദയഽീട ു ര഻ലഽും ആുരഺഗയ രമഺയ ഒരഽ ബ഻സ഻നസിന് തന്ദ്ന്ത്ീമന്
ന഻ലയ഻ലഽും ഇന്ഷഷവറര്മഺൽ ‛ ഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഻സ്‛ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് ഒരഽ മഺസും മഽണ് ് അയക്കഽും.
ഽതഽക്കഽന് ത഼യത഻ അടഽത്തഽ വരഽണ്ു ഺൽ ഉ ുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ു ഺള഻സ഻
ഽതഽക്കഺൽ
നജെ഻ന് അറ഻യ഻ക്കഺും.
സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ ഉ ുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് നജെ഻ന് അവരഽമഺയ഻ ഒരഽ ഉഷ്മള ബന്ധും
ന഻ലന഻ര്ത്തഺും. അതഽു ഺീല ഉ ുഭഺക്തഺവ് ബഽദ്ധ഻മഽുട്ടഺ ദഽഖുമഺ അനഽഭവ഻ക്കഽന് അവസരത്ത഻ൽ
സഹഺയസഹകരണങ്ങൽ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറഺും.
4. ഇനീെയ഻ം ഇനീചയ്യുന്ന ഇനഘട്ട്യൂട്ട്ം
ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുന് സമയത്ത് നജെ഻ീെ ുറഺൽ വളീര സക഼ര്ണമഺണ്. ീേയ഻മ഻ന് കഺരണമഺയ
സുംഭവും ഉ ടഺയഺലഽടീന ഇന്ഷഷവറീറ എന്ദ്തയഽും ീ ീട്ടന്് അറ഻യ഻ക്കഽക എന്ത് നജെ഻ീെ
ുജഺല഻യഺണ്, അങ്ങീന ഉ ുഭഺക്തഺവ് ന്ദ്ശദ്ധഺ ാര്േും ഔുദയഺഗ഻ക കടണ് കീളലലഺും ാര്ത്ത഻യഺക്കഽും,
മഺന്ദ്തമലല നഺശനഷ്ടും വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻നഽള വ അുനവഷണങ്ങള്ക്ക്ക് എലലഺ വ഻ധത്ത഻ലഽള വ സഹഺയങ്ങളുും
ീചയാറണും.

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന2
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുവുണഺ
ത഻ര഻ചാണറ഻യഽക
I.
II.
III.
IV.

ുവ

ടുയഺ

എന്

തര്ക്കത്ത഻ന്

ന്ദ് സക്ത഻യ഻ലലഺത്ത

സരര്ഭും

നീതന്്

ുന്ദ് ഺപ്പര്ട്ട഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ബ഻സ഻നസിന് ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുതഡ് ഺര്ട്ട഻ ബഺദ്ധയതയ്ക്ക്കഽള വ ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

B. അന ഺയം പര഻ഹര഻ക്കല്
1. അവുലഺകനം
നറ്റവഽും മഽന്ഷഗണനയഽള വ ആക്ഷൽ എടഽുക്ക ടത് ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന്
രഺത഻യഽള വു ഺഴഺണ്.
ഓര്മ്മ഻ക്കഽക, ഒരഽ
രഺത഻യഽീട കഺരയത്ത഻ൽ, ുസവന
രഺജയും മാലമഽള വ ന്ദ് ം  നും (ഇന്ഷഷവററഽീട
റ഻ുക്കഺര്ഡ഻ീല ീതറ്റ് ത഻രഽത്തൽ മഽതൽ ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുന്ത഻ീല കഺലതഺമസും വീര), ഒരഽ ഭഺഗും
മഺന്ദ്തമഺണ് ഉ ുഭഺക്തഺവ് എന്ത് ീനഺണ് രീപ്പടഽത്തഽന് കഺരയമഺണ്.
അത്തരും
രഺജയങ്ങൽ മഽലമഽള വ തടസിനങ്ങൽ കഺരണും ഉ ുഭഺക്തഺക്കൽ അസവസ്ഥരഺകഽകയഽും
ുദഷയീപ്പടഽകഽയഽും ീചയാറുും. ഓുരഺ ുസവന രഺജയങ്ങൽ മാലും ര ട് തരത്ത഻ലഽള വ മുനഺവ഻കഺരവഽും
അതഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട അനഽഭവവഽും ഉ ടഺകഽും:
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 ആദയും ഒരഽ അന഼ത഻യഺയ഻ ുതഺന്ഽും, ഒരഽതരത്ത഻ലഽള വ ചത഻വഽ റ്റ഻ീയന്്.
 ര ടഺമുത്തത് ഒരഽ തരത്ത഻ലഽള വ അ മഺനും, - ീചറഽതഺകഽന്തഽു ഺീല ഒരഽ ുതഺന്ൽ
ഉ ുഭഺക്തി ബന്ധത്ത഻ീല ഒരഽ സക഼ര്ണമഺയ ‚യഺഥഺര്ഥയത്ത഻ീെ മാഹഽര്ത്തും‛ ആണ്
രഺത഻;
ആദയീത്ത സ്ഥലത്ത്
അങ്ങീനീയഺരഽ
അവസ്ഥ ഉ ടഺകഺീത
ുനഺക്കണും. കണ് ന഻യ഻ീല
അനഽുയഺജയനഺയ വയക്ത഻യഽമഺയ഻ ന഻ങ്ങൽ ഈ വ഻ഷയീത്തപ്പറ്റ഻ സുംസഺര഻ക്കണും. ഓര്ക്കഽക,
ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീെ ന്ദ് ം  നത്ത഻ൽ ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് ീചയാറഺൽ കഴ഻യഽന്ന്ദ്തയഽും മറ്റഺര്ക്കഽും ീചയാറഺൽ കഴ഻യ഻ലല.
ഉ ുഭഺക്തി തഺത് രയങ്ങള഻ൽ ന഻ങ്ങൽക്ക് എന്ദ്ത ന്ദ്ശദ്ധയഽ ീടന്് അറ഻യ഻ക്കഺനഽള വ അവസരമഺണ്
രഺത഻കളുും/ അനയഺയങ്ങളുും നല്ത്കഽന്ത്. അവരഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നജീെ ു രഽും ന്ദ് ശസ്ത഻യഽും
ബ഻സ഻നസിന് വളര്ത്തഽന്ത഻നഽള വ ീനടഽുംതാണ്. ു ഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമെ഻ീെ അവസഺനും, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കണ് ന഻ക്കഺൽ അനയഺയ
ര഻ഹഺര ര഼ത഻കൽ വ഻ശദമഺയ഻ വ഻വര഻ചാണ഻ട്ടു ട്, ുഡഺക്കഽീമെ഻ീല
വ഻വരങ്ങൽ
വ഻ശദമഺയ഻
ഉ ുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക്
റഞ്ഞ്
ീകഺടഽക്കഽണ്ു ഺൽ
ഇത്
കാട഻
റഞ്ഞഽീകഺടഽക്കഽക.
വ഻ല്ത് നയ഻ലഽും ുസവനത്ത഻ലഽും വഺയ് ീകഺ ടഽള വ ല഻സ഻റ്റ഻ക്ക് (നലലുതഺ ച഼ത്തുയഺ) വളീരുയീറ
ന്ദ് ഺധഺനമഽ ട്. ഓര്ക്കഽക, നലലത് റഞ്ഞഺൽ 5 ു ുര അറ഻യഽകയഽള വ, ച഼ത്ത വര്ത്തമഺനീമക഻ൽ 20
ു ീരക഻ലഽും അറ഻യഽും.
2. ഇെുപ്ഗറ്റ് ഇനപ്ഗ഼വന്സ്ഡ ഇനമഺുനമെീമെഇ ഇനസ഻സ്റ്റം ഇന(IGMS)
ഐആര്ഡ഻എ ഇെുന്ദ്ഗറ്റഡ് ന്ദ്ഗ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമെ് സ഻സ്റ്റും (IGMS) നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്, അത്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് അനയഺയ ര഻ഹഺരത്ത഻ീെ ുകന്ദ്ര഼യ ുശഖരമഺയ഻ട്ടഺണ് ന്ദ് വര്ത്ത഻ക്കഽന്ത്, അതഽു ഺീല
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലയ഻ീല അനയഺയും ര഻ഹര഻ക്കഽന്ത് ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽന് ഉ കരണമഺണ്.
ു ഺള഻സ഻യഽടമകള്ക്ക്ക് തങ്ങളുീട ു ഺള഻സ഻ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ ഉള്ക്പ്പീട അവരഽീട
രഺത഻ രജ഻സ്റ്റൽ
ീചയാറഺും.
രഺത഻കൽ അത഻നഽുശഷും അതഺത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻കള഻ുലക്ക് അയക്കഽും. IGMS
രഺത഻കളുും അത്
ര഻ഹര഻ക്കഺൽ എടഽക്കഽന് സമയവഽും ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽും.
രഺത഻കൽ രജ഻സ്റ്റൽ
ീചുയാറ ടത്:
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
3. ഇനഉപുഭഺക്തിസംരക്ഷണ ഇനന഻യമം ഇന1986
ഈ ആക്ട് ഉ ടഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത് ‚ഉ ുഭഺക്തി തഺത് രയങ്ങള്ക്ക്ക് മ഻കചാണ സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽന്ത഻നഽും
ഉ ുഭഺക്തഺക്കളുീട
തര്ക്കങ്ങൽ
ര഻ഹര഻ക്കഽന്ത഻ന്
ഉ ുഭഺക്തി
ീകില഻സഽകളുും
മറ്റ്
അുതഺറ഻റ്റ഻കളുും ഉ ടഺക്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയ്ക്ക്ക് കാട഻ ുവ ട഻യഺണ്‛. ഈ ആക്ട഻ന് 2002-ീല
ഉ ുഭഺക്തിസുംരക്ഷണ (ുഭദഗത഻) ന഻യമത്ത഻ലഽീട ുഭദഗത഻ വരഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട്.
a) ുകട഻ീെ ഇനക഼ഴ഻ലഽള്ള ഇനന഻ര്വചനങ്ങൾ
ആക്ട഻ൽ

റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ച഻ല ന഻ര്വചനങ്ങളഺണ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:

ന഻ര്വചനം
‚ുസവനം‛ എന്ഺൽ ബഺക്, ധനകഺരയസ്ഥഺ നങ്ങൽ, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻കൽ, ന഻ര്മ്മഺണ
കണ് ന഻കൽ, ഇലന്ദ്ക്ട഻സ്റ്റ഻ ുബഺര്ഡ്, ഗിഹന഻ര്മ്മഺതഺക്കൽ, എെര്ീടയ്ക്ീണ്മെ്, അമയാസ്ീമെ്
ഺര്ക്ക്,
തഽടങ്ങ഻യവ഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ഉ ുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് ലഭ഻ക്കഽന് എലലഺ തരത്ത഻ലഽമഽള വ ുസവനും.ീസിജനയമഺയ഻
ലഭ഻ക്കഽന് അഥവഺ വയക്ത഻ ബന്ധങ്ങള഻ലാീട ലഭ഻ക്കഽന് ുസവനങ്ങൽ ഇത഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽകയ഻ലല.
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ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഒരഽ ഇനുസവനമഺണ്.
‚ഉപുഭഺക്തഺവ്‛ എന്ഺൽ ഒരഽ വയക്ത഻:
i.
ii.

നക഻ലഽും ഒരഽ വസ്തഽ ഉ ുയഺഗത്ത഻നഺയ഻ വഺങ്ങഽന് വയക്ത഻. വ഼ ടഽും വ഻ല്ത്ക്കഽന്ത഻ുനഺ
വഺണ഻ജയഺവശയത്ത഻ുനഺ സഺധനങ്ങൽ വഺങ്ങഽന്വൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽന്഻ലല.
ആവശയത്ത഻നഺയ഻ നീതക഻ലഽും ുസവനങ്ങൽ സവ഼കര഻ക്കഽകുയഺ വഺങ്ങഽകുയഺ ീചയാറുക,
അത്തരും ുസവനങ്ങളുീട ഗഽണുഭഺക്തഺവ്.

‚തകരഺര്‛ എന്ഺൽ നീതക഻ലഽും ഒരഽ വ഼ഴ്ച, അ ാര്ണത, ന഻യമന്ദ് കഺരും അഥവഺ വയവസ്ഥ
ന്ദ് കഺരും ഒരഽ വയക്ത഻ ന഻ലന഻ര്ുത്ത ട ന്ദ് വര്ത്തനത്ത഻ീെ സവഭഺവവഽും ന്ദ് ുതയകതയഽും
ഗഽണത്ത഻ീെയഽും ു ഺരഺയ്ക്മ എന്഻വ.
‘പരഺത഻’ എന്ഺൽ ഒരഽ

രഺത഻ക്കഺരൽ എഴഽത഻ തയാറഺറഺക്കഽന് നീതക഻ലഽും ആുരഺ ണും, അതഺയത്:

i.
ii.
iii.

അധഺര്മ്മ഻ക കചാണവടര഼ത഻ അഥവഺ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ത കചാണവട ര഼ത഻ അനഽവര്ത്ത഻ക്കഽക.
അയഺൽ വഺങ്ങ഻ക്കഽന് സഺധനത്ത഻ന് ഒുന്ഺ അത഻ൽ കാടഽതുലഺ ുകഺടഽ ഺടഽകൽ.
നീതക഻ലഽും ഒരഽ കഺരണത്തഺൽ അയഺൽക്ക് ലഭ഻ക്കഽന് അഥവഺ സവ഼കര഻ക്കഽന് ുസവനത്ത഻ീെ
഻ഴവ് മാലും ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് അനഽവദ഻ക്കഽക.
iv. ന഻യമ രമഺയ഻ ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടുള വ അഥവഺ ഺക്കറ്റ഻ൽ ന്ദ് ദര്ശ഻പ്പ഻ചാണ഻ട്ടുള വ വ഻ലീയക്കഺൽ കാടഽതൽ
വഺങ്ങഽക.ജ഼വനഽും സഽരക്ഷയ്ക്ക്കഽും ഹഺന഻കരമഺയ വസ്തഽക്കൽ ീ ഺതഽജനങ്ങൽക്ക് വ഻ല്ത്ക്കഽണ്ു ഺൽ
ന഻യന്ദ് കഺരും അത഻ീെ ഉള വടക്കും, ന്ദ് ുതയക, അതഽമാലും ഉ ടഺുയക്കഺവഽന് അ കടും എന്഻വയഽും
കചാണവടക്കഺരൽ ന്ദ് ദര്ശ഻പ്പ഻ചാണ഻ര഻ക്കണും.
‘ഉപുഭഺക്തി തര്ക്കം’ എന്ഺൽ ആര്ീക്കത഻ീരയഺുണഺ രഺത഻ നല്ത്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത്, ആ വയക്ത഻
രഺത഻യ഻ൽ റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ആുരഺ ണും ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്ത് മാലമഽ ടഺകഽന് തര്ക്കും.
b) ഉപുഭഺക്തി ഇനതര്ക്ക ഇനപര഻ഹഺര ഇന്ജ്ന്സ഻കൾ
ഉ ുഭഺക്തി തര്ക്ക
ര഻ഹഺര നജന്ഷസ഻കൽ
തലങ്ങള഻ലഽും ന഻ലവ഻ൽ വന്഻ട്ടു ട്.
i.

ജ഻ലലഺ തലങ്ങള഻ലഽും സുംസ്ഥഺനതലങ്ങള഻ലഽും ുദശ഼യ

ജ഻ലലഺ ുഫഺും: 20 ലക്ഷും രാ യഽീട വീര മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ അഥവഺ
നഷ്ട ര഻ഹഺരും ീേയ഻ും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ
രഺത഻കളഺണ് ഈ ുഫഺറത്ത഻ീെ അധ഻കഺര
ര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽന്ത്. ഓര്ഡറഽകൽ നടപ്പഺക്കഽന്ത഻ന് അതഺത് സ഻വ഻ൽ ുകഺടത഻കള഻ുലഺക്ക്
അയക്കഽന്ത഻നഽള വ അവകഺശും ജ഻ലലഺ ുഫഺറത്ത഻നഽ ട്.

ii. സുംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷൽ: ഈ അനയഺയ ര഻ഹഺര അധ഻കിതര്ക്ക് ന്ദ് ഺഥമ഻കവഽും അപ്പ഼ല് ുകള്ക്ക്കഺൽ
അധ഻കഺരമഽള വതഽും ുമല്ത്ുനഺട്ടും നടത്തഽന്ത഻നഽമഽള വ അധ഻കഺര ര഻ധ഻യഽ ട്. 20 ലക്ഷത്ത഻ൽ
കാടഽതലഽും 1 ുകഺട഻യ്ക്ക്ക് തഺീഴ വീര മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ അഥവഺ
നഷ്ട ര഻ഹഺരും ീേയ഻ും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ
രഺത഻കളഺണ് ഈ ുഫഺറത്ത഻ീെ അധ഻കഺര
ര഻ധ഻യ഻ൽ
വരഽന്ത്.
മറ്റ്
അധ഻കഺരങ്ങളുും
അവകഺശങ്ങളുും
എലലഺും
ജ഻ലലഺ
ുഫഺറത്ത഻ുെതഽു ഺീല തീന്യഺണ്.
iii. ുദശ഼യ കമ്മ഼ഷൽ: ആക്ട് ന്ദ് കഺരും ന഻ലവ഻ൽ വന് അന്ത്഻മ അുതഺറ഻റ്റ഻യഺണ് ുദശ഼യ കമ്മ഼ഷൽ.
ഇത഻ന് ന്ദ് ഺഥമ഻കവഽും അപ്പ഼ല് ുകള്ക്ക്കഺൽ അധ഻കഺരമഽള വതഽും ുമല്ത്ുനഺട്ടും നടത്തഽന്ത഻നഽമഽള വ
അധ഻കഺര ര഻ധ഻യഽ ട്. സുംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷൽ
ഺസഺക്ക഻യ ഓഡറഽകളുീട ആപ്പ഼ലഽകളുീട
ഹ഻യറ഻ുംഗ് ഇത് നടത്തഽും, 1 ുകഺട഻യ്ക്ക്ക് മഽകള഻ൽ മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ അഥവഺ
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നഷ്ട ര഻ഹഺരും ീേയ഻ും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ
രഺത഻കളഺണ് ഈ ുഫഺറത്ത഻ീെ അധ഻കഺര
ര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽന്ത്. ഇത഻ന് സുംസ്ഥ കമ്മ഼ഷീെ ുമൽ അധ഻കഺരമഽ ട്.
മാന്് നജന്ഷസ഻കള്ക്ക്കഽും സ഻വ഻ൽ ുകഺടത഻യഽീട അധ഻കഺരങ്ങീളലലഺമഽ ട്.
a)

പരഺത഻ ഇനെയല് ഇനീചയ്യുന്നത഻നഽള്ള ഇനനടപട഻പ്കമങ്ങൾ

മഽകള഻ൽ
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് നജന്ഷസ഻കള഻ൽ പരഺത഻ ഇന െയല് ഇന ീചയ്യുന്നത഻നഽള്ള ഇന
നടപട഻പ്കമങ്ങൾ വളീര ലള഻തമഺണ്. സുംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷീെുയഺ ുദശ഼യ കമ്മ഼ഷീെുയഺ
മഽന്ഷ ഺീക രഺത഻ അഥവഺ അപ്പ഼ൽ ഫയൽ ീചയാറുന്ത഻ന് യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ ഫ഼സിന഻ലല.
ഒരഺള്ക്ക്ക് സവയുമഺ അയഺൽ അധ഻കഺരീപ്പടഽത്ത഻യ മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻ുക്കഺ രഺത഻ ഫയൽ ീചയാറഺും.
രഺത഻ ുനര഻ട്ട് ഫയൽ ീചയാറുകുയഺ ത ഺൽ മഽുഖന അയക്കഽകുയഺ ീചയാറഺും. ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽക, ഇത്തരും
രഺത഻കൽ ഫയൽ ീചയാറുന്ത഻ന് അഭ഻ഭഺഷകീെ ആവശയമ഻ലല.
b)

ഉപുഭഺക്തി ഇനുെഺറത്ത഻ീെ ഇന്ര്ഡറഽകൾ

രഺത഻യ഻ൽ
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് നീതക഻ലഽും തകരഺറ് സഺധനങ്ങള്ക്ക്ക് ഉ ീടന്് ുഫഺറും
ക ീടത്തഽകയഺീണക഻ുലഺ
രഺത഻യ഻ൽ
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് നീതക഻ലഽും ഒരഽ ആുരഺ ണും
സതയമഺീണന്് ീതള഻ഞ്ഞഺുലഺ, തഺീഴ
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ഒുന്ഺ അത഻ൽ കാടഽതുലഺ സുംഗത഻കൽ
ീചയാറഺൽ എത഻ര്കക്ഷ഻കള്ക്ക്ക് ുഫഺറും ഓര്ഡൽ നല്ത്കഽും.
i.

രഺത഻ക്കഺരന് വ഻ല
(ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ലഺീണക഻ൽ
ന്ദ് ഼മ഻യവഽും) ത഻ര഻ീക നല്ത്കഺനഽും,
രഺത഻ക്കഺരന് ീചലവഺയ മറ്റ് തഽകകളുും ത഻ര഻ീക നല്ത്കഽക.
ii. എത഻ര്കക്ഷ഻യഽീട അന്ദ്ശദ്ധ മാലമഽ ടഺയ നഺശനഷ്ടും അഥവഺ
രഽക്ക഻നഽള വ തഽക
നഷ്ട ര഻ഹഺരമഺയ഻ ഉ ുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് നല്ത്കഽക.
iii. ുചഺദയും ച഻ഹ്നമഺയ഻ നല്ത്ക്കഽന് ുസവനങ്ങളുീട കഽറവ് അഥവ തകരഺറ് ന഼ക്കും ീചയാറുക.
iv. അധഺര്മ്മ഻ക കചാണവടര഼ത഻ അഥവഺ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ത കചാണവട ര഼ത഻ ന഻ര്ത്തഽക അഥവഺ
അവര്ത്ത഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽക.
v.
ഺര്ട്ട഻കള്ക്ക്ക് ആവശയമഺയ തഽക നല്ത്കഽക.
c) ഉപുഭഺക്തിതര്ക്കങ്ങളുീട ഇനവ഻ഭഺഗങ്ങൾ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിനുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് മാന്് ുഫഺറങ്ങള഻ലഽും
തര്ക്കങ്ങളുും തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഺണ് വരഽന്ത്:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

വരഽന്

മ഻ക്ക

ഉ ുഭഺക്തി

ീെയ഻മഽകൾ ഇനീസറ്റ഻ല് ഇനീചയ്യുന്നത഻ലഽള്ള ഇനകഺലതഺമസം
ീെയ഻മഽകൾ ഇനീസറ്റ഻ല് ഇനീചയ്യഺത഻ര഻ക്കഽക
ീകയ഻മഽകൾ ഇനന഻രസ഻ക്കഽക
നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ ഇനഗണ ത
ുപഺള഻സ഻യഽീട ഇനചട്ട്യൂട്ട്ങ്ങളും ഇനവ വസ്ഥകളും ഇനതഽടങ്ങ഻യവ

4. ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന്ംബം്സ്ഡമഺന്
1938-ീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട഻ീെ അധ഻കഺര
ര഻ധ഻യ഻ൽ ുകന്ദ്ര സര്ക്കഺൽ 1998 നവുംബൽ 11-ന്
ഽറത്ത഻റക്ക഻യ ഔുദയഺഗ഻ക ഗസ്റ്റ഻ൽ ന്ദ് സ഻ദ്ധ഼കര഻ചാണ് 1998-ൽ റ഻ീന്ദ്ഡസിനൽ ഓഫ്
ല഻ക് ന്ദ്ഗ഼വന്ഷസസ്
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റാള്ക്സ് ഉ ടഺക്ക഻. ഈ ന഻യമും ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻നഽും ുനഺൽ-ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻നഽും
വയക്ത഻ഗത ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽകള്ക്ക്കഽും ബഺധകമഺണ്.

എലലഺ

ഈ ന഻യമത്ത഻ീെ ലക്ഷയ്ും എീന്ത്ന്ഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻കളുീട ഭഺഗത്ത് ന഻ന്ഽും നയഺയമഺയ
ര഼ത഻യ഻ലഽും കഺരയക്ഷമമഺയഽും
ക്ഷഺുഭദമ഻ലലഺീതയഽും ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുന്തഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട
എലലഺ രഺത഻കളുും ര഻ഹര഻ക്കഽകീയന്തഺണ്.
ഒരഽ ഇന പ്പശ്നപര഻ഹഺര ഇന വ വസ്ഥയ഻ല്, ഇന ഇന്ഷവററഽീടയഽം ഇന ഇന്ഷവര് ഇന ീചയ്ത ഇന
വ ക്ത഻യഽീടയഽം ഇന ഇടയ഻ല് ഇന ഒരഽ ഇന മത്പ സ്ഥന് ഇന അഥവഺ ഇന ീകൌണ്സ഻ലറഺയ഻ ഇന
്ംബഽ്സ്ഡമഺന് ഇനന഻ലീകഺള്ളഺം.
്ംബഽ്സ്ഡമഺീെ ഇന ത഼രഽമഺനം, ഇന പരഺത഻ ഇന സവ഼കര഻ക്കഽകുയഺ ഇന തള്ളുകുയഺ ഇന
ീചയ്തഺലഽം, ഇനഅതഺണ് ഇനഅത്ഫ഻മ ഇനത഼രഽമഺനം.
a) ്ംബഽ്സ്ഡമഺന് ഇനപരഺത഻ ഇനനല്കഽക
ഓുംബഽ്സ്മഺന് നല്ത്കഽന് രഺത഻ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ുയഺ അയഺളുീട അവകഺശ഻ുയഺ എഴഽത഻
തയാറഺറഺക്ക഻ ഒപ്പ഻ട്ട് ുവണും നല്ത്കഺൽ,
നത് ഓുംബഽ്സ്മഺീെ അധ഻കഺര ര഻ധ഻യ഻ലഺുണഺ
ഇന്ഷഷവററഽീട ന്ദ്ബഺ് ച് അഥവഺ ഓഫ഼സ് വരഽന്ത് അവ഻ടഽീത്ത ഓുംബഽ്സ്മഺീെ ുമല്ത്വ഻ലഺസത്ത഻ൽ
ുവണും രഺത഻ നല്ത്കഺൽ, ഇത഻ീെ ഒപ്പും നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ സവഭഺവവഽും മത഻പ്പ് തഽകയഽും ന്ദ് ത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്
നഷ്ട ര഻ഹഺരവഽും അത഻ീന ഻ന്ത്ഽണയ്ക്ക്കഽന് ുഡഺക്കഽീമെ് ഉ ീടക഻ൽ അതഽും കാട഻ നല്ത്കഽക.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വ സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ഓുംബഽ്സ്മഺന്
i.

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻യ്ക്ക്ക് ുരഖഺമാലും
കണ് ന഻ :

രഺത഻ നല്ത്കഺും:

രഺത഻ എഴഽത഻ നല്ത്കഽകയഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്


രഺത഻ ന഻രസ഻ക്കഽകുയഺ
 ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻യ഻ൽ
രഺത഻ നല്ത്ക഻ ഒരഽമഺസും കഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടുും
രഺത഻ക്കഺരന്
മറഽ ട഻ ലഭ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽുയഺ
 ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻ നല്ത്ക഻യ മറഽ ട഻യ഻ൽ രഺത഻ക്കഺരൽ സുംതിപ്തനീലലക഻ുലഺ
ii.

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻ ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷും ഒരഽ വര്ഷത്ത഻നഽുശഷും

iii.

രഺത഻ നീതക഻ലഽും ുകഺടത഻യ഻ുലഺ ഉ ുഭഺക്തി
വ഻ചഺരണയ഻ല഻ര഻ക്കഽന്ത് ആയ഻ര഻ക്കരഽത്.

രഺത഻ നല്ത്കണും.

ുഫഺറത്ത഻ുലഺ

അര്ന്ദ്ബ഻ുടഷന഻ുലഺ

b) ്ംബഽ്സ്ഡമഺീെ ഇനശഽപഺര്ശകൾ
ഓുംബഽ്സ്മഺൽ

ഺല഻ുക്ക ടതഺയ ച഻ല കടമകൽ അഥവഺ ുന്ദ് ഺുട്ടഺുകഺളുകളു ട്:

i.
ii.
iii.

അത്തരും ഒരഽ രഺത഻ ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷും ഒരഽ മഺസത്ത഻നഽള വ഻ൽ ശഽ ഺര്ശകൽ ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കണും.
അത഻ീെ കര്പ്പ് ഉ ുഭഺക്തഺവ഻നഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻ക്കഽും അയചാണു ീകഺടഽക്കണും.
അത്തരും ശഽ ഺര്ശകൽ ലഭ഻ചാണ് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ ശഽ ഺര്ശ ുരഖമാലും
എഴഽത഻ സവ഼കര഻ക്കണും.
iv. ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീെ
സമ്മത ന്ദ്തത്ത഻ീെ
കര്പ്പ്
ഇന്ഷഷവറര്ക്ക്
അയക്കഽകയഽും
15
ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ മറഽ ട഻ ുവണീമന്് ആവശയീപ്പടഽകയഽും ീചയാറുും.
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മദ്ധയസ്ഥ ന്ദ്ശമത്ത഻ലാീട തര്ക്കും
ര഻ഹര഻ക്കഺനഺയ഻ീലലക഻ൽ, ഓുംബഽ്സ്മഺന് നയഺയമഺയ഻ ുതഺന്ഽന്
വ഻ധ഻
ഺസഺക്കഽും, അത് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട നഺശനഷ്ടങ്ങളുീട
ര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക്
ആവശയമഺയത഻ൽ കാടഽതൽ ആയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല.
c) ്ംബഽ്സ്ഡമഺീെ ഇനന ഺയവ഻ധ഻
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ചട്ടങ്ങള് ന്ദ് കഺരമഺയ഻ര഻ക്കഽും ഓുംബഽ്സ്മഺീെ നയഺയവ഻ധ഻:
i.

നഷ്ട ര഻ഹഺരത്തഽക 20 ലക്ഷത്ത഻ൽ കാടഽതൽ ആയ഻ര഻ക്കരഽത് (എ്ുന്ദ്സ്ഗഷയയഽും മറ്റ്
ീചലവഽകളുും ഉള്ക്പ്പീട)
ii. അത്തരും രഺത഻കൽ ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷും 3 മഺസത്ത഻നഽള വ഻ൽ നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്ത്ക഻യ഻ര഻ക്കണും,
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽത്ത വയക്ത഻ മഽഴഽവൽ നഷ്ട ര഻ഹഺരവഽും ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷും 30
ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ അറ഻യ഻ക്കണും.
iii. ഇന്ഷഷവറൽ വ഻ധ഻ അുംഗ഼കര഻ക്കഽകയഽും അത഻ീനപ്പറ്റ഻യഽള വ അറ഻യ഻പ്പ് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ
ുരഖമാലും എഴഽത഻ ഓുംബഽ്സ്മഺീന അറ഻യ഻ക്കണും.
iv. ഇന്ഷഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻
വ഻ധ഻ അുംഗ഼കര഻ക്കഽകന്തഺയ഻
ുരഖഺമാലും
എഴഽത഻
അറ഻യ഻ചാണ഻ീലലക഻ൽ, ഇന്ഷഷവറൽ നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ നട ട഻ ന്ദ്കമങ്ങൽ ീചയാറ഻ലല.

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന3
1986-ീല ഉ ുഭഺക്തി സുംരക്ഷണ ന഻യമന്ദ് കഺരും, നത഻ീനയഺണ് ഉ ുഭഺക്തഺവ് എന് ഗണത്ത഻ൽ
ീ ടഽത്തഺൽ കഴ഻യഺത്തത്?
I.
II.
III.
IV.

സവകഺരയഺവശയത്ത഻നഺയ഻ സഺധനങ്ങൽ അഥവഺ ുസവങ്ങൽ കാല഻ക്ക് എടഽക്കഽക
വ഼ ടഽും വ഻ല്ത്ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഒരഺൽ വഺങ്ങഽന് സഺധനും
ഉ ുഭഺഗത്ത഻നഺയ഻ സഺധനങ്ങളു ുസവനങ്ങളുും വഺങ്ങഽക
മറ്റുള വവരഽീട ുന്ദ് രണ മാലും ുസവനും ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽക.

D. ുശയവ഻ന഻മയ ഇനപ്പപ്ക഻യ
ഉപുഭഺക്തി ഇനുസവനത്ത഻ന് ഇനുവശ മഺയ ഇനുശയവ഻ന഻മയ ഇനൂവധഗ്ത്പ ം
ീസൌമ മഺയ഻ ഇന ീപഺരഽമഺറഺനഽള്ള ഇന കഴ഻വഺണ്, ുജഺല഻യ഻ൽ നന്ഺയ഻ ത഻ളങ്ങഺൽ, ഒരഽ
നജെ഻ന് അഥവഺ ുസവനും ീചയാറുന് ജ഼വനക്കഺരന് അതയഺവശയമഺയ഻ ഉ ടഺയ഻ര഻ുക്ക ട നറ്റവഽും
ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട ൂവധദ്ധരദ്ധയും.
രഽക്കൽ സവഭഺവും ു ഺീലയലല, ീസിമയമഺയ഻ ീ ഺരഽമഺറഺനഽള വ കഴ഻വ് ഒരഺീള ുജഺല഻സ്ഥലത്തഽും
ഽറത്തഽും മറ്റ് ജ഼വനക്കഺുരഺടഽും ഉ ുഭഺക്തഺക്കുളഺടഽും നന്ഺയ഻ ഇടീപ്പടഺൽ ന്ദ് ഺപ്തനഺക്കഽും.
ആശയവ഻ന഻മ
ഺടവമഺണ് ഇത്തരും ീസിമയമഺയ഻ ീ ഺരഽമഺറഺനഽള വ കഴ഻വഽകള഻ൽ നറ്റവഽും
ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ടത്.
1. ുശയവ഻ന഻മയവഽം ഇനഉപുഭഺക്തിബന്ധമങ്ങളും
സുംതിപ്തവഽും വ഻ശവസ്തരഽമഺയ ഉ ുഭഺക്തഺക്കീള സിഷ്ട഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ നറ്റവഽും ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട
ഘടകമഺണ് ഉ ുഭഺക്തി ുസവനും. ുക്ഷ അത് ീകഺ ട് മത഻യഺകഽന്഻ലല. കണ് ന഻യ്ക്ക്ക് നറ്റവഽും
ശക്തമഺയ ബന്ധും ന഻ലന഻ര്ുത്ത ടത് ഉ ുഭഺക്തഺക്കളുമഺയ഻ട്ടഺണ്.
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് ഇന നല്കഽന്ന ഇന ുസവനവഽം ഇന അവരഽമഺയ഻ ഇന ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്ന ഇന
ബന്ധമവഽം ഇന അനഽസര഻ച്ചഺണ് ഇന ഒരഽ ഇന ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് ഇന കന്പന഻ുയഺടഽള്ള ഇന
തഺത്പര ം ഇനവഺര്ീത്തടഽക്കഽന്നത്.
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ആുരഺഗയ രമഺയ ബന്ധും എങ്ങീനയഺണ് ഉ

ടഺക്കഽന്ത്?

അത഻ീെ ഹിദയത്ത഻ൽ, ഒരഽ വ഻ശവഺസമഽ ട്. അുത സമയത്ത് തീന് ആ വ഻ശവഺസീത്ത
ദിഡ഼കര഻ക്കഽകയഽും ുന്ദ് ഺത്സഺഹ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുന് മറ്റ് ഘടകങ്ങളുമഽ ട്. അത്തരും ച഻ല
ഘടകങ്ങൽ നമഽക്ക് ഇവ഻ീട ുനഺക്കഺും.
ച഻പ്തം ഇന2: വ഻ശവഺസത്ത഻ീെ ഇനഘടകങ്ങൾ

i.

എലലഺ ബന്ധങ്ങളുും തഽടങ്ങഽന്ത് ുകര്ഷണത്ത഻ലാീടയഺണ്:

ഒരഺൾക്കഇ ഇന
ീപീട്ട്യൂട്ട്ന്നഇ ഇന
ഇഷ്ടീപ്പടഽന്ന ഇന
പ്പകിതമഺയ഻ര഻ക്കണം, ഇന
അത് ഇന
ഉപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ഇന ഒരഽ ഇന നലല ഇന ബന്ധമം ഇന തഽടങ്ങഺന് ഇന സഹഺയ഻ക്കഽം. ഇന
ഉപുഭഺക്തഺവ് ഇന കന്പന഻ ഇന അഥവഺ ഇന പ്പത഻ന഻ധ഻ുയഺട് ഇന ബന്ധമീപ്പടഽന്ുപഺൾ ഇന ഇന
ുദ കഺഴ്ചയ഻ലഺണ് ഇന ുകര്ഷണം ഇന ഉണ്ടഺകഽന്നത്. ഇന എലലഺ
ഹിദയങ്ങളുും
തഽറക്കഽന്ത഻നഽള വ തഺുക്കഺലഺണ് ആകര്ഷണും. ഇത് കാടഺീത ഒരഽ ബന്ധവഽും ന഻ലന഻ല്ത്ക്കഽകയ഻ലല.
ആകര്ഷണമ഻ലലഺത്ത ഒരഽ ീസല്ത്സ്മഺീെ കഺരയും ഉദഺഹരണമഺയ഻ എടഽക്കഽക. അയഺള്ക്ക്ക് തീെ
ീസയ഻ല്ത്സ് ുജഺല഻യ഻ൽ ത഻ളങ്ങഺൽ കഴ഻യഽീമന്് ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് ുതഺന്ഽന്ഽ ുടഺ?
ii. ബന്ധങ്ങൽ ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്ത഻നഽള വ ര

ടഺമീത്ത ഘടകമഺണ് ഒരഺളുീട സഺന്ന഻ധ ം.

വ഻വഺഹമഺണ് നറ്റവഽും മ഻കചാണ ഉദഺഹരണും. ഭഺരയക്ക് ഭര്ത്തഺവ഻ീന കഺണണമന്് ുതഺന്ഽണ്ു ഺൽ
ഭര്ത്തഺവ് അടഽത്ത് ീചലലണീമന്ഽ ുടഺ? അതഽുപഺീല ഇന ഉപുഭഺക്തിബന്ധമങ്ങള഻ലഽം, ഇന
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് ഇന
ുവശ മനഽസര഻ച്ചഇ ഇന
കന്പന഻ുയഺ ഇന
അത഻ീെ ഇന
പ്പത഻ന഻ധ഻ുയഺ ഇന
ലഭ മഺയ഻ര഻ക്കണം ഇന
അവര് ഇന
ുനര഻ട്ട്യൂട്ട്ഇ ഇന
ഹഺജ്രഺയ഻ ഇന
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീെ ഇനുവശ ങ്ങൾ ഇനുകൾക്കണീമന്നഽുണ്ടഺ?
ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന് ുവ ട സഹഺയസഹകരണങ്ങൽ ഹഺജരഺകഺീത തീന് ീചയ്ക്തഽ ീകഺടഽക്കഽന്
സരര്ഭങ്ങളുമഽ ട്.
ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ുനഺട് സുംസഺര഻ചാണ് ഒരഺള്ക്ക്ക് അുപ്പഺഴഽും ആ ബന്ധും
ന഻ലന഻ര്ത്തഺനഺകഽും, അതഺയത് അവരഽീട കടമീയപ്പറ്റ഻ റഞ്ഞഽ മനസിന഻ലഺക്ക഻യഽും ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന്
ആവശയമഺയ ഉറപ്പുകള് നല്ത്ക഻യഽമഺണ് അത് ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്ത്.
മഽകള഻ൽ റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് എലലഺ കഺരയങ്ങളുും ചഽരഽക്കത്ത഻ൽ തഺീഴ ീകഺടഽക്കഽന്ഽ:
 ഒരഺള്ക്ക്ക് മത഻പ്പ് സവയും സിഷ്ട഻ക്കഺും അഥവഺ
 ഒരഺൽ അവതര഻പ്പ഻ക്കഽന് ുകള്ക്ക്കഽന് ര഼ത഻യഽും അഥവഺ
 മീറ്റഺരള്ക്ക്ക് ആയക്കഽന് സുരശും.
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ഇീതലലഺണ് ആശയവ഻ന഻മയത്ത഻ീെ ഘടകങ്ങളുും അചാണടക്കത്ത഻ീെയഽും ഺടവത്ത഻ീെയഽും ൂശല഻. ഒരഺൽ
ച഻ന്ത്഻ക്കഽകയഽും കഺണഽകയഽും ീചയാറുന്ീതുന്ത്ഺ അതഺണ് ആശയവ഻ന഻മയത്ത഻ൽ ീതള഻യഽന്ത്.
ഉ ുഭഺക്തി ബന്ധും ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്ത഻ന് കണ് ന഻കൽ ഒരഽ ഺട് ഊന്ൽ നല്ത്കഺറഽ ട് കഺരണും ഽത഻യ
ഉ ുഭഺക്തഺക്കീള ുനടഽന്ത഻ലഽും എളുപ്പും ന഻ലവ഻ലഽള വ ഉ ുഭഺക്തഺക്കീള ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്തഺണ്.
ഉ ുഭഺക്തി ബന്ധങ്ങൽ വ഻വ഻ധ ര഼ത഻കള഻ൽ സിഷ്ട഻ക്കഺും – ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീെ ഇണ്ഷവറന്ഷസ് ആവശയകത
മനസിന഻ലഺക്ക഻യഽും
ര഻രക്ഷീയക്കഽറ഻ചാണ് വ഻ശദമഺക്ക഻യഽും ുഫഺമഽൽ നല്ത്ക഻യഽും. അങ്ങീന, ഈ
ര഼ത഻യ഻ീലഺീക്ക ഉ ുഭഺക്തഺവഽമഺയഽള വ ബന്ധും ശക്ത഻ീപ്പടഽത്തഺൽ നജെ഻ന് അവസരും ലഭ഻ക്കഽും.
2. ഇനുശയവ഻ന഻മയ ഇനപ്പപ്ക഻യ
എത്ഫഺണ ഇനുശയവ഻ന഻മയം?
എലലഺ ആശയവ഻ന഻മയങ്ങള്ക്ക്കഽും ഒരഽ സുരശും അയക്കഽന് വയക്ത഻യഽും ആ സുരശും സവ഼കര഻ക്കഺൽ ഒരഽ
വയക്ത഻യഽും ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും. സുരശും സവ഼കര഻ക്കഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് അത഻ീെ ഉള വടക്കും
മനസിന഻ലഺയക഻ൽ മഺന്ദ്തുമ ഈ ന്ദ് ന്ദ്ക഻യ ാര്ണമഺകഽകയഽള വു.
ച഻പ്തം ഇന3: ുശയവ഻ന഻മയ ഇനമഺര്ഗങ്ങൾ

ആശയവ഻ന഻മയും വ഻വ഻ധ ര഼ത഻യ഻ൽ നടത്തഺും





വഺയ്ക്ീമഺഴ഻
വരീമഺഴ഻
ുനഺ-ീവര്ബൽ
ശര഼രഭഺഷ

അത് മഽഖഺമഽഖുമഺ ുഫഺണ഻ലാീടുയഺ കത്ത഻ലാീടുയഺ ഇെ഻ ര്ീനറ്റ഻ലാീടുയഺ ആകഺും. അത്
ഔ ചഺര഻കുമഺ അീനി ചഺര഻കുമഺ ആകഺും. ഉീള വടക്കും, സുരശും, മഺധയമും നതഺയഺലഽും,
ആശയവ഻ന഻മയത്ത഻ീെ അട഻സ്ഥഺനും ുന്ദ്ശഺതഺവ് എന്ത്ഺണ് വ഻ന഻മയത്ത഻ലാീട മനസിന഻ലഺക്കഽന്ീതന്ഺണ്.
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ര഻ന്ദ്ഗഺഹകന് എുപ്പഺഴഺണ് എങ്ങീനയഺണ് സുരശും അയക്കഽക എന്ത് ബ഻സ഻നസിന഻ൽ വളീര
ന്ദ് ധഺനമഺണ്.
ആശയവ഻ന഻മയ ന്ദ് ന്ദ്ക഻യ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ.
ച഻ന്ദ്തത്ത഻ീല ഘടകങ്ങൽ നമഽക്ക് ന഻ര്വച഻ക്കഺും
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ച഻പ്തം ഇന4: ഇനുശയവ഻ന഻മയ ഇനപ്പപ്ക഻യ

ഉറവ഻ടും

സുരശും

എൻുകഺഡ഻ുംഗ്

സുരശും

ചഺനൽ

സുരശും

ഡ഻ുകഺഡ഻ുംഗ്

സുരശും

ുന്ദ്ശഺതഺവ്

ന്ദ് ത഻കരണും

സരര്ഭും

ന഻ര്വചനം
i.

ഉറവ഻ടം: സുരശത്ത഻ീെ ഉറവ഻ടും എന് ന഻ലയ഻ൽ, നജെ഻ന് തഺൽ എന്ത്഻നഺണ്
ആശയവ഻ന഻മയും നടത്തഽന്ീതന്ഽും എന്ത്ഺണ് റയഽന്ീതന്ഽും തഺൽ റയഽന്ത് ഉ ുയഺഗന്ദ് ദവഽും
കിതയവഽമഺയ വ഻വരങ്ങളഺീണന്ഽള വ ആംതൃവ഻ശവഺസും അയഺൽക്ക് ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും.

ii.

സുേശം എന്ഺൽ ഒരഺള്ക്ക്ക് ആശയവ഻ന഻മയും നടുത്ത ട വ഻വരങ്ങൽ.

iii.

എന്ുകഺഡ഻ംഗ് എന്ഺൽ ആയക്കഽന്ത഻നഽള വ രാ ത്ത഻ൽ ഒരഺളുീട ആശയവ഻ന഻മയീത്ത
ര഻വര്ത്തനും ീചയാറുന് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യ, അത് മറഽവശത്തഽള വ വയക്ത഻ക്ക് ഡ഻ുകഺഡ് ീചയാറഺൽ
കഴ഻യഽന്തഺയ഻ര഻ക്കണും. ആശയക്കഽഴപ്പങ്ങൽ ഒഴ഻വഺക്ക഻ ഒരഺള്ക്ക്ക് എന്ദ്ത നന്ഺയ഻ വ഻വരങ്ങൽ
വ഻ന഻മയും നടത്തഺനഽള വ കഴ഻വ് അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും എന്ഷുകഺഡ഻ുംഗ഻ീെ വ഻ജയും. ഇത഻നഺയ഻
ഒരഺളുീട ുന്ദ്ശഺതഺക്കൽ ആരഺീണന്് അറ഻ുയ ടത് ന്ദ് ധഺനമഺണ്. ഇങ്ങീന ീചയാറുന്ത഻ൽ
രഺജയീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ ലഭ഻ക്കഽന് സുരശും ീതറ്റ഻ദ്ധഺരണയ്ക്ക്ക് ഇടയഺക്കഽും.

iv. സുരശും
ൂകമഺറഽന്ത്
ഒരഽ
ചഺനല഻ലാീടയഺണ്,
അത്
ആവശയഺനഽസരണും
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കണും. മഽഖഺമഽഖ ചര്ചാണകൽ, ീടല഻ുഫഺൽ, വ഼ഡ഻ുയഺ തഽടങ്ങ഻യ വഺീമഺഴ഻ുയഺ കത്ത്,
ഇീമയ഻ൽ, ീമുമ്മഺ, റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് എന്഼ വരീമഺഴ഻ുയഺ ആകഺും.
v.

ഡ഻ുകഺഡ഻ംഗ് എന്ഺൽ അയചാണ വ഻വരങ്ങൽ ലഭ഻ുക്ക ട സ്ഥലത്ത് ലഭ഻ക്കഽകയഽും, അത്
വ഻വര്ത്തനും ീചയ്ക്ത് മനസിന഻ലഺക്കഽകയഽും ീചയാറുന് ര഼ത഻യഺണ്. എന്ഷുകഺഡ഻ുംഗ഻ീെ അന്ദ്ത തീന്
ന്ദ് ഺധഺനയും ഡ഻ുകഺഡ഻ുംഗ഻നഽമഽ ട്.

vi. പര഻പ്ഗഺഹകന്: ആവസനമഺയ഻ ഒരഽ
ര഻ന്ദ്ഗഺഹകനഽ ട്, ഒരഽ വയക്ത഻ുയഺ അത഻ൽ
കാടഽതുലഺ,
സുരശും അയചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് ആര്ക്കഺുണഺ അവൽ.
ഈ സദസിന഻ുലഺ ഓുരഺ
വയക്ത഻കള്ക്ക്കഽും അവരഽുടതഺയ ആശയങ്ങളുും വ഻ശവഺസങ്ങളുും വ഻കഺരങ്ങളുമഽ ട്, ഇത്
അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും ലഭ഻ക്കഽന് സുരശുത്തഺട് അവൽ ന്ദ് ത഻കര഻ക്കഽക. ഈ ഘടകങ്ങീളലലഺും
തീന് സുരശും അയക്കഽണ്ു ഺൽ സുരശും അയക്കഽന് വയക്ത഻യഽീട മനസിന഻ലഽ ടഺകണും.
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vii. പ്പത഻കരണം: സുരശും അയക്കഽന്തഽും ലഭ഻ക്കഽന്തഽു ഺീല തീന് ര഻ന്ദ്ഗഺഹകന് സുരശും
അയചാണ വയക്ത഻ീയ തീെ ന്ദ് ത഻കരണവഽും അറ഻യ഻ക്കണും. സുരശും അയചാണ വയക്ത഻ ന്ദ് ത഻കരണും
വളീര ന്ദ്ശദ്ധുയഺടഽകാട഻ വഺയ഻ക്കഽക അുപ്പഺൽ എങ്ങീനയഺണ്
ര഻ന്ദ്ഗഺഹകന് സുരശും
ലഭ഻ചാണീതന്ഽും അത഻ീെ ുമലഽള വ മുനഺഭഺവും എന്ത്ഺീണന്ഽും മനസിന഻ലഺക്കഺും. ആവശയീമക഻ൽ
സുരശത്ത഻ീെ ഉള വടക്കത഻ൽ മഺറ്റും വരഽത്തഺും.
3. ഇനുശയവ഻ന഻മയത്ത഻നഽള്ള ഇനതടസ്സങ്ങൾ
മഽകള഻ൽ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഽീട
ഓുരഺ
ഘട്ടങ്ങളുും
ആശയവ഻ന഻മയത്ത഻ന്
തടസിനങ്ങളു ടഺുയക്കഺും. ആയക്കഽന് ആീളപ്പറ്റ഻ സിഷ്ട഻ക്കീപ്പട്ട അഭ഻ന്ദ് ഺയും മാലും ആശയവ഻ന഻യും
വളീചാണഺട഻ക്കീപ്പടഺും അഥവഺ സുരശത്ത഻ീെ ുമഺശമഺയ രാ കല്ത് നുയഺ വ഻വരത്ത഻ലഽ ടഺകഽന്
നറ്റക്കഽറചാണ഻ുലഺ
ര഻ന്ദ്ഗഺഹകീെ സുംസ്കഺരും അയക്കഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് മനസ഻ലഺകഺീത വരഽകുയഺ
ീചയ്ക്തഺലഽും സുരശും വളീചാണഺട഻ക്കീപ്പടഽും. ഇത്തരും തടസിനങ്ങൽ ന഼ക്കും ീചയാറുക എന്ത്
ഒരഽതരത്ത഻ലഽള വ ീവലലുവ഻ള഻യഺണ്.

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന4
ഇത഻ുലത഻നഺണ് ആുരഺഗയ രമഺയ ഒരഽ ബന്ധും ഉ
I.
II.
III.
IV.

ടഺക്കഺൽ കഴ഻യഺത്തത്?

ആകര്ഷണും
വ഻ശവഺസും
ആശയവ഻ന഻മയും
അവ഻ശവഺസും

E. ുനഺണ്-ീവര്ബല് ഇനുശയവ഻ന഻മയം
നജെ് മനസിന഻ലഺുക്ക ടതഺയ ച഻ല തതവങ്ങൽ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺും.
ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽക

ുദ മഺയ഻ ഒരഽ നലല ുഭ഻പ്പഺയം ഉണ്ടഺക്കഽക
ആദയും തീന് നലല മത഻പ്പ് ഉ

ടഺക്കഽന്ഽ

നീതഺരഽ ബന്ധത്ത഻ീെയഽും ീനടഽുംതാണഺണ് ആകര്ഷണീമന്് നമ്മൽ ുനരീത്ത തീന് ഠ഻ചാണു. ന഻ങ്ങീള
ഇഷ്ടമലലഺത്ത ഒരഽ വയക്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ബ഻സ഻നസിന് ലഭ഻ക്കഽക ന്ദ്ശമകരമഺയ ഒരഽ കഺരയമഺണ്. മ഻ക്ക
ആളുകള്ക്ക്കഽും ന഻ങ്ങീള ഒരഽ മഺന്ദ്ത കഺണഽണ്ു ഺൽ തീന് വ഻ലയ഻രഽത്തഺൽ കഴ഻യഽും. ന഻ങ്ങളുീട
വസ്ന്ദ്തധഺരണത്ത഻ലഽും ശര഼രഭഺഷയ഻ലഽും, മഺനയതയ഻ലഽും സുംസഺരത്ത഻ീെയഽും അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് അവൽ
ന഻ങ്ങീളപ്പറ്റ഻ അഭ഻ന്ദ് ഺയും
റയഽന്ത്. ഓര്ക്കഽക, ആദയമഺയ഻ ഉ ടഺക്ക഻ എടഽക്കഽന് ആഭ഻ന്ദ് ഺയും
ആജ഼വനഺന്ത്ും ന഻ലന഻ല്ത്ക്കഽും. നലല അഭ഻ന്ദ് ഺയും ഉ ടഺക്ക഻ീയടഽക്കഺനഽള വ ച഻ല ീ ഺട഻ൂക്കകൽ തഺീഴ
ീകഺടഽക്കഽന്ഽ:
i.

സമയന഻ഷ്ഠ ഇന എുപ്പഺഴഽം ഇന പഺല഻ക്കഽക.
എുപ്പഺഴഽും
കഽറചാണ്
ുനരീത്ത
എത്ത഻ുചാണരഽന് ര഼ത഻യ഻ൽ ലഺൽ ീചയാറുക, എീന്ത്ക഻ലഽും തടസിനമഽ ടഺയഺലഽും സമയത്തഽതീന്
എത്തഺനഺകഽും.

ii.

അനഽുയഺജ് മഺയ ഇന ര഼ത഻യ഻ല് ഇന ുപഺകഽക. ഇന ന഻ങ്ങളുീട വ഻ജയസഺധയത, ന഻ങ്ങൽ
കഺണഺൽ ു ഺകഽന് വയക്ത഻ക്ക് ന഻ങ്ങീള അറ഻യഽകയ഻ലല, ന഻ങ്ങളുീട ര഼ത഻കളഺണ് അവൽ
ആദയമഺയ഻ ുനഺക്കഽക.
40

 ആദയകഺഴ്ചയ഻ൽ ന഻ങ്ങീളപ്പറ്റ഻ നലല അഭ഻ന്ദ് ഺയും ഉ ടഺക്കഺൽ കഴ഻യഽുമഺ?
 കാട഻കഺഴ്ചയ്ക്ക്ക് അഥവഺ ചര്ചാണയ്ക്ക്ക് ു ഺയുപ്പഺൽ ന഻ങ്ങൽ നന്ഺയ഻ വസ്ന്ദ്തധഺരണും
ീചയ്ക്ത഻രഽുന്ഺ?
 ന഻ങ്ങൽ വിത്ത഻യഽും ീവട഻പ്പുമഺയ഻ട്ടഺുണഺ ു ഺയത് – നലല ു ഺീല മഽട഻ീയഺതഽക്ക഻ ുഷവ്
ീചയ്ക്ത്, വിത്ത഻യഽും ീവട഻പ്പുമഽള വ വസ്ന്ദ്തമഺുണഺ ധര഻ചാണ഻രഽന്ത്, നന്ഺയ഻ ുമക്കപ്പ്
ീചയ്ക്ത഻രഽുന്ഺ?
iii.

അത്ധവ഻ശവഺസുത്തഺടഽം ഇന ഉഷ്മളതുയഺടഽം ഇന കാട഻യ ഇന പഽഞ്ച഻ര഻ ഇന ന഻ങ്ങീള
ന഻ങ്ങളുീട സദസയരഽമഺയ഻ ീ ീട്ടന്് അടഽപ്പ഻ക്കഽും.

iv. ുത്ധവ഻ശവഺസുത്തഺടഽം ഇന
സംസഺര഻ക്കഽക

അസ്ഡന഻ഗ്ത്പവഽമഺയഽം ഇന

തഽറന്നഇ ഇന

 ന഻ങ്ങളുീട ശര഼രഭഺഷ ആംതൃവ഻ശവഺസവഽും ദിഢന഻ശ്ചയവഽും എടഽത്ത് കഺണ഻ക്കഽുമഺ?
 ന഻ങ്ങൽക്ക് എഴഽുന്റ്റ് ന഻ന്്
ഽ് ച഻ര഻ചാണ് കണ഻ൽ ുനഺക്ക഻ ഉ ചഺര ാര്േും
ൂകീകഺടഽത്തഺൽ കഴ഻യഽുമഺ?
 ച഻ല വ഻മര്ശനങ്ങൽ ുകള്ക്ുക്ക ട഻വരഽണ്ു ഺുഴഺ ന഻ങ്ങൽ വ഻ചഺര഻ചാണു ഺീല അലല
കാട഻കഺഴ്ചീയക഻ൽ ന഻ങ്ങൽ അസ്ന഻ദ്ധരദ്ധരഺയ഻ ഇര഻ക്കഽുമഺ?
v.

മറ്റഇ ഇന വ ക്ത഻യ഻ലഽള്ള ഇന തഺത്പര ം – മറ്റ്
ഇടീപ്പടഽക എന്ത് വളീര ന്ദ് ധഺനമഺയ ഘടകമഺണ്.

വയക്ത഻ുയഺുടഺ

ആംതൃഺര്ഥതുയഺട്

 ഒരഽ വയക്ത഻ എന് ന഻ലയ഻ൽ ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീനപ്പറ്റ഻ മനസിന഻ലഺക്കഺൽ ന഻ങ്ങൽ ീമനീക്കടഽുമഺ?
 അവര് റയഽന്ത് ന഻ങ്ങൽ ന്ദ്ശദ്ധുയഺടഽകാട഻ ുകള്ക്ക്കഽുമഺ?
 ങ്ങൽ ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന് ഽര്ണമഺയ ന്ദ്ശദ്ധുകഺടഽക്കഽുമഺ അുതഺ കഽത഻ സമയും ീമൂബല഻ൽ
സുംസഺര഻ക്കഺനഺയ഻ കളയഽുമഺ?
1. ശര഼രഭഺഷ
ശര഼രഭഺഷീയന്് റയഽന്ത് ചലനങ്ങൽ, ആുംഗയങ്ങൽ, മഽഖീത്ത ഭഺവവയതയഺസങ്ങൽ എന്഻വീയയഺണ്.
നമ്മൽ സുംസഺര഻ക്കഽന് ര഼ത഻, ഇര഻ക്കഽന് ര഼ത഻, നടക്കഽന് ര഼ത഻, ന഻ല്ത്ക്കഽന് ര഼ത഻ എന്഻വീയലലഺും
നമ്മീളപ്പറ്റ഻യഽും നമ്മഽീട മനസിന഻ലഽള വത഻ീനപ്പറ്റ഻യഽും ച഻ലത് റയഽും.
ീ ഺതഽുവ നമ്മൽ സുംസഺര഻ക്കഽന്ത഻ീെ
കഽത഻ മഺന്ദ്തുമഺ ആളുകൽ ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽകയഽള വു. നമ്മൽ
സുംസഺര഻ക്കഺത്ത്, കഽറചാണ് കാടഽതലഽും ഉചാണത്ത഻ൽ സുംസഺര഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുക. ത഼ര്ചാണയഺയഽും, ഒരഺൽ
അവരഽീട ശര഼രഭഺഷീയപ്പറ്റ഻ ുബഺധവഺനഺയ഻ര഻ക്കണും.
a) ുത്ധവ഻ശവഺസം
ആംതൃവ഻ശവഺസുത്തഺടഽും ദിഢതുയഺടഽും കാട഻ ന്ദ് തയക്ഷീപ്പടഽന്ത഻നഽള വ ച഻ല ീ ഺട഻ൂക്കകൽ തഺീഴ
ീകഺടഽക്കഽന്ഽ:
 ന഻ല്ത് ് – നന്ഺയ഻ തല ഉയര്ത്ത഻ ന഻ല്ത്ക്കഽക.
 കണ഻ൽ ുനഺക്ക഻ സുംസഺര഻ക്കഽക – ഽ് ച഻ര഻ക്കഽന് മഽഖുത്തഺീട
 ഉ ുയഺഗ കരമഺയ ആുംഗയങ്ങൽ മനപ്പൂര്േും കഺണ഻ക്കഽക.
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b)  ഇനവ഻ശവഺസം
മ഻ക്കവഺറഽും ഒരഽ ീസയ഻ല്ത്സ് നടത്തഽന് വയക്ത഻യഽീട വഺക്കഽകൽ ആരഽും ീചവ഻ീകഺള വഺറ഻ലല
കഺരണും ുന്ദ്ശഺതഺവ഻ന് അവീര വ഻ശവഺസമ഻ലല – അവളുീട ശര഼രഭഺഷ അവൽ
റയഽന്ത്
ശര഻ീവയ്ക്ക്കഽന് ര഼ത഻യ഻ലഺയ഻ര഻ക്ക഻ലല.
ഒരഺൽ അംതൃഺര്ഥതയ഻ലലഺത്തവനഽും വ഻ശവസ഻ക്കഺൽ
ീകഺള വഺത്തതഽമഺീണക഻ൽ അവൽ കഺണ഻ക്കഽന് ന്ദ് ുതയക അുംഗയങ്ങൽ അറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ുക്ക ടത്
അതയഺവശയമഺണ് അത഻ൽ ച഻ലത് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
 കണ഻ുനഺക്കഺീത സുംസഺര഻ക്കഽക, അഥവഺ ീ ീട്ടന്് കണീവട്ട഻ക്കഽക
 സുംസഺര഻ക്കഽണ്ു ഺൽ ൂക അീലലക഻ൽ വ഻രലഽകൽ ചഽ ട഻ൽ ീവയ്ക്ക്കഽക.
 ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട മഽന്഻ൽ ഽറും ത഻ര഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽക
 ഒരഺളുീട ശവഺസഗത഻ ുവഗത്ത഻ലഺകഽക
 ന഻റും മഺറഽക – മഽഖവഽും കഴഽത്തഽും ചഽവക്കഽക
 വ഻യര്ക്കഽക
 ശബ്ദും ഇടറഽക, ീതഺ ട അടയ്ക്ക്കഽക.
 സുംസഺരും – ഽതഽീക്കയഽും വയക്തമഺയഽും ുക്ഷ ശബ്ദും വളീറ കഽറചാണ്
ച഻ല ശര഼രഭഺഷകൽ തകരഺറ഻ീനയഽും തഺത് രയമ഻ലലഺയ്ക്മീയയഽും കഺണ഻ക്കഽന്ഽ, അത഻ൽ ച഻ലത്:






ൂക/ൂക ത്ത഻ മഽന്ദ്ദകൽ ീചറഽതഽും ശര഼രുത്തഺട് അടഽപ്പ഻ചാണുും കഺണ഻ക്കഽക.
മഽഖീത്ത ഭഺവമഺറ്റും ന്ദ് കടമഺക്കഺത഻ര഻ക്കഽക
ഽറുംത഻ര഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽക
ൂകീകട്ട഻യ഻ര഻ക്കഽക
കണ഻ൽ ുനഺക്കഺീതുയഺ കഽന഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽകുയഺ ീചയാറുക

ന഻ങ്ങളുീട ഇന ഉപുഭഺക്തഺവ് ഇന ഇത്തരത്ത഻ല് ഇന ീപരഽമഺറഽകയഺീണങ്ക഻ല് ഇന ന഻ങ്ങൾ ഇന
സവയം ഇനപര഻ുശഺധന ഇനനടത്തഽകയഽം ഇനഎത്ഫഺണ് ഇനഉപുഭഺത്തഺവ഻ീെ ഇനമനസ്സ഻ലാീട ഇന
കടന്നഽുപഺകഽന്നീതന്നഇ ഇനഅവീര ഇനകാടഽതല് ഇനപ്ശത്പ഻ച്ചഇ ഇനമനസ്സ഻ലഺക്കഽക.
2.  ഇനപ്ശവണപഺടവം
ആശയവ഻ന഻മയത്ത഻ീല മാന്ഺതമീത്ത ീസറ്റഺണ് ന്ദ്ശവണ
മനസിന഻ലഺക്കഽക‛ എന് ഒരഽ ീ ഺതഽ തതവും അനഽസര഻ചാണഺണ഻ത്.

ഺടവും.

‚മനസിന഻ലഺവഽന്ത഻ന് മഽണ് ്

ന഻ങ്ങൽ എന്ഺയ഻ ന്ദ്ശവ഻ക്കഽുന്ഺ എന്ത഻ന് ന഻ങ്ങളുീട ുജഺല഻യ഻ലഽള വ
മറ്റുള വവരഽമഺയ഻ നലല ബന്ധും ന഻ര്ത്തഽന്ത഻നഽും വളീരയധ഻കും ന്ദ് ഺധഺനയമഽ ട്.

ൂവദദ്ധരദ്ധയത്ത഻നഽും

a) സജ്഼വമഺയ഻ ഇനുകൾക്കഽക:
ഇവ഻ീടയഺണ് നമ്മൽ വളീര കരഽതുലഺടഽകാട഻ ുകള്ക്ക്കഽക മഺന്ദ്തമലല മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻ അയചാണ഻ര഻ക്കഽന്
സുരശമ ാര്ണമഺയ഻ മനസിന഻ലഺക്കഺൽ ന്ദ്ശമ഻ക്കണും.
സജ഼വമഺയ഻ ുകള്ക്ക്കഽന്ത഻ീെ ച഻ല ഘടകങ്ങൽ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺും.
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i.

പ്പുത ക ഇനപ്ശത്പ ഇനനല്കല്

സുംസഺര഻ക്കഽന് വയക്ത഻ക്ക് നമ്മൽ ാര്ണമഺയ ന്ദ്ശദ്ധ നല്ത്കഽകയഽും സുരശും സവ഼കര഻ക്കഽകയഽും ീചയാറണും.
ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽക, ുനഺൽ-ീവര്ബൽ ആശയവ഻ന഻മയവഽും ഉറീക്ക സുംസഺര഻ക്കഽും. ന്ദ് ുതയക ന്ദ്ശദ്ധ നല്ത്കഽന്ത഻ീെ
ച഻ല ഘകങ്ങൽ ഇവ഻ീട ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:





ന്ദ് ഺസുംഗ഻കീന ുനര഻ട്ട് ുനഺക്കഽക
ന്ദ്ഭഺന്ത്മഺയ ച഻ന്ത്ഺഗത഻കൽ മഺറ്റ഻ ീവയ്ക്ക്കഽക
ത഻ര഻ചാണട഻ക്കഺനഺയ഻ ഒര഻ക്കലഽും മഺനസ഻കമഺയ഻ തയാറഺീറടഽക്കരഽത്.
എലലഺ തരത്ത഻ലഽമഽള വ ബഺഹയ ച഻ന്ത്ഺഗത഻കളുും ഒഴ഻വഺക്കഽക
ന഻ങ്ങളുീട ീമഺൂബൽ ന഻ശ്ശബ്ദ ുമഺഡ഻ലഺക്കഽക)
 ന്ദ് ഺസുംഗ഼കീെ ശര഼രഭഺഷ ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽക.

(ഉദഺഹരണത്ത഻ന്,

ii. ന഻ങ്ങൾ ഇനുകട്ട്യൂട്ട്ുീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽകയഺീണന്നഇ ഇനസ്ഥഺപ഻ക്കഽക
ഇവ഻ീട ന഻ങ്ങളുീട ശര഼ര ഭഺഷക്ക് വല഻യ ഒരഽ

കഽ

ട്. ഉദഺഹരണത്ത഻ന് ഒരഺൽ:

 ഇടയ്ക്ക്ക഻ീട തലയഺട്ടുകയഽും ഽ് ച഻ര഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുക
 ത് ചത്ത഻ല഻ര഻ക്കഽകയഽും മറ്റുള വവീര തഽറന്് സുംസഺര഻ക്കഺനഽും അനഽവദ഻ക്കഽക
 അീത, ഉേ് ഉേ് ു ഺലഽള വ ീചറ഻യ കമെുകളുും റയഽക
iii. പ്പത഻കരണം ഇനഅറ഻യ഻ക്കഽക
നമ്മൽ ുകള്ക്ക്കഽന്ത഻ീെ നീലലഺരഽ ഭഺഗവഽും നമ്മഽീട ച഻ന്ത്ഺഗത഻കളുും വ഻മര്ശനങ്ങളുും വ഻ശവഺസങ്ങളുും
അനഽസര഻ചാണ് മഺറ഻മറ഻യഽും. ഒരഽ ുന്ദ്ശഺതഺവ് എന് ന഻ലയ഻ൽ, നമഽക്ക് ഇത഻ീനപ്പറ്റ഻യഽള വ അവുബഺധും
ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽകയഽും യഥഺര്ഥത്ത഻ൽ റഞ്ഞ കഺരയങ്ങൽ മനസിന഻ലഺക്കഺൽ ന്ദ്ശമ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറണും.
 ഈ സുരശും ച഻ന്ത്഻ക്കഺൻ എന്ത്ഺണ് റഞ്ഞീതന് വ഻ശദ഼കര഻ക്കഺൻ ുചഺദയങ്ങൾ ുചഺദ഻ക്കഺൻ
ന഻ങ്ങുളഺട് ആവശയീപ്പടഺും
 ഫ഼്ബഺക്ക് നൽകഺൻ മീറ്റഺരഽ ന്ദ് ധഺന വ഻ധത്ത഻ലഽും സ് ഼ക്കർ വഺക്കഽകൾ chithrangada
അകീല ആണ്
 മാന്ഺമതഽ വഴ഻ ഇടയ്ക്ക്ക഻ീട സ് ഼ക്കർ ന഻ർത്തഺൻ , സ് ഼ക്കർ റഞ്ഞഽ എന്ത്ഽ സുംന്ദ്ഗഹും
വരഽത്ത഻യഽും അത഻ീന അവണ്ീറ അീലലക഻ൽ അവളുീട അടഽക്കൽ ആവർത്ത഻ക്കഺൻ ആണ്.

ഉദഺഹരണം
സ്ഡപഷ്ടമഺക്ക഻ ഇന തരഺന് ഇന ുവശ ീപ്പടഽക ഇന - ഞഺൽ ുകട്ടത഻ൽ ന഻ന്ഽും, ഞഺൽ വയഺഖയഺന഻ചാണത്
ശര഻യഺുണഺ, അതഺയത് ഞങ്ങളുീട ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഺന഻ീെ ഗഽണഗണങ്ങള഻ൽ ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക്
ച഻ല ന്ദ് ം  നങ്ങളു ീടന്്, തഺകള് ഒന്് ീതള഻ചാണു റയഺുമഺ?
പ്പഺസംഗ഻കീെ ഇന വഺക്കഽകൾ ഇന ശര഻യഺയ഻ ഇന പരഺവര്ത്തനം ഇന ീചയ്യുക ഇന - അുപ്പഺൽ
ന഻ങ്ങൽ റയഽന്ത് ഞങ്ങളുീട ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഺനഽകള഻ൽ ആകര്ഷ഻കത്തക്കതഺയ യഺീതഺരഽ
ഗഽണണങ്ങളുമ഻ീലലന്ഺണ് - ന഻ങ്ങൽ റഞ്ഞ കഺരയും ഞഺൽ നന്ഺയ഻ മനസിന഻ലഺക്ക഻ുയഺ?
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iv. വ ഺഖഺന഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽക:
സജ഼വമഺയ഻ ുകള്ക്ക്കഽന്ത഻ീെ നറ്റവഽും വല഻യ ന്ദ് ം  നും എീന്ത്ന്ഺൽ ന്ദ് ഺസുംഗ഻കീനപ്പറ്റ഻
വയഺഖഺന഻ക്കഽകയഽും ന഼ത഻യഽക്തമലലഺത്ത ര഼ത഻യ഻ൽ സുംസഺര഻ക്കഽകയഽും ീചയാറഺനഽള വ നമ്മഽീട
ന്ദ് വണതയഺണ്. അത഻ീെ ഫലമഺയ഻ ന്ദ് ഺസുംഗ഻കൽ റയഽന്ത് ുന്ദ്ശഺതഺവ് ുകള്ക്ക്കഽും ുക്ഷ തീെ
സവന്ത്ും ച഻ന്ത്ഺഗത഻ അനഽസര഻ചാണ് വയഺഖഺന഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും.
അത്തരും വയഺഖഺനങ്ങളുീട ഫലമഺയ഻ ുന്ദ്ശഺതഺവ് സമയും ീവറഽീത
ഺഴഺകഽന്ഽ എന്്
റഞ്ഞ്
ന്ദ് സുംഗും തഽടരഺൽ അനഽവദ഻ക്കഽകയ഻ലല. ഇത഻ീെ ഫലമഺയ഻
ന്ദ് ഺസുംഗ഻കൽ സുരശും
ാര്ണമഺയ഻
റഞ്ഞ് മനസിന഻ലഺക്ക഻ തരഽന്ത഻ന് മഽണ് ് ന്ദ് സുംഗും തടസിനീപ്പടഽത്തഽകയഽും തര്ക്കഽത്തരങ്ങൽ
റഞ്ഞ്
ന്ദ് ഺസുംഗ഻കീന ത഻ര഻ചാണട഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും.
ഇത് ന്ദ് ഺസുംഗ഻കീന ന഻രഺശീപ്പടഽത്തഽകയഽും സുരശും ാര്ണമഺയ മനസിന഻ലഺക്കഽന്ത് തടയഽകയഽും
ീചയാറുും. സജ഼വമഺയ഻ ുകള്ക്ക്കഽക എന്ത് ീകഺ ട് ഉുദശ഻ക്കഽന്ത്:
 ന്ദ് ഺസുംഗ഻കീന ഓുരഺ ു ഺയ഻െുും ുചഺദയും ുചഺദ഻ചാണ് ശലയീപ്പടഽത്തഽന്ത഻നഽമഽണ് ്
റഞ്ഞ് അവസഺന഻പ്പ഻ക്കഺൽ അനഽവദ഻ക്കഽക
 തര്ക്കഽത്തരങ്ങൽ റഞ്ഞ് ന്ദ് ഺസുംഗ഻കീന ന഻രഺശീപ്പടഽത്തരഽത്.
v. അനഽുയഺജ് മഺയ ഇനര഼ത഻യ഻ല് ഇനപ്പത഻കര഻ക്കഽക:
ന്ദ് ഺസുംഗ഻കൽ റയഽന്ത് ീവറഽീത ുകള്ക്ക്കഽക എന്ത഻ുനക്കഺൽ വളീര ന്ദ് ഺധഺനയമഽ ട് സജ഼വമഺയ഻
ുകള്ക്ക്കഽന്ത഻ന്. ുന്ദ്ശഺതഺവ് വഺക്കഽകള഻ലാീടുയഺ ആുംഗയത്ത഻ലാീടുയഺ ന്ദ് ത഻കര഻ചാണഺൽ മഺന്ദ്തുമ
ആശയവ഻ന഻മയും ാര്ണമഺകഽകയഽള വു. സ് ഼ക്കുറഺട് വളീര ബഹഽമഺനുത്തഺീടയഽും വ഻നയുത്തഺടഽും
കാട഻യഺണ് ീ ഺരഽമഺറ഻യീതന്് ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻ന് ച഻ല ചട്ടങ്ങളു ട്. ആതഺണ്:
 സ് ഷ്ടമഺയഽും തഽറന്ഽും സതയസന്ധവഽമഺയ഻ ുവണും ന഻ങ്ങൽ ന്ദ് ത഻കര഻ക്കഺൽ
 ഒരഺളുീട അഭ഻ന്ദ് ഺയും ബഹഽമഺന ാര്േും ന്ദ് മഺണ഼കര഻ക്കഽക
 ന഻ങ്ങള് എങ്ങീനയഽള വ ീ രഽമഺറ്റമഺുണഺ ആന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽന്ത് ആ ര഼ത഻യ഻ൽ മറ്റുള വവുരഺടഽും
ീ രഽമഺറഽക
vi. തന്മയ഼ഭഺവുത്തഺീട ഇനുകൾക്കഽക:
തണ്മയ഼ഭഺവും എന്ത് ീകഺ ട് അര്ഥമഺക്കഽന്ത് മീറ്റഺരഺളുീട സ്ഥഺനത്ത് ന഻ങ്ങീള കഺണഽക
അത഻നഽുശഷും അനഽഭവത്ത഻ലാീട അവരഽീട വ഻കഺരും മനസിന഻ലഺക്കഽക.
എലലഺ മഹത്തഺയ
ുകള്ക്ക്കഽകീയന്ത്.
സക഼ര്ണമഺകഽും.

ഉ ുഭഺക്തി ുസവനങ്ങളുീടയഽും ന്ദ് ധഺന ഘടകമഺണ് തണ്മയ഼ഭഺവുത്തഺീട
ഒരഽ ഺട് സകടങ്ങളുും ുവദനയഽമഽള വ ഉ ുഭഺക്തഺവഺണ് മഽന്഻ീലക഻ൽ ഇത്

തണ്മയ഼ഭഺവും എന്ഺൽ ക്ഷമുയഺടഽകാട഻ ുകള്ക്ക്കഽകയഽും മനസിന഻ലഺക്കഽകയഽും ീചയാറുക, അത് ന഻ങ്ങള്
അുംഗ഼കര഻ക്കഽകയ഻ീലലക഻ൽ കാട഻ ാര്ണമഺയ ന്ദ്ശദ്ധുയഺടഽകാട഻ ുകള്ക്ക്കഽക. സുംസഺര഻ക്കഽന് വയക്ത഻ീയ
അുംഗ഼കര഻ക്കഽന്തഺയ഻ കഺണ഻ക്കഽക എന്ത് വളീര ന്ദ് ധഺനമഺണ്. എന഻ക്ക് മനസിന഻ലഺയ഻, എന഻ക്കറ഻യഺും
തഽടങ്ങ഻യ ദങ്ങൽ ഇടയ്ക്ക്ക് ീവറഽീത റഞ്ഞ് ഇത് ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് ീചയാറഺും.
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ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന5
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് സജ഼മഺയ഻ ുകള്ക്ക്കഽന്ത഻ീെ ഭഺഗമലലഺത്തത്?
I.
II.
III.
IV.

നലല ന്ദ്ശദ്ധ നല്ത്കഽക
അുങ്ങയറ്റും വ഻മര്ശ഻ക്കഽക
തണ്മയ഼ഭഺവുത്തഺീട ുകള്ക്ക്കഽക
ഉച഻തമഺയ഻ ന്ദ് ത഻കര഻ക്കഽക

F. ധഺര്മിറ഻ക ഇനസവഭഺവം
1. അവുലഺകനം
ൂവക഻ീയക഻ലഽും, ബ഻സ഻നസിന഻ീെ ആസ്ത഻ീയപ്പറ്റ഻ ഗഽരഽതരമഺയ തഺത് രയും ഉടീലടഽത്ത്, കഺരണും
അനഽച഻തമഺയ വയവഹഺരീത്തപ്പറ്റ഻യഽള വ റ഻ുപ്പഺര്ട്ടുകൽ കാട഻ വരഽന്ഽ എന്തഺണ്. ുലഺകത്ത഻ീല ച഻ല
വന്ഷക഻ട കണ് ന഻കൽ ീതറ്റഺയ കണക്കഽകളുും വ് ചനഺംതൃകമഺയ ഓഡ഻റ്റ് സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കഷനഽും കഺണ഻ചാണ്
ചത഻
നടത്ത഻യതഺയ഻
ക ീടത്ത഻.
ബഺകഽകളുീട
ഫ ടഽകൽ
മഺുനജഽീമെുകൽ
അവരഽീട
സഽഹിത്തഽക്കളുീട അതയഺന്ദ്ഗഹത്ത഻ന് ആവലുംബമഺക്ക഻. ഉുദയഺഗസ്ഥൽ അവരഽീട ഔുദയഺഗ഻ക ദവ഻
സവന്ത്ും
ലഺഭങ്ങള്ക്ക്കഺയ഻
ഉ ുയഺഗ഻ചാണു.
സമാഹത്ത഻ീല
ആളുകൽ
അവര്ക്കഽുവ ട഻
ന്ദ് വര്ത്ത഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ വ഻ശവസ഻ചാണവീരലലഺും ചത഻ചാണു. സവന്ത്ും ലഺഭത്ത഻നഽള വ ഉ ുയഺഗവഽും
അതയഺര്ത്ത഻യഽും വയഺ ഻ക്കഽന്ഽ.
അത഻ീെ ഫലമഺയ഻,
അീക്കി ടബ഻ല഻റ്റ഻ീയപ്പറ്റ഻യഽും ുകഺര്പ്പുററ്റ് ഗുവണന്ഷസ഻ീനപ്പറ്റ഻യഽമഽള വ
ചര്ചാണകൽ കാട഻ീകഺ ുടയ഻ര഻ക്കഽന്ഽ, ഇത഻ീനീയലലഺും ഒരഽമ഻ചാണ്
റയഽന്തഺണ് ബ഻സ഻നസിന഻ീെ
ധഺര്മ്മ഻കത. വ഻വരഺവകഺശ ഇന ന഻യമം ഇന ുപഺലഽള്ള ഇന ുകടഽകളും, ഇന പബ്ല഻ക ഇന
ഇെറസ്റ്റഇ ഇന
ല഻റ്റ഻ുഗഷന് ഇന
ുപഺലഽള്ള ഇന
വ഻കസനങ്ങളും ഇന
മ഻കച്ച ഇന
അീക്കൌണ്ടബ഻ല഻റ്റ഻യഽം ഇന ുകഺര്പ്പുററ്റഇ ഇന ഗുവണന്സഽം ഇന ുനടഽന്നത഻നഽള്ള ഇന
പ്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇനഉപകരണങ്ങളഺണ്.
ധഺര്മ്മ഻ക സവ഻ുശഷത ഒരഽ നലല ഭരണും ന഻ര്േഺഹണത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽും. ഒരഺൽ അവരഽീട കടമ
ആംതൃഺര്ഥമഺയ഻ ീചയാറുകയഺീണക഻ൽ, അവ഻ീട നലല ഭരണമഺണ് ഉ ടഺകഽക. ആധഺര്മ്മ഻ക സവഭഺവും
കഺണ഻ക്കഽന്ത് മറ്റുള വവീര അവഗണ഻ക്കഽകയഽും സവന്ത്ും ലഺഭത്ത഻നഺയ഻ ന്ദ് വര്ത്ത഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുക
എന്തഺണ്. ഒരഺൽ തീെ ഔുദയഺഗ഻ക സ്ഥഺനും സവന്ത്ും ലഺഭത്ത഻നഺയ഻ ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ
അീതഺരഽ ആധഺര്മ്മ഻ക സവഭഺവമഺണ്. ഒരഺളുീട സവന്ത്ും തഺത് രയും ുനഺക്കഽക എന്ത് ീതറ്റഺയ
കഺരയമലല. ുക്ഷ അത് ീതറ്റഺകഽന്ത് മറ്റുള വവരഽീട തഺത് രയീത്ത ബഺധ഻ക്കഽണ്ു ഺളഺണ്.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒരഽ വ഻ശവഺസത്ത഻ീെ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ ബ഻സ഻നസിനഺണ്. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന഻ൽ
അവകഺശങ്ങളുീടയഽും ധഺര്മ്മ഻കതയഽീട ന്ദ് ം  നങ്ങൽക്ക് വളീര ന്ദ് ഺധഺനയമഽ ട്. വ഻ശവഺസവ് ചന
ചത഻യഽീട ഭഺഗമഺണ് മഺന്ദ്തമലല അത് ീതറ്റഺണ്. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഺൽ വഺങ്ങഽന്ത഻ന് അത് വഺങ്ങഺൽ
ഉുദശ഻ക്കഽന് വയക്ത഻ീയ ീതറ്റഺയ സുംഗത഻കൽ ധര഻പ്പ഻ചാണ഻ക്കഽന്ത് വഴ഻യഺണ് കഺരയങ്ങൽ ൂകവ഻ട്ടു
ു ഺകഽന്ത്.
ആധഺര്മ്മ഻ക ഉ ടഺകഽന്ത് സവന്ത്ും ലഺഭത്ത഻ന് മീറ്റന്ത്഻ുനക്കഺളുും ന്ദ് ധഺനയും നല്ത്കഽണ്ു ഺഴഺണ്.
ആധഺര്മ്മ഻ക സവ഻ുശഷതയ഻ുലക്ക് വ഻രൽ ചാ ടഽന്ത഻ന് ുകഺഡ് ഓഫ് എത്ത഻്സ്ഡ് വ഻വ഻ധ
ചട്ടങ്ങള഻ൽ ഐആര്ഡ഻എ ുചര്ത്ത഻ട്ടു ട്. ( ഺഠും 4-ൽ വ഻ശദ഼കര഻ചാണ഻ട്ടു ട്).
ഭരണന഻ര്േഺഹണ ന഻യമഺവല഻യ഻ീല ഓുരഺ ന഻ബന്ധനയഽും മനസിന഻ലഺക്ക഻ അത് ലുംഘ഻ക്കഽന്഻ീലലന്്
ഉറപ്പഺക്കഽക വളീര ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട കഺരയമഺണ്, ഇന്ഷഷവററഽും അവരഽീട ന്ദ് ത഻ന഻ധ഻കളുും
ഇത്
എുപ്പഺഴഽും മനസിന഻ൽ ീവയ്ക്ക്കഽക. കഺരയങ്ങൽ ീതറ്റഺയ വഴ഻ുയ ു ഺകഽന്ത് ഇന്ഷഷവററഽീട ഓഫ഼സര്മഺൽ
45

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഺൽ ആന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽന് വയക്ത഻യഽീട ഗഽണങ്ങീളക്കഺൽ തീെ ടഺര്ഗറ്റ് ത഻കയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന്
ന്ദ് ഺധഺനയും നല്ത്കഽണ്ു ഺഴഺണ്.
2. സവ഻ുശഷതകൾ:
ധഺര്മ്മ഻ക സവ഻ുശഷതയഽീട ച഻ല ഗഽണങ്ങളഺണ്:
a)

ീേയ഻ീെ തഺത് രയങ്ങള്ക്ക്ക് ുനര഻ുട്ടഺ അലലഺീതുയഺ ലഭ഻ക്കഽന് സവന്ത്ും തഺത് രയങ്ങീളക്കഺൽ
ന്ദ് ഺധഺനയും നല്ത്കഽക

b)

ഉ ുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട സവകഺരയവഽും ബ഻സ഻നസിനു രവഽമഺയ എലലഺ വ഻വരങ്ങളുും
രഹസയമഺയ഻ സാക്ഷ഻ക്കഽകയഽും രമന്ദ് ധഺനമഺയ഻ കണക്കഺകഽകയഽും ീചയാറുക.

c)

ീേയ഻െുകുളഺട് ആവശയമഺയ എലലഺ വ഻വരങ്ങളുും
റഞ്ഞ് മനസിന഻ലഺക്കഽക
അങ്ങീന അവര്ക്ക് അനഽുയഺജയമഺയ ത഼രഽമഺനും എടഽക്കഺൽ കഴ഻യഽും.

ച഻ല സരര്ഭങ്ങള഻ൽ ധഺര്മ്മ഻കതയ഻ൽ വ഻ട്ടുവ഼ഴ്ച ുവ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:

അങ്ങീന

ട഻ വരഽും, അത്തരും സരര്ഭങ്ങളഺണ് തഺീഴ

a)

ര ട് ലഺനഽകള഻ൽ ഒന്് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺൽ, ഒീരണത്ത഻ന് മുറ്റത഻ുനക്കഺൽ വളീര കഽറഞ്ഞ
ന്ദ് ഼മ഻യും അഥവഺ കമ്മ഼ഷൽ.

b)

ന഻ലവ഻ലഽള വ ു ഺള഻സ഻ അവസഺന഻പ്പ഻ചാണ്
ീചയാറഺനഽള വ ുന്ദ് രണ.

c)

സഺഹചരയങ്ങീളപ്പറ്റ഻യഽള വ
അവുബഺധും,
ഇന്ഷഷവറര്ക്ക്
അറ഻ുവഺീടീയക഻ൽ,
അത്
ീേയ഻െ഻ീെ തഺത് രയീത്ത അഥവഺ ീേയ഻മ഻ീെ ഗഽണുഭഺക്തഺക്കീള സഺരമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽും.

ഽത഻യ ഒീരണും എടഽക്കഽന്ത഻ന് ശഽ ഺര്ശ

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന6
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഒീരണും ധഺര്മ്മ഻ക സവ഻ുശഷതയഽീട ന്ദ് ുതയകതയലല
I.

ീേയ഻െ് അനഽുയഺജയമഺയ ത഼രഽമഺനും എടഽക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ആവശയമഺയ വ഻വരങ്ങൽ തഽറന്്
റയഽക.
II. ീേയ഻െ഻ീെ സവകഺരയവഽും ബ഻സ഻നസിനു രവഽമഺയ വ഻വരങ്ങൽ രഹസയമഺയ഻ സാക്ഷ഻ക്കഽക.
III. ീേയ഻ീെ തഺത് രയങ്ങീളക്കഺൽ സവന്ത്ും ലഺഭത്ത഻ന് ന്ദ് ഺധഺനയും നല്ത്കഽക
IV. ീേയ഻ീെ തഺത് രയങ്ങള്ക്ക്ക് സവന്ത്ും ലഺഭത്ത഻ീനക്കഺൽ ന്ദ് ഺധഺനയും നല്ത്കഽക

സംപ്ഗഹം
a)

മറ്റ്
ഉത് ന്ങ്ങീള അു ക്ഷ഻ചാണ് ഉ ുഭഺക്തി ബന്ധങ്ങളുും ുസവനങ്ങളുും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ബ഻സ഻നസിന഻ൽ വളീര സക഼ര്ണമഺണ്.

b)

വ഻ശവഺസയത , ന്ദ് ത഻കര഻ക്കൽ , ഉറപ്പ് നല്ത്കൽ, തന്ഷമയ഼ഭഺവശക്ത഻, വഺസ്തവ഻കും തഽടങ്ങ഻യ 5
ന്ദ് ധഺന ഘടകങ്ങളഺണ് ുസവന ഗഽണന഻ലവഺരത്ത഻ീെ സാച഻ക.

c)

ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീെ ആജ഼വനഺന്ത് മാലയും ന഻ര്വച഻ക്കഽന്ത് ദ഼ര്ഘകഺലുത്തക്ക് ഉ ുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻
ഒരഽ നലല ബന്ധും ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്തഽവഴ഻ ലഭ഻ക്കഽന് സഺണ് ത്ത഻ക ഗഽണങ്ങളഺണ്.

d)

ഉ ുഭഺക്തി ുസവനത്ത഻ൽ ഇന്ഷവറന്ഷസ് നജെ഻ീെ ുറഺൽ വളീര സക഼ര്ണമഺണ്.
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e)

ഐആര്ഡ഻എ ഇെുന്ദ്ഗറ്റഡ് ന്ദ്ഗ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമെ് സ഻സ്റ്റും (IGMS) നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്, അത്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് അനയഺയ
ര഻ഹഺരത്ത഻ീെ ുകന്ദ്ര഼യ ുശഖരമഺയ഻ട്ടഺണ് ന്ദ് വര്ത്ത഻ക്കഽന്ത്,
അതഽു ഺീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലയ഻ീല അനയഺയും
ര഻ഹര഻ക്കഽന്ത് ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽന്
ഉ കരണമഺണ്.

f) ഒരഽ ന്ദ് ം  ന ര഻ഹഺര വയവസ്ഥയ഻ൽ, ഇന്ഷഷവററഽീടയഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീടയഽും ഇടയ഻ൽ
ഒരഽ മദ്ധയസ്ഥൽ അഥവഺ ീകിസ഻ലറഺയ഻ ഓുംബഽ്സ്മഺന് ന഻ലീകഺള വഺും.
g)

ന്ദ്ശദ്ധുയഺടഽകാട഻ ുകള്ക്ക്കഽകയഽും
ുകള്ക്ക്കഽന്ത഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽന്ഽ.

അത഻ുനഺട്

ന്ദ് ത഻കര഻ക്കഽകയഽും

ീചയാറുന്ത്

സജ഼വമഺയ഻

h)

സവന്ത്ും ലഺഭത്ത഻ുനക്കഺൽ ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീെ തഺത് രയങ്ങൽക്ക് മഽന്ഷഗണന നല്ത്കഽന്തഺണ് ധഺര്മ്മ഻ക
സവ഻ുശഷത.

പ്പധഺന പദങ്ങൾ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

ുസവനത്ത഻ീെ ഗഽണന഻ലവഺരും
തണ്മയ഼ഭഺവും
ഇെുന്ദ്ഗറ്റഡ് ന്ദ്ഗ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമെ് സ഻സ്റ്റും (IGMS)
ഉ ുഭഺക്തി സുംരക്ഷ ന഻യമും, 1986
ജ഻ലലതല ഉ ുഭഺക്തി ുഫഺറും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓുംബഽ്സ്മഺൽ
ശര഼ര ഭഺഷ
സജ഼വമഺയ഻ ുകള്ക്ക്കഽക
ധഺര്മ്മ഻ക സവ഻ുശഷത

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷയഽീട ഇനഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീെ ആജ഼വനഺന്ത് മാലയും ന഻ര്വച഻ക്കഽന്ത് ദ഼ര്ഘകഺലുത്തക്ക് ഉ ുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ഒരഽ
നലല ബന്ധും ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്തഽവഴ഻ ലഭ഻ക്കഽന് സഺണ് ത്ത഻ക ഗഽണങ്ങളഺണ്.
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ുതഡ് ഺര്ട്ട഻ ബഺദ്ധയതയ്ക്ക്കഽള വ ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന഻ര്ബന്ധമഺയത഻നഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുവുണഺ
ുവ ടുയഺ എന് തര്ക്കത്ത഻ന് ന്ദ് സക്ത഻യ഻ലല.
ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
1986-ീല ഉ ുഭഺക്തി സുംരക്ഷണ ന഻യമന്ദ് കഺരും, വ഼ ടഽും വ഻ല്ത്ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ സഺധനങ്ങൽ വഺങ്ങഽന്
വയക്ത഻ീയയഺണ്, ഉ ുഭഺക്തഺവ് എന് ഗണത്ത഻ൽ ീ ടഽത്തഺൽ കഴ഻യഺത്തത്.
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ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ആുരഺഗയ രമഺയ ഒരഽ ബന്ധും ഉ ടഺക്കഺൽ കഴ഻യഺത്തത് ആവ഻ശവഺസത്ത഻നഺണ്.
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
അുങ്ങയറ്റും വ഻മര്സ഻ക്കഽക എന്ത് സജ഼മഺയ഻ ുകള്ക്ക്കഽന്ത഻ീെ ഭഺഗമലല.
ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ീേയ഻ീെ തഺത് രയങ്ങീളക്കഺൽ
സവ഻ുശഷതയലല.

സവന്ത്ും

ലഺഭത്ത഻ന്

പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ
ുചഺദ ം ഇന1
-------------- ഒരഽ ന്ദ് കടമഺയ വസ്തഽവലല.
I.
II.
III.
IV.

വ഼ട്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ീമഺൂബൽ ുഫഺൽ
ഒരഽ ുജഺട഻ ജ഼ന്ഷസ്

ുചഺദ ം ഇന2
-----------------------ുസവന ഗഽണന഻ലവഺരത്ത഻ീെ സാച഻കയലല.
I.
II.
III.
IV.

ബഽദ്ധ഻സഺമര്ഥയും
വ഻ശവഺസയത
തണ്മയ഼ഭഺവും
ന്ദ് ത഻കരണമുനഺഭഺവും

ുചഺദ ം ഇന3
ഇന്ത്യയ഻ൽ ------------------ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന഻ര്ബന്ധമഺണ്.
I.
II.
III.
IV.

ുമഺുട്ടഺൽ ുതഡ് ഺര്ട്ട഻ ബഺദ്ധയത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
വ഼ട഻നഽള വ അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
അഭയന്ത്രയഺന്ദ്തയ്ക്ക്കഽള വ ന്ദ്ടഺവൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
വയക്ത഻ഗത അ കട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
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ന്ദ് ഺധഺനയും

നല്ത്കഽക

എന്ത്

ധഺര്മ്മ഻ക

ുചഺദ ം ഇന4
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീചലവ് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഒരഽ മഺര്ഗമഺണ്-------------------I.
II.
III.
IV.

റ഼യ഻ന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഡ഻ഡക്ടബ഻ൽ
ുകഺ- ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
റ഻ുബറ്റ്

ുചഺദ ം ഇന5
തീെ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻ീയപ്പറ്റ഻
സമ഼ ഻ക്കഺും.
I.
II.
III.
IV.

രഺത഻യഽള വ ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന് ------------- കാട഻ ഐആര്ഡ഻എീയ

IGMS
ജ഻ലലഺതല ഉ ുഭഺക്തി ുഫഺറും
ഓുംബഽ്സ്മഺൽ
IGMS അഥവഺ ജ഻ലലഺതല ഉ ുഭഺക്തി ുഫഺറും അഥവഺ ഓുംബഽ്സ്മഺൽ

ുചഺദ ം ഇന6
ഉ ുഭഺക്തി സുംരക്ഷ ന഻യമും ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത്:
I.
II.
III.
IV.

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻കള്ക്ക്ക് എത഻ീരയഽള വ രഺത഻
കചാണവടക്കഺര്ക്ക് എത഻ീരയഽള വ രഺത഻
ന്ദ്ബഺന്ഷഡ഻ന് എത഻ീരയഽള വ രഺത഻
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻കള്ക്ക്കഽും ന്ദ്ബഺന്ഷഡ഻നഽ കചാണവടക്കഺര്ക്കഽും എത഻ീരയഽള വ

രഺത഻.

ുചഺദ ം ഇന7
20 ലക്ഷും രാ യഽീട വീര മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ അഥവഺ നഷ്ട ര഻ഹഺരും ീേയ഻ും
ീചയാറുന്ത഻നഽള വ രഺത഻കൽ ------------- ുഫഺറത്ത഻ീെ അധ഻കഺര ര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽന്ത്.
I. ൂഹുക്കഺടത഻
II. ജ഻ലലഺ ുഫഺറും
III. സുംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷൽ
IV. ുദശ഼യ കമ്മ഼ഷൽ
ുചഺദ ം ഇന8
ഉ ുഭഺക്തി ബന്ധത്ത഻ൽ ആദയീത്ത അഭ഻ന്ദ് ഺയും ഉ ടഺകഽന്ത്:
I.
II.
III.
IV.

ആംതൃവ഻ശവഺസത്ത഻ലാീട
സമയത്ത് വരഽന്ത഻ലാീട
തഺത് രയും കഺണ഻ക്കഽന്ത഻ലാീട
സമയത്ത് വരഽകയഽും തഺത് രയും
ീചയാറുന്ത഻ലാീട

കഺണ഻ക്കഽകയഽും
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ആംതൃവ഻ശവഺസും

ന്ദ് കട഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും

ുചഺദ ം ഇന9
ശര഻യഺയ ന്ദ് സ്തഺവന ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽക:
I.
II.
III.
IV.

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉത് ന്ങ്ങൽ വ഻ല്ത്ക്കഽണ്ു ഺൽ ധഺര്മ്മ഻കമഺയ഻ ീ ഺരഽമഺറഽക ബഽദ്ധ഻മഽട്ടഺണ്.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നജെുമഺര്ക്ക് ധഺര്മ്മ഻കതയഽീട ആവശയമ഻ലല
ഇന്ഷഷവറര്ക്കഽും നജെ഻നഽമ഻ടയ഻ൽ രസ് ര വ഻ശവഺസും സിഷ്ട഻ക്കഺൽ ധഺര്മ്മ഻കതയ്ക്ക്ക് കഴ഻യഽും.
ുമലഽുദയഺഗസ്ഥര഻ൽ ന഻ന്ഽും മഺന്ദ്തുമ ധഺര്മ്മ഻ക ന്ദ് ത഻ക്ഷ഻ക്കഽന്ഽള വു.

ുചഺദ ം ഇന10
സജ഼വമഺയ഻ ുകള്ക്ക്കഽന്ത഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽന്ത്:
I.
II.
III.
IV.

ന്ദ് ഺസുംഗ഻കൽ റയഽന്ത് ന്ദ്ശദ്ധ഻ചാണ് ുകള്ക്ക്കഽക
ഇടയ്ക്ക്ക഻ീട തലയഺട്ടുകയഽും ഽ് ച഻ര഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുക
ന്ദ് ത഻കര഻ക്കഽക
ന്ദ് ഺസുംഗ഻കൽ റയഽന്ത് ന്ദ്ശദ്ധ഻ചാണ് ുകള്ക്ക്കഽകയഽും, ഇടയ്ക്ക്ക഻ീട തലയഺട്ടുകയഽും
ന്ദ് ത഻കര഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുക.

ഽ് ച഻ര഻ക്കഽകയഽും

പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ഇന്ഷഷവറന്ഷസഺണ് ന്ദ് കടമഺയ വസ്തഽവലലഺത്തത്.
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ബഽദ്ധ഻സഺമര്ഥയും ുസവന ഗഽണന഻ലവഺരത്ത഻ീെ സാച഻കയലല.
ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ഇന്ത്യയ഻ൽ ുമഺുട്ടഺൽ ുതഡ്

ഺര്ട്ട഻ ബഺദ്ധയത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന഻ര്ബന്ധമഺണ്.

ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീചലവ് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഒരഽ മഺര്ഗമഺണ്
ഡ഻ഡക്ടബ഻ൽ.
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
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തീെ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻ീയപ്പറ്റ഻
സമ഼ ഻ക്കഺും.

രഺത഻യഽള വ ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന് IGMS-ലാീട ഐആര്ഡ഻എീയ

ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻കള്ക്ക്കഽും ന്ദ്ബഺന്ഷഡ഻നഽ കചാണവടക്കഺര്ക്കഽും എത഻ീരയഽള വ
ഉ ുഭഺക്തി സുംരക്ഷണ ന഻യമും ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത്.

രഺത഻ എന്഻വയഺണ്

ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
20 ലക്ഷും രാ യഽീട വീര മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ അഥവഺ നഷ്ട ര഻ഹഺരും ീേയ഻ും
ീചയാറുന്ത഻നഽള വ രഺത഻കൽ ജ഻ലലഺ ുഫഺറത്ത഻ീെ അധ഻കഺര ര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽന്ത്
ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
സമയത്ത്
വരഽകയഽും
തഺത് രയും
കഺണ഻ക്കഽകയഽും
ആംതൃവ഻ശവഺസും
ന്ദ് കട഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറുന്ത഻ലാീടയഺണ് ഉ ുഭഺക്തി ബന്ധത്ത഻ീല ആദയഺഭ഻ന്ദ് ഺയും ഉ ടഺക്ക഻ീയടഽക്കഽന്ത്.
ഉത്തരം ഇന9
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ഇന്ഷഷവറര്ക്കഽും നജെ഻നഽമ഻ടയ഻ൽ

രസ് ര വ഻ശവഺസും സിഷ്ട഻ക്കഺൽ ധഺര്മ്മ഻കതയ്ക്ക്ക് കഴ഻യഽും.

ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ന്ദ് ഺസുംഗ഻കൽ
റയഽന്ത് ന്ദ്ശദ്ധ഻ചാണ് ുകള്ക്ക്കഽകയഽും, ഇടയ്ക്ക്ക഻ീട തലയഺട്ടുകയഽും
ഽ് ച഻ര഻ക്കഽകയഽും
ന്ദ് ത഻കര഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുക എന്഻വയഺണ് സജ഼വമഺയ഻ ുകള്ക്ക്കഽന്ത഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽന്ത്.
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പഺഠം ഇന3
അന ഺയ ഇനപര഻ഹഺര ഇനമഺര്ഗം
ുമഽഖം
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖല എന്ത് ഒരഽ ുസവന ുമഖലയഺണ്, ഇന്ീത്ത കഺലത്ത്,
ഉ ുഭഺക്തഺക്കളുീട
ന്ദ് ത഼ക്ഷകള്
വളര്ന്ഽീകഺ ട഻ര഻ക്കഽകയഽും
ഗഽണന഻ലവഺരമഽള വ
ുസവനങ്ങള഻ല് ു ഺലഽും അതിപ്തരഺണ്. ആധഽന഻ക സഺുകത഻ക വ഻ദയയ഻ലാീടയഽള വ
ന഻രന്ത്രമഺയ ഉത് ന്ത്ത഻ീെ നവ഼കകരണവഽും ഉ ുഭഺക്തിുസവന തലത്ത഻ീല ന്ദ് ബലമഺയ
അഭ഻വിദ്ധ഻യഽും ഉ ടഺയ഻ട്ട് ു ഺലഽും ഉ ുഭഺക്തി അതിപ്ത഻യഽും ുമഺശമഺയ ച഻ന്ദ്ത഼കരണവഽും
മാലും ഈ ുമഖല വളീരുയീറ ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് സഹ഻ക്കഽന്ഽ ട്. ഈ അവസ്ഥയ഻ല് ന഻ന്ഽും
വ഻ടഽതല്
ുനടഽന്ത഻നഺയ഻
ഗവീമെുും
ീറഗഽുലറ്ററഽും
അുനകും
നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
സവ഼കര഻ചാണ഻ട്ടു ട്.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ ഉ ുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് നല്ത്കഽന് വ഻വ഻ധ ുസവനങ്ങള്ക്ക്ക് ഐആര്ഡ഻എ
ചട്ടങ്ങള് ുടീണൂറഡ് ൂടും (ട഻എട഻) അനഽശഺസ഻ചാണ഻ട്ടു ട്. ഇത് 2002-ീല ഐആര്ഡ഻എയഽീട
(ീന്ദ് ഺട്ടക്ഷന് ഓഫ് ു ഺള഻സ഻ുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇെറസ്റ്റ് ീറഗഽുലഷന്ഷസ഻ീെ) ഭഺഗമഺണ്.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കള്ക്ക്ക് രയഺപ്തമഺയ അനയഺയ ര഻ഹഺര മഺര്ഗും ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും,
അത഻നഽും ഐആര്ഡ഻എ മഺര്ഗുരഖ ഽറീപ്പടഽവ഻ചാണ഻ട്ടു ട്.
പഠനുമഖലകള്
A. അനയഺയ

ര഻ഹഺര മഺര്ഗും - ഉ ുഭഺക്തി ുകഺടത഻കള്, ഓുംബഽ്സ്മഺന്

A. അന ഺയ ഇന പര഻ഹഺര ഇന
്ംബഽ്സ്ഡമഺന്

മഺര്ഗം ഇന

- ഇന

ഉപുഭഺക്തി ഇന

ുകഺടത഻കള്, ഇന

1. ഇനഇെുപ്ഗറ്റ് ഇനപ്ഗ഼വന്സ്ഡ ഇനമഺുനമെീമെഇ ഇനസ഻സ്റ്റം ഇന(IGMS)
ഐആര്ഡ഻എ ഇെുന്ദ്ഗറ്റഡ് ന്ദ്ഗ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമെ് സ഻സ്റ്റും (IGMS) നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്,
അത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് അനയഺയ ര഻ഹഺരത്ത഻ീെ ുകന്ദ്ര഼യ ുശഖരമഺയ഻ട്ടഺണ് ന്ദ് വര്ത്ത഻ക്കഽന്ത്,
അതഽു ഺീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലയ഻ീല അനയഺയും
ര഻ഹര഻ക്കഽന്ത് ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽന്
ഉ കരണമഺണ്.
ു ഺള഻സ഻യഽടമകള്ക്ക്ക് തങ്ങളുീട ു ഺള഻സ഻ വ഻ശദഺുംശങ്ങള് ഉള്ക്പ്പീട അവരഽീട
രഺത഻
രജ഻സ്റ്റര് ീചയാറഺും.
രഺത഻കള് അത഻നഽുശഷും അതഺത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കള഻ുലക്ക്
അയക്കഽും.
അന ഺയ ഇനപര഻ഹഺര ഇനമഺര്ഗം
IGMS രഺത഻കളുും അത് ര഻ഹര഻ക്കഺന് എടഽക്കഽന് സമയവഽും ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽും.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് യഽആര്എലല഻ല് രജ഻സ്റ്റര് ീചയാറഺും:
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
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രഺത഻കള്

2. ഇനഉപുഭഺക്തിസംരക്ഷണ ഇനന഻യമം ഇന1986
പ്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത്
ഈ ആക്ട്
ഉ ടഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത് ‚ഉ ുഭഺക്തി തഺത് രയങ്ങള്ക്ക്ക് മ഻കചാണ സുംരക്ഷണും
നല്ത്കഽന്ത഻നഽും
ഉ ുഭഺക്തഺക്കളുീട
തര്ക്കങ്ങള്
ര഻ഹര഻ക്കഽന്ത഻ന്
ഉ ുഭഺക്തി
ീകില഻സഽകളുും മറ്റ് അുതഺറ഻റ്റ഻കളുും ഉ ടഺക്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയ്ക്ക്ക് കാട഻
ുവ ട഻യഺണ്‛.
ഈ ആക്ട഻ന് 2002-ീല ഉ ുഭഺക്തിസുംരക്ഷണ (ുഭദഗത഻) ന഻യമത്ത഻ലഽീട
ുഭദഗത഻ വരഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട്.
ആക്ട഻ല്

റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ച഻ല ന഻ര്വചനങ്ങളഺണ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:

ന഻ര്വചനം
‚ുസവനം‛ എന്ഺല് ബഺക്, ധനകഺരയസ്ഥഺ നങ്ങള്, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കള്, ന഻ര്മ്മഺണ
കമ്പന഻കള്, ഇലന്ദ്ക്ട഻സ്റ്റ഻ ുബഺര്ഡ്, ഗിഹന഻ര്മ്മഺതഺക്കള്, എെര്ീടയ്ക്ീണ്മെ്, അമയാസ്ീമെ്
ഺര്ക്ക്, തഽടങ്ങ഻യവ഻യ഻ല് ന഻ന്ഽും ഉ ുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് ലഭ഻ക്കഽന് എലലഺ തരത്ത഻ലഽമഽള വ
ുസവനും.ീസിജനയമഺയ഻ ലഭ഻ക്കഽന് അഥവഺ വയക്ത഻ ബന്ധങ്ങള഻ലാീട ലഭ഻ക്കഽന് ുസവനങ്ങള്
ഇത഻ല് ഉള്ക്ീപ്പടഽകയ഻ലല.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽും ഒരഽ ുസവനമഺണ്.
‚ഉപുഭഺക്തഺവ്‛ എന്ഺല് ഒരഽ വയക്ത഻:
 നക഻ലഽും ഒരഽ വസ്തഽ ഉ ുയഺഗത്ത഻നഺയ഻ വഺങ്ങഽന് വയക്ത഻. വ഼ ടഽും
വ഻ല്ത്ക്കഽന്ത഻ുനഺ വഺണ഻ജയഺവശയത്ത഻ുനഺ സഺധനങ്ങള് വഺങ്ങഽന്വര് ഉള്ക്ീപ്പടഽന്഻ലല.
 ആവശയത്ത഻നഺയ഻ നീതക഻ലഽും ുസവനങ്ങള് സവ഼കര഻ക്കഽകുയഺ വഺങ്ങഽകുയഺ
ീചയാറുക, അത്തരും ുസവനങ്ങളുീട ഗഽണുഭഺക്തഺവ്.
‚തകരഺര്‛ എന്ഺല് നീതക഻ലഽും ഒരഽ വ഼ഴ്ച, അ ാര്ണത, ന഻യമന്ദ് കഺരും അഥവഺ
വയവസ്ഥ ന്ദ് കഺരും ഒരഽ വയക്ത഻ ന഻ലന഻ര്ുത്ത ട ന്ദ് വര്ത്തനത്ത഻ീെ സവഭഺവവഽും
ന്ദ് ുതയകതയഽും ഗഽണത്ത഻ീെയഽും ു ഺരഺയ്ക്മ എന്഻വ.
‘പരഺത഻’ എന്ഺല് ഒരഽ
അതഺയത്:

രഺത഻ക്കഺരന് എഴഽത഻ തയാറഺറഺക്കഽന് നീതക഻ലഽും ആുരഺ ണും,

 അധഺര്മ്മ഻ക കചാണവടര഼ത഻ അഥവഺ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ത കചാണവട ര഼ത഻ അനഽവര്ത്ത഻ക്കഽക.
 അയഺള് വഺങ്ങ഻ക്കഽന് സഺധനത്ത഻ന് ഒുന്ഺ അത഻ല് കാടഽതുലഺ ുകഺടഽ ഺടഽകള്.
 നീതക഻ലഽും ഒരഽ കഺരണത്തഺല് അയഺള്ക്ക്ക് ലഭ഻ക്കഽന് അഥവഺ സവ഼കര഻ക്കഽന്
ുസവനത്ത഻ീെ ഻ഴവ് മാലും ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് അനഽവദ഻ക്കഽക.
 ന഻യമ രമഺയ഻
ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടുള വ
അഥവഺ
ഺക്കറ്റ഻ല്
ന്ദ് ദര്ശ഻പ്പ഻ചാണ഻ട്ടുള വ
വ഻ലീയക്കഺള് കാടഽതല് വഺങ്ങഽക.
 ജ഼വനഽും
സഽരക്ഷയ്ക്ക്കഽും
ഹഺന഻കരമഺയ
വസ്തഽക്കള്
ീ ഺതഽജനങ്ങള്ക്ക്ക്
വ഻ല്ത്ക്കഽുമ്പഺള്
ന഻യന്ദ് കഺരും
അത഻ീെ
ഉള വടക്കും,
ന്ദ് ുതയക,
അതഽമാലും
ഉ ടഺുയക്കഺവഽന് അ കടും എന്഻വയഽും കചാണവടക്കഺരന് ന്ദ് ദര്ശ഻പ്പ഻ചാണ഻ര഻ക്കണും.
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‘ഉപുഭഺക്തി ഇനതര്ക്കം’ എന്ഺല് ആര്ീക്കത഻ീരയഺുണഺ രഺത഻ നല്ത്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത്, ആ
വയക്ത഻
രഺത഻യ഻ല്
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്
ആുരഺ ണും ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്ത് മാലമഽ ടഺകഽന്
തര്ക്കും.
a) ഉപുഭഺക്തി ഇനതര്ക്ക ഇനപര഻ഹഺര ഇന്ജ്ന്സ഻കള്
‚ഉ ുഭഺക്തി തര്ക്ക
ര഻ഹഺര നജന്ഷസ഻കള്‛ ജ഻ലലഺ തലങ്ങള഻ലഽും സുംസ്ഥഺനതലങ്ങള഻ലഽും
ുദശ഼യ തലങ്ങള഻ലഽും ന഻ലവ഻ല് വന്഻ട്ടു ട്.
iv. ജ്഻ലലഺ ഇനുെഺറം
 20 ലക്ഷും രാ യഽീട വീര മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ അഥവഺ
നഷ്ട ര഻ഹഺരും ീേയ഻ും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ
രഺത഻കളഺണ് ഈ ുഫഺറത്ത഻ീെ
അധ഻കഺര ര഻ധ഻യ഻ല് വരഽന്ത്.
 ഓര്ഡറഽകള്
നടപ്പഺക്കഽന്ത഻ന്
അതഺത്
സ഻വ഻ല്
ുകഺടത഻കള഻ുലഺക്ക്
അയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ അവകഺശും ജ഻ലലഺ ുഫഺറത്ത഻നഽ ട്.
v. സംസ്ഥഺന ഇനകമിറ഼ഷന്
 ഈ അനയഺയ ര഻ഹഺര അധ഻കിതര്ക്ക് ന്ദ് ഺഥമ഻കവഽും അപ്പ഼ല് ുകള്ക്ക്കഺന്
അധ഻കഺരമഽള വതഽും ുമല്ത്ുനഺട്ടും നടത്തഽന്ത഻നഽമഽള വ അധ഻കഺര ര഻ധ഻യഽ ട്.
 ജ഻ലലഺ ുഫഺറത്ത഻ല് ന഻ന്ഽള വ അപ്പ഼ലഽകള് ഇവ഻ീടയഺണ് ുകള്ക്ക്കഽന്ത്.
 20 ലക്ഷത്ത഻ല് കാടഽതലഽും 1 ുകഺട഻യ്ക്ക്ക് തഺീഴ വീര മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ
സഺധനങ്ങുളഺ അഥവഺ നഷ്ട ര഻ഹഺരും ീേയ഻ും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ രഺത഻കളഺണ്
ഈ ുഫഺറത്ത഻ീെ അധ഻കഺര ര഻ധ഻യ഻ല് വരഽന്ത്.
 മറ്റ് അധ഻കഺരങ്ങളുും അവകഺശങ്ങളുും എലലഺും ജ഻ലലഺ ുഫഺറത്ത഻ുെതഽു ഺീല
തീന്യഺണ്.
vi. ുദശ഼യ ഇനകമിറ഼ഷന്
 ആക്ട് ന്ദ് കഺരും ന഻ലവ഻ല് വന് അന്ത്഻മ അുതഺറ഻റ്റ഻യഺണ് ുദശ഼യ കമ്മ഼ഷന്.
 ഇത഻ന് ന്ദ് ഺഥമ഻കവഽും അപ്പ഼ല് ുകള്ക്ക്കഺന് അധ഻കഺരമഽള വതഽും ുമല്ത്ുനഺട്ടും
നടത്തഽന്ത഻നഽമഽള വ അധ഻കഺര ര഻ധ഻യഽ ട്.
 സുംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷന്
ഺസഺക്ക഻യ ഓഡറഽകളുീട ുമലഽള വ ആപ്പ഼ലഽകള്
ഇവ഻ീടയഺണ് ഹ഻യറ഻ുംഗ് നടത്തഽന്ത്.
 1 ുകഺട഻യ്ക്ക്ക് മഽകള഻ല് മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ അഥവഺ
നഷ്ട ര഻ഹഺരും ീേയ഻ും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ
രഺത഻കളഺണ് ഈ ുഫഺറത്ത഻ീെ
അധ഻കഺര ര഻ധ഻യ഻ല് വരഽന്ത്.
 ഇത഻ന് സുംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷീെ ുമല് അധ഻കഺരമഽ ട്.
മാന്് നജന്ഷസ഻കള്ക്ക്കഽും സ഻വ഻ല് ുകഺടത഻യഽീട അധ഻കഺരങ്ങീളലലഺമഽ
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ട്.

ച഻പ്തം ഇന1 ഇന: ഇനജ്ഽഡ഻ഷ ല് ഇനശിംഖലകള്

ജ്ഽഡ഼ഷ ല് ഇന
ശിംഖലകൾ

ജ്ഽഡ഼ഷ ല് ഇന
ശിംഖലകൾ

ുകപ്േ ഇന
ഗവണ്ീമെ഻ീെ ഇന
വ഻ജ്ഞഺപനത്ത഻ലാ
ീട ഇനസ്ഥഺപ഻ച്ചത്
ര഻ഗണ഻ക്കഽന്ത്:
 1 ുകഺട഻യ്ക്ക്ക് മഽകള഻ൽ
മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ
സഺധനങ്ങുളഺ അഥവഺ
നഷ്ട ര഻ഹഺരും
ീേയ഻ും
ീചയാറുന്ത഻നഽള വ
രഺത഻കളുും
 സുംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷീെ
വ഻ധ഻യ്ക്ക്ക്
ുമലഽള വ
അപ്പ഼ലഽകളുും

സംസ്ഥഺന ഇന
കമിറ഼ഷന്

ജ്഻ലലഺ ഇനുെഺറം

സംസ്ഥഺന ഇന
ഗവണ്ീമെഇ ഇന ഇന
സംസ്ഥഺനത്തഇ ഇന
സ്ഥഺപ഻ച്ചത്

സംസ്ഥഺന ഇന
ഗവണ്ീമെഇ ഇന ഇന
സംസ്ഥഺനത്തഇ ഇന
സ്ഥഺപ഻ച്ചത്

ര഻ഗണ഻ക്കഽന്ത്:
 20
ലക്ഷത്ത഻ൽ
കാടഽതലഽും
1
ുകഺട഻യ്ക്ക്ക്
തഺീഴ
വീര
മാലയമഽള വ
ചരുക്കഺ
സഺധനങ്ങുളഺ അഥവഺ
നഷ്ട ര഻ഹഺരും
ീേയ഻ും
ീചയാറുന്ത഻നഽള വ
രഺത഻കളുും
 സുംസ്ഥഺനീത്ത
നീതഺരഽ
ജ഻ലലഺുഫഺറത്ത഻ീെ
വ഻ധ഻യ്ക്ക്ക്
ുമലഽള വ
അപ്പ഼ലഽകളുും
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ര഻ഗണ഻ക്കഽന്ത്:
 20 ലക്ഷത്ത഻ൽ തഺീഴ
മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ
സഺധനങ്ങുളഺ അഥവഺ
നഷ്ട ര഻ഹഺരും
ീേയ഻ും
ീചയാറുന്ത഻നഽള വ
രഺത഻കൽ-

b) പരഺത഻ ഇനെയല് ഇനീചയ്യുന്നത഻നഽള്ള ഇനനടപട഻പ്കമങ്ങള്
മഽകള഻ല്
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് മാന്് നജന്ഷസ഻കള഻ലഽും
രഺത഻ ഫയല് ീചയാറുന്ത഻നഽള വ
നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങള് വളീര ലള഻തമഺണ്. സുംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷീെുയഺ ുദശ഼യ കമ്മ഼ഷീെുയഺ
മഽന്ഷ ഺീക
രഺത഻ അഥവഺ അപ്പ഼ല് ഫയല് ീചയാറുന്ത഻ന് യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ
ഫ഼സിന഻ലല.
ഒരഺള്ക്ക്ക് സവയുമഺ അയഺള് അധ഻കഺരീപ്പടഽത്ത഻യ മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻ുക്കഺ
രഺത഻ ഫയല് ീചയാറഺും.
രഺത഻ ുനര഻ട്ട് ഫയൽ ീചയാറുകുയഺ ത ഺല് മഽുഖന
അയക്കഽകുയഺ ീചയാറഺും. ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽക, ഇത്തരും
രഺത഻കള് ഫയല് ീചയാറുന്ത഻ന്
അഭ഻ഭഺഷകീെ ആവശയമ഻ലല.
c) ഉപുഭഺക്തി ഇനുെഺറത്ത഻ീെ ഇന്ര്ഡറഽകള്
രഺത഻യ഻ല്
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് നീതക഻ലഽും തകരഺറ് സഺധനങ്ങള്ക്ക്ക് ഉ ീടന്് ുഫഺറും
ക ീടത്തഽകയഺീണക഻ുലഺ രഺത഻യ഻ല് റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് നീതക഻ലഽും ഒരഽ ആുരഺ ണും
സതയമഺീണന്് ീതള഻ഞ്ഞഺുലഺ, തഺീഴ
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ഒുന്ഺ അത഻ല് കാടഽതുലഺ
സുംഗത഻കള് ീചയാറഺന് എത഻ര്കക്ഷ഻കള്ക്ക്ക് ുഫഺറും ഓര്ഡര് നല്ത്കഽും.
i.
രഺത഻ക്കഺരന് വ഻ല (ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ലഺീണക഻ല് ന്ദ് ഼മ഻യവഽും) ത഻ര഻ീക നല്ത്കഺനഽും,
രഺത഻ക്കഺരന് ീചലവഺയ മറ്റ് തഽകകളുും ത഻ര഻ീക നല്ത്കഽക.
ii. എത഻ര്കക്ഷ഻യഽീട അന്ദ്ശദ്ധ മാലമഽ ടഺയ നഺശനഷ്ടും അഥവഺ
രഽക്ക഻നഽള വ തഽക
നഷ്ട ര഻ഹഺരമഺയ഻ ഉ ുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് നല്ത്കഽക.
iii. ുചഺദയും ച഻ഹ്നമഺയ഻ നല്ത്ക്കഽന് ുസവനങ്ങളുീട കഽറവ് അഥവ തകരഺറ് ന഼ക്കും
ീചയാറുക.
iv. അധഺര്മ്മ഻ക കചാണവടര഼ത഻ അഥവഺ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ത കചാണവട ര഼ത഻ ന഻ര്ത്തഽക അഥവഺ
അവര്ത്ത഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽക.
v.
ഺര്ട്ട഻കള്ക്ക്ക് ആവശയമഺയ തഽക നല്ത്കഽക.
d) പരഺത഻കളുീട ഇനസവഭഺവം
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിനുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് മാന്് ുഫഺറങ്ങള഻ലഽും വരഽന് മ഻ക്ക ഇന
ഉപുഭഺക്തി ഇന തര്ക്കങ്ങളും തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഺണ്
വരഽന്ത്:
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

ീേയ഻മഽകള് ീസറ്റ഻സ് ീചയാറുന്ത഻ലഽള വ കഺലതഺമസും
ീേയ഻മഽകള് ീസറ്റ഻ല് ീചയാറഺത഻ര഻ക്കഽക
ീകയ഻മഽകള് ന഻രസ഻ക്കഽക
നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ ഗണയത
ു ഺള഻സ഻യഽീട ചട്ടങ്ങളുും വയവസ്ഥകളുും തഽടങ്ങ഻യവ.

3. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന്ംബം്സ്ഡമഺന്
1938-ീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട഻ീെ അധ഻കഺര ര഻ധ഻യ഻ല് ുകന്ദ്ര സര്ക്കഺര് 1998 നവുംബര് 11-ന്
ഽറത്ത഻റക്ക഻യ ഔുദയഺഗ഻ക ഗസ്റ്റ഻ല് ന്ദ് സ഻ദ്ധ഼കര഻ചാണ് 1998-ല് ഇന റ഻ീപ്ഡസ്സല് ഇന ്ത് ഇന
പബ്ല഻ക ഇന പ്ഗ഼വന്സസ്ഡ ഇന റാൾസ്ഡ ഉ ടഺക്ക഻. ഈ ന഻യമും ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻നഽും
ുനഺണ്-ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻നഽും എലലഺ വയക്ത഻ഗത ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽകള്ക്ക്കഽും ബഺധകമഺണ്.
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ഈ ന഻യമത്ത഻ീെ ലക്ഷയ്ും എീന്ത്ന്ഺല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻കളുീട ഭഺഗത്ത് ന഻ന്ഽും
നയഺയമഺയ ര഼ത഻യ഻ലഽും കഺരയക്ഷമമഺയഽും
ക്ഷഺുഭദമ഻ലലഺീതയഽും ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ല്
ീചയാറുന്തഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ രഺത഻കളുും ര഻ഹര഻ക്കഽകീയന്തഺണ്.
ഒരഽ ഇന പ്പശ്നപര഻ഹഺര ഇന വ വസ്ഥയ഻ല്, ഇന ഇന്ഷവററഽീടയഽം ഇന ഇന്ഷവര് ഇന
ീചയ്ത ഇന
വ ക്ത഻യഽീടയഽം ഇന
ഇടയ഻ല് ഇന
ഒരഽ ഇന
മത്പ സ്ഥനഺയഽം ഇന
ീകൌണ്സ഻ലറഺയഽം ഇന്ംബഽ്സ്ഡമഺന് ഇനന഻ലീകഺള്ളഺം.
്ംബഽ്സ്ഡമഺീെ ഇന
ത഼രഽമഺനം, ഇന
പരഺത഻ ഇന
സവ഼കര഻ക്കഽകുയഺ ഇന
തള്ളുകുയഺ ഇനീചയ്തഺലഽം, ഇനഅതഺണ് ഇനഅത്ഫ഻മ ഇനത഼രഽമഺനം.
d) ്ംബഽ്സ്ഡമഺന് ഇനപരഺത഻ ഇനനല്കഽക
ഓുംബഽ്സ്മഺന് നല്ത്കഽന്
രഺത഻ ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ുയഺ അയഺളുീട
അവകഺശ഻ുയഺ എഴഽത഻ തയാറഺറഺക്ക഻ ഒപ്പ഻ട്ട് ുവണും നല്ത്കഺന്, നത് ഓുംബഽ്സ്മഺീെ
അധ഻കഺര ര഻ധ഻യ഻ലഺുണഺ ഇന്ഷഷവററഽീട ന്ദ്ബഺ് ച് അഥവഺ ഓഫ഼സ് വരഽന്ത്
അവ഻ടഽീത്ത ഓുംബഽ്സ്മഺീെ ുമല്ത്വ഻ലഺസത്ത഻ല് ുവണും രഺത഻ നല്ത്കഺന്, ഇത഻ീെ
ഒപ്പും നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ സവഭഺവവഽും മത഻പ്പ് തഽകയഽും ന്ദ് ത഼ക്ഷ഻ക്കഽന് നഷ്ട ര഻ഹഺരവഽും
അത഻ീന ഻ന്ത്ഽണയ്ക്ക്കഽന് ുഡഺക്കഽീമെ് ഉ ീടക഻ല് അതഽും കാട഻ നല്ത്കഽക.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വ സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ല് ഓുംബഽ്സ്മഺന്
iv. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ുരഖഺമാലും
കമ്പന഻ :

രഺത഻ നല്ത്കഺും:

രഺത഻ എഴഽത഻ നല്ത്കഽകയഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്


രഺത഻ ന഻രസ഻ക്കഽകുയഺ
 ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യ഻ല് രഺത഻ നല്ത്ക഻ ഒരഽമഺസും കഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടുും
മറഽ ട഻ ലഭ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽുയഺ

രഺത഻ക്കഺരന്

v. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ നല്ത്ക഻യ മറഽ ട഻യ഻ല് രഺത഻ക്കഺരന് സുംതിപ്തനീലലക഻ൽ
vi. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷും ഒരഽ വര്ഷത്ത഻നഽുശഷും രഺത഻ നല്ത്കണും.
vii.
രഺത഻ നീതക഻ലഽും ുകഺടത഻യ഻ുലഺ ഉ ുഭഺക്തി ുഫഺറത്ത഻ുലഺ അര്ന്ദ്ബ഻ുടഷന഻ുലഺ
വ഻ചഺരണയ഻ല഻ര഻ക്കഽന്ത് ആയ഻ര഻ക്കരഽത്.
e) ്ംബഽ്സ്ഡമഺീെ ഇനശഽപഺര്ശകള്
ഓുംബഽ്സ്മഺന് ഺല഻ുക്ക ടതഺയ ച഻ല കടമകള് അഥവഺ ുന്ദ് ഺുട്ടഺുകഺളുകളു ട്:
v. അത്തരും ഒരഽ
രഺത഻ ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷും ഒരഽ മഺസത്ത഻നഽള വ഻ല് ശഽ ഺര്ശകള്
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കണും.
vi. അത഻ീെ
കര്പ്പ്
ഉ ുഭഺക്തഺവ഻നഽും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കമ്പന഻ക്കഽും
അയചാണു
ീകഺടഽക്കണും.
vii. അത്തരും ശഽ ഺര്ശകള് ലഭ഻ചാണ് 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ല് ഉ ുഭഺക്തഺവ് ശഽ ഺര്ശ
ുരഖമാലും എഴഽത഻ സവ഼കര഻ക്കണും.
viii. ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീെ സമ്മത ന്ദ്തത്ത഻ീെ
കര്പ്പ് ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് അയക്കഽകയഽും 15
ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ല് മറഽ ട഻ ുവണീമന്് ആവശയീപ്പടഽകയഽും ീചയാറുും.
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f) ്ംബഽ്സ്ഡമഺീെ ഇനന ഺയവ഻ധ഻
മദ്ധയസ്ഥ ന്ദ്ശമത്ത഻ലാീട തര്ക്കും ര഻ഹര഻ക്കഺനഺയ഻ീലലക഻ല്, ഓുംബഽ്സ്മഺന് നയഺയമഺയ഻
ുതഺന്ഽന് ര഼ത഻യ഻ല് വ഻ധ഻
ഺസഺക്കഽും, അത് ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട
നഺശനഷ്ടങ്ങളുീട ര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് ആവശയമഺയത഻ല് കാടഽതല് ആയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ചട്ടങ്ങള് ന്ദ് കഺരമഺയ഻ര഻ക്കഽും ഓുംബഽ്സ്മഺീെ നയഺയവ഻ധ഻:
v. നഷ്ട ര഻ഹഺരത്തഽക 20 ലക്ഷത്ത഻ല് കാടഽതല് ആയ഻ര഻ക്കരഽത് (എ്ുന്ദ്സ്ഗഷയയഽും മറ്റ്
ീചലവഽകളുും ഉള്ക്പ്പീട)
vi. അത്തരും
രഺത഻കള് ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷും 3 മഺസത്ത഻നഽള വ഻ല് നഷ്ട ര഻ഹഺരും
നല്ത്ക഻യ഻ര഻ക്കണും, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽത്ത വയക്ത഻ മഽഴഽവന് നഷ്ട ര഻ഹഺരവഽും
ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷും 30 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ല് അറ഻യ഻ക്കണും.
vii. ഇന്ഷഷവറര്
വ഻ധ഻
അുംഗ഼കര഻ക്കഽകയഽും
അത഻ീനപ്പറ്റ഻യഽള വ
അറ഻യ഻പ്പ്
15
ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ല് ുരഖമാലും എഴഽത഻ ഓുംബഽ്സ്മഺീന അറ഻യ഻ക്കണും.
viii. ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ വ഻ധ഻ അുംഗ഼കര഻ക്കഽന്തഺയ഻ ുരഖഺമാലും എഴഽത഻
അറ഻യ഻ചാണ഻ീലലക഻ല്, ഇന്ഷഷവറര് നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ നട ട഻ ന്ദ്കമങ്ങള്
ീചയാറ഻ലല.
ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
20 ലക്ഷും രാ യഽീട വീര മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ അഥവഺ നഷ്ട ര഻ഹഺരും
ീേയ഻ും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ രഺത഻കളഺണ് __________ അധ഻കഺര ര഻ധ഻യ഻ല് വരഽന്ത്.
I. ജ഻ലലഺ ുഫഺറും
II. സുംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷന്
III. സ഻ലഺ ര഻ഷ്ത്
IV. ുദശ഼യ കമ്മ഼ഷന്
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സംപ്ഗഹം


ഐആര്ഡ഻എ ഇെുന്ദ്ഗറ്റഡ് ന്ദ്ഗ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമെ് സ഻സ്റ്റും (IGMS) നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്,
അത്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
അനയഺയ
ര഻ഹഺരത്ത഻ീെ
ുകന്ദ്ര഼യ
ുശഖരമഺയ഻ട്ടഺണ്
ന്ദ് വര്ത്ത഻ക്കഽന്ത്, അതഽു ഺീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലയ഻ീല അനയഺയും ര഻ഹര഻ക്കഽന്ത്
ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽന് ഉ കരണമഺണ്.



‚ഉ ുഭഺക്തി തര്ക്ക ര഻ഹഺര നജന്ഷസ഻കള്‛ ജ഻ലലഺ തലങ്ങള഻ലഽും സുംസ്ഥഺനതലങ്ങള഻ലഽും
ുദശ഼യ തലങ്ങള഻ലഽും ന഻ലവ഻ല് വന്഻ട്ടു ട്.



ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിനുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് മാന്് ുഫഺറങ്ങള഻ലഽും വരഽന് മ഻ക്ക
ഉ ുഭഺക്തി തര്ക്കങ്ങളുും ഉ ടഺകഽന്ത് ീേയ഻മഽകള് ീസറ്റ഻ല് ീചയാറുന്ത഻ലഽള വ
കഺലതഺമസും, ീേയ഻മഽകള് ീസറ്റ഻ല് ീചയാറഺത഻ര഻ക്കഽക, ീകയ഻മഽകള് ന഻രസ഻ക്കഽക,
നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ ഗണയത, ു ഺള഻സ഻യഽീട ചട്ടങ്ങളുും വയവസ്ഥകളുും തഽടങ്ങ഻യവ.



ഒരഽ
ന്ദ് ം  ന ര഻ഹഺര
വയവസ്ഥയ഻ല്,
ഇന്ഷഷവററഽീടയഽും
ഇന്ഷഷവര്
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീടയഽും ഇടയ഻ല് ഒരഽ മദ്ധയസ്ഥനഺയഽും ീകിസ഻ലറഺയഽും ഓുംബഽ്സ്മഺന്
ന഻ലീകഺള വഺും.



മദ്ധയസ്ഥ ന്ദ്ശമത്ത഻ലാീട തര്ക്കും ര഻ഹര഻ക്കഺനഺയ഻ീലലക഻ല്, ഓുംബഽ്സ്മഺന് നയഺയമഺയ഻
ുതഺന്ഽന് ര഼ത഻യ഻ല് വ഻ധ഻
ഺസഺക്കഽും, അത് ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട
നഺശനഷ്ടങ്ങളുീട ര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് ആവശയമഺയത഻ല് കാടഽതല് ആയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല.

മഽഖ പദങ്ങള്
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ഇെുന്ദ്ഗറ്റഡ് ന്ദ്ഗ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമെ് സ഻സ്റ്റും (IGMS)
ഉ ുഭഺക്തി സുംരക്ഷ ന഻യമും, 1986
ജ഻ലലഺ ുഫഺറും
സുംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷന്
ുദശ഼യ കമ്മ഼ഷന്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓുംബഽ്മഺന്

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷയഽീട ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
20 ലക്ഷും രാ യഽീട വീര മാലയമഽള വ ചരുക്കഺ സഺധനങ്ങുളഺ അഥവഺ നഷ്ട ര഻ഹഺരും
ീേയ഻ും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ രഺത഻കള് ജ഻ലലഺ ുഫഺറത്ത഻ീെ അധ഻കഺര ര഻ധ഻യ഻ല് വരഽന്ത്.
സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങള്
ുചഺദ ം ഇന1
ഐജ഻എുംഎസ഻ീെ ാര്ണ രാ ും.
I. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ജനറല് മഺുനമെീമെ് സ഻സ്റ്റും
II. ഇന്ത്യന് ജനറര് മഺുനമെീമെ് സ഻സ്റ്റും
III. ഇെുന്ദ്ഗറ്റഡ് ന്ദ്ഗ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമെ് സ഻സ്റ്റും
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IV. ഇെല഻ജെ് ന്ദ്ഗ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമെ് സ഻സ്റ്റും

ുചഺദ ം ഇന2
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ഉ ുഭഺക്തി അനയഺയ ര഻ഹഺര നജന്ഷസ഻യഺണ് 20 ലക്ഷും
രാ മഽതല് 1 ുകഺട഻ രാ വീരയഽള വ ഉ ുഭഺക്തി രഺത഻കള് ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത്?
I. ജ഻ലലഺ ുഫഺറും
II. സുംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷന്
III. ുദശ഼യ കമ്മ഼ഷന്
IV. സ഻ലഺ ര഻ഷ്ത്
ുചഺദ ം ഇന3
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ഒരഽ സഺധഽതയഽള വ ഉ ുഭഺക്തി
രഺത഻യഺയ഻
കണക്കഺക്കഺന് കഴ഻യഺത്തത്?
I. എുംആര് ഻ീയക്കഺള് കാടഽതല് തഽക കചാണവടക്കഺരന് ഈടഺക്കഽന്ത്
II. ഒരഽ
വ഻ഭഺഗത്ത഻ീല നറ്റവഽും മ഻കചാണ ഉത് ന്ും നതഺീണന്് കചാണവടക്കഺരന്
ഉ ുദശ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽക.
III. മരഽന്഻ീെ
കഽപ്പ഻യ഻ല്
അലര്ജ഻
ഉ ടഺകഺന്
സഺദ്ധയതയഽീണന്്
തഺക്ക഼ത്
നല്ത്കഺത഻ര഻ക്കഽക
IV. ുകടഽ ഺട് സുംഭവ഻ചാണ ഉത് ന്ങ്ങള്
ുചഺദ ം ഇന4
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട
ഉ ുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് നല്ത്കഺന് കഴ഻യഽന് അനഽുയഺജയമഺയ മഺര്ഗും?
I. ു ഺല഼സ്
II. സഽന്ദ് ഼ുംുകഺടത഻
III. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓുംബഽ്സ്മഺന്
IV. ജ഻ലലഺ ുകഺടത഻

രഺത഻കള്

ുചഺദ ം ഇന5
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ് സ്തഺവനയഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓുംബഽ്സ്മഺീെ
അധ഻കഺര ര഻ധ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ശര഻?
I. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓുംബഽ്സ്മഺന് ുദശ഼യതല അധ഻കഺര ര഻ധ഻യഺണഽള വത്
II. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓുംബഽ്സ്മഺന് സുംസ്ഥഺനതല അധ഻കഺര ര഻ധ഻യഺണഽള വത്
III. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓുംബഽ്സ്മഺന് ജ഻ലലഺതല അധ഻കഺര ര഻ധ഻യഺണഽള വത്
IV. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓുംബഽ്സ്മഺന് ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ന്ദ് ുദശത്ത് മഺന്ദ്തും ന്ദ് വര്ത്ത഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
അധ഻കഺരമഺണഽള വത്
ുചഺദ ം ഇന6
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓുംബഽ്സ്മഺന഻ല് എങ്ങീനയഺണ് രഺത഻ നല്ത്ുക
I.
രഺത഻ എഴഽത഻ ുവണും നല്ത്കഺന്
II.
രഺത഻ ുഫഺണ഻ലാീട റഞ്ഞഺല് മത഻
III. ുനര഻ല് ക ട് രഺത഻ റഞ്ഞഺല് മത഻
IV.
ന്ദ്ത രസയത്ത഻ലാീട ുവണും രഺത഻ നല്ത്കഺന്
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ടത്?

ുചഺദ ം ഇന7
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓുംബഽ്സ്മഺീന സമ഼ ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ സമയ ര഻ധ഻ എന്ദ്തനയഺണ്?
I.
II.
III.
IV.

ഇന്ഷഷവറര്
ഇന്ഷഷവറര്
ഇന്ഷഷവറര്
ഇന്ഷഷവറര്

രഺത഻
രഺത഻
രഺത഻
രഺത഻

ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷും
ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷും
ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷും
ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷും

2
3
1
1

വര്ഷങ്ങള്ക്ക്കഽള വ഻ല്
വര്ഷങ്ങള്ക്ക്കഽള വ഻ല്
വര്ഷത്ത഻നഽള വ഻ല്
മഺസത്ത഻നഽള വ഻ല്

ുചഺദ ം ഇന8
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓുംബഽ്സ്മഺന് രഺത഻ നല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ
മഽന്ഽ ഺധ഻ അലലഺത്തത്?
I. ‘വയക്ത഻ഗത ന഻രകള഻ലഽള വ’ ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടഺണ് ഒരഽ വയക്ത഻
രഺത഻
നല്ത്ുക ടത്
II. ഇന്ഷഷവറര് രഺത഻ ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷും 1 വര്ഷത്ത഻നഽള വ഻ല് രഺത഻ നല്ത്കണും
III. ഓുംബഽ്സ്മഺീന സമ഼ ഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽന്ഷ ്
രഺത഻ക്കഺരന് ഉ ുഭഺക്തി ുഫഺറീത്ത
സമ഼ ഻ക്കണും
IV. 20 ലക്ഷും രാ വീര നഷ്ട ര഻ഹഺരത്തഽകയഽള വ രഺത഻കളഺണ് ഇവ഻ീട ര഻ഗണ഻ക്കഽന്ത്.
ുചഺദ ം ഇന9
ഓുംബഽ്സ്മഺന഻ല് രഺത഻ നല്ത്കഽന്ത഻ന് എീന്ത്ക഻ലഽും ഫ഼സ് നല്ത്ുക
I. 100 രാ ഫ഼സഺയ഻ നല്ത്കണും
II. ഫ഼സ് ഒന്ഽും തീന് അടയ്ക്ുക്ക ട഻ലല
III. നഷ്ട ര഻ഹഺര തഽകയഽീട 20% ഫ഼സഺയ഻ അടയ്ക്ക്കണും
IV. നഷ്ട ര഻ഹഺര തഽകയഽീട 10% ഫ഼സഺയ഻ അടയ്ക്ക്കണും

ടതഺയ഻ട്ടു

ുടഺ?

ുചഺദ ം ഇന10
സവകഺരയ ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് എത഻ീരയഽും രഺത഻ നല്ത്കഺന് കഴ഻യഽുമഺ?
I. ീ ഺതഽുമഖലയ഻ലഽള വ ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് എത഻ീര മഺന്ദ്തുമ രഺത഻ നല്ത്കഺന് കഴ഻യഽകയഽള വു
II. സവകഺരയ ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് എത഻ീര രഺത഻ നല്ത്കഺന് കഴ഻യഽും
III. ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലയ഻ീല സവകഺരയ ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് എത഻ീര മഺന്ദ്തുമ
രഺത഻
നല്ത്കഺന് കഴ഻യഽകയഽള വു
IV. ുനഺണ്-ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലയ഻ീല സവകഺരയ ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് എത഻ീര മഺന്ദ്തുമ
രഺത഻ നല്ത്കഺന് കഴ഻യഽകയഽള വു
സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ഐജ഻എുംഎസ഻ീെ ാര്ണ രാ ും ഇെുന്ദ്ഗറ്റഡ് ന്ദ്ഗ഼വന്ഷസ് മഺുനമെീമെ് സ഻സ്റ്റും.
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
സുംസ്ഥഺന കമ്മ഼ഷനഺണ് 20 ലക്ഷും രാ
രഺത഻കള് ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത്

മഽതല് 1 ുകഺട഻ രാ
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വീരയഽള വ ഉ ുഭഺക്തി

ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ഒരഽ
വ഻ഭഺഗത്ത഻ീല
നറ്റവഽും
മ഻കചാണ
ഉത് ന്ും
നതഺീണന്്
കചാണവടക്കഺരന്
ഉ ുദശ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽക എന്തഺണ് സഺധഽതയഽള വ ഉ ുഭഺക്തി രഺത഻യഺയ഻ കണക്കഺക്കഺന്
കഴ഻യഺത്തത്.
ഉത്തരം 4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട
രഺത഻കള് ഉ ുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക്
കഴ഻യഽന് അനഽുയഺജയമഺയത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓുംബഽ്സ്മഺന഻ലഺണ്.

നല്ത്കഺന്

ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് IV
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓുംബഽ്സ്മഺന്
അധ഻കഺരമഺണഽള വത്

ന഻ര്ദ഻ഷ്ട

ന്ദ് ുദശത്ത്

മഺന്ദ്തും

ന്ദ് വര്ത്ത഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ

ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓുംബഽ്സ്മഺന഻ല് എഴഽത഻ ുവണും നല്ത്കഺന്.
ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ഇന്ഷഷവറര് രഺത഻ ന഻രസ഻ചാണത഻നഽുശഷും 1 വര്ഷത്ത഻നഽള വ഻ല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓുംബഽ്സ്മഺന്
രഺത഻ നല്ത്കണും.
ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ഓുംബഽ്സ്മഺീന
സമ഼ ഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽന്ഷ ്
സമ഼ ഻ക്ക ുട ആവശയമ഻ലല

രഺത഻ക്കഺരന്

ഉ ുഭഺക്തി

ഉത്തരം ഇന9
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ഓുംബഽ്സ്മഺന഻ല് രഺത഻ നല്ത്കഽന്ത഻ന് ഫ഼സ് ഒന്ഽും തീന് അടയ്ക്ുക്ക
ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
സവകഺരയ ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് എത഻ീര

രഺത഻ നല്ത്കഺന് കഴ഻യഽും.
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ടത഻ലല.

ുഫഺറീത്ത

അനകസ്ഡചര്
ന഻ലവ഻ല് ഇന ഇന ഇത്ഫ യ഻ല് ഇന  ഇന പ്പവര്ത്ത഻ച്ചഇ ഇന വരഽന്ന ഇന ൂലത് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
കമ്പന഻കളുീട ഇനപട്ട്യൂട്ട്഻ക
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ബജഺജ് അലയന്ഷസ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ബ഻ര്ളഺ സണ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
എച്ചച്ചഡ഻എറ് ഓസ഻ സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഐസ഻ഐസ഻ ന്ദ് ാഡന്ഷഷയന് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഐഎല്പ്ജ഻ ൂവശയ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺര്പ്പുറഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യ
മഺ്സ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
഻എന്ഷബ഻ ീമറ്റ്ൂലഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുകഺതക് മഹ഼ന്ദ്ര ഓള്ക്ഡ് മയാചാണല് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
എസ്ബ഻ഐ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ടഺറ്റഺ എഐഎ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
റ഻ലയന്ഷസ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
അൂവവ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
സഹഺറ ഇന്ത്യ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ന്ദ്ശ഼റഺും ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഭഺരത഻ അ്സഺ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഫയാചാണൽ ജനറഺല഻ ഇന്ത്യ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഐഡ഻ബ഻ഐ ീഫഡറല് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കഺനറ എചാണ്എസ്ബ഻സ഻ ഓറ഻യെല് ബഺക് ഓഫ് ുകഺുമഴ്സ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
എജ഻ുയഺണ് ീറല഻ുഗയര് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഡ഻എല്ത്എഫ് ന്ദ് ഺമ഻ര഻യഺ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
സ്റ്റഺര് യാണ഻യന് ഡയ്-ചാണ഻ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
എഡൽൂവസ് ുടഺുകയഺ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
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പഺഠം ഇന4
വശങ്ങൾ

 ഇനീറഗഽുലറ്ററ഻ ഇന

ഇന്ഷവറന്സ് നജന്റഽമഺര്
2016 ഏഩ്യഺറ് 1 ഭ഼തറഹണ് ഄഩ്ഩൃമഺന്ഭിന്ര് ഒപ് ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്ര്
രിഗ഼റീശന്ഷ് ഩ്യഹഫറ്മത്തഺറഹമത്.
തഹളികൂട഼ത്തഺയഺക്ക഼ന്നനഺയ്ഴചനങ്ങല്കക
് ്ഴലയിമധഺകംഩ്യഹധഹന്മഭ഼ണ്ട്.
1. നഺയ്ഴചനങ്ങല്
1) ‚അക്ട‛് എന്നഹറ്-1938റിദഺആന്ശ്ഴരന്ഷ് അക്ട്(1938-റി4-ഭത്തി),
കഹറഹകഹറങ്ങലഺറ്ഭഹര്രങ്ങലന഼ഷയഺച്ച്ബീദഗതഺഴയ഼ത്ത഼ന്നത്.
2) ‚ഄഩ്ഩൃമഺന്ഭിന്ര്റിര്രയ്‛ എന്നഹറ്ആന്ശ്ഴരന്ഷ്ഏജന്രഹമഺ
ഩ്യഴയ്ത്തഺക്ക഼ന്നതഺന്യ഼ഴ്മക്തഺമ്ക്ക് ആന്ശ്ഴരയ്ആശ്മഽചിമ്മ഼ന്ന
നഺമഭനത്തഺന഼ല്ലകത്ത്.
3) ‚ഄഩ്ഩറിര്ര്ഒപ഻ഷയ്‛ എന്നഹറ്ആന്ശ്ഴരന്ഷ്ഏജന്രഺറ്നഺന്ന഼ം
റബഺക്ക഼ന്നരിഩ്യഷിന്രിശന഼കല഼ംഄഩ്ഩ഻റ഼കല഼ം
ഩയഺഗണഺക്ക഼ന്നതഺന഼ംഩയഺസയഺക്ക഼ന്നതഺന഼ംആന്ശ്ഴരയ്
ച഼ഭതറഩ്ഩിട഼ത്ത഼ന്നഒപ഻ഷരഹണ്.
4) ‚ആന്ശ്ഴരന്ഷ്ഏജന്ര് ‛ എന്നഹറ്ഫഺഷഺനഷ്ഷ്ഩൃലഺഷഺഩ഼ത഼ക്ക഼ക,
ഩ഼നയ഼ദ്ധയഺക്ക഼ക, ത഼ടയ഼ക, ത഼ടങ്ങഺമആന്ശ്ഴരന്ഷ഼ഭഹമഺ
ഫഺഷഺനഷ്ഷ഼ഭഹമഺഫന്ധഩ്ഩിട്ടജൃറഺകല്ക്കഹമഺആന്ശ്ഴരയ്
നഺമഭഺക്ക഼ന്നഴ്മക്തഺമഹണ്.
5) ‚ഄതൃരഺര്രഺ‛ എന്നഹറ്1999-റി(1990-റി41) ആന്ശ്ഴരന്ഷ്രിഗ഼റീര്രരഺ
അന്ര്ഡിഴറഩ്ഭിന്ര്ഄതൃരഺര്രഺഅക്ടഺറിഷിക്ശന്3-റി
ഴ്മഴഷ്ഥകല്ഩ്യകഹയംയഽഩ഻കയഺച്ചആന്ശ്ഴരന്ഷ് രിഗ഼റീര്രരഺഅന്ര്
ഡിഴറഩ്ഭിന്ര്ഄതൃരഺര്രഺഒപ്ആന്ത്മ.
6) “കൃംഭ്ഩഷഺര്ര് ആന്ശ്ഴരന്ഷ്ഏജന്ര്”എന്നഹറ്യണ്ടൃഄതഺറ്
കഽട഼തറൃആന്ശ്ഴരര഼ഭഹയ്ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്രഹമഺനഺമഭഺച്ചഺട്ട഼ല്ല
ഴ്മക്തഺമഹണ്, ഴ്മഴഷ്ഥമിന്തിന്നഹറ്ഄമഹല്⁄ഄഴല്ന്നഺറധഺകം
റുപ്ആന്ശ്ഴരയ്, ജനരറ്ആന്ശ്ഴരയ്, അയൃഗ്മ
ആന്ശ്ഴരയ്,ഭൃണൃറുന്ആന്ശ്ഴരയ്എന്നഺഴഒയൃഴഺബഹഗത്തഺറിമ഼ം
ന്നഺറധഺകംആന്ശ്ഴരര഼ടിഄട഼ത്ത് യ഼ഷഭമത്ത്ഩ്യഴയ്ത്തഺക്കഹന്
ഩഹടഺറ്റ.
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7) “കീന്ദ്യ഻കാതഏജന്ര്റഺഷ്ര്ര”
് എന്നഹറ്എറ്റഹഏജന്ര഼ഭഹയ഼ം
നഺമഭഺച്ചഺട്ട഼ല്ലഏജന്ര഼ഭഹയ഼ടിഴഺവദഹംവങ്ങല്ഄടങ്ങഺമഄതൃരഺര്രഺ
ഩയഺഩഹറഺക്ക഼ന്നഏജന്ര഼ഭഹയ഼ടിറഺഷ്ര്രഹണ്.
8) “കീന്ദ്യ഻കാതഏജന്ര഼ഭഹയ഼ടികയഺഭ്ഩട്ടഺക”എന്നഹറ്ഩിയ഼ഭഹര്രച്ചടട്ം
റംഘഺച്ചത്ഭഽറംഄഥഴഹകാത്യഺഭംകഹണഺച്ചത്ഭഽറംനഺയ്ദ്ദഺശ്ട
ഈദ്മൃഗഷ്ഥന്നഺമഭനംരദ്ദഹക്കഺ⁄ഷഷ്ഩിന്ഡ്ചിമ്മ഼ന്ന
ഏജന്ര഼ഭഹയ഼ടിഴഺവദഹംവങ്ങൽ ഄടങ്ങഺമഄതൃരഺര്രഺഩയഺഩഹറഺക്ക഼ന്ന
ഏജന്ര഼ഭഹയ഼ടിറഺഷ്ര്രഹണ്.
‚ഡിഷഺഗ്നീര്രഡ് ഒപ഻ഷയ് (നഺയ്ദ്ദഺശ്ട ഈദ്മഹഗഷ്ഥന്)‛ എന്നഹറ് യ഼
ഴ്മക്തഺമി
ആന്ശ്ഴരന്ഷ്
ഏജന്രഹമഺ
നഺമഭഺക്ക഼ന്നതഺന്
ഄതൃരഺര്രഺമ഼ടിഄംഗ഻കാതഒപ഻ഷയ്
10) ‚ഩയ഻ക്ശനടത്ത഼ന്നഷ്ഥഹഩനം‛ എന്നഹറ്ഄതൃര്രഺമ഼ടി
9)

ഄന഼ഭതഺമൃട഼കഽടഺആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്രഹക഼ന്നതഺന഼ല്ലഩയ഻ക്ശ
നടത്ത഼ന്നആന്ഷ്ര്രഺട്ട്മഽട്ട്.
11) ഇരിഗ഼റീശന്ഷ് ഩ്യകഹയം“ഭൃണൃ-റുന്ആന്ശ്ഴരയ്”എന്നഹറ്1938റിആന്ശ്ഴരന്ഷ് അക്ടഺറിഷിക്ശന്2(9) ഩ്യകഹയം
നഺയ്ഴചഺച്ചഺയഺക്ക഼ന്നആന്ശ്ഴരയ്, ഄതഹമത്ഄഗ്യഺകല്ച്ചയ്
ആന്ശ്ഴരന്ഷ,് എക്ഷഩ
് ൃയ്ട്ട് ക്യിഡഺര്ര്ഗഹയന്രഺഫഺഷഺനഷ്ഷ് ഩൃറ഼ല്ല
യ഼ഩ്യത്മീകഴഺബഹഗത്തഺറ്ഭഹത്യംഫഺഷഺനഷ്ഷ്ചിമ്മ഼ന്നആന്ശ്ഴരയ്
12) “ഭല്ട്ടഺറിഴറ്ഭഹയ്ക്കര്രഺംഗ്ഷ്ക഻ം”എന്നഹറ്അക്ടഺറിഷിക്ശന്42എമ്ക്ക഼ല്ലഴഺവദ഻കയണത്തഺറ്നഺയ്ഴചഺച്ചഺയഺക്ക഼ന്നഏതൂയ഼ഷ്ക഻ഭ഼ം.
2. ആന്ശഴ
് രര്ആന്ശഴ
് രന്ഷ് ഏജന്രഺനിനഺമഭഺക്കല്:
1) ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്രഹകഹൽഅഗ്യസഺക്ക഼ന്നഴ്മക്തഺപൃംI-എ
തമ്മഹരഹക്കഺമഄഩീക്ശആന്ശ്ഴരര഼ടിനഺയ്ദ്ദഺശ്ടഈദ്മഹഗഷ്ഥന്
ഷഭയ്ഩ്ഩഺക്കണം.
2) ഄഩീക്ശറബഺച്ചതഺന഼വീശംതഹളികൂട഼ത്തഺയഺക്ക഼ന്നകഹയ്മങ്ങൽ
നഺയ്ദ്ദഺശ്ടഈദ്മഹഗഷ്ഥൽഩയഺവൃധഺച്ച്ഈരഩ്ഩഹക്കണം:a)

പൃംI-എതമ്മഹരഹക്കഺമഏജന്ഷഺഄഩീക്ശ
ഷഭ്ഩഽയ്ണണ
് ഭഹണിന്ന഼ം;

b)

ഏജന്ഷഺഄഩീക്ശമൂടൃഩ്ഩംഩഹന്കഹയ്ഡഺന്രിഩകയ്ഩ്ഩ഼ം
ഈണ്ടിന്ന് ഈരഩ്ഩഹക്കണം;

c)

രിഗ഼റീശന്ഷ് 6-റ്ഩയഹഭവഺച്ചഺയഺക്ക഼ന്ന ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്ര്
അകഹന഼ല്ലമൃഗ്മതഩയ഻ക്ശഩഹഷഹമഺട്ട഼ണ്ടൃഎന്ന഼ം;

d)

രിഗ഼റീശന്ഷ7-റ്ഩയഹഭയ്വഺച്ചഺയഺക്ക഼ന്നഩ്യകഹയഭ഼ല്ലഄമൃഗ്മത
ന്ന഼ംതന്നിമഺറ്റിന്ന഼ം;
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e)

ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഫഺഷഺനഷ്ഷ്നീടഺമിട഼ക്ക഼ന്നത഼ം
ഩൃലഺഷഺമ഼ടഭകല്ക്ക്അഴവ്മഭഹമഷീഴനങ്ങൽനറ്ക഼ന്നതഺന഼ല്ല
ഄരഺഴ഼ംഩയഺജ്ഞഹനഴ഼ംഄഩീക്ശകന഼ണ്ടൃമിന്ന഼ം
ഩയഺവൃധഺക്കണം;

3) ന്നഺറധഺകംറുപ്ആന്ശ്ഴരര഼ഭഹയ഼ടി, യ഼നൃണ്-റുപ്ആന്ശ്ഴരര഼ടി
ഄഥഴഹയ഼അയൃഗ്മആന്ശ്ഴരര഼ടിഄഥഴഹഄഴമഺൽഒയൃ
ആന്ശ്ഴരര഼ടിമ഼ംഏജന്ഷഺഄഩ്ഩൃമഺന്ഭിന്ര്ആറ്റിന്ന഼ം, ഄഩീക്ശകൽ
കയഺഭ്ഩട്ടഺകമഺൽഈല്ഩഩ
് ിട്ടഺട്ടഺറ്റിന്ന഼ംനഺയ്ദ്ദഺശ്ടഈദ്മൃഗഷ്ഥൽ
ഈരഩ്ഩഹക്കണം.
4) നഺയ്ദദ
് ഺശ്ടഈദ്മൃഗഷ്ഥന്തഹളികൂട഼ത്തഺയഺക്ക഼ന്നഴഩയഺവൃധഺച്ച്
ഈരഩ്ഩഹക്കണം:
a) ഭ഼കലഺൽഩരഞ്ഞഺയഺക്ക഼ന്നഈഩക്റൃഷ്(3) റിഩൃറിഩഹന്കഹയ്ഡ്
ഴഺവദഹംവങ്ങൽഈഩമൃഗഺച്ച്ഐഅയ്ഡഺഎഐഩയഺഩഹറഺച്ചഺട്ട഼ല്ല
കീന്ദ്യ഻കാതഏജന്ര്റഺഷ്ര്ര്ഩയഺവൃധഺച്ച്ഄഩീക്ശകന്രി
ഴഺഴയങ്ങൽഩയഺവൃധഺക്കഹം.
b) കീന്ദ്യ഻കാതറഺഷ്ര്രഺറിഏജന്ര഼ഭഹയ഼ടികയഺഭ്ഩട്ടഺകമഺറ്ഄഩീക്ശകൽ
ഈല്ഩ്ഩിട്ടഺട്ടഺറ്റിന്ന഼ംഈരഩ്ഩഹക്കണം.
5) ഭ഼കലഺറ്ഩരഞ്ഞഺയഺക്ക഼ന്നക്റൃഷ്IV(2)ഭ഼തൽക്റൃഷ് IV(4ഴയിമ഼ല്ല
കഹയ്മങ്ങലിറ്റഹംതാഩ്തഺകയഴ഼ംഅക്ടഺറിഷിക്ശൽ 42-റിഈഩഷിക്ശൽ
(3)-റ്ഩരഞ്ഞഺയഺക്ക഼ന്നഩ്യകഹയഭ഼ല്ലഄമൃഗ്മതന്ന഼ം
തന്നിമഺറ്റിങ്കഺൽഄഩീക്ശമ഼ംഎറ്റഹഡൃക്ക഼ഭിന്ര഼ക഼ംറബഺച്ച്15
ദഺഴഷത്തഺന഼ല്ലഺൽനഺയ്ദ്ദഺശ്ടഈദ്മൃഗഷ്ഥൽഏജന്ഷഺഄഩീക്ശമ഼ടി
നടഩടഺക്യഭങ്ങൽഩഽയ്തത
് ഺമഹക്കഺഏജന്രഺന്ഄഩ്ഩൃമഺന്ഭിന്ര്റിര്രൽ
ആശ്മഽചിമ്മ഼ം. നഺമഭഺക്കഩ്ഩിട്ടഏജന്രഺന്നഺയ്ദ്ദഺശ്ടഈദ്മൃഗഷ്ഥൽ
ഏജന്ഷഺകൃഡ്ഄറൃട്ട് ചിമ്മ഼ം, ഏജന്രഺന്തന്രിഩീയഺന്രിആനഺശ്മൽ
ചീയ്ത്തഹണ്ഏജന്ര്കൃഡ്നറ്ക഼ന്നത്.
6) ഭ഼കലഺറ്ഩയഹഭയ്വഺച്ചഺയഺക്ക഼ന്നഩ്യകഹയംആശ്മഽചിമ്മ഼ന്നഏജന്ഷഺ
ഄഩ്ഩൃമഺന്ഭിന്ര്റിര്രരഺൽഄഩ്ഩൃമഺന്ഭിന്ര്കഹറഹഴധഺമ഼ം
ഏജന്രഺന്രിച഼ഭതറമ഼ംഄഴൽഩഹറഺക്കീണ്ടഩിയ഼ഭഹര്രചട്ടങ്ങല഼ം
ഈണ്ടഹമഺയഺക്ക഼ം. ഄഩ്ഩൃമഺന്ഭിന്ര്റിര്രൽ 7 ദഺഴഷത്തഺന഼ല്ലഺൽഏജന്രഺന്
ഄമച്ച഼കൂട഼ക്ക഼ം.
7) ഄങ്ങനിനഺമഭഺക്ക഼ന്നആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്രഺന്ആന്ശ്ഴരര഼ടി
ഏജന്രഹണിന്ന്തഺയഺച്ചരഺമ഼ന്നതഺന്ആന്ശ്ഴരയ്ആശ്മ഼ചിമ്ത
തഺയഺച്ചരഺമൽകഹയ്ഡ്നറ്ക഼ം.
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8)

ഭഹയ്ഗ്ഗയീഖകലന഼ഷയഺച്ച഼ല്ലഴ്മഴഷ്ഥകൽഅഩീക്ശകൽ
ഩഹറഺച്ചഺട്ടഺറ്റിങ്കഺൽനഺയ്ദ്ദഺശ്ടഈദ്മഹഗഷ്ഥൽഏജന്ഷഺ
ഄഩ്ഩൃമഺന്ഭിന്ര്നറ്ക഼ന്നത്നഺശീധഺച്ചീക്കഹം. നഺയ്ദ്ദഺശ്ട
ഈദ്മൃഗഷ്ഥൽഇചട്ടഩ്യകഹയംറുഷന്ഷ്നറ്ക഼ന്നതൃ
ഩ഼ത഼ക്ക഼ന്നതൃനഺശീധഺക്ക഼കമഹണിങ്കഺൽ, ഄഴൽ21
ദഺഴഷങ്ങല്ക്ക഼ല്ലഺൽ ഄഩീക്ശകനിഄതഺന്രികഹയണംയീഖഹഭഽറംഎള഼തഺ
ഄരഺമഺക്കണം.

9)

നഺയ്ദ്ദഺശ്ടഈദ്മഹഗഷ്ഥൽഏജന്ഷഺഄഩ്ഩൃമഺന്ഭിന്ര്നഺയഷഺച്ചത഼ഭഹമഺ
ഫന്ധഩ്ഩിട്ടത഻യ഼ഭഹനത്തഺൽഄഩീക്ശകന്ഄതാഩ്തഺമ഼ണ്ടിങ്കഺൽ 
ആന്ശ്ഴരന്ഷ് കഭ്ഩനഺനഺമഭഺച്ചഺട്ട഼ല്ലഄഩ്ഩ഻റ഼ഭഹമഺഄഩ്ഩറിര്ര്
ഄതൃരഺര്രഺമിഷഭ഻ഩഺക്കഹം. ഄഩീക്ശകന്രിഄഩക്ശ
ഩ഼നഃഩയഺവൃധഺക്ക഼ന്നതഺനഹമഺആന്ശ്ഴരൽഄഩ്ഩറീര്ര്ഒപ഻ഷരി
നഺമഭഺക്ക഼ം. ഄഩ്ഩറിര്ര്ഄതൃരഺര്രഺഄഩീക്ശഩയഺഗണഺച്ച്15
ദഺഴഷങ്ങല്ക്ക഼ല്ലഺൽഄന്തഺഭത഻യ഼ഭഹനംയീഖഭഽറംഄഩീക്ശകനിഎള഼തഺ
ഄരഺമഺക്ക഼ം.

3. ആന്ശഴ
് രര് കൃംഭ്ഩഷഺര്ര് ആന്ശഴ
് രന്ഷ് ഏജന്രഺനിനഺമഭഺക്കല്:
1) യ഼ കൃഭ്ഩഷഺര്ര് ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്രഹകഹൽ ഄഩീക്ശഺക്ക഼ന്ന ഴ്മക്തഺ
ഫന്ധഩ്ഩിട്ട റുപ്, നൃണ്-റുപ്, സിറ്ത്ത് ഄഥഴഹ ഭൃണൃ-റുൽ
ആന്ശ്ഴരര഼ടി നഺയ്ദ്ദഺശ്ട ഈദ്മഹഗഷ്ഥന്രി ഄട഼ത്ത് പൃം I-ഫഺമഺൽ
ഄഩീക്ശ നറ്കണം.ഫന്ധഩ്ഩിട്ട ആന്ശ്ഴര഼ടി നഺയ്ദ്ദഺശ്ട ഈദ്മൃഗഷ്ഥൽ
ക്റൃഷ് IV-റ് ഩയഹഭയ്വഺച്ചഺട്ട഼ല്ല  ഭഹയ്ഗ്ഗയീഖകലഺറഽടി ഄഩീക്ശ
നടഩടഺക്യഭങ്ങൽചിമ്മ഼ം.
4. ആന്ശഴ
് രന്ഷ് ഏജന്ഷഺഩയ഻ക്ശ:1) ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്രഹമഺനഺമഭഺക്ക഼ന്നതഺന്ഄതൃരഺര്രഺ
നഺയ്ദ്ദീവഺച്ചഺട്ട഼ല്ലഷഺറഫഷ്ഩ്യകഹയംറുപ്, ജനരൽ, സിറ്ത്ത്
ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഴഺശമങ്ങലഺൽഩയ഻ക്ശനടത്ത഼ന്നഷ്ഥഹഩനംനടത്ത഼ന്ന
ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്ഷഺഩയ഻ക്ശഩഹഷഹകണം. ഩയ഻ക്ശഩഹഷഹക഼ന്നതഺന്
ഩയ്മഹഩ്തഭഹമയ഻തഺമഺൽആന്ശ്ഴരന്ഷഺനിക്ക഼രഺച്ച഼ല്ലഩയഺജ്ഞഹനം
ഴഺദ്മഹയ്ത്ഥഺകല്ക്ക്നറ്ക഼ന്നതഺന്അഴവ്മഭഹമഭഹയ്ഗ്ഗനഺയ്ദ്ദീവങ്ങല഼ം
ഩയഺവ഻റനഴ഼ംആന്ശ്ഴരൽനറ്കണം.
2) ഴഺജമകയഭഹമഺആന്ശ്ഴരന്ഷ്ഏജന്ഷഺഩയ഻ക്ശഩഹഷഹക഼ന്ന
ഄഩീക്ശകയ്ക്ക്ഩയ഻ക്ശനടത്ത഼ന്നഄധഺകാതൽഷയ്ട്ടഺപഺക്കീര്ര്നറ്ക഼ം,
ഩയ഻ക്ശനടത്ത഼ന്നഄധഺകാതൽനറ്ക഼ന്നഷയ്ട്ടഺപഺക്കീര്രഺന്12
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ഭഹഷത്തികഹറഴധഺഈണ്ടഹക഼ം, അദ്മതഴണആന്ശ്ഴരര഼ടിക഻ളഺൽ
ഏജന്രഹമഺഄഩ്ഩൃമഺന്ഭിന്ര് നീട഼കഎന്നഈദ്ദീവ്മത്തൃടിമഹണ്.
3) ഭ഼കലഺൽഩരഞ്ഞഺയഺക്ക഼ന്നആന്ശ്ഴരന്ഷ്ഏജന്ഷഺഩയ഻ക്ശഩഹഷഹമഺ
ഩയ഻ക്ശനടത്ത഼ന്നഄധഺകാതൽനറ്ക഼ന്നഷയ്ട്ടഺപഺക്കീര്ര്
റബഺക്ക഼ന്നഴയിഏജന്ര഼ഭഹയഹമഺനഺമഭഺക്ക഼ന്നതഺന്
മൃഗ്മതമ഼ല്ലഴയഹമഺഩയഺഗണഺക്ക഼ം.
5. ആന്ശഴ
് രന്ഷ് ഏജന്രഹമഺഩ്യഴയ്തത
് ഺക്ക഼ന്നതഺന഼ല്ലഄമൃഗ്മത: അക്ടഺറി
ഷിക്ശൽ42 (3) ഩ്യകഹയംയ഼ഄഩീക്ശകനിഄമൃഗ്മനഹക്ക഼ന്നചഺറ
ഴ്മഴഷ്ഥകല഼ണ്ട്.
6. ഩിയ഼ഭഹര്രച്ചട്ടം
തഹളികൂട഼ത്തഺയഺക്ക഼ന്നഩൂയ഼ഭഹര്രച്ചട്ടംഏജന്ര഼ഭഹയ്ക്ക്ഫഹധകഭഹണ്:-

1)

a) ഒയൃആന്ശഴ
് രന്ഷ് ഏജന്ര഼ം
i.
ii.
iii.

iv.

v.

തഹൽ ജൃറഺ ചിമ്മ഼ന്ന ആന്ശ്ഴരന്ഷ് കഭ്ഩനഺമിമ഼ം തഹൽ അയഹണിന്ന഼ം
ഷ്ഴമംയ഼ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്ര്തഺയഺച്ചരഺമണം;
ഩ്യൂഷ്ഩിക്ട് അഴവ്മഩ്ഩിട഼കമണിങ്കഺൽ തന്രി റുഷന്ഷ് ഄഴയി
കഹണഺക്ക഼ക;
ഩ്യൂഷ്ഩിക്ടഺന്രി അഴവ്മങ്ങല്ക്ക് ഄന഼മൃജ്മഭഹമ ആന്ശ്ഴരന്ഷ്
ഩ്റഹൽ വ഼ഩഹയ്വ ചിമ്ത്  അ ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഈത്ഩന്നത്തിക്ക഼രഺച്ച഼ല്ല
ഴഺഴയങ്ങൽവ്യദ്ധഹഩഽയ്ഴ്ഴംഴഺഴയഺക്ക഼ക;
ന്നഺറധഺകം
ആന്ശ്ഴരരി
ഩ്യതഺനഺധ഻കയഺക്ക഼ന്ന഼ണ്ടിങ്കഺൽ
ഈഩബൃക്തഹഴഺന്രി തഹത്ഩയ്മം ഄന഼ഷയഺച്ച് ഈത്ഩന്നങ്ങലിക്ക഼രഺച്ച്
ന്മമഹഭഹമയ഻തഺമഺൽഈഩദീവംനറ്ക഼ക;
ഩ്യൂഷ്ഩിക്ട് ചൃദഺക്ക഼കമഹണിങ്കഺൽഴഹഗ്ദഹനംചിമ്തആന്ശ്ഴരന്ഷ്
ഈത്ഩന്നംഴഺറ്ക്ക഼ഭ്ഩൃൽറബഺക്ക഼ന്നകഭ്ഭ഻ശന്രിഷ്കീൽ
ഴിലഺഩ്ഩിട഼ത്ത഼ക;

vi.

ഴഺറ്ക്ക഼ഴഹനഹമഺഴഹഗ്ദഹനംചിമ്തആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഈത്ഩന്നത്തഺന്
ആന്ശ്ഴൽചിമ്മ഼ന്നഴ്മക്തഺമഺൽനഺന്ന഼ംഇടഹക്ക഼ന്നഩ്യ഻ഭഺമം
എത്യമഹണിന്ന് ഷഽചഺഩ്ഩഺക്ക഼ക;

vii.

ആന്ശ്ഴരയ്ക്ക്ഩ്യൂഩ്ഩൃഷൽപൃഭഺൽഎന്തൂക്കിഴഺഴയങ്ങലഹണ്
അഴവ്മഭിന്ന്ഩ്യൂഷ്ഩിക്ടഺന്ഴഺഴയഺച്ച്കൂട഼ക്ക഼ക, ഭഹത്യഭറ്റ
ഴഷ്ത഼നഺശ്ഠതകൽആന്ശ്ഴരന്ഷ്ഴഹങ്ങ഼ഭ്ഩൃൽ
ഴിലഺഩ്ഩിട഼ത്തീണ്ടതഺന്രിഅഴവ്മകതമ഼ംഴഺഴയഺച്ച്കൂട഼ക്ക഼ക;

viii.

ഩ്യൂഷ്ഩിക്ടഺന്ഏതിങ്കഺറ഼ംതയത്തഺറ഼ല്ലദ഼യ്വ഻റങ്ങലൃ
ഷന്ഩത്തഺകബദ്യതക്ക഼രഴൃഈണ്ടിങ്കഺൽഄത്ആന്ശ്ഴരര഼ടിവ്യദ്ധമഺൽ
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ഩിട഼ത്ത഼കമ഼ംഄത്യ഼രഺഩ്ഩൃയ്ട്ടഺന്രിയഽഩത്തഺൽ(ആന്ശ്ഴരന്ഷ് 
ഏജന്ര്കൃണ്പഺഡന്ശ്മൽരഺഩ്ഩൃയ്ട്ട്) ഩ്യൂഩ്ഩൃഷൽപൃഭഺന്രി
ഩ്ഩംആന്ശ്ഴരയ്ക്ക്ഷഭയ്ഩ്ഩഺക്ക഼കമ഼ംചിമ്മ഼ക,
ഩ്യൂഷ്ഩിക്ടഺനിഩ്ഩര്രഺമ഼ല്ലഎറ്റഹഴഺഴയങ്ങല഼ംഄന്ഴീശഺക്ക഼കമ഼ം
ഄണ്ടയ്രുര്രര഼ടിത഻യ഼ഭഹനഴ഼ംകണക്കഺറിട഼ത്ത്ഭഹത്യഭീ
ഩ്യൂഩ്ഩൃഷൽആന്ശ്ഴരൽഷ്ഴ഻കയഺക്ക഼കമ഼ല്ല഼;
ix.

ഩ്യൂഩ്ഩൃഷൽപൃംഩഽയഺഩ്ഩഺക്ക഼ന്നഷഭമത്ത്തന്നിഄഴവ്മഭഹമ
ഡൃക്ക഼ഭിന്ര഼കൽവീഖയഺക്ക഼ക, ഩ്യൂഩ്ഩൃഷൽ
ഩഽയ്ത്തഹമഹക്ക഼ന്നത഼ഭഹമഺഫന്ധഩ്ഩിട്ടഭര്ര്ഡൃക്ക഼ഭിന്ര഼കൽ
ആന്ശ്ഴരൽഅഴവ്മഩ്ഩിട്ടീക്കഹം;

x.

ഩൃലഺഷഺമഺൽനൃഭഺനീശന്രിഩ്യഹധഹന്മത്തിക്ക഼രഺച്ച്ഒയൃ
ഩ്യൂഷ്ഩിക്ടഺനിമ഼ംഩരഞ്ഞ് ഭനഷ്ഷഺറഹക്ക഼ക;

xi.

ആന്ശ്ഴരൽഩ്യൂഩ്ഩൃഷൽഷ്ഴ഻കയഺച്ചൃഄതൃതല്ലഺക്കലഞ്ഞൃ
എന്നഴഺഴയംഎത്യമ഼ംഩിട്ടിന്ന്ഩ്യൂഷ്ഩിക്ടഺനിഄരഺമഺക്ക഼ക;

ഒയൃ
ഩൃലഺഷഺമ഼ടഭമിമ഼ം
നൃഭഺനീശനൃ
ഄഴകഹവഺമിമൃ
ഭീറ്ഴഺറഹഷഭൃ
ഄത഼ഩൃറി
ഭര്രിന്തിങ്കഺറ഼ം
ഭഹര്രം
ഴയ഼ത്ത഼ന്നത഼ഭഹമഺ
ഫന്ധഩ്ഩിട്ട്
ഷസഹമം
അഴവ്മഭഹമഺ
ഴയ഼കമഹണിങ്കഺൽ ഴീണ്ട഼ന്ന ഷസഹമം ചിമ്ത് നറ്കഹഭിന്ന് ഴഹഗ്ദഹനം
ചിമ്മ഼ക;
xiii.
ആന്ശ്ഴരൽ ക്റിമഺം ഷിര്രഺൽ ചിമ്മ഼ന്നത഼ഭഹമഺ ഫന്ധഩ്ഩിട്ട്
ഩൃലഺഷഺമ഼ടഭകല്ക്ക് ഄഥഴഹ ക്റിമഺം ചിമ്മ഼ന്ന ഴ്മക്തഺകല്ക്ക്
ഄഥഴഹഄഴകഹവഺക്ക് അഴവ്മഭഹമഷസഹമംചിമ്ത഼കൂട഼ക്ക഼ക.
2) ഒയൃആന്ശഴ
് രന്ഷ് ഏജന്ര഼ംചിമ്മഹന്ഩഹടഺറ്റഹത്തത്
xii.

a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.

റുഷന്ഷ്
ആറ്റഹതി ആന്ശ്ഴരയ് നഺമഭഺച്ചത് എന്ന്
നടഺച്ച്
ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഫഺഷഺനഷ്ഷ്ചിമ്മ഼ക
ഴഷ്ത഼നഺശ്ഠതകൽഄഴഗണഺക്കഹൽഩ്യൂഷ്ഩക്ടഺനിഩ്യീയഺഩ്ഩഺക്ക഼ക
ഩ്യൂഩ്ഩൃഷൽ ആന്ശ്ഴരൽ ഷ്ഴ഻കയഺക്ക഼ന്നതഺനഹമഺ തിര്രഹമ ഴഺഴയങ്ങൽ
ഩ്യൂഩ്ഩൃഷൽ പൃഭഺൽ ചീയ്ക്ക഼ക ഄഥഴഹ തിര്രഹമ ഡൃക്ക഼ഭിന്ര്
ഷഭയ്ഩ്ഩഺക്കഹൽഩ്യൂഷ്ഩക്ടഺനിഩ്യീയഺഩ്ഩഺക്ക഼ക
ഫഺഷഺനഷ്ഷ് നീട഼ന്നതഺന് ഏതിങ്കഺറ഼ം തയത്തഺറ഼ല്ല ഭല്ട്ടഺറിഴൽ
ഭഹയ്ക്കര്രഺംഗ്ഈഩമൃഗഺക്ക഼ക
ഩ്യൂഷ്ഩക്ടഺനൃട്ഄഩഭയ്മഹദമഹമഺഩിയ഼ഭഹര഼ക
ഭര്ര്ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്ര഼ഭഹയ഼ടിഩ്യൂഩ്ഩൃഷറ഼കലഺൽആടഩിട഼ക
ആന്ശ്ഴരൽ
ഴഹഗ്ദഹനം
ചിമ്മ഼ന്നതഺൽ
നഺന്ന഼ം
ഴ്മത്മഷ്തഭഹമഺ
നഺയക്ക഼കല഼ംഗ഼ണങ്ങല഼ംചട്ടങ്ങല഼ംഴ്മഴഷ്ഥകല഼ംഴഹഗ്ദഹനംചിമ്മ഼ക.
ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ക്റിമഺഭ഼കല഼ടിഩങ്ക് അഴവ്മഩ്ഩിട഼ക
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i.
j.

k.

കഹയ്മകഹയണങ്ങലഺറ്റഹതി യ഼ ഩൃലഺഷഺമഺറ് നഺന്ന഼ം ഭര്രൂയ഼
ഩൃലഺഷഺമഺറീക്ക് ആന്ശ്ഴൽചിമ്തഴ്മക്തഺമിഭഹര്ര഼ക
നഺയ്ദ്ദഺശ്ട ഈദ്മൃഗഷ്ഥൽ റുഷന്ഷ് രദ്ദഹക്ക഼കമ഼ം ഄതഺന഼വീശം 5
ഴയ്ശം
ഩഽയ്ത്തഺമഹക഼ന്നതഺന്
ഭ഼ന്ഩ്
ആന്ശ്ഴരന്ഷ്
ഏജന്രഹമഺ
ഩ്യഴയ്ത്തഺക്ക഼ന്നതഺന഼ല്ലഩ഼തഺമറുഷന്ഷഺന്ഄഩീക്ശഺക്ക഼ക.
ഏതിങ്കഺറ഼ം ആന്ശ്ഴരന്ഷ് കഭ്ഩനഺമ഼ടി ഡമരക്ടൽ അക഼ക അഥഴഹ
നഺറനഺറ്ക്ക഼ക.

യ഼
ആന്ശ്ഴരന്ഷ്
ഏജന്ര്
തഹൽ
നീടഺമിട഼ത്ത
ഫഺഷഺനഷ്ഷ്
നഺറനഺയ്ത്ത഼ന്നതഺന്,
ഷഭമത്ത്
തന്നി
ഩൃലഺഷഺമ഼ടഭ
ഩ്യ഻ഭഺമം
ഄടമ്ക്ക഼ന്ന഼ണ്ടിന്ന്
ഈരഩ്ഩഹക്ക഼ന്നതഺനഹമഺ ഄമഹല്ക്ക് നീയഺട്ടൃ
എള഼തഺമൃഄരഺമഺഩ്ഩ്നറ്ക഼ക.
4) നഺമഭം റംഘഺച്ച് ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്രഹമഺ ഩ്യഴയ്ത്തഺക്ക഼ന്ന ഴ്മക്തഺമഺൽ
നഺന്ന഼ം 10,000 യഽഩ ഴയി ഩഺള ഇടഹക്ക഼ം.ആന്ത്മമഺൽ ഏതിങ്കഺറ഼
ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഫഺഷഺനഷ്ഷ് ആടഩഹട് നടത്ത഼ന്നതഺനൃ ഏതിങ്കഺറ഼ം
ആന്ശ്ഴരൽ ഄഥഴഹ  ആന്ശ്ഴരയ്ക്ക഼ഴീണ്ടഺ യ഼ ഴ്മക്തഺ ആന്ശ്ഴരന്ഷ്
ഏജന്രഹമഺ ഩ്യഴയ്ത്തഺക്ക഼ന്നതഺന് ഄന഼ഭതഺമഺറ്റഹത്ത ഴ്മക്തഺമി ഄത്തയം
ജൃറഺമ്ക്കഹമഺ
നഺമഭഺക്ക഼കമൃ
ചിമ്മ഼കമഹണിങ്കഺൽ
ഄത്തയം
ഴ്മക്തഺകലഺൽനഺന്ന഼ം1 കൃടഺയഽഩഴയിഩഺളമഹമഺഇടഹക്ക഼ം.
5) ഩിയ഼ഭഹര്രച്ചട്ടം റംഘഺക്ക഼ക ഩൃറ഼ല്ല തന്രി ഏജന്ര഼ഭഹയ഼ടി ഏതൂയ഼
ഩ്യഴാത്തഺമ്ക്ക഼ംഄഥഴഹതിര്ര഼കല്ക്ക഼ംഫഹദ്ധ്മഷ്ഥൽആന്ശ്ഴരരഹണ് ഄതഺന്
ആന്ശ്ഴരരഺൽനഺന്ന഼ം1 കൃടഺയഽഩഴയിഩഺളമഹമഺഇടഹക്ക഼ം.
3)

7. ഏജന്ര് നഺമഭനംഷഷ്ഩിന്ഡ് ചിമ്മ഼ക
1)

നൃട്ട഻ഷ്നറ്കഺമതഺന്വീശഴ഼ംഭര഼ഩടഺനറ്ക഼ന്നതഺന്അഴവ്മഭഹമ
ഄഴഷയംനറ്കഺമതഺന഼വീശഴ഼ംതഹളികൂട഼ത്തഺയഺക്ക഼ന്നകഹയണങ്ങലഹൽയ഼
ഏജന്രഺന്രിനഺമഭനംരദ്ദഹക്ക഼കമൃഷഷ്ഩിന്ഡ് ചിമ്മ഼കമൃചിമ്മഹം:a.

b.
c.

d.
e.

1938-റി ആന്ശ്ഴരന്ഷ് അക്ട് (1938-റി 4), 1999-റി ആന്ശ്ഴരന്ഷ്
രിഗ഼റീര്രരഺഅന്ര് ഡിഴറഩ്ഭിന്ര് അതൃരഺര്രഺഒപ് ആന്ത്മഅക്ട് (1999റി41) ഄഥഴഹഷഭമഹഷഭമങ്ങലഺൽബീദഗതഺഴയ഼ത്ത഼ന്നചട്ടങ്ങൽഄഥഴഹ
രിഗ഼റീശന഼കലഺറിഴ്മഴഷ്ഥകൽറംഘഺക്ക഼ക;
ഭ഼കലഺറ്
ഩയഹഭയ്വഺച്ചഺയഺക്ക഼ന്ന
ഏതിങ്കഺറ഼ം
തയത്തഺറ഼ല്ല
ഄമൃഗ്മതമ്ക്ക് കഹയണഭഹക഼ം.
രിഗ഼റീശന്
8-റ്
ഩയഹഭയ്വഺച്ചഺട്ട഼ല്ല
ഩിയ഼ഭഹര്രച്ചട്ടഴ഼ം
ഷഭമഹഷഭമങ്ങലഺൽ ഄതൃരഺര്രഺ ആശ്മഽ ചിമ്മ഼ന്ന നഺയ്ദ്ദീവങ്ങല഼ം
ഩഹറഺക്ക഼ന്നതഺൽഩയഹജമഩ്ഩിട഼ക.
നഺമഭനഴ്മഴഷ്ഥറംഘഺക്ക഼ക.
ആന്ശ്ഴരൽ ഄഥഴഹ ഄതൃരഺര്രഺ അഴവ്മഩ്ഩിട഼ന്ന ഏജന്ര് എന്ന
നഺറമഺറ഼ല്ല ഄമഹല഼ടി ഩ്യഴയ്ത്തനഴ഼ഭഹമഺ ഫന്ധഩ്ഩിട്ട ഏതിങ്കഺറ഼ം
ഴഺഴയങ്ങൽനറ്ക഼ന്നതഺൽഩയഹജമഩ്ഩിട഼ക
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f.
g.

h.
i.
j.

k.

ഄതൃരഺര്രഺമ഼ടിനഺയ്ദ്ദീവങ്ങൽഩഹറഺക്ക഼ന്നതഺൽഩയഹജമഩ്ഩിട഼ക
തിര്രഹമ ഄഥഴഹ ഴ്മഹജഭഹമ ഴഺഴയങ്ങൽ നറ്ക഼ക, ഄഥഴഹ കഹറഹഴധഺ
ഷഭമത്ത് ഄഥഴഹ ഏജന്രഹമഺ നഺമഭഺക്ക഼ന്ന ഷഭമത്ത് ഷഭയ്ഩ്ഩഺക്ക഼ന്ന
ഄഩീക്ശമഺൽ ഴഷ്ത഼നഺശ്ഠഭഹമ ഴഺഴയങ്ങൽ ഴിലഺഩ്ഩിട഼ത്തഹതഺയഺക്ക഼ക
ഄഥഴഹഭരച്ച്ഴിമ്കക
് ഼ക.
ആന്ശ്ഴരൽ ഄഥഴഹ ഄതൃരഺര്രഺ അഴവ്മഩ്ഩിട഼ന്നത് ഄന഼ഷയഺച്ച്
കഹറഹകഹറങ്ങലഺറ഼ല്ലരഺട്ടീണ഼കൽഷഭയ്ഩ്ഩഺക്കഹതഺയഺക്ക഼ക
ഄതൃരഺര്രഺ നടത്ത഼ന്ന ഩയഺവൃധന ഄഥഴഹ ഄന്ഴീശണഴ഼ഭഹമഺ
ഷസകയഺക്കഹതഺയഺക്ക഼ക
ഩൃലഺഷഺമ഼ടഭകല഼ടി ഩയഹതഺ ഩയഺസയഺക്ക഼ന്നതഺൽ ഩയഹജമഩ്ഩിട഼ക
ഄഥഴഹ ആത഼ ഷംഫന്ധഺച്ച് ഄതൃരഺര്രഺമ്ക്ക് ഷംതാഩ്തഭഹമ ഭര഼ഩടഺ
നറ്കഹതഺയഺക്ക഼ക.
ആന്ശ്ഴരയ്ക്ക഼ഴീണ്ടഺ ഩൃലഺഷഺമ഼ടഭകലഺറ് നഺന്ന഼ം വീഖയഺച്ച ഩ്യ഻ഭഺമങ്ങല്/
ഩണം നീയഺട്ടൃ ഄറ്റഹതിമൃ ഄഩസയഺക്ക഼ക. ഇകയഹയ്ഩ്യകഹയംആന്ശ്ഴരര഼ടി
ഄന഼ഭതഺകഽടഹതിഏജന്രഺന്ഩണഭൃഩ്യ഻ഭഺമഭൃഷ്ഴ഻കയഺക്കഹന്കളഺമഺറ്റ.

8. ഏജന്ഷഺരദ്ദഹക്ക഼ന്നതഺന഼ല്ലനടഩടഺക്യഭങ്ങൾ:
ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്രഺന്രി ഏജന്ഷഺ രദ്ദഹക്ക഼ന്നതഺന഼ല്ല ഄന്തഺഭ ഴഺധഺ
ഴന്നഹറ഼ടനി, ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്രഹമഺഩ്യഴയ്ത്തഺക്ക഼ന്നതഺന഼ല്ലഏജന്രഺന്രി
ഄഴകഹവംഄന്തഺഭഴഺധഺമ഼ടിത഻മതഺഭ഼തൽആറ്റഹതഹക഼ം.
9. ഏജന്ഷഺനഺമഭനംഷഷ്ഩിന്ശന്⁄രദ്ദഹക്കറഺന്രിഩ്യബഹഴം
1) ഏജന്ഷഺ നഺമഭനം രദ്ദഹക്ക഼ന്ന ഄഥഴഹ ഷഷ്ഩിന്ഡ് ചിമ്മ഼ന്ന ത഻മതഺ
ഭ഼തൽ ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്രഹമഺ ഩ്യഴയ്ത്തഺക്ക഼ന്നതഺന഼ല്ല ഄഴകഹവം
ഏജന്രഺന്നശ്ടഭഹക഼ം.
a. നഺമഭനം രദ്ദഹക്കഺ എന്ന ഄന്തഺഭ ഴഺധഺ ഩ഼രഩ്ഩിട഼ഴഺച്ച് 7
ദഺഴഷങ്ങല്ക്ക഼ല്ലഺൽ ഏജന്രഺന്രി ഄഩ്ഩൃമഺന്ഭിന്ര് റിര്രര഼ം
തഺയഺച്ചരഺമൽകഹയ്ഡ഼ംആന്ശ്ഴരൽതഺയഺച്ചിട഼ക്ക഼ം.
b. നഺമഭനം രദ്ദഹക്കഺ⁄ ഷഷ്ഩിന്ഡ് ചിമ്ത഼ഴിന്ന ഴഺധഺ റബഺച്ചഹറ഼ടനി
ആന്ശ്ഴരൽ ഏജന്രഺനി കയഺഭ്ഩട്ടഺകമഺൽ ഈല്ഩ്ഩിട഼ത്ത഼കമ഼ം നഺമഭനം
രദ്ദഹക്കഺമ⁄ ഷഷ്ഩിന്ഡ്
ചിമ്ത ഏജന്രഺന്രി ഴഺവദഹംവങ്ങൽ
ഄതൃരഺര്രഺമ഼ടി കീന്ദ്യ഻കാത ഏജന്ര഼ഭഹയ഼ടി ഡീര്രഹഫീഷഺറ഼ം
കയഺഭ്ഩട്ടഺകമഺൽ ഈല്ഩ്ഩിട഼ത്തഺമ ഏജന്ര഼ഭഹയ഼ടി ഡീര്രഹഫീഷഺറ഼ം
ചീയ്ക്ക഼ം.
c. നഺയ്ദ്ദഺശ്ട ഈദ്മൃഗഷ്ഥൽ ഷ്ഩ഻ക്കഺംഗ് ഒയ്ഡൽ ആരക്കഺ ഏതിങ്കഺറ഼ം
ഏജന്രഺന്രി ഷഷ്ഩിന്ശൽ രദ്ദഹക്ക഼കമഹണിങ്കഺൽ, ഷഷ്ഩിന്ശൽ
രദ്ദഹക്കഺ കൂണ്ട഼ല്ല ഴഺധഺ ഴന്നഹറ഼ടനി അ ഏജന്രഺന്രി
ഴഺവദഹംവങ്ങൽകയഺഭ്ഩട്ടഺകമഺൽനഺന്ന഼ംന഻ക്കംചിമ്മ഼ം.
d. ഄമഹൽ⁄ഄഴൽ ഏജന്രഹമഺ ഩ്യഴയ്ത്തഺക്ക഼ന്ന ഭര്ര് ആന്ശ്ഴരര഼ഭഹയി റുപ് ഄഥഴഹജനരൽഄഥഴഹഅയൃഗ്മആന്ശ്ഴരരിഄഥഴഹഭൃണൃ
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റുൽ
ആന്ശ്ഴരരി
ഏജന്രഺന്
ഏതഺയി
എട഼ത്തഺട്ട഼ല്ല
നടഩടഺമിക്ക഼രഺച്ച്ആന്ശ്ഴരൽഄരഺമഺക്ക഼ം.
10. ആന്ശഴ
് രന്ഷ് ഏജന്ര് യഹജഺഴിമ്കക
് ഼ക⁄നഺമഭനംഷരണ്ടര്ചിമ്മ഼ന്നത഼ഭഹമഺ
ഫന്ധഩ്ഩിട്ട് ഩഹറഺക്കഩ്ഩിടീണ്ടനടഩടഺക്യഭങ്ങൾ
1)

യ഼ആന്ശ്ഴരൽനഺമഭഺച്ചആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്രഺന്തന്രിഏജന്ഷഺ
ഷരണ്ടൽചിമ്മണഭിങ്കഺൽ, ഄമഹൽ⁄ഄഴൽനഺറഴഺറിഏത്ആന്ശ്ഴരര഼ടി
ഏജന്ഷഺമഹണൃഈല്ലത്അആന്ശ്ഴരര഼ടിനഺയ്ദ്ദഺശ്ടഈദ്മൃഗഷ്ഥന്
ഭ഼ന്ഩഹകിതന്രിഄഩ്ഩൃമഺന്ഭിന്ര്റിര്രര഼ംതഺയഺച്ചരഺമൽകഹയ്ഡ഼ം
ഷരണ്ടൽചിമ്മണം.

2)

3)

4)

യഹജഺ ഴിച്ച ഄഥഴഹ ഷരണ്ടൽ ചിമ്ത ത഻മതഺ ഭ഼തൽ 15 ദഺഴഷങ്ങല്ക്കകം
പൃം 1-ഷഺമഺൽ എറ്റഹം ഴഺവദഹംവങ്ങല഼ം ചീയ്ത്ത്  ആന്ശ്ഴരൽ ഴഺയഭഺക്കൽ
(ഷഺഷ്ഷീശൽ) ഷയ്ട്ടഺപഺക്കീര്ര്നറ്ക഼ം.
തന്രി നഺമഭം ഷരണ്ടൽ ചിമ്ത ഏജന്ര് ഭര്രൂയ഼ ആന്ശ്ഴരര഼ടി ഄട഼ത്ത്
നഺന്ന഼ം ഩ഼തഺമ നഺമനത്തഺന് വ്യഭഺച്ചീക്കഹം. ഄത്തയം ഷഹസചയ്മത്തഺൽ,
ഩ഼തഺമ ആന്ശ്ഴരയ്ക്ക് ഄഩീക്ശമൃടൂഩ്ഩം തന്രി ഩളമ ഏജന്ഷഺമ഼ടി
ഴഺവദഹംവങ്ങല഼ം പൃം 1-ഷഺമഺൽ ആന്ശ്ഴരൽ ആശ്മഽ ചിമ്ത ഴഺയഭഺക്കൽ
ഷയ്ട്ടഺപഺക്കീര്ര഼ംസഹജയഹക്കണം.
ഭഹനദണ്ഡഩ്യകഹയം ഭ഼ൽ ആന്ശ്ഴരൽ ഴഺയഭഺക്കൽ ഷയ്ട്ടഺപഺക്കീര്ര് ആശ്മഽ
ചിമ്ത് 90 ദഺഴഷങ്ങല്ക്ക് വീശം  ഭഹത്യഭീ ഩ഼തഺമ ആന്ശ്ഴരൽ ഏജന്ഷഺ
ഄഩീക്ശഩയഺഗണഺക്ക഼കമ഼ല്ല഼.

11. ആന്ശഴ
് രര്ഏജന്ര഼ഭഹയിനഺമഭഺക്ക഼ന്നതഺന഼ല്ലഩൂത഼ഴഹമഴ്മഴഷ്ഥകൾ
1.

2.

3.
4.

5.

നഺയ്ദ്ദഺശ്ട ഭഹതാകമഺൽ ഏജന്ഷഺമി ഷംഫന്ധഺച്ച് യ഼ ‘ഫൃയ്ഡ്
ഄംഗ഻കയഺച്ച നമം’ ആന്ശ്ഴരൽ ഈണ്ടഹക്ക഼കമ഼ം ഄത് എറ്റഹ ഴയ്ശഴ഼ം
ഭഹയ്ച്ച്31-ന്ഭ഼ഭ്ഩ്ഄതൃരഺര്രഺമഺൽപമൽചിമ്മ഼ക.
ന്നഺറധഺകം റുപ് ആന്ശ്ഴരര഼ടി, ന്നഺറധഺകം ജനരൽ ആന്ശ്ഴരര഼ടി,
ന്നഺറധഺകം  സിറ്ത്ത് ആന്ശ്ഴരര഼ടി, യീ ഭര്ര് ഭൃണൃ-റുൽ
ആന്ശ്ഴരര഼ഭഹയ഼ടി ക഻ളഺൽ ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്രഹമഺ ഩ്യഴയ്ത്തഺക്കഹൽ യ഼
ഴ്മക്തഺമ്ക്ക്ഷഹധഺക്ക഼കമഺറ്റ
ഇ ചട്ടത്തഺന് എതഺയി ഩ്യഴയ്ത്തഺക്ക഼ന്ന ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്രഺന് 10000
യഽഩഴയിഩഺളച഼ഭത്ത഼ം.
ഏതൂയ഼ ആന്ശ്ഴരര഼ം ആന്ശ്ഴരയ്ക്ക് ഴീണ്ടഺ ഩ്യതഺനഺധ഻കയഺക്ക഼ന്നഴയ഼ം
ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്രഹമഺ ഩ്യഴയ്ത്തഺക്കഹൽ ഄന഼ഭതഺമഺറ്റഹത്ത യ഼
ഴ്മക്തഺമി ആന്ത്മമഺൽ ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഫഺഷഺന്ഷഷ് ചിമ്മ഼ന്നതഺന്
നഺമഭഺക്ക഼കമഹണിങ്കഺൽ, ഄഴയ്ക്ക്1 കൃടഺയഽഩഴയിഩഺളച഼ഭത്ത഼ം.
2015-റി ആന്ശ്ഴരന്ഷ് നഺമഭങ്ങൽ (ബീദഗതഺ) നഺറഴഺൽ ഴന്നതൃടി
ഩ്യഺന്ഷഺഩ്ഩൽ ഏജന്ര്, ച഻പ് ഏജന്ര്, ഷ്ഩിശ്മൽ ഏജന്ര് എന്നഺഴയി
നഺമഭഺച്ച് ഄഴയഺറഽടിആന്ത്മമഺൽ ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഫഺഷഺനഷ്ഷ് ചിമ്മഹൽ
ആന്ശ്ഴരയ്ക്ക്ഷഹധഺക്ക഼കമഺറ്റ.
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6.

7.

8.

9.

ഭല്ട്ടഺറിഴൽ ഭഹയ്ക്കര്രഺംഗ് ഷ്ക഻ഭഺറഽടി  ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഩൃലഺഷഺ
എട഼ക്ക഼ന്നതഺനൃഩ഼ത഼ക്ക഼ന്നതഺനൃത഼ടയ഼ന്നതഺനൃയ഼ഴ്മക്തഺമി
നീയഺട്ടൃഄറ്റഹതിമൃഩ്യീയഺഩ്ഩഺക്ക഼ന്നത്ഄന഼ഴദന഻മഭറ്റ.
ആത഼ഭഹമഺ ഫന്ധഩ്ഩിട്ട് ഄതൃരഺര്രഺ യ഼ ഒപ഻ഷരി ച഼ഭതറഩ്ഩിട഼ത്തഺ
ഭല്ട്ടഺറിഴൽ ഭഹയ്ക്കര്രഺംഗ് ഷ്ക഻ഭ഼കല഼ഭഹമഺ ഫന്ധഩ്ഩിട്ട ഴ്മക്തഺകല്ക്ക്
ഄഥഴഹ ഷ്ഥഹഩനങ്ങല്ക്ക് എതഺയി  ഫന്ധഩ്ഩിട്ട ഩൃറ഻ഷ്
ഄധഺകഹയഺകല്ക്ക്ഩയഹതഺനറ്കഺമീക്ക഼ം.
ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്രഺനി നഺമഭഺക്ക഼ന്ന എറ്റഹ ആന്ശ്ഴരര഼ഭഹയ഼ം
ആന്ശ്ഴരര഼ഭഹയ഼ടി ഩ്യതഺനഺധഺകല഼ം ഄഴൽ നഺമഭഺക്ക഼ന്ന എറ്റഹ
ആന്ശ്ഴരന്ഷ് ഏജന്ര഼ഭഹയ഼ടിമ഼ം ഴഺവദഹംവങ്ങല഼ം നഺമഭന ത഻മതഺമ഼ം
നഺഭമനം രദ്ദഹക്കഺമഺട഼ണ്ടിങ്കഺൽ അ ത഻മതഺ യീഖഩ്ഩിട഼ത്തഺ യജഺഷ്ര്രൽ
ഷഽക്ശഺക്കണം.
ഏജന്ര്ആന്ശ്ഴരര഼ടിക഻ളഺൽഩ്യഴയ്ത്തഺക്ക഼ന്നഄത്യമ഼ംകഹറഴ഼ംനഺഭമനം
രദ്ദഹക്കഺമതഺന഼വീശം
5
ഴയ്ശത്തീമ്ക്ക഼ം
കഽടഺ
ഭ഼കലഺൽ
(8)
ഩരഞ്ഞഺയഺക്ക഼ന്നരിക്കൃയ്ഡ഼കൽഷഽക്ശഺക്ക഼ക.
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പഺഠം ഇന5
ൂലത് ഇനഇന്ഷവറന്സ഻ീെ ഇനന഻യമപരമഺയ ഇന
ഘടകങ്ങള്
ുമഽഖം
ഈ
ഺഠത്ത഻ല്, ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകളുീട ന്ദ് വര്ത്തനീത്ത ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്
ഘടകങ്ങീളപ്പറ്റ഻ ചര്ചാണ ീചയാറഺും. ഈ ഺഠത്ത഻ല് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകളുീട
ന്ദ് ുതയക സവ഻ുശഷതകീളയഽും റ്റ഻ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺും.
പഠനുമഖലകള്
A. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള് - ന഻യമവശങ്ങളുും ന്ദ് ുതയക സവ഻ുശഷതകളുും
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A. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുകഺണ്പ്ടഺകടഽകള് ഇന - ഇന ന഻യമവശങ്ങളും ഇന പ്പുത ക ഇന
സവ഻ുശഷതകളും
1. ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുകഺണ്പ്ടഺകടഽകള് ഇന- ഇനന഻യമവശങ്ങള്
a) ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുകഺണ്പ്ടഺകടഽകള് ഇന
ണും അഥവഺ ന്ദ് ഼മ഻യും സവ഼കര഻ചാണ് ീകഺ ട് ച഻ല ന഻ര്ദ഻ഷ്ട റ഻സ്ക്കഽകള്ക്ീക്കത഻ീര
സഺമ്പത്ത഻ക സുംരക്ഷണും നല്ത്കഺീമന്് ഇന്ഷഷവറര് വഺദ്ധരദഺനും നല്ത്കഽന് കരഺര് ന്ദ് കഺരമഽള വ
എന്ദ്ഗ഻ീമെഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല് ഉള്ക്ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത്. കരഺര് ന്ദ് കഺരമഽള വ എന്ദ്ഗ഻ീമെഺണ്
നമഽക്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻യഽീട രാ ത്ത഻ല് ലഭ഻ക്കഽന്ത്.
b) ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുകഺണ്പ്ടഺകടഽകളുീട ഇന ഇനന഻യമവശങ്ങള്

നമഽക്ക് ആദയും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീെ ച഻ല സവ഻ുശഷതകള് ുനഺക്കഺും അത഻നഽുശഷും
ീ ഺതഽുവ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകീള ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന് ന഻യമങ്ങീളപ്പറ്റ഻ ഠ഻ക്കഺും.
പ്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത്
ുകഺണ്ന്ദ്ടഺക്ട് എന്ഺല് കക്ഷ഻കള് തമ്മ഻ലഽ ടഺക്കഽന് ന഻യമ രമഺയ഻ ന്ദ് ഺബലയമഽള വ
എന്ദ്ഗ഻ീമന്റഺണ്. ഇന്ഷവറന്സ് ുകഺണ്ന്ദ്ടഺക്ട് ഉള്പ്പീടയഽള വ ഇന്ത്യയ഻ീല എലലഺ ുകഺണ്ന്ദ്ടഺക്ടുകളുും
1872-ീല ഇന്ത്യന് ുകഺണ്ന്ദ്ടഺക്ട് ആക്ട഻ീല ുകഺണ്ുന്ദ്ടഺക്ട് ന഻യമത്ത഻ീല ീ ഺതഽ തതവങ്ങള്ക്ക്
വ഻ുധയമഺണ്.

1872-ീല ഇന്ത്യന് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ആക്ട഻ീല ുകഺുന്ദ്ടഺക്ട് ന഻യമങ്ങള്ക്ക്ക് അനഽസിതമഺയ഻, ര ട്
കക്ഷ഻കള്, അതഺയത് ഇന്ഷവറര് എന്റ഻യീപ്പടഽന് കമ്പന഻യഽും ഇന്ഷവര് ഇനീചയ്യുന്ന ഇന
വ ക്ത഻ എന്റ഻യീപ്പടഽന് ു ഺള഻സ഻യഽടമയഽും, തമ്മ഻ലഽള വ ഉടമ്പട഻യഺണ് ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ു ഺള഻സ഻.
ച഻പ്തം ഇന1: ഇന ഇനഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്

ീന്ദ് ഺ
ുപ്പഺസൽ

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്
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ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കണ് ന഻

c)

ന഻യമപ്പഺബല മഽള്ള ഇനഒരഽ ഇനുകഺണ്പ്ടഺകട഻ീെ ഇനസവ഻ുശഷതകള്

ച഻പ്തം ഇന2: ഇനന഻യമന്ദ് ഺബലയമഽള വ ഒരഽ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീെ സവ഻ുശഷതകള്
വഺഗ്ദഺനവഽം ഇനസവ഼കര഻ക്കലഽം

ുനഽകാല ം

കക്ഷ഻കൾ ഇനതമിറ഻ലഽള്ള ഇനഉടന്പട഻
ന഻യമപ്പഺബല
മഽള്ള ഇനഒരഽ ഇന
ുകഺണ്പ്ടഺകട഻ീെ ഇന
സവ഻ുശഷതകൾ

സവത്ഫം ഇനത഼രഽമഺനം ഇന(സമിറതം)

കക്ഷ഻കളുീട ഇനപ്പഺപ്ത഻

ന഻യമസഺധഽത

ന഻യമന്ദ് ഺബലയമഽള വ ഒരഽ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീെ സവ഻ുശഷതകളഺണ്:
i. വഺഗ്ദഺനവഽം ഇനസവ഼കര഻ക്കലഽം
ഒരഽ കഺരയും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ തീെ തഺത് രയും, ആ ന്ദ് വിത്ത഻യ്ക്ക്കഺയ഻ മറഽകക്ഷ഻യഽീട
സമ്മതും ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഒരഽ കക്ഷ഻ അറ഻യ഻ക്കഽന്ത്, ആയഺള് ഒരഽ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല്
അഥവഺ വഺദ്ധരദഺനും മഽുന്ഺട്ട് ീവയ്ക്ക്കഽന്തഺണ്. ീ ഺതഽുവ വഺദ്ധരദഺനും മഽുന്ഺട്ട്
ീവയ്ക്ക്കഽന്ത് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽും അത് സവ഼കര഻ക്കഽന്ത് ഇന്ഷഷവററഽമഺണ്.
നത് വയക്ത഻യ്ക്ക്കഺുണഺ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ത് ആ വയക്ത഻ സമ്മതും അറ഻യ഻ക്കഽണ്ു ഺള്,
അത് സവ഼കര഻ക്കലഺയ഻ കരഽതഽും. അങ്ങീന ഒരഽ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല് സവ഼കര഻ക്കീപ്പടഽകയഽും, അത്
ഒരഽ വഺക്കഽറപ്പ഻ക്കലഺയ഻ മഺറഽകയഽും ീചയാറുന്ഽ.
സവ഼കര഻ചാണു എന് വ഻വരും ീന്ദ് ഺുപ്പഺസീറ അറ഻യ഻ക്കണും അത഻ീെ ഫലമഺയ഻ ഒരഽ
ുകന്ദ്ടഺക്ട് രാ ീപ്പടഽും.
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ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ലഺന഻ീല
വയവസ്ഥകള്
സവ഼കര഻ക്കഽകയഽും
തഽക
ന഻ുക്ഷ ഻ക്കഽക വഴ഻ തീെ സമ്മതും അറ഻യ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുന്ഽ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല്
സവ഼കര഻ക്കഽന്ുതഺീട അത് ആദയീത്ത ന്ദ് ഼മ഻യമഺയ഻
ര഻വര്ത്തനും ീചയാറുകയഽും
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല് ു ഺള഻സ഻യഺയ഻ മഺറഽകയഽും ീചയാറുന്ഽ.
എീതക഻ലഽും വയവസ്ഥ മഽുന്ഺട്ട് ീവയ്ക്ക്കഽകയഺീണക഻ല് അത് ഒരഽ ന്ദ് ത഻കാല
വഺദ്ധരദഺനമഺയ഻ മഺറഽും.
ു ഺള഻സ഻ ുബഺ ട് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീെ ീതള഻വഺണ്.
ii. ുനഽകാല ം
ഇത഻ീെ അര്ഥും ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ഇരഽകക്ഷ഻കള്ക്ക്കഽും രസ് ര ആനഽകാലയും ലഭ഻ക്കഽന്
ച഻ല
ഘടകങ്ങളു ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ഇന്ഷഷവര്
ീചയാറുന്
വയക്ത഻യ഻ല്
ന഻ന്ഽള വ
ആനഽകാലയമഺണ് ന്ദ് ഼മ഻യും, നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്ത്കഺീമന്ഽള വ ഉറപ്പഺണ് ഇന്ഷഷവറര്മഺര഻ല്
ന഻ന്ഽള വ ആനഽകാലയും.
iii. ഇരഽകക്ഷ഻കളും ഇനതമിറ഻ലഽള്ള ഇനഉടമ്പട഻
ഇരഽകക്ഷ഻കളുും ഒുര അര്ഥത്ത഻ല് കഺരയും ന്ദ്ഗഹ഻ചാണ് സമ്മതും അറ഻യ഻ക്കണും.
മീറ്റഺരഽതരത്ത഻ല്,
ഇരഽകക്ഷ഻കള്ക്ക്കഽമ഻ീടയ഻ല്
‚അഭ഻പ്പഺൂയക ം ഇന
(കണ്ീസന്സ്സഇ ഇന ു്-ഐഡം)‛ ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യഽും
ു ഺള഻സ഻യഽടമയഽും ഒുര അര്ഥത്ത഻ല് കഺരയും ന്ദ്ഗഹ഻ചാണ് സമ്മതും അറ഻യ഻ക്കണും.
iv. സവത്ഫം ഇനത഼രഽമഺനം ഇന(സമിറതം)
സവന്ത്ും ത഼രഽമഺനന്ദ് കഺരമഺയ഻ര഻ക്കണും ുകഺുന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ന്ദ് ുവശ഻ുക്ക ടത്.
ത഼രഽമഺനും സവന്ത്മഺീണന്്
റയഽന്ത്, തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്തവ
മഺന്ദ്തമഺണ്
 ഭ഼ഷണ഻
 അനഽച഻തമഺയ സവഺധ഼നും
 വ് ചന
 ീതറ്റ഻ദ്ധര഻പ്പ഻ക്കല്
 ഻ശക്
ഭ഼ഷണ഻, വ് ചന അഥവഺ ീതറ്റ഻ദ്ധര഻പ്പ഻ക്കല് മാലമഺണ്
നല്ത്ക഻യീതക഻ല് ആ ഉടമ്പട഻യ്ക്ക്ക് സഺധഽത ഉ ടഺയ഻ര഻ക്ക഻ലല.

മാലമീലലക഻ല്

ഉടമ്പട഻യ്ക്ക്ക്

സമ്മതും

v. ഇരഽകക്ഷ഻കളുീടയഽം ഇനപ്പഺപ്ത഻
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല ഇരഽകക്ഷ഻കളുും
ന഻യമ
ന്ദ് ഺപ്തരഺയ഻ര഻ക്കണും.
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല്
ന്ദ് ഺയ ാര്ത്ത഻യഺയതഽും നലല മഺനസ഻ക
മഺന്ദ്തമലല കരഺറ഻ല് നര്ീപ്പടഽന്ത഻ന് ന഻യമ
ആയ഻ര഻ക്കരഽത്. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ന്ദ് ഺയ
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ന്ദ് ുവശ഻ക്കഺന് റ്റ഻ലല.

രമഺയ഻ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ന്ദ് ുവശ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ഒപ്പ഻ടഽന്
സമയത്ത്
ു ഺള഻സ഻യഽടമ
ന഻ലയ഻ലഽള വതഽമഺയ വയക്ത഻യഺയ഻ര഻ക്കണും
രമഺയ഻ യഺീതഺരഽ അുയഺഗയതയഽള വ വയക്ത഻
ാര്ത്ത഻യഺകഺത്തവര്ക്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

vi. ന഻യമസഺധഽത
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല വസ്തഽവ഻ന് ന഻യമസഺധഽതയഽള വതഺയ഻ര഻ക്കണും, ഉദഺഹരണത്ത഻ന്,
ന഻യമവ഻രഽദ്ധമഺയ ന്ദ് വിത്ത഻കള്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല. എന്ദ്ഗ഻ീമെ഻ീല
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വസ്തഽ ന഻യമ രമീലലക഻ല് അത഻ന് സഺധഽത ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല. ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല
വസ്തഽ ന഻യമഺനഽസിതമഺയ വസ്തഽവഺയ഻ര഻ക്കണും.
പ്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത്
i. ഭ഼ഷണ഻ – ന്ദ്ക഻മ഻നല് മുനഺഭഺവുത്തഺടഽകാട഻ സമ്മര്ദും ീചലഽത്തഽക.
ii. അനഽച഻തമഺയ ഇന സവഺധ഼നം – മീറ്റഺരഺളുീട തഺത് രയങ്ങള്ക്ക്ക് മഽകള഻ല്
ുമല്ത്ീക്കഺയ്ക്മയഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻ തീെ സ്ഥഺനമഺനും ഉ ുയഺഗ഻ചാണ് മുറ്റ വയക്ത഻യഽീട ുമല്
അനഽച഻തമഺയ സവഺധ഼നും ീചലഽത്തഽും.
iii. വഞ്ചന – ഒരഽ വയക്ത഻ മീറ്റഺരഺീള ീതറ്റഺയ ന്ദ് വിത്ത഻ ീചയാറഺന് ുന്ദ് ര഻പ്പ഻ക്കഽക. ഇത്
മന ാര്േും വസ്തഽന഻ഷ്ഠത മറചാണുവുചാണഺ അീലലക഻ല് ീതറ്റ഻ദ്ധര഻പ്പ഻ുചാണഺ ആകഺും.
iv. പ഻ശക ഇന – ഒരഺളുീട വ഻ജ്ഞഺനത്ത഻ന് അഥവഺ വ഻ശവഺസത്ത഻ന് അഥവഺ ച഻ല
സുംഗത഻യഽടുയഺ സരര്ഭത്ത഻ീെുയഺ വയഺഖയഺത്ത഻ന് ീതറ്റ്
റ്റഺും. ഇത് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല
വസ്തഽന഻ഷ്ഠയഽീട
എന്ദ്ഗ഻ീമെ഻നഽും
അത്
മനസിന഻ലഺക്കഽന്ത഻ലഽും
഻ശക്ക്
സുംഭവ഻ക്കഽന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ുചാണക്കഺും.

2. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുകഺണ്പ്ടഺകടഽകള് ഇന- ഇനപ്പുത ക ഇനസവ഻ുശഷതകളും
a) ഉബ്റ഼മ ഇനൂെ്സ്ഡ ഇന(്റ്റവഽം ഇനമ഻കച്ച ഇനവ഻ശവഺസം)
ഇത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല അട഻സ്ഥഺന തതവങ്ങള഻ല് ഒന്ഺണ്. ഇത഻ീന ഉബ്റ഼മ
ൂഫ്സ് എന്ഽും
റയഽും, ഇത഻ീെ അര്ഥും ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല ഓുരഺ കക്ഷ഻യഽും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ വസ്തഽന഻ഷ്ഠതകളുും ീവള഻ീപ്പടഽത്തണും.
മ഻കചാണ വ഻ശവഺസവഽും നറ്റവഽും മ഻കചാണ വ഻ശവഺസവഽും തമ്മ഻ല് തഺരംതൃയും ു ഺലഽും
ീചയ്ക്ുതക്കഺും. ീ ഺതഽുവ എലലഺ വഺണ഻ജയ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള്ക്ക്കഽും അവരഽീട ഇട ഺടഽകള഻ല്
മ഻കചാണ
വ഻ശവഺസും
ഽലര്ുത്ത ടത് ആവശയമഺണ് മഺന്ദ്തമലല വ഻വരങ്ങൽ നല്ത്കഽണ്ു ഺള്
കളുവഺ വ് ചനുയഺ കഺട്ടഺന്
ഺട഻ലല. മ഻കചാണ വ഻ശവഺസും എന് ന഻യമ രമഺയ ഈ
കര്ത്തവയും
കാടഺീത,
വ഻ല്ത്പ്പനക്കഺരന്
വഺങ്ങഽന്യഺുളഺട്
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ന്ീറ
വസ്തഽന഻ഷ്ഠതീയക്കഽറ഻ചാണ് മറ്റ് വ഻വരങ്ങള് തഽറന് റയഽന്ത഻ന് ബഺദ്ധയസ്ഥനലല.
ഇവ഻ീട
ഺല഻ക്കഽന്ത് ‚കഺുവറ്റഇ ഇന എംപ്റ്റല്‛ ഇന എന്ന ഇന തതവമഺണ് ഇന അതഺയത് ഇന
വഺങ്ങഽന്നവര്ക്കഇ ഇന ജ്ഺപ്ഗത.
കരഺറ഻ീല
വ഻ഷയീത്തപ്പറ്റ഻
ഇരഽകക്ഷ഻കളുും
ര഻ുശഺധ഻ക്കണും. ഓുരഺ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് മുറ്റ കക്ഷ഻യഽീട ന്ദ് സ്തഺവന ശര഻യഺുണഺ എന്്
ഉറപ്പഺക്കഺും. ന്ദ് സ്തഺവനങ്ങള് വ഻ശവഺസത്ത഻ല് എടഽക്കണീമന്് ന഻ര്ബന്ധമ഻ലല, മറഽകക്ഷ഻
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് അവഗണ഻ക്കഽന്ത഻ീനപ്പറ്റ഻ ുചഺദയും ീചയാറഺനഺവ഻ലല.
്റ്റവഽം ഇന മ഻കച്ച ഇന വ഻ശവഺസം: ഇന ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള് വയതയസ്തമഺയ ഒരഽ
ന഻ല ഺട഻ലഺണ് ന഻ല്ത്ക്കഽന്ത്. ഒന്ഺമതഺയ഻, ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല വ഻ഷയും കഺണഺന് കഴ഻യഽന്തലല,
മഺന്ദ്തമലല ഇത് ുനര഻ട്ടുള വ വ഻ക്ഷണത്ത഻ലാീടുയഺ ഇന്ഷഷവററഽീട അനഽഭവത്ത഻ലാീടുയഺ
ീ ീട്ടന്് മനസിന഻ലഺക്കഺന് കഴ഻യ഻ലല. ഇത് കാടഺീത ുവീറയഽും വസ്തഽതകളു ട്, അത഻ീെ
സവ഻ുശഷത അനഽസര഻ചാണ് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസര്ക്ക് മഺന്ദ്തുമ ച഻ലുപ്പഺള് അറ഻യഽകയഽള വു.
ഇന്ഷഷവറര്ക്ക്ക് ാര്ണമഺയഽും ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല് നല്ത്കഽന് വ഻വരങ്ങീള ആന്ദ്ശയ഻ുക്ക ട഻ വരഽും.
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ആയത഻നഺല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ
അറ഻യ഻ക്കഽക എന്ത് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട കടമയഺണ്.

കഺരയങ്ങള്

ഇന്ഷഷവറീറ

ഉദഺഹരണം
ുഡവ഻ഡ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻ക്കഺയ഻ ഒരഽ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല് മഽുന്ഺട്ട് വചാണു.
ു ഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് അു ക്ഷ഻ചാണ സമയത്ത് ുഡവ഻ഡ് ന്ദ് ുമഹ ച഻ക഻ത്സയ഻ലഺയ഻രഽന്ഽ.
ുക്ഷ
ുഡവ഻ഡ് ഈ വ഻വരും ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യ഻ല് ീവള഻ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ലല. ുഡവ഻ഡ഻ന്
നകുദശും 30 വയസിനഺയ഻രഽന്ഽ, ആയത഻നഺല് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ ുഡവ഻ഡ഻ുനഺട്
ീമഡ഻ക്കല്
ര഻ുശഺധന ീചയാറഺന് ആവശയീപ്പടഺീത തീന് ു ഺള഻സ് നല്ത്ക഻. കഽറചാണ്
വര്ഷങ്ങള്ക്ക്ക്
ുശഷും
ുഡവ഻ീെ
ആുരഺഗയന഻ല
വഷളഺകഽകയഽും
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ല്
ന്ദ് ുവശ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും ീചയ്ക്തഽ. അസഽഖും മാര്ഛ഻ചാണ് കഽറചാണ് ദ഻വസങ്ങള്ക്ക്കഽള വ഻ല് തീന്
ുഡവ഻ഡ് മരണീപ്പട്ടു. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻ീയ ീേയ഻നഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടു.
ുഡവ഻ഡ഻ന്ീറ അവകഺശ഻ീയ അമ്പര഻പ്പ഻ചാണുീകഺ ട് ഇന്ഷവറന്സ് കമ്പന഻ ീേയ഻ും
ഇന്ഷവറന്സ് കമ്പന഻യഽീട അുനവഷണത്ത഻ല് ു ഺള഻സ഻ എടഽത്ത സമയത്ത് ുഡവ഻ഡ഻സ് ന്ദ്
ഉ ടഺയ഻രഽന്ഽീവന്ഽും അത് ുഡവ഻ഡ് മനഃപ്പൂര്േും മറചാണുവചാണുീവന്ഽും ക
ആയത഻നഺല് ഇന്ഷവറന്സ് ുകഺണ്ന്ദ്ടഺക്ട് അസഺധഽവഺീണന്് ന്ദ് ഖയഺ ഻ക്കഽകയഽും
തള വുകയഽും ീചയ്ക്തഽ.
വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ
വ഻വരങ്ങള്
നല്ത്ക഻യഺല്
മഺന്ദ്തുമ
ഇന്ഷഷവറര്ക്ക്
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത഻ീനപ്പറ്റ഻ ത഼രഽമഺനും എടഽക്കഺന് കഴ഻യഽകയഽള വു:

തള വ഻.
ുമഹും
ീടത്ത഻.
ീേയ഻ും

തഺീഴ

 റ഻സ്ക് സവ഼കര഻ക്കുണഺ?
 സവ഼കര഻ക്കഽീന്ക഻ല്, ന്ദ് ഼മ഻യും ന഻രക്ക് എന്ദ്തയഺയ഻ര഻ക്കണും, എീന്ത്ഺീക്ക ചട്ടങ്ങളുും
വയവസ്ഥകളുും അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കണും?
നറ്റവഽും മ഻കചാണ വ഻ശവഺസും എന് ഈ ന഻യമ രമഺയ കര്ത്തവയും ീ ഺതഽ ന഻യമത്ത഻ീെ
ക഼ഴ഻ലഺണ് ഉടീലടഽക്കഽന്ത്. ീന്ദ് ഺുപ്പഺസര്ക്ക് അറ഻യഺവഽന് വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ കഺരയങ്ങൽക്ക്
മഺന്ദ്തമലല ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല് അറ഻ുയ ട വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ കഺരയങ്ങള്ക്ക്കഽും ഈ കര്ത്തവയും
ബഺധകമഺണ്.
ഉദഺഹരണം
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല഻ന്ീറ സമയത്ത് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല് ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത
വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ കഺരയങ്ങള്ക്ക്കഽള വ ഉദഺഹരണങ്ങളഺണ്:

ട

i. ൂലത് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ: ഇന സവന്ത്ും
ീമഡ഻ക്കല്
ചര഻ന്ദ്തും,
ഺരമ്പരയ
ുരഺഗങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണുള വ കഽടഽുംബ ചര഻ന്ദ്തും, മദയ ഺനും- ഽകവല഻ ു ഺലഽള വ ശ഼ലങ്ങള്,
ുജഺല഻യഽ ുടഺ എന് കഺരയും, വയസിന്, വ഻ുനഺദങ്ങള്, ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട വരഽമഺനും
ു ഺലഽള വ സഺമ്പത്ത഻ക വ഻വരങ്ങള്, മറ്റ് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻യഽ ുടഺ
എന് കഺരയും, ീതഺഴ഻ല്, തഽടങ്ങ഻യവ.
ii. അഗ്ന഻ബഺധ ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ: ീകട്ട഻ടത്ത഻ീെ ന഻ര്മ്മഺണവഽും ഉ ുയഺഗവഽും,
ീകട്ട഻ടത്ത഻ീെ
ഴക്കും, ീകട്ട഻ടത്ത഻ല് സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ചരക്ക഻ീെ സവഭഺവും,
തഽടങ്ങ഻യവ.
iii. ീമൂറന് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ: ഇന ഇനചരക്ക഻ീനപ്പറ്റ഻യഽള വ വ഻വരണും,
ര഼ത഻, തഽടങ്ങ഻യവ.
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ഺയ്ക്ക്ക് ീചയാറുന്

iv. ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇന്ഷവറന്സ്ഡ : വഺഹനീത്തപ്പറ്റ഻യഽള വ വ഻വരണും, വഺങ്ങ഻യ
ത഼യത഻, ൂന്ദ്ഡവീറക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ, തഽടങ്ങ഻യവ.

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് അങ്ങീന വല഻യ ഉത്തരവഺദ഻തവമഽള വ ഒരഽ വ഻ഷയമഺണ്.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ കഺരയത്ത഻ല്, മ഻കചാണ വ഻ശവഺസമഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള് നറ്റവഽും മ഻കചാണ
വ഻ശവഺസമഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടഺയ഻ മഺറഽും.
ന഻ര്വചനം
ഉബ്റ഼മ ൂഫ്സ് എന് തതവും ന഻ര്വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്, ഇന്ഷഷവറര് ആവശയീപ്പട്ടഺലഽും
ഇീലലക഻ലഽും ീന്ദ് ഺുപ്പഺസ് ീചയാറുന് റ഻സ്ക഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ എലലഺ വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ
കഺരയങ്ങളുും സണ് ാര്ണമഺയഽും കിതയമഺയഽും, സവുമധയഺയ഻ ീവള഻ീപ്പടഽന് കര്ത്തവയമഺണ്.
ുകഺണ്പ്ടഺകട഻ീല ഇന്ീതങ്ക഻ലഽം ഇനഒരഽ ഇനകക്ഷ഻ ഇന്റ്റവഽം ഇനമ഻കച്ച ഇനവ഻ശവഺസം ഇന
എന്ന ഇനതതവം ഇനപഺല഻ക്കഽന്ന഻ീലലങ്ക഻ല്, ഇനു ഇനുകഺണ്പ്ടഺകട് ഇനമുറ്റ ഇനകക്ഷ഻യ്ക്കഇ ഇന
തള്ള഻ക്കളയഺം.
ഇത് ീകഺ ട് അര്ഥമഺക്കഽന്ത്, ഒരഺീള സവന്ത്ും ീതറ്റ഻ീെ ുമല് ുനട്ടമഽ ടഺക്കഺന്
അനഽവദ഻ക്കരഽത്, ന്ദ് ുതയക഻ചാണുും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ന്ദ് ുവശ഻ക്കഽന്ത഻ന്.
ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ
കഺരയങ്ങള഻ല് ഒന്ഽും തീന് കിന്ദ്ത഻മും കഺട്ടരഽത്. ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻ വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ
കഺരയങ്ങീളലലഺും ീവള഻ീപ്പടഽത്തണും.
ഈ കര്ത്തവയും ന഻ലവ഻ലഽ ടഺയ഻രഽന്഻ീലലക഻ല്,
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഒരഽ വയക്ത഻ റ഻സ്കഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ കഺരയങ്ങള് മറചാണ്
വചാണ് ആനഽകാലയങ്ങള് ൂക റ്റുമഺയ഻രഽന്ഽ.
ു ഺള഻സ഻യഽടമ തീെ ീമഡ഻ക്കല് ചര഻ന്ദ്തും,
ഺരമ്പരയ ുരഺഗങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണുള വ കഽടഽുംബ
ചര഻ന്ദ്തും, മദയ ഺനും- ഽകവല഻ ു ഺലഽള വ ശ഼ലങ്ങള്, ുജഺല഻, തഽടങ്ങ഻യ കഺരയങ്ങള്
വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ
കഺരയങ്ങള്
ഒന്ഽും
തീന്
മറയ്ക്ക്കഺീത
സതയസന്ധമഺയ഻
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽകയഺീണക഻ള് അ ടര്ൂററ്റര്ക്ക് ശര഻യഺയ ര഼ത഻യ഻ല് റ഻സ്ക് ന഻ര്ണയ഻ക്കഺന്
കഴ഻യഽും.
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല്
ുഫഺമ഻ല്
വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ
കഺരയങ്ങള്
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത഻ര഻ക്കഽകുയഺ ീതറ്റഺയ വ഻വരങ്ങള് നല്ത്കഽകുയഺ ീചയ്ക്തഺല്, അത്
അ ടര്ൂററ്ററഽീട ത഼രഽമഺനീത്ത ബഺധ഻ക്കഽും അങ്ങീന ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് ു ഺള഻സ഻ റദഺക്കഺനഽള വ
അവകഺശമഽ ട്.
വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങള് ീവള഻ീപ്പടഽത്തണീമന്ത് ന഻യ രമഺയ കര്ത്തവയമഺണ്.
ഉദഺഹരണം
ഒരഽ എ്സ഻കയാട്ട഻വ഻ന് ഉയര്ന് രക്തസമ്മര്ദമഽ ട്, അയഺള്ക്ക്ക് അടഽത്ത഻ീട ീചറ഻യ
ുതഺത഻ലഽള വ ഹിദയഺഘഺതും ഉ ടഺകഽകയഽും ീചയ്ക്തഽ, അത഻ീനത്തഽടര്ന്് റഈ വ഻വരും
മറചാണുീവചാണുീകഺ ട് അയഺള് ഒരഽ ീമഡ഻ക്കല് ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഺന് ത഼രഽമഺന഻ചാണു. അയഺള്
നല്ത്ക഻യ ീതറ്റഺയ വ഻വരങ്ങുളഺടഽകാട഻യ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല് സവ഼കര഻ചാണ് ഇന്ഷഷവറര് അങ്ങീന
റ്റ഻ക്കീപ്പട്ടു.
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ജണ്മഺനഺല് ഹിദയത്ത഻ല് സഽക്ഷ഻രമഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ല് അത്
ീവള഻ീപ്പടഽത്ത഻. അത് ഇന്ഷവറര് സവ഼കര഻ക്കഽകയഽും, ന഻ലവ഻ലഽള വ അസഽഖങ്ങള്ക്ക് കഽറഞ്ഞത്
നഺല് വര്ഷും ര഻രക്ഷ നല്കഽകയ഻ീലലന് വ഻വരും ീന്ദ് ഺുപ്പഺസീറ ഇന്ഷവറര് അറ഻യ഻ചാണ഻ലല. ഇത്
ഇന്ഷവററഽീട ഭഺഗത്ത് ന഻ന്ഽള വ വഴ഻ീതറ്റ഻ക്കഽന് വസ്തഽതയഺണ്.
b) വസ്ഡതഽന഻ഷ്ഠതകള്
ന഻ര്വചനം
റ഻സ്ക് സവ഼കര഻ക്കുണഺ ുവ ടുയഺ എന്ഽും സവ഼കര഻ക്കഽന്ക഻ല് തീന് ന്ദ് ഼മ഻യും ന഻രക്കഽും
ഺല഻ുക്ക ട ചട്ടങ്ങീളയഽും വയവസ്ഥകളുും എന്഻വയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഇന്ഷവറന്സ്
അ ടര്ൂററ്റര് ത഼രഽമഺനും എടഽക്കഽന്ത഻ീന ബഺധ഻ക്കഽന് വസ്തഽതീയയഺണ് വസ്തഽന഻ഷ്ഠതകള്
എന്് ന഻ര്വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്.
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത്ത വസ്തഽത ന്ദ് ഺധഺനമഽള വതഺുണഺ അലലുയഺ എന്ത് വയക്ത഻കളുീട
കഺരയത്ത഻ല് സഺഹചരയീത്ത ആന്ദ്ശയ഻ചാണഺണ്, അത് ുകഺടത഻ക്ക് മഺന്ദ്തമഺണ് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺന്
കഴ഻യഽക. ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻ റ഻സ്ക഻ീന ബഺധ഻ുചാണക്കഺവഽന് വസ്തഽന഻ഷ്ഠകള്
ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത ടത് അതയഺവശയമഺണ്.
ഒരഽ വയക്ത഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽന്തഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത ടതഺയ
വസ്തഽന഻ഷ്ഠതകളുീട ച഻ല വ഻ഭഺഗങ്ങീളപ്പറ്റ഻ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺും:
i. സഺധഺരണയഽള വത഻ുനക്കഺള്
കാടഽതല്
ന്ദ് ഺധഺനയമഺണ്
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട
റ഻സ്ക്
ന്ദ് ത഻ന഻ധ഼കര഻ക്കഽന്ത് എന് വസ്തഽീതയഺണ് സാച഻പ്പ഻ക്കഽന്ത്.
ഉദഺഹരണം
കടല഻ലഽീട ീകഺ
മഽന്ചര഻ന്ദ്തും.

ടഽു ഺകഽന് അ കടകരമഺയ സവഭഺവമഽള വ കഺര്ുഗഺ, അസഽഖങ്ങളുീട

ii.

എലലഺ ഇന്ഷഷവറര്മഺര഻ല് ന഻ന്ഽും മഽണ് ് എടഽത്ത഻ട്ടുള വ ു ഺള഻സ഻യഽും അവയഽീട
ന഻ലവ഻ലഽള വ സ്ഥ഻ത഻യഽും.
iii. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല്
ുഫഺമ഻ീല
അഥവഺ
ആല഻ുക്കഷന഻ീല
എലലഺ
ുചഺദയങ്ങള്ക്ക്കഽും ന്ദ് ഺധഺനയമഽ ട് കഺരണും അത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ വസ്തഽന഻ഷ്ഠതയഽും
അത഻ീെ റ഻സ്കഽമഺയ഻ വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ല് ബന്ധമഽള വവയഺണ്. അത്
ാര്ണമഺയഽും
സതയസന്ധമഺയഽും ുവണും ഉത്തരും നല്ത്കഺന്.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വസ്തഽന഻ഷ്ഠതകള് ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത ടത് ആവശയമ഻ലലഺത്ത ച഻ല
സരര്ഭങ്ങളഺണ്
കഽറ഻പ്പഇ
ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ടഺത്ത ഇനവസ്ഡതഽന഻ഷ്ഠതകള്
അ ടര്ൂററ്ററഽമഺര്
ന്ദ് ുതയകമഺയ഻
അുനവഷ഻ചാണ഻ീലലക഻ല്
തഺീഴ
വസ്തഽന഻ഷ്ഠതകള് ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺന് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസര് ബഺദ്ധയസ്ഥനലല:
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ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്

i. റ഻സ്ഡക ഇന
കഽറയ്ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ഇന
നടപട഻പ്കമങ്ങള്
ഉദഺഹരണം: ഇന ഫയൽ ന്സ്റ്റ഻ന്ഷഗഽഷൽ ഉ
ii. ഇന്ഷവര് ഇന
കഺര ങ്ങള്

ീചയ്യുന്ന ഇന

ൂകീകഺണ്ട഻ട്ട്യൂട്ട്ുള്ള ഇന

ീടന്ഽള വ കഺരയും

വ ക്ത഻യ്ക്കഇ ഇന

അറ഻ുഽകാടഺത്ത ഇന

ഉദഺഹരണം: ഇന ഉയര്ന് രക്തസമ്മര്ദമഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ു ഺള഻സ഻
എടഽക്കഽന് സമയത്ത് അത഻ീനപ്പറ്റ഻ അറ഻ഞ്ഞഽകാീടീയക഻ല് അത് വസ്തഽന഻ഷ്ഠത
മറചാണുീവചാണതഺയ഻ കണക്കഺന് റ്റ഻ലല.
iii. ്തഺണ് ഇന
യഽക്ത഻സഹജ്മഺയ ഇന
കീണ്ടത്തഺവഽന്നത്?

ശഽഷ്കഺത്ഫ഻ ഇന

ഓുരഺ മ഻ന഻ട്ട഻ീലയഽും വസ്തഽന഻ഷ്ഠതകള് ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത ട
കാടഽതല് വ഻വരങ്ങള് ആവശയമഺീണക഻ല് അ ടര്ൂററ്റുമഺര്
ുചഺദ഻ക്കഽന്ത഻ന് ുബഺധവഺണ്മഺരഺയ഻ര഻ക്കണും.

മാലം ഇന
ആവശയമ഻ലല.
അത഻ീനപ്പറ്റ഻

iv. ന഻യമവഽമഺയ഻ ഇനബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇനവസ്ഡതഽതകള്
ഓുരഺ
സ്ഥലീത്തയഽും
അറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കണും.

ന഻യമങ്ങീളപ്പറ്റ഻

അവ഻ീട

ഉദഺഹരണം: ഇന
സ്ുഫഺടകവസ്തഽക്കള്
മഽന്ഷസ഻ ഺല഻റ്റ഻യഽീട ന഻യമങ്ങള്.

തഺമസ഻ക്കഽന്വര്
സാക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ

v. ്ത഻ീനപ്പറ്റ഻ ഇന ുചഺദ഻ക്കഽന്ുപഺഴഺണ് ഇന ഇന്ഷവര് ഇന ീചയ്യുന്ന ഇന
വ ക്ത഻ ഇന സഹകര഻ക്കഺത്തത് ഇന (അഥവഺ ഇന കാടഽതല് ഇന വ഻വരങ്ങള് ഇന
ുവശ ീപ്പടഽന്നത് ഇനഉുപക്ഷ഻ുച്ചഺ)
ഉത്തരങ്ങള് അ ാര്ണമഺയ഻രഽന്ഽ
ന഻ുഷധ഻ക്കഺന് കഴ഻യ഻ലല.

എന്്

റഞ്ഞ്

ഇന്ഷഷവറര്ക്ക്

഻ന്഼ട്

ചഽമതല

ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത ട ചഽമതല എുപ്പഺഴഺണഽള വത്?
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകളുീട കഺരയത്ത഻ല് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല് സവ഼കര഻ചാണ് ു ഺള഻സ഻
ഇഷയഽ ീചയാറുന്ത് വീരയഽള വ ന്ദ്കയവ഻ന്ദ്കയ കഺലയളവ഻ലഽടന഼ളും ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽന്ത഻നഽള വ
കര്ത്തവയും ന഻ലന഻ല്ത്കഽും. ു ഺള഻സ഻ സവ഼കര഻ചാണുുശഷും, ു ഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻യ്ക്ക്കഽള വ഻ല്
ഉ ടഺകഽന് ഒരഽ വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ കഺരയവഽും ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത ട കഺരയമ഻ലല.
ഉദഺഹരണം
മ഻സ്റ്റര് രഺജന് 15 വര്ഷീത്ത കഺലഺവധ഻യഽള വ ഒരഽ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻ എടഽത്തഽ.
ു ഺള഻സ഻ എടഽത്ത് 6 വര്ഷങ്ങള്ക്ക്കഽുശഷും
മ഻സ്റ്റര് രഺജന് ച഻ല ഹിദയസുംബന്ധമഺയ
അസഽഖും ഉ ടഺകഽകയഽും ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യയ്ക്ക്ക് വ഻ുധയനഺകഽകയഽും ീചയ്ക്തഽ. ഈ വ഻വരും മ഻സ്റ്റര്
രഺജന് ഇന്ഷഷവററഽീട അടഽത്ത് ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത ട ആവശയമ഻ലല.
ന്ദ് ഼മ഻യും സമയത്ത് അടയ്ക്ക്കഺത്തത് മാലും ു ഺള഻സ഻ ലഺപ്സഺകഽകയഽും ു ഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക്
ു ഺള഻സ഻ കരഺര്
ഽതഽക്ക഻ അത് ന഻ലവ഻ല് ീകഺ ടഽവരണീമന്ഽ ീടക഻ല്,
ഽത഻യ
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ു ഺള഻സ഻ ആരുംഭ഻ക്കഽണ്ു ഺള് ീചയാറുന്ത് ു ഺീല തീന്,
ഽതഽക്ക഻ീയടഽക്കഽന് സമയത്ത്
വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ എലലഺ വ഻വരങ്ങളുും ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത ട കടമ അയഺള്ക്ക്കഽ ട്.
്റ്റവഽം ഇനമ഻കച്ച ഇനവ഻ശവഺസം ഇനലംഘ഻ക്കഽക
നറ്റവഽും മ഻കചാണ വ഻ശവഺസും ലുംഘ഻ക്കീപ്പടഽന്ഽ സരര്ഭങ്ങീളപ്പറ്റ഻ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺും.
ലുംഘനും ഒന്ഽക഻ല് വസ്തഽന഻ഷ്ഠത ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത഻ര഻ക്കഽകുയഺ വഴ഻ുയഺ
വസ്തഽതകള് നല്ത്കഽക വഴ഻ുയഺ ആകഺും.

ഇത്തരും
ീതറ്റഺയ

വസ്ഡതഽന഻ഷ്ഠത ഇനീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത഻ര഻ക്കഽക: ഇന  ഇന ഇത്തരും സരര്ഭും ഉ ടഺകഽന്ത്
ഇന്ഷഷവറര്
ന്ദ് ുതയകമഺയ഻
അുനവഷ഻ക്കഺത്തത഻നഺല്
ഇന്ഷഷവര്
ീചയാറുന്
വയക്ത഻
വസ്തഽന഻ഷ്ഠതീയപ്പറ്റ഻ ഒന്ഽും തീന് റയഺീത ന഻ശബ്ദമഺയ഻ ഇര഻ക്കഽണ്ു ഺഴഺണ്. ഇന്ഷഷവറര്
ുചഺദ഻ക്കഽന് ുചഺദയങ്ങള്ക്ക്ക് അവയക്തമഺയ ഉത്തരും നല്ത്കഽന്ത് വഴ഻യഽും ഇങ്ങീന
സുംഭവ഻ക്കഺും. ന഻ര്ദ഻ഷ്ട വസ്തഽതയ്ക്ക്ക്
വല഻യ ന്ദ് ഺധഺനയമ഻ീലലന്് കരഽത഻ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല്
ീ ഺതഽുവഺ ഉു ക്ഷ മുനഺഭഺവുത്തഺടഽകാട഻യഺയ഻ര഻ക്കഽും ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽക.
ഇത്തരും സരര്ഭത്ത഻ല് അവര് കഽറ്റക്കഺരലല. ഒരഽ വസ്തഽത ഗാഢലക്ഷയ്ുത്തഺട്
അടക്ക഻ ഻ട഻ക്കഽന്ത഻ീനയഺണ് മറചാണുീവയ്ക്ക്കഽക എന്് റയഽന്ത്. ര ടഺമത് റഞ്ഞത഻ല്
ചത഻ ീചയാറുക എന് ഉുദശയും കാട഻യഽ ട്.
ീതറ്റഺയ ഇന വസ്ഡതഽത ഇന നല്കഽക: ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീെ ന്ദ്കയവ഻ന്ദ്കയസമയത്ത് നല്ത്കഽന്
നീതഺരഽ ന്ദ് സ്തഺവനയഽും വസ്തഽതകീളന്ഺണ്
റയഽക. ഒരഽ വസ്തഽത എന്ത്
വ഻ശവഺസത്ത഻ീെ,
ഉുദശയത്ത഻ീെ
അഥവ
ന്ദ് ത഼ക്ഷതയഽീട
ന്ദ് സ്തഺവനയഺകഺും.
അത഻ലടങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങളുീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല്, ഒരഽ ന്ദ് സ്തഺവന ത഼ര്ചാണയഺയഽും
രമമഺയ സതയമഺയ഻ര഻ക്കണും. വസ്തഽതകളുീട കഺരയത്ത഻ല്,
വ഻ശവഺസത്ത഻ീെ അഥവഺ
ന്ദ് ത഼ക്ഷയഽീട കഺരയത്ത഻ല്, ഇത് മ഻കചാണ വ഻ശവഺസ ന്ദ് കഺരമഺയ഻ര഻ക്കണും.
ീതറ്റഺയ വസ്തഽത നല്ത്കല് ര ട് ര഼ത഻യ഻ലഺകഺും:
i. ന഻ഷ്കളങ്കപരമഺയ഻ ഇന ീതറ്റഺയ ഇന വസ്ഡതഽത ഇന നല്കഽക – കിതയതയ഻ലലഺത്ത
ന്ദ് സ്തഺവനകളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടത്, അതഺയത് വ് ചന കഺണ഻ക്കഽക എന്
ഉുദശുത്തഺീട അലലഺീത നല്ത്കഽന്ത്.
ii. വഞ്ചനഺപരമഺയ഻ ഇന ീതറ്റഺയ ഇന വസ്ഡതഽത ഇന നല്കഽക ഇന – ഇന ഇന്ഷഷവറീറ ഇന
ചത഻ക്കഽക
എന് ഉുദശുത്തഺടഽകാട഻ അഥവഺ സതയത്ത഻ന് വ഻ലകല്ത്പ്പ഻ക്കഺീത
വ഼ ടഽവ഻ചഺരമ഻ലലഺത്ത ര഼ത഻യ഻ല് മനപ്പൂര്േും ീതറ്റഺയ ന്ദ് സ്തഺവനകള് നല്ത്കഽക.
ചത഻ക്കഽക എന് ഉുദശുത്തഺടഽകാട഻ മനപ്പൂര്േും വസ്തഽതകള് മറയ്ക്ക്കഽകുയഺ അഥവഺ
വ് ചന രമഺയ഻ ീതറ്റഺയ വസ്തഽത നല്ത്കഽകുയഺ ീചയ്ക്തഽീവന്് ീതള഻ഞ്ഞഺല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള് ീ ഺതഽുവ അസഺധഽവഺകഽും.
c) ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനതഺത്പര ത
‘ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത് രത’ ന഻ലന഻ല്ത്ക്കഽന്തഺണ് ഓുരഺ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീലയഽും
നറ്റവഽും അതയന്ത്ു ക്ഷ഻തമഺയ ഘടകും, ഇത഻ീന ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻നഽള വ ന഻യമ രമഺയ
മഽന്ഽ ഺധ഻യഺയ഻ട്ടഺണ് കണക്കഺക്കഽന്ത്.
ചാതഺട്ടും അഥവഺ
ന്ത്യവഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽും
തമ്മ഻ലഽള വ വയതയഺസും എന്ത്ഺീണന്് നമഽക്ക് ുനഺക്കഺും.
i. ചാതഺട്ട്യൂട്ട്വഽം ഇനഇന്ഷവറന്സഽം
ച഼ട്ടുകള഻യഽീട കഺരയും എടഽക്കഽക, ഇവ഻ീട ഒരഺള് ഒന്ഽക഻ല് ജയ഻ക്കഽും അഥവഺ
ുതഺല്ത്ക്കഽും. ഒരഽ വയക്ത഻ ന്ത്യും ീവയ്ക്ക്കഽന്ത് മാലും മഺന്ദ്തമഺണ് ലഺഭും അഥവഺ നഷ്ടും
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ഉ ടഺകഽന്ത്. ീഗയ഻ും കള഻ക്കഽന്വന് കള഻ ജയ഻ക്കഽക എന് ഉുദശയമലലഺീത മറ്റ്
യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ ബന്ധുമഺ തഺത് രയുമഺ ീഗയ഻മ഻ുനഺട് ഉ ടഺകഽകയ഻ലല. വഺത്
ീവയ്ക്ക്കഽക അഥവഺ ന്ത്യും ീവയ്ക്ക്കഽക എന്ത് ുകഺടത഻ മഽന്ഷ ഺീക ന഻യമ രമഺയ഻
നടപ്പ഻ലഺക്കഺന്
കഴ഻യഽകയ഻ലല, ആതഽീകഺ ട്
ഇതഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട നീതഺരഽ
ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുും ന഻യമവ഻രഽദ്ധമഺണ്. തീെ വ഼ട്
ന്ത്യത്ത഻ല് വചാണ് ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ച഼ട്ടുകള഻ക്കഽകയഽും അത഻ല് ുതഺല്ത്ക്കഽകയഽും ീചയ്ക്തഺല്, മുറ്റ കക്ഷ഻യ്ക്ക്ക്
ന്ത്യത്ത഻ല്
ലഭ഻ചാണ വ഼ട് സവന്ത്മഺക്കഺന് ുകഺടത഻ീയ സമ഼ ഻ക്കഺന് കഴ഻യ഻ലല.
നമഽക്ക് ഒരഽ വ഼ടഽും അത് കത്ത഻ ചഺമ്പലഺകഽന് ഒരഽ സരര്ഭീത്തപ്പറ്റ഻യഽും ുനഺക്കഺും. വ഼ട്
ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ വസ്തഽന഻ഷ്ഠതയഽമഺയ഻ – ആതഺയത്
വ഼ടഽമഺയ഻ ന഻യമ രമഺയ ബന്ധമഽ ട്. അയഺളുീട ഉടമസ്ഥതയ഻ലഽള വതഺണ് വ഼ട്, അത഻ന്
നശ഻ക്കഽകുയഺ ുകടഽ ഺുടഺ സുംഭവ഻ക്കഽകുയഺ ീചയ്ക്തഺല് അയഺള്ക്ക്ക് സഺമ്പത്ത഻കുേശും
അനഽഭവ഻ുക്ക ട഻
വരഽും.
ത഼
഻ട഻ക്കഽകുയഺ
ഇലലുയഺ
എന്ത഻ല്
ഈ
ഉടമസ്ഥഺവകഺശത്ത഻ീെ ബന്ധും സവതന്ത്മഺയ഻ ന഻ലന഻ല്ത്ക്കഽകയഽും ഈ ബന്ധമഺണ്
നഷ്ടത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന്ത്. ഒരഺള് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽത്ത഻ട്ടു ുടഺ ഇലലുയഺ എന്ത്
കണക്കഺക്കഺീത ഈ സുംഭവും (അഗ്ന഻ബഺധ അഥവഺ ുമഺഷണും) നഷ്ടത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽും.
ഒരഺള്ക്ക്ക് ജയ഻ക്കഺനഽും ുതഺല്ത്ക്കഺനഽും സഺദ്ധയതയഽള വ ച഼ട്ടുകള഻ ു ഺീലയലല അഗ്ന഻ബഺധ,
അത് ഒരഺള്ക്ക്ക് നഷ്ടും മഺന്ദ്തുമ വ഻തയ്ക്ക്കഽകയഽള വു – അതഺയത് വ഼ട഻ീെ
ഉടമസ്ഥനഽ ടഺകഽന് നഷ്ടും.
വ഼ട്ടുടമസ്ഥന്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
എടഽക്കഽന്ത്
നഺശനഷ്ടും
ഉ ടഺക്കഽകയഺീണക഻ല്
സഹ഻ുക്ക ട഻ വരഽന് സഺമ്പത്ത഻ക നഷ്ടും മീറ്റഺരഽ ര഼ത഻യ഻ല് ന഻കത്തഺും എന്്
ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺണ്.
ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് തീെ വ഼ട഻ുനഺട് അഥവഺ തീെ
ണത്ത഻ുനഺടഽള വ
തഺത് രയീത്തയഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത് രയത എന്് റയഽന്ത്.
ഉദഺഹരണം
മ഻സ്റ്റര് ചന്ദ്രുശഖര് തീെ വ഼ട് ഈടഺയ഻ നല്ത്ക഻ ബഺക഻ല് ന഻ന്ഽും 15 ലക്ഷും രാ
ുലഺീണടഽത്ത഻ട്ടു ട്.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുചഺദയങ്ങള്ക്ക്ക് ഉത്തരും നല്ത്കഽക:
 അയഺള്ക്ക്ക് തീെ വ഼ട഻ീെ കഺരയത്ത഻ല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത് രയത ഉ ുടഺ?
 ബഺക഻ന് ആ വ഼ട഻ീെ കഺരയത്ത഻ല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത് രയത ഉ ുടഺ?
 എന്ത്ഺണ് അയഺളുീട അയല്ത്ക്കഺരീെ മുനഺഭഺവും?
മ഻സ്റ്റര് ന്ദ്ശ഼ന഻വഺസ഻ീെ കഽടഽുംബ ന്ദ് ഺയമഺയ മഺതഺ ഻തഺക്കള്, ഭഺരയ, 2 കഽട്ട഻കള്
എന്഻വരടങ്ങ഻യതഺണ്. തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുചഺദയങ്ങള്ക്ക്ക് ഉത്തരും നല്ത്കഽക:
 അവര് സഽഖമഺയ഻ ജ഼വ഻ക്കഽന്ത഻ല് അയഺള്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത രയത ഉ ുടഺ?
 അവര഻ല് ആീരീയക഻ലഽും ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ല് ന്ദ് ുവശ഻പ്പ഻ുക്ക ട഻ വരഽണ്ു ഺള്
അയഺള്ക്ക്ക് സഺമ്പത്ത഻ക ബഺദ്ധയത ഉ ടഺകഽുമഺ?
 എന്ത്ഺണ് അയല്ത്ക്കഺരീെ കഽട്ട഻കളുീട കഺരയും? ആവരഽീട കഺരയത്ത഻ല് അയഺള്ക്ക്ക്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത് രയത ഉ ടഺ?
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ വസ്തഽന഻ഷ്ഠതയഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീെ വസ്തഽന഻ഷ്ഠതയഽും
തമ്മ഻ലഽള വ വയതയഺസും അറ഻ുയ ടത് ആവശയമഺണ്.
ഇന്ഷവറന്സ഻ീെ ഇന
വസ്ഡതഽന഻ഷ്ഠത ഇന
 ഇന
ഇന്ഷഷവര്
ജണ്മസ഻ദ്ധമഺയ഻ ഒരഽ മാലയമഽള വ വസ്തഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടതഺണ്.
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ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്

ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുകഺണ്പ്ടഺകട഻ീെ ഇന വസ്ഡതഽന഻ഷ്ഠത ഇന ആ വസ്തഽവ഻ന് ുമല്
ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽന് സഺമ്പത്ത഻കമഺയ തഺത് രയമഺണ്. ഇന്ഷഷവറര്ക്ക്
അത്തരീമഺരഽ തഺത് രയും വസ്തഽവ഻ന് ുമല് ഉ ീടക഻ല് മഺന്ദ്തുമ അയഺള്ക്ക്ക് അത്
ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന്ത഻നഽള വ ന഻യമ രമഺയ അവകഺശും ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ു ഺള഻സ഻ അത഻ീെ യഥഺര്ഥമഺയ അര്ഥത്ത഻ല് വസ്തഽവ഻നലല
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത്,
ുക്ഷ ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് അത഻ണ്ുമലഽള വ സഺമ്പത്ത഻ക തഺത് രയത്ത഻നഺണ്.
ച഻പ്തം ഇന3: ീ ഺതഽന഻യമും അനഽസര഻ചാണുള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത് രയത

ഇന്ഷവറ
ന്സ്ഡ ഇന
തഺത്പ
ര ത

ുസ്ഡത഻
കൾ
ഞഺ
ന്

കഽട്ട്യൂട്ട്഻
ഭഺ
കൾ തഺത്പര ത  ഇനഉണ്ടഺയ഻ര഻ുക്കണ്ട ഇനസമയം
ര
ii. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല്, ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് സമയത്തഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത് രയത
ഉ ടഺയ഻ര഻ുക്ക ടത്. ജനറല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല്, ീമൂറന് ു ഺള഻സ഻കള്ക്ക്ക് ഒഴ഻ീക മറ്റ്
എലലഺ ു ഺള഻സ഻കള഻ലഽും ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് സമയത്തഽും ീേയ഻ും ീചയാറുന് സമയത്തഽും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത് രയത ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
d) ഉപഺത്ഫ഻കകഺരണം ഇന(ുപ്പഺകസ഻ുമറ്റഇ ഇനുകഺസ്ഡ)
ന഻യമ രമഺയ തതവങ്ങള഻ല് നറ്റവഽും അവസഺനുത്തതഺണ് ഉ ഺന്ത്഻കകഺരണ തതവും.
ഉ ഺന്ത്഻കകഺരണ എന്ത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല ഒരഽ ന്ദ് ധഺന തതവമഺണ്, ുകടഽ ഺട് അഥവഺ നഷ്ടും
എങ്ങീനയഺണ് സുംഭവ഻ചാണീതന്ഽും ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത
ഒരഽ
സുംഗത഻ മാലമഺുണഺ
സുംഭവ഻ചാണീതന്ഽും സുംബന്ധ഻ക്കഽന്തഺണ്. ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത ഒരഽ സുംഗത഻ മാലമഺണ് നഺശനഷ്ടും
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സുംഭവ഻ചാണീതക഻ല് ഇന്ഷഷവറര് അത഻ന് ബഺദ്ധയസ്ഥരഺണ്. ീചയ്ക്ത ഒരഽ സുംഗത഻യഺണ് അത഻ീെ
ുഹതഽീവക഻ല് ഇന്ഷഷവറര് നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്ത്കണും, അീലലക഻ല് നല്ത്ക ട.
ഈ ചട്ടും അനഽസര഻ചാണ്, നഺശനഷ്ടത്ത഻ന് കഺരണമഺയ സുംഭവങ്ങളുീട ഒരഽ ശിുംഖലയ഻ല് ന഻ന്ഽും നറ്റവഽും
ന്ദ് ബലമഺയ കഺരണും നതഺണ് എന്് ഇന്ഷഷവറര് ക ീടത്തണും. നഺശനഷ്ടത്ത഻ുലക്ക് തല്ത്ക്ഷണും നയ഻ചാണ
അവസഺനത്ത സുംഭവും ഇത് ആയ഻ര഻ക്കണീമന്഻ലല, അതഺയത് നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ തല്ത്ക്ഷണ കഺരണുമഺ
നറ്റവഽും അടഽത്ത സുംഭവും ഇത് ആയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല.

മറ്റ് കഺരണങ്ങീള ഒറ്റീപ്പട്ട കഺരണങ്ങളഺയ഻ട്ടഺണ് തരുംത഻ര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്, അത് ഉ ഺന്ത്഻ക
കഺരണങ്ങള഻ല് ന഻ന്ഽും വയതയസ്തമഺണ്.
ഒറ്റീപ്പട്ട കഺരണങ്ങള് ക ുടക്കഽും
ുക്ഷ ഒരഽ
സുംഭവ വ഻കഺസും സിഷ്ട഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ന്ദ് ഭഺവും അത഻ന് ഉ ടഺീയന്് വര഻ലല.
ന഻ര്വചനം
ഉ ഺന്ത്഻ക കഺരണും എന്ഺല് ഽത഻യതഽും സവതന്ദ്ന്ത്വഽമഺയ ഉറവ഻ടത്ത഻ടന്ീറ ന്ദ് വര്ത്തനത്തലഽള വ
ബഺഹയശക്ത഻യഽീട ഇടീപ്പടല഻ലലഺീത സുംഭവങ്ങളുീട ഒരഽ രമ്പരയ്ക്ക്ക് തീന് കഺരണമഺകഽന്
സജ഼വവഽും കഺരയക്ഷമവഽമഺയ ഒരഽ കഺരണും.
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള഻ല് ഉ ഺന്ത്഻കകഺരണ സ഻ദ്ധഺന്ത്ും എങ്ങീനയഺണ്
ന്ദ് ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്? ീ ഺതഽുവ, മരണകഺരണീമീന്ത്ന്് കണക്കഺക്കഺീത ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
മരണഺനഽകാലയും നല്ത്കഽന്ത഻നഺല്, ഉ ഺന്ത്഻ക കഺരണ സ഻ദ്ധഺന്ത്ും ന്ദ് ുയഺഗ഻ക്കഺന് കഴ഻യ഻ലല.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും മ഻ക്ക ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള഻ലഽും അ കട ആനഽകാലയ
ൂറഡല് ഉ ടഺകഽും, ആയത഻നഺല് അ കടമരണും സുംഭവ഻ക്കഽണ്ു ഺള് ഒരഽ അധ഻ക തഽക
നഷ്ട ര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്ത്കഽും. അത്തരും സ്ദര്ഭങ്ങള഻ുല, അ കടും മാലും തീന്യഺുണഺ മരണും
സുംഭവ഻ചാണീതന്് അുനവഷ഻ചാണ് ഉറപ്പ് വരഽത്തണും. ഇത്തരും സരര്ഭങ്ങള഻ലഺണ് ഉ ഺന്ത്഻ക
കഺരണ സ഻ദ്ധഺന്ത്ും ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്.
കാട഻ുച്ചരുല ഇനുകഺണ്പ്ടഺകട്
കാട഻ുചാണരുല ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ഇന എന്ഺുല ഇന വളീര ഉയര്ന് വ഻ലു ശുല ഗഽണഗണനയഽള വ ഒരഽ
കക്ഷ഻ തയാറഺറഺക്കഽന് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്, ഇത്തരും ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ുല മറഽകക്ഷ഻യ്ക്ക്ക് കാട഻ുചാണരല഻ന്
മഺന്ദ്തമഽള വ അവസരമഺണ് ലഭ഻ക്കഽക അതഺയത് ഒന്ഽക഻ല് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് സവ഼കര഻ക്കഽക
അീലലക഻ല് തള വ഻ക്കളയഽക. ഇവ഻ീട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല ചട്ടങ്ങളുും
വയവസ്ഥകളുും അനഽസര഻ചാണ് എലലഺ ര഼ത഻യ഻ലഽും വ഻ലു ശഺനഽള വ അധ഻കഺരമഽ ട്.
ഇത഻ീന ന഻ര്വ഼രയമഺക്കഽന്ത഻ന്, ഒരഽ ന്ദ്ഫ഼ലാക്ക് കഺലഺവധ഻ നര്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട്,
അത഻ന്ഷന്ദ് കഺരും, ു ഺള഻സ഻ എടഽത്തത഻നഽുശഷും ു ഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് ുയഺജ഻ക്കഺന് കഴ഻യഺത്ത
എീന്ത്ക഻ലഽും കഺരയും ു ഺള഻സ഻യ഻ല് ഉ ീടക഻ൽല് ു ഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമെ് ലഭ഻ചാണ് 15
ദ഻വസത്ത഻നകും ു ഺള഻സ഻ റദഺക്കഽന്ത഻നഽള വ ീസികരയമഽ ട്. ഈ വ഻വരും കമ്പന഻ീയ
ുരഖമാലും അറ഻യ഻ക്കഽക അങ്ങീന ു ഺള഻സ഻ ീചലവഽകളുും ചഺര്ജഽകളുും ക഻ഴ഻ചാണുള വ
ന്ദ് ഼മ഻യും റ഼ഫ ട് ീചയാറുും.
ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ഭ഼ഷണ഻ീപ്പടഽത്തല഻നഽള വ ഉദഺഹരണും?
I. രുമഷ്
ീചറ഻യ
അക്ഷരത്ത഻ല്
ീകഺടഽത഻ര഻ക്കഽന്
കഺരയങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണ്
(വയവസ്ഥകീളക്കഽറ഻ചാണ്) മനസിന഻ലഺക്കഺീത ഒരഽ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ഒപ്പ഻ട്ടു.
II. ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ഒപ്പ഻ട്ട഻ീലലക഻ല് ീകഺന്ഽകളയഽീമന്് രുമഷ് മുഹഷ഻ീന ഭ഼ഷണ഻ീപ്പടഽത്തഽക.
III. രുമഷ് തീെ ീന്ദ് ഺഫഷണല് സവഺധ഼നും ഉ ുയഺഗ഻ചാണ് മുഹഷ഻ീന ീകഺ ട് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല്
ഒപ്പ഻ീവപ്പ഻ചാണു.
IV. മുഹഷ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ഒപ്പുീവയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ രുമഷ് ീതറ്റഺയ വ഻വരങ്ങള് നല്ത്ക഻.
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ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന2
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നീതഺണ് രുമഷ഻ന് ഇന്ഷഷവര് ീചയാറഺന്
I. രുമഷ഻ീെ വ഼ട്
II. രുമഷ഻ീെ ഭഺരയ
III. രുമഷ഻ീെ സഽഹിത്ത്
IV. രുമഷ഻ീെ മഺതഺ ഻തഺക്കള്

റ്റഺത്തത്?

സംപ്ഗഹം


ണും അഥവഺ ന്ദ് ഼മ഻യും സവ഼കര഻ചാണ് ീകഺ ട് ച഻ല ന഻ര്ദ഻ഷ്ട റ഻സ്ക്കഽകള്ക്ീക്കത഻ീര
സഺമ്പത്ത഻ക സുംരക്ഷണും നല്ത്കഺീമന്് ഇന്ഷഷവറര് വഺദ്ധരദഺനും നല്ത്കഽന് കരഺര്
ന്ദ് കഺരമഽള വ എന്ദ്ഗ഻ീമെഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല് ഉള്ക്ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത്.



ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് എന്ഺല്
എന്ദ്ഗ഻ീമെഺണ്.



ന഻യമസഺധഽതയഽള വ ഒരഽ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീെ ഘടകങ്ങളഺണ്
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.



കക്ഷ഻കള്

തമ്മ഻ലഽ

ടഺക്കഽന്

ന഻യമ രമഺയ഻

ന്ദ് ഺബലയമഽള വ

വഺദ്ധരദഺനവഽും സവ഼കര഻ക്കലഽും
ന്ദ് ത഻ഫലും
കക്ഷ഻കള് തമ്മ഻ലഽള വ ഉടമ്പട഻
സവതന്ദ്ന്ത്മഺയ ത഼രഽമഺനും
ഇരഽകക്ഷ഻കളുീടയഽും കഴ഻വ്
വസ്തഽവ഻ീെ ന഻യമന്ദ് ഺബലയും

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകളുീട ന്ദ് ുതയക സവ഻ുശഷതകളഺണ്
i. ഉബ്റ഼മ ൂഫ്സ്
ii. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത് രയത
iii. ഉ ഺന്ത്഻ക കഺരണും

മഽഖ പദങ്ങള്
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

വഺദ്ധരദഺനവഽും സവ഼കര഻ക്കലഽും
ന഻യമ രമഺയ ന്ദ് ത഻ഫലും
ഇരഽകക്ഷ഻കളുീടയഽും സമ്മതും
ഉബ്റ഼മ ൂഫ്സ്
വസ്തഽന഻ഷ്ഠതകള്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത് രയത
ഉ ഺന്ത്഻ക കഺരണും

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനുചഺദ ങ്ങളുീട ഇനഉത്തരം
ഉത്തരം ഇന1 ഇന
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ഒപ്പ഻ട്ട഻ീലലക഻ല് ീകഺന്ഽകളയഽീമന്് രുമഷ് മുഹഷ഻ീന ഭ഼ഷണ഻ീപ്പടഽത്തഽക.
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ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
രുമഷ഻ന്
സഽഹിത്ത഻ീെ
ജ഼വന഻ല്
യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
തഺത് രയതയഽമ഻ലല ആയത഻നഺല് സഽഹിത്ത഻ീന ഇന്ഷഷവര് ീചയാറഺന് റ്റ഻ലല.
സവയം ഇനപര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങള്
ുചഺദ ം ഇന1
ഒരഽ
I.
II.
III.
IV.

സഺധഽതയഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല നത് ഘടകമഺണ് ന്ദ് ഼മ഻യവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടത്
വഺദ്ധരദഺനവഽും സവ഼കര഻ക്കലഽും
ന്ദ് ത഻ഫലും
സവതന്ദ്ന്ത്മഺയ ത഼രഽമഺനും
ഇരഽകക്ഷ഻കളുീടയഽും ന്ദ് ഺപ്ത഻

ുചഺദ ം ഇന2
---------------- ആണ് കിതയതയ഻ലലഺത്ത ന്ദ് സ്തഺവനകളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടത്, അതഺയത് വ് ചന
കഺണ഻ക്കഽക എന് ഉുദശുത്തഺീട അലലഺീത നല്ത്കഽന്ത്.
I. ീതറ്റഺയ വസ്തഽത നല്ത്കഽന്ത്
II. ന്ദ് ത഻ഫലും
III. വഺദ്ധരദഺനും
IV. ന്ദ് ത഻ന഻ധ഼കര഻ക്കല്
ുചഺദ ം ഇന3 ഇന
ന്ദ്ക഻മ഻നല് മുനഺഭഺവുത്തഺടഽകാട഻ സമ്മര്ദും ീചലഽത്തഽന്തഺണ് ------------I. വ് ചന
II. സവഺധ഼ന഻ക്കഽക
III. ഭ഼ഷണ഻
IV.
഻ഴവ്
ുചഺദ ം ഇന4
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത്
ന്ദ് സ്തഺവനയഺണ് ശര഻?
I. ന഻യമ രമഺയ സഺധഽതയ഻ലലഺത്ത വഺക്കഺലഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടഺണ഻ത്
II. ന഻യമ രമഺയ സഺധഽതുയഺടഽകാട഻യ വഺക്കഺലഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടഺണ഻ത്
III. 1872-ീല ഇന്ത്യന് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ആക്ട് ന്ദ് കഺരും ര ട് കക്ഷ഻കള് (അതഺയത് ഇന്ഷഷവററഽും
ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽും) തമ്മ഻ലഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടഺണ഻ത്
IV. ഇത് ന്ത്ഺയ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള്ക്ക്ക് സമഺനമഺണ്
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ുചഺദ ം ഇന5
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ് സ്തഺവനയഺണ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ് കഺരും സഺധഽതയഽളള
വസ്തഽവലലഺത്തത്?
I.
ണും
II. വസ്തഽ
III. ൂകകാല഻
IV. ആഭരണും
ുചഺദ ം ഇന6
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് കക്ഷ഻ക്കഺണ്
നര്ീപ്പടഽന്ത഻ന് അര്ഹതയ഻ലലഺത്തത്?
I. ബ഻സ഻നസിനുകഺരന്
II. ന്ദ് ഺയ ാര്ത്ത഻യഺകഺത്തവര് (ൂമനര്)
III. വ഼ട്ടമ്മ
IV. സര്ക്കഺര് ജ഼വനക്കഺര്

ൂലഫ്

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല്

ുചഺദ ം ഇന7
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
നത്
ന്ദ് വിത്ത഻യഺണ്
‚ഉബ്റ഼മ
ൂഫ്സ്‛
തതവും
ന്ദ് ദര്ശ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത്?
I. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല്
ുഫഺമ഻ല്
അറ഻യഺമഺയ഻രഽന്഻ട്ടുും
ുരഺഗീത്തപ്പറ്റ഻
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത്തത്.
II. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ല് അറ഻യഺവഽന് വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങള്
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത്തത്
III. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ല് അറ഻യഺവഽന് വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങള്
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽന്ത്
IV. ന്ദ് ഼മ഻യും സമയത്ത് തീന് അടയ്ക്ക്കഽന്ത്
ുചഺദ ം ഇന8
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത് രയവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ് സ്തഺവനയഺണ്
ശര഻യലലഺത്തത്?
I. അഛന് മകനഽുവ ട഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത്
II. ഭര്ത്തഺവ് ഭഺരയയ്ക്ക്കഽുവ ട഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത്
III. ഒരഺള് തീെ സഽഹിത്ത഻നഽുവ ട഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത്
IV. ജ഼വനക്കഺര്ക്കഽുവ ട഻ ീതഺഴ഻ലഽടമ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത്
ുചഺദ ം ഇന9
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല്, എുപ്പഺഴഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത് രയത ഉ ടഺയ഻ര഻ുക്ക ടത്?
I. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് സമയത്ത്
II. ീേയ഻മ഻ീെ സമയത്ത്
III. ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത് രയതയഽീട ആവശയമ഻ലല.
IV. ഒന്ഽക഻ല് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് സമയത്ത് അീലലക഻ല് ീേയ഻മ഻ീെ
സമയത്ത്
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ുചഺദ ം ഇന10
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് സുംഭവത്ത഻ല് മരണത്ത഻ീെ ഉ ഺന്ത്഻ക കഺരണും എന്ത്ഺീണന്്
ക ടഽ ഻ട഻ക്കഽക?
അജയ് കഽത഻രപ്പുറത്ത് ന഻ന്് വ഼ണ് അയഺളുീട നീട്ടലല് ഒട഻ഞ്ഞഽ. അയഺള് അവ഻ീട ീകട്ട഻ക഻ടന്
ീവള വത്ത഻ല്പ്ക഻ടന്് ന഻ുമഺണ഻യ
഻ട഻ീപ്പട്ടു. അയഺീള ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ല് അ്മ഻റ്റ് ീചയ്ക്തഽ,
അവ഻ീട വചാണ് ന഻ുമഺണ഻യ കഺരണും അയഺള് മരണമടഞ്ഞഽ.
I. ന഻ുമഺണ഻യ
II. നീട്ടലല് ീ ട്ട഻യത്
III. കഽത഻രപ്പുറത്ത് ന഻ന്ഽള വ വ഼ഴ്ച
IV. ശഺസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ
സവയം ഇനപര഼ക്ഷഺുചഺദ ങ്ങളുീട ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ഒരഽ സഺധഽതയഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല് ന്ദ് ഼മ഻യവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ഘടകമഺണ് ന്ദ് ത഻ഫലും.
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
ീതറ്റഺയ വസ്തഽത നല്ത്കഽന്തഺണ് കിതയതയ഻ലലഺത്ത ന്ദ് സ്തഺവനകളുമഺയ഻
അതഺയത് വ് ചന കഺണ഻ക്കഽക എന് ഉുദശുത്തഺീട അലലഺീത നല്ത്കഽന്ത്.

ബന്ധീപ്പട്ടത്,

ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ന്ദ്ക഻മ഻നല് മുനഺഭഺവുത്തഺടഽകാട഻ സമ്മര്ദും ീചലഽത്തഽന്തഺണ് ഭ഼ഷണ഻
ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
1872-ീല ഇന്ത്യന് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ആക്ട് ന്ദ് കഺരും ര ട് കക്ഷ഻കള് (അതഺയത് ഇന്ഷഷവററഽും
ഇന്ഷഷവര് ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽും) തമ്മ഻ലഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടഺണ഻ത്
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ൂകകാല഻യഺണ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ് കഺരും സഺധഽതയഽളള വസ്തഽവലലഺത്തത്.
ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് II
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ല്
(ൂമനര്ക്ക്ക്) അര്ഹതയ഻ലല.

നര്ീപ്പടഽന്ത഻ന്
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ന്ദ് ഺയ ാര്ത്ത഻യഺകഺത്തവര്ക്ക്ക്

ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ല് അറ഻യഺവഽന് വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങള്
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽന് ന്ദ് വിത്ത഻യഺണ് ‚ഉബ്റ഼മ ൂഫ്സ്‛ തതവീത്ത ന്ദ് ദര്ശ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത്
ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
ഒരഺള് തീെ സഽഹിത്ത഻ീെ ജ഼വന഻ല് യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
തഺത് രയതയഽമ഻ലല ആയത഻നഺല് സഽഹിത്ത഻നഽുവ ട഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഺന്
റ്റ഻ലല.
ഉത്തരം ഇന9
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് I
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ല്, ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് സമയത്തഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഺത് രയത
ഉ ടഺയ഻ര഻ുക്ക ടത്.
ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന് III
കഽത഻രപ്പുറത്ത് ന഻ന്ഽും വ഼ണതഺണ് അജയഽീട മരണത്ത഻ീെ യഥഺര്ഥ (ഉ ഺന്ത്഻ക) കഺരണും.
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2

 ഇന
 ഇന
 ഇന
 ഇന
 ഇന
 ഇന
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പഺഠം 6
ുുരഺഗ ഇന്
ഷവറന്

സ്ഡ
ുമഽഖം
എങ്ങീനയഺണ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉടീലടഽത്തീതന്് നമഽക്ക് ഈ
ഺഠത്ത഻ലാീട
ഠ഻ക്കഺും.
ആുരഺഗയ
ര഻ ഺലനും എന്ത്ഺീണന്ഽും
അത഻ന്
ീറ വ഻വ഻ധ തലങ്ങീളയഽും വ഻വ഻ധ
വ഻ഭഺഗങ്ങീളയഽും കഽറ഻ചാണുും ഇവ഻ീട വ഻വര഻ക്കഽന്ഽ ട്. അവസഺനമഺയ഻ ഇന്ത്യയ഻ല്
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉടീലടഽത്തത഻ീനക്കഽറ഻ചാണുും ഇന്ത്യന് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുമഖലയ഻ീല വ഻വ഻ധ കഺള഻കീളയഽും കഽറ഻ചാണ് ുനഺക്കഺും.
ഉള്ളടക്കം
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

ഇന്
ഷവറന്
സ് ചര഻ന്ദ്തവഽും ഇന്ത്യയ഻ൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉടീലടഽത്തതഽും
എന്ത്ഺണ് ആുരഺഗയ ര഻ ഺലനും
ആുരഺഗയ ര഻ ഺലന തലങ്ങള്
ആുരഺഗയ ര഻ ഺലന വ഻ഭഺഗങ്ങള്
ഇന്ത്യയ഻ീല ആുരഺഗയ ഘടനകീള ബഺധ഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങള്
ഇന്ത്യയ഻ല്ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉടീലടഽക്കൽ
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് വ഻ ണ഻

ഈ ഺഠും ഠ഻ചാണത഻നഽുശഷും ന഻ങ്ങള്
ക്ക് ീചയാറഺൽ കഴ഻യഽന്ത്:
1. ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉടീലടഽത്തത് എങ്ങീനയഺീണന്് മനസിന഻ലഺക്കഽക.
2. ആുരഺഗയ ര഻ ഺലനവഽും അത഻ന്
ീറ തലങ്ങളുും വ഻വര഻ക്കഽക
3. ഇന്ത്യയ഻ീല
ആുരഺഗയ ര഻ ഺലനീത്ത
ബഺധ഻ക്കഽന്
ഘടകങ്ങീളയഽും
സവഺതന്ദ്ന്ത്യും
ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷമഽള വ ഽുരഺഗത഻യഽും വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽക.
4. ഇന്ത്യയ഻ല്ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉടീലടഽത്തത഻ീനക്കഽറ഻ചാണ് ചര്
ചാണ ീചയാറുക.
5. ഇന്ത്യയ഻ീല ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് വ഻ ണ഻ീയക്കഽറ഻ചാണ് അറ഻യഽക.
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A. ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
ഉടീലടഽക്കലഽം

ചര഻പ്തവഽം

ഇത്ഫ യ഻ല്

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ

ഇന്
ഷവറന്
സ് ഒരഽ ര഼ത഻യ഻ല് അഥവഺ മീറ്റഺരഽ ര഼ത഻യ഻ൽ ആയ഻രക്കണക്ക഻ന് വര്
ഷങ്ങള്
ക്ക്
മഽമ്പ് തീന് ന഻ലവ഻ലഽ ട്.
വ഻വ഻ധ ന്ദ് ഺച഼ന സുംസ്ക്കഺരങ്ങള഻ല്
ീപ്പട്ടവൽ വര്
ഷങ്ങള്
ക്ക്
മഽമ്പ് തീന് അവരഽീട ഇടയ഻ലഽള വ ച഻ല ആളുകള്
ക്ക് ഉ ടഺകഽന് എലലഺ നഷ്ടങ്ങള്
ക്കഽും
എത഻ീര ാള഻ുംഗഽും വ഻ഭജനങ്ങളുും നടത്ത഻യ഻രഽന്ഽ. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും ഇന്് നമ്മള് കഺണഽന്
ഇന്
ഷവറന്
സ് എന് ബ഻സ഻നസിന് ആരുംഭ഻ചാണ഻ട്ട് ര ുടഺ മാുന്ഺ നാറ്റഺ ട് മഺന്ദ്തുമ
ആയ഻ട്ടുള വു.
1. ുധഽന഻ക വഺണ഻ജ്

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ

ടീത്ത കഺലത്ത് ഇന്
ഷവറന്
സ് എന് സകല് ും നഷ്ടും ഉ ടഺകഽക എന് റ഻സ്ക്
ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത഻നഺയ഻രഽന്ഽ അതഺയത് കടല഻ല് വചാണു ടഺകഺവഽന് ഒരഽ ദഽര്
വ഻ധ഻ –
ഇത഻ീന നമ്മൽ ീമൂറന് റ഻സ്ക് എന്് വ഻ള഻ക്കഽും.
ീമൂറന് ഇന്
ഷവറന്
സഺണ് എലലഺ
ഇന്
ഷവറന്
സ് വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഽും വചാണ് നറ്റവഽും ആദയുത്തത്.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും, 14-ംഺംും നാറ്റഺ ട഻ലഺണ് യാുറഺപ്പ഻ീല ന്ദ് ുതയക഻ചാണ് ഇറ്റല഻യ഻ീല
ബ഻സ഻നസിനുകീളയഽും സമാഹങ്ങീളയഽും ര഻രക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ആധഽന഻ക ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ
ആദയക്കഺല ത഻പ്പ് ഇറങ്ങ഻യത്. ഇത് ഷ഻പ്പ഻ുംഗ് മാലമഽ ടഺകഽന് നഷ്ടങ്ങള്
, അുംഗങ്ങളുീട
മരണും,
ചരക്ക്
നഷ്ടീപ്പടഽക
തഽടങ്ങ഻
അുംഗങ്ങള്
കക്
ഉ ടഺകഽന്
നഷ്ടങ്ങള്
ക്ക്
സബ്സ്ന്ദ്ക഻പ്ഷൽ അട഻സ്ഥനഺത്ത഻ലഺണ് ഇത് ന്ദ് വര്
ത്ത഻ചാണ഻രഽന്ത്.
1591-ലഺണ് നമഽക്ക്
ഇന്് അറ഻യഺവഽന് അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഹഺുംബര്
ഗ഻ൽ ഉടീലടഽത്തത്.
ഇുംഗ്ല ട഻ന്
ീറ കഺരയത്ത഻ല് 1666-ീല ല ടന഻ീല വന് അഗ്ന഻ബഺധയ഻ൽ നഗരും മഽഴഽവനഽും
13000-ല് അധ഻കും വ഼ടഽകളുും നശ഻ചാണു, ഇതഺണ് ആദയീത്ത ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഺയ
ഫയര്ഓഫ഼സ് 1680-ല്തഽടങ്ങഽന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ചാണത്.
ുലഺയ്്സ്ഡ: ഇന്് ന഻ലവ഻ലഽള വ ഇന്
ഷവറന്
സ് സന്ദ്മ്പഺദയത്ത഻ന്
ീറ തഽടക്കും ല ടന഻ീല
ുലഺയ്ക്്സ് ുകഺഫ഻ ീഹിസ഻ല് ന഻ന്ഺണ്. അവ഻ീട കാടഺറഽ ടഺയ഻രഽന് കചാണവടക്കഺര്
കടല഻ൽ വചാണ് ഉ ടഺകഽന്
സുംഭവ വ഻കഺസും മാലും കപ്പല഻ല് അയ്ക്ക്കഽന് തങ്ങളുീട
ചരക്ക഻ന്
ുക് ഺട്
സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ
നഷ്ടും
കഽീവയ്ക്ക്കഺീമന്
കരഺറ഻ല്
എത്തഽമഺയ഻രഽന്ഽ.
അത്തരും
നഷ്ടങ്ങള് സഺധഺരണയഺയ഻
ഉ ടഺയ഻രഽന്ത്
കടല഻ല്
വചാണു ടഺകഽന് ച഻ല സുംഭവവ഻കഺസങ്ങൽ മാലമഺയ഻രഽന്ഽ, അതഺയത് ഉള്
ക്കടല഻ൽ വചാണ്
ീകഺള വയട഻ക്കീപ്പടഽക അഥവഺ ുമഺശും കഺലഺവസ്ഥ മാലും ചരക്ക഻ന് ുകടഽ ഺട് സുംഭവ഻ക്കഽക
അഥവഺ നീതക഻ലഽും കഺരണത്തഺല്കപ്പൽ മഽങ്ങഽക.
2. ഇത്ഫ യ഻ീല ുധഽന഻ക വഺണ഻ജ്

ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ ചര഻പ്തം

1800-ന്
ീറ തഽടക്കത്ത഻ൽ വ഻ുദശ ഇന്
ഷവററഽമഺരഽീട നജന്
സ഻കൽ ീമൂറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ആരുംഭ഻ചാണുതഺീടയഺണ് ആധഽന഻ക ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന് ഇന്ത്യയ഻ൽ തഽടക്കമഺയത്.
1818-ല്
ഇുംഗ്ല഼ഷ് കമ്പന഻ ആരുംഭ഻ചാണ ദ഻ ഓറ഻യന്
റൽ ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ല഻മ഻റ്റഡഺണ്
ആദയീത്ത ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻, 1850-ല് ആരുംഭ഻ചാണ ന്ദ്ട഻ുടഺണ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻ ല഻മ഻റ്റഡഺണ് ആദയീത്ത ുനഺണ്
-ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻, ഇവ ര ടഽും
കല്
ക്കത്തഺയ഻ലഺണ് ആരുംഭ഻ചാണത്.
1870-ല് മഽുംൂബയ഻ല് ആരുംഭ഻ചാണ ുബഺുംീബ മയാചാണല് അഷവറന്
സ് ീസഺൂസറ്റ഻ ല഻മ഻.
ആണ് ആദയീത്ത സമ്പാര്
ണ ഇന്ത്യന് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻.
഻ന്഼ട് സവുദശ഻
ന്ദ് സ്ഥഺനത്ത഻ന്
ീറ ഫലമഺയ഻ മറ്റുനകും ഇന്ത്യൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കള്രാ ഼കര഻ക്കീപ്പട്ടു.
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ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസിന഻ീന ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ 1912-ല് ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
ന഻യമവഽും ീന്ദ് ഺവ഻ഡന്
റ് ഫ ട് ന഻യമവഽും
ഺസഺക്ക഻. 1912-ീല ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
ന഻യമ ന്ദ് കഺരും
കമ്പന഻കളുീട ന്ദ് ഼മ഻യും ന഻രക്ക഻ന്
ീറ
ട്ട഻കയഽും കഺലഺകഺലങ്ങള഻ലഽള വ
ന഻ര്
ണയ഻ക്കലഽും അ്ചയാറ഻ സര്
ട്ട഻ൂഫ ീചയാറണീമന്ത് ന഻ര്
ബന്ധമഺക്ക഻. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും,
ഇന്ത്യന്കമ്പന഻യഽും വ഻ുദശ കമ്പന഻യഽും തമ്മ഻ലഽള വ വ഻ുവചനും ന഻ലന഻ന്഻രഽന്ഽ.
ഇന്ഽും ന഻ലന഻ല്
ക്കഽന് ഇന്ത്യയ഻ീല നറ്റവഽും ഴയ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഺണ് 1906-ല്
ആരുംഭ഻ചാണ നഺഷണൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ല഻മ഻റ്റഡ്.
സഺഹചരയും
അനഽസര഻ചാണ്,
ഇന്ത്യയ഻ീല
ന഻ര഼ക്ഷണത്ത഻ലഽും,
ുദശ഼യവത്കരണവഽും,
എങ്ങീനയഺണ് സുംഭവ഻ചാണത്:

ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുമഖല
സര്
ക്കഺര഻ന്
ീറ
഻ന്഼ട്
സവകഺരയവത്കരണവഽും,
ഇത്

a) ൂലത് ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ുദശ഼യവത്കരണം
1956 ീസപ്തുംബര് 1-നഺണ് ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസിന് ുദശ഼യവത്കര഻ചാണതഽും
ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ുകഺര്
പ്പുറഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യ രാ ഼കര഻ക്കീപ്പട്ടതഽും. ആ സമയത്ത്
ഇന്ത്യയ഻ല് 170 കമ്പന഻കളുും 75 ീന്ദ് ഺവ഻ഡന്
റ്
ഫ ട് ീസഺൂസറ്റ഻കളുും ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസിന് ീചയാറുന്ഽ ടഺയ഻രഽന്ഽ. 1956 മഽതല് 1999 വീര ഇന്ത്യയ഻ല്
ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസിന് ീചയാറുന്ത഻നഽള വ സമ്പാര്
ണ അവകഺശും എല്
ഐസ഻യ്ക്ക്ക്
മഺന്ദ്തമഺയ഻രഽന്ഽ.
b) ുനഺണ്
- ൂലത് ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ുദശ഼യവത്കരണം
1972-ല് ജനറല് ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസിന് നഺഷണൂലുസഷന് ആക്ട് (ജ഻ഐബ഻എന്
എ)
ഺസഺക്ക഻യുതഺീട, ുനഺണ്
- ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസിന് ുദശ഼യവത്കര഻ക്കഽകയഽും
ജനറല് ഇന്
ഷവറന്
സ് ുകഺര്
പ്പുറഷനഽും അത഻ന്
ീറ
അനഽബന്ധമഺയ഻ നഺല് സ്ഥഺ നങ്ങളുും
കാട഻ രാ ഼കര഻ക്കീപ്പട്ടു. ആ സമയത്ത് ുനഺണ്
- ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസിന഻ല്
നര്
ീപ്പട്ട഻രഽന്
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ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ
ലയ഻ചാണഺണ്
ജ഻ഐസ഻യഽീട
4
അനഽബന്ധ
സ്ഥഺ നങ്ങളഺയ഻ മഺറ഻യത്.
c) മല്
ുഹഺപ്ത കമിറ഻റ്റ഻യഽം ഐുര്
ഡ഻എയഽം
സവകഺരയ ുമഖലയ്ക്ക്ക്
കഺള഻ത്തും നല്
കഽന്ത്
ഽനഃസ്ഥഺ ഻ക്കഽക തഽടങ്ങ഻യ ഇന്
ഷവറന്
ുസ
ുമഖലയ്ക്ക്ക് ആവശയമഺയ മഺറ്റങ്ങള് ശഽ ഺര്
ശ ീചയാറുന്ത഻ന് 1993-ല് മല്
ുഹഺന്ദ്ത കമ്മ഻റ്റ഻
രാ ഼കര഻ചാണു. 1994-ല് കമ്മ഻റ്റ഻ തങ്ങളുീട റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട് സമര്
പ്പ഻ചാണു. 1997-ല്
ഇന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ അുതഺറ഻റ്റ഻ രാ ഼കര഻ക്കീപ്പട്ടു.
d)
1999-ല് ഇന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ ആന്
റ് ഡവലപ്ീമന്
റ് ആക്ട്
ഺസഺക്ക഻യത്
2000 നന്ദ് ഻ല഻ൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ ആന്
റ് ഡവലപ്ീമന്
റ് അുതഺറ഻റ്റ഻
രാ ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ുലക്ക്
നയ഻ചാണു,
“ു ഺള഻സ഻യഽടമകളുീട
തഺത് രയങ്ങള്
സുംരക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻നഽും
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുമഖലയഽീട
വളര്
ചാണ
ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഽും
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽള വ” സവതന്ദ്ന്ത് സുംഘടനയഺണ഻ത്.
e) GIC പഽന
ജ഻ഐസ഻ ുദശ഼യ റ഼-ഇന്
ഷവററഺയഽും അത഻ന്
ീറ 4 ഉ സ്ഥഺ നങ്ങൽ സവതന്ദ്ന്ത് കമ്പന഻കളഺയ഻
ഽനരഺവ഻ഷ്കര഻ചാണു. 2000-ല് നഺല് ഉ സ്ഥഺ നങ്ങളുും
ജ഻ഐസ഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും
ുവര്
ീപ്പടഽത്തഺൽ
ഺര്
ലീമന്
റ് ബ഻ല് ഺസഺക്ക഻, 2000-ല് അത് ുവര്
ീപ്പടഽത്ത഻.
ഇവയഺണ്
 നഺഷണല്ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ല഻മ഻.
 ദ഻ ഓറ഻യന്
റല്ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ല഻മ഻.
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 ദ നയാ ഇന്ത്യ അഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ല഻മ഻.
 യഽൂണറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ല഻മ഻.
f) ഇന്നീത്ത ൂലത് ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ കമ്പന഻
“ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ” കമ്പന഻കളഺയ഻ 28
ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ട്. ട്ട഻ക തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ.

ഇന്
ഷവറന്
സ്

കമ്പന഻കൽ

രജ഻സ്റ്റര്

കമ്പന഻കൽ

രജ഻സ്റ്റര്

g) ഇന്നീത്ത ുനഺണ്
- ൂലത് ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ കമ്പന഻
“ജനറല് ഇന്
ഷവറന്
സ്
ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ട്.

”

കമ്പന഻കളഺയ഻

28

ഇന്
ഷവറന്
സ്

i. അന്ദ്ഗ഻കള്
ചാണൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ല഻മ഻റ്റഡ്,
വ഻ള ഇന്
ഷവറന്
സ്/
ന്ദ്ഗഺമ഼ണ ഇന്
ഷവറന്
സഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട
റ഻സ്ക഻ൽ സ്ീ ഷയൂലസ് ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്
ഇന്
ഷവററഺണ്.
ii. എ്ുസ് ഺര്
ട്ട്
ീന്ദ്കഡ഻റ്റുമഺയ഻
ഇന്
ഷവററഺണ്.

ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് ഗഺരന്
റ് ുകഺര്
പ്പുറഷൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ, എ്ുസ് ഺര്
ട്ട്
ബന്ധീപ്പട്ട
റ഻സ്കഽകള഻ൽ
സ്ീ ഷയൂലസ്
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്

iii. 5 സ്റ്റഺന്
ീഡുലഺൽ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ.
iv. ബഺക്ക഻യഽള വ കമ്പന഻കള് എലലഺ തരത്ത഻ലഽമഽള വ ജനറല് ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസിനുകള്
ൂകകഺരയും ീചയാറുും.
ല഻സ്റ്റ്

തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ.

ൂലത് ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ കമ്പന഻കളുീട ല഻സ്റ്റഇ :
1. നജ഻ുയഺണ്
ീറല഻ഗയൽ
ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
2. അൂവവ ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
3. ബജഺജ്
അലയന്
സ്
ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
4. ഭഺരത഻ അ്സ ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
5. ബ഻ര്
ള സൽ ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
6. കഺനറ
എചാണ്എസ്ബ഻സ഻
ഒബ഻സ഻
ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
7. ഡ഻എചാണ്എഫ്എല് ന്ദ് ഺുമര഻ക്ക ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
8. എഡല്
ൂവസ് ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
9. എ്ൂസഡ് ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
10. ഫയാചാണര്
ജനറഺല഻
ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
11. എച്ചച്ചഡ഻എറ് ഓസ഻
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ്
ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
12. ഐസ഻ഐസ഻ഐ ന്ദ് ാഡന്
ഷയല്ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
സ്റ്റഺന്
ീഡുലഺണ് ുുരഺഗ

13.ഐഡ഻ബ഻ഐ
ീഫഡറല് ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
14.ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
15.ുകഺതക് മഹ഼ന്ദ്ര ഓള്
ഡ് മയാചാണൽ
ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
16.ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ുകഺര്
പ്പുറഷൽ
17.മഺ്സ് ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
18. ഻എന്
ബ഻ ീമറ്റ്
ൂലഫ്
19.റ഻ലയന്
സ് ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
20.സഹഺറ ഇന്ത്യ ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
21.എസ്ബ഻ഐ ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
22.ന്ദ്ശ഼റഺും ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
23.സ്റ്റഺര് യാണ഻യൽ ൂഡ-ഇഛ഻ ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
24.ടഺറ്റഺ
എഐഎ
ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്

ഇന്
ഷവററഽമഺരഽീട ല഻സ്റ്റഇ.
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1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ബജഺജ് അലയന്
സ് ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഫയാചാണര്ജനറഺല഻ ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഓറ഻യന്
റൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ടഺറ്റഺ എഐജ഻ ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
സ്റ്റഺര്ീഹല്
ത്ത് ഇന്
ഷവറന്
സ്

ജ്നറല് ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറയഽം
കമ്പന഻കളുീടയഽം ല഻സ്റ്റഇ:
അന്ദ്ഗ഻കള്
ചാണൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻
12.
ബജഺജ് അലയന്
സ് ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
13.
ഭഺരത഻ അ്സഺ ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുചഺളമണ്ഡലും
എുംഎസ്
ജനറൽ 14.
ഇന്
ഷവറന്
സ്
15.
എ്ുസ് ഺര്
ട്ട്
ീന്ദ്കഡ഻റ്റ്
ഗഺരന്
റ഻ 16.
ുകഺര്
പ്പുറഷൽ
17.
ഫയാചാണര്ജനറഺല഻ ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
18.
എച്ചച്ചഡ഻എറ് ഓസ഻
എര്
ുഗഺ
ജനറൽ 19.
ഇന്
ഷവറന്
സ്
20.
ഐസ഻ഐസ഻ഐ ുലഺുംബഺര്
ഡ് ജനറൽ 21.
ഇന്
ഷവറന്
സ്
22.
ഐഎഫ്എറ് ഓസ഻ഒ
ുടഺുകയഺ
ജനറൽ 23.
ഇന്
ഷവറന്
സ്
എല്ആന്
റ് ട഻ ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ല഻ബര്
ട്ട഻
വ഼ഡ഻ുയഺുകഺൽ
ജനറൽ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
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സ്റ്റഺന്
ീഡുലഺണ്

ുുരഺഗ

മഺഗ്മഺ എച്ചച്ചഡ഻ബ഻ഇ ഐ ജനറൽ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
നഺഷണല്ഇന്
ഷവറന്
സ്
നയാ ഇന്ത്യ അഷവറന്
സ്
ഓറ഻യന്
റല്ഇന്
ഷവറന്
സ്
രുഹജ കയാബ഻ഇ ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
റ഻ലയന്
സ് ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുറഺയല്സഽരരും ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
എസ്ബ഻ഐ ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ന്ദ്ശ഼റഺും ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ടഺറ്റഺ എഐജ഻ ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
യഽൂണറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഇന്
ഷവറന്
സ്
യാണ഻ുവഴ്സല് ുസഺുംു ഺ
ജനറൽ
ഇന്
ഷവറന്
സ്

B. എത്ഫഺണ് ുുരഺഗ

പര഻പഺലനം

നമ്മള് ആുരഺഗയ
ര഻ ഺലും എന്് ുകട്ട഻ട്ടു ട്.
എുപ്പഺീഴക഻ലഽും യഥഺര്
ഥത്ത഻ൽ
ആുരഺഗയും എന്ത്ഺീണന്് അറ഻യഺൽ ന഻ങ്ങൽ ന്ദ്ശമ഻ചാണ഻ട്ടു ുടഺ?
„ീഹല്
ത്ത്‟ എന് വഺക്ക്
„ുഹഺയ഻ല്
ത്ത്‟ എന് വഺക്ക഻ല് ന഻ന്ഺണ് ഉടീലടഽത്തത്, ഇത഻ന്
ീറ അര്
ഥും „ശര഼രും
ശക്തമഺണ്‟ എന്ഺണ്.
ഴയ
കഺലത്ത്,
ആുരഺഗയും
എന്ത്
ഒരഽ
„ദ഻വയമഺയ
ന഻ധ഻യഺയ഻ട്ടഺണ്‟
കണക്കഺക്ക഻യ഻രഽന്ത്, ഒരഽ വയക്ത഻
ഺ ും ീചയാറുന്ത് മാലമഺണ് അയഺള്
ക്ക് അസഽഖും
഻ട഻ീപ്പടഽന്ീതന്ഺണ് വ഻ശവസ഻ചാണ഻രഽന്ത്. ഹ഻ുപ്പഺന്ദ്കഺറ്റ്സഺണ് (460 മഽതൽ 370 ബ഻സ഻
വീര) അസഽഖത്ത഻ന്
഻ന്഻ലഽള വ കഺരണങ്ങള് ക ീടത്ത഻യത്. അുദഹത്ത഻ന്
ീറ
അഭ഻ന്ദ് ഺയ ന്ദ് കഺരും,
ര഻സ്ഥ഻ത഻, ശഽച഻തവും, സവകഺരയ ശഽച഻തവും, അഹഺരര഼ത഻
എന്഻വയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വ഻വ഻ധ ഘടകങ്ങളഺണ് അസഽഖത്ത഻ന് കഺരണമഺകഽന്ത്.
ഹ഻ുപ്പഺന്ദ്കഺറ്റ്സ഻ന്
വളീര നാറ്റഺ ട് മഽമ്പ് തീന്
ഇന്ത്യയ഻ല് ആയഽര്
ുവദും
ന഻ലീകഺ ട഻രഽന്ഽ, ഇത് നഺല് ഘടകങ്ങളുീട സന്ത്ഽലഺവസ്ഥയഺയ഻ട്ടഺണ് ആുരഺഗയീത്ത
കണക്കഺക്ക഻യ഻രഽന്ത് – രക്തും,
഻ത്തും, കഫും,അമ്ലും,
ഈ ന്ദ്ദഺവകങ്ങളുീട
അസന്ത്ഽലവസ്ഥയഺണ്
അസഽഖങ്ങള഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന്ത്. അന്ീത്തക്കഺലത്ത്
ഺശ്ചഺതയ
രഺജയത്ത഻ന് ു ഺലഽും അറ഻ഞ്ഞഽകാടഺയ഻രഽന് സക഼ര്
ണ ശഺസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യകൽ ഇന്ത്യയ഻ീല ൂവദയ
ശഺസ്ന്ദ്തത്ത഻ന്
ീറ ഻തഺവഺയ സഽന്ദ്ശഽത നടത്ത഻യ഻രഽന്ഽ.
കഺലും കഴ഻ഞ്ഞുതഺീട ആധഽന഻ക ൂവദയശഺസ്ന്ദ്തും ഒരഽ സക഼ര്
ണ ശഺന്ദ്തമഺയ഻ മഺറഽകയഽും
അത഻ന്
ീറ ലക്ഷയ്ും ുരഺഗും ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽക മഺന്ദ്തമലല
അസഽഖങ്ങള് തടയലഽും
അുരഺഗയുത്തഺീട ജ഼വ഻ക്കഽന്ത്
ര഻ു ഺഷ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുന്തഺയ഻ മഺറ഻.
1948
ുലഺക
ആുരഺഗയ
സുംഘടന
ന഻ര്
വച഻ചാണതഺണ്
ുലഺകീമമ്പഺടഽും
ീ ഺതഽുവ
അുംഗ഼കര഻ചാണ഻ട്ടുള വ ആുരഺഗയത്ത഻ന്
ീറ ന഻ര്
വചനും ; ഇത് ന്ദ് കഺരും “ആുരഺഗയീമന്ത്
സണ് ാര്
ണമഺയ ശഺര഼ര഻ക, മഺനസ഻ക, സഺമാഹ഻ക സഽഖും എന് അവസ്ഥയഺണ് അലലഺീത
ുരഺഗും ഇലലഺത഻ര഻ക്കഽക എന്ത് മഺന്ദ്തമലല”.
ഇന്ത്യയ഻ീല ആയഽര്
ുവദത്ത഻ന്
ഒരഽ
സമ്പാര്
ണ വ഼ക്ഷണും
ുട ഉ ടഺയ഻രഽന്ഽ.
ന഻ര്
വചനം
ുലഺക ആുരഺഗയ സുംഘടന (ഡബ്ളയ്ാഎചാണ്ഒ): ആുരഺഗയീമന്ത് സണ് ാര്
ണമഺയ
ശഺര഼ര഻ക, മഺനസ഻ക, സഺമാഹ഻ക സഽഖും എന് അവസ്ഥയഺണ് അലലഺീത ുരഺഗും
ഇലലഺത഻ര഻ക്കഽക എന്ത് മഺന്ദ്തമലല.
അുരഺഗ ത്ത഻ന്
ീറ ന഻ര്
ണ്ണഺയക ഘടകങ്ങൾ
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങളഺണ്
അുരഺഗയത്ത഻ന്
ീറ ന഻ര്
ണഺയക ഘടകങ്ങൽ:
a) ജ്഼വ഻ത ൂശല഻

നീതഺരഽ

വയക്ത഻യഽീടയഽും

ീ ഺതഽുവയഽള വ

ഘടകങ്ങൾ

ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട സവന്ത്ും ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ലഽള വതഺണ് ജ഼വ഻തൂശല഻ ഘടകങ്ങള്
,
അതഺയത്- വയഺയഺമവഽും
ര഻മ഻തഺഹഺരവഽും,
ഉത്ക ഠകള് ഒഴ഻വഺക്കല്
,
അതഽു ഺലഽള വ നലല ആുരഺഗയത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങള്
;
ച഻ട്ടയ഻ലലഺത്ത
ജ഼വ഻തൂശല഻യഽും
ഽകവല഻, മയക്കഽമരഽന്഻ന്
ീറ ഉ ുയഺഗും , സഽരക്ഷ഻തമലലഺത്ത
ൂലുംഗ഼ക ബന്ധും,
വയഺയഺമമ഻ലലഺയ്ക്മ തഽടങ്ങ഻യവ കഺന്
സര്
, എയ്ക്്സ്,
ൂഹപ്പര്
ീടന്
ഷൽ, ന്ദ് ുമഹും തഽടങ്ങ഻യ ുരഺഗങ്ങള഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഺും.
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ഇത്തരും
കഺരയങ്ങള് ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻ന് (ഉദഺ. ക് ചഺവ് ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ജഺമയമ഻ലലഺത്ത തടവ്,
ഽകയ഻ല ഉത് ന്ങ്ങള്
ക്ക് ഉയര്
ന് ന഻കഽത഻) സര്
ക്കഺര് വല഻യ
ക് വഹ഻ക്കഽന്ഽ ീടക഻ലഽും ജ഼വ഻തൂശല഻ ഘടകങ്ങൽ മാലമഽ ടഺകഽന് ുരഺഗങ്ങൽ
തടയണീമക഻ല്ഒരഽ വയക്ത഻ സവയും ത഼രഽമഺനും എടഽക്കണും.
b) പര഻സ്ഥ഻ത഻ ഘടകങ്ങൾ
സഽരക്ഷ഻തമഺയ കഽട഻ീവള വും, ശഽച഻തവവഽും ു ഺഷകഺഹഺരവഽമഺണ് ആുരഺഗയത്ത഻നഽള വ
സക഼ര്
ണ ഘടകങ്ങൽ ഇവയ്ക്ക്കഽള വ അ രയഺപ്ത
മാലും
സക഼ര്
ണങ്ങളഺയ
ുരഺഗങ്ങള഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന് ച഻ന്ദ്തമഺണ് ുലഺകീമമ്പഺടഽും ന്ദ് ുതയക഻ചാണുും വ഻കസ഻ചാണ്
വരഽന് രഺജയങ്ങള഻ല് ക ട് വരഽന്ത്.
കര്
ചാണ ന഻, ച഻ക്കന് ു ഺ്സ് തഽടങ്ങ഻യ
കര്
ചാണ വയഺധ഻കൽ
കരഽന്ത്
ശഽച഻തവമ഻ലലഺയ്ക്മ മാലമഺണ്, മുലറ഻യ , ീഡക഻
കരഽന്ത്
ര഻സര വിത്ത഻യ഻ലലഺയ്ക്മ മാലമഺണ്,
ര഻സ്ഥ഻ത഻ ഘടകങ്ങള് മാലവഽും
ച഻ല അസഽഖങ്ങള് ഻ട഻ീ ടഺറഽ ട്, ഉദഺ.
ആസ്ബുറ്റഺസ് ന഻ര്
മ്മഺണ കമ്പന഻കള഻ല്
ുജഺല഻
ീചയാറുന്വര്
ക്ക്
അവരഽീട
ീതഺഴലഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട
അസഽഖങ്ങള്
഻ട഻ക്കഺനഽള വ
സഺദ്ധയത
വളീര
കാടഽതലഺണ്,
കല്
ക്കര഻
ഘന഻യ഻ല് ുജഺല഻
ീചയാറുന്വര്
ക്ക് ശവഺസ ുകഺശ ുരഺഗങ്ങളുും ഻ട഻ീപ്പടഺനഽള വ സഺദ്ധയത കാടഽതലഺണ്.
c) ജ്ന഻തക ഘടകങ്ങൾ
ഺരമ്പരയമഺയ഻
ച഻ല
അസഽഖങ്ങള് മഺതഺ ഻തഺക്കള഻ൽ
ന഻ന്ഽും
കഽട്ട഻കള഻ുലക്ക്
കരഺറഽ ട്.
അത്തരും ജന഻തക ഘടങ്ങൽ വുംശും, ച഻ല ന്ദ് ുദശങ്ങള്
, ച഻ല
സമാദഺയങ്ങള് എന്഻വയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ആുഗഺളതലത്ത഻ല് രന്് ക഻ടക്കഽന്
ജനങ്ങള്
ക്ക് വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള വ ആുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻ വ഻ുശഷത്ത഻ന് കഺരണമഺയ഻ട്ടുള വത്.
ഒരഽ രഺജയത്ത഻ന്
ീറ സഺമാഹ഻ക-സഺമ്പത്ത഻ക അട഻ത്തറ ആ രഺജയീത്ത ജനങ്ങളുീട
ആുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻യഽീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺീണന്
കഺരയും
യഺഥഺര്
ഥയും
തീന്യഺണ്.
ആുരഺഗയുത്തഺീട ജ഼വ഻ക്കഽന് ജനങ്ങള് സഺമ്പത്ത഻ക വളര്
ചാണയ്ക്ക്ക് ആക്കും കാട്ടുും എന്്
മഺന്ദ്തമലല അത് അമാലയവഽും കാട഻യഺണ്, ഇത് ഇന്ത്യ ു ഺീല വ഻കസ഻ചാണ് വരഽന്
രഺജയങ്ങള്
ക്ക് വളീര സക഼ര്
ണമഺണ്. വയക്ത഻തലത്ത഻ല്
, ആുരഺഗയകരമലലഺത്ത അവസ്ഥ
അവന്
ീറ ന഻തയവയത്ത഻ീയ ബഺധ഻ക്കഽകയഽും സവന്ത്ും കഺരയും ുനഺക്കഺന് സഺധ഻ക്കഺത്ത
അവസ്ഥയ഻ുലക്ക് ന഼ങ്ങഽകയഽും അത് ആളുകീള ദഺര഻ന്ദ്ദയത്ത഻ുലക്ക് ള വ഻യ഻ടഽും അങ്ങീന
ആംതൃഹതയ ീചയാറുക എന് സഺഹചരയത്ത഻ുലക്ക് ു ഺലഽും നയ഻ുചാണക്കഽും.
അതഽീകഺ ട് ുലഺകീമമ്പഺടഽും,
ജനങ്ങളുീട ആുരഺഗയത്ത഻നഽും
ീസികരയന്ദ് ദമഺയ
ജ഼വ഻തത്ത഻നഽും
ആവശയമഺയ
നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങള് സര്
ക്കഺൽ
സവ഼കര഻ക്കഽകയഽും
എലലഺ
ീ ിരണ്മഺര്
ക്കഽും
ആുരഺഗയ ര഻ ഺലനും
അവര്
ക്ക്
തഺങ്ങഺവഽന്
ന഻രക്ക഻ല്
ലഭയമഺക്കഽന്ഽ ീടന്്
ഉറപ്പഺക്കഽകയഽും
ീചയാറുന്ഽ ട്.
ആയത഻നഺല്
ആുരഺഗയ
ര഻ ഺലനത്ത഻നഺയ഻ ീചലവഺക്കഽന്ത് ഓുരഺ രഺജയത്ത഻ന്
ീറ സഺമ്പത്ത഻ക വളര്
ചാണയഽീട
ആവ഻ഭഺജയ ഘടകമഺയ഻ മഺറ഻യ഻ര഻ക്കഽകയഺണ്.
വ഻വ഻ധ സഺഹചരയങ്ങള഻ല് വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള വ
എന് ുചഺദയത്ത഻ന് ഇത് വഴ഻ീവയ്ക്ക്കഽും.
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ആുരഺഗയ ര഻ ഺലനും ആവശയമഺുണഺ

C. ുരഺഗ പര഻പഺലന തലങ്ങൾ
സര്
ക്കഺൽ ഉള്
പ്പീടയഽള വ വ഻വ഻ധ നജന്
സ഻കളുും ദഺതഺക്കളുും
ജനങ്ങളുീട ആുരഺഗയും
ന഻ലന഻ര്
ത്തഽന്ത഻ന്, ുന്ദ് ഺത്സഺഹ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് അഥവഺ ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻ന് നല്
കഽന് ഒരഽ
കാട്ടും ുസവനമഺണ് ആുരഺഗയ ര഻ ഺലനും. ആുരഺഗയ ര഻ ഺലനും ഫലന്ദ് ദമഺകണീമക഻ൽ
അത്:
 ആളുകളുീട ആവശയങ്ങള്
ക്ക് അനഽുയഺജയമഺയ഻ര഻ക്കണും
 സുംക്ഷ഻പ്തമഺയ഻ര഻ക്കണും

രയഺപ്തമഺയ഻ര഻ക്കണും
 എളുപ്പത്ത഻ല്ലഭയമഺകണും
 തഺങ്ങഺന്കഴ഻യഽന്തഺകണും
ഓുരഺ വയക്ത഻കളുീടയഽും ആുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻ വയതയസ്തമഺണ്.
എലലഺ തരത്ത഻ലഽമഽള വ
ആുരഺഗയന്ദ് ം  നങ്ങള്
ക്ക്
ഒുര തരത്ത഻ലഽള വ ഘടന ലഭയമഺക്കഽക എന്ത് സഺദ്ധയവഽമലല
ന്ദ് ുയഺഗ഻കവഽമലല.
ആളുകളുീട
അസഽഖങ്ങളുീട
സഺധയത
അനഽമഺനത്ത഻ന്
ീറ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കണും ആുരഺഗയ ര഻ ഺലന ീസികരയങ്ങള്
. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ഒരഽ
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ന഻, ജലുദഺഷും, ചഽമ, തവക്ക് ുരഺഗങ്ങള് തഽടങ്ങ഻യവ വര്
ഷത്ത഻ൽ
ഒരഽ ഺട് തവണ ഉ ടഺകഺറഽ ട്,
ുക്ഷ
ചഽമയഽും ജലുദഺഷവഽമഺയ഻ തഺരതമയും
ീചയാറുുമ്പഺള്ീഹപ്പൂററ്റ഻സ് ബ഻ ഉ ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയത വളീരക്കഽറവഺണ്.
അതഽു ഺീല,
അുത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് തീന്
ഹിുന്ദ്ദഺഗും അതവഺ കഺന്
സര് വരഺനഽള വ
സഺദ്ധയത ീഹപ്പൂററ്റ഻സ് ബ഻ വരഺനഽള വ സഺദ്ധയതീയക്കഺളുും കഽറവഺണ്.
ആയത഻നഺല്
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
വ഻വ഻ധ
ആുരഺഗയ
ര഻ ഺലന
ഘടങ്ങളുീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കണും ഒരഽ ന്ദ് ുദശത്ത് വ഻ുലലജ് അഥവഺ ജ഻ലല അഥവഺ സുംസ്ഥഺനീത്ത
ആുരഺഗയ ര഻ ഺലന ീസികരയങ്ങള്സജ഼കര഻ുക്ക ടത്:
 ജനസുംഖയ
 മരണന഻രക്ക്
 അസഽഖ ന഻രക്ക്
 ൂവകലയ ന഻രക്ക്
 ജനങ്ങളുീട സഺമാഹ഻ക-മഺനസ഻കഺുരഺഗയും
 ജനങ്ങളുടും ീ ഺതഽ ു ഺഷക സ്ഥ഻ത഻


ര഻സ്ഥ഻ത഻ ഘടകങ്ങള്- ഖനനുമഖല അഥവഺ വയവസഺയ഻ക ുമഖല

 സഺദ്ധയമഺയ ആുരഺഗയ
ര഻ ഺലന ദഺതഺവ഻ന്
ീറ
ഹിുന്ദ്ദഺഗ ുഡഺക്ടറഽീട ലഭയത കഽറവ് ുക്ഷ ജ഻ലല
 ആുരഺഗയ

ഘടന ഉദഺ.
ന്ദ്ഗഺമങ്ങള഻ല്
ട്ടണങ്ങള഻ീല ലഭയതയഽും.

ര഻ ഺലന സ഻സ്റ്റും എന്ദ്തമഺന്ദ്തും ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ഽ ട്

 തഺങ്ങഺന്കഴ഻യഽക ു ഺലഽള വ സഺമാഹ഻ക-സഺമ്പത്ത഻ക ഘടകങ്ങള്
മഽകള഻ല് റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങളുീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ സര്
ക്കഺൽ ന്ദ് ഺഥഺമ഻ക, ര ടഺും
തല, മാന്ഺും തല
ആുരഺഗയ ര഻ ഺലന ീസന്
ററഽകള് ആരുംഭ഻ക്കഺൽ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽകയഽും
ജനങ്ങള്
ക്ക്
ലഭയമഺയ
ര഼ത഻യ഻ലഽും
അവര്
ക്ക്
തഺങ്ങഺന് കഴ഻യഽന്
ര഼ത഻യ഻ലഽും
ആുരഺഗയ ര഻ ഺലനും ലഭയമഺക്കഽന്ത഻നഽള വ മറ്റ് നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങളുും സവ഼കര഻ചാണ഻ട്ടു ട്.
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D. ുുരഺഗ പര഻പഺലന വ഻ഭഺഗങ്ങൾ
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയഺയ഻ ആുരഺഗയ ര഻ ഺലനത്ത഻ീന വ഻ഭജ഻ചാണ഻ട്ടു ട്:
1. പ്പഺഥഺമ഻ക ുുരഺഗ

പര഻പഺലനം

ന്ദ് ഺഥമ഻ക ആുരഺഗയ
ര഻ ഺലനും എന്ത്
നീതഺരഽ അസഽഖത്ത഻നഽും
ഒരഽ ുരഺഗ഻
സരര്
ശ഻ക്കഽന്
ുഡഺക്ടറഽമഺൽ,
ീനഴ്സഽമഺൽ,
മറ്റ്
ീചറഽക഻ട
േ഻ന഻ക്കഽകള്
തഽടങ്ങ഻യവയഺണ്, ചഽരഽക്കത്ത഻ല് ആുരഺഗയ
ര഻ ഺലന ഘടനയ഻ല് എലലഺ ുരഺഗ഻കളുും
ആദയും ബന്ധീപ്പടഽന്ത് ന്ദ് ഺഥമ഻ക ആുരഺഗയ ര഻ ഺലന ദഺതഺവ഻ീനയഺണ്.
വ഻കസ഻ത രഺജയങ്ങള഻ല്
, ന്ദ് ഺഥമ഻ക ആുരഺഗയ
ര഻ ഺലനത്ത഻ന് കാടഽതല് ന്ദ്ശദ്ധ
നല്
കഽന്ഽ ട്,
അങ്ങീന
ആുരഺഗയ
സുംബന്ധമഺയ
ന്ദ് ശങ്ങള്
കരഽന്തഽും,
സക഼ര്
ണമഺകഽന്തഽും ഗഽരഽതരമഺകഽന്തഽും തടയഺൽ ഒരഽ ര഻ധ഻ വീര സഺധ഻ക്കഽും. ന്ദ് ഺഥമ഻ക
ആുരഺഗയ
ര഻ ഺലന
സ്ഥഺ നങ്ങൽ
ുരഺഗങ്ങള് തടയഽന്ത഻നഽും
വഺ്സഽനഽകൽ
നല്
കഽന്ത഻നഽും
അവുബഺധും ഉ ടഺക്ക഻ീയടഽക്കഽന്ത഻നഽും
ീമഡ഻ക്കൽ ീകിണ്
സല഻ുംഗ഻നഽും
മറ്റുമഺണ്
ഊന്ല് നല്
കഽന്ത്,
ആവശയീമക഻ൽ
വ഻ദദ്ധരദ്ധരഺയ
ുഡഺക്ടീറ
സമ഼ ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ശ഻ ഺര്
ശ ീചയാറുകയഽും ീചയാറുും.
ഉദഺഹരണത്ത഻ന്,
ന഻ ബഺധ഻തനഺയ ഒരഽ വയക്ത഻
ുഡഺക്ടീറ സമ഼ ഻ക്കഽകയഺീണക഻ല്
,
ആദയ
ര഻ുശഺധനയ഻ല് ീഡക഻ ന഻യഺീണന്് ുബഺധയീപ്പട്ടഺല് ന്ദ് ഺഥമ഻ക ആുരഺഗയ
ര഻ ഺലകന് കഽറ഻ചാണ് മരഽന്ഽകള് ന഻ര്
ുദശ഻ക്കഽകയഽും അുത സമയത്ത് തീന്
വ഻ദദ്ധരദ്ധ
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ ഒരഽ ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ല് ു ഺയ഻ അ്മ഻റ്റഺവഺൽ ഉ ുദശ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും.
മ഻ക്ക ന്ദ് ഺഥമ഻ക ച഻ക഻ത്സ ുകസഽകള഻ലഽും ുഡഺക്ടര് ഒരഽ കഽടഽുംബ ുഡഺക്ടര് എന്
ന഻ലയ഻ലഺണ് ീ രഽമഺറഽന്ത്- അതഺയത് ഒരഽ കഽടഽുംബത്ത഻ീല എലലഺവരഽും
ീചറ഻യ
അസഽഖങ്ങള് വരഽുമ്പഺൽ ഈ ുഡഺക്ടീറയഺണ് സമ഼ ഻ക്കഽക.
ജന഻തക ഘടകങ്ങളുീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ ലക്ഷണങ്ങള് മനസിന഻ലഺക്കഺനഽും അത഻ന്
അനഽുയഺജയമഺയ
ൂവുദയഺ ുദശും നല്
കഽവഺനഽും ഈ ര഼ത഻ സഹഺയകമഺകഽും.
ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, മഺതഺ ഻തഺക്കള്
ക്ക് ന്ദ് ുമഹമഽ ീടക഻ൽ അവരഽീട മക്കുളഺട് ന്ദ് ുമഹും
ഒരഽ ര഻ധ഻ വീര ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത഻ന് ീചറഽപ്പും മഽതീല ജ഼വ഻തൂശല഻ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഺൽ
ഉ ുദശ഻ക്കഽും.
രഺജയതലത്ത഻ല്
, സര്
ക്കഺരഽും സവകഺരയ ുമഖലകളുും ന്ദ് ഺഥമ഻ക ആുരഺഗയ
ര഻ ഺലന
ീസന്
ററഽകൽ ആരുംഭ഻ചാണ഻ട്ടു ട്. ജനസുംഖയയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് സര്
ക്കഺര് ആുരഺഗയ
ര഻ ഺലന ീസന്
ററഽകൽ ആരുംഭ഻ചാണ഻ട്ടുള വത് , ന഻ലവ഻ല് ഒരഽ രാ ത്ത഻ൽ അഥവഺ മീറ്റഺരഽ
രാ ത്ത഻ൽ വ഻ുലലജ് തലത്ത഻ല്മഽതലഽ ട്.
2. രണ്ടഺംഘട്ട്യൂട്ട് ുുരഺഗ പര഻പഺലനം
ര ടഺുംഘട്ട ആുരഺഗയ
ര഻ ഺലനത്ത഻ൽ
ീമഡ഻ക്കൽ സ്ീ ഷയല഻സ്റ്റുകളുും മറ്റ്
ആുരഺഗയ
ുമഖല ീന്ദ് ഺഫഷണലഽകളുും ഉള്
ീപ്പടഽും, ീ ഺതഽുവ ഇവീര ആയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല ുരഺഗ഻കൽ
ആദയും സമ഼ ഻ക്കഽക.
ത഼ന്ദ്വ
ര഻ചരണ വ഻ഭഺഗ ുസവനങ്ങൽ, ആുംബഽലന്
സ്
ീസികരയങ്ങൽ, ലഺബ് ീസികരയങ്ങള്
, ുരഺഗ ന഻ര്
ണയവഽും മറ്റ് അനഽബന്ധ ീമഡ഻ക്കല്
ുസവനങ്ങളുും ആവശയമഺയ വരഽന്
ഗഽരഽതരമഺയ ുരഺഗങ്ങള്
ക്കഽള വ
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക്
ആവശയമഺയ ത഼ന്ദ്വ ര഻ചരണമഺണ് ഇത഻ല്ഉള്
ീപ്പടഽന്ത്.
മ഻ക്കുപ്പഺഴഽും, ന്ദ് ഺഥമ഻ക ച഻ക഻ത്സകന് അഥവഺ ന്ദ് ഺഥമ഻ക ആുരഺഗയ ര഻ ഺലന ദഺതഺവഺണ്
ുരഺഗ഻കീള ര ടുംതലത്ത഻ലഽള വ
ര഻ചരണത്ത഻നഺയ഻ അയക്കഽന്ത്. ച഻ല സരര്
ഭങ്ങള഻ൽ,
സുംയഽക്തമഺയ ുസവനങ്ങള് നല്
കഽന്ത഻നഺയ഻ ര ടഺുംഘട്ട
ര഻ചരണ ദഺതഺക്കള്
ക്ക് ഇന്
ീഹിസ് ന്ദ് ഺഥമ഻ക ആുരഺഗയ ര഻ ഺലന ീസികരയും ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽ.
മ഻ക്കവഺറഽും, ജനസുംഖയയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് തഺലാക്ക്
ര ടഺുംഘട്ട ആുരഺഗയ ര഻ചരണ ദഺതഺവ് ലഭയഺണ്.
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അഥവഺ

ുലഺക്ക്

തലത്ത഻ല്

3. മാന്നഺംഘട്ട്യൂട്ട് ുുരഺഗ പര഻പഺലനം
മാന്ഺുംഘട്ട
ആുരഺഗയ ര഻ ഺലനീമന്ത്
വ഻ദദ്ധരദ്ധമഺയ
കണ്
സള്
ുട്ടറ്റ഼വ്
ആുരഺഗയ
ര഻ ഺലനമഺണ്, ീ ഺതഽുവ അ്മ഻റ്റഺയ ുരഺഗ഻കള്
ക്കഽും ന്ദ് ഺഥമ഻ക-ര ടുംഘട്ട ര഻ചരണ
ദഺയകരഽീട ശഽ ഺര്
ശ ന്ദ് കഺരും വരഽന്വര്
ക്കഽും.
മാന്ഺുംഘട്ട ആുരഺഗയ ര഻ ഺലകര്
ീ ഺതഽുവ
സുംസ്ഥഺന തലസ്ഥഺനങ്ങള഻ലഽും ചഽരഽക്കും ച഻ല
ജ഻ലല ആസ്ഥഺനങ്ങള഻ലഽും
ലഭയമഺണ്.
മാന്ഺും ഘട്ട ആുരഺഗയ ര഻ ഺലനത്ത഻ല് ഉള്
ീപ്പടഽന്ത് ര ടഺുംഘട്ട ആുരഺഗയ ര഻ ഺലന
ീസികരയത്ത഻ലഽമഽ ര഻യഽള വ
നാതന
ൂവദയ
ീസികരയങ്ങളുും
ീമഡ഻ക്കല്
ീന്ദ് ഺഫഷണലഽകളുും – ഉദഺഹരണത്ത഻ന് ഓുകഺളജ഻ (കഺന്
സൽ ച഻ക഻ത്സ), അവയവും
മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കല് ീസികരയങ്ങൽ, ഉയര്
ന് റ഻സ്കഽള വ ഗര്
ഭച഻ക഻ത്സ സ്ീ ഷയ഻സ്റ്റുകള്
,
തഽടങ്ങ഻യവ.
ര഻ ഺലനത്ത഻ന്
ീറ ഘട്ടങ്ങൽ വര്
ദ്ധ഻ക്കഽന്ത് അനഽസര഻ചാണ്
ര഻ ഺലനവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട
ീചലവഽകളുും വര്
ദ്ധ഻ചാണു വരഽന്തഺയ഻ട്ടഺണ് കഺണഽന്ത്. ന്ദ് ഺഥമ഻ക ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക്
ണും
മഽടക്കഺന് ആളുകള്
ക്ക് എളുപ്പത്ത഻ല് സഺധ഻ക്കഽീമക഻ലഽും ര ടഺുംഘട്ട
ര഻ ഺലനത്ത഻നഽും
മാന്ഺും ഘട്ട ര഻ ഺലത്ത഻നഽും ണും മഽടക്കഽക എന്ത് വളീര ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുള വ കഺരയമഺണ്.
ഓുരഺ രഺജയീത്തയഽും, ന്ദ്ഗഺമ഼ണ- ന്ദ് ുദശീത്തയഽും വ഻വ഻ധ ഘട്ടങ്ങ഻ള഻ലഽള വ ര഻ചരണത്ത഻ന്
ആവശയമഺയ ീസികരയങ്ങളുും വയതയസ്തമഺണ്.
E. ഇത്ഫ യ഻ീല ുുരഺഗ

ഘടനകീള ബഺധ഻ക്കഽന്ന ഘടകങ്ങൾ

ഇന്ത്യയ഻ീല ആുരഺഗയ ഘടനകള് വളീരയധ഻കും ന്ദ് ം  നങ്ങീളയഽും ീവലലുവ഻ള഻കീളയഽും
ുനര഻ടഽകയഽും തഽടര്
ന്ഽും ുനര഻ട്ട് ീകഺ ട഻ര഻ക്കഽകയഺണ്. ഇത് ആുരഺഗയ ര഻ ഺലന
ഘടനയഽീട സവ഻ുശഷതീയയഽും വയപ്ത഻ീയയഽും വയക്ത഻തലങ്ങള഻ലഽള വ ആവശയങ്ങീളയഽും
ആുരഺഗയ ര഻ ഺലന സുംഘടനയഽീട ഘടനീയയഽും ബഺധ഻ക്കഽും. ഇത് നമഽക്ക് ചര്
ചാണ
ീചയാറഺും:
1. ജ്നസംഖ യഽമഺയ഻ ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട്
a) ജനസുംഖയ ന഻രക്ക഻ല്ര

പ്പവണതകൾ

ടഺും സ്ഥഺനത്ത് ന഻ല്
ക്കഽന് രഺജയമഺണ് ഇന്ത്യ.

b) ഇത് ജനസുംഖയ വര്
ദ്ധനവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ന്ദ് ം  നങ്ങീള തഽറന്് കഺണ഻ക്കഽന്ഽ.
c) ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻
ണും മഽടക്കഽന്ത഻നഽള വ ആളുകളുീട
ഘടകമഺണ് ദഺര഻ദയും.

കഴ഻വ഻ീന ബഺധ഻ക്കഽന്

2. സഺമാഹ഻ക പ്പവണതകൾ
a) വര്
ദ്ധ഻ചാണു വരഽന് നഗരവത്കരണും അഥവഺ ജനങ്ങൽ ന്ദ്ഗഺമ഼ണ ന്ദ് ുദശങ്ങള഻ല് ന഻ന്ഽും
നഗരങ്ങള഻ുലക്ക് ന഼ങ്ങഽന്തഽും ആുരഺഗയ ര഻ ഺലനത്ത഻നഽള വ ീവലലുവ഻ള഻കളഺണ്
b) ൂവദയ ൂസകരയങ്ങള് ലഭയമലലഺത്തതഽും ീചലവ് തഺങ്ങഺൽ കഴ഻യഺത്തതഽും മാലും ന്ദ്ഗഺമ
ന്ദ് ുദശങ്ങള഻ീല ആുരഺഗയന്ദ് ം  നങ്ങള്ഇുപ്പഺഴഽും ന഻ലന഻ല്ക്ക
 ഽന്ഽ ട്.
c) വയഺയഺമും ഇലലഺത്ത
കാടഽതല് ഉദഺസ഼നമഺയ ജ഼വ഻തത്ത഻ുലക്ക്
ന഼ങ്ങഽുമ്പഺൽ
ന്ദ് ുമഹും,
ഉയര്
ന്
രക്തസമ്മര്
ദും
ു ഺലഽള വ
ഽത഻യ
വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഽള വ
അസഽഖങ്ങള഻ുലക്ക് ഒരഺീള നയ഻ക്കഽും.
3. ജ്഼വ഻തകഺലയളവ്
a) ഇന്് ജന഻ക്കഽന് ഒരഽ കഽഞ്ഞ് എന്ദ്ത വര്
ഷും ജ഼വ഻ക്കഽീമന്തഺണ് ജ഼വ഻തകഺലയളവ്
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b) സവതന്ത്യ ലഭ഻ചാണ സമയത്ത് ജ഼വ഻തകഺലയളവഺയ 30 വയസിന് എന്ത഻ൽ ന഻ന്ഽും ഇന്്
60 വയസിന഻ുലക്ക് എത്ത഻
ുക്ഷ വര്
ദ്ധ഻ചാണ ജ഼വ഻തകഺലയളവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട
ന്ദ് ം  നങ്ങീളപ്പറ്റ഻ റയഽന്഻ലല.
c) ഇതഺണ് ആുരഺഗയ രമഺയ ജ഼വ഻ത കഺലയളവ് എന്
നയ഻ചാണത്.

ഽത഻യ സകല് ത്ത഻ുലക്ക്

d) ഇത഻ന് വഺര്
ദ്ധകയുരഺഗങ്ങള്
ക്കഽള വ ഒരഽ അട഻ത്തറ സിഷ്ട഻ുക്ക

F. ഇത്ഫ യ഻ീല ുുരഺഗ

ടത് ആവശയമഺണ്.

ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ ഉല്
പത്ത഻

ആുരഺഗയ ര഻ ഺലനവഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട
ത഼രഽമഺനങ്ങള് എടഽക്കഽന്ത഻ൽ
സര്
ക്കഺൽ
ത഻രക്ക഻ലഺയ഻രഽീന്ക഻ലഽും ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ദ്ധത഻ നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ത഻ന് സമയും
ക ീടത്ത഻യ഻രഽന്ഽ.
഻ന്഼ടഺണ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻കളുമഺയ഻
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ എത്ത഻യത്. ഇന്ത്യയ഻ല് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉടീലടഽത്തത്
ഇങ്ങീനയഺണ്:
a) എ) എംുലഺയ഼സ്ഡ ുസ്റ്ററ്റഇ ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ സ്ഡക഼ം
1947-ൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക്ക് സവഺതന്ദ്ന്ത്യും ലഭ഻ചാണ് അധ഻കും ൂവകഺീത 1948-ീല ഇഎസ്ഐ
ആക്ട഻ലാീട ആരുംഭ഻ചാണ എുംുലഺയ഼സ് ുസ്റ്ററ്റ് ഇന്
ഷവറന്
സ് സ്ക഼മ഻ലാീടയഺണ് ഇന്ത്യയ഻ൽ
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ആരുംഭ഻ചാണത്. സവകഺരയ ുമഖലയ഻ൽ ുജഺല഻ ീചുയാറുഺ ുജഺല഻
ീചയാറുന് ലൂ-ുകഺളര് ജ഼വനക്കഺര്
ക്കഺയ഻ട്ടഺണ് ഈ സ്ക഼ും ആവ഻ഷ്കര഻ചാണത്, ഇത്
അത഻ന്
ീറ
ശിുംഖലയ഻ലഽള വ
ഡ഻സ് ന്സറ഻കള഻ലാീടയഽും
ആശഽ ന്ദ്ത഻കള഻ലാീടയഽും
സമന്ദ്ഗമഺയ ആുരഺഗയ ുസവനും നല്
ക഻ വരഽന്ഽ ട്.
ഡ഻സ് ന്
സറ഻കളുും
ആശഽ ന്ദ്ത഻കളുും
നടത്തഽന്ത഻നഽും
തങ്ങളുീട
ീസികരയും
അ രയഺപ്തമഺീണക഻ല്
ീ ഺതഽ-സവകഺരയ
ുമഖലയഽമഺയ഻
കരഺറ഻ല്
നര്
ീപ്പടഽന്ത഻നഽമഽള വ
നജന്
സ഻യഺണ്
ഇഎസ്ഐസ഻
(എുംുലഺയ഼സ്
ുസ്റ്ററ്റ്
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുകഺര്
പ്പുറഷൽ.
15000 രാ
വീര വരഽമഺനമഽള വ എലലഺ ജ഼വനക്കഺരഽും
കഺള഻ത്ത വയവസ്ഥയ഻ലഽള വ
ര഻രക്ഷയ഻ല് ഉള്
ീപ്പടഽും.
അതഺയത് ജ഼വനക്കഺരന് ു യ്ക്ുറഺള഻ന്
ീറ 1.75%
ശതമഺനവഽും ീതഺഴ഻ൽ ദഺതഺവ് 4.75% ഉും
വ഻ഹ഻തും നല്
കഽും, സുംസ്ഥഺന സര്
ക്കഺൽ
ീമഡ഻ക്കല്ീചലവഽകളുീട 12.5% സുംഭഺവന നല്
കഽും.
ലഭ഻ക്കഽന് ആനഽകാലയങ്ങളഺണ്:
a) ഇഎസ്ഐസ഻യ഻ല്ീസിജനയ സമന്ദ്ഗ ആുരഺഗയ

ര഻ ഺലനും

b) ന്ദ് സവഺനഽകാലയും
c)

ൂവകലയഺനഽകാലയും

d) അസഽഖങ്ങൽ
നല്
കഽും.
e)

മാലും

ുവതനും

നഷ്ടീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ

നഷ്ട ര഻ഹഺരമഺയ഻

ജ഼വനക്കഺരന്മര഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ മരണഺന്ത്രകര്
മ്മങ്ങള്
ക്കഽള വ

ണും

ീചലവ്.

അുംഗ഼കിത ീമഡ഻ക്കല് വ഻ദദ്ധരദ്ധര഻ൽ ന഻ന്ഽും സവകഺരയ ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽമഽള വ
ുസവനങ്ങളുും ഇത഻ൽ ഉള്
ീപ്പടഽും. 2012-ീല കണക്ക് ന്ദ് കഺരും 65.5 ദശലക്ഷും
ഗഽണുഭഺക്തഺക്കളഺണ് ഇഎസ്ഐഎസ഻ന്
ീറ ക഼ഴ഻ൽ വരഽന്ത്.
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b) ുകപ്േ സര്
ക്കഺര഻ന്
ീറ ുുരഺഗ

പത്പത഻

ഇഎസ്ഐഎസ഻ന്
ീറ ഻ന്ഺീല ീ ന്
ഷൽകഺരഽും സ഻വ഻ല഻യൽ ുജഺല഻യ഻ലഽള വ അവരഽീട
കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങള്
ക്കഽും ഉള്
പ്പീടയഽള വ
ുകന്ദ്ര സര്
ക്കഺൽ ജ഼വനക്കഺര്
ക്കഺയ഻ 1954-ല്
ുകന്ദ്ര സര്
ക്കഺര഻ന്
ീറ ആുരഺഗയ
ദ്ധത഻ (സ഻ജ഻എചാണ്എസ്) ആരുംഭ഻ചാണു.
ഇത്
ജ഼വനക്കഺരഽീട ൂകയാറ഻ല് ന഻ന്ഽും ീചറ഻യ വ഻ഹ഻തവഽും ീതഺഴ഻ലഽടമയഽീട (ുകന്ദ്ര
സര്
ക്കഺര഻ന്
ീറ)
വല഻യ
വ഻ഹ഻തവഽും
സവ഼കര഻ചാണ്
ജ഼വനക്കഺര്
ക്കഽും
അവരഽീട
കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങള്
ക്കഽും സമ്പാര്
ണ
ര഻രക്ഷ നല്
കഽക എന്തഺണ് ലക്ഷയ്ും.
ഇത഻ല് എലലഺ ൂവദയ വ഻ഭഺഗങ്ങളുും
, അുലഺപ്പത഻ സ഻സ്റ്റത്ത഻ലഽള വ അട഻യന്ത്ര
ുസവനങ്ങളുും,
ീസിജനയ
മരഽന്ഽകളുും
ര഻ുശഺധനകളുും
ുറഡ഻ുയഺളജ഻യഽും,
ഗഽരഽതരമഺയ അസഽഖമഽള വ ുരഺഗ഻കീള ുനര഻ട്ട് സരര്
ശ഻ക്കഽന്തഽും, വ഻ദദ്ധരദ്ധ ച഻ക഻ത്സ,
തഽടങ്ങ഻യവയഽും ലഭ഻ക്കഽും.
ജ഼വനക്കഺരന്
ീറ വ഻ഹ഻തും വീര
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ മഺസുന്ത്ഺറഽും 15 രാ

ീചറഽതഺണ്-അതഺയത് ശമ്പള
മഽതൽ 150 രാ വീര.

2010-ല്
,
സ഻ജ഻എസിന഻ല് 8,00,000
ദശലക്ഷത്ത഻ലധ഻കും ഗഽണുഭഺക്തഺക്കളഺണഽള വത്.
c) സ഻) വഺണ഻ജ്

ുുരഺഗ

കഽടഽുംബങ്ങള഻ലഺയ഻

സ്ുകയ഻ല഻ന്
ീറ
നകുദശും

3

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ

ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖല ുദശസഺത്കര഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽും ുശഷവഽും
ച഻ല ുനഺണ്
-ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറര്
മഺരഺണ് വഺണ഻ജയ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് വഺദ്ഗഺനും ീചയ്ക്ത഻രഽന്ത്.
ുക്ഷ, തഽടക്കത്ത഻ല് അത്
ഇന്
ഷവറര്
മഺര്
ക്ക് നഷ്ടമഺണ് സുംഭഺവന ീചയ്ക്ത഻രഽന്ത്,
ഇത് ുകഺര്
പ്പുററ്റ് ീേയ഻ന്
റഽകള്
ക്കഺയ഻രഽന്ഽ ലഭ഻ചാണ഻രഽന്ത് അതഽും ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
ര഻ധ഻യ഻ൽ
മഺന്ദ്തും.
1986-ല് വയക്ത഻കള്
ക്കഽും അവരഽീട കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങള്
ക്കഽമഽള വ
ആദയീത്ത ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത് ന്ും എലലഺ 4 ുദശസഺത്കര഻ചാണ് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുും (അവ
ജനറല് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ഓഫ് ഇന്ത്യയഽീട ഉ സ്ഥഺ നമഺയ഻രഽന്ഽ) ആരുംഭ഻ചാണു.
ഈ ഉത് ന്ും, ീമഡ഻ീേയ഻ും ന്ദ് സവും, ന഻ലവ഻ലഽള വ അസഽഖങ്ങള് തഽടങ്ങ഻യവ
ഒഴ഻വഺക്ക഻ നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്
കഽന്ത഻ന് ച഻ല വഺര്
ഷ഻ക
ര഻ധ഻ കല് ഻ചാണഺണ്
ആശഽ ന്ദ്ത഻ ീചലവഽകള്
ക്കഽള വ
ര഻രക്ഷ നല്
ക഻യ഻രഽന്ത്.
ഇത്
ല ആവര്
ത്ത഻
വ഻ ണ഻യഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഽതഽക്ക഻യ഻രഽന്ഽ, അവസഺനമഺയ഻ ഽതഽക്ക഻യത് 2012ലഺണ്.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും, ഒരഽ ഺട് തവണ
ഽതഽക്ക഻ീയക഻ലഽും ീമഡ഻ീേയ഻മ഻ന്
ീറ
ഇന്ീത്ത
ത഻പ്പ഻ല്
, അതഺയത്
ഇന്ത്യയ഻ീല സവകഺരയ ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഇുപ്പഺഴഽും
ആശഽ ന്ദ്ത഻
വഺസത്ത഻നഽള വ
നഷ്ട ര഻ഹഺരും
വഺര്
ഷ഻കഺട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
നല്
ക഻വരഽന്ത്, ഇത് വളീര ജനന്ദ് ഼ത഻യഽള വതഽമഺണ്. സവകഺരയ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത് ന്ും
ഇുപ്പഺഴഽും ീമഡ഻ീേയ഻ും ര഻രക്ഷ എന്ഺണ് മ഻ക്ക ആളുകളുും റയഽന്ത്
ഇത഻ീന
ഇന്
ഷവറൽ
വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറുന്
ഉത് ന്മഺയ഻ട്ടലല
ഒരഽ
ഉത് ന്
വ഻ഭഺഗമഺയ഻ട്ടഺണ് ആളുകള്കഺണഽന്ത്.
2001-ലഺണ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയയ഻ുലക്ക് സവകഺരയ
കഺള഻കൽ കടന്് വന്ത്,
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
വളീര
ുവഗത്ത഻ൽ
വളര്
ന്ഽ
ുക്ഷ
ഇുപ്പഺഴഽും
അന്ദ് യഽക്തമഺയ ഒരഽ വല഻യ വ഻ ണ഻ ന഻ലന഻ല്
ക്കഽന്ഽ ട്.
ര഻രക്ഷകള഻ലഽും
ഒഴ഻വഺക്കലഽകള഻ലഽും വളീരയധ഻കും മഺറ്റങ്ങൽ വര഻കയഽും
ഽത഻യ ആഡ്-ഓണ്
ര഻രക്ഷകള് ആവ഻ഷ്കര഻ക്കഽകയഽും ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ട്, അവീയപ്പറ്റ഻ നമഽക്ക് അടഽത്ത
ഺഠങ്ങള഻ല് ഠ഻ക്കഺും.
ഇന്് ഇന്ത്യൽ വ഻ ണ഻യ഻ല്മഽന്ാറ഻ലധ഻കും ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത് ന്ങ്ങൽ ലഭയമഺണ്.
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G. ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ വ഻പണ഻

ഇന്ീത്ത ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവന്
സ്
വ഻ ണ഻യ഻ല്
ആുരഺഗയ
ര഻ ഺല ീസികരയും
നല്
കഽന്വരഽും, മറ്റ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ുസവനങ്ങൽ നല്
കഽന്വരഽും വ഻വ഻ധ ഇടന഻ലക്കഺരഽും
ഉള്
പ്പീട അുനകും ു രഽ ട്. ച഻ല അട഻സ്ഥഺന ീസികരയും ന്ദ് ദഺനും ീചയാറുും എന്ഺൽ മറ്റ്
ച഻ലത്
഻ന്ത്ഽണയ്ക്ക്കഺനഽള വ ീസികരയങ്ങളുും ന്ദ് ദഺനും ീചയാറുും.
ച഻ലത് സര്
ക്കഺൽ
ുമഖലയ഻ലഽും മറ്റ് ച഻ല സവകഺരയ ുമഖലയ഻ലഽമഺണ്. അവീയപ്പറ്റ഻ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺും:
A. അട഻സ്ഥഺന ീസൌകര ം:
1. ീപഺതഽ ുുരഺഗ

ുമഖല

ീ ഺതഽ ആുരഺഗയ ുമഖല ുദശ഼യതലത്ത഻ലഽും സുംസ്ഥഺന തലത്ത഻ലഽും ജ഻ലലഺ തലത്ത഻ലഽും
ഒരഽ
ര഻ധ഻ വീര വ഻ുലലജ് തലത്ത഻ലഽും ന്ദ് വര്
ത്ത഻ക്കഽന്ഽ ട്, ഇത് ുദശ഼യ ആുരഺഗയ
ദ്ധത഻കള് വ഻ുലലജഽകള഻ൽ നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ത഻ന് ുവ ട഻യഺണ്, ന്ദ്ഗഺമ഼ണര്
ക്കഽും സര്
ക്കഺര഻നഽും
മുദ്ധയ ഇടന഻ലക്കഺൽ
എന്
കമ്മയാണ഻റ്റ഻ ുവഺളന്
റ഻യര്
മഺൽ ന഻ലീകഺള വുന്ഽ ട്.
ഇവരഺണ്:
a) അംഗനവഺട഻ ജ്഼വനക്കഺര് (ജനസുംഖയ 1000-ന്
1 എന് കണക്ക഻ൽ)
മഺനവുശഷ഻ വകഽപ്പ഻ന്
ീറ ഇന്
റുന്ദ്ഗറ്റഡ് ൂചല്
ഡ് ഡവലപ്ീമന്
റ് സര്
േ഼സ്
സ്ക഼മ഻ന്
ീറയഽും
(ഐസ഻ഡ഻എസ്)
ു ഺഷക ാരകും
വ഻തരണും
ീചയാറുന്
ദ്ധത഻യഽീട ക഼ഴ഻ല്എന്
ുറഺൽ ീചയാറീപ്പട്ടവരഺണ്.
b) പര഻ശ഼ലനം ലഭ഻ച്ച ജ്നന അറ്റന്
ഡര്
മഺരഽം (ട഻ബ഻എ) പ്ഗഺമ഼ണ
ുുരഺഗ ൂഗഡഽകളും (മഽമ്പ് സുംസ്ഥഺനങ്ങള഻ീല ആുരഺഗയ വകഽപ്പ഻ന്
ീറ
ദ്ധത഻കള഻ൽ ഒന്ഺയ഻രഽന്ഽ).
c) എന്
എചാണ്ആര്
എും (ുദശ഼യ ന്ദ്ഗഺമ഼ണ ആുരഺഗയ മ഻ഷന്
)
ദ്ധത഻ ന്ദ് കഺരും
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കീപ്പട്ട ുശ (അീപ്കഡ഻റ്റ് ുസഺഷ ല് ീഹല്
ത്തഇ
ുകട഻വ഻സ്റ്റഇ) ുവഺളന്
റ഻യമഺര്
ഽത഻യതഽും
ന്ദ്ഗഺമ഼ണ ആുരഺഗയ
തലത്ത഻ൽ
ന്ദ് വര്
ത്ത഻ക്കഽന്ത഻ൽ ന്ദ് വര്
ത്ത഻ക്കഽന്ത഻ന്
ര഻ശ഼ലന ലഭ഻ചാണവരഽമഺണ്,
ഇവരഺണ്
ന്ദ്ഗഺമ഼ണ
ന്ദ് ുദശത്ത്
ആുരഺഗയുമഖലയഽീട
മദ്ധയവര്
ത്ത഻കളഺയ഻
ന്ദ് വര്
ത്ത഻ക്കഽന്ത്.
സബ്-ീസന്
ററഽകൾ ഓുരഺ 5000 ു ര്
ക്കഽും ഒീരണും എന് ന഻ലയ഻ലഺണ്
രാ ഼കര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് (മലന്ദ് ുദശത്തഽും ആദ഻വഺസ഻ മറ്റ്
഻ുന്ഺക്ക ന്ദ് ുദശത്തഽും 3000
ു ര്
ക്ക് 1 ), ഓ്സ഻ലറ഻ ുനഴ്സ് മ഻ഡ്-ൂവഫ് എന്റ഻യീപ്പടഽന് ഒരഽ വന഻ത
ആുരഺഗയ ന്ദ് വര്
ത്തകയഽും ഒരഽ ഽരഽഷ ആുരഺഗയ ന്ദ് വര്
ത്തകനഽും ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ന്ദ് ഺഥമ഻ക ആുരഺഗയുകന്ദ്രങ്ങൽ 6 സബ്ീസന്
ററഽകളുീട റഫറൽ യാണ഻റ്റുകളഺണ്, ഇത്
30000 ു ര്
ക്ക് ഒീരണും എന് കണക്ക഻ലഺണ് രാ ഼കര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് ((മലന്ദ് ുദശത്തഽും
ആദ഻വഺസ഻ മറ്റ്
഻ുന്ഺക്ക ന്ദ് ുദശത്തഽും 20000 ു ര്
ക്ക് ഒീരണും). എലലഺ
഻എച്ചച്ചസ഻കള഻ലഽും ഔ്ു് ഷയന്
ീറ ീസികരയമഽ ട്, മഺന്ദ്തമലല മ഻ക്കത഻ലഽും 4 മഽതൽ 6
ുരഺഗ഻കള്
ക്കഽള വ ക഻ടത്ത഻ ച഻ക഻ത്സ ീസികരയവഽമഽ ടഺവഽും. ഇവ഻ീട ഒരഽ ീമഡ഻ക്കല്
ഓഫ഼സറഽും, 14
ഺരഺീമഡ഻ക്കൽ ജ഼വനക്കഺരഽും (ഓുരഺ സ്ന്ദ്ത഼- ഽരഽഷ ആുരഺഗയ
ന്ദ് വര്
ത്തകരഽും, ഒരഽ ുനഴ്സ്-മ഻ഡ്
ൂവഫഽും, ഒരഽ ലുബഺറട്ടറ഻ ീട്ന഼ഷയനഽും ഒരഽ
ഫഺര്
മസ഻സ്റ്റുുംസ മറ്റ് ബന്ധീപ്പട്ട ജ഼വനക്കഺരഽും ഉള്
പ്പീട).
4
഻എച്ചച്ചസ഻കള്
ക്കഽള വ
ആദയീത്ത
ുുരഺഗ
ുകപ്േങ്ങൾ, ഇവ഻ീട

റഫറല് യാണ഻റ്റുകളഺണ്
കമിറ ാണ഻റ്റ഻
ന്ദ് ുതയക
ര഻ ഺലനും ലഭ഻ക്കഽും.
ഓുരഺ
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സ഻എച്ചച്ചസ഻യഽീടയഽും മഺനദണ്ഡന്ദ് കഺരും (1 ലക്ഷും ു ര്
ക്ക്) ഇവ഻ീട 30 ക഻ടക്കകളുും,
ഒരഽ ഓപ്പുറഷന്ത഼ുയറ്ററഽും, എ്ുസ്റ ീമഷ഼നഽും, ുലബര്
റാമഽും, ലഺബ് ീസികരയങ്ങളുും
വ഻ദദ്ധരദ്ധരഺയ നഺല് ജ഼വനക്കഺരഽും അതഺയത് ഒരഽ സര്
ജൽ, ഒരഽ ഫ഻സ഻ഷയൽ, ഒരഽ
ൂഗനുകഺളജ഻സ്റ്റ്, ഒരഽ
഼ഡ഻യഺന്ദ്ട഼ഷന്
, 21
ഺരഺീമഡ഻ക്കൽ-മറ്റ് ജ഼വനക്കഺരഽീടയഽും
഻ന്ത്ഽണ എന്഻വയഽും ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
പ്ഗഺമ഼ണ
ുശഽപപ്ത഻കളും
രാ ഼കര഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടു ട്,
ഇവയ഻ൽ
ഉ -ജ഻ലല
ആശഽ ന്ദ്ത഻കൽ അതഺയത് സബ്-ഡ഻വ഻ഷണൽ⁄ തഺലാക്ക് ആശഽ ന്ദ്ത഻കൽ⁄ സ്ീ ഷയഺല഻റ്റ഻
ആശഽ ന്ദ്ത഻കള്(രഺജയീത്ത നകുദശും 2000 എണും) ഉള്
ീപ്പടഽും.
സ്ഡീപഷ ഺല഻റ്റ഻-പര഻ശ഼ലന ുശഽപപ്ത഻കൾ വളീര കഽറവഺണ് ഇവയ഻ൽ
ീമഡ഻ക്കൽ ുകഺുളജഽകളുും (ന഻ലവ഻ൽ നകുദശും 300 എണും) മറ്റ് മാന്ഺുംഘട്ട റഫറൽ
ുകന്ദ്രങ്ങളുും ഉള്
ീപ്പടഽും.
സര്
ക്കഺര഻ന്
ീറ മറ്റ് നജന്
സ഻കളഺണ് ീറയ഻ല്
ുവ, ഡ഻ഫന്
സ്, അതഽു ഺലഽള വ വന്
ക഻ട
വകഽപ്പുകളുീട (ു ഺര്
ട്ടുകളുും ൂമനഽകളുും) ഡ഻സ് ന്
സറ഻കളുും ആശഽ ന്ദ്ത഻കളുും.
ഇവയഽീട ുസവനും ബന്ധീപ്പട്ട വ഻ഭഺഗത്ത഻ീല ജ഼വനക്കഺര്
ക്കഽും അവരഽീട ആന്ദ്ശ഻തര്
ക്കഽും
മഺന്ദ്തുമ ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു.
2. സവകഺര

ുമഖലയ഻ലഽള്ള ദഺതഺക്കൾ

ഇന്ത്യയ഻ൽ ന്ദ് ഺഥഺമ഻ക, ര ടഺുംഘട്ട, മാന്ഺുംഘട്ട
ആുരഺഗയ
ര഻ ഺലനും നല്
കഽന്
അുനകും സവകഺരയ സ്ഥഺ നങ്ങളു ട്. ഇവ തീന് ുവഺളന്
ററ഻, ലഺഭ ീകഺത഻യ഻ലലഺത്ത
സുംഘടനകൽ, ലഺഭും ുനഺക്കഽന് ുകഺര്
പ്പുററ്റുകൽ, ന്ദ്ടസ്റ്റുകൽ, ുസഺുളഺ ന്ദ് ഺക്ട഼ഷനറഽമഺൽ,
സ്റ്റഺന്
ുഡുലഺൽ വ഻ദദ്ധരദ്ധ ുസവനങ്ങൽ,
ര഻ുശഺധന ലഺബഽകൽ, ഫഺര്
മസ഻ ുഷഺപ്പുകൽ,
ുയഺഗയതയ഻ലലഺത്ത ദഺതഺക്കൽ എന്഻വൽ ഉള്
ീപ്പടഽും. ഇന്ത്യയ഻ൽ 77%-ൽ അധ഻കും അുലഺപ്പത഻
(എുംബ഻ബ഻എസഽും ഉയര്
ന് ുയഺഗയതയഽും) ുഡഺക്ടറഽമഺരഽും സവകഺരയ ുമഖലയ഻ലഺണ്
ുജഺല഻ ീചയാറുന്ത്.
82%-ലധ഻കും ുരഺഗ഻കൽ സരര്
ശ഻ക്കഽന്തഽും ഇന്ത്യയ഻ൽ എലലഺ
തലങ്ങള഻ലഽമഽള വ ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന഻ൽ 52%ഉും സവകഺരയ ുമഖലയ഻ലഺണ്.
ഇന്ത്യയ഻ൽ മറ്റ് എലലഺ ൂവദയ വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഽമഺയ഻ (ആയഽര്
ുവദും, സ഻ദ്ധ, യാനഺന഻,
ുഹഺമ഻ുയഺ ത഻) നകുദശും 7 ലക്ഷത്ത഻ധ഻കും ുയഺഗയരഺയ ന്ദ് ഺക്ട഼ഷണറഽമഺരഺണഽള വത്.
ഇത് ീ ഺതഽ-സവകഺരയ ുമഖലയ഻ീല ആീകയഽള വ കണക്കഺണ്.
ആുരഺഗയ ര഻ ഺലനത്ത഻ന് ലഺഭും ുനഺക്ക഻ ുസവനും നല്
കഽന് ദഺതഺക്കൽ കാടഺീത
സമാഹത്ത഻ന്
ആുരഺഗയും
ര഻ ഺലനും
നല്
കഽന്ത഻ന്
എന്
ജ഻ഓകളുും
ുവഺളന്
ററ഻
ുമഖലകളുും സഽലഭമഺണ്.
നകുദശും 7000-ല് അധ഻കും ുവഺളന്
ററ഻ നജന്
സ഻കളഺണ് ആുരഺഗയവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട
വ഻വ഻ധ ന്ദ് വര്
ത്തനങ്ങള഻ൽ നര്
ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത്. ര ടഺുംഘട്ട-മാന്ഺുംഘട്ട ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽള വ
ആശഽ ന്ദ്ത഻കളഺയ഻ രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത഻ൽ അധ഻കവഽും
ലഺഭും ുനഺക്കഺത്ത
ീസഺൂസറ്റ഻കൽ
അഥവഺ ന്ദ്ടസ്റ്റുകളഺയ഻ട്ടഺണ്,
മഺന്ദ്തമലല ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻കൽക്ക്
ഇന്
ു ഷയന്
റ് ുസവനങ്ങൽ നലല ര഼ത഻യ഻ൽ നല്
ക഻ ു ഺരഽന്ഽമഽ ട്.
3. െഺര്
മസ ാട്ട്യൂട്ട്഻ക്കല് ുമഖല
മരഽന്ഽകളുും ആുരഺഗയവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ഉത് ന്ങ്ങള഻ുലക്ക് വരഽുമ്പഺൽ, ഇന്ത്യയ഻ീല
ഫഺര്
മസയാട്ട഻ക്കൽ ുമഖല
വളീര ബിഹത്തഺണ്, 1950-ല് 10 ുകഺട഻
രാ
മാലധമഺയ഻രഽന് ഈ വയവസഺയും ഇന്് 55000 ുകഺട഻ മാലയമഽള വ വയവസഺയമഺയ഻
(കയറ്റുമത഻ ഉള്
പ്പീട)
വളര്
ന്ഽകഴ഻ഞ്ഞഽ.
ഈ ുമഖലയ഻ല് നകുദശും 5 ദശലക്ഷും
ആളുകൽ 6000-ല്അധ഻കും ഉത് ഺദന യാണ഻റ്റുകള഻ലഺയ഻ ുജഺല഻ ീചയ്ക്തഽ വരഽന്ഽ.
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ുമഖലയഽീട ുകന്ദ്ര഼കിത വ഻ല ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത് നഺഷണൽ ഫഺര്
മസയാട്ട഻ക്കല്
സ് ൂന്ദ് സ഻ുംഗ്
അുതഺറ഻റ്റ഻യഺണ് (എന് ഻ ഻എ), ഫഺര്
മ വ഻ഭഺഗും മ഻ന഻സ്ന്ദ്ട഻ ഓഫ് ീകമ഻ക്കല്
സ഻ന്
ീറ
ക഼ഴ഻ലഺണ് വരഽന്ത്. ച഻ല മരഽന്ഽകള് മഺന്ദ്തുമ (500-ൽ 76 എണും മഺന്ദ്തും അഥവഺ
വളീര കാടഽതൽ മരഽന്്) വ഻ലന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ൽ ഉള്
ീപ്പടഽന്ഽള വു, ബഺക്ക഻യഽള വ മരഽന്ഽകളുും
ന഻ര്
മ്മഺതഺക്കള്
ക്കഽും സവതന്ദ്ന്ത്മഺയ഻ വ഻ല ന഻ര്
ണയ഻ക്കഺും. മരഽന്ഽകളുീട ഗഽണന഻വഺരവഽും
വ഻ലയഽും ുനഺക്ക഻ക്കഺണഽന്ത് സുംസ്ഥഺനങ്ങള഻ീല ന്ദ്ഡഗ് കണ്
ുന്ദ്ടഺളര്
മഺരഺണ്.
B. ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ദഺതഺക്കൾ:
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ ന്ദ് ുതയക഻ചാണുും ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയഺണ് വല഻യ ര഼ത഻യ഻ല്
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുസവനങ്ങൽ നല്
ക഻ ു ഺരഽന്ത്.
ഇവ ുനരീത്ത തീന് ല഻സ്റ്റ്
ീചയാറീപ്പട്ടവഺണ്.
നറ്റവഽും ന്ദ്ശദ്ധയമഺയ കഺരയീമീന്ത്ന്ഺൽ ഇന്് 5 സ്റ്റഺന്
ുഡുലഺൽ
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുും ന഻ലവ഻ലഽ ട് - ഭഺവ഻യ഻ൽ ുവീറയഽും കമ്പന഻കള്
അുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ശിുംഖലയ഻ുലക്ക് കടന്് വരഽും.
C. ഇടന഻ലക്കഺര്:
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയഽീട ഭഺഗും എന് ന഻ലയ഻ൽ
ധഺരഺളും വയക്ത഻കളുും സ്ഥഺ നങ്ങളുും
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ്ക്ക്ക്
ുസവനങ്ങൽ നല്
ക഻ വരഽന്ഽ ട്.
ഇത്തരും
ഇടന഻ലക്കഺീര ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത് ഐആര്
ഡ഻എയഺണ്. ഇവയഺണ്:
1. ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ുപ്ബഺക്കറഽമഺര് - ഇവര് വയക്ത഻കുളഺ സ്ഥഺ നങ്ങുളഺ
ആകഺും, ഇവര് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ുവ ട഻ സവതന്ദ്ന്ത്രഺയ഻ ന്ദ് വര്
ത്ത഻ക്കഽും.
ഇവര് ഇന്
ഷവറന്
സ് ആവശയമഽള വ ആളുകീള ന്ദ് ത഻ന഻ധ഼കര഻ക്കഽകയഽും നറ്റവഽും മ഻കചാണ
ന്ദ് ഼മ഻യും ന഻രക്ക഻ല് നറ്റവഽും മ഻കചാണ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കളുമഺയ഻
അവീര
ബന്ധീപ്പടഽത്തഽും.
ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻കള്
ക്ക് നഺശനഷ്ടമഽ ടഺകഽന് സമയത്തഽും ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻ും ീചയാറുന്ത഻നഽും
ആവശയമഺയ സഹഺയസഹകരണങ്ങൽ ീചയ്ക്തഽ ീകഺടഽക്കഽും. ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസിന്
നടത്തഽന് നീതഺരഽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുമഺയ഻ ുന്ദ്ബഺക്കറഽമഺര്
ക്ക് ബ഻സ഻നസിന്
ീചയാറഺും. ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്മ഼ഷനഺയ഻ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ അവര്
ക്ക് ന്ദ് ത഻ഫലും
നല്
കഽും.
2. ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ്ജ്ന്
റഽമഺര് - ഇവൽ മ഻ക്കവഺറഽും വയക്ത഻കളഺയ഻ര഻ക്കഽും
ുക്ഷ ച഻ലത് ുകഺര്
പ്പുററ്റ് നജന്
റഽമഺൽ ആയ഻ര഻ക്കഽും. ുന്ദ്ബഺക്കറഽമഺീര ു ഺീല
ഇന്
ഷവറന്
സ് നജന്
റഽമഺര്
ക്ക്
ല ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുമഺയ഻ ബ഻സ഻നസിന് നടത്തഺന്
സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല, അവര്
ക്ക് ഇന്
ഷവറന്
സ് നജന്
സ഻ നല്
ക഻യ഻ട്ടുള വ കമ്പന഻യഽമഺയ഻
മഺന്ദ്തുമ ബ഻സ഻നസിന് ീചയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു. ന഻ലവ഻ലഽള വ
റഗഽുലഷനഽകൽ
ന്ദ് കഺരും, ഒരഽ നജന്
റ഻ന് ഒരഽ ജനറല് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻, ഒരഽ ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽീട നജന്
റഺയ഻ മഺന്ദ്തുമ ന്ദ് വര്
ത്ത഻ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു,
കാട഻ വന്ഺൽ ഒരഽ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവററഽും. ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്മ഼ഷനഺയ഻ ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻ അവര്
ക്ക് ന്ദ് ത഻ഫലും നല്
കഽും.
3. ുത് പഺര്
ട്ട്യൂട്ട്഻ അ്മ഻ന഻സ്ഡുപ്ടറ്ററഽമഺര് - 2001 മഽതൽ ഈ രുംഗുത്തയ്ക്ക്ക്
കടന്് വന്
ഽത഻യ ുസവന ദഺതഺക്കളഺണ് ുതഡ്
ഺര്
ട്ട഻ അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺൽ.
ഇവര്
ക്ക്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
വ഻ല്
ക്കഽവഺനഽള വ
അനഽമത഻യ഻ലല
ുക്ഷ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കള്
ക്ക് അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്റ഼വ് ുസവനങ്ങൽ നല്
ക഻ ു ഺരഽന്ഽ. ഒര഻ക്കൽ ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻ വ഻റ്റഺൽ, ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
ന഻യമ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ട഻ ഻എയ്ക്ക്ക് അയചാണു നല്
കഽും, ട഻ ഻എ ുഡറ്റഺുബസ് തയാറഺറഺക്കഽകയഽും
അത഻നഽുശഷും ഇന്
ഷവറൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ീഹല്
ത്ത് കഺര്
ഡ് ഇഷയാ ീചയാറുകയഽും
ീചയാറുും.
ഇത്തരും ീഹല്
ത്ത് കഺര്
ഡഽകള഻ലാീട ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ആശഽ ന്ദ്ത഻കള഻ൽ ന഻ന്ഽും േ഻ന഻ക്കഽകള഻ൽ ന഻ന്ഽും കയഺഷ്
ീലസ് ൂവദയ സഹഺയും ലഭ഻ക്കഽും
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(അട഻യന്ത്രമഺയ഻
ണും നല്
കഺീത ച഻ക഻ത്സ ലഭ഻ക്കഽും). ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് കയഺഷ്
ീലസ് ീസികരയും ലഭയമീലലക഻ല്
, അയഺള്
ക്ക് ആശഽ ന്ദ്ത഻ ബ഻ലല്
നല്
ക഻ ട഻ ഻എയ഻ൽ ന഻ന്ഽും റ഻യ഻ുമ്പഴ്ീസ്മന്
റ് ലഭ഻ക്കഽും. ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ
അവരഽീട ീേയ഻മഽകള്
ക്കഽള വ
ണും ട഻ ഻എയ്ക്ക്ക് നല്
കഽും, ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ ന഻ശ്ച഻ത
ശതമഺനും തഽക അവര്
ക്ക് ഫ഼സഺയഽും നല്
കഽും.
4. ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
ീവബ്
അപ്ഗ഻ുഗറ്ററഽമഺര്
ഐആര്
ഡ഻ഐ
ീറഗഽുലഷന്
സ഻ന്
ീറ
ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ലഽള വ
ഽത഻യ
വ഻ഭഺഗത്ത഻ല്
ീപ്പട്ട
ുസവന
ദഺതഺക്കളഺണ഻വൽ.
അവൽ
ീന്ദ് ഺസ്ീ ക്ട഻ീന
ുനര഻ട്ട്
കഺണഺീത
അവരഽീട
ീവബ്ൂസറ്റ഻ലാീട അഥവഺ ീടല഻മഺര്
ക്കറ്റ഻ുംഗ഻ലാീട ീന്ദ് ഺസ്ീ ക്ടുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട്
ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസിന് സിഷ്ട഻ക്കഽകയഽും അത് അവരഽമഺയ഻ കരഺറ഻ൽ നര്
ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്
ഇന്
ഷവറര്
മഺര്
ക്ക് ൂകമഺറഽകയഽും ീചയാറുും. അത്തരും ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുീട
ഉത് ന്ങ്ങൽ തഺരതമയും ീചയാറുന്ത഻നഺയ഻ ന്ദ് ദര്
ശ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും. അവര്
ീടല഻മഺര്
ക്കറ്റ഻ുംഗഽും ഓണ്
ൂലൽ ു ഺര്
ട്ടല഻ലാീട
ന്ദ് ഼മ഻യും ുശഖര഻ക്കഽകയഽും ന്ദ് ഼മ഻യും
അടയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ അറ഻യ഻പ്പ് നല്
കഽകയഽും മറ്റ് വ഻വ഻ധ ു ഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട
ുസവനങ്ങൽ നല്
കഽന്ത഻ന് അവൽ ഐആര്
ഡ഻എഐയഽീട അനഽമത഻ ുതടഽും. അവര്
ഉ ടഺക്കഽന് ബ഻സ഻നസിന഻ന്
ീറയഽും ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത് ന്ങ്ങൽ ന്ദ് ദര്
ശ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ീറയഽും
ഔ്ു്സഺഴ്സ഻ുംഗ് ുസവനങ്ങളുീടയഽും അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ അവര്
ക്ക്
ന്ദ് ത഻ഫലും നല്
കഽും.
5. ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ മഺര്
ക്കറ്റ഻ംഗ് സ്ഥഺപനങ്ങൾ - ഐആര്ഡ഻എഐയഽീട
ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ലഽള വ നറ്റവഽും
ഽത഻യ ഇടന഻ലക്കഺരഺണ഻വൽ.
ഇത്തരും ഉത് ന്ങ്ങൽ
വ഻ ണനും ീചയാറുന്ത഻നഽും വ഻തരണും ീചയാറുന്ത഻നഽും ുസവനും നല്
കഽന്ത഻നഽും
ൂലസന്
സഽള വ വയക്ത഻കീള ന഻യമ഻ചാണ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ് വര്
ത്തനങ്ങൽ അവൽ
ീചയാറുും:
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
വ഻ല്
പന
പ്പവര്
ത്തനങ്ങൾ:
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ീസയ഻ല്
സ്മഺന്
മഺീര (ഐഎസ് ഻) ഉ ുയഺഗ഻ചാണ് ഒരഽ സമയത്ത് 2 ൂലഫ്, 2
ജനറൽ, ര ട് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുീട ഉത് ന്ങ്ങൽ വ഻ല്
ക്കഽന്ത഻ന്
അുതഺറ഻റ്റ഻
അനഽമത഻
നല്
കഽന്ഽ ട്.
ജനറല് ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ
കഺരയത്ത഻ൽ,
സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ
അുതഺറ്റ഻റ്റ഻
അനഽമത഻
നല്
കഽന്
ഫയല് ആന്
റ്
യാസ്
മഺര്
ഗുരഖകള഻ൽ
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ുമഺുട്ടഺൽ, ആുരഺഗയ, വയക്ത഻ഗത അ കട,
ീഹിസ്ുഹഺള്
ുഡഴ്സ്,
ുഷഺപ്പ്ക഼ുപ്പഴ്സ്,
അതഽു ഺലഽള വ
മറ്റ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത് ന്ങ്ങളുീട ച഻ലലറ വ഻ല് ന മഺന്ദ്തുമ ഐഎുംഎഫ് അനഽശഺസന ന്ദ് കഺരും ീചയാറഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു. അുതഺറ഻റ്റ഻യഽീട മഽന്
കാൽ അനഽമത഻ുയഺട് കാട഻യഽും ന഻ലവ഻ലഽള വ
ു ഺള഻സ഻യഽടമകള്
ക്ക് ആവശയമഺയ ന്ദ്കമ഼കരണങ്ങൽ ീചയ്ക്തഺലഽും മഺന്ദ്തുമ ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കളുമഺയഽള വ നര്
പ്പഺടഽകള഻ൽ എീന്ത്ക഻ലഽും മഺറ്റും വരഽത്തഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു.
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ സര്
വ്വ഼സ഻ംഗ് പ്പവര്
ത്തനങ്ങൾ: നത് ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കളുമഺയ഻ട്ടഺുണഺ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത് നങ്ങൽ
വ഻ ണനവഽും
വ഻തരണവഽും
ീചയാറുന്ത഻ന് കരഺറ഻ല് നര്
ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത് അവര്
ക്കഽുവ ട഻ മഺന്ദ്തുമ ഇത്തരും
ുസവന ന്ദ് വര്
ത്തനും ീചയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു, അവ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
a. അുതഺറ഻റ്റ഻
ഽറീപ്പടഽവ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുീട ഔ്ു്സഺഴ്സ഻ുംഗ്
ന്ദ് വര്
ത്തന മഺര്
ഗുരഖകൽ ന്ദ് കഺരമഽള വ
ബഺക്ക്-ഓഫ഼സ്
ന്ദ് വര്
ത്തനങ്ങൽ
ീചയാറുക.
b. ഇന്
ഷവറന്
സ് റ഻ുപ്പഺസ഻റ്ററ഻കളുീട അനഽമത഻യഽള വ വയക്ത഻യഺകഽക.
c. ൂലസന്
സ് സര്
ുേയറഽമഺീരയഽും ുലഺസ് അസിനസറഽമഺീരയഽും ന഻യമ഻ചാണ് സര്
േുയയഽും
നഷ്ടും വ഻ശകലനും ീചയാറുകയഽും ീചയാറുക
d. സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ അുതഺറ഻റ്റ഻ അനഽമത഻ നല്
കഽന്
നീതഺരഽ ഇന്
ഷവറന്
സഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട ന്ദ് വര്
ത്തനവഽും
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സഺമ്പത്ത഻ക ഉത്പന്നങ്ങളുീട വ഻തരണം: തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വ
ു ഺലഽള വ മറ്റ് സഺമ്പത്ത഻ക ഉത് ന്ങ്ങൽ വ഻ ണനും ീചയാറുന്ത഻നഽും വ഻തരണും
ീചയാറുന്ത഻നഽും ുസവനും നല്
കഽന്ത഻നഽള വ ൂലസന്
സഽള വ
സഺമ്പത്ത഻ക ുസവന
എ്സ഻കയാട്ട഻വഽകീള (എഫ്എസ്ഇ) ഉ ുയഺഗ഻ചാണ് വ഻തരണും ീചയാറുക:
a. ീസബ഻യഽീട ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ലഽള വ മയാചാണല്ഫ ട് കമ്പന഻കള഻ീല മയാചാണല്ഫ ട്
b. ഻എഫ്ആര്ഡ
 ഻എയഽീട ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ലഽള വ ീ ന്
ഷൽ ഉത് ന്ങ്ങൽ
c. ീസബ഻യഽീട ൂലസന്
സഽള വ ഇന്
ീവസ്റ്റ്ീമന്
റ് അൂഡവസറഽമഺൽ വ഻തരണും ീചയാറുന്
മറ്റ് സഺമ്പത്ത഻ക ഉത് ന്ങ്ങൽ
d. ആര്
ബ഻ഐയഽീട
ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ലഽള വ
ബഺക഻ുംഗ്⁄ബഺകഽകളുീട
സഺമ്പത്ത഻ക
ഉത് ന്ങ്ങൽ⁄എന്
ബ഻എറ് ഓസ഻
e. ത ഺൽ വകഽപ്പ്, ഭഺരത സര്
ക്കഺൽ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന് ുനഺൽ-ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത് ന്ങ്ങൽ
f. സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ അുതഺറ഻റ്റ഻ അനഽമത഻ നല്
കഽന്
നീതഺരഽ സഺമ്പത്ത഻ക
ഉത് ന്ും അഥവഺ ന്ദ് വര്
ത്തനും.

D. മറ്റഇ പ്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട് സ്ഥഺപനങ്ങൾ
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഇവയഺണ്:

വ഻ ണ഻യഽമഺയ഻

ബന്ധീപ്പട്ട

കഽറചാണ്

കാട഻

സ്ഥഺ നങ്ങളു ട്,

1. ഇന്
ഷവറന്
സ ീറഗഽുലറ്ററ഻ ുന്
റ് ീഡവലപ്ീമന്
റ് അുതഺറ഻റ്റ഻
്ത് ഇത്ഫ (ഐുര്
ഡ഻എഐ) - ഇന്
ഷവറന്
സ് വ഻ ണ഻യ഻ീല എലലഺ
സ്ഥഺ നങ്ങളുും ബ഻സ഻നസിനുും ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻
ഺര്
ലീമന്
റ് ആക്ട഻ലാീട
രാ ഼കര഻ചാണ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലറ്റഺണ഻ത്. 2000-ലഺണ് ഇത് ന്ദ് ഺബലയത്ത഻ൽ വന്ത്,
ഇത് രാ ഼കര഻ചാണത് ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലീയ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻ന് മഺന്ദ്തമലല ഇന്
ഷവറന്
സ്
ബ഻സ഻നസിന് വ഻കസ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് കാട഻യഺണ്.
2. ജ്നറല് ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ-ൂലത് ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ീകൌണ്
സ഻ലഽകൾ ൂലഫ്
അഥവഺ
ജനറല് ഇന്
ഷവറന്
സ്
ബ഻സ഻നസിന്
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻
ഐആര്
ഡ഻എുയഺട് ഇവൽ ശഽ ഺര്
ശ ീചയാറുും.
3. ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ഇന്
െര്
ുമഷന് ബ ാുറഺ ്ത് ഇത്ഫ - 2009-ല്
ഐആര്
ഡ഻ഐ ന഻ലവ഻ല് ീകഺ ടഽവന്തഺണ്, ഇത് ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ലഽള വ 20
അുംഗങ്ങളുീട ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ലഽള വ രജ഻സ്റ്റര് ീചയ്ക്ത ഒരഽ ീസഺൂസറ്റ഻യഺണ്. വ഻ല,
ഘടന തഽടങ്ങ഻യ ബ഻സ഻നസിന തന്ദ്ന്ത്ങ്ങൽ ീമനയഽന്ത് ു ഺലഽള വ ുഡറ്റ അനഽസിതശഺസ്ന്ദ്ത഼യ ത഼രഽമഺനങ്ങൽ എടഽക്കഽന്ത഻ന് ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലീയ ന്ദ് ഺപ്തമഺക്കഽന്ത഻ന്
ആവശയമഺയ
വ഻വ഻ധ തലങ്ങള഻ലഽള വ
വ഻വരങ്ങൽ ുശഖര഻ക്കഽകയഽും വ഻ശകലനും
ീചയാറുകയഽും സിഷ്ട഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുന്ത് ഇവരഺണ്.
ു ഺള഻സ഻ ന഻ര്
മ്മ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ആവശയമഺയ
മഽഖയ വ഻വരങ്ങൽ ഇവൽ ീറഗഽുലറ്ററ഻നഽും സര്
ക്കഺര഻നഽും ന്ദ് ദഺനും
ീചയാറുും.
ുമഖലയ്ക്ക്ക് ഗഽണകരമഺയ
ആനഽകഺല഻ക-ഒറ്റത്തവണ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ
ബയാുറഺയഺണ് ഉ ടഺക്കഽന്ത്.
ഐഐബ഻യഺണ് വ഻വ഻ധ ഇന്
ഷവറന്
സ് റ഻ുപ്പഺസ഻റ്ററ഻കള്
ക്ക് മദ്ധയയഽള വ കണ഻യഺയ഻
ന്ദ് വര്
ത്ത഻ക്കഽന് ീസന്
ന്ദ്ടൽ ഇന്
ഡ്സ് ീസര്
വൽ, മഺന്ദ്തമലല
ഽത഻യ അീക്കി ട്
സിഷ്ട഻ക്കഽന് സമയത്ത് ഡ഻മഺറ്റ് അീക്കി ട഻ന്
റ് ഡ഼-ഡയാല഻ുക്കഷൽ ീചയാറുന്ത഻ന് ഇവൽ
സഹഺയ഻ക്കഽും. ഇന്
ഷവററഽും ഇന്
ഷവറന്
സ് റ഻ുപ്പഺസ഻റ്ററ഻യഽും തമ്മ഻ലഽള വ
ഓുരഺ
ു ഺള഻സ഻ ഇട ഺടഽകളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വ഻വരങ്ങൽ ൂകമഺറഽന്ത഻നഽും ീസന്
ന്ദ്ടൽ
ഇന്
ഡ്സ് ീസര്
വറ഻ലാീടയഺണ്.
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ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ീല ന്ദ് ഻ുഫര്
ഡ് ീന്ദ് ഺൂവഡൽ ീനറ്റ്
വര്
ക്ക഻ീല
ആശഽ ന്ദ്ത഻കീള ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻ യാണ഼ക് ഐഡ഻ മഺസ്റ്റൽ ുന്ദ് ഺന്ദ്ഗഺും ഐഐബ഻
നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്.
ട഻ ഻എകൽ, ഇന്
ഷവററഽമഺൽ, ആശഽ ന്ദ്ത഻കൽ എന്഻വീയ ബന്ധപ്പ഻ചാണ് ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ശിുംഖല ഉ ടഺക്കഽക എന്തഺണ് ഐഐബ഻യഽീട നറ്റവഽും
ഽത഻യ
സുംരുംഭും.
ഈ സുംരുംഭും ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത് ന്ങ്ങള്
ക്ക് അനഽുയഺജയമഺയ
വ഻ല
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത഻നഽും
ച഻ക഻ത്സ
ീചലവഽകള്
ക്ക്
സഽതഺരയത
ന഻ലന഻ര്
ത്ത഻
ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻ും മഺുനമെീമന്
റ് ഘടന ഉ ടഺക്കഽന്ത഻നഺണ്.
4. വ഻ദ ഺഭ ഺസ സ്ഥഺപനങ്ങൾ- ഇന്
ഷവറന്
സ് ഇന്
സ്റ്റ഻ട്ടയാട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയഽും
നഺഷണല് ഇന്
ഷവറന്
സ് അക്കഺദമ഻യഽും. ഇവര് വ഻വ഻ധ ഇന്
ഷവറന്
സ് വ഻ഭഺഗങ്ങള്
ന്ദ് ദഺനും ീചയാറുകയഽും മഺുനമെീമന്
റ് അനഽബന്ധ
ര഻ശ഼ലനും, നജന്
റഽമഺരഺകഺനഽള വ
ര഻ശ഼ലനും നല്
കഽന്ത഻ന് സവകഺരയ ര഻ശ഼ലന ഇന്
സ്റ്റ഻ട്ടയാട്ടുകള഻ൽ ആത഻ഥയും വഹ഻ക്കഽും.
5. ീമഡ഻ക്കല് ന്ദ് ഺക്ട഼ഷണൽ റ഻സ്ക് സവ഼കര഻ക്കഽന് സമയത്ത് ഇന്
ഷവറന്
സ് എടഽക്കഺൽ
ആന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽന്വരഽീട
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
റ഻സ്ക്
ര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കീളയഽും
ട഻ ഻എകീളയഽും
ഇവൽ
സഹഺയ഻ക്കഽും
സക഼ര്
ണ
ീേയ഻മഽകള഻ൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കള്
ക്ക് ആവശയമഺയ ഉ ുദശവഽും ഇവര്നല്
കഽും.
6. ന഻യമവഽമഺയ഻ ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട്വര് - ഇന്
ഷവറന്
സ് ഓുംബഽ്സ്മഺൽ, ഉ ുഭഺക്തി
ുകഺടത഻യഽും സ഻വ഻ൽ ുകഺടത഻കളുും ഉ ുഭഺക്തി അനയഺയ
ര഻ഹഺരവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട്
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് വ഻ ണ഻യ഻ൽ മഽഖയ ക് വഹ഻ക്കഽന്ഽ ട്.
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സംപ്ഗഹം
a) ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഒരഽ
ര഼ത഻യ഻ല് അഥവഺ
മീറ്റഺരഽ
ര഼ത഻യ഻ൽ
ആയ഻രക്കണക്ക഻ന്
വര്
ഷങ്ങള്
ക്ക് മഽമ്പ് തീന് ന഻ലവ഻ലഽ ട്.
ഇന്ത്യയ഻ീല ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖല
വ഻വ഻ധ ഘട്ടങ്ങള഻ലഽള വ സര്
ക്കഺര഻ന്
ീറ
ന഻യന്ദ്ന്ത്ണങ്ങള഻ലാീട കടന്് ു ഺയതഺണ്.
b) ഒരഽ രഺജയത്ത഻ന്
ീറ സഺമാഹ഻ക-സഺമ്പത്ത഻ക അട഻ത്തറ ആ
ആുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻യഽീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്,
ആയത഻നഺൽ
ര഻ ഺലനത്ത഻ൽ വല഻യ ക് വഹ഻ക്കഽന്ഽ ട്.
c) രഺജയീത്ത
അുരഺഗയ

ജനസുംഖയയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വ഻വ഻ധ
ര഻ ഺലനും ന്ദ് ദഺനും ീചയാറുന്ത്.

രഺജയീത്ത
സര്
ക്കഺൽ

ഘടകങ്ങളുീട

ജനങ്ങളുീട
ആുരഺഗയ

അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്

d) ൂവദയ സഹഺയത്ത഻ന്
ീറ ആവശയും അനഽസര഻ചാണ് 3 ഘട്ടത്ത഻ലഽള വ
ര഻ ഺലനമഺണഽള വത്- ന്ദ് ഥമഘട്ടും, ര ടഺും ഘട്ടും, മാന്ഺും ഘട്ടും.

ആുരഺഗയ

e) ജനസുംഖയ വളര്
ചാണയഽും നഗരവത്കരണും മാലും ആവശയമഺയ ന്ദ് ുതയക
ര഻ ഺലനും ഉള്
പ്പീട ഇന്ത്യയ്ക്ക്ക് അുനകും ീവലലുവ഻ള഻കീള ുനര഻ടഺനഽ ട്.

ആുരഺഗയ

f) സര്
ക്കഺരഺണ് ആദയമഺയ഻ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ദ്ധത഻ നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യത് അത഻ീന
തഽടര്
ന്് സവകഺരയ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുും വഺണ഻ജയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ുലക്ക്
കടന്ഽ വന്ഽ.
g) ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് വ഻ ണ഻യ഻ൽ അുനകും സ്ഥഺ നങ്ങ
ളു ട്ന്ദ് ദഺനും ീചയാറുും.
മറ്റ് ച഻ലൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുസവനങ്ങൽ, ഇടന഻ലക്കഺൽ അതഺയത് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ബ഻സ഻നസിന്
ുസവനങ്ങള്
ക്കഽള വ
ുന്ദ്ബഺക്കറഽമഺൽ,
നജന്
റഽമഺൽ,
ുതഡ്
ഺര്
ട്ട഻
അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺൽ, കാടഺീത മറ്റ് ീറഗഽുലറ്ററ഻കൽ, വ഻ദയഺഭയഺസ-ന഻യമ സ്ഥഺ നങ്ങൽ
അവരഽുടതഺയ ക് വഹ഻ക്കഽന്ഽ ട്.

മഽഖ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

പദങ്ങൾ

ആുരഺഗയ ര഻ ഺലനും
വഺണ഻ജയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുദശ഼യവത്കരണും
ന്ദ് ഥമ, ര ടഺും ഘട്ട, മാന്ഺും ഘട്ട ആുരഺഗയ ര഻ ഺനും
ീമഡ഻ീേയ഻ും
ുന്ദ്ബഺക്കൽ
നജന്
റ്
ുകഡ് ഺര്
ട്ട഻ അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്റൽ
ഐആര്
ഡ഻എ
ഓുംബഽ്സ്മഺൽ
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പഺഠം 7
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ുഡഺക്കഽീമന്
ുറഷന്
ുമഽഖം
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ൽ നമ്മൽ ഒരഽ ഺട് തരത്ത഻ലഽള വ ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ,
ുഫഺമഽകൽ
തഽടങ്ങ഻യവ ൂകകഺരയും ീചയാറഺറഽ ട്. ഈ
ഺഠത്ത഻ൽ നമഽക്ക്
വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള വ
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുും ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ൽ അത഻ന്
ീറ ന്ദ് ഺധഺനയീമന്ത്ഺീണന്ഽും
നമഽക്ക്
ഠ഻ക്കഺും. ഓുരഺ ുഫഺമ഻ീനപ്പറ്റ഻യഽും അത്
ാര഻പ്പ഻ുക്ക ടത് എങ്ങീനയഺീണന്ഽും
ന്ദ് ുതയക വ഻വരങ്ങൽ ുചഺദ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ കഺരണങ്ങൽ എന്഻വ നമഽക്ക് മനസിന഻ലഺക്കഺും.
പഠനുമഖലകൾ
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമഽകൽ
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ സവകര഻ക്കൽ (അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്)
ീന്ദ് ഺസ്ീ ക്ടസ്
ന്ദ് ഼മ഻യും രസ഼ത്
ു ഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്
റ്
വയവസ്ഥകളുും വഺറന്
റ഻കളുും
എന്
ുഡഺഴ്ീസ്മന്
റഽകൽ
ു ഺള഻സ഻കീളക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദ഼കരണും
ഽതഽക്കഽന്ത഻നഽള വ ുനഺട്ട഼സ്
കള വപ്പണും
ീവളുപ്പ഻ക്കല഻ന്
എത഻ീരയഽള വതഽും
അറ഻യഽന്ത഻നഽമഽള വ മഺര്
ഗുരഖകളുും

ഈ

ഺഠും

ഠ഻ചാണത഻നഽുശഷും ന഻ങ്ങൽ ീചുയാറ

ന഻ങ്ങളുീട

ഉ ുഭഺക്തഺക്കീള

ടത്:

a) ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന്
ീറ ഉള വടക്കും വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽക
b) ീന്ദ് ഺസ്ീ ക്ടസ഻ന്
ീറ ന്ദ് ഺധഺനയും വ഻വര഻ക്കഽക
c) ന്ദ് ഼മ഻യും
രസ഼ത഻ീന റ്റ഻യഽും
1938-ീല
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ന഻യമത്ത഻ീല
ീസക്ഷൽ
64വ഻ബ഻യഽും വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽക.
d) ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ീല വഺക്കഽകളുും ദങ്ങളുും വ഻വര഻ക്കഽക
e) ു ഺള഻സ഻ വയവസ്ഥകളുും വഺറന്
റ഻കളുും എന്
ുഡഺഴ്ീസ്മന്
റഽും വയഺഖഺന഻ക്കഽക.
f) എന്ത്഻നഺണ് എന്
ുഡഺഴ്ീമന്
റ് ഇഷയാ ീചയ്ക്തീതന്് വ഻ശദമഺക്കഽക.
g) ു ഺള഻സ഻യ഻ീല വഺക്കഽകൽ എങ്ങീനയഺണ് ന഼ത഻നയഺയ ുകഺടത഻ ുനഺക്കഽീകഺണഽന്ീതന്്
മനസിന഻ലഺക്കഽക.
h) എന്ത്഻നഺണ് ഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് അയക്കഽന്ീതന്് വയക്തമഺക്കഽക
i) കള വപ്പണും
ീവളുപ്പ഻ക്കൽ
എന്ഺീലന്ത്ഺീണന്ഽും
ന഻ങ്ങളുീട
ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീന
അറ഻യ഻ക്കഽക മഺര്
ഗുരഖകളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് എന്ത്ഺണ് ഒരഽ നജന്
റ് ീചുയാറ ടത്.
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A. ീപ്പഺുപ്പഺസല് ുെഺമഽകൾ
ഒരഽ ു ഺള഻സ഻യഽീട രാ ത്ത഻ൽ ചഽരഽക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന് ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ടഺണ് ഇന്
ഷവറന്
സ്.
ു ഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചയാറുന്ുതഺീട ഇന്
ഷവറന്
ുസഺ ുഡഺക്കഽീമന്
ുറഷൽ അവസഺന഻ക്കഽന്഻ലല.
ുന്ദ്ബഺക്കറഽമഺൽ, നജന്
റഽമഺൽ തഽടങ്ങ഻യ അുനകും ഇടന഻ലക്കഺൽ മുദ്ധയയഽള വത഻നഺൽ, ഇന്
ഷവൽ
ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽും ഇന്
ഷവററഽും ഒര഻ക്കലഽും ക ടഽമഽട്ടഺറ഻ലല.
ഉ ുഭഺക്തഺവ്
സമര്
പ്പ഻ക്കഽന്
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകള഻ലാീടയഺണ്
അവീരയഽും
അവരഽീട
ആവശയങ്ങീളയഽും
കഽറ഻ചാണ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻
മനസിന഻ലഺക്കഽന്ത്.അത്തരും
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകള഻ലാീട ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് റ഻സ്ക഻ീനപ്പറ്റ഻ കാടഽതൽ മനസിന഻ലഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.
അങ്ങീന ഇന്
ഷവറര്
ക്കഽും ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക഻ീടയ഻ൽ വയക്തതയഽും ധഺരണയഽും
ീകഺ ടഽവര഻കീയന്തഺണ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ന്
ീറ
ുജഺല഻.
ച഻ല
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ
രമ്പരഺഗതമഺയ഻
തീന്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ബ഻സ഻നസിന഻ൽഉ ുയഺഗ഻ചാണ്
വരഽന്തഺണ്.
ഉ ുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻
അടഽത്ത
ബന്ധമഽള വ
നജന്
റഺണ്
അവര്
ക്ക്
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകീളക്കഽറ഻ചാണുള വ സുംശയങ്ങൽ ത഼ര്
ത്ത് അവീര ുഫഺും
ാര഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ൽ
സഹഺയ഻ുക്ക ടത്. ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന് ഓുരഺ ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ന്
ീറയഽും
ആവശയവഽും ന്ദ് ഺധഺനയവഽും അത഻ൽ അടങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങളുീട ന്ദ് സക്ത഻യഽും
എന്ത്ഺീണന്് ഒരഽ നജന്
റ് നന്ഺയ഻ മനസിന഻ലഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണും.
1. ീപ്പഺുപ്പഺസല് ുെഺമഽകൾ
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ലാീട
അറ഻യ഻ക്കഽക എന്തഺണ് ുഡഺക്കഽീമന്റ
഻ീല ആദയ ട഻.





തഺന്ആരഺീണന്്,
തന഻ക്ക് നത് തരും ഇന്
ഷവറന്
സഺണ് ആവശയീമന്ഽും
തന഻ക്ക് ഇന്
ഷവൽ ീചുയാറ ട വസ്തഽവ഻ന്
ീറ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
എന്ദ്ത കഺലുത്തയ്ക്ക്കഺണ് ര഻രക്ഷ ുവ ടത്

വ഻ശദഺുംസങ്ങള്
എന്ത്
ീകഺ ട്
വസ്തഽവ഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ
വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ
മാലയവഽമഺണ്.

ഉുദശ഻ക്കഽന്ത്
കഺരയങ്ങളുും

ഇന്
ഷവൽ
അത഻ന്
ീറ

ീചയാറുന്
ധന രമഺയ

a) ഇന്
ഷവററഽീട റ഻സ്ഡക വ഻ലയ഻രഽത്തല്
i. “ീപ്പഺുപ്പഺസല് ുെഺമ഻ല്” ഇന്
ഷവറൽ ആവശയമഺയ
വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ
കഺരയങ്ങൽ
ാര഻പ്പ഻ചാണ് നല്
കണും, അങ്ങീന ീചയ്ക്തഺീല തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
കഺരയങ്ങൽ ഇന്
ഷവറൽക്ക് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺൽ കഴ഻യഽകയഽള വു:
 റ഻സ്ക് സവ഼കര഻ക്കുണഺ ുവ ടുയഺ
 റ഻സ്ക് സവ഼കര഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ തീന്
വയവസ്ഥകളുും ന഻രക്കഽും ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽക.

ര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഽള വ

ചട്ടങ്ങളുും

ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് റ഻സ്ക് സവ഼കര഻ക്കുണഺ എന്്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഉ ുയഺഗന്ദ് ദമഺയ വ഻വരങ്ങളു ട്. ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന്
ീറ
ഒപ്പും തീന് വളീര മ഻കചാണ വ഻ശവസയത എന് തതവവഽും വസ്തഽന഻ഷ്ഠതകൽ തഽറന്്
കഺട്ടുക എന്഻വയഽും ന്ദ് ഺുയഺഗയത്ത഻ൽ വരഽും.
റ഻സ്ക഻ലഽ ടഺകഽന് മഺറ്റത്ത഻ന്
ീറ വസ്തഽന഻ഷ്ഠത, ഇന്
ഷവറൽ തഽക കാുട്ട ടതഺയ
സഺഹചരയും
വരഽുമ്പഺൽ
ീേയ഻ന്
റ്
തഽറന്
റയണും.
ഇന്
ഷവറൽ
ആവശയീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും വ഼ ടഽും ാര഻പ്പ഻ചാണ് നല്
ുക ട഻ വരഽും.
(ഇത഻ീനകഽറ഻ചാണ് നമ്മൽ ഺഠും 2-ല്വ഻ശദമഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്).
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ഉദഺഹരണം
വയക്ത഻ഗത അ കട ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ, ഇന്
ഷവറൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻
തഺൽ
ുമഺുട്ടഺൽ
സ്ു ഺര്
്്സ് അഥവഺ കഽത഻ര ന്ത്യത്ത഻ൽ നര്
ീപ്പട്ട഻ട്ട഻ീലലന്് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ
സതയവഺങ്മാലും നല്
കണും, ു ഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ൽ അത്തരും ന്ദ് വര്
ത്തനങ്ങള഻ൽ
നര്
ീപ്പടഽകയ഻ീലലന്ഽും ഉറപ്പ് നല്
കണും. ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ന് ഇന്
ഷവറര്
ക്കഽള വ
വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ കഺരയമഺണ്, അത഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും റ഻സ്ക഻ന്
ീറ മാലയും
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽക.
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽീട ു ര്, ുലഺുഗഺ, ുമല്
വ഻ലഺസും, നത് ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത് ന്ും എന്഻വ ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻യഺണ് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും ഇന്
ഷവറൽ സഺധഺരണയഺയ഻
ന്ദ് ഻ന്
റ് ീചയാറുന്ത്. ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന്
ീറ ഒപ്പും ഒരഽ ന്ദ് ഻ന്
റ് ീചയ്ക്ത കഽറ഻പ്പുും
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ സഺധഺരണയഺയ഻ ീവയ്ക്ക്കഺറഽ ട്, അത഻ന് ന്ദ് ുതയകമഺയ
രാ ുരഖ ഒന്ഽും തീന്യ഻ലല.
ഉദഺഹരണങ്ങൾ
അത്തരും ച഻ല കഽറ഻പ്പുകള്
ക്കഽള വ ഉദഺഹരണങ്ങളഺണ്:
„റ഻സ്ക്
വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻നഽള വ
വസ്തഽന഻ഷ്ഠതകൽ
മറചാണു
ീവയ്ക്ക്കഽന്ത്,
വഴ഻
ീതറ്റ഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങൽ നല്
കഽന്ത്, ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ന഻സിനഹകരണും
അഥവഺ ചത഻, എന്഻വ ഇഷയാ ീചയ്ക്ത ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരമഽള വ ര഻രക്ഷ ഇലലഺതഺക്കഽും‟
„ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും കമ്പന഻ സവകര഻ചാണ് മഽഴഽവൽ
കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് റ഻സ്ക഻ന്
ീറ കഺരയത്ത഻ൽ ബഺദ്ധയതയ഻ലല‟.

ന്ദ് ഼മ഻യും

അടയ്ക്ക്കഽന്ത്

വീരയഽും

ീപ്പഺുപ്പഺസല് ുെഺമ഻ീല
ഡ഻െുറഷന്:
ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻
ഒപ്പ഻ടഽന്ത഻നഺയ഻ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ന്
ീറ അവസഺനും ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ീ ഺതഽുവ
ഒരഽ ഡ഻േുറഷൽ ുചര്
ക്കഺറഽ ട്.
ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ുഫഺും സാക്ഷ്മമഺയ഻
ഠ഻ക്കഽകയഽും
അത഻ീല
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
വസ്തഽതകീളലലഺും
മനസിന഻ലഺക്ക഻ീയന്്
ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺണ്, അങ്ങീന വസ്തഽതകൽ ീതറ്റഺയ഻ കഺണ഻ക്കഽന്ത് വഴ഻ ീേയ഻ും
വ഻ുയഺജ഻പ്പ് ഉ ടഺകഽന് സമയത്ത് ഉ ടഺകഽന്ത് ഒഴ഻വഺക്കീപ്പടഽും.
മഽഖയ തതവമഺയ നറ്റവഽും മ഻കചാണ വ഻ശവഺസത്ത഻ന് ഇത് ഊന്ൽ നല്
കഽകയഽും
ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ എലലഺ വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ കഺരയങ്ങളുും ീവള഻ീപ്പടഽത്തണും.
സതയവഺങ്മാലും ീ ഺതഽ ന഻യമമഺയ നറ്റവഽും മ഻കചാണ വ഻ശവഺസത്ത഻ീന
ന്ദ് കഺരമഽള വ നറ്റവഽും മ഻കചാണ വ഻ശവഺസും എന്ത് കടമയഺയ഻ മഺറഽും.

ഇന്
ഷവൽ

ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട്

സത വഺങ്മാലത്ത഻ന്
ീറ മഺതിക രാപം
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല഻ീല സതയമഺങ്മാലത്ത഻ന്
ീറ മഺതിക ഐആര്
ഡ഻എഐ
ന഻ര്
ുദശ഻ചാണ഻ട്ടു ട്:
1. ഞഺൽ⁄ഞങ്ങൽ, എന഻ക്കഽുവ ട഻യഽും ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന്ത഻ന് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ
എലലഺ ആളുകള്
ക്കഽും ുവ ട഻, മഽകള഻ൽ
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ് സ്തഺവന, ഉത്തരങ്ങൽ⁄
മഽകള഻ൽ
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങൽ എലലഺ അര്
ഥത്ത഻ലഽും എന്
ീറ അറ഻വ്
അനഽസര഻ചാണ് സതയവഽും സമ്പാര്
ണവഽമഺീണന്ഽും മറ്റുള വവര്
ക്കഽുവ ട഻ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസ്
ീചയാറുന്ത഻ന് എീന്⁄ ഞങ്ങീള ചഽമതലീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട്.
2. ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് എന഻ക്ക് ലഭ഻ചാണ വ഻വരങ്ങൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യഽീട
ുബഺര്
ഡ്
അുംഗ഼കഺരും
നല്ക
 ഻യ഻ട്ടുള വ
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്
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ബഺധകമഺീണന്ഽും
ന്ദ് ഼മ഻യും
ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷും
ന്ദ് ഺബലയത്ത഻ലഺകഽകയഽള വു എന്ഽും എന഻ക്ക് മനസിന഻ലഺയ഻.

മഺന്ദ്തുമ

ു ഺള഻സ഻

3. ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ സമര്
പ്പ഻ചാണത഻നഽുശഷും
ുക്ഷ കമ്പന഻ റ഻സ്ക് സവ഼കര഻ചാണുീവന്്
അറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻ന്
മഽമ്പ്
ഇന്
ഷവൽ
ീചയാറുന്
വയക്ത഻യഽീട⁄
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട
ീതഺഴ഻ല഻ന് അഥവഺ ീ ഺതഽവഺയ ആുരഺഗയഺവസ്ഥയ്ക്ക്ക് നീതക഻ലഽും
മഺറ്റും
സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ആ വ഻വരും ുരഖഺമാലും എഴഽത഻ അറ഻യ഻ചാണു ീകഺള വഺീമന്്
ഞഺൽ⁄ ഞങ്ങൽ ന്ദ് സ്തഺവ഻ചാണു ീകഺള വുന്ഽ.
4. ഇന്
ഷവൽ
ീചയാറുന്
വയക്ത഻യഽീട⁄
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട
ീമഡ഻ക്കൽ
സുംബന്ധമഺയ
വ഻വരങ്ങൽ അറ഻യഽന്ത഻ന് ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ീയ⁄ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസീറ മഽമ്പ്
നീതക഻ലഽും സമയത്ത് അ്മ഻റ്റ് ീചയ്ക്ത ആശഽ ന്ദ്ത഻ അഥവഺ
ര഻ുശഺധ഻ചാണ
ുഡഺക്ടറ഻ൽ ന഻ന്ഽും വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ ുശഖര഻ക്കഽന്ത഻ന് അഥവഺ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന്
വയക്ത഻യഽീട⁄ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട ശര഼ര഻ക അഥവഺ മഺനസ഻ക അവസ്ഥീയ ബഺധ഻ക്കഽന്
നീതക഻ലഽും ഘടകും ീതഺഴ഻ൽ സുംബന്ധമഺയ഻ട്ടു ുടഺ എന്റ഻യഽന്ത഻ന് മഽൽ അഥവഺ
ന഻ലവ഻ലഽള വ ീതഺഴ഻ലഽടമീയ ബന്ധീപ്പടഽന്ത഻ന്, ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻⁄
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന്
സമര്
പ്പ഻ചാണ
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസലഽും⁄
ീേയ഻ും
ീസറ്റ഻ൽീമന്
റ഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും അറ഻യഽന്ത഻നഺയ഻ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന്
വയക്ത഻⁄ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന് അു ക്ഷ഻ചാണ഻ട്ടുള വ നീതഺരഽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻ീയ
ബന്ധീപ്പട്ട്
വ഻വരങ്ങൽ
ുശഖര഻ക്കഽന്ത഻നഽും
ഞഺൽ⁄ഞങ്ങൽ
സമ്മത഻ചാണുീകഺള വുന്ഽ.
5. ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻നഽും⁄ ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽീമന്
റ഻നഽും
നീതക഻ലഽും
തരത്ത഻ലഽള വ സര്
ക്കഺൽ ആവശയത്ത഻നഽും⁄ ീറഗഽുലറ്ററ഻ ആവശയത്ത഻നഽമഺയ഻ ീമഡ഻ക്കൽ
ീറുക്കഺര്
ഡഽകൽ ഉള്
പ്പീടയഽള വ
എന്
ീറ ീന്ദ് ഺപ്പസലഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ
വ഻വരങ്ങളുും കഽീവയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് ഞഺൽ⁄ഞങ്ങൽ കമ്പന഻ീയ ചഽമതലീപ്പടഽത്തഽന്ഽ.
b) ീപ്പഺുപ്പഺസല് ുെഺമ഻ീല ുചഺദ ങ്ങളുീട പ്പുത കത
ഇന്
ഷവറന്
സ് വ഻ഭഺഗങ്ങളുീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ീല ുചഺദയങ്ങളുീട
എണവഽും ന്ദ് കിതവഽും വയതയസ്തീപ്പടഽും.
വ ക്ത഻ഗതുമഖലകള഻ല്
, അതഺയത് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്, വയക്ത഻ഗത
അ കട ഇന്
ഷവറന്
സ്, യഺന്ദ്ത ഇന്
ഷവറന്
സ്, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും
രാ കല് ന ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട ആുരഺഗയും, ജ഼വ഻തൂശല഻യഽും
ശ഼ലങ്ങളുും, മഽന്
-ആുരഺഗയഺവസ്ഥ, ീമഡ഻ക്കൽ ചര഻ന്ദ്തും,
ഺരമ്പരയമഺയ഻ട്ടുള വത്, മഽൽ
ഇന്
ഷവറന്
സ് അനഽഭവും എന്഻വീയപ്പറ്റ഻യഽള വ വ഻വരങ്ങള്ുശഖര഻ക്കഽന് ര഼ത഻യ഻ലഺണ്.
ീപ്പഺുപ്പഺസല഻ന്
ീറ ഘടകങ്ങൾ
i. ീപ്പഺുപ്പഺസറഽീട പാര്
ണ്ണമഺയ ുപര്
ഒരഽ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ന഻സിനുരഹമഺയ഻ തന്
ീറ ു ര് ത഻ര഻ചാണറ഻യണും. ആരഽമഺയ഻ട്ടഺണ്
ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട്
ഉ ടഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ീതന്്
ഇന്
ഷവറൽ
അറ഻ുയ ടത്
വളീര
അതയഺവശയമഺണ്, അങ്ങീയ വന്ഺൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തും
ു ഺള഻യ഻സഽീട ആനഽകാലയും ലഭ഻ക്കഽും. ത഻ര഻ചാണറ഻ുയ ടത് വളീര ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട
കഺരയമഺണ് കഺരണും ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത റ഻സ്ക഻ല്മറ്റ് ച഻ലര്
ക്ക് ( ണയും എടഽത്തയഺൽ,
ബഺക്, മരണും സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ന഻യമ രമഺയ അവകഺശ഻) വയക്ത഻ രമഺയ
തഺത് രയും ഉ ടഺക്കഽകയഽും അവര്ീേയ഻ും ീചയാറഺനഽും സഺധയതയഽ ട്.
ii. ീപ്പഺുപ്പഺസറഽീട ുമല്
വ഻ലഺസവഽം ബന്ധമീപ്പടഽന്നത഻നഽള്ള മറ്റഇ
വ഻ശദഺംശങ്ങളും
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മഽകള഻ൽ
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ത് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട
മറ്റ് വ഻ശദഺുംശങ്ങള്
ക്കഽും ബഺധകമഺണ്.

ുമല്
വ഻ലഺസത്ത഻നഽും ബന്ധീപ്പടഽന്ത഻നഽള വ

iii. ീപ്പഺുപ്പഺസറഽീട ീപ്പഺെഷന്, ീതഺഴ഻ല് അഥവഺ ബ഻സ഻നസ്സഇ
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്, വയക്ത഻ഗത അ കട ഇന്
ഷവറന്
സ്, ു ഺലഽള വവയ്ക്ക്ക്
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട ീന്ദ് ഺഫഷൽ, ീതഺഴ഻ൽ അഥവഺ ബ഻സ഻നസിന഻ന്
ീറ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
ആവശയമഺണ്,
കഺരണും അത഻ൽ എന്ദ്തമഺന്ദ്തും റ഻സ്ക്
അടങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽന്ഽീവന്്
മനസിന഻ലഺക്കഽന്ത഻നഺണ്.
ഉദഺഹരണം
ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന് ഭക്ഷണും എത്ത഻ചാണു ീകഺ ടഽക്കഽന്ത഻ന് വളീര സ് ഼ഡ഻ൽ സ്ഥ഻രമഺയ഻
ുമഺുട്ടഺൽ ൂബക്ക് ഓട഻ചാണുു ഺകഽന് ഒരഽ റുസ്റ്റഺറന്
റ഻ീല ീഡല഻വറ഻മഺന് അവ഻ടഽീത്ത
അീക്കി ടന്
റ഻ീനക്കഺൽ റ഻സ്ക് വളീര കാടഽതലഺണ്.
iv. ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ
വ഻ശദഺംശങ്ങളും

വസ്ഡതഽന഻ഷ്ഠതയഽീട

ഇന്
ഷവറന്
സ഻നഺയ഻ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസ് ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത഻ന്
ീറ
വയക്തമഺയ഻ നല്
ുക ടത് വളീര അതയഺവശയമഺണ്.

സവ഻ുശഷതയഽം

വസ്തഽന഻ഷ്ഠ

ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ

ഉദഺഹരണം
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ വയക്തമഺുക്ക ടത്:
i. വ഻ുദശയഺന്ദ്തയഺീണക഻ൽ (ആരഽീട കാീട, എുപ്പഺൽ, നത് രഺജയും, യഺന്ദ്തയഽീട
ഉുദശയും) അഥവഺ
ii. ഒരഽ
വയക്ത഻യഽീട
ആുരഺഗയകഺരയും
(വയക്ത഻യഽീട
ു ര്,
ുമല്
വ഻ലഺസും,
ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ുരഖ, തഽടങ്ങ഻യവ)

v. ഇന്
ഷവൽ തഽക കഺണ഻ക്കഽന്ത് ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും ഇന്
ഷവററഽീട ബഺദ്ധയതയഽീട
ര഻ധ഻യഺണ്, ഇത് എലലഺ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമഽകള഻ലഽും കഺണ഻ക്കണും.
ഉദഺഹരണം
ുന്ദ് ഺപ്പര്
ട്ട഻ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ, വസ്തഽവ഻ന്
ീറ ധന രമഺയ മാലയമഺണ് ഇന്
ഷവറന്
സ഻നഺയ഻
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസ് ീചയാറുന്ത്. ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽും വയക്ത഻ഗത അ കട
ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ അ കടും മാലും ജ഼വുനഺ ൂകുയാറഺ കഺുലഺ കഺഴ്ചുയഺ നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻ന്
ന഻ശ്ച഻ത തഽക നഷ്ട ര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്
കഽും.
vi. മഽമ്പഽണ്ടഺയ഻രഽന്നതഽം ന഻ലവ഻ലഽള്ളതഽമഺയ ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
ഒരഽ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ തന്
ീറ മഽമ്പഽ ടഺയ഻രഽന് ഇന്
ഷവറന്
സ഻ീനപ്പറ്റ഻ ഇന്
ഷവറുറഺട്
ീവള഻ീപ്പടഽത്തണും.
ഇത് അയഺളുീട ഇന്
ഷവറന്
സ് ചര഻ന്ദ്തും മനസിന഻ലഺക്കഽന്ത഻നഺണ്.
ച഻ല മഺര്
ക്കറ്റുകള഻ൽ, ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ുഡറ്റ
ുകഺണ്
ഫ഻ഡന്
ഷയലഺയ഻ സാക്ഷ഻ക്കഽന് ര഼ത഻യഺണഽള വത്.
മുറ്റീതക഻ലഽും ഇന്
ഷവറൽ തന്
ീറ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ തള വ഻ക്കളയഽകുയഺ, ന്ദ് ുതയക വയവസ്ഥ
ചഽമത്തഽകുയഺ,
ഽതഽക്കഽന്ത഻ന് അധ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യും ആവശയീപ്പടഽകുയഺ ു ഺള഻സ഻
റദഺക്കഽകുയഺ
ഽതഽക്കഺൽ വ഻സിനമ്മത഻ക്കഽകുയഺ ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ുടഺ
എന്് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ
ഇന്
ഷവറുറഺട് ീവളുീപ്പടഽത്തണും.
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ന഻ലവ഻ല് മുറ്റീതക഻ലഽും ഇന്
ഷവററഽീട ക഼ഴ഻ൽ ു ഺള഻സ഻യഽ ീടക഻ൽ ആ ഇന്
ഷവററഽീട
ു ര് സഹ഻തും ു ഺള഻സ഻യഽീട വ഻വരങ്ങൽ ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത ടത് അതയഺവശയമഺണ്.
ന്ദ് ുതയക഻ചാണുും ുന്ദ് ഺപ്പര്
ട്ട഻ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ, ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ വ഻വ഻ധ
ഇന്
ഷവററ഻ൽ
ന഻ന്ഽും
ു ഺള഻സ഻കൽ
എടഽക്കഽകയഽും,
നഺശനഷ്ടും
സുംഭവ഻ക്കഽന്
അവസരത്ത഻ൽ ഒന്഻ലധ഻കും ഇന്
ഷവററ഻ൽ ന഻ന്ഽും ീേയ഻ും ീചയാറഺനഽള വ സഺദ്ധയതയഽ ട്.
ന്ദ് ഻ന്
സ഻പ്പൽ ഓഫ് ുകഺണ്
ന്ദ്ട഻ബയാഷൽ ന്ദ് ുയഺഗ഻ക്കഽന്ഽ ുടഺ എന്് ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺണ്
ഈ വ഻വരങ്ങൽ, അങ്ങീന
ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന്
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നഷ്ട ര഻ഹഺരും
ലഭ഻ക്കഽകയഽും ഒുര റ഻സ്ക഻ന് തീന് വ഻വ഻ധ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ഻ൽ ീേയ഻ും ീചയ്ക്ത്
ലഺഭും ഉ ടഺക്കഽന്ത് തടയഽകയഽും ീചയാറുും.
വയക്ത഻ഗത അ കട ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ ഒരഽ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ മറ്റ് വയക്ത഻ഗത
അ കട ു ഺള഻സ഻കൽ ഒരഽ ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് ര഻മ഻തീപ്പടഽത്തഺനഺവഽും.
vii. നഷ്ടഺനഽഭവം
ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത്
ആയ഻രഽന്ക഻ുലഺ
അീലലക഻ുലഺ
ു ഺലഽും
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസര്
ക്ക്
ഉ ടഺയ഻ട്ടുള വ എലലഺ നഺശനഷ്ടങ്ങളുീടയഽും
ാര്
ണമഺയ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ അവര് ഡ഻േയൽ
ീചയാറണും. ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ വസ്തഽന഻ഷ്ഠതയഽും മഽമ്പ് ഉ ടഺയ റ഻സ്ക് ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ എങ്ങീന ൂകകഺരയും ീചയ്ക്തഽീവന്് മനസിന഻ലഺക്കഺൽ ഇത് ഇന്
ഷവറീറ
സഹഺയ഻ക്കഽും. അത്തരും ഉത്തരങ്ങള഻ല് ന഻ന്ഽും റ഻സ്ക഻ീന മ഻കചാണ ര഼ത഻യ഻ൽ
മനസിന഻ലഺക്കഺൽ അ ടര്
ൂററ്റര്
ക്ക് കഴ഻യഽകയഽും റ഻സ്ക് ഇന്
സ്ീ ഷൽ നടത്തുണഺ
കാടഽതൽ വ഻വരങ്ങൽ ുശഖര഻ക്കുണഺ എന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺനഽും കഴ഻യഽും.
viii. ഇന്
ഷവര് ീചയ്യുന്ന വ ക്ത഻യഽീട ഡ഻െുറഷന്
ഇന്
ഷവര്
ക്ക് എലലഺ വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങളുും നല്
കഽക എന്തഺണ് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ
ുഫഺമ഻ന്
ീറ ഉുദശയീമന്ത഻നഺൽ ഇന്
ഷവറൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ തഺന് എഴഽത഻യ഻ര഻ക്കഽന്
ഉത്തരങ്ങീളലലഺും കിതയവഽും യഺഥഺര്
ഥയവഽമഺീണന്് ന്ദ് സ്തഺവ഻ക്കഽകയഽും ഈ
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസലഽും
ന്ദ് സ്തഺവനയഽും
ആയ഻ര഻ക്കഽും
ഇന്
ഷവറന്
സ്
കരഺറ഻ന്
ീറ
അട഻സ്ഥഺനീമന്് സമ്മത഻ക്കത഻ചാണ് ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ഒപ്പ഻ട്ട് നല്
കഽന്
സതയവഺങ്മാലവഽും ുഫഺമ഻ൽ ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽും. ീതറ്റഺയ഻ ഉത്തരും നല്
കഽകയഺീണക഻ൽ
ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട് റദഺക്കഺനഽള വ അവകഺശും ഇന്
ഷവറര്
ക്കഽ ട്. ഒപ്പ്, ത഼യത഻, ച഻ല
സരര്
ഭങ്ങള഻ൽ നജന്
റ഻ന്
ീറ ശഽ ഺര്
ശ എന്഻വ എലലഺ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമഽകള഻ലഽും
നകുദശും ഒരഽു ഺീലയഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ix. ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും ഉ ുയഺഗ഻ക്കഺത്ത സ്ഥലത്ത്, ലഭ഻ചാണ വ഻വരങ്ങൽ ഇന്
ഷവറൽ
വഺയ്ക്ീമഺഴ഻ുയഺ എഴഽത്ത് രാ ത്ത഻ുലഺ ുരഖീപ്പടഽത്തഽും, അത് 15 ദ഻വസങ്ങള്
ക്കകും
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഉറപ്പ് വരഽത്തഽകയഽും ു ഺള഻സ഻ അഥവഺ കവൽുനഺട്ട഻ൽ
വ഻വരങ്ങൽ
ുരഖീപ്പടഽത്തഽകയഽും
ീചയാറുും.
നീതക഻ലഽും
വ഻വരും
ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ീലലക഻ൽ അത് ഇന്
ഷവററഽീട ഉത്തരവഺദ഻തവമഺണ്, ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ
വസ്തഽന഻ഷ്ഠത മറചാണുീവചാണു അഥവഺ ീതറ്റഺയ വ഻വരും നല്
ക഻ എന്് ഇന്
ഷവറര്
ക്ക്
ീേയ഻ും ീചയാറഺും.
ഇത഻ന്
ീറ
അര്
ഥും
വ഻വരങ്ങൾ
വഺയ്ീമഺഴ഻യഺയ഻ട്ട്യൂട്ട്ഺണ്
ലഭ഻ക്കഽന്നീതങ്ക഻ല്
ുപഺലഽം
അത്
റ഻ുക്കഺര്
്
ീചുയ്യണ്ടത്
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
കമ്പന഻യഽീട
കടമയഺണ്,
ഇത്
്ജ്ന്
റ്
്ര്
മിറയ഻ല്ീപ്പടഽത്തണം.
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പ്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത്
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻യഽീട ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ീല ച഻ല വ഻ശദഺുംശങ്ങളഺണ്
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:
1. ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന്
ീറ ഒപ്പമഽള വ ീന്ദ് ഺസ്ീ ക്ടസ഻ൽ
ര഻രക്ഷ, ഒഴ഻വഺക്കലഽകൽ,
വയവസ്ഥകൽ, തഽടങ്ങ഻യ
ര഻രക്ഷയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വ഻ശദഺുംശങ്ങളു ടഺവഽും.
ീന്ദ് ഺസ്ീ ക്ടസ്
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ
ുഫഺമ഻ന്
ീറ
ഭഺഗമഺണ്
അത഻ന്
ീറ
ഉള വടക്കും
വഺയ഻ചാണുീവന്് കഺണ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ അത് ഒപ്പ഻ട്ട് നല്
കണും.
2. ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും ു ര്, ുമല്
വ഻ലഺസും, ീതഺഴ഻ൽ, ജനന ത഼യത഻, ല഻ുംഗും,
ഓുരഺ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽും ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽും തമ്മ഻ലഽള വ ബന്ധും, ശരഺശര഻
മഺസ വരഽമഺനും, ആദഺയന഻കഽത഻
ഺൽ നും., ീമഡ഻ക്കൽ ന്ദ് ഺക്ട഼ഷ്ണറഽീട ു രഽും
വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും,
അയഺളുീട
ുയഺഗയതയഽും
രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷൽ
നമ്പരഽും.
ബഺക്
ന്ദ്ടഺന്
സ്ഫറ഻ലാീട
ീേയ഻ും തഽക ുനര഻ട്ട് ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട
അീക്കി ട഻ുലക്ക് അയക്കഽന്ത഻ന് ഇന്ീത്തക്കഺലത്ത് ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട
ബഺക് വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും ുശഖര഻ക്കഽന്ഽ ട്.
3. ഇത് കാടഺീത ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ആുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻യഽമഺയ഻ (ീമഡ഻ക്കൽ)
ബന്ധീപ്പട്ട ഒരഽ ുചഺദയഺവല഻യഽും ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
മഽൽ ീേയ഻മഽകളുീട
അനഽഭവ ര഻ചയത്ത഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽും അനഽുയഺജയമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ റ഻സ്ക്
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് ീചയാറുന്ത഻നഽമഺണ് ഇത്തരും വ഻ശദമഺയ ുചഺദയങ്ങൽ ുഫഺമ഻ൽ
ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത്.
4. നീതക഻ലഽും തരത്ത഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങൽ മഽമ്പ് ഉ ടഺയ഻ട്ടു ീടക഻ൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ അത഻ന്
ീറ ാര്
ണമഺയ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ നല്
കണും.
5. കാടഺീത,
നീതക഻ലഽും
തരത്ത഻ലഽള്
അസഽഖുമഺ
ുരഺഗുമഺ
ഉ ടഺയ഻ട്ടു ീടക഻ൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ:

അ കടുമഺ

a. ുരഺഗത്ത഻ന്
ീറ⁄അ കടത്ത഻ന്
ീറയഽും ര഻ക്ക഻ന്
ീറയഽും സവഭഺവും
b. ആദയീത്ത ച഻ക഻ത്സ ത഼യത഻
c. ച഻ക഻ത്സ഻ചാണ ുഡഺക്ടറഽീട ു രഽും ുമല്
വ഻ലഺസവഽും
d. ാര്
ണമഺയ഻ ുഭദമഺുയഺ
6. ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻
ു ഺള഻സ഻യഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട്
ഇന്
ഷവറുറഺ
ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത ട വസ്തഽവന഻ഷ്ഠമഺയ അധ഻ക വ഻വരങ്ങൽ ുരഖീപ്പടഽത്തണും,
മഽന് ് ച഻ക഻ത്സ ആവശയമഺയ഻ വന്഻ട്ടുള വ നീതക഻ലഽും തരത്ത഻ലഽള വ ുരഺഗുമഺ
ര഻ുക്കഺ ഉ ടഺയ഻ട്ടു ീടക഻ൽ ആ വ഻വരവഽും ുരഖീപ്പടഽത്തണും.
7. മഽന്
ഇന്
ഷവറന്
സഽും
ീേയ഻ും
ചര഻ന്ദ്തവഽമഺയ഻
ന഻ലവ഻ലഽള വ
ഇന്
ഷവറന്
സഽകളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ുചഺദയങ്ങളുും ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
8. ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ഒപ്പ഻ുട
ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കണും.

മറ്റ്

ട ന്ദ് ുതയക സവ഻ുശഷതകളുീട സതയവഺങ്മാലും ന്ദ് ുതയകും

9. മഽമ്പ് നീതക഻ലഽും സമയത്ത് അ്മ഻റ്റ് ീചയ്ക്ത ആശഽ ന്ദ്ത഻ അഥവഺ
ര഻ുശഺധ഻ചാണ
ുഡഺക്ടറ഻ൽ ന഻ന്ഽും വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ ുശഖര഻ക്കഽന്ത഻ന് അഥവഺ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന്
വയക്ത഻യഽീട⁄ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട ശര഼ര഻ക അഥവഺ മഺനസ഻ക അവസ്ഥീയ ബഺധ഻ക്കഽന്
നീതക഻ലഽും
ന്ദ് ം  നമഽ ുടഺ
എന്റ഻യഽന്ത഻ന്
ആശഽ ന്ദ്ത഻⁄
ീമഡ഻ക്കൽ
ന്ദ് ഺക്ട഼ഷ്ണീറ ബന്ധീപ്പടഽന്ത഻ന് ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് അനഽമത഻
നല്
കണും.
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10. ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ുഫഺമ഻ന്
ീറ ഭഺഗമഺയ ീന്ദ് ഺസ്ീ ക്ടസ്
ചട്ടങ്ങളുും വയവസ്ഥകളുും സവ഼കഺരയമഺീണന്് വയക്തമഺക്കണും.
11. നല്
ക഻യ഻ട്ടുള വ
ന്ദ് സ്തഺവനകീളലലഺും
ശര഻യഺീണന്്
കഺണ഻ചാണ്
നല്
കണും, ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല്ുഫഺമഺണ് ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ന്
ീറ അട഻ത്തറ.

ര഻ുശഺധ഻ചാണ്

സതയവഺങ്മാലും

ീമഡ഻ക്കല് ുചഺദ ഺവല഻
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ ന്ദ് ത഻കാലമഺയ ീമഡ഻ക്കൽ ചര഻ന്ദ്തമഽ ീടക഻ൽ, ന്ദ് ുമഹും, ഉയര്
ന്
രക്തസമ്മര്
ദും, ീന് ച് ുവദന അഥവഺ രക്തധമന഻ ന്ദ് ം  നും അഥവഺ മുയഺുകഺര്
ഡ഻യൽ
ഇന്
ുഫഺര്
ക്ഷൽ, തഽടങ്ങ഻യ ുരഺഗങ്ങളു ീടയഺട്ട഻ ീടക഻ൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻
അതഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട സമ്പാര്
ണ വ഻വരങ്ങളുീട ുചഺദയഺവല഻ ാര഻പ്പ഻ക്കണും.
ഇത഻ന്
ീറീയഺപ്പും കണ്
സള്
ട്ട് ീചയ്ക്ത ുഡഺക്ടൽ ാര഻പ്പ഻ചാണ ുഫഺമഽും ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും. ഇത്
കമ്പന഻യഽീട
ുഡഺക്ടറഽമഺരഽീട
ഺനൽ
സാക്ഷ്മ ര഻ുശഺധന
നടത്ത഻
അത഻ന്
ീറ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് സവ഼കര഻ക്കഽന്തഽും ഒഴ഻വഺക്കലഽകൽ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്തഽും.
ഐആര്
ഡ഻എഐയഽീട
മഺനദണ്ഡന്ദ് കഺരും
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ
ുഫഺമ഻ന്
ീറയഽും
അന്സ്ചറ഻ന്
ീറയഽും ഒരഽ
കര്
പ്പ് ു ഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ന്
ീറ ഒപ്പും ുചര്
ത്ത് അത്
ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് അയചാണു നല്
കണും.
2. ഇടന഻ലക്കഺരഽീട പങ്കഇ
ഇടന഻ലക്കഺര്
ക്ക്
ഇരഽകക്ഷ഻കുളഺട്
വയക്ത഻ുയഺടഽും ഇന്
ഷവറുറഺടഽും.

ബഺദ്ധയതയഽ ട്

അതഺയത്

ഇന്
ഷവറൽ

ീചയ്ക്ത

ുന്ദ്ബഺക്കൽ അഥവഺ നജന്
റ഻ന്,
റ഻സ്കഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ
വ഻വരങ്ങളുും ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ഇന്
ഷവറൽക്ക് ൂകമഺറ഻യ഻ട്ടു ീടന്് ഉറപ്പഺുക്ക ട
ഉത്തരവഺദ഻ത്തവമഽ ട്.
ഇടന഻ലക്കഺര്
ക്ക് ുന്ദ് ഺസ്ീ ക്ട഻ുനഺടഽള വ ഉത്തരവഺദ഻തവീത്തക്കഽറ഻ചാണ് ഐആര്
ഡ഻എ ചട്ടത്ത഻ൽ
രഺമര്
ശ഻ചാണ഻ട്ടു ട്.
പ്ശത്പ഻ക്കഽക
ഇടന഻ലക്കഺര്
ക്കഇ ുപ്പഺസ്ഡീപകട഻ുനഺടഽള്ള ഉത്തരവഺദ഻ത്തം
ഐആര്
ഡ഻എ ചട്ടത്ത഻ൽ റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ത് “ഒരഽ ഇന്
ഷവറുറഺ അവരഽീട നജന്
ുറഺ മറ്റ്
ഇടന഻ലക്കഺുരഺ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസ് ീചയ്ക്ത ര഻രക്ഷയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ
വ഻വരങ്ങളുും ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ നല്
കഽകയഽും അങ്ങീന തന഻ക്ക് അനഽുയഺജയമഺയ
നറ്റവഽും മ഻കചാണ ര഻രക്ഷ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത഻ന് ീന്ദ് ഺസ്ീ ക്ട഻ന് സഺധ഻ക്കഽും”
ഇവ഻ീട ീന്ദ് ഺസ്ീ ക്ട് ഇന്
ഷവറഽീട അഥവഺ അവരഽീട
നജന്
റ഻ന്
ീറ അഥവഺ
ഇടന഻ലക്കഺരഽീട ഉ ുദശമഺണ് ുകള്
ക്കഽക അതഽീകഺ ട് അത്തരും ആളുകൽ ന഻ഷ് ക്ഷമഺയ
ഉ ുദശും നല്
കഽക.
എീന്ത്ക഻ലഽും കഺരണത്തഺൽ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺുമഺ അനഽബന്ധ ുഫഺുമഺ ുന്ദ് ഺസ്ീ ക്ട്
ാര഻പ്പ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ുഫഺമ഻ീലയഽും ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ീലയഽും ഉള വടക്കും മഽഴഽവൽ
വസ്തഽതകളുും
ാര്
ണമഺയ഻
നജന്
റ്
വ഻ശദ഼കര഻ീചാണന്ഽും
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസ്
ീചയ്ക്ത
ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ന്
ീറ ന്ദ് ധഺനയും
ാര്
ണമഺയ഻ മനസിന഻ലഺക്ക഻ീയന്ഽും കഺണ഻ചാണുീകഺ ടഽള വ
ുന്ദ് ഺസ്ീ ക്ട഻ന്
ീറ ഒരഽ സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് കാട഻ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന്
ീറീയഺപ്പും വയ്ക്ക്കണും.
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B. ീപ്പഺുപ്പഺസല് സവ഼കര഻ക്കഽക (അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്)
ാര്
ണമഺയ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങളു ടഺകഽും:

ഒരഽ






ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ീയക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വസ്തഽവ഻ന്
ീറ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
ആവശയമഺയ ര഻രക്ഷ
നലലതഽും ച഼ത്തയഽമഺയ ീഭിത഼ക സവ഻ുശഷതകളുീട വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറയഽും നഺശനഷ്ടത്ത഻ന്
ീറയഽും മഽന്
ചര഻ന്ദ്തും

ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീന്ദ് ഺപ്പസലഽകളുീട കഺരയത്ത഻ൽ, 45 വയസിന഻ന് മഽകള഻ൽ ന്ദ് ഺയമഽള വ
ഉ ുഭഺക്തഺക്കീള
ുഡഺക്ടര്
ക്ക്
അഥവഺ
ീമഡ഻ക്കൽ
ീചക്കപ്പ഻ന്
റഫൽ
ീചയാറുും.
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ീലയഽും റ഻സ്ക് ഇന്
സ്ീ ക്ഷൽ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട഻ീലയഽും വ഻വരങ്ങളുീട
അധ഻ക ുചഺദയഺവല഻യഽീടയഽും മറ്റ് ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുീടയഽും അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഇന്
ഷവറൽ
ത഼രഽമഺനും എടഽക്കഽും. ച഻ലുപ്പഺൽ ീമഡ഻ക്കൽ ചര഻ന്ദ്തും
രയഺപ്തമീലലക഻ൽ, ീന്ദ് ഺസ്ീ ക്ട഻ൽ
ന഻ന്ഽും കാടഽതൽ വ഻വരങ്ങൽ ുശഖര഻ക്കഽന്ത഻ന് അധ഻ക ുചഺദയഺവല഻ ാര഻പ്പ഻ചാണ് നല്
കണും.
അത഻നഽുശഷും റ഻സ്ക് ഘടകത്ത഻നഽള വ ന഻രക്ക് ഇന്
ഷവറൽ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽകയഽും വ഻വ഻ധ
ഘടകങ്ങളുീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
ന്ദ് ഼മ഻യും
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽകയഽും,
അത്
ഇന്
ഷവറീറ
അറ഻യ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും.
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുവഗതയ഻ലഽും കഺരയക്ഷമതയ഻ലഽും ഇന്
ഷവറൽ ുന്ദ് ഺസസ് ീചയാറുകയഽും എലലഺ
ത഼രഽമഺനങ്ങളുും ന഻ശ്ച഻ത കഺലയളവ഻നഽള വൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ീയ അറ഻യ഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറുക.
അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻നഽം
കഽറ഻പ്പഇ

ീപ്പഺുപ്പഺസല്

നടപട഻പ്കമങ്ങൾ
ക്കഽമഽള്ള

ഐആര്
ഡ഻എഐ മഺര്
ഗുരഖകൽ അനഽസര഻ചാണ്, ഇന്
ഷവറന്
സ് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും ലഭ഻ചാണ്
ക സ്ഷവറന്


ഇന്
ദ഻വസത്ത഻നകും 15മ്പീന്ദ് ഺുപ്പഺസ ന഻ൽ നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ാര്
ത്ത഻യഺക്കണും.
ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന് വഺദ്ധരദഺനും ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ റ഻സ്ക് സവ഼കഺരയമഺുണഺ ആീണക഻ൽ നത്
ന഻രക്ക഻ലഽള വ, നത് വയവസ്ഥയ഻ലഽള വ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ര഻രക്ഷയഺണ് സവ഼കര഻ുക്ക ടീതന്്
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഺണ്.
ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പര഼ക്ഷ 1
മഺര്
ഗുരഖകൽ അനഽസര഻ചാണ്, ഇന്
ഷവറന്
സ് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും ലഭ഻ചാണ് ---------ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ാര്
ത്ത഻യഺക്കണും
I.
II.
III.
IV.

7 ദ഻വസത്ത഻നകും
15 ദ഻വസത്ത഻നകും
30 ദ഻വസത്ത഻നകും
45 ദ഻വസത്ത഻നകും
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C. ീപ്പഺസ്ഡീപകടസ്ഡ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
വഺങ്ങഺൽ
ഉുദശ഻ക്കഽന്
ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന്
ഇന്
ഷവറൽ
അഥവഺ
ഇന്
ഷവറര്
ക്കഽുവ ട഻ മറ്റഺീരക഻ലഽും ഇഷയാ ീചയാറുന് ുഡഺക്കഽീമന്
റഺണ് ീന്ദ് ഺസ്ീ ക്ടസ്.
ഇത് ീ ഺതഽുവ ുന്ദ്ബഺഷൽ അഥവഺ ല഼ഫ്
ീലറ്റ് രാ ത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും, ഇന്
ഷവറന്
സ് വഺങ്ങഺൽ
ഉുദശ഻ക്കഽന് ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന് ഉത് ന്ീത്തപ്പറ്റ഻യഽള വ വ഻വരങ്ങൽ ഇത് നല്
കഽും. 1938ീല ഇന്
ഷവറന്
സ് ആക്ടുും ഐആര്
ഡ഻എഐയഽീട 2002-ീല ു ഺള഻സ഻യഽടമയഽീട
തഺത് രയും
സുംരക്ഷ഻ക്കഽക ീറഗഽുലഷനഽും
2013 -ീല ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ീറഗഽുലഷനഽും ന്ദ് കഺരമഺണ് ീന്ദ് ഺസ്ീ ക്ടസ് ഇഷയാ ീചയാറുന്ത്.
ഒരഽ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത് ന്ത്ത഻ന്
ീറ
ീന്ദ് ഺസ്ീ ക്ടസ഻ൽ
ആ
ഉത് ന്ത്ത഻ന്
ീറ
ആനഽകാലയങ്ങൽ, ഇന്
ഷവറന്
സ്
ര഻രക്ഷയഽും
ര഻ധ഻,
വഺറന്റ
഻കളുും ഒഴ഻വഺക്കലഽകളുും
ഇന്
ഷവറന്
സ് ര഻രക്ഷയഽീട വയവസ്ഥകളുും വ഻ശദമഺയ഻ തീന് വ഻വര഻ചാണ഻ര഻ക്കണും.
ആനഽകാലയങ്ങളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഉത് ന്ത്ത഻ന് അനഽവദന഼യ
(ആഡ്-ഓൽ ര഻രക്ഷകൽ) വയക്തമഺയ഻ വ഻വര഻ചാണ഻ര഻ക്കണും.
ീന്ദ് ഺസ്ീ ക്ട഻ൽ ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത

ൂറഡറഽകീളക്കഽറ഻ചാണുും

ട മറ്റ് വ഻വരങ്ങളഺണ്:

1. വ഻വ഻ധ
ന്ദ് ഺയത്ത഻ലഽള വ
ആളുകൽക്കഽള വ
ര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഽും
ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻നഽും
വയതയഺസമഽ ുടഺ.
2. ു ഺള഻സ഻യഽീട ഽതഽക്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥകൽ
3. ച഻ല ന്ദ് ുതയക സഺഹചരയങ്ങള഻ൽ ു ഺള഻സ഻ റദഺക്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥകൽ
4. വ഻വ഻ധ
സരര്
ഭങ്ങള഻ൽ
ബഺധകമഺയ
ഡ഻സ്ീക്കി ടഽകൽ
അഥവഺ
ുലഺഡ഻ുംഗ഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
5. ന്ദ് ഼മ഻യും ഉള്
പ്പീടയഽള വ ു ഺള഻സ഻ വയവസ്ഥകള഻ൽ വരഽത്ത഻ുയക്കഺവഽന് ര഻ഷ്കരണും
അഥവഺ മഺറ്റും.
6. ുനരീത്ത ന്ദ് ുവശ഻ക്കഽന്ത഻ന്, തഽടര്
ചാണയഺയ഻
ഽതഽക്കഽക, അനഽകാലമഺയ ീേയ഻ും
അനഽഭവ തഽടങ്ങ഻യവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട നല്
കഽന് ആനഽകാലയങ്ങൽ
7. എലലഺ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻കളുും ു ഺര്
ട്ടബ഻ളഺീണന്ഽും അവ സമഺനമഺയ
ര഻രക്ഷയഽും ആനഽകാലയവഽും വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന് മുറ്റീതക഻ലഽും ഇന്
ഷവററഽീട
ക഼ഴ഻ൽ ഽതഽക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.
ുുരഺഗ
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
ുപഺള഻സ഻കൾ
വഺഗ്ദഺനം
ീചയ്യുന്ന
ഇന്
ഷവററഽമഺര് ീപഺതഽുവ അവരഽീട ുുരഺഗ
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
ഉത്പന്നങ്ങൾ
ഉൾ
ീപ്പടഽത്ത഻
ീപ്പഺസ്ഡീപകടസഽകൾ
പ്പസ഻ത്പ഼കര഻ക്കഽം.
അത്തരം
ീപ്പഺുപ്പഺസല്
ുെഺമഽകള഻ല്
ഉപുഭഺക്തഺവ് വഺയ഻ച്ചത഻നഽുശഷം സമിറത഻ുക്കണ്ട പ്പസ്ഡതഺവന
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം.
D. പ്പ഼മ഻യം രസ഼ത്
ഉ ുഭഺക്തഺവ് ന്ദ് ഼മ഻യമഺയ഻
ണും ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് നല്
കഽുമ്പഺൽ, ഇന്
ഷവറൽ
നല്
കഽന്ത഻ന് ബഺദ്ധയസ്ഥനഺണ്. ന്ദ് ഼മ഻യും മഽന്
കാറഺയ഻ അടയ്ക്ക്കഽകയഺീണക഻ലഽും
ഇഷയാ ീചയാറണും.
ന഻ര്
വചനം
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രസ഼ത്
രസ഼ത്

ഒരഽ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ് കഺരും ഇന്
ഷവറന്
സ് വഺങ്ങഽന്ത഻നഺയ഻ ഇന്
ഷവറര്
ക്ക്
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ നല്
കഽന് തഽകയഺണ് പ്പ഼മ഻യം.
1. പ്പ഼മ഻യം മഽന്
കാറഺയ഻ അടയ്ക്കഽക
ുകട഻ീല ീസക്ഷന് 64(V) (B))

(1938-ീല

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ുകട് പ്പകഺരം ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ുകഺണ്
പ്ടഺകട഻ീല
പ്പഺരംഭ
ത഼യത഻ക്കഇ
മഽന്
പ്
പ്പ഼മ഻യം
മഽന്
കാറഺയ഻
അടയ്ക്കഽന്നത്
ന഻ര്
ബന്ധമമഺക്ക഻യ഻ട്ട്യൂട്ട്ുണ്ടഇ.
മഽന്
കാറഺയ഻
ന്ദ് ഼മ഻യും
ലഭ഻ക്കഺത്ത
റ഻സ്കഽകള്
ക്ക്
ഒരഽ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യഽും
ബഺദ്ധയസ്ഥരലലീയന്
വയവസ്ഥയ്ക്ക്ക് ുശഷമഺണ് ഇന്ത്യയ഻ൽ ന്ദ് ഼മ഻യും രസ഼ത് ന്ദ് ഺധഺനയമഽ ടഺയത്. ഇത്
ഇന്ത്യയ഻ീല ുനഺൽ-ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ീല ഒരഽ ന്ദ് ുതയക സവ഻ുശഷതയഺണ്.

പ്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത്
a) 1938-ീല ഇന്
ഷവറന്
സ് ആക്ട഻ീല ീസക്ഷൽ 64(V) (B) ന്ദ് കഺരും മഽന്
കാറഺയ഻
ന്ദ് ഼മ഻യും ലഭ഻ക്കഺത്ത റ഻സ്കഽകള്
ക്ക് ഒരഽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽും ബഺദ്ധയസ്ഥരലല.
b) ഇന്
ഷവറര്
ക്കഽുവ ട഻ ഇന്
ഷവറന്
സ് നജന്
റ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ് ഼മ഻യും
ുശഖര഻ക്കഽകയഽും അയഺളുീട കമ്മ഼ഷൽ തഽക കഽറയ്ക്ക്കഺീത തീന് മഽഴഽവൽ തഽകയഽും 24
മണ഻ക്കാറ഻നഽള വ഻ൽ ബഺക് -ു ഺസറ്റൽ അവധ഻ ദ഻വസും ഒഴ഻ീകയഽള വ ദ഻വസങ്ങള഻ൽ
ബഺക഻ൽ ന഻ുക്ഷ ഻ക്കഽകുയഺ ു ഺസ്റ്റലഺയ഻ അയചാണുീകഺടഽക്കഽകുയഺ ീചയാറഺും.
c) ന്ദ് ഼മ഻യും ീചക്കഺുയഺ
തഽടങ്ങഽും.

ണമഺുയഺ ലഭ഻ക്കഽുമ്പഺൽ മഽതൽ റ഻സ്ക഻ന്

ര഻രക്ഷ ലഭ഻ചാണ്

d) ന്ദ് ഼മ഻യും ു ഺസ്റ്റൽ അഥവഺ മണ഻ ഓര്
ഡറഺുയഺ ീചക്കഺുയഺ ു ഺസ്റ്റ് വഴ഻ അയ്ക്ക്കഽന്
സഺഹചരയത്ത഻ൽ മണ഻ ഓര്
ഡൽ ബഽക്ക് ീചയ്ക്ത ത഼യത഻ അഥവഺ ീചക്ക് ു ഺസ്റ്റ് ീചയ്ക്ത
ത഼യത഻ മഽതൽ റ഻സ്ക഻ന് ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
e) ു ഺള഻സ഻ റദഺക്കഽന്ത് മാലുമഺ ചട്ടങ്ങള഻ലഽും വയവസ്ഥകള഻ലഽും ഉ ടഺകഽന് മഺറ്റും
മാലുമഺ മറ്റ് കഺരണത്തഺുലഺ ഒരഽ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക് ന്ദ് ഼മ഻യും ത഻ര഻ീക
നല്
ുക ട വരഽുമ്പഺൽ ഇന്
ഷവറൽക്ക് അത് ുനര഻ുട്ടഺ ുന്ദ്കഺസ് ീചയ്ക്ത ീചക്കഺുയഺ ു ഺസ്റ്റൽ
അഥവഺ മണ഻ ഓര്
ഡറഺുയഺ നല്
കഽകയഽും ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും
ണും
സവ഼കര഻ചാണത഻നഽള വ രസ഼തഽും വഺങ്ങഺും, ഇത്തരും റ഼ഫ ടഽകൽ ഒര഻ക്കലഽും നജന്
റ഻ന്
ീറ
അീക്കി ട഻ൽ ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് ീചയാറ഻ലല.
ഇന്
ഷവറന്
സ് റാള്
സ് 58 ഉും 59 ന്ദ് കഺരും മഽകള഻ൽ
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ് ഼മ഻യും
അടയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയ്ക്ക്ക് ച഻ല ഒഴ഻വഺക്കലഽകളു ട്. അത഻ീലഺന്് 12
മഺസത്ത഻ലധ഻കും കഺലഺവധ഻യഽള വ ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻കൽ ു ഺലഽള വവയഽീട
ു യ്ക്ീമന്
റ് തവണകളഺയ഻ അടയ്ക്ക്കഽന്തഺണ്.
കിതയമഺയ ന്ദ് ഼മ഻യും മഽന്
കാറഺയ഻
കണക്കഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഺത്ത ന്ദ് ുതയക സരര്
ഭങ്ങള഻ൽ ബഺക് ഗഺരന്
റ഻യഺയ഻ ു യ്ക്ീമന്
റ്
നടത്തഽുമ്പഺഴഽും
ഇന്
ഷവററഽമഺയ഻ ീേയ഻ന്
റ് ന഻ലന഻ര്
ത്തഽന് കയഺഷ് ഡ഻ുപ്പഺസ഻റ്റ്
അീക്കി ട഻ൽ ീഡബ഻റ്റ് ീചയാറുുമ്പഺഴഽമഺണ്.
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2. പ്പ഼മ഻യം അടയ്ുക്കണ്ട ര഼ത഻
പ്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത്
ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് വയക്ത഻ അഥവഺ ു ഺള഻സ഻യഽടമ
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ര഼ത഻യ഻ലഺയ഻ര഻ക്കണും ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് ന്ദ് ഼മ഻യും തഽക അടയ്ക്ുക്ക ടത്:
a)

ണും

b) നീതക഻ലഽും അുംഗ഼കിത ബഺക഻ന്
ീറ ീചക്ക്, ഡ഻മഺന്
റ് ന്ദ്ഡഺറ് ഓറ്റ്, ു
ഇന്ത്യയ഻ീല നീതക഻ലഽും ീഷഡയാൽ ബഺക഻ന്
ീറ ബഺുകഴ്സ് ീചക്ക്.

ഓര്
ഡൽ,

c) ു ഺസ്റ്റൽ മണ഻ ഓര്
ഡൽ
d) ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് അഥവഺ ീഡബ഻റ്റ് കഺര്
ഡഽകൽ
e) ബഺക് ഗഺരന്
റ഻ അഥവഺ കയഺഷ് ഡ഻ുപ്പഺസ഻റ്റ്
f) ഇന്
റര്
ീനറ്റ്
g) ഇ-ന്ദ്ടഺന്
സ്ഫൽ
h) ബഺക് മഽുഖുന ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ അഥവഺ ു ഺള഻സ഻യഽടമ അഥവഺ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട
വയക്ത഻ ീചയാറുന് ഡയറക്ട് ീന്ദ്കഡ഻റ്റ്.
i) സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ
ര഼ത഻യഽും.

അുതഺറ഻റ്റ഻

അുംഗ഼കര഻ക്കഽന്

നീതഺരഽ

ണും

അടയ്ക്ക്കഽന്

ഐആര്
ഡ഻എ ചട്ടന്ദ് കഺരും, ീനറ്റ് ബഺക഻ുംഗ്, ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് അഥവഺ ീഡബ഻റ്റ് കഺര്
ഡ്
ഉ ുയഺഗ഻ചാണ് ന്ദ് ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഽുമ്പഺൽ ു ഺള഻സ഻യഽടമയഽീട അഥവഺ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട
സവന്ത്ും ു രഽള വ ീനറ്റ് ബഺക഻ുംഗ് അീക്കി ട്, ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് അഥവഺ ീഡബ഻റ്റ് കഺര്
ഡ്
ആയ഻ര഻ക്കണും ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്.
ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പര഼ക്ഷ 2
ീചക്ക് ഉ ുയഺഗ഻ചാണഺണ് ന്ദ് ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഽന്ീതക഻ൽ, തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത്
ന്ദ് സ്തഺവനയഺണ് ശര഻?
I.
II.

ീചക്ക് ു ഺസ്റ്റ് ീചയ്ക്ത ത഼യത഻ മഽതൽ റ഻സ്ക഻ന് ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ീചക്ക് ന഻ുക്ഷ ഻ക്കഽന് ീചയ്ക്ത ത഼യത഻ മഽതൽ റ഻സ്ക഻ന്
ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
III. ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ീചക്ക് ലഭ഻ക്കഽന് ത഼യത഻ മഽതൽ റ഻സ്ക഻ന്
ര഻രക്ഷ
ലഭ഻ക്കഽും.
IV. ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ീചക്ക് എഴഽത഻യ ത഼യത഻ മഽതൽ റ഻സ്ക഻ന് ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
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E. ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്
റ്
ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്
റ്
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ന്
ീറ ീതള഻വഺയ഻ നല്
കഽന് ഔുദയഺഗ഻ക ുഡഺക്കഽീമന്
റഺണ്
ു ഺള഻സ഻. 1899-ീല ഇന്ത്യൽ സ്റ്റഺും ് ആക്ട഻ീല വകഽപ്പുകൽ ന്ദ് കഺരും ഈ ുഡഺക്കഽീമന്
റ്
സ്റ്റഺും ് ീചയാറണും.
ഐആര്
ഡ഻എഐ
മഺര്
ഗുരഖ
ന്ദ് കഺരും
ു ഺള഻സ഻യഽടമയഽീട
സുംരക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ഒരഽ
സഺധഺരണ
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉ ടഺയ഻ര഻ുക്ക ടത് എീന്ത്ഺീക്കയഺീണന്് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:

തഺത് രയും
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ

a) ഇന്
ഷവൽ
ീചയാറുന്
വയക്ത഻യഽീടയഽും
ഇന്
ഷവറന്
സ്
തഺല് രയതയഽള വ
മറ്റ്
വയക്ത഻കളുീടയഽും ു രഽും(കളുും) ുമല്വ഻ലഺസവഽും(ങ്ങളുും)
b) ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻കളുീട അഥവഺ ഇന്
ഷവറന്
സ് തഺല് രയതയഽീട ാര്
ണമഺയ
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
c) ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരമഽള വ ഇന്
ഷവൽ തഽക
d) ഇന്
ഷവറന്
സ് കഺലഺവധ഻
e) ര഻രക്ഷയഽള വ സുംഗത഻കളുും ഒഴ഻വഺക്കീപ്പട്ടവയഽും
f) നീതക഻ലഽും അധ഻കമഺയ഻ട്ടുള വ⁄ ഡ഻ഡക്ടബ഻ള്
സ്
g) അടയ്ക്ുക്ക ട
ന്ദ് ഼മ഻യവഽും
അ്ജസ്റ്റുീമന്
റഽകൽ
അനഽസര഻ചാണ്
ന്ദ് ഼മ഻യും
ീന്ദ് ഺവ഻ഷണലഺണ്, ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ അ്ജസ്റ്റുീമന്
റ഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനും
h) ു ഺള഻സ഻ ചട്ടങ്ങളുും വയവസ്ഥകളുും വഺറന്
റ഻കളുും
i) ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും ീേയ഻ും ഉ ടഺകഺൽ സഺദ്ധയതയഽള വവയ്ക്ക്ക് എത഻ീര ഇന്
ഷവൽ
ീചയാറുന് വയക്ത഻ എടഽത്ത഻ട്ടുള വ ന഻ല ഺട്
j) ീേയ഻മ഻ന് കഺരണമഺകഽന് സരര്
ഭവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത സുംഗത഻യഽീട
ുമൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽള വ ബഺദ്ധയത
k) ന്ദ് ുതയക വയവസ്ഥ, നീതക഻ലഽമഽ ീടക഻ൽ
l) ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ീതറ്റഺയ വ഻വരങ്ങൽ നല്
കഽന്ത് മാലുമഺ കിന്ദ്ത഻മും
കഺട്ടുന്ത് മാലുമഺ അവരഽീട ന഻സിനഹകരണും മാലുമഺ
ു ഺള഻സ഻ റദഺക്കഺനഽള വ
വകഽപ്പുകൽ
m) ു ഺള഻സ഻യഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട
വ഻വരങ്ങൽ
ഇന്
ഷവൽ
ീചയാറുന്
വയക്ത഻ീയ
അറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ുമല്
വ഻ലഺസും
n) ൂറഡറ഻ന്
ീറ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ, നീതക഻ലഽമഽ ീടക഻ൽ
o) അനയഺയ ര഻ഹഺരമഺര്
ഗങ്ങളുീട വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും ഓുംബഽ്മഺന്
ീറ ുമല്
വ഻ലഺസവഽും
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ീേയഽും ഉ ടഺകഽുമ്പഺഴഽും
ീേയ഻ും ീ ീട്ടന്് ീസറ്റ഻ൽ
ീചയാറുന്ത഻ന് ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ീചുയാറ ട കഺരയങ്ങീളപ്പറ്റ഻ സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ
എലലഺ ഇന്
ഷവറര്
മഺരഽും അവീര അറ഻യ഻ചാണുീകഺ ട഻ര഻ക്കണും.
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F. വ വസ്ഥകളും വഺറന്
റ഻കളും
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ഉ ുയഺഗ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ര ട് വഺക്കഽകീളകഽറ഻ചാണ് വ഻ശദ഼കര഻ുക്ക ടത് വളീര
ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട ഒരഽ കഺരയമഺണ്. ഈ വഺക്കഽകളഺണ് വയവസ്ഥകളുും വഺറന്
റ഻കളുും.
1. വ വസ്ഥകൾ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ീല എന്ദ്ഗ഻ീമന്
റ഻ന്
ീറ അട഻ത്തറയഺണ് വയവസ്ഥ എന്ത്.
ഉദഺഹരണങ്ങൽ:
a. മ഻ക്ക ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻കള഻ലഽമഽള വ ഒരഽ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് വയവസ്ഥയഺണ്:
ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരമഽള വ ആനഽകാലയും ുനട഻ീയടഽക്കഽന്ത഻ന് ഇന്
ഷവറീറ അഥവഺ
അയഺള്
ക്ക് ുവ ട഻ മീറ്റഺീരക഻ലഽും വ് ചന അഥവഺ നീതക഻ലഽും തരത്ത഻ലഽള വ
ീതറ്റഺയ ന്ദ് സ്തഺവനയഽ ടഺക്ക഻ അഥവഺ കിന്ദ്ത഻മമഺയ഻ ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരമഽള വ
ആനഽകാലയും ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് അഥവഺ ുകടഽ ഺട് അഥവഺ നഺശനഷ്ടും കരഽത഻കാട്ട഻
ഉ ടഺക്ക഻,
അഥവഺ
ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട
അറ഻ുവഺീട
ഉ ടഺക്ക഻യതഺീണക഻ൽ,
ു ഺള഻സ഻
ന്ദ് കഺരമഽള വ
എലലഺ
ആനഽകാലയങ്ങളുും
ക ടഽീകട്ടുും.
b. ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻യഽീട ീേയ഻ും അറ഻യ഻പ്പ് അവസ്ഥ ഇങ്ങീന
ആുയക്കഺും:
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ഡ഻സ്ചഺര്
ജഺയ഻ നീതഺനഽും ദ഻വസങ്ങള്
ക്കഽള വ഻ൽ ീേയ഻ും
ഫയൽ ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കണും. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും, മ഻ക്ക ുകസഽകള഻ലഽും ഈ വയവസ്ഥ
ഒഴ഻വഺക്കഽും
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
സമയ ര഻ധ഻ക്കഽള വ഻ൽ
ഇന്
ഷവൽീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ുക്കഺ
അയഺളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വയക്ത഻യ്ക്ുക്കഺ ച഻ല ന്ദ് ുതയക സഺഹചരയത്ത഻ൽ ീേയ഻ും
ഫയൽ ീചയാറുക അസഺധയമഺീണന്് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ുബഺധയീപ്പടഽകയഺീണക഻ലഺണ് ഈ
വയവസ്ഥ ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത്.
ഈ വയവസ്ഥ സുംഘ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് ു ഺള഻സ഻ അസഺധഽവഺക്കഺനഽള വ
ഓപ്ഷനഽ ട്.
2. വഺറന്
റ഻കൾ
ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ് കഺരമഽള വ ഇന്
ഷവററഽീട ബഺദ്ധയത ര഻മ഻തീപ്പടഽത്തഽന്ത഻നഺണ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ൽ വഺറന്
റ഻കൽ ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്. വ഻ ത്ത് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് അനഽുയഺജയമഺയ
വഺറന്
റ഻കൽ ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ുചര്
ക്കഽും. വഺറന്
റ഻യഽ ീടക഻ൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ീല
ഒരഽ കക്ഷ഻ അതഺയത് ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ച഻ല കര്
ത്തവയങ്ങൽ നീറ്റടഽുക്ക ട
ആവശയും വരഽകയഽും ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ആ കര്
ത്തവയങ്ങൽ എങ്ങീന
ന഻റുവറ്റുീമന്ത഻ീന ആന്ദ്ശയ഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും ഇന്
ഷവററഽീട ബഺദ്ധയത.
ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ന്
ീറ
സഺധഽതയ്ക്ക്കഺയ഻
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ
എഴഽത഻
ുചര്
ത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ഒരഽ
വയവസ്ഥീയയഺണ് വഺറന്
റ഻ എന്് റയഽന്ത്. വഺറന്
റ഻ ഒരഽ ന്ദ് ുതയക ുഡഺക്കഽീമന്
റലല.
ഇത് ു ഺള഻സ഻യഽീട ഭഺഗമഺണ്. ഇത് ന്ദ് തയക്ഷുമഺ
ുരഺക്ഷുമഺ ആകഺും. റ഻സ്ക഻ന്
സഺദ്ധയതയഽ ുടഺ ഇലലുയഺ എന്ത് കണക്ക഻ീലടഽക്കഺീത ഇത് കര്
ശനമഺയ഻ തീന്
ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽയഽും നടപ്പ഻ലഺക്കഽകയഽും ീചയാറണും.
ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട്
ന്ദ് കഺരമഽള വ
ഇന്
ഷവററഽീട
ബഺദ്ധയത
ര഻മ഻തീപ്പടഽത്തഽകയഽും,
ഇത്
ലുംഘ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട് അസഺധഽവഺകഽും.
ുക്ഷ ന്ദ് ഺക്ട഻ക്കലഺയ഻, വഺററന്
റ഻
ലുംഘ഻ക്കീപ്പടഽന്ത്
ത഻കചാണുും
സഺുകത഻കമഺീണക഻ലഽും
അത്
നഺശനഷ്ടും
ഉ ടഺക്കഽന്഻ീലലക഻ലഽും, കമ്പന഻ ു ഺള഻സ഻യ഻ീല മഺര്
ഗുരഖ അനഽസര഻ചാണ് ഇന്
ഷവറൽ
ഔച഻തയുബഺധുത്തഺീട ീേയ഻ും നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ീചയാറുും. അത്തരും സഺഹചരയങ്ങള഻ൽ,
നഺശനഷ്ടങ്ങീള അനഽര് ജന ീേയ഻മഽകളഺയ഻ട്ടഺണ് കണക്കഺക്കഽന്ത് മഺന്ദ്തമലല ീ ഺതഽുവ
ഉയര്
ന് ശതമഺനും ീേയ഻മഺണ് ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുന്ത് ുക്ഷ 100 ശതമഺനമലല.
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ഒരഽ വ ക്ത഻ഗത അപകട ുപഺള഻സ഻യ്ക്കഇ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ന
വഺറന്
റ഻ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം:
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻കള഻ൽ 5 ു ര഻ൽ കാടഽതൽ ഒുര വ഻മഺനത്ത഻ൽ ഒുര സമയും
സ് ചര഻ക്കരഽത്. ഈ വഺറന്
റ഻ ലുംഘ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ീേയ഻മഽകള് എങ്ങീന
ൂകകഺരയും ീചയാറുീമന്് ഉത്തരും നല്
ുക ട഻ വരഽും.
ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പര഼ക്ഷ 3
വഺറന്
റ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ് സ്തഺവനയഺണ് ശര഻?
I. ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ് സ്തഺവ഻ക്കഺീത ന്ദ് ുയഺഗ഻ക്കഽന് വയവസ്ഥയഺണ് വഺറന്
റ഻
II. ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ് സ്തഺവ഻ചാണ഻ട്ടുള വ വയവസ്ഥയഺണ് വഺറന്
റ഻
III. ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ് സ്തഺവ഻ചാണ഻ട്ടുള വ വയവസ്ഥയഺണ് വഺറന്
റ഻
ുക്ഷ ു ഺള഻സ഻യഽീട
ഭഺഗമലലഺീത ന്ദ് ുതയകും ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽമഺയ഻ ആശയവ഻ന഻മയും നടത്തഽും
IV. ഒരഽ വഺറന്
റ഻ ലുംഘ഻ക്കീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ, റ഻സ്ക഻ീന ബഺധ഻ക്കഽന്തീലലക഻ൽ ീേയ഻ും
നല്
ക഻ുയക്കഽും.
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G. എന്
ുഡഺഴ്സ്ഡീമന്
റ്
ഇന്
ഷവറൽ ീ ഺതഽുവ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ുഫഺമഽകളുലഺണ് ു ഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചയാറഺറ്,
അതഺയ്ക്ത് ച഻ല നഺശനഷ്ടങ്ങള്
ക്ക് ര഻രക്ഷ നല്
ക഻യഽും മറ്റ് ച഻ലത് ഒഴ഻വഺക്ക഻യഽമഺണ്.
ന഻ര്
വചനം
ു ഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ൽ എീന്ത്ക഻ലഽും ചട്ടത്ത഻ുലഺ വയവസ്ഥയ഻ുലഺ മഺറ്റങ്ങൽ ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ
വരഽത്തഽകയഺീണക഻ൽ
അത്
ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ൽ
ുഭദഗത഻വരഽത്ത഻യഺണ്
ീചയാറുന്ത്
ഇത഻ീനയഺണ് എന്
ുഡഺഴ്ീസ്മന്
റ് എന്് റയഽന്ത്.
ഇത് ു ഺള഻സ഻യഽീട കാീട അറ്റഺചാണ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ട് ആയത഻നഺൽ ു ഺള഻സ഻യഽീട ഒരഽ
ഭഺഗമഺണ്.
ു ഺള഻സ഻യഽും എന്
ുഡഺഴ്ീസ്മന്
റഽും കാട഻ ുചര്
ന്തഺണ് ഒരഽ ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട്.
ു ഺള഻സ഻
കഺലഺവധ഻യ഻ലഽ ടഺകഽന്
മഺറ്റങ്ങൽ⁄
ുഭദഗത഻കൽ
ുരഖീപ്പടഽത്തഽന്ത഻നഽും
എന്
ുഡഺഴ്ീസ്മന്
റ് ഇഷയാ ീചയാറഺറഽ ട്.
ഒരഽ വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺ സുംഗത഻ക്ക് മഺറ്റും വരഽുമ്പഺൽ
എന്
ുഡഺഴ്ീസ്മന്
റ് വഴ഻
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ൽ അത് ുചര്
ക്കഽന്ത഻നഺയ഻
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ീയ ഇന്
ഷവൽ
ീചയാറുന് വയക്ത഻ സമ഼ ഻ക്കണും
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ എന്
ുഡഺഴ്ീസ്മന്
റ് ീ ഺതഽുവ ആവശയമഺയ഻ വരഽന്ത്
a) ഇന്
ഷവൽ തഽകയ഻ൽ മഺറ്റും വരഽുമ്പഺൽ
b) ുലഺീണടഽക്കഽകയഽും ു ഺള഻സ഻ ബഺക഻ൽ
ഇന്
ഷവറബ഻ൽ ഇന്
റീറസ്റ്റ഻ന് മഺറ്റും വരഽക

ഈടഺയ഻

നല്
കഽകയഽും

ീചയാറുക

വഴ഻

c) അധ഻ക
ര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് അഥവഺ ു ഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ കാട്ടുന്ത഻ന് ഇന്
ഷവറന്
സ്
വ഻ശഺലമഺക്കഽക
d) റ഻സ്ക഻ന് മഺറ്റും വരഽക, ഉദഺ. ഓവര്
സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ യഺന്ദ്ത ീചയാറഺൽ
ഉുദശ഻ക്കഽന് സ്ഥഺലും മഺറ്റും വരഽത്തഽക.
e) മീറ്റഺരഽ സ്ഥലുത്തയ്ക്ക്ക് സഺധനും മഺറ്റുക
f) ഇന്
ഷവറന്
സ് റദഺക്കഽക
g) ു ര഻ുനഺ ുമല്
വ഻ലഺസത്ത഻ുനഺ മഺറ്റും വരഽക
എന്
ുഡഺഴ്ീമന്
റഽകളുീട മഺതിക
ഉദഺഹരത്ത഻ന്
ീറ ആവശയത്ത഻നഺയ഻, ച഻ല എന്
ുഡഺഴ്ീമന്
റ഻ീല മഺതിക
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:

ദങ്ങൽ ഇവ഻ീട

ുപഺള഻സ഻ റത്ഩഺക്കഽക
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട അു ക്ഷ അനഽസര഻ചാണ് ഈ ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരമഽള വ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ---------ത഼യത഻ മഽതൽ റദഺക്കീപ്പടഽീമന്് ന്ദ് ഖയഺ ഻ക്കഽന്ഽ. ഒന് ത്
മഺസക്കഺലും ഇന്
ഷവറന്
സ് ന്ദ് ഺബലയത്ത഻ലഽ ടഺയ഻രഽന്ഽ, ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
യഺീതഺരഽ വ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ റ഼ഫ ടഽും ലഭ഻ക്കഽന്തലല.
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ുപഺള഻സ഻യ഻ല് അധ഻ക അംഗങ്ങീള ുചര്
ക്കഽന്നത് വഴ഻ പര഻രക്ഷ
വ഻കസ഻പ്പ഻ക്കല്:
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട അഭയര്
ഥ ന്ദ് കഺരും, ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട 5
വയസിന് ന്ദ് ഺയമഽള വ മകളഺയ രത്ന മ഻സ്ന്ദ്ട഻ീയ 3 ലക്ഷും രാ
ഇന്
ഷവൽ തഽകുയഺീട
ു ഺള഻സ഻ൽ ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻ീയന്് ഇത഻നഺൽ സമ്മത഻ചാണുീകഺള വുന്ഽ, ഇത് (ത഼യത഻) മഽതൽ
ന്ദ് ബലയമഽ ടഺകഽും.
ഇത഻നഺയ഻ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും അധ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യമഺയ ........ .
ഇവ഻ീട ഈടഺക്കഽന്ഽ.
ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പര഼ക്ഷ 4
ഇഷയാ
ീചയാറുന്
സമയത്ത്
ു ഺള഻സ഻യ഻ീല
ച഻ല
വയവസ്ഥകളുും
ചട്ടങ്ങളുും
ര഻ഷ്കര഻ുക്ക ടതഺയ഻ വരഽകയഺീണക഻ൽ, ഇത് ീചയാറുന്ത് ------------------ുഭദഗത഻ വരഽത്ത഻യഺണ്.
I. വഺറന്
റ഻
II. എന്
ുഡഺഴ്ീമന്
റ്
III. ഓള്
ട്ടുറഷൽ
IV. ര഻ഷ്കരണും സഺദ്ധയമലല.

H. ുപഺള഻സ഻കീളക്കഽറ഻ച്ചുള്ള വ഻ശദ഼കരണം
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുകഺണ്
ുന്ദ്ടഺക്ട് ുരഖമാലും എഴഽത഻യ഻ട്ടുള വതഺണ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻യ഻ീല
വഺക്കഽകൽ
ന്ദ്ഡഺറ് ഓറ്റ്
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്
ഇന്
ഷവറര്
മഺരഺണ്.
ച഻ല
ന്ദ് സ്തഽത
ന഻യമന഻ര്
മ്മഺണും അഥവഺ വ഻വ഻ധ ുകഺടത഻കൽ ന്ദ് സ഻ദ്ധ഼കര഻ചാണ഻ട്ടുള വ വയഺഖയഺനവഽും
അനഽസര഻ചാണ് ഈ ു ഺള഻സ഻കൽ വയഺഖയഺന഻ക്കണും. ന഻ര്
മിറഺണ ചട്ട്യൂട്ട്ത്ത഻ന്
ീറ
്റ്റവഽം പ്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട് ലക്ഷ ം കക്ഷ഻കളുീട ഉുത്ഩശ ം നടപ്പ഻ല്
വരഽത്തഽകയഽം ുപഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ല് തീന്ന കീണ്ടത്തഽകയഽം
ീചയ്യണം. ു ഺള഻സ഻ സ് ഷ്ടമലലഺത്ത ര഼ത഻യ഻ലഺണ് ഇഷയാ ീചയാറുന്ീതക഻ൽ, ു ഺള഻സ഻
ന്ദ്ഡഺറ് ഓറ്റ് ീചയ്ക്തത഻ീന ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് എത഻ീര
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ുവ ട഻
ുകഺടത഻ ഇടീ ടഽും.
ുപഺള഻സ഻യ഻ീല വഺക്കഽകൾ മനസിന഻ലഺക്കഺൽ കഴ഻യഽന്
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ന഻യമങ്ങള്
ക്ക് അനഽസിതവഽും ആയ഻ര഻ക്കണും:
a) ു ഺള഻സ഻ീയപ്പറ്റ഻
വയഺഖയഺന഻ക്കഽുമ്പഺൽ,
ന്ദ് കടമഺയ വയവസ്ഥകൽ അസഺധഽവഺക്കഽും

ര഼ത഻യ഻ലഽും

സാച഻പ്പ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്

തഺീഴ

വയവസ്ഥകീള

b) ൂട ് ീചയ്ക്ത ഉള വടക്കും ന്ദ് ഻ന്
റ് ീചയ്ക്ത ഉള വടക്കീത്തയഽും ൂകീയാറഴഽത്ത് ഉള വടക്കും
ൂടപ്പ് ീചയ്ക്തത഻ീനയഽും അസഺധഽവഺക്കഽും.
c) ു ഺള഻സ഻യ഻ീല വഺക്കഽകീള എന്
ുഡഺഴ്ീസ്മന്
റ് അസഺധഽവഺക്കഽും.
d) സഺധഺരണ അക്ഷരങ്ങീള ചര഻ഞ്ഞ അക്ഷരും അസഺധഽവഺക്കഽും.
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e)

ീവറഽീത ന്ദ് ഻ന്
റ് ീചയാറുന്ത഻ുനക്കഺൽ മഺര്
ജ഻ുനഺട് കാട഻ ന്ദ് ഻ന്
റ് ീചയാറുന്ത഻നഺണ്
ന്ദ് ഺധഺനയും.

f) യഥഺര്
ഥ ഉള വടക്കീത്ത അത഻ുനഺട് അനഽബന്ധമഺയ വയവസ്ഥകൽ അസഺധഽവഺക്കഽും.
g) ൂടപ്പ് ീചയ്ക്ത വഺക്കഽകൽ അഥവഺ മഷ഻യഽള വ റബൽ സ്റ്റഺും ്
ന്ദ് ഻ന്
റ് ീചയ്ക്ത ഉള വടക്കീത്ത കടത്ത഻ീവട്ടുും.
h) ൂടപ്പ് ീചയ്ക്ത വഺക്കഽകൽ അഥവഺ മഷ഻യഽള വ റബൽ സ്റ്റഺും ്
ുമല്
ുകഺയ്ക്മ ൂകീയാറഴഽത്തഽന്ദ് ത഻യക്കഺണ്.

ത഻ചാണ വഺക്കഽകൽ

ത഻ചാണ വഺക്കഽകീളക്കഺൽ

i) അവസഺനമഺയ഻ നീതക഻ലഽും തരത്ത഻ലഽള വ അവയക്തതയഽും സ് ഷ്ടതയ഻ലലഺയ്ക്മയഽും
ഉ ീടക഻ൽ വയഺകരണത്ത഻ന്
ീറയഽും വ഻രഺമച഻ഹ്നത്ത഻ന്
ീറയഽും ീ ഺതഽ ന഻യമങ്ങൽ
ബഺധകമഺക്കഽും.
പ്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത്
1. ുപഺള഻സ഻കളുീട ന഻ര്
മിറഺണം
വഺണ഻ജയ ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ന്
ീറയഽും ീ ഺതഽ ന഻യമന഻ര്
മ്മഺണത്ത഻ന്
ീറയഽും
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുകഺണ്
ുന്ദ്ടഺക്ടുമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട്
വ഻വ഻ധ
ുകഺടത഻കൽ
ന്ദ് സ഻ദ്ധ഼കര഻ചാണ഻ട്ടുള വ
വയഺഖയഺനത്ത഻ന്
ീറയഽും ീതള഻വഺണ് ഒരഽ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻.
ന഻യമ ന഻ര്
മ്മഺണത്ത഻ന്
ീറ ലക്ഷയ്ും കക്ഷ഻കളുീട ഉുദശയും നടപ്പ഻ൽ വരഽത്തഽകയഽും ു ഺള഻സ഻
ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ൽ തീന് ക ീടത്തഽകയഽും ീചയാറണും, ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും, ുേഺസിനുകൽ,
എന്
ുഡഺഴ്ീമന്
റഽകൽ, വഺറന്
റ഻കൽ തഽടങ്ങ഻യ ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ന്
ീറ ഭഺഗമഺയ഻ അത഻ൽ തീന്
അറ്റഺചാണ് ീചയാറണും.
2. വഺക്കഽകളുീട അര്
ത്ഥം
വഺക്കഽകൽ ഉ ുയഺഗ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് അത഻ന്
ീറ അര്
ഥും ലള഻തവഽും സഺധഺരണഭഺഷയ഻ലഽും
ആയ഻ര഻ക്കഽും.
ഉപുയഺഗ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്ന
വഺക്കഽകളുീട
ുര്
ത്ഥം
ീതരഽവ഻ല് കഴ഻യഽന്ന സഺധഺരണക്കഺരന് ുപഺലഽം മനസ്സ഻ലഺകഽന്ന
ര഼ത഻യ഻ലഺയ഻ര഻ക്കണം.
മീറ്റഺരഽ
തരത്ത഻ൽ,
ഒരഽ
സഺധഺരണ
ബ഻സ഻നസ്സ഻ന്
ീറ
അഥവഺ
കച്ചടവത്ത഻ന്
ീറ
അര്
ത്ഥമഽള്ള
വഺക്കഽകൾ
അത്
ീകഺണ്ടഇ
ഉുത്ഩശ഻ക്കഽന്ന അര്
ത്ഥം അുത ര഼ത഻ മനസ്സ഻ലഺക്കഽക അലലഺീത
ീതറ്റ഻ത്പര഻ക്കഽന്ന
ര഼ത഻യ഻ലഺകരഽത്.
ചട്ടന്ദ് കഺരമഺണ്
വഺക്കഽകൽ
ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്, ആ ന഻ര്
വചനത്ത഻ന്
ീറ അര്
ഥമഺണ് ഉ ുയഺഗ഻ുക്ക ടത്.
ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻കള഻ീല മ഻ക്ക വഺക്കഽകളുും മഽന് ് ഉ ടഺയ഻ട്ടുള വ ന഻യമ രമഺയ
ത഼രഽമഺനങ്ങള്
ക്ക്
അനഽസിതമഺണ്,
ുമല്
ുകഺടത഻യഽീട
അത്തരും
ത഼രഽമഺനങ്ങളഺണ്
ക഼ഴ്ുകഺടത഻യഽീടയഽും അന്ത്഻മ ത഼രഽമഺനും. സഺുകത഻ക ദങ്ങള്അത഻ന്
ുറതഺയ അര്
ഥത്ത഻ൽ
എടഽക്കണും അീലലക഻ൽ ീതറ്റ഻ദ്ധഺരണയ്ക്ക്ക് കഺരണമഺകഽും.
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I. പഽതഽക്കല് ുനഺട്ട്യൂട്ട്഼സ്ഡ
മ഻ക്ക
ുനഺണ്-ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
ുപഺള഻സ഻കളും
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ഇന്
ഷവര് ീചയ്ത഻ര഻ക്കഽന്നത്.

വഺര്
ഷ഻ക

ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക്
ഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സഽകൽ അയ്ക്ുക്ക ട ആവശയും ന഻യമ രമഺയ഻
ഇീലലക഻ൽ ു ഺലഽും ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ, അവരഽീട ബ഻സ഻നസിന് തന്ദ്ന്ത്ും എന് ന഻ലയ഻ൽ,
ീ ഺതഽുവ ു ഺള഻സ഻
ഽതഽുക്ക ട സമയും അടഽക്കഽുമ്പഺൽ ു ഺള഻സ഻
ഽതഽക്കഽവഺൽ
ആവശയീപ്പട്ടുീകഺ ട്
ഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് അയ്ക്ക്കഺറഽ ട്. ഈ ുനഺട്ട഼സ഻ൽ ഇന്
ഷവൽ തഽക,
വഺര്
ഷ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യും, തഽടങ്ങ഻യ ഇന്
ഷവറന്
സഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ ആവശയമഺയ
വ഻വരങ്ങളുും ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽും. റ഻സ്ക഻ന് എീന്ത്ക഻ലഽും വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ മഺറ്റും
വന്഻ട്ടു ീടക഻ൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ അത് അറ഻യ഻ക്കണീമന് കഽറ഻പ്പുും അത഻ന്
ീറ
ഒപ്പും ീവയ്ക്ക്കഺും.
ഽതഽക്കഽന്ത഻നഽള വ
ന്ദ് ഼മ഻യും
കഺലഺവധ഻
ത഼രഽന്
ദ഻വസുമഺ
അത഻ന്
മഽുമ്പഺ
അടയ്ക്ക്കണീമന്ഽും ന്ദ് ഼മ഻യും ലഭ഻ക്കഽന്തഽവീര ആ റ഻സ്ക്
ഽതഽക്കീപ്പടഽകയ഻ലല എന്
സ്റ്റഺട്ടയാട്ടറ഻ വയവസ്ഥയഽും ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ന്ദ്ശദ്ധയ഻ൽീപ്പടഽത്തഽും.
ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പര഼ക്ഷ 5
ഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ് സ്തഺവനയഺണ് ശര഻
I.

ചട്ടന്ദ് കഺരും, ു ഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് 30 ദ഻വസും മഽന് ് ഇന്
ഷവറൽ
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് അയുക്ക ടത് ന഻യമ രമഺയ
കര്
ത്തവയമഺണ്.
II. ചട്ടന്ദ് കഺരും, ു ഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് 15 ദ഻വസും മഽന് ് ഇന്
ഷവറൽ
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് അയുക്ക ടത് ന഻യമ രമഺയ
കര്
ത്തവയമഺണ്.
III. ചട്ടന്ദ് കഺരും, ു ഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് 7 ദ഻വസും മഽന് ് ഇന്
ഷവറൽ ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ഽതഽക്കൽ
ുനഺട്ട഼സ്
അയുക്ക ടത്
ന഻യമ രമഺയ
കര്
ത്തവയമഺണ്.
IV. ചട്ടന്ദ് കഺരും, ു ഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് മഽന് ് ഇന്
ഷവറൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് അയുക്കണീമന്് യഺീതഺരഽ ന഻യമവഽമ഻ലല.
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J. കള്ളപ്പണം ീവള഻പ്പ഻ക്കഽന്നത഻ന് എത഻ീരയഽള്ളതഽം (Anti-Money
Laudering
)(AML),
ന഻ങ്ങളുീട
ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീന
അറ഻യഽന്നതഽമഺയ഻ ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട് മഺര്
ഗന഻ര്
ുത്ഩശങ്ങൾ
ന്ദ്ക഻മ഻നലഽകൽ ന഻യമ രമലലഺത്ത
ണും ന്ദ് വിത്ത഻കള഻ലാീട ുനടഽന്
ണും ന഻യമ രമഺയ഻
ുനട഻യ ര഼ത഻യ഻ലഺകഽന്ത഻നഽള വ ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഺണ് കള വപ്പണും ീവളുപ്പ഻ക്കഽക.
കള വപ്പണും ീവളുപ്പ഻ക്കഽക എന്ത് കള വപ്പണും അതഺയത് ന഻യമ രമലലഺത്ത
ണും
അത഻ന്
ീറ
യഥഺര്
ഥ
ുന്ദ്ശഺതസിന്
മറചാണ്
ീകഺ ട്
സമ്പദ്
വ഻ ണ഻യ഻ുലക്ക്
ീകഺ ടഽവരഽന്തഺണ് ുനട഻യ ന഻യമ രമഺയ഻ അത് അങ്ങീന ,ര഼ത഻യ഻ലഺകഽും. ഈ
ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയ഻ലാീട
ണത്ത഻ന് അത഻ന്
ീറ ന്ദ്ക഻മ഻നൽ വശും നഷ്ടീപ്പടഽകയഽും സഺധഽതയഽള വതഺയ഻
മഺറഽകയഽും ീചയാറുും.
ബഺകഽകൽ, ഇന്
ഷവറന്
സ് തഽടങ്ങ഻യ ധനകഺരയ സ്ഥഺ നങ്ങള഻ലാീട അവരഽീട
ണും
ീവള഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് ന്ദ്ക഻മ഻നലഽകൽ ന്ദ്ശമ഻ക്കഽും. കിന്ദ്ത഻മമമഺര്
ഗങ്ങള഻ൽ അവൽ ഇട ഺടഽകൽ
നടത്തഽും
അതഺയത്,
ച഻ല
ഇന്
ഷവറന്
സ്
വഺങ്ങഽകയഽും
അവരഽീട
ആവശയും
കഴ഻ഞ്ഞത഻നഽുശഷും ആ ണും ഻ന്
വല഻ചാണ് അന്ദ് തയക്ഷരഺകഽകയഽും ീചയാറുും.
കള വപ്പണവഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട
ന്ദ് വര്
ത്തനങ്ങൽ
തടയഽന്ത഻ന്
ഇന്ത്യ
ുലഺകീമമ്പഺടഽമഽള വ രഺജയങ്ങള഻ൽ സര്
ക്കഺൽ തലത്ത഻ൽ ര഻ന്ദ്ശമും നടക്കഽന്ഽ ട്.

ഉള്
പ്പീട

2005-ൽ ന്ദ് ഺബലയത്ത഻ൽ വന് 2002-ീല ദ഻ ന്ദ് ഻വന്
ഷൽ ഓഫ് മണ഻ ുലഺണ്
ഡറ഻ുംഗ് ആക്ട്
ത്തനങ്ങ
ന്ദ് വര്
ബന്ധീപ്പട്ട
കള വപ്പണവഽമഺയ഻
(എ ഻എുംഎല്)ൽ
തടയഽന്ത഻നഽും
കള വപ്പണത്ത഻ലാീട സമ്പഺദ഻ചാണ സവത്ത് ക ടഽീകട്ടുന്ത഻നഽമഺണ് .ഐആര്
ഡ഻എഐയഽീട
ആന്
റ഻- മണ഻ ുലഺണ്
ഡറ഻ുംഗ് മഺര്
ഗുരഖകൽ ന്ദ് കഺരും ഇന്
ഷവറന്
സ് ുസവനങ്ങള്
ക്ക്
അു ക്ഷ഻ക്കഽന്
ഉ ുഭഺക്തഺക്കീള
യഥഺര്
ഥത്ത഻ൽ
ത഻ര഻ചാണറ഻യഽന്ത഻ന്
ആവശയമഺയ
നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ സവ഼കര഻ക്കഽക, സുംശയഺസ് ദമഺയ ഇടഺ ഺടഽകൽ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട് ീചയാറുക
കള വപ്പണും ഉള്
ീപ്പട്ടത് അഥവഺ ഉള്
ീപ്പട്ട഻ട്ടു ുടഺ എന്് സുംശയ഻ക്കഽന് ുകസഽകളുീട
ശര഻യഺയ ീറുക്കഺര്
ഡഽകൽ സാക്ഷ഻ക്കഽക.
ീകൂവസ഻ ന്ദ് കഺരും തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ സവ഼കര഻ചാണ് തങ്ങളുീട
ഉ ുഭഺക്തഺക്കളുീട യഥഺര്
ഥത്ത഻ലഽള വ വയക്ത഻തവും ന഻ര്
ണയ഻ുക്ക ടത് ആവശയമഺണ്:
1.
2.
3.
4.

ുമല്
വ഻ലഺസ ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരഖ
നറ്രവഽും ഽത഻യ ുഫഺുട്ടഺന്ദ്ഗഺഫ്
സഺമ്പത്ത഻കസ്ഥ഻ത഻
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ന്
ീറ ഉുദശയും

ീകൂവസ഻ നട ട഻ ന്ദ്കമത്ത഻ന്
ീറ ഭഺഗമഺയ ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ൽ ന഻ന്ഽും
സവ഼കര഻ചാണ് ബ഻സ഻നസിന് ീകഺ ടഽവരഽന് സമയത്ത് തീന് സമര്
പ്പ഻ചാണീതന്് ഉറപ്പഺുക്ക ടത്
നജന്
റഽമഺരഽീട ചഽമതലയഺണ്:
1. വയക്ത഻കളുീട കഺരയത്ത഻ൽ ാര്
ണമഺയ ു ര്, ബന്ധീപ്പുട ട നമ്പൽ, ഇന്
ഷവൽ
ീചയാറുന്
വയക്ത഻യഽീട
ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ-ുമല്
വ഻ലഺസ
ുരഖകൽ,
ഺന് നമ്പൽ,
എന്
ഇഎറ് ഓട഻ ആവശയങ്ങള്
ക്കഺയ഻ സമ്പാര്
ണ ബഺക് അീക്കി ട് വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ.
2. ുകഺര്
പ്പുററ്റുകളുീട കഺരയത്ത഻ൽ - സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് ഓഫ് ഇന്
ുകഺര്
പ്പുറഷൽ,
ീമുമ്മഺറഺ ടും
ആന്
റ്
ആര്
ട്ട഻ക്ക഻ൽ
ഓഫ്
അുസഺസ഻ുയഷൽ,
ബ഻സ഻നസിന്
ഇട ഺടഽകള്
ക്കഽള വ വൽ ഓഫ് അുറ്റഺര്
ണ഻, ഺന്കഺര്
ഡ഻ന്
ീറ കര്
പ്പ്.
3.

കഺള഻ത്ത
സ്ഥഺ നമഺീണക഻ൽ
രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷൽ
ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ീടക഻ൽ),
ഺര്
്്ണര്
ഷ഻പ്പ്
ഡ഼ഡ്,
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സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
(രജ഻സ്റ്റൽ
ബ഻സ഻നസിന്
ഇട ഺടഽകള്

നടത്തഽന്ത഻ന് ഒരഽ
കഺള഻യ്ക്ക്ക് അഥവഺ ജ഼വനക്കഺരന് നല്
ക഻യ഻ട്ടുള വ
അുറ്റഺര്
ണ഻, ആ വയക്ത഻യഽീട ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ുരഖ.
4. ന്ദ്ടസ്റ്റുകളുീടയഽും
ീഫി ുടഷനഽകളുീടയഽും
സ്ഥഺ നത്ത഻ന്
ുറതഽു ഺീല തീന്.

കഺരയത്ത഻ൽ

-

വൽ ഓഫ്
കഺള഻ത്ത

ഇത്തരും വ഻വരങ്ങൽ ഉത് ന്ങ്ങളുീട ുന്ദ്കഺസ് ീസലല഻ുംഗ഻ന് സഹഺയ഻ക്കഽും മഺന്ദ്തമലല ഇീതഺരഽ
ന്ദ് ുയഺജനകരമഺയ വ഻ ണന മഺര്
ഗും കാട഻യഺണ് എന്ത് ന്ദ്ശദ്ധ഻ുക്ക ട വളീര ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട
ഒരഽ കഺരയമഺണ്.

പ്ഗഹം
a) ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ തീന് കഽറ഻ചാണുള വ വ഻വരങ്ങൽ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ലാീട
അറ഻യ഻ക്കഽക എന്തഺണ് ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ീല ആദയ ട഻.
b) ു ഺള഻സ഻ ആരുംഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പ് മഽതൽ ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട് അവസഺന഻ക്കഽന്ത് വീരയഽും
വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങൽ ീവള഻ീപ്പടഽത്തണും.
c) ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ഒപ്പ഻ടഽന്ത഻നഺയ഻ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന്
ീറ
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ീ ഺതഽുവ ഒരഽ ഡ഻േുറഷൽ ുചര്
ക്കഺറഽ ട്.

അവസഺനും

d) ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല഻ന്
ീറ ഘടകങ്ങൽ
i. ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട ാര്
ണമഺയ ു ര്
ii. ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട ുമല്
വ഻ലഺസവഽും ബന്ധീപ്പടഽന്ത഻നഽള വ മറ്റ് വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും
iii. ആുരഺഗയ
ഇന്ഷ
 വറന്
സ്
ു ഺള഻സ഻യഽീട
കഺരയത്ത഻ൽ
ബഺക്
അീക്കി ട്
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
iv. ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട ീന്ദ് ഺഫഷൽ, ീതഺഴ഻ൽ അഥവഺ ബ഻സ഻നസിന്
v. ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ വസ്തഽന഻ഷ്ഠതയഽീട സവ഻ുശഷതയഽും വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും
vi. ഇന്
ഷവൽ തഽക
vii. മഽമ്പഽ ടഺയ഻രഽന്തഽും ന഻ലവ഻ലഽള വതഽമഺയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
viii. മഽന്നഷ്ടഺനഽഭവും
ix. ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ഡ഻േുറഷൽ
e) റ഻സ്കഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങളുും ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന്
വയക്ത഻ ഇന്
ഷവറൽക്ക് ൂകമഺറ഻യ഻ട്ടു ീടന്് ഉറപ്പഺുക്ക ട മദ്ധയസ്ഥൽ എന് ന഻ലയ഻ൽ
നജന്
റ഻ന്
ീറ ഉത്തരവഺദ഻ത്തവമഺണ്.
f) ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന് വഺദ്ധരദഺനും ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ റ഻സ്ക് സവ഼കഺരയമഺുണഺ ആീണക഻ൽ നത്
ന഻രക്ക഻ലഽള വ,
നത്
വയവസ്ഥയ഻ലഽള വ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ര഻രക്ഷയഺണ്
സവ഼കര഻ുക്ക ടീതന്് ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഺണ് അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്.
g) ഒരഽ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ,
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നല്
കഽും, അയഺളത് വഺയ഻ചാണ്
ന്ദ് സ്തഺവന നല്
കണും.

ീന്ദ് ഺസ്ീ ക്ടസ് ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന്
മനസിന഻ലഺക്ക഻ീയന്് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല഻ന്

h) ഒരഽ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ് കഺരും ഇന്
ഷവറന്
സ് വഺങ്ങഽന്ത഻നഺയ഻ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ
അടയ്ക്ക്കഽന് തഽകയഺണ് ന്ദ് ഼മ഻യും.
i)

ന്ദ് ഼മ഻യും
ണമഺുയഺ, നീതക഻ലഽും അുംഗ഼കിത ബഺക഻ന്
ീറ ീചുക്കഺ, ഡ഻മഺന്
റ്
ന്ദ്ഡഺറ് ഓുറ്റഺ, ു ഺസ്റ്റൽ മണ഻ ഓര്
ഡുറഺ, ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് അഥവഺ ീഡബ഻റ്റ് കഺര്
ഡഽകുളഺ,
ഇന്
റര്
ീനറ്റ് വഴ഻ുയഺ, ഇ-ന്ദ്ടഺന്
സ്ഫുറഺ,
ഡയറക്ട് ീന്ദ്കഡ഻ുറ്റഺ സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ
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അുതഺറ഻റ്റ഻ അുംഗ഼കര഻ക്കഽന്
അടയ്ക്ക്കഺും.

നീതഺരഽ

ണും

അടയ്ക്ക്കഽന്

j) ഇന്
ഷവറന്
സ്
ന഻ലവ഻ലഽ ീടന്഻ത്
ീതള഻വ്
ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത഻നഺണ് ഇന്
ഷവറന്
സ് സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്.
k) ഇന്
ഷവറന്
സ്
ു ഺള഻സ഻

ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ന്
ീറ

ീതള഻വ഻നഺയഽള വ

l) ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട഻ന്
ീറ സഺധഽതയ്ക്ക്കഺയ഻ ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ
വയവസ്ഥീയയഺണ് വഺറന്
റ഻ എന്് റയഽന്ത്.

ര഼ത഻ുയഺ

ആവശയമഺയ഻
ഔുദയഺഗ഻ക
എഴഽത഻

ഉ ുയഺഗ഻ചാണ്
വരഽന്഻ടത്ത്

ുഡഺക്കഽീമന്
റഺണ്

ുചര്
ത്ത഻ര഻ക്കഽന്

ഒരഽ

m) ു ഺള഻സ഻
കഺലഺവധ഻യ഻ൽ
എീന്ത്ക഻ലഽും
ചട്ടത്ത഻ുലഺ
വയവസ്ഥയ഻ുലഺ
മഺറ്റങ്ങൽ
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ വരഽത്തഽകയഺീണക഻ൽ അത് ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ൽ ുഭദഗത഻വരഽത്ത഻യഺണ്
ീചയാറുന്ത് ഇത഻ീനയഺണ് എന്
ുഡഺഴ്ീസ്മന്
റ് എന്് റയഽന്ത്.
n) ന഻ര്
മ്മഺണ ചട്ടത്ത഻ന്
ീറ നറ്റവഽും ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട ലക്ഷയ്ും കക്ഷ഻കളുീട ഉുദശയും നടപ്പ഻ൽ
വരഽത്തഽകയഽും ു ഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ൽ തീന് ക ീടത്തഽകയഽും ീചയാറുക എന്തഺണ്.
o) ന്ദ്ക഻മ഻നലഽകൽ ന഻യമ രമലലഺത്ത ണും ന്ദ് വിത്ത഻കള഻ലാീട ുനടഽന് ണും ന഻യമ രമഺയ഻
ുനട഻യ ര഼ത഻യ഻ലഺകഽന്ത഻നഽള വ ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഺണ് കള വപ്പണും ീവളുപ്പ഻ക്കഽക എന്ത്,
കള വപ്പണവഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട
ന്ദ് വര്
ത്തനങ്ങൽ
തടയഽന്ത഻ന്
ഇന്ത്യ
ഉള്
പ്പീട
ുലഺകീമമ്പഺടഽമഽള വ രഺജയങ്ങള഻ൽ സര്
ക്കഺൽ തലത്ത഻ൽ ര഻ന്ദ്ശമും നടക്കഽന്ഽ ട്
p) ീകൂവസ഻ നട ട഻ ന്ദ്കമത്ത഻ന്
ീറ ഭഺഗമഺയ ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ൽ ന഻ന്ഽും
സവ഼കര഻ചാണ്
ബ഻സ഻നസിന്
ീകഺ ടഽവരഽന്
സമയത്ത്
തീന്
സമര്
പ്പ഻ചാണീതന്്
ഉറപ്പഺുക്ക ടത് നജന്
റഽമഺരഽീട ചഽമതലയഺണ്.
പ്പധഺന പദങ്ങൾ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

ു ഺള഻സ഻ ുഫഺും
ന്ദ് ഼മ഻യും മഽന്
കാറഺയ഻ അടയ്ക്ക്കഽക
ഇന്
ഷവറന്
സ് സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
ഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ്
വഺറന്
റ഻
വയവസ്ഥ (ക ട഼ഷൽ)
എന്
ുഡഺഴ്ീസ്മന്
റ്
കള വപ്പണും ീവളുപ്പ഻ക്കൽ
ന഻ങ്ങളുീട ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീന അറ഻യഽക
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പഺഠം 8
ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ഉത്പന്നങ്ങൾ

ുമഽഖം
ഇന്ത്യയ഻ീല വ഻വ഻ധ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന് വ഻വ഻ധ
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത് ന്ങ്ങീളപ്പറ്റ഻
നമഽക്ക്
ഈ
ഺഠത്ത഻ലാീട
മനസിന഻ലഺക്കഺും. ീമഡ഻ീേയ഻ും എന് ഒരഽ ഉത് ന്ത്ത഻ൽ ന഻ന്ഽും ആയ഻രക്കണക്ക഻ന്
വ഻വ഻ധ ഉത് ന്ങ്ങൽ വീര, ഉ ുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക് അനഽുയഺജയമഺയ
ര഻രക്ഷ
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത഻ന് സഺധ഻ക്കഽും. വയക്ത഻കള്
ക്കഽും കഽടഽുംബത്ത഻നഽും ന്ദ്ഗാപ്പ഻നഽും
അനഽുയഺജയമഺയ
ര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻നഽള വ വ഻വ഻ധ
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത് ന്ങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണ് ഈ ഺഠത്ത഻ൽ വ഻വര഻ചാണ഻ട്ടു ട്.
ഉള്ളടക്കം
A. ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് വ഻ഭഺഗങ്ങൽ
B. ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ന഻ലവഺരത്ത഻നഽള വ ഐആര്
ഡ഻എയഽീട മഺര്
ഗുരഖകൽ
C. ആശഽ ന്ദ്ത഻വഺസ നഷ്ട ര഻ഹഺര ഉത് ന്ും
D. ുടഺപ്പ്-അ ്
ര഻രക്ഷ അഥവഺ ഉയര്
ന് ക഻ഴ഻വഽള വ ഇന്
ഷവറന്
സ് ലഺനഽകൽ
E. സ഼ന഻യര്സ഻റ്റ഻സൽ ു ഺള഻സ഻
F. ഫ഻്സഡ് ീബന഻ഫ഻റ്റ്
ര഻രക്ഷകൽ - ുഹഺസ് ഻റ്റൽ കയഺഷ്. ഗഽരഽതര ുരഺഗും
G. ദ഼ര്
ഘകഺല ര഻രക്ഷ ഉത് ന്ും
H. ുകഺുംുബഺ ഉത് ന്ങ്ങൽ
I.
ഺുക്കജ് ു ഺള഻സ഻കൽ
J. ദഺര഻ന്ദ്ദയ വ഻ഭഺഗങ്ങള്
ക്കഽള വ ൂമുന്ദ്കഺ ഇന്
ഷവറന്
സഽും ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സഽും
K. രഺന്ദ്ഷ്ട഼യ സവഺസ്തയ ബ഼മഺ ുയഺജന
L. ന്ദ് ധഺന്
മന്ദ്ന്ത്഻ സഽരക്ഷ ബ഼മഺ ുയഺജന
M. ന്ദ് ധഺന്
മന്ദ്ന്ത്഻ ജൽ ധൽ ുയഺജന
N. അ കട-ൂവകലയ
ര഻രക്ഷ
O. ഓവര്
സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
P. ന്ദ്ഗാപ്പ് ീഹല്
ത്ത് കവൽ
Q. ന്ദ് ുതയക ഉത് ന്ങ്ങൽ
R. ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻കളുീട മഽഖയ ദങ്ങൽ

ഈ

ഺഠും

ഠ഻ചാണത഻നഽുശഷും, ന഻ങ്ങള്
ക്ക് ീചയാറഺൽ കഴ഻ുയ

ടത്:

a) ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ വ഻വ഻ധ വ഻ഭഺഗങ്ങള്വ഻വര഻ക്കഽക
b) ആുരഺഗയ ഇന്ഷ
 വറന്
സ് ന഻ലവഺരത്ത഻നഽള വ ഐആര്
ഡ഻എയഽീട

മഺര്
ഗുരഖകൽ
വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽക
c) ഇന്് ഇന്ത്യന് വ഻ ണ഻യ഻ൽ ലഭയമഺയ വ഻വ഻ധ ആുരഺഗയ ഉത് ന്ങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണ്
ചര്
ചാണ ീചയാറുക
d) വയക്ത഻ഗത അ കട ഇന്
ഷവറന്
സ഻ീനക്കഽറ഻ചാണ് വ഻വര഻ക്കഽക
e) ഓവര്
സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ീനക്കഽറ഻ചാണ് ചര്
ചാണ ീചയാറുക
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f) ആുരഺഗയ

ു ഺള഻സ഻ളുീട
മനസ഻ലഺക്കഽക

മഽഖയ

ചട്ടങ്ങീളയഽും

ഉ ഺധ഻കീളയഽും

കഽറ഻ചാണ്

A. ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ഉത്പന്നങ്ങളുീട വ഻ഭഺഗങ്ങൾ

1. ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ഉത്പന്നങ്ങൾ -ുമഽഖം

ഐആര്
ഡ഻എയഽീട ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലഷനഽകൽ ആുരഺഗയ
ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് ഇങ്ങീനയഺണ്

ര഻രക്ഷീയ

ന഻ര്
വചനം
“ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസിന്”
അഥവഺ “ആുരഺഗയ
അഷവൽ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ ആനഽകാലയും അഥവഺ ദ഼ര്
ഘകഺല
ഇന്
ഷവറന്
സ് , വയക്ത഻ഗത അ കട
ര഻രക്ഷ ഉള്
പ്പീട
ആനഽകാലയും അഥവഺ ച഻ക഻ത്സ, ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ അഥവഺ ആശഽ
നല്
കഽന്ത഻നഽള വ ഇന്
ഷവറന്
സ് കരഺറഺണ്.

ര഻രക്ഷ” എന്ഺൽ
ര഻രക്ഷ, ന്ദ്ടഺവൽ
അസഽഖങ്ങള്
ക്കഽള വ
ന്ദ്ത഻ ആനഽകാലയും

ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് ഉത്പന്നങ്ങളുീട ുന്ദ്ശണ഻യ഻ൽീപ്പട്ട ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത് ന്ങ്ങളഺണ്
ഇന്ത്യൽ
വ഻ ണ഻യ഻ൽ
ലഭയമഺയ
മ഻ക്കതഽും.
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ല് അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത് മാലും ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഉ ടഺുയക്കഺവഽന്
ീചലവഽകള്
ക്കഺണ് ഇത്തരും ഉത് ന്ങ്ങള് ര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത്.
മഺന്ദ്തമലല,
ഇത്തരത്ത഻ലഽള വ ീചലവഽകള് വളീര ഉയര്
ന്തഽും വര്
ദ്ധ഻ചാണ് വരഽന് ആുരഺഗയ
ര഻ ഺലന ീചലഽകൽ,
ശഺസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
,
വ഻ ണ഻യ഻ീലത്തഽന്
ീചലുവറ഻യ സഺുകത഻ക വ഻ദയ,
ഽത഻യ തരത്ത഻ലഽള വ മരഽന്ഽകളുീട അമ഻ത
വ഻ല എന്഻വ സഺധഺരണക്കഺരന് തഺങ്ങഺവഽന്ത഻ലഽും അപ്പുറമഺണ്. വഺസ്തവത്ത഻ൽ
സഺമ്പത്ത഻കമഺയ഻ ീമചാണീപ്പട്ട ന഻ലയ഻ലഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ു ഺലഽും ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് കാടഺീത
ഇത്തരും ഉയര്
ന് ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകൽ തഺങ്ങഺന്
സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.
ആയത഻നഺല്
,
ര
ന്ദ് ഺധഺനയുമറ഻യത്:

ട്

കഺരണങ്ങളഺലഺണ്

ടഺയഺല്
ച഻ക഻ത്ന
സഺമ്പത്ത഻ക സഹഺയം ലഭ഻ക്കഽം.

 അസഽഖമഽ

ആുരഺഗയ

ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്

ീസൌകര ങ്ങൾ
ക്കഺയ഻

 ുളുകളുീട സമ്പഺദ ം സംരക്ഷ഻ക്കഽന്നത഻ന് സഹഺയ഻ക്കഽം

അീലലക഻ല്അസഽഖും വരഽുമ്പഺള്അത് ത഼ര്
ന്് ു ഺകഽും.
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന് ീചലവ഻ന്
ര഻രക്ഷയഽള വ
ആദയീത്ത
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത് ന്മഺണ് – ീമഡ഻ീേയ഻ും- 1986-ല് 4
ീ ഺതഽുമഖലഇന്
ഷവററഽമഺരഺണ് ഇത് ആവ഻ഷ്കര഻ചാണത്. ഈ കമ്പന഻കൽ ുവീറയഽും
ല
ര഻രക്ഷകള് ആവ഻ഷ്കര഻ചാണ഻രഽന്ഽ അതഺയത്
റ഻ട്ടയര്
ീമന്റ഻ന് ുശഷമഽള വ
ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകള്
ക്കഺയ഻ ീചറഽന്ദ് ഺയത്ത഻ീല
ര഻രക്ഷ നല്
കഽന് ഭവ഻ഷയ
ആുരഺഗയ ു ഺള഻സ഻, യഺന്ദ്ത ഇന്
ഷവറന്
സ് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന് ഓവര്
സ഼സ്
ീമഡ഻ീേയ഻ും ു ഺള഻സ഻, ഺവീപ്പട്ടവര്
ക്കഺയ഻ ജന ആുരഺഗയ ബ഼മഺ ു ഺള഻സ഻.
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഻ന്഼ട് ഇന്
ഷവന്
സ് ുമഖലയ഻ുലക്ക് സവകഺരയ കമ്പന഻കള് കടന്ഽവന്ഽ, അങ്ങീന
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉള്
പ്പീടയഽള വ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ുലക്ക് ധഺരഺളും
കമ്പന഻കൽ കടന്ഽ വന്ഽ.
അങ്ങീനയഽള വ കടന്് വരവ഻ലാീട ബ഻സ഻നസിന്
വയഺ ഻ക്കഽകയഽും ഇത്തരും ര഻രക്ഷകള്
ക്ക് ഒരഽ ഺട് മഺറ്റും വരഽകയഽും ഽത഻യ ച഻ല
ര഻രക്ഷകള്കാട഻ ആരുംഭ഻ക്കഽകയഽും ീചയ്ക്തഽ.
ഇന്്, ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖല വളീരുയീറ വളരഽന്ഽ, മ഻ക്ക ജനറല്
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കള്
, സ്റ്റഺന്
ുഡ
ുലഺൽ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറൽ, ൂലഫ് ഇന്
ഷവറൽ
എന്഻വൽ നാറഽകണക്ക഻ന് ഉത് ന്ങ്ങളഺണ് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ത്. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും,
ീമഡ഻ീേയ഻മ഻ന്
ീറ
അട഻സ്ഥഺന
ഘടന
അതഺയത്
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന്
ീചലവഽകള്
ീക്കത഻ീരയഽള വ
ര഻രക്ഷ ഇുപ്പഺഴഽും വളീരുയീറ ജനന്ദ് ഼ത഻യഽള വ
ഇന്
ഷവറന്
സഺണ്.
2013-ീല ഇന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ ആന്
റ്
(ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്) ീറഗഽുലഷന്
സ് ന്ദ് കഺരും

ീഡലവപ്ീമന്
റ്

അുതഺറ഻റ്റ഻

ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കള്
ക്ക് ദ഼ര്
ഘകഺല ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത് ന്ങ്ങൽ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറഺും
ുക്ഷ കഽറഞ്ഞത് ഓുരഺ 3 വര്
ഷുത്തക്ക്
അത്തരും ഉത് ന്ങ്ങളുീട ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ന് വര്
ദ്ധന
ഺട഻ലല, അത഻നഽുശഷും
ന്ദ് ഼മ഻യും ഽനരവുലഺകനും ീചയ്ക്ത് ര഻ഷ്കര഻ക്കഺും.

1. ൂലഫ്

2. ുനഺണ്
-ൂലഫ്

ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കള്
ക്കഽും
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കള്
ക്കഽും കഽറഞ്ഞത് 1 വര്
ഷീത്തയഽും
രമഺവധ഻ 3 വര്
ഷീത്തയഽും
കഺലഺവധ഻ുയഺട് കാട഻ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത് ന്ങ്ങൽ വഺദ്ധരദനും
ീചയാറഺും വയവസ്ഥ എീന്ത്ന്ഺൽ കഺലഺവധ഻യ഻ലഽടന഼ളും ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ന് മഺറ്റും
വരഽത്തഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.

2. ുുരഺഗ

ുപഺള഻സ഻കളുീട സവ഻ുശഷതകൾ

ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
അട഻സ്ഥഺന രമഺയ഻
ുരഺഗങ്ങളുമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട
ര഻രക്ഷയഺണ് ആയത഻നഺൽ
ുരഺഗങ്ങൽ മാലമഽ ടഺകഽന് ീചലവഽകളുമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട
ര഻രക്ഷ കാട഻യഺണ്.
ച഻ലുപ്പഺള്
, ഒരഽ വയക്ത഻യഽക്കഽ ടഺകഽന്
ുരഺഗും ദ഼ര്
ഘകഺലും ന഻ലന഻ല്
ക്കഽന്ുതഺ, ച഻രസ്ഥഺയ഻ുയഺ, ഗഽരഽതുരഺ ആകഺും.
അ കടമാലമഽ ടഺുയക്കഺവഽന്
ര഻ക്കഽകൽ
അഥവഺ
ൂവകലയീത്ത
തഽടര്
ന്്
ഉ ടഺുയക്കഺവഽന് ച഻ക഻ത്സീചലവഽകളുമഺകഺും.
ഓുരഺ വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഽമഽള വ ഉ ുഭഺക്തഺക്കീള
ര഻ഗണ഻ചാണ് ുവണും ഉത് ന്ങ്ങൽ
രാ കല് ന ീചുയാറ ടത്. തങ്ങളുീട എലലഺ ആവശയങ്ങള്
ക്കഽമഽള വ ഒരഽ സമന്ദ്ഗമഺയ
ര഻രക്ഷയഺണ് ഉ ുഭഺക്തഺക്കൽ ആന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽന്ത്. അുത സമയത്ത് തീന്
വളീരുയീറ സവ഼കഺരയതയഽും കാടഽതല് എണും ീചലവഺകഽന്ത഻നഽും ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത് ന്ങ്ങൽ
മ഻തമഺയ
ന഻രക്ക഻ൽ
ലഭയമഺയ഻ര഻ക്കണും,
അവ
ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന് ലള഻തമഺയ഻ മനസിന഻ലഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കണും, മഺന്ദ്തമലല ീസയ഻ല്
സ്
ട഼മ഻ന് അത് മഺര്
ക്കറ്റ് ീചയാറഺനഽും സഺധ഻ക്കണും.
3. ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ഉത്പന്നങ്ങളുീട

ഉത് ന്ത്ത഻ന്
ീറ രാ കല് ന എങ്ങീനയഺയ഻രഽന്ഺലഽും,
ഉത് ന്ങ്ങീള 3 വ഻ഭഺഗങ്ങളഺയ഻ തരും ത഻ര഻ക്കഺും:
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വ഻ഭഺഗങ്ങൾ
ആുരഺഗയ

ഇന്
ഷവറന്
സ്

a) നഷ്ടപര഻ഹഺര പര഻രക്ഷകൾ

ഈ ഉത് ന്മഺണ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് വ഻ ണ഻യ഻ീല മഽഖയമഺയ ഉത് ന്ും
ഇത് ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ മാലമഽ ടഺകഽന് യഥഺര്
ഥ ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകൽ
നല്
കഽും.
b) ന഻ശ്ച഻ത ുനഽകാല

പര഻രക്ഷകൾ

ഇത഻ീന ുഹഺസ് ഻റ്റൽ കയഺഷ് എന്ഽും
റയഽും, ഇത്തരും ഉത് ന്ങ്ങൽ
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ കഺലഘട്ടത്ത഻ീല ഓുരഺ ദ഻വസവഽും ന഻ശ്ച഻ത തഽക
നല്
കഽും.
ച഻ല ഉത് ന്ങ്ങള഻ൽ ശഺസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യകള്
ക്കഽും ന഻ശ്ച഻ത ന഻രക്ക഻ലഽള വ
വ഻ഹ഻തും ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
c) ഗഽരഽതരമഺയ അസഽഖത്ത഻നഽള്ള പര഻രക്ഷകൾ

ഹിദയഺഘഺതും, കഺന്
സൽ,
ക്ഷഺഘഺതും ു ഺലഽള വ മഽന്
കാൽ ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ട്ടുള വ
ഗഽരഽതര അസഽഖങ്ങൽ ഉ ടഺകഽകയഺീണക഻ൽ നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്
കഽന് ന഻ശ്ച഻ത
ആനഽകാലയ ലഺനഺണ഻ത്.
ുലഺകീമമ്പഺടഽും ആുരഺഗയ-ൂവകലയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഒരഽമ഻ചാണഺണ്,
ുക്ഷ ഇന്ത്യയ഻ൽ
വയക്ത഻ഗത അ കട ഇന്
ഷവറന്
സ് ന്ദ് ുതയകമഺയ഻ട്ടഺണ് വ഻ല്
ക്കഽന്ത്.
ഇന്ത്യയ്ക്ക്ക്
ഽറത്ത് വചാണു ടഺകഽന് ീചലവഽകള്
ക്ക് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ര഻രക്ഷ
നല്
കഽകയ഻ലല.
ഈ
ആവശയത്ത഻നഺയ഻
മീറ്റഺരഽ
ഉത് ന്ും്വര്
സ഼സ്ഡ
ീഹല്
ത്തഇ
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
അഥവഺ
പ്ടഺവല്
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ – വഺുങ്ങ ടതഺണ്. അടഽത്ത഻ീടയ഻ൽ മഺന്ദ്തമഺണ്, ച഻ല
വയവസ്ഥകളുീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ സവകഺരയ ഇന്
ഷവററഽമഺരഽീട
ച഻ല ഉയര്
ന്
ന഻രക്ക഻ലഽള വ
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത് ന്ങ്ങൽ
സഺധഺരണ
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ര഻രക്ഷയഽീട
ഭഺഗമഺയ഻
ഓവര്
സ഼സ്
ഇന്
ഷവറന്
സഽും
ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട്.
4. ഉപുഭഺക്തി വ഻ഭഺഗങ്ങൾഅനഽസര഻ച്ചുള്ള തരംത഻ര഻ക്കല്

ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ഉ ുഭഺക്തി വ഻ഭഺഗങ്ങീള ലക്ഷയ്ും വചാണഺണ് ഉത് ന്ങ്ങൽ രാ കല് ന
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്.
ആനഽകാലയഘടന,
വ഻ല,
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്,
വ഻ ണ഻
എന്഻വ
ഓുരഺ
വ഻ഭഺഗത്ത഻നഽും
ത഻കചാണുും
വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ഉ ുഭഺക്തിവ഻ഭഺഗങ്ങള്അനഽസര഻ചാണുള വ തരുംത഻ര഻ക്കലഺണ്:
a) വയക്ത഻ഗത

ര഻രക്ഷ – ഉ ുഭഺക്തഺക്കൽക്കഽും കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങള്
ക്കഽമഽള വത്.

ര഻രക്ഷ – ുകഺര്
പ്പുററ്റ് ീേയ഻ന്
റഽകള്
ക്ക് അവരഽീട ജ഼വനക്കഺീരയഽും
ന്ദ്ഗാപ്പുകള്
ക്ക് അവരഽീട അുംഗങ്ങള്
ക്കഽും വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ത്.

b) ന്ദ്ഗാപ്പ്

ു ഺള഻സ഻കൽ - രഺജയീത്ത
ഺവീപ്പട്ട
നല്
കഽന്ത് ആര്
എസ്ബ഻ൂവ ു ഺലഽള വ സര്
ക്കഺൽ

c) സമാഹ
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ജനവ഻ഭഺഗങ്ങള്
ക്ക്
ദ്ധത഻കൽ.

ര഻രക്ഷ

B. ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡുസഷനഽള്ള
ഐുര്
ഡ഻എ മഺര്
ഗന഻ര്
ുത്ഩശങ്ങൾ

വ഻വ഻ധ ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന് അുനകും വയതയസ്ത ഉത് ന്ങ്ങളുും
ഓുരഺ
ദങ്ങള്
ക്കഽമഽള വ വയതയസ്ത ന഻ര്
വചനങ്ങളുും ഒഴ഻വഺക്കലഽകളുും മാലും
വ഻ ണ഻യ഻ൽ ഒരഽ ഺട് ആശയക്കഽഴപ്പങ്ങൽ ഉ ടഺയ഻ട്ടു ട്.
ഇത് മാലും
ഉ ുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക്
ഉത് ന്ങ്ങൽ
തഺരതമയും
ീചയാറുന്ത഻നഽും
ുതഡ്
ഺര്
ട്ട഻
അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺര്
ക്ക്
ഓുരഺ കമ്പന഻കളുീട ഉത് ന്ങ്ങള്
ക്കഽള വ ീേയ഻ും
നല്
കഽന്ത഻നഽും ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് ഉ ടഺയ഻. മഺന്ദ്തമലല, ഗഽരഽതര അസഽഖ ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ
ഗഽരഽതര ുരഺഗങ്ങൽ എന്ത്ഺീണന്് ശര഻യഺയ഻ വയക്തമഺക്ക഻യ഻രഽന്഻ലല. ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ൽ ഇലുന്ദ്ക്ടഺണ഻ക് ുഡറ്റഺ ഉ ടഺക്കഽക എന്തഽും ബഽദ്ധ഻മഽട്ടഺയ഻
മഺറ഻.
ഇന്
ഷവററഽമഺരഽീടയഽും ുസവനദഺതഺക്കളുീടയഽും ട഻ ഻എകളുീടയഽും ആശഽ ന്ദ്ത഻കളുീട
ആശയക്കഽഴപ്പങ്ങൽ ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത഻നഽും
ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് ീ ഺതഽ ജനങ്ങളുീട
അനയഺയങ്ങൽ
ര഻ഹര഻ക്കഽന്ത഻നഽും
ഐആര്
ഡ഻എ,
ുസവനദഺതഺക്കൽ,
ആശഽ ന്ദ്ത഻കള്
, ീഫഡുറഷന് ഓഫ് ുചുംബര് ഓഫ് ഇന്
ഡസ്ന്ദ്ട഼സ് ആന്
റ്
ുകഺുമഴ്സഽും ഒരഽമ഻ചാണ് ആുരഺഗയ ഇ
ന്
ഷവറന്
സ് സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ് ീചയാറുന്ത഻നഺയ഻ ന്ദ് യ്ക്തും നടത്ത഻.
രസ് ര
ധഺരണയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ 2013-ൽ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ്
ീചയാറുന്ത഻നഽള വ മഺര്
ഗുരഖകൽ ഐആര്
ഡ഻എ ഽറീപ്പടഽവ഻ചാണു.
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയഽീട
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡുസഷനഽള വ
മഺര്
ഗുരഖയഺണ്
ഇുപ്പഺൽ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:
1. സഺധഺരണയഺയ഻ ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന് ഇന്
ഷവറന
സ് ദങ്ങളുടും ന഻ര്
വചനങ്ങൽ.
2. ഗഽരഽതര ുരഺഗങ്ങള്
ക്കഽള വ ന഻ര്
വചനും
3. ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ നഷ്ട ര഻ഹഺര ു ഺള഻സ഻കള഻ീല ീചലവഽകള഻ൽ ന഻ന്ഽും
4.
5.
6.
7.
8.

ഒഴ഻വഺക്കീപ്പട്ട ഘടകങ്ങളുീട ല഻സ്റ്റ്
ീേയ഻ും ുഫഺമഽകളുും മഽന്
കാൽ അനഽമത഻ ുഫഺമഽകളുും
ബ഻ലല഻ുംഗ് ുഫഺര്
മഺറ്റുകൽ
ആശഽ ന്ദ്ത഻കള഻ല്ന഻ന്ഽള വ ഡ഻സ്ചഺര്
ജ് സമ്മറ഻
ട഻ ഻എകളുും, ഇന്
ഷവററഽമഺരഽും റ്ആശഽ ന്ദ്ത഻കളുും തമ്മ഻ലഽള വ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ്
ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ട്.
ഽത഻യ ു ഺള഻സ഻കള്
ക്കഺയ഻ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ഫയല്ആന്
റ് യാസ് രാ ുരഖ.

ആുരഺഗയ ുസവനദഺതഺക്കളുീടയഽും ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയഽീടയഽും ഗഽണന഻ലവഺരും
ീമചാണീപ്പടഽത്തഽന്ത഻നഽള വ ഒരഽ വൽ നട ട഻യഺയ഻ മഺറ഻, മഺന്ദ്തമലല ആുരഺഗയ
സുംബന്ധവഽും ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് സുംബന്ധവഽമഺയ ുഡറ്റ ുശഖര഻ക്കഽന്ത഻നഽും
ഇത് സഹഺയകമഺയ഻.

C. ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസന് നഷ്ടപര഻ഹഺര ഉത്പന്നം

നഷ്ട ര഻ഹഺരും അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻യ഻ലാീട
സഺധഺരണവഽും ഇന്ത്യയ഻ൽ നറ്റവഽും കാടഽതല് വ഻ല്
ക്കീപ്പടഽന്തഽമഺയ ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ു ഺള഻സ഻യഺണ്.
എന് തഽകള഻ല്
഻എസ്
യഽ
ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ
ആരുംഭ഻ചാണ ീമഡ഻ീേയ഻ും ു ഺള഻സ഻യഺണ് ആദയീത്ത സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ്
ആുരഺഗയ
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ഉത് ന്ും, വളീരുയീറ കഺലും ഇത് മഺന്ദ്തമഺയ഻രഽന്ഽ വ഻ ണ഻യ഻ൽ ലഭയമഺയ഻രഽന്
നക ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത് ന്ും. ഈ ഉത് ന്ും തീന് കഽറചാണ് മഺറ്റങ്ങള്
വരഽത്ത഻ വ഻വ഻ധ ന്ദ്ബഺന്
ഡ് നഺമങ്ങള഻ൽ വ഻വ഻ധ ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ വ഻ ണ഻യ഻ൽ
എത്ത഻ചാണുീവക഻ലഽും രഺജയീത്ത നറ്റവഽും വ഻ല്
ക്കീപ്പടഽന് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ീമഡ഻ീേയ഻ും തീന്യഺണ്.
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ല് അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ീനത്തഽടര്
ന്ഽ ടഺകഽന്
ീചലവഽകള഻ല് ന഻ന്ഽും
ആളുകീള ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ നഷ്ട ര഻ഹഺര ഉത് ന്ങ്ങൽ സുംരക്ഷ഻ക്കഽും. മ഻ക്ക
ുകസഽകള഻ലഽും, ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽും ുശഷവഽമഽള വ കഽറചാണ്
ദ഻വസങ്ങള് കാട഻
ര഻രക്ഷ നല്
കഽും,
ുക്ഷ ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷനഽമഺയ഻
ബന്ധമ഻ലലഺത്ത ീചലവഽകൽ ഒഴ഻ീക.
അത്തരും
ര഻രക്ഷകള് നഷ്ട ര഻ഹഺര അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് നല്
കഽന്ത്, അതഺയത്,
മഽഖയഭഺഗും നല്
കഽും അഥവഺ ീചലവഺയ തഽക മഽഴഽവന് നല്
കഽും അഥവഺ
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന് ീചലവഺയ
ണും മഽഴഽവനഽും നല്
കഽും.
ഇത്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ര഻രക്ഷയ഻ല്
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്
ആനഽകാലയങ്ങളുീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും,
നത് സഺഹചരയത്ത഻ലഺണ്
ണും നല്
ുക ടീതന്്
(ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന്
, മഺരക ുരഺഗ ന഻ര്
ണയും അഥവഺ അ്മ഻റ്റഺയ഻ര഻ക്കഽന്
ഓുരഺ ദ഻വസവഽും) ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ് ത഻ ഺദ഻ചാണ഻ട്ടു ടഺവഽും അലലഺീത
യഥഺര്
ഥത്ത഻ല്ഉ ടഺയ ീചലവഽകളുീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല.
ഉദഺഹരണം
രഘഽവ഻ന്
ീറ ീചറ഻യ കഽടഽുംബത്ത഻ൽ അയഺളുും, ഭഺരയയഽും 14 വയസഽള വ
മകനഽമഺണഽള വത്. അയഺള് കഽടഽുംബത്ത഻ീല ഓുരഺ അുംഗങ്ങള്
ക്കഽും 1 ലക്ഷും
രാ യഽീട
ര഻രക്ഷ നല്
കഽന് ഒരഽ ീമഡ഻ീേയ഻ും ു ഺള഻സ഻ ഒരഽ ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യ഻ൽ
ന഻ന്ഽും
എടഽത്ത഻ട്ടു ട്.
ഓുരഺരഽത്തര്
ക്കഽും
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന്മാലമഽള വ
ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകള്
ക്ക് 1 ലക്ഷും രാ വീര
റ഻ക്കവറ഻ ലഭ഻ക്കഽും.
രഘഽവ഻ീന
ഹിദയഺഘഺതും
മാലും
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ല് അ്മ഻റ്റ്
ീചയാറുകയഽും
ശഺസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യയ്ക്ക്ക് വ഻ുധയനഺകഽകയഽും ീചയ്ക്തഽ.
അയഺളുീട ച഻ക഻ത്സ ബ഻ലല്
1.25 ലക്ഷും രാ യഺണ്. ലഺന഻ീല
ര഻രക്ഷ ന്ദ് കഺരും ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ 1
ലക്ഷും രാ
നല്
ക഻ ബഺക്ക഻ 25000 രാ
രഘഽവ഻ന്
ീറ ൂകയാറ഻ൽ ന഻ന്ഽും
ീചലവഺയ഻.
നഷ്ട ര഻ഹഺരത്ത഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ ീമഡ഻ീേയ഻ും ു ഺള഻സ഻യഽീട മഽഖയ
സവ഻ുശഷതകള് വ഻ശദമഺയ഻ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ട്ടു ട്,
പര഻രക്ഷയ്ക്കഇ
പര഻മ഻ത഻ ഉീണ്ടങ്ക഻ലഽം, അധ഻ക ഒഴ഻വഺക്കലഽകൾ അഥവഺ
ുനഽകാല ങ്ങൾ അഥവഺ ച഻ല ുഡ഻-്ണഽകൾ
്ുരഺ
ഇന്
ഷവറര്
മഺരഽം
അവരഽീട
ഉത്പന്നങ്ങൾ
ക്കഇ
നല്
കഽം.
വ഻ദയഺര്
ഥ഻കള്
ക്കഽള വ ഉ ുദശും തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ഉത് ന്ീത്തക്കഽറ഻ചാണുള വ
നകുദശ
വ഻വരങ്ങൽ
മഺന്ദ്തമഺണ്,
ഉത് ന്ീത്തക്കഽറ഻ചാണ്
കാടഽതല്
വ഻വരങ്ങള്
ക്കഺയ഻
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
ഇന്
ഷവററഽീട
ഉത് ന്ും
ര഻ുശഺധ഻ക്കഽക.
അയഺൾ ഇതഽമഺയ഻ ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട് ്ുരഺ ീമഡ഻ക്കല് പദങ്ങളും
അറ഻ു഻ര഻ക്കണം.
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1. ഇന്
ുപഷ ന്
റ് ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് ീചലവഽകൾ

ഒരഽ നഷ്ട ര഻ഹഺര ു ഺള഻സ഻ അസഽഖമാലുമഺ അ കടും മാലുമഺ ഉള വ
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന് ീചലവഺയ മഽഴഽവൽ
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
നല്
കഽും.
എലലഺ ീചലവഽകളുും നല്
ക഻ുയക്ക഻ലല, മ഻ക്ക
ര഻രക്ഷ
ീ ഺതഽുവ
ന഻ര്
വച഻ക്കഽന്ത്
ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻യഺയ഻ര഻ക്കഽും:

ഉത് ന്ങ്ങളുും ീചലവഽകളുീട
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്

i.

ആശഽ ന്ദ്ത഻ അഥവഺ ുനഴ്സ഻ുംഗ് ുഹഺും നല്
കഽന് മഽറ഻, ുബഺര്
ഡ഻ുംഗ്,
ുനഴ്സ഻ുംഗ് ീചലവഽകള്
. ഇത഻ല് ുനഴ്സ഻ുംഗ്
ര഻ ഺലനും, ആര്
എുംഒ
ചഺര്
ജഽകൽ, ഐവ഻ ഫ്ലുയ഻ഡഽകള്
⁄ രക്തും സവ഼കര഻ക്കൽ⁄ ഇന്
ജക്ഷൽ,
അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടററ഼വ് ീചലവഽകളുും അതഽു ഺീലയഽള വ മറ്റ് ീചലവഽകളുും
ഉള്
ീപ്പടഽും.

ii.

ത഼ന്ദ്വ

ര഻ചരണ വ഻ഭഺഗും (ഐസ഻യഽ) ീചലവഽകള്

iii. സര്
ജന്
,

അനസ്ുതഷയസ്റ്റ്, ീമഡ഻ക്കല് ന്ദ് ഺക്ട഼ഷ്ണൽ,
സ്ീ ഷയല഻സ്റ്റുകൽ, തഽടങ്ങ഻യവരഽീട ഫ഼സ്.

കണ്
സള്
ട്ടന്
റഽമഺൽ,

രക്തും, ഓ്സ഻ജന്
, ഓപ്പുറഷന് ത഼ുയറ്റൽ ചഺര്
ജഽകൽ,
ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ ഉ കരണങ്ങൽ,

iv. അനസ്ുതഷയ,
v.

മരഽന്ഽകള്

vi. ഡയഺല഻സ഻സ്, ക഼ുമഺ ീതറഺപ്പ഻, ുറഡ഻ുയഺ ീതറഺപ്പ഻

ഓര്
ുത്തഺ ഼ഡ഻ക് ഇുംലഺന്
റഽകൽ, ഇന്
ന്ദ്ഫഺ കഺര്
ഡ഻യഺക്
വഺല്
വ് മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കൽ, വഺസ്കഽലഺൽ ീസ്റ്റന്
റഽകൽ, തഽടങ്ങ഻യ ശഺസ്ന്ദ്തക഻യ
നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്കഽള വ കിന്ദ്ത഻മ ഉ കരണങ്ങളുീട വ഻ല

vii. ു സ്ുമക്കൽ,

ലുബഺറട്ടറ഻⁄
ുരഺഗ
ന഻ര്
ണയ
ച഻ക഻ത്സയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട മറ്റ് ീമഡ഻ക്കല്ീചലവഽകളുും.

viii. ആവശയമഺയ

ര഻ുശഺധനകളുും

ix. ഇന്
ഷവൽ

ീചയാറീപ്പട്ട
വയക്ത഻യഽീട
അവയവും
മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കൽ
ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യകള഻ല് ദഺതഺവ഻ന്
ീറ
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ
ീചലവഽകൽ
(അവയവത്ത഻ന്
ീറ വ഻ല ഒഴ഻ീക)

ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ല്
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മണ഻ക്കാുറഺ
അത഻ൽ
കാടഽതുലഺ
സമയും
അ്മ഻റ്റഺകഽകയഺീണക഻ൽ
മഺന്ദ്തുമ
ഒരഽ
സഺധഺരണ
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ
ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ു ഺള഻സ഻
ര഻രക്ഷ നല്
കഽകയഽള വു. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും ൂവദയ
ശസ്ന്ദ്തത്ത഻ന്
ീറ
ഽുരഺഗത഻ുയഺീട, മ഻ക്ക ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യകള്
ക്കഽും ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺുക ട ആവശയമ഻ലല. ഇന്് ുഡീകയര് നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങളഺയ഻,
ഇത്
സ്ീ ഷയൂലസ് ീചയ്ക്ത ുഡീകയര് ീസന്
ററഽകള഻ുലഺ ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ുലഺ ീചയാറഺന്
സഺധ഻ക്കഽും. ുനന്ദ്ത ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യകള്
, ക഼ുമഺ ീതറഺപ്പ഻, ഡയഺല഻സ഻സ്, തഽടങ്ങ഻യ
ച഻ക഻ത്സകൽ ുഡീകയൽ ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യകളഺയ഻ തരുംത഻ര഻ക്കഺും, ഈ ല഻സ്റ്റ് എുപ്പഺഴഽും
വളര്
ന്് ീകഺ ട഻ര഻ക്കഽും. .ഇത഻നഽും ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
ഔ്ു് ഷയന്
റ് ീചലവഽകള്
ക്കഽള വ
ര഻രക്ഷ ഇുപ്പഺഴഽും ഇന്ത്യയ഻ൽ വളീര
ര഻മ഻തമഺണ്, അത്തരും വളീരക്കഽറചാണ് ഉത് ന്ങ്ങള് മഺന്ദ്തുമ ഒ ഻ഡ഻
ര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ഽള വു.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും
ച഻ല
ലഺനഽകള഻ല് ഔ്ു് ഷയന്
റഺയ഻
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ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ഽ ട്, മഺന്ദ്തമലല ുഡഺക്ടീറ സരര്
ശ഻ക്കഽക,
സ്ഥ഻രമഺയ ീമഡ഻ക്കല് ര഻ുശഺധനകൽ, ദന്ത്ല്
-ഫഺര്
മസ഻ ീചലവഽകൽ തഽടങ്ങ഻യ
ആുരഺഗയ ര഻ ഺലവ ീചലവഽകള്
ക്കഽും ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
2. ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽം ുശഷവഽമഽള്ള ീചലവഽകൾ
i. ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽള്ള ീചലവഽകൾ

ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ ഒന്ഽക഻ൽ
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷനഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ീചയാറുകയഺീണക഻ൽ
അയഺള്
ക്ക്
ീചലവഽകളു ട്.

അട഻യന്ത്രും അഥവഺ ലഺൽ ീചയ്ക്തഽള വ
ഒരഽ
ുരഺഗ഻
ഓപ്പുറഷന്
ലഺന്
ുഹഺസ് ഻റ്റല഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻നഽമഽമ്പ്

ന഻ര്
വചനം
ഐആര്
ഡ഻എ
ീഹല്
ത്ത്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡുസഷൽ
മഺര്
ഗുരഖകൽ
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽള വ ീചലവഽകീള ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്:
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ ുഹഺസ് ഻റ്റല഻ൽ
ീമഡ഻ക്കല്ീചലവഽകൽ, അതഺയത്:

അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ന്

ീതഺട്ട്

മഽമ്പഽള വ

a) ഇന്
ഷവൽ

ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ീയ
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺുക്ക ടത്
ആവശയമഺയ഻രഽന് അുത അവസ്ഥയ്ക്ക്ക് ീചലവഺകഽന് ീമഡ഻ക്കൽ ീചലവഽകൽ,

b) അത്തരും ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന്

ഇന്
ു ഷയന്
റ് ീേയ഻ും ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻

സവ഼കര഻ക്കഽും.
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ല് അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻നഽമഽമ്പഽള വ ീചലവഽകള഻ൽ
ര഻ുശഺധനകൽ,
മരഽന്ഽകൽ,
ുഡഺക്ടറഽീട
ഫ഼സ്,
തഽടങ്ങ഻യവയഺണ്
ള്
ീപ്പടഽന്ത്.
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷനഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട അത്തരും ീചലവഽകൽക്ക് ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
ii. ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് ുശഷവഽമഽള്ള ീചലവഽകൾ

ആശഽ ന്ദ്ത഻ വഺസത്ത഻നഽുശഷും മ഻ക്ക ുകസഽകള഻ലഽും
ുരഺഗും സഽഖീപ്പടഽന്തഽും
തഽടര്
ച഻ക഻ത്സയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ീചലവഽകൽ ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ന഻ര്
വചനും
ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ീയ
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ീചയ്ക്തത഻നഽുശഷമഽള വ ീചലവഽകൽ, അതഺയത്:

ന഻ന്ഽും

ഡ഻സ്ചഺര്
ജ്

a) ഇന്
ഷവൽ

ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ീയ
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺുക്ക ടത്
ആവശയമഺയ഻രഽന് അുത അവസ്ഥയ്ക്ക്ക് ീചലവഺകഽന് ീമഡ഻ക്കൽ ീചലവഽകൽ,
b) അത്തരും ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന്
ഇന്
ു ഷയന്
റ് ീേയ഻ും ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻
സവ഼കര഻ക്കഽും.
ആശഽ ന്ദ്ത഻വഺസത്ത഻നഽുശഷമഽള വ
ന഻ര്
വച഻ക്കീപ്പട്ട
ദ഻സങ്ങള഻ീല
ീമഡ഻ക്കല്
ീചലവഽകൽ ന്ദ് ഺധഺനയമഽള വതഺണ്, ആയത഻നഺല് അത് ീേയ഻മ഻ന്
ീറ ഭഺഗമഺയ഻
കണക്കഺക്കഽും.
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ഡ഻സ്ചഺര്
ജഺയത഻നഽുശഷമഽള വ ീചലവഽകള഻ൽ
മരഽന്ഽകൽ,
ുഡഺക്ടറഽീട ഫ഼സ്, തഽടങ്ങ഻യവയഺണ് ഉള്
ീപ്പടഽന്ത്. ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷനഽമഺയ഻
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ബന്ധീപ്പട്ട അത്തരും ീചലവഽകൽക്ക് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും
ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
ഓുരഺ ഇന്
ഷവററഽും ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽും ുശഷവഽമഽള വ ീചലവഽകള്
നല്
കഽന്ത്
വയതയസ്ത
കഺലയളവ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും,
അത്
ു ഺള഻സ഻യ഻ല്
ന഻ര്
വച഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടു ടഺവഽും, സഺധഺരണഗത഻യ഻ല് ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന്
മഽമ്പഇ 30 ദ഻വസവഽം ുശഷം 60 ദ഻വസവഽമഺയ഻ര഻ക്കഽം ര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ത്.
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽും ുശഷവഽമഽള വ ീചലവഽകൽ ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരമഽള വ
ര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഽള വ ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽീട ഭഺഗമഺണ്.
a) ുഡഺമ഻സലറ഻ ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന്

ഈ ആനഽകാലയും ു ഺള഻സ഻യഽടമകൽ സഺധഺരണയഺയ഻ ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്഻ീലലക഻ൽ
ു ഺലഽും,
ഒരഽ വയക്ത഻ഗത ആുരഺഗയ ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺകഺീത
വ഼ട്ട഻ൽ
തീന്
ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
ീമഡ഻ക്കല്
ീചലവഽകള്
ക്കഽും
ര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയഽ ട്. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും,
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ല് അ്മ഻റ്റഺുക ട
അവസ്ഥയഽള വ
ുരഺഗമഽ ടഺകഽകയഽും,
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ുലുക്കഺ നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ുലുക്കഺ ീകഺ ടഽു ഺകഺൽ കഴ഻യഺത്ത
അവസ്ഥയ഻ലഺണ് ുരഺഗ഻ീയക഻ൽ, ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ുലഺ നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ുലഺ ക഻ടക്ക
ീസികരയും ലഭ഻ക്കഺത്തത഻ര഻ക്കഽക.
ഈ ര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് 3 മഽതല് 5 ദ഻വസങ്ങൽ എന് അധ഻ക വയവസ്ഥ ീ ഺതഽുവ
ബഺധകമഺണ്, അതഺയത്, ആദയീത്ത 3 മഽതല് 5 ദ഻വസീത്ത ച഻ക഻ത്സ ീചലവ്
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ തീന് മഽടക്കണും. ച഻ല സ്ഥ഻രുരഺഗങ്ങളഺയ ആസ്തമ,
ന്ദ് ുമഹും, ൂഹപ്പര് ീടന്
ഷൽ അഥവഺ ീ ഺതഽുരഺഗങ്ങളഺയ ചഽമ, ജലുദഺഷും,
ന഻, വയറ്റ഻ളക്കും, തഽടങ്ങ഻യവ ഇത഻ൽ ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല.
b) ീപഺതഽുവ ഒഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ട്യൂട്ട്ുള്ളവ

ുഹഺസ് ഻റ്റൂലസന് ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ു ഺള഻സ഻യ഻ീല ച഻ല ഒഴ഻വഺക്കീപ്പട്ടവ
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ. ഇത് ഐആര്
ഡ഻എഐ ന്ദ് ുതയക഻ചാണ് അന്സ്ചര്
IV –ല് ഇഷയാ ീചയ്ക്ത
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ്
മഺര്
ഗുരഖകള഻ല് വ഻ശദമഺയ഻
വ഻വര഻ചാണ് ഒഴ഻വഺക്കഺന് ആവശയീപ്പട്ടവയഺണ്.
വ഻ദയഺര്
ഥ഻കള് ഐആര്
ഡ഻എഐയഽീട ീവബ്ൂസറ്റ് സരര്
ശ഻ചാണ്
ലഭയമഺയ
മഺര്
ഗുരഖകള് വഺയ഻ചാണു മനസിന഻ലഺക്കഽക.
ഫയല് ആന്
റ്
യാസ്
വയവസ്ഥ
ന്ദ് കഺരും
നതക഻ലഽും
ഒഴ഻ക്കഺല്
ഇലലഺതഺക്കഽകുയഺ
നീതക഻ലഽും
അധ഻ക
ഒഴ഻വഺക്കല്
ുചര്
ക്കഽകുയഺ
ീചയാറുകയഺണക഻ല്
,
ഇത്
ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന്
ീറ
ഷ഼റ്റ഻ലഽും
ു ഺള഻സ഻യഽും
ന്ദ് ുതയകും വയക്തമഺക്കഽക.
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന് നഷ്ട ര഻ഹഺര
ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ
ഒഴ഻വഺക്കീപ്പട്ട഻ട്ടുള വവ ച഻ലത് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:

സഺധഺരണയഺയ഻

1. ന഻ലവ഻ലഽള വ ആസഽഖങ്ങൽ

വയക്ത഻ഗത ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സഽകള഻ൽ എുപ്പഺഴഽും ഒഴ഻വഺക്കഽന് ഒന്ഺണ഻ത്.
ഓുരഺ
ഇന്
ഷവര് ീചയാറുന്
വയക്ത഻യഽും
തങ്ങളുീട
മഽമ്പഽ ടഺയ഻രഽന്
അസഽഖങ്ങളുീട അഥവഺ
ര഻ക്കഽകളുീട വ഻വരങ്ങള് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
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ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് സമയത്ത് ീവള഻ീപ്പടഽത്തണീമന്ത് വളീര ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട ഒരഽ
സുംഗത഻യഺണ്.
ഇന്
ഷവറന്
സ് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ സവ഼കര഻ക്കുണഺ ുവ ടുയഺ എന്്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻ന് ഇന്
ഷവറീറ ഇത് സഹഺയ഻ക്കഽും.
ന഻ര്
വചനം
ഐആര്
ഡ഻എ
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡുസഷൽ
മഺര്
ഗന഻ര്
ുദശന്ദ് കഺരും
ന഻ലവ഻ലഽള വ
അസഽഖങ്ങീള ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്
“ഇന്
ഷവറൽ ആദയീത്ത ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽള വ 48 മഺസങ്ങള്
ക്കഽള വ഻ൽ
നീതഺരഽ
അവസ്ഥ,
ുരഺഗും
അഥവഺ
ര഻ക്ക്,
അഥവഺ
ബന്ധീപ്പട്ട
അവസ്ഥയഽീട(കളുീട)
ലക്ഷണും
ന഻ങ്ങള്
ക്ക്
ഉ ടഺയ഻രഽീന്ക഻ൽ,
അഥവഺ
ന഻ര്
ണയ഻ീചാണക഻ൽ അഥവഺ ൂവദയ സഹഺയും ുകടഽകുയഺ ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽകുയഺ
ീചയാറുക ”
ഒഴ഻വഺക്കീപ്പട്ടവയഺണ്:ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് നീതഺരഽ ന഻ലവ഻ലഽള വ
അവസ്ഥയഽും(കളുും), കമ്പന഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ു ഺള഻സ഻ എടഽത്ത അത്തരും ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ 48 മഺസീത്ത തഽടര്
ചാണയഺയ ര഻രക്ഷ കടന്ഽ ു ഺകഽക.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

അ കടും
മാലും
ആവശയും
വരഽന്ത്
ഒഴ഻ീകയഽീള വ
ുകഺസ്ീമറ്റ഻ക്
ച഻ക഻ത്സകള്
, ലഺസ്റ്റ഻ക് സര്
ജറ഻കൽ
കണടകൽ, ന്ദ്ശവണസഹഺയ഻ തഽടങ്ങ഻യവയഽീട വ഻ല
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺുക ട ആവശയമ഻ലലഺത്ത ദന്ത്ൽ ച഻ക഻ത്സ.
ുഹഺര്
ുമഺൽ മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കൽ
വ഼ട്ട഻ല്സരര്
ശ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ീറ ചഺര്
ജഽകൽ
വന്ധയത⁄ ഗര്
ഭസുംബന്ധമഺയ നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ
അമ഻തവണത്ത഻നഽള വ ച഻ക഻ത്സ
മഺനസ഻ക ുരഺഗങ്ങളുും ൂവകലയങ്ങളുും
കഺഴ്ച ന്ദ് ം  നും ശര഻യഺക്കഽന്ത഻നഽള വ ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ
ൂലുംഗ഼ക ുരഺഗങ്ങള്
ക്കഽള വ ച഻ക഻ത്സ
ദഺതഺവ഻ീന ര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ചഺര്
ജഽകൽ
അ്മ഻ഷൽ⁄ രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷന്ചഺര്
ജഽകൽ
ര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക്⁄ ുരഺഗന഻ര്
ണയത്ത഻നഺയ഻ ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകൽ
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ അ്മ഻റ്റഺയ ുരഺഗവഽമഺയ഻ ബന്ധമ഻ലലഺത്ത
ര഻ുശഺധന⁄
ച഻ക഻ത്സ
റ഻ുന്ദ്ടഺ ൂവറസ് അഥവഺ എചാണ്ഐവ഻⁄ എയ്ക്്സ് ച഻ക഻ത്സയഽമഺയ഻ ുനര഻ുട്ടഺ
അലലഺീതുയഺ ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ ീചലവഽകളുും.
മാലുകഺശും മഺറ്റ഻ ീവയ്ക്ക്കൽ⁄ ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യയഽും സുംഭരണവഽും
യഽദ്ധവഽും ആണവവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ദഽരന്ത്ും.
രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷൽ ചഺര്
ജഽകൽ, അ്മ഻ഷൽ ഫ഼സ്, ീടല഻ുഫഺൽ, ീടല഻ഫ഻ഷന്
ചഺര്
ജഽകൽ, ുടഺയ്
ലറ്ററ഼സ്, തഽടങ്ങ഻യ ുനഺൽ-ീമഡ഻ക്കൽ ചഺര്
ജഽകൽ.
ീേയ഻ും ീചയാറുന്ത഻ന് മഽമ്പ് ഒട്ടുമ഻ക്ക ു ഺള഻സ഻കള്
ക്കഽും ു ഺള഻സ഻
അരുംഭ഻ചാണത഻നഽുശഷും 30 ദ഻വസീത്ത ീവയ഻റ്റ഻ുംഗ് ഻ര഼ഡ് ഉ ട്. അ കടും
മാലും ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ന് ഇത് ബഺധകമലല.
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ഉദഺഹരണം
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ ീചലവഽകള്
ക്ക്
ര഻രക്ഷ നല്
കഽന് ഒരഽ ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻ മ഼ര എടഽത്ത഻ട്ടു ട്. ു ഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് 30 ദ഻വസീത്ത
ീവയ഻റ്റ഻ുംഗ് ഻ര഼ഡ് ഉ ട്.
ന഻ര്
ഭഺഗയവശഺൽ ു ഺള഻സ഻ എടഽത്ത് 20 ദ഻വസത്ത഻നഽുശഷും മ഼രയ്ക്ക്ക് മുലറ഻യ
഻ട഻ീപ്പട്ടു 5 ദ഻വസും ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റ് ീചയ്ക്തഽ. അവള്
ക്ക് ഒരഽ വൽ
ആശഽ ന്ദ്ത഻ ബ഻ലല് അടയ്ക്ുക്ക ട഻ വന്ഽ.
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ുയഺട് അവൽ റ഼യ഻ുമ്പഴ്ീസ്മന്
റ് ആവശയീപ്പട്ടുപ്പഺൽ ു ഺള഻സ഻
എടഽത്ത഻ട്ട് 30 ദ഻വസീത്ത ീവയ഻റ്റ഻ുംഗ്
഻ര഼ഡ്
ാര്
ത്ത഻യഺയ഻ലല എന് കഺരണും
റഞ്ഞ് അവൽ ീേയ഻ും തള വ഻.
i. ീവയ഻റ്റ഻ംഗ്

പ഻ര഼യ്: ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങള്
ക്ക്, ത഻മ഻രും
ു ഺലഽള വ ന്ദ് ുതയകതരും അസഽഖങ്ങള്
ക്ക്, ഗര്
ഭ ഺന്ദ്തും ന഼ക്കും ീചയാറൽ
ു ഺലഽള വ ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ നട ട഻ ന്ദ്കമങ്ങൽ, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
കഺലയളവ്
അതഺയത്
ഒരഽ
വര്
ഷും
മഽതൽ
നഺല്
വര്
ഷും
വീര
കഺത്ത഻ര഻ുക്ക ടതഺയ഻ട്ടു ട്.
ുക്ഷ,
ഒഴ഻വഺക്കലഽകളു
കഺത്ത഻ര഻പ്പ്
കഺലഘട്ടവഽും വ഻വ഻ധ ഇന്
ഷവറര്
മഺരഽീട അടഽത്ത് വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽും.

c) ലഭ മഺയ

കവുറമെ

്പ്ഷ

നഽകൾ

i. വ ക്ത഻ഗത പര഻രക്ഷ

ഒരഽ വയക്ത഻ക്ക്
അവന് സവന്ത്മഺുയഺ ആന്ദ്ശ഻തരഺയ കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങള്
ുക്കഺ
വയക്ത഻ഗത ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഺൽ കഴ഻യഽും. ച഻ല ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ആന്ദ്ശ഻തരഺയ
വയക്ത഻കള്
ക്ക്
ര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻ന്
ര഻ധ഻കള് ഒന്ഽും തീന് കല് ഻ചാണ഻ട്ട഻ലല.
ഒറ്റ ു ഺള഻സ഻യ഻ല് തീന് ആന്ദ്ശ഻തരഺയ വയക്ത഻കള്
ക്കഽും
ര഻രക്ഷ എടഽക്കഺൽ
സഺധ഻ക്കഽും, ഓുരഺ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറീപ്പടഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽും ന്ദ് ുതയകും ഇന്
ഷവൽ
തഽക നല്
കണും.
അത്തരും
ര഻രക്ഷകള഻ൽ,
ു ഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻
സമയത്ത് ഓുരഺ വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽും തന്
ീറ രമഺവധ഻ അഷവൽ തഽക വീര ീേയ഻ും
ീചയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽും. ഓുരഺ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീടയഽും വയസിന഻ന്
ീറയഽും
ഇന്
ഷവൽ
തഽകയഽീടയഽും
മറ്റ്
ച഻ല
ുററ്റ഻ുംഗ്
ഘടകങ്ങളുീടയഽും
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും ന്ദ് ഼മ഻യും അടയ്ക്ുക്ക ടത്.
ii. െഺമ഻ല഻ ുലഺട്ട്യൂട്ട്ര്

ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ മീറ്റഺരഽ ത഻പ്പഺണ് ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ു ഺള഻സ഻കൽ.
ഇവ഻ീട, ഇന്
ഷവൽ തഽക കഽടഽുംബത്ത഻ീല എലലഺ അുംഗങ്ങള്
ക്കഽും കാട഻യഺണ്.
ഇവ഻ീട
ഭര്
ത്തഺവ്⁄ഭഺരയ,
ആന്ദ്ശ഻തരഺയ
കഽട്ട഻കൽ,
ആന്ദ്ശ഻തരഺയ
മഺതഺ ഻തഺക്കള്
ക്കഽും തഽടങ്ങ഻യ കഽടഽുംബത്ത഻ീല എലലഺവര്
ക്കഽും ഒറ്റ ഇന്
ഷവൽ തഽക
ീകഺ ട് ര഻രക്ഷ നല്
കഽും.
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ഉദഺഹരണം
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ 5 ലക്ഷും രാ ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽള വ ഒരഽ ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ
ു ഺള഻സ഻യഺണ്
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ീതക഻ൽ,
ീവുേീറ
ഇന്
ഷവൽ
തഽകയഽള വ
ു ഺള഻സ഻ീയക്കഺൽ ഈ ു ഺള഻സ഻യഽീട ആീക ന്ദ് ഼മ഻യും കഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽും. ുഫ്ലഺട്ടൽ
ലഺന഻ൽ, കഽടഽുംബത്ത഻ീല നീതക഻ലഽും ഒരഺള്
ക്ക് ഉയര്
ന് ച഻ക഻ത്സ ീചലവ്
ആവശയമഺയ഻ വന്ഺൽ അത് 5 ലക്ഷും രാ യഽീടത് വീര ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
ര ട്
ു ഺള഻സ഻
ന്ദ് കഺരമഽള വ
ര഻രക്ഷകളുും
ഒഴഽവഺക്കലഽകളുും
ഒന്്
തീന്യഺണ്.
തഺങ്ങഺവഽന് ന്ദ് ഼മ഻യും ന഻രക്ക഻ല് ഉയര്
ന് തലത്ത഻ലൽ
കഽടഽുംബത്ത഻ീല മഽഴഽവൽ അുംഗങ്ങള്
ക്കഽും
ഒറ്റ ഇന്
ഷവൽ തഽക
ര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ത഻നഺൽ ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ു ഺള഻സ഻കൽ വ഻ ണ഻യ഻ൽ ജനന്ദ് ഼ത഻ ആര്
ജ഻ചാണ്
വരഽന്ഽ ട്.
d) പ്പുത ക സവ഻ുശഷതകൾ

ഴയ ീമഡ഻ീേയ഻ും വഺദ്ധരദഺനും ീചയ്ക്ത഻രഽന് അട഻സ്ഥഺന നഷ്ട ര഻ഹഺര
ര഻രക്ഷയ഻ൽ
ഽത഻യ ച഻ല സവ഻ുശഷതകൽ കാട഻ ുചര്
ക്കഽകയഽും ന഻ലവ഻ലഽള വ
ര഻രക്ഷകള്
ക്ക് ഒരഽ ഺട് മഺറ്റങ്ങൽ വരഽത്തഽകയഽും ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ട്.
i. ഉപപര഻ധ഻കളും ുരഺഗ അധ഻ഷ്ഠ഻ത ക ഺപ്പ഻ംഗഽം

ച഻ല ഉത് ന്ങ്ങള഻ൽ ുരഺഗ അധ഻ഷ്ഠ഻ത കയഺപ്പ഻ുംഗ് ഉ ട് ഉദഺ., ത഻മ഻രും.
ചഽരഽക്കും ച഻ലത഻ന് മഽറ഻ വഺടയ്ക്ക്കഽും ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഉ ര഻ധ഻കൽ ഉ ടഺകഽും ഉദഺ, ഒരഽ ദ഻വസീത്ത മഽറ഻ വഺടക ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽീട
1% ഉും ഐസ഻യഽ ചഺര്
ജ് ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽീട 2 ശമമഺനവഽമഺയ഻
ര഻മ഻ത഻ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ടഺവഽും. ഐസ഻യഽ ചഺര്
ജഽകൽ, ഒ.ട഻. ചഺര്
ജഽകൽ,
സര്
ജന്
ീറ ഫ഼സ് എന്഻വ ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത മഽറ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും,
മറ്റ് ീഹഡ്ഡുകളുീട ക഼ഴ഻ല് വരഽന്
ീചലവഽകീള ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽറ഻
വഺടക കയഺപ്പ഻ുംഗ് സഹഺയ഻ക്കഽും അങ്ങീന ആീക ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ
ീചലവഽകീളയഽും.
ii. ുകഺ-ുപയ്ീമന്
റ്

(ീപഺതഽുവ

ുകഺ-ുപ

എന്നറ഻യീപ്പടഽം)
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് അസഽഖുമഺ അ കടുമഺ മാലും ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ീന തഽടര്
ന്് ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ സവയും വഹ഻ുക്ക ട഻
വരഽന് ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന്
ീറ ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനും തഽകയഺണ഻ത്.
ുകഺു യ്ക്ീമന്
റ് ഇന്
ഷവൽ തഽകയ഻ൽ കഽറവ് വരഽത്തഽകയ഻ലല.
തന്
ീറ ഓപ്ഷൽ വളീര സാക്ഷ്മതുയഺീടയഺണ് ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
ത഻രീഞ്ഞടഽത്തീതന്്
ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺണ഻ത്
അങ്ങീന
അയഺളുീട
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ ീചലവഽകള഻ൽ കഽറവ് വരഽും.

വയക്ത഻
ആീക

iii. ഡ഻ഡകടബ഻ൾ
സ്ഡ

ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും ീചലവ്
ക് ീവയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന്
ീറ
ആവശയകതയഺണ് ഡ഻ഡക്ടബ഻ള്
സ്, ഇതനഽസര഻ചാണ് ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ു ഺള഻സ഻കളുീട
കഺരയത്ത഻ൽ ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട തഽക നല്
കഽന്ത഻ന് ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് ബഺദ്ധയതയ഻ലല മഺന്ദ്തമലല
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ുഹഺസ് ഻റ്റൽ കയഺഷ് ു ഺള഻സ഻കളുീട കഺരയത്ത഻ൽ ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ദ഻വസങ്ങള്
ക്ക്⁄
മണ഻ക്കാറഽകള്
ക്ക് ഇന്
ഷവറൽ നീതഺരഽ ആനഽകാലയവഽും നല്
കഽന്ത഻ന് മഽമ്പ്
ബഺധകമഺണ്. ഡ഻ഡക്ടബ഻ള്
സ് ഇന്
ഷവൽ തഽകയ഻ൽ കഽറവ് വരഽത്തഽകയ഻ലല.
ഇന്
ഷവററഽമഺൽ
വഺര്
ഷ഻കമഺയഺുണഺ, ഓുരഺ ജ഼വനഽമഺുണഺ അതഺ ഓുരഺ
സഺഹചരയത്ത഻നഺണ് ഡ഻ഡക്ടബ഻ള്
സ് അനഽവദ഻ക്കഽന്ീതന്് ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ര഻ക്കണും.
iv. പഽത഻യ ഒഴ഻വഺക്കലഽകൾ
 ജന഻തക ൂവകലയങ്ങളുും സ്റ്റും ീസൽ ഇുംലഺന്
ുറഷൽ⁄ ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻ക

സ഻എ ഻ഡ഻,
ഇന്
റഫയാഷന്
മ്പ്
തഽടങ്ങ഻യ
ുരഺഗന഻ര്
ണയത്ത഻ന് അഥവഺ ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക് ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന് ബഺഹയ
അഥവഺ ഡയാറബ഻ൽ ീമഡ഻ക്കൽ ⁄ ുനഺണ്
-ീമഡ഻ക്കൽ ഉ കരണങ്ങൽ,
വഺക്കൽ, ന്ദ്കചാണസ്, ീബല്
റ്റുകൽ, ുകഺളറഽകൽ, കയഺപ്പുകൽ, സ് ഻ന്
റഽകൽ,
സ്഻ുംഗ്, ുന്ദ്ബയ്ക്സസ്, ുസ്റ്റഺക്ക഻ുംഗ് തഽടങ്ങ഻യ ആുംബഽുലറ്ററ഻ ഉ കരണങ്ങൽ,
ഡയബറ്റ഻ക് ഫാട്ട്
ീവയൽ, ഗ്ലൂുക്കഺമ഼റ്റൽ, ീതര്
ുമ്മഺമ഼റ്റൽ, അതഽു ഺലഽള വ
മറ്റ് സഺമന്ദ്ഗ഻കൽ തഽടങ്ങ഻യവയഽും
വ഼ട്ട഻ൽ ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന് നീതക഻ലഽും
ീമഡ഻ക്കൽ ഉ കരണങ്ങൽ തഽടങ്ങ഻യവ.

 സ഻ ഻എ ഻,

 ആശഽ ന്ദ്ത഻ ചഽമത്തഽന് നീതഺരഽ തരത്ത഻ലഽമഽള വ സര്
േ഼സ് ചഺര്
ജഽകൽ,

സര്
ചഺര്
ജഽകൽ, അ്മ഻ഷന്ഫ഼സ്⁄ രജ഻ുസ്റ്റഷൽ ഫ഼സ് തഽടങ്ങ഻യവ.
 ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന്

മഽമ്പഽും
ുശഷവഽും
ുഡഺക്ടൽ
വ഼ട്ട഻ൽ
സരര്
ശ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ചഺര്
ജഽകൽ, അറ്റന്
ഡന്
റ് ⁄ ുനഴ്സ഻ുംഗ് ചഺര്
ജഽകൽ

v. ുമഖല അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള്ള പ്പ഼മ഻യം

ീ ഺതഽുവ ഒരഺളുീട ന്ദ് ഺയവഽും ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽീടയഽും
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും ന്ദ് ഼മ഻യും ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽക.
ഉയര്
ന് ീേയ഻ും
ീചലവഽകൽ അട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻ ച഻ല ുമഖലകള഻ൽ ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ന് വയതയഺസമഽ ട്,
ഉദഺ.
ച഻ല ഇന്
ഷവററഽമഺരഽീട ച഻ല ഉത് ന്ങ്ങള്
ക്ക് ഡല്
ഹ഻, മഽുംൂബ,
എന്഼ ുമഖലകള഻ൽ ഉയര്
ന് ന്ദ് ഼മ഻യമഺണ് ഈടഺക്കഽന്ത്.
vi. ന഻ലവ഻ലഽള്ള അസഽഖങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പര഻രക്ഷ

ീറഗഽുലറ്ററ഻ ആവശയത്ത഻നഺയ഻, മഽമ്പ്
ന഻ലവ഻ലഽ ടഺയ഻രഽന് ുരഺഗങ്ങൽക്ക് 4
വര്
ഷീത്ത കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഺവധ഻ ന്ദ് ുതയകും
രഺമര്ശ഻ചാണ഻ട്ടു ടഺയ഻രഽന്ഽ.
ച഻ല ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻
അവരഽീട ച഻ല ഉയര്
ന് ുന്ദ്ശണ഻യ഻ലഽള വ
ഉത് ന്ങ്ങളുീട കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഺവധ഻ 2-3 വര്
ഷങ്ങളഺയ഻ കഽറചാണ഻ട്ടു ട്.
vii. പഽതഽക്കല്

ച഻ല
ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ
ആജ഼വനഺന്ത്ും
ഽതഽക്കഽന്ത഻നഽള വ
ദ്ധത഻
നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്. ഇുപ്പഺൽ, എലലഺ ു ഺള഻സ഻കള്
ക്കഽും ഐആര്
ഡ഻എഐ
ഇത് ന഻ര്
ബന്ധമഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്.
viii. ുഡ ീകയര്നടപട഻പ്കമങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പര഻രക്ഷ

ീമഡ഻ക്കൽ രുംഗീത്ത
ഽുരഺഗമനും
ുഡ ീകയൽ വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ
അുനകും
നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ കാട്ട഻ുചാണര്
ത്തഽ. മഽന് ് ആീക നഴ് കഺരയങ്ങൽ മഺന്ദ്തുമ ുഡ
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ീകയറ഻ൽ
രഺമര്
ശ഻ചാണ഻ട്ടു ടഺയ഻രഽന്ഽള വു – ത഻മ഻രും, ഡ഻ ആന്
റ് സ഻,
ഡയഺല഻സ഻സ്, ക഼ുമഺ ീതറഺപ്പ഻, ുറഡ഻ുയഺ ീതറഺപ്പ഻, ല഻ുതഺന്ദ്ട഻പ്സ഻,
ുടഺണ്
സ഻ലുക്ടഺമ഻. ഇുപ്പഺൽ, വളര്
ന്് ീകഺ ട഻ര഻ക്കഽന് ഈ ല഻സ്റ്റ഻ൽ നകുദശും
150 എണത്ത഻ലധ഻മഽ ട്.
ix. പ്പ഼-ുപഺള഻സ഻ ീചക്കപ്പഇ ീചലവ്.

ീമഡ഻ക്കൽ
ര഻ുശഺധനയഽീട ീചലവ് മഽന് ്
ഉ ുഭഺക്തഺവ് ആകഺൽ
ആന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽന് വയക്ത഻യഺണ് ീചലവഺക്ക഻യ഻രഽന്ത്. ഇുപ്പഺൽ അ ടര്
ൂററ്റ഻ന്
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ സവ഼കര഻ക്കഽുമ്പഺൽ ഇന്
ഷവറൽ ീചലവഺയ തഽക ത഻ര഻ീക നല്
കഽും,
50% മഽതല് 100% തഽക വീര ത഻ര഻ീക ലഭ഻ക്കഽും.
ീഹല്
ത്ത് ീചക്കപ്പ്
ീചലവഽകളുീട കഽറഞ്ഞത് 50% എക഻ലഽും ഇന്
ഷവറൽ വഹ഻ക്കണീമന്ത്
ഐആര്
ഡ഻എഐ ന഻ര്
ബന്ധമഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്.
x. ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റല്

വഺസത്ത഻ന്
പര഻രക്ഷ കഺലഺവധ഻

മഽന്
പഽം

ുശഷവഽമഽള്ള

ച഻ല ഇന്
ഷവററഽമഺൽ അവരഽീട ഉയര്
ന് ുന്ദ്ശണ഻യ഻ലഽള വ ഉത് ന്ങ്ങള്
ക്ക്
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽും ുശഷവഽമഽള വ
ര഻രക്ഷ 60 ദ഻വസവഽും 90
ദ഻വസവഽമഺയ഻ ന഼ട്ട഻യ഻ട്ടു ട്. ച഻ല ഇന്
ഷവററഽമഺൽ ീേയ഻ും തഽകയഽീട ന഻ശ്ച഻ത
തഽകയഽീട കണക്കഺക്ക഻ ഇത്തരും ീചലവഽകീള ര഻മ഻ത഻ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട്.
xi. ു്-്ണ്പര഻രക്ഷകൾ

ച഻ല ഇന്
ഷവററഽമഺൽ
ആഡ്-ഓൽ എന്് വ഻ള഻ക്കഽന് വ഻വ഻ധ
ര഻രക്ഷയഽും ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട്. അവയ഻ല്ച഻ലതഺണ്:

ഽത഻യ അധ഻ക

 പ്പസവ

പര഻രക്ഷ:
മഽന് ് റ഼ുട്ടയ഻ൽ ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ ന്ദ് വസത്ത഻ന്
ര഻രക്ഷ നല്
ക഻യ഻രഽന്഻ലല,
ുക്ഷ ഇുപ്പഺൽ വയതയസ്ത കഺത്ത഻ര഻പ്പ്
കഺലഺവധ഻കുളഺീട മ഻ക്ക ഇന്
ഷവററഽമഺരഽും ഇത് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ഽ ട്.

 ഗഽരഽതര

ുരഺഗ പര഻രക്ഷ:
ജ഼വന് ഭ഼ഷണ഻യഽള വതഽും ഉയര്
ന്
ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകളുും ആവശയമഺയ ച഻ല അസഽഖങ്ങള്
ക്ക് ഉയര്
ന്
ുന്ദ്ശണ഻യ഻ലഽള വ
ഉത് ന്ങ്ങള഻ൽ
ര഻രക്ഷ
ുനടഽന്ത഻നഽള വ
ഓപ്ഷൽ
ലഭയമഺണ്.

 ഇന്
ഷവര്

തഽകയഽീട
റ഼യ഻ന്
ുസറ്റഇീമന്
റ്:
ീേയ഻ും
നല്
ക഻യത഻നഽുശഷും അധ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യും നല്
ക഻ ഇന്
ഷവൽ തഽക യഥഺസ്ഥ഻ത഻യ഻ൽ
ത഻ര഻ീക ീകഺ ടഽവരഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.

 ുയാഷ്

പര഻രക്ഷ – ുയഽര്ുവദം-ുയഺഗ, യാനഺന഻സ഻ത്പ-ുഹഺമ഻ുയഺപത഻:
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന്
ീറ
ന഻ശ്ച഻ത
ശതമഺനും ീചലവഽകൽ എന് കണക്ക഻ൽ ച഻ല ു ഺള഻സ഻കൽ ആയാഷ് ച഻ക഻ത്സ
ീചലവഽകള്ക്ക്ക് ര഻രക്ഷ നല്
കഽും.

xii. മാല

വര്
ത്പ഻ത പര഻രക്ഷകൾ

ച഻ല
നഷ്ട ര഻ഹഺര
ഉത് ന്ങ്ങള഻ൽ
മാലയ
വര്
ദ്ധ഻ത
ര഻രക്ഷകൽ
ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട്, അവയഺണ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്. ു ഺള഻സ഻യഽീട
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ീഷഢയാള഻ൽ ഓുരഺ
ന഻ശ്ച഻ത ര഻ധ഻വീര

ര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഽും
റഞ്ഞ഻ട്ടുള വ ആീക ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽീട
ആനഽകാലയങ്ങൽ ലഭ഻ക്കഽും.

 ഔട്ട്യൂട്ട്ഇുപഷ ന്
റ്

പര഻രക്ഷ:
ഇന്ത്യയ഻ീല
മ഻ക്ക
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻കളുും ഇന്
-ു ഷയന്
റ് ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന് മഺന്ദ്തുമ
ര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ഽള വുീവന്് നമഽക്കറ഻യഺും. ച഻ല ഇന്
ഷവററഽമഺൽ അവരഽീട
ഉയര്
ന് ുന്ദ്ശണ഻യ഻ലഽള വ ഉത് ന്ങ്ങള഻ൽ ഇുപ്പഺൽ ഔട്ട്-ു ഷയന്
റ് ര഻രക്ഷയഽും
വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ഽ ട്.

 ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റല്

ക ഺഷ്:
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന്
റ്
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
കഺലയളവ഻ൽ ഓുരഺ ദ഻വസവഽും ഇത് ന഻ശ്ച഻ത തഽക നല്
കഽും. ീ ഺതഽുവ 23 ദ഻വസങ്ങള഻ീല ു ഺള഻സ഻ ക഻ഴ഻ക്കൽ ഒഴ഻ീക 7 ദ഻വസുത്തയ്ക്ക്കഺണ്.
അങ്ങീന ഡ഻ഡ്ബ഻ൽ കഺലഺവധ഻യ്ക്ക്ക് അപ്പുറമഺണ് ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ
കഺലഺവധ഻ീയക഻ൽ, ആനഽകാലയും ലഭ഻ക്കഽും. ഇത് ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ
ീേയ഻ും കാടഺീതയഽള വ തഽകയഺണ്
ക്ഷ ആീക ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽീട
ര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽും അഥവഺ ന്ദ് ുതയകും ഉ - ര഻ധ഻ ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.

 റ഻ക്കവറ഻ ുനഽകാല ം: 10 ദ഻വസത്ത഻ൽ കഽറയഺീത

അ കടുമഺ മാലും ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ കഴ഻ുയ
ആനഽകാലയമഺയ഻ വന്തഽക ലഭ഻ക്കഽും.

അസഽഖുമഺ
ട഻ വര഻കയഺീണക഻ൽ റ഻ക്കവറ഻

 ദഺതഺവ഻ന്
ീറ

ീചലവഽകൾ: മഽഖയ അവയവ മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കൽ
ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യകള്
ക്ക്
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ
ന഻ര്വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്
ചട്ടങ്ങളുും
വയവസ്ഥകളുും ന്ദ് കഺര ദഺതഺവ഻ന് ീചലവഺയ
ണും ു ഺള഻സ഻യ഻ലാീട
റ഼യ഻ുമ്പഺഴ്സ് ീചയാറുും.

 ുംബഽലന്
സ്ഡ

ീചലവ് ത഻ര഻ീക നല്
കഽം:
ു ഺള഻സ഻യഽീട
ീഷഡയാള഻ൽ
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ് കഺരും
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ന഻ശ്ച഻ത ര഻ധ഻യവീര ആുംബഽലന്
സ് ീചലവ് ത഻ര഻ീക നല്
കഽും

 കാീട

നല്
കഽന്ന
വ ക്ത഻യഽീട
ീചലവഽകൾ:
ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ വയക്ത഻ ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽുമ്പഺൽ കാീട നല്
ക്കഽന്
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ഭക്ഷണ-യഺന്ദ്ത ീചലവഽകൽക്കഽള വ
ര഻രക്ഷയഽും ലഭ഻ക്കഽും.
ു ഺള഻സ഻യഽീട ീഷഡയാള഻ൽ റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ് കഺരും ന഻ശ്ച഻ത
ര഻ധ഻യവീര
വന്
തഽക നല്കഽും അഥവഺ ീചലവഺയ തഽക ത഻ര഻ീക നല്
കഽും.

 കഽടഽംബന഻ര്
വചനം:

ച഻ല ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത് ന്ങ്ങള്
ക്ക്
കഽടഽുംബും എന് ന഻ര്
വചനത്ത഻ന് മഺറ്റും വരഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട്. ുനരീത്ത,
ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻,
ജ഼വ഻ത കഺള഻,
ആന്ദ്ശ഻തരഺയ
കഽട്ട഻കൽ
എന്഻വര്
ക്കഺയ഻രഽന്ഽ
ര഻രക്ഷ
നല്
ക഻യ഻രഽന്ത്.
ഇുപ്പഺൽ
അുത
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ
തീന്
മഺതഺ ഻തഺക്കള്
ക്കഽും
ജ഼വ഻ത കഺള഻യഽീട
മഺതഺ ഻തഺക്കള്
ക്കഽും ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
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D. ുടഺപ്-അപ്പഇ പര഻രക്ഷകൾ അഥവഺ ഉയര്
ന്ന

ക഻ഴ഻വഽള്ള

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ലഺനഽകൾ
ുടഺ ്-അപ്പ്
ര഻രക്ഷകൽ ഉയര്
ന്
ക഻ഴ഻വഽള വ
ര഻രക്ഷകൽ എന്ഽും
അറ഻യീപ്പടഽന്ഽ ട്. ആന്ത്ഺരഺന്ദ്ഷ്ട വ഻ ണ഻കള഻ൽ ഭാര഻ഭഺഗും ആളുകളുും
ഉയര്
ന്
ുകഺ-ു യഽള വ ു ഺള഻സ഻കൽ കാടഺീത അഥവഺ
ര഻രക്ഷയ഻ലലഺത്ത
അസഽഖങ്ങൽ
അഥവഺ ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക് ുടഺ ്-അ ്
ര഻രക്ഷകൽ അധ഻കമഺയ഻ വഺങ്ങഺറഽ ട്.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും ഇന്ത്യയ഻ൽ, ുകസ് അതീലലക഻ൽ ു ഺലഽും , ഉയര്
ന് ഇന്
ഷവൽ
തഽകയഽള വ ഉത് ന്ങ്ങളുീട അഭഺവും മാലമഺണ് എന് ര഼ത഻യ഻ലഺണ് ുടഺ ്-അ ്
ര഻രക്ഷകൽ ആരുംഭ഻ചാണത്.
ദ഼ര്
ഘ കഺലുത്തയ്ക്ക്കഽള വ
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ു ഺള഻സ഻യഽീട
രമഺവധ഻
ര഻രക്ഷ 500000 രാ യഺയ഻ തഽടര്
ന്ഽ.
ഉയര്
ന്
ര഻രക്ഷ ആവശയമഺയ വയക്ത഻കൽ ഇരട്ട഻ ന്ദ് ഼മ഻യും നല്
ക഻ ര ട് ു ഺള഻സ഻കള്
വഺങ്ങഽന്ത഻ന് ന഻ര്
ബന്ധ഻തരഺയ഻.
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട തഽകീയക്കഺളുും (ീന്ദ്തുഷഺള്
ഡ് എന്്
റയഽും) ഉയര്
ന് ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽീട ര഻രക്ഷ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന് ുടഺ ്-അ ്
ു ഺള഻സ഻കൽ വ഻കസ഻പ്പ഻ീചാണടഽക്കഽന്ത഻ുലക്ക് ഇത് ഇന്
ഷവറീറ നയ഻ചാണു.
ഈ ു ഺള഻സ഻ കഽറഞ്ഞ ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽള വ അട഻സ്ഥഺന ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ു ഺള഻സ഻ുയഺുടഺപ്പും
തഺരതുമയന മ഻തമഺയ ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ൽ ഉ ുയഺഗ഻ക്കഺും
ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, വയക്ത഻കള്
ക്ക് ര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻ന് ീതഺഴ഻ലഽടമ എടഽക്കഽന്
ു ഺള഻സ഻ീയഺുടഺപ്പും
അധ഻ക സുംരക്ഷണത്ത഻നഺയ഻ (ആദയീത്ത ു ഺള഻സ഻യഽീട
ഇന്
ഷവൽ തഽക ീന്ദ്തുഷഺള്
ഡഺയ഻ വചാണ്)
ുടഺ ്-അ ്
ര഻രക്ഷ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺും.
അന്ദ് ത഼ക്ഷ഻തമഺയ഻ ഉ ടഺുയക്കഺവഽന് ഉയര്
ന് ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകള്
ക്കഺയ഻ ഇത്
നമഽക്കഽും കഽടഽുംബത്ത഻നഽും ുവ ട഻ എടഽക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.
ുടഺ ്-അ ് ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും ീേയ഻ും ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന്, ലഺന് ന്ദ് കഺരമഽള വ
ക഻ഴ഻വ഻ന്
ീറ (ീന്ദ്തുഷഺള്
ഡ്)
ര഻ധ഻ീയക്കഺളുും കാടഽതലഺയ഻ര഻ക്കണും ീമഡ഻ക്കല്
ീചലവഽകൽ ക഻ഴ഻ക്കല഻ീനക്കഺളുും കാടഽതലഺയ഻ര഻ക്കണും ഉയര്
ന് ക഻ഴ഻വ് ലഺന഻ീല
ീചലവഺയ തഽക.
ഉദഺഹരണം
ഒരഽ വയക്ത഻യക്ക് അയഺളുീട ീതഺഴ഻ലഽടമ 3 ലക്ഷും രാ
ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽളള
ര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ഽ ട് അയഺള് ഈ 3 ലക്ഷും രാ കാടഺീത 10 ലക്ഷത്ത഻ന്
ീറ
ുടഺ ്-അ ് ു ഺള഻സ഻ ത഻രീഞ്ഞടഽത്തഽ.
ഒരഽതവണീത്ത
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ
ീചലവ്
5
ലക്ഷും
രാ യഺീണക഻ൽ
അട഻സ്ഥഺന ു ഺള഻സ഻
3 ലക്ഷും രാ യഽീട
ര഻രക്ഷ മഺന്ദ്തുമ നല്
കഽകയഽള വു.
ുടഺ ്-അ ്
ര഻രക്ഷ ഉള വത഻നഺൽ, ബഺക്ക഻ ര ട് ലക്ഷും രാ
ുടഺ ്-അ ്
ു ഺള഻സ഻ നല്
കഽും.
ുടഺ ്-അ ് ു ഺള഻സ഻കള് വളീര മ഻തമഺയ വ഻ലയ്ക്ക്ക് ലഭയമഺണ്, 10 ലക്ഷും
രാ യഽീട സ഻ുംഗ഻ൽ ു ഺള഻സ഻യഽീട ീചലവ് 3 ലക്ഷും കാടഺീതയഽള വ 10 ലക്ഷും
രാ യഽീട ുടഺ ്-അ ് ു ഺള഻സ഻ീയക്കഺളുും വളീര ഉയര്
ന്തഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ഇത്തരും
ര഻രക്ഷകള്
ക്കഽും വയക്ത഻കള്
ക്കഽും കഽടഽുംബങ്ങള്
ക്കഽും ലഭയമഺണ്.
ഇന്്
വ഻ ണ഻യ഻ൽ കഽടഽുംബത്ത഻ീല ഓുരഺ അുംഗങ്ങള്
ക്കഽും ന്ദ് ുതയകും ഇന്
ഷൽ തഽക
അഥവഺ
കഽടഽുംബത്ത഻ീല എലലഺവര്
ക്കഽമഺയ഻ ുഫ്ലഺട്ട് ീചയാറുന് ര഼ത഻യ഻ൽ സ഻ുംഗ഻ൽ
ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽള വതഽും ലഭയമഺണ്.
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ഓുരഺ തവണയഽും ുഹഺസ് ഻റ്റല഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽുമ്പഺഴഽും ക഻ഴ഻ക്കൽ തഽകയഽീട ര഻ധ഻
കടക്കഽകയഺീണക഻ൽ, ഈ ലഺന഻ീന മഹഺവ഻ ത്ത് അധ഻ഷ്ഠ഻ത ഉയര്
ന് ക഻ഴ഻വഽള വ
ലഺൽ എന്ഺണ് അറ഻യീപ്പടഽക. ഇത഻ന്
ീറ അര്
ഥും, മഽകള഻ല് റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്
ഉദഺഹരണത്ത഻ൽ ഓുരഺ തവണയഽും ീേയ഻ും തഽക 3 ലക്ഷും കവ഻യഽക എന്ഺണ്.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും
ു ഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ൽ ഒരഽ ഺട് തവണ അടഽപ്പ഻ചാണടഽപ്പ഻ചാണ്
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത് മാലും
ക഻ഴ഻ക്കൽ തഽകയഽീട
ര഻ധ഻ കടക്കഺൽ
അനഽവദ഻ക്കഽന് ുടഺ ്-അ ്-ലഺനഽകീള ീമഺത്തത്ത഻ലഽള വ
ഉയര്
ന് ക഻ഴ഻വഽള വ
ലഺൽ അഥവഺ സാപ്പൽ ലഺൽ എന്ഺണ് ഇന്ത്യൽ വ഻ ണ഻യ഻ൽ അറ഻യീപ്പടഽക.
ഇത഻ന്
ീറ അര്
ഥും, മഽകള഻ല്
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്
ഉദഺഹരണത്ത഻ൽ ഓുരഺ
തവണീത്തയഽും ീേയ഻ും തഽക കാട്ടുകയഺീണക഻ൽ 3 ലക്ഷും രാ
എന്
ര഻ധ഻
കവ഻യഽകയഽും
ുടഺ ്-അ ്
ര഻രക്ഷ
ീേയ഻മഽകൽ നല്
കഺൽ ആരുംഭ഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറുും.
ഇത്തരും
ഉത് ന്ങ്ങള്
ക്ക്
ുഹഺസ് ഻റ്റൽ
ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻
ു ഺള഻യഽീട
മ഻ക്ക
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ചട്ടങ്ങളുും വയവസ്ഥകളുും ഒഴ഻വഺക്കലഽകളുും ബഺധകമഺണ്. ച഻ല
വ഻ ണ഻കള഻ൽ,
അട഻സ്ഥഺന
ആുരഺഗയ
ര഻രക്ഷ
സര്
ക്കഺൽ
നല്
കഽകയഽും
ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ുടഺ ്-അ ് ര഻രക്ഷകൽ നല്
കഽന്ത് മഺന്ദ്തമ ൂകകഺരയും ീചയാറുും.
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E. സ഼ന഻യര് സ഻റ്റ഻സണ് ുപഺള഻സ഻

ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ന്ദ് ഺയ ര഻ധ഻ കവ഻ഞ്ഞഺൽ (ഉദഺ. 60 വയസിന഻ന് മഽകള഻ൽ ന്ദ് ഺയമഽള വവൽ)
ര഻രക്ഷ ന഻ുഷധ഻ക്കീപ്പടഽന്
വയസിനഺയ ആളുകള്
ക്ക്
ര഻രക്ഷ വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറുന്ത഻ന്
രാ കല് ന ീചയ്ക്തതഺണ് ഈ ലഺനഽകൽ.
ഇത഻ന്
ീറ
ര഻രക്ഷയഽീട ഘടനയഽും ഒഴ഻വഺക്കലഽകളുും നകുദസും ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ
ു ഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് സമഺനമഺണ്.
ന്ദ് ഺയമഺയ ആളുകളുീട അസഽഖങ്ങള്
ക്കഽള വ
ര഻രക്ഷകളുും ീവയ഻റ്റ഻ുംഗ്
഻ര഼ഡഽും
ന്ദ്കമ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ന് ന്ദ് ുതയക
ന്ദ്ശദ്ധ ീചലഽത്തഽന്ഽ ട്.
എന്
ന്ദ്ട഻ വയസിന്
മ഻ക്കവഺറഽും 60 വയസിന഻ന് ുശഷവഽും ആജ഼വനഺന്ത്ും
ഽതഽക്കഺവഽന്തഽമഺണ്.
ഇന്
ഷവൽതഽക 50000 രാ
മഽതൽ 500000 രാ
വീരയഺണ്.
ച഻ല
അസഽഖങ്ങള്
ക്ക് ീവയ഻റ്റ഻ുംഗ്
഻ര഼ഡ് കഺലഺവധ഻ വയതയഺസും ബഺധകമഺണ്.
ഉദഺഹരണും
ത഻മ഻രത്ത഻ന് ഒരഽ ഇന്
ഷവറൽ1 വര്
ഷവഽും മീറ്റഺരഽ ഇന്
ഷവൽ ര ട്
വര്
ഷവഽമഺണ് ീവയ഻റ്റ഻ുംഗ് ഻ര഼ഡഺയ഻ ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടുള വത്.
ച഻ല ഇന്
ഷവററഽമഺൽ ച഻ല അസഽഖങ്ങൽക്ക്
ീവയ഻റ്റ഻ുംഗ്
഻ര഼ഡ് ീവയ്ക്ക്കഽകയ഻ലല
ുക്ഷ മറ്റ് ച഻ലര്
ക്ക് ഉ ടഺവഽും ഉദഺഹരണും,
ച഻ല ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ
ീസനൂസറ്റ഻സ഻ന് ീവയ഻റ്റ഻ുംഗ് ഻ര഼ഡ് കല് ഻ചാണ഻ട്ട഻ലല ുക്ഷ മറ്റ് ച഻ലൽ ീവയ഻റ്റ഻ുംഗ്
഻ര഼ഡ് വയവസ്ഥ വചാണ഻ട്ടു ട്.
ച഻ല ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങള്
ക്ക് ഒന്ഽക഻ൽ ീവയ഻റ്റ഻ുംഗ്
഻ര഼ഡ്
അീലലക഻ൽ
കയഺപ്പ഻ുംഗ്
ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലസഷനഽും
മഽമ്പഽും
ുശഷവഽമഽള വ ീചലവഽകൽ ഒന്ഽക഻ൽ ഇന്
ഷവൽ
തഽകയഽീട ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനമഺകഽും
അീലലക഻ൽ ഉ
ര഻ധ഻ ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽും, നതഺുണഺ വലഽത് അത് ലഭ഻ക്കഽും. ച഻ല
ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ സഺധഺരണ ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ലഺനഽകള഻ീല ു ഺീല ആയ഻ര഻ക്കഽും
അതഺയത് ന഻ശ്ച഻ത കഺലഺവധ഻യഺയ 30/60 ദ഻വസങ്ങൽ അഥവ 60/90
ദ഻വസങ്ങള഻ീല ീചലവഽകൽ.
സ഼ന഻യൽ സ഻റ്റ഻സണ഻ന്
(മഽത഻ര്
ന്
മഺനദണ്ഡങ്ങൽ അനഽശഺസ഻ക്കഽന്ഽ ട്:

ീ ിരന്)

ഐആര്
ഡ഻എ

ന്ദ് ുതയക

1. മഽത഻ര്
ന്

ീ ിരണ്മഺര്
ക്ക് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത് ന്ങ്ങളുീട ന്ദ് ഼മ഻യും ഉച഻തവഽും നയഺയവഽും സഽതഺരയവഽും
2. ന്ദ് ഼മ഻യും
തഽകീയക്കഺളുും
അധ഻കും
ുലഺഡ഻ുംഗ്
ചഺര്ജഺയ
ഈടഺക്കഽകയഺണക഻ല് ആ വ഻വരും ുരഖഺമാലും എഴഽത഻ ഇന്ഷവര് ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ീയ അറ഻യ഻ക്കഽകയഽും
ു ഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചയാറുന്ത഻നഽമഽമ്പ്
അത്തരും ുലഺഡ഻ുംഗ഻നഽള വ അനഽമത഻ ു ഺള഻സ഻യഽടമയ഻ല് ന഻ന്ഽും ുനടണും.
ഇന്
ഷവറന്
സഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട്
മഽത഻ര്
ന്
ീ ിരണ്മഺരഽീട
ീേയ഻മഽകളുും അനയഺയങ്ങളുും
ര഻ഹര഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻
എലലഺ ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവററഽമഺരഽും ട഻ ഻എയഽും ന്ദ് ുതയക ശിുംഖല ഉ ടഺക്കണും.

3. ആുരഺഗയ
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F. െ഻കസ്

ീബന഻െ഻റ്റഇ പര഻രക്ഷകൾ
ക ഺഷ്, ഗഽരഽതര ുരഺഗങ്ങൾ

-

ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റല്

ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻യഽീട കഺരയത്ത഻ൽ ഇന്
ഷവറര്
ക്കഽള വ നറ്റവഽും
വല഻യ റ഻സ്ക് എീന്ത്ന്ഺൽ ു ഺള഻സ഻യഽീട ആനഽകാലയങ്ങൽ അനഺവശയമഺയഽും
കഺരണമ഻ലലഺീതയഽമഽള വ ഉ ുയഺഗമഺണ്.
ുരഺഗ഻യ്ക്ക്ക് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ു ഺള഻സ഻യഽ ീടന്്
അറ഻ഞ്ഞഺൽുഡഺക്ടറഽമഺരഽും,
സര്
ജന്
മഺരഽും,
ആശഽ ന്ദ്ത഻
അധ഻കിതരഽും അയഺള്
ക്ക് അനഺവശയമഺയ ച഻ക഻ത്സ നല്
കഽും
അവൽ അയഺളുീട
ആശഽ ന്ദ്ത഻ വഺസും ന഼ട്ടുകയഽും ആവശയമ഻ലലഺത്ത ുരഺഗന഻ര്
ണയ ര഻ുശഺധനകളുും
ലുബഺറട്ടറ഻
ര഻ുശഺധനകളുും നടത്തഽകയഽും അങ്ങീന ആവശയമഺയത഻ലഽും അധ഻കും
തഽകയ്ക്ക്ക് ച഻ക഻ത്സ഻ചാണതഺയ഻ കഺണ഻ക്കഽും. ഇന്
ഷവററഽീട ീചലവഽകള്
ക്ക് മീറ്റഺരഽ
കഺരണും
ന്ദ് ഼മ഻യും ന഻രക്കഽകൽ വര്
ദ്ധ഻പ്പ഻ചാണത഻ലഽും തഺരതുമയന ഉയര്
ന്
ന഻രക്ക഻ലഽള വ ീമഡ഻ക്കൽ ീചലവഽകളുീട വര്
ദ്ധനവഺണ്.
ഇത഻നഽള വ ഉത്തരമഺണ് ഫ഻്സഡ് ീബന഻ഫ഻റ്റ്
ര഻രക്ഷ.
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
രയഺപ്തമഺയ
സുംരക്ഷണും
നല്
കഽന്ത഻ീനഺപ്പും
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
കഺലഘട്ടത്ത഻ുലക്ക് ു ഺള഻സ഻യഽീട വ഻ല ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഫ഻്സഡ് ീബന഻ഫ഻റ്റ്
ര഻രക്ഷകൽ ഇന്
ഷവറീറ സഹഺയ഻ക്കഽും. ഈ ഉത് ന്ത്ത഻ൽ, സഺധഺരണയഺയ഻
ച഻ക഻ത്സ
ആവശയമഺയ഻
വരഽന്വയഽീട
ല഻സ്റ്റ്
ഓുരഺ
സ഻സ്റ്റത്ത഻ൽ
ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട്, അതഺയത് ഇഎന്
ട഻, ഓറ് ഓതഺല്
ുമഺളജ഻, ഒബ഻സ്ന്ദ്ട഻്സഽും
ൂഗനുകഺളജ഻യഽും, തഽടങ്ങ഻യവ. ഓുരഺന്഻നഽമഽള വ രമഺവധ഻ തഽക ു ഺള഻സ഻യഽടും
വയക്തമഺക്ക഻യ഻ട്ടു ടഺവഽും.
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ല് ീചലവഺക്ക഻യ
ണും കണക്ക഻ീലടഽക്കഺീത
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ ഒരഽ ന഻ശ്ച഻ത തഽക ീേയ഻മഺയ഻ നല്
കഽും. ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക്
ആവശയമഺയ ീചലവ് എന്ദ്തയഺീണന്്
ഠനും നടത്ത഻യത഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
ഓുരഺ ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽും നല്
ുക ട തഽകയഽീട ഺുക്കജ് തയാറഺറഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത്.
ഺുക്കജ് ചഺര്
ജഽകള഻ൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങളുും ഉള്
ീപ്പടഽും:
a)
b)
c)
d)
e)

റാും വഺടക,
ീന്ദ് ഺഫഷണല്ഫ഼സ്,
ുരഺഗ ന഻ര്
ണ ര഻ുശഺധനകൽ,
മരഽന്ഽകൽ
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽും ുശഷവഽമഽള വ ീചലവഽകൽ, തഽടങ്ങ഻യവ

ഉത് ന്ും അനഽസര഻ചാണ്
ഺുക്കജ് ചഺര്
ജഽകള഻ൽ ഡയറ്റ്,
ചഺര്
ജഽകൽ തഽടങ്ങ഻യവയഽും ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻ുയക്കഺും.

യഺന്ദ്ത,

ആുംബഽലന്
സ്

ഇത്തരും ു ഺള഻സ഻കൽ അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്റര്
ക്ക് ലള഻തമഺയ഻ ൂകകഺരയും ീചയാറഺൽ
സഺധ഻ക്കഽും കഺരണും ീേയ഻ും നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്ക് ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺയത഻നഽള വ
ീതള഻വഽും ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരമഽള വ ുരഺഗത്ത഻നഽള വ ര഻രക്ഷയഽും മഺന്ദ്തും മത഻ .
ച഻ല ഉത് ന്
ഺുക്കജഽകള഻ൽ ഫ഻്സ്ഡ് ീബന഻ഫ഻റ്റ്
ര഻രക്ഷ കാടഺീത ദ഻വുസന
കയഺഷ് ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ആനഽകാലയവഽും ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ഉത് ന്ത്ത഻ീല
ച഻ക഻ത്സകളുീട ന഻ര്
വചനങ്ങള഻ല് ച഻ക഻ത്സ
ര഻രക്ഷയഽീട ല഻സ്റ്റ഻ൽ 75 മഽതൽ 200
വീരയഽള വതഺയ഻ര഻ക്കണും.
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ല഻സ്റ്റ് ീചയ്ക്ത഻ട്ട഻ലലഺത്ത സര്
ജറ഻കൽ⁄ ച഻ക഻ത്സകൽക്ക് ന഻ശ്ച഻ത തഽക
നല്
കഽന്ത഻നഽള വ
വയവസ്ഥയഽ ട്.
ു ഺള഻സ഻
കഺലഺവധ഻യ഻ൽ
വ഻വ഻ധ
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ുരഺഗങ്ങള്
ക്കഺയ഻ അുനകും തവണ ീേയ഻ും ീചയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും
ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരമഽള വ ഇന്
ഷവൽ തഽകയഺയ഻ ീേയ഻മ഻ീന ര഻മ഻തീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട്.
ച഻ല ഫ഻്സ്ഡ് ീബന഻റ് ഓറ്റ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ലഺനഽളഺണ്:
 ുഹഺസ് ഻റ്റൽ ീഡയ഻ല഻ കയഺഷ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ലഺനഽകൽ
 ഗഽരഽതര ുരഺഗ ഇന്
ഷവറന്
സ് ലഺനഽകൽ
1. ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റല് ീഡയ് ഇന
ല഻ ക ഺഷ് ുപഺള഻സ഻
a) ദ഻വുസനയഽള്ള തഽകയഽീട പര഻ധ഻

ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന്
ീറ ഓുരഺ ദ഻നത്ത഻ലഽും ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ന഻ശ്ച഻ത തഽക
നല്
കഽന്തഺണ് ുഹഺസ് ഻റ്റൽ കയഺഷ്
ര഻രക്ഷ.
ദ഻വുസന
നല്
കഽന് തഽക (ഉദഺഹരണത്ത഻ന്) 1500 രാ മഽ 5000 രാ വീര അഥവഺ
ച഻ലുപ്പഺൽ അത഻ലഽും കാടഽതൽ.
ു ഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻യഽും ുരഺഗത്ത഻ന്
ീറ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽമഺയ഻ര഻ക്കഽും
ദ഻വുസനയഽള വ
തഽകയഽീട
ര഻ധ഻
ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത്, ഇത് ഒരഽ വഺര്
ഷ഻ക ു ഺള഻സ഻യഺണ്
b) തഽക നല്
കഽന്ന ുീക ദ഻വസങ്ങൾ

ഈ ു ഺള഻സ഻യഽീട ച഻ല ീവര഻യന്
റഽകള഻ൽ, ച഻ക഻ത്സ ുതടഽന് ുരഺഗത്ത഻ന്
ീറ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും
എന്ദ്ത ദ഻വസും
ണും നല്
കണും എന്ത്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത്.
ഓുരഺ ുരഺഗങ്ങള്
ക്കഽും എന്ദ്ത
ദ഻വസും
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽും
ആശഽ ന്ദ്ത഻ വഺസത്ത഻നഽും
ണും നല്
കഽീമന്ത഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദമഺയ ല഻സ്റ്റ്
ു ഺള഻സ഻യ഻ല്ഉ ടഺവഽും.
c) സ്റ്റഺന്
ുഡുലഺണ്

പര഻രക്ഷ

അഥവഺ

ു്-്ണ്

പര഻രക്ഷ
ച഻ല ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ുഹഺസ് ഻റ്റൽ ീഡയ്
ല഻ കയഺഷ് ു ഺള഻സ഻ സ്റ്റഺന്
ീഡുലഺൽ
ു ഺള഻സ഻യഺയ഻ട്ടഺണ് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ത് എന്ഺൽ മറ്റ് ച഻ലൽ സഺധഺരണ
ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ
ആഡ്-ഓൽ
ര഻രക്ഷയഺയഽും
വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറുന്ഽ ട്.യഥഺര്
ഥ ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകളുമഺയ഻ ബന്ധമ഻ലലഺീത ന഻ശ്ച഻ത
തഽകയഺയ഻
നല്
കഽന്ത഻നഺൽ
ആകസ്മ഻കമഺയ
ീചലവഽകൽക്ക്
ര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ത഻ന്
ഇത്തരും
ു ഺള഻സ഻കൽ
ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
സഹഺയകമഺണ്. ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ
നീതഺരഽ ആുരഺഗയ
ര഻രക്ഷുയഺുടഺപ്പും ു ഺള഻സ഻യ഻ലാീട ന഻ശ്ച഻ത തഽക നല്
കഽന്ത഻നഽും ഇത്
അനഽവദ഻ക്കഽും.
d) സല഻ീമന്
ററ഻ പര഻രക്ഷ

ഇത്തരും ു ഺള഻സ഻കൽ സഺധഺരണ ആശഽ ന്ദ്ത഻ ീചലവഽകള്
ക്കഽള വ ു ഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക്
കരും ീവയ്ക്ക്കഺും കഺരണും ഇത് തഺരതുമയന ീചലവഽ കഽറഞ്ഞതഽും
ആകസ്മ഻കമഺയ
ീചലവഽകള്
ക്കും
ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻
ു ഺള഻സ഻
ന്ദ് കഺരും
ഒഴ഻വഺക്കീപ്പട്ട ീചലവഽകള്
ക്കഽും ുകഺ-ു , തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്കഽും നഷ്ട ര഻ഹഺരും
നല്
കഽും.
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e) പര഻രക്ഷയഽീട മറ്റഇ ഗഽണങ്ങൾ

ഇന്
ഷവററഽീട കഺഴ്ചപ്പഺട഻ൽ ഈ ലഺന഻ന് വളീരുയീറ ഗഽണങ്ങളു ട്,
ലള഻തമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീന റഞ്ഞ് മനസിന഻ലഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽന്ത഻നഺൽ
ഇത് വളീര ുവഗത്ത഻ൽ വ഻ല്
ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽും. യഥഺര്
ഥ ീചലവഽകൽ
കണക്കഺക്കഺീത
ദ഻വുസന
ന഻ശ്ച഻ത
തഽക
നല്
കഽന്ത഻നഺൽ
ീമഡ഻ക്കല്
ീചലവഽകള്
ക്ക് അട഻ക്കട഻ ഉ ടഺകഽന് വര്
ദ്ധനവ് ബഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല. മഺന്ദ്തമലല,
ഇത്തരും
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ര഻രക്ഷകള് സവ഼കര഻ക്കഽന്തഽും
ീേയ഻ും
ീസറ്റ഻ൽ
ീചയാറുന്തഽും ശര഻ക്കഽും ലഘഽകര഻ചാണ഻ട്ടു ട്.
2. ഗഽരഽതര ുരഺഗ ുപഺള഻സ഻
മഺരക ുരഺഗ പര഻രക്ഷ അഥവഺ ുപ്ടഺമ ീകയര് പര഻രക്ഷ
എന്ഽും ഈ ഉത് ന്ും അറ഻യീപ്പടഽന്ഽ ട്
ീമഡ഻ക്കൽ സയന്
സ഻ന്
ീറ
ഽുരഺഗമനുത്തഺീട,
മഽന് ് മരണത്ത഻ുലക്ക്
നയ഻ചാണ഻രഽന് കഺന്
സൽ,
ക്ഷഺഘഺതും, ഹിദയഺഘഺതും ു ഺലഽള വ ുരഺഗങ്ങള്
ബഺധ഻ചാണ ുരഺഗ഻കൽ ഇന്് അത഻ീന അത഻ജ഼വ഻ക്കഽന്ഽ ട്. മഺന്ദ്തമലല, അത്തരും
ന്ദ് മഽഖ
ുരഺഗീത്ത
അത഻ജ഼വ഻ചാണത഻നഽുശഷമഽള വ
ജ഼വ഻ത
കഺലയളവഽും
വര്
ദ്ധ഻ചാണ഻ട്ടു ട്.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും ന്ദ് മഽഖ ുരഺഗീത്ത അത഻ജ഼വ഻ക്കഽന്ത്
ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകള്
ക്കഽും ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക് ുശഷമഽള വ
ജ഼വ഻ത ീചലവഽകള്
ക്കഽും
വല഻യ ഒരഽ തഽക തീന് ുവ ട഻ വരഽും.
ആയത഻നഺൽ മഺരക ുരഺഗും
വരഽന്ത് ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട സഺമ്പത്ത഻ക സഽരക്ഷയ്ക്ക്ക് ഭ഼ഷണ഻ തീന്യഺണ്.
a) ച഻ല ു ീരടഽത്ത്

റഞ്ഞ഻ട്ടുള വ ഗഽരഽതര ുരഺഗങ്ങളു ീടന്് ക ീടത്ത഻യഺൽ
ഒരഽ വന്
തഽക നല്
കഽന്ത഻ന് വയവസ്ഥയഽള വ ആനഽകാലയ ു ഺള഻സ഻യഺണ്
ഗഽരഽതര ുരഺഗ ു ഺള഻സ഻.

b) ഇത് വ഻ല്
ക്കഽന്ത്:
 സ്റ്റഺന്ീഡുലഺൽ ു ഺള഻സ഻യഺയ഻ അഥവഺ
 ച഻ല ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ ആഡ്-ഓൽ ര഻രക്ഷയഺയ഻
 ച഻ല ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ ആഡ്-ഓൽ ര഻രക്ഷയഺയ഻

ഇന്ത്യയ഻ൽ
ഗഽരഽതര
ുരഺഗങ്ങള്
ക്കഽള വ
ആനഽകാലയങ്ങൽ
മ഻ക്കവഺറഽും
ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻യഽീട ൂറഡറഺയ഻ട്ടഺണ് ൂലഫ് ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ വ഻ല്
ക്കഽന്ത്
, ഇത് ര ട് തരത്ത഻ലഽള വ
ര഻രക്ഷയഺണ് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ത് –
ന്ദ്ദഽതഗത഻യ഻ലഽള വ സ഻ഐ ീബന഻ഫ഻റ്റ് ലഺനഺയഽും സ്റ്റഺന്
ീഡുലഺൽ സ഻ഐ ീബന഻ഫ഻റ്റ്
ലഺനഺയഽും.
ഈ
ആനഽകാലയും
വ഻ല്
ക്കഽുമ്പഺൽ
ര഻രക്ഷ
ലഭ഻ക്കഽന്
ുരഺഗീത്തക്കഽറ഻ചാണ് വയക്തമഺയ഻ ന഻ര്
വച഻ക്കഽകയഽും നലല അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗഽും വളീര
ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട ഘടകമഺണ്. ആശയക്കഽഴപ്പും ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത഻നഺയ഻, ഐആര്
ഡ഻എ
ീഹല്
ത്ത് ഇന്
ഷവറന്
സ്
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡുസഷൽ മഺര്
ഗുരഖകൽ 20
നറ്റവഽും
സഺധഺരണയഺയ഻
ക ടഽവരഽന്
ഗഽരഽതര
ുരഺഗങ്ങളുീട
ന഻ര്
വചനങ്ങൽ
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ട്. (അവസഺനീത്ത ു ജ഻ല് ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
അന്സ്ചൽ ുനഺക്കഽക).
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും, ഇഷയാ ീചയാറുന് സമയത്ത് ന്ദ് ത഻കാലമഺയ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല഻നഽള വ
സഺദ്ധയത വളീര കാടഽതലഺണ്
മഺന്ദ്തമലല
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട ആുരഺഗയ സ്ഥ഻ത഻
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽക എന്തഽും വളീര ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ടതഺണ്. ുഡറ്റഺയഽീട അഭഺവും മാലും,
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റ഼-ഇന്
ഷവററഽമഺരഽീട ുഡറ്റഺയ഻ലാീടയഺണ് ഗഽരഽതര ുരഺഗ ലഺനഽകളുട ൂന്ദ് സ഻ുംഗ്
ീചയാറുന്ത്.
ുരഺഗങ്ങീളന്ത്
ഒരഽ
വയക്ത഻ീയ
ഉയര്
ന്
സഺമ്പത്ത഻ക
ബഺദ്ധയതയ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽക മഺന്ദ്തമലല അയഺള്
ക്ക് ൂവകലയും, ൂകകഺലഽകൽ
നഷ്ടീപ്പടൽ,
വരഽമഺനും
നഷ്ടീപ്പടൽ
തഽടങ്ങ഻യവയ഻ുലക്ക്
നയ഻ക്കഽകയഽും
ആശഽ ന്ദ്ത഻ വഺസത്ത഻ന് ുശഷവഽും വളീരക്കഺലും
ര഻ചരണും ആവശയമഺയ഻
വരഽകയഽും ീചയാറഺവഽന് അവസ്ഥയഺണ്.

c) ഗഽരഽതര

ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ുയഺീടഺപ്പും
അധ഻ക
ര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഺയ഻
ീ ഺതഽുവ ശഽ ഺര്
ശ ീചയാറുന്തഺണ് ഗഽരഽതര ുരഺഗ ു ഺള഻സ഻, അങ്ങീന
ു ഺള഻സ഻യ഻ലാീട ലഭ഻ക്കഽന് നഷ്ട ര഻ഹഺരും ുരഺഗബഺധ഻തനഺയ വയക്ത഻യഽീട
കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങീള സഺമ്പത്ത഻ക ബഺദ്ധയത മറ഻കടക്കഽന്ത഻ന് സഹഺയ഻ക്കഽും.

d) ുഹഺസ് ഻റ്റൽ

e) ഇന്
ഷവറഽമഺരഽും

ഉത് ന്ത്ത഻ന്
ീറയഽും
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
ഗഽരഽതര
ര഻രക്ഷ വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽും, ുക്ഷ ീ ഺതഽുവ വരഽന്ത്:














ുരഺഗ

ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ത഼ന്ദ്വതയ഻ലഽള വ കഺന്
സറഽകൽ
അകയാട്ട് മുയഺകഺര്
ഡ഻യൽ ഇന്
ന്ദ്ഫഺക്ഷൽ
ുകഺുറഺണറ഻ ആര്
ട്ടറ഻ സര്
ജറ഻
ഹിദയ വഺല്
വ് മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കൽ
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ത഼ന്ദ്വതയഽള വ ുകഺമ
വിക്ക സുംബന്ധമഺയ ുരഺഗും
സ്ഥ഻രമഺയ ലക്ഷണങ്ങള഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന് ക്ഷഺഘഺതും
ന്ദ് മഽഖ അവയവും⁄ മജ മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കൽ
മള്
ട്ട഻പ്പ഻ൽ സ്േ഻ുറഺസ഻സ്
ുമഺുട്ടഺൽ നയാുറഺൽ ുരഺഗും
ൂകകഺലഽകൽ ാര്
ണമഺയ഻ തളര്
ന്ഽ ു ഺകഽക
വല഻യ അ കടങ്ങൽ മാലമഽള വ സ്ഥ഻ക അുംഗൂവകലയും

ഗഽരഽതര ുരഺഗങ്ങളുീട ല഻സ്റ്റ് ന഻ശ്ചലമലല, അത് മഺറ഻ ീകഺ ുടയ഻ര഻ക്കഽും.
ച഻ല അന്ത്ഺരഺന്ദ്ഷ്ട വ഻ ണ഻കള഻ൽ ഇന്
ഷവറൽ „ുകഺര്
‟ എന്ഽും „അധ഻കും‟ എന്ഽും
തരും ത഻ര഻ക്കഺറഽ ട്,
അള്
ഷ഻ുമഴ്സ് അസഽഖും ു ഺലഽള വ ുരഺഗും ു ഺലഽും.
ച഻ലുപ്പഺൽ ഉയര്
ന് ന്ദ് ഼മ഻യും ഈടഺക്ക഻
„ീടര്
മ഻നൽ (അത഼വ ഗഽരഽതരും)
ുരഺഗത്ത഻ന്‟ ു ഺലഽും ര഻രക്ഷ നല്
കഺറഽ ട്.
f) മ഻ക്ക ഗഽരഽതര ുരഺഗ ു ഺള഻സ഻കളുും ുരഺഗും ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽുമ്പഺൽ തീന് വന്

തഽക നല്
കഽും, എന്ഺൽ ച഻ല ു ഺള഻സ഻കൽ ീചലവഽകൽ റ഼യ഻ുമ്പഴ്സ് ീചയാറുന്
ര഼ത഻യ഻ല് മഺന്ദ്തും ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ ീചലവഽകള്
ക്ക്
ര഻രക്ഷ നല്
കഽും.
ച഻ല ഉത് ന്ങ്ങൽ ഇവ ര ടഽും സുംുയഺജ഻പ്പ഻ചാണ് നല്
കഽും, അതഺയത്
ഇന്
ു ഷയന്
റ്
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ
ീചലവഽകള്
ക്ക്
നഷ്ട ര഻ഹഺരവഽും
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ഗഽരഽതര ുരഺഗങ്ങൽ ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽുമ്പഺൽ
വന്
തഽകയഽും നല്
കഽും.
g) 21

മഽതൽ 65 വയസിനുവീരയഽള വവര്
ക്കഺണ്
ു ഺള഻സ഻കള്ലഭ഻ക്കഽും.

h) ഗഽരഽതര

മാലമഽള വ

ീ ഺതഽുവ

ുരഺഗങ്ങളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ദ഼ര്
ഘകഺലും
സഺമ്പത്ത഻ക
ബഺദ്ധയത
ഒഴ഻വഺക്കഽക
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ഗഽരഽതര

ുരഺഗ

ര഻ചരണും നല്
കഽന്ത്
എന്ത്
ന്ദ് ഺഥമ഻ക

ലക്ഷയ്മഺയത഻നഺൽ
ഉയര്
ന്തഺയ഻ര഻ക്കഽും.

ഈ

ു ഺള഻സ഻കളുീട

ഇന്
ഷവൽ

തഽക

വളീര

ു ഺള഻സ഻കള഻ല് ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽീട 100% ഗഽരഽതര ുരഺഗും
ബഺധ഻ചാണ഻ട്ടു ീടന്് ന഻ര്
ണയ഻ചാണഺലഽടൽ തീന് നല്
കഽും. ച഻ല ുകസഽകള഻ൽ
ു ഺള഻സ഻യഽീട
ചട്ടങ്ങളുും
വയവസ്ഥകളുും
ുരഺഗത്ത഻ന്
ീറ
ത഼ന്ദ്വതയഽും
അനഽസര഻ചാണ് 25% മഽതല്100% വീര ഇന്
ഷവൽ തഽക നല്
കഽും.

i) ഇത്തരും

ന്ദ് കഺരമഽള വ ആനഽകാലയും ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് 90 ദ഻വസങ്ങളുീട
ീവയ഻റ്റ഻ുംഗ്
഻ര഼ഡഽും ുരഺഗും ന഻ര്
ണയ഻ചാണത഻നഽുശഷും
30 ദ഻വസീത്ത
അത഻ജ഼വന വയവസ്ഥയഽും
എലലഺ ഗഽരഽതര ുരഺഗ ു ഺള഻സ഻കള്
ക്കഽും
ബഺധകമഺണ്. അത഻ജ഼വന വയവസ്ഥ ന഻ര്
ബന്ധമഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത഻ന് കഺരണും
ഇത്
„ീഡത്ത്
ീബന഻ഫ഻റ്റുമഺയ഻‟
ആശയക്കഽഴപ്പത്ത഻ലഺകഺത഻ര഻ക്കഺനഺണ്,
ുക്ഷ ീ ഺതഽുവ
രഺമര്
ശ഻ക്കഽന്ത് “അത഻ജ഼വന (ജ഼വ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ)
ആനഽകാലയും” എന്ഺണ്, അതഺയത് ഗഽരഽതര ുരഺഗും മാലമഽള വ ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുകൽ
മറ഻കടക്കഽന്ത഻ന് നല്
കഽന് ആനഽകാലയും

j) ു ഺള഻സ഻

ുരഺഗ ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഺനഺന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽന് 45 വയസിന഻ന് മഽകള഻ൽ
ന്ദ് ഺയമഽള വ വയക്ത഻ കടഽത്ത ൂവദയ
ര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് വ഻ുധയനഺകണും.
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ക്ക്
ഒഴ഻വഺക്കലഽകൽ
നകുദശും
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത് ന്ങ്ങള്
ക്ക്
സമഺനമഺണ്,
ൂവുദയഺ ുദശും
ുതടഽന്ത഻ൽ
രഺജയീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ അഥവഺ ീവയ഻റ്റ഻ുംഗ്
഻ര഼ഡ് കടക്കഽന്ത഻നഺയ഻
ച഻ക഻ത്സ
വചാണ് തഺമസ഻പ്പ഻ക്കഽകുയഺ ീചയാറുകയഺീണക഻ൽ ന്ദ് ുതയകമഺയ഻
ഒഴ഻വഺക്കീപ്പടഽും.

k) ഗഽരഽതര

ന്ദ് കഺരും
ര഻രക്ഷയഽള വ
ഒുന്ഺ
അത഻ല് കാടഽതുലഺ
അസഽഖങ്ങള്
ക്ക് ഇന്
ഷവറൽ ഒറ്റത്തവണ മഺന്ദ്തുമ
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്
കഽകയഽള വു അഥവഺ
അുനകും ു ീയിട്ട്
വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുും
ുക്ഷ അത഻ന്
ര഻മ഻തമഺയ഻ മഺന്ദ്തും. ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഒര഻ക്കൽ നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്
കഽന്ുതഺീട ു ഺള഻സ഻ ഇലലഺതഺകഽും.

l) ു ഺള഻സ഻

m) ജ഼വനക്കഺര്
ക്ക് ുവ

ു ഺള഻സ഻കളുും

ട഻ ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് ുകഺര്
പ്പുററ്റുകള്
ക്ക്
ഗഽരഽതര ുരഺഗ ു ഺള഻സ഻ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ഽ ട്.
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ന്ദ്ഗാപ്പ്

G. ര്
ഘകഺല പര഻പഺലന ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ

ഇന്്, ജ഼വ഻തകഺലയളവ് വര്
ദ്ധ഻ചാണത഻നഺൽ, ന്ദ് ഺയമഺയ ആളുീട എണും ുലഺകത്ത്
കാട഻
ീകഺ ട഻ര഻ക്കഽകയഺണ്.
ുലഺകീമമ്പഺടഽും
ന്ദ് ഺയമഺയ
ആളുകൽ
വര്
ദ്ധ഻ക്കഽന്ത഻നഺൽ,
ദ഼ര്
ഘകഺല
ര഻ ഺലന
ഇന്
ഷവറന്
സ഻നഽും
ന്ദ് ഺധഺനയും
വര്
ദ്ധ഻ചാണ഻ട്ടു ട്. ന്ദ് ഺയമഺയ ആളുകള്
ക്ക് ദ഼ര്
ഘകഺല ര഻ ഺലനും ആവശയമഺണ്
മഺന്ദ്തമലല
അവര്
ക്ക്
നീതക഻ലഽും
തരത്ത഻ലഽള വ
ശഺര഼ര഻ക
ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുകൽ
ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ദ഼ര്
ഘകഺല
ര഻ ഺനും എന്ത് ീകഺ ട് ഉുദശ഻ക്കഽന്ത്
മറ്റുള വവരഽീട സഹഺയമ഻ലലഺീത
സവന്ത്ും കഺരയും ു ഺലഽും ുനഺക്കഺൽ കഴ഻യഺീത
വര഻കയഽും
ഭഺവ഻യ഻ൽ
ആുരഺഗയും
യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽും
ീമചാണീപ്പടഺൽ
സഺദ്ധയതയ഻ലലഺത്ത ആളുകള്
ക്ക് എലലഺ തരത്ത഻ലഽമഽള വ വയക്ത഻ഗത-ുനഴ്സ഻ുംഗ്
ര഻ ഺലനവഽും നല്
കഽക എന്തഺണ്
ദ഼ര്
ഘകഺല

ര഻ ഺലത്ത഻ന് ര

ട് തരത്ത഻ലഽള വ ലഺനഽകളു

ട്:

a) ഇന്
ഷവൽ

ീചയാറുന് വയക്ത഻ തന്
ീറ ഭഺവ഻യ഻ീല ീമഡ഻ക്കൽ ീചലവഽകള്
ക്ക്
ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് വഺങ്ങഽന് ന്ദ് ഼-ഫ ടഡ് ലഺനഽകൽ

b) ഇന്
ഷവൽ

ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
വരഽുമ്പഺൽ വന്
തഽക ന്ദ് ഼മ഻യമഺയ഻
ലഺനഽകൽ.

ദ഼ര്
ഘകഺല
ര഻ ഺലും ആവശയമഺയ഻
നല്
ക഻ വഺങ്ങഽന് അട഻യന്ത്ര ആവശയ

ൂവകലയത്ത഻ന്
ീറ ത഼ന്ദ്വത (ന്ദ് ത഼ക്ഷ഻ത അത഻ജ഼വന കഺലഘട്ടവഽും) അനഽസര഻ചാണഺണ്
ആനഽകാലയും ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത്. ഇന്ത്യന് വ഻ ണ഻യ഻ൽ ഇതഽവീര ദ഼ര്
ഘകഺല
ര഻ ഺല ഉത് ന്ങ്ങൽ വ഻കസ഻പ്പ഻ീചാണടഽത്ത഻ട്ട഻ലല.
ഭവ഻ഷ

ുുരഺഗ

ുപഺള഻സ഻

ആദയീത്ത ന്ദ് ഼-ഫ ടഡ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ലഺനഺണ് ഭവ഻ഷയ ആുരഺഗയ ു ഺള഻സ഻,
ഇത്
ീ ഺതഽുമഖലയ഻ലഽള വ 4 ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളഺണ് വ഻ ണ഻യ഻ൽ
എത്ത഻ചാണത്.
1990-ല് ഽറത്ത് വന് ഈ ു ഺള഻സ഻ അട഻സ്ഥഺന രമഺയ഻
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
അയഺളുീട റ഻ട്ടയര്
ീമന്
റ഻ന് ുശഷമഽള വ
ആുരഺഗയ ര഻ ഺലന ആവശയങ്ങൽക്ക്
ര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻നഺണ്, അത഻നഺയ഻
അയഺള് തന്
ീറ വരഽമഺനമഽള വ കഺലയളവ഻ൽ ന്ദ് ഼മ഻യും നല്
കഽും.
ഇത് ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് സമഺനമഺണ്
വയതയഺസും എീന്ത്ന്ഺൽ ഇത഻ൽ
മരണഺനഽകാലയത്ത഻ന്
കരും ഭഺവ഻യ഻ീല ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകള്
ക്കഺണ്
ര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ത്.
a) ഡ഻ീെര്
് ീമഡ഻ീെയ഻ം

ഈ ു ഺള഻സ഻ ഒരഽ തരത്ത഻ലഽള വ ഡ഻ുഫര്
ഡ് അഥവഺ ഫയാചാണൽ ീമഡ഻ീേയ഻ും
ു ഺള഻സ഻യഺണ്, ഇത് ീമഡ഻ീേയ഻മ഻ന് സമഺനമഺയ ര഻രക്ഷയഺണ് നല്
കഽന്ത്.
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസര്
ക്ക് 25 വയസിന഻നഽും 55 വയസിന഻നഽും മുദ്ധയ ഈ സ്ക഼മ഻ൽ ുചരഺൽ
സഺധ഻ക്കഽും.
b) റ഻ട്ട്യൂട്ട്യര്
ീമന്
റ് പ്പഺയം
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ഒരഺള്
ക്ക് തന്
ീറ റ഻ട്ടയര്
ീമന്
റ് ന്ദ് ഺയും 55 വയസിന഻നഽും 60 സയസിന഻നഽും മുദ്ധയ
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺും
ുക്ഷ വയവസ്ഥ എീന്ത്ന്ഺൽ ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ുചര്
ന് ത഼യത഻യഽും
റ഻ട്ടയര്
ീമന്
റ് ന്ദ് ഺയവഽും തമ്മ഻ൽ 4 വര്ഷ
 ീത്ത ഇടുവള ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും
c) പ്പ഼-റ഻ട്ട്യൂട്ട്യര്
ീമന്
റ് കഺലഘട്ട്യൂട്ട്ം

ന്ദ് ഼-റ഻ട്ടയര്
ീമന്
റ് കഺലഘട്ടീമന്ഺൽ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ സവ഼കര഻ക്കഽന് ത഼യത഻ മഽതല്
ീഷഢയാള഻ൽ
രഺമര്
ശ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ു ഺള഻സ഻ റ഻ട്ടയര്
ീമന്
റ് കഺലഘട്ടും വീരയഺണ്.
ഈ
കഺലഘട്ടത്ത഻ൽ
ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻
ഒറ്റത്തവണയഺുയഺ
ഇന്
സ്റ്റഺള്
ീമന്
റഺുയഺ ന്ദ് ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കണും
ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ഒരഽമ഻ുചാണഺ ഇന്
സ്റ്റഺൽീമന്
റഺുയഺ ണും അടയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ ീസികരയമഽ ട്.
d) പ഻ന്
വല഻ക്കല്

ഇന്
ഷവര് ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട മരണും സുംഭവ഻ക്കഽന്ത് മാലും അീലലക഻ൽ
റ഻ട്ടയര്
ീമന്
റ് ന്ദ് ഺയത്ത഻ന് മഽുമ്പഺ ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത റ഻ട്ടയര്
ീമന്
റ് ന്ദ് ഺയും
കഴ഻ഞ്ഞത഻നഽുശഷുമഺ സ്ക഼മ഻ൽ ന഻ന്ഽും ണും ഻ന്
വല഻ക്കണീമക഻ൽ, ു ഺള഻സ഻
ന്ദ് കഺരും ീേയ഻ും ഒന്ഽും തീന് ീചയ്ക്ത഻ട്ട഻ീലലക഻ല് ന്ദ് ഼മ഻യും റ഼ഫ ട്
അനഽവദ഻ക്കഽും.
ഽതഽക്കഽന്ത഻ന്
കഺലതഺമസും
ുനര഻ടഽന്
സഺഹചരയത്ത഻ൽ
മത഻യഺയ കഺരണും കഺണ഻ചാണഺൽ ന്ദ് ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് 7 ദ഻വസീത്ത ുന്ദ്ഗസ്
഻ര഼ഡ഻നഽള വ വയവസ്ഥയഽ ട്.
e) അൂസന്
ീമന്
റ്

സ്ക഼മ഻ൽ അൂസന്
ീമന്
റ് ലഭയമഺണ്.
f) ഒഴ഻വഺക്കലഽകൾ

ഈ ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങൽ ഒഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ട഻ലല,
അതഺയത് 30
ദ഻വസീത്ത കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഺവധ഻യഽും ീമഡ഻ീേയ഻മ഻ൽ
രഺമര്
ശ഻ചാണ഻ട്ടുള വ
ുരഺഗങ്ങള്
ക്ക് 1 വര്
ഷീത്ത ഒഴ഻വഺക്കലഽും.
ആയത഻നഺൽ ഇത് ഫയാചാണൽ
ീമഡ഻ീേയ഻മഺണ്.
g) പ്ഗാപ്പഇ ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ വ഻ഭഺഗം

ന്ദ്ഗാപ്പ് അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽും
ഡ഻സ്ീകി ട് ലഭയമഺണ്.

ു ഺള഻സ഻

എടഽക്കഺൽ
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സഺധ഻ക്കഽും,

ഇത഻ന്

ന്ദ്ഗാപ്പ്

H. ുകഺംുബഺ ഉത്പന്നങ്ങൾ

ച഻ല സമയത്ത്
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത് നങ്ങൽ ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത് ന്ങ്ങളുമഺയ഻
സുംുയഺജ഻പ്പ഻ചാണ് ലഭ഻ക്കഺറഽ ട്
ര ട് ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ
രസ് രും സഹകര഻ചാണ് ഇത്തരും കാടഽതൽ ഺുക്കജ് ഉത് ന്ങ്ങൽ രുംഗത്ത഻റക്കഽന്ത്
നലല ഒരഽ ആശയമഺണ്.
ീഹല്
ത്ത് ലസ് ൂലഫ് ുകഺുംബ഻ ഉത് ന്ങ്ങൽ എന്ഺൽ ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻
വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറുന്
ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ര഻രക്ഷയഽും
ുനഺണ്
-ൂലഫ്⁄
സ്റ്റഺന്
ീഡുലഺൽ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന് ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ര഻രക്ഷയഽും സമനവയ഻പ്പ഻ചാണ ഉത് ന്ങ്ങളഺണ്.
ര ട് ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ സഹകര഻ചാണഺണ് ഇത്തരും ഉത് ന്ങ്ങൽ രാ കല് ന ീചയാറുന്ത്
മഺന്ദ്തമലല ഇവരഽീട ര ട് കാട്ടരഽീടയഽും വ഻തരണ ശിുംഖലയ഻ലഽീട ഇത് വ഻ ണനും
ീചയാറുകയഽും ീചയാറുും.
ീേയ഻ും ഉ ടഺകഽന് സരര്
ഭത്ത഻ൽ നത് വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഺണ്
ീേയ഻ും ഉ ടഺകഽന്ത്, ആ വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽള വ ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ീേയ഻ും ൂകകഺരയും
ീചയാറുും.
„ുകഺുംുബഺ ഉത് ന്‟ ഫയല഻ുംഗ഻ന് സമയഺസമയങ്ങള഻ലഽും ന്ദ് ുതയകമഺയഽും ഫയൽ
ആന്
റ് യാസ് മഺനദണ്ഡനങ്ങൽ ഺല഻ചാണ഻ര഻ക്കണും. ര ട് റ഻സ്കഽകളുീടയഽും ന്ദ് ഼മ഻യും
ഘടകും ന്ദ് ുതയകമഺയ഻ ത഻ര഻ചാണറ഻യഽന് ര഼ത഻യ഻ലഺയ഻ര഻ക്കണും മഺന്ദ്തമലല അത്
ു ഺള഻സ഻ വ഻ല്
ക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽും ുശഷവഽും
ു ഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ലഽും
ീസയ഻ല്
സ് ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ലഽും ു ഺള഻സ഻യഽടമകുളഺട് വയക്തമഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണും.
ഇത്തരും
ഉത് ന്ങ്ങൽ
വയക്ത഻ഗത
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ു ഺള഻സ഻യഺയഽും
ന്ദ്ഗാപ്പ്
ു ഺള഻സ഻യഺയഽും
വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറഺും.
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുഫ്ലഺട്ടൽ
ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് തല് രതയഽീടയഽും ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ഇന്
ഷവററഽീട മറ്റ്
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് മഺനദണ്ഡങ്ങളുീടയഽും അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ു ഺള഻സ഻യഽീട ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ കാട഻യഺയ കഽടഽുംബത്ത഻ീല വരഽമഺനക്കഺരനഺയ ഒരഽ
അുംഗത്ത഻ന് മഺന്ദ്തുമ ൂലഫ് ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു.
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ന്ദ്ഫ഼ ലഽക്ക് ഓപ്ഷൽ ലഭയമഺണ് ഇത് ുകഺുംുബഺ
ഉത് ന്ത്ത഻ന് ീമഺത്തത്ത഻ൽ ബഺധകമഺണ്.
ുക്ഷ ുകഺുംുബഺ ഉത് ന്ത്ത഻ന്
ീറ
ആുരഺഗയ ഘടകും
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ുനഺൽ-ൂലഫ്⁄സ്റ്റഺന്
ുഡുലഺൽ ഇന്
ഷവറൽ മഽുഖന
ു ഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് ഽതഽക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.
ബഺക഻ന്
ീറ ശഽ ഺര്
ശുയഺട് കാടഺീതയഽള വ ര ട് ഇന്
ഷവററഽമഺരഽീടയഽും ീ
ഡയറക്ട് മഺര്
ക്കറ്റ഻ുംഗ് ശിുംഖലകൽ, ുന്ദ്ബഺക്കറഽമഺൽ,
ുകഺും സ഻റ്റ്
ുകഺര്
പ്പുററ്റ് നജന്
റഽമഺര഻ലാീട ുകഺുംുബഺ ഉത് ന്ങ്ങൽ വ഻ ണനും
ുക്ഷ അവര്
ക്ക് ര ട് ഇന്
ഷവററഽമഺരഽീടയഽും ഇതര ഉത് ന്ങ്ങൽ
ീചയാറുന്ത഻നഽള വ ഇടന഻ലക്കഺരഺകഺൽ അനഽമത഻യ഻ലല.

ഺതഽവഺയ
വയക്ത഻,
ീചയാറഺും.
വ഻ ണനും

ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ-ീസയ഻ല്
സ് ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകള഻ൽ ര ട് ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ഉല്
ീപ്പട്ട഻ട്ട഻ ട്,
ഓുരഺ റ഻സ്കഽും മീറ്റഺന്഻ൽ ന഻ന്ഽും ീവുേീറയഺീണന്ഽും, ആരഺണ് ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽ
ീചയാറുന്ീതന്ഽും, ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട തഺത് രയും അനഽസര഻ചാണ് ര ടഽും
അഥവഺ
ഒന്്
മഺന്ദ്തും
ഽതഽക്കഽന്തഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട
വ഻ഷയും,
ുസവന
ീസികരയങ്ങൽ തഽടങ്ങ഻യ ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ ീവള഻ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കണും.
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ഈ ബ഻സ഻നസിന് ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത഻നഺ ീമചാണീപ്പട്ട ഐട഻ ഘടനയഺയ഻ര഻ക്കണും
ഇത഻ന്
ീറ അര്
ഥും ര ട് ഇന്
ഷവററഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വളീരയധ഻കും ുഡറ്റഺയഽും
ഐആര്
ഡ഻എഐയ്ക്ക്ക് ആവശയമഺയ ുഡറ്റഺ സിഷ്ട഻ക്കഺനഽും സഺധ഻ക്കണും.

I. പഺുക്കമെ ുപഺള഻സ഻കൾ

ഺുക്കജ് അഥവഺ അുംന്ദ്ബല
സമനവയ഻പ്പ഻ചാണ് നല്
കഽും.

ര഻ര്ക്ഷകൽ

ഒറ്റ

ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ൽ

ര഻രക്ഷകൽ

ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, മറ്റ് ബ഻സ഻നസിന് വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ൽ,
ീഹിസ്ുഹഺള്
ുഡഴ്സ്
ര഻രക്ഷ,
ുഷഺപ്പ്ക഼ുപ്പഴ്സ്
ര഻രക്ഷ,
ഓഫ഼സ്
ഺുക്കജ്
ു ഺള഻സ഻
തഽടങ്ങ഻യവ ഒറ്റ ു ഺള഻സ഻യഽീട ക഼ഴ഻ൽ
ീകട്ട഻ടും അത഻ീല സഺധനസഺമന്ദ്ഗ഻കൽ
തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക്
ര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻നഽള വതഺണ്. അത്തരും ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ ച഻ല
വയക്ത഻ഗത അഥവഺ ബഺദ്ധയത ര഻രക്ഷകളുും ഉള്
ീപ്പടഽും.
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ു ഺള഻സ഻യ഻ീല
ഺുക്കജ്
ു ഺള഻സ഻യ്ക്ക്കഽള വ
ഉദഺഹരണമഺണ് ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ു ഺള഻സ഻കുളഺുടഺപ്പും ഗഽരഽതര ുരഺഗ ര഻രക്ഷ
ആനഽകാലയും
സമനവയ഻പ്പ഻ചാണ്
നല്
കഽന്ത്,
മഺന്ദ്തമലല
ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ു ഺള഻സ഻കളുും
ുഹഺസ് ഻റ്റൽ ീഡയ്
ല഻ കയഺഷ് ആനഽകാലയങ്ങളുും ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻
ു ഺള഻സ഻കളുീട ഒപ്പും ലഭയമഺണ്.
ന്ദ്ടഺവല് ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ കഺരയത്ത഻ൽ, ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന് മഺന്ദ്തും ര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്
ഺുക്കജ് ു ഺള഻സ഻യലല വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ത്, അത് ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ ഒപ്പും അ കട മരണും⁄ൂവകലയ ആനഽകാലയും അതഽും അ കടും⁄
അസഽഖും മാലമഽള വ ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകൽ ഉള്
പ്പീട, ീചക്ക്-ഇന് ീചയ്ക്ത ബഺഗ്
നഷ്ടീപ്പടഽക
അഥവഺ
ലഭ഻ക്കഺൽ
തഺമസ഻ക്കഽക,
ഺസ്ു ഺര്
ട്ടുും
മറ്റ്
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുും നഷ്ടീപ്പടഽക, വസ്തഽ⁄ വയക്ത഻ഗത നഺശനഷ്ടങ്ങള്
ക്കഽള വ ുതഡ്
ഺര്
ട്ട഻ ബഺദ്ധയത, ന്ദ്ട഻പ്പുകൽ റദഺക്കഽക, ൂഹജഺക്ക് ീചയാറുന് എന്഻വയ്ക്ക്ക്
ു ഺള഻സ഻ ര഻രക്ഷ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ഽ ട്.

J. ദഽര്
ബ്ബല

ുുരഺഗ

വ഻ഭഺഗങ്ങൾ
ക്കഽള്ള
ഇന്
ഷവറന്
സഽം

ൂമുപ്കഺ

ഇന്
ഷവറന്
സഽം

ന്ദ്ഗഺമ഼ണ-അറ഻യീപ്പടഺത്ത സ്ഥലങ്ങള഻ീല കഽറഞ്ഞ വരഽമഺനമഽള വ ആളുകളുീട
സുംരക്ഷണും ലക്ഷയ്ും വചാണഺണ് ൂമുന്ദ്കഺ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത് ന്ങ്ങൽ രാ കല് ന
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്.
നമ്മഽീട ജനസുംഖയയ഻ൽ വല഻യ ഒരഽ വ഻ഭഺഗും ജനങ്ങളുും
കഽറഞ്ഞ
വരഽമഺനമഽള വവരഺണ്
മഺന്ദ്തമലല
അവര്
ക്ക്
ീ ഺതഽുവ
യഺീതഺരഽ
തരത്ത഻ലഽമഽള വ
ആുരഺഗയ
സഽരക്ഷ
ര഻രക്ഷയഽും
ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല.
ആയത഻നഺൽ, മ഻തമഺയ ന഻രക്ക഻ൽ ആനഽകാലയും വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന് ഈ മാലയും
കഽറഞ്ഞ ഉത് ന്ും ഇത്തരത്ത഻ലഽള വ ജനങ്ങള്
ക്ക് സഺധഺരണയഺയ഻ട്ടുള വ റ഻സ്കഽകള഻ൽ
ന഻ന്ഽും കരകയറഺൽ സഹഺയ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ രാ കല് ന ീചയ്ക്തതഺണ്.
2005ീല ഐആര്
ഡ഻എ ൂമുന്ദ്കഺ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലഷന്
സ് ൂമുന്ദ്കഺ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത്.
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2005-ീല ഐആര്
ഡ഻എ ൂമുന്ദ്കഺ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലഷന്
സ്
ന്ദ് കഺരും
ഇത്തരും ഉത് ന്ങ്ങൽക്ക് ീചറ഻യ ന്ദ് ഼മ഻യമഺണ്, ഇത഻ന്
ീറ ഇന്ഷവൽ തഽക 30000
രാ യ഻ൽ തഺീഴയഺണ്.
ഇത്തരും ഉത് ന്ങ്ങൽ കാടഽതലഽും വ഻വ഻ധ സഺമാദഺയ഻ക
സുംഘടനകൽ അഥവഺ സന്ദ്ധ സുംഘടനങ്ങൽ ന്ദ്ഗാപ്പ് അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് അവരഽീട
അുംഗങ്ങള്
ക്കഺയ഻ എടഽക്കഽന്ത്. ഐആര്
ഡ഻എയഽീട ന്ദ്ഗഺമ഼ണ-സഺമാഹ഻ക വ഻ഭഺഗും
ന്ദ് ത഻ബദ്ധത
ന്ദ് കഺരും
ഇന്
ഷവറന്
സ്
വയഺ കമഺയ഻
എത്ത഻ക്കഽന്ത഻ന്
ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ
തങ്ങളുീട ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ
എന്ദ്തയഺണ് ൂമുന്ദ്കഺ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത് ന്ങ്ങൽ എന്ത് ന഻ര്
വച഻ക്കണും
ീ ഺതഽുമഖല സ്ഥഺ നങ്ങൽ സമാഹത്ത഻ീല ദഽര്
ബല
ു ഺള഻സ഻കൽ രാ കല് ന ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ട്, അവയഺണ്:
1. ജ്ന് ുുരഺഗ

വ഻ഭഺഗങ്ങള്
ക്കഺയ഻

ര

ട്

ബ഼മ ുപഺള഻സ഻

ജൽ ആുരഺഗയ ബ഼മഺ ു ഺള഻സ഻യഽീട സവ഻ുശഷതകൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
a. ഈ

ു ഺള഻സ഻
ീചയ്ക്തതഺണ്

ദഽര്
ബല

സമാഹത്ത഻ീല

വ഻ഭഺഗങ്ങള്
ക്കഺയ഻

ുബഺണസഽും ീമഡ഻ക്കല് ീചക്കപ്പുും ഒഴ഻ീക
വയക്ത഻ഗത ീമഡ഻ീേയ഻ും ര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് സമഺനമഺണ്.

b. കയഽമ഻ുലറ്റ഼വ്

രാ കല് ന
ബഺക്ക഻

എലലഺും

c. വയക്ത഻കള്
ക്കഽും കഽടഽുംബത്ത഻നഽും ു ഺള഻സ഻ ലഭയമഺണ്.
d. ന്ദ് ഺയ ര഻ധ഻ – 5 വയസിന് മഽതല്60 വയസിന് വീര.
e. മഺതഺ ഻തഺക്കള഻ൽ ഒരഺള്
ക്ക്

കഽട്ട഻കള്
ക്കഽും

ര഻രക്ഷയഽ
ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.

ീടക഻ൽ 3 മഽതൽ 5 വയസ് വീരയഽളള

f. ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട ആീക ഇന്
ഷവൽ തഽക 5000 രാ യഺണ്, ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ

ട്ട഻ക തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
ട്ട഻ക 2.1
ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട
ന്ദ് ഺയും
കഽടഽുംബനഺഥൽ
ജ഼വ഻ത കഺള഻
25 വയസിനുവീര ന്ദ് ഺയമഽള വ മക്കൽ
ര ു് ര് അടങ്ങഽന് കഽടഽുംബും+1
കഽട്ട഻
ര ു് ര് അടങ്ങഽന് കഽടഽുംബും+1
കഽട്ട഻
 ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ന്

ആദഺയന഻കഽത഻
ആനഽകാലയും ലഭ഻ക്കഽും.

46
വീര
70
70
50
190

വയസിന് 46-55

240
ന഻യമത്ത഻ീല

56-65

66-70

100
100
50
250

120
120
50
290

140
140
50
330

300

340

380

80ഡ഻

ന്ദ് കഺരമഽള വ

 ു ഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് ുസവനന഻കഽത഻ ബഺധകമലല
2. യാണ഻ുവഴ്സല്ീഹല്
ത്തഇ ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ സ്ഡക഼ം

(യഽഎച്ചഇഐഎസ്ഡ)
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ന഻കഽത഻

ഈ ു ഺള഻സ഻ 100 അത഻ല് കാടഽതുലഺ കഽടഽുംബങ്ങളുള വ ന്ദ്ഗാപ്പുകള്
ക്കഺണ്
ലഭ഻ക്കഽന്ത്.
അടഽത്ത഻ീട വയക്ത഻കള്
ക്കഽള വ യഽഎചാണ്ഐഎസ് ു ഺള഻സ഻കളുും
ീ ഺതഽജനങ്ങള്
ക്ക് ലഭയമഺണ്.
ഗഽണങ്ങൾ
യാണ഻ുവഴ്സല് ീഹല്
ത്ത്
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:

ഇന്
ഷവറന്
സ്

സ്ക഼മ഻ന്
ീറ

ഗഽണങ്ങളഺണ്

തഺീഴ

 ീമഡ഻ക്കല്റ഼യ഻ുമ്പഴ്സ്ഡീമന്
റ്

തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഉ - ര഻ധ഻യഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഒരഽ വയക്ത഻ക്ക്
അഥവഺ കഽടഽുംബത്ത഻ന് 30,000 രാ
വീരയഽള വ ആശഽ ന്ദ്ത഻ ീചലവഽകൽ
മടക്ക഻ നല്
കഽും.
പട്ട്യൂട്ട്഻ക 2.2
വ഻ശദഺംശങ്ങൾ
മഽറ഻, തഺമസ ീചലവഽകൽ
ഐസ഻യഽവ഻ല്അ്മ഻റ്റ് ീചയാറുകയഺീണക഻ൽ
സര്
ജന്
,
അനസ്ുതഷ഻സ്റ്റ്,
കണ്
സള്
ട്ടന്
റ്,
സ്ീ ഷയല഻സ്റ്റുകളുീട
ഫ഼സ്,
ുനഴ്സ഻ുംഗ്
ീചലവഽകൽ
അനസ്ുതഷയ, രക്തും, ഓ്സ഻ജന്
, ഒ.ട഻.
ചഺര്
ജഽകൽ, മരഽന്ഽകൽ,
ുരഺഗ ന഻ര്
ണ
വസ്തഽക്കൽ,
എ്സ്-ുറ,
ഡയഺല഻സ഻സ്,
ുറഡ഻ുയഺ
ീതറഺപ്പ഻,
ക഼ുമഺ
ീതറഺപ്പ഻,
ു സ്ുമക്കറഽീട
വ഻ല,
കിന്ദ്ത഻മ
കഺല്,
തഽടങ്ങ഻യവ.
ഒരഽ അസഽഖത്ത഻ന് ആീക നല്
കഽന് തഽക

പര഻ധ഻
ദ഻വുസന 150 രാ വീര
ദ഻വുസന 300 രാ വീര
അസഽഖും⁄
ര഻ക്ക് അനഽസര഻ചാണ്
4500 രാ വീര
അസഽഖും⁄
4500 രാ

ര഻ക്ക്
വീര

15000 രാ

അനഽസര഻ചാണ്

വീര

 വ ക്ത഻ഗത അപകട പര഻രക്ഷ

കഽടഽുംബത്ത഻ീല മഽഖയ വരഽമഺനക്കഺരന്
ീറ (ീഷഡയാള഻ല്
ു ഺീല) അ കടമരണ ര഻രക്ഷ: 25000 രാ .


റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ത്

ൂവകല പര഻രക്ഷ
അ കടും⁄അസഽഖും മാലും കഽടഽുംബത്ത഻ീല മഽഖയ വരഽമഺനക്കഺരീന ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ന്ദ് ുവശ഻പ്പ഻ക്കഽുമ്പഺൽ
മാന്് ദ഻വസീത്ത ീവറ്റ഻ുംഗ്
഻ര഼ഡ഻ന് ുശഷും
രമഺവധ഻ 15 ദ഻വസും വീര ദ഻വുസന ആശഽ ന്ദ്ത഻ ീചലവ഻നഺയ഻ 50 രാ
വ഼തും നല്
കഽും.

 പ്പ഼മ഻യം

പട്ട്യൂട്ട്഻ക 2.3

വ഻വരം
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
5 അുംഗങ്ങളുള വ കഽടഽുംബത്ത഻ന്
7 അുംഗങ്ങളുള വ കഽടഽുംബത്ത഻ന്
(ആദയീത്ത
3
കഽട്ട഻കളുും
ആന്ദ്ശ഻തരഺയ
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പ്പ഼മ഻യം
ന്ദ് ത഻വര്
ഷും 365 രാ
ന്ദ് ത഻വര്
ഷും 548 രാ
ന്ദ് ത഻വര്
ഷും 730 രാ

മഺതഺ ഻തഺക്കളുും
ബ഻ ഻എല് കഽടഽുംബങ്ങള്
ക്കഽള വ
സബ്സ഻ഡ഻

K. രഺപ്ഷ്ട഼യ സവഺസ്ഡത

ന്ദ് ഼മ഻യും ബ഻ ഻എല്
കഽടഽുംബങ്ങള്
ക്കഽള വ
സര്
ക്കഺൽ
ന്ദ് ഼മ഻യും
സബ്സ഻ഡ഻
നല്
കഽും.

ബ഼മഺ ുയഺജ്ന

സര്
ക്കഺൽ അുനകും ആുരഺഗയ
ദ്ധത഻കൽ നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്, ച഻ലത് ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
സുംസ്ഥഺനങ്ങള്
ക്ക് ുവ ട഻യഺണ്.
ആുരഺഗയ
ദ്ധത഻ളുീട ആനഽകാലയങ്ങൽ
ജനങ്ങള഻ുലക്ക് എത്ത഻ക്കഽന്ത഻ന്, ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുമഺയ഻ ുചര്
ന്് രഺന്ദ്ഷ്ട഼യ
സവഺസ്തയ ബ഼മഺ ുയഺജന
ദ്ധത഻ നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്. ആര്
എസ്ബ഻ൂവ
നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യത്
ഭഺരത സര്
ക്കഺര഻ന്
ീറ ീതഺഴ഻ൽ മന്ദ്ന്ത്ഺലയമഺണ്, ഇത്
ദഺര഻ന്ദ്ദയുരഖയ്ക്ക്ക്
(ബ഻ ഻എല്
)
തഺീഴയഽള വ
കഽടഽുംബങ്ങള്
ക്ക്
ര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ത഻നഺണ്.
രഺന്ദ്ഷ്ട഼യ
സവഺസ്തയ
ബ഼മഺ
ുയഺജന
ദ്ധത഻യഽീട
സവ഻ുശഷതകൽ
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
a. ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ബ഻ ഻എൽ കഽടഽുംബങ്ങള്
ക്ക്

രാ

ആീക 30,000

ഇന്
ഷവൽ തഽക.

b. ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങള്
ക്കഽും

ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.

ബന്ധീപ്പട്ട ആുരഺഗയ ുസവനങ്ങള്
ക്കഽും
ുഡീകയര്അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ ുസവനങ്ങള്
ക്കഽും ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.

c. ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷനഽമഺയ഻

d. എലലഺ ുയഺഗയമഺയ ആുരഺഗയ ുസവനങ്ങള്
ക്കഽും കയഺഷ്
ീലസ്

ര഻രക്ഷ.

e. സ്മഺര്
ട്ട് കഺര്
ഡ് വയവസ്ഥ
f. ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷനഽും

മഽന് ഽും ുശഷവഽമഽള വ ീചലവഽകൽ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ

വയവസ്ഥ.
g. ഓുരഺ സരര്
ശനത്ത഻നഽും 100 രാ
h.

യഺന്ദ്ത ട഻.

ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് സുംസ്ഥഺന-ുകന്ദ്ര സര്
ക്കഺൽ ന്ദ് ഼മ഻യും നല്
കഽും.

i. ീടന്
ഡറ഻ലാീടയഺണ് സുംസ്ഥഺന സര്
ക്കഺൽ ഇന്
ഷവറര്
മഺീര ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത്.
j. സര്
ക്കഺൽ-സവകഺരയ ആശഽ ന്ദ്ത഻കള഻ൽ ുസവനും ുതടഺും.
k. ുകന്ദ്ര-സുംസ്ഥഺന സര്
ക്കഺൽ നല്
കഽന് ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ അനഽ ഺതും 3:1. ഓുരഺ

കഽടഽുംബത്ത഻നഽും ുകന്ദ്ര സര്
ക്കഺൽ

രമഺവധ഻ 565 രാ

സുംഭഺവന ീചയാറുും.

സര്
ക്കഺരഽകളുീട സുംഭഺവന: വഺര്
ഷ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ
ശതമഺനവഽും 750 രാ യ്ക്ക്ക് മഽകള഻ലഽള വ നീതഺരഽ അധ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യവഽും.

l. സുംസ്ഥഺന

m. രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷൽ⁄ ഽതഽക്കൽ

ഫ഼സഺയ഻

ഗഽണുഭഺക്തഺവ്

ന്ദ് ത഻വര്
ഷും

നല്
കണും.
n. സുംസ്ഥഺന സര്
ക്കഺരഺണ് അ്മ഻ന഻ുന്ദ്ടഷൽ ീചലവ് വഹ഻ക്കഽന്ത്
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30

25
രാ

o. ഇത഻നഺയ഻

ഓുരഺ ഗഽണുഭഺക്തഺവ഻നഽും
അധ഻കമഺയ഻ ുവ ട഻ വരഽും

സ്മഺര്
ട്ട്

കഺര്
ഡ഻നഺയ഻

60

രാ

p. സ്മഺര്
ട്ട് കഺര്
ഡ് ഇഷയഽ ീചയ്ക്തത഻നഽുശഷമഽള വ മഺസും 1-ംഺംും ത഼യത഻ മഽതല്

അത് ന്ദ് ബലയത്ത഻ലഺവഽും ന഻
ര്
ദ഻ഷ്ട ജ഻ലലയ഻ൽ ീഫന്ദ്ബഽവര഻ മഺസമഺണ് ആദയീത്ത
സ്മഺര്
ട്ട് കഺര്
ഡ് ഇഷയാ ീചയ്ക്തീതക഻ൽ, സ്ക഼ും നന്ദ് ഻ല് 1 മഽതല്
ന്ദ് ഺബലയത്ത഻ൽവരഽും.
വര്
ഷും
മഺര്
ചാണ്
31-ംഺംും
ത഼യത഻
വീര
കഺര്
ഡ഻ന്
ന്ദ് ഺബലയമഽ ടഺവഽും. ഇതഺയ഻ര഻ക്കഽും ന഻ശ്ച഻ത ജ഻ലലയഽീട ീടര്
മ഻നൽ ത഼യത഻.
ആയത഻നഺൽ ഇടക്കഺലത്ത് ഇഷയഽ ീചയാറുന് കഺര്
ഡഽകള്
ക്കഽും മഺര്ചാണ് 31
ആയ഻ര഻ക്കഽും ആ വര്
ഷീത്ത ീടര്
മ഻നല്ത഼യത഻.

q. അടഽത്ത

ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ന഻ര്
ുദശ഻ക്കഽന് അഥവഺ ീഷഢയാള഻ൽ
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്
ട഻ ഻എയഺയ഻ര഻ക്കഽും
ീേയ഻ും
ീസറ്റ഻ൽ
ീചയാറുും.
ല഻സ്റ്റ്
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്
ആശഽ ന്ദ്ത഻കള഻ലാീട കയഺഷ്
ീലസിനഺയ഻ ുവഗത്ത഻ൽ തീന് ീസറ്റ഻ല്
ീമന്
റ് നടത്തഽും
നീതക഻ലഽും ഒരഽ അസഽഖും സ്ഥ഻രമഺയ഻ ഉള വതഺീണക഻ൽ, അത് അശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ല്
അവസഺനും ു ഺയത഻നഽുശഷമഽള വ 60 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ റ഼ലഺപ്സഺവഽും.
L. പ്പധഺന് മപ്ത്ഫ഻ സഽരക്ഷ ബ഼മഺ ുയഺജ്ന

അടഽത്ത഻ീട ന്ദ് ഖയഺ ഻ചാണ വയക്ത഻ഗത അ കട മരണ-ൂവകലയ
ര഻രക്ഷ
ഇന്
ഷവറന്
സഺയ
഻എുംഎസ്ബ഻ൂവ ഇത഻നഽള വ഻ൽ തീന് വളീരുയീറ ജനന്ദ് ഼ത഻
ആര്
ജ഻ചാണ് കഴ഻ഞ്ഞഽ ഈ സ്ക഼മ഻ന്
ീറ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽതഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
പര഻രക്ഷയഽീട സഺത്പ ത:
കഺള഻കളഺയ ബഺക഻ീല 18നഽും 70 മുദ്ധയ
ന്ദ് ഺയമഽള വ എലലഺ ുസവ഻ുംഗ് ബഺക് അീക്കി ടഽടമകള്
ക്കഽും ദ്ധത഻യ഻ൽ ുചരഺും.
കഺള഻കളഺയ ബഺക് നീതന്ദ്ങ഻ലഽും അുംഗ഼കിത ുനഺൽ-ൂലഫ് ഇന്
ഷവററഽമഺയ഻
ക് ുചരഽക അവൽ ര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഺയ഻ അത്തരും ബഺക഻ന് ഒരഽ മഺസ്റ്റൽ ു ഺള഻സ഻
വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുും. ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഒരഽ ുസവ഻ുംഗ് അീക്കി ട഻ലാീട
മഺന്ദ്തുമ സ്ക഼മ഻ൽ ുചരഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു, ഒന്഻ലധ഻കും ബഺകഽകള഻ൽ എന്
ുറഺൽ
ീചയ്ക്തഺൽ അയഺള്
ക്ക് അധ഻ക ആനഽകാലയും ലഭ഻ക്കഽകയ഻ീലലന്് മഺന്ദ്തമലല
അടയ്ക്ക്കഽന് ന്ദ് ഼മ഻യും ക ടഽീകട്ടുകയഽും ീചയാറുും.
ആധഺറഺണ് ബഺക്
അീക്കി ട഻നഽള വ ന്ദ് ഥമ ീകൂവസ഻.
എന്
ുറഺൾ
ീമന്
റ് ീമഺഡഺല഻റ്റ഻⁄ കഺലഺവധ഻: ജാണ് 1 മഽതൽ
ുമയ് 31 വീരയഽള വ ഒരഽ വര്
ഷക്കഺലുത്തക്കഺണ്
ര഻രക്ഷ, ഇത഻ൽ ഓുട്ടഺീഡബ഻റ്റഺയ഻ ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ുസവ഻ുംദ്ധരസ് ബഺക് അീക്കി ട഻ൽ ന഻ന്ഽും
ണും
ഈടഺക്കഽന്ത഻നഽള വ ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ുഫഺും
ഓുരഺ വര്
ഷവഽും ുമയ് 31-ുനഺട് കാട഻
നല്
കണും ന്ദ് ഺരുംഭ വര്
ഷമഺയത഻നഺൽ ഇത് 31 ആഗസ്റ്റ് 2015 വീര
ന഼ട്ട഻യ഻ട്ടു ട്. ന്ദ് ഺരുംഭ വര്
ഷമഺയത഻നഺൽ ഭഺരത സര്
ക്കഺൽ ഈ
ദ്ധത഻യ഻ൽ
ുചരഽന്ത഻നഽള വ കഺലഺവധ഻ മാന്് മഺസുത്തക്ക് കാട഻ കാട്ട഻ുയക്കഽും അതഺയത്
30 നവുംബൽ 2015 വീര.
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട വയവസ്ഥയ഻ൽ മഽഴഽവൽ വഺര്
ഷ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യവഽും നല്
ക഻
഼ന്ടഽും ുചരഺൽ
സഺധ഻ുചാണക്കഽും. മഽന് അനഽഭവത്ത഻ന്
ീറ ീവള഻ചാണത്ത഻ൽ സ്ക഼മ഻ന്
ീറ വയവസ്ഥ
ഽതഽക്കഽന്ത഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ സ്ക഼മ഻ൽ
തഽടരഽന്ത഻ന് അു ക്ഷകര്
ക്ക്
ദ഼ര്
ഘകഺല എന്
ുറഺള്
ീമന്
റ്⁄ ഓുട്ടഺ-ീഡബ഻റ്റ് ഓപ്ഷൽ ലഭയമഺണ്. മഽകള഻ല്
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റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ര഼ത഻യ഻ൽ സ്ക഼മ഻ൽ ന഻ന്ഽും
ഽറത്ത് ു ഺകഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ഭഺവ഻യ഻ൽ സ്ക഼മ഻ൽ ുചരഺൽ സഺധ഻ക്കഽും. ുയഺഗയരഺയ
ഽത഻യ അു ക്ഷകര്
ക്കഽും
ന഻ലവ഻ൽ സ്ക഼മ഻ല് ുചരഺത്ത ുയഺഗയരഺയവര്
ക്കഽും ഭഺവ഻യ഻ൽ സ്ക഼മ഻ൽ ുചരഺൽ
സഺധ഻ക്കഽും.
ഇന്
ഷവറന്
സ് ന്ദ് കഺരമഽള വ ആനഽകാലയങ്ങൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
ുനഽകാല ങ്ങളുീട പട്ട്യൂട്ട്഻ക
മരണും
ര ട് കണ഻ന്
ീറയഽും കഺഴ്ച
ര഻ ാര്
ണമഺയ഻
നഷ്ടീപ്പടഽക അഥവഺ ര ട് ൂകകൽ അഥവഺ
കഺലഽകൽ നഷ്ടീപ്പടഽക അഥവഺ ഒരഽ കണ഻ന്
ീറ
കഺഴ്ചയഽും ൂക അഥവഺ കഺല഻ന്
ീറ ുശഷ഻
നഷ്ടീപ്പടഽക
ഒരഽ കണ഻ന്
ീറ കഺഴ്ച നഷ്ടീപ്പടഽക അഥവഺ
ൂക അഥവഺ കഺല഻ന്
ീറ ുശഷ഻ നഷ്ടീപ്പടഽക

ഇന്
ഷവര് തഽക
2 ലക്ഷും രാ
2 ലക്ഷും രാ

1 ലക്ഷും രാ

എസ്എുംഎസിന഻ലാീടുയഺ ഇ-ീമയ഻ല഻ലാീടുയഺ ുനര഻ട്ട് സരര്
ശ഻ുചാണഺ
ുചരഽകയഽും ുനമ഻ുനഷൽ ുരഖീപ്പടഽത്തഽകയഽും ീചയാറഺും.

ദ്ധത഻യ഻ൽ

പ്പ഼മ഻യം: ഓുരഺ അുംഗത്ത഻നഽും ന്ദ് ത഻വര്
ഷും 12 രാ . ഓുട്ടഺ-ീഡബ഻റ്റ്
ീസികരയത്ത഻ലാീട അീക്കി ടഽടമയഽീട ുസവ഻ുംഗ് ബഺക് അീക്കി ട഻ൽ ന഻ന്ഽും
ഒറ്റത്തവണയഺയ഻ ജാൽ 1-ുനഺ അത഻നഽമഽുമ്പഺ
ര഻രക്ഷയഽീട ഓുരഺ വര്
ഷവഽും
ഈടഺക്കഽും. ജാണ് 1-ന് ുശഷമഺണ് ഓുട്ടഺ-ീഡബ഻റ്റ് ീചയാറുന്ീതക഻ൽ ഓുട്ടഺ
ീഡബ഻റ്റ഻ന് ീചയ്ക്തത഻നഽുശഷും അടഽത്ത മഺസും ഒന്ഺും ത഼യത഻ മഽതൽ
ര഻രക്ഷ
ലഭ഻ചാണ് തഽടങ്ങഽും.
കഺള഻യഺയ ബഺക്
ഓുട്ടഺ ീഡബ഻റ്റ് ഓപ്ഷൽ
നല്
ക഻യ഻ട്ടുള വ മഺസും തീന് അതഺയത് എലലഺ വര്
ഷവഽും ുമയ് മഺസും തീന്
ന്ദ് ഼മ഻യും തഽക ഈടഺക്കഽകയഽും ആ മഺസും തീന് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ഻ൽ
ന്ദ് ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഽകയഽും ീചയാറുും.
വഺര്
ഷ഻ക ീേയ഻മഽകളുീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
ന്ദ് ഼മ഻യും
വ഻ലയ഻രഽത്തഽകയഽും
ുക്ഷ ആദയീത്ത 3 വര്
ഷും ന്ദ് ഼മ഻യും കാട്ടഺത഻ര഻ക്കഺനഽള വ
രമഺവധ഻
ന്ദ്ശമങ്ങളുും നടത്തഽും.
പര഻രക്ഷ
ഇലലഺതഺകല്:
ഇലലഺതഺകഽന്ത്:

അുംഗത്ത഻ന്
ീറ

അ കട

ര഻രക്ഷ

1. അുംഗത്ത഻ന് 70 വയസിനഺകഽുമ്പഺൽ (നറ്റവഽും അടഽത്ത

഻റന്ഺള഻ീല വയസിന്)
അഥവഺ
2. ബഺക് അീക്കി ട് ുേഺസ് ീചയാറുക അഥവഺ ഇന്
ഷവറന്
സ് ന്ദ് ഺബലയത്ത഻ൽ
ന഻ലന഻ര്
ത്തഺനഽള വ തഽക അീക്കി ട഻ൽ ഇലലഺത഻ര഻ക്കഽക അഥവഺ
3. അുംഗും ഒന്഻ലധ഻കും അീക്കി ട഻ലാീട
ര഻രക്ഷയ഻ൽ ുചരഽകയഺീണക഻ൽ
ഒീരണും ഒഴ഻ീക ബഺക്ക഻യഽള വ
ര഻രക്ഷ ഇലലഺതഺക്കഽകയഽും ന്ദ് ഼മ഻യും
ക ടഽീകട്ടുകയഽും ീചയാറുക.
അടയ്ക്ുക്ക ട ത഼യത഻യ഻ൽ അീക്കി ട഻ൽ രയഺപ്തമഺയ ഫ ട് ഇലലഺത഻ര഻ക്കഽക
അഥവഺ നീതക഻ലഽും അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്റ഼വ് ന്ദ് ം  നും തഽടങ്ങ഻യ സഺുകത഻ക
കഺരണത്തഺൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ര഻രക്ഷ ഇലലഺതഺകഽകയഺീണക഻ൽ, വയവസ്ഥകള്
ക്ക്
അനഽസിതമഺയ഻
മഽഴഽവൽ
ന്ദ് ഼മ഻യും
നല്
ക഻
ഽതഽക്കഺവഽന്തഺണ്.
ഈ
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കഺലഘട്ടത്ത഻ൽ,
റ഻സ്ക്
ര഻രക്ഷ
ര഻രക്ഷയഽീട
റ഼യ഻ന്
ുസ്റ്ററ്റ്ീമന്
റ്
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും.

സസ്ീ ന്
ഡ് ീചയാറീപ്പടഽകയഽും റ഻സ്ക്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ത഼രഽമഺനത്ത഻ന്
ീറ

M. പ്പധഺന് മപ്ത്ഫ഻ ജ്ന് ധന് ുയഺജ്ന

2014 ആഗസ്റ്റ് 15 സവഺതന്ദ്ന്ത്യദ഻നത്ത഻ന് ന്ദ് ഖയഺ ഻ചാണത് ു ഺീല ബഺക഻ുംഗ്
ുസവ഻ുംദ്ധരസ് ആന്
റ് ഡ഻ുപ്പഺസ഻റ്റ് അീക്കി ടഽകൽ, ീന്ദ്കഡ഻റ്റ്, ഇന്
ഷവറന്
സ്,
ീ ന്
ഷവൽ എന്഻വയ഻ൽ ഇന്ത്യൽ ീ ിരണ്മഺീര
അവര്
ക്ക് തഺങ്ങഺവഽന് ര഼ത഻യ഻ൽ
ുചര്
ക്കഽന്ത഻ന്
ഇന്ത്യൽ ന്ദ് ധഺനമന്ദ്ന്ത്഻ 28-ന് ആരുംഭ഻ചാണതഺണ് ഈ സഺമ്പത്ത഻ക
ഉള്
ീക്കഺള വ഻ക്കൽ കഺുംീ യ്ൽ. ഇത് ഒറ്റ ആഴ്ചയ഻ൽ നറ്റവഽും കാടഽതൽ ബഺക്
അീക്കി ടഽകൽ ആരുംഭ഻ചാണത഻ൽ ുലഺക റ഻ുക്കഺര്
ഡഺയ഻.
ഇത഻ന്
ീറ ലക്ഷയ്ും
രമഺവധ഻ ആളുകീള ബഺക഻ുംഗ഻ന്
ീറ മഽഖയധഺരയ഻ുലക്ക് എത്ത഻ക്കഽക എന്തഺണ്.
നീതക഻ലഽും ബഺക഻ന്
ീറ ശഺഖയ഻ൽ അഥവഺ ബ഻സ഻നസിന് കറസ്ു ഺ ടന്
റ് (ബഺക്
മ഻ന്ദ്ത) ഔട്ട്
ീലറ്റ഻ലാീട അീക്കി ട് തഽറക്കഺും.
഻എുംീജഡ഻ൂവ അീക്കി ട്
ാജയ ബഺലന്
സ഻ൽ ആരുംഭ഻ക്കഺും. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും, അീക്കി ട് ഉടമയ്ക്ക്ക് ീചക്ക്
ബഽക്ക് ആവശയീമക഻ൽ അവൽ കഽറഞ്ഞ ബഺലന്
സ് മഺനദണ്ഡും ഺല഻ചാണ഻ര഻ക്കണും.
പ഻എംീജ്ഡ഻ൂവ
ുനഽകാല ങ്ങൾ

പത്പത഻

പ്പകഺരമഽള്ള

പ്പുത ക

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ഡ഻ുപ്പഺസ഻റ്റ഻ന് ല഻ശ
1 ലക്ഷും രാ യഽീട അ കട ഇന്
ഷവറന്
സ്
മ഻ന഻മും ബഺലന്
സ് ആവശയമ഻ലല.
30000 രാ യഽീട ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ര഻രക്ഷ
ഇന്ത്യയ഻ലഽടന഼ളും ലള഻തമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ ണും ൂകമഺറ്റും ീചയാറഺും.
സര്
ക്കഺൽ സ്ക഼മഽകളുീട ഗഽണുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക് ആനഽകാലയങ്ങൽ ുനര഻ട്ട് ഇത്തരും
അീക്കി ടഽകള഻ുലക്ക് ൂകമഺറ്റും ീചയാറീപ്പടഽും.
7. 6
മഺസീത്ത
സുംതിപ്തമഺയ
ര഼ത഻യ഻ൽ
അീക്കി ട്
ൂകകഺരയും
ീചയാറുകയഺീണക഻ൽ ഓവൽന്ദ്ഡഺറ് ഓറ്റ് ീസികരയും ലഭ഻ക്കഽും.
8. ീ ന്
ഷൽ -ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത് ന്ങ്ങ഻ുലക്ക് ുനര഻ട്ട് ലഭയമഺകഽും.
9. അ കട ഇന്
ഷവറന്
സ് ര഻രക്ഷ
10. 45 ദ഻വസങ്ങള഻ൽ കഽറഞ്ഞത് 1 ദ഻വസീമക഻ലഽും ഉ ുയഺഗ഻ക്കണീമന്
വയവസ്ഥയ഻ൽ റാു ീഡബ഻റ്റ് കഺര്
ഡ്.
11. ഒരഽ വ഼ട്ട഻ീല ഒരഽ അീക്കി ടഽടമയ്ക്ക്ക് എന് ന഻ലയ഻ൽ 5000 രാ
വീരയഽള വ ഓവൽന്ദ്ഡഺറ് ഓറ്റ് ീസികരയും, വന഻തകള്
ക്ക് മഽന്
ഗണന.
2015 ുമയ് 13 വീരയഽള വ കണക്ക് ന്ദ് കഺരും 15.59 ുകഺട഻ അീക്കി ട്
തഽറന്ത് വഴ഻ 16,918.91 ുകഺട഻ രാ റ഻ുക്കഺര്
ഡ് ുനട്ടും ഉ ടഺയ഻. ഇത഻ൽ
8.5 ുകഺട഻ അീക്കി ടഽകൽ ാജയും ബഺലന്
സഺയ഻ട്ടഺണ് തഽറന്ത്.
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N. വ ക്ത഻ഗത അപകട-ൂവകല

പര഻രക്ഷ

അന്ദ് ത഼ക്ഷ഻തമഺയ഻
ഉ ടഺകഽന്
അ കടും
മാലും
ഉ ടഺകഽന്മരണത്ത഻നഽും
ൂവകലയത്ത഻നഽും
വ ക്ത഻ഗത
അപകട-ൂവകല
പര഻രക്ഷ
(പ഻എ)
ു ഺള഻സ഻കൽ
നഷ്ട ര഻ഹഺരും
നല്
കഽും.
ഇത്തരും
ു ഺള഻സ഻കൽ
ീ ഺതഽുവ അ കട ര഻രക്ഷയഽുംീട ഒപ്പും ച഻ക഻ത്സഺ ര഻രക്ഷയഽും നല്
കഽും.
഻എ ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ മരണഺനഽകാലയും ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽീട 100% ആണ്,
ൂവകലയും സുംഭവ഻ക്കഽന് സഺഹചരയത്ത഻ൽ സ്ഥ഻ര ൂവകലയമഺീണക഻ൽ ഇന്
ഷവൽ
തഽകയഽീട
ന഻ശ്ച഻ത
ശതമഺനവഽും
തഺല്
ക്കഺല഻ക
ൂവകലയമഺീണക഻ൽ
ആഴ്ചുതഺറഽമഽള വ നഷ്ട ര഻ഹഺരവഽും ലഭ഻ക്കഽും,
ആഴ്ചുതഺറഽമഽള വ
നഷ്ട ര഻ഹഺരും
എീന്ത്ന്ഺൽ
രമഺവധ഻
ഇന്ദ്ത
ആഴ്ച
നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്
കഽും എന് വയവസ്ഥയ഻ൽ ആഴ്ചുതഺറഽും ന഻ശ്ച഻ത തഽക നല്
കഽും.
1. പര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ന ൂവകല ങ്ങളുീട വ഻ഭഺഗങ്ങൾ

ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ൂവകലയങ്ങള്
ക്ക്

ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും:

i. സ്ഥ഻രമഺയ

പാര്
ണ്ണ ൂവകല ം (പ഻ട഻ഡ഻): ജ഼വ഻തകഺലും
മഽഴഽവൽ
ാര്
ണ ൂവകലയുത്തഺീട ജ഼വ഻ക്കഽക, അതഺയത് എലലഺ നഺല്
ു ശ഻കളുും തളര്
ന്് ു ഺകഽക, ുകഺമയ഻ലഺകഽക, ര ട് കണുകൽ/ര ട്
ൂകകൽ/ൂകകഺലഽകൽ അഥവഺ ഒരഽ ൂകയാറുും ഒരഽ കണുും ഒരഽ കഺലഽും
അഥവഺ ഒരഽ ൂകയാറുും ഒരഽ കഺലഽും.

ii. സ്ഥ഻രമഺയ

ഭഺഗ഻ക ൂവകല ം (പ഻പ഻ഡ഻):
മഽഴഽവൽ
ഭഺഗ഻ക
ൂവകലയുത്തഺീട
ജ഼വ഻ക്കഽക,
ഉദഺ.
കഺല്
വ഻രൽ, തഽടങ്ങ഻യവ നഷ്ടീപ്പടഽക.

ജ഼വ഻തകഺലും
ൂകവ഻രൽ,

iii. തഺല്
ക്കഺല഻ക

പാര്
ണ്ണ ൂവകല ം (പ഻ട഻ഡ഻): കഽറചാണു
കഺലുത്തക്ക്
മഺന്ദ്തമഽള വ
ാര്
ണ
ൂവകലയും.
ഈ
വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ,
ൂവകലയമഽള വ കഺലയളവ഻ീല സഺണ് ത്ത഻ക നഷ്ടത്ത഻നഺണ് സുംരക്ഷണും
ലഭ഻ക്കഽും
ീഡത്
ര഻രക്ഷ അഥവഺ ീഡത്ത് ലസ് സ്ഥ഻ര ൂവകലയ
ര഻രക്ഷ അഥവഺ
ീഡത്ത് ീലത്ത് സ്ഥ഻ര ഭഺഗ഻ക
ൂവകലയ അഥവഺ ീഡത്ത് ലസ്
തഺല്
ക്കഺല഻ക ാര്
ണ ൂവകലയ ര഻രക്ഷ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത഻ന് ീേയ഻ന്
റ഻ന്
സഺധ഻ക്കഽും.

2. ഇന്
ഷവര് തഽക

ച഻ല
ഇന്
ഷവറന്
സ്
കണ് ന഻കൽ
ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട
മഺസവരഽമഺനത്ത഻ന്
ീറ 60 ഇരട്ട഻യ്ക്ക്ക് തഽലയുമഺ 100 ഇരട്ട഻യ്ക്ക്ക് തഽലയുമഺ ആയ
ആനഽകാലയങ്ങൽ നല്
ക഻ുയക്കഽും. മറ്റ് ച഻ല ു ഺള഻സ഻കൽ വഺര്
ഷ഻ക വരഽമഺനും
കണക്ക഻ീലടഽക്കഺീത ഫ഻്സ്ഡ് ലഺനഺണ് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ത്. ഇത്തരും
ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത ലഺന഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
ര഻രക്ഷയഽീട ഓുരഺ
വ഻ഭഺഗത്ത഻നഽും ഇന്
ഷവൽ തഽക വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽും.
3. പ്പുയഺജ്നകരമഺയ ലഺന്
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ന്ദ് ുയഺജനകരമഺയ
ഒരഽ
ലഺൽ
ആയത഻നഺൽ,
഻.എ.
ു ഺള഻സ഻കൽക്ക്
കഽകചാണവടത്ത഻ൽ ആകര്
ഷണമ഻ലല. അതഽീകഺ ട്, ഒരഽ വയക്ത഻ക്ക് വയതയസ്ത
ഇന്
ഷവററ഻ന്
ീറ ക഼ഴ഻ൽ ഒന്഻ലധ഻കും ു ഺള഻സ഻യഽ ീടക഻ൽ, അ കട മരണും,
഻ട഻ഡ഻,
഻ ഻ഡ഻, തഽടങ്ങ഻യ സരൽഭങ്ങള഻ൽ എലലഺ ു ഺള഻സ഻കളുീടയഽും ീേയ഻ും
ലഭ഻ക്കഽും.
4. പര഻രക്ഷയഽീട സഺത്പ ത

ഇത്തരും ു ഺള഻സ഻ൽ ീ ഺതഽുവ ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകള്
ക്കഽും
ര഻രക്ഷ നല്
കഽും
അതഺയത്
അ കടീത്ത തഽടര്
ന്ഽ ടഺകഽന് ആശഽ ന്ദ്ത഻ ീചലവഽകള്
ക്കഽും മറ്റ്
ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകള്
ക്കഽും ര഻രക്ഷ നല്
കഽും. ഇന്് അ കടീത്ത തഽടര്
ന്ഽ ടഺകഽന്
ആശഽ ന്ദ്ത഻ ീചലവഽകള്
ക്കഽും മറ്റ് ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകള്
ക്കഽും
ര഻രക്ഷ നല്
കഽന്
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ു ഺള഻സ഻കളു ട്.
അ്തതരും
ു ഺള഻സ഻കൽ
അസഽഖങ്ങള്
ക്കഽും അവയഽീട ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽും
ര഻രക്ഷ നല്പ്കഽകയ഻ലല,
കരും
അ കടവഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട
ച഻ക഻ത്സ
ീചലവഽകള്
ക്ക്
മഺന്ദ്തുമ
ര഻രക്ഷ
നല്പ്കഽകയഽള വു.
5. മാല

വര്
ത്പ഻ത ുനഽകാല ങ്ങൾ

വയക്ത഻ഗത അ കട
ര഻രക്ഷുയഺുടഺപ്പും മ഻ക്ക ഇന്
ഷവററഽമഺരഽും അ കടും മാലും
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന്ദ് ുവശ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് ുഹഺസ് ഻റ്റൽ കയഺഷ്, മരണഺന്ത്രും ശവശര഼രും
ീകഺ ടഽു ഺകഽന്ത഻നഽള വ യഺന്ദ്ത ീചലവ്, വ഻ദയഺഭയഺസഺനഽകാലയമഺയ഻ ന഻ശ്ച഻ത
തഽക, ആുംബഽലണ്സ് ചഺര്
ജഽകൽ തഽടങ്ങ഻യ മാലയവര്
ദ്ധ഻ത ആനഽകാലയങ്ങളുും
വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ഽ ട്.
6. ഒഴ഻വഺക്കലഽകൾ

തഺീഴ
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്വയഺണ്
ന഻ന്ഽും ഒഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വത്:

ീ ഺതഽുവ

വയക്ത഻ഗത

അ കട

i.

ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത഻നഽമഽമ്പഽള വ നീതക഻ലഽും ൂവകലയും

ii.

മഺനസ഻കുരഺഗങ്ങൽ അഥവഺ നീതക഻ലഽും അസഽഖും മാലമഽ
അഥവഺ മരണും.

ര഻രക്ഷയ഻ൽ

ടഺയ ൂവകലയും

iii. ുനര഻ുട്ടഺ

അലലഺീതുയഺ ബഺധ഻ചാണ഻ട്ടുള വ രത഻ജനയ ുരഺഗും, ൂലുംഗ഼ക
ബന്ധത്ത഻ലാീട കര്
ന് ുരഺഗങ്ങൽ, എയ്ക്്സ് അഥവഺ ഉണ്മഺദും.
ടഺയ഻ട്ടുള വത് ഒഴ഻ീകയഽള വ ുറഡ഻ുയഷൽ, ഇന്
ഫക്ഷൽ,
വ഻ഷബഺധ തഽങ്ങ഻യവ മാലമഽ ടഺകഽന് ൂവകലയും അഥവഺ മരണും.

iv. അ കടും മാലും ഉ

v. കഽറ്റവഺള഻ മുനഺഭഺവുത്തഺടഽകാട഻ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ുയഺ അയഺളുീട

നീതക഻ലഽും കഽടഽുംബഺുംഗുമഺ
മാലമഽ ടഺകഽന് ര഻ക്ക്.

ീചയാറുന്

ന഻യമലുംഘന രമഺയ

ന്ദ് വിത്ത഻

സമരങ്ങൽ, കലഺ ങ്ങൽ, വ഻ലവും, ഭ഼കരവഺദും, അറസ്റ്റ്,
഻ട഻ീവയ്ക്ക്കൽ, തടഞ്ഞഽീവയ്ക്ക്കൽ തഽടങ്ങ഻യവയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ുനര഻ുട്ടഺ
അലലഺീതുയഺ ഉ ടഺകഽന് അ കടും മാലമഽള വ
ര഻ക്കഽകൽ, അഥവഺ
ൂവകലയും അഥവഺ മരണും.

vi. യഽദ്ധും,

vii. ഇന്
ഷവൽ

ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ ീകഺലലീപ്പടഽന് സഺഹചരയും. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും,
മ഻ക്ക ു ഺള഻സ഻കള഻ലഽും, ീകഺല ഺതകത്ത഻ന്
ീറ കഺരയത്ത഻ൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
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വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ന്ദ്ക഻മ഻നല് ശ്ചഺത്തലമ഻ീലലക഻ൽ അത് അ കടമഺയ഻ കണക്കഺക്ക഻
ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരമഽള വ ര഻രക്ഷ നല്പ്കഽും.
viii. ഗര്
ഭകഺലത്ത്

അഥവഺ കഽട്ട഻യഽീട ജനനസമയത്ത്
മാലമഽള്ക്ല മരണും⁄ൂവകലയും⁄ ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ.

ഉ

ടഺകഽന്

ix. ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ നീതക഻ലഽും കഺയ഻ക മത്സരത്ത഻ൽ

അഥവഺ
ര഻ശ഼ലനും നല്പ്കഽന് ീന്ദ് ഺഫഷണൽ, നീതക഻ലഽും
മ഻ല഻ട്ടറ഻
അഥവഺ
ആുംഡ്
ുഫഺഴ്സഽകള഻ൽ
അനഽഷ്ഠ഻ക്കഽന്തഺീണക഻ൽ.
x.

ന്ദ് ം  നും

ീകടഽക്കഽന്
രഺജയീത്ത
ുസവനും

സവയും മഽറ഻ുവല്
പ്പ഻ക്കൽ അഥവഺ ആംതൃഹതയ

xi. മദയുമഺ മയക്കഽമരഽുന്ഺ ഉ ുയഺഗ഻ചാണുപ്പഺഴഽള വ അ കടും

നവ഻ുയഷൽ,
ബലാണ഻ുംഗ്,
ര്
േതഺുരഺഹണും,
ര്
േതഺവുരഺഹണും അഥവഺ നീതക഻ലഽും എയര്
ന്ദ്കഺറ് ഓറ്റ഻ീല അഥവഺ
ബലാമ഻ീല യഺന്ദ്ത഻കൽ.

xii. സഺഹസ഻കമഺയ

സഺധഽതയഽള വ ൂലസന്
സ് ഇലലഺീത
ച഻ല ു ഺള഻സ഻കൽ ഒഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ടു

വഺഹനും ഓട഻ക്കഽന്ത് മാലമഽള വ നഷ്ടങ്ങളുും
ട്

഻എ ു ഺള഻സ഻കൽ വയക്ത഻കള്
ക്കഽും കഽടഽുംബങ്ങള്ക്ക്കഽും ന്ദ്ഗാപ്പുകള്
ക്കഽും വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറുന്ത്.
െഺമ഻ല഻ പഺുക്കമെ കവര്
ഫഺമ഻ല഻

ഺുക്കജ്

ര഻രക്ഷ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് മഺതികയ഻ലഺണ് നല്
കഽന്ത്:

 വരഽമഺനക്കഺരനഺയ

അംഗവഽം
(ഇന്
ഷവര്
ീചയ്ത
വ ക്ത഻കൾ) ജ്഼വ഻തപങ്കഺള഻യഽം, വരഽമഺനമഽീണ്ടങ്ക഻ല്:
ഓുരഺരഽത്തര്
ക്കഽും ന്ദ് ുതയക ഇന്
ഷവൽ തഽക, ആവശയനഽസിതും, വയക്ത഻ഗത
ര഻രക്ഷയ഻ീല ു ഺലഽള വ സഺധഺരണ ര഻മ഻ത഻ക്കഽള വ഻ല്തീന്.

 ജ്഼വ഻തപങ്കഺള഻

(വരഽമഺനമ഻ീലലങ്ക഻ല്:
ീ ഺതഽുവ
വരഽമഺനക്കഺരന്
ീറ ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽീട 50 ശതമഺനും.
ഇത഻ന് ഉയര്
ന്
ര഻ധ഻യഽ ട് ഉദഺ. 1,00,000 രാ അീലലക഻ൽ 3,00,000 രാ .

 കഽട്ട്യൂട്ട്഻കൾ (5നഽം 25നഽം മുത്പ

പ്പഺയമഽള്ളവര്): ീ ഺതഽുവ
വരഽമഺനക്കഺരന്
ീറ ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽീട 25 ശതമഺനും,
ഇത഻ന് ഉയര്
ന്
ര഻ധ഻യഽ ട്.

പ്ഗാപ്പഇ ുപഴ്സണല് അപകട ുപഺള഻സ഻കൾ
ീ ഺതഽുവ
വഺര്
ഷ഻കമഺയ഻
മഺന്ദ്തും
ഽതഽക്കഺൽ
സഺധ഻ക്കഽന്
വഺര്
ഷ഻ക
ു ഺള഻സ഻കളഺണ് ന്ദ്ഗാപ്പ് ു ഴ്സണൽ അ കട ു ഺള഻സ഻കൽ. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും,
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട സുംഭവത്ത഻ന്
ര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻ന്
1 വര്
ഷത്ത഻ൽ തഺീഴ
കഺലഺവധ഻യഽള വ
ന്ദ്ഗാപ്പ് ു ഴ്സണൽ അ കട ഉത് ന്ങ്ങൽ ുനഺൽ-ൂലഫ്
ഇന്
ഷവററഽമഺരഽും
സ്റ്റഺന്
ീഡുലഺൽ
ീഹല്
ത്ത്
ഇന്
ഷവററഽമഺരഽും
വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറഺറഽ ട്.
വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള വ ന്ദ്ഗാപ്പ് ു ഺള഻സ഻കളഺണ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:
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തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വര്
ക്ക്
ര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻ന് സ്ഥഺ നങ്ങള്
ക്ക്,
അുസഺസ഻ുയഷനഽകള്
ക്ക് തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്തഺണ് ഇത്തരും
ു ഺള഻സ഻കൽ:
o ു ര് ുചര്
ക്കീപ്പട്ട ജ഼വനക്കഺൽ
o ു ര് ുചര്ക്ക
 ീപ്പടഺത്ത ജ഼വനക്കഺൽ
 ീതഺഴ഻ലഽടമ- ജ്഼വനക്കഺര് അലലഺത്ത ബന്ധമം

തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വര്
ക്ക്
ര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ത഻ന്
അുസഺസ഻ുയഷനഽകള്
ക്ക്, ീസഺൂസറ്റ഻കള്
ക്ക്, േബ്ബുകള്
ക്ക്, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക്
വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്തഺണ് ഇത്തരും ു ഺള഻സ഻കൽ:
o ു ര് ുചര്
ക്കീപ്പട്ട അുംഗങ്ങൽ
o ു ര് എടഽത്ത് അറ഻യഺത്ത അുംഗങ്ങൽ
(കഽറ഻പ്പ്: ജ഼വനക്കഺര്
ക്ക് ന്ദ് ുതയകും

ര഻രക്ഷ നല്
ക഻ുയക്കഽും)

ുപ്ബഺക്കണ്
ുബഺണ്
(ീപഺട്ട്യൂട്ട്഻യ
അസ്ഥ഻)
ുപഺള഻സ഻യഽം
ൂദനംദ഻ന പ്പവിത്ത഻കൾ
ക്കഽള്ള നഷ്ടപര഻ഹഺരവഽം
ഇീതഺരഽ
ന്ദ് ുതയക
഻എ
ു ഺള഻സ഻യഺണ്.
ഒട഻വഽകള്
ക്ക്
ര഻രക്ഷ
നല്പ്കഽന്ത഻നഺണ്
ഈ
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്.

തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ു ഺള഻സ഻
രാ കല് ന

ഒട഻വ഻നഽും ഇന്
ഷവൽ തഽകയ഻ൽ
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനും
അഥവഺ ആനഽകാലയും ീേയ഻ും ീചയാറുന് സമയത്ത് നല്പ്കഽും.

i. ഓുരഺ

തരത്ത഻ലഽള വ
അസ്ഥ഻യ്ക്ക്കഺണ്
ര഻രക്ഷയഽള വത്
എന്ത഻ന്
ീറ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽും നത് തരത്ത഻ലഽള വ ഒട഻വഺണ് ഉ ടഺയത് എന്ത഻ന്
ീറയഽും
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ആനഽകാലയും നല്
കഽക.

ii. നത്

വ഼ശദമഺക്കഽന്ത഻ന്,
ീചറ഻യ
ഒട഻വ഻ീനക്കഺളുും
ഒട഻വ഻നഺണ്
ഉയര്ക്ന്
ശതമഺനും
ആനഽകാലയും
ലഭ഻ക്കഽക.
വ഻രലഽകള഻ീല
അസ്ഥ഻
ഒട഻യഽന്ത഻ുനക്കഺളുും
തഽടയ഻ീല
ഒട഻യഽകയഺീണക഻ൽ ഉയര്ക്ന് ശതമഺനും ആനഽകാലയും ലഭ഻ക്കഽും.

iii. കാടഽതൽ

സക഼ര്
ണ
മഺന്ദ്തമലല,
അസ്ഥ഻

iv. ൂദനുംദ഻ന

ന്ദ് വിത്ത഻കൽ അതഺയത് ഭക്ഷണും കഴ഻ക്കഽക, ീശിചയഺലയും
ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽക, വസ്ന്ദ്തും ധര഻ക്കഽക തഽടങ്ങ഻യ ീചയാറഺനഽള വ ബഽദ്ധ഻മഽട്ട്
മാലമഽ ടഺകഽന് നഷ്ടങ്ങള്
ക്ക് ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ട്ടുള വ ന഻ശ്ച഻ത
ആനഽകാലയ ര഻രക്ഷയഽും ു ഺള഻സ഻ നല്
കഽും.

v. ഇത്

ുഹഺസ് ഻റ്റൽ
കയഺഷ഻നഽും
അ കട
മരണത്ത഻നഽും
നല്
കഽന്ഽ ട്. വ഻വ഻ധ ഇന്
ഷവൽ തഽകയ഻ലഽും ആനഽകാലയത്ത഻ലഽും
ലഺനഽകൽ ലഭയമഺണ്.

170

ര഻രക്ഷ
വ഻വ഻ധ

O. വ഻ുദശയഺപ്ത ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
1. ുപഺള഻സ഻യഽീട ുവശ ം

നമ്മൽ അവധ഻ക്കഺലും ആുഘഺഷ഻ക്കഺൽ അഥവഺ ബ഻സ഻നസിന് യഺന്ദ്തയ്ക്ക്ക് വ഻ുദശത്ത്
ു ഺകഽണ്ു ഺൽ, നമ്മഽീട മനസിന഻ലഽ ടഺകഽന് ച഻ന്ത് ച഻ല കഺരയങ്ങൽ ശര഻യഺയ഻
നടക്ക഻ലല എന്തഺണ്.
ുക്ഷ, വ഻ുദശത്ത് സ് ചര഻ക്കഽണ്ു ഺൽ ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺുവ ട ര഼ത഻യ഻ലഽള വ നീതക഻ലഽും അസഽഖുമഺ അ കടുമഺ സുംഭവ഻ചാണഺൽ,
ന്ദ് ുതയക഻ചാണ് യഽഎസിന്എയ഻ുലഺ കഺനഡയ഻ുലഺ ആീണക഻ൽ ച഻ക഻ത്സ ീചലവ് തഺങ്ങഺൽ
കഴ഻യ഻ലല.വ഻ുദശയഺന്ദ്ത ഇന്
ഷവറന്
സ് ഈ ആവശയും ന഻റുവറ്റുും.
2. പര഻രക്ഷയഽീട സഺത്പ ത

ഇത്തരും
ു ഺള഻സ഻കൽ
ന്ദ് ഥഺമ഻കമഺയ഻
അ കട-അസഽഖ
ആനഽകാലയങ്ങൽ
നല്പ്കഽന്ത഻നഺണ്,
ുക്ഷ ഇന്് വ഻ ണ഻യ഻ൽ ലഭയമഺയ മ഻ക്ക ഉത് ന്ങ്ങളുും ഒരഽ
കാട്ടും
ര഻രക്ഷകൽ ഒരഽ ഉത് ന്ത്ത഻ൽ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്വയഺണ്. വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറുന് ര഻രക്ഷകളഺണ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

അ കട മരണും / ൂവകലയും,
ീ ീട്ടന്് ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന്ദ് ുവശ഻പ്പ഻ുക്ക ട അവസ്ഥയ഻ലഽള വ ച഻ക഻ത്സ
ീചലവഽകൽ
യഺന്ദ്തഺസമഺനങ്ങള്നഷ്ടീപ്പടഽക
യഺന്ദ്തഺസമഺനങ്ങള്ലഭ഻ക്കഺൽ കഺലതഺമസും ഉ ടഺകഽക
ഺസ്ു ഺര്
ട്ടുും മറ്റ് ുരഖകളുും നഷ്ടീപ്പടഽക,
വസ്തഽക്കള്
ക്കഽും സവകഺരയ നഺശനഷ്ടത്ത഻നഽും ുതഡ്
ഺര്
ട്ട഻ ബഺദ്ധയത,
തട്ട഻ീകഺ ടഽു ഺകല഻നഽള വ ര഻രക്ഷ,
യഺന്ദ്ത റദഺക്കഽക അഥവഺ കഺലതഺമസമഽ ടഺവഽക,
തട്ട഻ീകഺ ടഽു ഺകല഻നഽള വ ര഻രക്ഷ, തഽടങ്ങ഻യവ

3. മഽഖ

ലഺനഽകൾ

മഽഖയ ലഺനഽകളഺണ് അവധ഻ക്കഺല യഺന്ദ്ത അഥവഺ ബ഻സ഻നസ് യഺന്ദ്ത഻കര്
ക്ക്
ബ഻സ഻നസ് ലഺനഽകൽ; വ഻ുദശത്ത്
ഠ഻ക്കഺൽ ു ഺകഽന് വ഻ദയഺര്
ഥ഻കള്
ക്ക് സ്റ്റഡ഻
ലഺന്
, ുജഺല഻ ുതട഻ു ഺകഽന്വര്ക്ക്ക് എുംുലഺയ഻ീമന്
റ് ലഺൽ
4. ുര്
ീക്കഺീക്ക ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺം

ബ഻സ഻നസിന് ആവശയങ്ങള്
ക്ക് , അവധ഻ക്കഺല ആുഘഺഷ഻ക്കഽന്ത഻ന് അഥവഺ
ഠനത്ത഻ന് വ഻ുദശത്ത് ു ഺകഽന് ഇന്ത്യൽ ീ ിരണ്മഺര്
ക്കഺണ് ഈ ു ഺള഻സ഻
ലഭ഻ക്കഽക. ഇന്ത്യൽ ീതഺഴ഻ലഽടമകൽ വ഻ുദശത്ത് കരഺര഻ന് അയക്കഽന് ജ഼വനക്കഺര്ക്ക്കഽും
ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.

5. ുര്
ീക്കഺീക്ക ുപഺള഻സ഻ എടഽക്കഺം

ബ഻സ഻നസിന്
ആവശയങ്ങള്
ക്ക്,
വ഻ദയഺഭയഺസത്ത഻നഺയ഻ വ഻ുദശത്ത്

അവധ഻ക്കഺലും
ീചലവഴ഻ക്കഺന്
അഥവഺ
ു ഺകഽന് ഇന്ത്യന് ീ ിരന് ഈ ു ഺള഻സ഻
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എടഽക്കഺന്
. വ഻ുദശത്ത് കരഺര് അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് ുജഺല഻
ീതഺഴ഻ലഽടമകളുീട ജ഼വക്കഺര്
ക്കഽും ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.

ു ഺകഽന്

ഇന്ത്യന്

6. ഇന്
ഷവര് തഽകയഽ പ്പ഼മ഻യങ്ങളും

ര഻രക്ഷ ീ ഺതഽുവ യഽഎസ് ുഡഺളറഺയ഻ട്ടഺണ് നല്
ുക ടത് ഇത് 100000
യഽഎസ്ഡ഻ മഽതൽ 500000 യഽഎസ്ഡ഻ വീരയഺയ഻ര഻ക്കഽും. ച഻ക഻ത്സ ീചലവ്,
ഒഴ഻പ്പ഻ക്കൽ, ത഻ര഻ീക നഺട്ട഻ീലത്ത഻ക്കൽ തഽടങ്ങ഻യ വ഻ഭഺഗത്ത഻നഺണ്
ര഻രക്,
മഽഖയമഺയഽമഽള്ക്ലത്, മറ്റ് വ഻ഭഺഗങ്ങള്
ക്ക് ന്ദ് ത഼ക്ഷ഻ത ബഺദ്ധയ
ര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക്
എസ്.ഐ. കഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽും. എുംുലഺയ഻ീമന്
റ് ലഺൽ ഒഴ഻ീകയഽള വവയ്ക്ക്ക് ഇന്ത്യൽ
രാ യഺയ഻
ന്ദ് ഼മ഻യും
അടയ്ക്ക്കഺും,
എുംുലഺയ഻ീമന്
റ്
ലഺനഽകഺൽ
ന്ദ് ഼മ഻യും
ുഡഺളറഺയ഻ അടയ്ക്ക്കണും. ീ ഺതഽുവ ര ട് തരത്ത഻ലഽള വ ലഺനഽകളഺണഽള വത്:
 യഽഎസ്എ⁄ കഺനഡ ഒഴ഻ീക ുലഺകീമമ്പഺടഽും
 യഽഎസ്എ⁄ കഺനഡ ഉള്
പ്പീട ുലഺകീമമ്പഺടഽും

ച഻ല ഉത് ന്ങ്ങൽ നഷയൽ രഺജയങ്ങള്
ക്ക് മഺന്ദ്തും, സ്ീഷന്
ജൽ രഺജയങ്ങള്
ക്ക് മഺന്ദ്തും
ര഻രക്, വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ഽ ട്.
1. ന഻രത്ഫരം

യഺപ്ത

ീചയ്യുന്ന

വ വസഺയ഻കൾ
ക്കഽള്ള

ലഺനഽകൾ
ഇീതഺരഽ വഺര്
ഷ഻ക ു ഺള഻സ഻യഺണ്, വയവസഺയ഻കൽ/മഽതലഺള഻മഺൽ ഇന്ത്യക്ക്
ീവള഻യ഻ൽ ന഻രന്ത്രും യഺന്ദ്ത ീചയാറുന് ഉുദയഺഗസ്ഥര്
ക്ക് ുവ ട഻ എടഽക്കഽന്
ു ഺള഻സ഻കൽ. വര്
ഷത്ത഻ൽ ഒരഽ ഺട് തവണ വ഻ുദശയഺന്ദ്ത നടത്തഽന് വയക്ത഻കൽക്കഽും
ഈ ര഻രക്ഷ എടഽക്കഺും. ഒരഽ വര്
ഷത്ത഻ൽ എന്ദ്ത യഺന്ദ്ത ീചയാറഺീമന്ത഻നഽും ഓുരഺ
യഺന്ദ്തയ഻ലഽും എന്ദ്തനഺൽ വ഻ുദശത്ത് തങ്ങഺീമന്ഽള വത഻നഽും ര഻ധ഻യഽ ട്.
ആനഽവൽ ഡ഻േുറഷൽ ു ഺള഻സ഻യഽീട
ര഻രക്ഷ ഇന്് വളീര ജനന്ദ് ഻യമഽള വതഺണ്,
ഒരഽ വര്
ഷത്ത഻ൽ ഒരഽ കണ് ന഻യഽീട ഉുദയഺഗസ്ഥൽ ദ഻വസത്ത഻ൽ എന്ദ്ത മണ഻ക്കാൽ
യഺന്ദ്ത ീചയാറുന്ഽ എന്ത഻ീന അട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻ മഽന്
കാൽ ന്ദ് ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഺും.
ഓുരഺ ഉുദയഺഗസ്ഥരഽും എന്ദ്ത ദ഻വസും യഺന്ദ്ത ീചയ്ക്ീതന് അഴ്ചയ഻ുലഺ ര ടഺഴ്ച
കാടഽണ്ു ഺുഴഺ ഡ഻േയൽ ീചയാറുകയഽും ന്ദ് ഼മ഻യും മഽന്
കാറഺയ഻ അ്ജസ്റ്റ് ീചയാറണും.
ദ഻വസങ്ങൽ കണക്കഺക്കഽന് കഺരയത്ത഻ലഽും ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ വയവസ്ഥകളു ട്.
മഽകള഻ൽ റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ു ഺള഻സ഻കൽ ബ഻സ഻നസിന് അഥവഺ അവധ഻ക്കഺല യഺന്ദ്തയ്ക്ക്ക്
മഺന്ദ്തുമ ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു.
യഺന്ദ്ത ഇന്
ഷവറന്
സ് ീ ഺതഽുവ ന഻ലവ഻ലഽള വ അസഽഖമഽള വവീര ഒഴ഻വഺക്കഽും.
വ഻ുദശത്ത് ച഻ക഻ത്സ ീചയാറുന്ത഻ന് ന഻ലവ഻ൽ ുരഺഗമഽള വ വയക്ത഻കള്
ക്ക്
ര഻രക്ഷ
ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല.
ഈ ു ഺള഻സ഻കളുീട ക഼ഴ഻ലഽള വ ആുരഺഗയവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ീേയ഻മഽകൽ
കയഺഷ്
ീലസഺണ്, ഇന്
ഷവറൽ ന്ദ് മഽഖ രഺജയങ്ങള഻ീല ീനറ്റ്
വര്
ക്ക഻ൽീപ്പട്ട അന്ത്ഺരഺന്ദ്ഷ്ട
ുസവനദഺതഺക്കളുമഺയ഻
ു ഺള഻സ഻യഽീട
ുമൽ
ുസവനും
നല്
കഺൽ
കരഺറ഻ൽ
നര്
ീപ്പട്ട഻ട്ടു ട്.
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P. പ്ഗാപ്പഇ ുുരഺഗ

പര഻രക്ഷ

1. പ്ഗാപ്പഇ ുപഺള഻സ഻കൾ

കഴ഻ഞ്ഞ
ഺഠത്ത഻ൽ വ഻വര഻ചാണത് ു ഺീല ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻
ലഭ഻ക്കഽന്ത്
ന്ദ്ഗാപ്പുകള്
ക്ക്/
അുസഺസ഻ുയഷനഽകള്
ക്ക്/
സ്ഥഺ നങ്ങൽക്ക്/വയവസഺയങ്ങള്
ക്കഽമഺണ്,
അവര്
ക്ക്
ഒരഽ
ുമലധ഻കഺര഻
ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും
ര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻ന് ആവശയമഺയ അന്ദ്തയഽും അളുകൽ
ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
ഓുരഺ വര്
ഷവഽും കരഺൽ
ഽതഽക്കണീമന് വയവസ്ഥയ഻ൽ മഺന്ദ്തുമ ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻കൽ എലലഺ കമ്പന഻കളുും വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ത്.
പ്ഗാപ്പഇ
ുപഺള഻സ഻കളുീട
ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് ുനഽകാല

സവ഻ുശഷതകൾ
പര഻രക്ഷകൾ

-

1. പര഻രക്ഷയഽീട സഺത്പ ത

ീതഺഴ഻ലഽടമകൽ തന്
ീറ ജ഼വനക്കഺര്
ക്കഽും അവരഽീട കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങള്
ക്കഽും അതഺയത്
ജ഼വ഻ത കഺള഻, കഽട്ട഻കൽ, മഺതഺ ഻തഺക്കൽ⁄ ജ഼വ഻ത കഺള഻യഽീട മഺതഺ ഻തഺക്കൽ
എന്഻വര്
ക്ക്
ര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ത഻ന്
എടഽക്കഽന്
ു ഺള഻സ഻യഺണ്
ന്ദ്ഗാപ്പ്
ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻യഽീട ീ ഺതഽവഺയ രാ ും.
2. ുര്
ക്കഽുവണ്ട഻യഽള്ള പര഻രക്ഷ

ന്ദ്ഗാപ്പ് ു ഺള഻സ഻കൽ ഒരഽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ ആവശയങ്ങള്
ക്ക് അനഽുയഺജയമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ
രാ കല്പ് ന ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ
ര഻രക്ഷയഺണ്. അങ്ങീന, ന്ദ്ഗാപ്പ് ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ,
ഒരഺള്
ക്ക് വയക്ത഻ഗത ു ഺള഻സ഻യ഻ലഽള വ അുനകും സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ുഡ ഒഴ഻വഺക്കലഽകൽ
കഺണഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.
3. പ്പസവ പര഻രക്ഷ

ന്ദ്ഗാപ്പ് ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുള വ നറ്റവഽും ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട ഒന്ഺമ് ന്ദ് സവ
ര഻രക്ഷ. ഇന്് ച഻ല ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ വയക്ത഻ഗത ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ ഇത് വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറുന്ഽ ട്,
ുക്ഷ ര ട്- മാന്് വര്
ഷീത്ത കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഺവധ഻
ബഺധകമഺണ്. ഒരഽ ന്ദ്ഗാപ്പ് ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ 9 മഺസീത്ത കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഺവധ഻യഺണ്
ുക്ഷ ച഻ലത഻ന് കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഺവധ഻ ഒഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്. സഺധഺരണ
ന്ദ് സവത്ത഻നഽും സ഻ുസറ഻യനഽമഽള വ ആശഽ ന്ദ്ത഻ ീചലവഽകള്
ക്ക്
ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
ഈ
ര഻രക്ഷ കഽടഽുംബത്ത഻ന്
ീറ ആീക ഇന്
ഷവര് തഽകയ഻ൽ
രമഺവധ഻ 25000
രാ മഽതൽ 50000 രാ യഺയ഻ ന഻ജീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട്.
4. കഽട്ട്യൂട്ട്഻യ്ക്കഽള്ള പര഻രക്ഷ

മാന്് മഺസും ന്ദ് ഺയും മഽതല് മഺന്ദ്തുമ കഽട്ട഻കള്ക്ക്ക് വയക്ത഻ഗത ആുരഺഗയ
ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ
ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു. ന്ദ്ഗാപ്പ് ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ, ഒരഽ ദ഻വസും
ന്ദ് ഺയമഽള വ കഽട്ട഻കള്
ക്ക് മഽതൽ ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും, ച഻ലുപ്പഺൽ ന്ദ് സവ ര഻രക്ഷയഽീട
ര഻ധ഻യ഻ൽ ന഻ജീപ്പടഽത്തഽും ച഻ലുപ്പഺൽ കഽടഽുംബത്ത഻ന്
ീറ ആീക ഇന്
ഷവൽ തഽകയ഻ൽ
ഉള്ക്ീപ്പടഽത്തഽും.
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5. ന഻ലവ഻ലഽള്ള

ുരഺഗങ്ങൾ
ക്കഽള്ള
കഺലഺവധ഻ ഒഴ഻വഺക്കല്

പര഻രക്ഷ,

കഺത്ത഻ര഻പ്പഇ

നന്ഺയ഻
രാ കല്പ് ന
ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ
ഒരഽ
ന്ദ്ഗാപ്പ്
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ
മ഻ക്ക
ഒഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വവയഽും അതഺയത് ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗും ഒഴ഻വഺക്കൽ, 30
ദ഻വസീത്ത കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഺവധ഻, 2 വര്
ഷീത്ത കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഺവധ഻,
കര്
ചാണവയഺധ഻ തഽടങ്ങ഻യവ ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട്.
6. പ്പ഼മ഻യം കണക്കഺക്കല്

ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല അുംഗങ്ങളുീട വയസിന്, ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ വലഽപ്പും, ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട
ീേയ഻മഽകളുീട
അനഽഭവസമ്പത്ത്
എന്഻വയഽീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
ന്ദ്ഗാപ്പ്
ു ഺള഻സ഻കളുീട ന്ദ് ഼മ഻യും ഈടഺക്കഽന്ത്. അനഽഭവസമ്പത്ത഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
ഓുരഺ വര്
ഷവഽും ന്ദ് ഼മ഻യും വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽും, ന്ദ്ഗാപ്പുകള്
ക്ക് മഽകള഻ൽ
രഺമര്
ശ഻ചാണ഻രഽന് അധ഻ക ര഻രക്ഷകൽ ീസിജനയമഺയ഻ നല്
കഽും.

7. ീതഺഴ഻ലഽടമ-ജ്഼വനക്കഺര് ഇതര പ്ഗാപ്പുകൾ

ഇന്ത്യയ഻ൽ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ര഻രക്ഷ ുനടഽക എന് ലക്ഷയ്ുത്തഺീട ന്ദ്ഗാപ്പ്
രാ ഼കര഻ക്കഽന്ത് ീറഗഽുലറ്ററ഻ വയവസ്ഥകൽ
ാര്ക്ണമഺയ഻ ന഻ുരഺധ഻ചാണ഻ട്ടു ട്.
ീതഺഴ഻ലഽടമകള് അലലഺത്തവര്
ക്ക് ന്ദ്ഗാപ്പ് ു ഺള഻സ഻കൽ നല്
കഽുമ്പഺൽ, ന്ദ്ഗാപ്പ് ഉടമകളുും
അുംഗങ്ങളുും തമ്മ഻ലഽള വ ബന്ധും എന്ത്ഺീണന്്
ര഻ുശഺധ഻ുക്ക ടത് വളീര
ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട ഒരഽ സുംഗത഻യഺണ്.
ഉദഺഹരണം
ഒരഽ ബഺക് തങ്ങളുീട ുസവ഻ുംദ്ധരസ് ബഺക് അീക്കി ട് ഉടമകള്
ക്കഽും ീന്ദ്കഡ഻റ്റ്
കഺര്
ഡഽടമകള്
ക്കഽും ുവ ട഻ ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത് ഒരഽ സവഭഺവ഻ക ന്ദ്ഗാപ്പ഻ൽ
ഉള്
ീപ്പടഽും, ഒരഽ വല഻യ ജനവ഻ഭഺഗത്ത഻ന് അവരഽീട ആവശയങ്ങള്
ക്ക് ഈ
ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് ുയഺജനകരമഺണ്
ഇവ഻ീട ഓുരഺ അീക്കി ട് ഉടമകള഻ല് ന഻ന്ഽും ുശഖര഻ക്കഽന് ന്ദ് ഼മ഻യും വളീര
കഽറഞ്ഞതഺയ഻ര഻ക്കഽും,
ുക്ഷ ഒരഽ ന്ദ്ഗാപ്പ് എന് ന഻ലയ഻ൽ ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് ഗണയമഺയ
ഒരഽ തഽക തീന് ലഭ഻ക്കഽും, ബഺക് തങ്ങളുീട ഉ ുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക്
സഽപ്പ഻ര഻യൽ
ു ഺള഻സ഻യഽീട രാ ത്ത഻ൽ മ഻കചാണ ന്ദ് ഼മ഻യും ന഻രക്ക഻ൽ മാലയവര്
ദ്ധ഻ത ുസവനും
വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുും.
8. വ഻ല ന഻ശ്ചയ഻ക്കല്

ന്ദ്ഗാപ്പ് ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ വലഽപ്പത്ത഻ന്
ീറയഽും മഽന്
ക്കഺല ീേയ഻മഽകളുീടയഽും
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ന് ഡ഻സ്ീകി ട് ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയഽ ട്.
ഒരഽ മഽഴഽവൽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻നഺൽ ന്ദ് ത഻കാല ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ റ഻സ്ക്
ന്ദ്ഗാപ്പ് ഇന്
ഷവറന്
സ് കഽറയ്ക്ക്കഽും മഺന്ദ്തമലല ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല അുംഗങ്ങള്
ക്ക് മ഻കചാണ
വയവസ്ഥയ്ക്ക്കഺയ഻
വ഻ലു ശഺനഽും
സഺധ഻ക്കഽും.എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും,
കഴ഻ഞ്ഞ
വര്
ഷങ്ങള഻ൽ, ഈ വ഻ഭഺഗും വളീര വല഻യ നഷ്ടത്ത഻ലഺണ്, ഇത് കഺരണും മത്സരും
മാലും ന്ദ് ഼മ഻യും ന഻രക്ക് വളീര കഽറചാണത് മാലമഺണ്. ഇത഻ീല ച഻ലീര ന്ദ് ഼മ഻യും
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ന഻രക്കഽും
ര഻രക്ഷയഽും
ര഻ഷ്കര഻ക്കഽന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ചാണു,
ത഻ര഻ീക എത്ത഻ീയന്് റയഺൽ ഇുപ്പഺഴഽും ബഽദ്ധ഻മഽട്ടഺണ്.

ാര്
േഺവസ്ഥയ഻ുലക്ക്

9. പ്പ഼മ഻യം അടയ്ക്കല്

ന്ദ്ഗാപ്പുടമയ്ക്ക്ക് അഥവഺ ീതഺഴ഻ലഽടമയ്ക്ക്ക് ഒന്ഽക഻ൽ ന്ദ് ഼മ഻യും ഒരഽമ഻ചാണ് അടയ്ക്ക്കഺും,
ുക്ഷ
ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല
അുംഗങ്ങളുീട
അഥവഺ
ജ഼വനക്കഺരഽീട
സുംഭഺവനയഽീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്. ഇത് ഇന്
ഷവററഽമഺയ഻ട്ടുള വ സുംഗ഻ൽ ുകഺണ്
ന്ദ്ടഺക്ടഺണ്, ന്ദ്ഗാപ്പുടമ
അഥവഺ ീതഺഴ഻ലഽടമ ന്ദ് ഼മ഻യും ുശഖര഻ചാണ് അടചാണ് എലലഺ അുംഗങ്ങള്
ക്കഽും
ര഻രക്ഷ
നല്
കണും.
10. അ്-്ണ് ുനഽകാല ങ്ങൾ

ന്ദ് ുതയകും
രാ കല് ന
ീചയ്ക്ത
ു ഺള഻സ഻കൽ
ദന്ത്ല് ര഻ ഺലനും,
ുനന്ദ്ന്ത്
ര഻ ഺലനും, ആുരഺഗയ
ര഻ുശഺധന ച഻ലുപ്പഺൽ ഗഽരഽതര ുരഺഗ
ര഻രക്ഷ
തഽടങ്ങ഻യവ അധ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യങ്ങൽ സവ഼കര഻ചാണ് അഥവഺ ീസിജനയ ആനഽകാലയമഺയ഻
വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ഽ ട്.
കഽറ഻പ്പുകൾ:
ന്ദ്ഗാപ്പ്
അ കട-ആുരഺഗയ
ര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ത഻നഽള വ
വയവസ്ഥകൽ
ഐആര്
ഡ഻എഐ മഽുന്ഺട്ട് വചാണ഻ട്ടു ട്. ഇത് അസഺധഽവഺയ
ണും ഉ ടഺക്കഽക
എന് ലക്ഷയ്ുത്തഺീടയഽള വ ന്ദ്ഗാപ്പ് ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ ുചരഽന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന്ത഻ൽ
ന഻ന്ഽും ആളുകീള സുംരക്ഷ഻ക്കഽും.
അടഽത്ത഻ീട സര്
ക്കഺൽ ആവ഻ഷ്കര഻ചാണ഻ട്ടുള വ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ദ്ധത഻കളുും
ജനങ്ങള്
ക്കഺയഽള വ ഉത് ന്ങ്ങളുും ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ര഻രക്ഷയ഻ൽ ഉള്
ീപ്പടഽും കഺരണും
സര്
ക്കഺൽ ു ഺള഻സ഻ വഺങ്ങഽന്ത് ഒരഽ വ഻ഭഺഗും ജനങ്ങള്
ക്കഺണ്.
ന഻ര്
വചനം
ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ ന഻ര്
വചനും തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
a) ഒരഽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ൽ ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ലക്ഷയ്ുത്തഺീട ന്ദ് വര്
ത്ത഻ക്കഽന് ഒരഽ കാട്ടും ആളുകള്

ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും, ന്ദ്ഗാപ്പ് സുംഘഺടകന് ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല ഭാര഻ഭഺഗും അുംഗങ്ങള്
ക്കഺയ഻
ഇന്
ഷവറന്
സ് നര്ക്ീപ്പടഽത്തഽന്ത഻ന് സഺധ഻ക്കണും.

b) ഇന്
ഷവറന്
സ് എടഽക്കഽക എന് ലക്ഷയ്ുത്തഺീട രാ ഼കര഻ചാണതഺയ഻ര഻ക്കരഽത് ന്ദ്ഗാപ്പ്.

അുംഗങ്ങള്
ക്കഽും നല്പ്കഽന് ന്ദ്ഗാപ്പ് ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ
ആനഽകാലയങ്ങളുും വയക്തമഺയ഻ ുരഖീപ്പടഽത്തണും.

c) ഓുരഺ

ന്ദ് ഼മ഻യും

ന഻രക്കഽും

d) ന്ദ്ഗാപ്പ് ഡ഻സ്ീക്കി ട് എലലഺ അുംഗങ്ങള്ക്ക്കഽമഺയ഻ വ഼ത഻ക്കണും മഺന്ദ്തമലല
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ഈടഺക്കഽന്ത഻ലഽും അധ഻കും തഽക ന്ദ് ഼മ഻യമഺയ഻ ഈടഺക്കരഽത്.
2. ുകഺര്
പ്പുററ്റഇ ബെര് അഥവഺ ുലഺട്ട്യൂട്ട്ര് ുപഺള഻സ഻

മ഻ക്ക ന്ദ്ഗാപ്പ് ു ഺള഻സ഻കള഻ലഽും, ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ഇന്
ഷവൽ തഽകയ്ക്ക്കഺണ് ഓുരഺ
കഽടഽുംബത്ത഻നഽും
ര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത്, അതഺയത് 1 ലക്ഷും രാ
മഽതൽ 5 ലക്ഷും
രാ
വീര, ച഻ലുപ്പഺൽ അത഻ലഽും കാടഽതൽ. ഇവ഻ീടയഺണ് കഽടഽുംബത്ത഻ീല
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ആര്
ീക്കക഻ലഽും മഺരകമഺയ ുരഺഗും വരഽകയഺീണക഻ൽ ഇന്
ഷവൽ തഽക ത഼ര്
ന്്
ു ഺകഽന് അവസ്ഥയ഻ൽ എത്തഽക. അത്തരും സഺഹചരയത്ത഻ൽ, ബഫൽ
ര഻രക്ഷ
ആശവഺസകരമഺണ്, ഇവ഻ീട കഽടഽുംബ ഇന്
ഷവൽ തഽകീയക്കഺളുും കാടഽതൽ വരഽന്
ീചലവഽകൽ ഈ ബഫൽ തഽക ഉ ുയഺഗ഻ചാണ് ുനര഻ടഺും.
ചഽരഽക്കത്ത഻ൽ ബഫൽ ര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് 10 ലക്ഷും രാ മഽതൽ 1 ുകഺട഻ രാ വീര,
ച഻ലുപ്പഺൽ അത഻ലഽും കാടഽതൽ ഇന്
ഷവൽ തഽക വരഺും.
കഽടഽുംബത്ത഻ന്
ീറ ഇന്
ഷവൽ
തഽക ത഼രഽുമ്പഺഴഺണ് ബഫറ഻ൽ ന഻ന്ഽും തഽക ലഭ഻ക്കഽന്ത്. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും,
മഺരകമഺയ ുരഺഗും മാലും ഒറ്റത്തവണ ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റ് ീചയാറുുമ്പഺൽ
ഇന്
ഷവൽ
തഽക
ത഼രഽുമ്പഺഴഺണ്
ബഫറ഻ൽ
ന഻ന്ഽള വ
തഽക
ഉ ുയഺഗ഻ക്കഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു.
ഓുരഺ
അുംഗവഽും
ഈ
ബഫറ഻ൽ
ന഻ന്ഽും
ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്
തഽകയ്ക്ക്കഽും
ര഻ധ഻യഽ ട്, ഇത് ീ ഺതഽുവ യഥഺര്
ഥ ഇന്
ഷവൽ തഽക വീരയഺകഺും. അത്തരും
ബഫൽ
ര഻രക്ഷകൽ ഇടത്തരും ു ഺള഻സ഻കള്
ക്കഺണ്
ലഭ഻ക്കഽക, യഽക്ത഻ശഺല഻യഺയ
ഒരഽ അ ടര്
ൂററ്റൽ കഽറഞ്ഞ ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽള വ ു ഺള഻സ഻കള്
ക്ക് ഇത്
നല്
കഽകയ഻ലല.
Q. പ്പുത ക ഉത്പന്നങ്ങൾ
1. ുരഺഗ പര഻രക്ഷ

അടഽത്ത഻ീടയഺയ഻, കഺന്
സൽ, ന്ദ് ുമഹും, തഽടങ്ങ഻യ ുരഺഗങ്ങള്
ക്കഽള വ ന്ദ് ുതയക
ുരഺഗ
ര഻രക്ഷ
ഇന്ത്യൽ വ഻ ണ഻യ഻ലഽ ട്, മ഻ക്കവഺറഽും ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കളഺണ് വ഻ ണനും ീചയാറുന്ത്.
ര഻രക്ഷ ദ഼ര്
ഘകഺലുത്തയ്ക്ക്കഺണ് – 5
മഽതൽ
20
വര്
ഷും
വീര
മഺന്ദ്തമലല
ഒരഽ
ീവല്
ീനസ്
ആനഽകാലയവഽും
ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട് – ഇന്
ഷവറഽീട ീചലവ഻ൽ സഺധഺരണ ആുരഺഗയ
ര഻ുശഺധന.
രക്തത്ത഻ീല
് ചസഺര,
എല്
ഡ഻എൽ,
രക്തസമ്മര്
ദും
തഽടങ്ങ഻യ
ന഻യന്ദ്ന്ത്ണവ഻ുധയമഺക്കഽന്ത഻ന്
ു ഺള഻സ഻യഽീട
ര ടഺമീത്ത
വര്
ഷും
മഽതൽ
ന്ദ് ഼മ഻യങ്ങള഻ൽ കഽറവ് വരഽത്ത഻ നല്
കഽും. മീറ്റഺരഽ തരത്ത഻ൽ, ന഻യന്ദ്ന്ത്ണും
ുമഺശമഺീണക഻ൽ ഉയര്
ന് ന്ദ് ഼മ഻യും ഈടഺക്കഽും.
2. പ്പുമഹ

ുരഺഗ഻കൾ
ക്കഇ
പര഻രക്ഷ
രാപകല്
പന ീചയ്ത ഉത്പന്നം

നല്
കഽന്നത഻ന്

ഈ ു ഺള഻സ഻ 26 വയസിന഻നഽും 65 വയസിന഻നഽും മുദ്ധയ ന്ദ് ഺയമഽള വവര്
ക്ക്
എടഽക്കഺും, ഇത് 70 വയസിന് വീര
ഽതഽക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽും. ഇന്
ഷവൽ തഽക
50,000 രാ
മഽതൽ 5 ലക്ഷും രാ
വീരയഺണ്
മഽറ഻വഺടകയ്ക്ക്ക്
ര഻ധ഻യഽ ട്. ഡയബറ്റ഻ക് ീററ്റ഻ുനഺ ത഻ (കണ്), ക഻്ന഻, ഡയബറ്റ഻ക് ഫാട്ട്,
ദഺതഺവ഻ന്
ീറ ീചലവഽകൽ ഉള്
പ്പീടയഽള വ ക഻്ന഻ ന്ദ്ടഺന്
സ്ലഺന്
റ് തഽടങ്ങ഻യ
ന്ദ് ുമഹവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ന് ര഻രക്ഷ നല്
കഽും.
ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പര഼ക്ഷ 1
ഓുരഺ ഇന്
ഷവററഽും ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽള വ ീചലവഽകള് നല്
കഽന്ത്
വയതയസ്ത
കഺലയളവ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും,
അത്
ു ഺള഻സ഻യ഻ല്
ന഻ര്
വച഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടു ടഺവഽും, സഺധഺരണഗത഻യ഻ല് ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പ് --------------------- ര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത്.
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I. 15 ദ഻വസും
II. 30 ദ഻വസും
III. 45 ദ഻വസും
IV. 60 ദ഻വസും

R. ുുരഺഗ

ുപഺള഻സ഻കള഻ീല മഽഖ

ുെഺസഽകൾ

1. ീനറ്റഇ ഇന
വര്
ക്കഇ ദഺതഺവ്

ീനറ്റ്
വര്
ക്ക് ദഺതഺവ് എന്ഺൽ ഇന്
ഷവൽ നല്
കഽന് തഽക സവ഼കര഻ചാണ് ഇന്
ഷവൽ
ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽീട ൂകയാറ഻ൽ ന഻ന്ഽും
ണും വഺങ്ങഺീത ൂവദയുസവനങ്ങൽ
നല്
കഽന് ഒരഽ ട഻ ഻എ അഥവഺ ഒരഽ ഇന്
ഷവറൽ ല഻സ്റ്റ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ ഒരഽ
ആശഽ ന്ദ്ത഻ അഥവഺ ആുരഺഗയ
ര഻ ഺലന ുകന്ദ്രും. ശിുംഖലയ഻ൽ ഉള്
ീപ്പടഺത്ത
ആശഽ ന്ദ്ത഻കള഻ലഽും ുരഺഗ഻കള്
ക്ക് ു ഺകഺും
ുക്ഷ അവൽ ഉയര്ക്ന് ന഻രക്ക഻ൽ ഫ഼സ്
ഈടഺക്കഽും.
2. പ്പ഻ുെര്
് ീപ്പഺൂവഡര് ീനറ്റഇ ഇന
വര്
ക്കഇ (പ഻പ഻എന്
)

മ഻കചാണ ന഻രക്ക഻ൽ ച഻ക഻ത്സ ഗഽണന഻ലവഺരും ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻ന് തഺത് രയമഽള വ
ആശഽ ന്ദ്ത഻കളുീട
ശിുംഖലയഽ ടഺക്കഺനഽള വ
ീസികരയും
ഇന്
ഷവറര്
ക്കഽ ട്.
ഇന്
ഷവററഽീട മഽന്
കഺല അനഽഭവും, ഉ ുയഺഗും,
ര഻ ഺല ീചലവ് എന്഻വയ്ക്ക്ക്
മഺന്ദ്തും ഈ ന്ദ്ഗാപ്പ്
ര഻മ഻തീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ, ഇത഻ീന ന്ദ് ഻ുഫര്
ഡ് ീന്ദ് ഺൂവഡൽ
ീനറ്റ്
വര്
ക്ക് ( ഻ ഻എന്
) എന്റ഻യീപ്പടഽും.
3. ക ഺഷ് ഇന
ീലസ്ഡ ുസവനം

„കയഺഷ്
ീലസ് ുസവനും‟ എന്ഺൽ ഇന്
ഷവ
ൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽീട ച഻ക഻ത്സഺ
ീചലവ് ു ഺള഻സ഻യഽീട വയവസ്ഥയഽും ചട്ടവഽും ന്ദ് കഺരും ന്ദ് ഼-ഓതൂറുസഷൽ
അന്ദ് ാവൽ ലഭ഻ചാണ
ര഻ധ഻ വീരയഽള വ തഽക ഇന്
ഷവറൽ
ുനര഻ട്ട് ീനറ്റ്
വര്
ക്ക്
ീന്ദ് ഺൂവഡര്
ക്ക് നല്
കഽും. „കയഺഷ്
ീലസ്‟ ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന഻ൽ, ഇന്
ഷവറൽ
നല്
കഽന് ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ കഺര്
ഡ് അഥവഺ സ്മഺര്
ട്ട് കഺര്
ഡ഻ലാീട ഇന്
ഷവ
ൽ ീചയാറീപ്പട്ട
വയക്ത഻ീയ ആശഽ ന്ദ്ത഻ക്കഺൽ ത഻ര഻ചാണറ഻യഽും. അവര്
ക്ക് ഇന്
ഷവ
ററ഻ൽ ന഻ന്ഽും
മഽന്
കഽട്ട഻യഽള വ അനഽമത഻യഽും ലഭ഻ക്കഽും. കയഺഷ്
ീലസ് എന്ഺൽ ുഹഺസ് ഻റ്റല഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺകഽന് സമയത്ത് ഇന്
ഷവ
ൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻
ണും ഒന്ഽും ീകട്ട഻
വയ്ക്ക്ക ട മഺന്ദ്തമലല അശഽ ന്ദ്ത഻ ബ഻ലലുകൽ ഇന്
ഷവ
റൽ ുനര഻ട്ട് അശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ
അടയ്ക്ക്കഽും.
4. ുത് പഺര്
ട്ട്യൂട്ട്഻ അ്മ഻ന഻സ്ഡുപ്ടറ്റര് (ട഻പ഻എ)

ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ീല ഒരഽ ന്ദ് മഽഖ വ഻കസനമഺണ ുതഡ്
ഺര്
ട്ട഻
അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്റൽ അഥവഺ ട഻ ഻എ ആവ഻ഷ്കര഻ചാണത്. ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ീേയ഻മഽകൽ
ൂകകഺരയും
ീചയാറുന്
സവതന്ദ്ന്ത്
സുംഘടനകളുീട
ുസവനങ്ങൽ
ുലഺകീമമ്പഺടഽമഽള്ക്ല
ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ
ഉ ുയഺഗ഻ചാണ്
വരഽന്ഽ ട്.
ഇത്തരും
നജന്
സ഻കീളയഺണ് ട഻ ഻എകൽ എന്് റയഽന്ത്.
ഇന്ത്യയ഻ൽ, തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് കഺരയങ്ങള്
ക്കഺണ് ഒരഽ ഇന്
ഷവറൽ ആുരഺഗയ
ുസവനങ്ങള്
ക്കഺയ഻ ട഻ ഻എ ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്:
177

i. ഇന്
ഷവറന്
സ്

ു ഺള഻സ഻
എടഽത്തത഻ന്
ീറ
ീതള഻വഺയഽും
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ന്
ീറ ആവശയത്ത഻നഺയഽും ഐഡന്
റ഻ന്
റ഻ കഺര്
ഡ് നല്
കഽക.
ii. ീനറ്റ്
വര്
ക്ക഻ല്
ീപ്പട്ട ആശഽ ന്ദ്ത഻കള഻ൽ കയഺഷ്
ീലസിന് ുസവനും നല്
കഽക.
iii. ീേയ഻ും നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ീചയാറുക.
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ീേയ഻മഽകളുീട
ുമലഽള വ
നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ
ാര്
ത്ത഻കര഻ക്കഽന്ത഻ന് ഇന്
ഷവറര്ക്മഺൽ ന഻യമ഻ക്കഽന്
സവതന്ദ്ന്ത് വയക്ത഻കളഺണ്
ട഻ ഻എകൽ. ട഻ ഻എയഽീട ുസവനും ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ന് ആവശയമഺയ
നക഼കിത ഐഡന്
റ഻റ്റ഻ കഺര്
ഡ് ഇഷയാ ീചയാറുന്ത് മഽതല് കയഺഷ്
ീലസ് അഥവഺ
റ഼യ഻ുമ്പഴ്ീസ്മന്
റ് അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ീേയ഻ും നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ
ാര്
ത്ത഼കര഻ക്കഽന്ത്
വീരയഺണ്.
ുതഡ്
ഺര്
ട്ട഻ അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്റൽ അഥവഺ ട഻ ഻എ എന്ഺൽ ഐഅര്
ഡ഻എ (ുതഡ്
ഺര്
ട്ട഻ അ്മ഻ന഻ുസ്റ്റുറ്റഴ്സ് – ആുരഺഗയ ുസവനും) അധ഻കിതരഽീട 2001-ീല
ചട്ടന്ദ് കഺരും ൂലസന്
സ് ുനട഻യ നീതഺരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽും ആുരഺഗയുസവനങ്ങൽ
നല്
കഽന്ത഻നഺയ഻ ഒരഽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കണ് ന഻യ഻ൽ ഫ഼സ് വഺങ്ങ഻ുയഺ ശണ് ളും
വഺങ്ങ഻ുയഺ ുസവനും ീചയാറഺും.
അങ്ങീന ഇുപ്പഺൽ ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻ും ുസവനങ്ങളുീട
നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ 5-6 ശതമഺനും ന്ദ് ത഻ഫലത്ത഻ൽ ട഻ ഻എകള്
ക്ക്
ഔ്ു്സഺഴ്സ് ീചയാറുകയഺണ് ീചയാറഺറ്.
ുതഡ്
ഺര്
ട്ട഻ അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്റൽ ആശഽ ന്ദ്ത഻കളുമഺയ഻ അഥവഺ ആുരഺഗയ ുസവന
ദഺതഺക്കളുമഺയ഻
കരഺറ഻ൽ
നര്ക്ീപ്പടഽകയഽും
ശിുംഖലയ഻ൽീപ്പട്ട
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക് എത്തഽന് ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് കയഺഷ്
ീലസ് ുസവനും
ലഭ഻ക്കഽന്ഽ ീടന്് ഉറപ്പഺക്കഽകയഽും ീചയാറുും. ആശഽ ന്ദ്ത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പടഽന്ത഻നഽും
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകളുീട നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ
ാര്
ത്ത഻യഺക്കഽന്ത഻നഽും
ഇന്
ഷവററഽീടയഽും ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീടയഽും മുദ്ധയയഽള വ ഇടന഻ലക്കഺരഺമ്
ട഻ ഻എകൽ.
5. ുശഽപപ്ത഻

ുരഺഗ഻കീള അഥവഺ
രഽക്ക്
റ്റ഻യവീര ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഺൽ ീസികരയമഽള വ ുഡ
ീകയൽ
അഥവഺ
ഇന്
ു ഷയന്
റ്
ീകയറ഻നഽള വ
നീതഺരഽ
സ്ഥഺ നീത്തയഽും
ആശഽ ന്ദ്ത഻ീയന്്
റയഽും, ഇത് േ഻ന഻ക്കൽ എ്സ്റ്റഺല഻ഷ്ീമന്
റ് (രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷന് &
റഗഽുലഷന്
) ആക്ട് 2010 അഥവഺ അുത ആക്ട഻ീല ീഷഡയാൽ ഓഫ് ീസക്ഷൽ
56(1)-ൽ
ന്ദ് ുതയക വയവസ്ഥ ന്ദ് കഺരും തുദശ഻ക സവയുംഭരണ സ്ഥഺ നത്ത഻ന്
ീറ
ക഼ഴ഻ൽ ആശഽ ന്ദ്ത഻യഺയ഻ രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കണും അഥവഺ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
മ഻ന഻മും ന഻ബന്ധനകൽ ഺല഻ചാണ഻ര഻ക്കണും:
a) 10,00,000
b)
c)
d)
e)

തഺീഴ
ജനസുംഖയയഽള വ
ട്ടണത്ത഻ൽ
കഽറഞ്ഞത്
10
ക഻ടക്കുയഺടഽകാട഻യ ക഻ടത്ത഻ ച഻ക഻ത്സ ീസികരയും ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
24 മണ഻ക്കാറഽും ന്ദ് ഺഗഭവതയമഽള വ നഴ്സ഻ങ്ങ് സ്റ്റഺഫ഻ന്
ീറ ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും
24 മണ഻ക്കാറഽും ൂവദദ്ധരദ്ധയമഽള വ ുഡഺക്ടറഽീട അഥവഺ ുഡഺക്ടറഽമഺരഽീട
ുസവനും ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ നട ട഻കള്
ക്കഺയ഻ നന്ഺയ഻ സജജ഼കര഻ചാണ ഓപ്പുറഷൽ ത഼ുയറ്റൽ
ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
ുരഺഗ഻കളുീട ൂദനുംദ഻ന റ഻ുക്കഺര്
ഡ് സാക്ഷ഻ക്കഽക.
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6. ീമഡ഻ക്കല് പ്പഺകട഼ഷ്ണര്

ഇന്ത്യയ഻ീല നീതക഻ലഽും സുംസ്ഥഺനീത്ത ീമഡ഻ക്കൽ ീകിണ്
സ഻ല഻ന്
ീറ സഺധഽതയഽള വ
രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷനഽള വതഽും
അത഻ന്
ീറ
അധ഻കഺര ര഻ധ഻യ഻ൽ
ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്ത഻ന്
അനഽമത഻യഽള വതഽും
അയഺളുീട
ൂലസന്
സ഻ന്
ീറ
അധ഻കഺര ര഻ധ഻യ഻ൽ
ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽയഽും ീചയാറുന് വയക്ത഻യഺണ് ഒരഽ ീമഡ഻ക്കൽ ന്ദ് ഺക്ട഼ഷ്ണൽ.
7. ുയഺഗ യഺയ ുനഴ്സ്ഡ

ുയഺഗയയഺയ ുനഴ്സ് എന്ഺൽ ുനഴ്സ഻ുംഗ് ീകിണ്
സ഻ൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയഽീട അഥവഺ
ഇന്ത്യയ഻ീല നീതക഻ലഽും സുംസ്ഥഺനീത്ത ുനഴ്സ഻ുംഗ് ീകിണ്
സ഻ല഻ന്
ീറ സഺധഽതയഽള വ
രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷനഽള വ വയക്ത഻.
8. മ഻തമഺയതഽം ുവശ വഽമഺയ ീചലവഽകൾ

ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ുരഺഗത്ത഻ന് ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ഭാന്ദ് ുദശത്ത് മ഻തമഺയ ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകള്
ക്കഺണ്
ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും നഷ്ട ര഻ഹഺര നല്
കഽക എന് ഒരഽ വയവസ്ഥ ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ എുപ്പഺഴഽും ഉ ടഺവഽും.
സഺധഺരണ ന഻ര്
വചനും എീന്ത്ന്ഺൽ
ുരഺഗ഻യഽീട അവസ്ഥയ്ക്ക്ക് ആവശയമഺയ

ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽള വ ചഺര്
ജ് മഺന്ദ്തും ഈടഺക്കണും, ഒരഽ ന്ദ് ുദശത്ത് സമഺന
ുരഺഗത്ത഻ന്
സഺധഺരണയഺയ഻ ഈടഺക്കഽന് ചഺര്
ജഽകളുീട
ര഻ധ഻ ഒര഻ക്കലഽും
കവ഻യരഽത് മഺന്ദ്തമലല ഇന്
ഷവറന്
സ് ഇലലഺയ഻രഽീന്ക഻ൽ ഈടഺക്കഺത്ത ചഺര്
ജഽകൽ
ഉള്
ീപ്പടഽത്തരഽത്.
ഈ വയവസ്ഥ ുസവനദഺയൽ നല്
കഽന് അധ഻ക ബ഻ലലുകള഻ൽ ന഻ന്ഽും ഇന്
ഷവറീറ
സുംരക്ഷ഻ക്കഽും മഺന്ദ്തമലല കഽറഞ്ഞ ീചലവ഻ൽ ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഺൽ കഴ഻യഽന് സഺധഺരണ
ുരഺഗങ്ങള്
ക്ക് ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ വല഻യ ആശഽ ന്ദ്ത഻കീള സമ഼ ഻ക്കഽന്഻ന്
തടയഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.
9. ീെയ഻ം ുനഺട്ട്യൂട്ട്഼സ്ഡ

ീേയ഻ും നടന്ഺലഽടന് അറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻നഽും
ുഡഺക്കഽീമന്റഽകൽ സമര്
പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട സമയ ര഻ധ഻യഽും ഓുരഺ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുും നല്
കഽന്ഽ ട്.
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ, ഉ ുഭഺക്തഺവ് നീതഺീക്ക തരത്ത഻ലഽള വ
കയഺഷ്
ീലസ്
ീസികര്.മഺുണഺ
ആന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽന്ത്,
അത്
ുഹഺസ് ഻റ്റല഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ന് വളീര മഽമ്പ് തീന് അറ഻യ഻ക്കണും. എന്ഺൽ ീേയ഻മഽകൽ
റ഼യ഻ുമ്പഺഴ്സ് ീചയാറുന് സരര്
ഭങ്ങള഻ൽ, ീേയ഻മ഻ീനപ്പറ്റ഻ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻
ഇന്
ഷവറീറ അറ഻യ഻ക്കഽന് കഺരയത്ത഻ൽ ച഻ലുപ്പഺൽ ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഺറ഻ലല, മഺന്ദ്തമലല
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ സമര്
പ്പ഻ുക്ക ട ത഼യത഻ കഴ഻ഞ്ഞ് ദ഻വസങ്ങള്
ക്ക് ുശഷും⁄
മഺസങ്ങള്
ക്ക് ുശഷമഺയ഻ര഻ക്കഽും അത് സമര്
പ്പ഻ക്കഽക. ബ഻ലല് സമര്
പ്പ഻ക്കഽന്ത്
കഺലതഺമസും
ഉ ടഺകഽന്
മ഻ക്ക
സരര്
ഭങ്ങള഻ലഽും
ബ഻ലലുകള഻ൽ
തഽക
കാട്ട഻കഺണ഻ക്കഽക, ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻⁄ ആശഽ ന്ദ്ത഻ കിന്ദ്ത഻മും കഺണ഻ക്കഽക,
തഽടങ്ങ഻യവ ീചയാറഺും. ഇത് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ കിതയമഺയ഻ ീേയ഻മഽകൽ
ശര഻യഺക്കഽന്ത഻ീന ബഺധ഻ക്കഽും. ആയത഻നഺൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ ീ ഺതഽുവ
ീേയ഻മഽകൽ
ീ ീട്ടന്്
തീന്
അറ഻യ഻ക്കണീമന്്
ന഻ര്
ബന്ധും
഻ട഻ക്കഽന്ത്.
ഡ഻സ്ചഺര്
ജഺയ഻ ീ ഺതഽുവ 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ ീേയ഻ും ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ
സമര്
പ്പ഻ക്കണും . ീേയ഻മഽകള് ുവഗത്ത഻ലഽും കിതയത്ത഻ലഽും റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട് ീചയാറഺൽ ഇത്
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ന്ദ് ഺപ്തമഺക്കഽും, മഺന്ദ്തമലല ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് ആവശയമഺയ അുനവഷണങ്ങൽ നടത്തഺനഽും
സഺധ഻ക്കഽും.
നയഺയമഺയ കഺരണത്തഺലഺണ് ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട സമയും കഴ഻ഞ്ഞ് ീേയ഻ും അറ഻യ഻പ്പ്⁄ ു പ്പൽ
സമര്
പ്പ഻ക്കൽ
കഴ഻ഞ്ഞീതന്്
ീതള഻യ഻ചാണഺൽ
ീേയ഻ും
ര഻ഗണ഻ക്കണീമന്്
ഐആര്
ഡ഻എ മഺര്
ഗുരഖകൽ അനഽശഺസ഻ക്കഽന്ഽ ട്.
10. ീസൌജ്ന

ുുരഺഗ

പര഻ുശഺധന

വയക്ത഻ഗത ആുരഺഗയ ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ, ീേയ഻ും ന്ദ്ഫ഼ ു ഺള഻സ഻യഽടമകള്
ക്ക് ച഻ല
ആനഽകാലയങ്ങൽ നല്
കഽന്ത഻ന് ീ ഺതഽവഺയ ഒരഽ വയവസ്ഥ ലഭയമഺണ്. നഺല്
തഽടീരത്തഽടീരയഽള വ ീേയ഻ും ന്ദ്ഫ഼ ു ഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻കളുീട ഒടഽവ഻ൽ ആുരഺഗയ
ര഻ുശഺധനയഽീട ീചലവഽകൽ റ഼യ഻ുമ്പഺഴ്സ് ീചയാറുന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥ ഒരഽ ഺട്
ു ഺള഻സ഻കള഻ലഽ ട്. കഴ഻ഞ്ഞ് 3 വര്
ഷീത്ത ശരഺശര഻ ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽീട 1%
ആണ് ഇത഻നഺയ഻ ന഼ക്ക഻ വചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്.
11. ക ഽമ഻ുലറ്റ഼വ് ുബഺണസ്ഡ

ഓുരഺ ീേയ഻ും ന്ദ്ഫ഼ വര്
ഷത്ത഻ലഽും ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽീട ുമൽ ഒരഽ കയഽമ഻ുലറ്റ഼വ്
ുബഺണസ്
നല്
കഽക
എന്തഺണ്
ഒരഽ
ീേയ഻ും
ന്ദ്ഫ഼
ു ഺള഻സ഻യഽടമീയ
ുന്ദ് ഺത്സഺഹ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ മീറ്റഺരഽ മഺര്
ഗും. ഇത഻ന്
ീറ അര്
ഥും ഓുരഺ തവണും
ഽതഽക്കഽുമ്പഺഴഽും ഇന്
ഷവൽ തഽക ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനമഺയ഻ കാടഽക അതഺയത് 5%
കാട്ടുക, അങ്ങീന 10 ീേയ഻ും ന്ദ്ഫ഼
ഽതഽക്കലഽകള഻ലഺയ഻
രമഺവധ഻ 50% വീര
അനഽവദ഻ക്കഽക. ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക് യഥഺര്
ഥ ഇന്
ഷവൽ തഽക അടചാണ്
ഉയര്
ന് ര഻രക്ഷ ആസവദ഻ക്കഺും.
ഉദഺഹരണം
ഒരഽ വയക്ത഻ 5000 രാ
ന്ദ് ഼മ഻യും നല്
ക഻ 3 ലക്ഷും രാ യഽീട ു ഺള഻സ഻
എടഽത്തഽ. ആദയീത്ത വര്
ഷും അയഺൽ ീേയ഻ും ഒന്ഽും തീന് ീചയ്ക്ത഻ീലലക഻ൽ
ര ടഺമീത്ത വര്ഷും അയഺള്
ക്ക് 5000 രാ
ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ൽ തീന് 3.15
ലക്ഷത്ത഻ന്
ീറ ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും (കഴ഻ഞ്ഞ വര്
ഷുത്തക്കഺളുും 5% കാടഽതൽ). ഇത്
10 വര്
ഷത്ത഻ൽ കാടഽതൽ ീേയ഻മ഻ലലഺത്ത
ഽതഽക്കലഽകള഻ൽ 4.5 ലക്ഷും വീര
വര്
ദ്ധ഻ക്കഽും.
12. മഺലസ്ഡ⁄ ുബഺണസ്ഡ

ീേയ഻മ഻ലലഺീത ു ഺള഻സ഻ ന഻ലന഻ര്
ത്തഽന്ത഻ന് ആനഽകാലയും നല്
കഽന്ത് ു ഺീല,
അത഻ന് ുനീര എത഻ീരയഽള വതഺണ് മഺലസ്. ഇവ഻ീട, ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരമഽള വ
ീേയ഻ും വളീര ഉയര്
ന്തഺീണക഻ൽ,
ഽതഽക്കഽന് സമയത്ത് ഒരഽ മഺലസ് അഥവഺ
അധ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യും കാട഻ ഈടഺക്കഽും.
സമാഹുക്ഷമത്ത഻നഽള വ
ു ഺള഻സ഻
എന്
ന഻ലയ഻ൽ
വയക്ത഻ഗത
ആുരഺഗയ
ു ഺള഻സ഻കള്
ക്ക് ഇതഽവീര മഺലസ് ഈടഺക്ക഻യ഻ട്ട഻ലല.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും, ന്ദ്ഗാപ്പ് ു ഺള഻സ഻കളുീട കഺരയത്ത഻ൽ, ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
ര഻മ഻ത഻ക്കഽള വ഻ൽ
ീേയ഻മ഻ന്
ീറ അനഽ ഺതും ന഻ലന഻ര്
ത്തഽന്ത഻ന് മഽഴഽവൽ ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻നഽമഺയ഻ മഺലസ്
ഈടഺക്കഺറഽ ട്. അതഽു ഺീല നലല അനഽഭവമഺീണക഻ൽ ുബഺണസ഻ന്
ീറ രാ ത്ത഻ൽ
ന്ദ് ഼മ഻യും ന഻രക്ക഻ന് ഡ഻സ്ീക്കി ട് അനഽവദ഻ക്കഽും.
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13. ുനഺ ീെയ഻ം

ഡ഻സ്ഡീക്കൌണ്ടഇ

ച഻ല ഉത് ന്ങ്ങള് ഇന്
ഷവൽ തഽക ുബഺണസഺയ഻ നല്
കഽന്ത഻ന്
കരും
ീേയ഻ും ഇലലഺത്ത വര്
ഷവഽും ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ന് ഡ഻സ്ീക്കി ട് നല്
കഽും.

ഓുരഺ

14. ുകഺ-ുപയ്ീമന്
റ്

ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻യഽീട ക഼ഴ഻ീല ഓുരഺ ീേയ഻മ഻ന്
ീറയഽും ഒരഽ
ഭഺഗും ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ തന് വഹ഻ക്കണീമന്തഺണ് ുകഺ-ു യ്ക്ീമന്
റ്
ീകഺ ട് ഉുദശ഻ക്കഽന്ത്.
ഇത് ഉത് ന്ീത്ത ആന്ദ്ശയ഻ചാണ്
ന഻ര്
ബന്ധ഻തുമഺ
അലലഺീതുയഺ ആകഺും . ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ അനഺവശയമഺയ഻ ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത് ഒഴ഻വഺക്കഺൽ ുകഺ-ു യ്ക്ീമന്
റ഻ലാീട സഺധ഻ക്കഽും.
ുകഺ-ീഷയറ഻ുംഗ് എന്ത് അധ഻കും എന്റ഻ീപ്പടഽന് ന഻ശ്ച഻ത തഽകയഺകഺും, അഥവഺ
ീേയ഻ും തഽകയഽീട ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനമഺകഺും.
ച഻ല അസഽഖങ്ങള്
ക്ക് അതഺയത്
ന്ദ് മഽഖ ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യകള്
ക്ക് അഥവഺ സഺധഺരണ ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യകള്
ക്ക് അഥവഺ ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
ന്ദ് ഺയ ര഻ധ഻
കഴ഻ഞ്ഞ
വയക്ത഻കൽ
തഽടങ്ങ഻യവയഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട്
ച഻ല
ഉത് ന്ങ്ങള്
ക്ക് വ഻ ണ഻യ഻ൽ ുകഺ-ു യ്ക്ീമന്
റ് വയവസ്ഥകളു ട്.
15. ക഻ഴ഻ക്കല്⁄അധ഻കം (ഡ഻ഡകടബ഻ൾ
⁄എകസസ്ഡ)

എ്സസ് എന്ഽും അറ഻യീപ്പടഽും, ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ, ഇത഻ീന
ീ ഺതഽുവ ുകഺ-ു
എന്ഺണ്
റയഽന്ത്. ഇന്
ഷവറൽ ീേയ഻ും നല്
കഽന്ത഻ന് മഽമ്പ്
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ അടയ്ക്ുക്ക ട ന഻ശ്ച഻ത തഽകയഺണ഻ത്, ഉദഺ.
ഒരഽ
ു ഺള഻സ഻യ഻ീല ക഻ഴ഻ക്കൽ 10,000 രാ യഺീണക഻ൽ,
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻
ഓുരഺ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത നഷ്ടത്ത഻ന്
ീറയഽും ീേയ഻മ഻ന് 10000 രാ
വ഼തും
അടയ്ക്ക്കണും. 80000 രാ യഺണ് ീേയ഻ീമക഻ൽ, 1000 രാ
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽും 70000 രാ ഇന്
ഷവററഽും മഽടക്കണും.
16. മഽറ഻ വഺടക ന഻ബന്ധമനകൾ

മ഻ക്ക ഉത് ന്ങ്ങള഻ലഽും
രമഺവധ഻ ീേയ഻ും തഽകയഺയ഻
ഇന്
ഷവൽ തഽകീയ
ര഻മ഻തീപ്പടഽന്ീതക഻ലഽും ച഻ല ഉത് ന്ങ്ങൽ ഇന്് മഽറ഻ വഺടകയഽീട കഺരയത്ത഻ൽ
ച഻ല ന഻ബന്ധനകൽ ീവയ്ക്ക്കഽന്ഽ ട്. അനഽഭവത്ത഻ന്
ീറ ര഻ചയത്ത഻ൽ ഉയര്
ന് മഽറ഻
വഺടകയഺണ്
മറ്റ്
എലലഺ
ീചലവഽകളുമഺയ഻
തഺരതമയും
ീചയാറുുമ്പഺൽ
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ ീചലവഽകള഻ൽ വളീര മഽന്഻ൽ ന഻ല്
ക്കഽന്ത്. ആയത഻ൽ
ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും മഽറ഻ വഺടക ന്ദ് ത഻ദ഻നും ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽീട 1 ശതമഺനും എന്
വയവസ്ഥയഽ ീടക഻ൽ 1 ലക്ഷും രാ
ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ന്ദ് ത഻ദ഻നും 1000 രാ
മഽറ഻ വഺടകയഺയ഻ ീേയ഻ും ീചയാറഺും. ഇത് വയക്തമഺയ഻
സാച഻പ്പ഻ക്കഽന്ത് എീന്ത്ന്ഺൽ വല഻യ ആശഽ ന്ദ്ത഻കള഻ൽ ആര്
ഭഺടപ്പൂര്
േും ച഻ക഻ത്സ
ുതടഺൽ ഉുദശ഻ക്കഽന് വയക്ത഻ ഉയര്
ന് ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽള വ ു ഺള഻സ഻ വഺങ്ങണും.
17. പഽതഽക്കല് വ വസ്ഥ

ഐആര്
ഡ഻എയഽീട
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ു ഺള഻സ഻കൽ
ഽതഽക്കൽ
മഺര്
ഗുരഖകള഻ലാീട
ആുരഺഗയ
ു ഺള഻സ഻കൽ
ആജ഼വനഺന്ത്ും
ഽതഽക്കഽന്ത്
ന഻ര്
ബന്ധമഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്. ഇന്
ഷവറന്
സ് ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ുനഺ അതഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട
എീന്ത്ക഻ലഽും കഺരയത്ത഻ുലഺ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ കള വത്തരും അഥവഺ
കിന്ദ്ത഻മും അഥവഺ എീന്ത്ക഻ലഽും വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ സുംഗത഻ മറചാണു ീവയ്ക്ക്കഽകുയഺ
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ീചയാറുകയഺീണക഻ൽ മഺന്ദ്തുമ ഒരഽ
ന഻ുഷധ഻ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു

ഇന്
ഷവറന്
സ്

കമ്പന഻യ്ക്ക്ക്

ഽതഽക്കഽന്ത്

18. റത്ഩഺക്കഽന്നത഻നഽള്ള വ വസ്ഥ

റദഺക്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയഽും റഗഽുലറ്ററ഻ അനഽശഺസ഻ക്കഽന്ഽ ട്. ഇന്
ഷവൽ
ീചയാറുന്
വയക്ത഻
കള വത്തരും
അഥവഺ
കിന്ദ്ത഻മും
അഥവഺ
എീന്ത്ക഻ലഽും
വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ സുംഗത഻ മറചാണു ീവയ്ക്ക്കഽക അഥവഺ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട ന഻സിനഹകരണും മാലും മഺന്ദ്തുമ ഒരഽ ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് ു ഺള഻സ഻ റദഺക്കഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു.
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട അവസഺനും ബന്ധീപ്പട്ട ുമല്
വ഻ലഺസത്ത഻ുലക്ക്
രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത എ⁄ഡ഻ ആയ഻ കഽറഞ്ഞത് 15 ദ഻വസീത്ത ുനഺട്ട഼സ് നല്
കണും.
ഇന്
ഷവറൽ ു ഺള഻സ഻ റദഺക്കഽകയഺീണക഻ൽ, ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും ീേയ഻ും ഒന്ഽും
നല്
ക഻യ഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ കഺലഺവധ഻
ാര്
ത്ത഻യഺകഺത്ത ു ഺള഻സ഻യഽീട അവസഺനും
നല്
ക഻യ ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ന് അനഽ ഺതമഺയ തഽക കമ്പന഻ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
നല്
കണും.
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ റദഺക്കഽന് സഺഹചരയത്ത഻ൽ, ന്ദ് ഼മ഻യും റ഼ഫ ട്
ഹിസവകഺല ന഻രക്കഽകള഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും, അതഺയത് ുന്ദ് ഺ-ുററ്റഺീയക്കഺളുും
ഒരഽ
ശതമഺനും
കഽറചാണ്
മഺന്ദ്തുമ
ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
റ഼ഫ ട്
ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു. ഒരഽ തവണീയക഻ലഽും ീേയ഻ും ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ീടക഻ൽ റ഼ഫ ട്
ലഭ഻ക്കഽന്തലല.
19. പ്െ഼ ലഽക്കഇ കഺലഺവധ഻

ഒരഽ ഉ ുഭഺക്തഺവ്
ഽത഻യ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഽകയഽും ു ഺള഻സ഻
ുഡഺക്കഽീമന്
റ്
ലഭ഻ചാണുപ്പഺൽ
അത഻ീല
ചട്ടങ്ങളുും
വയവസ്ഥകളുും
തന഻ക്ക്
അനഽുയഺജയമഺയതീലലന്് ുതഺന്഻യഺൽ, എന്ത്ഺണ് അയഺള്
ക്ക് ീചയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽക?
ഈ ന്ദ് ം  നും
ര഻ഹര഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഐആര്
ഡ഻എ ഉ ുഭഺക്തി ീസിഹിദമഺയ
ഒരഽ വയവസ്ഥ മഽുന്ഺട്ട് വചാണ഻ട്ടു ട്.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വയവസ്ഥകള്
ക്ക്
അനഽസിതമഺയ഻ ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന് ു ഺള഻സ഻ ത഻ര഻ീക നല്
ക഻ റ഼ഫ ട് ുനടഺും:
ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻കള്
ക്കഽും ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ു ഺള഻സ഻കള്
ക്കഽും മഺന്ദ്തമഺണ് ബഺധകും. ഐആര്
ഡ഻എ അടഽത്ത഻ീട ഇത് 3
വര്
ഷും എന്ത഻ല്ന഻ന്ഽും 1 വര്
ഷമഺയ഻ കഽറചാണ഻ട്ടു ട്.
2. ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന് ുഡഺക്കഽീമന്
റ് ലഭ഻ചാണ ത഼യത഻ മഽതൽ 15 ദ഻വസങ്ങൽ. ഈ
കഺലയളവ഻ൽ,
ു ഺള഻സ഻ തഽടരുണഺ ുവ ടുയഺ എന്് ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഺും.
3. ു ഺള഻സ഻ തഽടുര ട എന്് അയഺൽ ത഼രഽമഺന഻ചാണഺൽ, ആ വ഻വരും ുരഖമാലും
എഴഽത഻ ഇന്
ഷവറീറ അറ഻യക്കഽക.
4. തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ീചലവഽകളുീട തഽക കഽറചാണത഻നഽുശഷും ന്ദ് ഼മ഻യവഽും
ത഻ര഻ീക നല്
കഽും.
a) ര഻രക്ഷയഽീട കഺലഺവധ഻യ്ക്ക്ക് അനഽ ഺത഻കമഺയ റ഻സ്ക് ന്ദ് ഼മ഻യും.
b) ൂവദയ
ര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് ീചലവഺയ തഽക.
c) സ്റ്റഺും ് ഡയാട്ട഻ ചഺര്
ജഽകൽ.
1. ഇത്
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20. പഽതഽക്കഽന്നത഻നഽള്ള ുപ്ഗസ്ഡ പ഻ര഼യ്

ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ു ഺള഻സ഻യഽീട
ആകര്
ഷകമഺയ
ഒരഽ
ഘടകമഺണ്
ഇന്
ഷവറന്
സ് തഽടര്
ചാണയഺയ഻
ഽതഽക്കഺൽ കഴ഻യഽന്ത്. വ഼ഴ്ചകീളഺന്ഽും വരഽത്തഺീത
ു ഺള഻സ഻
ഽതഽക്ക഻യഺല് മഺന്ദ്തുമ ഈ ആനഽകാലയും ലഭ഻ക്കഽകയഽളളു, സമയത്ത്
ഽതഽക്കഽക എന്ത് വളീര ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ടതഺണ്.
ഐആര്
ഡ഻എ
മഺനദണ്ഡന്ദ് കഺരും,
കഺലഺവധ഻
ത഼ര്
ന്്
കഴ഻ഞ്ഞ
എലലഺ
ു ഺള഻സ഻കള്
ക്കഽും ഽതഽക്കഽന്ത഻നഺയ഻ 30 ദ഻വസീത്ത ുന്ദ്ഗസ് ഻ര഼യഡ് ലഭ഻ക്കഽും.
മഽന്
-ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ
കഺലഺവധ഻ ത഼ര്
ന്ത഻നഽുശഷും 30 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ
ു ഺള഻സ഻
ഽതഽക്കഽകയഺീണക഻ൽ മഺന്ദ്തുമ എലലഺ തഽടര്
ചാണയഺയ ആനഽകാലയങ്ങളുും
ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു. ഇടുവളയ഻ൽ നീതക഻ലഽും ീേയ഻മഽകൽ വര഻കയഺീണക഻ൽ അത്
ര഻ഗണ഻ക്കഽകയ഻ലല.
വയക്ത഻ഗത ഉത് ന്ങ്ങള് അനഽസര഻ചാണ്
കഺലഺവധ഻ ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ര഻ഗണ഻ുചാണക്കഽും

ഽതഽക്കഽന്ത഻ന്

ദ഼ര്
ഘക്കഺല

ുന്ദ്ഗസ്

മഽകള഻ല് ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
മ഻ക്ക
വയവസ്ഥകളുും,
ന഻ര്
വചനങ്ങളുും,
ഒഴ഻വഺക്കലഽകളുും ഐആര്
ഡ഻എ മഺനദണ്ഡന്ദ് കഺരും ീഹല്
ത്ത് ീറഗഽുലഷന്
സ്
ആന്
റ് ീഹല്
ത്ത് ഇന്
ഷവറന്
സ് സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡുസഷൽ ന്ദ് കഺരും സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ്
ീചയ്ക്തവയഺണ്.
ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പര഼ക്ഷ 2
ഐആര്
ഡ഻എ
മഺനദണ്ഡന്ദ് കഺരും,
കഺലഺവധ഻
ത഼ര്
ന്്
കഴ഻ഞ്ഞ
എലലഺ
ു ഺള഻സ഻കള്
ക്കഽും ഽതഽക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ----------ുന്ദ്ഗസ് ഻ര഼യഡ് ലഭ഻ക്കഽും.
I.
15 ദ഻വസും
II.
30 ദ഻വസും
III. 45 ദ഻വസും
IV. 60 ദ഻വസും

സംപ്ഗഹം
a) അസഽഖമാലുമഺ അ കടും മാലുമഺ ഉള വ ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന് ീചലവഽകള഻ൽ

ന഻ന്ഽും
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ആുരഺഗയ. ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻
സഺമ്പത്ത഻ക സുംരക്ഷണും നല്
കഽും.
b)

ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന് ആളുകളുീട എണും അനഽസര഻ചാണ് ആുരഺഗയ. ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത് ന്ങ്ങീള – വയക്ത഻ഗത ു ഺള഻സ഻, ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ു ഺള഻സ഻, ന്ദ്ഗാപ്പ്
ു ഺള഻സ഻, എന്഻ങ്ങീന തരുംത഻ര഻ക്കഺും.
എ്ീസ് ന്
സ്
ു ഺള഻സ഻
അഥവഺ
ീമഡ഻ീേയ഻ും
അസഽഖമാലുമഺ അ കടും മാലുമഺ ഉള വ ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന് ീചലവഽകൽ
ത഻ര഻ീക നല്
കഽും.

c) ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ

d)

ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന്
കഺലയളവ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും,

മഽമ്പഽള വ
ീചലവഽകള് നല്
കഽന്ത്
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
അത് ു ഺള഻സ഻യ഻ല് ന഻ര്
വച഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടു ടഺവഽും,
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സഺധഺരണഗത഻യ഻ല് ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പ്
നല്
കഽന്ത്.

30 ദ഻വസീത്ത

ര഻രക്ഷ

കഴ഻ഞ്ഞഽള വ
ീചലവഽകള് നല്
കഽന്ത്
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
കഺലയളവ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും, അത് ു ഺള഻സ഻യ഻ല് ന഻ര്
വച഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടു ടഺവഽും,
സഺധഺരണഗത഻യ഻ല് ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ
കഴ഻ഞ്ഞഽള വ
ീചലവഽകൽ
60
ദ഻വസുത്തക്കഺണ് ര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത്.

e) ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന്

f) ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ു ഺള഻സ഻കള഻ീല തഽക കഽടഽുംബത്ത഻ീല എലലഺ അുംഗങ്ങള്
ക്കഽും

കാട഻യഺണ്, ഇവ഻ീട ഭര്
ത്തഺവ്⁄ഭഺരയ, ആന്ദ്ശ഻തരഺയ കഽട്ട഻കൽ, ആന്ദ്ശ഻തരഺയ
മഺതഺ ഻തഺക്കള്
ക്കഽും തഽടങ്ങ഻യ കഽടഽുംബത്ത഻ീല എലലഺവര്
ക്കഽും ഒറ്റ ഇന്
ഷവൽ തഽക
ീകഺ ട് ര഻രക്ഷ നല്
കഽും.
g) ുഹഺസ് ഻റ്റൽ കയഺഷ് ു ഺള഻സ഻കൽ ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ കഺലഘട്ടത്ത഻ീല ഓുരഺ

ദ഻വസവഽും ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ന഻ശ്ച഻ത തഽക നല്
കഽും.

h) ഹിദയഺഘഺതും, കഺന്
സൽ,

ക്ഷഺഘഺതും ു ഺലഽള വ മഽന്
കാൽ ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ട്ടുള വ
ഗഽരഽതര അസഽഖങ്ങൽ ഉ ടഺകഽകയഺീണക഻ൽ നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്
കഽന് ന഻ശ്ച഻ത
ആനഽകാലയ ലഺനഺണ് ഗഽരഽതരമഺയ അസഽഖ ര഻രക്ഷ (Critical illness
cover).

i) ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട

തഽകീയക്കഺളുും (ീന്ദ്തുഷഺള്
ഡ് എന്്
റയഽും) ഉയര്
ന് ഇന്
ഷവൽ
തഽകയഽീട
ര഻രക്ഷ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്
ു ഺള഻സ഻യഺണ് ുടഺ ്-അ ്
ു ഺള഻സ഻കൽ അഥവഺ ഉയര്
ന് ക഻ഴ഻വഽള വ ു ഺള഻സ഻

j) ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത

വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
രയഺപ്തമഺയ സുംരക്ഷണും നല്
കഽന്ത഻ീനഺപ്പും
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട കഺലഘട്ടത്ത഻ുലക്ക് ു ഺള഻സ഻യഽീട വ഻ല ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഫ഻്സഡ്
ീബന഻ഫ഻റ്റ് ര഻രക്ഷകൽ ഇന്
ഷവറീറ സഹഺയ഻ക്കഽും.

k) അന്ദ് ത഼ക്ഷ഻തമഺയ഻

ഉ ടഺകഽന്
അ കടും
മാലും
ഉ ടഺകഽന്മരണത്ത഻നഽും
ൂവകലയത്ത഻നഽും വയക്ത഻ഗ അ കട ു ഺള഻സ഻കൽ നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്
കഽും.

l) ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ

അ്മ഻റ്റഺുക ടത് ആവശയമ഻ലലഺത്ത ദന്ത് ച഻ക഻ത്സകൽ, ുനന്ദ്ത
ര഻ ഺലന ീചലവഽകൽ, സഺധഺരണ ീമഡ഻ക്കൽ
ര഻ുശഺധനകളുും ീടസ്റ്റുകളുും
തഽടങ്ങ഻യ ീമഡ഻ക്കൽ ീചലവഽകള്
ക്ക് ഔട്ട്-ു ഷയന്
റ് ര഻രക്ഷ നല്
കഽും.
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ു ഺള഻സ഻
ലഭ഻ക്കഽന്ത്
ന്ദ്ഗാപ്പുകള്ക്ക്/
അുസഺസ഻ുയഷനഽകള്
ക്ക്/ സ്ഥഺ നങ്ങൽക്ക്/വയവസഺയങ്ങള്
ക്കഽമഺണ്, അവര്
ക്ക്
ഒരഽ ുമലധ഻കഺര഻ ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും
ര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻ന് ആവശയമഺയ
അന്ദ്തയഽും അളുകൽ ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും.

m) ന്ദ്ഗാപ്പ്

ആീക ഇന്
ഷവൽ തഽകയ്ക്ക്ക് മഽകള഻ൽ വരഽന് ീചലഽവകള്
ക്ക്
ുകഺര്
പ്പുറററ് ുഫ്ലഺട്ടൽ അഥവഺ ബഫൽ ര഻രക്ഷ സഹഺയകമഺണ്.

n) കഽടഽുംബത്ത഻നഽള വ

വചാണു ടഺകഽന് അ കടും,
ര഻ക്ക്, അസഽഖും എന്഻വ മാലമഽള വ
ീചലവഽകള്
ക്ക്
ര഻രക്ഷ നല്ക
 ഽന് ഉത് ന്മഺണ് ഓവര്
സ഼സ് ീഹല്
ത്ത്
ഇന്
ഷവറന്
സ് അഥവഺ ന്ദ്ടഺവൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് .

o) വ഻ുദശത്ത്

p) ഇന്ത്യൽ

ീതഺഴ഻ലഽടമകൽ വ഻ുദശത്ത് കരഺര഻ന് അയക്കഽന് ജ഼വനക്കഺര്ക്ക്കഽും
ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് എടഽക്കഽന് ു ഺള഻സ഻യഺണ് ുകഺര്
പ്പുററ്റ് ന്ദ്ഫ഼ക്കവന്
റ്
ന്ദ്ടഺവുലഴ്സ് ലഺൽ.
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q) ഇന്
ഷവൽ

ീചയാറുന്
വയക്ത഻കള്
ക്ക്
ഉ ടഺുയക്കഺവഽന്
ആശയക്കഽഴപ്പും
ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത഻നഺയ഻, ഐആര്
ഡ഻എ ീഹല്
ത്ത് ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്
മ഻ക്ക ദങ്ങളുും സ്റ്റഺന്ുഡര്
ൂഡസ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ട്.

ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പര഼ക്ഷയഽീട ഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം 1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ഓുരഺ ഇന്
ഷവററഽും ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പഽള വ ീചലവഽകള് നല്
കഽന്ത്
വയതയസ്ത
കഺലയളവ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും,
അത്
ു ഺള഻സ഻യ഻ല്
ന഻ര്
വച഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടു ടഺവഽും,
സഺധഺരണഗത഻യ഻ല് ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന് മഽമ്പ്
30 ദ഻വസമഺണ് ര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത്.
ഉത്തരം 2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ഐആര്
ഡ഻എ
മഺനദണ്ഡന്ദ് കഺരും,
കഺലഺവധ഻
ത഼ര്
ന്്
കഴ഻ഞ്ഞ
എലലഺ
ു ഺള഻സ഻കള്
ക്കഽും ഽതഽക്കഽന്ത഻നഺയ഻ 30 ദ഻വസീത്ത ുന്ദ്ഗസ് ഻ര഼യഡ് ലഭ഻ക്കഽും.
സവയം പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ
ുചഺദ ം 1
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
നത്
ന്ദ് സ്തഺവനയഺണ്
എ്ീസ് ന്
സസ് ു ഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ശര഻?

ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ

I. ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന്ീചലവഽകള്
ക്ക് മഺന്ദ്തും ര഻രക്ഷ നല്
കഽും.
II. ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ,
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലസഷന്
മഽമ്പഽും
ുശഷവഽമഽള വ

ീചലവഽകൽക്ക് ര഻രക്ഷ നല്
കഽും.
III. ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ,
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലസഷന്
മഽമ്പഽും
ുശഷവഽമഽള വ
ീചലവഽകൽക്ക്
ര഻രക്ഷ നല്
കഽകയഽും ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട മരണും
സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ കഽടഽുംബത്ത഻ന് വന്
തഽക നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്
കഽകയഽും
ീചയാറുും.
IV. ആദയീത്ത വര്
ഷും ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ ീചലവഽകള്
ക്ക്
ര഻രക്ഷ നല്
കഽും
ആദയീത്ത വര്
ഷും ീേയ഻ും ഒന്ഽും തീന്യ഻ീലലക഻ൽ ര ടഺമീത്ത വര്
ഷും മഽതൽ
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലസഷന്
മഽമ്പഽും
ുശഷവഽമഽള വ
ീചലവഽകൽക്കഽും
ര഻രക്ഷ
നല്
കഽും.
ുചഺദ ം 2
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ് സ്തഺവനയഺണ് ശര഻ീയന്് ക

ടഽ ഻ട഻ക്കഽക?

I. ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുരഺഗവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടതഺണ്.
II. ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് മരണവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടതഺണ്
III. ആുരഺഗയ ഇന്ഷ
 വറന്
സ് ുരഺഗഺവസ്ഥയഽും മരണവഽും ൂകകഺരയും ീചയാറുും.
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ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ബന്ധവഽമ഻ലല.

IV. ആുരഺഗയ

ുരഺഗഺവസ്ഥുയഺ

മരണുമഺ

ആയ഻

യഺീതഺരഽ

ുചഺദ ം 3
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ന്ദ് ദഺനും ീചയാറുന് കയഺഷ്
ീലസ് ുസവനവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട്
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ് സ്തഺവനയഺണ് ശര഻?
ീഭിത഼ക കയഺഷ് ുനഺട്ടുകളഺയ഻ നല്
കഽന്ത് ഒഴ഻വഺക്ക഻ മരങ്ങീള രക്ഷ഻ക്കഽക
എന് ലക്ഷയ്ുത്തഺീട ഇലുന്ദ്ക്ടഺണ഻ക്കഺയ഻
ണും വ഻തരണും ീചയാറുന്ത഻ീന
ുന്ദ് ഺത്സഹ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ആവ഻ഷ്കര഻ചാണ
ര഻സ്ഥ഻ത഻
ീസിഹിദ രമഺയ സുംരഭമഺണ഻ത്.
II. ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ീസിജനയമഺയ
ുസവനും
നല്
കഽക
അത഻നഽുവ ട഻
ണും നല്
ുക ട ആവശയമ഻ലല, ന്ദ് ുതയക സ്ക഼മ഻ലാീട
സര്
ക്കഺൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ണും നല്
കഽും.
III. ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ എലലഺ ു യ്ക്ീമന്
റഽകളുും ഇന്
റര്
ീനറ്റ് ബഺക഻ുംഗ്
വഴ഻ുയഺ കഺര്
ഡഽവഴ഻ുയഺ നടക്കഽക, ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ കയഺഷഺയ഻
ണും
സവ഼കര഻ക്കഽകയ഻ലല.
IV. ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ ു യ്ക്ീമന്
റ് ഒന്ഽുംതീന് നല്
ുക ടത഻ലല,
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ീല ബ഻ലല് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ുനര഻ട്ട് ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുും
I.

ുചഺദ ം 4
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ ആശഽ ന്ദ്ത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട
രാ ീമന്ത്ഺണ്?

഻ ഻എന്഻ന്
ീറ

ാര്
ണ

I.
ല഻ക് ന്ദ് ഻ുഫര്
ഡ് ീനറ്റ്
വര്
ക്ക്
II. ന്ദ് ഻ഫര്
ഡ് ീന്ദ് ഺൂവഡൽ ീനറ്റ്
വര്
ക്ക്
III. ല഻ക് ൂന്ദ് വറ്റ് ീനറ്റ്
വര്
ക്ക്
IV. ീന്ദ് ഺൂവഡര്ന്ദ് ഻ഫറന്
ഷയൽ ീനറ്റ്
വര്
ക്ക്

ുചഺദ ം 5
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ് സ്തഺവനയഺണ് ീതീറ്റന്് ക
I.
II.
III.
IV.

ടഽ ഻ട഻ക്കഽക?

ഒരഽ ീതഺഴ഻ലഽടമയ്ക്ക്ക് തന്
ീറ ജ഼വനക്കഺര്
ക്കഺയ഻ ന്ദ്ഗാപ്പ് ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഺും.
ഒരഽ ബഺക഻ന് തങ്ങളുീട ഉ ുഭഺക്തഺക്കള്
ക്കഺയ഻ ന്ദ്ഗാപ്പ് ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഺും.
ഒരഽ കടയഽടമയ്ക്ക്ക് തന്
ീറ ഉ ുഭഺക്തഺക്കള്
ക്കഺയ഻ ന്ദ്ഗാപ്പ് ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഺും.
ഒരഽ ീതഺഴ഻ലഽടമയ്ക്ക്ക് തന്
ീറ ജ഼വനക്കഺര്
ക്കഺയ഻ എടഽക്കഽന് ന്ദ്ഗാപ്പ് ു ഺള഻സ഻
ജ഼വനക്കഺരഽീട കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങീളയഽും ുചര്
ക്കഺും.

സവയ പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള ഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം 1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
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ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ, ുഹഺസ് ഻റ്റൂലസഷന് മഽമ്പഽും ുശഷവഽമഽള വ ീചലവഽകൽക്ക്
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ എ്ീസ് ന്
സ് ു ഺള഻സ഻ ര഻രക്ഷ നല്
കഽും.
ഉത്തരം 2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുരഺഗവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടതഺണ്.
ഉത്തരം 3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
കയഺഷ്
ീലസ് ുസവനത്ത഻ൽ, ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ ു യ്ക്ീമന്
റ് ഒന്ഽുംതീന്
നല്
ുക ടത഻ലല, ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ീല ബ഻ലല് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ുനര഻ട്ട് ീസറ്റ഻ൽ
ീചയാറുും.
ഉത്തരം 4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
഻ ഻എന്എന്ഺൽ ന്ദ് ഻ഫര്
ഡ് ീന്ദ് ഺൂവഡൽ ീനറ്റ്
വര്
ക്ക്
ഉത്തരം 5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ന്ദ് സ്തഺവന I, II, IV എന്഻വ ശര഻യഺണ്. ന്ദ് സ്തഺവന III ീതറ്റഺണ്, ഒരഽ
കടയഽടമയ്ക്ക്ക്
തന്
ീറ
ഉ ുഭഺക്തഺക്കള്
ക്കഺയ഻
ന്ദ്ഗാപ്പ്
ു ഺള഻സ഻
എടഽക്കഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.
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പഺഠം 9
ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്

ുമഽഖം
ഈ ഺഠത്ത഻ൽ നമഽക്ക് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ീല അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ീനക്കഽറ഻ചാണ് ഠ഻ക്കഺും.
നീതഺരഽ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ീലയഽും നറ്റവഽും ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട ഘടകമഺണ് അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്,
ു ഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചയാറുന്ത഻ൽ ഇത് വല഻യ
കഺണ് വഹ഻ക്കഽന്ത്. ഈ
ഺഠത്ത഻ലാീട
ന഻ങ്ങള്
ക്ക് അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺന തതവങ്ങീളയഽും വ഻വ഻ധ ഉ കരണങ്ങീളയഽും
ര഼ത഻കീളയഽും നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങീളയഽും കഽറ഻ചാണ് മനസിന഻ലഺക്കഺും. ഇത഻ലാീട നമഽക്ക് ന്ദ്ഗാപ്പ്
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ീനപ്പറ്റ഻യഽും മനസിന഻ലഺക്കഺും.
പഠനുമഖലകൾ

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

എന്ത്ഺണ് അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്?
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് – അട഻സ്ഥഺന സകല് ങ്ങൽ
ഫയല്ആന്
റ് യാസ് മഺനദണ്ഡങ്ങൽ
ഐആര്
ഡ഻എഐയഽീട മറ്റ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ചട്ടങ്ങൽ
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺന തതവങ്ങളുും ഉ കരണങ്ങളുും
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യ
ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഓവര്
സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്
ു ഴ്സണൽ അ കട ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്

ഈ

ഺഠും

ഠ഻ചാണത഻നുശഷും ന഻ങ്ങള്
ക്ക് സഺധ഻ുക്ക

ടത്:

a) അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് എന്ത്ഺീണന്് വ഻വര഻ക്കഽക
b) അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന്
ീറ വ഻വ഻ധ സകല് ങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണ് വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽക
c) അ ടര്
ൂററ്റര്
മഺര് ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന് വ഻വ഻ധ ഉ കരണങ്ങീളയഽും തതവങ്ങീളയഽും
കഽറ഻ചാണ് ന്ദ് ത഻ ഺദ഻ക്കഽക
d) ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻കളുീട സമ്പാര്
ണ അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യ
വയക്തമഺക്കഽക
e) ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻കള്
ക്ക് എങ്ങീനയഺണ് അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്
ീചയാറുന്ീതന്് വ഻ശദമഺക്കഽക.
ഈ സേര്
ഭം ുനഺക്കഽക
48 വയസിനുള വ ുസഺറ് ഓറ്റ്
ീവയൽ എന്
ജ഻ന഼യറഺയ മന഼ഷ് തന഻ക്കഽുവ ട഻ ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ു ഺള഻സ഻
എടഽക്കഺൽ
ത഼രഽമഺന഻ചാണു.
അയഺള് ഒരഽ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യ഻ൽീചന്ഽ, അവര് അയഺള്
ക്ക് തന്
ീറ ശഺര഼ര഻ക- മഺനസ഻ക ആുരഺഗയും,
ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങൽ, അയഺളുീട കഽടഽുംബ ആുരഺഗയ ചര഻ന്ദ്തും, ശ഼ലങ്ങൽ തഽടങ്ങ഻യ
അുനകും ുചഺദയള്
ക്ക് ഉത്തരും ാര഻പ്പ഻ുക്ക ട ഒരഽ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും നല്
ക഻.
അയഺളുീട ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷും, അയഺുളഺട് ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ-വയസിന്,
ുമല്
വ഻ലഺസും എന്഻വയ്ക്ക്കഽള വ ീതള഻വഽും മഽൽ ീമഡ഻ക്കല് റ഻ുക്കഺര്
ഡഽകളുും ഹഺജരഺക്കഺൽ
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ആവശയീപ്പട്ടു. അത഻നഽുശഷും അയഺുളഺട് ആുരഺഗയ
ര഻ുശഺധനയ്ക്ക്കഽും വ഻ുധയനഺകഺൽ ആവശയീപ്പട്ടു.

ര഻ുശഺധനയ്ക്ക്കഽും ച഻ല ീമഡ഻ക്കൽ

നലല ആുരഺഗയവഽും വരഽമഺനവഽമഽള വ മന഼ഷ഻ന് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽീട ഒരഽ ദ഼ര്
ഘ
നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങള഻ൽ അത഻ശയും ുതഺന്഻. ഇത഻ലാീടീയലലഺും കടന്് ു ഺയത഻നഽുശഷും, ൂവദയ
ര഻ുശഺധനയ഻ൽ അയഺള്
ക്ക് ഉയര്
ന് ീകഺളസ്ുന്ദ്ടഺളുും രക്തസമ്മര്
ദവഽമഽ ീടന്്
റഞ്ഞഽ,
അത്
഻ന്഼ട് ഹിുന്ദ്ദഺഗത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഺനഽള വ സഺധയത കാടഽതലഺീണന്ഽും
റഞ്ഞഽ.
അതഽീകഺ ട് അയഺളുീട കാട്ടുകഺരന് നല്
ക഻യ ു ഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ുനക്കഺളുും
വളീര ഉയര്
ന് ന്ദ് ഼മ഻യമഽള വ ു ഺള഻സ഻യഺണ് അയഺള്
ക്ക് വഺദ്ധരദഺനും ീചയ്ക്തത്,
ആയത഻നഺൽ ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഺൽ അയഺൽ വ഻സിനമ്മത഻ചാണു.
ഇവ഻ീട
ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന്
ീറ
ഭഺഗമഺയ഻ട്ടുള വ
വ഻വ഻ധ
നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങളഺണ് ീചയ്ക്തത്.
റ഻സ്ക഻ന്
ര഻രക്ഷ നല്
കഽുമ്പഺൽ, ഇന്
ഷവറൽ റ഻സ്കഽകൽ
നലലു ഺീല ര഻ുശഺധ഻ക്കണും മഺന്ദ്തമലല ശരഺശര഻ ലഺഭവഽും ഉ ടഺക്കണും. റ഻സ്ക് ശര഻യഺയ
ര഼ത഻യ഻ൽ വ഻ലയ഻രഽത്തഺീത വര഻കയഽും ീേയ഻ും ഉ ടഺകഽകയഽും ീചയാറുകയഺീണീലലക഻ൽ,
അത് നഷ്ടത്ത഻ൽ കലഺശ഻ക്കഽും. മഺന്ദ്തമലല, ഇന്
ഷവറൽ എലലഺ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ
വയക്ത഻കള്
ക്കഽും കാട഻ ുവ ട഻യഺണ് ന്ദ് ഼മ഻യങ്ങൽ സവ഼കര഻ക്കഽന്ത്, ഈ ണും അവര്ഒരഽ
ന്ദ്ടസ്റ്റ് ു ഺീല ൂകകഺരയും ീചയാറണും.
A. എത്ഫഺണ് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്?
1. അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ റ഻സ്ക഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
രയഺപ്തമഺയ ന്ദ് ഼മ഻യും അടക്കഽന്
ആളുകീള ഇന്
ഷവറന്
സ്
ാള഻ുലക്ക് ീകഺ ട് വന്് ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുും.
റ഻സ്ക്
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത഻ന് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട ൂകയാറ഻ൽ ന഻ന്ഽും ുഡറ്റഺ ുശഖര഻ചാണ് വ഻ശകലനും
ീചയാറുന് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഺണ് അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്. ഈ ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയ഻ലാീട ുശഖര഻ചാണ വ഻വരങ്ങളുീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ, ീന്ദ് ഺുപ്പഺസീറ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുണഺ ുവ ടുയഺ എന്് അവൽ
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽും. അവര് അങ്ങീന ത഼രഽമഺന഻ചാണ് കഴ഻ഞ്ഞഺൽ,
അത്തരും റ഻സ്കഽകള഻ല്
ന഻ന്ഽും മ഻തമഺയ ലഺഭും ഉ ടഺകഽന്ത഻ന് എന്ദ്ത ന്ദ് ഼മ഻യും ഈടഺക്കണും, ചട്ടങ്ങളുും
വയവസ്ഥകളുും എന്ത്ഺീക്കയഺണ് എന്ഽും ത഼രഽമഺന഻ക്കണും.
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുരഺഗഺവസ്ഥയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടതഺണ്. ഇവ഻ീട ുരഺഗഺവസ്ഥീയ
ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് അസഽഖും അഥവഺ ുരഺഗും മാലും ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ന്ദ് ുവശ഻പ്പ഻ുക്ക ട഻ വരഺവഽന് റ഻സ്ക഻ീനയഺണ്. കഽറചാണ് കാട഻ വയക്തമഺയ഻
റഞ്ഞഺൽ,
ുരഺഗവസ്ഥീയ ന്ദ് ഺയവഽും (ീചറഽപ്പക്കഺീര അു ക്ഷ഻ചാണ് ന്ദ് ഺയമഺയവര്
ക്കഺണ് ുരഺഗ
സഺദ്ധയത കാടഽതല്
), അമ഻തഭഺരും, ഭഺരക്കഽറവ്, വയക്ത഻ഗത മഽന്ുരഺഗങ്ങളുീട ചര഻ന്ദ്തും,
ഽകവല഻ ു ഺലഽള വ ശ഼ലങ്ങൽ ന഻ലവ഻ീല ആുരഺഗയ സ്ഥ഻ത഻, അ ഺയസഺദ്ധയതയഽള വ
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട ീതഺഴ഻ൽ തഽടങ്ങ഻യവ വളീരുയീറ സവഺധ഼ന഻ക്കഽന്ഽ ട്. ആുരഺഗയ രമഺയ
ജ഼വ഻ത ൂശല഻, ീചറഽന്ദ് ഺയും തഽടങ്ങ഻യവ ുരഺഗഺവസ്ഥീയ അകറ്റ഻ ന഻ര്
ത്തഽന്ത഻നഽള വ
ആനഽകാല ഘടകങ്ങളഺണ്.
ന഻ര്
വചനം
ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന് വഺദ്ധരദഺനും ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ റ഻സ്ക് സവ഼കഺരയമഺുണഺ ആീണക഻ൽ നത്
ന഻രക്ക഻ലഽള വ, നത് വയവസ്ഥയ഻ലഽള വ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ര഻രക്ഷയഺണ് സവ഼കര഻ുക്ക ടീതന്്
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഺണ് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്.
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2. അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ന്
ീറ ുവശ കത
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽീട ീനടഽുംതാണഺണ്, കഺരണും അന്ദ്ശദ്ധമഺയ഻
റ഻സ്ക് സവ഼കര഻ക്കഽക അഥവഺ ആവശയമഺയ ന്ദ് ഼മ഻യങ്ങൽ ഈടക്കഺത഻ര഻ക്കഽന്
എന്
അവസ്ഥ ഇന്
ഷവറീറ വന്
ബഺദ്ധയതയ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽും. വളീര സാക്ഷ഻ചാണ് അഥവഺ മ഻കചാണ
ര഼ത഻യ഻ൽ റ഻സ്ക് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ീയ
വല഻യ
ാള഻ സിഷ്ട഻ചാണ്
റ഻സ്ക് തഽലയമഺയ഻ വ഼ത഻ക്കഽന്ത഻ല് ന഻ന്ഽും ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ീയ സുംരക്ഷ഻ക്കഽും. ഇത്
റ഻സ്കഽും ബ഻സ഻നസിനുും ശര഻യഺയ഻ തഽലനും ീചയാറുന്ത് ഗഽരഽതരമഺക്കഽകയഽും അങ്ങീന ക഻ട
മത്സരത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽകയഽും എക഻ലഽും സ്ഥഺ നത്ത഻ന് ലഺഭകരമഺണ്.
ഇത്തരത്ത഻ലഽള വ തഽലനും ീചയാറുന്ത് അ ടര്
ൂററ്ററഺണ്, ഫ഻ുലഺസഫ഻ അനഽസര഻ചാണ്,
ു ഺള഻സ഻കളുും ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽീട റ഻സ്ക് ദഺഹവഽും കണക്ക഻ീലടഽക്കഽും.
ഒരഽ
കഺരയും ന്ദ് ുതയകും ഓര്
ക്കഽക റ഻സ്ക് സവ഼കര഻ക്കഽക എന്ത് ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട
ഭഺവ഻യ഻ീല ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽ ീചയ്ക്തഽീകഺള വഺീമന്് നല്
കഽന് ഉറപ്പഺണ്.
3. അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് - റ഻സ്ഡക

വ഻ലയ഻രഽത്തല്

ന്ദ്ഗാപ്പ് അഥവഺ വയക്ത഻യഽീട സവഭഺവ സവ഻ുശഷതകളുീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ റ഻സ്ക്
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ
ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഺണ്
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്.
റ഻സ്ക഻ന്
ീറ
വയഺപ്ത഻യഽീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ,
അ ടര്
ൂററ്റൽ
റ഻സ്ക്
സവ഼കര഻ക്കുണഺ
ുവ ടുയഺ
എന്ഽും
സവ഼കര഻ക്കഽന്ീതക഻ൽ ന഻രക്കഽകളുും വയവസ്ഥകളുും ന഻ബന്ധനകളുും
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽും.
നീതഺരഽ സഺഹചരയത്ത഻ലഽും സവ഼കര഻ക്കഽക എന് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യ ീചയാറുന്ത്
തിപ്ത഻കരവഽും
നയഺയവഽമഺയ തരത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും, അതഺയത്, സമഺനമഺയ എലലഺ റ഻സ്കഽകളുും
ക്ഷഺ ഺതും കാടഺീത തഽലയമഺയ഻ തരുംത഻ര഻ക്കഽും. ഈ തരുംത഻ര഻ക്കൽ ീ ഺതഽുവ ീചയാറുന്ത്
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട സവ഼കര഻ക്കൽ ചഺര്
ട്ടുകളുീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും , ഓുരഺ റ഻സ്ക഻നഽമഽള വ
ന്ദ് മ഻യങ്ങൽ അത഻ന് അനഽസിതമഺയ഻ കണക്കഺക്കഽും.
ന്ദ് ഺയും എന് ഘടകും അസഽഖത്ത഻നഽും മരണത്ത഻നഽമഽള വ സഺദ്ധയത വര്
ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽീമക഻ലഽും
മര഻ക്കഽന്ത഻ന് വളീര മഽമ്പ് തീന് അസഽഖും വരഽകയഽും അത് അട഻ക്കട഻ വന്ഽ
ീകഺ ട഻ര഻ക്കഽീമന് കഺരയവഽും ഓര്
ക്കഽക. ആയത഻നഺൽ അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് മഺനദണ്ഡങ്ങളുും
മഺര്
ഗുരഖകളുും മരണ
ര഻രക്ഷീയ അു ക്ഷ഻ചാണ് ആുരഺഗയ
ര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് വളീര
കടഽത്തതഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ഉദഺഹരണം
ന്ദ് ുമഹമഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ഹിുന്ദ്ദഺഗും അഥവഺ ക഻്ന഻ ുരഺഗും ഉ ടഺകഺനഽള വ
സഺദ്ധയത
വളീര
കാടഽതലഺണ്
അത്
മരണീപ്പടഽന്ത഻ീനക്കഺളുും
അധ഻കും
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷനഺണ് ആവശയമഺയ഻ വര഻ക, മഺന്ദ്തമലല ഇന്
ഷവറന്
സ്
ര഻രക്ഷയഽള വ
സമയത്ത് ആുരഺഗയ ന്ദ് ം  നങ്ങൽ
ലതവണ ഉ ടഺകഺനഽും സഺദ്ധയത കാടഽതലഺണ്.
ഒരഽ
ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്
മഺര്
ഗുരഖ
ഈ
വയക്ത഻ീയ
ശരഺശര഻
റ഻സ്ക഻ലഺവഽും ഉള്
ീപ്പടഽത്തഽക.
ുക്ഷ ീമഡ഻ക്കല് അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ൽ, ഇയഺീള ഉയര്
ന്
റ഻സ്ക഻ൽ ഉള്
ീപ്പടഽത്തഽും.
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ സഺമ്പത്ത഻കും അഥവഺ വരഽമഺനത്ത഻ുനക്കഺളുും
ഉയര്
ന്
മഽന്
താക്കും
നല്
കഽന്ത്
ീമഡ഻ക്കൽ
അഥവഺ
ആുരഺഗയ
ക ീടത്തലഽകള്
ക്കഺണ്.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും ര ടഺമത്
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ഘടകീത്ത അവഗണ഻ക്കഽകയ഻ലല കഺരണും
ഇന്
ഷവറന്
സ് തല് രതയഽും ന്ദ് ത഻കാലമഺയ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ ഇലലഺതഺക്കഽന്ത഻നഽും ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
തഽടരഽന്ത്
ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഽും
സഺമ്പത്ത഻ക
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്
ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ടതഺണ്.
4. ുരഺഗമഽണ്ടഺകഺനഽള്ള സഺത്പ തീയ ബഺധ഻ക്കഽന്ന
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ഘടകങ്ങൾ

റ഻സ്ക് വ഻ലയ഻രഽത്തഽുമ്പഺൽ
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:

ര഻ഗണ഻ുക്ക

ട ുരഺഗഺവസ്ഥയ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങൽ

a) പ്പഺയം:
ന്ദ് ഺയവഽും
റ഻സ്ക഻ന്
ീറ
ുതഺതഽും
അനഽസര഻ചാണഺണ്
ന്ദ് ഼മ഻യും
ഈടഺക്കഽന്ത്. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ീചറ഻യ കഽട്ട഻കളുീട ീമഺര്
ബ഻ഡ഻റ്റ഻ ന്ദ് ഼മ഻യങ്ങൽ
ീചറഽപ്പക്കഺീരക്കഺളുും
അധ഻കമഺണ്
കഺരും
അവര്
ക്ക്
അ കടങ്ങളുും
ഇന്
ഫക്ഷനഽകളുും ഉ ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയത വളീരകാടഽതലഺണ്. അതഽു ഺീല 45
വയസിന഻ന് മഽകള഻ല് ന്ദ് ഺയമഽള വവര്
ക്ക് ഉയര്
ന് ന്ദ് ഼മ഻യമഺണ് കഺരണും ന്ദ് ുമഹും,
ീ ീട്ടന്ഽ ടഺകഽന് ഹിുന്ദ്ദഺഗും, അതഽു ഺലഽള വ മറ്റ് അസഽഖങ്ങൽ ഉ ടഺകഺനഽള വ
സഺദ്ധയത അവര്
ക്ക് വളീര കാടഽതലഺണ്.
b) ല഻ംഗം:
സ്ന്ദ്ത഼കള്
ക്ക്
ഗര്
ഭഺവസ്ഥയ഻ലഽും
ന്ദ് സവഽും
മാലും
ുരഺഗവസ്ഥയഽ ടഺകഺനഽള വ
ഉ ടഺകഺനഽള വ അധ഻ക റ഻സ്കഽ ട്. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും,
ഽരഽഷണ്മഺര്
ക്കഺണ് ഹിദയഺഘഺതവഽും ീതഺഴ഻ലഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട അ കടങ്ങളഉും
ഉ ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയത സ്ന്ദ്ത഼കീളക്കഺളുും കാടഽതലഽള വത്.
c) ശ഼ലങ്ങൾ:
ഽകയ഻ല, മദയും, മയക്കഽമരഽന്ഽ എന്഻വയഽീട ഉ ുയഺഗും മാലും
ുരഺഗമഽ ടഺകഺനഽള വ റ഻സ്ക് വളീരകാടഽതലഺണ്.
d) ീതഺഴ഻ല്: ച഻ല ീതഺഴ഻ലഽകളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് അ കടങ്ങളു ടഺകഽന്ത഻ന്
അധ഻ക റ഻സ്കഽ ട്, ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ൂന്ദ്ഡവൽ, ലഺസ്റ്റൽ, നവ഻ുയറ്റൽ,
തഽടങ്ങ഻യവ. അതഽു ഺീല ച഻ല ീതഺഴ഻ലഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ആുരഺഗയ രമഺയ
ഉയര്
ന് റ഻സ്കഽകളു ട് അതഺയത് എ്ുസ്റ ീമഷ഼ൽ ഓപ്പുററ്റൽ, ആസ്ബുറ്റഺസ്
സ്ഥഺ നത്ത഻ീല ീതഺള഻ലഺള഻കൽ, ൂമന഻ീല ീതഺഴ഻ലഺള഻കൽ, തഽടങ്ങ഻യവര്
.
e) കഽടഽംബചര഻പ്തം: ആസ്തമ, ന്ദ് ുമഹും, ച഻ല തരത്ത഻ലഽള വ കഺന്
സറഽകൽ
തഽടങ്ങ഻യ ുരഺഗങ്ങള്
ക്ക് ജന഻തക ഘടകങ്ങളുീട സവഺധ഼നമഽ ട് അതഽീകഺ ട് ഇത഻ന്
വളീര ന്ദ് ഺധഺനയമഽ ട്.
ഇത് ുരഺഗവസ്ഥയ്ക്ക്ക് സവഺധ഻നും ീചലഽത്തഽന്ഽ ട്
ആയത഻നഺൽ റ഻സ്ക് സവ഼കര഻ക്കഽന് സമയത്ത് ഇതഽും കണക്ക഻ീലടഽക്കണും.
f) ശര഼രഘടന:
തട഻ചാണ, ീമല഻ഞ്ഞ അഥവഺ ശരഺശര഻
ന്ദ്ഗാപ്പുകള഻ൽ ീമഺബ഻ല഻റ്റ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ഽ ട്.

ശര഼രഘടനയഽ

ച഻ല

g) പാര്
വ്വ ുരഺഗ അഥവഺ ശസ്ഡപ്തപ്ക഻യ:
ാര്
േകഺല ുരഺഗും മാലും
ശഺര഼ര഻ക
ബലഹ഼നതയ്ക്ക്ക്
കഺരണുമഺ
അഥവഺ
ഇന഻യഽും
ഉ ടഺകഺൽ
സഺദ്ധയതയഽ ുടഺ എന്് വ഻ശകലനും ീചയ്ക്ത് ു ഺള഻സ഻ വയവസ്ഥ ന്ദ് കഺരും
ത഼രഽമഺന഻ക്കണും.
ഉദഺ., ക഻്ന഻ ുസ്റ്റഺൽ വ഼ ടഽും ഉ ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയത
കാടഽതലഺണ് അതഽു ഺീല ഒരഽ കണ഻ന് ത഻മ഻രും ബഺധ഻ചാണ഻ട്ടു ീടക഻ൽ മുറ്റ കണ഻ലഽും
ഉ ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയത വളീര കാടഽതലഺണ്.
h) ന഻ലവ഻ീല ുുരഺഗ സ്ഥ഻ത഻യഽം മറ്റഇ ഘടകങ്ങളും അഥവഺ
പ്പശ്നങ്ങളും:
റ഻സ്ക഻ന്
ീറ
ുതഺതഽും
ഇന്
ഷവറബ഻ള഻റ്റ഻യഽും
വ഻ശകലനും
ീചയാറുന്ത഻ന് ഇത് വളീര ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട ഘടകമഺണ് മഺന്ദ്തമലല ഇത് ശര഻യഺയ
ീവള഻ീപ്പടഽത്തലഽും ൂവദയ ര഻ുശഺധനയ഻ലാീടയഽും മനസിന഻ലഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.
i) പര഻സ്ഥ഻ത഻യഽം
കഺരണമഺകഺും.

വഺസവഽം:

ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പര഼ക്ഷ 1
അ

ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യ എന്ഺൽ

I.

ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത് ന്ങ്ങൽ വ഻ ണനും ീചയാറൽ
191

ഇതഽും

ഒരഺളുീട

ുരഺഗഺവസ്ഥയ്ക്ക്ക്

II. ഉ ുഭഺക്തഺക്കള഻ല് ന഻ന്ഽും ന്ദ് ഼മ഻യും ുശഖര഻ക്കൽ
III. റ഻സ്ക് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കലഽും റ഻സ്ക഻ന് വ഻ലയ഻ടലഽും
IV. വ഻വ഻ധ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത് ന്ങ്ങൽ വ഻ല്
ക്കഽക.

B. അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് – അട഻സ്ഥഺന പഺഠങ്ങൾ
1. അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻ന്
ീറ ുവശ ം
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന്
ീറ
ആവശയും
ആവശയങ്ങളഺണ് മഽഖയമഺയ഻ട്ടുള വത്

എന്ത്ഺീണന്ത഻ൽ

i. ന്ദ് ത഻കാല ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല് തടയഽക
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല്ഒഴ഻വഺക്കഽക.
ii. റ഻സ്കഽകീള
ീചയാറുക.

വ഻ഭജ഻ക്കഽകയഽും

അതഺയത്

നമഽക്ക്

തഽടങ്ങഺും.

ഇന്
ഷവറര്
ക്ക്

റ഻സ്കഽകള്
ക്ക഻ീടയ഻ലഽള വ

തഽലയത

ര

ട്

എത഻ീരയഽള വ
ഉറപ്പഺക്കഽകയഽും

ന഻ര്
വചനം
റ഻സ്ക഻ന്
ീറ കഺഠ഻നയും അനഽസര഻ചാണ് ഓുരഺ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസലഽും
വ഻ലയ഻രഽത്തഽകയഽും അത഻നഽുശഷും
ഇന്
ഷവറന്
സ് നല്
കുണഺ ുവ ടുയഺ എന്്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽകയഽും
ഇന്
ഷവറന്
സ്
നല്
കഽീന്ക഻ൽ
എന്ത്്
വയവസ്ഥ
ന്ദ് കഺരീമന്്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുന് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഺണ് റ഻സ്ഡക ത഻രീുടഽക്കല്.
ഉയര്
ന് നഷ്ടമഽ ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയതയഽ ീടന്് അറ഻യഺവഽന്
ആളുകൽ ലഺഭും ുനടഽക
എന്
അതയഺന്ദ്ഗഹുത്തഺീട
ഇന്
ഷവറന്
സ്
എടഽക്കഽന്ത഻ീനയഺണ്
പ്പത഻കാല
ത഻രീുടഽക്കല്(ുന്
റ഻ ീസലക്ഷന്
) എന്് റയഽന്ത്.
ഉദഺഹരണം
ഇന്
ഷവറര്
മഺര്
ക്ക് തങ്ങൽ ആര്
ീക്കഺീക്ക എങ്ങീനീയഺീക്കയഺണ് ഇന്
ഷവറന്
സ് വഺദ്ധരദഺനും
ീചുയാറ ടത് എന് കഺരയത്ത഻ൽ ഉറപ്പ഻ീലലക഻ൽ ഉയര്
ന് രക്തസമ്മര്
ദും, ന്ദ് ുമഹും,
ഹിദയഺഘഺതും അഥവഺ കഺന്
സൽ ു ഺലഽള വ ഗഽരഽതരമഺയ ുരഺഗും മാലും ഉടീന തീന്
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ല് അ്മ഻റ്റഺുക ടതഺയ ആളുകൽ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് എടഽക്കഽകയഽും
അങ്ങീന ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് വൽ നഷ്ടമഽ ടഺകഽും.
മീറ്റഺരഽതരത്ത഻ൽ,
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യ ഇന്
ഷവറൽ നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ീലലക഻ല് അത്
ന്ദ് ത഻കാല ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല഻ന് കഺരണമഺകഽകയഽും അങ്ങീന ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയ഻ല് നഷ്ടമഽ ടഺകഽകയഽും
ീചയാറുും.
2. റ഻സ്ഡകഽകള഻ീല തഽല ത
നമഽക്ക് റ഻സ്കഽകള഻ീല തഽലയത ുനഺക്കഺും. റ഻സ്ക഻ന്
ീറ സവഭഺവവഽും അത഻ന്
ീറ
കഺഠ഻നയവഽും
അനഽസര഻ചാണ്
ഒുര
ന്ദ് ഼മ഻യും
വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ
അു ക്ഷകീര
ഉള്
ീപ്പടഽത്തഽന്ത഻ീനയഺണ് തഽലയത എന്്
റയഽന്ത്.
ഈടഺുക്ക ട ന്ദ് ഼മ഻യും
എന്ദ്തയഺീണന്്
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ഇന്
ഷവറര്
ക്ക്
ച഻ല
തരത്ത഻ലഽള വ
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡുസഷൽ ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും. അങ്ങീന ശരഺശര഻ റ഻സ്കഽള വ ആളുകൽ ഒുര
ന്ദ് ഼മ഻യവഽും ഉയര്
ന് റ഻സ്കഽള വ ആളുകൽ ഉയര്
ന് ന്ദ് ഼മ഻യവഽും നല്
കണും. ശരഺശര഻
റ഻സ്കഽകളുീട
ആളുകളഺണ്
അധ഻കവഽമഽള വത്
അവര്
ക്കഺയ഻
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ്
ീചയ്ക്തതഺയ഻ര഻ക്കണും ു ഺള഻സ഻.
192

a) റ഻സ്ഡക വ഻ഭജ്നം
തഽലയത ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺയ഻, അ ടര്
ൂററ്റൽ റ഻സ്ക് വ഻ഭജനും എന് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയ഻ലാീട
കടന്ഽ ു ഺകഽന്ഽ ട്, അതഺയത് റ഻സ്ക഻ന്
ീറ സവഭഺവവഽും അത഻ന്
ീറ കഺഠ഻നയവഽും
അനഽസര഻ചാണ് റ഻സ്കഽകീള വ഻ഭജ഻ക്കഽക എന്തഺണ് അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന്
ീറ ലക്ഷയ്ും
അങ്ങീന, അനഽുയഺജയമഺയ ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ ന഻രക്ക് ചഽമത്തഽും. അത്തും 4 റ഻സ്ക്
വ഻ഭഺഗങ്ങളഺണഽള വത്.
i. സ്റ്റഺന്
ുഡര്
് റ഻സ്ഡകഽകൾ
ുരഺഗമഽ

ടഺകഺൽ ശരഺശര഻ സഺദ്ധയത മഺന്ദ്തമഽള വ വയക്ത഻കളഺണ് ഇത഻ല്ഉള്
ീപ്പടഽക.

ii. പ്പ഻ുെര്
് റ഻സ്ഡകഽകൾ
ുരഺഗമഽ ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയത ശരഺശര഻ സഺദ്ധയതീയക്കഺളുും തഺീഴ മഺന്ദ്തമഽള വ
വയക്ത഻കളഺണ് ഇത഻ല് ഉള്
ീപ്പടഽക, ആയത഻നഺൽ വളീര കഽറഞ്ഞ ന്ദ് ഼മ഻യമഺണ്
ഈടഺക്കഽക.
iii. സബ്സ്റ്റഺന്
ുഡര്
് റ഻സ്ഡകഽകൾ
ുരഺഗമഽ ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയത ശരഺശര഻ സഺദ്ധയതീയക്കഺളുും ഉയര്
ന്തഽും എക഻ൽ ു ഺലഽും
ഇന്
ഷവൽ ീചയാറഺവഽന് വയക്ത഻കളഺണ് ഇത഻ല് ഉള്
ീപ്പടഽക. ഉയര്
ന് (അധ഻ക) ന്ദ് ഼മ഻യും
ഈടഺക്ക഻ അഥവഺ ച഻ല വയവസ്ഥകള്
ക്ക് അനഽസിതമഺയ഻ട്ടഺണ് ഇവര്
ക്ക് ഇന്
ഷവറന്
സ്
നല്
കഽക.
iv. ഡ഻ൂെന്
് (ന഻ുഷധ഻ക്കീപ്പടഺവഽന്ന) റ഻സ്ഡകഽകൾ
തഺങ്ങഺവഽന് ന഻രക്ക഻ൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ര഻രക്ഷ നല്
കഺവഽന്ത഻ലഽും വളീര ഉയര്
ന്
തലത്ത഻ൽ ുരഺഗമഽ ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയതയഽള വ വയക്ത഻കളഺണ് ഇത഻ല് ഉള്
ീപ്പടഽന്ത്.
ഓപ്പുറഷന് ു ഺലഽള വ ച഻ക഻ത്സ അടഽത്ത഻ീട ീചയ്ക്ത വയക്ത഻കള്
ക്ക് ച഻ലുപ്പഺൽ
തഺല്
ക്കഺല഻കമഺയ഻ ഇന്
ഷവറന്
സ് ന഻ുഷധ഻ുചാണക്കഺും.
3. ത഻രീുടഽക്കല്പ്പപ്ക഻യ
ര

ട് തലങ്ങള഻ലഺണ് അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് അഥവഺ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ ന്ദ് ന്ദ്ക഻യ നടക്കഽന്ത്:
 ഫ഼ല്
ഡ് തലത്ത഻ൽ
 അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് ഡ഻പ്പഺര്
്ീ്മന്
റ് തലത്ത഻ൽ

ച഻പ്തം 1: അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് അഥവഺ ത഻രീുടഽക്കല് പ്പപ്ക഻യ
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a) െ഼ല്
് അഥവഺ പ്പഥമ തലം
ഫ഼ല്
ഡ് തലത്ത഻ലഽള വ അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ീന ന്ദ് ഥമ അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് എന്ഽും
റയഽും.
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് അു ക്ഷകൽ അനഽുയഺജയനഺുണഺ എന്്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻ന് ഒരഽ നജന്
റ് അഥവഺ കമ്പന഻യഽീട ന്ദ് ത഻ന഻ധ഻ വ഻വരും
ുശഖര഻ക്കഽന്ത് ഇത഻ല് ഉള്
ീപ്പടഽും. ന്ദ് ഥമ അ ടര്
ൂററ്റൽ എന് ന഻ലയ഻ൽ ഒര഻ നജന്
റ്
സക഼ര്
ണമഺയ
കഺണ് വഹ഻ക്കഽന്ത്.
അയഺളഺണ് ീന്ദ് ഺസ്ീ ക്ട഼വ് ീേയ഻ന്
റ഻ീന
ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുണഺ ുവ ടുയഺ എന്ത് അറ഻യഽന്ത഻നഽള വ നറ്റവഽും മ഻കചാണ വയക്ത഻.
ച഻ല ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കള്
ക്ക് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ച഻ല ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
വ഻വരങ്ങൽ, അഭ഻ന്ദ് ഺയും, ശഽ ഺര്
ശകൽ തഽടങ്ങ഻യവ അടങ്ങ഻യ ഒരഽ ുകഺണ്
ഫ഻ഡന്
ഷയൽ
റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട് നജന്
റ് നല്
ുക ടത് ആവശയമഺണ്.
അതഽു ഺീല തീന്യഽള വ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട്, അതഺയത് ധഺര്
മിറ഻ക വ഻പത്തഇ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട്
എന്റ഻യീപ്പടഽന് റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് ച഻ലുപ്പഺൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ഻ീല ഉുദയഺഗസ്ഥുനഺടഽും
ആവശയീപ്പുട്ടക്കഽും. ഈ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട഻ൽ ീ ഺതഽുവ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല് സമര്
പ്പ഻ചാണ വയക്ത഻യഽീട
ീതഺഴ഻ൽ, വരഽമഺനും, സഺമ്പത്ത഻കസ്ഥ഻ത഻, ദവ഻ എന്഻വ ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
എത്ഫഺണ് ധഺര്
മിറ഻ക വ഻പത്തഇ?
വയസിന്,
ല഻ുംഗും,
ശ഼ലും,
തഽടങ്ങ഻യവ
ആുരഺഗയ
റ഻സ്ക഻ീല
ീഭിത഻ക
വ഻ ത്തഺീണക഻ലഽും കാടഽതല്വ഼ക്ഷണും ആവശയമഺയ മറ്റ് ച഻ലത് കാട഻യഽ ട്. ഇതഺണ്
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് വന് ബഺദ്ധയതയഺയ഻ വരഺവഽന് ീേയ഻ന്
റ഻ന്
ീറ ധഺര്
മ്മ഻ക
വ഻ ത്ത്.
ഇത഻ന് നറ്റവഽും അനഽുയഺജയമഺയ ഉദഺഹരണമഺണ്, തന഻ക്ക് ഉടീന ഒരഽ ശഺസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ
ആവശയമഺയ഻ വരഽീമന്് അറ഻യഺവഽന് ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് അത് ഇന്
ഷവറുറഺട്
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത഻ര഻ക്കഽന്ത്. ഇവ഻ീട ീേയ഻ും സവ഼കര഻ക്കഽക എന് ഒരഽ ലക്ഷയ്ും
മഺന്ദ്തമഺണ് ഉള വത്.
നഷ്ടുത്തഺടഽള വ
വ഻മഽഖതയഺണ്
മീറ്റഺരഽ
ഉദഺഹരണും.
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉ ീടന്
കഺരണത്തഺൽ
ആശഽ ന്ദ്ത഻
വഺസും
ുവ ട഻
വന്ഺൽ
ഇന്
ഷവറൽ
വഹ഻ക്കഽീമന്്
അറ഻യഺവഽന്ത് ീകഺ ട് തന്
ീറ ആുരഺഗയ ര഻ ഺലനത്ത഻ൽ ഇന്ഷ
 വൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻
ത഻ീര ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽക.
മീറ്റഺരഽ തരത്ത഻ലഽള വ വ഻ ത്തഺയ „സദഺചഺര രമഺയ വ഻ ത്തഽും‟ ഇവ഻ീട വ഻വര഻ക്കഺന്
അനഽുയഺജയമഺണ്. ഇവ഻ീട ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ കിന്ദ്ത഻മും ഒന്ഽും കഺണ഻ക്കഽന്഻ലല
ുക്ഷ അയഺള്
ക്ക് വല഻യ ഒരഽ ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽ ീടന്് അറ഻ഞ്ഞ് ീകഺ ട് അയഺൽ
നറ്റവഽും ആഢുംബര രമഺയ ച഻ക഻ത്സ ുതടഽകയഽും, വളീര ീചലുവറ഻യ ആശഽ ന്ദ്ത഻
മഽറ഻യ഻ല് തഺമസ഻ക്കഽക, തഽടങ്ങ഻യവ ീചയാറുക, ഇത് അയഺള്
ക്ക് ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഇലലഺയ഻രഽന്ഽീവക഻ല്ീചയാറ഻ലലഺയ഻രഽന്ഽ.
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കിപ്ത഻മം ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കലഽം പ്പഥമ അണ്ടര്
ൂററ്റര് എന്ന ന഻ലയ഻ല്
്ജ്ന്
റ഻ന്
ീറ പങ്കഽം
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല്
ുഫഺമ഻ൽ
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽന്
വ഻വരങ്ങളുീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് റ഻സ്ക് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കലഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട മ഻ക്ക ത഼രഽമഺനങ്ങളുും
എടഽക്കഽന്ത്.
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് ഡ഻പ്പഺര്
്ീ്മന്
റ഻ൽ ഇര഻ക്കഽന് അ ടര്
ൂററ്റര്
ക്ക്
ഈ വസ്തഽതകീളലലഺും ശര഻യഺുണഺ അുതഺ ചത഻ക്കഽക എന് ലക്ഷയ്ുത്തഺീട
കിന്ദ്ത഻മമഺയ഻ ഉ ടഺക്ക഻യതഺുണഺ എന്് അറ഻യഺൽ ബഽദ്ധ഻മഽട്ടഺണ്.
ഇവ഻ീട നജന്
റ് ഒരഽ
രമ ന്ദ് ധഺനമഺയ
ക് വഹ഻ക്കഽന്ഽ ട്.
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ
ുഫഺമ഻ൽ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങൽ
ശര഻യഺുണഺ എന്്
അറ഻യഽന്ത഻ന് നറ്റവഽും അനഽുയഺജയനഺയ വയക്ത഻യഺണ് ഒരഽ നജന്
റ്, കഺരണും
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽമഺയ഻
ുനര഻ട്ടുും
വയക്ത഻ രവഽമഺയ഻
ബന്ധമഽള വത്
നജന്
റ഻നഺണ്
അതഽീകഺ ട് അയഺള്
ക്ക് വ഻വരങ്ങീളലലഺും ീവള഻ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ുടഺ,
കിന്ദ്ത഻മമഺയ഻
എീന്ത്ക഻ലഽും ീകട്ട഻ചാണമചാണ഻ട്ടു ുടഺ എന്് ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.
b) അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് ഡ഻പ്പഺര്
ട്ട്യൂട്ട്ഇീമന്
റ് തലത്ത഻ല്
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന്
ീറ
ര ടഺമീത്ത
തലും
ഡ഻പ്പഺര്
്ീ്മന്
റ്
അഥവഺ
ഓഫ഼സ്
തലത്ത഻ലഺണ്. അത്തരും ുജഺല഻കള഻ൽ ന്ദ് ഺഗഭവതയമഽള വവരഽും വ഻ദദ്ധരദ്ധരഽമഺണ് ഇത഻ൽ
ഉള്
ീപ്പടഽന്ത്, ഇവര് ുകസഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ വ഻വരങ്ങളുും
ര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽും
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല് സവ഼കര഻ചാണ് ഇന്
ഷവറന്
സ് നല്
കുണഺ ുവ ടുയഺ എന്ഽും നല്
കഽീന്ക഻ൽ
തീന് നത് വയവസ്ഥയ഻ൽ നല്
കണീമന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽും.

C. െയല്ുന്
റ് യാസ്ഡ മഺര്
ഗുരഖകൾ
എലലഺ കമ്പന഻കളുീട ഉ ുഭഺക്തഺക്കളുീട ആവശയങ്ങൽ ന഻റുവറ്റുക,
അവര്
ക്ക് തഺങ്ങഺൽ
കഴ഻യഽന് ര഼ത഻യ഻ൽ, അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്
ര഻ഗണനകൽ, ആ്ചയാറ഻യല് ൂന്ദ് സ഻ുംഗ്,
വ഻ ണ഻യ഻ീല ക഻ട ഻ട഻ചാണ മത്സരും തഽടങ്ങ഻യവ ലക്ഷയ്ും വചാണഺണ് അവരഽീട ഉത് ന്ങ്ങൽ
രാ കല് ന ീചയാറുന്ത്.
ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന് അട഻സ്ഥഺനതലും മഽതല് അവര്
ക്ക്
തഺത് രയമഽള വ വ഻ഭഺഗും ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത഻ന് അുനകും ഓപ്ഷനഽകൽ ലഭയമഺണ്, ഇന്ത്യൽ
വ഻ ണ഻യ഻ൽ മഽന്഻ട്ട് ന഻ല്
ക്കഽന്ത് ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ എ്ീസ് ന്
സ് ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻
ു ഺള഻സ഻യഺണ്.
ഓുരഺ
ഽത഻യ ഉത് ന്ത്ത഻നഽും വ഻ ണ഻യ഻ൽ ഇറക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പ് ഐആര്
ഡ഻എയഽീട
അനഽമത഻
ആവശയമഺണ്.
തഺീഴ
ന്ദ് ത഻ ഺദ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്
„ഫയല് ആന്
റ്
യാസ്‟
വയവസ്ഥകള്
ക്ക് അനഽസിതമഺയ഻ ഉത് ന്നും ീറഗഽുലറ്ററഽമഺയ഻ ഫയല് ീചയാറണും. ഒര഻ക്കല്
വ഻ ണ഻യ഻ൽ ഇറങ്ങ഻യഺൽ, മഺനദണ്ഡന്ദ് കഺരമഺയ഻ര഻ക്കണും ഉത് ന്ും വ഻ ണ഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും
഻ന്
വല഻ുക്ക ടതഽും.
വ഻ദയഺര്
ഥ഻കൽ ഫയല് ആന്
റ് യാസ് മഺനദണ്ഡങ്ങളുമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട
എലലഺ
വയവസ്ഥകൽ,
ുഫഺമഽകൽ,
റ഻ുട്ടണഽകൽ,
തഽടങ്ങ഻യവീയക്കഽറ഻ചാണ്
അറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കണും.
ഓുരഺ ഉത് ന്വഽും വ഻ ണ഻യ഻ല് അവതര഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽമ്പ്
ഐആര്ഡ഻എഐയഽീട
അനഽമത഻ ുനട഻യ഻ര഻ക്കണും.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഫയല് ആന്
റ് യാസ് വയവസ്ഥ
ന്ദ് കഺരും ഉത് ന്ും ീറഗഽുലറ്ററഽീട അടഽത്ത് ഫയല് ീചയാറണും. ഫയല് ആന്
റ് യാസ്
മഺര്
ഗുരഖകളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട
എലലഺ വയവസ്ഥകള്
, ുഫഺമഽകള്
, റ഻ുട്ടണഽകള്
,
തഽടങ്ങ഻യവീയക്കഽറ഻ചാണ് വ഻ദയഺര്
ഥ഻കള്മനസിന഻ലഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണും.
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ഐുര്
ഡ഻എ
മഺനദണ്ഡപ്പകഺരമഽള്ള
ുുരഺഗ
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
ഉത്പന്നങ്ങൾ
ക്കഽള്ള െയല് ുന്
റ് യാസ്ഡ നടപട഻പ്കമങ്ങൾ.
a) ഫയല് ആന്
റ് യാസ് നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ന്ദ് കഺരമഽള വ അധ഻കിതരഽീട അനഽമത഻
ലഭ഻ക്കഺീത ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത് ന്ങ്ങൽ വ഻ ണനും ീചയാറഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.
b) സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ
ഽറീപ്പടഽവ഻ക്കഽന് മഺനദണ്ഡങ്ങൽ അനഽസര഻ചാണ്
അധ഻കിതരഽീട
അനഽമത഻
ലഭ഻ക്കഺീത
ഇന്
ഷവറര്
ക്ക്
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത് ന്ങ്ങൽ
ര഻ഷ്കര഻ക്കഽവഺുനഺ ഽതഽക്കഽവഺുനഺ സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.
1. അധ഻കിതരഽീട അനഽമത഻ുയഺീട ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത് ന്ങ്ങൽക്ക് നീതക഻ലഽും
തരത്ത഻ലഽള വ
ര഻ഷ്കരണുമഺ
ഽതഽക്കുലഺ വരഽത്തഽകയഺീണക഻ൽ ആ
വ഻വരും
ര഻ഷ്കരണും അഥവഺ
ഽതഽക്കൽ ന഻ലവ഻ല് വരഽന്ത഻ന് 3 മഺസും
മഽീമ്പക഻ലഽും ു ഺള഻സ഻യഽടമീയ അറ഻യ഻ക്കണും. ുനഺട്ട഼സ഻ൽ
ഽതഽത്ത഻യത഻ന്
ീറ
അഥവഺ ര഻ഷ്കര഻ചാണത഻ന്
ീറ കഺരണും വയക്തമഺക്കണും ന്ദ് ുതയക഻ചാണ് ന്ദ് ഼മ഻യും
വര്
ദ്ധ഻ക്കഺനഽള വ കഺരണും.
2. ന്ദ് ഼മ഻യും ഉള്
പ്പീടയഽള വ ു ഺള഻സ഻ വയവസ്ഥകള്
ക്ക്
ര഻ഷ്കരണും അഥവഺ
ഽതഽക്കൽ
സുംഭവ഻ുചാണക്കഺും
എന്ത഻ന്
ീറ
സഺദ്ധയത
ീന്ദ് ഺസ്ീ ക്ട഻ൽ
ീവള഻ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കണും.
c) ഫയല് ആന്
റ് യാസ് അു ക്ഷ ുഫഺും ഐആര്
ഡ഻എഐ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ്
ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ട് അത് ുഡറ്റഺുബസ് ഷ഼റ്റ്, ഉ ുഭഺക്തി വ഻വരങ്ങൽ അടങ്ങ഻യ ഷ഼റ്റ്
ഉള്
ീപ്പടയഽള വ വ഻വ഻ധ അന്സ്ചറഽകളുീടീയഺപ്പും അയക്കണും.
ീന്ദ് ഺസ്ീ ക്ട഻ന്
ീറ ഒപ്പും ഓുരഺ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽും ഉ ുഭഺക്തി
വ഻വരങ്ങളടങ്ങഽന്
ഷ഼റ്റ്
നല്
കണും
മഺന്ദ്തമലല
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ
ര഻രക്ഷയഽീട
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ, ഒഴ഻വഺക്കലഽകൽ, ീേയ഻ും നല്
കഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽള വ കഺത്ത഻ര഻പ്പ്
കഺലഺവധ഻,
റ഻യ഻ുമ്പഴ്ീസ്മന്
റ്
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺുണഺ
ന഻ശ്ച഻ത
തഽക
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺുണഺ
ു യ്ക്ീമന്
റ്
നല്
കഽന്ത്,
ഽതഽക്കൽ
വയവസ്ഥകളുും
ആനഽകാലയങ്ങളുും ുകഺ-ു
അഥവഺ ഡ഻ഡസ്ടബ഻ള്
സ഻ന്
ീറ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ, റദഺക്കൽ
വയവസ്ഥകൽ, തഽടങ്ങ഻യവ ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
അധ഻കിതരഽീട അനഽമത഻ ുതടഽന്ത഻ന് മഽമ്പ് ഫയല് ആന്
റ് യാസ് അു ക്ഷയ഻ൽ
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ന഻യമ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ആ്ചയാറ഻യഽും കമ്പന഻യഽീട സ഻ഇഒയഽും
ഒപ്പുീവയ്ക്ക്കണും മഺന്ദ്തമലല സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ അധ഻കിതൽ അനഽശഺസ഻ക്കഽന് ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
രാ ുരഖയ഻ലഺയ഻ര഻ക്കണും.
d) ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത് ന്ും

഻ന്
വല഻ക്കൽ

1. ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത് ന്ും
഻ന്
വല഻ക്കഽന്ത഻ന്,
ന഻ലവ഻ലഽള വ
ു ഺള഻സ഻യഽടമകളുട
സമ്പാര്
ണ
വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും
഻ന്
വല഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
കഺരണവഽും സഹ഻തും ഇന്
ഷവറൽ അധ഻കിതരഽീട മഽന്
കാൽ അനഽമത഻ ുതടണും.
2. ു ഺള഻സ഻
ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ൽ
ഭഺവ഻യ഻ൽ
ഉത് ന്ും
഻ന്
വല഻ുചാണക്കഺനഽള വ
സഺദ്ധയതയഽും
ഉത് ന്ും
഻ന്
വല഻ചാണഺൽ
ു ഺള഻സ഻യഽടമകള്
ക്ക്
ലഭയമഺയ
ഓപ്ഷനഽകീളയഽും കഽറ഻ചാണ് വയക്തമഺയ഻ സാച഻പ്പ഻ക്കണും.
3. ന഻ലവ഻ലഽള വ
ഉ ുഭഺക്തഺക്കൽ
ഇന്
ഷവററ഻ന്
ീറ
അറ഻യ഻പ്പ഻ുനഺട്
ന്ദ് ത഻കര഻ക്കഽന്഻ീലലക഻ൽ ു ഺള഻സ഻
ഽതഽക്കൽ ത഼യത഻യ഻ൽ
഻ന്
വല഻ക്കീപ്പടഽകയഽും
വഹന഼യ വയവസ്ഥ ന്ദ് കഺരും ഇന്
ഷവററ഻ൽ ന഻ന്ഽും ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ഽത഻യ ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഺും.
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4.

ഽത഻യ ഉ ുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക്

഻ന്
വല഻ക്കീപ്പട്ട ു ഺള഻സ഻ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറരഽത്.

e) ന഻യമ഻ചാണ഻ട്ടുള വ
ആ്ചയാറ഻
കഽറഞ്ഞത്
വര്
ഷത്ത഻ൽ
1
തവണീയക഻ലഽും
വ഻ ണ഻യ഻ലഽള വ ഉത് ന്ങ്ങളുീട എലലഺ വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും
ര഻ുശഺധ഻ക്കണും.
ഉത് ന്ും
സഺമ്പത്ത഻കമഺയ഻
ഗഽണന്ദ് ദമീലലന്്
ക ീടത്തഽകയഺീണക഻ൽ
അഥവഺ
നീതക഻ലഽും
കഺരയത്ത഻ൽ
കഽറവ്
ക ീടത്തഽകയഺീണക഻ൽ
ന഻യമ഻ക്കീപ്പട്ട
ആ്ചയാറ഻യ്ക്ക്ക് ഉത് ന്ും
ഽനരവുലഺകനും ീചയ്ക്ത് ഫയല് ആന്
റ് യാസ്
നട ട഻ന്ദ്കമത്ത഻ലാീട ര഻ഷ്കര഻ക്കഽന്ത഻ന് അു ക്ഷ഻ക്കഺും.
f) ഫയല് ആന്
റ് യാസ് അനഽമത ലഭ഻ചാണ് 5 വര്
ഷും കഴ഻ഞ്ഞ ഒരഽ ഉത് ന്ത്ത഻ന്,
അവസ്ഥ, ലഺപ്സ്,
ല഻ശ ന഻രക്കഽകൽ, നഺണയീപ്പരഽപ്പും, ീചലവഽകൽ, മറ്റ്
ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട ഘടകങ്ങള് എന്഻വയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഉത് ന്ും രാ കല് ന
ീചയ്ക്തുപ്പഺഴഽള വ യഥഺര്
ഥ അനഽമഺനങ്ങളുമഺയ഻ തഺരതമയും ീചയ്ക്ത് ഉത് ന്ത്ത഻ന്
ീറ
ന്ദ് കടനും ആ്ചയാറ഻യ്ക്ക്ക് അവുലഺകനും ീചയാറഺും.
D. ഐുര്
ഡ഻എഐയഽീട
മഺനദണ്ഡങ്ങൾ

മറ്റഇ

ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ

ഫയല് അന്
റ് യാസ് മഺനദണ്ഡങ്ങൽ കാടഺീത, തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയഽും ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലഷനഽകള്
ക്ക് ആവശയമഺണ്:
a. കമ്പന഻യഽീട ുബഺര്
ഡ഻ന്
ീറ അുംഗ഼കരുത്തഺീട എലലഺ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുും
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് നയും വ഻കസ഻പ്പ഻ക്കണും. ീന്ദ് ഺസ്ീ ക്ട്
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻ വഺങ്ങഽന് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ീല മറ്റ് കഺരയങ്ങൽ
വ഻വര഻ക്കണും. കമ്പന഻യഽീട നയും അനഽസര഻ചാണ് അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന് ആവശയമഺയ
വ഻വരങ്ങൽ ുശഖര഻ക്കഽന്ത഻ന് ഇത്തരും ുഫഺും അനഽുയഺജയമഺയ഻ര഻ക്കണും.
b. അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്
നയും
അുതഺറ഻റ്റ഻യഽമഺയ഻
ഫയൽ
ീചയാറണും.
ഇത്
ആവശയമഺയത഻നഺൽ
കമ്പന഻യ്ക്ക്ക്
നയും
ര഻ഷ്കര഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
അവകഺശും
ന഻ലന഻ര്
ത്തഺും,
ുക്ഷ ഓുരഺ
ര഻ഷ്കരണവഽും അുതഺറ഻റ്റ഻യ്ക്ക്ക് മഽമ്പഺീക ഫയൽ
ീചയാറണും.
c. ുബഺര്
ഡ഻ന്
ീറ അുംഗ഼കഺരമഽള വ അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് നയത്ത഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
നീതഺരഽ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസലഽും സവ഼കര഻ക്കുണഺ ുവ ടുയഺ എന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺും.
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ന഻രസ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ആ വ഻വരണും കഺരയ-കഺരണും സഹ഻തും
ീന്ദ് ഺസ്ീ ക്ട഻ീന ുരഖഺമാലും എഴഽത഻ അറ഻യ഻ക്കണും.
d. ന്ദ് ഼മ഻യും
കാടഺീത
നീതക഻ലഽും
തരത്ത഻ലഽള വ അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് ുലഺഡ്ഡ഻ുംഗ്
ചഺര്
ജഽകൽ ഈടഺക്കഽകയഺീണക഻ൽ ആ വ഻വരും ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻
അറ഻യ഻ക്കഽകയഽും ു ഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചയാറുന്ത഻ന് മഽമ്പ് അതഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട്
ു ഺള഻സ഻യഽടമയഽീട സമ്മതും ുനടണും.
e. ു ഺള഻സ഻യഽീട നീതക഻ലഽും ഘട്ടത്ത഻ൽ അഥവഺ ഽതഽക്കഽന് സമയത്ത് ീതഺഴ഻ൽ മഺറ്റും
ു ഺലഽള വ നീതക഻ലഽും വ഻വരും ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ക്ക് ആവശയമഺീണക഻ൽ, അത്
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
ുഫഺമഽകള഻ൽ ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ീയ
ീകഺ ട്
ാര഻പ്പ഻ചാണ്
ു ഺള഻സ഻യഽീട
ഭഺഗമഺയ഻
ുചര്
ക്കണും,
മഺന്ദ്തമലല
അത്തരും
വ഻വരങ്ങൽ
ആവശയമഺയ഻ വന് സഺഹചരയവഽും അത്തരും സഺഹചരയത്ത഻ൽ ബഺധകമഺയ
വയവസ്ഥകളുും വയക്തമഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണും
f. ുനരീത്ത ന്ദ് ുവശ഻ക്കഽക, തഽടര്
ചാണയഺയ഻
ഽതഽക്കഽക, അനഽകാലമഺയ ീേയ഻ും
അനഽഭവങ്ങൽ തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് ു ഺള഻സ഻യഽടമകള്
ക്ക് ആനഽകാലയും ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ
നല്
ക഻ുയക്കഽും മഺന്ദ്തമലല ആ വ഻വരും ീന്ദ് ഺസ്ീ ക്ട഻ലഽും ു ഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ലഽും
ഫയല്ആന്
റ് യാസ് മഺനദണ്ഡങ്ങളുീട അുംഗ഼കഺരുത്തഺീട ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽും.
ുുരഺഗ
ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ
സംബന്ധമ഻ച്ചുള്ള മഺനദണ്ഡങ്ങൾ

ുപഺര്
ട്ട്യൂട്ട്ബ഻ല഻റ്റ഻
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(വഹന഼യത)

ഐആര്
ഡ഻എഐ ൂലഫ് - ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ വഹന഼യതീയ സുംബന്ധ഻ചാണുള വ
മഺനദണ്ഡങ്ങൽ
വളീര
വയക്തമഺയ഻
തീന്
ഽറീപ്പടഽവ഻ചാണ഻ട്ടു ട്.
അവ
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
1. തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുകസഽകള഻ൽ ു ഺര്
ട്ടബ഻ള഻റ്റ഻ (വഹന഼യത) അനഽവദ഻ക്കഺും:
a. ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ഉള്
പ്പീട ുനഺൽ-ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ
എലലഺ വയക്ത഻ഗത ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻കൽ

ഽറത്ത഻റക്കഽന്

b. ുനഺൽ-ൂലഫ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കളുീട
ന്ദ്ഗാപ്പ്
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ു ഺള഻സ഻യഽീട ക഼ഴ഻ൽ വരഽന് കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങൽ ഉള്
പ്പീടയഽള വ ഓുരഺ അുംഗങ്ങളുും
അത്തരും ന്ദ്ഗാപ്പ് ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും അുത ഇന്
ഷവററഽീട ക഼ഴ഻ൽ തീന്യഽള വ
വയക്ത഻ഗത ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻യ഻ുലക്ക് അഥവഺ ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ
ു ഺള഻സ഻യ഻ുലക്ക് കഽട഻ുയറഽക. അത഻നഽുശഷും, അവര്
ക്ക് അടഽത്ത
ഽതഽക്കൽ
ഽതഽക്കൽ മഽതൽ ു ഺര്
ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻ അവകഺശും ഉന്യ഻ക്കഺും.
2.

ഽതഽക്കഽന് സമയതത് മഺന്ദ്തുമ
ു ഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് ു ഺര്
ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു, ു ഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻ സമയത്ത് സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.

3. ഒരഽ ു ഺള഻സ഻യഽടമയക്ക് തന്
ീറ ു ഺള഻സ഻ മീറ്റഺരഽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യ഻ുലക്ക്
മഺറ്റണീമക഻ൽ, അതഺയത് കഽടഽുംബത്ത഻ീല എലലഺ അുംഗങ്ങീളയഽും ഉള്
പ്പീട മഽഴഽവൽ
ു ഺള഻സ഻യഽും മഺറ്റണീമക഻ൽ ന഻ലവ഻ലഽള വ ു ഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ് ഼മ഻യും ഽതഽക്കഽന്ത഻ന് 45
ദ഻വസങ്ങള്
ക്ക് മഽീമ്പക഻ലഽും അയഺൽ അത്തരും കമ്പന഻യ഻ൽ അു ക്ഷ഻ക്കണും.
4. ന഻ലവ഻ലഽള വ ു ഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ് ഼മ഻യും
ഽതഽക്കഽന്ത഻ന് 45 ദ഻വസങ്ങള്
ക്ക് മഽീമ്പക഻ലഽും
ു ഺള഻സ഻യഽടമ ഐആര്
ഡ഻എഐ ന഻ര്
ുദശ഻ചാണ഻ട്ടുള വ മഺതികയ഻ലഽള വ ുഫഺമ഻ൽ അു ക്ഷ
നല്
കഽന്ത഻ൽ
രഺജയീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ ഒരഽ
ഽത഻യ ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറഺനഽും ീചയാറഺത഻ര഻ക്കഺനഽും സഺധ഻ക്കഽും.
5. അത്തരും ഒരഽ അറ഻യ഻പ്പ് ലഭ഻ചാണഺലഽടൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻
വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്
വ഻വ഻ധ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത് ന്ങ്ങളുീട വ഻വരങ്ങളുും അന്സ്ചൽ ഐ
ന്ദ് കഺരമഽള വ ു ഺര്
ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻ ുഫഺമഽും ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന്
ീറ ഒപ്പും നല്
കഽും.
6. ു ഺള഻സ഻യഽടമ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ന്
ീറ ഒപ്പും ു ഺര്
ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻ ുഫഺമഽും
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ഻ൽ സമര്
പ്പ഻ക്കഽും.

ാര഻പ്പ഻ചാണ്

7. ു ഺര്
ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻ ുഫഺും ലഭ഻ചാണു കഴ഻ഞ്ഞഺൽ, ു ഺള഻സ഻യഽടമയഽീട ീമഡ഻ക്കല് -ീകയ഻ും
ചര഻ന്ദ്തവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വ഻ശദഺുംശങ്ങള്
ക്കഺയ഻ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ന഻ലവ഻ലഽള വ
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പടഽും.
8. അത്തരും അഭയര്
ഥ ലഭ഻ക്കഽന് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ഐആര്
ഡ഻എഐയഽീട ീവബ്
ു ഺര്
ട്ടല഻ൽ
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ് കഺരമഽള വ വ഻വരങ്ങൽ ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട മഺതികയ഻ൽ അഭയര്
ഥ
ലഭ഻ചാണ് 7 ദ഻വസങ്ങള്
ക്കഽള വ഻ൽ നല്
കണും.
9. ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട സമയ ര഻ധ഻യ്ക്ക്കഽള വ഻ൽ ന഻ലവ഻ലഽള വ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻
ുഡറ്റഺ
നല്
കഽന്ത഻ൽ
രഺജയീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ, അത് ഐആര്
ഡ഻എയഽീട ന഻ര്
ുദശങ്ങളുീട
ലുംഘനമഺയ഻
കണക്കഺക്കഽകയഽും
1938-ീല
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ന഻യമ
ന്ദ് കഺരും
ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് ഻ഴ ചഽമത്തഽകയഽും ീചയാറുും.
10. ന഻ലവ഻ലഽള വ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ുഡറ്റഺ ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷും, 2002-ീല
ഐആര്
ഡ഻എ (ു ഺള഻സ഻യഽടമകളുീട തഺതഺ രയ സുംരക്ഷും) ചട്ടങ്ങള഻ീല ചട്ടും 4 (6)
ന്ദ് കഺരും
ഽത഻യ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ അ ടര്
ൂററ്റ് ീചയ്ക്ത് ആ
വ഻വരും ു ഺള഻സ഻യഽടമീയ അറ഻യ഻ക്കഽും.
198

11. സമയ ര഻ധ഻യ്ക്ക്കഽള വ഻ൽ ുഡറ്റഺ ലഭ഻ക്കഽകയഽും ഐആര്
ഡ഻എയഽമഺയ഻ ഫയല് ീചയ്ക്ത
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് നയും ന്ദ് കരും ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ 15 ദ഻വസത്ത഻നഽള വ഻ൽ
ു ഺള഻സ഻യഽടമയഽീട
അഭയര്
ഥയ്ക്ക്കഽള വ
ത഼രഽമഺനും
അറ഻യ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറുകയഺീണക഻ൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ന഻രസ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
അവകഺശമ഻ലല, അവര്
ക്ക് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ സവ഼കര഻ുചാണ മത഻യഺകഽ.
12. ഽതഽുക്ക ട
ത഼യത഻യ഻ൽ
ു ഺര്
ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻
സുംബന്ധ഻ചാണ്
സവ഼കര഻ക്കുണഺ ുവ ടുയഺ എന് ത഼രഽമഺനും ലഭ഻ചാണ഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ

ഽത഻യ

ഇന്
ഷവററഽീട

a. ു ഺള഻സ഻യഽടമയഽീട അഭയര്
ഥന ന്ദ് കഺരും ഹിസവകഺലുത്തയ്ക്ക്ക്
ുന്ദ് ഺ-ുററ്റ്
ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ൽ കഽറഞ്ഞത് ഒരഽ മഺസുത്തയ്ക്ക്ക് ന഻ലവ഻ലഽള വ ു ഺള഻സ഻ ന഼ട്ടഺൽ
സഺധ഻ക്കഽും.
b.

ഽത഻യ ഇന്
ഷവറഽീട ത഼രഽമഺനും ലഭ഻ക്കഽന്ത് വീര അഥവഺ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ ുരഖമാലും എഴഽത഻ നല്
കഽന് അഭയര്
ഥയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന഻ലവ഻ലഽള വ
ു ഺള഻സ഻ റദഺക്കഽകയ഻ലല.

c.

ഽത഻യ ഇന്
ഷവറൽ എലലഺ സഺഹചരയത്ത഻ലഽും ഹിസവ കഺലഺവധ഻
അനഽസര഻ചാണ് തീന് റ഻സ്ക് ആരുംഭ഻ുക്ക ട ത഼യത഻ കണക്കഺക്കണും.

ത഼രഽന്ത഻ന്

d. നീതക഻ലഽും
സഺഹചരയത്ത഻ൽ
ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ന഻ലവ഻ലഽള വ
ഇന്
ഷവററഽമഺയ഻ ു ഺള഻സ഻ തഽടരണീമന്് ുതഺന്഻യഺൽ,
ഽത഻യ വയവസ്ഥകീളഺന്ഽും
ചഽമത്തഺീത സഺധഺരണയഽള വ ന്ദ് ഼മ഻യും ഈടഺക്ക഻ തഽടരഺൽ അനഽവദ഻ക്കഽും.
13. ു ഺള഻സ഻യഽടമ
മഽകള഻ല്
റഞ്ഞത്
ു ഺീല
ഹിസവകഺലുത്തയ്ക്ക്ക്
ു ഺള഻സ഻
ദ഼ര്
ഘ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും ആ സമയത്ത് ീേയ഻ും ഉ ടഺകഽകയഽും ീചയാറുകയഺീണക഻ൽ,
ന഻ലവ഻ലഽള വ ഇന്
ഷവറൽ ീേയ഻ും നല്
കഽന് ു ഺള഻സ഻ വര്
ഷീത്ത ബഺക്ക഻ ന്ദ് ഼മ഻യും കാട഻
ഈടഺക്ക഻
ീേയ഻ും
സവ഼കര഻ക്കഽും.
അത്തരും
സഺഹചരയത്ത഻ൽ,
ു ഺള഻സ഻യഽടമ
ബഺക്ക഻യഽള വ കഺലഺവധ഻യ഻ീല ന്ദ് ഼മ഻യും നല്
ക഻ ഒരഽ വര്
ഷുത്തക്ക് കാട഻ ന഻ലവ഻ലഽള വ
ഇന്
ഷവററഽീട ക഼ഴ഻ൽ തഽടുര ടതഺണ്.
14. ു ഺര്
ട്ട഻ുംഗ് വഴ഻ ു ഺള഻സ഻ സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ന്,
ു ഺര്
ട്ട഻ുംഗ഻നഺയ഻ ഇന്
ഷവറൽ
യഺീതഺരഽതരത്ത഻ലഽമഽള വ അധ഻ക ചഺര്
ജ് ഈടഺക്കഽകുയഺ ുലഺഡ് ീചയാറുകുയഺ
ീചയാറരഽത്.
15. ു ഺര്
ട്ട്
ീചയ്ക്ത
നല്
ുക ടത഻ലല.

ു ഺള഻സ഻

സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ന്

ഇടന഻ലഺക്കഺര്
ക്ക്

കമ്മ഼ഷൽ

16. ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ, ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങളുും സമയബന്ധ഻തമഺയ
ഒഴ഻വഺക്കലഽകളുീടയഽും
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
ു ഺള഻സ഻
ുനരീത്ത
തീന്
ഇലലഺതഺയ഻ട്ടു ീടക഻ൽ
അത്
കണക്ക഻ീലടഽക്കഽകയഽും
ഽത഻യ
ു ഺര്
ട്ട്
ീചയ്ക്ത
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ആ ര഻ധ഻ വീര കഽറയ്ക്ക്കഽകയഽും ീചയാറഺും.
കഽറ഻പ്പ് 1: ച഻ല അസഽഖത്ത഻ന്
ീറ അഥവഺ ച഻ക഻ത്സയഽീട കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഺവധ഻
ുനരത്തീത്ത
ു ഺള഻സ഻ീയക്കഺളുും
ഽത഻യ
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ
കാടഽതലഺീണക഻ൽ,
ു ഺര്
ട്ട഻ുംഗ഻നഺയ഻ ു ഺള഻സ഻യഽടമ സമര്
പ്പ഻ക്കഽന്
ു ഺര്
ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻ ുഫഺമ഻ൽ അത് വയക്തമഺയ഻ വ഻വര഻ചാണ഻ര഻ക്കണും.
കഽറ഻പ്പ് 2: ന്ദ്ഗാപ്പ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ, മഽന്
ു ഺള഻സ഻യ഻ീല ന഻ലവ഻ലഽള വ
ുരഺഗങ്ങളുും സമയബന്ധ഻തമഺയ ഒഴ഻വഺക്കലഽകളു കണക്ക഻ീലടഽക്കഺീത
തഽടര്
ചാണയഺയ഻ എന്ദ്ത വര്
ഷും
ര഻രക്ഷ എടഽത്ത഻ട്ടു ീടന്ത഻ന്
ീറ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
മഽകള഻ൽ
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്്
ു ഺീല
ഓുരഺ
അുംഗങ്ങള്
ക്കഽും ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് നല്
കഽും.
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17. മഽന് ു ഺള഻സ഻യ഻ീല
ഇന്
ഷവൽ
തഽകയഽും
ഇന്
ഷവൽ
ീചയാറുന്
വയക്ത഻യഽീട
അഭയര്
ഥന്ദ് കഺരും മഽൽ ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ മഽൽ ഇന്
ഷവററ഻ൽ ന഻ന്ഽും ുനട഻യ കയഽമ഻ുലറ്റ഼വ്
ുബഺണസ഻ന്
ീറ
ര഻ധ഻ വീര ഇന്
ഷവൽ തഽക വര്
ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത് ു ഺര്
ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻യ഻ൽ
ബഺധകമഺണ്.
ഉദഺ. - 2 ലക്ഷും രാ
ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽും 5000 രാ
ഇന്
ഷവറൽ എയ഻ല് ന഻ന്ഽും
ുബഺണസഽമഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻ ഇന്
ഷവറൽ ബ഻യ഻ുലക്ക് മഺറഽകയഽും ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ
സവ഼കര഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുകയഺീണക഻ൽ ഇന്
ഷവറൽ ബ഻ അയഺള്
ക്ക് 2.5 ലക്ഷത്ത഻ന്
ീറ
ഇന്
ഷവറൽ തഽക വഺദ്ധരദഺനും ീചയ്ക്ത് 2.5 ലക്ഷും രാ യ്ക്ക്ക് ബഺധകമഺയ ന്ദ് ഼മ഻യും
ഈടഺക്കഽും. ഇന്
ഷവറര് ബ഻യ്ക്ക്ക് 2.5 ലക്ഷും രാ യഽീട ഉത് ന്മ഻ീലലക഻ൽ
അടഽത്ത
ഉയര്
ന് സ്ഺബഺയ 3 ലക്ഷും രാ യഽീട ഉത് ന്ും വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുകയഽും 3ലക്ഷും
രാ യ്ക്ക്ക് ബഺധകമഺയ ന്ദ് ഼മ഻യും ഈടഺക്കഽകയഽും ീചയാറുും.
18. ഇന്
ഷവററഽമഺൽ
ു ഺള഻സ഻ കരഺറ഻ലഽും
ീന്ദ് ഺസീ ക്ടസ്, ീസയ഻ല്
സ് ല഻റ്റുറചാണൽ
അഥവഺ അതഽു ഺലാള വ മറ്റ് ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകള഻ൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങൽ
ു ഺള഻സ഻യഽടമയഽീട ന്ദ്ശദ്ധയ഻ൽ ീകഺ ടഽവരഽന്ത഻ൽ ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കണും:
a. എലലഺ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻കളുും ു ഺര്
ട്ടബ഻ളഺണ്;
b. ു ഺള഻സ഻യഽടമ
ു ഺള഻സ഻
ഽതഽക്കഽന്ത഻ന്
വളീര
മഽമ്പ്
തീന്
ു ഺര്
ട്ടബ഻ല഻റ്റ഻യ്ക്ക്കഺയ഻ മീറ്റഺരഽ ഇന്
ഷവറീറ സമ഼ ഻ക്കണും ഇങ്ങീന
ഽത഻യ
ഇന്
ഷവറൽ
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ
സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ീല
കഺലതഺമസും
മാലമഽ ടഺുയക്കഺവഽന് ഇടുവള ഒഴ഻വഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.

E. ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ
ഉപകരണങ്ങളും

അട഻സ്ഥഺന

തതവങ്ങളും

അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്

1. അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗഽമഺയ഻ ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട് അട഻സ്ഥഺന തതവങ്ങൾ
നീതഺരഽ സരര്
ഭത്ത഻ലഽും, ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് അഥവഺ ജനറൽ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ,
റ഻സ്കഽകള് സവ഼കര഻ക്കഽന്തഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട്
ന഻യമ രമഺയ
ച഻ല
തതവങ്ങൽ
ന഻ലന഻ല്
ക്കഽന്ഽ ട്.
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻നഽും ഇത്തരും തതവങ്ങൽ ബഺധകമഺണ്,
ഇത്തരത്ത഻ലഽള വ നീതക഻ലഽും ഒരഽ തതവും ലുംഘ഻ക്കീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ, ഇന്
ഷവറീറ ബഺദ്ധയത
ഒഴ഻വഺക്കഽക എന് ത഼രഽമഺനത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽും, ഇത് ു ഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്ക് ഒരഽ ഺട്
അതിപ്ത഻യഽും സുംഘര്
ഷവഽും സിഷ്ട഻ക്കഽും.
1. നറ്റവഽും മ഻കചാണ വ഻ശവഺസവഽും (ഉബ്റ഼മ ൂഫ്സ്) ഇന്
ഷവറന്
സ് തഺല് രയവഽും
2. അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ഻നഽള്ള ഉപകരണങ്ങൾ
ഇീതഺീക്ക
അ ടര്
ൂററ്റര്
ക്കഽള വ
വ഻വരങ്ങളുീട
ുന്ദ്ശഺതസിനുകളഺണ്,
ഇത഻ന്
ീറ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
റ഻സ്ക്
വ഻ഭജനും
നടത്തഽന്തഽും
അന്ത്഻മ
ന്ദ് ഼മ഻യങ്ങൽത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്തഽും.
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻നഽള വ
ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട ഉ കരണങ്ങളഺണ്:
a) ീപ്പഺുപ്പഺസല് ുെഺം
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട ആുരഺഗയ രവഽും വയക്ത഻ രവഽമഺയ എലലഺ സക഼ര്
ണ വ഻വരങ്ങളുും
(അതഺയത് ന്ദ് ഺയും, ീതഺഴ഻ൽ, ശര഼ര ന്ദ് കിത഻, ശ഼ലങ്ങൽ, ആുരഺഗയ സ്ഥ഻ത഻,
വരഽമഺനും,
ന്ദ് ഼മ഻യും
അടയ്ക്ക്കഽന്ത഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ
വ഻വരങ്ങള് തഽടങ്ങ഻യവ)
ുശഖര഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
ഈ
ുഡഺക്കഽീമന്
റഺണ്
കരഺറ഻ന്
ീറ
അട഻ത്തറ.
ഇത്
ഉത് ന്ത്ത഻ന്
ീറ അഥവഺ കമ്പന഻യഽീട ചട്ടന്ദ് കഺരും ഒരഽ കാട്ടും ുചഺദയും മഽതൽ ഒരഽ
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സമ്പാര്
ണ ുചഺദയവല഻ വീരയഺകഺും, അങ്ങീന എലലഺ വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങളുും
ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ീടന്്
ഉറപ്പഺക്കഽകയഽും
അത഻ന്
അനഽസിതമഺയ
ര഻രക്ഷ
നല്
കഽവഺനഽും സഺധ഻ക്കഽും. ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ എീന്ത്ക഻ലഽും വ഻വരും മറചാണു
ീവയ്ക്ക്കഽകുയഺ
കിന്ദ്ത഻മും
കഺണ഻ക്കഽകുയഺ
ീചയാറുകയഺീണക഻ൽ
ു ഺള഻സ഻
അസഺധഽവഺകഽും
b) പ്പഺയം ീതള഻യ഻ക്കഽന്ന ുരഖ
ഇന്
ഷവൽ
ീചയാറുന്
വയക്ത഻യഽീട
ന്ദ് ഺയത്ത഻ന്
ീറ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
ന്ദ് ഼മ഻യും
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത്. ആയത഻നഺൽ എന്
ുറഺൽ ീചയാറുന് സമയത്ത് വയസിന് ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽന്
വയസിന് അത഻നഽള വ ുരഖ ഹഺജരഺക്ക഻ ീവര഻ൂഫ ീചയാറണും.
ഉദഺഹരണം
ഇന്ത്യയ഻ൽ, ന്ദ് ഺയും ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരഖയഺയ഻ ഒരഽ ഺട് ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ
ര഻ഗണ഻ക്കഽും
ുക്ഷ അവീയലലഺും തീന് ന഻യമ രമഺയ഻ സവ഼കര഻ക്കഽകയ഻ലല. നറ്റവഽും സഺധഽതയഽള വ
ുരഖകീള ര ടഺയ഻ തരുംത഻ര഻ചാണ഻ട്ടു ട്. അവയഺണ്:
a) സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ്
ന്ദ് ഺയും
ീതള഻ക്കഽന്
ുരഖ:
ഇവയ഻ൽ
ച഻ലതഺണ്
സ്ക്കാൽ
സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്,
ഺസ്ു ഺര്
ട്ട്, ുഡഺമ഻ൂസൽ സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്,
ഺൽ കഺര്
ഡ്,
തഽടങ്ങ഻യവ.
b) സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ന്ദ് ഺയും ീതള഻ക്കഽന് ുരഖ: ഇവയ഻ൽ ച഻ലതഺണ് ുറഷൽ കഺര്
ഡ്,
ുവഺട്ടര് ഐഡ഻,
ന്ദ് ഺയമഺയവരഽീട
സതയവങ്മാലും.
ന്ദ്ഗഺമ ് ചഺയത്ത്
സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്, തഽടങ്ങ഻യവ.

c) സഺമ്പത്ത഻ക ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൾ
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട സഺമ്പത്ത഻ക ന഻ല അറ഻യഺന് കഴ഻യഽന്ത്
ആനഽകാലയ ഉത് ന്ങ്ങള്
നല്
കഽന്ത഻നഽും ധഺര്
മ്മ഻ക വ഻ ത്ത് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽും വളീര ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ടതഺണ്.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും,
ീ ഺതഽുവ തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ുകസഽകള഻ൽ മഺന്ദ്തമഺണ്
സഺമ്പത്ത഻ക ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ ആവശയീപ്പടഽക
a) വയക്ത഻ഗത അ കട ര഻രക്ഷ അഥവഺ
b) ഉയര്
ന് ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽള വ ര഻രക്ഷ അഥവഺ
c) ന്ദ് സ്തഺവ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് വരഽമഺനവഽും ആവശയീപ്പട്ട
ര഻രക്ഷയഽും തമ്മ഻ൽ
ുചരഺീത വര഻ക.
d) ീമഡ഻ക്കല് റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട്യൂട്ട്ുകൾ
ഇന്
ഷവററഽീട മഺനദണ്ഡങ്ങൽ അനഽസര഻ചാണഺണ് ീമഡ഻ക്കൽ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ ആവശയമഺയ഻
വരഽന്ത്,
ഇത് ീ ഺതഽുവ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ന്ദ് ഺയത്ത഻ന്
ീറ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും,
ച഻ലുപ്പഺൽ
ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത
ര഻രക്ഷ
തഽകയഽീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ീല ച഻ല ുചഺദയങ്ങള്
ക്കഽള വ
ഉത്തരങ്ങളുും ീമഡ഻ക്കൽ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട് ആവശയീപ്പടഽന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽും.
e) ീസയ഻ല്
സ്ഡ ജ്഼വനക്കഺരന്
ീറ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട്യൂട്ട്ുകൾ
കമ്പന഻യഽീട
അട഻സ്ഥഺന
തലത്ത഻ലഽള വ
അ ടര്
ൂററ്ററഽമഺരഺയ഻
ീസയ഻ല്
സ്
ജ഼വനക്കഺരീനയഽും കഺണഺൽ സഺധ഻ക്കഽും, അവരഽീട റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട഻ലഽള വ വ഻വരങ്ങൽ വളീര
ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ടതഺയ഻
ര഻ഗണ഻ക്കഽും.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും,
കാടഽതല്
ബ഻സ഻നസിന്
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ഉ ടഺക്കഽന്ത഻ന് ീസയ഻ല്
സ് ജ഼വനക്കഺരന്
ന്ദ് ുതയക ആനഽകാലയും ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഺൽ
ഇവ഻ീടയഽും വയക്ത഻ രമഺയ ച഻ല ലഺഭ തഺത് രയവഽും ഉ ടഺകഽും.
ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പര഼ക്ഷ 2
നറ്റവഽും ഉത്തമമഺയ വ഻ശവഺസും എന് തതവും
-------------- ആണ്.
I.
II.
III.
IV.

അ

ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ൽ

ഺല഻ുക്ക

ടത് -----

ഇന്
ഷവറൽ
ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻
ഇന്
ഷവററഽും ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽും
ീമഡ഻ക്കൽ ര഻ുശഺധകൽ

ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പര഼ക്ഷ 3
ഇന്
ഷവറന്
സ് തഺത് രയും എന്ഺൽ ----------I. ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വസ്തഽവ഻ൽ ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽള വ സഺമ്പത്ത഻ക തഺത് രയും
II. ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉള വ ഒരഽ ആസ്ത഻
III. ഒുര നഷ്ടത്ത഻ന് ഒന്഻ലധ഻തും കമ്പന഻കൽ നഷ്ടും
ക഻ടഽുമ്പഺൽ അത഻ൽ
ഇന്
ഷവററഽീടയഽും ഓഹര഻
IV. ഇന്
ഷവററ഻ൽ ന഻ന്ഽും റ഻ക്കവൽ ീചയാറഺവഽന് നഷ്ടത്ത഻ന്
ീറ ആീക തഽക

ഓുരഺ

F. അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് പ്പപ്ക഻യ
ഒര഻ക്കല് ആവശയമഺയ വ഻വരങ്ങൽ ലഭ഻ചാണ് കഴ഻ഞ്ഞഺൽ,
അ ടര്
ൂററ്റൽ ു ഺള഻സ഻യഽീട
ചട്ടങ്ങൽ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽും. ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസിന഻ൽ ീ ഺതഽുവ ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് രാ ങ്ങളഺണ്:
1. ീമഡ഻ക്കല് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്
ീമഡ഻ക്കൽ
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്
എന്ഺൽ
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ു ഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക്
അു ക്ഷ഻ക്കഽന് വയക്ത഻ുയഺട് അയഺളുീട ആുരഺഗയന഻ല ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ീമഡ഻ക്കൽ
റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ ഹഺജരഺക്കഺൽ ആവശയീപ്പടഽും. അങ്ങീന ുശഖര഻ചാണ ആുരഺഗയവഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട വ഻വരങ്ങൽ നത്
ര഻രക്ഷ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറണും, എന്ദ്ത
ര഻ധ഻വീര, നന്ത്്
വയവസ്ഥകള഻ലഽും
എീന്ത്ഺീക്ക
ഒഴ഻വഺക്കലഽകളുീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
എന്഻വ
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ര഻ുശഺധ഻ക്കഽും. അങ്ങീന റ഻സ്ക് സവ഼കര഻ക്കുണഺ
ുവ ടുയഺ
എന്ഽും
സവ഼കര഻ക്കഽീന്ക഻ൽ
ര഻രക്ഷയഽീട
ചട്ടങ്ങൽ
എന്഻വ
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത഻ന് ീമഡ഻ക്കൽ അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന് സഺധ഻ക്കഽും.
ീമഡ഻ക്കല് അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന് ീമഡ഻ക്കൽ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ സവ഼കര഻ചാണ്
ര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻ന്
വളീരുയീറ ീചലവ് വരഽും. മഺന്ദ്തമലല, ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ഉയര്
ന് ഡ഻ന്ദ്ഗ഻യ഻ലഽള വ ീമഡ഻ക്കൽ
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽുമ്പഺൽ അവരഽീട ുമൽ „ന്ദ്ക഼ും-സ്ക഻മ്മ഻ുംഗ്‟ (നറ്റവഽും മ഻കചാണ
ര഼ത഻യ഻ലഽള വ റ഻സ്ക് മഺന്ദ്തും സവ഼കര഻ക്കഽകയഽും മറ്റുള വ ന഻ുഷധ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുക).
ആവശയമഺയ വ഻വരങ്ങൽ നല്
കഺത്തത് മാലവഽും വ഻ശദമഺയ
ര഻ുശഺധനകൽ ീചുയാറ ട഻
വരഽന്ത഻നഺൽ ീന്ദ് ഺസ്ീ ക്ട഼വ് ീേയ഻ന്
റ഻ന് ആശകയഽ ടഺക്കഽകയഽും അങ്ങീന
അത്തരും
ഇന്
ഷവറ഻ൽ ന഻ന്ഽും ര഻രക്ഷ എടഽക്കഺൽ തഺത് രയമഽള വ വയക്ത഻കളുീട എണും കഽറയഽകയഽും
ീചയാറുും.
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വയക്ത഻ഗത ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട ആുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻യഽും ന്ദ് ഺയവഽും
വളീര ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ടതഺണ്. മഺന്ദ്തമലല ന഻ലവ഻ീല ആുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻യഽും വയക്ത഻ഗതകഽടഽുംബ രമഺയ ീമഡ഻ക്കൽ ചര഻ന്ദ്തവഽും
നീതക഻ലഽും അസഽഖും മഽന് ് ഉ ടഺയ഻രഽുന്ഺ
എന്ഽും ഭഺവ഻യ഻ൽ ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺുക ട഻ വരഽന് സഺഹചരയും അഥവഺ
ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ ആവശയമഺയ഻ വരഽന് സഺഹചരയത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഺവഽന് ആുരഺഗയ
ന്ദ് ം  നങ്ങളുും
ഉ ടഺകഺനഽള വ
സഺധയതയഽും
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത഻ന്
അ ടര്
ൂററ്റീര
സഹഺയ഻ക്കഽും.
മഺന്ദ്തമലല മഽന് ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ ച഻ക഻ത്സ, ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷനഽകൽ ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ തഽടങ്ങ഻യ
വ഻വരങ്ങൽ
ുരഖീപ്പടഽത്തഺവഽന്
ര഼ത഻യ഻ലഺണ്
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ
ുഫഺും
രാ കല് ന
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്.
മഽന് ് ഉ ടഺയ഻രഽന് അസഽഖും വ഼ ടഽും വരഽന്഻നഽള വ സഺദ്ധയത,
ന഻ലവ഻ൽ അഥവഺ ഭഺവ഻യ഻ൽ അത് ആുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻യ഻ൽ വരഽത്തഺവഽന്
ര഻ണ഻തഫലും
എന്഻വ ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത഻ന് അ ടര്
ൂററ്റീറ സഹഺയ഻ക്കഽും. ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ന഻ലവ഻ൽ
മരഽന്ഽകൽ മഺന്ദ്തും കഴ഻ക്കഽന് ച഻ല ുരഺഗങ്ങൽ തഺമസ഻ക്കഺീത ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന഻ുലക്ക്
നയ഻ുചാണക്കഺും.
ഉദഺഹരണം
ൂഹപ്പര്
ീടന്
ഷൽ, അമ഻തഭഺരും, ഉയര്
ന്
് ചസഺരയഽീട ന഻ല തഽടങ്ങ഻യവ ഭഺവ഻യ഻ൽ
ഹിുന്ദ്ദഺഗും, ക഻്ന഻, നഺഡ഻ുരഺഗും തഽടങ്ങ഻യവ മാലും ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന഻ുലക്ക്
നയ഻ക്കഺവഽന് സഺഹചരയത്ത഻ൽ എത്തഺനഽള വ സഺദ്ധയത വളീര കാടഽതലഺണ്. ആയത഻നഺൽ
ീമഡ഻ക്കൽ അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ൽ ഈ അവസ്ഥ വളീര ന്ദ്ശദ്ധഺ ാര്
േും ര഻ഗണ഻ുക്ക ടതഺണ്.
40 വയസിന഻ന് ുശഷമഺണ് ന്ദ് ത഻കാലമഺയ ആുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻ ീ ഺതഽുവ ഉ ടഺകഺറ്,
കഺരണും സഺധഺരണയഺയ ന്ദ് ഺയകാടഽന് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യ, 45-ല് തഺീഴ ന്ദ് ഺയമഽള വ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ
നീതക഻ലഽും തരത്ത഻ലഽള വ ീമഡ഻ക്കൽ
ര഻ുശഺധനകൽ അഥവഺ ീടസ്റ്റുകൽ നടത്തഽവഺൽ
ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ീ ഺതഽുവ ആവശയീപ്പടഺറ഻ലല (ച഻ല ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ഇത് 50 അഥവഺ 55
വയസിന് വീര ഉയര്
ത്തഺറഽ ട്).
ീമഡ഻ക്കൽ അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് മഺര്
ഗുരഖകൽ ന്ദ് കഺരും
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട ആുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻ീയക്കഽറ഻ചാണ് അയഺളുീട⁄ അവളുീട കഽടഽബ ുഡഺക്ടറ഻ൽ
ന഻ന്ഽും ഒപ്പ് വചാണ സതയവഺങ്മാലും ഹഺജരഺക്കണും.
ഇന്ത്യയ഻ീല ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് മഺര്
ക്കറ്റ഻ൽ,
ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട വയസിനഺണ്
വയക്ത഻ഗത ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ മഽഖയ ീമഡ഻ക്കൽ അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് ഘടകും. 45
മഽതൽ 50 വയസിന് ന്ദ് ഺയമഽള വ വയക്ത഻കൽ ആദയമഺയ഻ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ എന്
ുറഺൽ
ീചയാറുുമ്പഺൽ അവൽ ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
ുത്തഺളജ഻ക്കൽ
ര഻ുശഺധനകൽ നടത്ത഻ ആുരഺഗയ റ഻സ്ക്
ീന്ദ് ഺൂഫലഽും
ന഻ലവ഻ലഽള വ
ആുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻യഽീട
വ഻വരങ്ങളുും
അറ഻ുയ ടത്
ആവശയമഺണ്.
അത്തരും
ര഻ുശഺധനകള഻ലാീട മഽന് ഽ ടഺയ഻രഽന്തഽും ഇന഻യഽും
വരഺവഽന്തഽമഺയ ുരഺഗങ്ങളുീട അഥവഺ അവസ്ഥകളുീട ഒരഽ ച഻ന്ദ്തും ലഭ഻ക്കഽും.
ഉദഺഹരണം
മദയും, മയക്കഽമരഽന്്,
ഽകയ഻ല എന്഻വയഽീട ഉ ുയഺഗും ക ീടത്തഽക ബഽദ്ധ഻മഽട്ടഺണ്
അത് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ സവയുമ ീവള഻ീപ്പടഽത്തണും.
ഇത്തരും
വ഻വരങ്ങൽ ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത഻ര഻ക്കഽക എന്ത് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ീല
നറ്റവഽും വല഻യ ീവലലുവ഻ള഻യഺണ്. ദഽര്
ുമ്മദസിനഺണ് മീറ്റഺരഽ ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട ീവലലുവ഻ള഻,
ഇത്തരും
സക഼ര്
ണതകള്
ക്ക്
അനഽുയഺജയമഺയ
ര഼ത഻യ഻ൽ
വ഻ല
ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ആവശയമഺയ
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്
ഉ കരണങ്ങൽ
അ ടര്
ൂററ്ററഽമഺൽ
വ഻കസ഻പ്പ഻ീചാണടഽുക്ക ടതഺയ഻ട്ടു ട്.
2. ുനഺണ്
-ീമഡ഻ക്കല് അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ര഻ുശഺധന ആവശയമ഻ലല.

അു ക്ഷ഻ക്കഽന് മ഻ക്ക ീന്ദ് ഺുപ്പഺസര്
മഺര്
ക്കഽും ീമഡ഻ക്കൽ
ീമഡ഻ക്കൽ
ര഻ുശഺധനയ഻ൽ
ത്ത഻ൽ ഒന്് അഥവഺ അത഻ൽ
203

കഽറുവഺ ുകസഽകള഻ൽ മഺന്ദ്തുമ ന്ദ് ത഻കാലമഺയ സഺഹചരയും സിഷ്ട഻ക്കീപ്പടഽകയഽള വുീവന്
ഒരഽ വ഻ശവഺസത്ത഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ഒട്ടുമ഻ക്ക ുകസഽകള഻ലഽും ീമഡ഻ക്കൽ
ര഻ുശഺധന ഒഴ഻വഺക്കഽും.
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ എലലഺ വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങളുും സതയസന്ധമഺയ഻ ുരഖീപ്പടഽത്തഽകയഽും
നജന്
റ്
അത്
ന്ദ്ശദ്ധഺ ാര്
േും
ര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറുകയഺീണക഻ൽ,
ൂവദയ ര഻ുശഺധനയഽീട ആവശയും വളീര കഽറവഺണ്. മഺന്ദ്തമലല ൂവദയ
ര഻ുശഺധനകളുും
മറ്റ് ീചലവഽകളുും ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത് മാലും
ലഭ഻ക്കഽന് തഽകയ഻ലാീട ീേയ഻മ഻ന്
ീറ
അനഽ ഺതും കഽറചാണ് കാട഻യഺലഽും സവ഼കഺരയമഺണ്, മഺന്ദ്തമലല ഇത് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസര്
ക്ക്
ഉ ടഺുയക്കഺവഽന് അീസികരയവഽും ഇലലഺതഺക്കഽും.
ആയത഻നഺൽ, ൂവദയ ര഻ുശഺധന ന഻ര്
ബന്ധമ഻ലലഺത്ത ച഻ല ീമഡ഻ക്കൽ ു ഺള഻സ഻കളുമഺയ഻
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ മഽുന്ഺട്ട് വരഽന്ഽ ട്. ഇത്തരും ുകസഽകള഻ൽ നീതഺീക്ക വയസിന഻ലഽും
അവസ്ഥയ഻ലഽമഺണ് ീമഡ഻ക്കൽ
ര഻ുശധന ുവ ട഻ വരഽന്ീതന്് സാച഻പ്പ഻ക്കഽന് ഒരഽ
ീമഡ഻ക്കൽ ന്ദ്ഗ഻ഡ് ീ ഺതഽുവ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കൽ സിഷ്ട഻ക്കഺറഽ ട്, ആയത഻നഺൽ
ുനഺണ്
-ീമഡ഻ക്കൽ
ര഻ധ഻കൽ വളീര ന്ദ്ശദ്ധഺ ാര്
േമഺണ് രാ കല് ന ീചയാറുന്ത് അങ്ങീന
ബ഻സ഻നസിനുും റ഻സ്കഽും സന്ത്ഽലഺവസ്ഥയ഻ൽ മഽുന്ഺട്ട് ു ഺകഽും.
ഉദഺഹരണം
ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് സഽദ഼ര്
ഘ ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഺയ ീമഡ഻ക്കൽ
ര഻ുശഺധനകൽ, കഺത്ത഻ര഻പ്പ്
കഺലഺവധ഻, നട ട഻ന്ദ്കമ കഺലതഺമസും എന്഻വ കാടഺീത ീ ീട്ടന്് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ര഻രക്ഷ എടഽക്കണീമക഻ൽ ുനഺൽ-ീമഡ഻ക്കൽ അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് ു ഺള഻സ഻ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺും.
ുനഺൽ-ീമഡ഻ക്കൽ അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ,
വയസിന്, ല഻ുംഗും, ശ഼ലങ്ങൽ,
ശര഼രഘടന, തഽടങ്ങ഻യവയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ
കഽറചാണ്
ആുരഺഗയസുംബന്ധമഺയ
ുചഺദയങ്ങള്
ക്കഽള വ ഉത്തരങ്ങളുീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ീ ഺതഽുവ ന്ദ് ഼മ഻യും ന഻രക്കഽകളുും
ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽും ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത്. ഈ ന്ദ് ന്ദ്ക഻യ വളീര ുവഗത്ത഻ലഽള വതഺണ്
ുക്ഷ
ീ ഺതഽുവ ഉയര്
ന് ന്ദ് ഼മ഻യും ന഻രക്കഺണ് ഈടഺക്കഽന്ത്.
3. ന ാമറ഻ക്കല് ുററ്റ഻ംഗ് ര഼ത഻
റ഻സ്ക഻ന്
ീറ ഓുരഺ ഘടകത്ത഻ലഽും സുംഖയ രമഺയ അഥവഺ ശതമഺന രമഺയ മാലയന഻ര്
ണയും
നടത്തഽന്ത഻ന് അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ൽ ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഺണ഻ത്.
ന്ദ് ഺയും, ല഻ുംഗും, വര്
ഗും, ീതഺഴ഻ൽ, വഺസസ്ഥും,
ര഻സ്ഥ഻ത഻, ശര഼രഘടന, ശ഼ലങ്ങൽ,
വയക്ത഻ഗത-കഽടഽുംബ
ചര഻ന്ദ്തും
എന്഼
ഘടകങ്ങൽ
ര഻ുശഺധ഻ചാണ്
മഽന്
ു
ഉ ടഺക്ക഻വചാണ഻ര഻ക്കഽന് വയവസ്ഥയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ സ്ുകഺൽ നല്
കഽും.
4. അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് ത഼രഽമഺനങ്ങൾ
ലഭ഻ചാണ എലലഺ വ഻വരങ്ങളുും ന്ദ്ശദ്ധഺ ാര്
േും വ഻ശകലനും ീചയ്ക്ത് അനഽുയഺജയമഺയ റ഻സ്ക്
വ഻ഭഺഗത്ത഻ുലക്ക്
തരുംത഻ര഻ക്കഽന്ുതഺീടയഺണ്
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്
ന്ദ് ന്ദ്ക഻യ
ാര്
ത്ത഻യഺകഽന്ത്.
മഽകള഻ൽ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ഉ കരണങ്ങളുീടയഽും
തന്
ീറ
വ഻ലയ഻രഽത്തല഻ന്
ീറയഽും
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ,
അ ടര്
ൂററ്റൽ
റ഻സ്ക഻ീന
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻ഭഺഗങ്ങളഺയ഻ തരുംത഻ര഻ക്കഽും:
a) സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ന഻രക്ക഻ൽ റ഻സ്ക് സവ഼കര഻ക്കഽക
b) അധ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യും (ുലഺഡ്) ഈടഺക്ക഻ റ഻സ്ക്
കമ്പന഻കള഻ലഽും സഺദ്ധയമലല.
c) ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട കഺലുത്തയ്ക്ക്ക് ര഻രക്ഷ മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കഽക
d) ര഻രക്ഷ ന഻ുഷധ഻ക്കഽക
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സവ഼കര഻ക്കഽക,

ഇത്

എലലഺ

e) വ഻ ര഼ത വഺദ്ധരദഺനും ( ര഻രക്ഷയഽീട ഭഺഗും ഒന്ഽക഻ൽ
ന഻ുഷധ഻ക്കഽക)
f) ഉയര്
ന് ഡ഻ഡക്ടബ഻ള്
സ് അഥവഺ ുകഺ-ു ചഽമത്തഽക.
g) ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും സ്ഥ഻രമഺയ ഒഴ഻വഺക്കൽ(കൽ) ചഽമത്തഽക

ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽക

അഥവഺ

നീതക഻ലഽും ഒരഽ അസഽഖും സ്ഥ഻രമഺയ഻ ഒഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ടു ീടക഻ൽ, അത് ു ഺള഻സ഻
സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ഻ൽ ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽും.
ഇത് സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ഒഴ഻വഺക്കൽ കാടഺീതയഽള വ
അധ഻ക ഒഴ഻വഺക്കലഺണ്, ഇത് കരഺറ഻ന്
ീറ ഭഺഗമഺണ്.
അ ടര്
ൂററ്റര്
മഺൽ നടത്തഽന് വ഻ദദ്ധരദ്ധമഺയ വയക്ത഻ഗത റ഻സ്ക് വ഻ലയ഻രഽത്തൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കളുീട
അവ഻ഭഺജയ
ഘടകമഺണ്
കഺരണും
ഇത്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഘടനയഽീട
സന്ത്ഽലഺവസ്ഥ ന഻ലന഻ര്
ത്തഽും. അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ലാീട ഇന്
ഷവറര്
മഺര്
ക്ക് ഒുര തലത്ത഻ലഽള വ
ന്ദ് ത഼ക്ഷ഻ത റ഻സ്കഽകീള ഒരഽമ഻ചാണഺക്ക഻ അവൽ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന് സുംരക്ഷണത്ത഻ന് ഒുര
ന്ദ് ഼മ഻യവഽും ഈടഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.
ു ഺള഻സ഻യഽടമയ്ക്ക്കഽള വ ഗഽണീമീന്ത്ന്ഺൽ അവര്
ക്ക്
നയഺയമഺയ വ഻ലയ഻ൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് ലഭ഻ക്കഽും, ഇന്
ഷവററഽീട ആനഽകാലയീമീന്ത്ന്ഺൽ
ീമഺബ഻ഡ഻റ്റ഻ എന് സകല് ത്ത഻ലാീട അവരഽീട ു ഺര്
്ു്ഫഺള഻ുയഺ ന഻ലന഻ര്
ത്തഺനഽും
സഺധ഻ക്കഽും.
5. ീപഺതഽ അഥവഺ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
് ഒഴ഻വഺക്കലഽകളുീട ഉപുയഺഗം
മ഻ക്ക ു ഺള഻സ഻കള഻ലഽും അത഻ീല അുംഗങ്ങള്
ക്ക് ബഺധകമഺയ ഒഴവഺക്കലഽകളു ടഺവഽും.
ഇത഻ീനയഺണ് സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ഒഴ഻വഺക്കലഽകൽ അഥവഺ ച഻ലുപ്പഺൽ ീ ഺതഽ ഒഴ഻വഺക്കലഽകൽ
എന്്
റയഽന്ത്. സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ഒഴ഻വഺക്കലഽകൽ നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ത് വഴ഻ ഇന്
ഷവറൽമഺൽ
അവരഽീട വ഻വിത഻ ര഻മ഻ത഻ീപ്പടഽത്തഽും.
ഇത഻ീനപ്പറ്റ഻ കഴ഻ഞ്ഞ

ഺഠത്ത഻ൽ ചര്
ചാണ ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ട്.

ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പര഼ക്ഷ 4
ീമഡ഻ക്കല് അ
ീതറ്റ്?

ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ീനക്കഽറ഻ചാണ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ് സ്തഺവനയഺണ്

I.

ീമഡ഻ക്കല് റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട് ുശഖര഻ചാണ് വ഻ശകലനും ീചയാറുന്ത് വളീര ീചലുവറ഻യ
ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഺണ്.
II. ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ീല അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന്
ീറ മഽഖയ ഘടകങ്ങളഺണ് ന഻ലവ഻ീല
ആുരഺഗയസ്ഥ഻ത഻യഽും ന്ദ് ഺയവഽും.
III. ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട ആുരഺഗയ റ഻സ്ക് ീന്ദ് ഺൂഫൽ വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻ന് ീമഡ഻ക്കൽുത്തഺളജ഻ക്കൽ ര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക വ഻ുധയനഺകണും
IV. ഓുരഺ റ഻സ്ക് ഘടകത്ത഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് വ഻ലയ഻രഽത്തല഻ന്
ീറ ശതമഺനും
ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത്.
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ച഻പ്തം 1: അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ് പ്പപ്ക഻യ
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G. പ്ഗാപ്പഇ ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ

1. പ്ഗാപ്പഇ ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ

ശരഺശര഻ എന് തതവത്ത഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്, അതഺയത് ഒരഽ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല എലലഺ അുംഗങ്ങള്
ക്കഽും ന്ദ്ഗാപ്പ്
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ര഻രക്ഷ എടഽക്കഽുമ്പഺൽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല അുംഗങ്ങള്
ക്ക് ഇന്
ഷവററഽീട
എത഻ീര
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.
അങ്ങീന,
ആുരഺഗയ
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ഻നഺയ഻ ഒരഽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീന സവ഼കര഻ക്കഽുമ്പഺൽ, ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല ച഻ല അുംഗങ്ങള്
ക്ക്
മഺരകവഽും
തഽടര്
ചാണയഺയഽള വ
ആുരഺഗയ
ന്ദ് ം  നങ്ങളുമഽ ുടഺ
എന്്
ഇന്
ഷവററഽമഺൽ
കണക്ക഻ീലടഽക്കഽും.
ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യഽീട
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്
മഺര്
ഗുരഖകള്
ക്കഽും
ീറഗഽുലറ്ററഽീട മഺര്
ഗുരഖകള്
ക്കഽും അനഽസിതമഺുണഺ ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ൽ വ഻ശകലനും ീചുയാറ ടത് ആവശയമഺണ്.

ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്

തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങളുീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയ഻ലാീട ീന്ദ് ഺുപ്പഺസ് ീചയാറീപ്പട്ട ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീന
വ഻ലയ഻രഽത്തണും:
a) ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ തരും
b) ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ വലഽപ്പും
c) വയവസഺയ വ഻ഭഺഗും
d)

ര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് ുയഺഗയരഺയ വയക്ത഻കൽ

e) ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
സമ്പാര്
ണമഺയ
ര഻രക്ഷ
നല്
കുണഺ
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഓപ്ഷൽ ലഭയമഺുണഺ
f)

അുതഺ

അുംഗങ്ങള്
ക്ക്

ര഻രക്ഷ തലും – നക഼കിതുമഺ വയതയസ്തുമഺ

g) ല഻ുംഗും, ന്ദ് ഺയും, സ഻ുംഗ഻ൽ അഥവഺ അുനകും ീലഺുക്കഷൽ, ന്ദ്ഗാപ്പ് അുംഗങ്ങളുീട
വരഽമഺന തലും, എുംുലഺയ഼ ുടുണഺവര് ന഻രക്ക്, ന്ദ്ഗാപ്പ് ുഹഺള്
ഡൽ മഽഴഽവൽ
ന്ദ് ഼മ഻യും നല്
കഽുമഺ അുതഺ അുംഗങ്ങൽ ന്ദ് ഼മ഻യും നല്
കഽന്ത഻ൽ
കഺള഻കളഺകുണഺ,
എന്഻വയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ സകലനും
h) വ഻വ഻ധ ഭാന്ദ് ുദശങ്ങള഻ീല വ഻വ഻ധ ീലഺുക്കഷനഽകളു ീടക഻ൽ ആുരഺഗയ
ീചലവഽകള഻ീല വയതയഺസും

ര഻ ഺലന

i) ന്ദ്ഗാപ്പ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ുതഡ് ഺര്
ട്ട഻ അഥവഺ ഇന്
ഷവറൽ തീന് ൂകകഺരയും ീചയാറുണഺ
എന് ന്ദ്ഗാപ്പ് ുഹഺള്
ഡറഽീട തഺത് രയും
j) ീന്ദ് ഺുപ്പഺസ് ീചയ്ക്ത ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ മഽൽ ീേയ഻ും അനഽഭവും
ഉദഺഹരണം
എയര്
ക ട഼ഷന് ീചയ്ക്ത ഓഫ഼സ഻ീല ജ഼വനക്കഺരഽീട ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല അുംഗങ്ങീള അു ക്ഷ഻ചാണ്
ഫഺക്ടറ഻കള഻ൽ അഥവഺ ഖന഻കള഻ൽ ുജഺല഻ ീചയാറുന് ജ഼വനക്കഺരഽീട ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല അുംഗങ്ങള്
ക്ക്
വളീര ഉയര്
ന് ആുരഺഗയ റ഻സ്കഺണഽള വത്. മഺന്ദ്തമലല, ര ട് ന്ദ്ഗാപ്പുകള഻ീലയഽും
അുംഗങ്ങള്
ക്കഽ ടഺകഽ്നന ുരഺഗങ്ങളുും വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽും (അങ്ങീന ീേയ഻മഽും).
അതഽീകഺ ട്, ര ട് ുകസഽകള഻ലഽും ഇന്
ഷവറൽ ഇത് അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും ന്ദ്ഗാപ്പ്
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻യഽീട വ഻ല ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽക.
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ഐട഻ കമ്പന഻കള് ു ഺലഽള വ വല഻യ ന്ദ്ഗാപ്പ഻കളുീട കഺരയത്ത഻ൽ ന്ദ് ത഻കാല ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ
ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത഻നഺയ഻, ഇന്
ഷവറന്
സ് എടഽക്കഽന്ത഻ന് ജ഼വനക്കഺൽ അവരഽീട ീന്ദ് ഺുബഷൽ
കഺലഺവധ഻
ാര്
ത്ത഻യഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണും എന് മഺനദണ്ഡും ഇന്
ഷവറര്
മഺര്
ക്ക് മഽുന്ഺട്ട്
ീവയ്ക്ക്കഺും.
ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ീല ക഻ട ഻ട഻ചാണ മത്സരും മാലും, ന്ദ്ഗാപ്പ് ലഺനഽകള഻ൽ
ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ
വളീരുയീറ
ഇളവഽകളുും
ആനഽകാലയങ്ങളുും
അനഽവദ഻ക്കഺറഽ ട്.
ീതഺഴ഻ലഽടമ-ജ഼വനക്കഺൽ
ന്ദ്ഗാപ്പ്
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ലഺന഻ൽ,
കഺലന്ദ്കുമണ
ആനഽകാലയങ്ങൽ
നല്
കഽന്
ര഼ത഻യ഻ലഺണ്
ീ ഺതഽുവ
വ഻കസ഻പ്പ഻ീചാണടഽക്കഽക
ഇത്
ീതഺഴ഻ലഽടമയഽീട ഹാമന് റ഻ുസഺഴ്സ് വ഻ഭഺഗും ജ഼വനക്കഺീര ന഻ലന഻ര്
ത്തഽന്ത഻നഽള വ
ഉ കരണമഺയ഻ട്ടഺണ്
ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്.
ഇളവഽകൽ
ീ ഺതഽുവ
ലഭ഻ക്കഽന്ത്
ഇന്
ഷവറര്
മഺര്
ക്ക് ഇടയ഻ലഽള വ ക഻ട ഻ട഻ചാണ മത്സരും മാലമഺണ്, ഇളവഽകൽ നല്
ക഻യ഻ീലലക഻ൽ
ീമചാണീപ്പട്ട
ആനഽകാലയങ്ങൽ
വഺദ്ധരദഺനും
ീചയ്ക്ത്
മീറ്റഺരഽ
ഇന്
ഷവറൽ
ബ഻സ഻നസിന്
഻ട഻ീചാണടഽക്കഽും.

2. ീതഺഴ഻ലഽടമ-ജ്഼വനക്കഺര്
പ്ഗാപ്പുകൾ
ക്കഇ
പ്ഗാപ്പുകളുീട അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്

പഽറുമയഽള്ള

ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
രമ്പരഗതമഺയ഻ സഺധഺരണ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ത്
ീതഺഴ഻ലഽടമ-ജ഼വനക്കഺൽ
ന്ദ്ഗാപ്പുകള്
ക്കഺണ്.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും,
ആുരഺഗയ ര഻ ഺലന
ീചലവഽകള്
ക്ക് സഺമ്പത്ത഻കും സഹഺയും ീചയാറുന് ഉ കരണും എന് ന഻ലയ഻ൽ ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ന്ദ് ശസ്ത഻യഺര്
ജ഻ചാണ് കഴ഻ഞ്ഞഽ. അത്തരും ഒരഽ സരര്
ഭത്ത഻ൽ, ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് നടത്തഽുമ്പഺൽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ സവ഻ുശഷതകൽ
ര഻ഗണ഻ുക്ക ടത്
ന്ദ്ഗാപ്പ്
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് അ ടര്
ൂററ്ററഽമഺൽ
ര഻ഗണ഻ുക്ക ടത് വളീര ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട
ഒന്ഺണ്.
ീതഺഴ഻ലഽടമ-ജ഼വനക്കഺൽ ന്ദ്ഗാപ്പുകൽ കാടഺീത,
ുലബര് യാണ഻യനഽകൽ, ന്ദ്ടസ്റ്റുകൽ,
ീസഺൂസറ്റ഻കൽ, അുനക-ീതഺഴ഻ലഽടമ ന്ദ്ഗാപ്പുകൽ, ന്ദ്ഫഺ് ൂചസ഻ ഡ഼ലറഽമഺൽ, ീന്ദ് ഺഫഷണൽ
അുസഺസ഻ുയഷനഽകൽ, േബ്ബുകൽ, അതഽു ഺീലയഽള വ മറ്റ് സുംഘടനകള്
ക്ക് ഇന്
ഷവറര്
മഺര്
ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ര഻രക്ഷ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ഽ ട്.
വ഻വ഻ധ രഺജയങ്ങള഻ീല സര്
ക്കഺൽ അവ഻ടഽീത്ത
ഺവീപ്പട്ട ജനതകള്
ക്കഺയ഻ ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ര഻രക്ഷ വഺങ്ങഺറഽ ട്. ഇന്ത്യയ഻ൽ, ുകന്ദ്ര സര്
ക്കഺരഽും സുംസ്ഥഺന
സര്
ക്കഺരഽും
ഺവീപ്പട്ടവര്
ക്കഺയ഻ ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് സ്ക഼ും വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറുന്ഽ ട് ഉദഺ. ആര്
എസ്ബ഻ൂവ, യശവസ഻ന഻, തഽടങ്ങ഻യവ.
അത്തരും ൂവവ഻ധയ രമഺയ ന്ദ്ഗാപ്പുകള്
ക്കഽും ന്ദ്ഗാപ്പ് അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ീന ഘടകങ്ങളഺണ്
ര഻ഗണ഻ക്കഽന്ീതക഻ലഽും അധ഻ക ഘടകങ്ങളഺയ഻ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയഽും ഉള്
ീപ്പടഽും:
a) ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ വലഽപ്പും (ീചറ഻യ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീന അട഻യ്ക്ക്കട഻യഽള വ മഺറ്റങ്ങൽ ബഺധ഻ക്കഽും)
b) വ഻വ഻ധ ഭാന്ദ് ുദശീത്ത വയതയസ്ത ആുരഺഗയ ര഻ ഺലന ീചലവഽകൽ
c) ന്ദ് ത഻കാല റ഻സ്ക് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്വീയ ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ലഺന഻ൽ
ീകടഽപ്പ഻ക്കഽകയ഻ലല.
d) ന്ദ്ഗാപ്പ് ു ഺള഻സ഻കള഻ീല അുംഗങ്ങൽ അത഻ൽ തീന് തഽടരഽന്ത്.
ഇത്തരും
ന്ദ്ഗാപ്പ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ു ഺള഻സ഻യഽീട
ആനഽകാലയങ്ങൽ
കഽറചാണ്
ന഻രക്ക഻ൽ
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് സഺധഺരണ വ഻ഭഺവത്ത഻ലലഺീതയഽള വ ന്ദ്ഗാപ്പുകളുും വളരഽന്ഽ ട്, അത്തരും
ന്ദ്ഗാപ്പുകീള ീസികരയന്ദ് ദമഺയ ന്ദ്ഗാപ്പുകള് എന്ഺണ്
റയഽന്ത്. ആയത഻നഺൽ വ഻വ഻ധ
ന്ദ്ഗാപ്പുകളുമഺയ഻
ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ
ഇട ഺട്
നടത്തഽന്ത഻ീന
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻
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ഇന്
ഷവറന്
സ്
ീറഗഽുലറ്ററഺയ
ഐആര്
ഡ഻എ
ന്ദ്ഗാപ്പ്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഽറീപ്പടഽവ഻ചാണ഻ട്ടു ട്. അത്തരും ുനഺണ്
-എുംുലഺയൽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ൽ ഉള്
ീപ്പടഽന്ത്:

മഺനദണ്ഡങ്ങൽ

a) എുംുലഺയര്ീവല്
ീഫയൽ അുസഺസ഻ുയഷനഽകൽ
b) ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട കമ്പന഻ ഇഷയാ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് കഺര്
ഡ് ഉടമകൽ
c) ആഡ്-ഓണ് ആനഽകാലയമഺയ഻ ഇന്
ഷവറന്
സ് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്
ബ഻സ഻നസിന഻ീല ഉ ുഭഺക്തഺക്കൽ
d) ബഺക഻ല് ന഻ന്ഽും
ീന്ദ് ഺഫഷണൽ
അുസഺസ഻ുയഷനഽകള഻ൽ
ന഻ന്ഽും
ീസഺൂസറ്റ഻കള഻ല്ന഻ന്ഽും കടീമടഽക്കഽന്വൽ

ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
അഥവഺ

ന്ദ്ഗാപ്പ് ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ മഺര്
ഗുരഖകൽ അനഽുയഺജയമഺയ
രാ ുരഖ, വയക്ത഻ഗത
ു ഺള഻സ഻കള഻ല് ലഭയമലലഺത്ത ആനഽകാലയങ്ങളുും
ര഻രക്ഷയഽും ീചലവ് കഽറയ്ക്ക്കഽക,
തഽടങ്ങ഻യ ലക്ഷയ്ുത്തഺീട
ഇന്
ഷവറന്
സ് എടഽക്കഽന്ത഻ന് മഺന്ദ്തും ന്ദ്ഗാപ്പ് ഉ ടഺക്കഽന്ത഻ീന
ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ഽ ട്
അത്തരും ീസികരയഺര്
ഥമഽള വ ന്ദ്ഗാപ്പുകൽ
ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് എത഻ീര
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ നടത്തഽന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽും മഺന്ദ്തമലല ഇങ്ങീനയഽള വവയഽീട ീേയ഻ും
അനഽ ഺതും വളീര ഉയര്
ന്തഺണ്. ീറഗഽുലറ്ററ഻ അുതഺറ഻റ്റ഻യഽീട ന്ദ്ഗാപ്പ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
മഺര്
ഗുരഖകൽ ഇന്
ഷവറീറ ഉത്തരവഺദ഻തവുത്തഺീട വ഻ ണും ീചയാറുന്ത഻ന് സഹഺയ഻ക്കഽും.
ഇത് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുീട അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് കര്
ശനമഺക്കഽകയഽും ന്ദ്ഗാപ്പ് സ്ക഼മഽകൽ
ൂകകഺരയും ീചുയാറ ട നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ രാ ഼കര഻ചാണ് ന്ദ്ഗാപ്പ് ഇ്ന
ഷവറന്
സ് കഺന്
വഺസ഻ുംഗ഻ലഽും
അചാണടക്കനട ട഻ സവ഼കര഻ചാണ഻ട്ടു ട്.

H. ്വര്
സ഼സ്ഡ പ്ടഺവല് ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്
ഓവര്
സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻കള഻ീല മഽഖയ
ര഻രക്ഷ ആുരഺഗയ
ര഻രക്ഷ
ആയത഻നഺൽ,
ീ ഺതഽുവ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് മഺതികയഺണ്
ഺല഻ുക്ക ടത്.
ന്ദ് ഼മ഻യും ുററ്റ഻ുംഗഽും സവ഼കര഻ക്കലഽും ഓുരഺ കമ്പന഻യഽീടയഽും മഺനദണ്ഡ ന്ദ് കഺരമഺയ഻ര഻ക്കഽും
ുക്ഷ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ച഻ല ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട കഺരയങ്ങൽ കാട഻ കണക്ക഻ീലടഽക്കണും:
1. ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട
വയസിനുും
വ഻ുദശയഺന്ദ്തയഽീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കണും ന്ദ് ഼മ഻യും ന഻രക്ക്.

ൂദര്
ഘയത്ത഻ന്
ീറയഽും

2. വ഻ുദശീത്ത ൂവദയ ച഻ക഻ത്സ വളീരുയീറ ീചലുവറ഻യത് ആയത഻നഺൽ, സഺധഺരണ
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻കളുമഺയ഻ തഺരതമയും ീചയാറുുമ്പഺൽ വളീര ഉയര്
ന്
ന഻രക്ക഻ലഽള വ ന്ദ് ഼മ഻യമഺണ് ഈടഺക്കഽന്ത്.
3. വ഻ുദശ രഺജയങ്ങള്
ക്ക഻ട഻, യഽഎസ്എ, കഺനഡ എന്഻വ഻ടങ്ങള഻ൽ ന്ദ് ഼മ഻യും വളീര
ഉയര്
ന്തഺണ്.
4. ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ വ഻ുദശ ൂവദയ ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ട്ടഺുണഺ ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത് എന്
കഺരയും വളീരുയീറ ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കണും, ആയത഻നഺൽ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ഘട്ടത്ത഻ൽ തീന്
ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങൽ ന്ദ്ശദ്ധഺ ാര്
േും കണക്ക഻ീലടഽക്കണും.
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I. വ ക്ത഻ഗത അപകട ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ അണ്ടര്
ൂററ്റ഻ംഗ്
വയക്ത഻ഗത അ കട ു ഺള഻സ഻കള഻ീല
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:

അ

ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്

ഘടകങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണഺണ്

തഺീഴ

ുററ്റ഻ംഗ്
വയക്ത഻ഗത അ കട ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ, ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ീതഺഴ഻ലഺണ് മഽഖയ
ഘടകമഺയ഻ കണക്കഺുക്ക ടത്. ീ ഺതഽുവ
റഞ്ഞഺൽ വ഼ട്ട഻ൽ വചാണ്, ീതരഽവ഻ൽവചാണ്
അ കടമഽ ടഺകഺനഽള വ സഺദ്ധയത എലലഺവര്
ക്കഽും ഒരഽു ഺീലയഺണ്.
ുക്ഷ ുജഺല഻
അഥവഺ
ീതഺഴ഻ൽ
മാലമഽള വ
റ഻സ്ക്
ഓുരഺരഽത്തരഽും
ീചയാറുന്
ീതഺഴ഻ല഻ന്
ീറ
ന്ദ് കിതമനഽസര഻ചാണ് വയതയസ്തമഺണ്. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ഒരഽ ഓഫ഼സ് മഺുനജര്
ക്ക് ീകട്ട഻ട
ന഻ര്
മ്മഺണ സ്ഥലത്ത് ുജഺല഻ ീചയാറുന് സ഻വ഻ൽ എന്
ജ഻ന഼യീറ അു ക്ഷ഻ചാണ് റ഻സ്ക് വളീര
കഽറവഺണ്.
ഓുരഺ ുജഺല഻യ്ക്ക്ക് അഥവഺ ീതഺഴ഻ല഻ന് അട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻ ന഻രക്ക് ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന് എന്ത്
ബഽദ്ധ഻മഽട്ടഺണ്.
ആയത഻നഺൽ
സമഺനറ഻സ്കഽള വവീര
ഒരഽമ഻ചാണഺക്ക഻
ീതഺഴ഻ലഽകീള
ന്ദ്ഗാപ്പുകളഺയ഻ വ഻ഭജ഻ചാണ഻ട്ടു ട്.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻ഭജന ര഼ത഻ ലള഻തവഽും
നടപ്പ഻ലഺക്കഺൽ കഴ഻യഽന്തഽമഺയ഻ ക ീടത്ത഻യ഻ട്ടു ട്. ഓുരഺ കമ്പന഻കള്
ക്കഽും അവരഽുടതഺയ
വ഻ഭജന ൂശല഻ ഉ ടഺകഽും.
റ഻സ്ഡക വ഻ഭജ്നം
ീതഺഴ഻ല഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ,
വ഻ഭഺഗങ്ങളഺയ഻ തരുംത഻ര഻ക്കഺും:

ഇന്
ഷവൽ

ീചയാറുന്

വയക്ത഻കളുീട

റ഻സ്കഽകീള

3

 റ഻സ്ഡക പ്ഗാപ്പഇ 1
അീക്കി ടന്
റഽമഺൽ, ുഡഺക്ടറഽമഺൽ, അഭ഻ഭഺഷകൽ, ആര്
ക഻ട്ചറഽമഺൽ, കണ്
സള്
ട്ട഻ുംഗ്
എന്
ജ഻ന഼യറഽമഺൽ, ട഼ചാണറഽമഺൽ, ബഺകറഽമഺൽ, അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടഷൽ ുജഺല഻ ൂകകഺരയും
ീചയാറുന്വൽ, ഇുത ു ഺലഽള വ സമഺന ുജഺല഻ ീചയാറുന്വൽ.
 റ഻സ്ഡക പ്ഗാപ്പഇ 2
സാന്ദ്
ട഻ുംഗ് ുജഺല഻
മഺന്ദ്തും ീചയാറുന് ബ഻ല്
ഡറഽമഺരഽും എന്
ജ഻ന഼യറഽമഺരഽും,
ീവറ്റ഻നറ഻
ുഡഺക്ടറഽമഺൽ,
ുമഺുട്ടഺൽ
കഺറഽകളുീടയഽും
ൂലറ്റ്
ുമഺുട്ടഺൽ
വഺഹനങ്ങളുീടയഽും ൂന്ദ്ഡവറഽമഺൽ, ഇുത ു ഺലഽള വ സമഺന ുജഺല഻ ീചയാറുന്വൽ.
മഺനഽവൽ ുലബൽ (ന്ദ്ഗാപ്പ് 3-ല് ഉള്
ീപ്പടഽന്ത് ഒഴ഻ീക) ീചയാറുന് എലലഺവരഽും, ണും
എത്ത഻ക്കഽന്
ജ഼വനക്കഺൽ,
ഗഺുരജ്-ുമഺുട്ടഺൽ
ീമക്കഺന഻ക്കഽകൽ,
ീമഷ഼ൽ
ഓപ്പുററ്ററഽമഺൽ, ന്ദ്ടക്കഽകളുീട അഥവഺ ുലഺറ഻കളുീട ൂന്ദ്ഡവറഽമഺൽ, മര ണ഻
ീചയാറുന്വൽ, ഇുത ു ഺലഽള വ സമഺന ുജഺല഻ ീചയാറുന്വൽ.
 റ഻സ്ഡക പ്ഗാപ്പഇ 3
ൂമനഽകള഻ൽ, എ്ുസ്ലഺസ഼വ് മഺഗസ഻നഽകള഻ൽ ുജഺല഻ ീചയാറുന്വൽ, ൂഹ ീടന്ഷൽ
സൂല ഇലന്ദ്ക്ട഻ക്കൽ ഇന്
സ്റ്റുലഷനഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ണ഻ീയടഽക്കഽന്വൽ, ുജഺക്ക഻കൽ,
സര്
ക്കസിനുകഺൽ, വഺഹനുയഺട്ടും അഥവഺ കഽത഻രുയഺട്ടും, ബ഻ഗ് ീഗയ഻ും ഹ ട഻ുംഗ്,
ീമി ടന഻യറ഻ുംഗ്, വ഻ന്
റൽ സ്ു ഺര്
്്സ്, സ്ക഼യ഻ുംഗ്, ഐസ് ുഹഺക്ക഻,
ബലാണ഻ുംഗ്, ഹഺങ് ൂഗ്ലഡ഻ുംഗ്, റ഻വൽ റഺറ് ഓറ്റ഻ുംഗ്, ു ഺുളഺ
ു ഺലഽള വ
ീതഺഴ഻ലഽകള഻ൽ⁄ന്ദ് വിത്ത഻കള഻ല്നര്
ീപ്പടഽന്വൽ.
റ഻സ്ക് അനഽസര഻ചാണ് ന്ദ്ഗാപ്പ്
റ഻സ്കഽകീളന്ഽും അറ഻യീപ്പടഽും.

റ഻സ്കഽകീള
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„സഺധഺരണ‟,‟ഇടത്തും‟,

„ഉയര്
ന്‟

ഓുരഺ കമ്പന഻യ്ക്ക്കഽും
ര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത഻ന്
ീറയഽും
ഽതഽക്കഽന്ത഻ന്
ീറയ കഽറഞ്ഞ
ന്ദ് ഺയ ര഻ധ഻യഽും ഉയര്
ന് ന്ദ് ഺയ ര഻ധ഻യഽും വയതയസ്തമഺണ്. ീ ഺതഽുവ 5 വയസിന് മഽതൽ
70 വയസിന് വീരയഺണ്. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും,
ര഻രക്ഷയഽളള ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ഽതഽക്കല്
ന്ദ് ഼മ഻യും നല്
ക഻ രമഺവധ഻ 80 വയസിന് വീര ഽതഽക്കഺും.
ഽതഽക്കഽന്ത഻ന്
ആവശയമ഻ലല.

അഥവഺ

ഽത഻യ

ര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക്

ീ ഺതഽുവ

ീമഡ഻ക്കൽ

ര഻ുശഺധന

ീമഡ഻ക്കല് ീചലവഽകൾ
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ീമഡ഻ക്കൽ ീചലവഽകള്
ക്ക്

ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും:

 അ കടും മാലമഽ ടഺകഽന് ര഻ക്കഽകള്
ക്ക് ഇന്
ഷവറൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ര഻രക്ഷ
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് അധ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യും നല്
ക഻
വയക്ത഻ഗത അ കട ു ഺള഻സ഻
എന്
ുഡഺഴ്സ് ീചയാറഺും.
 ു ഺള഻സ഻കൽ
ന്ദ് കഺരമഽള വ
ആനഽകാലയങ്ങൽ ലഭ഻ക്കഽന്ത്.

മറ്റ്

ആനഽകാലയങ്ങൽ

കാടഺീതയഺണ്

ഇത്തരും

 വയക്ത഻ീയ ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺക്കണീമന്ത് ന഻ര്
ബന്ധമലല.
യഽത്പവഽം അനഽബന്ധമ റ഻സ്ഡകഽകളും
അധ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യും ഈടഺക്ക഻ സ഻വ഻ല഻യൽ ഡയാട്ട഻കള്
ക്കഺയ഻ വ഻ുദശത്ത് ുജഺല഻ ീചയാറുന്
ഇന്ത്യൽ ഉുദയഺഗസ്ഥന്⁄ വ഻ദദ്ധരദ്ധന് യഽദ്ധവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട റ഻സ്ക഻ന് ര഻രക്ഷ നല്
കഽും
 സമഺധന കഺലഘട്ടത്ത഻ൽ അഥവഺ സഺധഺരണ സ്ഥ഻ത഻യ഻ൽ ഇഷയാ ീചയാറുന്
഻എ
ു ഺള഻സ഻കള്
ക്ക്
സഺധഺരണ ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ ഒപ്പും അത഻ന്
ീറ
50 ശതമഺനും
അധ഻കമഺയ഻ ഈടഺക്കഽും (അതഺയത് സഺധഺരണ ന഻രക്ക഻ന്
ീറ 150 ശതമഺനും).
 അസഺധഺരണ⁄ ആശകയഽള വ കഺലഘട്ടത്ത഻ൽ (അതഺയത്
യഽദ്ധും ു ഺലഽ്ള അവസ്ഥ
ഉ ടഺകഽകയഽും
അഥവഺ വ഻ുദശ രഺജയത്ത് ആസന്മഺയ അവസ്ഥയ഻ൽ⁄ അതഺയത്
ഇന്ത്യൽ ഉുദയഺഗസ്ഥൽ അവ഻ീട സ഻വ഻ല഻യൽ ുജഺല഻ ീചയാറുന് അവസ്ഥ) ഇഷയാ
ീചയാറുന്
഻എ ു ഺള഻സ഻കള്
ക്ക് സഺധഺരണ ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ ഒപ്പും അത഻ന്
ീറ
150 ശതമഺനും അധ഻കമഺയ഻ ഈടഺക്കഽും (അതഺയത് സഺധഺരണ ന഻രക്ക഻ന്
ീറ 250
ശതമഺനും).
ീപ്പഺുപ്പഺസല്ുെഺം
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങൽ ുഫഺമ഻ൽ ഉ








ടഺയ഻ര഻ക്കണും:

വയക്ത഻ഗത വ഻വരങ്ങൽ
ആുരഺഗയ അവസ്ഥ
ശ഼ലങ്ങളുും ുനരുമ്പഺക്കഽകളുും
മറ്റ് അഥവഺ ുനരീത്ത ഉ ടഺയ഻രഽന് ഇന്
ഷവറന്
സഽകൽ
മഽമ്പ് ഉ ടഺയ഻ട്ടുള വ അ കടങ്ങൽ അഥവഺ അസഽഖങ്ങൽ
ആനഽകാലയങ്ങളുും ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽും ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ
സതയവഺങ്മാലും

മഽകള഻ൽ ആവശയീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന് വ഻ശദഺുംശങ്ങളുീട വ഻വരണും തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
 വയക്ത഻ഗത വ഻വരങ്ങൽ അതഺയത് വ഻ള഻ുപ്പര്, വയസ്, ഉയരവഽും താക്കവഽും,
ീതഺഴ഻ല഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ സമ്പാര്
ണ വ഻വരണും, ശരഺശര഻ മഺസ വരഽമഺനും.
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 വയസിന്
കഺണ഻ക്കഽന്ത്
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ
ന്ദ് ുവശ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
ന്ദ് ഺയമഺുണഺ
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസര്
ക്ക്
എന്റ഻യഽന്ത഻നഺണ്.
ന്ദ് ഺയവഽും
ഉയരവഽും
ല഻ുംഗവഽും
അനഽസര഻ചാണുള വ ശരഺശര഻
ട്ട഻കയഽമഺയ഻ ഉയരവഽും താക്കവഽും തഺരതമയും ീചയാറണും
മഺന്ദ്തമലല
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ശരഺശര഻യ഻ലഽും 15 ശതമഺനും തഺീഴുയഺ മഽകള഻ുലഺ
ആീണക഻ൽ അത് അുനവഷ഻ക്കണും.
 ആുരഺഗയഺവസ്ഥ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
ര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത് നീതക഻ലഽും
ൂവകലയുമഺ അസഽഖങ്ങുളഺ ഉ ുടഺ എന്റ഻യഽന്ത഻നഺണ്.

തരത്ത഻ലഽള വ

 ച഻ല അുംഗ഼കഺരമഽള വ സരര്
ശങ്ങള഻ൽ മഺന്ദ്തുമ ഒരഽ കഺല് അഥവഺ ഒരഽ കണ഻ന്
ീറ
കഺഴ്ച നഷ്ടീപ്പട്ട ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽമഺരഽീട അു ക്ഷ സവ഼കര഻ക്കഽകയഽള വു. അവര്
ക്ക്
അസഺധഺരണ
റ഻സ്കഺണഽള വത്
കഺരണും
ച഻ല
തരത്ത഻ലഽള വ
അ കടങ്ങീള
ഒഴ഻വഺക്കഺൽ അവര്
ക്ക് സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല മഺന്ദ്തമലല അവരഽീട ുശഷ഻ക്കഽന് കഺുലഺ
ൂകുയഺ
കഺഴ്ചുയഺ
നഷ്ടീപ്പടഽകയീണക഻ൽ
ൂവകലയത്ത഻ന്
ീറ
ുതഺത്
സഺധഺരണയഽള വത഻ലഽും വളീര കാടഽതലഺകഽും.
 ന്ദ് ുമഹമഽ ീടക഻ൽ മഽറ഻വ് ുവഗത്ത഻ൽ ഉണങ്ങഽകയ഻ലല അത് ദ഼ര്
ഘകഺല ൂവകലയും
സിഷ്ട഻ക്കഽും
ഭഺവ഻യ഻ലഽ ടഺുയക്കഺവഽന്
റ഻സ്കഽകള്
വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻ന്
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട
ര഻ക്കഽകൽ അഥവഺ ുരഺഗങ്ങൽ
ര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻നഺണ് ീമഡ഻ക്കൽ
ചര഻ന്ദ്തും
ആവശയീപ്പടഽന്ത്.
വളീരുയീറ
ഗഽരഽതരമഺയ
ഇന്
ഷവൽ
ീചയാറഺൽ
സഺധ഻ക്കഺത്ത ഒരഽ ഺട് ന്ദ് ം  നങ്ങൽ ഉ ടഺുയക്കഺും ഉദഺഹരത്ത഻ന് ഹിദയ വഺല്
വ്
തകരഺറ്.
 ീമി ടന഻യറ഻ുംഗ്,
ു ഺുളഺ,
വഺഹനുയഺട്ടും,
അുന്ദ്കഺബഺറ്റ഻്സ്
അ കടകരമഺയ ുനരുമ്പഺക്കഽകൽക്ക് അധ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യും ആവശയമഺണ്.

ു ഺലഽള വ

ഇന്
ഷവര് തഽക
വയക്ത഻ഗത അ കട ു ഺള഻സ഻യ഻ീല ഇന്
ഷവൽ തഽക ജഺന്ദ്ഗതുയഺീട ുവണും ന഻ശ്ചയ഻ക്കഺൽ
കഺരണും ആനഽകാലയ ു ഺള഻സ഻കളഺണ്. ലഺഭകരമഺയ ീതഺഴ഻ല഻ലാീട ലഭ഻ക്കഽന് വരഽമഺനും
വളീര
ന്ദ്ശദ്ധുയഺീട
ുവണും
ര഻ഗണ഻ക്കഺൽ.
മീറ്റഺര഻തരത്ത഻ൽ
ഇന്
ഷവൽ
തഽക
കണക്കഺക്കഽുമ്പഺൽ
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസര്
ക്ക്
അ കടും
സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ
ബഺധ഻ക്കഺത്ത
വരഽമഺനും ര഻ഗണ഻ുക്ക ടത഻ലല.
ഇന്
ഷവൽ തഽക ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത് ഓുരഺ
ര഼ത഻യ഻ലഺീണക഻ലഽും, അ ടര്
ൂററ്ററഽമഺീര
അനഽവദ഻ക്കഽന്ത്. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും ഇന്
ഷവൽ
6 വര്
ഷീത്ത വരഽമഺനീത്തക്കഺളുും ര഻രക്ഷ

ഇന്
ഷവററഽും⁄ അ ടര്
ൂററ്ററഽും വയതയസ്ത
ആന്ദ്ശയ഻ചാണഺണ്
ര഻രക്ഷയഽീട യഥഺര്
ഥ തഽക
ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട 72 മഺസീത്ത അഥവഺ
തഽക കാടഺൽ ഺട഻ലല.

മാലധന ആനഽകാലയങ്ങള്
ക്ക് മഺന്ദ്തമഽള വ ു ഺള഻സ഻യഺീണക഻ൽ ഈ ന഻ബന്ധന കര്
ശനമലല.
തഺല്
ക്കഺല഻ക സമ്പാര്
ണ ൂവകലയ
ര഻രക്ഷ, എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്
ുക ട
സഺഹചരയത്ത഻ൽ ഉ ടഺുക ടതീലലക഻ൽ ു ഺലഽും, അത് ആ കഺലഘട്ടത്ത഻ീല അയഺളുീട
വരഽമഺനത്ത഻ന്
ീറ ുതഺത഻ീന ബഺധ഻ക്കഽും. ട഻ട഻ഡ഻യ്ക്ക്കഽള വ ആഴ്ചുതഺറഽും നഷ്ട ര഻ഹഺരും
നല്
കഽന്
ര഻രക്ഷയഺീണക഻ൽ, ഇന്
ഷവൽ തഽക അയഺളുീട വഺര്
ഷ഻ക വരഽമഺനത്ത഻ന്
ീറ
ഇരട്ട഻യ഻ൽ കാടഽതലഺകരഽത്.
ീതഺഴ഻ല഻ലലഺത്തത
വയക്ത഻കള്
ക്ക്
അതഺയത്
വ഼ട്ടമ്മമഺര്
ക്ക്,
വ഻ദയഺര്
ഥ഻കള്
ക്ക്
തഽടങ്ങ഻യവര്
ക്ക്
ര഻രക്ഷ നല്
കഽുമ്പഺൽ, അവര്
ക്ക് മാലധന ആനഽകാലയും മഺന്ദ്തുമ
നല്
കഽവഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു അലലഺീത ആഴ്ച ുതഺറഽമഽള വ നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്
കഽന്഻ീലലന്്
ഉറപ്പഺക്കണും.
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കഽടഽംബ പഺുക്കമെ പര഻രക്ഷ
കഽട്ട഻കള്
ക്കഽും വരഽമഺനമ഻ലലഺത്ത ജ഼വ഻ത കഺള഻യ്ക്ക്കഽും
ര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത് മരണത്ത഻നഽും
സ്ഥ഻ര ൂവകലയത്ത഻നഽമഺയ഻ (സമ്പാര്
ണ അഥവഺ ഭഺഗ഻ക)
ര഻മ഻തീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട്.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും, ഓുരഺ കമ്പന഻കളുീട മഺനദണ്ഡന്ദ് കഺരും ആനഽകാലയങ്ങളുീട
ട്ട഻ക
ര഻ഗണ഻ുചാണക്കഺും. ച഻ല കമ്പന഻കൽ വരഽമഺനമ഻ലലഺത്ത ജ഼വ഻ത കഺള഻യ്ക്ക്ക് ന഻ശ്ച഻ത ര഻ധ഻
വീര ട഻ട഻ഡ഻ ര഻രക്ഷ അനഽവദ഻ക്കഺറഽ ട്.
മഽഴഽവൽ ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ന് 5 ശതമഺനും ഡ഻സ്ീകി ട് ീ ഺതഽുവ നല്
കഺറഽ

ട്.

പ്ഗാപ്പഇ ുപഺള഻സ഻കൾ
ഇന്
ഷവൽ ീചയാറീപ്പടഽന് വയക്ത഻കളുീട എണും ന഻ശ്ച഻ത
ര഻ധ഻യ഻ൽ കാടഽതലഺീണക഻ൽ,
ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ന് ന്ദ്ഗാപ്പ് ഡ഻സ്ീക്കി ട് അനഽവദ഻ക്കഽും. ഡ഻സ്ീക്കി ട് ഇലലഺീത ീചറ഻യ
ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന് അതഺയത് 25 അുംഗങ്ങളുള വ ന്ദ്ഗാപ്പുകള്
ക്ക് ന്ദ്ഗാപ്പ് ു ഺള഻സ഻ അനഽവദ഻ക്കഽും.
ീ ഺതഽുവ, ു ര഻ലലഺത്തത഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ ു ഺള഻സ഻കൽ വളീരുയീറ മാലയമഽള വ
ീേയ഻ന്
റഽകള്
ക്കഺണ് ഇഷയാ ീചയാറഺറ്, ഇവ഻ീട അുംഗങ്ങീള യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽും
സുംശയത്തക്കതഺയ അവസ്ഥ ഉ ടഺകഽകയ഻ലല.
പ്ഗാപ്പഇ ഡ഻സ്ഡീക്കൌണ്ടഇ മഺനദണ്ഡം
ു ീരടഽത്ത ന്ദ്ഗാപ്പുകള്
ക്ക് മഺന്ദ്തുമ ന്ദ്ഗാപ്പ് ു ഺള഻സ഻കൽ ഇഷയാ ീചയാറഺറഽള വു. ന്ദ്ഗാപ്പ്
ഡ഻സ്ീക്കി ടഽും മറ്റ് അനഽകാലയങ്ങളുും ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന്,
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസ് ീചയാറുന് ന്ദ്ഗാപ്പ്
സ് ഷ്ടമഺയ഻ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ൽ ഉള്
ീപ്പടണും:
 ീതഺള഻ലഺള഻- ജ഼വനക്കഺര്ബന്ധും, ജ഼വനക്കഺരന്
ീറ ആന്ദ്ശ഻തൽ ഉള്
പ്പീട.
 മഽന്
കാട്ട഻ ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ട്ടുള വ വ഻ഭഺഗങ്ങ⁄ ന്ദ്ഗാപ്പുകൽ, ഇവ഻ീട സുംസ്ഥഺന⁄ ുകന്ദ്ര
സര്
ക്കഺരഺണ് ന്ദ് ഼മ഻യും അടയ്ക്ുക്ക ടത്.
 രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത ുകഺ-ഓപ്പുററ്റ഼വ് ീസഺൂസറ്റ഻യ഻ീല അുംഗങ്ങൽ
 രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത സര്
േ഼സ് േബ്ബുകള഻ീല അുംഗങ്ങൽ
 ബഺകഽകളുീട⁄ദ഻നഺര്
സ്⁄ മഺസ്റ്റൽ⁄ വ഻സഺ ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് കഺര്
ഡഽടമകൽ
 ബഺകഽകള്
⁄എന്
ബ഻എറ് ഓസ഻കൽ ഇഷയാ ീചയ്ക്ത ഡ഻ുപ്പഺസ഻റ്റ് സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റുടമകൽ
 ബഺകഽകളുീട⁄ ല഻ക് ല഻മ഻റ്റഡ് കമ്പന഻കളുീട ീഷയര്
ുഹള്
ഡറഽമഺൽ
മഽകള഻ല് റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ല് ന഻ന്ഽും വയതയസ്തമഺയ വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഽള വ
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസലഽകൽ ലഭ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ, അവ ഇന്
ഷവററഽീട സഺുകത഻ക വ഻ഭഺഗും ന്ദ്ശദ്ധുയഺട്
കാട഻ ൂകകഺരയും ീചയ്ക്ത് ത഼രഽമഺനും എടഽക്കഽും.
ന്ദ് ത഼ക്ഷ഻ത ന്ദ്ഗാപ്പ് ൂസസ഻ന് ന്ദ്ഗാപ്പ് ഡ഻സ്ീക്കി ട് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറഺനഺവ഻ലല. ു ഺള഻സ഻
എടഽക്കഽന് സമയത്ത് ന്ദ്ഗാപ്പ഻ൽ രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ
അുംഗങ്ങളുീട എണത്ത഻ന്
ീറ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ന്ദ്ഗാപ്പ് ഡ഻സ്ീക്കി ട് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത്. ഇത്
ഽതഽക്കഽന് സമയത്ത്
ഽനരവുലഺകനും ീചയാറഺും.
ഇന്
ഷവര് തഽക
ഓുരഺ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻കള്
ക്കഽും ന്ദ് ുതയക ഇന്
ഷവൽ തഽകയഺയ഻ര഻ക്കഽും അഥവഺ
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻കൽ നല്
കഽന് തഽകയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ന്ദ്ഗാപ്പ് ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന് „എലലഺും അഥവഺ ഒന്ഽമ഻ലല‟ എന് തതവും ബഺധകമഺണ്.
ുചര്
ക്കലഽകളുും ന഼ക്കും ീചയാറലഽകളുും ുന്ദ് ഺ-ുററ്റഺ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ അധ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യും
ഈടഺക്ക഻ അഥവഺ റ഼ഫ ട് ീചയ്ക്തഺണ് നടത്തഽന്ത്.
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പ്പ഼മ഻യം
റ഻സ്കഽകളുീട വ഻ഭജനത്ത഻ന്
ീറയഽും ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത ആനഽകാലയങ്ങളുീടയഽും അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
ു ീരടഽത്ത്
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ജ഼വനക്കഺര്
ക്ക് വയതയസ്ത ന഻രക്കഽകള഻ലഽള വ ന്ദ് ഼മ഻യമഺണ്
ബഺധഺകമഺയ഻ട്ടുള വത്. അങ്ങീന വയക്ത഻കളുീട ീതഺഴ഻ല഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന഻രക്കഽകൽ
വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ഉദഺഹരണം
ജ഼വനക്കഺരഽീട ന്ദ്ഗാപ്പുകള഻ീല സമഺനമഺയ ുജഺല഻ ീചയാറുന്
ന഻രക്ക഻ലഽള വ ന്ദ് ഼മ഻യമഺണ് ഈടഺക്കഽന്ത്.

ജ഼വനക്കഺര഻ൽ ന഻ന്ഽും ഒുര

ു ീരടഽത്ത്
റയഺത്ത ജ഼വനക്കഺരഽീട കഺരയത്ത഻ൽ, ീതഺഴ഻ലഽടമ തന്
ീറ
ക്കലഽള വ
സഺധഽതയഽള വ ീറുക്കഺര്
ഡ് ന്ദ് കഺരും ഓുരഺ വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽും എന്ദ്ത ജ഼വനക്കഺൽ ുജഺല഻
ീചയാറുന്ഽ ീടന്് സതയവഺങ്മാലും സമര്
പ്പ഻ക്കണും.
റ഻സ്ക് വ഻ഭജനത്ത഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
േബ്ബുകള഻ീല, അുസഺസ഻ുയഷനഽകള഻ീല
തഽടങ്ങ഻യ ു ീരടഽത്ത് റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് അുംഗങ്ങള്
ക്ക് ന്ദ് ഼മ഻യും ന഻രക്കഽകൽ ബഺധകമഺണ്.
അുംഗങ്ങൽ ീ ഺതഽ സവഭഺവമഽള വവരഽും ീതഺഴ഻ലഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ
കര്
ശനവഽമ഻ീലലക഻ൽ
അ ടര്
ൂററ്റൽ
അവരഽീട
ഔച഻തയും
ു ഺീല
ന഻രക്കഽകൽ
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽും.
്ണ്
ഡ ാട്ട്യൂട്ട്഻ പര഻രക്ഷകൾ
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ് കഺരും ുജഺല഻ സമയത്ത്

ര഻രക്ഷ നല്
കഽും:

 ുജഺല഻ ീചയാറുന് സമയത്ത് മഺന്ദ്തും ഻എ ര഻രക്ഷ ആവശയമഽളളക഻ൽ (ഒരഽ ദ഻വസും
24 മണ഻ക്കാറഽും ആവശയ഻മലല),
അനഽുയഺജയ ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ നകുദശും 75
ശതമഺനും മഺന്ദ്തും ന്ദ് ഼മ഻യും ഈടഺക്കഽും.
 ീതഺഴ഻ലഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ജ഼വനക്കഺര്
ക്ക് ഉ ടഺകഽന് അ കടങ്ങള്
ക്ക് മഺന്ദ്തുമ
ബഺധകമഺകഽകയഽള വു.
്ത്-ഡ ാട്ട്യൂട്ട്഻ പര഻രക്ഷകൾ
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട സമയുത്തയ്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തും അതഺയത് ജ഼വനക്കഺരൽ ഔുദയഺഗ഻ക ഡയാട്ട഻യ഻ൽ അലലഺത്ത
സമയത്ത് മഺന്ദ്തുമ
ര഻രക്ഷ ആവശയമഽള വുീവക഻ൽ, അനഽുയഺജയ ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ
നകുദശും 50 ശതമഺനും മഺന്ദ്തും ന്ദ് ഼മ഻യും ഈടഺക്കഽും.
മരണ പര഻രക്ഷ ഒഴ഻വഺക്കല്
ഓുരഺ കമ്പന഻യഽീടയഽും മഺനദണ്ഡന്ദ് കഺരും
ു ഺള഻സ഻കൽ ഇഷയാ ീചയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.

മരണഺനഽകാലയും ഒഴ഻വഺക്ക഻ ന്ദ്ഗാപ്പ്

഻എ

പ്ഗാപ്പഇ സ഻്ീക്കൌണ്ടഽം ുബഺണസ്ഡ⁄ മഺലസ്ഡ
ഒരഽ ു ഺള഻സ഻യ഻ല് തീന് അുനകും ആളുകീള ുചര്
ക്കഽന്ത഻നഺൽ, അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്റ഼വ്
ുജഺല഻യഽും ീചലവഽും വളീര കഽറവഺണ്.
മഺന്ദ്തമലല, ീ ഺതഽുവ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല എലലഺ
അുംഗങ്ങളുും ഇന്
ഷവൽ ീചയാറീപ്പടഽന്ത഻നഺൽ ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് എത഻ീരയഽള വ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ
ഉ ടഺകഽകയ഻ലല. ആയത഻നഺൽ സ്ുകല഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ന് ഡ഻സ്ീക്കി ട്
നല്
കഽും.
ീേയ഻മഽകളുീട അനഽഭവത്ത഻ന്
ീറ
ുററ്റ഻ുംഗ് ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽും.

അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
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ന്ദ്ഗാപ്പ്

ു ഺള഻സ഻കൽ

ഽതഽക്കഽന്ത഻ന്

 അനഽകാല അനഽഭവത്ത഻ന്
(ുബഺണസ്)

ഽതഽക്കഽന് സമയത്ത് ന്ദ് ഼മ഻യും ഡ഻സ്ീക്കി ട് നല്
കഽും

 ന്ദ് ത഻കാല അനഽഭവത്ത഻ന്
ഈടഺക്കഽും (മഺലസ്).

സ്ീകൽ

അനഽസര഻ചാണ്

 ീേയ഻ും അനഽഭവും നകുദശും 70 ശതമഺനമഺീണക഻ൽ
ന഻രക്ക഻ലഽള വ ന്ദ് ഼മ഻യും നല്
ക഻യഺൽ മത഻യഺകഽും.

ഽതഽക്കഽന്

സമയത്ത്

഻ഴ

ഽതഽക്കഽന്ത഻ന് സഺധഺരണ

ീപ്പഺുപ്പഺസല് ുെഺം
 അുംഗങ്ങള്
ക്ക് ാര഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ുഫഺമഽകൽ മഽറു ഺീല നല്
കണും മഺന്ദ്തമലല ഒരഽ
ുഡഺക്കഽീമന്
റ് മഺന്ദ്തുമ ഉ ടഺകഽകയഽള വു, അത് ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻
ാര഻പ്പ഻ക്കണും.
 ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല
അുംഗങ്ങള്
ക്ക്
ഒന്ഽും
തീന്
യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ
ശഺര഼ര഻ക
ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുകുളഺ ൂവകലയങ്ങുളഺ ഇലല എന്് അയഺൽ സതയവഺങ്മാലും നല്
കണും.
 ച഻ലസമയത്ത്
ഈ
മഽന്
കരഽതൽ
ഒഴ഻വഺക്ക഻ുയക്കഽും,
മഺന്ദ്തമലല
ര഻രക്ഷ
ആരുംഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽള വ ൂവകലയങ്ങളുും അത഻ന്
ീറ ഫലമഺയ഻ട്ടു ടഺുയക്കഺവഽന്
ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുകളുും
ര഻രക്ഷയ഻ൽ
ഉള്
ീപ്പടഽകയ഻ീലലന്്
എന്
ുഡഺഴ്ീസ്മന്
റഺയ഻
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ുചര്
ക്കഽും.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും

ഓുരഺ കമ്പന഻കള഻ീലയഽും ര഼ത഻കൽ വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽും.

ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പര഼ക്ഷ 5
1) ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ,
നീതക഻ലഽും വയക്ത഻ ഉ ടഺക്കഽന് ന്ദ്ഗാപ്പ്
ഇന്
ഷവര്
ക്ക് എത഻ീരയഽള വ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല഻ന് കഺരണമഺകഽും.
2) ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീതഺഴ഻ലഽടമ-ീതഺഴ഻ലഺള഻ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന് മഺന്ദ്തുമ
ര഻രക്ഷ
നല്
കഽകയഽള വു.
I.
II.
III.
IV.

ന്ദ്
ന്ദ്
ന്ദ്
ന്ദ്

സ്തഺവന
സ്തഺവന
സ്തഺവന
സ്തഺവന

1 ശര഻, ന്ദ് സ്തഺവന 2
2 ശര഻, ന്ദ് സ്തഺവന 1
1ഉും ന്ദ് സ്തഺവന 2 ഉും
1ഉും ന്ദ് സ്തഺവന 2 ഉും

ീതറ്റ്
ീതറ്റ്
ശര഻യഺണ്
ീതറ്റഺണ്

കഽറ഻പ്പഇ
റ഻സ്ക് മഺുനമെീമന്
റ് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഽീട ഭഺഗമഺയ഻, തന്
ീറ റ഻സ്കഽകൽ ൂകമഺറ്റും ീചയാറുന്ത഻ന്
അ ടര്
ൂററ്റൽ ര ട് ര഼ത഻കളഺണ് ഉ ുയഺഗ഻ക്കഺറ്, ന്ദ് ുതയക഻ചാണ് വല഻യ ന്ദ്ഗാപ്പ്
ു ഺള഻സ഻കളുീട കഺരയത്ത഻ൽ:
ുകഺയ഻ന്
ഷവറന്
സ്ഡ:
ഒന്഻ലധ഻കും
ഇന്
ഷവറൽ
റ഻സ്ക്
സവ഼കര഻ക്കഽന്തഺണ഻ത്.
ീ ഺതഽുവ, ഓുരഺ ഇന്
ഷവറര്
ക്കഽും റ഻സ്ക഻ന്
ീറ ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനും ഭഺഗ഻ചാണ് നല്
ക഻യഺണ്
ഇത്
ീചയാറുന്ത്.
അങ്ങീന
ു ഺള഻സ഻
ര ട്
ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ
സവ഼കര഻ക്കഽും,
ഉദഺഹരണത്ത഻ന് ഇന്
ഷവറൽ എ 60% ഓഹര഻യഽും ഇന്
ഷവറൽ ബ഻ 40% ഓഹര഻യഽും.
ീ ഺതഽുവ ഇന്
ഷവറൽ എ ആയ഻ര഻ക്കഽും ു ഺള഻സ഻ നല്
കഽന്ത് മഽതല് ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ല്
ീചയാറുന്ത് വീരയഽള വ ു ഺള഻സ഻ ൂകകഺരയും ീചയാറുന് മഽഖയ ഇന്
ഷവറൽ. ഇന്
ഷവറൽ ബ഻
ീേയ഻മ഻ന്
ീറ 40% തഽക ഇന്
ഷവറൽ എയ്ക്ക്ക് നല്
കഽും.
215

റ഼യ഻ന്
ഷവറന്
സ്ഡ: ഇന്
ഷവറൽ വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽും വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽമഽള വ റ഻സ്കഽകൽ
സവ഼കര഻ക്കഽും.
അവര് ഇങ്ങീന ീചയാറുന് തങ്ങളുീട റ഻സ്ക് മറ്റ് ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻കളുമഺയ഻ റ഼-ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന്ത് വഴ഻യഺണ് ഇത഻ീനയഺണ് റ഼യ഻ന്
ഷവറന്
സ് എന്്
റയഽന്ത്. റ഼യ഻ന്
ഷവറര്
മഺൽ ഇന്
ഷവറൽമഺര഻ൽ ന഻ന്ഽും
ഉടമ്പട഻യഺയ഻ അഥവഺ ഓുരഺ
ുകസഽകളുീടയഽും അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഫഺക്കഽുലുറ്ററ്റ഼വ് റ഼യ഻ന്
ഷവറന്
സഺയ഻ട്ടഺണ് റ഻സ്ക്
സവ഼കര഻ക്കഽന്ത്. ുലഺകീമുമ്പഺടഽും റ഼യ഻ന്
ഷവറന്
സ് ീചയാറുന്ഽ ട്, ആയത഻നഺൽ റ഻സ്ക്
എലലഺയ഻ടത്തഽും വയഺ ഻ക്കഽും.

സംപ്ഗഹം
a) ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുരഺഗഺവസ്ഥയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടതഺണ്, അതഺയത്
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് അസഽഖും അഥവഺ ുരഺഗും ഉ ടഺുയക്കഺവഽന് റ഻സ്ക഻ീനയഺണ്.
b) റ഻സ്ക്
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്തഽും
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്.
c)

റ഻സ്ക഻ന്

വ഻ലയ഻ടഽന്ത഻നഽമഽള വ

ഒരഽ

ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഺണ്

ബ഻സ഻നസിനുും റ഻സ്കഽും സന്ത്ഽലഺവസ്ഥയ഻ൽ മഽുന്ഺട്ട് ു ഺകഽന്ത഻ന് അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്
ആവശയമഺണ് അങ്ങീന മത്സരും ന഻ലന഻ര്
ത്തഽകയഽും സ്ഥഺ നത്ത഻ന് ലഺഭും ഉ ടഺക്കഺനഽും
സഺധ഻ക്കഽും.

d) റ഻സ്ക്
വ഻ലയ഻രഽത്തഽുമ്പഺൽ
ര഻ഗണ഻ുക്ക ട
ുരഺഗഺവസ്ഥയ഻ുലക്ക്
നയ഻ക്കഽന്
ഘടകങ്ങളഺണ് ന്ദ് ഺയും, ല഻ുംഗും, ശ഼ലങ്ങൽ, ീതഺഴ഻ൽ, ശര഼രഘടന, കഽടഽുംബചചര഻ന്ദ്തും,
മഽന് ുരഺഗങ്ങൽ അഥവഺ ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യകൽ, ന഻ലവ഻ീല ആുരഺഗയ സ്ഥ഻ത഻, വഺസസ്ഥലും
എന്഻വ.
e) ന്ദ് ത഻കാല ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല് തടയഽക അതഺയത്
ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് എത഻ീരയഽള വ
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കല് ഒഴ഻വഺക്കഽക, റ഻സ്കഽകീള വ഻ഭജ഻ക്കഽകയഽും റ഻സ്കഽകള്
ക്ക഻ീടയ഻ലഽള വ
തഽലയത ഉറപ്പഺക്കഽകയഽും ീചയാറുക എന്഻വയഺണ് അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന്
ീറ ലക്ഷയ്ും.
f) നജന്
റഺണ്
ന്ദ് ഥമ
അ ടര്
ൂററ്റൽ
കഺരണും
അയഺള്
ക്കഺണ്
ീന്ദ് ഺസ്ീ ക്ട഼വ്
ീേയ഻ന്
റ഻ീന ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുണഺ ുവ ടുയഺ എന്ത് അറ഻യഽന്ത഻നഽള വ നറ്റവഽും
മ഻കചാണ വയക്ത഻.
g) നറ്റവഽും മ഻കചാണ വ഻ശവഺസും (ഉബ്റ഼മ ൂഫ്സ്), ഇന്
ഷവറന്
സ് തഺല് രയും,
ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻, സുംഭഺവന, സബ്ുറഺുഗഷൽ, ഉ ഺന്ത്഻ക കഺരണും എന്഻വയഺണ്
ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ ന്ദ് ധഺന തതവങ്ങൽ.
h) അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന്
ീറ ന്ദ് ധഺന ഉ കരണങ്ങളഺണ്: ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും, ന്ദ് ഺയും
ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരഖ, സഺമ്പത്ത഻ക ുരഖകള്
, ീമഡ഻ക്കല് റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ, ീസയ഻ല്
റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ, എന്഻വ.
i) ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് അു ക്ഷ഻ക്കഽന് വയക്ത഻യഽീട
ആുരഺഗയ
സ്ഥ഻ത഻
അറ഻യഽന്ത഻ന് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന് ഒരഽ ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഺണ്
ീമഡ഻ക്കൽ അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് .
j) ീന്ദ് ഺുപ്പഺസര്
ക്ക് ൂവദയ
ീമഡ഻ക്കൽ അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്.

ര഻ുശഺധന

ആവശയമ഻ലലഺത്ത

ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഺണ്

ുനഺണ്-

k) റ഻സ്ക഻ന്
ീറ
ഓുരഺ
ഘടകത്ത഻ലഽും
സുംഖയ രമഺയ
അഥവഺ
ശതമഺന രമഺയ
മാലയന഻ര്
ണയും നടത്തഽന്ത഻ന് അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ൽ ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഺണ്
നയാമറ഻ക്കൽ ുററ്റ഻ുംഗ് ര഼ത഻.
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l) ലഭ഻ചാണ എലലഺ വ഻വരങ്ങളുും ന്ദ്ശദ്ധഺ ാര്
േും വ഻ശകലനും ീചയ്ക്ത്
അനഽുയഺജയമഺയ
റ഻സ്ക് വ഻ഭഺഗത്ത഻ുലക്ക് തരുംത഻ര഻ക്കഽന്ുതഺീടയഺണ് അ ടര്ൂ
 ററ്റ഻ുംഗ് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യ
ാര്
ത്ത഻യഺകഽന്ത്.
m) ശരഺശര഻ എന് തതവത്ത഻ന്
ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്, അതഺയത് ഒരഽ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല എലലഺ അുംഗങ്ങള്
ക്കഽും ന്ദ്ഗാപ്പ്
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ര഻രക്ഷ എടഽക്കഽുമ്പഺൽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല അുംഗങ്ങള്
ക്ക് ഇന്
ഷവററഽീട
എത഻ീര ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.

ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള ുചഺദ ത്ത഻ന്
ീറ ഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം 1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന്III
റ഻സ്ക്
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്തഽും
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്.

റ഻സ്ക഻ന്

വ഻ലയ഻ടഽന്ത഻നഽമഽള വ

ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഺണ്

ഉത്തരം 2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന്III
നറ്റവഽും ഉത്തമമഺയ വ഻ശവഺസും എന് തതവും
ഇന്
ഷവററഽും ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽമഺണ്.

അ

ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ഻ൽ

ഺല഻ുക്ക

ടത്

ഉത്തരം 3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന്I
ഇന്
ഷവറന്
സ് തഺത് രയും എന്ഺൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വസ്തഽവ഻ൽ
സഺമ്പത്ത഻ക തഺത് രയും.

ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽള വ

ഉത്തരം 4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന്IV
റ഻സ്ക഻ന്
ീറ ഓുരഺ ഘടകത്ത഻ലഽും സുംഖയ രമഺയ അഥവഺ ശതമഺന രമഺയ മാലയന഻ര്
ണയും
നടത്തഽന്ത് നയാമറ഻ക്കൽ ുററ്റ഻ുംഗ് ര഼ത഻യ഻ലഺണ് അലലഺീത ീമഡ഻ക്കൽ അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്
ര഼ത഻യ഻ലലല.
ഉത്തരം 5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷന്IV
ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ,
ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല എലലഺ
ര഻രക്ഷ എടഽക്കഽുമ്പഺൽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീല
അുംഗങ്ങള്
ക്ക് ഇന്
ഷവററഽീട എത഻ീര ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല .
ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീതഺഴ഻ലഽടമ-ീതഺഴ഻ലഺള഻ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ഽറുമ ുലബര്
യാണ഻യനഽകൽ, ന്ദ്ടസ്റ്റുകൽ, ീസഺൂസറ്റ഻കൽ, അുനക-ീതഺഴ഻ലഽടമ ന്ദ്ഗാപ്പുകൽ, ന്ദ്ഫഺ് ൂചസ഻
ഡ഼ലറഽമഺൽ, ീന്ദ് ഺഫഷണൽ അുസഺസ഻ുയഷനഽകൽ, േബ്ബുകൽ, അതഽു ഺീലയഽള വ മറ്റ്
സുംഘടനകള്
ക്ക് ഇന്
ഷവറര്
മഺര് ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ര഻രക്ഷ വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറുന്ഽ ട്.
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സവയം പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ
ുചഺദ ം 1
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ബഺധ഻ക്കഺത്തത്?

നത്

ഘടകമഺണ്

ഒരഽ

വയക്ത഻യഽീട

ുരഺഗഺവസ്ഥീയ

I. ല഻ുംഗും
II.
കഺള഻യഽീട ുജഺല഻
III. ശ഼ലങ്ങൽ
IV. വഺസസ്ഥലും
ുചഺദ ം 2
ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ തതവും അനഽസര഻ചാണ്, ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
------I.
II.
III.
IV.

ണും ലഭ഻ക്കഽന്ത്---

ഇന്
ഷവൽ തഽക വീരയഽള വ ആീക നഷ്ടത്ത഻ന്
ഇന്
ഷവൽ തഽക കണക്കഺക്കഺീത യഥഺര്
ഥ ീചലവ഻ന് മഽഴഽവൽ
ഇരഽകക്ഷ഻കളുും സമ്മത഻ചാണ഻ട്ടുള വ ന഻ശ്ച഻ത തഽക
ഇന്
ഷവൽ തഽക കണക്കഺക്കഺീത യഥഺര്
ഥ നഷ്ടത്ത഻ന്

ുചഺദ ം 3
അ ടര്
ൂററ്റര്
ക്ക്
അു ക്ഷകന്
ീറ
വയക്ത഻ഗത-ആുരഺഗയ
ന്ദ് ഺഥമ഻ക വ഻വരും ലഭ഻ക്കഽന്ത് ---------------I.
II.
III.
IV.

വ഻ശദഺുംശങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണുള വ

വയസ് ീതള഻യ഻ക്കഽന് ുരഖയ഻ല്ന഻ന്്
സഺമ്പത്ത഻ക ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ൽ ന഻ന്്
മഽന്ീമഡ഻ക്കൽ റ഻ുക്കഺര്
ഡഽകള഻ൽ ന഻ന്്
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ ന഻ന്്

ുചഺദ ം 4
അ

ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യ

ാര്
ത്ത഻യഺകഽന്ത്--------------------

I.

ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ലാീട
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട
സമ്പാര്
ണ
വയക്ത഻ഗത-ആുരഺഗയ
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ ലഭ഻ക്കഽന്ുതഺീട
II. ീന്ദ് ഺുപ്പഺസര്എലലഺ ീമഡ഻ക്കൽ ര഻ുശഺധകളുും ീടസ്റ്റുകളുും ാര്
ത്ത഻യഺക്കഽന്ുതഺീട.
III. ലഭ഻ചാണ എലലഺ വ഻വരങ്ങളുും ന്ദ്ശദ്ധഺ ാര്
േും വ഻ശകലനും ീചയ്ക്ത്
അനഽുയഺജയമഺയ
റ഻സ്ക് വ഻ഭഺഗത്ത഻ുലക്ക് തരുംത഻ര഻ക്കഽന്ുതഺീടയഺണ് .
IV. റ഻സ്ക് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കലഽും വ഻ടയ഻ട഼ലഽും കഴ഻ഞ്ഞത഻നഽുശഷും
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസര്
ക്ക്
ു ഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചയാറുന്ുതഺീട
ുചഺദ ം 5
നയാമറ഻ക്കൽ ുററ്റ഻ുംഗ് ര഼ത഻ അനഽസര഻ചാണ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ് സ്തഺവനയഺണ്
ീതറ്റ്?
I.

ര഻ശ഼ലനും ുനട഻യ ഉുദയഺഗസ്ഥരഽീട സഹഺയുത്തഺീട വളീര ുവഗത്ത഻ൽ
ബ഻സ഻നസിന് ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത഻ന് നയാമറ഻ക്കൽ ുററ്റ഻ുംഗ഻ലാീട സഺധ഻ക്കഽും.
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II.

ീമഡ഻ക്കല് റഫറ഻കളുീട സഹഺയമ഻ലലഺീത
സക഼ര്
ണമഺയ അഥവഺ സുംശയകരമഺയ
ുകസഽകള്സുംഖയ രമഺയ഻ വ഻ശകലനും ീചയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.
III. ൂവദയശഺസ്ന്ദ്തീത്തപ്പറ്റ഻ യഺീതഺരഽ അറ഻വഽമ഻ലലഺത്ത ആളുകള്
ക്ക് ു ഺലഽും ഇത്
ഉ ുയഺഗ഻ക്കഺന്സഺധ഻ക്കഽും.
IV. വ഻വ഻ധ അ ടര്
ൂററ്ററഽമഺരഽീട ത഼രഽമഺനങ്ങള്
ക്ക് മുദ്ധയ ഒരഽ സ്ഥ഻രത ഇത്
ഉറപ്പഺക്കഽും.

സവയം പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള ഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം 1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ജ഼വ഻ത കഺള഻യഽീട ീതഺഴ഻ൽ ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട ുരഺഗഺവസ്ഥീയ ബഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല,
ുക്ഷ
സവന്ത്ും ീതഺഴ഻ല്ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട ുരഺഗഺവസ്ഥീയ ബഺധ഻ക്കഽന് ന്ദ് ധഺന ഘടകമഺണ്.
ഉത്തരം 2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ തതവും അനഽസര഻ചാണ്, ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ഇന്
ഷവൽ തഽക വീരയഽള വ ആീക നഷ്ടത്ത഻നഺണ്.

ണും ലഭ഻ക്കഽന്ത്

ഉത്തരം 3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ ന഻ന്ഺണ് അ ടര്
ൂററ്റര്
ക്ക് അു ക്ഷകന്
ീറ വയക്ത഻ഗത-ആുരഺഗയ
വ഻ശദഺുംശങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണുള വ ന്ദ് ഺഥമ഻ക വ഻വരും ലഭ഻ക്കഽന്ത്.
ഉത്തരം 4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ലഭ഻ചാണ എലലഺ വ഻വരങ്ങളുും ന്ദ്ശദ്ധഺ ാര്
േും വ഻ശകലനും ീചയ്ക്ത് അനഽുയഺജയമഺയ റ഻സ്ക്
വ഻ഭഺഗത്ത഻ുലക്ക്
തരുംത഻ര഻ക്കഽന്ുതഺീടയഺണ്
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ്
ന്ദ് ന്ദ്ക഻യ
ാര്
ത്ത഻യഺകഽന്ത്.
ഉത്തരം 5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ീമഡ഻ക്കല് റഫറ഻കളുീട സഹഺയമ഻ലലഺീത
സക഼ര്
ണമഺയ
ുകസഽകള്സുംഖയ രമഺയ഻ വ഻ശകലനും ീചയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.
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അഥവഺ

സുംശയകരമഺയ

പഺഠം 10
ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ീെയ഻മഽകൾ

ുമഽഖം
ഈ ഺഠത്ത഻ൽ നമഽക്ക് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ ീേയ഻ും ൂകകഺരയും ീചയാറുന് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യീയ
കഽറ഻ചാണുും അത഻ന് ആവശയമഺയ ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകീള കഽറ഻ചാണുും ീേയ഻ും റ഻സര്
േ഻ുംഗ്
ന്ദ് ന്ദ്ക഻യീയക്കഽറ഻ചാണുും ുനഺക്കഺും. ഇത് കാടഺീത നമഽക്ക് വയക്ത഻ഗത അ കട ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ
ീേയ഻ും ൂകകഺരയും ീചയാറുന് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യീയ കഽറ഻ചാണുും ട഻ ഻എകളുീട
ക഻ീനക്കഽറ഻ചാണുും
ുനഺക്കഺും.
പഠനുമഖലകൾ

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

ഇന്
ഷവറന്
സ഻ീല ീേയ഻മഽകൽ ൂകകഺരയും ീചയാറൽ
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകൽ ൂകകഺരയും ീചയാറൽ
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകളുീട ുഡഺക്കഽീമന്
ുറഷൽ
ീേയ഻മഽകള്റ഻സര്
േ് ീചയാറൽ
ുതഡ് ഺര്
ട്ട഻ അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺരഽീട (ട഻ ഻എ) ക്
ീേയ഻മഽകൽ ൂകകഺരയും ീചയാറൽ: ു ഴ്സണൽ അ്സ഻ഡന്
റ്
ീേയ഻മഽകൽ ൂകകഺരയും ീചയാറൽ: ഓവര്
സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്

ഈ

ഺഠും

ഠ഻ചാണത഻നഽുശഷും ന഻ങ്ങള്
ക്ക് ീചയാറഺൽ കഴ഻ുയ

ടത്:

a) ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകള഻ീല വ഻വ഻ധ ുസ്റ്റ്ു്ഹഺള്
ഡീറ കഽറ഻ചാണ് വ഻വര഻ക്കഽക
b) ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകൽ ൂകകഺരയും ീചയാറുന് ര഼ത഻ വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽക
c) ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകൽ ീസറ്റ഻ല്
ീചയാറുന്ത഻ന് ആവശയമഺയ വ഻വ഻ധ
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകീളക്കഽറ഻ചാണ് ചര്
ചാണ ീചയാറുക
d) എങ്ങീനയഺണ് ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ീേയ഻മഽകൽ റ഻സര്
േ് ീചയാറുന്ീതന്് വ഻വര഻ക്കഽക
e) വയക്ത഻ഗത അ കട ീേയ഻മഽകീളക്കഽറ഻ചാണ് ചര്
ചാണ ീചയാറുക
f) ട഻ ഻എകളുീട കഽും ട഻ ഻എ എന് സകല് വഽും മനസിന഻ലഺക്കഽക
A. ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ീെയ഻മഽകൾ ൂകകഺര ം ീചയ്യല്
ഇന്
ഷവറന്
സ് എന്ത് ഒരഽ ‘പ്പത഻ജ്ഞയഽം’ ു ഺള഻സ഻ എന്ത് ഒരഽ ആ ന്ദ് ത഻ജ്ഞയഽീട
ഒരഽ ‘സഺക്ഷ഻യഽമഺണ്’. ആ ന്ദ് ത഻ജ്ഞയഽീട ശര഻യഺയ
ര഼ക്ഷണമഺണ്
ു ഺള഻സ഻
ന്ദ് കഺരമഽള വ ീേയ഻മ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന് ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത സുംഭവും ഉ ടഺകഽന്ത്.
ഇന്
ഷവറൽ എന്ദ്ത തിപ്ത഻കരമഺയ഻ ന്ദ് വര്
ത്ത഻ചാണുീവന്ത്
അവൽ എന്ദ്ത തിപ്ത഻കരമഺയ഻
അവരഽീട
ീേയ഻ും
ന്ദ് ത഻ജ്ഞ
ന഻റുവറ്റ഻
എന്ത഻ന്
ീറ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത്.
ീേയ഻മഽകള് നല്
കഺനഽള വ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽീട കഴ഻വ്
ഇന്
ഷവറന്
സ഻ീല ഒരഽ മഽഖയ ുററ്റ഻ുംഗ് ഘടകമഺണ്.
1. ീെയ഻ം നടപട഻പ്കമത്ത഻ീല ുസ്റ്റക്കഇുഹഺൾ
ഡറഽമഺര്
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ീേയ഻മഽകള് എങ്ങീനയഺണ് ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ീതന്് വ഻ശദമഺയ഻ ുനഺക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പ്
നമഽക്ക് ീേയ഻ും നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങള഻ല്തഺത് രയമഽള വ വയക്ത഻കീളക്കഽറ഻ചാണ് മനസിന഻ലഺക്കഺും.
ച഻പ്തം 1: ീെയ഻ം നടപട഻പ്കമത്ത഻ീല ുസ്റ്റക്കഇുഹഺൾ
ഡറഽമഺര്

ഉപുഭഺക്തഺവ്

ഇന്
ഷവറന്
സ്
വഺങ്ങഽന്
വയക്ത഻യഺണ്
ുസ്റ്റ്ു്ഹഺള്
ഡറഽും „ീേയഽും ലഭ഻ക്കഽന് വയക്ത഻യഽും‟

ഉടമകൾ

„ീേയ഻മഽകള് നല്
കഽന് വയക്ത഻‟ എന് ന഻ലയ഻ല് ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യഽടമയ്ക്ക്ക് വല഻യ
കഺണഽള വത്. ു ഺള഻സ഻യഽടമയഽീട
ഫ ട഻ല് ന഻ന്് തീന് ീേയ഻ും നല്
കഺൽ കഴ഻ഞ്ഞഺലഽും, മ഻ക്ക
സരര്
ഭങ്ങള഻ലഽും, വഺദ്ധരദഺനും
ഺല഻ക്കഽക എന്ത് അവരഽീട
കടമയഺണ്
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ആദയീത്ത

അണ്ടര്
ൂററ്ററഽ
മഺര്

ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ഻ീലയഽും എലലഺ ഇന്
ഷവററഽമഺരഽീടയഽും
അ ടര്
ൂററ്ററഽമഺൽ ീേയ഻മഽകീള കഽറ഻ചാണ് മനസിന഻ലഺക്കഽകയഽും
ഉത് ന്ും രാ കല് ന ീചയാറുകയഽും ു ഺള഻സ഻ ചട്ടങ്ങളുും
വയവസ്ഥകളുും വ഻ലയഽും ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറണും.

ീറഗഽുലറ്റുമഺര്

ീറഗഽുലറ്റൽ (ഇന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ ആന്
റ് ീഡവലപ്ീമന്
റ്
അുതഺറ഻റ്റ഻
ഓഫ്
ഇന്ത്യ)
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ലക്ഷയ്വഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് മഽഖയ കഺള഻യഺണ്:
 ഇന്
ഷവറന്
സ് ര഻സ്ഥ഻ത഻ ന്ദ്കമ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ന്
 ു ഺള഻സ഻യഽടമകളുീട തഺത് രയും സുംരക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻ന്
 ഇന്
ഷവററഽമഺരഽീട
ദ഼ര്
ഘകഺല
സഺമ്പത്ത഻ക
സ്ഥ഻ത഻
ര഻ ഺല഻ക്കഽന്ത഻ന്

ഺര്
ട്ട഻ അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺൽ
ുത്
പഺര്
ട്ട്യൂട്ട്഻ ുസവന ഇടന഻ലക്കഺരഺയ ുതഡ്
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷ

വറന്
സ

്
ീേയ഻മഽകളുീട
നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ീചയാറുും.
അ്മ഻ന഻സ്ഡുപ്ട
റ്ററഽമഺര്
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
്ജ്ന്
റഽമഺര്⁄
ുപ്ബഺക്കറഽമഺര്

ഇന്
ഷവറന്
സ് നജന്
റഽമഺൽ⁄ുന്ദ്ബഺക്കറഽമഺൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് വ഻ല്
ക്കഽക
മഺന്ദ്തമലല ീേയ഻ും ഉ ടഺകഽന് സരര്
ഭത്ത഻ൽ ഉ ുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക്
ആവശയമഺയ ുസവനവഽും നല്
കണും

ദഺതഺക്കൾ
⁄ുശഽ
പപ്ത഻കൾ

ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന്
കഽഴപ്പീമഺന്ഽമ഻ലലഺത്ത
ര഼ത഻യ഻ൽ
ീേയ഻ും
ലഭ഻ക്കഽന്ഽ ീടന്് ഉറപ്പഺുക്ക ടത് ഇവരഺണ്, ന്ദ് ുതയക഻ചാണ്
ഇന്
ഷവറൽ
കയഺഷ്
ീലസ്
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ
നല്
കഽന്
ട഻ ഻എയഽീട ഺനല഻ലഽള വ ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ

അങ്ങീന ീേയ഻ും ൂകകഺരയും ീചയാറുക എന്ത്
ീേയ഻മഽകളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഈ
ഓഹര഻യഽടമകളുീടീയലലഺും ലക്ഷയ്ങ്ങൽ ൂകകഺരയും ീചയാറുക എന്തഺണ്, ഇത്തരും ച഻ല
ലക്ഷയ്ങ്ങള്ത഼ര്
ചാണഺയഺയഽും രസ് രും ുയഺജ഻ചാണ് ു ഺയ഻ീലലന്ഽും വരഺും.
2. ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
പങ്കഇ

കമ്പന഻യ഻ല്

ീെയ഻ം

ൂകകഺര ം

ീചയ്യല഻ന്
ീറ

ഇന്
ഡസ്ന്ദ്ട഻ ുഡറ്റഺ അനഽസര഻ചാണ് – “വ഻വ഻ധ ഇന്
ഷവറര്
മഺരഽീട ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
നഷ്ട അനഽ ഺതും 65% മഽതൽ 120% ശതമഺനും വീരയഺണ്, വ഻ ണ഻യ഻ല് ഭാര഻ഭഺഗവഽും
100%-ന് മഽകള഻ല് നഷ്ടഺനഽ ഺതത്ത഻ലഺണ് ന്ദ് വര്
ത്ത഻ക്കഽന്ത്”. മ഻ക്ക കമ്പന഻കളുും
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസിന഻ല്നഷ്ടമഺണ് ുനര഻ടഽന്ത്.
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ഇത഻ന്
ീറ അര്
ഥും കമ്പന഻ക്കഽും ു ഺള഻സ഻യഽടമകള്
ക്കഽും മ഻കചാണ ഫലങ്ങള് നല്
കഽന് മ഻കചാണ
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗ് സന്ദ്മ്പദഺയങ്ങളുീടയഽും കഺരയക്ഷമമഺയ ര഼ത഻യ഻ലഽള വ ീേയ഻മഽകളുീട
ൂകകഺരയും ീചയാറല഻നഽും ആവശയമഺയ നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ സവ഼കര഻ുക്ക ട ആവശയും വളീര
കാടഽതലഺണ്.
ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പര഼ക്ഷ 1
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ആരഺണ്
ുസ്റ്റക്ക്
ുഹഺള്
ഡറ഻ൽ ഉള്
ീപ്പടഺത്തത്?
I.
II.
III.
IV.

ഇന്
ഷവറന്
സ്

ീേയ഻ും

നട ട഻ന്ദ്കമത്ത഻ീല

ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ുസ്റ്റ്ു്ഹഺള്
ഡറഽമഺൽ
ഹാമന്റ഻ുസഺഴ്സ് ഡ഻പ്പഺര്
്ീ്മന്
റ്
ീറഗഽുലറ്റൽ
ട഻ ഻എ

B. ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ീെയ഻മഽകൾ ൂകകഺര ം ീചയ്യല്

1. ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ഻ീല ീവലലുവ഻ള഻കൾ

ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺര്
്ു്ഫഺള഻ുയഺയഽീട ന്ദ് ുതയക സവ഻ുശഷതകീളക്കഽറ഻ചാണ്
ഗഹനമഺയ഻ മനസിന഻ലഺുക്ക ടത് വളീര ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട കഺരയമഺണ് അങ്ങീന ആുരഺഗയ
ീേയ഻മഽകള്കഺരയക്ഷമമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ ൂകകഺരയും ീചയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു. ഇവയഺണ്:
a) മ഻ക്ക
ു ഺള഻സ഻കളുും
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻നഽള വ
നഷ്ട ര഻ഹഺരത്ത഻നഽള വതഺണ് ഇവ഻ീടീയലലഺും
഻രക്ഷ വ഻ഷയും മനഽഷയരഺണ്. ഇത്
മഺനസ഻കവ഻കഺര
ന്ദ് ം  നങ്ങള്
ക്ക്
കഺരണമഺകഽും
ഇത്
ീ ഺതഽുവ
മറ്റ്
വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഽള വ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ീന ബഺധ഻ക്കഽന്഻ലല.
b) ഇന്ത്യയ഻ല് വളീര ന്ദ് ുതയക തരത്ത഻ലഽള വ അസഽഖങ്ങളുീട മഺതികയഽും, ച഻ക഻ത്സ
ര഼ത഻യഽും, തഽടര്
ച഻ക്ത഻സ സന്ദ്മ്പദഺയവഽമഺണ്. ഇത് മാലും ച഻ല ആളുകള് വളീര
കരഽതലഽളവരഽും ച഻ലൽ തങ്ങളുീട അസഽഖീത്തയഽും ച഻ക഻ത്സീയയഽും കഽറ഻ചാണ്
ഉത്ക ഠകഽലരഽമഺണ്.
c) ആുരഺഗയ
അഥവഺ
ഇത഻ന്
ീറ
ര഼ത഻യ഻ൽ
(ചരക്ക്)

ഇന്
ഷവറന്
സ് വയക്ത഻കൽ, ന്ദ്ഗാപ്പുകള്അതഺയത് ുകഺര്
പ്പുററ്റ് സ്ഥഺ നങ്ങള്
ബഺക് ു ഺലഽള വ റ഼ുട്ടയ഻ല് വ഻ല് ന ശിുംഖലയ഻ലാീട വഺങ്ങഺും.
ഫലമഺയ഻ ഉത് ന്ും ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന്
ീറ ആവശയങ്ങള്
കക് അനഽുയഺജയമഺയ
രാ കല് ന ീചയ്ക്തതഺീണക഻ലഽും ഒരഽ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് കുമ്മഺഡ഻റ്റ഻
ആയ഻ വ഻ല്
ക്കഺും.

d) ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺയഺുല ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരമഽള വ
ീേയ഻ും ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും, ലഭയത, ൂവദദ്ധരദ്ധയും, ച഻ക഻ത്സ
ര഼ത഻കള്
, ബ഻ലല഻ുംഗ് ര഼ത഻കള്
, ുഡഺക്ടറഽമഺൽ, സര്
ജന്
മഺൽ, ആശഽ ന്ദ്ത഻കള്
തഽടങ്ങ഻യവയഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട
എലലഺ
ആുരഺഗയ
ുസവന
ദഺതഺക്കളുീടയഽും
ചഺര്
ജഽകൽ, ഇവീയലലഺും വളീര വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽും അങ്ങീന ീേയ഻ും
വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻ന് വളീരുയീറ ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് ുനര഻ടഽും.
e) ആുരഺഗയ ര഻ ഺലനത്ത഻ന്
ീറ
എലലഺ
തഽറകളുും
ുവഗത്ത഻ൽ
വ഻കസ഻ചാണ്
ീകഺ ട഻ര഻ക്കഽന് ഒന്ഺണ്.
ഽത഻യ അസഽഖങ്ങളുും അവസ്ഥകളുും ഉ ടഺയ഻
ീകഺ ുടയ഻ര഻ക്കഽകയഽും അത്
ഽത഻യ ച഻ക഻ത്സ ര഼ത഻കള് വ഻കസ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ുലക്ക്
നയ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും. ഇത഻ന് ഉദഺഹരണമഺണ് തഺുക്കഺല്
ദവഺര ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യകൽ,
ുലസര് ച഻ക഻ത്സകൽ, തഽടങ്ങ഻യവ. ഇത് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ീന കാടഽതല്
സഺുകത഻ക രമഺക്കഽകയഽും മഺന്ദ്തമലല തഽടര്
ചാണയഺയഽള വ ീമചാണീപ്പടഽത്തല഻ന് ആവശയമഺയ
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അത്തരും നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്കഽള വ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകൽ ൂകകഺരയും ീചയാറഺനഽള വ
കഴ഻വഽും ആവശയമഺണ്.
f) ഈ ഘടങ്ങീളഺന്ഽും കാടഺീത, മനഽഷയശര഼രീത്ത സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ് ീചയാറഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല എന് വസ്തഽത ഒരഽ
ഽത഻യ വ഼ക്ഷണത്ത഻ുലക്ക് തീന് നയ഻ചാണു.
ഒുര അസഽഖമഽള വ ര ട് അളുകൽ ഒുര ച഻ക഻ത്സുയഺട് ര ട് തരത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും
ന്ദ് ത഻കര഻ക്കഽക അഥവഺ വയതയസ്ത ച഻ക഻ത്സ ആവശയമഺണ് അഥവഺ വയതയസ്ത
കഺലയളവ഻ല്ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺുക ട഻ വരഽും
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖല വളീര ുവഗത്ത഻ൽ വളര്
ന്് ീകഺ ട഻ര഻ക്കഽകയഺണ്.
വളീരയധ഻കും ഉത് ന്ങ്ങളഺണ് ഇത്തരും ുവഗത്ത഻ലഽള വ വളര്
ചാണയഽീട ീവലലുവ഻ള഻.
വ഻ ണ഻യ഻ല് നാറ് കണക്ക഻ന് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത് ന്ങ്ങളു ട് , മഺന്ദ്തമലല ഒരഽ
കമ്പന഻യ഻ൽ തീന്
നമഽക്ക് അുനകും വ഻വ഻ധയ഻നത്ത഻ലഽള വ ഉത് ന്ങ്ങൽ കഺണഺൽ
സഺധ഻ക്കഽും. ഓുരഺ
ഉത് ന്ത്ത഻നഽും
അത഻ന്
ീറ വകുഭദങ്ങള്
ക്കഽും
അത഻ന്
ുറതഺയ
ന്ദ് ുതയകതകളു ടഺയ഻ര഻ക്കഽും അതഽീകഺ ട് ീേയ഻ും ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത഻ന് മഽമ്പ്
അത഻ീനപ്പറ്റ഻ ഠ഻ചാണ഻ര഻ക്കണും.
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ുമഖലയഽീട
വളര്
ചാണ
അുനകും
ീവലലുവ഻ള഻കീള
ീകഺ ടഽവന്഻ട്ടു ട് – ഒരഽ കമ്പന഻
1,00,000 ആുരഺഗയ ു ഺള഻സ഻കൽ ീചറഽക഻ട
ഉ ുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക്
ര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ത഻ന്
വ഻ല്
ക്കഽകയഽും,
അതഺയത്
ഈ
ു ഺള഻സ഻കളുീട ക഼ഴ഻ൽ 3,00,000 അുംഗങ്ങൽ ഉ ീടന്് കരഽതഽക,
എന്ഺൽ കമ്പന഻
കഽറഞ്ഞത് 20,000 ീേയ഻മഽകള്
ക്ക് ുസവനമ നല്
കഺൽ തയാറഺറഺയ഻ര഻ക്കണും. കയഺഷ്
ീലസ്
ുസവനും
നല്
കഽന്ത഻നഽും
ീേയ഻മഽകള് ുവഗത്ത഻ൽ
ത഼ര്
പ്പഺക്കഽന്ത഻നഽും,
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകളുീട വ഻ഭഺഗും ഉ ടഺക്കഽക എന്ത് ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട ീവലലുവ഻ള഻യഺണ്.
ഇന്ത്യയ഻ൽ
എഴഽത഻യ഻ട്ടുള വ
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ു ഺള഻സ഻കൽ,
ഇന്ത്യയ഻ൽ
എവ഻ീടയഽമഽള വ ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന്
ര഻രക്ഷ നല്
കഽും. ലഭ഻ചാണ ീേയ഻ും മ഻കചാണ
ര഼ത഻യ഻ല് ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത഻ന് രഺജയീമമ്പഺടഽമഽള വ സന്ദ്മ്പദഺയങ്ങൽ
ീേയ഻മഽകൽ
ൂകകഺരയും ീചയാറുന് ട഼ും മനസിന഻ലഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണും.
ആുരഺഗയ ീേയ഻മഽകളുീട മഺുനജര് ൂവദദ്ധരദ്ധയും, അനഽഭ ര഻ചയും,
ഉ കരണങ്ങളുും ഉ ുയഺഗ഻ചാണ് ഇത്തരും ീവലലുവ഻ള഻കീള ുനര഻ടഽും.

ലഭയമഺയ

എലലഺ

അന്ത്഻മ വ഻ശകലനത്ത഻ൽ, തന഻ുക്കഺ തന്
ീറ കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങള്
ുക്കഺ ഉ ടഺകഽന് അസഽഖും
മാലമഽള വ ശഺര഼ര഻ക- മഺനസ഻ക
഻ര഻മഽറഽക്കത്ത഻ലഽീട കടന്് ു ഺകഽന് വയക്ത഻ീയ
സഹഺയ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ സുംതിപ്ത഻ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ഽ ട്.
അനഽുയഺജ് നഺയ
വ ക്ത഻യ്ക്കഇ
അനഽുയഺജ് മഺയ
സമയത്തഇ
പര ഺപ്തമഺയ ര഼ത഻യ഻ല് ീെയ഻ം ലഭ ഺമഺക്കഽന്നത് കഺര ക്ഷമമഺയ
ീെയ഻ം ൂകകഺര ം ീചയ്യുന്ന ര഼ത഻യ഻ലാീട ഉറപ്പഺക്കഺം.
2. ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ീെയ഻ം നടപട഻പ്കമം

ഒരഽ ീേയ഻മ഻ന്
ീറ ുസവനും ഒന്ഽക഻ൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ വഴ഻ുയഺ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻
ന഻യമ഻ചാണ഻ട്ടുള വ അുംഗ഼കിത ുതഡ്
ഺര്ട്ട഻ അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്റുറഺ (ട഻ ഻എ) വഴ഻ുയഺ
ുതടഺും.
ു ഺള഻സ഻ ചട്ടന്ദ് കഺരും ീേയ഻ും ഉ ടഺകഽന് സമയും
അത് ഇന്
ഷവറൽ⁄ ട഻ ഻എീയ
അറ഻യ഻ക്കണും അത് ീേയ഻ും ലഭ഻ക്കഽന് സമയും വീര തഽടരണും, ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ീേയ഻ും ഒരഽ വ഻ഭഺഗും നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങള഻ലാീടയഺണ് കടന്് ു ഺകഽന്ത഻ന് ഓുരഺന്഻നഽും
അത഻ന്
ുറതഺയ ന്ദ് ഺധഺനയവഽമഽ ട്.
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ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസിന഻ീല മഽഖയ ഉത് ന്മഺയ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ു ഺള഻സ഻ ഉദ്ധര഻ചാണ് നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ വ഻ശദമഺയ഻ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ട്ടു ട്.
കയഺഷ്
ീലസ് ീസികരയത്ത഻ൽ ഉള്
ീപ്പടഺത്ത അത്തരും ഉത് ന്ങ്ങൽ ഒഴ഻ീകയഽള വ ന഻ശ്ച഻ത
ആനഽകാലയ ഉത് ന്ും അഥവഺ ഗഽരഽതര ുരഺഗ അഥവഺ ദ഻വുസന
ണും ലഭ഻ക്കഽന്
ഉത് ന്ും തഽടങ്ങ഻യവയഽീട ീ ഺതഽുവയഽള വ നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങളുും ആവശയമഺയ ുരഖകളുും
നകുദശും സമഺനമഺണ്.
ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരമഽള വ ീേയ഻ും തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ു ഺീലയഺകഺും:
a) ക ഺഷ് ഇന
ീലസ്ഡ ീെയ഻ം
കയഺഷ്
ീലസ് എന്ഺൽ ുഹഺസ് ഻റ്റല഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽന് സമയത്ത് ഇന്
ഷവ
ൽ ീചയാറീപ്പട്ട
വയക്ത഻
ണും ഒന്ഽും ീകട്ട഻ വയ്ക്ുക്ക ടത഻ലല. ഇന്
ഷവറൽ അഥവഺ ുതഡ്
ഺര്
ട്ട഻
അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറൽ നല്
കഽന് മഽന്
കാൽ അനഽമത഻ുയഺീട, ീനറ്റ്
വര്
ക്ക഻ൽീ ട്ട ആശഽ ന്ദ്ത഻
ുസവനും
നല്
കഽും,
അത഻നഽുശഷും
ഇന്
ഷവറൽ
അഥവഺ
ുതഡ്
ഺര്
ട്ട഻
അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറൽക്ക്
ീേയ഻ും
ീസറ്റ഻ൽ
ീചയാറുന്ത഻നഽള വ
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ
സമര്
പ്പ഻ക്കഽും.
b) പണം ീെയ഻ം ീചയ്യുക
ഇന്
ഷവ
ൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻ കയഺഷ്
ീലസ് ീസറ്റ഻ൽീമന്
റ് ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ,
അവൽ/അയഺൽ ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ ണും ുനര഻ട്ട് അടയ്ക്ക്കണും. അത഻നഽുശഷും ആ ബ഻ലല്
ഇന്
ഷവ
റൽ അഥവഺ ട഻ ഻എ സമര്
പ്പ഻ക്കഽക അങ്ങീന
ണും ീേയ഻ും ീചയാറഺും.
ര

ട് ുകസഽകള഻ലഽും അട഻സ്ഥഺന നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ഒന്ഽതീന്യഺണ്.

225

ച഻പ്തം
2:
ീെയ഻ം
പ്പപ്ക഻യയ഻ല്
തഺീഴ
ഘട്ട്യൂട്ട്ങ്ങളഺണഽള്ളത് (കിത മഺയ പ്കമത്ത഻ലലല)

ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ന

a) അറ഻യ഻ക്കഽക
ഉ ുഭഺക്തഺവഽും ീേയ഻ും ട഼മഽും ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ ആദയമഺയ഻ ബന്ധീപ്പടഽന്ത് ീേയ഻ും
അറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻നഺണ്. ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഺൽ ലഺൽ ീചയാറുന് വ഻വരും അഥവഺ
അട഻യന്ത്രമഺയ഻ അശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽകയഺീണക഻ൽ ആ വ഻വരും ഉ ുഭഺക്തഺവ്
കമ്പന഻ീയ അറ഻യ഻ക്കണും.
അടഽത്തകഺലും
വീര,
ീേയ഻ും
സഺഹചരയും
ഉ ടഺകഽന്ത്
അറ഻യ഻ക്കഽന്ത്
ഔ ചഺര഻കമഺയ഻രഽന്ഽ.
ുക്ഷ
അടഽത്ത഻ീടയഺയ഻ ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ
ീേയ഻ും
ഉ ടഺകഽന്ത് ുവഗും അറ഻യ഻ക്കണീമന്ത് ന഻ര്
ബന്ധമഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്.
ലഺൽ ീചയ്ക്ത്
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ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽന് ഘട്ടത്ത഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽും അട഻യന്ത്രമഺയ഻
അ്മ഻റ്റഺകഽകയഺീണക഻ൽ അ്മ഻റ്റഺയ഻ 24 മണ഻ക്കാറ഻നകവഽും അറ഻യ഻ചാണ഻ര഻ക്കണും.
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽന് വ഻വരും സമയത്ത് അറ഻യ഻ക്കഽന്ത് വഴ഻ ട഻ ഻എ⁄
ഇന്
ഷവറര്
ക്ക്
ഉ ുഭഺക്തഺവ്
ശര഻ക്കഽും
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺുക ട
ആവശയമഽ ടഺയ഻രഽുന്ഺ എന്ഽും നീതക഻ലഽും തരത്ത഻ലഽള വ
കിന്ദ്ത഻മും നടന്഻ട്ടു ുടഺ
എന്ഽും
ര഻ുശഺധ഻ക്കഺനഽും
ചഺര്
ജഽകളുീട
കഺരയത്ത഻ൽ
ധഺരണയ഻ീലത്തഺനഽും
സഺധ഻ക്കഽും.
ുനരീത്ത അറ഻യ഻ക്കഽക എന്ഺൽ „ുരഖ മാലും എഴഽത഻ തയാറഺറഺക്ക഻യ കത്ത്
സമര്
പ്പ഻ക്കഽക‟ അഥവഺ ഫഺ്സ് ീചയാറുക. ആശയവ഻ന഻മയ- സഺുകത഻ക വ഻ദയയഽീട
വ഻കസനുത്തഺീട, ട഻ ഻എ⁄ ഇന്
ഷവററഽീട
24 മണ഻ക്കാൽ ന്ദ് വര്
ത്ത഻ക്കഽന്
ുകഺൽ
ീസന്
ററഽകള഻ൽ
വ഻ള഻ുചാണഺ
അഥവഺ
ഇന്
റര്
ീനറ്റ഻ലാീടുയഺ
ഇ-ീമയ഻ല഻ലാീടുയഺ
അറ഻യ഻ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.
b) രജ്഻സ്ഡുപ്ടഷന്
ീേയഽും സ഻സ്റ്റത്ത഻ൽ കയറ്റ഻ നത് സമയത്തഽും ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ റഫറന്
സ് നമ്പൽ
സിഷ്ട഻ക്കഽന് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഺണ് ീന്ദ്കയ഻ും രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷൽ.
ഈ നമ്പറ഻ീന ീേയ഻ും നമ്പൽ,
ീേയ഻ും റഫറന്
സ് നമ്പൽ അഥവഺ ീേയ഻ും കണ്
ുന്ദ്ടഺൽ നമ്പൽ എന്ഺണ്
റയഽന്ത്.
ീേയ഻ും നമ്പൽ സുംഖയുയഺ അഥവഺ അക്ഷരവഽും സുംഖയഽും ുചര്
ന്ുതഺ ആകഺും.
ീേയ഻ും അറ഻യ഻പ്പ് ലഭ഻ചാണഺലഽടീന ശര഻യഺയ ു ഺള഻സ഻ നമ്പരഽും ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട വ഻വരങ്ങൽ
ര഻ുശഺധ഻ചാണത഻നഽുശഷും രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷൽ ീചയ്ക്ത് ീേയ഻ും നമ്പൽ
സിഷ്ട഻ക്കഽും.
ഒര഻ക്കല് സ഻സ്റ്റത്ത഻ൽ
ീേയ഻ും
രജ഻സ്റ്റൽ
ീചയ്ക്ത്
കഴ഻ഞ്ഞഺൽ,
ഇന്
ഷവററഽീട
അീക്കി ട഻ുലക്ക് അത഻നഽള വ കരഽതല്
ധനും ഉ ടഺക്കഽും.
അറ഻യ഻പ്പ്⁄ രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷൽ
സമയത്ത്, ശര഻യഺയ ീേയ഻ും തഽക അഥവഺ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് അറ഻യഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.
ആദയീത്ത കരഽതല്
ധനും അതഽീകഺ ട് സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് കരഽതല്
ധനമഺയ഻ര഻ക്കഽും (ീ ഺതഽുമ
മഽന് ീേയ഻മഽകളുീട ശരഺശര഻ ന്ദ് കഺരും). ഒര഻ക്കൽ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് അഥവഺ ന്ദ് ത഼ക്ഷ഻ത
ബഺദ്ധയത അറ഻യഺൽ സഺധ഻ചാണഺൽ, അത഻ന് അനഽസിതമഺയ഻ കരഽതല്
ധനും ഽതഽക്കഽും.
c) ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൾ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽക
ഒര഻ക്കൽ ീേയ഻ും രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്തഺൽ, നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്കഽള വ എലലഺ ുരഖകളുും ലഭ഻ുചാണഺ
എന്് ര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഺണ് അടഽതത നട ട഻.
ീേയ഻ും
നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്കഺയ഻
ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ടതഺണ്:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

തഺീഴ

ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്

സുംഗത഻കൽ

വളീര

അസഽഖമഽ ീടന്ത഻ന് ുരഖമാലമഽള വ ീതള഻വ്
ലഭ഻ചാണ ച഻ക഻ത്സ
അ്മ഻റ്റഺയ കഺലഺവധ഻
ര഻ുശഺധന റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അടചാണ ണും
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽള വ മറ്റ് ന഻ര്
ുദശങ്ങൽ
അവയവങ്ങൽ മഺറ്റ഻ വചാണത഻ന ണും അടചാണത഻ന്ീറ ീതള഻വ്, തഽടങ്ങ഻യവ

ീേയ഻ും
നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ
ീചയാറുന്വൽ
ീചക്ക്
ല഻സ്റ്റ്
ന്ദ് കഺരമഽള വ
ുരഖകൽ
ര഻ുശഺധ഻ക്കഽും. മ഻ക്ക കമ്പന഻കളുീട അത്തരും ീചക്ക്
ല഻സ്റ്റുകൽ ുഡഺക്കഽീമന്
ുറഷൽ
നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങളുീട ഭഺഗമഺയ഻ട്ടഺണ് കഺണഽന്ത്
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നീതക഻ലഽും ുഡഺക്കഽീമന്
റ് ലഭ഻ചാണ഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ ഈ ഘട്ടത്ത഻ൽ അത് അറ഻യഺൽ സഺധ഻ക്കഽും
– ച഻ല ഘട്ടത്ത഻ൽ സമര്
പ്പ഻ക്കഺത്ത ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ സമര്
പ്പ഻ക്കഺൽ ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ുനഺട്
⁄
ആശഽ ന്ദ്ത഻ുയഺട്
ആവശയീപ്പടഽും.
മ഻ക്ക
കമ്പന഻കളുീട
സമര്
പ്പ഻ചാണ
എലലഺ
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുും
ആദയും
സാക്ഷ്മമഺയ഻
ര഻ുശഺധ഻ക്കഽും
അങ്ങീന
അധ഻ക
ുഡഺക്കഽീമന്
റ്
ആവശയീപ്പട്ട്
ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീന
ബഽദ്ധ഻മഽട്ട഻ക്കഽന്ത്
കഴ഻വതഽും
കഽറയ്ക്ക്കഽും.
d) ബ഻ലല഻ംഗ് വ഻വരങ്ങൾ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽക
ീേയ഻ും നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങള഻ൽ വളീര ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട ഒന്ഺണ് ബ഻ലല഻ുംഗ് . ഒരഽ ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻ വ഻വ഻ധ തലങ്ങള഻ലഽള വ ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക് ീചലവഺകഽന്
തഽക
നഷ്ട ര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്
കഽും.
ഒരഽ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകൽ നല്
കഽും:
 മഽറ഻/ക഻ടക്ക വഺടക, ുബഺര്
ഡ഻ുംഗ് ീചലവഽകൽ, ീനഴ്സ഻ുംഗ് ീചലവഽകൽ അതഺയത്
രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷനഽും സര്
േ഼സ് ചഺര്
ജഽകളുും സഹ഻തും.
 ഐസ഻യഽ ചഺര്
ജഽകൽ
 ഓപ്പുറഷൽ ത഻ുയറ്റൽ ചഺര്
ജഽകൽ,
 ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ീചലവഽകൽ, അനസ്ുതഷയ, രക്തും, ഓ്സ഻ജൽ,
ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ സഺമന്ദ്ഗ഻കൽ, മരഽന്ഽകൽ, , ുരഺഗ ന഻ര്
ണയ സഺമന്ദ്ഗ഻കൽ, എ്സ്-ുറ,
ഡയഺല഻സ഻സ്, ക഼ുമഺീതറഺപ്പ഻, ുറഡ഻ുയഺ ീതറഺപ്പ഻, ു സ്ുമക്കര് ീചലവഽകൽ,
കിന്ദ്ത഻മ അയവയവങ്ങൽ, മറ്റ് ീമഡ഻ക്കൽ ീചലവഽകൽ.
 സര്
ജൽ,
അനസ്ുതയഷ഻സ്റ്റ്,
ീമഡ഻ക്കൽ
ന്ദ് ഺക്ട഼ഷ്ണൽ,
കണ്
സള്
ട്ടന്
റഽമഺൽ,
സ്ീ ഷയല഻സ്റ്റ് ഫ഼സ്.
 ആുംബഽലന്
സ് ചഺര്
ജഽകൽ
 രക്ത ര഻ുശഺധന, എ്സ്-ുറ, സ്കഺന഻ുംഗ് തഽടങ്ങ഻യ ര഻ുശഺധന ീചലവഽകൽ
 മരഽന്ഽകൽ
ഉ ുഭഺക്തഺവ് സമര്
പ്പ഻ക്കഽന് ുരഖകള഻ൽ ന഻ന്ഽും മഽകള഻ൽ
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങൽ
ുശഖര഻ക്കഽകയഽും അങ്ങീന ീേയ഻മഽകൽ കിതയമഺയ഻ ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുകയഽും ീചയാറുും.
ആശഽ ന്ദ്ത഻കള഻ീല
ബ഻ലല഻ുംഗ്
ര഼ത഻കൽ
ന഻ലവഺരമഽള വതഺക്കഽന്ത഻ന്
ന്ദ്ശമങ്ങൽ
നടത്തഽന്ഽ ീടക഻ലഽും, ആശഽ ന്ദ്ത഻കൽ വ഻വ഻ധ ര഼ത഻കള഻ലഽള വ ബ഻ലല഻ുംഗ് ര഼ത഻കളഺണ്
ഺല഻ചാണ്
വരഽന്ത്
അങ്ങീന
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ീവലലുവ഻ള഻കീള
ുനര഻ുട ടതഺയ഻ വരഽും:
 റാും വഺടകയ഻ൽ ച഻ല അടയ്ക്ക്കഺൽ

റ്റഺത്ത സര്
േ഼സ് ചഺര്
ജഽകൽ ഉള്
ീപ്പടഽും.

 സ഻ുംഗ഻ള് ബ഻ലല഻ൽ
വയതയസ്ത
തലീകട്ടുകളു ടഺവഽും
ര഻ുശഺധനകള്
ക്കഽും മരഽന്ഽകള്
ക്കഽമഺയ഻ വല഻യ ബ഻ലല്.
 ന഻ലവഺരമ഻ലലഺത്ത ു രഽകളുീട ഉ ുയഺഗും
സര്
േ഼സ് ചഺര്
ജ് എന്് ഉ ുയഺഗ഻ക്കൽ

–

അഥവഺ

എലലഺ

ഉദഺ. ുനഴ്സ഻ുംഗ് ചഺര്
ജ഻ീന

 ബ഻ലല഻ൽ “സമഺന ചഺര്
ജഽകൽ”, “തഽടങ്ങ഻യ”, “ബന്ധീപ്പട്ട ചഺര്
ജഽകൽ” ു ഺലഽള വ
വഺക്കഽകളുീട ഉ ുയഺഗും.
ബ഻ലല഻ുംഗ് വയക്തമീലലക഻ൽ, ഇന്
ീവസ്റ്റ഻ുഗറ്റൽ അധ഻ക വ഻വരങ്ങൽ ആവശയീപ്പുട്ടക്കഺും,
അങ്ങീന സുംശയും ന഻വഺരണും നടത്ത഻ ന്ദ് ം  നും ന്ദ് ം  നും ര഻ഹര഻ക്കഽും.
ഈ ന്ദ് ം  നവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഐആര്
ഡ഻എ അത്തരും ബ഻ലലുകളുീട രാ ുരഖയഽും
ണും നല്
കഺൽ കഴ഻യഺത്ത ഘടകങ്ങളുീട
ട്ട഻കീയയഽുംകഽറ഻ചാണ് ീഹല്
ത്ത് ഇന്ഷ
 വറന്
സ്
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡുസഷൽ മഺര്
ഗുരഖകൽ ഽറീപ്പടഽവ഻ചാണ഻ട്ടു ട്.
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പഺുക്ക

മെ ന഻രക്കഽകൾ

ച഻ല അസഽഖങ്ങളുീട ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക് മ഻ക്ക ആശഽ ന്ദ്ത഻കളുടും
ഺുക്കജ് ന഻രക്ക്
സമ്മത഻ചാണ഻ട്ടു ട്. ഇത് ആശഽ ന്ദ്ത഻യഽീട ച഻ക഻ത്സ നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങളുീട ന഻ലവഺരവഽും
ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്
വസ്തഽക്കളുീടയഽും
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്.
അടഽത്ത഻ീട,
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ ന്ദ് ഻ുഫര്
ഡ് ീന്ദ് ഺൂവഡൽ ീനറ്റ്
വര്
ക്കഽും
ആര്
എസ്ബ഻ൂവയഽീട
കഺരയത്ത഻ലഽും,
മ഻ക്ക
നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങളുീടയഽും
ഺുക്കജ്
ീചലവ്
മഽന്
കാട്ട഻
ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടു ട്.
ഉദഺഹരണം
a) കഺര്
ഡ഻യഺക്
ഺുക്കജ്: ആ് ച഻ുയഺന്ദ്ഗഺും, ആ് ച഻ുയഺലഺസ്റ്റ഻, സ഻എബ഻ജ഻ അഥവഺ
ഓപ്പണ്ഹഺര്
ട്ട് സര്
ജറ഻, തഽടങ്ങ഻യവ.
b) ൂഗനുകഺളജ഻
ഺുക്കജ്:
ീചയാറൽ, തഽടങ്ങ഻യവ.

സഺധഺരണ

c) ഓര്
ത്തഺ ഼ഡ഻യഺക്

ഺുക്കജഽകൽ.

d) ഓറ് ഓതഺല്
ുമഺളജ഻ക്കൽ

ഺുക്കജഽകൽ

ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യയഽീട സക഼ര്
ണത
ന്ദ് ുതയകും ഈടഺക്കഽും.

മാല

ന്ദ് സവും,

അധ഻ക

സ഻ുസറ഻യൽ,

ീചലവ്

ഉ

ഗര്
ഭ ഺന്ദ്തും

ടഺകഽകയഺീണക഻ൽ

ന഼ക്കും

അത്

ഺുക്കജഽകള്
ക്ക് ീചലവഺകഽന് തഽകയഽീട കഺരയത്ത഻ൽ ന഻ശ്ചയമഽ ടഺയ഻ര഻ക്കഽും മഺന്ദ്തമലല
ന഻ലവഺരമഽള വ നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങളുമഺയ഻ര഻ക്കഽും ആയത഻നഺൽ ഇത് എളുപ്പത്ത഻ൽ ൂകകഺരയും
ീചയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.
e) ീെയ഻മഽകൾ ുകഺ് ീചയ്യുക
ുലഺക
ആുരഺഗയ
സുംഘടന
(ഡബ്ളയ്ാഎചാണ്ഒ)
വ഻കസ഻പ്പ഻ീചാണടഽത്ത
ഇന്
റര്
നഺഷണല്
െഺസ഻െ഻ുക്കഷന്
്ത്
ഡ഻സ഼സസ്ഡ
(ഐസ഻ഡ഻) ുകഺ്സ്ഡ ുണ് നറ്റവഽും ന്ദ് ധഺനമഺയ഻ ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്
ുകഺഡ്.
ഐസ഻ഡ഻ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് രാ ുരഖയഺണ് ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ീതക഻ൽ,
ീപ്പഺസ഻ജ്഻യര്
ീടര്
മ഻ുനഺളജ്഻
(സ഻പ഻ട഻)
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ ന്ദ് ുയഺഗ഻ക്കഽന് നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങളഺണ് ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്.

കറന്
റ്
ുകഺ്സ്ഡ

ഇന്
ഷവറൽമഺൽ ുകഺഡ഻ുംഗ഻ീനയഽും അത്തരും വ഻വരങ്ങൽ വ഻ശകലനും ീചയാറഺൽ കഴ഻യഽന്
ഇന്
ഫര്
ീമഷൽ ബഺക് ആരുംഭ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ ആന്
റ് ീഡവലപ്ീമന്
റ്
അുതഺറ഻റ്റ഻യഽീട
(ഐആര്
ഡ഻എഐ)
ഭഺഗമഺയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഇന്
ഫര്
ുമഷൽ
ബയാുറഺീയയഽും (ഐഐബ഻) വളീരയധ഻കും ആന്ദ്ശയ഻ക്കഽന്തഺയ഻ട്ടഺണ് ക ടഽവരഽന്ത്.
f) ീെയ഻ം നടപട഻പ്കമം
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻ വഺയ഻ചാണഺൽ മനസിന഻ലഺകഽും അത് ഒരഽ വഺണ഻ജയ
കരഺറഺുണഺ എന്ത്, ഇത഻ൽ ീേയ഻ും എുപ്പഺൽ എന്ദ്ത
ര഻ധ഻ വീര നല്
കണീമന്്
ന഻ര്
വച഻ക്കഽന് ീമഡ഻ക്കൽ ഘടകങ്ങൽ ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
നീതഺരഽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ു ഺള഻സ഻യഽീട മഽഖയ ഭഺഗീമീന്ത്ന്ഺൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ര ട് ുചഺദയങ്ങള്
ക്ക്
ഉത്തരും നല്
കഽക എന്തഺണ്:
 ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും ീേയ഻ും നല്
കുണഺ?
 നല്ക
 ണീമക഻ൽ, എന്ദ്ത തഽക നല്ക
 ണും?
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ഈ ുചഺദയങ്ങള്
ക്ക് ഓുരഺന്഻നഽും ഉത്തരും നല്
കണീമക഻ൽ ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരമഽള വ
അുനകും വയവസ്ഥകളുും ചട്ടങ്ങളുും മനസിന഻ലഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണും മഺന്ദ്തമലല ശിുംഖലയ഻ൽീപ്പട്ട
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ കരഺൽ ീചയാറീപ്പട്ട തഽകയഽും അറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കണും.
ീെയ഻ം സവ഼കര഻ക്കല്
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വയവസ്ഥകൽക്ക്
ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻ും സവ഼കര഻ക്കഽക:

അനഽസിതമഺയ഻ട്ടഺണ്

ഒരഽ

ആുരഺഗയ

i. ുശഽപപ്ത഻യ഻ല്
അ്മ഻റ്റഺയ
വ ക്ത഻യ്ക്കഇ
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
ുപഺള഻സ഻ പ്പകഺരമഽള്ള പര഻രക്ഷ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം
ഇത് ലള഻തമഺയ഻ ുതഺന്ഺും,
ര഻രക്ഷയഽള വ വയക്ത഻യഽീട ു രഽും ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺയ വയക്ത഻യഽീട ു രഽും തമ്മ഻ൽ സഺമയമ഻ീലലക഻ൽ, ഈ അവസ്ഥ ുനര഻ുട ട഻
വരഽും. ഇത഻ന് കഺരണും:
ര഻രക്ഷയഽള വ വയക്ത഻യഽീട ു രഽും ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺയ വയക്ത഻യഽീട ു രഽും
ഒന്ഺീണന്് ഉറ ഺുക്ക ടത് വളീര ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട ഒരഽ കഺരയമഺണ്. ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ ഇത്തരും ചത഻കൽ സഺധഺരണമഺണ്.
ii. ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ
ീചയ്യുക

കഺലഺവധ഻യ഻ല്

തീന്ന

ുരഺഗ഻ീയ

അ്മ഻റ്റഇ

iii. ുശഽപപ്ത഻ ന഻ര്
വചനം
ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും ുരഺഗ഻കീള അഥവഺ
രഽക്ക്
റ്റ഻യവീര ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഺൽ
ീസികരയമഽള വ
ുഡ
ീകയൽ
അഥവഺ
ഇന്
ു ഷയന്
റ്
ീകയറ഻നഽള വ
നീതഺരഽ
സ്ഥഺ നീത്തയഽും ആശഽ ന്ദ്ത഻ീയന്് റയഽും, അീലലക഻ൽ ീേയ഻ും നല്
കഽകയ഻ലല.
iv. ുഡഺമ഻സ഻ലറ഻ ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന്
നതഺനഽും
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ഉത് ന്ങ്ങൽ
ുഡഺമ഻സ഻ലറ഻
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ
ആനാകാലയങ്ങൽ നല്
കഺറഽ ട്. ഇത് ീ ഺതഽുവ റയഽന്ത് ച഻ല ുരഺഗങ്ങളുീട അഥവഺ
ര഻ക്കഽകളുീട ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ 3 ദ഻വസത്ത഻ൽ കാടഽതൽ ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അഥവഺ
നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ൽ.
തഺമസ഻ുക്ക ട഻
വരഽന്ത഻ീനയഺണ്,
ുക്ഷ
ച഻ലുപ്പഺൽ
സഺഹചരയത്തഺൽ ഇന്ത്യയ഻ൽ ച഻ക഻ത്സ വ഼ട്ട഻ൽ നടത്ത ട഻ വരഽും:
 ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ുലുക്കഺ നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ുലുക്കഺ
അവസ്ഥയ഻ലഺണ് ുരഺഗ഻ീയക഻ൽ അഥവഺ

ീകഺ

തഺീഴ

റയഽന്

ടഽു ഺകഺൽ

കഴ഻യഺത്ത

 ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ുലഺ നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ുലഺ ക഻ടക്ക ീസികരയും ലഭ഻ക്കഺത്തത഻നഺുലഺ
v. ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് ൂദര്
ഘ ം
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ ീ ഺതഽുവ ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ
ര഻രക്ഷ
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് കഽറഞ്ഞത് 24 മണ഻ക്കാീറക഻ലഽും ആശഽ ന്ദ്ത഻ വഺസും ുവണും.
ആയത഻നഺൽ അ്മ഻റ്റഺകഽന് ത഼യത഻യഽും സമയവഽും അതഽു ഺീല ഡ഻സ്ചഺര്
ജഺകഽന്
ത഼യത഻യഽും സമയവഽും വളീര ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ടതഺണ്.
ുഡ-ീകയര് ച഻ക഻ത്ന
സഺുകത഻ക വ഻കസനുത്തഺീട ആുരഺഗയ ര഻ ഺലന ുമഖലയ഻ൽ മഽന് ് ദ഼ര്
ഘക്കഺലീത്ത
ആശഽ ന്ദ്ത഻വഺസും ആവശയമഺയ഻ വന്഻രഽന് ച഻ക഻ത്സകള്
ക്ക്
ഇന്് ലള഻തമഺയ
നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ മഺന്ദ്തമഺണ് ആവശയും.
24 മണ഻ക്കാറ഻ലധ഻കും ആശഽ ന്ദ്ത഻വഺസും
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ആവശയമ഻ലലഺീത
സഺദ്ധയമഺണ്.

തീന്

മ഻ക്ക
ുഡ-ീകയൽ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
സഺധ഻ക്കഽും.

ുഡ-ീകയൽ

അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ

നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങളുും
ആയത഻നഺൽ നകുദശും

അുനകും

ച഻ക഻ത്സകൽ

മഽന്
കാൽ
സമ്മത഻ചാണ഻ട്ടുള വ
എന്ദ്ത ീചലവ് വരഽീമന്്

ഇന്്

ഺുക്കജ്
അറ഻യഺൽ

vi. ഒപ഻ഡ഻
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ ഇന്
ഷവൽ തഽകീയക്കഺളുും കഽറഞ്ഞ ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ഇന്
ഷവൽ തഽക
ഈടഺക്ക഻ ച഻ല ു ഺള഻സ഻കൽ ഔട്ട്-ു ഷയന്
റഺയ഻ ച഻ക഻ത്സ എടഽക്കഽന്ത഻ന്⁄ കണ്
സള്
ട്ട്
ീചയാറുന്ത഻ന് ര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ഽ ട്.
ഒ ഻ഡ഻
ര഻രക്ഷ
റ഻യ഻ുമ്പഴ്ീസ്മന്
റ഻ന്,

ഓുരഺ
ു ഺള഻സ഻കള്
ക്കഽും
വയതയസ്തമഺണ്.
അത്തരും
24 മണ഻ക്കാൽ ആശഽ ന്ദ്ത഻വഺസും എന് വയവസ്ഥ ബഺധകമലല.

vii. ച഻ക഻ത്ന നടപട഻പ്കമം ⁄ ച഻ക഻ത്ന മഽറ
അുലഺ ത഻ ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺണ് ആശഽ ന്ദ്ത഻വഺസും ീ ഺതഽുവ ആവശയമഺയ഻ വരഽന്ത്.
ുരഺഗ഻കള്
ക്ക് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് മറ്റ് ര഼ത഻കള഻ലഽള വ ച഻ക഻ത്സകളുും ുതടഺും:






യാനഺന഻
സ഻ദ്ധ
ുഹഺമ഻ുയഺ ത഻
ആയഽര്
ുവദും
നഺചയഽുറഺ ത഻, തഽടങ്ങ഻യവ

മ഻ക്ക ു ഺള഻സ഻കള഻ലഽും ഇത് ഉള്
ീപ്പടഽത്തഽകയ഻ലല
ുക്ഷ ച഻ല ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ
ഉ
ര഻ധ഻ുയഺീട ഇത്തരും ഒുന്ഺ അത഻ൽ കാടഽതുലഺ ച഻ക഻ത്സകള്ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻ുയക്കഺും.
viii. ന഻ലവ഻ലഽള്ള ുരഺഗങ്ങൾ

ന഻ര്
വചനം
ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങൽ എന്ഺൽ “ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ഻ൽന഻ന്ഽും ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത഻ന്
48 മഺസത്ത഻നഽള വ഻ൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നീതക഻ലഽും തരത്ത഻ലഽള വ ുരഺഗ
ലക്ഷണുമഺ അടയഺുളഺ /ുരഺഗ ന഻ര്
ണയവഽും/ അഥവഺ ീമഡ഻ക്കൽ ഉ ുദശും/ച഻ക഻ത്സ
ുതട഻യ഻ട്ടുള വ നീതക഻ലഽും അവസ്ഥുയഺ ുരഺഗുമഺ ര഻ുക്കഺ അതഽു ഺലഽള വ അവസ്ഥ”
ുനരീത്ത തീന് ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങീള ഒഴ഻വഺക്കഽന്ത഻ന് കഺരണും
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ന്ദ് കഺരും
ന഻ശ്ച഻തഺവസ്ഥയ്ക്ക്ക്
ര഻രക്ഷ
നല്
കഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല
എന്
ഇന്
ഷവറന്
സ഻ീല അട഻സ്ഥഺന തതവമഺണ്.
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും,
ഈ
തതവും
ന്ദ് ഺബലയത്ത഻ൽ
ീകഺ ടഽവരഽന്ത്
വളീരുയീറ
ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുള വ
ഒരഽ
സുംഗത഻യഺണ്
കഺരണും
ഇത഻നഺയ഻
മഽറന്ദ് കഺരമഽള വ
ര഻ുശഺധനയ഻ലാീട മഺന്ദ്തുമ ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന് സമയത്ത് അത്തരും
ുരഺഗവഽും
ലക്ഷണവഽും
ഉ ടഺയ഻രഽന്ഽീവന്്
ക ീടത്തഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു.
ീമഡ഻ക്കല് ീന്ദ് ഺഫണലഽകൽ ുരഺഗത്ത഻ന്
ീറ
ഴക്കും സുംബന്ധ഻ചാണ് വയതയസ്ത അഭ഻ന്ദ് ഺയും
നല്
ക഻ുയക്കഺും,
എന്ഺണ്
അസഽഖും
ആദയമഺയ഻
ഉ ടഺയീതന്
അഭ഻ന്ദ് ഺയും
ന്ദ്ശദ്ധഺ ാര്
േും കണക്ക഻ീലടഽത്തത഻ന് ുശഷുമ ഈ വയവസ്ഥ ഉ ുയഺഗ഻ചാണ് ീേയ഻ും
ന഻രസ഻ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയഽള വു.
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ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ ആവ഻ര്
ഭഺവുത്തഺീട ഈ ഒഴ഻വഺക്കല഻ന് നമ്മൽ ര
ര഻ഷ്കഺരങ്ങൽ നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്.

ട്

 ഒന്ഺമുത്തത് ന്ദ്ഗാപ്പ് ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ കഺരയത്ത഻ൽ, മഽഴഽവൽ ന്ദ്ഗാപ്പ് അുംഗങ്ങീളയഽും
ഇന്
ഷവൽ ീചയാറുന്ത഻നഺൽ ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് എത഻ീരയഽള വ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ സഺദ്ധയമലല.
എലലഺ
സര്
ക്കഺൽ
ജ഼വനക്കഺര്
ക്കഽും,
ദഺര഻ന്ദ്ദയുരഖയ്ക്ക്ക്
തഺീഴയഽള വ
എലലഺും
കഽടഽുംബങ്ങള്
ക്കഽും, ഒരഽ മഽഖയ ുകഺര്
പ്പുററ്റ് ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന്
ീറ എലലഺ ജ഼വനക്കഺരഽീട
കാടഽുംബങ്ങള്
ക്ക് ,തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക്
ര഻രക്ഷ നല്
കഽന് ന്ദ്ഗാപ്പ് ു ഺള഻സ഻കീള ഒരഽ
കഽടഽുംബും ആദയമഺയ഻ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്
ര഻രക്ഷയഽമഺയ഻ തഺരതമയും ീചയാറുുമ്പഺൽ
അനഽകാലമഺയ഻ കണക്കഺക്കഽും.
 ര ടഺമീത്ത ര഻ഷ്കരണും- ന഻ശ്ച഻ത കഺലീത്ത തഽടര്
ചാണയഺയ
ര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് ുശഷും
ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങള്
ക്ക്
ര഻രക്ഷ നല്
കഽും. ഒരഽ വയക്ത഻യ഻ൽ ഒരഽ ുരഺഗും
അഥവഺ
അവസ്ഥ
ന഻ലന഻ല്
ക്കഽകയഽും
അത്
ന഻ശ്ച഻ത
കഺലുത്തയക്ക്
ഉ ടഺകഺത഻ര഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറുകയഺീണക഻ൽ
അത഻ീന
ന഻ശ്ച഻ത
ുരഺഗമഺയ഻
കണക്കഺക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല എന് തതവമഺണ് ഇവ഻ീട ഺല഻ക്കഽന്ത്.
ix. പ്പഺരംഭ കഺത്ത഻ര഻പ്പഇ കഺലഺവധ഻
ഒരഽ സഺധഺരണ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻ 30 ദ഻വസീത്ത ന്ദ് ഺരുംഭ
കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഺവധ഻യ്ക്ക്ക് ുശഷും മഺന്ദ്തുമ
ുരഺഗങ്ങള്ക്ക്
ര഻രക്ഷ നല്
കഽകയഽള വു
(അ കടവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ആശഽ ന്ദ്ത഻വഺസും ഒഴ഻ീക)
അതഽു ഺീല, തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുരഺഗങ്ങളുീട
 ത഻മ഻രും,
 ത഼ന്ദ്വമലലഺത്ത
ുന്ദ് ഺസ്റ്റഺറ്റ഻ക്
ൂഹപ്പര്
ുന്ദ്ടഺഫ഻,
 ഗര്
ഭ ഺന്ദ്തും ന഼ക്കും ീചയാറൽ,
 ഫ഻സ്റ്റുല,
 ൂ ല്
സ്,






ട്ട഻കയഽും:

ീഹര്
ണ഻യ
ൂഹുന്ദ്ഡഺസ഻ല്
ീസനൂസറ്റ഻സ്
മഽട്ട്
മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കൽ
തഽടങ്ങ഻യവ.

ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ

ഇവയ്ക്ക്ക് ഒന്ഽും
ന്ദ് ഺരുംഭ കഺലഘട്ടത്ത഻ൽ
ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്തലല, ഇത് ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽീട ഉത് ന്ീത്ത ആന്ദ്ശയ഻ചാണ് ഒരഽ വര്
ഷുമഺ ര ട് വര്
ഷുമഺ
അത഻ൽ കാടഽതുലഺ ആകഺും.
ീേയ഻ും നട ട഻ന്ദ്കമും ീചയാറുന്വൽ ഇത്തരും ുരഺഗങ്ങീള ത഻ര഻ചാണറ഻യഽകയഽും ആ
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് എന്ദ്ത കഺലമഺയ഻
ര഻രക്ഷയഽ ീടന്്
ര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽും ീേയ഻ും
സവ഼കര഻ക്കഽന് വയവസ്ഥയ഻ൽ ഉള്
ീപ്പട്ടതഺുണഺ എന്ഽും ര഻ുശഺധ഻ക്കഽും.
x. ഒഴ഻വഺക്കലഽകൾ
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ഒരഽ കാട്ടും
വ഻ഭജ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്:

ഒഴ഻വഺക്കലഽകളുീട

ട്ട഻കയഽ ട്

ഇവീയ

ീ ഺതഽുവ

 ന്ദ് സവും
ു ഺലഽള വ
ആനഽകാലയങ്ങൽ
(ഇത്
ച഻ല
ര഻രക്ഷകള഻ൽ
ഉള്
ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ീടക഻ലഽും)
 ഔട്ട്-ു ഷയന്
റ് ച഻ക഻ത്സയഽും ദന്ത് ച഻ക഻ത്സയഽും
 എചാണ്ഐവ഻, ുഹഺര്
ുമഺൽ ീതറഺപ്പ഻, ദഽര്
ുമ്മദസ഻നഽള വ ച഻ക഻ത്സ, വന്ധയത
ച഻ക഻ത്സ, ീസിരരയ ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ തഽടങ്ങ഻യ
ര഻രക്ഷയ഻ൽ ഉല്
ീകഺള വ഻ക്കഺൽ
സഺധ഻ക്കഺത്തവ.
 മദയും⁄ മയക്കഽമരഽന്് ഉ ുയഺഗും മാലമഽ ടഺകഽന് അസഽഖങ്ങൽ
 ഇന്ത്യയ്ക്ക്ക് ഽറത്തഽള വ ൂവദയ ച഻ക഻ത്സ
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 ഫയര്
ന് അ കടസഺദ്ധയതയഽള വ ന്ദ് വര്
ത്തനങ്ങൽ, ആംതൃഹതയ
ആക്ട഼വ് ന്ദ് ം  നും
 ര഻ുശഺധനയ്ക്ക്കഺയ഻ മഺന്ദ്തും ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽക.

ന്ദ്ശമും,

ുറഡ഻ുയഺ

ഇത്തരും സഺഹചരയത്ത഻ൽ ഒരഽ വ഻ദദ്ധരദ്ധന്
ീറ ആഭ഻ന്ദ് ഺയും ആവശയമഺീണന്് ീേയ഻ും
ൂകകഺരയും ീചയാറുന്വൽ ന഻ര്
ുദശ഻ുക്ക ടത് വളീര അതയവശയമഺണ് അങ്ങീന
ുകഺടത഻യ഻ലാീട ആീരക഻ലഽും ഇത് ുചഺദയും ീചയ്ക്തഺൽ അത഻ീന ുനര഻ടഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.
xi. ീെയ഻മഽകളുമഺയ഻ ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട്ഇ പഺല഻ക്കീപ്പുടണ്ട വ വസ്ഥകൾ
ീേയ഻മ഻ന്ീറ കഺരയത്ത഻ൽ എടഽുക്ക ട ച഻ല നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണുും ഇന്
ഷവറന്
സ്
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ര഻ക്കണും, ീേയ഻മഽമഺയ഻ സവ഼കര഻ക്കഽന്തഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട
അത഻ൽ ച഻ലത് ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട സുംഗത഻കളഺണ്.
ീ ഺതഽുവ, ഇവ ബന്ധീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത്:
 ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട സമയ ര഻ധ഻യ്ക്ക്കഽള വ഻ൽ ീേയ഻ും ഉ ടഺയ വ഻വരും – ുനരീത്ത
അറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ീറ ന്ദ് ഺധഺനയും എന്ത്ഺീണന്് നമ്മൽ ക ടഽ. അത്തരും അറ഻യ഻പ്പ്
കമ്പന഻യ഻ൽ സമയത്ത് തീന് ലഭ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ു ഺള഻സ഻ ഉടമ്പട഻ ന്ദ് കഺരമഽള വ
കഺരയങ്ങൽ സമയത്ത് തീന് നടക്കഽും.
 ന഻ശ്ച഻ത സമയത്ത് തീന് ന഻ശ്ച഻ത ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ സമര്
പ്പ഻ക്കഽക.
 കിന്ദ്ത഻മും, ചത഻, വ് ചന, വസ്തഽ ന഻ഷ്ഠമഺയ കഺരയങ്ങൽ മറചാണ് ീവയ്ക്ക്കഽക
തഽടങ്ങ഻യ കഺരയങ്ങള഻ൽ നര്
ീപ്പടഺത഻ര഻ക്കഽക.
g) നല്
ുകണ്ട അത്ഫ഻മ ീെയ഻മ഻ല് എത്തഽക
ഒര഻ക്കൽ ീേയ഻ും സവ഼കര഻ചാണ് കഴ഻ഞ്ഞഺൽ അടഽത്ത ട഻ ീേയ഻ും തഽകയഺയ഻ എന്ദ്ത രാ
നല്
കണീമന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽകയഺണ്. ഇത് കണക്കഽകാട്ടുന്ത഻ന് നല്
ുക ട ീേയ഻ും തഽക
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഘടകങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണ് നമ്മൽ മനസിന഻ലഺക്കണും. ഈ ഘടകങ്ങളഺണ്:
i. ുപഺള഻സ഻ പ്പകഺരം അംഗങ്ങൾ
ക്കഇ ലഭ മഺയ ഇന്
ഷവര് തഽക
ഓുരഺരഽത്തര്
ക്കഽും ന്ദ് ുതയകും ഇന്
ഷവൽ തഽകുയഺട് കാട഻യ ു ഺള഻സ഻കളു ട്, ച഻ലത്
കഽടഽുംബത്ത഻ീല എലലഺ അുംഗങ്ങള്
ക്കഽും കാട഻ ഒരഽ ഇന്
ഷവൽ തഽക എന് ര഼ത഻യ഻ലഽള വ
ുഫ്ലഺട്ടൽ
ു ഺള഻സ഻കളഺയ഻ര഻ക്കഽും
അഥവഺ
ച഻ല
ു ഺള഻സ഻കള്
ുഫ്ലഺട്ടൽ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും ുക്ഷ ഓുരഺ അുംഗങ്ങള്
ക്കഽും അത഻ൽ ര഻ധ഻ ഉ ടഺകഽും.
ii. ുനരത്ത
ഉണ്ടഺയ ീെയ഻ം
കണക്ക഻ീലടഽത്തഇ
ുപഺള഻സ഻
പ്പകഺരം അംഗത്ത഻ന് ലഭ മഺയ ബഺക്ക഻ ഇന്
ഷവര് തഽക:
ുനരത്ത ഉ ടഺയ ീേയ഻ും കണക്ക഻ീലടഽത്ത് ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും അുംഗത്ത഻ന് ലഭയമഺയ
ബഺക്ക഻ ഇന്
ഷവൽ തഽക കണക്കഺക്കഽുമ്പഺൽ, ഻ന്഼ട് നീതക഻ലഽും കയഺഷ്
ീലസ് അനഽമത഻
ആശഽ ന്ദ്ത഻കള്
ക്ക് നല്
ക഻യ഻ട്ടു ുടഺ എന്് കാട഻ ര഻ുശഺധ഻ക്കണും.
iii. ഉപ-പര഻ധ഻കൾ
ച഻ല ു ഺള഻സ഻കൽ മഽറ഻ വഺടകയ്ക്ക്ക്, ുനഴ്സ഻ുംഗ് ചഺര്
ജഽകള്
ക്ക്, തഽടങ്ങ഻യവയക്ക്
ഇന്
ഷവറൽ തഽകയഽീട ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനമഺയ഻ അഥവഺ ദ഻വുസന ഇന്ദ്ത
ര഻ധ഻ വീര
എന് ഒരഽ
ര഻മ഻ത഻ ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടു ടഺവഽും. സമഺനമഺയ
ര഻മ഻ത഻ കണ്
സള്
ട്ടന്
റ്
ഫ഼സ്, ആുംബഽലന്
സ് വഺടക തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്കഽും ഉ ടഺവഽും.
iv. ുരഺഗത്ത഻ന് ്ീതങ്ക഻ലഽം
പര഻ുശഺധ഻ക്കഽക

പര഻ധ഻
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ന഻ശ്ചയ഻ച്ച഻ട്ട്യൂട്ട്ുുണ്ടഺ

എന്നഇ

ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ് സവ
ര഻രക്ഷ അഥവഺ ഹിുന്ദ്ദഺഗും ു ഺലഽള വ ച഻ല അസഽഖങ്ങള്
ക്ക്
ന഻ശ്ച഻ത തഽക അഥവഺ കയഺപ്പ഻ുംഗ് ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടു ട്.
v. ക ഽമ഻ുലറ്റ഻വ് ുബഺണസ്സഇ ലഭ഻ക്കഽന്നത഻ന്
ഇലലുയഺ എന്നഇ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽക

അവകഺശമഽുണ്ടഺ

ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നീതക഻ലഽും തരത്ത഻ലഽള വ കയഽമ഻ുലറ്റ഻വ് ുബഺണസിന്
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന്
അവകഺശമഽ ുടഺ
ഇലലുയഺ
എന്്
ര഻ുശഺധ഻ക്കഽക
(കഴ഻ഞ്ഞ
വര്
ഷങ്ങള഻ൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ അയഺളുീട ു ഺള഻സ഻ ന഻ന്ഽും ീേയ഻ും ഒന്ഽും
ീചയ്ക്ത഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ). ുനഺ-ീേയ഻ും ുബഺണസ് മ഻ക്കുപ്പഺഴഽും അധ഻ക ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽീട
രാ ത്ത഻ലഺണ് ലഭ഻ക്കഽന്ത്, ഇത് ത഼ര്
ചാണയഺയഽും ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ഇന്
ഷവൽ
തഽക വര്
ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽും. ച഻ലുപ്പഺൽ കയഽമ഻ുലറ്റ഻വ് ുബഺണസ് കഴ഻ഞ്ഞ വര്
ഷും അവസഺനും
അറ഻യ഻ചാണ
ീേയ഻ും
എന്
ര഼ത഻യ഻ൽ
ീതറ്റഺയ഻
ന്ദ് സ്തഺവ഻ക്കഽകയഽും
അത്
കണക്ക഻ീലടഽക്കഺത഻ര഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും.
vi. പര഻മ഻ത഻കുളഺീട പര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ന മറ്റഇ ീചലവഽകൾ
ച഻ലുപ്പഺൽ ച഻ല
ര഻മ഻ത഻കളുും
ഉ ടഺകഽും ഉദഺഹരണത്ത഻ന്,
അയഽര്
ുേദ
ച഻ക഻ത്സയഺണ് ീചയാറുന്ീതക഻ൽ, അത഻ന് ീ ഺതഽുവ കഽറഞ്ഞ
ര഻ധ഻യഺണഽള വത്.
ു ഺള഻സ഻ 4 വര്
ഷും
ാര്
ത്ത഻യഺക്ക഻യഺൽ ആുരഺഗയ
ര഻ുശഺധന ീചലവഽകള് ന഻ശ്ച഻ത
ര഻ധ഻യ഻ൽ ലഭ഻ക്കഽും. ഓുരഺ ദ഻വസീത്തയഽും ുഹഺസ് ഻റ്റൽ കയഺഷ് ു യ്ക്ീമന്
റ഻നഽും
ര഻ധ഻യഽ ട്.
vii. ുകഺ-ുപയ്ീമന്
റ്
ഇത് ീ ഺതഽുവ ു യ്ക്ീമന്
റ഻ന് മഽമ്പ് വ഻ലയ഻രഽത്തഽന് ീേയ഻മ഻ന്
ീറ ന഻ശ്ച഻ത
ശതമഺനമഺണ്.
ുകഺ-ു
ച഻ല
ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത
സഺഹചരയങ്ങള഻ൽ
മഺന്ദ്തുമ
ബഺധകമഺയ഻ട്ടുള വു – അതഺയത് മഽഖയ ീേയ഻മഽകള്
ക്ക് മഺന്ദ്തും, ന്ദ് സവ ീേയ഻മഽകള്
ക്ക്
മഺന്ദ്തും, ര ടഺമീത്ത ീേയ഻ും മഽതല് മഺന്ദ്തും അഥവഺ ന഻ശ്ച഻ത
ര഻ധ഻യ഻ൽ കാടഽതൽ
തഽകയഽള വ ീേയ഻മഽകള്
ക്ക് മഺന്ദ്തും.
തഽക
നല്
കഽന്ത഻ന്
മഽമ്പ്
ഇത്തരും
ര഻ധ഻കളുമഺയ഻
അ്ജസ്റ്റ്
ീചയാറുും,
നല്
തുക ടഺത്ത തഽക ക഻ഴ഻ചാണത഻നഽുശഷമഺണ് അന്ത്഻മ ീേയ഻ും തഽക ത഼രഽമഺന഻ക്കഽക.
ുുരഺഗ

ീെയ഻മ഻ീല നല്
ുകണ്ടഺത്ത ഘടകങ്ങൾ

ുരഺഗങ്ങൽ ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്ത഻ന് ീചലവഺകഽന്

ീചലവഽകീള ര

ടഺയ഻ തരുംത഻ര഻ക്കഺും:

 ുരഺഗും ുഭദമഺക്കഽന്ത഻നഽള വ ീചലവഽകൽ
 ര഻ ഺലനത്ത഻നഽള വ ീചലവഽകൽ.
ുരഺഗും ുഭദമഺക്കഽന്ത഻നഽള വ ീചലവഽകള഻ൽ എലലഺ ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകളുും അതഽമഺയ഻
സഺധഺരണ ബന്ധീപ്പട്ട ീസികരയങ്ങളുും ഉള്
ീപ്പടഽും. മഺന്ദ്തമലല, ഇത഻ല് ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ീസികരയന്ദ് ദമഺയ഻
അഥവഺ
ആഢുംബരുത്തഺീട
കഴ഻ഞ്ഞത഻ന്
ീറ
ീചലവഽകളുും
ഉള്
ീപ്പുട്ടക്കഺും.
ഒരഽ സഺധഺരണ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻ ുരഺഗും ുഭദമഺക്കഽന്ത഻നഽള വ
ീചലവഽകള്
ക്ക്
ര഻രക്ഷ നല്
കഽും
ുക്ഷ ആഢുംബര ീചലവഽകള്
ക്ക്
ര഻രക്ഷ
നല്
കഽകയ഻ലല.
ഇത്തരും ീചലവഽകീള ുനഺൽ-ന്ദ്ട഼റ്റ്ീമന്
റ് ീചലവഽകൽ എന്് തരുംത഻ര഻ക്കഺും അതഺയത്
രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷൽ ചഺര്
ജ്, ുഡഺക്കഽീമന്
ുറഷൽ ചഺര്
ജഽകൽ, തഽടങ്ങ഻യവയഽും ുരഺഗും
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ുഭദമഺക്കഽന്ത഻മഺയ഻
ുനര഻ട്ട്
ബന്ധമഽള വ
ഘടകങ്ങളുും
(ഉദഺ.
കഺലഺഘട്ടത്ത഻ൽ ന്ദ് ുതയകും ന഻ര്
ുദശ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ുന്ദ് ഺട്ട഼ൽ സല഻ീമന്
റ്).

ഇന്
ു ഷയന്
റ്

മഽന് ് ഓുരഺ ട഻ ഻എയ്ക്ക്ക്⁄ ഇന്
ഷവറര്
ക്ക്
ണും നല്
ുക ടത്ത ഘടകങ്ങളുീട സവന്ത്ും
ല഻സ്റ്റ്
ഉ ടഺയ഻രഽന്്,
ഇന്ത്
ഐആര്
ഡ഻എഐ
ീഹല്
ത്ത്
ഇന്
ഷവറന്
സ്
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡുസഷൽ മഺര്
ഗുരഖകൽ ന്ദ് കഺരും സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ട്.
അന്ത്഻മമഺയ഻ നല്
ുക
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:

ട

ീേയ഻ും

തഽകയ഻ൽ

എത്ത഻ുചാണരഽന്ത഻നഽള വ

ന്ദ്കമും

തഺീഴ

പട്ട്യൂട്ട്഻ക 2.1
ഘട്ട്യൂട്ട്ം I
ഘട്ട്യൂട്ട്ം II
ഘട്ട്യൂട്ട്ം
III
ഘട്ട്യൂട്ട്ം IV
ഘട്ട്യൂട്ട്ം V

മഽറ഻ വഺടക, കണ്
സള്
ുട്ടഷൽ ഫ഼സ്, തഽടങ്ങ഻യ വ഻വ഻ധ തലത്ത഻ലഽള വ എലലഺ
ബ഻ലലുകളുും രസ഼തഽകളുും ല഻സ്റ്റ് ീചയാറുക.
ഓുരഺ തലത്ത഻ലഽമഽള വ
ന഻ന്ഽും ക഻ഴ഻ക്കഽക

ണും നല്
ുക

ടഺത്ത ഘടകങ്ങൽ ീേയ഻ും തഽകയ഻ൽ

ഓുരഺ തലത്ത഻ലഽമഽള വ ീചലവഽകള്
ക്ക് ബഺധകമഺയ

ര഻ധ഻ ന്ദ് ുയഺഗ഻ക്കഽക

അന്ത്഻മമഺയ഻ നല്
ുക ട തഽകയ഻ുലക്ക് എത്ത഻ുചാണരഽക അത്
തഽകയഽീട ര഻ധ഻ക്കഽള വ഻ൽ തീന്യഺുണഺ എന്് ര഻ുശഺധ഻ക്കഽക
അന്ത്഻മ ീേയ഻ും
അത് ക഻ഴ഻ക്കഽക

തഽകയ഻ൽ

എത്ത഻ുചാണരഽന്ത഻ന്

ുകഺ-ു

ഇന്
ഷവൽ

ബഺധകമഺീണക഻ൽ

h) ീെയ഻ം നല്
കല്
ഒര഻ക്കൽ
നല്
ുക ട
ീേയ഻ും
തഽകയ഻ൽ
എത്ത഻ുചാണര്
ന്ഺൽ,
ു ഺള഻സ഻യ഻ല്
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ത് ന്ദ് കഺരും തഽക ആശഽ ന്ദ്ത഻യ്ക്ക്ക് അഥവഺ ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന് നല്
കഽും.
അുംഗ഼കര഻ചാണ ീേയ഻ും തഽക ഫ഻നഺന്
സ്⁄ അീക്കി ട് വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ അറ഻യ഻ക്കഽകയഽും
അവൽ ീചക്കഺയ഻ുട്ടഺ അീലലക഻ൽ ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന്
ീറ അീക്കി ട഻ുലക്ക് ീേയ഻ും തഽക
ുനര഻ട്ട് ന്ദ്ടഺന്
സ്ഫൽ ീചയാറുകുയഺ ീചയാറുും.
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ്ക്ക്കഺണ് ു യ്ക്ീമന്
റ് നല്
കഽന്ീതക഻ൽ ന഻കഽത഻ എീന്ത്ക഻ലഽമഽ
ക഻ഴ഻ക്കണും.

ീടക഻ൽ അത്

ുതഡ്
ഺര്
ട്ട഻ അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്ററഺണ് ു യ്ക്ീമന്
റ് ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ീതക഻ൽ, ഓുരഺ
ഇന്
ഷവറര്
ക്കഽും വയതയസ്ത ു യ്ക്ീമന്
റ് നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങളഺയ഻ര഻ക്കഽും. ട഻ ഻എയഽീട
ന്ദ് വര്
ത്തനത്ത഻ന്
ീറ വ഻ശദമഺയ ഒരഽ ച഻ന്ദ്തും ഻ന്഼ട് കഺണഺും.
ു യ്ക്ീമന്
റ഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ നറ്റവഽും
ഽത഻യ വ഻വരും സ഻സ്റ്റത്ത഻ൽ ഉ ടഺയ഻ര഻ുക്ക ടത്
ഉ ുഭഺക്തഺക്കളുീട അുനവഷണങ്ങൽ ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ ഒരഽ സക഼ര്
ണ
ഘടകമഺണ്. മഺന്ദ്തമലല ഈ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ സ഻സ്റ്റത്ത഻ലാീട
ുകഺള്
ീസന്
ററഽകളുമഺയ഻⁄
ഉ ുഭഺക്തി ുസവന ട഼മഽമഺയ഻ ക് ീവയ്ക്ക്കഽും.
ഒര഻ക്കല് ു യ്ക്ീമന്
റ് നല്
ക഻യഺൽ, ീേയ഻മ഻ീന ീസറ്റ഻ല് ീചയ്ക്തതഺയ഻ കണക്കഺക്കഽും.
കമ്പന഻
മഺുനമെീമന്
റ഻നഽും,
ഇടന഻ലക്കഺര്
ക്കഽും
ഉ ുഭഺക്തഺക്കള്
ക്കഽും,
ഐആര്
ഡ഻എയ്ക്ക്കഽും ീസറ്റ഻ല്ീചയ്ക്ത ീേയ഻മഽകളുീട തഽകയഽും എണവഽും ഉള്
പ്പീടയഽള വ
റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട഻കൽ നല്
കണും.
ീസറ്റ഻ല് ീചയ്ക്ത ീേയ഻മഽകളുീട വ഻ശകലനത്ത഻ൽ എന്ദ്ത
ശതമഺനും ീസറ്റ഻ൽ ീചയ്ക്തഽ,
ആനഽ ഺത഻കമഺയ഻ എന്ദ്ത തഽകയഺണ് നല്
ുക ടത്തത്,
ീേയ഻മഽകള്ീസറ്റ഻ല്ീചയാറുന്ത഻ന് എടഽത്ത സമയും എന്഻വ ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കും.
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i) പര ഺപ്തമലലഺത്ത ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൾ
ുവശ മഺ അധ഻ക വ഻വരങ്ങൾ
ീേയ഻ും നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്ക്
ഒരഽ കാട്ടും മഽഖയ
ര഻ുശഺധ഻ുക്ക ടതഺയ഻ട്ടു ട്. ഇവീയലലഺമഺണ്:








ൂകകഺര ം

ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ

ീചയ്യല്⁄
സാക്ഷ്മമഺയ഻

അ്മ഻ഷന്കഽറ഻ുപ്പഺട് കാട഻യ ഡ഻സ്ചഺര്
ജ് സമ്മറ഻
഻ന്ത്ഽണയ്ക്ക്കഽള വ ര഻ുശഺധന റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ
വ഻വ഻ധ ഭഺഗങ്ങളുീട വ഻ശദഺുംശങ്ങളടങ്ങ഻യ അന്ത്഻മ ബ഻ലല്
ന്ദ് ഻സ്ന്ദ്ക഻പ്ഷനഽും ഫഺര്
മസ഻ ബ഻ലലുകളുും
ു യ്ക്ീമന്
റ് രസ഼തഽകൽ
ീേയ഻ും ുഫഺും
ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീന ത഻ര഻ചാണറ഻യഽന്ത഻നഽള വ ുരഖ

അനഽഭവത്ത഻ന്
ീറ ീവള഻ചാണത്ത഻ൽ 4 ീേയ഻മഽകള഻ല് ഒീരണീമക഻ലഽും അട഻സ്ഥഺന
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുീട കഺരയത്ത഻ൽ അ ാര്
ണമഺയ഻ര഻ക്കഽും. ആതയ഻നഺൽ ഉ ുഭഺക്തഺവ്
അയഺള്
ക്ക് അനഽവദ഻ചാണ഻ട്ടുള വ സമയ ര഻ധ഻യ഻ൽ അയഺളുീട ീേയ഻മ഻ന്
ീറ ഒപ്പും
ുഡഺക്കഽീമന്
റ് സമര്
പ്പ഻ക്കഽക.
അതഽു ഺീല, ീേയ഻ും നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങളുീട
ആവശയീപ്പുട്ടക്കഺും, ഇത഻ന് കഺരണും:

സമയത്ത്

അധ഻ക

ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ

i. സമര്
പ്പ഻ചാണ
ഡ഻സ്ചഺര്
ജ്
സമ്മറ഻
ഐആര്
ഡ഻എഐ
ന഻ര്
ുദശ഻ചാണ഻ട്ടുള വ
മഺനദണ്ഡന്ദ് കഺരമഺയ഻ര഻ക്ക഻ലല അഥവഺ ച഻ക഻ത്സയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ച഻ല വ഻വരങ്ങൽ
അഥവഺ ുരഺഗത്ത഻ന്
ീറ ചര഻ന്ദ്തും ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ടഺവ഻ലല.
ii. നല്
ക഻യ
ച഻ക഻ത്സീയക്കഽറ഻ചാണ്
മത഻യഺയ
ര഼ത഻യ഻ൽ
അീലലക഻ൽ കാടഽതല്വയക്തത ആവശയമഺയ഻ വര഻ക.

വ഻ശദ഼കര഻ചാണ഻ട്ടു ടഺവ഻ലല

iii. ഡ഻സ്ചഺര്
ജ് സമ്മറ഻യ഻ൽ ലഭ഻ചാണ ച഻ക഻ത്സ അഥവഺ ന഻ര്
ുദശ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് മരഽന്ഽകൽ
ന഻ര്
ണയ഻ക്കീപ്പട്ട അസഽഖവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടതലലഺത഻ര഻ക്കഽക.
iv. നല്
ക഻യ഻ട്ടുള വ ബ഻ലല഻ൽ എലലഺ വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും ഇലലഺത഻ര഻ക്കഽക
v. ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട തീന് ര ട് ുരഖകള഻ീലയഽും ന്ദ് ഺയും വയതയസ്തമഺകഽക.
vi. ബ഻ലല഻ലഽും ഡ഻സ്ചഺര്
ജ് സമ്മറ഻യ഻ലഽും
ത഼യത഻ വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽക.

അ്മ഻റ്റഺയ

ത഼യത഻⁄

ഡ഻സ്ചഺര്
ജഺയ

vii. ീേയ഻ും നല്
കഽന്ത഻ന് ആശഽ ന്ദ്ത഻ വഺസീത്തക്കഽറ഻ചാണ് കാടഽതല് സാക്ഷ്മമഺയ
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽആവശയമഺയ഻ വര഻കയഽും ഇത഻നഺയ഻ ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ീല ഇന്
ുഡഺൽ ുകസ്
ു പ്പറഽകൽ ആവശ്.മഺയ഻ വര഻കയഽും ീചയാറുക.
ര ട് സരര്
ഭങ്ങള഻ലഽും ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീന ുരഖമാലും എഴഽത഻ അഥവഺ ഇ-ീമയ഻ല഻ലാീട
ആവശയമഺയ
അധ഻ക
വ഻വരങ്ങൽ
ആവശയീപ്പടഽും.
മ഻ക്ക
സരര്
ഭങ്ങള഻ലഽും,
ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന് ആവശയമഺയ വ഻വരങ്ങൽ നല്
കഽന്ത഻ന് സഺധ഻ക്കഽും. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും,
വളീര ന്ദ് ധഺനമഺയ഻ ുനഺക്ക഻ക്കഺുണ ട ച഻ല വ഻വരങ്ങൽ ആവശയമഺയ഻ വരഽന്
സരര്
ഭങ്ങള഻ൽ ച഻ലുപ്പഺൽ ഉ ുഭഺക്തഺവ് ന്ദ് ത഻കര഻ക്കഺറ഻ലല. ഇത്തരും സഺഹചരയങ്ങള഻ൽ,
ീേയ഻ും
നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്കഺയ഻
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
വ഻വരങ്ങൽ
ആവശയമഺീണന്്
ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീന
ഓര്
മ്മീപ്പടഽത്തഽും,
അങ്ങീന
മാന്്
ന്ദ് ഺവശയും
ഓര്
മ്മീപ്പടഽത്ത഻യത഻നഽുശഷും ീേയ഻ും ുേഺസ് ീചയാറുന്ത഻നഽള വ ുനഺട്ട഼സ് അയക്കഽും.
നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങളുീട സമയത്ത് ീേയ഻മഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ ആശയവ഻ന഻മയങ്ങള഻ലഽും,
ന഻ങ്ങള്
ക്ക് കത്ത഻ന്
ീറ മഽകള഻ല് ഒരഽ തലീക്കട്ട് കഺണഺും “മഽന്
വ഻ധ഻ കാടഺീത”.
ആശയവ഻ന഻മയങ്ങള്
ക്ക് ുശഷും ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന്
ീറ ഭഺഗത്ത് ന഻ന്ഽും യഺീതഺരഽ
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ന്ദ് ത഻കരണവഽും
ലഭ഻ചാണ഻ീലലക഻ൽ
ീേയ഻ും
ന഻രസ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
ഇന്
ഷവറര്
ക്കഽ ീടന്് ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഽള വ ന഻യമ രമഺയ ഘടകമഺണ഻ത്.

അവകഺശും

ന഻ര്
വചനം
ുകസ഻ീനപ്പറ്റ഻ വ഻ശദമഺയ഻
ഠ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഇന്
ഷവറൽ ഇന്
ുഡഺൽ ുകസ് ു പ്പറഽകൽ
ആവശയീപ്പടഽകയഽും അത഻നഽുശഷും നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ⁄ ച഻ക഻ത്സ ു ഺള഻സ഻ വയവസ്ഥയ്ക്ക്കഽള വ഻ൽ
വരഽന്തലല
എന്
ത഼രഽമഺനത്ത഻ീലത്തഽകയഽും
ീചയ്ക്ുതക്കഺും.
കാടഽതല് വ഻വരങ്ങൽ
ആവശയീപ്പടഽന് ന്ദ് വിത്ത഻ീയ ഇന്
ഷവറൽ ീേയ഻ും സവ഼കര഻ചാണു എന്ലല കഺണ഻ക്കഽന്ത്.
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകള് മത഻യഺകഺീത വര഻കയഽും അതഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് വ഻ശദ഼കരണവഽും
അധ഻ക ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുും ആവശയീപ്പടഽകയഽും ീചയാറുന്ത് ീേയ഻മഽകൽ ൂകകഺരയും
ീചയാറുന്ത഻ീല ഒരഽ മഽഖയ ീവലലുവ഻ള഻ തീന്യഺണ്.
ആവശയമഺയ എലലഺ
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുും
ലഭ഻ക്കഺീത
ീേയ഻മഽകളുീട
നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ
ീചയാറഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല,
അട഻യ്ക്ക്കട഻ കാടഽതല് വ഻വരങ്ങൽ ആവശയീപ്പട്ട ഉ ുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക്
ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് ഉ ടഺക്കഽന്തഽും ഉച഻തമലല.
മ഻കചാണ ന്ദ് വര്
ത്തനര഼ത഻ അനഽസര഻ചാണ്
ആവശയമഺയ എലലഺ വ഻വരങ്ങളുും അടങ്ങഽന്
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുീട ല഻സ്റ്റ് നല്
കണും അത഻നഽുശഷും ഽത഻യ ആവശയും ഉന്യ഻ക്കരഽത്.
j) ീെയ഻മഽകൾ ന഻ുഷധ഻ക്കഽക
അനഽഭവത്ത഻ന്
ീറ ീവള഻ചാണത്ത഻ൽ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകള഻ൽ 10 മഽതല് 15
ശതമഺനും
സമര്
പ്പ഻ചാണ
ീേയ഻മഽകളുും
ു ഺള഻സ഻യഽീട
ചട്ടങ്ങള഻ൽ
വരഽന്തഺയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല. ഇത് ല കഺരണങ്ങള്മാലമഺകഺും:
i. അ്മ഻റ്റഺയ ത഼യത഻ ഇന്
ഷവറന്
സ് കഺലഺവധ഻യ഻ൽ ആയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല.
ii. ആര്
ക്കഽുവ ട഻യഺുണഺ
ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല.

ീേയ഻മ഻ന്

അു ക്ഷ഻ചാണത്

ആ

അുംഗത്ത഻ന്

ര഻രക്ഷ

iii. ുനരീത്ത ഉ ടഺയ഻രഽന് അസഽഖും മാലും (ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും അത്തരും അവസ്ഥ
ഒഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്)
iv. വയക്തമഺയ
ുനര഻ടഽക.
v.

കഺരണും

കാടഺീത

ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ

യഥഺര്
ഥ ച഻ക഻ത്സ ീചയാറഺത഻ര഻ക്കഽക;
ീചയ്ക്തീതക഻ൽ

സമര്
പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ൽ

കഺലതഺമസും

ര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തമഺയ഻ട്ടഺണ് അ്മ഻റ്റ്

vi. ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും ച഻ക഻ത്സ ുനട഻യ ുരഺഗത്ത഻ന്

ര഻രക്ഷ ഇലലഺത഻ര഻ക്കഽക

vii. മദയും അഥവഺ മയക്കഽമരഽന്഻ന്
ീറ ഉ ുയഺഗും മാലും ഉ ടഺയ ുരഺഗും.
viii. 24 മണ഻ക്കാറ഻ൽ തഺീഴ മഺന്ദ്തും ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽക.
ീേയ഻ും
ന഻രസ഻ക്കഽകുയഺ
തള വ഻ക്കളയഽകുയഺ
(നീതക഻ലഽും
കഺരണവശഺൽ)
ീചയാറുകയഺീണക഻ൽ ആ വ഻വരും ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീന ുരഖഺമാലും എഴഽത഻ അറ഻യ഻ക്കണും.
ീ ഺതഽുവ, അത്തരും ന഻രസ഻ക്കൽ കത്ത഻ൽ ീേയ഻മഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ു ഺള഻സ഻യഽീട
ചട്ടും⁄ വയവസ്ഥ എടഽത്ത്
റയഽകയഽും ന഻രസ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ കഺരണും വയക്തമഺക്കഽകയഽും
ീചയാറുും.
മ഻ക്ക
ഇന്
ഷവറര്
ക്കഽും
ീേയ഻ും
സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ന്
അുംഗ഼കഺരും
നല്
ക്കഽന്
ഓഫ഼സീറക്കഺളുും സ഼ന഻യറഺയ മഺുനജറഺണ് ന഻രസ഻ക്കഽന്ത഻ന് അനഽമത഻ നല്
കഽന്ത്.
ന഻രസ഻ചാണത് നയഺയമഺയ കഺരണത്തഺലഺുണഺ എന്ഽും ഇന്
ഷവൽീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
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ന഻യമ രമഺയ
ര഻ഹഺരും
നല്
കഽന്ത഻നഽകാട഻യഺണ഻ത്.

ആവശയമഺീണക഻ൽ

അത഻ന്

വ഻ശദ഼കരണും

ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് ന഻ുവദനും നല്
കഽന്ത് കാടഺീത , ീേയ഻ും ന഻രസ഻ക്കഽന് സഺഹചരയത്ത഻ൽ
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വീര ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന് സമ഼ ക്കഺും:





ഇന്
ഷവറന്
സ് ഓുംബഽ്സ്മഺൽ അഥവഺ
ഉ ുഭഺക്തി ുഫഺറും അഥവഺ
ഐആര്
ഡ഻എഐ അഥവഺ
ന഼ത഻നയഺയ ുകഺടത഻കൽ.

ഓുരഺ
ന഻രസ഻ക്കഽന്
സരര്
ഭങ്ങള഻ലഽും
ന഻യമ രമഺയ
സാക്ഷ്മ ര഻ുശഺധ
ആവശയമഺുണഺ
എന്റ഻യഽന്ത഻നഺയ഻
ഫയൽ
ര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽും
അത഻നഽുശഷും
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ
ആവശയമഽള വുപ്പഺൽഎടഽക്കഽന്ത഻നഺയ഻
സഽരക്ഷ഻തമഺയ
സ്ഥലത്ത്
സാക്ഷ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും.
k) സംശയഺസ്ഡപദമഺയ
ീെയ഻മഽകൾക്കഇ
അുനവഷണം നടത്തഽം

കാടഽതല്

വ഻ശദമഺയ

ബ഻സ഻നസിന഻ന്
ീറ എലലഺ തഽറകള഻ലഽും ഉ ടഺുയക്കഺവഽന് ന്ദ് ം  നങ്ങൽ ൂകകഺരയും
ീചയാറുന്ത഻ന് ഇന്
ഷവററഽമഺൽ
രമഺവധ഻ ന്ദ്ശമ഻ക്കഽന്ഽ ട്. ൂകകഺരയും ീചയാറീപ്പട്ട
അുനകും
കിന്ദ്ത഻മ
ീേയ഻മഽകള് കണക്ക഻ീലടഽക്കഽുമ്പഺൽ,
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറൽ
ഇന്
ഷവറര്
മഺര്
ക്ക് ഒരഽ വല഻യ ീവലലുവ഻ള഻ തീന്യഺണ്.
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ ഉ

ടഺയ഻ട്ടുള വ കിന്ദ്ത഻മങ്ങള്
ക്ക് ച഻ല ഉദഺഹരണങ്ങളഺണ്:

i. ുൾ
മഺറഺട്ട്യൂട്ട്ം – ഇന്
ഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽീട ച഻ക഻ത്സ ുനട഻യ വയക്ത഻യഽും
വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽക.
ii. ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൾ
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ കാടഺീത

കിപ്ത഻മമഺയ഻
ചമയ്ക്കഽക
തീന് ീേയ഻ും ുനടഽന്ത഻ന് .

iii. ീചലവഽകൾ
കാട്ട്യൂട്ട്഻
കഺണ഻ക്കഽക
ഒന്ഽക഻ൽ
സഹഺയുത്തഺീട അീലലക഻ൽ ബ഻ലലുകൽ കിന്ദ്ത഻മമഺയ഻ ഉ ടഺക്കഽക.

-

ആശഽ ന്ദ്ത഻യഽീട

iv. ഔട്ട്യൂട്ട്ഇുപഷ ന്
റ്
ച഻ക഻ത്ന
ഇന്
ുപഷ ന്
റ്⁄
ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷനഺയ഻ മഺറ്റുക – ച഻ല അവസരങ്ങള഻ൽ ഉയര്
ന്
ീചലവ് വരഽന് ുരഺഗ ന഻ര്
ണയ ീചലവഽകള്
ക്ക് ര഻രക്ഷ ുനടഽന്ത഻ന്.
ഽത഻യ ര഼ത഻കള഻ലഽള വ കിന്ദ്ത഻മങ്ങൽ ദ഻വുസന വര്
ദ്ധ഻ചാണ് വരഽന് സഺഹചരയത്ത഻ൽ,
ഇന്
ഷവററഽും ട഻ ഻എയഽും തഽടര്
ചാണഺയഺയ഻ തീന് ആദയും മഽതുല ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽകയഽും
കിന്ദ്ത഻മങ്ങൽ തടയഽന്ത഻നഽള വ നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങളുമഺയ഻ മഽുന്ഺട്ട് വര഻കയഽും ീചയാറുന്ഽ ട്.
ര

ട് ര഼ത഻കള഻ലഺണ് ീേയ഻മഽകൽ അുനവഷണത്ത഻നഺയ഻ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത്:

 സ്ഥ഻രമഺയ ീേയ഻മഽകൽ
 ുന്ദ് ര഻ത ീേയ഻മഽകൽ
ട഻ ഻എ
അഥവഺ
ഇന്
ഷവറൽ
ന഻ശ്ച഻ത
ശതമഺനും
ീേയ഻മഽകൽ
ീഭിത഼കമഺയ഻
ര഻ുശഺധ഻ക്കണീമന്്
ത഼രഽമഺന഻ുചാണക്കഺും,
ഇത്
കയഺഷ്
ീലസ്
ീേയ഻മഽകള്
ക്കഽും
റ഼യ഻ുമ്പഴ്ീസ്മന്
റ് ീേയ഻മഽകള്
ക്കഽും വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ഈ ര഼ത഻ അനഽസര഻ചാണ്, ീേയ഻മഽകൽ റഺന്
ഡും സഺമ്പ഻ള഻ുംഗ് ര഼ത഻ ഉ ുയഺഗ഻ചാണ്
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽും.
ച഻ല ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ന഻ശ്ച഻ത തഽകയ്ക്ക്ക് മഽകള഻ലഽള വ ീേയ഻മഽകൽ
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ര഻ുശഺധ഻ക്കഺൽ
അനഽശഺസ഻ക്കഽകയഽും
ആ
ര഻ധ഻യ്ക്ക്ക്
തഺീഴയഽള വ
ീേയ഻മഽകളുീട ീസറ്റ് ര഻ുശഺധനയ്ക്ക്കഺയ഻ എടഽക്കഽകയഽും ീചയാറുും.
ര ടഺമീത്ത
ര഼ത഻
ീച്ു് ഺയ഻ന്
റഽകള഻ലാീട
അുനവഷണും അതഺയത്,
i.

അനഽസര഻ചാണ്,
ഓുരഺ
കടന്ഽ
ു ഺകഽകയഽും,

ീേയ഻മഽും
ന്ദ്കമത്ത഻ലീലലക഻ൽ,

സഺമ്പ഻ൽ
ഒരഽകാട്ടും
ുന്ദ് ര഻ത

ീമഡ഻ക്കല് ര഻ുശഺധനകളുും മരഽന്ഽകളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഉയര്
ന് ുതഺത് ഉള വ
ീേയ഻ും

ii. ുവഗത്ത഻ൽ ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറഺൽ ധിത഻ കഺണ഻ക്കഽന് ഉ ുഭഺക്തഺവ്
iii. ത഻രഽത്ത഻ എഴഽത഻യ ബ഻ലലുകൽ, തഽടങ്ങ഻യവ.
ീേയ഻ും
സതയസന്ധമലല
എന്്
സുംശയും
ുതഺന്ഽകയഺീണക഻ൽ,
ീേയ഻മഺീണക഻ലഽും അത഻ീനക്കഽറ഻ചാണ് അുനവഷണും നടത്തഽും.

എന്ദ്ത

ീചറ഻യ

n. ട഻പ഻എയഽീട ക ഺഷ് ഇന
ീലസ്ഡ ീസറ്റ഻ല്
ീമന്
റ് നടപട഻പ്കമം
എങ്ങീനയഺണ്
കയഺഷ്
ീലസ്
ീസികരയും
ന്ദ് വര്
ത്ത഻ക്കഽന്ത്?
ആശഽ ന്ദ്ത഻യഽമഺയ഻
ട഻ ഻എ, ഇന്
ഷവറൽ നര്
ീപ്പടഽന് ഒരഽ കരഺറഺണ഻ത്. മറ്റ് ൂവദയ ുസവനദഺയകരഽമഺയഽും
ഇത്തരും കരഺറഽകള് സഺദ്ധയമഺണ്.
ഇവ഻ീട നമഽക്ക് കയഺഷ്
ീലസ് ീസികരയും
ലഭയമഺക്കഽന്ത഻നഽള വ നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ുനഺക്കഺും:
പട്ട്യൂട്ട്഻ക 3.1
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ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻യഽള വ ഒരഽ ഉ ുഭഺക്തഺവ് ുരഺഗും മാലുമഺ
ര഻ക്കഽമാലുമഺ
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺുക ടതഺയ഻
വര഻ക.
അയഺൽ⁄അവൽ
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ീല ഇന്
ഷവറന്
സ്
ീഡസ്ക഻ീലത്ത഻
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഇന്
ഷവറന്
സ് വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ നല്
കഽക:
i. ട഻ ഻എയഽീട ു ര്
ii. അയഺളുീട ീമമ്പര്
ഷ഻പ്പ് നമ്പൽ
iii. ഇന്
ഷവററഽീട ു ര്, തഽടങ്ങ഻യവ.
ആശഽ ന്ദ്ത഻ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ആവശയമഺയ വ഻വരങ്ങള്ുചര്
ക്കഽും:
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i. ന഻ര്
ണയ഻ചാണ ുരഺദും
ii. ച഻ക഻ത്സ
iii. ുഡഺക്ടറഽീട ു ര്
iv. എന്ദ്ത ദ഻വസും ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺുക
v. എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് ീചയ്ക്ത ീചലവ്

ട഻ വരഽും

ഇത് കയഺഷ്
ീലസ് ഓതൂറുസഷൽ ുഫഺും എന് ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട മഺതിക ുഫഺമ഻ൽ
നല്
കഽും.
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ട഻ ഻എ കയഺഷ്
ീലസ് ഓതൂറുസഷൽ ുഫഺമ഻ീല വ഻വരങ്ങൽ ര഻ുശഺധ഻ക്കഽും.
അവര് ു ഺള഻സ഻
വയവസ്ഥകള഻ീല
വ഻വരങ്ങൽ
ര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽും
ആശഽ ന്ദ്ത഻ക്കഺരഽീട ന഻രക്ക്
ര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽും അത഻നഽുശഷും കയഺഷ്
ീലസ്
ഓതൂറുസഷൽ
നല്
കുണഺ
എന്്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറുും,
അങ്ങീനയഺീണക഻ൽ, എന്ദ്ത തഽക അനഽവദ഻ക്കണീമന്ഽും ത഼രഽമഺന഻ക്കഽും.
ത഼രഽമഺനും
എടഽക്കഽന്ത഻നഺയ഻
ട഻ ഻എ
കാടഽതല്
വ഻വരങ്ങൽ
ആവശയീപ്പുട്ടക്കഺും. ഒര഻ക്കൽ ത഼രഽമഺനത്ത഻ീലത്ത഻യഺൽ, അത് കഺലതഺമസും
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കാടഺീത ആശഽ ന്ദ്ത഻ക്കഺീര അറ഻യ഻ക്കഽും.
ര ട്
ുഫഺമഽകളുും
ഐആര്
ഡ഻എഐ
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂസുസഷൽ
മഺര്
ഗുരഖകൽ
ന്ദ് കഺരും
സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ്
ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ട്
(അവസഺനും
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
അന്സ്ചൽ
ര഻ുശഺധ഻ക്കഽക).
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ട഻ ഻ഐ ുരഺഗ഻യഽീട അീക്കി ട഻ല് ീന്ദ്കഡ഻റ്റഺയ഻ അനഽവദ഻ചാണ഻ട്ടുള വ
തഽകയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ ുരഺഗ഻യ്ക്ക്ക് ച഻ക഻ത്സ ലഭ഻ക്കഽും.
ു ഺള഻സ഻
ന്ദ് കഺരമഽള വ
ച഻ക഻ത്സ
ഇതീര
ീചലവഽകള്
ക്കഽള വ
ര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഺയഽും
ുകഺ-ു
ആവശയീമക഻ൽ
അത഻നഽും
ു യ്ക്ീമന്
റ്
ന഻ുക്ഷ ഻ക്കഽന്ത഻ന് അുംഗത്ത഻ീന വ഻ള഻ുചാണക്കഺും.
ുരഺഗ഻
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ന഻ന്ഽും
ഡ഻സ്ചഺര്
ജഺുക ട
സമയത്ത്,
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ര഻രക്ഷ ന്ദ് കഺരും യഥഺര്
ഥ ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകള്
ക്കഺയ഻
ട഻ ഻എ അനഽവദ഻ചാണ഻ട്ടുള വ തഽക ആശഽ ന്ദ്ത഻ ര഻ുശഺധ഻ക്കഽും.
ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് കഽറവഺീണക഻ൽ, ആശഽ ന്ദ്ത഻ കയഺഷ്
ീലസ് ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽള വ അധ഻ക
ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് അനഽവദ഻ക്കഺൽ അഭയര്
ഥ഻ക്കഽും.
ട഻ ഻എ അത്
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ര഻ുശഺധ഻ചാണ് അധ഻ക തഽകയ്ക്ക്കഽള വ അനഽമത഻ നല്
കഽും.

ുരഺഗ഻
ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഺത്ത ചഺര്
ജഽകൽ അടചാണ് ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും
ഡ഻സ്ചഺര്
ജഺകഽും. അയഺുളഺട് ുഡഺക്കഽീമന്
ുറഷൽ
ാര്
ത്തഺയക്കഽന്഻നഺയ഻
ീേയ഻ും ുഫഺമഽും ബ഻ലലുും ഒപ്പ഻ടഺൽ ആവശയീപ്പടഽും
ആശഽ ന്ദ്ത഻ എലലഺ ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുും നക഼കര഻ചാണ് അത് ട഻ ഻എയ്ക്ക്ക്
സമര്
പ്പ഻ക്കഽും, തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളഺണ് ബ഻ലല്
നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്ക് ആവശയമഺയ഻ വരഽന്ത്:
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i. ീേയ഻ും ുഫഺും
ii. ഡ഻സ്ചഺര്
ഡ്ഡ് സമ്മറ഻⁄ അ്മ഻ഷൽ ുനഺട്ടുകൽ
iii. ുരഺഗ഻യഽീട⁄ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട ട഻ ഻എ ഇഷയഽ
ത഻പ്പ഻ചാണ ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ കഺര്
ഡ്.
iv. അന്ത്഻മ നക഼കിത ബ഻ലല്
v. വ഻ശദമഺയ ബ഻ലല്
vi.
ര഻ുശഺധന റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ
vii. ന്ദ് ഻സ്ന്ദ്ക഻പ്ഷനഽും ഫഺര്
മസ഻ ബ഻ലലുകളുും
viii. ട഻ ഻എ അയചാണ അനഽമത഻ കത്ത്

ീചയ്ക്ത

ുഫഺുട്ടഺ

തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വ വ഻ശദമഺയ഻
ര഻ുശഺധ഻ചാണത഻നഽുശഷും ട഻ ഻എ
ീേയ഻ും നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ നടത്ത഻ ആശഽ ന്ദ്ത഻യ്ക്ക്ക് ു യ്ക്ീമന്
റ് നല്
കഺൽ
ശഽ ഺര്
ശ ീചയാറുും:
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i. അനഽമത഻
നല്
ക഻യതഽും
ച഻ക഻ത്സ
ലഭ഻ചാണതഽും
ഒരഽ
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
തീന്യഺുണഺ എന്് ര഻ുശഺധ഻ക്കഽും.
ii. അനഽമത഻ ലഭ഻ചാണ അസഽഖത്ത഻നഺുണഺ ുരഺഗ഻യ്ക്ക്ക് ച഻ക഻ത്സ നല്
ക഻യത്
iii. ഒഴ഻വഺക്കീപ്പട്ട ുരഺഗങ്ങളുീട ച഻ക഻ത്സ ബ഻ലല഻ന്
ീറ ഭഺഗമഺയ഻ട്ടു ുടഺ
iv. ആശഽ ന്ദ്ത഻യഽമഺയ഻ ആശയവ഻ന഻മയും ീചയ്ക്ത എലലഺ
ര഻ധ഻കളുും
ഺല഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടു ുടഺ
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v. ആശഽ ന്ദ്ത഻യഽമഺയ഻ സമ്മത഻ചാണ഻ട്ടുള വ ന഻രക്കഺുണഺ ഈടഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വത്.
കയഺഷ്
ീലസിന്
ീസികരയത്ത഻ന്
ീറ മാലയത്ത഻ൽ സുംശയും ഒന്ഽുംതീന്യ഻ലല. ഈ ീസികരയും
എങ്ങീന
മ഻കചാണ
ര഼ത഻യ഻ൽ
ഉ ുയഺഗ഻ക്കഺൽ
സഺധ഻ക്കഽീമന്്
ഉ ുഭഺക്തഺവ്
അറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ുക്ക ടത് വളീര ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട കഺരയമഺണ്. ന്ദ്ശദ്ധ഻ുക്ക ട കഺരയങ്ങളഺണ്:
i. തന്
ീറ ൂകവശും ഇന്
ഷവറന്
സ് വ഻ശദഺുംശങ്ങളു ീടന്് ഉ ുഭഺക്തഺവ് ഉറപ്പഺക്കഽക.
ഇത഻ൽ ഉള്
ീപ്പടഽന്ത് അയഺളുീട:
 ട഻ എ കഺര്
ഡ്,
 ു ഺള഻സ഻ ുകഺപ്പ഻,
 ര഻രക്ഷയഽീട ചട്ടങ്ങളുും വയവസ്ഥകളുും തഽടങ്ങ഻യവ.
ഇത് ലഭയമീലലക഻ൽ അയഺൽ ട഻ ഻എയഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട് വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ ആവശയീപ്പടഽക.
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മണ഻ക്കാൽ

ീഹല്
പ്പ്
ൂലന഻ലാീട)

ii. ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന്
ീറ
കണ്
സള്
ട്ട഻ുംഗ്
ുഡഺക്ടൽ
ന഻ര്
ുദശ഻ചാണത്
ട഻ ഻എയഽീട
ശിുംഖലയ഻ല്
ീപ്പട്ട ആശഽ ന്ദ്ത഻യഺുണഺ എന്്
ര഻ുശഺധ഻ക്കഽക. അീലലക഻ൽ അയഺൽ
ട഻ ഻എയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് അത്തരും ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക് കയഺഷ്
ീലസിന് ീസികരയും
ലഭയമഺയ ആശഽ ന്ദ്ത഻ നതഺീണന്് ര഻ുശഺധ഻ക്കഽക.
iii. മഽന്
കാര്
-അനഽമത഻
ുതടഽന്
ുഫഺമ഻ൽ
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
ശര഻യഺയ഻ട്ടഺുണഺ
ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യീതന്് ഉറപ്പഺക്കഽക. 2013-ീല ഐആര്
ഡ഻എഐ ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂസുസഷൽ മഺര്
ഗുരഖകൽ ന്ദ് കഺരും സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ്
ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വതഺണ് ഈ ുഫഺും.ുകസ് സ് ഷ്ടമീലലക഻ൽ, ട഻ ഻എ കയഺഷ്
ീലസ്
ീസികരയും ന഻ുഷധ഻ക്കഽകയഽും ുചഺദയങ്ങൽ ഉയര്
ത്തഽകയഽും ീചയാറുും.
iv. മഽറ഻
വഺടക
ര഻ധ഻യഽമഺയ഻
ഉറപ്പഺക്കഽക.

അഥവഺ
ത഻മ഻രും
ു ഺലഽള വ
ുരഺഗങ്ങള്
ക്കഽള വ
കയഺപ്പ഻ന്
ീറ
ബന്ധീപ്പട്ട
ആശഽ ന്ദ്ത഻
ചഺര്
ജഽകൽ
അനഽുയഺജയമഺീണന്്

ു ഺള഻സ഻
ന്ദ് കഺരമഽള വത഻ലഽും
കാടഽതൽ
അയഺള്
ക്ക്⁄
ീചലവഺക്കണീമന്ഽ ീടക഻ൽ, എന്ദ്തമഺന്ദ്തും ീചലവ് അയഺള്
ക്ക്⁄ അവള്
ക്ക്
സഺധ഻ക്കഽീമന്് മഽന്
കാട്ട഻ അറ഻യ഻ക്കഽക.

അവള്
ക്ക്
വഹ഻ക്കഺൽ

v. ഡ഻സ്ചഺര്
ജഺകഽന് വ഻വരും ഉ ുഭഺക്തഺവ് മഽന്
കാട്ട഻ ട഻ ഻എ അറ഻യ഻ക്കഽകഽും
അധ഻ക തഽകയ്ക്ക്ക് അനഽമത഻ നല്
കഽന്ത഻ന്
ഡ഻സ്ചഺര്
ഡ്ഡ഻ന് മഽമ്പ് തീന്
ട഻ ഻എുയഺട്
അഭയര്
ഥ഻ക്കഽക.
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ുരഺഗ഻
ആവശയമ഻ലലഺീത
കഺത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺണ഻ത്.
ഉ ുഭഺക്തഺവ്
ഒരഽ
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ
കയഺഷ്
ീലസ്
ച഻ക഻ത്സ
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന്
അഭയര്
ഥ഻ക്കഽകയഽും
അനഽമത഻
ലഭ഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറുകയഽും
ുക്ഷ
ുരഺഗ഻
മീറ്റവ഻ീടീയക഻ലഽും അ്മ഻റ്റഺകഺൽ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ സഺദ്ധയതയഽ ട് അത്തരും
സരര്
ഭങ്ങള഻ൽ, ഉ ുഭഺക്തഺവ് ആ വ഻വരും അറ഻യ഻ക്കഽകയഽും കയഺഷ്
ീലസ഻ന് അനഽമത഻
ലഭ഻ചാണത് ഉ ുയഺഗ഻ചാണ഻ട്ട഻ീലലന് വ഻വരണും ട഻ ഻എ അറ഻യ഻ക്കഺൽ ആശഽ ന്ദ്ത഻ുയഺട്
ആവശയീപ്പടഽകയഽും ീചയാറഺും.
ഇങ്ങീന ീചയ്ക്ത഻ീലലക഻ൽ, അനഽവദ഻ചാണ തഽക ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന്
ീറ ു ഺള഻സ഻യ഻ല് ന഻ന്ഽും
ുലഺക്ക് ീചയാറീപ്പടഽകയഽും ഻ന്഼ടഽള വ അഭയര്
ഥ ന്ദ് കഺരും മഽന്വ
 ഻ധ഻ുയഺീട ആയ഻ര഻ക്കഽും
അനഽമത഻ നല്
കഽക.
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C. ുുരഺഗ

ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ീെയ഻മഽകളുീട ുഡഺക്കഽീമന്
ുറഷന്

ുനരീത്ത
വ഻വര഻ചാണ഻രഽന്
ു ഺീല
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ീേയ഻മഽകളുീട
നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്കഺയ഻ അുനകും ുഡഺക്കഽീമന്
ുറഷനഽകളു ട്. ഓുരഺ ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുും
ര ട് മഽഖയ ുചഺദയങ്ങള്
ക്കഽള വ ഉത്തരങ്ങൽക്ക് ന്ദ് ുയഺജനകരമഺകഽീമന്ഺണ് ന്ദ് ത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്ത്
– അതഺയത്, സവ഼കര഻ക്കുണഺ (നല്
കുണഺ?), എന്ദ്ത ര഻ധ഻വീര (എന്ദ്തമഺന്ദ്തും?).
ഉ ുഭഺക്തഺക്കൽ സമര്
പ്പ഻ുക്ക ട ഓുരഺ ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുീടയഽും ഉള വടക്കവഽും അത഻ന്
ീറ
ആവശയീമന്ത്ഺീണന്് ഇവ഻ീട വ഻ശദമഺക്കഽന്ത്:
1. ഡ഻സ്ഡചഺര്
ജ്ജഇ സമിററ഻
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻ും നട ട഻ന്ദ്കമത്ത഻ന് ആവശയമഺയ നറ്റവഽും ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട
ുഡഺക്കഽീമന്
റഺണ് ഡ഻സ്ചഺര്
ജ് സമ്മറ഻.
ഇത഻ല് ുരഺഗ഻യഽീട അവസ്ഥീയക്കഽറ഻ചാണുും
ച഻ക഻ത്സീയക്കഽറ഻ചാണുമഽള വ വ഻ശദമഺയ വ഻വരങ്ങളു ടയ഻ര഻ക്കഽും.
ഐആര്
ഡ഻എഐ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ് മഺര്
ഗന഻ര്
ുദശങ്ങളനഽസര഻ചാണ്
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങളു ടഺയ഻ര഻ക്കണും:
1
2
3
4
5

ഡ഻സ്ചഺര്
ജ്

സമ്മറ഻യ഻ൽ

ുരഺഗ഻യഽീട ു ര്
ീടല഻ുഫഺൽ നമ്പൽ⁄ ീമഺൂബൽ നമ്പൽ
ഐ ഻ഡ഻ നമ്പൽ
അ്മ഻ഷന്നമ്പൽ
ച഻ക഻ത്സ഻ചാണ
കണ്
സള്
ട്ടന്
റ഻ന്
ീറ(മഺരഽീട)
ു രഽും,
ുഫഺണ് നമ്പരഽും
ഡ഻പ്പഺര്
്ീ്മന്റഽും⁄സ്ീ ഷയഺല഻റ്റ഻യഽും.
6 അ്മ഻റ്റഺയ ത഼യത഻യഽും സമയവഽും
7 ഡ഻സ്ചഺര്
ജഺയ ത഼യത഻യഽും സമയവഽും
8 എുംഎല്
സ഻ നമ്പൽ⁄ എഫ്ഐആൽ നമ്പൽ
9 അ്മ഻റ്റഺക്ക഻യ സമയത്ത് നടത്ത഻യ ുരഺഗന഻ര്
ണയ ര഻ുശഺധന
10 ഡ഻സ്ചഺര്
ജ് ീചയാറുന് സമയത്ത് നടത്ത഻യ അന്ത്഻മ ര഻ുശഺധന
11 ഐസ഻ഡ഻-10 ുകഺഡ്(കള്
) അഥവഺ മുറ്റീതക഻ലഽും ുകഺഡഽകൽ, അന്ത്഻മ
ര഻ുശഺധനയ്ക്ക്കഺയ഻ അുതഺറ഻റ്റ഻ ശഽ ഺര്
ശ ീചയാറുന്ത്.
12 കഺലഺവധ഻യഽും
അ്മ഻റ്റഺയത഻ന്
ീറ
കഺരണവഽും
കഺണ഻ചാണ്
ന്ദ് ം  നീമന്ത്ഺയ഻രഽന്ഽീവന്് വയക്തമഺക്കഽക
13 അസഽഖത്ത഻ന്
ീറ ന഻ലവ഻ലഽള വ സ്ഥ഻ത഻
14 അ്മ഻റ്റഺയ സമയീത്ത ശഺര഼ര഻ക ര഻ുശഺധനയ഻ീല മഽഖയ ക ീടത്തലഽകൽ
15 മദയും,
ഽകയ഻ല, മയക്കഽമരഽന്് ഇവ ഉ ുയഺഗ഻ചാണ഻ട്ടു ീടക഻ൽ അത഻ന്
ീറ
ചര഻ന്ദ്തും
16 മഽമ്പ് നീതക഻ലഽും തരത്ത഻ലഽള വ ുരഺഗുമഺ ശസന്ദ്തന്ദ്ക഻യുയഺ ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ീടക഻ൽ
അത഻ന്
ീറ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
17 ുരഺഗന഻ര്
ണയും
അഥവഺ
ച഻ക഻ത്സയഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട്
ന്ദ് ഺധഺനയമഽള വ
കഽടഽുംബചര഻ന്ദ്തും.
18 ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺയത഻നഽുശഷമഽള വ
ര഻ുശഺധനയ഻ൽ
മഽഖയമഺയ
ക ീടത്തലഽകളുീട സുംന്ദ്ഗഹും
19 ഗഽരഽതരഺവസ്ഥയഽള്
പ്പീടയഽള വ ആശഽ ന്ദ്ത഻വഺസ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
20 ഡ഻സ്ചഺര്
ജ് ീചയ്ക്തുപ്പഺൽ നല്
ക഻യ ന഻ര്
ുദശും
21 ച഻ക഻ത്സ഻ചാണ കണ്
സള്
ട്ടന്
റ഻ന്
ീറ⁄ അുംഗ഼കിത ട഼ും ുഡഺക്ടറഽീട ു രഽും ഒപ്പുും
22 ുരഺഗ഻യഽീട⁄ കാീടയഽള വയഺള഻ന്
ീറ ു രഽും ഒപ്പുും.
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മ഻കചാണ ര഼ത഻യ഻ൽ എഴഽത഻ തയാറഺറഺക്ക഻യ ഒരഽ ഡ഻സ്ചഺര്
ജ് സമ്മറ഻ ീേയ഻ും നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ
നടത്തഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ുരഺഗീത്തപ്പറ഻യഽും⁄
ര഻ക്ക഻ീനപ്പറ്റ഻യഽും ച഻ക഻ത്സ മഽറീയപ്പറ്റ഻യഽും
വയക്തമഺയ഻ മനസിന഻ലഺക്കഺനഽും അങ്ങീന ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ല് ീചയാറുന്ത഻നഽള വ നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ
ുവഗത്ത഻ലഺക്കഺനഽും സഹഺയ഻ക്കഽും. ന഻ര്
ഭഺഗയവശഺൽ ുരഺഗ഻ മരണീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ, മ഻ക്ക
ആശഽ ന്ദ്ത഻ക്കഺരഽും ീഡത്ത് സമ്മറ഻ എന് രാ ത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും ഡ഻സ്ചഺര്
ജ് സമ്മറ഻
നല്
കഽക.
ഡ഻സ്ചഺര്
ജ് സമ്മറ഻ എുപ്പഺഴഽും ഒറ഻ജ഻നലഺണ് സമര്
പ്പ഻ുക്ക

ടത്.

2. പര഻ുശഺധന റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട്യൂട്ട്ുകൾ
ര഻ുശഺധന
റ഻ുപ്പഺര്ട്ടുകൽ
ുരഺഗും
ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത഻നഽും
ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്ത഻നഽും
സഹഺയകരമഺണ്, ഇത഻ലാീട ുരഺഗ഻യഽീട ശര഻യഺയ അവസ്ഥ മനസിന഻ലഺക്കഺനഽും ച഻ക഻ത്സ
ുവഗത്ത഻ലഺക്കഺനഽും ആശഽ ന്ദ്ത഻ വഺസത്ത഻ലാീട ഉ ടഺയ
ഽുരഺഗത഻ മനസിന഻ലഺക്കഺനഽും
സഺധ഻ക്കഽും.
ര഻ുശഺധന റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ ീ ഺതഽുവ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയഺണ്:
a) രക്ത

ര഻ുശഺധ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ

b) എ്സ്-ുറ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ
c) സ്കഺന഻ുംഗ് റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ
d) ബുയഺപ്സ഻ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ
എലലഺ
ര഻ുശഺധന റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകള഻ലഽും ുരഺഗ഻യഽീട ു ര്, വയസിന്, ല഻ുംഗും,
ര഻ുശഺധന
ത഼യത഻,
തഽടങ്ങ഻യവ
ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽും,
ഇത്
ഒറ഻ജ഻നലഺണ്
സമര്
പ്പ഻ുക്ക ടത്.
ഇന്
ഷവറൽ എ്സ്-ുറയഽും മറ്റ് ഫ഻ല഻മഽകളുും ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന്
ീറ ന്ദ് ുതയക അഭയര്
ഥന
ന്ദ് കഺരും ത഻ര഻ീക നല്
കഽും.
3. ്ക഼കര഻ച്ചതഽം വ഻ശദവഽമഺയ ബ഻ലലുകൾ:
ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും എന്ത്ഺണ് നല്
ുക ടത് എന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത് ഈ
ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ന്
ീറ
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്.
മഽന് ്
ബ഻ലല഻ന്
ന്ദ് ുതയക
മഺതിക
ഉ ടഺയ഻രഽന്഻ലല,
ുക്ഷ
ഐആര്
ഡ഻എഐ
സ്റ്റഺന്
ുഡൂഡുസഷൽ
മഺര്
ഗുരഖകൽ
നക഼കര഻ചാണതഽും വ഻ശദവഽമഺയ ബ഻ലലുകളുീട മഺതിക നല്
ക഻യ഻ട്ടു ട്. വ഻ദയഺര്
ഥ഻കൽ
ദയവഺയ഻ ഐആര്
ഡ഻എഐയഽീട ീവബ്ൂസറ്റ് സരര്
ശ഻ചാണ് ലഭയമഺയ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
മനസിന഻ലഺക്കഽക.
നക഼കര഻ചാണ ബ഻ലല് ീമഺത്തമഺയ ഒരഽ ച഻ന്ദ്തും നല്
കഽും എന്ഺൽ വ഻ശദമഺയ
ഓുരഺന്഻ന്
ീറയഽും റഫറന്
സ് ുകഺഡഽകൽ സഹ഻തമഽള വ വ഻വരങ്ങൽ നല്
കഽും.

ബ഻ലല്

നല്
ുക ട
ീചലവഽകളുീട
സാക്ഷ്മ ര഻ുശഺധന
നടത്തഽന്ത്
വ഻ശദമഺയ
ബ഻ലല്
ഉ ുയഺഗ഻ചാണഺണ്,
ഇവ഻ീട
സവ഼കര഻ുക്ക ടഺത്ത
ീചലവഽകൽ
ന഼ക്കും
ീചയാറുകയഽുംീചലവഽകള഻ല്ന഻ന്ഽും അത് ക഻ഴ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും.
4. ുപയ്ീമന്
റ഻നഽള്ള രസ഼ത്
നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്
കഽന്ത഻നഽള വ കരഺറഺയത഻നഺൽ,
റ഻യ഻ുമ്പഴ്സ് ീചയാറുന് ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മ഻നഽും
ണും അടചാണ ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട മഺതികയ഻ലഽള വ
രസ഼ത് ആവശയമഺണ്.
ആീക ബ഻ലല഻ീല തഽക കണക്കഺക്ക഻യഺണ് തഽക നല്
കഽന്ത്, മ഻ക്ക ആശഽ ന്ദ്ത഻കളു
നല്
ുക ട തഽകയ഻ൽ കണ്
ീസഷൽ അഥവഺ ഡ഻സ്ീക്കി ട് നല്
കഺറഽ ട്.അത്തരും ഒരഽ
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സഺഹചരയത്ത഻ൽ
ുരഺഗ഻ക്കഽുവ ട഻
യഥഺര്
ഥത്ത഻ൽ
മഺന്ദ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽും ഇന്
ഷവറൽ വ഻ള഻ക്കഽക.

അടചാണ

തഽകയ്ക്ക്ക്

ുവ

ട഻

രസ഼ത഻ന് നമ്പര഻ട്ടുും അഥവഺ സ്റ്റഺമ്പ് ീചയ്ക്തഽും ഒറ഻ജ഻നൽ തീന് സമര്
പ്പ഻ക്കണും.
5. ീെയ഻ം ുെഺം
ീേയ഻ും ുഫഺും എന്ഺൽ ീേയ഻ും നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്കഽള വ ഔുദയഺഗ഻ക-ന഻യമ രമഺയ
അഭയര്
ഥനയഺണ്, ഇത് ഉ ുഭഺക്തഺവ് ഒപ്പ഻ട്ട് ഒറ഻ജനൽ തീന് സമര്
പ്പ഻ക്കണും. ഇുപ്പഺൽ
ഐആര്
ഡ഻എ ീേയ഻ും ുഫഺും സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ട്, ഇത഻ൽ മഽഖയമഺയഽളളത്:
a) ന്ദ് ഥമ
ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട
ആവശയീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന് ു ഺള഻സ഻യഽീട നമ്പരഽും.

വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും

ീേയ഻ും

b) ഇന്
ഷവറന്
സ് ചര഻ന്ദ്തത്ത഻ന്
ീറ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
c) ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ.
d) ആശഽ ന്ദ്ത഻, റാും വ഻ഭഺഗും, അ്മ഻റ്റഺയ ത഼യത഻യഽും സമയവഽും, ഡ഻സ്ചഺര്
ജഺയ
ത഼യത഻യഽും
സമയവഽും,
അ കടും
സുംഭവ഻ചാണതഺീണക഻ൽ
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ
അറ഻യ഻ചാണ഻ട്ടു ുടഺ,
ച഻ക഻ത്സ
മഽറ
തഽടങ്ങ഻യ
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന്
ീറ
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
e)

ീചലവഽകളുീട വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ, ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന് മഽന് ഽും ുശഷവഽമഽള വ
കഺലഘട്ടും, ീേയ഻ും ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ ലുംപ്സും അഥവഺ കയഺഷ്
ീലസിന് ആനഽകാലയത്ത഻ന്
ീറ
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ തഽടങ്ങ഻യ ീേയ഻ും വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ.

f) ബ഻ലലുകളുീട വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ.
g)

സഺങ്ഷൽ ീചയാറുന് ീേയ഻ും തഽക
ഇടഽന്ത഻നഺയ഻
വയക്ത഻യഽീട ബഺക് അീക്കി ട് വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ.

ന്ദ് ഥമ

ഇന്
ഷവൽ

ീചയ്ക്ത

h) ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട സതയവഺങ്മാലും.
ുരഺഗും, ച഻ക഻ത്സ, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക്
ഽറുമ ീേയ഻ും ുഫഺമ഻ീല ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട സതയവഺങ്മാലും ഈ ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ീന വളീര ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട ന഻യമ രമഺയ
ുരഖയഺക്ക഻ മഺറ്റുന്ത്.
ആ സതയവഺങ്മാലമഺണ് ീേയ഻മ഻ൽ “്റ്റവഽം മ഻കച്ച വ഻ശവഺസ സ഻ത്പഺത്ഫം”
നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്ത്, ഇത് ലുംഘ഻ക്കഽന്ത് ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരമഽള വ ീതറ്റഺയ വ഻വരങ്ങളുമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട വയവസ്ഥ ബഺധകമഺകഽും.
6. ത഻ര഻ച്ചറ഻യല് ുരഖ
നമ്മഽീട ജ഼വ഻തത്ത഻ീല വ഻വ഻ധ ന്ദ് വര്
ത്തനങ്ങള്
ക്ക് ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ുരഖയഽീട ആവശയകത
വര്
ദ്ധ഻ചാണ് വരഽന് സഺഹചരയത്ത഻ൽ, ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ുരഖയ്ക്ക്ക് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ലഽും
വളീരുയീറ ന്ദ് ഺധഺനയമഽ ട് – ഇത്
ര഻രക്ഷ എടഽത്ത വയക്ത഻യഽും ച഻ക഻ത്സ ുതട഻യ
വയക്ത഻യഽും ഒന്് തീന്യഺുണഺ എന്് ര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻ന് അതയഺവശയമഺണ്.
ീ ഺതഽുവ ആവശയീപ്പടഽന് ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ുരഖയഺണ്:
a) ുവഺട്ടൽ ഐഡ഻ കഺര്
ഡ്,
b) ൂന്ദ്ഡവ഻ുംഗ് ൂലസന്
സ്,
c)

ഺന്കഺര്
ഡ്,
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d) ആധഺര്കഺര്
ഡ്, തഽടങ്ങ഻യവ.
ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ കഺര്
ഡ് ന഻ര്
ബന്ധമഺക്ക഻യുതഺീട, ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ുരഖ
ര഻ുശഺധ഻ചാണ് ആ
വ഻വരും ട഻ ഻എ അഥവഺ ഇന്
ഷവറീറ അറ഻യ഻ക്കഽക എന്ത് ആശഽ ന്ദ്ത഻ക്കഺരഽീട
ുജഺല഻യഽീട
ഭഺഗമഺക്കഽകയഽും
,അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻ന്
മഽമ്പ്
ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ
കഺര്
ഡ്
ആവശയീപ്പടഽന്ുതഺീട കയഺഷ്
ീലസ് ീേയ഻മഽകള഻ീല ആള്
മഺറഺട്ട ുകസഽകള഻ൽ ഗണയമഺയ
കഽറവ് സുംഭവ഻ചാണു.
റ഻യ഻ുമ്പഴ്ീമന്
റ് ീേയ഻മഽകള഻ൽ ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ ുരഖകള്
ക്ക് വല഻യ
7. ന഻ര്
ത്ഩ഻ഷ്ട
ീെയ഻മഽകളുമഺയ഻
ുവശ മഺയ഻ വര഻ക

ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട്

മഽകള഻ല്
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്വ കാടഺീത ച഻ല തരത്ത഻ലഽള വ
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ ആവശയമഺയ഻ വുന്ക്കഽും. ഇവയഺണ്:

ീകഺന്ഽമ഻ലല.
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൾ
ീേയ഻മഽകള്
ക്ക്

അധ഻ക

a) അ കട ീേയ഻മഽകള്
ക്ക് എഫ്ഐആൽ അഥവഺ ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ു ഺല഼സ഻ന്
നല്
കഽന് ീമഡ഻ുക്കഺ-ല഼ഗൽ സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് ആവശയമഺയ഻ വുന്ക്കഺും.
ഇത഻ൽ
അ കടത്ത഻ന്
ീറ
കഺരണവഽും
ന്ദ്ടഺഫ഻ക്
അ കടങ്ങളഺീണക഻ൽ
ആ
വയക്ത഻
മദയ ഻ചാണ഻രഽുന്ഺ എന് വ഻വരവഽും വയക്തമഺക്ക഻യ഻ട്ടു ടഺവഽും.
b) സക഼ര്
ണ അഥവഺ ഉയര്
ന് മാലയമഽള വ ീേയ഻മഽകളുീട കഺരയത്ത഻ൽ ുകസ് ഇന്
ുഡഺൽ
ു പ്പറഽകൽ ആവശയീപ്പുട്ടക്കഺും. ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺയ഻രഽന് കഺലഘട്ടത്ത഻ീല
ൂദനുംദ഻ന അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ുരഺഗ഻യ്ക്ക്ക് നല്
ക഻യ഻ട്ടുള വ ച഻ക഻ത്സയഽീട വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
ുരഖീപ്പടഽത്ത഻ ആശഽ ന്ദ്ത഻ക്കഺൽ സാക്ഷ഻ക്കഽന് ുഡഺക്കഽീമന്
റഺണ് ുകസ് ഇന്
ുഡഺൽ
അഥവഺ ുകസ് ഷ഼റ്റ്.
c) ആവശയീമക഻ൽ ഡയല഻സ഻സ്⁄ ക഼ുമഺീതറഺപ്പ഻⁄

ഫ഻സ഻ുയഺീതറഺപ്പ഻ ചഺര്
ട്ടുകൽ

d) ുഹഺസ് ഻റ്റൽ രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷൽ സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്, ആശഽ ന്ദ്ത഻ ആവശയത്ത഻ന്
ീറ ന഻ര്
വചനും
ര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻ന്.
ീേയ഻ും നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്ക് ീേയ഻ും ട഼ും ച഻ല ഇന്
ുറണൽ ുഡഺക്കഽീമന്
റ് മഺതികകളുും
ഉ ുയഺഗ഻ക്കഺറഽ ട്. ഇവീയലലഺമഺണ്:
i. ുഡഺക്കഽീമന്
റ് ീവര഻ഫ഻ുക്കഷനഽള വ ീചക്ക്
ല഻സ്റ്റുകൽ,
ii. സാക്ഷ്മ ര഻ുശഺധന⁄ ീസറ്റ഻ല്
ീമന്
റ് ഷ഼റ്റ്,
iii. ഗഽണന഻ലവഺര

ര഻ുശഺധന⁄ ന഻യന്ദ്ന്ത്ണ മഺതിക.

ഈ മഺതികകൽ ഇന്
ഷവറര്
മഺര്
ക്ക഻ീടയ഻ൽ നക഼കര഻ചാണ഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ,
ഉള വടക്കുത്തഺടഽകാട഻
നമഽക്ക്
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുീട
ആവശയും
ുനഺക്കഺും:

ീ ഺതഽുവയഽള വ
എീന്ത്ഺീക്കയഺീണന്്

പട്ട്യൂട്ട്഻ക 2.2

1.

ുഡഺക്കഽീമന്
റ്
ീവര഻െ഻ുക്കഷന്
ഷ഼റ്റഇ

ഇതഺണ് എലലഺത്ത഻ലഽും
വചാണ് നറ്റവഽും
ലള഻തും,
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുീട
ല഻സ്റ്റ഻ൽ
ീച്്മഺര്
ക്ക്
അടയഺളീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുള വ ുഡഺക്കഽീമന്
റ് കഺണ഻ക്കഽന്ത്
നീതഺീക്ക
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളഺണ്
ഉ ുഭഺക്തഺവ്
സമര്
പ്പ഻ചാണീതന്ഺണ്.
ച഻ല ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ഇത഻ന്
ീറ
ഒരഽ കര്
പ്പ് ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന് നല്
കഺറഽ ട്.

245

മഽഴഽവന്
നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങീളയഽും
ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുള വ ഒരഽ ഷ഼റ്റഺണ഻ത്.

2.

സാക്ഷഇമപര഻ുശഺധന⁄
നടപട഻പ്കമഷ഼റ്റഇ

റ്റ഻

a) ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന്
ീറ ു രഽും ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ നമ്പരഽും
b) ീേയ഻ും നമ്പരഽും, ീേയ഻ും ു പ്പറഽകൽ ലഭ഻ചാണ
ത഼യത഻യഽും
c) ീസക്ഷൽ 64വ഻ബ഻ ന്ദ് കഺരമഽള വ ു ഺള഻സ഻യഽീട
ീമഺത്തത്ത഻ലഽള വ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
d) ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽും അത഻ന്
ീറ ഉ ുഭഺഗവഽും
e) ുഹഺസ് ഻റ്റല഻ൽ
അ്മ഻റ്റഺയ
ത഼യത഻യഽും
ഡ഻സ്ചഺര്
ചാണഺയ ത഼യത഻യഽും
f) ുരഺഗന഻ര്
ണയവഽും ച഻ക഻ത്സയഽും
g) ീേയ഻ും സവ഼കര഻ക്കലഽും⁄കഺരയകഺരണങ്ങൽ സഹ഻തും
നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണുള വ രഺമര്
ശങ്ങളുും
ീേയ഻ും ൂകകഺരയും ീചയാറുന് വയക്ത഻ കാടഺീത ീേയ഻ും
അന്ത്഻മ
ര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
അഥവഺ
ഗഽണന഻ലവഺര ന഻യന്ദ്ന്ത്ണ മഺതികയഺണ഻ത്.

3.

ഗഽണന഻ലവഺര
പര഻ുശഺധന⁄
ന഻യപ്ത്ഫണ ഷ഼റ്റഇ

ീചക്ക്
ല഻സ്റ്റുും
ീേയ഻ും
സാക്ഷ്മ ര഻ുശഺധന
ുചഺദയഺവല഻യഽും
കാടഺീത
ഗഽണന഻ലവഺര⁄ഓഡ഻റ്റ്
മഺതികയ഻ലഽും
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്തഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട വ഻വരങ്ങൽ ഉള്
ീപ്പടഽത്തണും:
a) ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ല്
ീമന്
റ്,
b) ീേയ഻ും ന഻രസ഻ക്കൽ അഥവഺ
c) അധ഻ക ുഡഺക്കഽീമന്റ
് ആവശയീപ്പടൽ.

ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പര഼ക്ഷ 2
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ുഡഺക്കഽീമന്
റ഻ലഺണ് ഒരഽ
എലലഺ ച഻ക഻ത്സയഽീടയഽും വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ ുരഖീപ്പടഽത്തഽന്ത്?
I.
II.
III.
IV.

ഇന്
-ു ഷയന്
റ഻ന് നല്
കഽന്

അുനവഷണ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട്
ീസറ്റ഻ല്
ീമന്
റ് ഷ഼റ്റ്
ുകസ് ു പ്പൽ
ുഹഺസ് ഻റ്റൽ രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷൽ സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്

D. ീെയ഻മഽകളുീട റ഻സര്
വ്വ഻ംഗ്
1. റ഻സര്
വ്വ഻ംഗ്
ഇത്
ീേയ഻മഽകളുീട
സ്ഥ഻ത഻
അനഽസര഻ചാണ്
ഇന്
ഷവററഽീട
ബഽക്കഽകള഻ൽ
എലലഺ
ീേയ഻മഽകള്
ക്കഽമഺയ഻
ഉ ടഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വ
വയവസ്ഥകളുീട
എണത്ത഻ീനയഺണ്
രഺമര്
ശ഻ക്കഽന്ത്. ഇത് വളീര ലള഻തമഺീണന്് ുതഺന്ഽും, റ഻സര്
േ഻ുംഗ് നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്ക്
വളീരുയീറ ന്ദ്ശദ്ധ ീചലഽുത്ത ടത് ആവശയമഺണ് റ഻സര്
േ഻ുംഗ഻ങ്ങൽ നീതക഻ലഽും
സമയതത്
എീന്ത്ക഻ലഽും
തഺളപ്പ഻ഴ
സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ
അത്
ഇന്
ഷവററഽീട
ലഺഭത്ത഻ീനയഽും ുസഺള്
വന്
സ഻ മഺര്
ജ഻ീനയഽും ബഺധ഻ക്കഽും.
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ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പര഼ക്ഷ 3
ീേയ഻മഽകളുീട സ്ഥ഻ത഻ അനഽസര഻ചാണ് ഇന്
ഷവററഽീട ബഽക്കഽകള഻ൽ എലലഺ ീേയ഻മഽകള്
ക്കഽമഺയ഻
ഉ ടഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വ വയവസ്ഥകളുീട എണത്ത഻ീനയഺണ് രഺമര്
ശ഻ക്കഽന്ത് ----------I.
ാള഻ുംഗ്
II. ീന്ദ് ഺവ഻ഷന഻ുംഗ്
III. റ഻സര്
േ഻ുംഗ്
IV. ഇന്ീസറ്റ഻ുംഗ്
E. ുത് പഺര്
ട്ട്യൂട്ട്ഇ അ്മ഻ന഻സ്ഡുപ്ടറ്ററഽമഺരഽീട (ട഻പ഻എ) പങ്കഇ
1. ഇത്ഫ യ഻ല് ട഻പ഻എകളുീട പ്പുവശനം
2000-ലഺണ് ഇന്ത്യയ഻ീല ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ുലക്ക് സവകഺരയ കമ്പന഻കൽകടന്് വന്ത്.
അുതസമയത്ത് തീന്, ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉത് ന്ങ്ങളുീട ആവശയും വര്
ദ്ധ഻ചാണ്
വര഻കയഽും അത്
ഽത഻യ ഉത് ന്ങ്ങൽ
ഽറത്ത഻റക്കഽന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽകയഽും ീചയ്ക്ത്.
അങ്ങീന
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ വ഻ല് നയ്ക്ക്ക് ുശഷമഽള വ
ുസവനങ്ങള്
ക്കഺയ഻ ഒരഽ
ശിുംഖല ുവണീമന് ആവശയവഽും വര്
ദ്ധ഻ചാണു വന്ഽ. ഇങ്ങീനയഺണ് ുതഡ്
ഺര്
ട്ട഻
അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺൽക്ക് ഈ ുമഖലയ഻ുലക്ക് കടന്ഽന്ത് അവസരും വന്ത്.
ഇത് മനസിന഻ലഺക്ക഻യ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ ആന്
റ് ീഡവലപ്ീമന്
റ് അുതഺറ഻റ്റ഻,
2001 ീസപ്തുംബറ഻ൽ
ഽറത്ത഻റക്ക഻യ 2001-ീല ഐആര്
ഡ഻എഐ (ുതഡ്
ഺര്
ട്ട഻
അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺൽ
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്)
ീറഗഽുലഷന്
സ്
ന്ദ് കഺരും
ഐആര്
ഡ഻എയഽീട ൂലസന്
ുസഺീട വ഻ ണ഻യ഻ുലക്ക് കടക്കഺൽ ട഻ ഻എകീള അനഽവദ഻ചാണത്.
ന഻ര്
വചനം
ീറഗഽുലഷന്
സ് ന്ദ് കഺരും:
“ുതഡ് ഺര്
ട്ട഻ അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്റൽ അഥവഺ ട഻ ഻എ എന്ഺൽ ഐഅര്
ഡ഻എ (ുതഡ് ഺര്
ട്ട഻
അ്മ഻ന഻ുസ്റ്റുറ്റഴ്സ് – ആുരഺഗയ ുസവനും) അധ഻കിതരഽീട 2001-ീല ചട്ടന്ദ് കഺരും
ൂലസന്
സ് ുനട഻യ നീതഺരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽും ആുരഺഗയുസവനങ്ങൽ നല്
കഽന്ത഻നഺയ഻ ഒരഽ
ഇന്
ഷവറന്
സ് കണ് ന഻യ഻ൽ ഫ഼സ് വഺങ്ങ഻ുയഺ ശണ് ളും വഺങ്ങ഻ുയഺ ുസവനും ീചയാറഺും”.
“ട഻ ഻എയ഻ലാീടയഽള വ ആുരഺഗയ ുസവനങ്ങൽ” എന്ഺൽ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സ഻നസിന്
ീചയാറുന്ത഻ന് ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് ട഻ ഻എ നല്
കഽന് ുസവനമഺണ്,
ുക്ഷ ഇത഻ൽ ഒരഽ
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽീട ബ഻സ഻നസിന് ഉള്
ീപ്പടഽന്഻ലല അഥവഺ
ുനര഻ട്ട് അലലഺീതുയഺ
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ബ഻സിന഻നസിന഻ൽ ഇടീപ്പടഽന്഻ലല അഥവഺ
ീേയ഻ും സവ഼കര഻ക്കുണഺ
ുവ ടുയഺ എന് ത഼രഽമഺനത്ത഻ലഽും ഉള്
ീപ്പടഽന്഻ലല.
അങ്ങീന ട഻ ഻എയഽീട ുജഺല഻ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻ വ഻ല് നയ്ക്ക്കഽും ഇഷയാവ഻നഽും
ുശഷമഺണ് ആരുംഭ഻ക്കഽന്ത്. ട഻ ഻എകളുീട ുസവനും ഇന്
ഷവറൽ ഉ ുയഺഗ഻ക്കഺത്ത
സഺഹചരയത്ത഻ൽ, ഇന്
-ീഹിസ് ട഼മഺണ് ുസവനും നല്
കഽന്ത്.
2. ുുരഺഗ
ുസവനം

ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ

a) ര഻ക്കൽ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ
ആരുംഭ഻ക്കഽും.

സവ഼കര഻ചാണഺൽ

വ഻ല്
പനയ്ക്കഇ

(ന്ദ് ഼മ഻യും
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അടചാണത഻നഽും

ുശഷമഽള്ള

ുശഷും),

ര഻രക്ഷ

b) ു ഺള഻സ഻
ുസവനത്ത഻നഺയ഻
ട഻ ഻എ
ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ഽ ീടക഻ൽ,
ഇന്
ഷവറൽ
ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീനക്കഽറ഻ചാണുും ു ഺള഻സ഻ീയക്കഽറ഻ചാണുമഽള വ വ഻വരങ്ങൽ ട഻ ഻എയ്ക്ക്ക്
ൂകമഺറഽും.
c) ട഻ ഻എ അുംഗങ്ങീള ുചര്
ക്കഽും (ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് വയക്ത഻യഺണ് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ
എന്ഺൽ ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും
ര഻രക്ഷയഽള വവരഺണ് അുംഗങ്ങൽ) അത഻നഽുശഷും
ീമുംമ്പര്
ഷ഻പ്പ് ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ കഺര്
ഡ് എഴത഻ുയഺ ഇലുന്ദ്ക്ടഺണ഻ക്കഺുയഺ നല്
കഽും.
d) ആശഽ ന്ദ്ത഻വഺസ സമയത്ത് ു ഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് അുംഗങ്ങള്
ക്ക്
഻ന്ത്ഽണ
ആവശയമഺയ഻ വരഽുമ്പഺൽ ട഻ ഻എയഽീട അുംഗതവും ഉ ുയഺഗ഻ചാണ് കയഺഷ്
ീലസ്
ീസികരയവഽും ീേയ഻ും നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങളുും നടത്തഺും
e) ട഻ ഻എ ീേയ഻ും അഥവഺ കയഺഷ്
ീലസ് അഭയര്
ഥ നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ീചയാറുകയഽും
ഇന്
ഷവററഽമഺയ഻ സമ്മത഻ചാണ഻ട്ടുള വ സമയ ര഻ധ഻യ്ക്ക്കഽള വ഻ൽ ുസവനങ്ങൽ നല്
കഽകയഽും
ീചയാറുും
ട഻ ഻എയഽീട
ക഻ന്
ീറ ന്ദ് ഥമ മഽഹാര്
ത്തും ആരുംഭ഻ക്കഽന്ത്
ുസവനും നല്
കഽന്ത഻നഺയ഻
ട഻ ഻എയഽീട ു ര഻ൽ ു ഺള഻സ഻ ന഼ക്ക഻ ീവയ്ക്ക്കഽന് സമയത്തഺണ്. ുസവനവഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട ആവശയങ്ങൽ ു ഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ലഽടന഼ളവഽും
ീേയ഻ും റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട്
ീചയാറുന്ത഻നഺയ഻ അനഽവദ഻ചാണ഻ട്ടുള വ കഺലഺവധ഻ വീരയഽും ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ആയ഻രക്കണക്ക഻ന് ു ഺള഻സ഻കള്
ക്ക് ുസവനും നല്
കഽുമ്പഺഴഽും, ഈ ന്ദ് വര്
ത്തനങ്ങൽ തഽടരഽും,
ന്ദ് ുതയക഻ചാണുും അുത ു ഺള഻സ഻ തീന്
ഽതഽക്കഽുമ്പഺഴഽും അുത ട഻ ഻എ തീന് ുസവനും
നല്
കഽുമ്പഺഴഽും.
3. ുത് പഺര്
ട്ട്യൂട്ട്഻ അ്മ഻ന഻സ്ഡുപ്ടറ്ററഽീട (ട഻പ഻എ) കടമകൾ
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ീല തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് കടമകള് ന഻ര്
വഹ഻ക്കഽന്ത഻നഺണ്
ുതഡ് ഺര്
ട്ട഻ അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്റൽ (ട഻ ഻എ) എന് ആശയും തീന് ഉ ടഺക്ക഻യത്:
a) ആവശയമഺയ഻ വരഽന് സമയത്ത് സഺദ്ധയമഺയ എലലഺ ര഼ത഻കള഻ലഽും
ഇന്
ഷവറന്
സ് ഉ ുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക് ുസവന ീസികരയും ഒരഽക്കഽക.

ആുരഺഗയ

b) ശിുംഖലയ഻ല്
ീപ്പട്ട ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ ുരഺഗ഻യ്ക്ക്ക് കയഺഷ്
ീലസ്
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽള വ നര്
പ്പഺടഺക്കഽക.
c) സമര്
പ്പ഻ക്കഽന്
ീേയ഻ും
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുീടയഽും
ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യഽീട
മഺര്
ഗുരഖകളുീടയഽും നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങളുീടയഽും അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഉ ുഭഺക്തഺക്കളുീട
ീേയ഻മഽകൽ ുവഗത്ത഻ലഽും ന഼ത഻ ാര്
േവഽും ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുക.
d) ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകൽ ൂകകഺരയും
ുസവനങ്ങള്
ക്കഽമഺയ഻ ന്ദ് വര്
ത്തനസജമഺയ വ഻ദദ്ധരദ്ധീര

ീചയാറുന്ത഻നഽും
സിഷ്ട഻ക്കഽക.

അനഽബന്ധ

e) ഉ ുഭഺക്തഺക്കുളഺട് അനഽുയഺജയമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ സമയത്ത് തീന് ന്ദ് ത഻കര഻ക്കഽക.
f) ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നയഺയമഺയ ന഻രക്ക഻ൽ നറ്റവഽും മ഻കചാണ ആുരഺഗയ
ര഻ ഺലനും ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ര഻തസ്ഥ഻ത഻ സിഷ്ട഻ക്കഽക.
g) ുരഺഗഺവസ്ഥ,
ീചലവഽകൽ,
നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ,
വഺസത്ത഻ന്
ീറ
ൂദര്
ഘയും,
തഽടങ്ങ഻യവയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് നറ്റവഽും ഽത഻യ ുഡറ്റഺ സിഷ്ട഻ക്കഺൽ സഹഺയ഻ക്കഽക.
4. ഇന്
ഷവററഽം ട഻പ഻എയഽം തമിറ഻ലഽള്ള ബന്ധമം
മ഻ക്ക ഇന്
ഷവററഽമഺരഽും ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ ട഻ ഻എയഽീട ുസവനങ്ങൽ
ു ഺള഻സ഻കൽ വ഻റ്റത഻നഽുശഷമഽള വ ുസവനും ീചയാറുന്ത഻നഺണ് ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത് എന്ഺൽ
കഽറചാണ് ഇന്
ഷവറര്
മഺൽ ന്ദ് ുതയക഻ചാണുും ൂലഫ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ുമഖലയ഻ൽ ന഻ന്ഽള വവൽ
248

ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽള വ ൂവദയ
ഉ ുയഺഗ഻ക്കഺറഽ ട്.

ര഻ുശഺധനയ്ക്ക്കഽും ട഻ ഻എയഽീട ുസവനങ്ങൽ

ഇന്
ഷവററഽും ട഻ ഻എയഽും തമ്മ഻ലഽള വ ബന്ധും ഒരഽ കരഺറഺണ്, ഒരഽ കാട്ടും ആവശയങ്ങളുും
നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്കഽള വ ഘട്ടങ്ങളുമഺണ് കരഺറ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന്ത്. ഐആര്
ഡ഻എഐ
ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡുസഷൽ മഺര്
ഗുരഖകൽ ഇുപ്പഺൽ ട഻ ഻എയഽും
ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യഽും
തമ്മ഻ലഽള വ
കരഺറ഻ന്
ന്ദ് ഺമഺണ഻കമഺയ
വയവസ്ഥകൽ
ന഻ര്
ുദശ഻ക്കഽകയഽും മഺര്
ഗുരഖകൽ ഉ ടഺക്കഽകയഽും ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ട്.
ഒരഽ
ഇന്
ഷവറൽ
ട഻ ഻എയ഻ൽ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:

ന഻ന്ഽും

ന്ദ് ത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്

ുസവനങ്ങളഺണ്

തഺീഴ

A. ീനറ്റഇ
വ
 ഇന ര്
ക്ക഻ംഗ് ുസവനങ്ങളുീട ദഺതഺവ്
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ വയക്ത഻കള്
ക്ക് കയഺഷ്
ീലസ് ുസവനങ്ങൽ ന്ദ് ദഺനും ീചയാറുന്ത഻നഺയ഻
ട഻ ഻എ രഺജയത്ത് ഉടന഼ളമഽള വ ആശഽ ന്ദ്ത഻കളുീട ശിുംഖലയഽമഺയ഻ ബന്ധും ഉ ടഺക്കണും.
ഐആര്
ഡ഻എഐയഽീട നറ്റവഽും
ഽത഻യ മഺര്
ഗുരഖകൽ അനഽസര഻ചാണ് ഒരഽ ന്ദ്ത഻-കക്ഷ഻
ബന്ധമഺണ് ആവശയും, അതഺയത് ഇന്
ഷവറൽ, ീവറഽീത ട഻ ഻എയഽും ദഺതഺവ഻നഽും
മുദ്ധയയലല.
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീടയഽും ഇന്
ഷവററഽീടയഽും ീചലവഽകൽ കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഺയ഻
ശിുംഖലയ഻ൽീപ്പട്ട ആശഽ ന്ദ്ത഻കളുമഺയ഻
ഺുക്കജഽകള്
ക്കഽും വ഻വ഻ധ ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ
നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്കഽമഽള വ ന഻രക്ക് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ അവൽ വ഻ലു ശഽക കാട഻ ീചയാറണും.
B. ുകഺൾ
ീസന്
റര് ുസവനങ്ങൾ
രഺന്ദ്ത഻യഽും
കലഽും എന് വയതയഺസമ഻ലലഺീത അവധ഻ ദ഻വസങ്ങളുും ഉള്
പ്പീട ആഴ്ചയ഻ൽ
എലലഺ ദ഻വസവഽും എലലഺ സമയത്തഽും ലഭയഺമഺകഽന് തരത്ത഻ൽ, അതഺയത് 24*7*365,
ുടഺള്
-ന്ദ്ഫ഼ നമ്പറഽകുളഺടഽകാട഻
ഒരഽ ുകഺൽ-ീസന്
റൽ ട഻ ഻എയ്ക്ക്ക്
ഉ ടഺര഻ക്കഽന്ത്
ീ ഺതഽുവ നലലതഺയ഻ര഻ക്കഽും. ട഻ ഻എയഽീട ുകഺള്
ീസന്
റൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്തഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട വ഻വരങ്ങൽ നല്
കഺൽ കഴ഻യഽന്തഺയ഻ര഻ക്കണും:
a) ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും ലഭയമഺയ

ര഻രക്ഷയഽും ആനഽകാലയങ്ങളുും

b) ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങളുും.
c) ുസവനങ്ങളുും
മഺര്
ഗന഻ര്
ുദശങ്ങൽ

ീേയ഻മഽകളുമഺയ഻

കയഺഷ്
ീലസ്

ബന്ധീപ്പട്ട

ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷനഽമഺയ഻

ന്ദ് ന്ദ്ക഻യകലഽും
ബന്ധീപ്പട്ട

d) ശിുംഖലയ഻ല്
ീപ്പട്ട ആശഽ ന്ദ്ത഻കീള കഽറ഻ചാണുള വ വ഻വരങ്ങൽ
e) ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും ലഭയമഺയ ബഺക്ക഻ തഽകീയക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻വരങ്ങൽ
f) ീേയ഻ും സ്ഥ഻ത഻ വ഻വരങ്ങൽ
g) ീേയ഻ും
ഉ
അറ഻യ഻പ്പ്.

ടഺകഽന്

സമയത്ത്

ലഭയമലലഺത്ത

249

ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകീളക്കഽറ഻ചാണുള വ

C. ലഭ മഺയ ക ഺഷ് ഇന
ീലസ്ഡ ുസവനങ്ങൾ
ന഻ര്
വചനം
„കയഺഷ്
ീലസ് ീഫസ഻ല഻റ്റ഻‟ എന്ഺൽ ഇന്
ഷവ
ൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽീട ച഻ക഻ത്സഺ ീചലവ്
ു ഺള഻സ഻യഽീട വയവസ്ഥയഽും ചട്ടവഽും ന്ദ് കഺരും ന്ദ് ഼-ഓതൂറുസഷൽ അന്ദ് ാവൽ ലഭ഻ചാണ
ര഻ധ഻ വീരയഽള വ തഽക ഇന്
ഷവറൽ ുനര഻ട്ട് ീനറ്റ്
വര്
ക്ക് ീന്ദ് ഺൂവഡര്
ക്ക് നല്
കഽും.
ഈ ുസവനും നല്
കഽന്ത഻ന്, കരഺൽ ന്ദ് കഺരും ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് ആവശയമഺയ഻ വരഽന്ത്:
a) ു ഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ വ഻വരങ്ങളുും ട഻ ഻എയ്ക്ക്ക് ലഭയമഺയ഻ര഻ക്കണും.
ട഻ ഻എയ്ക്ക്ക് ഇത് നല്
കഽക എന്ത് ഇന്
ഷവററഽീട കടമയഺണ്.
b) ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ഉള്
ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന് അുംഗങ്ങളുീട ുഡറ്റഺ യഺീതഺരഽ കഽറുവഺ
കാടഺീത ട഻ ഻എയ്ക്ക്കഽും ലഭയവഽും ന്ദ് ഺപ്തവഽമഺയ഻ര഻ക്കണും.
c) ു ഺള഻സ഻യഽും ട഻ ഻എയഽമഺയ഻ ഇന്
ഷവറൽ ീചയ്ക്ത
ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ കഺര്
ഡ് അവൽ ൂകയാറ഻ൽ കരഽതണും. ട഻
ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ കഺര്
ഡ് ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട മഺതികയ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും
സമയ ര഻ധ഻ക്കഽള വ഻ല് എത്ത഻ക്കണും അത഻ന് ു ഺള഻സ഻
ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും.

഻ശുകഺ

വയക്ത഻കീള ബന്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന്
഻എ ഇഷയാ ീചയാറുന് ഈ
അത് അുംഗങ്ങള്
ക്ക് ന഻ശ്ച഻ത
കഺലഺവധ഻ ഉടന഼ളും സഺധഽത

d) കയഺഷ്
ീലസ്
ീസികരയത്ത഻ന്
ലഭ഻ചാണ
അഭയര്
ഥനയ഻ീല
വ഻വരങ്ങളുീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ആശഽ ന്ദ്ത഻യ്ക്ക്ക് ട഻ ഻എ മഽന്
കാൽ അനഽമത഻ അഥവഺ ഗഺരന്
റ഻ കത്ത്
ഇഷയാ ീചയാറുും. ഇത് അസഽഖത്ത഻ന്
ീറ സവഭഺവും, ഉുദശ഻ക്കഽന് ച഻ക഻ത്സ,
ന്ദ് ത഼ക്ഷ഻ക്കഽന് എന്഼ അധ഻ക വ഻വരങ്ങൽ ആവശയീപ്പുട്ടക്കഺും.
e) വ഻വരങ്ങൽ അവയക്തുമഺ ലഭയമലലഺതുയഺ ഇര഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ, ട഻ ഻എയ്ക്ക്ക്
കയഺഷ്
ീലസ഻നഽള വ അഭയര്
ഥന ന഻രസ഻ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽും,
കയഺഷ്
ീലസ് ീസികരയും
ന഻രസ഻ക്കഽക എന്ത് ച഻ക഻ത്സ ന഻ുഷധ഻ക്കഽകീയന്് അീലലന്് വയക്തമഺക്കഽും.
അുംഗങ്ങള്
ക്ക് ണും അടചാണ് അത് ഻ന്഼ട് ീേയ഻ും ീചയാറഺനഽും സഺധ഻ക്കഽും, ുയഺഗയത
അനഽസര഻ചാണ് അത് ര഻ഗണ഻ക്കഽും.
f) അട഻യന്ത്ര
സരര്
ഭങ്ങള഻ൽ,
അ്മ഻റ്റഺയത഻നഽുശഷും
24
മണ഻ക്കാറ഻നഽള വ഻ൽ
അറ഻യ഻ക്കഽകയഽും കയഺഷ്
ീലസ഻ീനക്കഽറ഻ചാണ് ആശയവ഻ന഻മയും നടത്തഽകയഽും ീചയാറണും.
D. ഉപുഭഺക്തി ബന്ധമവഽം ുകഺണ്
ടഺകട് മഺുനമെീമന്
റഽം
ഉ ുഭഺക്തഺക്കള് തങ്ങളുീട അനയഺയും അറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ീസികരയും ട഻ ഻എയ്ക്ക്ക്
ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ീേയ഻മഽകള്
ക്ക്
ീ ഺതഽുവ
സഽക്ഷ്മ ര഻ുശഺധനയഽും ീവര഻ഫ഻ുക്കഷനഽും ബഺധകമഺണ്. ീചറ഻യ ഒരഽ ശതമഺനും ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ്
ീേയ഻മഽകൽ
ു ഺള഻സ഻
വയവസ്ഥകളുീടയഽും
ചട്ടങ്ങളുും
ര഻ധ഻യ്ക്ക്ക്
ഽറത്തഺയത഻നഺൽ ന഻രസ഻ക്കീപ്പടഺറഽ ീടന് കഺരയും ന്ദ്ശുദ്ധയമഺണ്.
കാടഺീത, മ഻ക്ക ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകള഻ലഽും ീേയ഻ും തഽകയ഻ൽ കഽറചാണ് ഭഺഗും
ക഻ഴ഻ക്കഺറഽ ട്.
ഇത്തരും
ക഻ഴ഻ക്കലഽകൽ
ഉ ുഭഺക്തഺക്കളുീട
അസുംതിപ്ത഻യ്ക്ക്ക്
കഺരണമഺകഽും, ന്ദ് ുതയക഻ചാണുും ക഻ഴ഻ചാണത഻നഽള വ അഥവഺ ന഻രസ഻ചാണത഻നഽള വ കഺരണും
വയക്തമഺയ഻ ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീന അറ഻യ഻ക്കഺത഻രഽന്ഺൽ
അനയഺയങ്ങൽ
ട഻ ഻എുയഺട്

ുവഗത്ത഻ൽ
തീന്
രയഺപ്തമഺയ അനയഺയ

ര഻ഹര഻ചാണുീവന്്
ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻ന്,
ഇന്
ഷവറൽ
ര഻ഹഺര മഺര്
ഗും സവ഼കര഻ക്കഺൽ ആവശയീപ്പടണും.

E. ബ഻ലല഻ംഗ് ുസവനങ്ങൾ
ബ഻ലലുുംഗ് ുസവനങ്ങള഻ൽ, ഇന്
ഷവറൽ ട഻ ഻എയ഻ൽ 3 കഺരയങ്ങൽ ന്ദ് ത഼ക്ഷ഻ക്കഽും:
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a) വ഻വ഻ധ തലങ്ങള഻ീല
ര഻രക്ഷയഽീട ഉ ുയഺഗും
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻നഽും ഇന്
ഷവറീറ സഹഺയ഻ക്കഽന്
ബ഻ലല഻ുംഗ് മഺതികയ഻ൽ ആയ഻ര഻ക്കണും.
b) ുരഺഗത്ത഻ന്
ീറ
ന഻ജസ്ഥ഻ത഻യ്ക്ക്ക്
ഈടഺക്ക഻യീതന്് ഉറപ്പഺക്കഽക

അനഽസിതമഺയ

വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻നഽും തഽക
ര഼ത഻യ഻ലഽള വ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ഡ്
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽള വ

ണമഺണ്

c) ുരഺഗന഻ര്
ണയ-നട ട഻ന്ദ്കമ ുകഺഡഽകൽ ുശഖര഻ക്കണും അങ്ങീന അഭയന്ദ്ന്ത്ര-അന്ത്ഺരഺന്ദ്ഷ്ട
ന഻ലവഺരങ്ങള഻ൽ രഺജയത്തഽടന഼ളമഽള വ എലലഺ ട഻ ഻കളുീടയഽ ുഡറ്റഺ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ്
ീചയാറഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.
ുകഺഡ഻ുംഗ്, തഺര഼ഫ് ീവര഻ൂഫ ീചയാറുക, ുശഖര഻ചാണ ബ഻ലല഻ുംഗ് ുഡറ്റഺ സ്റ്റഺന്
ുഡര്
ൂഡസ്
ീചയാറുക എന്഼ ുജഺല഻കള് ീചയാറുന്ത഻ന്
ര഻ശ഼ലനും ലഭ഻ചാണത഻നഽും കഴ഻വഽള വതഽമഺയ
ഉദയഺഗസ്ഥൽ ട഻ ഻എയഽീട കാീട ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
F. ീെയ഻ം നടപട഻പ്കമങ്ങളും ുപയ്ീമന്
റ് ുസവനങ്ങളും
ട഻ ഻എ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന് നറ്റവഽും സക഼ര്
ണമഺയ ുസവനമഺണ഻ത്. ട഻ ഻എ
ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന് ീേയ഻ും നട ട഻ന്ദ്കമ ുസവനങ്ങൽ ീ ഺതഽുവ അറ഻യ഻പ്പ്
രജ഻സ്റ്റൽ ീചയാറുന്ത഻ൽ തഽടങ്ങ഻ അനഽമത഻യ്ക്ക്കഽും ു യ്ക്ീമന്
റ഻നഽമഺയ഻ ശഽ ഺര്
ശ ീചയാറുന്
നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ വീരയഽള വ ഒരഽ സമ്പാര്
ണ ുസവനമഺണ്.
ഇന്
ഷവററ഻ൽ ന഻ന്ഽും ലഭ഻ക്കഽന് ഫ ടഽകൽ ഉ ുയഺഗ഻ചാണഺണ് ീേയ഻മഽകളുീട ു യ്ക്ീമന്
റ്
നല്
കഽന്ത്. ഫ ടഽകൽ അഡവഺന്
സ് തഽകയഺയ഻ട്ട് ട഻ ഻എയ്ക്ക്ക് നല്
കഽും അഥവഺ ഇന്
ഷവറൽ
ുനര഻ട്ട് ഉ ുഭഺക്ത഻ന്
ീറ അഥവഺ ആശഽ ന്ദ്ത഻യഽീട ബഺക് അീക്കി ട഻ുലക്ക് ഇടഽും.
ലഭ഻ക്കഽന് ണത്ത഻ന്
ീറ കണക്ക് ട഻ ഻എ സാക്ഷ഻ക്കഽകയഽും അത് ത഻ട്ടീപ്പടഽത്ത഻ ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് കണക്ക് നല്
കഽകയഽും ീചയാറണും.
അനഽമത഻ ലഭ഻ചാണ ീേയ഻മഽകള്
ക്ക് ഒഴ഻ീക
മീറ്റഺരഽ ആവശയത്ത഻നഽും ഈ ണും ഉ ുയഺഗ഻ക്കരഽത്.
G. മഺുനമെീമന്
ീറ ഇന്
െര്
ുമഷന് ുസവനങ്ങൾ
ട഻ ഻എ ീേയ഻ും നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ീചയാറുകയഽും ീേയ഻മഽകളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ
വ഻വരങ്ങളുും ന്ദ് ുതയകമഺയ഻ അഥവഺ ഒരഽമ഻ചാണ് ട഻ ഻എയഽീട
ക്കൽ ലഭയമഺണ്.
ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് വ഻വ഻ധ ആവശയങ്ങള്
ക്ക് ഈ ുഡറ്റഺ ആവശയമഺണ്, അത്തരും ുഡറ്റഺ
കിതയമഺയഽും സമയഺധ഻ഷ്ഠ഻തമഺയഽും ട഻ ഻എ നല്
കണും.
ആയത഻നഺൽ ഇന്
ഷവററഽമഺൽ ഇഷയാ ീചയാറുന് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻കളുീട
കഺരയത്ത഻ൽ
ട഻ ഻എയഽീട
ുസവനങ്ങൽ,
ച഻ല
ന്ദ് വര്
ത്തനങ്ങള഻ലഽും
ആവശയങ്ങൽ
അനഽസര഻ചാണുും ഇന്
ഷവററഽമഺയ഻ട്ടുള വ കരഺൽ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽും ര഻മ഻തീപ്പടഽത്ത഻ുയക്കഽും.
H. ട഻പ഻എയഽീട പ്പത഻െലം
ഇത്തരും ുസവനങ്ങള്
ക്ക്,
ട഻ ഻എയ്ക്ക്ക് ഫ഼സ് നല്
കഽും

തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്

ഒീരണത്ത഻ന്
ീറ

അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ

a) ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ൽ ന഻ന്ഽും ഈടഺക്കഽന് ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ന്
ീറ ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനും (ുസവന
ന഻കഽത഻ ഒഴ഻ീക),
b) ന഻ര്
വച഻ചാണ഻ട്ടുള വ സമയ ര഻ധ഻യ഻ൽ ുസവനും നല്പ്കഽന് ഓുരഺ അുംഗത്ത഻നഽും ന഻ശ്ച഻ത
തഽക എന് കണക്ക഻ൽ,
c) ട഻ ഻എ നല്
കഽന് ുസവനത്ത഻ന്
ീറ ഓുരഺ ഇടഺ ഺടഽകള്
ക്കഽും ന഻ശ്ച഻ത തഽക – ഉദഺ.
ഓുരഺ ഇഷയാ ീചയാറുന് അുംഗതവ കഺര്
ഡ഻നഽമഽള വ ീചലവ്, ഓുരഺ ീേയ഻മ഻ന്
ീറയഽും
ീചലവ്, തഽടങ്ങ഻യവ.
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അങ്ങീന ട഻ ഻എയഽീട
ന്ദ് ഺപ്തമഺകഽും:

ുസവനത്ത഻ലാീട,

i.

കയഺഷ്
ീലസ് ുസവനങ്ങൽ

ii.

ുഡറ്റഺ ുശഖരണവഽും വ഻ശകലനവഽും

ഇന്
ഷവറര്
ക്ക്

തഺീഴ

ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്തവ

iii. മണ഻ക്കാൽ ുകഺള്
ീസന്
റഽും ഉ ുഭഺക്തി ുസവനവഽും
iv. ആശഽ ന്ദ്ത഻കളുീടയഽും മറ്റ് ൂവദയസഹഺയ ീസികരയങ്ങളുീടയഽും ശിുംഖല
v.

വല഻യ വ഻ഭഺഗും ഉ ുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക്

഻ന്ത്ഽണ നല്
കഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.

vi. ീേയ഻മഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഉ ുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ഇടീ ടഺനഽള വ ീസികരയും
vii. ന഻രക്കഽകളുും
നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്കഽള വ
ആശഽ ന്ദ്ത഻കളുമഺയ഻ വ഻ലു ശഽക

ീചലവഽകളുമഺയ഻

ബന്ധീപ്പട്ട്

viii. സഺുകത഻ക രമഺയ ുസവനങ്ങള഻ലാീട ലള഻തമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ ഉ ുഭഺക്തി ുസവനും
ix. സുംശയഺസ് ദമഺയ ുകസഽകൽ ീവര഻ൂഫ ീചയാറുകയഽും അുനവഷ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുക.
x.

വ഻വ഻ധ കമ്പന഻കളുീട ീേയ഻ും മഺതിക വ഻ശകലനും ീചയാറുകയഽും
ീചലവഽകൽ,
നാതനമഺയ ച഻ക഻ത്സ ര഼ത഻കൽ,
ഽത഻യ ന്ദ് വണതകൽ എന്഻വീയപ്പറ്റ഻യഽള വ
സക഼ര്
ണമഺയ വ഻വരങ്ങൽ ലഭ഻ക്കഽക, കിന്ദ്ത഻മും ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽക.

xi. ുസവനങ്ങളുീട ലഭയത ുവഗത്ത഻ൽ വ഻കസ഻പ്പ഻ക്കഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.

F. ീെയ഻ം മഺുനമെീമന്
റ് – വ ക്ത഻ഗത അപകടം
1. വ ക്ത഻ഗത അപകടം
ന഻ര്
വചനം
അ കടും മാലമഽള വ മരണും ൂവകലയും ( ാര്
ണും⁄ഭഺഗ഻കും), തഺല്
ക്കഺല഻ക
ാര്
ണ
ൂവകലയും എന്഻വയ്ക്ക്ക്
ര഻രക്ഷ നല്
കഽന് ആനഽകാലയ ു ഺള഻സ഻യഺണ് വയക്ത഻ഗത
അ കട ു ഺള഻സ഻, ഇത് ഉത് ന്ും അനഽസര഻ചാണ് അ കടും മാലമഽള വ ച഻ക഻ത്സ
ീചലവഽകൽ, മരണഺന്ത്ര കര്
മ്മങ്ങള്
ക്കഽള വ ീചലവഽകള്
, തഽടങ്ങ഻യ അധ഻ക ര഻രക്ഷകളുും
വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറഺറഽ ട്
വയക്ത഻ഗത അ കട ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും

ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ത്

“അ കടത്ത഻നഺണ്”.

ന഻ര്
വചനം
അ കടും എന്ത് ബഺഹയശക്ത഻, ലഹള, ദിശയമഺയ കഺരണങ്ങളഺൽ ( ുക്ഷ നീതക഻ലഽും
അസഽഖും
ഉള്
ീപ്പടഽന്഻ലല)
ീ ീട്ടന്ഽ ടഺകഽന്തഽും
മഽന്
കാട്ട഻
ന്ദ് വച഻ക്കഺനഺവഺത്തതഽും
അന്ദ് ഼ത഻ക്ഷ഻തവഽമഺയ സരര്
ഭമഺണ്.
ീേയ഻ും അറ഻യ഻പ്പ് ലഭ഻ചാണ്
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് കഺരയങ്ങൽ

കഴ഻ഞ്ഞഺൽ ീേയ഻മഽകളുീട
ര഻ുശഺധ഻ക്കണും:

a) ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും ീേയ഻ും ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
b) നഺശനഷ്ടമഽ ടഺ
ത഼യത഻യ഻ൽ
ു ഺള഻സ഻
ന്ദ് ഼മ഻യും ലഭ഻ചാണ഻ട്ടു ുടഺ എന്ഽും
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മഺുനജൽ
ര഻രക്ഷയഽ

ന്ദ് ഺബലയത്ത഻ലഽ

ജഺന്ദ്ഗതുയഺീട

തഺീഴ

ുടഺ
ടഺയ഻രഽുന്ഺ

എന്ഽും

c) ു ഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ലഺുണഺ നഷ്ടും സുംഭവ഻ചാണത്
d) “അ കടും” മാലമഺുണഺ നഷ്ടും ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽന്ത്
e) നീതക഻ലഽും തരത്ത഻ലഽള വ കിന്ദ്ത഻മും
ആവശയീമക഻ൽ അുനവഷണും നടത്തഽക

നടത്ത഻ട്ടു ുടഺ

എന്്

ര഻ുശഺധ഻ക്കഽക,

f) ീേയ഻ും രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത് അത഻നഺയ഻ കരഽതല്
ധനും സിഷ്ട഻ക്കഽക
g) ീേയ഻ും ുസവന സമയും
അറ഻യ഻ക്കഽക.

ഺല഻ക്കഽകയഽും ീേയ഻മ഻ന്
ീറ ന഻ജസ്ഥ഻ത഻ ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീന

2. ീെയ഻മഽകളുീട അുനവഷണം
ീേയ഻ും അറ഻യ഻പ്പ഻ൽ അഥവഺ ീേയ഻ും ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകള഻ൽ നീതക഻ലഽും തരത്ത഻ലാള വ
ജഺന്ദ്ഗത അഥവഺ ആശയകഽഴപ്പും ന്ദ്ശദ്ധയ഻ൽീപ്പട്ടഺൽ, അത് ീവര഻ൂഫ ീചയാറുന്ത഻നഺയ഻
ീന്ദ് ഺഫഷണൽ അുനവഷണീന ന഻ുയഺഗ഻ക്കഽക.
ഉദഺഹരണം
വയക്ത഻ഗത അ കട ീേയ഻മഽകളുീട ജഺന്ദ്ഗതകളഺണ് (കാടഽതല് അുനവഷണങ്ങള്
ക്ക്
ുക്ഷ
കിന്ദ്ത഻മും സുംഭവ഻ചാണുീവന്ത഻ന് അഥവഺ ീേയ഻ും കിന്ദ്ത഻മമഺീണന്് സാചനീയഺന്ഽമ഻ലല):
 അട഻യ്ക്ക്കട഻ ഉ ടഺകഽന് ീേയ഻മഽകൽ (ഇന്
ഷവറന്
സ് ആരുംഭ഻ചാണ് അധ഻ക കഺലും
ആകഽന്ത഻ന് മഽമ്പഽള വ ീേയ഻ും)
 ദ഼ര്
ഘകഺലീത്ത ൂവകലയത്ത഻ന് ഉയര്
ന് ആഴ്ചുതഺറഽമഽള വ ആനഽകാലയും
 ീേയ഻ും ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകള഻ൽ ഻ശക് (ആശയകഽഴപ്പും)
 ഒരഽ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഒന്഻ലധ഻കും ീേയ഻മഽകൽ
 മദയും ഉ ുയഺഗ഻ചാണുീവന് സാചന
 ആംതൃഹതയയഺുണഺ എന് സുംശയും
 ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ വ ട഻ുയഺട഻ചാണുപ്പഺൽ ഉ ടഺയ രഺന്ദ്ത഻കഺല ുറഺഡ് അ കടും
 മ്പ് കട഻ുയല്
ക്കഽക
 ീവള വത്ത഻ൽ മഽങ്ങഽക
 ഉയരത്ത഻ല്ന഻ന്ഽും വ഼ഴഽക
 അസഽഖവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ുകസഽളഺുണഺ എന് സുംശയും
 വ഻ഷബഺധുയല്
ക്കഽക
 ീകഺല ഺതകും
 ബഽള വറ്റ് മാലമഽള വ ര഻ക്ക്
 ഹ഻മബഺധ മാലും അന്ദ് തയക്ഷമഺകൽ
 നരഹതയ, തഽടങ്ങ഻യവ.
അുനവഷണത്ത഻ന്
ീറ മഽഖയ ലക്ഷയ്ങ്ങൽ:
a)

നഺശനഷ്ടും ഉ

ടഺയത഻ന്
ീറ കഺരണും

ര഻ുശഺധ഻ക്കഽക.

b) നഺശനഷ്ടത്ത഻ന്
ീറ സവഭഺവവഽും ുതഺതഽും വ഻ലയ഻രഽത്തഽക.
c) ീതള഻വഽകളുും വ഻വരങ്ങളുും ുശഖര഻ക്കഽക.
d) ീേയ഻ും തഽകയഽീട കഺരയത്ത഻ൽ നീതക഻ലഽും
നടന്഻ട്ടു ുടഺ എന്് ക ടഽ ഻ട഻ക്കഽക.
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തരത്ത഻ലഽള വ

കിന്ദ്ത഻മുമഺ

ക ടുമഺ

പ്ശത്പ഻ക്കഽക:
അുനവഷണത്ത഻ന്
ീറ ലക്ഷ്ും വസ്തഽന഻ഷ്ഠതകൽ
ആവശയമഺയ ീതള഻വഽകൽ ുശഖര഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുന് എന്തഺണ്.

ര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽും

അുനവഷണകന് അുനവഷണത്ത഻ന് ആവശയമഺയ മഺര്
ഗന഻ര്
ുദശങ്ങൽ ീേയ഻ും
നല്
ുക ടത് വളീര ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട ആവശയമഺണ്.

ര഻ുശഺധകൽ

ഉദഺഹരണം
ുകസ് മഺര്
ഗന഻ര്
ുദശത്ത഻നഽള വ ഉദഺഹരണും:
ുറഺ് അപകടം
i.

എുപ്പഺഴഺണ് സുംഭവും ഉ ടഺയത് – കിതയമഺയ സമയവഽും ത഼യത഻യഽും സ്ഥലവഽും?

ii.

ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ അ കടും ഉ ടഺകഽന് സമയത്ത് കഺല്
നട യഺന്ദ്ത഻കുനഺ
വഺഹനത്ത഻ീല യഺന്ദ്തക്കഺരുനഺ⁄
഻ന്഻ല഻ര഻ക്കഽകയഺയ഻രഽുന്ഺ അഥവഺ വഺഹനും
ഓട഻ക്കഽകയഺയ഻രഽുന്ഺ?

iii. അ കടീത്തക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻വരണും, എങ്ങീന അ കടും സുംഭവ഻ചാണത്?
iv. അ കടും ഉ
v.

ടഺയ സമയത്ത് ഇന്ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ മദയ ഻ചാണ഻രഽുന്ഺ?

മരണും സുംഭവ഻ചാണ
മര഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽമ്പ്
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ?

സഺഹചരയത്ത഻ൽ, മര഻ചാണ കിതയും ത഼യത഻യഽും
ലഭ഻ചാണ
ച഻ക഻ത്സ,
നത്
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ,

സമയവഽും,
തഽടങ്ങ഻യ

അപകടത്ത഻ന് സഺത്പ മഺയ കഺരണങ്ങൾ:
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട അഥവഺ മറഽകക്ഷ഻യഽീട വഺഹനത്ത഻ന്
ീറ ീമക്കഺന഻ക്കൽ
തകരഺറ്
(സ്റ്റ഼യറ഻ുംഗ്,
ുന്ദ്ബക്ക്
തഽടങ്ങ഻യവയഽീട
തകരഺറ്),
വഺഹനത്ത഻ന്
ീറ
ൂന്ദ്ഡവര്
ക്കഽ ടഺകഽന് നീതക഻ലഽും അസഽഖും (ഹിദയഺഘഺതും, ചഽഴല഻, തഽടങ്ങ഻യവ),
മദയ ഻ചാണ്
വ ട഻ുയഺട഻ക്കഽക,
ുമഺശമഺയ
ുറഺഡ്,
ുമഺശമഺയ
കഺലഺവസ്ഥ,
വഺഹനത്ത഻ന്
ീറ ുവഗത തഽടങ്ങ഻യവ.
വ ക്ത഻ഗത അപകട ീെയ഻മഽകള഻ീല സഺത്പ മഺയ കിപ്ത഻മത്ത഻നഽം
കപടതയ്ക്കഽമഽള്ള ച഻ല ഉദഺഹരണങ്ങളഺണ്:
i. ട഻ട഻ഡ഻ കഺലഺവധ഻ ീ ഺരഽപ്പ഻ചാണ് കഺണ഻ക്കഽക.
ii. അസഽഖും
എന്ത്
അ കടമഺയ഻
വരഽത്ത഻ത഼ര്
ക്കഽക
ഉദഺ.
കഺരണത്തഺലഽള വ നടഽുവദന ഻എ ീേയ഻മഺയ഻ കഺണ഻ക്കഽക.

ുത്തഺളജ഻ക്കൽ

iii. ുനരീത്തയഽ ടഺയ അ കടങ്ങൽ ഇുപ്പഺൽ ഉ ടഺയതഺയ഻ കഺണ഻ക്കഽക, സഺധഺരണ
മരണും കിന്ദ്ത഻മമഺയ഻ ുരഖകളു ടഺക്ക഻ അ കടമരണമഺയ഻ വരഽത്ത഻ത്ത഼ര്
ക്കഽക
അഥവഺ ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗവസ്ഥ അ കടത്ത഻ന് ുശഷും മരണത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽക.
iv. ആംതൃഹതയ അ കടമരണങ്ങളഺയ഻ കഺണ഻ക്കഽക.
വയക്ത഻ഗത
അ കട
ീേയ഻ും
ന്ദ് ുതയക഻ചാണുും
ീഡത്ത്
ീേയ഻മഽള വത്,
ീസറ്റ഻ല്
ീചയാറുന്ത഻നഽള വ
വളീര ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട
ുഡഺക്കഽീമന്
റഺണ് ഡ഻സ്ചഺര്
ജ് ീവിചാണൽ.
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല഻ന്
ീറ
സമയത്ത്
തീന്
ുനഺമ഻ന഻ീയക്കഽറ഻ചാണുള വ
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
ുശഖര഻ക്കഽകയഽും അത് ു ഺള഻സ഻യഽീട ഭഺഗമഺുക്ക ടത് വളീര അതയഺവശയമഺണ്.
3. ീെയ഻ം ുഡഺക്കഽീമന്
ുറഷന്
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പട്ട്യൂട്ട്഻ക 2.3
a)
b)

c)
d)
ീഡത്തഇ ീെയ഻ം

e)

f)

സമ്പാര്
ണമഺയ഻
ാര഻പ്പ഻ചാണ് ീേയ഻ും ീചയാറുന് ുനഺമ഻ന഻⁄
കഽടഽുംബഺുംഗും ഒപ്പ഻ട്ട വയക്ത഻ഗത അ കട ീേയ഻ും ുഫഺും
എഫ്ഐആറ഻ന്
ീറ യഥഺര്
ഥ അഥവഺ സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ
കര്
പ്പ്
(എഫ്ഐആൽ⁄ ് ചഺനമ⁄ഇന്
കവസ്റ്റ്
് ചഺനമയഽീട സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ കര്
പ്പ്).
ീഡത്ത്
സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ഻ന്
ീറ
യഥഺര്
ഥ
അഥവഺ
സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ കര്
പ്പ്.
ു ഺസ്റ്റ്ുമഺര്
ട്ടും
നടത്ത഻യ഻ട്ടു ീടക഻ൽ
അത഻ന്
ീറ
റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട഻ന്
ീറ സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ കര്
പ്പ്.
എഎുംഎല് ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളുീട
സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ
കര്
പ്പ് – ു ര് ീവര഻ൂഫ ീചയാറുന്ത഻ന് ( ഺസ്ു ഺര്
ട്ട്⁄
ഺന്
കഺര്
ഡ്⁄ ുവഺട്ടൽ ഐഡ഻⁄ ൂന്ദ്ഡവ഻ുംഗ് ൂലസന്
സ്)
ുമല്
വ഻ലഺസും ീവര഻ൂഫ ീചയാറുന്ത഻ന് (ീടല഻ുഫഺൽ ബ഻ലല് ⁄
ബഺക് അീക്കി ട് ുസ്റ്ററ്റ്ീമന്
റ്⁄ ഇലന്ദ്ക്ട഻സ഻റ്റ഻ ബ഻ലല്⁄ുറഷൽ
കഺര്
ഡ്).
എലലഺ ന഻യമ രമഺയ അവകഺശ഻കളുും ഒപ്പ഻ട്ട് ുനഺട്ടൂറസ്
ീചയ്ക്ത സതയവഺങ്മാലവഽും ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്ര഻ ുബഺ ടഽും
അടങ്ങ഻യ
ന഻യമ രമഺയ
അവകഺശ഻യഺീണന്്
ീതള഻യ഻ക്കഽന് സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്.

a)
സ്ഥ഻രമഺയ
പാര്
ണ്ണ
ൂവകല ത്ത഻ന് b)
ീറയഽം
c)
(പ഻ട഻ഡ഻)
സ്ഥ഻രമഺയ
ഭഺഗ഻ക
ൂവകല ത്ത഻ന്
ീറയഽം ീെയ഻ം

ീേയ഻ും ീചയാറുന് വയക്ത഻ സമ്പാര്
ണമഺയ഻ ാര഻പ്പ഻ചാണ് ഒപ്പ഻ട്ട
വയക്ത഻ഗത അ കട ീേയ഻ും ുഫഺും.
ആവശയീമക഻ൽ, എഫ്ഐആറ഻ന്
ീറ യഥഺര്
ഥ അഥവഺ
സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ കര്
പ്പ്.
ഒരഽ സ഻വ഻ല് സര്
ജൽ അഥവഺ തതഽലയ
ദവ഻യ഻ലഽള വ ഒരഽ
ുഡഺക്ടൽ
ഇന്
ഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട
ൂവകലയും
സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻
നല്
കഽന്
ാര്
ണ
ൂവകലയ
സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്.

a)

ൂവകലയത്ത഻ന്
ീറ
വ഻ഭഺഗവഽും
ൂവകലയത്ത഻ന്
ീറ
കഺലഘട്ടവഽും കഺണ഻ചാണ് ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന് ുഡഺക്ടൽ നല്
കഽന്
ീമഡ഻ക്കൽ
സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്.
അവധ഻
കഺലഘട്ടത്ത഻ന്
ീറ
വ഻ശദഺുംശങ്ങളടങ്ങ഻യ ീതഺഴ഻ലഽടമ ഒപ്പ഻ട്ട് സ഼ല് ീചയ്ക്ത
ല഼വ് സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്.
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ സഺധഺരണയഺയഽള വ ുജഺല഻കൽ
ന഻ര്
വഹ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ന്ദ് ഺപ്തനഺീണന്്
ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്
ുഡഺക്ടൽ സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ ഫ഻റ്റ്ീനസിന് സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്.

തഺല്
ക്കഺല഻ക
പാര്
ണ്ണ
ൂവകല ം
(ട഻ട഻ഡ഻)

b)

മഽകള഻ല് ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ല഻സ്റ്റ് സാചന മഺന്ദ്തമഺണ്, ുകസ഻ന്
ീറ സ്ഥ഻ത഻ഗത഻ അനഽസര഻ചാണ്
അധ഻ക ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ (മഽറ഻വ഻ന്
ീറ, അ കടമഽ ട ൂസറ്റ഻ന്
ീറ ുഫഺുട്ടഺന്ദ്ഗഺഫഽകൽ,
തഽടങ്ങ഻യവ) ആവശയമഺയ഻ വുന്ക്കഺും.
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ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പര഼ക്ഷ 4
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത്
ീേയ഻മ഻ന് ആവശയമ഻ലലഺത്തത്?

ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകളഺണ്

സ്ഥ഻രമഺയ

ാര്
ണ

ൂവകലയ

I.

ീേയ഻ും ീചയാറുന് വയക്ത഻ സമ്പാര്
ണമഺയ഻
ാര഻പ്പ഻ചാണ് ഒപ്പ഻ട്ട വയക്ത഻ഗത അ കട
ീേയ഻ും ുഫഺും.
II. ആവശയീമക഻ൽ, എഫ്ഐആറ഻ന്
ീറ യഥഺര്
ഥ അഥവഺ സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ കര്
പ്പ്.
III. ഒരഽ സ഻വ഻ല് സര്
ജൽ അഥവഺ തതഽലയ ദവ഻യ഻ലഽള വ ഒരഽ ുഡഺക്ടൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യഽീട
ൂവകലയും
സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻
നല്
കഽന്
ാര്
ണ
ൂവകലയ
സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്.
IV. ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ സഺധഺരണയഺയഽള വ ുജഺല഻കൽ ന഻ര്
വഹ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ന്ദ് ഺപ്തനഺീണന്്
ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്
ുഡഺക്ടൽ
സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്ത഻യ
ഫ഻റ്റ്ീനസിന്
സര്
ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്.

G. ീെയ഻ം
ൂകകഺര ം
ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ

ീചയ്യല്

-

്വര്
സ഼സ്ഡ

പ്ടഺവല്

1. ്വര്
സ഼സ്ഡ പ്ടഺവല് ഇന്
ഷവറന്
സ്ഡ ുപഺള഻സ഻
ഓവര്
സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് ുനഺൽ-ീമഡ഻ക്കൽ ആനഽകാലയങ്ങൽക്ക്
ര഻രക്ഷ നല്
കഽന് അുനകും വ഻ഭഺഗങ്ങളു ീടക഻ലഽും, ഈ ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും മഽഖയ
ര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത് ൂവദയ-ുരഺഗ ആനഽകാലയത്ത഻ന് ആയത഻നഺൽ,
ഇത഻ന്
ീറ
അ ടര്
ൂററ്റ഻ുംഗഽും
ീേയ഻ും
മഺുനമെീമന്
റഽും
കഺലഺകഺലങ്ങളഺയ഻
ആുരഺഗയ
ഇന്
ഷവറന്
സ഻ലഺണ് വരഽന്ത്.
ു ഺള഻സ഻
ന്ദ് കഺരമഽള വ
ര഻രക്ഷ
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
തരുംത഻ര഻ക്കഺും. ഒരഽ ന്ദ് ുതയക ഉത് ന്ും തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
എലലഺും അഥവഺ കഽറചാണ് എണത്ത഻ന് ര഻രക്ഷ നല്
കഽും:
a) ൂവദയ-ുരഺഗ വ഻ഭഺഗും
b) ന്ദ് തയഺനയ഻ക്കലഽും ഒഴ഻പ്പ഻ക്കലഽും
c) വയക്ത഻ഗത അ കട

ര഻രക്ഷ

d) വയക്ത഻ഗത ബഺദ്ധയത
e) മറ്റ് ുനഺൽ-ീമഡ഻ക്കൽ
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

ര഻രക്ഷ:

ന്ദ്ട഻പ്പ് റദഺക്കഽക
ന്ദ്ട഻പ്പ഻ന് കഺലതഺമസും ഉ ടഺകഽക
ന്ദ്ട഻പ്പ് തടസിനീപ്പടഽക
കണക്ഷന്നഷ്ടീപ്പടഽക
ീചക്ക് ീചയ്ക്ത ബഺുഗജ് ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ കഺലതഺമസും
ീചക്ക് ീചയ്ക്ത ബഺുഗജ് നഷ്ടീപ്പടഽക
ഺസ്ു ഺര്
ട്ട് നഷ്ടീപ്പടഽക
അട഻യന്ത്ര കയഺഷ് അഡവഺന്
സ്
ൂഹജഺക്ക് അലവന്
സ്
ജഺമയ ുബഺ ട് ഇന്
ഷവറന്
സ്
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വ഻ഭഺഗങ്ങളഺയ഻
ആനഽകാലയങ്ങള഻ൽ

xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.

ൂഹജഺക്ക് ര഻രക്ഷ
സ്ു ഺണ്
സൽ സുംരക്ഷണും
കരഽണഺന്ദ്ദമഺയ സരര്
ശനും
ഠനും തടസിനീപ്പടഽക
ഭവനുഭദനും

ു ര്
റയഽന്ത് ു ഺീല തീന്,
വ഻ുദശത്ത് യഺന്ദ്ത ു ഺകഽന് ആളുകീള
ഉുദശ഻ചാണുള വതഺണ് ു ഺള഻സ഻, നഺശനഷ്ടും ഇന്ത്യയ്ക്ക്ക് ഽറത്തഺയ഻ര഻ക്കഽും നടക്കഽക എന്ത്
സവഺഭഺവ഻കമഺണ്, അത് റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട് ീചയാറുുമ്പഺൽ യഥഺവ഻ധ ുസവനും ീേയ഻മഽകള്
ക്ക്
നല്
കണും. ഓവര്
സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ഇന്
ഷവറന്
സ഻ന്
ീറ കഺരയത്ത഻ൽ, ീേയ഻ന് ുസവനും
നല്
കഽന്ത് ീ ഺതഽുവ ുതഡ്
ഺര്
ട്ട഻ ുസവന ദഺതഺക്കളഺണ് (അസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻),
അവൽക്ക് ുലഺകീമമ്പഺടഽും ആവശയമഺയ സഹഺയ ുസവനങ്ങൽ നല്
കഽന്തഽള വ ശിുംഖല
ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ീെയ഻ം ുസവനങ്ങള഻ല് ുവശ മഺയ഻ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ുക്കണ്ടത്:
a) 24*7 അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ീേയ഻ും അറ഻യ഻പ്പ഻നഽള വ സുംവ഻ധഺനും ഒരഽക്കഽക
b) ീേയ഻ും ുഫഺമഽും നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങളുും അയക്കഽക,
c) നഺശനഷ്ടും ഉ ടഺയഺലഽടീന എന്ത്ഺണ് ീചുയാറ ടീതന്് ഉ ുഭഺക്തഺവ് ന഻ര്
ുദശും
നല്
കഽക,
d) ൂവദയ-ുരഺഗ ീേയ഻മഽകള്
ക്ക് കയഺഷ്
ീലസ് ുസവനങ്ങൽ വ഻ശഺലമഺക്കഽക
e) ന്ദ് തയഺനയ഻ക്കല഻നഽും ഒഴ഻പ്പ഻ക്കല഻നഽും അട഻യന്ത്ര കയഺഷ് അഡവഺസ഻നഽമഽള വ ീസികരയും
ഒരഽക്കഽക.
2. അസ഻സ്റ്റന്
സ്ഡ കമ്പന഻കൾ - ്വര്
സ഼സ്ഡ ീെയ഻മഽകള഻ീല പങ്കഇ
അസ഻സ്റ്റന്
സ്
കമ്പന഻കള്
ക്ക്
അവരഽുടതഺയ
ഓഫ഼സഽകളുും
അതഽു ഺലഽള വ
ുസൽവനദഺതഺക്കളുീട
കാട്ടുീകട്ടുും
ുലഺകീമമ്പഺടഽും
ഉ ട്.
ു ഺള഻സ഻
ന്ദ് കഺരും
ര഻രക്ഷയഽള വ അന഻ശ്ച഻ത സുംഭവും ഉ ടഺകഽകയഺീണക഻ൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കള഻ീല
ഉ ുഭഺക്തഺക്കള്
ക്ക് ആവശയമഺയ സഹഺയസഹകരണങ്ങൽ ഇത്തരും കമ്പന഻കൽ വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറുും.
ഇത്തരും കമ്പന഻കൽ ീേയ഻ും രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷനഽും വ഻വരങ്ങള് നല്
കഽന്ത഻നഽമഺയ഻ അന്ത്ഺരഺന്ദ്ഷ്ട
ുടഺൽ ന്ദ്ഫ഼ നമ്പറഽകളുള വ 24*7 ുകഺള്
ീസന്
ററഺയ഻ട്ടഺണ് ന്ദ് വര്
ത്ത഻ക്കഽന്ത്. ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽമഺയഽള വ കരഺൽ,
ര഻രക്ഷയഽള വ ആനഽകാലയങ്ങൽ, തഽടങ്ങ഻യവയഽീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
ുസവനങ്ങള്
ക്ക്
ചഺര്
ജഽകൽ
ഈടഺക്ക഻
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ുസവനങ്ങൽ അവൽ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ഽ ട്:
a) ൂവദയ സഹഺയ ുസവനങ്ങൽ:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ൂവദയ ുസവന ദഺതഺക്കളുീട റഫറലഽകൽ
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽന്ത഻നഽള വ ീസികരയും ഒരഽക്കഽക
അട഻യന്ത്ര ീമഡ഻ക്കൽ ന്ദ് തയഺനയ഻ക്കല഻നഽള വ ീസികരയും ഒരഽക്കഽക
അട഻യന്ത്ര ീമഡ഻ക്കൽ ഒഴ഻പ്പ഻ക്കല഻നഽള വ ീസികരയും ഒരഽക്കഽക
ീഭിത഻കഺവശ഻ഷ്ടും നഺട്ട഻ീലത്ത഻ക്കഽക
കരഽണഺര്
ന്ദ്ദമഺയ സരര്
ശനും
ൂമനറഺയ കഽട്ട഻കള്
ക്ക് സഹഺയും⁄അകമ്പട഻

b) ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ
ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽക

സമയത്തഽും

അത഻നഽുശഷവഽും

c) ആവശയമഺയ മരഽന്ഽകൽ എത്ത഻ക്കഽക
257

ീമഡ഻ക്കൽ

സ്ഥ഻ത഻

d)

ു ഺള഻സ഻യ഻ീല ചട്ടങ്ങളുീടയഽും വയവസ്ഥകളുീടയഽും ഇന്
ഷവന്
സ് കമ്പന഻യഽീട
അനഽമത഻യഽീടയഽും അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ുഹഺസ് ഻റ്റൂലസഷനഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ച഻ക഻ത്സ
ീചലവഽകള്
ക്ക് ഗഺരന്
റ഻ നല്
കഽക.

e) ന്ദ് ഼-ന്ദ്ട഻പ്പ് ഇന്
ഫര്
ുമഷൽ ുസവനങ്ങളുും മറ്റ് ുസവനങ്ങളുും:
i. വ഼സകളുീടയഽും കഽത്ത഻ീവയ്ക്പ്പുകളുീടയഽും ആവശയകത.
ii. എുംബസ഻ റഫറൽ ുസവനങ്ങൽ
iii. നഷ്ടീപ്പട്ട ഺസ്ു ഺര്
ട്ടുും ലുഗജഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് സഹഺയക ുസവനങ്ങൽ
iv. അട഻യന്ത്ര സുരശ ൂകമഺറ്റ ുസവനങ്ങൽ
v. ജഺമയ ുബഺ ട് നര്
ീപ്പടഽത്തഽക
vi. സഺമ്പത്ത഻ക അട഻യന്ത്രഺവസ്ഥയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട സഹഺയും
f) ദവ഻ഭഺഷ഻ റഫറൽ
g) ല഼ഗല്റഫറൽ
h) അഭ഻ഭഺഷകനഽമഺയഽള വ അുപ്പഺയ഻ന്
ീമന്
റ്
3. ക ഺഷ് ഇന
ീലസ്ഡ ീമഡ഻ക്കല് ുകസഽകളുീട ീെയ഻ം മഺുനമെീമന്
റ്
കയഺഷ്
ീലസ് ീമഡ഻ക്കൽ ുകസഽകളുീടയഽും, റ഻യ഻ുമ്പഴ്ീസ്മന്
റ് ീമഡ഻ക്കൽ ുകസഽകളുീടയഽും
മറ്റ് ുനഺൽ- ീമഡ഻ക്കൽ ുകസഽകളുീടയഽും ീേയ഻ും മഺുനമെീമന്
റ് സമ഼ നും വയതയസ്ത
ര഼ത഻യ഻ലഺണ്. മഺന്ദ്തമലല,യഽഎസിന഻ീല കയഺഷ്
ീലസ് ീമഡ഻ക്കൽ ുകസഽകളുീട മഺുനമെീമന്
റ്
മറ്റ് രഺജയങ്ങള഻ുലതഽും ന഻ന്ഽും വയതയസ്തമഺണ്. നമഽക്ക് ഇത് ഘട്ടും ഘട്ടമഺയ഻ ുനഺക്കഺും.
a) ീെയ഻ം അറ഻യ഻പ്പഇ
നഺശനഷ്ടും ഉ ടഺകഽന് സമയത്ത് തീന്, ുരഺഗ഻ീയ ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺക്കഽന്
സമയത്ത് ഇന്
ഷവറന്
സ് വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ അ്മ഻ഷൽ ീകി ടറ഻ല് കഺണ഻ക്കഽക.
അസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക്
ഽത഻യ ുകസ഻ീനപ്പറ്റ഻ ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ല് ന഻ന്ഽും⁄ ുരഺഗ഻യ഻ൽ
ന഻ന്ഽും അഥവഺ ബന്ധഽക്കള഻ല് ന഻ന്ഽും⁄ സഽഹിത്തഽക്കള഻ൽ ന഻ുന്ഺ അറ഻യ഻പ്പ് ലഭ഻ക്കഽും.
അത഻നഽുശഷും ീേയ഻ും ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ീേയ഻ും നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ വ഻ശദമഺയ഻
വ഻വര഻ചാണ് നല്
കഽും.
b) ുകസ്ഡ മഺുനമെീമന്
റ഻ീല ഘട്ട്യൂട്ട്ങ്ങൾ:
ഇത് ഓുരഺ കമ്പന഻യ്ക്ക്കഽും
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:

വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽും,

ീ ഺതഽവഺയ

ഘട്ടങ്ങൽ

തഺീഴ

i.

അസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻യഽീട ുകസ് മഺുനജൽ ആനഽകാലയങ്ങളുും, ഇന്
ഷവൽ തഽകയഽും
ു ഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻യഽും, ു ഺള഻സ഻യഽടമയഽീട ു രഽും ര഻ുശഺധ഻ക്കഽും.

ii.

അത഻നഽുശഷും ീേയ഻ും മഺുനജൽ ുരഺഗ഻യഽീട ന഻ലവ഻ലഽള വ അവസ്ഥ അറ഻യഽന്ത഻ന്
േ഻ന഻ക്കൽ⁄ ീമഡ഻ക്കൽ കഽറ഻പ്പ്, ബ഻ലല഻ുംഗ് വ഻വരങ്ങൽ, ന്ദ് ത഼ക്ഷ഻ക്കഽന് ീചലവ്
എന്഻വ
അറ഻യഽന്ത഻നഺയ഻
ആശഽ ന്ദ്ത഻യഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പടഽും.
േ഻ന഻ക്കല്
കഽറ഻പ്പുകളുും ന്ദ് ത഼ക്ഷ഻ക്കഽന് ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽും ലഭ഻ചാണഺലഽടീന അസ഻സ്റ്റന്
സ്
കമ്പന഻ അത് ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് അറ഻ചാണു ീകഺടഽക്കഽും.

iii. ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽീട അനഽമത഻ ലഭ഻ചാണത഻നഽുശഷും
ു യ്ക്ീമന്
റ഻ന്
ീറ ഗഺരന്
റ഻ ആശഽ ന്ദ്ത഻യ്ക്ക്ക് നല്
കഽും.

ീേയ഻ും

സവ഼കര഻ചാണ്

iv. ച഻ല സരര്
ഭങ്ങള഻ൽ ഇന്ത്യയ഻ലഽും അഥവഺ അന഻ഷ്ടും സുംഭവ഻ചാണ സ്ഥലത്ത്
അുനവഷണും നടുത്ത ടതഺയ഻ വരഽും. അുനവഷണത്ത഻ന്
ീറ നട ട഻ന്ദ്കമും വയക്ത഻ഗത
അ കട ീേയ഻മ഻ൽ വ഻വര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് ു ഺീല തീന്യഺണ്. വ഻ുദശത്തഽള വ
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അുനവഷകീന അസ഻സ്റ്റന്
സ്
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽും.
v.

കമ്പന഻

വഴ഻ുയഺ

ഇന്
ഷവറന്
സ്

കമ്പന഻

ുനര഻ുട്ടഺ

തഽടര്
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽള വ അനഽമത഻ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ അസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻യഽീട
ുകസ് മഺുനജൽ ീചലവഽകളുും ച഻ക഻ത്സ വ഻വരങ്ങളുും, ഽുരഺഗത഻ കഽറ഻പ്പുകളുും
ൂദനുംദ഻ന അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കഽകയഽും അത് ഇന്
ഷവറീറ അറ഻യ഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറുും.

vi. ഒര഻ക്കൽ ുരഺഗ഻ീയ ഡ഻സ്ചഺര്
ജ് ീചയ്ക്തഺൽ ുകസ് മഺുനജൽ അന്ത്഻മ ചഺര്
ജഽകൽ
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ആശഽ ന്ദ്ത഻യഽമഺയ഻ സഹകര഻ചാണ് ന്ദ് വര്
ത്ത഻ക്കഽും.
vii. ബ഻ലല്
ശര഻യഺയ഻
തീന്
സാക്ഷ്മ ര഻ുശഺധന
നടത്തഽകയഽും
കഽറ്റമറ്റതഺക്ക഻യ഻ട്ടു ീടന്ഽും ഓഡ഻റ്റ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ീടന്ഽും അസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻
ഉറപ്പഺക്കഽും. നീതക഻ലഽും തരത്ത഻ലഽള വ
഻ശക് ക ീടത്തഽകയഺീണക഻ൽ അത്
ത഻രഽത്തഽന്ത഻നഺയ഻ ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ീം ബ഻ലല഻ുംഗ് വ഻ഭഺഗീത്ത അറ഻യ഻ക്കഽും.
viii. ദഺതഺവഽും അസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻ അഥവഺ അവരഽീട അുസഺസ഻ുയറ്റ് റ഻ൂന്ദ് സ഻ുംഗ്
നജന്
റഽമഺയഽള വ കരഺൽ ന്ദ് കഺരും സമ്മത഻ചാണ഻ട്ടുള വ ന഻രക്ക഻ൽ അന്ത്഻മ ബ഻ലല് വ഼ ടഽും
വ഻ലയ഻ടഽും
(റ഼-ൂന്ദ് സ്)
ീചയാറുും.
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ുനരീത്ത
നല്
കഽന്
ു യ്ക്ീമന്
റ് ഉറപ്പ഻ലാീട റ഼-ൂന്ദ് സ഻ുംഗ് സമയത്ത് മ഻കചാണ ഡ഻സ്ീക്കി ട഻ന്
സഺദ്ധയതയഽ ട്.
വ഼ ടഽും വ഻ലയ഻ടഽക എന്ത് യഽഎസ് ആുരഺഗയ ര഻ ഺലത്ത഻ന്
ീറ ഒരഽ ന്ദ് ുതയക
സവ഻ുശഷതയഺണ്, ഇത് മറ്റ് രഺജയങ്ങള഻ൽ ബഺധകമലല. ഇതഺണ് യഽഎസിന഻ീലയഽും മറ്റ്
രഺജയങ്ങള഻ീലയഽും കയഺഷ്
ീലസ് ീമഡ഻ക്കൽ ുകസ഻ീല നറ്റവഽും ന്ദ് മഽഖമഺയ വയതയഺസും.
c) ീെയ഻ം നടപട഻പ്കമ ഘട്ട്യൂട്ട്ങ്ങൾ:
i. ീേയ഻ും വ഻ലയ഻രഽത്തവര്
ക്ക് വ഼ ടഽും വ഻ലയ഻ട്ട⁄ ഒറ഻ജ഻നൽ ബ഻ലല് ലഭ഻ക്കഽും, അവര്
അത്
ര഻ുശഺധ഻ചാണ്
ുസവനും ലഭ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് ു ഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ൽ
തീന്യഺുണഺ എന്ഽും ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക് ര഻രക്ഷയഽ ുടഺ എന്ഽും
ര഻ുശഺധ഻ചാണ് ഉറപ്പഺക്കഽും.
അസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ലഭ഻ചാണ ബ഻ലല്
ീേയ഻മഽകളുീട
വ഻ഭഺഗും
ഓഡ഻റ്റ്
ീചയ്ക്ത്
ചഺര്
ജഽകൽ
ുനരഺുംവണമഺുണഺ
ഈടഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ീതന്ഽും ച഻ക഻ത്സ മഽറന്ദ് കഺരമഺുണഺ നടത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്ീതന്ഽും
ഉറപ്പഺക്കഽും. ഡ഻സ്ീക്കി ട് വ഼ ടഽും ഉറപ്പ഻ചാണത഻നഽുശഷും ബ഻ലല് നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ
നടത്തഽും.
ii. അത഻നഽുശഷും
ബ഻ലല്
റ഼ൂന്ദ് സ഻ുംഗ്
അറ഻യ഻പ്പ്
ഷ഼റ്റുും
ആനഽകാലയങ്ങളുീട
വ഻ശദ഼കരണവഽും സഹ഻തും ു യ്ക്ീമന്
റ് നല്
കഽന്ത഻നഺയ഻ ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് നല്
കഽും.
iii. ബ഻ലല് ലഭ഻ചാണഺലഽടൽ തീന് ഇന്
ഷവറന്
സ്
അസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് അനഽമത഻ നല്
കഽും.

കമ്പന഻

ു യ്ക്ീമന്
റ്

നല്
കഽന്ത഻ന്

d) ുപയ്ീമന്
റ് നടപട഻പ്കമ ഘട്ട്യൂട്ട്ങ്ങൾ:
i. ന്ദ് ഺുദശ഻ക ഓഫ഼സ് വഴ഻ ആശഽ ന്ദ്ത഻യ്ക്ക്കഽള വ ു യ്ക്ീമന്
റ് നല്
കഺൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
കമ്പന഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും അസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് അനഽമത഻ ലഭ഻ക്കഽക.
ii. ധനകഺരയ വ഻ഭഺഗും ു യ്ക്ീമന്
റ് റ഻ല഼സ് ീചയാറുും.
e) ുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് നടപട഻പ്കമങ്ങൾ
i. ഭാര഻ഭഺഗും
ആളുകള്
ക്കഽും
സവകഺരയ
ഇന്
ഷവറന്
സ഻ലാീട
അഥവഺ
സര്
ക്കഺൽ
ദ്ധത഻കള഻ലാീട യാണ഻ുവഴ്സൽ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ര഻രക്ഷയഽള വത഻നഺൽ
വ഻ുദശ രഺജയങ്ങള഻ീല ര഼ത഻കൽ, ന്ദ് ുതയക഻ചാണ്
യഽഎസിന഻ുലയഽും യാുറഺപ്പ഻ീലയഽും
259

ര഼ത഻കൽ
ഇന്ത്യയ഻ീല
ആശഽ ന്ദ്ത഻കള഻ൽ
ന഻ന്ഽും
ത഻കചാണുും
വയതയസ്തമഺണ്.
ഇന്
ഷവററഽീട സഺധഽതയഽള വ ആുരഺഗയ അഥവഺ ഓവര്
സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ു ഺള഻സ഻യഽ ീടക഻ൽ എലലഺ അന്ത്ഺരഺന്ദ്ഷ്ട ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻കളുീടയഽും ഗരഺന്
റ഻
ഓഫ് ു യ്ക്ീമന്
റ് മ഻ക്ക ആശഽ ന്ദ്ത഻കളുും സവ഼കര഻ക്കഽും.
മ഻ക്ക രഺജയങ്ങള഻ലഽും ച഻ക഻ത്സ നല്
കഽന്ത഻ന് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും അനഽമത഻
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ അഥവഺ കയഺഷ് ഡ഻ുപ്പഺസ഻റ്റ് ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ കഺലതഺമസും
ുനര഻ടഽകയ഻ലല.
ആശഽ ന്ദ്ത഻ ീ ീട്ടന് തീന് ച഻ക഻ത്സ ആരുംഭ഻ക്കഽും. ഇന്
ഷവറന്
സ്
ര഻രക്ഷ ഉ ീടക഻ൽ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻
ണും നല്
കഽും അീലലക഻ൽ ുരഺഗ഻ തീന്
ണും അടയ്ക്ക്കണും.
ു യ്ക്ീമന്
റ്
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന്
കഺലതഺമസും
ഉ ടഺകഽകയഺീണക഻ൽ
ആശഽ ന്ദ്ത഻ക്കഺൽ
ചഺര്
ജഽകൽ ീ രഽപ്പ഻ചാണ് കഺണ഻ക്കഽും.
ു യ്ക്ീമന്
റ്
ുവഗത്ത഻ൽ
തീന്
നല്
കഽകയഺീണക഻ൽ,
ആശഽ ന്ദ്ത഻ക്കഺൽ
ഉയര്
ന്
ഡ഻സ്ീക്കി ട് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുും. സമയത്ത് തീന് ബ഻ലലുകൽ ീസറ്റ഻ല് ീചയാറുന്ത്
വഴ഻ ആശഽ ന്ദ്ത഻കള഻ൽ ന഻ന്ഽും ഡ഻സ്ീക്കി ട് ുനടഽന്ത഻ന് റ഻-ൂന്ദ് സ഻ുംഗ് നജന്
സ഻കൽ
ീ ഺതഽുവ വ഻ലു ശഺറഽ ട്.
ii. ശിുംഖലയ഻ല്
ീപ്പട്ട ആശഽ ന്ദ്ത഻കീളയഽും നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങീളയഽും കഽറ഻ചാണുള വ വ഻വരങ്ങൽ
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക് ുന്ദ്ടഺൽ ന്ദ്ഫ഼ നമ്പൽ സുംവ഻ധഺനത്ത഻ലാീട ഇന്ഷവറൽ
ലഭയമഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്.
iii. ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺുക ട സഺഹചരയും ഉ ടഺയഺൽ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻
അത് ുകഺള് ീസന്
ററ഻ൽ വ഻ള഻ചാണ് അറ഻യ഻ക്കണും അത഻നഽുശും സഺധഽതയഽള വ ന്ദ്ടഺവൽ
ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ുലക്ക് ു ഺകണും.
iv. ു ഺള഻സ഻യഽീട
കഺലഺവധ഻യഽും
ര഻രക്ഷയഽും
ര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻
ആശഽ ന്ദ്ത഻ക്കഺൽ ുകഺൽ ീസന്
റൽ നമ്പറ഻ലാീട അസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻ീയ⁄ ഇന്
ഷവറീറ
ബന്ധീപ്പടഽും.
v. ു ഺള഻സ഻ ആശഽ ന്ദ്ത഻ക്കഺൽ സവ഼കര഻ചാണ് കഴ഻ഞ്ഞഺൽ
ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക് ച഻ക഻ത്സ ലഭ഻ക്കഽും.
vi. സവ഼കഺരയത ന഻ര്
ണയ഻ക്കഽന്ത഻ന് ച഻ല
അസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻യ്ക്ക്ക് ആവശയമഺണ്

അട഻സ്ഥഺന

കയഺഷ്
ീലസ്
വ഻വരങ്ങൽ

അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
ഇന്
ഷവറര്
ക്ക്⁄

1. ുരഺഗീത്തക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
2. നീതക഻ലഽും മഽന് ുരഺഗചര഻ന്ദ്തമഽ ീടക഻ൽ , ആശഽ ന്ദ്ത഻യഽീട
ഇന്ത്യയ഻ീല ന്ദ് ഺുദശ഻ക ീമഡ഻ക്കൽ ഓഫ഼സൽ:

വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ,

 മഽന്
ചര഻ന്ദ്തും, ന഻ലവ഻ീല ച഻ക഻ത്സ, ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ ീചയാറഺൽ ഉുദശ഻ക്കഽന്
ച഻ക഻ത്സ,
തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വ
ുവഗത്ത഻ൽ
അയക്കഽന്ത഻നഽള വ
അഭയര്
ഥന
 ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന് ുഡഺക്ടറഽീട ന്ദ് സ്തഺവനുയഺീട ീേയ഻ും ുഫഺും


ഺസ്ു ഺര്
ട്ട഻ന്
ീറ

കര്
പ്പ്

 ീമഡ഻ക്കൽ ഇന്
ഫര്
ുമഷൽ ുഫഺും റ഼ല഻സ്
f) ീമഡ഻ക്കല്
ീചലവഽകളും
മറ്റഇ
ീെയ഻മഽകളും റ഻യ഻ുമ്പഴ്സ്ഡ ീചയ്യുക:
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ുനഺണ്-ീമഡ഻ക്കല്

ീേയ഻മഽകൽ റ഻യ഻ുമ്പഴ്സ് ീചയാറുന്ത഻ന് ഫയൽ ീചയാറുന്ത് ീ ഺതഽുവ ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ ഇന്ത്യയ഻ൽ ത഻ര഻ീചാണത്ത഻യത഻നഽുശഷമഺണ്. ീേയ഻ും ു പ്പറഽകൽ ലഭ഻ചാണഺലഽടീന,
സഺധഺരണ ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയ഻ലാീട ീേയ഻ും നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ീചയാറുും.
സവ഼കഺരയമഺയ
ീേയ഻മഽകളുീട ു യ്ക്ീമന്
റ് കയഺഷ്
ീലസ് ീേയ഻മഽകള്
ക്ക് നല്
കഽന്ത് ു ഺീല വ഻ുദശ
കറന്
സ഻ ആയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല നല്
കഽന്ത്, അത് ഇന്ത്യൽ രാ യഺയ഻ട്ടഺണ് നല്
കഽന്ത്.
റ഼യ഻ുമ്പഴ്ീസ്മന്
റ്
ീേയ഻മഽകളുീട
നട ട഻ന്ദ്കമ
സമയത്ത്,
അന഻ഷ്ടും
ഉ ടഺയ
ദ഻വസീത്ത വ഻ുദശ നഺണയ
ര഻വര്
ത്തന ന഻രക്ക് ഉ ുയഺഗ഻ചാണ്
ഇന്ത്യൽ രാ യഺയ഻
ര഻വര്
ത്തനും ീചയ്ക്ത് ആീക ബഺദ്ധയത എന്ദ്തയഺീണന്് ക ീടത്തഽും. അത഻നഽുശഷും
ീചക്കഺുയഺ ഇലുന്ദ്ക്ടഺണ഻ക് ന്ദ്ടഺന്
സ്ഫറ഻ലാീടുയഺ ു യ്ക്ീമന്
റ് നല്
കഽും.
i. വ ക്ത഻ഗത അപകട ീെയ഻മഽകളുീട
നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ വയക്ത഻ഗത
അ കട ീേയ഻മഽകളുീട വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ വ഻വര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് ു ഺീലയഺണ്.
ii. ജ്ഺമ ുബഺണ്ടഇ ുകസഽകള഻ലഽം സഺമ്പത്ത഻ക അട഻യത്ഫരഺവസ്ഥ
ുകസഽകള഻ലഽം
അസ഻സ്റ്റന്
സ്
കമ്പന഻യഺണ്
നല്
കഽന്ത്
അത്
഻ന്഼ട്
ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ീേയ഻ും ീചയാറുും.
iii. ീെയ഻മഽകൾ ന഻രസ഻ക്കഽന്നത഻ന്
ീറ
ീേയ഻മഽകള഻ീലയഽും ു ഺീല തീന്യഺണ്.
g) ീമഡ഻ക്കല് അപകടത്ത഻നഽം
ീെയ഻ം ുഡഺക്കഽീമന്
ുറഷന്

നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ

അസഽഖ

മറ്റ്

എലലഺ

ീചലവഽകൾ
ക്കഽമഽള്ള

i. ീേയ഻ും ുഫഺും
ii. ുഡഺക്ടറഽീട റ഻ുപ്പഺര്
ട്ട്
iii. ഒറ഻ജ഻നൽ അ്മ഻ഷൽ⁄ ഡ഻സ്ചഺര്
ജ് കഺര്
ഡ്
iv. ഒറ഻ജ഻നൽ ബ഻ലലുകൽ⁄രസ഼തഽകൽ⁄ ന്ദ് ഻സ്ന്ദ്ക഻പ്ഷൽ
v. ഒറ഻ജ഻നൽ എ്സ്-ുറ റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ⁄ ുത്തഺളജ഻ക്കൽ⁄
vi. എന്
ന്ദ്ട഻-എ്സ഻റ്റ് സ്റ്റഺുമ്പഺട് കാട഻

ര഻ുശഺധന റ഻ുപ്പഺര്
ട്ടുകൽ

ഺസ്ു ഺര്
ട്ട്⁄ വ഼സ

മഽകള഻ല് ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ല഻സ്റ്റ് സാചന മഺന്ദ്തമഺണ്, ുകസ഻ന്
ീറ സ്ഥ഻ത഻ഗത഻ അഥവഺ
ന഻ര്
ദ഻ഷ്ട ഇന്
ഷവററഽീട ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ല്
ീമന്
റ് നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ അനഽസര഻ചാണ്
അധ഻ക
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ⁄ വ഻വരങ്ങൽ ആവശയമഺയ഻ വുന്ക്കഺും.
ന഻ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള പര഼ക്ഷ 5
-------------- അസ഻സ്റ്റന്
സ് കമ്പന഻യഺണ് നല്
കഽന്ത് അത്
കമ്പന഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ീേയ഻ും ീചയാറുും.
I.
II.
III.
IV.

ജഺമയ ുബഺ ട് ുകസഽകൽ
വയക്ത഻ഗത അ കട ീേയ഻മഽകൽ
ഓവര്
സ഼സ് ന്ദ്ടഺവൽ ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻മഽകൽ
എത഻ര്
ക്കഺവഺനഺത്ത ീേയ഻മഽകൽ
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഻ന്഼ട് ഇന്
ഷവറന്
സ്

സംപ്ഗഹം
a) ഇന്
ഷവറന്
സ് എന്ത് ഒരഽ „ന്ദ് ത഻ജ്ഞയഽും‟ ു ഺള഻സ഻ എന്ത് ഒരഽ ആ ന്ദ് ത഻ജ്ഞയഽീട
ഒരഽ „സഺക്ഷ഻യഽമഺണ്‟. ആ ന്ദ് ത഻ജ്ഞയഽീട ശര഻യഺയ
ര഼ക്ഷണമഺണ്
ു ഺള഻സ഻
ന്ദ് കഺരമഽള വ ീേയ഻മ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന് ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത സുംഭവും ഉ ടഺകഽന്ത്.
b) ീേയ഻മഽകള് നല്
കഺനഽള വ ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻യഽീട കഴ഻വ് ഇന്
ഷവറന്
സ഻ീല
മഽഖയ ുററ്റ഻ുംഗ് ഘടകമഺണ്.
c) ഇന്
ഷവറന്
സ് വഺങ്ങഽന്
സവ഼കര഻ുക്ക ടതഽും.

ഉ ുഭഺക്തഺവഺണ്

ന്ദ് ഥമ

ുസ്റ്റക്ക്
ുഹഺള്
ഡറഽും

ഒരഽ

ീേയ഻ും

d) ഇന്
ഷവറൽ
അഥവഺ
ുതഡ്
ഺര്
ട്ട഻
അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറൽ
നല്
കഽന്
മഽന്
കാൽ
അനഽമത഻ുയഺീട, ീനറ്റ്
വര്
ക്ക഻ൽീ ട്ട ആശഽ ന്ദ്ത഻ ുസവനും നല്
കഽും, അത഻നഽുശഷും
ഇന്
ഷവറൽ അഥവഺ ുതഡ് ഺര്
ട്ട഻ അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറൽക്ക് ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുന്ത഻നഽള വ
ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ സമര്
പ്പ഻ക്കഽും.
e) റ഻യ഻ുമ്പഴ്ീമന്
റ് ീേയ഻മ഻ൽ, ഉ ുഭഺക്തഺവ് അശഽ ന്ദ്ത഻ ബ഻ലലുകൽ സവയും നല്
കഽകയഽും
അത഻നഽുശഷും ഇന്
ഷവററഽീട⁄ ട഻ ഻എയഽീട അടഽത്ത് ു യ്ക്ീമന്റ
഻നഽള വ ീേയ഻ും ഫയൽ
ീചയാറണും.
f) ഉ ുഭഺക്തഺവഽും ീേയ഻ും
അറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻നഺണ്.

ട഼മഽും

ഇന്
ഷവറന്
സ഻ൽ

ആദയമഺയ഻

ബന്ധീപ്പടഽന്ത്

ീേയ഻ും

g) ീേയ഻ും അറ഻യ഻പ്പ഻ൽ അഥവഺ ീേയ഻ും ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകള഻ൽ നീതക഻ലഽും തരത്ത഻ലാള വ
ജഺന്ദ്ഗത അഥവഺ ആശയകഽഴപ്പും ന്ദ്ശദ്ധയ഻ൽീപ്പട്ടഺൽ, അത് അത് അുനവഷണത്ത഻ന്
അയക്കഽും. ീേയ഻ും അുനവഷണും നടത്തഽന്ത്
ഇന്
ഷവററഽീട അഥവ ട഻ ഻എയഽീട
ഓഫ഼സ് സവയുമ അീലലക഻ൽ ീന്ദ് ഺഫഷണൽ അുനവഷണീന ന഻ുയഺഗ഻ക്കഽും.
h) റ഻സര്
േ഻ുംഗ് എന്ത് ീേയ഻മഽകളുീട സ്ഥ഻ത഻ അനഽസര഻ചാണ് ഇന്
ഷവററഽീട ബഽക്കഽകള഻ൽ
എലലഺ ീേയ഻മഽകള്
ക്കഽമഺയ഻ ഉ ടഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വ വയവസ്ഥകളുീട എണത്ത഻ീനയഺണ്
രഺമര്
ശ഻ക്കഽന്ത്.
i)

ീേയ഻ും ന഻രസ഻ക്കഽന് സഺഹചരയത്ത഻ൽ ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് ന഻ുവദനും നല്
കഽന്ത് കാടഺീത ,
ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന് ഇന്
ഷവറന്
സ് ഓുംബഽ്സ്മഺൽ അഥവഺ ഉ ുഭഺക്തി ുഫഺറും അഥവഺ
ഐആര്
ഡ഻എഐ അഥവഺ ന഼ത഻നയഺയ ുകഺടത഻കൽ, തഽടങ്ങ഻യവീര സമ഼ ക്കഺും.

j) കിന്ദ്ത഻മും
കാടഽതലഺയ഻
ഉ ടഺകഽന്ത്
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ
ഇന്
ീഡമ഻ന഻റ്റ഻
ു ഺള഻സ഻കള഻ലഺണ്
ുക്ഷ വയക്ത഻ഗത അ കട ു ഺള഻സ഻കള഻ലഽും കിന്ദ്ത഻മ ീേയ഻മഽകൽ
ഉ ടഺകഺറഽ ട്.
k) ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് അുനകും ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട ുസവനങ്ങൽ ട഻ ഻എ നല്
ക഻ വരഽന്ഽ ട് അത഻നഽള വ
ന്ദ് ത഻ഫലും ട഻ ഻എയ്ക്ക്ക് ഫ഼സ് നല്
കഽും.
സവയം പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ
ുചഺദ ം 1
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ുസ്റ്റ്ു്ഹഺള്
ഡൽ?

ആരഺണ്

ഇന്
ഷവറന്
സ്

I. ഉ ുഭഺക്തഺവ്
II. ഉടമകൽ
III. അ ടര്
ൂററ്ററഽമഺൽ
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ീേയ഻ും

നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങള഻ീല

മഽഖയ

IV. ഇന്
ഷവറന്
സ് നജന്
റഽമഺൽ⁄ ുന്ദ്ബഺക്കറഽമഺൽ
ുചഺദ ം 2
ഗ഻ര഼ഷ് സ്ുസനയഽീട ീേയ഻ും ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ന഻ുഷധ഻ചാണു. ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്
സഺഹചരയത്ത഻ൽ, ഇന്
ഷവറര്
ക്ക് ന഻ുവദനും നല്
കഽന്ത് കാടഺീത നീതഺക്ക് ഓപ്ഷനഽകൽ
ഗ഻ര഼ഷ് സ്ുസനയ്ക്ക്ക് ലഭയമഺണ്?
I.
II.
III.
IV.

സര്
ക്കഺറ഻ീല സമ഼ ഻ക്കഽക
ന഼ത഻നയഺയ അധ഻കഺര഻കീള സമ഼ ഻ക്കഽക
ഇന്
ഷവറന്
സ് നജന്
റ഻ീന സമ഼ ഻ക്കഽക
ഒന്ഽും ീചയാറഺൽ സഺധ഻ക്ക഻ലല

ുചഺദ ം 3
അുനവഷണ സമയത്ത് രഺജ഼വ് ുമഹ്ുതഺ സമര്
പ്പ഻ചാണ ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ീേയ഻മ഻ൽ
രഺജ഼വ് ുമഹ്ുതഺയ്ക്ക്ക്
കരും അയഺളുീട സുഹഺദരൽ രഺുജഷ് ുമഹ്ുതഺയഺണ്
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ അ്മ഻റ്റഺയീതന്് ഇന്
ഷവറന്
സ് കമ്പന഻ ക ീടത്ത഻.
രഺജ഼വ് ുമഹ്ുതഺയഽീടത് ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ു ഺള഻സ഻യലല. ഇത് ------------------ ഉള വ ഉദഺഹരണമഺണ്.
I.
II.
III.
IV.

ആള്
മഺറഺട്ടും
വയഺജ ുഡഺക്കഽീമന്
റഽകൽ ഉ ടഺക്കൽ
ീചലവഽകൽ ീ രഽപ്പ഻ചാണ് കഺണ഻ക്കഽക
ഔ്ു് ഷയന്
റ് ച഻ക഻ത്സ ഇന്
-ു ഷയന്
റ്⁄ ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷനഺയ഻ മഺറ്റുക

ുചഺദ ം 4
നത് സഺഹചരയത്ത഻ലഺണ് ുഡഺമ഻സലറ഻ ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ്
ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും ര഻രക്ഷ നല്
കഽന്ത്?
I.

ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ല്
അ്മ഻റ്റഺുക ട
അവസ്ഥയഽള വ
ുരഺഗമഽ ടഺകഽകയഽും,
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ുലുക്കഺ
നഴ്സ഻ങ്ങ്
ുഹഺമ഻ുലുക്കഺ
ീകഺ ടഽു ഺകഺൽ
കഴ഻യഽന്
അവസ്ഥയ഻ലഺണ് ുരഺഗ഻ീയക഻ൽ
II. ക഻ടക്ക
ീസികരയും
ലഭ഻ക്കഺത്തത഻ര഻ക്കഽന്
സഺഹചരയത്ത഻ൽ
ുരഺഗ഻ീയ
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ുലുക്കഺ നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ുലുക്കഺ ീകഺ ടഽു ഺകഺൽ കഴ഻യഺത്ത അവസ്ഥ
III. ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ുലഺ
നഴ്സ഻ങ്ങ്
ുഹഺമ഻ുലഺ
മഺന്ദ്തും
ച഻ക഻ത്സ
നടത്തഺൽ
സഺധ഻ക്കഽകയഽള വുീവക഻ൽ
IV. 24 മണ഻ക്കാറ഻ൽ കാടഽതൽ ആശഽ ന്ദ്ത഻വഺസും ുവ ട഻ വര഻ക
ുചഺദ ം 5
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ് ുരഺഗങ്ങള് ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന് ുകഺഡഽകൽ ുശഖര഻ക്കഽന്ത് ?
I. ഐസ഻ഡ഻
II. ഡ഻സ഻ഐ
III. സ഻ ഻ട഻
IV. ഻സ഻ട഻
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നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങള്
ക്ക്

സവയം പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ
ക്കഽള്ള ഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം 1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I.
ഉ ുഭഺക്തഺവഺണ് ഇന്
ഷവറന്
സ് ീേയ഻ും നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങള഻ീല മഽഖയ ുസ്റ്റ്ു്ഹഺള്
ഡൽ.
ഉത്തരം 2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II.
ീേയ഻ും ന഻രസ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ വയക്ത഻കൽ ന഼ത഻നയഺയ അത഻കിതീര സമ഼ ഻ക്കഽക.
ഉത്തരം 3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I.
ഇത് ആള്
മഺറഺട്ടത്ത഻നഽള വ ഉദഺഹരണമഺണ്, ഇന്
ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽും ച഻ക഻ത്സ ുനട഻യ
വയക്ത഻യഽും വയതയസ്തരഺണ്.
ഉത്തരം 4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II.
ുഡഺമ഻സലറ഻ ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന് ആുരഺഗയ ഇന്
ഷവറന്
സ് ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും ര഻രക്ഷ
നല്
കഽന്ത്
ക഻ടക്ക ീസികരയും ലഭ഻ക്കഺത്തത഻ര഻ക്കഽന് സഺഹചരയത്ത഻ൽ ുരഺഗ഻ീയ
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ുലുക്കഺ
നഴ്സ഻ങ്ങ്
ുഹഺമ഻ുലുക്കഺ
ീകഺ ടഽു ഺകഺൽ
കഴ഻യഺത്ത
അവസ്ഥയ഻ലഺണ്.
ഉത്തരം 5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III.
കറന്
റ് ീന്ദ് ഺസ഻ജ഻യൽ ീടര്
മ഻ുനഺളജ഻ (സ഻ ഻ട഻)
ന്ദ് ുയഺഗ഻ക്കഽന് നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ുശഖര഻ക്കഽന്ത്.
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ുകഺഡഽകളഺണ്

ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻

3
ന ൽ
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പഺഠം ഇന11
ഇ൯ഷവറ൯സ഻ന്ീറ തതവങ്ങള്
അത്പ ഺയ ഇനപര഻ചയം ഇന
ഇ൯ഷവറ൯സ് ന്ദ് വ൪ത്തനത്ത഻ണ്ീറ അട഻സ്ഥഺന തതവങ്ങള് ഈ അദ്ധയഺയത്ത഻ല് നമ്മള്
ഠ഻ക്കഽന്തഺണ്. ആദയ ഭഺഗത്ത് ഇ൯ഷവറ൯സ഻ണ്ീറ ഘടകങ്ങളുും, ര ടഺും ഭഺഗത്ത്
ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺറ഻ീല സവ഻ുശഷതകളുും വ഻വര഻ക്കഽന്ഽ.

പഠ഻ക്കഽന്ന ഇനവസ്ഡതഽതകള്
A. ഇ൯ഷവറ൯സ഻ണ്ീറ ഘടകങ്ങള്
B. ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺ൪ ന഻യമവശങ്ങള്
C. ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺ൪ – സവ഻ുശഷതകള്
ഈ അദ്ധയഺയും
ഠ഻ക്കഽന്തഺണ്:

ഠ഻ചാണ്

കഴ഻യഽണ്ു ഺള്

തഺീഴ

റയഽന്

1. ഇ൯ഷവറ൯സ഻ണ്ീറ വ഻വ഻ധ ഘടകങ്ങീള കഽറ഻ചാണ് ന഻൪േച഻ക്കഽക
2. ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺറ഻ണ്ീറ – സവ഻ുശഷതകീള ന഻൪േച഻ക്കഽക
3. ഇ൯ഷവറ൯സ഻ണ്ീറ സവ഻ുശഷതകള് ത഻ര഻ചാണറ഻യഽക
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കഺരയങ്ങള്

ക്കഽന്തഺണ്

A. ഇ൯ഷവറ൯സ഻ന്ീറ ഇന ഇനഘടകങ്ങള്
ഇ൯ഷവറ൯സ് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയ഻ല് 4 ഘടകങ്ങള് ഉ ീടന്് നഺും ക





ടഽ

ആസ്ത഻(അസിനറ്റ്)
അ കടസഺധയത(റ഻സ്ക്)Risk
ീ തഽഫ ട് സമഺഹരണും(റ഻സ്ക് ാള഻ങ്)
ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺ൪ ()ഇ൯ഷവറ൯സ് ുകഺ ന്ദ്ടഺ്റ്റ്)

ഇ൯ഷവറ൯സ് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഽീട വ഻വ഻ധ ഘടകങ്ങീള കഽറ഻ചാണ് നമഽക്ക഻ന഻ വ഻ശദമഺയ഻

ഠ഻ക്കഺും.

1. ുസ്ഡത഻

ന഻൪വ്വചനം
ഉടമയ്ക്ക്ക് എീന്ത്ക഻ലഽും തരത്ത഻ലഽള വ ഗഽണന്ദ് ദഺയകമഺയതഽും,
എന്ത്഻ീനയഽും ആസ്ത഻ എന്തഽീകഺ ട് അ൪ഥമഺക്കഽന്ഽ.
ഒരഽ ആസ്ത഻ക്ക് തഺീഴ

റയഽന് സവ഻ുശഷതകള് ഉ

സഺണ് ത്ത഻ക

മാലയമഽള വ

ടഺയ഻ര഻ക്കഽും:

a) സഺന്പത്ത഻ക ഇനമാല ം
ഒരഽ ആസ്ത഻ക്ക് സഺണ് ത്ത഻ക മാലയും(Economic value) ഉ

ടഺയ഻ര഻ക്കണും. മാലയും ര ട്

തരത്ത഻ല് വ൪ദ്ധ഻ക്കഺും. ഇന
a) വരഽമഺന ഇന

ുപ്സഺതസ്സഇ:
നല്പ്കഽന്തഽമഺയ഻ര഻ക്കഺും.

ആസ്ത഻

ഉത് ഺദനക്ഷമവഽും,

വരഽമഺനും

ഉദഺഹരണം
ബ഻സ്കറ്റ് ഉത് ഺദന യന്ദ്ന്ത്ും അീലലക഻ല്
ഺലഽ തരഽന്
ശഽ ര ടഽും ഉടമക്ക് വരഽമഺനും
നല്പ്കഽന്വയഺണ്. ആുരഺഗയമഽള വ ീതഺഴ഻ലഺള഻ ഒരഽ സ്ഥഺ നത്ത഻ണ്ീറ ആസ്ത഻യഺണ്.
b) ുവശ ങ്ങള്ക്കഇ ഇന

ന഻വിത്ത഼കര഻ക്കഽന്ത഻ന്

പര ഺപ്തമഺകഽന്നഽ:
നീതക഻ലഽും
രയഺപ്തമഺയ മാലയും ആസ്ത഻ ന്ദ് ധഺനും ീചയാറുും.

ആവശയങ്ങള്

ഉദഺഹരണം
ഒരഽ റന്ദ്ഫ഻ജുററ്റ൪ ഭക്ഷണ ദഺ൪ഥങ്ങള് തണഽപ്പ഻ചാണ് ുകടഽകാടഺീത സാക്ഷ഻ക്കഽന്ഽ, ഒരഽ കഺ൪
സഽഖന്ദ് ദമഺയ ഗതഺഗത ീസികരയും നല്പ്കഽന്ഽ. അതഽു ഺീല ആുരഺഗയമഽള വ ശര഼രും
അയഺള്ക്ക്കഽും കഽടഽുംബത്ത഻നഽും ഗഽണും നല്പ്കഽന്ഽ.
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b) ീദൌ൪ലഭ വഽം ഇനഉടമസ്ഥതയഽം ഇന
സാരയന്ദ് കഺശത്ത഻ണ്ീറയഽും വഺയഽവ഻ണ്ീറയഽും കഺരയും എന്ത്ഺണ്?
അവ ആസ്ത഻യുലല?
ഉത്തരം ഇന‘അലല’ ഇനഎന്നഺണ്..
കഺറ്റുും ീവള഻ചാണവഽും ു ഺലഽള വ ച഻ല കഺരയങ്ങള് മാലയുമറ഻യതഺണ്. അവ കാടഺീത നമഽക്ക്
ജ഼വ഻ക്കഽവഺന സഺധയമലല. എക഻ല ും സഺണ് ത്ത഻ക അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് അവ ആസ്ത഻കളഺയ഻
കണക്കഺക്കീപ്പടഽന്഻ലല.
ഇത഻ന് ര ട് കഺരണങ്ങളു ട്:
 അവയഽീട ലഭയത കാടഽതലഺയതഽ ീകഺ ട് ദഽ൪ലഭയമലല.
 അവ ഇന ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട ഉടമസ്ഥതയ഻ലലല മഺന്ദ്തമലല
ലഭയമഺണ്.

ീസിജനയമഺയ഻

നവ൪ക്കഽും

അതഺയത് ഇന ുസ്ഡത഻ ഇന എന്നഇ ഇന പറയഽന്ുപഺള് ഇന അത് ഇന രണ്ടഇ ഇന കഺര ങ്ങീള ഇന
ുപ്ശയ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ. ഇനഅത഻ന്ീറ ഇന-ീദൌ൪ലഭ തയഽം ഇനഉടമസ്ഥതയഽം.
c) ുസ്ഡത഻കളുീട ഇന ഇ൯ഷവറ൯സ്ഡ
ഇ൯ഷവറ൯സ഻ല് നഺും
ര഻ഗണ഻ക്കഽന്ത് അന്ദ് ത഼ക്ഷ഻തമഺയ അ കടങ്ങള഻ല് ന഻ന്ഽ ടഺകഽന്
സഺണ് ത്ത഻ക
നഷ്ടമഺണ്.
സഺധഺരണ
ുതയ്ക്മഺനും
മാലമഽ ടഺകഽന്
നഷ്ടും
ഇത഻ന്
ര഻ഗണ഻ക്കഽന്തലല. ഇന
അപ്പത഼ക്ഷ഻ത ഇന
സംഭവങ്ങളഺല് ഇന
ഉണ്ടഺകഽന്ന ഇന
സഺന്പത്ത഻ക ഇന നഷ്ടത്ത഻ന് ഇന  ഇന  ഇന  ഇന ഇ൯ഷവറ൯സ്ഡ സഽരക്ഷ ഇന നല്കഽന്നഽ. ഇന
ദ഼൪ഘകഺല ഇന ഉപുയഺഗത്തഺല് ഇന സംഭവ഻ക്കഽന്ന ഇന ുതയ്മഺനത്തഺലഽള്ള ഇന
നഷ്ടത്ത഻ന് ഇനഇ൯ഷവറ൯സ്ഡ ഇനപര഻രക്ഷ ഇനലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല.
ഒരഽ കഺരയും നഺും ഓ൪ുക്ക ടതഽ ട്. ഇന ഒരഽ ഇന വസ്ഡതഽവ഻ന് ഇന സംഭവ഻ക്കഽന്ന ഇന
ുകട്പഺുടഺ ഇന നഺശുമഺ ഇന ീചറഽക്കഺ൯ ഇന ഇ൯ഷവറ൯സ഻ന് ഇന കഴ഻യ഻ലല. ഇന
ഇ൯ഷവറ൯സ് ീചയ്ക്തഺലഽും ഇീലലക഻ലഽും ഭാകണ് ത്ത഻ല് വ഼ട് നശ഻ക്കഺും. സഺണ് ത്ത഻കമഺയ഻
അതഽ ീകഺ ട് ഉ ടഺകഽന് നഷ്ടീത്ത നഷ്ട
ര഻ഹഺരും നല്പ്ക഻ ലഘാകര഻യ്ക്ക്കഺ൯ മഺന്ദ്തുമ
ഇ൯ഷവറ൪ക്ക് കഴ഻യാ.
കരഺ൪ ഇനലംഘ഻യ്ക്കഽന്നതഽ ഇനമാലവഽം ഇനനഷ്ടം ഇനസംഭവ഻യ്ക്കഺം.

ഉദഺഹരണം
ഒരഽ കയറ്റുമത഻ വയഺ ഺര഻യഽീട
കഺള഻യഺയ ഇറക്കഽമത഻ വയഺ ഺര഻ കയറ്റുമത഻ ീചയ്ക്ത
ചരക്കഽകള് ന഻രസ഻ക്കഽകുയഺ, ണും നല്പ്കഽന്ത഻ല് മഽടക്കും വരഽത്തഽകുയഺ ീചയാറുക.
d) ജ്഼വ൯ ഇനപര഻രക്ഷ ഇന
നമ്മഽീട ജ഼വീന സുംബന്ധ഻ചാണ് എന്ത്ഺണ്?
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ത഼ചാണയഺയഽും നമ്മഽീട സവന്ത്ും ജ഼വനഽും അതഽു ഺീല നമഽക്ക് ുവ ടീ ട്ടവരഽീട ജ഼വുനക്കഺള്
വ഻ലീപ്പട്ടതഺയ഻ നമഽക്ക് ഒന്ഽമ഻ലല. ഒരഽ അ കടുമഺ ുരഺഗുമഺ നമ്മഽീട ജ഼വീന സഺരമഺയ഻
ബഺധ഻ുചാണക്കഺും.
ഈ ആഘഺതും ര

ട് തരത്ത഻ലഺണ്:

 ഒന്ഺമതഺയ഻ ുരഺഗങ്ങള്ക്ക്ക് ുവ ട഻വരഽന് ച഻ക഻ത്സഺ ച഻ലവ്.
 Secondly there may be loss of economic earnings, both due to death or
disability.
These kinds of losses are covered by insurances of the person or personal
lines of insurance.
Insurance is possible for anyone who has assets that have value [i.e. which
generate income or meet some needs]; the loss of which [due to fortuitous
or accidental events] cause financial loss that can be [measured in terms of
money].
Thus these assets are commonly referred to as subject matter of insurance
in insurance parlance.
2. Risk
The second element in the process of insurance is the concept of risk. We shall
define risk as the chance of a loss. Risk thus refers to the likely loss or damage
that can arise on account of happening of an event. We do not usually expect
our house to burn down or our car to have an accident. Yet it can happen.
Examples of risks are the possibility of economic loss arising from the burning of
a house or a burglary or an accident which results in the loss of a limb.
This has two implications.
i. Firstly, it means that that the loss may or may not happen. The chance
or likelihood of loss can be expressed mathematically.

Example
One in a thousand chances that a house will catch fire = 1/1000 = 0.001.
Three in a thousand chances that Ram will have a heart attack = 3/1000 = 0.003
Risk always implies a probability. Its value always lies between 0 and 1,
where 0 represents certainty that a loss will not happen while 1 represents
certainty that it will happen.
ii. Secondly, the event, whose occurrence actually leads to the loss, is
known as a peril. It is the cause of the loss.
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Example
Examples of perils are fire, earthquakes, floods, lightning, burglary, heart attack etc.
What about natural wear and tear?
It is true that nothing lasts forever. Every asset has a finite lifetime during
which it is functional and yields benefits.
കഽറചാണ് കഺലും കഴ഻യഽണ്ു ഺള് അത് വ഻ലയ഻ലലഺതഺയ഻ ത഼രഽന്ഽ. ഇീതഺരഽ ൂനസ൪ഗ഼ക
ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഺണ്. അതഽീകഺ ടഺണ് നഺും നമ്മഽീട ീമഺൂബല് ുഫഺണ് ഉു ക്ഷ഻ക്കഽകുയഺ
മഺറ്റുകുയഺ ീചയാറുന്ത്., അതഽു ഺീല വസ്ന്ദ്തങ്ങളുും അലക്കഽയന്ദ്ന്ത്വഽും ുതയ്ക്മഺനും
സുംഭവ഻ക്കഽണ്ു ഺള് ഉു ക്ഷ഻ചാണ്
ഽത഻യവ വഺങ്ങഽന്ത് അതഽീകഺ ടഺണ്. സഺധഺരണമഺയ
ുതയ്ക്മഺനും സുംഭവ഻ക്കഽന് നഷ്ടത്ത഻ന് ഇ൯ഷവറ൯സ് ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്തലല.
i.

റ഻സ്ഡക഻ുലക്കഽള്ള ഇനപ്പഺപ ഺവസ്ഥ:ീ ര഻ല് (റ഻സ്ക഻നഽ കഺരണമഺയ സുംഭവും)
ഉ ടഺകഽണ്ു ഺള് അത് നഷ്ടും ഉ ടഺക്കണും എന് ന഻൪ബന്ധമ഻ലല. ആന്ദ്ന്ധയഽീട ത഼രത്ത്
ഉ ടഺകഽന് ീവള വീപ്പഺക്കും മാുംൂബയ഻ല് തഺമസ഻ക്കഽന് ഒരഽ വയക്ത഻ക്ക് നഷ്ടവഽും
ഉ ടഺക്കഽന്഻ലല.
നഷ്ടും സുംഭവ഻ക്കണീമക഻ല് ആസ്ത഻ ീ ര഻ല഻ണ്ീറ ആഘഺത
ര഻ധ഻യ഻ലഺയ഻ര഻ക്കണും.

ഉദഺഹരണം
കഺ൪ അ കടീത്ത ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുണ്ു ഺള് എന്ദ്ത ’കഺറഽകള് ആ വ൪ഷും ീ ര഻ല് ആകഽന്
കഺറ കടങ്ങള഻ല് ഉള്ക്ീപ്പട്ടു’ എന്് ഇ൯ഷവറ൪
ര഻ഗണ഻ുക്ക ടതഺണ്. സഺധഺരണ കഺുറഺട്ട
മത്സരങ്ങള഻ല് ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന് കഺറഽകള് ഇത്തരും കണക്ക഻ലഽള്ക്ീപ്പടഽത്തരഽത്. സഺധഺരണ
കഺറഽകീള അു ക്ഷ഻ചാണ് അ കട സഺധയത നീറയഽള വ ‘മത്സുരഺട്ട കഺറഽകളുീട’ ഗണത്ത഻ലഺണ്
ഇവ ഉള്ക്ീപ്പടഽുത്ത ടത്.
എന്ത്ഽമഺന്ദ്തും അ കടുമഖലയ഻ല് ആീണന്തഽ മഺന്ദ്തമലല ഇ൯ഷവറ൯സ് നഷ്ട ര഻ഹഺരത്ത഻ന്
അട഻സ്ഥഺനും.

ഉദഺഹരണം
വല഻യ നഺശനഷ്ടും ഉ ടഺക്കഺീത തീന് ഒരഽ കണ് ന഻
യഥഺ൪ഥമഺയ ഒരഽ സഺണ് ത്ത഻ക നഷ്ടും ീ ര഻ലഽീകഺ
രുംഗത്ത് വരഽന്ത്.
ii.

ര഻സരത്ത് ത഼ ഻ട഻ത്തും ഉ ടഺുയക്കഺും.
ട് ഉ ടഺകഽണ്ു ഺഴഺണ് ഇ൯ഷവറ൯സ്

റ഻സ്ഡക ഇന
പ്പഺപ ഺവസ്ഥയഽീട ഇന
അളവ്:
ഺന്ദ്തമഺുയക്കഺവഽന് ര ട് ആസ്ത഻കള്ക്ക്ക് സുംഭവ഻ക്കഽന്
ഒരഽ ുക്ഷ വളീര വയതയഺസീപ്പട്ടതഺയ഻ര഻ക്കഽും.
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സമഺനീ ര഻ല഻നഽ
സഺണ് ത്ത഻ക നഷ്ടും

ഉദഺഹരണം
സ്ുഫഺടക ന്ദ്ദഺവകും ീകഺ ടഽു ഺകഽന് വഺഹനങ്ങള്ക്ക്ക് സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന് നഷ്ടും കഽട഻ീവള വും
ീകഺ ടഽു ഺകഽന്
വഺഹനങ്ങള്ക്ക്ക്
സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഺവഽന്ത഻ുനക്കഺള്
ഒരഽ ഺട്
കാടഽതലഺയ഻ര഻ക്കഽും.
അതഽു ഺീല ശവഺസസുംബന്ധമഺയ അസഽഖമഽള വ ഒരഺള്ക്ക്ക് വഺയഽമല഻ന഼കരണമഽള വ ഒരഽ
ട്ടണത്ത഻ല് അസഽഖും രാക്ഷമഺയ഻ര഻ക്കഽും, അീലലക഻ല് കഽത഻ര ഓട്ട മത്സരത്ത഻ല് ന൪ീപ്പട്ട
ഒരഺള്ക്ക്ക് അ കടമഽ ടഺകഺനഽള വ സഺധയത ഒരഽ കടയ഻ല് ുജഺല഻ീചയാറുന് ആീളക്കഺളുും
കാടഽതലഺയ഻ര഻ക്കഽും.
റ഻സ്ക഻നഽ എന്ദ്തമഺന്ദ്തും
ഺന്ദ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽന്ഽ എന് അളവഺണ് ന്ദ് ധഺനമഺയഽും ഇ൯ഷവറ൪മഺ൪
ര഻ഗണ഻ക്കഽന്ത്. ഈ അളവ് ഒരഽ ഺട് കാടഽതലഺീണക഻ല് നഺും അത഻ീന ച഼ത്തറ഻സ്ക്(Bad Risk)
എന്് റയഽന്ഽ.
റ഻സ്ഡക ഇനവ൪ഗ഼കരണത്ത഻ന്ീറ ഇനഅട഻സ്ഥഺനം: ഇന

a) സഹ഻ുക്കണ്ടഽന്ന ഇനനഺശനഷ്ടങ്ങളുീട: ഇന
വയക്ത഻ുക്കഺ സ്ഥഺ നത്ത഻ുനഺ സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന് നഷ്ടത്ത഻ണ്ീറുയഺ ആഘഺതത്ത഻ണ്ീറുയഺ
അളവഺണ് ഇത് നല്പ്കഽന്ത്. ഇത഻ണ്ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് മാന്് തരത്ത഻ലഽള വ റ഻സ്ക്
സുംഭവങ്ങുളഺ ര഻തസ്ഥ഻ത഻കുളഺ ക ീടത്തഺവഽന്തഺണ്:
i.

അത഼വ ഇനഗഽരഽതരുമഺ ഇനഅീലലങ്ക഻ല് ഇനദഺരഽണുമഺ: ഇന

ാണമഺയ
ഺപ്പരതവത്ത഻ുലക്ക്
സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഺും.

നയ഻ക്കഺവഽന്
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ഒരഽ ഺട്

വല഻യ

നഷ്ടും

ഇത഻നഺല്

ഉദഺഹരണം
 ഒരഽ ന്ദ്ഗഺമീത്ത തീന് നശ഻പ്പ഻ക്കഽന് ഒരഽ വല഻യ ഭാകണ് ും
 ബഹഽന഻ലീകട്ട഻ടീത്ത ാ൪ണമഺയഽും ചഺണ് ലഺക്കഽന് അഗ്ന഻ബഺധ
 9/11-ന് ുവള്ക്ഡ് ുന്ദ്ടഡ് ീസണ്ററ഻ലഽ ടഺയതഽു ഺലഽള വ ഭ഼കരന്ദ് വ൪ത്തനും
ii. ഗഽരഽതരമഺയവ
ഗഽരഽതരമഺയ സഺണ് ത്ത഻ക നഷ്ടങ്ങള് ഉ ടഺക്കഺവഽന് അ കടങ്ങളഺണ് ഇവ., ന്ദ് വ൪ത്തനങ്ങള്
തഽട൪ന്് നടത്ത഻ീകഺ ട് ു ഺകഽന്ത഻ന് ണും കടും എടഽുക്ക ട഻ വരഽന് അവസ്ഥ.

ഉദഺഹരണം
ഗാ൪ഖഺവ഻ീല ഒരഽ ബഹഽരഺഷ്ട കണ് ന഻യ഻ല് അഗ്ന഻ബഺധ ഉ ടഺയുപ്പഺള് ഒരഽ ുകഺട഻
രാ യഽീട വകകളഺണ് കത്ത഻ നശ഻ചാണത്. ഇീതഺരഽ വല഻യ നഷ്ടും ആീണക഻ലഽും
ഺപ്പരതവത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന്തഽ ു ഺലഽള വ ഭ഼മമഺയ നഷ്ടമലല.
ഒരഽ ഗഽരഽതരമഺയ വിക്കമഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കല് ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യക്ക് ുവ
വലഽതഺണ്.

ട഻ വരഽന് ച഻ലവ് വളീര

iii. ീഗൌരവമലലഺത്ത/ന഻സ്സഺരമഺയ ഇന
ഇവ഻ീട സുംഭവ഻ക്കഺവഽന് നഷ്ടങ്ങള്
ന഻സിനഺരമഺയതഽും ഒരഽ വയക്ത഻ക്ക് എളുപ്പത്ത഻ല്
തഺങ്ങഺവഽന്തഽും ആണ്. അീലലക഻ല് ഒരഽ സ്ഥഺ നത്ത഻ണ്ീറ ന഻ലവ഻ലഽള വ ആസ്ത഻ീകഺ ുടഺ
വരഽമഺനുംീകഺ ുടഺ
മറ്റു
സഺണ് ത്ത഻ക
ബഺധയതകള്
നീറ്റടഽക്കഺീത
തീന്
ുനര഻ടഺവഽന്തഺണ്.

ഉദഺഹരണം
ഒരഽ ീചറ഻യ കഺ൪ അ കടത്ത഻ല് കഺറ഻നഽ ീചറ഻യ ഉരസുലഺ ീ യ഻ണ്റ് നഷ്ടീപ്പടഽകുയഺ
ീചയാറുന് അവസ്ഥ.
ഒരഽ വയക്ത഻ക്ക് ജലുദഺഷും, ചഽമ ു ഺലഽള വ സഺധഺരണ അസഽഖങ്ങള് ഉ

ടഺകല്

b) റ഻സ്ഡക  ഇനപര഻തസ്ഥ഻ത഻യഽീട ഇനസവഭഺവസവ഻ുശഷതകള് ഇന
റ഻സ്ക഻ീന തരും ത഻ര഻ക്കഺനഽള വ മീറ്റഺരഽ അട഻സ്ഥഺനും അത഻ണ്ീറ
സവഭഺവസവ഻ുശഷതകളഺണ്.
i.

ര഻തസ്ഥ഻ത഻യഽീട

സ്ഥ഻രമഺയ ഇനറ഻സ്ഡകഽകള്

സ്ഥ഻രറ഻സ്കഽകള് എന്ത് ഒരഽ സ്ഥ഻രമഺയ ര഻തസ്ഥ഻ത഻യ഻ല് സുംഭവ഻ക്കഽന്വയഺണ്. ഇത്
സുംഭവ഻ക്കഽന്ത് ഒരഽ വയക്തമഺയ ൂശല഻യ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും അതഽീകഺ ്തീന് അത്
വയക്തമഺയ഻ മഽണ്കാട്ട഻ ന്ദ് വച഻ക്കഺനഺകഽന്തഺണ്. അത഻നഺല് അവ എളുപ്പത്ത഻ല് ഇ൯ഷവ൪
ീചയാറഺവഽന്തഺണ്
സഺധഺരണയഺയ഻
ഇത്തരും
റ഻സ്കഽകള്
ന്ദ് കിത഻ദത്തമഺയ
സുംഭവങ്ങളഺലഺണ് ഉ ടഺകഽന്ത്.
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ഉദഺഹരണും അഗ്ന഻ബഺധ. ഭാകണ് ും, മരണും, അ കടും, ുരഺഗും.
ii. ചലനഺത്ധക ഇനറ഻സ്ഡകഽകള്
സഺമാഹയ
ര഻തസ്ഥ഻ത഻കീള
ബഺധ഻ക്കഽന്
ഇത്തരും
ീ ര഻ലഽകള്ക്ക്ക്
കഺരണും
സഺണ് ത്ത഻കവഽും
സഺമാഹ഻കവഽും ആയ ഘടകങ്ങളഺണ് ഇവീയ ചലനഺംതൃകും എന്്
വ഻ുശഷ഻പ്പ഻ക്കഺ൯
കഺരണും.
ഇവ
സുംഭവ഻ക്കഽന്ത്
ഒരഽ
വയക്തമഺയ
ൂശല഻യ഻ലലലഺത്തത഻നഺല് ഇവ മഽണ്കാട്ട഻ ന്ദ് വച഻ക്കഺനഺക഻ലല. ുനരീത്ത റഞ്ഞതഽു ഺീല
ഇത്തരും
റ഻സ്കഽകള്
ുദശ഼യവഽും
സഺമാഹയവഽമഺയ
വല഻യ
അനന്ത്രഫലങ്ങള്
ഉ ടഺക്കഽന്വയഽും
സഺമാഹത്ത഻ീല
ഒരഽ
വല഻യ
വ഻ഭഺഗീത്ത
തീന്
ബഺധ഻ക്കഽന്തഽമഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ീതഺഴ഻ല഻ലലഺയ്ക്മ, യഽദ്ധും, രഺന്ദ്ഷ്ട഼യ ന്ദ് ക്ഷഽബ്ദ്ധത എന്഻വ ഉദഺഹരണങ്ങളഺണ്.
ഇ൯ഷവറ൯സ് കണ് ന഻കള് സഺധഺരണയഺയ഻ ചലനഺംതൃക റ഻സ്കഽകള് ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറഺറ഻ലല.

c) ുീരീയഺീക്കയഺണ് ഇനബഺധ഻ക്കഽന്നത്?
മാന്ഺമതഺയ഻ റ഻സ്ക഻ീന തരും ത഻ര഻ക്കഽന് ഒരഽ കഺരയും, റ഻സ്ക഻നഽ കഺരണമഺയ ീ ര഻ല്
അീലലക഻ല് അ കടും ആീരീയഺീക്ക ബഺധ഻ചാണു എന്ത഻ീന അട഻സ്ഥഺനീപ്പടഽത്ത഻യഺണ്.
i. അട഻സ്ഥഺനപരമഺയ ഇന റ഻സ്ഡകഽകള്: ഒരഽ വല഻യ ജനവ഻ഭഺഗീത്ത ഇതഽ
ബഺധ഻ക്കഽന്ഽ. ഇത഻ണ്ീറ ആഘഺതും വ഻സ്തിത഻ുയറ഻യതഽും ദഺരഽണവഽും ആയ഻ര഻ക്കഽും.
ഭാകണ് ും,ീവള വീപ്പഺക്കും,
ഉദഺഹരണങ്ങളഺണ്.

വരള്ക്ചാണ,

യഽദ്ധും,

ഭ഼കരഺന്ദ്കമണും

എന്഻വ

ഇത഻ന്

ii. വ ക്ത഻ഗതമഺയ ഇന റ഻സ്ഡകഽകള്: ഒരഽ സമാഹീത്തുയഺ അീലലക഻ല് ഒരഽ
സുംഘീത്തുയഺ ീമഺത്തത്ത഻ല് അലലഺീത ഒരഽ വയക്ത഻ീയ മഺന്ദ്തമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽന്ഽ.
ഇത഻ണ്ീറ ആഘഺതും ഒരഽ വയക്ത഻ീയ മഺന്ദ്തും വ഻സ്തിതമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽന്ഽ.
ഉദഺഹരണും ഒരഽ വ഼ട് കത്ത഻ നശ഻ക്കഽക അീലലക഻ല്
അ കടുശഷും ുവ ട഻വരഽന് ച഻ലവ്.

ഒരഽ വഺഹനഺ കടും അീലലക഻ല്

അട഻സ്ഥഺന രമഺയ റ഻സ്കഽകള്ക്ക്കഽും, വയക്ത഻ഗതമഺയ
നല്പ്കഽന്ത഻ന് ീകഺുമഴ്സയല് ഇ൯ഷവറ൯സ് ലഭയമഺണ്.

റ഻സ്കഽകള്ക്ക്കഽും

ര഻രക്ഷ

d) െലപ്പഺപ്ത഻ / പര഻ണ഻തെലം / അനത്ഫരെലം
i. അനഽമഺനപരമഺയ ഇന റ഻സ്ഡക ഇന ഇത഻ണ്ീറ
ര഻ണ഻തഫലും ലഺഭത്ത഻ുലഺ
അീലലക഻ല് നഷ്ടത്ത഻ുലഺ കലഺശ഻ക്കഺവഽന് സഺഹചരയും ഉ ടഺകഽന്ഽ. കഽത഻ര ന്ത്യും,
അീലലക഻ല് ഓഹര഻വ഻ ണ഻ എന്഻വ ഇത഻ണ്ീറ ഉദഺഹരണങ്ങളഺണ്. ഇവ഻ീട ഒരഽ
വയക്ത഻ ലഺഭും ഉ ടഺകഽും എന് അനഽമഺനത്ത഻ല് റ഻സ്ക് എടഽക്കഽന്ഽ.
ii. സങ്കരമലലഺത്ത ഇന റ഻സ്ഡക
ഇത഻ണ്ീറ
ര഻ണ഻ത ഫലമഺയ഻ നഷ്ടും മഺന്ദ്തുമഺ
അീലലക഻ല് നഷ്ടും ഇലലഺത്ത അവസ്ഥുയഺ ഉ ടഺകഽന്ഽ,
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ുക്ഷ ഒര഻ക്കലഽും ുനട്ടും ഉ ടഺകഽന്഻ലല. ഉദഺഹരണത്ത഻ന് ീവള വീപ്പഺക്കുമഺ അഗ്ന഻ബഺധുയഺ
സുംഭവ഻ക്കഺുനഺ സുംഭവ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഺുനഺ സഺധയതയഽ ട്. സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ല് നഷ്ടും
ഉ ടഺകഽും സുംഭവ഻ക്കഺത഻രഽന്ഺല് നഷ്ടും ഉ ടഺകഽകയ഻ലല. എന്തഽു ഺീലതീന് ഒരഽ വയക്ത഻
ഗഽരഽതരമഺയ ുരഺഗത്ത഻ന് വ഻ധഺയനഺകഺും ആകഺത഻ര഻ക്കഺും.
സകരമലലഺത്ത റ഻സ്കഽകളുീട കഺരയത്ത഻ല്, ഉ ടഺകഺവഽന് നഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക് ആ൯ശ്ഴര൯ഷ്
ര഻രക്ഷ നല്പ്കഺനഺകഽന്ഽ. എന്ഺല് അനഽമഺന രമഺയ റ഻സ്കഽകീള ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറഺ൯
സഺധ഻ക്കഽന്തലല.
സകരമലലഺത്ത റ഻സ്കഽകളുീട ഉദഺഹരണങ്ങള്






രഺസ ദഺ൪ഥും – അഗ്ന഻ബഺധ, സ്ുഫഺടനും
ന്ദ് കിത഻ുക്ഷഺഭങ്ങള് – ഭാകണ് ും, ീവള വീപ്പഺക്കും, ീകഺടഽകഺറ്റ്
സഺമാഹ഻കും – കലഺ ും, തട്ട഻പ്പ്, ുമഺഷണും
സഺുകത഻കും – യന്ദ്ന്ത് തകരഺറഽകള്
വയക്ത഻ രും – മരണും, അുംഗൂവകലയും, അസഽഖും

നഷ്ടസഺത്പ തീയ ഇനവ൪ത്പ഻പ്പ഻ക്കഽന്ന ഇനഘടകങ്ങള് ഇന(ഹസഺ൪്)
ീ ര഻ല് സുംഭവ഻ചാണു എന്തഽ ീകഺ ട് മഺന്ദ്തും നഷ്ടും ഉ ടഺകണും എന്഻ലല എന്ഽും, അതഽു ഺീല
തീന് നഷ്ടും എലലഺയ്ക്ു ഺഴഽും വല഻യ ആഘഺതും സിഷ്ട഻ക്കഽും എന്ഽും ഇീലലന്് നഺും ഇത഻ുനഺടകും
മനസിന഻ലഺക്ക഻ കഴ഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ഽ. നഷ്ടസഺദ്ധയതീയ വ൪ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന്
കഺരണമഺകഽകയഽും
അങ്ങ഻ീന അത഻ണ്ീറ ആഘഺതും കാട്ടുകയഽും ീചയാറുന് വസ്തഽതകീള
നഷ്ടസഺദ്ധയതീയ
വ൪ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങള് (ഹസഺ൪ഡ്) എന്് വ഻ള഻ക്കഽന്ഽ.
ആസ്ത഻കള്, ീ ര഻ല്,
ഉദഺഹരണങ്ങള്
ുസ്ഡത഻

ഹസഺ൪ഡ് എന്഻വ

തമ്മ഻ലഽള വ

ീപര഻ല്

ബന്ധും

ീവള഻വഺക്കഽന്

ഹസഺ൪്

ജ്഼വ൯

അ൪ബഽദും

െഺകടറ഻

അഗ഻ന഻ബഺധ അന്ദ്ശദ്ധുയഺീട ീവചാണ഻ര഻ക്കഽന് സ്ുഫഺടകവസ്തഽക്കള്

കഺ൪

കഺ൪
അ കടും

കപ്പല്ചരക്കഇ ീകഺടഽകഺറ്റ്

ച഻ല

അമ഻തമഺയ

ഽകവല഻

വഺഹനും ഓട഻ക്കഽണ്ു ഺള് ഉ ടഺകഽന് ൂന്ദ്ഡവറഽീട
അന്ദ്ശദ്ധ
കപ്പല്പ്ചരക്ക഻ല് ീവള വും കടക്കഽന്തഽ മാലും നഺശും
സുംഭവ഻ക്കഽന്ഽ; ീവള വും കടക്കഺത്ത തരത്ത഻ല് ഺക്ക്
ീചയാറഺത്ത് ചരക്കഽകള്

പ്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്വ
ഹസഺ൪ഡഽകീള ഇനമാന്നഺയ഻ ഇനതരംത഻ര഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ
a) ീഭിത഻കമഺയ ഹസഺ൪ഡ് ീഭിത഻കമഺയ
സഺദ്ധയത വ൪ദ്ധ഻ക്കഽന് അവസ്ഥ.

വസ്തഽതകളഺല് നഷ്ടും

ഉദഺഹരണം
i.

ഒരഽ ീകട്ട഻ടത്ത഻ീല കഺരയക്ഷമമലലഺത്ത വയറ഻ുംഗ്
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സുംഭവ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ

ii. ജലകഺയ഻കവ഻ുനഺദങ്ങള഻ല് ന൪ീപ്പടഽക
iii. വയഺയഺമമ഻ലലഺീത കഽുറ സമയും ഇരഽന്് ുജഺല഻ ീചയാറുന് ജ഼വ഻ത ൂശല഻ ഇന
b) ുമഺറല് ഇനഹസഺ൪് ഇന നഷ്ടത്ത഻ണ്ീറ ആഘഺതീത്തുയഺ അീലലക഻ല് അനഽ ഺതീത്തുയഺ
സവഺധ഼ന഻ക്കഽന് തരത്ത഻ലഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട സതയസന്ധമലലഺത്ത സവഭഺവും അീലലക഻ല്
സവഺഭഺവൂവകലയും.
സതയസന്ധതയ഻ലലഺത്ത
ഒരഺള്
ആ൯ശ്ഴര൯ഷം഻ീന
ദഽ൪വ഻ന഻ുയഺഗ഻ക്കഽകയഽും തട്ട഻പ്പ഻ലാീട ണും ുനടഺ൯ ന്ദ്ശമ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുക.

ഉദഺഹരണം
ഒരഽ
ഫഺക്ടറ഻ക്കഺയ഻
ഇ൯ഷവറ൯സ്
വഺങ്ങഽകയഽും
ആ
ണും
ുനടഺനഺയ഻
ആ
വയവസഺയശഺലതീന് അഗ്ന഻ക്ക഻രയഺക്കഽക
അീലലക഻ല് ഗഽരഽതരമഺയ അസഽഖഺവസ്ഥ
ഉള വുപ്പഺള് ആുരഺഗയ ഇ൯ഷവറ൯സ് വഺങ്ങഽക.
c)

ല഼ഗല് ഹസഺ൪ഡ് നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്പ്ുക ടഽന് ുകസഽകള഻ല് ആണ് ഇത് കാടഽതലഺയ഻
കഺണഽന്ത് . ന഻യമവയവസ്ഥകളുുടുയഺ അഥവഺ ന഻യന്ദ്ന്ത്ണ ചട്ടക്കാടഽകളുുടുയഺ ച഻ല
സവ഻ുശഷതകള് നഷ്ടത്ത഻ന് ഇടയഺക്കഽന് സുംഭവങ്ങീളുയഺ അത഻ണ്ീറ ആഘഺതീത്തുയഺ
വ൪ദ്ധ഻യ്ക്ക്കഺ൯ ഇടയഺക്കഽണ്ു ഺഴഺണ് ഇത് സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന്ത്.

ഉദഺഹരണം
ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക്കഽള വ അ കട നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്പ്കണീമന്ഽള വ സ൪ക്കഺര഻ണ്ീറ ന഻യമും
സ൪ക്കഺര഻ണ്ീറ ബഺധയത വ൪ദ്ധ഻പ്പ഻ചാണു.
ഇ൯ഷവറ൯സ഻ണ്ീറ
കഺരയത്ത഻ല്
ീഗിരവമഺയ഻
ര഻ഗണ഻ക്കഽന്
കഺരയും
എന്ത്
റ഻സ്കഽകളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന് ഹസഺ൪ഡഽകളഺണ്. ഇത഻ണ്ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല്
ആസ്ത഻കീള റ഻സ്ക഻ണ്ീറ വ഻വ഻ധ ഇനങ്ങള഻ലഺയ഻ തരും ത഻ര഻ക്കഽകയഽും, ഹസഺ൪ഡഽകളുീട
സഺന്഻ദ്ധയും
മാലും
നഷ്ടസഺദ്ധയത
കാടഽകയഺീണക഻ല്
ഇ൯ഷവറ൯സ്
ര഻രക്ഷ
ലഭയമഺക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഻ര഻ക്കഽന് വര഻പ്പണും അഥവഺ ന്ദ് ഼മ഻യും വ൪ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുന്ഽ.
3. ഇ൯ഷവറ൯സ഻ീല ഇനഗണ഻തന഻യമം (റ഻സ്ഡക ഇനപാള഻ങ്)
ഇ൯ഷവറ൯സ഻ണ്ീറ മാന്ഺമീത്ത ഘടകും എന്തഽും, ഇ൯ഷവറ൯സ഻ീന സുംഭവയമഺക്കഽന്തഽും
ഗണ഻തതതവമഺണ്. ഇത് റ഻സ്ക് ാള഻ങ് സ഻ദ്ധഺന്ത്ും എന് ു ര഻ല് അറ഻യീപ്പടഽന്ഽ.

ഉദഺഹരണം
അതഺയത് 100000 വ഼ടഽകള്ക്ക്ക് അഗ്ന഻ബഺധ
നഷ്ടസഺദ്ധയത ഉ ീടക഻ല് അതഽമാലും
സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന് ശരഺശര഻ നഷ്ടും 50000 രാ ആകഽന്ഽ. 1000ത്ത഻ല് 2 വ഼ടഽകള഻ല് [or 0.002]
അഗ്ന഻ബഺധയ്ക്ക്കഽള വ സഺദ്ധയത ഉ ീടക഻ല് ആീകയഽ ടഺകഽന് നഷ്ടും 10000000 [=50000 x 0.002 x
100000] ആകഽന്ഽ.
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ഒരഽ ഇ൯ഷവറ൪ 100000 വ഼ടഽകളുീട ഉടമസ്ഥര഻ല് ന഻ന്ഽും 100 രാ വ഼തും ഈടഺക്കഽകയഽും ഈ
ണും ന഻ുക്ഷ മഺക്ക഻ സാക്ഷ഻ചാണഺല്
നഷ്ടും സഹ഻ുക്ക ട഻ വന്വ൪ക്ക് നഷ്ട ര഻ഹഺരും
നല്പ്കഺ൯ ഈ ന഻ുക്ഷ ും മത഻യഺകഽും.
്ുരഺരഽത്തരഽം ഇന നല്ുകണ്ടഽന്ന ഇന വര഻പ്പണം ഇന
തന്ന഻ര഻ക്കഽന്ന ഇനകണക്കഽകള് ഇനവ ക്തമഺക്കഽന്നഽ

എപ്തീയന്നഇ ഇന

തഺീഴ ഇന

100000 x 100 = Rs 10000000
എലലഺ വ഼ടഽകളുും ഒരഽു ഺീല റ഻സ്ക് സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഺ൯ സഺദ്ധയതയഽള വ ആീണക഻ല് മഺന്ദ്തീമ
എലലഺവ൪ക്കഽും നയഺയും ലഭ഻ക്കഽന്ഽ ട് എന്് ഉറപ്പ഻ക്കഺനഺകാ.
a) ഈ ഇന
തതവം ഇന
ഇ൯ഷവറ൯സ഻ല് ഇന
പ്പവ൪ത്ത഻ക്കഽന്നത്?

്തഽ ഇന

വ഻ുധനയയഺണ് ഇന

ഉദഺഹരണം
മ഻. ശയഺും, ആീക 70ലക്ഷും രാ
വ഻ലമത഻ക്കഽന് തണ്ീറ ഫഺക്ടറ഻യഽും, അത഻ീല
യന്ദ്ന്ത്സഺമന്ദ്ഗ഻കളുും, ചരക്കഽകളുും എലലഺുംകാട഻ ഒരഽ ഇ൯ഷവറുറഺട്
ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറഺ൯
ആന്ദ്ഗഹ഻യ്ക്ക്കഽന്ഽ. അഗ്ന഻ബഺധ അീലലക഻ല് അതഽു ഺലഽള വ മറ്റു ീ ര഻ലഽകള് മാലുമഺ നഷ്ടുമഺ
നഺശുമഺ സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഺനഽള വ സഺദ്ധയത 1000 ത്ത഻ല് 7 [0.007] ആകഽന്ഽ. മ഻. ശയഺമ഻നഽും,
ഇ൯ഷവറ൪ക്കഽും ഇത഻ീന കഽറ഻ചാണ് അറ഻വഽള വതഺണ്.
അവരഽീട അവസ്ഥകള് തമ്മ഻ലഽള വ വയതയഺസും എന്ത്് ? എന്ത്് ീകഺ
ീചയാറഺ൯ ആന്ദ്ഗഹ഻യ്ക്ക്കഽന്ത് ?

ടഺണ് ശയഺും ഇ൯ഷവ൪

മ഻. ശ ഺമ഻ന്ീറ ഇന അവസ്ഥ ഇന
നഷ്ടസഺദ്ധയത (0.007) എന്ഺല് ഇതഽു ഺലഽള വ 1000 ഫഺക്ടറ഻കള഻ല് ശരഺശര഻ 7 എണും
അഗ്ന഻ബഺധക്ക് ഇരയഺുയക്കഺും എന്ഺണ് കഺണ഻ക്കഽന്ത്. ദഽരവസ്ഥ ുനര഻ുട ട഻ വരഽന് ഈ 7
ഫഺക്ടറ഻കള഻ല് തണ്ീറതഽും കാട഻ ഉള്ക്ീപ്പടഽുമഺ എന്യഺള്ക്ക്കറ഻യ഻ലല. സതയത്ത഻ല് ഈ റയഽന്
ഫഺക്ടറ഻ റ഻സ്ക഻രയഺകഽുമഺ എന്് ആ൪ക്കഽും ന്ദ് വച഻ക്കഺനഺക഻ലല.
ശയഺും അന഻ശ്ച഻തഺവസ്ഥയ഻ലഺീണന്്
അതഽ ന്ദ് വച഻ക്കഺുനഺ അയഺള്ക്ക്ക്
കഺരണമഺകഽന്ഽ.

റയഺും. ഭഺവ഻യ഻ല് റ഻സ്ക഻ന഻രയഺുയക്കഽുമഺ എുന്ഺ
സഺധ഻ക്കഽന്഻ലല. ത഼൪ചാണയഺയഽും ഇത് ഉത്ക ഠക്ക്

ഇ൯ഷവററഽീട അവസ്ഥ
ഇന഻
ഇ൯ഷവററഽീട
കഺരയും ുനഺക്കഺും. ശയഺമ഻ണ്ീറ നഷ്ടസഺദ്ധയത
അതഽു ഺീല
നഷ്ടസഺദ്ധയതയഽളള
മറ്റ് ആയ഻രങ്ങളുീട കാീട കാട്ട഻ ീ ഺതഽഫ ട് രാ ഼കര഻ക്കഽണ്ു ഺള്
റ഻സ്ക് ന഻ശ്ച഻തവഽും, ന്ദ് വചന഼യവഽും ആയ഻ത്ത഼രഽന്ഽ.
മഽണ് ുത്തതഽ
ു ഺീല
ശയഺമ഻ണ്ീറ
ഫഺക്ടറ഻ീയ
ഓ൪ത്ത്
ഇന഻യഽും
ഇ൯ഷവറ൪
വ഻ഷമ഻ുക്ക ടത഻ലല.. ആയ഻രത്ത഻ല് നഴ് ഫഺക്ടറ഻കള്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തമഺണ് നഷ്ടസഺദ്ധയതയഽളളത്.
യഥഺ൪ഥത്ത഻ല് സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന് നഷ്ടവഽും നഺും ന്ദ് ത഼ക്ഷ഻ചാണ നഷ്ടവഽും തമ്മ഻ല് സഺമയും
ഉള വ഻ടുത്തഺളും, ആ ണും ീ ഺതഽഫ ട഻ല് ന഻ന്ഽും എടഽത്ത് നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്പ്കഺവഽന്തഺണ്.
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ഒരഽ ഇന ീപര഻ല് ഇന മാലം ഇന നഷ്ടം ഇന സംഭവ഻യ്ക്കഺ൯ ഇന റ഻സ്ഡകഽകള് ഇന എലലഺം ഇന തീന്ന ഇന
പാള഻ങ് ഇന ീചയ്തഺല് ഇന മഺപ്തുമ ഇന ഒരഽ ഇന ഇ൯ഷവറ൪ക്കഇ ഇന റ഻സ്ഡകഽം ഇന അത഻ന്ീറ ഇന
സഺന്പത്ത഻ക ഇനുഘഺതവഽം ഇനഊഹ഻ക്കഺനഺകാ.

b) റ഻സ്ഡകഽം പാള഻ങഽം വല഻യസംഖ ഺന഻യമവഽം ഇന
ന്ദ് ഼മ഻യും കണക്കഺക്കഽന്ത഻ണ്ീറ അട഻സ്ഥഺനും നഷ്ടസഺദ്ധയതയഺണ് [മഽകള഻ല് തന്഻ര഻ക്കഽന്
ഉദഺഹരണന്ദ് കഺരും 1000ത്ത഻ല് 7 അീലലക഻ല് 0.007 എന്്]. കണക്കഺക്ക഻യതഽ ന്ദ് കഺരമഽള വ
നഷ്ടുംതീന്യഺണ് യഥഺ൪ഥത്ത഻ലഽും സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന്ത് എക഻ല്
ഇ൯ഷവറ൪ക്ക് നഷ്ടും
ഒന്ഽും തീന് ഉ ടഺകഽന്഻ലല. ഈ സഺഹചരയത്ത഻ല് ീ ര഻ല് മാലും ബഺധ഻ക്കീപ്പട്ടവ൪ക്ക്
നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്പ്കഺ൯ മറ്റുള വവരഽീട ന്ദ് ഼മ഻യത്തഺല് ുശഖര഻ചാണ ന഻ുക്ഷ ും തീന്
മത഻യഺകഽും. യഥഺ൪ഥ
സുംഭവും ന്ദ് ത഼ക്ഷ഻ചാണത഻ുനക്കഺള് വഷളഺവഽകയഽും, ുശഖര഻ചാണ
ന഻ുക്ഷ ും
നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്പ്കഺ൯ ത഻കയഺീതയഽും വന്ഺല്. ഇ൯ഷവറ൪ക്ക് നഷ്ടും
അഭ഻മഽഖ഼കര഻ുക്ക ട഻ വരഽന്ഽ.
ഒരഽ ഇ൯ഷവറ൪ക്ക് ന്ദ് വചനങ്ങീള എങ്ങ഻ീന ത഼൪ചാണീപ്പടഽത്തഺും ?
‚വല഻യസുംഖയഺന഻യമും‛ എന് തതവത്ത഻ലാീട മഺന്ദ്തുമ ഇത് സഺധയമഺകാ.
ാള഻ങ് മാലും
ഉള വ ന഻ുക്ഷ ങ്ങള് വ൪ദ്ധ഻ക്കഽുന്ത്ഺറഽും
യഥഺഥത്ത഻ല് സുംഭവ഻ക്കഽന് നഷ്ടവഽും നഺും
കണക്കഺക്ക഻യ നഷ്ടവഽും തമ്മ഻ല് നീറക്കഽീറ സഺമയും ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽന്തഺണ്.

ഉദഺഹരണം
ലള഻തമഺയ഻ റഞ്ഞഺല് ഒരഽ നഺണയും ുടഺസിന് ീചയാറുണ്ു ഺള് തല ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ സഺദ്ധയത
½ ഭഺഗമഺണ്.
ുക്ഷ നഺല് തവണ
ുടഺസിന് ീചയാറുണ്ു ഺള് 2തവണ തല ലഭ഻ക്കഽും എന്്
ഉറപ്പഺക്കഽന്ത് എങ്ങ഻ീന?
ുടഺസിന് ീചയാറീപ്പടഽന് തവണകളുീട എണും വളീര കാടഽതല് നതഺ ട് ര഻ധ഻യ഻ലലഺത്ത അന്ദ്ത
തവണ ആീണക഻ല് മഺന്ദ്തും 2തവണ ുടഺസിന് ീചയാറുണ്ു ഺള് ഒരഽ തവണ തല ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ലഽള വ
സഺദ്ധയത വ൪ദ്ധ഻ക്കഽന്ഽ.
കാടഽതല്
ഇ൯ഷവറ൯സഽകീള
ഇ൯ഷവ൪
ീചയാറ഻പ്പ഻ക്കഺ൯
കഴ഻ീഞ്ഞക഻ല്
മഺന്ദ്തീമ
ഇ൯ഷവറ൪മഺ൪ക്ക് സഽരക്ഷ഻തരഺകഺനഺകാ. അതഺയത് നാറ് കണക്ക഻ന് വ഼ടഽകളുീട ഇ൯ഷവ൪
ലഭ഻ചാണ഻ട്ടുള വ
ഇ൯ഷവ൪ക്ക്
ആയ഻രകണക്ക഻ന്
വ഼ടഽകളുീട
ഇ൯ഷവ൪
ലഭ഻ചാണ഻ട്ടുള വ
ഇ൯ഷവറുറക്കഺള് കാടഽതല് നഷ്ടും ഉ ടഺകഽും.
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പ്പധഺനമഺയവ ഇന

റ഻സ്ഡക ഇനഇ൯ഷവ൪ ീചയ്യുന്നത഻നഽള്ള ഇനന഻ബന്ധമനകള്
ഇ൯ഷവറ൪മഺരഽീട കഺഴ്ചപ്പഺട഻ല് ഒരഽ റ഻സ്ക് ഇ൯ഷവ൪ ീചുയാറ ടത഻ണ്ീറ ആവശയകത എന്ത്്?
വ഻ശദമഺയ ആറ് കഺരണങ്ങള് തഺീഴ തന്഻ര഻ക്കഽന്ഽ.
i. നഷ്ടങ്ങള് മഽ൯കാട്ട഻ അറ഻യഺ൯ തക്കവണമഽള വ സഺമഺനസുംഭവങ്ങള്. ഇത് വല഻യസുംഖയഺ
ന഻യമീത്ത അട഻സ്ഥഺനീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുള വതഺണ് ഇതഽകാടഺീത ന്ദ് വചനും സഺധയമലല.
ii. റ഻സ്ക഻നഺല് സുംഭവ഻ക്കഽന് നഷ്ടും, ന഻ശ്ച഻തവഽും കണക്കഺക്കഺ൯ ആവഽന്തഽും ആയ഻ര഻ക്കണും.
റ഻സ്ക഻നഺല് സുംഭവ഻ചാണ നഷ്ടും എന്ദ്തീയന്് കണക്കഺക്ക഻
റയഺനഺകഽന്഻ീലലക഻ല് അത഻ന്
നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്പ്കഺ൯ സഺധയമലലഺതഺയ഻ത്ത഼രഽന്ഽ.
iii. ുകസ്ഡമ഻കുമഺ ഇന അീലലങ്ക഻ല് ഇന യഺദിശ്ച഻കുമഺ ഇന ുയ഻ട്ട്യൂട്ട്ഺയ഻ര഻ക്കണം ഇന
നഷ്ടം ഇന  ഇന സംഭവ഻ുക്കണ്ടത്. ഇന സുംഭവ഻ക്കഺുനഺ
സുംഭവ഻ക്കഺീത ഇര഻ക്കഺുനഺ
സഺധയതയഽള വ ഒരഽ വ഻ ത്ത് മാലും ആയ഻ര഻ക്കണും
നഷ്ടും സുംഭവ഻ുക്ക ടത്. അത്
ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറീപ്പട്ടവയഽീട ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ലഺകരഽത്.
ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറീപ്പട്ടവയഺല്
മന ാ൪േും വരഽത്ത഻ീവയ്ക്ക്കഽന് നഷ്ടത്ത഻ന് നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്പ്കഺ൯ ഒരഽ ഇ൯ഷവറ൪ക്കഽും
സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലല.
iv. നഷ്ടത്ത഻ന്
ഇരയഺകഽന്ന ഇന കഽറച്ചഇ ഇന ുപരഽീട ഇന നഷ്ടം
മറ്റുനകം ഇന
ുപരഽമഺയ഻ ഇന
പങ്കഽീവയ്ക്കല് ഇന
ഇ൯ഷവറ൯സ഻ല്
നല്പ്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്
കഺല ര഻ധ഻ക്കഽള വ഻ല് ഇ൯ഷവ൪
ീചയാറീപ്പട്ടവര഻ല് ീചറ഻യ ശതമഺനും ു ൪ക്ക്
നഷ്ടും
സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ല് മഺന്ദ്തുമ ഈ തതവും ന്ദ് ഺവ൪ത്ത഻കമഺകാ.
v. സഺന്പത്ത഻ക ഇന പ്പഺുയഺഗ഻കതവം: സുംഭവ഻ക്കഺവഽന് നഷ്ടത്ത഻ന് അനഽബന്ധമഺയ഻
വളീരകാടഽതലഺയ഻ര഻ക്കരഽത് ഇ൯ഷവറ൯സ഻ന് നല്പ്കഽന് വ഻ല. അങ്ങ഻ീന വന്ഺല്
ഇ൯ഷവറ൯സ് അന്ദ് ഺുയഺഗ഻കമഺയ഻ത്ത഼രഽും.
vi. ീപഺതഽനയം: കരഺ൪ സദഺചഺരത്ത഻നഽും, ീ ഺതഽനയത്ത഻നഽും വ഻രഽദ്ധമഺയ഻ര഻ക്കരഽത്.
4. ഇ൯ഷവറ൯സ്ഡ കരഺ൪
ഇ൯ഷവറ൯സ഻ണ്ീറ നഺലഺമീത്ത ഘടകും കരഺ൪ ഉടണ് ട഻യഺണ്. ഇവ഻ീട ന഻൪ദ഻ഷ്ട
റ഻സ്കഽകളുീട വ഻ലയഺയ഻ ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ലാീട
ണും സവ഼കര഻ക്കഽകയഽും, ഈ ന഻൪ദ഻ഷ്ട
റ഻സ്കഽകള്ക്ീക്കത഻ീര സഺണ് ത്ത഻ക സഽരക്ഷ നല്പ്കഽും എന്ഽും ഒരഽ കരഺ൪ഉടണ് ട഻ ന്ദ് കഺരും
ഉറപ്പു നല്പ്കഽന്ഽ. ഈ കരഺ൪ഉടണ് ട഻ ഇ൯ഷവറ൯സ് ു ഺള഻സ഻യഽീട രാ ത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും
നല്പ്കഽന്ത്.

സവയംപര഻ുശഺധ഻ക്കഽക ഇന1
തഺീഴ തന്഻ര഻ക്കഽന്വയ഻ല് ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറഺനഺവഺത്ത റ഻സ്ക് നത്?
I. അഗ്ന഻ബഺധ
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II. ുമഺഷണുംു ഺയ വസ്തഽക്കള്
III. ഭവനുഭദനും
IV. കപ്പല്പ്മഽങ്ങഽന്ത഻ലാീട ഉ ടഺകഽന് ചരക്കഽ നഷ്ടും

B. ഇ൯ഷവറ൯സ്ഡ കരഺ൪ – ന഻യമവശങ്ങള്
1. ഇ൯ഷവറ൯സ്ഡ ഇനകരഺറ഻ന്ീറ  ഇനന഻യമവശങ്ങള്
ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺറ഻ീല ച഻ല സവ഻ുശഷതകളുും ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺറ഻ീന ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്
ീ ഺതഽവഺയ ച഻ല ന഻യമങ്ങീള കഽറ഻ചാണുും നമഽക്കഽ ുനഺക്കഺും.
ഇ൯ഷവററഽും ആ൯ശ്ഴ൪ ീചയാറീപ്പട്ടവരഽും തമ്മ഻ല് ഒരഽ കരഺറ഻ല് ന൪ീപ്പുട ടതഽ ട് എന്ത്
ഇ൯ഷവറ൯സ഻ണ്ീറ ഒരഽ ഘടകമഺണ് എന്് നഺും ഇത഻ുനഺടകും മനസിന഻ലഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ഽ.
ര ട് കക്ഷ഻കളുും തമ്മ഻ല് ന഻യമസഺധഽതയഽള വ ഒരഽ ഉടണ് ട഻യ഻ല് ന൪ീപ്പടഽന്ത഻ീനയഺണ് കരഺ൪
എന്് റയഽന്ത്. 1872ല് ന഻ലവ഻ല് വന് ഇന്ത്യ ുകഺ ന്ദ്ടഺ്റ്റ് ആക്ട഻ണ്ീറ വ വസ്ഥകള്
ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺറഽകള് ഉള്ക്ീപ്പീട ഇന്ത്യയ഻ീല എലലഺ കരഺറഽകീളയഽും ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്തഺണ്.
2. Elements of a valid contract
ന഻യമസഺധഽതയഽള വ ഒരഽ കരഺറ഻ണ്ീറ ഘടകങ്ങള്:
a) ന഻ുവദനം ഇനനല്കല് ഇനന഻ുവദനം ഇനസവ഼കര഻യ്ക്കല്:
സഺധഺരണയഺയ഻, ന഻ുവദനും നല്പ്കഽന്ത് ഉ ുഭഺക്തഺവഽും, സവ഼കര഻യ്ക്ക്കഽന്ത് ആ൯ശ്ഴററഽും
ആണ്.
b) പര഻ഗണന
കക്ഷ഻കള്ക്ക്ക്
രസ് രും
ലഭ഻ുക്ക ടഽന്
ച഻ല
ുനട്ടങ്ങീള
കാട഻
കരഺറ഻ല്
ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കണും എന്ഺണ് ഇവ഻ീട അ൪ഥമഺക്കഽന്ത്. ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറീപ്പട്ടവ൪
നല്പ്കഽന് ന്ദ് ഼മ഻യവഽും നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്പ്കഺീമന് ഇ൯ഷവററഽീട വഺദ്ധരദഺനവഽും ആണ്
രസ് രമഽള വ ര഻ഗണനകള്.
c) കക്ഷ഻കള് ഇനതമിറ഻ലഽള്ള ഇനഉടന്പട഻ ഇന
ഒരഽ കഺരയും ഒുര അ൪ഥത്ത഻ല് തീന് ര

ട് കക്ഷ഻കളുും സമ്മത഻ുക്ക

ടതഺണ്.

d) കക്ഷ഻കളുീട ഇനക്ഷമത
കരഺറ഻ുല൪ീപ്പടഽന്
ര ട്
കക്ഷ഻കളുും
കരഺറ഻ുല൪ീപ്പടഺന്
ന഻യമ രമഺയ഻
അ൪ഹതയഽള വവയഺര഻ക്കണും. ഉദഺഹരണും ന്ദ് ഺയ ാ൪ത്ത഻യഺകഺത്തവ൪ക്ക് ഇ൯ഷവറ൯സ്
കരഺറ഻ല് ന൪ീപ്പടഺനഺകഽന്തലല.
e) ന഻യമസഺധഽത
കരഺറ഻ല് റയഽന് വസ്തഽ ആഥവഺ ആസ്ത഻ ന഻യമസഺധഽതയഽള വതഺയ഻ര഻ക്കണും ഉദഺഹരണും,
കള വക്കടത്ത് മഽതലഽകള് ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറഺനഺക഻ലല.
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++

പ്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്വ ഇന
i. ഭ഼ഷണ഻ ഇന
കഽറ്റകരമഺയ ര഻ത഻യ഻ല് സമ്മ൪ദും ീചലഽത്തല് എന്഻വ ഉള്ക്ീപ്പട്ടതഺണ്.
ii. അമ഻തമഺയ ഇനസവഺധ഼നം
ഉന്തസ്ഥ഻ത഻യ഻ലഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻ അയഺളുീട സ്ഥഺനുമഺ, സവഺധ഼നുമഺ
അധ഻കഺരുമഺ ഉ ുയഺഗ഻ചാണ് നയഺയമലലഺത്ത ുനട്ടങ്ങള് ുനടഺ൯ ന്ദ്ശമ഻യ്ക്ക്കല്.

അീലലക഻ല്

iii. തട്ട്യൂട്ട്഻പ്പഇ ഇന
അസതയമഺീണന്്
അറ഻യഺവഽന്
ന്ദ് സ്തഺവനകളഺല്
ഉ ടഺകഽന്
ീതറ്റ഻ദ്ധഺരണകളുീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് നട ട഻ീയടഽക്കഺ൯ ഒരഺള് മീറ്റഺരഺീള ുന്ദ് ര഻പ്പ഻ക്കല്. മനപ്പൂ൪േും സതയങ്ങീള
ഒള഻ചാണു
ീവയ്ക്ക്കഽന്തഽ മാലുമഺ അീലലക഻ല് ീതറ്റഺയ അവതരണും മാലുമഺ ഇങ്ങ഻ീന
സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഺും.
iv. ീതറ്റഇ
ഒരഽ സുംഭവീത്ത മനസിന഻ലഺക്കഽന്ത഻ുലഺ അത഻ണ്ീറ വയഖയഺനത്ത഻ുലഺ സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന്

഻ഴവ്.

സവയംപര഻ുശഺധ഻ക്കഽക ഇന2
തഺീഴതന്഻ര഻ക്കഽന്വയ഻ല് ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺറ഻ീല ഘടകമലലഺത്തതഽ നത് ?
I. ന഻ുവദനും നല്പ്കല് ന഻ുവദനും സവ഼കര഻യ്ക്ക്കല്
II. ഭ഼ഷണ഻
III.
ര഻ഗണന
IV. ന഻യമസഺധഽത
+

C. ഇ൯ഷവറ൯സ്ഡ കരഺറ഻ീല– സവ഻ുശഷതകള്
ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺറ഻ീല സവ഻ുശഷതകള് എീന്ത്ലലഺീമന്് ുനഺക്കഺും.
1. നഷ്ടപര഻ഹഺരം
നഷ്ട ര഻ഹഺരും
എന്ത്
ജ഼വ൯
സഽരക്ഷ
ു ഺള഻സ഻കള്
അലലഺത്തത഻ണ്ുമല്
ന്ദ് ുയഺഗ഻ക്കഺവഽന്വയഺണ്. അതഺയത് ഇനനഷ്ടം ഇനസഹ഻ുക്കണ്ട഻ ഇനവരഽന്ന ഇനുപഺള഻സ഻ ഇന
ഉടമസ്ഥ൯ ഇന നഷ്ടത്ത഻ന് ഇന മഽന്പഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന ഇന അുത ഇന സഺമ്പത്ത഻ക ഇന
അവസ്ഥയ഻ല് ഇന തീന്ന ഇന ത഻ര഻ീക ഇന എത്ത഻ക്കഽന്നത഻നഺവശ മഺയ ഇന പണം ഇന
നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺയ഻ ഇന
നല്കഽന്നതഺണ്.
ഇ൯ഷവറ൯സ്
ു ഺള഻സ഻മാലമഽള വ
കരഺറനഽസര഻ചാണ് ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക് സുംഭവ഻ചാണ നഷ്ടത്ത഻ന് തഽലയമഺയ
തഽക
നഷ്ട ര഻ഹഺരമഺയ഻ ലഭ഻ക്കഽും എന്് ഉറപ്പുവരഽത്തഽന്ഽ. ഈ നഷ്ട ര഻ഹഺരതഽക ഒര഻യ്ക്ക്കലഽും
സുംഭവ഻ചാണ നഷ്ടത്ത഻ലഽും അധ഻കമഺയ഻ര഻ക്ക഻ലല.
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അതഺയത് ഒരഺള് തണ്ീറ ആസ്ത഻ ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത്, സുംഭവ഻ചാണ നഷ്ടുത്തക്കഺള് കാടഽതല്
നഷ്ട ര഻ഹഺരും ുനട഻ ലഺഭും ഉ ടഺക്കഺ൯ ഺടഽള വതലല. അതഽീകഺ ട് ഇ൯ഷവറ൪ നഷ്ടത്ത഻ണ്ീറ
സഺണ് ത്ത഻ക മാലയും കണക്കഺക്ക഻ അത഻നനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്പ്ുക ടത്.

ഉദഺഹരണം
രഺമ൯ തണ്ീറ 10ലക്ഷും വ഻ലമത഻യ്ക്ക്കഽന് വ഼ട് ീമഺത്തും തഽകയ്ക്ക്ക് ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന്ഽ.
അഗ്ന഻ബഺധമാലും അുദഹത്ത഻ന് 70000 രാ യഽീട
നഷ്ടും സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന്ഽ. ഇ൯ഷവറ൯സ്
കണ് ന഻ രഺമന് 70000 രാ യഽീട നഷ്ട ര഻ഹഺരമഺണ് നല്പ്കഽക. 70000ത്ത഻ല് കാടഽതല് തഽക
നഷ്ട ര഻ഹഺരമഺയ഻ ലഭ഻യ്ക്ക്കഺ൯ ആ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് അ൪ഹതയ഻ലല.
ഇന഻ വസ്തഽ അത഻ണ്ീറ ീമഺത്തും വ഻ലയ്ക്ക്ക് ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന്഻ലല എീന്ഺരഽ സഺഹചരയും
കണക്ക഻ീലടഽക്കഽക. ആ സഺഹചരയത്ത഻ല് അയഺള്ക്ക്ക് ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്തത഻ന് ആനഽ ഺത഻കമഺയ
നഷ്ട ര഻ഹഺരത്ത഻ന് മഺന്ദ്തുമ അ൪ഹത ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽകയഽള വൂ.
10ലക്ഷും രാ
വ഻ലമത഻യ്ക്ക്കഽന് വ഼ട് 5ലക്ഷും രാ യ്ക്ക്കഺണ് ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത഻രഽന്ീതന്്
കരഽതഽക. അഗ്ന഻ബഺധമാലും സുംഭവ഻ചാണ നഷ്ടും 60000 രാ യഺീണക഻ല്, ആയഺള്ക്ക്ക് ഈ 60000
രാ
നഷ്ട ര഻ഹഺരമഺയ഻ ലഭ഻യ്ക്ക്കഺ൯ അ൪ഹതയ഻ലല. വ഼ട്ടുടമ വ഻ട഻ണ്ീറ കഽത഻ വ഻ല
മഺന്ദ്തും ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്തതഽ ീകഺ ട് നഷ്ട ര഻ഹഺരമഺയ഻ 50% [30000 രാ ] മഺന്ദ്തമഺണ്
അ൪ഹമഺയ഻ട്ടുള വത്. ഇത് കഽറഞ്ഞ ഇ൯ഷവറ൯സ് [underinsurance] എന്റ഻യീപ്പടഽന്ഽ.
നഷ്ട ര഻ഹഺരത്ത഻ണ്ീറ അളവ് നതഽ തരത്ത഻ലഽള വ ഇ൯ഷവറ൯സ് എന്ത഻ീന ആന്ദ്ശയ഻ചാണഺണ്
ഇര഻ക്കഽന്ത്.
ജ഼വ൯ സഽരക്ഷ അലലഺീതയഽള വ ു ഺള഻സ഻കള്, വസ്തഽക്കുളഺ ബഺധയതകുളഺ ഇ൯ഷവ൪
ീചയാറുണ്ു ഺള്
ഇ൯ഷവ൪
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
നഷ്ടത്ത഻ന്
തത്തഽലയമയ
തഽക
നഷ്ട ര഻ഹഺരമഺയ഻ ലഭ഻യ്ക്ക്കഺവഽന്തഺണ്. അതഺയത് നഷ്ടും സുംഭവ഻ചാണുതഺ ുക് ഺട്
സുംഭവ഻ചാണുതഺ ആയ വസ്തഽ മഺറ്റ഻ സ്ഥഺ ഻യ്ക്ക്കഺനഽള വ തഽക അങ്ങഺട഻ വ഻ലയ഻ല് ന഻ന്ഽും
ുതയ്ക്മഺന നഷ്ടും കഽറചാണ് ലഭ഻യ്ക്ക്കഽന്തഺണ്.
നഷ്ട ര഻ഹഺരും തഺീഴ

റയഽന് നീതക഻ലഽും വ഻ധത്ത഻ല് ത഼൪പ്പു കല്പ് ഻യ്ക്ക്കഺവഽന്തഺണ്:


ണമഺയ഻ നല്പ്കഽക
 ുക് ഺടഽകള് ത഼൪ത്ത് നല്പ്കഽക
 നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ചാണത഻ന് കരും ഽത഻യവ നല്പ്കഽക

ഽന൪ന഻൪മ്മഺണും
ീചയ്ക്ത്
നല്പ്കഽക
ഉദഺഹരണത്ത഻ന്
ഽന൪ന഻൪മ്മ഻ചാണ നല്പ്കഽക. ഇന
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വ഼ട്

Diagram 1: നഷ്ടപര഻ഹഺരം

ച഻ല വസ്തഽക്കളുീട കിതയമഺയ മാലയും നഷ്ടും സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന് സമയത്ത് ന഻൪ണയ഻ക്കഺ൯
എളുപ്പമഺയ഻ര഻ക്ക഻ലല. ഉദഺഹരണത്ത഻ന് ച഻ല
ഺരണ് രയ സവത്തഽക്കളുീടുയഺ അമാലയമഺയ
കരീകിശലവസ്തഽക്കളുീടുയഺ വ഻ല. അതഽു ഺീല സമഽന്ദ്ദ ഇ൯ഷവറ൯സ് ു ഺള഻സ഻കള഻ല്
കഽത഻യഺന്ദ്തക്ക഻ടയ഻ല് ീവചാണ് സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന് കപ്പല കടങ്ങള഻ല് ുനര഻ടഽന് നഷ്ടും
ത഻ട്ടീപ്പടഽത്തഽക എളുപ്പമലല.
അത്തരും സര൪ഭങ്ങള഻ല് സമ്മത മാലയും എന് തതവമഺണ് ൂകീകഺള വുന്ത് ഇ൯ഷവററഽും
ഇ൯ഷവറ൯സ് ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽും ുച൪ന്് ഇ൯ഷവറ൯സ്
കരഺറ഻നഽ മഽന്് തീന്
ഇരഽകാട്ട൪ക്കഽും സമ്മതമഺയ ഒരഽ തഽക ത഼രഽമഺന഻യ്ക്ക്കഽന്ഽ. ാ൪ണമഺയ നഷ്ടും സുംഭവ഻ചാണഺല്,
ഇ൯ഷവ൪ സമ്മത഻ചാണ തഽക നല്പ്കഺ൯ ബഺധയസ്ഥനഺണ്. ഇത്തരും ു ഺള഻സ഻കള് ‚സമിറതമാല  ഇന
ുപഺള഻സ഻‛ എന്റ഻യീപ്പടഽന്ഽ.
a) പകരം ഇനനല്കല്
നഷ്ട ര഻ഹഺരതതവീത്ത ആന്ദ്ശയ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്തഺണ്

കരും നല്പ്കല്.

ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത വസ്തഽവ഻ീന സുംബന്ധ഻ചാണുള വ എലലഺ അവകഺശങ്ങളുും,
ര഻ഹഺരങ്ങളുും
ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ഻ല് ന഻ന്ഽും
ഇ൯ഷവററ഻ുലയ്ക്ക്ക് മഺറ്റുന്ത഻ീനയഺണ്
കരും
നല്പ്കല് എന്് ഉുദശ഻ക്കഽന്ത്.
അതഺയത് മാന്ഺമീതഺരഺളുീട അന്ദ്ശദ്ധീകഺ ടഺണ്
ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നഷ്ടും
സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഺന഻ടയഺകഽകയഽും
നഷ്ട ര഻ഹഺരും
ലഭ഻യ്ക്ക്കഽകയഽും
ീചയ്ക്തഺല്,
നഷ്ടും
സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഺന഻ടയഺക്ക഻യ മാന്ഺും വയക്ത഻യഽീട
ക്കല് ന഻ന്ഽും നഷ്ട ര഻ഹഺരും ുനട഻
എടഽുക്ക ടത്
ഇ൯ഷവററഽീട ഉത്തരവഺദ഻തവമഺണ്. ഈടഺുക്ക ടഽന് നഷ്ട ര഻ഹഺരതഽക
ഇ൯ഷവറ൯സ്
കണ് ന഻
നല്പ്കഽന്
തഽകയ്ക്ക്ക്
തഽലയമഺയ഻ര഻ക്കണീമന്
കഺരയും
ന്ദ്ശദ്ധ഻യ്ക്ുക്ക ടതഽ ട്.  ഇന
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Subrogation: It is the process an insurance company uses to recover claim
amounts paid to a policy holder from a negligent third party.
Subrogation can also be defined as surrender of rights by the insured to an insurance
company that has paid a claim against the third party.

ഉദഺഹരണം
മ഻,ക഻ുഷഺറ഻ണ്ീറ വ഼ട്ടു കരണങ്ങള് സ഻ലവ഻യ൯ ന്ദ്ടഺ൯സ്ു ഺ൪ട്ട് സ൪േ഼സ് എന് കണ് ന഻
ീകഺ ടഽു ഺകഽകയഺയ഻രഽന്ഽ. ൂന്ദ്ഡവറഽീട അന്ദ്ശദ്ധമാലും അവയ്ക്ക്ക് 45000 രാ യഽീട നഺശും
സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന്ഽ. ഇ൯ഷവറ൪ ക഻ുഷഺറ഻ന്
30000രാ
നല്പ്കഽന്ഽ.
ഇ൯ഷവറ൪ ക഻ുഷഺറ഻ന്
നല്പ്ക഻യ 30000രാ , അത഻ല് കാടഺീത ഇ൯ഷവറ൪ക്ക് സ഻ലവ഻യ൯ ന്ദ്ടഺ൯സ്ു ഺ൪ട്ട഻ല് ന഻ന്ഽും
ഈടഺക്കഺവഽന്തഺണ്.
അവകഺശീപ്പട്ട (േയ഻ും ീചയ്ക്ത) തഽക 45,000 രാ ആീണന്ഽും, ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ഇ൯ഷവറ൪ 40,000 രാ
നല്പ്ക഻ എന്ഽും കരഽതഽക. സബ്ുറഺുഗഷന് ന്ദ് കഺരും ഇ൯ഷവറ൪ക്ക്
സ഻ലവ഻യ൯ ന്ദ്ടഺ൯സ്ു ഺ൪ട്ട഻ല് ന഻ന്ഽും 45,000 രാ
ഈടഺക്കഺവഽന്തഺണ്, അങ്ങ഻ീന
സുംഭവ഻ചാണഺല് ഭഺക്ക഻ 5000 രാ ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ത഻ര഻ീക നല്പ്ുക ടതഺണ്.
ഇത് ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻, ഒര഻യ്ക്ക്കല് ഇ൯ഷവറ൯സ് കണ് ന഻യ഻ല് ന഻ന്ഽും,
഻ന്഼ട്
മാന്ഺും വയക്ത഻യ഻ല് ന഻ന്ഽും എന്഻ങ്ങീന ര ട് തവണ
ണും ഈടഺക്കഽന്ത് തടയഽന്ഽ.
നഷ്ട ര഻ഹഺര ുകസഽകള഻ല് മഺന്ദ്തുമ സബ്ുറഺുഗഷന് ന്ദ് ഺുയഺഗ഻കമഺകാ.

ഉദഺഹരണം

മ഻.സഽുരഷ് ഒരഽ വ഻മഺന കടത്ത഻ല് മര഻ക്കഽന്ഽ. ജ഼വ൯സഽരക്ഷ ഇ൯ഷവറ൪ വഺദ്ധരദഺനും ീചയ്ക്ത
50ലക്ഷും രാ യഽും, വ഻മഺനകണ് ന഻ നഷ്ട ര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്പ്കഽന് 15ലക്ഷും രാ യഽും
ീമഺത്തത്ത഻ല് അയഺളുീട കഽടഽുംബത്ത഻നവകഺശീപ്പട്ടതഺണ്.
b) സംഭഺവന ഇന
ഈ തതവും ജ഼വ൯ സഽരക്ഷ അലലഺത്ത ു ഺള഻സ഻കീള ബഺധ഻ക്കഽന്തഺണ്. നഷ്ട ര഻ഹഺരും എന്
തത്തവത്ത഻ണ്ീറ
഻ന്ത്ഽട൪ചാണയഺണ്
഻ര഻വ്. ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ീ ര഻ല് മാലും ഉ ടഺയ
നഷ്ടുത്തക്കഺള് കാടഽതല് തഽക അയഺള് ുനടഽന്഻ലല എന്് ഉറപ്പുവരഽത്തഽന്ഽ. ഇന

ന഻൪വ്വചനം
ഒുര ആസ്ത഻ തീന്
ല ഇ൯ഷവറ൯സ് കണ് ന഻കള഻ലഺയ഻ ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുകയഺീണക഻ല്
എലലഺ ഇ൯ഷവറ൯സ് കണ് ന഻കള഻ല് ന഻ന്ഽും നഷ്ട ര഻ഹഺരമഺയ഻ ലഭ഻ക്കഽന് ആീക തഽക
യഥഺ൪ഥത്ത഻ല് സുംഭവ഻ചാണ നഷ്ടുത്തക്കഺള് കാടരഽത് എന്ഺണ് ഈ തതവും സാച഻പ്പ഻ക്കഽന്ത്.
ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻
ല ഇ൯ഷവററഽകള഻ല് ന഻ന്ഽമഺയ഻ മഽഴഽവ൯
ണവഽും
ൂകപ്പറ്റുകയഺീണക഻ല്
ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ നഷ്ടത്ത഻ല് ന഻ന്ഽും ലഺഭും
ഉ ടഺക്കഽന്തഺയ഻ര഻ക്കഽും
ഈ
അവസ്ഥ
നഷ്ട ര഻ഹഺരും
എന്
തതവീത്ത
മറ഻കടക്കഽന്തഺണ്.
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ഉദഺഹരണം
സേ൪ഭം ഇന1
മ഻.
ന്ദ്ശ഼ന഼വഺസ്
അയഺളുീട
24
ലക്ഷും
രാ
വ഻ലമത഻യ്ക്ക്കഽന്
വ഼ട഻നഺയ഻
അഗ്ന഻ബഺധയ്ക്ീക്കത഻ീരയഽള വ ു ഺള഻സ഻ 12 ലക്ഷും രാ
വ഼തും ര ട്
ഇ൯ഷവറ൯സ്
കണ് ന഻കള഻ലഺയ഻ എടഽക്കഽന്ഽ.. അഗ്ന഻ബഺധമാലും വ഼ട് ഭഺഗ഻കമഺയ഻ നശ഻ക്കഽകയഽും, ആീക
സുംഭവ഻ചാണ നഷ്ടും 6 ലക്ഷും രാ ീയന്് കണക്കഺക്കഽന്ഽ. അയഺള് 6 ലക്ഷും രാ
ര ട്
ഇ൯ഷവറ൯സ് കണ് ന഻കള഻ലഽും േയ഻ും ീചയാറുന്ഽ. ര ട് ഇ൯ഷവറ൪മഺരഽും 6 ലക്ഷും രാ വ഼തും
നല്പ്കഺ൯ വ഻സമ്മത഻ക്കഽന്ഽ.
ഓുരഺരഽത്ത൪ക്കഽും നഷ്ടത്ത഻ണ്ീറ 50% വീര ക഻ീട്ടടഽക്കഺും എന്ഽും, അത഻നഺല് ഓുരഺരഽത്തരഽും
നഷ്ടത്ത഻ണ്ീറ 50% നല്പ്കഺും എന്ഽള വ ന഻ല ഺട് അവ൪ സവ഼കര഻യ്ക്ക്കഽകയഽും, 3 ലക്ഷും രാ
വ഼തും നല്പ്കഽകയഽും ീചയാറുന്ഽ.
സേ൪ഭം 2
റ഻ഷ഻ തന഻യ്ക്ക്കഺയ഻ ര ട് ീമഡ഻ക്കലയ഻ും ു ഺള഻സ഻കള് 2, 50,000 രാ യ്ക്ക്ക് X കണ് ന഻യ഻ല്
ന഻ന്ഽും 1, 50,000 രാ യ്ക്ക്ക് Y കണ് ന഻യ഻ല് ന഻ന്ഽമഺയ഻ എടഽക്കഽന്ഽ. ഒരഽ അസഽഖീത്ത തഽട൪ന്്
ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ 1, 60,000 രാ ച഻ലവഺകഽന്ഽ. ഈ 1, 60,000 രാ യഽീട നഷ്ട ര഻ഹഺരും ര ട്
കണ് ന഻കളുും ന഻രക്ക് അനഽ ഺതത്ത഻ല്
ക഻ട്ട് നല്പ്കഽന്തഺയ഻ര഻ക്കഽും. ഓുരഺ കണ് ന഻യഽും
നല്പ്ുക ടഽന് വ഻ഹ഻തും തഺീഴ തന്഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ് കഺരമഺണ്
X കണ് ന഻: 1, 60,000 x2, 50000/ (2, 50, 000 + 1, 50, 000) = RS 1, 00.000
Y കണ് ന഻: 1, 60,000 x 250,000/ (2, 50, 000 + 1, 50, 000) = Rs 60, 000
2. ഉപര഻മൂെ്സ്ഡ ഇനഅീലലങ്ക഻ല് ഉന്നത ഇനവ഻ശവഺസം
നലല ഇന വ഻ശവഺസത്ത഻നഽം ഉന്നത ഇന സ്ഥ഻ത഻യ഻ലഽള്ള ഇന വ഻ശവഺസത്ത഻നഽം തമ്മ഻ല്
വയതയഺസും ഉ ട്.

a) നലല ഇനവ഻ശവഺസം
ീ ഺതഽവഺയ഻ എലലഺ ീകഺുമഴ്സ഻യല് കരഺറഽകളുീടയഽും ന഻യമ രമഺയ ബഺധയത അവയഽീട
ഇട ഺടഽകള഻ല് വ഻ശവഺസയത ഽല൪ത്തഽക എന്തഺണ്. അവ഻ീട തട്ട഻ുപ്പഺ വ് ചനുയഺ ഺട഻ലല.
വ഻ശവഺസയത എന് ഈ ക൪ത്തവയത്ത഻നപ്പുറും വ഻ല്പ് നക്കഺര൯ ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന്
വസ്തഽവ഻ീന സുംബന്ധ഻ചാണ് ഒരഽ വ഻വരങ്ങളുും ഉ ുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻
കഽീവയ്ക്ക്കഽവഺ൯
ഺടഽള വതലല.
ഇവ഻ീട ഺല഻ുക്ക ട ന഻യമും എന്ത് “Caveat Emptor” അതഺയത് ഉപുഭഺക്തഺവ് ഇന
ജ്ഺഗരാകരഺയ഻ക്കണം എന്ഺണ്.
കരഺറ഻ീല കക്ഷ഻കള് ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന് വസ്തഽവ഻ീന സാക്ഷ്മന഻ര഼ക്ഷണും നടത്തഽകയഽും, ഒരഽ
കക്ഷ഻ മുറ്റ കക്ഷ഻ീയ ീതറ്റ഻ദ്ധര഻പ്പ഻ക്കഺീത ഇര഻ക്കഽകയഽും, എലലഺ ുചഺദയങ്ങള്ക്ക്കഽും
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സതയസന്ധമഺയ഻ ഉത്തരും
കഺരയമ഻ലല

റയഽകയഽും ീചയ്ക്തഺല് മുറ്റ കക്ഷ഻യ്ക്ക്ക് കരഺ൪ ഒഴ഻വഺുക്ക ട

ഉദഺഹരണം
ചന്ദ്രുശഖര൯ നഺയ൪ ഒരഽ ീടല഻വ഻ഷ൯ ുഷഺറാമ഻ല് ു ഺകഽന്ഽ. അവ഻ീട അയഺള് ഒരഽ ഺട്
സവ഻ുശഷതകളുള വ ഒരഽ ട഻വ഻ കഺണഽകയഽും അത഻ല് തത് രനഺകഽകയഽും ീചയാറുന്ഽ.
ചന്ദ്രുശഖര൯ നഺയ൪ ഇഷ്ടീപ്പട്ട ആ ട഻വ഻ ഗഽണന഻ലവഺരും കഽറഞ്ഞതഺീണന്ഽും
ല
ഉ ുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്കഽും അത഻ീന കഽറ഻ചാണ്
രഺത഻ ഉ ീടന്ഽും അവ഻ീടയഽള വ ീസയ഻ല്പ്സ്മഺന്
അനഽഭവങ്ങളഺല് വയക്തമഺയ഻ അറ഻യഺമഺയ഻രഽന്ഽ. എന്ഺല് വ഻ല്പ് നീയ ന്ദ് ത഻കാലമഺയ഻
ബഺധ഻ക്കഽും എന്ഽള വ ഭയത്തഺല് അയഺള് ഇത് ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽന്഻ലല.
അയഺള഻ല് ഇനവഞ്ചനഺകഽറ്റം ഇനുുരഺപ഻ക്കഺുമഺ?
ീസയ഻ല്പ്സ്മഺുനഺട് ആ ഉത് ന്ത്ത഻ണ്ീറ ഗഽണന഻ലവഺരീത്ത കഽറ഻ചാണ് ത഻രക്കഽകയഽും അയഺള്
അത് വളീര നലല
ഗഽണന഻ലവഺരമഽള വതഺീണന്്
റയഽകയഽും ീചയ്ക്ത഻രഽീന്ക഻ല് ഈ
സഺഹചരയും മഺറഽമഺയ഻രഽുന്ഺ?
b) ഉന്നതമഺയ ഇനവ഻ശവഺസം ഇന ഇന ഇന
ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺ൪ ന഻ലന഻ല്പ്ക്കഽന്ത് ഒരഽ വയതയസ്തമഺയ അട഻ത്തറയ഻ലഺണ്. ഇ൯ഷവ൪
ീചയാറുന് വസ്തഽവ഻ീന കഽറ഻ചാണുള വ എലലഺത്തരും വ഻വരങ്ങളുും അത഻ീനകഽറ഻ചാണ് അറ഻വ഻ലലഺത്ത
ഇ൯ഷവറ൪ക്ക് ക൪ന്് ീകഺടഽക്കഺനഽള വ ബഺധയത ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽ ട്.
മഽഖയവസ്തഽതകള് എന്ഺല് ഇ൯ഷവറ൪ക്ക്
ത഼രഽമഺനും ൂകീകഺള വഺ൯ സഹഺയ഻ക്കഽന്ഽ:
 റ഻സ്ക് നീറ്റടഽക്കണുമഺ ുവ

തഺീഴ

റയഽന്

കഺരയങ്ങള഻ല്

ഉച഻തമഺയ

ടുയഺ

 അഥവഺ നീറ്റടഽക്കഽകയഺീണക഻ല് ഈടഺുക്ക ടഽന് ന്ദ് ഼മ഻യവഽും മറ്റു ഉ ഺധ഻കളുും
എന്ത്ഺയ഻ര഻ക്കണും
ഉന്ത വ഻ശവഺസും എന് ന഻യമ രമഺയ ബഺധയത സഺധഺരണ ന഻യമത്ത഻ല് തഺീഴ വരഽന്തഺണ്.
ഈ ബഺധയത ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന് വയക്ത഻ക്ക് അറ഻യഺവഽന് മഽഖയവസ്തഽതകള് മഺന്ദ്തമലല മറ഻ചാണ്
അയഺള് അറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ുക്ക ടഽന് വസ്തഽതകള്ക്ക്കഽും ബഺധകമഺണ്.
ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺ൪ വളീര വല഻യ ന഻യമ ബഺധയതകള്ക്ക്ക് വ഻ുധയമഺണ്. ഇ൯ഷവറ൯സ഻ണ്ീറ
കഺരയത്ത഻ലഺകഽണ്ു ഺള് വ഻ശവഺസ ഉടണ് ട഻കള് വളീര ഉയ൪ന് വ഻ശവഺസ കരഺറഽകളഺയ഻
മഺറഽന്ഽ. "ീ ര഻മ ൂഫ്സ്" എന്ത് ുചഺദ഻ചാണഺലഽും ഇീലലക഻ലഽും കിതയവഽും ാ൪ണവഽമഺയ
മഽഖയവസ്തഽക്കള് സവയും ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺനഽള വ മഽഖയമഺയ ബഺധയതകളഺണ്.
പാ൪ണ്ണമഺയ ഇന ീവള഻ീപ്പടഽത്തല് ഇനഎന്നഺല് ഇനഎത്ഫഇ?
എലലഺവ഻ധ
മഽഖയ
അനഽശഺസ഻ക്കഽന്ഽ ട്.

വസ്തഽക്കളുും

ീവള഻ീപ്പടഽത്തണീമന്
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ന഻യമബഺധയത

ന഻യമും

ഉദഺഹരണം
i.

ഇ൯ഷവ൪ ഇന എടഽക്കഽന്ന ഇന വ ക്ത഻ ഇന നല്കഽന്ന ഇന ീതറ്റ഻ത്പര഻പ്പ഻യ്ക്കഽന്ന ഇന
വസ്ഡതഽതകള് ഇന

ൂഹപ്പ൪ ീട൯ഷ൯ അനഽഭവ഻യ്ക്ക്കഽന്തഽും അടഽത്തകഺലത്ത് ഒരഽ ീചറ഻യ ഹിദയസ്തുംഭനും
വന്഻ട്ടുള വതഽമഺയ ഒരഽ ഉുദയഺഗസ്ഥ൯ ഈ വസ്തഽത മറചാണുീവചാണുീകഺ ട് ഒരഽ ു ഺള഻സ഻
എടഽക്കഺ൯ ത഼രഽമഺന഻യ്ക്ക്കഽന്. ഈ ു ഺള഻സ഻ നല്പ്കഽണ്ു ഺള് യഥഺ൪ഥ വ഻വരങ്ങള്
മറചാണുീവചാണതഽ മാലും ഇ൯ഷവറ൪ വ് ച഻ക്കീപ്പടഽകയഺണ് ഉ ടഺയത്. ഇന
ii. ഇ൯ഷവററഽീട ഇന
വസ്ഡതഽതകള്

ഭഺഗത്തഽ ഇന

ന഻ന്നഽള്ള ഇന

ീതറ്റ഻ത്പര഻പ്പ഻യ്ക്കഽന്ന ഇന

ഒരഽ ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന് വയക്ത഻ തണ്ീറ ഹിദയഭ഻ത്ത഻യ഻ല് ഒരഽ സഽഷ഻രും ഉ ീടന്ഽള വ
വസ്തഽത ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല് ുഫഺറത്ത഻ല് ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽന്ഽ. ഇ൯ഷവ൪ ഇത് സവ഼കര഻യ്ക്ക്കഽന്ഽ.
ുക്ഷ ന഻ലവ഻ലഽള വ അസഽഖങ്ങള്ക്ക്ക് 4 വ൪ഷുത്തയ്ക്ക്ക് ഇ൯ഷവറ൯സ് ലഭ഻ക്ക഻ലല എന്
വസ്തഽത ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ഻ല് ന഻ന്ഽും മറചാണുീവയ്ക്ക്കഽന്ഽ.
c) മഽഖ മഺയ ഇനവസ്ഡതഽതകള് ഇന
ന഻൪േചനും അനഽസര഻ചാണ് മഽഖയ വസ്തഽതകള് എന്ഺല് റ഻സ്ക് നീറ്റടഽക്കണുമഺ ുവ ടുയഺ
എന്് ത഼രഽമഺന഻യ്ക്ക്കഺനഽും ന്ദ് ഼മ഻യ തഽകയഽും മറ്റു ഉ ഺധ഻കള് എീന്ത്ഺീക്കയഺകണീമന്്
ത഼൪ചാണീപ്പടഽത്തഺനഽും ഇ൯ഷവറ൯സ് കണ് ന഻കള്ക്ക്ക് ുവ ടഽന് വസ്തഽക്കളുും വ഻വരങ്ങളുമഺണ്.
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഺത഻രഽന് ഒരഽ വ഻വരും മഽഖയമഺുണഺ അലലുയഺ എന്ത്, ആ ന്ദ് ുതയകുകസ഻ണ്ീറ
സഺഹചരയമനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും. അത് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത് ന഻യമുകഺടത഻ ആയ഻ര഻ക്കഽും.
റ഻സ്ക഻ീന
സുംബന്ധ഻ക്കഺവഽന്
വസ്തഽതകള്
ഇ൯ഷവ൪
ീചയാറീപ്പടഽന്
വയക്ത഻
ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത ടതഽ ട്.
ഇ൯ഷവറ൯സ഻ല് ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത

ടഽന് മഽഖയവസ്തഽതകള഻ല് ച഻ലവ നമഽക്ക് ുനഺക്കഺും:

i.

സഺധഺരണയ഻ല് കവ഻ഞ്ഞ അധ഻ക അ കടസഺധയതയഽള വ റ഻സ്ക഻ീന കഽറ഻ചാണുള വ
വ഻വരങ്ങള്. ഉദഺഹരണത്ത഻ന് എളുപ്പത്ത഻ല് ത഼ ഻ട഻യ്ക്ക്കഽന്ഽ എന് വ഻വരും;
ട്
ഉ ടഺയ഻രഽന് ുരഺഗവ഻വരങ്ങള്

ii.

മറ്റു ഇ൯ഷവറ൪മഺര഻ല് ന഻ീന്ടഽത്ത ു ഺള഻സ഻കളുീട വ഻വരവഽും അവയഽീട ഇന്ീത്ത
അവസ്ഥയഽും.

iii.

ഇ൯ഷവറ൯സ഻നഽള വ അു ക്ഷഺുഫഺറത്ത഻ുലഺ ന്ദ് ുപ്പഺസല് ുഫഺറത്ത഻ുലഺ ഉള വ എലലഺ
ുചഺദയങ്ങളുും മഽഖയവസ്തഽതകള് ആയ഻
ര഻ഗണ഻ുക്ക ടതഺണ് കഺരണും ഇവ
ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന് വസ്തഽവ഻ണ്ീറ അ കടസഺധയതയഽീട വ഻വ഻ധ വശങ്ങീള
കഽറ഻ചാണുള വവയഺയ഻ര഻ക്കഽും. എലലഺ അ൪ഥത്ത഻ലഽും ഈ ുചഺദയങ്ങള്ക്ക്ക് സതയസന്ധമഺയ
ഉത്തരങ്ങള് നല്പ്ുക ടതഺണ്.

മഽഖയ വസ്തഽക്കള്ക്ക്കഽള വ ഉദഺഹരണങ്ങള് തഺീഴ
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റയഽന്വയഺണ്:

ഉദഺഹരണം
i.

അഗ്ന഻ബഺധ(െയ൪) ഇ൯ഷവറ൯സ്ഡ
 ീകട്ട഻ടന഻൪മ്മഺണും
 കഽട഻ ഺ൪പ്പ് (ഉദഺ. ഓഫ഼സ്, ഭവനും, കട, സുംഭരണശഺല, വയവസഺയ ശഺല,
തഽടങ്ങ഻യവ.)
 സുംഭര഻ചാണുതഺ ഉത് ഺദ഻പ്പ഻ചാണുതഺ ആയ വസ്തഽക്കളുീട സവഭഺവും അതഺയത് ത഼
഻ട഻ക്കഺത്തവ, ത഼ ഻ട഻ക്കഽന്വ, എളുപ്പത്ത഻ല് ത഼ ഻ട഻ക്കഽന്വ തഽടങ്ങ഻യവ.

ii. മൂറ൯ ഇ൯ഷവറ൯സ്ഡ
 ീ ഺത഻യഽന് ര഼ത഻ അതഺയത് ഒറ്റ
ഺക്ക഻ലഺുണഺ അുതഺ ഇരട്ട ചഺക്ക഻ലഺുണഺ,
ഽത഻യ ന്ദ്ഡമ്മ഻ലഺുണഺ ഉ ുയഺഗ഻ചാണ ന്ദ്ഡമ്മ഻ലഺുണഺ; തഽടങ്ങ഻യവ.
 ചരക്കഽകളുീട സവഭഺവും (ഉദഺ.
ഽത഻യ യന്ദ്ന്ത്മഺുണഺ അുതഺ ഉ ുയഺഗ഻ചാണ
യന്ദ്ന്ത്മഺുണഺ തഽടങ്ങ഻യവ.)

iii. ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺ൪ ഇനവഺഹന ഇ൯ഷവറ൯സ്ഡ






എ് ച഻ണ്ീറ വയഺപ്തും (സവകഺരയ വഺഹനും)
ന഻൪മ്മ഻ചാണ വ൪ഷും
ന്ദ്ടക്ക഻ണ്ീറ ഉള്ക്ീക്കഺള വഺനഽള വ അളവ് (ുടഺുണജ്)
വഺഹനത്ത഻ണ്ീറ ഉ ുയഺഗും നത് തരും
വഺഹനും നത് സ്ഥലത്തഺണ് ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത് എന്ത്

iv. ുപഴ്സണല് ഇന ുകസ഻ഡന്റ് ഇന
ഇ൯ഷവറ൯സ്ഡ





(വ ക്ത഻പരമഺയ ഇന

അപകടങ്ങള്) ഇന

ീചയാറുന് ീതഺഴ഻ല഻ണ്ീറ സവഭഺവും
ന്ദ് ഺയും
ഉയരവഽും ഭഺരവഽും
അുംഗൂവകലയും മഽതലഺയവ.

v. ീഹല്ത്തഇ ഇന(ുുരഺഗ ) ഇ൯ഷവറ൯സ്ഡ
 നീതക഻ലഽും ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യയ്ക്ക്ക് വ഻ുധയമഺയ഻ട്ടു ുടഺ
 ന്ദ് ുമുമഺ രക്തസമ്മ൪ദുമഺ ഉ ുടഺ
vi. ജ്നറല് ഇന(സഺധഺരണ) ഇ൯ഷവറ൯സ്ഡ
 മഽണ് ് നീതക഻ലഽും ഇ൯ഷവറ൪ ഇ൯ഷവറ൯സ഻നഽള വ അു ക്ഷ ന഻രസ഻ചാണ഻ട്ടു ുടഺ
കാടഽതല് ന്ദ് ഼മ഻യും ഈടഺക്ക഻യ഻ട്ടു ുടഺ ു ഺള഻സ഻ ഽതഽക്കഺ൯ വ഻സന്ത഻ചാണ഻ട്ടു ുടഺ
എന്് തഽടങ്ങ഻യ വ഻വരങ്ങള്
 ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് മഽന്ഽ ടഺയ഻ട്ടുള വ നഺശനഷ്ടങ്ങള്
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പ്പധഺനമഺയവ
ീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ടഽന്ന ഇന ുവശ മ഻ലലഺത്ത ഇന വസ്ഡതഽതകള് ഇന [ഇ൯ഷവറ൪ ഇന
ുവശ ീപ്പടഺത്ത ഇനപക്ഷം]
നഷ്ട ര഻ഹഺരും ത഼൪ചാണീപ്പടഽത്തഽന്വ൪ ആവശയീപ്പടഺത്ത
ആവശയമ഻ലലഺത്ത വസ്തഽതകള് തഺീഴ റയഽന്ഽ:
i. റ഻സ്ക് അ കടസഺധയത കഽറയ്ക്ക്കഺ൯ ൂകീകഺ
ഉദഺ: അഗ്ന഻ശമനയന്ദ്ന്ത്ത്ത഻ണ്ീറ ഉ ുയഺഗും.

ക്ഷും

ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത

ടഽന്

ട നട ട഻കള്

ii.

ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് അറ഻വ഻ലലഺത്ത വസ്തഽതകള് ഉദഺഹരണും: ഉയ൪ന്
രക്തസമ്മ൪ദമഽള വ ഒരഽ വയക്ത഻ ഒരഽ ുക്ഷ ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് സമയത്ത് ഇത഻ീന
കഽറ഻ചാണ് ുബഺധവഺനഺയ഻രഽന്഻ലല എക഻ല്, വസ്തഽതകള് ീവള഻ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ലല എന്
കഽറ്റും അയഺള഻ല് ആുരഺ ഻ക്കഺനഺവ഻ലല.

iii.

ഒരഽ ഺട് ശഽഷ്കഺന്ത്഻ുയഺീട ക ീടുത്ത ട഻യ഻രഽന് വസ്തഽതകളുീട എലലഺും
സാക്ഷ്മമഺയ വസ്തഽതകള് ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത ട ആവശയും ഇലല. കാടഽതല് സാക്ഷ്മമഺയ
വ഻വരങ്ങള് ആവശയമഺകഽന് ക്ഷും അത്തരും ുചഺദയങ്ങള് ുചഺദ഻ക്കഺനഽള വ വയന്ദ്ഗത
ഇ൯ഷവറ൪ക്ക് ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും

iv.

ന഻യമവശങ്ങള്: ഭാമ഻ സുംബന്ധമഺയ ന഻യമങ്ങള് എലലഺവരഽും അറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ുക്ക

v. ഉദഺഹരണും:
സ്ുഫഺടകവസ്തഽക്കള്
മഽന഻സ഻പ്പഺല഻റ്റ഻ ന഻യമങ്ങള്

ടതഺണ്.

സുംഭര഻ുക്ക ടഽന്ത഻ീന

കഽറ഻ചാണുള വ

vi. ഇ൯ഷവറ൪ക്ക്
വയതയസ്ത
ന഻ല ഺട഻ലലഺത്തവ
[കാടഽതല്
ആവശയമ഻ലലഺത്തവ]. ഉത്തരങ്ങള് അ രയഺപ്തമഺയ഻രഽന്ഽ എന്
ആ൯ശ്ഴറ൪ക്ക് ഻ന്഼ട് ഉത്തരവഺദ഻തവത്ത഻ല് ന഻ന്ഽും ഒഴ഻യഺനഺക഻ലല.

വ഻വരങ്ങള്
കഺരണത്തഺല്

vii. ക ീടത്തഺവഽന് വസ്തഽതകള്: ഇ൯ഷവറ൯സ് ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന്ത഻ന് മഽണ് ്
നടത്തഽന് ൂവദയ ര഻ുശഺധനയ഻ല് ുഡഺക്ട൪ രക്തസമ്മ൪ദും അളക്കഽന്തഽ ു ഺലഽള വവ.
d) ജ്഼വ൯സഽരക്ഷ ഇനഅലലഺത്തവയ഻ല് ഇനീവള഻ീപ്പടഽുത്തണ്ടഽന്ന ഇനകടമ
ജ഼വ൯സഽരക്ഷ അലലഺത്ത ു ഺള഻സ഻കള഻ല് എീന്ത്ക഻ലഽും മഺറ്റങ്ങള് വരഽുത്ത ടതഽ ുടഺ
എന്്
കരഺറ഻ല് വയവസ്ഥ ീചയാറുന്ഽ ട്. മാല കരഺറ഻ല് എീന്ത്ക഻ലഽും മഺറ്റും
വരഽത്തഽണ്ു ഺള്
അത്
റ഻സ്ക഻ീന
ബഺധ഻യ്ക്ക്കഽന്ഽ
എക഻ല്
വസ്തഽതകള്
ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത ടഽന് ബഺധയതയഽ ട്. മഽഖയവസ്തഽതകള് ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത ടഽന് കടമ
കരഺറ഻ല് ഉള വടക്ക കഽറ഻ുപ്പഺ ു ഺള഻സ഻ുയഺ ഉള വ ക്ഷും ആവശയമ഻ലല. ു ഺള഻സ഻യഽീട
കഺലഘട്ടത്ത഻ല് എീന്ത്ക഻ലഽും ആവശയമഺയ഻ വന്ഺല്, ു ഺള഻സ഻
ഽതഽക്കഽന് സമയത്ത്
വസ്തഽതകള് ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത

ടതഽ

ട്.
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ഉദഺഹരണം
ഒരഽ വ഼ട്ടുടമ തണ്ീറ വ഼ടഽും അത഻നകീത്ത വസ്തഽവകകളുും ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന്ഽ.
അയഺള് ഒരഺഴ്ചീത്ത അവധ഻യ഻ല് ു ഺകഽന്ഽ- മഽഖയവസ്തഽതകള഻ല് യഺീതഺരഽ മഺറ്റവഽും
ആവശയമ഻ലല എന്ഺല് അയഺള് മഽകള഻ല് മീറ്റഺരഽ ന഻ല കാട഻
ണ഻ത് അവ഻ീട ഒരഽ
ബയാട്ട഻ ഺ൪ല൪ തഽടങ്ങ഻യഺല് അത് റ഻സ്ക഻ീന കഺരയമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽും.
e) ഉന്നത ഇനവ഻ശവഺസത്ത഻ന്ീറ ഇനലംഘനം ഇന
ഉന്തസ്ഥ഻ത഻യ഻ലഽള വ വ഻ശവഺസത്ത഻ണ്ീറ ലുംഘനങ്ങള് ഉള്ക്ീപ്പട്ട഻ട്ടുള വ
ുനഺക്കഺും.
ീവള഻ച്ചീപ്പടഽത്തഺത഻ര഻ക്കഽകുയഺ ഇന
ീതറ്റ഻ത്പര഻പ്പ഻യ്ക്കല് ഇനമാലുമഺ ഇത് സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഺും.
i.

സഺഹചരയങ്ങള്
അീലലക഻ല് ഇന

ീവള഻ച്ചീപ്പടഽത്തഺത഻ര഻യ്ക്കല്
 ഇ൯ഷവറ൪ മഽഖയവസ്തഽതകീള കഽറ഻ചാണ് ന്ദ് ുതയകമഺയ഻ അുനവഷ഻യ്ക്ക്കഺത്തത഻നഺല്
ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ീ ഺതഽീവ ീമിനും ഺല഻യ്ക്ക്കഽന്ഽ
 ഇ൯ഷവറ൪ ുചഺദ഻യ്ക്ക്കഽന് ുചഺദയങ്ങള്ക്ക്ക് ഉത്തരവഺദ഻തവമ഻ലലഺീത ഉത്തരും
റയഽക
 ീവള഻ചാണീപ്പടഽത്തഺത഻ര഻യ്ക്ക്കല് ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട അറ഻വ഻ലലഺയ്ക്മ മാലുമഺ
മന ാ൪േമലലഺീതുയഺ
അീലലക഻ല്
വസ്തഽതകള്
മഽഖയമഺീണന്്
അയഺള്
കരഽതഺത്തത്
മാലുമഺ ീവള഻ചാണീപ്പടഽത്തഺത഻ര഻യ്ക്ക്കല്. ഇത്തരും ുകസഽകള്
ന഻ഷ്കളകമഺയവയഺണ്.
എന്ഺല്
മന ാ൪േും
ച഻ല
വസ്തഽതകള്
ീവള഻ചാണീപ്പടഽത്തഺത഻രഽന്ഺല്
അത്
മറചാണുീവയ്ക്ക്കല഻ന്
തഽലയമഺണ്.
ഇത്
വ഻ശവഺസവ് ചനയഺയ഻ ര഻ഗണ഻യ്ക്ക്കഽന്ഽ.

ii. ീതറ്റ഻ത്പര഻പ്പ഻യ്ക്കല് ഇന
ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺ൪ ഉറപ്പ഻യ്ക്ക്കഽന് സമയീത്ത സുംഭഺഷണങ്ങീള അവതരണും എന്ഽ
റയഽന്ഽ. ഇത് വസ്തഽന഻ഷ്ഠവഽും വ഻ശവഺസയത
ഽല൪ത്തഽന്തഽും, ന്ദ് ത഼ക്ഷഺന഻൪ഭരവഽും
ആയ഻ര഻ക്കണും.
യഥഺ൪ഥും ആയ഻ര഻ക്കണും എന്ഺണ് വസ്തഽന഻ഷ്ഠും ീകഺ

ട് ഉുദശ഻ക്കഽന്ത്.

വ഻ശവഺസയത
ഽല൪ത്തഽന്തഽും
അഥവഺ
ന്ദ് ത഼ക്ഷഺന഻൪ഭരവഽും
ഉന്തസ്ഥ഻ത഻യ഻ലഽള വ വ഻ശവഺസും എന്൪ഥമഺക്കഽന്ഽ.
ീതറ്റ഻ദ്ധര഻പ്പ഻യ്ക്ക്കല് ര

ട് തരത്ത഻ലഽ

എന്ഺല്

അത്

ട്:

 ന഻ഷ്കളങ്കമഺയ഻ട്ട്യൂട്ട്ുള്ള ഇന ീതറ്റ഻ത്പര഻പ്പ഻യ്ക്കല് എന്ഺല് യഺീതഺരഽ
വ് ചനഺ ുന്ദ് രണയഽും കാടഺീത സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന് കിതയമലലഺത്ത വഺചകങ്ങളഺണ്
ഉദഺ- തഽടീരയലലഺീത
ഽകവല഻ ശ഼ലും ഉള വ ഒരഽ വയക്ത഻ അത് റ഻സ്ക഻ന്
കഺരണമഺുയക്കഽീമന്്
കരഽതഺത്തത഻നഺല്
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസ്
ുഫഺറത്ത഻ല്
ീവള഻ീപ്പടഽത്തണും എന്഻ലല
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 വഞ്ചനഺപരമഺയ഻ട്ട്യൂട്ട്ുള്ള ഇന
ീതറ്റ഻ത്പര഻പ്പ഻യ്ക്കല്
എന്ഺല്
വ് ച഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ മന ാ൪േും
റയഽന് അസതയങ്ങള് എന്൪ഥും. ഉദഺതഽട൪ചാണയഺയ഻ ഽകവല഻ക്കഽന് ശ഼ലും ഉള വ ഒരഽ വയക്ത഻ അത് മറചാണുീവയ്ക്ക്കഽക.
വ് ച഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ മന ാ൪േും സതയും മറചാണുീവയ്ക്ക്കല്, തട്ട഻പ്പ് നടത്തഽക, അീലലക഻ല്
ീതറ്റഺയ അവതരണും എന്഻വയഽീട സഺന്഻ദ്ധയും ഉ ീടക഻ല് ഇ൯ഷവറ൯സ്കരഺ൪
അസഺധഽവഺയ഻ത്ത഻രഽന്ഽ.
ഉന്തവ഻ശവഺസത്ത഻ണ്ീറ
മറ്റുരാ ത്ത഻ലഽള വ
ലുംഘനങ്ങള്
ഉ ടഺയഺല് ഇ൯ഷവറ൯സ്കരഺ൪ റദഺക്കീപ്പടഽും.
ഉദഺ- ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ട൪ ലഺന഻ലാീട കഽഞ്ഞ഻നഽും സഽരക്ഷ നല്പ്കഽണ്ു ഺള് ആ കഽഞ്ഞ഻ന്
അസഽഖങ്ങള് ഉള വ വ഻വരും മഺതഺ ഻തഺക്കള് അറ഻ഞ്ഞ഻ട്ടു ടഺവ഻ലല.
3. ഇ൯ഷവ൪ ഇനീചയ്യുന്നത഻നഽള്ള ഇനതഺത്പര ം ഇന
ഇ൯ഷവ൪
ീചയാറുന്ത഻നഽള വ
തഺത് രയും
ഇത്
ഓുരഺ
ഇ൯ഷവറ൯സ്
കരഺറ഻ീല
അതയഺവശയഘടകവഽും ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന്ത഻നഽ മഽണ്ു തീന് സുംജഺതമഺുക ടതഽമഺണ്.
ഇ൯ഷവറ൯സഽും ന്ത്യ അഥവഺ ചാതഺട്ട കരഺറഽകള് തമ്മ഻ലഽള വ വയതയഺസങ്ങള് എീന്ത്ലലഺീമന്്
ുനഺക്കഺും.
a) ചാതഺട്ട്യൂട്ട്വഽം ഇന ഇ൯ഷവറ൯സഽം
ച഼ട്ടുകള഻യഽീട കഺരയും ുനഺക്കഽകയഺീണക഻ല് ഒരഽ വയക്ത഻
രഺജയീപ്പടഺുനഺ അുതഺ
ജയ഻ക്കഽന്ത഻ുനഺ ഉളള സഺദ്ധയത ഉ ട്. ജയുമഺ രഺജയുമഺ സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന്ത് അയഺള്
അത഻ല് ന൪ീപ്പടഽക മാലും മഺന്ദ്തമഺണ്. ജയ഻ക്കണും എന്ലലഺീത ആ കള഻യഽമഺയ഻
അയഺള്ക്ക്ക് മീറ്റഺരഽതരത്ത഻ലഽള വ തഺത് രയുമഺ ബന്ധുമഺ ഇലല.
ന്ത്യും ീവയ്ക്ക്കഽക എന്ത഻ന് ന഻യമഅുംഗ഼കഺരമ഻ലല അത഻നഺല് അവയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട
നതഽ കരഺറഽും അസഺധഽവഺയ഻ കണക്കഺക്കഽന്തഺണ്. ചാതഺട്ടത്ത഻ല് മീറ്റഺരഺളുീട വ഼ട്
ണയത്ത഻ലാീട ുനടഽകയഺീണക഻ല് അത് സവന്ത്മഺക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ുകഺടത഻ീയ സമ഼ ഻യ്ക്ക്കഺനഺവ഻ലല.
ഇന഻ ഒരഽ വ഼ടഽും, അത് അഗ്ന഻ബഺധ഻യ്ക്ക്ക് ഇരയഺുക ട഻വന്ഺലഽള വ സഺഹചരയവഽും
ുനഺക്കഺും, ഈ വ഼ട് ഇ൯ഷവ൪ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഇ൯ഷവ൪ീചയാറുന് വസ്തഽ അതഺയത്
ആ വ഼ടഽമഺയ഻ ന഻യമ രമഺയ ബന്ധും ഉ ട്, അത് അയഺളുീട ഉടമസ്ഥതയ഻ലഽള വതഽും,
അത് നശ഻യ്ക്ക്കഽന്ത഻ലാീട അയഺള്ക്ക്ക് സഺണ് ത്ത഻കനഷ്ടും ഉ ടഺകഽകയഽും ീചയാറുന്ഽ,
അഗ്ന഻ബഺധ ഉ ടഺയഺലഽും ഇീലലക഻ലഽും അയഺളുീട ഉടമസ്ഥതഺവകഺശും സവതന്ദ്ന്ത്മഺയ഻ത്തീന്
ന഻ലീകഺള വുന്ഽ, അത് തീന്യഺണ് നഷ്ടത്ത഻ന് കഺരണമഺകഽന്തഽും. ഒരഽ വയക്ത഻
ഇ൯ഷവറ൯സ് എടഽത്ത഻ട്ടു ീടക഻ലഽും ഇീലലക഻ലഽും ഈ സുംഭവും (അഗ്ന഻ബഺധ അഥവഺ
ുമഺഷണും) നഷ്ടത്ത഻ന് വഴ഻ീയഺരഽക്കഽന്ഽ.
ജയ഻ക്കഽന്ത഻ുനഺ
രഺജയ഻ീപ്പടഽന്ത഻ുനഺ സഺധയതയഽള വ
അഗ്ന഻ബഺധ നഷ്ടും മഺന്ദ്തമഺണ് ഉ ടഺക്കഽന്ത്.
സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന് നഷ്ടും നീതക഻ലഽും
ഇ൯ഷവറ൯സ് എടഽക്കഽന്ത്.

തരത്ത഻ല്

ച഼ട്ടുകള഻

ു ഺീലയലലഺീത

ര഻ഹര഻ക്കഽന്ത഻നഺണ്

ഉടമസ്ഥ൯

ഒരഺളുീട വ഼ട഻ുനഺുടഺ അീലലക഻ല് ണത്ത഻ുനഺുടഺ ആയഺള്ക്ക്കഽള വ തഺത് രയീത്ത ഇ൯ഷവ൪
ീചയാറഺനഽള വ തഺത് രയും എന്്
റയഽന്ത്, ഇതഺണ് ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺറ഻ീന
ന഻യമഺുംഗ഼കിതമഺക്കഽന്ത്.
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പ്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്വ ഇന
ഇ൯ഷവ൪ ഇനീചയ്യഺനഽള്ള ഇനതഺത്പര ത്ത഻ന്ീറ ഇനമാന്നഇ ഇനപ്പധഺന ഇനഘടകങ്ങള് ഇന :
1.

വസ്തഽ, അവകഺശും, തഺത് രയും, ജ഼വ൯ അഥവഺ തക്കതഺയ
ബഺധയത എന്഻വ
ഇ൯ഷവറ൯സ് ീചയാറുന്ത഻ന് അന഻വഺരയമഺണ്.
2. ഇ൯ഷവറ൯സ് ീചയാറുന്ത് വസ്തഽ, അവകഺശും, തഺത് രയും, ജ഼വ൯ അഥവഺ തക്കതഺയ
ബഺധയത എന്഻വയഺയ഻ര഻ക്കണും.
3. ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന് വയക്ത഻ക്ക് ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന്വയഽമഺയ഻ ന഻യമ രമഺയ ബന്ധും
ഉ ടഺയ഻ര഻ുക്ക ടതഺണ് അതഺയത് വസ്തഽവ഻ണ്ീറ സഽരക്ഷ഻തതവത്തഺലഽള വ ലഺഭും,
അവകഺശും, തഺത് രയും, ജ഼വ൯ അഥവഺ തക്കതഺയ ബഺധയത തഽടങ്ങ഻യവ. ഇുത ബന്ധും
ീകഺ ട് തീന് അയഺള്ക്ക്ക് സഺണ് ത്ത഻കമഺയ നഷ്ടും നഺശനഷ്ടങ്ങള്, അ കടും
മറ്റുബഺധയതകള് എന്഻വ ഉ ടഺകഺും.
\

ഉദഺഹരണം
സംഭവം ഇന1
മ഻.ചന്ദ്രുശഖ൪ സവന്ത്ും വ഼ട്

ണയീപ്പടഽത്ത഻ ബഺക഻ല് ന഻ന്ഽും 15ലക്ഷും രാ

അയഺള്ക്ക്ക് ആ വ഼ട഻ന് ുമല് ഇ൯ഷവറ൯സ് തഺത് രയും കഺണഽുമഺ?
ബഺക഻ന് ആ വ഼ട഻ന് ുമല് ഇ൯ഷവറ൯സ് തഺത് രയും കഺണഽുമഺ?
അയഺളുീട അയല്പ്ക്കഺരന് ആ വ഼ട഻ന് ുമല് ഇ൯ഷവറ൯സ് തഺത് രയും ഉ

കടും എടഽക്കഽന്ഽ.

ടഺയ഻ര഻ക്കഽുമഺ?

സംഭവം ഇന2
ന്ദ്ശ഼ന഻വഺസന് മഺതഺ ഻തഺക്കളുും, ഭഺരയയഽും ര ട് കഽട്ട഻കളുും അടങ്ങഽന് കഽടഽുംബമഽ ട്.
അയഺള്ക്ക്ക് കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങളുീട സഽഖത്ത഻ല് ഇ൯ഷവറ൯സ് ീചയാറഺനഽള വ തഺത് രയും
ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽുമഺ?
അവര഻ലഺീരീയക഻ലഽും
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ല്
ന്ദ് ുവശ഻പ്പ഻യ്ക്ുക്ക ട഻
വന്ഺല്
അയഺള്ക്ക്ക്
സഺണ് ത്ത഻ക നഷ്ടും ഉ ടഺകഽുമഺ?
അയഺളുീട അയല്പ്ക്കഺരണ്ീറ കഽഞ്ഞഽങ്ങളുീട കഺരയത്ത഻ല് ഇ൯ഷവറ൯സ് ീചയാറഺനഽള വ
തഺത് രയും അയഺള്ക്ക്ക് കഺണഽുമഺ?
ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺറ഻നഽ ബഺധകമഺയ വസ്തഽവഽും, ഇ൯ഷവറ൯സ് ീചുയാറ ടഽന് വസ്തഽവഽും
തമ്മ഻ലഽള വ വയതയഺസും ഇവ഻ീട വയക്തമഺണ്.
സവതസ഻ദ്ധമഺയ഻ ഒരഽ മാലയമഽള വ വസ്തഽവഺയ഻ര഻ക്കണും ഇ൯ഷവ൪ ീചുയാറ ടഽന് വസ്തഽ.
മറ഻ചാണ് ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺറ഻നഽ ബഺധകമഺയ വസ്തഽത എന്്
റയഽന്ത് ഇ൯ഷവ൪
ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന് വസ്തഽവ഻ണ്ുമലഽള വസഺണ് ത്ത഻കമഺയ
തഺത് രയമഺണ്. വസ്തഽവ഻ണ്ുമല് അത്തരീമഺരഽ സഺണ് ത്ത഻ക അഭ഻രഽച഻ ഉ ീടക഻ല്
മഺന്ദ്തുമ ന഻യമ രമഺയ഻ അയഺള്ക്ക്ക് ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറഺനഽള വ അവകഺശും ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കാ.
ശര഻യഺയ അ൪ഥത്ത഻ല്
റഞ്ഞഺല്
ഇ൯ഷവറ൯സ് ു ഺള഻സ഻
ര഻രക്ഷ നല്പ്കഽന്ത്
വസ്തഽവ഻ണ്ുമലലല മറ഻ചാണ് ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ആ വസ്തഽവ഻ണ്ുമലഽള വ
സഺണ് ത്ത഻കഺഭ഻രഽച഻യഺണ്.
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ഉദഺഹരണം
ചന്ദ്രുശഖര൯ സവന്ത്ും വ഼ട് ണയീപ്പടഽത്ത഻ ബഺക഻ല് ന഻ന്ഽും 15ലക്ഷും രാ കടും എടഽത്തഽ
എന്് കരഽതഽക. അയഺള് 12ലക്ഷും ത഻ര഻ചാണടചാണു കഴ഻ഞ്ഞഺല് ഭഺക്ക഻യഽള വ 3ലക്ഷത്ത഻ല്
ആയ഻ര഻ക്കഽും ബഺക഻നഽ തഺത് രയും ഉ ടഺകഽക.
അതഽീകഺ ട് എടഽത്ത ുലഺണ഻ല് ഇന഻യഽും ത഻ര഻ചാണടയ്ക്ക്കഺ൯ ഭഺക്ക഻യഽള വതഽ ീകഺ ട്, ബഺക഻നഽ
വ഼ട഻നഽുമല് സഺണ് ത്ത഻കമഺയ തഺത് രയും ഉ ീടന്് മഺന്ദ്തമലല ഇ൯ഷവറ൯സ് ു ഺള഻സ഻യ഻ല്
ഒരഽ കഺള഻ീയ കാട഻ ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട് എന്് ഉറപ്പുവരഽത്തഽും.
ഒരഺള് അയഺളുീട വസ്തഽ കരഽത഻ക്കാട്ട഻ ത഼വചാണു നശ഻പ്പ഻യ്ക്ക്കഽകയഽും അത഻ന് ഇ൯ഷവറ൯സ്
നഷ്ട ര഻ഹഺരും ുനടഽകയഽും ീചയ്ക്തഺല് അത്തരും അവകഺശ വഺദങ്ങള് വ് ചനഺ രവഽും
നയഺയമഺയ഻ ന഻രസ഻യ്ക്ക്കഺവഽന്തഽമഺണ്.
b) ഇ൯ഷവ൪
ഘട്ട്യൂട്ട്ങ്ങള്

ീചയ്യഺനഽള്ള ഇന

തഺത്പര ം ഇന

ഉണ്ടഺയ഻ര഻ുക്കണ്ടഽന്ന ഇന

ഫയ൪, ആ്സ഻ഡണ്റ്, ീഹല്പ്ത്ത്, ന്ദ്ടഺവല് തഽടങ്ങ഻യ ഇ൯ഷവറ൯സ് ു ഺള഻സ഻കള഻ല്,
ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് സമയത്തഽും, നഷ്ടും സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന് സമയത്തഽും
ഇ൯ഷവ൪
ീചയാറഺനഽള വ തഺത് രയും ഉ ടഺയ഻ര഻ുക്ക ടതഺണ്.
ീഹല്പ്ത്ത് അീലലക഻ല് ു ഴ്സണല് ആ്സ഻ഡണ്റ് എന്഻വയ഻ല് തീന് കാടഺീത
കഽടഽുംബീത്തയഽും ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറഺവഽന്തഺണ് കഺരണും അ കടുമഺ ആശഽ ന്ദ്ത഻വഺസുമഺ
ുനര഻ട്ടഺല് അയഺള്ക്ക്ക് സഺണ്പ്തത഻ക നഷ്ടും ഉ ടഺകഽന്തഺണ്, എന്ഺല് സമഽന്ദ്ദ മഺ൪ഗമഽള വ
ചരക്ക഻ണ്ീറ ഇ൯ഷവറ൯സ഻ല് നഷ്ടും സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന് സമയത്ത് മഺന്ദ്തുമ ഇ൯ഷവറ൯സ഻ീറ
ആവശയമഽള വൂ.
4. മാല ഇനകഺരണം ഇന
ജ഼വ൯ ര഻രക്ഷയലലഺത്ത ഇ൯ഷവറ൯സ്കള്ക്ക്ക് ബഺധകമഺയ ന഻യമവശങ്ങള഻ല് അവസഺനുത്തത്
മാലകഺരണും എന് തതവമഺണ്.
ജ഼വ൯
ര഻രക്ഷയലലഺത്ത ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺ൪ ന്ദ് കഺരും കരഺറ഻ല് വയവസ്ഥ ീചയ്ക്തതഽ
ന്ദ് കഺരമഽള വ
അ കടങ്ങളഺലഽ ടഺകഽന്
നഷ്ടത്ത഻നഽ
മഺന്ദ്തമഺണ്
നഷ്ട ര഻ഹഺരും
ലഭ഻യ്ക്ക്കഽകയഽള വൂ നഺശനഷ്ടത്ത഻ന് ഇടയഺക്ക഻യ യഥഺ൪ഥ കഺരണും ന഻൪ണയ഻ക്കഽന്തഺണ്
ഇ൯ഷവറ൯സ് േയ഻ും ര഻ഗണ഻യ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ ആദയ ട഻.
മാലകഺരണും എന്തഺണ് ഇ൯ഷവറ൯സ഻ീല ന്ദ് ധഺനതതവും ഇത് അ കടും എങ്ങ഻ീന സുംഭവ഻ചാണു
എന്ത഻ീന കഽറ഻ചാണുും അത് ഇ൯ഷവറ൯സ഻ല് ന്ദ് ത഻ ഺദ഻ചാണ഻ട്ടുള വ കഺരണും(ീ ര഻ല്) ആുണഺ
എന്ത഻ീന കഽറ഻ചാണഺണ്.
ഈ തതവത്ത഻ണ്ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് നഷ്ടമഽ ടഺക്കഺ൯ ഇടയഺയ കഺരണങ്ങള഻ല് നറ്റവഽും
മഽന്ത്഻യ
മാലകഺരണമഺണ്
ഇ൯ഷവറ൪
അുനവഷ഻യ്ക്ക്കഽന്ത്
ഒരഽ ുക്ഷ
അ കടും
സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഺനഽള വ മാലകഺരണും അതഺയ഻ര഻ക്കണും എന്഻ലല. ഇടവ഻ട്ടു ടഺയ ച഻ല
സുംഭവങ്ങളുീട തഽട൪ചാണയഺയ഻ര഻ക്കഽും
യഥഺ൪ഥത്ത഻ല് അ കടത്ത഻ന് കഺരണും. ച഻ല
സര൪ഭങ്ങള഻ല് നറ്റവഽും ന്ദ് ധഺനമഺയ അ കടകഺരണും ക ീടത്തഺ൯ ന്ദ് യഺസമഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, അഗ്ന഻ബഺധമാലും ീവള വത്ത഻ണ്ീറ ൂ പ്പ് ീ ഺട്ട഻ക്കഺണഽും. നഷ്ടും സുംഭവ഻ചാണത്
ീവള വും ീകഺ ടഺീണക഻ലഽും അഗ്ന഻ബഺധയഺണ് മാലകഺരണമഺയ഻ കണക്കഺുക്ക ടത്.
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ന഻൪വ്വചനം ഇന
മാലകഺരണത്ത഻ണ്ീറ ന഻൪േചനും എന്്
റയഽന്ത്, നഷ്ടത്ത഻ന് കഺരണമഺയ തഽട൪ചാണയഺയ
സുംഭവങ്ങള്ക്ക്ക് തഽടക്കും കഽറ഻ചാണതഽും ന഻ലന഻ല്പ്ക്കഽന്തഽമഺയ ന്ദ് ധഺന കഺരണും എന്ത്ഺണ്.
ഽത഻യുതഺ ഒറ്റീപ്പട്ട ുന്ദ്സഺതസിന഻ല് ന഻ുന്ഺ ഉള വ ഒരഽ ശക്ത഻യഽും ഇത഻ല് ഇടീ ട഻ലല.
മാലകഺരണ തതവും മനസിന഻ലഺക്കഺ൯ തഺീഴ

റയഽന് സര൪ഭങ്ങള്

ര഻ഗണ഻യ്ക്ക്കഺും:

ഉദഺഹരണം
സേ൪ഭം 1
അജയണ്ീറ കഺ൪ ുമഺഷണും ു ഺയ഻. ര ട് ദ഻വസും കഴ഻ഞ്ഞ് തക൪ന് ന഻ലയ഻ല് ു ഺല഼സ്
കഺ൪ ക ീടടഽത്തഽ. ുമഺഷ്ടഺവ് കഺ൪ ഒരഽ മരത്ത഻ല഻ട഻ചാണു എന്് ര഻ുശഺധനയ഻ല് മനസിന഻ലഺയ഻.
കഺറ഻നഽ ടഺയ ുകടഽ ഺടഽകള്ക്ക്കഺയ഻ അജയ് ഇ൯ഷവറ൯സ് കണ് ന഻യ഻ല് നഷ്ട ര഻ഹഺരത്ത഻ന്
അു ക്ഷ഻ചാണു. അജയ഻ീന അഭവതഽതീപ്പടഽത്ത഻ ീകഺ ട് ഇ൯ഷവറ൯സ് കണ് ന഻ അു ക്ഷ
ന഻രസ഻ചാണു. ന഻രസ഻യ്ക്ക്കഺനഽള വ കഺരണമഺയ഻
ഇ൯ഷവറ൯സ് കണ് ന഻യ഻ല്
അറ഻യ഻ചാണത്
അ ടകഺരണും ുമഺഷണമഺീണന്തഺണ്. ുമഺഷണും
ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺറ഻ല് വയവസ്ഥ
ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ
അ കടകഺരണങ്ങള഻ല്
ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല
എന്ത഻നഺല്
അജയ്ക്ന്
നഷ്ട ര഻ഹഺരത്ത഻ന് അ൪ഹതയ഻ീലലന്ഺണ് കണ് ന഻യഽീട ന഻ല ഺട്.
സേ൪ഭം 2
കഽത഻രുയഺട്ടത്ത഻ന഻ടയ഻ല്
഻ണ്ുറഺ
തഺീഴവ഼ണ്
കഺീലഺട഻ഞ്ഞഽ.
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ീലത്ത഻യ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽ മഽണ് ് ഒരഽ ഺടഽുനരും നനഞ്ഞ ീന്ദ്ഗി ട഻ല് ക഻ടുക്ക ട഻
വന്ഽ. നനഞ്ഞ ീന്ദ്ഗി ട഻ല് ക഻ടന്തഽീകഺ ട് ന഻ ഻ട഻യ്ക്ക്കഽകയഽും, അത് നയാുമഺണ഻യ ആയ഻
മഺറഽകയഽും മരണും സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽകയഽും ീചയ്ക്തഽ. മരണകഺരണും നയാുമഺണ഻യ ആീണക഻ലഽും
മാലകഺരണും അ കടമഺീണന്ത഻നഺല് ു ഴ്സണല് ആ്സ഻ഡണ്റ്
ഇ൯ഷവറ൯സ് ന്ദ് കഺരും
നഷ്ട ര഻ഹഺരും ലഭ഻യ്ക്ക്കഽകയഽും ീചയ്ക്തഽ.
അഗ്ന഻ബഺധ മാലും ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നഷ്ടും സുംഭവ഻ുചാണക്കഺും
ുക്ഷ ച഻ല
സര൪ഭങ്ങള഻ല് അഗ്ന഻ മാലകഺരണമഺയ഻ കണക്കഺക്ക഻ലല. ന്ദ് ഺുയഺഗ഻കമഺയ഻ അത്തരും
സര൪ഭങ്ങള് അഗ്ന഻സുംബന്ധമഺയ വയവസഺയും എന് ഇ൯ഷവറ൯സ് ു ഺള഻സ഻കള഻ല്
ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻ നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്പ്കഽകയഺണ് ീചയാറുന്ത്.
അത്തരും നഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക് ഉദഺഹരണങ്ങള് –
 ത഼ അണയ്ക്ക്കഺ൯ ഉ ുയഺഗ഻ചാണ ീവള വത്ത഻നഺല് വസ്തഽക്കള്ക്ക്ക് സുംഭവ഻ചാണ നഷ്ടും
 ത഼ അണയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന഻ടയ഻ല് അഗ്ന഻ശമന ന്ദ് വ൪ത്തകരഺല് വസ്തഽക്കള്ക്ക്ക് സുംഭവ഻ചാണ
നഷ്ടും
 അഗ്ന഻ബഺധയഽ ടഺയ സ്ഥലത്തഽ ന഻ന്ഽും വസ്തഽക്കള് സഽരക്ഷ഻തമഺയ സ്ഥഺനുത്തയ്ക്ക്ക്
ന഼ക്കഽണ്ു ഺള് ഉ ടഺയ നഷ്ടും

സവയംപര഻ുശഺധ഻ക്കഽക ഇന3
കഽത഻ര ന്ത്യന഻ടയ്ക്ക്ക്
഻ണ്ുറഺ തഺീഴ നനഞ്ഞ ീന്ദ്ഗി ട഻ല് വ഼ഴഽകയഽും, നയാുമഺണ഻യ
഻ട഻ീ ടഽകയഽും അത് മരണത്ത഻ന് ഇടയഺക്കഽകയഽും ീചയ്ക്തഽ, മരണത്ത഻ണ്ീറ മാലകഺരണും
എന്ത്ഺണ്?
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I.
II.
III.
IV.

നയാുമഺണ഻യ
കഽത഻ര
കഽത഻രുയഺട്ട അ കടും
ന഻൪ഭഺഗയും

സംക്ഷ഻പ്തം ഇന
a)

ഇ൯ഷവറ൯സ് എന് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയ഻ല് നഺല് ഘടകങ്ങളു ട്
ാള഻ങ്, ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺ൪).

b)

ഉടമസ്ഥന് സഺണ് ത്ത഻ക മാലയവഽും ുനട്ടവഽും ഉ
റയഽന്ഽ.

c) നഷ്ടത്ത഻നഽള വ സഺദ്ധയതീയ റ഻സ്ക് എന്്

(ആസ്ത഻, റ഻സ്ക്, റ഻സ്ക്

ടഺക്ക഻ത്തരഽന്ത഻ീന ആസ്ത഻ എന്്

റയഽന്ഽ.

d) നഷ്ടത്ത഻ണ്ീറ ന്ദ് ഭഺവീത്തുയഺ അഥവഺ സഺദ്ധയതകീളുയഺ വ൪ദ്ധ഻പ്പ഻യ്ക്ക്കഽന് വയവസ്ഥകീള
ഹസഺ൪ഡഽകള് എന്് റയഽന്ഽ.
e) ഇ൯ഷവറ൯സ് സഺധയമഺക്കഽന് ഗണ഻തതതവീത്ത റ഻സ്് ാള഻ങ് എന്്

റയഽന്ഽ.

f) ന഻ുവദനും നല്പ്കല് ന഻ുവദനും സവ഼കര഻യ്ക്ക്കല്,
ര഻ഗണന, ന഻യമസഺധഽത, കക്ഷ഻കളുീട
ക്ഷമത, കക്ഷ഻കള് തമ്മ഻ലഽള വ ഉടണ് ട഻ എന്഻വയഺണ്
ന഻യമസഺധഽതയഽള വ ഒരഽ
കരഺറ഻ണ്ീറ ഘടകങ്ങള്.
g) ന഻൪ഭഺഗയും മാലും ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക് സുംഭവ഻ചാണ നഷ്ടത്ത഻ന് തഽലയമഺയ തഽക
ര഻ഹഺരമഺയ഻ ലഭ഻ക്കഽും എന്് നഷ്ട ര഻ഹഺരും എന്് വയവസ്ഥ ഉറപ്പുവരഽത്തഽന്ഽ.
h) ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത വസ്തഽവ഻ീന സുംബന്ധ഻ചാണുള വ എലലഺ അവകഺശങ്ങളുും, ര഻ഹഺരങ്ങളുും
ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ഻ല് ന഻ന്ഽും ഇ൯ഷവററ഻ുലയ്ക്ക്ക് മഺറ്റുന്ത഻ീനയഺണ് കരും
നല്പ്കല് എന്് ഉുദശ഻ക്കഽന്ത്.
i) സുംഭഺവനഺ തതവും വ഻വക്ഷ഻യ്ക്ക്കഽന്ത് ഒുര വസ്തഽ ല ഇ൯ഷവറ൯സ് കണ് ന഻കള഻ല്
ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്തഺല് ലഭ഻യ്ക്ക്കഽന് ഒന്഻ചാണുള വ നഷ്ട ര഻ഹഺരും ുനര഻ുട ട഻ വന്
നഷ്ടുത്തക്കഺള് കാടഽതലഺകരഽത്.
j) എലലഺ ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺറഽകളുും ഉ ര഻മൂഫ്സ് എന് തതവത്ത഻ലധ഻ഷ്ഠ഻തമഺണ്.
k) ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന്ത഻നഽള വ തഺത് രയും ഓുരഺ ഇ൯ഷവറ൯സ് കരഺറ഻ലഽും അതയഺവശയമഺയ഻
ഉ ടഺയ഻ര഻ുക്ക ട ഘടകമഺകഽന്ഽ. അത് ഇ൯ഷവറ൯സ് ീചയാറുന്ത഻ന് മഽണ്ു
തീന്
ഉ ടഺയ഻ര഻ുക്ക ട ന഻യ രമഺയ ഘടകമഺണ്.
l) മാലകഺരണമഺണ് ഇ൯ഷവറ൯സ഻ണ്ീറ ന്ദ് ധഺനതതവും. ഇത് നഷ്ടും എങ്ങ഻ീന സുംഭവ഻ചാണു
എന്ഽും ഇ൯ഷവ൪ ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന് ീ ര഻ല഻ണ്ീറ ആധഺരമഺയ യഥഺ൪ഥ കഺരണീത്തയഽും
ആന്ദ്ശയ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ഽ.
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പ്പധഺനപദങ്ങള് ഇന
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

ആസ്ത഻
റ഻സ്ക്
ഹസഺ൪ഡ്
റ഻സ്ക് ാള഻ങ്
ന഻ുവദനും നല്പ്കല് ന഻ുവദനും സവ഼കര഻യ്ക്ക്കല്
ന഻യമ രമഺയ ര഻ഗണന
Consensus ad idem
ഉ ര഻മൂഫ്സ്
മഽഖയവസ്തഽതകള്
ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന്ത഻നഽള വ തഺത് രയും
കരുംനല്പ്കല്
സുംഭഺവന
മാലകഺരണും
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ുചഺദ ങ്ങള്ക്കഽള്ള ഇനഉത്തരങ്ങള് ഇന
ഉത്തരം 1
ശര഻യഺയ ഉത്തരും II.
ുമഺഷണും ു ഺയ വസ്തഽക്കള് ന഻യമസഺധഽത എന് തതവും ലുംഘ഻യ്ക്ക്കഽന്ഽ അത഻നഺല് അവ
ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറഺനഺവഽന് റ഻സ്കഽകള഻ല് ീ ടഽന്഻ലല.
ഉത്തരം 2
ശര഻യഺയ ഉത്തരും II.
ഭ഼ഷണ഻ ഒരഽ ന഻യമസഺധഽതയഽള വ കരഺറ഻ണ്ീറ ഘടകമലല.
ഉത്തരം 3
ശര഻യഺയ ഉത്തരും III.
കഽത഻രുയഺട്ട ന്ത്യ അ കടമഺണ് ുന്ദ് ഺണ്ുറഺയഽീട മരണത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ചാണത് അത഻നഺല് അതഽ
തീന്യഺണ് മാലകഺരണും.

സവയം ഇനപര഻ുശഺധ഻ുക്കണ്ടഽന്ന ഇനുചഺദ ങ്ങള് ഇന ഇന
ുചഺദ ം 1
ുമഺറല് ഹസഺ൪ഡഽകള് എന്ഺല്:
I.
II.
III.
IV.

ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട സവഭഺവ ൂവകലയുമഺ അഥവഺ സതയസന്ധതയ഻ലലഺയ്ക്മുയഺ
ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട സതയസന്ധതയഽും ധ൪മ്മുബഺധവഽും
മത രമഺയ വ഻ശവഺസങ്ങളഺലഽള വ റ഻സ്ക്
ഇ൯ഷവ൪ ീചുയാറ ടഽന് വസ്തഽക്കളുീട ഹസഺ൪ഡഽകള്

ുചഺദ ം 2
റ഻സ്ക് എന്ഺല൪ഥമഺക്കഽന്ത്:
I. അറ഻വ഻ലലഺയഺമ മാലും ഉ ടഺകഽന് ഭയും
II. നഷ്ടത്ത഻നഽള വ സഺധയത
III. ീ ഺതഽസ്ഥലങ്ങള഻ല് ുനര഻ുട ട഻ വരഽന് ശലയങ്ങള്
IV. ഹസഺ൪ഡ്
ുചഺദ ം 3
______________ ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട
ന഻ുക്ഷ ഻യ്ക്ക്കഽക എന്ഺണ൪ഥും.

സണ് ഺദയും

I.
ാള഻ങ്
II. ൂവവ഻ധയും
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III. ന്ത്യും
IV. ചലനഺംതൃക റ഻സ്ക് ഇന
ുചഺദ ം 4
_____________ എന്ത് ആസ്ത഻യഽീട ഉദഺഹരണമലല.
I.
II.
III.
IV.

വ഼ട്
സാരയന്ദ് കഺശും
യന്ദ്ന്ത്ങ്ങളുും വയവസഺയശഺലയഽും
ുമഺുട്ടഺ൪ കഺ൪

ുചഺദ ം 5
______________ എന്ത് റ഻സ്ക഻ണ്ീറ ഉദഺഹരണമലല.
I.
II.
III.
IV.

അ കടും മാലും കഺറ഻നഽ സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന് നഺശും
മഴീവള വും മാലും ചരക്കഽകള്ക്ക്ക് സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന് നഺശും
ുതയ്ക്മഺനും മാലും കഺറ഻ണ്ീറ ചന്ദ്കങ്ങള്ക്ക്ക് സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന് നഺശും
അഗ്ന഻ബഺധ മാലും സവത്തഽക്കള്ക്ക്ക് സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന് നഺശും

ുചഺദ ം 6
ഭാകണ് ും എന്ത് തഺഴതന്഻ര഻ക്കഽന്വയ഻ല് നത഻ണ്ീറ ഉദഺഹരണമഺണ്:
I.
II.
III.
IV.

അത഼വഗഽരഽതരുമഺ ദഺരഽണുമഺ ആയ ദഽരന്ത്ും
ചലനഺംതൃക റ഻സ്ക്
ന഻സിനഺരമഺയ റ഻സ്ക്
വയക്ത഻ഗത റ഻സ്ക് ഇന

ുചഺദ ം 7
തഺീഴതന്഻ര഻ക്കഽന് വഺകയത്ത഻ന് അനഽുയഺജയമഺയവ ക

ടഽ ഻ട഻ക്കഽക.

വഺക ം: ഇ൯ഷവറ൯സ്
ഒരഽ
വസ്തഽവ഻ീന
സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന്ത഻ല് ന഻ുന്ഺ സുംരക്ഷ഻ക്കഽന്഻ലല.

നഷ്ടത്ത഻ല്

I.
II.
III.
IV.

ന഻ുന്ഺ

നഺശനഷ്ടും

ശര഻
ീതറ്റ്
ഭഺഗ഻കമഺയ഻ ശര഻
ശര഻യഺയ഻ര഻ക്കഽീമന്് ഉറപ്പ഻ലല

ുചഺദ ം 8
__________________ എന്ഺല് ആ൯ശ്ഴ൪ ീചുയാറ ടഽന് വസ്തഽവ഻ീന സുംബന്ധ഻ചാണ എലലഺ
അവകഺശങ്ങളുും
ര഻ഹഺരങ്ങളുും ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ഻ല് ന഻ന്ഽും ആ൯ശ്ഴറ൪ക്ക്
ൂകമഺറഽന്തഺണ്.
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I.
഻ര഻വ്
II.
കരുംനല്പ്കല്
III. ന഻യമ രമഺയ ഹസഺ൪ഡഽകള് Legal hazard
IV. റ഻സ്ക് ാള഻ങ്
ുചഺദ ം 9
ഇ൯ഷവറ൪ ുചഺദ഻ചാണഺലലലഺീത ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത
ഉദഺഹരണും ______________.
I.
II.
III.
IV.

ട ആവശയമ഻ലലഺത്ത ഒരഽ വസ്തഽതയ്ക്ക്കഽള വ

ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ഻ലയഽീട വയസിന്
അഗ്ന഻ശമനയന്ദ്ന്ത്ത്ത഻ണ്ീറ സഺന്഻ദ്ധയും
ഹിദയ രമഺയ തകരഺറഽകള്
മറ്റ് ആ൯ശ്ഴര൯ഷ് വ഻ശദഺുംശങ്ങള് ഇന

ുചഺദ ം 10
കരഺറ഻ുല൪ീപ്പടഽണ്ു ഺള് ________________ സുംഭവ഻ചാണ
I.
II.
III.
IV.

഻ഴവ്.

ീതറ്റ഻ദ്ധര഻പ്പ഻യ്ക്ക്കല്
സുംഭഺവന
ന഻ുവദനും നല്പ്കല്
അവതരണും

ുചഺദ ങ്ങള്ക്കഽള്ള ഇനഉത്തരങ്ങള്
ഉത്തരം 1
ശര഻യഺയ ഉത്തരും I.
ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട സവഭഺവ ൂവകലയുമഺ അഥവഺ സതയസന്ധതയ഻ലലഺയ്ക്മുയഺ.
ഉത്തരം 2
ശര഻യഺയ ഉത്തരും II.
റ഻സ്ക് എന്ഺല് നഷ്ടത്ത഻നഽള വ സഺധയത.
ഉത്തരം 3
ശര഻യഺയ ഉത്തരും II.
ൂവവ഻ധയും എന്ഺല്
ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട
ന഻ുക്ഷ ഻യ്ക്ക്കഽക എന്ഺണ൪ഥും.

സണ് ഺദയും

ഉത്തരം 4
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ശര഻യഺയ ഉത്തരും II.
സാരയന്ദ് കഺശും എന്ത് ആസ്ത഻യ഻ല് ഉള്ക്ീപ്പടഽത്തഺനഺവ഻ലല, അത് ക്ഷഺമും, ഉടമസ്ഥതഺവകഺശും
എന്഼ ന഻ബന്ധനകള്ക്ക്ക് വ഻ുധയമലല .
ഉത്തരം 5
ശര഻യഺയ ഉത്തരും III.
ുതയ്ക്മഺനും മാലും സുംഭവ഻യ്ക്ക്കഽന് നഺശും റ഻സ്ക഻ല്പ്ീ ടഽത്തഺനഺക഻ലല .
ഉത്തരം 6
ശര഻യഺയ ഉത്തരും I.
ഭാകണ് ും എന്ത് ഉദഺഹരണമഺണ് Earthquake is an example of catastrophic risk.
ഉത്തരം 7
ശര഻യഺയ ഉത്തരും I.
ഇ൯ഷവറ൯സ് ആസ്ത഻യ്ക്ക്ക് നഷ്ടും അഥവഺ നഺശത്ത഻ന് എത഻ീര സഽരക്ഷനല്പ്കഽന്ഽ.
ഉത്തരം 8
ശര഻യഺയ ഉത്തരും II.
കരുംനല്പ്കല് എന്ഺല് ഇ൯ഷവ൪ ീചുയാറ ടഽന് വസ്തഽവ഻ീന സുംബന്ധ഻ചാണ എലലഺ
അവകഺശങ്ങളുും
ര഻ഹഺരങ്ങളുും ഇ൯ഷവ൪ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ഻ല് ന഻ന്ഽും ഇ൯ഷവറ൪ക്ക്
ൂകമഺറഽന്തഺണ്.
ഉത്തരം 9
ശര഻യഺയ ഉത്തരും II.
ഇ൯ഷവറ൯സ് എടഽക്കഽണ്ു ഺള്
അഗ്ന഻ശമനയന്ദ്ന്ത്ത്ത഻ണ്ീറ സഺന്഻ദ്ധയും
ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത ടഽന് ആവശയും ഇലല.
ഉത്തരം 10
ശര഻യഺയ ഉത്തരും I.
ീതറ്റഺയ അവതരണമഺണ് കരഺറ഻ുല൪ീപ്പടഽണ്ു ഺള് സുംഭവ഻ചാണ
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഻ഴവ്.

ുചഺദ഻ചാണഺലലലഺീത

പഺഠം ഇന12
ുഡഺക്കഽീമുെഷന്
ുമഽഖം
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലയ഻ൽ നമ്മൽ ഒരഽ ഺട് തരത്ത഻ലഽള വ ുഡഺക്കഽീമെുകൽ,
ുഫഺമഽകൽ
തഽടങ്ങ഻യവ ൂകകഺരയും ീചയാറഺറഽ ട്. ഈ
ഺഠത്ത഻ൽ നമഽക്ക്
വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള വ
ുഡഺക്കഽീമെുകളുും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ൽ അത഻ീെ ന്ദ് ഺധഺനയീമന്ത്ഺീണന്ഽും നമഽക്ക്
ഠ഻ക്കഺും. ഓുരഺ ുഫഺമ഻ീനപ്പറ്റ഻യഽും അത് ാര഻പ്പ഻ുക്ക ടത് എങ്ങീനയഺീണന്ഽും ന്ദ് ുതയക
വ഻വരങ്ങൽ ുചഺദ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ കഺരണങ്ങൽ എന്഻വ നമഽക്ക് മനസിന഻ലഺക്കഺും.

പഠനുമഖലകൾ
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
ഈ
j)
k)
l)
m)
n)

ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമഽകൽ
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ സവകര഻ക്കൽ (അ ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ്)
ന്ദ് ഼മ഻യും രസ഼ത്
കവര് ുനഺട്ടുകൽൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്ൽ ു ഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമെ്
വഺറെ഻കൽ
എന്ഷുഡഺഴ്ീസ്മെ്
ു ഺള഻സ഻കീളക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദ഼കരണും
ഽതഽക്കഽന്ത഻നഽള വ ുനഺട്ട഼സ്
ഺഠും

ഠ഻ചാണത഻നഽുശഷും ന഻ങ്ങൽ ീചുയാറ

ടത്:

ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ീെ ഉള വടക്കും വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽക
ന്ദ് ഼മ഻യും രസ഼ത഻ീന റ്റ഻ വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽക
കവര് ുനഺട്ടുകീളയഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ഻ീനയഽും റ്റ഻ വ഻ലയ഻രഽത്തഽക
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമെ഻ീല വഺക്കഽകളുും ദങ്ങളുും വ഻വര഻ക്കഽക
ു ഺള഻സ഻ വഺറെ഻കളുും എന്ഷുഡഺഴ്ീസ്മെുും വയഺഖഺന഻ക്കഽക

A. ീപ്പഺുപ്പഺസല് ുെഺമഽകൾ
ഇന്ഷഷവറര്ക്കഽും
ഇന്ഷഷവൽ
ീചയാറുന്
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക഻ീടയ഻ൽ
വയക്തതയഽും
ധഺരണയഽും
ീകഺ ടഽവര഻കീയന്തഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുഡഺക്കഽീമെ഻ീെ ുജഺല഻. മഽഖയ ുഡഺക്കഽീമെുകള഻ൽ
ഉള്ക്ീപ്പടഽന്ത് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ
ാര഻പ്പ഻ുക്ക ട ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും,
വസ്തഽന഻ഷ്ഠതകളുീട
വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട സതയവഺങ്മാലും എന്഻വയഺണ്. ഉ ുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻
അടഽത്ത ബന്ധമഽള വ നജെഺണ് അവര്ക്ക് ുഡഺക്കഽീമെുകീളക്കഽറ഻ചാണുള വ സുംശയങ്ങൽ ത഼ര്ത്ത്
അവീര ുഫഺും
ാര഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ൽ സഹഺയ഻ുക്ക ടത്. ഉ ുഭഺക്തഺവ് സമര്പ്പ഻ക്കഽന്
ുഡഺക്കഽീമെ഻ൽ ന഻ന്ഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻ക്ക് ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീന സുംബന്ധ഻ചാണുള വ
വ഻വരങ്ങളുും അവരഽീട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആവശയകതയഽും മനസിന഻ലഺക്കഺൽ കഴ഻യഽന്ത്. ഇത്
ഇന്ഷഷവറീറ റ഻സ്ക഻ീനപ്പറ്റ഻ നന്ഺയ഻ മനസിന഻ലഺക്കഺൽ സഹഺയ഻ക്കഽും.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന് ഓുരഺ ുഡഺക്കഽീമെ഻ീെയഽും ആവശയവഽും ന്ദ് ഺധഺനയവഽും
അത഻ൽ അടങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങളുീട ന്ദ് സക്ത഻യഽും എന്ത്ഺീണന്് ഒരഽ നജെ് നന്ഺയ഻
മനസിന഻ലഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണും.
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1. ീപ്പഺുപ്പഺസല് ഇനുെഺമഽകൾ
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ലാീട
അറ഻യ഻ക്കഽക എന്തഺണ് ുഡഺക്കഽീമെ഻ീല ആദയ ട഻.





തഺന് ആരഺീണന്്,
തന഻ക്ക് നത് തരും ഇന്ഷഷവറന്ഷസഺണ് ആവശയീമന്ഽും
തന഻ക്ക് ഇന്ഷഷവൽ ീചുയാറ ട വസ്തഽവ഻ീെ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
എന്ദ്ത കഺലുത്തയ്ക്ക്കഺണ് ര഻രക്ഷ ുവ ടത്

വ഻ശദഺുംസങ്ങള് എന്ത് ീകഺ ട് ഉുദശ഻ക്കഽന്ത് ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വസ്തഽവ഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ
വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ കഺരയങ്ങളുും അത഻ീെ ധന രമഺയ മാലയവഽമഺണ്.
c) ഇന്ഷവററഽീട ഇനറ഻സ്ഡക ഇനവ഻ലയ഻രഽത്തല്
i.

‚ീപ്പഺുപ്പഺസല് ഇന ുെഺമ഻ല്‛ ഇന്ഷഷവറൽ ആവശയമഺയ
വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ
കഺരയങ്ങൽ
ാര഻പ്പ഻ചാണ് നല്ത്കണും, അങ്ങീന ീചയ്ക്തഺീല തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
കഺരയങ്ങൽ ഇന്ഷഷവറൽക്ക് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺൽ കഴ഻യഽകയഽള വു:
 റ഻സ്ക് സവ഼കര഻ക്കുണഺ ുവ ടുയഺ
 റ഻സ്ക് സവ഼കര഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ തീന്
വയവസ്ഥകളുും ന഻രക്കഽും ന഻ര്ണയ഻ക്കഽക.

ര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഽള വ

ചട്ടങ്ങളുും

ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻യ്ക്ക്ക് റ഻സ്ക് സവ഼കര഻ക്കുണഺ എന്്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഉ ുയഺഗന്ദ് ദമഺയ വ഻വരങ്ങളു ട്. ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ീെ
ഒപ്പും തീന് വളീര മ഻കചാണ വ഻ശവസയത എന് തതവവഽും വസ്തഽന഻ഷ്ഠതകൽ തഽറന്് കഺട്ടുക
എന്഻വയഽും ന്ദ് ഺുയഺഗയത്ത഻ൽ വരഽും.
റ഻സ്ക഻ലഽ ടഺകഽന് മഺറ്റത്ത഻ീെ വസ്തഽന഻ഷ്ഠത, ഇന്ഷഷവറൽ തഽക കാുട്ട ടതഺയ
സഺഹചരയും വരഽണ്ു ഺൽ ീേയ഻െ് തഽറന് റയണും. ഇന്ഷഷവറൽ ആവശയീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും വ഼ ടഽും ാര഻പ്പ഻ചാണ് നല്ത്ുക ട഻ വരഽും. (ഇത഻ീനകഽറ഻ചാണ് നമ്മൽ ഺഠും
2-ല് വ഻ശദമഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്).

ഉദഺഹരണം
ഇന്ഷഷവറൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ അലറഺും ീവയ്ക്ുക്ക ടത് ആവശയമഺയ഻ വന്ുപ്പഺൽ അഥവഺ
അയഺളുീട സതയവഺങ്മാലത്ത഻ൽ തീെ ജാവലറ഻ ുഷഺറാമ഻ൽ ഓുട്ടഺമഺറ്റ഻ക് അലഺും സ഻സ്റ്റും
സ്ഥഺ ഻ചാണ഻ട്ടു ീടന്് ന്ദ് സ്തഺവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ അയഺൽ അത് ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽക മഺന്ദ്തമലല
ീചുയാറ ടത്, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കഺലഺവധ഻യ഻ൽ ഉടന഼ളും അത് ന്ദ് വര്ത്തനക്ഷമമഺയ഻ സാക്ഷ഻ക്കഽക
കാട഻ ീചയാറണും. അലഺറും ഉ ീടന്ഽള വത് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ന് ഇന്ഷഷവറര്ക്കഽള വ
വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ കഺരയമഺണ്, അത഻ീെ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും റ഻സ്ക഻ീെ മാലയും
ന഻ര്ണയ഻ക്കഽക.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻യഽീട ു ര്, ുലഺുഗഺ, ുമല്ത്വ഻ലഺസും, നത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഉത് ന്ും എന്഻വ ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻യഺണ് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും ഇന്ഷഷവറൽ സഺധഺരണയഺയ഻
ന്ദ് ഻െ് ീചയാറുന്ത്. ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ീെ ഒപ്പും ഒരഽ ന്ദ് ഻െ് ീചയ്ക്ത കഽറ഻പ്പുും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻ സഺധഺരണയഺയ഻ ീവയ്ക്ക്കഺറഽ ട്, അത഻ന് ന്ദ് ുതയകമഺയ രാ ുരഖ
ഒന്ഽും തീന്യ഻ലല.
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ഉദഺഹരണം
അത്തരും ച഻ല കഽറ഻പ്പുകള്ക്ക്കഽള വ ഉദഺഹരണങ്ങളഺണ്:
‘റ഻സ്ക് വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻നഽള വ വസ്തഽന഻ഷ്ഠതകൽ മറചാണു ീവയ്ക്ക്കഽന്ത്, വഴ഻ ീതറ്റ഻ക്കഽന്
വ഻വരങ്ങൽ നല്ത്കഽന്ത്, ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ന഻സിനഹകരണും അഥവഺ ചത഻,
എന്഻വ ഇഷയാ ീചയ്ക്ത ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരമഽള വ ര഻രക്ഷ ഇലലഺതഺക്കഽും’
‘ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും കണ് ന഻ സവകര഻ക്കഽകര഻ചാണ് മഽഴഽവൽ ന്ദ് ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഽന്ത് വീരയഽും
കണ് ന഻ റ഻സ്ക഻ീെ കഺരയത്ത഻ൽ ബഺദ്ധയസ്ഥരലല.

പ്ശത്പ഻ക്കഽക
വസ്ഡതഽന഻ഷ്ഠത:
ഇന്ഷഷവറൽ
ര഻രക്ഷ നല്ത്ുക ട റ഻സ്ക഻ീെ അ ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന്
ആവശയമഺയ ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട വ഻വരമഺണ഻ത്. മീറ്റഺരഽതരത്ത഻ൽ, തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ഇന്ഷഷവററഽീട ത഼രഽമഺനങ്ങീള ബഺധ഻ക്കഺവഽന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സുംബന്ധ഻യഺയ വസ്തഽതയഺണ഻ത്:
i.
ii.
iii.

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് ഒരഽ റ഻സ്ക് സവ഼കര഻ക്കുണഺ ുവ ടുയഺ
ഈടഺുക്ക ട ന്ദ് ഼മ഻യും ത഼രഽമഺന഻ക്കഽക
റ഻സ്ക഻ന്
ര഻രക്ഷ നല്ത്കുണഺ നഺശനഷ്ടത്ത഻ന് എന്ദ്ത നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്ത്കണും
എന്഻വയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല ന്ദ് ുതയക വകഽപ്പുകൽ

ീപ്പഺുപ്പഺസല് ഇന ുെഺമ഻ീല ഇന ഡ഻െുറഷന്:
ഇന്ഷഷവൽ
ീചയാറുന്
വയക്ത഻
ഒപ്പ഻ടഽന്ത഻നഺയ഻ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ീെ അവസഺനും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻ ീ ഺതഽുവ
ഒരഽ ഡ഻േുറഷൽ ുചര്ക്കഺറഽ ട്.
ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ുഫഺും സാക്ഷ്മമഺയ഻
ഠ഻ക്കഽകയഽും
അത഻ീല
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
വസ്തഽതകീളലലഺും
മനസിന഻ലഺക്ക഻ീയന്്
ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺണ്, അങ്ങീന വസ്തഽതകൽ ീതറ്റഺയ഻ കഺണ഻ക്കഽന്ത് വഴ഻ ീേയ഻ും
വ഻ുയഺജ഻പ്പ് ഉ ടഺകഽന് സമയത്ത് ഉ ടഺകഽന്ത് ഒഴ഻വഺക്കീപ്പടഽും.

ഉദഺഹരണം
അത്തരും ഡ഻േുറഷനഽള വ ഉദഺഹരണങ്ങളഺണ്:
മഽകള഻ൽ നല്ത്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ് സ്തഺവനകൽ എലലഺും വഺസ്തവവഽും
ാര്ണവഽമഺീണന്ഽും
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസലഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ ഒരഽ വ഻വരവഽും മറചാണ് വചാണ഻ട്ട഻ീലലന്്
ഞഺൽ/ഞങ്ങൽ ഇവ഻ീട ന്ദ് സ്തഺവ഻ക്കഽകയഽും വഺറെ഻ നല്ത്കഽകയഽും ീചയാറുന്ഽ .
ഈ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസലഽും ന്ദ് സ്തഺവനയഽും ആയ഻ര഻ക്കഽും ഞഺനഽും/ഞങ്ങളുും കണ് ന഻യഽമഺയഽള വ
(ഇന്ഷഷവററഽീട ു ര്) കരഺറ഻ീെ അട഻സ്ഥഺനീമന്് ഞഺൽ/ഞങ്ങൽ സമ്മത഻ചാണുീകഺള വുന്ഽ.
d) ീപ്പഺുപ്പഺസല് ഇന ഇനുെഺമ഻ീല ഇനുചഺദ ങ്ങളുീട ഇനസവ഻ുശഷത
ഓുരഺ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വ഻ഭഺഗങ്ങളനഽ,ര഻ചാണ് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ീല ുചഺദയങ്ങളുീട ര഼ത഻യഽും
എണവഽും വയതയസ്തീപ്പടഽും.
i. അഗ്ന഻ബഺധ ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും ീ ഺതഽുവ ലള഻തമഺയ
റ഻സ്കഽകളഺയ വ഼ടഽകൽ, കടകൽ, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്കഺണ് ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽക. വല഻യ
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വയവസഺയശഺലകളുീട റ഻സ്കഽകള്ക്ക്ക്, റ഻സ്ക് സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽണ് ് ഇന്ഷഷവറൽ
റ഻സ്ക്
ര഻ുശഺധ഻ക്കഺനഽള വ ീസികരയും ഉ ടഺക്കഽും. ച഻ല ന്ദ് ുതയക വ഻വരങ്ങൽ
ുശഖര഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ
ുഫഺമ഻ീെ ഒപ്പും
ച഻ലുപ്പഺൽ ന്ദ് ുതയക
ുചഺദയഺവല഻കളുും ഉ ടഺക്കഽും.
അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും ആവശയമഺണ്.

വസ്തഽവ഻ീനക്കഽറ഻ചാണ്

 ീകട്ട഻ടത്ത഻ീെ ഭ഻ത്ത഻യഽീടയഽും ുമല്ത്ക്കാരയഽീടയഽും
ആീക എന്ദ്ത ന഻ലയഽ ട്
 ീകട്ട഻ടത്ത഻ീെ ഓുരഺ ഭഺഗത്ത഻ീെയഽും ഉ ുയഺഗും
 ഹഺന഻കരമഺയ വസ്തഽവ഻ീെ സഺമ഼ യും
 ഉത് ഺദന ന്ദ് ന്ദ്ക഻യ
 ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസ് ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന് തഽക
 ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കഺലഺവധ഻

ന഻ര്മ്മഺണും,

തഺീഴ

ീകട്ട഻ടത്ത഻ന്

ii. ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇന ഇന്ഷവറന്സ഻ന്,
വഺഹനീത്തപ്പറ്റ഻യഽള വ
ുചഺദയങ്ങളഺണ്
ുചഺദ഻ക്കഽന്ത്, അത഻ീെ ന്ദ് വര്ത്തനും, ന഻ര്മ്മ഻ത഻യഽും കപ്പഺസ഻റ്റ഻യഽും, ഉടമ എങ്ങീന
ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ഽ, അനഽബന്ധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ചര഻ന്ദ്തും എന്഻വ.
iii. വ ക്ത഻ഗതുമഖലകള഻ല് ഇന, ഇന അതഺയത് ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്, വയക്ത഻ഗത
അ കട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്, യഺന്ദ്ത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും
രാ കല്ത് ന ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട ആുരഺഗയും, ജ഼വ഻തൂശല഻യഽും
ശ഼ലങ്ങളുും, മഽന്ഷ-ആുരഺഗയഺവസ്ഥ, ീമഡ഻ക്കൽ ചര഻ന്ദ്തും,
ഺരണ് രയമഺയ഻ട്ടുള വത്, മഽൽ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
അനഽഭവും
എന്഻വീയപ്പറ്റ഻യഽള വ
വ഻വരങ്ങള്
ുശഖര഻ക്കഽന്
ര഼ത഻യ഻ലഺണ്.
iv. മറ്റഇ ഇന ീചറഽക഻ട ഇന ഇന്ഷവറന്സഽകൾക്കഇ ഇന  ഇന ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും ന഻ര്ബന്ധമഺണ്
അത഻ീെ കാീട ഒരഽ ഡ഻േുറഷനഽും ഉ ടഺകഽും.
e) ീപ്പഺുപ്പഺസല഻ീെ ഇനഘടകങ്ങൾ
x. ീപ്പഺുപ്പഺസറഽീട ഇനപാര്ണ്ണമഺയ ഇനുപര്
ഒരഽ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ന഻സിനുരഹമഺയ഻ തീെ ു ര് ത഻ര഻ചാണറ഻യണും. ആരഽമഺയ഻ട്ടഺണ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്
ഉ ടഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ീതന്്
ഇന്ഷഷവറൽ അറ഻ുയ ടത് വളീര അതയഺവശയമഺണ്, അങ്ങീയ
വന്ഺൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തും ു ഺള഻യ഻സഽീട ആനഽകാലയും ലഭ഻ക്കഽും.
ത഻ര഻ചാണറ഻ുയ ടത് വളീര ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട കഺരയമഺണ് കഺരണും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത റ഻സ്ക഻ല് മറ്റ്
ച഻ലര്ക്ക് ( ണയും എടഽത്തയഺൽ, ബഺക്, മരണും സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ന഻യമ രമഺയ
അവകഺശ഻) വയക്ത഻ രമഺയ തഺത് രയും ഉ ടഺക്കഽകയഽും അവര് ീേയ഻ും ീചയാറഺനഽും
സഺധയതയഽ ട്
xi. ീപ്പഺുപ്പഺസറഽീട ഇനുമല്വ഻ലഺസവഽം ഇനബന്ധമീപ്പടഽന്നത഻നഽള്ള ഇനമറ്റഇ ഇന
വ഻ശദഺംശങ്ങളും
മഽകള഻ൽ റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ത് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട
വ഻ശദഺുംശങ്ങള്ക്ക്കഽും ബഺധകമഺണ്.

ുമല്ത്വ഻ലഺസത്ത഻നഽും ബന്ധീപ്പടഽന്ത഻നഽള വ മറ്റ്

303

xii. ീപ്പഺുപ്പഺസറഽീട ഇനീപ്പഺെഷന്, ഇനീതഺഴ഻ല് ഇനഅഥവഺ ഇനബ഻സ഻നസ്സഇ
ആുരഺഗയ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്,
വയക്ത഻ഗത
അ കട
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്,
ു ഺലഽള വവയ്ക്ക്ക്
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട ീന്ദ് ഺഫഷൽ, ീതഺഴ഻ൽ അഥവഺ ബ഻സ഻നസിന഻ീെ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ ആവശയമഺണ്,
കഺരണും അത഻ൽ എന്ദ്തമഺന്ദ്തും റ഻സ്ക് അടങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽന്ഽീവന്് മനസിന഻ലഺക്കഽന്ത഻നഺണ്.

ഉദഺഹരണം
ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന് ഭക്ഷണും എത്ത഻ചാണു ീകഺ ടഽക്കഽന്ത഻ന് വളീര സ് ഼ഡ഻ൽ സ്ഥ഻രമഺയ഻
ുമഺുട്ടഺൽ ൂബക്ക് ഓട഻ചാണുു ഺകഽന് ഒരഽ റുസ്റ്റഺറെ഻ീല ീഡല഻വറ഻മഺന് അവ഻ടഽീത്ത
അീക്കി ടെ഻ീനക്കഺൽ റ഻സ്ക് വളീര കാടഽതലഺണ്.
xiii. ഇന്ഷവറന്സ഻ീെ ഇന
വ഻ശദഺംശങ്ങളും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻നഺയ഻
വയക്തമഺയ഻ നല്ത്ുക

വസ്ഡതഽന഻ഷ്ഠതയഽീട ഇന

ീന്ദ് ഺുപ്പഺസ്
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത഻ീെ
ടത് വളീര അതയഺവശയമഺണ്.

സവ഻ുശഷതയഽം ഇന

വസ്തഽന഻ഷ്ഠ

ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ

ഉദഺഹരണം
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ വയക്തമഺുക്ക ടത്:
iii. സവകഺരയ കഺറഺീണക഻ൽ (ത഻ര഻ചാണറ഻യഽന്ത഻ന് എന്ഷജ഻ൽ നണ് ൽ, ുചസ഻സ് നണ് ൽ,
രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷൽ നണ് ൽ) അഥവഺ
iv. തഺമസ഻ക്കഽന് വ഼ടഺീണക഻ൽ ( ാര്ണമഺയ ുമല്ത്വ഻ലഺസും, ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ നണ് ൽ) അഥവഺ
v. വ഻ുദശയഺന്ദ്തയഺീണക഻ൽ (ആരഽീട കാീട, എുപ്പഺൽ, നത് രഺജയും, യഺന്ദ്തയഽീട ഉുദശയും)
അഥവഺ
vi. ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട ആുരഺഗയകഺരയും (വയക്ത഻യഽീട ു ര്, ുമല്ത്വ഻ലഺസും, ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ
ുരഖ, തഽടങ്ങ഻യവ)
vii. ഇന്ഷഷവൽ തഽക കഺണ഻ക്കഽന്ത് ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും ഇന്ഷഷവററഽീട ബഺദ്ധയതയഽീട
ര഻ധ഻യഺണ്, ഇത് എലലഺ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമഽകള഻ലഽും കഺണ഻ക്കണും.

ഉദഺഹരണം
ുന്ദ് ഺപ്പര്ട്ട഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ, വസ്തഽവ഻ീെ ധന രമഺയ മാലയമഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻നഺയ഻
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസ് ീചയാറുന്ത്. ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽും വയക്ത഻ഗത അ കട
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ അ കടും മാലും ജ഼വുനഺ ൂകുയാറഺ കഺുലഺ കഺഴ്ചുയഺ നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻ന്
ന഻ശ്ച഻ത തഽക നഷ്ട ര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്ത്കഽും.
viii. മഽന്പഽണ്ടഺയ഻രഽന്നതഽം ഇനന഻ലവ഻ലഽള്ളതഽമഺയ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ഒരഽ
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ
തീെ
മഽണ് ഽ ടഺയ഻രഽന്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീനപ്പറ്റ഻
ഇന്ഷഷവറുറഺട്
ീവള഻ീപ്പടഽത്തണും. ഇത് അയഺളുീട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ചര഻ന്ദ്തും മനസിന഻ലഺക്കഽന്ത഻നഺണ്. ച഻ല
മഺര്ക്കറ്റുകള഻ൽ, ഇന്ഷഷവറര്മഺൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ുഡറ്റ ുകഺഫ഻ഡന്ഷഷയലഺയ഻
സാക്ഷ഻ക്കഽന് ര഼ത഻യഺണഽള വത്.
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മുറ്റീതക഻ലഽും ഇന്ഷഷവറൽ തീെ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ തള വ഻ക്കളയഽകുയഺ, ന്ദ് ുതയക വയവസ്ഥ
ചഽമത്തഽകുയഺ,
ഽതഽക്കഽന്ത഻ന്
അധ഻ക
ന്ദ് ഼മ഻യും
ആവശയീപ്പടഽകുയഺ
ു ഺള഻സ഻
റദഺക്കഽകുയഺ
ഽതഽക്കഺൽ വ഻സിനമ്മത഻ക്കഽകുയഺ ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ുടഺ
എന്് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ
ഇന്ഷഷവറുറഺട് ീവളുീപ്പടഽത്തണും.
ന഻ലവ഻ല് മുറ്റീതക഻ലഽും ഇന്ഷഷവററഽീട ക഼ഴ഻ൽ ു ഺള഻സ഻യഽ ീടക഻ൽ ആ ഇന്ഷഷവററഽീട ു ര്
സഹ഻തും ു ഺള഻സ഻യഽീട വ഻വരങ്ങൽ ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത ടത് അതയഺവശയമഺണ്. ന്ദ് ുതയക഻ചാണുും
ുന്ദ് ഺപ്പര്ട്ട഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ വ഻വ഻ധ ഇന്ഷഷവററ഻ൽ ന഻ന്ഽും
ു ഺള഻സ഻കൽ എടഽക്കഽകയഽും, നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ക്കഽന് അവസരത്ത഻ൽ ഒന്഻ലധ഻കും ഇന്ഷഷവററ഻ൽ
ന഻ന്ഽും ീേയ഻ും ീചയാറഺനഽള വ സഺദ്ധയതയഽ ട്. ന്ദ് ഻ന്ഷസ഻പ്പൽ ഓഫ് ുകഺന്ദ്ട഻ബയാഷൽ
ന്ദ് ുയഺഗ഻ക്കഽന്ഽ ുടഺ എന്് ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺണ് ഈ വ഻വരങ്ങൽ, അങ്ങീന ഇന്ഷഷവൽ
ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നഷ്ട ര഻ഹഺരും ലഭ഻ക്കഽകയഽും ഒുര റ഻സ്ക഻ന് തീന് വ഻വ഻ധ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻യ഻ൽ ീേയ഻ും ീചയ്ക്ത് ലഺഭും ഉ ടഺക്കഽന്ത് തടയഽകയഽും ീചയാറുും.
വയക്ത഻ഗത അ കട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ ഒരഽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ മറ്റ് വയക്ത഻ഗത അ കട
ു ഺള഻സ഻കൽ ഒരഽ ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് ര഻മ഻തീപ്പടഽത്തഺനഺവഽും.

പര഻ശ഼ലനം
മഽൽ
ഺഠങ്ങള഻ീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തതവങ്ങീളപ്പറ്റ഻ ുനഺക്കഽക അത഻നഽുശഷും നഷ്ട ര഻ഹഺരും,
വ഻തരണും, മ഻കചാണ വ഻ശവഺസും, ീവള഻ീപ്പടഽത്തലഽകൽ എന്഻വ സമനവയ഻പ്പ഻ചാണ് ന്ദ് ഺുയഺഗ഻കമഺയ഻
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ രാ കല്ത് ന ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ട്.
അന്സ്ചൽ A&B-ല് ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെയഽും
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമഽകൽ നല്ത്ക഻യ഻ട്ടു ട്.

അഗ്ന഻ബഺധ

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെയഽും

ദയവഺയ഻ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമഽകൽ നന്ഺയ഻ ഠ഻ചാണ് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ീല ഉള വടക്കങ്ങളുീട
ധവന഻യഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ൽ അത഻ീെ ന്ദ് ഺധഺനയവഽും മനസിന഻ലഺക്കഽക.
ix. നഷ്ടഺനഽഭവം
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത് ആയ഻രഽന്ക഻ുലഺ അീലലക഻ുലഺ ു ഺലഽും ീന്ദ് ഺുപ്പഺസര്ക്ക് ഉ ടഺയ഻ട്ടുള വ
എലലഺ നഺശനഷ്ടങ്ങളുീടയഽും
ാര്ണമഺയ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ അവര് ഡ഻േയൽ ീചയാറണും.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ വസ്തഽന഻ഷ്ഠതയഽും മഽണ് ് ഉ ടഺയ റ഻സ്ക് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻
എങ്ങീന ൂകകഺരയും ീചയ്ക്തഽീവന്് മനസിന഻ലഺക്കഺൽ ഇത് ഇന്ഷഷവറീറ സഹഺയ഻ക്കഽും. അത്തരും
ഉത്തരങ്ങള഻ല് ന഻ന്ഽും റ഻സ്ക഻ീന മ഻കചാണ ര഼ത഻യ഻ൽ മനസിന഻ലഺക്കഺൽ അ ടര്ൂററ്റര്ക്ക്
കഴ഻യഽകയഽും റ഻സ്ക് ഇന്ഷീസ് ഷൽ നടത്തുണഺ കാടഽതൽ വ഻വരങ്ങൽ ുശഖര഻ക്കുണഺ എന്്
ത഼രഽമഺന഻ക്കഺനഽും കഴ഻യഽും.
x. ഇന്ഷവര് ഇനീചയ്യുന്ന ഇനവ ക്ത഻യഽീട ഇനഡ഻െുറഷന്
ഇന്ഷഷവര്ക്ക് എലലഺ വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങളുും നല്ത്കഽക എന്തഺണ് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ
ുഫഺമ഻ീെ ഉുദശയീമന്ത഻നഺൽ ഇന്ഷഷവറൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ തഺന് എഴഽത഻യ഻ര഻ക്കഽന്
ഉത്തരങ്ങീളലലഺും കിതയവഽും യഺഥഺര്ഥയവഽമഺീണന്് ന്ദ് സ്തഺവ഻ക്കഽകയഽും ഈ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസലഽും
ന്ദ് സ്തഺവനയഽും ആയ഻ര഻ക്കഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കരഺറ഻ീെ അട഻സ്ഥഺനീമന്് സമ്മത഻ക്കത഻ചാണ്
ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ഒപ്പ഻ട്ട് നല്ത്കഽന് സതയവഺങ്മാലവഽും ുഫഺമ഻ൽ ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ീതറ്റഺയ഻
ഉത്തരും
നല്ത്കഽകയഺീണക഻ൽ
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്
റദഺക്കഺനഽള വ
അവകഺശും
ഇന്ഷഷവറര്ക്കഽ ട്. ഒപ്പ്, ത഼യത഻, ച഻ല സരര്ഭങ്ങള഻ൽ നജെ഻ീെ ശഽ ഺര്ശ എന്഻വ എലലഺ
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമഽകള഻ലഽും നകുദശും ഒരഽു ഺീലയഺയ഻ര഻ക്കഽും.
xi. ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും ഉ ുയഺഗ഻ക്കഺത്ത സ്ഥലത്ത്, ലഭ഻ചാണ വ഻വരങ്ങൽ ഇന്ഷഷവറൽ
വഺയ്ക്ീമഺഴ഻ുയഺ എഴഽത്ത് രാ ത്ത഻ുലഺ ുരഖീപ്പടഽത്തഽും, അത് 15 ദ഻വസങ്ങള്ക്ക്കകും
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ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഉറപ്പ് വരഽത്തഽകയഽും ു ഺള഻സ഻ അഥവഺ കവൽുനഺട്ട഻ൽ
വ഻വരങ്ങൽ
ുരഖീപ്പടഽത്തഽകയഽും
ീചയാറുും.
നീതക഻ലഽും
വ഻വരും
ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ീലലക഻ൽ അത് ഇന്ഷഷവററഽീട ഉത്തരവഺദ഻തവമഺണ്, ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ
വസ്തഽന഻ഷ്ഠത മറചാണുീവചാണു അഥവഺ ീതറ്റഺയ വ഻വരും നല്ത്ക഻ എന്് ഇന്ഷഷവറര്ക്ക്
ീേയ഻ും ീചയാറഺും.
ഇത഻ീെ അര്ഥും വ഻വരങ്ങൾ ഇനവഺയ്ീമഺഴ഻യഺയ഻ട്ട്യൂട്ട്ഺണ് ഇനലഭ഻ക്കഽന്നീതങ്ക഻ല് ഇന
ുപഺലഽം ഇന അത് ഇന റ഻ുക്കഺര് ഇന് ഇന ീചുയ്യണ്ടത് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന കന്പന഻യഽീട ഇന
കടമയഺണ്, ഇനഇത് ഇന്ജ്െഇ ഇന്ര്മിറയ഻ല്ീപ്പടഽത്തണം.
2. ഇടന഻ലക്കഺരഽീട ഇനപങ്കഇ
ഇടന഻ലക്കഺര്ക്ക്
ഇരഽകക്ഷ഻കുളഺട്
വയക്ത഻ുയഺടഽും ഇന്ഷഷവറുറഺടഽും.

ബഺദ്ധയതയഽ ട്

അതഺയത്

ഇന്ഷഷവറൽ

ീചയ്ക്ത

ുന്ദ്ബഺക്കൽ അഥവഺ നജെ഻ന്, റ഻സ്കഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങളുും
ഇന്ഷഷവൽ
ീചയാറുന്
വയക്ത഻
ഇന്ഷഷവറൽക്ക്
ൂകമഺറ഻യ഻ട്ടു ീടന്്
ഉറപ്പഺുക്ക ട
ഉത്തരവഺദ഻ത്തവമഽ ട്.
ഇടന഻ലക്കഺര്ക്ക് ുന്ദ് ഺസ്ീ ക്ട഻ുനഺടഽള വ ഉത്തരവഺദ഻തവീത്തക്കഽറ഻ചാണ് ഐആര്ഡ഻എ ചട്ടത്ത഻ൽ
രഺമര്ശ഻ചാണ഻ട്ടു ട്.

പ്ശത്പ഻ക്കഽക
ഇടന഻ലക്കഺര്ക്കഇ ഇനുപ്പഺസ്ഡീപകട഻ുനഺടഽള്ള ഇനഉത്തരവഺദ഻ത്തം
ഐആര്ഡ഻എ ചട്ടത്ത഻ൽ
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ത് ‚ഒരഽ ഇന്ഷഷവറുറഺ അവരഽീട
നജുെഺ മറ്റ്
ഇടന഻ലക്കഺുരഺ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസ് ീചയ്ക്ത ര഻രക്ഷയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ
വ഻വരങ്ങളുും ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ നല്ത്കഽകയഽും അങ്ങീന തന഻ക്ക് അനഽുയഺജയമഺയ
നറ്റവഽും മ഻കചാണ ര഻രക്ഷ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത഻ന് ീന്ദ് ഺസ്ീ ക്ട഻ന് സഺധ഻ക്കഽും‛
ഇവ഻ീട ീന്ദ് ഺസ്ീ ക്ട് ഇന്ഷഷവറഽീട അഥവഺ അവരഽീട നജെ഻ീെ അഥവഺ ഇടന഻ലക്കഺരഽീട
ഉ ുദശമഺണ് ുകള്ക്ക്കഽക അതഽീകഺ ട് അത്തരും ആളുകൽ ന഻ഷ് ക്ഷമഺയ ഉ ുദശും നല്ത്കഽക.
എീന്ത്ക഻ലഽും കഺരണത്തഺൽ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺുമഺ അനഽബന്ധ ുഫഺുമഺ ുന്ദ് ഺസ്ീ ക്ട്
ാര഻പ്പ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ുഫഺമ഻ീലയഽും ുഡഺക്കഽീമെ഻ീലയഽും ഉള വടക്കും മഽഴഽവൽ
വസ്തഽതകളുും ാര്ണമഺയ഻ നജെ് വ഻ശദ഼കര഻ീചാണന്ഽും ീന്ദ് ഺുപ്പഺസ് ീചയ്ക്ത ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീെ
ന്ദ് ധഺനയും
ാര്ണമഺയ഻ മനസിന഻ലഺക്ക഻ീയന്ഽും കഺണ഻ചാണുീകഺ ടഽള വ ുന്ദ് ഺസ്ീ ക്ട഻ീെ ഒരഽ
സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് കാട഻ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ീെീയഺപ്പും വയ്ക്ക്കണും.

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
ന്ദ് ഻ന്ഷസ഻പ്പ഻ൽ ഓഫ് ുകഺന്ദ്ട഻ബയാഷീെ ന്ദ് ഺധഺനയീമന്ത്്?
I.
II.

ഇന്ഷഷവററഽീട ഒപ്പും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽും ീേയ഻മ഻ീെ കഽറചാണ് ഭഺഗും ക഻ടഽക
ാള഻ലഽള വ എലലഺ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻കള ും അവര്ക്ക് നല്ത്ക഻യ ന്ദ് ഻മ഼യത്ത഻ീെ
അനഽ ഺതത്ത഻ൽ ാള഻ീല എലലഺവര്ക്കഽും ീേയ഻ും ക് ീവയ്ക്ക്കഽക.
III. ഒുര സുംഗത഻യ്ക്ക്ക് തീന് വ഻വ഻ധ ഇന്ഷഷവററഽീട
ര഻രക്ഷയഽ ീടക഻ൽ ഒരഽമ഻ചാണ് വന്്
അവരവരഽീട ആനഽ ഺത഻കമഺയ തഽക ീേയ഻മഺയ഻ നല്ത്കഽക
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IV. ഇന്ഷഷവൽ നല്ത്ക഻യ ന്ദ് ഼മ഻യും തഽലയമഺയ ഇന്ഷസ്റ്റഺള്ക്ീമെ഻ലഺീണന്് ഉറപ്പഺക്കഽക.

B. ീപ്പഺുപ്പഺസല് ഇനസവ഼കര഻ക്കഽക ഇന(അണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ്)
ഒരഽ

ാര്ണമഺയ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങളു

ടഺകഽും:






ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ീയക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വസ്തഽവ഻ീെ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
ആവശയമഺയ ര഻രക്ഷ
ന഻ര്മ്മഺണത്ത഻ീെ വ഻ഭഺഗവഽും ഗഽണുമണ്മയഽും, ഴക്കും, അഗ്ന഻ബഺധയ്ക്ീക്കത഻ീരയഽള വ
ഉ കരമങ്ങളുീട സഺന്഻ധയും, സഽരക്ഷഺസുംവ഻ധഺനും തഽടങ്ങ഻യ നലലതഽും ച഼ത്തയഽമയ
ീഭിത഼ക സവ഻ുശഷതകളുീട വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
 ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെയഽും നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെയഽും മഽന്ഷചര഻ന്ദ്തും
റ഻സ്ക഻ീെ സവ഻ുശഷതയഽും മാലയവഽും അനഽസര഻ചാണ് റ഻സ്ക് സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽണ് ്
ഇന്ഷഷവറൽ ന്ദ് ഼-ഇന്ഷീസ് ക്ഷൽ സര്ുേ നടത്ത഻ുയക്കഺും. ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല് ുഫഺമ഻ീലയഽും റ഻സ്ക്
ഇന്ഷീസ് ക്ഷൽ റ഻ുപ്പഺര്ട്ട഻ീലയഽും വ഻വരങ്ങളുീട അധ഻ക ുചഺദയഺവല഻യഽീടയഽും മറ്റ്
ുഡഺക്കഽീമെുകളുീടയഽും അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഇന്ഷഷവറൽ ത഼രഽമഺനും എടഽക്കഽും.
അത഻നഽുശഷും
റ഻സ്ക് ഘടകത്ത഻നഽള വ ന഻രക്ക് ഇന്ഷഷവറൽ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽകയഽും വ഻വ഻ധ ഘടകങ്ങളുീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന്ദ് ഼മ഻യും ന഻ര്ണയ഻ക്കഽകയഽും, അത് ഇന്ഷഷവറീറ അറ഻യ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും.
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുവഗതയ഻ലഽും കഺരയക്ഷമതയ഻ലഽും ഇന്ഷഷവറൽ ുന്ദ് ഺസസ് ീചയാറുകയഽും എലലഺ
ത഼രഽമഺനങ്ങളുും ന഻ശ്ച഻ത കഺലയളവ഻നഽള വൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ീയ അറ഻യ഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറുക.

ന഻ര്വചനം
അ ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ്: മഺര്ഗുരഖകൽ അനഽസര഻ചാണ്, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും ലഭ഻ചാണ് 15
യഺക്ക ാര്ത്ത഻ ൽനട ട഻ന്ദ്കമങ്ങ ൽ കണ് ന഻ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറന്ഷസ്ദ഻വസത്ത഻നകും ഇന്ഷഷവണും.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് വഺദ്ധരദഺനും ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ റ഻സ്ക് സവ഼കഺരയമഺുണഺ ആീണക഻ൽ നത്
ന഻രക്ക഻ലഽള വ, നത് വയവസ്ഥയ഻ലഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ര഻രക്ഷയഺണ് സവ഼കര഻ുക്ക ടീതന്്
ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഺണ്.

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന2
മഺര്ഗുരഖകൽ അനഽസര഻ചാണ്, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും ലഭ഻ചാണ് ---------- ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കണ് ന഻ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ാര്ത്ത഻യഺക്കണും
I.
II.
III.
IV.

7 ദ഻വസത്ത഻നകും
15 ദ഻വസത്ത഻നകും
30 ദ഻വസത്ത഻നകും
45 ദ഻വസത്ത഻നകും
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C. പ്പ഼മ഻യം ഇനരസ഼ത്
ന഻ര്വചനം
പ്പ഼മ഻യം ഒരഽ ഇന്ഷവറന്സ് ുകഺണ്ന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ് കഺരും
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ അടയ്ക്ക്കഽന് തഽകയഺണ് പ്പ഼മ഻യം.

ഇന്ഷവറന്സ്

വഺങ്ങഽന്ത഻നഺയ഻

1. 1938-ീല ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുകട഻ീല ഇന ീസക്ഷന് ഇന 64(V) (B) ഇന പ്പകഺരം ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുകഺണ്പ്ടഺകട഻ീല ഇന പ്പഺരംഭ ഇന ത഼യത഻ക്കഇ ഇന മഽന്പ് ഇന പ്പ഼മ഻യം ഇന
മഽന്കാറഺയ഻ ഇന അടയ്ക്കഽന്നത് ഇന ന഻ര്ബന്ധമമഺക്ക഻യ഻ട്ട്യൂട്ട്ുണ്ടഇ. മഽന്ഷകാറഺയ഻
ന്ദ് ഼മ഻യും ലഭ഻ക്കഺത്ത റ഻സ്കഽകള്ക്ക്ക് ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻യഽും ബഺദ്ധയസ്ഥരലലീയന്
വയവസ്ഥയ്ക്ക്ക് ുശഷമഺണ് ഇന്ത്യയ഻ൽ ന്ദ് ഼മ഻യും രസ഼ത് ന്ദ് ഺധഺനയമഽ ടഺയത്. ഇത് ഇന്ത്യയ഻ീല
ുനഺൽ-ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലയ഻ീല ഒരഽ ന്ദ് ുതയക സവ഻ുശഷതയഺണ്.

പ്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത്
f) 1938-ീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട഻ീല ീസക്ഷൽ 64(V) (B) ന്ദ് കഺരും മഽന്ഷകാറഺയ഻ ന്ദ് ഼മ഻യും
ലഭ഻ക്കഺത്ത റ഻സ്കഽകള്ക്ക്ക് ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻യഽും ബഺദ്ധയസ്ഥരലല.
g) ഇന്ഷഷവറര്ക്കഽുവ ട഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നജെ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ് ഼മ഻യും
ുശഖര഻ക്കഽകയഽും അയഺളുീട കമ്മ഼ഷൽ തഽക കഽറയ്ക്ക്കഺീത തീന് മഽഴഽവൽ തഽകയഽും 24
മണ഻ക്കാറ഻നഽള വ഻ൽ ബഺക് -ു ഺസറ്റൽ അവധ഻ ദ഻വസും ഒഴ഻ീകയഽള വ ദ഻വസങ്ങള഻ൽ ബഺക഻ൽ
ന഻ുക്ഷ ഻ക്കഽകുയഺ ു ഺസ്റ്റലഺയ഻ അയചാണുീകഺടഽക്കഽകുയഺ ീചയാറഺും.
h) ന്ദ് ഼മ഻യും ീചക്കഺുയഺ
തഽടങ്ങഽും.

ണമഺുയഺ ലഭ഻ക്കഽണ്ു ഺൽ മഽതൽ റ഻സ്ക഻ന്

ര഻രക്ഷ ലഭ഻ചാണ്

i)

ന്ദ് ഼മ഻യും ു ഺസ്റ്റൽ അഥവഺ മണ഻ ഓര്ഡറഺുയഺ ീചക്കഺുയഺ ു ഺസ്റ്റ് വഴ഻ അയ്ക്ക്കഽന്
സഺഹചരയത്ത഻ൽ മണ഻ ഓര്ഡൽ ബഽക്ക് ീചയ്ക്ത ത഼യത഻ അഥവഺ ീചക്ക് ു ഺസ്റ്റ് ീചയ്ക്ത
ത഼യത഻ മഽതൽ റ഻സ്ക഻ന് ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.

j)

ു ഺള഻സ഻ റദഺക്കഽന്ത് മാലുമഺ ചട്ടങ്ങള഻ലഽും വയവസ്ഥകള഻ലഽും ഉ ടഺകഽന് മഺറ്റും മാലുമഺ മറ്റ്
കഺരണത്തഺുലഺ ഒരഽ ഇന്ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക് ന്ദ് ഼മ഻യും ത഻ര഻ീക നല്ുക ട വരഽണ്ു ഺൽ
ഇന്ഷവറൽക്ക് അത് ുനര഻ുട്ടഺ ുന്ദ്കഺസ് ീചയ്ക്ത ീചക്കഺുയഺ ു ഺസ്റ്റൽ അഥവഺ മണ഻ ഓര്ഡറഺുയഺ
നല്കഽകയഽും ഇന്ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ണും സവ഼കര഻ചാണത഻നഽള വ രസ഼തഽും വഺങ്ങഺും,
ഇത്തരും റ഼ഫ ടഽകൽ ഒര഻ക്കലഽും നജന്റ഻ന്ീറ അീക്കി ട഻ൽ ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് ീചയാറ഻ലല.

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് റാള്ക്സ് 58 ഉും 59 ന്ദ് കഺരും മഽകള഻ൽ
അടയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ വയവസ്ഥയ്ക്ക്ക് ച഻ല ഒഴ഻വഺക്കലഽകളു ട്.
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റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്

ന്ദ് ഼മ഻യും

2. ഇനപ്പ഼മ഻യം ഇനഅടയ്ുക്കണ്ട ഇനര഼ത഻

പ്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഽന് വയക്ത഻ അഥവഺ ു ഺള഻സ഻യഽടമ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ര഼ത഻യ഻ലഺയ഻ര഻ക്കണും ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് ന്ദ് ഼മ഻യും തഽക അടയ്ക്ുക്ക
j)

തഺീഴ

ണും

k) നീതക഻ലഽും അുംഗ഼കിത ബഺക഻ീെ ീചക്ക്, ഡ഻മഺെ് ന്ദ്ഡഺറ് ഓറ്റ്,
ഇന്ത്യയ഻ീല നീതക഻ലഽും ീഷഡയാൽ ബഺക഻ീെ ബഺുകഴ്സ് ീചക്ക്.
l)

ടത്:

ു

ഓര്ഡൽ,

ു ഺസ്റ്റൽ മണ഻ ഓര്ഡൽ

m) ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് അഥവഺ ീഡബ഻റ്റ് കഺര്ഡഽകൽ
n) ബഺക് ഗഺരെ഻ അഥവഺ കയഺഷ് ഡ഻ുപ്പഺസ഻റ്റ്
o) ഇെര്ീനറ്റ്
p) ഇ-ന്ദ്ടഺന്ഷസ്ഫൽ
q) ബഺക് മഽുഖുന ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ അഥവഺ ു ഺള഻സ഻യഽടമ അഥവഺ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട
വയക്ത഻ ീചയാറുന് ഡയറക്ട് ീന്ദ്കഡ഻റ്റ്.
r) സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ
ര഼ത഻യഽും.

അുതഺറ഻റ്റ഻

അുംഗ഼കര഻ക്കഽന്

നീതഺരഽ

ണും

അടയ്ക്ക്കഽന്

ഐആര്ഡ഻എ ചട്ടന്ദ് കഺരും, ീനറ്റ് ബഺക഻ുംഗ്, ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് അഥവഺ ീഡബ഻റ്റ് കഺര്ഡ് ഉ ുയഺഗ഻ചാണ്
ന്ദ് ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഽണ്ു ഺൽ ു ഺള഻സ഻യഽടമയഽീട അഥവഺ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട സവന്ത്ും ു രഽള വ
ീനറ്റ് ബഺക഻ുംഗ് അീക്കി ട്, ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് അഥവഺ ീഡബ഻റ്റ് കഺര്ഡ് ആയ഻ര഻ക്കണും
ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്.

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന3
ീചക്ക് ഉ ുയഺഗ഻ചാണഺണ്
ന്ദ് സ്തഺവനയഺണ് ശര഻?

ന്ദ് ഼മ഻യും

അടയ്ക്ക്കഽന്ീതക഻ൽ,

I.
II.

തഺീഴ

ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്

ീചക്ക് ു ഺസ്റ്റ് ീചയ്ക്ത ത഼യത഻ മഽതൽ റ഻സ്ക഻ന് ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻ ീചക്ക് ന഻ുക്ഷ ഻ക്കഽന് ീചയ്ക്ത ത഼യത഻ മഽതൽ റ഻സ്ക഻ന്
ലഭ഻ക്കഽും.
III. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻യ്ക്ക്ക് ീചക്ക് ലഭ഻ക്കഽന് ത഼യത഻ മഽതൽ റ഻സ്ക഻ന്
ലഭ഻ക്കഽും.
IV. ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ീചക്ക് എഴഽത഻യ ത഼യത഻ മഽതൽ റ഻സ്ക഻ന് ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
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നത്

ര഻രക്ഷ
ര഻രക്ഷ

D. വര് ഇന ഇന ുനഺട്ട്യൂട്ട്ുകൾ⁄ ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന സര്ട്ട്യൂട്ട്഻െ഻ുക്കറ്റഇ⁄ ഇന ുപഺള഻സ഻ ഇന
ുഡഺക്കഽീമെഇ
അ ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ്
ാര്ത്ത഻യഺയത഻നഽുശഷും ു ഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചയാറുന്ത഻ന് കഽറചാണ്
കഺലതഺമസും ുനര഻ടഽും. പ്പ഼മ഻യം ഇനഅടച്ചത഻നഽുശഷം ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുപഺള഻സ഻ ഇന
തയ്യഺറഺകഽന്നതഽവീര ഇന പര഻രക്ഷയ്ക്കഇ ഇന ീതള഻വഺയ഻ ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
കന്പന഻ ഇന
നല്കഽന്നതഺണ് ഇന
കവര്ുനഺട്ട്യൂട്ട്ഇ. ഇന
ഇത഻ൽ
ര഻രക്ഷീയക്കഽറ഻ചാണ്
വ഻വര഻ചാണ഻ട്ടു ടഺകഽും. ച഻ലുപ്പഺൽ കവര്ുനഺട്ട഻ന് കരും തഺല്ത്ക്കഺല഻ക ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ര഻രക്ഷ
ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഇന്ഷഷവറൽ ഒരഽ കത്ത് ഇഷയാ ീചയാറഺറഽ ട്.
കവര് ുനഺട്ട് സ്റ്റഺും ് ീചയ്ക്ത഻ട്ട഻ീലലക഻ലഽും, കവര് ുനഺട്ട഻ീെ ഉള വടക്കും അത് ഇന്ഷഷവററഽീട
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സഽീട അീത ന഻ലവഺരത്ത഻ലഽള വ ചട്ടങ്ങളുും
വയവസ്ഥകളുമഺീണന്് വയക്തമഺകഽും. റ഻സ്ക഻ന് നീതക഻ലഽും വഺറെ഻ ബഺധകമഺീണക഻ൽ കവര്
ുനഺട്ട഻ൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന അത്തരും വഺറെ഻കൽ ബഺധകമഺീണന്് വയക്തമഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽും. കവര്
ുനഺട്ട഻ന് ,ച഻ലുപ്പഺൽ, ച഻ല ന്ദ് ുതയക ുേഺസഽകളുും ബഺധകമഺണ്. ഉദഺ. എന്ദ്ഗ഼ഡ് ബഺക് ുേഺസ്,
ഡ഻േുറഷൽ ുേഺസ് തഽടങ്ങ഻വ.
ഒരഽ ഇന കവര് ഇന ുനഺട്ട്യൂട്ട്഻ല് ഇന
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം:

തഺീഴ ഇന

ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ന ഇന

വ഻വരങ്ങൾ ഇന

a)

ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ു രഽും ുമല്ത്വ഻ലഺസവഽും

b)

ഇന്ഷഷവൽ തഽക

c)

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കഺലഺവധ഻

d)

റ഻സ്ക്

e)

ന഻രക്കഽും ന്ദ് ഼മ഻യവഽും:ന഻രക്ക് അറ഻യ഻ീലലക഻ൽ ീന്ദ് ഺവ഻ഷണൽ ന്ദ് ഼മ഻യും.

f)

റ഻സ്ഡക ഇനപര഻രക്ഷയഽീട ഇനവ഻ശദഺംശങ്ങൾ: ഉദഺഹരണത്ത഻ന് അഗ്ന഻ബഺധ
കവര് ുനഺട്ട഻ൽ ന഻ര്ദഷ്ട ീകട്ട഻ടീത്തയഽും അത഻ീെ ന഻ര്മ്മ഻ത഻ീയയഽും ഉ ുയഺഗീത്തയഽും
സാച഻പ്പ഻ക്കഽും.

g)

കവര് ുനഺട്ട഻ീെ ന്ദ്കമ. നും.

h)

ഇഷയാ ീചയ്ക്ത ത഼യത഻

i)

ീ ഺതഽുവ കവര് ുനഺട്ട഻ീെ കഺലഺവധ഻ ര
സരര്ഭങ്ങളുും രമഺവധ഻ 60 ദ഻വസും.

ര഻രക്ഷ

ടഺഴ്ചയഺണ്, ച഻ല അ ാര്േ

കവര് ഇന ഇനുനഺട്ട്യൂട്ട്ുകൾ ഇനമഽഖ മഺയ഻ ഇനഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്നത് ഇനീമൂറന് ഇന- ഇനുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇന
ഇന്ഷവറന്സഽകള഻ലഺണ്.
1. ീമൂറന് ഇനകവര് ഇനുനഺട്ട്യൂട്ട്ഇ
സ്റ്റ഼മറ഻ീെ ു ര്,
ഺുക്കജഽകളുീട എണും, അഥവഺ കിതയമഺയ മാലയും തഽടങ്ങ഻യവ
അറ഻യഽകയ഻ീലലക഻ൽ ു ഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചയാറുന്ത഻ന് ആവശയമഺയ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ ുവ ട഻
വരഽണ്ു ഺഴഺണ് ഇത് ീ ഺതഽുവ ഇഷയാ ീചയാറഺറഽള വത്. കയറ്റുമത഻കളുീട കഺരയത്ത഻ൽ
ു ഺലഽും, കവര് ുനഺട്ട് ഇഷയാ ീചയാറഺറഽ ട്, ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ുഡഺക്ക഻ുലക്ക് കയറ്റുമത഻ക്കഺൽ
കയറ്റ഻യക്കഽന്ത഻നഺയ഻ വ഻ടഽന് ന഻ര്ദ഻ഷ്ട അളവ഻ലഽള വ കഺര്ുഗഺ. കയറ്റ഻ അയക്കഽന്ത഻ന്
രയഺപ്തമഺയ സ്ഥലും ലഭ഻ക്കഺീത ഉുദശ഻ചാണ഻രഽന് കപ്പല഻ൽ കഺര്ുഗഺ അയ്ക്ക്കഺൽ കഴ഻യഺീത
വരഽണ്ു ഺഴഺണ് ഇങ്ങീന സുംഭവ഻ക്കഺറഽള വത്. ആ ചരക്ക് അയക്കഽന്ത് നത് കപ്പല഻ലഺീണന്്
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അറ഻യഺൽ കഴ഻യഽകയ഻ലല.
ഈ സഺഹചരയത്ത഻ൽ, ഒരഽ കവൽ ുനഺട്ട഻ീെ ആവശയും
ഉ ടഺുയക്കഺും, മഽഴഽവൽ വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻യ്ക്ക്ക് ലഭ഻ക്കഽണ്ു ഺൽ
ീറഗഽലൽ ു ഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചയാറുും.
ീമൂറൽ കവൽ ുനഺട്ട഻ീെ ഉള വടക്കത്ത഻ൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വ ഉ
i.
ii.
iii.
iv.

ടഺയ഻ര഻ക്കണും:

ീമൂറൽ കവൽ ുനഺട്ട് നണ് ൽ
ഇഷയാ ീചയ്ക്ത ത഼യത഻
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ു ര്
കഺലഺവധ഻

ന഻ങ്ങൽ അു ക്ഷ഻ചാണത് ന്ദ് കഺരും കണ് ന഻യഽീട വയവസ്ഥകള്ക്ക്ക് അനഽസിതമഺയ഻ ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് -------------------രാ യഽീട ര഻ധ഻വീര ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
a) ുെഺസഽകൾ: ഇന്ഷസ്റ്റ഻ട്ടയാട്ട് കഺര്ുഗഺ ുേഺസഽകൽ A, B അഥവഺ C - ഇന്ഷസ്റ്റ഻ട്ടയാട്ട്
ുേഺസഽകൽ ന്ദ് കഺരും യഽദ്ധ SRCC റ഻സ്കഽകളുും ഉള്ക്ീപ്പടഽും, ക്ഷ റദഺക്കഽന്ത഻ന് 7
ദ഻വസീത്ത ുനഺട്ട഼സ് ആവശയമഺണ്.
b) വ വസ്ഥകൾ: ു ഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചയാറുന്ത഻ന് ഷ഻പ്പ഻ുംഗ് ുഡഺക്കഽീമെുകളുീട
രസ഼ത഻ൽ സൂല ീചയാറഺനഽള വ ഷ഻പ്ീപ്മെ഻ീെ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
ഡ഻േുറഷന് മഽണ്ു ഺ കപ്പല഻ൽ ചരക്ക് കയറ്റ഻യത഻ന് ുശഷുമഺ നഺശനഷ്ടുമഺ
ുകടഽ ഺുടഺ
സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ,
ചരക്ക഻ീെ
അട഻സ്ഥഺന
വ഻ലയഽും
യഥഺര്ഥത്ത഻ലഽള വ ീചലവഽകളുും കണക്ക഻ീലടഽത്തഺണ് മാലയന഻ര്ണയും നടത്തഽക.
ഇന്ഷലഺന്ഷഡ് ന്ദ്ടഺന്ഷസ഻റ്റ഻ൽ ീ ഺതഽുവ ു ഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചയാറുന്ത഻ന് ആവശയമഺയ എലലഺ
ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട ുഡറ്റഺയഽും ലഭയമഺയത഻നഺൽ കവൽ ുനഺട്ട഻ീെ ആവശയും അ ാര്േമഺയ഻ മഺന്ദ്തുമ
ുവ ട഻വര഻കയഽള വു. ച഻ല സരര്ഭങ്ങള഻ൽ കവൽ ുനഺട്ട് ഇഷയഽ ീചയാറുകയഽും
഻ന്഼ട്
കഺര്ുഗഺയഽീട എലലഺ വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും ുചര്ത്ത് ു ഺള഻സ഻ ലഭ഻ക്കഽും.
2. ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇനകവര് ഇനുനഺട്ട്യൂട്ട്ുകൾ
ഓുരഺ കണ് ന഻യഽും ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ുഫഺമ഻ൽ ുമഺുട്ടഺൽ കവൽ ുനഺട്ട഻ീെ ഓപ്പുററ്റ഻വ് ുേഺുസഺടഽകാട഻
തഺീഴ റയഽന് ര഼ത഻യ഻ലഺണ് ഇത് ഇഷയാ ീചയാറുന്ത്:
‚ുഫഺമ഻ൽ
രഺമര്ശ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് സുംഗത഻, തഺീഴ
റയഽന്ത് ു ഺീല,
ുമഺുട്ടഺൽ വഺഹത്ത഻നഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ട്, അത഻ീെ ന്ദ് ഼മ഻യമഺയ഻ --------- രാ
അടയ്ക്ക്കഽകയഽും ീചയ്ക്തഽ, ആയത഻നഺൽ കണ് ന഻യഽീട ------------ ു ഺള഻സ഻യഽീട
ചട്ടന്ദ് കഺരും റ഻സ്ക഻ന് ഇുപ്പഺൽ മഽതൽ
ര഻രക്ഷ ബഺധകമഺണ് (തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ന്ദ് ുതയക വയവസ്ഥ അനഽസര഻ചാണ്) ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരമഽള വ ചട്ടങ്ങൽ ഺല഻ചാണ഻ീലലക഻ൽ ുരഖ മാലും
എഴഽത഻ അറ഻യ഻ചാണ് കണ് ന഻ ര഻രക്ഷ ന഻ര്ത്തലഺക്കഽും‛
ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇന കവര് ഇന ുനഺട്ട്യൂട്ട്഻ല് ഇന സഺധഺരണയഺയ഻ ഇന തഺീഴ ഇന ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ന ഇന
സംഗത഻കൾ ഇനഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം:
a)

രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷൽ മഺര്ക്കഽും നണ് രഽും, അഥവഺ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വഺഹനത്ത഻ീെ
വ഻ശദഺുംശും/കയഽബ഻ക് കപ്പഺസ഻റ്റ഻/ ന഻ര്മ്മഺണും/ ചഽമക്കഺനഽള വ കപ്പഺസ഻റ്റ഻/ ന഻ര്മ്മ഻ചാണ
വര്ഷും, എന്ഷജ഻ൽ നണ് ൽ, ുചസ഻സ് നണ് ൽ

b)

ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ു രഽും ുമല്ത്വ഻ലഺസവഽും

c)

ആക്ട഻ീെ ആവശയത്ത഻നഺയ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
സമയും................ ത഼യത഻..................

d)

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കഺലഺവധ഻ അവസഺന഻ക്കഽന് ത഼യത഻
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തഽടങ്ങഽന്

ത഼യത഻യഽും

സമയവഽും.

e)

വ

ട഻ ഓട഻ക്കഽന്വൽ

f)

ഉ ുയഺഗത്ത഻ീെ

g)

അധ഻ക റ഻സ്കഽകൽ, എീന്ത്ക഻ലഽമഽ

ര഻ധ഻
ീടക഻ൽ

ുമഺുട്ടഺൽ കവൽ ുനഺട്ട് 1988-ീല ുമഺുട്ടഺൽ വഺഹന ചട്ടത്ത഻ീല
ഺഠും X-ീലയഽും XI-ീലയഽും
വയവസ്ഥകൽ ഺല഻ചാണഺണ് ഇഷയാ ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ീതന്് സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽന് ഒരഽ സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റുും
ലഭ഻ക്കഽും.

പ്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത്
കവൽ ുനഺട്ട഻ീെ കഺലഺവധ഻ 15 ദ഻വസും കാട഻ കാട്ട഻ുയക്കഺും,
സഺഹചരയത്ത഻ലഽും ര ട് മഺസത്ത഻ൽ കാടഽതൽ കവ഻യഽകയ഻ലല.
കഽറ഻പ്പഇ ഇന : കവര് ുനഺട്ട഻ൽ
വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽും.

ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്

വഺക്കഽകൽ

ഓുരഺ

ുക്ഷ

അത്

ഒരഽ

ഇന്ഷഷവറര്ക്കഽും

കവര് ഇന ഇന
ുനഺട്ട്യൂട്ട്ുകളുീട ഇന
ഉപുയഺഗം ഇന
മ഻ക്ക ഇന
കന്പന഻കളും ഇന
ന഻രഽത്നഺഹീപ്പടഽത്തഽകയഺണ് ഇന
ീചയ്യഺറ്. ഇന
അധഽന഻ക ഇന
കഺലീത്ത ഇന
സഺുങ്കത഻ക ഇന വ഻ദ  ഇന ഉപുയഺഗ഻ച്ചഇ ഇന ുപഺള഻സ഻ ഇന ുഡഺക്കഽീമെഇ ഇന ീപീട്ട്യൂട്ട്ന്നഇ ഇന
തീന്ന ഇനഇഷ ാ ഇനീചയ്യഺന് ഇനപറ്റും.
3. ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനസര്ട്ട്യൂട്ട്഻െ഻ുക്കറ്റഇ ഇന- ഇനുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ന഻ലവ഻ലഽ ീടന്഻ത്
ീതള഻വ്
ആവശയമഺയ഻
വരഽന്഻ടത്ത്
ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് നല്ത്കഽും. ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ,
ുമഺുട്ടഺൽ വഺഹന ചട്ടന്ദ് കഺരും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് ഇഷയാ ീചുയാറ ടത്
ആതയഺവശയമഺണ്.
ഈ ഇന
സര്ട്ട്യൂട്ട്഻െ഻ുക്കറ്റഺണ് ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
ുപഺള഻സ഻യഽീണ്ടന്നത഻ീെ ഇന
ീതള഻വഺയ഻ ഇന
ുപഺല഼സ഻ീനയഽം ഇന
രജ്഻സ്ഡുപ്ടഷന് ഇന അധ഻കിതീരയഽം ഇന കഺണ഻ക്കഽന്നത്. സവകഺരയ കഺറഽകളുീട
സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ഻ീെ ഒരഽ മഺതിക തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ.
1988-ീല ഇനുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇനവഺഹന ഇനചട്ട്യൂട്ട്ം
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനസര്ട്ട്യൂട്ട്഻െ഻ുക്കറ്റഇ
സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് നും.

ു ഺള഻സ഻ നും.

1.

രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷൽ മഺര്ക്കഽും നണ് ൽ, രജ഻സറ്റൽ ീചയ്ക്ത സ്ഥലും, ന഻ര്മ്മഺണും/ ന഻ര്മ്മ഻ചാണ വര്ഷും,
എന്ഷജ഻ൽ നണ് ൽ, ുചസ഻സ് നണ് ൽ.

2.

വഺഹനത്ത഻ീെ വ഻ശദഺുംശും/കയഽബ഻ക് കപ്പഺസ഻റ്റ഻/ ചഽമക്കഺനഽള വ കപ്പഺസ഻റ്റ഻/ ആീക
ന്ദ് ഼മ഻യും/ രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത അുതഺറ഻റ്റ഻യഽീട ു ര്

3.

ന്ദ് ുദശും – ഇന്ത്യ

4.

ഇന്ഷഷവര്ഡ് ഡ഻േയൽഡ് വഺലയാ (ഐഡ഻വ഻)

5.

ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ു രഽും ുമല്ത്വ഻ലഺസവഽും

6.

ആക്ട഻ീെ ആവശയത്ത഻നഺയ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഽടങ്ങഽന് ത഼യത഻യഽും സമയവഽും.
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സമയും................ ത഼യത഻..................
7.

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കഺലഺവധ഻ അവസഺന഻ക്കഽന് ത഼യത഻

8.

വ

ട഻ ഓട഻ക്കഽന്വൽ

തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നീതക഻ലഽും:
a)
b)

ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻
ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട അനഽവഺദുത്തഺീട വ ട഻ ഓട഻ക്കഽന് നീതഺരഽ
വയക്ത഻യഽും

വ ട഻ ഓട഻ക്കഽന് നീതഺരഽ വയക്ത഻ക്ക് സഺധഽതയഽള വ
ൂന്ദ്ഡവ഻ുംഗ് ൂലസന്ഷസ്
ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും
അലലഺീത
ൂലസന്ഷസ്
ഇലലഺത്തുതഺ
അത്
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന്
അുയഺഗയതയഽള വവുരഺ ആകരഽത്. വ ട഻ ഓട഻ക്കഽന്
വയക്ത഻ സഺധഽതയഽള വ ുലീണഴ്സ്
ൂലസന്ഷസഽള വ ഉള വവരഺകഺും ുക്ഷ അത്തരും വയക്ത഻കൽ 1989-ീല ീസന്ഷന്ദ്ടൽ ുമഺുട്ടഺൽ വഺഹന
ചട്ടങ്ങ഻ീല ചട്ടും 3-ന് അനഽസിതമഺയ഻ര഻ക്കണും.
ഉപുയഺഗത്ത഻ീെ ഇനപര഻മ഻ത഻കൾ
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വ
ലഭ഻ക്കഽും:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

ഒഴ഻ീക

നീതഺരഽ

ഉ ുയഺഗത്ത഻നഽും

ു ഺള഻സ഻

ര഻രക്ഷ

വഺടകയ്ക്ക്ക് ീകഺടഽക്കഽക
ചരക്ക് ീകഺടഽു ഺകഽന്ത഻ന് (സവകഺരയ ലുഗജ് ഒഴ഻ീക)
മത്സരുയഺട്ടത്ത഻ൽ ീകടഽക്കഽക
സ് ഼ഡ് ര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽക
റ഻ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ന്ദ്ടയൽ
വഺഹനക്കചാണവടവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പീട്ട നീതക഻ലഽും ുജഺല഻
Any purpose in connection with Motor Trade.

1988-ീല ുമഺുട്ടഺൽ വഺഹന ചട്ടത്ത഻ീല ഺഠും X-ീലയഽും XI-ീലയഽും വയവസ്ഥകളനഽസര഻ചാണഺണ് ഈ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റുും അത഻ീെ അനഽബന്ധവഽും ഇഷയാ ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ീതന്്
സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽന് ഞഺൽ/ഞങ്ങൽ സഺക്ഷയ്ീപ്പടഽത്തഽന്ഽ.
ര഻ുശഺധ഻ചാണത് ......................
(അുംഗ഼കിത ഇന്ഷഷവറൽ)
ബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇന അധ഻കിരഽീട ഇന സാക്ഷഇണ ഇന പര഻ുശഺധനയ്ക്കഺയ഻ ഇന ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇന
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന സര്ട്ട്യൂട്ട്഻െ഻ുക്കറ്റഇ ഇന എുപ്പഺഴഽം ഇന വഺഹനത്ത഻ല് ഇന തീന്ന ഇന
സാക്ഷ഻ുക്കണ്ടത് ഇനഅത ഺവശ മഺണ്.
1. ുപഺള഻സ഻ ഇനുഡഺക്കഽീമെഇ
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുകഺണ്പ്ടഺകട഻ീെ ഇന ീതള഻വഺയ഻ ഇന നല്കഽന്ന ഇന ഔുദ ഺഗ഻ക ഇന
ുഡഺക്കഽീമെഺണ് ഇനുപഺള഻സ഻. ഇന1899-ീല ഇന്ത്യൽ സ്റ്റഺും ് ആക്ട഻ീല വകഽപ്പുകൽ ന്ദ് കഺരും
ഈ ുഡഺക്കഽീമെ് സ്റ്റഺും ് ീചയാറണും.
ഒരഽ സഺധഺരണ ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് കഺരയങ്ങളു ടഺയ഻ര഻ക്കഽും:
p) ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീടയഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വസ്തഽവ഻ൽ സവകഺരയ
തഺത് രയമഽള വ മറ്റ് വയക്ത഻കളുീടയഽും ു രഽും(കളുും) ുമല്ത്വ഻ലഺസവഽും(ങ്ങളുും)
q) ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വസ്തഽവ഻ീെ ാര്ണമഺയ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
r) ു ഺള഻സ഻യഽീട ക഼ഴ഻ൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വസ്തഽവ഻ീെ ീലഺുക്കഷൽ, കിതയമഺയ
ീലഺുക്കഷനഽും അത഻ീെ ഇന്ഷഷവൽ മാലയവഽും
313

s)
t)
u)
v)
w)

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കഺലഺവധ഻
ഇന്ഷഷവൽ തഽക
ര഻രക്ഷയഽള വ സുംഗത഻കളുും ഒഴ഻വഺക്കീപ്പട്ടവയഽും
നീതക഻ലഽും അധ഻കമഺയ഻ട്ടുള വൽ ഡ഻ഡക്ടബ഻ള്ക്സ്
അടയ്ക്ുക്ക ട
ന്ദ് ഼മ഻യവഽും
അ്ജസ്റ്റുീമെുകൽ
അനഽസര഻ചാണ്
ന്ദ് ഼മ഻യും
ീന്ദ് ഺവ഻ഷണലഺണ്, ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ീെ അ്ജസ്റ്റുീമെ഻ീെ അട഻സ്ഥഺനും
x) ു ഺള഻സ഻ ചട്ടങ്ങളുും വയവസ്ഥകളുും വഺറെ഻കളുും
y) ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും ീേയ഻ും ഉ ടഺകഺൽ സഺദ്ധയതയഽള വവയ്ക്ക്ക് എത഻ീര ഇന്ഷഷവൽ
ീചയാറുന് വയക്ത഻ എടഽത്ത഻ട്ടുള വ ന഻ല ഺട്
z) ീേയ഻മ഻ന് കഺരണമഺകഽന് സരര്ഭവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത സുംഗത഻യഽീട
ുമൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽള വ ബഺദ്ധയത
aa) ന്ദ് ുതയക വയവസ്ഥ, നീതക഻ലഽമഽ ീടക഻ൽ
bb) ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ീതറ്റഺയ വ഻വരങ്ങൽ നല്ത്കഽന്ത് മാലുമഺ കിന്ദ്ത഻മും
കഺട്ടുന്ത് മാലുമഺ അവരഽീട ന഻സിനഹകരണും മാലുമഺ
ു ഺള഻സ഻ റദഺക്കഺനഽള വ
വകഽപ്പുകൽ
cc) ു ഺള഻സ഻യഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട
വ഻വരങ്ങൽ
ഇന്ഷഷവൽ
ീചയാറുന്
വയക്ത഻ീയ
അറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ുമല്ത്വ഻ലഺസും
dd) ൂറഡറ഻ീെ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ, നീതക഻ലഽമഽ ീടക഻ൽ
ee) അനയഺയ ര഻ഹഺരമഺര്ഗങ്ങളുീട വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും ഓുംബഽ്മഺീെ ുമല്ത്വ഻ലഺസവഽും
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ീേയഽും ഉ ടഺകഽണ്ു ഺഴഽും
ീേയ഻ും ീ ീട്ടന്് ീസറ്റ഻ൽ
ീചയാറുന്ത഻ന് ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ീചുയാറ ട കഺരയങ്ങീളപ്പറ്റ഻ സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ
എലലഺ ഇന്ഷഷവറര്മഺരഽും അവീര അറ഻യ഻ചാണുീകഺ ട഻ര഻ക്കണും.

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന4
കവൽ ുനഺട്ടുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ് സ്തഺവനയഺണ് ശര഻?
I.
II.

ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ലഺണ് കവൽ ുനഺട്ടുകൽ കാടഽതലഺയഽും ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്
ജനറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ എലലഺ വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഽും കവൽ ുനഺട്ടുകൽ കാടഽതലഺയഽും
ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്
III. ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ലഺണ് കവൽ ുനഺട്ടുകൽ കാടഽതലഺയഽും ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്
IV. ജനറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല ീമൂറൽ-ുമഺുട്ടഺൽ വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഺണ് കവൽ ുനഺട്ടുകൽ കാടഽതലഺയഽും
ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്

E. വഺറെ഻കൾ
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ് കഺരമഽള വ ഇന്ഷഷവററഽീട ബഺദ്ധയത ര഻മ഻തീപ്പടഽത്തഽന്ത഻നഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ൽ വഺറെ഻കൽ ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്. വ഻ ത്ത് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് അനഽുയഺജയമഺയ
വഺറെ഻കൽ ഇന്ഷഷവറര്മഺൽ ുചര്ക്കഽും. വഺറെ഻യഽ ീടക഻ൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീല ഒരഽ
കക്ഷ഻ അതഺയത് ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ച഻ല കര്ത്തവയങ്ങൽ നീറ്റടഽുക്ക ട ആവശയും
വരഽകയഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ആ കര്ത്തവയങ്ങൽ എങ്ങീന ന഻റുവറ്റുീമന്ത഻ീന
ആന്ദ്ശയ഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും ഇന്ഷഷവററഽീട ബഺദ്ധയത.
ുകഺണ്പ്ടഺകട഻ീെ ഇന
സഺധഽതയ്ക്കഺയ഻ ഇന
ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ഇന
എഴഽത഻ ഇന
ുചര്ത്ത഻ര഻ക്കഽന്ന ഇന ഒരഽ ഇന വ വസ്ഥീയയഺണ് ഇന വഺറെ഻ ഇന എന്നഇ ഇന പറയഽന്നത്. ഇന
ഇത് ഇനുപഺള഻സ഻യഽീടയഽം ഇനകവര്ുനഺട്ട്യൂട്ട്഻ീെയഽം ഇനഭഺഗമഺണ്. ഇത് ന്ദ് തയക്ഷുമഺ
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ുരഺക്ഷുമഺ ആകഺും. ഇത഻ൽ ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ തീന് അചാണട഻ചാണ഻ട്ടു ടഺകഽും അീലലക഻ൽ
ു ഺള഻സ഻ുയഺുടഺപ്പും ന്ദ് ുതയകും വഺറെ഻ ുഫഺും ഉ ടഺകഽും. ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ സമയത്ത്
ഉ ടഺയ഻രഽന് ു ഺീല തീന്യഺയ഻ര഻ക്കഽും റ഻സ്കന്് ഇന്ഷഷവറൽ ഉറപ്പ് നല്ത്കഽും, റ഻സ്ക഻ന്
സഺദ്ധയതയഽള വ ച഻ല ഘടകങ്ങള്ക്ീക്കത഻ീര സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽും. ഇത഻ന് ുവ ട഻യഺണ്
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ വഺറെ഻ ുചര്ത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്. അങ്ങീന ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ് കഺരമഽള വ ഇന്ഷഷവററഽീട
ബഺദ്ധയത ര഻മ഻തീപ്പടഽത്തഽകയഽും, ഇത് ലുംഘ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് അസഺധഽവഺകഽും.
ുക്ഷ ന്ദ് ഺക്ട഻ക്കലഺയ഻, വഺററെ഻ ലുംഘ഻ക്കീപ്പടഽന്ത് ത഻കചാണുും സഺുകത഻കമഺീണക഻ലഽും അത്
നഺശനഷ്ടും ഉ ടഺക്കഽന്഻ീലലക഻ലഽും, കണ് ന഻ ു ഺള഻സ഻യ഻ീല മഺര്ഗുരഖ അനഽസര഻ചാണ് ഇന്ഷഷവറൽ
ഔച഻തയുബഺധുത്തഺീട ീേയ഻ും നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ീചയാറുും.
1. അഗ്ന഻ബഺധ ഇന
ഇന്ഷവറന്സഽകളുീട ഇന
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്നത് ഇനുപഺീലയഺണ്

വഺറെ഻ ഇന

തഺീഴ ഇന

ു ഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട ീകട്ട഻ങ്ങള഻ൽ ഹഺന഻കരമഺയ വസ്തഽക്കീളഺന്ഽും
തീന് സാക്ഷ഻ക്കഽന്഻ീലലന് ഉറപ്പ്.
ൂസലെഇ ഇനറ഻സ്ഡക: തഽടീരത്തഽടീരയഽള വ 30 ദ഻വസങ്ങുളഺ അത഻ൽ കാടഽതുലഺ ദ഻വസങ്ങള഻ൽ
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത ീകട്ട഻ടത്ത഻ൽ ഒര഻ തരത്ത഻ലഽമഽള വ ഉത് ഺദന ന്ദ് വര്ത്തനവഽും നടത്ത഻ീലലന്
ഉറപ്പ്
സ഻ഗരറ്റഇ ഇന െ഻ല്ട്ട്യൂട്ട്ര് ഇന ഉത്പഺദനം: ീകട്ട഻ടത്ത഻ൽ 30 ഡ഻ന്ദ്ഗ഻യ഻ൽ തഺീഴ തഺ ന഻ലയഽള വ
ന്ദ്ദഺവകങ്ങീളഺന്ഽും തീന് ീകട്ട഻ടത്ത഻ൽ ഉ ുയഺഗ഻ക്കഺുനഺ/ സാക്ഷ഻ക്കഺുനഺ ഺട഻ീലലന് ഉറപ്പ്
2. ീമൂറന് ഇനഇന്ഷവറന്സ഻ല്, ഇനവഺറെ഻ ഇനന഻ര്വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്: ‚ഒരഽ ീന്ദ് ഺമ഻സറ഻
വഺറെ഻, ച഻ല കഺരയങ്ങൽ ീചയാറണും, ച഻ലത് ീചയാറ ട അഥവഺ
ഺല഻ുക്ക ട ച഻ല
വയവസ്ഥകളഺണ്
വഺറെ഻,
ഇവ഻ീട
വസ്തഽന഻ഷ്ഠതയഽീട
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട
അവസ്ഥ
ന഻ലന഻ല്ത്ക്കഽന്ത഻ീന അയഺൽ തള വ഻ക്കളയഽകുയഺ സവ഼കര഻ക്കഽകുയഺ ീചയാറുും‛
ീമൂറൽ
കഺര്ുഗഺ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ,
ചരക്ക്
ട഻ൽ-ൂലന്ഷഡ്
കഺന഻ലഺണ്
ഺയ്ക്ക്ക്
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ീതന്്
ഉറപ്പഺക്കഽന്ത഻നഺണ്
വഺറെ഻
ുചര്ക്കഽന്ത്.
ീമൂറൽ
ഹൽ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ, ച഻ല ന്ദ് ുദശത്ത് കാട഻ കപ്പൽ ു ഺകഽകയ഻ീലലന്ഽള വത഻ീെ വഺറെ഻, ര഻രക്ഷ
നല്ത്കഺീമന്് നറ്റ റ഻സ്ക഻ീെ വയഺപ്ത഻ീയപ്പറ്റ഻ ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് ഒരഽ നകുദശ രാ ും ലഭ഻ക്കഽും.
വഺറെ഻ ലുംഘ഻ക്കീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ, ഇന്ഷഷവറൽ സമ്മത഻ചാണ ന്ദ് കഺരമഽള വ
ര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക്
വയതയഺസും ഉ ടഺക്കഽകയഽും ച഻ലുപ്പഺൽ ലുംഘ഻ചാണ ത഼യത഻ മഽതലഽള വ ബഺദ്ധയതയ഻ൽ ന഻ന്ഽും
ഇന്ഷഷവറൽ സവയും ഻ന്ഷവഺങ്ങഽകയഽും ീചയ്ക്ുതക്കഺും.
3. ബര്ഗ്ലറ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ 24 മണ഻ക്കാറഽും വസ്തഽവ഻ന് വഺച്ചച്ചമഺീെ കഺവൽ
ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണീമന്്
ഉറപ്പ്.
ു ഺള഻സ഻യ഻ലഽള വ വഺറെ഻
ഺല഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ
ഇുപ്പഺഴഽള വ ന഻രക്കഽും വയവസ്ഥയഽും ചട്ടങ്ങളുും തഽടര്ന്ഽും ലഭ഻ക്കഽും.

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന5
വഺറെ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ് സ്തഺവനയഺണ് ശര഻?
I. ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ് സ്തഺവ഻ക്കഺീത ന്ദ് ുയഺഗ഻ക്കഽന് വയവസ്ഥയഺണ് വഺറെ഻
II. ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ് സ്തഺവ഻ചാണ഻ട്ടുള വ വയവസ്ഥയഺണ് വഺറെ഻
III. ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ് സ്തഺവ഻ചാണ഻ട്ടുള വ വയവസ്ഥയഺണ് വഺറെ഻
ുക്ഷ ു ഺള഻സ഻യഽീട
ഭഺഗമലലഺീത ന്ദ് ുതയകും ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽമഺയ഻ ആശയവ഻ന഻മയും നടത്തഽും
IV. ഒരഽ വഺറെ഻ ലുംഘ഻ക്കീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ, റ഻സ്ക഻ീന ബഺധ഻ക്കഽന്തീലലക഻ൽ ീേയ഻ും
നല്ത്ക഻ുയക്കഽും.
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F. എന്ുഡഺഴ്സ്ഡീമെഇ
ഇന്ഷഷവറൽ ീ ഺതഽുവ സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് ുഫഺമഽകളുലഺണ് ു ഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചയാറഺറ്, അതഺയ്ക്ത്
ച഻ല നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക് ര഻രക്ഷ നല്ത്ക഻യഽും മറ്റ് ച഻ലത് ഒഴ഻വഺക്ക഻യഽമഺണ്.

ന഻ര്വചനം
ു ഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ൽ എീന്ത്ക഻ലഽും ചട്ടത്ത഻ുലഺ വയവസ്ഥയ഻ുലഺ മഺറ്റങ്ങൽ ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ
വരഽത്തഽകയഺീണക഻ൽ അത് ുഡഺക്കഽീമെ഻ൽ ുഭദഗത഻വരഽത്ത഻യഺണ് ീചയാറുന്ത് ഇത഻ീനയഺണ്
എന്ഷുഡഺഴ്ീസ്മെ് എന്് റയഽന്ത്.
ഇത് ു ഺള഻സ഻യഽീട കാീട അറ്റഺചാണ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ട് ആയത഻നഺൽ ു ഺള഻സ഻യഽീട ഒരഽ ഭഺഗമഺണ്.
ു ഺള഻സ഻യഽും എന്ഷുഡഺഴ്ീസ്മെുും കാട഻ ുചര്ന്തഺണ് ഒരഽ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്. ു ഺള഻സ഻
കഺലഺവധ഻യ഻ലഽ ടഺകഽന് മഺറ്റങ്ങൽൽ ുഭദഗത഻കൽ ുരഖീപ്പടഽത്തഽന്ത഻നഽും എന്ഷുഡഺഴ്ീസ്മെ്
ഇഷയാ ീചയാറഺറഽ ട്.
ഒരഽ വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺ സുംഗത഻ക്ക് മഺറ്റും വരഽണ്ു ഺൽ എന്ഷുഡഺഴ്ീസ്മെ് വഴ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ൽ അത് ുചര്ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻ീയ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻
സമ഼ ഻ക്കണും
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ എന്ഷുഡഺഴ്ീസ്മെ് ീ ഺതഽുവ ആവശയമഺയ഻ വരഽന്ത്
h) ഇന്ഷഷവൽ തഽകയ഻ൽ മഺറ്റും വരഽണ്ു ഺൽ
i)

വ഻ല്ത് ന, ഈടഺയ഻ നല്ത്കഽക തഽടങ്ങ഻യ ഇന്ഷഷവറബ഻ൽ ഇെീറസ്റ്റ഻ന് മഺറ്റും വരഽക

j)

അധ഻ക
ര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് അഥവഺ ു ഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ കാട്ടുന്ത഻ന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
വ഻ശഺലമഺക്കഽക

k) റ഻സ്ക഻ന് മഺറ്റും വരഽക, ഉദഺ. ന഻ര്മ്മഺണത്ത഻ലഽ ടഺകഽന് മഺറ്റും, അഥവഺ അഗ്ന഻ബഺധ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ ീകട്ട഻ടത്ത഻ീെ ഉ ുയഺഗും
l)

മീറ്റഺരഽ സ്ഥലുത്തയ്ക്ക്ക് സഺധനും മഺറ്റുക

m) ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് റദഺക്കഽക
n) ു ര഻ുനഺ ുമല്ത്വ഻ലഺസത്ത഻ുനഺ മഺറ്റും വരഽക

മഺതിക
ഉദഺഹരത്ത഻ീെ ആവശയത്ത഻നഺയ഻, ച഻ല എന്ഷുഡഺഴ്ീമെ഻ീല മഺതിക
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:

ദങ്ങൽ ഇവ഻ീട

റത്ഩഺക്കഽക
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട അു ക്ഷ അനഽസര഻ചാണ് ഈ ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരമഽള വ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ---------ത഼യത഻ മഽതൽ റദഺക്കീപ്പടഽീമന്് ന്ദ് ഖയഺ ഻ക്കഽന്ഽ. ---------------മഺസക്കഺലും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന്ദ് ഺബലയത്ത഻ലഽ ടഺയ഻രഽന്ഽ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് യഺീതഺരഽ
വ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ റ഼ഫ ടഽും ലഭ഻ക്കഽന്തലല.
ുസ്റ്റഺക്കഇ ഇനമാല ത്ത഻നഽണ്ടഺയ ഇനവര്ത്പനവ഻നഽള്ള ഇനപര഻രക്ഷ:
‚ഈ

ു ഺള഻സ഻

ന്ദ് കഺരും

ര഻രക്ഷ

ലഭ഻ക്കഽന്
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ുസ്റ്റഺക്ക഻ീെ

അളവ഻ൽ

വര്ദ്ധനവ്

ഉ ടഺയ഻ട്ടു ീടന്് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ അറ഻യ഻ചാണ ന്ദ് കഺരും ഇന്ഷഷവൽ തഽക --------------രാ യഺയ഻ കാട്ടുന്ഽീവന്് ഇത഻നഺൽ സമ്മത഻ചാണുീകഺള വുന്ഽ‛:
(വ഻വരണും) ---------രാ
(വ഻വരണും) ---------രാ
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ഒരഽ അധ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യവഽും ഇവ഻ീട ഈടഺക്കഽന്ഽ.
ഇന഻മഽതലഽള വ വഺര്ഷ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യും --------------രാ യഺണ്.
ആീക ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഇുപ്പഺൽ ---------------രാ
ഈ ു ഺള഻സ഻യഽീട വയവസ്ഥകളുും ചട്ടങ്ങളുും ബഺധകമഺണ്.
ീമഺൂറന് ഇന
പര഻രക്ഷ

ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ഇന

ബഺഹ  ഇന

സംഗത഻കൾക്കഽള്ള ഇന

അധ഻ക ഇന

ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട അു ക്ഷ ന്ദ് കഺരും മഽകള഻ൽ ന്ദ് ത഻ ഺദ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ുന്ദ്ബുക്കജ് റ഻സ്കഽകളുും ഉള്ക്ീപ്പടഽത്തഽന്തഺയ഻ ഇത഻നഺൽ സമ്മത഻ചാണുീകഺള വുന്ഽ.
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ഒരഽ അധ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യവഽും ഇവ഻ീട ഈടഺക്കഽന്ഽ.
വഺഹനഗതഗതത്ത഻ല് ഇനമഺറ്റം ഇനഉണ്ടഺകഽക
മഽകള഻ൽ റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരമഽള വ കൂസന്ഷീമെ഻ൽ 2 ബഺരൽ -----------------രാ
വ഻ലയഽള വ സഽഗന്ധവസ്തഽക്കൽ ീഡക്ക഻ുലക്ക് കയറ്റ഻ അയചാണ഻ട്ടു ീടന്് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ ഡ഻േയൽ ീചയ്ക്ത ന്ദ് കഺരും ത഻രസ്ക്കര഻ക്കഽന്ത഻നഽും വഺഷ഻ുംഗ് ഓവര്ുബഺര്ഡ഻നഽും
എത഻ീരയഽള വ ര഻രക്ഷ അത഻ന് ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻ീയന്് ഇത഻നഺൽ സമ്മത഻ചാണുീകഺള വുന്ഽ.
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ഒരഽ അധ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യവഽും ഇവ഻ീട ഈടഺക്കഽന്ഽ.
അധ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യും --------------രാ

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന6
ഇഷയാ
ീചയാറുന്
സമയത്ത്
ു ഺള഻സ഻യ഻ീല
ര഻ഷ്കര഻ുക്ക ടതഺയ഻
വരഽകയഺീണക഻ൽ,
ഇത്
വരഽത്ത഻യഺണ്.

ച഻ല
വയവസ്ഥകളുും
ചട്ടങ്ങളുും
ീചയാറുന്ത്
------------------ുഭദഗത഻

I. വഺറെ഻
II. എന്ഷുഡഺഴ്ീമെ്
III. ഓള്ക്ട്ടുറഷൽ
IV.
ര഻ഷ്കരണും സഺദ്ധയമലല.

G. ഇനുപഺള഻സ഻ീയപ്പറ്റ഻യഽള്ള ഇനവ ഺഖ ഺനം
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺുന്ദ്ടഺക്ട് ുരഖമാലും എഴഽത഻യ഻ട്ടുള വതഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻യ഻ീല
വഺക്കഽകൽ ന്ദ്ഡഺറ് ഓറ്റ് ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ഇന്ഷഷവറര്മഺരഺണ്. ച഻ല ന്ദ് സ്തഽത ന഻യമന഻ര്മ്മഺണും
അഥവഺ വ഻വ഻ധ ുകഺടത഻കൽ ന്ദ് സ഻ദ്ധ഼കര഻ചാണ഻ട്ടുള വ വയഺഖയഺനവഽും അനഽസര഻ചാണ് ഈ
ു ഺള഻സ഻കൽ വയഺഖയഺന഻ക്കണും. ന഻ര്മിറഺണ ഇന ചട്ട്യൂട്ട്ത്ത഻ീെ ഇന ്റ്റവഽം ഇന പ്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇന
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ലക്ഷ ം ഇന കക്ഷ഻കളുീട ഇന ഉുത്ഩശ ം ഇന നടപ്പ഻ല് ഇന വരഽത്തഽകയഽം ഇന ുപഺള഻സ഻ ഇന
ുഡഺക്കഽീമെ഻ല് ഇനതീന്ന ഇനകീണ്ടത്തഽകയഽം ഇനീചയ്യണം. ു ഺള഻സ഻ സ് ഷ്ടമലലഺത്ത
ര഼ത഻യ഻ലഺണ് ഇഷയാ ീചയാറുന്ീതക഻ൽ, ു ഺള഻സ഻ ന്ദ്ഡഺറ് ഓറ്റ് ീചയ്ക്തത഻ീന ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് എത഻ീര
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ുവ ട഻ ുകഺടത഻ ഇടീ ടഽും.
ുപഺള഻സ഻യ഻ീല ഇന വഺക്കഽകൾ മനസിന഻ലഺക്കഺൽ കഴ഻യഽന്
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ന഻യമങ്ങള്ക്ക്ക് അനഽസിതവഽും ആയ഻ര഻ക്കണും:
j)

ു ഺള഻സ഻ീയപ്പറ്റ഻
വയഺഖയഺന഻ക്കഽണ്ു ഺൽ,
ന്ദ് കടമഺയ വയവസ്ഥകൽ അസഺധഽവഺക്കഽും

ര഼ത഻യ഻ലഽും

സാച഻പ്പ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്

തഺീഴ

വയവസ്ഥകീള

k) ൂട ് ീചയ്ക്ത ഉള വടക്കും ന്ദ് ഻െ് ീചയ്ക്ത ഉള വടക്കീത്തയഽും ൂകീയാറഴഽത്ത് ഉള വടക്കും
ൂടപ്പ് ീചയ്ക്തത഻ീനയഽും അസഺധഽവഺക്കഽും.
l)

ു ഺള഻സ഻യ഻ീല വഺക്കഽകീള എന്ഷുഡഺഴ്ീസ്മെ് അസഺധഽവഺക്കഽും.

m) സഺധഺരണ അക്ഷരങ്ങീള ചര഻ഞ്ഞ അക്ഷരും അസഺധഽവഺക്കഽും.
n)

ീവറഽീത ന്ദ് ഻െ് ീചയാറുന്ത഻ുനക്കഺൽ മഺര്ജ഻ുനഺട് കാട഻ ന്ദ് ഻െ് ീചയാറുന്ത഻നഺണ്
ന്ദ് ഺധഺനയും.

o) യഥഺര്ഥ ഉള വടക്കീത്ത അത഻ുനഺട് അനഽബന്ധമഺയ വയവസ്ഥകൽ അസഺധഽവഺക്കഽും.
p) ൂടപ്പ് ീചയ്ക്ത വഺക്കഽകൽ അഥവഺ മഷ഻യഽള വ റബൽ സ്റ്റഺും ്
ീചയ്ക്ത ഉള വടക്കീത്ത കടത്ത഻ീവട്ടുും.
q) ൂടപ്പ് ീചയ്ക്ത വഺക്കഽകൽ അഥവഺ മഷ഻യഽള വ റബൽ സ്റ്റഺും ്
ുമല്ത്ുകഺയ്ക്മ ൂകീയാറഴഽത്തഽന്ദ് ത഻യക്കഺണ്.

ത഻ചാണ വഺക്കഽകൽ ന്ദ് ഻െ്
ത഻ചാണ വഺക്കഽകീളക്കഺൽ

r) അവസഺനമഺയ഻ നീതക഻ലഽും തരത്ത഻ലഽള വ അവയക്തതയഽും സ് ഷ്ടതയ഻ലലഺയ്ക്മയഽും
ഉ ീടക഻ൽ വയഺകരണത്ത഻ീെയഽും വ഻രഺമച഻ഹ്നത്ത഻ീെയഽും ീ ഺതഽ ന഻യമങ്ങൽ
ബഺധകമഺക്കഽും.

പ്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്ത്
1. ഇനുപഺള഻സ഻കളുീട ഇനന഻ര്മിറഺണം
വഺണ഻ജയ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീെയഽും ീ ഺതഽ ന഻യമന഻ര്മ്മഺണത്ത഻ീെയഽും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുകഺുന്ദ്ടഺക്ടുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് വ഻വ഻ധ ുകഺടത഻കൽ ന്ദ് സ഻ദ്ധ഼കര഻ചാണ഻ട്ടുള വ വയഺഖയഺനത്ത഻ീെയഽും
ീതള഻വഺണ് ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻.
ന഻യമ ന഻ര്മ്മഺണത്ത഻ീെ ലക്ഷയ്ും കക്ഷ഻കളുീട ഉുദശയും നടപ്പ഻ൽ വരഽത്തഽകയഽും ു ഺള഻സ഻
ുഡഺക്കഽീമെ഻ൽ തീന് ക ീടത്തഽകയഽും ീചയാറണും, ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും, ുേഺസിനുകൽ,
എന്ഷുഡഺഴ്ീമെുകൽ, വഺറെ഻കൽ തഽടങ്ങ഻യ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീെ ഭഺഗമഺയ഻ അത഻ൽ തീന് അറ്റഺചാണ്
ീചയാറണും.
2. ഇനവഺക്കഽകളുീട ഇനഅര്ത്ഥം
വഺക്കഽകൽ ഉ ുയഺഗ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് അത഻ീെ അര്ഥും ലള഻തവഽും സഺധഺരണഭഺഷയ഻ലഽും
ആയ഻ര഻ക്കഽും.  ഇനഉപുയഺഗ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്ന ഇനവഺക്കഽകളുീട ഇനുര്ത്ഥം ഇനീതരഽവ഻ല് ഇന
കഴ഻യഽന്ന ഇന
സഺധഺരണക്കഺരന് ഇന
ുപഺലഽം ഇന
മനസ്സ഻ലഺകഽന്ന ഇന
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ര഼ത഻യ഻ലഺയ഻ര഻ക്കണം. ഇന അതഺയത് ഇന ‚അഗ്ന഻‛ ഇന എന്നത഻ീെ ഇന ുര്ത്ഥം ഇന
ത഼ീപ്പഺര഻ ഇനഅഥവഺ ഇനയഥഺര്ത്ഥത്ത഻ലഽള്ള ഇനത഼പ഻ടഽത്തഽം ഇനഎന്നഺണ്.
മീറ്റഺരഽ തരത്ത഻ൽ, ഒരഽ ഇനസഺധഺരണ ഇനബ഻സ഻നസ്സ഻ീെ ഇനഅഥവഺ ഇനകച്ചടവത്ത഻ീെ ഇന
അര്ത്ഥമഽള്ള ഇന വഺക്കഽകൾ ഇന അത് ഇന ീകഺണ്ടഇ ഇന ഉുത്ഩശ഻ക്കഽന്ന ഇന അര്ത്ഥം ഇന അുത ഇന
ര഼ത഻ ഇന മനസ്സ഻ലഺക്കഽക ഇന അലലഺീത ഇന ീതറ്റ഻ത്പര഻ക്കഽന്ന ഇന ര഼ത഻യ഻ലഺകരഽത്.
ചട്ടന്ദ് കഺരമഺണ് വഺക്കഽകൽ ന഻ര്വച഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്, ആ ന഻ര്വചനത്ത഻ീെ അര്ഥമഺണ്
ഉ ുയഺഗ഻ുക്ക ടത്, അതഺയത് ‚ുമഺഷണും‛ എന് വഺക്ക് ഇന്ത്യൽ ഼നൽുകഺഡ഻ുലത് ു ഺീല.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻കള഻ീല മ഻ക്ക വഺക്കഽകളുും മഽന്ഷ ് ഉ ടഺയ഻ട്ടുള വ ന഻യമ രമഺയ
ത഼രഽമഺനങ്ങള്ക്ക്ക്
അനഽസിതമഺണ്,
ുമല്ത്ുകഺടത഻യഽീട
അത്തരും
ത഼രഽമഺനങ്ങളഺണ്
ക഼ഴ്ുകഺടത഻യഽീടയഽും അന്ത്഻മ ത഼രഽമഺനും. സഺുകത഻ക
ദങ്ങള് അത഻ുെതഺയ അര്ഥത്ത഻ൽ
എടഽക്കണും അീലലക഻ൽ ീതറ്റ഻ദ്ധഺരണയ്ക്ക്ക് കഺരണമഺകഽും.

H. പഽതഽക്കല് ഇനുനഺട്ട്യൂട്ട്഼സ്ഡ
മ഻ക്ക ുനഺൽ-ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്.

ു ഺള഻സ഻കളുും

വഺര്ഷ഻ക

അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്

ഇന്ഷഷവൽ

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻യ്ക്ക്ക്
ഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സഽകൽ അയ്ക്ുക്ക ട ആവശയും ന഻യമ രമഺയ഻
ഇീലലക഻ൽ ു ഺലഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻കൽ, അവരഽീട ബ഻സ഻നസിന് തന്ദ്ന്ത്ും എന് ന഻ലയ഻ൽ,
ീ ഺതഽുവ ു ഺള഻സ഻
ഽതഽുക്ക ട സമയും അടഽക്കഽണ്ു ഺൽ ു ഺള഻സ഻
ഽതഽക്കഽവഺൽ
ആവശയീപ്പട്ടുീകഺ ട്
ഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് അയ്ക്ക്കഺറഽ ട്. ഈ ുനഺട്ട഼സ഻ൽ ഇന്ഷഷവൽ തഽക,
വഺര്ഷ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യും, തഽടങ്ങ഻യ ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ ആവശയമഺയ
വ഻വരങ്ങളുും
ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
റ഻സ്ക഻ന്
എീന്ത്ക഻ലഽും
വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ
മഺറ്റും
വന്഻ട്ടു ീടക഻ൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ അത് അറ഻യ഻ക്കണീമന് കഽറ഻പ്പുും അത഻ീെ ഒപ്പും
ീവയ്ക്ക്കഺും.
ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന  ഇന പഽതഽക്കല് ഇന ുനഺട്ട്യൂട്ട്഼സ഻ല്, ഇന ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ഇന ഇന
ന഻ലവ഻ലഽള്ള ഇന ുവശ ങ്ങളുീട ഇന ീവള഻ച്ചത്ത഻ല് ഇന ഇന്ഷവറര് ഇന തഽകയ഻ല് ഇന
മഺറ്റം ഇന വരഽത്തഽന്ന ഇന കഺര ം ഇന പര഻ഗണ഻ക്കഽന്നത഻ന് ഇന ഇന്ഷവര് ഇന ീചയ്ത ഇന
വ ക്ത഻യഽീട ഇനപ്ശത്പ ഇനക്ഷണ഻ക്കഽം.
ഽതഽക്കഽന്ത഻നഽള വ
ന്ദ് ഼മ഻യും
കഺലഺവധ഻
ത഼രഽന്
ദ഻വസുമഺ
അത഻ന്
മഽണ്ു ഺ
അടയ്ക്ക്കണീമന്ഽും ന്ദ് ഼മ഻യും ലഭ഻ക്കഽന്തഽവീര ആ റ഻സ്ക്
ഽതഽക്കീപ്പടഽകയ഻ലല എന്
സ്റ്റഺട്ടയാട്ടറ഻ വയവസ്ഥയഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ന്ദ്ശദ്ധയ഻ൽീപ്പടഽത്തഽും.

ൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന7
ഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ് സ്തഺവനയഺണ് ശര഻
I.

ചട്ടന്ദ് കഺരും, ു ഺള഻സ഻
ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
II. ചട്ടന്ദ് കഺരും, ു ഺള഻സ഻
ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
III. ചട്ടന്ദ് കഺരും, ു ഺള഻സ഻
ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്

കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് 30 ദ഻വസും മഽന്ഷ ് ഇന്ഷഷവറൽ ഇന്ഷഷവൽ
ഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് അയുക്ക ടത് ന഻യമ രമഺയ കര്ത്തവയമഺണ്.
കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് 15 ദ഻വസും മഽന്ഷ ് ഇന്ഷഷവറൽ ഇന്ഷഷവൽ
ഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് അയുക്ക ടത് ന഻യമ രമഺയ കര്ത്തവയമഺണ്.
കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് 7 ദ഻വസും മഽന്ഷ ് ഇന്ഷഷവറൽ ഇന്ഷഷവൽ
ഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് അയുക്ക ടത് ന഻യമ രമഺയ കര്ത്തവയമഺണ്.
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IV. ചട്ടന്ദ് കഺരും, ു ഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് മഽന്ഷ ് ഇന്ഷഷവറൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് അയുക്കണീമന്് യഺീതഺരഽ ന഻യമവഽമ഻ലല.

സംപ്ഗഹം
q) ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ തീന് കഽറ഻ചാണുള വ വ഻വരങ്ങൽ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ലാീട
അറ഻യ഻ക്കഽക എന്തഺണ് ുഡഺക്കഽീമെ഻ീല ആദയ ട഻.
r) ു ഺള഻സ഻ ആരുംഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽണ് ് മഽതൽ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് അവസഺന഻ക്കഽന്ത് വീരയഽും
വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങൽ ീവള഻ീപ്പടഽത്തണും.
s) ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ഒപ്പ഻ടഽന്ത഻നഺയ഻ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ീെ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻ ീ ഺതഽുവ ഒരഽ ഡ഻േുറഷൽ ുചര്ക്കഺറഽ ട്.
t)

അവസഺനും

ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല഻ീെ ഘടകങ്ങൽ
x. ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട ാര്ണമഺയ ു ര്
xi. ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട ുമല്ത്വ഻ലഺസവഽും ബന്ധീപ്പടഽന്ത഻നഽള വ മറ്റ് വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും
xii. ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട ീന്ദ് ഺഫഷൽ, ീതഺഴ഻ൽ അഥവഺ ബ഻സ഻നസിന്
xiii. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ വസ്തഽന഻ഷ്ഠതയഽീട സവ഻ുശഷതയഽും വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും
xiv. ഇന്ഷഷവൽ തഽക
xv. മഽണ് ഽ ടഺയ഻രഽന്തഽും ന഻ലവ഻ലഽള വതഽമഺയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
xvi. മഽന് നഷ്ടഺനഽഭവും
xvii.
ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ഡ഻േുറഷൽ

u) റ഻സ്കഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങളുും ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന്
വയക്ത഻ ഇന്ഷഷവറൽക്ക് ൂകമഺറ഻യ഻ട്ടു ീടന്് ഉറപ്പഺുക്ക ട മദ്ധയസ്ഥൽ എന് ന഻ലയ഻ൽ
നജെ഻ീെ ഉത്തരവഺദ഻ത്തവമഺണ്.
v) ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് വഺദ്ധരദഺനും ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ റ഻സ്ക് സവ഼കഺരയമഺുണഺ ആീണക഻ൽ നത്
ന഻രക്ക഻ലഽള വ, നത് വയവസ്ഥയ഻ലഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ര഻രക്ഷയഺണ് സവ഼കര഻ുക്ക ടീതന്്
ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഺണ് അ ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ്
w) ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ് കഺരും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വഺങ്ങഽന്ത഻നഺയ഻ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ
അടയ്ക്ക്കഽന് തഽകയഺണ് ന്ദ് ഼മ഻യും.
x) ന്ദ് ഼മ഻യും ണമഺുയഺ, നീതക഻ലഽും അുംഗ഼കിത ബഺക഻ീെ ീചുക്കഺ, ഡ഻മഺെ് ന്ദ്ഡഺറ് ഓുറ്റഺ,
ു ഺസ്റ്റൽ മണ഻ ഓര്ഡുറഺ, ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് അഥവഺ ീഡബ഻റ്റ് കഺര്ഡഽകുളഺ, ഇെര്ീനറ്റ് വഴ഻ുയഺ,
ഇ-ന്ദ്ടഺന്ഷസ്ഫുറഺ, ഡയറക്ട് ീന്ദ്കഡ഻ുറ്റഺ സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ അുതഺറ഻റ്റ഻ അുംഗ഼കര഻ക്കഽന്
നീതഺരഽ ണും അടയ്ക്ക്കഽന് ര഼ത഻ുയഺ ഉ ുയഺഗ഻ചാണ് അടയ്ക്ക്കഺും.
y) അ ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ്
ാര്ത്ത഻യഺയത഻നഽുശഷും ു ഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചയാറുന്ത഻ന് കഽറചാണ്
കഺലതഺമസും
ുനര഻ടഽും.
ന്ദ് ഼മ഻യും
അടചാണത഻നഽുശഷും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ു ഺള഻സ഻
തയാറഺറഺകഽന്തഽവീര
ര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക് ീതള഻വഺയ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻ നല്ത്കഽന്തഺണ്
കവര്ുനഺട്ട്. ഇത഻ൽ ര഻രക്ഷീയക്കഽറ഻ചാണ് വ഻വര഻ചാണ഻ട്ടു ടഺകഽും.
z) കവര് ുനഺട്ടുകൽ മഽഖയമഺയ഻ ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത് ീമൂറൽ - ുമഺുട്ടഺൽ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽകള഻ലഺണ്.
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aa) ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ന഻ലവ഻ലഽ ീടന്഻ത്
ീതള഻വ്
ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത഻നഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്.

ആവശയമഺയ഻

വരഽന്഻ടത്ത്

bb) ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീെ ീതള഻വ഻നഺയഽള വ ഔുദയഺഗ഻ക ുഡഺക്കഽീമെഺണ് ു ഺള഻സ഻
cc) ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീെ സഺധഽതയ്ക്ക്കഺയ഻ ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ
വയവസ്ഥീയയഺണ് വഺറെ഻ എന്് റയഽന്ത്.

എഴഽത഻

ുചര്ത്ത഻ര഻ക്കഽന്

ഒരഽ

dd) ു ഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ൽ എീന്ത്ക഻ലഽും ചട്ടത്ത഻ുലഺ വയവസ്ഥയ഻ുലഺ മഺറ്റങ്ങൽ
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ വരഽത്തഽകയഺീണക഻ൽ അത് ുഡഺക്കഽീമെ഻ൽ ുഭദഗത഻വരഽത്ത഻യഺണ്
ീചയാറുന്ത് ഇത഻ീനയഺണ് എന്ഷുഡഺഴ്ീസ്മെ് എന്് റയഽന്ത്.
ee) ന഻ര്മ്മഺണ ചട്ടത്ത഻ന്ീറ നറ്റവഽും ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട ലക്ഷയ്ും കക്ഷ഻കളുീട ഉുദശയും നടപ്പ഻ൽ
വരഽത്തഽകയഽും ു ഺള഻സ഻ ുഡഺക്കഽീമന്റ഻ൽ തീന് ക ീടത്തഽകയഽും ീചയാറുക എന്തഺണ്.

പ്പധഺന പദങ്ങൾ
j)
k)
l)
m)
n)
o)

ു ഺള഻സ഻ ുഫഺും
ന്ദ് ഼മ഻യും മഽന്ഷകാറഺയ഻ അടയ്ക്ക്കഽക
കവൽ ുനഺട്ട്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
ഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ്
വഺറന്റ഻

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷയഽീട ഇനഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III.
ഒുര സുംഗത഻യ്ക്ക്ക് തീന് വ഻വ഻ധ ഇന്ഷഷവററഽീട
ര഻രക്ഷയഽ ീടക഻ൽ ഒരഽമ഻ചാണ് വന്്
അവരവരഽീട ആനഽ ഺത഻കമഺയ തഽക ീേയ഻മഺയ഻ നല്ത്കഽക ഇതഺണ് ന്ദ് ഻ന്ഷസ഻പ്പ഻ൽ ഓഫ്
ുകഺന്ദ്ട഻ബയാഷൽ.
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II.
മഺര്ഗുരഖകൽ അനഽസര഻ചാണ്, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും ലഭ഻ചാണ് 15 ദ഻വസങ്ങള്ക്ക്കകും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ാര്ത്ത഻യഺക്കണും
ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ീചക്ക് ഉ ുയഺഗ഻ചാണഺണ് ന്ദ് ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഽന്ീതക഻ൽ, ീചക്ക് ു ഺസ്റ്റ് ീചയ്ക്ത ത഼യത഻ മഽതൽ
റ഻സ്ക഻ന് ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
ഉത്തരം ഇന4
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ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ജനറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല ീമൂറൽ-ുമഺുട്ടഺൽ വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഺണ് കവൽ ുനഺട്ടുകൽ കാടഽതലഺയഽും
ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്.
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ന്ദ് സ്തഺവ഻ചാണ഻ട്ടുള വ വയവസ്ഥയഺണ് വഺറെ഻
ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ഇഷയാ
ീചയാറുന്
സമയത്ത്
ു ഺള഻സ഻യ഻ീല
ച഻ല
വയവസ്ഥകളുും
ചട്ടങ്ങളുും
ര഻ഷ്കര഻ുക്ക ടതഺയ഻ വരഽകയഺീണക഻ൽ, ഇത് ീചയാറുന്ത് എന്ഷുഡഺഴ്ീസ്മെ഻ൽ ുഭദഗത഻
വരഽത്ത഻യഺണ്.
ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ചട്ടന്ദ് കഺരും, ു ഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് മഽന്ഷ ് ഇന്ഷഷവറൽ ഇന്ഷഷവൽ
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഽതഽക്കൽ ുനഺട്ട഼സ് അയുക്കണീമന്് യഺീതഺരഽ ന഻യമവഽമ഻ലല.

ീചയ്ക്ത

പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ
ുചഺദ ം ഇന1
------------------ആണ് ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും ഇന്ഷഷവററഽീട ബഺദ്ധയതയഽീട
I.
II.
III.
IV.

രമഺവധ഻.

ഇന്ഷഷവൽ തഽക
ന്ദ് ഼മ഻യും
സറ ടൽ വഺലയാ
കണക്കഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വ നഺശനഷ്ടും

ുചഺദ ം ഇന2
ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ് കഺരും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വഺങ്ങഽന്ത഻നഺയ഻ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ
അടയ്ക്ക്കഽന് തഽകയഺണ് ------------I. ീേയ഻ും തഽക
II. സറ ടൽ വഺലയാ
III. മചയാര഻റ്റ഻ തഽക
IV. ന്ദ് ഼മ഻യും
ുചഺദ ം ഇന3
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീെ ീതള഻വ഻നഺയഽള വ ഔുദയഺഗ഻ക ുഡഺക്കഽീമെഺണ്
I.
II.

ു ഺള഻സ഻
കവര് ുനഺട്ട്
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III. എണ്ുഡഺഴ്ീമെ്
IV. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുഡഺക്കഽീമെ്
ുചഺദ ം ഇന4
വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങൽ ീവള഻ീപ്പടഽുത്ത
I.
II.
III.
IV.

ടത്

ു ഺള഻സ഻ ആരുംഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽണ് ്
ു ഺള഻സ഻ ആരുംഭ഻ചാണത഻ന് ുശഷും
ു ഺള഻സ഻ ആരുംഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽണ് ് മഽതൽ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് അവസഺന഻ക്കഽന്ത് വീരയഽും
അങ്ങീന ഒരഽ കടമയ഻ലല

ുചഺദ ം ഇന5
വസ്തഽന഻ഷ്ഠത
I.
II.
III.
IV.

ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ര഻രക്ഷയഽള വ എലലഺ വസ്തഽക്കളുീടയഽും മാലയും
റ഻സ്ക് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന്ത഻ൽ ഇത഻ന് ന്ദ് ഺധഺനയമ഻ലല
അ ടര്ൂററ്ററഽീട ത഼രഽമഺനീത്ത സവഺധ഼ന഻ക്കഽന്ത഻നഺൽ ഇത഻ന് വളീര ന്ദ് ഺധഺനയമഽ ട്.
അ ടര്ൂററ്ററഽീട ത഼രഽമഺനീത്ത സവഺധ഼ന഻ക്കഺത്തത഻നഺൽ ഇത് യഺീതഺരഽ ന്ദ് ഺധഺനയവഽമ഻ലല

ുചഺദ ം ഇന6
അഗ്ന഻ബഺധ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ --------------- അറ഻യഽന്ത഻നഺണ്
I.
II.
III.
IV.

ഉത് ഺദന ന്ദ് ന്ദ്ക഻യ
സുംഭര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് വസ്തഽക്കളുീട വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
ീകട്ട഻ടത്ത഻ീെ ന഻ര്മ്മഺണും
മഽകള഻ൽ റഞ്ഞവീയലലഺും

ുചഺദ ം ഇന7
ന്ദ് ഼മ഻യും ------------- ആയ഻ സവ഼കര഻ക്കഺൽ കഴ഻യ഻ലല
I.
ണും
II. ീചക്ക്
III. ീന്ദ് ഺമ഻സറ഻ ുനഺട്ട്
IV. ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് കഺര്ഡ്
ുചഺദ ം ഇന8
സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് ഓഫ് ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
I.
II.
III.
IV.

ന഻ര്ബന്ധമഺണ്
ൂകയാറ഻ൽ എുപ്പഺഴഽും സാക്ഷ഻ക്കണും
കഺറ഻ല് എുപ്പഺഴഽും സാക്ഷ഻ക്കണും
ബഺക് ുലഺക്കറ഻ല് സാക്ഷ഻ക്കണും

ുചഺദ ം ഇന9
ഒരഽ വഺറെ഻
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I. ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ രഺമര്ശ഻ചാണ഻ട്ടുള വ വയവസ്ഥ
II.
ഺല഻ുക്ക ടത്
III. Iഉും IIഉും
IV. ര ടഽമലല
ുചഺദ ം ഇന10
ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
I.
II.
III.
IV.

ു
ു
ു
ു

ഺള഻സ഻
ഺള഻സ഻
ഺള഻സ഻
ഺള഻സ഻

ഽതഽക്കഽന്ത഻നഽള വ ുനഺട്ട഼സ് ഇഷയാ ീചയാറുന്ത്

കഺലഺവധ഻
കഺലഺവധ഻
കഺലഺവധ഻
കഺലഺവധ഻

ത഼രഽും മഽന്ഷ ് ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻
ത഼രഽും മഽന്ഷ ് ഇന്ഷഷവറൽ
ത഼ര്ന്ത഻ന് ുശഷും ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻
ത഼ര്ന്ത഻ന് ുശഷും ഇന്ഷഷവറൽ

പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങളുീട ഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ഇന്ഷഷവൽ തഽകയണ് ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും ഇന്ഷഷവററഽീട ബഺദ്ധയതയഽീട

രമഺവധ഻

ര഻ധ഻.

ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് ന്ദ് കഺരും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വഺങ്ങഽന്ത഻നഺയ഻ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ
അടയ്ക്ക്കഽന് തഽകയഺണ് ന്ദ് ഼മ഻യും.
ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീെ ീതള഻വ഻നഺയഽള വ ഔുദയഺഗ഻ക ുഡഺക്കഽീമെഺണ് ു ഺള഻സ഻
ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ു ഺള഻സ഻ ആരുംഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽണ് ് മഽതൽ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട്
വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ വ഻വരങ്ങൽ ീവള഻ീപ്പടഽത്തണും.

അവസഺന഻ക്കഽന്ത്

വീരയഽും

ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
അ ടര്ൂററ്ററഽീട
ന്ദ് ഺധഺനയമഽ ട്.

ത഼രഽമഺനീത്ത

സവഺധ഼ന഻ക്കഽന്ത഻നഺൽ

ഉത്തരം ഇന6
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ഇത഻ന്

വസ്തഽന഻ഷ്ഠതയ്ക്ക്ക്

ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
അഗ്ന഻ബഺധ
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ
ഉത് ഺദന
ന്ദ് ന്ദ്ക഻യ,
സുംഭര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്
വസ്തഽക്കളുീട
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ, ീകട്ട഻ടത്ത഻ീെ ന഻ര്മ്മഺണും, എന്഻വീയലലഺും അറ഻യഽന്ത഻നഺണ്.
ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ന്ദ് ഼മ഻യും ീന്ദ് ഺമ഻സറ഻ ുനഺട്ടഺയ഻ ആയ഻ സവ഼കര഻ക്കഺൽ കഴ഻യ഻ലല
ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് ഓഫ് ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കഺറ഻ല് എുപ്പഺഴഽും സാക്ഷ഻ക്കണും
ഉത്തരം ഇന9
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ഒരഽ വഺറെ഻ ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ

രഺമര്ശ഻ചാണ഻ട്ടുള വതഽും

ഺല഻ുക്ക

ടതഽമഺയ വയവസ്ഥയഺണ്

ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ു ഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽും മഽന്ഷ ് ഇന്ഷഷവററഺണ് ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുനഺട്ട഼സ് ഇഷയാ ീചയാറുന്ത്

ഽതഽക്കഽന്ത഻നഽള വ

അനകസ്ഡചറഽകൾ
അനകസ്ഡചര്- A
ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനീപ്പഺുപ്പഺസല് ഇനുെഺം
PRIVATE CAR/TWO WHEELER – PACKAGE POLICY
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട ു ര്
ബന്ധീപ്പടഽന്ത഻നഽള വ ുമല്ത്വ഻ലഺസും
ുഫഺണ് -ഫഺ്സ് നും.

ഇന്ഷഷവൽ
ത഻ര഻ചാണറ഻യഺൽ

ീചയാറുന്

വയക്ത഻ീയ

ീമഺൂബൽ നും:

ഇ-ീമയ഻ൽ അന്ദ്ഡസിന്
ബഺക് അീക്കി ട് നും. (SB a/c)

ഺന് നും.:

HPA/
ആവശയമഺയ ു ഺള഻സ഻
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കഺലഺവധ഻

ഺുക്കജ് ു ഺള഻സ഻
സമയും…… ത഼യത഻...... മഽതൽ:
വഺഹനത്ത഻ീെ ഇനവ഻ശദഺംശങ്ങൾ
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.....വീര

രജ഻.
നും.

എന്ഷജ഻. നും. &
ുചസ഻. നും.

ന഻ര്മ്മ഻ചാണ
വര്ഷും

ന഻ര്മ്മ഻ത഻,
ുമഺഡല്

കയാബ഻ക്
കപ്പഺസ഻റ്റ഻

സ഼റ്റ഻ുംഗ്
കപ്പഺസ഻റ്റ഻

ന഻റും

ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്
ഇന്ധനും

ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വഺഹനും ശര഻യഺയ഻ ത഻ര഻ചാണറ഻യഽന്ത഻നഽള വ
അടയഺളും

രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത അുതഺറ഻റ്റ഻ – ു രഽും സ്ഥലവഽും:
വഺഹനത്ത഻ീെ മാലയും:
ഇന്ഷുവഺ
യ഻സ്
വഺലയാ

ഇലന്ദ്ക്ട഻ക്/ഇലുന്ദ്ക്ടഺണ഻
ക് അ്സസറ഻കൽ

ുനഺണ്ഇലുന്ദ്ക്ടഺണ഻ക്
അ്സസറ഻കൽ

ൂസഡ്
കഺൽൽ
ീന്ദ്ടയ്ക്ലൽ

എല്ത് ഻ജ഻ൽ
സ഻എന്ഷജ഻
ക഻റ്റ്

ആീക
മാലയും

ഐഡ഻വ഻

ഇതഺണ് ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ല്ത്ീമെ഻ീെയഽും ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ീെയഽും അട഻സ്ഥഺനും

വഺഹനത്ത഻ീെ മഽൽ ചര഻ന്ദ്തും
മഽൽ
നതഽതരും
ു ഺള഻സ഻
ര഻രക്ഷ
നും.

ഇന്ഷഷവററഽീട
ു രഽും
ുമല്ത്വ഻ലഺവസഽും

അവകഺശും
ഉന്യ഻ചാണആീക
ീേയ഻ും ുബഺണസ്

ു ഺള഻സ഻
കഺലഺവധ഻
ത഼രഽന് ത഼യത഻

അ
വഺഹനത്ത഻ീെ ഉ ുയഺഗും:
ഉ ുയഺഗും
ഺര്ക്ക്
ീചയാറുന്
വഺഹനങ്ങളുീട
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
ആനരും
ുമല്ത്കാരുയഺട് കാട഻യ ഗയഺുരജ്
ീന്ദ് ഺഫഷണൽ
ുമല്ത്കാരയ഻ലലഺത്ത ഗയഺുരജ്
ബ഻സ഻നസിന്ൽ കചാണവടും
ുകഺര്പ്പുററ്റ്

ുകഺുംീ ി ട഻ല് തീന്
ുറഺഡ് ൂസഡ഻ല്

കഴ഻ഞ്ഞ
3
വര്ഷീത്ത ീേയ഻ും
അനഽഭവും

ആദയും
വഺങ്ങ഻യ
ത഼യത഻യഽും രജ഻.നും.

ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ് ഘടകങ്ങൽ- ുററ്റ഻ുംഗ഻ീല

ൂന്ദ്ഡവറഽീട
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
സവയും
വഺടകയ്ക്ീക്കടഽത്ത
ൂന്ദ്ഡവൽ
ബന്ധഽക്കൽ
സഽഹിത്തഽക്കൽ

ഒരഽ വര്ഷും ശരഺശര഻ ഓടഽന് ക഻ുലഺമ഼റ്റൽ

സവ഼കര഻ചാണ
റ഻സ്ക഻ീനപ്പറ്റ഻
മനസിന഻ലഺക്കഺൽ
റ഻സ്ക് മ഻റ്റ഻ുഗഷൽൽ ന്ദ് ത഻കാല റ഻സ്ക് മനസിന഻ലഺക്കഺൽ
ഇന്ഷഷറീറ
സഹഺയ഻ക്കഽും
ഡ഻സ്ീകി ടഽകളുും ുലഺഡ഻ുംഗഽും:
ുവഺളെറ഻ എ്സസ്: കും ല്ത്സറ഻ ു ഺള഻സ഻ എ്സസ് കാടഺീത ുവഺളെറ഻
ഉ ട്ൽ ഇലല – ഉ ട് എന്ഺീണക഻ൽ ദയവഺയ഻ തഽക എഴഽതഽക
എ്സസ് ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് ആവശയമഽ ുടഺ
ടാവ഼ലൽ - 500ൽ 700ൽ 1000ൽ 1500ൽ 3000 ൂന്ദ് വറ്റ്
തഺകൽ ഓുട്ടഺുമഺബ഼ൽ അുസഺസ഻ുയഷൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയ഻ീല അുംഗമഺുണഺ
അീതൽ അലല - ആീണക഻ൽ:
1. അുസഺസ഻ുയഷീെ ു ര്
2. ീമുംബര്ഷ഻പ്പ് നും:
കഺലഺവധ഻ അവസഺന഻ക്കഽന് ത഼യത഻:
എആൽഎഐ
അുംഗ഼കിത
ആെ഻
ീതറ് ഓറ്റ്
ഉ കരണും
വഺഹനത്ത഻ൽ
ഉ ട്ൽ ഇലല – ഉ ട് എന്ഺീണക഻ൽ ദയവഺയ഻ എഎഎസ്ഐയഽീട
ഘട഻പ്പ഻ചാണ഻ട്ടു ുടഺ
ഇന്ഷസ്റ്റുലഷൽ സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് അറ്റഺചാണ് ീചയാറുക

കണ് ന഻ ു ഺള഻സ഻

ന്ദ് കഺരും ുലഺഡ഻ുംഗ഻നഽും
ുനഺൽ-കവന്ഷഷണൽ ുസഺഴ്സഺുണഺ വഺഹനും ഓട഻ക്കഺൽ ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്
അീതൽ അലല - ആീണക഻ൽ ദയവഺയ഻ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
നല്ത്കഽക
ഡ഻സ്ീക്കിനല്ത്കഽക
ട഻നഽും
ബുയഺ ഫയാവൽ ക഻റ്റ്ൽ ൂഫബൽ ഗ്ലഺസിന് ടഺക് ഫ഻റ്റ് ീചയ്ക്തഺുണഺ വഺഹനും
അീതൽ അലല - ആീണക഻ൽ ദയവഺയ഻ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
കണക്ക഻ീലടഽക്കഽന്
ഓട഻ക്കഽന്ത്
അ ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ്
ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് ട഻ ഻ ഻ഡ഻
ര഻രക്ഷ സ്റ്റഺട്ടയാട്ടറ഻
ര഻ധ഻യഺയ 6000 രാ
വീര
ഉേ്ൽഅലല
ഘടകങ്ങ
മഺന്ദ്തും മത഻ുയഺ
ആവശയമഺയ അധ഻ക ര഻രക്ഷകൽ
അ്സിനറ഼സ് ുമഺഷണും (ടാവ഼ലറ഻ന് മഺന്ദ്തും)
ൂന്ദ്ഡവുറഺടഽള വ ന഻യമ രമഺയ ബഺദ്ധയത
വഺടകയ്ക്ീക്കടഽത്ത ൂന്ദ്ഡവര്ക്കഽള വ വയക്ത഻ഗത അ കട ര഻രക്ഷ
ന഻ര്ബന്ധമ഻തം:വഺഹനം ഇന്ട഻ക്കഽന്ന ഇനഉടമയ്ക്കഽള്ള ഇനവ ക്ത഻ഗത ഇനഅപകട ഇനപര഻രക്ഷ
വഺഹനും ഓട഻ക്കഽന് ഉടമയ്ക്ക്കഽള വ വയക്ത഻ഗത അ കട ര഻രക്ഷ ന഻ര്ബന്ധ഻തമഺണ്, ുനഺമ഻ുനഷീെ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ നല്ത്കഽക:
a)
ുനഺമ഻ന഻യഽീട ു രഽും വയസിനുും:
b)
ഉടമയഽമഺയഽള വ ബന്ധും:
c)
ുനഺമ഻ന഻ ൂമനറഺീണക഻ൽ രക്ഷ഻തഺവ഻ീെ ു ര്:
അധ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ലാീട അധ഻ക ര഻രക്ഷ
d)
ുനഺമ഻ന഻യഽമഺയഽള വ ബന്ധും:
(കഽറ഻പ്പ്: 1. വഺഹനും ഓട഻ക്കഽന് ഉടമയ്ക്ക്കഽള വ വയക്ത഻ഗത അ കട ര഻രക്ഷ ന഻ര്ബന്ധ഻തമഺണ്, ടാവ഼ലറ഻നഽള വ ഇന്ഷഷവൽ തഽക 1 ലക്ഷവഽും സവകഺരയ

326

കഺറ഻നഽള വ തഽക 2 ലക്ഷവഽമഺണ്.
2. വഺഹനും ഓട഻ക്കഽന് ഉടമയ്ക്ക്കഽള വ ന഻ര്ബന്ധ഻തമഺയ വയക്ത഻ഗത അ കട
സ്ഥഺ നത്ത഻ീെുയഺ ഉടമസ്ഥതയ഻ലഽള വ വഺഹനങ്ങള്ക്ക്ക് ലഭയമലല.
ു ീരടഽത്ത്

റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ആളുകള്ക്ക്കഽള വ വയക്ത഻ഗത അ കട

ക് കചാണവട സ്ഥഺ നത്ത഻ീെ

അതഽു ഺലഽള വ

ര഻രക്ഷ

റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ആളുകള്ക്ക്ക് വയക്ത഻ഗത അ കട
ു ര്

ഐഎുംട഻- 15

ു ീരടഽത്ത്
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്
ആളുകള്ക്ക്കഽള വ
വയക്ത഻ഗത അ കട
ര഻രക്ഷ

ു ീരടഽത്ത്

ര഻രക്ഷ കണ് ന഻ുയഺ

ര഻രക്ഷ എടഽക്കണീമന്് ന഻ങ്ങള്ക്ക്കഽ

സ഻എസ്ഐ ത഻രീഞ്ഞടഽത്തത് (രാ )

ുടഺ?
ുനഺമ഻ന഻

ബന്ധും

1)
2)
3)
ുവണുംൽുവ ട. ുവണീമക഻ൽ ു രഽും ഇന്ഷഷവൽ തഽകയഽും ുചര്ക്കഽക
(ൂന്ദ് വറ്റ് കഺറഽകള്ക്ക്ക് രമഺവധ഻ ഇന്ഷഷവൽ തഽക 2 ലക്ഷും രാ യഽും ഇരഽചന്ദ്കവഺഹനങ്ങള്ക്ക്ക് 1 ലക്ഷും രാ യഽമഺണ്.

ു രറ഻യഺത്ത വയക്ത഻ക്ക്ൽ യഺന്ദ്തക്കഺരനഽള വ വയക്ത഻ഗത അ കട

ര഻രക്ഷ
ആഡ്-ഓൽ

ര഻രക്ഷ

ഡ഻ന്ദ് ഻സ഻ുയഷന഻ലല
ുകഺര്ട്ടസ഻ കഺൽ
ീമഡ഻ക്കൽ ീചലവഽകൽ
വയക്ത഻ഗത ന്ദ് ത഻ഫലനങ്ങൽ

ുററ്റ഻ുംഗ഻ീന
ബഺധ഻ക്കഽന്
വ഻വരങ്ങള്ക്,
കണക്കഽകാട്ടലഽകള്ക്ക്ക് ആവശയമഺയ഻ വരഽന്ത്

ച഻ല

മറ്റ് വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
ആഡ്-ഓൽ

ര഻രക്ഷകൽ തഽടരഽന്ഽ

ഉടമയഽീട ീകട്ട഻ടത്ത഻ീെ ര഻ധ഻യ഻ൽ മഺന്ദ്തമഺുണഺ വഺഹനും ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്
വ഻ുദശ എുംബസ഻യഽീടതഺുണഺ വഺഹനും
വ഻ുെജ് കഺറഺീണന്് സര്ട്ട഻ൂഫ ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ുടഺ
വഺഹനും അന്ധൽൽവ഻കലഺുംഗര്ക്ക് ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ രാ കല്ത് ന ീചയ്ക്തതഺുണഺ
ൂന്ദ്ഡവ഻ുംഗ് ഠ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന് വഺഹനമഺുണഺ
രഺജയത്ത഻ന് ഽറത്ത് എവ഻ീടീയക഻ലഽും ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്തഺുണഺ
തഺകള്ക്ക്ക് ഒരഽ ു ജ് മഺന്ദ്തമഽള വ ു ഺള഻സ഻ ുവണീമന്ഽ

അീതൽഅലല
അീതൽഅലല
ഉ ട്ൽഇലല
അീതൽഅലല
അീതൽഅലല
ുനപ്പഺൽ, ബുംഗ്ലഺുദശ്, ഭാട്ടഺന്ഷ, മഺല഻ദവ഼ ്,

ുടഺ? ഉ ട്ൽഇലല

ഺക഻സ്ഥഺന്ഷ, ന്ദ്ശ഼ലക

Based on principle
of utmost good
ബന്ധീപ്പട്ട്faith
വസ്തഽന഻ഷ്ഠമഺയ ഒരഽ വ഻വരവഽും

ഡ഻െുറഷന്

മഽകള഻ൽ നല്ത്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ് സ്തഺവനകൽ എലലഺും വഺസ്തവവഽും
ാര്ണവഽമഺീണന്ഽും
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസലഽമഺയ഻
മറചാണ്
വചാണ഻ട്ട഻ീലലന്് ഞഺൽ/ഞങ്ങൽ ഇവ഻ീട ന്ദ് സ്തഺവ഻ക്കഽന്ഽഈ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസലഽും ന്ദ് സ്തഺവനയഽും ആയ഻ര഻ക്കഽും ഞഺനഽും ./ഞങ്ങളുും കണ് ന഻യഽമഺയഽള വ (ഇന്ഷഷവററഽീട ു ര്)
കരഺറ഻ീെ അട഻സ്ഥഺനീമന്് ഞഺന഻വ഻ീട സമ്മത഻ചാണുീകഺള വുന്ഽ.
ീന്ദ് ഺപ്പസൽ ുഫഺും സമര്പ്പ഻ചാണത഻നഽുശഷും എീന്ത്ക഻ലഽും തരത്ത഻ലഽള വ ുളഺ വയത഻യഺനങ്ങുളഺ അധ഻കമഺയ഻ എീന്ത്ക഻ലഽും ുചര്ക്കഽകുയഺ ീചയാറുകയഺീണക഻ൽ ആ വ഻വരും
എന്ദ്തും ീ ീട്ടന്് തീന് ഇന്ഷഷവറീറ അറ഻യ഻ചാണുീകഺള വഺീമന്ഽും ഞഺൽ/ഞങ്ങൽ ഇവ഻ീട ന്ദ് സ്തഺവ഻ക്കഽന്ഽ.
കഴ഻ഞ്ഞ ു ഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത് വീരയഽും എീെൽ ഞങ്ങളുീട വഺഹനത്ത഻ന് യഺീതഺരഽവ഻ധത്ത഻ലഽള വ അ കടവഽും സുംഭവ഻ചാണ഻ട്ട഻ീലലന്് ഞഺൽ/ഞങ്ങൽ ഇവ഻ീട
അറ഻യ഻ചാണു ീകഺള വുന്ഽ. -----------------ല് -------------ത഼യത഻ ഞഺൽ/ഞങ്ങൽ ന്ദ് ഼മ഻യും അടചാണുീവന്ഽും ഇത഻നഺൽ അറ഻യ഻ചാണുീകഺള വുന്ഽ.
ന഻ങ്ങളുീട ൂകയാറ഻ൽ ന഻ന്ഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽത്ത഻ട്ടുള വ മഽകള഻ൽ റഞ്ഞ വഺഹനത്ത഻ന്, --------------ന് മഽന്ഷ ് ഉ ടഺയ഻ട്ടുള വ അ കത്ത഻ുനഺ ുകടഽ ഺട഻ുനഺ ബഺദ്ധയതയ്ക്ുക്കഺ
അതഽു ഺലഽള വ മുറ്റീതക഻ലഽും ന്ദ് വിത്ത഻യ്ക്ുക്കഺ ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് യഺീതഺരഽ തരത്ത഻ലഽള വ ബഺദ്ധയതയഽും ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ീലലന്് ഇത഻നഺൽ മനസിന഻ലഺക്കഽകയഽും സമ്മത഻ക്കഽകയഽും
ീചയാറുന്ഽ.
വഺഹനും ുറഺഡ഻ലാീട ു ഺകഽന്ത഻ന് നലല ക

ട഼ഷന഻ലഺണ് ഇുപ്പഺഴഽീമന്് ഞഺൽ/ഞങ്ങൽ ഇവ഻ീട ന്ദ് സ്തഺവ഻ക്കഽന്ഽ.

സ്ഥലും
ത഼യത഻

ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട ഒപ്പ്

അന്സ്ചൽ - B

ീപ്പഺുപ്പഺസല് ഇനുെഺം
(ഈ ുഫഺും ഇഷയാ ീചയ്ക്തത഻ീെ അര്ഥും ബഺദ്ധയത നീറ്റടഽത്തന്ലല)
സ്റ്റഺന്ുഡര്് ഇനെയര് ഇനുെഇ ഇനസ്ഡീപഷ ല് ഇനീപര഻ൾസ്ഡ ഇനുപഺള഻സ഻

കണ് ന഻യഽീട വയവസ്ഥകളുും ചട്ടങ്ങളുും അനഽസര഻ുചാണ ഈ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ സവ഼കര഻ക്കഽകയഽള വു. ീന്ദ് ഺുപ്പഺസല് സവ഼കര഻ചാണ് ന്ദ് ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഽന്ത് വീര വസ്തഽവ഻ന്
ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല.
നജെ് ---------------------------ീന്ദ് ഺുപ്പഺസീറ കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസീറ
1. ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട ു ര്

ീേയ഻െ് ുകഺഡ്
ത഻ര഻ചാണറ഻യഽന്ത഻ന്

ഇന്ഷഷവറീറ ത഻ര഻ചാണറ഻യഽന്ത഻ന്
2.

ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട ുമല്ത്വ഻ലഺസും ആശയവ഻ന഻മയും

നടത്തഽന്ത഻നഽും ീേയ഻ും

ഉ ടഺകഽകയഺീണക഻ൽ ീചക്ക് അയക്കഽന്ത഻നഽും
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ര഻രക്ഷ

ുഫഺൽ നും.

ഫഺ്സ്

നും. --------------------------

ീമഺൂബൽ നും.

ഇീമയ഻ല് -------------------------------

ആവശയമഺയ സ്ഥലത്ത് ട഻ക്ക്

ീചയാറുക

എലലഺ ുചഺദയങ്ങള്ക്ക്കഽും വയക്തമഺയ഻ ഉത്തരും നല്ത്കഽക. സ്ഥലക്കഽറവഽ

ീടക഻ൽ അന്സ്ചറഺയ഻ അധ഻ക വ഻വരങ്ങൽ ുചര്ക്കഽക
റ഻സ്ക് മനസിന഻ലഺക്കഽക

ീന്ദ് ഺീപ്പഺസറഽീട ബ഻സ഻നസിന്
ര഻രക്ഷ ആവശയമഺയത്

3.

ുററ്റ഻ുംഗ് ആവശയത്ത഻നഺയ഻ ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത഻ീെ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ

4.

ു ഺള഻സ഻ ഇഷയാ ീചുയാറ ടത് ആരഽീട ു ര഻ലഺണ്
(ധനകഺരയസ്ഥഺ നങ്ങൽ
ഉള്ക്പ്പീട
തഺല്ത് രയമഽള വ
കക്ഷ഻കീള ല഻സ്റ്റ് ീചയാറുക
5. ഉള്ക്ീപ്പട്ട഻ട്ടുള വ റ഻സ്ക്
( ഻ന്ഷുകഺുഡഺടഽകാട഻ുയഺ ാര്ണ ുമല്ത്വ഻ലഺസും
ര഻രക്ഷ ആവശയമഺയ സ്ഥലും
2.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കഺലഺവധ഻
7.

ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക്
ഈ
സുംഗത഻കൽ
ര഻രക്ഷയ഻ൽ ന഻ന്ഽും ന഼ക്കും ീചയാറുണഺ?

അട഻സ്ഥഺന

a. ീകഺടഽകഺറ്റ്, ന്ദ് ളയും, ീവള വീപ്പഺക്കും, ചഽഴല഻ക്കഺറ്റ്
എന്഻വയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട നഺശനഷ്ടങ്ങൽ

b.കലഺ ും, സമരും, അനഽബന്ധ ുകടഽ ഺടഽകൽ

c.

ത഼ന്ദ്വവഺദന്ദ്കമണത്ത഻നഽള വ
അധ഻ക
(ആര്എസ്എുംഡ഻
ത഻രീഞ്ഞടഽീത്തക഻ൽ
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺും)

അനകസചര്-B

ഇകയാ നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഺണ് ഈ തഽക

ീകട്ട഻ടത്ത഻ീെ ഒപ്പും അട഻ത്തറയ്ക്ക്കഽും ീഫി ുടഷനഽും
ര഻രക്ഷ ുവുണഺ?
നീതക഻ലഽും ആഡ്-ഓൽ ര഻രക്ഷകൽ
a. ആര്ക്ട഻ട്റഽമഺരഽീടയഽും സര്ുേറയഽമഺരഽീടയഽും
കസട്ട഻ുംഗ് എന്ഷജ഻ന഼യറഽടമഺരഽീട ഫ഼സ് (ീേയ഻ും
തഽകയഽീട 3% അധ഻കും)
b. ീഡര്ബ഻സ് ന഼ക്കും ീചയാറൽ (ീേയ഻ും തഽകയഽീട 1%
അധ഻കും)
c. ുകഺള്ക്ഡ് ുസ്റ്റഺുറജ് ീകട്ട഻ടത്ത഻ീല ുസ്റ്റഺക്ക്
ച഼ഞ്ഞള഻യഽന്ത഻ന്
i. ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത സുംഗത഻മാലും ഇലന്ദ്ക്ട഻ക്
സര്വ഼സ്
ഫ഼ഡറ഻ീല
ീടര്മ഻നൽ
എന്ഷഡഽകള഻ൽ
ഇലന്ദ്ക്ട഻സ്റ്റ഻
രഺജയീപ്പടഽന്ത് കഺരണും
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത സുംഗത഻മാലും ഇന്ഷഷവൽ
ീചയ്ക്ത
ീകട്ട഻ടത്ത഻ീല
ുകഺള്ക്ഡ്
ുസ്റ്റഺുറജ഻ീെ ീമഷ഼നറ഻യ്ക്ക്ക് തഺ ന഻ല
വയത഻യഺനും മാലും ുകടഽ റ്റുക

ര഻രക്ഷയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ആുലഺച഻ചാണുള വ
ത഼രഽമഺനും
ുവണും
ുവ ട

ുവണും

ുവ ട

ുവണും

ുവ ട

ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽക

ുവണും

ുവ ട

ുവണും

ുവ ട
ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന്
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കണും

വയക്ത഻

അഡ്-ഓൽ

ര഻രക്ഷ

ുവണും

ുവ ട

ുവണും

ുവ ട

ുവണും

ുവ ട

എസ്ഐ=
ആുലഺച഻ചാണ്

എസ്ഐ=
എസ്ഐ=

എസ്ഐ=

എസ്ഐ=
ുവണും

ുവ ട

ുവണും

ുവ ട

ുവണും

ുവ ട

ുവണും

ുവ ട

എസ്ഐ=
d. കഺട്ടൂത഼
e. ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട വഺഹനും, ുഫഺര്ക്ക്
ല഻റ് ഓറ്റ്,
തഽടങ്ങ഻യവ
മാലമഽ ടഺകഽന്
ുകടഽ ഺടഽകൽ
f. ീ ീട്ടന്ഽ ടഺകഽന് വ഻സ്ുഫഺടനും

g. അധ഻കമഺയ഻ ഇന്ഷഷവൽ ീചുയാറ

വീര

ര഻രക്ഷ
ഇതഽും

8.

ii.

റ഻സ്ക് മനസിന഻ലഺക്കഽക
മഽതല്

എസ്ഐ=
എസ്ഐ=

ടത഻നഽള വ മഺറ്റങ്ങൽ

എസ്ഐ=
ുവണും

h .ഭാകണ് ും (അഗ്ന഻യഽും അഘഺതവഽും)
ുവണും
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ഇന്ഷഷവൽ
ീചയാറുന്
വയക്ത഻യഽീട
ബ഻സ഻നസിന഻
ന്
അനഽുയഺജയ
മഺയത്
ുവണും
ത഻രീഞ്ഞടഽ
ക്കഺൽ

ുവ ട
എസ്ഐ=
ുവ ട

i. വസ്തഽക്കൽ ച഼ത്തയഺകഽന്ത഻നഽള വ

ര഻രക്ഷ

j. ല഼ുക്കജ഻നഽും മല഼ന഻കരണത്ത഻നഽള വ

എസ്ഐ=
ുവണും

ുവ ട

ുവണും

ുവ ട

ുവണും

ുവ ട

ുവണും

ുവ ട

ുവണും

ുവ ട

ുവണും

ുവ ട

ുവണും

ുവ ട

ര഻രക്ഷ

എസ്ഐ=

K .ുസ്റ്റഺക്കഽകൽ തഺത്ക്കഺല഻കമഺയ഻ ന഼ക്കും ീചയാറുക

എസ്ഐ=

l. വഺടക നഷ്ടീപ്പടഽക

m.

എസ്ഐ=

കരമഺയഽള വ തഺമസ ീസികരയത്ത഻നഽള വ അധ഻ക
ീചലവ്

എസ്ഐ=

n. ന്ദ് ഺരുംഭ ീചലവഽകൽ

എസ്ഐ=

o. ഉരഽക്ക഻യ വസ്തഽക്കൽ ുകടഺകഽക
9.

10.

തഺകൽ മുറ്റീതക഻ലഽും ഇന്ഷഷവററഽീട ക഼ഴ഻ൽ ഈ
വസ്തഽവ഻ന്
തീന്
സമഺനമഺയ
ര഻രക്ഷയ്ക്ക്ക്
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ുടഺ (ഉ ീടക഻ൽ അത഻ീെ
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ)
മുറ്റീതക഻ലഽും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കണ് ന഻
ര഻രക്ഷ
നല്ത്കഽന്ത഻ന് വ഻മഽഖത കഺണ഻ക്കഽകുയഺ അധ഻ക
വയവസ്ഥ ചഽമത്തഽകുയഺ ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ുടഺ (ഉ ീടക഻ൽ
അത഻ീെ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ)

എസ്ഐ=

Details required for the purpose of applying Principle of
contribution
Gives an insight to the underwriter about the quality of the risk
(നഷ്ടഺനഽഭവീത്തക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻ശദഺുംശങ്ങള്)

11.

ു ഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ഒഴ഻വഺക്ക഻ കഴ഻ഞ്ഞ തവണ
ഉ ടഺയ ീേയ഻മ഻ീെ/ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ീെ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ

ന്ദ് ഼മ഻യും

ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ബ഻സ഻നസിന഻ന് അനഽുയഺജയമഺയത് ുവണും ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺൽ
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ീേയ഻മഽകൽ

17 ഫയൽ എ്സ്റ്റ഻ന്ഷഗഽഷൽ സ്ഥഺ ഻ചാണ഻ട്ടു
a.

ുടഺ

ു ഺര്ട്ടബ഻ൽ എ്സ്റ്റ഻ന്ഷഗഽഷൽ
List the various blocks and Indicate the type of Portable
Extinguishers
Protection provide for each blockസ്ഥഺ ഻ചാണ഻ട്ടു

തഺീഴ ുരഖീപ്പടഽത്തഽക
ീന്ദ്ടയ്ക്ലൽ ണ് ഽകൽ
ഫയൽ എന്ഷജ഻ൽ
ൂഹന്ദ്ഡെ് സ഻സ്റ്റും
സ്ന്ദ് ഻ുംഗ്ലൽ സ഻സ്റ്റും
ഫ഻്സ്ഡ് വഺട്ടൽ സ്ുന്ദ് സ഻സ്റ്റും

ുടഺ

To know better risks feature
b.

Indicate whether annual maintenance contract for the apllia-ces is in
force

ുവണും

18ീകട്ട഻ടും)
അട഻സ്ഥഺനുംന് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസ് ീചയ്ക്ത഻ീെറന്ഷസ഻ഇന്ഷഷവ ./
ീമഷ഼നറ഻/ ഫര്ണ഼ചാണറഽകളുും ഫ഻്സചറഽകളുും(
മഺര്ക്കറ്റ് വഺലയാവ഻ീെ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ

ുവണും

b.

റ഼യ഻ന്ഷുസ്റ്ററ്റ്ീമെ് വഺലയാവ഻ീെ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ

ുവണും

c.

എസ്കുലഷൽ ആവശയമഽ

ുവണും

ുടഺ

c.

ീകട്ട഻ടത്ത഻ീെ കഺല ഴക്കും

ുവ ട

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് ീന്ദ് ഺുപ്പഺസ് ീചയ്ക്തത഻ീെ അട഻സ്ഥഺനും

a.

19ൽണ വ഻ശദഺുംശങ്ങന഻ര്മ്മഺ .
a.
ദയവഺയ഻ ഉ ുയഺഗ഻ചാണ വസ്തഽക്കൽ ുരഖീപ്പടഽത്തഽക
i. ഭ഻ത്ത഻കൽ RCC
ii. തറ
RCC
iii. ുമല്ത്കാര RCC
b.
ീകട്ട഻ടത്ത഻ീെ ഉയരും

നഷ്ടും
കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ
മഽന്ഷകരഽതല്ത്,
അതഽീകഺ ട്
ഡ഻സ്ീകി ട് ലഭ഻ക്കഽും

ുവ ട
ഇത് ഇന്ഷഷവര് തഽക
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്തഽും
ുവ ട
ീേയ഻ും
നല്ത്കഽന്ത഻ീെയഽും
അട഻സ്ഥഺനമഺയ഻ര഻ ുവ ട
ക്കഽും

അ ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ്
മ഼റ്റൽ ----------------- ന഻ല -------------------കഽറവ് ൽത്ത഻വര്ഷ 5

1-55 വര്ഷും

152-5 വര്ഷും

25 വര്ഷത്ത഻ൽ കാടഽതൽ

കഽറ഻പ്പ്: തട഻ ൽള഻ടഺര് ഺ ,സ്കയഺന്ഷവഺ ,ലഺസ്റ്റ഻ക് തഽണ഻ ,മഽള ,കചാണ഻ ,ീമടഞ്ഞ ഓല ,തഽടങ്ങ഻യവ ീകഺ ട് ഉ ടഺക്ക഻യ ഭ഻ത്ത഻യഽും ുമല്ത്ക്കാരയഽും ഉ ടഺക്ക഻യ ീകട്ട഻ടീത്ത
കഽഛഺ ന഻ര്മ്മഺണമഺയ഻ട്ടഺണ് കണക്കഺക്കഽക.
20 യഽും മാലയും ന്ദ് ുതയകും കഺണ഻ക്കഽകടത്ത഻ീെഓുരഺ ീകട്ട഻ ,ടഽത്തഽകഉള്ക്ീപ്പ ൽകഽഛഺ ീകട്ട഻ടവഽും ദയവഺയ഻ ല഻സ്റ്റ഻) ീകട്ട഻ടും മാലയും അനഽസര഻ചാണ് .
ുലഺക്ക഻ീെ
കഺല ഴക്കും
ഉയരും
Construction
Sum Insured Rs
വ഻വരണും
വര്ഷും
മ഼റ്റൽ
Pucca/ Kutcha
അട഻ത്തറ
ഉള്ക്പ്പീടയഽളള
ീകട്ട഻ടും

ീമഷ഼നറ഻യഽും
മറ്റുള വവയഽും

ഫര്ണ഼ചാണറഽും
അനഽബന്ധ
വസ്തഽക്കളുും

ുസ്റ്റഺക്കഽും
ഉ ുയഺഗത്ത഻
ല഻ര഻ക്കഽന്
ുസ്റ്റഺക്കഽും

ഇന്ഷഷവൽ
ീചുയാറ ട മറ്റ്
വസ്തഽക്കൽ

ആീക
ആവശയീമക഻ല് ഓുരഺ ുലഺക്ക഻ീലയഽും വ഻വരങ്ങള് വയതയസ്ത
ുററ്റ഻ുംഗ് നല്ത്കഽും

നതഽതരും റ഻സ്ക഻നഺണ് ീലഺീക്കഷന഻ൽ
ീന്ദ് ഇന്ഷഷവൽ
ഺുപ്പഺസറഽീട
ബ഻സ഻നസിന഻ീെ
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
12.
ീചയ്ക്ത
വസ്തഽ:
a. തഺമസസ്ഥലും, ഓഫ഼സഽകൽ, കടകൽ, ുഹഺട്ടലഽകൽ, തഽടങ്ങ഻യവ
b. വയവസഺയ഻കൽ ഉത് ഺദന റ഻സ്കഽകൽ
c. വയവസഺയ഻കൽ ഉത് ഺദന സ്ഥഺ നത്ത഻ീെ
ഽറത്ത് സുംഭര഻ക്കഽന്ത഻ീെ
റ഻സ്കഽകൽ
d. വയവസഺയ഻കൽ ഉത് ഺദന സ്ഥഺ നത്ത഻ീെ ഽറത്ത് ടഺകഽകൽൽ ഗയഺസ് ുഹഺള്ക്ഡൽ
ഉള വത഻ീെ റ഻സ്കഽകൽ
e. വയവസഺയ഻കൽ ഉത് ഺദന സ്ഥഺ നത്ത഻ീെ ഽറത്ത് സഺമന്ദ്ഗ഻കൽ കാട്ട഻യ഻ടഽന്ത഻ീെ
റ഻സ്കഽകൽ
f. തഺമസസ്ഥലും, ഓഫ഼സഽകൽ, കടകൽ, ുഹഺട്ടലഽകൽ, തഽടങ്ങ഻യവ
13. കടയഺയ഻ട്ടഺണ് ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത് എക഻ൽ, തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നീതക഻ലഽും
സഺധനമഽ ീടക഻ൽ ദയവഺയ഻ അത് ഡ഻േയര് ീചയാറുക
ഉ ീടക഻ൽ, ആീക ുസ്റ്റഺക്ക഻ീെ മാലയത്ത഻ീെ 5 ഇരട്ട഻യ഻ൽ കാടഽതലഽ ുടഺ
1. ീസലലുുലഺയ്ക്ഡ് ഗഽ്സ്, 2. കയര് ലാസ്, 3. ടക്കവഽും ീവട഻മരഽന്ഽും, 4. നീതക഻ലഽും
തരത്ത഻ലഽള വ സ്ുഫഺടക വസ്തഽക്കൽ, 5. കചാണ഻ൽ ഽലല് 6. ചണനഺര് 7. ചണും ലാസ് 8.
ത഼ീപ്പട്ട഻, 9. ീമത഻ുലറ്റഡ് സ് ഻ര഻റ്റ്, 10. ൂനുന്ദ്ടഺ-ീസലലുുലഺസ് 11. ന്ദ്ഡമ്മ഻ുലഺ ട഻ന്഻ുലഺ
അലലഺീത സാക്ഷ഻ക്കഽന് 32 ഡ഻ന്ദ്ഗ഻യ഻ല് തഺീഴ തഺ ന഻ലയഽള വ ന്ദ്ദഺവകുമഺ, എണുയഺ
ഇതുറഺ, ഇന്ഷഡസ്ന്ദ്ട഻യൽ ുസഺള്ക്ീവൽുറ്റഺ 12. ന്ദ്ഡമ്മ഻ുലഺ ട഻ന്഻ുലഺ അലലഺീത സാക്ഷ഻ക്കഽന്
32 ഡ഻ന്ദ്ഗ഻യ഻ല് തഺീഴ തഺ ന഻ലയഽള വ ീ യ഻െുകൽ, 13. ന്ദ്ഡമ്മ഻ുലഺ ട഻ന്഻ുലഺ അലലഺീത
സാക്ഷ഻ക്കഽന് 32 ഡ഻ന്ദ്ഗ഻യ഻ല് തഺീഴ തഺ ന഻ലയഽള വ വഺര്ണ഼ഷഽകൽ 14. ന്ദ്ഡമ്മ഻ുലഺ
ട഻ന്഻ുലഺ അലലഺീത സാക്ഷ഻ക്കഽന് ക഼ടനഺശ഻ന഻ുയഺ അതഽു ഺലഽള വ വസ്തഽക്കുളഺ 15. റയൽ
ു ഺലഽള വ നഺരഽകൽ.
14. ീവയര്ീഹിുസഺ ുഗഺീഡിുണഺ ആയ഻ ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ) ,ഉത് ഺദന യാണ഻റ്റ഻ൽ
സ്ഥ഻ത഻ ീചയാറുന്തീലലക഻ൽ ൽദയവഺയ഻ സുംഭര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ചരക്കഽകളുീട വ഻ശദഺുംശങ്ങ ,
കനല്ത്കഽ
15. വയവസഺയ഻കൽ ന഻ര്മ്മഺണ യാണ഻റ്റഺയ഻ട്ടഺണ് ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ീതക഻ൽക്കഽന് അവ഻ീട ന഻ര്മ്മ഻ ,
ുരഖീപ്പടഽത്തഽക ൽഉത് ന്ങ്ങളുീട വ഻ശദഺുംശങ്ങ
16.
വയവസഺയ഻കൽന഻ര്മ്മഺണ
യാണ഻റ്റഺയ഻ട്ടഺണ്
ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്
എക഻ലത്
ന്ദ് വര്ത്ത഻ക്കഽന്ഽ ുടഺീയന്് ദയവഺയ഻ ുരഖീപ്പടഽത്തഽക

കഽറ഻പ്പ്: **സഺധഺരണ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ

ര഻രക്ഷയഽള വത്?

റ഻സ്ക഻ീെ ുററ്റ഻ുംഗ഻ീല ന്ദ് ധഺന
ീേയ഻ും അനഽഭവങ്ങൽ

റ഻സ്കഽള വ സ്ഥലത്ത഻ീെ ഉ ുയഺഗമഺണ് ുററ്റ഻ീെ
അട഻സ്ഥഺനും
ര഻രക്ഷയഽള വ ുസ്റ്റഺക്ക് മഺന്ദ്തും ുരഖീപ്പടഽത്തഽക നും സ഼ര഻യല് ,23 A, B, C,D എന്഻വയ഻ൽ വരഽന്ത് ആയ഻ര഻ക്കരഽത്.
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ഘടകമഺണ് മഽൽ

21ന്ദ് ുതയക

ര഻രക്ഷ ുസ്റ്റഺക്ക഻ന് മഺന്ദ്തമഽള വ .

തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുബഺ്സ഻ൽ ട഻ക് ീചയാറുകയഽും ഒുരഺന്഻ീെയഽും ഇന്ഷഷവൽ തഽക എഴഽതഽകയഽും ീചയാറുക
A. ുഫ്ലഺട്ടൽ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
വ഻വ഻ധ ീലഺുക്കഷനഽകള഻ൽ സുംഭര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ുസ്റ്റഺക്കഽകൽ ൽസഽകീവയര്ീഹി , ുലഺക്ക്ന്ദ് വര്ത്ത)/ുഗഺീഡിണ്/ അഥവഺ തഽറന്ത്തഽകയഽീട ൽഇവ ഒറ്റ ഇന്ഷഷവ (തഽടങ്ങ഻യവ ,
ൽഅട഻സ്ഥഺനത്ത഻ ൽുഫ്ലഺട്ട ൽക഼ഴ഻
ീലഺുക്കഷനഽകൽ ൽുഡഺടഽകാട഻യ ു ഺസ്റ്റ ഻ന്ഷുകഺ)qഅന്ദ്ഡസിന്(

തഽക രാ യഺയ഻

B. ഡ഻േുറഷൽ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
മാലയത്ത഻ൽ വയത഻യഺനും സുംഭവ഻ക്കഽന് ുസ്റ്റഺക്ക഻ന് ഡ഻േുറഷൽ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ

ര഻രക്ഷ (മഺസുന്ത്ഺറഽും)

ീലഺുക്കഷനഽകൽ (അന്ദ്ഡസിന് ൽുഡഺടഽകാട഻യ ു ഺസ്റ്റ ഻ന്ഷുകഺ)

തഽക രാ യഺയ഻
ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത

ര഻രക്ഷ ന്ദ് കഺരും ീന്ദ് ഺുപ്പഺസര്ക്ക് ച഻ല കര്ത്തവയും ഉ
ീസറ്റ഻ല് ീചയാറുന്ത഻നഽള വ അട഻സ്ഥഺനും

ടഺകഽും. ീേയ഻ും

കഽറ഻പ്പ്
.1ഓുരഺ ു ഺള഻സ഻യഽീടയഽും ചഽരഽങ്ങ഻യ ഇന്ഷഷവൽ തഽക .ഹിസവകഺല ു ഺള഻സ഻ ആയ഻ര഻ക്കരഽത് ,ആയ഻ര഻ക്കണും ുകഺട഻ 1
.2ഉ ുയഺഗത്ത഻ല഻ര഻ക്കഽന് ുസ്റ്റഺക്ക഻നഽും ീറയ഻ല്ത്ുവയ഻ൽ സുംഭര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ുസ്റ്റഺക്ക഻നഽും ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല.
C. ുഫ്ലഺട്ടൽ ഡ഻േുറഷൽ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
മാലയത്ത഻ൽ വയത഻യഺനും സുംഭവ഻ക്കഽന് ുസ്റ്റഺക്കഽകള്ക്ക്കഽും വ഻വ഻ധ ീലഺുക്കഷനഽകള഻ൽ സുംഭര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ുസ്റ്റഺക്കഽകൽക്കഽും ുഫ്ലഺട്ടൽ ഡ഻േുറഷൽ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ (മഺസുന്ത്ഺറഽും)
ര഻രക്ഷ

ീലഺുക്കഷനഽകൽ (അന്ദ്ഡസിന് ൽുഡഺടഽകാട഻യ ു ഺസ്റ്റ ഻ന്ഷുകഺ)

തഽക രാ യഺയ഻

കഽറ഻പ്പ്:
1.
ഓുരഺ ു ഺള഻സ഻യഽീടയഽും ചഽരഽങ്ങ഻യ ഇന്ഷഷവൽ തഽക ഹിസവകഺല ,ുകഺട഻ ആയ഻ര഻ക്കണും 2
.ു ഺള഻സ഻ ആയ഻ര഻ക്കരഽത്
2. ഉ ുയഺഗത്ത഻ല഻ര഻ക്കഽന് ുസ്റ്റഺക്ക഻നഽും ീറയ഻ല്ത്ുവയ഻ൽ സുംഭര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ുസ്റ്റഺക്ക഻നഽും ര഻രക്ഷ
ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല.
D. തഽറസിനഺയ സ്ഥലത്ത് സുംഭര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ുസ്റ്റഺക്കഽകൽ റ഻ഫഺക്ട) ുകഺുംീ ി ട഻ീെ ഽറത്ത്(

തഽറസിനഺയ സ്ഥലത്ത് സുംഭര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ുസ്റ്റഺക്കഽകളുീട വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ

ീലഺുക്കഷനഽകൽ (അന്ദ്ഡസിന് ൽുഡഺടഽകാട഻യ ു ഺസ്റ്റ ഻ന്ഷുകഺ)

തഽക രാ യഺയ഻
ന്ദ് ുതയക വഺറെ഻കൽ ബഺധകമഺണ്

E. ടഺക് ഫഺമഽും ഗയഺസ് ുഹഺള്ക്ഡറഽകളുും ഫഺക്ടറ഻ ുകഺുംീ ി

ട഻ീെ) ഽറത്ത്(

സുംഭര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ുസ്റ്റഺക്കഽകളുീട വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ
ീലഺുക്കഷനഽകൽ (അന്ദ്ഡസിന് ൽുഡഺടഽകാട഻യ ു ഺസ്റ്റ ഻ന്ഷുകഺ)

തഽക രാ യഺയ഻
റ഻സ്കഽും ന഻രക്കഽും ശര഻യഺയ഻ കണക്കഺക്കഽക

Would you like to avail discounts for voluntary deductibles

ുവണും

If answer is yes, indicate the choice of deductible amount

ുവ ട

Rs.

ഇന്ഷവര് ഇനീചയ്യുന്ന ഇനവ ക്ത഻യഽീട ഇനപ്പസ്ഡതഺവന
Principle of utmost good
മഽകള഻ൽ നല്ത്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ് സ്തഺവനകളുും ഉത്തരങ്ങളുും എലലഺും ശര഻യഺീണന്ഽും
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസലഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഒരഽ
വ഻വരവഽും മറചാണ് വചാണ഻ട്ട഻ീലലന്് ഞഺൽ/ഞങ്ങൽ ഇവ഻ീട ന്ദ് സ്തഺവ഻ക്കഽന്ഽഈ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസലഽും ന്ദ് സ്തഺവനയഽും ആയ഻ര഻ക്കഽും .
ഞഺനഽും/ഞങ്ങളുും ------------------------------------കരഺറ഻ീെ അട഻സ്ഥഺനീമന്് ഞഺൽ/ഞങ്ങൽ സമ്മത഻ചാണുീകഺള വുന്ഽ .
ഈ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺും സമര്പ്പ഻ചാണത഻ന് ുശഷും ഇത഻ൽ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസ് ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്
വരഽത്തഽകയഺീണക഻ൽ അ അത് എന്ദ്തയഽും ീ ീട്ടന്് തീന് ഇന്ഷഷവറീറ അറ഻യ഻ചാണുീകഺള വഺും
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റ഻സ്ക഻ന്

എീന്ത്ക഻ലഽും

മഺറ്റും

ത഼യത഻:
സ്ഥലും:

ീഡവലപ്ീപ്മെ് ഓഫ഼സറഽീട/ നജെ഻ീെ ശഽ ഺര്ശ

ീന്ദ് ഺുപ്പഺസറഽീട ഒപ്പ്
The following is the copy of
41 of the Insurance Act 1938
റ഻ുബറ്റഇ ഇനന഻ുരഺധനം
1.

-1938ീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട഻ീല ീസക്ഷൽ 41 ഇന്ത്യയ഻ൽ ഇന്ഷഷവററഽീട ട്ട഻കയ഻ൽ അഥവഺ ീന്ദ് ഺസ്ീ ക്ടസ഻ൽ റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്
റ഻ുബറ്റ് ഒഴ഻ീകയഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽന്ത഻ുനഺ ഽതഽക്കഽന്ത഻ുനഺ ഒരഽ വയക്ത഻ീയ ുന്ദ് ര഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് ുനര഻ുട്ടഺ
അലലീതുയഺ കമ്മ഼ഷൽ ീമഺത്തുമഺ ഭഺഗ഻കുമഺ ആയ നീതക഻ലഽും റ഻ുബറ്റ് അഥവഺ ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ന് നീതക഻ലഽും
റ഻ുബറ്റ് തഽടങ്ങ഻യ യഺീതഺരഽ വ഻ധത്ത഻ലഽമഽള വ വഺദ്ധരദഺനും നല്ത്കഺൽ ഒരഽ വയക്ത഻ീയയഽും അനഽവദ഻ക്കഽകയ഻ലല .
.2ഈ ന഻ബന്ധന
ഺല഻ക്കഺത്ത നീതഺരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽും
ുനര഻ുട ട഻ വരഽും ൽ ഻ഴുയഺയഽകാട഻യഽള വ ശ഻ക്ഷഺനട ട഻ക
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ീസക്ഷന഻ീല

വയവസ്ഥ

ന്ദ് കഺരും

രാ യഽീട

500

പഺഠം ഇന13
പ്പ഼മ഻യം ഇനുററ്റ഻ംഗ഻ീനക്കഽറ഻ച്ചുള്ള ഇനസ഻ത്പഺത്ഫവഽം ഇന
പ്പുയഺഗവഽം
ുമഽഖം
ഈ അദ്ധയഺയത്ത഻ല് ന഻ങ്ങൽ അ ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ീനക്കഽറ഻ചാണുും
ു ഺകഽന്ത്.
റ഻സ്കഽകൽ ുററ്റ്
ീചയാറുന് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യ഻ീല
ര഼ത഻കീളപ്പറ്റ഻യഺണ് ഠ഻ക്കഽന്ത്.

ുററ്റ് ുമക്ക഻ുംഗ഻ീനക്കഽറ഻ചാണുമഺണ്
അ ഺയീത്ത ുനര഻ടഽന്ത഻നഽള വ

ഠ഻ക്കഺൽ
വ഻വ഻ധ

പഠനുമഖലകൾ
A.
B.
C.
D.

അ ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ് അട഻സ്ഥഺന ഺഠങ്ങൽ
ുററ്റ്ുമക്ക഻ുംഗ് അട഻സ്ഥഺന ഺഠങ്ങൽ
ുററ്റ഻ുംഗ് ഘടകങ്ങൽ
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽക

ഈ അദ്ധയഺയും
1.
2.
3.

ഠ഻ചാണത഻നഽുശഷും, ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് സഺധ഻ുക്ക ടത്:

അ ടര്ൂറ്ററ്റ഻ുംഗ഻ീെ അട഻സ്ഥഺന ഺഠങ്ങൽ ന഻ര്വച഻ക്കഽക.
ുററ്റ്ുമക്ക഻ുംഗ഻ീെ അട഻സ്ഥഺന ഺഠങ്ങൽ വ഻വര഻ക്കഽക.
വ഻വ഻ധ ു ഺള഻സ഻കളുീട ‘ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽക’ ന഻ര്ണയ഻ക്കഽക.

A. അണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ് ഇനഅട഻സ്ഥഺനപഺഠങ്ങൾ
കഴ഻ഞ്ഞ അദ്ധയഺയത്ത഻ൽ നമ്മൽ
ാള഻ുംഗ് വഴ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ റ഻സ്ക് ൂകകഺരയും ീചയാറുന്
ര഼ത഻ീയപ്പറ്റ഻യഺണ്
ഠ഻ചാണത്. വ഻വ഻ധ വയക്ത഻കൽ, വയഺ ഺരവയഺവസഺയ഻ക സ്ഥഺ നങ്ങൽ, സുംഘടനകൽ
തഽടങ്ങ഻യവ ഒടഽക്ക഻യ഻ട്ടുള വ ന്ദ് ഼മ഻യങ്ങളുീട ഒരഽ ാൽ ഇന്ഷഷവറൽ സിഷ്ട഻ക്കഽും.
ഓുരഺരഽത്തരഽും അടുക്ക ട ന്ദ് ഼മ഻യും ഒരഽ ന഻ശ്ച഻ത ുററ്റ഻ന് ആസ് ദമഺക്ക഻യഺണ്, അത് ര
അട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻യഺണ് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന്ത്;

ട് ഘടകങ്ങൽ

 നഺശും സുംഭവ഻ചാണ വസ്തഽ (ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വസ്തഽ) മാലും ഉ ടഺയ നഷ്ടത്ത഻ീെ വയഺപ്ത഻.
 നഺശും സുംഭവ഻ചാണ വസ്തഽ മാലും ഉ ടഺയ നഷ്ടത്ത഻ീെ മത഻പ്പ് തഽക.

ഉദഺഹരണം
ത഼ ഻ടഽത്തും മാലമഽ
എന്് കഽറ഻ക്കഽന്ഽ).

ടഺയ നഺശത്ത഻ീെ ശരഺശര഻ നഷ്ടും 1,00,000 രാ ീയന്് കണക്കഺക്കഽക (നമ്മൽ അത഻ീന L

നഷ്ടത്ത഻ീെ ശരഺശര഻ അഥവഺ മദ്ധയമ സഺധയത (P എന്് കഽറ഻ക്കഽന്ഽ).
നഷ്ടത്ത഻ീെ ശരഺശര഻ അഥവഺ മദ്ധയമ സഺധയത എന്ത് തഺീഴ ീകഺടഽക്കഽന്ഽ; LxP = 0.01x100000 = 1000
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ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന്വൽ (ഇന്ഷഷവറൽ), തങ്ങളുീട യഥഺര്ഥ നഷ്ടും തഽലനും ീചയാറുന്ത഻ന്
ലഭ഻ചാണ഻ട്ടു ുടഺീയന്് എങ്ങീന ഉറപ്പഺക്കഺൽ കഴ഻യഽും?

രയഺപ്തമഺയ

ാൽ

നമ്മൽ ുനരീത്ത ക ടതനഽസര഻ചാണ്, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ മഽഴഽവൽ ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയ഻ലഽും സ്ഥ഻ത഻വ഻വരക്കണക്കനസര഻ചാണ്
സമഺനമഺയ റ഻സ്ക്കഽകളുള വ ഒരഽ ഺട് എണും
ാൽ ീചയാറുന്ഽ അതഽവഴ഻ ഒരഽ ഺട് എണീമന് ന഻യമും
ഫലവത്തഺകഽന്ഽ അങ്ങീന നഷ്ടങ്ങളുീട എണത്ത഻ീെ സഺധയതയഽും (ന്ദ്ഫ഼കവന്ഷസ഻) നഷ്ടത്ത഻ീെ
ര഻ധ഻യഽും
(കഺഠ഻നയും) ന്ദ് വച഻ക്കഺനഺകഽന്ഽ.
ന്ദ് ം  നീമീന്ത്ന്ഺൽ എലലഺ വ഻വിത഻യഽും (ുകടഽതട്ടത്തക്കന഻ല) ഒരഽു ഺീല ആയ഻ര഻ക്ക഻ലല.
സമഺനമഺയ (അഥവഺ നക഼കിത) റ഻സ്ക്കഽകൽ വളീര കഽറുചാണ ഉ ടഺകാ.
ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, നകുദശും ഒുര ു ഺലഽള വ, നകുദശും ഒുര ബഺഹയ
ന഻ങ്ങൽക്ക് ക ീടത്തഺൽ കഴ഻യഽും? ഒരഽ ഺട് ഉ ടഺവ഻ലല.

ര഻സ്ഥ഻ത഻ുയഺടഽകാട഻യ എന്ദ്ത വ഼ടഽകൽ

ാൽ വലഽതഺകഽുന്ത്ഺറഽും സമഺനമഺയ റ഻സ്കഽകള഻ലലഺത്തതഽും ഉൽീപ്പടഽത്തഽും, അതഺയത് ഒരഽു ഺലഽള വ അഥവഺ
സമഺനമഺയ നഷ്ടമഽള വവ. ഇവ഻ീടയഺണ് ഇന്ഷഷവറൽ ധര്മ്മസകടത്ത഻ൽീ ടഽന്ത്.
റ഻സ്ക് കാടഽതൽ നന്ഺയ഻ ന്ദ് വച഻ക്കഺൽ കഴ഻യഽന് തരത്ത഻ലഽും അുത സമയും ാൽ അതയഺവശയും നക഼കിതവഽും
ആവശയത്ത഻ന് സമഺനമഺയ റ഻സ്ക്കഽകുളഺടഽ കാട഻യതഽമഺയ ഒരഽ ാൽ എങ്ങീന സിഷ്ട഻ക്കഽും?
ഇന്ഷഷവഽറൽ ആ ന്ദ് ം  നത്ത഻ന് ഒരഽ

ര഻ഹഺരും ക

ീടത്ത഻.

അവൽ അതയഺവശയും വല഻യ ഒരഽ
ാൽ ഉ ടഺക്ക഻ അത഻ൽ തീന് ഉ
ാളുകൽ ഉ ടഺക്കഽകയഽും ഓുരഺ
റ഻സ്ക്കഽകളുും ഒരഽ ഉ
ാള഻ൽ അഥവഺ മീറ്റഺന്഻ൽ സ്ഥഺ ഻ക്കഽകയഽും ീചയ്ക്തഽ. റ഻സ്ക഻ീെ കഺഠ഻നയും
അനഽസര഻ചാണ് വ഻വ഻ധ വ഻ഭഺഗങ്ങളഺയ഻ റ഻സ്കഽകീള ുവര്ത഻ര഻ചാണഺണ് ഉ
ാളുകൽ സിഷ്ട഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്.

ഉദഺഹരണം
വസ്തഽവകകളുീട ഇന്ഷഷവറൽസ഻ൽ, തട഻ ീകഺ ടഽള വ ഘടനകള്ക്ക്കഺണ് കലലുീകഺ ടഽള വ ഘടനകീളക്കഺൽ ത഼
഻ട഻ക്കഺൽ സഺധയത കാടഽതൽ; ആയത഻നഺൽ തട഻ ീകഺ ടഽള വ ഘടന ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന്ത഻ന് ഉയര്ന് ന്ദ് ഼മ഻യും
നല്ത്കണും.
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ കഺരയത്ത഻ലഽും ഇുത തതവും തീന്യഺണ് ഻ന്ത്ഽടരഽന്ത്. ഉയര്ന് രക്തസമ്മര്ദും
അഥവഺ ന്ദ് ുമഹമഽള വ ുരഺഗ഻കള്ക്ക്ക് ഹിദയസ്തുംഭനും ഉ ടഺവഺനഽള വ സഺധയത വളീര കാടഽതലഺണ്.
ഒരഽ ുരഺഗത്ത഻ീെ ഉയര്ന് ച഻ക഻ത്സ ീചലവ഻ീെ റ഻സ്ക് കണക്കഺക്കഽക. ആുരഺഗയമഽള വ വയക്ത഻യഽമഺയ഻
തഺരതമയും
ീചയാറുണ്ു ഺൽ
ഉയര്ന്
രക്തസമ്മര്ദവഽും
ന്ദ് ുമഹവഽമഽള വ
ുരഺഗ഻കള്ക്ക്കഽള വ
റ഻സ്ക്
വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ഇങ്ങീന ഇന റ഻സ്ഡക്കഽകീള ഇന തരംത഻ര഻ക്കഽകയഽം ഇന അത് ഇന ്ത് ഇന വ഻ഭഺഗത്ത഻ല് ഇന ഇന
ഉൾീപ്പടഽത്തണീമന്നഇ ഇന
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്നതഽം ഇന
ുററ്റഇ ഇന
ുമക്ക഻ംഗ഻ന് ഇന
വളീര ഇന
പ്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട്തഺണ്.
1. അണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ഻ീെ ഇനഅട഻സ്ഥഺനപഺഠങ്ങൾ

ന഻ര്വചനം
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ഇന്ഷവറന്സ഻ന് ഇന വഺഗ്ദഺനം ഇന ീചയ്ത഻ട്ട്യൂട്ട്ുള്ള ഇന റ഻സ്ഡക ഇന സവ഼കഺര മഺുണഺ ഇന ുീണങ്ക഻ല് ഇന
്ത് ഇന ന഻രക്ക഻ലഽള്ള, ഇന ്ത് ഇന വ വസ്ഥയ഻ലഽള്ള ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന പര഻രക്ഷയഺണ് ഇന
സവ഼കര഻ുക്കണ്ടീതന്നഇ ഇനന഻ര്ണ്ണയ഻ക്കഽന്ന ഇനപ്പപ്ക഻യയഺണ് ഇനഅണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ്.
സഺുകത഻കമഺയ഻ അ
i.
ii.
iii.
അ

ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങളഺണ് അടങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത്:

നഷ്ടത്ത഻ീെ ത഼ന്ദ്വതയഽും ുതഺതഽും അനഽസര഻ചാണ് അ കടസഺദ്ധയതയഽും റ഻സ്കഽും ത഻ട്ടീപ്പടഽത്തഽകയഽും
വ഻ലയ഻രഽത്തഽകയഽും ീചയാറുക.
ു ഺള഻സ഻ ര഻രക്ഷയഽും അത഻ീെ ന഻ബന്ധനകളുും രാ ീപ്പടഽത്തഽക.
ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ീെ ന഻രക്ക് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽക.

ടര്ൂററ്റൽ റ഻സ്ക് സവ഼കര഻ക്കുണഺ ുവ

റ഻സ്ക് സവ഼കര഻ുക്ക
അടഽത്ത ട഻.

ടുയഺ എന്് ആദയും ത഼രഽമഺന഻ക്കഽും.

ട ന഻രക്കഽകളും ഇന വ വസ്ഥകളും ഇന ന഻ബന്ധമനകളും

ത഼രഽമഺന഻ക്കഽകയഺണ്

അ ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻നഽള വ ന്ദ് ഺഗഭവതയും ുനടഽന്ത് ീമചാണീപ്പട്ട
ര഻ശ഼ലനും, ഈ ുമഖലയ഻ലഽള വ ന്ദ് ഺവ഼ണയും,
ആഴത്ത഻ലഽള വ ഉള്ക്ക്കഺഴ്ച തഽടങ്ങ഻യ ന്ദ് ന്ദ്ക഻യകൽ അടങ്ങ഻യ
ഠന ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയ഻ലാീടയഺണ്. അഗ്ന഻ബഺധ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
അ ടര്ൂററ്ററഺവഺൽ
ഒരഽ
വയക്ത഻ക്ക്
അഗ്ന഻ബഺധയ്ക്ക്കഽള വ
കഺരണങ്ങൽ,
വ഻വ഻ധ
സഺമഺനങ്ങള്ക്ക്കഽും വസ്തഽക്കള്ക്ക്കഽും അഗ്ന഻ബഺധ മാലമഽ ടഺയ നഺശും, വയവസഺയത്ത഻ൽ അടങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽന്
ന്ദ് ന്ദ്ക഻യകൽ, ഭാമ഻ ശഺസ്ന്ദ്തും, കഺലവസ്ഥ തഽടങ്ങ഻യവയ഻ൽ നലല അറ഻വ് ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
അതഽു ഺീല ഒരഽ ീമൂറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് അ ടര്ൂററ്ററ഻ന് ു ഺര്ട്ട്/ ുറഺഡ഻ീെ ക ട഼ഷൽ, കഺര്ുഗഺ/ചരക്ക്
ന഼ക്കും ീചയാറുക അഥവഺ സുംഭര഻ക്കഽക, കപ്പലഽും അത഻ീെ കടൽ മഺര്ഗമഽള വ കടത്ത഻ീകഺ ടഽു ഺകൽ തഽടങ്ങ഻യ
ന്ദ് ം  നങ്ങീളപ്പറ്റ഻ നലല അറ഻വ് ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
ഒരഽ ആുരഺഗയ അ ടര്ൂററ്റൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട റ഻സ്ക് അതഺയത് വയസ്,
ച഻ക഻ത്സ സുംബന്ധമഺയ വ഻വരങ്ങൽ, ആുരഺഗയവസ്ഥ, കഽടഽുംബചര഻ന്ദ്തും എന്഻വ മനസിന഻ലഺക്കഽകയഽും ഈ ഓുരഺ
ഘടകങ്ങളുും റ഻സ്ക഻ീന എങ്ങീന ബഺധ഻ക്കഽീമന്് അളക്കഽകയഽും ീചയാറണും.
a) അണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗഽം ഇന ഇകവഽറ്റ഻യഽം ഇന ബ഻സ഻നസ്സഇ
ന഻ലന഻ല്ത് ഽും)

ുസ്റ്റയ഻നബ഻ല഻റ്റ഻യഽം ഇന (വയഺ ഺര

ഒരഽ ഇന റ഻സ്ഡകഽം ഇന തഽല മലല എന് ലള഻തമഺയ തതവത്ത഻ൽ ന഻ന്ഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ സാക്ഷ്മമഺയ
അ ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ീെയഽും റ഻സ്ക് വ഻ഭജനത്ത഻ീെ ആവശയും ഉടീലടഽത്തത്. നഺശും സുംഭവ഻ക്കഽന്ത഻ീെ
സഺധയതയഽും അത഻ീെ ത഼ന്ദ്വതയഽും അനഽസര഻ചാണ് ഓുരഺ റ഻സ്കഽും ഉച഻തമഺയ഻ ത഻ട്ടീപ്പടഽത്തഽകയഽും മാലയും
ന഻ര്ണയ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറണും.
എലലഺ റ഻സ്ക്കഽകളു ഒരഽു ഺീല അലലഺത്തത് കഺരണും, ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻കുളഺട് ഒുര ന്ദ് ഼മ഻യും
അടയ്ക്ക്കഺൽ ന഻ഷ് ക്ഷമഺയ഻ ആവശയീപ്പടഺൽ കഴ഻യ഻ലല. റ഻സ്ഡക഻ീെ ഇന സവഭഺവവഽം ഇന അത഻ീെ ഇന
കഺഠ഻ന വഽം ഇന
അനഽസര഻ച്ചഇ ഇന
റ഻സ്ഡകഽകീള ഇന
വ഻ഭജ്഻ക്കഽക ഇന
എന്നതഺണ് ഇന
അണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ഻ീെ ഇനലക്ഷ ം ഇനഅങ്ങീന, ഇനഅനഽുയഺജ് മഺയ ഇനപ്പ഼മ഻യത്ത഻ീെ ഇനന഻രക്കഇ ഇന
ചഽമത്തഽം.
ന഻ലവ഻ലഽള വ ു ഺള഻സ഻കളുീട കരഺൽ സുംബന്ധ഻ചാണുള വ എലലഺ കര്ത്തവയങ്ങീളയഽും ുനര഻ടഺൽ കഴ഻യഽീമന്്
ന഻ലവ഻ലഽള വ ു ഺള഻സ഻ ഉടമകള്ക്ക്ക് ഉറപ്പുനല്ത്കഽക എലലഺ ഇന്ഷഷവറര്മഺരഽീടയഽും ഉത്തരവഺദ഻ത്തമഺണ്. ഒരഽ
ഇന്ഷഷവറന്സ് കണ് ന഻ റ഻സ്ക഻ീന ആവരണും ീചയാറഺന് കഴ഻യഽന്ത഻ലഽും കഽറഞ്ഞ ന഻രക്ക഻ൽ ന്ദ് ഼മ഻യും ചഺര്ജ്
ീചയാറുകുയഺ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറഺനഺവഺത്ത റ഻സ്ക഻ീെ ുമൽ ു ഺള഻സ഻കൽ നല്ത്കഽകയഺീണക഻ൽ, അത് കരഺൽ
സുംബന്ധമഺയ കര്ത്തവയങ്ങീള ുനര഻ടഽന്ത഻നഽള വ ഇന്ഷഷവററ഻ീെ കഴ഻വ് അ കടത്ത഻ലഺവഺൽ സഺധയതയഽ ട്.
അതഽു ഺീല, റ഻സ്ക്കഽകള്ക്ക്ക് നൽകഺൽ കഴ഻യഽന്
ര഻ധ഻യ്ക്ക്ക് അപ്പുറമഽള വ വളീര ഉയര്ന് ന഻രക്ക് ഒരഽ
ഇന്ഷഷവറൽ ചഺര്ജ് ീചയാറുകയഺീണക഻ൽ അത഻ീെ ബ഻സ഻നസ് കഺരയക്ഷമതയ഻ലലഺത്തതഽും ന഻ലന഻ല്ത് ഻ലലഺത്തതഽും
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ആയ഻ര഻ക്കഽും. അത഻നഺല് ന഼ത഻യഽീടയഽും ന഻ലന഻ല്ത്പ്പ഻ീെയഽും
അത഼വ ന്ദ്ശദ്ധുയഺടഽകാട഻ ഻ന്ത്ഽടുര ടത് വളീര ആവശയമഺണ്.
അ

അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ അ

ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യ

ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ീെ മഽഖയ ലക്ഷണങ്ങൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ
i.
ii.
iii.

സവഭഺവലക്ഷണങ്ങൽ അനഽസര഻ചാണ് റ഻സ്ഡക഻ീന ഇനത഻ര഻ച്ചറ഻യഽക
ന്ദ് സ്തവന മഽുന്ഺട്ടുവചാണ റ഻സ്ക഻ീെ പര഻ധ഻ ഇനന഻ര്ണ്ണയ഻ക്കഽക.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന് നലല ര഼ത഻യ഻ൽ നടത്തഽന്ഽ ീടന്് ഉറപ്പഺക്കഽക.

അ ടര്ൂറ്ററ്റ഻ുംഗ഻ീെ ലക്ഷയ്ും
ാര്ണമഺവഽന്ത്,
വയവസ്ഥകൽ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽണ്ു ഺഴഺണ്.

ചഽരഽക്കത്ത഻ൽ,

സവ഼കര഻ുക്ക ട

തലും,

ന്ദ് ഼മ഻യും,

മറ്റ്

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
ഇന്ഷഷഽറന്ഷസ് ുററ്റ്ുമക്ക഻ുംഗ഻ീന ബഺധ഻ക്കഽന് ര
I.
II.
III.
IV.

റ഻സ്ക഻ീെ
റ഻സ്ക഻ീെ
റ഻സ്ക഻ീെ
റ഻സ്ക഻ീെ

ട് ഘടകങ്ങൽ ത഻ര഻ചാണറ഻യഽക.

സഺധയതയഽും ത഼ന്ദ്വതയഽും.
ഉറവ഻ടവഽും ന്ദ് കിതവഽും.
ഉറവ഻ടവഽും കിതയന഻ഷ്ഠയഽും.
ന്ദ് കിതവഽും ഫലവഽും.

B. ുററ്റഇുമക്ക഻ംഗ് അട഻സ്ഥഺനപഺഠങ്ങൾ
ഇന്ഷഷവററ഻ുലക്ക് റ഻സ്ക഻ീന ൂകമഺറ്റും ീചയാറുകീയന്തഺണ് ഇന്ഷഷവറൽസ഻ീെ അട഻സ്ഥഺനും. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ു ഺള഻സ഻ വഺങ്ങഽന്തഽവഴ഻, ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വസ്തഽവ഻ന് നഺശും സുംഭവ഻ക്കഽന്തഽവഴ഻ ഉ ടഺകഽന്
സഺണ് ത്ത഻ക നഷ്ടീത്ത കഽറയ്ക്ക്കഺൽ കഴ഻യഽും.

ഉദഺഹരണം
ഒരഺൽ കഺൽ ഓട഻ക്കഽണ്ു ഺൽ, അ കടും മാലും ുകടഽ ഺടഽ ടഺവഺും എീന്ഺരഽ റ഻സ്ക് ഉ ട്. ഉടമയ്ക്ക്ക് ുമഺുട്ടഺൽ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉ ീടക഻ൽ, കഺറ഻ന് ുകട് സുംഭവ഻ക്കഽന് അവസ്ഥയ഻ൽ, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻ റ഻പ്പയൽ ീചയാറഺൽ
ണും നൽകഽും.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീേയ഻മഽകളുും ീചലവഽകള്ക്ക്കഽും, മഺര്ജ഻നൽ ലഺഭും ഉള്ക്ീപ്പീട, ഭഺവ഻യ഻ല് നല്ത്ുക ട഻ വരഽന്
വ഻ലീയ കവൽ ീചയാറുന്ത഻നഺയ഻യഽള വ തഽക കണക്കഽകാട്ടുന്ത഻നഽുവ ട഻ ഒരഽ ന്ദ് ന്ദ്ക഻യ കണ് ന഻ക്ക്
ആവശയമഺണ്. ഇത഻ീനയഺണ് ഇനുററ്റഇുമക്ക഻ംഗ് എന്് റയഽന്ത്.
തന്ന഻ര഻ക്കഽന്ന ഇനഒരഽ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനയാണ഻റ്റ഻ീെ ഇനവ഻ലയഺണ് ഇനുററ്റഇ ഇന(ന഻രക്കഇ).
ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ഭാകണ് ത്ത഻നഽള വ കവുറജ് ഒരഽ ൂമല഻ന് 1 രാ

എന് ന഻രക്കഺയ഻ട്ടഺകഽും കണക്കഺക്കഽക.

സുംഭഺവയമഺയ഻യഽള വ നഷ്ടത്ത഻ീെ വല഻പ്പവഽും സഺധയതയഽും അനഽസര഻ചാണ് ഈ ന഻രക്ക഻ന് വയതയഺസും വരഺും.
ഓുരഺ ന഻രക്കഽും ന്ദ് സ഻ദ്ധ഼കര഻ക്കഽന്ത് മഽന്ഷകഺല ന്ദ് വണതയഽും ഭഺവ഻യ഻ലൽ സുംഭഺവയമഺയ നഷ്ടും
ഉ ടഺക്ക഻ുയക്കഺവഽന് ഇുപ്പഺഴീത്ത ര഻സ്ഥ഻ത഻ മഺറ്റവഽ ുനഺക്ക഻യ഻ട്ടഺണ്.

ഉദഺഹരണം
മഽകള഻ല്
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ഭാകണ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തീന് ഉദഺഹരണമഺയ഻ എടഽക്കഺും, ുകഺന്ദ്ക഼റ്റ്
ഘടനീയക്കഺൽ ുലഺ ുരഖയ഻ലഽള വത഻നഽും കലലുീകഺ ട് ഉ ടഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന് വ഼ടഽകള്ക്ക്ക്, നഺശനഷ്ടത്ത഻ന്
സഺധയത കാടഽതലഽള വത഻നഺൽ, ഉയര്ന് ന഻രക്കഺയ഻ര഻ക്കഽും,
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ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉദഺഹരണമഺയ഻ എടഽക്കഽക, ഓുരഺ ഘടകങ്ങളുീടയഽും റ഻സ്ക് സുംഖയ രമഺയ഻
അഥവഺ ശതമഺനമഺയ഻ ആണ് ത഻ട്ടീപ്പടഽക്കഽക. വയസ്, വര്ഗും, ീതഺഴ഻ൽ, ശ഼ലങ്ങൽ, തഽടങ്ങ഻യ ഘടകങ്ങൽ മഽന്ഷകഽട്ട഻
ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ന്ദ് മഺണും അനഽസര഻ചാണ് ര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽും സുംഖയ രമഺയ഻ സ്ുകഺൽ നല്ത്കഽകയഽും ീചയാറുും.
പ്ശത്പ഻ക്കഽക, ഇനന഻രക്കഽകളും ഇനപ്പ഼മ഻യങ്ങളും ഇനഒരഽുപഺീല ഇനുയ഻ര഻ക്ക഻ലല.
പ്പ഼മ഻യം ഇന= (ഇന്ഷവര് ഇനീചയ്ത ഇനതഽക) ഇനX ഇന(ന഻രക്കഇ)
1.  ഇനുററ്റ഻ംഗ഻ീെ ഇനലക്ഷ ം
ഇന്ഷഷവററഽീടയഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽീടയഽും കഺഴ്ചപ്പഺട഻ൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ വ഻ല
മ഻തവഽമഺീണന്് ഉറപ്പഺക്കഽക എന്തഺണ് ുററ്റ്ുമക്ക഻ുംഗ഻ീെ അട഻സ്ഥഺന ലക്ഷയ്ും.

രയഺപ്തവഽും

ഇന്ഷവററ഻ീെ ഇന കഺഴ്ചപ്പഺട഻ല്, ഇത഻ീെ അര്ഥും ീേയ഻മഽകൽ നല്ത്കഽന്ത഻നഽും, ീചലവഽകള്ക്ക്കഽും
ടഺ്സ് നല്ത്കഽന്ത഻നഽും, മഹഺവ഻ ത്തഽകൽ ുനര഻ടഽന്ത഻നഽും ലഺഭത്ത഻നഽും ആവശയമഺയ മഺര്ജ഻ൽ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽും
രയഺപ്തമഺയ഻ര഻ക്കണും ീമഺത്തത്ത഻ൽ ന഻രക്കഽകൽ.
ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽീട കഺഴ്ചപ്പഺട഻ൽ, മ഻തമഺയ ന഻രക്ക് എന്് അര്ഥമഺക്കഽന്ത് ീചലവഽകള്ക്ക്ക്,
വ഻ ത്ത്, ലഺഭും എന്഻വയഽീട മ഻തമഺയ ചഺര്ജ് ഉള്ക്ീപ്പീട വ഻ ത്തഽകള്ക്ീക്കത഻ീരയഽള വ കവുറജ഻ന്
രയഺപ്തമഺയ തഽകയ഻ൽ കാടഽതൽ ഒരഽ വയക്ത഻ക്ക് അടയ്ക്ുക്ക ട ആവശയമഽ ടഺവരഽത്.
ന഻ശ്ച഻ത ന഻രക്ക഻ീന ന഻സഺരമഺയ഻ മഺന്ദ്തും ബഺധ഻ുചാണക്കഺവഽന് ീചറ഻യ ഘടകങ്ങീള അവഗണ഻ചാണ് ന്ദ് ബലമഺയ
എലലഺ ഘടകങ്ങളുും കണക്ക഻ീലടഽക്കഽകയഺീണക഻ല് മഺന്ദ്തുമ അഗ്ന഻ബഺധ ന്ദ് ഼മ഻യും ന഻രക്കഽകൽ മ഻തമഺീണന്്
കണക്കഺക്കഽന്ത്.
2. പ്പ഼മ഻യത്ത഻ീെ ഇനന഻രക്കഇ ഇനന഻ര്ണ്ണയ഻ക്കഽക
മഽന്ഷകഺല നഷ്ടത്ത഻ീെ അനഽഭവ ീവള഻ചാണത്ത഻ലഺണ് സുംശഽദ്ധമഺയ ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ീെ ന഻രക്ക് എത്ത഻ുചാണരഽന്ത്.
ആയത഻നഺൽ, ന഻രക്കഽകള് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽണ്ു ഺൽ മഽന്ഷകഺല നഷ്ടങ്ങീള സുംബന്ധ഻ചാണുള വ സ്റ്റഺറ്റ഻സ്റ്റ഻ക്കൽ ുഡറ്റ വളീര
ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ടതഺണ്.
ന഻രക്കഽകൽ ന഻ര്ണയ഻ക്കഺൽ, റ഻സ്ക഻ന് ഒരഽ ‘ഗണ഻തക മാലയും’ നല്ത്ുക

ടത് അതയഺവശയമഺണ്.

ഉദഺഹരണം
നകുദശും ത്ത് വര്ഷക്കഺലയളവ഻ൽ ഒരഽ ഺട് ുമഺുട്ടഺൽ ൂസക്കളുകൽ മാലും ഉ ടഺയ നഷ്ടത്ത഻ീെ അനഽഭവ
ീവള഻ചാണത്ത഻ൽ, വഺഹനങ്ങളുീട ുകടഽ ഺടഽകൽ മാലമഽ ടഺയ നഷ്ടങ്ങളുീട ആീക തഽക നമഽക്ക് ലഭ഻ക്കഽും. ഈ
നഷ്ടത്ത഻ീെ തഽക ുമഺുട്ടഺൽ ൂസക്കളുകളുീട ആീക മാലയത്ത഻ീെ ശതമഺനമഺയ഻ കണക്കഺക്ക഻യഺൽ, നമഽക്ക്
റ഻സ്ക഻ീെ ‘ഗണതക മാലയും’ ന഻ര്ണയ഻ക്കഺും. ഇത഻ീെ സാന്ദ്തവഺകയും തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
M =
V

L

X

100

L
രഺമര്ശ഻ക്കഽന്ത്
നഷ്ടങ്ങളുീട
ആീകത്തഽകുയയഽും
ൂസക്കളുകളുീടയഽും ആീക മാലയീത്തയഺണ്.
നമഽക്ക് സകല്പ് ഻ക്കഺും:
 ുമഺുട്ടഺൽ ൂസക്ക഻ള഻ീെ മാലയും 50,000 രാ .
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V

രഺമര്ശ഻ക്കഽന്ത്

എലലഺ

ുമഺുട്ടഺൽ

 നഷ്ടഺനഽഭവും: 1000 ുമഺുട്ടഺര് ൂസക്കളുകള഻ൽ 50 എണും ുമഺഷണും ു ഺയ഻.
 ശരഺശര഻, ഓുരഺ വര്ഷവഽും ുമഺഷണും മാലും 5 ുമഺുട്ടഺൽ ൂസക്ക഻ളുകളഺണ് ആീക നഷ്ടും.
സാന്ദ്തവഺകയും ന്ദ് ുയഺഗ഻ക്കഽക, ഫലും:
നഷ്ടങ്ങൽ (50,000 രാ

x 5) = 2,50,000 രാ .

മാല ങ്ങൾ ഇന(50,000 ഇനരാപ x 1000) = 5,00,00,000 ഇനരാപ.
അതഺയത് (L/V) x 100 = [2,50,000 / 5,00,00,000] x 100 = 0.5%
ആയത഻നഺൽ ുമഺുട്ടഺൽ ൂസക്കള഻ീെ ഉടമ അടയ്ക്ുക്ക ട ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ീെ ന഻രക്ക് 50,000 രാ യഽീട അരശതമഺനും,
അതഺയത്, ന്ദ് ത഻വര്ഷും 250 രാ . ഇത഻ീനയഺണ് ‘സംശഽത്പ’ ഇനപ്പ഼മ഻യം എന്് റയഽന്ത്.
ഒരഽ ൂസക്ക഻ള഻ന് 250 രാ എന് ന഻രക്ക഻ൽ,
മഽഴഽവൽ നഷ്ടങ്ങളുീട ീേയ഻ും നല്ത്കഽും.
സുംശഽദ്ധ ന്ദ് ഼മ഻യും
഻ര഻ചാണത്, മഽകള഻ല്
മഺന്ദ്തമഽള വ ഫ ടഺയ഻ കാട്ട഻ീവയ്ക്ക്കഽും.

2.5 ലക്ഷും രാ

഻ര഻ക്കഽന്ത഻ൽ ന഻ന്ഽും 5 വഺഹനങ്ങളുീട

റഞ്ഞ ന്ദ് കഺരും ലഭ഻ചാണത്, അത്

നഷ്ട ര഻ഹഺരങ്ങൽ നല്ത്കഺൽ

മഽകള഻ൽ റഞ്ഞ ഉദഺഹരണ ന്ദ് കഺരും ബഺലന്ഷസ് ഒന്ഽും തീന്യ഻ീലലന്ഺണ് നമഽക്ക് കഺണഺൽ കഴ഻യഽന്ത്. ുക്ഷ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന്ദ് വര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്ക് അ്മ഻ന഻സ്റ്റുറഷൽ ീചലവഽകളുും (മഺുനജഽീമെ഻ീെ ച഻ലവഽകൽ) ബ഻സ഻നസിന്
നടത്ത഻പ്പ഻നഽള വ ീചലവഽകളുും (നജന്ഷസ഻ കമ്മ഼ഷൽ) ഉ ട്. അന്ദ് ത഼ക്ഷ഻തമഺയ഻ ഉ ടഺകഺവഽന് വൽ നഺശങ്ങീള
ുനര഻ടഽന്ത഻നഽള വ മഺര്ജ഻നഽും ആവശയമഺണ്.
അവസഺനമഺയ഻, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വയഺ ഺരഺട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ീചയാറുന്ത഻നഺൽ, മറ്റ് ബ഻സ഻നസിനുകൽ ു ഺീല തീന്,
ബ഻സ഻നസിന഻ീല മഽതൽ മഽടക്ക഻ന് ഒരഽ മഺര്ജ഻നൽ ലഺഭും ലഭ഻ുക്ക ടത് ആവശയമഺണ്.
അതഽീകഺണ്ടഇ ഇന ‘സംശഽത്പ ഇന പ്പ഼മ഻യത്ത഻ല് ഇന’ ഇന ച഻ലവഽകൾക്കഽം ഇന ന഼ക്ക഻യ഻ര഻പ്പുകൾക്കഽം ഇന
ലഺഭങ്ങൾക്കഽം ഇനുവണ്ട഻ ഇനകഽറച്ചഇ ഇനശതമഺനങ്ങൾ ഇനകാട഻ ഇനകാടഽതലഺയ഻ ഇനുചര്ക്കഽം.
പ്പ഼മ഻യത്ത഻ീെ ഇന അത്ഫ഻മ ഇന
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം:

ന഻രക്ക഻ല് ഇന തഺീഴ ഇന

ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ന ഇന

ഘടകങ്ങൾ ഇന







നഷ്ടത്ത഻ീെ ു യ഻ീമെ്
നഷ്ടത്ത഻ീെ ീചലവഽകൽ (ഉദഺ. സര്ുേ ഫ഼സ്)
നജന്ഷസ഻ കമ്മ഼ഷൽ
മഺുനജഽീമെ഻ീെ ച഻ലവഽകൽ
അന്ദ് ത഼ക്ഷ഻ത വൽ നഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഽള വ കരഽതൽ ധനത്ത഻ീെ മഺര്ജ഻ൽ, ഉദഺ. ഉുദശ഻ചാണ 5 നഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക് കരും 7
നഷ്ടങ്ങൽ.
 ലഺഭത്ത഻നഽള വ മഺര്ജ഻ൽ
ര഻ജ്ഞഺന കഺലയളവ് വളീര ന്ദ്ശദ്ധ഻ചാണ് ത഻ര഻ീഞ്ഞടഽുക്ക ടത് വളീര അതയഺവശയമഺണ്. നറ്റവഽും
ഽത഻യ
നഷ്ടഺനഽഭവ കഺലയളവ് ുവണും ഉ ുയഺഗ഻ക്കഺൽ. ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന് കഺലയളവ഻ൽ രയഺപ്തമഺയ നഷ്ടഺനഽഭവ
ുഡറ്റ ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും എക഻ൽ മഺന്ദ്തുമ ലഭ഻ക്കഽന് ഫലത്ത഻ന് ആവശയമഺയ സ്റ്റഺറ്റ഻സ്റ്റ഻ക്കൽ ന്ദ് ഺധഺനയവഽും
വ഻ശവഺസയതയഽും ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
എലലഺ ുററ്റ഻ുംഗ് ഘടകങ്ങളുും കണക്ക഻ീലടഽത്തഺൽ, ഒുര തരത്ത഻ലഽും ഗഽണത്ത഻ലഽമഽള വ റ഻സ്ക്കഽകൽ തമ്മ഻ലഽള വ
ന഻രക്ക് അ രയഺപ്തുമഺ അധ഻കുമഺ അനയഺയമഺയ വ഻ുവചനുത്തഺടഽകാട഻യഽള വത് അലല എന്് ഒരഽ വയക്ത഻ക്ക്
ഉറപ്പഺക്കഺൽ കഴ഻യഽും.

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന2
എന്ത്ഺണ് സുംശഽദ്ധ ന്ദ് ഼മ഻യും?
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I.
II.
III.
IV.

നഷ്ടങ്ങള് മഺന്ദ്തും ന഻കത്തഽന്ത഻ന് രയഺപ്തമഺയ വല഻യ ന്ദ് ഼മ഻യും
സമാഹത്ത഻ീല മഺര്ജ഻നൽ അുംഗങ്ങള്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തും ബഺധകമഺയ ന്ദ് ഼മ഻യും
അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്റ഼വ് ച഻ലവഽകൽ ഉള്ക്ീകഺള വ഻ചാണത഻നഽുശഷമഽള വ ന്ദ് ഼മ഻യും
നറ്റവഽും ഽത഻യ നഷ്ടഺനഽഭവ കഺലയളവ഻ല് ന഻ന്ഽും ഉഭവതവ഻ചാണ ന്ദ് ഼മ഻യും

C. ുററ്റ഻ംഗ് ഇനെഺകുടഴ്സ്ഡ ഇനഅഥവഺ ഇനുററ്റ഻ംഗ് ഇനഘടകങ്ങൾ
ന഻രക്കഽകൽ കാട്ട഻ ുചര്ക്കഺൽ ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്തഽും ുററ്റ഻ുംഗ് ലഺന് ഉ ടഺക്കഺനഽും ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന് ന്ദ് സക്തമഺയ
ഘടകങ്ങീളയഺണ് ുററ്റ഻ംഗ് ഇന െഺകുടഴ്സ്ഡ എന്്
റയഽന്ത്. ഇന്ഷഷവുറഴ്സ് ‘ുററ്റ഻ുംഗ് ഫഺുക്ടഴ്സ്’
ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത് റ഻സ്ക് ന഻ര്ണയ഻ക്കഺനഽും എന്ദ്ത തഽക ചഺര്ജ് ീചയാറണും എന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺനഽമഺണ്.
 അട഻സ്ഥഺന ന഻രക്ക് ന്ദ് സ഻ദ്ധ഼കര഻ക്കഺന് ുവ ട഻യഺണ് ആദയമഺയ഻ ഇന്ഷഷവറൽ തീെ ന഻ര്ണയും
ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽക.
 അത഻നഽുശഷും ഇന്ഷഷവറൽ വസ്തഽവ഻ീെ റ഻സ്ക഻നഽള വ ുന്ദ്ശഷ്ഠമഺയ അഗ്ന഻ബഺധ സുംരക്ഷണും ു ഺലഽള വ
അസര഻ദ്ധരദ്ധമഺയ സവ഻ുശഷതകളുള വ ക഻ഴ഻വ് നല്ത്കഽന്ത഻ലഽും ുമഺുട്ടഺൽ റ഻സ്കഽകള഻ൽ കഽറ്റഺുരഺ ണ
ീറുക്കഺര്ഡഽള വ ൂന്ദ്ഡവൽ ു ഺലഽള വ ന്ദ് ത഻കാലലഽും സവ഻ുശഷതകൽ ചഽമത്തഽന്ത഻നഽും ഈ ന഻രക്ക്
അ്ജസ്റ്റ് ീചയാറുന്ഽ.

പ്ശത്പ഻ക്കഽക
അണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ഻ീന ഇനകഽറ഻ച്ചുള്ള ഇനവ഻വരങ്ങളുീട ഇനുപ്ശഺതസ്സുകൾ
നത് സുംഖയ രമഺയ (സ്റ്റഺറ്റ഻സ്റ്റ഻ക്കൽ) വ഻ശകലനത്ത഻ീെയഽും ആദയ ട഻ ുഡറ്റഺ ുശഖര഻ക്കഽക എന്തഺണ്. ഒരഽ
റ഻സ്ക഻ന് വ഻ലയ഻ടഽണ്ു ഺൽ, കിതയമഺയ഻ ന഻ര്ണ഻ക്കഽന്ത഻ന് സഹഺയകമഺയ
രമഺവധ഻ വ഻വരങ്ങൽ
ുശഖര഻ക്കഽകയഺണ് അ ടര്ൂററ്റൽ ീചുയാറ ടത്.
വ഻വരങ്ങൾ ഇനലഭ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള ഇനുപ്ശഺതസ്സുകളഺണ്:
i.
ii.
iii.

ീപ്പഺുപ്പഺസല് ഇനുെഺറം ഇനഅഥവഺ ഇനഅണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ് ഇനപ്പസന് ഇന ഇനുറ്റഷന്.
റ഻സ്ഡക ഇനസര്ുവ്വകൾ
ീെയ഻മഽകളുീട ഇന അനഽഭവ ഇന ചര഻പ്തത്ത഻ീെ ഇന ുഡറ്റ: ബ഻സ഻നസിന഻ീല ച഻ല ഗണങ്ങള്ക്ക്ക്,
അതഺയത് സവകഺരയ-ുമഺുട്ടഺൽ ുമഖലകള്ക്ക്ക്, അ ടര്ൂററ്ററഽമഺൽ ീേയ഻മഽകളുീട അനഽവ ചര഻ന്ദ്ത ുഡറ്റ
ഭഺവ഻യ഻ൽ ീേയ഻മഽകള്ക്ക്കഽ ടഺുയക്കഺവഽന് അനഽഭവും സാച഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ മ഻ക്കവഺറഽും
ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽകയഽും അത഻നഽുശഷും അനഽുയഺജയമഺയ ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ീലത്തഺനഽും ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ഽ.

സാക്ഷ്മ വ഻ശദ഼കരണവഽും ീേയ഻മഽകളുീട അനഽഭവ ീവള഻ചാണത്ത഻ീെ ഫലന്ദ് ദമഺയ ഉ ുയഺഗവഽും വ഻ല
ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഽീട അവ഻ഭഺജയ ഘടകമഺണ്.മഹഺവ഻ ത്ത് മാലമഽള വ നഺശനഷ്ടങ്ങൽ ന്ദ് വച഻ക്കഺൽ
കഴ഻യഺത്തതഽും ന്ദ് കിത഻യ഻ൽ അ ാര്േവഽമഺണ്. അതഽീകഺ ട്, കണക്കഽകാട്ടുന്ത഻ന് അട഻സ്ഥഺനമഺയ഻
സ്റ്റഺറ്റ഻സ്റ്റ഻ക്കൽ വ഻വരങ്ങൽ എുപ്പഺഴഽും ലഭയമലല അഥവഺ അര്ഥവത്തലല. (ആധഽന഻ക കണ് യാട്ടറഽകളുീട
ക ടഽ ഻ട഻ത്തുത്തഺീട,
ന്ദ് കിത഻യ഻ീല മഹഺവ഻ ത്ത് ു ഺലഽള വവ മാലമഽ ടഺുയക്കഺവഽന് ന്ദ് ം  നും
അളക്കഽന്ത഻ന് ഉ ുയഺഗ഻ക്കഺവഽന് വ഻വ഻ധ സ഻മഽുലഷൽ ുമഺഡലഽകൽ ഇക്കഺലത്ത് ലഭയമഺണ്.
1. വ഻പത്തഇ
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഭഺഷയ഻ല് ഇനവ഻പത്തഇ ഇനഎന്ന ഇനവഺക ം ഇനീകഺണ്ടഇ ഇനഉുത്ഩശ഻ക്കഽന്നത് ഇന ഇനന഻ര്ത്ഩ഻ഷ്ട ഇന
അപകടം ഇന മാലം ഇന ഉണ്ടഺുയക്കഺവഽന്ന ഇന നഷ്ടത്ത഻ീെ ഇന സഺധ ത ഇന സിഷ്ട഻ക്കഽകുയഺ ഇന
കാട്ട്യൂട്ട്ുകുയഺ ഇന ീചയ്ുതക്കഺവഽന്ന ഇന അവസ്ഥകൾ ഇന അഥവഺ ഇന സവ഻ുശഷതകൾ ഇന അഥവഺ ഇന
പ്പകിതം. വസ്തഽക്കീളയഽും വയക്ത഻കീളയഽും ബഺധ഻ക്കഺവഽന് വ഻വ഻ധ വ഻ ത്തഽക്കീളപ്പറ്റ഻യഽള വ അട഻യഽറചാണ
ജ്ഞഺനും അ ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ന് വളീര അതയവശയമഺണ്.
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വ഻ ത്തഽക്കീള ീഭിത഻നകീമന്ഽും ധഺര്മ്മ഻കീമന്ഽും ര ടഺയ഻ ത഻ര഻ക്കഺും. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ ന്ദ് ത഻ ഺദ഻ചാണ഻ട്ടുള വ
വ഻ഷയസുംബന്ധ഻യഺയ സവ഻ുശഷതകള഻ൽ ന഻ന്ഽും ഉടീലടഽക്കഽന് റ഻സ്ക഻ീനയഺണ് ീഭിത഻ക വ഻ ീത്തന്്
ഉുദശ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്, അതഽു ഺീല മനഽഷയരഽീട ബലഹ഼നതയ഻ലൽ ന഻ന്ഽും (ീനറ഻ുകട്, അന്ദ്ശദ്ധ, തഽടങ്ങ഻യവ)
അഥവഺ ീ ഺതഽ സമാഹ഻ക സഺണ് ത്ത഻ക അവസ്ഥയ഻ല് ന഻ുന്ഺ ആണ് ധഺര്മ്മ഻ക വ഻ ത്ത് ഉടീലടഽക്കഽന്ത്.
ന്ദ് വര്ത്തന തലത്ത഻ൽ, ുററ്റ്ുമക്ക഻ുംഗ് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയ഻ല് ീഭിത഻കവഽും ധഺര്മ്മ഻കവഽമഺയ വ഻ ത്തഽകളുീട ന഻ര്ണയും
ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
2. ീഭൌത഻ക ഇനവ഻പത്തഽകൾ
ീന്ദ് ഺീപ്പഺസല഻ൽ തന്഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങള഻ൽ ന഻ന്ഽും ീഭിത഻ക വ഻ ത്തഽക്കീള മനസിന഻ലഺക്കഺും. റ഻സ്ക്
ര഻ുശഺധ഻ക്കഽകുയഺ സര്ുേ നടത്തഽകുയഺ വഴ഻ ഇത഻ീന നന്ഺയ഻ മനസിന഻ലഺക്കഺൽ കഴ഻യഽും. തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല
വ഻വ഻ധ
വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽള വ
ീഭിത഻ക
വ഻ ത്ത഻ീെ
ച഻ല
ഉദഺഹരണങ്ങളഺണ്.
a) അഗ്ന഻ബഺധ
i. ന഻ര്മിറഺണം
ന഻ര്മ്മഺണും എന്്
രഺമര്ശ഻ക്കഽന്ത് ഭ഻ത്ത഻കള്ക്ക്കഽും ുമല്ത്ക്കാരയ്ക്ക്കഽും ഉ ുയഺഗ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്
ന഻ര്മ്മഺണ വസ്തഽക്കീളയഺണ്. ുകഺന്ദ്ക഼റ്റ് ീകട്ട഻ടമഺണ് തട഻ീകഺ ടഽള വ ീകട്ട഻ടീത്തക്കഺൽ മ഻കചാണത്.
ii. ഉയരം

ീകട്ട഻ട

കാടഽതല് ന഻ലകളുള വ ീകട്ട഻ടത്ത഻ന് കാടഽതൽ വ഻ ത്ത്, കഺരണും അഗ്ന഻ ീകടഽത്തഺനഽള് ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുകൽ.
iii. തറയഽീട ഇനപ്പകിതം
തട഻ ീകഺ ടഽള വ തറകൽ അഗ്ന഻ബഺധയഽീട ആഴും കാട്ടുും. മഺന്ദ്തമലല, തട഻ീകഺ ടഽള വ തറകൽ അഗ്ന഻ബഺധ
ഉ ടഺകഽണ്ു ഺൽ ീ ീട്ടന്് നശ഻ക്കഽകയഽും മഽകള഻ലീത്ത ന഻ലയ഻ൽ ന഻ന്ഽള വ സഺധനസഺമന്ദ്ഗ഻കൽ വ഼ണ് തഺഴീത്ത
ന഻ലയ഻ലഽും നഺശനഷ്ടമഽ ടഺക്കഽും.
iv. ീകട്ട്യൂട്ട്഻ടത്ത഻ീെ ഇനഉപുയഺഗം
ീകട്ട഻ടത്ത഻ീെ ഉ ുയഺഗും, നത് കഺരയത്ത഻നഺണ് ഉ ുയഺഗ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്. ഉ ുയഺഗും അനഽസര഻ചാണ് വ഻വ഻ധ
തരത്ത഻ലഽള വ വ഻ ത്തഽക്കൽ ഉ ടഺവഽും.
v. ജ്വലന ഇനവ഻പത്തഇ
ീകമ഻ക്കലഽകൽ ഉത് ഺദ഻പ്പ഻ക്കഽന്ുതഺ വല഻യ ുതഺത഻ൽ സാക്ഷ഻ക്കഽന്ുതഺ ആയ ീകട്ട഻ടങ്ങള഻ൽ ജവലന വ഻ ത്ത്
ഉ ടഺുയക്കഺവഽന്തഺണ്. തട഻ ഡ഻ുപ്പഺയ഻ല് ഉയര്ന് ര഼ത഻യ഻ൽ ത഼ ആളഺൽ സഺധയതയഽ ട് കഺരണും ഒര഻ക്കൽ ത഼
ടര്ന്ഺൽ തട഻ ീ ീട്ടന്് കത്തഽും.
അഗ്ന഻ബഺധ സുംഭവ഻ക്കഽന് അവസരത്ത഻ൽ സഺധനങ്ങള്ക്ക്ക് നഺശും
സുംഭവ഻ക്കഺനഽള വ സഺധയത വളീര കാടഽതലഺണ്.
ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ു പ്പൽ, തഽണ഻, തഽടങ്ങ഻യവ ത഼
നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ക്കഺും.

ടര്ന്ഺൽ മഺന്ദ്തമലല

ീവള വും, ചാട് തഽടങ്ങ഻യവ കഺരണവഽും

vi. ഉത്പഺദന ഇനപ്പപ്ക഻യ
രഺന്ദ്ത഻ കഺലങ്ങള഻ലഺണ് ണ഻ നടക്കഽന്ീതക഻ൽ, കിന്ദ്ത഻മ ീവള഻ചാണങ്ങൽ, ീമഷ഼നഽകളുീട തഽടീരയഽള വ ഉ ുയഺഗും
മാലമഽ ടഺകഽന് ഘര്ഷണും, ക്ഷ഼ണമാലും ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക്ക് ഉ ടഺുയക്കഺവഽന് അന്ദ്ശദ്ധ എന്഼ കഺരണങ്ങളഺൽ
വ഻ ത്ത് കാട഻ുയക്കഺും.
vii. സ്ഥഺനം
340

ഇടഽങ്ങ഻യ ന്ദ് ുദശത്തഽള വ സ്ഥലും, അടഽത്തഽള വ ീകട്ട഻ടങ്ങള഻ൽ ന഻ന്ഽും ഉ ടഺുയക്കഺവഽന് വ഻ ത്ത്,
അഗ്ന഻ശമനുസനയഽീട ആസ്ഥഺനും വളീര അകീല, എന്഻വ ീഭിത഻ക വ഻ ത്ത഻നഽള വ ഉദഺഹരണമഺണ്.
b) ീമൂറന്
i.

കപ്പല഻ീെ ഇനതഴക്കവഽം ഇനപഴക്കവഽം

ഴയ കപ്പലഽകള്ക്ക്ക് റ഻സ്ക് കാടഽതലഺണ്.
ii. ുപഺുകുണ്ട ഇനയഺപ്ത
യഺന്ദ്ത ീചുയാറ ട റാട്ട്, ു ഺര്ട്ട഻ീല ുലഺഡ് ീചയാറുന്ത഻നഽും അുലഺഡ് ീചയാറുന്ത഻നഽമഽള വ അവസ്ഥകൽ,
ീവയര്ീഹിസ഻ുംഗ് ീസികരയങ്ങൽ, എന്഼ ഘടകങ്ങൽ.
iii. ുസ്റ്റഺക്കഽകളുീട ഇനസവഭഺവം
ഉയര്ന് മാലയമഽള വ വസ്തഽക്കൽ ുമഺഷണും ു ഺകഺൽ സഺദ്ധയതയഽ
സുംഭവ഻ുചാണക്കഺും.

ട്; ീമഷ഼നറ഻കൽ കടത്തഽണ്ു ഺൽ ുകടഽ ഺടഽകൽ

iv. പഺയ്ക്കഇ ഇനീചയ്ത഻ര഻ക്കഽന്ന ഇനര഼ത഻
കഺര്ുഗഺ ഭഺണ്ഡീകട്ടുകളഺയ഻
ഺയ്ക്ക്ക് ീചയാറുന്തഺണ് ബഺഗഽകള഻ല്
കാടഺീത ഇരട്ട ബഺഗഽകളഺണ് ഒറ്റ ബഺഗഽകീളക്കഺള് സഽരക്ഷ഻തും.
ര

ഺയ്ക്ക്ക് ീചയാറുന്ത഻ുനക്കഺൽ നലലത്.

ടഺുംക഻ട വ഼പ്പകള഻ലഺക്ക഻യ ന്ദ്ദഺവക രാ ത്ത഻ലഽള വ കഺര്ുഗഺ ുമഺശും ീഭിത഻ക വ഻ ത്ത് സിഷ്ട഻ക്കഽും.
c) ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര്
i.

വഺഹനത്ത഻ീെ ഇനതഴക്കവഽം ഇനപഴക്കവഽം

ഴയ വഺഹനങ്ങള്ക്ക്ക് അ കട സഺദ്ധയ കാടഽതലഺണ്.
ii. വഺഹനത്ത഻ീെ ഇനതരം
സ്ു ഺര്്്സ് കഺറഽകൽ കാടഽതൽ ീഭിത഻ക വ഻ ത്ത് സിഷ്ട഻ക്കഽും, തഽടങ്ങ഻യവ.
d) ുമഺഷണം
i)

ുസ്റ്റഺക്കഽകളുീട ഇനസവഭഺവം

ീചറ഻യ അളവ഻ലഽള വ ഉയര്ന് മാലയമഽള വ വസ്തഽക്കളുും (ഉദഺ. ആഭരണും) ീ ീട്ടന്് വ഻ല്ത്ക്കഺൽ കഴ഻യഽന്വയഽും
റ഻സ്ക് അധ഻കമഺയ഻ ഉള വവയഺണ്.
ii) സ്ഥലം
മഽകള഻ലീത്ത ന഻ലീയക്കഺൽ തഺഴീത്ത ന഻ലയ഻ലഺണ് റ഻സ്ക് കാടഽതൽ: വ഻ജനന്ദ് ുദശത്ത് സ്ഥ഻ത഻ ീചയാറുന്
സവകഺരയ വഺസസ്ഥലങ്ങൽ അ കടകരമഺണ്.
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iii) ന഻ര്മിറഺണ ഇനവ഻പത്തഇ
ഒരഽ ഺട് വഺത഻ലഽകളുും ജനഺലകളുും ീഭിത഻ക വ഻ ത്ത് കാട്ടുും.
e) സവകഺര വ ക്ത഻യഽീട ഇനഅപകടം
i.

വ ക്ത഻യഽീട ഇനവയസ്സഇ

ന്ദ് ഺയക്കാടഽതലഽള വ വയക്ത഻കള്ക്ക്ക് അ കടസഺധയത കാടഽതലഺണ്; അ കടഺവസ്ഥയ഻ൽ ന഻ന്ഽും
സഽഖും ന്ദ് ഺ ഻ക്കഺൽ അവൽക്ക് ഒരഽ ഺട് കഺലും ുവ ട഻ വരഽും.

ാര്ണമഺയ഻

ii. ീതഺഴ഻ല഻ീെ ഇനസവഭഺവം
ുജഺക്ക഻കൽ,
ൂമന഻ുംഗ്
എന്ഷജ഻ന഼യര്മഺൽ,
സഺദ്ധയതയഽള വവയഽീട ഉദഺഹരണങ്ങൽ.

കാല഻പ്പണ഻ക്കഺൽ

എന്഻വയഺണ്

ീഭിത഻ക

വ഻ ത്ത഻ന്

iii. ുുരഺഗ വഽം ഇനശഺര഼ര഻കഺവസ്ഥയഽം
അ കടും മാലും ഉ ടഺവഽന് ക്ഷതത്ത഻നഽുവ
ന്ദ് ത഻കര഻ക്ക഻ലല.

ട഻യഽള വ ശഺസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻ുയഺട് ന്ദ് ുമഹമഽള വ വയക്ത഻യഽീട ശര഼രും

f) ുുരഺഗ  ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
i.

വ ക്ത഻യഽീട ഇനവയസ്ഡ

ീചറഽപ്പക്കഺൽക്ക് വളീര കഽറുചാണ അസഽഖും വരഺറഽള വു.
ii.

ഒരഽ ഇനവ ക്ത഻യഽീട ഇനുുരഺഗ  ഇനസ്ഥ഻ത഻ അതഺയത്, ന഻ലവ഻ൽ നീതക഻ലഽും അസഽഖമഽ

ീടക഻ൽ

iii. മദ ം ഇനഅഥവഺ ഇനപഽകയ഻ലയഽീട ഇനഉപുയഺഗം
iv. ീതഺഴ഻ല഻ീെ ഇനസവഭഺവം
ഽക അഥവഺ ീ ഺട഻ ടലങ്ങൽ ന഻റഞ്ഞ അന്ത്ര഼ക്ഷത്ത഻ൽ ഫഺക്ടറ഻കള഻ൽ ുജഺല഻ ീചയാറുക.
3. ുററ്റ഻ംഗ഻ീല ഇനീഭൌത഻ക ഇനവ഻പത്തഽകളുീട ഇനന഻ലപഺട്
അ

ടര്ൂറ്റററഽമഺൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ര഼ത഻കള഻ലഺണ് ീഭിത഻ക വ഻ ത്തഽകീള ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്:
 ന്ദ് ഼മ഻യും ുലഺഡ് ീചയാറൽ
 ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ വഺറന്ഷറ഻ ന്ദ് ുയഺഗയമഺക്കഽക
 ച഻ല ന഻ബന്ധനകൽ ന്ദ് ഺുയഺഗയമഺക്കഽക
 അധ഻ക/ക഻ഴ഻വഽകൽ ചഽമത്തഽക
 അനഽവദ഻ക്കീപ്പട്ട സുംരക്ഷണും ര഻മ഻തീപ്പടഽത്തഽക
 സുംരക്ഷണും ന഻രസ഻ക്കൽ
a) പ്പ഼മ഻യം ഇനുലഺ് ഇനീചയ്യല്

റ഻സ്ക഻ീല ച഻ല ന്ദ് ത഻കാല സവ഻ുശഷത കഺരണും അ ടര്ൂററ്റുമഺൽ ന്ദ് ഼മ഻യും സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽണ് ് ഒരഽ
അധ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യും ചഺര്ജ് ീചയാറഺന് ത഼രഽമഺന഻ുചാണക്കഽും.
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ന്ദ് ഼മ഻യും ുലഺഡ് ീചയാറുന്തഽവഴ഻ ീേയ഻മഽകൽ അഥവഺ വല഻യ
സഺധയത കണക്ക഻ീലടഽക്കഽും.

ീേയ഻മഽകൽ ഉ ടഺകഽവഺനഽള വ ഉയര്ന്

ഉദഺഹരണം
i.

വല഻യ കപ്പലഽകൽ അഥവഺ മറ്റ് കപ്പലഽകൽ വഴ഻ കഺര്ുഗഺ അയക്കഽന്ത഻ന് സഺധഺരണയഺയ഻ ചഺര്ജ്
ീചയാറുന് ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ീെ ന഻രക്ക്, ന഻ശ്ച഻ത ന്ദ് മഺണും അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും. എക഻ലഽും, ഴയ അഥവഺ
ുകവഽ-ഭഺരും കഽറഞ്ഞ ചരക്കഽകപ്പലഽകള഻ീല കഺര്ുഗഺയ്ക്ക്ക് അധ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യും ചഽമത്തഽും.

ii.

വയക്ത഻ഗത അ കട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻
ര്േതഺുരഺഹണും, വഺഹനുയഺട്ട
മത്സരും, വല഻യ നഺയഺട്ട്, തഽടങ്ങ഻യ ന്ദ് വിത്ത഻കള഻ൽ നര്ീപ്പടഽന്ഽ ീടക഻ൽ അധ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യും ചഺര്ജ്
ീചയാറുും.

iii.

ആുരഺഗയ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ,
അ ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ഻ീെ
സമയത്ത്
നീതക഻ലഽും
സവ഻ുശഷതയഽ ീടക഻ൽ, അത് അധ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യും ുലഺഡ് ീചയാറുന്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽും.

ന്ദ് ത഻കാല

ന്ദ് ത഻കാല ീേയ഻മഽകളുീട അനഽ ഺതത്ത഻ൽ ച഻ലുപ്പഺൽ ന്ദ് ഼മ഻യും ുലഺഡ് ീചയാറുും, ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
അഥവഺ ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻കള഻ലഺണ് ഇങ്ങീന ീചയാറുക.
ഐആര്ഡ഻എയഽീട ഽത഻യ ീറഗഽുലഷൽ അനഽസര഻ചാണ് വയക്ത഻ഗത ീേയ഻ും അട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻ ുലഺഡ഻ുംഗ് ീചയാറഺൽ
ഺട഻ലല. വസ്തഽ ന഻ഷ്ടമഺയ ന്ദ് മഺണും അനഽസര഻ചാണ്, മഽഴഽവൽ ു ഺര്ു്്ഫഺള഻ുയഺയ഻ൽ മഺന്ദ്തുമഺ ുലഺഡ഻ുംഗ്
ന്ദ് ുയഺഗ഻ക്കഺവാ.
b) വഺറെ഻കൾ ഇനചഽമത്തഽക
ീഭിത഻ക വ഻ ത്ത് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് അനഽുയഺജയമഺയ വഺറെ഻കൽ ഇന്ഷഷവറൽ ുചര്ക്കഽും. കഽറചാണ് ഉദഺഹരണങ്ങൽ
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ.

ഉദഺഹരണം
i.

ീമൂറന് ഇന ഇനകഺര്ുഗഺ

ചരക്ക് (ചഺയീ ഺട഻) ട഻ന് ൂലനഽള വ ുകഺയ്ക്സഽകള഻ലഺണ്
ുചര്ക്കഽും.

ഺയ്ക്ക്ക് ീചയ്ക്തീതന്് ഉറപ്പഺക്കഺൽ ഒരഽ വഺറെ഻

ii. ുമഺഷണം
24 മണ഻ക്കാറഽും വസ്തഽവ഻ന് ഒരഽ കഺവല്ത്ക്കഺരനഽ

ട് എന് കഺരയും ഉറപ്പഺക്കണും

iii. അഗ്ന഻ബഺധ
അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ, സഺധഺരണ ന്ദ് വര്ത്തന സമയത്ത഻ൽ കാടഽതൽ ീകട്ട഻ടങ്ങൽ ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്഻ീലലന്്
ഉറപ്പഺക്കണും
iv. ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര്
സ് ഼ഡ്

ര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് അഥവഺ ഓട്ടമത്സരത്ത഻ന് വഺഹനും ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്഻ീലലന്് ഉറപ്പഺക്കണും.
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c) ീെയ഻മ഻ീന/തഽക ഇന
ുചര്ക്കഽക

നഷ്ടം ഇന

കഽറയ്ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ഇന

ച഻ല ഇന

ന഻ബന്ധമനകൾ ഇന ഇന

ഉദഺഹരണം
ീമൂറന് ഇനകഺര്ുഗഺ: ഘടകങ്ങളുീട ീചറ഻യ ുകടഽ ഺട് വ഻ലുയറ഻യ ീമഷ഼നറ഻യ്ക്ക്ക് ന്ദ് ഺവര്ത്ത഻കമഺയ഻
ീമഺത്തത്ത഻ൽ നഷ്ടമഽ ടഺക്ക഻ുയക്കഽും. അത്തരും ീമഷ഼നറ഻കൽ മഺറ്റ഻ീവയ്ക്ക്കല് ന഻ബന്ധനയ്ക്ക്ക് ബഺധകമഺകഽും,
അത് അ ടര്ൂററ്ററഽീട ബഺദ്ധയത മഺറ്റ഻വയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ ച഻ലവ്, ഉടഞ്ഞഭഺഗും മഺറ്റ഻ മീറ്റഺന്്
഻ട഻പ്പ഻ക്കഽന്തഽമഺയ഻ ര഻മ഻തീപ്പടഽും.
കഺസ്റ്റ് ൂ പ്പുകൽ, ഹഺര്ഡ് ുബഺര്ഡ് ച഻ലസമയത്ത് അത഻ീെ അര഻ക഻ന് മഺന്ദ്തും ുകടഽ ഺട് സുംഭവ഻ക്കഽും. കഺസ്റ്റ്
ൂ പ്പുകൽ, ഹഺര്ു്ബഺര്ഡ്, തഽടങ്ങ഻യവ, ീമൂറൽ ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ുകടഽ ഺട് സുംഭവ഻ചാണ ഭഺഗും മഽറ഻ചാണ് ബഺക്ക഻
ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽക എന്് കട്ട഻ുംഗ് ുേഺസ് വഺറെ഻ അനഽസര഻ചാണഺണ്.
വ഻ുദശത്ത് ന഻ന്ഽും ഇറക്കഽമത഻ ീചയ്ക്ത ചരക്കഽകൽക്ക് കരയ഻ലാീട ീകഺ ടഽു ഺകഽന്ത഻ന് ഒരഽ ഺട് തവണ
ീമൂറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഡ഻മഺന്ഷഡ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ട്. കടല്ത്മഺര്ഗും ചരക്ക് ീകഺ ടഽവന്ുപ്പഺൽ തീന് ചരക്ക഻ന്
നഺശും അഥവഺ ുകടഽ ഺട് സുംഭവ഻ചാണ഻ര഻ക്കഺനഽള വ സഺദ്ധയതയഽ ട്
ുക്ഷ
ഽറുമയഽള വ
ര഻ുശഺധനയ഻ൽ
സ് ഷ്ടമഺകഺന഻ടയ഻ലല.
അത്തരും റ഻സ്ക് ചരക്ക് ു ഺര്ട്ട഻ൽ എത്തഽണ്ു ഺഴഽള വ
ര഻ുശഺധന അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും സവ഼കര഻ക്കഽക.
സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽണ് ഽള വ സര്ുേ ു ഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് ബഺധകമഺയ഻ര഻ക്കഽും.
d) അധ഻ക/ക഻ഴ഻വഽകൾ ഇനചഽമത്തഽക
നഷ്ടത്ത഻ീെ ആീകത്തഽക തന്഻ര഻ക്കഽന് അധ഻ക/ക഻ഴ഻വഽകീളക്കഺൽ കാടഽതലഺീണക഻ൽ, ബഺക്ക഻ത്തഽക ‘അധ഻കും’
എന് ന഻ബന്ധനയ഻ൽ നൽകഽും. ര഻ധ഻യ്ക്ക്ക് തഺീഴയഽള വ നഷ്ടീമക഻ൽ ഒന്ഽും നല്ത്കഽകയ഻ലല.
ീചറ഻യ ീേയ഻മഽകൽ ഇലലഺതഺക്കഽക എന്തഺണ് ഈ ന഻ബന്ധനയഽീട ലക്ഷയ്ും. ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻
നഷ്ടത്ത഻ീെ ഒരഽ ഭഺഗും നല്ത്ുക ടത഻നഺൽ, അയഺൽ കാടഽതൽ കരഽതുലഺീട നഷ്ടും ഉ ടഺവഺീത ുനഺക്കഽും.
e) സംരക്ഷണം ഇനപര഻മ഻ത഻ീപ്പടഽത്തഽക

ഉദഺഹരണം
i.

ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര്: ഒരഽ ഴയ ുമഺുട്ടഺൽ വഺഹനത്ത഻നഽുമലഽള വ ീന്ദ് ഺീപ്പഺസൽ വ഻ശഺലമഺയ ഉ ഺധ഻കുളഺടഽകാട഻
സവ഼കര഻ക്ക഻ലല
ുക്ഷ ഇന്ഷഷവറൽ ഒരഽ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ത സുംരക്ഷണും വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുും, അതഺയത്, ഒരഽ
മാന്ഺമീെ റ഻സ്ക഻നഽുമൽ മഺന്ദ്തും.

ii. വ ക്ത഻ഗത അപകടം: വയസിന഻ന്ീറ സവ഼കഺരയമഺയ
രമഺവധ഻
ര഻ധ഻ കഴ഻ഞ്ഞഽു ഺയ ഒരഽ
വയക്ത഻ഗത അ കട ീന്ദ് ഺീപ്പഺസൽക്ക് വ഻ശഺലമഺയ ഉ ഺധ഻കള്ക്ക് അതഺയത് അുംഗഭുംഗ ആനഽകാലയങ്ങള്ക്ക്
കരും മരണ റ഻സ്ക഻ന് മഺന്ദ്തമഽള വ സുംരക്ഷണുമ ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു.
iii. ുുരഺഗ ം:
ച഻ല സമയങ്ങള഻ൽ ഇന്ഷഷവറൽ ച഻ല ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ നട ട഻കള്ക്ക്ക്
അഥവഺ
വയവസ്ഥകള്ക്ക്കഽള വ സുംരക്ഷണത്ത഻ന് ച഻ല ന഻യന്ദ്ന്ത്ണങ്ങൽ നര്ീപ്പടഽത്തഽകയഽും സുംരക്ഷണും ഒരഽ ന഻ര്ദ഻ഷ്ട
ര഻ധ഻ വീര മഺന്ദ്തുമ നല്ത്കഽകയഽള വു. ഉദഺ. ത഻മ഻രും അഥവഺ കണ഻ീെ ീലന്സ഻ീെ നട ട഻കൽ.
f) ഡ഻സ്ഡീകൌണ്ടഽകൾ
റ഻സ്ക് അനഽകാലീമക഻ൽ കഽറഞ്ഞ ന഻രക്ക് ചഺര്ജ് ീചയാറുകുയഺ ഡ഻സ്ീകി ടഽകൽ നല്ത്കഽകുയഺ ീചയാറഺും.
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അഗ്ന഻ബഺധ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്.

റ഻സ്ക്

ീമചാണീപ്പടഽത്തഺൽ

ഉതകഽന്

i. സ഻സ്റ്റും സ്ഥഺ ഻ക്കഽക
ii.
ര഻സരത്ത് ൂഹന്ദ്ഡെ് സ഻സ്റ്റും സ്ഥഺ ഻ക്കഽക
iii. ൂകയഽ കരണങ്ങളഺയ ബക്കറ്റ്, ു ഺര്ട്ടബ഻ൽ എ്സ്റ്റ഻ന്ഷഗഽഷൽ, മഺനഽവൽ
iv. ഓുട്ടഺമഺറ്റ഻ക് ഫയൽ അലഺും സ്ഥഺ ഻ക്കഽക

സവ഻ുശഷതകളഺണ്

തഺീഴ

ണ് ് എന്഻വ സ്ഥഺ ഻ക്കഽക.

ഉദഺഹരണം
ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇന ഇന്ഷവറന്സ഻ല്
ഒരഽ
ൂസഡ്-കഺൽ
ഘട഻പ്പ഻ചാണ഻ട്ടുള വ
ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽയഺീണക഻ൽ ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ൽ ഒരഽ ഡ഻സ്ീകി ട് നല്ത്കഽും, കഺരണും
വഺഹനത്ത഻ന് വളീര കാടഽതൽ ദിഢതയഽള വത഻നഺല് റ഻സ്ക഻ീന ീമചാണീപ്പടഽത്തഽും.

ുമഺുട്ടഺൽ
ൂസക്ക഻ൽ
ഈ സവ഻ുശഷതയഽള വ

ീമൂറന് ഇനഇന്ഷവറന്സ഻ല്, ഇന്ഷഷവറൽ ‚ന഻റീയ ുലഺഡ് ീചയ്ക്ത‛ ക ീടയ്ക്നറ഻ന് മഺന്ദ്തുമ ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ൽ
ഡ഻സ്ീകി ട് നല്ത്കഽകയഽള വു കഺരണും അത് ുമഺഷണും, അ രയപ്ത തഽടങ്ങ഻യ സുംഭവങ്ങൽ കഽറയ്ക്ക്കഽും.
പ്ഗാപ്പഇ ഇന വ ക്ത഻ഗത ഇന അപകട സുംരക്ഷണത്ത഻ൽ, വല഻യ ന്ദ്ഗാപ്പ഻നഽള വ സുംരക്ഷണത്ത഻നഽമഺന്ദ്തുമ
ഡ഻സ്ീകി ട് നല്ത്കഽകയഽള വു കഺരണും അത് ഇന്ഷഷവററ഻ീെ അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്റ഼വ് ുജഺല഻കളുും ച഻ലവഽകളുും
കഽറയ്ക്ക്കഽും.
g) ുനഺ ഇനുബഺണസ്ഡ ഇനീെയ഻ം ഇന(ുബഺണസ്ഡ ഇനീെയ഻ം ഇനീചയ്യഺന് ഇനകഴ഻യ഻ലല) ഇന
(എന്സ഻ബ഻)
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ശതമഺനും ുബഺണസഺയ഻ എലലഺ ീേയ഻മഽകൽക്കഽും ീസിജനയമഺയ഻
ഽതഽക്കഽന് വര്ഷും
രമഺവധ഻
ുബഺണസ഻ീെ ര഻ധ഻യ഻ൽ ലഭ഻ക്കഽും. മഽഴഽവന് ന്ദ്ഗാപ്പ഻നഽും ലഭ഻ുക്ക ട ീേയ഻മ഻ീെ അനഽ ഺതീത്ത ആന്ദ്ശയ഻ചാണ്,
ഽതഽക്കഽണ്ു ഺള് മഺന്ദ്തും ആീക ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ൽ ന഻ന്ഽും കഽറചാണഺണ് ഇത് നല്ത്കഽന് ര഼ത഻.
ുബഺണസ്ഡ ഇന ീെയ഻ം ഇന ീചയ്യഺന് ഇന കഴ഻യ഻ലല ഇന എന്നത് ഇന അണ്ടര്ൂററ്റ഻ംഗ് ഇന പര഻ജ്ഞഺനം ഇന
മ഻കവഽറ്റതഺക്കഺനഽള്ള ഇന ശക്തമഺയ ഇന ഒരഽ ഇന തപ്ത്ഫമഺണ് ഇന മഺപ്തമലല ഇന ഇത് ഇന ുററ്റ഻ംഗ് ഇന
സ഻സ്റ്റത്ത഻ീെ ഇന അവ഻ഭഺജ്  ഇന ഭഺഗമഺയ഻ ഇന മഺറ഻ ഇന കഴ഻ുഽ. ഇന ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട സുംഗത഻യഽീട
ധഺര്മ്മ഻ക വ഻ ത്ത് എന് ഘടകീത്ത ഈ ുബഺണസ് ര഻ഗണ഻ക്കഽും. ഇത് ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻ീയ
ീേയ഻ും നല്ത്കഺത഻രഽന്ത഻ന് അനഽുമഺദ഻ക്കഽും, ഒന്ഽക഻ൽ ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ മ഻കചാണ ൂന്ദ്ഡവ് ീചയാറഺനഽള വ
കഴ഻വ് അുംഗ഼കര഻ചാണ് അീലലക഻ൽ ീമഡ഻ീേയ഻മ഻ൽ, സവന്ത്ും ആുരഺഗയും നന്ഺയ഻ ര഻രക്ഷ഻ചാണ്.
h) ഡ഻െുനച്ചര് ഇന(ന഻രസ഻ക്കല്)
ീഭിത഻ക വ഻ ത്ത് വളീര ുമഺശീപ്പട്ടതഺീണക഻ൽ, റ഻സ്ക് ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറഺൽ കഴ഻യഺീത ന഻രസ഻ക്കീപ്പടഽും.
അവരഽീട
മഽന്ഷകഺല
അനഽഭവത്ത഻ീെ
ീവള഻ചാണത്ത഻ലഽും
വ഻ ത്തഽകീളയഽും
അ ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ്
ു ഺള഻സ഻ീയപ്പറ്റ഻യഽള വ ജ്ഞഺനവഽും ീകഺ ട്, ഓുരഺ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽും ന഻രസ഻ക്കീപ്പടഽന്
റ഻സ്ക്കഽകളുീട ഒരഽ ല഻സ്റ്റ് ഇന്ഷഷവറൽ തയാറഺറഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്.
4. ധഺര്മിറ഻ക ഇനവ഻പത്തഇ
ധഺര്മ്മ഻ക വ഻ ത്ത് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ര഼ത഻യ഻ൽ ഉ
a) ീനറ഻ുകട്
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ടഺവഺും:

ുമഺശീപ്പട്ട ധഺര്മ്മ഻ക വ഻ ത്ത഻നഽള വ നറ്റവഽും ത഼ന്ദ്വമഺയ ഉദഺഹരണും എീന്ത്ന്ഺൽ ീേയ഻ും ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന്
നഷ്ടങ്ങൽ ഉ ടഺക്ക഻ അഥവഺ സിഷ്ട഻ചാണു കരഽത഻കാട്ട഻യഽള വ ഉുദശുത്തഺടഽകാട഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽക.
അംതൃഺര്ഥമഺയ഻ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ ു ഺലഽും, അയഺൽ സഺണ് ത്ത഻ക ീഞരഽക്കത്ത഻ലഺീണക഻ൽ നഷ്ടത്ത഻ീെ
അവസ്ഥയ഻ുലക്ക് ു ഺകഺൽ ുന്ദ് ര഻തനഺകഽും.
b) ുപ്ശത്പ
നഺശനഷ്ടത്ത഻ുനഺടഽള വ വ഻മഽഖത അന്ദ്ശദ്ധയ്ക്ക്കഽള വ ഉദഺഹരണമഺണ്. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന഻ലവ഻ലഽള വത഻നഺൽ, ഇന്ഷഷവൽ
ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ എുപ്പഺഴഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വസ്തഽവ഻ുനഺട് അന്ദ്ശദ്ധ മുനഺഭഺവുമ കഺട്ടുകയഽള വു.
ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറഺത്ത വസ്തഽവ഻ീന
ര഻ ഺല഻ക്കഽന്തഽു ഺീല ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വസ്തഽവ഻ീന നന്ഺയ഻
ര഻ ഺല഻ചാണ഻ീലലക഻ൽ, ആ മനഽഷയീെ ധഺര്മ്മ഻ക തിപ്ത഻കരമീലലക഻ൽ ധഺര്മ്മ഻ക വ഻ ത്തഽ ടഺവഽും.
c) ഔുദ ഺഗ഻ക ഇനബന്ധമങ്ങൾ
മഽതലഺള഻-ീതഺഴ഻ലഺള഻ ബന്ധും ുമഺശീപ്പട്ട ധഺര്മ്മ഻ക വ഻ ത്ത഻ീെ ഘടകത്ത഻ൽ ീ ുട്ടക്കഽും.
d) ീതറ്റഺയ ഇനീെയ഻ം
ഈ തരത്ത഻ലഽള വ ധഺര്മ്മ഻ക വ഻ ത്ത് ഉടീലടഽക്കഽന്ത് ീേയ഻ും ഉ ടഺവഽണ്ു ഺഴഺണ്. ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻
ഒര഻ക്കലഽും മനപ്പൂര്േും നഷ്ടും ഉ ടഺക്കഽകയ഻ലല,
ുക്ഷ ഒര഻ക്കല് നഷ്ടും ഉ ടഺയഺൽ, ന്ദ് ഻ന്ഷസ഻പ്പ഻ൽ ഓഫ്
ഇന്ഷീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ാര്ണമഺയ഻ അവുഹള഻ക്കഽന് ര഼ത഻യ഻ൽ അയഺൽ യഽക്ത഻രഹ഻തമഺയ഻ ഉയര്ന് തഽക ഡ഻മഺന്ഷഡ്
ീചയാറുും.

ഉദഺഹരണം
ഇത്തരും ധഺര്മ്മ഻ക വ഻ ത്ത഻നഽള വ ഉദഺഹരണും വയക്ത഻ഗത അ കട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ലഽ ട്, ഈ
സഺഹചരയത്ത഻ല് യഥഺര്ഥയും മറചാണുവചാണ് ീകയ഻ും ീചയാറുന് വയക്ത഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ ആനഽകാലയും കാടഽതൽ
ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽുവ ട഻ ഒരഽ ഺട് ദഽര്ബ്ബലത അഭ഻ുനയ഻ക്കഽും.
ുമഺുട്ടഺര് ീേയ഻മഽകള഻ൽ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ ുകടഽ റ്റ഻യ ഭഺഗും റ഻പ്പയര് ീചയാറഺൽ കഴ഻യഽന്തഺീണക഻ലഽും
ഽത഻ീയഺരണും മഺറ്റ഻ ഻ട഻പ്പ഻ക്കഺൽ ന഻ര്ബന്ധ഻ക്കഽക അഥവഺ അ കടും മാലമലലഺീത ഉ ടഺയ ുകടഽ ഺടഽകള്ക്ക്ക്
റ഻പ്പയൽ മഺറ്റ഻ ീവയ്ക്ക്കഽകുയഺ ീചയാറുണ്ു ഺഴഺണ് ഇത്തരും വ഻ ത്തഽകൽ ഉടീലടഽക്കഽന്ത്.
ുകഺ-ു യ്ക്ീമെ്, ക഻ഴ഻ക്കൽ, ഉ
ര഻ധ഻കൽ, ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ ുബഺണസ് ീേയ഻ും ീചയാറഺൽ കഴ഻യ഻ലല
ു ഺലഽള വവ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുക വഴ഻ ധഺര്മ്മ഻ക വ഻ ത്ത് കഽറയ്ക്ക്കഺും.

കഽറ഻പ്പഇ
i.

ുകഺ-ുപയ്ീമെഇ

ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത സുംഭവും ഉ ടഺകഽണ്ു ഺൽ, മ഻ക്ക ആുരഺഗയ ു ഺള഻സ഻കള഻ലഽും നഷ്ടത്ത഻ീെ ഒരഽ ഭഺഗും
ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻ ക് ീവയ്ക്ക്കണീമന്ഽ ട്. ഉദഺ. ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത നഷ്ടും 20000 രാ യഽും ുകഺു യ്ക്ീമെ് ു ഺള഻സ഻യഽീട 10% ആീണക഻ൽ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻ 2000 രാ നല്ത്കണും.
ii. ഉപപര഻ധ഻കൾ
ഇന്ഷഷവറൽ ബ഻ലലുകൽ ീ രഽപ്പ഻ചാണ഻ട്ടു ുടഺ എന്് ര഻ുശഺധ഻ക്കഺൽ മഽറ഻വഺടകയ്ക്ക്ക്, ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ നട ട഻കള്ക്ക്ക്,
ുഡഺക്ടര്ക്ക് നല്ത്ുക ട ഫ഼സ഻ന് തഽടങ്ങ഻യ ഒുരഺന്഻നഽും ീവുേീറയഺയ഻ ആീക നല്ത്ുക ട തഽകയ്ക്ക്ക് ര഻ധ഻
ചഽമത്ത഻ുയക്കഽും.
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iii. ക഻ഴ഻ക്കല്
അധ഻കമഽള വത് എന്ഽും വ഻ള഻ക്കഽന്ഽ, ഇന്ഷഷവറൽ ീേയ഻ും നല്ത്കഽന്ത഻നഽമഽണ് ് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ അദയും
ഒരഽ തഽക അടയ്ക്ക്കണും, ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, 10000 രാ യഺണ് ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ക഻ഴ഻ുക്ക ടീതക഻ൽ, ഓുരഺ
ീേയ഻മ഻നഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ 1000 രാ വ഼തും ആദയും അടയ്ക്ക്കണും.
ഇന്ഷവ ഇനര് ഇന
ീചയ്യീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇന
വ ക്ത഻യഽീട ഇന
ധഺര്മിറ഻ക ഇന
വ഻പത്തഇ ഇന
എവ഻ീട ഇന
സംശയ഻ക്കീപ്പടഽുന്നഺ, ഇന
അത്തരം ഇന
ീപ്പഺീപ്പഺസലഽകൾ ഇന
്ജ്െഇ ഇന
ഒര഻ക്കലഽം ഇന
ുപ്പഺത്നഺഹ഻പ്പ഻ക്കഽകുയഺ ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന കന്പന഻യ഻ല് ഇന ീകഺണ്ടഽവരഽകുയഺ ഇന
ീചയ്യരഽത്.
5. പ്ഹസവകഺല ഇനസ്ഡുകലഽകൾ
സഺധഺരണയഺയ഻, ന്ദ് ഼മ഻യും ന഻രക്കഽകൽ 12 മഺസക്കഺലുത്തക്കഺണ് ഉദ്ധര഻ക്കഽന്ത്. ന്ദ്ഹസവകഺലുത്തയ്ക്ക്ക് ഒരഽ
ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഽകയഺീണക഻ൽ, ഒരഽ ന്ദ് ുതയക സ്ുകല഻ൽ ന്ദ് ഼മ഻യും ചഺര്ജ് ീചയാറുും, ഇത഻നഺണ് ന്ദ്ഹസവകഺല
സ്ുകലഽകൽ എന്് റയഽന്ത്.
ഈ സ്ുകല് ന്ദ് കഺരും, ആനഽ ഺത഻കമഺയ഻ട്ട് ആയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല ന്ദ്ഹസവകഺല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ ന്ദ് ഼മ഻യും ചഺര്ജ്
ീചയാറുന്ത്.
പ്ഹസവകഺല ഇനസ്ഡുകലഽകളുീട ഇനുവശ കത
a)

12 മഺസ കഺലയളവ഻ുലഺ അത഻ലഽും ീചറ഻യ കഺലയളവ഻ുലഺ ആീണക഻ൽ ു ഺലഽും ു ഺള഻സ഻
നല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ ച഻ലവ് നകുദശും ഒരഽു ഺീലയഺണ് ആയത഻ലഺൽ ഈ ന഻രക്കഽകൽ ബഺധകമഺണ്.

b)

അതഽകാടഺീത, വഺര്ഷ഻ക ു ഺള഻സ഻കൽ വര്ഷത്ത഻ൽ ഒര഻ക്കൽ ഽതഽക്ക഻യഺൽ മത഻, ുക്ഷ ന്ദ്ഹസവകഺല
ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽകൽ കാടഽതൽ തവണ
ഽതഽക്കണും. ആനഽ ഺത഻ക ന്ദ് ഼മ഻യും അനഽവദ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ
ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന്വൽ ന്ദ്ഹസവകഺല ു ഺള഻സ഻കൽ എടഽക്കനഽള വ ന്ദ് വണത കഺട്ടുും അങ്ങീന, ഫലത്ത഻ൽ,
ഇന്ഷസ്റ്റഺള്ക്ീമെഺയ഻ ന്ദ് ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഽും.

c)

കാടഺീത, ച഻ല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കഺലഺധ഻ഷ്ഠ഻ത സവഭഺവമഽള വവയഺണ് അത഻ീെ റ഻സ്ക് ച഻ല കഺലങ്ങള഻ൽ
കാടഽതലഺയ഻ര഻ക്കഽും. റ഻സ്ക് കാടഽതലഽള വ അത്തരും കഺലയളവ഻ലഺണ് ച഻ലുപ്പഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
എടഽക്കഽന്ത്, അങ്ങീന ഇന്ഷഷവറൽക്ക് വ഻രഽദ്ധമഺയ഻ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കൽ നടക്കഽും. ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻
വഺര്ഷ഻ക ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് റദഺക്കഽണ്ു ഺഴഽും ഇത് ബഺധകമഺണ്.

6. മ഻തമഺയ ഇനപ്പ഼മ഻യം
ഓുരഺ ു ഺള഻സ഻യ഻ലഽും മ഻തമഺയ ന്ദ് ഼മ഻യും ചഺര്ജ് ീചയാറുക അതഽവഴ഻ ു ഺള഻സ഻ നല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ
അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്റ഻വ് ീചലവഽകൽ കവൽ ീചയാറുക.

ന഻ങ്ങളുീട ഇനപര഼ക്ഷ ഇന3
ഒരഽ ധഺര്മ്മ഻ക വ഻ ത്ത് ക

ീടത്തഽകയഺീണക഻ൽ ഒരഽ നജെ് എന്ത്ഺണ് ീചുയാറ

I.
ഴയ ു ഺീല തീന് ആ ു ഺള഻സ഻ തഽടരഽക.
II. അത് ഇന്ഷഷവറീറ അറ഻യ഻ക്കഽക
III. ീേയ഻മഽകളുീട ഒരഽ ക് ുചഺദ഻ക്കഽക
IV. കണടയ്ക്ക്കഽക.
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ടത്?

D. ഇന്ഷവര് ഇനീചയ്ത ഇനതഽക
ു ഺള഻സ഻ ന഻ബന്ധന ന്ദ് കഺരും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻ നഷ്ട ര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്ത്കഽന് രമഺവധ഻ തഽകയഺണ഻ത്.
നഷ്ട ര഻ഹഺരത്ത഻ീെ ര഻ധ഻ ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽന് വയക്ത഻ വളീര സാക്ഷമഺയ഻ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കണും,
അതഺയ഻ര഻ക്കഽും ീേയ഻മ഻ീെ സമയത്ത് ത഻ര഻ീക ലഭ഻ക്കഽന് രമഺവധ഻ തഽക.
ഇന്ഷഷവ്ൽ തഽക ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽന് വയക്ത഻യഺണ് ആത് ു ഺള഻സ഻യഽീട ബഺധയത
ര഻ധ഻യഺണ്.ു ഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ീെ ന഻രക്ക് ബഺധകമഺകഽന് ഈ തഽകയ്ക്ക്കഺണ്.
ഇത് വസ്തഽവ഻ീെ യഥഺര്ഥ മാലയീത്ത ന്ദ് ത഻ന഻ധഺനും ീചയാറുും. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് അധ഻കമഺയ഻ ഉ ീടക഻ൽ,
ഇന്ഷഷവ്ൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക് ആനഽകാലയും ഒന്ഽും തീന് ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല, അതഽു ഺീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കഽറവഺീണക഻ൽ, ീേയ഻ും ആനഽ ഺത഻കമഺയ഻ കഽറയഽും.

1. ഇന്ഷവര് ഇനീചുയ്യണ്ട ഇനതഽക ഇനത഼രഽമഺന഻ക്കഽക
ബ഻സ഻നസിന഻ീെ ഓുരഺ വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചുയാറ ട തഽകീയപ്പറ്റ഻ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽണ്ു ഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
എടഽക്കഽന് വയക്ത഻ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് കഺരയങ്ങൽ ഓര്ക്കഽക:
a)

വ ക്ത഻ഗത ഇനഅപകട ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ: കണ് ന഻ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽക
ഒന്ഽക഻ൽ ഒരഽ ന഻ശ്ച഻ത തഽക ആയ഻ര഻ക്കഽും അീലലക഻ൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട വരഽമഺനും
അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും. ച഻ല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻കൽ ച഻ല ന്ദ് ുതയക അുംഗഭുംഗത്ത഻ന് ഇന്ഷഷവൽ
ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട വരഽമഺനത്ത഻ീെ 60 ഇരട്ട഻യ്ക്ക്ക് തഽലയുമഺ 100 ഇരട്ട഻യ്ക്ക്ക് തഽലയുമഺ ആയ
ആനഽകാലയങ്ങള് നല്ത്ക഻ുയക്കഽും.
രമഺവധ഻ തഽകയ്ക്ക്ക് ഒരഽ ഉയര്ന്
ര഻ധ഻ അഥവഺ ‘കയഺ ്’
ഉ ടഺുയക്കഺും. കണ് ന഻കൽ അനഽസര഻ചാണ് നഷ്ട ര഻ഹഺരത്ത഻ന് വയതയഺസും ഉ ടഺുയക്കഺും. ന്ദ്ഗാപ്പ്
ു ഴ്സണൽ അ കട ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ ഓുരഺ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽും ന്ദ് ുതയകമഺയ഻ ഒുര
ന഻ശ്ച഻ത തഽക നൽക഻ുയക്കഽും അീലലക഻ൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽീട ശണ് ളവഽമഺയ഻ അത഻ീന
ബന്ധ഻ക്കഽും.

b)

ുുരഺഗ  ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ: ച഻ല ന്ദ് ുതയക ര഻ധ഻ക്കഽള വ഻ൽ മഺന്ദ്തുമ ഇന്ഷഷവ്ൽ ീചയ്ക്ത തഽക
ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു.
അത് വയസിന഻ീനയഽും ആന്ദ്ശയ഻ക്കഽും. ഉദഺഹരണത്ത഻ന് 25നഽും 40നഽും മുദ്ധയ
ന്ദ് ഺയമഽള വവര്ക്ക് ഇന്ഷഷവറൽ 10 ലക്ഷുമഺ അത഻ൽ കാടഽതുലഺ തഽക വഺദ്ധരദഺനും ീചയ്ക്ുതക്കഺും
അതഽു ഺല 3 മഺസത്ത഻നഽും 5 വയസിന഻നഽും മുദ്ധയമഽള വ ന്ദ് ഺയമഽള വവര്ക്ക് 2 ലക്ഷും.

c)

ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ: ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽക ഇന്ഷഷവൽ
ീചയ്ക്തത഻ീെ ന്ദ് ഖയഺ ഻ത മാലയും (ഐഡ഻വ഻) ആണ്. ഐആൽഡ഻എയഽീട ചട്ടങ്ങൽ ന്ദ് കഺരും
വഺഹനത്ത഻ീെ ഈ മാലയും ന഻ര്മ്മഺതഺവ് ല഻സ്റ്റ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ വഺഹനത്ത഻ീെ വ഻ല്ത് ന വ഻ല
ഡ഻ന്ദ് ഻സ഻ുയഷീെ (മാലയത്തകര്ചാണ) ശതമഺനവഽമഺയ഻ അ്ജസ്റ്റ് ീചയ്ക്തഺണ് ക ടഽ ഻ട഻ക്കഽന്ത്.
ന഻ര്മ്മഺതഺ്വ ല഻സ്റ്റ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ വഺഹനത്ത഻ീെ വ഻ല്ത് ന വ഻ലയ഻ൽ രജ഻സ്ന്ദ്ടഷീെയഽും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെയഽും ഒഴ഻ീകയഽള വ ുലഺക്കൽ ഡയാട്ട഻കൽ/കരങ്ങള് എന്഻വ ഉള്ക്ീപ്പടഽും.

ഐഡ഻വ഻ = (ന഻ര്മ്മഺതഺക്കളുീട ല഻സ്റ്റ് ീചയ്ക്ത വ഻ല്ത് ന വ഻ല - ഡ഻ന്ദ് ഻സ഻ുയഷൽ) + (ല഻സ്റ്റ് ീചയ്ക്ത വ഻ല്ത് ന
വ഻ലയ഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഺത്ത വസ്തഽക്കൽ - ഡ഻ന്ദ് ഻സ഻ുയഷൽ) രജ഻സ്ുന്ദ്ടണ്ീറയഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെയഽും ീചലവഽകൽ
ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻ലല.
വഺഹനത്ത഻ീെ ഐഡ഻വ഻ കഺലഹരണീപ്പടഽകുയഺ 5 വര്ഷത്ത഻ൽ കാടഽതൽ ഴക്കമഽള വതഺീണക഻ൽ ഇന്ഷഷററഽും
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽും ഒരഽ രസ് ര കരഺറ഻ൽ എത്ത഻ുചാണരഽും. ഡ഻ന്ദ് ഻സ഻ുയഷന് കരും ഴയ കഺറ഻ീെ
ഐഡ഻വ഻ വഺഹനത്ത഻ീെ ക ട഼ഷൽ സര്േയര്മഺരഽും കഺൽ ഡ഼ലറഽമഺരഽും വ഻ലയ഻രഽത്ത഻യത഻നഽുശഷും
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽും.
വഺഹനും ുമഺഷണും ു ഺകഽകയഺീണക഻ുലഺ ഉ ുയഺഗ഻ക്കഺൽ കഴ഻യഺത്ത അവസ്ഥയഺകഽകുയഺ ീചയ്ക്തഺല്
നല്ത്കഽന് നഷ്ട ര഻ഹഺരമഺണ് ഐഡ഻വ഻. കഺറ഻ീെ മഺര്ക്കറ്റ് വ഻ലയ്ക്ക്ക് നകുദശും സമഺനമഺയ ഐഡ഻വ഻
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ലഭ഻ക്കണീമന്ഺണ് ശക്തമഺയ഻ ശഽ ഺര്ശ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വത്. 5%-10% കഽറവ് എന്
ര഻ധ഻യ഻ൽ ഐഡ഻വ഻
ഇന്ഷഷവറൽ നല്ത്കഺറഽ ട്. കഽറഞ്ഞ ഐഡ഻വ഻ അര്ഥമഺക്കഽന്ത് കഽറഞ്ഞ ന്ദ് ഼മ഻യും എന്ഺണ്.
d) അഗ്ന഻ബഺധ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ, മഺര്ക്കറ്റ് മാലയും അനഽസര഻ുചാണഺ ീകട്ട഻ടത്ത഻ീെയഽും ീമഷ഼നറ഻കളുീടയഽും മറ്റ്
സഺമന്ദ്ഗ഻കളുീടയഽും
ഽനസ്ഥഺ ന മാലയും കണക്കഺക്ക഻ുയഺ ആയ഻ര഻ക്കഽും ഇന്ഷഷവൽ തഽക ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത്.
ഘടകങ്ങൽക്ക് അവയഽീട ന്ദ്ഡ഻ന്ദ് ഻സ഻ുയഷൽ കഽറചാണത഻നഽുശഷമഽള വ മഺര്ീക്കറ്റ് മാലയത്ത഻ീെ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
സുംരക്ഷണും ലഭ഻ക്കഽക.
e) ുസ്റ്റഺക്കഇ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ുസ്റ്റഺക്കഽകളുീട കഺരയത്ത഻ൽ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽക എന്ത് അത഻ീെ മഺര്ക്കറ്റ് മാലയമഺണ്. നഺശനഷ്ടത്ത഻ന്
ുശഷമഽള വ ുകടഽ റ്റ഻യ അസുംസ്കിത വസ്തഽക്കള്ക്ക്ക്
കരും വയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് ഇന്ഷഷൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക്
ുസ്റ്റഺക്ക഻ീെ മഺര്ക്കറ്റ് വ഻ല നല്ത്കഽും.
f) ീമൂറന് ഇനകഺര്ുഗഺ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ഇത് ഉടണ് ട഻ മാലയമഽള വ ു ഺള഻സ഻യഺണ്, ഉടണ് ഻ ഉ ടഺക്കഽന് സമയത്ത് ഇന്ഷഷവററഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽത്ത
വയക്ത഻യഽും തമ്മ഻ൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽകയഽീട കഺരയത്ത഻ൽ ധഺരണയ഻ൽ എത്തഽും. ീ ഺതഽുവ, ഇത഻ൽ
ചരക്ക഻ീെയഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെയഽും ചരക്ക് ീകഺ ടഽു ഺകഽന്ത഻ീെയഽും ീചലവ് ഉള്ക്ീപ്പടഽും, അതഺയത്
സ഻ഐഎഫ് മാലയും.
g) ീമൂറന് ഇന ഇനഹൾ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ീമൂറന് ഹൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ, ഉടണ് ഻ ഉ ടഺക്കഽന് സമയത്ത് ഇന്ഷഷവററഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽത്ത വയക്ത഻യഽും
തമ്മ഻ൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽകയഽീട കഺരയത്ത഻ൽ ധഺരണയ഻ൽ എത്തഽും. ഹൽ/കപ്പൽ ഒരഽ അുംഗ഼കിത
മാലയ ര഻ുശഺധകൽ ര഻ുശഺധ഻ചാണത഻ന് ുശഷമഺണ് ഈ മാലയത്ത഻ൽ എത്ത഻ുചാണരഽന്ത്.
h) ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇന(ബഺത്പ ത) ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ബഺദ്ധയത ു ഺള഻സ഻കളുീട കഺരയത്ത഻ൽ, വയവസഺയ഻ക യാണ഻റ്റുകളുീട ബഺദ്ധയത ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽന്ത഻നഽള വ
ഇന്ഷഷവൽ തഽക കണക്കഺക്കഽന്ത് അത഻ീെ ീവള഻ീപ്പടഽത്തല഻ീെ അളവ഻ീനയഽും ഭാമ഻ശഺസ്ന്ദ്ത രമഺയ
വയഺ നവഽും
അട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻യഺണ്.
അധ഻ക
വയവഹഺര഻ക
ീചലവഽകളുും
നഷ്ടങ്ങളുും
ീകയ഻ും
നഷ്ട ര഻ഹഺരത്ത഻ീെ ഭഺഗമഺുയക്കഽും. മഽകള഻ൽ റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങളുീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ഇന്ഷഷവൽ
തഽക ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത്.

ന഻ങ്ങളുീട ഇനപര഼ക്ഷ ഇന4
ഒരഽ ുഡഺക്ടര്ക്ക് തന഻ക്കഽ
ന഻ര്ുദശ഻ക്കഽക
I.
II.
III.
IV.

ടഺകഺവഽന് ൂകപ്പ഻ഴയ്ക്ക്ക് ുവ

ട഻ എടഽുക്ക

ട ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സ്ക഼ും

വയക്ത഻ഗത അ കട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ബഺദ്ധയത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ീമൂറൽ ഹൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

സംപ്ഗഹം
a)

റ഻സ്കഽകീള വ഻ഭഺഗങ്ങളഺയ഻ ത഻ര഻ക്കഽന്തഽും നത് വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഺണ് വുര
ീചയാറുന് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യ ുററ്റ്ുമക്ക഻ുംഗ഻ൽ വളീര ന്ദ് ധഺനമഺണ്

349

ടീതന്് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽകയഽും

b)

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് വഺദ്ധരദഺനും ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ റ഻സ്ക് സവ഼കഺരയമഺുണഺ ആീണക഻ൽ നത് ന഻രക്ക഻ലഽള വ, നത്
വയവസ്ഥയ഻ലഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ര഻രക്ഷയഺണ് സവ഼കര഻ുക്ക ടീതന്് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഺണ്
അ ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ്.

c)

തന്഻ര഻ക്കഽന് ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് യാണ഻റ്റ഻ീെ വ഻ലയഺണ് ുററ്റ് (ന഻രക്ക്).

d)

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ വ഻ല
അട഻സ്ഥഺന ലക്ഷയ്ും.

e)

സുംശഽദ്ധ ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ല്’ ീചലവഽകള്ക്ക്കഽും
ശതമഺനങ്ങൽ കാട഻ കാടഽതലഺയ഻ ുചര്ക്കഽും.

f)

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഭഺഷയ഻ൽ വ഻ ത്ത് എന് വഺകയും ീകഺ
ഉ ടഺുയക്കഺവഽന്

g)

നഷ്ടത്ത഻ീെ സഺധയത സിഷ്ട഻ക്കഽകുയഺ കാട്ടുകുയഺ ീചയ്ക്ുതക്കഺവഽന് അവസ്ഥകൽ അഥവഺ സവ഻ുശഷതകൽ
അഥവഺ ന്ദ് കിതുമഺ.

h)

ീചറ഻യ ീേയ഻മഽകൽ ഇലലഺതഺക്കഽകയഺണ് അധ഻ക/ക഻ഴ഻വഽകൽ ചഽമത്തഽകീയന് ന഻ബന്ധനയഽീട ലക്ഷയ്ും

i)

ുബഺണസ് ീേയ഻ും ീചയാറഺൽ കഴ഻യ഻ലല എന്ത് അ ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ്
ര഻ജ്ഞഺനും മ഻കവഽറ്റതഺക്കഺനഽള വ
ശക്തമഺയ ഒരഽ തന്ദ്ന്ത്മഺണ് മഺന്ദ്തമലല ഇത് ുററ്റ഻ുംഗ് സ഻സ്റ്റത്ത഻ീെ അവ഻ഭഺജയ ഭഺഗമഺയ഻ മഺറ഻ കഴ഻ഞ്ഞഽ.

j)

ു ഺള഻സ഻ ന഻ബന്ധന ന്ദ് കഺരും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻
തഽകയഺണ഻ത്.

രയഺപ്തവഽും മ഻തവഽമഺീണന്് ഉറപ്പഺക്കഽക എന്തഺണ് ുററ്റ്ുമക്ക഻ുംഗ഻ീെ
ന഼ക്ക഻യ഻ര഻പ്പുകള്ക്ക്കഽും

ലഺഭങ്ങള്ക്ക്കഽും

ട് ഉുദശ഻ക്കഽന്ത്

നഷ്ട ര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്ത്കഽന്

അ ടര്ൂററ്റ഻ുംഗ്
ുററ്റ് ുമക്ക഻ുംഗ്
ീഭിത഻ക വ഻ ത്ത്
ധഺര്മ്മ഻ക വ഻ ത്ത്
നഷ്ട ര഻ഹഺരും
ആനഽകാലയും
ന്ദ് ഼മ഻യും ചഽമത്തഽക
വഺറെ഻കൽ
ക഻ഴ഻ക്കൽ
അധ഻കും

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷയഽീട ഇനഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ - I
റ഻സ്ക഻ീെ സഺധയതയഽും ത഼ന്ദ്വതയഽമഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുററ്റ്ുമക്ക഻ുംഗ഻ീന ബഺധ഻ക്കഽന്ത്
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ - I
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ട഻

കഽറചാണ്

ന഻ര്ദ഻ഷ്ട അ കടും മാലും

പ്പധഺന ഇനവഺക ങ്ങൾ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

ുവ

രമഺവധ഻

നഷ്ടങ്ങള് ന഻കത്തഽന്ത഻ന് രയഺപ്തമഺയ ന്ദ് ഼മ഻യമഺണ് സുംശഽദ്ധ
ലഺഭവഽും ഇത഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻ലല.

ന്ദ് ഼മ഻യും, അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്റ഼വ് ീചലവഽകളുും

ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ - II
ഒരഽ ധഺര്മ്മ഻ക വ഻ ത്ത് ക

ീടത്തഽകയഺീണക഻ൽ ഒരഽ നജെ് ഉടീന തീന് അത് ഇന്ഷഷവറീറ അറ഻യ഻ക്കഽക.

ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ - II
ബഺദ്ധയതഺ ഇന്ഷഷവറന്ഷസഺണ് ഒരഽ ുഡഺക്ടര്ക്ക് തന഻ക്കഽ

ടഺകഺവഽന് ൂകപ്പ഻ഴയ്ക്ക്ക് ുവ ട഻ എടഽുക്ക

ടത്.

പര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങൾ
ുചഺദ ം ഇന1
________________റ഻സ്ക് സവ഼കര഻ക്കുണഺ ുവ
I.
II.
III.
IV.

ടുയഺ എന്് ആദയും ത഼രഽമഺന഻ക്കഽും.

അഷവര്ഡ്
അ ടര്ൂററ്റൽ
നജെ്
സര്ുേയൽ

ുചഺദ ം ഇന2
________________ തന്഻ര഻ക്കഽന് ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് യാണ഻റ്റ഻ീെ വ഻ല
I.
II.
III.
IV.

ുററ്റ്
ന്ദ് ഼മ഻യും
ഇന്ഷഷവര് ീചയ്ക്ത തഽക
ുബഺണസ്

ുചഺദ ം ഇന3
________________ ആണ് ആീരക഻ലഽും ീേയ഻ും ഫയൽ ീചയ്ക്തൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻ നഷ്ട ര഻ഹഺരമഺയ഻
നല്ത്കഽന് രമഺവധ഻ തഽക.
I. ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽക
II. ന്ദ് ഼മ഻യും
III. ൂറഡൽ
IV. ആനഽകാലയങ്ങൽ
ുചഺദ ം ഇന4
________________ അ
I.
II.
III.
IV.

ടര്ൂററ്ററ഻നഽുവ

ട വ഻വരങ്ങളുീട ുന്ദ്ശഺതസിനലല.

ീന്ദ് ഺീപ്പഺസറഽീട വഺര്ഷ഻ക കണക്കഽകൽ.
സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽണ് ഽള വ ആസ്ത഻യഽീട റ഻സ്ക് സര്ുേ
ീന്ദ് ഺീപ്പഺസൽ ുഫഺറും
ഇന്ഷഷവററഽീട രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷൽ സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ്
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ുചഺദ ം ഇന5
വ഻ ത്തഽകൽ എന്ഺൽ
I.
II.
III.
IV.

നഷ്ടങ്ങളുീട ത഼ന്ദ്വത കാട്ടുന് ഘടകങ്ങളഺണ്
തഽടീരയഽള വ നഷ്ടങ്ങൽ കാട്ടുന് ഘടകങ്ങളഺണ്
നഷ്ടത്ത഻ീെ ത഼ന്ദ്വതയഽും സഺന്ദ്രതയഽും കാട്ടുന് ഘടകങ്ങളഺണ്
നഷ്ടത്ത഻ീെ ത഼ന്ദ്വതയഽും സഺന്ദ്രതയഽും കഽറയ്ക്ക്കഽന് ഘടകങ്ങളഺണ്

ുചഺദ ം ഇന6
തഺീഴ തന്഻ര഻ക്കഽന്വയ഻ൽ നതഺണ് ശര഻?
ീഭിത഻ക വ഻ ത്തഽകള്:
I. ുററ്റ്ുമക്ക഻ുംഗ഻ല് ന്ദ് ഺധഺനയമ഻ലല.
II.
ര഻ുശഺധ഻ചാണറ഻യഺൽ കഴ഻യ഻ലല
III. ബഺലന്ഷസ്ഷ഼റ്റ഻ൽ ന഻ന്ഽും ഗണ഻ീചാണടഽക്കഺൽ കഴ഻യഽും.
IV. ീന്ദ് ഺീപ്പഺസൽ ുഫഺറത്ത഻ൽ തന്഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങള഻ൽ ന഻ന്ഽും

ര഻ുശഺധ഻ചാണറ഻യഺൽ സഺധ഻ക്കഽും.

ുചഺദ ം ഇന7
ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല വഺറെ഻കള഻ൽ ഒന്ഺണ്:
I.
II.
III.
IV.

വഺഹനും എന്ഽും കഴഽകണും
സ് ഼ഡ് ര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് വഺഹനും ഉ ുയഺഗ഻ക്കരഽത്
സവകഺരയഺവശയത്ത഻നഽള വ ലുഗജഽകൽ ീകഺ ടഽു ഺകഺൽ വ ട഻ ഉ ുയഺഗ഻ക്കരഽത്
ദ഻വുസന 200 ക഻.മ഻. കാടഽതൽ വ ട഻ ഓട഻ക്കരഽത്.

ുചഺദ ം ഇന8
ക഻ഴ഻ക്കൽ ന഻ബന്ധനയഽീട ലക്ഷയ്ും:
I. ു യ്ക്ീമീെ ീേയ഻ും ഒഴ഻വഺക്കഺൽ
II. ീചറ഻യ ീേയ഻മഽകൽ ഇലലഺതഺക്കഺൽ
III. ു ഺള഻സ഻ക്കഺരീന ുതുജഺവധും ീചയാറഺൽ
IV. ന്ദ് ഼മ഻യും കാട്ടഺൽ
ുചഺദ ം ഇന9
സ്ന്ദ് ഻ുംഗ്ലൽ സ഻സ്റ്റും ീകട്ട഻ടങ്ങള഻ൽ സ്ഥഺ ഻ക്കഽന്ത്:
I.
II.
III.
IV.

റ഻സ്ക് കാട്ടഺൽ
റ഻സ്ക്ക് കഽറയ്ക്ക്കഺൽ
റ഻സ്ക്ക് കാട്ടഺുനഺ കഽറയ്ക്ക്കഺുനഺ അലല
ഹാഡ഻ങ്ങ഻ീെ റ഻സ്ക് കാട്ടഺൽ

ുചഺദ ം ഇന10
ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്തത഻ീെ ന്ദ് ഖയഺ ഻ത മാലയത്ത഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽന്ത്:
I.

രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷൽ
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II. ന഻ര്മമഺതഺവ഻ീെ ന഻ര്മ്മഺണ വ഻ല
III. ന഻ര്മ്മഺതഺവ഻ീെ വ഻ല്ത് ന വ഻ല
IV. നക ക്ഷ഼യമഺയ മാലയ ഘടകങ്ങൽ

പര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II.
അ

ടര്ൂററ്റൽ റ഻സ്ക് സവ഼കര഻ക്കുണഺ ുവ

ടുയഺ എന്് ആദയും ത഼രഽമഺന഻ക്കഽും.

ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I.
ുററ്റഺണ് തന്഻ര഻ക്കഽന് ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് യാണ഻റ്റ഻ീെ വ഻ല.
ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽക ആണ് ആീരക഻ലഽും ീേയ഻ും ഫയൽ ീചയ്ക്തൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻ നഷ്ട ര഻ഹഺരമഺയ഻
നല്ത്കഽന് രമഺവധ഻ തഽക.
ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷന് സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് അ

ടര്ൂററ്ററ഻നഽുവ

ട വ഻വരങ്ങളുീട ുന്ദ്ശഺതസിനലല.

ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
നഷ്ടത്ത഻ീെ ത഼ന്ദ്വതയഽും സഺന്ദ്രതയഽും കാട്ടുന് ഘടകങ്ങളഺണ് വ഻ ത്തഽകൽ.
ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ീഭിത഼ക വ഻ ത്തഽകൽ ീന്ദ് ഺീപ്പഺസൽ ുഫഺറത്ത഻ൽ തന്഻ര഻ക്കഽന്
സഺധ഻ക്കഽും.

വ഻വരങ്ങള഻ൽ ന഻ന്ഽും

ര഻ുശഺധ഻ചാണറ഻യഺൽ

ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല വഺറെ഻കള഻ൽ ഒന്ഺണ് സ് ഼ഡ്
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ര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് വഺഹനും ഉ ുയഺഗ഻ക്കരഽീതന്ത്.

ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ക഻ഴ഻ക്കൽ ന഻ബന്ധനയഽീട ലക്ഷയ്ും ീചറ഻യ ീേയ഻മഽകൽ ഇലലഺതഺക്കഺക്കഽക എന്തഺണ്.
ഉത്തരം ഇന9
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
സ്ന്ദ് ഻ുംഗ്ലൽ സ഻സ്റ്റും ീകട്ട഻ടങ്ങള഻ൽ സ്ഥഺ ഻ക്കഽന്ത് റ഻സ്ക് കഽറയ്ക്ക്കഺനഺണ്.
ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്തത഻ീെ ന്ദ് ഖയഺ ഻ത മാലയത്ത഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽന്ത് ന഻ര്മ്മഺതഺവ഻ീെ
വ഻ല്ത് ന വ഻ല.
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പഺഠം ഇന14
വ ക്ത഻ഗത ഇന– ഇനീചറഽക഻ട ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ുമഽഖം
കഴ഻ഞ്ഞ ഺഠങ്ങള഻ൽ നമ്മൽ ജനറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വയതയസ്ത ആശയങ്ങളുും സ഻ദ്ധഺന്ത്ങ്ങളുും
ഠ഻ചാണു. വയതയസ്ത മഺര്ക്കറ്റുകള഻ൽ വയതയസ്ത ര഼ത഻യ഻ലഺണ് ജനറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉല്ത് ന്ങ്ങൽ
വ഻ഭജ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത്. ച഻ലര് അത഻ീന ആസ്ത഻, അതയഺഹ഻തും, ബഺദ്ധയത എന്ഽും വ഻ഭജ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ഽ. ഈ
ഺഠത്ത഻ല്ത്, വയക്ത഻ഗത അ കടും, ആുരഺഗയും, യഺന്ദ്ത, വ഼ച്, കചാണവടക്കഺൽ തഽടങ്ങ഻യ സഺധഺരണ ഉല്ത് ന്ങ്ങൽ
അടങ്ങ഻യ ീചറഽക഻ട ഉ ുഭഺക്തഺക്കീള റ്റ഻ ചര്ചാണ ീചയാറഺും.

പഠന ഇനുമഖലകൾ
A.
B.
C.
D.
E.
F.

വയക്ത഻ഗത അ കട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
Health Insurance
Overseas Travel Insurance
Householder’s insurance
Shopkeeper’s Insurance
Motor Insurance

After studying this chapter, you should be able to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

വയക്ത഻ഗത അ കട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സുംരക്ഷണീത്തപ്പറ്റ഻ വ഻വര഻ക്കഽക
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സുംരക്ഷണീത്തപ്പറ്റ഻ ചര്ചാണ ീചയാറുക
യഺന്ദ്ത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീന്ദ് ഺീപ്പഺസൽ തയാറഺറഺക്കഽ
കഽടഽുംബ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വ഻വര഻ക്കഽക
കചാണവടസ്ഥഺ ന ഇന്ഷഷവറന്സ് സുംരക്ഷണും തയാറഺറഺക്കഽക
ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീനപ്പറ്റ഻ ചര്ചാണ ീചയാറുക.

A. ഇനവ ക്ത഻ഗത ഇനഅപകട ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
1.

എത്ഫഺണ് ഇനുപഴ്സണല് ഇനൂലന്സ്ഡ ഇന്ത് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ

മനഽഷയര്ക്ക് അവരഽീട സവന്ത്ും ജ഼വ഻തമഺണ് നറ്റവഽും ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട ആസ്ത഻. ഒരഽ വയക്ത഻ ജ഼വ഻തചന്ദ്കത്ത഻ീല
ല തലങ്ങള഻ലാീടയഽും കടന്് ു ഺകഽും, ന഻ശ്ച഻ത വയസിനഺകഽണ്ു ഺൽ അയഺൽ ുജഺല഻ ീചയ്ക്ത് ണും ഉ ടഺക്ക഻
ന഻തയ ീചലവഽകീള ുനര഻ടഽകയഽും സണ് ഺദ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും. ച഻ല ആുരഺഗയ ന്ദ് ം  നങ്ങൽ മാലും അഥവഺ
അ കടും മാലും ീ ീട്ടന്് മര഻ക്കഽകുയഺ അുംഗഭുംഗും സുംഭവ഻ക്കഽകുയഺ ീചയാറുന്തഽവഴ഻ ഒരഺളുീട വരഽമഺനും
ാര്ണമഺയ഻ അഥവഺ ഭഺഗ഼കമഺയ഻ ഒരഽ ര഻ധ഻ വീര ന഻ലചാണു ു ഺുയക്കഺും. ഉയര്ന് ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകൽ
മാലും ഒരഺളുീട കരഽതൽ ധനവഽും സണ് ഺദയവഽും എലലഺും ഇലലഺതഺകഽും. ഇത്തരും നഷ്ടസഺദ്ധയതയഽള വ
അവസരങ്ങീള ുനര഻ടഽന്ത഻നഺണ് ആളുകള്ക്ക്കഽുവ ട഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഡ഻ൂസന് ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്.
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2. വ ക്ത഻ഗത ഇനഅപകട ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
എലലഺ ദ഻വസവഽും നമ്മൽ ന്ദ്തത്ത഻ൽ അ കടങ്ങീള റ്റ഻ വഺയ഻ക്കഺറഽ ട്, നമ്മീള അത഻ന് ഇരയഺക്കഺത്തത഻ല്
നര഻ റയഺറഽമഽ ട്. നമ്മള് എുപ്പഺീഴക഻ലഽും ആ അവസ്ഥയ഻ലഽള വ അന്ദ് ത഼ക്ഷ഻തമഺയ അനന്ത്രഫലീത്തപ്പറ്റ഻
ച഻ന്ത്഻ക്കഽന്ത഻ന് നമ്മൽ വ഻രഺമും ഇടഺറ഻ലല.
ഗിഹനഺഥീെ അന്ദ് ത഼ക്ഷ഻ത മരണും അഥവഺ
രഽക്ക്,
കഽടഽുംബത്ത഻ൽ ഗഽരഽതരമഺയ സഺണ് ത്ത഻ക ന്ദ് ം  നങ്ങൽ സിഷ്ട഻ുചാണക്കഺും.ഇത്തരും ഒരഺവസ്ഥ, ഒരഽ കഽടഽുംബത്ത഻ീെ
വരഽമഺനും സ്ഥ഻രമഺയ഻ അഥവഺ തഺല്പ്ക്കഺവ഻കമഺയ഻
ാര്ണമഺുയഺ ഭഺഗ഻കമഺുയഺ ന഻ന്ഽു ഺുയക്കഺും.
അന്ദ് ത഼ക്ഷ഻ത മരണും അഥവഺ അുംഗഭുംഗും മാലമഽ ടഺകഽന് സഺണ് ത്ത഻ക നഷ്ടങ്ങള഻ൽ ന഻ന്ഽള വ സുംരക്ഷണും
നല്ത്കഺൽ വയക്ത഻ഗത അ കട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സഹഺയ഻ക്കഽും.
നമഽക്ക് അദയും ‘അപകടം’ എന് വഺകയും എന്ത്ഺീണന്ഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ അത഻ീെ അര്ഥും എന്ത്ഺീണന്ഽും
ുനഺക്കഺും.

ന഻ര്വചനം
അ കടും എന്ത് ബഺഹയശക്ത഻, ലഹള, ദിശയമഺയ കഺരണങ്ങളഺൽ (
ുക്ഷ നീതക഻ലഽും അസഽഖും
ഉള്ക്ീപ്പടഽന്഻ലല) ീ ീട്ടന്ഽ ടഺകഽന്തഽും മഽന്ഷകാട്ട഻ ന്ദ് വച഻ക്കഺനഺവഺത്തതഽും അന്ദ് ഼ത഻ക്ഷ഻തവഽമഺയ സരര്ഭമഺണ്,
ഇത഻ീെ ഫലമഺയ഻ ഉ ടഺകഽന് ശഺര഼ര഻ക ക്ഷതങ്ങൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽും ുക്ഷ മഺനസ഻ക വ഻ന്ദ്ഭഺന്ത്഻ ു ഺലഽള വ അവസ്ഥ
ഉള്ക്ീപ്പട഻ലല.
അതഽീകഺ

ട് അസഽഖമാലമഽള വ മരണത്ത഻ന് ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ യഺീതഺരഽ സഺദ്ധയതയഽമ഻ലല.

a) എത്ഫ഻ീനഺീക്കയഺണ് ഇനവ ക്ത഻ഗത ഇനഅപകട ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനസംരക്ഷണം ഇന
നല്കഽന്നത്?
ീ ഺതഽുവ വയക്ത഻ഗത അ കട ( ഻.എ.) ു ഺള഻സ഻കൽ സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽന്ത്:
i.
ii.
iii.
iv.

അ കടും മാലമഽ ടഺകഽന് മരണത്ത഻ന്
സ്ഥ഻രമഺയ ാര്ണ ൂവകലയും
സ്ഥ഻രമഺയ ഭഺഗ഻ക ൂവകലയും
തഺല്ത്ക്കഺല഻കമഺയ ാര്ണ ൂവകലയും

ീ ഺതഽുവ, ഇന്ഷഷവറൽമഺൽ നകുദശും ഒരഽു ഺലഽള വ ച഻ല ീ ഺതഽ ആകസ്മ഻ക സരര്ഭങ്ങളുും അത്തരും
സരര്ഭങ്ങള഻ൽ നല്ത്ുക ട തഽകയഽും ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻
ട്ട഻കകൽ [ന്ദ് ഼മ഻യും ന഻രക്കഽകൽ] അഥവഺ
ദ്ധത഻കൽ
[സുംരക്ഷണും/ആനഽകാലയങ്ങീളപ്പറ്റ഻യഽള വ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ] തയാറഺറഺക്ക഻ വചാണ഻ട്ടു ട്. അതഽീകഺ ട് ഇത്തരും
സരര്ഭങ്ങള്ക്ക്കഽള വ ന്ദ് ുതയക സുംരക്ഷണും ീന്ദ് ഺീപ്പഺസൽ ുചഺദ഻ുക്ക ട ആവശയമ഻ലല. ച഻ല ആളുകൽ മഺന്ദ്തും
ആവശയീപ്പടഽന് ച഻ല ‘ആഡ് ഓണ്’ സുംരക്ഷണമഽ ട്, ച഻ലര്ക്ക് അത് ആവശയമ഻ലല. ഇത്തരും അധ഻ക
സുംരക്ഷണങ്ങൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻ ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടുള വ അധ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യും നല്ത്ക഻യഺൽ ലഭ഻ക്കഽും.
ഉദഺഹരണത്ത഻ന് ആുംബഽലന്ഷസ് വഺടക, കഽട്ട഻കള്ക്ക്കഽള വ വ഻ദയഺഭയഺസ ഫ ട്, ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകൽ, കഽടഽുംബ
യഺന്ദ്തകൽ, ഇറക്കഽമത഻ ീചയാറീപ്പട്ട മരഽന്ഽകൽ, ശവദഺഹ ീചലവഽകൽ, എന്഻വയ്ക്ക്കഽള വ സുംരക്ഷണും.
ച഻ല വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽള വ ഉ ുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്കഽള വ മറ്റ് ച഻ല സുംരക്ഷണങ്ങളുമഽ ട്.
സഺധഺരണയഺയ഻, വയക്ത഻ഗത അ കട ു ഺള഻സ഻കൽ ുലഺകമഺകമഺനും 24 മണ഻ക്കാൽ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ സുംരക്ഷണും
നല്ത്കഽും. ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ുചരഺനഽള വ ന്ദ് ഺയും കണ് ന഻യഽീട ചട്ടന്ദ് കഺരും 5 മഽതൽ 80 വയസ് വീരുയഺ അത഻ൽ
കാടഽതുലഺ ആകഺും, ഉയര്ന് ന്ദ് ഺയ ര഻ധ഻യ്ക്ക്ക് ന്ദ് ഼മ഻യും ചഽമത്ത഻ുയഺ അലലഺീതുയഺ ആകഺും.
നമഽക്ക് ഈ

റഞ്ഞ ച഻ല വഺകയങ്ങൽ എന്ത്ഺീണന്് മനസിന഻ലഺക്കഺും.
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ന഻ര്വചനം
2. സ്ഥ഻രമഺയ ഇന പാര്ണ്ണ ഇനൂവകല ം ഇന (പ഻ട഻ഡ഻): ജ഼വ഻തകഺലും മഽഴഽവൽ ാര്ണ ൂവകലയുത്തഺീട
ജ഼വ഻ക്കഽക, അതഺയത് എലലഺ നഺല് ു ശ഻കളുും തളര്ന്് ു ഺകഽക, ുകഺമയ഻ലഺകഽക, ര ട് കണുകൽ/ര ട്
ൂകകൽ/ൂകകഺലഽകൽ അഥവഺ ഒരഽ ൂകയാറുും ഒരഽ കണുും ഒരഽ കഺലഽും അഥവഺ ഒരഽ ൂകയാറുും ഒരഽ കഺലഽും.
3. സ്ഥ഻രമഺയ ഇനഭഺഗ഻ക ഇനൂവകല ം ഇന(പ഻പ഻ഡ഻): ജ഼വ഻തകഺലും മഽഴഽവൽ ഭഺഗ഻ക ൂവകലയുത്തഺീട
ജ഼വ഻ക്കഽക, ഉദഺ. ൂകവ഻രൽ, കഺല്ത്വ഻രൽ, തഽടങ്ങ഻യവ നഷ്ടീപ്പടഽക.
4. തഺല്ക്കഺല഻ക ഇന പാര്ണ്ണ ഇന ൂവകല ം ഇന (പ഻ട഻ഡ഻): കഽറചാണു കഺലുത്തക്ക് മഺന്ദ്തമഽള വ ാര്ണ
ൂവകലയും. ഈ വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ, ൂവകലയമഽള വ കഺലയളവ഻ീല സഺണ് ത്ത഻ക നഷ്ടത്ത഻നഺണ് സുംരക്ഷണും
ലഭ഻ക്കഽക.
എന്ഺല് മരണ ആനഽകാലയത്ത഻നഽും ഻ട഻ഡ഻യ്ക്ക്കഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത ീമഺത്തും തഽക ലഭ഻ക്കഽും, ഻ ഻ഡ഻യഽീട
കഺരയത്ത഻ൽ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽകയഽീട ന഻ശ്ച഻ത ശതമഺനത്ത഻ൽ ന഻ന്ഽും നഷ്ട ര഻ഹഺരത്ത഻ന് വയതയഺസും വരഽും.
ആഴ്ചയ഻ല് നഷ്ട ര഻ഹഺരും എന്തഽീകഺ ട് അര്ഥമഺക്കഽന്ത് നൽകഺവഽന്
രമവധ഻ ആഴ്ചകള഻ൽ
നഷ്ട ര഻ഹഺരും ന഻ശ്ച഻ത തഽകയഺയ഻ ഓുരഺ ആഴ്ചയ഻ലഽും നല്ത്കഽന്ത഻നഺണ് ച഻ല ഇന്ഷഷവറൽ ന഻ശ്ച഻ത
ആനഽകാലയും മഺന്ദ്തുമ വഺദ്ധരദഺും ീചയാറുകയഽള വു.
b) സഺധഺരണയഺയഽള്ള ഇനഒഴ഻വഺക്കലഽകൾ ഇന(സംരക്ഷണമ഻ലലഺത്തവ ഇനഎീത്ഫഺീക്ക?)
തഺീഴ
i.
ii.
iii.
iv.

റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്വ മാലമഽള വ ൂവകലയങ്ങൽ:
സവയും മഽറ഻ുവല്ത്പ്പ഻ക്കൽ അഥവഺ ആംതൃഹതയ;
മദയുമഺ മയക്കഽമരഽുന്ഺ ഉ ുയഺഗ഻ചാണുപ്പഺഴഽള വ അ കടും;
യഽദ്ധുമഺ സമനമഺയ വ഻ ത്തഽകുളഺ
കഽറ്റവഺള഻ മുനഺഭഺവുത്തഺടഽകാട഻ ീചയാറുന് ന഻യമലുംഘനും

c) ുര്ീക്കലലഺം ഇനുപഺള഻സ഻ ഇനഎടഽക്കഺന് ഇനകഴ഻യഽം?
ഇന്ത്യയ഻ൽ തഺമസ഻ക്കഽന് നത് വയക്ത഻ക്ക് ുവണീമക഻ലഽും
കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങള്ക്ുക്കഺ ഈ ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഺൽ കഴ഻യഽും.

അവന്

സവന്ത്മഺുയഺ

ആന്ദ്ശ഻തരഺയ

മനഽഷയജ഼വന് ഒരഽ വ഻ലയ഻ടഽക എന്ത് വളീര ന്ദ് യഺസകരമഺയ കഺരയമഺണ്; ആയത഻ലഺൽ നഷ്ട ര഻ഹഺരത്ത഻ീെ
തതവും ഻എ ു ഺള഻സ഻കള്ക്ക്ക് ന്ദ് ുയഺഗ഻ക്കഺനവ഻ലല. ുക്ഷ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽക ന഻ശ്ചയ഻ക്കഺൽ ട഻ല തന്ദ്ന്ത്ങ്ങൽ
ആവശയമഺണ് അങ്ങീന ഗാഢലക്ഷയ്ത്ത഻നഺയ഻ മനഽഷയജ഼വൽ ചാഷണും ീചയാറീപ്പട഻ലല.
നഷ്ടീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇന ജ്഼വീെുയഺ ഇന അവയവത്ത഻ീെുയഺ ഇന വ഻ല ഇന ന഻ര്ണ്ണയ഻ക്കഺുനഺ ഇന പകരം ഇന
ീവയ്ക്കഺുനഺ ഇന കഴ഻യ഻ലല, ഇന അങ്ങീനയഽള്ള ഇന അവസ്ഥയ഻ല് ഇന നല്കഽന്ന ഇന തഽകയ്ക്കഺണ് ഇന
ുനഽകാല ങ്ങൾ ഇനഅഥവഺ ഇനനഷ്ടപര഻ഹഺരം ഇനഎന്നഇ ഇനപറയഽന്നത്.
d)

ഇന്ഷവര് ഇന ീചയ്ത ഇന തഽക ഇന എങ്ങീനയഺണ്
പ഻എയ഻ല് ഇനന഻ര്ണ്ണയ഻ക്കഽന്നത്?

(ുപഴ്സണല് ഇന അകസ഻ഡെഇ) ഇന

ഒരഽ കണ് ന഻ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന് ഇന്ഷഷവൽ തഽക ഒരഽ ന഻ശ്ച഻ത സുംഖയയഺയ഻ര഻ക്കഽും; മരണത്ത഻ന് 5 ലക്ഷും
രാ അഥവഺ ര ട് കഺലഽകൽ നഷ്ടീപ്പട്ടത഻ന് 2 ലക്ഷും രാ എന്഻ങ്ങീന. ഇത് ഇന്ഷഷൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട
വരഽമഺനീത്തയഽും ച഻ലുപ്പഺൽ ആന്ദ്ശയ഻ക്കഽും. ച഻ല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻കൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട
മഺസവരഽമഺനത്ത഻ീെ 60 ഇരട്ട഻യ്ക്ക്ക് തഽലയുമഺ 100 ഇരട്ട഻യ്ക്ക്ക് തഽലയുമഺ ആയ ആനഽകാലയങ്ങൽ നല്ത്ക഻ുയക്കഽും.
മറ്റ് ച഻ല ു ഺള഻സ഻കൽ വഺര്ഷ഻ക വരഽമഺനത്ത഻ീെ 8 മഽതൽ 10 ശതമഺനും വീര നല്ത്കഽും രമഺവധ഻ തഽകയ്ക്ക്ക്
ഒരഽ ഉയര്ന് ര഻ധ഻ അഥവഺ ‘കയഺ ്’ ഉ ടഺുയക്കഺും. ആന്ദ്ശ഻തരഺയ ഭഺരയീയയഽും മക്കീളയഽും സുംരക്ഷണത്ത഻ല്
ീകഺ ടഽവരഺും കഴ഻യഽും [ആീക ഇന്ഷഷവൽ തഽകയഽീട കഽറചാണ് ശതമഺനും ന഻ശ്ച഻തമഺണ്].
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കണ് ന഻കളുും അത഻ീെ ചട്ടങ്ങളുും
ഘടകങ്ങള്ക്ക്ക് വയതയഺസും വരഺും.

അനഽസര഻ചാണ്

഻.എ.

ു ഺള഻സ഻കളുീടയഽും

നഷ്ട ര഻ഹഺരത്ത഻ീെയഽും

ന്ദ് ുയഺജനകരമഺയ ഒരഽ ലഺൽ ആയത഻നഺൽ,
഻.എ. ു ഺള഻സ഻കൽക്ക്
കഽകചാണവടത്ത഻ൽ ആകര്ഷണമ഻ലല.
അതഽീകഺ ട്, ഒരഽ വയക്ത഻ക്ക് വയതയസ്ത ഇന്ഷഷവററ഻ീെ ക഼ഴ഻ൽ ഒന്഻ലധ഻കും ു ഺള഻സ഻യഽ ീടക഻ൽ, അ കട
മരണും, ഻ട഻ഡ഻, ഻ ഻ഡ഻, തഽടങ്ങ഻യ സരൽഭങ്ങള഻ൽ എലലഺ ു ഺള഻സ഻കളുീടയഽും ീേയ഻ും ലഭ഻ക്കഽും.
e) പ്പ഼മ഻യം
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വ഻വ഻ധ ഘടകങ്ങൽ അതഺയത് വയസിന്, ആീക കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങൽ,
ീതഺഴ഻ൽ തഽടങ്ങ഻യവയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഇന്ഷഷവറൽ വ഻ ത്ത഻ീന അസ് ദമഺക്ക഻ റ഻സ്ക്കഽകളുീട ര഻ധ഻കൽ 1,
2 അഥവഺ 3 എന് ര഼ത഻യ഻ൽ തരുംത഻ര഻ചാണ഻ട്ടു ട്. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ുഡഺക്ടര്മഺരഽും ഓഫ഼സ് ുജഺല഻ക്കഺരഽും
കഽറഞ്ഞ റ഻സ്ക്കഽള വവരഺണ് അുതസമയും ന഻ര്മ്മഺണ ുജഺല഻യ഻ൽ നര്ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്വൽക്ക് ഉയര്ന് റ഻സ്ക്കഺണ്.

പ്ശത്പ഻ക്കഽക
ു ഺള഻സ഻യഽീട ഉുദശീത്ത സ് ഷ്ടമഺക്കഽന് ച഻ല വയവസ്ഥകൽ:
i. ഒുര അ കടും തീന് ൂക നഷ്ടീപ്പടഺനഽും ജ഼വൽ നഷ്ടീപ്പടഺനഽും ഇടയഺയഺൽ, ഇന്ഷഷവറൽ ജ഼വൽ നഷ്ടീപ്പട്ടത഻നഽള വ
നഷ്ട ര഻ഹഺരുമ നല്ത്കഽകയഽള വ, ൂക നഷ്ടീപ്പട്ടത഻ന് നല്ത്കഽകയ഻ലല.
ii.

ഒരഽ അ കടും മാലും തഺല്ത്ക്കഺല഻ക
ാര്ണ ൂവകലയത്ത഻നഽും സ്ഥ഻രമഺയ ഭഺഗ഻ക ൂവകലയത്ത഻നഽും
ഇടയഺക്ക഻യഺൽ, ഇന്ഷഷവറൽ ര ട് ആനഽകാലയങ്ങള഻ീല ഉയര്ന് തഽക നത഻നഺുണഺ ഉള വത് അത് നല്ത്കഽും,
ര ടഽും നല്ത്ക഻ലല.

iii.

ഒുര ു ഺള഻സ഻യ഻ല് തീന് വയതയസ്ത അ കടങ്ങളഺൽ ഒന്഻ൽ കാടഽതൽ ീേയ഻മഽകള്ക്ക്ക് നഷ്ട ര഻ഹഺരും
നല്ത്ുക ട഻ വരഽകയഺീണക഻ൽ, കണ് ന഻യഽീട ആീക ബഺദ്ധയത ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽകയ഻ൽ ഒതഽങ്ങഽും.

iv. തഺല്ത്ക്കഺല഻ക
ാര്ണ ൂവകലയത്ത഻ീെ കഺരയത്ത഻ൽ, ീേയ഻ും അനഽവദ഻ചാണത഻നഽുശഷും, ഓുരഺ ആഴ്ചയ഻ൽ
നൽകഽന്ത഻നഽ കരും സഺധഺരണയഺയ഻ ഒരഽമ഻ചാണ് ഒരഽ വല഻യ ത഻കയഺയ഻ട്ടഺണ് നല്ത്കഽന്ത്.
f) പ്ഗാപ്പഇ ഇനവ ക്ത഻ഗത ഇനഅപകട ഇനുപഺള഻സ഻
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് അലലഺീത ന഻ലവ഻ൽ മുറ്റതക഻ലഽും ഒരഽ കഺരയത്ത഻ൽ മഽഴഽക഻യ഻ര഻ക്കഽന് ഒരഽ വല഻യ ന്ദ്ഗാപ്പ഻നഽള വ
നല്ത്കഽന് ു ഺള഻സ഻കളഺണ് ന്ദ്ഗാപ്പ് വയക്ത഻ഗത അ കട ു ഺള഻സ഻കൽ. സുംരക്ഷണും ന഻ര്േഺഹ഻ക്കഺൽ ഇത്തരും
ന്ദ്ഗാപ്പുകള്ക്ക്ക് ഒരഽ ീസെൽ ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, കണ് ന഻യ഻ീല ീതഺഴ഻ലഺള഻കളഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് അലലഺീത മുറ്റതക഻ലഽും കഺരയത്ത഻നഽള വ ഒരഽ
ന്ദ്ഗാപ്പ്. ു ഺള഻സ഻യഽീട ന഻ര്വഺഹകൽ മഽതലഺള഻യഺണ്.
ഇത്തരത്ത഻ലഽള വ ന്ദ്ഗാപ്പ് ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ മഽതലഺള഻, ബഺക്, ീസഺൂസറ്റ഻, തഽടങ്ങ഻യവ
ു ഺലഽള വവ ആയ഻ര഻ക്കഽും. ഇന്ഷഷവ്ൽ ീചയാറീപ്പടഽന്ത് ീതഺഴ഻ലഺള഻കൽ, ന഻ുക്ഷ കൽ, രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ
അുംഗങ്ങൽ, തഽടങ്ങ഻യവരഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ഒരഽ ബഺക് അത഻ീെ എലലഺ അീക്കി
ു ഺള഻സ഻കൽ എടഽുത്തക്കഺും.

ട് ഉടമകള്ക്ക്കഽും വയക്ത഻ഗത അ കട സുംരക്ഷ

ന്ദ്ഗാപ്പ് ു ഺള഻സ഻കള്ക്ക്ക്, സുംരക്ഷണും, ഒഴ഻വഺക്കൽ, വയവസ്ഥ എന്഻വ വയക്ത഻ഗത സുംരക്ഷണങ്ങള്ക്ക്ക്
സമഺനമഺയ഻ര഻ക്കഽും. ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീെ വല഻പ്പും അനഽസര഻ചാണ് മ഻ക്ക ഇന്ഷഷവറര്മഺരഽും ന്ദ്ഗാപ്പ് ു ഺള഻സ഻കള്ക്ക്കഽും ന്ദ്ഗാപ്പ്
ഡ഻സ്ീകി ട് നല്ത്കഺറഽ ട്.
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ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
അ കടവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട അത് ന്ദ് സ്തഺവനയഺണ് ശര഻?
I.
II.
III.
IV.

ീ
ീ
ീ
ീ

ീട്ടന്ഽ
ീട്ടന്ഽ
ീട്ടന്ഽ
ീട്ടന്ഽ

ടഺകഽന്തഽും
ടഺകഽന്തഽും
ടഺകഽന്തഽും
ടഺകഽന്തഽും

മഽന്ഷകാട്ട഻
മഽന്ഷകാട്ട഻
മഽന്ഷകാട്ട഻
മഽന്ഷകാട്ട഻

ന്ദ്
ന്ദ്
ന്ദ്
ന്ദ്

വച഻ക്കഺനഺവഽന്ത്തതഽും അന്ദ് ഼ത഻ക്ഷ഻തവഽമഺയ സരര്ഭമഺണ് അ കടും.
വച഻ക്കഺനഺവഺത്തതഽും ന്ദ് ഼ത഻ക്ഷ഻ചാണതഽമഺയ സരര്ഭമഺണ് അ കടും.
വച഻ക്കഺനഺവഽന്ത്തതഽും ന്ദ് ഼ത഻ക്ഷ഻ചാണതഽമഺയ സരര്ഭമഺണ് അ കടും.
വച഻ക്കഺനഺവഺത്തതഽും അന്ദ് ഼ത഻ക്ഷ഻തവഽമഺയ സരര്ഭമഺണ് അ കടും.

C. ുുരഺഗ  ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്ഺൽ ഇന്ഷഷവററഽും ഇന്ഷഷവഽൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽും തമ്മ഻ലഽ ടഺക്കഽന് ഒരഽ
കരഺറഺണ്, ഇത഻ൽ അസഽഖമാലുമഺ
ര഻ക്കഽമാലുമഺ ആവശയമഺയ഻ വരഽന് ൂവദ഻ക ച഻ക഻ത്സ സരര്ഭത്ത഻ൽ
ഉ ടഺകഽന് ആശഽ ന്ദ്ത഻ ീചലവഽകൽ ഇന്ഷഷവൽ തഽകയഽീട ര഻ധ഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ീകഺടഽത്തഽീകഺള വഺീമന്് ഇന്ഷഷവൽ
വയവസ്ഥ ീചയാറുന്ഽ.
നലല ആുരഺഗയ ര഻ ഺലനും മനഽഷയീെ അവകഺശമഺണ്. ആുരഺഗയ ര഻ ഺലനത്ത഻ീെ ലഭയതയഽും കരഽതലഽും
ഉറപ്പഺക്കഺൽ എലലഺവര്ക്കഽും തഺത് രയമഺണ്. അടഽത്തക്കഺലത്ത് ഇന്ത്യയ഻ൽ ആുരഺഗയ ര഻ ഺലനത്ത഻ന്
വളീരയധ഻കും
ന്ദ് ഺധഺനയും
ലഭ഻ക്കഽന്ഽ ട്.വരഽമഺന
വര്ദ്ധ,
ആുരഺഗയീത്തക്കഽറ഻ചാണുള വ
ഉത്ക ഠ,
വ഻ലയ഻ലഽ ടഺയ ഉദഺരവത്കരണും, ആുരഺഗയ ര഻ ഺലന സുംരക്ഷണ രുംഗുത്തയ്ക്ുക്കയ്ക്ക്കഽള വ സവകഺരയ
കണ് ന഻യഽീട ചഽവടഽീവയ്ക് ് എന്഻വയഺണ് ഈ മഺറ്റത്ത഻ന് കഺരണും.
ജ഼വ഻തൂശല഻ ുരഺഗങ്ങളുീട വരുവഺീട, ന്ദ് ുതയക഻ചാണ് ഇന്ത്യയ഻ീല നഗരങ്ങള഻ൽ, ഒരഽ മ഻കചാണ ആുരഺഗയ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ ആവശയകത വളീര ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട ഒന്ഺയ഻ ത഼ര്ന്ഽ, കഺരണും അസഽഖവഽും അ കടവഽും
മാലമഽള വ ച഻ക഻ത്സ ീചലവ് സഺണ് ത്ത഻ക സ്ഥ഻ത഻ീയ വലലഺീത ബഺധ഻ക്കഽും. അശഽ ന്ദ്ത഻കള഻ൽ അധഽന഻ക
ഉ കരണങ്ങൽ ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽകയഽും മ഻കചാണ ച഻ക഻ത്സ നല്ത്കഽന്ത഻നഺലഽും ുരഺഗ഻കള഻ൽ ന഻ന്ഽും അതനഽസര഻ചാണ്
ഉയര്ന് ച഻ക഻ത്സ ച഻ലവ് ഇടഺക്കഽും. നലല സ്ഥ഻ത഻യ഻ലഽള വ ആളുകള്ക്ക്ക് ആുരഺഗയ ര഻ ഺലനത്ത഻ീെ ലഭയതയഽും
കരഽതലഽും കാടഽതലഽള വത്, എന്ഺല് ഉയരഽന് ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകൽ സഺധഺരണക്കഺരന് എത്ത഻ ഻ട഻ക്കഺൽ
കഴ഻യഽന്ത഻ലഽും അപ്പുറമഺണ്.
ഈ
സഺഹചരയത്ത഻ലഺണ്
ആുരഺഗയ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ
സഹഺയ഻ക്കഺൽ
ുവ ട഻
വരഽന്ത്.
ആുരഺഗയ ര഻ ഺലനത്ത഻ന് സഺണ് ത്ത഻ക സഹഺയും ലഭ഻ക്കഽന്ഽള വ വളര്ന്് വരഽന് ഒരഽ ുന്ദ്ശഺതസിനഺണ്
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്. അുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഇീലലക഻ൽ അസഽഖും മാലുമഺ രഽക്ക് മാലുമഺ ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ന്ദ് ുവശ഻ീപ്പടഽന് സരര്ഭത്ത഻ൽ ഉയര്ന് ീമഡ഻ക്കൽ ബ഻ൽ നല്ത്ുക ട഻ വരഽും. അതഽീകഺ ട് ഇീതഺരഽ ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട
സഺണ് ത്ത഻ക ആയഽധമഺയ഻ മഺറ഻ കഴ഻ഞ്ഞഽ. മഺന്ദ്തമലല, ആുരഺഗയമഺണ് നറ്റവഽും വല഻യ സണ് ത്ത്.
1. ുുരഺഗ  ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുപഺള഻സ഻കീള ഇനമനസ്സ഻ലഺക്കഽക
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻കൽ വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള വ ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻കൽ വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറുന്ഽ ട്. ഇത് ുഡഺക്ടര്ക്ക് നല്ത്ുക്ക ടഽും അശഽ ന്ദ്ത഻ ീചലവഽകളുും മഽതൽ വളീര നഺളീത്ത ര഻ ഺലനും
അഥവഺ കയഺന്ഷസൽ, മറ്റ് മഺരകുരഺഗങ്ങൽ ു ഺലഽള വ അസഽഖങ്ങൽക്കഽള വ ന്ദ് ുതയക അവശയങ്ങീള ുനര഻ടഽന്ത഻നഽ
വീരയഽള വ സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽന് ു ഺള഻സ഻കളു ട്.
മ഻ക്ക ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻കളുീട ആുരഺഗയ ുമഖലയ഻ുലക്ക് വളീര തഺമസ഻ചാണ് ന്ദ് ുവശ഻ചാണവരഺണ്,
അടഽത്ത഻ീട വീര ജനറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻കളുീട ുമല്ത്ുക്കഺയ്ക്മ ആയ഻രഽന്ഽ ഇത്.
ഈ രുംഗീത്ത
അവസരും മനസിന഻ലഺക്ക഻ ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖലയ഻ൽ മഺന്ദ്തും ന്ദ് വര്ത്ത഻ക്കഽന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കണ് ന഻കളുമഽ ട് ഇന്ത്യയ഻ൽ.

പ്ശത്പ഻ക്കഽക
ുുരഺഗ  ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുമഖലയ഻ല് ഇന മഺപ്തം ഇന പ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ന ഇന കന്പന഻കൾ ഇന
(സ്റ്റഺന്ീഡുലഺണ് ഇനകന്പന഻കൾ)
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i.

ആുരഺഗയ ുമഖലയ഻ൽ മഺന്ദ്തും ന്ദ് വര്ത്ത഻ക്കഽന് കണ് ന഻ ഇന്ത്യയ഻ൽ ന഻ലവ഻ൽ വന്ത഻നഽുശഷും ആുരഺഗയ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന഻ൽ ബിഹത്തഺയ ഒരഽ വളര്ചാണയഺണ് കഺണഺൽ കഴ഻ഞ്ഞത്.

ii.

ഒരഽ ുമഖലയ഻ൽ മഺന്ദ്തും ന്ദ് വര്ത്ത഻ക്കഽന് കണ് ന഻കള്ക്ക്കഽള വ മാലധും ഐആര്ഡ഻എ കഽറചാണത഻നഽുശഷും
ഒരഽ ഺട് ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻കൽ ന്ദ് വര്ത്തനും ആരുംഭ഻ചാണു.

iii.

വ഻വ഻ധ വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഽള വ ഉ ുഭഺക്തഺക്കഺള്ക്ക്ക്
എന്തഺണ് ന്ദ് ത഼ക്ഷയ഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽന്ത്.

നാതനമഺയ

ഉത് ന്ങ്ങൽ

രാ കല്ത് ന

iv. ഇത്തരും കണ് ന഻കൽ ഒരഽ ഺട് ന്ദ് ുതയകതരും ൂവദ഻ദ്ധരദ്ധയവഽും ഗുവഷണവഽും രഺജയത്ത് ീകഺ
v.

ീചയാറുക

ടഽവന്ഽ.

ആശഽ ന്ദ്ത഻ ശിുംഖലയഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബ഻സ഻നസിന഻ുലക്ക് കടന്ഽ.

vi. ന്ദ്ഗഺമ഼ണ ുമഖലയ഻ലഽള വ ആളുകള്ക്ക്ക് സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ ഗവീമെ഻ീെ ന്ദ് ുതയക
സ്റ്റഺന്ഷീഡുലഺൽ കണ് ന഻കൽ കഺള഻കളഺയ഻.

ദ്ധത഻കള഻ൽ

2. എത്ഫ഻ീനഺീക്കയഺണ് ഇന ഒരഽ ഇന ുുരഺഗ  ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുപഺള഻സ഻ ഇന പര഻രക്ഷ ഇന
ലഭ഻ക്കഽന്നത്
നീതക഻ലഽും അസഽഖങ്ങൽ ുരഺഗങ്ങൽ അ കടങ്ങൽ മാലുമഺ ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന്ദ് ുവശ഻പ്പ഻ക്കീപ്പട്ടഺലഽള വ
അട഻സ്ഥഺന ീചലവഽകൽക്ക് ീ ഺതഽുവ ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും, ഇത് ു ഺള഻സ഻ൽ ന഻ന്ഽും
ഒഴ഻വഺക്കഺൽ കഴ഻യഽന് ഭഺഗും ആയ഻ര഻ക്കഽകയ഻ലല.
ീ ഺതഽീവ








ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന് ീചലവഽകൽ:

മഽറ഻/ക഻ടക്ക വഺടക
ുബഺര്ഡ഻ുംഗ് ീചലവഽകൽ
ീനഴ്സ഻ുംഗ് ീചലവഽകൽ
ുഡഺക്ടറഽീട ഫ഼സ്
ുരഺഗന഻ര്ണയ ര഻ുശഺധനകൽ
ഓപ്പുറഷൽ ത഻ുയറ്റൽ ചഺര്ജഽകൽ
ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ീചലവഽകൽ, തഽടങ്ങ഻യവ

സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് ലഺൽ ന്ദ് കഺരും, ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന്ദ് ുവശ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽണ് ഽും
഻ന്഼ടഽമഽള വ ീചലവഽകളുും
ദ഻വുസന ന്ദ് ുതയക ര഻ ഺലനത്ത഻നഽള വ നട ട഻കളുും, ച഻ല ന്ദ് ുതയക ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ ല഻സ്റ്റ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ട്.
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ര഻രക്ഷ വ഻വ഻ധ ഇന്ഷഷവറര്ക്കഽും വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽും. ച഻ല ഇന്ഷഷവറര്മഺൽ
ഔ്ു് ഷയെ് ച഻ക഻ത്സ ീചലവഽകളഺയ ഓ ഻ കസള്ക്ുട്ടഷനഽകൽ, ഫഺര്മസ഻ ബ഻ലലുകൽ, ുരഺഗന഻ര്ണയ
ര഻ുശഺധനകൽ, ദന്ത് ച഻ക഻ത്സ, കണ് ച഻ക഻ത്സ ുസവനങ്ങൽ, വഺര്ഷ഻ക ആുരഺഗയ ര഻ുശഺധന ീചലവഽകൽ
എന്഻വയഽും ഇൽ-ു ഷയെ് ച഻ക഻ത്സയഽീട കാീട ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
കയഺന്ഷസൽ, തളര്വഺതും, ക഻്ന഻ ന്ദ് വര്ത്തനും ന഻ലയ്ക്ക്കൽ, ഹിദയസ്തുംഭനും തഽടങ്ങ഻യ ുരഺഗങ്ങള്ക്ക്കഽും ച഻ല
വയവസ്ഥുയഺടഽും അധ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യുത്തഺടഽും കാട഻ ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.

ന഻ര്വചനം
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല ച഻ല ന഻ര്വചനങ്ങൽ:
ii. ഇന്ുപഷ െഇ: ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺയ഻ ച഻ക഻ത്സ ുതടഽന് ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻.
ii.

ഔട്ട്യൂട്ട്ഇുപഷ െഇ: ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺവഺീത/തഺമസ഻ക്കഺീത ച഻ക഻ത്സ ുതടഽന് ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട
വയക്ത഻.
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iii.

ുഡ ഇന ീകയര് ഇന ഇന ീസെര്: ീമഡ഻ക്കൽ സയന്ഷസ഻ീെയഽും ീട്ുനഺളജ഻യഽീടയഽും ീ ീട്ടന്ഽള വ വളര്ചാണ
കഺരണും ല സക഼ര്ണ ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ നട ട഻കളുും ലഘഽകര഻ക്കീപ്പടഽകയഽും ഒരഽ ദ഻വസത്ത഻ൽ കാടഽതുലഺ
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ ീചലവഴ഻ുക്ക ട ആവശയമ഻ലല, അഥവഺ 24 മണ഻ക്കാറ഻ൽ കഽറവ് മത഻. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്
ല഻ുതഺന്ദ്ട഻പ്സ഻, ത഻മ഻രും, തഽടങ്ങ഻യവ. ഇത്തരും സുംഗത഻കൽ നടക്കഽന് ീസെറഽകീളയഺണ് ുഡ ീകയൽ ീസെൽ
എന്് റയഽന്ത്.

പ്ശത്പ഻ക്കഽക
ുുരഺഗ  ഇനഇന്ഷവറന്സ഻ീല ഇനച഻ല ഇനവഺക ങ്ങൾ
i.

ുത് ഇന പഺര്ട്ട്യൂട്ട്഻ ഇന അ്മ഻ന഻സ്ഡുപ്ടറ്റര് അഥവഺ ട഻ ഻എ എന്ഺൽ ഐഅര്ഡ഻എ (ുതഡ് ഺര്ട്ട഻
അ്മ഻ന഻ുസ്റ്റുറ്റഴ്സ് – ആുരഺഗയ ുസവനും) അധ഻കിതരഽീട 2001-ീല ചട്ടന്ദ് കഺരും ൂലസന്ഷസ് ുനട഻യ
നീതഺരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽും ആുരഺഗയുസവനങ്ങൽ നല്ത്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻യ഻ൽ ഫ഼സ്
വഺങ്ങ഻ുയഺ ശണ് ളും വഺങ്ങ഻ുയഺ ുസവനും ീചയാറഺും.

ii.

ീനറ്റഇവര്ക്കഇ
 ഇന
 ഇന ദഺതഺവ് ഇനഎന്ഺൽ ഇന്ഷഷവൽ നല്ത്കഽന് തഽക സവ഼കര഻ചാണ് ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽീട
ൂകയാറ഻ൽ ന഻ന്ഽും ണും വഺങ്ങഺീത ൂവദയുസവനങ്ങൽ നല്ത്കഽന് ഒരഽ ട഻ ഻എ അഥവഺ ഒരഽ ഇന്ഷഷവറൽ
ല഻സ്റ്റ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ ഒരഽ ആശഽ ന്ദ്ത഻ അഥവഺ ആുരഺഗയ ര഻ ഺലന ുകന്ദ്രും.

iii.

ുപഺര്ട്ട്യൂട്ട്ബ഻ല഻റ്റ഻ എന്ഺൽ ുനരീത്ത ന഻ലന഻ന്഻രഽന് അവസ്ഥയ഻ല് അഥവഺ സമയഺസ് ദമഺയ
ന഻രസ഻ക്കല് കഺരണും ുനട഻യ ീന്ദ്കഡ഻റ്റ് ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ദഺതഺവ഻ൽ ന഻ന്ഽും മീറ്റഺന്഻ുലക്ക് അഥവഺ അുത
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ദഺതഺവ഻ീെ മീറ്റഺരഽ ു ഺള഻സ഻യ഻ുലക്ക്, ഴയ ു ഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് കഽഴപ്പും റ്റഺീത ൂകമഺറ്റും
ീചയാറുന്ത഻നഽള വ അവകഺശും ഒരഽ ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻ ഉടമയ്ക്ക്കഽ ട് (കഽടഽുംബ ര഻രക്ഷ
ഉള്ക്പ്പീട).

iv. മഽന്ഷ ് ന഻ലന഻ന്഻രഽന് അവസ്ഥകളുീട സ് ഷ്ടത അഥവഺ അസഽഖും/ രഽക്ക് ുനരീത്ത ന഻ര്ണയ഻ചാണ഻രഽന്
സമയത്ത് തീന് ച഻ക഻ത്സ ആവശയമഺയ഻രഽന്ഽ. കഽറചാണുകഺലും കഺത്ത഻രഽന്ഺൽ മഺന്ദ്തും ഇത഻നഽ
ര഻രക്ഷ
ലഭ഻ക്കഽും.
v.

സ഼ന഻യര് ഇന ഇന സ഻റ്റ഻സണ് എന്ഺൽ ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഽതഽക്കഽണ്ു ഺൽ അറഽ ുതഺ അത഻നഽ മഽകള഻ുലഺ ന്ദ് ഺയമഽള വവൽ.

ു ഺള഻സ഻

തഽടങ്ങഽണ്ു ഺൽ

അഥവഺ

vi. ീഹല്ത്തഇ ഇന ലസ്ഡ ഇന ൂലത് ഇന ുകഺംുബഺ ഇന ഉത്പന്നങ്ങൾ എന്ഺൽ ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻
നല്ത്കഽന് ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ര഻രക്ഷയഽും ുനഺൽ-ൂലഫ്/സ്റ്റഺൽീഡുലഺൽ ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറൽസ് കണ് ന഻
നല്ത്കഽന് ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ര഻രക്ഷയഽും ഒരഽമ഻ചാണ് ലഭ഻ക്കഽന് ഉത് ന്ങ്ങൽ.

കഽറ഻പ്പഇ
ീ ഺതഽുമഖലയ഻ലഽള വ ജനറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻യഺണ് 1980-കളുീട ഒടഽവ഻ൽ
ഽറത്ത഻റങ്ങ഻യ തങ്ങളുീട
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് ‘ീമഡ഻ീേയ഻ും’ എന് നഺമും നല്ത്ക഻യത്. കഺലന്ദ്കുമണ, ഇന്ത്യൽ
മഺര്ക്കറ്റ഻ൽ
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ മീറ്റഺരഽ ു ര് ‘ീമഡ഻ീേയ഻ും’ എന്ഺയ഻ മഺറ഻. യഥഺര്ഥ
‘ീമഡ഻ീേയ഻ും’ ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ഒരഽ ഺട് വയതയസ്തമഺയ഻ ഇന്് ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീെ വയതയസ്ത
ആവശയന്ദ് കഺരും രാ കല്ത് ന ീചയ്ക്ത ഒരഽ ഺട് തരും ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉത് ന്ങ്ങളു ട്. ഇത് മറ്റ്
ല ു രഽകള഻ലഺണ് വ഻റ്റ് ു ഺകഽന്ീതക഻ലഽും, ഒട്ടുമ഻ക്ക ഉ ുഭഺക്തഺക്കളുും തങ്ങളുീട ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ു ഺള഻സ഻ീയ ‘ീമഡ഻ീേയ഻ും’ എന്ഺണ് റയഽന്ത്.
a) എത്ഫ഻ീനഺീക്കയഺണ് ഇനപര഻രക്ഷ ഇനലഭ഻ക്കഺത്തത്?
ഇന്ത്യയ഻ീല ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻കൽ ീ ഺതഽുവ എലലഺും ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻യഽള വ
ര഻രക്ഷയഺണ്
നല്ത്കഽന്ത്, കഽറഞ്ഞത് 24 മണ഻ക്കാീറക഻ലഽും ആശഽ ന്ദ്ത഻ വഺസും ുവ ട഻ വരഽന് എലലഺ അസഽഖങ്ങള്ക്ക്കഽും
361

രഽക്കഽകള്ക്ക്കഽും
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ഽ, എയ്ക്്സ്, എട഻ഡ഻, മഺനസ഻ക വ഻ന്ദ്ഭഺന്ത്഻, ജണ്മനഺയഽള വ ുരഺഗങ്ങള്,
എന്഻വ മഺന്ദ്തുമ ഒഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വു. ൂദനുംദ഻നമഽള വ ീമഡ഻ക്കൽ ീചലവഽകൽ അഥവഺ ൂദനുംദ഻ന ആുരഺഗയ
ര഻ുശഺധനകൽ, ീസിരരയ ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ, ലഺസ്റ്റ഻ക് സര്ജറ഻, ദന്ത് ച഻ക഻ത്സ, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് യഥഺര്ഥ
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻ ര഻രക്ഷ നല്ത്ക഻ലല.
b) ീവയ഻റ്റ഻ംഗ് ഇനപ഻ര഼യ്
ന഻ലവ഻ലഽള വ ുരഺഗങ്ങള്ക്ക്ക്, ത഻മ഻രും ു ഺലഽള വ ന്ദ് ുതയകതരും അസഽഖങ്ങള്ക്ക്ക്, ഗര്ഭ ഺന്ദ്തും ന഼ക്കും ീചയാറൽ
ു ഺലഽള വ ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ നട ട഻ ന്ദ്കമങ്ങൽ, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് ന഻ര്ദ഻ഷ്ട കഺലയളവ് അതഺയത് ഒരഽ വര്ഷും മഽതൽ
നഺല് വര്ഷും വീര കഺത്ത഻ര഻ുക്ക ടതഺയ഻ട്ടു ട്. ുക്ഷ, ഒഴ഻വഺക്കലഽകളു കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഘട്ടവഽും വ഻വ഻ധ
ഇന്ഷഷവറര്മഺരഽീട അടഽത്ത് വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽും.
c) പ്പസവ ഇനീചലവഽകൾ
മ഻ക്ക ഇന്ഷഷവററഽും ന്ദ് സവ ീചലവഽകൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. ച഻ല കഺത്ത഻ര഻പ്പ് കഺലഘട്ടങ്ങള്ക്ക്ക് ുശഷും ന്ദ് സവ
ീചലവ഻നഽള വ ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന് നതഺനഽും ഉത് ന്ങ്ങളു ട്.
ച഻ല ലഺനഽകള഻ൽ ആുംബഽലന്ഷസ് ചഺര്ജഽകൽ, 4 – 5 ീേയ഻ും ഇലലഺത്ത വര്ഷങ്ങളുീട ഒടഽവ഻ൽ ീസിജനയ
ീമഡ഻ക്കൽ ീചക്കപ്പുും ലഭ഻ക്കഽും.
എചാണ്ഐവ഻ ു ഺസ഻റ്റ഼വ് വയക്ത഻കള്ക്ക്കഽും
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ദഺതഺക്കളു ട്. ഇന്ഷഷവൽ
തഽകയഽീട കഽറചാണ് ശതമഺനും അുലഺ ത഻ അലലഺത്ത ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഽും ച഻ലൽ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ഽ ട്. മ഻ക്ക
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ദഺതഺക്കളുും ഒരഽ ഺട് ഉത് ന്ങ്ങൽ വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ഽ ട്.

പ്ശത്പ഻ക്കഽക
ുശഽപപ്ത഻: ുരഺഗ഻കീള അഥവഺ രഽക്ക് റ്റ഻യവീര ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഺൽ ീസികരയമഽള വ ുഡ ീകയൽ അഥവഺ
ഇന്ഷു ഷയെ് ീകയറ഻നഽള വ നീതഺരഽ സ്ഥഺ നീത്തയഽും ആശഽ ന്ദ്ത഻ീയന്്
റയഽും, ഇത് േ഻ന഻ക്കൽ
എ്സ്റ്റഺല഻ഷ്ീമെ് (രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷന് & റഗഽുലഷന്ഷ) ആക്ട് 2010 അഥവഺ അുത ആക്ട഻ീല ീഷഡയാൽ ഓഫ് ീസക്ഷൽ
56(1)-ൽ ന്ദ് ുതയക വയവസ്ഥ ന്ദ് കഺരും തുദശ഻ക സവയുംഭരണ സ്ഥഺ നത്ത഻ീെ ക഼ഴ഻ൽ ആശഽ ന്ദ്ത഻യഺയ഻ രജ഻സ്റ്റൽ
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കണും അഥവഺ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് മ഻ന഻മും ന഻ബന്ധനകൽ ഺല഻ചാണ഻ര഻ക്കണും:
i.
ii.

24 മണ഻ക്കാറഽും ന്ദ് ഺഗഭവതയമഽള വ നഴ്സ഻ങ്ങ് സ്റ്റഺഫ഻ീെ ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും
10,00,000 തഺീഴ ജനസുംഖയയഽള വ
ട്ടണത്ത഻ൽ കഽറഞ്ഞത് 10 ക഻ടക്കുയഺടഽകാട഻യ ക഻ടത്ത഻ ച഻ക഻ത്സ
ീസികരയും ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
iii. 24 മണ഻ക്കാറഽും ൂവദദ്ധരദ്ധയമഽള വ ുഡഺക്ടറഽീട അഥവഺ ുഡഺക്ടറഽമഺരഽീട ുസവനും ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
iv. ശസ്ന്ദ്തന്ദ്ക഻യ നട ട഻കള്ക്ക്കഺയ഻ നന്ഺയ഻ സജജ഼കര഻ചാണ ഓപ്പുറഷൽ ത഼ുയറ്റൽ ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
v. ുരഺഗ഻കളുീട ൂദനുംദ഻ന റ഻ുക്കഺര്ഡ് സാക്ഷ഻ക്കഽക, അത് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻യഽീട അുംഗ഼കിത
ഉുദയഺഗസ്ഥന് ലഭയമഺക്കഽക.
3. ഇനുഡഺമ഻സ഻ലറ഻ ഇനുഹഺസ്ഡപ഻റ്റൂലുസഷന് ഇന
 ഇന
നതഺനഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉത് ന്ങ്ങൽ ുഡഺമ഻സ഻ലറ഻ ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷൽ ആനാകാലയങ്ങൽ നല്ത്കഺറഽ ട്. ഇത്
ീ ഺതഽുവ റയഽന്ത് ച഻ല ുരഺഗങ്ങളുീട അഥവഺ ര഻ക്കഽകളുീട ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്കഺയ഻ 3 ദ഻വസത്ത഻ൽ കാടഽതൽ
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അഥവഺ നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ൽ തഺമസ഻ുക്ക ട഻ വരഽന്ത഻ീനയഺണ്,
ുക്ഷ ച഻ലുപ്പഺൽ തഺീഴ
റയഽന് സഺഹചരയത്തഺൽ ഇന്ത്യയ഻ൽ ച഻ക഻ത്സ വ഼ട്ട഻ൽ നടത്ത ട഻ വരഽും:
i.

ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ുലുക്കഺ നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ുലുക്കഺ ീകഺ
ുരഺഗ഻ീയക഻ൽ അഥവഺ

ii.

ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ുലഺ നഴ്സ഻ങ്ങ് ുഹഺമ഻ുലഺ ക഻ടക്ക ീസികരയും ലഭ഻ക്കഺത്തത഻നഺുലഺ
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ടഽു ഺകഺൽ കഴ഻യഺത്ത അവസ്ഥയ഻ലഺണ്

ച഻ല സ്ഥ഻രുരഺഗങ്ങളഺയ ആസ്തമ, ന്ദ് ുമഹും, ൂഹപ്പര് ീടന്ഷഷൽ അഥവഺ ീ ഺതഽുരഺഗങ്ങളഺയ ചഽമ,
ജലുദഺഷും, ന഻, വയറ്റ഻ളക്കും, തഽടങ്ങ഻യവ ഇത഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. മ഻ക്ക കണ് ന഻കള്ക്ക്കഽും ുഡഺമ഻സ഻ലറ഻
ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന്
ര഻രക്ഷ വല഻യ ഗഽണമഽള വതഺയ഻ ുതഺന്ഺത്തത഻നഺൽ അവരത് ന഻ര്ത്തലഺക്ക഻.
ുഡഺമ഻സ഻ലറ഻ ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന്
ര഻ധ഻ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽകയഽീട കഽറചാണ് ശതമഺനമഺയ഻
ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടു ട്. ഈ തഽക ഇന്ഷഷവൽ തഽകയഽീട രമഺവധ഻ ര഻ധ഻യഺണ്.
വയക്ത഻യഽീട വയസിനുും ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത ഇന്ഷഷവൽ തഽകയഽും അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും ന്ദ് ഼മ഻യും കണക്കഺക്കഽക.
ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീെ (അഥവഺ ഒരഽ കാട്ടും ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട) റ഻സ്ക് സ്റ്റഺറ്റസഽും ആനഽകാലയത്ത഻ീെ
ര഻ധ഻യഽമഺണ് ഇത഻ീെ അട഻സ്ഥഺനും, ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീെ വരഽമഺനത്ത഻ീെ ആനഽ ഺത഻കമലല.
4. ഇനെഺമ഻ല഻ ഇനുലഺട്ട്യൂട്ട്ര് ഇനുപഺള഻സ഻കൾ
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ മീറ്റഺരഽ
ത഻പ്പഺണ് ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ു ഺള഻സ഻കൽ. ഇവ഻ീട, ഇന്ഷഷവൽ തഽക
കഽടഽുംബത്ത഻ീല എലലഺ അുംഗങ്ങള്ക്ക്കഽും കാട഻യഺണ്. ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ു ഺള഻സ഻കൽ ീ ഺതഽുവ ഭര്ത്തഺവ്, ഭഺരയ,
ര ട് കഽട്ട഻കൽ എന്഻വര്ക്കഺണ്
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽക. ച഻ല ു ഺള഻സ഻കൽ ര ട് കഽട്ട഻കീള കാടഽതലഽും,
മഺതഺ ഻തഺക്കള്ക്ക്കഽും അമ്മഺവ഻യമ്മ അമ്മഺയ഻യപ്പൽ തഽടങ്ങ഻യവര്ക്കഽും
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും. ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത
ഇന്ഷഷവൽ തഽകയഽീട ര഻ധ഻ക്കഽള വ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽക. ഓുരഺ കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങള്ക്ക്കഽും ീവുേീറ
ഇന്ഷഷവൽ തഽക നല്ത്ുക ട ുനഺൽ-ുഫ്ലഺട്ടൽ ു ഺള഻സ഻കളുീട ന്ദ് ഼മ഻യീത്തക്കഺൽ കഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽും ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ
ു ഺള഻സ഻കളുീട ആീക ന്ദ് ഼മ഻യും.

ഉദഺഹരണം
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ തന഻ക്കഽും, തീെ കഺള഻ക്കഽും, ര ട് കഽട്ട഻കള്ക്ക്കഽും ഒുരഺന്഻നഽും 2 ലക്ഷും രാ
ഇന്ഷഷവൽ തഽകയഽള വ ീവുേീറ ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻ എടഽത്തഽ. അവൽ/അവള്ക്ക്ക് 2000 മഽതൽ 4000
രാ വീര ഓുരഺ കഽടഽുംബഺുംഗത്ത഻നഽും ന്ദ് ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കണും.
ുക്ഷ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ 5 ലക്ഷും രാ ഇന്ഷഷവൽ തഽകയഽള വ ഒരഽ ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ു ഺള഻സ഻യഺണ്
ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ീതക഻ൽ, ീവുേീറ ഇന്ഷഷവൽ തഽകയഽള വ ു ഺള഻സ഻ീയക്കഺൽ ഈ ു ഺള഻സ഻യഽീട ആീക
ന്ദ് ഼മ഻യും കഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽും. ീവുേീറയഽള വ ആുരഺഗയ ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ഒരഺള്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തുമ 2 ലക്ഷും രാ യ്ക്ക്ക്
ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു, ുക്ഷ ുഫ്ലഺട്ടൽ ലഺന഻ൽ, കഽടഽുംബത്ത഻ീല നീതക഻ലഽും ഒരഺള്ക്ക്ക് ഉയര്ന് ച഻ക഻ത്സ
ീചലവ് ആവശയമഺയ഻ വന്ഺൽ അത് 5 ലക്ഷും രാ യഽീടത് വീര ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻ സവന്ത്മഺുയഺ കഽടഽുംബത്ത഻ുനഺ അഥവഺ ന്ദ്ഗാപ്പഺുയഺ ഒരഺള്ക്ക്ക് എടഽക്കഺൽ
കഴ഻യഽും. ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ഇന ുചരഺനഽള്ള ഇന പ്പഺയം ഇന 3 ഇന മഺസം ഇന മഽതല് ഇന 80 ഇന വയസ്ഡ ഇന വീരുയഺ ഇന
അത഻ല് ഇന കാടഽതുലഺ ഇന ുകഺം, ഇന അത് ഇന പല ഇന ഇന്ഷവറര്മഺര്ക്കഇ ഇന വയസ഻ീെ ഇന മഺനദണ്ഡം ഇന
പലതഺണ്.
ച഻ല ന്ദ് ുതയക
ര഻ധ഻ക്കഽള വ഻ൽ മഺന്ദ്തുമ ഇന്ഷഷവ്ൽ ീചയ്ക്ത തഽക ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു. അത് വയസിന഻ീനയഽും
ആന്ദ്ശയ഻ക്കഽും. ഉദഺഹരണത്ത഻ന് 25നഽും 40നഽും മുദ്ധയ ന്ദ് ഺയമഽള വവര്ക്ക് ഇന്ഷഷവറൽ 10 ലക്ഷുമഺ അത഻ൽ
കാടഽതുലഺ തഽക വഺദ്ധരദഺനും ീചയ്ക്ുതക്കഺും അതഽു ഺല 3 മഺസത്ത഻നഽും 5 വയസിന഻നഽും മുദ്ധയമഽള വ
ന്ദ് ഺയമഽള വവര്ക്ക് 2 ലക്ഷും.
ചട്ടങ്ങൽ കഺലഺകലങ്ങള഻ൽ മഺറഽകയഽും അത് വയതയസ്ത ു ഺള഻സ഻കള്ക്ക്കഽും ന്ദ്ഗാപ്പുകള്ക്ക്കഽും വയതയസ്ത
ര഼ത഻യ഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും. തഺന് വ഻ല്ത്ക്കഽന് ു ഺള഻സ഻കളുീട ടഺ്സ് ീബന഻ഫ഻റ്റ഻ുനക്കഽറ഻ചാണ്
നജെ഻ന് നലല
അറ഻വഽ ടഺയ഻ര഻ക്കണും, മഺന്ദ്തമലല മഺര്ക്കറ്റ഻ീല മറ്റ്
ഉത് ന്ങ്ങളുീട ടഺ്സ് ീബന഻സ഻ഫ഻റ്റ഻ീനപ്പറ്റ഻യഽും
അറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കണും.
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പ്ശത്പ഻ക്കഽക
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ആനഽകാലയങ്ങൽ നല്ത്കഽന്ഽ
വരഽമഺനത്ത഻ൽ ന഻ന്ഽും ന്ദ്
ഇന്ഷകും ടഺ്സ് ആക്ട഻ീല
ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ന് അര്ഹതയഽ

ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് ചര഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻, ു ഺള഻സ഻ ഉടമകള്ക്ക്ക് ഗവീമെ് ച഻ല
ട്. ഇത് ഒന്ഽക഻ൽ ടഺ്സ് റ഻ുബറ്റഺുയഺ അീലലക഻ൽ ടഺ്സ഻ീെ കണക്കഽകാട്ടുണ്ു ഺൽ
഼മ഻യും അടചാണത് കഽറവ് ീചയാറഺും.നറ്റവഽും ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട ആനഽകാലയും എീന്ത്ന്ഺൽ
80D ന്ദ് കഺരമഽള വ ആനഽകാലയത്ത഻ന് ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് അടചാണ
ട്.

5. ഇന ഇന്ഷവര് ഇന ീചയ്യീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇന വ ക്ത഻ ഇന
എടഽുക്കണ്ട ഇനമഽന്കരഽതലഽകൾ

ുശഽപപ്ത഻യ഻ല് ഇന

അ്മ഻റ്റഺകഽന്ുപഺൾ ഇന

‚ക ഺഷ് ഇനീലസ്ഡ ഇന ീെസ഻ല഻റ്റ഻‛ എന്ഺൽ ഇന്ഷഷവ്ൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽീട ച഻ക഻ത്സഺ ീചലവ്
ു ഺള഻സ഻യഽീട വയവസ്ഥയഽും ചട്ടവഽും ന്ദ് കഺരും ന്ദ് ഼-ഓതൂറുസഷൽ അന്ദ് ാവൽ ലഭ഻ചാണ ര഻ധ഻ വീരയഽള വ തഽക
ഇന്ഷഷവറൽ ുനര഻ട്ട് ീനറ്റ്വര്ക്ക് ീന്ദ് ഺൂവഡര്ക്ക് നല്ത്കഽും. ‘കയഺഷ്ീലസ്’ ുഹഺസ് ഻റ്റൂലുസഷന഻ൽ, ഇന്ഷഷവറൽ
നല്ത്കഽന് ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ കഺര്ഡ് അഥവഺ സ്മഺര്ട്ട് കഺര്ഡ഻ലാീട ഇന്ഷഷവ്ൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻ീയ
ആശഽ ന്ദ്ത഻ക്കഺൽ ത഻ര഻ചാണറ഻യഽും. അവര്ക്ക് ഇന്ഷഷ്വററ഻ൽ ന഻ന്ഽും മഽന്ഷകഽട്ട഻യഽള വ അനഽമത഻യഽും ലഭ഻ക്കഽും.
കയഺഷ്ീലസ് എന്ഺൽ ുഹഺസ് ഻റ്റല഻ൽ അ്മ഻റ്റഺകഽന് സമയത്ത് ഇന്ഷഷവ്ൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻ ണും ഒന്ഽും
ീകട്ട഻ വയ്ക്ക്ക ട മഺന്ദ്തമലല അശഽ ന്ദ്ത഻ ബ഻ലലുകൽ ഇന്ഷഷ്വറൽ ുനര഻ട്ട് അശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അടയ്ക്ക്കഽും.
സ഼ന് ഇന1 : ഇനക ഺഷ് ഇനീലസ്ഡ ഇനീെസ഻ല഻റ്റ഻
i.

ഇന്ഷഷവ്ൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻ ീനറ്റ്വര്ക്ക഻ൽീ ട്ട ആശഽ ന്ദ്ത഻ീയ സമ഼ ഻ചാണ് ച഻ക഻ത്സ നടത്തണും.

ii.

ഇന്ഷഷവറൽ അഥവഺ ുതഡ്
ഺര്ട്ട഻ അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറൽ നല്ത്ക഻യ഻ട്ടുള വ കഺര്ഡ് ീനറ്റ്വര്ക്ക഻ല്ത്ീ ട്ട
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ സമര്പ്പ഻ക്കണും.

iii.

ഒന്ഽക഻ൽ ഇന്ഷഷവറൽ നല്ത്ക഻യ സ്മഺര്ട്ട് കഺര്ഡ഻ീെ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ അീലലക഻ൽ ഇന്ഷഷവറൽ അഥവഺ
ുതഡ്
ഺര്ട്ട഻ അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറൽ നല്ത്കഽന് മഽന്ഷകാൽ അനഽമത഻ുയഺീട, അശഽ ന്ദ്ത഻ക്കഺൽ അ്മ഻റ്റ്
ീചയാറുും.

iv. ച഻ല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻കീള ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റ് ീചയാറുന്ത഻ന് 48 മണ഻ക്കാൽ മഽണ്ു
അറ഻യ഻ചാണ഻ര഻ക്കണും.
v.

ഇന്ഷഷവറൽ അഥവഺ ട഻ ഻എ ു ഺള഻സ഻
ീസറ്റ഻ല്ത്ീമെ഻നഽള വ നട ട഻ തഽടങ്ങഽും.

വ഻വരങ്ങൽ

ര഻ുശഺധ഻ചാണത഻നഽുശഷും

കയഺഷ്ീലസിന്

സ഼ന് ഇന2 : ഇനപണം ഇനീെയ഻ം ഇനീചയ്യുക
ഇന്ഷഷവ്ൽ
ീചയാറീപ്പട്ട
വയക്ത഻
കയഺഷ്ീലസ്
ീസറ്റ഻ൽീമെ്
ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ,
അവൽ/അയഺൽ
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ ണും ുനര഻ട്ട് അടയ്ക്ക്കണും. അത഻നഽുശഷും ആ ബ഻ലല് ഇന്ഷഷ്വറൽ അഥവഺ ട഻ ഻എ
സമര്പ്പ഻ക്കഽക അങ്ങീന
ണും ീേയ഻ും ീചയാറഺും.

കഽറ഻പ്പഇ
മഽന്കാര് ഇനഅനഽമത഻
i.

അതയഺഹ഻തങ്ങള്ക്ക്ക് ഒഴ഻ീകയഽള വ ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക് കയഺഷ്ീലസ് ീഫസ഻ല഻റ്റ഻യ഻ൽ ച഻ക഻ത്സ ുതടഺൽ
ഉുദശ഻ക്കഽന് ീനറ്റ്വര്ക്ക് ുന്ദ് ഺൂവഡര്ക്ക് ഇന്ഷഷ്വറൽ അഥവഺ ട഻ ഻എയഽീട മഽന്ഷകാൽ അനഽമത഻
ലഭ഻ക്കണും. ഇത഻ീെ ആവശയത്ത഻നഺയ഻ ഐഅൽഡ഻എ സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് മഽന്ഷകാൽ അനഽമത഻ ുഫഺമഽും
സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് റ഼യ഻ണ്ു ുഴസ്ീമെ് ുഫഺമഽും ന഻ര്ുദശ഻ചാണ഻ട്ടു ട്.
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ii.

ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന഻ര്ദ഻ഷ്ട നട ട഻ക്കഽള വ മഽന്ഷകാൽ അനഽമത഻ ലഭ഻ചാണ ു ഺള഻സ഻ ഉടമ അഥവഺ
ു ഺള഻സ഻ ഉടമ അത്തരും ഒരഽ ച഻ക഻ത്സ അശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ ീചയാറുന്ഽ ീടക഻ൽ, അത്തരും ആശഽ ന്ദ്ത഻
ീനറ്റ്വര്ക്ക് ുന്ദ് ഺൂവഡറഽീട ല഻സ്റ്റ഻ല്ത്ന഻ന്ഽും ന഼ക്കും ീചയാറഺൽ ു ഺകഽന്തഺീണക഻ൽ, ഇന്ഷഷവറൽ ു ഺള഻സ഻
ഉടമയ്ക്ക്ക് ആ ആശഽ ന്ദ്ത഻ ീനറ്റ്വര്ക്ക് ുന്ദ് ഺൂവഡറഽീട ല഻സ്റ്റ഻ൽ ഉള വുപ്പഺൽ ലഭ഻ക്കഺവഽന് കയഺഷ്ീലസ്
ീഫസ഻ല഻റ്റ഻യഽീട ആനഽകാലയങ്ങൽ നല്ത്കഽും.

കഽറ഻പ്പഇ
ീഫന്ദ്ബഽവര഻ 2013-ൽ ഐആര്ഡ഻എ
ഽറത്ത഻റക്ക഻യ ചട്ടന്ദ് കഺരും, എലലഺ ആുരഺഗയ
ു ഺള഻സ഻കള഻ലഽും തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് സവ഻ുശഷതകൽ/ഗഽണങ്ങൽ ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും:

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

i.

പ്െ഼ ഇന ലഽക്കഇ ഇന പ഻ര഼യ് എന്ത് ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന് ുഡഺക്കഽീമെ് ലഭ഻ചാണ ത഼യത഻ മഽതൽ 15 ദ഻വസങ്ങൽ.
ഈ കഺലയളവ഻ൽ, ു ഺള഻സ഻ തഽടരുണഺ ുവ ടുയഺ എന്് ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ന് ത഼രഽമഺന഻ക്കഺും. ു ഺള഻സ഻
തഽടുര ട എന്് അയഺൽ ത഼രഽമഺന഻ചാണഺൽ, ീചലവഽകളുീട തഽക കഽറചാണത഻നഽുശഷും മഽഴഽവൽ ന്ദ് ഼മ഻യവഽും
ത഻ര഻ീക നല്ത്കഽും.

ii.

30 ഇന ദ഻വസീത്ത ഇന ുപ്ഗസ്ഡ ഇന പ഻ര഼യ് കഺലഺവധ഻ ത഼ര്ന്് കഴ഻ഞ്ഞ എലലഺ ു ഺള഻സ഻കള്ക്ക്കഽും
ഽതഽക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ലഭ഻ക്കഽും.

iii.

ൂലത് ഇനൂടം ഇനകവുറമെ എലലഺ ു ഺള഻സ഻കള്ക്ക്കഽും ന഻ര്ബന്ധമഺണ്.ച഻ല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വ഻ഭഺഗങ്ങള്ക്ക്ക്
രമഺവധ഻ ന്ദ് ഺയ ര഻ധ഻ ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടു ീടക഻ൽ ആ അുംഗത്ത഻ീന ഇന്ഷഷവറൽ മീറ്റഺരഽ അനഽുയഺജയമഺയ
ഉത് ന്ത഻ുലക്ക് മഺറൽ ആവശയീപ്പടഽും, അതഽും തഽടര്ന്ഽള വ വര്ഷങ്ങള഻ലഽും
ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഺനഽള വ
ീന്ദ്കഡ഻ുറ്റഺടഽകാട഻.

iv. എലലഺ ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻കള്ക്ക്കഽും ുനഺമ഻ുനഷനഽള്ള ീസികരയും ഉ ടഺവണും.
v.

കസ്റ്റമര് ഇന ഇനഇന്െര്ുമഷന് ഇനസമിററ഻ ന്ദ്കമ഼കര഻ക്കണും.

vi. എലലഺ ഉത് ന്ത്ത഻ീെ കാീടയഽും ആനഽകാലയങ്ങൽ, ചട്ടങ്ങളുും വയവസ്ഥകളുും ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻ ഒരഽുപജ്഻ല് ഇന
കവ഻യഺീതയഽള്ള ഇനലഘഽുലഖ നല്ത്കണും.
6. ഇനപ്ഗാപ്പഇ ഇനുുരഺഗ  ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുപഺള഻സ഻
ന്ദ്ഗാപ്പ് ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻ ലഭ഻ക്കഽന്ത് ന്ദ്ഗാപ്പുകള്ക്ക്ക്/ അുസഺസ഻ുയഷനഽകള്ക്ക്ക്/
സ്ഥഺ നങ്ങൽക്ക്/വയവസഺയങ്ങള്ക്ക്കഽമഺണ്, അവര്ക്ക് ഒരഽ ുമലധ഻കഺര഻ ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും
ര഻രക്ഷ
നല്ത്കഽന്ത഻ന്
ആവശയമഺയ
അന്ദ്തയഽും
അളുകൽ
ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
അുംഗ഼കഺരും
ലഭ഻ചാണ
വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽീ ട്ടഺതഺയ഻ര഻ക്കണും ന്ദ്ഗാപ്പ്.
ന്ദ്ഗാപ്പ് ു ഺള഻സ഻കൽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ീെ/ അുസഺസ഻ുയഷീെ/ സ്ഥഺ നത്ത഻ീെ/ വയവസഺയത്ത഻ീെ (ഇന്ഷഷവറൽസ്
എടഽക്കഽന്ൽ) ു ര഻ൽ അുംഗങ്ങളുീടയഽും അവരഽീട കഽടഽുംബഺുംങ്ങളുീടയഽും (ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻കൽ)
ു രഽകൽ ു ഺള഻സ഻യഽീട ഭഺഗമഺയ഻ ുചര്ക്കഽും.
ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടറഽകളുും ഒന്഻ൽ കാടഽതൽ ആളുകളുള വ മുറ്റത് ു ഺള഻സ഻യഽും ന്ദ്ഗാപ്പ഻ൽീ ടഽും. ഈ ു ഺള഻സ഻യഽീട
ര഻രക്ഷ ീ ഺതഽുവ ച഻ല ഉ ഺധ഻കുളഺടഽകാട഻യഽള വ വയക്ത഻ഗത ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻യഽുടത്
തീന്യഺയ഻രക്കഽും.
ുക്ഷ ച഻ല ഇന്ഷഷവറൽ കഽീറ ഇളവഽകൽ അഥവഺ അധ഻കമഺയഽള വ
ര഻രക്ഷകളുും അനഽവദ഻ക്കഽും. ന്ദ്ഗാപ്പ്
ു ഺള഻സ഻കള്ക്ക്ക് ച഻ല അധ഻ക ഉ ഺധ഻കൽ ഇന്ഷഷവറൽ ചഽമത്തഽന് സഺഹചരയവഽമഽ ട്.

കഽറ഻പ്പഇ
ഐഡെഇറ഻ ഇനകഺര്ഡഽം ഇനസ്ഡമഺര്ട്ട്യൂട്ട്ഇ ഇനകഺര്ഡഽം
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i.

കയഺഷ്ീലസ് ീസികരയും ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന്, ഇന്ഷഷവ്ൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻ക്ക് ഇന്ഷഷവറൽ ഒരഽ ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ
കഺര്ഡ് ു ഺള഻സ഻ നല്ത്ക഻യത഻നഽുശഷമഽള വ 15 ദ഻വസത്ത഻നകും, ട഻ ഻എ വഴ഻ുയഺ ുനര഻ുട്ടഺ നല്ത്കണും.

ii. ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ കഺര്ഡ഻ൽ ീ ഺതഽുവ ു ഺള഻സ഻ ഉടമയഽീട വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും ഇന്ഷഷവററഽീട ുലഺുഗഺയഽും
ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
iii. ു ഺള഻സ഻യഽീട ഉ ഺധ഻കൽ അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും കഺര്ഡ഻ീെ ന്ദ് ഺബലയും അത് സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ
ഽതഽക്കണും. ഇന്ഷഷ്വറൽ ത഻ര഻ചാണറ഻യൽ കഺര്ഡ഻ന് കരും ച഻ലുപ്പഺൽ സ്മഺര്ട്ട് കഺര്ഡഺയ഻ര഻ക്കഽും നല്ത്കഽക.

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന2
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയ഻ൽ നതഺണ് ുഡ ീകയൽ ീസെറ഻ൽ ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്ത്?
I. കഺന്ഷസൽ
II. ത഻മ഻രും
III. തളര്വഺതും
IV. ഹിദയ സ്തുംഭനും

C. വ഻ുദശയഺപ്ത ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
നമ്മൽ അവധ഻ക്കഺലും ആുഘഺഷ഻ക്കഺൽ അഥവഺ ബ഻സ഻നസിന് യഺന്ദ്തയ്ക്ക്ക് വ഻ുദശത്ത് ു ഺകഽണ്ു ഺൽ, നമ്മഽീട
മനസിന഻ലഽ ടഺകഽന് ച഻ന്ത് ച഻ല കഺരയങ്ങൽ ശര഻യഺയ഻ നടക്ക഻ലല എന്തഺണ്.
ുക്ഷ, വ഻ുദശത്ത്
സ് ചര഻ക്കഽണ്ു ഺൽ ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺുവ ട ര഼ത഻യ഻ലഽള വ നീതക഻ലഽും അസഽഖുമഺ അ കടുമഺ
സുംഭവ഻ചാണഺൽ, ന്ദ് ുതയക഻ചാണ് യഽഎസിന്എയ഻ുലഺ കഺനഡയ഻ുലഺ ആീണക഻ൽ ച഻ക഻ത്സ ീചലവ് തഺങ്ങഺൽ കഴ഻യ഻ലല.
വ഻ുദശയഺന്ദ്ത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ു ഺള഻സ഻കളുമഽ ട്

ഈ

ആവശയും

ന഻റുവറ്റുും.

സവുദശയഺന്ദ്തയ്ക്ക്ക്

ര഻രക്ഷ

ലഭ഻ക്കഽന്

1. എത്ഫ഻ീനഺീക്കയഺണ് ഇനവ഻ുദശയഺപ്ത ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനപര഻രക്ഷ ഇനനല്കഽന്നത്?
വ഻ുദശയഺന്ദ്തയ഻ൽ ഒരഽ വയക്ത഻ക്ക് ുനര഻ുട ട഻ വരഺവഽന് എലലഺ ഘടകങ്ങീളയഽും സമനവയ഻പ്പ഻ചാണ് ജനറൽ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻കൽ വ഻വ഻ധ ലഺനഽകുളഺടഽകാട഻യ വ഻ുദശയഺന്ദ്ത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുന്ഽ ട്.
ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന് ച഻ല കഺരയങ്ങളഺണ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:










അ കട മരണും / ൂവകലയും,
ീ ീട്ടന്് ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ ന്ദ് ുവശ഻പ്പ഻ുക്ക ട അവസ്ഥ,
ന്ദ് തയഺനയ഻ക്കൽ (ത഻ര഻ീക ീകഺ ടഽവരഽക),
തട്ട഻ീകഺ ടഽു ഺകല഻നഽള വ ര഻രക്ഷ,
ീ ീട്ടന്ഽ ടഽകഽന് ദന്ത്ുരഺഗും,
യഺന്ദ്തഺസമഺനങ്ങള് നഷ്ടീപ്പടഽക അഥവഺ ലഭ഻ക്കഺൽ കഺലതഺമസും ഉ ടഺകഽക,
യഺന്ദ്ത റദഺക്കഽക അഥവഺ കഺലതഺമസമഽ ടഺവഽക,
ഺസ്ു ഺര്ട്ടുും മറ്റ് ുരഖകളുും നഷ്ടീപ്പടഽക,
വസ്തഽക്കള്ക്ക്കഽും സവകഺരയ നഺശനഷ്ടത്ത഻നഽും ുതഡ് ഺര്ട്ട഻ ബഺദ്ധയത, തഽടങ്ങ഻യവ

ഒറ്റയ്ക്ക്ക് യഺന്ദ്ത ീചയാറുന് അഥവഺ കാട്ടുകഺുരഺുടഺപ്പും യഺന്ദ്ത ീചയാറുന്വര്ക്ക് ഒരഽ ഺട് ലഺനഽകൽ വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറുന്ഽ; സ഼ന഻യൽ സ഻റ്റ഻സണ഻ന് അവധ഻ക്കഺല യഺന്ദ്ത അഥവഺ ബ഻സ഻നസ് യഺന്ദ്ത഻കര്ക്ക് ബ഻സ഻നസ് ലഺനഽകൽ;
വ഻ുദശത്ത് ഠ഻ക്കഺൽ ു ഺകഽന് വ഻ദയഺര്ഥ഻കള്ക്ക്ക് (സ്റ്റഡ഻ ലഺന്ഷ) അവരഽീട രക്ഷ഻തഺക്കൽക്കഽും.
ച഻ല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ദഺതഺക്കള്ക്ക്ക് ീന്ദ് ഺീപ്പഺസൽ സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻ന് മഽണ് ് സ഼ന഻യൽ സ഻റ്റ഻സൽ ീമഡ഻ക്കൽ
ീചക്കപ്പ് നടക്കഺൽ ആവശയീപ്പടഽും. ച഻ല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ദഺതഺക്കൽ വയക്ത഻കള്ക്ക്കഺയ഻ , എലലഺ
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ീസികരയങ്ങുളഺടഽകാട഻ ന്ദ് ുതയക യഺന്ദ്ത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുും. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ീഷയന്ഷീജൽ
അന്ത്ഺരഺന്ദ്ഷ്ട വ഼സയ഻ൽ യഺന്ദ്ത ീചയാറുന്വര്ക്ക്.
ന഻രത്ഫരം ഇനയഺപ്ത ഇനീചയ്യുന്ന ഇനവ വസഺയ഻കൾക്കഽള്ള ഇനലഺനഽകൾ.
ഇീതഺരഽ വഺര്ഷ഻ക ു ഺള഻സ഻യഺണ്, വയവസഺയ഻കൽ/മഽതലഺള഻മഺൽ ഇന്ത്യക്ക് ീവള഻യ഻ൽ ന഻രന്ത്രും യഺന്ദ്ത
ീചയാറുന് ഉുദയഺഗസ്ഥര്ക്ക് ുവ ട഻ എടഽക്കഽന് ു ഺള഻സ഻കൽ. വര്ഷത്ത഻ൽ ഒരഽ ഺട് തവണ വ഻ുദശയഺന്ദ്ത
നടത്തഽന് വയക്ത഻കൽക്കഽും ഈ ര഻രക്ഷ എടഽക്കഺും. ഒരഽ വര്ഷത്ത഻ൽ എന്ദ്ത യഺന്ദ്ത ീചയാറഺീമന്ത഻നഽും ഓുരഺ
യഺന്ദ്തയ഻ലഽും എന്ദ്തനഺൽ വ഻ുദശത്ത് തങ്ങഺീമന്ഽള വത഻നഽും ര഻ധ഻യഽ ട്.
ആനഽവൽ ഡ഻േുറഷൽ ു ഺള഻സ഻യഽീട
ര഻രക്ഷ ഇന്് വളീര ജനന്ദ് ഻യമഽള വതഺണ്, ഒരഽ വര്ഷത്ത഻ൽ ഒരഽ
കണ് ന഻യഽീട ഉുദയഺഗസ്ഥൽ ദ഻വസത്ത഻ൽ എന്ദ്ത മണ഻ക്കാൽ യഺന്ദ്ത ീചയാറുന്ഽ എന്ത഻ീന അട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻
മഽന്ഷകാൽ ന്ദ് ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഺും.
ഓുരഺ ഉുദയഺഗസ്ഥരഽും എന്ദ്ത ദ഻വസും യഺന്ദ്ത ീചയ്ക്ീതന് അഴ്ചയ഻ുലഺ ര ടഺഴ്ച കാടഽണ്ു ഺുഴഺ ഡ഻േയൽ
ീചയാറുകയഽും ന്ദ് ഼മ഻യും മഽന്ഷകാറഺയ഻ അ്ജസ്റ്റ് ീചയാറണും. ദ഻വസങ്ങൽ കണക്കഺക്കഽന് കഺരയത്ത഻ലഽും
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ വയവസ്ഥകളു ട്.
മഽകള഻ൽ റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ു ഺള഻സ഻കൽ ബ഻സ഻നസിന് അഥവഺ അവധ഻ക്കഺല യഺന്ദ്തയ്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തുമ ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു.
2. ഇനഒഴ഻വഺക്കഽന്നവ
യഺന്ദ്ത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീ ഺതഽുവ ന഻ലവ഻ലഽള വ അസഽഖും, ുഡഺക്ടറഽീട ഉ ുദശുത്തഺടഽകാട഻ യഺന്ദ്ത ീചയാറൽ
അഥവഺ ച഻ക഻ത്സക്കഺയഽള വ യഺന്ദ്ത എന്഼ ഘടകങ്ങൽ ഒഴ഻വഺക്കഽും. ആംതൃഹതയ, മദയവഽും മയക്കഽമരഽന്ഽും
ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്തഽവഴ഻ ഉ ടഺകഽന് അസഽഖും അഥവഺ
ര഻ക്ക്, സഺഹസ഻ക വ഻ുനഺദങ്ങള഻ൽ നൽീപ്പടൽ
എന്഻വീയലലഺും ഇത് ഒഴ഻വഺക്കഽും.
ുക്ഷ, മഽന്ഷകാട്ട഻യഽള വ അറ഻യ഻ുപ്പഺീടയഽും ന്ദ് ഼മ഻യും ചഽമത്ത഻ ന്ദ് ുതയക
അനഽമത഻ ുനട഻യത഻നഽുശഷും കഺയ഻ക ന്ദ് വര്ത്തനങ്ങള഻ൽ ീകടഽക്കഽന്ത഻നഽള വ യഺന്ദ്തയ്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവറൽ ര഻രക്ഷ
നല്ത്കഽും.

കഽറ഻പ്പഇ
ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ക്ക് യഺന്ദ്തഺസഺമന്ദ്ഗ഻കള്ക്ക്കഺയ഻ ന്ദ് ുതയകും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഺൽ
വയതയഺസും എീന്ത്ന്ഺൽ വ഻ുദശത്തഽും ഇന്ത്യയ഻ലഽും ഉടന഼ളമഽള വ യഺന്ദ്തയ഻ൽ ഈ ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.

കഴ഻യഽും.

3. ഇനഇന്ഷവര് ഇനതഽകയഽം ഇനപ്പ഼മ഻യവഽം
യഽഎസ്എയഽും കഺനഡയഽും ഉള്ക്പ്പീട ുലഺകീമണ് ഺടഽും ഈ ു ഺള഻സ഻യഽീട
ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും. മ഻ക്ക
വ഻ുദശയഺന്ദ്ത ു ഺള഻സ഻കളുും ഇന്ത്യീയ ഒഴ഻വഺക്കഽും. ഓുരഺ വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽും, ഓപ്ഷനഽകള഻ൽ ന഻ന്ഽും ഇന്ഷഷവൽ
തഽക ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന്ത഻നഽള വ അവസരും ലഭ഻ക്കഽും.
ീ ഺതഽുവ, ഈ
ര഻രക്ഷ അവശയമഽള വ
ആരുംഭ഻ക്കഽന്ത് യഺന്ദ്ത തഽടങ്ങഽണ്ു ഺഴഽും
ര഻രക്ഷയഽീട കഺലഺവധ഻ ത഼രഽണ്ു ഺൽ,
വയസിന഻ീനയഽും, എന്ദ്ത ദ഻വസും യഺന്ദ്ത
എന്ത഻ീെയഽും അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്.

അന്ദ്തയഽും ദ഻വസുത്തക്കഺണ്,
ുക്ഷ
ര഻ധ഻യഽ ട്.
ര഻രക്ഷ
അവസഺന഻ക്കഽന്ത് ഇന്ത്യയ഻ൽ ത഻ര഻ീക എത്തഽണ്ു ഺൽ അഥവഺ
ആദയും വരഽന്ത് നതഺുണഺ അത്.
ര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഽള വ തഽക
ീചയാറുന്ഽീവന്ത഻ീനയഽും നത് രഺജയമഺണ് സരര്ശ഻ക്കഽന്ത്

ന്ദ് ഼മ഻യും ന഻രക്കഽകൽ
ര഻രക്ഷയഽീട ലഺനഽും വ഻ഭഺഗവഽും, വയസ്, യഺന്ദ്തയഽീട കഺലഺവധ഻ തഽടങ്ങ഻യത്
അനഽസര഻ചാണഺണ്. വ഻ുദശത്ത് ുജഺല഻യഽീട ആവശയത്ത഻ന് ു ഺകഽന്വരഽീടയഽും ബ഻സ഻നസിന് യഺന്ദ്ത഻കരഽീടയഽും
ടാറ഻സ്റ്റുകളുീടയഽും വ഻ദയഺര്ഥ഻കളുീടയഽും ൂകയാറ഻ൽ ന഻ന്ഽും ന്ദ് ഼മ഻യും സവ഼കര഻ക്കഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കണ് ന഻കൽക്ക് ന്ദ് ുതയകും ചട്ടും അഥവഺ ര഼ത഻യഽ ട്. എുംുലഺയ഻ീമെ് ലഺൽ ഒഴ഻ീകയഽള വവയ്ക്ക്ക് ഇന്ത്യൽ
രാ യഺയ഻ ന്ദ് ഼മ഻യും അടയ്ക്ക്കഺും, എുംുലഺയ഻ീമെ് ലഺനഽകഺൽ ന്ദ് ഼മ഻യും ുഡഺളറഺയ഻ അടയ്ക്ക്കണും.

367

ഈ ു ഺള഻സ഻കളുീട ക഼ഴ഻ലഽള വ ആുരഺഗയവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ീേയ഻മഽകൽ കയഺഷ്ീലസഺണ്, ഇന്ഷഷവറൽ ന്ദ് മഽഖ
രഺജയങ്ങള഻ീല ീനറ്റ്വര്ക്ക഻ൽീപ്പട്ട അന്ത്ഺരഺന്ദ്ഷ്ട ുസവനദഺതഺക്കളുമഺയ഻ ു ഺള഻സ഻യഽീട ുമൽ ുസവനും നല്ത്കഺൽ
കരഺറ഻ൽ നര്ീപ്പട്ട഻ട്ടു ട്.

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന3
വയവസഺയ഻കമഺയ഻
ശര഻യഺയ഻ട്ടുള വത്?

ന഻രന്ത്രും യഺന്ദ്ത ീചയാറുന്വരഽീട ലഺന഻ൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയ഻ൽ നതഺണ്

I. അത് ഒരഽ യഺന്ദ്തയ്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തുമ ന്ദ് ഺബലയമഽള വു.
II. ഇത് 6 യഺന്ദ്തകള്ക്ക്ക് അഥവഺ 6 മഺസുത്ത, ആദയും വരഽന്ത് നത്, ന്ദ് ഺബലയുമയഽള വു.
III.
രമഺവധ഻ യഺന്ദ്തകളുീട
ര഻ധ഻ുയഺടഽകാട഻യ അുനകും യഺന്ദ്തകൽ നടത്തഺൽ കഴ഻യഽന് ഒരഽ വഺര്ഷ഻ക
ു ഺള഻സ഻യഺണ഻ത്.
IV. അുനകും യഺന്ദ്തകൽ നടത്തഺൽ കഴ഻യഽന് ഒരഽ വഺര്ഷ഻ക ു ഺള഻സ഻യഺണ഻ത്,
ുക്ഷ ആദയീത്ത
ീേയ഻ുമഺടഽകാട഻ അവസഺന഻ക്ക

D. ീഹൌസ്ഡുഹഺൾുഡഴ്സ്ഡ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
a. റ഼ുട്ട്യൂട്ട്യ്ല് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനഉത്പന്നങ്ങൾ
ച഻ല ന്ദ് ുതയക തഺത് രയങ്ങൽ സുംരക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ച഻ല വയക്ത഻ൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻കൽ വഺങ്ങഺറഽ ട്.
ഇത്തരും ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽകള്ക്ക്ക് ീചറ഻യ സണ് ത്ത഻ക അഥവഺ കചാണവട തഺത് രയങ്ങൽ ഉ ീടക഻ലഽും ഇത്
വയക്ത഻കള്ക്ക്കഺണ് വ഻ൽക്കഽന്ത്.ച഻ല മഺര്ക്കറ്റുകള഻ൽ ഇത് ‘ീചറ഻യ ട഻ക്കറ്റ്’ ു ഺള഻സ഻കൽ അഥവഺ ‘ീചറഽക഻ട
ു ഺള഻സ഻കൽ’ അഥവഺ ‘ീചറഽക഻ട ഉത് ന്ങ്ങൽ’ എന്ഺണ് അറ഻യീപ്പടഽന്ത്. വ഼ട഻ീെ, ുമഺുട്ടഺൽ കഺറഽകളുീട,
ഇരഽചന്ദ്കവഺഹനങ്ങളുീട, ീചറ഻യ കചാണവടങ്ങളുീട ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽകൽ ഈ വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഺണ് വരഽന്ത്. ഈ
ഉത് ന്ങ്ങൽ വയക്ത഻ഗത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വ഻ല്ത്ക്കഽന് നജെ഻കൽ/ വ഻തരണശിഖലകലഺണ്, കഺരണും അുത
വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽീപ്പട്ട ഉ ുഭഺക്തഺക്കളഺണ് ഈ ു ഺള഻സ഻കൽ വഺങ്ങഽന്ത്.
b. ീഹൌസ്ഡുഹഺൾുഡഴ്സ്ഡ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
a) എത്ഫഽീകഺണ്ടഇ ഇന ീഹൌസ്ഡുഹഺൾുഡഴ്സ്ഡ ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന നമഽക്കഇ ഇന ുവശ മഺയ഻ ഇന
വരഽന്നഽ?

പ്ശത്പ഻ക്കഽക
‘ീനയ഻ം് ഇനുപര഻ൾസ്ഡ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുപഺള഻സ഻’ ഇന
i.

ു ഺള഻സ഻യ഻ല് റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് വ഻ ത്തഽകൽ അഥവഺ സരര്ഭങ്ങൽ മാലമഽ ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക്
മഺന്ദ്തുമ ീഹിസ്ുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻ ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽകയഽള വു. ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്
അ കടങ്ങളുീട ു ര് എടഽത്ത് റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽും.

ii.

ീനയ഻ുംഡ് ു ര഻ള്ക്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻ വ഻ശഺലമഺയ ു ഺള഻സ഻കൽക്ക് സമഺന്ത്രമഺയഽളള കഽറഞ്ഞ
ീചലവ഻ൽ വഺങ്ങഺൽ കഴ഻ുഞ്ഞക്കഺവഽന് ര഻രക്ഷയഺണ്.

‘എലലഺ ഇനറ഻സ്ഡകഽകളും’
i.

‚എലലഺ റ഻സ്കഽകളുും‛ എന്ത് ീകഺ ട് അര്ഥമഺക്കഽന്ത് കരഺറ഻ൽ ന്ദ് ുതയകും ഒഴ഻വഺക്കഺത്ത നീതഺരഽ
റ഻സ്ക഻നഽും ഓുട്ടഺമഺറ്റ഻കഺയ഻
ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, എലലഺ റ഻സ്കഽകള്ക്ക്കഽും
ര഻രക്ഷ
നല്ത്കഽന് ീഹിസ്ുഹഺള്ക്ഡ് ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് തയക്ഷത്ത഻ൽ ന്ദ് ളയ
ര഻രക്ഷ ഒഴ഻വഺക്ക഻യ഻ീലലക഻ൽ, അുപ്പഺൽൽ
വ഼ട഻ന് ന്ദ് ളയ ദഽര഻തും സുംഭവ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
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ii.

ഒരഽ ന്ദ് ുതയക തരും
ഒഴ഻വഺക്കഽകയഽള വു .

ഇന്ഷഷവറസ഻ൽ,

കരഺറ഻ൽ

ന്ദ് ുതയകും

റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്

റ഻സ്ക്കഽകീള

മഺന്ദ്തുമ

iii.

എലലഺ റ഻സ്ക്കഽകള്ക്ക്കഽും
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആണ് ത഼ര്ചാണഺയഽും നറ്റവഽും വ഻ശഺലമഺയ
ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന് ു ഺള഻സ഻.

നമ്മൽ സവപ്നും കഺണഽന്തഽും നമ്മഽീട ഓര്മ്മകീള സാക്ഷ഻ക്കഽന് കലവറയഺണ് വ഼ട്. ഒരഽ വ഼ട് സവന്ത്മഺക്കഽക
എന്ത് മ഻ക്ക ആളുകളുീടയഽും ച഻ലകഺല അഭ഻ലഺഷമഺണ് മഺന്ദ്തമലല ഒരഽ വയക്ത഻യഽീട വളീര ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട
ധന രമഺയ ത഼രഽമഺനമഺണ഻ത്. നമ്മള഻ൽ മ഻ക്കവരഽും വ഼ട് വഺങ്ങഺനഺയ഻ ുഹഺും ുലഺൽ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽും. ഒരഽ
ുഹഺും ുലഺണഺണ് നമ്മഽീട ജ഼വ഻തത്ത഻ീല നറ്റവഽും വല഻യ ബഺദ്ധയത, കഺരണും ഇത് ത഼രഺൽ വളീര
കഺലീമടഽക്കഽും. ുഹഺും ുലഺൽ എടഽക്കഽന്ത഻ന് ുലഺണ഻ീെ സഽരക്ഷയ്ക്ക്കഺയ഻ നമ്മൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽത്ത് ബഺക഻ൽ
നല്ത്ുക ടതഽ ട്.
വ഼ട് മഺന്ദ്തമലല, വ഼ട്ട഻ീല മറ്റ് സഺമന്ദ്ഗ഻കളുും വളീര ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ടതഺണ്. ഒരഽ വ഼ട്ട഻ൽ ഫര്ണ഻ചാണറഽകളുും ട഻വ഻,
ന്ദ്ഫ഻്ജ്, വഺഷ഻ുംഗ് ീമഷ഼ൽ തഽടങ്ങ഻യ വ഻ല ഻ട഻പ്പുള വ ഉ കരണങ്ങളുമഽ ടഺവഽും. മഺന്ദ്തമലല സവര്ണഺഭരണങ്ങളൽ,
ീവള വ഻യഺഭരണങ്ങൽ, ഛഺയചാണ഻ന്ദ്തങ്ങൽ ു ഺീലഽള വ കലഺസിഷ്ട഻കൽ തഽടങ്ങ഻യവയഽും ഉ ടഺവഺും. ഇീതഺീക്ക
അഗ്ന഻ബഺധ, ഭാകണ് ും, ന്ദ് ളയും, തഽടങ്ങ഻യവ മാലും ുകടഽ ഺട് സുംഭവ഻ുചാണക്കഺും അഥവഺ ുമഺഷണും ു ഺകഺനഽും
സഺദ്ധയതയഽ ട്. കഽടഽുംബത്ത഻ീെ സണ് ഺദയും മഽടക്ക഻യഺണ് ഇീതലലഺും വഺങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽന്ത്, അത് നഷ്ടീപ്പട്ടഺൽ
സഺണ് ത്ത഻കമഺയ഻
വളീരയധ഻കും
ബഽദ്ധ഻മഽുട്ട ട഻വരഽും.
മഽകള഻ൽ
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്
അവസ്ഥീയ
ുനര഻ടഽന്ത഻നഽള വ നറ്റവഽും വ഻ശഺലമഺയ ു ഺള഻സ഻യഺണ് ീഹിസ്ുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്.
b) എത്ഫ഻ീനഺീക്കയഺണ് ഇന ീഹൌസ്ഡുഹഺൾുഡഴ്സ്ഡ ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുപഺള഻സ഻യഽീട ഇന
ക഼ഴ഻ല് ഇനവരഽന്നത്?

കഽറ഻പ്പഇ
പഺുക്കമെ ഇനഅഥവഺ ഇനഅന്പര്ല ഇനുപഺള഻സ഻കൾ
i.

ഺുക്കജ് അഥവഺ അണ് ര്ല ു ഺള഻സ഻കൽ ഒരഽ ഺട്
ക഼ഴ഻ൽ ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.

ii.

ഉദഺഹരണത്ത഻ന് ീഹിസ്ുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ു ഺള഻സ഻, ുഷഺപ്പ്ക഼ുപ്പഴ്സ് ു ഺള഻സ഻, ഓഫ഼സ്
ഺുക്കജ്
ു ഺള഻സ഻, തഽടങ്ങ഻യ
ര഻രക്ഷകൽ ഒരഽ ു ഺള഻സ഻യഽീട ക഼ഴ഻ൽ ീകട്ട഻ടങ്ങൽ, മറ്റ് വസ്തഽക്കൽ,
തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.

iii. ഇത്തരും ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ ച഻ല വയക്ത഻ഗത
iv.

ര഻രക്ഷകൽ സുംുയഺജ഻പ്പ഻ചാണ് ഒറ്റ ുഡഺക്കഽീമെ഻ീെ

ര഻രക്ഷ അഥവഺ ബഺദ്ധയത

ഺുക്കജ് ര഻രക്ഷകള്ക്ക് ച഻ല ീ ഺതഽ ചട്ടങ്ങളുും വയവസ്ഥകളുും ഉ
വ഻ഭഺഗങ്ങൽക്കഽും ന്ദ് ുതയകും വയവസ്ഥകളുും ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.

ര഻രക്ഷ ഉ ടഺുയക്കഽും.
ടഺയ഻ര഻ക്കഽും അതഽു ഺീല ഓുരഺ

ീഹിസ്ുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വ഼ട഻ീെ ഘടനകള്ക്ക്കഽും മറ്റ് സഺമന്ദ്ഗ഻കള്ക്ക്കഽും അഗ്ന഻ബഺധ, കലഺ ും,
ൂ പ്പ് ീ ഺട്ട഻ീത്തറ഻, ഭാകണ് ും, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക്
ര഻രക്ഷ നൽകഽും. ഘടന കാടഺീത,
഻ട഻ചാണു റ഻, വ഼ട്
കഽത്ത഻ത്തഽറക്കൽ, ുമഺഷണും, ീകഺള വ, എന്഻വയ്ക്ക്കഽും ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
ീഹിസ്ുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന്ദ് കഺരും അണ഻യഽന് അഥവഺ ുലഺക്കറ഻ൽ സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്
ആഭരണങ്ങളുും ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുും. ഽരഺതന വസ്തഽക്കള്ക്ക്കഽും കലഺസിഷ്ട഻കള്ക്ക്കഽും ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
ീഹിസ്ുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സവകഺരയ യഺന്ദ്ത സഺമന്ദ്ഗ഻കൽ നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻ീനത഻ീരയഽും, ഇുലഺുന്ദ്ടഺണ഻ക്
ഉ കരണങ്ങള് യന്ദ്ന്ത്തകരഺറ് മാലവഽും ൂവദയഽത഻ ന്ദ് ം  നും മാലവഽും ുകട്
റ്റുന്ത഻ീതത഻ീരയഽും
ര഻രക്ഷ
നല്ത്കഽും. ച഻ല ഇന്ഷഷവറര്മഺൽ ീ ഡൽ ൂസക്ക഻ള഻നഽും സവകഺരയ അ കടങ്ങള്ക്ക്കഽും ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട
നഷ്ട ര഻ഹഺരത്ത഻നഽും ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ഽ ട്.
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അഗ്ന഻ബഺധ, മ഻ന്ൽ, ീ ഺട്ട഻ീത്തറ഻, വ഻മഺനും തകര്ന്് വ഼ഴഽകുയഺ ഫലമഺയഽള വ ുക് ഺട് (ീ ഺതഽുവ ഫ്ല്സഺ
എന്റ഻യീപ്പടഽന്ഽ);
ീകഺടഽകഺറ്റ്,
ന്ദ് ുക്ഷഺഭും,
ന്ദ് ളയും,
ീവള വീ ഺക്കും
(ീ ഺതഽുവ
എസ഻എഫ്എ
എന്റ഻യീപ്പടഽന്ഽ); ീകഺള വ എന്഼ നഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഺണ് സഺധഺരണയഺയ഻
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽക. കണ് ന഻കള്
അനഽസര഻ചാണുും ു ഺള഻സ഻കൽ അനഽസര഻ചാണുും
ര഻രക്ഷ വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽും. വ഻ല ഻ട഻പ്പുള വ വ഼ടഽകളുള വ
ഉയര്ന് സഺണ് ത്ത഻കുശഷ഻യഽള വവൽ ദ഻നുംന്ദ് ത഻ കാടഽന്ത഻നഺൽ, ഇത്തരും ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽകളുീട ആവശയകതയഽും
കാട഻ീകഺ ട഻ര഻ക്കഽകയഺണ്.

കഽറ഻പ്പഇ
ീലറ്റ് ഗ്ലഺസിനുും ീടല഻വ഻ഷൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽും, ഈ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ ക഼ഴ഻ൽ
ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്തഺീണക഻ലഽും,
ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ുവണീമക഻ൽ ന്ദ് ുതയകമഺയ഻ ര഻രക്ഷ എടഽക്കഺവഽന്തഺണ്. ഭ഼കരന്ദ് വര്ത്തനും
ാര്ണമഺയ഻ ഒഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ടുള വതഺണ്, ുക്ഷ ഒരഽ കാട്ട഻ുചാണര്ക്കലഺയ഻ ുവണീമക഻ൽ ുചര്ക്കഺും.
c) ഇന്ഷവര് ഇനീചയ്ത ഇനതഽകയഽം ഇനപ്പ഼മ഻യവഽം

പ്ശത്പ഻ക്കഽക
എങ്ങീനയഺണ് ഇനഒരഺൾ ഇനഇന്ഷവര് ഇനതഽക ഇനഉറപ്പ഻ക്കഽന്നത്?
i.

ii.

ീ ഺതഽുവ, ഇന്ഷഷവൽ തഽക ന഻ശ്ചയ഻ക്കഺൽ ര ട് ര഼ത഻കളു ട്. ഒന്് മഺര്ക്കറ്റ് വഺലയാ (MV) മീറ്റഺന്്
റ഼യ഻ന്ഷുസ്റ്ററ്റ്ീമെ് മാലയും (RIV). MV-യ഻ൽ, നഺശനഷ്ടും ഉ ടഺകഽന് സരര്ഭത്ത഻ൽ, വസ്തഽവ഻ീെ
ഴക്കും
അനഽസര഻ചാണ് ഡ഻ന്ദ് ഻സ഻ുയഷൽ ചഽമത്തഽും. ഈ ര഼ത഻യ഻ൽ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷൽ വസ്തഽ
മഺറ്റ഻ വഺങ്ങഽന്ത഻നഽള വ തഽക ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല
RIV-യ഻ൽ, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻, ഇന്ഷഷവൽ തഽകയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഇന്ഷഷവൽ വസ്തഽ മഺറ്റ഻
വഺങ്ങഽന്ത഻നഽള വ തഽക നല്ത്കഽും. ഈ ര഼ത഻യനഽസര഻ചാണ്, ഡ഻ന്ദ് ഻സ഻ുയഷൽ ചഽമത്തഽകയ഻ലല. ആീകയഽള വ ഒരഽ
വയവസ്ഥ എീന്ത്ന്ഺൽ ീേയ഻ും ലഭ഻ക്കണീമക഻ൽ ുകടഽ ഺട് സുംഭവ഻ചാണ വസ്തഽ റ഻പ്പയൽ ീചയാറണും അീലലക഻ൽ
മഺറ്റ഻ വഺങ്ങണും. ന്ദ്ശദ്ധ഻ക്കഽ, RIV ഫ഻്സ്ഡ് അസറ്റുകൽക്ക് മഺന്ദ്തുമ ലഭ഻ക്കഽകയഽള വ, ുസ്റ്റഺക്കഽകള്ക്ുക്കഺ,
ഉ ുയഺഗത്ത഻ല഻ക്കഽന് ുസ്റ്റഺക്കഽകള്ക്ുക്കഺ ഇത് ലഭയമലല.

വ഼ട഻ീെ ഘടന അത഻ീെ
ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറഺറഽ ട്.

ഽനര്ന഻ര്മ്മഺണ മാലയത്ത഻നഺയ഻ (മഺര്ക്കറ്റ് വഺലയാവ഻നലല) മ഻ക്ക ു ഺള഻സ഻കളുും

ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വ഼ട഻ീെ ന഻ര്മ്മ഻ത വ഻സ്തഺരത്ത഻ീെ (ബ഻ല്ത്ഡ് അ ് നര഻യ)
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള വ ന഻ര്മ്മഺണ ന഻രക്ക് ഗഽണ഻ചാണഺണ് ഇന്ഷഷവൽ തഽക കണഺക്കഺക്കഽന്ത്.
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽകയഽും എടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്

സ്കവയൽ

ഫാട്ട്

ര഻രക്ഷയഽും അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും ന്ദ് ഼മ഻യും.

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന4
ീഹിസ്ുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ന്ദ് സ്തഺവനയഺണ്
ശര഻?
I.

മ഻ക്ക നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഽും
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന് വ഻ശഺല ു ഺള഻സ഻കൽക്ക് സമഺന്ത്രമഺയഽളള കഽറഞ്ഞ
ീചലവ഻ൽ വഺങ്ങഺൽ കഴ഻ുഞ്ഞക്കഺവഽന് ര഻രക്ഷയഺണ് ീനയ഻ുംഡ് ു ര഻ള്ക്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻.
II. മ഻ക്ക നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഽും ര഻രക്ഷ വ഻ശഺല ു ഺള഻സ഻കൽ നല്ത്കഽും; ീനയ഻ുംഡ് ു ര഻ള്ക്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ു ഺള഻സ഻ക്ക് സമഺന്ത്രമഺയ഻ വഺങ്ങഺൽ കഴ഻യഽും.
III. ീനയ഻ുംഡ് ു ര഻ള്ക്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻യ്ക്ക്കഽും വ഻ശഺല ു ഺള഻സ഻യ്ക്ക്കഽും ഒുര വ഻ലയഺണ്.
IV. ീഹിസ്ുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ീനയ഻ുംഡ് ു ര഻ള്ക്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻ മഺന്ദ്തുമ
വഺങ്ങഺൽ കഴ഻യാ, വ഻ശഺല ു ഺള഻സ഻കൽ വഺങ്ങഺൽ കഴ഻യ഻ലല.
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E. ുഷഺപ്പഇക഼ുപ്പഺഴ്സ്ഡ ഇന(കച്ചവടകഺരനഽള്ള) ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
കചാണവടും എന്ഺല് ഒരഽ ധന രമഺയ ഒരഽ ന്ദ് വിത്ത഻യഺണ്, ഓുരഺ കചാണവടക്കഺരനഽും അവരഽീട കചാണവടും
ലഺഭത്ത഻ലഺക്കഺനഺണ് തഺല്ത് രയും. നമ്മഽീട രഺജയത്ത഻ീല ഒട്ടുമ഻ക്ക ആളുകളുീടയഽും ജ഼വ഻തമഺര്ഗമഺണ് കചാണവടും.
ഇത് വരഽമഺനും നല്ത്കഽക മഺന്ദ്തമലല കട ഒരഽ ആസ്ത഻കാട഻യഺണ്. തീെ കചാണവടവഽമഺയ഻ ബന്ധമ഻ലലഺത്ത
കഺരയങ്ങള഻ൽ ന഻ന്ഽും ഒഴ഻ഞ്ഞ് ന഻ല്ത്ക്കഺനഺണ് കചാണവടക്കഺരന് തഺല്ത് രയും. ഒരഽ അന്ദ് ത഼ക്ഷ഻തമഺയ സുംഭവ
കചാണവടത്ത഻ീെ സഺണ് ത്ത഻കും അഥവഺ ന്ദ് വര്ത്തീത്ത തീന് വലലഺീത ബഺധ഻ക്കഽകയഽും അത് കടബഺദ്ധയതയ്ക്ക്ക്
അഥവഺ അടചാണു ാട്ടല഻ുലക്ക് വീര നയ഻ുചാണക്കഺും. കചാണവടും
ഽനരഺരഺുംഭ഻ക്കഺൽ കചാണവടക്കഺരീെ ൂകയാറ഻ൽ
വയവസഺയ഻കീളു ഺീല വല഻യ കരഽതൽ ധനും ഉ ടഺവഽകയ഻ലല. ഒരഽ ദഺരഽണസുംഭവും അയഺളുീട കട
അടചാണു ാട്ടുന്ത഻ുലക്കഽും അയഺളുീട കഽടഽുംബീത്ത
ട്ട഻ണ഻യ഻ുലക്കഽും നയ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും. ച഻ലുപ്പഺൽ
അയഺള്ക്ക്ക് ത഻ര഻ചാണടയ്ക്ക്കഺൽ ബഺക് ുലഺണഽും ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
കടയഽടമയഽീട നീതക഻ലഽും ഒരഽ ന്ദ് വര്ത്ത഻ മാലും സമാഹത്ത഻ീല ഒരഽ വയക്ത഻ക്ക്
ര഻ുക്കഺ അവരഽീട
വസ്തഽവ഻ന് നഺശുമഺ സുംഭവ഻ചാണഺൽ, ആ നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ ബഺദ്ധയത കടയഽടമ നല്ത്കഺൽ ുകഺടത഻ ആവശയീ ടഽും.
ഇത്തരും അവസ്ഥ കചാണവടക്കഺരീന നഺശത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽും. അതഽീകഺ ട്, ഈ ജ഼വ഻തമഺര്ഗും
സഽരക്ഷ഻തമഺയ഻ മഽുന്ഺട്ട് ീകഺ ടഽു ഺുക ടത് അതയഺവശയഺണ്.
ുഷഺപ്പഇക഼ുപ്പഺഴ്സ്ഡ ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുപഺള഻സ഻കൾ ഇന കച്ചവടസ്ഥഺപനത്തീെ ഇന അഥവഺ ഇന
ീചറഽക഻ട ഇന
കച്ചവടത്ത഻ീെ ഇന
അത്തരം ഇന
ഘടകങ്ങൾക്കഇ ഇന
പര഻രക്ഷ ഇന
നല്കഽന്നത഻നഽള്ളതഺണ്.
ഽരഺതന വസ്തഽക്കൽ വ഻ല്ത്ക്കഽന് കട, ബഺര്ബൽ ുഷഺപ്പ്, ബയാട്ട഻
ഺര്ലൽ,
ബഽ്ു്സ്റ്റഺൽ, ഡ഻പ്പഺര്ട്ടുീമെ് ുസ്റ്റഺൽ, ൂന്ദ്ഡ േ഼നൽ, ഗ഻റ് ഓറ്റ് ുഷഺ ്, ഫഺര്മസ഻, ുസ്റ്റഷനറ഻ കട, ുടഺയ് ുഷഺ ്,
വസ്ന്ദ്തശഺല, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്കഺയ഻ ന്ദ് ുതയകും രാ കല്ത് ന ീചയ്ക്ത ു ഺള഻സ഻കളു ട്.
1. എത്ഫ഻ീനഺീക്കയഺണ് ഇനുഷഺപ്പഇക഼ുപ്പഺഴ്സ്ഡ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനപര഻രക്ഷ ഇനനല്കഽന്നത്?
ീചറഽക഻ട കചാണവടത്ത഻ീെ ന഻ര്ദ഻ഷ്ട കഺരയങ്ങള്ക്ക്ക്
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഺനഺണ് ഈ ു ഺള഻സ഻ രാ കല്ത് ന
ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്. അഗ്ന഻ബഺധ, ഭാകണ് നും, ന്ദ് ളയും എന്഻വ മാലമഽള വ ുകഺടഽ ഺടഽകള്ക്ക്കഽും
ുമഺഷണത്ത഻നഽമഺണ്
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽക. അന്ദ് ത഼ക്ഷ഻തമഺയ ഒരഽ സുംഭവും മാലമഽ ടഺകഽന് ീേയ഻മ഻നഺൽ
ഉ ടഺകഽന് സഺണ് ത്ത഻ക നഷ്ടും അഥവഺ അധ഻ക ീചലവ഻നഽും ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
വയതയസ്ത ഇന്ഷഷറര്മഺര഻ൽ അധ഻ക ര഻രക്ഷകൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന്വര്ക്ക് നല്ത്കഺറഽ ട്, അത് നമഽക്ക് ുനഺൽൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻കളുീട ീവബ്ൂസറ്റുകള഻ൽ ന഻ന്ഽും മനസിന഻ലഺക്കഺൽ കഴ഻യഽും.
അത഻ൽ ച഻ലതഺണ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്:
i.

ുമഺഷണവഽം ഇനഭവനുഭദനവഽം:
എന്഻വയ്ക്ക്ക് ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ഽ.

ഭവനുഭദനും, ുമഺഷണും, ഓഫ഻സ് സഺമന്ദ്ഗ഻ ീകഺള വയട഻ക്കല്ത്,

ii. ീമഷ഼നറ഻യ്ക്കഇ ഇന ുകടഽപഺട് ഇന സംഭവ഻ക്കഽക: ൂദവയഽത഻ ഉ കരണങ്ങൽ അഥവഺ യഺന്ദ്ന്ത്഻ക
ഉ കരണങ്ങളുീട ുകടഽ ഺട഻ന് ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ഽ.
iii.

ഇലുപ്ടഺണ഻ക ഇനഉപകരണങ്ങളും ഇനസഺമപ്ഗ഻കളും:
 ഇലുന്ദ്ടഺണ഻ക് ഉ കരണങ്ങള്ക്ക്ക് എലലഺ-റ഻സ്ക് ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും
 സ്ഥഺ ഻ചാണ഻ട്ടുള വ ഇലുന്ദ്ടഺണ഻ക് യുന്ദ്ന്ത്ഺ കരണത്ത഻ീെ നഺശനഷ്ടത്ത഻ന്

iv. മണ഻ ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ: അ കടും മാലും
ണും നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻ന്
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് അവസ്ഥയ഻ൽ നഷ്ടീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ:
 ബ഻സ഻നസ് സ്ഥഺ നത്ത഻ൽ ന഻ന്ഽും ബഺക഻ുലക്ക് ീകഺ
 ബ഻സ഻നസ് സ്ഥഺ നത്ത഻ീല ുസഫ഻ൽ ന഻ന്ഽും
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ര഻രക്ഷ.
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും, തഺീഴ

ടഽുംു ഺകഽും വഴ഻ അഥവഺ ത഻ര഻ുചാണഺ

 ബ഻സ഻നസ് സ്ഥഺ നത്ത഻ീല
v. യഺപ്തസഺമപ്ഗ഻കൾ:
നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്ത്കഽും.

ണീപ്പട്ട഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും (ുബഺ്സ്/ ുമശ/ ീകി

ഔുദയഺഗ഻ക

യഺന്ദ്തയ്ക്ക്ക഻ീട

ടൽ).

യഺന്ദ്തസഺമന്ദ്ഗ഻കൽ

നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻ന്

vi. ല഻കസ്ഡ് ഇന ുലറ്റഇ ഇന ഗ്ലഺസ്സഇ ഇന ുെഇ ഇന സഺന഻ട്ട്യൂട്ട്റ഻ ഇന െ഻ട്ട്യൂട്ട്഻ംഗ്സ്ഡ ഇന പര഻രക്ഷ ഇന തഺീഴ ഇന
പറയഽന്നത഻ന് ഇനനഺശനഷ്ടം ഇനസംഭവ഻ക്കഽകയഺീണങ്ക഻ല് ഇനലഭ഻ക്കഽം:
 ഫ഻്സ് ഗ്ലഺസ് ീലറ്റ്
 സഺന഻ട്ടറ഻ ഫ഻റ്റ഻ുംഗഽകള്ക്ക്ക്
 ന഻ുയഺണ് ൂസൽ/ുഗ്ലഺ ൂസൽ/ ുഹഺര്ഡ഻ുംഗഽകൽ
vii. വ ക്ത഻ഗത ഇനഅപകടം
viii. ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട ഇന
ുത്ധഺര്ത്ഥതയ഻ലലഺയ്മ/ ഇന
 ഇന
വ഻ശവഺസക്കഽറവ്:
ീതഺഴ഻ലഺള഻യഽീട ആംതൃഺര്ഥതയ഻ലലഺയ്ക്മ കഺരണമഽ ടഺകഽന് നഺശും അഥവഺ നഷ്ടത്ത഻നഽള വ ര഻രക്ഷ.
ix.

ന഻യമ ഇനബഺത്പ ത:
 ീതഺഴ഻ലഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട അ കടത്ത഻നഽള വ നഷ്ട ര഻ഹഺരും.
 ുതഡ് ഺര്ട്ട഻യഽമഺയഽള വ ന഻യമ ബഺദ്ധയതയ്ക്ക്ക് ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.

അഗ്ന഻ബഺധ ുമഺഷണും/ യഺന്ദ്തസഺമന്ദ്ഗ഻കൽ ഗ്ലഺസ് ുലറ്റ്/ സതയസന്ധതയ്ക്ക്കഽള വ ഉറപ്പ്/ ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക്കഽള വ
നഷ്ട ര഻ഹഺരവഽും ല഻ക് ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ു ഺള഻സ഻കളുും ന്ദ് ുതയകമഺയഽും എടഽക്കഺൽ കഴ഻യഽും.
ത഼ന്ദ്വവഺദന്ദ് വര്ത്തനവഽും ുവണീമക഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽത്തഺും. ീ ഺതഽുവ ീഹിസ്ുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ
അുത ു ഺീലയഺണ് ഒഴ഻വകഽന് ഘടകങ്ങളുും.

2. ഇന്ഷവര് ഇനതഽകയഽം ഇനപ്പ഼മ഻യവഽം
വയഺ ഺരസ്ഥഺ നങ്ങളുും ഓഫ഼സഽകളുും അവരഽീട ആസ്ത഻കളുീട മാലയും ആീക്കി ട് ബഽക്ക഻ൽ
ുരഖീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട്, ആയത഻നഺൽ ഇന്ഷഷവൽ തഽക കണക്കഺക്കഽന്ത഻ന് ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് ഉ ടഺവ഻ലല. കടകളുീടയഽും
വ഼ട഻ീെയഽും കഺരയത്ത഻ൽ ഇത് നടപ്പഺകഽകയ഻ലല.
ീഹിസ്ുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ
റഞ്ഞതഽു ഺീല, ീ ഺതഽുവ ഇന്ഷഷവൽ തഽക ന഻ശ്ചയ഻ക്കഺൽ ര
ര഼ത഻കളു ട്. ഒന്് മഺര്ക്കറ്റ് വഺലയാ മീറ്റഺന്് റ഼യ഻ന്ഷുസ്റ്ററ്റ്ീമെ് മാലയും.
ണും, യഺന്ദ്തസഺമന്ദ്ഗ഻കൽ, വയക്ത഻ഗത അ ടകും എന്഼വ അധ഻ക
തഽകുയയഽും ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത ര഻രക്ഷുയയഽും ആന്ദ്ശയ഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും.

ട്

ര഻രക്ഷകള്ക്ക്കഽള വ ന്ദ് ഼മ഻യും ഇന്ഷഷവൽ

ന഻ര്വചനം
ച഻ല ഇനപ്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇനന഻ര്വചനങ്ങൾ
a) കഽത്ത഻ത്തഽറക്കല് എന്ഺൽ ുമഺഷണും നടത്തഽക എന് ഉുദശുത്തഺടഽകാട഻ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട ഒരഽ
ീകട്ട഻ടത്ത഻ുലക്ക് അനഽവഺദമ഻ലലഺീത അകത്ത് കടക്കഽകുയഺ ഽറത്ത് ു ഺകഽകുയഺ ീചയാറുക.
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b) ഭവനുഭദനം എന്ഺൽ കഽറ്റകരമഺയ ഒരഽ കിതയും നടപ്പ഻ലഺക്കഺൽ വ഼ട്ട഻ുലക്ക് അത഻ന്ദ്കമ഻ചാണ് കടക്കഽക.
c) ീകഺള്ളയട഻ക്കല് എന്ഺൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ുയഺുടഺ അയഺളുീട ീതഺഴ഻ലഺള഻കുളഺുടഺയഽള വ
കത഼ര്ക്കഺനഺയ഻ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട ഒരഽ ീകട്ട഻ടത്ത഻ീല സഺമന്ദ്ഗ഻കൽ കവര്ചാണ ീചയാറുക.
d) ുസത് എന്ഺൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറീപ്പട്ട ഒരഽ ീകട്ട഻ടത്ത഻ൽ വ഻ല ഻ട഻പ്പുള വ വസ്തഽക്കൽ സഽരക്ഷ഻തമഺയ഻
സാക്ഷ഻ക്കഺൽ ുവ ട഻ ഉ ടഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന് ഈടഽറപ്പുള വ അലമഺര.
e) മീറ്റഺരഺളുീട വസ്തഽ അനഽവഺദമ഻ലലഺീത കളവ഻ലാീട ുനട഻ അത് സവന്ത്ും
വ഻ല്ത്ക്കഽകയഽും ീചയാറുന് എലലഺ കഽറ്റങ്ങീളയഽും കവര്ച്ച ഇനഎന്് വ഻ള഻ക്കഽന്ഽ.

ആവശയങ്ങള്ക്ക്കഺയ഻

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന5
ുഷഺപ്പ്ക഼ുപ്പഺഴ്സ് ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ, ഫ്ല഻്സ്ഡ് ുലറ്റ് ഗ്ലഺസിന് ആെ് സഺന഻ട്ടറ഻ ഫ഻ട്ട഻ുംദ്ധരസ് ര഻രക്ഷ എന് അധ഻ക
ര഻രക്ഷ ഇന്ഷഷവ്ൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽകയഺീണക഻ൽ. അ കടും മാലും തഺീഴ റയഽന്ത഻ന് നത്
ന നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ത്?
I.
II.
III.
IV.

ഫ഻്സ് ഗ്ലഺസ് ീലറ്റ്
സഺന഻ട്ടറ഻ ഫ഻റ്റ഻ുംഗഽകള്ക്ക്ക്
ന഻ുയഺണ് ൂസൽ
മഽകള഻ൽ റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്വീയലലഺും.

F. ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
തഺകളുീട സണ് ഺദയും മഽഴഽവൽ എടഽത്ത് തഺകൽ ഒരഽ
ഽത഻യ കഺൽ എടഽത്ത് അതഽമഺയ഻ ഒരഽ ൂന്ദ്ഡവ഻ന്
ു ഺയതഺയ഻ ച഻ന്ത്഻ക്കഽക. ഒരഽ
ട്ട഻ തങ്ങളുീട കഺറ഻ീെ മഽന്഻ൽ ചഺടഽകയഽും അത഻ീന ഇട഻ക്കഽന്ത്
ഒഴ഻വഺക്കഺനഺയ഻ കഺറ് വളക്കഽന്തഽ വഴ഻ ഡ഻ൂവഡറ഻ലാീട കയറ഻ മീറ്റഺരഽ കഺറ഻ീന ഇട഻ക്കഽകയഽും ഒരഺള്ക്ക്ക്
ര഻ുക്കല്ത്ക്കഽകയഽും ീചയാറുന്ഽ. ആ ഒരഽ സുംഭവും കഺരണും സവന്ത്ും കഺറ഻ന്, ീ ഺതഽ വസ്തഽവ഻ന്, മീറ്റഺരഽ
കഺറ഻നഽും നഺശനഷ്ടും ഉ ടഺകഽന്ഽ കാടഺീത മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻ക്ക് ര഻ുക്കല്ത്ക്കഽകയഽും ീചയാറുന്ഽ.
ഈ സരര്ഭത്ത഻ൽ, ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് കഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഇീലലക഻ൽ, ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് കഺറ് വഺങ്ങ഻യ തഽകീയക്കഺളുും വളീര
കാടഽതല് തഽക നഷ്ട ര഻ഹരമഺയ഻ നല്ത്ുക ട഻ വരഽും.
 തഺകളുീട ൂകയാറ഻ൽ നല്ത്കഺൽ അന്ദ്തയഽും ണമഽ ുടഺ?
 മുറ്റ വയക്ത഻യഽീട ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽകഺൽ തഺകളുീട ന്ദ് വര്ത്ത഻ക്ക്
 അവര്ക്കഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഇീലലക഻ൽ എന്ത്് ീചയാറുും?

ണും മഽടക്കഽുമഺ?

അതഽീകഺ ടഺണ് ന഻യമ രമഺയ഻ കഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന഻ര്ബന്ധമഺക്ക഻യത്. ഇത്തരും സുംഭവങ്ങൽ ഉ ടഺകഽന്ത്
തടയഺൽ ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് കഴ഻യ഻ലല, ുക്ഷ ഇത് ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് സഺണ് ത്ത഻ക സഽരക്ഷ നല്ത്കഽും.
അ കടും മഺന്ദ്തമലല, തഺകളുീട കഺൽ ുമഺഷണും ു ഺുയക്കഺും, അ കടും മാലും ുകടഽ ഺടഽകൽ സുംഭവ഻ുചാണക്കഺും
അഗ്ന഻ബഺധ മാലും നശ഻ുചാണക്കഺും, അുപ്പഺഴഽും ന഻ങ്ങൽ സഺണ് ത്ത഻കമഺയ഻ ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുും.
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പ്ശത്പ഻ക്കഽക
ന഻ര്ബന്ധമ഻ത ഇനുത് ഇനപഺര്ട്ട്യൂട്ട്഻ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
 ഇന
ഒരഽ ുതഡ്
ഺര്ട്ട഻യഽീട അ കട മരണത്ത഻ുനഺ
രഽക്ക഻ുനഺ വസ്തഽവ഻ന് നഺശും വരഽത്ത഻യഺൽ കഺറഽടമ
ന഻മയ രമഺയ഻ നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക് ണും നല്ത്കണും, ഈ തഽകയ്ക്ക്ക് ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽനത഻നയ഻ 1988-ീല ുമഺുട്ടഺൽ
വഺഹനങ്ങളുീട ആക്ട് ന്ദ് കഺരും, ുറഺഡ഻ലാീട യഺന്ദ്ത ീചയാറുന് എലലഺ ുമഺുട്ടഺൽ വഺഹനങ്ങളുും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കണീമന്ത് ന഻ര്ബന്ധമഺക്ക഻. അത്തരും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ ീതള഻വഺയ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് വ ട഻യ഻ൽ കരഽതണും.
1.ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനപര഻രക്ഷ
രഺജയത്ത് ഒരഽ ഺട് വഺഹനങ്ങളു ട്. എലലഺ ദ഻വസവഽും അുനകും ഽത഻യ വഺഹനങ്ങൽ ന഻രത്ത഻ല഻റങ്ങഽന്ഽ ട്.
മ഻ക്കതഽും ഉയര്ന് വ഻ലയഽള വവയഺണ്. ആളുകൽ റയഽന്ത് ഇന്ത്യയ഻ൽ വഺഹനും ഉ ുയഺഗശാനയമഺവ഻ലല, ുക്ഷ
എുപ്പഺഴഽും ൂകമഺറ഻ ീകഺ ട഻ര഻ക്കഽും. ഇത഻ീെ അര്ഥും ഴയ വഺഹനങ്ങൽ ഇുപ്പഺഴഽും ുറഺഡ഻ലഽ ടഽതഺനഽും
ഽത഻യ വഺഹനങ്ങൽ കാട഻ ുചരഽന്ഽ. വഺഹനങ്ങൽ കാടഽന്ത് അനഽസര഻ചാണ് ുറഺഡ഻ീെ വ഻സ്തിത഻ (ൂന്ദ്ഡവ്
ീചയാറഺനഽള വ സ്ഥലും) കാടഽന്ഽമ഻ലല. ുറഺഡ഻ലാീട നടക്കഽന് ആളുകളുീട എണവഽും കാട഻ീകഺ ട഻ര഻ക്കഽന്ഽ.
ു ഺല഼സഽും
ആശഽ ന്ദ്ത഻ക്കഺരഽീട
കണക്ക്
ന്ദ് കഺരും
രഺജയത്ത്
അ കടങ്ങൽ
കാട഻
വരഽന്ഽ.
അ കടത്ത഻ല്ത്ീ ട്ടവര്ക്ക് ുകഺടത഻ മഽുഖന നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്ത്കഽന്തഽും കാട഻ീകഺ ട഻ര഻ക്കഽന്ഽ. വഺഹനും
റ഻പ്പയൽ ീചയാറുന് ീചലവ് ു ഺലഽും കാടഽകയഺണ്. ഈ ഇന കഺര ങ്ങീളലലഺം ഇന രഺജ് ീത്ത ഇന ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇന
ഇന്ഷവറന്സ഻ീെ ഇനപ്പഺധഺന ം ഇനചാണ്ട഻കഺട്ട്യൂട്ട്ുന്നഽ.
ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വഺഹനും നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻നഽും അ കടങ്ങൽ മാലും ഉ ടഺകഽന് ുകടഽ ഺടഽൽക്കഽും മറ്റ് ച഻ല
കഺരയങ്ങള്ക്ക്കഽും
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ഽ. ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തീെ വഺഹനും മാലും ഉ ടഺയ
അ കടങ്ങള഻ല്ത്ീപ്പട്ടവര്ക്ക് ന഻യ രമഺയ഻ വഺഹനയഽടമ നല്ത്ുക ട നഷ്ട ര഻ഹഺരത്ത഻നഽും ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ഽ.
രഺജയീത്ത എലലഺ വഺഹനങ്ങളുും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ീടന്് ന഻ങ്ങൽ വ഻ചഺര഻ക്കഽന്ഽ ുടഺ?
ീപഺതഽവ഼ഥ഻യ഻ലാീട ഇന കടന്നഽുപഺകഽന്ന ഇന തഺീഴ ഇന പറയഽന്ന ഇന എലലഺ ഇന വഺഹനങ്ങൾക്കഽം ഇന
ുമഺുട്ട്യൂട്ട്ഺര് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനപര഻രക്ഷ ഇനനല്കഽം:






സ്ക്കാട്ടറഽകളുും ുമഺുട്ടഺര്ൂസക്കളുകളുും
സവകഺരയ വഺഹനങ്ങൽ
എലലഺ തരത്ത഻ലഽള വ വഺണ഻ജയ വഺഹനങ്ങളുും: ചരക്കഽവ ട഻യഽും യഺന്ദ്തഺവ ട഻യഽും
വ഻വ഻ുധഺ ുയഺഗ വഺഹനങ്ങൽ ഉദഺ. ീന്ദ്കയ഻ൽ.
ുമഺുട്ടഺൽ ീന്ദ്ടഡ് (ുഷഺറാമഽകള഻ലഽും ഗയഺുരജ഻ലഽും ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന് വഺഹനങ്ങൽ

കഽറ഻പ്പഇ
‘ുത് ഇനപഺര്ട്ട്യൂട്ട്഻ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ’
മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻യഽീട ന഻യമനട ട഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും സുംരക്ഷണും ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽന് വയക്ത഻യഽീട ന്ദ് വര്ത്ത഻ മാലും മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻യഽീട (ുതഡ് ഺര്ട്ട഻യഽീട) ീേയ഻ും
മാലമഽ ടഺകഽന് ബഺദ്ധയതയ഻ൽ ന഻ന്ഽും ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽന് വയക്ത഻ (ഫസ്റ്റ് ര്ട്ട഻)
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻യ഻ൽ (ീസക്കീെ ഺര്ട്ട഻) ന഻ന്ഽും വഺങ്ങഽന്തഺണ് ുതഡ് ഺര്ട്ട഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് .
ുതഡ്

ഺര്ട്ട഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്ഽും
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റയഽന്ഽ.

മഺര്ീക്കറ്റ഻ല് ഇന ലഭ മഺയ ഇന രണ്ടഇ ഇന ജ്നപ്പ഼ത഻ ഇന ുനട഻യ ഇന പര഻രക്ഷകീളക്കഽറ഻ച്ചഺണ് ഇന തഺീഴ ഇന
വ഻വര഻ക്കഽന്നത്
a) ുകട് ഇന ലയബ഻ല഻റ്റ഻  ഇന ്ണ്ല഻ ഇന ുപഺള഻സ഻: ുമഺുട്ടഺൽ വഺഹനങ്ങളുീട ആക്ട് ന്ദ് കഺരും,
ുറഺഡ഻ലാീട കടന്ഽു ഺകഽന് എലലഺ ുമഺുട്ടഺൽ വഺഹനങ്ങളുും ുതഡ്
ഺര്ട്ട഻ ബഺദ്ധയതീക്കത഻ീര
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കണീമന്ത് ന഻ര്ബന്ധമഺക്ക഻.
വഺഹനയഽടമയഽീട തഺീഴ
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന഻യമ രമഺയ ബഺദ്ധയതകള്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തുമ ു ഺള഻സ഻
ര഻രക്ഷ
നല്ത്കഽകയഽള വു.
 ുതഡ്
 ുതഡ്

ഺര്ട്ട഻ക്കഽ ടഺകഽന് ര഻ക്ക് അഥവഺ മരണും
ഺര്ട്ട഻യഽീട വസ്തഽവ഻നഽ ടഺകഽന് ുകടഽ ഺട്

മരണും അഥവഺ ുകടഽ ഺട഻ീെ ബഺദ്ധയതയ്ക്ക്കഽള വ

ര഻രക്ഷ തഽകയ്ക്ക്ക്

ര഻ധ഻യ഻ലല.

വഺഹനഺ കടും മാലമഽ ടഺകഽന് മരണത്ത഻നഽും രഽക്ക഻നഽും നഷ്ട ര഻ഹഺരും ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ുകസ് ുമഺുട്ടഺൽ
ആ്സ഻ഡെ് ീേയ഻ും ൂന്ദ്ടബയാണല഻ലഺണ് (MACT) ഫയൽ ീചുയാറ ടത്.
b) പഺുക്കമെ ഇന ുപഺള഻സ്ഡ/ുകഺംപ്പ഻ീഹന്സ഼വ് ഇന ുപഺള഻സ഻: (സവന്ത്ും നഺശനഷ്ടും + ുതഡ്
ഺര്ട്ട഻ ബഺദ്ധയത)
മഽകള഻ൽ റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ത് കാടഺീത, ന഻ര്ദ഻ഷ്ട നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക് (ുമഺുട്ടഺൽ വഺഹനത്ത഻ന് സവയും ുകടഽവരഽത്തൽ)
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വഺഹനും നഷ്ടീപ്പടഽകുയഺ ുകടഽ ഺട് സുംഭവ഻ക്കഽകുയഺ ീചയാറുന്ത഻നഽള വ
ര഻രക്ഷ
ു ഺള഻സ഻യ഻ീല വഺലയാ ഡ഻ുേയഡഽും (IDV എന്റ഻യീപ്പടഽന്ഽ – ഺഠും 5 വ഻ശദ഼കരണമഽ ട്) മറ്റ് ചട്ടങ്ങളുും
വയവസ്ഥകളുും അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും ലഭ഻ക്കഽക. അഗ്ന഻ബഺധ, ുമഺഷണും, ലഹളയഽും സമരവഽും, ഭാകണ് ും,
ന്ദ് ളയും, അ കടും, തഽടങ്ങ഻യവയഺണ് നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഽള വ ച഻ല കഺരണങ്ങൽ.
ച഻ല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻കൽ അ കടും നടന് സ്ഥലത്ത് ന഻ന്ഽുംവഺഹനും ീകട്ട഻ വല഻ചാണുീകഺ ടഽു ഺകഽന്
ീചലവഽകളുും വഹ഻ക്കഽും. ആക്ട് ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഓല഻ ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന഻ര്ബന്ധ഻ത ര഻രക്ഷ
കാടഺീത, അഗ്ന഻ബഺധ റ഻സ്കഽും ുമഺഷണത്ത഻നഽും മഺന്ദ്തും
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന് ഒരഽ ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ത
ര഻രക്ഷയഽും
ലഭയമഺണ്.
വഺഹനത്ത഻ല് ഘട഻പ്പ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് അധ഻ക ഫ഻റ്റ഻ുംഗഽകൽ നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻നഽും ുകടഽ ഺട് സുംഭവ഻ക്കഽന്ത഻നഽും
ു ഺള഻സ഻
ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഺും, സവകഺരയ കഺൽ ു ഺള഻സ഻യ഻ീല യഺന്ദ്ത഻കര്ക്കഽും ൂന്ദ്ഡവര്ക്കഽും ു ഴ്സൽ
ആ്സ഻ഡെ് ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും; വഺണ഻ജയവഺഹനങ്ങള഻ൽ ീസിജനയമഺയ഻ യഺന്ദ്ത ീചയാറുന്ത഻ന് ുജഺല഻ക്കഺരനഽും
യഺന്ദ്ത഻കനഽും ന഻യമ രമഺയ ബഺദ്ധയത ുനര഻ുട ട഻ വരഽും. ഇന്ഷഷവറര്മഺൽ ീസിജനയമഺയഽള വ അതയഹ഻ത
ുസവനങ്ങൽ നല്ത്കഽും അഥവഺ വ ട഻ക്ക് ുകടഽ ഺട് സുംഭവ഻ക്കഽന് അവസ്ഥയ഻ൽ കരും കഺൽ വ഻ട്ടു ീകഺടഽക്കഽും.
2. ഒഴ഻വഺക്കഽന്നവ
ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ ന഻ന്ഽും ന്ദ് ധഺനമഺയ഻ ഒഴ഻വഺക്കഽന് ഘടകങ്ങളഺണ് ുതയ്ക്മഺനും, ുന്ദ്ബ്ീ്ഡിണഺകൽ,
ര഻ണ഻തഫലമഺയ നഷ്ടും, അസഺധഽവഺയ ൂലസന്ഷസ് ഉ ുയഺഗ഻ചാണ് അഥവഺ മദയും കഴ഻ചാണു വഺഹനും ഓട഻ക്കഽക.
‘ഉ ുയഺഗ഻ുക്ക ട
ര഻ധ഻’
ഺല഻ക്കഺീത വഺഹനും ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത഻ന് (ഉദഺ. സവകഺരയ വഺഹനും
ടഺ്സ഻യഺയ഻ ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽക) ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്ക഻ലല.
3. ഇന്ഷവര് ഇനതഽകയഽം ഇനപ്പ഼മ഻യവഽം
ുമഺുട്ടഺൽ ു ഺള഻സ഻യ഻ീല ഇന്ഷഷവൽ തഽകീയ ഇന്ഷഷവര്്സ് ഡ഻േയൽ വഺലയാ (IDV) എന്ഺണ്

റയഽന്ത്.

വഺഹനും ുമഺഷണും ു ഺകഽകുയഺ റ഻പ്പയൽ ീചയാറഺൽ കഴ഻യഽന്ത഻ീെ
ര഻ധ഻യ഻ൽ കാടഽതൽ ുകഺടഽ ഺട്
സുംഭവ഻ക്കഽകയഽമഺീണക഻ൽ, ീേയ഻ും തഽക IDV-യഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ന഻ര്ണയ഻ക്കഽും. ീഷഡയാള് ന്ദ് കഺരും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തഽടങ്ങഽന്ത഻ന് അഥവഺ
ഽതഽക്കഽന്ത഻ന് ീന്ദ് ഺീപ്പഺസ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ വഺഹനത്ത഻ന്ീറ
ന്ദ്ബഺന്ഷഡ഻നഽും ുമഺഡല഻നഽും ന഻ര്മ്മഺതഺവ് ല഻സ്റ്റ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ വഺഹനത്ത഻ീെ വ഻ല്ത് ന വ഻ലയഽീട
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ഡ഻ന്ദ് ഻സ഻ുയഷീെ
ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത്.

(മാലയത്തകര്ചാണ)

ശതമഺനവഽമഺയ഻

അ്ജസ്റ്റ്

ീചയ്ക്തഺണ്

ഒരഽ

വഺഹനത്ത഻ീെ

IDV

വഺഹനത്ത഻ീെ ഐഡ഻വ഻ കഺലഹരണീപ്പടഽകുയഺ 5 വര്ഷത്ത഻ൽ കാടഽതൽ
ഴക്കമഽള വുതഺ കഺലഹരണീപ്പട്ട
ുമഺഡലഺീണക഻ുലഺ (അതഺയത് ന഻ര്മ്മഺതഺക്കൽ ന഻ര്മ്മഺണും ന഻ര്ത്തലഺക്ക഻യ ുമഺഡൽ) ഇന്ഷഷററഽും ഇന്ഷഷവൽ
ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽും ഒരഽ രസ് ര കരഺറ഻ൽ എത്ത഻ുചാണരഽും.
ഐഡ഻വ഻ , കയഽബ഻ക് കപ്പഺസ഻റ്റ഻, ഭാുമഖല, വഺഹനത്ത഻ീെ
ന഻രക്ക് അഥവഺ ന്ദ് ഼മ഻യും കണക്കഺക്കഽന്ത്.

ഴക്കും തഽടങ്ങ഻യവയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന6
ുമഺുട്ടഺര് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആരഽീട ു ര഻ലഺണ് എടഽുക്ക

ടത്?

I.
II.

റ഼ജ഻ണൽ ന്ദ്ടഺന്ഷുസ് ഺര്ട്ട഻ അുതഺറ഻റ്റ഻യ഻ൽ രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന് വയക്ത഻യഽീട ു ര഻ൽ.
ഉടമ അലലഺീത വഺഹനും ഓട഻ക്കഽന് മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻യഺീണക഻ൽ, റ഼ജ഻ണൽ ന്ദ്ടഺന്ഷുസ് ഺര്ട്ട഻ അുതഺറ഻റ്റ഻യഽീട
അനഽമത഻ുയഺടഽകാട഻ വഺഹനും ഓട഻ക്കഽന് ആ വയക്ത഻യഽീട ു ര഻ൽ
III. റ഼ജ഻ണൽ ന്ദ്ടഺന്ഷുസ് ഺര്ട്ട഻ അുതഺറ഻റ്റ഻യഽീട അനഽമത഻ുയഺടഽകാട഻ വഺഹനും ഉടമ ഉള്ക്പ്പീടയഽള വ നീതക഻ലഽും
കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങളുീട ു ര഻ൽ
IV. ഉടമ അലലഺീത വഺഹനും ഓട഻ക്കഽന് മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻യഺീണക഻ൽ, വഺഹനും ഉടമ ു ര഻ൽ മഽഖയ
ു ഺള഻സ഻യഽും അനഽബന്ധമഺയ ര഻രക്ഷയ഻ൽ വഺഹനും ഓട഻ക്കഽന് ആ വയക്ത഻യഽീട ു രഽും ുചര്ക്കഺും.

സംപ്ഗഹം
a)

ീ ഺതഽുവ വയക്ത഻ഗത അ കട(P.A.) ു ഺള഻സ഻കൽ
ii.
iii.
iv.
v.

ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത്:

അ കടും മാലമഽ ടഺകഽന് മരണും
സ്ഥ഻രമഺയ ാര്ണ ൂവകലയും
സ്ഥ഻രമഺയ ഭഺഗ഻ത ൂവകലയും
തഺല്ത്ക്കഺല഻ക ാര്ണ ൂവകലയും

b)

ഇന്ത്യയ഻ൽ തഺമസ഻ക്കഽന് നത് വയക്ത഻ക്ക് ുവണീമക഻ലഽും
കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങള്ക്ുക്കഺ വയക്ത഻ഗത ു ഺള഻സ഻ എടഽക്കഺൽ കഴ഻യഽും.

c)

ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വ഻വ഻ധ ഘടകങ്ങൽ അതഺയത് വയസിന്, ആീക
കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങൽ, ീതഺഴ഻ൽ തഽടങ്ങ഻യവയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഇന്ഷഷവറൽ വ഻ ത്ത഻ീന അസ് ദമഺക്ക഻
റ഻സ്ക്കഽകളുീട ര഻ധ഻കൽ 1, 2 അഥവഺ 3 എന് ര഼ത഻യ഻ൽ തരുംത഻ര഻ചാണ഻ട്ടു ട്.

d)

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് അലലഺീത ന഻ലവ഻ൽ മുറ്റതക഻ലഽും ഒരഽ കഺരയത്ത഻ൽ മഽഴഽക഻യ഻ര഻ക്കഽന് ഒരഽ വല഻യ ന്ദ്ഗാപ്പ഻നഽള വ
നല്ത്കഽന് ു ഺള഻സ഻കളഺണ് ന്ദ്ഗാപ്പ് വയക്ത഻ഗത അ കട ു ഺള഻സ഻കൽ.

e)

ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ഇന്ഷഷവററഽും ഇന്ഷഷവഽൽ ീചയാറീപ്പട്ട വയക്ത഻യഽും തമ്മ഻ലഽ ടഺക്കഽന്
ഒരഽ കരഺൽ ന്ദ് കഺരും അസഽഖമാലുമഺ
ര഻ക്കഽമാലുമഺ ആവശയമഺയ഻ വരഽന് ൂവദ഻ക ച഻ക഻ത്സ
സരര്ഭത്ത഻ൽ ഉ ടഺകഽന് ആശഽ ന്ദ്ത഻ ീചലവഽകൽ ഇന്ഷഷവൽ തഽകയഽീട
ര഻ധ഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും
ീകഺടഽത്തഽീകഺള വഺീമന്് ഇന്ഷഷവൽ വയവസ്ഥ ീചയാറുന്ഽ.

f)

ഫഺമ഻ല഻ ുഫ്ലഺട്ടൽ ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ഇന്ഷഷവൽ തഽക കഽടഽുംബത്ത഻ീല എലലഺ
അുംഗങ്ങള്ക്ക്കഽും കാട഻യഺണ്, ീ ഺതഽുവ ഭര്ത്തഺവ്, ഭഺരയ, ര ട് കഽട്ട഻കൽ എന്഻വര്ക്കഺണ്
ര഻രക്ഷ
നല്ത്കഽക.

g)

ആുരഺഗയ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ു ഺള഻സ഻കൽ
കയഺഷ്ീലസ്
ീസികരമയമ഻ീലലക഻ൽ ച഻ക഻ത്സ ീചവല് മടക്ക഻തരഽും.

h)

വ഻ുദശയഺന്ദ്തയ഻ൽ ഒരഽ വയക്ത഻ക്ക് ുനര഻ുട ട഻ വരഺവഽന് എലലഺ ഘടകങ്ങീളയഽും സമനവയ഻പ്പ഻ചാണ് ജനറൽ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻കൽ വ഻വ഻ധ ലഺനഽകൽ വ഻ുദശയഺന്ദ്ത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻കൽ വഺദ്ധരദഺനും
ീചയാറുന്ഽ.
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അവന്

ീസികരയും

സവന്ത്മഺുയഺ

വഺദ്ധരദഺനും,

ആന്ദ്ശ഻തരഺയ

കയഺഷ്ീലസ്

i)

വയഺവസ഻കമഺയ഻ ന഻രന്ത്രും യഺന്ദ്തും ീചയാറുന് ഉുദയഺഗസ്ഥര്ക്കഺയ഻ മഽതലഺള഻മഺര്ക്ക് എടഽക്കഺൽ കഴ഻യഽന്
അുനകും യഺന്ദ്തകൽ നടത്തഺൽ കഴ഻യഽന് ഒരഽ വഺര്ഷ഻ക ു ഺള഻സ഻യഺണ് ുകഺര്പ്പുററ് ന്ദ്ഫ഻കവെ് ന്ദ്ടഺവലൽ
ലഺൽ.

j)

ു ഺള഻സ഻യ഻ല് റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് വ഻ ത്തഽകൽ അഥവഺ സരര്ഭങ്ങൽ മാലമഽ ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക്
മഺന്ദ്തുമ ീഹിസ്ുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻ ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽകയഽള വു. ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്
അ കടങ്ങളുീട ു ര് എടഽത്ത് റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽും.

k)

ീഹിസ്ുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ വ഼ട഻ീെ ഘടനകള്ക്ക്കഽും
മറ്റ് സഺമന്ദ്ഗ഻കള്ക്ക്കഽും
അഗ്ന഻ബഺധ, കലഺ ും, ൂ പ്പ് ീ ഺട്ട഻ീത്തറ഻, ഭാകണ് ും, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക്
ര഻രക്ഷ നൽകഽും. ഘടന
കാടഺീത, ഻ട഻ചാണു റ഻, വ഼ട് കഽത്ത഻ത്തഽറക്കൽ, ുമഺഷണും, ീകഺള വ, എന്഻വയ്ക്ക്കഽും ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.

l)

ഺുക്കജ് അഥവഺ അണ് ര്ല ു ഺള഻സ഻കൽ ഒരഽ ഺട്
ക഼ഴ഻ൽ ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.

ര഻രക്ഷകൽ സുംുയഺജ഻പ്പ഻ചാണ് ഒറ്റ ുഡഺക്കഽീമെ഻ീെ

m) ീഹിസ്ുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ, ീ ഺതഽുവ, ഇന്ഷഷവൽ തഽക ന഻ശ്ചയ഻ക്കഺൽ ര
ര഼ത഻കളു ട്. ഒന്് മഺര്ക്കറ്റ് വഺലയാ (MV) മീറ്റഺന്് റ഼യ഻ന്ഷുസ്റ്ററ്റ്ീമെ് മാലയും (RIV).

ട്

n)

ഗ്ന഻ബഺധ, ഭാകണ് നും, ന്ദ് ളയും എന്഻വ മാലും കടയ്ക്ക്കഽ ടഺകഽന് ുകഺടഽ ഺടഽകള്ക്ക്കഽും ുമഺഷണത്ത഻നഽമഺണ്
ുഷഺപ്പ്ക഼ുപ്പഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീ ഺതഽുവ
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽക. അന്ദ് ത഼ക്ഷ഻തമഺയ ഒരഽ സുംഭവും
മാലമഽ ടഺകഽന് ീേയ഻മ഻നഺൽ ഉ ടഺകഽന് സഺണ് ത്ത഻ക നഷ്ടും അഥവഺ അധ഻ക ീചലവ഻നഽും ര഻രക്ഷ
നല്ത്കഽും.

o)

ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വഺഹനും നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻നഽും അ കടങ്ങൽ മാലും ഉ ടഺകഽന് ുകടഽ ഺടഽൽക്കഽും മറ്റ്
ച഻ല കഺരയങ്ങള്ക്ക്കഽും
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ഽ. ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് തീെ വഺഹനും മാലും ഉ ടഺയ
അ കടങ്ങള഻ല്ത്ീപ്പട്ടവര്ക്ക് ന഻യ രമഺയ഻ വഺഹനയഽടമ നല്ത്ുക ട നഷ്ട ര഻ഹഺരത്ത഻നഽും
ര഻രക്ഷ
നല്ത്കഽന്ഽ.

പ്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട് വഺക ങ്ങൾ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

വയക്ത഻ഗത അ കട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ന്ദ്ഗാപ്പ് ു ഺള഻സ഻
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കഽടഽുംബ ര഻രക്ഷ
യഺന്ദ്ത഻കരഽീട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻
ീഹിസ്ുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ുഷഺപ്പ്ക഼ുപ്പഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷയഽീട ഇനഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV.
ീ ീട്ടന്ഽ

ടഺകഽന്തഽും മഽന്ഷകാട്ട഻ ന്ദ് വച഻ക്കഺനഺവഺത്തതഽും അന്ദ് ഼ത഻ക്ഷ഻തവഽമഺയ സരര്ഭമഺണ് അ കടും.

ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II.
ത഻മ഻രമഺണ് ുഡ ീകയൽ ീസെറ഻ൽ ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്ത്.
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ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III.
വയവസഺയ഻കമഺയ഻
ന഻രന്ത്രും യഺന്ദ്ത ീചയാറുന്വരഽീട
ര഻ധ഻ുയഺടഽകാട഻യ അുനകും യഺന്ദ്തകൽ നടത്തഺൽ കഴ഻യഽും.

ലഺൽ

ന്ദ് കഺരും

രമഺവധ഻

യഺന്ദ്തകളുീട

ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I.
മ഻ക്ക നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഽും ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന് വ഻ശഺല ു ഺള഻സ഻കൽക്ക് സമഺന്ത്രമഺയഽളള കഽറഞ്ഞ ീചലവ഻ൽ
വഺങ്ങഺൽ കഴ഻ുഞ്ഞക്കഺവഽന് ര഻രക്ഷയഺണ് ീനയ഻ുംഡ് ു ര഻ള്ക്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻.
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV.
ുഷഺപ്പ്ക഼ുപ്പഺഴ്സ് ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ, ഫ്ല഻്സ്ഡ് ുലറ്റ് ഗ്ലഺസിന് ആെ് സഺന഻ട്ടറ഻ ഫ഻ട്ട഻ുംദ്ധരസ് ര഻രക്ഷ എന് അധ഻ക
ര഻രക്ഷ ഇന്ഷഷവ്ൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽകയഺീണക഻ൽ. അ കടും മാലും ഫ഻്സ് ുലറ്റ് ഗ്ലഺസ്,
സഺന഻ട്ടറ഻ ഫ഻റ്റ഻ുംഗഽകള്ക്ക്ക്, ന഻ുയഺണ് ൂസൽ, എന്഻വയ്ക്ക്ക് നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ
ര഻രക്ഷ
ലഭ഻ക്കഽും.
ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I.
റ഼ജ഻ണൽ ന്ദ്ടഺന്ഷുസ് ഺര്ട്ട഻ അുതഺറ഻റ്റ഻യ഻ൽ രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ആരഽീട ു ര഻ലഺുണഺ ആ വയക്ത഻യഽീട
ു ര഻ൽ ുവണും ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽുക്ക ടത്.

പര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങൾ
ുചഺദ ം ഇന1
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത഻നഺണ് വയക്ത഻ഗത അ കട (ു ഴ്സണൽ ആ്സ഻ഡെ്)
I.
II.
III.
IV.

മരണും
ആംതൃഹതയ
സ്ഥ഻ര ൂവകലയും
ഒരഽ ൂക നഷ്ടീപ്പടഽക

ുചഺദ ം ഇന2
വയക്ത഻ഗത അ കടും
I.
II.
III.
IV.

ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത്

വ഻ുദശത്ത് യഺന്ദ്ത ീചയാറുന്ത഻ന്
ഇന്ത്യയ഻ൽ യഺന്ദ്ത ീചയാറുന്ത഻ന്
വ഻ുദശത്തഽും ഇന്ത്യയ഻ലഽും യഺന്ദ്ത ീചയാറുന്ത഻ന്
ഇന്ത്യയ഻ലഽും അയല്ത്രഺജയങ്ങള഻ലഽും യഺന്ദ്ത ീചയാറുന്ത഻ന്

ുചഺദ ം ഇന3
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീ ഺതഽുവ
I.
II.

ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത്

ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺവഽന്ത഻ന് മഽണ് ് ച഻ക഻ത്സ നടത്തഽന്ത഻ന്
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺയത഻നഽുശഷും ച഻ക഻ത്സ നടത്തഽന്ത഻ന്
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ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഺത്തത്

III. വ഼ട്ട഻ല് ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്ത഻ന്
IV. മഽകള഻ല് റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്വ എലലഺും.
ുചഺദ ം ഇന4 ഇന
യഺന്ദ്ത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത്

I. യഺന്ദ്ത സഺമന്ദ്ഗ഻ളുകൽ ലഭ഻ക്കഺൽ ൂവകഽന്ത഻ന്
II. ീ ീട്ടന്് ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺുവ ട഻ വരഽന്ത഻ന്
III.
ര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് ുശഷും യഺന്ദ്ത സഺമന്ദ്ഗ഻കൽ നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻ന്
IV. മഽകള഻ല് റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്വ എലലഺും.
ുചഺദ ം ഇന5
യഺന്ദ്ത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ, ഇന്ഷഷവൽ തഽക ആന്ദ്ശയ഻ക്കഽക ഘടകങ്ങൽ
I.
II.
III.
IV.

വയസ്
യഺന്ദ്തഺദ഻നങ്ങളുീട എണും
യഺന്ദ്ത ീചുയാറ ട രഺജയങ്ങൽ
മഽകള഻ല് റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്വ എലലഺും.

ുചഺദ ം ഇന6
ീഹിസ്ുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ
I.
II.
III.
IV.

സവര്ണും ീവള വ഻ ആഭരണങ്ങള്ക്ക്ക് ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ഽ.
ഒരഺളുീട കടയ഻ീല എലലഺ സഺധനസഺമന്ദ്ഗ഻കള്ക്ക്കഽും ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ഽ.
കഽടഽുംബത്ത഻ീെ ഉടമസ്ഥതയ഻ലഽള വ കഺറ഻ന് ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ഽ.
ത ഺല് മഺര്ഗും അയക്കഽന് ഺഴ്സലഽകൽ എത്ത഻ക്കഽന്ത഻നഽും ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ഽ.

ുചഺദ ം ഇന7
ീഹിസ്ുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
I.
II.
III.
IV.

ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത്

വ഼ട഻ീെ ഘടനയ്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തും
വ഼ട഻നഽള വ഻ീല സഺധനസഺമന്ദ്ഗ഻കള്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തും
ഘടനയ്ക്ക്കഽും സഺധനസഺമന്ദ്ഗ഻കള്ക്ക്കഽും
ഘടനയ്ക്ക്കഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്തുപ്പഺൽ വ഼ട്ട഻ൽ ഇലലഺയ഻രഽന് സഺധനങ്ങള്ക്ക്കഽും മഺന്ദ്തും.

ുചഺദ ം ഇന8
ുഷഺപ്പ്ക഼ുപ്പഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന്ദ് കഺരും
I.
II.
III.
IV.

ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഺത്തത് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത഻ന്?

യന്ദ്ന്ത്ങ്ങള് ുന്ദ്ബ്ീ്ഡിണഺകഽന്ത഻ന്
അഹ഻തകരമഺയ നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക്
ബ഻സ഻നസിന് തടസിനങ്ങള്ക്ക്ക്
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ മനപ്പൂര്േും നശ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന്

ുചഺദ ം ഇന9
ുഷഺപ്പ്ക഼ുപ്പഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന്ദ് കഺരും
I.
II.
III.
IV.

വയഺ
വയഺ
വയഺ
വയഺ

ഺരസ്ഥഺ
ഺരസ്ഥഺ
ഺരസ്ഥഺ
ഺരസ്ഥഺ

ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഺത്തത് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത഻ന്?

നത്ത഻ീല ണീപ്പട്ട഻യ഻ീല/ ീകി ടറ഻ീല ണത്ത഻ന്
നത്ത഻ൽ ന഻ന്ഽും ബഺക഻ുലക്ക് ീകഺ ടഽു ഺകഽന് ണത്ത഻ന്
നത്ത഻ീല ുസഫ഻ല഻ര഻ക്കഽന് ണത്ത഻ന്
നത്ത഻ീല ഉ ുഭഺക്തഺവ് ീകഺ ടഽവരഽന് ണത്ത഻ന്
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ുചഺദ ം ഇന10
ുഷഺ ് (കചാണവട) ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത്

I. ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട ആംതൃഺര്ഥതയ഻ലലഺത്ത ന്ദ് വിത്ത഻ക്ക്
II. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽത്ത വയക്ത഻യഽീട ആംതൃഺര്ഥതയ഻ലലഺത്ത ന്ദ് വിത്ത഻ക്ക്.
III. ഉ ുഭഺക്തഺക്കളുീട ആംതൃഺര്ഥതയ഻ലലഺത്ത ന്ദ് വിത്ത഻ക്ക്.
IV.
ണും ല഻ശയ്ക്ക്ക് നല്ത്ക഻യവരഽീട ആംതൃഺര്ഥതയ഻ലലഺത്ത ന്ദ് വിത്ത഻ക്ക്.

പര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ആംതൃഹതയയ്ക്ക്ക് വയക്ത഻ഗത അ കട (ു ഴ്സണൽ ആ്സ഻ഡെ്)

ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല.

ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
വയക്ത഻ഗത അ കട

ര഻രക്ഷ ഇന്ത്യയഽും വ഻ുദശത്തഽും യഺന്ദ്ത ീചയാറുന്ത഻ുന ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു.

ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് മഽകള഻ൽ
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്
അ്മ഻റ്റഺവഽന്ത഻ന് മഽണ് ് ച഻ക഻ത്സ നടത്തഽന്ത഻ന്,
നടത്തഽന്ത഻ന്, വ഼ട്ട഻ല് ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്ത഻ന്.

എലലഺത്തഽും
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും: ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ
ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺയത഻നഽുശഷും ച഻ക഻ത്സ

ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
യഺന്ദ്ത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് മഽകള഻ൽ റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് എലലഺത്തഽും ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും: യഺന്ദ്ത സഺമന്ദ്ഗ഻ളുകൽ ലഭ഻ക്കഺൽ
ൂവകഽന്ത഻ന്, ീ ീട്ടന്് ആശഽ ന്ദ്ത഻യ഻ൽ അ്മ഻റ്റഺുവ ട഻ വരഽന്ത഻ന്,
ര഻ുശഺധനയ്ക്ക്ക് ുശഷും യഺന്ദ്ത
സഺമന്ദ്ഗ഻കൽ നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻ന്.
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
യഺന്ദ്ത ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ ഇന്ഷഷവൽ തഽക മഽകള഻ൽ
യഺന്ദ്തഺദ഻നങ്ങളുീട എണും, യഺന്ദ്ത ീചുയാറ ട രഺജയങ്ങൽ.

റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്വീയ

ആന്ദ്ശയ഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും:

ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ീഹിസ്ുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ സവര്ണും ീവള വ഻ ആഭരണങ്ങള്ക്ക്ക്
ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
380

ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ഽ.

വയസ്,

ീഹിസ്ുഹഺള്ക്ുഡഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഘടനയ്ക്ക്കഽും സഺധനസഺമന്ദ്ഗ഻കള്ക്ക്കഽും

ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ഽ.

ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ുഷഺപ്പ്ക഼ുപ്പഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന്ദ് കഺരും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ മനപ്പൂര്േും നശ഻പ്പ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ലഭ഻ക്ക഻ലല.

ര഻രക്ഷ

ഉത്തരം ഇന9
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ുഷഺപ്പ്ക഼ുപ്പഴ്സ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ണത്ത഻ന് ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്ക഻ലല

ന്ദ് കഺരും

വയഺ ഺരസ്ഥഺ നത്ത഻ീല

ഉ ുഭഺക്തഺവ്

ീകഺ

ടഽവരഽന്

ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ുഷഺപ്പ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന്ദ് കഺരും ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട ആംതൃഺര്ഥതയ഻ലലഺത്ത ന്ദ് വിത്ത഻ക്ക്
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ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.

പഺഠം ഇന15
വഺണ഻ജ്  ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ുമഽഖം
കഴ഻ഞ്ഞ
ഺഠത്ത഻ൽ വയക്ത഻കള്ക്ക്കഽും വ഼ട്ടുസഺമന്ദ്ഗ഻കള്ക്ക്കഽമഽള വ റ഻സ്ക഻ീെ
ര഻രക്ഷയ്ക്ക്കഽള വ വ഻വ഻ധയ഻ന
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉത് ന്ങ്ങീളപ്പറ്റ഻യഺണ് നമ്മൽ
ഠ഻ചാണത്. മറ്റ് ച഻ല ആവശയങ്ങള്ക്ക്ക്
ര഻രക്ഷ ുവ ടഽന്
മീറ്റഺരഽ വ഻ഭഺഗും ഉ ുഭഺക്തഺക്കളു ട്. ഇത് വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള വ ചരക്കഽകളുും ുസവനങ്ങൽ ൂകകഺരയും
ീചയാറുന് വഺണ഻ജയ അഥവഺ ബ഻സ഻നസിന് സ്ഥഺ നങ്ങളഺണ്. ഈ വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽള വ റ഻സ്കഽകൽക്ക്
ര഻രക്ഷ
നല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉത് ന്ങ്ങീളപ്പറ്റ഻യഺണ് നമ്മൽ ഈ ഺഠത്ത഻ൽ ഠ഻ക്കഽന്ത്.

പഠനുമഖലകൾ
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
ഈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ുന്ദ് ഺപ്പര്ട്ട഻/അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ബ഻സ഻നസിന് ഇെറപ്ഷൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ബര്ഗ്ലറ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
മണ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ൂഫഡല഻റ്റ഻ ഗയഺരെ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ബഺുകഴ്സ് ഇന്ഷീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ജാവുലഴ്സ് ുലഺക്ക് ു ഺള഻സ഻
എന്ഷജ഻ന഼യറ഻ുംഗ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഇന്ഷഡസ്ന്ദ്ട഻യൽ ഓൽ റ഻സ്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ീമൂറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഺഠും

ഠ഻ചാണത഻നഽുശഷും, ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് സഺധ഻ുക്ക ടത്:

ുന്ദ് ഺപ്പര്ട്ട഻/അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ശഽ ഺര്ശ ീചയാറുക
ുകഺസ഻കവന്ഷഷയൽ ുലഺസ് (ഫയൽ) ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന഻ര്വച഻ക്കഽക
ബര്ഗ്ലറ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ര഻രക്ഷ ഡ഻ൂസൽ ീചയാറുക
മണ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉദഺഹരണ സഹ഻ത വ഻വര഻ക്കഽക.
ൂഫഡല഻റ്റ഻ ഗയഺരെ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വ഻വര഻ക്കഽക
ബഺുകഴ്സ് ഇന്ഷീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന഻ര്വച഻ക്കഽക
ജാവുലഴ്സ് ുലഺക്ക് ു ഺള഻സ഻ മഽുന്ഺട്ട് ീവയ്ക്ക്കഽക (ീന്ദ് ഺീപ്പഺസ് ീചയാറുക.
എന്ഷജ഻ന഼യറ഻ുംഗ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ മാലയും ന഻ര്ണയ഻ക്കഽക
ഇന്ഷഡസ്ന്ദ്ട഻യൽ ഓൽ റ഻സ്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീനപ്പറ്റ഻ ഽകഴ്ത്തഽക
ീമൂറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സുംന്ദ്ഗഹ഻ക്കഽക
ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ മാലയും ന഻ര്ണയ഻ക്കഽക

A.ുപ്പഺപ്പര്ട്ട്യൂട്ട്഻/അഗ്ന഻ബഺധ ഇന(െയര്) ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
വഺണ഻ജയ സ്ഥഺ നങ്ങീള ര ടഺയ഻ തരും ത഻ര഻ക്കഺും:
 ീചറഽക഻ട-ഇടത്തരും സ്ഥഺ നങ്ങൽ
 വന്ഷക഻ട സ്ഥഺ നങ്ങൽ
ചര഻ന്ദ്ത രമഺയ഻, ഈ ഉ ുഭഺക്തഺക്കീള ുസവ഻ചാണഺണ് ജനറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുമഖല വളീരയധ഻കും വ഻കസ഻ചാണത്.
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വഺണ഻ജയ സ്ഥഺ നങ്ങള്ക്ക്ക് അനഽുയഺജയമഺയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉത് ന്ങ്ങൽ ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത് വളീര ന്ദ്ശദ്ധുയഺീട
ുവണും ജനറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉത് ന്ങ്ങൽ വ഻ല്ത്ക്കഺൽ. ലഭയമഺയ ഉത് ന്ങ്ങീളപ്പറ്റ഻ നജെ഻ന് നലല ന്ദ്ഗഺഹയും
ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും. നമഽക്ക് ച഻ല ജനറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉത് ന്ങ്ങീളപ്പറ഻ ുനഺക്കഺും.
ുപ്പഺപ്പര്ട്ട്യൂട്ട്഻/അഗ്ന഻ബഺധ ഇന(െയര്) ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
വഺണ഻ജയ സ്ഥഺ നങ്ങള്ക്ക്കഽും സവന്ത്ും ുന്ദ് ഺപ്പര്ട്ട഻യഽള വവൽക്ക്, ന്ദ്ടസ്റ്റ഻ൽ
ുന്ദ് ഺപ്പര്ട്ട഻യ഻ള വ വയക്ത഻, അഥവഺ
ുന്ദ് ഺപ്പര്ട്ട഻യ഻ൽ തഺല്ത് രയമഽള വ വയക്ത഻ൽ അഥവഺ ധനകഺരയസ്ഥഺ നങ്ങൽ എന്഻വയ്ക്ക്ക് അനഽുയഺജയമഺണ് ഫയൽ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻.
ഒരഽ ീകട്ട഻ടത്ത഻ൽ സ്ഥ഻ത഻ ീചയാറുന് ന഼ക്കും ീചയാറഺൽ റ്റുന്തഽമഺയ എലലഺ വസ്തഽക്കളുും അതഺയത് ീകട്ട഻ടങ്ങൽ,
ലഺെുും ീമഷ഼നറ഻കളുും, ഫര്ണ഼ചാണറഽകൽ, ഫ഻്സ് ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്വ, ഫ഻റ്റ഻ുംഗഽകൽ, മറ്റ് സഺധനസഺമന്ദ്ഗ഻കൽ,
സീലയറഽീട
ൂകയാറുള വ
അഥവഺ
ഉ ുഭഺക്തഺവ഻ീെ
ീകട്ട഻ടത്ത഻ലഽള വ
ുസ്റ്റഺക്കഽകൽ
അഥവഺ
ഉ ുയഺഗ഻ചാണുീകഺ ട഻ര഻ക്കഽന് ുസ്റ്റഺക്കഽകൽ, റ഻പ്പയറ഻നഺയ഻ തല്ത്ക്കഺലും ീകട്ട഻ടത്ത഻ൽ ന഻ന്ഽും ന഼ക്കും
ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ
ീമഷ഼നറ഻,
എന്഻വീയലലഺും
ഇന്ഷഷവൽ
ീചയാറഺും.
ുകടഽ ഺടഽ
റ്റ഻യ
വസ്തഽ
ഽനര്ന഻ര്മ്മ഻ക്കഽന്ത഻നഽും ഽതഽക്കഽന്ത഻നഽും ബ഻സ഻നസിന് ഴയ ന഻ലയ഻ൽ എത്ത഻ക്കഽന്ത഻നഽും ഒരഽ സഺണ് ത്ത഻ക
ആശവഺസും ആവശയമഺണ്. ഇവ഻ീടയഺണ് ഫയൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉ ുയഺഗന്ദ് ദമഺകഽന്ത്.

1. െയര് ഇനുപഺള഻സ഻ ഇനഎത്ഫ഻ീനഺീക്ക ഇനപര഻രക്ഷ ഇനനല്കഽന്നഽ?
ഫയൽ ു ഺള഻സ഻

ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന് ച഻ല സരര്ഭങ്ങൽ തഺീഴ വ഻വര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ഽ.

വഺണ഻ജയ റ഻സ്ക്കഽകള്ക്ക്കഽള വ ഫയൽ ു ഺള഻സ഻ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക്














ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും:

അഗ്ന഻ബഺധ
ഇട഻മ഻ന്ൽ
ീ ഺട്ട഻ീത്തറ഻/ച഼റ്റൽ
കലഺ ും മാലവഽും മറ്റുും ഉ ടഺകഽന് ുകടഽ ഺട്
സമ്മര്ദും മാലമഽ ടഺകഽന് ുകടഽ ഺട്
എയര്ന്ദ്കഺറ് ഓറ്റ് ുകടഽ ഺട്
ീകഺടഽകഺറ്റ്, ന്ദ് ുക്ഷഺഭും, ചഽഴല഻ക്കഺറ്റ്, ഹഽറ഻ുക്കൽ, ുടഺര്നഺുഡഺ, ന്ദ് ളയും, ീവള വും കവ഻ഞ്ഞ് കരയ഻ൽ
കയറഽക
ഭാകണ് ും
ഉരഽള്ക്ീ ഺട്ടലഽും മണ഻ട഻ചാണ഻ലഽും
ജലസുംഭരണും, ഉ കരണങ്ങൽ, ൂ പ്പുകൽ ീ ഺട്ട഻ീത്തറ഻ക്കഽകയഽും കവ഻ഞ്ഞഽ ഒഴഽകഽകയഽും ീചയാറുക.
മ഻ൂസൽ ീടസ്റ്റ഻ുംഗ് ഓപ്പുറഷനഽകൽ
സ്ഥഺ ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ഓുട്ടഺമഺറ്റ഻ക് സ്ന്ദ് ഻ുംഗ്ലൽ ല഼ക്ക് ീചയാറുക
കഽറ്റ഻ക്കഺട഻ന് ത഼ ഻ട഻ക്കഽക.

വഺണ഻ജയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന
സവ഻ുശഷതകളഺലഺണ്.

വയക്ത഻ഗത-ീചറഽക഻ട

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ

ന഻ന്ഽും

ുവര്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്

ര ട്

a)

വയക്ത഻കീളക്കഺളുും കണ് ന഻കള്ക്ക്കഽും ബ഻സ഻നസിന് സ്ഥഺ നങ്ങള്ക്ക്കഽമഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ ആവശയകത
കാടഽതൽ.
കഺരണും എീന്ത്ന്ഺൽ വയഺ ഺര സ്ഥഺ നങ്ങളുീട ആസ്ത഻കളുീട മാലയും വയക്ത഻കളുീട
ആസ്ത഻കീളക്കഺൽ ഒരഽ ഺട് കാടഽതലഺണ്. അവരഽീട നഷ്ടും അഥവഺ നഺശനഷ്ടും കണ് ന഻യഽീട
ന഻ലന഻ല്പ് ഻ീനയഽും ഭഺവ഻ീയയഽും ന്ദ് ത഻കാലമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽും.

b)

വഺണ഻ജയസ്ഥഺ നങ്ങളുീട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന഻യമ രമഺയ഻ അഥവഺ മറ്റ് ച഻ല ആവശയങ്ങള്ക്ക്ക്
ന഻ര്ബന്ധമഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ബഺക് ുലഺണ഻ീെ ുമൽ ലഺെുും ആസ്ത഻കളുും
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ഉ ടഺക്കഽണ്ു ഺൽ, അത഻ീെ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുലഺണ഻ീല ഒരഽ വയവസ്ഥ ആയ഻ര഻ക്കഽും. ഇന്ത്യയ഻ീല മ഻ക്ക
വന്ഷക഻ട സ്ഥഺ നങ്ങളുും ീന്ദ് ഺഫഷണലഺയ഻ കണ് ന഻കള് ഓട഻ക്കഽന്ഽ ട്, അത഻ല് ച഻ലത് അുഗഺള
കണ് ന഻കളഺണ്.
അവര്ക്ക് ആുഗഺള ഗഽണന഻ലവഺരും ആവശയമഺണ് അത഻ന് റ഻സ്ക഻മഺുനജഽീമെ഻ന്
രയഺപ്തമഺയ
നട ട഻കൽ എടഽക്കഽകയഽും അവരഽീട ആസ്ത഻ സുംരക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽകയഽും
ീചയാറണും.
മഽകള഻ൽ റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് നീതക഻ലഽും നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ച഻ല ഒഴ഻വഺക്കലഽകള്
ു ഺള഻സ഻ ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.

ര഻ഗണ഻ചാണ്

2. എീത്ഫലലഺമഺണ് ഇനഒഴ഻വഺക്കലഽകള഻ല് ഇനീപടഽന്നത്?
ഒഴ഻വഺക്കലഽകള഻ൽ ീ ടഽന്ത് :
a) തഺീഴ ഇന ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ന ഇന അപ്പത഼ക്ഷ഻ത ഇന സംഭവങ്ങൾ ഇന കഺരണമഽണ്ടഺകഽന്ന ഇന
നഷ്ടങ്ങൾ
i.
ii.
iii.
iv.

യഽദ്ധവഽും യഽദ്ധവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട സുംഭവങ്ങൽ.
നയാേ഻യൽ ീ ര഻ള്ക്സ്
ആയൂണുസഷനഽും ുറഡ഻ുയഷനഽും
മല഻ന഼കരണും മാലമഽള വ നഺശും

b) ജ്നറല് ഇന ഇന്ഷവറന്സ഻ീല ഇന
നഺശനഷ്ടങ്ങൾ
i.
ii.

മറ്റഇ ഇന

ുപഺള഻സ഻കൾ ഇന

പര഻രക്ഷ ഇന

നല്കഽന്ന ഇന

ീമഷ഼നറ഻ ുന്ദ്ബ്ീ്ഡിണഺകഽക,
ബ഻സ഻നസിന് തടസിനീപ്പടഽക

ഭാകണ് ും, അഗ്ന഻ബഺധ, ൂവദയഽത഻യഺഘഺതും, ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത നീതക഻ലഽും ഒരഽ സുംഗത഻ കഺരണും ൂവദയഽത഻
നഷ്ടീപ്പടഽകയഽും ുകഺള്ക്ഡ് ുസ്റ്റഺുറജ഻ൽ സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ുസ്റ്റഺക്ക് ച഼ത്തയഺയ഻ ു ഺകഽക, അവശ഻ഷ്ടും ന഼ക്കും
ീചയാറുന്ത഻നഽള വ അധ഻ക ീചലവഽകൽ, രാ കല്ത് ന, എന്ഷജ഻ന഼യര്മഺരഽീട ഫ഼സ് ു ഺള഻സ഻
ര഻രക്ഷയ഻ൽ
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ത഻ൽ കാടഽതൽ, കഺട്ടുത഼, ീ ഺട്ട഻ീത്തറ഻, സവന്ത്ും വഺഹനും മാലമഽ ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടും എന്഼
കഺരയങ്ങള്ക്ക്ക് അധ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യും നല്ത്ക഻
ര഻രക്ഷ ുനടഺും.
3. വ ത സ്ഡത ഇനെയര് ഇനുപഺള഻സ഻കൾ
ീ ഺതഽുവ 12 മഺസകഺലുത്തക്കഺണ് ഫയൽ ു ഺള഻സ഻കൽ നല്ത്കഽന്ത്. വഺസസ്ഥലങ്ങള്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തുമ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കണ് ന഻കൽ ദ഼ര്ഘകഺല ു ഺള഻സ഻കൽ നല്ത്കഽകയഽള വു, അതഺയത് 12 മഺസത്ത഻ൽ കാടഽതൽ. ച഻ല സരര്ഭങ്ങള഻ൽ
ന്ദ്ഹസവകഺല ു ഺള഻സ഻കളുും നല്ത്കഺറഽ ട്, അത഻ന് ന്ദ്ഹസവകഺല സ്ുകലഽകൽ ബഺധകമഺണ്.

4. ുപഺള഻സ഻കളുീട ഇനമഺര്ക്കറ്റഇ ഇനവഺല ാ ഇനഅഥവഺ ഇനറ഼യ഻ന്ുസ്റ്ററ്റഇീമെഇ ഇനവഺല ാ
നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ക്കഽന് സരര്ഭത്ത഻ൽ, ഇന്ഷഷവറൽ മഺര്ക്കറ്റ് മാലയമഺണ് (വഺലയാ) നല്ത്കഽന്ത് (അതഺയത്
ഡ഻ന്ദ് ഻സ഻ുയഷൽ വഺലയാ). റ഼യ഻ന്ഷുസ്റ്ററ്റ്ീമെ് വഺലയാ ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ, ുകടഽ ഺടഽ സുംഭവ഻ചാണ വസ്തഽവ഻ന് കരും
അത്തരും
ഽത഻യ ഒീരണും വഺങ്ങഽന്ത഻നഽള വ തഽക ഇന്ഷഷവറൽ നല്ത്കഽും. സഺധഺരണ ഫയര് ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ
ഇന്ഷഷവൽ തഽക ന്ദ് ത഻ന഻ധഺനും ീചയാറുന്ത് ഽത഻യത് വഺങ്ങഽന്ത഻നഽള വ മാലയമഺണ് അലലഺീത മഺര്ക്കറ്റ് മാലയമലല.
ീകട്ട഻ടങ്ങള്ക്ക്കഽും
ലഺെുകള്ക്ക്കഽും
ീമഷ഼നറ഻കള്ക്ക്കഽും
ഫര്ണഺചാണറഽകള്ക്ക്കഽും,
ഫ഻്സ്ചറഽകള്ക്ക്കഽും
ഫ഻റ്റ഻ുംഗഽകള്ക്ക്കഽും ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത഻നഺണ് റ഼യ഻ന്ഷുസ്റ്ററ്റ്ീമെ് വഺലയാ ു ഺള഻സ഻. റ഼യ഻ന്ഷുസ്റ്ററ്റ്ീമെ് വഺലയാ
ു ഺള഻സ഻ ുസ്റ്റഺക്ക഻ന്
ര഻രക്ഷ നല്ത്ക഻ലല, ഇത഻ന് മഺര്ക്കറ്റ് വഺലയാവ഻ീെ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
ര഻രക്ഷ
ലഭ഻ക്കഽക.
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5.

ഡ഻െുറഷന് ഇനുപഺള഻സ഻

ീവയര്ീഹിസഽകള഻ൽ സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ുസ്റ്റഺക്ക഻ന് ഡ഻േുറഷൽ ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് കഺരും
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഺും,
കഺരണും ഇത്തരും ുസ്റ്റഺക്കഽകളുീട അളവ഻ൽ വയതയഺസും ഉ ടഺുയക്കഺും. ു ഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ൽ ുഗഺീഡിണ഻ൽ
സാക്ഷ഻ക്കഺൽ ഉുദശ഻ക്കഽന് വസ്തഽക്കളുീട ഇന്ഷഷവൽ തഽക വളീര ഉയര്ന്തഺയ഻ര഻ക്കണും. ഈ മാലയത്ത഻ന് ഒരഽ
തഺല്ത്ക്കഺല഻ക ന്ദ് ഼മ഻യും ചഺര്ജ് ീചയാറുും. ു ഺള഻സ഻ കഺലയളവ഻ൽ ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ഇടുവളകള഻ൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ ുസ്റ്റഺക്ക഻ീെ മാലയും ഡ഻ീേയൽ ീചയാറണും. ഇത്
ു ഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ അവസഺന഻ക്കഽണ്ു ഺഴഽള വ
ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ൽ അ്ീജസ്റ്റ് ീചയാറുും.
6. ത്ുളഺട്ട്യൂട്ട്ര് ഇനുപഺള഻സ഻കൾ
മീറ്റഺരഽ വ഻ഭഺഗും ു ഺള഻സ഻യഺണ് റ് ഓുളഺട്ടൽ ു ഺള഻സ഻കൽ. ഒരഽ ഇന്ഷഷവൽ തഽകയ്ക്ക്ക് വ഻വ഻ധ സ്ഥലങ്ങള഻ൽ
സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ചരക്കഽകള്ക്ക്ക് സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽന്തഺണ് ഈ ു ഺള഻സ഻കൽ. നീതഺരഽ സ്ഥലത്ത് ഇന്ഷഷവൽ
ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ചരക്ക഻ന് 10% ുലഺഡ഻ുങ്ങഺടഽകാട഻യഽള വ ഉയര്ന് ന഻രക്കഺണ് ന്ദ് ഻മ഻യും
ന഻രക്കഺയ഻ കണക്കഺക്കഽന്ത്.
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന് തഽക വ഻വ഻ധ സ്ഥലങ്ങള഻ുലക്ക് ഒഴഽകഽന്ത഻നഺൽ
ഇത഻ീന ഫയൽ റ് ഓുളഺട്ടൽ ു ഺള഻സ഻കളൽ എന്ഽും അറ഻യീപ്പടഽന്ഽ.
ന്ദ് ഼മ഻യും ുററ്റ഻ുംഗ് ആന്ദ്ശയ഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങളഺണ്:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

വയഺവസഺയ഻കും അഥവഺ മറ്റുതരത്ത഻ലഽള വ ആധ഻വഺസമഽള വ വ഻ഭഺഗും.
വയവസഺയ഻ക സ്ഥഺ നത്ത഻ലഽള വ എലലഺ വസ്തഽകളുും ഉത് ഺദ഻പ്പ഻ക്കഽന് ഉത് ന്ും(ങ്ങൽ) അനഽസര഻ചാണ്
ഒുര ന഻രക്ക് ചഺര്ജ് ീചയാറുും.
ഓുരഺ ീലഺുക്കഷീെയഽും ന്ദ് കിതും അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും വയഺവസഺയ഻ക സ്ഥഺ നത്ത഻ന് ഽറത്തഽള വ
ീസികരയങ്ങളുീട ന഻രക്ക് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽക.
ചരക്ക഻ീെ അ ഺയ സവഭഺവും അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും ുസ്റ്റഺുറജ഻ീെ ന഻രക്ക് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽക.
‚ആഡ് ഓൽ‛ ര഻രക്ഷകള്ക്ക്ക് അധ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യും ഈടഺക്കഽും.
മഽൽ ീേയ഻മഽകളുീട ചര഻ന്ദ്തും അഥവഺ ീകട്ട഻ടത്ത഻നഽള വ അഗ്ന഻ബഺധ സുംരക്ഷഺ ീസികരയങ്ങൽ
അട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻യഺണ് ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻നഽള വ ഡ഻സ്ീകി ട് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽക.
ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ന് റ഻ഡക്ഷൽ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഒരഺള്ക്ക്ക് കലഺ ും,സമരും, ലഹള, ത഼ന്ദ്വവഺദ഻ ആന്ദ്കമണും
തഽടങ്ങ഻യ നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഽും ന്ദ് ളയും മാലമഽള വ നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഽും ര഻രക്ഷ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺും.

ഓുരഺ ഇന്ഷഷവററഽും വയതയസ്ത ുററ്റ഻ുംഗ് ര഼ത഻യഺണ്

഻ന്ത്ഽടരഽന്ത്.

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
വഺണ഻ജയ റ഻സ്കഽകള്ക്ക്കഽള വ ആഗ്ന഻ബഺധ
I. സ്ുഫഺടനും
II. ീ ഺട്ട഻ീത്തറ഻
III. മഽകള഻ൽ റഞ്ഞ ര
IV. മഽകള഻ൽ

ര഻രക്ഷ സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽന്ത് ---------- നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഺണ്

ടഽും.

റഞ്ഞ ര ടഽമലല.

B. സ഻നസ്സഇ ഇനഇെപ്പ഻ുട്ട്യൂട്ട്ഷന് ഇന(തടസ്സത്ത഻നഽള്ള) ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ഈ തരത്ത഻ലഽളള ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന ീകഺന്ഷസ഻കവന്ഷഷയൽ ുലഺസ് ( ര഻ണ഻തഫല നഷ്ടും) ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് അഥവഺ
ുലഺസ് ഓഫ് ുന്ദ് ഺഫ഻റ്റ് (ലഺഭത്ത഻ീെ നഷ്ടും) ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്ഺണ് അറ഻യീപ്പടഽന്ത്.
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അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീകട്ട഻ടും, ലഺെ്, ീമഷ഼നറ഻ ഫ഻്സചറഽകൽ, ഫ഻റ്റ഻ുംഗഽകള്ക്, ീമര്ക്കന്ഷൂഡസ് ചരക്കഽകൽ,
തഽടങ്ങ഻യ വസ്തഽക്കളുീട ുകടഽ ഺടഽകള്ക്ക്കഽും നഷ്ടത്ത഻നഽും ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ഽ. ഇത് ഇനഇന്ഷവര് ഇനീചയ്ത ഇന
വ ക്ത഻യഽീട ഇന ബ഻സ഻നസ്സ഻ീന ഇന പാര്ണ്ണം ഇന അഥവഺ ഇന ഭഺഗ഼കമഺയ ഇന തടസ്സത്ത഻ുലക്കഇ ഇന
നയ഻ക്കഽന്നഽ, ഇനതടസിനമഽ ടഺകഽന് കഺലഘട്ടത്ത഻ൽ, ഇത഻ീെ ഫലമഺയ഻ വ഻വ഻ധ സഺണ് ത്ത഻ക നഷ്ടങ്ങൽ ുനര഻ടഽും.
1. ബ഻സ഻നസ്സഇ ഇനഇെപ്പ഻ുട്ട്യൂട്ട്ഷന് ഇനുപഺള഻സ഻ ഇനപര഻രക്ഷ
ുകഺസ഻കവന്ഷഷയൽ ുലഺസ് (CL) [ബ഻സ഻നസിന് ഇെന്ദ് ഻ുട്ടഷൽ (BI)] ു ഺള഻സ഻ അറ്റഺദഺയും – ആീക ലഺഭവഽും മറ്റ്
ീചലവഽകളുും ഉള്ക്ീപ്പടയഽള വ നഷ്ടവഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ഴയ ന഻ലയ഻ൽ എത്ത഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
ീചലവ് ലഭ഻ക്കഽും, അന്ത്഻മ നഷ്ടും കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് എന്ദ്തയഽും ീ ീട്ടന്് തീന് ലഭ഻ക്കഽും. അഗ്ന഻ബഺധ
ു ഺള഻സ഻യ഻ീല അുതഺ നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഽും അുത വയവസ്ഥകളുമഺണ് ഇത഻നഽും ബഺധകും.

ഉദഺഹരണം
കഺര് ന഻ര്മ്മഺതഺവ഻ീെ ലഺെ഻ന് ഭാകണ് ും മാലും നഺശനഷ്ടും ഉ ടഺകഽകയഺീണക഻ൽ, ഉത് ഺദന നഷ്ടും മാലും
ന഻ര്മ്മഺതഺവ഻ീെ വരഽമഺനത്ത഻ൽ നഷ്ടമഽ ടഺകഽും. അധ഻ക ീചലവഽള്ക്പ്പീടയഽുളള ഈ വരഽമഺന നഷ്ടവഽും ഇന്ഷഷവൽ
ീചയ്ക്ത നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ ഫലമഺയ഻ ഉ ടഺയതഺീണന്് കഺണ഻ചാണ് ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറഺും.
സ്റ്റഺന്ുഡര്് ഇന
െയര് ഇന
ുെഇ ഇന
സ്ഡീപഷ ല് ഇന
ീപര഻ൾസ്ഡ ഇന
ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ഇന
സംുയഺജ്഻യതമഺയ഻ ഇനഎടഽത്തഺല് ഇനമഺപ്തുമ ഇനഈ ഇനീെയ഻ം ഇനസവ഼കര഻ക്കഽകയഽള്ളു.

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന2
ബ഻സ഻നസിന് ഇെന്ദ് ഻ുട്ടഷൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻ ----------------------------ആയ഻ സുംുയഺജ഻പ്പ഻ചാണ് മഺന്ദ്തുമ എടഽക്കഺൽ
കഴ഻യഽള വു.
I.
II.
III.
IV.

സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ്
സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ്
സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ്
സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ്

ഫയൽ ആെ് സ്ീ ഷയൽ ീ ര഻ള്ക്സ് ു ഺള഻സ഻
ഫയൽ ആെ് ീമൂറൽ ു ഺള഻സ഻
ആെ് സ്ീ ഷയൽ ീ ര഻ള്ക്സ് ു ഺള഻സ഻
എന്ഷജ഻ന഼യറ഻ുംഗ് ആെ് ീമൂറൽ ു ഺള഻സ഻

C. ബര്ഗ്ലറ഻ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ഫഺക്ടറ഻കൽ, കടകൽ, ഓഫ഼സഽകൽ, ീവയര്ീഹിസഽകൽ, ുഗഺീഡിണഽകൽ, എന്഻വയ഻ൽ സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്
ീകഺള വയട഻ക്കീപ്പടഺൽ
സഺദ്ധയയഽള വ
ുസ്റ്റഺക്കഽകൽ,
ചരക്കഽകൽ,
ഫര്ണ഼ചാണൽ
ഫ഼്സചറഽകൽ,
ുസഺഫ഻ൽ
സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ണും എന്഻വയ്ക്ക്കഽള വതഺണ഼ ു ഺള഻സ഻. ഇത഻ീെ ര഻ധ഻യ഻ൽ ീകഺള വയട഻യഽും ീകട്ട഻ടും
കഽത്ത഻തഽറക്കലഽും മഺന്ദ്തമഺണ് ഉള വത്. ുമഺഷണും, കീട്ടടഽക്കൽ,
഻ട഻ചാണു റ഻, കവര്ചാണ തഽടങ്ങ഻യ സമഺനമഺയ
നഷ്ടങ്ങളുട ര഻രക്ഷ ന഻ര്വചനത്ത഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല.
1. ബര്ഗ്ലറ഻ ഇനഇന്ഷവറന്സ഻ല് ഇനപര഻രക്ഷ ഇനലഭ഻ക്കഽന്ന ഇനറ഻സ്ഡകഽകൾ
a) ീകട്ട഻ടത്ത഻ുലക്ക് ബലമഺയഽും അത഻ന്ദ്കമ഻ചാണുും കടക്കഽന്തഽവഴ഻ നഷ്ടീപ്പടഽന് വസ്തഽ അഥവഺ
ീകട്ട഻ടത്ത഻ന് ബലമഺയഽും അത഻ന്ദ്കമ഻ചാണുും കടക്കഽന്തഽവഴ഻ നഷ്ടീപ്പടഽന് വസ്തഽ.
b) ീകഺള വയട഻ക്കഺൽ ുകഺടഽ ഺടഽകൽ വരഽത്തഽന് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വസ്തഽ അഥവഺ ീകട്ട഻ടും. ഇന്ഷഷവൽ
ീചയ്ക്ത ീകട്ട഻ടത്ത഻ൽ ന഻ന്ഽും നഷ്ടീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ മഺന്ദ്തുമ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വസ്തഽവ഻ന് ര഻രക്ഷ
ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു, മീറ്റഺരഽ ീകട്ട഻ടത്ത഻ൽ ന഻ന്ഽും നഷ്ടീപ്പട്ടഺൽ ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല.
2. ഇനക ഺഷ് ഇനകവര്
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ബൽഗ്ലറ഻
ര഻രക്ഷയഽീട ന്ദ് ധഺന ഘടകമഺണ് കയഺഷ് ( ണത്ത഻നഽള വ)
ര഻രക്ഷ. ീകഺള വയട഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും
സുംരക്ഷ഻ക്കീപ്പടഺൽ കഴ഻യഽന് അുംഗ഼കിത ഡ഻ൂസന഻ലഽും ന഻ര്മ്മഺണ ര഼ത഻യ഻ലഽും ഉ ടഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന് ുസഫ഻ൽ
സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ണത്ത഻ീെ കഺരയത്ത഻ൽ മഺന്ദ്തുമഺ ഇത഻ന് ന്ദ് ഺബലയമഽള വു. കയഺഷ് ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ബഺധകമഺയ ീ ഺതഽ വയവസ്ഥകൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
a)

ആന്ദ്കമണത്ത഻ലാീടുയഺ ഭ഼ഷണ഻ീപ്പടഽത്ത഻ുയഺ ബലമഺുയഺ തഺുക്കഺൽ ൂകക്കലഺക്ക഻
ന഻ന്ഽും ുമഺഷ്ട഻ക്കഽക. ഇത഻ീന ീ ഺതഽുവ ‚ക഼ ഇനുെഺസ്ഡ‛ എന്ഺണ് റയഽക.

ണും ുസഺഫ഻ൽ

b)

ുസഫ഻ൽ അലലഺീത മീറ്റവ഻ീടീയക഻ലഽും സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ുസഫ഻ീല
ണത്ത഻ീെ കണക്ക് മഽഴഽവൽ
ഉള്ക്ീപ്പടഽന് ല഻സ്റ്റ്.
അത്തരും റ഻ുക്കഺര്ഡഽകള഻ൽ കഺണ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് യഥഺര്ഥ തഽകയ്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തുമഺ
ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് ബഺദ്ധയതയഽള വു.

c)

ച഻ല സരര്ഭങ്ങള഻ൽ, വല഻യ ുതഺത഻ലഽള വ കഽറഞ്ഞ മാലയമഽള വവ ( ഞ്ഞ഻ീകട്ട്, ധഺനയങ്ങൽ, ് ചസഺര
ു ഺലഽള വവ), ഇത്തീര ുസ്റ്റഺക്കഽകൽ ീമഺത്തത്ത഻ൽ ഒറ്റ സരര്ഭത്ത഻ൽ നഷ്ടീപ്പടഽന് റ഻സ്ക഻ീന ഒറ്റീപ്പട്ട
സരര്ഭമഺയ഻ട്ടഺണ് കണക്കഺകഽക. ീകഺള വയട഻ക്കഺന് സഺദ്ധയതയഽള വത഻ീെ മാലയും
രമഺവധ഻ നഷ്ട
സഺദ്ധയയഺയ഻ട്ടഺണ് കണക്കഺകഽക, റ഻സ്കഽള വ മഽഴഽവൽ ുസ്റ്റഺക്ക഻നഽും ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത഻ീനഺപ്പും ഈ
രമഺവധ഻ നഷ്ട സഺദ്ധയതയ്ക്ക്കഽള വ ന്ദ് ഼മ഻യവഽും ഈടഺക്കഽും.

3. ഒഴ഻വഺക്കീപ്പടഽന്നവ
ീതഺഴ഻ലഺള഻കുളഺ
കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങുളഺ
ീകട്ട഻ടത്ത഻ൽ
ന഻യ രമഺയഽള വ
ുമഺഷണത്ത഻നഽും സഺധഺരണ ുമഺഷണും അഥവഺ കവര്ചാണയ്ക്ക്കഽും ഈ ു ഺള഻സ഻
4. ഇനഉൾീപ്പടഽത്തഺവഽന്നവ

മീറ്റഺീരക഻ലഽുമഺ
നടത്തഽന്
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽകയ഻ലല.

കലഺ ങ്ങൽ, സമരങ്ങൽ, ത഼ന്ദ്വവഺദ഻ ആന്ദ്കമണും മഽതലഺയ റ഻സ്കഽകൽക്ക് അധ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യും നല്ത്ക഻
ുനഺടഺും.

ര഻രക്ഷ

5. ഇനപ്പ഼മ഻യം
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വസ്തഽവ഻ീെ സവഭഺവും, ഇന്ഷഷവറൽക്ക് സവയും ഉ ടഺകഺവഽന് ധഺര്മ്മ഻ക വ഻ ത്ത്,
ീകട്ട഻ടത്ത഻ീെ ന഻ര്മ്മഺണവഽും ീലഺുക്കഷനഽും, സഽരക്ഷ മഺര്ഗങ്ങൽ, മഽൽ ീേയ഻മഽകളുീട ശ്ചഺത്തലും, തഽടങ്ങ഻യവ
അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും ബൽദ്ധരളറ഻ ു ഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ് ഼മ഻യും ന഻ര്ണയ഻ക്കഽക.
ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺറത്ത഻ൽ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ കാടഺീത, ഉയര്ന് മാലയമഽള വവ ഉ ീടക഻ൽ
ഇന്ഷഷവറൽ ുഫഺറും സവ഼കര഻ക്കഽന്ത഻നഽമഽണ് ് ര഻ുശഺധന നടത്തഽും.

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന3
ബൽദ്ധരളറ഻ ു ഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ് ഼മ഻യും .....................ആണ് ആന്ദ്ശയ഻ക്കഽന്ത്
I.
II.
III.
IV.

ഇൽഷവൽ ീചയ്ക്ത ു ഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ് കിതും.
ഇന്ഷഷവറൽക്ക് സവയും ഉ ടഺകഺവഽന് ധഺര്മ്മ഻ക വ഻ ത്ത്
ീകട്ട഻ടത്ത഻ീെ ന഻ര്മ്മഺണവഽും ീലഺുക്കഷനഽും
മഽകള഻ൽ റഞ്ഞവീയലലഺും

D. മണ഻ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
നീതഺരഽ ബ഻സ഻നസിന഻ീെ ന്ദ് ധഺന ഘടകമഺണ്
ണും ൂകകഺരയും ീചയാറുക എന്ത്.
ണും നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻ൽ
ന഻ന്ഽും ബഺക഻ീനയഽും വയഺവസഺയ഻ക സ്ഥഺ നങ്ങീളയഽും സുംരക്ഷ഻ക്കഽക എന്തഺണ് ഇത഻ീെ ലക്ഷയ്ും.
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ീകട്ട഻ടത്ത഻നഽള വ഻ലഽും
ഽറത്തഽും
ണത്ത഻ന് റ഻സ്ക്കഽ ട്.
഻ന്ഷവല഻ക്കഽണ്ു ഺുഴഺ,
ണമ഻ട ഺട് നടത്തഽണ്ു ഺുഴഺ ന഻യമവ഻രഽദ്ധമഺയ഻ എടഽത്തഽീകഺ ടഽു ഺകഺും.

ന഻ുക്ഷ ക്കഽണ്ു ഺുഴഺ,

1. ഇനമണ഻ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനപര഻രക്ഷ
ണും, ീചക്കഽകൽ/ ു ഺസ്റ്റൽ ഓര്ഡറഽകൽ/ ു ഺസ്റ്റൽ സ്റ്റഺണ് ഽകൽ എന്഻വ ൂകകഺരയും ീചയാറുണ്ു ഺൽ
ഉ ടഺുയക്കഺവഽന് നഷ്ടത്ത഻ന് ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത഻നഺയ഻ രാ കല്ത് ന ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വതഺണ് മണ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ു ഺള഻സ഻.
a) പ്ടഺന്സ഻റ്റഇ ഇന(സഞ്ചഺരമഺര്ഗ) ഇനവ഻ഭഺഗം
ഇന്ഷഷവറുറഺ അയഺളുീട അുംഗ഼കിത ീതഺഴ഻ലഺള഻കുളഺ
ണും
ഽറത്തഽീകഺ ടഽു ഺകഽണ്ു ഺൽ കവര്ചാണ
ീചയാറീപ്പടഽകുയഺ ീകഺള വയട഻ക്കീപ്പടഽകുയഺ ീചയാറുന്ത഻നഽള വ ര഻രക്ഷ ഇത് നല്ത്കഽും.
ന്ദ്ടഺന്ഷസ഻റ്റ് ീസക്ഷൽ ര ട് തഽകകളഺണ് എടഽത്തഽ
i.

റയഽന്ത്:

്ീതങ്ക഻ലഽം ഇനഒരഽ ഇനനഷ്ടത്ത഻നഽുമല് ഇനഇന്ഷവറര്ക്കഽള്ള ഇനബഺത്പ തയഽീട ഇനപര഻ധ഻:
ഓുരഺ നഷ്ടത്ത഻നഽും ഇന്ഷഷവറൽ നല്ത്ുക്ക ട രമഺവധ഻ തഽക.

ii. ുപഺള഻സ഻ ഇന
കഺലഺവധ഻യ഻ല് ഇന
പഽറത്തഽീകഺണ്ടഽുപഺകഽന്ന ഇന
(പ്ടഺന്സ഻റ്റഇ ഇന
ീചയ്യുന്ന) ഇന ്കുദശം ഇന തഽക: ഈ തഽകയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ീെ ന഻രക്ക്
കണക്കഺക്ക഻ അടുക്ക ട ന്ദ് ഼മ഻യും എന്ദ്തീയന്് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന്ത്.
അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീല ു ഺീല തീന് ഇവ഻ീടയഽും ഡ഻െുറഷന് ഇനഅട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് ു ഺള഻സ഻
നല്ത്കഺും. അങ്ങീന ഇന്ഷഷവറൽ ന്ദ്ടഺന്ഷസ഻റ്റ് ീചയാറുന് നകുദശും തഽക കണക്കഺക്കഽന്ത഻ന് ഒരഽ ീന്ദ് ഺവ഻ഷണൽ
ന്ദ് ഼മ഻യും ഈടഺക്കഽകയഽും ു ഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽണ്ു ഺൽ ഈ ന്ദ് ഼മ഻യും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻
ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽന് ന്ദ്ടഺന്ഷസ഻റ്റ഻ലീല യഥഺര്ഥ തഽകയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ അ്ജസ്റ്റ് ീചയാറുന്തഺയ഻ര഻ക്കഽും. ണും
ഒരഽ വയക്ത഻ തന഻ീയ ആുണഺ ീകഺ ടഽു ഺയത്, ീകഺ ടഽു ഺകഽന്ത഻ീെ ര഻ധ഻, ീകഺ ടഽു ഺകഽന് ര഼ത഻,
ദാരും, റാട്ട്, മറ്റ് സഽരക്ഷ ീസികരയങ്ങൽ എന്഼ ഘടകങ്ങീള ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ീെ ന഻രക്ക് ആന്ദ്ശയ഻ക്കഽന്ത്.
b) ീകട്ട്യൂട്ട്഻ട ഇനവ഻ഭഺഗം
ീകഺളളയട഻, ീകട്ട഻ടും കഽത്ത഻ത്തഽറക്കൽ, തഽടങ്ങ഻യവ മാലും ഒരഺളുീട ീകട്ട഻ടത്ത഻ൽന഻ുന്ഺ
ാട്ട഻ീവചാണ഻ര഻ക്കഽന്
ുസഫ഻ൽന഻ുന്ഺ ണും നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻ന് ഈ വ഻ഭഺഗും ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ഽ. ഭഺഗും 3-ൽ നമ്മൽ ചര്ചാണ ീചയ്ക്ത
ബൽഗ്ലറ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ അുത സവ഻ുശഷതകളഺണ് ഇത഻നഽമഽള വത്.

2. ഉൾീപ്പടഽത്തഺവഽന്നവ
അധ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യും നല്ത്കഽന്തഽവഴ഻ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയ്ക്ക്കഽും ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ
a)
b)
c)

ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും:

ആംതൃഺര്ഥതയ഻ലലഺത്ത വയക്ത഻ ണവഽമഺയ഻ ു ഺകഽക
സമരും, ത഼ന്ദ്വവഺദ഻ ആന്ദ്കമണും മാലമഽള വ റ഻സ്ക്
ീതഺള഻ലഺള഻കള്ക്ക്ക് കാല഻ നല്ത്കഽണ്ു ഺൽ ുനര഻ുട ട഻ വരഽന് വയയും (ശണ് ള വ഻തരണ) റ഻സ്ക്.

3. പ്പധഺനമഺയഽം ഇനഒഴ഻വഺുക്കണ്ടവ
ഇത഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽന്ത്:
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a)
b)
c)

഻ശുകഺ വ഼ഴ്ചുയഺ മാലമഽ ടഺകഽന് കഽറവ്
അുംഗ഼കിത വയക്ത഻യലലഺീത മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻ീയ വ഻ശവസ഻ുചാണല്ത് ഻ക്കഽന്തഽ വഴ഻ ണും നഷ്ടീപ്പടഽക.
കലഺ സമരും, ത഼ന്ദ്വവഺദ഻ ആന്ദ്കമണും: അധ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യും നല്ത്ക഻ ഇവ ഉള്ക്ീപ്പടഽത്തഺും.

4. പ്പ഼മ഻യം
ഇന്ഷഷവ്ൽ ീചയ്ക്തത്, കണ് ന഻യഽീട ഒറ്റത്തവണ ീകഺ ടഽു ഺകഽന് നകുദശ തഽകയഽീട ബഺദ്ധയത, യഺന്ദ്ത
ീചയാറുന് വഺഹനും, ദാരും, സവ഼കര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് സഽരക്ഷ മഺര്ഗങ്ങൽ, തഽടങ്ങ഻യവീയ ആന്ദ്ശയ഻ചാണഺണ് ന്ദ് ഼മ഻യും
ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന്ത്. ു ഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻ ത഼രഽന്ത഻ന് 30 ദ഻വസും മഽണ് ് ഒരഽ വര്ഷത്ത഻നഽള വ഻ൽ
യഥഺര്ഥത്ത഻ൽ ീകഺ ടഽു ഺയ
ണും എന്ദ്തീയന്് ീവള഻ീപ്പടഽത്തഽന്ത് അനഽസര഻ചാണ് ന്ദ് ഼മ഻യും അ്ജസ്റ്റ്
ീചയാറുും.

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന4
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത഻നഺണ് മണ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ

ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന്ത്

I.
഻ഴുവഺ വ഼ഴ്ചുയഺ മാലമഽള വ കഽറവ്
II. ീകഺള വയട഻ മാലും ഒരഺളുീട ീകട്ട഻ടത്ത഻ൽ ന഻ന്ഽും ണും നഷ്ടീപ്പടഽക
III. അുംഗ഼കിത വയക്ത഻യലലഺീത മീറ്റഺരഽ വയക്ത഻ീയ വ഻ശവസ഻ുചാണല്ത് ഻ക്കഽന്തഽ വഴ഻
IV.

കലഺ

ണും നഷ്ടീപ്പടഽക.

സമരും, ത഼ന്ദ്വവഺദ഻ ആന്ദ്കമണും.

E. ൂെഡഺല഻റ്റ഻ ഇനഗ ഺരെ഻ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ഉുദയഺഗസ്ഥരഽീട ചത഻ അഥവഺ ആംതൃഺര്ഥതയ഻ലലഺയ്ക്മ കഺരണും കണ് ന഻കള്ക്ക്ക് സഺണ് ത്ത഻കമഺയ഻
നഷ്ടമഽ ടഺകഽും. ഉുദയഺഗസ്ഥരഽീട ചത഻ അഥവഺ ആംതൃഺര്ഥതയ഻ലലഺയ്ക്മ കഺരണും കണ് ന഻കള്ക്ക്ക്
സഺണ് ത്ത഻കമഺയ഻ നഷ്ടത്ത഻ന് ീതഺഴ഻ലഽടമയ്ക്ക്ക് ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്തഺണ് ൂഫഡഺല഻റ്റ഻ ഗയഺരെ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്.
1. ഇനൂെഡഺല഻റ്റ഻ ഇനഗ ഺരെ഻ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനപര഻രക്ഷ
ുനര഻ട്ടുള വ ധന രമഺയ നഷ്ടത്ത഻നഽമഺന്ദ്തുമ
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽകയഽള വു,
നഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക് ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല.
a)
b)
c)
d)

ര഻ണ഻തഫലമഺയ഻

ഉ ടഺകഽന്

നഷ്ടണും ണുമഺ ീസകയാര഻റ്റ഻ുയഺ ചരുക്കഺ ആയ഻ര഻ക്കണും.
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട കിതയങ്ങള്ക്ക്ക് ുമലഽള വതഺയ഻ര഻ക്കണും ന്ദ് വിത്ത഻
ു ഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ ത഼രഽും മഽണ് ഽള വ 12 മഺസങ്ങള്ക്ക്കഽള വ഻ൽ നഷ്ടും ക ീടത്ത഻ര഻യ഻ക്കണും.
ുജഺല഻യ഻ൽ ത഻ര഻ീക എടഽത്ത ആംതൃഺര്ഥതയ഻ലലഺത്ത ജ഼വനക്കഺരന് ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്ക഻ലല.

2. ൂെഡഺല഻റ്റ഻ ഇനഗ ഺരെ഻ ഇനുപഺള഻സ഻യഽീട ഇനവ഻ഭഺഗങ്ങൾ
വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള വ ൂഫഡഺല഻റ്റ഻ ഗയഺരെ഻ ു ഺള഻സ഻കളു ട്, അവ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
a) വ ക്ത഻ഗത ഇനുപഺള഻സ഻
ഒരഽ വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തും ഗയഺരെ഻ ആവശയമഺയ഻ വരഽണ്ു ഺൽ ഈ തരത്ത഻ലഽള വ ു ഺള഻സ഻ ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ഽ.
ു ര്, ജ഼വനക്കഺരീെ സ്ഥഺനുപ്പര്, ഗയഺരെ഻ തഽ എന്഻വ ഉള്ക്ീപ്പടഽത്തണും.
b) കളകട഼വ് ഇനുപഺള഻സ഻

389

നീതഺീക്ക ജ഼വനക്കഺര്ക്ക് ുവ ട഻യഺണ് ഗയഺരെ഻ക്ക് അു ക്ഷ഻ചാണത്, അവരഽീട ു രഽും, ഓുരഺ ജ഼വനക്കഺരഽീട
ുജഺല഻ീയപ്പറ്റ഻യഽള വ കഽറ഻പ്പ്, ഓുരഺരഽത്തരഽീടയഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽക എന്഻വ അടങ്ങ഻യ ല഻സ്റ്റ് ഈ
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
c) ത്ുളഺട്ട്യൂട്ട്഻ംഗ് ഇനുപഺള഻സ഻ ഇനഅഥവഺ ഇനത്ുളഺട്ട്യൂട്ട്ര്
ഈ ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ, ര഻രക്ഷ ലഭ഻ുക്ക ട വയക്ത഻യഽീട ു രഽും ഔുദയഺഗ഻ക സ്ഥഺനവഽും ഒരഽ ട്ട഻കയ഻ല഻ടഽും,
ുക്ഷ ഓുരഺരഽത്തര്ക്കഽും ന്ദ് ുതയക ഗയഺരെ഻ തഽകയ്ക്ക്ക് കരും മഽഴഽവൽ ന്ദ്ഗാപ്പ഻ന് ഗയഺരെ഻യഺയ഻ ന഻ര്ദ഻ഷ്ട തഽക
റ് ഓുളഺട്ട് ീചയാറുും. നീതക഻ലഽും ഒരഽ ജ഼വനക്കഺരീെ ീേയ഻ും അങ്ങീന ുഫ്ലഺട്ടഡ് ഗയഺരെ഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും കഽറയ്ക്ക്കഽും,
അധ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യും നല്ത്ക഻ യഥഺര്ഥ തഽക ന഻ലന഻ര്ത്തഺൽ കഴ഻യഽും.
d) ീപഺസ഻ഷന് ഇനുപഺള഻സ഻
ഇത് കളക്ട഼വ് ു ഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് സമഺനമഺണ്. വയതയഺസും എീന്ത്ന്ഺൽ ഇവ഻ീട ന഻ര്ദ഻ഷ്ട തഽകയ്ക്ക്ക് ഗയഺരെ഻
ീചയാറുന്ത഻നു ര഻ന്
കരും
ഔുദയഺഗ഻ക
സ്ഥഺനങ്ങളുീട
ട്ട഻കയഺണ്
ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്.
e) ബ്ലഺങ്കറ്റഇ ഇനുപഺള഻സ഻
ു ുരഺ ഔുദയഺമഗ഻ക സ്ഥഺനുമഺ ഇലലഺീത മഽഴഽവൽ ജ഼വനക്കഺര്ക്കഽും ഈ ു ഺള഻സ഻
ര഻രക്ഷ നല്കഽും.
ഇന്ഷഷവററഽമഺൽ ജ഼വനക്കഺീരപ്പറ്റ഻ അുനവഷണും ഒന്ഽും നടത്തഽകയ഻ലല. ഇത്തരും ു ഺള഻സ഻കൽ ഒരഽ ഺട്
ജ഼വനക്കഺരഽള വതഽും ജ഼വനക്കഺരഽീട
ാര്േകഺലീത്തപ്പറ്റ഻ വയക്തമഺയ഻ അുനവഷ഻ക്കഽകയഽും ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ
സ്ഥഺ നങ്ങള്ക്ക്ക് ുവ ട഻യഽള വതഺണ്.
3. പ്പ഼മ഻യം
ബ഻സ഻നസിന് വ഻ഭഺഗും, ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീട
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ന്ദ് ഼മ഻യും ന഻ര്ണയ഻ക്കഽക.

സ്ഥ഻ത഻വ഻വരും,

ര഻ുശഺധന,

ുമല്ത്ുനഺട്ടും

എന്഻വയഽീട
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ര഻രക്ഷ ---------------------

I.

ഉുദയഺഗസ്ഥരഽീട ചത഻ അഥവഺ ആംതൃഺര്ഥതയ഻ലലഺയ്ക്മ കഺരണും കണ് ന഻കള്ക്ക്ക്
നഷ്ടത്ത഻ന് ീതഺഴ഻ലഽടമയ്ക്ക്ക് ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്തഺണ്.
II. ീതഺഴ഻ലഽടമയഽീട ചത഻ അഥവഺ ആംതൃഺര്ഥതയ഻ലലഺയ്ക്മ കഺരണും കണ് ന഻കള്ക്ക്ക്
നഷ്ടത്ത഻ന് ജ഼വനക്കഺര്ക്ക് ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്തഺണ്.
III. ുതഡ്
ഺര്ട്ട഻യഽീട ചത഻ അഥവഺ ആംതൃഺര്ഥതയ഻ലലഺയ്ക്മ കഺരണും കണ് ന഻കള്ക്ക്ക്
നഷ്ടത്ത഻ന് ീതഺഴ഻ലഽടമയ്ക്ക്കഽും ജ഼വനക്കഺര്ക്കഽും ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്തഺണ്.
IV. കണ് ന഻ മഺുനജഽീമെ഻ീെ ചത഻ അഥവഺ ആംതൃഺര്ഥതയ഻ലലഺയ്ക്മ കഺരണും കണ്
സഺണ് ത്ത഻കമഺയ഻ നഷ്ടത്ത഻ന് ഓഹര഻യഽടമകള്ക്ക്ക് ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്തഺണ്.

സഺണ് ത്ത഻കമഺയ഻
സഺണ് ത്ത഻കമഺയ഻
സഺണ് ത്ത഻കമഺയ഻
ന഻കള്ക്ക്ക്

F. ബഺുങ്കഴ്സ്ഡ ഇനഇന്ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ണും ൂകകഺരയ ീചയാറുന് ബഺകഽകൽ, എന്ഷബ഻എറ് ഓസ഻കൽ, മറ്റ് സ്ഥഺ നങ്ങൽ എന്഻വയ്ക്്് ണവഽും
സഽരക്ഷ഻തയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പീട്ട ന്ദ് ുതയക റ഻സ്ക഻ന് ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത഻നഺയ഻ രാ കല്ത്പ്പന ീചയ്ക്തതഺണ് ഈ
ു ഺള഻സ഻.
1. ബഺുങ്കഴ്സ്ഡ ഇനഇന്ീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനപര഻രക്ഷ
ബഺകറഽമഺരഽീട ആവശയമനഽസര഻ചാണ് വ഻വ഻ധ രാ ത്ത഻ൽ ഈ ു ഺള഻സ഻ ലഭയമഺണ്.
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a)

ീകട്ട഻ടത്ത഻നഽള വ഻ൽ സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്
ണും അഗ്ന഻ബഺധ, ീകഺള വ, ലഹള, സമരും എന്഻വ മാലും
ുകഺടഽ ഺട് സുംഭവ഻ക്കഽകുയഺ നഷ്ടീപ്പടഽകുയഺ ീചയാറുക.

b)

വസ്തഽക്കൽ ീകട്ട഻ടത്ത഻ല്ത്ന഻ന്ഽും
നഷ്ടമഺകഽക.

c)

ീചക്കഽകൽ, ന്ദ്ഡഺറ് ഓറ്റുകൽ, ഫ഻്സഡ് ഡ഻ുപ്പഺസ഻റ്റ് രസ഼തഽകൽ, തഽടങ്ങ഻യവ എന്഻വയ഻ൽ കിന്ദ്ത഻മും
കഺണ഻ക്കഽക.

d)

ഽറത്തഽീകഺ

ടഽു ഺകഽന്തഽവഴ഻ ആുംഗ഼കിത ജ഼വനക്കഺൽ വ഼ഴ്ചമാലും

ണും/സഽരക്ഷ അഥവഺ നലല നടപ്പ഻ീെ കഺരയത്ത഻ൽ ആംതൃര്ഥതയ഻ലലഺത്ത ജ഼വനക്കഺൽ

e)

രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത് അയചാണ

ഺഴ്സലഽകളുീട വ഻തരണും

f)

അീന്ദ് യ്ക്സര്മഺരഽീട ആംതൃഺര്ഥതയ഻ലലഺയ്ക്മ.

g)

‘ജനത നജെുമഺൽ’, ‘ുചഺട്ട഻ ബജറ്റ് ുയഺജന നജെുമഺൽ’ തഽടങ്ങ഻യ ബഺക഻ീെ നജെുമഺരഽീട ൂകയാറ഻ൽ
ന഻ന്ഽും ണും നഷ്ടീപ്പടഽക.

ഡ഻സ്കവറ഻ (ക ടഽ ഻ട഻ക്കൽ) അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽക, ഇത഻ീെ അര്ഥും നഷ്ടീപ്പട്ടു എന്്
ക ടഽ ഻ട഻ക്കഽന് കഺലഘട്ടത്ത഻നഺണ് ു ഺള഻സ഻ ന്ദ് ത഻കര഻ക്കഽക അലലഺീത എുപ്പഺഴഺണ് നഷ്ടീപ്പട്ടത് എന്ത഻ന്
ന്ദ് ഺധഺനയമ഻ലല. ുക്ഷ നഷ്ടും സുംഭവ഻ചാണ സമയത്ത് ര഻രക്ഷ ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
നഷ്ടീപ്പട്ട്യൂട്ട്ു ഇന എന്നഇ ഇന കണ്ടഽപ഻ട഻ച്ചത഻ന് ഇന മഽന്പഽള്ള ഇന 2 ഇന വര്ഷത്ത഻നഽള്ള഻ലഺണ് ഇന നഷ്ടം ഇന
സംഭവ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നീതങ്ക഻ുല ഇന
നഷ്ടപര഻ഹഺരം ഇന
ലഭ഻ക്കഽകയഽള്ളു, ഇന
നഷ്ടം ഇന
സംഭവ഻ച്ചത഻ന് ഇന മഽന്പ് ഇന മഽതല് ഇന തഽടര്ച്ചയഺയ഻ ഇന ഇുപ്പഺൾ ഇന വീര ഇന പര഻രക്ഷയഽണ്ടഇ ഇന
എന്നത഻ീെ ഇനഅട഻സ്ഥഺനത്ത഻ല് ഇനമഺപ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽം.

2. പ്പധഺനമഺയഽം ഇന്ഴ഻വഺുക്കണ്ടവ
ഇത഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽന്ത്:
a)

ുന്ദ്ടഡ഻ുംഗ് നഷ്ടും

b)

വ഼ഴ്ച
[ുസഺറ് ഓറ്റ്ീവയൽ
ആംതൃഺര്ഥതയ഻ലലഺയ്ക്മ]

കഽറ്റകിതയങ്ങളുും

കഽകചാണവടക്കഺരഽീട/

ഡയറക്ടറഽമഺരഽീട

3. ഇന്ഷവര് ഇനതഽക
ബഺകഺണ് ഇന്ഷവര് ഇന ീചുയ്യണ്ട ഇന തഽക ത഼രഽമഺന഻ുക്ക ടത്,
റ് ഓുളഺട്ട് ീചയാറുും. ഇത഻ീന ‘അട഻സ്ഥഺന ഇന്ഷഷവൽ തഽക’ എന്്
രയഺപ്തമീലലക഻ൽ (1)ഉും (2)ഉും വ഻ഭഺഗങ്ങള്ക്ക്ക് അധ഻ക ഇന്ഷഷവൽ തഽക
ന഻ൽബന്ധ഻തവഽും ഓുട്ടഺമഺറ്റ഻ക്കഽമഺയ ഇന്ഷഷവൽ തഽക ഽനസ്ഥഺ നും ഈ

അത് ആദയീത്ത 5 വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഺയ഻
റയഽന്ത്. അട഻സ്ഥഺന ഇന്ഷഷവൽ തഽക
വഺങ്ങഺും. അധ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യും നല്ത്ക഻ ഒരഽ
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ അനഽവദന഼യമഺണ്.

4. ുററ്റ഻ംഗ്
തഺഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ന്ദ് ഼മ഻യും ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന്ത്:
a)
b)
c)
d)

അട഻സ്ഥഺന ഇൽഷവൽ തഽക
അധ഻ക ഇൽഷവൽ തഽക
ജ഼വനക്കഺരഽീട എണും
ആീക ന്ദ്ബഺ് ചഽകളുീട എണും
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ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത്?

I.

ീകട്ട഻ടത്ത഻നഽള വ഻ൽ സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ണും അഗ്ന഻ബഺധമാലും ുകഺടഽ ഺട് സുംഭവ഻ക്കഽകുയഺ നഷ്ടീപ്പടഽകുയഺ
ീചയാറുക.
II. ീചക്കഽകള഻ൽ കിന്ദ്ത഻മും കഺണ഻ക്കഽക
III.
ണവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ജ഼വനക്കഺൽ ആംതൃഺര്ഥതയ഻ലലഺയ്ക്മ കഺണ഻ക്കഽക.
IV. മഽകള഻ൽ റഞ്ഞവീയലലഺും.

G. ജ്ാവുലഴ്സ്ഡ ഇനുബ്ലഺക്കഇ ഇനുപഺള഻സ഻
ഇക്കഴ഻ഞ്ഞ വര്ഷങ്ങള഻ൽ ആഭരണങ്ങളുീട ആുഗഺളവ഻ ണ഻യ഻ൽ ന്ദ് ുതയക഻ചാണ് വന്ദ്ജത്ത഻ീെ വ഻ ണ഻യ഻ൽ ഇന്ത്യ
നറ്റവഽും മഽന്഻ലഺണ്. ഇറക്കഽമത഻ ീചയ്ക്ത വന്ദ്ജും മഽറ഻ചാണ് ു ഺള഼ഷ് ീചയ്ക്ത് കയറ്റുമത഻ ീചയാറുും. സവര്ണും,
ീവള വ഻, വന്ദ്ജും, അമാലയ രത്നങ്ങൽ, വ഻ല ഻ട഻പ്പുള വ വഺചാണുകൽ തഽടങ്ങ഻യ ഉയര്ന് മാലയമഽള വ ീചറ഻യ
അളവ഻ലഽള വ ആഭരണങ്ങൽ കചാണവടും ീചയാറുന് വയഺ ഺര഻കളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ റ഻സ്കഽകള്ക്ക്കഽും ഈ
ു ഺള഻സ഻
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ഽ. ഇത്തരും വ഻ല ഻ട഻പ്പുള വ സഺധനങ്ങൽ ഉയര്ന് ുതഺത഻ൽ സുംഭര഻ക്കഽകയഽും
വ഻വ഻ധ ീകട്ട഻ടങ്ങ഻ുലക്ക് ീകഺ ടഽു ഺകഽകയഽും ീചയാറുന്തഽമഺണ് കചാണവടത്ത഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്ത്.
1. ജ്ാവുലഴ്സ്ഡ ഇനുബ്ലഺക്കഇ ഇനുപഺള഻സ഻ ഇനപര഻രക്ഷ
അത്തരും റ഻സ്കഽകള്ക്ക്ക് ജാവുലഴ്സ് ുലഺക്ക് ു ഺള഻സ഻
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും. ഇത഻ീന നഺല് ഭഺഗങ്ങളഺയ഻
ത഻ര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ഽ. ീസക്ഷൽ 1-ലഽള വ ര഻രക്ഷ ന഻ര്ബന്ധ഻തമഺണ്. ബഺക്ക഻യഽള വ ീസക്ഷനഽകൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന്
വയക്ത഻യഽീട ഹ഻തമനഽസര഻ചാണ് ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺും. ഇീതഺരഽ ഺുക്കജ് ു ഺള഻സ഻യഺണ്.
a) ീസക്ഷന് ഇന I: അഗ്ന഻ബഺധ, ീ ഺട്ട഻ീത്തറ഻, മ഻ന്ൽ, ീകഺള വ, ീകട്ട഻ീട കഽത്ത഻തഽറക്കൽ, ുമഺഷണും,
഻ട഻ചാണു റ഻, കവര്ചാണ, കലഺ ും, സമരും, ഭ഼കരഺന്ദ്കമണും തഽടങ്ങ഻യവ മാലും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത
ീകട്ട഻ടത്ത഻ീല സഺധനസഺമന്ദ്ഗ഻കള്ക്ക്ക് ഉ ടഺകഽന് നഷ്ടും അഥവഺ ുകടഽ ഺടഽകൽക്ക് ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
b) ീസക്ഷന് ഇന II: ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീടയഽും മറ്റ് ന഻ര്ദ഻ഷ്ട വയക്ത഻കളുീടയഽും കസ്റ്റഡ഻യ഻ലഽള വ
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വസ്തഽവ഻ന് ഉ ടഺകഽന് നഷ്ടും അഥവഺ ുകടഽ ഺടഽകൽക്ക് ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
c) ീസക്ഷന് ഇന III: രജ഻സ്റ്റൽ ീചയ്ക്ത
ഺഴ്സലഺയ഻, വ഻മഺന മഺര്ഗും തഽടങ്ങ഻യ ര഼ത഻യ഻ൽ അയക്കഽന്
വസ്തഽവ഻ന് ഉ ടഺകഽന് നഷ്ടും അഥവഺ ുകടഽ ഺടഽകൽക്ക് ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
d) ീസക്ഷന് ഇന IV: ീസക്ഷൽ I-ൽ റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് റ഻സ്ക്കഽകള്ക്ീക്കത഻ീര കചാണവടത്ത഻നഽും ീകട്ട഻ടത്ത഻ീല
ഫര്ണ഼ചാണറഽകള്ക്ക്കഽും ഫ഻റ്റ഻ുംഗഽകള്ക്ക്കഽും ഉ ടഺകഽന് നഷ്ടും അഥവഺ ുകടഽ ഺടഽകൽക്ക് ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
ഓുരഺ ീസക്ഷനഽകള്ക്ക്കഽും ീേുവീറയഺണ് ന്ദ് ഼മ഻യും ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന്ത്.
2. പ്പധഺനമഺയഽം ഇനഒഴ഻വഺുക്കണ്ടവ:
a)
b)
c)
d)
e)

ജ഼വനക്കഺരഽീടയഽും നജെ഻ീെയഽും കട്ടറ഻ീെയഽും സവര്ണ ണ഻ക്കഺരീെയഽും ആംതൃഺര്ഥതയ഻ലലഺയ്ക്മ.
ീ ഺതഽ ുമളകള഻ൽ ന്ദ് ദര്ശ഻പ്പ഻ചാണ വസ്തഽ.
നഷ്ടീപ്പട്ട വസ്തഽ സവകഺരയഺവശയത്ത഻നഺയ഻ ഉ ുയഺഗ഻ചാണതഺീണക഻ൽ
വയഺ ഺരസമയും കഴ഻ഞ്ഞ് വസ്തഽ ുസഫ഻ൽ സാക്ഷ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽക.
രഺന്ദ്ത഻സമയും ഡ഻സ്ുല വ഻ന്ഷുഡയ഻ൽ വചാണ഻രഽന് വസ്തഽ.
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f)

ജ഼വനക്കഺരീെുയഺ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട കഽടഽുംബഺുംഗങ്ങളുീട അവ഻ശവഺസും മാലും
നഷ്ടീപ്പടഽന് വസ്തഽവ഻ന് ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽകയ഻ലല. ാര്ണ സുംരക്ഷണത്ത഻നഺയ഻ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന്
വയക്ത഻ ൂഫഡഺല഻റ്റ഻ ഗയഺരെ഻ ര഻രക്ഷ എടഽക്കണും.

3. പ്പ഼മ഻യം
ഓുരഺ സരര്ഭത്ത഻ലഽും ുയഺഗയതയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് റ഻സ്ക഻ീന ുററ്റ് ീചയാറുന്ത്. ഓുരഺ ീസക്ഷനഽും
വയതയസ്ത ന്ദ് ഼മ഻യും ആയ഻ര഻ക്കണും, വഺച്ചച്ചമഺൽ, ുേഺസ് സര്ക്കയാട്ട് ട഻വ഻, അലഺും സ഻സ്റ്റും, സ്ുന്ദ്ടഺങ്ങ് റാും, മറ്റ്
സഽരക്ഷ ഉ കരണങ്ങൽ, തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ൽ ന്ദ് ുതയകും ഡ഻സ്ീകി ട് അനഽവദ഻ക്കഽും.

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന7
ജയാവുലഴ്സ് ുലഺക്ക് ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ, രജ഻ുസ്റ്റഡ് ഺഴ്സലഺയ഻ ആയ്ക്ക്കഽന്
ുകടഽ ഺട് സുംഭവ഻ചാണഺൽ ------------------- ന്ദ് കഺരമഺണ് ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽക.
I.
II.
III.
IV.

ീസക്ഷൽ
ീസക്ഷൽ
ീസക്ഷൽ
ീസക്ഷൽ

ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വസ്തഽവ഻ന്

I
II
III
IV

H. എന്ജ്഻ന഼യറ഻ംഗ് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ വളര്ചാണയ്ക്ക്ക് സമഺന്ത്രമഺയ഻ രാ ീപ്പടഽത്ത഻യ ജനറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ ഒരഽ
ഭഺഗമഺണ് എന്ഷജ഻ന഼യറ഻ുംഗ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്. ലഺെ഻നഽും ീമഷ഼നറ഻കള്ക്ക്കഽും ന്ദ് ുതയകും
ര഻രക്ഷ ുവണീമന്്
ഊന്഻ റയഽന് വയഺവസഺയ഻കവത്കരണത്ത഻ീെ മഽുന്ഺട഻യഺയ഻ ആണ് ഇത഻ീെ ഉഭവതവും. എന്ഷജ഻ന഼യറ഻ുംഗ്
ു ഺജക്ടുകളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടഺണ് ആൽ റ഻സ്ക്
ര഻രക്ഷ എന് ആശയും തീന് ഉ ടഺയത് –ന്ദ് ുതയകമഺയ഻
ഒഴ഻വഺക്കീപ്പട്ടവ ഒഴ഻ീക ുകടഽ ഺടഽകൽ സുംഭവ഻ക്കഽന് എലലഺത്ത഻നഽും ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും. ഉത് ന്ങ്ങൽ വ഻വ഻ധ
ഘട്ടങ്ങള്ക്ക്ക് ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും – ന഻ര്മ്മഺണും മഽതൽ ര഻ുശഺധനീയ തഽടങ്ങ഻ ലഺെ് ന്ദ് വര്ത്തനക്ഷമത വീര.
വലഽതഽും ീചറഽതഽമഺയ എലലഺ വയഺവസഺയ഻ക യാണ഻റ്റുകളുും ഈ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ ഉ ുഭഺക്തഺക്കളഺണ്. ഇത഻ൽ
ഇലുന്ദ്ക്ടഺണ഻ക് ഉ കരണങ്ങളുീട യാണ഻റ്റുകളുും വല഻യ ുന്ദ് ഺജക്ട് ീചയാറുന് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടര്മഺരഽും ഉള്ക്ീപ്പടഽും.
എന്ജ്഻ന഼യറ഻ംഗ് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനുപഺള഻സ഻കളുീട ഇനവ഻ഭഺഗങ്ങൾ
ഈ വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ ക഼ഴ഻ൽ വരഽന് ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട ു ഺള഻സ഻കീളപ്പറ്റ഻ ുനഺക്കഺും.
1. ുകഺണ്പ്ടഺകുടഴ്സ്ഡ ഇനുൾ ഇനറ഻സ്ഡക ഇന(C.A.R.)ുപഺള഻സ഻
ീചറ഻യ ീകട്ട഻ടങ്ങൽ മഽതൽ വല഻യ ഡഺമഽകൽ, ബഹഽന഻ല ീകട്ട഻ടങ്ങൽ, ഺലങ്ങൽ, തഽരകങ്ങൽ, തഽടങ്ങ഻യ സ഻വ഻ൽ
എന്ഷജ഻ന഼യറ഻ുംഗ് ുന്ദ് ഺജക്ടുകള഻ൽ മഽഴഽക഻യ഻ര഻ക്കഽന് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടമഺരഽീടയഽും ുമധഺവ഻കളുീട തഺത് രയും
മഺന഻ചാണ് ുന്ദ് ഺജക്ടുകള്ക്ക്കഺയ഻ രാ കല്ത് ന ീചയ്ക്ത ു ഺള഻സ഻യഺണ഻ത്. ഇത഻ൽ ുതഡ് ഺര്ട്ട഻ ബഺദ്ധയതകളുും മറ്റ്
വയക്ത഼കരണങ്ങളുും ഉ ടഺവഽും. ുന്ദ് ഺജക്ട഻ീെ സവഭഺവും, ുന്ദ് ഺജക്ട഻ീെ ീചലവ്, ുന്ദ് ഺജക്ട഻ീെ കഺലഺവധ഻,
ഭാമ഻ശഺസ്ന്ദ്ത രമഺയ ീലഺുക്കഷൽ, ീടസ്റ്റ഻ുംഗ് കഺലഺവധ഻, എന്഻വയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ന്ദ് ഼മ഻യും
ഈടഺക്കഽന്ത്.
2. ുകഺണ്പ്ടഺകുടഴ്സ്ഡ ഇനലഺെഇ ഇനുെഇ ഇനീമഷ഼നറ഻ ഇന(CPM) ഇനുപഺള഻സ഻
ന഻ര്മ്മഺണ ബ഻സ഻നസിന഻ൽ നൽീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന് ുകഺന്ദ്ടഺക്ടര്മഺൽക്ക് അനഽുയഺജയമഺയത് ീന്ദ്കയ഻ൽ, എ്സ്കുവറ്റൽ,
ന഻ര്മ്മഺണ ബ഻സ഻നസിന഻ന് ആവശയമഺയ എലലഺത്തരും ീമഷ഼നറ഻കളുും തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് അന്ദ് ത഼ക്ഷ഻തവഽും
ീ ീട്ടന്ഽ ടഺകഽന്തഽമഺയ ീഭിത഼ക നഺശും അഥവഺ ുകടഽ ഺടഽകള഻ൽ ന഻ന്ഽും ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും:
a)

ീകഺള വയട഻, കവര്ചാണ, R.S.M.D.T.
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b)
c)

അഗ്ന഻ബഺധയഽും മ഻ന്ലഽും, ബഺഹയമഺയ ീ ഺട്ട഻ീത്തറ഻, ഭാകണ് ും, ൂദവത്ത഻ീെ മറ്റ്
ല഼ലഺവ഻ലഺസങ്ങളുീട അനന്ത്രഫലും.
ുജഺല഻ സമയത്ത് മനഽഷയരഽീട ഻ഴവ് മാലും, വ഼ഴ്ച, തകര്ന്ഽവ഼ഴഽക, സുംഘട്ടനവഽും അത഻ീെ
ര഻ണ഻തഫലവഽും മാലമഽ ടഺകഽന് അ കട നഺശനഷ്ടങ്ങൽ.

ഉ കരണും നത് തരത്ത഻ലഽള വതഺീണന്ഽും അത് ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന് സ്ഥലത്ത഻ീെയഽും അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
ന്ദ് ഼മ഻യും ന഻ര്ണയ഻ക്കഽക.
ഉപകരണം ഇന
പ്പവര്ത്തനം ഇന
സമയുത്തഺ ഇന
ീവറഽീത ഇന
ഇര഻ക്കഽന്ുപഺുഴഺ ഇന
വിത്ത഻യഺക്കഽന്നത഻ന് ഇനഅഥവഺ ഇനപഽനര്ന഻ര്മിറഺണത്ത഻ുനഺ ഇനുവണ്ട഻ ഇനഅഴ഻ച്ച഻ടഽകുയഺ ഇന
ീചയ്യുന്ുപഺീഴലലഺം ഇന ുപഺള഻സ഻ ഇന പര഻രക്ഷ ഇന ലഭ഻ക്കഽം. ഇന ുകഺണ്ുപ്ടഺകടറഽീട ഇന
ീകട്ട്യൂട്ട്഻ടത്ത഻ല് ഇനീവറഽീത ഇനക഻ടക്കഽന്ുപഺഴഽം ഇനപര഻രക്ഷ ഇനലഭ഻ക്കഽം.
3. ഇറക്ഷന് ഇനുൾ ഇനറ഻സ്ഡക ഇന(EAR) ഇനുപഺള഻സ഻
ഈ ു ഺള഻സ഻ീയ ുസ്റ്റഺറജ്-കും-ഇറക്ഷൽ ു ഺള഻സ഻ എന്ഽും
റയഽും. ന഻ര്മ്മഺണ സമയത്ത് വ഻വ഻ധ ബഺഹയ
റ഻സ്കഽകൽ ുനര഻ടഽന് ു ഺജക്ട് ന഻ലന഻ര്ത്തഽന്ത഻നഺയ഻ ുന്ദ് ഺജക്ട഻ീെ ുകഺന്ദ്ടഺക്ടര്ക്ക് അഥവഺ ുമഺധവ഻യ്ക്ക്ക്
അനഽുയഺജയമഺയതഺണ് ഇത്. ഈ സമന്ദ്ഗമഺയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻ ീകട്ട഻ട ന഻ര്മ്മഺണ സഺമന്ദ്ഗ഻കൽ ുന്ദ് ഺജക്ട്
ൂസറ്റ഻ൽ
ീകഺ ടഽവരഽന്ത്
മഽതൽ
ുന്ദ് ഺജക്ട഻ീെ
മഽഴഽവൽ
കഺലയളവ഻ലഽും
അതഺയത്
ു ഺജക്ട്
ര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽും കമ്മ഼ഷൽ ീചയാറുകയഽും ൂകമഺറഽകയഽും ീചയാറുന്തഽവീര ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
ുന്ദ് ഺജക്ട഻ീെ സവഭഺവും, ീചലവ്, കഺലഺവധ഻, ഭാമ഻ശഺസ്ന്ദ്ത രമഺയ ീലഺുക്കഷൽ,
എന്഻വയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും ന്ദ് ഼മ഻യും ഈടഺക്കഽക.

ര഻ുശഺധന കഺലഺവധ഻

ഇറക്ഷന് ഇന ുപഺള഻സ഻യഽീട ഇന കാീട ഇന ുവശ ീമങ്ക഻ല് ഇന ഒരഽ ഇന ീമൂറന് ഇന പര഻രക്ഷ ഇന കാട഻ ഇന
എടഽക്കഽകയഺീണങ്ക഻ല് ഇന
ുപ്പഺജ്കട് ഇന
ൂസറ്റ഻ല് ഇന
ഉപകരണങ്ങളും ഇന
സഺധനസഺമപ്ഗ഻കളും ഇനഎത്ത഻ക്കഽന്നതഽവീര ഇനപര഻രക്ഷ ഇനലഭ഻ക്കഽം.
4. ഇനീമഷ഼നറ഻ ഇനുപ്ബക്കഇീഡൌണ് ഇനുപഺള഻സ഻ ഇന(MB)
ീമഷ഼നഽകൽ ഉ ുയഺഗ഻ചാണ് ന്ദ് വര്ത്ത഻ക്കഽന് എലലഺ വയവസഺയ സ്ഥഺ നങ്ങള്ക്ക്കഽും ലഺെ഻നഽും ീമഷ഼നറ഻കള്ക്ക്കഽും
ുകടഽ ഺടഽ സുംഭവ഻ചാണഺൽ ഗഽരഽതരമഺയ ന്ദ് ം  നും ുനര഻ടഽന്വര്ക്കഽും അനഽുയഺജയമഺയ ു ഺള഻സഺയണ഻ത്. ജനുററ്റൽ,
ന്ദ്ടഺന്ഷുസ്ഫഺമറഽും മറ്റ് ഇലന്ദ്ക്ട഻ക്കൽ ഉ കരണങ്ങള്ക്ക്കഽും ീമക്കന഻ക്കൽ ല഻റ് ഓറ്റ഻ുംഗ് ഉ കരണങ്ങള്ക്ക്കഽും ഈ
ു ഺള഻സ഻ ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വസ്തഽവ഻ന് അന്ദ് ത഼ക്ഷ഻തവഽും ീ ീട്ടന്ഽ ടഺകഽന്തഽമഺയ
ആയ ീഭിത഼ക നഺശും അഥവഺ ുകടഽ ഺടഽകള഻ൽ ന഻ന്ഽും ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും:
a)
b)
c)
d)

ീമക്കഺന഻ക്കുലഺ ഇലന്ദ്ക്ട഻ക്കുലഺ

അത് ന്ദ് വൽത്ത഻ക്കഽന് സമയുത്തഺ വ഻ന്ദ്ശമ഻ക്കഽന് സമയുത്തഺ
വിത്ത഻യ്ക്ക്കഽന്ത഻ുനഺ അറ്റകഽറ്റപ്പണ഻ുക്കഺ ുവ ട഻ ീ ഺള഻ചാണ഻ടഽക.
വിത്ത഻യഺക്കഽന്ത഻നഽും അറ്റകഽറ്റപ്പണ഻ ീചയാറുണ്ു ഺഴഽും വ഼ ടഽും ഘട഻പ്പ഻ക്കഽണ്ു ഺഴഽും
ീകട്ട഻ടത്ത഻നഽള വ഻ൽ തീന് അുങ്ങഺട്ടുമ഻ുങ്ങഺട്ടുും സ്ഥഺനും മഺറ്റുക.

ഓുരഺ ീമഷ഼നറ഻കളുീടയഽും
ഽനര്സ്ഥഺ ന മാലയും അനഽസര഻ചാണഺണ് ന്ദ് ഼മ഻യും ചഺര്ജ് ീചയാറുന്ത്. ീമഷ഼ൽ
മഽഴഽവനഺയഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറണും. ീമഷ഼ന഻ീെ തരും, നത് വയവസഺയത്ത഻ലഺണ് ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്, അത഻ീെ
മാലയും എന്഻വയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ന഻രക്ക് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽക. സ്റ്റഺന്ഷഡ്–ൂബ ീസികരയങ്ങൽ, സ്ു യൽ
ഺര്ട്ടുകളുീട ലഭയത, ീേയ഻മ഻ീെ കഺരയത്ത഻ലഽള വ മഽന് അനഽഭവങ്ങൽ, എന്഻വയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
ഡ഻സ്ീകി ട് വഺദ്ധരദഺനും ീചയാറുക.
5. ുബഺയ഻ലര് ഇനുെഇ ഇനപ്പഷര് ഇനലഺെഇ ഇനുപഺള഻സ഻
ഇത് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയ഻ൽ ന഻ന്ഽും ുബഺയ഻ലൽ ആെ് ന്ദ് ഷൽ കപ്പലഽകള്ക്ക്ക്
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ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും:

a)

ഇൽഷവറൽസ് എടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വയക്ത഻യഽീട ുബഺയ഻ല഻ുറഺ മറ്റ് ന്ദ് ഷൽ ലഺെ഻ുനഺ
വസ്തഽക്കള്ക്ുക്കഺ അത഻ന് ചഽഅഗ്ന഻ബഺധ ഒഴ഻ീകയഽള വ ുകടഽ ഺട് സുംഭവ഻ക്കഽക;

b)

ുബഺയ഻ലറ഻ുലഺ ആെ് ന്ദ് ഷൽ ലഺെ഻ുലഺ ഉ ടഺകഽന് വ഻സ്ുഫഺടനും മാലും ുതൽഡ്
അയഺളുീട വസ്തഽക്കള്ക്ുക്കഺ ഉ ടഺകഽന് നഺശും അഥവഺ ുകടഽ ഺടഽകള്ക്ക്ക്
എടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വയക്ത഻ക്ക് ഉ ടഺകഽന് ബഺദ്ധയത.

ചഽറ്റുമഽള വ
ഺര്ട്ട഻യ്ക്ുക്കഺ
ഇൽഷവറൽസ്

അഗ്ന഻ബഺധ ഇന ുപഺള഻സ഻യഽം ഇന ുബഺയ഻ലര് ഇന ുെഇ ഇന പ്പഷര് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുപഺള഻സ഻യഽം ഇന
തമിറ഻ല് ഇന പരസ്ഡപര ഇന ബന്ധമമ഻ീലലങ്ക഻ലഽം, ഇന സഽഗമമഺയ ഇന പര഻രക്ഷയ്ക്കഇ, ഇന രണ്ടഇ ഇന
ുപഺള഻സ഻കളും ഇന എടഽുക്കണ്ടത് ഇന ുവശ മഺണ്. ഇന ഇുപ്പഺഴീത്ത ഇന മഺറ്റ഻വഺങ്ങല് ഇന
മാല മഺയ഻ര഻ക്കഽം ഇനഎലലഺ ഇനഎന്ജ്഻ന഼യറ഻ംഗ് ഇനുപഺള഻സ഻കളുീടയഽം ഇനഇന്ഷവര് ഇനതഽക.
6. ഇനീമഷ഼നറ഻ ഇനുലഺസ്ഡ ഇന്ത് ഇനുപ്പഺെ഻റ്റഇ ഇന(MLOP) ഇനുപഺള഻സ഻
ീമഷ഼നറ഻ ുന്ദ്ബ്ീ്ഡിൽ മാലുമഺ ുബഺയ഻ലൽ ീ ഺട്ട഻ീത്തറ഻ മാലുമഺ വയവസഺയ സ്ഥഺ ത്ത഻ീെ ന്ദ് വര്ത്തനും
തടസിനീപ്പടഽകുയഺ കഺലതഺമസും സുംഭവ഻ക്കഽകുയഺ ീചയാറുന്ത഻നഺൽ ഉ ടഺകഺവഽന് വല഻യ ുതഺത഻ലഽള വ
നഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക് ഈ ു ഺള഻സ഻ അനഽുയഺജയമഺണ്.
ുന്ദ്ബ്ീ്ഡിണഽും അത് ശര഻യഺക്ക഻ ന്ദ് വര്ത്തന
ഽനരഺരുംഭ഻ക്കഽന്തഽും തമ്മ഻ലഽള വ കഺലതഺമസും
വലഽതഺീണക഻ൽ, ആ കഺലയളവ഻ീല വരഽമഺനത്ത഻ലഽ ടഺകഽന് കഽറവഽും ന്ദ് വര്ത്തന ീചലവ഻ലഽള വ വര്ദ്ധനവഽും
മാലും ലഺഭത്ത഻ലഽ ടഺകഽന് കഽറവ഻ന് ഈ ു ഺള഻സ഻ നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്ത്കഽും. അഗ്ന഻ബഺധ ു ഺള഻സ഻
ഒഴ഻ീകയഽള വ ബ഻സ഻നസിന് ഇെന്ദ് ഻ുട്ടഷൽ ു ഺള഻സ഻യഽീട അുത ന഻ബന്ധനകളുും വയവസ്ഥകളുും ര഻രക്ഷയഽമഺണ്
ഈ ു ഺള഻സ഻യ്ക്ക്കഽമഽള വത്.
7. ഇനഡ഻റ്റ഻ുര ഺുറഷന് ഇന്ത് ഇനുസ്റ്റഺക്കഇ ഇനുപഺള഻സ഻
നശ഻ചാണുു ഺകഺവഽന് ചരക്കഽകൽ സാക്ഷ഻ക്കഽന് ുകഺള്ക്ു്സ്റ്റഺുറജ഻ീെ ഉടമയ്ക്ക്ക് (വയക്ത഻കള്ക്ുക്കഺ ുകഺഓപ്പുററ്റ഼വ് ീസഺൂസറ്റ഻ുക്കഺ) അഥവഺ ുകഺള്ക്ു്സ്റ്റഺുറജ് ല഼സ഻ുനഺ വഺടകയ്ക്ുക്കഺ എടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വര്ക്ക്
അനഽുയഺജയമഺണ് ഈ ു ഺള഻സ഻. ീറന്ദ്ഫ഻ജുറഷൽ ലഺെുും ീമഷ഼നറ഻യഽും ുന്ദ്ബ്ീ്ഡിൽ ആകഽന്ത് മാലവഽും
തഺ ന഻ല ഉയരഽന്തഽവഴ഻യഽും അന്ദ് ത഼ക്ഷ഻തമഺയ ശ഼ത഻കരണ സുംവ഻ധഺനും തഺളും ീതറ്റുന്തഽും മാലും
ുസ്റ്റഺുറജ഻ൽ സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ചരക്കഽകൽ ച഼ഞ്ഞഽു ഺകഽകുയഺ മല഻നമഺകഽകുയഺ ീചയാറുന്ത഻ൽ ന഻ന്ഽും
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
8. ഇനഇലകുപ്ടഺണ഻ക ഇനഇകവഽപ്ീമെഇ ഇനുപഺള഻സ഻
ഇത് എലലഺതരത്ത഻ലഽളള ഇലുന്ദ്ക്ടഺണ഻ക് ഉ കരണങ്ങള്ക്ക്കഽും
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും, ഇത഻ൽ സ഻ ഻യഽ,
ക഼ുബഺര്ഡഽകൽ, ുമഺണ഻റ്ററഽകൽ, ന്ദ് ഻െറഽകൽ, യഽ ഻എസ്, സ഻സ്റ്റും ുസഺറ് ഓറ്റുീവയൽ, തഽടങ്ങ഻യവ അടങ്ങ഻യ
കണ് യാട്ടൽ സ഻സ്റ്റും ഉള്ക്ീപ്പടഽും. എയര്ക ട഼ഷനൽ, ഹ഼റ്റ഻ുംഗ്, വര് കുവര്ഷൽ, ഉ കരണങ്ങള്ക്ക്കഽും ര഻രക്ഷ
ലഭ഻ക്കഽും.
അഗ്ന഻ബഺധ
ു ഺള഻സ഻,
ീമഷ഼നറ഻
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ു ഺള഻സ഻,
ബര്ഗ്ലറ഻
ു ഺള഻സ഻
എന്഻വ
സമനവയ഻പ്പ഻ചാണ഻ട്ടുള വതഺണ് ഈ ു ഺള഻സ഻. ഡ഻ൂസന഻ലഽള വ നയാനത (വഺെ഻ ര഻രക്ഷയ഻ലഽള വതലല), സവഭഺവ഻ക
ന്ദ് ന്ദ്ക഻യകളുീട ര഻ണ഻തഫലും, ുവഺള്ക്ുട്ടജ് വയത഻യഺനും മാലും, ുഷഺക്കഽമാലും ഉ ടഺകഽന് ന്ദ് വര്ത്തന തകരഺറ്,
കവര്ചാണ, ഭവനുഭദനും, ുമഺഷണും എന്഻വയ്ക്ക്കഽും ഈ ു ഺള഻സ഻ ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
ഓുരഺ സരര്ഭത്ത഻ുലയഽും ഉത്തരവഺദ഻തവും അഥവഺ ബഺദ്ധയതയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഈ ു ഺള഻സ഻ ഉടമയ്ക്ക്ക്,
ല഼സ഻ീനടഽത്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് അഥവഺ വഺടകകഺരന് ലഭയമഺണ്.
a) ീസക്ഷന് ഇന1: ഉ കരണും ുകടഺകഽക അഥവഺ നഷ്ടീപ്പടഽക
c)

ീസക്ഷന് ഇന 2: കണ് യാട്ടറ഻ീെ എ്ുസ്റ്റണൽ ഹഺര്ഡഽഡ഻സ്ക്കഽകൽ ു ഺലഽള വ എ്ുസ്റ്റണൽ ുഡറ്റഺ
മ഼ഡ഻യ ുകടഺകഽക അഥവഺ നഷ്ടീപ്പടഽക

395

c) ീസക്ഷന് ഇന3: അധ഻ക ന്ദ് വര്ത്തന ീചലവ് – 12, 26, 40 അഥവഺ 52 ആഴ്ചുത്തക്ക്
ഉ കരണും ഉ ുയഺഗ഻ചാണ് ുഡറ്റഺ ുന്ദ് ഺീസസിന഻ുംഗ് തഽടരഺീമന്് ഉറപ്പഺക്കഽക.

കരമഺയഽള വ

9. ഇന ുഡവഺന്സ്ഡ ഇന ുലഺസ്ഡ ഇന ്ത് ഇന ുപ്പഺെ഻റ്റഇ ഇന (ALOP) ഇന പര഻രക്ഷ ഇന അഥവഺ ഇന ഡ഻ുല ഇന ഇന് ഇന
സ്റ്റഺര്ട്ട്യൂട്ട്ഇ-അപ് ഇനുപഺള഻സ഻ ഇന(D.S.U.)
ു ഺജക്ട഻ീെ സമയത്തഽ ടഺകഽന് അ കടമാലമഽള വ നഺശനഷ്ടും കഺരണും ുന്ദ് ഺജക്ട് കഺലതഺമസും മാലമഽ ടഺകഽന്
സഺണ് ത്ത഻ക ബഺദ്ധയതയ്ക്ക്ക്
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും. ഊഹക്കചാണവടും നടത്തഽന്വര്ക്കഽും ുന്ദ് ഺജക്ട഻ൽ സവകഺരയ
തഺത് രയങ്ങളുള വ സഺണ് ത്ത഻ക സ്ഥഺ നങ്ങള്ക്ക്കഽും ഈ ു ഺള഻സ഻ അനഽുയഺജയമഺണ്. ുന്ദ് ഺജക്ട് യഥഺര്ഥത്ത഻ൽ
തഽടങ്ങഽന്ത഻നഽമഽണ് ് MCE/EAR/CAR ു ഺള഻സ഻കളുീട ഒരഽ ന്സ്റ്റന്ഷഷനഺയ഻ ഈ ു ഺള഻സ഻ ലഭ഻ക്കഽും.
ുടും ുലഺണ഻ീെ ല഻ശ, കട ന്ദ്തങ്ങൽ, ുവതനും, ശണ് ളും ു ഺലഽള വ തഽടീരയഽള വ ീചലവഽകളുീട രാ ത്ത഻ലഽള വ
സഺണ് ത്ത഻ക നഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഽും
ത഼രഽമഺന഻ചാണ ന്ദ് കഺരും ബ഻സ഻നസിന് തഽടങ്ങഺത഻രഽന്തഽമാലും നഷ്ടീപ്പട്ട
ന്ദ് ത഼ക്ഷ഻ചാണ഻രഽന് ലഺഭത്ത഻നഽും ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
വ഻വ഻ധ ന഻ര്ണഺയക ഘടകങ്ങളുീടയഽും ലഭയമഺയ ഽനൽ-ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ര഻രക്ഷയഽീടയഽും അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
ന്ദ് ഼മ഻യും ുററ്റ഻ുംഗ് കണക്കഺക്കഽന്ത്. ന്ദ് ത഼ക്ഷ഻ചാണ഻രഽന് അറ്റഺദഺയും അഥവഺ വരഽമഺനവഽും നഷ്ട ര഻ഹഺര
കഺലഘട്ടവഽും ന്ദ് ഼മ഻യും നല്ത്കഽന്ത് ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ ന഻ര്ണഺയക ഘടകങ്ങളഺണ്.
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ഡ഻ുല ഇൽ സ്റ്റഺര്ട്ട്-അ ് ു ഺള഻സ഻ ------------ എന്ഽും അറ഻യീപ്പടഽന്ഽ.
I.
II.
III.
IV.

ീമഷ഼നറ഻ ുലഺസ് ഓഫ് ുന്ദ് ഺഫ഻റ്റ് ര഻രക്ഷ
അഡവഺന്ഷസ് ുലഺസ് ഓഫ് ുന്ദ് ഺഫ഻റ്റ് ര഻രക്ഷ
ുകഺന്ദ്ടഺുക്ടഴ്സ് ഓൽ റ഻സ്ക് ര഻രക്ഷ
ുകഺന്ദ്ടഺുക്ടഴ്സ് ലഺെ് ആെ് ീമഷ഼നറ഻ ര഻രക്ഷ

I. ഇന്ഡസ്ഡപ്ട഻യല് ഇന്ൾ ഇനറ഻സ്ഡക ഇനുപഺള഻സ഻
ഇന്ത്യയ഻ൽ എവ഻ീടയഽമഽള വ വയഺവസഺയ഻ക സുംരുംഭങ്ങൽ -ഉത് ഺദനവഽും സുംഭരണവഽും ഒറ്റ ു ഺള഻സ഻യഽീട
ക഼ഴ഻ൽ ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത഻ന് രാ കല്ത് ന ീചയ്ക്ത഻ട്ടുളളതഺണ് ഇന്ഷഡസ്ന്ദ്ട഻യൽ ഓൽ റ഻സ്ക് ു ഺള഻സ഻. ഇത്
വസ്തഽക്കളുീട ുകഺടഽ ഺടഽകള്ക്ക്കഽും ബ഻സ഻നസിന് തടസിനങ്ങള്ക്ക്കഽും ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയ്ക്ക്ക് ഈ ു ഺള഻സ഻

ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും:

i.

അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറസ഻ൽ

റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ് കഺരമഽള വ അഗ്ന഻ബഺധയഽും അനഽബന്ധ നഺശവഽും

ii.

ീകഺള വയട഻ (ുമഺഷണും ഒഴ഻ീക)

iii.

ീമഷ഼നറ഻ ുന്ദ്ബ്ീ്ഡിൽ/ുബഺയ഻ലൽ ീ ട്ട഻ീത്തറ഻/ഇലുന്ദ്ക്ടഺണ഻ക് ഇകവഽപ്ീമെ്

iv. മഽകള഻ൽ ീകടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് കഺരണങ്ങളഺൽ ബ഻സ഻നസിന് തടസിനീപ്പടഽക.
(കഽറ഻പ്പ് : ഺുക്കജ് ര഻രക്ഷയ഻ൽ മഽകള഻ൽ ബ഻സ഻നസിന് ഇെര്ന്ദ് ഻ുട്ടഷൽ (c)-ൽ
ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽകയ഻്ല ുക്ഷ ഓപ്ഷണൽ ര഻രക്ഷയഺയ഻ ലഭയമഺണ്)
 ീവുേീറ ഓപ്പുറഷണൽ ു ഺള഻സ഻കീളക്കഺളുും വ഻ശഺലമഺയ
ീചയാറുന്ഽ.

റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക്
ര഻രക്ഷ ഈ ു ഺള഻സ഻ വഺദ്ധരദഺനും

 ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത ര഻രക്ഷ, മഽൽ ീേയ഻ും അനഽഭവങ്ങൽ, ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത ക഻ഴ഻വഽകൽ, MLOP-യ്ക്ക്കഽള വ റ഻സ്ക്
അസസ്ീസ്മെ്, മഽതലഺയവ.
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തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ലഭ഻ക്കഺത്തത്?
I.
II.
III.
IV.

നത഻നഺണ്

ഇന്ഷഡസ്ന്ദ്ട഻യൽ

ഓൽ

റ഻സ്ക്

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

ന്ദ് കഺരും

ര഻രക്ഷ

അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറസ഻ൽ റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ന്ദ് കഺരമഽള വ അഗ്ന഻ബഺധയഽും അനഽബന്ധ നഺശവഽും
ീകഺള വയട഻ (ുമഺഷണും ഒഴ഻ീക)
ീമഷ഼നറ഻ ുന്ദ്ബ്ീ്ഡിൽ
ഇലുന്ദ്ക്ടഺണ഻ക് ഇകവഽപ്ീമെ്

J. ീമൂറന് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ീമൂറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന ര ടഺയ഻ തരും ത഻ര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ഽ: ീമൂറൽ കഺര്ുഗഺയഽും ീമൂറൽ ഹള വുും.
1. ീമൂറന് ഇനകഺര്ുഗഺ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ീമൂറൽ എന് ദും ീകഺ ട് അര്ഥമഺക്കഽന്ത് കടല഻ൽ ീവചാണ് ഉ ടഺകഽന് ുകടഽ ഺടഽകൽ അഥവഺ നഷ്ടമഺണ്,
ുക്ഷ ീമൂറൽ കഺര്ുഗഺ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് അത഻ലഽും ഒരഽ ഺട് കാടഽതൽ
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ഽ. ീറയ഻ൽ മഺര്ഗും,
ുറഺഡഽമഺര്ഗും, കടൽ മഺര്ഗും അഥവഺ രജ഻ുസ്റ്റഡ് ു ഺസ്റ്റ് വഴ഻ ഇന്ത്യയ഻ുലഺ
ഽറുത്തഺ ചരക്ക് കയറ്റ഻
അയക്കഽണ്ു ഺൽ നഷ്ടീപ്പടഽകുയഺ ുകടഽ ഺട് സുംഭവ഻ക്കഽകുയഺ ീചയാറുന്ത഻നഽള വ നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്ത്കഽും.
ഡയമ ട഻ൽ തഽടങ്ങ഻ വ഼ട്ടുസഺമന്ദ്ഗ഻കൽ, സ഻മെ്, ധഺനയും ു ഺലഽള വ ഉയര്ന് ുതഺത഻ലഽള വ സഺധനങ്ങൽ,
ുന്ദ് ഺക്ടുകള്ക്ക്കഽള വ ഭ഼മമഺയ കഺര്ുഗഺകൽ, എന്഻വയഽും ചരക്കഽകള഻ൽീ ടഽും.
കഺര്ുഗഺ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ന് അഭയന്ത്ര കചാണവടത്ത഻ലഽും അന്ത്ഺരഺന്ദ്ഷ്ട കചാണവടത്ത഻ലഽും വല഻യ ന്ദ് ഺധഺനയമഽ ട്.
വ഻ല്ത് നയഽീട എലലഺ കരഺറഽകള഻ലഽും നഷ്ടീപ്പടഺത഻ര഻ക്കഺനഽും ുകടഽ ഺട് സുംഭവ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഺനഽും, ഒന്ഽക഻ൽ
വഺങ്ങഽന്വൽ അീലലക഻ൽ വ഻ല്ത്ക്കഽന്വൽ, ചരക്ക഻ന് നലല ര഻രക്ഷ ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആീരീയഺീക്കയഺണ് ബഺധ഻ക്കഽന്ത്: വ഻ല്പ് ന
അീലലക഻ൽ വ഻ല്ത്ക്കഽന്വൽ കഺര്ുഗഺ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറണും.

കരഺറ഻ീെ

അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ

വഺങ്ങഽന്വൽ

ആുഗഺളമഺയ഻ ന്ദ് ുയഺഗ഻കമഺയ വയവസ്ഥകൽ ീമൂറൽ കഺര്ുഗഺ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ കരഺറ഻ൽ ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും.
കഺരണും ഈ ചരക്ക് ല രഺജയങ്ങളുീടയഽും അത഻ര്ത്ത഻യ഻ലാീട ീകഺ ടഽു ഺുക ടതഺണ്. ആുഗഺള രമഺയ
വയവസ്ഥയഽും ച഻ല ഉ ഺധ഻കളുും ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ അറ്റഺചാണ് ീചയാറുന്തഽും അനഽസര഻ചാണഺണ് ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽക.
അട഻സ്ഥഺന ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ീ ഺതഽ ന഻ബന്ധനകളഺണഽള വത്, എന്ഺൽ ന്ദ് ുതയക വയവസ്ഥ ന്ദ് കഺരും ര഻രക്ഷയഽീട
സഺധഽതതഽും ഉള്ക്ീപ്പടഽത്തലഽകളുും ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ഒഴ഻വഺക്കലഽകളുും അറ്റഺചാണ് ീചയാറുന്ത഻ീന ഇന്ഷസ്റ്റ഻റ്റയ്ാട്ട് കഺര്ുഗഺ
ുേഺസസ് (ICC) എന്് അറ഻യീപ്പടഽന്ഽ. ഇത് ന്ദ്ഡഺറ് ഓറ്റ് ീചയാറുന്ത് ഇന്ഷസ്റ്റ഻റ്റയ്ാട്ട് ഓഫ് അ ടര്ൂറുറ്റഴ്സഺണ്.
a) ീമൂറന് ഇനകഺര്ുഗഺ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനപര഻രക്ഷ
കഺര്ുഗഺ ു ഺള഻സ഻കൽ വളീര അതയഺവശയമഺയ യഺന്ദ്ത ു ഺള഻സ഻കളഺണ്. അതഺയത്, ഇത് ന഻ര്ദ഻ഷ്ട വസ്തഽ
ഒരഽ സ്ഥലത്ത് ന഻ന്ഽും മീറ്റഺര഻ടുത്തക്ക് ീകഺ ടഽു ഺകഽന്ത഻ന്
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും, സവന്ത്ും
ന഻യന്ദ്ന്ത്ണത്ത഻ൽ എലലഺ അവസ്ഥകള഻ലഽും ആവശയമഺയ
ര഻ ഺലന ര഼ത഻ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻
ൂകീകഺുള വ ടത് അതയഺവശയമഺണ്. ഈ ു ഺള഻സ഻യഽീട നറ്റവഽും ന്ദ് ധഺന സവ഻ുശഷത എീന്ത്ന്ഺൽ ഇീതഺരഽ
എന്ദ്ഗ഻ഡ് വഺലയാ ു ഺള഻സ഻യഺണ്. മാലയന഻ര്ണയീത്തപ്പറ്റ഻ ഇന്ഷഷവററഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽും തമ്മ഻ൽ
ഉടണ് ട഻യ഻ീലത്തഽും, വ് ചന ഒന്ഽും തീന് ഉന്യ഻ചാണ഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ, ഻ന്഼ട് ഽനര്ന഻ര്ണയും ീചയാറുകയ഻ലല. ഈ
ു ഺള഻സ഻ സവതന്ദ്ന്ത്മഺയ഻ ന഻ശചയ഻ക്കഺീമന്തഺണ് ഇത഻ീെ മീറ്റഺരഽ സവ഻ുശഷത.
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് സ്ഥലത്തഽള വ ീവയൽീഹിസ഻ൽ ന഻ന്ഽും ചരക്ക് അയക്കഽന് സമയും മഽതൽ
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് സ്ഥലത്ത് എത്ത഻ക്കഽന്ത് വീര, വ഻ല്പ് ന കരഺറ഻ീല വയവസ്ഥകൽ അനഽസര഻ചാണ്,
ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
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വയവസ്ഥകളുും ന഻ര്ുദശങ്ങളുും ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നീതക഻ലഽും ഒന്് അനഽസര഻ചാണഺണ്;
i.
ii.
iii.

ഇന്ഷലഺന്ഷഡ് ന്ദ്ടഺന്ഷസ഻റ്റ് ുേഺസ് (ITC) A, B അഥവഺ C ഇന്ഷലഺന്ഷഡ് ന്ദ്ടഺന്ഷസ഻റ്റ഻ന്.
ഇന്ഷസ്റ്റ഻ട്ടയാട്ട് കഺര്ുഗഺ ുേഺസ് (ICC) A, B, അഥവഺ C കടൽ മഺര്ഗമഽള വ യഺന്ദ്തയ്ക്ക്ക്.
ഇന്ഷസ്റ്റ഻ട്ടയാട്ട് കഺര്ുഗഺ (എയൽ) ുേഺസ് – A ആകഺശത്ത് കാട഻യഽള വ യഺന്ദ്തയ്ക്ക്ക്.

ഇന്ഷസ്റ്റ഻ട്ടയാട്ട് കഺര്ുഗഺ ുേഺസ് C ര഻മ഻ത ര഻രക്ഷയഺണ് നല്ത്കഽക, തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് കഺരണത്തഺൽ
വഺഹനത്ത഻ന് അഥവഺ കപ്പല഻ന് നഺശഷ്ടുമഺ ുകടഽ ഺുടഺ സുംഭവ഻ക്കഽന്ത഻ന്:
i.
ii.
iii.
iv.

അഗ്ന഻ബഺധ അഥവഺ ീ ഺട്ട഻ീത്തറ഻
വഺഹനും ഺളും ീതറ്റുകുയഺ തക഻ടും മറ഻യഽകുയഺ ീചയാറുക
കപ്പൽ കരയ഻ലഽറയഽകുയഺ മഽങ്ങഽകുയഺ കരയ഻ൽ അട഻പ്പ഻ക്കഽകുയഺ ീചയാറുക
ആന്ത്ര഻ക വസ്തഽവഽമഺയ഻ കാട്ട഻യ഻ട഻ക്കഽക

C-ീയക്കഺളുും കഽറചാണുകാട഻ വ഻ശഺലമഺണ്ഇൽസ്റ്റ഻ട്ടയാട്ട് കഺര്ുഗഺ ുേഺസ് B. C-ൽ
കാടഺീത തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയ്ക്ക്കഽും ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും:

ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന് നഺശനഷ്ടങ്ങൽ

i.
ii.
iii.

ഭാകണ് ും, അഗ്ന഻ ര്േതും ീ ഺട്ട഻ീത്തറ഻ക്കഽക, മ഻ന്ൽ, തഽടങ്ങ഻യ ൂദവത്ത഻ീെ വ഻കിത഻കൽ (AOG).
കരയ഻ലാീടയഽള വ സ് ചഺരമഺൽഗത്ത഻ൽ ഺലങ്ങൽ തകരഽക
സമഽന്ദ്ദമഺര്ഗും ീകഺ ടഽു ഺകഽണ്ു ഺൽ കപ്പല഻ൽ ന഻ന്ഽും ീവള വ഻ത്ത഻ുലക്ക് കഴഽക഻വ഻ടഽണ്ു ഺഴഽും
ചഽഴറ്റുണ്ു ഺഴഽമഽള വ നഷ്ടും.
iv. കപ്പൽ ീവള വത്ത഻ുലഺട്ട് ന്ദ് ുവശ഻ക്കൽ
ഇന്ഷസ്റ്റ഻ട്ടയാട്ട് കഺര്ുഗഺ ുേഺസ് A വ഻ശഺലമഺയ ര഻രക്ഷയഺണ്, ഇത് Bയ഻ീലയഽും C-യ഻ീലയഽും എലലഺ ര഻രക്ഷ
നല്ത്കഽും മഺന്ദ്തമലല തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ഒഴ഻ീകയഽള വ മറ്റ് നത് റ഻സ്ക് മാലമഽ ടഺകഽന് ുകടഽ ഺട്
അഥവഺ നഷ്ടത്ത഻ന് ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും;
i.
ii.

ഇന്ഷഷവറൽ അറ഻ഞ്ഞഽീകഺ ട് സവയും വരഽത്ത഻ വയ്ക്ക്കഽന് നഺശനഷ്ടും അഥവഺ ുകടഽ ഺട്.
സഺധഺരണ ല഼ുക്കജ്, ീ ഺട്ടൽ, ുതയ്ക്മഺനും അഥവഺ താക്കത്ത഻ന്/ അളവ഻ന് സവഺഭഺവ഻കമഺയ഻ ഉ ടഺകഽന്
കഽറവ്.
iii.
ഺയ്ക്ക്ക് ീചയാറുന്ത഻ീല രയഺപ്തത
iv. അന്ത്ര്ല഼നമഺയ കഽട഻ലത
v. കഺലതഺമസും ുനര഻ടഽക
vi. ഉടമകൽ ഺപ്പരഺകഽന്ത് മാലമഽള വ നഷ്ടും
vii. നയാേ഻യൽ ഹഺന഻
ഇത് ഒഴ഻വഺക്കലഽകൽ ുറഺഡഽമഺര്ഗും, ആകഺശമഺര്ഗും, കടല്ത്മഺര്ഗും എന്഻വയ്ക്ക്ക് എലലഺും ീ ഺതഽവഺയ ുേഺസ്
ആണ്. ന്ദ് ുതയക ചരക്കഽകളഺയ കല്ത്ക്കര഻, ഉയര്ന് ുതഺത഻ലഽള വ എണയഽും ചഺയയഽും തഽടങ്ങ഻യവയഽീട
കചാണവടത്ത഻ന് ന്ദ് ുതയകും ുേഺസഽകളു ട്. യഽദ്ധും, സമരങ്ങൽ, കലഺ ങ്ങൽ, വ഻ലവും, ഭ഼കരവഺദും,
തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്ക് അധ഻കും ന്ദ് ഼മ഻യും നല്ത്ക഻ ീമൂറൽ
ര഻രക്ഷയഽീട ഭഺഗമഺയ഻ ുചര്ക്കഺും. യഽദ്ധും
മാലമഽ ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടങ്ങൽക്ക് ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത഻ന് ന഻ലവ഻ൽ ആീകയഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻യഺണ്
ീമൂറൽ ആെ് നവ഻ുയഷൽ ു ഺള഻സ഻.

പ്ശത്പ഻ക്കഽക
ീമൂറൽ ു ഺള഻സ഻യഽീട ക഼ഴ഻ൽ ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്, സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് ു ഺള഻സ഻ ുഫഺമ഻ീെ ക഼ഴ഻ലഽും ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ
അറ്റഺചാണ് ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന് വ഻വ഻ധ ുേഺസഽകളുും 3 വ഻ഭഺഗങ്ങളഺയ഻ വ഻ഭജ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ഽ;
i.
ii.
iii.

ീമൂറൽ നഺശനഷ്ടങ്ങൽ
ബഺഹയമഺയ നഺശനഷ്ടങ്ങൽ
യഽദ്ധും, സമരും, കലഺ ും, വ഻ലവും, ഭ഼കരവഺദും മാലമഽള വ റ഻സ്കഽകൽ.

b) വ഻വ഻ധ ഇനതരത്ത഻ലഽള്ള ഇനീമൂറന് ഇനുപഺള഻സ഻കൾ
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i.

ന഻ര്ത്ഩ഻ഷ്ട ഇനുപഺള഻സ഻

ഒീരഺറ്റ കയറ്റുമത഻യ്ക്ക്ക് മഺുന്ദ്ത
ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽകയഽള വു. ഇത് ഒരഽ ന഻ര്ദ഻ഷ്ട യഺന്ദ്തയ്ക്ക്ക് മഺന്ദ്തുമ
സഺധഽതയഽള വു. സ്ഥ഻രമഺയ഻ കയറ്റുമത഻യഽും ഇറക്കഽമത഻യഽും ീചയാറുന് കചാണവടക്കഺര്ക്ക് സ്ഥ഻രമഺയ഻ കരമഺര്ഗും
സഺധനങ്ങൽ അയക്കഽന്ത഻ന് ഓപ്പൽ ു ഺള഻സ഻ ു ഺലഽള വ ന്ദ് ുതയക ന്ദ്കമ഼കരണത്ത഻ലാീട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
നര്ീപ്പടഽത്തഺും.
ii.

്പ്പണ് ഇനുപഺള഻സ഻

രഺജയത്ത഻നഽള വ഻ൽ തീന് ചരക്കഽകൽ കയറ്റ഻ അയക്കഽന്ത഻ന് ഓപ്പൽ ു ഺള഻സ഻
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ഽ.
ു ഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻ ഒരഽ വര്ഷമഺണ്. ഇന്ഷഷവററഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽും തമ്മ഻ലഽള വ ധഺരണ
ന്ദ് കഺരും ഈ കഺലഘട്ടത്ത഻ൽ കയറ്റ഻ അയക്കഽന് ചരക്കഽകളുീട സ്ഥ഻ത഻വ഻വര കണക്കഽകൽ ര ടഺഴ്ചയ഻ുലഺ
മഺസത്ത഻ുലഺ മാന്ഽമഺസത്ത഻ൽ ഒര഻ക്കുലഺ ഇന്ഷഷവറീറ അറ഻യ഻ക്കണും.
iii.

്പ്പണ് ഇനകവര്

ഉയര്ന് ുതഺത഻ൽ ഇറക്കഽമത഻യഽും കയറ്റുമത഻യഽും ീചയാറുന് വല഻യ എ്ുസ് ഺര്ട്ടര്മഺര്ക്ക്, ഒരഽ ഓപ്പൽ കവൽ
നല്ത്കഽും. ീമൂറന് ീഡസ് ഺചാണുകള്ക്ക്ക് ഒരഽ വര്ഷീത്ത ര഻രക്ഷയഽും ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ീെ ന഻രക്കഽും ഇതഺണ് ീസറ്റ്
ീചയാറുന്ത്. ഓപ്പൽ കവൽ ഒരഽ ു ഺള഻സ഻യഽമലല അത് സ്റ്റഺണ് ് ീചയാറുകയഽമ഻ലല. അനഽുയഺജയമഺയ മാലയത്ത഻ന്
ഓുരഺ ഡ഻േുറഷനഽും സ്റ്റഺണ് ് ീചയ്ക്ത് ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സര്ട്ട഻ഫ഻ുക്കറ്റ് നല്ത്കഽും.
iv.

ഡ ാട്ട്യൂട്ട്഻ ഇനുെഇ ഇനഇന്പ്ക഻സ്ഡ് ഇനവഺല ാ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ

ലക്ഷയ്സ്ഥഺനത്ത് എത്ത഻ക്കഽണ്ു ഺൽ, കസ്റ്റുംസ് ത഼രഽവ അടയ്ക്ുക്ക ട഻ വര഻കുയഺ ചരക്ക഻ീെ മഺര്ക്കറ്റ് മാലയും
വര്ദ്ധ഻ക്കഽകുയഺ ീചയാറുന്ത഻നഺൽ കഺര്ുഗഺയഽീട മാലയും കാടഽകയഺീണക഻ൽ ഇത്തരും ു ഺള഻സ഻കൽ അധ഻ക
സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽും.
v.

ഡ഻ുല ഇനഇന് ഇന ഇനുസ്റ്റഺര്ട്ട്യൂട്ട്ഇ ഇനഅപ്

മ഻ക്ക ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽക്കഽന് വയക്ത഻കളുും ഈ ര഻രക്ഷ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഺറഽ ട്. ഽത഻യ ുന്ദ് ഺജക്ടുകളുീട
കഺരയത്ത഻ൽ ഉ കരണും ീകഺ ടഽവരഽന് വഴ഻യ഻ൽ അത഻ന് എീന്ത്ക഻ലഽും നഺശുമഺ ുകടഽ ഺുടഺ
സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ
ഽത഻യ ഉ കരണും ഓര്ഡൽ ീചയാറുന്ത് കഺരണും ുന്ദ് ഺജക്ട്
ാര്ത്ത഻യഺക്കഽന്ത഻ൽ
കഺലതഺമസും ഉ ടഺകഽും, അങ്ങീന അവരഽീട ലഺഭത്ത഻ന് കഽറവ് വരഽും. ുലഺണ് നല്ത്കഽന്തഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട്
ഈ ുന്ദ് ഺജക്ട് സമയ ര഻ധ഻യ഻ൽ ാര്ത്ത഻യഺകഽന്ത഻ൽ തഺത് രയും കഺണ഻ക്കഽന് സഺണ് ത്ത഻ക സ്ഥഺ നങ്ങൽ ഈ
റ഻സ്ക് ഒരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വഴ഻ ര഻രക്ഷ ുനടഽന്ത഻ീന ഻ന്ത്ഽണയ്ക്ക്കഽും, ീമൂറൽ (കഺര്ുഗഺ) ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ു ഺള഻സ഻
ര഻രക്ഷയഽും കാട്ട഻ുചാണര്ത്ത് ീമൂറൽ കഺലതഺമസും അഥവഺ സഺധഺരണ തഽടങ്ങനഽള വ
കഺലതഺമസത്ത഻നഽള വ നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഽള വ ര഻രക്ഷ ുനടഽക.
പ്പ഼മ഻യം:
ചരക്ക഻ീെ
സവഭഺവും,
സ് ചഺരമഺര്ഗും,
ഺുക്കജ഻ുംഗ്
വ഻ഭഺഗും,
യഺന്ദ്തഺ
റാട്ട്,
ീേയ഻മ഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ മഽന്ഷ ര഻ചയും എന്഻വയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ന഻രക്ക് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽക. SRCC,
യഽദ്ധവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട റ഻സ്കഽകൽ (വ഻ുദശ കഺര്ുഗഺയ്ക്ക്ക്) എന്഻വ ന്ദ് ുതയക വയവസ്ഥുയഺടഽകാട഻
ര഻രക്ഷയ഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഽത്തഺും, ുശഖര഻ക്കഽന് ന്ദ് ഼മ഻യും ുകന്ദ്ര സര്ക്കഺര഻ന് നല്ത്ുക ട഻ വരഽും.
2. ീമൂറന് ഇനഹൾ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ഹൽ എന്

ദും ീകഺ

ട് അര്ഥമഺക്കഽന്ത് കപ്പല഻ീെ ഘടന അഥവഺ മറ്റ് ജലയഺനും.

വ഻വ഻ധ രഺജയങ്ങള഻ലഽടന഼ളും ന്ദ് ുയഺഗയമഺയ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് രാ കല്ത് ന ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്.

ആന്ത്ര഻ക

ുേഺസഽകൽ

ഉള്ക്ീപ്പടഽത്ത഻യഺണ്

ീമൂറൽ

ഹൽ

a) ഒരഽ ന഻ര്ത്ഩ഻ഷ്ട ഇന യഺപ്തയ്ക്കഇ ഇന പര഻രക്ഷ ഇന നല്കഽക: ഇവ഻ീട ഇന ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്നത് ഇന
ഇന്സ്റ്റ഻ട്ട്യൂട്ട് ാട്ട്യൂട്ട്ഇ ഇനുവഺുയമെ ഇനുെഺസഺണ്.
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b) ഒരഽ ഇന കഺലഘട്ട്യൂട്ട്ത്ത഻ന് ഇന പര഻രക്ഷ ഇന നല്കഽക:
ഇന്സ്റ്റ഻ട്ട്യൂട്ട് ാട്ട്യൂട്ട്ഇ ഇനൂടം ഇനുെഺസഺണ്.

ഇവ഻ീട ഇന ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്നത് ഇന

കഽറ഻പ്പഇ
ഹൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽകളുും ഉള്ക്ീപ്പടഽും:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

ഇൽലഺൽഡ് കപ്പലഽകളഺയ ബഺര്ജഽകൽ, ുലഺ് ചഽകൽ, യഺന്ദ്ത കപ്പലഽകൽ, തഽടങ്ങ഻യവ.
ീന്ദ്ഡജറഽകൽ (ീമക്കഺന഻ക്കലഽും അലലഺത്തതഽും)
മ഼ൽ ഻ടഽത്ത കപ്പലഽകൽ (ീമക്കഺന഻ക്കലഽും അലലഺത്തതഽും)
ജലയഺന്ദ്ത നടത്തഽന് കപ്പലഽകൽ (ീമക്കഺന഻ക്കലഽും അലലഺത്തതഽും)
ീജട്ട഻കളുും ുവര്വഽകളുും
ന഻ര്മ്മഺണങ്ങള്ക്ക്ക് ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന് കപ്പലഽകൽ.

ഇന്ഷവറന്സ഻ീെ ഇന കഺലവധ഻ ഇന സമയത്തഇ ഇന കപ്പലഽടമകൾ ഇന കപ്പല഻ീെ ഇന കഺര ത്ത഻ല് ഇന
മഺപ്തമലല ഇന ചരക്കഽകളുീട ഇന കഺര ത്ത഻ലഽം ഇന തഺത്പര ം ഇന കഺണ഻ക്കണം. ചരക്ക് കാടഺീത
ുസ്റ്റഺറഽകളുും മറ്റുും കപ്പലഽകള഻ൽ ഫ഻റ്റ് ീചയാറുന്ത഻ന് ീചലവഺക്കഽന് തഽകയ഻ലഽും ഇന്ഷഷവറൽസഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട
തഺത് രയും കഺണ഻ക്കണും. ഇത്തരം ഇന ീചലവഽകീള ഇന ഡ഻സ്ഡുബസ്ഡീമെഇ ഇന (വ യം) ഇന എന്നഺണ് ഇന
പറയഽന്നത്, ഇനഇത് ഇനഹൾ ഇനുപഺള഻സ഻ീക്കഺപ്പം ഇനകഺലഺകഺലങ്ങള഻ല് ഇനഇന്ഷവര് ഇനീചയ്യണം.

പ്ശത്പ഻ക്കഽക
്വ഻ുയഷന് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ: എയര്ന്ദ്കഺറ് ഓറ്റുകള്ക്ക്കഽള വ (വ഻മഺനങ്ങള്ക്ക്കഽള വ) ലഭയമഺയ സുംുയഺജ഻ത
ു ഺള഻സ഻യണ഻ത്, ഇത് എയര്ന്ദ്കഺറ് ഓറ്റുകൽ നഷ്ടീപ്പടഽകുയഺ ുകടഽ ഺട് സുംഭവ഻ക്കഽകുയഺ ീചയാറുന്ത഻നഽും ുതഡ്
ഺര്ട്ട഻കള്ക്ക്കഽള വ ന഻യമ രമഺയ ബഺദ്ധയതകള്ക്ക്കഽും എയര്ന്ദ്കഺറ് ഓറ്റ഻ീല യഺന്ദ്തക്കഺര്ക്കഽും ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന10
യഽദ്ധമാലമഽള വ നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവറൽസ഻ീല നത് വ഻ഭഺഗമഺണ്
I.
II.
III.
IV.

ീമൂറൽ ു ഺള഻സ഻കൽ
നവ഻ുയഷൽ ു ഺള഻സ഻കൽ
മഽകള഻ൽ റഞ്ഞ ര ടഽും
ഒന്ഽമലല
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ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽക?

K. ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇനുപഺള഻സ഻കൾ
ഒരഽ വയക്ത഻ എന്ദ്ത സാക്ഷ഻ചാണഺലഽും അ കടങ്ങൽ ഒഴ഻വഺക്കഺൽ കഴ഻യ഻ലല. ഇത് ഒരഺള്ക്ക്ക് രഽക്ക് നല്ത്ക്കഽകയഽും
അയഺളുീട വസ്തഽക്കള്ക്ക്ക് ുകടഽ ഺടഽകൽ സുംഭവ഻ക്കഽകയഽും ച഻ലുപ്പഺൽ ഒരഽ ുതഡ്
ഺര്ട്ട഻ക്ക്
രഽക്ക്
നല്ത്ക്കഽകുയഺ അയഺളുീട വസ്തഽക്കള്ക്ക്ക് ുകടഽ ഺടഽകൽ സുംഭവ഻ക്കഽകുയഺ ീചയാറഺും. അങ്ങീന അ കടും
ബഺധ഻ക്കഽന് വയക്ത഻കൽ നഷ്ട ര഻ഹഺരത്ത഻നഺയ഻ ീേയ഻ും ീചയാറുും.
ന഻ര്മ്മ഻ചാണ് വ഻ല്പ് ന നടത്ത഻യ ഉല്ത് ന്ങ്ങളുീട നയാനതകൽ മാലവഽും ബഺദ്ധയത ഉ ടഺുയക്കഺും, അതഺയത്
ുചഺക്കുലറ്റുകൽ, മരഽന്ഽകൽ തഽടങ്ങ഻യവ ഉ ുഭഺക്തഺക്കള്ക്ക്ക് ഹഺന഻കരമഺുയക്കഺും. അതഽു ഺീല ഒരഽ
ുരഺഗ഻യഽീട അസഽഖും ീതറ്റഺയ഻ ന഻ൽണയ഻ക്കഽക/ ച഻ക഻ത്സ ീചയാറുന്ത് വഴ഻യഽും അഥവഺ അഭ഻ഭഺഷകൽ ീേയ഻ീെ
ുകസഽകൽ നന്ഺയ഻ ൂകകഺരയും ീചയ്ക്ത഻ീലലക഻ലഽും ബഺദ്ധയത ഉ ടഺുയക്കഺും.
മഽകള഻ൽ
റഞ്ഞ എലലഺ സരര്ഭങ്ങള഻ലഽും ഒരഽ ുതഡ്
ഺര്ട്ട഻, ഉ ുഭഺക്തഺവ് അഥവഺ ുരഺഗ഻ന് ീതറ്റഺയ
ന്ദ് വിത്ത഻യ്ക്ക്ക് എത഻ീര നഷ്ട ര഻ഹഺരത്ത഻നഺയ഻ ീേയ഻ും ീചയാറഺും, അത് നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്ത്കഽന്ത഻ുലക്ക്
അഥവഺ ുകസ് നടത്തഽന്ത഻നഽള വ ീചലവ഻നഽും കഺരണമഺകഺും. മീറ്റഺരഽ തരത്ത഻ൽ
റഞ്ഞഺൽ സഺണ് ത്ത഻ക
ബഺദ്ധയത ഉ ടഺകഽും. അത്തരും ബഺദ്ധയതകളുും നഷ്ട ര഻ഹഺര തഽകയഽും അന്ദ്ശദ്ധക്കഽറവ്/ തട്ട഻പ്പ് എന്്
ആുരഺ ഻ചാണ് സ഻വ഻ൽ ുകഺടത഻യഺണ് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത്.
ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻കൽ ഇത്തരും ബഺദ്ധയതകള്ക്ക്ക്
നമഽക്ക് ച഻ല ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ു ഺള഻സ഻കീളകഽറ഻ചാണ്

ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.

ഠ഻ക്കഺും.

സ്റ്റഺറ്റ ഽട്ട്യൂട്ട്റ഻ ഇനലയബ഻ല഻റ്റ഻
നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്ത്കഽന്തഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ച഻ല ന഻യമങ്ങൽ അഥവഺ ചട്ടങ്ങളു ട്. ആ ന഻യമങ്ങളഺണ്:

ല഻ക് ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട്, 1991 ഉും
 എുംുലഺയ഼സ് ുകഺ ന്ഷീസഷൽ ആക്ട് 1923, 2010-ൽ ുഭദഗത഻ ീചയ്ക്തത്.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻കൽ ബഺദ്ധയതകള഻ൽ ന഻ന്ഽും സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽന്ഽ. അത഻ൽ ച഻ലത് നമഽക്ക്

ഠ഻ക്കഺും.

1. കംപല്സറ഻ ഇനപബ്ല഻ക ഇനലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇനുപഺള഻സ഻
1991-ീല ല഻ക് ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട് ന്ദ് കഺരും, ഹഺന഻കരമഺയ വസ്തഽക്കൽ ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്ത്
വഴ഻ ുതഡ് ഺര്ട്ട഻ുക്കഺ അയഺളുീട വസ്തഽക്കള്ക്ുക്കഺ ഉ ടഺകഽന് ുകടഽ ഺടഽകൽക്ക് മന ാര്േമലലഺത്ത കിതയും
എന് അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ബഺദ്ധയത ചഽമത്തഽും. ഹഺന഻കരമഺയ വസ്തഽക്കളുും അവയഽീട അളവഽും ‘ആക്ട഻ൽ’ ല഻സ്റ്റ്
ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ട്.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ന്ദ് കഺരും ഓുരഺ വയക്ത഻യ്ക്ക്കഽും നല്ത്ുക

ട നഷ്ട ര഻ഹഺരും ന഻ശ്ചയ഻ചാണ഻ട്ടു

നല്ുകണ്ട ഇനനഷ്ടപര഻ഹഺരം
മഺരകമഺയ അ കടും

25,000 രാ

സ്ഥ഻രമഺയ ാര്ണ ൂവകലയും
സ്ഥ഻രമഺയ ഭഺഗ഻ക ൂവകലയും

25,000 രാ
ൂവകലയത്ത഻ീെ % അനഽസര഻ചാണ് 25,000
രാ യഽീട %
ന്ദ് ത഻മഺസും 1000 രാ , രമഺവധ഻ മാന്്
മഺസും
രമഺവധ഻ 12,500 രാ
രമഺവധ഻ 6,000 രാ

തഺത്കഺല഻കമഺയ ഭഺഗ഻ക ൂവകലയും
യഥഺര്ഥ ീമഡ഻ക്കൽ ീചലവഽകൽ
വസ്തഽവ഻ീെ യഥഺര്ഥ ുകടഽ ഺട്
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ട്.

AOA (നീതക഻ലഽും ഒരഽ അ കടും) ഉും ീേയ഻ീെ വരഽമഺനവഽും അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും ന്ദ് ഼മ഻യും.ഈ
ു ഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ് ുതയക സവ഻ുശഷത എീന്ത്ന്ഺൽ ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ന് തഽലയമഺയ ഒരഽ തഽക ഇന്ഷവുയഺീമെ്
റ഻ല഼ഫ് ഫ ട഻ുലക്ക് ന഻ര്ബന്ധമഺയ഻ നല്ത്കണും. ഒരഽ ുതഡ് ഺര്ട്ട഻കീള ബഺധ഻ക്കഽകയഽും നഷ്ട ര഻ഹഺരത്തഽക
AOA ര഻ധ഻യ഻ലഽും കാടഽതലഺീണക഻ൽ, ബഺക്ക഻ തഽക ഫ ട഻ൽ ന഻ന്ഽും നല്ത്കഽും.
2. പബ്ല഻ക ഇന ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇന
അലലഺത്തത഻നഽം)

ുപഺള഻സ഻ ഇന

(വ വസഺയ഻ക ഇന

റ഻സ്ഡകഽകൾക്കഽം ഇന

ഇന്ഷവര് ഇന ീചയ്ത ഇന വ ക്ത഻യഽീട ഇന വ഼ഴ്ച ഇന അഥവഺ ഇന അപ്ശത്പ ഇന മാലം ഇന ുത് ഇന പഺര്ട്ട്യൂട്ട്഻ുക്കഺ ഇന
അയഺളുീട ഇന വസ്ഡതഽക്കൾുക്കഺ ഇന ഉണ്ടഺകഽന്ന ഇന ുകടഽപഺടഽകൾക്കഇ ഇന ഈ ഇന തരത്ത഻ലഽള്ള ഇന
ുപഺള഻സ഻കൾ ഇനപര഻രക്ഷ ഇനനല്കഽം ഇന [TPPI OR TPPD].
വയവസഺയ഻ക റ഻സ്കഽകള്ക്ക്കഽും ുഹഺട്ടലഽകൽ, സ഻ന഻മ ഹഺൽ, ആഡ഻ുറ്റഺറ഻യങ്ങൽ, ആള്ക്തഺമസമഽള വ ീകട്ട഻ടങ്ങൽ,
ഓഫ഼സഽകൽ, ുസ്റ്റഺഡ഻യും, ുഗഺീഡിണഽകൽ, കടകൽ എന്഻വയഽള്ക്പ്പീടയഽള വ വയവസഺയും അലലഺത്തതഽമഺയ
റ഻സ്കഽകള്ക്ക്ക് ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത഻ന് ീവുേീറ ു ഺള഻സ഻കളു ട്.
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയ്ക്ക്ക് ു ഺള഻സ഻ ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്ക഻ലല:
a)
b)
c)
d)

ഉത് ന്ങ്ങളുീട ബഺദ്ധയത
മല഻ന഼കരണും മാലമഽള വ ബഺദ്ധയത
ഗതഺഗതും
ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ുക്കഺ ജ഼വനക്കഺര്ുക്കഺ ഉ ടഺകഽന്

ര഻ക്ക്.

3. ുപ്പഺഡകട് ഇനലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇനുപഺള഻സ഻
ുന്ദ് ഺഡക്ട് ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ു ഺള഻സ഻യഽീട ആവശയും ൂദനുംദ഻നും കാട഻ വര഻കയഺണ് കഺരണും വളീരയധ഻കും
ഉത് ന്ങ്ങൽ (ഉദഺ. കഺന഻ൽ ലഭ഻ക്കഽന് ആഹഺര ദഺര്ഥങ്ങൽ, കഽപ്പ഻ ീവള വും, മരഽന്ഽകളുും ഇന്ഷജഷനഽകളുും,
ഇലന്ദ്ക്ട഻ക്കൽ
ഉ കരണങ്ങൽ,
ീമക്കഺന഻ക്കൽ
ഉ കരണങ്ങൽ,
രഺസവസ്തഽക്കൽ,
തഽടങ്ങ഻യവ)
ഇന്്
ഉത് ഺദ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും വ഻ല്ത്ക്കഽകയഽും ീചയാറുന്ഽ ട്. ഒരഽ ഉത് ന്ത്ത഻ീെ നയാനത മാലും ുതഡ്
ഺര്ട്ട഻ക്ക്
മരണുമഺ, ര഻ുക്കഺ, അസഽഖങ്ങുളഺ അയഺളുീട വസ്തഽക്കള്ക്ക്ക് ുകടഽ ഺുടഺ സുംഭവ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ ഇത്
മാലും ീേയ഻ും ഉ ടഺുയക്കഺും. ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ഈ ബഺദ്ധയതയ്ക്ക്ക് ുന്ദ് ഺഡക്ട് ലയബ഻ല഻റ്റ഻
ു ഺള഻സ഻ ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും. ഈ ര഻രക്ഷ കയറ്റുമത഻ക്കഽും അഭയന്ത്ര വ഻ല്ത് നക്കഽും ലഭ഻ക്കഽും.
4. ല഻ത്റ്റഇ ഇന(ുത് ഇനപഺര്ട്ട്യൂട്ട്഻) ഇനലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ല഻റ് ഓഫഽകൽ ന്ദ് വര്ത്ത഻പ്പ഻ക്കഽന്തഽും ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽന്തഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ബഺദ്ധയതകള഻ൽ ന഻ന്ഽും ീകട്ട഻ട
ഉടമകള്ക്ക്ക്
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും. തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ന഻യമ രമഺയ ബഺദ്ധയതകള്ക്ക്ക് ഇത്
ര഻രക്ഷ
നല്ത്കഽും:
a)
b)

നീതക഻ലഽും വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഉ ടഺകഽന്
ര഻ുക്കഺ മരണുമഺ (ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട
ജ഼വനക്കഺൽ ഒഴ഻ീക)
വസ്തഽക്കള്ക്ക്കഽ ടഺകഽന് ുകടഽ ഺടഽകൽ (ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട അഥവഺ ജ഼വനക്കഺരഽീട
വസ്തഽക്കൽ ഒഴ഻ീക)

നഷ്ട ര഻ഹഺരത്ത഻ീെ ര഻ധ഻, നീതക഻ലഽും വയക്ത഻, നീതക഻ലഽും ഒരഽ അ കടും, നീതക഻ലഽും ഒരഽ വര്ഷും
എന്഻വ അട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻യഺണ് ന്ദ് ഼മ഻യും ന഻രക്കഽകൽ ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽക.
5. ീപ്പഺെഷണല് ഇനലയബ഻ല഻റ്റ഻
ീന്ദ് ഺഫഷണൽ ഡയാട്ട഻കള്ക്ക്ക഻ടയ഻ൽ അന്ദ്ശദ്ധ മാലമഽ ടഺകഽന് ന഻യമ രമഺയ ബഺദ്ധയതയ്ക്ക്ക് എത഻ീര
ീന്ദ് ഺഫഷണലഽകള്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽന്ത഻ന് രാ കല്ത് ന ീചയ്ക്തതഺണ് ഈ ു ഺള഻സ഻. ഈ
ര഻രക്ഷ ുഡഺക്ടര്മഺൽ, ആശഽ ന്ദ്ത഻കൽ, എന്ഷജ഻ന഼യര്മഺൽ, ആര്ക഻ട്ചറഽമഺൽ, ചഺര്ുട്ടഡ് അീക്കി ടെുമഺൽ,
ഫ഻നഺന്ഷഷയൽ കസള്ക്ട്ടെുമഺൽ, അഭ഻ഭഺഷകൽ, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുന്ദ്ബഺക്കറഽമഺൽ എന്഻വര്ക്ക് ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
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6. ഇനഡയറകുടഴ്സ്ഡ ഇനുെഇ ഇന്െ഼ുസഴ്സ്ഡ ഇനലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇനുപഺള഻സ഻
ഒരഽ കണ് ന഻യഽീട ഡയറക്ടര്മഺരഽും ഓഫ഼സര്മഺരഽും വ഻ശവസ്തതയഽീടയഽും ഉത്തരവഺദ഻ത്തങ്ങളുീടയഽും
സ്ഥഺനത്തഺണ് ഇര഻ക്കഽന്ത്. കണ് ന഻യഽീട കഺരയങ്ങള് ൂകകഺരയും ീചയാറുന്ത഻ീല
഻ഴവ് മാലും
ഓഹര഻യഽടമകള്ക്ക്കഽും, ജ഼വനക്കഺര്ക്കഽും, കടക്കഺര്ക്കഽും മറ്റുും ഉ ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക് നഷ്ട ര഻ഹഺരും
വ഻തരണും ീചുയാറ ട ബഺദ്ധയത അവരഽുടതഺണ്. ഈ ു ഺള഻സ഻ അത്തരും ബഺദ്ധയതകള്ക്ക്ക് ര഻രക്ഷ നല്ത്കഺനഽും
ഇത് എലലഺ ഡകറക്ടര്മഺര്ക്കഽമഽള വ ര഻രക്ഷുയഺടഽ കാട഻ കണ് ന഻യ്ക്ക്ക് നല്ത്കഽും.
7. ഇനഎംുലഺയ഻സ്ഡ ഇനുകഺംപന്ീസഷന് ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ
ുജഺല഻യ഻ൽ ഇര഻ക്കഽണ്ു ഺൽ അ കടും മാലും ര഻ുക്കഺ നീതക഻ലഽും അസഽഖുമഺ ജ഼വനക്കഺരന് ുജഺല഻യഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പുട്ടഺ
അലലഺീതുയഺ
സുംഭവ഻ക്കഽണ്ു ഺൽ
ീതഺഴ഻ലഽടമയഽീട
നഷ്ട ര഻ഹഺരും
നല്ത്ുക ട
ബഺദ്ധയതയ്ക്ക്കഽള വതഺണ് ഈ ു ഺള഻സ഻. ഇത് വര്്്മഺന്ഷസ് ുകഺും ന്ഷുസഷൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്ഽും
അറ഻യീപ്പട്ടുന്ഽ.
ര

ട് തരത്ത഻ലഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസഺണ് മഺര്ക്കറ്റ഻ലഽള വത്:
a) ുടബ഻ൾ ഇനA: എുംുലഺയ഻സ് ുകഺും ന്ഷുസഷൽ ആക്ട് 1923 (വര്്്മഺന്ഷസ് ുകഺും ന്ഷുസഷൽ ആക്ട്, 1923)
ഫഺറ്റൽ ആക്ട്, 1855 & ീ ഺതഽ ന഻യമവഽും അട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻ ജ഼വനക്കഺര്ക്ക് അ കടും
സുംഭവ഻ക്കഽന്ത഻നഽള വത഻നഽള വ ന഻യമ രമഺയ ബഺദ്ധയതയ്ക്ക്കഽള വ നഷ്ട ര഻ഹഺരും.
b) ുടബ഻ൾ ഇനB: ഫഺറ്റൽ ആ്സ഻ഡന്ഷറ്സ് ആക്ട്, 1855ഉും ീ ഺതഽ ന഻യമവഽും ന്ദ് കഺരമഽള വ ന഻യമ രമഺയ
ബഺദ്ധയതയ്ക്ക്കഽള വ നഷ്ട ര഻ഹഺരും.

ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ ുഫഺമ഻ൽ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ജ഼വനക്കഺരഽീട ശരഺശര഻ ുവതനത്ത഻ീെ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
ന്ദ് ഼മ഻യും ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന്ത്, ു ഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻ അവസഺന഻ക്കഺറഺകഽണ്ു ഺൽ ീതഺഴ഻ലഽടമ ഡ഻േയൽ ീചയാറുന്
യഥഺര്ഥ ുവതനും ന്ദ് ഼മ഻യത്ത഻ൽ അ്ജസ്റ്റ് ീചയാറുും.
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയ്ക്ക്കഽള വ
i.
ii.
iii.

ര഻രക്ഷയഽും ഉള്ക്ീപ്പടഽത്തഺും:

ഇന്ഷഷവ്ൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ജ഼വനക്കഺരീെ ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക്ക് ആവശയമഺയ഻ വരഽന് ആശഽ ന്ദ്ത഻
ീചലവഺകഽന് തഽകയ഻ൽ ന഻ര്ദ഻ഷ്ട തഽകയ്ക്ക്ക് വീരയഽള വ ര഻രക്ഷ.
ആക്ട഻ൽ ല഻സ്റ്റ് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ ുജഺല഻ സുംബന്ധമഺയ അസഽഖങ്ങൽ മാലമഽള വ ബഺദ്ധയത
ുകഺന്ദ്ടഺക്ടറഽീട ജ഼വക്കഺുരഺടഽള വ ബഺദ്ധയത.

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന11
1991-ീല
ല഻ക് ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട് ന്ദ് കഺരും, ച഻ക഻ത്സഺ ീചലവഽകള്ക്ക്കഺയ഻ എന്ദ്ത രാ
നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്ത്കണും?
I.
II.
III.
IV.

6,250 രാ
12,500 രാ
25,000 രാ
50,000 രാ

സംപ്ഗഹം
a)

വഺണ഻ജയ സ്ഥഺ നങ്ങള്ക്ക്കഽും സവന്ത്ും ുന്ദ് ഺപ്പര്ട്ട഻യഽള വവൽക്ക്, ന്ദ്ടസ്റ്റ഻ൽ ുന്ദ് ഺപ്പര്ട്ട഻യ഻ള വ വയക്ത഻, അഥവഺ
ുന്ദ് ഺപ്പര്ട്ട഻യ഻ൽ തഺല്ത് രയമഽള വ വയക്ത഻ൽ അഥവഺ ധനകഺരയസ്ഥഺ നങ്ങൽ എന്഻വയ്ക്ക്ക് അനഽുയഺജയമഺണ്
ഫയൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻.

b)

അഗ്ന഻ബഺധ ു ഺള഻സ഻യഽീട വ഻വ഻ധ രാ ങ്ങൽ;
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 ു ഺള഻സ഻കളുീട മഺര്ക്കറ്റ് വഺലയാ അഥവഺ റ഼യ഻ന്ഷുസ്റ്ററ്റ്ീമെ് വഺലയാ
 ഡ഻േുറഷൽ ു ഺള഻സ഻
 ുഫ്ലഺട്ടൽ ു ഺള഻സ഻
c) ുകഺസ഻കവന്ഷഷയൽ ുലഺസ് (CL) [ബ഻സ഻നസിന് ഇെന്ദ് ഻ുട്ടഷൽ (BI)] ു ഺള഻സ഻ അറ്റഺദഺയും – ആീക ലഺഭവഽും മറ്റ്
ീചലവഽകളുും ഉള്ക്ീപ്പടയഽള വ നഷ്ടവഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ഴയ ന഻ലയ഻ൽ എത്ത഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
ീചലവ് ലഭ഻ക്കഽും, അന്ത്഻മ നഷ്ടും കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻ന് എന്ദ്തയഽും ീ ീട്ടന്് തീന് ലഭ഻ക്കഽും.
d) ഫഺക്ടറ഻കൽ, കടകൽ, ഓഫ഼സഽകൽ, ീവയര്ീഹിസഽകൽ, ുഗഺീഡിണഽകൽ, എന്഻വയ഻ൽ സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്
ീകഺള വയട഻ക്കീപ്പടഺൽ
സഺദ്ധയയഽള വ
ുസ്റ്റഺക്കഽകൽ,
ചരക്കഽകൽ,
ഫര്ണ഼ചാണൽ
ഫ഼്സചറഽകൽ,
ുസഺഫ഻ൽ
സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ണും എന്഻വയ്ക്ക്കഽള വതഺണ് ബര്ഗ്ലറ഻ ു ഺള഻സ഻.
e)
ണും, ീചക്കഽകൽ / ു ഺസ്റ്റൽ ഓര്ഡറഽകൽ / ു ഺസ്റ്റൽ സ്റ്റഺണ് ഽകൽ എന്഻വ ൂകകഺരയും ീചയാറുണ്ു ഺൽ
ഉ ടഺുയക്കഺവഽന് നഷ്ടത്ത഻ന് ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത഻നഺയ഻ രാ കല്ത് ന ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വതഺണ് മണ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ു ഺള഻സ഻.
f) മണ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻ ര ട് വ഻ഭഺഗങ്ങളഺയ഻ ആണ്
വ഻ഭഺഗും, ീകട്ട഻ടങ്ങളുീട വ഻ഭഺഗവഽും.

ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽക: ന്ദ്ടഺന്ഷസ഻റ്റ് (സ് ചഺരമഺര്ഗ)

g) ഉുദയഺഗസ്ഥരഽീട
ചത഻
അഥവഺ
ആംതൃഺര്ഥതയ഻ലലഺയ്ക്മ കഺരണും കണ് ന഻കള്ക്ക്ക് സഺണ് ത്ത഻കമഺയ഻
നഷ്ടമഽ ടഺകഽും. ഉുദയഺഗസ്ഥരഽീട ചത഻ അഥവഺ ആംതൃഺര്ഥതയ഻ലലഺയ്ക്മ കഺരണും കണ് ന഻കള്ക്ക്ക്
സഺണ് ത്ത഻കമഺയ഻ നഷ്ടത്ത഻ന് ീതഺഴ഻ലഽടമയ്ക്ക്ക് ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്തഺണ് ൂഫഡഺല഻റ്റ഻ ഗയഺരെ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്.
h) ൂഫഡഺല഻റ്റ഻ ഗയഺരെ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ
ീ ഺസ഻ഷൽ ു ഺള഻സ഻, ലഺകറ്റ് ു ഺള഻സ഻.

വ഻ഭഺഗങ്ങൽ: വയക്ത഻ഗത ു ഺള഻സ഻, ുഫ്ലഺട്ട഻ുംഗ് ു ഺള഻സ഻,

i)
ണും ൂകകഺരയ ീചയാറുന് ബഺകഽകൽ, എന്ഷബ഻എറ് ഓസ഻കൽ, മറ്റ് സ്ഥഺ നങ്ങൽ എന്഻വയ്ക്്് ണവഽും
സഽരക്ഷ഻തയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പീട്ട ന്ദ് ുതയക റ഻സ്ക഻ന്
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത഻നഺയ഻ രാ കല്ത്പ്പന ീചയ്ക്തതഺണ്
ബഺുകഴ്സ് ഇന്ഷീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്.
j) എന്ഷജ഻ന഼യറ഻ുംഗ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ ക഼ഴ഻ൽ വരഽന് ന്ദ് മഽഖ ു ഺള഻സ഻കളഺണ്:










ുകഺന്ദ്ടഺുക്ടഴ്സ് ആൽ റ഻സ്ക് (C.A.R.) ു ഺള഻സ഻
ുകഺന്ദ്ടഺുക്ടഴ്സ് ലഺെ് ആെ് ീമഷ഼നറ഻ ു ഺള഻സ഻
ഇറക്ഷൽ ആൽ റ഻സ്ക് ു ഺള഻സ഻
ീമഷ഼നറ഻ ുന്ദ്ബ്ീ്ഡിൽ ു ഺള഻സ഻
ുബഺയ഻ലൽ ആെ് ന്ദ് ഷൽ ു ഺള഻സ഻
ീമഷ഼നറ഻ ുലഺസ് ഓഫ് ുന്ദ് ഺഫ഻റ്റ് ു ഺള഻സ഻
ഡ഻റ്റ഻ര഻യുറഷൽ ഓഫ് ുസ്റ്റഺക്ക് ു ഺള഻സ഻
ഇലുന്ദ്ക്ടഺണ഻ക് ഇകവഽപ്ീമെ് ു ഺള഻സ഻
അഡവഺന്ഷസ് ുലഺസ് ഓഫ് ുന്ദ് ഺഫ഻റ്റ് കവൽ

k) ഇന്ത്യയ഻ൽ എവ഻ീടയഽമഽള വ വയഺവസഺയ഻ക സുംരുംഭങ്ങൽ -ഉത് ഺദനവഽും സുംഭരണവഽും ഒറ്റ ു ഺള഻സ഻യഽീട
ക഼ഴ഻ൽ ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത഻ന് രാ കല്ത് ന ീചയ്ക്ത഻ട്ടുളളതഺണ് ഇന്ഷഡസ്ന്ദ്ട഻യൽ ഓൽ റ഻സ്ക് ു ഺള഻സ഻.
l) ീമൂറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന ര

ടഺയ഻ തരും ത഻ര഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ഽ: ീമൂറൽ കഺര്ുഗഺയഽും ീമൂറൽ ഹള വുും.

m) കഺര്ുഗഺ ു ഺള഻സ഻കൽ വളീര അതയഺവശയമഺയ യഺന്ദ്ത ു ഺള഻സ഻കളഺണ്. അതഺയത്, ഇത് ന഻ര്ദ഻ഷ്ട വസ്തഽ
ഒരഽ സ്ഥലത്ത് ന഻ന്ഽും മീറ്റഺര഻ടുത്തക്ക് ീകഺ ടഽു ഺകഽന്ത഻ന് ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
n) വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള വ ീമൂറൽ ു ഺള഻സ഻കളഺണ്:





ന഻ര്ദ഻ഷ്ട ു ഺള഻സ഻
ഓപ്പൽ ു ഺള഻സ഻
ഓപ്പൽ കവൽ
ഡയാട്ട഻ ആെ് ഇന്ഷന്ദ്ക഻സ്ഡ് വഺലയാ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
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 ഡ഻ുല ഇന് സ്റ്റഺര്ട്ട് അ ്
o) ീമൂറൽ ഹൽ തരത്ത഻ലഽള വ
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ഽ:
ന഻ര്ദ഻ഷ്ട യഺന്ദ്തയ്ക്ക്കഽള വ
ര഻രക്ഷ, ഒരഽ ന഻ശ്ച഻ത
കഺലുത്തയ്ക്ക്കഽള വ ര഻രക്ഷ.
p) ഇന്ഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട വ഼ഴ്ച അഥവഺ അന്ദ്ശദ്ധ മാലും ുതഡ്
ഺര്ട്ട഻ുക്കഺ അയഺളുീട
വസ്തഽക്കള്ക്ുക്കഺ ഉ ടഺകഽന് ുകടഽ ഺടഽകൽക്ക് ല഻ക് ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ു ഺള഻സ഻ ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും
q) ഒരഽ ഉത് ന്ത്ത഻ീെ നയാനത മാലും ുതഡ്
ഺര്ട്ട഻ക്ക് മരണുമഺ,
ര഻ുക്കഺ, അസഽഖങ്ങുളഺ അയഺളുീട
വസ്തഽക്കള്ക്ക്ക് ുകടഽ ഺുടഺ സുംഭവ഻ക്കഽന്ത് മാലും ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ബഺദ്ധയതയ്ക്ക്ക് ുന്ദ് ഺഡക്ട്
ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ു ഺള഻സ഻ ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
r) ീന്ദ് ഺഫഷണൽ ഡയാട്ട഻കള്ക്ക്ക഻ടയ഻ൽ അന്ദ്ശദ്ധ മാലമഽ ടഺകഽന് ന഻യമ രമഺയ ബഺദ്ധയതയ്ക്ക്ക് എത഻ീര
ീന്ദ് ഺഫഷണലഽകള്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽന്ത഻ന് രാ കല്ത് ന ീചയ്ക്തതഺണ് ീന്ദ് ഺഫഷണൽ
ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ു ഺള഻സ഻.

പ്പധഺന വഺക ങ്ങൾ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

ുന്ദ് ഺപ്പര്ട്ട഻/അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ബ഻സ഻നസിന് ഇെറപ്ഷൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ബര്ഗ്ലറ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
മണ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ൂഫഡല഻റ്റ഻ ഗയഺരെ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ബഺുകഴ്സ് ഇന്ഷീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ജാവുലഴ്സ് ുലഺക്ക് ു ഺള഻സ഻
എന്ഷജ഻ന഼യറ഻ുംഗ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ഇന്ഷഡസ്ന്ദ്ട഻യൽ ഓൽ റ഻സ്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ീമൂറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇന്ഷവറന്സ്

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷയഽീട ഇനഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
വഺണ഻ജയ റ഻സ്കഽകള്ക്ക്കഽള വ ആഗ്ന഻ബഺധ
നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഺണ്.

ര഻രക്ഷ സുംരക്ഷണും നല്ത്കഽന്ത് സ്ുഫഺടനും,

ീ ഺട്ട഻ീത്തറ഻ എന്഼

ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ബ഻സ഻നസിന് ഇെന്ദ് ഻ുട്ടഷൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻ സ്റ്റഺന്ഷുഡര്ഡ് ഫയൽ ആെ് സ്ീ ഷയൽ ീ ര഻ള്ക്സ്
ു ഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ സുംുയഺജ഻പ്പ഻ചാണ് മഺന്ദ്തുമ എടഽക്കഺൽ കഴ഻യഽള വു.
ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ബൽദ്ധരളറ഻ ു ഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ് ഼മ഻യും ഇൽഷവൽ ീചയ്ക്ത ു ഺള഻സ഻യഽീട ന്ദ് കിതും, ഇന്ഷഷവറൽക്ക് സവയും
ഉ ടഺകഺവഽന് ധഺര്മ്മ഻ക വ഻ ത്ത്, ീകട്ട഻ടത്ത഻ീെ ന഻ര്മ്മഺണവഽും ീലഺുക്കഷീനയഽമഺണ് ആന്ദ്ശയ഻ക്കഽന്ത്.

405

ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ീകഺള വയട഻ മാലും ഒരഺളുീട ീകട്ട഻ടത്ത഻ൽ ന഻ന്ഽും
ണും നഷ്ടീപ്പടഽന്ത഻ന് മണ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻
ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും. കലഺ ും, ഭ഼കരഺന്ദ്കമണും എന്഻വയ്ക്ക്ക് അധ഻ക ന്ദ് ഼മ഻യും നല്ത്ക഻യഺൽ ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ൂഫഡഺല഻റ്റ഻ ഗയഺരെ഻ ഇന്ഷഷവറൽസ് ഉുദയഺഗസ്ഥരഽീട ചത഻ അഥവഺ ആംതൃഺര്ഥതയ഻ലലഺയ്ക്മ
കണ് ന഻കള്ക്ക്ക് സഺണ് ത്ത഻കമഺയ഻ നഷ്ടത്ത഻ന് ീതഺഴ഻ലഽടമയ്ക്ക്ക് ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്തഺണ്.

കഺരണും

ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ബഺുകഴ്സ് ഇന്ഷീഡമ഻ന഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീകട്ട഻ടത്ത഻നഽള വ഻ൽ സാക്ഷ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്
ണും അഗ്ന഻ബഺധമാലും
ുകഺടഽ ഺട് സുംഭവ഻ക്കഽകുയഺ നഷ്ടീപ്പടഽകുയഺ ീചയാറുക, ീചക്കഽകള഻ൽ കിന്ദ്ത഻മും കഺണ഻ക്കഽക,
ണവഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട് ജ഼വനക്കഺൽ ആംതൃഺര്ഥതയ഻ലലഺയ്ക്മ കഺണ഻ക്കഽക, എന്഻വയ്ക്ക്ക് ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽും.
ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ജയാവുലഴ്സ് ുലഺക്ക് ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ, രജ഻ുസ്റ്റഡ് ഺഴ്സലഺയ഻ ആയ്ക്ക്കഽന്
ുകടഽ ഺട് സുംഭവ഻ചാണഺൽ ീസക്ഷൽ III ന്ദ് കഺരമഺണ് ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽക.

ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വസ്തഽവ഻ന്

ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ഡ഻ുല ഇൽ സ്റ്റഺര്ട്ട്-അ ് ു ഺള഻സ഻ അഡവഺന്ഷസ് ുലഺസ് ഓഫ് ുന്ദ് ഺഫ഻റ്റ്

ര഻രക്ഷ എന്ഽും അറ഻യീപ്പടഽന്ഽ.

ഉത്തരം ഇന9
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ഇന്ഷഡസ്ന്ദ്ട഻യൽ ഓൽ റ഻സ്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ന്ദ് കഺരും

ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഺത്തത് ീകഺള വയട഻യ്ക്ക്കഺണ്.

ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
യഽദ്ധമാലമഽള വ നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവറൽസ഻ീല ീമൂറൽ ു ഺള഻സ഻യഽും നവ഻ുയഷൽ ു ഺള഻സ഻യഽും
നല്ത്കഽക.

ര഻രക്ഷ

ഉത്തരം ഇന11
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ല഻ക് ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട് ന്ദ് കഺരും, ച഻ക഻ത്സഺ ീചലവഽകള്ക്ക്കഺയ഻ 12,500 രാ
നല്ത്കണും.
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നഷ്ട ര഻ഹഺരും

പര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങൾ
ുചഺദ ം ഇന1
എന്ഷജ഻ന഼യറ഻ുംഗ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ CAR എന്ഺൽ
I.
II.
III.
IV.

ുമഺുട്ടഺൽ കഺൽ
ുകഺന്ദ്ടഺുക്ടഴ്സ് ഓൽ റ഻സ്്സ്
കണ് ന഼സ് ഓൽ റ഻സ്്സ്
കണ് ന഼സ് ഓൽ റ഻കവയര്ീമെ്

ുചഺദ ം ഇന2
ഒരഽ മഽതലഺള഻ തീെ ജ഼വനക്കഺരീെ ആംതൃഺര്ഥയ഻ലലഺത്ത ന്ദ് വിത്ത഻ക്ക് എത഻ീര എടഽക്കഽന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസഺണ്
------------I. എുംുലഺയ഻സ് ുകഺും ന്ഷുസഷൽ ു ഺള഻സ഻
II.
ല഻ക് ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻
III. ൂഫഡഺല഻റ്റ഻ ഗയഺരെ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻
IV. ഡ഻േുറഷൽ ു ഺള഻സ഻
ുചഺദ ം ഇന3
----------------------ആണ് കപ്പല഻ീെ ഘടന എന്്
I.
II.
III.
IV.

റയഽന്ത്

ഹൽ
കഺര്ുഗഺ
ൂ റസ഻
ീജറ്റ഻സൽ

ുചഺദ ം ഇന4
എയര്ന്ദ്കഺറ് ഓറ്റുകള്ക്ക്ക് ഉ
I.
II.
III.
IV.

ടഺകഽന് ുകടഽ ഺടഽകൽ അഥവഺ നഺശത്ത഻ന്

ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത് ---------------

സ്റ്റഺറ്റയ്ാട്ടറ഻ ലയബ഻ല഻റ്റ഻
ുന്ദ് ഺപ്പര്ട്ട഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
നവ഻ുയഷൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
മണ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

ുചഺദ ം ഇന5
വസ്തഽവ഻ീെ ുകടഽ ഺട഻ന് അധ഻ക
-------------I.
II.
III.
IV.

ര഻രക്ഷയഺയ഻ ു ഺലഽും അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

ന്ദ് ളയും
ഭാകണ് ും
അഗ്ന഻ബഺധ
യഽദ്ധത്ത഻ീല ുബഺുംബ് സ്ുഫഺടനും

ുചഺദ ം ഇന6
ുകഺസ഻കവന്ഷയൽ ുലഺസ് (അഗ്ന഻ബഺധ ു ഺള഻സ഻)

ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത്:

I. ഫഺക്ടറ഻യ്ക്ക്ക് നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ക്കഽന്ത് മാലും ലഺഭത്ത഻ലഽ ടഺകഽന് കഽറവ്
II. സല്ത്ു ര് നഷ്ടീപ്പടൽ
III. ീമഷ഼നറ഻യഽീട ുതയ്ക്മഺനും
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ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഺത്തത്

IV. വ഻ുദശ നഺണയവ഻ന഻മയത്ത഻ീല വയത഻യഺനും മാലമഽള വ നഷ്ടും
ുചഺദ ം ഇന7
ബര്ഗ്ലറ഻യഽീട ന്ദ് ഼മ഻യും ---------------------അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
I.
II.
III.
IV.

സഽരക്ഷ സുംവ഻ധഺനങ്ങൽ
ീകട്ട഻ടത്ത഻ീെ ീലഺുക്കഷൽ
വസ്തഽവ഻ീെ സവഭഺവും
മഽകള഻ൽ റഞ്ഞവീയലലഺും.

ുചഺദ ം ഇന8
ുകഺന്ദ്ടഺുക്ടഴ്സ് ഓൽ റ഻സ്്സ് ----------------------- വകുഭദമഺണ്.
I.
II.
III.
IV.

അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
എന്ഷജ഻ന഼യറ഻ുംഗ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ീമൂറൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

ുചഺദ ം ഇന9
എുംുലഺയ഻സ് ുകഺും ന്ഷീസഷൽ ു ഺള഻സ഻ -------------------വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ ീ ടഽന്തഺണ്.
I.
II.
III.
IV.

ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ീമൂറൽ കഺര്ുഗഺ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
എന്ഷജ഻ന഼യറ഻ുംഗ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്

ുചഺദ ം ഇന10
മണ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻
I.
II.
III.
IV.

ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്ത്:

ൂകയാറ഻ര഻ക്കഽന് ണത്ത഻ന്
മയാചാണൽ ഫ ട഻ൽ ന഻ുക്ഷ ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ണത്ത഻ന്
ബഺക഻ീല ുസവ഻ുംദ്ധരസ് അീക്കി ട഻ലഽള വ ണത്ത഻ന്
ു ഺുസ്റ്റഺഫ഼സ഻ൽ ന഻ുക്ഷഺ ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ണത്ത഻ന്.

പര഼ക്ഷ ഇനുചഺദ ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
എന്ഷജ഻ന഼യറ഻ുംഗ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ CAR എന്ഺൽ ുകഺന്ദ്ടഺുക്ടഴ്സ് ഓൽ റ഻സ്്സഽകൽ.
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ഒരഽ മഽതലഺള഻ തീെ ജ഼വനക്കഺരീെ ആംതൃഺര്ഥയ഻ലലഺത്ത ന്ദ് വിത്ത഻ക്ക് എത഻ീര എടഽക്കഽന് ഇന്ഷഷവറന്ഷസഺണ്
ൂഫഡഺല഻റ്റ഻ ഗയഺരെ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻.
ഉത്തരം ഇന3
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ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ഹള വ഻ീനയഺണ് കപ്പല഻ീെ ഘടന എന്്

റയഽന്ത്.

ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
എയര്ന്ദ്കഺറ് ഓറ്റുകള്ക്ക്ക് ഉ ടഺകഽന് ുകടഽ ഺടഽകൽ അഥവഺ നഺശത്ത഻ന്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്.

ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്തഺണ് നവ഻ുയഷൽ

ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
വസ്തഽവ഻ീെ ുകടഽ ഺട഻ന് അധ഻ക ര഻രക്ഷയഺയ഻ ു ഺലഽും അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
യഽദ്ധത്ത഻ീല ുബഺുംബ് സ്ുഫഺടനത്ത഻ലഺണ്.

ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഺത്തത്

ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
ുകഺസ഻കവന്ഷഷയൽ ുലഺസ് (അഗ്ന഻ബഺധ ു ഺള഻സ഻)
സുംഭവ഻ക്കഽന്ത് മാലും ലഺഭത്ത഻ലഽ ടഺകഽന് കഽറവ഻നഺണ്.

ര഻രക്ഷ

നല്ത്കഽന്ത്

ഫഺക്ടറ഻യ്ക്ക്ക്

നഺശനഷ്ടും

ീകട്ട഻ടത്ത഻ീെ

ീലഺുക്കഷൽ,

വസ്തഽവ഻ീെ

സവഭഺവും,

ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ബര്ഗ്ലറ഻യഽീട ന്ദ് ഼മ഻യും സഽരക്ഷ
എന്഻വയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്.

സുംവ഻ധഺനങ്ങൽ,

ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ുകഺന്ദ്ടഺുക്ടഴ്സ് ഓൽ റ഻സ്്സ് എന്ഷജ഻ന഼യറ഻ുംഗ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ വകുഭദമഺണ്.
ഉത്തരം ഇന9
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
എുംുലഺയ഻സ് ുകഺും ന്ഷീസഷൽ ു ഺള഻സ഻ ലയബ഻ല഻റ്റ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ ീ ടഽന്തഺണ്.
ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
മണ഻ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻ ൂകയാറ഻ര഻ക്കഽന്

ണത്ത഻ന്

409

ര഻രക്ഷ നല്ത്കഽന്തഺണ്.

പഺഠം ഇന16
ീെയ഻ം ഇനനടപട഻പ്കമങ്ങൾ
ുമഽഖം
നീതഺരഽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ുകഺന്ദ്ടഺക്ട഻ീെയഽും ലക്ഷയ്ും ആരുംഭത്ത഻ൽ നല്ത്ക഻യ ഉറപ്പ്
ഺല഻ക്കഽകീയന്തഺണ്,
അതഺയത്, നഺശനഷ്ടമഽ ടഺകഽന് സമയത്ത് നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്ത്കഽക എന്തഺണ്. നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ചാണ ഉടൽ
തീന്
ീേയ഻ും
നട ട഻കൽ
ീ ീട്ടന്്
ത഼ര്ക്കഽന്ത഻ന്
ആവശയമഺയ
ുഡഺക്കഽീമെുകീളപ്പറ്റ഻യഽും
നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങീളപ്പറ്റ഻യഺണ് ഈ ഺഠത്ത഻ൽ നമ്മൽ ചര്ചാണ ീചയാറുന്ത്.

പഠനുമഖലകൾ
A.

ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽീമെ഻നഽള വ നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ

ഈ അദ്ധയഺയും
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ഠ഻ചാണത഻നഽുശഷും, ന഻ങ്ങള്ക്ക്ക് സഺധ഻ുക്ക ടത്:

ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ല്ത്ീമെ് ഫങ്ഷനഽകളുീട ന്ദ് ഺധഺനയീത്തപ്പറ്റ഻ ചര്ചാണ ീചയാറുക
നഺശനഷ്ടങ്ങീളപ്പറ്റ഻ അറ഻യ഻പ്പ് നല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ വ഻വര഻ക്കഽക.
ീേയ഻മ഻ീനപ്പറ്റ഻ അുനവഷ഻ക്കഽന്തഽും വ഻ലയ഻രഽത്ത഻ന്തഽും അഭ഻നര഻ക്കഽക.
സര്ുേയര്മഺരഽീടയഽും നഺശനഷ്ടും വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്വരഽീടയഽും ന്ദ് ഺധഺനയും വ഻വര഻ക്കഽക.
ീേയ഻ും ുഫഺറത്ത഻ീെ ഉള വടക്കും ഉദഺഹരണ സഹ഻തും വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽക.
ീേയ഻ും അ്ജസ്റ്റ്ീമെുും ീസറ്റ഻ല്ത്ീമെുും ന഻ര്വച഻ക്കഽക.

\
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C. ീെയ഻ം ഇനീസറ്റ഻ല്ീമെഇ ഇനപ്പപ്ക഻യ
1. ഇനീെയ഻മഽകൾ ഇനീസറ്റ഻ല് ഇനീചയ്യുന്നത഻ീെ ഇനപ്പഺധഺന ം
നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ക്കഽന് സരര്ഭത്ത഻ൽ ു ഺള഻സ഻ എടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വരഽീട ീേയ഻മഽകൽ ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുക
എന്തഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻യഽീട നറ്റവഽും ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട കടമ. ഇന്ഷഷവറൽ ഒന്ഽക഻ൽ ു ഺള഻സ഻ എടഽത്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് അഥവഺ ീേയ഻ും ീചയാറുന് ുതഡ് ഺര്ട്ട഻യ്ക്ക്ക് ന഼ത഻ ാര്വവഽും ഉച഻തവഽമഺയ ുസവനും എന്ദ്തയഽും
ീ ീട്ടന്് നല്ത്ക഻ ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽ ീചയ്ക്ത് ഈ ഉറപ്പ് ഺല഻ക്കഽും.
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വ഻ ത്ത് മാലമഽ ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടത്ത഻ന് നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്ത്കഽന്ത഻നഽള വ ഒരഽ
സഺണ് ത്ത഻ക ഉ കരണമഺയ഻ട്ടഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീന മഺര്ക്കറ്റ് ീചയാറുന്ത്. ഇന്ഷഷവറന്ഷുസഺ ീേയ഻ും
ീസറ്റ഻ൽീമെ് ന്ദ് ന്ദ്ക഻ുയഺ ഇലലഺത഻രഽന്ഺൽ അന്ദ് ത഼ക്ഷ഻തമഺയ അ കടുമഺ സരര്ഭുമഺ മാലമഽ ടഺകഽന് അവസ്ഥ
തരണും ീചയ്ക്ത് സഺധഺരണ അവസ്ഥയ഻ുലക്ക് ത഻ര഻ീക എത്തഽക എന്ത് കഺരയക്ഷമതയ഻ലലഺത്തതഽും
ന്ദ് യഺസുമറ഻യതഽും മരഗത഻യ഻ലഽമഽള വ ന്ദ് ന്ദ്ക഻യ ആയ഻ര഻ക്കഽും.
ഒരഽ ുനഺൽ-ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻യഽീട ുബഺര്ഡ് റാമ഻ൽ സ്ഥ഻ത഻ ീചയാറുന് ശ഻ലഺുലഖും ഇങ്ങീനയഺണ്
‚തഺകള്ക്ക്ക് കഴ഻യഽീമക഻ൽ അടയ്ക്ക്കഽക, അീലലക഻ൽ തള വ഻ക്കളയഽക‛. അതഺണ് ുന്ദ്ശഷ്ഠമഺയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
ബ഻സ഻നസിന഻ീെ സ് ഻ര഻റ്റ്.
ീെയ഻ം ഇന ീപ്െഺെഷണനഺയ഻ ഇന ീസറ്റ഻ല് ഇന ീചയ്യുന്ന ഇന എന്നതഺണ് ഇന ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന
കന്പന഻യഽീട ഇന്റ്റവഽം ഇനവല഻യ ഇനപരസ ം.
d) കഺര ക്ഷമത
ഇന്ഷവൽ ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന് വന്ഷക഻ട കണ് ന഻കീള സഺധഺരണ വയക്ത഻കുളഺ നഷ്ടത്ത഻ീെ വലഽപ്പും ീചറഽുതഺ
വലഽുതഺ എന്ത് കണക്കഺക്കഺീത ീേയ഻മഽകൽ കഺരയക്ഷമമഺയ ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുക എന്തഺണ് വളീര ന്ദ് ധഺനും.
നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ചാണു കഴ഻ഞ്ഞ് എന്ദ്തയഽും ീ ീട്ടന്് തീന് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
നഷ്ട ര഻ഹഺരും ആവശയമഺീണന്ത് മനസിന഻ലഺക്കണും.
ണും ീ ീട്ടന്് ലഭ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ, അത് അ.ത് അയഺള്ക്ക്ക് വളീര ഉ കഺരമഺയ഻ര഻ക്കഽും. നഺശനഷ്ടും
സുംഭവ഻ചാണു കഴ഻ഞ്ഞ് എന്ദ്തയഽും ീ ീട്ടന്് തീന് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് നഷ്ട ര഻ഹഺരും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻യഽീട കടമയഺണ്.
e) ീപ്പഺെഷണല഻സം
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഓഫ഼സറഽമഺൽ ഓുരഺ ീേയ഻മഽും അത഻ീെ മഺനദണ്ഡങ്ങൽ അനഽസര഻ചാണഺണ് കഺണഽന്ത് അലലഺീത
ുഡഺക്കഽീമെുകൽ ര഻ുശഺധ഻ക്കഺീത മഽന്ഷവ഻ധ഻ അനഽസര഻ുചാണഺ ുദഺഷകരമഺയ ര഼ത഻കുളഺ ന്ദ് ുയഺഗ഻ചാണ് ീേയ഻ും
തള വ഻ക്കളയഽകയ഻ലല, അങ്ങീന ീചയ്ക്തഺൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ുചഺദയങ്ങള്ക്ക്ക് ഉത്തരും നല്ത്ുക ട഻ വരഽും.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

നഺശനഷ്ടും യഥഺര്ഥത്ത഻ൽ സുംഭവ഻ചാണതഺുണഺ?
അങ്ങീനീയക഻ൽ നഺശും ഉ ടഺയ സരര്ഭും യഥഺര്ഥത്ത഻ൽ നഺശുംനഷ്ടും വരഽത്തഽന്തഺുണഺ?
ഈ സരര്ഭത്ത഻ലഽ ടഺകഺവഽന് നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ ര഻ധ഻.
എന്ത്ഺയ഻രഽന്് നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ കഺരണും?
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ നഺശനഷ്ടത്ത഻ന് ര഻രക്ഷ ഉ ടഺയ഻രഽുന്ഺ?
ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് അഥവഺ ു ഺള഻സ഻ വയവസ്ഥ ന്ദ് കഺരും ീേയ഻ും നല്ത്കഺുമഺ?
അങ്ങീനീയക഻ൽ, എന്ദ്ത നല്ത്കണും?

ഈ ുചഺദയങ്ങളുീട എലലഺും ഉത്തരും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻ ക

ീടത്തണും.

ീേയ഻മഽകളുീട നട ട഻ ന്ദ്കമും വളീര ന്ദ് ധഺനീപ്പട്ട ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഺണ്. എലലഺ ീേയ഻മഽകളുീടയഽും ുഫഺമഽകൽ, നട ട഻
ന്ദ്കമങ്ങൽ, ന്ദ് ന്ദ്ക഻യകൽ എന്഻വ എലലഺ ു ഺള഻സ഻ ീേയ഻മഽകളുും ീ ീട്ടന്് നല്ത്ക഻ീയന്ഽും നല്ത്ുക ടത്തത്
നല്ത്ക഻യ഻ലല എന്് ഉറപ്പഺക്കഽന് ര഼ത഻യ഻ൽ കണ് ന഻ രാ കല്ത് ന ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ട്.
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ഒരഽ നജെ്, ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് അറ഻യഺവഽന് കണ് ന഻യഽീട ന്ദ് ത഻ന഻ധ഻ എന് ന഻ലയ഻ൽ,
ുഫഺമ഻ീല ആവശയമഺയ വ഻വരങ്ങൽ ശര഻യഺയ഻
ാര഻പ്പ഻ചാണ഻ട്ടു ീടന്് ഉറപ്പഺക്കഽകയഽും നഺശനഷ്ടത്ത഻ന്
ീതള഻വഺയ഻ ആവശയമഽള വ ുഡഺക്കഽീമെുകൽ അറ്റഺചാണ് ീചയ്ക്ത് എലലഺ നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങളുും കിതയന഻ഷ്ഠമഺയ഻
ഺല഻ചാണ് കണ് ന഻യ഻ൽ സമര്പ്പ഻ക്കഽക. നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ക്കഽന് സരൽഭത്ത഻ലഽള വ നജെ഻ീെ കടമകൽ
എീന്ത്ഺീക്കീയന്് നമ്മൽ ുനരീത്ത ചര്ചാണ ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ട്.
2. നഺശനഷ്ടങ്ങീളപ്പറ്റ഻ ഇനഅറ഻യ഻പ്പഇ ഇനഅഥവഺ ഇനുനഺട്ട്യൂട്ട്഼സ്ഡ
ു ഺള഻സ഻യ഻ീല വയവസ്ഥ എീന്ത്ന്ഺൽ നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ചാണഺലഽടൽ തീന് ഇന്ഷഷവറീറ അറ഻യ഻ക്കണും.
ഇന്ഷഷവറീറ ീ ീട്ടന്് അറ഻യ഻ക്കഽന്ത഻ീെ ഉുദശയും നഺശനഷ്ടും ഉ ടഺയ സഺഹചരയത്ത഻ീെ ആദയ ന്ദ് ഺഥമ഻ക
അുനവഷണത്ത഻നഺണ്. നഺശനഷ്ടീത്തപ്പറ്റ഻ അറ഻യ഻ക്കഺൽ ൂവക഻യഺൽ ആ സുംഭവും ഉ ടഺയ സഺഹചരയവഽമഺയ഻
ബന്ധമഽള വ
വ഻ലീപ്പട്ട
വ഻വരങ്ങൽ
നഷ്ടമഺുയക്കഽും.
ഈ
സഺഹചരയത്ത഻ൽ
ഇന്ഷഷവറൽ
നഺശനഷ്ടും
കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വതഽും ആവശയമഺയ സുംരക്ഷണത്ത഻നഽമഽള വ നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ന഻ര്ുദശ഻ക്കഽും. അതഽീകഺ ട്
നഺശനഷ്ടത്ത഻ീന കഽറ഻ചാണുള വ അറ഻യ഻പ്പ് എന്ദ്തയഽും ീ ീട്ടന്് നല്ത്കണും.
ഈ ന്ദ് ഺഥമ഻ക ര഻ുശഺധന അഥവഺ അുനവഷണത്ത഻നഽുശഷും, ീേയ഻മ഻ന് ഒരഽ നണ് ൽ നല്ത്കഽകയഽും ു ഺള഻സ഻
നണ് ൽ, ഇന്ഷഷവൽ .ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ു ര്, നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ മത഻പ്പ് തഽക, നഺശനഷ്ടമഽ ട ത഼യത഻ എന്഻വ
ീേയ഻ും രജ഻സ്റ്ററ഻ൽ ുചര്ക്കഽും, ഇുപ്പഺൽ നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങള്ക്ക്ക് ീേയ഻ും ീറഡ഻യഺയ഻.
ച഻ല ഇനുപഺള഻സ഻കള഻ല് ഇന(ഉദഺ. ഇനുമഺഷണം), ഇനുപഺല഼സ്ഡ ഇനഅധ഻കഺര഻കൾക്കഽം ഇനഅറ഻യ഻പ്പഇ ഇന
നല്ുകണ്ടതഺണ്. ഇന കഺര്ുഗഺ ഇന റയ഻ല് ഇന പ്ടഺന്സ഻റ്റഇ ഇന ുപഺള഻സ഻യ഻ല് ഇന ുനഺട്ട്യൂട്ട്഼സ഻ന് ഇന
പര഻ഹഺരം ഇനകഺുണണ്ടത് ഇനീറയ഻ല്ുവ ഇനഅധ഻കിതരഺണ്.
3. അുനവഷണവഽം ഇനവ഻ലയ഻രഽത്തലഽം
a) അവുലഺകനം
ഇന്ഷഷവററ഻ൽ ന഻ന്ഽും ീേയ഻ും ുഫഺറും ക഻ട്ട഻യഺലഽടൽ, നഺശനഷ്ടീത്തപ്പറ്റ഻ അുനവഷ഻ക്കഺനഽും വ഻ലയ഻രഽത്തഺനഽും
ഇന്ഷഷവറര്മഺൽ ത഼രഽമഺന഻ക്കഽും. ീേയ഻മ഻ീെ തഽക ീചറഽതഺീണക഻ൽ, ഇന്ഷഷവറര്മഺരഽീട ഒരഽ ഓഫ഼സറഺയ഻ര഻ക്കഽും ഇന
നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ ഇനകഺരണവഽം ഇനവ ഺപ്ത഻യഽം ഇനന഻ര്ണ്ണയ഻ക്കഺനഽള്ള ഇനഅുനവഷണും നടത്തഽക.
നഺശനഷ്ടങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണ് വ഻ലയ഻രഽത്തഺൽ ൂവദദ്ധരദ്ധയമഽള വ സവതന്ദ്ന്ത്രഺയ ൂലസന്ഷസഽള വ ീന്ദ് ഺഫഷണൽ
സര്ുേയര്മഺരഺയ഻ര഻ക്കഽും മറ്റ് ീേയ഻മഽകീളപ്പറ്റ഻ അുനവഷണം ഇന നടത്തഽക. സവതന്ദ്ന്ത്രഺയ സര്ുേയര്മഺൽ
നഺശനഷ്ടീത്തപ്പറ്റ഻യഽള വ വ഻ലയ഻രഽത്തൽ നടത്തഽന്ത്, ഇന്ഷഷവറര്മഺരഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽും
തഺത് രയമഽള വ കക്ഷ഻കളഺയത഻നഺൽ, ര ട് വയക്ത഻കള്ക്ക്കഽും എീന്ത്ക഻ലഽും തര്ക്കും ഉ ടഺയഺൽ ുകഺടത഻ക്കഽും
സവ഼കഺരയമഺയ഻ര഻ക്കണും സവതന്ദ്ന്ത്നഺയ ഒരഽ ീന്ദ് ഺഫഷണല഻ീെ അഭ഻ന്ദ് ഺയും.
b) ീെയ഻മഽകൾ ഇനവ഻ലയ഻രഽത്തഽക
അഗ്ന഻ബഺധ ഉ ടഺകഽണ്ു ഺൽ, ു ഺല഼സ് റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്, കഺരണും അജ്ഞഺതീമക഻ൽ അുനവഷകീെ റ഻ുപ്പഺൽട്ട്, ഒരഽ
സര്ുേ റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് എന്഻വയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ീേയ഻മ഻ീന വ഻ലയ഻രഽത്തഽക. ു ഴ്സണൽ അ കട
ീേയ഻മ഻ൽ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ അ കടത്ത഻ീെ കഺരണും
അഥവഺ അസഽഖത്ത഻ീെ ന്ദ് കിതവഽും
ൂവകലയഺവസ്ഥയ഻ൽ ക഻ടുക്ക ട഻ വരഽന് സമയ ര഻ധ഻ എന്഻വ വ഻ശദമഺക്കഽന് ുഡഺക്ടറഽീട റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്
ഹഺജരഺക്കണും.
ു ഺള഻സ഻ വയവസ്ഥ ന്ദ് കഺരും, ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് സവതന്ദ്ന്ത്മഺയ ീമഡ഻ക്കൽ
ര഻ുശഺധനയ്ക്ക്കഽള വ ീസികരയങ്ങൽ
ഒരഽക്കഽന്ത഻നഽള വ
അവകഺശമഽ ട്.
‚വര്ീ്്മന്ഷസ്
ുകഺും ന്ഷുസഷൽ‛
ീേയ഻മഽകള്ക്ക്ക്
ീമഡ഻ക്കൽ
സഺക്ഷയ് ന്ദ്തും ആവശയമഺണ്. ീവറ്റ഻നറ഻ ുഡഺക്ടറഽീട റ഻ുപ്പഺര്ട്ട഻ീെ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് കന്ഽകഺല഻കളുീട
ീേയ഻മഽകൽ വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത്.
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നഺശഺനഷ്ടും അഥവഺ ുകടഽ ഺട് സുംഭവ഻ചാണത഻ീനപ്പറ്റ഻ അറ഻യ഻പ്പ് ലഭ഻ചാണഺലഽടൽ, തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
കഺരയങ്ങൽ ഇന്ഷഷവറര്മഺൽ ര഻ുശഺധ഻ക്കഽും:
1.
2.
3.
4.

നഺശനഷ്ടും അഥവഺ ുകടഽ ഺട് ഉ ടഺകഽന് ത഼യത഻യ഻ൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻ ഫലത്ത഻ലഽ ുടഺ.
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വസ്തഽ മാലമഽ ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടും അഥവഺ ുകടഽ ഺട്.
നഺശമഽ ടഺയ വസ്തഽ (ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ബഺധകമഺയ വസ്തഽ) ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വസ്തഽവ഻ന്
തഽലയമഺണ്.
നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ ുനഺട്ട഼സ് കഺലതഺമസമഽ ടഺകഺീത ലഭ഻ക്കണും.

ുമഺുട്ടഺൽ ുതഡ് ഺര്ട്ട഻ ീേയ഻മഽകള഻ൽ ുഡഺക്ടറഽീട റ഻ുപ്പഺര്ട്ട഻ീെ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് അ കടമാലമഽ ടഺകഽന്
മരണവഽും വയക്ത഻കള്ക്ക്കഽ ടഺകഽന് ര഻ക്ക഻ീനപ്പറ്റ഻യഽും വ഻ലയ഻രഽത്തൽ നടത്തഽക. ഈ ീേയ഻മഽകൽ ൂകകഺരയും
ീചയാറുന്ത് ുമഺുട്ടഺൽ ആ്സ഻ഡെ് ീേയ഻ുംസ് ൂന്ദ്ടബയാണലഺണ്, അതഽു ഺീല നഷ്ട ര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്ത്ുക ട
തഽക ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ത് ീേയ഻ും ീചയാറുന് വയക്ത഻യഽീട ന്ദ് ഺയവഽും വരഽമഺനവഽും കണക്കഺക്ക഻യഺണ്.
ുതഡ്
ര്ട്ട഻യഽീട
വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത്.

വസ്തഽവഽമഺയ഻

ബന്ധീപ്പട്ട ീേയ഻മഽകൽ

സര്ുേ

റ഻ുപ്പഺര്ട്ട഻ീെ

അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്

 ുമഺുട്ടഺറ഻ീെ സവന്ത്ും ുകടഽ ഺടഽകള്ക്ക്കഽള വ ീേയ഻മഽകൽ സര്ുേ റ഻ുപ്പഺര്ട്ട഻ീെ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ്
വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത്.
 ുതഡ് ഺര്ട്ട഻ക്ക് നഺശനഷ്ടും ഉ ടഺയഺൽ ു ഺല഼സ് റ഻ുപ്പഺൽട്ട് ുവ ട഻വുന്ക്കഽും.

കഽറ഻പ്പഇ
നഺശനഷ്ടും വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്തഽും അുനവഷണവഽും തമ്മ഻ൽ വയതയഺസമഽ ട്. സഺധഽതയഽള വ ഒരഽ ീേയ഻മഺണ്
നല്ത്ക഻യീതന്് ഉറപ്പഺക്കഺനഽും ന്ദ് ധഺന വ഻ശഺദഺുംശങ്ങളുും
ര഻ുശഺധ഻ക്കഺനഽും
ഗാഢലക്ഷയ്ുത്തഺീടയഺുണഺ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽത്തീതന്ഽും വസ്തഽതകള഻ൽ കിന്ദ്ത഻മും കഺട്ട഻യ഻ട്ടു ുടഺ എന്ഽും നഺശനഷ്ടും സവയും
സിഷ്ട഻ചാണതഺുണഺ എന്ഽും അറ഻യഽന്ത഻നഽുവ ട഻യഺണ് അുനവഷണും നടത്തഽന്ത്.
ആുരഺഗയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീേയ഻മഽകൽ വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത് ഒന്ഽക഻ൽ സവയുമഺ അീലലക഻ൽ ുനഺൽ-ൂലഫ്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻കള്ക്ക്ക് ുവ ട് ുതഡ്
ഺര്ട്ട഻ അ്മ഻ന഻സ്ുന്ദ്ടറ്റുറഺ ആയ഻ര഻ക്കഽും. ീമഡ഻ക്കൽ
റ഻ുപ്പഺര്ട്ട഻ീെയഽും വ഻ദദ്ധരദ്ധ അഭ഻ന്ദ് ഺയത്ത഻ീെ ുമലഺണ് വ഻ലയ഻രഽത്തൽ നടത്തഽക.
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് സര്ുേയര്മഺൽ അുനവഷണ ുജഺല഻കളുും നീറ്റടഽക്കഺറഽ ട്. സര്ുേയൽമഺൽ ുജഺല഻ എന്ദ്തയഽും
ീ ീട്ടന്്
നീറ്റടഽക്കഽകയഺീണക഻ൽ ഇത്
സഹഺയകമഺകഽും. അതഽീകഺ ട്, ീേയ഻ും
ക഻ട്ട഻യഺലഽടീന
സര്ുേയര്മഺീര ന഻യമ഻ക്കഽക എന്തഺണ് ര഼ത഻.
4. ഇനസര്ുവ്വയര്മഺരഽം ഇനനഺശനഷ്ടം ഇനവ഻ലയ഻രഽത്തഽന്നവരഽം
a) സര്ുവ്വയര്മഺര്
ഐആര്ഡ഻എയഽീട ൂലസന്ഷുസഺടഽകാട഻യ ീന്ദ് ഺഫഷണലഽമഺരഺണ് സര്ുേയൽമഺൽ. ന഻ര്ദ഻ഷ്ട വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ലഽള വ
നഺശനഷ്ടങ്ങൽ
ര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻നഽും വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻നഽും വ഻ദദ്ധരദ്ധരഺണ് ഇവൽ. അവീര ന഻യമ഻ക്കഽന്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻കളഺണ് ീ ഺതഽുവ അവര്ക്ക് ഫ഼സ് നല്ത്കഽന്ത്. ന്ദ് ം  നത്ത഻ല഻ര഻ക്കഽന് വസ്തഽ
ര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽും
നഺശനഷ്ടത്ത഻നഽള വ കഺരണങ്ങളുും സരര്ഭങ്ങളുും വ഻ലയ഻രഽത്തഽകയഽും ീചയാറുും.
നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ അളവ് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽകയഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻ക്ക് റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് സമര്പ്പ഻ക്കഽകയഽും ീചയാറുും.
കാടഽതൽ നഺശനഷ്ടും ഉ ടഺകഺത഻ര഻ക്കഺനഽള വ മഽന്ഷകരഽതലഽകൽ എടഽക്കഽന്ത഻ന് ഇന്ഷഷവറര്മഺര്ക്ക് ഇവൽ ന഻ര്ുദശും
നല്ത്കഽും. 1938-ീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട് ന്ദ് കഺരവഽും 1939-ീല ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് റാളുകളുും ഐആര്ഡ഻എയഽീട
ന്ദ് ുതയക ന഻ബന്ധനകളുും അനഽസര഻ചാണഺണ് ഇന്ഷഷവറര്മഺീര ന഻യന്ദ്ന്ത്഻ക്കഽന്ത്. രഺജയത്ത഻ീെ
ഽറത്ത് ീേയ഻ും
നടക്കഽന് ‘ന്ദ്ടഺവൽ ു ഺള഻സ഻’ അഥവഺ ’ീമൂറൽ ഓപ്പൽ ു ഺള഻സ഻’,
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്
വ഻ുദശത്തഽള വ ീേയ഻ും ീസ്റ്ററ്റ഻ൽ ീചയാറുന് നജെുമഺരഺണ് വ഻ലയ഻രഽത്തൽ നടത്തഽന്ത്.
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ഇത്തീര നജെുമഺൽ നഺശനഷ്ടും വ഻ലയ഻രഽത്തഽകയഽും നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്ത്കഽകയഽും ീചയാറുും, ഈ തഽകയഽീട ഒപ്പും
അവരഽീട ഫ഼സഽും ഇന്ഷഷവറൽമഺൽ നല്ത്കഽും.
കരമഺയ഻ ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുന്തഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട്
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുന് നജെുമഺൽ ുശഖര഻ചാണ എലലഺ ു പ്പറഽകളുും അവരഽീട വ഻ലയ഻രഽത്തലഽും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻യ഻ൽ സമര്പ്പ഻ക്കഽും.

പ്ശത്പ഻ക്കഽക
ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇന ുകട഻ീല ഇനീസക്ഷന് ഇന6 ഇനUM ഇന
ഇരഽ ത഻നഺയ഻രും രാ യ഻ൽ മാലയമഽള വ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻യഽീട ീേയ഻മ഻ന് അുംഗ഼കിത സര്േയീറ
അഥവഺ നഺശനഷ്ടും വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്വീര ന഻യമ഻ക്കഽന്ത് ന്ദ് ഺുയഺഗയമലല, ഇന്ഷഷവറൽ നീതക഻ലഽും ഒരഽ
വയക്ത഻ീയ
(സര്േയീറ
അഥവഺ
നഺശനഷ്ടും
വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്
ുജഺല഻യ഻ൽ
ന഻ന്ഽും
തത്ക്കഺലും
അുയഺഗയരഺക്ക഻യവൽ ഒഴ഻ീക) അത്തരും നഺശനഷ്ടങ്ങീളപ്പറ്റ഻ സര്ുേ നടത്തഺൽ ന഻യമ഻ക്കഽകയഽും അവര്ക്ക്
നയഺയമഺയ ഫ഼സ് അഥവഺ ശണ് ളും നല്ത്കഽകയഽും ീചയാറുും.
5. ഇനീെയ഻ം ഇനുെഺറം
ഓുരഺ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻യഽും അനഽസര഻ചാണ് ുഫഺറത്ത഻ീെ ഉള വടക്കങ്ങള഻ൽ വയതയഺസും ഉ ടഺകഽും.
ീ ഺതഽുവ
റഞ്ഞഺൽ, നഺശനഷ്ടും ഉ ടഺകഺൽ ഇടയഺയ സഺഹചരയും, നഺശനഷ്ടും ഉ ടഺയ ത഼യത഻, സമയും,
നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ കഺരണും, നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ വയഺപ്ത഻, മഽതലയ എലലഺ വ഻വരങ്ങളുും ഉള്ക്ീകഺള വ഻ക്കഺൽ കഴ഻യഽന്
ര഼ത഻യ഻ലഺണ് ുഫഺറും രാ കല്ത് ന ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്. മറ്റ് ുചഺദയങ്ങൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻ അനഽസര഻ചാണ്
വയതയഺസമഺയ഻ര഻ക്കഽും.

ഉദഺഹരണം
അഗ്ന഻ബഺധ ീേയ഻ും ുഫഺറത്ത഻ൽ എഴഽുത
i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.
vii.
viii.
ix.

ട വ഻വരങ്ങളുീട ഉദഺഹരണത്ത഻ൽ ഉ

ടഺയ഻ര഻ുക്ക

ടത്:

ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ു ര്, ു ഺള഻സ഻ നണ് ൽ, അന്ദ്ഡസിന്, എന്഻വ.
അഗ്ന഻ബഺധ ഉ ടഺയ ത഼യത഻, സമയും, കഺരണും, സരര്ഭും, എന്഻വ.
ുകടഽ ഺട് സുംവ഻ഭവ഻ചാണ വസ്തഽവ഻ീെ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ.
അഗ്ന഻ബഺധ ഉ ടഺയ സമയത്ത് വസ്തഽവ഻നഽ ടഺയ഻രഽന് മാലയും. ീേയ഻ും ആവശയീപ്പട്ട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ൽ
വ഻വ഻ധ ഘടകങ്ങളു ട്. [ഡ഻ന്ദ് ഻സ഻ുയഷൽ, ുതയ്ക്മഺനും (ീകട്ട഻ടങ്ങള്ക്ക്കഽും ലഺെുും ീമഷ഼നറ഻കള്ക്ക്കഽും
റ഼യ഻ന്ഷുസ്റ്ററ്റ്ീമെ് വഺലയും ( ഽനര്ന഻ര്ണയ മാലയും)] എന്഻വ ക഻ഴ഻ചാണുള വ നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ചാണ
സമയത്തഽള വ ീേയ഻മ഻ീെ ീചയ്ക്ത വസ്തഽവ഻ീെ മാലയും.
സഺല്ത്വജ് മാലയും കഽറചാണുള വ തഽകയഽീട ീേയ഻ും.
അഗ്ന഻ബഺധ ഉ ടഺയ ീകട്ട഻ടങ്ങളുീട സ്ഥലവഽും തഺമസീസികരയവഽും
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത ീേയ഻മ഻ീെ വല഻പ്പും
ുകടഽ ഺട് സുംഭവ഻ചാണ വസ്തഽവ഻ൽ മറ്റഺര്ീക്കക഻ലഽും വയക്ത഻ തഺത് രയമഽ ീടക഻ൽ
അത്തരും വസ്തഽക്കള഻ൽ മുറ്റഺുതക഻ലഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉ ീടക഻ൽ അത഻ീെ വ഻ശദഺുംശങ്ങ

ുഫഺമ഻ൽ
ഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് വ഻വരങ്ങൽ സതയമഺീണന്ഽും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട
തീന്യഺീണന്ഽും ത഼യത഻യഽള്ക്പ്പീടയഽള വ ഒരഽ സതയവഺങ്മാലും ഇത഻ീെ ഒപ്പും ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ഈ

ഺഠത്ത഻ൽ ‚ന്ദ് ദര്ശും 1‛ -ൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻യഽീട അഗ്ന഻ബഺധ ീേയ഻മ഻ീെ സഺണ് ഻ളു

തീന്

ഒപ്പ്

ട്.

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻ ീേയ഻ും ുഫഺറും നല്ത്കഽക എന്ത഻ന് ഇന്ഷഷവറൽ ീേയ഻ും സമ്മത഻ചാണു എന്് അര്ഥമ഻ലല.
ീേയ഻ും ുഫഺറും നല്ത്കഽന്ത് ‚മഽന്ഷവ഻ധ഻യ഻ലലഺീത‛ എന്് അടയഺളീപ്പടഽത്ത഻യഺണ്.
a) അനഽബന്ധമ ഇനുഡഺക്കഽീമെുകൾ
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ീേയ഻ും ുഫഺറും കാടഺീത ീേയ഻മ഻ീന സമര്ഥ഻ക്കഽന് ച഻ല ുഡഺക്കഽീമെുകൽ കാട഻ ീേയ഻ും ീചയാറുന് വയക്ത഻
ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് നല്ത്കണും.
i.
ii.

അഗ്ന഻ബഺധ ീേയ഻മഽകള്ക്ക്ക് അഗ്ന഻ശമന ുസനയഽീട റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് അതയഺവശയമഺണ്.
ചഽഴല഻ക്കഺറ്റ് മാലമഽള വ നഺശനഷ്ടങ്ങൽക്ക്, കഺലഺവസ്ഥ ന഻ര഼ക്ഷണ ഓഫ഼സ഻ീെ റ഻ുപ്പഺൽട്ട് ുവ ട഻
വുന്ക്കഽും.
iii. കവര്ചാണ ീേയ഻മഽകള്ക്ക്ക്, ു ഺല഼സ് റ഻ുപ്പഺൽട്ട് ുവ ട഻ വുന്ക്കഽും.
iv. മഺരകമഺയ അ കടത്ത഻ീെ ീേയ഻മഽകള്ക്ക്ക് ുകഺുറഺണറ഻ീെയഽും ു ഺല഼സ഻ീെയഽും റ഻ുപ്പഺൽട്ട് ുവ ട഻
വുന്ക്കഽും.
v. ുമഺുട്ടഺൽ ീേയ഻മഽകള്ക്ക്ക്, ഇന്ഷഷവറൽ ൂന്ദ്ഡവ഻ുംഗ് ൂലസന്ഷസ്, രജ഻സ്ുന്ദ്ടഷൽ ബഽക്ക്, ു ഺല഼സ് റ഻ുപ്പഺൽട്ട്
തഽടങ്ങ഻യവ ര഻ുശഺധ഻ുചാണക്കഽും.
vi. ീമൂറൽ
കഺര്ുഗഺ
ീേയ഻മഽകള്ക്ക്ക്,
നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ
തരും
അനഽസര഻ചാണ്
ആവശയമഺയ
ുഡഺക്കഽീമെുകള്ക്ക്കഽും വയതയഺസും ഉ ടഺകഽും, അതഺയത് ആീക നഺശും, ഓുരഺന്഻ീെയഽും ശരഺശര഻,
കര അഥവഺ കടല഻ലാീടയഽള വ ന്ദ്ടഺന്ഷസ഻റ്റ് ീേയ഻മഽകൽ, തഽടങ്ങ഻യവ.
6. ഇനനഺശനഷ്ടം ഇനവ഻ലയ഻രഽത്തലഽം ഇനീെയ഻ം ഇനീസറ്റ഻ല്ീമെും
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത സുംഗത഻ മാലമഺണ് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നഺശനഷ്ടമഽ ടഺയത് അലലഺീത
അത഻ൽ ന഻യമലുംഘനും ഒന്ഽും തീന്യ഻ീലലന്് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഺണ് ീേയ഻മഽകളുീട വ഻ലയ഻രഽത്തൽ.
സഽതഺരയവഽും ഉച഻തവഽമഺയ഻ര഻ക്കണും ീേയ഻മഽകളുീട ീസറ്റ഻ൽീമെ്. ുനഺൽ-ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻കള്ക്ക്ക്,
തവര഻തമഺയ ീസറ്റ഻ൽീമെ് അവരഽീട ുസവന കഺരയക്ഷതയഽീട അട഻ത്തറയഺണ്. ഓുരഺ കണ് ന഻കള്ക്ക്കഽും
ു ഺള഻സ഻ ീേയ഻ും ീചയാറുന്ത഻നഽള വ സമയ ര഻ധ഻ീയപ്പറ്റ഻യഽള വ മഺര്ഗുരഖയഽ ട്, അവരഽീട ജ഼വനക്കഺൽ
അതഺണ് ഻ന്ത്ഽടരഽന്ത്.
ഇത് ീ ഺതഽുവ ‚ുടുണൂറ ട് ൂടും‛ (TAT) എന്ഺണ് അറ഻യീപ്പടഽന്ത്. ച഻ല ഇന്ഷഷവറൽമഺൽ ീേയ഻ീെ
ുന്ദ് ഺസസിന഻ുംഗ് സമയഺസമയങ്ങള഻ൽ
ര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ ഓൂലൽ സുംവ഻ധഺനും നര്ീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടു ട്.
ച഻ല ുനഺൽ-ൂലഫ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻കൽ ീേയ഻ും ുവഗത്ത഻ൽ ുന്ദ് ഺസസിന് ീചയാറുന്ത഻ന് ീേയ഻ും ഹബ്ബുും
ഉ ടഺക്ക഻യ഻ട്ടു ട്.

പ്ശത്പ഻ക്കഽക
ഒരഽ ഇനഇന്ഷവറന്സ്ഡ ഇനീെയ഻മ഻ീല ഇനപ്പധഺനീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇനഘടകങ്ങൾ
i.

ു ഺള഻സ഻യഽീട
ര഻ധ഻യ്ക്ക്കഽള വ഻ൽ തീന്യഺുണഺ നഺശനഷ്ടമഽ ടഺയീതന്്
ര഻ുശഺധ഻ക്കഽക എന്തഺണ്
ആദയീത്ത ഘടകും. ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത സുംഗത഻ മാലമഺുണഺ അുതഺ മുറ്റതക഻ലഽും സുംഗത഻ മാലമഺുണഺ
നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ത് എന്ത഻മഽള വ മഺര്ഗുരഖകൽ ഉ ഺന്ത്഻ക സ഻ദ്ധഺന്ത്ും നല്ത്കഽും. നഺശും
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻യഽീട
ര഻ധ഻യ്ക്ക്കഽള വ഻ലഺണ് വരഽന്ത് എന്് ീതള഻യ഻ക്കഽന്ത഻ന് ആവശയമഺയ
ീതള഻വഽകൽ ഹഺജരഺുക്ക ടത് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഺണ്.
ുക്ഷ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറഺത്ത സുംഗത഻
മാലമഺണ് നഺശനഷ്ടമഽ ടഺയീതക഻ൽ അത഻നഽള വ ീതള഻വ് ക ീടത്തഽക ഇന്ഷഷവററഽീട ബഺദ്ധയതയഺണ്.

ii.

ര ടഺമീത്ത ഘടകും എീന്ത്ന്ഺൽ ബഺദ്ധയതയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ന്ദ് മഺണമഺനഽസര഻ചാണ് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻ ു ഺള഻സ഻യഽീട വയവസ്ഥകൽ ാര്ണമഺയഽും ഺല഻ചാണ഻ട്ടു ുടഺ എന്് ര഻ുശഺധ഻ക്കഽക.

iii.

മാന്ഺമീത്ത ഘടകും വഺറനെ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടതഺണ്. വഺറെ഻ ഉ ടഺയ഻രഽുന്ഺ ഇലലുയഺ എന്് സര്ുേ
റ഻ുപ്പഺര്ട്ട഻ൽ ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കണും.

iv. നഺലഺമീത്ത ഘടകും ു ഺള഻സ഻
കഺലഘട്ടത്ത഻ൽ ീന്ദ് ഺുപ്പഺസൽ വ഻ശവഺസയത ന഼ര഻ക്ഷ഻ക്കഽന്തഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ടഺണ്.
v. നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ക്കഽണ്ു ഺൽ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ എങ്ങീന
ന്ദ് വര്ത്ത഻ക്കഽുമഺ അതഽു ഺീല തീന് ന്ദ് വര്ത്ത഻ക്കണും. മീറ്റഺരഽ തരത്ത഻ൽ
റഞ്ഞഺൽ നഺശനഷ്ടങ്ങളുീട
ുതഺത് കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഽള വ നട ട഻ അയഺൽ സവ഼കര഻ക്കണും.
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vi. എന്ദ്ത രാ
നഷ്ട ര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്ത്ുക ടീതന്് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽകയഺണ് അടഽത്ത ഘടകും. നഷ്ട ര഻ഹഺര
തഽക ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത തഽകയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും നല്ത്കഽക. എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും, തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് ഘടകങ്ങളുീടയഽും അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽും നഷ്ട ര഻ഹഺരത്തഽക ത഼രഽമഺന഻ക്കഽക:





നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ചാണ വസ്തഽവ഻ൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്കഽള വ തഺത് രയത്ത഻ീെ
സഺല്ത്ുവജ് മാലയും
അ ടര്ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ ന്ദ് ുയഺഗും
ഓഹര഻ വയവസ്ഥയഽീട ന്ദ് ുയഺഗും

ര഻ധ഻.

a) ീെയ഻മ഻ീെ ഇനവ഻ഭഺഗങ്ങൾ
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ീേയ഻മഽകൽ തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്വയഺയ഻ വ഻ഭജ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന്ഽ:
i.

സ്റ്റഺന്ുഡഺര്് ഇനീെയ഻മഽകൾ

ഇത്തരും ീകയ഻മഽകൽ ു ഺള഻സ഻യഽീട ചട്ടങ്ങളുും വയവസ്ഥകളുും അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും. ഇന്ഷഷവൽ തഽകയഽും
ു ഺള഻സ഻യഽീട സഺദ്ധയതയഽ വ഻വ഻ധ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് വ഻ഭഺഗങ്ങള്ക്ക്കഽള വ നഷ്ട ര഻ഹഺരത്ത഻ീെ വ഻ലയ഻രഽത്തലഽും
അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും വ഻ലയ഻രഽത്തലഽകൽ നടത്തഽക.
നഺശനഷ്ടമഽ ടഺയ സരര്ഭത്ത഻ൽ നടത്ത഻യ മാലയ ന഻ര്ണയും, ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്തത഻ീെ ലക്ഷയ്ും, സഺല്ത്ുവജ്
ീന്ദ് ഺസ്ീ ക്ട്, വരഽമഺനത്ത഻ലഽ ടഺയ കഽറവ്, ഉ ുയഺഗത്ത഻ലഽ ടഺയ നഷ്ടും, മാലയത്തകര്ചാണ, എടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്
ു ഺള഻സ഻ അനഽസര഻ചാണുള വ മഺറ്റ഻വഺങ്ങൽ മാലയും എന്഼ ഘടകങ്ങളുീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ഇന്ഷഷവറര്മഺൽ
ീേയ഻ും തഽക നല്ത്കഽക.
ii. ുനഺണ്-സ്റ്റഺന്ുഡര്് ഇനീെയ഻മഽകൾ
ഈ ീേയ഻മഽകള഻ൽ ന഻യമലുംഘന രമഺയ വയവസ്ഥ അഥവഺ വഺറെ഻ ഇന്ഷഷവൽ ീചയാറുന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽും. ുനഺൽ-ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻കൽ രാ കല്ത് ന ീചയ്ക്ത ചട്ടങ്ങളുും വയവസ്ഥകളുും
അനഽസര഻ചാണഺയ഻ര഻ക്കഽും ഇത്തരും ീേയ഻മഽകൽ ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുക.
iii. ശരഺശര഻യഽീട ഇനവ വസ്ഥ ഇനഅഥവഺ ഇനശരഺശര഻ ഇനഉപഺധ഻
ഒരഽ ഇന്ഷഷവറൽ തീെ വസ്തഽവ഻ീെ യഥഺര്ഥ മാലയുത്തക്കഺൽ ഒരഽ ഺട് വളീര കഽറഞ്ഞ തഽകയ്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവൽ
ീചയാറുകയഽും (ഇത഻ീന അ ടര്ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എന്ഺണ് അറ഻യീപ്പടഽന്ത്), ച഻ല ു ഺള഻സ഻കള഻ൽ അത്
കഽറ്റകരമഺണ്.
iv. ൂദവത്ത഻ീെ ഇന വ഻കിത഻കൾ ഇന മാലമഽള്ള ഇന ദഽരത്ഫം ഇന അഥവഺ ഇന മഹഺവ഻പത്തഇ ഇന
മാലമഽള്ള ഇനനഺശനഷ്ടം.
ന്ദ് കിത഻ വ഻തയ്ക്ക്കഽന് നഺശങ്ങളഺയ ീകഺടഽകഺറ്റ്, ചഽഴല഻കഺറ്റ്, ന്ദ് ളയും,
ു ഺലഽള വവീയയഺണ് ൂദവത്ത഻െ് വ഻കിത഻കൽ മാലമഽള വ ദഽരന്ത്ും എന്്
ദഽരന്ത്ങ്ങളുീട
ഫലമഺയ഻
ഇത്
ബഺധ഻ചാണ
സ്ഥലത്ത്
ഇന്ഷഷവററഽീട
നഺശനഷ്ടമഽ ടഺയ഻കഺണഽും.

ീവള വീ ഺക്കും, ഭാകണ് ും
അറ഻യീപ്പടഽന്ത്. ഇത്തരും
ഒരഽ ഺട്
ു ഺള഻സ഻കൽക്ക്

ഇത്തരും ദഺരഽണമഺയ അഥവഺ മഹഺവ഻ ത്ത് മാലും നഺശമഽ ടഺകഽണ്ു ഺൽ സര്ുേുറഺടഽ ന്ദ് ഺഥമ഻ക അവസ്ഥ
വ഻ലയ഻രഽത്തഺനഽും നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ ുതഺത് കഽറയ്ക്ക്കഽവഺൽ ന്ദ്ശമ഻ക്കഽന്ത഻നഽും എന്ദ്തയഽും ീ ീട്ടന്് ദഽരന്ത്
സ്ഥലുത്തയ്ക്ക്ക് ു ഺകഽവഺൽ ആവശയീപ്പടഽും. തഽക വളീര ഭ഼മീമക഻ൽ അുപ്പഺൽ തീന് ഇന്ഷഷവററഽീട
ഓഫ഼സറഽമഺരഽും സുംഭവസ്ഥലും സരര്ശ഻ക്കഽും. ഇത് സരര്ശനത്ത഻ീെ ഉുദശയും നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ സവഭഺവവഽും
ആഴവഽും ുനര഻ട്ട് മനസിന഻ലഺക്കഽന്ത഻നഺണ്.
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സര്ുേയര്മഺര്ക്ക് വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത഻ന് ബഽദ്ധ഻മഽട്ട് ുതഺന്ഽകയഺീണക഻ലഽും
ഇന്ഷഷവററഽീടന഻ര്ുദശും
ആവശയമഺയ഻ വര഻കയഺീണക഻ലഽും ആവശയമഽ ീടക഻ൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽമഺയ഻ ന്ദ് ം  നീത്തപ്പറ്റ഻
ചര്ചാണ ീചയ്ക്തഽും ന്ദ് ഺഥമ഻ക റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് സമര്പ്പ഻ക്കഽും.
 ഇന
v. അീക്കൌണ്ടഇ ഇനവഴ഻ ഇനപണം ഇനനല്കല്
ന്ദ് ഺഥമ഻ക റ഻ുപ്പഺര്ട്ടുകൽ കാടഺീത, റ഻ുപ്പയറ഻ന് അഥവഺ മഺറ്റ഻ സ്ഥഺ ഻ക്കഽന്ത഻ന് കഺലതഺമസും ുനര഻ടഽണ്ു ഺൽ
സമയഺസമയങ്ങ഻ൽ ഇടക്കഺല റ഻ുപ്പഺര്ട്ടുും സമര്പ്പ഻ക്കഽും. ഇടക്കഺല റ഻ുപ്പഺര്ട്ടുകൽ നഺശനഷ്ടങ്ങളുീട
വ഻ലയ഻രഽത്തല഻ീെ ഓുരഺ ഘട്ടങ്ങളുും മനസിന഻ലഺക്കഺൽ ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് സഹഺയകമഺകഽും. ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ആവശയീമക഻ൽ, ഇത് ‚അീക്കി ട് വഴ഻ ണും നല്ത്കഽന്ത്‛ ശഽ ഺര്ശ ീചയാറഺൽ സഹഺയകമഺണ്.
നഺശനഷ്ടും വളീര വലഽതഽും വ഻ലയ഻രഽത്തഺൽ ഒരഽ ഺട് സമയും ുവ ട഻ വരഽണ്ു ഺഴഽമഺണ് ഇങ്ങീന
സുംഭവ഻ക്കഽന്ത്.
ീേയ഻ും ന്ദ്കമത്ത഻ലഺീണക഻ൽ, ീേയ഻ും ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്ത്കഽകയഽും അത് കണ് ന഻യഽീട
ുരഖകള഻ൽ ുചര്ക്കഽകയഽും ീചയാറുും. ുകഺ-ഇന്ഷഷവറര്മഺര഻ൽ ന഻ന്ഽും റ഻യ഻ന്ഷഷവറര്മഺര഻ൽ ന഻ന്ഽും രയഺപ്തമഺയത്
വസാലഺക്കഽും. ച഻ല സരര്ഭങ്ങള഻ൽ, ണും നല്ത്ുക ടത് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക് ആയ഻ര഻ക്ക഻ലല.

ഉദഺഹരണം
അഗ്ന഻ബഺധ ു ഺള഻സ഻ എടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വസ്തഽ ച഻ലുപ്പഺൽ ബഺക഻ീെ
ണയ വസ്തഽവഺയ഻ര഻ക്കഽും,
അങ്ങീനീയക഻ൽ ‚ റഞ്ഞഽറപ്പ഻ചാണ഻ര഻ക്കഽന് ബഺക് വയവസ്ഥ‛ ന്ദ് കഺരും, ബഺക഻നഺണ്
ണും നല്ത്ുക ടത്.
അതഽു ഺീല വഺയ്ക് എടഽത്ത് വഺങ്ങ഻യ വഺഹനങ്ങളുീട ‚ ാര്ണമഺയ നഺശത്ത഻നഽള വ‛ ീേയ഻മഽകൽ വഺയ്ക്
നല്ത്ക഻യ ധനകഺരയ സ്ഥഺ നങ്ങള്ക്ക്കഺണ് നല്ത്ുക ടത്.
ീമൂറന് കഺര്ുഗഺ ു ഺള഻സ഻കളുീട ീേയ഻മഽകൽ നഺശനഷ്ടും ഉ ടഺകഽന് സമയത്ത് ീമൂറൽ ു ഺള഻സ഻
സമര്പ്പ഻ക്കഽന് ുരഖഺമാലമഽള വ അവകഺശ഻ക്കഺണ് നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്ത്കഽന്ത്.
b) ഡ഻സ്ഡചഺര്മെ ഇനീവൌച്ചറഽകൾ
ു ഺള഻സ഻യഽീട ഡ഻സ്ചഺര്ജ് ലഭ഻ചാണു കഴ഻ഞ്ഞഺൽ മഺന്ദ്തുമ ീേയ഻മ഻ീെ ീസറ്റ഻ല്ത്ീമെ് നടക്കഽകയഽള വു.
അ കടത്ത഻ൽ ര഻ക്ക് റ്റ഻യത഻നഽള വ ീേയ഻മ഻ീെ (ു ഴ്സണൽ അ കട ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്) ഡ഻സ്ചഺര്ജ് ു പ്പറ഻ീെ
കര്പ്പ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ: (ഇത് ഓുരഺ കണ് ന഻കള്ക്ക്ക് ീവുേീറ ആയ഻ര഻ക്കഽും)
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് എടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് വയക്ത഻യഽീട ു ര്
ീേയ഻ും നും.

ു ഺള഻സ഻ നും.

.......................................കണ് ന഻ ല഻മ഻റ്റഡ഻ൽ ന഻ന്ഽും ലഭ഻ചാണു.
എന഻ക്ക്/ഞങ്ങള്ക്ക്ക്...........................-ൽ ഉ ടഺയ അ കടീത്ത തഽടര്ന്് എന഻ക്ക്/ഞങ്ങള്ക്ക്ക് ഉ ടഺയ
ര഻ക്ക഻ന് നഷ്ട ര഻ഹഺരമഺയ഻ ..........................രാ യഺണ് അന്ത്഻മ ീസറ്റ഻ശൽീമെഺയ഻ ലഭ഻ക്കഽന്ത്.
ഞഺൽ/ഞങ്ങള് ഈ ഡ഻സ്ചഺര്ജ് ു പ്പൽ നകല്ത്കഽന്ത് എീെ /ഞങ്ങളുീട ീേയ഻ും ഇുപ്പഺുഴഺ
ഭഺവ഻യ഻ുലഺ ുനര഻ുട്ടഺ അലലഺതുയഺ ഉ ടഺകഽന് ീേയ഻മഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട അന്ത്഻മ
ീസറ്റ഻ൽീമെ഻നഽുവ ട഻യഺണ്.
ത഼യത഻
ുതഡ്

(ഒപ്പ്)

ഺര്ട്ട഻ ബഺദ്ധയത ീേയ഻മ഻ീെ ഡ഻സ്ചഺര്ജ് ു പ്പറ഻ീെ

കര്പ്പ് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ഽ:

ഞഺൽ (ീേയ഻ും ഉന്യ഻ക്കഽന് വയക്ത഻യഽീട ു ര്), .................................., ഇവ഻ീട ............ ത഼യത഻
....................സ്ഥലത്ത് വചാണ് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ഻ഴവ് മാലമഽ ടഺയ അ കടത്ത഻ൽ
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എന഻ക്ക് സുംഭവ഻ചാണ
ര഻ക്ക഻നഽും മറ്റ് നഺശനഷ്ടങ്ങളുീടയഽും ീേയ഻മ഻ീെ ഭഺഗമഺയ഻
........................(ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ു ര്) ന഻ന്ഽും ........................രാ
സവകര഻ചാണത഻ന്
കിതജ്ഞത ുരഖീ ടഽത്തഽന്ഽ. മഽകള഻ൽ
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് വയക്ത഻യഽീട ......................(അീലലക഻ൽ
മറ്റഺീരക഻ലഽും) ഒഴ഻വഺക്കഺനഺവഺത്ത ബഺദ്ധയതയഺലഺണ്
ണും നല്ത്ക഻യീതന്് ഞഺൽ
സമ്മത഻ക്കഽന്ഽ. ഇുപ്പഺുഴഺ ഇന഻ ുമല഻ുലഺ മഽകള഻ൽ റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് വയക്ത഻യഽും മറ്റ് എലലഺ
വയക്ത഻കളുും മഽകള഻ൽ
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ീേയ഻മഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട്
ാര്ണമഺയഽും
കഽറ്റവ഻മഽക്തരഺണ്.
ത഼യത഻

ഒപ്പ്

സഺക്ഷ഻

ഇത് റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് ഒരഽ മഺതിക മഺന്ദ്തമഺണ്, ഉദഺഹരണമഺയ഻ നല്ത്ക഻യ഻ര഻ക്കഽകയഺണ്, ഇത഻ന് വയതയഺസും
വുന്ക്കും.
c) ീസറ്റ഻ല്ീമെ഻നഽുശഷമഽള്ള ഇനനടപട഻
അ ടര്ൂററ്റ഻ുംഗഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ീേയ഻മഽകളുീട ീസറ്റ഻ല്ത്ീമെ഻ന് ുശഷമഽള വ നട ട഻ ഓുരഺ ബ഻സ഻നസിന഻നഽും
വയതയസ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽും.

ഉദഺഹരണം
അഗ്ന഻ബഺധ ു ഺള഻സ഻യ഻ീല ഇന്ഷഷവൽ തഽക നല്ത്ക഻യ഻ട്ടുള വ ീേയ഻മഽകളുീട തഽകയഽീട
എന്ത്഻രഽന്ഺലഽും, ആനഽ ഺത഻ക ന്ദ് ഼മ഻യും നല്ത്ക഻ യഥഺസ്ഥ഻ത഻ലഺക്കഺൽ കഴ഻യഽും.

ര഻ധ഻ കഽറയ്ക്ക്കഽും.

വയക്ത഻ഗത അ കട ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ഇന്ഷഷവൽ തഽക നല്ത്ക഻ കഴ഻ഞ്ഞഺലഽടൽ ു ഺള഻സ഻ കയഺന്ഷസലഺകഽും.
അതഽു ഺീല തീന്, വയക്ത഻ഗത ൂഫഡഺല഻റ്റ഻ ഗയഺരെ഻
ഇലലഺതഺകഽും.

ു ഺള഻സ഻യഽും ീേയ഻ും നല്ത്ക഻ കഴ഻ഞ്ഞഺലഽടൽ

d) സഺല്ുവമെ
ുകടഽ റ്റ഻യ വസ്തഽവ഻നഺണ് ീ ഺതഽുവ സഺല്ത്ുവജ് എന്്
ഇന്ഷഷവറര്ക്കഺണ് സഺല്ത്ുവജ഻ീെ ഉടമസ്ഥഺവകഺശും.

റയഽന്ത്. നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്ത്ക഻ കഴ഻ഞ്ഞഺൽ

ഉദഺഹരണം
ാര്ണമഺയ നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ുമഺുട്ടഺൽ ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽ ീചയ്ക്ത് കഴ഻ഞ്ഞഺൽ, ുകടഽ ഺട്
സുംഭവ഻ചാണ വഺഹനും ഇന്ഷഷവറൽ നീറ്റടഽക്കഽും. അഗ്ന഻ബഺധ ീേയ഻മഽകൽ, ീമൂറൽ കഺര്ുഗഺ ീേയ഻മഽകൽ,
തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്കഽും സഺല്ത്വജ് ഉ ടഺകഽും.
കണ് ന഻കൽ രാ കല്ത് ന ീചയ്ക്ത഻ട്ടുള വ ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയ഻ലാീട സഺല്ത്ുവജ് നശ഻പ്പ഻ക്കഽും. നഺശനഷ്ടും വ഻ലയ഻രഽത്ത഻യ
സര്ുേയര്മഺരഽും നശ഻പ്പ഻ുക്ക ട മഺര്ഗും ശഽ ഺര്ശ ീചയാറുും.
e) റ഻ക്കവറ഻
ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽ ീചയ്ക്തത഻നഽുശഷും, ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കരഺൽ ന്ദ് കഺരും സബ്ുറഺുഗഷൽ അവകഺശങ്ങളുള വ
ഇന്ഷഷവറര്മഺൽ, ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട അവകഺശങ്ങളുും ന്ദ് ം  നങ്ങളുും സുംരക്ഷ഻ക്കഽന്ത഻ന്
ബഺദ്ധയസ്ഥരഺണ്, മഺന്ദ്തമലല നഺശത്ത഻ന് കഺരണക്കഺരഺയ
ുതഡ്
ഺര്ട്ട഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും നഷ്ട ര഻ഹഺരമഺയ഻
നല്ത്ക഻യത് ന഻യ രമഺയ഻ റ഻ക്കവൽ ീചയാറുകയഽും ീചയാറുും. അങ്ങീന ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് ഷ഻പ്പ഻ുംഗ് കണ് ന഻കൽ,
ീറയ഻ല്ത്ുവ, ചരക്ക് കണ് ന഻കൽ, എയര്ൂലന്ഷസ്, ു ഺര്ട്ട് ന്ദ്ടസ്റ്റ് അുതഺറ഻റ്റ഻കൽ, തഽടങ്ങ഻യവര഻ൽ ന഻ന്ഽും
നഷ്ട ര഻ഹഺരത്തഽക വ഼ ീടടഽക്കഺും.
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ഉദഺഹരണം
ചരക്ക് ീഡല഻ീവറ഻ ീചയ്ക്ത഻ട്ട഻ീലലക഻ൽ, ചരക്ക് കണ് ന഻ക്കഺരഺണ് നഷ്ടമഽ ടഺയത഻ന് ഉത്തരവഺദ഻കൽ.
അതഽു ഺീല, സഽഗമമഺയ഻ ഇറക്ക഻യ ചരക്ക്
഻ന്഼ട് നഷ്ടീപ്പടഽകയഺീണക഻ൽ ു ഺര്ട്ട് ന്ദ്ടസ്റ്റഺണ് അത഻ന്
ഉത്തരവഺദ഻കൽ. ഇത഻നഺയ഻ ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുന്ത഻നഽമഽണ് ് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും ഒരഽ
സ്റ്റഺും ് ു പ്പറ഻ൽ സബ്ുറഺുഗഷൽ ീലറ്റൽ വഺങ്ങണും.

7. ീെയ഻മഽകളുമഺയ഻ ഇനബന്ധമീപ്പട്ട്യൂട്ട് ഇനതര്ക്കങ്ങൾ
എന്ദ്ത നന്ഺയ഻ ന്ദ്ശമ഻ചാണഺലഽും ച഻ലുപ്പഺൽ ീേയ഻ും ലഭ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഽകുയഺ അത഻ന് കഺലതഺമസും ുനര഻ടഽകുയഺ
ീചയാറുും, ഒന്ഽക഻ൽ നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ ുനഺട്ട഼സ് ലഭ഻ക്കഺൽ ൂവക഻യത് മാലുമഺ അീലലക഻ൽ ീേയ഻െ് ുഡഺക്കഽീമെ്
സമര്പ്പ഻ക്കഺത഻രഽന്ത് മാലുമഺ ആയ഻ര഻ക്കഽും.
ഇീതഺന്ഽും കാടഺീത, വളീര സഺധഺരണമഺയ ച഻ല കഺരണങ്ങളുമഽ ട്, അത഻ൽ ച഻ലത്:







വസ്തഽതകൽ മറചാണു ീവയ്ക്ക്കൽ
ആവശയമഺയ ര഻രക്ഷ ഇലലഺത഻ര഻ക്കഽക
ഒഴ഻വഺക്കീപ്പട്ട സുംഗത഻കൽ മാലമഽ ടഺകഽന് നഺശനഷ്ടങ്ങൽ
ആവശയമഺയ ഇന്ഷഷവൽ തഽക ഇലലഺത്ത അവസ്ഥ
വഺറെ഻ ലുംഘ഻ക്കഽക
അ ടര്ഇന്ഷഷവറന്ഷസഽും മാലയത്തകര്ചാണയഽും മാലമഽള വ ന്ദ് ം  നങ്ങൽ

നഺശനഷ്ടും മാലും ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ സഺണ് ത്ത഻ക ീഞരഽക്കും അനഽഭവ഻ക്കഽന് സമയത്ത് മഽകള഻ൽ
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്വ മാലും അയഺളുീട അവസ്ഥ കാടഽതൽ സക഼ര്ണമഺകഽും. അയഺളുീട ബഽദ്ധ഻മഽട്ട്
കഽറയ്ക്ക്കഽന്ത഻നഺയ഻,
അനയഺയ
ന഻വഺരണവഽും
തര്ക്ക
ര഻ഹഺര
ന്ദ് ന്ദ്ക഻യകളുും
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ
തീന്യഽ ടഺവഽും. അഗ്ന഻ബഺധ അഥവഺ ുന്ദ് ഺപ്പര്ട്ട഻യഽീട ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ഇത഻നഺയ഻ ‚ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷൽ‛ എീന്ഺരഽ
വയവസ്ഥയഽ ട്.
a) ുര്ബ഻ുപ്ടഷന്
ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള഻ീല തര്ക്കങ്ങൽ ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുന് ര഼ത഻ീയയഺണ് ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷൽ എന്് റയഽന്ത്. 1996-ീല
ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷൽ ആെ് കസ഻ല഻ുയഷൽ ആക്ട഻ീല ുഭദഗത഻ ന്ദ് കഺരമഺണ് ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷൽ നടത്തഽന്ത്. സഺധഺരണ
ര഼ത഻യ഻ലഽള വ ുകഺന്ദ്ടഺക്ട് നടത്ത഻പ്പ഻ുനഺ തര്ക്കങ്ങൽ ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുന്ുതഺ ുകഺടത഻യ഻ൽ ു ഺുയ ത഼രാ. അത്തരും
ന഻യമനട ട഻കൽ വളീര ീചലുവറ഻യതഽും കഺലതഺമസും ുനര഻ടഽന്തഽമഺണ്. ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷൽ ആക്ട് ന്ദ് കഺരും
ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള്ക്ക്ക് ുമലഽള വ തര്ക്കങ്ങൽ വളീര ലള഻തവഽും ീചലവ് കഽറഞ്ഞതഽും സവകഺരയ ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഽമഺയ
ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷന഻ൽ തര്ക്കമഽള വ വയക്ത഻കള്ക്ക്ക് സമര്പ്പ഻ക്കഺും.
ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷൽ നടത്തഽന്ത് തര്ക്കമഽള വ വയക്ത഻കൽ ത഻രീഞ്ഞടഽക്കഽന് ഒുന്ഺ അത഻ൽ കാടഽതുലഺ
ആര്ബ഻ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺരഺണ്. ഒരഽ ആര്ബ഻ുന്ദ്ടറ്റൽ മഺന്ദ്തമഽള വ സരര്ഭത്ത഻ൽ, ഇരഽകക്ഷ഻കള്ക്ക്കഽും സമ്മതനഺയ വയക്ത഻
ആയ഻ര഻ക്കണും. മ഻ക്ക വഺണ഻ജയ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻കള഻ലഽും ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷൽ അനഽസര഻ചാണ് തര്ക്കങ്ങൽ
ര഻ഹര഻ക്കഺീമന്് ഒരഽ ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷൽ വയവസ്ഥ ഉ ടഺയ഻ര഻ക്കഽും. അഗ്ന഻ബഺധയഽും മറ്റ് ീചറഽക഻ട
ു ഺള഻സ഻കള഻ലഽമഽള വ
ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷൽ
വയവസ്ഥ
ന്ദ് കഺരും
ു ഺള഻സ഻യ഻ലഽള വ
ബഺദ്ധയത
കണ് ന഻
നീറ്റടഽക്കഽകയഽും നഷ്ട ര഻ഹഺരത്തഽകീയപ്പറ്റ഻ തര്ക്കമഽ ീടക഻ൽ ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷന് ശഽ ഺര്ശ ീചയാറുും. ീ ഺതഽുവ
ആര്ബ഻ുന്ദ്ടറ്ററഽീട ത഼രഽമഺനും അന്ത്഻മവഽും ഇരഽകക്ഷ഻കള്ക്ക്കഽും സമ്മതവഽമഺയ഻ര഻ക്കഽും.
ല ു ഺള഻സ഻കള്ക്ക്കഽും
ആയ഻ര഻ക്കഽും:

ല വയവസ്ഥകളഺയ഻ര഻ക്കഽും. ീ ഺതഽുവ, ഇത് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ത് ു ഺീല
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i.

ഇരഽകക്ഷ഻കള്ക്ക്കഽും സമ്മതനഺയ ഒരഽ ആര്ബ഻ുന്ദ്ടറ്ററഽീട അടഽത്ത് ര഻ഹഺരത്ത഻നഺയ഻ തര്ക്കവ഻ഷയും
സമര്പ്പ഻ക്കഽക, അീലലക഻ൽ ഒരഽ ആര്ബ഻ുന്ദ്ടറ്റീറ ന഻യമ഻ക്കഽന്ത഻ന് ഇരഽകക്ഷ഻കള്ക്ക്കഽും ുയഺജ഻പ്പ഻ീലലക഻ൽ
ര ട് ആര്ബ഻ുന്ദ്ടറ്റൽമഺീരയഽും ന഻യമ഻ക്കഺും, ഓുരഺ വയക്ത഻ക്കഽും ഓുരഺന്് എന് ന഻ലയ഻ൽ.

ii.

ഈ ര ട് ആര്ബ഻ുന്ദ്ടറ്റൽമഺരഽും കാട഻ ഒരഽ അണ് യീറ ന഻യമ഻ക്കഽും, അയഺൽ ചര്ചാണകള്ക്ക്ക് അധയക്ഷത
വഹ഻ക്കഽും. ഈ ചര്ചാണകളുീട നട ട഻ന്ദ്കമങ്ങൽ ുകഺടത഻യ഻ുലത് ു ഺീല ആയ഻ര഻ക്കഽും. ആവശയീമക഻ൽ
ഓുരഺ വയക്ത഻യഽും അവരഽീട ഭഺഗും ഒരഽ ീകിസലറഽീടയഽും സഹഺയുത്തഺീട വഺദ഻ക്കഽകയഽും
സഺക്ഷ഻കീള ുന്ദ്കഺസ് വ഻സ്തഺരും ീചയാറുകയഽും ീചയാറുും.

iii.

ര ട് ആര്ബ഻ുന്ദ്ടറ്റൽമഺരഽും ഒുര ത഼രഽമഺനത്ത഻ൽ എത്തഽന്഻ീലലക഻ൽ,
മഽന്഻ീലത്ത഻ക്കഽും, അുദഹും തീെ ത഼രഽമഺനും അറ഻യ഻ക്കഽും.

ന്ദ് ം  നും

അണ് യറഽീട

iv. അന്ത്഻മ ത഼രഽമഺനും എടഽക്കഽന്ത് ആര്ബ഻ുന്ദ്ടറ്റൽ/ ആര്ബ഻ുന്ദ്ടറ്റൽമഺൽ അീലലക഻ൽ അണ് യൽ ആയ഻ര഻ക്കഽും.
ബഺദ്ധയതയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട തര്ക്കങ്ങൽ ുകഺടത഻ മഽഖഺന്ത്രമഺണ് ത഼ര്പ്പഺക്കഽന്ത്.

ഉദഺഹരണം
ു ഺള഻സ഻ ര഻രക്ഷയഽീട ര഻ധ഻യ഻ൽ വരഺത്തത഻നഺൽ നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഽള വ തഽക നല്ത്ുക ീടന്് ഇന്ഷഷവറര്മഺൽ
വഺദ഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ, ുകഺടത഻യഺണ് ആ വ഻ഷയത്ത഻ൽ ഻ീന് ത഼രഽമഺനും എടഽുക്ക ടത്. കാടഺീത, വസ്തഽതകൽ
വ് ചന രമഺയ഻ സിഷ്ട഻ചാണതഺീണന്് (ഉത്തമ വ഻ശവഺസും എന് ന഻യമ രമഺയ കടമ ലുംഘ഻ക്കൽ) കഺരണും
റഞ്ഞ് ു ഺള഻സ഻യ്ക്ക്ക് സഺധഽതയ഻ീലലന്ഽും ീേയ഻ും നല്ത്കഺൽ കഴ഻യ഻ീലലന്ഽും ഇന്ഷഷവറര്മഺൽ വഺദ഻ചാണഺൽ, ആ
ന്ദ് ം  നും ുകഺടത഻ മഽഖഺന്ത്രുമ ര഻ഹര഻ക്കഺൽ കഴ഻യാ.
കഽറ഻പ്പഇ: ീമൂറൽ കഺര്ുഗഺ ു ഺള഻സ഻കള്ക്ക്ക് ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷൽ വയവസ്ഥയ഻ലല.
8. ഇനമറ്റഇ ഇനതര്ക്കപര഻ഹഺര ഇനര഼ത഻കൾ
ഐആര്ഡ഻എ ചട്ടന്ദ് കഺരും, നീതക഻ലഽും കഺരണത്തഺൽ ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ്
കണ് ന഻യഽീട
ുസവനത്ത഻ൽ
സുംതിപ്ത഻യ഻ലലഺീത
വന്ഺൽ
അനയഺയും
ര഻ഹര഻ക്കഽന്ത഻നഽള വ
നട ട഻ീയക്കഽറ഻ചാണുള വ വ഻വരങ്ങൽ ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ലഭയമഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കണും.
ബ഻സ഻നസിനുമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട
വയക്ത഻ഗത
ീേയ഻മഽകള഻ൽ,
ഇന്ഷഷവൽ
ീചയ്ക്ത
വയക്ത഻യ്ക്ക്ക്
അസുംതിപ്ത഻യഽ ീടക഻ൽ ഓുംബഽ്സ്മഺീന
സമ഼ ഻ക്കഺും, ഓുംബഽ്സ്മഺീെ
ഓഫ഼സ഻ീനക്കഽറ഻ചാണുള വ
വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ ഉ ടഺകഽും.

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന1
ീന്ദ് ഺഫഷണൽ ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ല്ത്ീമെ഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഺത്തത് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നതഺണ്
I.
II.
III.
IV.

നഺശനഷ്ടത്ത഻ന് കഺരണമഺയ സുംഗത഻ീയപ്പറ്റ഻യഽള വ വ഻വരങ്ങൽ ുതടഽന്ത്.
ീേയ഻മ഻ുനഺട് മഽന്ഷവ഻ധ഻ുയഺടഽകാട഻യഽള വ സമ഼ നും
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത സുംഗത഻ മാലമഺുണഺ നഺശനഷ്ചും ഉ ടഺയീതന്് ര഻ുശഺധ഻ക്കഽക
ീേയ഻മ഻ലാീട നല്ത്ുക ട ണും അളക്കഽക.

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പര഼ക്ഷ ഇന2
രഺജ് ഒരഽ കഺര് ആ്സ഻െ഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പട്ട഻ട്ടു ട്. അവീെ കഺറ഻ന് ുമഺുട്ടഺൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻യഽ
തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് സുംഗത഻യഺണ് രഺജ് ീചുയാറ ട നറ്റവഽും ഉച഻തമഺയ ീചുയാറ ടത്
I.

നഺശനഷ്ടീത്തപ്പറ്റ഻ എന്ദ്തയഽും ീ ീട്ടന്് ഇന്ഷഷവറീറ അറ഻യ഻ക്കഽക.
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ട്.

II. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഽതഽുക്ക ട സമയത്ത് ഇന്ഷഷവറീറ അറ഻യ഻ക്കഽക.
III. വല഻യ നഷ്ട ര഻ഹഺര തഽക ലഭ഻ക്കഽന്ത഻നഺയ഻ കഺറ഻ന് കാടഽതൽ ുകടഽ ഺടഽകൽ വരഽത്തഽക.
IV. ുകടഽ ഺട് അവഗണ഻ക്കഽക.

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പര഼ക്ഷ ഇന3
ീേയ഻മഽകളുീട അുനവഷണവഽും ീേയ഻മഽകളുീട വ഻ലയ഻രഽത്തലഽും തഺരതമയും ീചയാറുക.
I.
II.

ീേയ഻മഽകളുീട അുനവഷണവഽും ീേയ഻മഽകളുീട വ഻ലയ഻രഽത്തലഽും ഒന്ഽ തീന്യഺണ്.
ീേയ഻മ഻ീെ സഺധഽത ന഻ര്ണയ഻ക്കഽകയഺണ് അുനവഷണും ീചയാറുന്ത് എന്ഺൽ നഺശനഷ്ടത്ത഻നഽള വ കഺരണവഽും
അത഻ീെ വയഺപ്ത഻യഽമഺണ് വ഻ലയ഻രഽത്തല഻ൽ ന്ദ് ധഺനമഺയ഻ ീചയാറുന്ത്.
III. ീേയ഻മ഻ീെ സഺധഽത ന഻ര്ണയ഻ക്കഽകയഺണ് വ഻ലയ഻രഽത്തല഻ൽ ീചയാറുന്ത് എന്ഺൽ നഺശനഷ്ടത്ത഻നഽള വ
കഺരണവഽും അത഻ീെ വയഺപ്ത഻യഽമഺണ് അുനവഷണത്ത഻ൽ ന്ദ് ധഺനമഺയ഻ ീചയാറുന്ത്.
IV. ീേയ഻ും നല്ത്കഽന്ത഻ന് മഽണ് ഺണ് അുനവഷണും നടത്തഽന്ത്, വ഻ലയ഻രഽത്തൽ നടത്തഽന്ത് ീേയ഻ും
നല്ത്ക഻യത഻നഽുശഷവഽും.

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പര഼ക്ഷ 4
നതഺണ് സര്ുേയര്മഺൽക്ക് ൂലസന്ഷസ് നല്ത്കഽന് അുതഺറ഻റ്റ഻?
I.
II.
III.
IV.

സര്ുേയൽ അുസഺസ഻ുയഷൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ
സര്ുേയൽ ീറഗഽുലറ്ററ഻ ആെ് ീഡവലപ്ീമെ് അുതഺറ഻റ്റ഻
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ ആെ് ീഡവലപ്ീമെ് അുതഺറ഻റ്റ഻
ഗവീമെ് ഓഫ് ഇന്ത്യ

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പര഼ക്ഷ 5
ചഽഴല഻ക്കഺറ്റ് മാലമഽ ടഺയ നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ ീേയ഻മ഻ന് തഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന് നത് ുഡഺക്കഽീമെഺണ്
കാടഽതലഺയഽും ആവശയീപ്പടഽക?
I.
II.
III.
IV.

ുകഺുറഺണറഽീട റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്
അഗ്ന഻ശമനുസനയഽീട റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്
ു ഺല഼സ് റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്
കഺലഺവസ്ഥ ന഻ര഼ക്ഷ ഡ഻പ്പഺര്ട്ടുീമെ഻ീെ റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള പര഼ക്ഷ ഇന6
നത് സ഻ദ്ധഺന്ത്ന്ദ് കഺരമഺണ് ുതഡ് ഺര്ട്ട഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും നഷ്ട ര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്ത്ക഻യത് ന഻യമ രമഺയ഻ റ഻ക്കവൽ
ീചയാറഺൽ ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് അധ഻കഺരമഽള വത്?
I. ുകഺന്ദ്ട഻ബയാഷൽ
II. ഡ഻സ്ചഺര്ജ്
III. സബ്ുറഺുഗഷൽ
IV. ഇന്ഷീഡമ഻ന഻റ്റ഻

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷ ഇന7
ു ഺള഻സ഻
ര഻രക്ഷയഽീട
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ

ര഻ധ഻യ഻ൽ വരഺത്തത഻നഺൽ നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഽള വ തഽക നല്ത്ുക
഻ീന് ആരഺണ് ആ വ഻ഷയത്ത഻ൽ ത഼രഽമഺനും എടഽക്കഽന്ത്?
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ീടന്് ഇന്ഷഷവറൽ

I.
II.
III.
IV.

ഇന്ഷഷവററഽീട ത഼രഽമഺനമഺണ് അന്ത്഻മും
അണ് യൽ
ആര്ബ഻ുന്ദ്ടറ്റൽ
ുകഺടത഻

സംപ്ഗഹം
a)

ീേയ഻ും ീന്ദ്ഫഺഫഷണനഺയ഻ ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുന് എന്തഺണ് ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻യഽീട നറ്റവഽും വല഻യ
രസയും.

b)

ു ഺള഻സ഻യ഻ീല വയവസ്ഥ എീന്ത്ന്ഺൽ നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ചാണഺലഽടൽ തീന് ഇന്ഷഷവറീറ അറ഻യ഻ക്കണും.

c)

ീേയ഻മ഻ീെ തഽക ീചറഽതഺീണക഻ൽ, ഇന്ഷഷവറര്മഺരഽീട ഒരഽ ഓഫ഼സറഺയ഻ര഻ക്കഽും നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ
കഺരണവഽും വയഺപ്ത഻യഽും ന഻ര്ണയ഻ക്കഺനഽള വ അുനവഷണും നടത്തഽക.
ുക്ഷ നഺശനഷ്ടങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണ്
വ഻ലയ഻രഽത്തഺൽ ൂവദദ്ധരദ്ധയമഽള വ സവതന്ദ്ന്ത്രഺയ ൂലസന്ഷസഽള വ ീന്ദ് ഺഫഷണൽ സര്ുേയര്മഺരഺയ഻ര഻ക്കഽും മറ്റ്
ീേയ഻മഽകീളപ്പറ്റ഻ അുനവഷണും നടത്തഽക.

d)

ീ ഺതഽുവ റഞ്ഞഺൽ, നഺശനഷ്ടും ഉ ടഺകഺൽ ഇടയഺയ സഺഹചരയും, നഺശനഷ്ടും ഉ ടഺയ ത഼യത഻, സമയും,
നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ കഺരണും, നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ വയഺപ്ത഻, മഽതലയ എലലഺ വ഻വരങ്ങളുും ഉള്ക്ീകഺള വ഻ക്കഺൽ
കഴ഻യഽന് ര഼ത഻യ഻ലഺണ് ുഫഺറും രാ കല്ത് ന ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ത്.

e)

ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത സുംഗത഻ മാലമഺണ് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന് വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് നഺശനഷ്ടമഽ ടഺയത് അലലഺീത
അത഻ൽ ന഻യമലുംഘനും ഒന്ഽും തീന്യ഻ീലലന്് ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഺണ് ീേയ഻മഽകളുീട വ഻ലയ഻രഽത്തൽ.

f)

ു ഺള഻സ഻യഽീട ഡ഻സ്ചഺര്ജ് ലഭ഻ചാണു കഴ഻ഞ്ഞഺൽ മഺന്ദ്തുമ ീേയ഻മ഻ീെ ീസറ്റ഻ല്ത്ീമെ് നടക്കഽകയഽള വു.

g)

ുകഺന്ദ്ടഺക്ടുകള഻ീല തര്ക്കങ്ങൽ ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുന് ര഼ത഻ീയയഺണ് ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷൽ എന്്

റയഽന്ത്.

പ്പധഺന വഺക ങ്ങൾ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

നഺശനഷ്ടങ്ങീളക്കഽറ഻ചാണ് അറ഻യ഻ക്കഽക
അുനവഷണവഽും വ഻ലയ഻രഽത്തലഽും
സര്ുേയറഽ നഺശനഷ്ടും വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്വരഽും
ീേയ഻ും ുഫഺമഽകൽ
അ്ജസ്റ്റ്ീമെുും ീസറ്റ഻ല്ത്ീമെുും
ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുന്ത഻ീല തര്ക്കങ്ങൽ
ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷൽ

ന഻ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനപര഼ക്ഷയഽീട ഇനഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
ീേയ഻മ഻ുനഺട് മഽന്ഷവ഻ധ഻ുയഺടഽകാട഻യഽള വ സമ഼ നും ീന്ദ് ഺഫഷണൽ ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ല്ത്ീമെ഻ൽ ഉള്ക്ീപ്പടഺത്തത്
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ I
നഺശനഷ്ടീത്തപ്പറ്റ഻ എന്ദ്തയഽും ീ ീട്ടന്് ഇന്ഷഷവറീറ അറ഻യ഻ക്കഽക.
ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
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ീേയ഻മ഻ീെ സഺധഽത ന഻ര്ണയ഻ക്കഽകയഺണ് അുനവഷണും ീചയാറുന്ത് എന്ഺൽ നഺശനഷ്ടത്ത഻നഽള വ കഺരണവഽും
അത഻ീെ വയഺപ്ത഻യഽമഺണ് വ഻ലയ഻രഽത്തല഻ൽ ന്ദ് ധഺനമഺയ഻ ീചയാറുന്ത്.
ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ ആെ് ീഡവലപ്ീമെ് അുതഺറ഻റ്റ഻യഺണ്
സര്ുേയര്മഺൽക്ക് ൂലസന്ഷസ് നല്ത്കഽന് അുതഺറ഻റ്റ഻.
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ചഽഴല഻ക്കഺറ്റ് മാലമഽ ടഺയ നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ
റ഻ുപ്പഺര്ട്ടഺണ് കാടഽതലഺയഽും ആവശയീപ്പടഽക.

ീേയ഻മ഻ന്

കഺലഺവസ്ഥ

ന഻ര഼ക്ഷണ

ഡ഻പ്പഺര്ട്ടുീമെ഻ീെ

ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
സബ്ുറഺുഗഷൽ സ഻ദ്ധഺന്ത്ന്ദ് കഺരമഺണ് ുതഡ് ഺര്ട്ട഻യ഻ൽ ന഻ന്ഽും നഷ്ട ര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്ത്ക഻യത് ന഻യമ രമഺയ഻
റ഻ക്കവൽ ീചയാറഺൽ ഇന്ഷഷവറര്ക്ക് അധ഻കഺരമഽള വത്.
ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ു ഺള഻സ഻
ര഻രക്ഷയഽീട
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽകയഺീണക഻ൽ

ര഻ധ഻യ഻ൽ വരഺത്തത഻നഺൽ നഺശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്കഽള വ തഽക നല്ത്ുക
഻ീന് ആ വ഻ഷയത്ത഻ൽ ത഼രഽമഺനും എടഽക്കഽന്ത് ുകഺടത഻യഺണ്.

പര഼ക്ഷ ുചഺദ ങ്ങൾ
ുചഺദ ം ഇന1
നഺശനഷ്ടീത്തക്കഽറ഻ചാണുള വ അറ഻യ഻പ്പ് :
I.
II.
III.
IV.

നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ക്കഽണ്ു ഺൽ തീന് നല്ത്കണും
15 ദ഻വസങ്ങള്ക്ക്ക് ുശഷും
എീന്ദ്തയഽും ീ ീട്ടന്്
നഺശനഷ്ടും ഉ ടഺയത഻നഽുശഷും എുപ്പഺീഴക഻ലഽും

ുചഺദ ം ഇന2
നഺശനഷ്ടീത്തക്കഽറ഻ചാണ് അുനവഷണും നടത്തഽന്ത്:
I.
II.
III.
IV.

ൂലസന്ഷസ഻ലലഺത്ത സര്ുേയര്മഺൽ
ൂലസന്ഷസഽള വ വ഻ദദ്ധരദ്ധരഺയ സര്ുേയര്മഺൽ
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ന്ദ് ത഻ന഻ധ഻
എന്ഷജ഻ന഼യറ഻ുംഗ് ഡ഻ന്ദ്ഗ഻യഽള വ നീതക഻ലഽും ഒരഽ വയക്ത഻

ുചഺദ ം ഇന3
വയക്ത഻ഗത അ കട ീേയ഻മഽകള്ക്ക്ക്, ...............ീെ റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് അതയഺവശയമഺണ്.
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ീടന്് ഇന്ഷഷവറൽ

I.
II.
III.
IV.

സര്ുേയൽ
ുഡഺക്ടൽ
ു ഺല഼സ്
ുകഺണഺറൽ

ുചഺദ ം ഇന4
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട് ന്ദ് കഺരും ----------------രാ യ്ക്ക്ക് മഽകള഻ലഽള വ ീേയ഻മ഻കള്ക്ക്ക് സവതന്ദ്ന്ത്രഺയ സര്ുേയര്മഺൽ
ആവശയമഺണ്.
I.
II.
III.
IV.

40,000
15,000
20,000
25,000

ുചഺദ ം ഇന5
രഺജയത്ത഻ന്
ഽറത്ത് വ഻ലയ഻രഽത്തലഽകള്
വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത്:
I.
II.
III.
IV.

നടത്തഽന് ന്ദ്ടഺവൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻കളുീട ീേയ഻മഽകൽ

ഇന്ത്യയ഻ീല സര്ുേയര്മഺൽ
നഺശനഷ്ടും സുംഭവ഻ചാണ രഺജയത്ത഻ീല ന്ദ് ഺുദശ഻ക സര്ുേയര്മഺൽ
ഇന്ഷഷവറഽീട സവന്ത്ും ജ഼വനക്കഺൽ
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുന് നജെുമഺൽ.

ുചഺദ ം ഇന6
അഗ്ന഻ബഺധ ീേയ഻മ഻ൽ, അഗ്ന഻ശമനുസനയഽീട റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്:
I.
II.
III.
IV.

ആവശയമ഻ലല.
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യ്ക്ക്ക് ഓപ്ഷണനഺണ്.
അതയഺവശയമഺണ്.
ു ഺല഼സ് റ഻ുപ്പഺര്ട്ട഻ീെ ഭഺഗമഺണ്.

ുചഺദ ം ഇന7
TAT എന്ഺീലന്ത്്?
I.
II.
III.
IV.

ൂടും ആെ് ുടൽ
ട഻ൽ ഓഫ് ൂടും
ൂടും ആെ് ൂടഡ്
ുടുണീറി ട് ൂടും

ുചഺദ ം ഇന8
നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്ത്ക഻ കഴ഻ഞ്ഞഺൽ, സഺല്ത്ുവജ഻ീെ ഉടമസ്ഥഺവകഺശും:
I.
II.
III.
IV.

സര്ുേയര്ക്ക്
ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ക്ക്
ഇന്ഷഷവറര്ക്ക്
ന്ദ് ഺുദശ഻ക അുതഺറ഻റ്റ഻ക്ക്

ുചഺദ ം ഇന9
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--------------------------- ീചയാറുന് ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽീമെ് ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഺണ് ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷൽ.
I.
II.
III.
IV.

ുകഺടത഻
സര്ുേയര്മഺരഽീട ന്ദ്ഗാപ്പ്
ഇരഽകക്ഷ഻കളുും ത഻രഞ്ഞടഽക്കഽന് ആര്ബ഻ുന്ദ്ടറ്റൽ (ആര്ബ഻ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺൽ)
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻യ഻ീല ജ഼വനക്കഺൽ

ുചഺദ ം ഇന10
സബ്ുറഺുഗഷൽ അവകഺശമഽള വ ഇന്ഷഷവറര്മഺൽ നഷ്ട ര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്ത്ക഻യ തഽക വ഼
I.
II.
III.
IV.

ീടടഽക്കഽന്ത്:

ഷ഻പ്പ഻ുംഗ് കണ് ന഻കള഻ൽ ന഻ന്ഽും മഺന്ദ്തും
ീറയ഻ല്ത്ുവയ഻ൽ ന഻ന്ഽും ചരക്ക് കണ് ന഻കള഻ൽ ന഻ന്ഽും മഺന്ദ്തും
എയര്ൂലനഽകള഻ൽ ന഻ന്ഽും ു ഺര്ട്ട് ന്ദ്ടസ്റ്റുകള഻ൽ ന഻ന്ഽും മഺന്ദ്തും
ഷ഻പ്പ഻ുംഗ് കണ് ന഻കൽ, ീറയ഻ല്ത്ുവ, ചരക്ക് കണ് ന഻കൽ എയര്ൂലനഽകൽ, ു ഺര്ട്ട് ന്ദ്ടസ്റ്റുകൽ എന്഻വയ഻ൽ
ന഻ന്ഽും.

പര഼ക്ഷഺുചഺദ ങ്ങൾക്കഽള്ള ഇനഉത്തരങ്ങൾ
ഉത്തരം ഇന1
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
നഺശനഷ്ടീത്തക്കഽറ഻ചാണുള വ അറ഻യ഻പ്പ് എന്ദ്തയഽും ീ ീട്ടന് നല്ത്കണും
ഉത്തരം ഇന2
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
നഺശനഷ്ടീത്തക്കഽറ഻ചാണ് അുനവഷണും നടത്തഽന്ത് ൂലസന്ഷസഽള വ വ഻ദദ്ധരദ്ധരഺയ സര്ുേയര്മഺരഺണ്.
ഉത്തരം ഇന3
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ II
വയക്ത഻ഗത അ കട ീേയ഻മഽകള്ക്ക്ക്, ുഡഺക്ടറഽീട റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് അതയഺവശയമഺണ്.
ഉത്തരം ഇന4
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ആക്ട് ന്ദ് കഺരും 20,000 രാ യ്ക്ക്ക് മഽകള഻ലഽള വ ീേയ഻മ഻കള്ക്ക്ക് സവതന്ദ്ന്ത്രഺയ സര്ുേയര്മഺൽ
ആവശയമഺണ്.
ഉത്തരം ഇന5
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ു ഺള഻സ഻യ഻ൽ
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന് ീേയ഻ും ീസറ്റ഻ൽ ീചയാറുന് നജെുമഺരഺണ് രഺജയത്ത഻ന്
വ഻ലയ഻രഽത്തലഽകള് നടത്തഽന് ന്ദ്ടഺവൽ ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ു ഺള഻സ഻കളുീട ീേയ഻മഽകൽ വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ത്.
ഉത്തരം ഇന6
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
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ഽറത്ത്

അഗ്ന഻ബഺധ ീേയ഻മ഻ൽ, അഗ്ന഻ശമനുസനയഽീട റ഻ുപ്പഺര്ട്ട് അതയഺവശയമഺണ്.
ഉത്തരം ഇന7
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
TAT എന്ഺൽ ുടുണീറി ട് ൂടും.
ഉത്തരം ഇന8
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
നഷ്ട ര഻ഹഺരും നല്ത്ക഻ കഴ഻ഞ്ഞഺൽ, സഺല്ത്ുവജ഻ീെ ഉടമസ്ഥഺവകഺശും ഇന്ഷഷവറര്ക്കഺണ്.
ഉത്തരം ഇന9
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ III
ഇരഽകക്ഷ഻കളുും ത഻രഞ്ഞടഽക്കഽന്
ന്ദ് ന്ദ്ക഻യയഺണ് ആര്ബ഻ുന്ദ്ടഷൽ.

ആര്ബ഻ുന്ദ്ടറ്റൽ

(ആര്ബ഻ുന്ദ്ടറ്ററഽമഺൽ)

ീചയാറുന്

ീേയ഻ും

ീസറ്റ഻ൽീമെ്

ഉത്തരം ഇന10
ശര഻യഺയ ഓപ്ഷൽ IV
ഷ഻പ്പ഻ുംഗ് കണ് ന഻കൽ, ീറയ഻ല്ത്ുവ, ചരക്ക് കണ് ന഻കൽ എയര്ൂലനഽകൽ, ു ഺര്ട്ട് ന്ദ്ടസ്റ്റുകൽ എന്഻വയ഻ൽ ന഻ന്ഽും
സബ്ുറഺുഗഷൽ അവകഺശമഽള വ ഇന്ഷഷവറര്മഺൽ നഷ്ട ര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്ത്ക഻യ തഽക വ഼ ീടടഽക്കഺും.
അഗ്ന഻ബഺധ ഇന്ഷവറന്സ്ഡ ീെയ഻ം ുെഺം
1. ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യഽീട ു രഽും അന്ദ്ഡസിനുും
(ഇന്ഷഷവറീറ ത഻ര഻ചാണറ഻യഺൽ)
2. അഗ്ന഻ബഺധയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട എലലഺ ു ഺള഻സ഻കളുീടയഽും വ഻വരങ്ങൽ ദയവഺയ഻ തഺീഴ കഽറ഻ക്കഽക
ു ഺള഻സ഻ നും. ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽന് റ഻സ്ക് ീലഺുക്കഷൽ ഇന്ഷഷവൽ തഽക നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ മത഻പ്പ് തഽക
(i)
(ii)
(ആീക ഇന്ഷഷവൽ തഽകയഽും ഓുരഺ ു ഺള഻സ഻യഽീടയഽും സുംഭവന മനസിന഻ലഺക്കഺൽ)
3. ഇന്ഷഷവറന്ഷസ഻ീെ കഺലഺവധ഻:
(ു ഺള഻സ഻ കഺലഺവധ഻യ഻ലഺുണഺ
4. നഺശനഷ്ടും ഉ ടഺയ ത഼യത഻യഽും സമയവഽും.:
നഺശനഷ്ടും ഉ ടഺയത്)
5. നഺശനഷ്ടും ഉ ടഺകഽവഺനഽള വ കഺരണവഽും അത഻ീെ ന്ദ് കിതവഽും:
(ദയവഺയ഻ നഺശനഷ്ടമഽ ടഺയ സഺഹചരയും വ഻ശദമഺക്കഽക)
6. അഗ്ന഻ബഺധ/അ കടത്ത഻ീെ റ഻സ്ക഻നഽള വ ര഻ക്ഷയ്ക്ക്ക് മുറ്റുതക഻ലഽും ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് കണ് ന഻യഽീട ു ഺള഻സ഻
ഉ ുടഺ, എക഻ൽ അത഻ീെ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ (ഓഹര഻ വയവസ്ഥ)
7. ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻യലല ഉടമീയക഻ൽ, അയഺള്ക്ക്ക് ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വസ്തഽവഽമഺയഽള വ ബന്ധവഽും
അത഻ീെ വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും
(ഇന്ഷഷവൽ ീചയ്ക്ത വയക്ത഻ ു ഺള഻സ഻ എടഽത്ത ഉുദശയത്ത഻ീെ ര഻ധ഻ അനഽസര഻ചാണ് ര഻രക്ഷ ലഭ഻ക്കഽും.
8. നഺശനഷ്ടീത്തപ്പറ്റ഻
(1) ു ഺല഼സ഻ീന അറ഻യ഻ുചാണഺ
(2) അഗ്ന഻ശമനുസനീയ അറ഻യ഻ുചാണഺ
(നഺശനഷ്ടത്ത഻ീെ ുഡഺക്കഽീമെുകുളഺുടഺപ്പും സമര്പ്പ഻ുക്ക ട അധ഻ക ുഡഺക്കഽീമെ്)
9. ഇുപ്പഺഴീത്ത ു ഺള഻സ഻യഽീട കഺലഺവധ഻യ഻ൽ ഇുത വസ്തഽവ഻ന് മഽന്ഷ ് നീതക഻ലഽും ീേയഽും റ഻ുപ്പഺര്ട്ട്
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ീചയ്ക്ത഻ട്ടു ുടഺ, എക഻ൽ അത഻ീെ വ഻ശദഺുംശങ്ങൽ:
(a) കഺരണും
(b) സുംഭവും നടന് ത഼യത഻
(c) ീേയ഻
(d) ു ഺള഻സ഻ ഇഷയഽ ീചയ്ക്ത ഓഫ഼സ്
(e) നഷ്ട ര഻ഹഺരമഺയ഻ നല്ത്ക഻യ തഽക
(ീവര഻ഫ഻ുക്കഷനഽള വ അധ഻ക വ഻വരങ്ങൽ)
മഽകള഻ൽ
റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്
ന്ദ് സ്തഺവ഻ക്കഽന്ഽ.
സ്ഥലും:
ത഼യത഻:

എലലഺ

വ഻വരങ്ങളുും

എീെ

അറ഻വ഻ൽ

സതയമഺീണന്്

ഇന്ഷഷവറന്ഷസ് ഉടമയഽീട ഒപ്പ്

ഓഫ഼സ് ആവശയത്ത഻ന്
അഗ്ന഻ബഺധ ീേയ഻ും നും.-----------------------ന്ദ്ബഺ് ച്/
ഡ഻ഓ
ുകഺഡ് നും

ആര്ഓ
ുകഺഡ്
നും

ീഡവ.
ഓഫ഼സറഽീട
ുകഺഡ് നും

നജന്ഷസ഻
ുകഺഡ് നും

ന്ദ് ഻മ഻യും
അടയ്ക്ക്കഽ
ന്ത഻ീെ വ഻വരും
രസ഼ത് നും
ത഼യത഻
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തഽക

ഞഺൽ

ഇവ഻ീട

