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प्र्िाििा
सं्िे िे उद्योगांिी चचा करूि विमा प्रविविधीसाठी अभ्यासक्रम सावहत्य विकवसि के े आहे .
आयआरिीएिे मंतूर के ेल्या पाठ्यक्रमािर आधावरि अभ्यासक्रम सावहत्य ियार करण्याि आ े आहे .
अिा प्रकारे या अभ्यासक्रमािूि तीिि, सिथसाधारण ि आरोग्य विम्याविषयी मू भूि मावहिी वमळे

ि

एतंट ा त्यांचा व्यिसाय योग्य दृस्टटकोिािूि समतूि घेण्यासाठी ि ताणीि होण्यासाठी मदीति होई .
विमा व्यिसायामध्ये सिि बदीत

होि असिाि त्यामुळे एतंटिा कायदीता ि पद्धिींमधी

बदीत , िैयविक

अभ्यासािूि ि विमाकत्यांद्वारे वदीतल्या ताणाऱ्या अंिगथि प्रविक्षणाि सहभागी होऊि ताणूि घे णे
आि्यक आहे हे िेगळे सांगाय ा िको.

या अभ्यासक्रमाची विभागणी चार विभागाि करण्याि आ ी आहे . त्यामध्ये विमा प्रविविधी संदीतभािी
कायदीते िीर ित्िे, वियामक घटकांचा िसेच तीिि विमा, आरोग्य विमा ि सिथधारण विम्यािी संबंवधि

पाठांचाही समािेि आहे . या अभ्यासक्रमामध्ये िमुिा प्र्िांचा समािेि करूि िो अवधक दीततेदीतार
बिविण्याचा प्रयत्ि करण्याि आ ा आहे . याद्वारे विद्यार्थ्यांिा परीक्षेमध्ये कोणत्या ्िरुपाचे ि प्रकारचे
प्र्ि येिी

याचा अंदीतात येई . िमुिा प्र्िांमुळे विद्यार्थ्यांिा प्रविक्षणादीतरम्याि विक ेल्या भागाची

उतळणी ि ियारी करिा येई .

आयआरिीएचे आभार माििो . सं्िे िफे या

आम्ही आयआयआय ा हे काम सोपिल्याबद्द

अभ्यासक्रमाचा अभ्यास करणाऱ्या ि परीक्षा उत्तीणथ होणाऱ्या सिांिा िुभेच्छा .
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भाग 1
सामान्य अध्याय

1

प्रकरण 1
विम्यािी पवरचय
प्रकरणाचा पवरचय
या प्रकरणामध्ये विम्याच्या मूळ ित्िांचा पवरचय करूि दीते ण्याि आ ा आहे ; िो कसा अस््ित्िाि आ ा

आवण आत िो किा पद्धिीिे चा िो. विमा अिपेवक्षि घटिांचा पवरणाम म्हणूि होणाऱ्या आर्शिक
िु कसािीि कसा संरक्षण पुरििो आवण विमा हे तोखीम ह्िांिरणाचे महत्िाचे साधि कसे आहे हे
सुद्धा िुम्ही विका .
विकण्याचे फव ि
A. तीिि विमा – इविहास आवण विकासक्रम (Life insurance – History and evolution)
B. विम्याचे कायथ कसे चा िे (How insurance works)

C. तोखीम व्यि्िापि िंत्रे (Risk management techniques)

D. विमा - तोखीम व्यि्िापिाचे एक साधि (Insurance as a tool for managing risk)
E. विम्याची समातािी

भूवमका (Role of insurance in society)
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A. तीिि विमा – इविहास आवण विकासक्रम
आपण अवि्चीििे च्या तगाि िािरि असिो. आपण हे ऐकिो:
 आगगाड्या एकमे कांिर आदीतळल्या;
 पुरामुळे संपूणथ ि्त्या िटट झाल्या;
 दीतु ुःखदीतायक भूकंप;

 िरुण माणसे आकस््मकपणे अका ी मरण पाििाि
आकृिी 1: आपल्या सभोििी घिणाऱ्या घटिा

या घटिा आपल्या ा का अधीर आवण घाबरिूि सोििाि?
याचे कारण सोपे आहे .
i.

प्रिमिुः या घटिांचा कोणिाही अंदीतात बांधिा येि िाही.आपण या घटिांिा अपेवक्षि करू
ाग ो आवण अंदीतात बांधू िक ों िर आपण त्यासाठी ियार राहू िकिो.

ii. दीतु सरे , असे अंदीतात ि करिा येणारे आवण अघटीि अिा घटिांमुळे आर्शिक िु कसाि आवण
दीतु :ख विमाण होिे.

अिा घटिांमुळे पीविि व्यिींच्या दीतु ुःखाि सहभागी होऊि आवण एकमे कांिा आधार दीते ऊि समात
मदीतिी ा येऊ िकिो.
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विम्याची संकल्पिा हतारो िषांपूिी तन्शमा ा आ ी. मात्र, आत आपण विमा व्यिसाय ज्या ्िरुपाि
पाहिो ििा ्िरुपाि केिळ दीतोि ककिा िीि ििकांपासूि अस््ित्िाि आ ा.
1. विम्याचा इविहास
वि्िपूिथ काळ 3000 पासूि विमा कोणत्या िा कोणत्या ्िरुपाि अस््ित्िाि असल्याचे माि े तािे.
विविध सं्कृिींमध्ये, िषािु िषे, एखाद्या तमािीच्या काही

ोकांिा झा ेल्या िु कसािीसाठी

आपापसाि संचय आवण िाटप ही संकल्पिा िापर ी आहे . आिा आपण ही संकल्पिा कोणत्याप्रकारे
ागू करण्याि आ ी हे पाहू .

2. विविध काळािी
बॅवब ोवियि व्यापारी

विम्याचे ्िरूप
बॅवब ोवियिव्यापारी सािकारांबरोबर अिा प्रकारचा करार करि असि
ज्याि एखादीते तहात िटट झा े ककिा पळि े गे े िर िे कतथ बुिीि खािी

टाकण्यासाठी ता्िीची रक्कम दीते ि असि. यांिा ‘तहातासंबध
ं ीची कते ’
असे म्हट े ताि असे. या करारांमध्ये तहात ककिा त्यािी

मा ाच्या

िारणािर घेि े े कतथ तर िे तहात त्याच्या प्रिासािंिर त्याच्या गंिव्य
्िळी सुरवक्षि पणे आ े िरच परि के े ताि असे.

भिोच आवण सुराि भारिीय तहातािूि श्री ंका, इवतप्ि आवण ग्रीस येिे ताणारे भिोच आवण
येिी

व्यापारी

ग्रीक

सुरि येिी

व्यापारीबॅवब ोवियिव्यापायांच्या प्रमाणेच पद्धि िापरि असि.

ग्रीकांिीही अिाप्रकारच्या उपकारक गटांची ्िापिा सािव्या ििकाच्या

िेिटी (7th century AD), मरण पाि ेल्या सदीत्यांच्या कुटु ं बांची काळती

घेण्यासाठी आवण त्यांचे अंत्यसं्कार यासाठी के ी होिी. इंग् ंिच्या मैत्री
गटांची ्िापिा सुद्धा अिाच प्रकारच्या ित्िांिर झा ी होिी.
ऱ्होिस चे रवहिासी

ऱ्होिस च्या रवहिा्यांिीही अिीच एक पद्धि अि ंब ी होिी ज्याि,

आपत्तीच्या काळाि काही मा ाचे िुकसाि झा े िर (jettisoningi) मा ाचे
मा क (ज्यांचे काहीही िुकसाि झा े े िाही) िे सुद्धा त्या प्रमाणाि
िु कसाि भरपाई करि असि

चीिी व्यापारी

पुरािि काळामध्ये चीिी व्यापारी त्यांचा मा

धोकादीतायक िद्या ओ ांििािा

िेगिेगळ्या बोटींिर भरूि ठे िि असि. िे असे गृहीि धरि की एखाद्या
बोटी ा अिी घटिा घि ी िर होणारे िु कसाि प्रमाणाि िोिे असे , पूणथ
िसे . िुकसाि विभाग े ताई

आवण त्यामुळे िे कमी असे .

3. विम्याच्या आधुविक संकल्पिा
भारिाि तीिि विम्याचे ित्ि संयुि कुटु ं ब पद्धिीमधूि प्रविकबवबि झा े होिे , ते तु न्शया काळािी
तीिि विम्याच्या सिोत्तम ्िरुपांपैकी एक होिे . कुटु ं बािी

एखाद्या सदीत्याच्या दीतु दीतैिी मृत्यू िंिर

अन्शय कुटु ं बीय दीतु ुःख आवण िुकसाि िाटू ि घेि, ज्याचा पवरणाम म्हणूि कुटु ं बाि सुरवक्षििे ची भाििा
कायम राहि असे.
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आधुविक काळाि संयुि कुटु ं ब पद्धिी विभि होऊि छोटी कुटु ं बे अस््ित्िाि आ ी, त्याच बरोबर
रोतच्या तीििािी

िाण िणाि यांमुळे सुरक्षेसाठी पयायी व्यि्िा विमाण होण्याची गरत विमाण

झा ी. याच्यामुळे एखाद्या व्यिीसाठी तीिि विम्याचे महत्ि अधोरे वखि होिे.
ॉइिस:आत व्यिहाराि अस ेल्या विमा व्यिसायाची पाळे मुळे,

i.

ंिि मधी

हाऊस पयंि ताऊि पोहोचिाि. ते व्यापारी िे िे तमा होि असि, िे समुद्रािी

ॉइिस कॉफी
दीतु घथटिांच्या

मुळे तहातािूि िाहू ि िेल्या ताणाऱ्या मा ाचे िु कसाि िाटू ि घेण्यास मान्शयिा दीते ि असि.
असे िु कसाि समुद्री दीतु घथटिांच्या मुळे, तसे भर समुद्राि
समुद्रािी

िाईट हिामािामुळे होणारी मा ाची हािी ककिा तहात बुिणे यामुळे होि असे.

ii. िा्िि विमा आ्िासिासाठी स ोखा अॅवमकेब
करण्याि आ ी ती तगािी

4. भारिािी

ुटा ट
ू करणारे चाचे ककिा

सोसायटीची ्िापिा 1706 मध्ये

पवह ी तीिि विमा कंपिी समत ी तािे .

ंिि येिे

विम्याचा इविहास

a) भारि: भारिािी

आधुविक विमा 1800 च्या सुरुिािीस ककिा त्या सुमारास, विदीते िी

विमाकत्यांच्या एतन्शसीत सह समुद्री विमा व्यिसायािूि सुरु झा ा.

दीत

ओवरयेंट

ाईफ भारिाि ्िापि झा े ी पवह ी तीिि विमा कंपिी ही इंस्ग् ि

इन्श्युरन्शस कंपिी व वमटे ि
ट्रायटि

व वमटे ि
बॉम्बे

इन्श्युरन्शस

म्युच्युअ

सोसायटी व वमटे ि
िॅिि

व वमटे ि

इन्श्युरन्शस

कंपिी होिी.

कंपिी भारिाि ्िापि झा े ी पवह ी साधारण विमा कंपिी
अ्युरन्शस पवह ी भारिीय विमा कंपिी. िी 1870 मध्ये मुंबई येिे ्िापि
के ी गे ी

कंपिी भारिािी

सिाि तुिी विमा कंपिी. िी 1906 मध्ये ्िापि के ी

घे ी आवण िी आतही व्यिसायाि आहे .

विसाव्या ििकाच्या सुरुिािी ा ्िदीते िी चळिळीचा पवरणाम म्हणूि अन्शय बऱ्याच भारिीय कंपन्शया
्िापि केल्या गेल्या.
महत्िाचे
1912 सा ी, विमा व्यिसाय वियंवत्रि करण्यासाठी तीिि विमा कंपन्शयांचा कायदीता आवण भविटय वििाह
विधी कायदीता पावरि करण्याि आ .े विमा कंपन्शयांचा कायदीता, 1912 िु सार अक्च्युअवर द्वारे विमा हप्िा
दीतर कोटटके आवण कंपन्शयांचे का बद्ध मूल्यमापि प्रमावणि करणे बंधिकारक के े गे े. मात्र असे
अस े िरीही, भारिीय कंपन्शया आवण परदीते िी कंपन्शया यांच्यािी
रावह .े
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असमाििा आवण भेदीतभाि चा च
ू

विमा कायदीता 1938 हा भारिािी

विमा कंपन्शयांचे ििथि वियंवत्रि करणारा पवह ा कायदीता होिा. हा

कायदीता अंम ाि आणण्यासाठी िेळोिेळी सुधावरि करण्याि आ ा. विमा कायद्याच्या िरिुदीतींिुसार
सरकार द्वारे विम्याच्या वियंत्रकाची वियुिी करण्याि आ ी.

b) तीिि विम्याचे राटट्रीयीकरण: 1सप्टें बर 1956 रोती तीिि विमा व्यिसाय राटट्रीयीकृि करण्या

आ ा आवण भारिीय आयुर्शिमा महामंिळ (LIC) ची ्िापिा करण्याि आ ी. त्यािेळी भारिाि

तीिि विमा व्यिसाय करणाऱ्या 170 कंपन्शया आवण 75 भविटयवििाह विधी सोसायट्या होत्या.
1956 पासुि िे 1999 पयंि, LIC किे भारिाि तीिि विमा व्यिसाय करण्याचे संपूणथ हक्क होिे .

c) साधारण विम्याचे राटट्रीयीकरण: 1972 मध्ये साधारण विमा व्यिसाय राटट्रीयीकरण कायदीता
(GIBNA)
तिर

ागू करूि, साधारण विमा व्यिसायाचे सुद्धा राटट्रीयीकरण करण्याि आ े आवण

इन्श्युरन्शस कॉपोरे िि ऑफ इंविया आवण त्याच्या चार उपकम्पन्शया विमाण करण्याि

आल्या. त्यािेळी भारिाि साधारण विमा व्यिसाय करणाऱ्या 106 कंपन्शया एकत्र करूि GIC च्या
चार उपकम्पन्शया विमाण करण्याि आल्या.

d) मल्होत्रा सवमिी आवण आयआरिीएआय (IRDAI): In 1993 मध्ये , उद्योगाच्या विकासासाठी बदीत

आवण ्पधेचा घटक पुन्शहा विमाण करण्यासाठी मल्होत्रा सवमिीची ्िपि करण्याि आ ी.
सवमिीिे त्यांचा अहिा

1994 सा ी सादीतर के ा. 1997 सा ी विमा वियामक प्रावधकरणाची

्िापिा करण्याि आ ी. एवप्र

2000 मध्ये विमा वियमक आवण विकास प्रावधकरण कायदीता 1999,

आयआरिीएआय (IRDAI) पावरि करूि, भारिाचे आयआरिीए तीिि विमा आवण साधारण
विमा या दीतोन्शहीसाठी एक िैधाविक वियंत्रक सं्िा म्हणूि विमाण के ी गे ी.

वर्मा कायदा, १९३८ मध्ये अविकडे च करण्यात आिेल्या सुधारणाांद्वारे (माचव, २०१५), ज्या
अटींअांतगवत पॉविसीची फसर्णुकीसाठी तपासणी केिी जाऊ शकते त्यासांदभात काही मागवदशवक
तत्र्े दे ण्यात आिी आहे त. या नर्ीन तरतुदी पुढीि प्रमाणे आहे त.

2014 मध्ये तारी के ेल्या िटहु कुमाच्या अंिगथि, काही काळ मयादीता घा ण्याि आल्या आहे ि.
भारिीय तीिि विमा कंपन्शयांची व्याख्या आवण विर्शमिी.

भारिीय विमा कंपिी मध्ये अिी कंपिी अंिभूि
थ होिे ‘ज्याि अिा भारिीय विमा कंपिीिी
गुंििणूकदीतारांची भाग भांिि ािी

विदीते िी

एकूण गुंििणूक, एकूण अदीता भाग भांिि ाच्या एकोणपन्शिास

टक्क्यांपेक्षा अवधक असणार िाही, ती विवहि केल्यािुसार भारिीयांची मा की अस े ी आवण
वियंत्रण अस े ी असे .’
हा िटहु कुम भारिािी

विदीते िी कंपन्शयांसंबध
ं ी सुद्धा सांगिो,

एखादीती विदीते िी विमा कंपिी भारिाि ्िापि के ेल्या िाखेच्या माध्यमािूि पुिर्शिम्याचे काम करू

िकिे . “पुिर-विमा’ ही संज्ञा म्हणते ‘एका विमाकत्याच्या तोखमीच्या काही भागाचा दीतोघािाही
मान्शय असणाऱ्या विमा हप्त्याच्या बदीतल्याि विमा करणे’ तो
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5. आतचा तीिि विमा उद्योग
सद्य स््ििीि, भारिाि खा ी वदीतल्यािुसार 24 तीिि विमा कंपन्शया कायथरि आहे ि:
a) भारिीय आयुर्शिमा महामंिळ (LIC) ही सािथतविक क्षेत्रािी
b) खासगी क्षेत्राि 23 तीिि विमा कंपन्शया आहे ि

c) भारि सरकारच्या अंिगथि, पो्ट खािे सुद्धा, पो्ट

कंपिी आहे

ाईफ इन्श्युरन्शस माफथि तीिि विमा

व्यिसाय करिे , मात्र िे वियंत्रकाच्या अखत्यारीिूि िगळण्याि आ े आहे .

्ियं चाचणी 1
खा ी पैकी कोण भारिािी
I.

विमा उद्योगाचे वियंत्रक आहे ि?

भारिीय विमा प्रावधकरण

II. भारिाचे विमा वियामक आवण विकास प्रावधकरण
III. भारिीय तीिि विमा महामंिळ

IV. भारिीय साधारण विमा महामंिळ
B. विम्याचे कायथ कसे चा िे
आधुविक व्यापाराची पायाभरणी मा मत्तेच्या मा की हक्कािर झा ी होिी. तेव्हा एखादीती मा मत्ता

विचे मूल्य एखाद्या प्रसंगामुळे गमाििे (हरिल्यामुळे ककिा संहारामुळे), त्या मा मत्तेच्या मा का ा
आर्शिक िु कसाि सहि करािे

ागिे .

असे अस े िरी, ििाच प्रकारच्या मा मत्ता असणाऱ्या अिेक मा कांच्या तमा झा ेल्या छोट्या
िगथणीिूि एक रक्कम तमा करिा आ ी िर, िी िु कसाि झा ेल्या काही िोड्या दीतु दीतैिी
िु कसाि भरपाई म्हणूि दीते िा येऊ िकिे.

ोकांिा

सोप्या िब्दीताि सांगायचे िर, विविटट आर्शिक िु कसाि आवण त्याचे पवरणाम विम्याच्या यंत्रणेद्वारे एका
व्यिीकिू ि अिेक व्यिीकिे ह्िांिवरि के े तािाि.
व्याख्या
काही िोड्या

ोकांचे दीतु दीतैिािे काही िुकसाि झा ,े िर िे अिाच प्रकारच्या अविस््चि प्रसंग आवण

पवरस््ििी ा सामोरे ताणाऱ्या

ोकांमध्ये िाटू ि घेणे अिा प्रकारे विम्याची व्याख्या के ी ताऊ िकिे.

7

आकृिी 2: विम्याचे कायथ कसे चा िे

येिे त्याि एक मेख आहे .
i.

ोक अिाप्रकारे त्यांिी घाम गाळू ि कमाि े ा पैसा दीते ऊि अिी सामावयक रक्कम उभी

कराय ा मान्शयिा दीते िी ?

ii. त्यांचे योगदीताि अस े ी रक्कम प्रत्यक्षाि योग्य कारणासाठी िापर ी ताि आहे यािर िे
कसा वि्िास ठे िू िकिी ?

iii. िे खूप ता्ि ककिा खूप कमी पैसे दीते ि आहे ि हे त्यांिा कसे कळे ?
्िाभाविकपणे कोणा ा िरी पुढाकार घेऊि ही प्रवक्रया सुरु करािी
ागे

आवण समातािी

ोकांिा या उद्देिासाठी एकत्र आणािे

ागे

आवण संघवटि करािी

ागे . असा ‘कोणीिरी’ म्हणते

‘विमाकिा’, तो हे ठरििो की संचयासाठी प्रत्येक व्यिीिे वकिी िगथणी द्यािी आवण ज्यांचे काही
िु कसाि होिे त्यांच्यापयंि िे पोहोचिण्याची व्यि्िा करिो.

विमाकत्यािे प्रत्येक व्यिीचा आवण समाताचा वि्िास संपादीति के ा पावहते.
1. विम्याचे कायथ कसे चा िे
a) प्रिमिुः िे एक मा मत्ता अस े पावहतेि ज्यांिा एक आर्शिक मूल्य असिे
i) मा मत्ता म्हणते, ती भौविक असू िकिे [तसे कार ककिा एखादीती इमारि]
ii) ककिा िी अभौविक असू िकिे [तसे िाि आवण पि]

iii) ककिा िी व्यविगि असू िकिे [तसे एखाद्याचे िोळे , अियि आवण िरीराचे अन्शय भाग].
b) एखाद्या विविटट प्रसंगामुळे एखादीती मा मत्ता विचे मूल्य गमाििे . या गमािण्याच्या िक्यिे ा
तोखीम असे म्हणिाि. तोखमीच्या कारणा ा संकट (PERIL) असे म्हणिाि.
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c) संचय हे एक ित्ि आहे . यामध्ये असंख्य व्यिींच्या िगथणीिूि [या ा हप्िा (वप्रवमयम) असे
म्हणिाि] या

ोकांकिे ििाच प्रकारच्या, मा मत्ता असिाि ज्या त्याच प्रकारच्या

तोखीमीिा सामोरे तािाि.

d) हा रक्कमे चा संचय, काही िोिे

भरपाई दीते ण्यासाठी िापर ा तािो.

ोक ते संकटामुळे िुकसाि सहि करिाि त्यािा िु कसाि

e) अिा रक्कमे चा संचय करणे आवण काही िोड्या दीतु दीतैिी

सं्िे माफथि के े तािे वि ा विमाकिा असे म्हट े तािे.

ोकांपयंि भरपाई पोहोचिणे हे एका

f) योतिेि भाग घेऊ इस्च्छणाऱ्या प्रत्येक व्यिीबरोबर विमाकिा एक करार करिो. असा प्रत्येक
सहभागी विमाधारक समत ा तािो.

2. विम्यामुळे ओझे कमी होिे
िु कसािीचे ओझे म्हणते एखाद्या िु कसािीच्या प्रसंगाि/ घटिे ा सामोरे गेल्यािंिर त्याचा पवरणाम
म्हणूि एखाद्या ा मोतािी

ागणारी त्याची ककमि, िु कसाि आवण अपंगत्ि.

आकृिी 3: एखाद्या ा िाहािे

एखाद्या ा िाहाव्या

ागणारे तोखमीचे ओझे

ागणाऱ्या तोखमींचे दीतोि प्रकार असिाि – प्रािवमक आवण दीतु य्यम.

a) तोखमीचे प्रािवमक ओझे
तोखमीचे प्रािवमक ओझे म्हणते िुध्दीत तोखमीच्या घटिेचा पवरणाम म्हणूि घरादीतारा ा (आवण
व्यिसायाच्या वठकाणी) होणारे प्रत्यक्ष िु कसाि. हे िुकसाि िेहेमी िेट आवण मोतमाप करण्या
योग्य आवण विम्याद्वारे ज्यांची सहतपणे भरपाई के ी ताऊ िकिे असे असिाि.
उदीताहरण
तेव्हा एखादीता कारखािा आगीमध्ये भ्मसाि होिो, िे व्हा प्रत्यक्षाि हािी झा े ा ककिा िु कसाि

झा े ा मा ाच्या प्रत्यक्ष वकमिीचा अंदीतात बांधिा येऊ िकिो आवण ज्याचे असे िुकसाि झा े
असे

त्या ा त्याची भरपाई दीते िा येऊ िकिे.

तर एखाद्या व्यिीची दयदीतयाची ि्त्रवक्रया झा ी िर त्याची िैद्यकीय ककमि मावहिी होऊ िकिे
आवण त्याची भरपाई करिा येऊ िकिे .
या वििाय काही अप्रत्यक्ष िुकसाि असू िकिाि.
9

उदीताहरण
आगीमुळे व्यिसायाि खंि पिू िकिो आवण त्यामुळे िफ्यामध्ये िुकसाि होऊ िकिे ज्याचा
अंदीतात बांधिा येऊ िकिो आवण ज्याचे असे िु कसाि होिे त्या ा त्याची भरपाई करिा येऊ
िकिे .
b) तोखमीचे दीतु य्यम ओझे
समता असा कोणिाही प्रसंग घि ा िाही आवण कोणिे ही िुकसाि झा े िाही. याचा असा अिथ
होिो का की ते अिा संकटांिा सामोरे तािाि त्यांच्यािर कोणिे ही ओझे िसिे ? याचे उत्तर असे
आहे की प्रािवमक ओझ्यावििाय त्याच्यािर तोखमीचे दीतु य्यम ओझे सुद्धा असिे .

तोखमीच्या दीतु य्यम ओझ्यामध्ये िु कसािीच्या प्रसंगा ा सामोरे ताण्याच्या केिळ िक्यिे ची ककमि
आवण िाण यांचा समािेि असिो. तरी िो प्रसंग घि ा िाही िरी, हे ओझे बाळगािे

ागिे च.

आपण अिी काही ओझी समतूि घेऊ:
i.

प्रिमिुः भीिी आवण काळती मुळे येणारा िारीवरक आवण मािवसक िाण. ही काळती व्युअिी
िु सार बदीत िे पण िी असिे आवण त्यामुळे िाण येऊ िकिो तो व्यिीच्या प्रकृिीिर पवरणाम
करिो.

ii. दीतु सरे म्हणते, िु कसाि होई

ककिा िाही याची अविस््चििा, यासाठीचा सिोत्तम उपाय

म्हणते अिा प्रसंगा ा िोंि दीते ण्यासाठी काही राखीि रक्कम बातू ा काढणे. अिी रक्कम
बातू ा काढण्याची सुद्धा एक ककमि असिे. उदीताहरणािथ, अिी रक्कम रोख ्िरुपाि ठे िािी
ागे

तायचा परिािा कमी असे .

विमाकत्याकिे अिी तोखीम ह्िांिवरि करण्यािे मिाची िांििा राखणे िक्य होिे , राखीि म्हणूि
अन्शयिा ठे िािी

ागणारी रक्कम योग्य वठकाणी गुंिििा येिे, आप ा व्यिसायाचे योग्य प्रकारे

वियोति करणे िक्य होिे . िेमक्या याच कारणांसाठी विम्याची आि्यकिा असिे .
्ियं चाचणी 2
खा ी पैकी कोणिे तोखमीचे दीतु य्यम ओझे आहे ?
I.

व्यिसायािी

व्यत्ययाची ककमि

II. हािी झा ेल्या मा ाची ककमि
III. भविटयािी

िु कसािीच्या िक्यिे साठी काही राखीि रक्कमे ची िरिूदीत करूि ठे िणे

IV. दयदीतय विकाराच्या झटक्याचा पवरणाम म्हणूि रुग्णा याि भरिी करण्याचा खचथ
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C. तोखीम व्यि्िापि िंत्रे
एखादीता दीतु सरा असा प्र्ि विचारू िकिो की सिथ प्रकारच्या तोखमीच्या प्रसंगाि विमा हे च योग्य उत्तर
आहे का. याचे उत्तर ‘िाही’ असे आहे .

एखादीती व्यिी त्यांच्या तोखमी व्यि्िावपि करू इस्च्छि असे

िर त्याच्या अिेक पद्धिींपैकी विमा ही

एक पद्धि आहे . येिे िे ज्या तोखमींिा सामोरे तािाि त्या विमा कंपिी ा ह्िांिवरि करिाि. असे
अस े िरी, तोखमी हािाळण्याच्या अन्शय काही पद्धिी आहे ि, त्या खा ी वदीतल्या आहे ि :
1. तोखीम टाळणे
िु कसािीची िक्यिा अस े ा प्रसंग टाळण्या द्वारे तोखीम वियंत्रण करणे या ा तोखीम टाळणे असे
म्हणिाि. अिा प्रकारे एखादीता तोखीम अिािरणािी संबंवधि कोणिीही मा मत्ता, व्यिी ककिा
उपक्रम टाळण्याचा प्रयत्ि करिो.
उदीताहरण
i.

एखादीता उत्पादीतिािी संबवं धि काही तोखमी घेण्याचे टाळू ि दीतु सऱ्या कोणाकिे उत्पादीतिाचे काम
कंत्राटािर दीते ऊ िकिो.

ii. एखादीता अपघािाच्या भीिीिे बाहे र ताण्याचे टाळू िकिो ककिा परदीते िाि गेल्यािर आतारी
पिण्याच्या वभिीिे प्रिास पूणथपणे टाळू िकिो.
तोखीम टाळणे हा तोखीम हािाळण्याचा िकारात्मक मागथ आहे . व्यविगि आवण सामावतक प्रगिी

कृिी आवण हा चा ीिूि होि असिे ज्यासाठी काही तोखीम घेणे गरतेचे असिे. अिा तोखीमपूणथ
हा चा ी टाळण्यामुळे त्यांच्यापासूि होणारे ते फायदीते असिाि, त्यांच्यापासूि व्यिी ककिा समात
िंवचि राहू िकिो.
2. तोखीम धारण
एखादीता तोखमीचा पवरणाम व्यि्िावपि करण्याचा प्रयत्ि करिो आवण िी तोखीम धारण करूि त्याचे
पवरणाम ्ििुः सोसण्याचा विणथय घेिो. या ा ्ियं-विमा असे म्हणिाि.
उदीताहरण
एखादीते व्यिसाय केंद्र, त्यांच्या अिु भिािर आधावरि ्ििुःची छोटे िुक साि एका विविटट मयादीते पयंि
सोसण्याची क्षमिा

क्षाि घेऊि, िी तोखीम ्ििुःच धारण करण्याचा विणथय घेऊ िकिे .

3. तोखीम क्षपण आवण वियंत्रण

हा तोखीम टाळण्यापेक्षा अवधक व्यिहायथ आवण सुसंगि मागथ आहे . याचा अिथ िु कसाि घिण्याची
िक्यिा कमी करणे आवण/ककिा असे िु कसाि घिल्यास त्याच्या पवरणामांची िीव्रिा कमी करणे.
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महत्िाचे
घटिा घिण्याची िक्यिा कमी करण्याचे उपायांिा ‘िु कसाि प्रविबंध’ असे म्हणिाि. िु कसािीची
िीव्रिा कमी करणे या ा ‘िु कसाि क्षपण’ असे म्हणिाि.
तोखीम क्षपणामध्ये िु कसािीची िारंिावरिा आवण/ककिा आकार खा ी
कमी करणे यांचा समािेि होिो:

पैकी एक िा अिेक उपायांिी

a) विक्षण आवण प्रविक्षण, तसे कमथचाऱ्यांसाठी वियवमि ‘अस्ग्ििमि किायि’ करणे, िाहि
चा क, फोकथव फ्टचा क यांिा हे ल्मेट्स आवण आसिपट्टा इत्यादीती गोटटी िापरण्याचे पुरेसे
प्रविक्षण दीते णे.

याचे एक उदीताहरण म्हणते िाळे ि ताणाऱ्या मु ांिा कमी दीतताचे खाद्यपदीतािथ टाळण्या संबध
ं ी
विक्षण दीते णे.

b) पयािरणीय बदीत

घििूि आणणे, तसे ‘भौविक’ सुधारणा करणे, उदीता. दीतरिातांिा चांग ी

कु ुपे ककिा वखिकी ा गत आवण दीतारे बसिणे, चोरी िोधक वकिि आग िोधक घंटा ककिा
अस्ग्ििामक साधि बसिणे. प्रदीतू षण आवण आिाताची पािळी कमी करूि आपल्या

ोकांचे

आरोग्य सुधारण्यासाठी िासि उपाय योतू िकिे . म ेवरया प्रविबंधक औषध फिारूि
रोगाच्या प्रसारा ा प्रविबंध के ा ताऊ िकिो.

c) यंत्रे ककिा साधिे िापरिािा आवण अन्शय कामे करिािा धोकादीतायक ककिा अपायकारक
कायांमध्ये बदीत

तािाि.

उदीताहरणािथ, आरोग्यपूणथ तीिििै ी आवण योग्य त्या िेळे ा योग्य िे खाण्यामुळे आतारी
पिण्याच्या घटिा कमी करण्यास मदीति होिे .
d) विभाति, मा मत्तेमधी

विविध घटक एकत्र ठे िण्य ऐिती विविध ्िािांिर विखरूि ठे िणे

ही तोखीम करण्याची पद्धि आहे . तर एखाद्या वठकाणी एखादीती दीतु घथटिा घि ी िर सिथ
गोटटी एका वठकाणी ि ठे िल्यािे त्याचा पवरणाम कमी करिा येऊ िकिो.
उदीताहरणािथ, एखादीता कच्चा मा
त्यांच्यािी

विविध गोदीतामांमध्ये साठिूि िु कसाि कमी करू िकिो.

एखादीते तरी पूणप
थ णे िटट झा े िरी त्याचा पवरणाम बराच कमी होऊ िकिो.

4. तोखमीसाठी आर्शिक िरिूदीत
याचा संदीतभथ, घिू िकणाऱ्या िु कसािीसाठी आर्शिक िरिूदीत करण्यािी आहे .
a) ्ियं अिथ पुरिठ्याच्या आधारे धोका धारण यामध्ये कोणिे ही िु कसाि झाल्यास त्यािेळेस रक्कम
दीते णे अंिभूि
थ आहे . या प्रवक्रयेमध्ये सं्िा ्ििुःची तोखीम ्ििुःच उच िे आवण त्यासाठी

्ििुःच्याच वितोरीिूि ककिा कतािूि अिथ पुरिठा उप ब्ध करिे. या ाच ्ियं-विमा असे
म्हणिाि. सं्िा ्ििुःची तोखीम क्षपण पद्धिी िापरू िकिे ज्यािूि िु कसािीचा आघाि इिका
कमी असािा वक िो सं्िा सहि करू िके .
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b) धोका ह्िांिरण (Risk transfer)हा धोका धारण करण्याचे ण्याच्या ऐिती असणारा पयाय आहे .
धोका ह्िांिरणा मध्ये िु कसािीची तबाबदीतारी दीतु सऱ्या बातूकिे सोपि ी तािे . येिे योगायोगािे
घिणाऱ्या प्रसंगामुळे [ककिा संकटामुळे] होणारे िु कसाि दीतु सऱ्या बातूकिे ह्िांिवरि के े तािे.

विमा ही तोखीम ह्िांिरणाच्या अिेक महत्िाच्या पद्धिींपैकी एक पद्धि आहे , आवण त्यामुळे विमा
भरपाई च्या माध्यमािूि अविस््चििे ची तागा सुवि्चीिािे िे भरूि काढ ी तािे .
विमा (इन्श्युरन्शस) विरुद्ध आ्िासि (अ्युरन्शस)
इन्श्युरन्शस आवण अ्युरन्शस हे दीतोन्शहीही व्यापावरक कायथ करणाऱ्या कंपन्शयांकिू ि दीते ऊ के ी ताणारी
आर्शिक उत्पादीतिे आहे ि. ितीकच्या काळाि या दीतोन्शहीमधी
दीतोन्शहीचा अिथ काहीसा सारख्याच संदीतभाि

अंिर खूप अ्पटट झा े आहे आवण

ाि ा तािो. मात्र असे अस े िरीही, खा ी चचा

केल्याप्रमाणे दीतोन्शही मध्ये काही ढोबळ फरक आहे ि.

विमा म्हणते घिू िकणाऱ्या घटिे साठी चे संरक्षण िर आ्िासि (अ्युरन्शस) म्हणते अिी घटिा ती

घिणारच आहे अिा घटिेसाठी पुरि े े संरक्षण. विमा तोखमीसाठी संरक्षण पुरििो िर आ्िासि
(अ्युरन्शस) िक्की घिणाऱ्या घटिेसाठी पुरि े े संरक्षण उदीता, मृत्यू, तो िक्की आहे , केिळ त्याची
घिण्याची िेळ अविस््चि आहे . अ्युरन्शस पॉव सी आयुटयाच्या संरक्षणािी संबंवधि असिाि.
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आकृिी 4: विमाधारका ा विमा किा प्रकारे भरपाई करिो

एखाद्या व्यिीिे मोटार विमा के ा असे

एखादीती व्यिी दीतु घथटिाग्र्ि झा ी

िेव्हा िो दीतािा करिो

विमा कंपिी त्या व्यिीस भरपाई दीते िे
तोखीम ह्िांिरणाचे अन्शय काही प्रकार असिाि. उदीता तेव्हा एखादीती कंपिी एखाद्या समूहाचा भाग

असिे , िे व्हा तोखीम पा क कंपिीकिे ह्िांिवरि के ी तािे ती िु कसािीसाठी आर्शिक िरिूदीत
करिे.

अिा प्रकारे , विमा ही तोखीम ह्िांिरणा च्या अिेक पद्धिींपैकी केिळ एक पद्धि आहे .
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्ियं चाचणी 3
खा ी पैकी कोणिी तोखीम ह्िांिरणाची पद्धि आहे ?
I.

बँक तमा ठे ि

II. विमा

III. समभाग
IV. ्िािर मा मत्ता

D. तोखीम व्यि्िापिाचे साधि विमा
तेव्हा आपण तोखमीसंबध
ं ी बो ि असिो िे व्हा आपण प्रत्यक्ष घि ेल्या िु कसािी संबंधी बो ि िसिो
िर घिू िकणाऱ्या िु कसािी संबंधी बो ि असिो. अिाप्रकारे िे अपेवक्षि िु कसाि असिे . या अपेवक्षि
िु कसािीची ककमि म्हणते (ज्या ा तोखमीची ककमि असे म्हणिाि):
i.

ज्याच्या साठी विमा के ा आहे अिा िु कसाि करू िकणाऱ्या संकटाची िक्यिा

ii. पवरणाम्िरूप होऊ िकणारे िु कसािीची रक्कम ककिा आघाि
तोखमीचे मूल्य िक्यिा आवण िु कसािीची रक्कम यांच्या िेट प्रमाणाि िाढिे . असे अस े िरीही, तर
िु कसािीची रक्कम खूप मोठी असे
कमी असू िकिे.

िर, आवण घिण्याची िक्यिा कमी असे

िर, तोखमीचे मूल्य

आकृिी 5: विमा करण्यापूिी विचाराि घेण्याचे मुद्दे

1. विमा करण्यापूिी विचाराि घेण्याचे मुद्दे
विमा करायचा की िाही याचा विचार करिािा, आपण तोखीम ह्िांिवरि करण्याची ककमि आवण

िु कसाि सोसण्याची ककमि यांची िु िा करणे गरतेचे आहे . तोखीम ह्िांिवरि करण्याची ककमि
म्हणते – विमा हप्िा – ते मागी

उिाऱ्याि वदीतल्यािु सार काढ ा तािो. विमा करण्यासाठीची
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सिोत्तम स््ििी म्हणते तेव्हा िु कासािीची िक्यिा कमी आहे मात्र िु कसािीचा पवरणाम मात्र मोठा
आहे . अिा प्रसंगाि, विम्याच्या माध्यमािूि तोखीम ह्िांिरणाची ककमि (विमा हप्िा) खूप कमी
असे

आवण िु कसाि ्ििुः सोसण्याची ककमि मात्र खूप मोठी असे .

a) िोड्यासाठी ता्ि तोखीम घेऊ िका: तोखीम ह्िांिरणाची ककमि आवण त्याचे मूल्य
यांच्याि समाधािकारक संबध
ं अस ा पावहते.

उदीताहरण
एखाद्या साध्या बॉ पेिाचा विमा करण्याि काही अिथ िाही
b) िुम्ही तेव्हढे िु कसाि सहि करू िकिा त्यापेक्षा अवधक तोखीम घेऊ िका: एखाद्या प्रसंगाचा
पवरणाम म्हणूि िुम्हा ा असे िु कसाि सोसािे

ागणार असे

की ते िुम्हा ा वदीतिाळखोरी

पयंि पोहोचिे , िर िी तोखीम धारण करणे ि्िुविटठ आवण योग्य होणार िाही.
उदीताहरण
तर एखादीता खूप मोठा िे

िुद्धीकरण करणारा कारखािा िटट झा ा ककिा त्याचे िु कसाि झा े

िर? कंपिी िे िुकसाि सहि करू िके ?
c) तोखमीची होऊ िकणारी विटपत्तीचा काळतीपूिथक विचार करा: ज्या मा मत्तांच्या
िु कसािीची िक्यिा (िारंिावरिा) कमी असे
िेळी त्यांचा विमा करणे सिोत्तम होय.

पण गांभीयथ अवधक असे

(आघाि) अिा

उदीताहरण
उदीताहरणािथ, एखाद्या ा अंिराळयािाचा विमा ि करणे परििू िकिे का?
्ियं चाचणी 4
खा ी पैकी कोणत्या घटिेि विमा आि्यक आहे ?
I.

कुटु ं बािी

एकमे ि वमळििी व्यिी आकस््मक मरण पाििे .

II. एखाद्या व्यिीचे पैिाचे पाकीट हरििे
III. समभागांच्या वकमिी को मििाि

IV. एखाद्या घराचे मूल्य िैसर्शगक पिझिीमुळे गमाििे
E. समातािी

विम्याची भूवमका

दीते िाच्या आर्शिक विकासाि विमा कंपन्शया महत्िाची भूवमका बताििाि. त्या दीते िाची संपत्ती सुरवक्षि

ठे िणे आवण संरवक्षि करण्याची खात्री दीते िाि अिा अिािे महत्िपूणथ योगदीताि दीते ि आहे ि. त्यांची काही
योगदीतािे खा ी वदीत ी आहे ि.
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a) त्यांच्या गुंििणुकीमुळे समाता ा मोठ्या प्रमाणाि फायदीता होिो. विमा हप्त्यांच्या ्िरुपाि
मोठ्या प्रमाणाि रक्कम गोळा करणे आवण त्यांचा संचय करणे ही विमा कंपिीची िाकदीत
असिे.

b) या रक्कमा गोळा करूि आवण पॉव सीधारकांच्या वहिासाठी तपल्या तािाि. विमा कंपन्शयांिी
हा पै ू ध्यािाि ठे िूि त्यांचे या विधी संबध
ं ीचे सिथ विणथय अिा प्रकारे करणे आि्यक असिे
की ज्याद्वारे समाताचे वहि तप े ताई . हे त्यांच्या गुंििणुकी संदीतभाि सुद्धा

ागू आहे .

याचमुळे यि्िी विमा कंपन्शया अविस््चि अिा वठकाणी उदीता. ्टॉक्स आवण समभाग यामध्ये
पैसे गुंििि िाहीि.

c) विम्याच्या यंत्रणेमुळे व्यिी, कुटु ं ब, उद्योग, आवण व्यापार आवण समात आवण एकूणच राटट्र

यांिा असंख्य प्रत्यक्ष आवण अप्रत्यक्ष फायदीते होिाि. व्यिी आवण कंपन्शया अिा दीतोन्शही
प्रकारच्या घटकांिा अपघािाच्या प्रसंगाि ककिा अघटीि प्रसंगाि संरक्षण पुरिल्यामुळे िेट
फायदीता वमळिो. अिा प्रकारे , विमा एका अिािे , उद्योगािी
पुढी

भांिि ाचे संरक्षण करिो आवण

वि्िारासाठी आवण व्यिसाय आवण उद्योगाच्या विकासासाठी भांिि

उप ब्ध करिो.

d) विम्यामुळे एखाद्याच्या भविटयाविषयीची भीिी, कचिा आवण काळती दीतू र होिे आवण अिाप्रकारे

व्यिसायाि मुि भांिि ाची गुंििणूक प्रोत्सावहि के ी तािे आवण अस््ित्िाि असेल्या

संसाधिांचा कायथक्षाम िापर िाढि ा तािो. अिाप्रकारे विमा व्यापावरक आवण औद्योवगक
विकासासाठी प्रोत्साहि दीते ऊि रोतगाराच्या संधी विमाण करिो आवण त्याद्वारे सिि
अिथव्यि्िा आवण राटट्रीय उत्पादीति िाढिण्याि योगदीताि दीते िो.

e) तोपयंि एखादीती मा मत्ता विमा करण्यायोग्य संकटाच्या िुकसािीपासूि ककिा हािीपासूि

संरवक्षि के ी ताि िाही िोपयंि कोणिीही बँक ककिा आर्शिक सं्िा त्या मा मत्तेिर कतथ

दीते ऊ करि िाही. त्यांच्यापैकी बहु िांि सं्िा िारण सुरक्षा म्हणूि विमा पॉव सी प्रदीताि
करण्याचा आग्रह करिाि.

f) तोखीम ्िीकारण्यापूिी विमाकिे िज्ञ अवभयंिे आवण अन्शय िज्ञांकिू ि मा मत्तेचे सिेक्षण
करूि घेिाि. िे केिळ तोखमीची मूल्यांकिाच्या उद्देिािे विधारण करि िाहीि िर विमा

धारका ा सुद्द्द्धा तोखामीमध्ये विविध सुधारणा सुचििाि, ज्यामुळे विमा हप्त्याचा दीतर कमी
होऊ िकिो.

g) वियाि, विकपग आवण बँककग यांच्या बरोबरीिे परकीय च ि वमळिणारा उद्योग म्हणूि विमा
उद्योगा ा दीतता वदीत ा तािो. भारिीय विमाकिे 30 पेक्षा आधी दीते िांि काम करिाि. त्यांच्या
कायािूि परकीय च ि वमळिे आवण िे अदृ्य वियािीचे प्रविविवधत्ि करिाि.

h) विमाकिे आगीपासूि िु कसाि प्रविबंधक, कागो िु कसाि प्रविबंधक, औद्योवगक सुरक्षा आवण
र्िे सुरक्षा अिा अिेक एतन्शसीत आवण सं्िांबरोबर तोि े े असिाि.
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मावहिी
विमा आवण सामावतक सुरक्षा
a) सामावतक सुरक्षा ही िासिाचे किथव्य आहे या ा आिा मान्शयिा वमळा ी आहे . िासिाद्वारे या
उद्देिािे पावरि के े े विविध कायदीते यांच्यामध्ये बंधिकारक असल्यािे ककिा ्ििुःहू ि सामावतक
सुरक्षेचे साधि म्हणूि विम्याच्या िापराचा समािेि के ा तािो. केंद्र सरकार आवण राज्य सरकार

काही सामावतक सुरक्षा योतिांच्या अंिगथि विमा हप्िे भरूि आप ी सामावतक िचिबद्धिा पूणथ
करिाि. कमथचारी राज्य विमा कायदीता, 1948 च्या िरिुदीती िु सार कमथचारी राज्य विमा महामंिळ
आतारपण, अपंगत्ि, बाळं िपण आवण मृत्यू यासाठी औद्योवगक कमथचारी आवण त्यांची कुटु ं बीय

असे ज्या विमाधारक व्यिी असिाि त्यांिा रक्कम दीते िे. ही योतिा केंद्र िासिािे सूवचि के ेल्या
काही ठराविक औद्योवगक क्षेत्रांमध्ये कायथरि असिे .

b) िासिाद्वारे प्रायोवति सुरक्षा योतिांमध्ये विमा महत्िाचा भूवमका विभाििो. पीक विमा
योतिा(RKBY) खूप सामावतक महत्ि असणारी योतिा आहे . या योतिेमुळे केिळ विमा धारक
िेिकऱ्यांिाच फायदीता होिो असे िव्हे िर समाता ासुद्धा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष वरत्या फायदीता होिो.

c) व्यापावरक ित्िािर चा णाऱ्या सिथ ग्रामीण विमा योतिा िेिटी ग्रामीण कुटु ं बांिा सामावतक सुरक्षा
पुरिण्यासाठी ियार केल्या गेल्या आहे ि.

d) या सरकारी योतिांिा आधार दीते ण्यावििाय विमा उद्योग ्ििुः व्यापावरक ित्िािर विमा संरक्षण

पुरििो ज्याचा अंविम उद्देि सामावतक सुरक्षा हाच असिो. उदीताहरण: तििा व्यविगि अपघाि
विमा योतिा, ति आरोग्य योतिा इत्यादीती.

्ियं चाचणी 5
खा ी पैकी कोणिी योतिा विमाकत्याद्वारे राबि ी तािे आवण िासिाद्वारे प्रायोवति के ी ताि
िाही?
I.

कमथचारी राज्य विमा महामंिळ

II. वपक विमा योतिा
III. ति आरोग्य
IV. िरी

पैकी सिथ

सारांि



विमा म्हणते तोखीम संचय करूि तोखीम ह्िांिरण.

व्यापावरक विमा व्यिसाय आत ज्या ्िरुपाि के ा तािो त्याची पाळे मुळे
कॉफी हाउस पयंि ताऊि पोहोचिाि.



विमा रचिे मध्ये खा ी

घटकांचा समािेि असिो:
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ंिि येिी ,

ॉइिस

 मा मत्ता,
 तोखीम,
 संकट,
 करार,

 विमाकिा आवण
 विमाधारक


तेव्हा समाि तोखमींिा सामोऱ्या ताणाऱ्या समाि मा मत्ता असणारे
एका संचयाि योगदीताि दीते िाि त्या ा संचयि असे म्हणिाि.



ोक एकवत्रि रक्कमांच्या

विम्यावििाय िापर ी ताणारी अन्शय तोखीम व्यि्िापि िंत्रांमध्ये खा ी
होिो:

 तोखीम टाळणे,

 तोखीम वियंत्रण,
 तोखीम धारण,

 तोखीम अिथ िरिूदीत आवण
 तोखीम ह्िांिरण


विम्याचे काही महत्िाचे वियम असे आहे ि:

 वतिके गमािणे िुम्हा ा परििू िकिे त्यापेक्षा अवधक तोखीम घेऊ िका,
 तोखमीचे पवरणाम काळतीपूिथक िपासा आवण
 छोट्या गोटटीसाठी ता्ि तोखीम घेऊ िका
महत्िाच्या संज्ञा
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

तोखीम
संचयि
मा मत्ता
तोखमीचे ओझे
तोखीम टाळणे
तोखीम वियंत्रण
तोखीम धारण
तोखीम अिथ िरिूदीत
तोखीम ह्िांिरण

्ियं चाचणीची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे II.
भारिाचे आयआरिीए भारिािी

विमा उद्योगाचे वियंत्रक आहे ि.
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गोटटींचा समािेि

उत्तर 2
योग्य पयाय आहे III.
भविटयािी
आहे .

संभाव्य िुकसािीसाठी राखीि रक्कम बातू ा काढण्याची गरत हे तोखमीचे दीतु य्यम ओझे

उत्तर 3
योग्य पयाय आहे II.
विमा ही तोखीम ह्िांिरणाची पद्धि आहे .
उत्तर 4
योग्य पयाय आहे I.
कुटु ं बािी

वमळित्या व्यिीचा अका ी मृत्यू झाल्यािे संपूणथ कुटु ं बा ा त्रास सहि करािा

प्रकारच्या घटिापासूि कुटु ं बा ा िाचिण्यासाठी तीिि विमा विकि घेण्यास प्रिृत्त करिाि.
उत्तर 5
योग्य पयाय आहे III.
ति आरोग्य विमा योतिा िासिा द्वारे प्रयायोवति िाही िर िी विमाकत्याद्वारे राबि ी तािे .
्ियं परीक्षण प्र्ि
प्र्ि 1
संचयिा द्वारे तोखीम ह्िांिरण म्हणते ________.
I.

बचि

II. गुंििणूक
III. विमा

IV. तोखीम िमि
प्र्ि 2
तोखीम घिण्याची िक्यिा कमी करण्याच्या उपायांिा _____म्हणिाि.
I.

तोखीम धारण

II. िु कसाि प्रविबंधि

III. तोखीम ह्िांिरण
IV. तोखीम टाळणे
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ागणे अिा

प्र्ि 3
विमाकत्याकिे तोखीम ह्िांिवरि करण्यामुळे, ___________िक्य होिे.
I.

मा मत्तेबाबि विटकाळतीपणे

II. िु कसािीच्या प्रसंगाि विम्यािूि पैसे कमािणे

III. आपल्या मा मत्तांिा अस े ा संभाव्य तोखीमीकिे दीतु थक्ष करणे
IV. आपल्या मिाची िांििा राखिा येिे आवण आपल्या व्यिसायािर

क्ष केंवद्रि करणे

प्र्ि 4
आधुविक विम्याच्या व्यिसायाची पाळे मुळे __________पयंि पोहोचिाि.
I.

तहाताचा विमा
ॉइिस

II.

III. ऱ्होिस

IV. मल्होत्रा सवमिी
प्र्ि 5
विम्याच्या संदीतभाि तोखीम धारण’ म्हणते अिी पवरस््ििी ज्याि _____.
I.

िु कसाि ककिा हािीची िक्यिा िसिे

II. िु कसाि विमाण करणाऱ्या घटिे ा काही मूल्य िसिे
III. मा मत्ता विमा संरवक्षि के े ी असिे

IV. एखादीता िी तोखीम आवण त्याचे पवरणाम सहि करण्याचे ठरििो
प्र्ि 6
खा ी
I.

पैकी कोणिे विधाि सत्य आहे ?

विमा मा मत्तेचे संरक्षण करिो

II. विमा त्याचे िु कसाि प्रविबंधि करिो

III. विम्यामुळे िु कसािीच्या िक्यिा कमी होिाि

IV. तेव्हा मा मत्तेचे िु कसाि होिे िे व्हा विमा भरपाई दीते िो
प्र्ि 7
प्रत्येकी 20000 रुपये मुल्यांकि असणाऱ्या 400 घरांपक
ै ी, सरासरी 4 घरे प्रवििषी तळिाि आवण

त्यांचे एकवत्रि िुकसाि रुपये 80000 असिे . हे िु कसाि भरूि काढण्यासाठी प्रत्यके घरामागे वकिी
िार्शषक िगथणी काढािी
I.

ागे ?

रुपये 100/-

II. रुपये200/-
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III. रुपये80/-

IV. रुपये400/प्र्ि 8
खा ी पैकी कोणिी विधािे सत्य आहे ि?
ोकांचे िु कसाि ‘असंख्य’

ोकांिी िाटू ि घेण्याची पद्धि

III. विमा म्हणते ‘असंख्य’ ोकांचे िु कसाि काही ‘िोड्या’

ोकांिी िाटू ि घेण्याची पद्धि

I.

विमा म्हणते काही ‘िोड्या’

II. विमा म्हणते एका व्यिीची तोखीम दीतु सऱ्या व्यिीकिे ह्िांिवरि करणे
IV. विमा म्हणते काही िोड्या

ोकांचा फायदीता असंख्य

ोकांिा ह्िांिवरि करण्याची पद्धि

प्र्ि 9
एखाद्या मा मत्तेची तोखीम ्िीकारण्यापूिी विमाकिे विचे सिेक्षण आवण विरक्षण का करूि घेिाि?
I.

दीतर ठरिण्याच्या उद्देिािे तोखीम विधारण करण्यासाठी

II. विमाधारकािे िी मा मत्ता किाप्रकारे विकि घेि ी हे पाहण्यासाठी

III. हे पाहण्यासाठी की अन्शय विमाकत्यांिी सुद्धा िी मा मत्ता विरीक्षण के ी आहे का
IV. हे पाहण्यासाठी की िेतारची मा मत्ता सुद्धा विमा संरवक्षि करिा येई
प्र्ि 10
खा ी पैकी कोणिा पयाय विम्याची प्रवक्रया उत्कृटट्प्रकारे िणथि करिो?
I.

काही िोड्या

II. काही िोड्या

ोकांद्वारे अिेकांचे िुकसाि िाटू ि घेणे
ोकांचे िु कसाि अिेकांिी िाटू ि घेणे

III. एकािे काही िोड्या

ोकांचे िु कसाि िाटू ि घेणे

IV. सबवसिी च्या माध्यमािूि िुकसाि िाटू ि घेणे
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का

्ियं-पवरक्षणाच्या प्र्िांची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे III.
तोखीम संचयिा द्वारे तोखीम ह्िांिरण या ा विमा असे म्हणिाि.
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे II.
तोखीम घिण्याची िक्यिा कमी करण्याच्या उपायांिा िुकसाि प्रविबंधि उपाय असे म्हणिाि.
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे IV.
विमाकत्याकिे तोखीम ह्िांिवरि करूि, मिाची िांििा राखिा येिे आवण आपल्या व्यिसायाचे
अवधक चांगल्याप्रकारे वियोति करिा येिे.
उत्तर 4
योग्य पयाय आहे II.
आधुविक विम्याच्या व्यिसायाची पाळे मुळे

ॉइिस पयंि ताऊि पोहोचिाि.

उत्तर 5
योग्य पयाय आहे IV.
विम्याच्या संदीतभाि ‘तोखीम धारण म्हणते अिी पवरस््ििी ज्याि एखादीता तोखीम आवण त्याचे पवरणाम
सहि करण्याचे ठरििो.
उत्तर 6
योग्य पयाय आहे IV.
तेव्हा मा मत्तेचे िु कसाि होिे िे व्हा विमा भरपाई दीते िो.
उत्तर 7
योग्य पयाय आहे II.
प्रत्येक घरासाठी रुअये 200 िगथणीिूि िु कसाि संरवक्षि होई .
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उत्तर 8
योग्य पयाय आहे I.
विमा म्हणते काही ‘िोड्या’

ोकांचे िु कसाि ‘असंख्य’

ोकांिी िाटू ि घेण्याची पद्धि.

उत्तर 9
योग्य पयाय आहे I.
तोखीम ्िीकारण्यापूिी विमाकिे दीतर विधारण करण्याच्या उद्देिािे मा मत्तेचे सिेक्षण आवण विरीक्षण
करूि घेिाि.
उत्तर 10
योग्य पयाय आहे II.
िु कसािी ा सामोरे ताणाऱ्या काही िोड्या
सामोरे ताणाऱ्या

ोकांचे िु कसाि, ििाच प्रकारच्या घटिा / पवरस््ििी ा

ोकांमध्ये िाटू ि घेण्याच्या प्रवक्रये ा विमा असे म्हणिाि.
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प्रकरण 2
ग्राहक सेिा
प्रकरणाची ओळख
या प्रकरणामध्ये िुम्ही ग्राहक सेिच
े े महत्ि समतूि घ्या . ग्राहकांिा सेिा पुराविण्यािी

प्रविविधींची भूवमका विका . विमा पॉव सीधारकांसाठी उप ब्ध असणाऱ्या विविध िक्रार

वििारण यंत्रणा समतूि घ्या . त्यावििाय िुम्ही ग्राहकाबरोबर कसे संबध
ं प्र्िावपि करायचे
आवण संिादीत साधायचा हे सुद्धा विका .

विकण्याची फव िे
A. ग्राहक सेिा – साधारण संकल्पिा
B. ग्राहकांिा सेिा पुरिण्यािी
C. िक्रार वििारण

विमा प्रविविधींची भूवमका

D. संिादीत प्रवक्रया

E. अ-मौवखक संिादीत
F. िैविक ििथि

हे प्रकरण अभ्यास केल्यािंिर, िुम्ही हे करू िक ा पावहतेि:
1. ग्राहक सेिच
े े महत्ि विषदीत करणे
2. सेिच्े या दीततासंबंधी िणथि करणे
3. विमा उद्योगािी

सेिा या विषयाचे महत्ि िपासणे

4. उत्तम सेिा दीते ण्यािी
5. विमा क्षेत्रािी

विमा प्रविविधीच्या भूवमकेविषयी चचा करणे

िक्रार वििारण यंत्रणेचे अि ोकि

6. संिादीताची प्रवक्रया वििरण करणे

7. अ-मौवखक संिादीताचे महत्ि प्रदीतर्शिि करणे
8. विफारस के े े िैविक ििथि
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A. ग्राहक सेिा – साधारण संकल्पिा
1. ग्राहक सेिा का?
ग्राहक हे व्यिसायाचे अन्शिदीतािे असिाि, आवण कोणत्याही सं्िे ा त्यांच्यािी विर्शिकारपणे
िागणे परििू िकि िाही. विमा क्षेत्रामध्ये ग्राहक सेिा आवण िािे संबध
ं यांची भूवमका अन्शय
कोणत्याही उत्पादीतिांपेक्षा खूप संिदीत
े ििी

असिे .

विमा ही सेिा आहे आवण अन्शय उत्पादीतिांपेक्षा िेगळी आहे हे च याचे कारण आहे .
आिा आपण हे पाहू की एखादीती कार विकि घेणे आवण विमा विकि घेणे याि काय फरक आहे .
कार

कारचा विमा

ही एक मूिथ ि्िू आहे , ती पाहिा भविटयाि एखाद्या अपघािाि कारचे होऊ िकणारे

येिे, विची टे ्ट ड्राईव्ह करिा येिे िु कसाि ककिा हािीची भरपाई करण्याचा करार
आवण विचा अिु भि घेिा येिो.

असिो. कोणीही दीतु दीतैिी घटिा घिल्यावििाय विम्याचा
फायदीता अिु भिू िकि िाही.

कार खरे दीती करिािा ग्राहकाची मौत विम्याची खरे दीती िाबििोब वमळणाऱ्या आिंदीताच्या
मता करण्याची अपेक्षा असिे . हा अपेक्षेच्या आधारािर होि िसिे , िर िक्यिेिी
अिु भि

खरा

असिो

समतण्यास सोपा असिो.

आवण दीतु दीतैिी घटिेची भीिी ककिा काळती ही त्याचा आधार
असिो.

कोणीही विमा ग्राहक अिा पवरस््ििीची आिा करणार
िाही ज्याि विम्याचे फायदीते वमळू िकिी .

कार, असेम्ब् ी

ाईििर बिि ी विम्यामध्ये असे पवह े तािे की उत्पादीति आवण िापर हे

तािे, िोरूम मध्ये विक ी तािे
आवण र्त्यािर िापर ी तािे .

बिणे, विकणे, आवण िापरणे या

एकाच िेळी घिि असिे . हे एकाच िेळी बिणे आवण
िापर हे सिथ सेिांचे खास िैविटट्य आहे .

विन्शही प्रवक्रया िीि िेगळ्या वठकाणी
घििाि.

ग्राहक प्रत्यक्षाि ते अिु भििो िे म्हणते सेिच
े ा अिु भि. तर िो पुरेसा समाधाि दीते णारा िसे
िर, त्यािूि असमाधाि विमाण होिे. तर सेिा अपेक्षेपेक्षा चांग ी असे
होई . प्रत्येक सं्िेचे

क्ष्य ग्राकांचा आिंदीत हे अस े पावहते.
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िर ग्राहक आिंदीती

2. सेिच
े ा दीतता
ग्राहकांिा उच्च दीतताची सेिा दीते णे आवण ग्राहका ा आिंदीत दीते णे हे विमा कंपन्शया आवण त्यांचे
कमथचारी, याि प्रविविधी सुद्धा येिाि, यांच्यासाठी हे आि्यक असिे .
पण उच्च दीतताची सेिा म्हणते काय? त्याची
सेिा दीतता संबध
ं ीचे प्रवसध्दीत मॉिे

क्षणे कोणिी?

[“SERVQUAL’िािाचे] आपल्या काही अंिदृथ टटी दीते ऊ

िकिे . िे सेिा दीतता संबध
ं ी पाच दीतिथक ठळक पणे सांगिे :

a) वि्िासाहथ िा: आ्िावसि के े ी सेिा अि ंबि
ू राहण्या योग्य आवण अचूकपणे

दीते ण्याची क्षमिा. बहु िांि ग्राहक सेिा दीतताच्या पाच आयामांपक
ै ी वि्िासाहथ िा हा
सिाि महत्िाचा आयाम माििाि. याच्या आधारािर वि्िास विमाण होिो.

b) संिदीत
े ििी िा: म्हणते सेिा दीते णाऱ्या कमथचाऱ्यांची ग्राहकांिा मदीति करणे आवण
त्याच्या गरतांिा ित्परिे िे प्रविसादीत दीते णे यासाठीची इच्छाििी आवण क्षमिा. िी सेिा
दीते ण्याचा िेग, अचूकिा, आवण िृत्ती अिा

क्षणांमधूि मोत ी ताऊ िकिे .

c) आ्िासि: म्हणते सेिा प्रदीतात्यांचे ज्ञाि, चुणचुणीिपणा, सौतन्शय आवण कमथचाऱ्याची
वि्िास आवण आत्मवि्िास विमाण करण्याची क्षमिा. त्या पूणथ करण्याची क्षमिा
त्याच्याि आहे याबद्द

ग्राहकाच्या मुल्यांकिािूि समतू िकिे . कमथचाऱ्यािे

त्याच्याि आहे का, याबद्द

ग्राहकाच्या मुल्यांकिािूि समतू िकिे.

ग्राहकाच्या गरता किा प्रकारे समतूि घेिल्या आहे ि त्या पूणथ करण्याची क्षमिा

d) समिेदीतिा: याचे िणथि व्यविगि

क्ष असे के े तािे . िे ग्राहकाची काळती घेण्याची

सिय आवण त्याच्याकिे पुरि े े व्यविगि

क्ष यािूि वदीतसू िकिे.

e) मूिथ ्िरूप: म्हणते आसपासचे भौविक घटक ते ग्राहक पाहू , ऐकू िकिो आवण ्पिथ

करू िकिो. उदीताहरणािथ, विमा कंपिीच्या काया या ा भेट वदीतल्यािंिर त्याचे
्िाि, त्याची रचिा, ्िच्छिा, वि्ि आवण उच्च व्यािसावयकिा या गोटटी ग्राहकािर

चांग ा प्रभाि विमाण करिाि. भौविक गोटटी खास करूि महत्िाच्या बििाि कारण

त्या सेिा अिु भिण्यापुिी प्रिमदीतिथिी आवण िंिर सुद्धा दीतीघथकाळ प्रभाि विमाण
करिाि.
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3. ग्राहक सेिा आवण विमा
विमा उद्योगािी

कोणत्याही प्रविियि विक्रेत्या ा विचारा की त्या ा त्या उं चीिर पोहोचणे

आवण वटकूि राहणे कसे तम े. िुम्हा ा बहु िेकांकिू ि सारखेच उत्तर वमळे , की त्यांच्या

सध्याच्या ग्राहकांकिू ि वमळा े े सहकायथ आवण समिथि यांच्या आधारािर िे त्यांचा व्यिसाय
उभा करू िक े.
िुम्हा ा हे सुद्धा

क्षाि येई

की त्यांच्या उत्पन्शिामधी

मोठा भाग करारांच्या ििीकरणािूि

येिो. त्यांचे ग्राहक हे त्यांिा ििे ग्राहक दीते णारे ्त्रोि असिाि.
त्यांच्या यिाचे रह्य काय आहे ?

बहु िांिी उत्तर असे , त्यांच्या ग्राहकांिा सेिा दीते ण्याबाबि अस े ी त्यांची िचिबद्धिा.
ग्राहका ा आिंदीती ठे िण्यािे प्रविविधी आवण कंपिी ा कसा फायदीता होिो?
या प्र्िाचे उत्तर दीते ण्यासाठी, ग्राहकाच्या तीिि मूल्याकिे पाहणे सयुविक ठरे .
ग्राहकाचे तीििका

मूल्य म्हणते ग्राहकािी दीतीघथका ीि भक्कम संबंधािूि वमळा ेल्या

आर्शिक फायद्यांची बेरीत.

आकृिी 1 : ग्राहक तीििका

मूल्य

सेिा दीते णारा आवण ग्राहकािी घविटठ संबध
ं विमाण करणारा प्रविविधी, पि आवण ब्रँि मूल्य
विमाण करिो ज्याचा उपयोग व्यिसायाच्या िाढीसाठी होिो.
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्ियं चाचणी 1
ग्राहकाचे तीििका
I.

मूल्य म्हणते काय?

ग्राहकाच्या आयुटयाि त्या ा सेिा दीते ण्यासाठी

ाग े ा खचथ

II. ग्राहकािे वदीत ेल्या व्यिसायािरूि त्या ा वदीत े ी श्रेणी

III. ग्राहकाबरोबर दीतीघथका ीि संबंध विमाण करूि वमळििा येिी
IV. ग्राहका ा दीते िा येई

असा अवधकिम विमा
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अिा फायद्यांची बे रीत

B. उत्तम ग्राहक सेिा दीते ण्यािी

विमा प्रविविधीची भूवमका

आिा आपण असे पाहू की प्रविविधी, ग्राहका ा उत्तम सेिा किाप्रकारे दीते ऊ िकिो. ही भूवमका
विक्रीच्या टप्प्यािर सुरु होिे आवण कराराच्या का ािधीि चा ू राहिे आवण याि खा ी
पायऱ्या अंिभूि
थ असिाि. आिा आपण करारामधी
पायरीिर करण्याची भूवमका समतािूि घेऊ.

काही मै ाचे दीतगि आवण त्या प्रत्येक

1. विक्री – उत्तम सल् ा
सेिच
े ी पवह ी संधी म्हणते विक्रीचा क्षण. साधारण विम्याच्या खरे दीती मधी
िातूक मुद्दा म्हणते खरे दीती करण्याची किचाची रक्कम [विमा आ्िावसि].
येिे एक मु भूि आक ि

अिेक मुद्यांपक
ै ी

क्षाि ठे िणे महत्िाचे असिे की – तोखीम अन्शय प्रकारे

व्यि्िावपि के ी ताऊ िकि असे

िर विम्याची विफारस करू िये. विमाधारकािे या

गोटटीची खात्री के ी पावहते की विम्याच्या ककमिीपेक्षा अपेवक्षि िुकसाि (विमा आ्िावसि)
मोठे अस े पावहते. विमा हप्त्याची रक्कम होऊ िकणाऱ्या िु कासािापेक्षा मोठी असे
तोखीम धारण करण्याचा सल् ा दीते णे योग्य होई .

दीतु सऱ्या बातू ा, एखाद्या संभाव्य घटिेमुळे आर्शिक बोता विमाण होणार असे
घटिा विमा आ्िावसि करणे िहाणपणाचे ठरिे.

िर,

िर, अिी

विमा आि्यक आहे ककिा िाही हे पवरस््ििीिर. संकटामुळे मा मत्ते ा होणाऱ्या िुकसािीची
िगण्य असे

िर, एखादीता विमा करण्यापेक्षा िी तोखीम धारण करे . त्याच प्रमाणे तर िी

ि्िू िगण्य असे

िर, एखादीता विचा विमा करणार िाही.

उदीताहरण
िेहेमी पूर येणाऱ्या भागाि राहणाऱ्या घर मा कािे, पुरासाठी विमा किच घेिल्यास िे उपयुि
होई .

दीतु सऱ्या बातू ा, घराचा मा क अिा वठकाणी राहि असे

तेिे पुराचा धोका िगण्य आहे , िे िे

विमा किच घेण्याची आि्यकिा िसे .
भारिाि, विसऱ्या बातूच्या तोखमीसाठी विमा मोटार िाहि विमा करणे कायद्यािे बं धिकारक
आहे . अिा बाबिीि, एखाद्या ा विमा गरतेचा आहे ककिा िाही ही चचा विरिथक आहे .
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तर कोणा ा सािथतविक र्त्यांिरूि िाहि चा िायचे असे

िर त्यािे विसऱ्या बातूचा विमा

के ा पावहते कारण िसे करणे अवििायथ आहे . त्याचबरोबर कारचे ्ििुःचे होऊ िकणारे
िु कसाि विमा आ्िावसि करणे तरी अवििायथ िस े िरी समंतसपणाचे ठरे .
तर िक्यिेिी

िु कसािीचा काही भाग एखादीता उच ू िकि असे

िर, विमाधारकासाठी

ितािटी चा विमा विििणे आर्शिक दृटट्या सोयीचे असे . एखाद्या कॉपोरे ट ग्राहकाच्या विविध
गरता असू िकिाि, अगदीती कारखािा,

ोक, कार, दीते यिा उदीतभि इत्यादीती, या सिांसाठी

त्या ा विमा किच आवण पॉव सीसंबध
ं ी योग्य सल्ल्याची गरत असिे .
बहु िांि साधारण विमा पॉव सी ढोबळमािािे दीतोि प्रकाराि मोििाि:
 विविटट संकटासाठी च्या पॉव सी
 सम्ि तोखमी पॉव सी

दीतु सऱ्या क्रमांकाच्या पॉव सी अवधक महाग असिाि कारण त्या पॉव सीमधूि ि िगळ े े, सिथ
प्रकारचे िुकसाि आ्िावसि करिाि. पॉव सी मध्ये उल् ेवखि असणाऱ्या संकटांद्वारे

िु कसािीच्या सिावधक िक्यिा असणारी कारणे विमा आ्िावसि के ी तािाि आवण त्यामुळे

‘विविटट संकटांसाठीच्या’ पॉव सी अवधक फायदीते िीर असू िकिाि, कारण यामुळे विमा हप्िा
िाचू िकिो आवण विमाधारका ा आि्यकिे िुसार किच प्राप्ि होिे.

विमा प्रविविधी िे व्हाच त्याचे ििथि वमळिणे सुरु करिो तेव्हा िो एखाद्या बाबिीि सर्शित्तम
सल् ा दीते िो. प्रविविधीिे हे

आहे , असे एखाद्या ा िाटे

क्षाि ठे िािे की, तोखीम हािाळण्याचे केिळ विमा हे च एक साधि

पण तोखीम धारण, ककिा िु कसाि प्रविबंध यासारखी िंत्रे

विम्याची ककमि कमी करण्यासाठीचे पयाय म्हणूि उप ब्ध असिाि.

विमाधारकाच्या दृटटीकोिािूि विम्यासंबध
ं ीचे उवचि प्र्ि उदीताहरणादीताख
 ितािटी

असे असू िकिाि:

क्षाि घेिा, वकिी विमा हप्िा िाचि ा ताऊ िकिो?

 िु कसाि प्रविबंध उपक्रमािंिर वकिी विमा हप्िा कमी होऊ िकिो?
साधारण विमा विक्रेिा म्हणूि एखाद्या ग्राहका ा भेटिािा प्रविविधीिे ्ििुः ा असा प्र्ि
विचार ा पावहते की ग्राहकाच्या संदीतभाि त्याची भूवमका काय आहे . िो िे िे केिळ विक्री

करण्यासाठी ताि आहे की एक प्रविक्षक आवण एक भागीदीतार बिूि त्याच्या तोखमी प्रभािीपणे
व्यि्िावपि करण्यासाठी मदीति करणार आहे ?
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ग्राहकाचा दृटटीकोि िेगळा असिो. खचथ के ेल्या प्रत्येक रुपयािूि अवधकावधक विमा
वमळिायचा असा त्याचा हे िू िसिो, िर तोखीम हािाळण्याची ककमि कमी किी करिा येई
हे पहाि असिो.

अन्शय िब्दीताि सांगायचे िर विमा प्रविविधीची भूवमका सामान्शय विक्रेत्यापेक्षा िेगळी असिे . िो

तोखीम विधारक अस ा पावहते, अंि ेखक, तोखीम व्यि्िापि सल् ागार, अपेक्षािुरूप
उपाय ियार करणारा आवण वि्िासाहथिा विमाण करूि आवण दीतीघथका ीि संबंधांच्या
आधारािर िािे विमाण करणारा हे सिथ त्याच्यामध्ये सामाि े े अस े पावहते.
2. प्र्िािाची पायरी
प्रविविधीिे ग्राहका ा प्र्िािाचा फॉमथ भरण्यास मदीति के ी पावहते. विमाधारकािे त्यामध्ये

के ेल्या विधािांची तबाबदीतारी ्िीकारणे आि्यक असिे . प्रकरण 5 मध्ये प्र्िाि फॉमथच्या
ठळक िैविटट्यांसब
ं ंधी चचा के ी आहे .
प्र्िाि फॉमथ मधी

िपिी

भरिािा प्रत्येक प्र्िा ा प्र्िािकािे काय उत्तर द्यािे हे

प्रविविधीिे विषदीत करणे आवण ्पटट करणे अवििय महत्िाचे आहे . विमा हक्काच्या प्रसंगाि,

योग्य आवण संपूणथ मावहिी दीते ण्याि अपयि आ े िर त्यामुळे संपूणथ विमा हक्क प्रभािहीि होऊ
िकिो.

काही िेळा काही पॉव सी पूणथ करण्यासाठी ता्िीच्या मावहिीची आि्यकिा िाटू िकिे .

अिा िेळी, कंपिी िेट ककिा प्रविविधीच्या/सल् ागाराच्या माध्यमािूि ग्राहका ा कळिू िकिे.
कोणत्याही बाबिीि, सिथ आि्यक औपचावरकिा पूणथ करण्यासाठी आवण त्या

ककिा वि ा

त्या किा महत्िाच्या आहे ि हे समतूि सांगण्यासाठी ग्राहका ा मदीति करणे आि्यक ठरिे .
3. ्िीकाराची पायरी
a) कव्हर िोट
प्रकरण ‘5’ मध्ये कव्हर िोट संबंधी चचा के े ी आहे . तेिे

ागू होिे िे िे, कंपिीिफे विमा

धारका ा कव्हर िोट तारी के ी गे ी आहे याची खात्री करणे ही प्रविविधीची तबाबदीतारी
आहे . या संदीतभािी

ित्परिेमुळे ग्राहका ा हा संदीतेि वमळिो की त्याचे ्िार्य प्रविविधी

आवण कंपिी यांच्या हािाि सुरवक्षि आहे .
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b) पॉव सी दीत्िािेत पोहोचिणे
पॉव सी दीते ण्याच्या विवमत्तािे प्रविविधी ा ग्राहकािी संपकथ साधण्याची अतूि एक संधी
वमळिे . कंपिीचे वियमाि तर व्यिीिुः पॉव सी पोहोचिणे अिु मि असे

िर, िी घेऊि

ताणे आवण ग्राहका ा िो दीत्िािेत ्ििुःच पोहोचिणे ही खूप छाि कल्पिा आहे .
तर पॉव सी पो्टािे िेट पाठि ी ताि असे

िर, प्रविविधीिे ग्राहका ा िी पाठि ी

आहे हे कळल्यािंिर ग्राहका ा ताऊि भेट े पावहते. ग्राहका ा ताऊि भेटणे आवण
त्या ा दीत्िािेतामधी

ि कळ ेल्या गोटटी समतािूि सांगणे यासाठी ही एक संधी असिे.

विविध प्रकारच्या पॉव सी मधी

िरिुदीती आवण ग्राहक वमळिू िकिो असे पॉव सीधारकाचे

हक्क आवण वििेषावधकार ्पटट करूि सांगण्याचाही हा प्रसंग असिो. या कृिीमुळे
प्रविविधीची विक्रीच्या पुढे ताऊि चांगल्या पािळीची सेिा दीते ण्याची इच्छा दीतिथि ी तािे.

हे भेट म्हणते प्रविविधीची ग्राहका ा सेिा दीते ण्याची इच्छा आवण संपूणथ पाठबळ व्यि
करण्याचा सुद्धा प्रसंग असिो.
पुढी

िपिी

िकथसंगि पायरी म्हणते त्या ा मावहि असणाऱ्या अन्शय व्यिींची िािे आवण
विचारणे ज्यांिा प्रविविधीच्या सेिच
े ा फायदीता होऊ िकिो. ग्राहकािे ्ििुःच अिा

ोकांिी संपकथ के ा आवण त्यांिा प्रविविधीचा पवरचय करूि वदीत ा िर िो व्यिसायािी

मोठा

ाभच म्हणाय ा हिा.

c) पॉव सी ििीकरण
साधारण विमा पॉव सी दीतर िषी ििीकरण कराव्या

ागिाि आवण त्यािेळी ग्राहका ा

त्याच कंपिी बरोबर विमा करायचा की दीतु सऱ्या कंपिी बरोबर याच्या विििीची संधी असिे.
कंपिी आवण प्रविविधी यांिी विमाण के े ी पि आवण वि्िास यांची या कसोटीच्या क्षणी
परीक्षा होिे.

विमाधारकाची पॉव सी विविटट वदीतििी संपणार असल्याची सूचिा दीते ण्याचे विमाकत्यांिर

तरी कोणिे ही कायदीते िीर बंधि िस े िरी, एक सौतन्शयाची बाब म्हणूि आवण एक विकोप

ठर े ी व्यािसायीक पद्धि म्हणूि विमाकिे “ििीकरण सूचिा” समाप्िीच्या पूिी एक
मवहिा तारी करूि पॉव सी ििीकरण करण्याचे आिाहि करिाि. प्रविविधीिे ििीकरण
करण्याच्या िारखेपूिी ग्राहका ा सूवचि करण्यासाठी ग्राहकाच्या संपकाि अस ा पावहते
म्हणते िो त्यासाठी िरिूदीत करू िके .
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ग्राहकािी, सण ककिा कौटु ं वबक प्रसंग या विवमत्तािे िुभेच्छा दीते ऊि िेळोिेळी संपकथ

ठे िल्यािे िािे घट्ट बििे . त्याच बरोबर संकटाच्या ककिा दीतु ुःखाच्या प्रसंगी मदीतिीचा हाि
पुढे केल्यािे ही हे साधिे.
4. विमा हक्क पायरी
विमा प्रविविधी ा विमा हक्क प्रदीताि करिािा महत्िाची भूवमका करािी

ागिे. विमा हक्क

विमाण होण्यासारखी पवरस््ििी िाबििोब विमाकत्या ा कळिणे हे विमा प्रविविधीचे काम
असिे आवण ग्राहक सिथ औपचावरकिा काळतीपूिथक पूणथ करिो आवण िु कसािीचे विधारण
करिािा आि्यक अस ेल्या सिथ प्रकारच्या अन्शिेषणा ा मदीति करिो.

्ियं चाचणी 2
असा प्रसंग ओळखा ज्याि विम्याची आि्यकिा या विषयािर चचा करण्याची आि्यकिा
िसिे.
I.

मा मत्तेचा विमा

II. व्यिसाय दीते यिा विमा

III. विसऱ्या बातूच्या दीते यिेसाठी मोटार िाहि विमा
IV. आग विमा
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C. िक्रार वििारण
1. आढािा
तेव्हा ग्राहकाची काही िक्रार असिे िे व्हा अवधक प्राधान्शयािे कृिी करण्याची आि्यकिा
असिे . िक्रारीच्या बाबिीि हे

क्षाि घेि े पावहते की, सेिि
े ी

विमाकात्याच्या िोंदीती दीतु रु्ि करण्यापासूि िे विमा हक्क प्रदीतािािी
वचि े ा असिो, हा एकूण किेचा काही िोिासाच भाग असिो.

अपयिामुळे [िो
वदीतरंगाई] ग्राहक

ग्राहक अिा अपयिासाठी त्याच्या अन्शियािामुळे अवधक िारात आवण अ्ि्ि होिो. प्रत्येक
सेिा अपयिािंिर दीतोि प्रकारच्या ताणीिा आवण भाििा विमाण होिाि:

 पवह े म्हणते अप्रामावणकपणाची ताणीि, फसि े गेल्याची भाििा

 दीतु सरी भाििा असिे अहं कार दीतु खािल्याची- आपल्या ा वचल् र बििल्याची ककिा
मािल्याची भाििा

ग्राहक संबध
ं ामधी , िक्रार म्हणते महत्िाचे ‘क्षवणक सत्य’ असिे ; कंपिीिे हे योग्य प्रकारे

घेि े िर त्याि ग्राहकाची विटठा िाढिण्याची क्षमिा असिे . याि व्यविगि ्पिथ महत्िाचा
ठरिो, ग्राहकांसाठी आपण महत्िाचे आहोि ही भाििा महत्िाची असिे.

िुम्ही व्यिसावयक विमा सल् ागार असा , िर िुम्ही प्रिम ही पवरस््ििी येिच
ू िये म्हणूि

प्रयत्ि करा . िुम्ही ही बाब कंपिीच्या योग्य अवधकाऱ्याकिे उपस््िि करा . ध्यािाि ठे िा,
िुमच्या इिके ग्राहकाच्या प्र्िामध्ये कंपिीिी

अन्शय कोणीच

क्ष घा णार िाही.

िक्रारी/गाऱ्हाणी यांमुळे आपल्या ा हे प्रदीतर्शिि करण्याची संधी वमळिे की आपण ग्राहकाच्या

्िार्याची वकिी काळती घेिो. िे खरे म्हणते प्रविविधीची पि आवण व्यिसायाचे भक्कम
आधार असिाि. प्रत्येक पॉव सीच्या िेिटी विमा कंपन्शयांिी िक्रार वििारणाची िपिी ािी
पद्धि वदीत े ी असिे , ती ग्राहका ा दीत्िािेता मधी
विदीतिथिास आणूि वदीत ी पावहते.

िरिुदीती समतािूि सांगिािा त्याच्या

विक्री आवण सेिा यांमध्ये कािोकािी तावहराि (Word of mouth publicity) (चांग ी/िाईट)
याची एक महत्िाची भूवमका असिे . चांग ी सेिा 5
सेिा 20

ोकांपयंि पोहोचिे.
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ोकांपयंि मावहिी पोहोचििे , िर िाईट

2. एकात्म िक्रार व्यि्िापि यंत्रणा (IGMS)
आयआरिीएआयिे (IRDA) एकात्म िक्रार व्यि्िापि यंत्रणा सुरु के ी आहे (IGMS), ती
विमा िक्रार मावहिीचे केंद्रीय भांिार म्हणूि काम करिे आवण उद्योगािी
साधि म्हणूि काम करिे.

िक्रार वििारणाचे

पॉव सीधारक त्यांच्या पॉव सीच्या िपवि ांसह या यंत्रणेकिे िोंदीत करू िकिाि आवण त्यांची
िक्रार दीताख

करू िकिाि. यािंिर िक्रारी त्या त्या कंपन्शयांकिे पाठिल्या तािाि.

आयतीएमएस (IGMS) या िक्रारींचा आवण त्या सोििण्यासाठी
क्ष ठे ििे . िक्रारी या िेबसाईट िर िोंदीतल्या ताऊ िकिाि:

ागणाऱ्या िेळ यांच्यािर

http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
3. ग्राहक संरक्षण कायदीता, 1986
“ग्राहकांच्या ्िार्यांिा अवधक चांगल्या प्रकारे संरक्षण दीते णे आवण ग्राहकांचे िादीत

सोििण्यासाठी त्यांच्या सं्िा आवण अन्शय प्रावधकरणे ्िावपि करणे” यासाठी कायदीता पावरि
करण्याि आ ा. हा कायदीता ग्राहक संरक्षण (दीतु रु्िी) कायदीता, 2002 िु सार दीतु रु्ि करण्याि
आ ा.

a) कायद्यािुसार व्याख्या
कायद्यामध्ये दीते ण्याि आ ेल्या काही व्याख्या या प्रमाणे:

व्याख्या
“”सेिा”” म्हणते कोणिे ही िणथि असणारी सेिा, ती संभाव्य ग्राहकांिा उप ब्ध करूि दीते ण्याि
येिे आवण याि बँककग, अिथपुरिठा, विमा, पवरिहि, प्रवक्रया करणे, विद्युि ककिा अन्शय उता
यांचा पुरिठा, राहणे ि भोति ककिा दीतोन्शही या व्यि्िा, गृहविमाण, मिोरंति, आिंदीत तत्रा,
बािम्या ककिा मावहिी पुरिणे, यासंदीतभािी

सुविधांची िरिूदीत अंिभूि
थ असिे. पण याि मोफि

वदीत ी ताणारी ककिा व्यविगि सेिच्े या अंिगथि येणारी कोणिीही सेिा यांचा समािेि होि
िाही.

विमा एक सेिा म्हणूि अंिभूि
थ के े ी आहे
“ग्राहक” म्हणते कोणीही व्यिी ती:
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i.

काही मोबदीतल्याच्या बदीतल्याि कोणिाही “मा ” खरे दीती करिे आवण अिा मा ाचा
िापर करणारा कोणीही िापरकिा. पण याि अिी व्यिी अंिभूि
थ होि िाही ती
पुिर्शिक्रीसाठी ककिा कोणत्याही व्यापावरक उद्देिासाठी िो घेिे ककिा

ii. मोबदीतल्याच्या बदीतल्याि भाड्यािे घेिे ककिा सेिा घेिे आवण अिा सेिांची
याि अंिभूि
थ असिे .

ाभधारक

‘दीतोष’ म्हणते कोणिाही कायद्यािु सार ककिा कराराच्या पूणथिे साठी ककिा अन्शयिा कोणत्याही
सेिच्े या संदीतभाि व्यिीिे के ेल्या सादीतरीकरणाचे ्िरूप आवण पद्धि यािी
सदीतोष पणा, कमिरिा, दीततामधी

अधुरेपणा.

कोणिीही चूक,

‘िक्रार’ म्हणते िक्रारदीताराकिू ि व वखि ्िरुपाि के े गे े े असे आरोप की:
i.

िापरण्याि आ े ी व्यिसायािी
व्यािसावयक कृिी

अप्रामावणक ककिा बंधिाि आणू पाहणारी

ii. त्याच्याकिू ि खरे दीती करण्याि आ े ा मा ामध्ये एक ककिा अिेक दीतोष असणे ककिा
त्यापासूि त्रास होणे

iii. त्यािे भाड्यािे घेि े ी ककिा उप ब्ध करूि घेि े ी सेिा कोणत्याही बाबिीि
सदीतोष असणे

iv. पॅकेत िर दीतिथि े ी ककिा कायद्यािे िक्की के ेल्या ककमिी पेक्षा अवधक ककमि
आकारणे

तो मा

िापर ा असिा ककिा तीिि आवण सुरक्षा यांच्यासाठी धोकादीतायक आहे आवण ज्याि

व्यापाऱ्यािे अिा मा ािी

घटक, पद्धि आवण त्याच्या िापराचे परीणाम यासंबध
ं ी मावहिी

प्रदीतर्शिि करणे आि्यक असिे , अिा कायद्याच्या िरिुदीतींच्या विरुद्ध मा
ठे ि े ा असिो.

तििे साठी विक्री ा

‘ग्राहक िादीत’ म्हणते असा िादीत ज्याि, वतच्या विरुद्ध िक्रार के ी गे ी आहे अिी व्यिी,
िक्रारीमध्ये के े े आरोप िाकारिे ककिा त्यासंबंधी युिीिादीत करिे.
b) ग्राहक िादीत वििारण एतन्शसी
प्रत्येक वतल्हा, राज्य आवण राटट्रीय पािळीिर ग्राहक िादीत वििारण एतन्शसी ्िापि
झा ेल्या आहे ि.
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वतल्हा मंच: तेिे मा ाची ककिा सेिांची ककमि आवण मावगि े ा मोबदीत ा 20

ाख

रुपयांपयंि आहे वििपयंि या मंचाची िक्रारी हािाळण्याची कायथकक्षा आहे . वतल्हा
मंचा ा त्याचे आदीते ि/हु कुम योग्य त्या वदीतिाणी कोटाकिे अंम बतािणीसाठी
पाठिण्याचा अवधकार आहे .

ii. राज्य आयोग : या वििारण प्रावधकरणाची कक्षा मूळ िक्रार, अपी

आवण दीते खरे ख

याप्रकारची आहे . वतल्हा मंचाकिू ि येणारी अवप े ्िीकारिाि. त्यावििाय,
मा ाचे/सेिच
े े मूल्य ककिा मोबदीत ा रुपये 20

ाखापेक्षा अवधक आहे पण 100

ाखापेक्षा ता्ि िाही अिा मूळ िक्रारींचे वििारण करिाि. त्याचे अन्शय अवधकार

आवण प्रावधकार वतल्हा मंच प्रमाणेच असिाि.

iii. राटट्रीय आयोग : या कायद्यांिगथि ्िावपि झा े े अंविम प्रावधकरण म्हणते राटट्रीय
आयोग. याच्याकिे मूळ; अवप े ि त्याच बरोबर दीते खरे खीची कायथकक्षा आहे . राज्य
आयोगािे पावरि के े े अदीते िांिरी
कायथकक्षेि रुपये 100

अवप े िे ऐकू िकिाि, आवण त्याच्या मुळ

ाख ककिा त्यािरी

मा /सेिा आवण मोबदीत ा यासंबंधीचे िादीत

्िीकारिाि. त्याच्याकिे राज्य आयोगाच्या कामािर दीते खरे ख करण्याची कायथकक्षा
असिे .

सिथ विन्शही एतन्शसींिा वदीतिाणी कोटाचे अवधकार आहे ि.
c) िक्रार िोंदीतिण्याची पद्धि
िरी

विन्शही एतन्शसीत किे िक्रार िोंदीतिण्याची पद्धि अगदीती सोपी आहे . राज्य आयोग

ककिा राटट्रीय आयोग यांच्याकिे िक्रार िोंदीतिण्यासाठी ककिा अपी
कोणिे ही िुल्क िाही.

करण्यासाठी

िक्रार ्ििुः िक्रारदीतार िोंदीतिू िकिो ककिा त्याचा अवधकृि प्रविविधी द्वारे िोंदीतिू िकिो.
हे

क्षाि ठे ि े पावहते की िक्रार िोंदीतिण्यासाठी िवक ाची आि्यकिा िसिे .

d) ग्राहक मंच आदीते ि
ज्या मा ाच्या विरुध्दीत िक्रार आ ी आहे त्या मा ामध्ये विर्शदीतटट दीतोष आहे ि या बद्द
समाधािी असे

ककिा िक्रारीमधी

सेिस
े ब
ं ंधीचे आरोप वसद्ध झा े िर मंच विरुद्ध बातूिर

खा ी पैकी एक ककिा अिेक आदीते ि काढू िकिो वििेषिुः,
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िक्रारदीतारा ा त्याचे (ककमि) पैसे [ककिा विम्याच्या बाबिीि विमा हप्िा],
िक्रारदीतारािे अदीता के े े िुल्क परि करणे.

ii. विरुद्ध बातूच्या विटकाळतीपणामुळे ग्राहकाचे झा े े िु कसाि ककिा दीतु खापि यासाठी
भरपाई म्हणूि काही रक्कम दीते णे.

iii. प्र्िांवकि सेिम
े धी

दीतोष ककिा कमिरिा काढू ि टाकणे.

iv. अप्रमावणक व्यापारी पद्धि बंदीत करणे , ककिा व्यापारिर मयादीता आणणे ककिा त्या चुका
पुन्शहा ि करणे

v. िक्रारदीतार बातू ा पुरेसा खचथ दीते णे
e) ग्राहक िादीत प्रकार
िीि मंचांमध्ये अस े े बहु िांि ग्राहक िादीत, विमा व्यिसाय िोळ्यासमोर ठे िल्यास,
खा ी
i.

मुख्य प्रकारांमध्ये मोििाि:

विमा हक्क प्रदीताि करण्याि वदीतरंगाई

ii. विमा हक्क प्रदीताि ि करणे
iii. विमा हक्क िाकारणे
iv. िु कसािीचा आकार

v. पॉव सी अटी, स््ििी इत्यादीती
4. विमा

ोकपा

(ओम्बड्स्मि)

11 िोव्हें बर 1998 च्या अवधकृि रातपत्राि सूचिा प्रकाविि करूि केंद्र सरकरिे विमा कायदीता

1938 च्या अंिगथि सािथतविक िक्रार वििारण वियम 1998 बिि े. हे वियम आयुर्शिमा आवण
साधारण विमा यांिा म्हणते, व्यविगि पािळीिर घेिल्या ताणाऱ्या विम्या ा

ागू होिाि.

या वियमांचा उद्देि विमा कंपन्शयांच्या संदीतभाि विमा हक्क प्रदीतािािी संबवं धि सिथ िक्रारी कमी
खचाि, कायथक्षम पद्धिीिे आवण समिो पणे सोििणे हा आहे .

विमाधारक आवण विमाकिा यांच्या पर्पर संमिीिे अटींच्या चौकटीि
(ओम्बड्स्मि) मध्य्ि आवण सल् ागार म्हणूि काम करू िकिो.
िक्रार ्िीकारायची ककिा फेटाळू ि

ािायची यासंबध
ं ीचा
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ोकपा

ोकपा ाचा विणथय अंविम असिो.

a)

ोकापा ाकिे िक्रार करणे

ोकापा ाकिे के े ी िक्रार व वखि ्िरुपाि, विमाधारक ककिा त्याचे कायदीते िीर

िारस यांिी ्िाक्षरी के े ी, विमाकत्याचे काया य ज्या क्षेत्राि आहे िे ज्या

ोकपा ाच्या

कक्षेि येिे त्या ा उद्देिूि, अतासोबि आि्यक असल्यास काही दीत्िािेत तोिू ि आवण
िक्रारदीताराच्या झा ेल्या िुकसािीचा अंदीतात आवण मावगि े ी भरपाई यांच्यासह के े ा
अस ा पावहते.

ोकापा ाकिे िक्रार करिा येिे, तर:
i.

िक्रारदीतारािे विमा कंपिी ा पूिी व वखि ्िरूपाचे सादीतरीकरण के े होिे आवण विमा
कंपिीिे:

 िक्रार फेटाळू ि

ाि ी असे

ककिा

 विमाकत्या ा िक्रार वमळाल्यािंिर एक मवहन्शयाि कोणिाही प्रविसादीत वमळा ा
िसे

िर

 विमाकत्याच्या उत्तराबाबि िक्रारदीतार समाधािी िसे
ii. विमा कंपिीिे हक्क फेटाळू ि

िर.

ािल्यापासूि एक िषाच्या आि िक्रार के ी असे

iii. िक्रार कोणत्याही कोटाि ककिा ग्राहक मंचाकिे ककिा िितोिीच्या मध्ये प्र वं बि
िसे

b)

ोकापा ा द्वारे वमळा ेल्या विफारसी
ोकपा ाची काही किथव्ये/विटटाचार असिाि ज्यांचे त्यािे पा ि के े पावहते :
i.

अिा प्रकारची िक्रार आल्यािंिर एक मवहन्शयाच्या आि विफारसी केल्या गेल्या
पावहतेि.

ii. िक्रारदीतार आवण विमा कंपिी या दीतोघांिाही विफारसीच्या प्रिी पाठिल्या पावहतेि.

iii. िक्रारदीतारािे अिा प्रकारच्या विफारसी वमळाल्यािंिर 15 वदीतिसंच्याआि व वखि
्िरुपाि ्िीकारल्या पावहतेि.

iv. विमाधारकाद्वारे ्िीकाराचे पत्र विमाकत्या ा पाठि े पावहते आवण असे ्िीकाराचे
पत्र वमळाल्यािंिर 15 वदीतिसांच्या आि त्याची व वखि ्िीकृिी वदीत ी पावहते.
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तर मध्य्िीिे िादीत वमट ा िाही िर,

ोकपा

त्या ा योग्य िाटे

विमाधारका ा दीते ई , आवण िो त्याचे िु कसाि भरूि विघे
c)

यापेक्षा अवधक असि िाही.

ोकपा ाचे वििािे

ोकपा ाचे वििािे खा ी
i.

असा वििािा

वििािा रुपये 20

वियमांिी वियंवत्रि असिाि:

ाखांपेक्षा अवधक िस ा पावहते (सािुदीताि रक्कम आवण अन्शय खचथ

यांच्या समािेिासह)

ii. अिाप्रकारची रक्कम वमळाल्यापासूि 3 मवहन्शयांच्या आि वििािा के ा पावहते, आवण

विमाधारकािे अिाप्रकारचा वििाड्याची रक्कम पूणथपणे वमळाल्यािंिर अंविम प्रदीताि
झाल्याची पाििी अिी रक्कम वमळाल्यापासूि एक मवहन्शयाच्या आि वदीत ी पावहते.

iii. विमाकिा वििाड्याची पूिथिा करे

आवण असे ्िीकृिीचे पत्र वमळाल्यािंिर 15

वदीतिसांच्या आि व वखि ्िरूपाि त्याची सूचिा

ोकापा ाकिे पाठिे .

iv. विमाधारकािे व वखि ्िरुपाि असे व वखि ्िरुपाि वििाड्याची ्िीकृिी वदीत ी
v.

िाही िर, विमाकिा वििाड्याची पूिथिा करणार िाही.

्ियं चाचणी 3
ग्राहक संरक्षण कायदीता, 1986 िु सार, उपभोिा म्हणूि कोणा ा िगीकृि करिा येणार िाही?
I.

व्यविगि उपयोगासाठी मा

II. ती व्यिी पुिर्शिक्रीसाठी मा
III. पैिांच्या मोबदीतल्याि मा

/ सेिा भाड्यािे घेणारा
खरे दीती करिे

आवण सेिा खरे दीती करिो आवण त्या िापरिो.

IV. दीतु सऱ्यांच्या सेिा पैिांच्या मोबदीतल्याि िापरिो

D. संपकथ प्रवक्रया
ग्राहक सेिि
े ी

संपकथ कौिल्ये

कामाच्या वठकाणी, एखाद्या प्रविविधी ा ककिा सेिा कमथचाऱ्या ा प्रभािीपणे काम करण्यासाठी
आि्यक असा सिाि महत्िाच्या कौिल्यांचा संच म्हणते मृदीतू कौिल्ये.
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तिी मृदीतू कौिल्ये एखाद्याच्या अन्शय कामगारांबरोबर आवण ग्राहकांबरोबर कामाच्या वठकाणी

आवण बाहे र अिा दीतोन्शही वठकाणी प्रभािीपणे दीते िाणघेिाण करण्याच्या क्षमिेिी संबंवधि

असिाि, ििी िस े ी बाह्य कौिल्ये – ती विविटट प्रकारचे काम ककिा ककिा उपक्रम
करण्यासाठीच केिळ उपयुि असिाि .
1. संपकथ आवण ग्राहक िािे संबध
ं
समाधािी आवण विटठािाि ग्राहक वमळिण्याच्या महत्िाच्या घटकांमधी

एक घटक म्हणते

ग्राहक सेिा. पण िे व्हढे च पुरेसे िसिे. ग्राहक सुध्दीता माणसेच असिाि ज्यांच्या बरोबर कंपिीिे
घट्ट िािे संबध
ं तोिणे गरतेचे असिे .

एखादीता ग्राहक कंपिीकिे किा रीिीिे पाहिो या ा आकार दीते ण्याचे अंविम काम सेिा आवण
िािे संबध
ं यांचा अिु भि हे दीतोन्शही करिाि.
विकोप िािे संबंध करण्यासाठी काय

ागिे ?

अिाि त्याच्या गाभ्याि, वििाव्स असािा

ागिो. त्याचबरोबर िे िे असे काही घटक असिाि

ते या वि्िासा ा पाठबळ दीते िाि आवण प्रोत्साहि दीते िाि. आपण काही घटकांचे िणथि पाहू :
आकृिी 2: वि्िासाचे घटक

i.

प्रत्येक िािे आकषथणािूि सुरु होिे:

एखाद्यािे प्रिम आकषथक असािे
क्षमिा असािी

ागिे आवण त्याची ग्राहकाबरोबर तिळीक साधण्याची

ागिे. आकषथण बरे चिेळा प्रिम दीतिथिी पिणाऱ्या प्रभािाचा पवरणाम असिो
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तेव्हा ग्राहक एखाद्या सं्िेच्या ककिा विच्या प्रविविधीच्या संपकाि येिो. आकषथण ही अिी
पवह ी वकल् ी असिे ज्यािे कोणिे ही दयदीतयाचे दीतर उघि े तािे . असा एखादीता विक्रेिा

िोळ्यासमोर आणा तो कोणा ा आििि िाही. िुम्हा ा असे िाटिे का की िो त्याच्या
विक्रेत्याच्या कारवकदीतीि खूप यि्िी होई ?
ii. िािेसंबध
ं ािी
असणे:

दीतु सरा घटक म्हणते एखाद्याची उपस््ििी – गरतेच्या िेळी उपस््िि

कदीतावचि सगळ्याि चांग े उदीताहरण वििाहाचे असे . पत्िी ा गरत असिे िे व्हा पिीिे

उप ब्ध असणे महत्िाचे आहे का? त्याचप्रमाणे, ग्राहक िािे सब
ं ंधाि, प्र्ि हा असिो की
कंपिी ककिा विचा प्रविविधी गरतेच्या िेळी उप ब्ध असिो का? िो ककिा िी ग्राहकाचे
ऐकण्यासाठी पूणथपणे उप ब्ध असिो का?

असे काही प्रसंग असू िकिाि की तेव्हा एखादीता पूणथपणे उपस््िि िाही आवण त्याच्या

ग्राहकाच्या अपेक्षांिा पूणथपणे न्शयाय दीते ऊ िकि िाही. अिाही पवरस््ििीि एखादीता ग्राहका
बरोबर असे घट्ट िािे सब
ं ंध तोिू ि ठे िू िकिो की, ते आ्िासक असिाि, सहिेदीतिापूणथ आवण
तबाबदीतारीची ताणीि करुि दीते णारे असिाि.
िरी

सिथ मुद्दे असे आहे ि:
 एखाद्यािे विमाण के े ा प्रभाि ककिा

 एखादीता ज्या िऱ्हे िे उपस््िि असिो आवण ऐकूि घेिो ककिा
 एखादीता दीतु सऱ्यािी ज्याप्रकारे संिादीत साधिो

हे संिादीताचे आयाम आहे ि आवण त्यासाठी वि्ि आवण कौिल्यांची आि्यकिा असिे . एक

प्रकार एखादीता किाप्रकारे संिादीत करिो हे िेिटी िो कसा विचार करिो ककिा एखाद्या
गोटटीकिे कसे पाहिो याचे विदीतिथक असिे.

एखादीता ग्राहक ििीि वमळिण्याच्या खचापेक्षा िो सांभाळण्याचा खचथ खूप कमी असिो त्यामुळे

कंपन्शया ग्राहक संबध
ं व्यि्िापि यािर भर दीते िाि. ग्राहक संबंध अिेक वबन्शदीतुं पािी आढळिो,
तसे ग्राहकाच्या विम्याच्या गरता समतूि घे णे, विमा किच विषदीत करूि सांगणे, फॉम्सथ दीते णे.
त्यामुळे प्रत्येक कबदीतू पािी प्रविविधीसाठी िािे घट्ट करण्याच्या अिेक संधी असिाि.

43

2. संिादीताची प्रवक्रया
संपकथ म्हणते काय ?
प्रत्येक संिादीता ा एक प्रेषक

ागिो, तो एक संदीतेि पाठििो, आवण त्या संदीतेिाचा प्राप्िकिा

ागिो. प्रेषकाचा संदीतेि प्राप्िकत्या ा समत ा की प्रवक्रया पूणथ होिे.

आकृिी 3 संिादीताची ्िरूपे

संिादीत विविध ्िरूपे धारण करू िकिो
 मौवखक
 व वखि

 अ-िास्ब्दीतक

 दीते हबो ीिूि
िे समोरासमोर असू िकिे, फोििर असू िकिे, ककिा मे

ककिा इन्शटरिेटिरूि असू िकिे.

िे औपचावरक ककिा अिौपचावरक असू िकिे . आिय कोणिाही असो, संदीतेिाचे ्िरूप
कोणिे ही असो, ककिा कोणिे ही मध्यम िापर े े असो, आपल्या ा काय सांवगि े ताि आहे
याचे प्राप्िकत्या ा होणारे आक ि हा संिादीताचा खरा हे िू (essence) आहे .

व्यिसायासाठी याची वििि महत्िाची ठरिे की िो ठरि ेल्या प्राप्िकत्यांिा केव्हा आवण कसा
संदीतेि पाठिणार आहे .

संिादीताची प्रवक्रया खा ी दीतिथि ी आहे .
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आिा आपण आकृिीमधी

संज्ञा सुविस््चि करू:

आकृिी 4: संिादीत प्रवक्रया

प्रतिसाद
संदभभ
व्याख्या
i.

्त्रोि: संदीतेिाचा ्त्रोि म्हणूि प्रविविधी ा हे मावहि अस े पावहते की, िो हे का सांगि
आहे , त्या ा काय सांगायचे आहे , आवण त्या ा हा आत्मवि्िास अस ा पावहते की िो ते
सांगिो आहे िे उपयुि आवण अचूक आहे .

ii. संदीतेि म्हणते मावहिी ती एखादीता पोहोचिू इस्च्छि असिो.
iii. वचन्शहांकि ही अिी प्रवक्रया आहे ज्याि एखाद्या ा पोहोचिायची अस े ी मावहिी विविटट
्िरुपाि पाठि ी तािे ती दीतु सऱ्या बातू ा योग्य प्रकारे वचन्शह विरवहि के ी ताई .

वचन्शहांकिाचे यि एखाद्या ा मावहिी वकिी यि्िीपणे आवण कोणिाही गोंधळ ि होिा

पोचििा आ ी याि असिे. यासाठी त्याच्या श्रोत्यांची ताण असणे गरते चे असिे. िसे ि
झाल्यास पवरणाम म्हणूि पोचि ेल्या संदीतेिांचा चुकीचा अिथ

ाि ा ताऊ िकिो.

iv. संदीतेि एका मार्शगकेिूि पोहोचि ा तािो, ती उद्देिासाठी वििि ी पावहते. हा मागथ
िास्ब्दीतक असू िकिो ज्याि समोरासमोरची भेट असू िकिे, फोि आवण स्व्हवियो
कॉन्शफरन्न्शसग; ककिा त्याि व वखि ्िरुपाची पत्रे, फोि, ई-मे ल्स, मे मोत आवण अहिा
असू िकिाि.

v. वचन्शह विरवहि करणे याि मावहिी वमळिे, अिथ

ाि ा तािो आवण विच्या गंिव्य वठकाणी

विविटट प्रकारे समत ी तािे . आपण हे पाहू िकिो की वचन्शह विरवहि करणे [ककिा
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एखादीता मावहिी किी ्िीकारिो] हे वचन्शहांकि करण्या इिकेच महत्िाचे आहे [एखादीता
किा प्रकारे पोहोचििो].

vi. प्राप्िकिा: एक व्यिी ककिा अिेक व्यिी [श्रोिे] ज्यांिा संदीतेि पाठि ा तािो, असा

प्राप्िकिा िेिटी असिो. या श्रोिृिगाचा प्रत्येक सदीत्याच्या ्ििुःच्या काही कल्पिा

असिाि, श्रद्धा असिाि आवण भाििा असिाि आवण िो संदीतेि किा प्रकारे प्राप्ि झा ा
आवण त्यािर किाप्रकारे कृिी झा ी यािर त्या पवरणाम करिाि. पाठिणाऱ्या ा
्िाभाविक पणे हे घटक विचाराि घेऊि कोणिा संदीतेि पाठिायचा हे ठरिािे

ागिे.

vii. प्रविसादीत: अगदीती ज्यािेळी संदीतेि पाठि ा ताि असिो आवण प्राप्ि के ा ताि असिो,
त्यािेळी प्राप्िकिा िास्ब्दीतक ककिा अिास्ब्दीतक ्िरूपाचे संदीतेि प्रेषका ा प्रविसादीत म्हणूि
पाठिि असिो. प्रेषकािे असे प्रविसादीत पाहू ि आवण त्या प्रविवक्रयांचे काळतीपूिथक

आक ि के े पावहते तेणेकरूि त्या ा संदीतेि किाप्रकारे घेि ा गे ा आवण त्यािर

किाप्रकारे कृिी के ी गे ी हे समतण्यास मदीति होई . आि्यक िाटल्यास संदीतेि
बदीत

ा ताऊ िकिो ककिा त्याच्या िब्दीत रचिेि बदीत

3. प्रभािी संिादीतािी
िरी

के ा ताऊ िकिो.

अििळे

प्रवक्रयेि प्रभािी संिादीत होण्यामध्ये प्रत्येक टप्प्यािर अििळे येऊ िकिाि.

पाठिणाऱ्याच्या प्रविमे मुळे, ककिा संदीतेि अयोग्य प्रकारे रच ा गेल्यामुळे, ककिा फार ता्ि
ककिा खूप कमी सांवगि े गेल्यामुळे ककिा प्राप्िकत्याची सं्कृिी ि समतल्यामुळे, संिादीताि
विक्षेप येऊ िकिो. असे सारे अििळे हटिणे हे आव्हाि असिे .

्ियं चाचणी 4
विकोप िािेसंबंध विमाण करण्यासाठी काय चा ि िाही?
I.

आकषथण

II. वि्िास
III. संिादीत

IV. संियी िृत्ती
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E. अ-िास्ब्दीतक संिादीत
आिा आपण अिा काही संकल्पिा पाहू ज्या प्रविविधीिे समतािूि घेणे गरतेचे असिे .

महत्िाचे
उत्कृटट प्रिम दीतिथिी छाप पािणे
आपण हे आधीच पवह े आहे की कोणत्याही िािे सब
ं ंधांचा आकषथण हा प्रिम आधार्िंभ
असिो. ज्या ा िुम्ही आििि िाही अिा व्यिीकिू ि िुम्हा ा काही व्यिसाय वमळे

अिी

िुम्ही अपेक्षा करू िकि िाही. खरे िर, काही व्यिी अिा असिाि की त्यांिा िुम्ही पवहल्यांदीता

भेटिा िे व्हा एका ितरे ि िुम्हा ा पारखाय ा आवण िुमचे मुल्यांकि कराय ा केिळ काही
सेकंदीत पुरिाि. िुमचे वदीतसणे, िुमची दीते हबो ी, िुमची वरिी, आवण िुम्ही कसे कसे कपिे

घाि े आहे ि आवण िुम्ही कसे बो िा यािर आधावरि त्यांचे िुमच्या विषयीचे मि बििे .

क्षाि घ्या की हे पवह े दीतिथि दीतीघथकाळ ठसा उमटििे . चांग े प्रिम दीतिथि बििण्यासाठीच्या

काही उपयुि सूचिा अिा आहे ि:
i.

िेहेमी िेळेिर पोहोचा. सिथ प्रकारचे िक्यिे िी
अिी

उिीर समायोवति करिा येिी

िवचक योतिा करूि काही वमविटे वदीत ेल्या िेळे आधी पोहोचा.

ii. ्ििुः ा योग्यप्रकारे सादीतर करा. िुमचा संभाव्य ग्राहक िुम्हा ा ओळखि िसिो
आवण िेहेमी िुमचे वदीतसणे हाच पवह ा धागा असिो ज्याच्या आधारे त्या ा ककिा वि ा
पुढे तािे

ागिे.

 िुमचे वदीतसणे िुमच्याविषयीचे पवह े मि योग्य बििण्यास सहायक ठरिे आहे
का?

 िुमचा पोिाख भेटीसाठी ककिा प्रसंगासाठी सुयोग्य आहे का?

 िुमचे राहणे ्िच्छ आवण टापटीपीचे आहे का – छाि काप े े केस, दीताढी,
्िच्छ आवण िीटिेटके कपिे , प्रसाधिांचा सुयोग्य िापर?

iii. सौहादीतथ पूणथ, आत्मवि्िासपूणथ आवण वितयी हा्य िुम्हा ा आवण िुमच्या श्रोिृिगा ा
एकमे काबरोबर

गेच सहत/विन््चि बिििे .

iv. मोकळे , आत्मवि्िासपूणथ आवण सकारात्मक असणे
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 िुमची दीते हबो ी आत्मवि्िास आवण ्ियं-आ्िावसि असल्याचे प्रदीतर्शिि करिे
का?

 िुम्ही िाठ उभे राहिा का, हसिा का, िोळ्याि पाहू ि बो िा का, घट्ट
ह्िांदीतो ि करूि ्िागि करिा का?

 काहीं टीका होिे िे व्हा ककिा अपेक्षेप्रमाणे बैठक चा ू िसिे िे व्हा िुम्ही
सकारात्मक राहू िकिा का?

v. अन्शय व्यिीमध्ये रस असणे – अन्शय व्यिीमध्ये प्रामावणक पणे रस असणे सिाि
महत्िाची गोटट आहे .

 ग्राहक एक व्यिी म्हणूि कसा आहे हे ताणूि घेण्यासाठी िुम्ही काही िेळ काढिा
का?

 िो ककिा िी काय सांगिे आहे याकिे िुमचे
सहािु भि
ु असिा का?

क्ष असिे का आवण िुम्ही त्यासंबंधी

 िुम्ही िुमच्या ग्राहका बरोबर पूणथपणे उपस््िि आवण उप ब्ध असिा का की
िुमचा मोबाई
ठे ििो.

फोि िुम्हा ा िुमच्या मु ाखिीमधी

अध्याहू ि अवधक िेळ व्य्ि

1. दीते ह बो ी
दीते हबो ी म्हणते िुमच्या हा चा ी, हाििारे , चेहेऱ्या िरी

हािभाि. आपण तसे बो िो,

चा िो, बसिो आवण उभे राहािो, यासाऱ्या गोटटी आपल्यासंबंधी आवण आपल्या आि काय
चा ू आहे िे सांगिाि.

असे िेहेमी म्हट े तािे की तेव्हढे प्रत्यक्षाि बो

े तािे त्याच्या प्रमाणाि खूप िोिे ऐक े

तािे. आपण ते बो ि िाही िे अवधक मोठ्या प्रमाणाि आवण मोठ्या आिाताि सांवगि े तािे.
्िाभाविकपणे, प्रत्येकािे त्याच्या दीते हबो ी बाबि खूप काळती घेि ी पावहते.
a) वि्िास

ज्यामुळे असे मि ियार होिे की याचे गंभीरपणे ऐक े पावहते अिाप्रकारे आत्मवि्िासपूणथ
आवण ्ियं-आ्िावसि कसे वदीतसािे, यासंबध
ं ी येिे काही सूचिा वदीतल्या आहे ि:
 उभे राहण्याची

कब- खांदीते मागे खेचि
ू िाठ उभे राहणे.

 िोळ्याि पाहणे – “हसरा” चेहेरा
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 उद्देिपूणथ आवण सहे िुक हाििारे

b) वि्िास
बरे च िेळा, विक्रेत्याचे िब्दीत बवहरे पणािे ऐक े तािाि, कारण श्रोिे त्याच्यािर वि्िास
ठे िि िाहीि – िो प्रामावणक आहे याबद्द

त्याची दीते हबो ी खात्री दीते ि िाही. तेव्हा एखादीता

प्रामावणक आवण वि्िास ठे िण्यायोग्य िसिो िे व्हा
अवििय महत्िाच्या
वदीतल्यािु सार

क्षाि ठे िण्यासारख्या काही ठराविक

क्षणांबाबि मावहिी असणे महत्िाचे आहे आवण अिाबाबिीि खा ी

क्ष ठे ि े पावहते:

 िोळे अगदीती िोिा ककिा अवतबाि िेत्रसंपकथ करि िाहीि ककिा िोळ्यांची खूप
हा चा

होिे

 िोंिासमोर हाि ककिा बोटे ठे िि
ू बो णे

 व्यिी दीतु सऱ्या बातू ा िळू ि बो िे (ऐकणाऱ्या किे ि पाहिा)
 एखाद्याचा ्िासो्िास खूप गिीिे चा िो

 चेहेऱ्याचा रंग बदीत िो; चेहेरा ककिा गळ्यातिळ
 घाम येणे िाढिे

ा

वदीतसिे .

 आिाताची पट्टी िाढिे, बो िािा अिखळिो, घसा खाकरणे

 बो णे- सािकाि आवण ्पटट आवण आिाताची पािळी मध्यम िे कमी पािळी.

काही िारीवरक हा चा ी ज्या बचािात्मक आवण अ्िीकारात्मक पवित्रा दीतिथवििाि त्याि
खा ी

अंिभूि
थ असिे:

 हाि/बाहू यांच्या स््ििी आकुंवचि के ेल्या आवण िरीराच्या तिळ घेि ेल्या
असिाि.

 चेहेऱ्यािर हािभाि तिळपास िसिाि

 िरीर िुमच्यापासूि दीतु सऱ्या बातूस िळि े े असिे
 बाहू िरीरािर फु ी च्या स््ििीि असिाि

 िोळे कमीिकमी िेत्रसंपकथ करिाि, ककिा खा ी िळि े े असिाि
िुमचा ग्राहक यापैकी काहीही दीतिथिि असे
पाहािे आवण ग्राहकाच्या मिाि काय चा

िर, हीच िेळ आहे की िुम्ही ्ििुः ा िपासूि

े आहे याकिे अवधक

2. ऐकण्याची कौिल्ये
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क्ष द्यािे.

ज्यांच्या बाबि प्रत्येकािे तागृि असाय ा हिे आवण िी अंगी बाणिाय ा हिीि अिा संिादीत
कौिल्यांमधी

विसरा संच म्हणते ऐकण्याची कौिल्ये. ‘दीतु सऱ्यांिी िुम्हा ा समतूि

घेण्यासाठी प्रिम त्यांिा समतूि घ्या’ या व्यविगि कायथक्षमिे च्या च्या प्रवसद्ध ित्िामधूि िी
येिाि.

िुम्ही वकिी चांगल्या प्रकारे ऐकू िकिा याचा िुमच्या कामािी

कायथक्षमिे िर, आवण िुमच्या

इिरांबरोबर अस ेल्या िात्यांिर मोठा पवरणाम वदीतसिो. आिा आपण काही ऐकण्यासंबध
ं ीच्या
सूचिा पाहू .

a) कृिीिी

ऐकणे:

यामध्ये आपण केिळ समोरच्याचे िब्दीतच िव्हे िर, अवधक महत्िाचे म्हणते त्याच्याकिू ि
वदीत ा ताणारा संपूणथ संदीतेि ताणूि घेण्याचा प्रयत्ि करिो.
आिा आपण कृिीिी

i.

क्ष दीते णे

ऐकण्याचे काही घटक पाहू . िे आहे ि:-

आपण बो णाऱ्याकिे आप े संपूणथ वचत्त एकाग्र के े पावहते, संदीतेि मान्शय के ा पावहते.
क्षाि घ्या की अिास्ब्दीतक संिादीत सुद्धा खूप मोठ्यािे “बो िो”.

खा ी

प्रमाणे आहे ि:

क्ष दीते ण्याचे काही पै ू

 बो णाऱ्या किे िेट पहा


क्ष विचव ि करणारे विचार बातू ा ठे िा

 Don't mentally prepare a rebuttal
 सिथ

ठे िा]

क्ष विचव ि करणारी बाह्य साधिे टाळा [उदीता. मोबाई

साय ेंट मोििर

 बो णाऱ्याची दीते हबो ी “ऐका”
ii. िुम्ही ऐकि आहाि हे प्रदीतर्शिि करणे:
दीते हबो ीचा िापर येिे महत्िाची भूवमका बताििो. उदीताहरणािथ, एखादीता:
 अधूिमधूि माि िो ािि आवण हसू िकिो

 एक मोकळे पण दीतिथिणारी स््ििीि बसू िकिो ज्यामुळे दीतु सरी व्यिीही
मोकळे पणािे बो ण्यास उद्युि होिे

 काही संवक्षप्ि िब्दीत िापरा, तसे हो, हां, अ्सं.
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iii. प्रविसादीत द्या:
आपण ती गृवहिे , अंदीतात आवण श्रद्धा मिाि बाळगिो त्यामुळे, आपण ऐक ेल्या पैकी

बरे चसे आपल्या व्यविगि गाळणीिूि िाहू ि तािे . एक श्रोिा म्हणूि, आपण याबाबि
तागृि अस े पावहते आवण ते सांवगि े ताि आहे िे समतूि घेण्याचा आपण असा प्रयत्ि
के ा पावहते.

 यासाठी िुम्हा ा संदीतेिािर पुन्शहा ितर टाकािी
म्हट े गे े हे ्पटट करूि घ्यािे

ागे .

ागे

आवण प्र्ि विचारूि काय

 प्रविसादीत दीते ण्याचा दीतु सरा महत्िाचा मागथ म्हणते बो णाऱ्याचे िब्दीत िेगळ्या िब्दीताि
पुिरथचिा करूि मांिणे

 यावििाय विसरा मागथ म्हणते बो णाऱ्या ा िेळोिेळी मध्ये िांबिूि त्यािे

आिापयंि काय सांवगि े याचा आढािा घेणे आवण त्या ा ककिा वि ा िो पुन्शहा
सांगणे.

उदीताहरण
्पटट करण्यास सांगा – मी ते ऐक े िे , मी हे गृहीि धरणे योग्य आहे का, िुम्हा ा आमच्या
काही आरोग्य विमा योतिांसंबंधी प्र्ि आहे ि, िुम्ही अवधक िपिी ाि सांगू िकिा का?

बो णाऱ्याचे िक्की म्हणणे अन्शय िब्दीताि मांिणे- िर िुम्हा ा असे म्हणायचे आहे की आमच्या
आरोग्य विमा योतिा पुरेसे आकषथक फायदीते दीते ि िाही’ – म ा ते समत े िे बरोबर आहे का?

iv. घाईघाईिे विणथय करणे टाळणे :
कृिीिी

ऐकण्यािी

सिाि मोठा अिसर असिो आप ी घाईिे एखाद्या विटकषाप्रि

पोहोचण्याची ककिा बो णाऱ्यासंबध
ं ी काही मि आधीच बििूि ठे िण्याची प्रिृत्ती. याचा
पवरणाम असा होिो की ऐकणारा बो णाऱ्याचे िब्दीत ऐकिो पण त्याचा अिथ मात्र त्याच्या
मिािी

आधीपासूि बिि ेल्या मिािु सार बो णाऱ्या ा काय म्हणायचे असे
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हे ठरििो.

अिा प्रकारचा विटकषाच्या घाईचा पवरणाम म्हणूि ऐकणारा बो णाऱ्या ा, हा िेळेचा

अपव्यय आहे असे मािूि अवधक बो ू दीते ि िाही. याचा असाही पवरणाम होिो की
बो णाऱ्यािे त्याचा संदीतेि पूणथ करण्याच्या आधीच त्या ा व्यत्यय आणूि आवण त्याच्यािर
प्र्िांची सरबत्ती करूि त्या ा िामोहरम(rebutting) के े तािे .

याच्यामुळे बो णारा विराि होिो आवण संदीतेिाच्या संपूणथ आक िा ा मयादीता येिाि.
कृिीिी पणे ऐकण्यासाठी हे करािे:

 प्र्ि विचारण्यापूिी बो णाऱ्या ा त्याचे म्हणणे पूणथ करू द्यािे
 बो णाऱ्या ा प्रवििादीत करूि व्यत्यय आणू िये.

v. योग्यप्रकारे प्रविसादीत दीते णे:
कृिीिी

ऐकणे म्हणते केिळ बो णारा काय म्हणिो िे ऐकणे यापेक्षा बरे च काही अवधक

असिे . संिादीत िे व्हाच पूणथ होिो तेव्हा ऐकणारा एखादीता िब्दीत, एखादीती कृिी अिा कोणत्या
िा कोणत्या प्रकारे प्रविसादीत दीते िो.बो णाऱ्या ा आप े ऐक े िाही असे ि िाटिा आदीतर
आवण माि वदीत ा असे िाटािे याची खात्री करण्यासाठी काही वियम पाळािे
अंिभूि
थ आहे ि:

ागिाि. याि

 िुमच्या प्रविसादीताि सच्चेपणा, खु े आवण प्रामावणक असणे
 एखाद्याच्या मिांिा आदीतरािे दीतु तोरा दीते णे

 दीतु सऱ्या ा अिा पद्धिीिे िागिािे वक ज्या पद्धिीिे िुमच्यािी व्यिहार झा े ा
िुम्हा ा आििे

vi. समिेदीतिेसह ऐकणे:
समिेदीतिािी

बिणे म्हणते िब्दीतिुः ्ििुः ा दीतु सऱ्याच्या तागी आहोि अिी कल्पिा

करूि त्या ा ककिा वि ा काय िाट े असे
सिथ उत्तम ग्राहक सेिांमधी

हे ताणूि घेणे.

महत्िाचा पै ू म्हणते समिेदीतिेसह ऐकणे. ज्यािेळी समोरचा

ग्राहकाची काही िक्रार असिे आवण िो खूप दीतु ुःखाि असिो अिा िेळी िे फारच महत्िाचे
ठरिे .

समिेदीतिा म्हणते दीतु सऱ्या माणसा ा काय म्हणायचे आहे , तरी िुम्ही त्याच्यािी सहमि
िस ाि िरी संपूणथ एकाग्रिेसह, िांिपणे ऐकणे आवण समतूि घेणे. बो णाऱ्या ा त्याचे
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बो णे ्िीकार े गे े आहे हे दीताखिणे महत्िाचे असिे, िे मान्शय अस ेच पावहते असे िव्हे .
“म ा समत ”े ककिा “बरं बरं” अिा प्रकारचे िब्दीत िापरूि आपण हे करू िकिो.

्ियं चाचणी 5
खा ी पैकी कोणिी गोटट कृिीिी
I.

उत्तम

क्ष दीते णे

ऐकण्याचा घटक िाही?

II. अवििय घाईघाईिे विटकषाप्रि पोहोचणे
III. समिेदीतिेसह ऐकणे

IV. योग्यप्रकारे प्रविसादीत दीते णे

F. िैविक ििथि
1. आढािा
आतका , व्यिसायािी

उवचि ििथिा संबध
ं ी गंभीर िंका उपस््िि केल्या तािाि, कारण

अयोग्य ििथिासंबंधीच्या गोटटी िाढत्या प्रमाणाि ऐकाय ा वमळि आहे ि. चुकीचे वहिेब आवण
अप्रामावणक

ख
े ापरीक्षण प्रमाणपत्रे दीते ऊि तगािी

मोठ्यािी

मोठ्या कंपन्शयांिी फसिल्याचे

क्षाि आ े आहे . काही वमत्रांची पैिांची हाि पूणथ करण्यासाठी बँकांच्या व्यि्िापिांिी

त्यांच्याच पैिांचा गैरिापर केल्याचे

क्षाि आ े आहे . अवधकाऱ्यांिी त्यांचे अवधकार िापरूि

व्यविगि फायदीता उठि ा आहे . ज्यांच्यािर समातािे कामे करण्यासाठी वि्िास ठे ि ा

त्यांिीच िो गैर ठरि ा असे प्रमाण िाढिे आहे . व्यविगि ्िािथ आवण हाि मान्शयिा पाि ी
आहे .

त्या पाठोपाठ, उत्तरदीतावयत्ि आवण कॉपोरे ट िासि यांच्यािर िाढत्या चचा होि आहे ि, या
सिांिा एकवत्रिपणे व्यिसायािी

“िीिीमुल्ये” म्हणिा येिी . अवधक चांग े उत्तरदीतावयत्ि

आवण िासि यांच्यासाठी एक उत्तम साधि म्हणूि ‘मावहिीचा अवधकार’ या सारखे कायदीते
आवण तिवहिािथ खट ा’ यांिी महत्ि प्राप्ि के े आहे .

िैविक ििथि आपोआप चांगल्या प्रिासिा किे घेऊि तािे . तेव्हा कोणी त्याचे किथव्य अवििय

तबाबदीतारीिे आवण प्रामावणकपणे पार पाििो िे व्हा चांग े प्रिासि के े तािे . अिैविक ििथि

्ििुःचे ्िार्य तपण्याचा प्रयत्ि करिे आवण इिरांच्या ्िार्या ि कमीिकमी रस घेि.
तेव्हा कोणी त्याच्या पदीताचा िापर करूि ्ििुःचा ्िािथ साधण्याचा प्रयत्ि करिो िे व्हा िे
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अिैविक ििथि असिे. ्ििुःचे ्िार्य तपण्याि कोणिीही चूक िाही. मात्र इिरांच्या वहिाचा
बळी दीते ऊि असे करणे चुकीचे आहे .

विमा हा वि्िासािर चा णारा व्यिसाय आहे . विम्याच्या व्यिसायाि औवचत्य आवण िैविकिा
अत्यंि महत्िाचे आहे ि. ग्राहकांिा चुकीची मावहिी दीते ऊि त्यांिा विमा खरे दीती कराय ा

ािणे

ककिा ग्राहकाच्या गरता पूणथ ि करणारी योतिा ग्राहका ा सुचिणे यामुळे चुकीच्या गोटटी
घिि तािाि.

तेव्हा ्ििुःचा फायदीता इिरांपेक्षा महत्िाचा माि ा तािो त्यािेळी अिैविक ििथि घििे . आय

आर िी ए िे (IRDA) िे विविध विवियमांमध्ये घा ि
ू वदीत े ी िैविकिे ची आचार संवहिा िैविक
ििथिाचा विदीते ि दीते िे (याची प्रकरण 4 मध्ये चचा के ी आहे ).
आचारसंवहिेचा भंग होऊ िये म्हणूि त्यािी

प्रत्येक विधाि मावहिी असणे गरतेचे अस े

िरी, विमा करिे आवण त्यांचे प्रविविधी यांिी संभाव्य ग्राहकाचे वहि एिढाच एक मुद्दा मिाि

ठे ि ा िरी संवहिे ची पूिथिा आपोआप होऊ िकिे. तेव्हा विमाकात्यांचे अवधकारी संभाव्य
ग्राहकाच्या फायद्या ऐिती व्यिसायांच्या उवद्दटटांबाबि काळती करू
गोटटी घिू

ागिाि.

ागिाि िे व्हा चुकीच्या

2. िैविटट्ये
िैविक ििथिाचे काही िैविटट्ये अिी आहे ि:

a) ्ििुःच्या प्रत्यक्ष ककिा अप्रत्यक्ष वहिापेक्षा ग्राहकाचे सिोच्च वहि िरच्या ्िािािर
b) ग्राहकाच्या व्यिहारांिी संबवं धि सिथ व्यािसावयक आवण व्यविगि मावहिी अवििय
काटे कोरपणे आवण त्याचा वििेषावधकार म्हणूि गुप्ि ठे िणे

c) ग्राहका ा सिथ मावहिी िोळ्यासमोर ठे िि
ू विणथय घेण्यासाठी सिथ ि्िुस््ििी पुरेिी
आवण पूणथपणे उघि करणे

खा ी

पवरस््ििीमध्ये िैविकिे ा मुरि घा ाय ा

a) ज्याच्यािी

एक

ागण्याची िक्यिा असिे:

योतिा दीतु सऱ्यापेक्षा खूप कमी विमा हप्िा ककिा ििथि दीते णारी

असिािा दीतोन्शहीिूि एक योतिा विििणे

b) सद्य पॉव सी बंदीत करूि ििीि पॉव सी घ्याया
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उद्युि करण्याचा मोह होणे

c) अिाप्रकारची पवरस््ििी मावहिी असणे, ती विमाकत्या ा मावहिी झा ी िर
ग्राहकाच्या वहिािर ककिा विमा हक्काच्या
करू िकिे.

ाभधारकाच्या वहिािर विपरीि पवरणाम

्ियं चाचणी 6
खा ी
I.

पैकी कोणिे िैविक ििथिाचे िैविटट्य िाही?

ग्राहका ा पूणथ मावहिी असिािा विणथय घेिा यािा म्हणूि पुरेिी मवहिी उघि करणे

II. ग्राहकाचा व्यिसाय आवण व्यविगि मावहिीची गुप्ििा सांभाळणे
III. ग्राहकाच्या वहिापेक्षा ्ििुःच्या वहिा ा प्राधान्शय दीते णे
IV. ्ििुःच्या वहिापेक्षा ग्राहकाच्या वहिा ा प्राधान्शय दीते णे
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सारांि
a) अन्शय उत्पादीतिांपेक्षा विमा व्यिसायािी
कसोटी पाहणारी आहे .

ग्राहक सेिा आवण संबध
ं यांची भूवमका अवधक

b) अि ंवबत्ि, आ्िासि, प्रविसादीत दीते ण्याची क्षमिा, समिेदीतिा आवण मूिथ ्िरूप हे सेिच्े या
दीतताचे पाच महत्िाचे दीतिथक आहे ि.

c) ग्राहकाचे तीििका

मूल्य म्हणते ग्राहकाबरोबर दीतीघथका ीि दृढसंबध
ं विमाण केल्यािंिर

वमळणाऱ्या आर्शिक फायद्यांची बेवरत.

d) ग्राहक सेिम
े धी

विमा प्रविविधीची भूवमका विव्िळ कस पाहणारी असिे .

e) आयआरिीएआय (IRDA) िे एकात्म िक्रार व्यि्िापि यंत्रणा सुरु के ी आहे ती विमा
िक्रारींच्या मावहिीचे भांिार म्हणूि आवण उद्योगािी
म्हणूि काम करिे.

f) विमाधारक आवण विमाकिा यांच्यािी

िक्रार वििारण वियंत्रणाचे साधि

पर्पर संमिीिे

अंिगथि मध्य्ि आवण सल् ागार म्हणूि काम करू िकिो.

g) कृिीिी

ऐकणे म्हणते

ोकपा , संदीतभािी

अटींच्या

क्ष दीते णे, अवभप्राय दीते णे, योग्य प्रकारे प्रविसादीत दीते णे.

h) िैविक ििथि म्हणते ्ििुःच्या वहिापेक्षा ग्राहकाच्या वहिा ा प्राधान्शय दीते णे.

महत्िाच्या संज्ञा
a) सेिच
े ा दीतता
b) समिेदीतिा

c) एकात्म िक्रार व्यि्िापि यंत्रणा (IGMS)
d) ग्राहक संरक्षण कायदीता, 1986
e) वतल्हा ग्राहक मंच
f) विमा

ोकपा

g) दीते हबो ी
h) कृिीिी

ऐकणे

i) िैविक ििथि
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्ियं चाचणी ची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे III.
ग्राहकाबरोबर दीतीघथका ीि आवण द्दृढ संबंध विमाण केल्यािंिर वमळणाऱ्या अर्शिक
म्हणते ग्राहक तीििका

मूल्य.

ाभांची बेरीत

उत्तर 2
योग्य पयाय आहे III.
विसऱ्या बातूच्या दीते यिे साठी मोटार विमा अवििायथ असल्यामुळे त्याच्या गरते संबध
ं ी चचा करण्याची
गरत िाही.
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे II.
ग्राहक संरक्षण कायदीता, 1986 िु सार, पुिर्शिक्रीसाठी मा
िगीकृि के ी ताि िाही.

खरे दीती करणारी व्यिी उपभोिा म्हणूि

उत्तर 4
योग्य पयाय आहे IV.
िंकेखोरपणा मुळे विकोप संबंध विमाण होऊ िकि िाहीि.
उत्तर 5
योग्य पयाय आहे II.
अवििय घाईघाईिे विटकषाप्रि येणे हा कृिीिी

ऐकण्याचा घटक िाही.
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उत्तर 6
योग्य पयाय आहे III.
ग्राहकाच्या वहिापेक्षा ्ििुःच्या वहिा ा प्राधान्शय दीते णे हे िैविक ििथि िव्हे .

्ियं-परीक्षण प्र्ि
प्र्ि 1
_____________ ही मूिथ ्िरूपािी
I.

ि्िू िव्हे .

घर

II. विमा

III. मोबाई

फोि

IV. तीिची वितार
प्र्ि 2
_______________ हा सेिच्े या दीतताचा दीतिथक िाही.
I.

हु िारी

II. वि्िसिीयिा
III. समिेदीतिा

IV. प्रिीसादीत दीते ण्याचे क्षमिा
प्र्ि 3
भारिाि _______________ हा विमा अवििायथ आहे .
I.

विसऱ्या बातूच्या दीते यिेचा मोटार विमा

II. घरांसाठीचा आग विमा

III. अंिदीते िीय प्रिासासाठी प्रिास विमा
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IV. व्यविगि अपघाि विमा
प्र्ि 4
विमाधारकाची

विम्याची

__________
I.

ककमि

कमी

करण्याच्या

पद्धिींमधी

एक

पद्धि

म्हणते

पुिर्शिमा

II. ितािटी चा विमा
III. सह-विमा
IV. सि ि
`

प्र्ि 5
ज्या ग्राहका ा त्याच्या विमा पॉव सी संबंधी िक्रार असे
माध्यमािूि पोहोचू िकिो.
I.

िो आयआरिीएआय पयंि ...........च्या

एकात्म िक्रार व्यि्िापि यंत्रणा (IGMS)

II. वतल्हा ग्राहक मंच
III.

ोकपा

IV. एकात्म िक्रार व्यि्िापि यंत्रणा (IGMS) ककिा वतल्हा ग्राहक मंच
ककिा

ोकपा

प्र्ि 6
ग्राहक संरक्षण कायदीता...................... या संबध
ं ाि आहे :
I.

विमा कंपन्शयांच्या विरुध्दीत िक्रार

II. दीतु कािदीतारा विरुद्ध िक्रार
III. ब्रँिच्या विरुद्ध िक्रार

IV. विमा कंपन्शया, ब्रँि, आवण दीतु कािदीतारांच्या विरुद्ध
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प्र्ि 7
तेिे मा ाची ककमि ककिा सेिच
े ी मूल्य आवण विमा हक्क भरपाई रुपये 20
िे िे.....................यांचे कायथक्षेत्र असिे.
I.

ाखांच्या आि आहे

उच्च न्शयाया य

II. वतल्हा मंच

III. राज्य आयोग

IV. राटट्रीय आयोग
प्र्ि 8
ग्राहक संबध
ं ाि प्रिम दीतिथिी ठसा विमाण होिो:
I.

आत्मवि्िास असल्यािे

II. िेळ पाळल्यािे

III. ्िार्य दीताखिल्यािे

IV. िेळेिर आल्यािे, ्िार्य दीताखिल्यािे आवण आत्मवि्िास असल्यािे
प्र्ि 9
योग्य विधाि विििा:
I.

विमा विकि असिािा िैविक ििथि करणे अिक्य आहे

II. विमा प्रविविधींसाठी िैविक ििथि आि्यक िाही

III. विमा प्रविविधी आवण विमाकिा यांच्याि वि्िास विमाण होण्यासाठी िैविक ििथि मदीति करिे.
IV. केिळ सिोच्च व्यि्िापिाकिू ि िैविक ििथि अपेवक्षि असिे .
प्र्ि 10
कृिीिी
I.

ऐकणे याि हे अंिभूि
थ होिे :

बो णाऱ्या किे

क्ष दीते णे

II. अधुिमधूि माि िो ािणे आवण हसणे
III. अवभप्राय दीते णे
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IV. बो णाऱ्याकिे

क्ष दीते णे, अधुिमधूि माि िो ािणे आवण हसणे आवण अवभप्राय दीते णे

्ियं-पवरक्षणाच्या प्र्िांची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे II.
विमा ही मूिथ ि्िू िाही.
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे I.
सेिच्े या दीतताचा हु िारी हा दीतिथक िाही.
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे I.
भारिाि विसऱ्या बातुचा दीते यिे चा मोटार विमा अवििायथ आहे .
उत्तर 4
योग्य पयाय आहे II.
विम्याची ककमि कमी करण्याच्या पद्धिींमधी

एक पद्धि म्हणते पॉव सीमधी

ितािटी चे विधाि.

उत्तर 5
योग्य पयाय आहे I.
विमा पॉव सी च्या संदीतभाि ज्या ग्राहका ा काही िक्रार असे

त्यािे एकात्म िक्रार व्यि्िापि यंत्रणा

(IGMS) च्या माध्यमािूि आयआरिीएआय (IRDA) किे िक्रार करू िकिो.
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उत्तर 6
योग्य पयाय आहे IV.
ग्राहक संरक्षण कायदीता विमा कंपन्शया, दीतु कािदीतार, आवण ब्रँि यांच्या विरुद्धच्या िक्रारी
हािाळिो.
उत्तर 7
योग्य पयाय आहे II.
तेिे रुपये 20

ाखापयंिचा मा

वतल्हा मंचाचे कायथक्षेत्र असिे .

ककिा सेिा आवण विमा हक्काची भरपाई असिे अिा बाबींसाठी

उत्तर 8
योग्य पयाय आहे IV.
ग्राहक संबंधाि आत्मवि्िास पूणथ असल्यािे आवण िेळेिर आल्यािे आवण ्िार्य दीताखिल्यािे प्रिम
दीतिथिी ठसा उमटिो.
उत्तर 9
योग्य पयाय आहे III.
विमा प्रविविधी आवण विमाकिा यांच्याि वि्िास होण्यासाठी िैविक ििथि मदीति करिे .
उत्तर 10
योग्य पयाय आहे IV.
बो णाऱ्याकिे
कृिीिी

क्ष दीते णे, अधूिमधूि माि िो ािणे आवण हसणे आवण अवभप्राय दीते णे या गोटटी

ऐकण्याि अंिभूि
थ होिाि.
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प्रकरण 3
िक्रार वििारण यंत्रणा
प्रकरणाची ओळख
विमा उद्योग हा सेिा उद्योग आहे , ज्यामध्ये ग्राहकांच्या अपेक्षा सिि िाढि आहे ि ि दीते ण्याि आ ेल्या

सेिच्े या दीतताविषयीही सिि असमाधाि असिे च. उत्पादीतिांमध्ये साित्यािे िाविन्शयपूणथ प्रयोग के े
ताि आहे ि ि आधुविक िंत्रज्ञािाच्या मदीतिीिे ग्राहक सेिि
े ही

क्षणीय सुधारणा झा ी अस ी िरीही

ग्राहकांचे असमाधाि ि खराब प्रविमा या सम्या या उद्योगा ा भेिसािि आहे ि. या पवरस््ििीचा
विचार करुि सरकार ि वियामकािे अिेक पुढाकार घेि े आहे ि.

आयआरिीएिे विमा कंपिीिे ग्राहकास विविध सेिा वकिी काळाि दीते णे आि्यक आहे (टीएटी)

याविषयी काही वियम घा ि
ू वदीत े आहे ि. हे आयआरिीए (पॉव सी धारकांच्या वहिांचे संरक्षण
वियम), २००२ चा भाग आहे ि. विमा कंपन्शयांची प्रभािी िक्रार वििारण यंत्रणाही अस ी पावहते ि
आयआरिीएिे त्यासाठीही मागथदीतिथक ित्िे घा ि
ू वदीत ी आहे ि.
विकण्याची विटपत्ती

A. िक्रार वििारण यंत्रणा – ग्राहक न्शयाया ये, ोकपा
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A. िक्रार वििारण यंत्रणा – ग्राहक न्शयाया ये, ोकपा
1.

एकवत्रि िक्रार व्यि्िापि यंत्रणा (आयतीएमएस)

आयआरिीएिे एकवत्रि िक्रार व्यि्िापि यंत्रणा (आयतीएमएस) सुरु के ी आहे ती विमा
िक्रारींविषयीच्या मावहिीचा केंद्रीय संग्रह म्हणूि ि विमा उद्योगािी
साधि म्हणूि काम करिे.

पॉव सीधारक त्यांच्या पॉव सीचे िपिी

िक्रार वििारणाच्या विरीक्षणाचे

या यंत्रणेिर िोंदीतिू ि त्यांची िक्रार दीताख

त्यािंिर संबवं धि विमा कंपन्शयांिा िक्रारी पाठविल्या तािाि.

करु िकिाि.

िक्रार वििारण यंत्रणा
आयतीएमएस िक्रारी ि त्यांचे वििारण करण्यासाठी वकिी िेळ
यूआरए िर िक्रारी दीताख

करिा येिी :

ाग ा याची िोंदीत ठे ििे . पुढी

http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
2.

ग्राहक संरक्षण कायदीता, १९८६

महत्िाचे
हा कायदीता “ग्राहकांच्या वहिांचे संरक्षण करण्यासाठी ि ग्राहकांचे िादीत विका ी काढण्यासाठी ग्राहक
मंिळांची ि इिर प्रावधकरणांची ्िापिा करण्यासाठी” मंतूर करण्याि आ ा. या कायद्यामध्ये ग्राहक
संरक्षण (सुधारणा) कायदीता, २००२ द्वारे सुधारणा करण्याि आ ी.
या कायद्यामध्ये दीते ण्याि आ ल्
े या काही व्याख्या पुढी प्रमाणे आहे ि:
व्याख्या
“सेिा” म्हणते संभाव्य िापरकत्यांिा उप ब्ध करुि वदीत ी ताणारी कोणत्याही प्रकारची सेिा ज्यामध्ये

बँककग, वित्तपुरिठा, पवरिहि, प्रवक्रया, िीत ककिा इिर ऊता पुरिठा, उिरण्याची ककिा वििासाची

व्यि्िा, गृहविमाण, मिोरंति, विरंगुळा ककिा बािम्या ककिा इिर मावहिी दीते णे. मात्र यामध्ये
कोणिीही सेिा मोफि दीते ण्याचा ककिा िैयविक सेिा करारांिगथि कोणिीही सेिा दीते ण्याचा समािेि
होि िाही.

विम्याचा समािेि सेिा म्हणूि के ा तािो.
“ग्राहक” म्हणते अिीकोणिीही व्यिी ती
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 मोबदीत ा दीते ऊि कोणिीही ि्िू खरे दीती करिे ि िी िापरिे . मात्र त्यामध्ये अिा ि्िू

पुिर्शिक्रीसाठी ककिा कोणत्याही व्यािसावयक हे िूिे खरे दीती करणा-या व्यविचा समािेि होि
िाही ककिा

 काही मोबदीत ा दीते ऊि सेिा भाड्यािे घेिो ककिा वमळििो ि त्यामध्ये अिा सेिच्े या
समािेि असिो.

ाभािीचा

“िुटी” म्हणते कोणत्याही कायद्याद्वारे ककिा कोणत्याही कायद्यांिगथि एखाद्या कराराचे पा ि
करिािा ककिा कोणत्याही सेिस
े ंिभाि राखणे आि्यक अस े ा कामवगरीचा दीतता, ्िरुप ि
पद्धिीमधी

कोणिाही दीतोष, अपूणथिा, िुटी ि अपूणि
थ ा.

“िक्रार” म्हणते िक्रारदीतारािे व वखि ्िरुपाि पुढी प्रमाणे के े ा कोणिाही आरोप:
 व्यिसायाची अप्रामावणक पद्धि ककिा प्रविबंधात्मक व्यिसाय पद्धि ्िीकारण्याि आ ी आहे
 त्यािे खरे दीती के ेल्या ि्िुंमध्ये एक ककिा अिेक दीतोष आहे ि
 त्यािे किासाठीही भाड्यािे घेि ेल्या ककिा वमळि ेल्या सेिांमध्ये काही िुटी आहे ि
 आकारण्याि आ े े दीतर कायद्यािे विस््चि के ेल्यापेक्षा ककिा पॅकेतिर दीताखविण्याि
आ ेल्यापेक्षा अवधक आहे

 तीििास ि सुरक्षेस धोकादीतायक अस ेल्या ि्िू सािथतविकपणे विक्रीसाठी ठे िण्याि आल्या
आहे ि, ज्यामध्ये व्यापा-यािे अिा ि्िुंमधी
प्रदीतर्शिि के ी पावहते अिा कायद्यािी

घटक, पद्धि ि पवरणाम याविषयी मावहिी

कोणत्याही िरिुदीतींचे उल् ंघि करण्याि आ े आहे

“ग्राहक िादीत”म्हणते ज्या व्यविच्या विरुद्ध िक्रार करण्याि आ ी आहे , िी िाकारिे ि त्या
िक्रारीमधी

आरोपांिा विरोध करिे .

a) ग्राहक िादीत वििारण सं्िा

“ग्राहक िादीत वििारण सं्िा” प्रत्येक वतल्हाि ि राटट्रीय पािळीिर ्िापि के ेल्या असिाि.
i.

वतल्हा मंच
 या मंचाचे अवधकारक्षेत्र २०
हािाळण्याचे असिे.

ाख रुपयांपयंिच्या ि्िू ि सेिांविरुद्धच्या िक्रारी

 वतल्हा मंचा ा त्याचे आदीते ि/विणथय योग्य वदीतिाणी न्शयाया या ा कायास्न्शिि करण्यासाठी
पाठविण्याचे अवधकार आहे ि.

ii. राज्य आयोग
 या िक्रारवििारण प्रावधकरणाचे मूळ, अपी ाचे ि विरीक्षणात्मक अवधकार क्षेत्र आहे .
 िो वतल्हा मंचाकिू ि करण्याि आ े े अपी
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हािाळिो.

 त्याचे मूळ अवधकारक्षेत्र २०

ि्िू/सेिा ि भरपाई संदीतभािी

ाख रुपयांहूि अवधक ि १००

िक्रारी हािाळण्याचे आहे .

ाख रुपयांहूि कमी रकमे च्या

 इिर दीतता ि अवधकार वतल्हा मंचासारखाच असिो.
iii. राटट्रीयआयोग

 कायद्यांिगथि ्िावपि करण्याि आ े े अंविम प्रावधकरण म्हणते राटट्रीय आयोग.
 त्याचे मूळ, अपी

करण्याचे िसेच विरीक्षणात्मक अवधकार क्षेत्राचा समािेि होिो.

 राज्य आयोगाकिू ि करण्याि आ ेल्या अपी ांची सुिािणी करु िकिो ि त्याचे मूळ
अवधकारक्षेत्र १००
आहे .

ाख रुपयांहूि अवधक रकमे च्या ि्िू/सेिांविषयीचे िादीत हािाळण्याचे

 त्याचे विरीक्षणात्मक अवधकारक्षेत्र राज्य आयोगाच्या िरचे आहे .
या विन्शही सं्िांिा वदीतिाणी न्शयाया याचे हक्क असिाि.
आकृिी 1 : िक्रार वििारणासाठीची माध्यमे

b) िक्रार दीताख

िरी

करण्याची प्रवक्रया

विन्शही िक्रार वििारण सं्िांकिे िक्रार दीताख

करण्याची प्रवक्रया अवििय सोपी आहे .

राज्य आयोग ककिा राटट्रीय आयोगाकिे िक्रार दीताख
करण्यासाठी काहीही िुल्क भरािे
दीताख
दीताख

करण्यासाठी ककिा अपी

दीताख

ागि िाही. िक्रारदीतार ्ििुः ककिा अवधकृि एतंटद्वारे िक्रार

करु िकिो. िी व्यवििुः दीताख

करिा येिे ककिा टपा ाद्वारे ही पाठििा येिे. िक्रार

करण्यासाठी कोणत्याही िवक ाची गरत िसिे याची िोंदीत घ्या.
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c) ग्राहक मंचाचे आदीते ि

ज्या ि्िुंविरुद्ध िक्रार करण्याि आ ी आहे त्यांच्याि िक्रारीमध्ये िमूदीत करण्याि आ े े दीतोष
असल्याची ककिा ज्या सेिवे िरुद्ध िक्रार करण्याि आ ी आहे त्यािी

कोणिे ही आरोप वसद्ध होि

असल्याची मंचाची खात्री झाल्यास िो विरुद्ध पक्षास पुढी पैकी एक ककिा अवधक कृिी करण्याचा
आदीते ि दीते ऊ िकिो,
i.

िक्रारदीतारा ा ककमि (विम्याच्या बाबिीि हप्िे ), झा े ा खचथ परि करणे

ii. ग्राहका ा विरुद्ध पक्षाच्या विटकाळतीपणामुळे झा ेल्या ग्राहकाच्या िुकसािाची ककिा इतेची
िु कसािभरपाई करण्यासाठी रक्कम दीते णे

iii. िादीतग्र्ि सेिि
े ी

िुटी ककिा दीतोष काढू ि टाकणे

iv. अिैध व्यापार पद्धिी ककिा प्रविबंधात्मक व्यापार पद्धिी बंदीत करणे ककिा त्यांची पुिरािृत्ती ि
करणे

v. पक्षांिा पुरेसा खचथ दीते णे
d) िक्रारींचे ्िरुप

िीि मंचांकिे येणारे बहु िेक ग्राहक िादीतांचे िगीकरण विमा व्यिसायासंदीतभाि विचार
केल्यासपुढी
i.

प्रमुख िगथिा-यांमध्ये के े तािे

दीताव्याचे पैसे दीते ण्याि उिीर

ii. दीताव्याची भरपाई ि दीते णे
iii. दीतािा फेटाळणे

iv. िु कसािाचे प्रमाण

v. पॉव सीच्या अटी, ििी इत्यादीती.

3.

विमा

ोकपा

केंद्र सरकारिे विमा कायदीता, १९३८ अंिगथि अस ेल्या अवधकारांद्वारे ११ िोव्हें बर, १९९८ रोती
अवधकृि रातपत्रािी

अवधसूचिेद्वारे सािथतविक िक्रारींचे वििारण वियम, १९९८ ियार के .े हे

वियम तीिि ि तीििेिर विम्यास, सिथ प्रकारच्या िैयविक विम्यांसाठी म्हणते िैयविकपणे घेि ेल्या
विम्यासाठी

ागू होिाि.

या वियमांचा उद्देि कंपिीच्या ििीिे दीतािा विका ी काढण्यासंदीतभािी
कमीि कमी खचाि, कायथक्षम ि िट्िपणे करणे हा आहे .

सिथ िक्रारींचे विराकरण

ोकपा , विमाधारक ि विमाकत्याच्या पर्पर सहमिीिे विचाराधीि विषयांसंदीतभाि मध्य्ि ि

समुपदीते िक म्हणूि काम करु िकिो.िक्रार ्िीकारायची ककिा फेटाळायची याविषयीचा
विणथय अंविम असिो.
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ोकपा ाचा

a)

ोकपा ाकिे िक्रार

ोकपा ाकिे करण्याि आ े ी कोणिीही िक्रार व वखि ्िरुपाि अस ी पावहते, त्याच्यािर

विमाधारक ककिा त्याच्या कायदीते िीर िारसांच्या ्िाक्ष-या असल्या पावहतेि ि िी

ोकपा ा ा

उद्देिूि असािी ज्याच्या अवधकार क्षेत्राि विमाकत्याची िाखा/काया य येिे, त्यासोबि काही
दीत्िऐित असल्यास िे तोि े पावहतेि, िसेच िु कसािाचे ्िरुप ि प्रमाण यांचा अंदीतात ि
मावगि े ी िु कसािभरपाई िमूदीत के ी पावहते.
ोकपा ा ा पुढी

बाबिीि िक्रार करिा येई

िक्रारदीतारािे विमा कंपिी ा आधी

i.

तर:

ेखी िक्रार के ी होिी ि विमा कंपिीिे :

 िक्रार फेटाळ ी ककिा

 विमाकत्या ा िक्रार वमळाल्यािंिर एका मवहन्शयाि िक्रारदीतारा ा काहीही उत्तर वमळा े
िाही

ii. िक्रारदीतार विमाकत्यािे वदीत ल्
े या उत्तरबाबि समाधािी िाही

iii. विमा कंपिीिे िक्रार फेटाळल्याच्या िारखेपासूि एका िषाि िक्रार करण्याि आ ी आहे
iv. िक्रार कोणत्याही न्शयाया याि ककिा ग्राहक मंचाि ककिा
b)

ोकपा ािे के ेल्या विफारसी

ोकपा ा ा काही किथव्यांचे/आचार संवहिे चे पा ि करािे
i.

िादीताकिे प्र ंवबि िाही

ागिे :

अिाप्रकारची िक्रार वमळाल्यािंिर एका मवहन्शयाि विफारसी केल्या पावहतेि

ii. त्याच्या प्रिी िक्रारदीतार ि विमा कंपिी दीतोघांिाही पाठविल्या पावहतेि

iii. िक्रारदीतारािे अिाप्रकारे विफारस वमळाल्यािंिर १५ वदीतिसाि व वखि ्िरुपाि िी
्िीकार ी पावहते

iv. विमाधारकािे पाठि ेल्या ्िीकारपत्राची एक प्रि विमाकत्या ा पाठि ी पावहते ि अिा

प्रकारे ्िीकार पत्र वमळाल्याची व वखि पोचपाििी विमाकत्याकिू ि १५ वदीतिसाि घेि ी
पावहते

c) विणथय
मध्य्िीिे िादीत सुट ा िाही, िर

ोकपा

त्या ा न्शयाय्य िाटिो ि विमाधारकाचे िुकसाि भरुि

काढण्यासाठी आि्यक असल्यापेक्षा ता्ि िाही असा विणथय विमाधारका ा दीते ई .
ोकपा ािे वदीत ेल्या विणथयािर पुढी
i.

विणथय २०

वियमांचे वियंत्रण असिे :

ाख रुपयांहूि अवधक िसािा (अिु कंपा ित्िािरी

पैसे ि इिर खचासह)

ii. अिाप्रकारे िक्रार वमळाल्यािंिर ३ मवहन्शयाि विणथय दीते ण्याि यािा, ि विमाधारकािे असा
विणथय दीते ण्याि आल्यािंिर एका मवहन्शयाि िी अंविम िितोि असल्याचे ्िीकारि असल्याचे
कळि े पावहते
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iii. विमाकिा विणथयाचे पा ि करे
१५ वदीतिसाि

ोकपा ा ा त्याची

ि विमाधारकाकिू ि विणथय ्िीकारल्याचे पत्र वमळाल्यािंिर
ेखी मावहिी दीते ई

iv. विमाधारकािे असा विणथय ्िीकारल्याचे
करणार िाही

ेखी कळवि े िाही, िर विमाकिा िो विणथय

ागू

्ििुःची चाचणी घ्या 1
__________ चे अवधकारक्षेत्र २०

ाख रुपयांपयंिच्या ि्िू ककिा सेिा ि दीतािा करण्याि

आ ेल्या िु कसािभरपाईविषयी िक्रारी हािाळण्यापयंि मयावदीति असिे.
I.

वतल्हा मंच

II. राज्य आयोग

III. वतल्हा पवरषदीत
IV. राटट्रीय आयोग

सारांि


आयआरिीएिे एकवत्रि िक्रार व्यि्िापि यंत्रणेची (आयतीएमएस) सुरुिाि के ी आहे ती विमा
िक्रारींविषयीच्या मावहिीचा केंद्रीय संग्रह ि उद्योगािी
करिे.



िक्रार वििारणाचे साधि म्हणूि काम

ग्राहक िादीत वििारण सं्िांची प्रत्येक वतल्हा, राज्य ि राटट्रीय पािळीिर ्िापिा करण्याि आ ी
आहे .



विमा व्यिसायाचा विचार केल्यास बहु िेक ग्राहकांच्या िादीतांचे िगीकरण, दीताव्याचे पैसे दीते ण्याि

उिीर, दीताव्याचे पैसे ि दीते णे, दीतािे फेटाळणे, िु कसािाचे प्रमाण ि पॉव सीच्या ििी, अटी इत्यादीती
िगींमध्ये होिे.


ोकपा

विमाधारकाच्या ि विमाकत्याच्या पर्पर सहमिीिे विचाराधीि विषयांसंदीतभाि मध्य्ि

ि समुपदीते िक म्हणूि काम करु िकिो.


मध्य्िीिे िादीत सुट ा िाही, िर

ोकपा

त्या ा न्शयाय्य िाटिो ि विमाधारकाचे िुकसाि भरुि

काढण्यासाठी आि्यक असल्यापेक्षा ता्ि िाही असा विणथय विमाधारका ा दीते ई .
महत्िाचे िब्दीत
1. एकवत्रि िक्रार व्यि्िापि यंत्रणा (आयतीएमएस)
2. ग्राहक संरक्षण कायदीता, १९८६
3. वतल्हा मंच

4. राज्य आयोग
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5. राटट्रीय आयोग
6. विमा

ोकपा

्ििुःची चाचणी घ्याची उत्तरे
प्र्ि 1
बरोबर उत्तर आहे I.
वतल्हा मंचाचे अवधकार क्षेत्र २०

ाख रुपयांपयंिच्या ि्िू ककिा सेिा ि दीतािा करण्याि आ े ी

िु कसािभरपाईिी संबवं धि िक्रारी हािाळण्याचे असिे .

्ि-चाचणी प्र्ि
प्र्ि 1
आयतीएमएस या संवक्षप्ि ्िरुपाचा वि्िार करा.
I.

विमा सिथसाधारण व्यि्िापि यंत्रणा

II. भारिीय सिथसाधारण व्यि्िापि यंत्रणा
III. एकवत्रि िक्रार व्यि्िापि यंत्रणा

IV. बुवद्धमाि िक्रार व्यि्िापि यंत्रणा
प्र्ि 2
पुढी पैकी कोणिी ग्राहक िक्रार वििारण सं्िा २०
िादीत हािाळे ?
I.

ाख रुपये िे १००

वतल्हा मंच

II. राज्य आयोग

III. राटट्रीय आयोग
IV. वतल्हा पवरषदीत
प्र्ि 3
पुढी पैकी काय िैध ग्राहक िक्रारीचा आधार असू िकि िाही?
I.

उत्पादीतिासाठी एमआरपीपेक्षा अवधक पैसे घेणारा दीतु कािदीतार

II. िगथिारीिी

सिोत्तम उत्पादीतिांविषयी सल् ा ि दीते णारा दीतु कािदीतार

III. औषधाच्या बाट ीिर रोगप्रिण प्रविवक्रयेविषयी इिारा ि दीते णे
IV. सदीतोष उत्पादीतिे
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ाख रुपयांपयंिचे ग्राहक

प्र्ि 4
विमा पॉव सीिी संबवं धि िक्रार दीताख
I.

करण्यासाठी पुढी पैकी सिाि योग्य पयाय कोणिा आहे ?

पो ीस

II. सिोच्च न्शयाया य
III. विमा

ोकपा

IV. वतल्हा न्शयाया य
प्र्ि 5
विमा

ोकपा ाच्या प्रादीते विि अवधकार क्षेत्रासंबध
ं ी खा ी पैकी कोणिे विधाि बरोबर आहे ?

विमा

ोकपा ाचे अवधकार क्षेत्र राटट्रीय असिे

III. विमा

ोकपा ाचे अवधकार क्षेत्र वतल्हा असिे

I.

II. विमा
IV. विमा

ोकपा ाचे अवधकार क्षेत्र राज्य असिे
ोकपा

केिळ विविर्शदीतटट प्रादीते विक मयादीतांमध्येच काम करिो

प्र्ि 6
विमा
I.

ोकपा ाकिे िक्रार किी दीताख

विमा

करािी

ोकपा ाकिे व वखि िक्रार दीताख

II. िक्रार िोंिी दीतू रध्ििीद्वारे करािी

ागिे

III. िक्रार िोंिी प्रत्यक्ष हतर राहू ि करािी
IV. िक्रार िृत्तपत्रािी

ागिे ?
करािी

ागिे

ागिे

तावहरािीद्वारे के ी तािे

प्र्ि 7
विमा
I.

ोकपा ाकिे ताण्यासाठी िेळेची मयादीता वकिी आहे ?

विमाकत्यािे िक्रार फेटाळल्यािंिर दीतोि िषाि

II. विमाकत्यािे िक्रार फेटाळल्यािंिर िीि िषाि

III. विमाकत्यािे िक्रार फेटाळल्यािंिर एका िषाि

IV. विमाकत्यािे िक्रार फेटाळल्यािंिर एका मवहन्शयाि
प्र्ि 8
ोकपा ाकिे िक्रार करण्यासाठी पुढी पैकी कोणिी पूिथ अट िाही?
I.

िक्रार एखाद्या व्यवििे ‘िैयविक ्िरुपाच्या’ विम्यासंदीतभाि के े ी असािी

II. विमाकत्यािे िक्रार फेटाळल्यािंिर १ िषाि िक्रार दीताख
III. िक्रारदीतारािे

के ी पावहते

ोकपा ापूिी ग्राहक मंचाकिे दीतादीत मावगि ी पावहते
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IV. मावगि े ी एकूण भरपाई २०

ाख रुपयांपयंि अस ी पावहते.

प्र्ि 9
ोकपा ाकिे िक्रार दीताख
I.

१०० रुपये िुल्क द्यािे

करण्यासाठी काही िुल्क/खचथ द्यािा
ागिे

II. काहीही िुल्क ककिा खचथ द्यािा

ागि िाही

III. मावगि ेल्या भरपाईपैकी २०% रक्कम िुल्क म्हणूि द्यािी
IV. मावगि ेल्या भरपाईपैकी १०% रक्कम िुल्क म्हणूि द्यािी

ागिो का?

ागिे
ागिे

प्र्ि 10
खातगी विमाकत्याविरुद्ध िक्रार दीताख
I.

के ी ताऊ िकिे का?

केिळ सािथतविक विमाकत्यांविरुद्धच िक्रार करिा येऊ िकिे

II. होय, खातगी विमाकत्यांविरुद्धही िक्रार करिा येिे

III. केिळ तीिि विमा क्षेत्राि खातगी विमाकत्यांविरुद्ध िक्रार दीताख
IV. केिळ तीििेिर क्षेत्राि खातगी विमाकत्यांविरुद्ध िक्रार दीताख

करिा येिे
करिा येिे

्ि-चाचणी प्र्िांची उत्तरे
उत्तर 1
बरोबर पयाय आहे III.
आयतीएमएस म्हणते एकवत्रि िक्रार व्यि्िापि यंत्रणा.
उत्तर 2
बरोबर पयाय आहे II.
राज्य आयोग २०

ाख िे १००

ाख रुपयांपयंिचे ग्राहक िादीत हािाळे .

उत्तर 3
बरोबर पयाय आहे II.
ग्राहका

सिोत्तम उत्पादीतिाविषयी सल् ा ि दीते णारा दीतु कािदीतार िैध ग्राहक िक्रारीसाठी िगथिारी होऊ

िकि िाही.
उत्तर 4

बरोबर पयाय आहे III.
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ज्या विमा
दीताख

ोकपा ाच्या प्रादीते विक कायथक्षेत्रांिगथि विमाकत्याचे काया य येिे त्याच्याकिे िक्रार

करायची असिे.

उत्तर 5
बरोबर पयाय आहे IV.
विमा

ोकपा

केिळ विविर्शदीतटट प्रादीते विक मयादीतांमध्येच काम करिो.

उत्तर 6
बरोबर पयाय आहे I.
ोकपा ाकिे व वखि ्िरुपाि िक्रार करािी

ागिे .

उत्तर 7
बरोबर पयाय आहे III.
िक्रारदीतारािे विमाकत्यािे िक्रार फेटाळिाच एका िषाि

ोकपा ाकिे दीतादीत मावगि ी पावहते .

उत्तर 8
बरोबर पयाय आहे III.
िक्रारदीतारािे

ोकपा ापूिी ग्राहक मंचाकिे दीतादीत मागण्याची गरत िसिे .

उत्तर 9
बरोबर पयाय आहे II.
ोकपा ाकिे िक्रार करण्यासाठी कोणिे ही िुल्क/खचथ द्यािा
उत्तर 10
बरोबर पयाय आहे II.
होय, खातगी विमाकत्यांविरुद्ध िक्रार दीताख

करिा येिे.
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ागि िाही.

प्रकरण 4
ववमा प्रतततिधी तियामक पैलू
ववमा प्रतततिधी
ववमा प्रतततिधीांची िेमणूक ववतियम 1 एवप्रल 201 6 पासूि लागू केले गेले.
खालील व्याख्या सस
ु ांगत आहे त.
व्याख्या:

1) “कायदा” म्पहणजे ववमा कायदा 1 938 (1 938 चे 4) वेळोवेळी दरुु स्ती केल्यािुसार.
2) “िेमणक
ू पत्र” म्पहणजे एखाद्या व्यक्तीला ववमाकत्याा द्वारे ववमा प्रतततिधी म्पहणूि काम
करण्यासाठी ददले गेलेले िेमणुकीचे पत्र.

3) “अवपलीय अधधकारी” म्पहणजे ववमा प्रतततिधी कडूि प्राप्त झालेले प्रतततिधधत्व आणण
अवपले याांच्यावर ववचार करूि त्याांचे तिवारण करण्यासाठी अधधकृती असलेला अधधकारी.

4) ववमा प्रतततिधी म्पहणजे व्यवसाय चालू ठे वणे, ववमा पॉललसीांचे िुतिीकरण ककां वा
पुिरुज्जीवि करणे याांसह ववमा व्यवसायाचे वववेचि ककां वा व्यवसाय लमळवणे यासाठी
ववमाकत्याा द्वारे िेमलेली व्यक्ती.

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

6) “सांयुक्त ववमा प्रतततिधी” म्पहणजे दोि ककां वा अिेक ववमाकत्याां द्वारे ववमा प्रतततिधी
म्पहणूि

खालील अटीांसह िेमणक
केली गेलेली व्यक्ती, जी एकापेक्षा अधधक जीवि
ू

ववमाकताा, एक साधारण ववमाकताा, एक वैद्यकीय ववमाकताा आणण एकल व्यवसाय
ववमाकत्याांपैकी प्रत्येकी एक यापेक्षा अधधक ववमाकत्याांचा प्रतततिधी म्पहणि
ू काम करणार
िाही.

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

8) “काळ्या

यादीतील

प्रतततिधीांची

मध्यवती

यादी”

म्पहणजे

ववमाकत्यााच्या

तियुक्त

अधधकाऱ्याद्वारे आचारसांदहते चा भांग आणण / ककां वा अफरातफर या आधारे रदहत ककां वा
तिलांबबत करण्यात आलेल्या प्रतततिधीांची यादी.
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9) “तियुक्त अधधकारी” म्पहणजे ववमा प्रतततिधी म्पहणूि एखाद्या व्यक्तीची तियुक्ती
करण्यासाठी ववमाकत्यााद्वारे तियुक्त केलेला अधधकारी.

10) “परीक्षा मांडळ” म्पहणजे ववमा प्रतततिधीांसाठी भरती-पूवा चाचण्या घेणारी अशी सांस्था, जी
प्राधधकरणाद्वारे मान्यता प्राप्त आहे .

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

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

2. ववमाकत्याा द्वारे ववमा प्रतततिधीची िेमणूक:
1) एखाद्या ववमाकत्यााचा ववमा प्रतततिधी म्पहणूि िेमणूक घेऊ इश्च्िणारा अजादार फॉमा आयए मध्ये ववमाकत्यााच्या तियुक्त अधधकाऱ्याकडे अजा करे ल.

2) अजा प्राप्त झाल्यािांतर ववमाकत्यााचा तियुक्त अधधकारी या गोष्टीांची खात्री करूि घेईल की
अजादारािे:-

a) फॉमा आय-ए मधील एजन्सी अजा सवा प्रकारे पूणा भरलेला आहे ;
b) एजन्सी अजा फॉमा सोबत पॅि चे तपशील सादर केले आहे त;

c) त्यािे ववतियम 6 च्या अांतगात ववतिददा ष्ट ववमा परीक्षा उत्तीणा केली आहे ;
d) ववतियम 7 मध्ये उल्लेणखत कोणत्याही प्रकारे अपात्र ठरत िाही;

e) त्याला ववमा व्यवसायाचे वववेचि करण्याचे आणण ववमा व्यवसाय लमळवण्याचे पुरेसे
ज्ञाि आहे ; आणण तो पॉललसीधारकाांिा आवचयक सेवा दे ण्यास सक्षम आहे ;

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

4) तियुक्त अधधकारी या गोष्टीांची सुद्धा िाििी करे ल
a) प्राधधकरणािे राखलेल्या अजादाराच्या प्रतततिधीांच्या पॅि क्रमाांकासह असलेल्या मध्यवती
यादीतील मादहती वर उधत
ृ केलेल्या मादहतीची खात्री करूि घेईल.

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

5) अजादारािे वरील ववतियमा मधील सवा अटी पण
ू ा केल्या आहे त, आणण कायद्याच्या कलम
42 च्या उप-कलम (3) मध्ये उल्लेणखत कोणत्याही प्रकारे अपात्र ठरत िाही याबाबत
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तियुक्त अधधकारी समाधािी असल्यास एजन्सी साठीचा अजा प्रकक्रया करू शकतो आणण
अजादाराकडूि सवा कागद पत्रे लमळाल्यापासूि 1 5 ददवसाांच्या आत िेमणुकीचे पत्र दे ऊि
त्याची ववमा प्रतततिधी म्पहणूि िेमणूक करू शकतो आणण तियुक्त अधधकारी एक एजन्सी
कोड क्रमाांक दे ऊ करे ल ज्याला ववमाकत्यााच्या िावाचे लघुरूप आधी जोडलेले असेल.

6) वर उल्लेणखत केलेल्या िेमणुकीच्या पत्रात अजादाराच्या ववमा प्रतततिधी म्पहणूि कामकाजाचे
तियांत्रण करणाऱ्या िेमणुकीच्या सवा अटी आणण खाली ददल्या िुसार आचारसांदहता याांसह
िेमणक
ु ीच्या

शती

ददलेल्या

असतील.

हे

िेमणक
ु ीचे

पत्र

वर

उल्लेख

केल्यािस
ु ार

प्रतततिधीच्या िेमणुकीिांतर 7 ददवसाांपेक्षा कमी कालावधीत पाठवले जाईल.

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

8) या ववतियमाांमध्ये उल्लेणखत अटीांची पत
ा ा करत िसेल तर अशा अजादाराला तियक्
ू त
ु त
अधधकारी एजन्सी िेमणूक िाकारू शकतो. िेमणूक केलेला अधधकारी अजादाराला अजा प्राप्त
झाल्याच्या ददवसापासि
ू 21 ददवसाांच्या आत ववमा प्रतततिधी म्पहणि
ू िेमणूक िाकारण्याची
कारणे लेखी स्वरुपात कळवेल.

9) तियुक्त अधधकाऱ्याच्या ववमा प्रतततिधीची िेमणूक ि दे ण्याच्या तिणायामुळे असमाधािी
असलेला अजादार ववमाकत्यााच्या अवपलीय अधधकाऱ्याकडे अजााच्या पि
ु ववाचारासाठी अजा
करू शकतो. ववमाकताा अजााचा पुिववाचार करण्यासाठी अवपलीय अधधकाऱ्याची िेमणूक
करे ल. अवपलीय अधधकारी अजाावर ववचार करे ल आणण पुिववाचार अजा प्राप्त झाल्याच्या
ददवसापासूि 1 5 ददवसाांच्या आत त्याचा अांततम तिणाय कळवेल.

3. सांयुक्त ववमा प्रतततिधी म्पहणूि ववमाकत्याा द्वारे िेमणूक:
1) ‘सांयक्
ु त ववमा प्रतततिधी’ म्पहणि
ू िेमणक
ू घेऊ इश्च्िणाऱ्या अजादारािे आवचयकते िस
ु ार
सांबांधधत जीवि ववमा, साधारण ववमा, वैद्यकीय ववमा ककां वा एकल व्यवसाय ववमाकताा
याांच्या तियक्
ु त अधधकाऱ्याकडे, ‘सांयक्
ु त एजन्सी अजा फॉमा आय-बी’ मध्ये अजा करे ल.
सांबांधधत ववमाकत्यााचा तियुक्त अधधकारी वर घालूि ददलेल्या पद्धती िुसार अजााची
हाताळणी करे ल.

4. ववमा एजन्सी परीक्षा:1) ववमा प्रतततिधीच्या िेमणुकीसाठी अजादार, प्राधधकरणािे साांधगतलेल्या अभ्यासक्रमािुसार
परीक्षा मांडळािे घेतलेल्या जीवि ववमा, साधारण ववमा ककां वा वैद्यककय ववमा ककां वा
आवचयक त्या ववषयातील ववमा एजन्सी परीक्षा उत्तीणा करे ल. एजन्सी परीक्षा उत्तीणा
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होण्यासाठी आवचयक ववमा सांबांधधत ज्ञाि लमळण्यासाठी आवचयक असणारे सहाय्य आणण
मागादशाि पुरवेल.

2) वर उल्लेख केल्यािुसार ववमा एजन्सी परीक्षा यशस्वी पणे उत्तीणा होणाऱ्या अजादाराला
परीक्षा मांडळा माफात उत्तीणातेचे प्रमाणपत्र ददले जाईल. परीक्षा मांडळा द्वारे ददलेले
उत्तीणातच
े े प्रमाणपत्र, कोणत्याही ववमाकत्याा कडूि ववमा प्रतततिधी म्पहणूि

प्रथमच

िेमणूक घेण्याच्या दृष्टीिे बारा मदहन्याांच्या कालावधीसाठी वैध असते.

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

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

6. आचारसांदहता.
1) प्रत्येक प्रतततिधी खाली ददल्यािस
ु ार आचारसांदहतेचे पालि करे ल:a) प्रत्येक ववमा प्रतततिधी हे करे ल, --i.
ii.

तो ज्या ववमाकत्यााचे प्रतततिधधत्व करतो त्याच्याशी आपला सांबांधी स्पष्ट करे ल;
सांभाव्य ग्राहकाला आपले प्रतततिधीचे ओळख पत्र दाखवणे, आणण त्याचा बरोबर
ग्राहकािे माधगतल्यास एजन्सी िेमणक
ु ीचे पत्र दाखवेल;

iii.

ववमाकत्यााद्वारे ववक्री कररता दे ऊ केलेल्या उत्पादिाांची आवचयक मादहती उपलब्ध
करूि दे ईल आणण एखाद्या ववलशष्ट ववमा योजिेची लशफारस करतािा सांभाव्य
ग्राहकाच्या गरजा लक्षात घेईल;

iv.

जेथे एखादा ववमा प्रतततिधी एकाचा प्रकारच्या उत्पादिाांच्या एकापेक्षा अधधक
ववमाकत्याांची उत्पादिे ववकत असेल तेव्हा त्यािे पॉललसीधारकाला तो प्रतततिधधत्व
करीत असलेल्या सवा ववमाकत्याांच्या

उत्पादिाांची तिस्पह
ृ पणे मादहती द्यावी

आणण सांभाव्य ग्राहकाच्या गरजाांसाठी योग्य असे सवोत्तम उत्पादि साांगेल;

v.

सांभाव्य ग्राहकािे ववचारल्यास ववक्रीसाठी दे ऊ केलेल्या उत्पादिासाठी लमळत
असलेल्या वतािाची मादहती उघड करे ल;

vi.

ववक्रीसाठी दे ऊ केलेल्या ववमा उत्पादासाठी ववमा हप्ता ककती असेल याची कल्पिा
द्यावी;

vii.

सांभाव्य ग्राहकाला प्रस्ताव फॉमा मध्ये द्यावी लागणाऱ्या मादहती स्वरुपाची
कल्पिा द्यावी , आणण त्याच बरोबर ववमा करार खरे दी करतािा भौततक
सत्यश्स्थती उघड करण्याचे महत्व ववषद करूि साांगेल;
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“ववमा प्रतततिधीच्या गोपिीय अहवाला” मध्ये ववमा अांतलेखिाशी सांबांधधत ववमा

viii.

प्रतततिधीला मादहत असलेल्या सांभाव्य ग्राहक सांबांधीच्या प्रत्येक सत्यश्स्थती
ववमाकत्यााला सादर करावयाच्या प्रत्येक प्रस्तावामध्ये सांभाव्य ग्राहकाच्या सवा
प्रकारच्या आवचयक ववचारणा करूि, ज्यामध्ये प्रस्तावाचा स्वीकार करण्याबाबत
अांतलेखि तिणायावर ववपरीत पररणाम करू शकणाऱ्या त्याच्या अििुकुल सवयी
ककां वा

उत्पन्िातील

चढ-उतार

यासह

भौततक

सत्यश्स्थती

असतील,

त्या

ववमाकत्यााच्या तिदशािास आणूि द्याव्यात;
ववमाकत्यााकडे प्रास्ताव फॉमा सादर करतािा आवचयक ती सवा कागदपत्रे लमळवेल;

ix.

आणण ववमाकत्यााद्वारे

प्रास्ताव पूणा करण्यासाठी मागणी करण्यात आलेली

कागदपत्रे यथावकाश सादर करे ल;
प्रत्येक सांभाव्य ग्राहकाला पॉललसी चे िामतिदे शि करण्याचा सल्ला दे ईल.

x.

सांभाव्य ग्राहकाला प्रस्तावा सांबांधी ववमाकत्यााचा स्वीकार ककां वा िकार यासांबांधी

xi.

तत्परतेिे कळवेल;

xii.

पॉललसी असाईिमें ट, पत्यामधील बदल ककां वा पॉललसी अांतगात पयााय वापरणे ककां वा
अन्य कोणतीही पॉललसी सेवा सांबांधधत बाबीांमध्ये जेथे आवचयक असेल तेथे
त्याच्या/ततच्या माध्यमातूि आलेल्या पॉललसी धारकाला आवचयक सहाय्य आणण
सल्ला दे ऊ करे ल;

xiii.

ववमाकत्यााद्वारे

ववमा

हक्क

प्रदािासातीच्या

आवचयकता

पूणा

करण्यासाठी

पॉललसीधारक ककां वा ववमा हक्क मागणारे ककां वा लाभधारक याांिा आवचयक सहाय्य
दे ऊ करे ल;

2) कोणताही ववमा प्रतततिधी हे करणार िाही, ---a. ववमाकत्याा द्वारे प्रतततिधी म्पहणूि कामा करण्यासाठी तियक्
ु ती लशवाय ववमा
व्यवसायाचे वववेचि आणण व्यवसाय लमळवणे

b. सांभाव्य ग्राहकाला भौततक सत्यश्स्थती गाळण्यासाठी प्रवत्ृ त करणे;
c. प्रस्ताव फॉमा मध्ये सांभाव्य ग्राहकाला प्रस्ताव स्वीकारलां जावा म्पहणूि चुकीची मादहती
ककां वा दस्तावेज सादर करण्यासाठी प्रवत्ृ त करणे;

d. ववमा व्यवसायाचे वववेचि आणण िवीि व्यवसाय करण्यासाठी बहुपातळी ववपणि चा

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

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

i. एखाद्या पॉललसीधारकाला सध्या चालू असलेली पॉललसी बांद करण्यास भाग पाडणे
आणण ती बांद झाल्यापासि
ू तीि वषाांच्या आत त्याच्याकडूि िवी पॉललसी लमळवणे;

j. तियुक्त अधधकाऱ्या कडूि पूवी जर एजन्सी िेमणूक रदहत झाली असेल तर आणण
अशी एजन्सी रदहत झाल्याच्या तारखेपासि
ू पाच वषाांचा कालावधी लोटला िसतािा
ववमा प्रतततिधी म्पहणूि काम करण्यासाठी िवीि एजन्सी साठी अजा करणे;

k. कोणत्याही ववमाकत्यााचा सांचालक राहणे ककां वा बिणे;
3) प्रत्येक ववमा प्रतततिधी, त्याच्या द्वारे आधी लमळवलेला व्यवसाय जपण्याच्या दृष्टीिे,
पॉललसीधारकाला तोंडी ककां वा लेखी सूचिा दे ऊि, पॉललसीधारकाकडूि ठरवूि ददलेल्या
कालावधीत ववमाहप्ते भरले जातील यासाठी सवातोपरी प्रयत्ि करे ल;

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

5) या ववतियमाांच्या अांतगात ववतिददा ष्ट केलेल्या आचारसांदहतेचे उल्लांघि करणे यासह ववमा
प्रतततिधीच्या चुकाांसह सवा कृतीांिा ववमाकताा जबाबदार असेल, आणण याकररता दां डास पात्र
ठरे ल ज्याची रक्कम एक कोटी रुपयाां पयांत असू शकते.

7. ववमा प्रतततिधीच्या तियुक्तीचे तिलांबि:
1) ववमा प्रतततिधीचे िेमणूक पुरेचया सुचिेिांतर आणण त्याला /ततला त्याची बाजू माांडण्याची
पुरेशी सांधी ददल्यािांतर रदहत ककां वा तिलांबबत केली जाऊ शकते जर तो/ती:-

a. ववमा कायदा, 1 938 (1 938 चे 4), ववमा तियांत्रक आणण ववकास प्राधधकरण कायदा,
1 999 (1 999 चे 41 ) ककां वा वेळोवेळी दरु
ु श्स्तए केलेल्या त्या अांतगात तियम व
ववतियम याांचे उल्लन्घि करीत असेल;

b. वर उल्लेणखत अपात्रताांचा धिी ठरल्यास.
c. ववतियम 8 मध्ये ददलेल्या आचारसांदहतेचे आणण प्राधधकरणािे वेळोवेळी ददलेल्या
तिदे शाांची पूतत
ा ा करण्यात अपयशी ठरल्यास.
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d. िेमणुकीच्या शतींचे उल्लांघि केल्यास.
e. ववमाकताा ककां वा प्राधधकरण याांच्या द्वारे माधगतलेली ववमा प्रतततिधी म्पहणूि केलेल्या
त्याच्या/ततच्या कामाांची मादहती दे ण्यास असमथा ठरल्यास;

f. प्राधधकरणा द्वारे जारी केलेले तिदे शाांची पत
ा ा करण्यास असमथा ठरल्यास;
ू त
g. ववमा प्रतततिधी म्पहणूि िेमणुकीसाठी सादर केलेल्या अजाात ककां वा प्रतततिधधत्वाच्या
वैधतेच्या कालावधीत चक
ु ीची ककां वा ददशाभल
ू करणारी मादहती ददल्यास; ककां वा भौततक
सत्यश्स्थती लपवल्यास ककां वा उघड करण्यास असमथा ठरल्यास.

h. ववमाकताा / प्राधधकरण याांिी मागणी केल्यािस
ु ार वेळोवेळी वववरणे

सादर करत

िसल्यास;

i. प्राधधकरणाद्वारे केल्या जाणायाा कोणत्याही तिरीक्षण ककां वा चौकशीला सहकाया करत
िसल्यास;

j. पॉललसीधारकाांच्या तक्रारीांचे तिवारण करण्यास असमथा ठरल्यास ककां वा या सांदभाात
प्राधधकरणाला समाधािकारक उत्तर दे ण्यास असमथा ठरल्यास;

k. प्रत्यक्ष

ककां वा

अप्रत्यक्ष

ररत्या

ववमाहप्ते

ककां वा

ववमाकत्यााच्या

वतीिे

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

8. ववमा प्रतततिधधत्व रदहत करण्याची प्रकक्रया:
ववमा प्रतततिधीत्व रदहत करण्यासाठीचा अांततम आदे श जारी केल्यािांतर, अांततम आदे शाच्या
तारखेपासूि तो/ती ववमा प्रतततिधी म्पहणूि काम करण्याचे थाांबवेल.

9. एजन्सी िेमणक
ू तिलांबि /रदहत करण्याचे पररणाम.1) ववमा प्रतततिधी त्याचे ववमा प्रतततिधधत्व तिलांबि/रदहत झाल्याच्या ददिाांका पासूि, ववमा
प्रतततिधी म्पहणूि काम करणे थाांबवेल.

a. ववमाकताा ज्याची िेमणूक ववतियामाांच्या अांतगात रदहत करण्याचा अांततम आदे श
आल्यािांतर 7 ददवसाांच्या आत त्याचे िेमणक
ू पत्र आणण ओळख पत्र काढूि घेईल.

b. ववमाकताा

प्रतततिधीचे

िाव

काळ्या

यादीत

टाकेल

आणण

ज्याची

िेमणूक

तिलांबबत/रदहत केली असेल त्या प्रतततिधीचे तपशील प्राधधकरणा द्वारे राखलेल्या
काळ्या यादीतील प्रतततिधीांच्या डाटाबेसमध्ये भरे ल आणण तिलांबि / ब्रादहत करण्याची
अांततम आदे श जारी केल्यािांतर प्राधधकरणा द्वारे राखलेल्या ऑिलाईि मोड मधील
प्रतततिधीांच्या मध्यवती डाटाबेस मध्ये तातडीिे टाकेल.

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

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

10. ववमा प्रतततिधी द्वारे िेमणक
ु ीचा राजीिामा/परत करणे या सांदभाात करण्याची प्रकक्रया:
1) एखाद्या प्रकरणात ववमाकत्याा द्वारे िेमणूक केलेला प्रतततिधी त्याचे प्रतततिधधत्व परत
करू इश्च्ित असेल तर तो/ती त्याचे िेमणक
ु ीचे पत्र आणण ओळख पत्र, ज्या ववमाकत्यााचे
प्रतततिधधत्व करतो त्याच्या तियुक्त अधधकाऱ्याकडे सुपूदा करे ल.

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

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

4) ववमाकताा वर तिदे लशत केल्यािुसार प्रतततिधधत्वाच्या अजााचा मागील ववमाकात्यााकडूि
लमळालेल्या प्रतततिधधत्व समाप्ती प्रमाणपत्राच्या ददिाांकािांतर 90 ददवसाांिी ववचार करे ल.

11. ववमाकत्यााद्वारे ववमा प्रतततिधीांच्या िेमणुकीसाठी साधारण अटी:
1) ववमाकताा प्रतततिधधत्व ववषयाांसाठी एक ‘मांडळ मान्य धोरण’ तिश्चचत करे ल आणण ते
प्राधधकरणाकडे प्रत्येक वषी 31 माचा च्या पव
ू ी सादर करे ल.

2) कोणीही व्यक्ती, एका पेक्षा अधधक जीवि ववमाकताा, एक साधारण ववमाकताा, एक
वैद्यकीय ववमाकताा आणण एकल ववमा व्यवसाय कत्याांपैकी प्रत्येकी एक याांच्यापेक्षा अधधक
ववमाकत्याासाठी ववमा प्रतततिधी म्पहणूि काम करणार िाही.

3) कोणीही व्यक्ती, कायद्याच्या तरतद
ु ीांच्या ववपरीत ववमा प्रतततिधी म्पहणूि काम करीत
असेल तो दां डास पात्र असेल, ज्याची रक्कम दहा हजार रुपयाांपयांत असू शकते.

4) कोणीही ववमाकताा ककां वा त्याच्या वतीिे काम करणारा कोणीही प्रतततिधी, ज्याला भारतात
ववमा प्रतततिधी म्पहणूि काम करण्याची परवािगी िाही अशा एखाद्या व्यक्तीची ववमा
प्रतततिधी म्पहणूि िेमणूक करतो, तो दां डास पात्र असतो ज्याची रक्कम रुपये एक कोटी
पयांत असू शकते.
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5) कोणीही ववमाकताा, ववमा कायदे (सुधाररत) कायदा, 201 5 च्या प्रारां भािांतर कोणताही मुकी
प्रतततिधी, मुख्य प्रतततिधी, आणण खास प्रतततिधी याांची िेमणूक करणार िाही आणण
त्याच्या माध्यमातूि भारतात कोणताही ववमा व्यवसाय करणार िाही.

6) कोणीही व्यक्ती कोणत्याही व्यक्तीला िवीि पॉललसी घेण्यासाठी ककां वा ित
ू िीकरणासाठी
ककां वा पॉललसी चालू ठे वण्यासाठी बहुपातळी ववपणिाच्या माध्यमातूि प्रत्यक्ष ककां वा अप्रत्यक्ष
ररत्या ककां वा प्रलोभि म्पहणूि अिम
ु ती दे णार िाही, अिम
ु त करण्यास होकार दे णार िाही.

7) प्राधधकरण त्याच्या अधधकृत अधधकाऱ्याच्या माध्यमातूि बहुपातळी ववपणि योजिाांमध्ये

सामील असलेल्या घटक ककां वा व्यक्तीां सांबांधात योग्य त्या पोलीस अधधकाऱ्याकडे तक्रार
करे ल.

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

9) ववमाकताा

वर

साांधगतल्यािुसार

ववमा

समाप्तीिांतर 5 वषेपयांत िोंदी ठे वेल.
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प्रतततिधी

सेवत
े

असेपयांत

आणण

िेमणूक

प्रकरण 5
तीिि विम्याची कायदीते िीर ित्िे
प्रकरणाची ओळख
या प्रकरणा मध्ये आपण तीिि विमा कराराचे कायथ वियंवत्रि करणाऱ्या घटकांसब
ं ंधी चचा
करि आहोि. हे प्रकरण तीिि विम्याच्या खास िैविटट्यांबद्द
विकण्याची फव िे
A. विमा करार – कायदीते िीर पै ू आवण खास िैविटट्ये
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सुद्धा चचा करे .

A. ववमा करार – कायदे शीर वैलशष््ये आणण खास वैलशष््ये
1. विमा करार – कायदीते िीर पै ू
a) विमा करार
विम्यामध्ये अिा मान्शयिे च्या कराराचा समािेि असिो ज्याि विमाकिा ज्या ा विमाहप्िा
म्हणिाि अिा विविटट ककमि ककिा मोबदीतल्याच्या बदीतल्याि काही विविटट तोखमींिा संरक्षण
पुरिण्याचे मान्शय करिो.

b) विमा कराराचे कायदीते िीर पै ू
आपण आिा विमा कराराच्या काही पै च
ंू ा विचार करू आवण िंिर विमा कराराचे वियमि
करणाऱ्या कायद्याच्या सिथसाधारण ित्िांचा विचार करू.
महत्िाचे
करारा म्हणते दीतोि बातूंमधी

मान्शयिा असिे ती कायद्यािे बंधिकारक असिे . भारिीय करार

कायदीता 1872 च्या िरिुदीतींिुसार भारिािी

विमा करारांसह सिथ करार वियंवत्रि के े तािाि.

विमा करार म्हणते कंपिी, ज्यांिा विमाकिा म्हणिाि आवण पॉव सी धारक, ज्यांिा
विमाधारक म्हणिाि अिा दीतोि बातूंमधी
1872 च्या आि्यकिा पूणथ करिो.

करार असिो आवण िो भारिीय करार कायदीता

आकृिी 1: विमा करार
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c) एखाद्या िैध कराराचे घटक
आकृिी 2: िैध कराराचे घटक

िैध कराराचे घटक आहे ि:
i.

प्र्िाि आवण ्िीकार

तेव्हा एखादीती व्यिी अन्शय व्यिी ा, त्याव्यािीची संमिी वमळिण्याच्या दृटटीिे एखादीती
गोटट करण्याचा ककिा ि करण्याचा मािस व्यि करिे , त्यािेळी त्यािे प्र्िाि वदीत ा असे

म्हणिा येिे. साधारणिुः प्र्िािका किू ि प्र्िाि वदीत ा तािो आवण विमाकत्याकिू ि
्िीकार के ा तािो.

तेव्हा एखादीती व्यिी, वत ा प्र्िाि वदीत ा गे ा आहे , आप ी संमिी दीतिथििे , याचा अिथ

त्या व्यिीिे ्िीकार के ा आहे असे समत े तािे. त्यामुळे तेव्हा प्र्िाि ्िीकार ा
तािो िे व्हा िे अवभिचि बििे .

हा ्िीकार प्र्िािकापयंि कळिणे गरतेचे असिे ज्याचा पवरणाम म्हणूि करार बििो.
तेव्हा प्र्िािक विमा योतिेच्या अटी ्िीकार करिो आवण रक्कम तमा करण्याद्वारे

त्याची संमिी दीतिथििो, ती प्र्िािाच्या ्िीकारािंिर पवहल्या विमा हप्त्यामध्ये पवरििीि
होिे ि प्र्िाि पॉव सी मध्ये रुपांिरीि होिो.

तर एखादीती अट घाि ी गे ी िर िी प्रविप्र्िाि बििे .
पॉव सी बॉंि कराराचा पुरािा बििो
ii. मोबदीत ा
याचा अिथ करारापासूि सिथ बातूंचा फायदीता अस ा पावहते. विमा हप्िा हा विमाधारकािे

द्याियाचा मोबदीत ा असिो िर भरपाईचे अवभिचि हा विमा कत्यािे द्याियाचा मोबदीत ा
असिो.
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iii. दीतोि बातूंमधी

मान्शयिा

दीतोन्शही बातूंिी एकाच गोटट एकाच अिािे ्िीकार ी पावहते. अन्शय िब्दीताि सांगायचे िर

त्याि “एकिाक्यिा” (consensus ad-idem)अस ी पावहते. विमा कंपिी आवण पॉव सी
धारक या दीतोघांिी एकच गोटट एकाच अिािे ्िीकार ी पावहते.
iv. मुि होकार
करार करिािा मुि होकार अस ा पावहते.
मुि होकार त्या ा म्हणिाि तेव्हा िो, खा ी

गोटटींद्वारे वमळा े ा िसिो

 बळतबरी

 अिाि्यक प्रभाि
 अफरािफरी

 चुकीच्या गोटटी सांवगिल्यािे
 चुकीिे

तेव्हा करारा ा बळािे, अफरािफरीिे ककिा चुकीच्या गोटटी सांगि
ू होकार वमळि ा तािो
िे व्हा करार रद्द करण्यायोग्य असिो.
v. बातूंची सक्षमिा
करार करणाऱ्या दीतोन्शही बातू कायद्यािे करार करण्यास सक्षम असल्या पावहतेि. पॉव सी

धरकाचे िय करारािर ्िाक्षरी करिािा सज्ञाि अस े पावहते आवण िो मािािे स््िर

आवण कायद्याच्या अंिगथि अपात्र ठरि े ा िसािा. उदीताहरणािथ, कायद्यािे अज्ञाि मु े
(18 पेक्षा कमी ियाची) विमा करार करू िकि िाहीि.
vi. कायदीते िीरपणा
कराराचा उद्देि कायदीते िीर अस ा पावहते. उदीताहरणािथ, कोणिाही विमा बेकायदीते िीर

कृत्यासाठी घेिा येऊ िकि िाही. ज्याचे उद्देि ककिा मोबदीत ा बेकायदीते िीर आहे असा
प्रत्येक करार रद्द करण्या योग्य असिो. विमा कराराचा उद्देि हा कायदीते िीर उद्देि असिो.
महत्िाचे
i.

बळतबरी–याि गुन्शहे गारी मागांिी दीतबाि टाक ा तािो.

ii. अिाि्यक प्रभाि–तेव्हा एखादीती व्यिी अन्शय व्यिीच्या इच्छे िर प्रभाि टाकू िकिो, िो
त्याचे ्िाि िापरूि दीतु सऱ्याचा गैरफायदीता घेण्याचा प्रयत्ि करिो.

iii. अफरािफरी–तेव्हा एखादीती व्यिी दीतु सऱ्या व्यिी ा अिा चुकीच्या वि्िासािर कृिी

कराय ा उद्युि करिे ज्याच्या खरे पणाबाबि त्याचा ककिा विचा वि्िास िसिो. ही गोटट
सत्य स््ििी

पिणे ककिा चुकीच्या पद्धिीिे सादीतर करण्यामुळे घििे .
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iv. चूक–एखाद्याचे एखाद्या गोटटीबाबि ककिा घटिेबाबि असणारे ज्ञािककिा वि्िास ककिा
अन्शियािथ याच्यामध्ये असणारी िुटी. याच्यामुळे कराराच्या विषयि्िू संबध
ं ी समतुिी मध्ये
िुटी विमाण होण्याची िक्यिा असिे .
2. विमा करार – खास िैविटट्ये
a) उबेरीमा फाईिस ककिा सिोच्च चांगु पणा
हे विमा कराराच्या अिेक मु भूि ित्िांपैकी एक आहे . या ा उबेरीमा फाईिस असेही
म्हणिाि, याचा अिथ, कराराच्या प्रत्येक बातूिे विमा कराराच्या विषय ि्िूिी संबंवधि सिथ
सत्यस््ििी उघि केल्या पावहतेि.

चांगु पणा आवण सिोच्च चांगु पणा यांच्यािी

फरक कराय ा हिा. साधारणपणे सिथ

व्यापावरक व्यिहारांमध्ये चांगु पणाआि्यक आहे आवण त्याि मावहिी दीते िांिा कोणिीही

अफरािफरी ककिा फसिणूक असणार िाही. या चांगु पणा राखण्याच्या कायदीते िीर

किथव्यावििाय विक्रेत्यािर कराराच्या विषयि्िूसब
ं ंधी अन्शय कोणिीही उघि करण्याचे बं धि
िसिे.

या वठकाणी पाळ ा ताणारा वियम म्हणते “कॅव्हे ट एम्प्टर” म्हणतेच ग्राहका सािध राहा.
कराराच्या दीतोन्शही बातूंिी कराराची विषयि्िू पारखूि घेणे अपेवक्षि आहे आवण तोपयंि
कोणिीही एक बातू चुकीची मावहिी दीते ि िाही आवण सिथ उत्तरे खरे पणािे वदीत ी ताि आहे ि
िोपयंि, कोणत्याही बातूिे करार टाळण्याचा प्र्िच उद्भिि िाही.

सिोच्च चांगु पणा: विमा करार िेगळ्या प्रकारच्या आधारािर उभा असिो. प्रिम म्हणते,
कराराची विषयि्िू अमूिथ ्िरुपाि असिे आवण िेट विरीक्षणािूि ककिा विमाकत्याद्वारे

वदीतल्या ताणाऱ्या अिु भिािूि िी सहतपणे समतूि घेि ी ताऊ िकि िाही. त्यािही अिा
अिेक गोटटी असिाि की त्यांच्या ्िरूपामुळे ज्या केिळ प्र्िािका ाच मावहि असिाि.
विमाकत्या ा मावहिीसाठी बहु िेक िेळा प्र्िािाकािरच संपूणथपणे अि ंबि
ू राहािे

ागिे .

त्यामुळे ज्याच्याकिे ही मावहिी िसिे अिा विमाकत्यासमोर विम्याच्या विषयि्िूसंबंधी सिथ
भौविक सत्यस््ििी उघि करणे हे प्र्िािकाचे हे कायदीते िीर किथव्य असिे .
उदीताहरण
िे स्व्हि यांिी तीिि विमा पॉव सीसाठी प्र्िाि सादीतर के ा. पॉव सीसाठी आिेदीति करण्याच्या

िेळी, िे स्व्हि यांिा मधुमेहाचा त्रास होि होिा ि त्यासंबध
ं ी उपचार चा ू होिे. िे व्हीि यांचे िय
वििीिी

असल्यािे विमा कंपिीिे िैद्यकीय िपासणी कराय ा ि सांगिा त्यांची पॉव सी तारी

के ी. काही िषांिंिर िे स्व्हि यांची प्रकृिी खुप खा ाि ी आवण त्यांिा रुग्णा याि भरिी
करािे

ाग .े पण िे स्व्हि यांची प्रकृिी सुधारू िक ी िाही आवण काही वदीतिसािच त्यांचा

मृत्यू झा ा. तीिि विमा कंपिीकिे त्यांचा विमा हक्क दीताख
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करण्याि आ ा.

तीिि विमा कंपिीिे िो विमा हक्क िाकार ा, यामुळे त्यांच्या िामविदीते वििांिा धक्काच
बस ा. विमा कंपिी ा िोध घेिािा असे

क्षाि आ े की पॉव सीसाठी आिेदीति करिािाच

िे स्व्हि यांिा मधुमेहाचा त्रास होिा आवण हे सत्यस््ििी ताणीिपूिथक त्यांिी
त्यामुळे विमा करार रद्दबाि

पि ी होिी.

ठरिण्याि येऊि विमा हक्क िाकारण्याि आ ा.

भौविक सत्यस््ििी म्हणते अिी मावहिी ती विमाकत्यांिा खा ी
करिे:

 िे तोखीम ्िीकारिी

का?

 िसे असल्यास, विमा हप्त्याचा दीतर काय असे
असिी ?

गोटटी ठरिाय ा मदीति

आवण त्याच्या अटी आवण ििी काय

सामान्शय कायद्याच्या अंिगथि सिोच्च चांगु पणाचे हे कायदीते िीर किथव्य विमाण होिे . हे किथव्य
केिळ प्र्िािका ा मावहि असणाऱ्या भौविक सत्यस््ििींिाच

ागू होिे असे िव्हे िर िे ज्या

भौविक सत्यस््ििी त्यांिा मावहि असणे अत्याि्यक आहे िे िपयंि वि्िावरि होिे .
उदीताहरण

प्र्िािकािे प्र्िाि ियार करिािा ती भौविक सत्यस््ििी उघि करणे आि्यक आहे त्याची
काही उदीताहरणे खा ी वदीत ी आहे ि:
i.

तीिि विमा:्ििुःचा िैद्यकीय इविहास, िंि परंपरागि आतारांचा इविहास, धुम्रपाि
मद्यपाि यासारख्या सियी, कामाच्या वठकाणाची अिुपस््ििी, िय, छं दीत, आर्शिक

उत्पन्शि यासारखी आर्शिक मावहिी, पूिी अस््ित्िाि अस ेल्या तीिि विमा पॉव सी,
व्यिसाय इत्यादीती.

ii. आग विमा: इमारिीचे बांधकाम आवण िापर, इमारिीचे िय, इमारिीिी
्िरूप इत्यावदीत.

मा ाचे

iii. समुद्री विमा: मा ाचे िणथि, पॅककग ची पद्धि इत्यादीती.
iv. मोटार विमा: िाहिाचे िणथि, खरे दीतीचा वदीतिांक, चा काचे िपिी

इत्यादीती.

अिा प्रकारे विमा करार उच्च किथव्यपूिीची विषयि्िू असिाि. विम्याच्या बाबिीि
चांगु पणाचे करार सिोच्च चांगु पणाचे करार बििाि.
व्याख्या
उबेरीमा फाईिसच्या संकल्पिेची व्याख्या “ििी वििंिी के े ी असो अििा िसो, प्र्िाविि
तोखमी संबध
ं ी सिथ भौविक सत्यस््ििी ्ियं्फूिीिे, अचूकिेिे आवण संपूणप
थ णे उघि
करण्याचे सकारात्मक किथव्य” अिा प्रकारे सांवगि ी तािे .
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सिोच्च चांगु पणाचे किथव्य तर दीतोि पैकी एका बातूिे पाळ े िाही िर दीतु सरी बातू कराराचे

पा ि करणे टाळू िकिे.याचा अिथ असा की कोणा ाही त्याच्या चुकीचा, वििेषिुः विम्याचा
करार करि असिािा फायदीता वमळिा कामा िये.

विम्याच्या करारासाठीची महत्िाची असणारी कोणिीही भौविक सत्यस््ििी विमाधारकािे

चुकीच्या पद्धिीिे सादीतर करू िये असे अपेवक्षि असिे. विमाधारकािे सिथ सुसंगि सत्यस््ििी
उघि के ी पावहते. तर हे किथव्य अस््ित्िाि िसिे िर, विमा खरे दीती करणाऱ्या व्यिीिे
विम्याच्या विषय ि्िू ा असणाऱ्या तोखमीिर पवरणाम करणाऱ्या सत्यस््ििी
असत्या आवण त्याचा गैरफायदीता घेि ा असिा.

पिल्या

पॉव सीधारकािे त्याच्या आरोग्य, कुटु ं बाचा इविहास, उत्पन्शि, व्यिसाय इत्यादीती मावहिी
कोणिीही सत्यस््ििी ि

पििा उघि करणे अपेवक्षि असिे तेणे करूि अंि ेखक तोखमीचे

योग्य प्रकारे विधारण करू िकिो. प्र्िाि फॉमथ मध्ये मावहिी उघि ि करणे ककिा चुकीची

सादीतर करणे यांचा अंि ेखकाच्या विणथयािर परीणाम झा ा असल्यास, विमाकत्या ा करार
रद्द करण्याचा हक्क असिो.

कायदीता सिथ भौविक सत्यस््ििी उघि करण्याचे किथव्य बंधिकारक करिो.
उदीताहरण
एक अवधकारी उच्च रिदीताबाच्या विकारािे त्र्ि आहे आवण िु किच त्या ा एक सौम्य
दयदीतयविकाराचा झटका येऊि गे ा आहे , या िंिर त्यािे िैद्यकीय पॉव सी घेण्याचा विणथय
घेि ा पण यागोटटी त्यािे

पिल्या. अिाप्रकारे विमाकत्या ा प्र्िाि ्िीकार करिािा

चुकीची सत्यस््ििी सादीतर करूि फसि े गे े.

एका व्यिी ा दयदीतयामध्ये भोक आहे आवण त्यािे िे प्र्िाि फॉमथ मध्ये उघि के े.
विमाकत्याद्वारे िो ्िीकार ा गे ा आवण प्र्िाि सादीतर करिािा मात्र पूिी अस््ित्िाि
असणाऱ्या रोगांिा वकमाि 4 िषे संरक्षण वमळि िाही हे सांवगि े गे े िाही. ही विमाकत्याद्वारे
सत्यस््ििीची के ी गे े ी वदीतिाभू

आहे .

b) भौविक सत्यस््ििी
व्याख्या
भौविक सत्यस््ििी म्हणते अिी सत्यस््ििी ती तोखीम ्िीकार करािी की िाही आवण िसे

करायचे असल्यास विमाहप्त्याचा दीतर आवण त्याच्या अटी ि ििी काय असाव्याि अिा विमा
अंि ेखकाच्या विणथयांिर पवरणाम करिे .
उघि ि के े ी सत्यस््ििी भौविक होिी ककिा िाही हे प्रत्ये क व्यिीच्या पवरस््ििीिर
अि ंबूि असे

आवण िे केिळ कायद्याच्या न्शयाया यािच ठरि े ताऊ िकिे . विमाधारकािे

तोखमीिर पवरणाम करणाऱ्या सत्यस््ििी उघि केल्याच पावहतेि.
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आिा आपण विम्यामधी
गरतेचे आहे :
i.

काही भौविक सत्यस््ििींचे प्रकार पाहू याि; ज्या उघि करणे

अिा सत्यस््ििी ज्या एखादीती विविटट तोखीम सामान्शय स््ििी पेक्षा अवधक अिािरण
दीतिथििाि.

उदीताहरण
समुद्रािूि िाहू ि िेल्या ताणाऱ्या कागोचे धोकादीतायक ्िरूप, आतारपणाचा मागी
इविहास
ii. सिथ विमाकत्यांकिू ि घेि ेल्या आधीच्या पॉव कसचे अस््ित्ि आवण त्यांची सद्यस््ििी
iii. विम्यासाठी अस ेल्या आिेदीतिपत्रािी

सिथ प्र्ि भौविक समत े तािाि, कारण िे

विम्याच्या विषयि्िूच्या विविध पै ुंिी संबवं धि असिाि. त्याची खरी आवण सिथ
प्रकारे पवरपूणथ उत्तरे दीते णे गरतेचे असिे .

खा ी काही पवरस््ििी वदीतल्या आहे ि ज्याि भौविक सत्यस््ििी उघि करणे गरतेचे िसिे .
मावहिी
भौविक सत्यस््ििी ज्या उघि करणे गरतेचे िसिे
असे गृहीि धर े तािे की अंि ेखकाकिू ि खास विचारणा झाल्यावििाय, प्र्िािकािे
खा ी
i.

मावहिी दीते णे गरतेचे िसिे :

तोखीम कमी करण्यासाठी योत े े उपाय.

उदीताहरण:अस्ग्ििामक साधिाची योतिा
ii. अिा सत्यस््ििी ज्या विमाधारका ा मावहि िाहीि ककिा िो त्यासंबध
ं ी अिवभज्ञ आहे
उदीताहरण:एखाद्या व्यिी ा उच्च रिाबाचा त्रास आहे परंिु त्या ा त्यासंबध
ं ी पॉव सी
घेिािा मावहि िाही, त्याच्यािर सत्यस््ििी

पिण्यासंबध
ं ी आरोप करिा येि िाही.

iii. ती पुरेिा सिकथिेिे िोधूि काढिा येिे?
प्रत्येक बारीकसारीक भौविक सत्यस््ििी उघि करणे आि्यक िसिे. अंि ेखका ा
अिी काही मावहिी हिी असल्यास िी विचारूि घेण्यासाठी पुरेसा सिकथ अस ा पावहते.
iv. कायद्याच्या बाबी
प्रत्येका ा त्या प्रदीते िाचा कायदीता मावहिी अस ा पावहते.
उदीताहरण:्फोटके बाळगण्या संबध
ं ी महापाव केचे कायदीते
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v. अिा गोटटी ज्यासंबंधी विमाकिा फारसा उत्सुक िाही (ककिा पुढी
िाही असे सांवगि े आहे )

मावहिीची गरत

विमाकिा उत्तरे अपूणथ होिी या आधारािर िंिर आप ी तबाबदीतारी टाळू िकि िाही.
मावहिी उघि करण्याचे किथव्य केव्हापासूि सुरु होिे ?
तीिि विमा करारांच्याबाबि, मावहिी उघि करण्याचे किथव्य प्र्िाि मान्शय होईपयंि आवण
पॉव सी तारी करे पयंिची ती प्रवक्रया असिे त्या संपूणथ प्रवक्रयेि चा च
ू राहिे. एकदीता पॉव सी

्िीकार ी गे ी की, पॉव सीच्या का ािधी दीतरम्याि उद्भिणारी कोणिीही भौविक
सत्यस््ििी उघि करणे गरतेचे िसिे .
उदीताहरण
श्री राति यांिी पंधरा िषांच्या का ािधीची तीिि विमा पॉव सी घेि ी आहे . पॉव सी
घेिल्यािंिर सहा िषांिी राति यांिा काही दयदीतयविकाराचा त्रास सुरु झा ा आवण त्यांिा
काही ि्त्रवक्रया करूि घ्यािी

ाग ी. श्री राति यांिी ही भौविक सत्यस््ििी विमाकत्याकिे

उघि करण्याची आि्यकिा िाही.
असे अस े िरी, तर पॉव सी विमा हप्िा दीते य असिािा ि भरल्यामुळे बंदीत झा ी असे
पॉव सीधारका ा पॉव सी करार पुिरुज्तीविि करायचा असे
असे

आवण

ि पॉव सी पुन्शहा सुरु करायची

िर, िी पुन्शहा सुरु करिािा तणू काही िी ििीिच पॉव सी असल्याप्रमाणे त्या ा सिथ

भौविक आवण सुसंगि सत्यस््ििी उघि कराव्या

ागिी .

सिोच्च चांगु पणाचे उल् ंघि
आिा आपण अिा काही पवरस््ििी पाहू ज्याि सिोच्च चांगु पणाचे उल् ंघि झा े असे .

असे उल् ंघि मावहिी उघि ि करणे ककिा चुकीची मावहिी सादीतर करणे या माध्यामािूि
विमाण होऊ िकिे.

मावहिी उघि ि करणे: विमाकत्यािे एखादीती विविटट चौकिी ि केल्यािे विमाधारकािे िी
मावहिी वदीत ी िाही असे साधारण वचत्र यािूि विमाण होऊ िकिे. त्याच बरोबर विमाकत्यािे

विचार ेल्या प्र्िांिा उििाउििीची उत्तरे दीते ण्यािूि घिू िकिे . बऱ्याच िेळा प्रकटि
अिािधािािे के े े (म्हणते एखाद्याच्या मावहिी वििाय ककिा हे िू वििाय के े े) ककिा िी
सत्यस््ििी फार महत्िाचे िाही असे प्र्िािका ा िाटल्यािे असू िकिे .

अिा बाबिीि िे विदीतोष असिे . तेव्हा एखादीती सत्यस््ििी हे िुपूिथक दीतिप ी तािे िे व्हा त्या ा
पिाछपिी माि े तािे .

पिाछपिी मध्ये फसिण्याचा हे िू असिो.

विपयास:विमा कराराच्या िाटाघाटीच्या दीतरम्याि के े े कोणत्याही विधािा ा सादीतरीकरण

असे म्हणिाि. सादीतरीकरण म्हणते सत्यस््ििीचे विस््चि विधाि असिे ककिा वि्िासाचे,

इराद्याचे ककिा अपेक्षेचे विधाि असिे . सत्यस््ििींच्या बाबिीि असे अपेवक्षि असिे की त्या
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बऱ्याच अंिी अचूक असल्या पावहतेि. ती सादीतरीकरणे वि्िास ककिा अपेक्षांिी विगिीि
असिाि त्यािेळी हे गृहीि धर े तािे की िी सिोच्च चांगु पणािे के ी अस ी पावहतेि .
विपयास (चुकीचे सादीतरीकरण) दीतोि प्रकारचा असू िकिो:
i.

विदीतोष विपयास चा संबध
ं अचूकिा िस ेल्या विधािांिी असिो ज्याि िी कोणत्याही
हे िूिे के े ी िसिाि.

ii. अफरािफरी विपयास हा विपयथ्ि विधािांिी संबवं धि असिो ती विमाकत्याच्या

फसिणुकीच्या उद्देिािे ताणीिपूिथक के े ी ककिा सत्याचा आदीतर ि राखिा
बेदीतरकारपणे के े ी असिाि.

फसिणुकीच्या उद्देिािे के ेल्या

पिाछपिीच्या बाबिीि ककिा अफरािफरी ्िरूपाच्या

विपयासाच्या बाबिीि सामान्शयिुः विमा करार रद्द होिो.
c) विमा करण्या योग्य ्िार्य

प्रत्येक विमा कराराचा ‘विमा करण्यायोग्य ्िार्य’ हा महत्िाचा घटक असिो आवण िी
विम्याची कायदीते िीर पूिथ-आि्यकिा माि ी तािे. आिा आपण हे पाहू की विमा आवण तु गार
ककिा तु गाराचा करार यांच्याि काय फरक आहे .
i.

तु गार आवण विमा

पत्त्यांच्या खेळाचा विचार करा, ज्याि खेळािू एकिर हरिो ककिा कतकिो. हे हरणे ककिा
कतकणे केिळ यामुळे घििे की व्यिी पैत

ाििे . खेळणाऱ्या व्यिीचा त्या खेळािी

त्याच्या कतकण्या व्यविवरि कोणिाही संबंधी िसिो. सट्टा आवण तु गार हे कायद्याच्या
न्शयाया याि कायदीते िीरवरत्या अंम बतािणी योग्य िाहीि आवण त्यामुळे त्यासंदीतभािी

कोणिाही करार बेकायदीते िीर ठरिो. तर कोणी त्याचे घर पत्त्यांच्या खेळाि हर ,े िर
अन्शय बातू िे िाब्याि घेण्यासाठी न्शयाया याि धाि घेऊ िकि िाही.

आिा आपण एक घर आवण िे आगीि भ्मसाि झाल्याची घटिा विचाराि घेऊ. ती व्यिी

त्याच्या घराचा विमा करिे विचा विम्याच्या विषयि्िूिी – म्हणते घरािी कायदीते िीर
संबंध आहे . िो त्य घराचा मा क आहे आवण आवण िे घर िटट झा े ककिा त्याची हािी
झा ी िर त्याचे आर्शिक िु कसाि होण्याची िक्यिा आहे . आग

ाग ी ककिा िाही

ाग ी

िरीही हा मा कीचा िािे सब
ं ंध कायम राहिो आवण हा िािेसंबध
ं िु कसािी ा कारणीभूि
होिो. त्यांिी विमा घेि ा ककिा घेि ा िाही िरीही ही (आग ककिा चोरी) घटिा
िु कसािीस कारणीभूि होणारच आहे .
पत्त्यांच्या खेळाि कोणीिरी हरे

ककिा कोणीिरी कतके , आगीच्या बाबिीि मात्र

पवरणाम एकच – घरमा काचे िु कसाि.

घरमा क विमा यासाठी घेिो की झा े े िु कसाि कोणत्यािरी मागािे भरूि विघािे.
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विमाधारकाचे त्याचे घर ककिा त्याच्या पैिांमध्ये असणारे ्िार्य या ा विमा करण्या
योग्य ्िार्य असे म्हणिाि.
उदीताहरण
श्री चंद्रिेखर यांचे ्ििुःचे घर आहे ज्यासाठी त्यांिी बँकेकिू ि १५
कतथ घेि े आहे . खा ी वदीत ल्
े या प्र्िांिर विचार करा:

ाख रुपयांचे िारण

 त्यांचे घरामध्ये विमा करण्यायोग्य ्िार्य आहे का?

 बँकेचे घरामध्ये विमा करण्या योग्य ्िार्य आहे का?
 त्यांच्या िेताऱ्यासंबंधी काय म्हणिा येई ?

श्री श्रीवििासि यांच्या कुटु ं बाि पत्िी, दीतोि मु े आवण िृद्ध मि-वपिा यांचा समािेि आहे :
 श्री श्रीवििासि यांचे कुटु ं वबयांच्या विरोगी असण्याि विमा करण्यायोग्य ्िार्य आहे का?
 त्यांच्यापैकी कोणी रुग्णा याि भरिी झा ा िर त्यांचे आर्शिकदृटट्या िु कसाि होणार आहे का?
 त्यांच्या िेताऱ्यांच्या मु ांबाबि काय? श्रीवििासि यांिा िे ताऱ्यांच्या मु ांमध्ये विमा करण्या
योग्य ्िार्य असे

का?

या वठकाणी विम्याची विषय ि्िू आवण विमा कराराची विषय ि्िू यांच्यािी
क्षाि घेणे सुसंगि ठरे .

फरक

विम्याची विषयि्िूचा संबध
ं विमा आ्िावसि के ी ताणार आहे ि वत ा ्ििुःचे मूल्य
आहे अिा मा मत्तेिी असिो.

दीतु सऱ्या बातू ा विमा कराराची विषयि्िू म्हणते विमाधारकाचे त्या मा मत्तेमध्ये अस े े

आर्शिक ्िार्य. विमाधारकाचे असे ्िार्य िे व्हाच असू िकिे तेव्हा त्या ा िी
मा मत्ता विमा आ्िावसि करण्याचा कायदीते िीर अवधकार असिो. काटे कोरपणािे

सांगायचे झा े िर विमा पॉव सी त्या मा मत्ते ा विमा संरक्षण पुरिि िाही िर
विमाधारकाच्या मा मत्तेमधी

आर्शिक ्िार्याचे संरक्षण करिे .

आकृिी 1: सामान्शय कायद्यािु सार विमा करण्यायोग्य ्िार्य
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ii. विमा करण्या योग्य ्िार्य कधी उपस््िि अस े पावहते
तीिि विम्यामध्ये पॉव सी घेिािा विमा करण्यायोग्य ्िार्य उपस््िि अस े पावहते .
साधारण विम्यामध्ये समुद्री पो ीकसचे काही अपिादीत िगळिा विमा करण्यायोग्य ्िार्य
पॉव सी घेिािा आवण विमा हक्क सादीतर करिािा दीतोन्शही िेळी उपस््िि अस े पावहते.
d) ितीकचे कारण
कायद्याच्या ित्िांपैकी िेिटचे ित्ि म्हणते ितीकचे कारण.
ितीकचे कारण हे विम्याचे महत्िाचे ित्ि आहे आवण त्याचा संबध
ं प्रत्यक्षाि िु कसाि ककिा

हािी किाप्रकारे झा ी आवण िे िक्की विमा आ्िावसि संकटामुळेच घि े का याच्यािी
संबंवधि असिे . तर िु कसाि विमा आ्िावसि संकटामुळे घि े असे

भारापैसाठी तबाबदीतार असिो. विमा आ्िावसि संकट हे ितीकचे कारण असे
भरपाईसाठी तबादीतार असिो, अन्शयिा िाही.

िर विमाकिा
िर विमाकिा

या वियमांिगथि विमाकिा िुकसाि घििणारी प्रसंगांची साखळी विमाण करणारे सबळ कारण
िोधूि काढिे . ज्यामुळे िु कसाि घििे िी िेिटची घटिा असे
िी घटिा सिाि ितीकची असे
िव्हे .

असे आि्यक िाही, म्हणते,

असे िव्हे ककिा िु कसािीसाठी िेट तबाबदीतार असे

असेही

अन्शय कारणांिा दीतू र्ि कारणे म्हणूि िगीकृि करिा येऊ िकिे, ती ितीकच्या कारणांपासूि
िेगळी असिाि. दीतूर्ि करणे उपस््िि असिाि पण िी घटिा घििण्या इिकी प्रभािी
िसिाि.
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व्याख्या
ितीकचे कारण म्हणते कोणत्याही ब ावििाय आवण ििीि आवण ्ििंत्र ्त्रोिांपासूि
सवक्रयपणे काम करीि विविध घटिांची साखळी गविमाि करीि एक पवरणाम विमाण करिे
असे सक्रीय आवण कायथक्षम कारण.
विमा करारांिा ितीकच्या कारणाचे ित्ि कसे

ागू होिे . साधारण पणे, मृत्यू िंिरची भरपाई

म्हणूि तीिि विमा रक्कम दीते िो, मृत्यूचे कारण कोणिेही असो ितीकच्या कारणाचे ित्ि िे िे

ागू होि िाही. असे अस े िरीही, अिेक विमा करारांमध्ये अपघाि िाढीि फायदीता वदीत े ा

असिो ज्याि अपघािी मृत्युच्या बाबिीि िाढीि आ्िावसि रक्कम वदीत ी तािे . अिा

पवरस््ििीि, करणाची विस््चिी करणे आि्यक ठरिे – की अपघािाचा पवरणाम म्हणूि
मृत्यू आ ा का. अिा घटिांमध्ये ितीकच्या कारणाचे ित्ि

ागू होिे .

पा िाचे करार
पा िाचे करार म्हणते असे करार ते एका बातूद्वारे सौद्याच्या मोठा फायदीता घेण्यासाठी मसुदीता

के े े असिाि, ज्याि दीतु सऱ्या बातू ा केिळ त्याचे पा ि करण्याची संधी असिे म्हणते,
करार ्िीकारणे ककिा िो िाकारणे. येिे विमा कंपिी ा सौद्यािी
ादीतण्याचे अवधकार असिाि.

सिथ अटी आवण ििी

हे विटप्रभ करण्यासाठी, मुि-अि ोकि का ािधी वदीत े ा असिो ज्याि पॉव सी धारक
पॉव सी घेिल्यािंिर, त्यािी

काही अटींबाबि मिभेदीत असल्यास पॉव सी दीत्िािेत

वमळाल्यािंिर १५ वदीतिसांि िी रद्द करण्याचा पयाय असिो. कंपिी ा यासंदीतभाि
्िरुपाि कळिािे
तािो.

ेखी

ागिे आवण खचथ आवण आकार िता तािा भर े ा विमा हप्िा परि के ा

्ियं चाचणी 1
खा ी पैकी कोणिे बळतबरीचे उदीतारण आहे ?
I.

बारीक अक्षरािी

छाप े े ि िाचिा रमे ि करारािर सही करिाि

II. महे ि यांिी करारािर सही ि केल्यास त्यांि ठार मारण्याची धमकी रमे ि दीते िाि

III. रमे ि आप े व्यािसावयक िति िापरूि महे ि यांिा करारािर सही करण्यास उद्युि
करिाि

IV. महे ि यांिी करारािर सही करािी म्हणूि रमे ि चुकीची मावहिी दीते िाि
्ियं चाचणी 1
खा ी पैकी कोणिे पयाय रमे ि यांच्या द्वारे विमा आ्िावसि के े ताऊ िकि िाहीि?
I.

रमे ि यांचे घर
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II. रमे ि यांची पत्िी
III. रमे ि यांचा वमत्र
IV. रमे ि यांचे पा क

सारांि


विम्यामध्ये करारात्मक मान्शयिे चा समािेि असिो ज्याि विमाकिा विविर्शदीतटट तोखमीं

आ्िावसि करण्यासाठी ज्या ा विमा हप्िा म्हणिाि अिा मोबदीतल्याच्या बदीतल्याि आर्शिक
संरक्षण दीते ण्याचे मान्शय करिो.


करार म्हणते कायद्यािे अंम बतािणी योग्य अिी दीतोि बातूंमधी



एका िैध कराराचे घटकांमध्ये खा ी
i.

गोटटींचा समािेि होिो:

प्र्िाि आवण ्िीकार

ii. मोबदीत ा,

iii. एकिाक्यिा (Consensus ad-idem)
iv. मुि होकार

v. कराराच्या बातूंची क्षमिा
vi. उद्देिाचा कायदीते िीरपणा


विमा कराराच्या खास िैविटट्यांमध्ये हे येिाि:
i.

सऱ्िीच चांगु पणा (उबेरीमा फाईिस),

ii. विमा करण्यायोग्य ्िार्य,
iii. ितीकचे कारण
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मान्शयिा असिे .

महत्िाच्या संज्ञा
1. प्र्िाि आवण ्िीकार
2. कायदीते िीर मोबदीत ा

3. एकिाक्यिा (Consensus ad idem)

4. सिोच्च चांगु पणा / उबेरीमा फाईिस(Uberrima fides)
5. भौविक सत्यस््ििी

6. विमा करण्यायोग्य ्िार्य
7. ितीकचे कारण

्ियं चाचणीची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे II.
महे ि यांिी करारािर ्िाक्षरी के ी िाही िर रमे ि यांिी त्यांिा ठार मारण्याची धमकी दीते णे हे
बळतबरीचे उदीताहरण आहे .
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे III.
रमे ि यांचे त्यांच्या वमत्राच्या तीििा मध्ये विमा करण्यायोग्य ्िार्य िाही त्यामुळे त्यासाठी िे
विमा करू िकि िाहीि.

्ियं परीक्षण प्र्ि
प्र्ि 1
िैध कराराचा कोणिा घटक विमा हप्त्यािी संबवं धि असिो?
I.

प्र्िाि आवण ्िीकार

II. मोबदीत ा

III. मुि होकार
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IV. करारािी

दीतोन्शही बातूंची क्षमिा

प्र्ि 2
_________ चा संबंध अचूक िस ेल्या विधािांिी असिो, ती अफरािफरी च्या
उद्देिािे के े ी िसिाि.
I.

विपयास

II. योगदीताि
III. प्र्िाि

IV. प्रविविवधत्ि
प्र्ि 3
_________ मध्ये गुन्शहे गारी मागािे िापर ेल्या दीतबािाचा समािेि होिो.
I.

अफरािफरी

II. अिाि्यक प्रभाि
III. बळतबरी
IV. चूक
प्र्ि 4
तीिि विमा करारांच्या संदीतभाि खा ी
I.

पैकी काय सत्य आहे ?

िे मौवखक करार असिाि कायद्यािे अंम बतािणी योग्य िसिाि

II. िे मौवखक आवण कायद्यािे अंम बतािणी योग्य करार असिाि

III. भारिीय करार कायदीता 1872 च्या अि्यकिांिुसार िे दीतोि बातूंमधी
(विमाकिा आवण विमाधारक)

IV. िे तु गाराच्या करारांप्रमाणेच असिाि
प्र्ि 5
खा ी पैकी कोणिा करारासाठी िैध मोबदीत ा िाही?
I.

पैसे

II. मा मत्ता
III.

ाच

IV. दीतावगिे
प्र्ि 6
खा ी पैकी कोणिी बातू तीिि विमा करार करण्यास अपात्र आहे ?
I.

व्यिसायचा मा क
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करार असिाि

II. अज्ञाि व्यिी
III. गृवहणी

IV. सरकारी कमथचारी
प्र्ि 7
खा ी पैकी कोणिी कृिी “सिोच्च चांगु पणाच्या” ित्िाचे पा ि दीतिथििे?
I.

विमा प्र्िाि फॉमथ मध्ये ज्ञाि िैद्यकीय स््ििी बाबि खोटे सांगणे

II. मावहि अस ेल्या भौविक सत्यस््ििी विमा प्र्िाि फॉमथ मध्ये उघि ि करणे
III. विमा प्र्िाि फॉमथ मध्ये मावहि अस ेल्या भौविक सत्यस््ििी उघि करणे
IV. विमा हप्िा िेळेि भरणे
प्र्ि 8
विमा करण्यायोग्य ्िार्य या संदीतभाि खा ी पैकी कोणिे योग्य िाही?
I.

िवि ांिी मु ासाठी विमा पॉव सी घेणे

II. पिी-पत्िींिी एकमेकांसाठी विमा घेणे
III. वमत्रांिी एकमे कांसाठी विमा घेणे

IV. मा कांिी कमथचाऱ्यांसाठी विमा पॉव सी घेणे
प्र्ि 9
तीिि विम्यामध्ये विमा करण्यायोग्य ्िार्य उपस््िि असणे केव्हा आि्यक आहे ?
I.

विमा घेिािा

II. विमा हक्क सादीतर करिािा

III. तीिि विम्याच्या बाबिीि विमा करण्या योग्य ्िार्याची आि्यकिा िसिे
IV. एकिर विमा पॉव सी खरे दीती करिािा ककिा विमा हक्क सादीतर करिािा
प्र्ि 10
खा ी

प्रसंगामध्ये मृत्यूचे ितीकचे कारण िोधूि काढा?

अतय घोड्यािरूि पििो आवण त्याच्या पाठीचे हाि मोििे . िो साठ ेल्या पाण्याि पििो
आवण त्या ा न्शयुमोविया ची
न्शयूमोवियािे मरण पाििो.
I.

ागण होिे. त्या ा रुग्णा याि भरिी के े तािे आवण िो

न्शयुमोविया

II. पाठीचे मोि े े हाि
III. घोड्यािरूि पिणे
IV. ि्त्रवक्रया
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्ियं पवरक्षणाच्या प्र्िांची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे II.
एका िैध कराराचा विमा हप्त्यािी संबवं धि घटक म्हणते मोबदीत ा.
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे I.
अफरािफरीचा उद्देि ि ठे ििा के े ी चुकीची विधािे म्हणते विपयास.
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे III.
गुन्शहे गारी मागांिी िापर े ा दीतबाि म्हणते बळतबरी.
उत्तर 4
योग्य पयाय आहे III.
तीिि विमा म्हणते भारिीय करार कायदीत 1872 च्या अि्यकिांिुसार (विमाकिा आवण
विमाधारक) या दीतोि बातूंमधी

करार.

उत्तर 5
योग्य पयाय आहे III.
ाच हा करारासाठी िैध मोबदीत ा िाही.
उत्तर 6
योग्य पयाय आहे II.
अज्ञाि व्यिी तीिि विमा करार करण्यास अपात्र असिाि.
उत्तर 7
योग्य पयाय आहे III.
मावहि अस ेल्या भौविक सत्यस््ििी विमा प्र्िाि फॉमथिर उघि करणे हे “सिोच्च
चांगु पणा” च्या ित्िाचे पा ि आहे .
उत्तर 8
योग्य पयाय आहे III.
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वमत्र एकमेकांसाठी विमा घेऊ िकि िाहीि कारण त्यांच्याि विमा करण्यायोग्य ्िार्य
उपस््िि िसिे.
उत्तर 9
योग्य पयाय आहे I.
तीिि विम्याच्या बाबि विमा घेिािा विमा करण्यायोग्य ्िार्य उपस््िि अस े पावहते.
उत्तर 10
योग्य पयाय आहे III.
घोड्यािरूि खा ी पिणे हे अतय च्या मृत्यूचे ितीकचे कारण आहे .
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भाग 2
आरोग्य ववमा
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प्रकरण 6
िैद्यकीय विम्याचा पवरचय
प्रकरणाचा पवरचय
काळाच्या ओघाि विम्याचा उदीतय कसा झा ा या संबंधी हे प्रकरण िुम्हा ा सांगे .
त्याचबरोबर िैद्यकीय सेिा म्हणते काय, िैद्यकीय सेिच्े या विविध पािळ्या आवण त्याचे विविध
प्रकार यासंबध
ं ी सुद्धा सांगे . त्याचबरोबर िुम्ही भारिािी

आरोग्य यंत्रणे संबध
ं ी त्यािर

पवरणाम करणाऱ्या घटकांसब
ं ंधी विका . िेिटी हे प्रकरण िुम्हा ा भारिाि िैद्यकीय विमा
कसा उदीतय पाि ा आवण भारिािी
दीते ई .

िैद्यकीय विमा बातारािी

विविध कंपन्शयांची मावहिी

विकण्याची फव िे

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

विम्याचा इविहास आवण भारिािी
िैद्यकीयसेिा म्हणते काय

विम्याचा उदीतय

िैद्यकीयसेिच्े या पािळ्या
िैद्यकीयसेिच
े े प्रकार
भारिािी

िैद्यकीय यंत्रणेिर पवरणाम करणारे घटक

िैद्यकीय व्यि्िा –्िािंत्र्य पासूिची प्रगिी
िैद्यकीय विमा बातार

हे प्रकरण विकल्यािंिर, िुम्ही हे करू िका :
1. विम्याचा उदीतय कसा झा ा हे समतू िका .

2. िैद्यकीय सेिच
े ी संकल्पिा आवण िैद्यकीय सेिच्े या पािळ्या आवण त्यांचे प्रकार यासंबंधी
्पटटीकरण दीते ऊ िका .

3. भारिािी

िैद्यकीय व्यि्िेिर पवरणाम करणारे घटक आवण ्िािंत्र्यापासूि िैद्यकीय

4. भारिािी

िैद्यकीय विम्याचा उदीतय यासंबध
ं ी चचा करू िका .

व्यि्िेि झा े ी प्रगिी यांचे आक ि.

5. भारिािी

िैद्यकीय विम्याच्या बातारपेठे संबंधी ताणूि घेणे.
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A. विम्याचा इविहास आवण विम्याचा भारिािी

उदीतय

हतारो िषांपासूि कोणत्यािरी एका ककिा दीतु सऱ्या ्िरुपाि विमा अस््ित्िाि असल्याचे मावहि
आहे . विविध सं्कृिींिा अिेक िषांपासूि, समातािी

काही सदीत्यांिा सहि करािे

ाग े े

सिथ िु कसाि िगथणीच्या द्वारे आपापसाि िाटू ि घेण्याची पद्धि अि ंब ी आहे . िरीही विमा
एक व्यिसाय म्हणूि, तसा आत आपण पहािो िो दीतोि ककिा िीि ििकापूिी सुरु झा ा.
1. आधुविक व्यापारी विमा
विम्याच्या संकल्पिेिूि हािाळ ी गे े ी सिाि पवह ी तोखीम म्हणते समुद्राि घिणाऱ्या

दीतु घथटिांमुळे िु कसाि- ज्या ा आपण समुद्री तोखीम असे म्हणिो. अिाप्रकारे समुद्री विमा हा
विविध प्रकारच्या विम्यांमधी

पवह ा विमा होिा.

मात्र, 14 व्या ििकाि युरोप मधी

वििािािुः इट ी मधी

व्यािसावयक गट ककिा

सोसायट्यांद्वारे संरक्षणाच्या ्िरुपाि के े ा विम्याचा प्रकार हा आधुविक विम्याचा अगदीती

पवह ा अििार होिा. हे गट िगथणीच्या आधारे विधी उभारूि सभासदीतांचे तहाताच्या
दीतु घथटिेमुळे होणारे , आगीमुळे, सदीत्यांचा मृत्यू, ककिा पिुधिाचे िु कसाि, इत्यादीती होणारे
सभासदीतांचे िु कसाि भरूि काढि असि. आपल्या ा ज्या प्रकारचा आगीचा विमा मावहि आहे
िसा विमा 1591 पासूि हाम्बुगथ येिे अस््ित्िाि असल्याचे वदीतसिे.
इंग् ंि मध्ये,

ंिि येिी

1666 च्या प्रचंि आगीि बहु िांि िहर तळू ि गे े आवण 13000 घरे

ताळू ि खाक झा ी, त्यामुळे 1680 मध्ये विमा आवण फायर ऑवफस िािाच्या पवहल्या आग विमा
कंपिी ा चा िा वमळा ी.

ॉईिस: आत चा ू अस ल्
े या विमा व्यिसायाची बीते,

ंिि येिी

ॉईि’स कॉफी हाउस

येिे सापििाि. िे िे एकत्र येणारे व्यापारी, त्यांचा तहातािूि िाहू ि िेल्या ताणाऱ्या मा ा ा
समुद्री संकटांमुळे होणारे िुकसाि िाटू ि घेण्याचे मान्शय करीि असि. तहाते
ककिा खराब हिामािामुळे मा

ुटणारे चाचे

खराब होणे ककिा कोणत्याही कारणािे तहात बुिणे अिा

समुद्राि येणाऱ्या संकटांच्या मुळे असे िु कसाि होि असे.
2. भारिािी
भारिािी

आधुविक व्यापारी विम्याचा इविहास

आधुविक विमा, परदीते िी विमाकत्या कंपन्शयांच्या एतन्शसींिी समुद्री विमा व्यिसाय 18

व्या ििकाच्या सुरुिािी ा ककिा त्या आसपास सुरु के ा. येिे 1818 सा ी सुरु झा े ी
पवह ी तीिि विमा कंपिी, ओवरएन्शट

ाईफ इन्श्युरन्शस कंपिी व . ही इंस्ग् ि कंपिी होिी.

आवण भारिाि ्िावपि झा े ी पवह ी साधारण विमा कंपिी म्हणते काल्कात्याम मध्ये 1850
सा ी ्िापि झा े ी ट्रायटि इन्श्युरन्शस कंपिी व वमटे ि होिी.
संपूणथ भारिीय मा की अस े ी बॉम्बे म्युच्युअ

अ्युरन्शस सोसायटी व वमटे ि, 1870 सा ी

मुंबई येिे ्िापि झा ी. यािंिरच्या काळाि िव्या ििकाच्या उं बरठ्यािर ्िदीते िी चळिळीचा
पवरणाम म्हणूि अन्शय अिेक भारिीय कंपन्शया सुरु झाल्या.
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1912 मध्ये, विमा व्यिसाय वियंवत्रि करण्यासाठी
प्रोव्हीिं ि फंि अॅक्ट पावरि करण्याि आ े.

ाईफ इन्श्युरन्शस कंपिीत अॅक्ट आवण

ाईफ इन्श्युरन्शस कंपिीत अॅक्ट, 1912 मध्ये विमा

हप्िा कोटटके आवण कंपन्शयांचे प्रमावणि अक्चुअवर द्वारे मुल्यांकि करूि घेणे या गोटटी
बंधिकारक करण्याि आल्या. मात्र, भारिीय आवण परदीते िी कंपन्शयांमधी
रावह ा.

भारिािी

भेदीतभाि चा च
ू

अतूिही अस््ित्िाि अस े ी सिाि तुिी विमा कंपिी म्हणते 1906 सा ी ्िापि

झा े ी िॅिि

इन्श्युरन्शस कंपिी.

पवरस््ििीच्या गरतेिुसार विमा उद्योग सरकारद्वारे वियंवत्रि के ा तािो, राटट्रीयीकृि आवण
अराटट्रीयीकृि के ा तािो आवण अिा प्रकारे प्रिास चा ू आहे :
a) तीिि विम्याचे राटट्रीयीकरण
1सप्टें बर 1956 रोती तीिि विमा उद्योग राटट्रीयीकृि करण्याि आ ा आवण भारिीय विमा
महामंिळ (ए आयसी) ची ्िापिा के ी गे ी. त्यािेळी भारिाि 170 कंपन्शया आवण 75

भविटयवििाह विधी सोसायट्या तीिि विम्याचा व्यिसाय करीि होत्या. 1956 पासूि िे 1999
पयंि, ए आयसी किे भारिाि विमा व्यिसाय करण्याचे संपूणथ अवधकार होिे.
b) साधारण विमा व्यिसायाचे राटट्रीयीकरण
1972 मध्ये, साधारण विमा व्यिसाय राटट्रीयीकरण कायदीता (वगबिा) पावरि करण्यामुळे
साधारण विमा क्षेत्र सुद्धा राटट्रीयीकृि करण्याि आ े आवण तिर

इन्श्युरन्शस कॉपोरे िि ऑफ

इंविया आवण त्याच्या चार सहाय्यक कंपन्शया ्िावपि करण्याि आल्या. त्यािेळी भारिािी

साधारण विमा व्यिसाय करणाऱ्या 106 विमा कंपन्शया वि ीि करण्याि आल्या ि तीआयसी
ऑफ इंविया च्या चार सहाय्यक कंपन्शया ्िापि करण्याि आल्या करण्याि आ ा.
c) मल्होत्रा सवमिी आवण आयआरिीए
1993 मध्ये विमा उद्योगाच्या विकासासाठी बदीत

सुचिण्यासाठी ि त्याचबरोबर खासगी

आ ी. या संमिीिे 1994 मध्ये आप ा अहिा

सादीतर के ा 1997 मध्ये विमा वियंत्रक

कंपन्शयांच्या प्रिेिासह ्पधात्मकिा विमाण करण्यासाठी मल्होत्रा सवमिी ्िापि करण्याि
प्रावधकरण (आयआरए) ची ्िापिा करण्याि आ ी.

d) विमा वियंत्रक आवण विकास कायदीता 1999 पावरि झाल्यामुळे “ पॉव सी धारकांचे वहि
तपण्यासाठी आवण विमा उद्योगाचे वियंत्रण, प्रसार आवण पद्धििीर िाढ ” करण्यासाठी
विमावियंत्रक आवण विका सप्रावधकरणाची ्िापिा एवप्र

2000 मध्ये करण्याि आ ी.

e) तीआयसी ची पुिरथचिा
तीआयसी चे रुपांिरराटट्रीय पुिर-विमाकिा म्हणूि आवण त्याच्या चार सहाय्यक कंपन्शया

्ििंत्र कंपन्शया म्हणूि पुिरथचिा करण्याि आल्या. विसेंबर 2000 मध्ये संसदीते िे तीआयसी
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पासूि चार सहाय्यक कंपन्शया तु ै 2002 पासूि ्ििंत्र करण्यासाठी विधेयक पावरि के े. त्या
कंपन्शया याप्रमाणे
 िॅिि

इन्श्युरन्शस कंपिी व वमटे ि

 दीत ओवरएन्शट इन्श्युरन्शस कंपिी व वमटे ि
 दीत न्शयू इंविया अ्युरन्शस कंपिी व वमटे ि

 युिायटे ि इंविया इन्श्युरन्शस कंपिी व वमटे ि
f) आतचा तीिि विमा उद्योग
“तीििविमा”कंपन्शयाम्हणूििोंदीतणीझा ेल्या28 इन्श्युरन्शस कंपन्शया आहे ि त्यांची यादीती खा ी
वदीत ी आहे .

g) आतचा साधारण विमा उद्योग
“साधारणविमा”कंपन्शयाम्हणूि28 विमा कंपन्शया िोंदीतणी झाल्या आहे ि.
i.

अॅग्रीकल्चर इन्श्युरन्शस कंपिी ऑफ इंविया व वमटे ि ही कंपिी वपक विमा / ग्रामीण विमा
याक्षेत्रािी

तोखमींसाठी वििेषज्ञ विमाकिा कंपिी आहे .

ii. एक््पोटथ क्रेिीट गॅरेन्शटी कॉपोरे िि ऑफ इंविया ही वियाि ऋण संबंधी च्या तोखमी
संबंवधि वििेषज्ञ विमाकिा कंपिी आहे .

iii. काही 5 ्ििंत्र िैद्यकीय विमा कंपन्शया आहे ि.
iv. अन्शय कंपन्शया साधारण विमा व्यिसायािी

सिथ प्रकार हािाळिाि.

v. त्यांची यादीती खा ी वदीत ी आहे .
विमा कंपन्शयांची यादीती:
1. ए गोि रे व गेअर
2. अवििा

ाईफ इन्श्युरन्शस

ाईफ इन्श्युरन्शस

3. बतात अव यान्शझ
4. भरिी अक्सा
5. वब ा सि

इन्श्युरन्शस

9. एक्साईि

14. इंविया फ्टथ

ाईफ इन्श्युरन्शस

ाईफ इन्श्युरन्शस

7. िीएचएफए

इन्श्युरन्शस

ाईफ इन्श्युरन्शस

6. कॅिरा एचएसबीसी ओबीसी

8. एिे ल्िेस

13. आय िी बी आय फेिर

प्रमे रीका

16.

ाईफ इन्श्युरन्शस

ाईफ इन्श्युरन्शस

ाईफ इन्श्युरन्शस

10. फ्युचरे तिरा ी

इन्श्युरन्शस

ाईफ इन्श्युरन्शस
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ाईफ

ाईफ इन्श्युरन्शसकॉपोरे िि

17. मक्स

ाईफ इन्श्युरन्शस

18. पीएिबी मे ट

ाईफ

19. वर ायन्शस

ाईफ इन्श्युरन्शस

21. एसबीआय

ाईफ इन्श्युरन्शस

20. सहारा इंविया

ाईफ इन्श्युरन्शस

11. एचिीएफसी ्टँ ििथ

ाईफ इन्श्युरन्शस

15. कोटक मकहद्र म्युच्युअ

ाईफ

ाईफ

22. श्रीराम

ाईफ इन्श्युरन्शस

ाईफ इन्श्युरन्शस

12. आयसीआयसीआय पुिेस्न्शिय
इन्श्युरन्शस

ाईफ

23. ्टार युवियि दीताई-इची
इन्श्युरन्शस

24. टाटा एआयए

ाईफ

ाईफ इन्श्युरन्शस

केिळ िैद्यकीय विमा करणाऱ्या कंपन्शयांची यादीती.
1. बतात अव यान्शझ तिर
2. फ्युचरे तिरा ी तिर
3. ओवरएन्शट

इन्श्युरन्शस

4. टाटा एआयती तिर

5. ्टार हे ल्ि इन्श्युरन्शस.

इन्श्युरन्शस

इन्श्युरन्शस

इन्श्युरन्शस

साधारण विमा आवण केिळ िैद्यकीय विमा करणाऱ्या कंपन्शयांची यादीती:
1. अॅग्रीकल्चर इन्श्युरन्शस कंपिी

12. मॅग्मा एचिीआय तिर

3. भरिी अक्सा तिर

14. न्शयू इंविया अ्युरन्शस

2. बतात अव यान्शझ तिर

इन्श्युरन्शस

इन्श्युरन्शस

4. चो मन्शि म एमएस तिर

5. एक््पोटथ क्रेिीट गॅरेन्शटी कॉपोरे िि
7. एचिीएफसी एगो तिर
8. आयसीआयसीआय
इन्श्युरन्शस

10. ए

अँि टी तिर

इन्श्युरन्शस

16. रहे ता क्यूबीई तिर

इन्श्युरन्शस

18. रॉय

इन्श्युरन्शस

17. वर ायन्शस तिर

इन्श्युरन्शस

इन्श्युरन्शस

इन्श्युरन्शस

सुंदीतरम तिर

19. एस बी आय तिर

ोम्बािथ तिर

9. इफ्फ्को टोवकयो तिर

इन्श्युरन्शस

15. ओवरएन्शट

इन्श्युरन्शस

6. फ्युचरे तिरा ी तिर

13. िॅिि

इन्श्युरन्शस

20. श्रीराम तिर

इन्श्युरन्शस

इन्श्युरन्शस

21. टाटा एआयती तिर

इन्श्युरन्शस

इन्श्युरन्शस

22. युिायटे ि इंविया इन्श्युरन्शस

इन्श्युरन्शस

23. युविव्हसथ

11. व बटी स्व्हिीयोकॉि तिर
इन्श्युरन्शस
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सोम्पो तिर

इन्श्युरन्शस

B. िैद्यकीय सेिा म्हणते काय
“आरोग्यं धि संपदीता” हे िाक्य िुम्ही ऐक े असे च. िुम्ही कधी आरोग्य म्हणते िक्की काय हे

ताणूि घेण्याचा प्रयत्ि के ा आहे का? Health हा िब्दीत, मुळाि ‘hoelth’ या िब्दीत पासूि झा ा
आहे , याचा अिथ आहे ‘िरीराचे सुदृढ असणे’.

पूिीच्या काळाि आरोग्य ही दीतै िी दीते णगी समत ी ताि असे आवण रोग हे संबंवधि व्यिीिे

के ेल्या पापांचे फळ आहे असे माि े ताि असे. वहप्पोक्रेट्सिे (वि्ि पूिथ 460 िे 370)
रोगांची करणे िोधूि काढ ी. त्याच्या म्हणण्यािुसार पयािरण, ्िच्छिा आवण व्यविगि
आरोग्य आवण आहार यांच्यािी संबवं धि विविध घटकांमुळे रोग होिाि.

वहप्पोक्रेट्सच्या पूिी अिेक ििके अस््ित्िाि अस ेल्या भारिीय आयुिेदीताच्या प्रणा ीमध्ये

रि, कफ, िाि, वपत्त या चार प्रकारच्या ्त्रािांचा संिुव ि समन्शिय म्हणते आरोग्य: िर या

्त्रािांचे असंिु ि म्हणते अिारोग्य असे माि े ताि असे. भारिीय औषध विज्ञािाचा प्रणेिा

अस ेल्या सुिि
ु च्या िािािर िर त्यािेळच्या पा्चात्यांिा मावहि िस ेल्या गुि
ं ागुंिीच्या
िा्त्राक्रीयांचे श्रेय वदीत े तािे .

गेल्या काही काळाि, आधुविक िैद्यक एक गुंिागुंिीचे िा्त्र म्हणूि पुढे आ े आहे आवण

आधुविक िैद्यकाचा उद्देि केिळ रोगांिर उपाय योतिा करणे असा िाही िर रोगांिा प्रविबंध
करणे आवण माििाचे तीििमाि सुधारणे हा आहे . आरोग्याच्या सिथत्र ्िीकार ी ताणारी,
तागविक आरोग्य संघटिेिे 1948 मध्ये के े ी आरोग्याची व्याख्या असे सांगिे की,

“आरोग्यम्हणतेहेसंपूणि
थ ारीवरक, मािवसक आवण सामावतक ्िा्र्थ्य होय, केिळ रोगांची
अिु पस््ििी िव्हे .” आपण हे

क्षाि घेि े पावहते की भारिी या आयुिेदीताच्या प्रणा ीिे

आरोग्या संबंधीचा हा संपूणथ विचार प्राचीि काळा पासूिच ्िीकार े ा आहे .
व्याख्या

तागविक आरोग्य संघटिा (WHO): आरोग्य म्हणते संपूणथ िारीवरक, मािवसक आवण
सामावतक ्िा्र्थ्य , केिळ रोगांची अिु पस््िि िव्हे .
आरोग्य विस््चिीचे घटक
सामान्शयिुः असे समत े तािे की खा ी
करिाि.:

घटक कोणत्याही व्यिीचे आरोग्य विस््चि

a) तीिििै ी घटक
संबंवधि माणसाच्या वियंत्रणाि तीिििै ीचे घटक असिाि, उदीता. व्यायाम करणे आवण

मयादीते ि खाणे, कचिा ि करणे आवण अिाप्रकारच्या सियी चांग े आरोग्य दीते िाि आवण
धुम्रपाि, अंम ी पदीतािथ सेिि, असुरवक्षि संभोग आवण बैठे काम (कोणिाही व्यायाम िाही)

108

इत्यादीती िाईट सियी ककथरोग, एड्सस, उच्च रक््िादीताब आवण मधुमेह अिा काही रोगांिा
आमंत्रण दीते िाि.

अिाप्रकारच्या ििथि वियंत्रण करण्याि/ प्रभाि टाकण्याि िासिाची महत्िाची भूवमका
अस ी िरी, (उदीता. अंम ी पदीतािथ सेिि करणाऱ्यांिा अतमीि पात्र गुन्शह्याखा ी विक्षा
दीते णे, िंबाखू तन्शय ताण्य पदीतािांिर खूप कर

ािणे इत्यादीती) व्यिीची ्ििुःच्या संबध
ं ीची

तबाबदीतारी, अिाप्रकारच्या तीिििै ी मुळे होणाऱ्या रोगांिर वियंत्रण करण्यामध्ये
विणायक भूवमका बताििे .
b) पयािरणीय घटक
सुरवक्षि वपण्याचे पाणी, ्िच्छिा आवण आहार हे आरोग्यासाठीचे महत्िाचे घटका आहे ि,
ज्यांच्या अभािामुळे संपूणथ तगभराि, वििेषिुः विकसििी

दीते िाि गंभीर ्िरूपाचे

आरोग्याचे प्र्ि विमाण होऊ िकिाि. इन्श् ुएन्शज़ा आवण कांवतण्या यासारखे संसगथतन्शय
रोग अिारोग्यकारक स््ििीमुळे पसरिाि, म ेवरया आवण िें गी सारखे रोग खराब

पयािरणीय ्िच्छिे मुळे पसरिाि, िर काही रोग पवरस््ििीतन्शय असिाि तसे, काही
उत्पादीति केंद्रांमध्ये कािम करणारे

ोक व्यिसायतन्शय धोक्यांिी संबवं धि रोगांिा बळी पिू

िकिािुदीता. अ्बेसटोस उत्पादीति केंद्रािी
कोळसा खाणीिी

कामगारांिा अ्बेटोसचा त्रास होिो िर

ोकांिा फुप्फुसांचे रोग होऊ िकिाि.

c) अिु िांविक घटक
पा कांकिू ि मु ांकिे तिु कांच्या माध्यमािूि रोग पुढे तािाि. अिा अिु िांविक
घटकांमुळे तगाभरािी

ोकांमध्ये िांविक, भौगोव क आवण अगदीती सामावतक

आधारािर विविध प्रकारचे आरोग्याचे प्रिाह विमाण होिाि.
एखाद्या दीते िाची सामावतक आवण आर्शिक प्रगिी िे िी
अि ंबूि असिे. आरोग्यपूणथ

ोकांच्या आरोग्यािर ्िाभाविकपणे

ोकसंख्येमुळे केिळ चांग ा उत्पादीतक कामगारिगथच वमळिो

असे िव्हे िर भारिासारख्या विकसििी

दीते िा ा अत्यंि महत्िाची असणारी संसाधिे

उप ब्ध होिाि. व्यविगि पािळीिर खराब आरोग्यामुळे चैिन्शयाचा िाि होिो, वित्य व्यिहार
करण्याची क्षमिा कमी होिे आवण त्यामुळे
आत्महत्येसाठी सुद्धा प्रिृत्त होिाि.
अिाप्रकारे , तगभरािी

सरकारे त्यांच्या

ोक दीतावरद्र्याि ढक

े तािाि, अगदीती

ोकांच्या आरोग्याची आवण खु िा ीची काळती

घेण्यासाठी विविध उपाय योतिाि आवण सिथ िागवरकांिा िैद्यकीय सेिच
े ी उप ब्धिा आवण
परििणारी सेिा याकिे
दीते िाच्या सक

क्ष दीते िाि. अिाप्रकारे िैद्यकीय व्यि्िेसाठीचा ‘खचथ’ हा प्रत्येक

अंिगथि उत्पन्शिाचा एक महत्िाचा भाग बििे .

यािूि असा प्र्ि उभा राहिो की विविध प्रकारच्या पवरस््ििींमध्ये विविध प्रकारची िैद्यकीय
सेिा आि्यक असिे का.
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C. िैद्यकीय सेिच्े या पािळ्या
िैद्यकीय सेिा म्हणते सरकार सह विविध प्रकारच्या सं्िा आवण सेिा प्रदीतािे यांिी पुरि ेल्या
सेिांचा संच असिो, तो

ोकांच्या आरोग्याचा प्रसार करणे, दीते खभा

करणे, वियंत्रण करणे

आवण पुि्िावपि करणे या गोटटी करिो. िैद्यकीय सेिा पवरणामकारक होण्यासाठी खा ी
गोटटी असल्या पावहतेि:






ोकांच्या गरतांच्या अिुरूप
समािेिक
पुरेिा
सहत उप ब्ध
परििणाऱ्या

एखाद्या व्यिीची िैद्यकीय स््ििी व्यिीिुः बदीत ि असिे. सिथ प्रकारच्या िैद्यकीय
सम्यांसाठी एकाच पािळी च्या सुविधा उप ब्ध करूि दीते णे िक्य िाही आवण आि्यकसुद्धा
िाही. एखाद्या रोगाच्या प्रादीतु भािाच्या स््ििीची िक्यिा

क्षाि घेऊि िैद्यकीय व्यि्िेची

सुविधा पुरि ी गे ी पावहते. उदीता. एखाद्या व्यिी ा िाप, सदीती, खोक ा, त्िचाविकार,
िषािूि अिेक िेळा होण्याची िक्यिा असिे , मात्र हे पाटीटीस बी चा त्रास होण्याची िक्यिा
सदीती आवण खोकल्याच्या मािािे खूप कमी असिे.

त्याचप्रमाणे, त्या व्यिी ा दयदीतय रोग ककिा ककथरोग यासारखे गंभीर आतार होण्याची िक्यिा
हे पाटीटीस बीच्या िु िेि खूप कमी असिे. त्यामुळे, कोणत्याही क्षेत्राि, िैद्यकीय सुविधा उभी

करिािा त्या गािाि ककिा वतल्ह्याि ककिा वतल्ह्याि िैद्यकीय सेिच
े ा घटकांच्यािर आधावरि
करणे गरतेचे असिे, ज्यांिा विदीतिथक असे म्हणिाि, तसे:


ोकसंख्येचा आकार

 मृत्यू दीतर

 आतारी पिण्याचे प्रमाण
 अपंगिे चे प्रमाण



ोकांचे सामावतक आवण मािवसक आरोग्य
ोकांच्या आहाराची साधारण स््ििी

 पयािरणीय घटक तसे, खाणींचे क्षेत्र ककिा औद्योवगक क्षेत्र

 िक्य अस े ी िैद्यकीय सेिा प्रदीतािा व्यि्िा, उदीता. दयदीतयरोग िज्ञ गािाच्या
पािळीिर उप ब्ध िसिी

मात्र वतल्ह्याच्या िहराि उप ब्ध असू िकिाि.

 िैद्यकीय व्यि्िा िापर ी ताण्याची वकिी िक्यिा आहे

 परििण्याची क्षमिा यासारखे सामावतक-आर्शिक घटक
िरी

घटकांिर आधार घेऊि, प्रािवमक, दीतु य्यम ककिा विय्यम प्रकारच्या िैद्यकीय सेिा केंद्रे

उभी करण्याचा विणथय सरकार करिे आवण

ोकसंख्ये ा परििे

आवण सहत िापरिा येई

अिी योग्य िैद्यकीय सुविधा उप ब्ध करूि दीते ण्यासाठी अन्शय उपाय योतिे .
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D. िैद्यकीय सेिच
े े प्रकार
िैद्यकीय सेिा खा ी

प्रमाणे िगीकृि के ी आहे :

1. प्रािवमक िैद्यकीय सेिा
तेिे रुग्ण कोणत्याही रोगासाठी पवहल्यांदीता संपकथ करिो िे िे िॉक्टर, पवरचावरका आवण अन्शय
छोट्या दीतिाखान्शयांच्या द्वारे वदीतल्या ताणाऱ्या सेिा म्हणते प्रािवमक िैद्यकीय सेिा, म्हणतेच
असे म्हणिा येई
प्रदीतािा.

की िैद्यकीय व्यि्िेि संपकाचा पवह ा कबदीतू म्हणते प्रािवमक िैद्यकीय सेिा

विकवसि दीते िांमध्ये, िैद्यकीय सम्या मोठ्या प्रमाणाि पसरण्यापुिी, गुंिागुंिीची, तुिाट आवण
गंभीर बिण्यापुिीच योग्य प्रकारे हािाळण्याकिे
्िािांमध्ये प्रविबंधक काळती,

क्ष वदीत े तािे. प्रािवमक िैद्यकीय सेिा

सीकरण, तागृिी, िैद्यकीय परामिथ इत्यादीतींकिे

आवण रुग्णा ा आि्यक िे व्हा पुढी

पािळीिरी

उदीताहरणािथ, एखादीती व्यिी िॉक्टरकिे िापाच्या

िज्ञांकिे पाठि े तािे.

क्ष दीते िाि

क्षणांसाठी गे ी िर आवण त्याचे प्रािवमक

विदीताि दीते णगीच्या िापाचे झा े िर, प्रािवमक सेिा प्रदीतािा त्या ा काही औषधे दीते ई

पण त्या ा

रुग्णा याि भरिी होऊि वििेष उपचार घेण्यासाठी पाठिे . बहु िांि प्रािवमक सेिा प्रकाराि
तेिे कुटु ं बािी

सिथ सदीत्य वकरकोळ आतारासाठी सुद्धा तािाि अिा, एखाद्या ‘फवम ी

िॉक्टर’ सारखे काम िॉक्टर करिाि.

या पद्धिीमुळे िैद्यकीय व्यािसावयका ा अिु िांविक

क्षणांिर आधावरि औषधे दीते णे आवण

िैद्यकीय सल् ा दीते णे सोपे होिे. उदीताहरणािथ, पा कांच्या मधुमेहाची पा्िथभम
ू ी असणाऱ्या

रुग्णा ा त्याच्या िरुणपणा पासूिच तीिििै ी वियंवत्रि करूि िक्य वििका मधुमेह दीतू र
ठे िण्यासाठी िॉक्टर सल् ा दीते ऊ िकिाि.

दीते िाच्या पािळीिर, प्रािवमक िैद्यकीय सुविधा केंद्रे सरकार द्वारे आवण खासगी व्यिींद्वारे
उभार ी तािाि. सरकारी प्रािवमक िैद्यकीय सुविधा केंद्रे ,

ोकसंख्येचा विचार करूि

उभार ी तािाि आवण अगदीती गािाच्या पािळीपयंि कोणत्या ि कोणत्या ्िरुपाि उप ब्ध
असिाि.

2. दीतु य्यम िैद्यकीय सुविधा
दीतु य्यम िैद्यकीय सेिा म्हणते िैद्यकीय िज्ञ आवण अन्शय िैद्यकीय व्यािसावयक ज्यांचा आवण
रुग्णाचा सहसा पवह ा संपकथ होि िाही. यामध्ये गंभीर आतारासाठी वदीत ी ताणारी िोड्या

का ािधी साठीची िाििीची सेिा, बऱ्याचिेळा (िेहमीच िव्हे ) अंिगथि रुग्ण म्हणूि,

अविदीतक्षिा विभाग, रुग्णिावहका सेिा, िरीरवक्रया, रोगविदीताि आवण अन्शय सुसंग ि सेिा यांचा
समािेि होिो.
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बऱ्याच

िेळी

रुग्ण

प्रािवमक

िैद्यकीय

सेिा

प्रदीतात्यांकिू ि/प्रािवमक

िैद्यकीय

व्यािसावयकाकिू ि दीतु य्यम िैद्यकीय सेिांकिे पाठि े तािाि. काही प्रसंगी, एकास्त्मक सेिा
पुरिण्यासाठी दीतु य्यम सेिा प्रदीतािे , ‘अंिगथि’ प्रािवमक िैद्यकीय सेिा सुविधा सुद्धा पुरििाि.
बहु िांिी दीतु य्यम िैद्यकीय सेिा
उप ब्ध असिाि.

ोकसंख्येच्या आकारमािािुसार िा ुका / मंि

पािळीिर

3. विय्यम िैद्यकीय सेिा
विय्यम िैद्यकीय सेिा म्हणते वििेष मागथदीतिथिात्मक िैद्यकीय सुविधा, साधारणिुः अंिगथि
रुग्णांसाठी आवण प्रािवमक /दीतु य्यम सेिा प्रदीतात्यांकिू ि पाठि ेल्यांसाठी असिे. विय्यम सेिा
प्रदीतािे बहु िांिी राज्यांच्या रातधािीमध्ये आवण काही विििक वतल्हयांच्या मुख्य वठकाणी
असिाि.

विय्यम िैद्यकीय सेिा प्रदीतात्यांची उदीताहरणे म्हणते ज्यांच्याकिे प्रगि िैद्यकीय सुविधा आवण

िैद्यकीय व्यािसावयक ज्यांच्या िैद्यकीय ज्ञािाची व्याप्िी दीतु य्यम िैद्यकीय सेिा प्रदीतात्यांच्या
कक्षेच्या बाहे र असिे, उदीता. ऑन्शको ोती (ककथरोग उपचार), अियि रोपण सुविधा, उच्च
तोखीम गभारपण वििेषज्ञ इत्यादीती.
आपण हे

क्षाि घेि े पावहते की िैद्यकीय सेिच
े ी पािळी तिी िाढे

खचथ सुद्धा िाढिाि.

ििी त्याच्यािी संबं वधि

ोकांिा त्यामािािे प्रािवमक सुविधे चा खचथ परििणारा अस ा िरी,

दीतु य्यम सेिस
े ाठी आधी अिघि आवण विय्यम सेिस
े ाठी खचथ करणे त्याहू िच अिघि तािे.
विविध पािळीिरी

सेिांसाठीच्या पायाभूि सुविधा सुद्धा दीते ि दीते िािु सार बदीत िाि, ग्रामीण –

िहरी भाग, सामावतक-आर्शिक घटक यांचा सुद्धा त्यािर पवरणाम होिो.
E. भारिािी

िैद्यकीय व्यि्िेिर पवरणाम करणारे घटक

भारिीय व्यि्िे मध्ये अिेक सम्या होत्या आवण वि ा साित्यािे अिेक सम्या आवण
आव्हािे यांिा सामोरे तािे

ागिे . पवरणाम्िरूप, त्यांचा िैद्यकीय व्यि्िेच्या ्िरूपािर,

िैद्यकीय व्यि्िेच्या प्रमाणािर आवण व्यविगि पािळीिरी

आि्यकिा आवण संरचिात्मक

पािळीिर िैद्यकीय व्यि्िेच्या संयोतिािर प्रभाि टाकिाि. त्यांच्याबाद्द्द्द
आहे :
1.

खा ी चचा के ी

ोकसंख्येच्या संबवं धि क
a)

भारि तगािी

सिावधक

b)

याचा पवरणाम म्हणूि आपल्या ा

c)

गवरबीचा पवरणाम म्हणूि

ागिे .

पवरणाम होिो.

ोकसंख्येिी

दीतोि क्रमांकाचा दीते ि आहे .

ोकसंख्या िाढीिी संबंवधि सम्यांिा सामोरे तािे

ोकांच्या िैद्यकीय सेिस
े ाठी खचथ करण्याच्या क्षमिेिर
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2. सामावतक क
a)

िाढ े े िहरीकरण ककिा

b)

ग्रामीण भागािी

ोकांचे ग्रामीण भागािूि िहरी भागाि ्ि ांिर

यांच्यामुळे िैद्यकीय सेिा पुरिण्याि अिेक आव्हािे उभी रावह ी आहे ि.

ोकांिा असणारी मुख्यिुः िैद्यकीय सेिच
े ी अिुप ब्धिा आवण

त्यांचा िापर करण्याि ी सहतिा त्याचबरोबर परििण्याची क्षमिा यामुळे िैद्यकीय
सम्या ििाच राहिाि.

c)

अवधक बैठ्या तीिििै ीकिे िाटचा , कमी व्यायामाची गरत यांच्यामुळे व्यिी
मधुमेह आवण उच्च रिदीताब यांच्या सारख्या ििीि प्रकारच्या रोगांिा समोर तािो.

3. तीिि का ािधी
a)

तीिि का ािधी म्हणते आत तन्शम े े बा क वकिी िषे तगे

याचा अंदीतात.

b)

तीििाचा का ािधी ्िािंत्र्याच्या िेळो 30 िषे होिा िेिपासूि िो आत 60 िषांपयंि
पोहोच ा आहे , मात्र दीतीघथ तीििाच्या गुणित्तेिी संबवं धि प्र्ि मात्र अिु त्तरीिच
आहे ि.

c)

याच्यािूिच ‘आरोग्यपूणथ तीिि का ािधी’ या िव्या संकल्पिेचा उदीतय झा ा आहे .

d)

याच्यामुळेच ‘गॅरीअॅट्रीक’ (िृद्धपणािी संबवं धि) रोगांसाठी आि्यक सुविधा विमाण
करण्याच आि्यकिा विमाण झा ी आहे .

F. भारिािी

िैद्यकीय विम्याचा उदीतय

िैद्यकीय सेिस
े ंबध
ं ी धोरणात्मक विणथय करण्याि व्य्ि असिािा, सरकारिे िैद्यकीय विमा
योतिासुद्धा राबिल्या आहे ि. विमा कंपन्शया त्यांच्या विमा पॉव सी घेऊि यािंिर बाताराि
उिरल्या आहे ि. भारिािी

िैद्यकीय विमा कसा विकवसि झा ा यासंबध
ं ी काही मावहिी:

a) कामगारांसाठी राज्य विमा योतिा
भारिाच्या ्िािंत्र्या िंिर

गेचच 1947 सा ी ईएसआय कायदीता 1948, च्या अंिगथि

कामगारांची राज्य विमा योतिा सुरु करूि िैद्यकीय विम्याची औपचावरकवरत्या सुरुिाि
करण्याि आ ी. वह योतिा खासगी क्षेत्रािी

श्रमतीिी कामगारांसाठी सुरु करण्याि

आ ी आवण िी ्िि:च्या दीतिाखािे आवण रुग्णा यांच्या ताळ्याच्या माध्यमािूि समग्र
िैद्यकीय सेिा पुरिि असिे.

एवसक (कमथचारी राज्य विमा महामंिळ) हे अंम बतािणी करणारी सं्िा असू आपल्या

रुग्णा यांच्या आवण दीतिाखान्शयांच्या आवण त्याच बरोबर तेिे त्यांच्या सुविधा पुरेिा िाहीि
िे िे कंत्राटी सािथतविक/खासगी सेिा प्रदीतािे यांच्या माध्यमािूि कायथ करिे.
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रुपये 15000 पयंि पगार वमळिणारे सिथ कामगार या योगदीतािात्मक योतिेि ज्याि
कामगार आवण मा क अिुक्रमे 1.75% आवण 4.75% चे योगदीताि दीते िाि, राज्य सरकारे
िैद्यकीय खचाच्या 12.5% योगदीताि दीते िाि.
याि संरक्षण वमळा ेल्यांिा खा ी

फायदीते वमळिाि:

a) ईएसआयएस सेिा केंद्राि मोफि समग्र िैद्यकीय सेिा
b) बाळं िपणािी

ाभ

c) अपंगत्िािी

ाभ

d) आतारपण आवण त्यािूि बरे झाल्यािंिर पगाराचे िुकसािासाठी रोख भरपाई
आवण

e) कामगाराच्या मृत्युच्या घटिेि अंत्यसं्काराचा खचथ.
त्याचबरोबर या ा अवधकृि िैद्यकीय सेिा दीतािे आवण खासगी रुग्णा ये यांच्याकिू ि
घेि ेल्या सेिांच्या

ाभांची तोि दीते ण्याि आ ी आहे . ईएसआयएस च्या माध्यमािूि माचथ

2012 पयंि 65.5 दीति क्ष

ाभधारकांिा संरक्षण वदीत े तािे .

b) केंद्र सरकार िैद्यकीय योतिा
ईएसआयएस िंिर

गेचच केंद्र सरकारी िैद्यकीय योतिा (सीतीएचएस) सुरुिाि 1954

मध्ये करण्याि आ ी ज्याि िागरी सेिि
े असणाऱ्या वििृत्तांसह केंद्र सरकारी कमथचारी
आवण त्यांचे कुटु ं बािी

सदीत्य यांचा समािेि होिा. विचा उद्देि कमथचाऱ्यांिा समग्र

िैद्यकीय सेिा पुरिणे हा होिा आवण िी अंििुः कमथचाऱ्यांच्या आवण बऱ्याच प्रमाणाि काम
दीते णारा (केंद्र सरकार) यांच्या योगदीतािािूि चा ि ी तािे .

ही सेिा सीतीएचएसच्या ्ििुःच्या दीतिाखािे, पॉव स्क् विकस् आवण सूचीिी
रुग्णा यांच्या माध्यमािूि पुरि ी तािे.
ही योतिा अॅ ोपविक प्रणा ीिी

खासगी

औषधे, िाििीच्या सेिा, मोफि औषधे, िरीरवक्रया

विदीताि आवण रे िीयो ोती, गंभीरवरत्या आतारी रुग्णा ा गृहसेिा भेटी, वििेषज्ञ सल् ा
इत्यादीती पुरििे.

कमथचाऱ्यांकिू ि घेि े ताणारे योगदीताि अगदीती वकरकोळ ्िरुपाचे असिे आवण पगाराच्या
प्रमाणािी संबवं धि- दीतरमहा रुपये 15 – रुपये 150 दीतरमहा इिके असिे .

2010 मध्ये, सीतीएचएसची सदीत्य संख्या तिळपास 800,000 कुटु ं बािूि 3 दीति क्ष
ाभधारक1 इिकी होिी.

c) व्यापारी िैद्यकीय विमा

इन्टरिेट वरूि .http://mohfw.nic.in/cghsnew/index.asp4 एवप्रल 2010 रोजी घेतलेली मादहती

1
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विमा उद्योगाच्या राटट्रीयीकरणा पूिी आवण िंिर सुद्धा काही साधारण विमाकत्यां द्वारे

व्यापारी िैद्यकीय विमा वदीत ा ताि असे. मात्र, सुरुिािी ा िो बहु िांिी िु कसािदीतायक
असल्यािे िो केिळ कॉपोरे ट ग्राहकांिाच वदीत ा ताि असे आवण िोही केिळ काही
मयादीते पयंिच.

In 1986 मध्ये, सिथ चार राटट्रीयीकृि साधारण विमा कंपन्शयांद्वारे व्यिी आवण त्यांच्या

कुटु ं वबयांसाठी भारिीय बाताराि पवह े प्रमावणि िैद्यकीय विमा उत्पादीति सादीतर करण्याि
आ े. (त्या िेळी त्या कंपन्शया तिर

इन्श्युरन्शस कॉपोरे िि ऑफ इंविया या कंपिीच्या

उपकम्पन्शया होत्या). मे विक् ेम िािाचे हे उत्पादीति, मािृत्ि, आधी अस े े आतार
इत्यादीतींचे काही अपिादीत िगळिा काही विविटट मयादीते पयंिच्या रुग्णा याच्या खचाच्या
मयादीते ि भरपाई म्हणूि वदीत े ताि असि. त्याच्यामध्ये बातारािी
घेऊि सुधारणेच्या अिेक फेया करण्याि आल्या, त्यािी
करण्याि आ ी.

बदीत िे प्रिाह

क्षाि

िेिटची सुधारणा 2012 मध्ये

मात्र, अिा सुधारणांचे अिेक फेरे होऊिही, रुग्णा य भरिीसाठी भरपाई-आधावरि
िार्शषक करार हा आत मे िीक् ेमच्या विविध आिृत्त्या म्हणते भारिािी
विम्याचे सिाि

ोकवप्रय ्िरूप आहे . िे इिके

खासगी िैद्यकीय

ोकवप्रय आहे की खासग क्षेत्रािी

िैद्यकीय विमा उत्पादीतिे, विमाकत्यांकिू ि वदीत ी ताणारी विविटट उत्पादीतिे म्हणूि
ओळख ी ताण्या ऐिती उत्पादीतिाचा प्रकार या ्िरुपाि
म्हणूि ओळख ी तािाि.

ोकांकिू ि ‘मे विक् ेम संरक्षणे’

2001 सा ी विमा क्षेत्राि खासगी कंपन्शया आल्यामुळे िैद्यकीय विमा क्षेत्र प्रचंि वि्िार े

आहे , पण िरी सुद्धा आतही अ्पर्शिि भागसुद्धा मोठ्याप्रमाणाि विल् क आहे . संरक्षण,
अपिादीत, आवण ििििीि िाढीि संरक्षणे यािी
आपण पुढी

प्रकरणांमध्ये करणार आहोि.

भरपूर विविधिा आ ी आहे ज्यांची चचा

आत, भारिीय बाताराि 300 पेक्षा अवधक िैद्यकीय विमा उत्पादीतिे उप ब्ध आहे ि.
G. िैद्यकीय विमा बातारपेठ
िैद्यकीय विमा बातारपेठेि अिेक कंपन्शया आल्या आहे ि, यािी

काही िैद्यकीय सेिा सुविधा

पुरििाि ज्यांिा प्रदीतािे असे म्हणिाि, अन्शय काही िैद्यकीय विमा सेिा पुरििाि आवण काही
मध्य्ि सुद्धा असिाि. काही मु भूि सुविधा विमाण करिाि िर काही सहाय्यक सेिा
दीते ण्याचा प्रयत्ि करिाि. काही सरकारी क्षेत्रािी

आहे ि. त्यांचे िणथि खा ी िोिक्याि के े आहे .:
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विमाकिे आहे ि िर काही खासगी क्षेत्रािी

A. पायाभूि सुविधा:

1. सािथतविक िैद्यकीय सेिा क्षेत्र
सािथतविक िैद्यकीय सेिा व्यि्िा राटट्रीय ्िरािर, राज्य ्िरािर, वतल्हा ्िरािर आवण

काही मयादीते ि गाि पािळीिर काम करिे तेिे, राटट्रीय िैद्यकीय धोरणाची अंम बतािणी
गाि्िरािर करण्यासाठी सामावतक ्ियंसेिक गािािी
यांच्यािी

दीतु िा म्हणूि काम करीि असिाि. याि खा ी

a) अंगणिािी सेिक (1000

समात आवण सरकारी सुविधा

ोकांचा समािेि होिो:

ोकसंख्येसाठी प्रत्येकी)ज्यांची पुरिणी आहार योतिे

अंिगथि आवण माििबळ संसाधि विकास मंत्रा याच्या एकास्त्मक बा क विकास सेिा
योतिा (आयसीिीएस) अंिगथि िोंदीतणी झा ी आहे .

b) प्रविवक्षि सुईणी (टीबीए) आवण गाि आरोग्य रक्षक (पूिीची राज्यािी
विभांगांची योतिा).

आरोग्य

c) समातािे एिआरएचएम (राटट्रीय ग्रामीण आरोग्य कायथक्रम) अंिगथि वििि े े
आिा(वि्िासाहथ सामावतक आरोग्य कायथकिा) ्ियंसेिक ते ििे आहे ि, त्यांचे गाि
पािळीिरी
प्रत्येक 5000

िैद्यकीय क्षेत्राचे ग्रामीण भागािी

दीतु िे म्हणूि प्रविक्षण के े तािे .

ोकसंख्येसाठी (िोंगराळ, आवदीतिासी आवण मागास भागाि 3000 संख्येसाठी)

उपकेंद्रे ्िापि करण्याि आ ी आहे ि आवण एक ्त्री िैद्यकीय कायथकिी, त्यांिा सहाय्यक
पवरचावरका (एएिएम) आवण एक पुरुष िैद्यकीय कायथकिा यांच्याद्वारे चा ि ी तािाि.
प्रािवमक िैद्यकीय केंद्रे ही साधारण सहा उपकेंद्रांसाठी प्रत्येक 30000

ोकसंख्ये साठी

(िोंगराळ, आवदीतिासी आवण मागास भागाि 20000 संख्येसाठी) ्िापि के ी तािाि. सिथ
पीएचसी बाह्य रुग्ण सेिा पुरििाि आवण बहु िेक वठकाणी चार िे सहा अंिगथि रुग्णांची

व्यि्िा असिे. िे िे एक िैद्यकीय अवधकारी, आवण 14 समांिर-िैद्यकीय कामगार (ज्याि एक
पुरुष एक मवह ा एक सहाय्यक, एक पवरचावरका, एक प्रयोगिाळा सहाय्यक, एक
फामावस्ट आवण अन्शय सहाय्यक कमथचारी ) असिाि.

सामावतक आरोग्य केंद्र म्हणते चार पीएचसी साठी पवह े विदीते ि केंद्र असिे आवण िे िे
वििेषज्ञ सेिा सुद्धा पुरि ी तािे. संकेिांिुसार प्रत्येक सीएचसी (एक

ाख

ोकसंख्येसाठी)

मध्ये वकमाि 30 खाटा, एक ि्त्रवक्रया कक्ष, एक्स-रे मिीि, प्रसूिी कक्ष, आवण प्रयोग िाळा
सुविधा असल्या पाहीतेि आवण वकमाि चार वििेषज्ञ म्हणते, एक िल्यवक्रया िज्ञ, एक
िरीरवक्रया िज्ञ, एक ्त्रीरोग िज्ञ आवण एक बा

रोग िज्ञ त्यांच्या सहाय्या ा 21 समांिर

िैद्यकीय कमथचारी आवण अन्शय कमथचारी असणे अपेवक्षि असिे .

ग्रामीण रुग्णा ये सुद्धा ्िापि के ी गे ी आहे ि आवण याि उप-वतल्हा रुग्णा ये, ज्यांिा
उप-विभागीय/िा ुका /वििेष रुग्णा ये यांचा अंिभाि होिो. (यांची संख्या दीते िभराि सुमारे
2000 इिकी आहे );
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वििेष आवण प्रविक्षण रुग्णा ये ही कमी असिाि आवण त्यामध्ये िैद्यकीय कॉ ेतेसचा समािेि
असिो (सध्या सुमारे 300 आहे ि) आवण अन्शय विय्यम विदीते ि केंद्रे असिाि. याि बहु धा वतल्हा
िहरे आवण िहरी क्षेत्रे यांचा समािेि सािो पण त्यािी
िैद्यकीय सेिा दीते िाि.

काही अत्यंि वििेष आवण प्रगि

रुग्णा ये आवण रे ल्िेचे, संरक्षण विभागाचे आवण ित्सम मोठ्या खात्यांचे (पोटथ स/माइन्शस

इत्यादीती) दीतिाखािे या अन्शय सं्िा सरकारी असिाि, ि त्यांचे सुद्धा िैद्यकीय सेिा पुरिण्याि
मोठे योगदीताि असिे.

2. खासगी क्षेत्र प्रदीतािे
भारिामध्ये –प्रािवमक, दीतु य्यम आवण विय्यम या सिथ प्रकारच्या िैद्यकीय सेिा पुरिणाऱ्या

खासगी िैद्यकीय क्षेत्र मोठ्या प्रमाणाि आहे . यामध्ये, ्ियंसेिी, ि-िफा सं्िांपासूि िे िफा
कमािणाऱ्या कॉपोरे ट सं्िा, ट्र्टच्या एक

सेिा प्रदीतािे , एक

वििेषज्ञ सेिा, रोग विदीताि

प्रयोगिाळा, फामथसी दीतु कािे आवण कोणिीही अहथिा प्राप्ि िस े े प्रदीतािे (क्िेक्स) यांचा
समािेि होिो. भारिाि 77% पेक्षा अवधक (एमबीबीएस आवण िरी

पदीतिीधारक) अॅ ोपॅविक

िॉक्टसथ खासगी क्षेत्राि व्यिसाय करिाि. खासगी िैद्यकीय खचथ भारिािी
खचाच्या 75% इिका आहे . अवख

2

भारिीय पािळीिर खासगी क्षेत्रा िी

एकूण बाह्य रुग्णांच्या 82% आवण एकूण रुग्णा य भरिीच्या 52% आहे ..
अन्शय िैद्यकीय प्रणा ीिी

सिथ िैद्यकीय

बाह्य रुग्ण भेटी

(आयुिदीत
े /वसद्ध/युिािी/होवमओपॅिी) सिावधक अहथ िाप्राप्ि

व्यािसावयकांची सिावधक संख्या सुधा भारिाि आहे . हे सिथ सािथतविक सेिा आवण त्याच
बरोबर खासगी क्षेत्राि आहे ि.

िफा कमािणाऱ्या खासगी िैद्यकीय क्षेत्रावििाय अिासकीय सं्िा आवण ्ियंसेिी क्षेत्र सुद्धा
िैद्यकीय सेिा समाता ा दीते ण्याच्या कामाि गुंि े े आहे ि.

असा एक अंदीतात आहे की 7000 पेक्षा अवधक ्ियंसेिी सं्िा िैद्यकीय संबंवधि उपक्रमांमध्ये
सहभागी आहे ि. मोठ्या प्रमाणािरी

दीतु य्यम आवण विय्यम रुग्णा ये सुद्धा िा-िफा सोसायटी

ककिा ट्र्ट म्हणूि िोंदीतल्या गेल्या आहे ि, आवण विमाधारक व्यिींिा आंिररुग्ण सेिा दीते ण्याच्या
कामाि चांग ा सहभाग दीते िा आहे ि.
3. फामा्युटीक

उद्योग

औषधे आवण आरोग्य संबध
ं ी उत्पादीतिांच्या संबध
ं ी सांगायचे िर, भारिाि प्रचंि मोठा
फामा्युवटक

उद्योग आहे , आवण त्याची िाढ 1950 मधी 10 कोटी रुपयांपासूि आत 55000

कोटी रुपयांपयंि (वियाि िगळिा) पोहोच ी आहे . येिे 6000 केंद्रांिूि उत्पादीति चा ू असूि
तिळपास 5 दीति क्ष

ोक काम करीि आहे ि.
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या उद्योगासाठी िॅिि

फामा्युवटक स् प्रायकसग ऑिोरीटी ही केंद्रीय पािळीिरी

ककमि

वियंत्रक सं्िा असूि, फामा क्षेत्र रसायि मंत्रा याच्या अंिगथि येिे. केिळ काही िोिी औषधे

(500 पैकी 76 बल्क ड्रग्त) ककमि वियंत्रणाखा ी आहे ि, िर उिथवरि औषधे आवण उत्पादीतिे

ककमि वियंत्रकाच्या बारीक ितरे खा ि
ू तािाि ि मुि-ककमि विस््चिीच्या खा ी येिाि.
राज्याचे औषध वियंत्रक एक क्षेत्रीय कमथचाऱ्यांच्या दीत ाच्या माध्यमािूि औषधांची गुणित्ता
आवण ककमि, त्यांची त्यांच्या संबंवधि क्षेत्रािी

बिािट यांच्यािर

क्ष ठे ििाि.

B. विमा प्रदीतािे :
वििेषिुः साधारण विमा क्षेत्रािी

विमा कंपन्शया मोठ्या प्रमाणािरी

िैद्यकीय विमा पुरििाि.

त्याची यादीती पूिी वदीत ी आहे . सिाि उत्साह दीते णारी गोटट आहे िी म्हणते केिळ िैद्यकीय विमा

दीते णाऱ्या विमा कंपन्शया –आत त्याची संख्या 5 आहे . आवण येत्या काळाि िैद्यकीय विमा
प्रदीतात्यांचे ताळे िाढिण्यासाठी काही अवधक कंपन्शया येण्याची िक्यिा आहे .
C. मध्य्ि :
विमा उद्योगाचा भाग म्हणूि अिेक

ोक आवण सं्िा सेिा प्रदीताि करीि असिाि, िे सुद्धा

िैद्यकीय विमा बातारपेठेचे भाग बििाि. अिा सिथ मध्य्ि सं्िा आयआरिीए च्या
वियंत्रणाखा ी असिाि यामध्ये खा ी

ोक येिाि:

1. विमा ब्रोकसथ हे व्यिी असू िकिाि ककिा कॉपोरे ट कंपन्शया असू िकिाि आवण विमा
कंपन्शयांपासूि ्ििंत्र राहू ि काम करू िकिाि. िे ज्यांिा विमा घ्यायचा हे अिा व्यिींचे

प्रविविवधत्ि करूि उप ब्ध सिोत्तम विमा संरक्षण िक्य वििक्या सिोत्तम विमाहप्िा
दीतराि दीते णाऱ्या विमा कंपन्शयांिी तोििाि. त्याच बरोबर िे िु कसािीच्या प्रसंगाि विमा
करण्यास आवण विमा हक्क दीताख

करण्यास मदीति करिाि. ब्रोकसथ असा व्यिसाय

करणाऱ्या कोणत्याही विमा कंपिी ा विमा व्यिसाय दीते ऊ िकिाि. त्यांिा विमा कंपिी
द्वारे विमा ििथिाच्या (कवमिि) माध्यमािूि मोबदीत ा तािो.

2. सामान्शयिुः विमा प्रविविधी म्हणते व्यिी असिाि मात्र काही कॉपोरे ट प्रविविधी सुद्धा असू
िकिाि. ब्रोकसथ तसे कोणत्याही कंपिी ा विमा व्यिसाय दीते ऊ िकिाि िसे प्रविविधी

करू िकि िाहीि, िर िे ज्या कंपिीचे प्रविविवधत्ि करिाि त्याच कंपिी ा व्यिसाय
दीते ऊ िकिाि. सध्याच्या वियमांिुसार एक विमा प्रविविधी एका साधारण विमा कंपिीचे
आवण एका तीििविमा कंपिीचे, एका िैद्यकीय विमा कंपिीचे आवण प्रत्येकािी

एक

व्यिसाय करणाऱ्या एक कंपिीचे प्रविविवधत्ि करू िकिो. त्यांिा सुद्धा विमा कंपन्शयांद्वारे
विमा ििथिाद्वारे मोबदीत ा वदीत ा तािो.

3. विसऱ्या बातूचे प्रिासक हे ििीि प्रकारचे सेिा प्रदीतािे आहे ि ते 2001 सा ापासूि
व्यिसायाि आ .े त्यांिा विमा विकण्याची परिािगी िसिे , पण िे विमा कंपन्शयांिा विविध

प्रिासकीय सेिा दीते िाि. एकदीता िैद्यकीय विमा पॉव सी विकल्यािंिर की विमाधारक
व्यिीचे िपिी

िेम ेल्या टीपीए किे पुरि े तािाि, तो िंिर िाटाबेस ियार करिो
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आवण विमाधारक व्यिींिा िैद्यकीय कािे पुरििो. अिा िैद्यकीय कािामुळे विमाधारक
व्यिी ा रुग्णा ये आवण दीतिाखािे येिे रोख रक्कमे वििाय िैद्यकीय सेिा उप ब्ध होऊ
िकिे . (िाििीिे रोख रक्कम ि भारिा उपचार घेिा येिाि). विमाधारक व्यिीिे

केि ेस सुविधा िापर ी िाही िरी, िो सिथ वब े भरू िंिर िेम ेल्या टीपीए किू ि
भरपाई मागू िकिो. संबवं धि विमा हक्क दीते ण्यासाठी विमा कंपन्शयांकिू ि टीपीए ा विधी

पुरि ा तािो आवण त्यांिा विमा हप्त्याच्या टक्केिारीच्या प्रमाणाि फी च्या ्िरुपाि
मोबदीत ा वदीत ा तािो.

4. आयआरिीएआय विवियमांिुसार वियंवत्रि ििीििम प्रकारचे सेिा प्रदीतािे म्हणते िेब
एकत्रीकरणकिे. त्यांची िेबसाईट आवण/ककिा टे ी विपणि यांच्या माध्यमािूि संभाव्य

ग्राहकांच्या समोरसमोर संपकाि ि येिा आवण ्िार्य असणाऱ्या ग्राहकांचे संपकथ
ज्यांच्यािी त्यांचा करार झा ा आहे विमा कंपन्शयांिा दीते ऊ करिाि ि त्याद्वारे विमा

व्यिसायाचे दीतूर्ि विपणि करिाि. त्याचबरोबर िे अिा कंपन्शयांच्या उत्पादीतिांची िु िा

सादीतर करिाि. टे ीविपणि आवण आउटसोवसंगची कामे करण्यासाठी त्यांिा
आयआरिीएआयच्या अवधकृिीची आि्यकिा असिे . त्याचबरोबर ऑि ाईि पोटथ

च्या

माध्यमािूि विमा हप्िा तमा करणे आवण विमा हप्िा ्मरण सूचिा पाठिणे आवण िसेच
विविध

प्रकारच्या

पॉव सी

संबवं धि

सेिा

पुरिणे

अिी

कामे

करण्यासाठी

आयआरिीएआयच्या अवधकृिीची आि्यकिा असिे. त्यांिी पुरि ेल्या संपकांच्या
माध्यमािूि प्रत्यक्ष व्यिसायाि रुपांिरीि झा ेल्या प्रमाणाि आवण विमा कंपिीची
उत्पादीतिे प्रदीतर्शिि केल्याबद्द
मोबदीत ा वदीत ा तािो.

ि त्याचबरोबर आउटसोसथ के ेल्या सेिा प्रदीताि केल्याबद्द

5. विमा विपणि सं्िा आयआरिीएआय द्वारे वियंवत्रि केल्या ताणाऱ्या ििीि प्रकारच्या
मध्य्ि सं्िा आहे ि. परिािाधारक व्यिींची िेमणूक करूि अिी उत्पादीतिे विपणि
करणे, वििरीि करणे आवण सेिा दीते णे अिा प्रकारची कामे करू िकिाि:

विमा विक्री कायथ: दीतोि तीिि विमा कंपन्शया, दीतोि साधारण विमा कंपन्शया आवण दीतोि

िैद्यकीय विमा कंपन्शया यांची एकाच िेळी प्रावधकरणा ा सूचिा दीते ऊि विमा विक्री
प्रविविधींची (आयएसपी) िेमणूक करूि विमा विक्री करणे. साधारण विम्याच्या बाबिीि
आयएमएफ ा केिळ वकरकोळ विमा विक्री विभागाि विमा व्यिसायाचा प्रसार करणे
आवण व्यिसाय आणणे यासाठी फाई

करा आवण िापरा अंिगथि वदीत े ी विमा उत्पादीतिे

वििेषिुः मोटार विमा, व्यविगि अपघाि विमा, घर मा कांचा, दीतु कािदीतारांचा विमा आवण

विमा प्रावधकरणा द्वारे िेळोिेळी मान्शयिाप्राप्ि झा े ी अन्शय विमा उत्पादीतिे विकण्याची
अिु मिी वदीत े ी असिे. विमा कंपन्शयांच्या संबध
ं ािी

करारािी

कोणिाही बदीत

केिळ

प्रावधकरणाच्या पूिथ मान्शयिेिेच आवण सद्य ग्राहकांिा सेिा पुरिण्याबाबि योग्य िी व्यि्िा
केल्या िंिरच करिा येिो.
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विमा सेिा प्रदीताि उपक्रम: हे सेिा प्रदीताि उपक्रम केिळ अि विमा कंपन्शयांसाठीच असिी

ज्यांच्याबरोबर त्यांचा विमा व्यिसाय प्रसार ककिा विमा उत्पादीतिे विकण्याचा करार झा ा
आहे आवण असे उपक्रम खा ी वदीत े आहे ि:

a. प्रावधकरणािे तारी के ेल्या आउटसोवसंग संबध
ं ी मागथदीतिथक ित्त्िांिुसार अंिगथि
काया यीि कामे करणे;

b. विमा भांिाराचा (Repository) मान्शयिाप्राप्ि व्यिी बिणे;
c. परिािाधारक सिेक्षक आवण िु कसाि विधारक व्यिींची िेमणूक करूि सिेक्षण आवण
िु कसाि विधारणाचे काम करणे;

d. प्रावधकरणाद्वारे िेळोिेळी अिु मि के े े विमा संबंवधि अन्शय कोणिे ही काम.
आर्शिक उत्पादीतिांचे वििरण: आर्शिक उत्पादीतिे विपणि, वििरण आवण सेिा दीते ण्यासाठी

परिािाधारक असणाऱ्या आर्शिक सेिा अवधकाऱ्यांची िेमणूक करूि (एफएसई) आर्शिक
उत्पादीतिे वििरीि करणे, वििेषिुः:
a. सेबी द्वारे वियंवत्रि म्युच्युअ

फंि कंपन्शयांचे म्युच्युअ

फंि;

b. पीएफआरिीए द्वारे वियंवत्रि वििृत्ती िेिि उत्पादीतिे;
c. सेबी द्वारे परिािाधारक गुंििणूक सल् ागारांद्वारे वििरीि के ी ताणारी अन्शय आर्शिक
उत्पादीतिे;

d. आरबीआय द्वारे वियंवत्रि के े ी बँका/एिबीएफसी ची बँककग/आर्शिक उत्पादीतिे;
e. पो्ट खािे, भारि सरकार द्वारे दीते ऊ करण्याि येणारी विमा-विरवहि उत्पादीतिे;
f.

िेळोिेळी प्रावधकरणा द्वारे अिु मि के े ी अन्शय आर्शिक उत्पादीतिे ककिा उपक्रम.

D. अन्शय महत्िाच्या सं्िा
िैद्यकीय विमा बाताराचा भाग अस े े अतूि काही घटक आहे ि त्यामध्ये खा ी
समािेि होिो:

गोटटींचा

1. भारिीय विमा वियामक आवण विकास प्रावधकरण (आयआरिीएआय) ही संसदीते च्या
कायद्याद्वारे ियार झा े ी विमा वियामक सं्िा आहे तीविमा बातारािी

सिथ व्यिसाय

आवण कंपन्शयांचे वियमि करिे. िी केिळ व्यिसाय वियंवत्रि करण्यासाठी िव्हे िर विमा
व्यिसाय विकवसि करण्यासाठी 2000 सा ी अस््ित्िाि आ ी.

2. साधारण विमा आवण तीिि विमा काउस्न्शसल्स, तीआयआरिीएआय
तिर

ा त्यांचे तीिि आवण

विमा व्यिसाय वियंवत्रि करण्यासाठी विफारसी सुद्धा करिाि.

3. भारिीय विमा मावहिी सं्िेची सुरुिाि आयआरिीए द्वारे 2009 सा ी करण्याि आ ी
आवण िी विमा क्षेत्रािी

बहु िांि सदीत्य अस े ी 20 सदीत्यीय िोंदीतणीकृि सं्िा आहे . ही
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सं्िा विमा क्षेत्रासाठी विविध भाग पािळीिरी
आवण अहिा

अहिा

तमा करणे, वि् ेषण करणे

ियार करणे ही कामे करूि आवण दीतर विस््चि आवण व्यिसायाची िीिी

विस््चि करण्यासह मावहिी आधावरि आवण िा्त्रिुद्ध विणथय करण्यास सहाय्य करिे.
त्याचबरोबर ही सं्िा विमा वियंत्रक आवण सरकार यांिा महत्िाची मावहिी पुरिूि धोरण
विर्शमिीसाठी मदीति करिे . या काया यािे उद्योगाच्या फायद्यासाठी अिेक अहिा
िेळोिेळी ककिा एकदीताच ियार के े े आहे ि.
विविध विमा भांिारांमधी

महत्िाचा दीतु िा म्हणूि काम करणाऱ्या केंद्रीय विदीते िांक सव्हथ रची

आयआयबीद्वारे हािाळणी के ी तािे. आवण िो ििीि खािी उघििािा िीमॅट खात्यांची
पुिरािृत्ती टाळण्याि मदीति करिो. विमाकिा अि विमा भांिार यांच्यािी

व्यिहारांची

मावहिी प्रसावरि करणे/मागथ्ि करणे यासाठीचे विविमय केंद्र म्हणूि केंद्रीय विदीते िांक
सव्हथ र काम करिो.

आयआयबीिे ‘प्राधास्न्शयि प्रदीतािा िेटिकथ’ मध्ये िैद्यकीय विमा क्षेत्रा ा सेिा दीते णाऱ्या
रुग्णा यांची सूची करण्याद्वारे रुग्णा य खास आयिी मा्टर कायथक्रम आधीच सुरु के ा
आहे .

आयआयबीच्या िाज्या उपक्रमाि टीपीए, विमाकिे आवण रुग्णा ये यांिा तोिणारे

िैद्यकीय विम्याचे ताळे ियार करणे हा आयआयबीचा िाता उपक्रम असे . या उपक्रमािूि
विमा हक्क प्रदीताि व्यि्िापि, उपचारांच्या खचामधी

पारदीतिथकिा आवण िैद्यकीय विमा

उत्पादीतिांचे कायथक्षम ककमि विधारण यासाठी यंत्रणा विमाण करूि िैद्यकीय विमा क्षेत्रा ा
सहाय्य करणे हा उद्देि आहे .

4. भारिीय विमा सं्िा आवण राटट्रीय विमा अकॅिे मी या सारख्या िैक्षवणक सं्िा ज्या विमा

आवण व्यि्िापि संबंवधि विविधिा पूणथ प्रविक्षण दीते िाि आवण अिेक खासगी सं्िा आहे ि
ज्या होिकरू विमा प्रविविधींिा प्रविक्षण दीते िाि.

5. िैद्यकीय व्यािसावयक विमा कंपन्शयांिा आवण टीपीए िा तोखीम ्िीकारिािा िैद्यकीय
विम्याच्या तोखमींचे विधारण करणे आवण विमा कंपन्शयांिा अिघि विमा हक्कांच्या
प्रकरणाि सल् ा दीते णे यासाठी सुद्धा मदीति करिाि.

6. तेव्हा ग्राहक िक्रारी वििारण करण्याची आि्यकिा पििे अिा िेळी विमा ओम्बड्स्मि,

ग्राहक न्शयाया य िसेच वदीतिाणी न्शयाया ये हे कायदीते िीर घटक सुद्धा िैद्यकीय विमा
बातारपेठेि महत्िाची भूवमका बताििाि.
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सारांि
a) एका ककिा दीतु सऱ्या ्िरूपािी

आधुविक ्िरूपािी

विमा अिेक ििके पूिीपासूि अस््ित्िाि होिा मात्र

विमा काही ििकेच तुिा आहे . भारिािी

वियंत्रणा सह अिेक अि्िांमधूि पार पि ा आहे .

विमा सरकारच्या

b) आपल्या िागवरकांचे आरोग्य अत्यंि महत्िाचे असल्यािे सरकार अिुरूप असे िैद्यकीय

सेिा व्यि्िा विमाण करण्याि महत्िाची भूवमका पार पाििाि.

c) दीते िाच्या

ोकसंख्येच्या संबवं धि अिेक घटकांिर पुरिल्या ताणाऱ्या िैद्यकीय सेिच्े या

पािळ्या अि ंबूि असिाि.

d) आि्यक िैद्यकीय मदीतिीच्या पािळीिुसार िैद्यकीय सेिांचे प्रािवमक, दीतु य्यम आवण विय्यम

असे प्रकार आहे ि. प्रत्येक पािळी िु सार िैद्यकीय सेिच
े ा खचथ िाढिो ि विय्यम सेिांचा
खचथ सिाि ता्ि असिो.

e) भारिासमोर

ोकसंख्येची िाढ आवण िहरीकरण यासारखी ्ििुःचीच आव्हािे आहे ि

ज्यामुळे सुयोग्य िैद्यकीय सेिच
े ी गरत भासिे .

f)

िैद्यकीय विम्यासाठी सरकारिे प्रिम योतिा आणल्या त्यािंिर खासगी विमा कंपन्शयांिी
व्यापारीक विमा सुरु के ा.

g) िैद्यकीय विमा बातारपेठ विविध घटकांची बि ी आहे ज्याि काही पायाभूि सुविधा

पुरििाि, िर काही विमा सेिा पुरििाि, ब्रोकसथ, प्रविविधी आवण विसऱ्या बातूचे प्रिासक
िैद्यकीय विमा व्यिसाया ा सेिा पुरििा त्यावििाय

अन्शय वियामक, िैक्षवणक आवण

त्याचा बरोबर कायदीते िीर घटक त्यांच्या भूवमका बताििाि.

महत्िाच्या संज्ञा
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

िैद्यकीय सेिा

व्यापावरक विमा
राटट्रीयीकरण

प्रािवमक, दीतु य्यम आवण विय्यम िैद्यकीय सेिा
मे विक् ेम
ब्रोकर

प्रविविधी

विसऱ्या बातूचे प्रिासक

ix.

आयआरिीए

x.

ओम्बड्स्मि
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योग्य पयाय आहे I.
विमा दीताव्याच्या प्रवक्रयेमध्ये ग्राहक प्रािवमक भागधारक असिाि
उत्तर 2
योग्य उत्तर आहे II.
विम्याचा दीतािा फेटाळल्यास, व्यिी न्शयावयक प्रावधकरणांकिे दीतादीत मागू िकिो.
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे I.
हे िोियेवगरीचे उदीताहरण आहे , कारण विमाधारक व्यिी उपचार करण्याि आ ेल्या
व्यविपेक्षा िेगळी आहे .
उत्तर ४

योग्य उत्तर आहे II.

रुग्णा याि/वचवकत्सा याि तागा िसल्यामुळे रुग्णा ा वििे ह वििा येि िसल्यास आरोग्य
विमा पॉव सीमध्ये घरी उपचार दीते ण्याची िरिूदीत असिे .
उत्तर ५

योग्य पयाय आहे III.

प्र्िावपि प्रवक्रया पवरभाषा (सीपीटी) संकेि आतारािर उपचार करण्यासाठी के ेल्या
प्रवक्रयेची िोंदीत करि.
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प्रकरण 7
विमा दीत्िािेतीकरण
प्रकरणाची ओळख
विमा उद्योगाि आपण असंख्य प्रकारचे फॉम्सथ, दीत्िािेत इत्यादीती हािाळिो. या प्रकरणाि आपण
विविध दीत्िािेत आवण त्यांचे विमा करारािी

महत्ि यासंबंधी सांगिो. त्याचबरोबर हे प्रकरण

आपल्या ा प्रत्येक फॉमथचे ्िरूप, िो कसा भरायचा आवण अिी विविटट महिी घेण्याचे कारण
यासंबंधी दृटटी दीते िे.
विकण्याची फव िे

A. प्र्िाि फॉम्सथ

B. प्र्िािाचा ्िीकार (अंि ेखि)
C. मावहिी पत्रक

D. विमाहप्िा पाििी

E. पॉव सी दीत्िािेत
F. अटी आवण हमी
G. पुटटी

H. पॉव सी चा अन्शियािथ
I.

ििीकरण सूचिा

J. अँटी-मिी

ाँन्शिकरग आवण ‘िुमच्या ग्राहका ा ताणूि घ्या’ मागथदीतिथक ित्िे

या प्रकरणाचा अभ्यास केल्यािंिर, िुम्ही हे करू िक ा पावहतेि:
a) प्र्िाि फॉमथचा आिय समतािूि सांगू िक ा पावहते.
b) मावहिीपत्रकाचे महत्ि िणथि करणे
c) विमाहप्िा पाििी आवण विमा करार 1938 च्या क म 64व्हीबी
d) अटी आवण विमा पॉव सी मधी

िब्दीत यांचे ्पटटीकरण दीते णे.

e) पॉव सी ििी, हमी आवण पुटटी.
f) पुटटी का तारी केल्या तािाि हे समतािूि घेणे.
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g) कायद्याच्या न्शयाया याि पॉव सी मधी
आक ि करणे.

िब्दीतरचिेचा किाप्रकारे अिथ

ाि ा तािो याचे

h) ििीकरण सूचिा का तरी केल्या तािाि याचे आक ि करणे.
i) मनी िााँन्डररग म्हणते काय आवण िुमच्या ग्राहका ा ताणूि घ्या या मागथदीतिथक ित्िासंबंधी
प्रविविधीिे काय करणे आि्यक आहे हे समतूि घेणे.

A. ्िाि फॉम्सथ
पूिी म्हटल्यािुसार विमा हा एक करार असिो तो पॉव सी म्हणूि व वखि ्िरुपाि समोर येिो.
विमा दीत्िािेतीकरण केिळ पॉव सी तरी कारापुरिे मयावदीति िसिे . हे िक्य आहे की विमाधारक
आवण विमाकिे यांची कधीही भेट होि िाही कारण त्यांच्यामध्ये ब्रोकसथ आवण प्रविविधी यांसारखे
ोक काम करीि असिाि.

विमा कंपिी ा त्यांच्या ग्राहक आवण त्याचा/विच्या विमा गरतांसंबध
ं ी केिळ त्यािे सादीतर के ेल्या
दीत्िािेतांच्या माध्यमािूि समतिे. अिा दीत्िािेतांमुळे विमाकत्या ा तोखमी संबंधी अवधक

चांगल्याप्रकारे समतूि घेण्यास मदीति होिे. अिाप्रकारे सामंत्य विमाण करण्यासाठी आवण

्पटटिा येण्यासाठी दीत्िािेतीकरण आि्यक असिे . विमा व्यिसायाि परंपरागि वरत्या िापर े
ताणारे काही दीत्िािेत आहे ि.

विमा प्रविविधी ग्राहकाच्या सिाि तिळचा व्यिी असल्यािे त्या ा ग्राहका ा सामोरे तािे

ागिे

आवण दीत्िािेतां संबध
ं ी अस ेल्या िंकांचे विरसि करूि आवण त्या ा/वि ा फॉमथ भरण्यास
मदीति करािी

ागिे. प्रविविधींिी समाविटट अस ेल्या प्रत्येक दीत्िािेताचा उद्देि समतूि घेि ा

पावहते आवण विम्यामध्ये िापरल्या ताणाऱ्या दीत्िािेतािी
क्षाि घेि ी पावहते.

मावहिीचे महत्ि आवण सुसंगििा

1. प्र्िाि फॉम्सथ
दीत्िािेतीकरणाचा पवह ा टप्पा म्हणते प्र्िाि फॉमथ ज्याच्या माध्यमािूि विमाधारक खा ी
गोटटी कळिि असिो:

 िो/िी कोण आहे

 त्या ा/वि ा कोणत्या प्रकारचा विम्याची गरत आहे

 त्या ा/वि ा ते विमा आ्िावसि करायचे आहे त्याचे िपिी
 वकिी का ािधीसाठी विमा करायचा आहे
िपिी

आवण

म्हणते विम्याच्या विषय ि्िूचे आर्शिक मूल्य आवण प्र्िाविि विम्याबाबि अस ेल्या

सिथ भौविक सत्यस््ििी.

a) विमाकत्याद्वारे तोखीम विधारण
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i. विमाकत्या ा हिी अस े ी तोखमीच्या बाबिीिी

सिथ आि्यक भौविक मावहिी

दीते ण्यासाठी प्र्िािकाद्वारे प्र्िाि फॉमथ भर ा तािो, ज्यामुळे विमाकत्या ा खा ी
गोटटी ठरििा येिाि:

 विमा दीते णे ्िीकारायचे की िाकारायचे आवण

 तोखीम ्िीकारण्याच्या प्रसंगाि, विमा संरक्षण दीते ण्यासाठीचे दीतर, अटी आवण
ििी विस््चि करणे

प्र्िाि फॉमथ मध्ये असणारी मावहिी विमा कंपिी ा विम्यासाठी दीते ऊ करण्याि आ े ी

तोखीम ्िीकारण्यासाठी सहाय्यक ठरिे. विम्याच्या प्र्िाि फॉमथ बरोबरच सिोच्च
चांगु पणाचे आवण मावहिी उघि करण्याचे किथव्य सुरु होिे .

भौविक मावहिी उघि करण्याचे किथव्य पॉव सी सुरु होण्यापूिी विमाण होिे , आवण
विम्याचा संपूणथ का ािधीि आवण अगदीती करार संपल्यािंिर सुद्धा चा च
ू राहिे .
उदीताहरण
व्यविगि अपघाि विमा पॉव सी मध्ये, तर विमाधारकािे आपण मोटार ्पोट्सथ ककिा
अ्िारोहणामध्ये भाग घेि िाही असे ताहीर के े असे

िर पॉव सीच्या संपूणथ का ािधीि

त्यािे अिाप्रकारच्या कोणत्याही खेळाि भाग घेिा कामा िये. ही अिाप्रकारची भौविक
सत्यस््ििी आहे ज्यािर आधावरि विमाकिा प्र्िाि ्िीकारे

आवण तोखमीचे त्यािु सार दीतर

विधावरि करे .
सामान्शयिुः प्र्िाि फॉम्सथ विमाकिा कंपिीचे िाि, बोधवचन्शह, पत्ता आवण ज्यासाठी हा फॉमथ
िापर ा ताणार आहे त्या विम्याचा/उत्पादीतिाचा िगथ/प्रकार यासह प्र्िाि फॉम्सथ छाप े
तािाि. विमा कंपन्शयांच्या बाबिीि प्र्िाि फॉम्सथ मध्ये काही सूचिा छापण्याची पद्धि आहे
मात्र याबाबि कोणिाही प्रमाण फॉरमॅट ककिा पद्धि िाही.
उदीताहरणे
अिा प्रकारच्या सूचिांची काही उदीताहरणे याप्रमाणे :
‘विमाधारका द्वारे तोखीम विधारणािी

भौविक सत्यस््ििी प्रकट ि करणे, वदीतिाभू

करणारी मावहिी दीते णे, फसिणूक ककिा असहकार या कारणासाठी तारी के ेल्या पॉव सी च्या
अंिगथि अस े े संरक्षण विस्टक्रय के े ताई ’,

‘कंपिीद्वारे प्र्िाि ्िीकार ा ताि िाही आवण संपूणथ विमा हप्िा अदीता के ा ताि िाही
िोपयंि विमाकिा तोखीम धारण करणार िाही’
प्र्िाि फॉमथ मधी

प्रकटि : विमा कंपन्शया सामान्शयिुः प्र्िाि फॉमथच्या िेिटी एक प्रकटि

घा िाि ज्यािर प्र्िािकािे ्िाक्षरी करायची असिे . याच्यामुळे विमाधारक प्र्िाि फॉमथ

अचूकपणे भरण्याचे कटट घेिो आवण त्यामध्ये वदीत ेल्या सत्यस््ििी समतूि भरिो तेणेकरूि
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विमा हक्काच्या िेळी सत्यस््ििींचे चुकीचे प्रविविवधत्ि केल्यािरूि अमान्शयिे ा कोणिीही
तागा राहणार िाही याची खात्री के ी तािे.

याच्यामुळे विमाकत्याद्वारे सिोच्च चांगु पणाचे आवण सिथ भौविक सत्यस््ििी उघि करण्याचे
मुख्य ित्ि सुद्धा अधोरे वखि के े तािे .

प्रकटिामुळे सिोच्च चांगु पणाचे कायद्याचे सामान्शय ित्ि सिोच्च चांगु पणाच्या किथव्यामध्ये
रुपांिरीि होिे.

प्रकटिाचा प्रमाण फॉमथ
आयआरिीएआयिे िैद्यकीय विमा प्र्िािासाठी एक प्रमाण प्रकटि फॉरमॅट खा ी
विविर्शदीतटट के ा आहे :

प्रमाणे

1. मी/आम्ही, माझ्या ििीिे आवण विमा आ्िावसि करण्याच्या सिथ व्यिींच्या ििीिे असे
ताहीर करिो की, िरी

विधािे, उत्तरे आवण/ककिा माझ्याद्वारे वदीत े गे े े िपिी

माझ्या मावहिीिु सार खरे आवण पवरपूणथ आहे ि आवण या अन्शय व्यिींच्या ििीिे प्र्िाि
करण्यासाठी मी/आम्ही अवधकृि के ा/के े गे ा/गे े आहे /आहोि.

2. म ा हे मान्शय हे की माझ्याद्वारे वदीत ी गे े ी मावहिी विमा पॉव सीचा आधार असे

आवण िी विमा कंपिीच्या संचा क मंिळाच्या मान्शय अंि ेखि धोरणा ा अिु सरूि
असे

आवण आकार ा ताणारा विमा हप्िा संपूणथपणे भर ा गेल्या िंिरच पॉव सी

सक्रीय होई .

3. मी/आम्ही पुढे असे ताहीर करिो की प्र्िाि सादीतर झाल्यािंिर पण कंपिीद्वारे

तोखीम ्िीकारल्याची सूचिा वमळण्यापूिी व्यिसाय ककिा विमा आ्िावसि
करण्याच्या तीििाच्या/प्र्िािकाच्या प्रकृिीमधी
सूवचि करू.

बदीत

मी/आम्ही व वखि ्िरुपाि

4. मी/आम्ही ताहीर करिो आवण मान्शयिा दीते िो की विमा कंपिी, विमा आ्िावसि

तीिि/प्र्िािक यांच्यािर उपचार करणारे िॉक्टर ककिा रुग्णा य यांच्या किू ि
िैद्यकीय मावहिी मागिू िकिे ककिा पूिीचा ककिा सध्याचा िोकरी दीते णारा मा क

यांच्याकिू ि अिी मावहिी मागिू िकिो ती विमा अिािावसि तीिि/प्र्िािक याच्या
िारीवरक ककिा मािवसक आरोग्यािर पवरणाम करीि असे

आवण ज्यांच्याकिू ि विमा

घेण्यासाठी अंि ेखिाच्या उद्देिािे प्र्िािाचा अतथ के ा होिा ककिा विमा हक्क

प्रदीतािासाठी अतथ के ा होिा अिा कोणत्याही विमा कंपिी किू ि मावहिी मागिू
िकिे .

5. मी/आम्ही कंपिी ा, माझ्या प्र्िािासंबध
ं ीची मावहिी ज्यामध्ये प्र्िािाचे अंि ेखि
करण्याच्या उद्देिािे आवण/ककिा विमा हक्क प्रदीतािाच्या दृटटीिे कोणत्याही सरकारी
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आवण/ककिा वियामक सं्िे किू ि िैद्यकीय िोंदीती सामावयक करण्यासाठी अवधकृि
करिो.

b) प्र्िाि फॉमथ मधी

प्र्िाचे ्िरूप

संबंवधि विम्याच्या िगािु सार प्र्िांची संख्या आवण त्यांचे ्िरूप बदीत िे.
िैद्यकीय विमा, व्यविगि अपघाि विमा आवण प्रिास विमा यासारख्या व्यविगि विमा
व्यिसायाि, प्र्िािकाच्या आरोग्यासंबंधी, त्याची तीिििै ी आवण सियी, पूिी अस े े
आतार, िैद्यकीय इविहास, अिु िांविक
वमळिण्यासाठी ियार के े े असिाि.

क्षणे, पूिीचा विमा अिु भि अिाप्रकारची मावहिी

प्र्िािाचे घटक
i.

प्र्िािकाचे पूणथ िाि

प्र्िािक ्ििुःची ओळख वि:संवदीतग्ध पणे दीते ऊ िक ा पावहते. विमाकत्यासाठी हे

महत्िाचे असिे की िो कोणाबरोबर करार करीि आहे , तेणेकरूि पॉव सीचे फायदीते केिळ

विमाधारका ाच वमळू िकिी . तेिे विमा आ्िावसि तोखमीमध्ये अन्शय कोणाचे ्िार्य
विमाण आ े असे

(तसे मृत्युच्या बाबि कायदीते िीर िारसदीतार) आवण विमा हक्क दीताख

करायचा असिो अिा बाबिीि ओळख प्र्िावपि करणे महत्िाचे असिे .
ii. प्र्िािकाचा पत्ता आवण संपकाचे िपिी
िर उधृि के े ी कारणे प्र्िािकाचा पत्ता आवण संपकाचे िपिी
सुद्धा

ागू आहे ि.

गोळा करण्यासाठी

iii. प्र्िािकाचा व्यिसाय, िोकरी ककिा व्यिसाय
िैद्यकीय विमा आवण व्यविगि अपघाि विमा अिा काही बाबिीि प्र्िािकाचा व्यिसाय,
िोकरी ककिा धंदीता यांचे महत्ि असिे कारण त्यांचा तोखमीिर काही प्रभाि पिू िकिो.
उदीताहरण
फा्ट-फुि

रे ्टॉरन्शटच्या

विव व्हरी

करणाऱ्या

माणसा ा

पोहोचिण्यासाठी खूप गिीिे िारंिार प्रिास करािा

ेखाविकापेक्षा त्या ा अपघािांिा ता्ि प्रमाणाि सामोरे तािे

त्याच्या

ग्राहकांिा

ागिो, त्याच रे ्टॉरन्शटमधी
ागे .

iv. विम्याच्या विषयि्िूची ओळख आवण त्याचे िपिी
प्र्िािकािे विम्यासाठी प्र्िाविि विषयि्िूचा ्पटटपणे उल् ेख के ा पावहते.
उदीताहरण
प्र्िािकािे हे उधृि करणे आि्यक असिे , तर िो:
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अन्शि

i.

विदीते िािी

प्रिास असे

(कोण करणार, केव्हा करणार, कोणत्या दीते िाि करणार,

कोणत्या उद्देिािे करणार) ककिा

ii. प्रत्येक प्रकरणािुसार व्यिीचे आरोग्य (व्यिीचे िाि, पत्ता आवण ओळख) इत्यादीती
v. विमा आ्िावसि रक्कम विमाकत्याची त्या पॉव सी अंिगथि दीते यिा दीतिथििे आवण िी
सिथ प्र्िाि फॉम्सथ मध्ये दीतिथि ी गे ी पावहते.

उदीताहरण
िैद्यकीय विम्याच्या बाबिीि, रुग्णा यािी

उपचारांचा खचथ, िर व्यविगि अपघाि विम्याच्या

बाबिीि अपघािामुळे िी मृत्युच्या, अियि ककिा दृटटी गमािण्याच्या घटिेि एक विस््चि
रक्कम असे .
vi. पूिीचा आवण सध्याचा विमा
प्र्िािकािे त्याच्या मागी

विम्यासंबंधी विमाकत्या ा िपिी ाि मावहिी दीते णे आि्यक

असिे . त्याची विमा इविहास समतण्याच्या दृटटीिे आि्यक असिे. काही बातारपेठांमध्ये
अिा प्रकारची यंत्रणा असिे ज्याद्वारे विमाकिे विमाधारकाची मावहिी गुप्िपणे एकमे कांिा
दीते िाि.

प्र्िािकािे हे सुद्धा सांगणे गरतेचे असिे की यापूिी कोणत्याही विमाकत्यािे त्याचा

प्र्िाि िाकार ा होिा का, काही वििेष अटी घािल्या होत्या का, ििीकरणाच्या िेळी
काही िाढीि विमा हत्याची मागणी के ी होिी का ककिा पॉव सी ििीकरण कराय ा िकार
वदीत ा होिा ककिा पॉव सी रद्द के ी होिी का.

अन्शय एखाद्या विमाकत्या सोबि के ेल्या विम्याचे सध्याचे िपिी

विमाकत्याच्या िािासह

दीते णे आि्यक असिे. वििेषिुः मा मत्तेचा विमा करिािा, विमा धारक विविध
विमाकत्यांकिू ि पॉव सी घेण्याची िक्यिा असिे आवण तेव्हा िु कसाि होिे िे व्हा एकापेक्षा
अवधक विमाकत्याकिू ि विमा हक्क वमळििाि. योगदीतािाचे ित्ि

ागू के े ताई

याची

खात्री करण्यासाठी ही मावहिी आि्यक असिे तेणेकरूि विमाकत्या ा भरपाई वमळे

पण अिेक कंपन्शयांकिू ि एकाचा तोखमीसाठी विमा केल्यामुळे फायदीता कमाििा येणार
िाही.

त्यापुढे, व्यविगि अपघाि विम्यामध्ये, विमाकिा संरक्षणाची रक्कम त्याच विमाधाराकाद्वारे

अन्शय पीए पॉव सी अंिगथि आ्िावसि के ेल्या रक्कमे िर आधावरि (विमा आ्िावसि
रक्कम) मयावदीति करे .
vii. िु कसािीचा अिु भि
प्र्िािका ा त्यािे/वििे सोस ेल्या िु कसािीचे, मग िे विमा आ्िावसि के े े असोि
ककिा िसोि, िपिी

प्रकट करण्यास सांवगि े तािे. याच्यामुळे विमाकत्या ा विम्याच्या
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विषयि्िू संबंधी आवण विमाधारकािे िी तोखीम यापूिी किा प्रकारे हािाळ ी याची
मावहिी वमळिे. अिाप्रकारच्या उत्तरांमधूि अंि ेखकांिा िी तोखीम अवधक चांगल्याप्रकारे

समतण्यास मदीति होिे आवण िैद्यकीय िपासणी करायची का आवण अवधक मावहिी गोळा
करायची का याचा विणथय करिा येिो.
viii. विमाधारकाद्वारे प्रकटि
प्र्िाि फॉमथचा उद्देि विमाकत्यांिा सिथ भौविक मावहिी पुरिणे हा असल्यािे या फॉमथ मध्ये

विमाधारकाद्वारे , या फॉमथ मध्ये वदीत े ी उत्तरे बरोबर आवण अचूक आहे ि आवण िो हे मान्शय

करिो की हा फॉमथ विमा कराराचा आधार असे . कोणिे ही चुकीचे उत्तर विमाकत्या ा
करार टाळण्याची संधी दीते िे. या फॉमथचे इिर भाग सिथ प्र्िाि फॉम्सथ प्रमाणेच असिाि
ज्याि ्िाक्षरी, वदीतिांक, आवण काही बाबिीि प्रविविधीची विफारस यांचा समािेि असिो.

ix. तेिे प्र्िाि फॉमथ िापर ा ताि िाही अिा वठकाणी विमा प्रविविधी िोंिी ककिा व वखि

्िरुपाि मावहिी गोळा करिो आवण िी प्र्िािकाद्वारे त्या वदीतिसापासूि 15 वदीतिसांच्या
आि ्िीकृि करूि घेिो ि त्याच्या पॉव सीमध्ये उधृि करिो. तेव्हा एखाद्या बाबिीि

विमाकत्यािे असा दीतािा के ा की संरक्षण दीते ण्यासाठीची महत्िाची भौविक मावहिी
वदीतिाभू

करणारी आहे आवण चुकीची आहे , िर अिी मावहिी पुरिण्याचा दीतोष

विमाकत्यािर येऊि पििो.

याचा अिथ असा की, विमा प्रविविधीिे िारंिार विचारूि मिाि साठिािी

ागिे अिी विमा

कंपिी द्वारे अगदीती िोंिी गोळा के े ी मावहिी सुद्धा, योग्य प्रकारे िोंदीतण्याचे किथव्य विमा
कंपिीचे असिे .
महत्िाचे
खा ी िैद्यकीय विमा पॉव सीच्या प्र्िाि फॉमथचे िपिी वदीत े आहे ि:

1. प्र्िाि फॉमथ मध्ये मावहिी पत्रक तोि े े असिे ज्याि विमा संरक्षणाबाबि, संरक्षण,

अपिादीत, िरिुदीती इत्यादीती मावहिी वदीत े ी असिे . मावहिीपत्रक हा प्र्िाि फॉमथ चा एक
भाग बििो आवण प्र्िािकािे त्यािी
ागिे .

आिय समतूि घेऊि त्यािर ्िाक्षरी करािी

2. प्र्िाि फॉमथ मध्ये िाि पत्ता, उपतीविका, तन्शम वदीतिांक, क ग, आवण प्रत्येक विमा

धारका बरोबर अस े े प्र्िािकाचे िािे , सरासरी मावसक उत्पन्शि आवण आयकर पॅि
क्रमांक, िैद्यकीय सल् ागाराचे िाि आवण पत्ता आवण िोंदीतणी क्रमांक. आतका
विमाधारकाचे बँकेचे िपिी

सुद्धा गोळा के े तािाि ज्यामध्ये विमा हक्काची रक्कम

िेट बँकेच्या खात्याि तमा के ी तािे.
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3. यावििाय, विमाधारक व्यिीच्या आरोग्य विषयक स््ििी संबंधीचे प्र्ि असिाि. फॉमथ
मधी

हे िपिी िार प्र्ि मागी

विमा हक्काच्या दीताव्यांचा अिु भिांिर आधावरि आवण

तोखमीचे योग्य प्रकारे अंि ेखि के े तािे म्हणूि विचार े े असिाि.
4. विमाधारक व्यिी ा एखाद्या विविटट आतारचा त्रास आ ा असे
िपिी उधृि करणे आि्यक असिे .

5. पुढे ताऊि, अन्शय काही आतार ककिा रोग आ ा असे

त्याचेही संपूणथ िपिी खा ी प्रमाणे मागि े तािाि:

िर त्याचे संपूणथ

ककिा अपघाि आ ा असे

िर

a. आतारपणाचे ्िरूप / दीतु खापि आवण उपचार
b. प्रिम उपचार घेिल्याचा वदीतिांक
c. उपचार करणाऱ्या िॉक्टरांचे िाि आवण पत्ता
d. संपूणथपणे बरा झा ा का
6. विमाधारक व्यिीिे यावििाय अवधक काही सत्यस््ििी असल्यास विमाकत्यांकिे उघि
केल्या पावहतेि आवण ज्या ा िैद्यकीय वचवकत्सेची आि्यकिा आहे अिा अन्शय

कोणत्याही आतार ककिा दीतु खापिीचे अस््ित्ि ककिा उपस््ििी मावहि असल्यास िी
सुद्धा सांवगि ी पावहते.

7. यावििाय या फॉमथ मध्ये पूिीचा विमा आवण विमा हक्कांची पा्िथभम
ू ी आवण सद्यस््ििीि
अन्शय विमाकत्या बरोबर के े ा तादीता विमा यासंबध
ं ीचे प्र्ि सुद्धा असिाि.

8. प्र्िािकाद्वारे ्िाक्षरी करण्याच्या प्रकटिाची खास िैविटट्यांचे िोंदीत घेि ी पावहते.
9. विमाधारक व्यिीिे यापूिी एखाद्या आतारासाठी ज्याचा पवरणाम त्याच्या िारीवरक

आवण मािवसक आरोग्यािर होऊ िकिो अिा रुग्णा यािूि/िॉक्टरांकिू ि यापूिी
उपचार घेि े असिी ककिा घेणार असे

त्याबाबि विमाधारक विमाकत्या कंपिी ा

िैद्यकीय मावहिी मागिण्यासाठी मान्शयिा दीते िो आवण अवधकृि करिो.

10. विमाधारक व्यिीिे फॉमथचा एक भाग अस े े मावहिीपत्रक िाच े आहे आवण िो अटी
आवण ििी मान्शय करण्यास ियार आहे याची ्िीकृिी दीते िो.

11. प्रकटिा मध्ये विधािांची सत्यिा आवण कराराचा आधार म्हणूि प्र्िाि फॉमथ याबाबि
िेहेमीची हमी अंिभूि
थ असिे .

िैद्यकीय प्र्िाि ी
प्र्िाि फॉमथ मध्ये विपरीि िैद्यकीय पा्िथभम
ू ी असे
रिदीताब, छािीिी

िर, विमाधारक व्यिी ा मधुमेह, उच्च

िेदीतिा ककिा कोरोिरी इिसवफिन्शसी ककिा म्योकािीय

प्रकारच्या आतारांसाठी एक िपिी िार प्र्िाि ी पूणथ करािी
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ागिे.

इिफाक्िथि या

त्याच्यासोबि सल् ागार िॉक्टरांिी भर े ा फॉमथ तोिणे आि्यक असिे . हा फॉमथ कंपिीच्या
पॅिे िरी

िॉक्टरद्वारे पििाळ ा तािो, त्याच्या मिाच्या आधारािर ्िीकार, अपिादीत इत्यादीती

गोटटी ठरिल्या तािाि.

आयआरिीएआयिे असे सांवगि े आहे की प्र्िाि फॉमथची ि त्या ा तोि ेल्या परीविटटांची

एक प्रि पॉव सी ा तोि े ी असािी आवण िी विमाधारकाकिे त्याच्या िोंदीतींसाठी पाठि ी
तािी.

2. मध्य्िाची भूवमका
मध्य्िाची दीतोन्शही बातूंबाबि तबाबदीतारी असिे म्हणते विमाधारक आवण विमाकिा
एकदीता प्रविविधी ककिा ब्रोकर, तो विमा कंपिी आवण विमाधारक यांच्यामधी

मध्य्ि म्हणूि

काम करिो, त्याच्यािर तोखमी संबध
ं ी विमाधारकािे विमाकत्या ा वदीत ेल्या सिथ भौविक
मावहिीची खात्री करूि घेण्याची तबादीतारी असिे.

आयआरिीएआय विण्य्म असे सांगिो की ग्राहकासंबध
ं ीची तबाबदीतारी मध्य्िाची असिे .
महत्िाचे
प्र्िािका विषयी मध्य्िाचे किथव्य (ग्राहक)
आयआरिीएआयचा विवियम असे सांगिो की “प्र्िाविि संरक्षणाच्या संबध
ं ाि विमाकिा ककिा
त्याचा प्रविविधी ककिा अन्शय मध्य्ि सिथ भौविक मावहिी दीते ऊ करिी
त्याच्या ककिा विच्या वहिाचे सिोत्तम संरक्षण ठरिणे िक्य होई .

ज्यामुळे प्र्िािका ा

तेिे प्र्िािक विमाकिा ककिा त्याचा प्रविविधी ककिा विमा मध्य्ि यांच्या सल्ल्यािर अि ंबूि
असिो, अिा व्यिीिे संभाव्य ग्राहका ा चांगल्याप्रकारे सल् ा वदीत ा पावहते.

तेव्हा, कोणत्याही कारणासाठी प्र्िाि आवण अन्शय संबवं धि कागदीत ग्राहकाद्वारे भर े ताि
िाहीि अिािेळी ज्याि फॉमथचा आिय त्या ा पूणथपणे समतूि सांगण्याि आ ा आहे आवण

त्या ा प्र्िाविि कराराचे महत्ि पूणथपणे समत े आहे ” अिा आियाचे प्रमाणपत्र प्र्िािाच्या
िेिटी तोि े तािे.
B. प्र्िािाचा ्िीकार (अंि ेखि)
आपण हे बवघि े आहे की पूणथपणे भर ेल्या प्र्िाि फॉमथ मधूि ढोबळमािािे खा ी
वमळिे:

 विमाधारकाचे िपिी
 विषय ि्िूचे िपिी

 आि्यक संरक्षणाचे िपिी

 सकारात्मक आवण िकारात्मक दीतोन्शही प्रकारची भौविक िैविटट्ये
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मावहिी

 विमा आवण िुकसाि यांची पूिीची पा्िथभम
ू ी
िैद्यकीय विम्याच्या बाबिीि विमाकिा सुद्धा संभाव्य ग्राहका ा, म्हणते िय िषे 45 च्या िरी

ग्राहका ा िॉक्टर आवण/ककिा िैद्यकीय िपासणीसाठी पाठिू िकिो. तेिे िैद्यकीय िपासणी

करण्यास सुचि े आहे अिा प्र्िािामध्ये उप ब्ध अस े ी मावहिी आवण िैद्यकीय

अहिा ाच्या आधारािर आवण िॉक्टरांच्या विफारिींिर आधावरि विणथय घेि ा तािो. तेिे
िैद्यकीय पा्िथभम
ू ी समाधािकारक िसिे अिािेळी प्र्िािकाकिू ि अवधक मावहिी

घेण्यासाठी एक तादीता प्र्िाि ी भरूि घेि ी तािे. त्यािं िर विमाकिा तोखमीिी संबवं धि
दीतर

ागू करण्याबाबि विणथय घेिो आवण विविध घटकांिर आधावरि विमा हप्िा विस््चि

करूि विमाधारका ा कळि ा तािो.

विमाकत्याद्वारे प्र्िाि गिीिे ि कायथक्षमिेिे प्रवक्रया के े तािाि आवण त्यासंबध
ं ािी
विणथय माफक का ािधीमध्ये व वखि ्िरुपाि कळि े तािाि.

सिथ

प्र्िािांचे अंि ेखि आवण प्रवक्रयेसंबध
ं ी टीप
आयआरिीएआय ित्त्िांिुसार, विमाकत्यािे प्र्िािािर 15 वदीतिसांमध्ये प्रवक्रया के ी पावहते.
विमा प्रविविधीिे यासंबंधािी

काळ मयादीतांचे भाि ठे िि
ू , अंिगथि पाठपुरािा करूि

ग्राहकसेिच
े ा भाग म्हणूि प्र्िाविि ग्राहक /विमाधारक यांिा कळि े पावहते. अिाप्रकारची
प्र्िािाची पििाळणी आवण ्िीकाराचा विणथय या संपूणथ प्रवक्रये ा अंि ेखि असे म्हणिाि.

्ियं चाचणी 1
मागथदीतिथक ित्त्िांिुसार, विमा कंपिीिे विमा प्र्िािरी
के ी पावहते.
I.

प्रवक्रया ______वदीतिसांमध्ये

7 वदीतिस

II. 15 वदीतिस

III. 30 वदीतिस
IV. 45 वदीतिस

C. मावहिीपत्रक
मावहिीपत्रक म्हणते विमाकत्याद्वारे ककिा त्याच्या ििीिे विम्याच्या संभाव्य ग्राहकासाठी तारी

के ा गे े ा दीत्िािेत असिो. हा दीत्िािेत सामान्शयिुः प्र्िाविि ग्राहकांिा उत्पादीतिाची
मावहिी दीते ण्यासाठी मावहिी पवत्रका ककिा पत्र या्िरुपाि असिो. मावहिीपत्रक तारी करणे

विमा कायदीता 1938 ि त्याचबरोबर आयआरिीएआयच्या पॉव सीधारकाच्या वहिांचे संरक्षण
विवियम 2002 आवण िैद्यकीय विमा विवियम 2013 द्वारे वियंवत्रि के े तािे .
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कोणत्याही विमा उत्पादीतिाच्या मावहिी पत्रकामध्ये फायद्यांची व्याप्िी ्पटटपणे उधृि के े ी
असिे आवण विमा संरक्षणाबाबि ्पटटपणे हमी, अपिादीत आवण अटी यांचे वििरण वदीत े े
असिे.

फायद्यांच्या व्याप्िीमध्ये अिुमि करण्यायोग्य पुरिणी संरक्षणेसुद्धा (ज्या ा अॅि-ऑि संरक्षणे
असे सुद्धा म्हणिाि) ्पटटपणे वदीत े ी असिाि. त्याच बरोबर, पुरिणी संरक्षणा संबवधि
एकवत्रि विमाहप्िा मुख्य उत्पादीतिाच्या विमा हप्त्याच्या 30% पेक्षा अवधक िसािा.

मावहिीपत्रकाि उघि करण्याची अन्शय महत्िाची मावहिीमध्ये या गोटटींचा समािेि होिो:
1. विविध ियोगटांसाठी ककिा विविध प्रिेिाच्या ियासाठी संरक्षणे आवण विमा हप्िे यांच्या
मध्ये काही फरक असल्यास

2. पॉव सी ििीकरणाच्या काही अटी असल्यास
3. काही विविटट पवरस््ििीमध्ये पॉव सी रद्द करण्याच्या अटी
4. विविध पवरस््ििींमध्ये

ागू होणाऱ्या सि िी ककिा अवधभार यांचे िपिी

5. विमा हप्त्यासह कोणत्याही अटी मध्ये सुधारणा बदीत

6. पॉव सी धारकांिा

होण्याची िक्यिा असल्यास

िकर प्रिेि घेिल्यास, एकाच विमाकत्याकिे साित्यािे

ििीकरण केल्यास, विमा हक्कासंबध
ं ी चांग ा अिुभि असल्यास इत्यादीतीसाठी
पॉव सी धारकांिा सि िी

7. सिथ िैद्यकीय विमा पॉव सी साठी िाहि क्षमिा म्हणतेच या पॉव सी, तर त्यािे
पूिीच्याच विमाकत्याकिे विमा चा ू ठे ि ा असिा िर वमळा े असिे त्याचप्रकारचे

संरक्षण दीते ऊ करणाऱ्या ि त्याच प्रकारचे फायदीते दीते ऊ करणाऱ्या अन्शय कोणत्याही
विमाकत्याकिे ििीकरण केल्या ताऊ िकिाि असे प्रकटि.

िैद्यकीय विमा पॉव सीचे विमाकिे सामान्शयिुः त्यांच्या िैद्यकीय विमा उत्पादीतिांविषयी त्यांची
मावहिीपत्रके प्रकाविि करिाि. अिा बाबािीिल्या प्र्िाि फॉमथ मध्ये ग्राहकािे मावहिी पत्रक
िाच े आहे आवण त्या ा िे मान्शय आहे अिा प्रकारचे प्रकटि असे .
D. विमा हप्िा पाििी
तेव्हा ग्राहकाद्वारे विमाकत्या ा विमा हप्िा भर ा तािो िे व्हा विमाकत्यािे त्याची पाििी दीते णे
बंधिकारक असिे. तेव्हा काही विमा हप्िा आगाऊ भर ा तािो िे व्हा सुद्धा पाििी वदीत ी गे ी
पावहते.
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व्याख्या
विमाधारकाद्वारे विम्याच्या विषयि्िूचा विमा केल्याबद्द

विम्याच्या करारांिगथि दीते ऊ के े ा

मोबदीत ा ककिा अदीता के े ी रक्कम म्हणते विमा हप्िा.
1. विमा हप्त्याची रक्कम आगाऊ भरणे (विमा कायदीता 1938 चे क म 64 व्हीबी)
विमा कायद्यािु सार विमा हप्त्याची रक्कम विमा संरक्षण सुरु होण्यापूिी आगाऊ भर ी पावहते.

तेव्हा विमा कंपिी द्वारे विमा हप्िा आगाऊ प्राप्ि के ा तािो िे व्हाच िैध विमा करार पूणथ के ा
तािो आवण विमा कंपिी द्वारे तोखीम धारण के ी तािे, याची खात्री करणारी ही एक
महत्िाची िरिूदीत आहे . भारिािी
आहे .

साधारण विमा उद्योगाचे हे क म म्हणते खास िैविटट्य

महत्िाचे
a) विमा कायदीता 1938 चे क म 64 व्हीबी अिी िरिूदीत करिे की आगाऊ विमा हप्िा प्राप्ि

झाल्यावििाय ककिा अदीता केल्याची हमी वदीतल्या वििाय ककिा ठरिूि वदीत ेल्या पद्धिीिु सार
रक्कमे चा आगाऊ भरणा केल्यावििाय कोणिाही विमाकिा तोखीम ्िीकारणार िाही

b) तेिे विमा प्रविविधी विमाकत्याच्या ििीिे विमाहप्िा तमा करिो, त्यािे अिा प्रकारे तमा

के े ा विमा हप्िा संपूणथपणे ि त्याच्या ििथिाची कोणिीही रक्कम िता ि करिा, बँक ि
पो्टाच्या सुट्ट्या िगळिा 24 िासांच्या आि तमा के ा पावहते ककिा विमाकत्या ा
पो्टािे पाठि ा पवहते.

c) त्याचबरोबर अिीही िरिूदीत के ी गे ी आहे की ज्या िारखे ा विमा हप्िा रोख ककिा
धिादीते िाच्या ्िरुपाि अदीता के ा गे ा असे
ताई .

त्या वदीतिसापासूि तोखीम धारण के ी

d) तेिे विमा हप्िा पो्टािे ककिा मिीऑिथ रिे ककिा धिादीते िािे पो्टाद्वारे पाठि ा तािो
िे व्हा, ज्यावदीतििी मिीऑिथ र पाठि ी ककिा धिादीते ि पो्टाि टाक ा गे ा त्या
वदीतिसापासूि तोखीम धारण के ी ताई .

e) तेव्हा पॉव सी रद्द केल्यामुळे ककिा पॉव सीच्या अटी आवण ििी बदीत ल्या मुळे ककिा अन्शय
काही कारणािे विमा हप्त्याचा परिािा दीते य असे

विमाधारका ा, क्रॉ्ि ककिा ऑिथ र धिादीते ि, ककिा पो्ट

िर िो विमाकत्याद्वारे िेट

/ मिीऑिथ र िे पाठि ा तािो

आवण त्याची विमाकत्याद्वारे विमाधारकाकिू ि योग्य प्रकारे पाििी घेि ी तािे . आतका

अिीही पद्धि आहे की अवह रक्कम िेट विमाधारकाच्या बँक खात्याि तमा के ी तािे.
असा परिािा कोणत्याही परीस््ििीि विमा प्रविविधीच्या खात्याि तमा के ा ताि िाही.

विमा हप्िा भरण्याच्या पूिथ अटी साठी विमा वियम 58 आवण 59 मध्ये वदीतल्यािु सार काही अपिादीत
असिाि. ज्या पॉव सी 12 मवहन्शयांपेक्षा अवधक का ािधीच्या असिाि त्यांच्यासाठी विमा
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हप्त्याची रक्कम छोट्या हप्त्यांमध्ये भरिा येिे. अन्शय पयायांमध्ये, तेिे विस््चि विमा हप्िा
आधीच ठरिणे अिघि असिे अिा िेळी बँक हमीच्या माध्यमािूि ककिा विमाकत्याकिे

विमाधारकाद्वारे रोख तमा खािे ियार करूि त्यािूि रक्कम िता करूि विमा हप्िा भर ा
तािो.

2. विमा हप्िा भरण्याच्या पद्धिी
महत्िाचे
विमा पॉव सी घेऊ इस्च्छणाऱ्या कोणत्याही व्यिी द्वारे ककिा पॉव सीधारकाद्वारे विमाकत्या ा
विमा हप्िा खा ी

पैकी एका ककिा अवधक पद्धिींिी भर ा ताई :

a) रोख
b) कोणत्याही मान्शयिाप्राप्ि बँकेचे िटिण्यायोग्य साधि, तसे भारिािी
सूचीबद्ध बँकेचे धिादीते ि, मागणी ड्राफ्ट्स, पे ऑिथ र, बँकसथ चेक;

कोणत्याही

c) पो्टाची मिी ऑिथ र;
d) क्रेिीट ककिा िे वबट काड्ससथ;
e) बँक हमी ककिा रोख तमा;
f) इंटरिेट;
g) ई-ह्िांिरण
h) प्र्िािक ककिा पॉव सीधारकाच्या ककिा तीिि विमाधारकाच्या कायम्िरूपी
सुचिेद्वारे बँक ह्िांिरणा द्वारे िेट तमा;

i) िेळोिेळी प्रवधकाऱ्याद्वारे मान्शय के े ी अन्शय कोणिीही पद्धि ककिा रक्कम भरणा;
आयआरिीएआय विवियमािुसार, प्र्िािक / पॉव सी धारक यंती िेट बँककग च्या माध्यमािूि
रक्कम अदीता करण्यचा पयाय वििि ा िर ककिा क्रेिीट ककिा िे वबट कािाद्वारे रक्कम अदीता
करण्याचा पयाय वििि ा िर िी रक्कम प्र्िािक / पॉव सीधारकाच्याच िािाच्या खात्यािूि
ककिा कािािूि अदीता के ी गे ी पावहते.

्ियं चाचणी 2
एखाद्या बाबिीि विमा हप्त्याची रक्कम धिादीते िाद्वारे वदीत ी गे ी िर खा ी पैकी कोणिे
विधाि बरोबर ठरे ?
I.

ज्यावदीतििी धिादीते ि पो्ट के ा गे ा त्या िारखेपासूि तोखीम धारण के ी ताई

II. ज्या वदीतििी विमा कंपिीिे धिादीते ि बँकेि तमा के ा त्या िारखेपासूि वदीतििीपासूि
तोखीम धारण के ी ताई
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III. ज्या वदीतििी विमा कंपिी ा धिादीते ि वमळा ा त्या िारखेपासूि तोखीम धारण के ी ताई
IV. ज्या वदीतििी प्र्िािका द्वारे धिादीते ि तारी के ा गे ा त्या िारखेपासूि तोखीम धारण
के ी ताई
E. पॉव सी दीत्िािेत
पॉव सी दीत्िािेत
पॉव सी म्हणते विम्याचा कराराचा पुरािा दीते णारा एक औपचावरक दीत्िािेत असिो. भारिीय ्टँ प
कायदीता, 1899 िुसार हा दीत्िािेत ्टँ प के े ा अस ा पावहते.

पॉव सीधारकाचे वहिरक्षण करण्यासाठी आयआरिीएआयच्या विवियमाि िैद्यकीय विमा पॉव सी
मध्ये काय अस े पावहते हे विविर्शदीतटट के े आहे :

a) विमाधारक आवण अन्शय कोणीही व्यिी ज्यांचे विम्याच्या विषयि्िूमध्ये विमा
करण्यायोग्य ्िार्य आहे अिांची िाि/िे आवण पत्ता/पत्ते

b) विमाधारक व्यिींचे ककिा ्िार्याचे संपूणथ िणथि

c) व्यिी आवण/ककिा संकट िुसार पॉव सी अंिगथि विमा आ्िावसि रक्कम
d) विम्याचा का ािधी

e) विमा आ्िावसि संकटे आवण अपिादीत
f)

ागू असणारी कोणिे ही तादीता रक्कम / ितािट

g) दीते य विमाहप्िा आवण तेिे विमा हप्िा बदीत ण्याची िक्यिा आहे िे िे विमा हप्िा
बदीत ाचा आधार

h) पॉव सीच्या अटी, ििी आवण हमी

i) पॉव सी अंिगथि विमा हक्का ा चा िा दीते णारी आकस््मक घटिा घिल्या िंिर
विमाधारक व्यिीद्वारे के े ी कारिाई

j) विम्याच्या विषय विषय ि्िू संदीतभाि विमा हक्का ा चा िा दीते णारी घटिा
घिल्यािंिर विमाधारकाची किथव्ये आवण त्यां पवरस््ििीि विमाकत्याचे हक्क

k) काही वििेष अटी असल्यास

l) चुकीचे प्रविविवधत्ि, फसिणूक, भौविक सत्यस््ििी
असहकार

पिणे ककिा विमाधारकाचा

m) विमाकत्याचा पत्ता ज्यािर पॉव सी संबंवधि सिथ पत्रव्यिहार पाठि ा तािा
n) पुरिणी संरक्षणाचे िपिी , काही असल्यास
o) िक्रार वििारण यंत्रणेचे िपिी

आवण ओम्बड्स्मिचा पत्ता

प्रत्येक विमाकत्यािे विमाधारका ा पॉव सीच्या अटीिु सार विमा हक्क दीताख

करिािा त्यािे

पूिथिा करण्याच्या आवण त्यािे पूणथ करण्याची प्रवक्रया ज्यामुळे विमाकत्या ा विमा हक्क
प्रदीताि करिा येई म्हणूि िेळोिेळी आि्यक गोटटीबाबि कळिि रहािे.
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F. अटी आवण हमी
येिे, पॉव सीच्या िब्दीत रचिेि िापरल्या ताणाऱ्या संज्ञा ्पटट करणे महत्िाचे आहे . या ा अटी
आवण हमी असे म्हणिाि.
1. अटी
अटी म्हणते विमा करारािी

िरिूदीत असिे तो मान्शयिेचा आधार बििो.

उदीताहरणे :
a. बहु िांि विमा पॉव सींमध्ये असणारी प्रमाण अट म्हणिे :
विमा हक्क तर कोणत्याही संदीतभाि फसिणूक करणारा असे , ककिा कोणिे ही
चुकीचे प्रकटि वदीत े गे े असे

ककिा त्याचा आधार म्हणूि िापर े असे

ककिा काही

फसिणूक करण्याची मागथ ककिा साधिे विमाधारकाद्वारे ककिा त्याच्या ििीिे काम
करणाऱ्या कोणी िापर ी असिी

ककिा पॉव सीच्या अंिगथि फायदीता वमळिण्यासाठी

ककिा विमाकत्याच्या विटकाळतीपणा मुळे तर िु कसाि ककिा हािी हे िुपूिथक घििूि
आण ी असे

िर पॉव सी च्या अंिगथि अस े े सिथ सिथ फायदीते रद्द के े तािाि.

b. िैद्यकीय विमा पॉव सी मधी

विमा हक्क सूचिे संबंधी असे उधृि के े े असे :

रुग्णा यािूि मुिी वमळाल्याच्या िारखे िंिर विविटट वदीतिसाि विमा हक्क दीताख

के ा पावहते. मात्र, तेिे विमाधारकाची अिी परीस््ििी होिी की त्या ा ककिा

त्याच्या ििीिे अन्शय कोणा ाही अिा प्रकारची सूचिा दीते णे ककिा ठराविक िेळेि विमा
हक्क दीताख

करणे िक्य िव्हिे असे विमाकत्या कंपिीच्या समोर समाधािकारक

रीिीिे वसद्ध करिा आ े िर काही अिघि परीस््ििीमधी
वदीत ी तािे.

प्रकरणाि या अटी ा सूट

अटीचे उल् ंघि आल्यास पॉव सी रवहि करण्याचा पयाय विमाकत्याच्या अवधकाराि
येिो.
2. हमीपत्रे
विविटट पवरस््ििीि विमाकत्याची दीते यिा मयावदीति करण्यासाठी विमाकाराराि हमीपत्रे
िापरण्याि येिाि. विमाकिे पॉव सी मधी

धोके कमी करण्यासाठी सुद्धा हमीपत्राचा िापर

करिाि. हवमपात्रामुळे विमाधारक काही किथव्ये ्ििुः किे घेि असिो ज्यांची ठराविक
का ािधीि आवण त्याच बरोबर पॉव सीच्या का ािधीि पूिथिा करािी

ागिे आवण

विमाकत्याची दीते यिा विमा धारकािे पूिथिा के ेल्या या किथव्यांिर अि ंबूि असिे. हमीपत्रे
तोखीम व्यि्िावपि करणे आवण त्याि सुधारणा करणे यामध्ये महत्िाची भूवमका बताििाि.

हमीपत्र म्हणते पॉव सी मध्ये ्पटटपणे उधृि के े ी आि असिे वतचे कराराच्या िैधिे साठी
िब्दीतिुः पा ि करािे

ागिे . है पत्र हे काही ्ििंत्र दीत्िािेत िसिो. िो पॉव सी
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दीत्िािेताचाच एक भाग असिो. िी कराराची पूिथ अट (ती अन्शय अटींच्या पूिी

ागू के ी

तािे) असिे. अिी अट, मग िी तोखमीिी संबंवधि असो ककिा िसो, विचे पा ि
काटे कोरपणे आवण िब्दीतिुः करािे

ागिे .

तर एखाद्या हमीचे पूिथिा के ी गे ी िाही, आवण तरी असे वसद्ध आ े की त्याचा एखाद्या

विविटट िु कासािीिी काहीही संबंध िाही िरी विमाकत्या ा त्याच्या अवधकाराि पॉव सी रद्द
करण्याचा पयाय असिो. मात्र व्यिहाराि, हवमपत्राचे अगदीती िांवत्रक ्िरूपाचे उल् ंघि

झाल्यास आवण त्याचे कोणत्याही प्रकारे िुकासािीिी ककिा िु कसाि िाढण्यामध्ये योगदीताि
िसे

िर विमाकिे त्यांच्या मतीिुसार ि कंपिी पॉव सी संबंवधि मागथदीतिथक ित्त्िांिु सार विमा

हक्कांिर प्रवक्रया करू िकिाि. अिा बाबिीि झा े े िु कसाि िितोि विमा हक्क म्हणूि
प्रवक्रया के े तािे आवण 100 टक्के िव्हे पण ता्िीि ता्ि प्रमाणाि प्रदीताि के े तािे .
व्यविगि अपघाि विमा पॉव सी मध्ये खा ी

प्रकारचे हमीपत्र असे :

यामध्ये अिा प्रकारची हमी घेि े ी असिे की पाच पेक्षा अवधक विमा आ्िावसि व्यिी

व्यिी एका िेळी एका विमाि प्रिासाि एकत्र प्रिास करू िकि िाहीि. हमीपत्राि हे सुद्धा
सांवगि े े असू िकिे की तर हवमपत्राचे उल् ंघि के े गे े िर विमा हक्क किा प्रकारे
हािाळ े तािी .

्ियं चाचणी 3
हवमपात्राच्या संदीतभाि खा ी पैकी कोणिे विधाि बरोबर आहे ?
I.

हमीपत्र म्हणते पॉव सी मध्ये उधृि ि करिा

ागू के ी ताणारी अट असिे

II. हमीपत्र म्हणते पॉव सी मध्ये ्पटटपणे उधृि के े ी अट असिे
III. हवमपत्र म्हणते पॉव सी मध्ये ्पटटपणे उधृि के े ी अट असिे आवण विमाधारका ा
्ििंत्रपणे कळि ी तािे आवण िे विमा पॉव सी दीत्िािेताचा भाग िसिे

IV. हवमपत्राचा तोखमीिी िेट संबंध िसे

आवण त्याचे उल् ंघि के े गे े िर त्या बाबिीि

सुद्धा विमा हक्क प्रदीताि के ा तािो.
G. पुटटी
काही ठराविक संकटे विमा आ्िावसि करूि आवण अन्शय काही संकटे िगळू ि पॉव सी तारी
करण्याची विमाकत्यांची पद्धि असिे .
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व्याख्या
पॉव सी मधी

काही अटी आवण ििी पॉव सी तारी करण्याच्या िेळी बदीत ायच्या असिी , िर

ज्या ा पुटटी म्हणिाि अिा प्रकारच्या दीत्िािेतािूि काही सुधारणा/बदीत के े तािाि.
पुटटी पॉव सी ा तोि े ी असिे आवण त्याचा एक भाग बििे. पॉव सी आवण त्याची पुटटी

वमळू ि करार बििो. पॉव सी चा ू असिािा सुद्धा बदीत /सुधारणा िोंदीतण्यासाठी पुटटी तारी
करिा येिे.

तेव्हा केव्हा भौविक मावहिी मध्ये बदीत

होिो, िे व्हा विमाधारकािे विमा कंपिी ा त्याबाबि

कळि े पावहते, ती यासंबध
ं ी िोंदीत घेऊि िी पुटटीच्या माध्यमािू ि विमा कराराचा भाग म्हणूि
पॉव सी मध्ये घा े .

सामान्शयिुः पॉव सी च्या अंिगथि पुटटी खा ी गोटटींिी संबवं धि असिाि:
a) विमा आ्िावसि रक्कमे मधी फरक/बदीत
b) बँकेकिू ि कतथ घेऊि पॉव सी बँके ा गहाण केल्यामुळे विमा करण्या योग्य
्िार्यामधी बदीत .

c) िाढीि संकटे /पॉव सी का ािधी िाढिणे यासाठी विमा संरक्षण वि्िार करण्यासाठी
d) तोखमी मध्ये बदीत होणे, उदीता. विदीते ि विमा पॉव सीच्या बाबि गंिव्य वठकाणाि बदीत
e) अन्शय ्िािािर मा मत्तेचे ्ि ांिरण
f) विमा रद्द करणे
g) िािािी ककिा पत्त्यामधी बदीत इत्यादीती
पुटटीचे िमुिे
उदीताहरण दीताख , काही पुटटींच्या िमुिा िब्दीतरचिा खा ी वदीतल्या आहे ि:
पॉव सी रद्द करणे
विमाधारकाच्या सूचिेिरूि, या पॉव सी द्वारे वदीत ा गे े ा विमा <िारीख> पासूि बंदीत
करण्याि येि आहे . हा विमा िऊ मवहन्शयांपेक्षा अवधक का ािधीसाठी सक्रीय होिा,
विमाधारका ा कोणिाही परिािा दीते य िाही.

पॉव सी मध्ये िाढीि सदीत्यासाठी संरक्षणाचा वि्िार करणे
विमाकत्याच्या वििंिी िरूि, येिे मान्शय के े तािे की कु. रत्ि वम्त्री, विमाधारक यांची मु गी,
िाय 5, विमा आ्िावसि रक्कम रुपये 3

ाख साठी <िारीख> पासूि समाविटट करण्याि आ े

आहे .
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याचा

मोबदीत ा

म्हणूि,

विमाधारका ा

िाढीि

विमा

हप्िा

रुपये.................................आकारण्याि आ ा आहे .

्ियं चाचणी 9
पॉव सीच्या काही अटी आवण ििी तारी करण्याच्या िेळी सुधावरि करण्याची आि्यकिा असिे ,
हे काम ____________च्या माध्यमािूि सुधारणा करूि के े तािे.
I.

हमीपत्र

II. पुटटी
III. बदीत
IV. बदीत

करणे िक्य िसिे

H. पॉव सी चा अन्शियािथ
विम्याचे करार व वखि ्िरुपाि व्यि के े तािाि आवण विमा पॉव सी मधी

िब्दीतरचिा

विमाकत्याद्वारे विस््चि के ी तािे . या पॉव सींचा विविध न्शयाया यांिी ्िावपि के ेल्या
िाक्यरचिेच्या सुविस््चि वियमांिुसार अन्शियािथ

ाि ा तािो. या रचिेचा सिाि महत्िाचा

वियम म्हणते दीतोन्शही बातूंचा हे िू ध्यािाि घेि ा पावहते आवण हा हे िू पॉव सी मध्येच िोध ा

पावहते. तर पॉव सी संवदीतग्ध िब्दीतांमध्ये तारी के ी गे ी िर, सामान्शय ित्िािुसार पॉव सीची

िब्दीतरचिा विमाकत्यािे के े ी असिे त्यामुळे न्शयाया याद्वारे विचा विमाधारकाच्या वहिासाठी
आवण विमाकत्याच्या विरोधाि अन्शियािथ
पॉव सी मधी

िब्दीतरचिा खा ी

a) व्यि ्िरूपािी

ाि ा तािो.

वियमांिुसार आक ि के ी तािे आवण अिथ

ककिा व वखि ्िरूपािी

करिे, असे करण्याि साित्य िसे

b) तेव्हा विविटट करारािी

अट सांकेविक अटीिर ओव्हरराईि

िर या ा अपिादीत के ा तािो.

प्रमाण छापी

पॉव सी आवण फॉमथ आवण टाईप ककिा

हािािे व वह ेल्या भागामध्ये विरोधाभास असे

िे व्हा टाईप ककिा हािािे व वह े ा

मतकूर दीतोन्शही बातूंचे उद्देि व्यि करिो, आवण त्यांचा अिथ मूळ छापी
पेक्षा प्रभािी माि ा तािो.
c) तेव्हा पुटटी मधी

मतकूर करारािी

िर पुटटीच अिथ मान्शय के ा ताई

d) सामान्शय छापी

मतकुराच्या

अन्शय मतकुरािी विरोधाभास दीतिथििा असे

कारण िो िंिर बिि े ा दीत्िािेत आहे .

अक्षरे ि विरक्या अक्षरािी

िे व्हा विरक्या अक्षरािी

ाि ी तािे :

विधािे, तेव्हा दीतोन्शहीमध्ये संगिी िसे

विधािे ग्राह्य माि ी तािाि.
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e) पॉव सीच्या समासाि छापी
भागािी

ककिा टाईप के े ी विधािांिा पॉव सीच्या मूळ

विधािांपेक्षा अवधक महत्ि वदीत े तािे .

f) पॉव सी िर वचकटि े ी विधािे समासािी
विधािांिर ओव्हरराईि करिाि.

g) छापी

विधािे आवण मूळ मतकुरािी

िब्दीतरचिे िर टाईप के े ी िब्दीत रचिा ओव्हरराईि करिे ककिा टाईप

के ेल्या िब्दीतारचिेिर िाईच्या रबरी विक्क्यािे व वह े ी िब्दीतरचिा ओव्हरराईि
करिे.

h) टाईप के ेल्या ककिा ्टं प के ेल्या िब्दीतरचिेिर हािािे व वह े ी िब्दीतरचिा प्रभािी
ठरिे माि करिे.

i) िेिटी, कोठे ही संवदीतग्धिा असे
वचन्शहांचे सामान्शय वियम

ककिा ्पटटिा िसे

ागू के े तािाि.

िर व्याकारािािी विराम

महत्िाचे
1. पॉव सीची िाक्यरचिा

विमा पॉव सी म्हणते व्यापारी कराराचा पुरािा असिे आवण न्शयाया यांिी ग्राह्य धर े े
िाक्यरचिेचे आवण अन्शियािाचे सामान्शय वियम इिर करारांप्रमाणेच विमा करारांिा
तािाि.

ागू के े

िाक्यरचिेचा मुख्य वियम म्हणते कराराच्या दीतोन्शही बातूंचा उद्देि सिाि महत्िाचा असिो. हा
उद्देि पॉव सी दीत्िािेतािूि, त्या ा तोि ेल्या आवण कराराचा भाग बि ेल्या प्र्िाि फॉमथ,
विधािे, पुटटी, हमीपत्रे इत्यादीती मधूिच वमळि ा ताऊ िकिो.
2. िब्दीतरचिेचा अिथ

िापर े ताणारे िब्दीत त्यांच्या सामान्शय आवण पवरवचि अिािे घेि े पावहतेि. िापरल्या
ताणाऱ्या िब्दीतांचा अिथ म्हणते र्त्यािरी
ग्राह्य धर ा पावहते.

सामान्शय माणसा ा त्याचा तो अिथ समते

िो अिथ

दीतु सऱ्या बातू ा, ज्या िब्दीतांिा सामान्शय व्यािसावयक ककिा व्यापावरक अिथ आहे िे तो पयंि
िाक्याचा संदीतभथ अन्शय काही सुचिि िसे

िोपयंि त्याच अिािे ग्राह्य धर े तािी . तेिे

िब्दीतांची व्याख्या कायद्यािे के ी तािे िे िे कायद्या िुसार िी व्याख्या िापर ी ताई .
विमा पॉव सीं मध्ये िापर े ताणारे अिेक िब्दीत सामन्शयिुः

ागू केल्या ताणाऱ्या आधीच्या

कायदीते िीर विणथयांचा विषय होिे . त्यािही िवरटठ न्शयाया याचे विणथय कविटठ न्शयाया यांिा
बंधिकारक असिाि िांवत्रक संज्ञांिा तोपयंि त्यांच्या विपरीि संकेि दीतिथि ा ताि िाही
िोपयंि िेहेमीच त्यांचे िांवत्रक अिथ वदीत े गे े पावहतेि.
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I.

ििीकरण सूचिा

बहु िांि साधारण विमा पॉव सी िार्शषक ित्िािर तारी केल्या तािाि.
विमाकत्यांिर कोणिे ही कायद्याचे बंधि िाही की त्यांिी विमाधारका ा त्याची पॉव सी समाप्ि

होि आहे आवण िी विविटट िारखे ा संपि आहे . मात्र सौतन्शयाचा भाग म्हणूि आवण विरोगी

व्यािसावयक पद्धिी म्हणूि विमाकिे समाप्िीच्या िारखेपूिी ििीकरण सूचिा पाठििाि आवण

पो ीसीचे ििीकरण करण्याचे आिाहि करिाि. या सूचिेमध्ये पॉव सी चे सिथ सुसंगि
िपिी

तसे, विमा आ्िावसि रक्कम, िार्शषक विमा हप्िा इत्यादीती सिथ सुसंगि िपिी

वदीत े े असिाि. त्याच बरोबर विमाधारका ा तोखमी मध्ये काही भौविक बदीत
असल्यास िे कळिण्या संबध
ं ी सूचिा दीते ण्याचीही पद्धि आहे .
त्याचबरोबर विमाधारकाचे या गोटटीकिे ही

आ े

क्ष िेध े तािे की विमा हप्िा आगाऊ भर ा

गेल्यावििाय तोखीम धारण के ी ताणार िाही.

्ियं चाचणी 10
ििीकरण सुचिे संदीतभाि खा ी पैकी कोणिे विधाि बरोबर आहे ?
I.

विवियमांिुसार पॉव सी समाप्ि होण्यापूिी 30 वदीतिस विमाधारका ा ििीकरण सूचिा
पाठिण्याचे विमाकत्यांिर कायदीते िीर बंधि असिे

II. विवियमांिुसार पॉव सी समाप्ि होण्यापूिी 15 वदीतिस विमाधारका ा ििीकरण सूचिा
पाठिण्याचे विमाकत्यांिर कायदीते िीर बंधि असिे

III. विवियमांिुसार पॉव सी समाप्ि होण्यापूिी 7 वदीतिस विमाधारका ा ििीकरण सूचिा
पाठिण्याचे विमाकत्यांिर कायदीते िीर बंधि असिे

IV. विवियमांिुसार पॉव सी समाप्ि होण्यापूिी विमाधारका ा ििीकरण सूचिा पाठिण्याचे
विमाकत्यांिर कोणिे ही कायदीते िीर बंधि िसिे
J.

अँटी-मिी

गुन्शहे गार

ाँिकरग आवण िुमच्या ग्राहका ा ओळखा मागथदीतिथक ित्िे

ोक त्यांच्या बेकायदीते िीर उद्योगांिूि पैसे वमळििाि आवण िो कायदीते िीर पैसा आहे

असे भासिण्यासाठी एका प्रवक्रयेिूि पाठििाि त्या ा मनी िााँडररग असे म्हट े तािे .

मनी िााँडररग म्हणते अिी एक प्रवक्रया आहे ज्यािूि गुन्शहे गार मंिळी पैसे ह्िांिवरि करिाि
तेणे करूि गुन्शहे गारी कारिायांमधूि आ ेल्या पैिांचा ्त्रोि आवण मा की
प्रवक्रयेद्वारे पैिांिरी

गुन्शहे गारीचा विक्का पुस ा तािो आवण िो िैध बििो.

पि ी ताई . या

बँका आवण इन्श्युरन्शस यांच्यासह विविध आर्शिक सेिांचा िापर करूि गुन्शहे गार त्यांचे पैसे
कायदीते िीर बििण्याचा प्रयत्ि करिाि. िे चुकीच्या िािांिी व्यिहार करिाि, उदीताहरणािथ,
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एखाद्या प्रकारचा विमा खरे दीती करिाि आवण आणीि िंिर िे पैसे काढू ि घेिाि आवण एकदीता
त्यांचा हे िू पूणथ आ ा की पसार होिाि.

अिाप्रकारचे मनी िााँडररगचे प्रयत्ि िांबिण्यासाठी सरकारी पािळीिर भारिासह तागविक
्िरािर प्रयत्ि चा ू आहे ि.

सरकार द्वारे 2002 सा ी मनी िााँडररग प्रविबंधक कायद्याचे विधे यक सक्रीय करण्याि आ .े

आयआरिीएआयद्वारे विमा सेिा मागणाऱ्या ग्राहकांची खरी ओळख विस््चि करणे, संिया्पदीत
व्यिहारांिर क्ष ठे िणे आवण ज्याि मनी िााँडररग होिे आहे ककिा मनी िााँडररग होि असल्याचा
संिय आहे अिा प्रकरणांची योग्य िी िोंदीत ठे िणे अिा अिु रूप उपाययोतिा केल्यािंिर
गेचच अाँटी-मनी िााँडररग मागथदीतिथक ित्िे तारी करण्याि आ ी.

तुमच्या ग्राहकािा ओळखा या मागवदशवक ित्िांिुसार खा ी दीत्िािेत तमा करूि प्रत्येक
ग्राहकाची योग्य प्रकारची ओळख प्र्िावपि के ी गे ी पाहीते:
1. पत्त्याची पििाळणी
2. िु किाच काढ े ा फोटो
3. आर्शिक स््ििी
4. विमा कराराचा उद्देि
त्यासाठी विमा प्रविविधीिे व्यिसाय आणिािा ग्राहकाची ओळख ्िावपि करण्यासाठी
दीत्िािेत तमा करणे आि्यक असिे:

1. व्यिींच्या बाबि – संपूणथ िाि, पत्ता, विमाधारकाचे संपकाचे क्रमांक ओळखपत्र आवण
पत्त्याचा पुरािा, पॅि क्रमांक आवण एिईएफटीच्या उद्देिािे बँकेचे संपूणथ िपिी

2. कॉपोरे ट कंपन्शयांच्या बाबि – ्िापिेचे प्रमाणपत्र, टीपण आवण कंपिीची घटिा,
व्यिसायाचे व्यिहार करण्यासाठी वदीत े ी अवधकृिी, पॅि कािाची प्रि

3. भागीदीतारीिी

भागीदीतारीचा

कंपन्शयांसाठी

करार,

–

िोंदीतणी

भागीदीतारा ा

ककिा

प्रमाणपत्र (िोंदीतणीकृि
कमथचाऱ्या ा

असल्यास),

व्यिसायाचे

करण्यासाठी वदीत े ी अवधकृिी, अिा व्यिीच्या ओळखीचा पुरािा

व्यिहार

4. ट्र्ट आवण प्रविटठािांच्या बाबिीि – भागीदीतारी कंपिी प्रमाणेच
येिे हे

क्षाि घेणे महत्िाचे आहे की अिी मावहिी उत्पादीतिांच्या पार्पावरक विक्रीसाठी

उपयोगी पििे आवण िे एक चांग े विपणिाचे साधि आहे .
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सारांि
a) दीत्िािेतीकरणाची पवह ी पायरी म्हणते प्र्िाि फॉमथ ज्याच्या माध्यमािूि विमाकिा
्ििुःविषयी आवण त्या ा कोणत्या प्रकारचा विमा हिा आहे याची मावहिी दीते िो

b) भौविक मावहिी उघि करण्याचे किथव्य पॉव सी सुरु होण्यापूिी सुरु होिे , आवण
पॉव सीच्या संपूणथ का ािधीि चा च
ू राहिे

c) प्र्िाि फॉमथच्या िेिटी विमा कंपन्शया सामान्शयिुः एक प्रकटि घा िाि ज्यािर प्र्िािकािे
्िाक्षरी करायची असिे .

d) प्र्िाि फॉमथच्या घटकांमध्ये खा ी
i.

गोटटींचा समािेि होिो:

प्र्िािकाचे संपूणथ िाि

ii. प्र्िािकाचा पत्ता आवण संपकाचे िपिी

iii. िैद्यकीय पॉव सीच्या बाबिीि बँकेचे िपिी
iv. प्र्िािकाचा व्यिसाय, िोकरी ककिा धंदीता
v. विम्याच्या विषय ि्िूचे िपिी
vi. विमा आ्िावसि रक्कम
vii. मागी

आवण ओळख

आवण सद्य विमा

viii. िु कसािीचा अिु भि

ix. विमाधारकाचे प्रकटि
e) मध्य्ि म्हणूि िािरणाऱ्या विमा प्रविविधीिे याची खात्री के ी पावहते की विमाधाराकाद्वारे
तोखमीची सिथ भौविक मावहिी विमाकत्या ा पुरि ी गे ी आहे .

f) प्र्िािाची पििाळणी करणे आवण त्याचा ्िीकारासंबध
ं ी विणथय घेणे या ा अंि ेखि असे
म्हणिाि.

g) िैद्यकीय पॉव सींमध्ये, विमाधारका ा मावहिी पत्रक सुद्धा पुरि े तािे आवण त्यािे

प्र्िािामध्ये प्रकटि दीते णे आि्यक असिे की त्यािे मावहिी पत्रक िाच े आहे आवण
त्या ा िे समत े आहे

h) विमाहप्िा म्हणते विमा करारांिगथि विमाधाराकाद्वारे विम्याची विषयि्िू विमा आ्िावसि
करण्यासाठी वदीत े ा मोबदीत ा ककिा रक्कम असिे

i) विमा हप्त्याची रक्कम, रोख, कोणिे ही मान्शयिाप्राप्ि विविमायायोग्य साधि, पो्ट

मिी

ऑिथ र, क्रेिीट ककिा िे वबट कािथ , इंटरिेट, ई-ह्िान्शिरण, िेट तमा ककिा
प्रवधकाऱ्याद्वारे िेळोिेळी मान्शय के े ी अन्शय पद्धि.

j) तेिे आि्यक असे

िे िे विम्याचे प्रमाणपत्र विम्याचा पुरािा दीते ऊ करिे
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k) विम्याचा कराराचा पुरािा दीते णारा पॉव सी हा एक औपचावरक दीत्िािेत असिो.
l) हमीपत्र म्हणते पॉव सी मध्ये ्पटटपणे व्यि के े ी अट असिे वतचे कराराच्या
िैधिे साठी िब्दीतिुः पा ि करािे

ागिे .

m) पॉव सी तारी करिािा काही अटी ककिा ििी सुधारण्याची आि्यकिा असे
दीत्िािेताच्या माध्यमािूि सुधारणा / बदीत

िर िे एका

करूि के े तािे त्या ा पुटटी असे म्हणिाि.

n) िाक्यरचिेचा सिाि महत्िाचा वियम म्हणते कराराच्या दीतोन्शही बातूंचा उद्देि साध्य झा ा
पावहते आवण हा उद्देि पोल्सी मध्येच िोध ा गे ा पवहते.

o) मनी िााँडररग म्हणते गुन्शहे गारी मागांिी वमळि े ा पैसा कायदीते िीर ्िरुपाि रुपांिरीि
करणे आवण या ा प्रविबंध करण्यासाठी भारिासह तगभराि कायदीते के े गे े आहे ि

p) तुमच्या ग्राहकािा ओळखा मागवदशवक तत्र्े पा ि करण्याची आवण या मागथदीतिथक
ित्त्िांिुसार आि्यक दीत्िािेत वमळिण्याची तबाबदीतारी विमा प्रविविधीची असिे .
महत्िाच्या संज्ञा
a) पॉव सी फॉमथ

b) विमा हप्त्याचा आगाऊ भरणा
c) विम्याचे प्रमाणपत्र
d) ििीकरण सूचिा
e) हमीपत्र
f) अट

g) पुटटी

h) मनी िााँडररग
i) तुमच्या ग्राहकािा ओळखा
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प्रकरण 8
िैद्यकीय विमा उत्पादीतिे
प्रकरणाची ओळख
हे प्रकरण िुम्हा ा भारिािी

विमा कंपन्शयांद्वारे पुरिल्या ताणाऱ्या विविध िैद्यकीय विमा

उत्पादीतिांच्या बाबि एकूण वचत्र ्पटट करे . मेविक् ेम सारख्या फि एका उत्पादीतिापासूि

विविध प्रकारची उत्पादीतिे असल्यािे ग्राहका ा सुयोग्य संरक्षण विििण्यासाठी भरपूर िैविध्य
उप ब्ध आहे . हे प्रकरण विविध व्यिी, कुटु ं ब आवण समूह यांिा संरक्षण दीते णाऱ्या विविध
िैद्यकीय उत्पादीतिांच्या िैविटट्यांसंबध
ं ी सांगे .
विकण्याची फव िे

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.

िैद्यकीय विमा उत्पादीतिांचे िगीकरण

िैद्यकीय विम्याच्या प्रमाणीकरणासाठी आयआरिीएची मागथदीतिथक सूत्रे
रुग्णा य भरिी खचथ भरपाई उत्पादीति

िाढीि संरक्षणे आवण उच्च ितािट विमा योतिा
ज्येटठ िागवरक धोरण

विस््चि फायदीता संरक्षण – रुग्णा य रोख, गंभीर आतार
दीतीघथका ीि सेिा उत्पादीति
संयुि-उत्पादीतिे
पॅकेत पॉव सी

सूक्ष्म विमा आवण गरीब िगासाठी िैद्यकीय विमा
राटट्रीय ्िा्र्थ्य विमा योतिा

प्रधािमंत्री सुरक्षा वबमा योतिा
प्रधािमंत्री ति धि योतिा

व्यविगि अपघाि आवण अपंगत्ि संरक्षण
परदीते ि प्रिास विमा

समूह िैद्यकीय विमा
िैद्यकीय बचि खािे

िैद्यकीय विमा पॉव सी मधी

महत्िाची विधािे

हे प्रकरण अभ्यास केल्यािंिर, िुम्ही खा ी

गोटटी करू िका :
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a) िैद्यकीय विम्याचे विविध िगांबाबि सांगिा येणे
b) िैद्यकीय विम्यािी
िणथि करणे

प्रमाणीकरणा संबध
ं ािी

c) भारिीय िैद्यकीय विमा बातारपेठेिी
करणे

आयआरिीएआय च्या मागथदीतिथक सूत्रांचे

िैद्यकीय विमा उत्पादीतिांच्या प्रकारांसंबध
ं ी चचा

d) व्यविगि अपघाि विमा संबध
ं ी ्पटटीकरण दीते णे
e) परदीते ि प्रिास विम्यासंबध
ं ी चचा करणे
f) िैद्यकीय विमा पॉव सी मधी

महत्िाच्या संज्ञा आवण िाक्ये समतािूि घेणे
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A. िैद्यकीय विमा उत्पादीतिांचे िगीकरण
1. िैद्यकीय विमा उत्पादीतिांचा पवरचय
आयआरिीए चे िैद्यकीय विम्याचे विवियम िैद्यकीय संरक्षणाची व्याख्या खा ी प्रमाणे करिाि
व्याख्या
“िैद्यकीय विमा व्यिसाय”ककिा “िैद्यकीय संरक्षण”म्हणते आतारपणाचे फायदीते ककिा

िैद्यकीय, िल्यक्रीयात्मक, ककिा रुग्णा य खचथ फायदीते ज्याि सुविस््चि फायदीते आवण
दीतीघथका ीि सेिा, प्रिास विमा आवण व्यविगि अपघाि संरक्षण यासारखे संरक्षण पुरिणारे
विमा करार प्रत्यक्षाि आणणे.
भारिीय बातारपेठेि उप ब्ध असणारे िैद्यकीय विमा उत्पादीतिे बहु िांिी रुग्णा य भरिीच्या
्िरूपाची उत्पादीतिे आहे ि. व्यिीद्वारे रुग्णा य भरिीच्या दीतरम्याि होणारा खचाबाबि ही
उत्पादीतिे संरक्षण दीते िाि. पुन्शहा, िैद्यकीय सेिच
े ी िाढणारे खचथ, िल्यक्रीयात्मक उपचार,

बाताराि येणारे ििीि आवण अवधक खर्शचक िंत्रज्ञाि आवण िव्या प्रकारच्या औषधांमुळे अिा
प्रकारचे खचथ खूप महाग आवण सामान्शय माणसा ा परििण्याच्या प ीकिचे असिाि. खरे

म्हणते, अगदीती चांग ी आर्शिक स््ििी असणाऱ्या माणसा ाही असे महागिे खचथ, िैद्यकीय
विम्यावििाय परििणे िक्य िाही.

त्यामुळे, िैद्यकीय विमा मुख्यिुः दीतोि कारणांसाठी महत्िाचा आहे :
 कोणत्याही आताराच्या घटिेि िैद्यकीय उपचारांसाठी आर्शिक मदीति पुरिण्यासाठी.
 व्यिीिे साठि े े पैसे तिि करणे , अन्शयिा एखाद्या आताराच्या खचामुळे िे संपूि
ताऊ िकिाि.

रुग्णा य भरिीच्या खचासाठी संरक्षण दीते णारे वकरकोळ िैद्यकीय विमा उत्पादीति – मे विक् ेम1986 मध्ये चार सािथतविक क्षेत्रािी

विमाकत्यांद्वारे बाताराि आणण्याि आ े. या कंपन्शयांिी

भविटय आरोग्य सारखी योतिा ज्याि प्र्िािकांिा िरुण ियािच त्यांच्या वििृत्ती िंिरच्या
िैद्यकीय खचांसाठी संरक्षण दीते णारी पॉव सी, विदीते ि्ि मेविक् ेम पॉव सी, ती प्रिास विमा दीते िे

आवण गवरबांसाठी ति आरोग्य विमा पॉव सी अिी अन्शय एक दीतोि उत्पादीतिे सुद्धा बाताराि
आण ी.

िंिरच्या काळाि विमा क्षेत्र खासगी क्षेत्रािी

कंपन्शयांसाठी मुि करण्याि आ े, ज्यामुळे

अिेक कंपन्शया िैद्यकीय विम्यासह या क्षेत्राि आल्या. त्यांच्या सोबि या व्यिसायाचा व्याप
िाढ ा, अिा संरक्षणामधी

विविधिा िाढ ी आवण काही ििी संरक्षणे सुद्धा वमळू

ाग ी.

आत, बहु िके सिथ साधारण विमा कंपन्शया, केिळ िैद्यकीय विमा करणाऱ्या कंपन्शया आवण

तीिि विमा कंपन्शया यांिी दीते ऊ के ेल्या िेकिो उत्पादीतिांमुळे िैद्यकीय विमा क्षेत्र मोठ्या
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प्रमाणाि विकवसि झा े आहे . मात्र, मेविक् ेम पॉव सीचे मूळ ्िरूप, म्हणतेच रुग्णा य
खचांपासूि संरक्षण हे अद्यापही िैद्यकीय विम्याचे सिाि

ोकवप्रय ्िरूप आहे .

विमा वियामक आवण विकास प्रावधकरण (िैद्यकीय विमा) विवियम, 2013 िु सार
1. तीिि विमा कंपन्शया दीतीघथका ीि िैद्यकीय विमा उत्पादीतिे दीते िाि मात्र त्यांचा विमा

हप्िा वकमाि िीि िषांच्या प्रत्येक ब् ॉकसाठी विस््चि असिो आवण आि्यकिे िुसार
सुधावरि के ा तािो.

2. साधारण–विमा आवण केिळ िैद्यकीय विमा कंपन्शया वकमाि एक िषांचा आवण

अवधकिम िीि िषांचा का ािधी असणारी ्ििंत्र िैद्यकीय उत्पादीतिे दीते ऊ करिाि,
मात्र या का ािधीसाठी असणारे विमा हप्िा एक सारखाच राहिो.

2. िैद्यकीय विमा पॉव सींची िैविटट्ये
िैद्यकीय विमा मू िुः आतारपण आवण आतारपणामुळे होणारे खचथ यासंबध
ं ाि काम करिो.
काहीिेळा, व्यिी ा झा े ा रोग तुिाट ककिा दीतीघथका ीि असू िकिो ककिा रोतच्या

तगण्यािी संबवं धि गोटटींिर पवरणाम करणारा गंभीर ्िरूपाचा असू िकिो. अपघािािे
होणाऱ्या दीतु खापिी ककिा अपघािामुळे येणारी अपंगिा यामुळे सुद्धा खचथ होऊ िकिाि.

विविध प्रकारची तीिििै ी असणारे , खचथ करण्याची क्षमिा आवण िैद्यकीय स््ििी यामुळे

विविध ग्राहकांच्या िेगिेगळ्या प्रकारच्या गरता असू िकिाि ज्या प्रत्येक ग्राहक िगा ा दीते ऊ
करिािा, त्यांच्यासाठी सुयोग्य उत्पादीतिे ियार करिािा विचाराि घ्याव्या

ागिाि.

त्याचिेळी, अवधक ्िीकाराहथिा आवण व्यापक व्यिसाय वमळिण्यासाठी िैद्यकीय विमा
उत्पादीतिे परििण्यातोगी असािी

ागिाि, ग्राहका ा समतण्यासाठी आवण विक्री करणाऱ्या

संचा ा विक्री करण्यासाठी सोपी असािी

ागिाि.

विमा कंपन्शया त्यांच्या ग्राहकांसाठी विविध ्िरुपाि िैद्यकीय विम्याची ही काही आि्यक अिी
िैविटट्ये राखण्याचा प्रयत्ि करिाि.

3. िैद्यकीय विमा उत्पादीतिांचे वि्िृि िगीकरण
उत्पादीतिाची रचिा किीही अस ी िरी, िैद्यकीय विमा उत्पादीतिांचे 3 प्रकारांमध्ये िगीकरण
करिा येिे:

a) भरपाई संरक्षण
िैद्यकीय विमा बातारपेठेचा मोठा वह्सा या प्रकारच्या उत्पादीतिांिी व्याप ा आहे आवण
त्याि रुग्णा य भरिी दीतरम्याि झा ेल्या प्रत्यक्ष िैद्यकीय खचाची भरपाई के ी तािे .
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b) विस््चि फायदीता संरक्षण
या ा ‘रुग्णा य रोख’ असेही म्हट े तािे, ही उत्पादीतिे रुग्णा य भरिीच्या काळाि
प्रविवदीतिसा साठी ठराविक रक्कम अदीता करिाि. काही उत्पादीतिांमध्ये श्रेणीकृि विस््चि
िल्यवक्रया फायदीते वदीत े े असिाि.
c) गंभीर आतार संरक्षण
दयदीतय रोग, मेंदीतू विकार, ककथरोग यासारखे पूिी-विस््चि के ेल्या गंभीर आतार झाल्यास
ही विस््चि फायद्याची रक्कम दीते णारी योतिा आहे .

तगभराि िैद्यकीय आवण अपंगिा विमा एकवत्रि पणे वदीत े तािाि पण भारिाि मात्र व्यविगि
अपघाि संरक्षण विमा पारंपावरक वरत्या िैद्यकीय विम्याच्या पेक्षा ्ििंत्रपणे विकल्या तािाि.
त्याचबरोबर िैद्यकीय विम्यामध्ये सामान्शयिुः भारिाबाहे री

खचथ समाविटट िसिाि. या

उद्देिािे – विदीते ि्ि िैद्यकीय विमा ककिा प्रिास विमा हे दीतु सरे उत्पादीति खरे दीती करािे

ागिे .

अगदीती ितीकच्या काळाि, काही खासगी विमाकत्यांच्या उच्चिगीय उत्पादीतिांमध्ये िेहेमीच्या
िैद्यकीय विमा संरक्षणाि काही अटी आवण ििींसह विदीते ि्ि विमा संरक्षण समाविटट असिे .
4. ग्राहक विभागणी िुसार िगीकरण
क्ष्य ग्राहक िगथ िोळ्यासमोर ठे िि
ू सुद्धा उत्पादीतिे ियार के ी तािाि. प्रत्येक ग्राहक

विभागासाठी फायद्याचे ्िरूप, ककमि, अंि ेखि आवण विपणि बऱ्यापैकी िेगळे असिे .:
a) वकरकोळ ग्राहकांिा आवण त्यांच्या कुटु ं वबयांिा िैयविक संरक्षणवदीत े तािे

b) कॉपोरे ट ग्राहकांिा त्यांच्या कमथचाऱ्यांिा आवण समूहांिा संरक्षण दीते ण्यासाठी समूह संरक्षण
वदीत े तािे

c) आरएसबीिाय सारख्या सरकारी योतिा साठी
संरक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणािरी

ोकसंख्येिी

अवििय गरीब िगांच्या

पॉव सी.

B. आयआरिीएचीिैद्यकीय विम्याच्या प्रमाणीकरणासाठी मागथदीतिथक सूत्रे
अिेक विमाकिे असंख्य उत्पादीतिे पुरििाि आवण विविध संज्ञांच्या विविध व्याख्या आवण
अपिादीत यांमुळे बाताराि गोंधळाचे िािािरण विमाण झा े. त्यामुळे ग्राहकासाठी उत्पादीतिांची

िु िा करणे अिघि आवण विसऱ्या बातूच्या प्रिासकांसाठी ्ििंत्र कंपन्शयांच्या उत्पादीतिाचे

विमा हक्क अदीता करणे कठीण झा े. त्याि भर म्हणूि, गंभीर आताराच्या पॉव सीबाबि, गंभीर

आतार कोणत्या आतारांिा म्हणायचे याबाबि ्पटटिा िव्हिी. िैद्यकीय विमा उद्योगासाठी
इ ेक्ट्रोविक िाटा सांभाळणे सुद्धा अिघि बि े होिे.
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विमाकिे, सेिा प्रदीतािे, टीपीए आवण रुग्णा ये आवण विमा करणाऱ्या
यांच्यािी

ोकांच्या िक्रारी,

गोंधळ दीतू र करण्यासाठी आयआरिीए सारख्या विविध सं्िा, सेिा प्रदीतािे,

रुग्णा ये, चेंबर ऑफ कॉमसथ अँि इंि्ट्रीची िैद्यकीय सल् ागार सवमिी या साऱ्यांिी एकत्र
येऊि िैद्यकीय विम्यासाठी काही प्रमाणाि प्रमाणीकरण करण्यासाठी एकत्र आ े. सिांच्या
सामंत्यािर आधावरि आयआरिीएिे 2013 सा ी िैद्यकीय विम्याबाबि मागथदीतिथक सूत्रे तारी
के ी.

आिा ही मागथदीतिथक सूत्रे खा ी

गोटटींच्या प्रमाणीकरणासाठी मागथदीतिथि दीते िाि:

1. सिथत्र िापरल्या ताणाऱ्या विमा संज्ञांच्या व्याख्या
2. गंभीर आतारांच्या व्याख्या

3. रुग्णा य खचथ भरपाई पॉव सींच्या बाबिीि खचािूि िगळण्याच्या गोटटींची यादीती
4. विमा हक्क फॉम्सथ आवण पूिथ अवधकृिि फॉमथ
5. वब ांचे ्िरूप

6. रुग्णा यांचा रुग्ण मुिीचा अहिा

7. टी पी ए, विमाकिे आवण रुग्णा ये यांच्यािी

प्रमाण करार

8. ििीि पॉव सीतसाठी आयआरिीएआय वमळिण्यासाठी प्रमाण फाई
फोमेट

िैद्यकीय सेिा प्रदीतािे आवण विमा उद्योग यांच्या सेिांची गुणित्ता सुधारण्यािी

अँि युत

ही एक मोठी

पायरी ठर ी आहे आवण आरोग्य आवण िैद्यकीय विमा संबंधी अिथपूणथ मावहिी वमळिण्यासाठी
सुद्धा याची मदीति होई .
C. रुग्णा य भरिी भरपाई उत्पादीति
भारिाि, भरपाई आधावरि िैद्यकीय विमा पॉव सी अगदीती सामान्शय आवण सिाि ता्ि विक ी

ताणारी िैद्यकीय विमा पॉव सी आहे . ऐिीच्या दीतिकाि पीएसयुत किू ि वदीत ी गे े ी

मे विक् ेम पॉव सी म्हणते सिाि पवह े प्रमाण िैद्यकीय उत्पादीति होिे आवण बऱ्याच
काळासाठी बाताराि उप ब्ध अस े े िे एकमे ि उत्पादीति होिे . हे उत्पादीति, काही वकरकोळ
बदीत

करूि िेगिेगळ्या विमाकत्यांद्वारे विविध ब्रँि िािांिी विपणि के े ताि अस े िरी,

मे विक् ेम आतही दीते िािी

सिावधक विक ी ताणारी िैद्यकीय विमा पॉव सी आहे .

रुग्णा य खचथ भरपाई उत्पादीतिांमुळे व्यिींचे रुग्णा य भरिीच्या प्रसंगाि होणाऱ्या खचापासूि
संरक्षण वमळिे . बऱ्याच बाबिीि, या पॉव सी रुग्णा य भरिीच्या पूिीचे आवण काही िंिरचे

वदीतिस सुद्धा संरक्षण वदीत े तािे, मात्र रुग्णा य भरिीिी संबंवधि िसणारे खचथ िगळ े
तािाि.

असे संरक्षण ‘भरपाई आधारािर’ म्हणते रुग्णा य भरिीच्या दीतरम्याि झा ेल्या खचाचा बराच

भाग ककिा सिथ भागा ा संरक्षण पुरि े तािे. याची िु िा ‘फायदीता आधावरि’ संरक्षणाच्या
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िु िेि करायची झा ी िर, याि विमा पॉव सीमध्ये उधृि केल्यािु सार एखादीती घटिा
घिल्यासच फायद्याची रक्कम अदीता के ी तािे. (तसे, रुग्णा य भरिी, गंभीर आताराचे

विदीताि, ककिा भरिीचा प्रत्येक वदीतिस) आवण त्याचा झा ेल्या प्रत्यक्ष खचािी काहीही संबध
ं
िसिो.

उदीताहरण
रघूच्या छोट्या कुटु ं बाि त्याची पत्िी आवण 14 िषांचा मु गा आहे . त्यािे कुटु ं बािी
सदीत्यासाठी विमा कंपिीकिू ि प्रत्येकी रुपये 1
पॉव सी घेि ी आहे ,

ाखाचे व्यविगि संरक्षण दीते णारी मे विक् ेम

त्यांच्यापैकी प्रत्येका ा रुग्णा य भरिी झाल्यास एक

रुपयांपयंिच्या िैद्यकीय खचाचा परिािा वमळिो.

दयदीतय विकाराचा झटका आल्यािे रघु ा रुग्णा याि भरिी करािे
ाख इिके आ .े प् ॅि संरक्षणािु सार विमा कंपिीिे 1

रुपये 25000 ्ििुःच्या वखिािूि भरािे

प्रत्येक

ाग .े िैद्यकीय वब

ाख

1.25

ाख अदीता के े आवण रघु यांिा उिथवरि

ाग े.

भरपाई आधावरि मे विक् म
े पॉव सीची मुख्य िैविटट्ये खा ी िपिी ाि वदीत ी आहे ि,
संरक्षणाच्या मयादीतांमधी

िैविटट्ये, िगळण्याच्या ता्िीच्या गोटटी ककिा फायदीते ककिा काही

िाढीि गोटटी प्रत्येक विमाकत्याद्वारे विपणि केल्या ताणाऱ्या उत्पादीतिांिा

ागू होऊ िकिाि.

विद्यार्थ्यांिा असे सुचि े तािे की खा ी वदीत ेल्या गोटटी उत्पादीतिांसब
ं ंधी ढोबळ कल्पिा यािी
म्हणूि वदीतल्या आहे ि आवण त्यािे एखाद्या विविटट विमाकत्याच्या उत्पादीतिाबाबि अवधक

मावहिी हिी असल्यास िी करूि घ्यािी. त्याचबरोबर त्यािे िापरल्या ताणाऱ्या िैद्यकीय
संज्ञांच्या बाबि ्ििुः ा तागृि ठे िािे.
1. आंिररुग्ण रुग्णा य भरिी खचथ
भरपाई पॉव सीसाठी, आतार /अपघाि यांच्यामुळे झा ेल्या रुग्णा य भरिीच्या खचाची
रक्कम वदीत ी तािे.

सिथ खचथ वदीत े ताि िाहीि आवण बहु िांि उत्पादीतिे संरवक्षि के े े खचथ सुविस््चि करिाि
याि सामान्शयिुः खा ी
i.

गोटटींचा समािेि होिो.:

रूग्णा या द्वारे वदीत ी गे े ी खो ी, वििास आवण िुिष
ु ा कक्ष. यामध्ये िुिुषा सेिा,
आरएमओ आकार, आयव्ही फ् ुइिस, रि संक्रमण / इंतेक्िि समायोति आकार
आवण ित्सम खचथ

ii. अविदीतक्षिा विभाग (आयसीयु) खचथ
iii. िल्यवक्रया िज्ञ, भू

िज्ञ, िॉक्टर, सल् ागार, वििेषज्ञ िुल्क

iv. भू , रि, ऑस्क्सति, िल्यवक्रया कक्ष आकार, िल्यक्रीया उपकरणे,
v. औषधे,
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vi. िायव सीस, केमोिेरपी, रे वियोिेरपी
vii. िल्यवक्रयेच्या दीतरम्याि बसि ेल्या प्रो्िेवटक उपकरणांची ककमि, तसे पेसमे कर,
ओिोपेविक रोपण, इन्शरा कार्शियाक व्हॉल्व्ह, व्हॅ्क्यु र ्टे ण्टस्

viii. संबंधी प्रयोगिाळा / रोगविदीताि िपासण्या आवण उपचारांिी संबवं धि अन्शय िैद्यकीय
खचथ

ix. विमाधारकाच्या अियि रोपणाच्या संदीतभाि रुग्णा य भरिी खचथ (अियिाची ककमि)
िेहेमीच्या रुग्णा य भरिी खचथ भरपाई पॉव सी मध्ये रुग्णा याि 24 िासांपेक्षा अवधक राहािे

ाग े िर संरक्षण दीते िाि. मात्र, अिेक िल्यक्रीयांच्या िैद्यकीय िंत्रज्ञािाि आवण उपचार

पद्धिी मध्ये झा ेल्या बदीत ांमुळे रुग्णा य भरिी आि्यक िसिे. आतका

िे केअर

पद्धिींमुळे त्या वििेष िे केअर केंद्रांमध्ये ककिा रुग्णा यांमध्ये पार पिल्या तािाि. िोळ्यांची

ि्त्रवक्रया, केमोिेरपी; िायव सीस इत्यादीती िे केअर ि्त्रवक्रया या प्रकाराि मोििाि आवण
ही यादीती िाढि आहे . त्यासुद्धा पॉव सीच्या अंिगथि संरवक्षि केल्या तािाि.

भारिाि बाह्य रुग्णांिा वदीत े ताणारे संरक्षण खूप मयावदीति आहे , अिी खूप कमी उत्पादीतिे

आहे ि ज्याि ओ पी िी साठी संरक्षण वदीत े तािे. असे अस े िरी काही अिा विमा पॉव सी
आहे ि ज्या बाह्य रुग्ण उपचार, आवण िॉक्टरांच्या भेटी, िेहेमीच्या िैद्यकीय िपासण्या िें ट
आवण औषधांचे खचथ अिा संबंवधि िैद्यकीय खचथ यांच्या साठी संरक्षण दीते िाि.
2. रुग्णा य भरिीच्या पूिीचे आवण िंिरचे खचथ
i.

रुग्णा य भरिी पूिीचे खचथ

रुग्णा य भरिी एक िर िाििीची असू िकिे ककिा योतिापूिथक के े ी असू िकिे.

रुग्णािे तर योतिापूिथक ि्त्रवक्रया करूि घेण्याचे ठरि े िर रुग्णा य भरिी पुिी
काही खचथ होऊ िकिाि.
व्याख्या
आयआरिीए िैद्यकीय विमा प्रमाणीकरण मागथदीतिथक सूत्रे, रुग्णा य भरिी-पूिथ खचाची
व्याख्या खा ी

प्रमाणे करिाि.:

विमाधारक व्यिी ा रुग्णा याि भरिी करण्यापूिी
a) असे िैद्यकीय खचथ ज्या

गेचच झा े े िैद्यकीय खचथ, मात्र,:

क्षणांसाठी रुग्णा ा रुग्णा याि भरिी करणे भाग पि ,े आवण

b) आंिररुग्ण रुग्णा य भरिी विमा हक्क, अिा रुग्णा य भरिीसाठी विमा कंपिीची संमिी
असिे .
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रुग्णा य भरिी पूिीचे खचथ, िपासण्या, औषधे , िॉक्टरांचे िुल्क इत्यादीती असू िकिाि.
असे खचथ रुग्णा य भरिीिी संबंवधि असिी
तािाि.

िर िैद्यकीय पॉव सी अंिगथि संरवक्षि के े

ii. रुग्णा य भरिी प्चाि खचथ
रुग्णा याि काही काळ काढल्यािंिर, बहु िांि बाबींमध्ये प्रकृिी सुधारणा आवण अिु ििथि
यांच्यािी संबवं धि खचथ असिाि.
व्याख्या
विमाधारक व्यिीच्या रुग्णा य मुिीच्या िाबििोब िंिर झा े े खचथ, मात्र:
a) असे िैद्यकीय खचथ त्याच स््ििीसाठी झा े अस े पावहतेि ज्यासाठी विमाधारक व्यिी ा
रुग्णा याि भरिी के े होिे, आवण

b) आंिररुग्ण भरिी विमा हक्क, अिा रुग्णा य भरिीसाठी विमा कंपिीची संमिी असिे.
रुग्णा य भरिी प्चाि खचथ मुिी िंिरच्या ठराविक वदीतिसांच्या का ािधीि झा े े सुसंगि
खचथ अस े पावहतेि आवण िे विमा हक्काचा भाग समत े तािी .

रुग्णा य भरिीिंिर मुिीप्चाि खचथ औषधे, िॉक्टरांकिू ि पुिराि ोकि, इत्यादीती ्िरुपाि

अस े पावहतेि. असे खचथ रुग्णा याि ज्या कारणासाठी उपचार घेि े त्याच्यािी संबंवधि
अस े पावहतेि आवण िैद्यकीय पॉव सी अंिगथि संरवक्षि अस े पावहतेि.

प्रत्येक विमाकत्यािुसार रुग्णा य भरिी पूिथ आवण मुिी प्चाि खचाचा का ािधी बदीत ि

अस ा आवण िो पॉव सी मध्ये सुविस््चि के ा अस ा िरी, सामान्शयिुः का ािधी भरिी पूिी
िीस वदीतिस आवण मुिी िंिर साठ वदीतिस असिो.

भरिी पूिथ आवण मुिी प्चाि खचथ, पॉव सी च्या अंिगथि अिु मि के ेल्या एकूण रक्कमे चा
भाग असिो.

a) वििासी रुग्णा य भरिी
हा फायदीता तरी सिथसामान्शय पॉव सीधारकांद्वारे घेि ा ताि िस ा िरी, व्यविगि

िैद्यकीय पॉव सीच्या िरिुदीतींमध्ये रुग्णा याि भरिी ि होिा घरीच घेि ेल्या िैद्यकीय
उपचाराचा खचथ दीते ण्याची िरिुदीत असिे. मात्र, यासाठी अट अिी असिे की रुग्णाचा
आताराचे ्िरूप रुग्णा याि भरिी करण्या तोगे अस े िरी त्याची िारीवरक स््ििी

रुग्णा याि भरिी करण्यातोगी िसिे ककिा रुग्णा याि भरिी करण्यासाठी तागा
उप ब्ध िसिे .
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या संरक्षणा बाबि िेहेमी िीि िे पाच वदीतिसांचे तादीता विधाि असिे, याचा अिथ असा की
पवहल्या िीि ककिा पाच वदीतिसांचा खचथ विमाधारका द्वारे के ागे ा पावहते. त्याचबरोबर हे

संरक्षण,काही तुिाट आवण दीतम, खोक ा, तु िाट मूत्ररोग, िेरायटीक कसड्रोम, िायवरया

आवण गॅ्ट्रोटायटीस, मधुमेह मे टी ास इवप ेप्सी, उच्च रिदीताब, इन्श् ुएन्शज़ा, खोक ा
आवण सदीती , िाप सिथप्रकारची हगिण, इत्यादीतीसाठी वििासी रुग्णा य भरिी संरक्षण
िगळण्याि आ े आहे .
b) सामान्शय अपिादीत
सामान्शय अपिादीतरुग्णा य भरिी भरपाई पॉव सीच्या अंिगथि काही िेहेमीचे अपिादीत
सांवगि े तािाि: आयआरिीएआयिे तारी के ेल्या वििेषिुः पवरविटट IV मध्ये िैद्यकीय
विम्याचे प्रामावणकरण करण्याच्या मागथदीतिथक ित्िांमध्ये सुचि ेल्या िपिी ािी

अपिादीतांिर आधावरि आहे ि. विद्यार्थ्यांिी आयआरिीएआयच्या िेब साईटिर उप ब्ध
असणाऱ्या मागथदीतिथक ित्िांची मावहिी करूि घ्यािी.

आपण याची िोंदीत घेि ी पावहते की यापैकी कोणिे ही अपिादीत माफ के े गे े ककिा काही
िाढीि अपिादीत घाि े गे े िर फाई

करा आवण िापरा मधी

मान्शय अटीिु सार घाि े

ताऊ िकिाि ि िे ग्राहक मावहिीपत्र आवण पॉव सी मध्ये ्ििंत्रपणे िमूदीत के े े अस े
पाहीतेि.
i.

आधीपासूि अस े े आतार

सिथ व्यविगि प् ॅिमधूि हे िेहेमीच िगळ े े असिाि कारण अन्शयिा विस््चि आतारा ा
संरक्षण दीते ण्यासारखे होई

आवण यािूि मोठी तोखीम विमाकत्या ा घ्यािी

ागे .

िैद्यकीय पॉव सी घेिािा पूिी अस ेल्या रोगांचा इविहास/दीतु खापिी याबाबि महत्िाचे
प्रकटि प्रत्येक विमाधारक व्यिीिे मावहिी दीते णे आि्यक असिे. यामुळे विमाकत्या ा
विम्याचा प्र्िाि ्िीकारण्याचा विणथय घेिा येिो.
व्याख्या
आयआरिीएच्या प्रमाणीकरण मागथदीतिथक सूत्रांिुसार, पूिी अस े े आतार म्हणते
“अिी कोणिीही स््ििी आतार ककिा दीतु खापि ककिा संबंवधि स््ििीची िुम्हा ा अस े ी
क्षणे आवण/ककिा िुमचे झा े े रोगविदीताि आवण/ककिा विमाकत्या द्वारे पवह ी पॉव सी

दीते ण्यापूिी 48 मवहिे ज्यासाठी िुम्हा ा िैद्यकीय सल् ा/उपचार घ्यािा

ाग ा असे .”

यासाठी अपिादीत असिो: कोणिीही पूिी अस े ी स््ििी ती पॉव सी मध्ये विस््चि के ी
असे

ि त्याच्या/विच्या विमाकत्या कंपिी सोबिच्या सििच्या 48 मवहन्शयांच्या संरक्षणा िंिर

पुन्शहा वदीतसूि आल्यास.
1. िति वियंत्रण उपचार /उत्पादीतिे/सेिा
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2. चटमा/कॉन्शटॅ क्ट

ेन्शसेस/श्रिण यंत्रे इत्यादीती

3. दीतािांच्या उपचारांचे खचथ ज्याि रुग्णा य भरिी अपेवक्षि िसिे
4. हामोि पुिबथदीत

5. गृह-भेट िुल्क

6. िंध्यत्ि/अंविक िंध्यत्ि/कृवत्रम गभथधारणा
7.

ठ्ठपणा ( ठ्ठपणा विकृिी सह) उपचार

8. मािवसक आवण सायकोसोमेवटक आतार

9. अपििथि िुटीसाठी सुधारणात्मक ि्त्रवक्रया
10.

ैंवगक संबध
ं ाद्वारे पसरणाऱ्या आतारांिरी

11. दीतािा पििाळणी खचथ

उपचार

12. भरिी / िोंदीतणी िुल्क

13. मुल्यांकि / रोग विदीतािासाठी रुग्णा य भरिी
14. ज्यासाठी रुग्णा याि भरिी करािे

ाग े ककिा ज्या रोगाचे विदीताि आ े त्याच्यािी

संबंवधि िस ेल्या अन्शिेषण/उपचाराचा खचथ

15. तेव्हा एखाद्या रुग्णाचे रे ट्रो व्हायरस आवण/ककिा एचआयव्ही/एड्सस इत्यादीतीसाठी
विदीताि के े तािे आवण/ककिा प्रत्यक्ष पणे ककिा अप्रत्यक्षपणे िसे

क्षाि आ े िर

त्यासाठीचे खचथ

16. ्टे म से

इम्प् न्शँ टे िि/ि्त्रवक्रया आवण साठिणूक

17. युद्ध आवण आस्ण्िक संबवं धि कारणे

18. िोंदीतणी िुल्क, प्रिेि िुल्क, फोि, टे व स्व्हति िुल्क, साबण इत्यादीती अ-िैद्यकीय
खचथ

19. कोणिाही विमा हक्क दीताख

वदीतिसांचा प्रिीक्षा का ािधी
रुग्णा य भरिी झाल्यास हे

करण्यापूिी पॉव सी सुरु झाल्यापासूि सामान्शयिुः 30
ागू होिो. असे अस े िरी हा वियम अपघािसाठी

ागू होि िाही.

उदीताहरण
मीरा यांिी रुग्णा य भरिीच्या घटिेि खचापासूि संरक्षण वमळिण्यासाठी िैद्यकीय विमा
पॉव सी घेि ी होिी. पॉव सीच्या विधािाि सुरुिािीचा प्रिीक्षा का ािधी 30 वदीतिसांचा वदीत ा
होिा.

दीतु दीतैिािे, पॉव सी घेिल्यािंिर 20 वदीतिसांिी, वमरा यांिा म ेवरया झा ा आवण त्यांिा 5
वदीतिसांसाठी रुग्णा याि भरिी करािे

ाग .े त्यांिा रुग्णा याचे, मोठे वब

भरािे

ाग े.

तेव्हा त्यांिी विमा कंपिीकिू ि विमा हक्काची मागणी के ी , िे व्हा रुग्णा य भरिी 30
वदीतिसांच्या प्रिीक्षा का ािधीच्या आधी झाल्यािे कंपिीिे विमा हक्क िाकार ा.
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i.

प्रिीक्षा का ािधी: ज्या रोगांचे उपचार विविटट पद्धिीिे पुढे ढक िा येिाि आवण
वियोवति करिा येिाि, त्यांच्यासाठी प्रिीक्षा का ािधी

ागू होिाि. उत्पादीतिाच्या

प्रकारािु सार, मोिीकबदीतू , कमी गंभीर ्िरूपाची प्रो्टे टची अवििृद्धी, मावसक
अवि्त्रािासाठी ककिा फायब्रोईिसाठी गभाियाची वपििी काढणे, हर्शिया,
अन्शििृद्धी, तन्शमिुः अंिगथि रोग, भगंदीतर, मुळव्याध, सायिोसायटीस, मुत्रािायािी

खिा काढणे, गाऊट आवण संवधिाि, िृद्धपणािी संबंवधि ओ्टीओअर्थ्रायवटस,
ओ्टीओपोरोसीस यांच्यासाठी एक/दीतोि/चार िषांचा का ािधी वदीत े ा असिो.
c) संरक्षणाचे उप ब्ध पयाय
i.

व्यविगि संरक्षण
एखादीती व्यिी त्याच्या सोबि त्याच्या कुटु ं बा ा सुद्धा म्हणते, पत्िी, अि ब
ं ूि

असणारी मु े अि ंबूि असणारे आई-ििी , अि ब
ं ूि असणारे सासू सासरे ,
अि ंबूि असणारी भािंिे विमा संरक्षण दीते ऊ िकिे . काही विमाकिे, ज्यांिा संरक्षण

पुरिायचे अिा वकिी अि ब
ं ूि व्यिी असाव्याि यािर मयादीता घा ि िाहीि. असा
प्रत्येक अि ंबूि असणारा व्यिी एकाच विमा पॉव सीच्या अंिगथि त्या व्यिीसाठी

वििि ेल्या ्ििंत्र विमा रक्कमे साठी संरवक्षि करिा येिो. अिा संरक्षणाच्या
बाबिीि, पॉव सी च्या अंिगथि संरवक्षि के े ी व्यिी पॉव सी चा ू असण्याच्या

काळाि त्याच्यासाठी विमा आ्िावसि के ेल्या रक्कमेच्या इिकीच ता्िीिता्ि
रक्कमे िर विमा हक्क सांगू िकिो. प्रत्येक विमाधारक व्यिीच्या िय आवण विमा

आ्िावसि रक्कम आवण अन्शय काही दीतर्शि्चीिीचा घटक असल्यास त्यािर आधावरि
विमा हप्िा आकार ा तािो.
ii. कौटु ं वबक फ् ोटर
कुटु ं ब फ् ोटर पॉव सी मध्ये असणारे , तोिीदीतार, अि ंबि
ू असणारी मु े, आई-ििी

यांिा एकच विमा आ्िावसि रक्कम दीते ऊ के ी तािे ती संपूणथ कुटु ं बासाठी िापरिा येऊ
िकिे .
उदीताहरण
एखाद्या चार तणांच्या कुटु ं बासाठी 5

ाख रुपयांची फ् ोटर पॉव सी घेि ी असे

िर,

पॉव सी च्या का ािधीि कुटु ं बाच्या एकापेक्षा अवधक सदीत्यांसाठी ककिा एकाच सदीत्याच्या
एका पेक्षा अवधक विमा हक्क रक्कम दीते ऊ िकिे. मात्र या सिांची रक्कम एकवत्रि रुपये 5
ाखांपेक्षा अवधक असू िकि िाही. साधारणिुः विम्यासाठी प्र्िाविि कुटु ं बाच्या सिाि मोठ्या

सदीत्याच्या ियािर आधावरि विमा हप्िा आकार ा तािो.
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या दीतोन्शही पॉव सींच्या अंिगथि असणारी संरक्षणे आवण अपिादीत सारखेच असिी . माफक
विमा हप्त्यामध्ये अवधक रक्कमे चा िैद्यकीय विमा घेऊि संपूणथ कुटु ं बा ा एकूण
रक्कमे साठी संरक्षण वमळू िकि असल्यािे कुटु ं ब फ् ोटर पॉव सी पॉव सी बातारपेठेि
अवधक

ोकवप्रय होि आहे ि.

d) खास िैविटट्ये
तु न्शया मे विक् ेम उत्पादीतिा मध्ये अस ेल्या सद्य भरपाई संरक्षणांमध्ये बदीत

आवण ििीि

मूल्य िर्शधि िैविटट्ये िाढिण्याि आ ी आहे ि. खा ी वदीत े ी सिथ िैविटट्ये सिथ

उत्पादीतिांमध्ये वदीत ी ताि िाहीि आवण विमा कत्या िु सार आवण उत्पादीतिािु सार त्यांच्याि
बदीत
i.

होिो याची िोंदीत घेि ी पावहते.

उप-मयादीता आवण रोग संबद्ध मयादीता

काही रोगांमध्ये रोगांिी संबद्ध मयादीता असिाि, उदीता. मोिीकबदीतू. त्यािी

काहींिा विमा

आ्िावसि रक्क्मे िी विगिीि खो ीचे भािे अिा उप-मयादीता असिाि, उदीता. खो ीचे
भािे प्रविवदीतििी विमा आ्िावसि रक्कमे च्या 1% आवण अविदीतक्षिा विभागाचे भािे विमा
आ्िावसि रक्कमे च्या 2%. वििि ेल्या खो ीच्या भाड्यािुसार अविदीतक्षिा विभाग
आकार, िल्यवक्रया कक्षा आकार आवण अगदीती िल्यवक्रया िज्ञाचे िुल्क हे सारे खो ीच्या

भाड्यािी तोि े तािे यामुळे अन्शय खचांिर सुद्धा मयादीता घाि ी तािे आवण त्यामुळे
एकूणच रुग्णा य भरिीचा खचथ कमी होिो.

ii. सहयोगी-रक्कम भरणे (को-पे म्हणूि प्रवसद्ध आहे )
सहयोगी रक्कम म्हणते िैद्यकीय विमा पॉव सीच्या अंिगथि अिी िरिूदीत असिे की विमा
हक्क रक्कमे च्या काही विविर्शदीतटट टक्केिारीमध्ये पॉव सीधारक/विमाधारकाद्वारे उच

ा

ताणारा खचाचा िाटा असिो. सहयोगी रक्कमे मुळे विमा आ्िावसि रक्कम कमी के ी
ताि िाही.

याच्यामुळे अिी खात्री के ी तािे की विमाधारक त्याचे पयाय वििििािा सािधपणे
विििे

आवण एकूणच रुग्णा य भरिीचे खचथ ्ििुःहू ि कमी करे .

iii. ितािटी योग्य
िैद्यकीय विमा पॉव सी अंिगथि अिी िरिूदीत असिे की भरपाईच्या पॉव सींच्या बाबिीि
विविटट रक्कमे साठी विमाकिा तबाबदीतार िसे

आवण रुग्णा य रोख पॉव सींच्या

बाबिीि विमाकत्यािे फायद्याची रक्कम दीते ण्यापूिी विविटट वदीतिस/िास पूणथ आ े े अस े
पावहतेि. ितािटी योग्य विम्यामुळे विमा आ्िावसि रक्कम कमी होि िाही.
ही ितािटीची रक्कम प्रवििषी, प्रवितीिि ककिा प्रविघटिा
ितािट

ागू होई

हे विमाकत्यांिी विस््चि करािे
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ागिे .

ागू होिे का आवण वकिी

iv. काही ििीि अपिादीत घा ण्याि आ े आहे ि आवण िंिर िे आयआरिीएआय द्वारे
प्रमावणि करण्याि आ े आहे ि:

 अिु िांविक आतार आवण ्टे म से

रोपण /ि्त्रवक्रया.

 रोगविदीतािासाठी आवण ककिा सीपीएपी, सीएपीिी, इंफ्युति पम्प इत्यादीती

कोणत्याही प्रकारचे बाह्य आवण अवधक वटकणारे िैद्यकीय / अ-िैद्यकीय साधि,
िुिुषा सावहत्य तसे िॉकर, कुबड्या, पट्टे , कॉ सथ, कॅप्स, ्प् ींटस, ् ीन्शग्स,

ब्रेसेस, ्टॉककग्त इत्यादीती, मधुमेहींसाठी पादीतत्राणे, ग् ुकोवमटर / िमामीटर आवण
संबंवधि ित्सम ि्िू आवण त्याचबरोबर कोणिे ही िैद्यकीय सावहत्य ते िंिर घरी
िापर े तािे इत्यादीती.

 रूग्णा या द्वारे आकार े ताणारे कोणत्याही प्रकारचे सेिा िुल्क, अवधभार, प्रिेि
िुल्क

 िॉक्टरांच्या गृह भेटी िुल्क, रुग्णा य भरिीच्या पूिी आवण प्चाि पवरचावरका
ठे िल्यास त्यांचे िुल्क

v. विभागिार विमा हप्िा
साधारणिुः, विमा आ्िावसि व्यिीचे िय आवण आ्िावसि रक्कम यािर आधावरि विमा

हप्िा अि ंबूि असिो. काही विविटट विभागांमध्ये तादीता विमा हप्िा विस््चि करण्याि

आ ा आहे , उदीता. काही विमाकत्यांिी काही उत्पादीतिांसाठी वदीतल् ी आवण मुंबई हे सिावधक
विमा हप्िा विभाग बिि े आहे ि.

vi. पूिी अस््ित्िाि असे ेल्या रोगांसाठी संरक्षण
वियंत्रण गरतांिुसार, पूिी अस््ित्िाि असणारे आतार चार िषांचा प्रिीक्षा का ािधी सह

आधी िगळ े गे े होिे. काही उच्च िगथ उत्पादीतिांमध्ये हा का ािधी 2 ककिा 3 िषांपयंि
कमी करण्याि आ ा आहे .
vii. ििीकरण क्षमिा
काही विमाकत्यांद्वारे दीतीघथका ीि ििीकरण क्षमिा दीते ण्याि आ ी होिी. आिा, सिथ
पॉव सींसाठी आयआरिीएआयद्वारे िी बंधिकारक करण्याि आ ी आहे .
viii. िे केअर िल्यवक्रयांसाठी संरक्षण
िैद्यकीय विज्ञािािी प्रगिीमुळे मोठ्या प्रमाणाि ि्त्रवक्रया िे केअर या प्रकाराि आल्या

आहे ि. पूिी केिर साि िल्यवक्रया िे केअर च्या अंिगथि येि असि – मोिीकबदीतू, िी आवण
सी, िायव सीस, केमोिेरपी, रे िीयोिेरपी,

ीिोट्रीप्सी आवण टॉन्शसी ेक्टोमी. आिा

यामध्ये 150 पेक्षा अवधक िल्यक्रीयांची भर पि ी आहे आवण त्यांची संख्या िाढि आहे .
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ix. पॉव सी पूिथ िपासणीची रक्कम
पूिी संभाव्य ग्राहकांद्वारे िैद्यकीय िपासणीची रक्कम भर ी ताि असे. आिा प्र्िाि

अंि ेखिासाठी ्िीकार ा गेल्यास विमाकिा ही रक्कम परि दीते िाि, ही रक्कम 50%
पासूि 100% टक्क्यांपयंि बदीत िी असिी. आिा आयआरिीएआय द्वारे हे सुद्धा बंधि
कारक करण्याि आ े आहे की िैद्यकीय िपासणीच्या वकमाि 50% रक्कम विमाकत्यािे
वदीत ी पावहते.

x. रुग्णा य भरिी पूिथ आवण प्चाि संरक्षणाचा का ािधी
बहु िांि विमाकत्यांद्वारे त्यांच्या उच्च िगथ उत्पादीतिांसाठी रुग्णा य भरिीच्या पूिी आवण
मुिी प्चाि संरक्षण 60 आवण 90 वदीतिसांपयंि संरक्षण पुरि े तािे . काही विमाकिे या
खचािासुद्धा, अवधकिम मयादीता ठे िि
ू विमा हक्क रक्कमेच्या टक्केिारीिी तोििाि.
xi. िाढीि संरक्षणे
विविध ििी िाढीि संरक्षणे ज्यांिा, अॅि–ऑिसंरक्षणे असे म्हणिाि. त्यापैकी खा ी
प्रमाणे आहे ि:

 मािृत्ि खचथ संरक्षण : वकरकोळपॉव सींमध्ये पूिी मािृत्ि खचथ संरक्षण वदीत े ताि िसे
मात्र आिा बहु िांि विमाकिे, विविध प्रिीक्षा का ािधींसह असे संरक्षण दीते ऊ करिाि.

 गंभीर आतार संरक्षण: ज्या आतारांचा तीिा ा धोका होऊ िकिो आवण ज्यांचे

उपचार महागिे असिाि त्यांच्यासाठी उच्च िगथ पॉव सींमध्ये पयाय म्हणूि हे संरक्षण
उप ब्ध असिे .

 विमा आ्िावसि रक्कम पुिभथरण : विमा हक्क अदीता केल्यािंिर विमा आ्िावसि

रक्कम (ती विमा हक्क वदीतल्यािंिर कमी होिे ) विचे तादीता विमा हप्िा भरूि मूळ
आ्िावसि रक्कमे इिके पुिभथरण होऊ िकिे.

 ‘आयुष’ साठी संरक्षणआयुिेदीत-योग-युिािी-वसद्ध-होवमओपॅिी : काही पॉव सी मध्ये

एकूण रुग्णा य खचाच्या काही टक्केिारीि आयुष उपचारांसाठीच्या खचा ा संरक्षण
दीते ण्याि येिे.

xii. मूल्य िर्शधि संरक्षणे
काही भरपाईच्या उत्पादीतिांमध्ये मूल्य िर्शधि संरक्षणांचा समािेि होिो त्यांची यादीती खा ी
वदीत ी आहे .याचे फायदीते प्रत्येक संरक्षणाच्या बाबि पॉव सी ा तोि ेल्या सूचीमध्ये

विस््चि के ेल्या मयादीते ि वदीत े तािाि ते एकूण आ्िावसि रक्कमे च्या पेक्षा अवधक असि
िाहीि.
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 बाह्य रुग्ण संरक्षण:आपल्या

हे मावहि आहे की भारिािी

िैद्यकीय विमा उत्पादीतिे

बहु िांिी आंिर-रुग्ण रुग्णा य खचासाठी संरक्षण दीते िाि. आिा काही कंपन्शया उच्चिगथ योतिांसाठी बाह्य-रुग्ण खचासाठी सुद्धा मयावदीति संरक्षण दीते ऊ करिाि.

 रुग्णा य रोख:या योतिेि रुग्णा य भरिीच्या काळासाठी प्रविवदीतििी काही
ठराविक रक्कम ठराविक का ािधी साठी वदीत ी तािे. साधारणपणे याचा का ािधी 7

वदीतिसांचा असिो, या ा अपिादीत म्हणते 2/3 वदीतिसांची ितािट अस ेल्या पॉव सी.
अिा प्रकारे हा फायदीता िे व्हाच होिो तेव्हा रुग्णा य भरिीचा का ािधी ितािटीच्या

का ािधी पेक्षा अवधक असिो. हा फायदीता रुग्णा य खचाच्या विमा हक्कापेक्षा िेगळा

असिो पण एकूण विमा आ्िावसि रक्कमे च्या अंिगथि ककिा ्ििंत्र उप-मयादीते ि
असिो.

 बरे होण्याच्या का ािधीचा फायदीता:आतारपणामुळे आवण ककिा अपघािामुळे
रुग्णा य भरिीचा एकूण का ािधी 10 वदीतिसांपेक्षा िसे
अदीता के ी तािे.

 एखाद्या अियि प्रत्यारोपणाच्या घटिेि पॉव सी मधी

िर एक विस््चि रक्कम

अटी आवण ििींिुसार अियि

दीतात्याच्या खचाची रक्कम पॉव सी च्या अंिगथि वदीत ी तािे .

 रुग्णिावहका खचाची भरपाई:विमाधारक/विमाधारक व्यिीद्वारे रुग्णिाहीकेसाठी

के ा गे े ा खचथ, पॉव सीच्या पवरविटटामध्ये विस््चि केल्यािु सार विविटट मयादीते ि
परि के ा तािो.

 सहाय्यक व्यिीचे खचथ:रुग्णाच्या सहाय्यासाठी असणाऱ्या व्यिीचा रुग्णा य भरिी
दीतरम्याि होणारा अन्शि, प्रिास यासाठीचा खचथ यांपासूि संरक्षण वदीत े तािे. पॉव सी

च्या पवरविटटाि विस््चि के ेल्या मयादीते ि काही ठराविक रक्कम ककिा खचाची
रक्कम अदीता के ी तािे .

 कुटु ं बाची व्याख्या:काही िैद्यकीय विमा उत्पादीतिांमध्ये कुटु ं बाची व्याख्येि बदीत

झा े

आहे ि. पूिी विमा आ्िावसि प्रिम व्यिी, त्याचा/ची तोिीदीतार, अि ंबूि असणारी

मु े यांिा विमा संरक्षण वदीत े ताि असे. आिा अिा पॉव सी आल्या आहे ि ज्याि
आई-ििी

आवण सासू सासरे यांिा त्याच पॉव सी अंिगथि संरक्षण दीते िा येिे.
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D. टॉप-अप संरक्षणे आवण उच्च ितािटीच्या विमा योतिा
टॉप-अप संरक्षण या ा उच्च ितािटी चा विमा असेही म्हट े तािे . आंिरराटट्रीय बातारािी
अिेक

ोक उच्च सह-योगदीतािाच्या ककिा संरक्षण िस ेल्या रोगांच्या रोगांसाठी ककिा

उपचारांसाठी च्या विम्यावििाय टॉप-अप संरक्षण विकि घेिाि. मात्र भारिाि, टॉप-अप
संरक्षणे सुरु करण्याचे महत्िाचे कारण म्हणते पूिी अस े ा मोठी रक्कम आ्िावसि
करणाऱ्या योतिांचा अभाि, ते कारण आिा रावह े े िाही. बराच दीतीघथकाळ िैद्यकीय विमा

पॉव सी अंिगथि आ्िावसि रक्कम रुपये 500000 पयंिच होिी. ज्या ा कोणा ा अवधक
संरक्षण हिे असे त्या ा दीतोि पॉव सी घ्याव्या

ागि आवण दीतु प्पट विमा हप्िा भरािा

ागे.

याच्यामधूि विमाकत्यांद्वारे टॉप-अप पॉव सींचा विकास के ा गे ा, ज्या विमाधारका ा
मोठ्या रक्कमे साठी आ्िावसि करिाि आवण विस््चि रक्कमे पेक्षा अवधक फायदीता दीते िाि
(या ा रक्कमे ची मयादीता असे म्हणिाि).

कमी विमा हप्िा अस ेल्या मु भूि िैद्यकीय संरक्षण सोबि ही पॉव सी काम करिे आवण िी

िु िेिे माफक विमा हप्त्यािर वमळिे . उदीताहरणािथ, कंपिीिे विमा संरवक्षि के ेल्या व्यिी,
सुद्धा िाढीि संरक्षणासाठी टॉप-अप संरक्षण घेऊ िकिाि (पवहल्या पॉव सीची आ्िावसि
रक्कम मयादीता म्हणूि ठे िि)हे संरक्षण ्ििुः आवण कुटु ं बासाठी असू िकिे , ते महागड्या
उपचाराची िेळ दीतु दीतैिािे आ ीच िर उपयोगी पििे.

टॉप-अप पॉव सी च्या अंिगथि विमा हक्क वमळण्यासाठी, िैद्यकीय खचथ ितािटीच्या (ककिा
मयादीते च्या) पेक्षा अवधक अस ा पावहते. आवण उच्च ितािटीच्या योतिे अंिगथि वमळणारी
भरपाई, ितािटी पेक्षा अवधक अस ेल्या प्रत्यक्ष झा ेल्या खचथ इिकी वमळिे .
उदीताहरण
एक व्यिी त्याच्या कंपिी द्वारे रुपये 3
िर 10

ाखांसाठी संरवक्षि के ी गे ी आहे . िे िीि

ाख रुपयांची टॉप-अपपॉव सी घेऊ िक े आहे ि.

त्यांच्या एक रुग्णा य भरिीचा खचथ रुपये 5

ाख रुपये असे

ाखांच्या

िर, मूळ पॉव सी िीि

ाखांपयंि संरक्षण दीते ई . टॉप-अप पॉव सीच्या सहाय्यािे, उिथवरि रक्कम रुपये दीतोि

वदीत ी ताई .

टॉप-अप पॉव सी ्ि्िाि वमळिे आवण 10
रुपयांच्या िर घेि ेल्या 10

ाख रुपयांच्या एका पॉव सीची ककमि िीि

ाख

ाख

ाख रुपयांच्या टॉप-अप पॉव सीच्या ककमिी पेक्षा खूप ता्ि

असे .
ही संरक्षणे व्यविगि आवण कुटु ं ब आधारािर उप ब्ध आहे ि. आतच्या बातारपेठेि प्रत्येक
कुटु ं ब सदीत्यासाठी ्ििंत्र विमा आ्िावसि रक्कम ककिा संपूणथ कुटु ं बासाठी िापर ी ताणारी
एकच विमा आ्िावसि रक्कम दीते ऊ के ी तािे .
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टॉप-अप योतिेि तर प्रत्येक रुग्णा य भरिीच्या प्रसंगाि ितािटीची रक्कम पार करणे
आि्यक असे

िर त्या ा आपत्ती आधावरिउच्च ितािटी चा िैद्यकीय विमा असे म्हणिाि.

याचा अिथ असा की िरी

वदीत ेल्या उदीताहरणाि, प्रत्येक विमा हक्काची रक्कम रुपये 3

ाखांपेक्षा अवधक असाय ा पावहते.

मात्र ज्या टॉप-अप योतिांमध्ये ितािटीची रक्कम पॉव सी च्या का ािधीि एकापेक्षा अवधक

रुग्णा य भरिीच्या प्रसंगािूि पार के े ी चा िे त्या ा भारिीय बाताराि गोळाबेरीत
आधावरि ितािटीचा िैद्याकीय विमा ककिा सुपर टॉप-अप संरक्षण असे म्हणिाि. याचा अिथ
असा की िरी
िी 3

उदीताहरणाि, प्रत्येक विमा हक्काची रक्कम एकत्र करण्याि येिे आवण तेव्हा

ाखांपेक्षा अवधक तािे िे व्हा टॉप-अप संरक्षणािूि विमा हक्क रक्कम वमळणे सुरु होिे .

रुग्णा य भरिी खचथ भरपाई च्या बहु िेक साऱ्या अटी आवण ििी आवण अपिादीत या
उत्पादीतिांिा

ागू होिाि. काही बातारांमध्ये तेिे आधारभूि िैद्यकीय संरक्षण सरकारद्वारे

दीते ण्याि येिे, िे िे विमाकिे सामान्शयिुः टॉप-अप संरक्षणेच दीते िाि.
E. ज्येटठ िागवरक पॉव सी
या योतिेिूि ज्या

ोकांिा विविटट ियािंिर विमा संरक्षण िाकार े गे े होिे (म्हणते, िय

िषे 60 िंिर) त्यांच्यासाठी ियार करण्याि आल्या आहे ि. याचे संरक्षण आवण अपिादीत यांची
रचिा बहु िांिी रुग्णा य भरिी खचथ विम्या सारखीच के ी गे ी आहे .
ज्येटठ व्यिींच्या आतारांिर वििेष

क्ष दीते ऊि संरक्षण आवण प्रिीक्षा का ािधी यांची योतिा

के ी आहे . यासाठी प्रिेिाचे बहु िांिी िय 60 च्या िंिरचे असिे आवण त्या आयुटयभर

ििीकरण करिा येिाि. विमा अ्िावसि रक्कम रुपये 50000 िे रुपये 500000 पयंि असिे.
काही आतारांसाठी प्रिीक्षा का ािधी िेगिेगळा असिो. उदीता.: एखाद्या विमाकत्याचा मोिीकबदीतू
साठी 1 िषाचा प्रिीक्षा का ािधी असे
िकिो.

िर दीतु सऱ्या विमाकत्यासाठी िो दीतोि िषांचा असू

त्याचबरोबर काही आतारांसाठी एखाद्या विमाकत्याचा प्रिीक्षा का ािधी काहीही िसे

िर

दीतु सऱ्या विमाकत्याचा प्रिीक्षा का ािधी असू िकिो. उदीताहरणािथ: काही विमाकत्यांच्या प्रिीक्षा
का ािधीच्या यादीतीि सायिोसायटीस िसिे िर काही अन्शय विमाकत्यांच्या यादीतीि प्रिीक्षा
का ािधीच्या विधािाि िे समाविटट असिे .

काही पॉव सीं मध्ये पूिी अस््ित्िाि अस ेल्या रोगांसाठी प्रिीक्षा का ािधी ककिा मयादीता
घाि े ी असिे. रुग्णा य भरिीच्या पूिथ ककिा प्चाि खचथ रुग्णा य विमा हक्काच्या

रक्कमे च्या टक्केिारीि ककिा उप-मयादीते ि, यापैकी ता्ि अस े ी रक्कम अदीता के ी तािे.

काही पॉव सींमध्ये ठराविक भरपाई च्या योतिांप्रमाणे विविर्शदीतटट का ािधीि बसणारा 30/60
वदीतिसांच्या ककिा 60/90 वदीतिसांच्या का ािधीि झा े े खचथ ग्राह्य धर े तािाि.

आयआरिीएआयिे ज्येटठ िागवरक अस ेल्या विमाधारकांसाठी खास िरिुदीती केल्या आहे ि:
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1. ज्येटठ िागवरकांिा दीते ऊ करण्याि आ ेल्या विमा उत्पादीतिांचा विमा हप्िा माफक,
न्शयाय्य, पारदीतिथक आवण आधीच ताहीर के े ा असे .

2. विमा हप्त्यापेक्षा अवधक अंि ेखि अवधभार
ेखी

्िरुपाि

कळि े

ताई

ाि ा ताणार असे

आवण

अिा

िर विमाधारका ा

प्रकारच्या

अवधभारासाठी

पॉव सीधारकाची पॉव सी तारी करण्यापूिी विविटट मान्शयिा घेि ी ताई .

3. सिथ विमाकिे आवण टीपीए यांच्याद्वारे ज्येटठ िागवरकांच्या िैद्यकीय विम्यासंबध
ं ी, विमा
हक्क आवण िक्रारींचे वििारण करण्यासाठी ्ििंत्र व्यि्िा विमाण के ी ताई .
F. सुविस््चि फायदीता संरक्षणे –रुग्णा य रोख, गंभीर आतार
िैद्यकीय विमा पॉव सी च्या बाबि विमाकात्या ा असणारी सिाि मोठी तोखीम म्हणते
पॉव सी च्या फायद्यांचा अिाि्यक आवण अिातिी फायदीता घेणे. रुग्ण िैद्यकीय विम्याच्या
संरक्षणा खा ी आहे असे समतल्यािंिर िॉक्टर, िल्यवक्रया िज्ञ, आवण रुग्णा ये त्या ा
िको इिके उपचार दीते ण्याचा प्रयत्ि करिाि. िे रुग्णा यािी
रोगविदीताि आवण प्रयोगिाळा िपासण्या कराय ा

वििास िाढििाि, अिाि्यक

ाििाि आवण अिाप्रकारे उपचारांचा खचथ

अिाि्यक रकमे पयंि िाढििाि. विमाकत्याच्या खचािर होणारा आणखी महत्िाचा पवरणाम
म्हणते िैद्यकीय खचाि सिि होणारी िाढ, ती िेहेमी वमळणाऱ्या विमा हप्त्याच्या रक्कमे पेक्षा
अवधक असिे.

यािर िोध े े उत्तर म्हणते विस््चि फायदीता संरक्षण. विमाधारका ा पुरेसे संरक्षण दीते ि

असिािाच, सुविस््चि फायदीते संरक्षण विमाकत्या ा माफक का ािधीसाठी पिणारी
पॉव सीची ककमि ठरिण्यास मदीति होिे . या उत्पादीतिांि, साधारणिुः प्रत्येक प्रणा ीिी
िेहेमी कराव्या

ागणाऱ्या उपचारांची यादीती के े ी असिे , तसे ईएिटी, ऑप्िाल्मो ॉती,

ऑब््टे वरक्स आवण गायिॅकॉ ॉती, इत्यादीती आवण या प्रत्येकासाठी अवधकिम अदीता करण्याची
रक्कम पॉव सी मध्ये वदीत े ी असिे .

यामध्ये विमाधारका ा त्या विविटट उपचारांसाठी वकिी खचथ करािा

ाग ा याचा विचार ि

करिा विस््चि रक्कम विमा हक्काची रक्कम म्हणूि वमळिे . या प्रत्येक उपचारासाठी दीते य
पॅकेत चा आकार सामान्शयिुः िी पवरस््ििी हािाळण्यासाठी आि्यक आवण माफक खचाचा
अभ्यास करूि ठरि े ी रक्कम असिे .
या पॅकेत आकाराि खा ी

प्रमाणे सिथ गोटटींचा समािेि के े ा असिो.:

a) खो ीचे भािे ,
b) िज्ञांचे िुल्क,
c) रोग विदीताि,
d) औषधे,

e) रुग्णा य भरिीच्या पूिथ आवण प्चाि खचथ इत्यादीती.
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उत्पादीतिािु सार या पॅकेतआकाराि आहार, िाहि खचथ, रुग्णिावहका खचथ इत्यादीतींचा सुद्धा
समािेि असू िकिो.

या पॉव सी हािाळण्यासाठी अत्यंि सोप्या असिाि कारण केिळ रुग्णा य भरिीचा पुरािा
आवण पॉव सी अंिगथि त्या आताराचा अंिभाि या गोटटी विमा हक्क प्रवक्रया करण्यासाठी
पुरेिा असिाि.

काही उत्पादीतिे सुविस््चि फायदीते संरक्षणा सोबि दीतै िंवदीति रोख फायदीता यांिाही तोििाि.
यामध्ये अंिभूि
थ होणाऱ्या उपचारांची यादीती उत्पादीतिािी
200 पयंि असू िकिे.

उपचारांच्या व्याख्ये िुसार 75 पासूि

पॉव सीमध्ये ििे िस ेल्या िल्यवक्रया /उपचारांसाठी सुविस््चि रक्कम अदीता करण्याची
िरिूदीत के े ी असिे. मात्र िेिटी पॉव सी अंिगथि विमा आ्िावसि रक्कमे च्या मयादीते ि विमा
हक्क अदीता के े तािाि.

काही सुविस््चि फायदीते विमा योतिा खा ी प्रमाणे आहे ि:
 रुग्णा य दीतै िंवदीति रोख विमा योतिा
 गंभीर आतार विमा योतिा

1. रुग्णा य दीतै िंवदीति रोख पॉव सी
a) प्रविवदीतिस रक्कमे ची मयादीता
रुग्णा य रोख संरक्षणामध्ये विमाधारक व्यिी ा रुग्णा य भरिीच्या प्रत्येक वदीतिसासाठी
विस््चि रक्कम अदीता के ी तािे. प्रविवदीतििी संरक्षणाची रक्कम (उदीताहरण म्हणूि) रुपये

1500 िे रुपये 5000 ककिा त्यापेक्षाही अवधक इिकी असू िकिे . प्रविवदीतिस पॉव सीसाठी
दीते ण्याच्या दीतै िंवदीति रक्कमेिर अवधकिम मयादीता आतारािुसार आवण पॉव सीच्या
का ािधीिु सार ठरिे , िी सामान्शयिुः िार्शषक पॉव सी असिे .
b) रक्कम अदीता करण्याचे वदीतिस.
या पॉव सी च्या काही प्रकारांमध्ये, ज्या आतारासाठी उपचार घ्यायचे त्याची ि वकिी

वदीतिसांची रोख रक्कम द्यायची यांची तोिणी के े ी असिे . उपचारांची यादीती आवण
त्यांच्यासाठी वकिी काळ रुग्णा य वििास करािा

ागे

यांची िपिी िार मावहिी

वदीत े ी असिे ज्यामुळे प्रत्येक प्रकारच्या िल्यवक्रया/आतारासाठी दीतै िंवदीति रोख
फायद्यािर मयादीता घाि ी तािे .

c) ्ििंत्र संराक्षण ककिा िाढीि संरक्षण
काही विमाकिे रुग्णा य दीतै िंवदीति रोख पॉव सी ्ििंत्र पॉव सी म्हणूि दीते ऊ करिाि िर

काही विमाकिे वियामीय भरपाई पॉव सी साठी िाढीि संरक्षण म्हणूि दीते िाि. या पॉव सी
मुळे विमाधारका ा अदीता के ी ताणारी रक्कम विस््चि असल्यामुळे प्रासंवगक खचथ भरूि
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काढण्यासाठी मदीति करिाि कारण िी रक्कम विस््चि असिे आवण िी उपचारांच्या

खचािी विगिीि िसिे . याच्यामुळे भरपाई आधावरि िैद्यकीय विम्यािर आधावरि
वमळा ेल्या संरक्षणावििाय अवधक रक्कम वमळू िकिे .
d) पुरिणी संरक्षण
या पॉव सी िेहेमीच्या रुग्णा य खचाच्या पॉव सीं साठी सहाय्यक होऊ िकिाि कारण
त्या ्ि्ि असिाि आवण प्रासंवगक खचांसाठी आवण त्याच बरोबर भरपाई पॉव सी च्या

अंिगथि अपिादीत, सहयोगी रक्कम इत्यादीती साठी ते खचथ दीते िा येि िाहीि त्यासाठी सुद्धा
भरपाई दीते िाि.

e) या संरक्षणाचे अन्शय फायदीते
विमाकत्याच्या दृटटीकोिािूि, या योतिेचे अिेक फायदीते आहे ि, कारण, िी ग्राहका ा

समतािूि सांगण्यास सोपी असिे आवण त्यामुळे अवधक विक ी तािे. रुग्णा य भरिीच्या

काळासाठी ते प्रविवदीतििी ते प्रत्यक्ष खचथ होिाि त्यासाठी अदीता के ी ताि असल्यािे िी
िैद्यकीय महागाई ा मागे टाकिे . त्याच बरोबर अिी विमा संरक्षणे आवण त्यांचे विमा हक्क
यांचा ्िीकार करणे खूप सोपे असिे .
2. गंभीर आतार पॉव सी
या उत्पादीतिा ा भयंकर आतार संरक्षण ककिा आघाि िुिष
ु ा संरक्षण असे म्हट े तािे.
विज्ञािािी

प्रगिीमुळे,

ोक आिा ककथरोग, मेंदीतूविकार आवण दयदीतय रोग इत्यादीती काही

मोठ्या आतारािूि बरे होि आहे ि.पूिीच्या काळाि या रोगांमुळे मृत्यूच ओढि ा असिा.
त्यािही, अिा मोठ्या रोगािूि िाचल्यािंिर आयुमथयादीता सुद्धा िाढ ी आहे . मात्र, अिा
मोठ्या आतारािूि िाचण्यासाठी खूप खर्शचक उपचार करािे
उपचारांिंिरही तगण्याचे खूप खचथ असिाि. त्यामुई
आर्शिक सुरक्षा धोक्याि येिे

a) गंभीर आतार पॉव सी म्हणते यादीतीिी
मोठी रक्कम दीते ण्याची िरिूदीत असिे .

b) िी खा ी

ागिाि आवण

गंभीर आतारामुळे व्यिीची

गंभीर आताराचे विदीताि झाल्यास एकरकमी

प्रमाणे विक ी तािे:

 एक ्ििंत्र पॉव सी म्हणूि ककिा

 काही िैद्यकीय विमा पॉव सींिर िाढीि संरक्षण म्हणूि ककिा
 काही तीिि विमा पॉव सींिर िाढीि संरक्षण म्हणूि

भारिाि, गंभीर आतार फायदीते तीििा विमा कत्यांकिू ि तीिि विमा पॉव सींिर पुरिणी
म्हणूि दीतोि प्रकारािी

संरक्षणे म्हणूि दीते ऊ के ी तािाि – गविमाि सीआय फायदीता योतिा

आवण ्ििंत्र सीआय फायदीता योतिा. तेव्हा हे फायदीते विक े तािाि िे व्हा आ्िावसि
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आतारांची सुविस््चि व्याख्या आवण चांगल्या प्रकारचे अंि ेखि हे अत्यंि महत्िाचे असिाि.

गोंधळ कमी करण्यासाठी, आयआरिीए िैद्यकीय विमा प्रमाणीकरण मागथदीतिथक सुत्रांद्वारे 20
सिाि गंभीर आतारांच्या व्याख्या प्रमावणि करण्याि आल्या आहे ि. (कृपया िेिटी अस े े
पवरविटट पहा).

मात्र, पॉव सी दीते िािा विपरीि विििीच्या िक्यिा (बहु िांि िेळा ज्या

ोकांिा काही त्रास

होण्याची िक्यिा असिे िेच हा विमा घेिाि) खूप ता्ि असिाि आवण प्र्िािकांच्या
प्रकृिीची स््ििी िीट िपासणे महत्िाचे असिे . सध्या पुरेिी मावहिी िसल्यािे, गंभीर आतार
योतिा पुिर्शिमा करणाऱ्यांच्या मावहिीिर आधावरि असिाि.

c) गंभीर आतार म्हणते असे मोठे आतार ज्यांच्यामुळे केिळ रूग्णा यासाठी खूप ता्ि
खचथ करािे

ागि िाहीि िर, त्यांच्यामुळे अपंगत्ि येऊ िकिे , अियि गमिािे

िकिाि, उत्पन्शिािर पाणी सोिािे
दीतीघथकाळ िुिुषा करािी

ागिे .

ागू

ागू िकिे आवण रुग्णा य मुिी िंिरही

d) गंभीर आतार पॉव सी िेहेमी रुग्णा य खचथ भरपाई पॉव सीिर िाढीि संरक्षण म्हणूि

घेण्याची विफारस के ी तािे ., ज्यामुळे पॉव सीच्या अंिगथि वमळणारी भरपाई मु े
ज्या कुटु ं बािी

सदीत्या ा असा आतार झा ा आहे त्यांच्यािरी

होण्यास मदीति होिे .

आर्शिक ओझे कमी

e) विमाकत्यांिु सार आवण उत्पादीतिािु सार संरक्षण वदीतल्या ताणाऱ्या गंभीर आतार
बदीत िाि:

 विविटट िीव्रिे चे ककथरोग
 अक्यूट म्योकािीया

इंफाकथिि

 करोिरी आटथ री सतथरी

 दयदीतयाच्या झािापा बाळािे (हाटथ व्हॉल्व्ह वरप् ेसमेंट)
 विविटट िीव्रिे चा कोमा
 रे ि

फेल्युअर

 कायम्िरूपी


क्षणे दीते णारा मेंदीतूचा झटका

महत्िाचे अियि/बोि मॅरो प्रत्यारोपण

 मल्टीप

्क् र
े ोवसस

 मोटर न्शयुरोि रोग

 ्िायूंचा कायम्िरूपी अधांगिायू

 मोठ्या अपघािामुळे कायम्िरूपी अपंगत्ि
गंभीर आतारांची यादीती ििीच राहि िाही िी िाढि असिे. काही आंिरराटट्रीय

बातारपेठेि विमाकिे पवरस््ििींचे िगीकरण ‘मूळ’ आवण ‘िाढीि’या प्रकारे करिे , अगदीती
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अल्झायमसथ सारख्या स््ििी सुद्धा संरवक्षि केल्या तािाि. काहीिेळा, ‘प्राणघािक रोग’
सुद्धा संरक्षणासाठी अंिभूि
थ के े तािाि अिािच त्यांचा विमा हप्िा खूप ता्ि असिो.

f) बहु िांि गंभीर आताराच्या पॉव सी आताराचे विदीताि झाल्यास एक मोठी रक्कम अदीता

करिाि, काही पॉव सी मात्र अिा असिाि की त्या रुग्णा य खचाच्या भरपाईच्या
्िरुपाि संरक्षण पुरििाि. काही उत्पादीतिे, रुग्णा य भरिी खचासाठी भरपाई आवण
पॉव सी मध्ये वदीत ेल्या गंभीर रोगाचे विदीताि झाल्यास मोठी रक्कम एकरक्कमी अदीता
केव या तािे.

g) गंभीर आतार पॉव सी िेहेमी 21 िे 65 या ियोगटािी

व्यिींिा उप ब्ध असिे.

h) या पॉव सींच्या अंिगथि दीते ऊ के े ी रक्कम खूप मोठी असिे याचे प्रािवमक कारण

म्हणते या पॉव सीमुळे अिा प्रकारच्या रोगांिी तोि ेल्या दीतीघथका ीि उपचारांमुळे
येणारा आर्शिक भार सोसिा येण्याची क्षमिा वमळाय ा हिी.

i) या पॉव सींच्या अंिगथि साधारणपणे विमा आ्िावसि रक्कमे च्या 100% रक्कम गंभीर
रोगाचे विदीताि झाल्यािंिर वदीत ी तािे. काही बाबिीि भरपाईची रक्कम पॉव सीच्या
अटी आवण ििी आवण रोगाची िीव्रिा यांच्यािर अि ंबि
ू विमा आ्िावसि रक्कमे च्या
25% िे 100% पयंि बदीत िी असिे .

j) सिथ गंभीर आतार पॉव सींमध्ये एक प्रमाण अट वदीतसूि येिे िी म्हणते, पॉव सी सुरु
झाल्यािंिर 90 वदीतिसांचा प्रिीक्षा का ािधी आवण आताराचे विदीताि झाल्यािंिर

वतिंि राहण्याचा का ािधी 30 वदीतिस असिो. वतिंि राहण्याचे विधाि यासाठी

घाि े े असिे की या फायद्याकिे मृत्यूचा फायदीता या अिािे ि बघिा “वतिंि

राहण्याचा फायदीता ” या प्रकारे बवघि े तािे म्हणतेच, गंभीर आतारािंिरच्या कठीण
अिचणीं िर माि करूि वतिंि राहण्यासाठी हा फायदीता वदीत ा तािो.
k) ज्यांिा गंभीर आतार पॉव सी घ्यायची आहे अिा 45 िषांिरी
किक िैद्यकीय चाचण्यांिा सामोरे तािे

व्यिींिा अवििय

ागिे. या पॉव सीमध्ये अस े े प्रमाण

अपिादीत िैद्यकीय विमा उत्पादीतिांमध्ये अस ेल्या अपिादीतांसारखेच असिाि, िैद्यकीय
सल् ा घेण्याि ककिा त्याचे पा ि करण्याि ककिा प्रिीक्षा का ािधी टाळण्यासाठी
िैद्यकीय उपचार घेण्याि उिीर करणे हे सुद्धा विविटट प्रकारे िगळ े आहे .

l) विमाकिा विमाधारका ा कोणत्याही एका संरवक्षि आतारासाठी केिळ एकदीताच
भरपाई दीते ई

ककिा काही ठराविक िेळा रक्कम दीते ऊ करे . कोणत्याही विमाधारक

व्यिीसाठी एकदीता पॉव सी अंिगथि भरपाईची रक्कम वदीतल्यािंिर पॉव सी बंदीत होई .
m) गंभीर आतार पॉव सी समूहांिा वििेषिुः कॉपोरे ट क्षेत्रािी
त्यांच्या कमथचाऱ्यांसाठी पॉव सी घेिाि.
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कंपन्शयांिावदीत ी तािे ज्या

G. दीतीघथका ीि िुिष
ु ा विमा
आत, आयुमथयादीता िाढल्यामुळे िृद्ध

ोकांची तगािी

संख्या िाढि आहे . िृद्ध होि ताणाऱ्या

ोकसंख्येमुळे तगभराि, दीतीघथका ीि विम्याचे महत्ि िाढि आहे . िृद्ध

ोकांिा दीतीघथका ीि

िुिुषेची गरत असिे आवण ज्यांिा कोणत्याही प्रकारचे अपंगत्ि आ े आहे अिा व्यिींिा सुद्धा
दीतीघथका ीि िुिुषेची आि्यकिा असिे . दीतीघथका ीि म्हणते ते ्ििुःची कोणाच्या िरी

सहाय्यावििाय योग्य प्रकारे काळती घेऊ िकि िाहीि आवण ज्यांची प्रकृिी भविटयाि खूप
सुधारणार िाही अिांच्यासाठी विविध प्रकारचे व्यविगि ककिा िुिुषेची सेिा.
दीतीघथका ीि िुिूषेसाठी दीतोि प्रकारच्या योतिा आहे ि.:
a) पूिी रक्कम भर ेल्या योतिा ज्या आरोग्यपूणथ विमाधारकाकिू ि त्यांच्या भविटयािी
िैद्यकीय खचांसाठी खरे दीती के े ी पॉव सी आवण

b) तेव्हा विमाधारका ा दीतीघथका ीि सेिच
े ी गरत असिे अिा िाििीच्या गरतेच्या
योतिा ज्या एक मोठी रक्कम भरूि खरे दीती केल्या तािाि.

अपंगत्िाची िीव्रिा (आवण अपेवक्षि वतिंि राहाण्याचा का ािधी) यािर फायद्याची रक्कम
ठरिे . भारिीय बातारपेठेसाठी दीतीघथका ीि उत्पादीतिे अद्याप विकवसि व्हायची आहे ि.
भविटय आरोग्य पॉव सी
पूिी रक्कम भर ेल्या योतिांमधी

पवह ी योतिा म्हणते सािथतविक क्षेत्रािी

चार साधारण

विमा कंपन्शयांिी भविटय आरोग्य पॉव सी 1990 मध्ये विपणि के ी, या पॉव सीद्वारे मुळाि
विमाधारक व्यिीच्या वििृत्ती िंिर आरोग्याची काळती घेिा येिे, या पॉव सीसाठी िो त्याच्या

उत्पादीतक काळाि विमा हप्िे भरिो. हे तीिि विमा पॉव सी घेण्यासारखे आहे फि िी मृत्यूच्या
ऐिती भविटयािी

िैद्यकीय खचांिा संरक्षण दीते िे.

a) विफिथ मे विक् ेम
ही पॉव सी वभन्शि प्रकारची ककिा भविटयािी

मेविक् ेम पॉव सी आहे ती मे विक् ेम

पॉव सी प्रमाणेच संरक्षण दीते िे. प्र्िािक या पॉव सीसाठी त्याच्या ियाच्या 25 िे 55 या
काळाि केव्हाही तोि ा ताऊ िकिो.
b) वििृत्तीचे िय
िो वििृत्तीचे िय 55 िे 60 च्या दीतरम्याि विििू िकिो मात्र त्यांच्यामध्ये चार िषांचे ्पटट

अंिर अस े पावहते. पोल्सी वििृत्तीचे िय म्हणते विमाधारकािे प्र्िाि ्िीकारिािा
वििि े े आवण पवरविटटाि विविर्शदीतटट केल्यािुसार पो ीस मध्ये वदीत े ा फायदीता सुरु
करण्यासाठी वदीत े े िय. हे िय पुढे ढक िा येि िाही.
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c) वििृत्ती पूिथ का ािधी
वििृत्ती पूिथ िय म्हणते प्र्िाि ्िीकारल्यापासूि पवरविटटाि वदीत ेल्या पॉव सीच्या
वििृत्तीचे ियापयंिचा का ािधी. या का ािधीि विमाधारक

ागू असे

त्यािु सार अिेक

विमा हप्िे ककिा एकच हप्िा भरे . विमाधारका ा एकच हप्िा भरणे ककिा अिेक हप्िे
भरणे हे दीतोन्शही पयाय असिाि.
d) पॉव सी िांबविणे

एखाद्यािेळी विमाधारक मरण पाि ा ककिा वििृत्तीच्या ियापुिी योतिेिूि अं ग काढू ि घेऊ
इस्च्छि असे

ि कोणिाही विमा हक्क यापूिी दीताख

के ा गे ा िसे

िर पॉव सी

अंिगथि योग्य प्रकारचा विमा हप्त्यांचा परिािा वदीत ा तािो. पॉव सीच्या ििीकरणासाठी

उिीर झाल्यास त्याचे सयुविक कारण असल्यास विमा हप्िा भरण्यासाठी 7 वदीतिसांचा
सि ि का ािधी वदीत ा तािो.
e) असाईिमेंट
ही योतिा पॉव सी असाईिमेंट करण्यास परिािगी दीते िे.
f) अपिादीत
भविटयािी

िैद्यकीय विमा पॉव सी असल्यािे पॉव सीमध्ये पूिी अस ेल्या रोगांसाठी, 30

वदीतिसांचा प्रिीक्षा का ािधी आवण मेविक् ेम मध्ये असल्याप्रमाणे विविर्शदीतटट रोगांसाठी
पावहल्या िषाचा अपिादीत के े ा िाही. िकािु सार हे योग्यच आहे .
g) समूह विमा िैविध्य
ही पॉव सी समूहाच्या आधारािर घेिा येिे आवण त्या बाबिीि समूह सि ि सुद्धा उप ब्ध
होऊ िकिे.
H. वमश्र-उत्पादीतिे

काही िेळा, तीिि विम्यािी संबंवधि उत्पादीतिे िैद्यकीय विम्याच्या उत्पादीतिांबरोबर एकत्र के ी

तािाि. दीतोि विमाकिे एकत्र येऊि आवण सामंत्य करार करूि अवधक उत्पादीतिांचा प्रसार
करण्याचा हा एक चांग ा मागथ आहे .

िैद्यकीय अवधक तीिि संयुि उत्पादीतिे म्हणते तीिि विमा कंपिी द्वारे वदीत े ताणारे तीिि

विमा संरक्षण आवण साधारण विमा कंपिी आवण/ककिा ्ििंत्र िैद्यकीय विमा कंपिी यांचे
िैद्यकीय विमा संरक्षण यांचे वमश्रण करूि बि े ी उत्पादीतिे.

उत्पादीतिे दीतोि विमाकत्यांद्वारे संयुिपणे ियार के ी तािाि आवण दीतोन्शही विमाकत्यांच्या
विपणि व्यि्िांच्या माध्यमािूि विपणि
विमाकत्या कंपन्शयांमधी

के ी तािाि. ्िाभाविकपणे, यासाठी दीतोि

सामंत्याची गरत असे
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आवण सध्याच्या मागथदीतिथक ित्त्िांिुसार

असे सामंत्य केिळ एक तीिि विमाकिा आवण एक साधारण विमाकिा यांच्याि के े ताऊ
िकिे . अिा कंपन्शयांमधी

सामंत्याचा करार विपणि, पॉव सी सेिा प्रदीताि, आवण खचाचे

समाि िाटप आवण त्याचबरोबर पॉव सी सेिा प्रदीताि प्रमापके आवण विमा हप्िा वििरण
यासंबंधी अिा कंपन्शयांमधी

सामंत्याचा करार के ा पावहते. अिा सामंत्यासाठी

आयआरिीएआयची मान्शयिा घेण्यासाठी कोणत्याही एका विमाकत्यािे अतथ करािा
असा

करार

दीतीघथका ीि

असािा

आवण

काही

अपिादीतात्मक

पवरस््ििीि

ागिो.

आवण

आयआरिीएआयचे समाधाि झाल्यावििाय अिा प्रकारच्या करारािूि मुििा अिुमि के ी
ताणार िाही.

पर्पर सामंत्यािे दीतोि पैकी एक कंपिी प्रमुख विमाकिा म्हणूि पॉव सी सेिा गविमाि
करण्यािी

महत्िाची भूवमका अदीता करूि संयुि उत्पादीतिांिा आि्यक सेिा पुरिण्यासाठी

िक्की के ी ताऊ िकिे. प्रमुख विमाकिा अंि ेखि आवण पॉव सी सेिा गविमाि
करण्यासाठी महत्िाची भूवमका बतािू िकिे. मात्र, पॉव सीच्या कोणत्या भागािर पवरणाम
झा ा आहे हे

क्षाि घेऊि विमा हक्क प्रदीताि आवण ििथि रक्कम अदीता करणे या गोटटी संबंवधि

विमाकत्याद्वारे हािाळल्या तािाि.
'संयुि उत्पादीति' फाई

करा आवण िापरा मागथदीतिथक ित्त्िांिुसार सादीतर के े तािाि

्ििंत्रपणे अमन्शय के े तािाि. दीतोन्शही प्रकारच्या तोखमीसाठीचा विमाहप्िा घटक ्ििंत्रपणे

ओळखिा आ ा पावहते आवण पॉव सी धारका ा विक्रीपूिथ टप्प्याि आवण विक्री प्चाि
टप्प्याि आवण पॉव सी दीत्िािेत, विक्री मावहिी पत्रक यामध्ये ताहीर के े पावहते.

हे उत्पादीति ्ििंत्र विमा पॉव सी आवण समूह विमा या दीतोन्शहीसाठी दीते ऊ के े ताऊ िकिे.
मात्र, िैद्यकीय विम्याच्या फ् ोटर पॉव सीच्या बाबिीि विमा करण्यायोग्य ्िार्य आवण
असणारे अंि ेखि संकेि यांच्यािी संबद्ध िैद्यकीय विमा के ेल्या कुटु ं बािी
असणाऱ्या प्र्िािका ा िुद्ध मुदीति तीिि विमा मान्शय के ा तािो.

ागू

कमाििा सदीत्य

विमाधारका ा मुि पुिराि ोकि का ािधी उप ब्ध असिो आवण िो संयुि उत्पादीतिांिा एक
‘पूणथ’ उत्पादीति म्हणूि

ागू के ा तािो. मात्र, ‘संयुि उत्पादीतिािी ’ िैद्यकीय भाग

विमाधारकाच्या विििीिुसार संबवं धि साधारण/केिळ िैद्यकीय विमा कंपिीकिू ि ििीकरण
योग्य असिो.

संयुि उत्पादीतिांचे विपणि िेट विपणि व्यि्िा, मध्य्ि आवण दीतोन्शही विमाकत्यांचे संयुि
्ििंत्र आवण संयुि कॉपोरे ट प्रविविधी यांच्या माध्यमािूि के े ताऊ िकिे मात्र बँक रे फर

यंत्रणेच्या माध्यमािूि के े ताि िाही. असे अस े िरी, कोणत्याही एका विमाकत्याचे ककिा
कोणत्याही एका बातारपेठेचे अवधकृि िस े े या उत्पादीतिांचे मध्य्ि असू िकि िाहीि.

या उत्पादीतिांमध्ये दीतोि विमाकिे अंिभूि
थ आहे ि, प्रत्येक तोखीम दीतु सऱ्यापासूि अ ग आहे ,
विमा हक्क कोण प्रदीताि करे , विमाधारका ा उप ब्ध पयायािुसार दीतोन्शही उत्पादीतिांची
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ििीकरण क्षमिा ककिा केिळ एका संरक्षणाची ििीकरण क्षमिा, सेिा सुविधा इत्यादीती विविटट
प्रकटिे प्र्िािाि आवण विक्री सावहत्याि िमूदीत के े ी अस ी पावहतेि.

या व्यिसाया ा सेिा दीते णारी मावहिी िंत्रज्ञािाची सेिा खूपच भक्कम आवण अखंि असणे

आि्यक असिे कारण यामध्ये दीतोि विमाकत्यांमध्ये खूप मोठ्याप्रमाणाि मावहिीचे

एकत्रीकरण आवण आयआरिीएआयसाठी आि्यकिेिुसार मोठ्या प्रमाणाि मावहिीचे विमाण
होि असिे.
I. पॅकेत पॉव सी
पॅकेत ककिा संरक्षणाची छत्री, एका दीत्िािेताच्या माध्यमािूि संरक्षणाचे वमश्रण दीते िाि.
उदीताहरणािथ, विम्याच्या अन्शय व्यािसावयक िगांमध्ये, घरमा काची पॉव सी, दीतु कािदीताराची
पॉव सी, पॅकेत पॉव सी इत्यादीती असिाि, ज्या एकाच पॉव सी अंिगथि इमारिी, त्यािी

सावहत्य इत्यादीती एकाच पॉव सी च्या अंिगथि संरवक्षि करू इस्च्छिाि. अिा पॉव सी मध्ये
काही व्यविगि विमा ककिा दीते यिा संरक्षण सुद्धा समाविटट असू िकिाि.

पॅकेत पॉव सी मध्ये भरपाई पॉव सी सोबि गंभीर आतार संरक्षण आवण अगदीती तीिि विमा
पॉव सीआवण भरपाई पॉव सी सोबि दीतै िंवदीति रोख फायदीते यांचा सुद्धा समािेि असिो.

प्रिास विमा पॉव सी मध्ये, वदीत ी ताणारी पॉव सी सुद्धा पॅकेत पॉव सी असिे ज्याि केिळ
िैद्यकीय विमा िव्हे िर अपघािी मृत्यू/अपंगत्ि त्याचा बरोबर आतारपण/अपघािामुळे होंरे

िैद्यकीय खचथ, विमािाि पाठि ेल्या समाि हरिणे ककिा उविरा वमळणे, पारपत्र आवण
दीत्िािेत हरिणे, मा मत्ते साठी विसऱ्या बातूची दीते यिा / व्यविगि िु कसाि, सह

रवहि

होणे आवण अगदीती विमाि पळि े गेल्यास संरक्षण इत्यादीती गोटटी असिाि.
J. सूक्ष्म विमा आवण गरीब

ोकांसाठी िैद्यकीय विमा

सूक्ष्म-विमा खास करूि ग्रामीण आवण असंघटीि क्षेत्रािी

संरक्षणासाठी ियार के ेल्या असिाि. कमी उत्पन्शि गटािी

कमी उत्पन्शि गटािी
ोक

ोकांच्या

ोकसंख्येचा मोठा वह्सा

असिाि, आवण त्यांिा सामान्शयिुः िैद्यकीय सुरक्षा संरक्षण प्राप्ि िसिे. त्यामुळे, हे कमी मूल्य
असणारे उत्पादीति, परििणारा विमा हप्िा आवण फायदीता दीते णारे पॅकेतया

ोकांिा त्यां च्या

िेहेमीच्या तोखमींिा सामोरे ताऊि त्यांच्यापासूि संरक्षण वमळिण्याि सहाय्य करिे . सूक्ष्म
विमा आयआरिीए सूक्ष्म विमा विवियम 2005 द्वारे वियंवत्रि के े तािे .

ही उत्पादीतिे कमी विमा हप्त्यािर उप ब्ध असिाि आवण विमा आ्िावसि रक्कम आयआरिीए
सूक्ष्म-विमा विवियम, 2005 मध्ये म्हटल्यािु सार रुपये 30000 च्या खा ी असिे. अिी संरक्षणे

बऱ्याच िेळा विविध सामावतक सं्िांद्वारे ककिा अ-िासकीय सं्िांच्या द्वारे (एितीओ)
त्यांच्या सदीत्यांसाठी समूहाच्या आधारािर घेि ी तािाि. आयआरिीए ची ग्रामीण आवण

सामावतक क्षेत्रासाठीची किथव्ये सुद्धा असे सांगिाि की विमाकत्यांिी त्यांच्या पॉव सींपैकी
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सुविस््चि प्रमाणािी

पॉव सी सूक्ष्म-विमा म्हणूि विकल्या पाहीतेि ज्यायोगे विम्याचा वि्िार

सािथतविक क्षेत्रािी

कंपन्शयांिी समातािी

व्यापक होई .

खा ी वदीतल्या आहे ि:

गरीब िगासाठी विमाण के ेल्या दीतोि पॉव सी

1. ति आरोग्य विमा योतिा
ति आरोग्य विमा योतिेची िैविटट्ये खा ी प्रमाणे आहे ि:
a. समातािी

गरीब िगासाठी ्ि्ि िैद्यकीय विमा पुरिण्यासाठी ही पॉव सी ियार

करण्याि आ ी आहे .

b. याचे संरक्षण व्यविगि मे विक् ेम पॉव सी प्रमाणेच असिे . यामध्ये िाढि ताणारा बोिस

आवण िैद्यकीय िपासणीचे फायदीते अंिभूि
थ िसिाि.

c. ही पॉव सी व्यिी आवण कुटु ं बाच्या सदीत्यांिा उप ब्ध िसिाि.
d. ियोमयादीता पाच िे 70 िषांपयंि असिे.
e. िीि मवहन्शयांपासूि िे पाच िषापयंिची मु े सुद्धा याि संरवक्षि करिा येिाि मात्र, त्यांचे

एक ककिा दीतोन्शही पा क त्याचिेळी संरवक्षि अस े पावहतेि.

f.

प्रविव्यिी विमा आ्िावसि रक्कम रुपये 5000 पयंि मयावदीति असिे आवण दीते य विमा हप्िा
खा ी

कोटटकाि वदीतल्यािुसार असिो.

कोटटक 2.1
विमा आ्िावसि व्यिीचे िय

46 िषांपयंि

46-55

56-65

66-70

कुटु ं ब प्रमुख

70

100

120

140

तोिीदीतार

70

100

120

140

25 िषांपयंिचे मू

50

50

50

50

2+1

अि ंवबि

मू

प्रकारच्या 190

250

290

330

2+2

अि ंवबि

मू

प्रकारच्या 240

300

340

380

कुटु ं बासाठी
कुटु ं बासाठी


आयकर कायदीता क म 80 िी च्या अंिगथि विमा हप्िा कर सि िीस पात्र असिो.



पॉव सीसाठी सेिा कर

ागू िसिो.

2. सािथवत्रक िैद्यकीय विमा योतिा (युएचआयएस)
ही पॉव सी 100 ककिा त्यापेक्षा अवधक कुटु ं बांसाठी उप ब्ध आहे . गेल्या काही काळाि अगदीती
व्यविगि युएचआयएस पॉव सी तििे ा उप ब्ध करूि वदीतल्या गेल्या होत्या.
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फायदीते
सािथवत्रक िैद्यकीय विमा योतिेचे फायदीते खा ी

यादीती प्रमाणे आहे ि:

 िैद्यकीय खचाचा परिािा
रुग्णा य भरिीमुळे होणारे रुपये 30,000 पयंि चे खचथ पॉव सीच्या माध्यमािूि व्यिी ा
ककिा कुटु ं बा ा खा ी

उप-मयादीतांिुसार वदीत े तािाि.

कोटटक 2.2
िपिी

मयादीता

खो ी, वििासाचा खचथ

रुपये 150/- प्रिी वदीतिस

अविदीतक्षिा विभागाि भरिी केल्यास

रुपये 300/- प्रिी वदीतिस

िल्यवक्रयािज्ञ, भू िज्ञ, परामिथदीतािा, वििेषज्ञ िुल्क, रुपये
िुिुषा िुल्क

4,500/-

दीतु खापि

प्रिी

आतार/

भू , रि, ऑस्क्सति, िल्यवक्रया कक्ष िुल्क, औषधे , रुपये 4,500/- प्रिी आतार /
रोग विदीताि सावहत्य, आवण एक्स-रे , िायव सीस, दीतु खापि
रे वियोिेरपी, केमोिेरपी, पेसमे कर ची ककमि, कृवत्रम
्िायू इत्यादीती.

कोणत्याही एका आतारासाठी झा े ा एकूण खचथ

रुपये 15,000/-

 व्यविगि अपघाि संरक्षण
कुटु ं बािी

कमाित्या पुरुषाचा अपघािामुळे मृत्यू झाल्यास संरक्षण(पवरविटटाि िाि वदीतल्या

िु सार) रुपये 25000.
 अपंगत्ि संरक्षण

तर घराचा कमाििा पुरुष अपघािामुळे /आतारामुळे रुग्णा याि भरिी के ा गे ा िर

रुग्णा य भरिीच्या का ािधीसाठी रुपये 50/- प्रिी वदीतिस 3 वदीतिसांच्या प्रिीक्षा का ािधी
िंिर अवधकिम 15 वदीतिस पयंि वदीत े ताई .
 विमा हप्िा

कोटटक 2.3

घटक

विमा हप्िा

व्यिीसाठी

रुपये 365/- प्रवििषी

पाच तणांच्या कुटु ं बासाठी (पवह ी िीि मु े

रुपये 548/- प्रवििषी

साि तणांच्या कुटु ं बासाठी

रुपये 730/- प्रवििषी

धरूि)

(पवह ी िीि मु े िा अि ंबूि असणारे आई175

ििी

धरूि)

दीतावरद्रय रे षेखा ी
सि ि

कुटु ं बांसाठी विमा हप्त्यािी

दीतावरद्र्य रे षेखा ी

कुटु ं बांसाठी सरकार

विमा हप्त्याि सि ि दीते ऊ करे .

K. राटट्रीय ्िा्र्थ्य विमा योतिा
सरकारिे सुद्धा विविध िैद्यकीय योतिा राबिल्या आहे ि, त्यािी
ागू होिाि. िैद्यकीय फायदीते मोठ्या

काही विविटट राज्यांिा

ोकसंख्ये पयंि पोहोचािेि म्हणूि सरकारिे विमा

कंपन्शयांच्या सोबि राटट्रीय ्िा्र्थ्य विमा योतिा कायास्न्शिि के ी आहे . भारि सरकारच्या
कामगार आवण रोतगार मंत्रा याद्वारे दीतावरद्र्य रे षे खा ी

(बीपीए ) कुटु ं बांिा िैद्यकीय विमा

संरक्षण दीते ण्यासाठी आरएसबीिाय सुरु करण्याि आ ी आहे .
राटट्रीय ्िा्र्थ्य विमा योतिेची िैविटट्ये खा ी
a. दीतावरद्र्य रे षेखा ी
संरक्षण.

प्रमाणे आहे ि:

कुटु ं बासाठी कुटु ं ब फ् ोटर आधारािर एकूण रुपये 30000 विमा

b. पूिी अस््ित्िाि अस ेल्या रोगांिा संरक्षण.
c. रुग्णा य भरिी आवण िल्यक्रीयात्मक ्िरूपाच्या सेिा ज्या िे केअर आधारािर पुरिल्या
ताऊ िकिाि अिा िैद्यकीय सेिांसाठी संरक्षण.

d. अिु मि अस ेल्या सिथ िैद्यकीय सेिांसाठी रोख विरवहि संरक्षण.
e. ्माटथ कािथ ची िरिूदीत.
f. रुग्णा य भरिी पूिथ आवण प्चाि खचाची िरिूदीत.
g. प्रत्येक भेटीसाठी प्रिास भािे रुपये 100.
h. केंद्र आवण राज्य सरकार विमाकत्याकिे विमा हप्िा भरिे .
i.
j.

्पधात्मक दीतरांच्या आधारािर राज्य सरकार विमाकिा कंपिी वििििे.
ाभाधारका ा सािथतविक आवण खासगी रुग्णा यािूि वििि करण्याचे ्ििंत्र.

k. केंद्र आवण राज्य सरकार द्वारे 3:1 या प्रमाणाि विमा हप्िा भर ा तािो ज्याची प्रवि कुटु ं ब
अवधकिम रक्कम रुपये 565/- आहे .

l.
m.

राज्य सरकारांद्वारे योगदीताि:िार्शषक विमा हप्त्याच्या 25 टक्के आवण काही असल्यास
रुपये 750 च्या िरी

काही तादीता विमा हप्िा.

ाभधारकािे प्रवििषी िोंदीतणी िुल्क/ििीकरण िुल्क म्हणूि रुपये 30/- भरायचे

असिाि.

176

n. राज्य सरकार द्वारे प्रिासकीय मूल्य भर े तािे.
o. ्माटथ कािथ साठी प्रवि सदीत्य तादीता रक्कम रुपये 60/- उप ब्ध असे .
p. ्माटथ कािथ तारी केल्यािंिर पुढी

मवहन्शया िंिरच्या एक िारखे ा योतिा सुरु होई .

अिाप्रकारे , तर एखाद्या वतल्ह्याि ्माटथ कािथ फेबुिारी मवहन्शयाच्या कोणत्याही िारखे ा
तारी के े गे े िर योतिेची सुरुिाि 1 एवप्र

q. योतिा पुढी

पासूि होई .

31 माचथ पयंि चा ू राही . त्या वतल्ह्यासाठी िी योतिेची िेिटची िारीख

राही . अिा प्रकारे मध्यंिरीच्या काळाि तारी केल्या गे ेल्या कािांसाठी सुद्धा पुढी
िषीची 31 माचथ हीच िेिटची िारीख राही .

विमा हक्काचे प्रदीताि पवरविटटाि वदीत ेल्या टीपीए च्या ककिा विमा कंपिी च्या माध्यमािूि
के ी ताई . हक्क प्रदीताि िक्यिोिर यादीती मधी
विरवहि ्िरुपाि के े ताई .

रुग्णा यांच्या माध्यमािूि रोख

कोणिाही एक आतार म्हणते त्या आताराचा स ग का ािधी माि ा ताई

आवण

रुग्णा यािी मस ि केल्याच्या िेिटच्या िारखेपासूि 60 वदीतिसाि त्याचा पुिरुद्भि
झाल्यास िो अंिभूि
थ के ा ताई .
L. प्रधािमंत्री सुरक्षा वबमा योतिा
िु कत्याच ताहीर करण्याि आ ेल्या व्यविगि अपघािी मूत्यू आवण अपंगत्ि या ा विमा

संरक्षण दीते णारी पीएमएसबीिाय योतिेिे चांग ा प्रविसादीत वमळि ा आहे आवण या योतिेची
िैविटट्ये खा ी प्रमाणे आहे ि:

संरक्षणाची व्याप्िी : िय िषे 18 िे 70 मधी

सहभागी बँकािी

बचि खािेधारक यामध्ये

सहभागी होऊ िकिाि. भाग घेऊ इस्च्छणाऱ्या बँकांिी त्यांिा संरक्षण पुरिू इस्च्छणाऱ्या

कोणत्याही मान्शयिाप्राप्ि साधारण विमाकत्यािी करार के ा पावहते. कोणिीही व्यिी केिळ
एका बचि खात्याच्या आधारािर या योतिेि सहभागी होण्यासाठी पात्र असिे . आवण तर

त्यािे एका पेक्षा अवधक बँकांमध्ये िाि घाि े िर त्या ा तादीता फायदीता वमळि िाही आवण
तादीता भर े ा विमा हप्िा मात्र तप्ि के ा ताई . बँक खात्यासाठी आधार क्रमांक प्रिामी
केिायसी असे .

सहभागी होण्याचे पवरणाम / का ािधी : विमा संरक्षण का ािधी 1 तु ि िे 31 मे या का ािधी
साठी असे

ज्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रत्येक िषी 31 मे पयंि, ि सुरुिािीच्या िषी 31

ऑग्ट 2015 पयंि वििि ेल्या बचि खात्यामधूि ्ियं-िे वबट साठी ठराविक फॉमथ मध्ये
पयाय दीते णे आि्यक असे . या योतिेच्या सुरुिािी ा सहभागी होण्याचा का ािधी सरकार
द्वारे िीि मवहन्शयांिी म्हणतेच 30 िोव्हें बर, 2015 पयंि िाढि ा ताई .
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यािंिर पूणथ िार्शषक विमा हप्िा भरूि सहभागी होणे विविटट अटींिर िक्य होई .

पूिािु भिािर आधावरि सुधावरि अटींिर योतिा चा ू रावहल्यास अतथदीतार दीतीघथकाळासाठी िाि
घा ण्यासाठी /्ियं-िे वबट साठी पयाय दीते ई . ज्या व्यिी योतिेच्या बाहे र पििी
कोणत्याही क्षणी िरी

अटी

त्या

क्षाि घेऊि भविटयाि पुन्शहा सहभागी होऊ िकिाि. दीतरिषी

पात्र ठरणाऱ्या ििीि सहभागी ककिा सध्या पात्र अस ल्
े या पण सहभागी ि झा ेल्या व्यिी
योतिा चा ू असेपयंि भविटयािी

िषांि सहभागी होऊ िकिाि.

या विम्याच्या अंिगथि असणारे फायदीते खा ी प्रमाणे :
फायद्याचे कोटटक

विमा आ्िावसि रक्कम

मृत्यू

2

ाख रुपये

दीतोन्शही िोळे ककिा दीतोन्शही हािांचा ककिा पाय 2

ाख रुपये

ककिा एक िोळ्याची दृटटी ताणे आवण एका

हाि ककिा पाय गमािल्यािे संपूणथ आवण भरूि
ि येणारी हािी झाल्यास

एका िोळ्याची दृटटी ककिा एका हािाचा ककिा

पायाचा िापर यांची संपूणथ आवण भरूि ि

1

ाख रुपये

येणारी हािी झाल्यास

सहभागी होण्याची सुविधा एसएमएस, ईमे

ककिा व्यविगि भेटी द्वारे उप ब्ध आहे .

विमा हप्िा: प्रवििषी प्रवि सदीत्य रुपये 12/-. प्रत्येक िार्शषक संरक्षण का ािधीमध्ये 1 तूि

ा

ककिा त्यापूिी एक रक्कमी ‘्ियं िे वबट’च्या सुविधे द्वारे खािेधारकाच्या बचि खात्यािूि विमा
हप्िा िता के ा ताई . सहभागी बँका ज्या मवहन्शयाि ्ियं-िे वबटचा पयाय वदीत ा असे
मवहन्शयाि, िक्यिो प्रत्येक िषी मे मवहन्शयाि विमा हप्िा िता करिी
असणारी रक्कम त्याच मवहन्शयाि विमा कंपिी ा पाठििी .

आवण विमा कंपिी ा दीते य

िार्शषक विमा हक्कांच्या अिुभिािर आधावरि विमा हप्त्याचे पुिराि ोकि के े ताई
पाहोल्या िीि िषाि विमा हप्िा ि िाढिण्याचा प्रयत्ि के ा ताई .
संरक्षण समाप्िी : अपघािापासूि चे संरक्षण खा ी

त्या

आवण

प्रमाणे बंदीत होई :

1. सदीत्यािे ियाची 70 िषे पूणथ केल्यास (तिळच्या िाढवदीतििी असणारे िय) ककिा
2. बँकेिी

खािे बंदीत आल्यास ककिा विमा चा ू ठे िण्यासाठी खात्याि पुरेिी विल् क

िसल्यास ककिा

3. सदीत्य एकापेक्षा अवधक खात्यांमधूि संरवक्षि के ा गे ा असे
खात्या ाच संरक्षण वदीत े ताई
तप्ि के ा ताई .

आवण दीतु सरे संरक्षण बंदीत के े ताई
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िर केिळ एका

आवण विमा हप्िा

दीते य वदीतिांका ा पुरेिी विल् क खात्याि िसणे ककिा काही प्रिासकीय कारण अिा
कोणत्याही िांवत्रक कारणामुळे विमा संरक्षण बंदीत झा े िर िे संपूणथ िार्शषक विमा हप्िा प्राप्ि

झाल्यािंिर, घा ि
ू वदीत ेल्या अटींिु सार पुि्िावपि करण्याि येई . या का ािधीि विमा
संरक्षण प्र ंवबि असे

आवण िे पुि्िावपि करण्याचे सिथ हक्क विमा कंपिीच्या अखत्यारीि

असिी .

M. प्रधािमंत्री ति धि योतिा
बँकेिी
परििे

बचि आवण तमा खािी, पैसे पाठिणे, कतथ, विमा आवण वििृत्तीिेिि या गोटटीमध्ये

अिा पद्धिीिे भारिीय िागवरकांिा समाविटट करूि घेण्यासाठी भारिाचे पंिप्रधाि

िरें द्र मोदीती यांच्याद्वारे त्यांिी 15 ऑग्ट 2014 या वदीतििी के ेल्या ्ििंत्रिा वदीतिसाच्या

भाषणाि ताहीर के ेल्या घोषणेिुसार 28 ऑग्ट 2014 रोती आर्शिक समािेि अवभयाि सुरु
करण्याि आ .े या योतिेिे एका आठिड्याि अवधकिम बँकेची खािी उघिण्याचा तागविक
विक्रम िोंदीत ा आहे . अवधकिम
आहे .

ोकांिा बँक व्यि्िेमध्ये समाविटट करणे हा याचा उद्देि

बँकेच्या कोणत्याही िाखेि ककिा व्यािसावयक प्रविविधी (बँक वमत्र) केंद्राद्वारे खािे उघि े

ताऊ िकिे. पीएमतेिीिाय खािी िून्शय रक्कम भरूि सुरु करिा येिाि. मात्र खािे धारका ा
चेक बुक हिे असल्यास, त्या ा/वि ा वकमाि विल् कीचा विकष पूणथ करािा

ागे .

पीएमतेिीिाय योतिेचे वििेष फायदीते
1. तमा रक्कमे िर व्यात.
2. रुपये 1

ाख रक्कमेचा अपघाि विमा संरक्षण

3. कोणिीही वकमाि विल् क ठे िण्याची आि्यकिा िाही.
4. रुपये 30000/- चा तीिि विमा संरक्षण
5. संपूणथ भारिाि पैसे सहतपणे ह्िांिवरि करणे
6. सरकारी योतिांच्या

ाभधारकांिा या खात्यांमध्ये िेट फायदीता तमा के ा ताई .

7. खात्याचे कायथ सहा मवहिे समाधािकारक वरत्या चा ू असे
अिु मि के ी ताई .

िर ओव्हरड्राफ्ट सुविधा

8. वििृत्ती िेिि आवण विमा संरक्षण उत्पादीतिांची उप ब्धिा.
9. अपघािी विमा संरक्षण
10. 45 वदीतिसांिूि वकमाि एकदीता िापर े गे े पावहते असे रूपे िे वबट कािथ .
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11. प्रत्येक कुटु ं बासाठी केिळ एका खात्यािर रुपये 5000 ची ओव्हर ड्राफ्ट सुविधा, िक्यिो
कुटु ं बािी

मवह ेच्या खात्यािर.

13 मे 2015 यावदीतििी, 16,918.91 कोटी रुपयांच्या विल् कीसह 15.59 कोटी इिकी विक्रमी,
खािी उघि ी गे ी आहे ि. यािी

8.50 कोटी खािी िून्शय रक्कमेसह उघि ी गे ी आहे ि.

N. व्यविगि अपघाि आवण अपंगत्ि संरक्षण
आकस््मक अपघािाच्या घटिेि मृत्यू ककिा अपंगत्ि आल्यास व्यविगि अपघाि (पीए)

संरक्षण भरपाई दीते िे. या पॉव सीमध्ये िेहेमी अपघाि फायद्या बरोबर काही ्िरूपाचे िैद्यकीय
संरक्षण पुरि े तािे.

पीए पॉव सी मध्ये, विमा आ्िावसि रक्कमे च्या 100% रक्कम अदीता के ी तािे , िर

अपंगत्िाच्या घटिेि, कायम्िरूपी अपंगत्ि असल्यास आ्िावसि रक्कमे च्या विस््चि
टक्केिारीि इिपासूि िे िात्पुरत्या अपंगत्िासाठी साप्िावहक भरपाई इिपयंि बदीत िे असिे .
साप्िावहक भरपाई म्हणते वतिक्या सप्िाहांसाठी भरपाई दीते य असे

अिा अवधकिम

सप्िाहांच्या मयादीते ि अपंगत्िासाठी एक विस््चि रक्कम प्रविसप्िाह वदीत ी तािे.
1. संरवक्षि के ेल्या अपंगत्िाचे प्रकार
या पॉव सीच्या अंिगथि संरवक्षि करण्याि आ ेल्या अपंगत्िाचे प्रकार खा ी
i.

प्रमाणे:

कायम ्िरूपी संपूणथ अपंगत्ि (पीटीिी):म्हणते संपूणथ आयुटयभरासाठी संपूणथपणे
अपंग होणे उदीता. सिथ चार ्िायूच
ं ा अधांगिायू, कोमाची स््ििी, दीतोन्शही िोळे / दीतोन्शही
हाि /दीतोन्शही ्िायू ककिा एक हाि आवण एक िोळा आवण एक पाय

ii. कायम्िरूपी अंििुः अपंगत्ि (पी पी िी):म्हणते आयुटयभरासाठी अंििुः अपंगत्ि
येणे उदीता. बोटे िुटणे, पायाचे िळिे िुटणे , पायाच्या बोटांिा तोिणारी हािे इत्यादीती.

iii. िात्पुरिे संपूणथ अपंगत्ि (टीटीिी): म्हणते काही िोड्या काळासाठी संपूणथपणे अपंग

होणे. या अंिगथि अपंगत्िाच्या काळासाठी होणारे उत्पन्शिाचे िु कसाि संरवक्षि के े
तािे.

याि ग्राहका ा केिळ मृत्यूसाठी संरक्षण ककिा मृत्यू ि अपंगत्ि ककिा मृत्यू अवधक

कायम्िरूपी अपंगत्ि आवण त्यावििाय िात्पुरिे संपूणथ अपंगत्ि यािूि वििि
करायची असिे.

2. विमा आ्िावसि रक्कम
पीए पॉव सीसाठी सामान्शयिुः एकूण मावसक उत्पन्शिाच्या आधारािर विमा आ्िावसि रक्कम
ठरि ी तािे. साधारणपणे िी, एकूण मावसक उत्पन्शिाच्या 60 पट असिे. मात्र, काही
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विमाकिे, उत्पन्शिाची पािळी

क्षाि ि घेिा विस््चि फायदीता दीते ऊ करिाि. अिा पॉव सी मध्ये

वििि ेल्या योतिेिुसार प्रत्येक भागासाठी विमा आ्िावसि रक्कम बदीत िे.
3. फायद्याची योतिा

फायद्याची योतिा असल्यािे,पीए पॉव सी कोणिे ही योगदीताि घेि िाहीि. त्यामुळे तर एखाद्या
व्यिीच्या विविध विमाकत्यांकिे एका पेक्षा अवधक पॉव सी असिी

िर, अपघाि मृत्युच्या

घटिेि, पीटीिी ककिा पीपीिी मध्ये, सिथ पॉव सींच्या अंिगथि विमा हक्क अदीता के ा ताई .
4. संरक्षणाचा वि्िार

या पॉव सी साधारण पणे िैद्यकीय खचथ संरवक्षि करण्यासाठी वि्िावरि केल्या तािाि ज्या
अपघािािंिर रुग्णा य भरिीचा आवण िैद्यकीय खचथ परि करिाि. आत आपल्याकिे

िैद्यकीय पॉव सी आहे ि ज्या अपघािािंिर िैद्यकीय/रुग्णा य भरिी खचथ संरवक्षि
करण्यासाठी तारी केल्या तािाि. अिा पॉव सी रोग आवण त्यांचे उपचार यांिा संरक्षण दीते ि
िाहीि आवण त्या ऐिती केिळ अपघाि संबवं धि िैद्यकीय खचांिा संरक्षण दीते िाि.
5. मूल्य िर्शधि फायदीते
व्यविगि अपघािासह, अिेक विमाकिे, अपघािामुळे होणाऱ्या रुग्णा य भरिीसाठी

रुग्णा य रोख, पार्शििाच्या पवरिहिासाठीचा खचथ, विस््चि रकमे साठी िैक्षवणक फायदीता

आवण प्रत्यक्ष खचािर आधावरि रुग्णिावहका आकार ककिा विस््चि मयादीता यापैकी ती रक्कम
कमी असे

यासारखे मूल्य िर्शधि फायदीते सुद्धा दीते ऊ करिाि.

6. अपिादीत
व्यविगि अपघाि संरक्षणाच्या अंिगथि काही सामान्शय अपिादीत:
i.

पॉव सी सुरु होण्या पूिी सध्या अस े े अपंगत्ि

ii. मािवसक आतार ककिा कोणत्याही आतारामुळे झा े ा मृत्यू ककिा अपंगत्ि
iii. प्रत्यक्ष ककिा अप्रत्यक्ष
िंध्यत्ि

ैंवगक आतार,

ैंवगक आतार, बुवद्धभ्रम.

वैं गक संसगामुळे होणारे आतार एड्सस ककिा

iv. रे िीएिि, संसगथ, विष प्रयोग यांच्या मुळे झा े े मृत्यू ककिा अपंगत्ि, या ा अपिादीत
म्हणते िे अपघािािूि विमाण झा े े िसािेि.

v. विमाधारक ककिा त्याच्या कुटु ं वबयांकिू ि कायद्याचे उल् घ
ं ि करिािा ककिा गुन्शहे गारी
उद्देिािे के े ी दीतु खापि.

vi. अपघािाच्या दीतु खापिीमुळे झा े ा मृत्यू ककिा अपंगत्ि, ती प्रत्यक्ष ककिा अप्रत्यक्ष पणे

ककिा मागोिा घेिल्यास युद्धा ा, आक्रमणा ा, ििूच्या कृिीमुळे झा े ी, ओ ीस

ठे िणे (युद्ध ताहीर झा े े असो अििा िसो), यादीतिी युद्ध, बंिखोरी, क्रांिी, दीतं ग ,
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उठाि, सैविकी ककिा सत्तापा ट, वहसकािूि घेणे, बळकािणे, अटक, बंधिे आवण
ितरकैदीत यांच्यािी तोि े ी असिे.

vii. विमाधारक व्यिी सदीतोष मिुटय िधाची बळी ठर ी असे ,उदीता. खूि.असे अस े िरी
बहु िांि पॉव सी मध्ये विमाधारक व्यिी ्ििुः गुन्श्गारी गोटटींमध्ये समाविटट िसे

िर, िो अपघाि म्हणूि समत े तािे आवण पॉव सीच्या अंिगथि संरवक्षि के ी तािे .
viii. बाळाचा तन्शम ककिा गभारपणामुळे ककिा त्याचा पवरणाम म्हणूि

झा े ा मृत्यू/

अपंगत्ि/ रुग्णा य भरिी यासाठी प्रत्यक्ष ककिा अप्रत्यक्षवरत्या कारणीभूि झा े ककिा
योगदीताि झा े ककिा िाढ े ककिा दीतीघथकाळ चा

े.

ix. विमाधारक/विमाधारक व्यिी कोणत्याही खेळाि भाग घेि असिािा ककिा प्रविक्षणाि
व्यिसायीक खेळािू म्हणूि भाग घेि असिािा, िांिीचा काळ असो वक युद्धाचा काळ,
सैन्शयाच्या ककिा सि्त्र दीत ांच्या कोणत्याही िाखेि कोणत्याही दीते िाि सेिा दीते ि
असिािा.

x. ताणीिपूिथक ्ििुः ा दीतु खापि करूि घेणे, आत्महत्या ककिा आत्महत्येचा प्रयत्ि
करणे (व्यिी िहाणा असो की भ्रवमटट)

xi. मादीतक पदीतािथ ककिा अंम ी पदीतािथ आवण मद्य यांचे अविरे की सेिि
xii. योग्य प्रकारे प्रमाण परिािा धारण करणाऱ्या कोणत्याही विमािािूि तगभराि कोठे ही
हिाई

प्रिास

ककिा

मोठ्या

फुग्यािुि

प्रिास

करिािा,

त्याि

चढिािा,

त्यािूि उिरिािा ककिा कोणिे ही विमाि ककिा फुग्यािुि (प्रिास भािे भरूि ककिा
अन्शयिा) प्रिासी म्हणूि प्रिास करीि िसिािा
काही पॉव सी मध्ये िाहि परिान्शया वििाय िाहि चा ििािा झा े े िु कसाि सुद्धा
िगळिाि.

पीए पॉव सी व्यिींिा, कुटु ं बांिा आवण त्याच बरोबर समूहांिा वदीतल्या तािाि.
कुटु ं ब संरक्षण पॅकेत
कुटु ं ब पॅकेत संरक्षण खा ी


प्रकारांि वदीत े ताऊ िकिे :

कमाििी व्यिी (विमा आ्िावसि व्यिी) आवण त्याचा तोिीदीतार, तर कमाििा

असे : आि्यकिे िुसार व्यिीसाठी अस ेल्या साधारण मयादीतांसह, प्रत्येकासाठी
्ििंत्र विमा आ्िावसि रक्कम.


तोिीदीतार (तर कमाििा सदीत्य िसे

िर): सामान्शयिुः कमाित्या सदीत्याच्या विमा

आ्िावसि रक्कमे च्या 50 टक्के रक्कम. ही रक्कम विविर्शदीतटट के ेल्या सिोच्च
मयादीते मध्ये असे

उदीता. रुपये 1,00,000 ककिा रुपये 3,00,000.
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मु े (ियिषे 5 िे 25 या ियोगटािी ) : साधारणपणे कमाित्या सदीत्याच्या विमा
आ्िावसि रक्कमे च्या 25 टक्के ि विविर्शदीतटट सिोच्च रक्कमे च्या मयादीते ि, उदीता.
प्रत्येक मु ासाठी रुपये 50,000.

समूह व्यविगि अपघाि विमा पॉव सी
समूह व्यविगि विमा पॉव सी या सामान्शयिुः िार्शषक पॉव सी असिाि ि त्यांचे ििीकरण िषथ
समाप्िीच्या वदीतििी अिु मि के े तािे. असे असे

िरी, साधारण विमा आवण केिळ िैद्यकीय

विमा कंपन्शया एक िषापेक्षा कमी का ािधीची, एखादीता विविटट प्रसंग संरवक्षि करण्यासाठी
समूह व्यविगि अपघाि विमा उत्पादीतिे सुद्धा दीते ऊ करिाि.
समूह पॉव सीचे खा ी


प्रकार आहे ि:

मा क आवण कमथचारी संबंध
या पॉव सी कंपन्शया, असोवसअिि इत्यादीती यांिा वदीतल्या तािाि :
o
o



िाि वदीत े े कमथचारी

िाि ि वदीत े े कमथचारी

मा क-कमथचारी संबंध िस े े
या पॉव सी असोवसअिि, सोसायट्या, क् ब्त इत्यादीतींिा संरक्षण वदीत े तािे :
o
o

िाि वदीत े े सदीत्य

िािािे ि ओळख े ताणारे सदीत्य

(टीप : कमथचारी ्ििंत्रपणे संरवक्षि के े ताऊ िकिाि)
मोि ेल्या हािासाठीची पॉव सी आवण दीतै िंवदीति हा चा ींिर आ ेल्या बंधिामुळे होणाऱ्या
िु कसािासाठी भरपाई

ही एक वििेष पी ए पॉव सी आहे . या पॉव सीमध्ये यादीती मध्ये वदीत ेल्या हािांिा इता
पोहोचल्यास संरक्षण पुरि े तािे.
i.

प्रत्येक अस््िभंगासाठी उल् ेख के े ा विस््चि फायदीता ककिा विमा आ्िावसि
रक्कमे च्या टक्केिारीिी

रक्कम विमा हक्काच्या प्रसंगाि वदीत ी तािे.

ii. कोणत्या प्रकारचे हाि संरवक्षि के े गे े आहे आवण अस््िभंगा चे ्िरूप यािर
फायद्याची रक्कम अि ंबूि असिे .

iii. अवधक ्पटट करण्यासाठी, सध्या अस््िभंगापेक्षा संयुि अस््िभंगासाठी प्रमाणाि
फायदीता वदीत ा ताई . त्यािही बोटाच्या हािापेक्षा फेमर बोि साठी (मांिीचे हाि)
ता्ि प्रमाणाि फायदीता असे .
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iv. या पॉव सी मध्ये दीतै िंवदीति हा चा ी, खाणे, ्िच्छिागृहाि ताणे,कपिे घा णे, मुत्र
ककिा पोटािी

म

धरूि ठे िण्याची क्षमिा िसणे ककिा ह िा ि येणे अिाप्रकारचे

िु कसाि झाल्यास संरक्षण वदीत े तािे ज्यामुळे विमाधारक त्याच्या/विच्या आयुटयाची
काळती घेण्यासाठी होणाऱ्या खचांची व्यि्िा करू िकिो.

v. यामध्ये रुग्णा य रोख फायदीता आवण, अपघािी मृत्यू साठी संरक्षण सुद्धा वदीत े तािे .
बदीत णाऱ्या विमा आ्िावसि रक्कम आवण फायद्याची रक्कम यासह विविध योतिा
उप ब्ध असिाि.
O. विदीते ि प्रिास विमा
1. पॉव सीची गरत
एखादीता भारिीय, व्यिसाय, सुट्ट्या, ककिा विक्षण यासाठी भारिाच्या बाहे र प्रिास करीि
असे

आवण भारिाबाहे री

रवहिासाि िो अपघाि, दीतु खापि आवण आतारपण यांच्या

तोखामी ा सामोरे तािो. वििेषिुः युएसए आवण कॅििा यासारख्या दीते िािी

िैद्यकीय सेिांचे

खचथ खूप ता्ि असिाि आवण व्यिी त्या दीते िाि प्रिास करीि असे

िर आवण त्या ा अिा

घटिेपासूि संरक्षण वमळिण्यासाठी प्रिास पॉव सी ककिा विदीते िािी

िैद्यकीय आवण अपघाि

दीतु दीतैिी घटिे ा सामोरे तािे

ाग े िर त्यामुळे प्रचंि आर्शिक िाण येऊ िकिो. अिा दीतु दीतैिी

पॉव सी उप ब्ध असिाि.
2. संरक्षणाचा वि्िार

अिा पॉव सी प्रािवमकवरत्या अपघाि आवण आतारपण फायद्यासाठी असिाि, पण बाताराि

उप ब्ध असणारी बहु िेक उत्पादीतिे विविध संरक्षणे एका उत्पादीतिांि एकत्र करिाि. ही संरक्षणे
अिी आहे ि:
i.

अपघािी मृत्यू /अपंगत्ि

ii. आतारपणामुळे / अपघािामुळे होणारे िैद्यकीय खचथ
iii. विमािाि पाठि े े सामाि हरिणे

iv. विमािाि पाठि े े समाि उविरािे येणे
v. पारपत्र आवण दीत्िािेत हरिणे

vi. मा मत्ता / व्यविगि िुकसाि यासाठी विसऱ्या बातूची दीते यिा
vii. सह

रवहि होणे

viii. विमाि पळि े गेल्यास संरक्षण
3. योतिांचे प्रकार
व्यिसाय आवण सुट्ट्या योतिा, विक्षण योतिा आवण िोकरी योतिा या
आहे ि.
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ोकवप्रय योतिा

4. हा विमा कोण दीते ऊ िकिे
विदीते िािी

ककिा अंिदीते िीय प्रिास विमा केिळ साधारण विमा कंपन्शयांद्वारे केिळ िैद्यकीय

विमा करणाऱ्या कंपन्शया द्वारे एकिर ्ििंत्र उत्पादीति ककिा सद्य िैद्यकीय पॉव सी िर अॅिऑि संरक्षण म्हणूि वदीत े तािे मात्र फाई

करा आवण िापरा प्रक्रीये अंिगथि प्रावधकरणािे या

अॅि-ऑि संरक्षणाचा विमा हप्िा मान्शय के े ा अस ा पावहते.
5. पॉव सी कोण घेऊ िकिाि

भारिीय माणूस व्यिसायासाठी, सुट्ट्यांसाठी ककिा विक्षणासाठी परदीते िाि प्रिास करीि
असे

िर िो ही पॉव सी घेऊ िकिो. भारिीय कंपन्शयांचे करारािर पाठि े ताणारे कमथचारी

सुद्धा याि संरवक्षि के े ताऊ िकिाि.

6. विमा आ्िावसि रक्कम आवण विमा हप्िे
विमा संरक्षण युएस िॉ सथ मध्ये वदीत े तािे आवण साधारणिुः िे युएसिी 100000 िे युएसिी
500000 पयंि असिे . िैद्यकीय खचथ, संकट प्रसंगािूि सोििणे आवण भारिाि परि पाठिणे

यासाठी मुख्य संरक्षण असिे आवण िो मुख्य भाग असिो. अन्शय भागांसाठी एस. आय. कमी

असिो, दीते यिा संरक्षण अपेवक्षि असिे . याचे विमा हप्िे भारिीय रुपयांि भरिा येिाि मात्र
िोकरीच्या योतिेि विमा हप्िा िॉ सथ मध्ये भरािा
असिाि.:

ागिो. योतिा सामान्शयिुः दीतोि प्रकारच्या

 युएसए /कॅििा सोिू ि तगभर
 युएसए /कॅििा सह तगभर

काही उत्पादीतिे केिळ आवियािच संरक्षण पुरििाि िर काही केिळ िेंघेि दीते िांिच संरक्षण
दीते िाि. इत्यादीती.

1. कॉपोरे ट वियवमि प्रिासी योतिा
ही एक िार्शषक पॉव सी असिे ती भारिाच्या बाहे र िरचेिर प्रिास करणाऱ्या अवधकाऱ्यांसाठी
कॉपोरे ट /कंपन्शया व्यविगि पॉव सी घेिाि.ते

ोक िषथभराि भारिाच्या बाहे र िरचेिर प्रिास

करिाि अिा व्यिी हे संरक्षण घेिाि. यामध्ये प्रत्येक वट्रपचा ता्िीिता्ि का ािधी आवण
त्याच बरोबर िषथभराि करिा येणाऱ्या अवधकिम सह ींची संख्या यांिर मयादीता असिाि.
आत िाढिी

ोकवप्रयिा असणारे संरक्षण म्हणते िार्शषक प्रकटि पॉव सी ज्याि प्रिासाचे

अंदीतावति वदीतिसांच्या संख्येिर कंपिीच्या कमथचायांद्वारे आगाऊ विमा हप्िा भर ा तािो.

प्रकटिे साप्िावहक /पंधरिड्याच्या काळाि कमथचारीिुः वकिी प्रिास के ा तािो प्रकटिे के ी
तािाि आवण आगाऊ रक्कमे च्या प्रमाणे विमा हप्िा कमीता्ि के ा तािो. त्याचबरोबर

पॉव सी चा ू असिािा आधी सांवगि े े वदीतिसांची मयादीता संपल्यास िाढीि विमा हप्िा भरूि
प्रिासाचे वदीतिस िाढिण्याची िरिूदीत असिे .
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िरी

पॉव सी केिळ व्यिसाय आवण सुट्ट्यांच्या प्रिासासाठी वदीतल्या तािाि.

ओएमपी च्या अंिगथि सामान्शय अपिादीतांमध्ये पूिी-अस ेल्या रोगांचा समािेि होिो. सध्या
अस ेल्या त्रासांसाठी विदीते िाि उपचार घेण्यासाठी व्यिींिा संरक्षण वमळू िकि िाही.

या पॉव सीच्या अंिगथि िैद्यकीय संबंवधि असणारे विमा हक्क संपूणथपणे रोख विरवहि असिाि
ज्याि प्रत्येक विमाकिा, ज्याचे महत्िाच्या दीते िांमध्ये पॉव सीसंबवं धि सेिा दीते ऊ िकिाि अिा
िेटिकथ असणाऱ्या आंिरराटट्रीय सेिा प्रदीतात्यांबरोबर करार के े े असिाि.
P. समूह आरोग्य संरक्षण
1. समूह पॉव सी
आधी ्पटट केल्यािु सार, ते कमथचाऱ्यांिा कामािर ठे ििाि, मंिळे , बँकेची क्रेिीट कािथ विभाग
तेिे एक पॉव सी संपूणथ व्यिी समूहा ा संरक्षण दीते िाि अिांच्याकिू ि पॉव सी खरे दीती के ी
तािे.

समूह िैद्यकीय विमा कोणत्याही विमा कंपिीद्वारे दीते ऊ के ा ताऊ िकिो, मात्र अिी सिथ
उत्पादीतिे केिळ एक िषासाठी ििीकरण योग्य अस ी पावहतेि.
समूह पॉव सींची िैविटट्ये – रुग्णा य फायदीता संरक्षणे.
1. संरक्षणांची व्याप्िी
समूह िैद्यकीय विम्याचा सिाि सामान्शय प्रकार म्हणते कंपन्शयांिी त्याच्या कमथचाऱ्यांिा ि
त्यांच्या अि ंबूि असणाऱ्या तोिीदीतार, मु े, आई-ििी , सासू सासरे यांिा संरक्षण
दीते ण्यासाठी घेि े ी पॉव सी.
2. गरते-िु सार संरक्षणे
समूहाच्या गरतांिुसार समूह पॉव सी िेहेमी समूहाच्या गरतांिुसार बििल्या तािाि. अिा
प्रकारे समूह पॉव सी मध्ये एखाद्या ा वकत्येक प्रमाण अपिादीतांसाठी संरक्षण वदीत े े आढळे .
3. मािृत्ि खचथ संरक्षण
समूह पॉव सी मध्ये असणारा एक प्रमाण वि्िार म्हणते मािृत्ि खचासाठी संरक्षण. आिा हे

काही विमाकत्यांद्वारे व्यविगि पॉव सींसाठी वदीत े तािे , पण त्यासाठीचा प्रिीक्षा का ािधी

दीतोि िे िीि िषांचा असिो. समूह पॉव सीमध्ये, प्रिीक्षा का ािधी केिळ िऊ मवहन्शयांचाच
असिो आवण

काही बाबिीि िोिे व्हढा सुद्धा िसिो. मािृत्ि संरक्षणामध्ये बाळाच्या

विव व्हरीसाठी सी सेक्िि विव व्हरीसह होणारा रुग्णा य भरिीचा खचथ वदीत ा तािो. हे
संरक्षण कुटु ं बाच्या एकूण विमा आ्िावसि रक्कमे िी
50000 पयंि मयावदीति असिो.

186

साधारणपणे रुपये 25000 िे रुपये

4. मु ांसाठी संरक्षण
िैद्यकीय विमा पॉव सी मध्ये

हाि मु े सामान्शयिुः िीि मवहन्शयांपासूि संरवक्षि के ी तािाि.

समूह पॉव सी मध्ये अगदीती एक वदीतिसाच्या बाळापासूि संरक्षण वदीत े तािे, िे काही िेळा मािृत्ि
खचा इिके मयावदीति असिे िर काही िेळा कुटु ं बाच्या संपूणथ विमा आ्िावसि रक्कमे इिके
असिे .

5. पूिी अस ेल्या रोगांिा संरक्षण वदीत े तािे, प्रिीक्षा का ािधी काढू ि टाक ा तािो.
पूिी अस ेल्या रोगांिा िगळणे, िीस वदीतिसांचा प्रिीक्षा का ािधी, दीतोि िषांचा प्रिीक्षा
का ािधी,तन्शमताि आतार यांिा गरते-िु सार बिि ेल्या समूह पॉव सी मध्ये संरक्षण वदीत े
ताऊ िकिे .

6. विमा हप्िा गणि
समूह पॉव सीसाठी आकार ा ताणारा विमा हप्िा समूहाच्या सदीत्यांच्या ियोगटािर आधावरि

असिो. अिु भिािर आधावरि दीतर िषासाठी विमा हप्िा बदीत ि असिो, िर उल् े वखि के े ी
िाढीि संरक्षणे समूहांिा मुि पणे वदीत ी तािाि, कारण त्याचे विमा हक्क सांवगि ेल्या विमा
हप्त्यामध्ये व्यि्िावपि करणे समूह पॉव सीधारकाच्या वहिाचे असिे .
7. िोकरी ा

ािणारा ि कमथचारी िस े े समूह

भारिाि, समूह विमा घेण्यासाठी समूह ियार करणे या ा वियंत्रणात्मक िरिुदीती किक पणे
मिाई करिाि. तेव्हा समूह पॉव सी कंपन्शयांच्या वििाय समूहांिा दीते िाि िे व्हा समूह चा क
आवण समूहाचे सदीत्य यांच्या संबंधांची िहावििा करािी

ागिे .

उदीताहरण
एखादीती बँक त्यांच्या बचि खािेधारकांसाठी ककिा क्रेिीट कािथ धारकांसाठी पॉव सी घेिे िे व्हा
एक एकवतिसी समूह ियार होिो, ज्यामुळे एका मोठ्या समूहा ा त्यांच्या गरता

क्षाि घेऊि

ियार के ेल्या पॉव सी द्वारे फायदीता घेिा येिो.
येिे प्रत्येक खािे धारकाकिू ि तमा के ा ताणारा विमा हप्िा खूप कमी असिो, मात्र समूह

म्हणूि विमाकत्यािे तमाके े ा विमाहप्िा मोठा असिो आवण बँक त्यांच्या ग्राहकांिा अप्रविम
पॉव सी च्या ्िरुपाि आवण कमी विमा हप्त्याच्या ्िरुपाि एक मूल्यिधथि दीते ऊ करिे .
8. ककमि विस््चिी
समूह पॉव सींमध्ये, समूहाच्या आकारािर आवण त्याचबरोबर विमा हक्काचा अिुभि

क्षाि

घेऊि विमा हप्त्यािर सि ि दीते ण्याची िरिूदीत असिे . समूह विम्यामुळे विपरीि विििीची
तोखीम कमी होिे कारण पॉव सीच्या अंिगथि समूह संरवक्षि के े ा असिो, त्यामुळे समूह

चा क चांग ी ककमि घेण्याच्या स््ििीि असिो. मात्र, गेल्या काही िषांमध्ये या क्षेत्राि

प्रिमिुः, ्पधे मुळे विमा हप्िा कमी आकार ा गेल्यामुळे मोठ्या िुकसािीचे प्रमाण वदीतसूि आ े
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आहे . यामुळे विमा हप्त्याच्या दीतराि आवण वदीतल्या ताणाऱ्या संरक्षणांच्या बाबि पुिराि ोकि
करण्याची िेळ आ े आहे , िरीही पवरस््ििी पूणथपणे सुधार ी आहे असे ताहीर करणे अिघि
आहे .

9. विमा हप्िा रक्कम भरणे
विमाहप्िे एकिर संपूणप
थ णे कंपिी चा क ककिा समूह चा क यांच्याद्वारे भर े ताऊ िकिाि,
पण िे िेहेमी कमथचारी ककिा समूह सदीत्यांच्या िगथणीिूि भर े तािाि. मात्र िो विमाकत्या
बरोबर ि कंपिी बरोबर /समूह चा काबरोबर के े ा एक
सदीत्य संरवक्षि करण्यासाठी विमा हप्िा भर ा तािो.

करार असिो आवण समूहाचे सिथ

10. िाढीि फायदीते
गरतेिुसार समूह पॉव सी, दीतािांची काळती, िोळ्यांची काळती, आवण आरोग्य िपासणीचे
खचथ आवण काही िेळा, गंभीर आतार संरक्षण सुद्धा िाढीि विमा हप्त्यािर ककिा सद्भाििा
फायदीते म्हणूि वदीत े तािे.
टीपा :
आयआरिीएआय िे समूह अपघाि आवण िैद्यकीय संरक्षण दीते ण्यासाठी अटी घा ि
ू वदीतल्या
आहे ि. याच्यामुळे अफरािफर करणाऱ्यांकिू ि अिैध आवण पैसे कमाऊ समूह पॉव सी
योतिांपासूि व्यिींचे संरक्षण होिे.

िु किीच सरकारिे िैद्यकीय विमा योतिा आवण मोठ्या प्रमाणािरी

उत्पादीतिे दीते ऊ के ी

आहे ि ती समूह िैद्यकीय संरक्षणे म्हणूि िगीकृि के ी ताऊ िकिाि कारण िी
ोकसंख्येच्या एक संपूणथ भागासाठी सरकारद्वारे खरे दीती के ी तािाि.

व्याख्या
समूह व्याख्या खा ी प्रमाणे सांवगि ी ताऊ िकिे :
a) एक समूह म्हणते समाि उद्देि आवण समूहचा का ा बहु िांि सदीत्यांकिू ि त्यांच्या
ििीिे विमा करण्यासाठी मान्शयिा अस ी पावहते.

b) केिळ विमा करण्याच्या उद्दिािे समूह ्िापि करण्याि येऊ िये.
c) प्रत्येक व्यविगि सदीत्या ा वदीतल्या ताणाऱ्या समूह पॉव सी मध्ये आकार ा ताणारा विमा
हप्िा आवण त्याचे फायदीते ्पटटपणे दीतिथि े गे े पावहतेि.

d) विमा हप्त्यािी

समूह सि ि प्रत्येक सदीत्यापयंि पोहोच ी पावहते आवण आकार े ा

विमा हप्िा विमा कंपिीिे आकार ेल्या विमा हप्त्यापेक्षा अवधक असू िये.
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2. कॉपोरे ट बफर ककिा फ् ोटर संरक्षण
बहु िांि समूह पॉव सींमध्ये, प्रत्येक कुटु ं ब रुपये एक

ाखापासूि िे पाच

ाखांपयंि आवण

काही िेळा त्यापेक्षा अवधक विविटट विमा आ्िावसि रक्कमे साठी संरवक्षि असिे. काही िेळा
असे घििे की एखाद्या कुटु ं बासाठी कुटु ं बाच्या सदीत्याच्या महत्िाच्या आतारपणाि विमा

आ्िावसि रक्कम पूणथपणे िापर ी तािे . अिा पवरस््ििीि, बफर संरक्षण वदीत ासा दीते िे,
ज्याि कुटु ं बाच्या विमा आ्िावसि रक्कमे च्या िरी

रक्कम बफर रक्कमे िूि वदीत ी तािे .

िोिक्याि, बफर संरक्षण, विमा आ्िावसि रक्कम दीतहा

ाखांपासूि िे एक कोटी ककिा

त्यापेक्षाही ता्ि असू िकिे . एखाद्या कुटु ं बाची विमा आ्िावसि रक्कम िापर ी गे ी िर
पुढी

रक्कम बफर रक्कमेिूि िापर ी तािे. मात्र, याचा िापर, ज्याि एकाच रुग्णा य

भरिी मध्ये विमा आ्िावसि रक्कम संपू िकिे असे मोठे आतार / गंभीर आतार यांच्यासाठी
िापर ी तािे.

प्रत्येक सदीत्यासाठी या बफर रक्कमे िूि िापरल्या ताणाऱ्या रक्कमे िरही मयादीता असिे ,

बऱ्याचदीता िी मूळ विमा आ्िावसि रक्कमे इिकी असिे. असे बफर संरक्षण मध्यम आकाराच्या

पॉव सीसाठी वदीत े तािे आवण एक चांग ा अंि ेखक कमी विमा आ्िावसि रक्कमे च्या
पॉव सींसाठी दीते ऊ करणार िाही.
Q. खास उत्पादीतिे
1. रोगांपासूि संरक्षण
ितीकच्या काळाि, भारिाि ककथरोग, मधुमेह अिी रोग विविटट संरक्षणे वििेषिुः तीिि विमा

कंपन्शयांद्वारे बाताराि विपणि के ी ताि आहे ि. हे संरक्षण 5 िे 20 िषांचे दीतीघथका ीि आवण

असिे आवण त्या ा सुदृधािे चा फायदीता सुद्धा तोि े ा असिो – वियवमि िैद्यकीय
िपासणीचा खचथ विमाकत्याद्वारे के ा तािो. रििकथरा, ए

िी ए , रि दीताब इत्यादीतींचे

उत्तम वियंत्रण असल्यास विमा हप्िा कमी करूि पॉव सी च्या दीतु सऱ्या िषापासूि वििेष
सि ि वदीत ी तािे. िर दीतु सऱ्या बातू ा, खराब वियंत्रण अस यास तादीता विमा हप्िा
आकार ा तािो.

2. मधुमेही व्यिींिा संरक्षण दीते ण्यासाठी ियार के े े उत्पादीति
ही पॉव सी 26 िे 65 ियाच्या दीतरम्यािच्या व्यिी घेऊ िकिाि आवण िे 70 व्या िषापयंि

ििीकरण क्षम आहे . विमा आ्िावसि रक्कम रुपये 50000 पासूि िे 500000 पयंि असिे.
खो ीच्या भाड्यािर मयादीता घाि े ी असिे. या उत्पादीतिािूि मधुमेहामुळे होणारी गुंिागुि
ं

तसे िायबेवटक रे टीिोग्राफी (िोळे ), वकििी, िायबेवटक फुट, कपि दीतात्याच्या खचासह
मूत्रकपि प्रत्यारोपण यांिा संरक्षण दीते ण्याचा उद्देि असिो.
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्ियं चाचणी 1
रुग्णा य भरिीच्या पूिथ खचाचा का ािधी विमाकत्यािु सार बदीत ि अस ा आवण पॉव सी

मध्ये सांवगि े ा अस ा िरी सामान्शयिुः रुग्णा य भरिी पूिथ संरक्षण ________ साठी
असिे.
I.

पंधरा वदीतिस

II. िीस वदीतिस
III. पंचेचाळीस वदीतिस
IV. साठ वदीतिस
R. िैद्यकीय विम्यामधी

महत्िाच्या अटी

1. िेटिकथ प्रदीतािा
रुग्णा य/िुिुषा केंद्र/ िे केअर केंद्र म्हणतेच िेटिकथ प्रदीतािा यांच्यािी विमाकिा/टीपीए
यांच्या बरोबर करार करूि साधारण पणे िुल्क आवण आकारांिर चांगल्या सि िी घेिाि

त्याच बरोबर चांगल्या प्रिीच्या सेिच
े ी हमी घेिाि. रुग्ण िेटिकथ प्रदीतात्यांच्यापेक्षा अन्शय वठकाणी
ताण्यासाठी मुि असिाि पण िे िे सामान्शयिुः खूप ता्ि िुल्क आकार े तािे.
2. प्राधास्न्शयि प्रदीतािा िेटिकथ (पीपीएि)
विमाकत्याकिे त्याचे प्राधास्न्शयि िेटिकथ ियार करण्याचा पयाय असिो तेणे करूि उत्तम
प्रिीचे उपचार आवण सिोत्तम दीतर यांची खात्री करिा येई . तेव्हा हा समूह अिु भिािर
आधावरि, उपयुििा आवण सेिा दीते ण्याचा खचथ यांच्याद्वारे काही विििकांपयंिच मयावदीति
असिो िे व्हा आपल्याकिे ज्या ा प्राधास्न्शयि प्रदीतािा िेटिकथ आहे असे म्हणिा येिे.
3. रोख विरवहि सेिा
अिु भि असे सांगिो की कतथबातारी असण्याच्या कारणांमध्ये आतारासाठीच्या उपचारांच्या
खचासाठी कतथ घेणे हे एक कारण असिे . रोख विरवहि सेिम
े ुळे विमाधारका ा संरक्षणाच्या

मयादीते पयंि रुग्णा याि कोणिीही रक्कम ि भरिा उपचार घेिा येिाि. विमाधारका ा काही
करायचे असे

िर केिळ िेटिकथ रुग्णा याि भेटणे आवण विम्याचा पुरािा म्हणूि आप े

्माटथ कािथ सादीतर करणे इिकेच विमाधारका ा करािे

ागिे . विमाकिा िैद्यकीय सेिस
े ाठी

रोख विरवहि मागथ करिो आवण िेटिकथ प्रदीतात्या ा आि्यक रक्कम िेट प्रदीताि करिो. मात्र,
विमाधारका ा पॉव सी मयादीते प ीकिी
रक्कम अदीता करािी

ागिे.

रक्कम आवण पॉव सी अटींिु सार दीते य िस े ी
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4. विसऱ्या बातूचा प्रिासक (टीपीए)
िैद्यकीय विम्याच्या क्षेत्रािी

एक महत्िाची घटिा म्हणते विसऱ्या बातूच्या प्रिासक ककिा टी

पी ए चा आरंभ. िैद्यकीय विमा हक्क व्यि्िावपि करण्यासाठी तगभरािी
्ििंत्र सं्िांचे सहाय्य घेिाि. या सं्िांिा टी पी ए असे म्हणिाि.

वकत्येक विमाकिे

भारिाि विमाकत्याद्वारे िैद्यकीय सेिा िा अन्शय गोटटी पुरिण्यासाठी टीपीए अंवकि के े
तािाि:
i.

पॉव सीधारका ा त्याच्या विम्याचा पुरािा अस े े आवण रुग्णा याि प्रिेि
वमळिण्यासाठी िापर े ताणारे ओळख पत्र दीते ण्यासाठी

ii. िेटिकथ रुग्णा यांमध्ये रोख विरवहि सेिा दीते ण्यासाठी
iii. विमा हक्क प्रवक्रया करण्यासाठी

विमा हक्क प्रवक्रया करण्यासाठी आवण िेिटी प्रदीताि करण्यासाठी विमाकत्यांद्वारे िेमल्या

ताणाऱ्या ्ििंत्र सं्िा म्हणते टीपीए. िैद्यकीय पॉव सीधारकांिा सेिा दीते ण्यासाठी टीपीए,
रुग्णा य प्रिेिासाठी खास ओळख पत्रे दीते ण्यापासूि िे एकिर रोख विरवहि आधारािर ककिा
परिािा आधारािर विमा हक्क प्रदीतािापयंि,सेिा पुरििाि.

विसऱ्या बातूच्या प्रिासकांचा 2001 मध्ये प्रारंभ आ ा. त्यांिा आयआरिीएआय द्वारे परिािा

वदीत ा तािो आवण वियंत्रण के े तािे आवण िैद्यकीय सेिा पुरिण्यासाठी मान्शयिा वदीत ी तािे.
टीपीए म्हणूि काम करण्यासाठी वकमाि भांिि
आयआरिीएआय द्वारे विस््चि केल्या तािाि.

आवण अन्शय आि्यकिा या गोटटी

अिा प्रकारे विमाकिे टीपीएकिे िैद्यकीय विमा हक्क संबंधी सेिा दीते ण्याचे काम तमा होणाऱ्या
विमा हप्त्याच्या रक्कमे च्या पाच िे सहा टक्के रक्कमे च्या मोबदीतल्याि सोपििाि.

विसऱ्या बातूचे प्रिासक रुग्णा ये ककिा िैद्यकीय सेिा प्रदीतािे यांच्या बरोबर सामंत्याचा

करार करिाि आवण याची खात्री करिाि की िेटिकथ रुग्णा याि उपचार घेणाऱ्या कोणत्याही
व्यिी ा रोख विरवहि सेिा वदीत ी ताई . िे विमाकिा आवण विमाधारक यांच्यािी
असिाि ते रुग्णा यांबरोबर समन्शिय साधूि िैद्यकीय विमा हक्क प्रदीताि करिाि.

मध्य्ि

5. रुग्णा य
रुग्णा य म्हणते अिी सं्िा ती आतारपण आवण/ककिा दीतु खापिी यांच्यािर उपचार

करण्यासाठी ्िापि झा े ी आंिररुग्ण सेिा आवण िे केअर सेिा आहे , ती ्िाविक
प्रावधकरणामध्ये आवण वतिे

ागू असे

िे िे रुग्णा य म्हणूि िोंदीत े ी आहे आवण अहथ िापात्र

िैद्यकीय व्यािसावयकाच्या पयथिक्ष
े णा खा ी आहे आवण खा ी
करणारी सं्िा आहे :
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प्रमाणे वकमाि विकष पूणथ

a) दीतहा

ाखांपेक्षा कमी

ोकसंख्या असणाऱ्या िहरािी

ज्याि वकमाि 10 आंिररुग्ण

खाटा आवण अन्शय ्िािांसाठी 15 आंिररुग्ण खाटा आहे ि;

b) पूणथ चोिीस िासांसाठी िुिुषा सेिा दीते णारे कमथचारी कामािर ठे ि े े आहे ि;
c) तेिे चोिीस िासांसाठी अहथ िाप्राप्ि िैद्यकीय व्यािसावयक प्रमुख म्हणूि िेम े े
आहे ि;

d) तेिे ्ििुःचे सुसज्त िल्यवक्रया कक्ष आहे तेिे ि्त्रवक्रया पार पिल्या तािाि

e) रुग्णांचे दीतैिंवदीति िोंदीती ठे िे
करू दीते ई .

आवण िी विमा कंपिीच्या अवधकृि कमथचाऱ्यांिा िापर

6. िैद्यकीय व्यािसावयक
िैद्यकीय व्यािसावयक म्हणते अिी व्यिी वतच्याकिे भारिािी
मे विक

कोणत्याही राज्यािी

काउस्न्शस ची िैध िोंदीतणी आहे आवण त्यांच्या पवरक्षेत्राि िैद्यकीय सेिा दीते ण्याची

अिु मिी दीते ण्याि आ ी आहे ; िो आपल्या परिान्शयाच्या व्याप्िीच्या पवरक्षेत्राि काम करीि आहे .

असे अस े िरी, विमा कंपन्शया अिा प्रकारचे बंधि घा ू िकिाि की िोंदीतणीकृि व्यािसावयक
ककिा त्याचे तिळचे िािे िाईक विमाधारक असू ियेि.
7. अहथ िाप्राप्ि पवरचावरका
अहथ िाप्राप्िपवरचावरका म्हणते अिी व्यिी वतच्याकिे भारिाच्या िवसंग काउस्न्शस ची ककिा
भारिािी

कोणत्याही राज्याच्या िवसंग काउस्न्शस ची िैध िोंदीतणी आहे .

8. माफक आवण आि्यक खचथ
िैद्यकीय विमा पॉव सीमध्ये हे विधाि िेहेमीच असिे कारण पॉव सी उपचारांसाठीचा विविटट
त्रासासाठी त्या विविटट भौगोव क क्षेत्राि असणारा माफक समतल्या ताणाऱ्या खचाची
भरपाई दीते ि असिे.

िी स््ििी हािाळण्यासाठी िैद्यकीय दृटट्या आि्यक खचथ, तो त्याच प्रकारच्या उपचारांसाठी
ज्या

ोकि्िीि हा त्रास झा ा िे िी

तर विमा के े ा िसिा िर ते खचथ
सामान्शय व्याख्या करिा येऊ िकिे .

िेहेमीच्या खचापेक्षा अवधक असणार िाही आवण त्याि

ाग े िसिे त्यांचा समािेि िसिो, अिा प्रकारे त्यांची

आयआरिीएआय द्वारे विविटट प्रदीतात्यासाठी प्रमावणि अस े े माफक िुल्क आवण
सेिांसाठीचे ककिा मा ाचे आवण त्या त्या भौगोव क क्षेत्राि अंिभूि
थ आतार /दीतु खापि यांचे
्िरूप

क्षाि घेिा ित्सम ककिा ििाच प्रकारच्या सेिासाठी साित्यपूणथ आकार िुल्क

विस््चि के े तािाि.
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या विधािामुळे विमाकत्या ा प्रदीतात्याद्वारे वब े फुगिण्यापासूि संरक्षण वमळिे आवण
त्याचबरोबर विमाधारका ा साधारण

क्षणासाठी, अन्शयिा िु िेिे खूप कमी खचाि के

ताऊ िक े असिे त्यासाठी खूप मोठ्या रुग्णा याि ताण्यापासूि रोखिे .
9. विमा हक्काची सूचिा

प्रत्येक विमा पॉव सी विमा हक्कासंबध
ं ी िाििीची सूचिा दीते ण्यासाठी आवण दीत्िािेत

सादीतरीकरणासाठी विविर्शदीतटट िेळेची मयादीता सांगिे . िैद्यकीय विमा पॉव सी मध्ये तेिे
ग्राहकाद्वारे रोख विरवहि सुविधा आि्यक असिे , िे िे रुग्णा य भरिीच्या पुरेसे आधी सूचिा

वदीत ी तािे . मात्र, परिािा विमा हक्क्कांच्या बाबिीि विमाधारक विमा हक्काबाबि
विमाकत्या ा कळिण्याची िसदीती घेि िाही आवण काही वदीतिस ककिा मवहन्शयांिंिर दीत्िािेत
सादीतर करिो. दीत्िािेत सादीतर करण्यािी

वदीतरंगाईमुळे वब े फुगि ी ताऊ िकिाि,

विमाधारकाद्वारे अफरािफर के ी ताऊ िकिे . याचा पवरणाम म्हणूि विमा कंपिी द्वारे सुयोग्य

िरिुदीती करण्याि अिचणी येऊ िकिाि. म्हणूि, विमा कंपन्शया िेहेमी विमा हक्काची
िाििीची सूचिा दीते ण्यािर भर दीते िाि. विमा हक्काचे दीत्िािेत सादीतर करण्याची मुदीति
साधारणपणे रुग्णा य मुिीपासूि 15 वदीतिसांपयंि असिे . याच्यामुळे विमा हक्काचे

िकर,

आवण अचूक वििेदीति वदीत े तािे आवण त्याचबरोबर विमाकत्या ा आि्यक िे िे आि्यक िी
अन्शिेषणे करणे सोपे होिे.

आयआरिीएच्या मागथदीतिथक सूत्रांिुसार विमा हक्क सूचिा /दीत्िािेत सादीतर करण्याि
ठराविक का ािधी पेक्षा उिीरझाल्यास त्याचे सयुविक कारण असे
तािा असे सांवगि े आहे .

िर त्याचा विचार के ा

10. मोफि िैद्यकीय िपासणी
व्यविगि िैद्यकीय पॉव सीं मध्ये विमा हक्क विरवहि पॉव सीधारका ा एक प्रकारची सि ि
उप ब्ध असिे . बऱ्याच पॉव सी सििच्या चार विमा हक्क विरवहि का ािधींसाठी िैद्यकीय
िपासण्यांच्या खचाचा परिािा दीते िाि. ही सि ि सामान्शयिुः सरासरी विमा आ्िावसि
रक्कमे च्या 1% इिकी मयावदीति असिे .
11. िाढि ताणारा

ाभांि

विमा हक्क विरवहि पॉव सीधारका ा प्रोत्साहि दीते ण्यासाठी दीतु सरा प्रकार म्हणते प्रत्येक विमा
हक्क िरवहि िषासाठी िाढि ताणारा

ाभांि दीते णे. याचा अिथ असा की विमा आ्िावसि

रक्कम दीतरिषी 5 % या विस््चि दीतरािे िाढि तािे आवण दीतहा विमा हक्क विरवहि िषांसाठी

अवधकिम 50% पयंि िाढि तािे . विमाधारक त्याच्या िेहेमीच्या विमा आ्िावसि
रक्कमे साठीचा हप्िा भरिो आवण तादीता संरक्षणाचा

ाभ घेिो.

आयआरिीएआयच्या मागथदीतिथक ित्त्िांिुसार, भरपाई आधावरि िैद्यकीय विमा पॉव सीिर
(व्यविगि अपघाि पॉव सी िगळिा) िाढि ताणारा
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ाभांि वदीत ा ताऊ िकिो.

मावहिीपत्रकाि आवण पॉव सी दीत्िािेतामध्ये िाढि ताणाऱ्या

ाभांिाचे कायथ ्पटटपणे उधृि

के े े अस े पावहते. त्यावििाय, एखाद्या िषाि विमा हक्क दीताख
िाढि ताणारा

करण्याि आ ा िर,

ाभांि ज्या दीतरािे विस््चि के ा तािो त्याच दीतरािे कमी के ा ताई .

उदीताहरण
एखाद्या व्यिीिे रुपये 5000 च्या विमा हप्त्यािर रुपये 3

ाख ची पॉव सी घेि ी आहे . त्याचा

पवहल्या िषाि कोणिाही विमा हक्क झा ा िाही िर त्या ा त्याच्या रुपये 5000 च्या विमा
हप्त्यािर विमा आ्िावसि रक्कम 3.15

ाख रुपये (मागी

दीतहा िषाच्या विमा हक्क विरवहि ििीकरणामुळे 4.5
12. मा ुत/

िषापेक्षा 5% अवधक) वमळिे . हे

ाखांपयंि चा ू राहू िकिे.

ाभांि

तसे विमा हक्क विरवहि िैद्यकीय पॉव सीसाठी सि िी आहे ि िसेच त्या विरुद्ध गोटटींिा
मा ुत असे म्हणिाि. येिे, पॉव सीच्या अंिगथि विमा हक्क खूप ता्ि असिी
ककिा विमा हप्त्यािरी

भार ििीकरणाच्या िेळी िसू

के ा तािो.

िर मा ुत

िैद्यकीय विमा पॉव सी म्हणते सामावतक फायद्याची पॉव सी असल्यािे, अतूि िरी िैयविक
िैद्यकीय पॉव सी िर मा ुत आकार े ताि िाहीि.

मात्र, समूह पॉव सीच्या बाबि , एकूण विमा हप्त्यािर काही भार िाढिूि मा ुत आकार े
तािाि तेणे करूि विमा हक्क प्रमाण योग्य प्रमाणाि राही . िर दीतु सऱ्या बातू ा तर अिु भि
चांग ा असे

िर विमा हप्त्याि सि ि वदीत ी तािे ती

ाभांिाि रुपांिरीि होिे .

13. विमा हक्क विरवहि सि ि
काही उत्पादीतिे विमा आ्िावसि रक्कमे िर
िषासाठी विमा हप्त्यािर सि ि दीते िाि.

ाभांि दीते ण्या ऐिती प्रत्येक विमा हक्क विरवहि

14. सहयोगी रक्कम/सहयोगी िाटा
सहयोगी रक्कम म्हणते अिी संकल्पिा आहे ज्याि विमा धारक विमा पॉव सी च्या अंिगथि

प्रत्येक विमा हक्काच्या रक्कमे चा काही िाटा उच िो. ही रक्कम उत्पादीतिािुसार बंधिकारक
असू िकिे ककिा ्ििुःहू ि ठरि े ी असू िकिे . सहयोगी रक्कमे मुळे विमा धारक व्यिींमध्ये
अिाि्यक रुग्णा य भरिी टाळण्यासाठी एक प्रकारची वि्ि आणिे .

सहयोगी िाटा म्हणते एक विस््चि रक्कम वत ा तादीता रक्कम असे म्हणिाि, ककिा िी संमि
के ेल्या विमा हक्क रक्कमे च्या टक्केिारीिी

रक्कम असिे . बातारािी

उत्पादीतिांमध्ये ठराविक रोग, महत्िाच्या ि्त्रवक्रया ककिा विविटट ियाच्या िरी
सहयोगी रक्कमेची विधािे असिाि.
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काही

व्यिींसाठी

15. ितािटी योग्य / तादीता रक्कम
िैद्यकीय पॉव सी मध्ये ज्या ा अविवरि म्हणिाि अिी रक्कम म्हणते विमाकत्यािे विमा

हक्काची रक्कम अदीता करण्यापूिी विमाधारकािे सुरुिािी ा एक विस््चि रक्कम भराियाची
असिे , उदीता. एखाद्या पॉव सी मध्ये ितािटी ची रक्कम रुपये 10000 असे
हक्क दीताख

करिािा प्रिम विमाधारक रुपये 10000 भरिो. म्हणते तर विमा हक्क रुपये

80000 चा असे
करिो.

िर प्रत्येक विमा

िर विमाधारक रुपये 10000 भरिो आवण विमाकिा रुपये 70000 अदीता

रुग्णा य रोख पॉव सींच्या बाबि विमाकत्याद्वारे कोणिे ही फायदीते दीते य होण्यापूिी ितािट
वदीतिस/िास या्िरुपाि ितािट

ागू के ी तािे .

16. खो ी भािे मयादीता
बहु िेक उत्पादीतिे खु ी उत्पादीतिे असिाि ज्याि विमा आ्िावसि रक्कम हीच विमा हक्क
दीताख

झाल्यास दीते ण्याची अवधकिम रक्कम असिे, आतचे अिेक उत्पादीतिे विमाधारक

कोणत्या प्रकारची खो ी वििििो याच्यािर विमा आ्िावसि रक्कमे िी तोिू ि बंधि
घा िाि. अिु भि असे सांगिो की रुग्णा य भारिीिी संबंवधि सिथ दीतर खो ीच्या भाड्यािी

संबंवधि असिाि., खो ीचे भािे अवधक असल्यास त्याप्रमाणाि सिथ विषथकांखा चे खचथ
अवधक असिाि. त्यामुळे एक

ाख रुपये विमा आ्िावसि रक्कम अस ेल्या व्यिी ा तर

खो ी भाड्याची मयादीता विमा आ्िावसि रक्कमे च्या 1% असे

िर रुपये 1000 प्रविवदीतिस

भािे असणारी खो ी घेिा येई .याचा ्पटट अिथ असा आहे की तर एखाद्या ा महागड्या
रुग्णा याि आरामदीतायी उपचार घ्यायचे असिी

िर, त्यािे विमा सुद्धा मोठ्या विमा

हप्त्यासह मोठ्या आ्िावसि रक्कमे साठी घ्याय ा हिा.
17. ििीकरणक्षमिा विधाि

आयआरिीएच्या ििीकरण क्षमिे संबध
ं ी मागथदीतिथक सूत्रांिुसार िैद्यकीय विम्याच्या पॉव सीची
तीििभरासाठी ििीकरण क्षमिा हमी बंधिकारक करण्याि आ ी आहे . विमा वमळििािा
ककिा त्या संबध
ं ाि केिळ अफरािफर, चुकीचे प्रविविवधत्ि,ककिा (विमाधारकाद्वारे ककिा

त्याच्या ििीिे) सत्यस््ििी दीताबूि टाकणे अिा कारणांसाठी विमा कंपिी ििीकरण िाकारु
िकिे .

18. रवहिकरणाचे विधाि
रावहिकरण विधाि सुद्धा वियामक िरिुदीतींद्वारे प्रमावणि करण्याि आ े आहे आवण केिळ
चुकीचे प्रविविवधत्ि, अफरािफर, सत्यस््ििी

पिणे ककिा विमाधारकाद्वारे असहकार या

विकषांिर विमा कंपिी कोणत्याही क्षणी, पॉव सी रवहि करू िकिे.
यासाठी वकमाि 15 वदीतिसांची व वखि ्िरूपािी

विमाधारकाच्या आधी मावहि अस ेल्या

पत्त्यािर िोंदीतणीकृि पो्टािे पाठि े ी सूचिा दीते णे आि्यक असिे . तेिे विमा पॉव सी
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रवहि तेक ी तैि िे िे विमाकरिा कंपिी विमा धारका ा िेिटी भर ेल्या विमा हप्त्याचा पण
ि संप ेल्या का ािधीच्या प्रमाणािी

काही भाग परि पाठििे, अिाि अिा पॉव सी मध्ये

कोणिाही विमा हक्क प्रदीताि के े ा िस ा पावहते.

विमाधारकािे पॉव सी रवहि केल्यास विमा हप्िा परिािा कमी का ािधीच्या दीतरांिुसार वदीत ा
तािो, म्हणते, विमाकात्या ा विमा हप्त्याचा परिािा वमळिािा प्रो राटा पेक्षा कमी टक्केिारीिे
वमळिो. या पो ी्िर काही विमा हक्क वमळा ा असे

िर कोणिाही परिािा वमळि िाही.

19. मुि पुिराि ोकि का ािधी
तर एखाद्या ग्राहकािे ििी विमा पॉव सी खरे दीती के ी असे

आवण त्या ा पॉव सी दीत्िािेत

वमळा ा आवण त्य ा असे िाट े की त्या ा हव्या अस ेल्या अटी आवण ििी याि िाहीि, िर
त्या ा कोणिे पयाय उप ब्ध आहे ि?

आयआरिीएआय िे त्यांचं विवियमांमध्ये एक ग्राहक ्िेही िरिूदीत घाि ी आहे ते या
सम्येिर उत्तर दीते िे. ग्राहक िी पॉव सी परि करू िकिो आवण खा ी वदीत ेल्या अटींिुसार
परिािा वमळिू िकिो:

1. हे केिळ तीिि विमा पॉव सींिा आवण ज्यांचा का ािधी वकमाि एक िषांचा आहे
अिा िैद्यकीय विमा पॉव सींिा

ागू के े तािाि.

2. ग्राहकािे हा अवधकार पॉव सी दीत्िािेत वमळाल्यापासूि 15 वदीतिसांि प्रत्यक्षाि
आण ा पावहते.

3. त्यािे हे विमाकात्या ा व वखि ्िरुपाि कळि े पावहते
4. विमा हप्िा परिाव्याची उप ब्धिा िे व्हाच असे
हक्क दीताख

के े ा िसे

तेव्हा पॉव सी िर कोणिाही विमा

आवण विमा हक्क दीताख

रक्कम त्यासाठी समायोवति के ी ताई .

a) संरवक्षि के ेल्या का ािधीसाठी त्या प्रमाणािी

के ा असल्यास विमा हप्त्याची
तोखीम विमा हप्िा

b) विमाकत्याद्वारे िैद्यकीय िपासणी साठी झा े ा खचथ आवण
c) ्टँ प ड्युटी आकार
20. ििीकरणासाठी सि ि का ािधी
िैद्यकीय विम्याचे महत्िाचे िैविटट्य हे आहे की विम्याचे साित्य राखणे. कारण पॉव सी

अंिगथि फायदीते केिळ पॉव सी कोणिाही खंि ि पििा चा ू रावह े िरच वमळिाि, त्यांचे
िेळेिर ििीकरण करणे सिाि महत्िाचे असिे .

आयआरिीएआय च्या विवियमािुसार, 30 वदीतिसांचा सि ि का ािधी व्यविगि िैद्यकीय
पॉव सी ििीकरणासाठी अिुमि के े ा आहे .
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पॉव सी तर विच्या संपण्याच्या िारखेपासूि 30 वदीतिसांच्या आि ििीकरण के ी गे ी िर

पॉव सी चा ू ठे िण्याचे सिथ फायदीते वमळिाि. खंि पि ल्
े या का ािधीि एखादीता विमा हक्क
झाल्युअस त्यािर विचार के ा ताि िाही.

विमाकिे प्रत्येक उत्पादीतिािुसार अवधक सि ि का ािधी दीते ण्याचा विचार करू िकिाि.
िरी

पैकी बहु िांि विधािे, व्याख्या, अपिादीत आयआरिीए द्वारे वदीतल्या गे ेल्या िैद्यकीय

विवियम आवण िैद्यकीय विमा प्रमाणीकरण मागथदीतिथक सूत्रांिुसार प्रमावणि के ी गे ी आहे ि.
विद्यार्थ्यांिी त्यांचे िाचि करािे आवण त्याचबरोबर मागथदीतिथक सुत्रांबाबि आवण आयआरिीए
द्वारे िेळोिेळी तारी केल्या गे ेल्या परीपत्रकांबाबि अद्ययािि राहािे असा सल् ा दीते ण्याि
येिो.

्ियं चाचणी 2
आयआरिीए च्या मागथदीतिथक सूत्रांिुसार, व्यविगि िैद्यकीय पॉव सीच्या ििीकरणासाठी
________ वदीतिसांचा सि ि का ािधी अिु मि के े ा असिो.
I.

पंधरा वदीतिस

II. िीस वदीतिस

III. पंचेचाळीस वदीतिस
IV. साठ वदीतिस
सारांि
a) िैद्यकीय

विमा

पॉव सी

विमाधारक

व्यिी ा

अिपेवक्षि

आवण

आकस््मक

अपघाि/आतारपण यांच्यामुळे होणाऱ्या रुग्णा य भरिी पासूि आर्शिक संरक्षण पुरििे .

b) िैद्यकीय विमा उत्पादीतिे पॉव सीच्या अंिगथि संरवक्षि के ेल्या

ोकांच्या संख्येिर िगीकृि

के ी तािाि: व्यविगि पॉव सी, कुटु ं ब फ् ोटर पॉव सी, समूह पॉव सी.

c) रुग्णा य खचथ पॉव सी ककिा मे विक् ेम पॉव सी आतारपण /अपघाि यांच्यामुळे होणाऱ्या
रुग्णा य खचाचा परिािा दीते िे.

d) रुग्णा य भरिी पूिथ खचथ हे रुग्णा य भरिी पूिी ठराविक वदीतिसांच्या का ािधी दीतरम्याि
झा े े सुसंगि िैद्यकीय खचथ (साधारणिुः 30 वदीतिस) असिी
हक्काचा भाग समत े तािी .

आवण आवण विमा

e) रुग्णा य भरिी प्चाि खचथ हे रुग्णा य मुिी प्चाि ठराविक वदीतिसांच्या का ािधी
दीतरम्याि आ े े सुसंगि िैद्यकीय खचथ (साधारणिुः 60 वदीतिस) असिी
हक्काचा भाग समत े तािी .
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आवण िे विमा

f) कुटु ं ब फ् ोटर पॉव सी मध्ये, विमाधारकाचा तोिीदीतार, अि ंबूि मु े, अि ंबूि पा क

यांिा एकाच विमा आ्िावसि रक्कमे अंिगथि संरक्षण वदीत े तािे आवण िी रक्कम
कुटु ं बािी

सिांसाठी िापरिा येिे.

g) रुग्णा य दीतै िंवदीति रोख पॉव सी विमा धारका ा रुग्णा य भरिीच्या प्रत्येक वदीतिसासाठी
एक विस््चि रक्कम पुरििे.

h) गंभीर आतार पॉव सी ही फायद्याची पॉव सी असूि यादीतीिी
झाल्यास एक मोठी रक्कम दीते ण्याची िरिूदीत असिे .

गंभीर आताराचे विदीताि

i) उच्च ितािटी चा ककिा टॉप-अप संरक्षण, वििि ेल्या विविर्शदीतटट रक्कमेपेक्षा अवधक
मोठ्या रक्कमेसाठी संरक्षण दीते िे (या ा मयादीता ककिा ितािट असेही म्हणिाि).

j) विस््चि फायदीते संरक्षणा मुळे विमाधारका ा पुरेसे संरक्षण वदीत े तािे आवण त्याच बरोबर
विमाकत्या ा त्याच्या पॉव सीचे योग्य मुल्यांकि करण्यास मदीति होिे .

k) व्यविगि अपघाि (पीए) संरक्षण अिपेवक्षि अपघािांमुळे होणाऱ्या मृत्युच्या ककिा
अपंगत्िाचे फायद्यांच्या ्िरुपाि भरपाई दीते ऊ करिे .

l) ज्यांच्यासाठी रुग्णा याि भरिी होणे आि्यक िसिे अिा दीतं िोपचार, िेत्रसेिा खचथ,
िेहेमीची िैद्यकीय िपासणी इत्यादीती साठी बाह्य रुग्ण संरक्षणे खचथ दीते ऊ करिाि.

m) एखादीती कंपिी, मंिळ, बँकेचा क्रेिीट कािथ विभाग यासारख्या समूहचा कांकिू ि समूह
पॉव सी खरे दीती के ी तािे आवण िी एक पॉव सी संपूणथ समूहािी

व्यिींिा संरवक्षि

करिे.

n) कॉपोरे ट फ् ोटर ककिा बफर संरक्षण पॉव सी रक्कम कुटु ं बाच्या विमा आ्िावसि
रक्कमे च्यािरी

तादीता खचथ पुरे करण्यासाठी सहाय्य करिे .

o) विदीते ि मे विक् ेम /प्रिास पॉव सी, व्यिी ा त्याच्या परदीते िािी

वििासाच्या काळाि

अपघाि, दीतु खापि आवण आतारपण अिा तोखामींसाठी संरक्षण पुरििे .

p) कॉपोरे ट वियवमि प्रिासी योतिा ही िार्शषक योतिा असिे कॉपोरे ट त्यांच्या भारिाबाहे र
वियवमि प्रिास करणाऱ्या अवधकाऱ्यांसाठी व्यविगि पॉव सी घेिे.

q) िैद्यकीय विम्यामध्ये िापरल्या बहु िांि संज्ञा आयआरिीएद्वारे विवियमांद्वारे प्रमावणि
केल्या गेल्या आहे ि, ज्यामुळे वििेषिुः विमाधारकांमधी
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गोंधळ टाळ ा तािो.

्ियं पवरक्षणांची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे II.
रुग्णा य भरिी पूिी संरक्षणाचा का ािधी विमाकात्यािु सार बदीत ि अस ा आवण
पॉव सीमध्ये विस््चि के े ा अस ा िरी सामान्शयिुः हे संरक्षण रुग्णा य भरिी पूिी 30
वदीतिसांसाठी वदीत े तािे .
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे I.
आयआरिीएच्या मागथदीतिथक सूत्रांिुसार, व्यविगि िैद्यकीय विमा पॉव सी ििीकरणासाठी 30
वदीतिसांचा सि ि का ािधी वदीत ा तािो.

्ियं पवरक्षणाचे प्र्ि
प्र्ि 1
खा ी पैकी कोणिे विधाि, रुग्णा य खचथ पॉव सीच्या संदीतभाि योग्य आहे ?
I.

केिळ रुग्णा य भरिीचे खचथ संरवक्षि के े तािाि

II. रुग्णा य भरिीचे खचथ त्यावििाय रुग्णा य भरिी पूिथ आवण मुिी प्चाि चे खचथ संरवक्षि
के े तािाि

III. रुग्णा य भरिीचे खचथ त्यावििाय रुग्णा य भरिी पूिथ आवण मुिी प्चािचे खचथ आवण
विमा धारकाच्या मृत्युच्या घटिेि एक मोठी रक्कम कुटु ं बाच्या सदीत्यांिा वदीत ी तािे

IV. रुग्णा य भरिीचे खचथ पवहल्या िषापासूि वदीत े तािाि आवण पवह े िषथ विमाहक्क
विरवहि गेल्यास दीतु सऱ्या िषथ पासूि रुग्णा य भरिी पूिथ आवण मुिी प्चाि खचथ संरवक्षि
के े तािाि.
प्र्ि 2
खा ी पैकी कोणिे विधाि योग्य आहे िे ओळखा?
I.

िैद्यकीय विमा विकृिी हािाळिो

II. िैद्यकीय विमा मत्यथिा हािाळिो
III. िैद्यकीय विमा विकृिी आवण त्याचबरोबर मत्यथिा हािाळिो
IV. िैद्यकीय विमा विकृिी आवण मत्यथिा दीतोन्शही हािाळि िाही
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प्र्ि 3
खा ी पैकी कोणिे विधाि िैद्यकीय विम्याि वदीतल्या ताणाऱ्या रोख विरवहि सेिब
े ाबि योग्य
आहे ?
I.

विमा कंपन्शयांद्वारे सुरु करण्याि आ े ा हा पयािरण ्िेही उपक्रम आहे ज्याि

इ ेक्ट्रोविक रक्कम भरण्यास प्रोत्साहि वदीत े तािे ज्यामुळे प्रत्यक्ष रोख रक्कमे चे पवरि ि
कमी के े ताई

आवण झािे िाचििा येिी .

II. ही सेिा विमाधारका ा मोफि वदीत ी तािे आवण कोणिीही रोख रक्कम वदीत ीतिे िाही
कारण सरकार द्वारे विमा कंपिी ा वििेष योतिे अंिगथि रक्कम अदीता के ी तािे .

III. विमा धारका द्वारे वदीतल्या ताणाऱ्या सिथ रक्कमा इंटरिेट बँककग द्वारे ककिा कािथ द्वारे वदीतल्या
तािाि कारण विमा कंपिी द्वारे रोख ्िीकार ी ताि िाही.

IV. विमा धारक रक्कम भारि िाही आवण विमा कंपिी रुग्णा या ा वब ाची रक्कम िेट दीते ऊ
करिे

प्र्ि 4
पीपीएि चे रुग्णा ये आवण िैद्यकीय विम्यािी
ओळखा.
I.

रुग्णा ये या संदीतभािी

अचूक दीतीघथिाि

सािथतविक प्राधास्न्शयि िेटिकथ

II. प्राधास्न्शयि प्रदीतािा िेटिकथ
III. सािथतविक खासगी िेटिकथ
IV. प्रदीतािा प्राधास्न्शयि िेटिकथ
प्र्ि 5
खा ी पैकी कोणिे विधाि चुकीचे आहे हे ओळखा?
I.

एखादीती कम्पिी त्याच्या कमथचाऱ्यांसाठी समूह पॉव सी घेऊ िकिे .

II. बँक त्यांच्या ग्राहकांसाठी समूह पॉव सी घेऊ िकिे
III. दीतु कािदीतार त्यच्या ग्राहकांसाठी समूह पॉव सी घेऊ िकिो.
IV. कंपिी द्वारे घेि े ी त्यांच्या कमथचाऱ्यांसाठी घेि े ी समूह पॉव सी कमथचाऱ्यांच्या
कुटु ं वबयांिा समाविटट करण्यासाठी वि्िावरि के ी ताऊ िकिे .
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्ियं चाचणीच्या प्र्िांची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे II.
रुग्णा य भरिीचे खचथ त्यावििाय रुग्णा य भरिी पूिथ आवण मुिी प्चाि चे खचथ संरवक्षि
के े तािाि.
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे I.
िैद्यकीय विमा विकृिी हािाळिे (रोग होण्याचा दीतर).
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे IV.
रोख विरवहि सेिम
े ध्ये, विमाधारक रक्कम भारि िाही आवण विमा कंपिी वब ाचे रक्कम िेट
रुग्णा या ा दीते ऊ करिे.
उत्तर 4
योग्य पयाय आहे II.
पीपीएि म्हणते प्राधास्न्शयि प्रदीतािा िेटिकथ.
उत्तर 5
योग्य पयाय आहे III.
विधािे I, II आवण IV योग्य आहे ि. विधाि III चुकीचे आहे कारण दीतु कािदीतार समूह विमा पॉव सी
त्याचा ग्राहकांसाठी घेऊ िकि िाही.
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प्रकरण 9
आरोग्य विमा ेखि
प्रकरण प्र्िाििा
िुम्हा ा आरोग्य विमा ेखिाविषयी िपिी िार मावहिी दीते णे हा या प्रकरणाचा उद्देि आहे

आहे .कोणत्याही प्रकारच्या विम्यामध्ये विमा ेखि हा अवििय महत्िाचा घटक असिो ि विमा

पॉव सी दीते ण्याि त्याची भूवमका महत्िाची असिे .या प्रकरणामध्ये िुम्हा ा विमा ेखिाची

मू ित्िे, साधिे, पद्धिी ि प्रवक्रया किा असिाि हे समते .यािूि िुम्हा ा समूह आरोग्य
विमा ेखिाविषयीही मावहिी वमळे .
विकण्याची विटपत्ती

A. विमा ेखि म्हणते काय?

B. विमा ेखि – मू भूि संकल्पिा
C. फाई

करा आवण िापरा मागथदीतिथक ित्िे

D. आयआरिीएआयचे अन्शय िैद्यकीय विमा विवियम
E. विमा ेखिाची मू ित्िे ि साधिे,
F. विमा ेखि प्रवक्रया

G. समूह आरोग्य विमा

H. विदीते ि प्रिास विम्याचे अंि ेखि
I.

व्यविगि अपघाि विम्याचे अंि ेखि

हे प्रकरण अभ्यासल्यािंिर, िुम्हा ा पुढी

गोटटी करिा येिी :

a) विमा ेखि म्हणते काय हे समतािूि सांगणे
b) विमा ेखिाच्या मू भूि संकल्पिा ्पटट करुि सांगणे
c) विमा ेखक ज्या मू ित्िांचे पा ि करिाि िी मू ित्िे ि विविध साधिे समतािूि सांगणे
d) िैयविक आरोग्य पॉव सींच्या विमा ख
े िाची संपूणथ प्रवक्रया समतूि घेणे
e) समूह आरोग्य पॉव सींचे आरोग्य ेखि कसे के े तािे याविषयी चचा करणे
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हे उदीताहरण पाहा
सॉफ्टिेअर अवभयंिा म्हणूि काम करणाऱ्या ४८ िषीय मविषिे, ्ििुःसाठी आरोग्यविमा
घेण्याचा विणथय घेि ा. िो विमा कंपिीकिे गे ा, त्यांिी िे िे त्या ा एक प्र्िाि अतथ वदीत ा
ज्यामध्ये त्या ा िारीवरक स््ििी ि आरोग्य, मािवसक आरोग्य, आधीपासूि अस े े आतार,
कुटु ं बाचा आरोग्य इविहास, सियी इत्यादीतींची मावहिी द्यायची होिी.

हा प्र्िाि अतथ वमळाल्यािंिर, त्या ा इिरही बरे च दीत्िऐित सादीतर करायचे होिे उदीतारणािथ

ओळख पुरािा ि ियाचा पुरािा, पत्त्याचा पुरािा ि आधीच्या िैद्यकीय िोंदीती. त्यािंिर त्यांिी
त्या ा आरोग्य िपासणी ि काही िैद्यकीय िपासण्या करुि घ्याय ा सांवगिल्या ज्यामुळे िो
िैिाग ा.

मविष ा िाटि होिे की िो सुदृढ आहे ि त्याचे उत्पन्शि चांग े आहे , अिा पवरस््ििीि विमा
कंपिी एिढी

ांब चक प्रवक्रया का अि ंबिे आहे . हे सगळे करुि घेिल्यािंिरही विमा

कंपिीिे त्या ा िैद्यकीय चाचण्यांमध्ये उच्च कॉ े्ट्रॉ

ि उच्च रिदीताब असल्याचे विदीताि

झाल्याचे सांवगि ,े ज्यामुळे त्या ा िंिर दयदीतय विकार होण्याची िक्यिा िाढिे . विमा कंपिीिे
त्या ा पॉव सी दीते ऊ के ी, मात्र विचा हप्िा त्याच्या वमत्रापेक्षा बराच ता्ि होिा ि म्हणूि
त्यािे पॉव सी घ्याय ा िकार वदीत ा.

इिे विमा कंपिीिे विमा ेखिाचा भाग अस ेल्या सिथ पायऱ्यांचे पा ि के े होिे. विमाकत्या ा
विमा संरक्षण दीते िािा तोखीमे चे योग्य मूल्यांकि करािे

ागिे ि रा्ि िफाही वमळिािा

ागिो. मात्र तोखीमे चे योग्यप्रकारे मूल्यांकि झा े िाही ि काही दीतािा झाल्यास, त्यामुळे

िोटा होई . िसेच, विमाकिा विमाधारकाच्याििीिे हप्िा गोळा करि असिो ि त्या ा हा
पैसा वि्ि्िाप्रमाणे हािाळािा

ागिो.
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A. विमा ेखि म्हणते काय?
1. विमा ेखि
विमा कंपन्शया एखाद्या व्यविमुळे विमा गटास तेिढी तोखीम असिे त्या प्रमाणाि पुरेसा हप्िा

दीते णाऱ्या व्यवि ा विमा दीते ण्याचा प्रयत्ि करिाि. तोखीम विििण्यासाठी प्र्िािकत्याकिू ि
मावहिी संकव ि करणे ि विचे वि् ेषण करण्याच्या प्रवक्रये ा विमा ेखि असे म्हणिाि. या
प्रवक्रयेद्वारे संकव ि के ेल्या मावहिीच्या आधारे , त्या प्र्िािकत्या ा विमा द्यायचा आहे का

िाही याचा विणथय घेिाि. त्यांिी विमा द्यायचा विणथय घेिल्यास, त्यासाठी वकिी हप्िा
आकार ा ताई , कोणत्या अटी ि ििी असिी
घेण्यािर रा्ि िफा वमळििा येई .

हे ठरि े तािे म्हणते अिी तोखीम

आरोग्य विमा विकृिीच्या संकल्पिेिर आधावरि असिो. इिे विकृिी म्हणते एखादीती व्यिी

आतारी ककिा रोगग्र्ि होण्याची िक्यिा ि तोखीम, ज्यासाठी उपचार ककिा रुग्णा याि
दीताख

करािे

ागू िकिे . बऱ्याच प्रमाणाि, विकृिीिर ियाचा पवरणाम होिो (ती सामान्शयपणे

िरुण प्रौढांपेक्षा ज्येटठ िागवरकांमध्ये अवधक प्रमाणाि असिे ) ि िति ता्ि असणे ककिा
िति अवििय कमी असणे, ठराविक पूिीचे ि सध्याचे आतार ककिा विकार, धूम्रपािासारख्या
िैयविक सियी, सध्याची आरोग्य स््ििी िसेच प्र्ििकाचा व्यिसाय तर तो धोकादीतायक
माि ा ताि असे

िर यासारख्या घटकांमुळे त्याि िाढ होिे . याउ ट, कमी िय,

आरोग्यदीतायी तीिििै ी इत्यादीतींसारख्या काही अिु कू

घटकांमुळे विकृिी कमीही होिे .

व्याख्या
विमा ेखि म्हणते तोखीमेचे योग्यप्रकारे मूल्यमापि करण्याची ि विमा संरक्षण कोणत्या
अटींच्या आधारे वदीत े ताई

हे ठरविण्याची प्रवक्रया. अिाप्रकारे , ही तोखीम विििण्याची ि

तोखीमे चे मू ांकि करण्याची प्रवक्रया आहे .
2. विमा ेखिाची गरत
विमा ेखि हा विमाकंपिीचा कणा असिो कारण विटकाळतीपणे ककिा अपुऱ्या हप्त्यांसाठी

्िीकार ेल्या तोखीमे मुळे विमाककिा वदीतिाळखोर होऊ िकिो. दीतु सरीकिे , फार
चोखंदीतळपणा के ा ककिा अवििय ता्ि काळती घेि ी िर विमाकंपिी ा मोठा विमागट

ियार करिा येणार िाही ि तोखीमे चे एकसमाि वििरण करिा येणार िाही. म्हणूिच तोखीम
ि व्यिसाय यादीतरम्याि योग्य संिु ि राखणे अवििय महत्िाचे आहे , ज्याद्वारे सं्िा
्पधात्मक िसेच िफ्याि राही .

विमा ेखक संबवं धि विमा कंपिीचे ित्िज्ञाि, धोरणे ि तोखीम धारण करण्याची क्षमिा

यािुसार ही संिु िाची प्रवक्रया करिो. विमा ेखकाचे काम तोखीमे चे िगीकरण करणे ि

्िीकारण्याच्या अटी योग्य दीतरािर विस््चि करणे हे असिे . तोखीम ्िीकारणे म्हणते
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विमाधारकाच्या भविटयािी
िोंदीत घेणे महत्िाचे आहे .

दीताव्याची भरपाई करण्याचे आ्िासि दीते ण्यासारखे असल्याची

3. विमा ेखि-तोखीम मूल्यमापि
विमा ेखि ही तोखीम विििण्याची प्रवक्रया आहे ती गट ककिा व्यविच्या िैविटट्यांिर
अि ंबूि असिे. येिे तोखीमे च्या प्रमाणाच्या आधारे , विमा ेखक तोखीम ्िीकारायची का ि

कोणत्या दीतरािे ्िीकारायची याचा विणथय घेिो. कोणत्याही पवरस््ििीि, ्िीकारण्याची
प्रवक्रया न्शयाय्य ि समाििे िे व्हाय ा हिी म्हणतेच कोणिाही पूिथग्रह ि बाळगिा प्रत्येक समाि

तोखीमे चे िगीकरण सारख्याचप्रकारे के े पावहते. हे िगीकरण सामान्शयपणे प्रमाणभूि
्िीकार िक्त्याद्वारे के े तािे , ज्याद्वारे प्रत्येक प्राविविवधक तोखीमे चे प्रमाण विस््चि के े
तािे ि त्यािु सार हप्िे मोत े तािाि.

ियामुळे आतारपणाच्या िसेच मृत्यूच्या िक्यिे िर पवरणाम होि अस ा िरीही, आतारपण
सामान्शयपणे मृत्युच्या बरे च आधी ि िारंिार येऊ िकिे हे

क्षाि ठे ि े पावहते. म्हणूिच, मृत्यू

विम्यापेक्षा आरोग्य विम्याच्या विमा ेखिाच्या अटी ि मागथदीतिथक ित्िे अवधक किक असणे
्िाभाविक आहे .
उदीताहरण
मधुमेह अस ेल्या एखाद्या व्यवि ा दयदीतयाच्या ककिा मूत्रकपिाच्या सम्या विमाण होण्याची
बरीच अवधक िक्यिा असिे ज्यामुळे मृत्यूपेक्षाही रुग्णा याि दीताख

करािे

ागू िकिे ,

िसेि विमा संरक्षणाच्या का ािधीि अिेक िेळा आरोग्य सम्या विमाण होऊ िकिाि.
तीिि विमा विमा ख
े ि मागथदीतिथक ित्िामध्ये या व्यविचे गुणांकि सरासरी तोखीम अस े ी

व्यिी असे के े ताऊ िकिे . मात्र, िैद्यकीय विमा ख
े िासाठी, अिी व्यिी उच्च तोखीम
अस े ी असिे.
आरोग्य विम्यामध्ये, आर्शिक ककिा उत्पन्शिािर आधावरि विमा ेखिापेक्षा िैद्यकीय ककिा

आरोग्यविषयक विटकषांिर अवधक भर वदीत ा तािो. अिाि आर्शिक ि उत्पन्शिविषयक
घटकांकिे दीतु थक्ष करिा येि िाही कारण विमावहि असणे आि्यक आहे ि चुकीची वििि
टाळण्यासाठी ि आरोग्य विमा सुरु राही
महत्िाचे आहे .

याची खात्री करण्यासाठी आर्शिक विमा ेखि

4. आतारपणाच्या िक्यिे िर पवरणाम करणारे घटक
तोखीमे चे मूल्यमापि करिािा विकृिीिर (आतारी पिण्याची तोखीम) पवरणाम करणाऱ्या
पुढी

घटकांचा काळतीपूिथक विचार के ा पावहते:

a) िय : हप्िे िय ि तोखीमे च्या प्रमाणािु सार आकार े तािाि. उदीताहरणािथ बाळे ि
हाि मु ांसाठी िरुण प्रौढांपेक्षा विकृिी हप्िा अवधक असिो कारण त्यांिा संसगथ ि

अपघाि होण्याचा धोका अवधक असिो. िसेच, ४५ हू ि अवधक िय अस ेल्या
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प्रौढांसाठी, हप्िा ता्ि असिो, कारण त्यांिा मधुमेहासारखे दीतीघथका ीि आतार,

अचािक दयदीतय विकार ककिा इिर काही विकृिी होण्याची िक्यिा बरीच अवधक
असिे.

b) क ग : मवह ांिा गभथधारणेच्या का ािधीि विकृिी होण्याची अविवरि तोखीम असिे .
मात्र पुरुषांिा मवह ांपेक्षा दयदीतयविकाराचा झटका येण्याची ककिा कामािी संबवं धि

अपघाि होण्याची िक्यिा मवह ांपेक्षा अवधक असिे कारण िे धोकादीतायक
रोतगारांमध्ये अवधक सहभागी असण्याची िक्यिा असिे .
c) सियी : िंबाखू, मद्य ककिा कोणत्याही ्िरुपािी
तोखीमे िर िेट पवरणाम होिो.

अंम ी पदीतािथ सेििाचा विकृिी

d) व्यिसाय : ठराविक व्यिसायांमध्ये अपघािांची अविवरि तोखीम असण्याची िक्यिा

असिे , उदीताहरणािथ चा क, ्फोटक, िैमाविक इत्यादीती. िसेच ठराविक पेिांमध्ये

उच्च आरोग्य तोखीमा असू िकिाि, उदीताहरणािथ क्ष-वकरण यंत्र संचा क,
ऍसबेसटॉस उद्योगािी

कामगार, खाणकामगार इत्यादीती.

e) कौटु ं वबक इविहास : हा घटक अवििय महत्िाचा असिो, कारण दीतमा, मधुमेह ि

ठराविक ककथरोगांमध्ये तिुकीय घटकांचा पवरणाम होिो. याचा विकृिीिर पवरणाम
होिो ि तोखीम ्िीकारिािा याचा विचार के ा पावहते.

f) िरीराची ठे िण : ठराविक गटांमध्ये िरीराची दीतणकट, सिपािळ ककिा सामान्शय
ठे िण विकृिीिी संबवं धि असू िकिे .

g) पूिीचे आतारपण ककिा ि्त्रवक्रया : पूिीच्या आतारपणांमुळे िारीवरक कमतोरी
विमाण होण्याची ककिा िो आतार पुन्शहा होण्याची िक्यिा आहे का याची खात्री करणे

आि्यक असिे ि त्यािुसार पॉव सीच्या अटी विस््चि केल्या पावहतेि. उदीताहरणािथ
मुिखिा पुन्शहा होण्याची िक्यिा असिे , त्याचप्रमाणे एका िोळ्याि मोिीकबदीतू
झाल्यामुळे दीतु सऱ्या िोळ्याि मोिीकबदीतू होण्याची िक्यिा िाढिे .

h) सध्याची आरोग्य स््ििी ि इिर घटक ि ककिा िक्रारी : तोखीमे चे प्रमाण ि
विमायोग्यिा विस््चि करण्यासाठी हे महत्िाचे असिे ि योग्यप्रकारे ताहीर करुि ि
िैद्यकीय िपासण्यांद्वारे वसद्ध करिा येिे.

i) पयािरण ि वििास : यांचाही विकृिी दीतरािर पवरणाम होिो.

्ििुःची चाचणी घ्या 1
विमा ेखि ही ___________ची प्रवक्रया आहे .
I.

विमा उत्पादीतिांचे विपणि

II. ग्राहकांसाठी हप्िे संकव ि करणे
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III. तोखीम वििि ि तोखीम मूल्यांकि
IV. विविध विमा उत्पादीतिे विकणे

B. विमा ेखि- मू भूि संकल्पिा
1. विमा ेखिाचा हे िू
आपण आधी विमा ेखिाचा हे िू पाहू . त्याचे दीतोि हे िू आहे ि
i.

विरोधी-वििि टाळणे म्हणतेच विमाकत्याविरुद्ध वििि टाळणे

ii. तोखीमे चे िगीकरण करणे ि तोखीमांमध्ये समाििा असे

याची खात्री करणे

व्याख्या
तोखीमे ची वििि म्हणते आरोग्य विम्याच्या प्रत्येक प्र्िािाचे त्याच्या तोखीमे च्या संदीतभाि
मूल्यांकि करणे ि त्यािंिर विमा द्यायचा ककिा िाही ि कोणत्या अटींिर द्यायचा हे ठरिणे .
विरोधी-वििि (ककिा विपवरि वििि) म्हणते

ोकांची मािवसकिा, ज्यांिा िु कसाि होण्याची

िक्यिा अवधक असल्याची िंका असिे ककिा मावहिी असिे, िे विमा घेण्यासाठी ि या
प्रवक्रयेमध्ये

ाभ वमळविण्यासाठी अवििय उत्सुक असिाि.

उदीताहरण
विमाकिे कुणा ा ि कसा विमा द्यायचा याबाबि चोखंदीतळ िसिी , िर मधुमेह, उच्च
रिदीताब, दयदीतयाच्या सम्या ककिा ककथरोग यासारखे गंभीर आतार अस ेल्या व्यिी, त्यांिा
िकरच रुग्णा यामध्ये दीताख

करण्याची गरत असल्याचे मावहिी असल्यािे, आरोग्य विमा

घेिी , ज्यामुळे विमाकत्या ा िु कसाि होई .

दीतु सऱ्या िब्दीताि, विमाकत्यािे विििीची प्रवक्रया के ी िाही िर िो चुकीची वििि करे

ि या

प्रवक्रयेमध्ये त्या ा िोटा होई .
2. तोखीमांमध्ये समाििा
आिा आपण तोखीमे िी

समाििे चा विचार करु. “समाििा” म्हणते ज्या अतथदीतारांिा

सारख्या प्रमाणाि तोखीम असिे त्यांिा एकाच हप्िा िगाि घाि े पावहते . विमाकत्यांिा
आकार े ताणारे हप्िे विस््चि करण्याि िोिे प्रमाणीकरण हिे असिे . अिाप्रकारे ज्या
ोकांिा समाि तोखीम असिे त्यांिी समाि हप्िा वदीत ा पावहते ि ज्यांिा अवधक तोखीम आहे

त्यांिी ता्ि हप्िा वदीत ा पावहते. िे प्रमाणीकरणाद्वारे सरासरी तोखीम अस ेल्या बहु संख्य
व्यिी विस््चि करिाि ि कोणत्या तोखीमा अवधक धोकादीतायक आहे हे ठरििाि ि त्यांचे
गुणांकि करिाि.

207

a) तोखीमे चे िगीकरण
समाििा आणण्यासाठी, विमा ेखक तोखीम िगीकरण या प्रवक्रयेचा िापर करिाि

म्हणतेच व्यकििा वकिी तोखीम आहे त्यािुसार त्यांचे िगीकरण के े तािे ि िेगिेग ळ्या
तोखीम िगांमध्ये िगीकरण के े तािे . तोखीमे चे चार िगथ आहे ि.
i.

प्रमाणभूि तोखीमा

ज्या व्यकिची अपेवक्षि विकृिी (आतारी पिण्याची िक्यिा) सरासरी असिे त्या
यामध्ये समािेि होिो.

ोकांचा

ii. प्राधान्शय अस ेल्या तोखीमा
या

ोकांची अपेवक्षि विकृिी सरासरीपेक्षा अवििय कमी असिे म्हणूि यांिा कमी हप्िा

आकार ा तािो.

iii. विकृटट तोखीमा
अिा व्यकिची अपेवक्षि विकृिी सरासरीपेक्षा अवििय ता्ि असिे, मात्र िरीही त्यांिा

विमायोग्य माि े तािे . त्यांिा ता्ि (ककिा अविवरि) हप्िे आकारुि ककिा काही विबंध
घा ि
ू विम्यासाठी ्िीकार े ताऊ िकिे.
iv. िाकार ेल्या तोखीमा
ज्या व्यकिचे अपंगत्ि ि अपेवक्षि अविवरि विकृिी इिकी ता्ि असिे की त्यांिा

परििणाऱ्या दीतराि विमा संरक्षण दीते णे िक्य िसिे . काहीिेळा त्या ा ककिा वि ा
ि्त्रवक्रयेसारख्या िैद्यकीय घटिांिा िोंि द्यािे
िात्पुरिे फेटाळ े ताऊ िकिाि.

ाग े असे

िर िैयविक प्र्िािही

3. वििि प्रवक्रया
विमा ेखि ककिा वििि प्रवक्रया दीतोि पािळ्यांिर होिे असे म्हणिा येई :
 क्षेत्र पािळीिर

 विमा ेखि विभागीय पािळीिर
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आकृिी १: विमा ेखि ककिा वििि प्रवक्रया

a) क्षेत्र ककिा प्रािवमक पािळी
क्षेत्र पािळी विमा ेखिा ा प्रािवमक विमा ेखि म्हणूिही ओळख े तािे . त्यामध्ये एंतट
ककिा कंपिीच्या प्रविविधीद्वारे अतथदीतार विमा संरक्षणा ा परिािगी दीते ण्यासाठी योग्य आहे

का यासंदीतभाि मावहिी गोळा करिो. एतंट प्रािवमक विमा ेखक म्हणूि महत्िाची भूवमका

पार पाििो. िो विमा दीते ण्यायोग्य संभाव्य ग्राहक कोण आहे हे सिोत्तम प्रकारे ताणूि घेऊ
िकिो.

काही विमा कंपन्शया एतंटिा एखादीते वििेदीति ककिा गोपिीय अहिा

भराय ा सांगू

िकिाि, ज्यामध्ये एतंटिे प्र्िािकाविषयी विविटट मावहिी, मि ि विफारसी वदीत ेल्या
असिाि.

विमा कंपिीच्या अवधकाऱ्याकिू ि असाच एक अहिा
िैविक अहिा

मावगि ा ताऊ िकिो ज्या ा

असे म्हणिाि. या अहिा ांमध्ये सामान्शयपणे व्यिसाय, उत्पन्शि ि आर्शिक

स््ििी ि प्र्िाविि तीििाचा

ौवकक यांचा समािेि होिो.

िैविक धोका म्हणते काय?
िय, क ग, सियी इत्यादीती घटक म्हणते आरोग्य तोखीमे चे िारीवरक धोके आहे ि , मात्र
त्यावििायही आणखी एका घटकाकिे काळतीपूिथक पाहणे आि्यक असिे . या ा
ग्राहकाचा िैविक धोका म्हणिाि तो विमा कंपिीसाठी अवििय महाग ठरु िकिो.

िाईट िैविक धोक्याचे टोकाचे उदीताहरण म्हणते आरोग्य विमाधारक व्यिी ा त्याची काही

वदीतिसािच ि्त्रवक्रया होणार आहे हे मावहिी असिे मात्र िरीही विमाकत्या ा याची

मावहिी दीते ि िाही. इिे अिाप्रकारे दीताव्याचे पैसे घेण्यासाठी ताणीिपूिथक विमा घेण्याचा हे िू
आहे .

िु कसािाकिे दीतु थक्ष करणे हे आणखी एक उदीताहरण आहे . विमा असल्यामुळे
विमाधारका ा त्याच्या आरोग्याबाबि विटकाळतीपणा करण्याची इच्छा होऊ िकिे कारण
रुग्णा याचा खचथ त्याचा विमाकिा करे

हे त्या ा मावहिी असिे .
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इिे ‘िैविक धोका’या आणखी एकप्रकारच्या धोक्याचा उल् ख
े
के ा पावहते. इिे
विमाधारक कोणिीही फसिणूक करणार िाही, मात्र त्याची विमा रक्कम मोठी आहे हे
मावहिी असल्यािे, सिाि खार्शचक उपचार घेई , रुग्णा यािी
राही

इत्यादीती, ते िो विमाधारक िसिा िर त्यािे के े िसिे .

सिाि महाग खो ीि

फसिणूक विरीक्षण ि प्रािवमक विमा ेखक म्हणूि एतंटची भूवमका
तोखीमे च्या विििीसंदीतभाि बहु िेक विणथय प्र्िािकािे प्र्िाि अतामध्ये ताहीर के ेल्या

िर्थ्यांिर अि ंबूि असिाि. तो विमा ेखक विमा ेखि विभागाि बस े ा आहे त्या ा ही
िर्थ्ये खोटी आहे ि का ि ताणीिपूिथक

पविण्याच्या उद्देिािे फसिी िर्थ्ये दीते ण्याि आ ी

आहे ि का हे मावहिी असणे अिघि असिे .

इिे एतंटची भूवमका महत्िाची असिे . िो ककिा िी वदीत े ी िर्थ्ये खरी आहे ि का हे

ठरविण्याच्या सिोत्तम स््ििीि असिो, म्हणूिच एतंटचा प्र्िािकािी िेट ि िैयविक
संपकथ असिो ि अिाप्रकारे वदीतिाभू

करण्याच्या उद्देिािे ताणीिपूिथक मावहिी

पविण्याि आ ी आहे का ककिा चुकीची मावहिी दीते ण्याि आ ी आहे का याचे िो विरीक्षण

करु िकिो.

b) विमा ेखि विभागीय पािळी
दीतु सऱ्या पािळीिरी

विमा ख
े ि विभागीय ककिा काया यीि पािळीिरी

वििेषज्ञ ि व्यकिचा समािेि असिो ते अिा कामामध्ये कुि

असिे . त्यामध्ये

असिाि ि विम्याचा प्र्िाि

्िीकारायचा का, कोणत्या अटींिर ्िीकारायचा हे ठरविण्यासाठी या प्रकरणािी संबंवधि
सिथ िाटा विचाराि घेिाि.
C. फाई

करा आवण िापरा मागथदीतिथक ित्िे

आपण हे

क्षाि घेि े पाहते की प्रत्येक विमाकत्या ा विपणि करण्यापूिी त्याची उत्पादीतिे

ियार करािी

ागिाि आवण अंि ेखि विभागाच्या अिेक कामांपैकी हे एक कामच आहे .

आयआरिीएआयिे यासाठी काही मागथदीतिथक ित्िे तारी के ी आहे ि ि िी खा ी
आहे ि:

प्रमाणे

प्रत्येक कंपिी त्यांची उत्पादीतिे ियार करिािा अंविम ग्राहक, त्याच्या गरता, मागण्या आवण

परििण्याची क्षमिा, अंि ेखािाचे पै ,ू अक्च्युअवरय

ककमि विधारण, बातारपेठेिी

्पधात्मक िािािरण इत्यादीती गोटटी ध्यािाि घेिे. अिाप्रकारे तरी मुळाि रुग्णा य खचाची
भरपाई करणारी उत्पादीतिे भारिीय बातारपेठेि प्रभािी अस ी िरी ग्राहकांिा विविध
प्रकारािी

अिेक पयाय उप ब्ध असल्याचे आपण पाहिो.

प्रत्येक ििीि उत्पादीति बाताराि उिरि े ताण्यापूिी त्या ा मान्शयिा घ्यािी
‘फाई

ागिे .

ागिे. उत्पादीति

करा आवण िापरा’ खा ी वदीत ेल्या िरिुदीतींच्या अंिगथि वियामकांकिे सादीतर करािे
एकदीता बाताराि आण े े उत्पादीति काढू ि घ्यायचे असे
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िरीही मागथदीतिथक ित्िांचे

पा ि करािे

ागिे. विद्यार्थ्यांिी फाई

करा आवण िापरा संबंवधि अिा सिथ िरिुदीती, फॉम्सथ,

परिािे इत्यादीती गोटटींिी ्ििुः ा पवरवचि करूि घ्यािे.

आयआरिीएच्या मागथदीतिथक ित्त्िांिुसार िैद्यकीय विमा उत्पादीतिांसाठी फाई
िापरा प्रवक्रया:
a) फाई

करा आवण

करा आवण िापरा प्रक्रीयेिुसार प्रावधकरणाची पूिथ मान्शयिा घेिल्यावििाय

कोणिाही िैद्यकीय विमा उत्पादीति बाताराि विपणि करिा येि िाही.

b) कोणत्याही िैद्यकीय विमा उत्पादीतिािी

यािंिरचे कोणिे ही बदीत

ककिा सुधारणा

यासाठी सुद्धा िेळोिेळी तारी के ेल्या मागथदीतिथक ित्त्िांिुसार प्रावधकरणाची मान्शयिा
आि्यक असे ..

1. प्रत्येक पॉव सीधारका ा प्रावधकरणािे मान्शय के े ा कोणिाही बदीत

ककिा

सुधारणा

ागू होण्यापूिी वकमाि िीि मवहिे आधी कळि े पावहतेि. या

हप्त्यािी

िाढ आवण अिा िाढीचे िेमकी आकिे िारी िमूदीत के े ी अस ी

सूचिेमध्ये असा बदीत
पावहते.

ककिा सुधारणा करण्याची कारणे वििेषिुः, विमा

2. अिा प्रकारचा विमा हप्त्यासह असणाऱ्या बदीत ाची ककिा सुधारणेची िक्यिा
मावहिीपत्रकाि िमूदीत के े ी अस ी पावहते.

c) फाई

करा आवण िापरा अतथ आयआरिीएआय द्वारे प्रमावणि करण्याि आ ा आहे

आवण िो विविध पवरविटटे आवण िाटाबेस िीट आवण ग्राहक मावहिी िीट यासह
ग्राहका ा पाठि ा तािो.

मावहिीपत्रकासह प्रत्येक विमाधारका ा ग्राहक मावहिी पत्र वदीत े तािे आवण
पॉव सीमध्ये संरक्षणाचे िपिी , अपिादीत, विमा हक्क दीते य होण्यापूिी
प्रिीक्षा का ािधी, भरपाईची रक्कम परिािा आधारािर असे

ागू असल्यास

ककिा एक विस््चि

रक्कम असे , ििीकरणाच्या अटी आवण फायदीते , सहयोगी रक्कमे चे ककिा ितािटीचे
िपिी

आवण रद्द करण्याच्या अटी इत्यादीती गोटटी वदीत ल्
े या असिाि.

प्रावधकरणा द्वारे फाई

करा आवण िापरा अतथ िेम ेल्या अक्च्युअवर आवण विमा

कंपिीच्या सीईओ द्वारे प्रमावणि के ा ताई

आवण प्रावधकरणािे िेळोिेळी

सांवगि ेल्या फॉरमॅट मध्ये ि त्याप्रकारच्या दीत्िािेतांसह असे .
d) िैद्यकीय विमा उत्पादीति बातारािूि परि घेणे

1. एखादीता िैद्यकीय विमा उत्पादीति बातारािूि परि घेण्यासाठी विमाकिा, उत्पादीति
काढू ि घेण्याची करणे आवण सद्य ग्राहकांिा हािाळण्याचे संपूणथ िपिी
प्रावधकरणाची पूिथ मान्शयिा घेई .
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दीते ऊि

2. पॉव सी दीत्िािेतामध्ये उत्पादीतिे बातारािूि काढू ि घेण्याच्या िक्यिे चा आवण

असे उत्पादीति बातारािूि काढू ि घेिल्यास त्यासाठी पॉव सीधारका ा उप ब्ध
असणारे पयाय ्पटटपणे दीतिथिे े े असािेि.

3. तर सद्य ग्राहकािे विमाकत्याच्या सूचिे ा प्रविसादीत वदीत ा िाही िर ििीकरण
िारखे ा पॉव सी काढू ि घेि ी ताई

आवण विमाधारका ा विमाकत्याकिे

उप ब्ध अस े ी िक्यिे च्या अटीिी विगिीि, ििी पॉव सी घ्यािी

ागे .

4. काढू ि घेिे े े उत्पादीति संभाव्य ग्राहकांिा दीते ऊ के े ताणार िाही.
e) कोणिे ही उत्पादीति बाताराि आणल्यािंिर िषािूि वकमाि एकदीता िेम ेल्या

अक्च्युअवर द्वारे पुिराि ोकि के े ताई . तर उत्पादीति आर्शिकदृटट्या व्यिहायथ
िाही असे

क्षाि आ े ककिा कोणत्याही बाबिीि कमकुिि िाट े िर िेम े ा

अक्च्युअवर उत्पादीतिांि योग्य प्रकारचे बदीत

करू िकिो आवण फाई

िापरा प्रक्रीये अंिगथि बदीत ासाठी अतथ करू िकिो.
f) उत्पादीतिा ा फाई

करा आवण

करा आवण िापरा मान्शयिा घेिल्यािंिर पाच िषे पूणथ झाल्यािंिर

िेम े ा अक्च्युअवर उत्पादीतिाच्या कामवगरीचा, विकृिी, चुका, व्यातदीतर, महागाई,
खचथ आवण अन्शय सुसंगि बाबी या आधारे उत्पादीति ियार करिािा अस ेल्या मूळ
गृहीिकांिी पििाळू ि पुिराि ोकि करे

आवण योग्य कारणे आवण आधीच्या

गृहीिकांमध्ये सुधारणा यासह िव्यािे मान्शयिा वमळिण्यासाठी अतथ करे .
D. आयआरिीएआयचे अन्शय िैद्यकीय विमा विवियम
फाई

करा आवण िापरा मागथदीतिथक ित्िांच्या वििाय, िैद्यकीय विमा विवियम खा ी

गोटटींची मागणी करिाि:

a. प्रत्येक विमा कंपिीिे एक िैद्यकीय विमा अंि ेखि धोरण ियार के े पावहते आवण

त्या ा कंपिीच्या संचा क मंिळाची मान्शयिा घे ि ी पावहते. अन्शय विषयांसोबिच
पॉव सीमध्ये िैद्यकीय विमा पॉव सी खरे दीती करण्यासाठी प्र्िाि फॉमथ वदीत े ा अस ा
पावहते. अिा फॉमथ मध्ये प्र्िािाचे कंपिीच्या उधृि के ेल्या धोरणािु सार अंि ेखि
करण्यासठी आि्यक अस े ी सिथ मावहिी वमळििा आ ी पावहते.

b. अिी अंि ेखि पॉव सी प्रावधकरणाकिे फाई
आि्यक बदीत

के ी तािी. कंपिीकिे असे कोणिे ही

करण्याचा हक्क आहे मात्र प्रत्येक बदीत सुद्धा प्रावधकरणाकिे फाई

के ा गे ा पावहते.

c. िैद्यकीय विम्याचा कोणिाही प्र्िाि संचा क मंिळािे मान्शय के ेल्या अंि ेखि

धोरणािर आधावरि ्िीकार ा ताई . संभाव्य ग्राहकाचा प्र्िाि िाकार ा गेल्यास
त्या ा िाकारण्याच्या कारणांसवहि व वखि ्िरुपाि कळि े गे े पावहते.
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d. विमाधारका ा विमा हप्त्यापेक्षा अवधक कोणिाही अंि ेखि अवधभार आकार ा
ताणार असे

िर विमाधारका ा कळि े पावहते आवण पॉव सी तारी करण्यापूिी

अिा प्रकारच्या अवधभारासाठी पॉव सीधारकाची विविटट मान्शयिा घेि ी गे ी
पावहते.

e. पॉव सी घेिल्या िंिर ककिा पॉव सी िविकरणाच्या िेळी व्यिसायामध्ये बदीत

यासारखी अवधक मावहिी असल्यास विमाधारकाद्वारे त्यासाठी प्रमावणि फॉम्सथ भर े
पावहतेि, ज्याि अिी मावहिी सादीतर करणे आि्यक असे
वदीत े े असिी

असे प्रसंग ्पटटपणे

आवण असे फॉम्सथ पॉव सी दीत्िािेताचा भाग बििी .

f. एकाच विमाकत्याकिे

िकर प्रिेि करणाऱ्या, सिि ििीकरण करणाऱ्या,

सकारात्मक विमा हक्क अिु भि इत्यादीती असणाऱ्या पॉव सीधारकांसाठी विमाकिे
काही पद्धिी ककिा सि िी दीते ऊ िकिाि आवण फाई

करा आवण िापरा मागथदीतिथक

ित्त्िांच्या अंिगथि मान्शय करूि अिा पद्धिी ककिा सि िी िे पॉव सी दीत्िािेतामध्ये
आधीच ताहीर करिी .

िैद्यकीय विमा पॉव सींबाबि िहिक्षमिा संबवं धि मागथदीतिथक ित्िे
आयआरिीएआयिे तीिि विमा आवण िैद्यकीय विमा िहिक्षमिा यासंबध
ं ी अगदीती ्पटट
्िरूपाची मागथदीतिथक ित्िे वदीत े आहे ि िी खा ी प्रमाणे:
1. खा ी

बाबिीि िहिक्षमिा अिु मि के ी ताई :

a. कुटु ं ब फ् ोटर पॉव सीसह साधारण विमा कंपन्शयांिी तारी के ेल्या सिथ ्ििंत्र
िैद्यकीय विमा पॉव सी

b. साधारण विमा कंपिी द्वारे तारी के ेल्या समूह िैद्यकीय विमा पॉव सी अं िगथि
संरवक्षि कुटु ं बाच्या सदीत्यांसह ्ििंत्र सदीत्य यांिा समूह पॉव सी मधूि त्याच
विमाकत्याच्या व्यविगि िैद्यकीय विमा पॉव सीकिे ताण्याचा ककिा कुटु ं ब फ् ोटर
पॉव सीकिे ताण्याचा हक्क असे . त्यािंिर, त्या ा/वि ा पुढी
िेळी िहिक्षमिे चा हक्क असे .

ििीकरणाच्या

2. पॉव सीधारकाद्वारे िहिक्षमिे चा उपयोग पॉव सी चा ू असण्याच्या काळाि िव्हे िर
केिळ ििीकरणाच्या िेळीच के ा ताऊ िकिो.

3. ज्या पॉव सीधारका ा त्याची पॉव सी दीतु सऱ्या विमा कंपिीकिे िहि करायची असे

त्यािे

चा ू अस ेल्या पॉव सी ििीकरण वदीतिांकाच्या पूिी वकमाि 45 वदीतिस त्या कंपिीकिे
त्याची संपूणथ पॉव सी कुटु ं बािी

सिथ सदीत्यांसह िहि करण्यासंबंधाि अतथ के ा पावहते.

4. ििीि विमाकत्यािे विमा हप्िा ििीकरण वदीतिांकाच्या पूिी 45 वदीतिस आयआरिीएआय िे

वदीत ेल्या ्िरुपाि अतथ के ा िाही िर ििीि विमाकिा कंपिी िहिक्षमिा सुविधा दीते ऊ
करे

ककिा करणार सुद्धा िाही.
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5. अिा प्रकारची सुचिा वमळाल्यािंिर, विमा कंपिी अतथदीतारा ा, आयआरिीएआयच्या

मागथदीतिथक ित्िांिा तोि ेल्या पवरविटट ‘आय’ मध्ये वदीत े ा िहिक्षमिा फॉमथ ि त्यासोबि
प्र्िाि फॉमथ आवण दीते ऊ के ी तािी
सावहत्य दीते ऊ करे .

अिा विविध िैद्यकीय विमा उत्पादीतिांचे मावहिी

6. पॉव सीधारक िहिक्षमिा फॉमथ सोबि प्र्िाि फॉमथ भरे
करे .

आवण िो विमा कंपिीकिे सादीतर

7. िहिक्षमिा फॉमथ वमळाल्यािंिर, विमा कंपिी सद्य विमा कंपिी ा त्या पॉव सीधारकाच्या
आि्यक िैद्यकीय आवण विमा हक्क संबंधी िपिी िार पा्िथभम
ू ीसाठी पत्र व ही . हे
आयआरिीएच्या िेब पोटथ च्या माध्यमािूि के े ताई .

8. िहिक्षमिे संबध
ं ी अिा प्रकारची वििंिी वमळाल्यािंिर विमा कंपिी आि्यक िी मावहिी
वििंिी वमळाल्या िंिर 7 वदीतिसांच्या आि आयआरिीएच्या िेब पोटथ िर वदीत ेल्या विमा
पॉव सी िहि करण्या संबंधािी

िाटा फॉरमॅट मध्ये सादीतर करे .

9. सद्य विमा कंपिी तर आि्यक मावहिी विविटट काळाि ििीि विमा कंपिी ा िाटा
फॉरमॅट मध्ये सादीतर करण्यास असमिथ ठर ी, िर िे आयआरिीएिे तारी के ेल्या
विदीते िांचे उल् ंघि माि े ताई
दीतं िात्मक िरिुदीतींिु सार

आवण अिा विमाकत्या ा विमा कायदीता, 1938 च्या

कारिाई ा सामोरे तािे

ागे .

10. सद्य विमाकत्या कंपिीकिू ि िाटा वमळाल्यािंिर ििी कंपिी प्र्िािाचे अंि ेखि करे
आवण पॉव सीधारका ा आयआरिीएचे विवियम 2002 मधी

विवियम 4 (6) िुसार

(पॉव सी धारकाच्या वहिाचे संरक्षण) पॉव सीधारका ा आप ा विणथय कळिे .
11. िरी

िमूदीत के ेल्या का ािधीिंिर तर विमा कंपिीिे प्रावधकरणाकिे सादीतर के ेल्या

अंि ेखि धोरणािु सार वििंिी करणाऱ्या विमाधारका ा त्यांचा विणथय कळि ा िाही िर

त्या कंपिी ा असा प्र्िाि िाकारण्याचा अवधकार राहणार िाही आवण असा प्र्िाि
्िीकारािा

ागे .

12. तेव्हा िहिक्षमिे बाबि ििीि विमाकत्याचा विणथय ििीकरणाच्या िारखे ा प्र ंवबि असे
a. पॉव सीधारकाच्या वििंिीिरूि िोड्या काळासाठी, तो वकमाि एक मवहन्शयाचा

का ािधी असे , त्या का ािधीपुरिा सुयोग्य दीतरािे विमाहप्िा ्िीकारूि सद्य
पॉव सी वि्िावरि करिा येऊ िकिे आवण

b. िव्या विमाकत्याकिू ि ्िीकृि पॉव सी वमळे पयंि ककिा विमाधारकाची ििा प्रकारची
विविटट वििंिी वमळे पयंि सद्य पॉव सी रद्द के ी ताणार िाही.

c. अिा सिथ बाबिीि तेिे योग्य असे

िे िे ििा विमाकिा तोखीम धारणाची िारीख

िोड्या का ािधीच्या समाप्िीच्या िारखेिी तु ळिे .
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d. कोणत्याही कारणािे विमाधारका ा सद्य विमाकत्याकिे च पॉव सी चा ू ठे िण्याची
इच्छा असे

िर त्या ा वियवमि विमा हप्िा आकारूि ि कोणिीही ििी अट ि

घा िा िसे करण्याची अिु मिी दीते ण्याि येई .

13. तर विमाधारकािे काही का ािधीसाठी पॉव सी वि्िार ्िीकार ा असे

आवण त्याच

काळाि विमा हक्क विमाण झा ा िर, ि सद्य विमाकत्यािे विमा हक्क ्िीकार ा िर सद्य
विमाकिा पॉव सी िषाच्या उिथवरि भागासाठी उिथवरि विमा हप्िा आकारे . अिा
बाबिीि, पॉव सीधारकाची उिथवरि का ािधीसाठी विमाहप्िा भरण्याची दीते यिा विमाण
होिे आवण त्या िषासाठी सद्य विमाकत्याकिे पॉव सी चा ू ठे िणे क्रमप्राप्ि होिे .

14. िहि होणारी ििी पॉव सी ्िीकारण्यासाठी विमाकिा कोणिाही तादीता आकार
िाही ककिा केिळ पॉव सी िहि करण्याचे कोणिे ही िुल्क घेणार िाही.

ािणार

15. िहि के े ी पॉव सी ्िीकार ी गेल्यािर कोणत्याही मध्य्िा ा काहीही ििथि दीते य
िसे .

16. कोणत्याही िैद्यकीय विमा पॉव सीसाठी, सद्य पॉव सी अंिगथि सद्य आतारांच्या बाबिीिी
प्रिीक्षा का ािधी आधीच पूणथ आ े असिी

िर का बद्ध अपिादीत विचाराि घेि े तािी

आवण ििीि िहि झा ेल्या पॉव सी अंिगथि त्याप्रमाणाि कमी करूि घेि े तािी .

टीप 1 : तर ििीि पॉव सी मध्ये विविटट आताराच्या ककिा उपचाराच्या बाबि प्रिीक्षा
का ािधी पूिीच्या पॉव सी पेक्षा अवधक असे

िर िहि करणाऱ्या पॉव सीधारकािे

सादीतर के ेल्या िहिक्षमिा फॉमथ मध्ये िाढीि का ािधी ्पटटपणे उधृि के े ा
असाय ा हिा.

टीप 2 : समूह विमा पॉव सी मध्ये, व्यविगि सदीत्यांिा िर सांवगि ेल्या सिि विमा सं रक्षण
घेि ेल्या िषांच्या आधारािर, मग आधीच्या पॉव सी मध्ये कोणिे ही पूिी अस््ित्िाि
अस े े अपिादीत/का बद्ध अपिादीत अस े िरीही त्यांचे श्रेय वदीत े तािे.
17. मागी

विमाकत्याकिू ि मागी

पॉव सींिर वमळा ेल्या िर्शधटणू

ाभांिाच्या प्रमाणाि

विमाधारकािे वििंिी केल्यास िर्शधि विमा आ्िावसि रक्कमे साठी, विमा आ्िावसि
रक्कमे ा िहिक्षमिा

ागू होिे .

उदीताहरणािथ – एखाद्या व्यिीची विमा आ्िावसि रक्कम रुपये 2
त्यािर विमाकिा ए किू ि अपेवक्षि
किे ्ि ांिवरि होई
2.50

ाख साठी

आवण

ाभांि रुपये 50000 असे ; िर तेव्हा िो विमाकिा बी

आवण त्याचा प्र्िाि मान्शय होई

िे व्हा, विमाकिा बी त्या ा रुपये

ागू असणारा विमा हप्िा आकारूि रुपये 2.50

रक्कम दीते ऊ करे . तर विमाकिा बी याच्या किे रुओअये 2.50
उत्पादीति िसे

ाख असे

िे व्हा, विमाकिा बी त्या ा तिळची िरी
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ाख विमा आ्िावसि

ाखांसाठी योग्य असे

विमा आ्िावसि रक्कम, उदीता.

रुपये 3

ाख साठीचा विमा हप्िा आकारूि रुपये 3

िहिक्षमिा केिळ रुपये 2.50
18. विमाकिे पॉव सीधारकाचे

अन्शय कोणत्याही ्िरूपािी

ाखांचा विमा दीते ऊ करे . मात्र

ाख रुपयांसाठीच उप ब्ध असे .

क्ष पॉव सी करार आवण मावहिीपत्रक, विक्री सावहत्य ककिा
दीत्िािेत याद्वारे

क्ष िेधिी

की:

a. सिथ विमा पॉव सी िहिक्षम आहे ि;
b. िहिक्षमिे चा

होणारा वि ंब

ाभ घेण्यासाठी, अन्शय विमाकत्याकिू ि प्र्िाि ्िीकारण्यासाठी
क्षाि घेऊि पॉव सीमध्ये खंि येऊ िये म्हणूि ििीकरणाच्या

िारखेच्या पुरेसे आधी पॉव सीधारकािे अन्शय विमाकत्या ा संपकथ करण्याचे पाउ
उच

े पावहते.

E. विम्याची मू ित्िे ि विमा ख
े िाची साधिे
1. विमा ेखिािी संबवं धि मू ित्िे
कोणत्याही प्रकारच्या विम्यामध्ये , मग िो तीिि विमा असो ककिा सिथसाधारण विमा, तोखीम
्िीकारण्यािी संबवं धि काही कायदीते िीर मू ित्िे
मू ित्िे

ागू होिाि. आरोग्य विम्या ाही हीच

ागू होिाि ि या मू ित्िांचे उल् ंघि केल्यास विमाकिा तबाबदीतारी टाळण्याचा

विणथय घेऊ िकिो, ज्यामुळे पॉव सीधारक असामाधािी होिाि ि िैिागिाि. ही केंद्रीय
मू ित्िे पुढी प्रमाणे आहे ि:

1. परमसद्भाि (उबेवरमा फायिे स) ि विमा वहि
2. विमा ेखिासाठी साधिे

विमा ेखकासाठी ही मावहिीचा स्रोि असिाि ि या आधारे तोखीमे चे िगीकरण के े तािे ि
हप्िे विस््चि के े तािाि. विमा ेखािासाठी पुढी

महत्िाची साधिे िापर ी तािाि:

a) प्र्िाि अतथ
हा कराराचा आधार असिो ज्यामध्ये प्र्िािकाचे आरोग्याविषयक ि िैयविक िपिी
(उदीताहरणािथ िय, पेिा, िरीराची ठे िण, आरोग्य स््ििी, उत्पन्शि, हप्िा वदीतल्याचे िपिी

इत्यादीती) गोळा के े तािाि. उत्पादीति ि कंपिीच्या गरता/धोरणांिुसार हे साध्या
प्र्िांपासूि िे िपिी िार प्र्िाि ीपयंि असू िकिाि ज्याद्वारे सिथ महत्िाची िर्थ्ये
ताहीर करण्याि आ ी आहे ि याची खात्री के ी ताई

ि त्यािु सार विमा संरक्षण वदीत े

ताई . विमाधारकािे कोणिे ही उल् ंघि के े ककिा मावहिी
माि ी ताई .

पवि ी िर पॉव सी रद्द

b) ियाचा पुरािा
हप्िे विमाधारकाच्या ियाच्या आधारे ठरि े तािाि. म्हणूिच िाििोंदीतणीच्या िेळी ताहीर
के े े िय सादीतर के ेल्या ियाच्या पुराव्या आधारे पििाळू ि पाहणे महत्िाचे असिे .
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उदीताहरण
भारिामध्ये अिेक दीत्िऐित ियाचा पुरािा म्हणूि ग्राह्य धर े ताऊ िकिाि मात्र त्यापैकी सिथ
कायद्यािे ्िीकायथ माि े ताि िाहीि. बहु िेक िैध दीत्िऐितांचे ढोबळपणे दीतोि िगांमध्ये
िगीकरण के े तािे. िे पुढी प्रमाणे आहे ि:

a. ियाचा प्रमाणभूि पुरािा: िाळे चे प्रमाणपत्र, पारपत्र, अवधिास प्रमाणपत्र, पॅिकािथ
इत्यादीती यापैकी काही आहे ि.

b. ियाचा अ-प्रमाणभूि पुरािा: विधापवत्रका, मिदीताि ओळखपत्र, मोठ्यांचे प्रविज्ञापत्र,
ग्राम पंचायिीचे प्रमाणपत्र इत्यादीती यापैकी काही आहे ि.
c. आर्शिक दीत्िऐित
उत्पादीतिा ा

ाभ व्हािा ि िैविक धोका कमी व्हािा यासाठी प्र्िािकत्याची आर्शिक

स््ििी ताणूि घेणे महत्िाचे असिे . मात्र, केिळ पुढी
मावगि े तािाि

बाबिीि आर्शिक दीत्िऐित

a) िैयविक अपघाि संरक्षण ककिा

b) उच्च विमा रकमे चे संरक्षण ककिा

c) ककिा मावगि े े संरक्षण ि िमूदीत के े े उत्पन्शि ि पेिा यांची िु िा केल्यास
त्याि िफािि आढळिे.

d. िैद्यकीय अहिा
िैद्यकीय अहिा ांची आि्यकिा विमाकत्याच्या विकषांिर आधावरि असिे ि

सिथसामान्शयपणे विमाधारकाच्या ियािर ि काही िेळा संरक्षणाच्या रकमे िर अि ंबि
ू
असिे. प्र्िाि अतािी
िैद्यकीय अहिा

काही उत्तरांमध्ये अिी काही मावहिी असू िकिे ज्यामुळे

मागि े ताऊ िकिाि.

e. विक्री कमथचाऱ्याचे अहिा
विक्री कमथचाऱ्यांिा कंपिीचे िळागाळािी

पािळीिरी

विमा ेखकही म्हणिा येई

ि

त्यांच्या अहिा ामध्ये त्यांिी वदीत ेल्या मावहिीचा विचार करणे महत्िाचे असू िकिे. मात्र
विक्री कमथचाऱ्यांिा ता्ि व्यिसाय वमळविण्यासाठी
पर्पर विरोधी वहिही असिे ज्याकिे ताणीिपूिथक

ाभांि वदीत ा ताि असल्यािे, इिे

क्ष वदीत े पावहते.

्ििुःची चाचणी घ्या 2
विमा ेखिामध्ये परमसद्भािाच्या ित्िाचे पा ि ___________ िे करणे आि्यक
असिे.
I.

विमाकिा
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II. विमाधारक

III. विमाकिा ि विमाधारक दीतोघेही
IV. िैद्यकीय परीक्षक

्ििुःची चाचणी घ्या 3
विमा वहि म्हणते ____________.
I.

ज्या संपत्तीचा विमा काढायचा आहे त्यामध्ये व्यविचे आर्शिक वहि

II. ज्या संपत्तीचा आधीपासूि विमा काढ े ा आहे

III. प्रत्येक विमा कंपिीचा िु कसािाचा वह्सा तेव्हा एकाहू ि अवधक कंपन्शया एकच िुकसाि
िाटू ि घेिाि

IV. विमाकत्याकिू ि िसू

करिा येई

अिी िु कसािाची रक्कम

F. विमा ेखि प्रवक्रया
एकदीता हिी िी मावहिी वमळाल्यािंिर, विमा ेखक पॉव सीच्या अटी ठरििो. आरोग्य विमा
व्यिसायासाठी िापर े ताणारे सामाईक अतथ खा ी

प्रमाणे आहे ि:

1. िैद्यकीय विमा ेखि
िैद्यकीय विमा ेखिाच्या प्रवक्रयेमध्ये प्र्िािकत्याकिू ि आरोग्य विमा पॉव सीसाठी अतथ

करणाऱ्या व्यविची आरोग्य स््ििी विस््चि करिा येिे. त्यािंिर संकव ि के ेल्या मावहिीचे

विमाकिा विमा संरक्षण द्यायचे ककिा िाही, वकिी मयादीते पयंि द्यायचे ि कोणत्या अटींिर ि
अपितथिांिर द्यायचे हे ठरविण्यासाठी मूल्यमापि करिो. अिाप्रकारे िैद्यकीय विमा ख
े िाद्वारे
तोखीम ्िीकारायची ककिा िाकारायची िसेचि संरक्षणाच्या अटी ठरििा येिाि.
मात्र, िैद्यकीय विमा ख
े िामध्ये िैद्यकीय अहिा

घेणे ि िपासणे यामुळे ता्ि खचथ येिो.

िसेच, विमाकिा तेव्हा ता्ि प्रमाणािर िैद्यकीय विमा ेखिाचा िापर करिाि, िे व्हा िे

‘चोखंदीतळपणा’ करि असल्याचा (केिळ सिोत्तम तोखीम ्िीकारिाि ि इिरांिा िकार

दीते िाि) आरोप के ा तािो. यामुळे संभाव्य ग्राहक िैिागिाि ि विमा घेण्यास इच्छु क
अस ल्
े या

ोकांची संख्या कमी होिे कारण त्यांिा आि्यक अस े ी मावहिी ि िपिी

द्यायचे िसिाि ि आि्यक त्या चाचण्या करुि घ्यायच्या िसिाि.

िैयविक आरोग्य विम्यासाठी आरोग्य स््ििी ि िय हे विमा ेखि करिािा विचाराि घेि े

ताणारे महत्िाचे घटक आहे ि. िसेच सध्याची आरोग्य स््ििी, िैयविक ि कौटु ं वबक िैद्यकीय
इविहासामुळे विमा ख
े क कोणत्याही आधीपासूि अस््ित्िाि असे ा आतार ककिा स््ििी ि

का ांिरािे भविटयाि आरोग्य सम्या विमाण होण्याची िक्यिा ठरिू िकिो ज्यासाठी
रुग्णा याि दीताख

करािे

ागे

ककिा िस्रवक्रया करािी
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ागे .

त्यावििाय प्र्िाि अतथ अिाप्रकारे बिवि े असिाि, ज्यामध्ये भूिकाळाि घेि े े उपचार,
रुग्णा यािी

िा्िव्य ि झा ेल्या ि्त्रवक्रयांची मावहिी घेिा येिे. यामुळे विमा

आधीचा आतार पुन्शहा होण्याच्या िक्यिेचे, सध्याच्या ककिा भविटयािी
ककिा भविटयािी

ेखका ा

आरोग्य स््ििीिर

गुंिागुि
ं ींिर त्याचा पवरणाम यांच्या िक्यिे चे मूल्यमापि करिा येिे.

प्र्िािकिा ज्या आतारांसाठी औषधे घेि आहे त्यासाठी

िकरच कधीही रुग्णा याि दीताख

के े ताण्याची ककिा िो आतार पुन्शहा होण्याची िक्यिा आहे .
उदीताहरण

उच्च रिदीताब, ता्ि िति/ ठ्ठपणा ि साखरे ची िाढ े ी पािळी यासारख्या िैद्यकीय
स््ििींमुळे दयदीतय, मूत्रकपि ि चेिा यंत्रणेच्या विकारांसाठी भविटयाि रुग्णा याि दीताख
ागू िकिे. म्हणूिच, िैद्यकीय विमा

करािे

ेखिासाठी तोखीमे चे मूल्यमापि करिािा या अटींचा

काळतीपूिथक विचार के ा पावहते.
सामान्शयपणे आरोग्य स््ििीिी

विपवरि बदीत

४० िषांिंिर, प्रामुख्यािे सामान्शयपणे िृद्ध

होण्याच्या प्रवक्रयेमुळे होिाि,४५ िषांपूिीच्या प्र्िािकत्याच्या कोणत्याही िैद्यकीय िपासण्या

ककिा चाचण्या करायची गरत िसिे (काही विमाकिे हे आि्यकिा ५० ककिा ५५ िषांपयंिही
िाढिू िकिाि).िैद्यकीय विमा ेखि मागथदीतिथक ित्िांिुसार प्र्िािकत्याच्या आरोग्य
स््ििीविषयी त्याच्या/विच्या कौटु ं वबक िॉक्टरांिी ्िाक्षरी के े े प्रविज्ञापत्रही

ागू िकिे .

भारिीय आरोग्य विमा बाताराि,आरोग्य विम्यासाठी महत्िाचा िैद्यकीय विमा ेखि घटक
म्हणते व्यविचे िय.४५-५० िषांहू ि मोठ्या, पवहल्यांदीताच िाििोंदीतणी करणाऱ्या व्यकििा
सामान्शयपणे आरोग्य तोखीम ्िरुपाचे मूल्यमापि करण्यासाठी ि त्यांच्या सध्याच्या आरोग्य

स््ििीविषयी मावहिी वमळविण्यासाठी विविटट रोगविदीताि िपासण्या करुि घ्याव्या
ागिी .अिा िपासण्यांमुळे आधीपासूि काही िैद्यकीय स््ििी ककिा आतार आहे का हे कळू

िकिे.

उदीताहरण
औषधे, मद्य ि िंबाखु चे सेिि हे िोधणे अिघि असू िकिे ि प्र्िािकिे क्िवचिच प्र्िाि
अतामध्ये िे ताहीर करिाि. ही िर्थ्ये ताहीर ि केल्यािे आरोग्य विम्याच्या विमा ख
े िामध्ये
मोठे आव्हाि विमाण होिे.

ठ्ठपणा आणखी एक सम्या आहे ती एक मोठी सािथतविक

आरोग्य सम्या होण्याचा धोका आहे ि यामुळे विमाण होणाऱ्या गुंिागुि
ं ीचे पुरेसे मूल्यांकि
करिा येई

अिी विमा ेखि साधिे विमा ेखकांिी विकवसि करणे आि्यक आहे .

2. िैद्यकेिर विमा ेखि
आरोग्य विम्याच्या बहु िेक प्र्िािकत्यांिा िैद्यकीय िपासणीची गरत िसिे . िैद्यकीय
िपासण्यांदीतरम्याि केिळ एक दीतिांि ककिा त्यापेक्षा कमी प्रकरणांचे विपवरि विका
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असिी

हे पुरेिा अचूकपणे सांगिा येिे, त्यामुळे विमाकिे बहु िेक प्रकरणांमध्ये िैद्यकीय िपासणीि
सि ि दीते ऊ िकिाि.

प्र्िािकत्यांिी सिथ महत्िाची िर्थ्ये पूणथपणे ि खरे पणािे ताहीर के ी असिी ि िी एतंटिे

काळतीपूिथक िपास ी असिी, िर िैद्यकीय िपासणीची गरत अवििय कमी रावह ी असिी.
ककबहु िा, िैद्यकीय िपासणीच्या खचाि ि इिर खचाि बचि झाल्यास दीताव्यांच्या प्रमाणाि
िोिी िाढही ्िीकारिा येई

ि त्यामुळे प्र्िािकत्याची गैरसोयही कमी होई .

म्हणूिच, विमा कंपन्शया काही विमा पॉव सी घेऊि येि आहे ि ज्यामध्ये प्र्िािकत्या ा

कोणिीही िैद्यकीय िपासणी करुि घ्यायची गरत िसिे . अिा पवरस््ििीि, कंपन्शया
सामान्शयपणे ‘िैद्यकीय ताळे ’ ियार ियार करिाि ते कोणत्या िया ा ि टप्प्या ा िैद्यकीय
विमा ेखि के े तािे हे दीतिथवििाि, ि म्हणूिच िैद्यकेिर मयादीतांची काळतीपूिथक रचिा के ी
तािे ज्यामुळे व्यिसाय ि तोखीम यािी

योग्य संिु ि राख े तािे .

उदीताहरण
एखाद्या व्यवि ा िैद्यकीय िपासणी, प्रिीक्षा का ािधी ि प्रवक्रयेमध्ये होणारा उिीर अिा दीतीघथ
प्रवक्रयेिूि ि तािा आरोग्य विमा घ्यायचा असे , िर िी िैद्यकेिर विमा ख
े ि पॉव सीचा

पयाय विििू िकिे.िैद्यकेिर विमा ेखि धोरणाि, हप्त्याचे दीतर ि विमा रक्कम सामान्शयपणे

काही आरोग्य प्र्िांच्या आधारे विस््चि के ी तािे ते बहु िेक िय, क ग, धूम्रपाि िगथ,
िरीराची ठे िण इत्यादीतींिर अि ंबूि असिाि. याची प्रवक्रया त दीत असिे मात्र िु िेिे हप्िे
ता्ि असू िकिाि.
3. सांस्ख्यकीय गुणांकि पद्धि
ही विमा ेखिामध्ये िापर ी ताणारी पद्धि आहे , ज्यामध्ये सांस्ख्यकीय ककिा टक्केिारीचे
मूल्यमापि तोखीमे च्या प्रत्येक घटकािर के े तािे .

िय, क ग, िंि, व्यिसाय, वििास, पयािरण, िरीराची ठे िण, सियी, कुटु ं ब ि िैयविक
इविहास िपास ा तािो ि पूिथविधावरि विकषांच्या आधारे सांस्ख्यकीय गुणांकि के े तािे .
4. विमा ेखिाचा विणथय
वमळा ेल्या मावहिीचे काळतीपूिथक मूल्यमापि करुि विचे योग्य त्या तोखीम िगथिाऱ्यांमध्ये
िगीकरण केल्यािंिर विमा ेखि प्रवक्रया पूणथ होिे . िरी
वििेकबुद्धीिुसार विमा ेखक तोखीमे चे पुढी

साधिांच्या आधारे ि आपल्या

िगथिाऱ्यांमध्ये िगीकरण करिो:

a) प्रमाणभूि दीतरांिी तोखीम ्िीकारा

b) अविवरि हप्िा ( ोकिग) आकारुि तोखीम ्िीकारा, अिाि सिथच कंपन्शयांमध्ये असे
के े ताि िाही

c) विवहि का ािधी/अिधीसाठी विमा संरक्षण
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ांबणीिर टाकणे

d) विमा संरक्षण िाकारणे

e) प्रवि प्र्िाि (संरक्षण मयावदीति ठे िणे ककिा काही भाग िाकारणे)
f) तादीता ितािट ककिा सहयोगी रक्कम

ादीतणे

g) पॉव सी अंिगथि कायमचे अपितथि (अपितथिे)

ागू करणे

कोणिाही आतार कायमचा िगळल्यास, पॉव सी प्रमाणपत्रािर त्याचे साक्ष्यांकि के े

तािे.प्रमाणभूि पॉव सी अपितथिाव्यविवरि हे अविवरि अपितथि असिे ि िो कराराचा एक
भाग असिो.

विमा ेखकांद्वारे िज्ञ िैयविक तोखीम मूल्यमापि विमा कंपन्शयासाठी अवििय महत्िाचे असिे

कारण त्यामुळे विमा यंत्रणा संिुव ि राहिे .विमा ख
े िामुळे विमाकिा तोखीमे ची समाि
पािळी अपेवक्षि अस ेल्यांचा एकाच गटाि समािेि करिो ि त्यांिी वििि ेल्या संरक्षणासाठी
त्यांिा समाि हप्िा आकारिो.यािूिपॉव सीधारका ा वमळणारा

्पधात्मक दीतराि विमा उप ब्ध होिो िर विमाकत्या ा होणारा

ाभ म्हणते त्या ा रा्ि ि

गृवहिकािु सार त्या ा त्याचा पोटथ फोव ओचा अिु भि राखिा येिो.

ाभ म्हणते विकृिीच्या

5. सामान्शय ककिा प्रमाणभूि अपितथिांचा िापर करणे
बहु िेक पॉव सींमध्ये काही अपितथिे

ागू के े ी असिाि ती त्यांच्या सिथ सदीत्यांिा

ागू

होिाि. यांिा प्रमाणभूि अपितथिे ककिा काही िेळा सामान्शय अपितथिे असे म्हणिाि. विमाकिे
प्रमाणभूि अपितथिे

ागू करुि त्यांची असुरवक्षििा मयावदीति करिाि.

या मुद्यािर आधीच्या प्रकरणाि चचा करण्याि आ ी.

्ििुःची चाचणी घ्या 4
िैद्यकीय विमा ख
े िाविषयी पुढी पैकी कोणिे वििेदीति चुकीचे आहे ?
I.

िैद्यकीय अहिा

गोळ करण्याि ि त्याचे मूल्यमापि करण्याि बराच खचथ येिो.

II. आरोग्य विम्यासाठी िैद्यकीय विमा ेखि करिािा सध्याची आरोग्य स््ििी ि िय हे
महत्िाचे घटक असिाि.

III. प्र्िािकत्यांिा त्यांच्या आरोग्य तोखीम ्िरुपाचे मूल्यमापि करण्यासाठी िैद्यकीय ि
रोगविदीताि िपासण्या करुि घ्याव्या

ागिाि.

IV. तोखीमे च्या प्रत्येक घटकािर टक्क्यांचे मूल्यमापि के े तािे .
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G. समूह आरोग्य विमा
1. समूह आरोग्य विमा
समूह विम्याचे विमा ेखि प्रामुख्यािे सरासरीच्या वियमािर के े तािे , म्हणतेच प्रमाणभूि
समूहाच्या सिथ सदीत्यांिा समूह आरोग्य विमा पॉव सी अंिगथि संरक्षण वदीत े असिे , समूहािी

व्यिी िैयविकपणे विमाकत्याच्या विरुद्ध-वििि करु िकि िाहीि. अिाप्रकारे , आरोग्य
विम्यासाठी एका समूहा ा ्िीकारुि, विमाकिा समूहामधी
आरोग्य सम्या असू िकिाि ही िक्यिा विचाराि घेिो.

काही सदीत्यांिा िीव्र ि िारंिार

समूह आरोग्य विम्याच्या विमा ेखिासाठी समूहाच्या िैविटट्यांचे वि् ेषण करणे आि्यक
असिे ज्याद्वारे हा समूह विमा कंपिीच्या विमा ेखि मागथदीतिथक ित्िांमध्ये िसेच विमा वियमांिी
समूह विम्यासाठी घा ि
ू वदीत ेल्या मागथदीतिथक ित्िांमध्ये बसिो का याचे मूल्यमापि करिा येिे.
समूह आरोग्य विम्यासाठी प्रमाणभूि विमा ख
े ि प्रवक्रयेमध्ये प्र्िाविि समूहाचे पुढी
घटकांिुसार मूल्यांकि करािे

ागिे :

a) समूहाचा प्रकार
b) समूहाचा आकार
c)

उद्योगाचा प्रकार

d) संरक्षणासाठी पात्र व्यिी
e) संपूणथ समूहा ा संरक्षण वदीत े ताि आहे ककिा सदीत्यांिा बाहे र राहण्याचा पयाय आहे
f)

संरक्षणाची पािळी – सिांसाठी समाि ककिा िेगिेगळी

g) क ग, िय, एका ककिा अिेक वठकाणी, समूह सदीत्यांच्या उत्पन्शि पािळ्या,

कमथचाऱ्यांच्या उ ाढा ीचा दीतर, समूह धारकाद्वारे संपूणथ हप्िा वदीत ा ताई
सदीत्यांिा हप्त्याच्या रकमेि योगदीताि द्यािे

ागे

यासंदीतभाि गटाची रचिा

ककिा

h) विविध भौगोव क वठकाणांमध्ये विविध वठकाणी पसर े े असल्यास विविध प्रदीते िािी

आरोग्यदीते खभा

i)

खचािी

फरक

समूहधारकाचे िृिीय पक्ष प्रिासकाद्वारे (त्या ा हिा अस े ा ककिा विमाकत्यािे
वििि े ा) ककिा विमाकत्याद्वारे च समूह विम्याच्या प्रिासिास प्राधान्शय

j)

प्र्िाविि समूहाचा पूिीचा दीताव्यांचा अिु भि
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उदीताहरण
खाणींमध्ये ककिा कारखान्शयांमध्ये काम करणाऱ्या समूहाच्या सदीत्यांिा िािािु कूव ि

काया यांमध्ये काम करणाऱ्या सदीत्यांच्या गटापेक्षा आरोग्याची तोखीम अवधक असिे . दीतोन्शही
गटांसाठी आतारांचे ्िरुप (त्यामुळेच दीतािेही) बरे च िेगळे असण्याची िक्यिा आहे . म्हणूिच
विमाकिा दीतोन्शही प्रकरणांिुसार आरोग्य विमा पॉव सीचे दीतर ठरिे .
त्याचप्रमाणे उच्च उ ाढा

अस ेल्या आयटी कंपन्शयांसारख्या समूहांच्या बाबिीि विपवरि

वििि टाळण्यासाठी, विमाकिे खबरदीतारीचे विकष

ािू िकिाि उदीताहरणािथ कमथचाऱ्यांिी

विम्यासाठी पात्र होण्यासाठी पवरिीक्षा का ािधी पूणथ के ा पावहते.
आरोग्य विमा व्यिसायाच्या अवििय ्पधात्मक ्िरुपामुळे, विमाकिे समूह विमा योतिांमध्ये
बरीच

िवचकिा ि

ाभांमध्ये गरतेिुसार बदीत

योतिांमध्ये, का ांिरािे

करिाि. मा क-कमथचारी समूह विमा

ाभांची रचिा विकवसि होि तािे ि मा काच्या मिु टयबळ

विभागाद्वारे कमथचाऱ्यांिा रोखूि ठे िण्याचे साधि म्हणूि िापर े तािे . बहु िेकिेळा,
विमाकत्यांमधी

्पधे मुळे दीतु सऱ्या विमाकत्यािे वदीत ेल्या समूह विमा योतिेची बरोबरी

करण्यासाठी ककिा सुधावरि

ाभ दीते ण्यासाठी

िवचकिा वदीत ी तािे ज्यामुळे दीतु सऱ्या

विमाकत्याचा व्यिसाय िाब्याि घेिा येिो ि आपल्याकिे िळििा येिो.
2. मा क-कमथचारी समूहावििाय इिर विमा ेखि

मा क-कमथचारी समूह हे पारंपवरकपणे समूह आरोग्य विमा वदीत े ताणारे अगदीती िेहमीचे गट
आहे ि. मात्र, आरोग्य विम्या ा आरोग्य सेिा खचासाठी विधी दीते ण्याचे प्रभािी माध्य म्हणूि
मान्शयिा वमळू

ागल्यािे, विविध प्रकारचे गट आिा ियार झा े आहे ि. अिा पवरस््ििीि

समूहाचे विमा ेखि करिािा समूहाच्या रचिेचे िैविटट्य विचाराि घेणे समूह आरोग्य विमा
विमा ेखकांसाठी महत्िाचे असिे .

कमथचारी-मा क समूहांव्यविवरि, विमाकत्यांिी पुढी प्रमाणे विविध प्रकारच्या समूहांिा विमा

संरक्षण वदीत े आहे : कामगार संघटिा, वि्ि्ि सं्िा ि सोसायटी, बहु -मा क गट, वििेष
विक्री हक्क अस े े विक्रेिे, व्यािसावयक संघटिा, क् ब ि इिर बंधुत्ि संघटिा.

विविध दीते िांमध्ये सरकारे समाताच्या गरीब घटकांसाठी समूह आरोग्य विमा संरक्षण खरे दीती
करिाि. भारिामध्ये केंद्रीय ि राज्य पािळीिरी

सरकारे तोरकसपणे गरीबांसाठीच्या समूह

आरोग्य विमा योतिा प्रायोवति करिाि उदीताहरणािथ आरएसबीिाय, यिस््ििी इत्यादीती.

अिा िैविध्यपूणथ समूहांसाठी विमा ेखिामध्ये विचार के े ताणारे घटक सिथसामान्शयपणे
्िीकायथ समूह विमा ेखि घटकांसारखेच अस े िरीही, पुढी
के ा तािो:

a) गटाचा आकार (समूहाचा आकार

हाि असे
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अविवरि घटकांचाही विचार

िर िारंिार बदीत

होऊ िकिाि)

b) विविध भौगोव क प्रदीते िांमध्ये आरोग्यसेिा खचाची पािळी िेगिेगळी असिे
c) समूह आरोग्य विमा योतिेमध्ये समूहािी
विििीची तोखीम असिे

d) पॉव सी घेि ेल्या गटािी

सिथ सदीत्य सहभागी ि झाल्यास विपवरि

सदीत्यांचे साित्य

केिळ कमी दीतरामध्ये अिा समूह आरोग्य विमा योतिांचा

ाभ घेण्यासाठी, अवियवमि

प्रकारच्या गटांमध्ये िाढ झा ी आहे , यांिा ‘सोयीचे गट’ असे म्हणिाि. म्हणूिच विमा
वियामक आयआरिीएिे विमाकत्यांिी विविध गट हािाळण्यासाठी ्िीकार े ा दृस्टटकोि

वियवमि करण्यासाठी समूह विमा मागथदीतिथक ित्िे प्रवसद्ध के ी आहे ि. अिा वबगर-कमथचारी
गटांमध्ये पुढी

गटांचा समािेि होिो:

a) मा क कल्याण संघटिा
b) विविटट कंपिीद्वारे दीते ण्याि आ े े क्रेविट कािथ धारक
c) विविटट व्यिसायाचे ग्राहक तेिे विमा अविवरि

भ म्हणूि वदीत ा तािो

d) बँक ि व्यािसावयक संघटिा ककिा सं्िांचे कतथदीतार
समूह विमा मागथदीतिथकित्िांमागचे उवद्दटट केिळ
िस े े

ाभ वमळिणे ि खचाि बचि हे

िवचक रचिा, िैयविक पॉव सींिर उप ब्ध

ाभ वमळविण्याच्या उवद्दटटािे समूह ियार करण्यास

विबंध घा णे हे आहे . अिा ‘सोयीच्या गटांमुळे’ बहु िेकिेळा विमाकत्यांविरुद्ध विपवरि वििि
के ी तािे ि पवरणामी दीताव्यांचे प्रमाण अवधक असिे. अिाप्रकारे वियामक प्रावधकरणाद्वारे
घा ि
ू
वदीत ेल्या समूह विमा मागथदीतिथक ित्िांमुळे विमाकत्यांद्वारे बातारािी

ििथि

तबाबदीतारीचे राहण्यास मदीति होिे . त्यामुळे विमाकंपन्शयांद्वारे विमा ख
े िामध्ये िसेच समूह

योतिांसाठी प्रिासकीय मािके ियार करुि समूह विमा योतिांचा प्रसार करिािा वि्ि
आण ी तािे.
H. विदीते ि प्रिास विम्याचे अंि ेखि
विदीते ि प्रिास विम्याच्या अंिगथि मुख्य संरक्षण हे िैद्यकीय संरक्षण असिे त्यामुळे सिथसाधारण
पणे अंि ेखिाि सुद्धा िैद्यकीय विम्याची पद्धि िापर ी ताई .

विमा हप्त्याचे दीतर विधारण आवण पॉव सी ्िीकृिी प्रत्येक कंपिीच्या मागथदीतिथक ित्त्िांिुसार
के े ताई

मात्र अन्शय काही महत्िाचे पै ू खा ी प्रमाणे असिी :

1. विमा हप्त्याचा दीतर प्र्िािकाचे िय आवण विदीते ि प्रिासाचा का ािधी यािर अि ंबि
ू
असे .

2. विदीते िािी
दीते िािी

िैद्यकीय उपचारांचा खचथ महागिा असल्यािे सामान्शयिुः आपल्या

िैद्यकीय विमा पॉव सी पेक्षा विमा हप्िा दीतर खूप असि असिो.
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3. त्यािूि अन्शय दीते िांपेक्षा, युएसए आवण कॅििा येिी

विमा हप्िा सिावधक असिो.

4. पॉव सीचा िापर करूि पॉव सीधारक परदीते िाि िैद्यकीय उपचार घेणार िाही याची

दीतक्षिा घेि ी पावहते आवण त्यामुळे सध्या अस््ित्िाि अस ेल्या आतारांचा
प्र्िािाच्या टप्प्यािरच काळतीपूिथक विचार के ा गे ा पावहते.

I.

व्यविगि अपघाि विम्याचे अंि ेखि

व्यविगि अपघाि पॉव सी साठी अंि ेखिाच्या मुद्द्द्यांबाबि खा ी चचा के ी आहे :
दीतर विधारण
व्यविगि अपघाि विम्यामध्ये विमाधारकाचा व्यिसाय हा सिाि महत्िाचा पै ू विचाराि घेि ा
तािो. साधारणपणे घराि आवण र्त्यांिर अपघािा ा सामोरे ताणे सिथ

ोकांसाठी सारखेच

असिे . मात्र व्यिसायािी संबंवधि तोखमी कामाच्या ्िरूपािर अि ंबूि असिाि.

उदीताहरणािथ, इमारिीच्या बांधकामाच्या साईटिर काम करणाऱ्या इंवतवियरपेक्षा ऑवफस मध्ये
काम करणाऱ्या व्यि्िापका ा कमी तोखमी ा सामोरे तािे

ागिे .

प्रत्येक व्यिसायासाठी एक विस््चि दीतर ठरिणे व्यिहायथ िाही. त्यामुळे, कमी अवधक सारख्या

तोखमीचे व्यिसाय काही समूहांमध्ये िगीकृि के े तािाि. िगीकरणाची खा ी वदीत े ी पद्धि
सोपी आवण व्यिहायथ आहे . प्रत्येक कंपिीचे ्िि:चे िगीकरणाचे िेगळे आधार असू िकिाि.
तोखमीचे िगीकरण
व्यिसायाच्या आधारािर, विमाधारकािी संबद्ध तोखमी िीि समूहाि िगीकृि केल्या तािाि:


तोखीम समूह I
ेखाकमी, िॉक्टसथ, िकी , िा्िुयोतक, सल् ागार अवभयंिे, विक्षक, प्रिासकीय

कामाि असणाऱ्या व्यिी, प्रािवमक वरत्या ित्सम तोखीम असणाऱ्या व्यिसायािी
व्यि.


तोखीम समूह II
बांधकाम व्यािसावयक, कंत्राटदीतार आवण अवभयंिे ते केिळ पयािेक्षणाची कामे
करिाि, प्राण्यांचे िॉक्टसथ, मा

मोटारींचे आवण कासथचे पगारी चा क आवण ित्सम

धोक्यांमध्ये काम करणाऱ्या व्यिी.

हािािे काम करणारे कामगार (समूह III च्या अंिगथि येणारे

ोक सोिू ि), रोख

हािाळणारे कमथचारी, गरे त आवण मोटार मे केविक, मिीििर काम करणारे कमथचारी,
व्यािसावयक अॅि ेटस्

आवण खेळािू ,

ित्सम धोक्यांमध्ये काम करणारे कमथचारी.
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ाकूिकाम करणारे यंत्र कमथचारी आवण



तोखीम समूह III
भूवमगि खाणींमध्ये, ्फोटके काििुसे बििण्याचे काम करणारे कमथचारी, उच्च
विद्युिभार पुरिणाऱ्या इ ेस्क्ट्रक

उभारणी करणारे , तॉकी, सकथिीिी

क ाकार,

िाहि ककिा घोड्यांच्या ियथिीि भाग घेणारे , विकारीच्या खेळि भाग घेणारे ,
वगयारोहण, विविर क्रीिा, ्कीईंग, आईस हॉकी, ब ि
ू उड्डाण, हँगग् ाईकिग, वरव्हर
राफ्टींग, पो ो आवण ित्सम धोक्यांमध्ये काम करणारे कमथचारी.
तािाि.

हे तोखीम समूह अिु क्रमे ‘साधारण’ ‘मध्यम’ आवण ‘उच्च’ या ्िरुपाि ओळख े

ियोमयादीता
विमा संरक्षणासाठीचे आवण ििीकरणाचे वकमाि िय आवण कमा

िय प्रत्येक कंपिीिु सार

बदीत िे . साधारणपणे ियिषे 5 िे 70 असा साधारण संकेि आहे . मात्र, ज्या व्यिींचे विमा

संरक्षण आधी पासूिच आहे त्याच्या पॉव सी िय 70 पूणथ झाल्यािंिर 80 पयंि, ििीकरणाचा
अवधभार

ागू करूि ििीकरण करिा येऊ िकिे .

ििीि संरक्षण ककिा ििीकरणासाठी कोणिीही िैद्यकीय िपासणीची आि्यकिा िसिे .
िैद्यकीय खचथ
िैद्यकीय खचासाठी संरक्षण खा ी प्रमाणे असिे :
•

व्यविगि अपघाि पॉव सी अपघािािी

िारीवरक दीतु खापिीमुळे आ ेल्या िैद्यकीय

खचा ा संरक्षण दीते ण्यासाठी तादीता विमा हप्िा भरूि ि पुटटी तोिू ि वि्िावरि करिा
येिे.
•

पॉव सी अंिगथि अन्शय फायद्यांच्या सोबि हे फायदीते असिाि.

•

त्या व्यिी ा रुग्णा याि भरिी करणे आि्यक िाही.

युध्दीत आवण ित्सम तोखमी
युद्ध तोखीम संरक्षणाच्या अंिगथि विदीते िाि िागरी सेिस
े ाठी ताणारे भारिीय कमथचारी तादीता
विमा हप्िा भरूि संरवक्षि के े तािाि.


िांििेच्या काळाि तारी केल्या ताणाऱ्या व्यविगि अपघाि पॉव सीचे दीतर साधारण
दीतरापेक्षा 50 टक्के तादीता असू िकिाि. (म्हणते साधारण दीतरापेक्षा 150 टक्के तादीता.)



असाधारण काळाि/अिचणीच्या काळाि (म्हणते, तेव्हा विदीते िाि भारिीय कमथचारी

िागरी सेिांमध्ये कायथरि असिाि ि युद्ध सदृि पवरस््ििी विमाण होिे ) िे व्हा
साधारण दीतरापेक्षा 150 टक्के तादीता दीतरािे वदीतल्या तािाि. (म्हणते, स्दीतारण दीतरापेक्षा
250 टक्के तादीता दीतरािे)
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प्र्िाि फॉमथ
फॉमथ मधूि खा ी








प्रकारची मावहिी वमळिे:

व्यविगि िपिी

िारीवरक स््ििी

सियी आवण इविहास

अन्शय ककिा पूिीचे के े े विमा
मागी

अपघाि ककिा आतार

फायदीते आवण विमा आ्िावसि रक्कमे ची वििि
प्रकटि

िर उल् ेवखि आि्यक िपिी


खा ी प्रमाणे ्पटट के े ताऊ िकिाि:

व्यविगि िपवि ांमध्ये, िय, उं ची आवण िति, व्यिसायाचे संपूणथ िणथि आवण
सरासरी मावसक उत्पन्शि.



ियामुळे हे समतिे की पॉव सी साठी आि्यक अस े े प्रिेिाच्या ियोमयादीते ि विमा

धरकाचे आहे का. िति आवण उं ची यांची िु िा क ग, उं ची आवण िय याच्या
कोटटकािी के ी पावहते आवण प्र्िािक तर सरासरीच्या पेक्षा 15 टक्के कमी ककिा
ता्ि असे


िर पुढी

िपासण्या करूि घ्याय ा हव्याि.

िारीवरक स््ििीचे िपिी ांमुळे काही िारीवरक अपंगत्ि ककिा न्शयूि,तु िाट रोग
असल्यास समतिे .



ज्या प्र्िािकाचा एखादीता अियि ककिा एका िोळ्याची दृटटी गे ी असे

त्यांचा विमा

मान्शय प्रकारणाि काही वििेष अटींिर ्िीकार ा तािो. असे प्र्िािक असाधारण

तोखीम असिाि कारण िे “काही विविटट प्रकारचे अपघाि टाळण्यास अक्षम असिाि
आवण एक ि्िुस््ििी म्हणूि उिथवरि पाया ा दीतु खापि झा ी ककिा दृटटी अधू झा ी
िर, अपंगत्िाची िीव्रिा आवण वदीतघथिा िेहेमी पेक्षा खूप ता्ि असिे .


मधुमेहामुळे तखम भरूि याय ा िेळ
अपंगत्ि अिाि्यकपणे

ागिो आवण िी

ांबे . भविटयािी

आतार यांचा पवरणाम होई

अपघािािी

िकर बरी होणार िाही आवण
तोखमींिर दीतु खापिी आवण

का आवण वकिी प्रमाणाि होई

याबाबि िैद्यकीय

पा्िथभम
ू ी िरूि प्र्िािाकाची परीक्षा करिा येई . अिा अिेक प्रकारच्या िक्रारी

असिाि ज्या इिक्या गंभीर असिाि की त्यामुळे िी तूखीम विमा करण्यायोग्य राहि
िाही, उदीता, दयदीतयाच्या झिपांची सम्या.


वगयारोहण, पो ो, मोटार रे कसग, अॅक्रोबॅटीक्स इत्यादीती धोकादीतायक पा्िथभम
ू ी असे
िर तादीता विमा हप्िा आकारािा

ागिो.

विमा आ्िावसि रक्कम
व्यविगि अपघाि पॉव सी मध्ये विमा आ्िावसि रक्कम काळतीपूिथक विस््चि के ी पावहते,

करंट्या फायद्याच्या पॉव सी आहे ि, भरपाईच्या पॉव सी िव्हे ि. ‘ ाभदीतायी रोतगारािूि’
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वमळणाऱ्या उत्पन्शिाचा काळतीपूिथक विचार के ा पावहते. अन्शय िब्दीताि सांगायचे िर,

प्र्िािका ा अपघाि झाल्यास ज्या उत्पन्शिािर पवरणाम होणार िाही त्याचा विमा आ्िावसि
रक्कम िक्की करिािा विचार करिा कामा िये.

प्रत्येक विमाकिा/अंि ेखक यांच्यािु सार विमा आ्िावसि रक्कम िक्की करण्याची पद्धि
बदीत ि असिे , त्यामुळे िक्की वकिी रक्कमे साठी विमा के ा ताई

हे अंि ेखकांिर अि ंबूि

असिे . असे अस े िरीही सामान्शय पद्धिी म्हणूि विमा आ्िावसि रक्कम विमाधारकाच्या 72
मवहन्शयांच्या ककिा / 6 िषांच्या उत्पन्शिापेक्षा अवधक असिा कामा िये .
पॉव सी केिळ भांिि ी फायद्यांसाठी असे

िर हे बंधि काटे कोर पणे पळे ताि िाही.

िात्पुरत्या ्िरूपाच्या संपूणथ अपन्शगत्िासाठी दीते य भरपाई त्या का ािधीिी

विमाधारकाच्या

उत्पन्शिाच्या प्रमाणापेक्षा अवधक आहे असे होऊ िये. संरक्षण तर संपूणथ िात्पुरिे अपंगत्ि
(टीटीिी) यासाठी असे

िर सामान्शयिुः विमा आ्िावसि रक्कम त्याच्या/विच्या िार्शषक

उत्पन्शिाच्या दीतु प्पटी पेक्षा अवधक असणार िाही.
ते

ोक

ाभदीतायक रोतगार वमळिि िाहीि, उदीता, गृवहणी, विद्यािी इत्यादीती अिा

ोकांिा

संरक्षण दीते िािा केिळ भांिि ी फायदीते वदीत े तािाि आवण कोणिीही साप्िावहक भरपाई वदीत ी
ताि िाही.

कुटु ं ब पॅकेत संरक्षण
मु े आवण उत्पन्शि ि वमळिणारा तोिीदीतार यांिा मृत्यू आवण कायम्िरूपी अपन्शगत्िासाठी

(संपूणथ ककिा अंििुः) संरक्षण पुरि े तािे . मात्र, प्रत्येक कंपिीच्या संकेिांिुसार फायद्याच्या
कोटटकाचा विचार के ा तािो. काही कंपन्शया उत्पन्शि ि वमळिणाऱ्या तोिीदीतारा ा सुद्धा
विविटट मयादीते पयंि संपूणथ िात्पुरिे अपंगत्ि (टीटीिी) साठी संरक्षण पुरििाि.
साधारणपणे एकूण विमा हप्त्यािर 5 टक्के सि ि दीते ऊ के ी तािे .
समूह पॉव सी
तर विमाधारकांची संख्या विविटट संख्येपेक्षा अवधक असे
वदीत ी तािे, मात्र तर समूहाची संख्या
वििाय तारी के ी तािे.

हाि असे

िर विमा हप्त्यामध्ये समूह सि ि

उदीता. 25 िर समूह पॉव सी सि िी

साधारणपणे, िािे ि घाि ल्
े या पॉव सी तेिे सदीत्याची ओळख विस््चि करणे संियािीि
आहे अिा अवििय महत्िाच्या ग्राहकांिाच वदीतल्या तािाि.
समूह सि ि विकष
समूह पॉव सी केिळ िािे अस ेल्या समूहान्शिाचा वदीतल्या तािाि. समूह सि ि आवण अन्शय
फायदीते वमळिण्यासाठी प्र्िाविि “समूह” खा ी पैकी कोणत्याही एक प्रकारािी
पावहते:
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अस ा

िरी



मा क - कामगार संबंध, कामगारािर अि ंबि
ू असणाऱ्या व्यकिसह



पूिथ विस््चि क्षेत्रे / असे समूह तेिेह राज्य /केंद्र सरकारद्वारे विमा हप्िा भर ा तािो



िोंदीतणीकृि सहकारी सोसायटीचे सदीत्य



िोंदीतणीकृि सेिा क् ब्सचे सदीत्य



बँकांच्या क्रेिीट कािथ /िायिसथ /मा्टर/ व्हीसा कािथ धारक



बँकांचे तमा ठे ि प्रमाणपत्रधारक /एिबीएफसी



बँकांचे समभाग धारक / सािथतविक कंपन्शया
प्रकारांपेक्षा अन्शय काही िेगळ्या प्रकारांच्या संदीतभािी

प्र्िािांिर चचा होऊ िकिे

आवण संबवं धि विमाकत्याच्या िांवत्रक विभागाद्वारे विणथय घेि ा ताऊ िकिो.

‘अपेवक्षि’ समूह संख्येिर समूह सि ि दीते ऊ के ी ताऊ िकि िाही. पॉव सी घेिािा िोंदीतणी
के ेल्या प्रत्यक्ष सदीत्य संख्येच्या आधारािरचा समूह सि ि विचाराि घेि ी ताऊ िकिे
आवण िक्की के ी ताऊ िकिे .
विमा आ्िावसि रक्कम
प्रत्येक विमा धारक व्यिीसाठी ्ििंत्रपणे विविटट रक्कमे साठी विमा आ्िावसि रक्कम
विस््चि के ी ताऊ िकिे ककिा विमाधारक व्यिींिा दीते ण्याच्या मोबदीतल्यािी तोििा येऊ
िकिे .

समूह विमा मध्ये ‘सिांि ककिा कोणा ाही िाही’ हे ित्ि
परिािा यांच्यािुसार िाढ ककिा ितािट के ी तािे .

ागू होिे . िाढीि विमा हप्िा ककिा

विमा हप्िा
तोखमींचे िगीकरण आवण वििि े े फायदीते यांच्यािु सार िाि घाि ेल्या कामगारांिा
विम्हाप्त्याचे विविध दीतर
दीतरांमध्ये फरक पिे .

ागू होिाि. िसेच विमा आ्िावसि व्यिींच्या व्यिसायािुसार

उदीताहरण
ढोबळमािािे विचार करिा एकाच प्रकारचे काम करणाऱ्या सुविस््चि के ेल्या समूहािी
कमथचाऱ्यांिा एकाच दीतर

ागू के ा ताई .

सिथ

िािे ि घाि ेल्या कमथचाऱ्यांच्या संबध
ं ाि मा कािे त्याच्याकिे अस ेल्या अवधकृि िोंदीतींिु सार
प्रत्येक प्रकारािी

कमथचाऱ्यांची संख्या घोवषि करािी

एखाद्या असोवसअिि, क् ब्स इत्यादीतींमधी
िगीकरणािु सार विमा हप्त्याचे दीतर

ागू होिी .
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ागे .

ििे घाि ेल्या सदीत्यांसाठी तोखमीच्या

तेव्हा सदीत्यिा साधारण ्िरूपाचे असे
िे व्हा दीतर

आवण कोणत्याही एका व्यिसायािी मयावदीति िसे

ागू करिािा अंि ेखक ्ििुःच विणथय घेिाि.

सेिा बताििािाचे संरक्षण
सेिारि असिािाच्या का ािधीि पुरि े ताणारे संरक्षण खा ी


तर व्यिीगट अपघाि संरक्षण केिळ कामाच्या िासंपुरािे च हिे असे
िासांसाठी िको असे
तािो.



प्रमाणे असिे :
िर 24

िर) एकूण विमा हप्त्याच्या 75 टक्के विमा हप्िा आकारा ा

कमथचाऱ्या ा केिळ कामाच्या वठकाणी आवण काम करिािा अपघाि आल्यास संरक्षण
ागू होिे.

सेिा का ािधी िंिरचे संरक्षण
विमा संरक्षण केिळ काही िासांसाठीच हिे असे , म्हणते तेव्हा िो कामािर िसे
आवण/ककिा अवधकृि किथव्य बतािि िसे
50 टक्के विमा हप्िा आकार ा ताई .

िर कमी विमा हप्िा ककिा एकूण विमा हप्त्याच्या

मृत्यू बाबि संरक्षणाचा अपिादीत
प्रत्येक कंपिीच्या मागथदीतिथक ित्त्िांिुसार मृत्यूचा फायदीता िगळू ि व्यविगि अपघाि समूह
विमा पॉव सी तारी करणे िक्य आहे .
समूह सि ि आवण

ाभांि /मा ुत

एका पॉव सीमध्ये मोठ्या प्रमाणािर

ोक संरवक्षि के े असल्यािे, प्रिसकीय काम

अविम्खारच कमी होिो. त्याच बरोबर, सामान्शयिुः समूहािी

सिथ

ोक विमाधारक बिल्यािे

विमाकत्या विरुद्ध विपरीि विििीचा धोका कमी होिो. त्यामुळे, विमा हप्त्याि प्रमाणािुसार
सि ि अिु मि के ी तािे.
विमा हक्कांचा पूिािु भि
तािे.

क्षाि घेऊि समूह पॉव सीचे ििीकरण करिािा दीतर विधारण के े



चांग ा पूिािु भि असल्यास िाविकरण विमा हप्त्याि सि ि ( ाभांि) वदीत ी तािे.



विपरीि अिु भि आल्यास िाविकरण विमा हप्त्यािर प्रमाणािुसार अवधभार (मा ुत)
ाि ा तािो.



विमा हक्काचा अिु भि, उदीता. 70 टक्के असे

िर साधारण दीतर

ागू के

तािाि

प्र्िाि फॉमथ


विमाधारकाद्वारे पूणथ करण्यासाठी, सदीत्यांकरिी भरण्यासाठी आवण केिळ एकच
दीत्िािेत ठे िण्यासाठी फोरमचे िाटप करण्याची पद्धि आहे .
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त्यािे अिाप्रकारचे प्रकटि दीते णे गरतेचे असिे की कोणिाही सदीत्यामध्ये िारीवरक
अपंगत्ि ककिा दीतोष िाही ज्यामुळे त्याचा सहभाग अ्िीकायथ बिे .



काहीिेळा ही सािधवगरी सुद्धा माफ के ी तािे ि पुटटीद्वारे असे समत े तािे आवण
/ककिा ्पटट के े तािे की विमा संरक्षण सुरु होण्यापूिी अस े े अपंगत्ि आवण अिा
अपंगत्िाचा पवरणाम या संरक्षणािूि िगळण्याि आ े आहे ि.

असे अस े िरी प्रत्यकथ कंपिी िु सार पद्धि बदीत ि असिे.

्ििुःची चाचणी घ्या ५
1) समूह आरोग्य विम्यामध्ये, समूहाचा सदीत्य अस े ी कुणीही व्यिी, विमाकत्याविरुद्ध
विपवरि-वििि होऊ िकिे.

2) समूह आरोग्य विमा केिळ मा क-कमथचारी समूहांिाच संरक्षण दीते िाि.
I.

विधाि १ बरोबर आहे ि विधाि २ चुकीचे आहे

II. विधाि २ बरोबर आहे ि विधाि १ चुकीचे आहे
III. विधाि १ ि विधाि २ बरोबर आहे ि
IV. विधाि १ ि विधाि २ चुकीचे आहे
मावहिी
विमा ेखक तोखीम व्यि्िापिाचा भाग म्हणूि, वििेषिुः मोठ्या समूह पॉव सींमध्ये त्याची
तोखीम ह्िांिवरि करण्यासाठी दीतोि पद्धिींचा िापर करिो:

सहविमा : सहविमा म्हणते एकापेक्षा अवधक विमाकत्यांिी तोखीम ्िीकारणे. हे सामान्शयपणे

प्रत्येक विमाकत्या ा ठराविक टक्के तोखीम दीते ऊि के े तािे . अिाप्रकारे पॉव सी कदीतावचि
दीतोि विमाकत्यांद्वारे ्िीकार ी ताऊ िकिे उदीताहरणािथ, विमाकिा ए ६०% िाटा ्िीकारे
ि विमाकिा बी ४०% िाटा ्िीकारे . सामान्शयपणे, विमाकिा ए मुख्य विमाकिा असे

तो

पॉव सीिी संबवं धि सिथ प्रकरणे हािाळे , ज्यामध्ये पॉव सी दीते णे ि दीताव्याची रक्कम दीते णे यांचा

समािेि होिो. विमाकिा बी विमाकिा ए ा वदीत ेल्या दीताव्याच्या रकमे पक
ै ी४०% रकमेची
भरपाई करे .

पुिर्शिमा : विमाकिा विविध प्रकार ि आकारांच्या तोखीमा ्िीकारिो. िो त्याच्या विविध
तोखीमांचे संरक्षण किाप्रकारे करु िके ? िो दीतु सऱ्या विमा कंपिीकिू ि त्याच्या तोखीमांचा

पुन्शहा-विमा काढू ि संरक्षण करिो ि या ा पुिर्शिमा म्हणिाि. म्हणूिच पुिर्शिमाकिा कराराच्या
्िरुपाि केल्या ताणाऱ्या ्िायी िरिुदीतीद्वारे ककिा प्रत्येक प्रकरणािुसार विमाकत्याची

तोखीम ्िीकारिाि ज्या ा ऐस्च्छक पुिर्शिमा म्हणिाि. तगभराि पुिर्शिमा काढ ा तािो ि
म्हणूिच तोखीमे चे व्यापक वििरण के े तािे .
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सारांि
a) आरोग्य विमा विकृिीच्या संकल्पिेिर आधावरि आहे म्हणतेच व्यिी आतारी पिण्याची
तोखीम.

b) विमा ेखि ही तोखीम विििीची ि तोखीम मूल्यांकिाची प्रवक्रया आहे .
c) तोखीम ि व्यिसायामध्ये योग्य संिु ि राखण्यासाठी विमा ेखि आि्यक असिे

ज्याद्वारे ्पधात्मकिा राख ी तािे ि त्यासोबि संघटिेची िफायोग्यिा राख ी तािे .

d) व्यविच्या विकृिीिर पवरणाम करणारे काही घटक आहे ि िय, क ग, व्यिसाय, िरीराची

ठे िण, कुटु ं बाचा इविहास, पूिीचे आतारपण ककिा ि्त्रवक्रया, सध्याची आरोग्य स््ििी ि
राहण्याचे वठकाण.

e) विमा ेखिाचा हे िू विमाकत्याचे विपवरि विििीपासूि संरक्षण करणे ि तोखीमांचे योग्य
िगीकरण ि समाििा यांची खात्री करणे हा आहे .

f) एतंट हा प्रािवमक पािळीिरी
सिोत्तम ताणूि घेऊ िकिो.

विमा ख
े क असिो कारण िो विम्याच्या संभाव्य ग्राहका ा

g) विम्याची प्रमुख मू ित्िे आहे ि: परमसद्भाि, विमावहि, क्षविपूर्शि, योगदीताि, प्रत्यासि ि
सिाि तिळचे कारण.

h) विमा ेखिासाठी महत्िाची साधिे आहे ि: प्र्िाि अतथ, ियाचा दीताख ा, आर्शिक
दीत्िऐित, िैद्यकीय अहिा

ि विक्री अहिा .

i) आरोग्य विमा पॉव सीसाठी अतथ करणाऱ्या व्यविची आरोग्य स््ििी विस््चि करण्यासाठी
विमा कंपन्शया िापरिाि त्या प्रवक्रये ा िैद्यकीय विमा ख
े ि असे म्हणिाि.

j) िैद्यकेिर विमा ख
े ि म्हणते ज्या प्रवक्रयेमध्ये प्र्िािकत्या ा कोणिीही िैद्यकीय िपासणी
करुि घ्यािी

ागि िाही.

k) सांस्ख्यकीय गुणांकि पद्धि ही विमा ख
े िामध्ये ्िीकार े ी एक प्रवक्रया आहे , ज्यामध्ये
तोखीमे च्या प्रत्येक घटकाचे सांस्ख्यकीय ककिा टक्केिारी मूल्यमापि के े तािे .

l) वमळा ेल्या मावहिीचे काळतीपूिथक मूल्यमापि केल्यािंिर ि त्यांचे योग्य तोखीम
िगथिाऱ्यांमध्ये िगीकरण झाल्यािंिर विमा ख
े िाची प्रवक्रया पूणथ होिे .

m) समूह विम्याचे विमा ख
े ि प्रामुख्यािे सरासरीच्या वियमाच्या आधारे के े तािे , म्हणते
तेव्हा प्रमाणभूि गटािी

सिथ सदीत्यांिा समूह आरोग्य विमा पॉव सी अंिगथि संरक्षण

असल्यास, समूहाच्या सदीत्य व्यिी विमाकत्याच्या विपवरि-वििि करु िकि िाहीि.
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्ििुःची चाचणी घ्याची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे III.
विमा ेखि ही तोखीम वििि ि तोखीम मूल्यांकिाची प्रवक्रया आहे .
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे III.
विमाकिा ि विमाधारक दीतोघांिीही विमा ख
े िािी
पावहते.

परमसद्भािाच्या मू ित्िाचे पा ि के े

उत्तर 3
योग्य पयाय आहे I .
विमावहि म्हणते एखादीती व्यिी ज्या संपत्तीचा विमा काढणार आहे त्यािी

त्याचे पैिासंबध
ं ीचे

ककिा आर्शिक वहि ि अिा संपत्तीचे काही िुकसाि झाल्यास त्याचे होऊ िकणारे आर्शिक
िु कसाि.
उत्तर 4
योग्य पयाय आहे IV.
िैद्यकीय विमा ख
े ि पद्धिीमध्ये िाही िर, सांस्ख्यकीय गुणांकि पद्धिीमध्ये तोखीमे च्या प्रत्येक
घटकाच्या टक्केिारीचे ि सांस्ख्यकीय मूल्यमापि के े तािे .
उत्तर 5
योग्य पयाय आहे IV.
समूह आरोग्य विम्यामध्ये,तेव्हा समूहािी

सिथ सदीत्यांिा समूह आरोग्य विमा पॉव सीमध्ये

संरक्षण वदीत े तािे, िे व्हा समूहाि सहभागी अस ेल्या व्यिी विमाकत्याविरुद्ध विपवरि-वििि
करु िकि िाहीि.

मा क-कमथचारी समूहावििाय, विमाकिे पुढी

विविध प्रकारच्या गटांिा समूह आरोग्य विमा

संरक्षण दीते िाि: कामगार संघटिा, वि्ि्ि मंिळे ि सं्िा, व्यािसावयक संघटिा, क् ब ि
इिर मैत्रीपूणथ संघटिा.

234

्ि-चाचणी प्र्ि
प्र्ि 1
व्यविच्या विकृिीिर पुढी पैकी कोणत्याही घटकाचा पवरणाम होि िाही?
I.

क ग

II. पिी-पत्िीची िोकरी
III. सियी
IV. वििासाचे वठकाण
प्र्ि 2
क्षविपूर्शिच्या मू ित्िािु सार, विमाधारका ा __________ साठी भरपाई वदीत ी तािे .
I.

विमा रकमे ऐिढे प्रत्यक्ष िु कसाि

II. प्रत्यक्ष वकिी रक्कम खचथ झा ी याचा विचार ि करिा विमा रक्कम
III. दीतोन्शही पक्षांदीतरम्याि ठरविण्याि आ े ी विस््चि रक्कम
IV. विमा रक्कम वकिीही अस ी िरीही प्रत्यक्ष िुकसाि
प्र्ि 3
विमा ेखकासाठी अतथदीताराविषयी मावहिी दीते णारा पवह ा ि प्रािवमक स्रोि म्हणते त्याचे
__________.
I.

ियाच्या दीताखल्याचे दीत्िऐित

II. आर्शिक दीत्िऐित
III. आधीच्या िैद्यकीय िोंदीती
IV. प्र्िाि अतथ
प्र्ि 4
विमा ेखिाची प्रवक्रया पूणथ होिे तेव्हा ___________________.
I.

प्र्िाि अताद्वारे प्र्िािकत्याच्या आरोग्य ि िैयविक िपिी ांविषयी सिथ महत्िाची
मावहिी गोळा के ी तािे

II. प्र्िािकत्याच्या सिथ िैद्यकीय िपासण्या ि चाचण्या पूणथ होिाि
III. वमळा ेल्या मावहिीचे काळतीपूिथक मूल्यमापि के े तािे ि योग्य तोखीम गटांमध्ये
िगीकरण के े तािे
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IV. तोखीम विििीिंिर ि मूल्य विधारणािंिर पॉव सी वदीत ी तािे .
प्र्ि 5
सांस्ख्यकीय गुणांकि पद्धिीविषयी पुढी पैकी कोणिे वििेदीति चुकीचे आहे ?
I.

सांस्ख्यकीय गुणांकि पद्धिीमुळे प्रविवक्षि कमथचाऱ्यांच्या मदीतिीिे मोठा व्यिसाय िेगािे
हािाळिा येिो.

II. अिघि ककिा िंका्पदीत प्रकरणांचे वि् ेषण िैद्यकीय पंच ककिा िज्ञांवििाय सांस्ख्यकीय
गुणांच्या आधारे करणे िक्य िाही.

III. ही पद्धि िैद्यकीय विज्ञािाच्या कोणत्याही विविटट ज्ञािावििाय िापरिा येिे.
IV. यामुळे विविध विमा ेखकांदीतरम्याि विणथयाि साित्य राख े ताई

याची खात्री के ी

तािे.

्ि-चाचणी प्र्िांची उत्तरे
उत्तर 1
बरोबर पयाय आहे II.
व्यविच्या विकृिीिर विच्या पिी-पत्िीच्या िोकरीचा काही पवरणाम होि िाही, मात्र विचा
्ििुःचा पेिा एक महत्िाचा घटक असूि विच्या विकृिीिर पवरणाम होऊ िकिो.
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे I.
क्षविपूर्शिच्या मू ित्िािु सार, विमाधारका ा विमा रकमे पयंिच्या प्रत्यक्ष खचथ ककिा
िु कसािासाठीच िु कसािभरपाई वदीत ी तािे .
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे IV.
विमा ेखकासाठी अतथदीताराविषयी मावहिीचा प्रािवमक स्रोि असिो त्याचा प्र्िाि अतथ ककिा

आिेदीति अतथ,ज्यामध्ये प्र्िािकत्याचे आरोग्य ि िैयविक िपिी ांविषयी महत्िाची मावहिी
गोळा के ी तािे.
उत्तर 4
योग्य पयाय आहे III.
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वमळा ेल्या मावहिीचे काळतीपूिथक मूल्यमापि करुि योग्य त्या तोखीम िगथिाऱ्यांमध्ये
िगीकरण केल्यािंिर विमा ख
े िाची प्रवक्रया पूणथ होिे .
उत्तर 5
योग्य पयाय आहे II.
सांस्ख्यकीय गुणांकि पद्धिीमुळे अिघि ककिा िंका्पदीत प्रकरणांचे अवधक काळतीपूिथक
वि् ेषण करिा येिे कारण िंका्पदीत मुद्यांविषयीचे आधीचे अिु भि, ज्ञाि मािके ि वभन्शििे च्या
्िरुपाि सांस्ख्यकीय पद्धिीिे वििदीत करण्याि आ े आहे ि.

237

प्रकरण 10
आरोग्य विमा दीतािे
प्रकरणाची ओळख
या प्रकरणामध्ये आपण आरोग्य विम्यामध्ये दीताव्यांचे व्यि्िापि करण्याची प्रवक्रया, आि्यक

िे दीत्िऐित ि दीताव्यांचे आरक्षण करण्याची प्रवक्रया याविषयी चचा करणार आहोि. यावििाय
आपण िैयविक अपघाि विम्यांिगथि दीताव्यांचे व्यि्िापि पाहणार आहोि ि टीपाएची
भूवमकाही समतािूि घेणार आहोि.
विकण्याची विटपत्ती

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

विम्याच्या दीताव्यांचे व्यि्िापि

आरोग्य विम्याच्या दीताव्यांचे व्यि्िापि
आरोग्य विम्याच्या दीताव्यािी
दीताव्यांसाठी राखीि विधी

दीत्िऐित

दीताव्यांचे व्यि्िापि:िैयविक अपघाि

िृिीय पक्ष प्रिासकांची (टीपीए) भूवमका

G. विमा हक्क व्यि्िापि – विदीते ि प्रिास विमा

हे प्रकरण अभ्यासल्यािंिर, िुम्हा ा पुढी
a) विम्याच्या दीताव्यािी

बाबी करिा येिी :

विविध भागधारकांची भूवमका समतािूि सांगणे

b) आरोग्य विम्याच्या दीताव्यांचे व्यि्िापि कसे के े तािे याचे िणथि करणे

c) आरोग्य विम्याचे दीतािे विका ी काढण्यासाठी आि्यक अस ेल्या विविध दीत्िऐितांची

चचा करणे

d) विमाकिे दीताव्यांसाठीच्या राखीि विधीची िरिूदीत किी करिाि हे समतािूि सांगणे
e) िैयविक अपघाि दीताव्यांविषयी चचा करणे
f)

टीपीएची संकल्पिा ि भूवमका समतािूि घेणे
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A. विम्यािी

दीताव्यांचे व्यि्िापि

विमा हे ‘आ्िासि’ आहे ि पॉव सी ही त्या आ्िासिाची ‘साक्षीदीतार’ असिे हे सिथज्ञाि आहे .
ज्या घटिेसाठी विमा काढण्याि आ ा आहे िी घिल्यािंिर पॉव सी अंिगथि दीतािा के ा तािो

िे व्हा त्या आ्िासिाची खरी कसोटी असिे . विमाकिा वकिी चांगल्याप्रकारे दीताव्याचे
आ्िासि पाळिो त्याद्वारे त्याची कामवगरी ठरिे. विम्यामधी
विमा कंपिीच्या दीतािे दीते ण्याच्या क्षमिेचा समािेि होिो.
1. दीताव्याच्या प्रवक्रयेिी

महत्िाच्या गुणांकि घटकांमध्ये

भागधारक

दीताव्यांचे व्यि्िापि कसे के े तािे हे आपण िपिी ािे पाहण्यापूिी,दीताव्यांच्या प्रवक्रयेमध्ये
कोणत्या पक्षांिा रस असिो हे समतूि घेऊ.
आकृिी 1 : दीताव्याच्या प्रवक्रयेिी

भागधारक
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ग्राहक

ती व्यिी विमा खरे दीती करिे िी पवह ी भागधारक असिे ि ‘दीताव्याची
ग्राहक’ असिे.

‘दीताव्यांचे प्रदीतािा’ म्हणूि विमा कंपिीच्या मा कांचा मोठा िाटा असिो.
मा क

दीतािे पॉव सीधारकांच्या विधीमधूि वदीत े ताि अस े िरीही, बहु िेक
प्रकरणांमध्ये, आ्िासिांची पूिथिा करण्यासाठी िे तबाबदीतार
असिाि.

विमा ेखक

विमा कंपिीिी

ि सिथ विमाकत्यांकिी

विमा ेखकांिर दीतािे

समतािूि घेणे ि उत्पादीतिांची रचिा करणे, पॉव सीच्या अटी, ििी ि
दीतर इत्यादीती ठरविण्याची तबाबदीतारी असिे .

वियामक महत्िाचा भागधारक असिो ि त्याची (भारिीय विमा
वियामक

वियामक ि विकास प्रावधकरण) पुढी
 विमा क्षेत्राि सुव्यि्िा राखणे

उवद्दटटे असिाि:

 पॉव सीधारकांच्या वहिाचे संरक्षण करणे

 विमाकत्यांच्या दीतीघथका ीि आर्शिक आरोग्याची खात्री करणे .
िृिीय पक्ष प्रिासक
विमा एतंट /दीत ा

िृिीय पक्ष प्रिासक म्हणूि ओळख े ताणारे सेिा मध्य्ि, ते आरोग्य
विम्याच्या दीताव्यांिर प्रवक्रया करिाि.
विमा एतंट/दीत ा

केिळ पॉव सीच विकि िाहीि िर त्यांिी दीतािा

आल्यास ग्राहकांिा सेिा दीते णेही अपेवक्षि असिे .

िे वििेषिुः एखादीते रुग्णा य विमाकत्यािे रुग्णा यािी
पुरिठादीतार/रुग्णा ये

उपचारांसाठी रोखरवहि सेिा दीते ण्यासाठी टीपीएच्या यादीतीिी

असल्यास ग्राहकांिा दीताव्याचा सु भ अिु भि वमळािा याची खात्री
करिाि.

अिाप्रकारे दीताव्यांचे चांगल्याप्रकारे व्यि्िापि करणे म्हणते दीताव्यािी संबवं धि या

भागधारकांच्या उवद्दटटांचे व्यि्िापि करणे. अिाि काही उवद्दटटांचा एकमे कांिी संघषथ होऊ
िकिो.

2. विमा कंपिीमध्ये दीताव्यांच्या व्यि्िापिाची भूवमका
उद्योगाकिू ि वमळा ेल्या मावहिीिु सार - “विविध विमाकत्यांचे आरोग्य विम्यािी

िोट्याचे

प्रमाण ६५% पासूि १२०% पयंि आहे , बाताराच्या मोठ्या भागाचे िोट्याचे प्रमाण १००%
पेक्षा अवधकच आहे ”. बहु िेक कंपन्शया आरोग्य विमा व्यिसायाि िोटा सहि करि आहे ि.

याचाच अिथ असा होिो की कंपिी ि पॉव सीधारकांिा चांग े पवरणाम वमळािेि यासाठी
चांगल्या विमा ेखि पद्धिी ि दीताव्यांचे प्रभािी व्यि्िापि करणे गरतेचे आहे .
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्ििुःची चाचणी घ्या 1
विम्याच्या दीताव्याच्या प्रवक्रयेमध्ये पुढी पैकी कोण भागधारक िाही?
I.

विमा कंपिीचे भागधारक

II. मिु टयबळ विभाग
III. वियामक
IV. टीपीए
B. आरोग्य विमा दीताव्यांचे व्यि्िापि
1. आरोग्य विम्यािी

आव्हािे

आरोग्य विमा पोटथ फोव ओची िेगळी िैविटट्ये िपिी ािे ताणूि घेणे महत्िाचे आहे म्हणते
आरोग्य दीताव्यांचे प्रभािीपणे व्यि्िापि करिा येई . ही िैविटट्ये पुढी
a) बहु िेक पॉव सी रुग्णा याि दीताख

प्रमाणे आहे ि:

करण्याच्या क्षविपूिीसाठी ज्यामध्ये संरक्षण

विषयि्िू माणूस असिो. यामुळे त्याच्यािी भािविक सम्याही विगविि असिाि,
ज्यांिा आपल्या ा विम्याच्या इिर िगाि सामान्शयपणे िोंि द्यािे

ागि िाही.

b) भारिामध्ये आतारपण, उपचाराविषयी दृस्टटकोि ि पाठपुरािा याच्या अवििय
िैविटट्यपूणथ पद्धिी वदीतसूि येिाि. यामुळे काही
काही

ोक अवििय काळती घेिाि िर

ोकांिा त्यांचे आतारपण ि उपचारांविषयी अवतबाि काळती िसिे .

c) आरोग्य विमा एखादीती व्यिी, कॉपोरे ट संघटिेसारखा एखादीता समूह ककिा
बँकेसारख्या वकरकोळ विक्री माध्यमाद्वारे खरे दीती करिा येिो. यामुळे एकीकिे

उत्पादीति प्रमाणभूि उत्पादीति म्हणूि विक े तािे िर दीतु सरीकिे ग्राहकाच्या गरतांिा
अिु कू

के े तािे.

d) आरोग्य विमा रुग्णा याि दीताख

करण्याच्या कृिीिर अि ंबूि असिो, ज्याद्वारे

पॉव सी अंिगथि दीतािा करिा येिो. मात्र सिथ सेिा पुरिठादीतारांकिे उप ब्धिा, वििेष
उपचाराच्या सोयी, उपचाराच्या पद्धिी, दीते यकांची पद्धि ि िुल्के यामध्ये बराच फरक

असिो मग िे िॉक्टर असिी , िल्यवचवकत्सक ककिा रुग्णा ये यामुळे दीताव्यांचे
मूल्यांकि करणे अवििय अिघि होिे .

e) आरोग्यसेिा िाखा िेगािे विकवसि होि आहे . ििीि आतार ि स््ििी विमाण होि
असिाि त्यामुळे िव्या उपचाराच्या पद्धिी विकवसि होिाि. उदीताहरणािथ
वछद्र पािू ि केल्या ताणाऱ्या ि्त्रवक्रया,

ेझर उपचार इत्यादीती.

हािसे

यामुळे आरोग्य विमा अवधक िांवत्रक होिो ि विम्याचे दीतािे हािाळण्यासाठी आि्यक
अस ेल्या कौिल्याि साित्यािे सुधारणा करणे आि्यक असिे .
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f) यासिथ घटकांवििाय माििी िरीर प्रमाणभूि माििा येऊ िकि िाही या िर्थ्यामुळे

एक पूणथपणे िेगळाच पै ू समाविटट होिो. दीतोि व्यिी एकाच आतारासाठी एकाच
प्रकारच्या उपचारा ा िेगिेगळी प्रविवक्रया दीते ऊ िकिाि ककिा त्यांिा िेगिेगळे
उपचार
िकिे.

ागू िकिाि ककिा िेगिेगळ्या का ािधीसाठी रुग्णा याि ठे िािे

ागू

आरोग्य विम्याचा पोटथ फोव ओ िेगािे िाढिोय. अिा िेगािे होणाऱ्या िाढीसमोर िे िढ्याच
मोठ्या संख्येिे उप ब्ध अस ेल्या उत्पादीतिांचे आव्हाि आहे . बातारामध्ये िेकिो आरोग्य विमा
उत्पादीतिे आहे ि ि एखाद्या कंपिीअंिगथिही िुम्हा ा विविध प्रकारची उत्पादीतिे पाहाय ा

वमळिी . प्रत्येक उत्पादीतिाचे ि त्याच्या प्रकाराचे एक िैविटट्य असिे ि म्हणूिच दीतािा
हािाळण्यापूिी त्यांचा अभ्यास करणे आि्यक असिे.

आरोग्य पोटथ फोव ओची िाढ झाल्यामुळे िाढत्या संख्येचेही आव्हाि असिे - एखादीती कंपिी

१००,००० आरोग्य पॉव सी वकरकोळ ग्राहकांिा विकि अस े ज्याअंिगथि साधारण ३००,०००
सदीत्यांिा संरक्षण असे , िर वि ा साधारण २०,००० दीतािे हािाळण्यासाठी ियार राहािे
ागिे! रोखरवहि सेिा ि दीताव्यांचे पैसे

विभाग चा विणे हे एक मोठे आव्हाि असिे .

िकर वमळािेि या अपेक्षेमुळे, आरोग्य विमा दीतािे

सामान्शयपणे भारिामध्ये विमा ेखि झा ेल्या आरोग्य विमा पॉव सींमध्ये दीते िाि कुठे ही
रुग्णा याि दीताख

करण्यासाठी विमा संरक्षण असिे . दीतािा हािाळणाऱ्या चमूिे दीते िभरािी

पद्धिी समतूि घेिल्या पावहतेि म्हणते त्यांच्यासमोर सादीतर करण्याि आ े ा दीतािा त्यांिा
योग्यप्रकारे हािाळ ा येई .

आरोग्य दीतािे व्यि्िापक त्याचे कौिल्य, अिु भि ि त्याच्याकिे उप ब्ध अस े ी विविध
साधिे िापरुि या आव्हािांिा िोंि दीते िो.

मात्र िेिटी, आरोग्य विम्यामुळे ज्या व्यवि ा गरत आहे ि ्ििुःच्या ककिा त्याच्या कुटु ं बाच्या

आतारपणामुळे िारीवरक ि भािविक िणािािूि ताि आहे वि ा मदीति करण्याचे समाधाि
वमळिे.

दीताव्यांचे कायथक्षमपणे व्यि्िापि केल्यामुळे योग्य व्यवि ा योग्य िेळी दीताव्याचे पैसे वदीत े
तािी

याची खात्री के ी तािे .

2. आरोग्य विम्यािी

दीताव्याची प्रवक्रया

विमा कंपिी ्ििुः ककिा विमा कंपिीद्वारे अवधकृिकरण्याि आ ेल्या िृिीय पक्ष प्रिासकाच्या
(टीपीए) सेिांद्वारे दीतािा हािाळू िकिे .

विमाकत्या ा/टीपीए ा दीतािा कळविण्याि आल्याच्या िेळेपासूि िे पॉव सीच्या अटींिु सार पैसे
वदीत े ताईपयंि, आरोग्य दीतािा सु-विस््चि पायाऱ्यांमधूि तािो, त्यांचे ्ििुःचे महत्ि असिे.
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खा ी िपिी ािे वदीत ेल्या प्रवक्रया वििेषिुः आरोग्य विमा (रुग्णा याि दीताख
क्षविपूर्शि उत्पादीतिांसंदीतभािी
विस््चि

करणे)

आहे ि ज्या आरोग्य विमा व्यिसायाचा महत्िाचा भाग आहे ि.

ाभ उत्पादीति ककिा गंभीर आतारपण ककिा दीतै िंवदीति रोख उत्पादीति इत्यादीतींअंिगथि

दीताव्यासाठी सिथसाधारण प्रवक्रया ि सहाय्यक दीत्िऐित तिळपास सारखेच असिी , केिळ
अिा उत्पादीतिांमध्ये रोखरवहि सुविधा वमळणार िाही.
क्षविपूर्शि पॉव सी अंिगथि पुढी

दीतािे असू िकिाि:

a) रोखरवहि दीतािा
ग्राहका ा रुग्णा याि दीताख

करिािा ककिा उपचाराच्यािेळी खचथ द्यािा

िाही. विमाकिा/टीपीएच्या पूिथ-परिािगीच्या आधारे ताळ्यािी

ागि

रुग्णा ये सेिा

दीते िाि ि िंिर दीताव्याचे पैसे दीते ण्यासाठी विमाकिा/टीपीएकिे दीत्िऐित सादीतर के े
तािाि.

b) भरपाई दीतािा
ग्राहक रुग्णा या ा ्ििुःच्या वखिािूि पैसे दीते िो ि िंिर ग्राह्य दीताव्याचे पैसे
वमळिण्यासाठी विमाकिा/टीपीएकिे दीतािा करिो.
दीतोन्शही प्रकरणांमध्ये, मू भूि पायरी ििीच राहिे .
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आकृिी 2 : दीताव्याच्या प्रवक्रयेमध्ये ढोबळपणे पुढी
क्रमािे िाही)
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पायऱ्यांचा समािेि होिो (अगदीती याच

a) कळविणे
दीतािा कळवििािा ग्राहक ि दीतािे हािाळणाऱ्या चमूदीतरम्याि पवहल्यांदीता संपकथ येिो. ग्राहक
कंपिी ा िो रुग्णा याि दीताख

होणार आहे हे आधी ककिा रुग्णा याि दीताख

झाल्यािंिर कळिू िकिो, वििेषिुः िाििीिे रुग्णा याि दीताख
करिा येिे.

करािे

ाग े िर असे

अगदीती अव किे पयंि, कळविणे ही केिळ एक औपचावरकिा होिी. मात्र आिा
विमाकत्यािीं िक्य वििक्या

िकर दीतािे कळविण्याचा आग्रह धराय ा सुरुिाि के ी

आहे . सामान्शयपणे रुग्णा याि वियोवतिपणे दीताख

करायचे असल्यास आधी कळविणे

आि्यक असिे ि आणीबाणीच्या पवरस््ििीि रुग्णा याि दीताख
िासाि कळवि े पावहते.
रुग्णा याि दीताख

करण्याि आल्यास २४

केल्याविषयी िेळीच मावहिी वदीतल्यामुळे विमाकिा/टीपीए ा

ग्राहका ा खरोखर रुग्णा याि दीताख

करण्याि आल्याची ि त्यामध्ये कोणिीही

िोियेवगरी ककिा फसिणूक िसल्याची खात्री करुि घेिा येिे िसेच काहीिेळा
िुल्काविषयी िाटाघाटी करिा येिाि.

आधी ‘व वखि पत्र सादीतर करुि ि त्याची पोचपाििी घेऊि’ ककिा फॅक्सद्वारे कळवििा येि
असे. मात्र आिा दीतळणिळण ि िंत्रज्ञाि प्रगि झाल्यामुळे, विमाकिे /टीपीएिे चा वि ेल्या
२४ िास कॉ सेंटरद्वारे िसेच इंटरिेट ि ईमे द्वारे कळविणे िक्य झा े आहे .
b) िोंदीतणी
दीताव्यांची िोंदीतणी म्हणते दीतािा यंत्रणेमध्ये िोंदीतविण्याची ि संदीतभथ क्रमांक ियार करण्याची

प्रवक्रया तो कधीही पाहिा येई . या क्रमांका ा दीतािा क्रमांक ककिा दीतािा वियंत्रण क्रमांक

म्हणिाि. दीतािा क्रमांक सांस्ख्यक ककिा अक्षर-सांस्ख्यक असू िकिो प्रवक्रया करणाऱ्या
संघटिेची यंत्रणा ि प्रवक्रयांिर िो आधावरि असिो.

सामान्शयपणे दीताव्याची सूचिा वमळाल्यािंिर ि योग्य पॉव सी क्रमांक ि विमाधारक
व्यविचेिपिी

तु ळिूि पावहल्यािंिर िोंदीतणी ि संदीतभथ क्रमांक ियार के ा तािो.

एकदीता यंत्रणेमध्ये दीतािा िोंदीतविल्यािं िर, त्याचिेळी विमाकत्याच्या खात्यांमध्ये त्यासाठीचा

राखीि विधी ियार के ा तािो. कळविण्याच्या/िोंदीतणीच्या िेळी, दीताव्याची िेमकी रक्कम

ककिा अंदीतात कदीतावचि मावहिी िसे . म्हणूिच प्रािवमक राखीि विधीची रक्कम
प्रमाणभूि राखीि विधी असिो (बहु िेकिेळा ऐविहावसक सरासरी दीतािा आकारािर
आधावरि). एकदीता अंदीतात ककिा दीताव्याची अपेवक्षि दीते य रक्कम समतल्यािंिर, हा राखीि
विधी त्या रकमेिुसार िाढवि ा तािो/कमी के ा तािो.
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c) दीत्िऐितांची पििाळणी
एकदीता दीताव्याची िोंदीतणी झाल्यािंिर, पुढी

पायरी असिे सिथ आि्यक दीत्िऐितांिर

प्रवक्रया करण्यासाठी िे आ े आहे ि का हे िपासणे.
दीताव्यािर प्रवक्रया करण्यासाठी पुढी
पावहते:

1. आतारपणाच्या पुराव्यादीताख
2. वदीत े े उपचार
3. रुग्णा यािी

बाबी सिाि महत्िाच्या आहे ि हे

क्षाि घेिे

दीत्िऐित

का ािधी

4. िपासणी अहिा

5. रुग्णा या ा वदीत े े पैसे
6. उपचारासाठी पुढी

सल् ा

7. काही साधिे इत्यादीती बसवि ी असल्यास त्यांचे पैसे वदीतल्याचा पुरािा
एका िपासयादीतीिु सार दीत्िऐित पििाळ े तािाि ती दीताव्यांिर प्रवक्रया करणाऱ्यािे

िपास ी असिे. बहु िेक कंपन्शया अिा िपास याद्या दीत्िऐितांिर प्रवक्रया करण्याचा एक
भाग असिी

याची खात्री करिाि.

एखादीता दीत्िऐित सादीतर करण्याि आ ा िसे

िर या टप्प्यािर त्याची िोंदीत के ी तािे –

काही प्रवक्रयांमध्ये या टप्प्यािर ग्राहक/रुग्णा याद्वारे सादीतर करण्याि ि आ े े
दीत्िऐित सादीतर करण्याची वििंिी के ी तािे , मात्र िरीही बहु िेक कंपन्शया अवधक

मावहिी दीते ण्याची वििंिी करण्यापूिी आधी सादीतर करण्याि आ ेल्या सिथ दीत्िऐितांची
पििाळणी करिाि म्हणते ग्राहकाची गैरसोय होि िाही.
d) दीते यकांची मावहिी घेणे
दीते यके हा दीताव्यािर प्रवक्रया करण्याच्या चक्राचा महत्िाचा भाग आहे . सिथसामान्शय आरोग्य
विमा पॉव सींमध्ये विविध िीषथकांिगथि उपचारासाठी झा ेल्या खचाची विविटट

मयादीते पयंि क्षविपूर्शि दीते ण्याची िरिूदीत असिे . प्रमाणभूि पद्धिीिु सार उपचाराची
पुढी प्रमाणे िगथिारी के ी तािे :

 खो ी, वििास ि रुग्णसेिा खचथ िोंदीतणी ि सेिा िुल्कांसवहि.

 आयसीयू ि इिर कोणत्याही अवि दीतक्षिा ि्त्रवक्रयांसाठीचे िुल्क.

 ि्त्रवक्रयागाराचे िुल्क, भू , रि, ऑस्क्सति, ि्त्रवक्रयेची साधिे, औषधे ि
औषधी द्रव्ये, रोगविदीताि सावहत्य ि क्ष-वकरण, िायव वसस, रसायिउपचारपद्धिी,
वकरणउपचारपद्धिी, पेसमे कर, कृवत्रम अियि ि इिर कोणिे ही िैद्यकीय खचथ ते
ि्त्रवक्रयेि समाविटट आहे ि.

 िल्यवचवकत्सक, भू िज्ञ, िैद्यकीय व्यािसावयक, सल् ागार, वििेषज्ञांचे िुल्क.
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 रुग्णिावहकेचे िुल्क.

 िपासण्यांचे िुल्क ज्यामध्ये रि चाचणी, क्ष-वकरण, ्कॅि इत्यादीतींचा समािेि होिो.
 औषधे ि औषधी द्रव्ये.

ग्राहकािे सादीतर के े े दीत्िऐित या िीषथकांिगथि मावहिी संकव ि करण्यासाठी िपास े
तािाि म्हणते दीताव्यांची रक्कम अचूकपणे वदीत ी ताई .

रुग्णा यांच्या दीते यके ियार करण्याच्या पद्धिींचे माििीकरण करण्याचा प्रयत्ि के ा ताि

अस ा िरीही, प्रत्येक रुग्णा य सामान्शयपणे दीते यके ियार करण्यासाठी िेगळी पद्धि
िापरिाि ि यामुळे पुढी

आव्हािांिा िोंि द्यािे

ागिे :

 खो ीच्या िुल्कामध्ये काही दीते य िस ेल्या िुल्कांचा समािेि असू िकिो
उदीताहरणािथ सेिा िुल्क ककिा आहार.

 एकाच दीते यकाि विविध िीषथके असिाि ककिा सिथ िपासण्यांसाठी ककिा सिथ
औषधांसाठी एकच दीते यक वदीत े तािे .

 अप्रमाणभूि िािे िापर ी तािाि – उदीता. रुग्णसेिा िुल्का ा सेिा िुल्क म्हट े
तािे.

 “त्यासारखे खचथ”“इत्यादीती”, “सं ग्ि खचथ” यासारख्या िब्दीतांचा दीते यकाि िापर.
तेिे दीते यक ्पटट िाही, िे िे प्रवक्रयाकिा त्याचे िगीकरण ककिा अविवरि मावहिी
मागििो, म्हणते िगीकरणाविषयी ि मंतूरी दीते ण्याविषयी काही िंका असल्यास त्यांचे
विराकरण करिा येई .
ही

सम्या

सोिविण्यासाठी,

आयआरिीएआयिे

आरोग्य

विमा

मािकीकरण

मागथदीतिथकित्िे प्रसावरि के ी आहे ि ज्याद्वारे अिी दीते यकांचे ि दीते य-िस ेल्या घटकांच्या
यादीतीचे मािकीकरण करण्याि आ े आहे .
पॅकेत दीतर
बऱ्याच रुग्णा यांिी ठराविक आतारांसाठी पॅकेत दीतर मान्शय के े आहे ि. रुग्णा याच्या
उपचार प्रवक्रयांचे मािकीकरण करण्याच्या ि संसाधिांचा िापर करण्याच्या क्षमिे िर

अि ंबूि असिे. आतका , प्राधान्शय पुरिठादीतार ताळ्याि उपचार घेिािा िसेच
आरएसबीिायच्या बाबिीि, अिेक पद्धिींच्या पॅकेतचा खचथ आधीपासूि विस््चि करण्याि
आ ा आहे .
उदीताहरण
a) दयदीतयरोग पॅकेत: अँवतओग्राम, अँवतओप् ा्टी, सीएबीती ककिा ओपि हाटथ ि्त्रवक्रया
इत्यादीती.

b) ्त्रीरोगविषयक पॅकेत:सामान्शय प्रसूिी, ि्त्रवक्रयेद्वारे प्रसूिी, गभािय काढू ि टाकण्याची
ि्त्रवक्रया इत्यादीती.
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c) अस््िरोगविषयक पॅकेत
d) िेत्ररोगविषयक पॅकेत
याव्यविवरि ि्त्रवकयेिंिरच्या गुंिागुंिीमुळे काही खचथ झाल्यास िो प्रत्यक्ष तेिढा झा ा
आहे त्या आधारे िेगळा आकार ा तािो.
पॅकेतमुळे वकिी खचथ येई

याबाबि विस््चििा असिे ि प्रवक्रयांचे माििीकरण झा े े

असिे ि म्हणूिच असे दीतािे हािाळाय ा बरे च सोपे असिाि.
e) दीताव्यांचे संकेिि

सिाि महत्िाचा िापर ा ताणारा संकेि संच म्हणते तागविक आरोग्य संघटिेिे
(िब्ल्यूएचओ) विकवसि के े े आंिरराटट्रीय आतार िगीकरण (आयसीिी) संकेि.

रोगाची मािकीकृि प्रारुपाि िोंदीत करण्यासाठी आयसीिी िापर ा तािो, िर विद्यमाि

प्रवक्रया पवरभाषा (सीपीटी) संकेिासारखे प्रवक्रया संकेि त्या आतारािर उपचार
करण्यासाठीची प्रवक्रया िोंदीतििाि.

विमाकिे अवधकावधक संकेििाचा िापर करि आहे ि ि विमा वियामक ि विकास

प्रावधकरणाचा (आयआरिीएआय) भाग अस ेल्या विमा मावहिी विभागािे (आयआयबी)
एक मावहिी बँक सुरु के ी आहे ज्यामध्ये या मावहिीचे वि् ेषण करिा येई .
f) दीताव्यांिर प्रवक्रया
आरोग्य विमा पॉव सी िाचल्यािंिर

क्षाि येई

की िो एक व्यािसावयक करार असूि,

त्यामध्ये िैद्यकीय संज्ञा असिाि ज्या दीताव्याची रक्कम कधी दीते य असिे ि वकिी मयादीते पयंि

दीते य असिे हे विस््चि करिाि. कोणत्याही विमा पॉव सीच्या दीताव्याच्या प्रवक्रयेचे सार,
पुढी

दीतोि प्र्िांच्या उत्तराि आहे :

 पॉव सीअंिगथि दीताव्याची रक्कम दीते य आहे का?
 दीते य असल्यास, विव्िळ दीते य रक्कम वकिी आहे ?
या प्रत्येक प्र्िासाठी पॉव सीिल्या बऱ्याच संज्ञा ि अटी िसेच िेटिकथमधी

रुग्णा याि

उपचार झा ा असल्यास रुग्णा यासोबि वकिी दीतर मान्शय करण्याि आ ा आहे हे समतूि
घेणे आि्यक आहे .
दीताव्याची ्िीकायथिा
आरोग्य दीतािा ्िीकार ा ताण्यासाठी पुढी

अटींची पूिथिा के ी पावहते.
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i. रुग्णा याि दीताख

करण्याि आ ेल्या सदीत्या ा विमा पॉव सीअंिगथि संरक्षण

अस े पावहते

हे अगदीती साधे िाटि अस े िरीही, आम्ही अिी प्रकरणे पावह ी आहे ि ज्यामध्ये संरक्षण
अस ेल्या व्यविचे िाि (ि अिेक प्रकरणांमध्ये िय) ि रुग्णा याि दीताख
व्यविचे िाि तु ळि िाही. याचे पुढी

कारण असू िकिे:

पॉव सीअंिगथि संरक्षण अस े ी व्यिी ि रुग्णा यामध्ये दीताख

के ल्
े या

के े ी व्यिी एकच

असणे महत्िाचे आहे . आरोग्य विम्यामध्ये अिा प्रकारची फसिणूक अगदीती सामान्शय आहे .
ii. विम्याच्या का ािधीि रुग्णा ा रुग्णा याि दीताख

करणे

iii. रुग्णा याची व्याख्या
व्यवि ा ज्या रुग्णा याि दीताख

करण्याि आ े आहे िे पॉव सीअंिगथि “रुग्णा य ककिा

रुग्णसेिा याच्या” व्याख्येिुसार अस े पावहते िाहीिर दीताव्याचे पैसे वदीत े ताणार िाहीि.
iv. घरािच उपचार करणे

काही पॉव सींमध्ये घरािच उपचार करण्याचा म्हणतेच ज्या आतारासाठी सामान्शयपणे

रुग्णा याि/वचवकत्सा याि उपचार आि्यक असिाि त्यासाठी भारिाि घरामध्ये ३
वदीतिसांपेक्षा काळासाठी घेि ेल्या उपचाराचा समािेि असिो.

पॉव सीमध्ये घराि घेि ेल्या उपचारांचा समािेि असल्यास, त्यासाठीचे दीतािे पुढी
पवरस््ििीि दीते य असिाि:

 रुग्णाची पवरस््ििी अिी आहे की त्या ा रुग्णा याि/वचवकत्सा याि ह विणे
िक्य िाही ककिा

 रुग्णा याि/वचवकत्सा याि तागा िसल्यामुळे रुग्णा ा वििे ह विणे िक्य
िाही

v. रुग्णा याि दीताख

करण्याचा का ािधी

आरोग्य विमा पॉव सींमध्ये सामान्शयपणे रुग्णा यामध्ये २४ िासांहूि अवधक काळ दीताख
करण्याि आ ेल्या रुग्णाचा समािेि होिो. म्हणूिच या अटीची पूिथिा झाल्यास दीताख
करिािाची िसेच सोििािाची िारीख िसंच िेळ िोंदीतिणे महत्िाचे असिे .
रुग्णा याि राहािे ि
आरोग्यसेिा उद्योगािी

ागिा के े ताणारे उपचार
िंत्रज्ञािाि विकास झाल्यामुळे अिेक प्रवक्रया सोप्या झाल्या

आहे ि ज्या आधी गुंिागुि
ं ीच्या होत्या ि बराच काळ रुग्णा याि राहािे
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ागे .

रुग्णा यामध्ये २४ िासांपेक्षा अवधक काळ ि राहािे
आहे ि.

रुग्णा याि राहािे ि

ागिे केल्या ताणाऱ्या बऱ्याच प्रवक्रया

ागिा केल्या ताणाऱ्या बहु िेक प्रवक्रया पूिथ-संमि पॅकेत दीतराच्या

आधारे केल्या तािाि, त्यामुळे खचाबाबि विस््चििा असिे .
vi. ओपीिी

काही पॉव सींमध्ये बाह्य-रुग्ण म्हणूि घेि े ा उपचार/सल्ल्याचाही समािेि होिो, मात्र
त्यासाठी

ठराविक

विमा

रक्कम

असिे

करण्यासाठीच्या विमा रकमेपेक्षा कमी असिे .

ती

सामान्शयपणे

रुग्णा याि

दीताख

ओपीिींिगथि वदीत े ताणारे संरक्षण प्रत्येक पॉव सीिु सार िेगळे असिे . अिा भरपाईसाठी,
२४ िास रुग्णा याि तदीताख

करण्याची अट

ागू होि िाही.

vii. उपचार प्रवक्रया/उपचार पद्धि
सामान्शयपणे रुग्णा याि दीताख

करणे ऍ ोपविच्या उपचारपद्धिीिी संबंवधि असिे .

मात्र, रुग्ण इिर उपचार पद्धिीही करुि घेऊ िकिो:
 युिािी
 वसद्ध

 होवमओपिी
 आयुिेदीत

 विसगोपचार इत्यादीती.
बहु िेक पॉव सींमध्ये हे उपचार िगळ े तािाि िर काही पॉव सींमध्ये यापैकी एक ककिा
अवधक उपचारांचा उप-मयादीतांसह समािेि असिो.
viii. आधीपासूि-अस््ित्िाि अस े ा आतार
व्याख्या
आधीपासूि-अस््ित्िाि अस े ा आतार म्हणते “कोणिीही स््ििी, आतार ककिा इता ककिा
संबंवधि स््ििी (अिेक स््ििी) वतच्या खु णा ककिा

क्षणे विमाधारक व्यविमध्ये आहे ि

आवण/ककिा त्यांचे विदीताि करण्याि आ े आहे आवण/ककिा कंपिीकिू ि त्याची/विची आरोग्य
विमा पॉव सी घेण्यापूिी ४८ मवहन्शयाि वतच्यासाठी िैद्यकीय सल् ा/उपचार वमळा ा आहे , ती
त्या ा ्पटटपणे मावहिी असे

ककिा िसे .”

विम्यांिगथि िा्िि गोटटींिा संरक्षण दीते िा येि िाही या विम्याच्या मू ित्िामुळे
आधीपासूि-अस््ित्िाि अस ेल्या आतारा ा िगळ े तािे .
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मात्र, या ित्िाची अंम बतािणी करणे बरे च अिघि आहे ि एखाद्या व्यवि ा विमा
काढिािा काही िैद्यकीय पवरस््ििी आहे का हे िोधूि काढण्यासाठी

क्षणे ि उपचारांची

व्यिस््िि िपासणी के ी तािे . िैद्यकीय व्यािसावयकांमध्ये आताराच्या का ािधीविषयी
मिभेदीत असू िकिाि, मात्र कोणिाही दीतािा िाकारण्यासाठी ही अट िापरिािा आतार
पवहल्यांदीता कधी आढळ ा याविषयीचे मि काळतीपूिथक घेि े तािे .
आरोग्य विम्याच्या विकासामध्ये, या अपितथिामध्ये दीतोि बदीत
वमळिाि.

 पवह ा म्हणते समूह विम्याच्या बाबिीि तेिे

आपल्या ा पाहाय ा

ोकांचा संपूणथ समूह विमाधारक असिो,

ज्यामध्ये विमाकत्यांविरुद्ध कोणिीही वििि िसिे . सिथ सरकारी कमथचारी, दीतावरद्र्य
रे षेखा ी

कुटु ं ब, मोठ्या कॉपोरे ट समूहाच्या सिथ कमथचाऱ्यांचे कुटु ं ब इत्यादीतींचा

समािेि अस ेल्या समूह पॉव सींिा पवहल्यांदीता विमा संरक्षण घेणाऱ्या एका कुटु ं बापेक्षा
अवधक प्राधान्शय वदीत े तािे . या पॉव सींमध्ये बहु िेकिेळा अपिादीत िगळ े ा असिो,
अपिादीतासाठी पुरेसे मूल्य आकार े असिे .
 दीतु सरा करण्याि आ े ा बदीत

म्हणते स ग विमा संरक्षणाच्या ठराविक काळािंिर

आधीपासूि-अस््ित्िाि अस ेल्या आतारांिा संरक्षण वदीत े तािे. यासाठी एखाद्या
व्यविमध्ये एखादीती पवरस््ििी असे , ि िी ठराविक काळासाठी वदीतसूि आ ी िाही,

िर िी िा्िि पवरस््ििी म्हणूि माि ी ताणार िाही या ित्िाचे इिे पा ि के े
तािे.

ix. प्रारंवभक प्रिीक्षा का ािधी
एक सिथसाधारण आरोग्य विमा पॉव सी प्रारंवभक ३० वदीतिसांिंिरच आतारा ा संरक्षण दीते िे
(अपघािािी संबंवधि रुग्णा याि दीताख

करणे िगळू ि).

त्याचप्रमाणे, काही आतारांची यादीती आहे :
 मोिीकबदीतू,

 अंिगथळ,

 गभािय काढू ि टाकणे,

 सायिसचा दीताह,

 अटठी ा ग्रंिींची अघािक अवििृद्धी,

 अंििृद्धी,

 भगेंद्र,

 गुिघा/वििंब सांधा बदीत णे इत्यादीती.

 मूळव्याध,

ज्यांिा प्रािवमक का ािधीसाठी संरक्षण वदीत े ताि िाही तो विविटट विमा कंपिीच्या
उत्पादीतिािु सार एका िषाचा ककिा दीतोि िषांचा ककिा त्यापेक्षा अवधक असू िकिो.

दीतािा प्रवक्रयाकिा आतार यापैकी आहे का ि व्यवि ा वकिी काळापासूि संरक्षण दीते ण्याि
आ े आहे हे ठरििो ज्याद्वारे िो ्िीकायथिा अटीि बसिो का हे िपासिा येिे.
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x. अपितथिे
पॉव सीमध्ये अपितथिांची यादीती वदीत े ी असिे ज्यांचे सिथसामान्शयपणे पुढी प्रमाणे
िगीकरण करिा येिे:
 मािृत्िासारखे

ाभ (मात्र काही पॉव सींमध्ये यांिा संरक्षण वदीत े तािे ).

 बाह्यरुग्ण ि दीतािांचे उपचार.

 ज्यांिा संरक्षण वदीत े ताि िाही असे आतार उदीताहरणािथ एचआयव्ही, संप्रेरक उपचार,
ठ्ठपणािरी

उपचार, िंध्यत्ि उपचार, सौंदीतयथिधथक ि्त्रवक्रया इत्यादीती.

 मद्य/औषधांच्या गैरिापरामुळे झा े े आतार.
 भारिाबाहे री

िैद्यकीय उपचार.

 अवििय धोकादीतायक कामे , आत्महत्येचा प्रयत्ि, वकरणोत्सारामुळे झा े े प्रदीतू षण.
 केिळ चाचण्या/िपासण्यांसाठी रुग्णा याि दीताख

करणे .

अिा प्रकरणांमध्ये दीतािे हािाळणाऱ्यािे पवरस््ििी व्यिस््िि समतािूि सांगणे आि्यक
असिे म्हणते िज्ञाचे मि िेमके असे
िे वटके .

ि त्या ा न्शयाया याि आव्हाि दीते ण्याि आ े िरीही

xi. दीताव्यांिी संबवं धि अटींचे पा ि करणे.
विमाधारकािे काही दीतािा असल्यास काय के े पावहते हे विमा पॉव सीमध्ये ्पटट के े े
असिे, यापैकी काही दीतािा ्िीकारण्यासाठी अवििय महत्िाचे असिे .
सिथसाधारणपणे, हे पुढी

बाबींिी संबवं धि असिे :

 ठराविक का ािधीमध्ये दीतािा कळविणे – आपण आधी कळविण्याचे महत्ि पावह े
आहे . पॉव सीमध्ये एक िेळ वदीत ी ताऊ िकिे ज्याअंिगथि अिी सूचिा
कंपिीपयंि पोहोच ी पावहते.

 दीताव्याचे दीत्िऐित ठराविक का ािधीि सादीतर करणे.
 महत्िाची िर्थ्ये चुकीची दीते ऊ ियेि, चुकीचे िपिी
ियेि.

दीते ऊ ियेि ककिा

पिूि ठे िू

g) दीताव्याची अंविम दीते य रक्कम काढणे
एकदीता दीतािा मान्शय केल्यािंिर, पुढी

पायरी असिे दीते य दीताव्याची रक्कम विस््चि करणे .

याचे संगणि करण्यासाठी कोणिे घटक दीताव्याची दीते य रक्कम ठरवििाि हे आपण समतूि
घेि े पावहते. हे घटक आहे ि:
i.

पॉव सीअंिगथि सदीत्यासाठी उप ब्ध विमा रक्कम
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काही पॉव सी िैयविक विमा रकमे िर वदीत ेल्या असिाि, काही फ् ोटर आधारे वदीत ल्
े या

असिाि ज्यामध्ये विमारक्कम संपूणथ कुटु ं बासाठी उप ब्ध असिे ककिा काही पॉव सी
फ् ोटर आधारािर मात्र प्रत्येक व्यविमागे मयादीता असिे .
ii. आधी काही दीतािा करण्याि आ ा असे

िर िो विचाराि घेऊि पॉव सीअं िगथि

सदीत्यांसाठी उप ब्ध विल् क विमा रक्कम:

आधीच वदीत ेल्या दीताव्यांची रक्कम िता करुि उप ब्ध विल् क विमा रक्कम मोतिािा,

रुग्णा यांिा िंिर कोणिे ही रोखरवहि अवधकार दीते ण्याि आ े आहे ि का याचीही िोंदीत
करािी

ागे .

iii. उप-मयादीता
बहु िेक पॉव सींमध्ये खो ीच्या भाड्याची मयादीता, रुग्णसेिा िुल्क इत्यादीती विमा रकमे च्या

टक्केिारीि ककिा प्रवि वदीतिस मयादीते च्या ्िरुपाि ्पटटपणे िमूदीत के े े असिे . अिाच
प्रकारची मयादीता िॉक्टरांच्या सल्ल्याचे िुल्क, ककिा रुग्णिावहका िुल्क इत्यादीतींसाठी
ाि ी ताऊ िकिे.

iv. आतारािी संबंवधि कोणत्याही विविटट मयादीता िपासणे
पॉव सीमध्ये

मािृत्िासाठी संरक्षण ककिा

दयदीतयविकारासारख्या

आतारासाठी ठराविक रक्कम ककिा मयादीता िमूदीत के ी असू िकिे .
v. संवचि

इिर

कोणत्याही

ाभांि वमळण्याचा हक्क आहे ककिा िाही हे िपासणे

विमाधारका ा कोणिाही दीतािा-ि करण्यासाठीचा

ाभांि वमळण्याचा हक्क आहे का हे

पििाळणे (विमा धारकािे आधीच्या िषाि/िषांमध्ये त्याच्या पॉव सींिगथि दीतािा के ा
िसल्यास). दीताि-ि करण्यासाठीचा

ाभांि सामान्शयपणे अविवरि विमा रकमे च्या

्िरुपाि वमळिो, ज्यामुळे रुग्ण/विमाधारकाची विमा रक्कम िाढिे . मागी

िषाच्या

अखेरीस कळविण्याि आ े े दीतािे विचाराि ि घेिल्यामुळे काही िेळा चुकीिे संवचि
ाभांि िमूदीत के ा ताऊ िकिो.

vi. मयादीते सह संरक्षण दीते ण्याि आ े े इिर खचथ:
इिरही काही मयादीता असू िकिाि उदीताहरणािथ उपचार आयुिेदीत औषधोपराचर

पद्धिींिगथि घेि ा ताि असे , िर त्यासाठीची मयादीता बरीच कमी असिे. पॉव सीच्या
चार िषांिंिर आरोग्य िपासणी खचथ केिळ काही मयादीते पयंि असिो. रुग्णा यास रोख
रक्कम दीते ण्यासाठीही प्रवि वदीतिसाची मयादीता असिे .
vii. सह-प्रदीताि (को-पेमेंट)
हे सामान्शयपणे मूल्यांकि के ेल्या दीताव्याचे पैसे दीते ण्यापूिीच्या रकमे च्या एकसमाि टक्के
असिे. सहप्रदीताि केिळ विििक पवरस््ििींमध्येच
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ागू करिा येिे – केिळ पा कांच्या

दीताव्यांसाठी, केिळ मािृत्िाच्या दीताव्यांसाठी, केिळ दीतु सऱ्या दीताव्यापासूि पुढे ककिा ठराविक
रकमे पेक्षा अवधक रकमे च्या दीताव्यांमध्ये.

दीते य रक्कम या मयादीते ि समायोवति करण्यापूिी, दीताव्याची दीते य रक्कम अ-प्रदीते य घटकांची
विव्िळ िता करुि काढ ी तािे.
आरोग्य दीताव्यांमधी

अ-प्रदीते य घटक

आतारािर उपचार करण्यासाठी होणाऱ्या खचाचे पुढी प्रमाणे िगीकरण करिा येिे:
 उपचारासाठीचा खचथ ि
 दीते खभा ीसाठीचा खचथ.
आतारािर उपचार करण्यासाठीच्या खचाि सिथ िैद्यकीय खचथ ि सामान्शय संबवं धि
सुविधांचा समािेि होिो. त्यावििाय रुग्णा यािी

िा्िव्य अवधक आरामदीतायक ककिा

अगदीती आव िाि होण्यासाठी काही खचथ असू िकिाि.

सिथसामान्शयपणे आरोग्य विमा पॉव सी आतारािर उपचारासाठीचा खचथ दीते िे ि वििेषत्िािे
िमूदीत असल्याखेरीत, आरामदीतायकपणासाठीचे अविवरि खचथ दीते य िसिाि.

या खचांचे वबगर-उपचार िुल्क म्हणूि उदीताहरणािथ िोंदीतणी िुल्क, दीत्िऐित िुल्क
इत्यादीतींच्या ्िरुपाि िगीकरण करिा येिे ि िेट उपचारािी संबवं धि अस ेल्या काही
घटकांचाही विचार करिा येिो (उदीता. रुग्णा याि दीताख
वििेषपणे व हू ि वदीत े े प्रविि पूरक).

असिािाच्या काळाि

आधी प्रत्येक टीपीए/विमाकत्याची ्ििुःची अप्रदीते य घटकांची यादीती असायची, िी आिा
आयआरिीएआय आरोग्य विमा प्रमाणीकरण मागथदीतिथक ित्िांिगथि प्रमाणभूि करण्याि
आ ी आहे .

दीताव्याची अंविम दीते य रक्कम पुढी

क्रमािे काढ ी तािे :

कोटटक 2.1
पायरी I
पायरी II

सिथ पाित्या ि दीते यकांचे खो ीचे भािे , िॉक्टरांचे िुल्क इत्यादीती विविध
िीषथकांिगथि िगीकरण करणे.

प्रत्येक िीषथकांिगथि दीतािा करण्याि आ ेल्या रकमेिूि अ-प्रदीते ि घटक िता
करणे

पायरी III

प्रत्येक िीषथकांिगथि खचासाठी कोणिीही मयादीता असल्यास िी

पायरी IV

एकूण दीते य रक्कम काढणे ि िी एकूण विमा रकमे च्या आि आहे का हे िपासणे

पायरी V

दीताव्याची विव्िळ दीते य रक्कम काढण्यासाठी कोणिे ही सह-प्रदीताि
असल्यासिे िता करणे
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ागू करणे

ागू होि

h) दीताव्याची रक्कम दीते णे
दीताव्याची दीते य रक्कम काढल्यािंिर, ग्राहका ा ककिा रुग्णा या ा पवरस््ििी असे

त्याप्रमाणे पैसे वदीत े तािाि. दीताव्याची मंतूर करण्याि आ े ी रक्कम वित्त/ ेखा
विभागा ा कळवि ी तािे ि धिादीते िाद्वारे वदीत ी तािे ककिा ग्राहकाच्या बँक खात्यामध्ये
दीताव्याची रक्कम तमा के ी तािे .

रुग्णा या ा पैसे दीते िािा, काही कर कपाि आि्यक असल्यास, वदीत े ल्या रकमेिूि िी
के ी तािे.

तेव्हा हे पैसे दीते णे िृिीय पक्ष प्रिासकाद्वारे हािाळ े तािे, िे व्हा प्रत्येक विमाकत्याची पैसे

दीते ण्याची प्रवक्रया िेगळी असिे . टीपीएच्या कामकाताचे िपिी िार िणथि पुढे दीते ण्याि
आ े आहे .

ग्राहकांच्या चौकिी ा उत्तरे दीते ण्यासाठी यंत्रणे मध्ये वदीत ेल्या पैिांची िाती िोंदीत करणे
अवििय महत्िाचे असिे . सिथसाधारणपणे हे िपिी
अस ेल्या यंत्रणेद्वारे वदीत े तािी .

कॉ

सेंटर/ग्राहक सेिा चमूकिे

एकदीता पैसे वदीतल्यािंिर दीतािा विका ी काढल्याचे माि े तािे . वकिी ि वकिी रकमे चे दीतािे
विका ी काढ े याविषयीचे अहिा

ठराविक का ािधीिे कंपिी व्यि्िापि, मध्य्ि,

ग्राहक ि आयआरिीएआयकिे पाठविणे आि्यक असिे . विका ी काढ ेल्या दीताव्यांच्या

सिथसाधारण वि् ेषणाि विका ी काढ ेल्या दीताव्यांची टक्केिारी (%), त्या प्रमाणाि अप्रदीते य घटकांची रक्कम, दीतािे विका ी काढण्यासाठीचा सरासरी िेळ इत्यादीती.
i) कमी अस े े दीत्िऐित/अविवरि आि्यक मावहिीचे व्यि्िापि
दीताव्यािर प्रवक्रया करण्यासाठी काही महत्िाच्या दीत्िऐितांची पििाळणी करािी
िे पुढी प्रमाणे आहे ि:

 रुग्णा याि दीताख

ागिे .

केल्याच्या िोंदीतींसह घरी सोििािाचा सारांि,

 सहाय्यक िपासणी अहिा ,

 अंविम एकत्र दीते यक विविध भागाि िगीकरणासह,

 िॉक्टरांिी व हू ि वदीत े े उपचार ि औषध विक्रेत्याची दीते यके,
 पैसे वदीतल्याच्या पाित्या,
 दीताव्याचे अतथ ि

 ग्राहकाची ओळख.
अिु भिािूि असे वदीतसूि आ े आहे की सादीतर करण्याि आ ेल्या रत्येक चारपैकी एका

दीताव्याि मू भूि दीत्िऐित अपूणथ असिाि.म्हणूिच कोणिे दीत्िऐित सादीतर के े िाहीि
हे ग्राहका ा सांगणे ि हे दीत्िऐित दीताव्यासोबि तोिण्यासाठी त्या ा काही िेळमयादीता
दीते णे आि्यक असिे.
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त्याप्रमाणे असेही होऊ िकिे की, दीताव्यािर प्रवक्रया के ी ताि असिािा, पुढी
कारणांमुळे अविवरि मावहिीही

ागू िकिे :

i. रुग्णा यािूि सोििािाचा सारांि योग्य प्रारुपाि िाही ककिा विदीतािाचे ककिा
आताराच्या इविहासाचे काही िपिी

त्यामध्ये िाहीि.

ii. वदीत ेल्या उपचाराचे पुरेिा िपिी ािे िणथि करण्याि आ े िसिे ककिा त्यासाठी
्पटटीकरण आि्यक असिे.

iii. रुग्णा यािूि सोििािाच्या सारांिािुसार वदीत े ा उपचार विदीतािाप्रमाणे िाही ककिा
व हू ि वदीत े ी औषधे ज्या आतारासाठी उपचार दीते ण्याि आ ा त्याच्यािी संबंवधि
िाहीि.

iv. वदीत ेल्या दीते यकामध्ये आि्यक िे िगीकरण िाही.
v. दीतोि दीत्िऐितांमध्ये व्यविच्या ियाि िफािि.
vi. रुग्णा यािूि सोििािाचा सारांि ि दीते यकामध्ये रुग्णा ायि दीताख

करण्याची

िारीख/सोिण्याची िारीख याि िफािि आहे .

vii. दीताव्यासाठी रुग्णा यािी

आहे , त्यासाठी रुग्णा यािी

िा्िव्याची अवििय सखो पणे पििाळणी आि्यक
अंिगथि प्रकरण दीत्िऐित आि्यक आहे ि.

बहु िेक प्रकरणांमध्ये, ग्राहका ा व वखि ्िरुपाि ककिा ईमे द्वारे कोणिी अविवरि

मावहिी आि्यक आहे िे कळवि े तािे . बहु िेक प्रकरणांमध्ये, आि्यक अस े ी
मावहिी ग्राहक दीते ऊ िके . मात्र, अिीही पवरस््ििी विमाण होिे तेिे मावगि े ी मावहिी

अवििय महत्िाची असिे, त्याकिे दीतु थक्ष करणे िक्य िसिे मात्र ग्राहक उत्तर दीते ि िाही.
अिा प्रकरणी, ग्राहका ा ्मरणपत्र पाठि े तािे की दीताव्यािर प्रवक्रया करण्यासाठी
संबंवधि मावहिी आि्यक आहे ि अिाप्रकारे िीि ्मरण पत्र पाठविल्यािंिर, दीताव्याचा
िेिट करि असल्याची सूचिा पाठि ी तािे .

दीताव्यािर प्रवक्रया सुरु असिािा त्या संदीतभािी

सिथ पत्रव्यिहारांमध्ये िुम्हा ा पत्राि

सिाि िर “कोणत्याही पूिथग्रहावििाय” असे िब्दीत िमूदीत के े े िारंिार वदीतसे . या
पत्रव्यिहारांिंिर विमाकत्याचा दीतािा फेटाळण्याचा हक्क कायम राही
करण्यासाठी ही कायदीते िीर आि्यकिा आहे .
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याची खात्री

उदीताहरण
विमाकिा प्रकरणाचा िपिी ािे अभ्यास करण्यासाठी रुग्णा यािी

प्रकरण दीत्िऐित मागू

िकिो ि विविटट प्रवक्रया/उपचार पॉव सीच्या अटींिगथि येि िसल्याचा विटकषथ काढू िकिो.
विमाकत्यािे अवधक मावहिी मावगि ी याचा अिथ त्यािे दीतािा ्िीकार ा असा होि िाही.
दीताव्याच्या व्यि्िापिामध्ये दीत्िऐित ि ्पटटीकरणाची कमिरिाि आि्यक अस ेल्या

अविवरि मावहिीचे व्यि्िापि ही महत्िाची आव्हािे आहे ि. दीताव्यािर सिथ आि्यक
मावहिीवििाय प्रवक्रया करिा येि िाही, त्याचसोबि ग्राहका ाही अवधकावधक
मावहिीसाठी िारंिार वििंिी करुि त्रास दीते िा येि िाही.

चांगल्या पद्धिींिुसार अिी वििंिी एकदीताच के ी ज्यािी ज्यामध्ये आि्यक अस ेल्या सिथ
मावहिीची एकवत्रि यादीती वदीत ी तािी ि त्यािंिर कोणिीही ििीि मागणी के ी ताऊ िये .
j) दीतािे फेटाळणे
आरोग्य दीताव्यांमधी

अिु भिािूि वदीतसूि आ े आहे की सादीतर करण्याि आ ेल्यापैकी

१०% िे १५% दीतािे पॉव सीच्या अटींिगथि येि िाहीि. हे विविध कारणांमुळे होऊ िकिे
ज्यापैकी काही कारणे पुढी प्रमाणे आहे ि:
i.

रुग्णा याि दीताख

करण्याची िारीख विम्याच्या का ािधीि िाही.

ii. ज्या सदीत्यासाठी दीतािा करण्याि आ ा आहे त्या ा विमा संरक्षण िाही.
iii. आधीपासूि अस््ित्िाि अस ेल्या आतारपणामुळे (तेिे पॉव सीिूि अिी अट
िगळ ी तािे).

iv. िैध कारणावििाय दीतािा सादीतर करण्यास अिाि्यक उिीर.
v. कोणिाही सवक्रय उपचार िाही; प्रिेि केिळ संिोधिासाठी आहे .
vi. उपचार करण्याि आ े ा आतार पॉव सीअंिगथि िगळण्याि आ ा आहे .
vii. आताराचे कारण अविमद्यपाि ि औषधांचा गैरिापर आहे
viii. रुग्णा यामध्ये २४ िासांपेक्षा कमी काळ ठे िण्याि आ .े
दीतािा िाकारल्यास ककिा अ्िीकार केल्यास (कोणत्याही कारणामुळे) ग्राहका ा व वखि
्िरुपाि कळवि े पावहते. सामान्शयपणे, अिाप्रकारे िकार कळविणाऱ्या पत्रामध्ये
िाकारण्याची कारणे ्पटटपणे िमूदीत करािी
अटी/ििींिर दीतािा िाकारण्याि आ ा हे दीते खी

ागिाि, िसेच पॉव सीच्या कोणत्या

सांगािे

ागिे.

बहु िेक विमाकत्यांची एक प्रवक्रया असिे ज्याद्वारे दीतािा मंतूर करण्यास अवधकृि अस ेल्या

व्यि्िापकापेक्षा िवरटठ व्यिी िकारा ा मान्शयिा दीते िे. कोणिाही िकार पूणथपणे न्शयाय्य
257

असूि, विमाधारक न्शयाया याि गे ा िर त्याचे ्पटटीकरण दीते िा येई
करण्यासाठी हे असिे.

याची खात्री

विमाधारका ा दीतािा िाकारण्याि आल्यास विमाकत्याकिे दीतादीत मागण्यावििाय, पुढी
व्यिी िसेच सं्िांकिे ताण्याचा पयाय असिो:
 विमा

ोकपा

ककिा

 ग्राहक मंच ककिा

 आयआरिीएआय ककिा
 न्शयाया ये.

कोणिाही दीतािा िाकारिािा त्याची फाई
हा िकार वटके

िपासूि सामान्शयपणे कायदीते िीर पििाळणीपुढे

का याचे मूल्यमापि के े तािे ि भविटयाि विणथयाचे समिथि करायची

गरत पि ी िर दीत्िऐित सुरवक्षि वठकाणी तपूि ठे ि े तािाि.
k) संिाया्पदीत दीताव्यांची अवधक िपिी ािे िपासणी करणे

विमाकिे या व्यि्याच्या विविध क्षेत्राि फसिणुकीची सम्या हािाळण्याचा प्रयत्ि करि
आहे ि. फसिे दीतािे हािाळण्याच्या संख्येच्या बाबिीि, विमाकत्यांसाठी आरोग्य विम्याचे
अवििय मोठे आव्हाि आहे .

आरोग्य विम्याि केल्या ताणाऱ्या फसिणुकीची काही उदीताहरणे पुढी प्रमाणे आहे ि:
i.

िोियेवगरी, विमाधारक व्यिी ि उपचार करण्याि आ े ी व्यिी िेगळी असिे.

ii. रुग्णा याि दीताख
करणे.

के े िसिािाही दीतािा करण्यासाठी फसिे दीत्िऐित सादीतर

iii. रुग्णा याच्या मदीतिीिे ककिा फसिणुकीिे ियार करण्याि आ े ी बाहे री
तोिू ि खचथ िाढिूि दीताखविणे.

दीते यके

iv. काही प्रकरणाि अवििय ता्ि अस े ा विदीतािाचा खचथ भरुि काढण्यासाठी बाह्य
रुग्ण उपचार अंिरुथग्ण/रुग्णा याि दीताख

करण्याि रुपांिवरि करणे.

दीतररोत फसिणुकीच्या िेगिेगळ्या पद्धिी समोर येि असल्यास, विमाकिे ि टीपीए ा
साित्यािे िा्िविक स््ििीचे विरीक्षण करािे

ागिे ि अिी फसिणूक िोधण्याच्या ि

वियंत्रणाि आणण्याच्या उपाययोतिांचा विचार करािा
दीताव्यांची दीतोि पद्धिींच्या आधारे िपासणी के ी तािे :
 िेहमीचे दीतािे ि
 अचािक करण्याि आ े े दीतािे
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ागिो.

टीपीए ककिा विमाकिा विविटट टक्के दीताव्यांची प्रत्यक्ष पििाळणी करण्यासाठी अंिगथि

मािक विस््चि करु िकिो; ही टक्केिारी रोखरवहि ि भरपाई दीताव्यांसाठी िेगळी असू
िकिे.

या पद्धिींिगथि, ्िैर िमुिा पद्धिीचा िापर करुि दीतािे वििि े तािाि. काही विमाकिे
ठराविक मूल्यापेक्षा अवधक सिथ दीताव्यांची िपासणी ि त्या मयादीते पेक्षा कमी अस ेल्या
िमुन्शयादीताख

दीताव्यांच्या संचाची पििाळणी बंधिकारक करिाि.

दीतु सऱ्या पद्धिीमध्ये, प्रत्ये क दीताव्याच्या ठराविक बाबींची िपासणी के ी तािे , त्या व्यिस््िि
िसल्यास िपासणी के ी तािे उदीताहरणािथ
i.

दीताव्याचा मोठा भाग िैद्यकीय चाचण्या ककिा औषधांिी संबवं धि

ii. दीताव्याचे पैसे

िकर वमळािेि यासाठी ग्राहक अवििय उत्सुक

iii. दीते यकांिर खािाखोि इत्यादीती करण्याि आ ी आहे .
दीतािा वि्िसिीय िसल्याची िंका असल्यास, दीतािा वकिीही
िपासणी के ी तािे.

हाि अस ा िरीही त्याची

m. टीपीएद्वारे रोखरवहि भरपाई प्रवक्रया
रोखरवहि सुविधा किाप्रकारे काम करिे ? यासाठी टीपीए विमाकिा रुग्णा यािी एक

करार करिाि. त्याप्रमाणे इिरही िैद्यकीय सेिा पुरिठादीतारांिी करार असू िकिाि.
आम्ही या विभागामध्ये दीते ण्याि आ े ी रोखरवहि सुविधा दीते ण्यासाठी िापर ी ताणारी
प्रवक्रया पाहणार आहोि:
कोटटक 3.1
आरोग्य विम्यांिगथि संरक्षण अस ेल्या ग्राहका ा काही आतार झा ी ककिा इता
झा ी ि म्हणूि त्या ा रुग्णा याि दीताख
पायरी 1

करण्याचा सल् ा दीते ण्याि आ ा. िो/िी

(ककिा त्याच्या/विच्याििीिे कुणीिरी) रुग्णा याच्या विमाकक्षाकिे विम्याचे
पुढी

िपिी

घेऊि भेटिाि:

i. टीपीएचे िाि,

ii. त्याच्या सदीत्य क्रमांक,

iii. विमाकत्याचे िाि, इत्यादीती.
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रुग्णा य पुढी प्रमाणे आि्यक मावहिी संकव ि करिे :
i. आताराचे विदीताि
पायरी 2

ii. उपचार,

iii. उपचार करणाऱ्या िॉक्टरांचे िाि,

iv. रुग्णा याि अंदीताते वकिी वदीतिस ठे ि े ताणार आहे ि
v. अंदीताते खचथ

ही मावहिी रोखरवहि परिािगी अतथ िािाच्या प्रारुपाि सादीतर के ी तािे .
टीपीए रोखरवहि परिािगी अताि दीते ण्याि आ ेल्या मावहिीचा अभ्यास करिो. िो
वदीत े ी मावहिी ि रुग्णा याचे काही िुल्क मान्शय करण्याि आ े असल्यास िे
पॉव सीच्या अटींिी िपासूि पाहिो ि रोखरवहि परिािगी दीते िा येई
पायरी 3

का याचा

विणथय घेिो ि दीते िा येणार असे , िर िी वकिी रकमे साठी असािी हे ठरििो.

विणथय घेण्यासाठी टीपीए अवधक मावहिी मागू िकिो. एकदीता विणथय घेिल्यािंिर,
िो

गेच रुग्णा या ा कळवि ा तािो.

दीतोन्शही अतथ आिा आयआरिीएआयच्या आरोग्य विमा प्रमाणीकरण

मागथदीतिथकित्िांिगथि प्रमाणभूि करण्याि आ े आहे ि; सिाि िेिटी तोि े े
तोिपत्र पाहा).

टीपीएिे परिािगी वदीत े ी रक्कम रुग्णाच्या खात्यामध्ये तमा करुि,
पायरी 4

रुग्णा याद्वारे रुग्णािर उपचार के े तािाि. सदीत्या ा उपचाराव्यविवरि इिर
खचासाठी पैसे तमा करण्यास ककिा पॉव सी अंिगथि सह-प्रदीताि आि्यक
असल्यास िे कराय ा सांवगि े ताऊ िकिे .

तेव्हा रुग्णा ा रुग्णा यािूि सोिण्याची िेळ येिे, िे व्हा रुग्णा य विम्यांिगथि

समाविटट प्रत्यक्ष उपचाराचा खचथ टीपीएच्या परिािगीिे रुग्णाच्या खात्याि तमा
करण्याि आ ेल्या रकमे िी तु ळिूि पाहिे .
पायरी 5

तमा करण्याि आ े ी रक्कम कमी असल्यास, रुग्णा य रोखरवहि

उपचारासाठी अविवरि रक्कम तमा करण्याची परिािगी दीते ण्यासाठी वििंिी करु
िकिे.

टीपीए त्याचे वि्िेषण करिो ि अविवरि रकमे ा परिािगी दीते िो.
पायरी 6

रुग्ण अ-्िीकायथ िुल्क भरिो ि त्या ा घरी सोि े तािे . त्या ा दीताव्याच्या

अतािर ि दीते यकािर ्िाक्षरी कराय ा ि दीत्िऐित पूणथ करण्यास सांवगि े तािे .
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रुग्णा य सिथ दीत्िऐित एकत्र करिे ि टीपीए ा सादीतर करिे , दीते यकािर प्रवक्रया
करण्यासाठी पुढी
i.
ii.

दीतािा अतथ

दीत्िऐित िापर े तािाि:

रुग्णा यािूि सोिल्याचा सारांि / रुग्णा याि दीताख

केल्याच्या िोंदीती

iii. टीपीएिे वदीत े े रुग्ण/प्र्िािकिा ओळखपत्र ि छायावचत्र ओळख पुरािा.

पायरी 7

iv. अंविम एकवत्रि दीते यक
v.

िपिी िार दीते यक

vi. िपासणी अहिा

vii. िॉक्टरांिी व हू ि वदीत े ी औषधे ि उपचार ि औषधांची दीते यके
viii. टीपीएद्वारे पाठविण्याि आ े ी परिािगी पत्रे
टीपीए दीताव्यािर प्रवक्रया करे

ि पुढी

िपिी ांची पििाळणी करुि

रुग्णा या ा पैसे दीते ण्याची विफारस करे :

i. रुग्ण ि ज्या व्यविसाठी परिािगी दीते ण्याि आ ी आहे िी एकच व्यिी आहे .
ii. ज्यासाठी परिािगी दीते ण्याची वििंिी करण्याि आ ी आहे त्याच स््ििीसाठी
रुग्णािर उपचार करण्याि आ े आहे ि.

पायरी 8

iii. काही आतार िगळण्याि आ े असिी

िर त्याच्या उपचाराच्या खचाचा

दीते यकाि समािेि करण्याि आ े ा िाही.

iv. रुग्णा या ा कळविण्याि आ ेल्या सिथ मयादीतांचे पा ि करण्याि आ े आहे .
v. रुग्णा यासोबि मान्शय करण्याि आ ेल्या िुल्क दीतरांचे विव्िळ दीते य रक्कम
काढिािा पा ि करण्याि आ े आहे .

रोखरवहि सुविधे च्या मूल्याविषयी कोणिीही िंका िाही. ग्राहकांिीही या सुविधे चा सिोत्तम
िापर कसा करुि घ्यायचा हे मावहिी करुि घेणे महत्िाचे आहे . पुढी
पावहतेि:
i.

ग्राहकािे त्याचे/विचे विमा िपिी
घेि ी पावहते. यामध्ये पुढी

मुद्दे

क्षाि घेि े

त्याच्या/विच्यासोबि असल्याची खात्री करुि

गोटटींचा समािेि होिो:

 टीपीए कािथ ,
 पॉव सीची प्रि,
 विमा संरक्षणाच्या अटी ि ििी इत्यादीती.
तेव्हा हे उप ब्ध िसे , िे व्हा िो टीपीए ा संपकथ करु िकिो (२४ िासांच्या मदीति
क्रमांकाद्वारे ) ि िपिी

घेऊ िकिो.

ii. ग्राहकािे त्याच्या/विच्या िॉक्टरांिी सुचवि े े रुग्णा य टीपीएच्या ताळ्याि आहे का
हे िपास े पावहते. िे िसल्यास, त्यािे अिा उपचारांसाठी रोखरवहि सुविधा तेिे
उप ब्ध आहे असे पयाय िोध े पावहतेि.
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iii. त्यािे/वििे पूि-थ िपि अताि अचूक िपिी

भर े तािी

याची खात्री के ी पावहते .

प्रकरण ्पटट िसल्यास, टीपीए रोखरवहि सुविधा िाकारु िकिो ककिा प्र्ि विचारु
िकिो.

iv. त्यािे/वििे रुग्णा याचे िुल्क विवहि मयादीते िच अस े पावहते याची खात्री के ी
पावहते उदीताहरणािथ खो ीचे भािे ककिा मोिीकबदीतू सारख्या विविटट उपचारांिरी
मयादीता.

तर त्या ा/वि ा पॉव सीअंिगथि परिािगी अस ेल्या रकमे पेक्षा ता्ि खचथ करायचा
असे , िर आधीच त्याचा/विचा खचाचा िाटा वकिी असे

हे ताणूि घेणे योग्य होई .

v. ग्राहकािे रुग्णा यािूि सोि े ताण्यापूिी टीपीए ा कळवि े पावहते ि रुग्णा यािूि
सोिण्यापूिी कोणिीही अविवरि परिािगी

ागि असे

िर िी टीपीए ा

पाठविण्याची वििंिी रुग्णा या ा के ी पावहते. यामुळे रुग्णा ा अिाि्यकपणे
रुग्णा याि िाट पाहािी

ागणार िाही याची खात्री के ी ताई .

असेही होऊ िकिे की ग्राहकािे एखाद्या रुग्णा यामध्ये रोखरवहि उपचाराची वििंिी
के ी आहे ि त्यासाठी परिािगी घेि ी आहे मात्र त्यािंिर रुग्णा ा दीतु सरीकिे दीताख

करण्याचा विणथयघेि ा. अिा प्रकरणांमध्ये, ग्राहकािे रुग्णा या ा कळवि े पावहते ि
रोखरवहि सुविधा िापर ी िाही हे टीपीए ा कळविण्यास सांवगि े पावहते.

असे के े िाही, िर मंतूरी दीते ण्याि आ े ी रक्कम ग्राहकाच्या पॉव सीमध्ये अिकू िकिे
ि पुढी

वििंिीच्या िेळी मंतूरी दीते िािा अिचण येऊ िकिे .

C. आरोग्य विमा दीताव्यािी

दीत्िऐित

आरोग्य विम्याच्या दीताव्यािर प्रवक्रया करण्यासाठी, आधी िणथि केल्याप्रमाणे बरे च दीत्िऐित
ागिाि. प्रत्येक दीत्िऐितामुळे दीतोि महत्िाच्या प्र्िांची उत्तरे दीते ण्यास मदीति होई

अपेक्षा असिे – ्िीकायथिा (िो दीते ण्यायोग्य आहे का?) ि दीताव्याचे प्रमाण (वकिी?).

अिी

या विभागाि ग्राहकािे कोणिे दीत्िऐित सादीतर के े पावहतेि ि त्या दीत्िऐितांचे घटक
समतािूि सांगण्याि आ े आहे ि:

1. रुग्णा यािूि सोििािाचा सारांि
आरोग्य विम्याच्या दीताव्यािर प्रवक्रया करण्यासाठी रुग्णा यािूि सोििािाचा सारांि हे सिाि

महत्िाचे दीत्िऐित माििा येई . त्यामध्ये रुग्णाच्या पवरस््ििीविषयी ि उपचारपद्धिीची
संपूणथ मावहिी िपिी ािे वदीत े ी असिे.

रुग्णा यािूि सोििािाच्या सारांिाि पुढी

बाबी असणे आि्यक आहे :

1. रुग्णाचे िाि

2. दीतू रध्ििी क्रमांक / भ्रमणध्ििी क्रमांक
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3. आय पी िी क्रमांक
4. भरिी क्रमांक

5. उपचार करणाऱ्याचे िाि, संपकथ क्र. आवण विभाग/िज्ञिा
6. भरिीचा वदीतिांक आवण िेळ

7. रुग्णा य मुिीचा वदीतिांका ि िेळ
8. एमए सी क्र. / एफआयआर क्र.

9. भरिीच्या िेळी के े े प्रािवमक विदीताि

10. रुग्णा य मुिीच्या िेळी झा े े अंविम विदीताि

11. अंविम विदीतािासाठी प्रावधकरणाद्वारे विफारस के े े आयसीिी-10 कोि(कोड्सस)
ककिा अन्शय कोणिे ही कोड्सस,

12. िक्रारी आवण का ािधी आवण भरिीची करणे सादीतर करणे
13. सद्य आताराचा अहिा

दीते णे

14. भरिीच्या िेळी के ेल्या िारीवरक िपासणी मधी

महत्िाची विरीक्षणे

15. मद्यपाि, िंबाखूककिा ककिा अन्शय पदीतािथ सेिि, करीि असल्यास
16. मागी

महत्िाचे िैद्यकीय आवण ि्त्रक्रीयात्मक पा्िथभम
ू ी, काही असल्यास

17. रोग विदीताि ककिा उपचारांसाठी कौटु ं वबक पा्िथभम
ू ी महत्िाची/सुसंगि असल्यास
18. रुग्णा य भरिी दीतरम्याि महत्िाच्या अन्शिेषणांचा अहिा
19. रुग्णा यािी

उपचार ि काही गुंिागुि
ं असल्यास

20. रुग्णा यािूि मुिीच्या िेळेचा सल् ा

21. उपचार करणाऱ्या िॉक्टर /अवधकृि िॉक्टर चमूचे िाि आवण ्िाक्षरी
22. रुग्ण /िािे िाईक यांचे िाि आवण ्िाक्षरी
रुग्णा यािूि सोििािाचा सारांि चांगल्या प्रकारे व ही ा असे

िर दीताव्यािर प्रवक्रया

करणाऱ्या व्यवि ा आतार/इता ि उपचारपद्धिी समताय ा अवििय मदीति होिे, ि त्यामुळे
दीताव्याचे पैसे दीते ण्याची प्रवक्रया त दीत होिे . आयआरिीएआय प्रमाणीकरण मागथदीतिथक ित्िांमध्ये
दीताव्यांिर कायथक्षमपणे प्रवक्रया करण्यासाठी रुग्णा यािूि सोििािाच्या सारांिासाठी

सुचविण्याि आ ेल्या घटकांचा समािेि होिो. दीतु दीतैिािे रुग्ण िाच ा िाही िर अिेक
रुग्णा यांमध्ये रुग्णा यािूि सोििािाच्या सारांिा ा मृत्यू सारांि असे म्हणिाि.
िेहमी रुग्णा यािूि सोििािाच्या सारांिाची मूळ प्रिच मावगि ी तािे .
2. िपासणी अहिा
िपासणी अहिा ामुळे विदीताि ि उपचाराची िु िा करिा येिे,त्यामुळे िेमक्या कोणत्या
पवरस््ििीमुळे उपचार करािे
रुग्णा याि दीताख

ाग े हे समतूि घेण्यासाठी आि्यक िी मावहिी वमळिे ि

असिािा के े ी प्रगिी समतिे .

िपासणी अहिा ामध्ये सामान्शयपणे पुढी

गोटटींचा समािेि असिो:
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a) रि चाचणी अहिा ;
b) क्ष-वकरण अहिा ;
c) ्कॅि अहिा

ि

d) तीिोिक परीक्षा (बायोप्सी) अहिा
सिथ िपासणी अहिा ांमध्ये िाि, िय, क ग, चाचणीची िारीख इत्यादीतींचा समािेि असिो ि
सामान्शयपणे त्यांची मूळ प्रि सादीतर के ी तािे. विमाकिा वििेषत्िािे वििंिी केल्यास ग्राहका ा
क्ष-वकरण ि इिर वफल्म परि करु िकिाि.
3. एकवत्रि ि िपिी िार दीते यके:
विमा पॉव सीच्या अंिगथि वकिी रक्कम द्यायची याचा विणथय या दीत्िािेतािु सार होिो. पूिी

वब ासाठी कोणिाही प्रमाण फॉरमॅट िव्हिा, पण आयआरिीएआय प्रमाणीकरण मागथदीतिथक
ित्त्िांिुसार एकवत्रि आवण िपिी ािी

वब ांसाठी फॉरमॅट वदीत ा गे ा आहे . विद्यार्थ्यांिा

असे सूवचि के े तािे की आयआरिीएआयच्या िेब साईटिर उप ब्ध िपिी
घ्यािेि.

एकवत्रि वब ामुळे संपूणथ वचत्र उभे राहिे िर िपिी ािी
बारकािे कळिाि.
िपिी ािी

समतूि

वब ामुळे संदीतभथ कोि सवहि

वब ाचा िापर करूि अदीता करण्यास अयोग्य खचाची छाििी के ी तािे , आवण

अदीता करण्यास अयोग्य खचथ िक्की करूि त्या खचाच्या िीषथकाच्या अंिगथि ितािट
करण्यासाठी िापर े तािाि.

वब े मूळ ्िरुपाि प्राप्ि व्हािी

ागिाि.

4. पैसे वदीतल्याची पाििी
क्षविपूर्शिचा करार असल्यािे, आरोग्य विमा दीताव्याची भरपाई करण्यासाठी वदीत ेल्या रकमे ची
पाििी रुग्णा याकिू ि वमळा ी पावहते.

वदीत े ी रक्कम एकूण दीते यकाऐिढी अस ी पावहते, बरीच रुग्णा ये दीते य रकमेि काही सि ि

ककिा सूट दीते िाि. अिा पवरस््ििीि, विमाकत्या ा केिळ रुग्णाच्या ििीिे प्रत्यक्ष भर े ी
रक्कम दीते ण्यास सांवगि े तािे .

दीते यकािर क्रमांक आवण/ककिा विक्का अस ा पावहते ि त्याची मूळ प्रि सादीतर के ी पावहते.
5. दीतािा अतथ
विमा हक्क फॉमथ म्हणते विमा हक्क प्रवक्रया करण्यासाठी के े ी औपचावरक आवण कायदीते िीर

वििंिी असिे आवण त्यािर ग्राहकािे ्ििुःची ्िाक्षरी करूि िो सादीतर करायचा असिो. विमा
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हक्क फॉमथ आयआरिीएआय द्वारे प्रमावणि करण्याि आ ा आहे आवण त्याि ढोबळमािािे
खा ी गोटटी असिाि:

a) प्रिम विमाधारकाचे िाि आवण ज्या पॉव सी च्या अंिगथि विमा हक्क दीताख
पॉव सी क्रमांक.

के ा िो

b) विम्याच्या पा्िथभम
ू ीचे िपिी
c) रुग्णा याि भरिी केल्या गे ेल्या विमाधारक व्यिीचे िपिी .
d) रुग्णा याचे िाि, खो ीचा प्रकार, भरिीचा वदीतिांक आवण िेळ, रुग्णा य मुिीचा
वदीतिांक आवण िेळ, अपघािाच्या बाबि पो ीसांिा कळि े का, उपचाराची प्रणा ी
इत्यादीती रुग्णा य भरिीचे िपिी .

e) ज्यासाठी रुग्णा य भरिी के ी गे ी त्या विमा हक्काचे िपिी

ज्याि खचाचे

बारकािे, रुग्णा य भरिी पूिथ आवण प्चाि का ािधी, एक रक्कमी/रोख फायदीता
घेि ा असल्यास त्याचे िपिी

इत्यादीती.

f) तोि ेल्या वब ांचे िपिी
g) मान्शय झा ेल्या विमा हक्काची रक्कम पाठिण्य्साठी प्रिम विमाधारक व्यिीच्या बँक
खात्याचे िपिी

h) विमाधारक व्यविच्या पासूि घोषणापत्र.
आतार, उपचार इत्यादीतींविषयी मावहिीवििाय, विमाधारक व्यविच्या प्रविज्ञापत्रामुळे
कायदीते िीरदृटट्या दीतािा अतथ हा सिाि महत्िाचा दीत्िऐित असिो.
या प्रविज्ञापत्रामुळे दीताव्या ा “परमसद्भािाचा वसद्धांि”
पॉव सीअंिगथि चुकीची मावहिी दीते ण्याचे क म

ागू होिे .

ागू होिो, ज्याचे उल् ंघि केल्यास

6. ओळखीचा पुरािा
आपल्या तीििािी

विविध कामांमध्ये ओखळीच्या पुराव्यांचा िापर िाढ ा आहे , ओळखीच्या

सिथसाधारण पुराव्यािे एक महत्िाचा हे िू साध्य होिो- िो म्हणते विमा संरक्षण अस े ी व्यिी
ि उपचार करण्याि आ े ी व्यिी एकच आहे ि का याची खात्री करणे.
सिथसामान्शयपणे पुढी

ओळख पत्रे मावगि ी ताऊ िकिाि:

a) मिदीतार ओळख पत्र,
b) िाहि चा क परिािा,
c) पॅि कािथ ,
d) आधार कािथ इत्यादीती.
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ओळख पत्राचा आग्रह केल्यामुळे रोखरवहि दीताव्यांमध्ये िोियेवगरीची प्रकरणे
झा ी आहे ि, कारण रुग्णा याि दीताख

क्षणीयपणे कमी

करण्यापूिी ओळखपत्र मावगि े तािे, ते पििाळू ि

पाहणे ि विमाकिा ककिा टीपीए ा सादीतर करणे हे रुग्णा याचे किथव्य असिे .
भरपाईच्या दीताव्यामध्ये, ओळख पत्राचा वििेष उपयोग होि िाही.
7. विविटट दीताव्यांिी संबवं धि दीत्िऐित

काही ठराविक प्रकारच्या दीताव्यांमध्ये िर िमूदीत के ेल्या दीत्िऐितांवििाय अविवरि दीत्िऐित
आि्यक असिाि. िे पुढी प्रमाणे आहे ि:

a) अपघािाचे दीतािे, ज्यामध्ये एफआयआर ककिा रुग्णा ािे िोंदीतणीकृि पो ीस
्िािका ा वदीत े े िैद्यक-न्शयावयक प्रमाणपत्र,

ागू िकिाि.त्यामध्ये अपघािाचे

कारण ि िाहिूक अपघाि असल्यास व्यिी मद्याच्या ििेि होिा का हे िमूदीत के े े
असिे.

b) गुंिागुंिीच्या ककिा उच्च मूल्य दीताव्यांमध्ये प्रकरणाचे अंिरुथग्ण दीत्िऐित.अंिरुथग्ण
प्रकरण दीत्िऐित ककिा प्रकरण पत्रक हा दीत्िऐित रुग्णा याद्वारे ियार के ा
तािो, ज्यामध्ये रुग्ण रुग्णा याि भरिी असिािाच्या का ािधीि त्या ा वदीतल्या
ताणाऱ्या उपचारांचे दीतै िंवदीति िपिी
c) तेिे

ििे.

ागू असे

वदीत े े असिाि.

वििे िायव वसस /रासायविक उपचारपद्धिी / भौविक वचवकत्सा

d) रुग्णा य िोंदीतणी प्रमाणपत्र,तेिे रुग्णा याच्या व्याख्याचे पा ि करण्याि आ े आहे
का हे िपास े पावहते.

दीतािे हािाळणारा चमू दीताव्यांिर प्रवक्रया कऱण्यासाठी काही अंिगथि दीत्िऐित प्रारुपांचा िापर
करिो. िे पुढी प्रमाणे आहे ि:

i. दीत्िऐित पििाळण्यासाठी िपासयादीती,
ii. पििाळणी/पैसे दीते णे पत्रक,
iii. दीतता िपासणी/वियंत्रण प्रारुप.
सिथ विमाकत्यांकिे ही प्रारुपे समाि िस ी िरीही, या दीत्िऐितांचा काय हे िू आहे हे
िेहमीच्या मतकुराच्या िमुन्शयासह पाहू .
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कोटटक 2.2
हे सिाि सोपे असिे, ग्राहकाकिू ि दीत्िऐित आल्याची
1.

दीत्िऐित पििाळणी पत्रक

िोंदीत करण्यासाठी दीत्िऐितांच्या यादीतीिर बरोबरची
खूण के ी तािे. काही विमाकिे पोचपाििी म्हणूि
याची एक प्रि ग्राहका ा दीते ऊ िकिाि.

हे सामान्शयपणे एकच पत्रक असिे ज्यामध्ये प्रवक्रयेच्या
सिथ िोंदीती के ेल्या असिाि.

a) ग्राहकाचे िाि ि ओळख क्रमांक

b) दीतािा क्रमांक, दीताव्याचे दीत्िऐित वमळाल्याची
िारीख

c) पॉव सीचा आढािा, क म ६४व्हीबीचे पा ि
2.

पििाळणी/प्रवक्रया पत्रक

d) विमा रक्कम ि विमा रकमेचा िापर
e) रुग्णा याि दीताख
f) विदीताि ि उपचार

केल्याची ि सोिल्याची िारीख

g) दीताव्याची ्िीकायथिा/प्रवक्रयेच्या वटप्पण्या त्यांच्या
कारणांसवहि

h) दीताव्याची रक्कम काढणे

i) दीताव्याचे मागथक्रमण िारखा ि प्रवक्रया करणाऱ्या
व्यकिच्या िािासह

अंविम िपासणी ककिा दीतता वियंत्रण प्रारुप दीतािा
हािाळणाऱ्या व्यविवििाय इिर व्यवििे दीतािा
िपासण्यासाठी

िपास यादीती ि दीतािा पििाळणी प्र्िाि ीवििाय, दीतता
3.

दीतता िपासणी /वियंत्रण प्रारुप

वियंत्रण/ ेखा प्रारुपाि पुढी
मावहिीचा समािेि होई :

घटकांिी संबवं धि

a) दीताव्याचे पैसे दीते णे,
b) दीतािा फेटाळणे ककिा
c) अविवरि मावहिी मागणे.
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्ििुःची चाचणी घ्या 2
पुढी पैकी कोणिा दीत्िऐित रुग्णा याद्वारे ियार के ा तािो ज्यामध्ये अंिरुथग्णा ा वदीत ेल्या
सिथ उपचारांचे िपिी
I.

असिाि?

िपासणी अहिा

II. पैसे दीते ण्याचे पत्रक
III. प्रकरण दीत्िऐित
IV. रुग्णा य िोंदीतणी प्रमाणपत्र

D. दीताव्यांसाठी राखीि विधी
1. राखीि विधी ियार करणे
याचा अिथ असा होिो की विमाकत्याच्या तमाखचथ पु्िकाि दीताव्यांच्या स््ििीच्या आधारे सिथ

दीताव्यांसाठी रकमेची िरिूदीत करणे. हे अवििय सोपे िाटि अस े िरीही, राखीि विधी ियार
करण्याची प्रवक्रया अवििय काळतीपूिथक करािी

ागिे – राखीि विधी ियार करण्याि

कोणिीही चूक झाल्यास त्याचा विमाकत्याचा िफा ि पिदीतारी फरकच्या वहिेबािर पवरणाम
होिो.

आतका च्या प्रवक्रया यंत्रणांमध्ये कोणत्याही िेळी हा राखीि विधी वकिी अस ा पावहते हे
काढण्याची क्षमिा अंिभूि
थ असिे.

्ििुःची चाचणी घ्या 3
विमाकत्याच्या तमाखचथ पु्िकाि दीताव्यांच्या स््ििीच्या आधारे सिथ दीताव्यांसाठी करण्याि
आ ेल्या रकमे च्या िरिुदीती ा ________ म्हणिाि.
I.

गट ियार करणे

II. िरिूदीत करणे
III. राखीि विधी ियार करणे
IV. गुंििणूक करणे
E. िृिीय पक्ष प्रिासकाची (टीपीए) भूवमका
1. भारिािी

टीपीएची ओळख

भारिामध्ये २००० सा ी विमाक्षेत्र खातगी कंपन्शयांसाठी खु े करण्याि आ े. दीतरम्यािच्या
काळाि, आरोग्यसेिा उत्पादीतिांची मागणी िाढल्यािे िि-ििीि उत्पादीतिे बाताराि आण ी
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ताि होिी. म्हणूि आरोग्य विम्यामध्ये विक्री-प्चाि सेिांचे माध्यम सुरु करण्याची गरत िाटू
ाग ी. म्हणूिच िृिीय पक्ष प्रिासकांची सुरुिाि करण्यास संधी वमळा ी.

हे पाहू ि, विमा वियामक ि विका प्रावधकरणािे टीपीएंिा आयआरिीएच्या परिान्शयासह

बाताराि येण्यची परिािगी वदीत ी, मात्र त्यांिी १७ सप्टें २००१ रोती अवधसूवचि करण्याि

आ ेल्या आयआरिीए (िृिीय पक्ष प्रिासक-आरोग्य विमा) वियम, २००१ चे पा ि के े
पावहते.
व्याख्या
वियमांिुसार ,
"िृिीय पक्ष प्रिासक ककिा टीपीए म्हणते आयआरिीएआय (िृिीय पक्ष प्रिासक- आरोग्य
सेिा) वियम, २००१ अंिगथि परिािा दीते ण्याि आ े ी कुणीही व्यिी, ि वत ा विमा कंपिी
िुल्क ककिा भरपाईच्या मोबदीतल्याि, आरोग्य सेिा दीते ण्यासाठी वियुि करिे .
"टीपीएद्वारे आरोग्य सेिा" टीपीएद्वारे विमाकत्या ा आरोग्य विमा व्यिसायाच्या संदीतभािी

करारांिगथि वदीत ेल्या सेिा मात्र ज्यामध्ये विमा कंपिीच्या व्यिसायाचा ककिा प्रत्यक्ष ककिा
अप्रत्यक्ष आरोग्य विमा व्यिसाय वमळविण्याचा ककिा दीतािा ्िीकारािा ककिा फेटाळािा हे
ठरविण्याचा समािेि होि िाही.

अिाप्रकारे टीपीए सेिांचा िाि विमा पॉव सी विकल्यािंिर ि वदीतल्यािंिर सुरु होिो. विमाकिा
टीपीएचा िापर करि िसे

िर या सेिा अंिगथि चमूद्वारे वदीतल्या तािाि.

2. आरोग्य विम्याची विक्री प्चाि सेिा
a) एकदीता प्र्िाि (ि हप्िा) ्िीकारल्यािंिर, विमा संरक्षण सुरु होिे .
b) पॉव सीच्या सेिा दीते ण्यासाठी टीपीएचा िापर के ा ताि असे , िर विमाकिा
ग्राहकाविषयीची ि पॉव सीविषयीची मावहिी टीपीए ा दीते िो.

c) टीपीए सदीत्यांची िाििोंदीतणी करिो (प्र्िािकिा म्हणते पॉव सी घेणारी व्यिी,
सदीत्य म्हणते पॉव सी अंिगथि संरक्षण अस ेल्या व्यिी) ि िारीवरक ककिा
इ ेक्ट्रॉविक कािाच्या ्िरुपाि सदीत्यच ओळखपत्र दीते ऊ िकिो.

d) टीपीएचे सदीत्यत्ि रोखरवहि सुविधा घेण्यासाठी िसेच सदीत्या ा रुग्णा याि
दीताख

होण्यासाठी ककिा विमा संरक्षण अस ेल्या उपचारासाठी पॉव सीची मदीति हिी

असिे िे व्हा िापर े तािे .

e) टीपीए दीतािा ककिा रोखरवहि वििंिीिर प्रवक्रया करिो ि विमाकत्यासोबि मान्शय
के ेल्या िेळेि सेिा दीते िो.
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ज्यािेळी पॉव सी वदीत ी तािे ि त्यामध्ये टीपीएचे सेिा दीते णारी सं्िा म्हणूि िाि असिे त्या

क्षणापासूि टीपीएची भूवमका सुरु होिे . पॉव सीच्या संपूणथ का ािधीि ि पॉव सी अंिगथि दीतािा
कळविण्यासाठी दीते ण्याि आ ेल्या कोणत्याही का ािधीि सेिच
े ी आि्यकिा कायम राहिे .

हतारो पॉव सींिा सेिा वदीत ी ताि असिािा, हे काम साित्यािे सुरु राहिे , तेव्हा त्याच
पॉव सीचे िूििीकरण के े िे ि िोच टीपीए पॉव सी ा सेिा दीते ि असिो.
3. िृिीय पक्ष प्रिासकाची (टीपीए) उवद्दटटे
आरोग्य विम्यामध्ये िृिीय पक्ष प्रिासकाची संकल्पिा पुढी

उवद्दटटांिी करण्याि आ ी:

a) आरोग्य विम्याच्या ग्राहका ा गरतेच्या िेळी सिथिोपरी सेिा दीते णे.
b) विमाधारक रुग्णांसाठी ताळ्यािी

रुग्णा यांमध्ये रोखरवहि उपचाराची सोय करणे .

c) ग्राहकांसाठी सादीतर के ेल्या दीत्िऐितांच्या आधारे ि विमा कंपिीच्या मागथदीतिथक
ित्िांिुसार दीतािे न्शयाय्य ि िेगािे विका ी करण्यासाठी मदीति करणे .

d) आरोग्य विमा दीतािे ि संबंवधि सेिा हािाळण्यासाठी कायथकारी कौिल्य ियार करणे .
e) ग्राहकांिा िेळेि ि योग्य प्रकारे उत्तर दीते णे.
f) विमाधारक व्यविचे रा्ि दीतराि दीतते दीतार आरोग्य सेिा उप ब्ध होण्याचे बातारािी
उवद्दटट पूणथ होई

असे िािािरण विमाण करणे ि

g) विकृिी, खचथ, प्रवक्रया, िा्िव्याचा का ािधी इत्यादीतींसंबध
ं ी योग्य िी मावहिी ियार
करणे/एकवत्रि करणे,

4. विमाकिा ि टीपीएदीतरम्याि िािे
बरे च विमाकिे आरोग्य विमा पॉव सींच्या विक्री-प्चाि सेिस
े ाठी टीपीएची सेिा घेिाि, मात्र
वििेषिुः तीिि विमा क्षेत्रािी
टीपीएची मदीति घेिाि.

काही विमाकिे पॉव सी-पूिथ िैद्यकीय िपासणी सेिस
े ाठी

विमाकिा ि टीपीएदीतरम्यािचे िािे कराराचे असिे ि या करारामध्ये बऱ्याच आि्यकिा ि
पायऱ्यांचा समािेि असिो. आयआरिीएआय आरोग्य विमा प्रमाणीकरण मागथदीतिथक ित्िांमध्ये

टीपीए ि विमा कंपिीदीतरम्यािच्या करारासाठी मागथदीतिथक ित्िे घा ि
ू दीते ण्याि आ ी आहे ि ि
प्रमाणभूि क मे सुचविण्याि आ ी आहे ि,
विमाकिा टीपीएकिू ि पुढी

सेिांची अपेक्षा करिो:

A. पुरिठादीतार सेिा ताळे
टीपीएिे विमाधारक व्यकििा आरोग्य दीताव्यांसाठी रोखरवहि सुविधा दीते ण्याच्या उद्देिािे,
दीते िभरािी

रुग्णा यांच्या ताळ्यािी संबंध ्िावपि करणे अपेवक्षि असिे . आयआरिीएिे
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अव किे च प्रवसद्ध के ेल्या मागथदीतिथक ित्िांिुसार हे िािे केिळ टीपीए ि पुरठादीतार यांच्यािी
िाही िर विमाकत्यांसह िीि घटकांमधी
िे ताळ्यािी

असािे.

अिा रुग्णा यांमध्ये दीताख

करुि केल्या ताणाऱ्या विविध प्रवक्रयांसाठी ि

पॅकेतसाठी चांगल्या अिु सूवचि दीतरांसाठी िाटाघाटी करिाि ज्यामुळे विमाधारकांचा िसेच
विमाकत्यांचा खचथ कमी होिो.
B. कॉ

सेंटर सेिा

टीपीएिे सिथसामान्शयपणे कॉ

सेंटर चा विणे अपेवक्षि असिे ज्याचे विुःिुल्क क्रमांक असिाि

ज्यािर कधीही म्हणते रात्री, कामकाताच्या ि सुटीच्या वदीतििी म्हणते २४*७*३६५संपकथ
करिा आ ा पावहते. टीपीएचे कॉ

केंद्र पुढी

a) पॉव सी अंिगथि उप ब्ध संरक्षण ि

बाबींिी संबंवधि मावहिी दीते ई :

ाभ.

b) आरोग्य दीताव्यांिी संबवं धि प्रवक्रया ि पद्धिी.
c) सेिा ि रोख रक्कम ि भरिा रुग्णा याि दीताख
d) ताळ्यािी

करण्यासंदीतभाि मागथदीतिथि.

रुग्णा याविषयी मावहिी.

e) पॉव सी अंिगथि उप ब्ध अस ेल्या विल् क विमा रकमेविषयी मावहिी.
f) दीताव्याच्या स््ििीविषयी मावहिी.
g) दीताव्यांच्या संदीतभाि सादीतर ि करण्याि आ ेल्या दीत्िऐितांविषयी सल् ा.
कॉ

सेंटर ा राटट्रीय विुःिुल्क क्रमांकाद्वारे संपकथ करिा आ ा पावहते ि ग्राहक सेिा

कमथचाऱ्या ा ग्राहकांद्वारे सामान्शयपणे बो ल्या ताणाऱ्या भाषेि संिादीत साधिा आ ा पावहते.
अिािच या िपिी ांिर विमाकिा ि त्यांच्या टीपीएदीतरम्याि झा ेल्या कराराचे वियंत्रण
असिे.

C. रोखरवहि उप ब्ध सेिा
व्याख्या
"रोखरवहि सुविधा" म्हणते विमाकत्यािे विमाधारका ा वदीत े ी सुविधा ज्यामध्ये,

विमाकत्यािे घेि ेल्या उपचारांचा खचथ पॉव सीच्या अटी ि ििींिु सार विमाकत्याद्वारे मंतूर
करण्याि आ ेल्या पूि-थ अवधकारांच्या मयादीते ि ताळ्यािी
ही सेिा दीते ण्यासाठी, विमाकत्यािे करारांिगथि पुढी

पुरिठे दीतारा ा वदीत ा तािो.

गोटटी करणे आि्यक आहे :

a) पॉव सीिी संबंवधि सिथ मावहिी टीपीए ा उप ब्ध झा ी पावहते. टीपीए ा िी दीते णे ही
विमाकत्याची तबाबदीतारी आहे .

271

b) पॉव सीमध्ये समाविटट करण्याि आ ेल्या सदीत्यांची मावहिी कोणत्याही चुकीवििाय
ककिा िुटीवििाय उप ब्ध झा ी पावहते ि िापरिा आ ी पावहते.

c) विमाधारक व्यविकिे ओळखपत्र अस े पावहते ज्यामुळे पॉव सी ि टीपीएिी संबंवधि
असल्याचे समते . हे ओळख पत्र टीपीएिे मंतूर प्रारुपाि वदीत े पावहते, िे

सदीत्यापयंि योग्य का ािधीि पोहोच े पावहते ि पॉव सीच्या संपूणथ का ािधीसाठी
िैध अस े पावहते.

d) टीपीएिे रुग्णा या ा पूिथ-अवधकार ककिा आ्िासि पत्र वदीत े पावहते ते रोखरवहि

सुविधेची वििंिी करण्यासाठी वदीत ेल्या मावहिीच्या आधारे असे . त्यामध्ये आताराचे
्िरुप, प्र्िाविि उपचार ि त्यामध्ये समाविटट खचथ ताणूि घेण्यासाठी अवधक
मावहिी मावगि ी ताऊ िकिे .

e) तेिे मावहिी ्पटट िसे

ककिा उप ब्ध िसे , टीपीए रोखरवहि वििंिी फेटाळू

िकिो, िसेच रोखरवहि सुविधा िाकारणे म्हणते उपचार करण्यास िकार िाही हे

्पटट के े ताई . सदीत्य पैसे भरुि िंिरही दीतािा करु िकिो ज्याचा त्या
प्रकरणाच्या िैविटट्यांिुसार विचार के ा ताई .
f) आणीबाणीच्या स््ििीि, रुग्णा याि दीताख

केल्यािंिर २४ िासाि सूचिा वदीत ी

पावहते ि रोखरवहि सुविधेविषयीचा विणथय कळवि ा पावहते.

D. ग्राहक संबध
ं ि संपकथ व्यि्िापि
टीपीएिे ग्राहकांिा त्यांच्या िक्रारी िोंदीतविण्यासाठी एक यंत्रणा उप ब्ध करुि वदीत ी पावहते .

आरोग्य विमा दीताव्यांची सिथसामान्शयपणे छाििी ि पििाळणी के ी तािे . पॉव सीच्या अटी ि
ििींच्या कक्षेबाहे री
घेि ी पावहते.

िोड्या प्रमाणािी

आरोग्य विमा दीतािे फेटाळ े तािाि याचीही िोंदीत

त्याचसोबि, बहु िेक सिथ आरोग्य विम्याच्या दीताव्यािूि काही रक्कम िता के ी तािे . वििेषिुः
रक्कम िता करण्याचे ककिा दीतािा फेटाळण्याचे कारण ग्राहका ा व्यिस््ििपणे समतािूि
सांवगि े िसे

िर ग्राहक असमाधािी होिो.

अिा िक्रारींचे िक्य वििक्या

िकर विराकरण होई

याची खात्री करण्यास,

विमाकत्यासाठी टीपीएची िक्रार वििारण उपाययोतिा व्यि्िापि प्रभािी असणे आि्यक
असिे.

E. दीते यक सेिा
विमाकत्या ादीते यक सेिअ
े ंिगथि, टीपीएिे पुढी

िीि काये करणे अपेवक्षि असिे:
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a) दीते यक ियार करण्याची पद्धि प्रमाणभूि करणे ज्यामुळे विमाकत्या ा विविध
िीषथकांिगथि विमा संरक्षणांचे वि् ेषण कराय ा िसेच दीतर विस््चि कराय ा मदीति
होई .

b) आकार े ी रक्कम आतारासाठी खरोखर आि्यक अस ेल्या उपचारासाठी योग्य
असल्याची खात्री करणे.

c) विदीताि ि प्रवक्रया संकेि िोंदीति े तािाि म्हणते सिथ टीपीएंमध्ये राटट्रीय ि
आंिरराटट्रीय मािकांिुसार िाटाचे प्रमाणीकरण करिा येिे.

यासाठी टीपीएकिे प्रविवक्षि ि कुि
पििाळणी करिायेई

मिु टयबळ अस े पावहते ज्यांिा प्रिुल्काचे संकेिि,

ि िोंदीतवि ेल्या दीते यक िाटाचे प्रमाणीकरण करिा येई .

F. दीताव्यािर प्रवक्रया ि प्रदीताि सेिा
ही टीपीएद्वारे वदीत ी ताणारी सिाि महत्िाची सेिा आहे . टीपीएद्वारे विमाकत्या ा वदीत ी
ताणारी दीतािा प्रवक्रया सेिा सामान्शयपणे सुरुिािीपासूि िेिटपयंि म्हणते दीतािा कळविल्यािंिर

त्याची िोंदीत करण्यापासूि िे त्यािर प्रवकया करण्यापयंि िे त्यास मंतूरी ि पैसे दीते ण्याची
विफारस करण्यापयंि असिे .

विमाकत्याद्वारे वमळा ेल्या विधीिूि दीताव्याचे पैसे वदीत े तािाि. टीपीए ा आगाऊ पैिांच्या
्िरुपाि विधी वदीत ा ताऊ िकिो ककिा विमाकिा िेट ग्राहकाच्या ककिा रुग्णा याच्या
खात्याि पैसे तमा करु िकिो.

टीपीएिे पैिाचा वहिेब ठे िणे ि विमा कंपिीकिू ि वमळा ेल्या रकमे चा िाळे बंदीत ठराविक
का ािधीिे दीते णे अपेवक्षि असिे . हा पैसा मंतूर दीताव्यांचे पैसे दीते ण्याव्यविवरि इिर कोणत्याही
हे िूिे िापरिा येणार िाही.

G. व्यि्िापि मावहिी सेिा
टीपीए दीताव्यांिर प्रवक्रया करि असल्यामुळे, दीताव्यांिी संबंवधि मावहिी ्ििंत्रपणे ककिा
एकवत्रिपणे टीपीएकिे उप ब्ध असिे . विमाकत्या ा विविध हे िूिे िाटा आि्यक असिे ि
टीपीए ा असा िाटा अचूकपणे ि िेळीच वदीत ा पावहते.

अिाप्रकारे विमाकत्यािे वदीत ेल्या आरोग्य विमा पॉव सींमध्ये टीपीएच्या सेिा सु रुिािीपासूि
िेिटपयंि असल्याचे म्हणिा येई , िसेच गरतांिुसार ि विविटट विमाकत्यािी झा ेल्या
सामंत्य करारािु सारकाही त्या काही सेिांपुरत्याच मयावदीतिही ठे िल्या ताऊ िकिाि.
H. टीपीए ा भरपाई
या सेिांसाठी, टीपीए ा पुढी पैकी एका घटकाच्या आधारे िुल्क वदीत े तािे :
a) ग्राहका ा आकारण्याि आ े ा हप्िा (सेिा कर िगळू ि),
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b) टीपीएिे एका ठराविक का ािधीसाठी सेिा वदीत ेल्या प्रत्येक सदीत्यासाठी, एक

विस््चि रक्कम, ककिा

c) टीपीएिे वदीत ेल्या सेिच्े या प्रत्येक व्यिहारासाठी एक विस््चि रक्कम- उदीता. प्रत्येक

सदीत्य कािासाठी वदीत े ा खचथ, प्रत्ये क दीताव्यासाठी इत्यादीती.

अिाप्रकारे टीपाएच्या सेिांद्वारे , विमाकत्या ा पुढी
i.

बाबी उप ब्ध होिाि:

रोखरवहि सेिा

ii. िाटा एकवत्रकरण ि वि् ेषण
iii. २४ िासांचे कॉ

सेंटर ि ग्राहकांसाठी मदीति

iv. रुग्णा यांचे ि इिर िैद्यकीय सुविधांचे ताळे
v. मोठ्या समूह ग्राहकांिा मदीति
vi. ग्राहकांिी दीताव्यांच्या संदीतभाि संिादीत साधण्यास मदीति
vii. रुग्णा यांिी िुल्क ि प्रवक्रयांच्या दीतरांविषयी िाटाघाटी करणे
viii. ग्राहकांच्या सेिा सु भ करण्यासाठी िंत्रज्ञाि समिथ सेिा
ix. संिया्पदीत प्रकरणांची पििाळणी ि िपासणी
x. सिथ कंपन्शयांमध्ये दीताव्यांच्या प्रकारांचे वि् ेषण ि खचथ, उपचारांच्या िव्या पद्धिी, ििे
क

ि फसिणूक वियंत्रणाि आणणे याविषयी महत्िाची मावहिी दीते णे

xi. सेिांची व्याप्िी िेगािे िाढविणे
F. दीताव्याचे व्यि्िापि-िैयविक अपघाि
1. िैयविक अपघाि
व्याख्या
िैयविक अपघाि ही

ाभ पॉव सी आहे ि त्यामध्ये अपघािी मृत्यू, अपघािी अपंगत्ि

(कायम/िात्पुरिे ), िात्पुरिे पूणथ अपंगत्ि यांचा समािेि होिो ि िसेच त्यामध्ये प्रत्येक
उत्पादीतिािु सार अपघािी िैद्यकीय खचथ, अंत्यसं्काराचे खचथ, िैक्षवणक खचथ इत्यादीतींचा
समािेि होिो.
पीए पॉव सी अंिगथि “अपघाि” या संकट ा संरक्षण वदीत े तािे.
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व्याख्या
अपघािाची व्याख्या अचािक, अिपेवक्षि, अहे िुक, बाह्य, कहसक ि दृ्य माध्यमािे झा े ी
कोणिीही घटिा अिी के ी तािे .
दीतािा व्यि्िापकािे दीताव्याची सूचिा वमळाल्यािंिर काळतीपूिथक पुढी
पावहतेि:

भाग िपास े

a) ज्या व्यविसंदीतभाि दीतािा करण्याि आ े आहे ि वि ा पॉव सी अंिगथि संरक्षण दीते ण्याि
आ े आहे

b) िु कसाि झाल्याच्या िारखे ा पॉव सी िैध आहे ि हप्िा वमळा े ा आहे
c) िु कसाि पॉव सीच्या का ािधीि झा े आहे
d) िु कसाि “अपघािामुळे” झा े आहे ि आतारपणामुळे झा े े िाही
e) फसिणूक झाल्याचे िाटि असल्यास िपासणे ि आि्यक असल्यास िपासणी करणे
f) दीतािा िोंदीतिणे ि त्यासाठी राखीि विधी ियार करणे
g) सेिा दीते ण्यासाठीचा का ािधी पाळणे (दीताव्यासाठीची सेिा दीते ण्याचा िेळ) ि ग्राहका ा
दीताव्याच्या घिामोिींविषयी मावहिी दीते णे.

2. दीताव्यांची िपासणी
दीतािा कळवििािा ककिा दीताव्याचे दीत्िऐित वमळाल्यािंिर काही धोक्याचा इिारा आढळू ि
आल्यास, दीतािा व्यािसावयक िपासकत्याकिे िसेच पििाळणीसाठी पाठवि ा ताऊ िकिो.
उदीताहरण
िैयविक अपघािाच्या दीताव्यांसाठी धोक्याच्या इिाऱ्यांची उदीताहरणे (अवधक िपासणीसाठी,
मात्र त्यािूि फसिणूक झा ी असल्याचे ककिा दीतािा फसिा असल्याचे सूवचि होि िाही):
 अवििय
दीतािा)

िकर के े े दीतािे (विमा सुरु झाल्यािंिर अल्पिधीि करण्याि आ े ा

 अपंगत्िाच्या दीतीघथ का ािधीसह उच्च साप्िावहक
 दीताव्याच्या दीत्िऐितांमध्ये िफािि

ाभ

 एकाच विमाधारकाद्वारे अिेक दीतािे
 मद्यपािाची िक्यिा
 आत्महत्येचा संिय

 विमाधारक िाहि चा िि असिािा रात्री उिीरा र्त्यािर िाहिूक अपघाि
 सपथ दीतं ि
 बुिणे
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 उं चािरुि पिणे

 संिवयि आतारपणािी संबंवधि प्रकरणे
 विषबाधा
 हत्या

 बंदीतुकीच्या गोळीमुळे झा े ी इता
 िीि दीतं ि िावहसा होणे
 माििहत्या इत्यादीती.
िपासणीचे मुख्य उद्देि पुढी प्रमाणे आहे ि:
a) िु कसािाचे कारण िपासणे.
b) िु कसािाच्या प्रमाणाची ि ्िरुपाची खात्री करणे .
c) पुरािा ि मावहिी गोळा करणे.
d) फसिणूक ककिा दीताव्याची रक्कम िाढिूि सांवगि ी ताि आहे का याची खात्री करणे .
कृपया िोंदीत घ्या: िपासणीचा उद्देि प्रकरणाची िर्थ्ये पििाळू ि पाहणे ि आि्यक पुरािे गोळा
करणे हा आहे .

दीतािा पयथिक्ष
े कािे िपासकत्या ा िपासणीमध्ये कोणत्या मुद्यािर
मागथदीतिथि करणे महत्िाचे असिे .

क्ष केंवद्रि करािे याविषयी

उदीताहरण
प्रकरणाच्या मागथदीतिथकित्िांचे उदीताहरण:
र्िे िाहिूक अपघाि
i. घटिा कधी झा ी – अचूक िेळ ि िारीख वठकाण? िारीख ि िेळ
ii. विमाधारक पादीतचारी होिा, प्रिासी म्हणूि प्रिास करि होिा /अपघािािी
िाहिाच्या मागी

आसिािर बस ा होिा ककिा चा िि होिा?

सहभागी

iii. अपघािाविषयीचे िणथि, िो कसा झा ा?
iv. विमाधारक व्यिी अपघािाच्या िेळी मद्याच्या ििेि होिी का?
v. मृत्यू झा ा असे , िर मृत्यूची िेमकी िेळ ि िारीख कोणिी होिी, मृत्यूपूिी कोणिे
उपचार दीते ण्याि आ े होिे, कोणत्या रुग्णा याि इत्यादीती?

276

अपघािाचे संभाव्य कारण :
विमाधारक ककिा विरुद्ध पक्षाच्या िाहिाि यांवत्रक वबघाि (स््टअकरग, ब्रेक इत्यादीती विकामी

होणे), िाहि चा काचा आतार (दयदीतयविकाराचा झटका, फेफरे इत्यादीती), मद्याचा प्रभाि,
र्िाची खराब स््ििी, िािािरणाची स््ििी, िाहिाचा िेग इत्यादीती.
व्यविगि अपघाि विमा हक्कांमधी
i.

फसिणूक आवण िुटी:

टीटीिी का ािधी िाढिूि सांगणे.

ii. आतारपण अपघाि म्हणूि दीताखिणे उदीता. िरीरिा्त्रीय कारणामुळे झा े ी

पाठदीतु खी व्यविगि अपघािाच्या अंिगथि घराि ‘पिणे/घसरणे’ या कारणामुळे झा ी
असे रुपांिरीि करूि सांगणे.

iii. पूिी झा े े अपघाि दीत्िािेत ियार करूि ििीि अपघाि म्हणूि विमा हक्क दीताख

करणे ककिा पूिी अस े ी विकृिी अपघािामुळे झा ेल्या मृत्यूचे कारण म्हणूि
दीताखिणे.

iv. आत्महत्येमुळे झा े ा मृत्यू अपघािामुळे झा ा असे दीतिथिणे
व्यविगि अपघाि विमा हक्क प्रदीताि करिािा रुग्णा यािूि मुिीच्या िेळी, वििेषिुः मृत्युच्या
विमा हक्कांच्या बाबि वदीत ा ताणारा दीत्िािेत अत्यंि महत्िाचा दीत्िािेत असिो.
त्याचबरोबर प्र्िािाच्या िेळी िामविदीते वििाचे िपिी
िो पॉव सीचा भाग बि ा पावहते.

वमळिणे महत्िाचे असिे आवण आवण

3. विमा हक्क दीत्िािेतीकरण
कोटटक 2.3
a) विमाधारकाच्या िामविदीते वििाच्या/कुटु ं ब सदीत्याच्या ्िाक्षरीसह
पूणथपणे भर े ा व्यविगि अपघाि विमा हक्क फॉमथ

b) प्रािवमक मावहिी अहिा ाची मूळ ककिा साक्षांवकि प्रि

(एफआयआरची साक्षांवकि प्रि/पंचिामा / मृत्यूच्या कारणांची
अवधकृि चौकिी पंचिामा)

मृत्यूचा विमा हक्क

c) मृत्युच्या प्रमाणपत्राची मूळ ककिा साक्षांवकि प्रि.

d) पो्टमोटे म झा ी असल्यास त्याची साक्षांवकि प्रि.
e) एएमए

दीत्िािेतांची साक्षांवकि प्रि (अँन्शटी मिी- ॉन्शिकरग) –

िािाच्या पििाळणीसाठी (पारपत्र/पॅिकािथ / मिदीतािा कािथ
/िाहि चा िण्याचा परिािा) पत्त्याच्या पििाळणीसाठी,
टे व फोि वब
कािथ ).

/ बँक खात्याचे वििरण/ इ ेस्क्ट्रवसटी वब

/रे िि

f) प्रविज्ञापत्र अस े े कायदीते िीर िारसदीताराचे प्रमाणपत्र आवण सिथ
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कायदीते िीर िारसदीतारांिी ्िाक्षरी के े ा आवण िोटराईत के े ा
भरपाई बॉंि

कायम्िरूपी संपूणथ
अपंगत्ि (पीटीिी)

आवण कायम्िरूपी
अंविक अपंगत्ि
(पीपीिी) विमा

a) विमा हक्क दीताख
b)

करणाऱ्यािे ्िाक्षरी के े ा योग्य प्रकारे पूणथ

भर े ा व्यविगि अपघाि विमा हक्क फॉमथ.

ागू असल्यास प्रािवमक मावहिी अहिा ाची साक्षांवकि प्रि.

c) वसव्ही

सतथि ककिा समकक्ष सक्षम िॉक्टरांचे विमाधारकाच्या

कायम्िरूपी अपंगत्िाचे प्रमाणपत्र.

हक्क

a) अपंगत्िाचा प्रकार आवण अपंगत्िाचा का ािधी यांचा उल् ेख
अस े े उपचार करणाऱ्या िॉक्टरांचे िैद्यकीय प्रमाणपत्र.

िात्पुरिे संपूणथ

मा काच्या सही विक्क्यावििी सुट्टीच्या विस््चि का ािधीचे

अपंगत्ि (टीटीिी)
विमा हक्क

िपिी

दीते णारे सुट्टीचे प्रमाणपत्र.

b) उपचार करणाऱ्या िॉक्टरांकिू ि विमाधारक आिा त्याचे िेहेमीची
किथव्ये बतािण्यासाठी िंदीतुरु्ि असल्याचे िंदीतुरु्िी प्रमाणपत्र.

िरी

यादीती केिळ िािगीदीताख

आहे , प्रत्येक प्रकरणा िु सार, वििेषिुः फसिणुकीचा संिय

अस े ी ि अन्शिेषण करण्याच्या प्रकरणाि विविटट सत्या्ठीिींिर अि ंबूि अन्शय दीत्िािेत
(तन्शमाखु णांचे फोटो, अपघािाच्या घटिा्िळाचे फोटो इत्यादीती) मागि े ताऊ िकिाि.

्ििुःची चाचणी घ्या 4
कायम्िरूपी संपूणथ अपंगत्िा साठीच्या विमा हक्कासाठी खा ी पैकी कोणिे दीत्िािेत सादीतर
करणे आि्यक िसिे?
I.
II.

विमा हक्क दीताख
हक्क फॉमथ.

करणाऱ्यािे पूणथपणे भरूि ्िाक्षरी के े ा व्यविगि अपघाि विमा

ागू असल्यास प्रािवमक मावहिी अहिा ाची साक्षांवकि प्रि.

III. वसव्ही

सतथि ककिा समकक्ष सक्षम िॉक्टरांिी वदीत े े विमाधारकाच्या कायम्िरूपी

अपंगत्िाचे प्रमाणपत्र.
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IV. उपचार करणाऱ्या िॉक्टरांकिू ि विमाधारक आिा त्याची किथव्ये बतािण्यासाठी िंदीतुरु्ि
असल्याचे िंदीतुरु्िी प्रमाणपत्र.
G. विमा हक्क व्यि्िापि – विदीते ि प्रिास विमा
1. विदीते ि प्रिास विमा पॉव सी
विदीते ि प्रिास विमा पॉव सी मध्ये अिैद्यकीय फायदीते दीते णारे अिेक भाग अस े िरी त्यांचे

अंि ेखि आवण विमा हक्क व्यि्िापि पारंपावरक वरत्या िैद्यकीय विम्याच्या अंिगथि येिे
कारण या पॉव सीच्या अंिगथि िैद्यकीय आवण आतारपणाचे फायदीते ही मुख्य संरक्षणे असिाि.

या पॉव सी च्या अंिगथि असणारी संरक्षणे ढोबळमािािे खा ी विभागांमध्ये विभाग ी तािाि.
एखादीते उत्पादीति सराि विभागांिा संरक्षण दीते ई

ककिा खा ी पैकी काही फायदीते दीते ई :

a) िैद्यकीय आवण आतारपणाचा विभाग
b) आपल्या दीते िाि परि आणणे ककिा सोििूि आणणे
c) व्यविगि अपघाि विमा संरक्षण
d) व्यविगि दीते यिा
e) अन्शय अ-िैद्यकीय संरक्षणे:
i.

प्रिास रवहि होणे

ii. प्रिासाि वि ंब होणे

iii. प्रिासाि व्यत्यय येणे
iv. पुढी

तोिणारा प्रिास चुकणे

v. विमािाि पाठि ेल्या सामािा ा वि ंब होणे
vi. विमािाि पाठि े े समाि हरिणे
vii. पारपत्र हरिणे

viii. िाििीची रोख आगाऊ दीते णे

ix. विमाि पळि े गेल्यास भत्ता
x. बे

बॉंि विमा

xi. विमाि पळि े गेल्यास संरक्षण
xii. प्रायोतक संरक्षण
xiii. सवदीतच्छा भेट

xiv. अभ्यासाि व्यत्यय
xv. घरफोिी

िािाि सूवचि होि असल्याप्रमाणे ही पॉव सी विदीते िाि प्रिास करणाऱ्या

आहे , त्यामुळे हे ्िाभाविक आहे की होणारे िु कसाि भारिाच्या बाहे र होई
कळि े ताई

ोकांसाठी बिि े ी

आवण तेव्हा केव्हा

िे व्हा विमा हक्क योग्य प्रकारे हािाळ े तािी . सामान्शयिुः विदीते ि प्रिास
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विम्याचे विमा हक्क हािाळणीमध्ये विसऱ्या बातूच्या सेिा प्रदीतात्यांचा (सहयोगी कंपिी)
सहभाग असिो, ज्यांच्याकिे तगभराि आि्यक िे सहाय्य आवण आधार दीते णारी यंत्रणा
असिे.

विमा हक्क सेिांमध्ये खा ी

गोटटी वििेषकरूि समाविटट होिाि:

a) 24*7 आधारािर विमा हक्क सूचिा ्िीकारणे;
b) विमा हक्क फॉमथ आवण प्रवक्रया पाठिणे;

c) िु कसाि झाल्यािंिर िाििीिे काय करायचे याबाबि ग्राहका ा मागथदीतिथि करणे ;
d) िैद्यकीय आवण आतारपणाच्या विमा हक्कांसाठी रोख विरवहि सेिा पुरिणे ;

e) ्ििुःच्या दीते िाि परि पाठिणे आवण सोििूि आणणे, िाििीची आगाऊ रोख पुरिणे .
2. सहाय्यक कंपन्शया – विदीते ि विमा हक्कांमधी

भूवमका

सहाय्यक कंपन्शयांची ्ििुःची काया ये असिाि आवण त्यांच्या सारख्याच तगभरािी

अन्शय

सेिा प्रदीतात्यांच्या बरोबर सामंत्य करार असिो. या कंपन्शया पॉव सी अंिगथि संरवक्षि
घटिांच्या बाबिीि ग्राहकांिा सहाय्य दीते ऊ करिाि.

या कंपन्शया विमा हक्क िोंदीतिण्यासाठी आवण मावहिी दीते ण्यासाठी 24*7 कॉ
ज्याि आंिरराटट्रीय टो

सेंटर चा ििाि

री क्रमांकांचा समािेि असिो. त्याचा बरोबर िे खा ी

सेिा

पुरििाि आवण प्रत्येक विमा कंपिी सोबि अस ेल्या करारािु सार आवण संरवक्षि फायद्यांिुसार
अिा सेिांसाठीचे िुल्क बदीत िे .
a) िैद्यकीय सहाय्य सेिा:
i.

ii.

िैद्यकीय सेिा प्रदीतािे रे फरल्स
रुग्णा य भरिीची व्यि्िा

iii. िाििीच्या िैद्यकीय रुग्णा य भरिीसाठी व्यि्िा

iv. िाििीिे िैद्यकीय कारणासाठी ्ििुःच्या दीते िाि आणण्याची व्यि्िा
v. मृत्यू प्चाि अििेष ्ििुःच्या दीते िाि आणणे
vi. सवदीतच्छा भेटीची व्यि्िा

vii. कायद्यािे अज्ञाि मु ांिा सहाय्य/सोबि
b) रुग्णा य भरिी दीतरम्याि आवण िंिर िैद्यकीय स््ििीचे विरीक्षण
c) अत्याि्यक औषधे पोहोचिणे
d) पॉव सी मधी

अटी आवण ििी िु सार आवण विमा कंपिीच्या मान्शयिेिुसार रुग्णा य

भरिी दीतरम्याि झा े े िैद्यकीय खचाच्या भरपाईची हमी.

e) प्रिास पूिथ मावहिी आवण अन्शय सेिा:
i.

ii.

स्व्हसा आवण

दीतू िािास रे फर

सीकरण आि्यकिा
सेिा

280

iii. हरि े े पारपत्र आवण हरि े े समाि यासंबध
ं ी सहाय्य सेिा
iv. िाििीच्या संदीतेि िहि सेिा
v. बे

बॉंि व्यि्िा

vi. िाििीचे आर्शिक सहाय्य
f) दीतु भाषी रे फर
g) कायदीते िीर रे फर
h) िकी ासोबि भेट घििणे
3. रोख विरवहि िैद्यकीय सेिासाठी विमा हक्क व्यि्िापि
रोख विरवहि िैद्यकीय प्रकरणे, िैद्यकीय खचथ परिािा प्रकरणे आवण अिैद्यकीय प्रकरणे
यांबाबि विमा हक्क व्यि्िापि पद्धि बदीत िे. त्यािही, युएस मधी
व्यि्िापि अन्शय दीते िािी

रोख विरवहि

रोख विरवहि व्यि्िापिापेक्षा िेगळे असिे. आपण आिा प्रत्येक

िाप्प्प्यािुसार प्रवक्रयेचा अभ्यास करू
a) विमा हक्क सूचिा

तेव्हा केव्हा िु कसाि होिे , त्यािेळी रुग्ण रुग्णा याि भरिी होिो आवण त्याचे विम्याचे
िपिी

भरिी

रुग्णा याकिू ि

काउं टरिर
मावहिी

दीताखििो.

वमळिे

सहाय्यक

आवण/ककिा

रुग्णाकिू ि

िािे िाईक/वमत्रांकिू ि मावहिी वमळिे . विमा हक्क दीताख
प्रवक्रया समतािूि सांवगि ी तािे .

कंपिी ा

ििीि

ककिा

प्रकरणाची

त्याच्या

करणाऱ्या ा विमा हक्काची

b) प्रकरण व्यि्िापि टप्पे:
हे टप्पे कंपिी िु सार बदीत िाि, काही साधारण टप्पे खा ी वदीत े आहे ि:
i.

सहाय्य्य्क कंपिीचा प्रकरण व्यि्िापक पोव सच्या अंिगथ अस े े फायदीते , विमा
आ्िावसि रक्कम, पॉव सी का ािधी, पॉव सीधारकाचे िाि यांची पििाळणी
करिो.

ii.

प्रकरण व्यि्िापक रुग्णा यािी संपकथ करूि रुग्णाच्या िैद्यकीय/वचवकत्सा यीि
स््िि संबंधी मावहिी घेिो, वब ासंबध
ं ी आवण एकूण अंदीतावति खचाचा अंदीतात घेिो.

सहाय्यक कंपिी ा वचवकत्सा यीि टीपा आवण िैद्यकीय खचाचा अंदीतात प्राप्ि होिो
आवण िो विमाकत्याकिे पाठि ा तािो.

iii. विमा हक्काची वकिी रक्कम वदीत ी ताऊ िकिे हे विस््चि के े तािे आवण विमाकत्या
कंपिीकिू ि वमळा ेल्या मान्शयिे िुसार रुग्णा या ा रक्कम अदीता करण्याची हमी वदीत ी
तािे.
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iv. अिी एखादीती पवरस््ििी उद्भिू िकिे की भारिाि (विमाकत्याच्या ्िाविक वठकाणी)
आवण घटिा्िळी अन्शिेषण आि्यक असिे . व्यविगि अपघाि विमा हक्क विभागाि
्पटट केल्याप्रमािेचा अन्शिेषणाची पद्धि असिे . विदीते िािी

अन्शिेषणकिा सहाय्यक

कंपिीद्वारे ककिा विमा कत्या कंपिीच्या िेट संपकािूि वििि ा तािो.

v. सहाय्यक कंपिीचा प्रकरण व्यि्िापक प्रकरणािर वचवकत्सा यीि आवण खचाच्या
दृटटीिे दीतै िंवदीति

क्ष ठे िि
ू असिो, तेणेकरूि उपचार चा ू ठे िण्याच्या दृटटीिे

अवधकृिी वमळू िके .

vi. रुग्णा ा रुग्णा यािूि मुिी वमळा ी की प्रकरण व्यि्िापक रुग्णा यासोबि
प्रामावणकपणे काम करूि अंविम आकार विस््चि करिो.

vii. सहाय्यक कंपिी याची खात्री करूि घेिे की वब ाचे योग्य प्रकारे छाििी करण्याि

आ ी आहे आवण िपास े गे े आहे . एखादीती चूक सापिल्यास िी दीतु रु्ि करण्याच्या
दृटटीिे

ख
े ा विभागा ा

क्षाि आणूि वदीत ी तािे .

viii. यािंिर सेिा प्रदीतािा आवण सहाय्यक कंपिी ककिा त्यांचा वकमिीची पुिमांिणी
करणारा प्रविविधी यांच्यािी

मान्शय के ेल्या दीतरािु सार अंविम वब ाची पुिमांिणी

के ी तािे. रुग्णा या ा वतिक्या

िकर रक्कम अदीता करण्याची हमी वदीत ी ताई

वििकी पुिमांिणीच्या माध्यमािूि अवधक चांग ी सि ि दीते ऊ करणे िक्य होिे .

ककमिीची पुिमांिणी ही खास युएसच्या िैद्यकीय सेिच
े े िैविटट्य असिे आवण युएस
बाहे री

प्रकरणांिा िे

िैद्यकीय प्रकरण यािी

ागू होि िाही. युएस मधी
महत्िाचा फरक असिो.

िैद्यकीय प्रकरण आवण युएस बाहे री

c) विमा हक्क प्रवक्रयेचे टप्पे:
i.

विमा हक्क विधारका ा पुिमांिणी के े े/मूळ वब

प्राप्ि करिो, िे िपासिो आवण

िो याची खात्री करूि घेिो की ज्या िारखे ा सेिा आवण उपचार वदीत े गे े त्यावदीतििी
संरक्षण चा ू होिे. सहाय्यक कंपिी वमळा ेल्या वब ाची विमा हक्क विभागाद्वारे
िपासणी करूि

ागू के े े आकार उपचारांच्या पद्धिीिु सार योग्य ए्ि याची खात्री

करूि घेि ी तािे. सि िीिर पुन्शहे कदीता विक्कामोिथब के े तािे आवण िंिर
वब ािर प्रवक्रया के ी तािे .
ii.

पुिमांिणी सूचिा कागदीत आवण फायद्याचे ्पटटीकरण (ईओबी) यासह वब

iii.

विमा कंपिी वब

विमाकत्याकिे पाठि े तािे .
व्यि्िा करिे.

प्राप्ि करिे आवण सहाय्यक कंपिी ा िाििीिे पैसे दीते ण्याची
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d) रक्कम अदीता करण्याच्या प्रवक्रयेचे टप्पे:
i.

विमाकत्याकिू ि

सहाय्यक

कंपिी ा

्िाविक

रुग्णा यासाठी रक्कम दीते ण्याची अवधकृिी प्राप्ि होिे .

काया याच्या

माध्यमािूि

ii. आर्शिक विभागाकिू ि रक्कम अदीता के ी तािे
e) रुग्णा य भरिी प्रवक्रया
i.

विदीते िाि, वििेषिुः युएस आवण युरोप मधी
यंत्रणा िेगळी असिे, कारण बहु िांि

रुग्णा यांपेक्षा भारिािी

रुग्णा यांची

ोकसंख्ये ा खासगी ककिा सरकारी योतिांच्या

माध्यमािूि सािथवत्रक िैद्यकीय संरक्षण वदीत े े असिे . एकदीता विमाधारकािे िैध
िैद्यकीय आवण विदीते ि प्रिास विम्याची पॉव सी वदीत ी की बहु िांि रुग्णा ये
आंिरराटट्रीय विमा कंपन्शयांकिू ि रक्कम वमळण्याची हमी ्िीकारिाि.

बहु िांि दीते िांमध्ये विमा संरक्षणाची ्िीकृिी ककिा रोख रक्कम तमा करे पयंि उपचार
प्र ंवबि के े ताि िाहीि.

रुग्णा ये िाििीिे उपचार सुरु करिाि तर विमा संरक्षण असे
रक्कम दीते ई

अन्शयिा रुग्णा ा रक्कम अदीता करािी

असल्यािे वब ाची रक्कम फुगििाि.
रक्कम

गेच अदीता के ी ताि असे

िर विमा पॉव सी

ागे . रक्कम वमळाय ा वि ंब होि

िर रुग्णा ये खूप मोठ्या प्रमाणािर सि ि दीते िाि

पुिमांिणी एतन्शसीत साधारणपणे वब ांची रक्कम
अवधक सि ि मागिाि.

ii. सहाय्यक कंपिी द्वारे पुरि ेल्या टो
रुग्णा यांची मावहिी उप ब्ध असिे .

िकर अदीता करण्याच्या बदीतल्याि

री क्रमांकािर विमाधारका ा िेटिकथ

iii. रुग्णा याि भरिी होण्याचे गरत विमाण झा ी िर विमाधारकािे कॉ सेंटर ा

कळिणे आवण िैध प्रिास विमा पॉव सीसह विविर्शदीतटट रुग्णा याि ताणे गरतेचे
असिे.

iv. सामान्शयिुः रुग्णा ये सहाय्यक कंपिी/विमाकिे यांिा कॉ

सेंटर च्या क्रमांकािर

फोि करूि पॉव सीची िैधिा आवण संरक्षणाची पििाळणी करिाि.

v. रुग्णा ायाद्वारे पॉव सी ्िीकार ी गे ी की रुग्णा याि विमाधारकािर रोख विरवहि
आधारािर उपचार करण्याि येिाि.

vi. विमाकिे/सहाय्यक कंपिी यांिा विमा हक्काची ्िीकाराहथिा विस््चि करण्यासाठी
काही आि्यक आधारभूि मावहिी याप्रमाणे.
1. आताराचे िपिी
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2. काही आधीच्या आताराची पा्िथभम
ू ी असल्यास भारिािी

रुग्णा याचे,

्िाविक िैद्यकीय अवधकाऱ्याचे िपिी :
 मागी

इविहास, साध्याचे उपचार आवण रुग्णा यािी

पुढी

उपचारांची योतिा आवण खा ी ग्प्टटी पाठिण्याची वििंिी

 उपचार करणाऱ्या िॉक्टरांच्या वििेदीतिासह विमा हक्क फॉमथ
 पारपत्राची प्रि

 िैद्यकीय मावहिी दीते ण्यासाठीचा फॉमथ

f) िैद्यकीय खचथ आवण अन्शय अिैद्यकीय विमा हक्क यांचा परिािा:

विमा हक्क परिाव्याचे विमा हक्क साधारणपणे विमाधारक भारिाि परिल्यािंिर दीताख

के े तािाि. विमा हक्काचे कागदीत वमळाल्यािंिर िेहेमीच्या पद्धिीिे विमा हक्क प्रवक्रया

के ा तािो. अदीता करण्यायोग्य विमा हक्काची रक्कम रुपयांमध्ये वदीत ी तािे , मात्र रोख
विरवहि विमा हक्कांमध्ये रक्कम विदीते िी च िाि अदीता के ी तािे .
परिािा विमा हक्क प्रवक्रया करिािा िूकसािीच्या वदीतििी
विविमय दीतर

ागू के ा तािो, तेणे करूि रुपयािी

i.

अपघाि

ागू असणारा च िाचा

दीते यािे चे प्रमाण विस््चि के े

ताई . िंिर रक्कम चेक ककिा इ ेक्ट्रोविक ट्रान्श्फरिे वदीत ी तािे.
व्यविगि

विमा

हक्क

व्यविगि

सांवगिल्याप्रमाणेच प्रवक्रया के े तािाि.

ii. बे

अपघाि

विमा

हक्क

विभागाि

बॉंि प्रकरणे आवण आर्शिक िाििीची प्रकरणांमध्ये सहाय्यक कंपिी द्वारे

रक्कम वदीत ी तािे आवण िात्र विमा कंपिीकिू ि परि घेि ी तािे .

गेचच

iii. अन्शय सिथ विमा हक्कां प्रमाणेच अ्िीकाराहथ विमा हक्क िाकारण्याची प्रवक्रया सारखी
असिे.

g) िैद्यकीय अपघाि आवण आतारपण खचांसाठी विमा हक्क दीत्िािेतीकरण
i.

विमा हक्क फॉमथ

ii. िॉक्टरांचा अहिा
iii. रुग्णा य भरिी/मुिीचे मूळ कािथ
iv. मूळ वब े/पाित्या/वप्र्क्रीप्िि
v. मूळ एकस-रे अहिा /िरीरिा्त्रीय/अन्शिेषण अहिा
vi. पारपत्राची प्रि/प्रिेि आवण विगथम विक्क्यासह स्व्हसा
िरी

यादीती केिळ िािगी दीताख

वदीत ी आहे . विविटट प्रकारािेचे िपिी

ककिा प्रत्येक

विमाकत्यािु सार विमा हक्क प्रदीताि पॉव सी/ प्रवक्रया यािर अि ंबूि अवधक
मावहिी/दीत्िािेत यांची अि्यकिा भासू िकिे.
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्ियं चाचणी 5
____________ सहाय्यक कंपिीद्वारे िेट अदीता के े तािाि आवण िंिर विमा
कंपिीकिू ि परि घेि े तािाि.
I.

बे

बॉंि प्रकरणे

II. व्यविगि अपघाि विमा हक्क
III. विदीते ि प्रिास विमा हक्क
IV. अ्िीकाराहथ विमा हक्क
सारांि
a) विमा हे ‘आ्िासि’ आहे ि पॉव सी त्या आ्िासिाची ‘साक्षीदीतार’ आहे . विमाधारक घटिा
घिल्यास पॉव सी अंिगथि दीतािा करण्याि आल्यािंिर या आ्िासिाची खरी चाचणी घेिा
येिे.

b) विम्यािी

महत्िाचा गुणांकि विकष म्हणते विमा कंपिीची दीताव्याचे पैसे दीते ण्याची क्षमिा.

c) विमा खरे दीती करणारा ग्राहक हा प्रािवमक भागधारक िसेच दीताव्याचा ग्राहक असिो.
d) रोखरवहि दीताव्याि ताळ्यािी

रुग्णा य विमाकिा/टीपीएकिू ि पूि-थ मंतूरीच्या आधारे

िैद्यकीय सेिा दीते िाि ि िंिर दीताव्याचे पैसे दीते ण्यासाठी दीत्िऐित सादीतर करिाि.

e) भरपाईदीताव्याि, ग्राहक रुग्णा ाया ा ्ििुःच्या वखिािूि पैसे दीते िो ि त्यािंिर
विमाकत्याकिे /टीपीएकिे पैसे दीते ण्यासाठी दीतािा करिो.

f) दीताव्याची सूचिा दीते िािा ही ग्राहक ि दीतािे हािाळणाऱ्या चमूदीतरम्याि पवहल्यांदीता संपकथ येिो.
g) विमा कंपिी ा विमा दीताव्यासंदीतभाि फसिणूक झाल्याची िंका िाटि असे , िर िो

िपासणीसाठी पाठि ा तािो. विमाकत्याद्वारे /टीपीएद्वारे दीताव्याची अंिगथि िपासणी के ी
ताऊ िकिे ककिा िो व्यािसावयक िपासणी सं्िेकिे पाठि ा ताऊ िकिो.

h) राखीि विधी ियार करणे म्हणते सिथ दीताव्यांसाठी विमाकत्याच्या तमाखचथ पुस््िकेि
दीताव्यांच्या स््ििीच्या आधारे राखीि विधी ियार करणे .

i) दीतािा फेटाळण्याि आल्यास, विमाकत्याकिे दीतादीत मागण्यावििाय ग्राहका ा विमा
ोकपा

ककिा ग्राहक मंच ककिा अगदीती न्शयावयक प्रावधकरणांकिे ताण्याचा पयाय असिो.

j) फसिणूक प्रामुख्यािे रुग्णा याि दीताख
फसिे दीतािे दीताख

करण्याच्या क्षविपूर्शि पॉव सीसंदीतभाि होिे मात्र

करण्यासाठी अपघाि पॉव सींचाही िापर के ा तािो.

k) टीपीए विमाकत्या ा अिेक महत्िाच्या सेिा दीते िो ि िुल्काच्या ्िरुपाि भरपाई वमळििो.

285

्ि-चाचणी प्र्ि
प्र्ि 1
विमा दीताव्यािर प्रवक्रया करिािा पुढी पैकी कोण प्रािवमक भागधारक माि ा तािो?
I.

ग्राहक

II. मा क
III. विमा ेखक
IV. विमा एतंट/दीत ा
प्र्ि 2
विमा कंपिीिे वगरीि सक्सेिा यांचा दीतािा फेटाळ ा. दीतािा फेटाळल्यास, वगरीि सक्सेिा
यांच्याकिे विमाकत्याकिे दीतादीत मागण्यावििाय कोणिा पयाय उप ब्ध आहे ?
I.

सरकारकिे दीतादीत मागणे

II. न्शयावयक प्रावधकरणांकिे दीतादीत मागणे
III. विमा एतंटकिे दीतादीत मागणे
IV. प्रकरण िाकारण्याि आल्यास यापैकी काहीही करिा येणार िाही
प्र्ि 3
रातीि मे हिो यांिी सादीतर के ेल्या आरोग्य विम्याच्या दीताव्याच्या िपासणीदीतरम्याि विमा

कंपिी ा आढळ े की रातीि मे हिो यांच्याऐिती, त्यांचा भाऊ रातेि मे हिो यांिा
उपचारासाठी रुग्णा याि दीताख

करण्याि आ े आहे . रातीि मे हिो यांची पॉव सी कुटु ं ब

फ् ोटर योतिा िाही. हे ___________ च्या फसिणुकीचे उदीताहरण आहे .
I.

िोियेवगरी

II. खोटे दीत्िऐित सादीतर करणे
III. खचथ िाढिूि सादीतर करणे
IV. बाह्यरुग्ण उपचाराचे अंिरुथग्ण/रुग्णा यािी

उपचारांमध्ये रुपांिर

प्र्ि 4
पुढी पैकी कोणत्या पवरस््ििीि,आरोग्य विमा पॉव सीमध्ये रुग्णा याऐिती घराि उपचार
दीते ण्यास संरक्षण दीते ण्याि आ े?
I.

रुग्णाची पवरस््ििी त्या ा/वि ा रुग्णा याि/वचवकत्सा याि ह विण्यासारखी आहे ,
मात्र त्यािे ि ताण्याचा विणथय घेि ा
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II. रुग्णा याि/वचवकत्सा याि तागा िसल्यामुळे रुग्णा ा ह विणे िक्य िाही
III. उपचार केिळ रुग्णा याि/वचवकत्सा याि के ा ताऊ िकिो
IV. रुग्णा याि दीताख

करण्याचा का ािधी २४ िासांपेक्षा अवधक आहे

प्र्ि 5
पुढी पैकी कोणिे संकेि आतारािर उपचार करण्यासाठी के ेल्या प्रवक्रयांची िोंदीत करिाि?
I.

आयसीिी

II. िीसीआय
III. सीपीटी
IV. पीसीटी
्ि-चाचणी प्र्िाची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे I.
विमा दीताव्याच्या प्रवक्रयेमध्ये ग्राहक प्रािवमक भागधारक असिाि
उत्तर 2
योग्य उत्तर आहे II.
विम्याचा दीतािा फेटाळल्यास, व्यिी न्शयावयक प्रावधकरणांकिे दीतादीत मागू िकिो.
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे I.
हे िोियेवगरीचे उदीताहरण आहे , कारण विमाधारक व्यिी उपचार करण्याि आ ेल्या
व्यविपेक्षा िेगळी आहे .
उत्तर 4
योग्य उत्तर आहे II.
रुग्णा याि/वचवकत्सा याि तागा िसल्यामुळे रुग्णा ा वििे ह वििा येि िसल्यास आरोग्य
विमा पॉव सीमध्ये घरी उपचार दीते ण्याची िरिूदीत असिे .
उत्तर 5
योग्य पयाय आहे III.
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प्र्िावपि प्रवक्रया पवरभाषा (सीपीटी) संकेि आतारािर उपचार करण्यासाठी के े ल्या
प्रवक्रयेची िोंदीत करि.
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भाग 3
सवासाधारण ववमा
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प्रकरण 11
ववम्पयाची तत्वे

प्रकरणाची ओळख
या प्रकरणामध्ये, विम्याचे कायथ वियंवत्रि करणारी मु भूि ित्िे विकणार आहोि. हे प्रकरण

दीतोि भागाि विभाग े आहे . पवह ा भाग आहे विम्याचे घटक आवण दीतु सरा भाग विमा कराराची
खास िैविटट्ये हािाळिो.

विकण्याची फव िे
A. विम्याचे घटक

B. विमा करार – कायदीते िीर पै ू
C. विमा करार – खास िैविटट्ये
हे प्रकरण विकल्यािंिर, िुम्ही हे करू िक ा पावहते:
1. विम्याचे विविध घटक सुविस््चि करणे

2. विमा कराराची िैविटट्ये सुविस््चि करणे
3. विमा कराराची खास िैविटट्ये ओळखणे
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A. विम्याचे घटक
आपण हे पवह े आहे की विम्याच्या प्रक्रीयेमध्ये चार घटक आहे ि
 मा मत्ता
 तोखीम

 तोखीम संचयि
 विमा करार

आिा आपण विमा प्रवक्रयेचे विविध घटकांकिे िपवि ाि पाहू .
1. मा मत्ता

व्याख्या
मा मत्ता अिा प्रकारे व्याख्या के ी ताऊ िकिे ‘अिी कोणिीही गोटट ज्याचा काहीिरी
फायदीता आहे आवण मा कासाठी त्याचे काहीिरी आर्शिक मूल्य आहे ’.
मा मत्ते ा खा ी

िैविटट्ये अस ी पावहतेि:

a) आर्शिक मूल्य
मा मत्ते ा आर्शिक मूल्य अस े पावहते. मूल्य दीतोि प्रकारांिी िाढू िकिे .
a) उत्पन्शि विर्शमिी: मा मत्ता उत्पादीतक असू िकिे आवण उत्पन्शि विमाण करू िकिे .

उदीताहरण
वबस््कटे बििण्यासाठी िापर े ताणारे एखादीते यंत्र, ककिा दीतु ध दीते णारी गाय, दीतोन्शहीही
मा कासाठी उत्पन्शि विमाण करिाि. एखाद्या सं्िेकवरिा विरोगी कमथचारी ही मा मत्ता
असिे .
b) गरता पूणथ करणे: एखादीती मा मत्ता एखादीती ककिा अिेक गरतांची पूिथिा करूि मूल्यिधथि

करू िकिे.
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उदीताहरण
िीिकरण यंत्र अन्शि िंि ठे ििे आवण चांग े ठे ििे िर एखादीती कार पवरिहिामधी

आराम

आवण सुविधा पुरििे, त्याच प्रमाणे एखादीते विरोगी िरीर त्याचे ्ििुःचे आवण कुटु ं बासाठी सुद्धा
मूल्य िाढििे.
b) िुटििा आवण मा की
हिा आवण सूयथप्रकािाचे काय? िे मा मत्ता िाहीि का?
याचे उत्तर आहे ‘िाही’.

खरोखर, हिा आवण सूयथप्रकाि यांच्या सारखे मौल्यिाि काहीच िसे . आपण त्यांच्यावििाय
तगू िकि िाही. िरीही आर्शिक दृटटीकोिािूि आपण त्यांिा मा मत्ता मािू िकि िाही.
याची दीतोि करणे आहे ि:
 त्यांची उप ब्धिा मुब क आहे आवण त्यांचा िुटििा िाही.

 त्यांची मा की कोणा एकाकिे िसूि िे सिांिा मुिपणे उप ब्ध आहे ि.
याचा अिथ असा होिो की मा मत्तेिे आणखी दीतोि अटी पूणथ केल्या पावहतेि- एक त्याचा
िुटििा आवण कोणाची िरी मा की ककिा िाबा.
c) मा मत्तांचा विमा
विम्यामध्ये आपल्या ा िैसर्शगकवरत्या झा ेल्या झीतेमुळे होणाऱ्या िु कासािामध्ये िव्हे िर

अिपेवक्षि आवण योगायोगािे घिणाऱ्या घटिांमुळे होणाऱ्या आर्शिक िु कसािामध्ये ्िार्य

असिे . विमा केिळ अिाच मा मत्तांिा संरक्षण दीते िो ज्यांचे काळाच्या ओघाि िापरामुळे,
िैसर्शगक झीतेमुळे िव्हे िर अिपेवक्षि घटिांमुळे िु कसाि होिे .

आपण हे ध्यािाि घेि े पावहते की मा मत्तेचे िु कसाि ककिा हािी पासूि विमा संरक्षण करि
िाही. एखादीती भूकंपाि एखादीते घर पूणथिुः िटट होई

मग त्याचा विमा के े ा असो ककिा िसो.

विमाकिा केिळ अिीच रक्कम अदीता करू िकिो, ज्यामुळे िु कसािाची आर्शिक िीव्रिा कमी
होई .
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कराराचा भंग केल्याच्या घटिेिे िु कसाि विमाण होऊ िकिे .

उदीताहरण
तर आयािदीतारािे मा

्िीकारण्यास िकार वदीत ा ककिा रक्कम अदीता करण्याि गिबि के ी

िर वियािदीताराचे मोठे िु कसाि होऊ िकिे .
d) आयुर्शिमा
आपल्या आयुटयासंबध
ं ी काय?
आपल्या आयुटया इिके आपल्या ा आवण आपल्या तिळच्या व्यिींिा खरोखर काहीच
मौल्यिाि िाही. तेव्हा एखादीता अपघाि होिो ककिा आतारपणामुळे आपल्या आयुटयािर गंभीर
पवरणाम होऊ िकिो.

याचा दीतोि प्रकारे पवरणाम होऊ िकिो:
 प्रिमिुः एखाद्या विविटट आताराच्या उपचाराचे काही ककमि असिे .

 दीतु सरे म्हणते, मृत्यू ककिा अपंगत्ि यामुळे आपल्या आर्शिक उत्पन्शिाचे िु कसाि होऊ
िकिे .

अिा प्रकारचे िु कसाि व्यविगि विम्याद्वारे ककिा व्यविगि विम्याच्या सुत्रांद्वारे आ्िावसि
के े तािे.

ज्याच्याकिे मूल्य असणारी मा मत्ता आहे [उदीता. ज्यािूि उत्पन्शि वमळिे ककिा काही गरत
भागिे ]; आवण ज्याचे िु कसाि [योगायोगाच्या ककिा अपघािाच्या प्रसंगािे] आर्शिक हािीस
कारणीभूि होिे [आवण ते पैिांच्या ्िरुपाि मोतिा येिे] अिा कोणा ाही विमा करणे िक्य
आहे .

अिाप्रकारे ह्या मा मत्ता विमा तगिामध्ये सामान्शयिुः विम्यािी संबद्ध ि्िू म्हणूि संबोधल्या
तािाि.

2. तोखीम
विमा प्रवक्रयेमध्ये असणारा दीतु सरा घटक म्हणते तोखमीची संकल्पिा. आपण तोखमीची
व्याख्या िु कसािीची िक्यिा अिी करूया. अिाप्रकारे तोखीम म्हणते एखाद्या घटिेमुळे होऊ
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िकिे असे संभाव्य िु कसाि ककिा हािी. आपण कधीच आप े घर ताळू ि ताई
अपघाि होई

अिी इच्छा करि िाही. पण िरीही हे घिू िकिे .

तोखमीची उदीताहरणे म्हणते, घरा ा आग

ककिा कार ा

ागल्यामुळे, ककिा चोरी ककिा अपघािामुळे

विकामी झा े ा अियि अिा प्रकारच्या घटिांमधूि विमाण होणारी आर्शिक िुकसािीची
िक्यिा.

याचे दीतोि पवरणाम असू िकिाि.
i.

प्रिमिुः, म्हणते िुकसाि होई

ककिा होणारही िाही. िु कसाि होण्याची िक्यिा

गवणिी आकिे मोिीमधूि व्यि करिा येऊ िकिे.

उदीताहरण
हतारािूि एक िक्यिा अिी आहे वक घरा ा आग

ागे . = 1/1000 = 0.001.

हतारािूि िीि िक्यिा अिा आहे ि की राम ा दयदीतयविकाराचा झटका येई

= 3/1000 =

0.003
तोखीम िेहेमीच िक्यिा दीतिथििे . त्याचे मूल्य िेहेमी 0 आवण 1 यांच्या दीतरम्याि असिे ,
ज्याि 0 म्हणते िु कसाि ि होण्याची पूणथ खात्री िर 1 म्हणते िे होई

याची खात्री.

ii. दीतु सरे , म्हणते ते घिल्यािे प्रत्यक्ष िु कसाि होणार असिे त्या ा संकट (peril) असे
म्हणिाि. िे िु कसािीचे कारण असिे .

उदीताहरण
संकटाची उदीताहरणे म्हणते आग, भूकंप, पूर, िीत कोसळणे, चोरी, दयदीतय विकाराचा झटका
इत्यादीती.
िैसर्शगक झीतेमुळे होणाऱ्या िु कसािाचे काय?
हे खरे आहे की िा्िि काहीच िसिे . प्रत्येक मा मत्ते ा एक विस््चि आयुटय आहे ज्यामध्ये
िी काम करिे आवण फायदीता दीते िे.

भविटयाि एके वदीतििी त्याचे मूल्य िून्शय होिे . ही िैसर्शगक प्रवक्रया आहे आवण आपण आप े
मोबाई , कपिे धुण्याचे यंत्र, कपिे तेव्हा तुिे होिाि िे व्हा बदीत िो ककिा टाकूि दीते िो.
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त्यामुळे सामान्शय िापरामुळे होणाऱ्या झीतेमुळे होणारे िुकसाि विम्याखा ी आ्िावसि के े
ताि िाही.
i.

तोखमी ा िोंि दीते णे: संकटाची घटिा घि ी म्हणते त्यािूि िु कसाि होई च असे
िाही. आंध्र प्रदीते िाच्या वकिाऱ्यांिर आ ेल्या पुरािे मुंबईि राहणाऱ्या माणसाचे काही
िु कसाि होई
ागिे .

असे िाही. िु कसाि होण्यासाठी मा मत्ते ा संकटा ा सामोरे तािे

उदीताहरण
कार अपघािासाठी संरक्षण दीते िािा, विमाकत्या ा याि ्िार्य असे

की एका विविटट िषाि

‘ज्या अपघािाच्या संकटा ा सामोऱ्या तािाि’ अिा कारची संख्या वकिी? ती कार रे कसग
साठी िापर ी तािे िी या संख्येचा भाग िसणार. िी ‘रे कसग कार’ या ्ििंत्र गटाि मोत ी
पावहते वतचा अपघाि होण्याची िक्यिा सामान्शय कारपेक्षा अवधक आहे .
तोखमी ा सामोरे ताणे हाच केिळ विमा भरपाईचा आधार असू िकि िाही.

उदीताहरण
एखाद्या कारखान्शयाि कोणिेही प्रत्यक्ष िु कसाि ि होिा आग

ागू िकिे .

तेव्हा िे िे संकटाचा पवरणाम म्हणूि प्रत्यक्ष आर्शिक िुकसाि झा े े असिे त्याचिेळी
विमा अस््ित्िाि येिो.

ii. तोखीम उद्भिण्याची िीव्रिा: दीतोि मा मत्ता एकाच संकटा ा सामोरे (संकटाचा
उद्भि) ताऊ िकिाि पण त्याचे होऊ िकणारे िु कसाि ककिा िु कसािीची रक्कम
यांच्याि खूप अंिर असू िकिे .

उदीताहरण
्फोटके िाहू ि िेणाऱ्या िाहिा ा आगीपासूि होणारे िुकसाि पाणी िाहू ि िेणाऱ्या िाहिा पेक्षा
खूप ता्ि असू िकिे.
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त्याच प्रमाणे, एखाद्या प्रदीतूवषि िहराि एखाद्या माणसा ा होणाऱ्या ्िसिाच्या त्रासाची

िक्यिा खूप ता्ि आहे , ककिा ती व्यिी अ्िरोहणािी संबवं धि आहे वि ा अपघािाची
िक्यिा दीतु कािाि बसणाऱ्या माणसापेक्षा अवधक आहे .

विमाकिे मुख्यत्िे तोखीम उद्भिाच्या िीव्रिे संबध
ं ी अवधक कचिा करिाि. तेव्हा िी खूप ता्ि
असिे िे व्हा वि ा िाईट तोखीम म्हणिाि.
तोखीम िगीकरणाचा आधार

a) होऊ िकणाऱ्या हािीचे प्रमाण
हे िु कसािीची िीव्रिा आवण त्याचा व्यिी आवण व्यिसाय यांच्यािर होणारा पवरणाम
यांच्याद्वारे सांगिा येऊ िकिे . या आधारािर आपण िीि प्रकारच्या तोखीम घटिा ककिा
पवरस््ििी ओळखू िकिो:
i.

आणीबाणीची ककिा अििथकारी

तेिे िु कसाि इिक्या प्रचंि प्रमाणाि होिे ; ज्याचा पवरणाम पूणथ वििाि ककिा वदीतिाळखोरी
मध्ये होऊ िकिो.
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उदीताहरण
 खेड्याचा संपूणथ वििाि करणारा भूकंप

 कोट्यािधी रुपयांचा िो ारा पूणथ िटट करणारी आग
 एखादीती 9/11 सारखी िल्सथ ट्रेि सेंटर िरी
हतारो

ोकांिा दीतु खापिी झाल्या

अविरे क्यांच्या हल्ल्याची घटिा ज्याच्यामुळे

ii. महत्िाचे
याच्यामध्ये होऊ िकणारे िुकसाि गंभीर आर्शिक आघाि करिे , आवण त्या सं्िे ा कायथ
चा ू ठे िण्यासाठी पैसे उसिे घेण्याची िेळ येिे.

उदीताहरण
गुरगाि मधी
आधी मा

एका मोठ्या बहु राटट्रीय कंपिीच्या कारखान्शयाि आग

ागूि रुपये 1 कोटी पेक्षा

िटट होिो. िु कसाि मोठे आहे पण इिके मोठे िाही की त्यामुळे वदीतिाळखोरी यािी.

एखादीते मोठे मूत्रकपिरोपणाची ि्त्रवक्रया ज्याचे मूल्य प्रविबंधक (घाबरिूि टाकणारे ) आहे .
iii. िोिे से/कमी महत्िाचे
याि होऊ िकणारे िु कसाि त्यामािािे फार िसिे आवण िे एखाद्या व्यिीकिू ि ककिा

कंपिीच्या अस््ित्िाि अस ेल्या मा मत्तांच्या मधूि ककिा सद्य उत्पन्शिािूि कोणिाही
अिाि्यक आर्शिक िाण ि टाकिा सहतपणे भरपाई के े ताऊ िकिे.

उदीताहरण
एखाद्या छोट्यािा कार अपघािाि एका बातू ा चरा गेल्यामुळे रंग खराब झा ा आवण फेन्शिर
िोिे से िाक े आहे .

सदीती आवण पि्या मुळे त्र्ि अस े ी एखादीती व्यिी
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b) तोखीम पयािरणाचे ्िरूप
पयािरणाच्या ्िरूपाच्या आधारे तोखमीच्या िगीकरणाचा दीतु सरा प्रकार आहे .
i.

अच

अच

तोखमी

तोखमी म्हणते स््िर पयािरणाि घिणाऱ्या घटिा. त्यांचा आढळ वियवमिपणे

होि राहिो आवण त्या बऱ्यापैकी अंदीतात करण्यातोग्या असिाि. सामान्शयिुः अिा तोखमी
िैसर्शगक घटिांमुळे विमाण होिाि.

उदीताहरणािथ, आग, भूकंप, मृत्यू, अपघाि आवण आतारपण.
ii. गविमाि तोखमी
सामान्शयिुः ती संकटे सामावतक िािािरणािर पवरणाम करिाि आवण आर्शिक आवण
सामावतक घटकांचा पवरणाम म्हणूि घििाि. त्यांिा गवििी

तोखमी म्हणिाि कारण

त्यांच्या घिण्याचा कोणिाही विस््चि आकृविबंध िसिो आवण अच

तोखमींप्रमाणे त्यांचा

कोणिाही अंदीतात बांधिा येि िाही. त्यािच या तोखमींचा पवरणाम िेहेमीच राटट्रीय आवण
सामावतक दृटट्या व्यापक असिो आवण त्या खूप मोठ्या प्रमाणाि
करिाि.

ोकांिर पवरणाम

उदीताहरणािथ, बेरोतगारी, महागाई, युद्ध आवण रातकीय चढउिार.
विमा कंपन्शया सामान्शयिुः गवििी
c) कोण पीविि आहे ?

तोखमींचा विमा करि िाहीि.

एखादीते संकट ककिा िु कसािीच्या घटिेि कोण पीविि आहे याचा विचार करूि तोखमींचे
िगीकरण करण्याचा विसरा मागथ आहे .
i.

मु भूि तोखमी: मोठ्या
अििथकारी असिो.

ोकसंख्येिर पवरणाम करिाि. त्यांचा आघाि व्यापक आवण

मु भूि ककिा यंत्रणेच्या तोखमी म्हणते युद्धे, दीतु टकाळ, पूर आवण भूकंप आवण अविरे की
हल् े.
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ii. विविटट तोखमी: ज्या संपूणथ समात ककिा समूहािर िव्हे िर केिळ काही व्यिींिरच
पवरणाम करिाि. या बाबिीि केिळ काही व्यिींचेच िु कसाि होिे आवण संपूणथ
समात ककिा समूहाचे िाही.

विविटट तोखमींचे उदीताहरण म्हणते एखाद्या घरा ा

ाग े ी आग ककिा एखाद्या

्ियंचव ि िाहिाचा अपघाि ककिा अपघािािंिर रुग्णा यािी

भरिी.

मु भूि आवण विविटट तोखमी आ्िावसि करण्यासाठी व्यापावरक विमा उप ब्ध
असिो.

d) पवरणाम / िंिरच्या घटिा / फव ि
i.

अंदीतावति तोखीम म्हणते अिी पवरस््ििी ज्याि पवरणाम्िरूप िफा ककिा िु कसाि
होऊ िकिे. अिा तोखाकमची िेहेमीची उदीताहरणे म्हणते रे सच्या घोड्यांिरी

तु गार

ककिा िेअर माकेट चे अंदीतात. अिी तोखीम काही वमळिण्याच्या आिेिे घेिा ी तािे.

ii. दीतु सऱ्या बातू ा िुध्दीत तोखीम म्हणते अिा पवरस््ििी असिाि ज्याि केिळ िु कसाि
ककिा िुकसाि िाही अिी स््ििी असिे, पण त्याि कधीच काही वमळकि िसिे.

उदीताहरणािथ, पूर ककिा आग या गोटटी होिी

ककिा होणारही िाहीि. तर त्या घिल्या िर

त्याि िु कसाि होिे. आवण घिल्या िाहीि िर त्याि कोणिे ही िु कसाि िसिे पण फायदीता
ही िसिो. िसेच एखादीता माणूस गंभीरवरत्या आतारी पिे

ककिा पिणार सुद्धा िाही.

विमा िुद्ध तोखमींिाच आ्िावसि करिो, ज्याि िो होऊ िकणाऱ्या िु कसािीपासूि
संरक्षण दीते िो. अंदीतावति तोखमीचा विमा के ा ताऊ िकि िाही.
िुद्ध तोखमीची उदीताहरणे:
 रसायि – आग, ्फोट

 िैसर्शगक – भूकंप, पूर, िादीतळ

 सामावतक – दीतं ग ी, घोटाळा, चोऱ्या
 िांवत्रक – यंत्रे बंदीत पिणे

 व्यविगि – मृत्यू, अपंगत्ि, आतारपण
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धोका

आपण िर पवह ेच आहे की केिळ संकटा ा सामोरे ताण्यािे िु कसाि होिे च असे िाही.
त्यावििाय, िु कसाि गंभीर असिे च असे िाही. ज्या पवरस््ििीमध्ये िुकसाि होण्याची िक्यिा
ककिा त्याचे गांभीयथ िाढिे , आवण त्यामुळे त्याचे पवरणाम ही िाढििे अिा तोखमींिा धोका असे

म्हणिाि. तेव्हा विमाकिे तोखमीचे परीक्षण करिाि िे व्हा िे सामान्शयिुः, िी मा मत्ता
कोणत्या प्रकारच्या धोक्यािी विगिीि आहे हे पाहिाि.
आिा आपण मा मत्ता, संकट आवण धोके यांच्यािी
मा मत्ता

संकट

संबंध यांची उदीताहरणे पाहू
धोका

आयुटय

ककथरोग

अविरे की धुम्रपाि

कारखािा

आग

विटकाळती पणे ठे ि े े ्फोटक सावहत्य

कार

कार अपघाि

चा का द्वारे बेदीतरकार गािी चा िणे

सामाि

िादीतळ

सामिामध्ये पाणी गाळणे आवण खराब होणे; सामाि त रोधक
िब्यांमध्ये िीट भर े गे े िाही

महत्िाचे
धोक्याचे प्रकार
a) भौविक धोका म्हणते वतच्यामुळे िु कसािीची िक्यिा िाढिे अिी भौविक पवरस््ििी.

उदीताहरण
i.

इमारिीमधी

चुकीचे िायकरग

ii. त -क्रीिांमध्ये भाग घेणे

iii. बैठ्या कामाची तीिि-पद्धिी अंगीकारणे
b) मािवसक धोका हा व्यिीचा अप्रामावणकपणा ककिा चावरत्र्यािी

िुटी याकिे विदीते ि

करिो तो िु कसािीची िारंिावरिा आवण गांभीयथ िाढििो. एखादीती अप्रामावणक व्यिी
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अफरािफर करूि आवण विम्याच्या सुविधे चा गैरिापर करूि पैसे हिपण्याचा प्रयत्ि करू
िकिे .

उदीताहरण
याचे खास उदीताहरण म्हणते कारखान्शयासाठी विमा खरे दीती करणे आवण िंिर वि ा आग
विम्याची रक्कम िसू

ािूि

करणे ककिा मोठा आतार झाल्यािंिर िैद्यकीय विमा खरे दीती करणे .

c) कायदीते िीर धोका हा अिा बाबिीमध्ये वदीतसिो ज्याि हािी कवरिा काही दीते यिा विमाण
होिे. ज्यािेळी कायद्याच्या यंत्रणेि ककिा वियंत्रक पवरसं्िेि अिी काही िैविटट्ये
असिाि की त्यामुळे िु कसािीच्या घटिा आवण गांभीयथ िाढिे.

उदीताहरण
अपघािांच्या िेळी कामगारांच्या भरपाईसाठी कायद्याचे पा ि केल्यास दीते यिे ची रक्कम
बऱ्यापैकी िाढिे.
विमा क्षेत्रािी

सिाि काळतीचा मुद्दा म्हणते तोखीम आवण त्यांच्यािी संबंवधि धोके.

मा मत्ता विविध तोखमींच्या प्रकारािुसार िगीकरण केल्या तािाि आवण त्यािुसार विमा

आ्िासिासाठी त्यांची ककमि [या ाच वप्रवमयम म्हणिाि] संबवं धि धोके ता्ि असल्याचा

पवरणाम ्िरूप तर िु कसािीची िक्यिा ता्ि असे , िर (ककमि-वप्रवमयम) ता्ि घेि ी
तािे.

3. विम्याचे गवणिी ित्ि (तोखीम संचयि)
विम्याचा विसरा घटक म्हणते त्याचे गवणिी ित्ि ज्यामुळे विमा करणे िक्य होिे. या ा
तोखीम संचयिाचे ित्ि म्हणिाि.

उदीताहरण
समता 100000 घरांिा आगीच्या तोखमी ा सामोरे तािे
रुपये 50000 असू िकिे . तर घरा ा आग
असे

ागू िकिे ज्याचे सरासरी िु कसाि

ागण्याची िक्यिा आहे 1000 मधी

2 घरांिा

[ककिा 0.002] िर याचा अिथ एकूण सोस े े िु कसाि रुपये 10000000 [=50000 x

0.002 x 100000] असे .
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तर विमाकत्यािे एक

ाख घर मा कांकिू ि प्रत्येकी रुपये 100 ची िगथणी घेि ी आवण या

िगथणीदीतारांचा एक मोठी रक्कम विमाण के ी, िर िी आगीमुळे िुकसाि झा ेल्या काही दीतु दीतैिी
ोकांिा भरपाई दीते ण्यासाठी पुरेिी होई .

खा ी

आकिे मोिीमधूि व्यविगि िगथणीची वकिी रक्कम

ागे

हे वदीतसिे .

100000 x 100 = Rs 10000000
सिथ विमाधारक समाि पद्धिीिे आ्िावसि आहे ि याची खात्री करण्यासाठी सिथ घरे एकाच
प्रकारच्या तोखमी ा सामोरे ताणारी असणे आि्यक आहे .
a) विम्यामध्ये हे ित्ि किा पद्धिीिे काम करिे ?

उदीताहरण
श्री ्याम, त्यांचा कारखािा एका विमाकत्याकिे विमा आ्िावसि करू इस्च्छिाि ज्याि
कारखािा, यंत्रे, आवण कच्चा मा
कारखािा आवण त्यािी

रुपये 70

ाखांचा आहे . आग ककिा अन्शय संकटे ज्यापासूि

सामग्री यांच्या िुकसािीची ककिा हािीची िक्यिा 1000 मध्ये 7

इिकी [0.007] आहे . श्री ्याम आवण विमाकिा यांिा याची ताणीि आहे .
त्यांची स््ििी िेगिेगळी किी आहे आवण ्याम विमा का करू इस्च्छिाि?
श्री ्याम यांची स््ििी

श्री ्याम यांच्या कवरिा िुकसािीची िक्यिा (0.007) ही अवििय उपयुि आहे कारण ्याम
हे ताणिाि की केिळ 1000 मधी

7 कारखािे त्यांच्या कारखान्शयासारखे आहे ि, ज्यांच्यािर

िु कसािीचा आघाि होई . त्यांिा हे मावहि आहे की त्यांचा कारखािा त्या दीतु दीतैिी 7 मध्ये
असे

िाही.

ककिा िाही? एखाद्या कारखान्शयाचे िु कसाि होई

का हे खरे िर कोणीच हे सांगू िकि

्याम यांचे मि दीतु विधे मध्ये आहे . िे केिळ भविटय ताणि िाहीि इिकेच िव्हे िर िे त्याचा
अंदीतात ही बांधू िकि िाहीि. ्िाभाविकपणे िो त्यांच्या काळतीचा विषय आहे .
विमाकत्याची स््ििी
आिा आपण विमाकत्याच्या स््ििीकिे पाहू याि. तेव्हा ्याम यांची िु कसािीची तोखीम, ते
ििाच प्रकारच्या पवरस््ििी ा सामोरे तािाि अिा अन्शय हतारो
गे ी आहे , त्यामुळे िी विस््चि आवण अंदीतात करण्यातोगी आहे .
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ोकांसोबि एकवत्रि के ी

्याम त्यांच्या कारखान्शयाची वतिकी काळती करिाि वििकी काळती विमाकत्या ा करण्याचे
कारण िाही. केिळ हतार पैकी साि कारखान्शयांचे िुकसाि झा े िर वििके पुरेसे आहे.
तोपयंि प्रत्यक्षािी

िुकसाि अपेक्षे इिके ककिा त्याच्या आसपास आहे , िोपयंि विमाकिा

विधी संचयािूि रक्कम काढू ि दीते ऊ िकिो.
सिथ विमाधारकांच्या समाि स््ििी आवण संकटांमुळे िु कसािी ा सामोरे ताणाऱ्या अिे क तोखमी एकत्र
करूि विमाकिा िी तोखीम आवण विचा आर्शिक आघाि सांभाळण्यास सक्षम असिो.

b) तोखीम संचयि आवण वििा संख्ये चा वियम
हािीची िक्यिा [िरी

उदीताहरणािी

1000 मधूि 7 ककिा 0.007] याच्या आधारे विमा

हप्िा (वप्रवमयम) ठरि ा तािो. प्रत्यक्षािी

अिु भि अपेक्षेप्रमाणे असे

िर विमाकत्या ा

िु कसािीची तोखीम राहि िाही. अिा पवरस््ििीि असंख्य विमाधारकांच्या हप्त्याची
रक्कम ज्यांचे संकटामुळे िुकसाि झा े आहे अिांिा पूणथपणे भरपाई दीते ण्यासाठी पुरेिी
असिे . असे अस े िरीही तर प्रत्यक्ष अिु भि अपेक्षेपेक्षा ता्ि विपरीि असे
झा े ी विमा हप्त्याची रक्कम विमा हक्क अदीता करण्यासाठी पुरेिी िसे
तोखमी ा सामोरा ताऊ िकिो.

आवण तमा

िर विमाकिा

विमाकिा त्याच्या अंदीतातांबाबि खात्री किी करूि घेऊ िकिो?
हे “वििा

संख्येचा वियमा’मुळे िक्य होिे . हा वियम असे सांगिो की तोखमींचा संचय

वतिका मोठा, वििके सरासरी अंदीतात के े े अपेवक्षि सरासरी िुकसाि, प्रत्यक्ष
िु कसािीच्या तिळपास असू िकिे .

303

उदीताहरणािथ
एक साधे उदीताहरण द्यायचे िर, एखाद्या िाण्याची िाणेफेक करिािा छापा पिण्याची िक्यिा
½ असिे. पण िुम्ही िाणे चार िेळा उििल्यािंिर त्यािी
किी दीते ऊ िका ?

तेव्हा िाणेफेकीची संख्या खूप मोठी असे

2 िेळा छापा पिण्याची खात्री िुम्ही

आवण िी अिंि असे , िर केिळ त्याचिेळी प्रत्येक

दीतोि िाणेफेकीसाठी छापा पिण्याची िक्यिा एकच्या तिळ असे .
याचाच अिथ असा की विमाकिे त्यांच्या आधाराच्या बाबिीि िे व्हाच आ्ि्ि असू िकिाि
तेव्हा िे वििा

संख्येिे

ोकांिा विमाधारक बिििी . एखादीता विमाकिा ज्यािे काही िे

घरे च विमा आ्िावसि के ी आहे ि, िो ज्यांिी काही हतार घरे विमा आ्िावसि के ी आहे ि
अिा विमाकत्यापेक्षा अवधक िाईटवरत्या अिचणीि येई .

महत्िाचे
तोखीम विमा आ्िावसि करण्याच्या अटी
विमाकत्याच्या दृटटीकोिािूि एखादीती तोखीम विमा आ्िावसि करणे केव्हा योग्य असिे ?
एखादीती तोखीम विमा आ्िावसि करण्यासारखी आहे असे खा ी वदीत ल्
े या सहा
आि्यकिांिुसार ठरििा येिे.
i.

िु कसाि अंदीतावति करण्यासाठी एकसंध (समाि) उद्भि असणारी एकके वििा
असणे. वििा

अिघि आहे .

संख्येि

संख्येच्या वियमािुसार हे ठरिे. याच्या वििाय कोणिे ही अंदीतात बांधणे

ii. तोखमी मुळे होणारे िु कसाि विस््चि आवण मोतमाप करण्या योग्य अस े पावहते . तर
कोणी िु कसाि झा े े आहे आवण िे वकिी आहे हे सांगू िकि िसे
वकिी असािी हे ठरिणे अिघि आहे .

िर त्याची भरपाई

iii. िु कसाि योगायोगािे होणारे ककिा अपघािािे होणारे असािे. िो अिा घटिेचा पवरणाम
असािा की िी घटिा घिू िकिे ककिा घिणारही िाही. घटिा विमाधारकाच्या आिाक्या
बाहे री

असािी. कोणिाही विमाकिा हे िुपूिथक के े े िुकसाि आ्िावसि करणार िाही.
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iv. अिेक

ोकांद्वारे काही िोड्या

ोकांचे िु कसाि िाटू ि घेणे, िे व्हाच काम करिे तेव्हा

कोणत्याही क्षणी विमाधारकांच्या छोट्या गटा ा िुकसाि सोसािे

ागिे.

v. आर्शिक व्यिहायथिा: विम्याची ककमि होऊ िकणाऱ्या िुकसािाच्या िु िेि ता्ि िस ी
पावहते. अन्शयिा विमा आर्शिक दृटटीिे यि्िी होऊ िकि िाही.

vi. सािथतविक धोरण: सिाि िेिटी म्हणते करार सािथतविक धोरण आवण िैविकिा यांच्या
विपरीि असिा कामा िये.

4. विमा करार
विम्याचा चौिा घटक म्हणते त्याि असणारे करारिामा ज्यामध्ये विमाकिा एक ककमि ककिा

मोबदीत ा ज्या ा हप्िा (वप्रवमयम) म्हणिाि, त्या बदीतल्याि विमाकिा विविर्शदीतटट तोखमींसाठी
आर्शिक संरक्षण दीते ण्याचे मान्शय करिो. ही कराराद्वारे मान्शयिा विमा पॉव सीचे रूप घेिे.

्ियं चाचणी 1
खा ी
I.

पैकी कोणिी तोखीम विमा करण्यायोग्य िाही?

आग

II. चोर े ा मा
III. चोरी

IV. तहात capsizing मुळे होणारे मा ाचे िु कसाि
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B. विमा करार कायदीते िीर बातू
1. विमा कराराची कायदीते िीर बातू
आपण आिा विमा करारामधी

काही िैविटट्ये पाहू आवण िंिर सिथसाधारणपणे विमा करार

वियंवत्रि करणाऱ्या कायद्याच्या ित्िांचा विचार करू.

आपण हे पावह े आहे की विम्याचा एक घटक म्हणते त्याि विमाकिा आवण विमाधारक
यांच्याि होणारा करार.

करार म्हणते दीतोि बातूंमधी

मान्शयिा असिे, ती कायद्याच्या आधारे अंम ाि येिे. भारिीय

करारिामा कायदीता 1872 च्या िरिुदीतींिु सार, हा भारिािी
विमा करारही येिाि.

सिथ करार वियंवत्रि करिो, याि

2. िैध कराराचे घटक
िैध कराराचे घटक आहे ि:
a) प्र्िाि आवण ्िीकार:
साधारणिुः, प्र्िािकाकिू ि प्र्िाि मांि ा तािो, आवण ्िीकार विमाकत्याकिू ि के ा
तािो.

b) मोबदीत ा
याचा अिथ करारामध्ये दीतोन्शही बातूंचा फायदीता झा ा पावहते. वप्रवमयम म्हणते विमाधारका
किू ि वमळणारा मोबदीत ा, आवण िु कसाि भरपाईचे िचि हा विमाकत्यांकिू ि वमळणारा
मोबदीत ा होय.

c) दीतोि बातूंमधी

मान्शयिा

दीतोन्शही बातूंिी एकच गोटट सारख्याच ताणीिेिूि मान्शय के ी पावहते.
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d) बातूंची क्षमिा
करार करणाऱ्या दीतोन्शही बातू करार करण्यासाठी कायदीते िीर दृटट्या सक्षम असल्या
पावहतेि. उदीताहरणािथ, अज्ञाि मु े विमा करार करू िकि िाहीि.
e) कायदीते िीरपणा
कराराचे उवद्दटट कायदीते िीर अस े पावहते, उदीताहरणािथ, ि्करी के ेल्या मा ाचा
विमा के ा ताऊ िकि िाही.

महत्िाचे
खािीि वर्मा करार एक घटक असू शकत नाही
i.

दीतबाि

गुन्शहे गारी माध्यमािूि दीतबाि आणणे.
ii. अिाि्यक प्रभाि
तेव्हा एखादीती व्यिी अन्शय व्यिी ा दीतबािाखा ी आणू िकिे , ्ििुःची प्रविटठा, प्रभाि ककिा
सत्तेचा िापर करूि गैरफायदीता घेिे.
iii. अफरािफर
तेव्हा एखादीती व्यिी, दीतु सऱ्या व्यिी ा चुकीच्या गोटटीिर वि्िासूि एखादीती गोटट करण्यास
प्रिृत्त करिे ती िो ककिा िी खरे असल्याचे मािि िाही. हे हे िुपूिथक सत्य दीतििणे ककिा त्यांचा
चुकीचा अन्शियािथ

ािणे याद्वारे घििे .

iv. चूक
एखाद्या घटिेचा अंदीतात ककिा अन्शियािथ

ािण्याि चूक होणे. याच्यामुळे कराराचा विषय

समतणे आवण त्याि एकिाक्यिा विमाण होणे याि िुटी राहू िकिे.
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्ियं चाचणी 2
खा ी

पैकी कोणिा एखाद्या िैध विमा करारािी

घटक असू िकि िाही?

II. प्र्िाि आवण ्िीकार
III. दीतबाि

IV. मोबदीत ा

V. कायदीते िीरपणा

C. विमा करार–खास िैविटट्ये
आिा आपण विमा कराराच्या खास िैविटट्यांकिे पाहू .
1. िु कसाि भरपाई

िु कसाि भरपाईचे ित्ि साधारण विमा पॉव सीिा

ागू होिे . याचा अिथ असा की ज्याचे

िु कसाि होिे त्या ा िु कसाि भरपाई वदीत ी तािे तेणे करूि िो िु कसािकारक घटिा

घिण्याच्या आर्शिक दृटट्या पूिथस््ििीि येऊ िकिो. विमा करार (विमा पॉव सी द्वारे दृ्य
होणारा) अिी हमी दीते िो की विमाधारका ा त्याच्या झा ेल्या िु कसािी इिकी, पण त्यापेक्षा
ता्ि िाही अिी भरपाई वदीत ी ताई

ककिा मोबदीत ा वदीत ा ताई .

यामागची भूवमका अिी आहे की एखाद्याची मा मत्ता विमा आ्िावसि केल्यािंिर झा ेल्या
िु कसािी िंिर त्यािूि फायदीता वमळिू िये आवण िु कसािी पेक्षा अवधक िसु ी करू िये.
विमाकिा िु कसािीचे आर्शिक मुल्यांकि करूि त्यािुसार भरपाई दीते ई .

उदीताहरण
रामिे त्याचे 10
आग

ाख रुपये वकमिीचे घर पूणथ रक्कमे साठी विमा आ्िावसि के े आहे . त्याचे

ागल्यामुळे रुपये 70000 चे िुकसाि होिे . विमा कंपिी त्या ा रुपये 70000 दीते ई

विमाधारक यापेक्षा रक्कमे िर हक्क सांगू िकणार िाही.

आवण

आिा अिी पवरस््ििी विचाराि घ्या की िी मा मत्ता पूणथ रकमे साठी विमा आ्िावसि के े ी
िसे . त्या ा झा ेल्या िु कसािाच्या केिळ विमा के ेल्या रकमे च्या प्रमाणाि भरपाई वमळे .
समता, 10

ाख रुपये वकमिीचे घर केिळ रुपये 5

ाख रुपयांसाठी विमा आ्िावसि के े

असे . तर आगीमुळे िु कसाि झा े ी रक्कम रुपये 60000 असे , िर संपूणथ रकमे साठी
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हक्क सांगिा येि िाही. असे गृहीि धर े तािे की विमाधारकािे केिळ विम्म्याच रकमे साठी
विमा के े ा आहे आवण त्यामुळे त्या ा केिळ 50% [रुपये 30000] रकमे चा हक्क सांगिा
येई . या ाच अििि विमा म्हणिाि.

एखाद्यािे कोणत्या प्रकारचा विमा के ा आहे यािर िुकसाि भरपाईची वकिी रक्कम द्यायची
याचे मोतमाप ठरिे.
मा मत्ता आवण दीते यिा यांमध्ये व्यिहार करणाऱ्या बहु िांि साधारण विमा पॉव सीत मध्ये,
विमाधारका ा त्याच्या प्रत्यक्ष िु कसािीची रक्कम म्हणतेच गमाि े ी मा मत्ता पुन्शहा
घेण्यासाठी ककिा हािी झा ेल्या मा मत्तेचा मोबदीत ा सध्याच्या बातारभािाप्रमाणे ककमि िता
घसाऱ्याची रक्कम याप्रमाणे भरपाई वमळिे.

िु कसाि भरपाई खा ी पैकी एका ककिा अिेक प्रकारे वदीत ी तािे :
 रोख रक्कम

 हािी झा ेल्या ि्िूची दीतु रु्िी

 हरि ेल्या ककिा हािी झा े ी ि्िू बदीत ि
ू दीते णे

 पुििथसि, (पुि्िापि) उदीताहरणािथ, आगीमध्ये भ्मसाि झा े े घर पुन्शहा बांधूि
दीते णे.


आकृिी 1 िु कसाि भरपाई
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पण काही विमा ि्िू अिा असू िकिाि की त्यांची ककमि िु कसािीच्या िेळी सहतपणे

अंदीतावति ककिा विस््चि करिा येि िाही. उदीताहरणािथ, कौटु ं वबक िारिाच्या ककिा दीतु र्शमळ
क ाि्िू यांची ककमि करणे अिघि असिे. िसेच समुद्री विमा पॉव सी च्या बाबिीि तग

प्रिासाच्या मध्याि तहाता ा झा ेल्या अपघािामुळे होणारे िु कसाि अंदीतावति करणे अिघि
असे .

अिा प्रसंगांमध्ये, मान्शयिा अस े ी ककमि हे ित्ि िापर े तािे. विमाकिा आवण विमाधारक

विमा करण्याच्या मा मत्तेची ककमि कराराच्या सुरुिािी ाच मान्शय करिाि. संपूणथ

िु कसािीच्या प्रसंगाि, विमाकिा मान्शय के े ी पॉव सीची रक्कम दीते ण्याचे मान्शय करिो. अिा
प्रकारच्या पॉव सी ा ““मान्शय ककमि पॉव सी”” असे म्हणिाि.
a) (िसु ी) प्रवि्िापि
प्रवि्िापि िु कसाि भरपाईच्या ित्त्िािूि विमाण होिे .
प्रवि्िापि म्हणते विम्याची विषयि्िू म्हणूि सिथ हक्क आवण उपाय यांचे
विमाधारकाकिू ि विमाकत्याकिे ह्िांिरण.

याचा अिथ असा की तर विमाधारका ा विसऱ्या बातूच्या विटकाळतीपणामुळे मा मत्तेचे
िु कसाि

सोसािे

ाग े

आवण

विमाकत्याकिू ि

विमाकत्याकिू ि भरपाई वमळा ी असे

त्या ा

त्या

िु कसािीसाठी

िर विसऱ्या विटकाळती बातूकिू ि हािीची

िसु ी करण्याचे हक्क विमाकत्याकिे असिाि. हे

क्षाि घ्या की हािीची होऊ िकणारी

िसु ी केिळ विमा कंपिीिे वदीत ेल्या रकमे च्या प्रमाणािच असिे .

महत्िाचे
(िसु ी) प्रवि्िापि: विमा कंपिी िापरि अस े ी ही एक प्रवक्रया आहे ज्याि िे विमा
पॉव सी धारका ा वदीत े ी रक्कम विटकाळती विसऱ्या बातूकिू ि िसू

करण्यासाठी िापरिे .

हक्क प्रदीताि ची अिीही व्याख्या करिा येऊ िकिे की विमाधारकाद्वारे विमाकत्या विमा
कंपिी ा त्यांिी विसऱ्या बातूकिू ि झा ेल्या िु कसािासाठी वदीत ेल्या रकमे ची िसु ी त्या
बातूकिू ि करण्याचे अवधकार दीते णे.
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उदीताहरण
श्री वकिोर यांच्या घराचे काही सावहत्य वसल्िेि ट्रान्शसपोटथ सर्व्व्हस च्या गािीिूि िे े ताि
असिािा, चा काच्या विटकाळतीपणा मुळे रुपये 45000 चे िु कसाि झा े आवण विमाकत्यािे

श्री वकिोर यांिा रुपये 30000 ची रक्कम वदीत ी. विमाकत्या ा वसल्िेि ट्रान्शसपोटथ किू ि केिळ

रुपये 30000 च्या रक्कमे साठी हक्क प्रदीताि झा े े असिाि आवण िो िी रक्कम वसल्िेि
ट्रान्शसपोटथ किू ि िसू

करू िकिो.

समता, विमाहक्क रक्कम रुपये 45,000 असे , विमाधारका ा रुपये 40000 साठी

विमाकत्याकिू ि िु कसाि भरपाई वमळा ी आहे , आवण विमाकिा (under subrogati) वसल्िेि
ट्रान्शसपोटथ किू ि रुपये 45000 िसू

करू िकिो, अिािेळी रुपये 5000ची रक्कम

विमाधारका ा वदीत ी गे ी पावहते.
याच्यामुळे विमाधारका ा दीतोिदीता विमा रक्कम िसू

करण्यापासूि प्रविबंध के ा तािो –

एकदीता विमाकत्या कंपिीकिू ि िर िंिर पुन्शहा विसऱ्या बातूकिू ि. प्रवि्िापि केिळ
िु कसाि भरपाईच्या करारांच्या बाबिीिच होिे .

उदीताहरण
श्री सुरेि यांचा विमाि अपघािाि मृत्यू होिो. त्यांचे कुटु ं ब विमाकत्याकिू ि ज्या व्यविगत
अपघात पॉविसी जारी पूणथ आ्िावसि रक्कम रुपये 50
भरपाई म्हणूि रुपये १५

ाख ि अवधक विमाि कंपिी किू ि

ाख वमळण्यास पात्र आहे .

b) योगदीताि
हे ित्ि केिळ साधारण विम्यासाठी

ागू आहे . िु कसाि भरपाईच्या ित्िामधूि योगदीताि

येिे, हे असे सांगिे की कोणी संकटाि तेिढे गमाि े आहे त्यापेक्षा अवधक विम्यामधूि
वमळिू िकि िाही.

व्याख्या
“योगदीतािाचे” ित्ि हे सांगिे की तर एकच मा मत्ता एकापेक्षा अवधक विमाकत्या कंपन्शयांकिे

आ्िावसि के े ी असे

िर, सिथ विमाकत्या कंपन्शयांकिू ि वमळणारी एकवत्रि भरपाई प्रत्यक्ष

झा ेल्या िु कसािीपेक्षा अवधक िसे .
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तर विमाधारकािे विम्याची पूणथ रक्कम सिथ विमाकत्यांकिू ि घेि ी िर त्या ा
िु कसािीिूि खूपच फायदीता होई . याच्यामुळे िु कसाि भरपाईच्या ित्िाचा भंग होई .

उदीताहरण
प्रसंग 1
श्री श्रीवििास यांिी त्यांच्या 24

ाख रुपये वकमिीच्या घराची आग संरक्षण पॉव सी दीतोि विमा

कंपन्शयांकिू ि घेि ी. त्यांिी त्या घराचा प्रत्येक कंपिीकिू ि 12

ाखाचा विमा के ा. तेव्हा िे

घर आगीमुळे काही प्रमाणाि हािीग्र्ि झा ,े िे व्हा िु कसािीचा अंदीतात रुपये 6
त्यािे प्रत्येक विमाकत्या कंपिीकिू ि रुपये 6
विमाकत्यांिी त्या ा प्रत्येकी रुपये सहा

ाख झा ा.

ाख विमा हक्क मावगि ा. या दीतोि

ाख दीते ण्यास िकार वदीत ा.

त्यांची भूवमका अिी होिी की त्यांच्यापैकी प्रत्येकािे 50% विमा िाटू ि घेि ा आहे त्यामुळे िे
प्रत्येकी िु कसािीच्या 50% म्हणतेच रुपये 3

ाख दीते िी , अिा प्रकारे विमाधारका ा प्रत्यक्ष

िु कसािीच्या पेक्षा अवधक विमा वदीत ा ताणार िाही याची त्यांिी खात्री के ी.
प्रसंग 2

ऋषीिे ्ििुःसाठी क्ष कंपिीकिू ि रुपये 250000 चा िैद्यकीय विमा के ा आहे आवण य
कंपिीकिू ि रुपये 150000 चा विमा के ा आहे . काही आतारामुळे ऋषी ा रुग्णा याि भरिी
व्हािे

ागूि रुपये 160000 इिक खचथ आ ा. हे रुपये 160000 ची भरपाई दीतोन्शही कंपन्शयांद्वारे

प्रमाणािी

मूल्यांकिाच्या आधारे वदीत े ताई. प्रत्येक कंपिीचा िाटा असा असे

X कंपिी: 1, 60,000 x2, 50000/ (2, 50, 000 + 1, 50, 000) = RS 1, 00.000
Y कंपिी: 1, 60,000 x 150,000/ (2, 50, 000 + 1, 50, 000) = Rs 60, 000
2. उबेरीमा फाईिस ककिा सिोच्च चांगु पणा
चांगु पणा आवण सिोच्च चांगु पणा यामध्ये फरक आहे ..
a) चांगु पणा
साधारणिुः सिथ व्यापावरक करारांमध्ये त्यांच्या व्यिहाराि चांगु पणािे िागणे आि्यक

असिे आवण याि कोणिाही अफरािफर ककिा फसिणूक (deceit) असू िये.
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चांगु पणािे िागण्याच्या कायदीते िीर किथव्या बरोबरच विक्रेत्यािर हे बंधि असिे की त्यािे
करारािी

विषयाची कोणिीही मावहिी खरे दीतीदीतारा ा दीते ऊ िये.

येिे िापर े ा वियम “Caveat Emptor” आहे , याचा अिथ आहे खरे दीतीदीतारा सिकथ राहा.
कराराच्या दीतोन्शही बातूंिी कराराचा आिय िपासणे अपेवक्षि आहे आवण तोपयंि कोणिीही
एक बातू दीतु सऱ्याची वदीतिाभू

करि िाही आवण उत्तरे खरे पणािे वदीत ी तािाि िो पयंि

अन्शय बातूिे करार टाळण्याचा प्र्िच उद्भिि िाही.

उदीताहरण
श्री चंद्रिेखर एका टीव्ही िोरूम मध्ये तािाि आवण एक खूप िैविटट्ये असणारा अवभिि
ब्रँिचा टीव्ही त्यांिा फार आिििो. विक्री प्रविविधी ा त्याच्या अिु भिािरूि मावहिी असिे की

िो विविटट ब्रँि फार वि्िासाहथ िाही आवण यापूिी अन्शय ग्राहकांिा बराच त्रास झा े ा आहे .
पण िो हे ग्राहका ा सांगि िाही कारण त्याचा विक्रीिर पवरणाम होऊ िये असे त्या ा िाटि
असिे .

त्याच्यािर फसिणुकीचा आरोप करिा येई
तर विक्रेत्या ा ब्रँिच्या वि्िासाहिे बद्द

का?
विचार े असिे आवण त्यािे िो खूप वि्िासाहथ आहे

सांवगि े असिे िर ?
b) सिोच्च चांगु पणा
विम्याचे करार िेगळ्या पायािर आधार े े असिाि. विमाकत्या ा, ज्याच्याकिे ही
मावहिी िसिे , त्या ा विम्याच्या विषयि्िूची सिथ भौविक मावहिी दीते णे हे प्र्िािकाचे
कायदीते िीर किथव्य असिे.

भौविक मावहिी म्हणते अिी मावहिी ती विमाकत्या ा हे ठरिाय ा मदीति करिे :
 िे ही तोखीम घेऊ िकिाि की िाही
 िसे असे

असाव्याि.

िर, हप्त्याचा दीतर काय असािा आवण त्याच्या अटी आवण स््ििी काय
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हे सिोच्च चांगु पणाचे कायदीते िीर किथव्य सामान्शय कायद्याखा ी येिे. हे कायदीते िीर
किथव्य प्र्िािका ा मावहि अस ेल्या केिळ भौविक सत्यस््ििी ाच

ागू होिे असे िव्हे

िर त्याची व्याप्िी अिा भौविक सत्यस््ििीपयंि पोहोचिे ज्या त्या ा मावहि असाय ाच
पावहतेि.

विमा करार हे अवधक बांवध कीिी विगिीि असिाि. तेव्हा विम्याचा विषय येिो, िे व्हा

चांगु पणाचे करार, सिोच्च चांगु पणाचे करार बििाि. "Uberrima fides" ची
संकल्पिा ज्याि “आपणहू ि उघि करण्याचे सकारात्मक किथव्य, मावगि े ी असो ककिा

िसो, प्र्िाविि तोखमीसाठी अचूकपणे आवण पूणथपणे सिथ सत्यस््ििी सांगणे ” अंिभूि
थ
असिे .

संपूणथ अिािरण म्हणते काय?
कायदीता अिाप्रकारचे बंधि घा िो की सिथ भौविक सत्यस््ििी (अिािृत्त/अिािरण) उघि
के ी पावहते.

उदीताहरण
i.

विमाधारका किू ि सत्यस््ििीचा विपयास

एका अवधकाऱ्या ा उच्च रिदीताबाचा त्रास आहे आवण त्या ा िु किाच दयदीतयविकाराचा सौम्य
झटका येऊि गे ा, या िंिर त्यािे िैद्यकीय विमा करण्याचे ठरि े पण सत्यस््ििी त्यािे

सांवगि ी िाही. अिाप्रकारे विमाधारकाच्या चुकीच्या सादीतरीकरणामुळे विमाकत्याची
फसिणूक झा ी.

ii. विमाकत्याकिू ि सत्यस््ििीचा विपयास
एका व्यिीच्या दयदीतया ा भोक आहे आवण त्यािे िे प्र्िािाच्या अताि िमूदीत के े आहे .
विमाकत्याकिू ि िे ्िीकार े गे े आहे आवण प्र्िािका ा हे सांवगि े गे े िाही की सध्या
असणाऱ्या रोगांसाठी वकमाि 4 िषांसाठी विमा आ्िावसि करिा येि िाही.
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c) भौविक सत्यस््ििी
भौविक सत्यस््ििी म्हणते तोखीम ्िीकारािी की िाही आवण िसे करायचे असे

िर,

हप्त्याचा दीतर आवण अटी ि स््ििी काय असाव्याि या संबंधीच्या विमा अंि ेखकाच्या
अंदीतातािर पवरणाम करू िके

अिी सत्यस््ििी.

दीतिि े ी सत्यस््ििी भौविक सत्यस््ििी होिी की िाही हे प्रत्येक व्यिीच्या

पवरस््ििीिर ठरिे आवण िेिटी कायद्याच्या न्शयाया याि त्याचा विणथय के ा तािो.
विमाधारकािे तोखमीिर पवरणाम करिे अिी सत्यस््ििी उघि के ीच पावहते.

आिा आपण एखाद्यािे विमा करिािा कोणत्या प्रकारच्या सत्यस््ििी उघि केल्याच
पावहतेि िे पाहू :
i.

अिा सत्यस््ििी ज्यांिा विविटट तोखमींिा िेहेमीपेक्षा अवधकिेळा सामोरे तािे

ागिे .

उदीताहरणािथ, समुद्रािूि िाहू ि िेण्याच्या मा ाचे धोकादीतायक ्िरूप; रोगाचा तु िा
इविहास.

ii. भूिकाळाि विविध विमाकत्यांकिू ि घेि ेल्या पॉव सींचे अस््ित्ि आवण त्यांची सद्यस््ििी
iii. विम्यासाठीच्या अताि ककिा प्र्िाि अताि अस े े सिथ प्र्ि हे भौविक असिाि, कारण

िे विम्याच्या विषयि्िू आवण त्याचे तोखमी ा सामोरे ताणे या विविध पै ुंिी संबंवधि
असिाि. त्यांची उत्तरे पूणप
थ णे सत्य आवण सिथ बातूंिी पवरपूणथ अस ी पावहतेि.
भौविक सत्यस््ििीची उदीताहरणे खा ी प्रमाणे आहे ि:

उदीताहरण
i.

आगीचा विमा
 इमारिीची संरचिा

 तागेचा िापर (उदीता. ऑवफस, घर, दीतु काि, गोदीताम, उत्पादीति सुविधा, इत्यादीती)

 साठि ेल्या/उत्पावदीति के ल्
े या मा ाचे ्िरूप, उदीता. वबिधोक, धोकादीतायक, अवि
धोकादीतायक इत्यादीती.
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ii. समुद्री विमा

 पॅककग ची पद्धि उदीता., एका गिी वपििीि आहे की दीतु हेरी गिी वपििीि भर े आहे ,
ििीि वपम्पांमध्ये आहे की तुन्शया वपम्पांमध्ये भर े े आहे , इत्यादीती.

 मा ाचे ्िरूप (उदीता. यंत्रे ििीि आहे ि की तु िी आहे ि)
iii. मोटारचा विमा
 इंवतिची क्युवबक क्षमिा (खासगी कार)
 उत्पादीति िषथ

 ट्रकची िहि क्षमिा (टिेत)

 िाहि कोणत्या उद्देिासाठी िापर े ताि आहे

 िाहि कोणत्या भौगोव क क्षेत्राि िापर े ताि आहे
iv. व्यविगि अपघाि विमा
 व्यिसायाचे िक्की ्िरूप
 िय

 उं ची आवण िति

 िारीवरक अपंगत्ि इत्यादीती
v. िैद्यकीय विमा
 काही ि्त्रवक्रया झाल्या आहे ि का

 मधुमेह ककिा उच्च रिदीताब यांचा त्रास आहे का
vi. साधारण विमा
 पूिीच्या विमाकत्यांिी विमा प्र्िाि िाकार ा होिा ककिा अवधक हप्िा आकार ा होिा
ककिा पॉव सी रद्द के ी ककिा पुििाविकरण करण्यास िकार वदीत ा या संबंधीची
ि्िुस््ििी.

 प्र्िािका द्वारे सोस े े आधीचे िु कसाि.
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महत्िाचे
अिा सत्यस््ििी ज्या उघि केल्या िाही िरी चा िे [विमाकत्यािे विचारल्यावििाय]
त्याच बरोबर असे गृहीि धर े आहे की अंि ेखकाकिू ि मुद्दामहू ि विचारणा झाल्यावििाय,
प्र्िािकािे खा ी
i.

सत्यस््ििी उघि करण्याचे बंधि िाही:

एखादीती तोखीम कमीं करण्यासाठी के ेल्या उपाययोतिा
उदीताहरण: अस्ग्ििामकाची व्यि्िा.

ii. विमाधारका ा मावहि िस ल्
े या गोटटी

उदीताहरण: एखाद्या व्यिी ा उच्च रिदीताबाचा त्रास आहे पण हे त्या ा पॉव सी घेिािा
मावहि िसे

येणार िाही.

िर या सत्यस््ििी

पिूि ठे िि
ू ठे िण्याचा त्याच्यािर आरोप करिा

iii. प्रत्येक बारीक सत्यस््ििी उघि करण्याची आि्यकिा िसिे, ज्या सत्यस््ििी योग्य
काळती घेि ी िर िोधिा येऊ िकिाि. या संबध
ं ाि अवधक मावहिी हिी असे
अंि ेखकािी सतगपणे प्र्ि विचार े पावहतेि.

िर

iv. कायद्याच्या बाबी: प्रत्येका ा दीते िाच्या कायद्याची मावहिी असाय ा हिी.
उदीताहरण: ्फोटके साठिण्यासंबंधी िगरपाव केचे वियम
v. ज्या मावहिी संबंधी विमाकत्या ा वििेष ्िार्य िाही [ककिा अवधक मावहिी ची
गरत सोिू ि वदीत ी आहे ]. विमाकिा िंिर असे म्हणूि विमा हक्काची तबाबदीतारी
िाकारू िकि िाही की उत्तरे अपूणथ होिी.

vi. िोध घेिा येई

अिा सत्यस््ििी: तसे पॉव सी घेण्यापूिी विमाकत्याच्या ििीिे

िैद्यकीय िपासणी करिािा िैद्यकीय िपासकिा रिदीताबाची मोतणी करिो.

d) साधारण विम्यामधी
साधारण विम्यामध्ये, बदीत

(मावहिी) प्रकटिाचे किथव्य
सुवचि के े तािेि ककिा िाही या संबंधी कराराि अटी

घाि ेल्या असिाि. मूळ कराराि तेव्हा तोखमीिर पवरणाम करणारे काही बदीत
तािाि, िे व्हा (मावहिी) प्रकटिाचे किथव्य करािे
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के े

ागिे . भौविक सत्यस््ििी उघि

करण्याचे किथव्य करारा ा पॉव सी ककिा कव्हर िोट दीते ण्याद्वारे समाप्ि होिे. हे किथव्य,
पॉव सीच्या दीतरम्याि तर काही बदीत

झा े िर ििीकरण करण्याच्या िेळी पुन्शहा उद्भििे .

उदीताहरण
एका घरमा कािे त्याचे घर आवण घरािी

चीत ि्िू यांचा विमा के ा आहे .

िो एका आठिड्यासाठी सुट्टीिर गे ा आहे – सत्यस््ििी मध्ये कोणिाही भौविक फरक
झा े ा िाही.

असे अस े िरीही – त्यािे त्याच्यािर अतूि एक मत ा चढि ा आवण िे िे ब्युटी पा थर सुरु
के े, यामुळे तोखमी मध्ये बरे च बदीत

होिी .

e) सिोच्च चांगु पणाचा भंग
आिा आपण अिा पवरस््ििी पाहू ज्याि सिोच्च चांगु पणाचा भंग होिो. हा भंग एकिर
एखादीती गोटट उघि ि करणे ककिा चुकीच्या अन्शियािामुळे होऊ िकिो.
i.

अ-प्रकटि
 विमाधारक साधारणिुः विमाकत्यािे कोणिीही विविटट चौकिी के ी िसल्यािे
सत्यस््ििी बाबि गप्प असिो.

 विमाकत्यािे विचार ेल्या प्र्िांिा टाळाटाळीची उत्तरे दीते णे

 अिािधािािे अ-प्रकटि [एखाद्या ा मावहिी ककिा हे िू

िसिािा] ककिा

प्र्िािका ा असे िाटिे वक िे वििके महत्िाचे िाही. अिा बाबिीि िे विटपाप

पणे घििे . तेव्हा एखादीती सत्यस््ििी हे िू पूिथक उघि के ी ताि िाही िे व्हा
त्या ा दीतिविणे असे म्हणिाि. अिा बाबिीि त्याि फसविण्याचा हे िू असिो.
ii. चुकीचे सादीतरीकरण
विम्याचा करार करीि असिािा के ेल्या विधािा ा सादीतरीकरण म्हणिाि. हे एक
सत्यस््ििीचे विस््चि विधाि ककिा वि्िासाचे, हे िूचे ककिा अपेक्षेचा विधाि असिे .
तेव्हा सत्यस््ििी असिे िे व्हा िी बहु िांि अचूक असणे अपेवक्षि असिे.
तेव्हा िी वि्िास ककिा अपेक्षा यांचेिी संबवं धि असिे, िी चांगु पणािे के ी गे ी पावहते.
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चुकीचे सादीतरीकरण दीतोि प्रकारचे असिे :
 विटपाप चुकीच्या सादीतरीकरणाचा संबंध चुकीची कोणिाही फसिणूक करण्याचा
हे िू िसिािा के े ी विधािे उदीता. ती व्यिी कधीिरी धुम्रपाि करिे िी व्यसिी

िसिे आवण िी यासंबध
ं ी प्र्िाि अताि याचा उल् ेख करि िाही कारण वि ा
असे िाटि िाही की याचा तोखीम ्िीकारण्या िर काही पवरणाम होिो.

 फसिण्यासाठी के े े चुकीचे सादीतरीकरण ही चुकीची विधािे असिाि ती
विमाकत्या ा ताणीिपूिथक फसिण्याच्या उद्देिािे ककिा सत्याचा कोणिाही माि
ि राखिा बेदीतरकारपणे के े ी असिाि उदीता. सिि धुम्रपाि करणारा
ताणीिपूिथक ही सत्यस््ििी

पििो की िो धुम्रपाि करिो.

एक विमा करार तेव्हा त्याि फसिणुकीच्या हे िूिे काही

पवि े े असिे ककिा तेव्हा

त्याि फसिण्यासाठी उघि ि के ेल्या गोटटी ककिा चुकीचे सादीतरीकरण असिे िे व्हा

साधारणिुः विरिथक होिो. सिोच्च चांगु पणाच्या भंगाच्या अन्शय बाबींमध्ये, करार
विरुपयोगी करण्यातोगा होऊ िकिो.

उदीता. कौटु ं वबक िैद्यकीय विमा पॉव सी करिािा मु ा ा काही तन्शमताि सम्या आहे
याची पा का ा ताणीि िाही. त्याि फसिण्याचा हे िू िाही.

3. विमा करण्यायोग्य ्िार्य

प्रत्येक विमा कराराचा आि्यक घटक म्हणते ‘विमा करण्यायोग्य ्िार्य’ आवण िी विमा
करण्यासाठीची पूिथ आि्यकिा माि ी तािे. आिा आपण हे पाहू की तु गार ककिा अप्रचव ि
करारापेक्षा (wager agreement) विमा िेगळा कसा आहे .
a) तु गार आवण विमा

पत्त्यांचा खेळ िोळ्यासमोर आणा, तेिे एखादीता एकिर कतकिो ककिा हरिो. माणूस
एखाद्या अविस््चि गोटटीिर पैत

ाििो त्यामुळे िे कतकणे ककिा हरणे घििे . ती व्यिी

हा खेळ खेळिे वि ा अन्शय कोणिे ही ्िार्य िसिे ककिा िी खेळ कतके
विचा खेळािी अन्शय काहीही संबंध िसिो.

या व्यविवरि

पैत मारणे, ककिा िेगकरग (wagering) कायद्याच्या कोटाि अंम ाि आणिा येि िाहीि
आवण अिाप्रकारे िे िा्ििाि आणण्यासाठीचा कोणिाही करार बेकायदीते िीर माि ा
तािो. तर कोणी पत्त्यांच्या खेळाि पणा ा
पूिथिे कवरिा कोटाि ताऊ िकि िाही.
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ाि े े घर हर ा िर, अन्शय बातू त्याच्या

आिा एक घर आवण त्या ा आग
घराचा विमा के ा असे

ागण्याचा प्रसंग िोळ्यासमोर आणा. ज्या व्यिीिे त्या

त्याची विम्याच्या विषयि्िूिी- घरािी कायदीते िीर िािे असिे .

िो त्याचा मा क असिो आवण घराचे िु कसाि ककिा हािी झा ी िर िो आर्शिक दृटट्या
िु कसाि सोसणार असिो. हा मा की हक्काचा संबंध आग

ाग ी ककिा िाही

ाग ी

िरी हा संबंध चा च
ू राहणार असिो, आवण हा संबध
ं च त्यांिा िु कसाि पोहोचिणार

असिो. िो प्रसंग, त्यािे विमा के ा ककिा िाही के ा िरीही िी घटिा [आग ककिा चोरी]
त्या ा िु कसाि पोहोचिणार असिे च.
पत्याच्या खेळाि एखादीता कतके

ककिा हरे , पण आग

िकिो िे म्हणते घरमा काचे िु कसाि.

घरमा क विमा याच्याचसाठी करिो की सोसािे
भरूि विघािे.

ागण्याचा एकच पवरणाम होऊ

ागणारे िु कसाि कुठल्यािरी मागािे

विमाधारका ा त्याच्या घरामध्ये ककिा त्याच्या पैिामध्ये ते ्िार्य असिे त्या ा विमा
करण्यायोग्य ्िार्य म्हणिाि. विमा करारािी
आवण कायद्यािे अंम बतािणी योग्य बिििे .

विमा ्िार्याचे अस््ित्ि करारा ा िैध

महत्िाचे
विमा करण्यायोग्य ्िार्याचे िीि आि्यक घटक
1. वतचा विमा करिा येऊ िकिो अिी मा मत्ता, हक्क, ्िार्य, आयुटय ककिा संभाव्य
दीते यिा अस ी पावहते.

2. अिी मा मत्ता, हक्क, ्िार्य, आयुटय ककिा संभाव्य दीते यिा या विम्याच्या विषय ि्िू
असल्या पाहीतेि.

3. विमाधारकाची विम्याच्या विषय िा्िूिी असा कायदीते िीर संबंध अस ा पावहते की िो
मा मत्ता,हक्क, ्िार्य ककिा दीते यिे पासूि मुििा याद्वारे त्या ा फायदीता झा ा पावहते.
त्याच न्शयायािे, त्याचे िु कसाि, हािी, दीतु खापि ककिा दीते यिा विमाण झाल्यामुळे त्याचे
िु कसािही झा े अस े पावहते.
\
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उदीताहरण
प्रसंग 1
श्री चंद्रिेखर हे अिा घराचे मा क आहे ि ज्याकवरिा त्यांिी बँकेकिू ि 15
िारण कतथ घेि े आहे .

त्यांिा त्या घरामध्ये विमा करण्यायोग्य ्िार्य असे

बँके ा त्या घरामध्ये विमा करण्यायोग्य ्िार्य असे
त्याच्या िेताऱ्या बाबि काय?

ाख रुपयांचे

का?

का?

प्रसंग 2
श्री श्रीवििासि यांच्या कुटु ं बाि त्यांची पत्िी, दीतोि मु े आवण िृद्ध मािा-वपिा आहे ि.
त्यांच्या प्रकृिी ठीक असण्याि त्यांिा विमा करण्यायोग्य ्िार्य असे
त्यांच्यापैकी कोणा ा रुग्णा याि भरिी करािे
ागे

का?

का?

ाग े िर त्यांिा आर्शिक िु कसाि सोसािे

त्यांच्या िेतारयांच्या मु ांबाबि काय? त्यांिा त्या मु ांमध्ये विमा करण्यायोग्य ्िार्य असे
का?

येिे विम्याची विषयि्िू आवण विमा कराराची विषयि्िू यांच्याि फरक करणे सुसंगि
होई .

विम्याची विषय ि्िू म्हणते आप े ्ििुःचे एक मूल्य अस े ी मा मत्ता वतचा विमा
के े ा आहे .

विमा कराराची विषयि्िू म्हणते त्या मा मत्तेमध्ये अस े े विमाधारकाचे आर्शिक
्िार्य. तेव्हा त्या ा विमा करण्याचा कायदीते िीर अवधकार असिो िे व्हाच त्या
मा मत्तेमध्ये विमाधारका ा ्िार्य विमाण होिे. अगदीती काटे कोर ताणीिेिूि सांगायचे

झा े िर विमा पॉव सी खऱ्या अिािे िी मा मत्ता आ्िावसि करि िाही िर
विमाधारकाचे त्या मा मत्तेमधी

आर्शिक ्िार्य आ्िावसि करिे.
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उदीताहरण
श्री चंद्रिेखर यांच्या घराचा विचार करा, त्यांिे हे घर विकि घेिािा बँकेकिू ि िारण कताद्वारे
रुपये 15

ाख घेि े आहे ि. त्यांिी तर त्यािी

िर, त्या घरािी

रुपये 12

बँकेचे ्िार्य येणे विल् क अस ेल्या िीि

ाख बँके ा परि के े असिी
ाख रुपयांसाठीच असे .

अिाप्रकारे बँके ा सुद्धा त्या घरामध्ये कताच्या विल् क अस ेल्या रक्कमे साठी विमा करण्या
योग्य आर्शिक ्िार्य असे

आवण बँक याची खात्री करूि घेई

की िी या पॉव सी मध्ये

सहविमाधारक के ी गे ी आहे .
तर कोणी ्ििुःच्या घरा ा मुद्दाम आग
हक्क िसू

ाि ी आवण पॉव सीिु सार िु कसािी पोटी विमा

के ा िर असा विमा हक्क ही िुध्दीत फसिणूक आहे आवण िी सकारण

िाकारिा येऊ िकिे.

b) विमा करण्यायोग्य ्िार्य केव्हा उपस््िि असािे
आग आवण अपघाि आवण िैद्यकीय आवण प्रिास विमा यांच्या बाबि पॉव सी घेिािा आवण
िु कसािीच्या िेळी अिा दीतोन्शही िेळेस विमा करण्यायोग्य ्िार्य (उपस््िि) अस े
पावहते.

िैद्यकीय आवण व्यविगि अपघाि विमा या बाबिीि ्ििुः त्या व्यिीवििाय, त्याचे कुटु ं ब

सुद्धा आ्िावसि के े ताऊ िकिे कारण कुटु ं बा ा अपघाि झा ा ककिा रुग्णा याि
भरिी करािे

ाग े िर त्या व्यिी ा आर्शिक िुकसाि सोसािे

ागिे . मात्र, समुद्रािी

मा ाच्या विम्याच्या बाबिीि विमा करण्यायोग्य ्िार्य केिळ िु कसािीच्या िेळेसच
आि्यक असिे .
4. तिळचे कारण
साधारण विम्या ा

ागू होणारे िेिटचे कायद्याचे ित्ि म्हणते समीपिे चे कारण.

साधारण विम्याचे करार केिळ त्याि सांरवित केिेिा आ्िावसि संकटामुळे झा ेल्या
िु कसािी साठी भरपाई दीते िाि. कोणत्याही विमा हक्काचा विचार करिािा िुकसाि ककिा
हािीचे खरे कारण विस््चि करणे ही मु भूि पायरी असिे .
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तिळचे कारण हे विम्याचे अवििय महत्िाचे ित्ि आहे आवण िुकसाि ककिा हािी प्रत्यक्षाि
किी घि ी आवण िी खरोखरच विमा आ्िावसि संकटाचा पवरणाम म्हणूि घि ी का
याच्यािी संबवं धि असिे.

या वियमािु सार, ज्यािूि िु कसािीची घटिा घि ी अिा घटिांच्या साखळीचे महत्िाचे

कारण विमाकिा िोधूि काढिो, वतच्यामुळे िु कसाि झा े अिी िी कदीतावचि िेिटची घटिा
िसे , म्हणते िी सिाि तिळची ककिा िुकसाि होण्यासाठी कारणीभूि ठर े ी
घटिा होिी.

गेचची

दीतु दीतैिािे तेव्हा काही िु कसाि होिे िे व्हा िेहेमीच या प्रसंगापयंि येऊि पोहोचणाऱ्या अिी

घटिांची साखळी असिे आवण त्यामुळे काही िेळा तिळचे कारण ठरिणे अिघि होऊि
बसिे .

उदीताहरणािथ, आगीमुळे पाण्याचा पाईप फुटू िकिो, अंविम िु कसाि पाण्याची हािी असे अस े
िरीही, आग हे त्या घटिेचं तिळचे कारण समत े ताई .

व्याख्या
तिळचे कारण (समीपिा) म्हणते असे सक्रीय आवण सक्षम कारण ज्याच्यामुळे कोणत्याही
बळाच्या िापरावििाय आवण ििीि ि ्ििंत्र ्त्रोिापासूि सवक्रयपणे सुरु होऊि अिेक
घटिांच्या साखळी ा गिी दीते िे आवण अंविम पवरणाम घिििे .
तिळच्या कारणाचे ित्ि समतूि घेण्यासाठी, खा ी

पवरस््ििीचा विचार करा:

उदीताहरण
प्रसंग 1
अतयची कार चोरी ा गे ी. दीतोि वदीतिसांििर पोव सांिा िी कार क्षवि झा ेल्या अि्िेि
सापि ी. अन्शिेषणाच्या िंिर असे समत े की चोरट्यािे िी कार एका झािािर धिकि ी
होिी. अतय िे विमा कंपिीकिे कारच्या िु कसािीसाठी विमा हक्क दीताख
कंपिीिे हा विमा हक्क िाकारूि अतय

के ा. विमा

ा धक्का वदीत ा. विमा कंपिीिे वदीत ेल्या कारण िु सार

‘चोरी’ हे िु कसािीचे कारण होिे, आवण ‘चोरी’ हे संकट अतयिे त्याच्या कार साठी घेि ेल्या

विमा पॉव सी मधूि िगळ े े होिे आवण त्यामुळे विमा कंपिी िो विमा हक्क अदीता करण्यासाठी
तबाबदीतार िाही.
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प्रसंग 2
श्री कपटो, अ्िारोहण करिािा खा ी तवमिीिर पि े आवण त्यांचा पाय मोि ा, त्यांिा
रुग्णा याि िेण्यापूिी िे तवमिीिर बराच काळ ओ सर तवमिीिर पि े े होिे . ओल्या
तवमिीिर पिल्यािे त्यांिा िाप आ ा आवण िो न्शयुमोविया मध्ये रुपांिरीि झा ा, आवण िे च
त्यांच्या मृत्यचे कारण झा .े तरी न्शयुमोविया त्यांच्या मृत्यूचे

गेचचे कारण अस े िरी खरे

म्हणते त्यांचे अपघािािे खा ी पिणे हे तिळचे कारण वदीतसूि आल्यामुळे त्यांचा विमा हक्क
व्यविगि अपघाि विम्याच्या अंिगथि ्िीकार ा गे ा.

काही िु कसाि असे असू िकिे ते विमाकत्या ा आगीचा पवरणाम सोसािे

ागिे पण िे आग

या तिळच्या कारणामुळे घि े असे म्हणिे येि िाही. प्रत्यक्षाि, याच्या पैकी काही िु कसाि
परंपरागि रीिीिे आग विमा पॉव सी अंिगथि अदीता के े तािे .
अिा प्रकारच्या िु कसािीची उदीताहरणे ही असू िकिाि–
 आग विझविण्यासाठी िापर ेल्या पाण्यामुळे झा े ी मा मत्तेची हािी

 अस्ग्ििामक दीत ा किू ि त्यांचे किथव्य बताििािा मा मत्तेची झा े ी हािी

 तळत्या इमारिीमधूि मा मत्ता सुरवक्षि वठकाणी ह ििािा मा मत्तेची झा े ी हािी

्ियं चाचणी 3
श्री कपटो घोड्यािरूि पिू ि झा ेल्या अपघािािंिर ओ सर तागेि पिू ि रावहल्याचा पवरणाम

म्हणूि त्यांिा न्शयुमोविया झा ा. न्शयुमोवियाचा पवरणाम म्हणूि श्री कपटो यांचा मृत्यू झा ा.
मृत्यूचे तिळचे कारण काय आहे ?
I.

न्शयुमोविया

II. घोिा

III. अ्िारोहण अपघाि
IV. दीतु दीतैि
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सारांि
a) विम्याच्या प्रवक्रयेचे चार घटक आहे ि (मा मत्ता, तोखीम, तोखीम संचयि, आवण विमा
कंत्राट).

b) मा मत्ता म्हणते ती काही फायदीता दीते ऊ करिे आवण मा कासाठी आर्शिक मूल्य असणारी
गोटट असिे.

c) िु कसािीची िक्यिा म्हणते तोखीम.
d) पवरस््ििी ककिा अिी पवरस््ििी ती िु कसािीची िक्यिा आवण गांभीयथ िाढििे त्या ा
धोका असे म्हणिाि.

e) एक गवणिी ित्ि ते विमा िक्य करिे त्या ा तोखीम संचयि असे म्हणिाि.
f) िैध करारामध्ये, प्र्िाि आवण ्िीकार, मोबदीत ा, कायदीते िीर पण, दीतोन्शही बातूंची क्षमिा
आवण दीतोन्शही बातूंमधी

करार हे घटक अंिभूि
थ असिाि.

g) िु कसाि भरपाई याची खात्री करिे की संभाव्य प्रसंग घिल्यास विमाधारका ा त्याच्या
िु कसािीच्या प्रमाणाि मोबदीत

वमळिो.

h) प्रवि्िापि म्हणते विम्याच्या विषय ि्िूच्या संदीतभाि विमाधारकाकिू ि विमाकत्याकिे
सिथ हक्क आवण उपाय ह्िांिवरि करणे.

i) योगदीतािाचे ित्ि हे सांगिे की तर एकच मा मत्ता दीतोि ककिा अवधक विमा कंपन्शयांकिू ि
आ्िावसि के ी गे ी असे

िर सिथ विमाकत्यांकिू ि अदीता के ा ताणारा मोबदीत ा प्रत्यक्ष

सहि के ा गे ेल्या िु कसािी पेक्षा ता्ि असू िकि िाही.

j) सिथ विमा करार सिोच्च चांगु पणा (Uberrima Fides) च्या ित्िािर आधावरि असिाि.
k) प्रत्येक विमा कराराचा महत्िाचा भाग म्हणते ‘विमा करण्यायोग्य ्िार्य’चे अस््ित्ि
आवण िी विम्यासाठी कायदीते िीर पूिथ आि्यकिा समत ी तािे .

l) विम्याचे महत्िाचे ित्ि म्हणते तिळचे कारण आवण हे ित्ि प्रत्यक्षाि िु कसाि ककिा हािी
किा प्रकारे झा ी आवण िे खरोखरच विमा आ्िावसि संकटाचा पवरणाम होिा का
याच्यािी संबवं धि असिे.
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महत्िाच्या संज्ञा
a) मा मत्ता
b) तोखीम
c) धोका

d) तोखीम संचयि

e) प्र्िाि आवण ्िीकार
f) कायदीते िीर मोबदीत ा

g) सािथमि (Consensus ad idem)
h) सिोच्च चांगु पणा

i) भौविक सत्यस््ििी

j) विमा करण्यायोग्य ्िार्य
k) प्रवि्िापि
l) योगदीताि

m) तिळचे कारण

्ियं चाचणी 1 ची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे II.
चोरीच मा

कायदीते िीरपणाच्या ित्िाचे उल् ंघि करिो आवण त्यामुळे विमा करण्यायोग्य

तोखीम बिू िकि िाही.
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे II.

तबरदीत्िी हा िैध कराराचा घटक िाही.
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे III.
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अ्िारोहण अपघािा मुळे घटिांिा गिी वमळा ी आवण त्याचा पवरणाम म्हणूि श्री कपटो यांचे
विधि झा े आवण अपघाि हे त्याचे तिळचे कारण आहे .

्ियं-परीक्षण प्र्ि
प्र्ि 1
िैविक धोका म्हणते:
I.

अप्रामावणक पणा ककिा व्यिीच्या चावरत्र्यािी

II. प्रामावणकपणा आवण व्यिीमधी
III. धार्शमक श्रद्धांची तोखीम

मुल्ये

िुटी

IV. विमा करायच्या मा मत्तेचा धोका
प्र्ि 2
तोखीम हे दीतिथििे:
I.

अज्ञािाचे भय

II. िु कसािीची िक्यिा

III. सािथतविक वठकाणी होणारी गिबि
IV. धोका
प्र्ि 3
______________ म्हणते एखाद्याची गुंििणूक विविध प्रकारच्या मा मत्तांमध्ये
विभागूि ठे िणे.
I.

संचयि

II. बहु विधांकि
III. तु गार

IV. गवििी

तोखीम
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प्र्ि 4
_____________ हे एखाद्या मा मत्तेचे उदीताहरण िाही.
I.

घर

II. सूयथप्रकाि

III. कारखािा आवण यंत्रे
IV. मोटार कार
प्र्ि 5
______________ हे एखाद्या तोखमीचे उदीताहरण िाही.
I.

अपघािामुळे कारची झा े ी हािी

II. पािसाच्या पाण्यामुळे झा े ी मा ाची हािी
III. झीतेमुळे झा े ी कारच्या टायरची हािी
IV. आगीमुळे मा मत्तेची झा े ी हािी
प्र्ि 6
भूकंप हे याचे उदीताहरण आहे :
I.

अििथकारी तोखीम

II. गवििी

तोखीम

III. अत्यल्प तोखीम

IV. अंदीतावति तोखीम
प्र्ि 7
खा ी

विधािासाठी सिाि योग्य िार्शकक तोिी विििा.

विधाि: विमा िु कसाि ककिा हािी पासूि मा मत्तेचे संरक्षण करू िकि िाही.
I.

सत्य

II. असत्य
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III. अधथसत्य

IV. सत्य असे च िाही
प्र्ि 8
__________________म्हणते सिथ हक्क आवण उपाय, यांचे विमा ि्िूच्या
संदीतभाि, विमाधारकाकिू ि विमाकत्याकिे ह्िांिरण.
I.

योगदीताि

II. प्रवि्िापि

III. कायदीते िीर धोका
IV. तोखीम संचयि
प्र्ि 9
विमाकत्यािे विचारल्यावििाय उघि करण्याची आि्यकिा िाही अिा गोटटीचे उदीताहरण
म्हणते ______________.
I.

विमाधारकाचे िय

II. अस्ग्ििामकाची उपस््ििी
III. दयदीतयविकार

IV. अन्शय विमा िपिी
प्र्ि 10
________________ हे कराराचा विविमय करि असिािा के े े चुकीचे
विधाि आहे .
I.

चुकीचे सादीतरीकरण

II. योगदीताि
III. प्र्िाि

IV. प्रविविवधत्ि
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्ियं-परीक्षण प्र्िांचे उत्तर
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे I.

िैविक धोका म्हणते अप्रामावणकपणा ककिा व्यिीच्या चावरत्र्यािी

िुटी.

उत्तर 2
योग्य पयाय आहे II.
‘तोखीम’ म्हणते िु कसािीची िक्यिा.
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे II.
बहु विधांकि म्हणते एखाद्याची गुंििणूक विविध प्रकारच्या मा मत्तांमध्ये विभागूि ठे िणे .
उत्तर 4
योग्य पयाय आहे II.

सुयाप्रकािाचे िगीकरण मा मत्ता म्हणूि के े ताऊ िकि िाही कारण अिु प ब्धिा आवण
मा की हक्क या कसोटीिर िे उिरि िाही.
उत्तर 5
योग्य पयाय आहे III.
झीतेमुळे होणारी हािी तोखीम माि ी ताऊ िकि िाही.
उत्तर 6
योग्य पयाय आहे I.
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भूकंप हे अििथकारी तोखमीचे उदीताहरण आहे .
उत्तर 7
योग्य पयाय आहे I.
विमा िु कसाि ककिा हािी पासूि मा मत्तेचे संरक्षण करू िकि िाही.
उत्तर 8
योग्य पयाय आहे II.
प्रवि्िापि म्हणते सिथ हक्क आवण उपाय यांचे, विमा ि्िू च्या संदीतभाि, विमाधारकाकिू ि
विमाकत्याकिे ह्िांिरण.
उत्तर 9
योग्य पयाय आहे II.
विमा विकि घेिािा विचारल्यावििाय अस्ग्ििामकाची उपस््ििी उघि करण्याची आि्यकिा
िाही.

उत्तर 10
योग्य पयाय आहे I.
चुकीचे सादीतरीकरण म्हणते कराराचा विविमय करिािा के े े चुकीचे विधाि.
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प्रकरण 12
दीत्िािेत ियार करणे
प्रकरणाची ओळख
विमा उद्योगाि, आपण मोठ्या संख्येिे फॉम्सथ, दीत्िािेत यांची हािाळणी करिो. हे प्रकरण
आपल्या ा विविध दीत्िािेत आवण त्यांचे विमा करारामधी

महत्ि यासंबंधी सांगिे. त्यावििाय

प्रत्येक फॉमथ चे िक्की ्िरूप, िो कसा भरायचा आवण विविटट मावहिी विचारण्याची कारणे
यासंबंधी अंिदृथ टटी दीते िे.

विकण्याची फव िे
K. प्र्िाि फॉम्सथ

L. प्र्िािाचा ्िीकार (अंि ेखि)
M. विमा हप्िा पाििी

N. कव्हर िोट्स / विम्याचे प्रमाणपत्र / पॉव सी दीत्ि
O. हमी

P. पुटटी

Q. पॉव सीत चा अन्शियािथ
R. ििीकरण सूचिा
हे प्रकरण विकल्यािंिर, िुम्ही हे करू िक ा पावहतेि:
j) प्र्िाि फॉमथ मधी

घटकांचे वििरण दीते णे.

k) विमा हप्त्याच्या पाििीचे वििरण दीते णे.

l) कव्हर िोट्स आवण विमा प्रमाणपत्र यांचे आक ि आवण वििरण.
m) विमा पॉव सी दीत्िामधी

संज्ञा आवण िब्दीतांचे वििरण.

n) पॉव सी हमीपत्र आवण पुटटीपत्र यांचा अन्शियािथ सांगणे.
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A. प्र्िाि फॉमथ
विमाकिा आवण विमा धारक यांच्यामधी

सामंत्य आवण ्पटटिा यािी या उद्देिािे विम्याचे

दीत्िािेत ियार के े तािाि. काही दीत्िािेत असे असिाि के िे पारंपावरकवरत्या विमा

व्यिसायाि िापर े तािाि. विमा प्रविविधी, तो ग्राहकाच्या सिाि तिळचा असिो, त्या ा
ग्राहका ा सामोरे तािे

ागिे आवण दीत्िांसंबध
ं ीच्या सिथ िंका दीतू र कराव्या

िे भरण्यासाठी त्या ा मदीति करािी

ागिाि आवण आवण

ागिे. विमा कंपिी ा विच्या ग्राहकासंबंधी आवण त्याच्या

विमा गरतांसब
ं ंधी त्यािे सादीतर के ेल्या दीत्िािेतांिरूि समतिे. िे विमाकत्या ा तोखमीचे
योग्य प्रकारे आक ि करण्यास मदीति करिाि.

विमा प्रविविधीिे विम्यामध्ये िापरल्या ताणाऱ्या प्रत्येक दीत्िािेताचा उद्देि आवण त्यािी
मावहिीचे औवचत्य समतूि घेि ा पावहते.
3. प्र्िाि फॉम्सथ
दीत्िािेत ियार करण्याची पवह ी पायरी म्हणते प्र्िाि फॉम्सथ, ज्यांच्या माध्यमािूि
विमाधारक मावहिी दीते िो:
 िो कोण आहे ,

 त्या ा कोणत्या प्रकारचा विमा हिा आहे ,

 त्या ा काय विमा आ्िावसि करायचे आहे याचा िपिी , आवण
 कोणत्या का ािधीसाठी करायचे आहे
िपिी

म्हणते विम्याच्या विषयि्िूचे मूल्य आवण त्याच्यािी संबद्ध सिथ भौविक सत्यस््ििी.

c) विमाकत्याद्वारे तोखमीचे मोतमाप
ii. विमा करण्यासाठी प्र्िाि दीते णाऱ्यािे, विमाकत्या द्वारे मावगि े ी तोखमीच्या
संदीतभािी

सिथ भौविक मावहिी “प्र्िाि फॉमथ” मध्ये भरायची असिे , ज्यामुळे

विमाकिा हे ठरिू िकिो:

 ्िीकारायची ककिा िाकारायची
 तोखीम ्िीकारायची असे

िर, आकारण्याचे दीतर ठरिणे आवण वदीतल्या

ताणाऱ्या विमा किचाच्या अटी आवण स््ििी
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प्र्िाि फॉमथ मध्ये विम्यासाठी अिी मावहिी असिे ती प्र्िाविि तोखीम
्िीकारण्यासाठी विमा कंपिी ा उपयुि असिे. सिोच्च चांगु पणाचे ित्ि आवण
भौविक मावहिी उघि करण्याचे किथव्य विम्यासाठीच्या प्र्िाि फॉमथ पासूि सुरु होिे.
भौविक मावहिी उघि करण्याचे किथव्य पॉव सी सुरु होण्याच्या पूिीच उद्भििे, आवण
कराराच्या समाप्िी िंिरही िे चा ू राहिे. (या ित्िाची चचा प्रकरण 2 मध्ये िपिी ाि
के ी आहे .)

उदीताहरण
तर विमाधारकािे गतर बसिणे आि्यक असे

ककिा त्यािे असे विधाि के े असे

की

त्याच्या सोन्शयाच्या दीतावगन्शयांच्या िोरूम मध्ये ्ियंचव ि गतर आहे िर िे केिळ उघि करूि

चा णार िाही िर पूणथ पॉव सी च्या का ािधीि चा ू स््ििीि ठे ि ा पावहते. विमाकत्यासाठी
गतराचे अस््ित्ि हे अिी भौविक स््ििी आहे ज्याच्या आधारािर िो प्र्िाि ्िीकारे

आवण

त्यािु सार तोखमीचे मूल्य िक्की करे .
प्र्िाि फॉम्सथ िेहेमी विमा कंपिीचे िाि,

ोगो, पत्ता आवण विम्याचा िगथ/ प्रकार/ ज्या

उत्पादीतिासाठी फॉमथ िापर ा ताणार त्याचे िाि यासह विमाकत्याकिू ि छाप ा तािो.
प्र्िाि फॉमथ मध्ये विमा कंपिीसाठी एक छाप े ी टीप दीते ण्याची पद्धि अस ी िरी
त्याबाबि कोणिाही प्रमावणि ्िरूप ककिा कृिी या संदीतभाि िाही.

उदीताहरण
अिा वटपांची उदीताहरणे आहे ि:
‘तोखमीचे मुल्यांकि करिािा भौविक सत्यस््ििी

पिणे, वदीतिाभू

करणारी मावहिी दीते णे,

अफरािफर ककिा विमाधाराकाद्वारे असहकार यामुळे तारी के ेल्या पॉव सीच्या अंिगथि
वदीत े े किच प्रभािहीि होऊ िकिे ’,

‘विमा कंपिी द्वारे प्र्िाि ्िीकार ा ताऊि आवण विम्याचा हप्िा पूणथपणे भर ा ताईपयंि
कंपिी तोखीम घेणार करणार िाही’.
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महत्िाचे
भौविक

सत्यस््ििी:

विमाकत्याद्वारे

आ्िावसि

केल्या

ताव्या

अिा

तोखमींच्या

अंि ेखिासाठी या महत्िाच्या, आि्यक आवण औवचत्यपूणथ असिाि. अन्शय िब्दीताि या

सत्यस््ििी विम्याच्या विषय िा्िूिी विगिीि असिाि ज्या विमाकात्याच्या विणथयािर खा ी
वदीतल्यािु सार पवरणाम करू िकिाि:
i.

विम्यासाठी तोखीम ्िीकारणे ककिा िाकारणे,

ii. आकारण्याि येणारा विमा हप्िा िक्की करण्याि, आवण
iii. ज्याच्या अंिगथि तोखीम आ्िावसि के ी ताई
ताई

आवण िु कसाि कसे भरूि वदीत े

हे ठरिणे यासाठी कराराि खास िरिुदीतींचा अंिभाि करणे .

प्र्िाि फॉमथ मधी

प्रकटि: विमा कंपन्शया िेहेमी प्र्िाि फॉमथ च्या िेिटी एक प्रकटि

घा िाि ज्यािर विमाकत्यािे ्िाक्षरी करायची असिे . याच्यामुळे विमाधारकािे

फॉमथ

अचूकपणे भर ा आहे , आवण त्याि वदीत ेल्या सत्यस््ििी त्या ा समतल्या आहे ि, यामुळे विमा
हक्क दीते ण्याच्या िेळी सत्यस््ििीचा चुकीचा अन्शियािथ

ािण्याच्या िािािर, मिभेदीता ा तागा

उरि िाही. विमाधारकाच्या द्वारे सिोच्च चांगु पणाचे ित्ि अिा प्रकारे अंम ाि आण े तािे.

उदीताहरण
अिा प्रकटिांची उदीताहरणे आहे ि:
‘मी/आम्ही ताहीर करिो आवण हमीपत्र दीते िो की िरी

विधािे सत्य आवण सिथ प्रकारे पूणथ

आहे ि आवण अन्शय कोणिीही अिी मावहिी िाही ती विम्याच्या अतासाठी औवचत्यपूणथ आहे
आवण आपल्या ा उघि के ी गे े ी िाही.’

‘मी/ आम्ही हे मान्शय करिो की हा प्र्िाि आवण प्रकटिे हा माझ्या /आमच्या ि (विमाकत्याचे
िाि) यांच्यामधी

कराराचा आधार असे .’

d) प्र्िाि फॉमथ मधी
ज्या िगाचा विमा असे
बदीत िे .

प्र्िांचे ्िरूप
त्यािु सार प्र्िाि फॉमथ मधी

335

प्र्िांची संख्या आवण त्यांचे ्िरूप

i.

आग विमा प्र्िाि फॉम्सथ मध्ये घरे , दीतु कािे इत्यादीती सारख्या िेहेमी िु िेिे साध्या /

प्रमाण तोखमी असिाि. मोठ्या औद्योवगक तोखमींसाठी त्या ्िीकारण्यापूिी
विमाकिा तोखमीचे विरीक्षण करूि घेिो. विविटट मावहिी वमळिण्यासाठी प्र्िाि
फॉमथ वििाय खास प्र्िाि ी िापर ी तािे .

अन्शय गोटटींबरोबरच आग विमा प्र्िाि फॉमथमध्ये खा ी
िपिी

अंिभूि
थ असिो:

मावहिी अस े ा मा मत्तेचा

 बाह्य कभिी आवण छपरांची बांधणी, मतल्यांची संख्या
 इमारिीच्या प्रत्येक भागाचा उपयोग
 धोकादीतायक मा ाची उपस््ििी
 उत्पादीतिाची प्रवक्रया

 विम्यासाठी प्र्िाविि रक्कम
 विम्याचा का ािधी, इत्यादीती

ii. मोटार विम्यासाठी, िाहिासंबंधी प्र्ि विचार े तािाि, त्याचे कायथ, बिािट आवण
िहि क्षमिा, मा काद्वारे िे कसे हािाळ े तािे आवण संबंवधि विमा इविहास.

iii. व्यविगि विम्यामध्ये तसे, व्यविगि आवण प्रिास विमा, प्र्िाि फॉमथ मध्ये

प्र्िािकाच्या प्रकृिी संबंधी, त्याची तीिििै ी, सियी, प्रकृिीची सद्य स््ििी,
िैद्यकीय इविहास, िंिपरंपरागि िैविटट्ये, विम्याचा पूिािु भि इत्यादीती.

iv. अन्शय संकीणथ विमा, याि प्र्िाि फॉम्सथ बंधिकारक असिाि आवण त्याि असे प्रकटि
असिे ते चांगु पणाचे सामान्शय किथव्य पार पाििे .

c) प्र्िािाचे घटक
x. प्र्िािकाचे पूणथ िाि
प्र्िािक वि:संवदीतग्धपणे ्ििुःची ओळख दीते ऊ िक ा पावहते. विमाकत्या ा हे समतणे
महत्िाचे आहे की त्याचा कोणाबरोबर करार होि आहे , ज्यायोगे पॉव सी चे फायदीते केिळ
विमाधाराका ाच वमळिी . अगदीती अिा काही बाबिीिही ही ओळख प्र्िावपि करणे

महत्िाचे असिे ज्याि तोखीम आ्िावसि अन्शय काही तणांचे ्िार्य असिे. (तसे
गहाणखि करणारा, बँक ककिा मृत्युच्या बाबिीि कायदीते िीर िारसदीतार) आवण त्यंिा विमा
हक्क सांगायचा असिो.
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xi. प्र्िािकाचा पत्ता आवण संपकथ िपिी
प्र्िािकाचा पत्ता आवण संपकथ िपिी
ागू आहे ि.

गोळा करण्याची कारणे िर सांवगिल्याप्रमाणेच

xii. प्र्िािकाचा पेिा, िोकरी ककिा व्यिसाय
काहीबाबािीि िैद्यकीय आवण व्यविगि अपघाि विमा यांमध्ये प्र्िािाकाचा पेिा, िोकरी
ककिा व्यिसाय यांचे बोता तोखमीिर असिो.

उदीताहरण
फा्ट-फुि उपाहारगृहाचा विव व्हरी बॉय, ज्या ा मोटारबाईक िर खूप िेगािे ग्राहकांकिे
अन्शि पोहोचिण्यासाठी िारंिार प्रिास करािा

ागिो, उपाहारगृहािी

कारकुिापेक्षा त्याची

अपघािांची िक्यिा अवधक असू िकिे.
xiii. विम्याच्या विषयि्िूचा िपिी

आवण ओळख

प्र्िािकत्यािे विम्याच्या प्र्िाविि विषयि्िूचा ्पटटपणे उल् ेख करणे गरतेचे असिे .

उदीताहरण
असे असे

िर प्र्िािकािे सांगणे गरतेचे आहे :

iii. एक खासगी कार [त्याच्या इंवति क्र., चावसस क्र, िोंदीतणी क्र. या ओळखीसह] ककिा
iv. एक वििासी घर [त्याचा पूणथ पत्ता आवण ओळखीच्या क्रमांकासह] ककिा

v. परदीते ि प्रिास [कोणाद्वारे , केव्हा, कोणत्या दीते िाि, कोणत्या उद्देिासाठी] ककिा

vi. एका व्यिीची प्रकृिी [व्यिीचे िाि, पत्ता आवण ओळख यासह] इत्यादीती व्यिीिर
आधावरि

xiv. आ्िावसि रक्कम पॉव सी अंिगथि विमाकत्याच्या दीते यिे ची मयादीता सांगिे आवण
प्र्िाि फॉमथ िर सूवचि के ी गे ी पावहते.
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उदीताहरण
मा मत्ता विम्यामध्ये, विम्याच्या विषय ि्िूची पैिािी
विम्यामध्ये, रुग्णा यािी

रक्कम प्र्िाविि असिे. िैद्यकीय

उपचारांचा खचथ, िर व्यविगि अपघाि विम्यामध्ये, अपघािाि

आयुटय गमािल्यास, अियि गमािल्यास, ककिा दृटटी गमािल्यास ठराविक रक्कम असू
िकिे .
xv. मागी

आवण सध्याचा विमा

प्र्िािकािे विमाकत्या ा मागी

विम्याचे िपिी

दीते णे आि्यक असिे. विम्याचा

इविहास ताणूि घेण्यासाठी हे असिे. काही बातारांमध्ये विमाकिे विमाधारका
विषयीची मावहिी गुप्िपणे एकमे कांिा दीते िाि.

कोणा विमाकत्यािे प्र्िािकाचा प्र्िाि िाकार ा आहे का, काही खास अटी घािल्या

आहे ि का, ििीकरणाच्या िेळी िाढीि हप्िा मावगि ा आहे का ककिा ििीकरण
करण्यास िकार वदीत ा आहे ककिा पॉव सी रद्द के ी आहे का हे सुद्धा प्र्िािकािे
सांगायचे असिे .

सध्याच्या विम्याचे िपिी

यासह अन्शय कोणाही विमाकत्यांची िािे उघि करणे गरतेचे

असिे . वििेषिुः मा मत्ता विम्यामध्ये, अिी िक्यिा असिे की विमाधारक िेगिेगळ्या
विमाकत्यांकिू ि पॉव सी घेऊ िकिो आवण तेव्हा िुकसाि होिे त्यािेळी एकापेक्षा

अवधक विमा कत्याकिू ि विमा हक्क मागू िकिो. ही मावहिी आि्यक असिे कारण
सहभागाचे ित्ि

ागू करूि विमाधारका ा िु कसाि भरपाई वदीत ी ताई

आवण एकाच

तोखमीसाठी अिेक विमा पॉव सी घे िल्यािे त्याचा िो गैरफायदीता करूि घेणार िाही.

त्यापुढे, व्यविगि अपघाि विम्यामध्ये एकाच विमाधारकाद्वारे घेि ेल्या अन्शय पीए
पॉव सीत च्या आधारे विमाकिा विमाकिचाची रक्कम (विमा आ्िावसि रक्कम)
मयावदीति करू इस्च्छिो

सराि
मागी

प्रकरणांमधी

विम्याच्या ित्िांचे संदीतभथ िोधूि आवण भरपाई, योगदीताि, सिोच्च

चांगु पणा, प्रकटि हे प्रत्यक्षपणे प्र्िाि फॉमथच्या रचिेि

ागू के े गे े आहे ि िे पहा.

मोटारविमा आवण आग विमा या प्रत्येकाचे प्र्िाि फॉमथचे िमुिे पवरविटट ए आवण बी मध्ये वदीत े
आहे ि.
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कृपया प्र्िाि फॉम्सथ काळतीपूिथक िाचा आवण त्यािी
करारािी

घटकांचे पवरणाम आवण त्यांचे विमा

औवचत्य समतूि घ्या .

xvi. िु कसािीचा अिु भि
त्यािे /वििे सोस ेल्या सिथ िु कसािीचे, मग त्याचा विमा के े ा असो ककिा िसो,
प्र्िािका ा त्यांचा िपिी

दीते ण्यास सांगण्याि येिे. याच्यामुळे विमाकत्या ा विम्याच्या

विषय ि्िूची मावहिी वमळिे आवण विमाधारकािे पूिी हे तोखीम किाप्रकारे हािाळ ी हे

समतिे. अंि ेखक अिा प्रकारच्या उत्तरांमधूि तोखीम योग्य प्रकारे समतूि घेऊ
िकिाि आवण तोखीम विरीक्षण करण्याचे ककिा अवधक मावहिी तमा करण्याचे ठरिू
िकिाि.

xvii. विमाधाराका द्वारे प्रकटि
प्र्िाि फॉमथ चा उद्देि विमाकत्यांिा भौविक मावहिी दीते णे हा असल्यािे, या फॉमथ मध्ये
विमाधारकाचे प्रकटि असिे ज्याि िो उत्तरे सत्य आवण अचूक असल्याचे सांगिो आवण हे

मान्शय करिो की हा फॉमथ विमा कराराचा आधार असे . कोणिे ही चुकीचे उत्तर,
विमाकत्या ा करार टाळण्याचा हक्क दीते िे. सिथ प्र्िाि फॉमथ मध्ये समाि असणारे भाग
म्हणते ्िाक्षरी, वदीतिांक आवण काही बाबिीि प्रविविधीची विफारस हे असिाि.
xviii.तेिे प्र्िाि फॉमथ िापर ा ताि िाही, अिािेळी विमाकिा िोंिी ककिा
िोंदीतिूि घेिो आवण िी पुढी

ेखी मावहिी

15 वदीतिसाि पििाळिो, आवण िी मावहिी कव्हर िोट

ककिा पॉव सी मध्ये अंिभूि
थ करिो. काही मावहिी िोंदीत े ी िसे , आवण ज्याि
विमाकिा सांगिो की प्र्िािकािे भौविक सत्यस््ििी दीतिि ी ककिा वदीतिाभू

करणारी

मावहिी वदीत ी ककिा किच मान्शय होण्यासाठी चुकीची मावहिी वदीत ी िर त्या संदीतभाि
पुराव्याची तबाबदीतारी विमाकत्यािर राहिे.

याचा अिथ अगदीती िोंिी वमळा े ी मावहिी सुद्धा, ती प्रविविधी ा पाठ्पुराव्याद्वारे
ठे िािी

ागिे िे िोंदीतण्याचे किथव्य विमा कंपिीचे असिे.

4. मध्य्िाची भूवमका
मध्य्िाची तबादीतारी दीतोन्शही बातूिे असिे उदीता, विमाधारक आवण विमाकिा
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क्षाि

एतंट ककिा ब्रोकर, तो विमा कंपिी आवण विमाधारक यांच्यामध्ये मध्य्ि म्हणूि काम करिो,
त्याच्यािर विमाधारकाकिू ि विमाकत्या ा वदीत ेल्या तोखमी संबध
ं ीच्या सिथ भौविक मावहिीची
खात्री करण्याची तबाबदीतारी असिे .

आयआरिीएआय विवियम हे सांगिो की मध्य्िाकिे संभाव्य ग्राहकाची तबाबदीतारी असिे .

महत्िाचे
संभाव्य ग्राहकाबाबि मध्य्िाचे किथव्य
आयआरिीएआय विवियम सांगिो की “विमाकिा ककिा त्याचा प्राविविवध ककिा अन्शय मध्य्ि
संभाव्य ग्राहका ा त्याचे प्र्िाविि किचाच्या संदीतभाि सिथ भौविक मावहिी दीते ई
संभाव्य ग्राहक त्याच्या ककिा विच्या वहिाचे सिोत्तम किच ठरिण्यास सक्षम होई .

ज्यामु ळे

तेिे संभाव्य ग्राहक विमाकिा, त्याची प्रविविधी ककिा विमा मध्य्ि यांच्यािर सल्ल्यासाठी
अि ंबूि असिो िे िे अिा व्यिीिे संभाव्य ग्राहका ा कोणिाही मोह ि धरिा सल् ा वदीत ा
पावहते.

तेिे कोणत्याही कारणािे, प्र्िाि आवण अन्शय संबवं धि कागदीत संभाव्य ग्राहकािे भर े े
िसिी

िे िे, संभाव्य ग्राहकािे प्र्िाि फॉमथ च्या िेिटी एक प्रमाणपत्र द्यािे की “फॉमथ आवण

दीत्िामधी

आिय त्या ा पूणथपणे समतािूि सांगण्याि आ ा आहे आवण त्या ा प्र्िाविि

कराराचे महत्ि पूणप
थ णे समत े आहे .”

्ियं चाचणी 1
योगदीतािाच्या ित्िाचे महत्ि काय?
I.

िे याची खात्री करिे की विमाकत्या बरोबरच विमाधारक सुद्धा विमा हक्कामध्ये काही
योगदीताि दीते िो.

II. िे याची खात्री करिे की, सिथ विमाधारक ते संचयिाचे भागीदीतार आहे ि, िे संचयिािी

सहभागीिे के ेल्या विमा हक्कामध्ये त्यांिी वदीत ेल्या हप्त्याच्या प्रमाणाि, योगदीताि दीते िाि.

III. िे याची खात्री करिे की, एकच विषय ि्िू आ्िावसि करणारे अिेक विमाकिे, एकत्र

येऊि आवण विमा हक्काच्या रकमे ि त्यांच्या विषय ि्िूच्या उद्भिाच्या प्रमाणाि योगदीताि
दीते िाि.

IV. िे याची खात्री करिे की विमाधारकाकिू ि िषथभराि समाि हप्त्यांमध्ये विमा हप्िा भर ा
तािो.

340

B. प्र्िािाचा ्िीकार (अंि े खि)
आपण हे पवह े आहे की पूणथ भर े ा प्र्िाि फॉमथ ढोबळमािािे खा ी

मावहिी दीते िो:

 विमाधारकाचे िपिी
 विषय ि्िूचे िपिी

 ते किच हिे त्याचा प्रकार

 भौविक िैविटट्यांचे सकारात्मक ि िकारात्मक िपिी

– याि प्रकार आवण

बांधकामाचा दीतता, िय, अस्ग्ििामक साधिांचा िापर, सुरवक्षििेचा प्रकार इत्यादीती.,

 विम्याचा मागी

इविहास आवण िु कसाि

यावििाय विमाकिा तोखमीचे ्िरूप आवण मूल्य
विरीक्षण-पूिथ सिेक्षण करू िकिो. प्र्िािािी

क्षाि घेऊि तोखीम ्िीकारण्या पूिी विचे

उप ब्ध मावहिी, तोखीम विरीक्षण अहिा ,

ता्िीची प्र्िाि ी आवण अन्शय दीत्िािेतांच्या आधारे विमा करिा विणथय घेिो. यािंिर
विमाकिा त्या तोखमीसाठी आकारण्याचे िुल्क ठरििो आवण विविध
हप्िा विस््चि करूि विमाधारका ा कळि ा तािो.

क्षणांच्या आधारे विमा

विमाकत्याकिू ि प्र्िाि गिीिे आवण कायथक्षमिेिे प्रवक्रया के े तािाि आवण योग्य का ािधीि
ेखी ्िरुपाि कळि े तािाि.

व्याख्या
अंि ेखि: मागथदीतिथक सूत्रांिुसार, कंपिीिे 15 वदीतिसांच्या का ािधीि प्र्िािािर प्रवक्रया

करणे आि्यक असिे . प्रविविधीिे या काळिेळेचा पाठपुरािा करणे अपेवक्षि असिे , अंिगथि
पाठपुरािा करूि आवण संभाव्य ग्राहक ककिा विमाधारका ा आि्यक िे व्हा ग्राहक सेिच
े ा भाग
म्हणूि कळिणे आि्यक असिे . प्र्िािाची िपासणी करूि त्याच्या ्िीकाराच्या संबंधी
विणथय घेण्याच्या प्रवक्रये ा अंि ेखि असे म्हणिाि.

्ियं चाचणी 2
मागथदीतिथक सूत्रांिुसार, विमा कंपिीिे विमा प्र्िाि __________प्रवक्रया करणे
अपेवक्षि असिे.
I.

7 वदीतिस

II. 15 वदीतिस
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III. 30 वदीतिस

IV. 45 वदीतिस

C. विमा हप्िा पाििी
व्याख्या
विमा हप्िा म्हणते एक मोबदीत ा ककिा रक्कम ती विमा करारांिगथि विमाधारकाकिू ि विमा
कत्या ा विम्याची विषयि्िू विमा आ्िावसि करण्यासाठी वदीत ी तािे.
3. विमा हप्त्याची रक्कम आगाऊ भरणे (विमा कायदीता क म 64 VB, 1938)

विमा कायद्यािु सार, विमा हप्िा, करार सुरु होण्याच्या िारखेपूिी आगाऊ भरायचा असिो. ही
एक अवििय महत्िाची िरिूदीत आहे , ज्यािेळी विमा हप्िा विमा कंपिी ा वमळिो, एक िैध विमा
करार पूणथ होिो आवण विमा कंपिी द्वारे तोखीम धारण के ी तािे. हा भाग भारिािी
साधारण विम्याचे खास िैविटट्य आहे .

महत्िाचे
f) विमा कायदीता क म 64 VB असे सांगिे की तोपयं ि विमा कंपिी ा विमा हप्िा आधी प्राप्ि
होि िाही ककिा अदीता करण्याची हमी वदीत े ी िसिे ककिा सांवगि ेल्या पद्धिीिे रक्कम

भरणा के ें ा िसिो असिो िोपयंि कोणिाही विमाकिा कोणिीही तोखीम ्िीकारि
िाही.

g) ज्याि विमा प्रविविधी विमा पॉव सी साठी विमाकत्याच्या ििीिे विमा हप्िा गोळा करिो
आवण अिाप्रकारे गोळा के े ा विमा हप्िा त्याचे ििथि िता ि करिा बँक ि पो्टाच्या
सुट्ट्या िगळिा 24 िासांच्या आि विमाकत्याकिे पोचििो ककिा पो्टािे पाठििो.

h) त्याच बरोबर हे सांवगि े तािे की ज्या वदीतििी विमा हप्िा रोख ककिा चेकच्या ्िरुपाि
तमा के ा तािो त्या वदीतििीपासूि तोखीम ्िीकार ी तािे .

i) ज्यािेळी विमा हप्िा पो्टाच्या मिीऑिथ रिे ककिा चेक िे पाठि ा तािो, त्यािेळी ज्या

िारखे ा मिीऑिथ र बुक के ी गे ी ककिा चेक पाठि ा गे ा त्या िारखेपासूि, तोखीम
्िीकार ी तािे .
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j) पॉव सी रद्द झाल्यास ककिा अटी आवण स््ििी यांमध्ये बदीत

झाल्यास ककिा अन्शयिा,

पॉव सीधारका ा विमा हप्त्याचा परिािा दीते य असिो, आवण िो विमाकत्याकिू ि
विमाधारका ा िेट क्रॉ्ि ऑिथ र ककिा चेक ककिा पो्टाच्या मिीऑिथ र िे पाठि ा तािो

आवण विमाकिा त्याची रीिसर पाििी विमाधारकाकिू ि घेिो आवण असा परिािा
कोणत्याही पवरस््ििीि प्रविविधीच्या खात्याि तमा के ा ताि िाही.

विमा हप्िा रक्कम दीते ण्याच्या पूिथ अटीबाबि काही अपिादीत असिाि, ते विमा वियम 58 आवण
59 मध्ये वदीत े े आहे ि.

4. विमा हप्िा भरण्याची पद्धि

महत्िाचे
विमा पॉव सी घेऊ इस्च्छणाऱ्या व्यिीकिू ि ककिा पॉव सी धारकाकिू ि विमाकत्या ा भरायचा
विमा हप्िा खा ी

पैकी कोणत्याही एका ककिा अिेक पद्धिीिे भारि येऊ िकिो:

a) रोख

b) कोणिे ही विविमय करण्यातोगे बँकेचे साधि तसे चेक्स, मागणी ड्राफ्ट, पे ऑिथ र,
भारिािी

कोणत्याही िेड्यल्
ु ि बँकेिर काढ े ा बँकसथ चेक;

c) पो्टाची मिीऑिथ र;

d) क्रेविटकािथ स ककिा िे वबटकािथ स ;
e) बँक हमी ककिा रोख तमा;
f) इंटरिेट;

g) ई-ट्रान्श्फर

h) प्र्िािक ककिा पॉव सी धारक ककिा विमाधारक यांच्या कायम्िरूपी सुचिे द्वारे बँक
ट्रान्श्फरच्या माध्यमािूि िेट तमा;

i) िेळोिेळी प्रावधकरणािे मान्शय के े ी अन्शय कोणिीही पद्धि ककिा रक्कम अदीता;
आयआरिीएआय च्या विवियमांिुसार, तर प्र्िािकािे / पॉव सी धारकािे िेट बँककग ककिा

क्रेविटकािथ .िे वबटकािथ द्वारे रक्कम अदीता करण्याचे ्िीकार े िर िे केिळ प्र्िािक

/पॉव सी धारक यांच्या िािािे अस ेल्या िेट बँककग खािे ककिा क्रेविटकािथ / िे वबटकािथ च्या
माध्यमािूिच रक्कम अदीता व्हाय ा हिी.
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्ियं चाचणी 3
विमा हप्त्याची रक्कम चेक िे वदीत ी गे ी िर, खा ी
I.

पैकी कोणिे विधाि सत्य असे ?

ज्या िारखे ा चेक पो्ट के ा गे ा त्या िारखे ा तोखीम ्िीकार ी ताई

II. ज्या िारखे ा विमा कंपिी चेक तमा करे

त्या िारखे ा तोखीम ्िीकार ी ताई

III. ज्या िारखे ा विमा कंपिी ा चेक वमळा ा त्या िारखे ा तोखीम ्िीकार ी ताई .
IV. ज्या िारखे ा प्र्िािकािे चेक तारी के ा त्या िारखे ा तोखीम ्िीकार ी ताई

D. कव्हर िोट्स / विमा प्रमाणपत्र / पॉव सी दीत्िािेत
अंि ेखि पूणथ झाल्यािंिर पॉव सी तारी करण्यासाठी काही िेळ तािो. पॉव सी ियार होि
असिािा ककिा तेव्हा विम्यासाठीची बो णी चा ू असिाि आवण िात्पुरत्या ्िरूपाचे किच पुरिणे
आि्यक असिे ककिा तेव्हा प्रत्यक्ष

ागू होणारा दीतर ठरिण्यासाठी इमारिीचे विरीक्षण सुरु असिे

िे व्हा, पॉव सी च्या अंिगथि संरक्षण ्िीकृि करण्यासाठी कव्हर िोट तारी के ी तािे. काही िेळा ,
विमाकिे कव्हर िोट ऐिती एक पत्र तारी करिाि ते िात्पुरत्या ्िरूपाचे विमा किच ्िीकृि
करिे .

कव्हर िोट विक्का मार े ी िस ी िरी त्यािी
िगािु सार विमाकत्याच्या पॉव सी मधी

िब्दीत हे ्पटट करिाि की संबवं धि विम्याच्या

िेहेमीच्या अटी आवण स््ििी यांच्यािी संबद्ध आहे .

तोखीम तर हमी पत्रािे प्रिावसि असे , िा कव्हर िोट असे सांगिे की विमा अिा
हवमपात्रािी संबद्ध आहे . कव्हर िोट खास विधािांिी सुद्धा,
मान्शय बँक विधाि, प्रकटि विधाि इत्यादीती
कव्हर िोट मध्ये खा ी

ागू असल्यास संबद्ध असिे उदीता.

गोटटी अंिभूि
थ असिी :

a) विमाधारकाचे िाि आवण पत्ता
b) विमा आ्िावसि रक्कम
c) विम्याचा का ािधी

d) आ्िावसि तोखीम

e) विमा हप्त्याचा दीतर: दीतर मावहि िसल्यास, िात्पुरिा विमा हप्िा

f) आ्िावसि तोखमीचे िणथि: उदीताहरणािथ आग विमा कव्हर िोट मध्ये इमारिीच्या
ओळखीच्या खु णा . त्याचे बांधकाम आवण िापर.

g) कव्हर िोट चा अिु क्रमांक
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h) तारी केल्याची िारीख

i) कव्हर िोट ची िैधिा साधारणपणे पंधरा वदीतिसांसाठी असिे आवण क्िवचि 60
वदीतिसांपयंि असिे

कव्हर िोट्स बहु िांिी समुद्री आवण मोटार विमा या व्यिसाय िगाि मोििाि.
1. समुद्री विम्याच्या कव्हर िोट्स
या सामान्शयिुः तेव्हा तहाताचे िाि, पॅकेतेसची संख्या (िति), ककिा िक्की मूल्य इत्यादीती
मावहिी िसिाि, िे व्हा तारी केल्या तािाि, अगदीती वियाि करिािा कव्हर िोट तारी के ी
तािे उदीता. तहातािे पाठिण्याच्या मा ािी

काही भाग वियािदीतारािे िॉक िर पाठि े ा

असिो. असे होऊ िकिे की तहाताि पुरेिी तागा िसल्यािे, ठर ेल्या तहातािे मा

ताऊ

िकि िाही. त्यामुळे, एखाद्या तहातािे पाठिण्याच्या मा ाची संख्या (िति) मावहिी होऊ
िकि िाही. अिा पवरस््ििीि, कव्हर िोट तारी करण्याची आि्यकिा
वतच्यािंिर सिथ िपिी

पॉव सी तारी के ी तािे.

ागू िकिे ,

उप ब्ध झाल्यािंिर आवण विमा कंपिी ा िो वदीतल्यािंिर वियवमि

समुद्री विमा कव्हर िोट खा ी िब्दीताि सांवगि ी ताऊ िकिे:
i.

समुद्री विमा कव्हर िोट क्रमांक

ii. तारी केल्याची िारीख
iii. विमा धरकाचे िाि
iv. या िारखेपयंि िैध

वििंिी केल्याप्रमाणे िुम्हा ा कंपिीच्या धोरणािु सार रुपये ____________पयंि
िेहेमीच्या अटींच्या अंिगथि विमा आ्िावसि के े ताि आहे .

a) विधािे: इन्श्टीट्युट कागो विधािे A, B ककिा C , इन्श्टीट्युट विधािांिुसार िॉर SRCC
तोखमी अंिभूि
थ , पण 7 वदीतिसांच्या रद्द करण्याच्या सूचिे ा संबद्ध.

b) अटी: पॉव सी तारी करण्यासाठी विपमेंट चे िपिी

विकपग दीत्िािेतांिर वदीत े तािेि.

तर प्रकटि आवण तहातािर मा चढण्यापूिी िु कसाि कोंि हािी झा ी िर येिे हे मान्शय
के े तािे की मूल्यांकिाचा आधार प्रािवमक ककमि अवधक अन्शय िुल्क ते प्रत्यक्ष
झा े आवण ज्यासाठी विमा आ्िावसि दीते य असे .
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ागू

अंिदीते िीय पवरिहिाच्या संदीतभाि पॉव सी दीते ण्यासाठी साधारणिुः सिथ सुसग
ं ि आि्यक
मावहिी उप ब्ध असिे आवण त्य्यामुळे त्यासाठी कव्हर िोट क्िवचि
असे असू िकिाि की ज्याि कव्हर िोट
िणथि अस ेल्या पॉव सी द्वारे बदीत

ी तािे.

ागिे. िरीही काही प्रसंग

ागू िकिे आवण िंिर िी मा ाचे, प्रिासाचे संपूणथ

2. मोटार विमा कव्हर िोट्स
या एका ठराविक ्िरुपाि कंपन्शयांकिू ि तारी केल्या तािाि, मोटार विमा कव्हर िोट मधी
वक्रयािी

विधाि याप्रमाणे असू िकिे :

“फॉमथ मध्ये उल् ेख के ेल्या विमाधारकािे, खा ी वदीतल्यािुसार, िणथि केल्याप्रमाणे मोटार
िाहि/िे यांचा विमा प्र्िाविि के ा असूि आवण विमा हप्िा म्हणूि रुपये...भर े आहे ि,
कंपिीच्या िेहेमीच्या ....पॉव सी च्या फॉमथमधी
के े ी आहे (खा ी वदीत ेल्या खास अटी
के े िाही ज्यामध्ये विमा रद्द होई

अटींिुसार वदीतल्याप्रमाणे तोखीम आ्िावसि

ागू करूि), कंपिीिे

ेखी सूचिा दीते ऊि किच रद्द

आवण विमा हप्त्याचा प्रमाणािी

विम्यासाठी वतिका काळ कंपिी तोखीम घेई

मोटार विमा कव्हर िोटमध्ये साधारणिुः खा ी

काही भाग अिा

वििक्या काळासाठी दीते य असे .”
िपिी

असिाि:

a) िोंदीतणी खु ण आवण क्रमांक, ककिा विमा आ्िावसि िाहिाचे िणथि / क्युवबक क्षमिा /
िहि क्षमिा / बिािट / उत्पादीतिाचे िषथ , इंवति क्रमांक, चासी क्रमांक

b) िाि आवण विमाधारकाचे िाि

c) कृिीसाठी विमा किच सुरु होण्याची िारीख आवण िेळ. िेळ ……, िारीख ……
d) विमा समाप्ि होण्याची िारीख

e) व्यिी ककिा व्यिींचे प्रकार ते हे िाहि चा िू िकिाि
f) िापराची मयादीता

g) काही असल्यास, िाढीि तोखमी
िाहि विमा कव्हर िोट मध्ये एक प्रमाणपत्र असिे ते मोटार िाहिे कायदीता 1988 च्या प्रकरणे X
आवण XI च्या िरिुदीतींिुसार तारी के े े असिे .

महत्िाचे
कव्हर िोट ची िैधिा एका िेळी पुढी

15 वदीतिसांसाठी िाढििा येऊ िकिे, कोणत्याही

पवरस््ििीि कव्हर िोट चा एकूण िैधिा का ािधी दीतोि मवहन्शयांपेक्षा अवधक असू िकि िाही.
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टीप: कव्हर िोट मधी

िब्दीत रचिा प्रत्येक विमाकत्यािुसार बदीत ू िकिे.

बहु िांिी कंपन्शयांद्वारे कव्हर िोट्स चा िापर टाळण्याि येिो. सध्याचे िंत्रज्ञाि पॉव सी दीत्ि
िाििीिे तारी करण्यासाठी चा िा दीते िे.
3. विम्याचे प्रमाणपत्र – मोटार विमा
तेिे कोठे आि्यकिा असे

िे िे विमा अस््ित्िाि असल्याचा पुरािा विमा प्रमाणपत्र दीते िे.

उदीताहरणािथ, पॉव सी वििाय, मोटार िाहि कायद्याच्या आि्यकिे प्रमाणे विम्याचे प्रमाणपत्र
तारी के े तािे . हे प्रमाणपत्र पो ीस आवण िोंदीतणी प्रावधकरणा साठी विम्याचा पुरािा दीते िे .
खासगी कारसाठी िमुिा प्रमाणपत्र म्हणूि आि्यक िैविटट्याच्या सह खा ी वदीत े आहे .
मोटार िाहि कायदीता, 1988
विम्याचे प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र क्रमांक

पॉव सी क्रमांक

1. िोंदीतणी खुण आवण क्रमांक, िोंदीतणीचे वठकाण, इंवति क्र / चावसस क्र / बिािट /
उत्पादीतिाचे िषथ.

2. बॉिी चा प्रकार / सी,सी. / प्रिासी क्षमिा / विमा हप्िा / िोंदीतणी प्रावधकारयाचे िाि,
3. भौगोव क क्षेत्र – भारि. `

4. विमा के े े प्रकट मूल्य (IDV)

5. विमाधारकाचे िाि आवण पत्ता, व्यिसाय ककिा पेिा.

6. कायद्याच्या साठी विमा किच सुरु होण्याची िारीख. ……….िारखे पासूि……….िातिा
7. विमा किच संपण्याची िारीख: .........च्या मध्यरात्री

8. िाहि चा िण्यासाठी अिु मि व्यिी ककिा व्यिींचा प्रकार.
खा ी पैकी कोणीही:
(a) विमाधारक:

(b) कोणीही व्यिी तो विमाधारकाच्या हु कुमािरूि ककिा त्याच्या परिािगीिे चा िि असे .

अिाि, चा िणाऱ्या व्यिीकिे अपघािाच्या िेळी चा ू िाहि परिािा असे

आवण असा

परिािा ठे िण्यासाठी ककिा घेण्यासाठी िो अपात्र के े ा िसे . त्यावििाय, ज्याच्याकिे चा ू
विकाऊ परिािा असे

िाहि वियम 1989 मधी

िर िो वह असे िाहि चा िू िकिो आवण अिी व्यिी केंद्रीय मोटार
वियम 3 ची गरत पूणथ करिो.

िापरासाठीच्या मयादीता

वह पॉव सी खा ी उद्देिांवििायच्या िापरासाठी किच दीते िे:
(a) भाड्यािे दीते णे ककिा बक्षीस;

(b) मा ाची िाहिूक (व्यविगि सामािावििाय)
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(c) संघवटि ियथिी,
(d) ियथि,

(e) गिी परीक्षण

(f) वि्िासाहथ िा िपासणी Trials

(g) मोटार व्यिसायािी संबवं धि कोणत्याही उद्देिासाठी.

मी/आम्ही येिे प्रमावणि करिो की हे प्रमाणपत्र ज्या पॉव सीिी विगिीि आहे िसेच हे विमा

प्रमाणपत्र मोटार िाहि कायदीता, 1988 मधी
के े.

प्रकरण X आवण प्रकरण XI च्या िरिुदीतींिु सार तारी

परीक्षण के े .....
(अवधकृि विमाकिा)
मोटार िाहि विमा प्रमाणपत्र योग्य त्या अवधकाऱ्यांच्या िपासणीसाठी िाहिामध्ये िेहेमी
बाळगणे आि्यक आहे .
4. पॉव सी दीत्ि
पॉव सी हा एक औपचावरक दीत्ि असिो तो विमा कराराचा पुरािा सदीतर करिो. हा दीत्ि
भारिीय विक्के कायदीता 1899 च्या िरिुदीतींिु सार विक्का मार े े अस े पावहते.
साधारण विमा पॉव सी मध्ये खा ी गोटटी असिाि:
a) विमा धारकांचे(ची) आवण विषयि्िू मध्ये विमा करण्यायोग्य ्िार्य असणाऱ्या
व्यिीचे(ची) िाि(िे) आवण पत्ता(त्ते);

b) विमा आ्िावसि मा मत्ता ककिा ्िार्याचे पूणथ िणथि;
c) पॉ ीसीमधी
असे

मा मत्तेचे ककिा विमा आ्िावसि ्िार्याचे ्िाि/िे आवण तेिे योग्य

िे िे त्यांचे विमा आ्िावसि मूल्य;

d) विम्याचा का ािधी;

e) विमा आ्िावसि रक्कम;

f) आ्िावसि संकटे आवण अपिादीत;
g)

ागू होणारे कोणिे ही ता्िीचे / िता होणारे ;

h) दीते य विमा हप्िा आवण तेिे विमा हप्िा िात्पुरिा असिो आवण समायोवति के ा तािो,
विमा हप्िा समायोतिाचा आधार

i) हमीपत्रे;
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j) पॉव सी अंिगथि विमा हक्क करािा

ागे

असा प्रसंग घिल्यास, विमाधारकािे

k) पॉव सी अंिगथि विमा हक्क करािा

ागे

असा प्रसंग घिल्यास, विमाधारकाचे

कराियाची कृिी;

विम्याच्या विषय ि्िू संबध
ं ाि असणारी किथव्ये आवण अिा पवरस््ििीि विमाकत्याचे
हक्क;

l) कोणत्याही खास अटी;

m) चुकीचे प्रविविवधत्ि, अफरािफर, भौविक सत्यस््ििी
असहकार या आधारािर पॉव सी रद्द करण्याची िरिूदीत;

n) विमाकत्याच्या ज्या पत्त्यािर पॉव सी संदीतभािी
o) उप ब्ध असल्यास रायिसथ चे िपिी ;
p) िक्रार वििारण यंत्रणेचे िपिी

पिणे ककिा विमाधारकाचा

सिथ संपकथ के ा तािा िो पत्ता;

आवण ओम्बड्ससमि चा पत्ता

प्रत्येक विमाकत्यािे विमाधारका ा, त्यािे पॉव सीच्या अटीिु सार विमा हक्क दीताख करण्याबाबि
पूणथ करण्याच्या गोटटीची मावहिी वदीत ी पावहते आवण त्यािे पूणथ केल्या पावहतेि अिा प्रवक्रयासंबध
ं ी
ठराविक का ािधीि मावहिी दीते ि रावह े पावहते, ज्यामुळे विमाकत्या ा विमा हक्क
िक्य होई .

िकर दीते णे

्ियं चाचणी 4
खा ी पैकी कव्हर िोट्स च्या संदीतभाि कोणिे विधाि सत्य आहे ?
I.

कव्हर िोट्स बहु िांिी आयुर्शिम्यामध्ये िापरल्या तािाि

II. कव्हर िोट्स साधारण विम्याच्या सिथ िगांमध्ये िापरल्या तािाि
III. कव्हर िोट्स बहु िांिी िैद्यकीय विम्यामध्ये िापरल्या तािाि
IV. कव्हर िोट्स बहु िांिी साधारण विम्यािी
तािाि

समुद्री आवण मोटार विमा िगासाठी िापरल्या

E. हमीपत्रे
विमा करारािी

हमीपत्रे करारांिगथि विमाकत्याची दीते यिा मयावदीति करण्यासाठी िापर ी

तािाि. विमाकिे सुयोग्य अिी हमीपत्रे िापरूि धोका कमी करिाि. हमीपत्राि विमाधारक
अिा प्रकारची किथव्ये मान्शय करिो ती एका विविटट का ािधीि पूणथ करायची असिाि, आवण
विमाकत्याची दीते यिा विमाधारकािे के ेल्या किथव्यांच्या पूिथिेिर अि ंबूि असिे. हमीपत्रे
तोखमी व्यि्िावपि करणे आवण सुधारणे यासाठी महत्िाची भूवमका बताििाि.
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हमीपत्र म्हणते पॉव सी मध्ये ्पटट रुपाि व्यि के े ी अट असिे ती कराराच्या िैधिे साठी
िब्दीतिुः अंम ाि आणािी

ागिे . हमीपत्र हे ्ििंत्र दीत्ि िसिे. िे कव्हर िोट्स आवण

पॉव सी दीत्ि या दीतोन्शहीचा भाग असिे . िी कराराची पूिथ अट असिे . विचे पा ि आवण
अंम बतािणी, मग त्याचा संबंध तोखमीिी असो ककिा िसो, काटे कोरपणे आवण िब्दीतिुः
करािी

ागिे. हमीपत्राचा भंग झाल्यास, आवण हे तरी वसद्ध झा े की िो एखाद्या

िु कासािीसाठी कारणीभूि िाही िरी, विमाकत्याच्या विणथयािु सार पॉव सी प्रभािहीि होऊ
िकिे . असे अस े िरी, प्रत्यक्षाि, हमीपत्राचा भंग केिळ िांवत्रक ्िरूपाचा आहे आवण

कोणत्याही प्रकारे िुकसािासाठी योगदीताि दीते ि िाही ककिा िे िाढिि िाही, (िु कसाि
अप्रमावणि हक्क म्हणूि हािाळ े ताऊ िकिे आवण भरपाई के ी ताऊ िकिे ) विमाकिे

त्यांच्या वरिातािुसार आवण कंपिी च्या धोरणािु सार वििेकािे विमा हक्कांिर प्रवक्रया करू
िकिाि.

1. आग विम्यािी

हमीपत्र खा ी वदीत ी आहे ि

हमी घेि ी तािे की, कोणिाही धोकादीतायक मा
इमारिीि साठि ा ताणार िाही.

पॉव सी चा ू असिािा विमा आ्िावसि

सुप्ि तोखीम: हमी घेि ी तािे की कोणिे ही उत्पादीति विमा आ्िावसि इमारिीि ओळीिे 30
वदीतिसांच्या का ािधीि चा णार िाही.

वसगारे ट वफल्टर उत्पादीति: हमी घेि ी तािे की 300C पेक्षा कमी ज्ि िकबदीतू असणारे द्रािक
इमारिीमध्ये िापर े/ साठि े ताणार िाही

2. समुद्री विम्यामध्ये, हमीपत्राची अिाप्रकारे व्याख्या के ी तािे : “अवभिचिासह हमी, असे
त्या ा म्हणिाि, ज्याद्वारे विमाधारक काही विविटट गोटट करे

ककिा करणार िाही,

ककिा काही अट पूणथ करे , ककिा ज्याि िो विविटट सत्यस््ििीच्या अस््ित्िा ा होकार
दीते ई

ककिा िाकारे

अिी हमी.”

समुद्री मा ाच्या विम्यामध्ये, अिी हमी घेि ी तािे की, मा

(उदीता.चहा) टीिचे आिरण

अस ेल्या िब्यांमध्ये भर ा ताई . समुद्री तहाताचा विमा यामध्ये हमी घेि ी तािे की
तहात विविटट विभागाि प्रिास करणार िाही, ज्यामुळे विमाकत्या ा अंदीतात येिो की त्यािे

आ्िावसि के ेल्या किचाची तोखीम वकिी प्रमाणाि आहे . तर हमीचा भंग झा ा िर
विमाकत्या ा पुढी
परिािगी असिे .

दीते यिे मधूि भंग झाल्याच्या िारखे पासूि ्ििुःची मुििा करण्याची

3. चोरीच्या विम्यामध्ये, हमी घेि ी तािे की मा मात्तेिर रखिा दीतारा माफथि चोिीस िास
क्ष ठे ि े तािे. केिळ पॉव सी मधी

तोि ेल्या हमी योग्य प्रकारे पाळल्या गेल्या िर

पॉव सी चे दीतर, अटी आवण स््ििी ििाच राहिाि.
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्ियं चाचणी 5
हमीपत्राच्या संदीतभािी
I.

खा ी पैकी कोणिे विधाि योग्य आहे ?

हमीपत्र अिी अट आहे ती पॉव सी मध्ये ि व वहिा सूवचि के ी तािे

II. हमीपत्र अिी अट असिे ती पॉव सी मध्ये ्पटट पणे उधृि के े ी असिे

III. हमीपत्र अिी अट असिे ती पॉव सी मध्ये ्पटटपणे उधृि के े ी असिे आवण
विमाधारका ा पॉव सी दीत्िाचा भाग म्हणूि िव्हे िर ्ििंत्रपणे कळि ी तािे.

IV. हमीचा भंग के ा गे ा िरीही तर त्याचा संबध
ं तोखमीिी िसे
के ा तािो

िर विमा हक्क अदीता

F. पुटटी
विमाकात्यांची अिी पद्धि असिे की एका प्रमावणि फॉमथ मध्ये पॉव सी तारी करणे; ज्याि काही
संकटे आ्िावसि करणे आवण काही िगळणे.

व्याख्या
पॉव सी मधी काही अटी आवण स््ििी पॉव सी दीते िािा दीतु रु्ि करण्याची आि्यकिा असे िर,
दीत्िामध्ये दीतु रु्त्या / बदीत करूि केल्या तािाि त्यांिा पुटटी असे म्हट े तािे .
पुटटी पॉव सी

ा तोि ी तािे आवण विचा एक भाग बििे . पॉव सी आवण पुटटी एकत्र वमळू ि

कराराचा पुरािा बििो. पॉव सी चा ू असण्याच्या काळािही काही बदीत
िोंदीतण्यासाठी पुटटी तारी केल्या ताऊ िकिाि.

/ दीतु रु्त्या

तेव्हा केंव्हा भौविक मावहिी बदीत िे, त्यािेळी विमाधारकािे विमा कंपिी ा त्याची िोंदीत
घ्याया ा सांगािे

साधारणिुः खा ी

ागिे आवण िी िोंदीत पुटटीच्या माध्यमािूि विमा कराराचा भाग बििे .
गोटटींिी संबंवधि पॉव सीसाठी पुटटी आि्यक असिे:

a) विमा आ्िावसि रक्कमे मधी अस््िरिा / बदीत

b) विक्री, गहाणखि इत्यादीती द्वारे विमा करण्यायोग्य ्िार्यामध्ये बदीत

c) िाढीि संकटे आ्िावसि करण्यासाठी विम्याचा वि्िार / पॉव सी का िधी मध्ये िाढ
d) तोखमी मध्ये बदीत , उदीता. आग विम्यामध्ये बांधकामाि बदीत , ककिा िापरि बदीत
e) अन्शय ्िािाकिे मा मत्तेचे ्िािांिरण
f) विमा रद्द करणे
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g) िाि ककिा पत्ता इत्यादीती मध्ये बदीत

िमुिा
उदीताहरणादीताख , काही पुटटींच्या मतकुराचे िमुिे खा ी वदीत े आहे ि:
रद्द करणे
विमाधारकाच्या वििंिीिु सार या पॉव सी अंिगथि के े ा विमा .........या िारखेपासूि रद्द
केल्याचे घोवषि करण्याि येि आहे . हा विमा ..........मवहन्शयांसाठी अस््ित्िाि होिा,
विमाधारका ा कोणिाही परिािा दीते य िाही.
साठा मूल्य किच िाढिणे:
"विमाधारकािे सुचिल्यािु सार या पॉव सी अंिगथि आ्िावसि साठा िाढि ा आहे आवण येिे
मान्शय करण्याि येिे की आ्िावसि रक्कम बदीत
करण्याि आ ी आहे :

करूि खा ी वदीतल्यािु सार रुपये .....

(िणथि) रुपये
(िणथि) रुपये
ज्याचा मोबदीत ा म्हणूि िाढीि हप्िा रुपये आकारण्याि आ ा आहे .
पुढी

िार्शषक हप्िा रुपये ……….

आिा एकूण विमा रुपये…….इिका आहे
अन्शय बाबिीि या पॉव सी च्या अटी, िरिुदीती आवण स््ििी यांच्यािी संबद्ध.
समुद्री पॉव सी मध्ये असंगि संकट अंिभूि
थ करण्यासाठी किचाचा वि्िार
विमाधारकाच्या वििंिी िु सार, िरी
करण्यास मान्शयिा वदीत ी आहे .

पॉव सी अंिगथि तहात फुटण्याची तोखीम अंिभूि
थ

याचा मोबदीत ा म्हणूि, विमाधारका ा िाढीि विमाहप्िा रुपये ......... आकारण्याि आ ा आहे .
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िहिाच्या पद्धिीमधी बदीत
विमाधारकािे घोवषि केल्यािु सार िरी

पॉव सी अंिगथि मा ापैकी 2 कपपे अत्तर ज्यांची ककमि

रुपये ...............असूि तहातािर चढि े े आहे ि, येिे िी तेटीसि आवण ओव्हरबोिथ या
तोखमीसाठी आ्िावसि करण्याचे मान्शय करण्याि येिे.

याचा मोबदीत ा म्हणूि, विमाधारका ा िाढीि विमाहप्िा खा ी प्रमाणे आकारण्याि येिो.
िाढीि विमाहप्िा …………… रुपये ………….

्ियं चाचणी 6
तर पॉव सी मधी काही अटी आवण स््ििी पॉव सी दीते िािा दीतु रु्ि करण्याची आि्यकिा असे
िर, त्या ______________च्या माध्यमािूि दीतु रु्त्या करूि करण्याि येिे.
I.

हमीपत्र

II. पुटटी
III. बदीत

IV. दीतु रु्त्या करणे िक्य िाही

G. पॉ ीसीचा अन्शियािथ
विम्याचे करार व वखि ्िरुपाि व्यि के े तािाि आवण विमा पॉव सी चा मतकूर विमाकत्या
द्वारे ियार के े ा असिो. या पॉव सी काही रचिेच्या ककिा अिथ

ािण्याच्या काही सुविस््चि

वियमांच्या माध्यमािूि के ा तािो, ते विविध न्शयाया यांिी प्र्िावपि के े आहे ि. रचिेचा

सिाि महत्िाचा वियम असा आहे की बातूंचे हे िू समतूि घेि े पावहतेि आवण हा हे िू पॉव सी
मध्येच िोध ा पावहते. पॉव सी संवदीतग्धपणे वदीत ी गे ी असे
विमाधारकाच्या बातूिे आवण विमाकत्याच्या विरुद्ध

पॉव सीच्या मतकुराची रचिा विमाकत्यािे के े ी असिे.
पॉव सीचे िब्दीत खा ी

ािे

िर न्शयाया य विचा अिथ

कारण साधारण ित्िािुसार

वियमांिुसार समतूि घेि े तािाि आवण त्यांचा अिथ

ाि ा तािो:

a) ्पटट अट सूवचि अटी ा अमान्शय करिे अपिादीत ज्याि असे करण्याि साित्य िसिे.
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b) प्रमावणि छाप े ी पॉव सी ककिा त्यािी

हािािे व वह े े भाग यांच्यािी

संज्ञांच्या

विरोधाभासाच्या प्रसंगी टाईप के े ा ककिा हािािे व वह े ा भाग करारािी

बातूंच्या

हे िू व्यि करिाि असे माि े तािे , आवण त्यांचा अिथ मूळ छाप ेल्या िब्दीतांच्या अिा ा
अमान्शय करे .
c) तर एखादीती पुटटी कराराच्या बाकीच्या भागािी विसंगि असे
ताई

पुटटीचा अिथ ्िीकार ा

कारण िो िंिर ियार झा े ा दीत्ि आहे .

d) विरक्या अक्षरािी

विधािे िेहेमीच्या छपाई मधी

िब्दीत तेिे िे साित्यपूणथ िाहीि, िे िे

दीतु थवक्ष ी तािी .
e) पॉव सी च्या समासाि छाप े ी ककिा टाईप के े ी विधािे पॉ ीसीच्या मूळ
मतकुरापेक्षा अवधक महत्िाची समत ी तािाि
f) पॉव सी ा तोि े ी ककिा वचकटि े ी विधािे, यांच्या समोर पॉव सीच्या समासािी
विधािे आवण मूळ मतकुरािी

विधािे दीतु थवक्ष ी तािाि

g) टाईप के े ा मतकूर ककिा विगिीि रबरी विक्का मार ा असल्यास छापी

मतकुर

दीतु थवक्ष ा तािो.
h) हािािे व वह े ा मतकूर टाईप के ेल्या ककिा विक्का मार ेल्या मतकुरा पेक्षा
अग्रक्रमािर माि ा तािो.

i) िेिटी, तेिे संवदीतग्धिा असिे ककिा ्पटटिा कमी असिे िे िे व्याकरण आवण
िुद्ध ेखिाचे वियम

ाि े तािाि.

महत्िाचे
1. पॉव सीची रचिा

विमा पॉव सी हा व्यापावरक कराराचा पुरािा असिो आवण न्शयाया यािे ्िीकार े े रचिेचे
आवण अिथ

ािण्याचे साधारण वियम अन्शय कराराप्रमाणेच विमा करारा ा

ागू होिाि.

रचिेचा महत्िाचा वियम असा आहे की कराराच्या बातूंचा हे िू समतूि घेि ा पावहते, हा हे िू
पॉव सी दीत्िामधुि ि त्या ा तोि ेल्या आवण कराराचा भाग बि ेल्या प्र्िाि फॉमथ, विधािे,
पुटटी, हमीपत्र इत्यादीती मधूिच िोध ा पावहते.
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2. मतकुराचा अिथ

िापर े े िब्दीत त्यांच्या िेहेमीच्या आवण प्रचव ि अिािे समत े तािाि. िब्दीतांचा अिथ
ाििािा र्त्यािरचा सामान्शय माणूस तसा अिथ

म्हणते ज्िा ा ककिा प्रत्यक्ष तळणे .

ािे

िो घेि ा पाहीते. अिाप्रकारे “आग”

दीतु सऱ्या बातू ा, ज्या िब्दीतांिा सामान्शय व्यािसावयक ककिा व्यापावरक अिथ असिो त्यांचा अिथ
त्याच अिािे घेि ा ताई

तोपयंि िाक्याचा संदीतभथ अन्शय काही सुचिि िाही. तेिे िब्दीत

त्यांच्या िैधाविक, त्यांच्या व्याख्येिुसार िापर े असिी , तसे भारिीय दीतण्ि विधािा िुसार
“चोरी”.
विमा पॉव सी मध्ये िापर े े अिेक िब्दीत मागी

कायदीते िीर विणथयांचा विषय असिो आवण

असे िरच्या न्शयाया याचे विणथय खा च्या न्शयाया या ा बंधिकारक असिाि. िांवत्रक संज्ञा
तोपयंि िसे ि करण्याबाबि काही सूवचि के े गे े िसे

िोपयंि िेहेमी त्यांच्या िांवत्रक

अिासह वदीतल्या ताव्याि.

H. ििीकरण सूचिा
बहु िांि साधारण विमा पॉव सी िार्शषक ित्िािर केल्या तािाि.
तरी विमाकत्यांिर पॉव सी विविटट िारखे ा समाप्ि होि आहे हे कळिण्याचे कोणिे ही
कायद्याचे बंधि िस े िरीही, एक सौतन्शय म्हणूि आवण विकोप व्यािसावयक पद्धि म्हणूि
विमाकिे ििीकरण सूचिा समाप्िी िारखेच्या आधीच तारी करिाि, आवण पॉव सी ििीकरण
करण्यासाठी आमंवत्रि करिाि. या सूचिेि पॉव सी चे सिथ महत्िाचे िपिी

तसे आ्िावसि

रक्कम, िार्शषक हप्िा , इत्यादीती असिाि. त्याच बरोबर विमाधारका ा अिी सूचिा दीते ण्याची
पद्धि आहे की त्यािे तोखमी मध्ये काही भौविक बदीत

झा े असिी

मोटार विमा ििीकरण सूचिेि, उदीताहरणािथ, विमाधारकाचे
अि्यकिांच्या संदीतभाि विमा आ्िावसि रक्कमे ि फेरबदीत
िाहिाचे घोवषि मूल्य)
विमाकत्याचे

िर कळिािेि.

क्ष िेध े पावहते की सद्य

करणे (उदीता, विमाकत्याच्या

क्ष या िैधाविक िरिुदीतीकिे ही िेध े पावहते की विमा हप्िा आगाऊ

भरल्यावििाय कोणिीही तोखीम ्िीकार ी ताि िाही.
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्ियं चाचणी 7
ििीकरण सूचिेच्या संदीतभाि खा ी
I.

पैकी कोणिे विधाि योग्य आहे ?

विवियमांच्या िु सार विमाकत्यांिर कायदीते िीर बंधि आहे की त्यांिी पॉव सी समाप्ि
होण्यापूिी 30 वदीतिस विमाकत्या ा ििीकरण सूचिा पाठि ी पावहते

II. विवियमांच्या िु सार विमाकत्यांिर कायदीते िीर बंधि आहे की त्यांिी पॉव सी समाप्ि
होण्यापूिी 15 वदीतिस विमाकत्या ा ििीकरण सूचिा पाठि ी पावहते

III. विवियमांच्या िु सार विमाकत्यांिर कायदीते िीर बंधि आहे की त्यांिी पॉव सी समाप्ि
होण्यापूिी 7 वदीतिस विमाकत्या ा ििीकरण सूचिा पाठि ी पावहते

IV. विवियमांच्या िुसार विमाकत्यांिर कोणिे ही कायदीते िीर बंधि िाही की त्यांिी पॉव सी
समाप्ि होण्यापूिी विमाकत्या ा ििीकरण सूचिा पाठि ी पावहते

सारांि
a) दीत्िािेत करण्याची पवह ी पायरी म्हणते प्र्िाि फॉम्सथ ज्यांच्या माध्यमािूि विमा धारक
्ििुः संबधी मावहिी दीते िो

b) भौविक मावहिी उघि करण्याचे किथव्य पॉव सी चा ू होण्यापूिी सुरु होिे आवण िे करार
संपल्यािंिरही सुरु राहिे.

c) विमा कंपन्शया साधारण पणे प्र्िाि फॉमथ च्या िेिटी प्रकटि घा िाि ज्यािर विमाकत्यािे
्िाक्षरी करायची असिे .

d) प्र्िाि फॉमथ च्या घटकांमध्ये अंिभूि
थ होिाि:
i.

प्र्िािकाचे पूणथ िाि

ii. प्र्िािकाचा पत्ता आवण संपकथ िपिी

iii. प्र्िािकाचा पेिा, िोकरी ककिा व्यिसाय

iv. विम्याच्या विषय ि्िूची ओळख आवण िपिी
v. विमा आ्िावसि रक्कम
vi. मागी

आवण सध्याचा विमा

vii. िु कसािीचा अिु भि

viii. विमाधारका द्वारे प्रकटि

e) विमा प्रविविधी, तो मध्य्ि म्हणूि काम करिो, त्याची ही तबाबदीतारी असिे की
विमाधारका द्वारे तोखमी संबंधीची सिथ भौविक मावहिी विमाकत्या ा वदीत ी ताई
खात्री करणे.
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याची

f) प्र्िाि िपासणे आवण त्याचा ्िीकार करण्यासंबध
ं ी विणथय घेणे या ा अंि ेखि असे
म्हणिाि.

g) विमा हप्िा म्हणते मोबदीत

ककिा विमाधारका द्वारे विमा करारांिगथि विम्याच्या विषय

ि्िूचा विमा करण्यासाठी विमाकत्या ा अदीता के े ी रक्कम.

h) विमा हप्त्याची रक्कम रोखीिे, बँकेचे कोणिे ही मान्शयिा प्राप्ि विविमयायोग्य साधि,
पो्ट

मिीऑिथ र, क्रेविटकािथ ककिा िे वबटकािथ , इंटरिेट, ई-ट्रान्श्फर, िेट तमा ककिा

प्रावधकरणािे िेळोिेळी मान्शय के े ी कोणिीही पद्धि.

i) कव्हर िोट म्हणते तेव्हा पॉव सी प्र ंवबि असिे ककिा तेव्हा विम्यासाठीच्या िाटाघाटी

चा ू असिाि आवण िात्पुरत्या काळासाठी विमा किच दीते णे आि्यक असिे िे व्हा कव्हर
िोट वदीत ी तािे .

j) कव्हर िोट्स बहु िांिी समुद्री आवण मोटार िाहि विमा प्रकारच्या व्यिसायाि िापरल्या
तािाि.

k) विमा प्रमाणपत्र तेिे विमा अस््ित्िाि असल्याचा पुरािा दीते णे आि्यक असिे िे िे वदीत े
तािे.

l) पॉव सी म्हणते विम्याच्या कराराचा पुरािा दीते णारा औपचावरक दीत्ि.

m) हमी म्हणते अिी अट ते ्पटटपणे पॉव सी मध्ये सांवगि े ी असिे ती कराराच्या
िैधिे साठी िब्दीतिुः पाळािी

ागिे .

n) पॉव सी दीते िािा काही अटी आवण स््ििी बदीत ण्याची आि्यकिा असे
आवण बदीत

िर दीतु रु्त्या

अस ेल्या दीत्िाच्या माध्यमािूि के े तािे त्या ा पुटटी असे म्हणिाि.

o) रचिेचा सिाि महत्िाचा वियम आहे की कराराच्या बातूंचा हे िू समतूि घेि ा पावहते
आवण हा हे िू पॉव सी मध्येच िोध े पावहते.

महत्िाच्या संज्ञा
a) पॉव सी फॉमथ

b) विमा हप्त्याचा आगाऊ भरणा
c) कव्हर िोट

d) विम्याचे प्रमाणपत्र
e) ििीकरण सूचिा
f) हमीपत्र
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्ियं चाचणीची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे III.

योगदीतािाचे ित्ि याची खात्री करिे की एकाच विषयि्िू अिे क विमाकत्यांिी आ्िावसि
केल्यास ; त्यांिी एकत्र येऊि विमा हक्का मध्ये त्यांच्या उद्भिाच्या प्रमाणाि योगदीताि द्यािे.
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे II.

मागथदीतिथक सूत्रांिुसार, विमा कंपिीिे विमा प्र्िाि 15 वदीतिसाि प्रवक्रया करािा

ागिो.

उत्तर 3
योग्य पयाय आहे I.

विमा हप्िा चेकिे भरल्यास, चेक ज्या िारखे ा पो्ट के ा गे ा त्या िारखे ा तोखीम
्िीकार ी तािे.
उत्तर 4
योग्य उत्तराचा पयाय आहे IV.

कव्हर िोट्स बहु िांिी समुद्री आवण मोटार िाहि विमा या साधारण विमा िगाि िापरल्या
तािाि.
उत्तर 5
योग्य पयाय आहे II.

हमीपत्र म्हणते एक अट असिे ती पॉव सी मध्ये ्पटटपणे सांवगि े ी असिे .
उत्तर 6
योग्य पयाय आहे II.

पॉव सी दीते िािा काही अटी आवण स््ििी मध्ये दीतु रु्िी करणे आि्यक असल्यास, पुटटीच्या
माध्यमािूि दीतु रु्त्या करूि के े तािे.
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उत्तर 7
योग्य पयाय आहे IV.

विवियमांिुसार पॉव सी च्या समाप्िी पूिी त्यांिी ििीकरण सूचिा पाठिाय ा हिी असे
विमाकत्यांिर कोणिे ही कायदीते िीर बंधि िसिे.

्ियं परीक्षण प्र्ि
प्र्ि 1
पॉव सी अंिगथि विमाकात्याची अवधकिम दीते यिा म्हणते_______असिे
I.

विमा आ्िावसि रक्कम

II. विमा हप्िा

III. िरणिा मूल्य

IV. िु कसािीची रक्कम
प्र्ि 2
कराराच्या अंिगथि विमाकात्यािे वदीत े ा मोबदीत ा ककिा अदीता के े े मूल्य म्हणते
_______________
I.

विमा हक्क रक्कम

II. िरणिा मूल्य

III. पवरपक्ििा मूल्य
IV. विमा हप्िा
प्र्ि 3
विमा कराराचा पुरािा म्हणूि तो दीत्ि दीते ण्याि येिो त्या ा ________ म्हणिाि.
I.

पॉव सी

II. कव्हर िोट
III. पुटटी

IV. विमा प्रमाणपत्र
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प्र्ि 4
मावहिी उघि करण्याचे किथव्य सुरु होिे
I.

पॉव सी चा ू होण्यापूिी

II. पॉव सी चा ू झाल्यािंिर

III. पॉव सी चा ू होण्या पूिी आवण पॉव सी चा ू असण्याच्या दीतरम्याि
IV. असे कोणिे ही किथव्य िाही
प्र्ि 5
भौविक सत्यस््ििी
I.

म्हणते पॉव सी अंिगथि आ्िावसि सिथ सावहत्याची ककमि

II. तोखीम मुल्यांकि करण्यासाठी महत्िाची िाही

III. अंि ेखकाच्या विणथयािर प्रभाि टाकिे म्हणूि महत्िाची

IV. महत्िाचे िाही कारण त्याचा अंि ेखकाच्या विणथयािर काही पवरणाम होि िाही
प्र्ि 6
आग विम्याच्या प्र्िािाि हे ताणूि घेिाि
I.

उत्पादीतिाची प्रवक्रया

II. साठि ेल्या मा ाचा िपिी
III. इमारिीचे बांधकाम
IV. िरी पैकी सिथ
प्र्ि 7
विमा हप्िा ्िीकार ा ताऊ िकि िाही
I.

रोखीि

II. चेक द्वारे

III. प्रॉवमसरी िोट द्वारे
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IV. क्रेविटकािथ द्वारे
प्र्ि 8
मोटार विमा प्रमाणपत्र
I.

बंधिकारक िाही

II. ्ििुः बरोबर कायम बाळग े पावहते
III. कार मध्ये िेहेमी ठे ि े पावहते
IV. बँक

ॉकर मध्ये ठे ि े पावहते

प्र्ि 9
हमीपत्र म्हणते
I.

पॉव सी मध्ये ्पटट पणे सांवगि े ी अट

II. ज्याचे पा ि करािे असे
III. a आवण b दीतोन्शही
IV. िरी

पैकी काहीही िाही

प्र्ि 10
मोटार िाहि विम्याची ििीकरण सूचिा तारी के ी तािे
I.

पॉव सी समाप्ि होण्या पूिी विमाधारका द्वारे

II. पॉव सी समाप्ि होण्या पूिी विमाकत्या द्वारे

III. पॉव सी समाप्ि झाल्यािंिर विमाधारका होण्या पूिी
IV. पॉव सी समाप्ि झाल्यािंिर विमाकत्याद्वारे

361

्ियं-परीक्षण प्र्िांची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे I.
पॉव सी अंिगथि विमाकत्याची अवधकिम दीते यिे ची मयादीता म्हणते विमा आ्िावसि रक्कम.
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे IV.
करारांिगथि विमाधारकािे द्यायचा मोबदीत ा ककिा अदीता के े ी रक्कम म्हणते विमा हप्िा.
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे I.
विमा कराराचा पुरािा दीते णारा दीत्ि म्हणते पॉव सी.
उत्तर 4
योग्य पयाय आहे III.
मावहिी उघि करण्याचे किथव्य पॉव सी चा ू होण्या पूिीपासूि आवण पॉव सी चा ू
असण्याच्या दीतरम्याि असिे
उत्तर 5
योग्य पयाय आहे III.
भौविक सत्यस््ििी महत्िाची असिे कारण िी अंि ेखकाच्या विणथयािर प्रभाि टाकिे .
उत्तर 6
योग्य पयाय आहे IV.
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आग विमा प्र्िािाि उत्पादीतिाची प्रवक्रया, साठिल्या ताणाऱ्या पदीतािाचे िपिी
इमारिीचे बांधकाम.

आवण

उत्तर 7
योग्य पयाय आहे III
विमा हप्िा प्रॉवमसरी िोट द्वारे ्िीकार ा ताऊ िकि िाही.
उत्तर 8
योग्य पयाय आहे III.
मोटार विम्याचे प्रमाणपत्र िेहेमी कार मध्ये ठे ि े पावहते.
उत्तर 9
योग्य पयाय आहे III
हमीपत्र म्हणते पॉव सी मधी

्पटटपणे सांवगि े ी अट वतचे पा ि के े गे े पावहते.

उत्तर 10
योग्य पयाय आहे II.
मोटार िाहि विम्याच्या ििीकरणाची सूचिा पॉव सी संपण्यापूिी विमाकत्याद्वारे वदीत ी तािे.
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B. पवरविटट
पवरविटट - A
मोटार िाहि विमा प्र्िाि फॉमथ
खासगी कार / दीतु चाकी – पॅकेत पॉव सी
प्र्िािकाचे िाि

ववमाधारकाची ओळखीची खुण

संपकासाठी पत्ता
दीतू रध्ििी क्रमांक: फॅक्स

मोबाई

क्रमांक
ई-मे

िं:

पत्ता

बँक खात्याचा क्रमांक

पॅि िं:

(बचि/चा )ू
HPAl गहाणिट
आि्यक

पो ीसीचा

पॅकेत पॉव सी

प्रकार
विमा

पॉव सी

चा

का ािधी

िेळ ...... वदीतिांक :...................पासूि

पयंि

िाहिाचे िपिी
बिािट
िोंदीतणी

इंवति क्र. आवण चावसस

बिािटीचे

क्रमांक

क्र.

िषथ

आवण
मॉिे

/

बॉिीचा

क्युवबक

आसि

क्षमिा

क्षमिा

रंग

िापरण्याि
येणारे इंधि

प्रकार

ववमा

आचवालसत

वाहिाची

ओळख
िोंदीतणी प्रावधकर – िाि आवण ्िाि:
िाहिाचे मूल्य:
इ ेस्क्ट्रक/
इन्शव्हॉइस
मूल्य

इ ेक्ट्रोवि

इ ेस्क्ट्रक

क

िस ेल्या

अक्सेसरी

अक्सेसरीत

बातूचे
का थट्रे र

ए पीती
/सीएिती
कीट

एकूण
मूल्य

आयिीव्ही (IDV)

त

ववमा हक्क प्रदाि आणण ववमा हप्ता याांचा हा आधार असतो
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िाहिाचा इविहास
किचाचा

मागी

विमाकत्याचे

प्रकार

पॉव सी

िाि आवण पत्ता

क्रमांक

विमा हक्क
दीतािा िे

केल्याबद्द चा

पॉव सी

समाप्िीची
िारीख

बोिस

गेल्या 3 िषांचा

प्रिम खरे दीती ची

अिुभि

किदीतिी क्र.

विमा हक्क संबंधी

िारीख आवण

अांतलेखि घटक–मल्
ु याांकिावरील बोजा
िाहिाचा िापर :
िाहि पावकंग

चा काचे िपिी

आिंदीत

बंवदीत्ि गॅरेत

्ििुः

व्यािसावयक

खु े गॅरेत

पगारी चा क

व्यिसाय/व्यापार

कुंपणाच्या आि

िािेिाईक

र्त्याच्या

वमत्र

िापराचा उद्देि

चा िपिी

कॉपोरे ट

किे ा

िषथभराि होणारा सरासरी प्रिास

स्वीकारलेली जोखीम समजि
ू
घेण्यास ववमाकत्यााला मदत
करते

जोखीम क्षपण/ ववपरीत जोखीम जाणूि
घेण्यासाठी

सि िी आवण अवधभार:
्ियं अवधक भरणा: िुम्ही बंधिकारक पॉव सी पेक्षा अवधक
भरणा करू इस्च्छिा का
िुम्ही ऑटोमोबाई
आहाि का

असोवसअिि ऑफ इंविया चे सदीत्य

होय/िाही – होय असे

िर विस््चि रक्कम व हा

होय/िाही

होय असल्यास, कृपया भरा:

दीतु चाकी–रुपये500/700/1000/1500/3000 खासगी
1. असोवसएिि चे िाि
2. सदीत्यत्ि क्र.:

समाप्िीची िारीख:

िाहिा ा एआरएआयचे कोणिेही मान्शयिाप्राप्ि चोरी

होय/िाही होय असल्यास, AASI ििरे तारी के े े प्र्िापिेचे

िाहि अपारंपवरक ्त्रोिापासूि चा ि े तािे का

होय/िाही होय असल्यास, िपिी

द्या

िाहि दीतु हेरी इंधि कीटिर चा िे का / त्या ा फायबर

होय/िाही होय असल्यास, िपिी

द्या

रोधक उपकरण बसि े आहे का

ग् ास टाकी बसि ी आहे का

िुम्ही TPPD किचाची िैधाविक मयादीता केिळ रुपये
6000/- पयंिच ठे िू इस्च्छिा का

प्रमाणपत्र तोिा

होय/िाही

Underwriting
factors
considered for
loading and
discount as
per company
policy

आि्यक िाढीि किच
अक्सेसरीत ची चोरी (केिळ दीतु चाकींसाठी)
चा काच्या बाबिी िी

कायदीते िीर दीतेयिा

पगारी चा काची व्यविगि अपघाि विमा (PA)
बंधिकारक : मा क चा कासाठी व्यविगि अपघाि विमा
मा क चा कासाठी व्यविगि अपघाि विमा बंधिकारक आहे . कृपया िामविदीते ििाचे िपिी
(a)

िामविदीते वििाचे िाि आवण िय:

(b)

िािे

(c)

वियुिाचे िाि

द्या:

:

(िामविदीते विि अज्ञाि असल्यास)
(d)

िास्म्िदीते वििा बरोबरचे िािे :

(टीप : 1. मा क चा कासाठी बंधिकारक व्यविगि अपघाि किच, विमा आ्िावसि रक्कम दीतु चाकीसाठी रुपये 1,00,000/- आवण खासगी मोटार
साठी रुपये 2,00,000/-.
2.तेिे मा क चा कच्या िािािे िाहि चा िण्याचा परिािा असि िाही, म्हणते िाहिािर कंपिीची, भागीदीतारी फमथची ककिा कॉपोरे ट सं्िे ची
मा की असे

िर बंधिकारक व्यविगि अपघाि विमा किच मा क चा का ा वदीत े ताऊ िकि िाही.

िाि अस ेल्या व्यिींसाठी व्यविगि अपघाि विमा
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िुम्हा ा िाि वदीत ेल्या व्यिींसाठी व्यविगि विमा किच अंिभूि
थ करायचे आहे का?

(IMT-15)

िाि अस े े प्रिासी PA

िाि

वििि े े CSI (Rs.)

िामविदीते विि

िािे

1)
2)
3)
होय/िाही, होय असल्यास, िाि आवण वििि े ी विमा आ्िावसि भांिि ी रक्कम व हा:
(टीप: प्रविव्यिी अवधकिम उप ब्ध CSI, खासगी कार साठी रुपये 2
दीतु चाकींसाठी रुपये 1

ाख आहे आवण ्ियंचव ि

ाख आहे )

मागे बस ेल्या ककिा अिावमक व्यिींकरिा व्यविगि अपघाि विमा
किच

िाढीि किच
िून्शय घसारा
सौतन्शय कार

मुल्यान्किावर ज्या गोष्टीांचा पररणाम होऊ

िैद्यकीय खचथ

शकतो अशी मादहती त्यालशवाय साांश्ख्यकीच्या

व्यविगि ि्िू

दृष्टीिे महत्वाची मादहती

अन्शय िपिी
वाढीव कवच पढ
ु े चालू
िाहिाचा िापर मा कीचा तागेिच मयावदीति आहे का

होय/िाही

िाहि विदीते िी िवक ािीच्या मा कीचे आहे का

होय/िाही

कर न्व्हटे त कार म्हणूि प्रमावणि आहे का

होय/िाही

अंध ककिा अपंग व्यिीसाठी िाहि ियार के े गे े आहे का

होय/िाही, होय असल्यास, RTA च्या पुटटीचे

िाहि िाहकांच्या प्रविक्षणासाठी िापर े तािे का

होय/िाही

भौगोव क भागाचा वि्िार आि्यक आहे का

िेपा ,

िपिी

द्या

बांग ादीते ि,

पावक्िाि, आवण श्री ंका.

तत्वावर आधाररत

विमाधारकाचे प्रकटि

मी/आम्ही यावठकाणी ताहीर करिो की माझ्या/आमच्याद्वारे के ी गे े ी विधािे माझ्या/आमच्या
सत्य

असूि

मी/आम्ही

यावठकाणी

मा दीतीि,

सवोच्च चाांगुलपणा च्या

िुम्हा ा एका पािाची पॉव सी हिी आहे का? होय/िाही

वि्िासािुसार

भूिाि,

हे

मान्शय

___________________________यांच्यामधी

करिो

की

हे

प्रकटि

कराराचा आधार असे .

मावहिीिुसार आवण
मी/आम्ही

यावििाय मी/आम्ही यावठकाणी ताहीर करिो की हा प्र्िाि सदीतर केल्यािंिर के े ी कोणिीही िाढ ककिा बदीत
विमाकत्यांिा कळि ी ताई .

मी/आम्ही हे ्िीकृि करू इस्च्छिो की माझ्या िाहिा ा मागी

आवण

िाििीिे

पॉव सी च्या समाप्िी च्या िारखेिंिर आिापयंि कोणिाही

अपघाि झा े ा िाही. मी/आम्ही हे ्िीकृि करिो की मी/आम्ही विमा हप्िा येिे ___________यावदीतििी
___________पाठि ा आहे.
िरी

िाहिाच्या संदीतभाि िुमच्या द्वारे के ेल्या विम्या साठी, म ा हे मावहि आहे आवण मान्शय आहे की ______या (िेळे) पूिी

या िाहिाचे कोणिेही िुकसाि/हािी/ दीते यिा याची कोणत्याही ्िरूपािी
.

दीतेयिा िुमच्यािर राहणार िाही.

मी/आम्ही हे ताहीर करिो की िाहि उत्तम स््ििीि असूि र्त्यािर चा िण्यास चांग े आहे .
वठकाण:
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वदीतिांक:

प्र्िािकाची ्िाक्षरी

पवरविटट – B

प्र्िाि फॉमथ
(हा फॉमथ वदीत ा गे ा याचा अिथ दीतेयिा ्िीकार ी गे ी असा िव्हे)

प्रमाण आग आवण वििेष संकटे पॉव सी

या प्र्िाि फॉमथ चा ्िीकार कंपिीच्या वियम आवण विवियम यांच्यािी संबद्ध आहे . प्र्िाि ्िीकारल्यावििाय आवण विमा हप्िा
रक्कम भरल्यावििाय मा मत्ता आ्िावसि के ी ताि िाही.
प्रविविधी

-

________________________________________
___

ग्राहक कोि:

प्र्िािकाचे िपिी
1.

प्र्िािकाचे िाि

प्र्िािका ा ओळखण्यास मदीति करिो.

ववमाधारकाची ओळख
2.

प्र्िािकाचा पत्ता

संपकासाठी आवण विमा हक्काच्या बाबिीि चेक पाठिण्यासाठी पत्ता

फोि क्र :-

फॅक्स

क्र

:-

______________________
(मोबाई ):-

(ई-मे ):-

_____________________


आि्यक
िेिे खुण करा

सिथ प्र्िांिा पूणथपणे उत्तरे द्या. काही वठकाणी तागा कमी पिल्यास पवरविटट म्हणूि मावहिी तोिा:
प्रस्तावकाचा व्यवसाय

तोखीम समतािूि घेणे
मूल्याांकिासाठी व्यवसायाचे तपशील

3. आ्िावसि के ी ताणारी
4. ज्यांच्या िािे पॉव सी तारी के ी
तािी (ज्यांचे विमा करण्यायोग्य ्िार्य
आहे अिा सिथ बातूंचे यादीती, आर्शिक
सं्िांसह)

5. अंिर्शिवहि तोखीम

आचवालसत

स्थाि
(वपि कोि सह पूणथ पो्टाचा पत्ता)
6. विम्याचा का ािधी

करण्याचे
जोखीम ओळखणे
पासूि

पयंि
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7. िुम्हा ा ही संकटे मूळ किचामधूि

ववमाधारकाचा आवचयक कवचासांबध
ां ी सावध तिणाय

हटिायचे आहि का
a. िादीतळ,

पूर,

झंझािाि,

चक्रीिाि संकटांचा समूह

प्र य

b. दीतं ग , संप, िैरभाििेिे के े ी
हािी

c. आिंकिादीत किच वि्िार

(RSMD ची वििि के ी असिा

होय

िाही

होय

िाही

होय

िाही

याची वििि करिा येिे)
पवरविटट – B

ही रक्कम EQ सांकटाांसाठी आचवालसत
आहे

8. िुम्ही इमारिी बरोबर पाया आवण चौिरा

होय

िाही

काही िाढीि किचे

होय

िाही

आ्िावसि करू इस्च्छिा का?
a. आर्शकटे क्ट्स,

सिेक्षक

आवण

सल् ागार इंवतवियर िुल्क (विमा
हक्काच्या 3% पेक्षा अवधक रक्कम)

b. रािारोिा हटिणे (विमा हक्काच्या

Sl =

ववमाधारकाचा वाढीवकवचाां सांबध
ां ी सावध तिणाय
होय

िाही

होय

िाही

मूळ

होय

िाही

विमा

होय

िाही

d. तंग ाची आग

होय

िाही

Sl =

e. विमाधारकाचे िाहि, फोकथ व फ्ट्स

होय

िाही

Sl =

होय

िाही

1% पेकाि अवधक रक्कम)

c. कॉल्ि ्टोरे त मध्ये मा ाची खराबी
i.

िीत

वििरणामध्ये

्त्रोिांमध्ये

विमा

आ्िावसि

संकटामुळे अिचणी
ii.

विमा

धारकाच्या

आ्िावसि

तागेमध्ये

संकटाच्या

कृिीमुळे

कॉल्ि ्टोरे त मवििरी च्या हािीमुळे

Sl =
Sl =
Sl =

Sl =

िापमािाि िाढ

आवण ित्सम आवण त्यािूि पि ेल्या
ि्िू यांच्या आघािामुळे झा े ी हािी,

f. अचािक आग
g. िादीत, बदीत

ककिा वि्िार याचा विमा

होय

केवळ

करण्यास िगळणे

h. भूकंप (आग आवण धक्का)
i.
j.

िाया गे ेल्या सावहत्याची किच
गळिी आवण दीतूवषिी करण किच

िाही

Sl =
Sl =

ववमाधा

होय

रकाच्या

िाही

याच्या

िाही

शी

िाही

व्यवसा

होय

स्वरूपा

होय

सांबधां धत
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Sl =
Sl =
Sl =

k. िात्पुरिे ्टॉक ह िणे
l.

भाड्याचे िुकसाि.

m. भािे आवण पयायी वििासासाठी िाढीि
खचथ

n. सुरुिािीचे खचथ

होय

िाही

होय

िाही

होय

िाही

होय

िाही

होय

o. वििळ े े सावहत्य हािी
9.

िुम्ही िीच मा मत्ता अन्शय कोणत्याही विमा

10. अन्शय

कोणत्या

कंपिीद्वारे

द्या )

विमा

Sl =

Sl =
िाही

Sl =

तपशील

किच

अांतलेखकाला जोखमीच्या गुणवत्ते सांबांधी अांतदृाष्टी

िाकारण्याि आ े होिे का ककिा काही वििेष
अवि घा ण्याि आ े होिे का (िसे असल्यास
िपिी

Sl =

योगदािाचे तत्व लागू करण्यासाठी आवचयक

कंपिीकिे ििाच किचासाठी आ्िावसि के ी
आहे का (िसे असल्यास िपिी

Sl =

दे णे

द्या)

(िुकसाि अिुभिाचा िपिी )
11. मागी

मवहन्शयासाठी विमा हप्िा / विमा हक्क

वमळाल्याचा मागी

विमा हप्िा

मवहन्शयाचा िपिी , पॉव सी

विमा हक्क

का ािधी संपण्याचा मवहिा िगळिा

जोखीम मुल्याांकि करतािा ववमा हक्क अिभ
ु व हा महत्वाचा घटक असतो

्िािािर आ्िावसि करण्याच्या तोखमींचा प्रकार कोणिा?
प्रस्तावकाच्या व्यवसायासांबध
ां ी तपशील
12. विमाधारकाची मा मत्ता आहे :
a.

वििास, काया ये, दीतु कािे, हॉटे े

b.

औद्योवगक/उत्पादीतिािी

c.

औद्योवगक/ उत्पादीतिाच्या बाहे री

d.

औद्योवगक / उत्पादीतिाच्या बाहे री

e.

औद्योवगक / उत्पादीतिाच्या बाहे र अस ेल्या सुविधा

f.

वििास, काया ये, दीतु कािे, हॉटे े इत्यादीती.

तोखमी

धारक/

13. तर दीतु काि म्हणूि िापर े ताि असे
पैकी कोणिा मा

साठिणुकीच्या तोखमी
तोखमी टाक्या/ गॅस

जोखमीचे दठकाण हे त्याचा दर
ठरवण्याचा आधार असतो

िर, कृपया खा ी वदीत ेल्या यादीती

त्याि हािाळ ा तािो हे ताहीर करा.

होय असल्यास, अिा मा ाचे मूल्य एकूण साठ्याच्या 5% पेक्षा अवधक
होिे का:
1. सेल्यु ोईि मा , 2. िारळाच्या िें ड्या, 3.फटके आवण िोभेची दीतारू,
4. कोणत्याही प्रकारचे ्फोटक, 5. गििाचे भारे , 6. िि्पिीतन्शय धागे ,
7. ज्यूट, 8. कािे पेट्या, 9. वमवि ेटेि स््परीट, 10. िायट्रो-सेल्यु ोत,
11. िे े/ इिर /औद्योवगक द्रािक आवण अन्शय ज्ि ििी

द्रव्ये ज्यांचा

ज्ि िकबदीतू 32 विग्री सेल्सी. पेक्षा कमीं आहे (बंवदीत्ि कप चाचणी), 12.
ज्ि ििी

पदीतािथ अस े ा पेंट ज्यांचा ज्ि िकबदीतू 32 विग्री सेल्सी. पेक्षा
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Nature of risks to decide
the basic rate and
coverage’s

कमीं आहे (बंवदीत्ि कप चाचणी), सी

के े े िबे ि ड्रम िगळिा. 13.

िार्शििे स ज्यांचा ज्ि िकबदीतू 32 विग्री सेल्सी. पेक्षा कमीं आहे (बंवदीत्ि
कप चाचणी), सी

के े े िबे ि ड्रम िगळिा. 14. तंिुिािक द्रि आवण

द्रि कीटक िािक, सी

प्रकारचे िि्पिीतन्शय धागे

के े े िबे ि ड्रम िगळिा. 15. कोणत्याही

14.गोदीताम / गोिाऊि म्हणूि िापर े असल्यास (कारखान्शयाच्या बाहे र
अस े े) कृपया साठि ेल्या मा ाची यादीती द्या
15.प्र्िाविि तागा तर औद्योवगक उत्पादीति एकक म्हणूि िापर े ताि
असल्यास, उत्पावदीति केल्या ताणाऱ्या उत्पादीतिांचे िपिी
विविध सुविधा आहे ि अिा ब् ॉक योतिे चे िपिी

सांगा (ज्याि

तोिािेि)

16. औद्योवगक उत्पादीति एकक म्हणूि िापर े ताि असल्यास, िे चा ू
स््ििीि आहे की बंदीत िे कृपया व हा?

17. ्िावपि के े ी अस्ग्ििमि साधिे
कृपया खा ी

तागेि खुण करा:

पोटे ब

a. विविध ब् ॉक्स यादीती करा आवण पोटे ब

अस्ग्ििामक

िक
ु साि कमी

ट्रे र पंप्स

अस्ग्ििामाकांचे प्रकार दीतिथिा

करण्याचे उपाय.

फायर इंवति

त्यामुळे, सवलत

हायड्रंट यंत्रणा

प्रत्येक ब्लॉक ला परु वलेले सांरक्षण

न््प्रक र यंत्रणा

ददली जाऊ शकते

पक्की पाणी फिारण्याची यंत्रणा

तोखीम िैविटट्ये अवधक चांगल्याप्रकारे ताणूि
घे ण्यासाठी

b. साधिान्शसाठीचे िार्शषक दीते खभा

होय

करार

िाही

अस््ित्िाि आहे ककिा िाही िे दीतिथिा

18. (इमारि/मवििरी/ फर्शिचर वफक््चर आवण
वफकटग)

ववम्पयासाठी प्रस्ताववत आधार
ज्याच्या आधारावर

a. बातारमूल्य आधार

होय

आचवालसत रक्कम

िाही

िक्की केली जाईल
आणण ववमा हक्क
हाताळले जातील अशा

b. पुि्िापि मूल्य आधार
c. अवधक िीव्रिा हिी आहे का

होय

प्रकारचा आधार बिेल

होय

िाही

िाही

19. बाधकाम िपिी
a. कृपया िापर े े सावहत्य व हा
i.

कभिी

ii.

तमीि

iii.

छि

b. इमारिीची उं ची

c. Age of Building
टीप: ज्या इमारिीच्या कभिी आवण/ककिा छि

अांतलेखि
मीटर______________
____________
5 िषांपेक्षा कमी
15 िे 25 िषे

मत े
5 िे 15 िषे

25 िषांपेक्षा अवधक

ाकिी फळ्यांचे / िाळ ेल्या पािांचे / ककिा गििाचे / कोणत्याही प्रकारच्या

िाळ ेल्या गििाचे/ बांबच
ू े / प् ास््टक कापि / िांबर / कॅिव्हास / टाप्युथ ीिचे असिे त्यांिा ‘कच्चे’ बांधकाम असे
म्हणिाि.
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20. इमारिीिुसार मुल्ये (कृपया कच्चे बांधकाम सुद्धा या यादीतीि टाका. अिा इमारिीच्या समोर त्याची रुपयांमधी
्ििंत्रपणे टाका)
ब् ॉक चे

इमार

िणथि

िीचे
िय

(िषे)

उं ची

(मीटर
)

बांधकाम

कच्चे / पक्के

ककमि

विमा आ्िावसि रक्कम रुपये
चौिायास
ह इमारि

रुपये Rs.

मवििरी

एफ अँि

Rs.

ऑवफस

प्रवक्रयेिी

साधिे Rs.

साठा**

अक्सेसरीत

एफ ,

आवण अन्शय

साठा

आवण

विमा

आ्िावसि
करण्याची

रक्कम Rs.

Rs.
प्रत्येक ब्लॉक च्या तपलशलामुळे लागू असल्यास बदलणारे मुल्याांकि दे ऊ शकेल
एकूण
टीप : ** असे साठे दीतिथििाि ते साधारण आधारािर आ्िावसि के े तािाि आवण खा ी
यामध्ये येि िाहीि.

माव का क्र. A, B,C आवण D

21. केिळ साठ्यांसाठी वििेष किच
कृपया खा ी
A.

चौकोिाि खुण करा आवण प्रत्याकासाठी वकिी रक्कम विमा आ्िावसि करायची िे व हा

फ् ोटर आधार:

विविध वठकाणी असणारे साठे (प्रवक्रया ब् ॉक्स/ गोदीतामे / गोिाऊि आवण/ककिा उगद्यािर अस े े इत्यादीती) फ् ोटर आधारािर
एका विमा रक्कमे अंिगथि आ्िावसि के े ताऊ िकिाि.

रक्कम रुपये

वठकाणे (पो्टाचा पत्ता वपि कोि सह )

B.

प्रकटि आधारािर

ज्या साठ्यांची ककम्मि खी-िर होि असिे िे (मावसक) प्रकटिाच्या आधारािर आ्िावसि के े ताऊ िकिाि.
्िािे (पो्टाचा पत्ता वपि कोि सह)

रक्कम रुपये
तिवडलेल्या कवचािस
ु ार प्रस्तावाकावर काही कताव्ये येऊि
पडतात. ववमा हक्क प्रदािाचा आधार

टीप:

वकमाि आ्िावसि रक्कम रुपये 1 कोटी, आवण पॉव सी छोट्या का ािधीसाठी तारी के ी ताि िाही. प्रवक्रयेमधी
सायकिग मधी
C.

साठे विमा आ्िावसि के े ताि िाहीि.

फ् ोटर प्रकटि आधारािर:

ज्या साठ्यांची ककमि खा ी-िर होि असिे आवण िे विविध वठकाणी साठि े े असिी
फ् ोटर प्रकटि आधारािर आ्िावसि के े ताऊ िकिाि.
वठकाणे (पो्टाचा पत्ता वपि कोि सह)

टीप:
1.

2.
D.

आवण रे ल्िे

वकमाि आ्िावसि रक्कम रुपये 2 कोटी
प्रक्रीयेमधी

साठे आवण रे ल्िे सायकिग मधी

आ्िावसि के े ताऊ िकि िाहीि.

िर एक रक्कमे अंिगथि (मावसक)
रक्कम रुपये

साठे

उगद्यािर साठि े े साठे (फक्टरी कुंपणाच्या बाहे र अस े े)

उघड्यािर साठि ेल्या साठ्यांचे िपिी :
वठकाणे (पो्टाचा पत्ता वपिकोि सह)

रक्कम रुपये
ववशेष हमी पत्रे लागू होतील
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E.

टँ क फामथ आवण गॅस धारक (फॅक्टरी कुंपणाच्या बाहे र
अस े े)

उघड्यािर साठि ेल्या साठ्यांची यादीती
वठकाणे (पो्टाचा पत्ता वपिकोि सह)

रक्कम रुपये
जोखीम आचवालसत करणे आणण योग्य प्रकारे मल्
ु याांकि करणे

्ियं ितािटी साठी िुम्ही सि ि घेऊ इस्च्छिा का
तर उत्तर होय असे

िर, ितािट रकमेची वििि करा

होय

रुपये
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िाही

द्वारे प्रकटि
सवोच्च चाांगुलपणाचे तत्व

मी/आम्ही यावठकाणी ताहीर करिो की या प्र्िाि फॉमथ मध्ये के े ी विधािे माझ्या मावहिी िु सार आवण
वि्िासािु सार सत्य आहे ि आवण मी/आम्ही यावठकाणी मान्शय करिो की हे प्रकटि मी/आम्ही आवण
_____________यांच्यािी

कराराचा आधार असे .

हा फॉमथ सादीतर केल्यािंिर प्र्िाविि तोखमीमध्ये काही िाढ ककिा बदीत
िाििीिे कळि े तािी .

असल्यास िे विमाकत्यांिा

वदीतिांक :
वठकाण :
प्र्िािाकाची ्िाक्षरी आवण कंपिीचे सी
प्रविविधीच्या विफारसी:
विमा कायदीता 1938 चे क म 41 ची िक्क

खा ी वदीत ी आहे

सि िींिा मिाई
1.

कोणीही व्यिी कोणाही व्यिी ा भारिािी

मा मत्ता संबंधी तोखीम, ककिा तीििासंबंधी

कोणत्याही प्रकारच्या तोखमी संदीतभाि विमा घेण्यासाठी ककिा ििीकरण करण्यासाठी ककिा
चा ू ठे िण्यासाठी िे ट प्र ोभि म्हणूि सि ि दीते णार िाही िसेच कोणिाही व्यिी विमा

पॉव सी घेिािा ककिा ििीकरण करिािा ककिा चा ू ठे ििािा ििथिाचा सिथ भाग ककिा काही
भाग ककिा पॉव सी मध्ये वदीत ेल्या हप्त्याच्या रकमेिर सि ि म्हणूि परिािगी दीते णार िाही
ककिा दीते ण्यास परिािगी दीते णार िाही, तर विमाकत्याच्या मावहिीपत्रकाि ककिा कोटटकाि
अिी सि ि वदीत ी गे ी असे

िर त्यािु सार सि ि दीते णे या ा अपिादीत असू िकिो.

2. या क माचे पा ि करण्याि कोणाही व्यिीिे कसूर केल्यास िो दीतं िात्मक कारिाईस पात्र
असे , ती रुपये पाचिे पयंि असू िकिे .
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प्रकरण 13
वप्रवमयम रे टींगची विअरी आवण प्रॅस्क्टस

प्रकरणाची ओळख
या प्रकरणाि आपण अंिरराईटींग आवण रे ट मेकींगबद्द

विकणार आहोि. रे टींग वर्कमधी

िािाप्रकारचे धोके हािाळण्याच्या िािाविध पद्धिींबद्द ही आपण या प्रकरणाि विकणार
आहोि. त्याचबरोबर विरविराळ्या प्रकारच्या इन्श्युरन्शस पॉव सीतमधी
विस््चि करायची हे दीतेखी

आपण या प्रकरणाि विकणार आहोि.

'इन्श्युअिथ सम'किी

विकण्याचे उद्दे ि
A.

अंिरराईटींगची प्रािवमक मावहिी

B. रे ट मे कींगची प्रािवमक मावहिी
C. रे टींगचे घटक

D. 'इन्श्युअिथ सम
या प्रकरणाचा अभ्यास केल्यािंिर िुम्हा ा खा ी

बाबींची मावहिी होई :

1. अंिरराईटींगची प्रािवमक मावहिी सांगणे
2. रे ट मे कींगची प्रािवमक मावहिी सांगणे

3. विरविराळ्या प्रकारच्या इन्श्युरन्शस पॉव सीतमधी
करायची
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'इन्श्युअिथ सम'किी विस््चि

A. अंिरराईटींगची प्रािवमक मावहिी
मागी

प्रकरणाि आपण हो विक ो आहोि की इन्श्युरन्शसमधे मिी-पुक गद्वारे तोवखमे चं

व्यि्िापि

करिाि.

इन्श्युरन्शसद्वारे

मिी-पु

विमाण

के ं

तािं

ज्यामधे

अिेक

व्यिी/व्यािसावयक सं्िा/कारखािे/सं्िा यांच्याकिू ि गोळा के े े वप्रवमयम्स असिाि.
कोणासाठी वकिी वप्रवमयम असे

याचा दीतर खा ी

दीतोि घटकांद्वारे विस््चि के ा तािो;

 हािीकारक घटिेमुळे हािीची िक्यिा (इन्श्युअिथ संकटामुळे) आवण
 हािीकारक घटिेमुळे झा ेल्या हािीच्या रक्कमे ची विस््चिी

उदीताहरण
आगीमुळे झा ेल्या हािीची सरासरी रक्कम रुपये १००००० असं गृहीि धरुयाि. [ही आपण L
या अक्षरािं दीताखिूयाि.]

हािीची सरासरी प्रॉबॅवबव टी [P या अक्षरािं दीताखिूयाि] ही १०० मधे १ आहे असं गृहीि
धरुयाि. [ककिा ०.०१].

सरासरी अपेवक्षि हािी: L x P = ०.०१ x १००००० = १०००
आिा इन्श्युरर, प्रत्यक्षाि झा ेल्या हािीची िु कसाि भरपाई करण्यासाठी तमा के े ा मिीपु

पुरेसा आहे हे कसं ठरिे ?

याआधी विकल्याप्रमाणे, इन्श्युरन्शसचं ित्िच मुळी अपेवक्षि तोवखमांसाठी मोठया प्रमाणािी
मिी-पुक गिर आधारीि असिं, तेणेकरुि 'मोठ्या प्रमाणाचा' वियम
िक्यिा (िारंिारिा) आवण हािीची िीव्रिा यांचा अंदीतात करिा येई .

ागू पिू ि, हािीच्या

परंिु प्र्ि असा आहे की हािीचे सिथच प्रसंग एकसारखे िसिाि. आवण त्यामुळे समाि
हािीसाठी गोळा के े ा मिी-पु

हाि असू िकिो.

क्षणभरासाठी असं गृहीि धरुयाि की अगदीती एकसारखी अस े ी आवण एकाच प्रकारच्या

िािािरणाि अस े ी वकिी घरं िुम्हा ा मावहिी आहे ि? अ्या घरांची संख्या िगण्यच
असे .
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मिी-पु

तसा िाढि तािो, िसंिसं त्यामधे समाि िस ेल्या तोवखमांचाही अंिभाि होऊ

ागिो, ज्या समाि प्रकारच्या हािीमुळे संभिू िकिाि. अ्याप्रसंगी इन्श्युरर अिचणीि येिो.

मग मिी-पु
येई

मोठया प्रमाणाि कसा विमाण करायचा, तेणेकरुि तोवखमांचा अंदीतात घेिा

आवण त्याचिेळी मिी-पु ही पुरेसा एकसंध असे

अंिभाि होई ?

आवण त्याि समाि तोवखमांचाही

इन्शिुरसथिं यािर एक उपाय िोध ा आहे .
िे असा एक पुरेसा मोठा मिी-पु

विमाण करिाि की ज्यामधे उप-पुल्सचाही समािेि होिो

समािेि करिाि. तोवखमांमधी

िीव्रिे च्या प्रमाणाि त्यांचं विरविराळ्या गटाि विभागीकरण

आवण अपेवक्षि तोवखम त्या उप-पुल्सपैकी ज्या प्रकारािी वमळिीतु ळिी आहे त्याि विचा
करुि हो उप-पुल्स विमाण के े तािाि.

उदीताहरण
प्रॉपटी इन्श्युरन्शसमधे, दीतगिी फर्शिचरहू ि
असिो आवण म्हणूि

ाकिी फर्शिचर ा आग

ागण्याचा संभि अवधक

ाकिी फर्शिचरच्या इन्श्युरन्शससाठी वप्रवमयमही अवधक असिो.

िैद्यकीय इन्श्युरन्शससाठीही हीच संकल्पिा असिे. ज्या व्यिी ा उच्च रिदीताब ककिा
मधुमेहाचा त्रास आहे िी व्यिी दयदीतयविकारांिा बळी पिू िकिे .
एखाद्या विविटट आतारािरी

महागड्या उपायांचा विचार करिा सिथसामान्शयपणे उत्तम

आरोग्य अस ेल्या व्यिीपेक्षा उच्च रिदीताब अस ेल्या व्यिीची तोवखम विराळी असिे .
अ्याप्रकारे रे ट मेकींगसाठी तोवखमांचं िगीकरण करणं आवण त्या कोणत्या गटाि मोििाि हे
महत्िाचं असिं.

1. अंिरराईटींगची प्रािवमक मावहिी

व्याख्या
अंिरराईटींग म्हणते इन्श्युरन्शस करण्यासाठी आ े ी तोवखम स््िकाराहथ आहे ककिा िाही,
असल्यास विची रक्कम, अटी आवण कोणत्या पवरस््ििीि िी स््िकाराहथ असे
विस््चिीची प्रक्रीया.
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याच्या

अंिरराईटींगमधे खा ी

िांवत्रक घटक असिाि:

i. हािीकारक प्रसंग आवण तोवखम यांची िारंिारिा आवण िीव्रिा यािर त्यांचं
विस््चिीकरण करुि त्याची रक्कम ठरिणं.

ii. पॉव सी कव्हरे त आवण विचे वियम-अटी विस््चि करणं.
iii. वप्रवमयमची रक्कम ठरिणं.

तोवखम स््िकारायची ककिा िाही हे अंिरराईटर प्रिम हे विस््चि करिो.
त्यािंिर कोणिा दीतर आवण वियम-अटींद्वारे तोवखम स््िकाराहथ आहे याची विस््चिी करणं.
अंिरराईटींगच्या कौिल्यासाठी साित्याचं विकणं, ज्यामधे पुरेसं प्रविक्षण, प्रत्यक्ष इन्श्युरन्शस
क्षेत्राि काम करणं आवण सखो

आक ि यांचा समािेि होिो. आग या क्षेत्रािी

अंिरराईटर

होण्यासाठी आगीची संभाव्य कारणं, ि्िू आवण मा मत्ता यािर होणारे आगीचे पवरणाम,
कारखान्शयाि चा णारं काम, भौगोव क पवरस््ििी, हिामाि इ.चं ज्ञाि असािं

ागिं.

अ्याचप्रकारे , मरीि इन्श्युरन्शस अंिरराईटर ा पोटथ /रोि यांच्या अि्िांबद्द चं ज्ञाि, िाहिुक
ककिा साठिणूक यादीतरम्याि कागो/मा

यांिा िोंि द्यािे

सागरी उपयोग इ. बद्द चं ज्ञाि असणं आि्यक असिं.
आरोग्य क्षेत्रािी

ागणारे प्र्ि, तहातं आवण त्यांचा

अंिरराईटर ा इन्श्युअिथ ा असणारे संभाव्य धोके, िय, िैद्यकीय

दृटटीकोि, त्याच्या िंदीतुरु्िीची पािळी, कौटु ं वबक पा्िथभम
ू ी आवण तोवखमे िर पवरणाम
करणारा प्रत्येक घटक यांचं आक ि असणं आि्यक असिं.
a) अंिरराईटींग, इस्क्िटी आवण व्यािसावयक अस््ित्ि

इन्श्युरन्शस क्षेत्रामधे सगळ्याच तोवखमा या एकसमाि प्रकारच्या िसल्यामुळे काळतीपूिक
थ

के े ं अंिरराईटींग, तोवखमांचं िगीकरण अवििय महत्िाचं असिं. आवण म्हणूिच प्रत्येकच

तोवखमे चा सिांगीण अभ्यास करुि आवण हािीची िक्यिा ि त्याची िीव्रिा यांचा अंदीतात घेऊि
त्याची रक्कम ठरिािी

ागिे .

सगळ्याच तोवखमा या एकसमाि प्रकारच्या िसल्यामुळे, इन्श्युअिथ होि अस ेल्या प्रत्येका ा
एकसमाि वप्रवमयम विस््चि करणं अयोग्य असिं. अंिरराईटींगचा हे िूच हा असिो की

तोवखमांचं िगीकरण अ्याप्रकारे व्हािं की तेणेकरुि त्यांची िैविटटयं आवण अपेवक्षि हािी
यािुसार योग्य वप्रवमयम ठरि ा तािा.
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अस््ित्िाि अस ेल्या प्रत्येक पॉव सीमधी

करारािुसार आपण बद्ध आहोि हे प्रत्येक

पॉव सीधारकापयंि पोहोचािं ही इन्श्युररची तबाबदीतारी असिे . तर इन्श्युरन्शस कंपिीिं

इन्श्युरन्शस होऊ िकणार िाही अ्या तोवखमांसाठी पॉव सी वदीत ी ककिा आि्यक तोवखमे च्या
िीव्रिे हूि कमी वप्रवमयम आकार ा िर करारािी
ठरे .

अटींची पूिथिा करण्यास इन्श्युरर असमिथ

उ टपक्षी, तोवखमांसाठी तर इन्शिुररिं आि्यकिे हूि खूपच अवधक दीतर आकार े िर िे

अव्यिहायथ िर ठरे च परंिु इन्श्युरन्शस कंपिीच्या अस््ित्िा ाच धोका विमाण करणारंही

असे . म्हणूि इस्क्िटी आवण व्यािसावयक अस््ित्ि वटकिण्यासाठी, अंिरराईटींगची प्रक्रीया
खूप काळतीपूिथक करािी

ागिे .

अंिरराईटींगची प्रमुख िैविटटयं खा ी प्रमाणे आहे िुः
i. िैविटट्यांिरुि तोवखमे चा अंदीतात करणं.
ii. तोवखमे ची िीव्रिा विस््चि करणं.

iii. इन्श्युरन्शसचा व्यिसाय योग्यप्रकारे चा ू राही

याची काळती घेणं.

िोिक्याि, स््िकाराहथ िा, पुरेसा वप्रवमयम आवण इिर अटींची पूिथिा यांिा विस््चि केल्यािं
अंिरराईटींगची ध्येयं साध्य होिाि.

्ियं चाचणी 1
इन्श्युरन्शस रे टमे कींगिर पवरणाम करणारे दीतोि घटक ओळखा.
I. तोवखमे ची िक्यिा आवण िीव्रिा
II. तोवखमे चा उगम आवण त्यािी

हािीचं ्िरुप

III. तोवखमेचा उगम आवण का ािधी
IV. तोवखमे चं ्िरुप आवण पवरणाम
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B. रे ट मे कींगची प्रािवमक मावहिी
इन्श्युररिर तोवखम सोपिणं यािर इन्श्युरन्शस अि ंबूि असिो. इन्श्युरन्शस पॉव सी विकि
घेिल्यािं, मा मत्ता ज्या तोवखमांसाठी इन्श्युअिथ के े ी आहे त्या हािीप्रसंगी विमाण
झा ेल्या आर्शिक िु कसािाची िीव्रिा इन्श्युरर कमी करिो.

उदीताहरण
कार चा ििािा, अपघािामधे वि ा िु कसाि होण्याचा संभि असिो. मात्र तर मा काकिे
मोटर इन्श्युरन्शस असे

िर कार ा िु कसाि झाल्यास विच्या दीतु रु्िीचा खचथ इन्श्युरन्शस कंपिी

दीते िे.
भविटयािीव

इन्श्युरन्शस क् ेम्स आवण खचथ यांचा वहिोब करुि, त्याि ्ििुःचाही िफा ठे ऊि,

त्याची रक्कम सांगणारी प्रणा ी स््िकारणं इन्श्युरर ा आि्यक असिं. या ाच रे टमे कींग
म्हणिाि.

रे ट म्हणते वदीत ेल्या इन्श्युरन्शस युविटची ककमि.
उदीताहरणािथ, भूकंपासाठी हा रे ट रु. १.०० प्रवि मै

असाही व्यि के ा ताऊ िकिो.

हािीची िक्यिा आवण त्याची िीव्रिा यािु सार हा रे ट बदीत ि तािो. प्रत्येक रे ट विस््चि
करिािा भूिकाळािी
धोक्यांिरी

प्रसंगांचं अि ोकि, सद्यस््ििी

पवरणाम यांचा विचार करािा

ागिो.

बदीत

यांचा भविटयािी

संभाव्य

उदीताहरण
िरी

भूकंप इन्श्युरन्शसचं उदीताहरण गृहीि धरुयाि. कॉन्शक्रीट घरापेक्षा मािीच्या घराची

भूकंपािी

संभाव्य अवधक हािी

क्षाि घेऊि मािीच्या घराचा इन्श्युरन्शस वप्रवमयम अवधक

िैद्यकीय इन्श्युरन्शसमधे, न्शयुमवरक

ककिा पसेंटेत ऍसेसमेंट यांची विस््चिी तोवखमे च्या प्रत्येक

असिो.

घटकाचा विचार करुि के ी तािे. िय, िंि, व्यिसाय, सियी इ. चा अभ्यास न्शयुमरीक ी
पूिथविस््चि िपवि ािुसार के ा तािो.
क्षाि ठे िा की रे ट म्हणते वप्रवमयम िाही.
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वप्रवमयम = (इन्श्युअिथ सम) x (रे ट)
1. रे टींगचे उद्देि

रे टींगचा प्रमुख उद्देि म्हणते इन्श्युरर आवण इन्श्युअिथ या दीतोघांच्याही दृटटीकोिािूि
इन्श्युरन्शसची पुरेिी आवण योग्य ककमि आकारणं.

इन्श्युररच्या दृटटीकोिािूि याचा अिथ असा की क् ेम्स, खचथ आवण कर यांच्या पेमेंट्सचा विचार
करिा सरासरी रे ट्स पुरेसे असािेि आवण त्याि हािीची रक्कम ि िफा यांिा पुरेसा िाि
असािा.

इन्श्युअिथ च्या दृटटीकोिािूि याचा अिथ असा की अंिभाि अस ेल्या हािीसाठी अिा्िि
रक्कम द्यािी ि

समािेि असे .

ागिा योग्य रक्कम आकार ी तािीअ, ज्यामधे खचथ, हािी ि िफा यांचा

तोवखमे िर पवरणाम करिी
दीतु थक्ष्य करीि असिी
बदीत

होि असे

अ्या सिथ महत्िाच्या बाबींचा विचार करिािा दीतु य्यम बाबींकिे

आवण त्यामुळे सरासरीचा विचार करिावियोवति रे ट्समधे

िर आगीचे वप्रवमयम रे ट्स योग्य आहे ि असं गृहीि धरिा येई .

हािसा

2. वप्रवमयमचे दीतर विस््चि करणं
वप्रवमयमचा प्युअर रे ट भूिकाळािी
विस््चि करिािा भूिकाळािी

हािीच्या अिु भिािरुि काढिा येिो. म्हणूि, रे ट्स

हािींिी विगिीि संख्यात्मक मावहिी फार महत्िाची असिे .

रे ट्स विस््चि करिािा, तोवखमांिा ‘गवणिी संख़्या’ दीते णं गरतेचं असिं.

उदीताहरण
उदीताहरणादीताख

मोटरसायकल्सच्या हािीचा दीतहा िषािी

आपल्या ा िहािांच्या झा ेल्या हािीचा एकूण आकिा कळे .

मोठा अिुभि गृहीि धरिा

हािीची ही संख्या मोटरसायकल्सची टक्केिारी आहे असं गृहीि धरल्यास, आपण हािीची
‘गवणिी संख़्या’ विस््चि करु िकिो. हे च विधाि खा ी प्रकारे ही मांििा येई :
M=

L

V

X 100
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येिे L म्हणते हािींची एकूण संख़्या आवण V म्हणते एकूण मोटरसायकल्स
आसं गृहीि धरा की:

 मोटरसायक ची रक्कम Rs. ५०,०००/- आहे .

 हािीचा अिु भि: १००० पैकी ५० मोटरसायकल्स १० िषाि चोरीस गेल्या.
 सरासरी, दीतरिषी पाच मोटरसायकल्सची संपूणथ हािी झा ी.
सूत्र िापरुि उत्तर खा ी प्रमाणे असे :
हािी (रु. ५०,००० X ५) = रु. २,५०,०००
रक्कम (रु. ५०,००० X १०००) = रु. ५,००,००,०००
याचा अिथ असा की (L / V) x १०० = [२,५०,००० / ५,००,००,०००] x १०० = ०.५%
म्हणूि मोटरसायक

मा क दीतर िषी दीते ि अस ेल्या वप्रवमयमचा रे ट रु. ५०,०००/- च्या

टक्केिारीच्या अधा म्हणतेच रु. २५०/- असिो . या ा 'प्युअर वप्रवमयम' म्हणिाि.
प्रिी सायक

रु. २५० या दीतरािं, तमा होणारे रु. २.६

क् ेम्समधे िाटू ि टाक े तािाि.

ाख ५ िहािांच्या संपूणथ हािी

तर िर उल् ेख के े ा प्युअर वप्रवमयम गोळा के ा, िर त्यािूि केिळ हािीच्या भरपाईसाठी
दीते िा येई

असा विधी तमा होई .

आपण असं म्हणू िकिो की िरी

उदीताहरणाि िाढीि रक्कम (surplus) िाही. परंिु

इन्श्युरन्शस प्रक्रीयेमधे व्यि्िापिािर होि अस ेल्या खचाचा आवण व्यिसाय आणण्याचाही
(एतन्शसी कवमिि) समािेि असिो. त्याचसोबि अिपेवक्षि अ्या मोठ्या हािीदीतरम्याि
उपयोगाि येई

अिी रक्कमही विल् क ठे िािी

ागिे.

अंििुः, इिर व्यिसायांप्रमाणेच इन्श्युरन्शस क्षेत्र हे व्यािसावयक ित्िािर चा ि असल्यािं ,
त्याि गुंिि ेल्या रकमे िरी

िफ्याचाही विचार करािा

ागिो.

म्हणूि, खचथ, विल् क आवण िफ्यासाठी प्युअर वप्रवमयममधे टक्केिारी वमळि े ी असिे .
वप्रवमयमच्या अंविम रे ट्समधे खा ी

घटकांचा समािेि असिो:
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 हािीचे पेमेंट्स
 हािीिरी

खचथ (उदीता. सव्हे फी)

 एतन्शसी कवमिि
 व्यि्िापि खचथ

 अिपेवक्षि मोठ्या हािीसाठी विल् क, उदीता. गृहीि धर ल्
े या ५ ऐिती ७ संपूणथ हािी
 िफा

भूिकाळािी

अिु भि गृहीि धरण्यासाठी का ािधीची विििही काळतीपूिथक करािी

त्यासाठी अगदीती िवतकच्या भूिकाळािी

हािीचा अिु भि गृहीि धरािा

के ेल्या या का ािधीि हािीची पुरेिी मावहिी असािी
अि ंबूि रहािा येई

ागिे.

ागिो. वििि

ागिे , तेणेकरुि विका ामधे

अिी आि्यक िी महत्िाची सांस्ख्यकीय मावहिी येई . अंििुः

व्यिसायामधे वतिे हािीची िक्यिा आहे , त्याचा विचार करिा अिु भिाचा का ािधीही
सरासरी हािी प्रसंगाचं प्रविविवधत्ि करणारा असािा.

सिथ संबंवधि घटक विचाराि घेिा, समाि प्रकारच्या तोवखमांचे प्रकार आवण संख्यांसाठी रे ट्स
अपुरे, अिा्िि अवधक ककिा अिातिी भेदीतभाि करणारे िसािेि.

्ियं चाचणी 2
प्युअर वप्रवमयम म्हणते काय?
I.

केिळ हािींची भरपाई करिा येई

II. समातािी

असा पुरेसा वम्रवमयम

ठराविक गटासाठी अस े ा वप्रवमयम

III. व्यि्िापि खचाचा विचार करिा आकार े ा वप्रवमयम
IV. िवतकच्या भूिकाळािी

अिु भिािरुि विस््चि के ा गे े ा वप्रवमयम

C. रे टींग घटक
रे ट्समधे वमळििा येिी

असे संबंवधि घटक आवण ज्यामुळे रे टींग प् ॅि ियार करिा येिो

अ्या घटकांिा रे टींग घटक म्हणिाि. इन्श्युरसथ या रे टींग घटकांच्या साह्यािं तोवखम आवण
आकार ी ताणारी रक्कम विस््चि करिाि.

 प्रिमिुः इन्श्युरर बेस रे ट विस््चि करिो.
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 मागाहू ि िो प्रॉपटी इन्श्युरन्शसमधी
इन्श्युरन्शसमधी

आग सुरक्षा यासारख्या सकारात्मक िर मोटार

ड्रायव्हसथिा अपघािाि कायद्यािं दीतोषी ठरि ं ताणं यासारख्या

धोकादीतायक घटकांिर वदीत ी ताणारी सूट विचाराि घेऊि त्याप्रमाणे रे ट तु ळििो.

महत्िाचं
अंिरराईटींगमधी

मावहिीसाठी ्त्रोि

मावहिीचं संक ि ही कोणत्याही न्शयुमवरक

ककिा सांस्ख्यकीय वि् ेषणाची पवह ी पायरी

होय. तोवखमे ची रक्कम ठरििािा, उपयोगी पिे
कराय ा हिी.

अिी सिथ मावहिी अंिरराईटरिं गोळा

मावहिीचे ्त्रोि पुढी प्रमाणे आहे ि:
i. प्रपोत

आिेदीति ककिा अंिरराईटींग प्रेसेंटेिि

ii. तोवखम सव्हे त
iii. भूिकाळािी

व्यिसायांमधे,

क् ेम्सचा अिु भि: व्यिीगि आवण मोटर िाहिूक यासारख्या काही
भविटयािी

बहु िेकिेळा भूिकाळािी
ठरििाि.

अपेवक्षि

क् ेम्स

विस््चि

करिािा

अंिरराईटसथ

अिु भिांचा उपयोग करिाि आवण त्यािु सार वप्रवमयम

रक्कम विस््चि करण्याच्या या क्रीयेि योग्य आक ि आवण क् ेम्स अिु भिांचा पवरणामकारक

िापर या ा फार महत्ि आहे . िैसर्शगक हािीचे प्रसंग अिपेवक्षि िर असिािच पण िे िारंिार
घििािाही अिु भिास येि िाही. म्हणूि, अ्या काही प्रसंगी सांस्ख्यकीय मावहि उप ब्ध
िसिे ककिा अिथपूणथही िसिे . (अद्ययाित् संगणकांच्या साह्यािं िािाविध वसम्यु ि
े ि िमुिे
िापरुि िैसर्शगक हािीच्या प्रसंगांचा पवरणाम मोतिा येिो.)
1. संकटं
इन्श्युरन्शसच्या भाषेि संकट म्हणते अिी पवरस््ििी ककिा घटक ककिा िैविटट्यं ती
िमुिादीताख

वदीत ेल्या तोवखमे िूि हािीच्या िक्यिा विमाण करिाि ककिा िाढििाि.

अंिरराईटींगसाठी व्यिी कींिा मा मत्ते ा कोणत्या विरविराळ्या संकटांिा सामोरं तािं
ागिं याचं सखो

ज्ञाि असणं आि्यक आहे .
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संकटांची विभागणी भौविक आवण िैविक अिी करिा येई . पैकी भौविक ि्िूद्वारे विमाण

होणारं िे भौविक संकट आवण माििी दीतु बळे पणामुळे (उदीता. अप्रामावणकपणा, विटकाळतीपणा
इ.) ककिा सिथसामान्शय आर्शिक ककिा सामावतक पवरस््ििीमुळे विमाण होणारं िे िैविक संकट
असं म्हणिा येई . रे टमे कींग प्रक्रीयेमधे , भौविक आवण िैविक संकटांचा विचार के ा तािो.
२. भौविक संकटं
यांची खािरतमा प्रपोत

फॉमथमधे वदीत ेल्या मावहिीिरुि करिा येई . तोवखमे चा सव्हे ककिा

िपासणी करुि यांचा अवधक योग्य अंदीतात येऊ िके . भौविक संकटांची खा ी वदीत े ी काही
उदीताहरणं विरविराळ्या इन्श्युरन्शस प्रकारांमधे विचाराि घेि ी तािाि.
a) आग
i. बांधकाम
कभिी आवण छप्पर यामधे िापर ेल्या ि्िू म्हणते बांधकाम.
कॉन्शक्रीटची इमारि अवधक सुरवक्षि असिे.

ाकिी इमारिीहू ि

ii. उं ची
तेिढे ता्ि मत े िे िढी तोवखमही अवधक कारण त्यामुळे आग विझिण्याि बाधा
विमाण होिे. त्याच सोबि, मत े ता्ि असिािा, िरी
अस ेल्या अपघािाची िीव्रिाही अवधक असिे.

मत े कोसळल्यािं होि

iii. तवमिीचं ्िरुप
तवमि

ाकिी असल्यास आगीि भरच पििे. त्याचसोबि, आग

तवमि सहतपणे कोसळिे आवण त्यामुळे खा ी
मतल्यािरुि पििी

मतल्यािरी

ागल्यास

ाकिी

मा मत्ते ा िरी

अ्या यंत्र ककिा इिर ितिदीतार ि्िूंमुळे अवधक धोका संभििो.

iv. व्यापकिा
इमारिीची व्यापकिा आवण कोणत्या कारणासाठी विचा िापर होिो आहे . इमारिीच्या
व्यापकिे मुळे विरविराळ्या प्रकारची संकटं विमाण होि असिाि.
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v. वठणगीद्वारे ज्ि िाचं संकट
ज्या इमारिींमधे मोठ्या प्रमाणाि रसायिं उत्पादीतीि ककिा िापर ी तािाि, अ्या
वठकाणी वठणगीद्वारे आगीचा संभिही अवधक असिो.
तोखमीची असिे कारण आग सुरु झाल्यािंिर
आिी

ाकूि

ाकूि ठे ि े ी इमारि अवधक

ि्िूही तळू ि ताण्याची मोठी तोवखम असिे .

िकर पेट घेि. अ्यािेळी

उदीताहरणािथ, कागदीत, कापि इ. या ि्िू केिळ आगच िाही िर पाणी, उटणिा इ. घटकांिीही
िाि पाििाि.

vi. उत्पादीति पद्धिी
तर रात्रपाळीमधे काम चा ू असे

िर तोवखम अवधक असिे कारण कृवत्रम प्रकाि योतिा,

यंत्रांचा साित्यािं िापर यामुळे होणारं घषथण आवण रात्रपाळीिी
यासारखे घटक कायथ करिाि.

कामगारांचा अपेवक्षि िकिा

vii. पवरस््ििी
दीताटीिाटीचं

वठकाण,

िेतारी

पवरसराि

अस े ी

इिर

अस्ग्ििामकदीत ापासूि दीतूर असणं ही भौविक संकटांची उदीताहरणं आहे ि.

तोवखम

आवण

b) मरीि
i. तहाताचं िय आवण अि्िा
तु िी तहातं अवधक तोवखम.
ii. करायचा अस े ा त प्रिास
प्रिासाचा मागथ, बंदीतरािी
घटक असिाि.

मा

भरण्याच्या आवण उिरिण्याच्या अटी ि गोदीताम सुविधा हे

iii. साठिणूकीच्या ि्िूंचं ्िरुप
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अवधक ककमिीच्या ि्िूंची चोरी होऊ िकिे ; प्रिासादीतरम्याि यंत्रांमधे वबघाि उत्त्पन्शि होऊ
िकिो.

iv. पॅकींगची पद्धि
गठ्ठयांऐिती वपिव्यांमधे पॅक के े ा मा

अवधक सुरवक्षि असिो. त्यािही मा ािर एकाऐिती

दीतोि वपिव्यांची आिरणं अवधक सुरवक्षि असिं.

पूिी िापर ेल्या कपपामधूि द्रिपदीतािथ िेणं ही तोवखम असिे .
c) मोटर
i. िहािाचं िय आवण अि्िा
तु िी िहािं अपघािा ा बळी पििाि.
ii. िहािाचा प्रकार
्पोटथ स् कासथमधे भौविक संकटं अवधक प्रमाणाि असिाि. इ.
d) घरफोिी
i. साठि ेल्या पदीतािांचं ्िरुप
िति आवण संख्येिं कमी परंिु ककमिीिं अवधक अस ेल्या ि्िू (उदीता. ज्िे री) आवण
आर्शिकदृटट्या वि्पोतेब

ि्िू तोवखमे च्या असिाि.

ii. पवरस््ििी
िळमतल्यािरी

तोवखम या िरच्या मतल्यांिरी

असिाि: एकांिािी

तोवखमांहूि िु िेिं कमी प्रिीच्या

खातगी िसिी्िािं तोवखमची असिाि.

iii. बांधकामतन्शय संकट
अवि दीतारं आवण वखिक्या तोवखमे च्या असिाि.
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e) िैयिीक अपघाि
i. व्यिीचं िय

िय्कर व्यिी अपघािा ा बळी पििाि; िसंच अपघाि झाल्यािंिर बरं होण्यासही त्यांिा
अवधक का ािधी

ागिो.

ii. व्यिसायाचा प्रकार

तॉकीज्, खाण इंवतवियसथ, िारीरीक कटट करणारे कामगार हे अिारोग्य आवण भौविक
संकटांची उदीताहरणं आहे ि.

iii. आरोग्य आवण िारीरीक पवरस््ििी
अपघािाि िरीरािर झा ेल्या तखमांिरी
िरीर दीतादीत दीते णार िाही.

ि्त्रक्रीयेसारख्या उपचारा ा मधुमेही व्यिीचं

f) िैद्यकीय इन्श्युरन्शस
i. व्यिीचं िय
िरुण व्यिी सहसा आतारी पिि िाहीि.
ii. व्यिीची िैद्यकीय पवरस््ििी उदीता. सध्या कोणिा आतार आहे का
iii. मद्य ककिा िंबाखूसेिि
iv. व्यिसायाचा प्रकार
वतिे धूर आवण धूळ अवधक प्रमाणाि आहे अ्या कारखान्शयाि काम करणे.
3. रे टींगमधी
खा ी

भौविक संकटांचा विचार करिािा

पद्धिींद्वारे अंिरराईटसथ भौविक संकटांिी सामिा करिाि :

 वप्रवमयम आकारणी
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 पॉव सीिर िॉरंटी दीते णे
 विविटट क् ॉत ठे िणे

 एक्सेस / िीिक्टीबल्स

 दीते ऊ के ेल्या कव्हरिर आळा घा णे


कव्हर िाकारणे

a) वप्रवमयम

ागू करणं

तोवखम स््िकारण्यापूिी, तोवखमे मधे असे काही िकारात्मक घटक असिाि, ज्यािर
अंिरराईटसथ अविवरि वप्रवमयम
वप्रवमयम

ागू करण्याचं ठरििाि.

ागू करिािा, मोठे क् ेम्स ककिा मोठया क् ेम्सच्या घटिांिा गृहीि धर े ं असिं.

उदीताहरण
i.

पूिथविस््चि अटींिु सार

ाईिसथ ककिा इिर तहातािूि पाठि ेल्या मा ािर वप्रवमयमचा

सिथसाधारण रे ट आकार ा तािो. मात्र, तर अवधक ियाचं ककिा ठराविक ितिाहू ि कमी
िति अस े ं तहात मा ाच्या िहािूकीसाठी िापर े ं असे
आकार ा तािो.

िर अविरीि वप्रवमयम

ii. िैयिीक अपघािामधे तर इन्श्युअिथ व्यिी वगयारोहण, चाकांची ियथि, मोठ्या प्राण्याची
विकार इ. सारख्या तोवखम अस ेल्या प्रकारांमधे गुंि े ा असे
आकार ा तािो.

iii. अंिरराईटींगच्यािेळी

तर

काही

धोकादीतायक

इन्श्युरन्शसमधे ही अविवरि वप्रवमयम आकार ा तािो.

पवरस््ििी

िर अविवरि वप्रवमयम

असे

िर

िैद्यकीय

कधीकधी मोटर ककिा िैद्यकीय यासारख्या धोकादीतायक इन्श्युरन्शस पॉव सीतमधेही अविवरि
वप्रवमयम आकार ा तािो.
IRDA िव्यािंच

ागू के ेल्या वियमािु सार िैयविक क् ेमिर आधारीि अविवरि वप्रवमयम

आकारिा येणार िाही िर िो केिळ ऑबतेक्टीव्ह िपवि ािर आधारीि संपूणथ
पोटथ फोव ओिरच आकारिा येई .
b) िॉरंटीज्

ागू करणं
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भौविक संकट कमी व्हािीि यासाठी इन्श्युरसथ योग्य त्या िॉरंटीज् दीते ि आहे ि. त्यािी
काही उदीताहरणं खा ी प्रमाणे आहे ि.

उदीताहरण
i. मरीि कागो
वटिच्या

ाईन्शि खोक्याि तर मा

(उदीता. चहा) पॅक के े ा असे

िर िॉरंटी वदीत ी तािे.

ii. घरफोिी
मा मत्तेचं रक्षण करण्यासाठी तर २४ िास राखणदीतार असे

िर िॉरंटी वदीत ी तािे.

iii. आग
फायर इन्श्युरन्शसमधे, तर सिथसाधारण िेळेहूि अवधक काळ काम होि िसे
िॉरंटी वदीत ी तािे.

िर इमारिीची

iv. मोटर
्पीि टे ्टींग ककिा ियथिीसाठी िापर होि िसे
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िर मोटरची िॉरंटी वदीत ी तािे.

c) क् ेम/हािी रक्कम कमी करीि अस े े काही घटक

उदीताहरण
मरीि कागो: महागड्या यंत्राचा छोटं सा भाग तरी मोि ा िरी त्यामुळे िे यंत्रच पूणथ िादीतु रु्ि
होऊ िकिं. अ्या यंत्रांिा वरप् ेसमेंट क् ॉत

ागू पििो, ज्याद्वारे अंिरराईटरची

तबाबदीतारी केिळ वरप् ेसमेंटची रक्कम, फॉरििीन्शग आवण मोि ेल्या भागाचं वरवफटींग
यापुरिीच मयादीतीि होिे.

का्ट पाईप्स, हािथ बोिथ इ.चे कधीकधी केिळ किा मोििाि. या ि्िूंच्या मरीि
पॉव सीतमधे, मोि ेल्या किा कापूि टाकूि उर े ा भाग िापर ा तािा असं िमूदीत के े ं
असिं.

अिेकदीता आयाि मा ाचं दीते िांिगथि िहि करण्यासाठी मरीि इन्श्युरन्शस घेि ा तािो. त्याि

असंही होऊ िकिं की समुद्रप्रिासादीतरम्यािच त्यांची मोििोि झा े ी असिे परंिु बाह्य
पहाणीमधे िी कदीतावचि आढळ े ी िसिे.

अ्या ि्िू पोटथ मधे पोहोचल्यािर त्यांची िपासणी के ी तािे आवण मगच त्यांचा इन्श्युरन्शस
वदीत ा तािो. अ्याप्रकारे काही प्रकारांमधे सव्हे केल्यािंिरच पॉव सी वदीत ी तािे.
d) एक्सेस / िीिक्टीबल्स
तेंव्हा हािीची रक्कम, उल् ेख के ेल्या एक्सेस / िीिक्टीबल्स हू ि अवधक असिे, िेंव्हा
उिथवरि रक्कम 'एक्सेस' या क् ॉत अंिगथि वदीत ी तािे . मयादीते हूि कमी हािी झा ी
असल्यास त्याची भरपाई वमळि िाही.

छोटे क् ेम्स संपुटटाि आणण्यासाठी या क् ॉतेसची विर्शमिी के े ी असिे . इन्श्युअिथ ा
हािीची काही रक्कम भरािी

ागि असल्यािं, भविटयाि काळती आवण हािी टाळण्याच्या

पद्धिींचा अि ंब करण्यास त्या ा प्रोत्साहि वमळिं .
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e) कव्हरिरी

आळा

उदीताहरण
i. मोटर: तु न्शया मोटरचा प्र्िाि तरी स््िकार ा ताि िस ा िरीही इन्श्युरर आळा घाि े ं
कव्हर (उदीता. केिळ ििथ पाटी वर्कस्) दीते ऊ िकिो.

ii. िैयविक अपघाि: िैयविक अपघाि प्र्िाि घेऊि आ ेल्या व्यिीिं तरी ियाची मयादीता
ओ ांि ी अस ी िरीही एकवत्रि अटींऐिती (उदीता. अपंगत्िाचे
वर्कसाठी त्याचा विचार होऊ िकिो.

ाभ) केिळ मृत्यु या

iii. आरोग्य: काही िेळा इन्श्युरर काही विविटट ि्त्रक्रीया ककिा पवरस््ििी यांच्या कव्हरिर
आळा घा ू िकिो आवण मग अ्याप्रकारे कव्हर हे काही विविटट मयादीते पयंिच असिं.
उदीता. मोविकबदीतू ककिा िोळ्याच्या

ेन्शसच्या ि्त्रक्रीया.

f) सि िी
तर तोवखम अिु कू

असे

िर कमी रे ट्सची आकारणी के ी तािे ककिा सिथसाधारण

वप्रवमयमिर सि ि वदीत ी तािे .

फायर इन्श्युरन्शसमधे सुधारणा करण्यासाठी खा ी

घटकांचा विचार के ा तािो.

i. पवरसरामधे फिारणी प्रणा ीची ्िापिा
ii. हायड्रंट प्रणा ीची ्िापिा
iii.बादीतल्या, ह ििा येिी

पाईप ाईन्शसची ्िापिा

असे एक््टींस्ग्ििसथ आवण मॅन्शयुअ

iv. ्ियंचव ि फायर आ ामथची ्िापिा
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फायर पंप्स अस ेल्या हॅन्शि

उदीताहरण
मोटर इन्श्युरन्शस अंिगथि तर मोटरसायक

कायमच साईिकारसह चा विल्यास िर

वप्रवमयमिर सि ि वदीत ी तािे . कारण अ्याप्रकारे िहािा ा उत्तम ्िैयथ प्राप्ि होि असल्यािं
तोवखममधे सुधारणा विमाण होिे.

मरीि इन्श्युरन्शसमधे, कंटे िरमधे 'फु

ोि' असल्यास इन्श्युरर वप्रवमयमिर सि ि दीते ण्याचा

विचार करु िकिो, कारण त्यामुळे चोरी ककिा िॉटे तच्या घटिांची िक्यिा कमी होिे.
गुप पसथि

ऍस्क्सिँ ट कव्हरमधे , मोठया समूहास सि ि वदीत ी ताऊ िकिे कारण त्यामुळे

इन्श्युररचं काम आवण व्यि्िापि खचथ यामधे कपाि होिे .
g) िो क् ेम बोिस (NCB)
तो कमा

बोिस घेि ा ताऊ िकिो िो गृहीि धरुि, क् ेम-री िूििीकृि िषासाठी

विविटट टक्केिारी बोिसच्या रुपाि वदीत ी तािे. संपूणथ गटाच्या इन्शकिथ क् ेम रे िोिर

अि ंबूि अस े ा एिसीबी, केिळ िूििीकरणाच्या िेळीच एकूण वप्रवमयमिर
वििक्ििच्या रुपाि हा वदीत ा तािो.

अंिरराईटींग अिु भिासाठी NCB फार उपयुि िर आहे च पण त्यामुळे रे टींग प्रणा ीमधे
एक महत्िाच्या भागाची विर्शमिीही होिे . इन्श्युअिथ मधी

िैविक संकटाची ओळ्ख या

बोिसमुळे होिे . क् ेम सादीतर ि केल्यामुळे हा बोिस वमळि असल्यािं , मोटर
इन्श्युरन्शसमधी

िहाि चा िण्याचं सुधारीि कौिल्य ककिा िैद्यकीय इन्श्युरन्शसमधे

आरोग्याची तपणूक करण्याची सिय इन्श्युअिथ ा या बोिसद्वारे

ागिे.

h) िाकारणं
तर अंिभूि
थ भौविक संकट िाईट असे
तािे. भूिकाळािी

िर तोवखम इन्श्युरेब

होि िाही आवण िाकार ी

हािी अिु भिांिरुि, िसंच संकटं आवण एकंदीतरीिच अंिरराईटींगचं

ज्ञाि यािरुि, इन्श्युरन्शसच्या प्रत्येक प्रकाराि इन्श्युरसथिं िाकारण्याच्या काही ठराविक
प्रकारांचा समािेि के े ा आहे .
4. िैविक संकट
खा ी

घटकांमुळे िैविक संकट उद्भिू िकिं:
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a) अप्रामावणकपणा
अत्यंि िाईट िैविक संकटाचं उदीताहरण म्हणते क् ेम घेण्यासाठी ताणूिबुतूि हािी करुि

घेऊि इन्श्युरन्शस विकि घेण.ं िसंच, आर्शिक अिचणीि अस ेल्या प्रामावणक इन्श्युअिथ ाही
िस े ी हािी क् ेम करण्याचा मोह होऊ िकिो.
b) विटकाळतीपणा
हािीबाबि काहीही ि िाटणं हे विटकाळतीपणाचं उदीताहरण आहे . इन्श्युरन्शस अस््ित्िाि

असल्यामुळे, इन्श्युअिथ मा मत्तेचा िापर करिािा विचा मा क विटकाळतीपणा दीताखिू
िकिो.

तर त्यािं तबाबदीतारीिं आवण योग्य प्रकारे इन्श्युअिथ मा मत्तेची काळती घेि ी िाही िर िो
अिइन्श्युअिथ असल्याप्रमाणे िैविक संकट हे असमाधािकारक असिं.
c) औद्योवगक संबध
ं
मा क-कामगार संबध
ं हे ही िाईट िैविक संकटाचं कारण असू िकिं.
f) चुकीचे क् ेम्स
या प्रकारचं िैविक संकट क् ेम्स उत्त्पन्शि झाल्यािंिर उद्भििं. इन्श्युअिथ कदीतावचि

ताणूिबुतूि हािी विमाण करि िसिो, मात्र हािी झाल्यािर, इन्शिे स्म्िटीच्या पूणि
थ ुः विरुद्ध
ताऊि, िो अिा्िि रकमे ची मागणीही करु िकिो.

उदीताहरण
िैयविक अपघाि इन्श्युरन्शसमधे अ्या िैविक संकटांची उदीताहरणं आढळिाि. इन्श्युरन्शसचा
अवधक

ाभ घेण्यासाठी क् ेमंट त्या ा झा ेल्या तखमे च्या अिा्िि प्रमाणाि त्याची

असमिथिा अवधक काळापयंि

ांबिू िकिो.

मोटर क् ेम्समधे ही इन्श्युअिथ िैविक संकटाचं कारण होऊ िकिो. िहािा ा झा े ं िु कसाि

समाधािकारकवरत्या दीतु रु्ि होऊ िकि असिािाही िो अिाि्यकपणे िहािाचे भाग
बदीत ण्याचा आग्रह करु िकिो.
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िैविक संकटांिा आळा घा ण्यासाठी को-पेमेंट, वििक्टीब , सब-व वमट्स आवण िैद्यकीय
इन्श्युरन्शसमधे िो क् ेम बोिससारखे इन्शसेंटीव्हत दीते णं यासारख्या पयायांची उपाययोतिा
करिा येिे.

मावहिी
i. को-पेमेंट
तेंव्हा इन्शिुरन्शस अखत्यारीिी

घटिा घििे , झा े ी हािी भरुि काढण्यासाठी इन्श्युअिथ ा

२०००० आवण इन्श्युरन्शसमधी

को-पे रक्कम १०% असल्यास, इन्श्युअिथ रु. २००० भरिो.

अिेक िैद्यकीय पॉव सीतची आि्यकिा भासिे . उदीता. तर झा े ी इन्श्युअिथ हािी रु.

ii. सब व वमट्स
इन्श्युअिथ िं िाढि े ं वब

िपासण्यासाठी इन्श्युरर संपूणथ पेआऊटिर रुम भािे , ि्त्रक्रीया,

िॉक्टरांची फी यािर मयादीता

ागू करु िकिो.

iii. वििक्टीब
या ाच एक्सेस असंही म्हणिाि. इन्श्युररिं क् ेमचं पेमेंट करण्याआधी इन्श्युअिथ िं सुरुिािीस
द्यायची ही एक विविटट रक्कम असिे. उदीता. तर पॉव सीमधे वििक्टीब
िर, दीताख

के ेल्या प्रत्येक इन्श्युअिथ हािीबद्द

तेंव्हा इन्श्युअिथ च्या िैविकिेबद्द

रु. १०००० असे

इन्श्युअिथ रु. १००० भरिो.

िंका असिे , एतंटिं अ्या प्र्िािांमधे रसही दीताखिू िये

ककिा इन्श्युरन्शस कंपिीकिे आणूही ियेि. मात्र अ्या प्र्िािांची मावहिी त्यािं कंपिीस
अि्य द्यािी.

5. िॉटथ वपवरयि ्केल्स
साधारणपिे, वप्रवमयम रे ट्स हे १२ मवहन्शयांसाठी असिाि. मात्र तर पॉव सी कमी अिधीसाठी
घेि ी असल्यास, वप्रवमयमही खास ्के प्रमाणे आकार ा तािो. या ाच िॉटथ वपवरयि ्के
असं म्हणिाि.
असं

क्षाि येिं की या ्के िु सार, कमी अिधीच्या इन्श्युरन्शससाठी अस े ा वप्रवमयम हा

प्रपोिथिेट बेवससप्रमाणे िसिो.
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िॉटथ वपवरयि ्केल्ससाठीच्या आि्यकिा
a) हे रे ट्स

ागू के े तािाि कारण तरी पॉव सी १२ मवहिे ककिा कमी अिधीसाठी

घेि ी िरीही पॉव सी दीते ण्यामधे अंिभाि अस े

खचथ हे समािच असिाि.

b) िसंच, िार्शषक पॉव सी ा िषािूि केिळ एकदीताच िूििीकरण प्रक्रीया असिे. मात्र
कमी अिधीच्या पॉव सी ा िारंिार िूििीकृि करािं

ागिं. तर विच्यािर प्रपोिथिेट

वप्रवमयम आकार ा िर इन्श्युअिथ कमी अिधीच्या पॉव सीत घेऊि पवरणामिुः त्याचे
वप्रवमयम्सही हप्त्यािं भरु

ागे .

c) त्याचबरोबर, काही इन्श्युरन्शसेस हे वसझि

असिाि आवण त्यादीतरम्याि तोवखमही

मोठी असिे. कधीकधी अ्या अवधक तोखमीच्या िेळी इन्श्युरन्शसेस घेि े तािाि
आवण इन्श्युरसथच्या वहिाच्या विरुद्ध ताऊि ही वििि के ी तािे . िॉटथ वपवरयि

्केल्सची विर्शमिी अ्याप्रकारची वििि करिा येऊ िये यासाठीच के े ी असिे .
इन्श्युअिथ िं िार्शषक इन्श्युरन्शस रद्द केल्यासही िॉटथ वपवरयि ्केल्स
तािाि.

ागू केल्या

6. वकमाि वप्रवमयम
पॉव सी दीते िािा आ े े व्यि्िापि खचथ विघािेि यासाठी प्रत्येक पॉव सीमधे वकमाि वप्रवमयम
आकारण्याची ही पद्धि आहे .

्ियं चाचणी 3
िैविक संकट दृटटीस पिल्यािंिर एतंटिं काय कराय ा हिं असं अपेवक्षि असिं?
I. इन्श्युरन्शस पूिीसारखाच चा ू ठे िणे
II. इन्श्युरर ा त्याची मावहिी दीते णे
III. क् ेममधे वह्सा मागणे
IV. दीतु थक्ष्य करणे

D. सम इन्शिुअिथ
ही अिी कमा

रक्कम असिे ती इन्श्युरन्शस कंपिी, पॉव सी वियमांप्रमाणे, इंिेस्म्िफाय करीि

असिे . इन्श्युअिथ िे इंिेस्म्िटीिी मयादीता ठरििािा अवििय काळती घ्यािी
395

ागिे , कारण

क् ेमच्यािेळी विच कमा

रक्कम असिे ती त्या ा भरपाईच्या रुपाि वदीत ी तािे.

ही रक्कम इन्श्युअिथ िे विस््चि के े ी असिे आवण पॉव सी अंिगथि अस े ल्या तबाबदीतारीची
मयादीताही असिे . ही विच रक्कम असिे ज्यािर रे ट
वप्रवमयम विस््चि के ा तािो.

ागू करुि पॉव सी अंिगथि अस े ा

मा मत्तेच्या सत्य ककमिीचं प्रविविवधत्ि या रकमेिं कराय ा हिं. तर ओव्हर इन्श्युरन्शस
असल्यास, इन्श्युअिथ ा कोणिाही

ाभ वमळि िाही आवण अंिर इन्श्युरन्शसच्या प्रसंगी

क् ेममधे ही प्रपोिथिेट ी कपाि के ी तािे .
1. सम इन्श्युअिथ विस््चि करणं

व्यिसायाच्या प्रत्येक गटामधे , सम इन्श्युअिथ विस््चि करिािा, इन्श्युअिथ ा खा ी
मावहिी वदीत ी तािी:

मुद्दयांची

a) िैयविक अपघाि विमा: कंपिीिं दीते ऊ के े ी सम इन्श्युअिथ ही एक ठराविक रक्कम
असू िकिे ककिा िी इन्श्युअिथ च्या आर्शिक उत्त्पन्शिािरही आधारीि असू िकिे. काही

इन्श्युरन्शस कंपन्शया काही विविटट अपंगत्िासाठी कदीतावचि इन्श्युअिथ च्या उत्त्पिाच्या
६० ककिा १०० पट समािही

ाभ दीते ऊ िकिाि. यासाठी कमा

रकमे िर कमा

मयादीता ककिा 'कॅप' असू िकिे . कंपिी-कंपिींच्या धोरणािुसार िु कसाि भरपाईि
बदीत

होि असिाि. गुप पसथि

ऍस्क्सिंट पॉव सीतमधे प्रत्येक व्यिीसाठी सम

इन्श्युअिथ विरविराळी विस््चि के े ी असिे ककिा त्या ा द्यायच्या एमोल्युमेंट
रकमे िही तमा के ं तािं.

b) आरोग्य इन्श्युरन्शस: एका विविटट मयादीते च्या आि सम इन्श्युअिथ उप ब्ध असिे. िी

ियाच्या रकान्शयािरही अि ब
ं ूि असिे . असं गृहीि धरा की २५-४० या ियोगटासाठी
इन्श्युररिं दीते ऊ के े ी सम इन्श्युअिथ १०

ाख रुपये ककिा त्याहू िही

अवधक असू िकिे आवण िी रक्कम ३ मवहिे िे ५ िषं या ियोगटासाठी िी २
रुपये असू िकिे.

ाख

c) मोटर इन्श्युरन्शस: मोटर इन्श्युरन्शसमधे सम इन्श्युअिथ ही इन्श्युअिथ िं ताहीर के े ी

ककमि असिे. वि ा इन्श्युअिथ स् विक् ेअिथ व्हल्यू [IDV] म्हणिाि. िहािाची ही अिी

ककमि असिे, ती IRDA च्या वियमांिुसार िे वप्रवसएििची टक्केिारीिी सध्याच्या
उत्पादीतकाच्या यादीतीिी
उत्पादीतकाच्या यादीतीिी

िहािाच्या विक्री ककमिीची िु िा केल्यािं वमळिे .

विक्री ककमिीमधे सिथ ्िाविक िुल्क/कर यांचा समािेि

असिो, मात्र त्यामधे रवत्ट्रेिि आवण इन्श्युरन्शसचा अंिभाि िसिो.
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IDV = (उत्पादीतकाच्या यादीतीिी

विक्री ककमि - िे वप्रवसएिि) + (यादीतीिी

विक्री ककमिीि

उल् ेख ि के ेल्या ऍक्सेसरीत - िे वप्रवसएिि), मात्र त्यामधे रवत्ट्रेिि आवण इन्श्युरन्शसचा
अंिभाि िसिो.

िापराि िस ेल्या (ऑबसो ेट)ककिा ५ िषाहू ि तु न्शया िहािाची IDV इन्श्युअिथ आवण इन्श्युरर

यांच्या पर्पर संमिीिं विस््चि के ी तािे . िे वप्रवसएििऐिती, तु न्शया कासथची IDV सव्हे असथ,
कारचे व्यापारी इ. विस््चि करिाि आवण त्यािेळी त्या कासथची अि्िा विचाराि घेि ी तािे.

तर िहाि चोरी ा गे ं ककिा त्याि संपूणथ वबघाि झाल्यास वदीत ी ताणारी भरपाई रक्कम

म्हणतेच IDV. िहािाच्या माकेट दीतरािी तिळपास अस े ी IDV विस््चि करणं सुचि ं

तािं. इन्श्युरसथकिू ि इन्श्युअिथ सिा IDV मधे कपाि करण्यासाठी ५% िे १०% टक्क्यांची
मयादीता वदीत ी तािे. IDV तेिढी कमी िे िढा वप्रवमयमही कमी असिो.
d) फायर इन्श्युरन्शस
फायर इन्श्युरन्शसमधे इमारि/कारखािा आवण यंत्र ि वफक््चसथ यांची सम इन्श्युअिथ ही माकेट

दीतर ककिा वरइन्श्टे टमेंट दीतर यािर अि ंबि
ू असिे. ि्िूची ककमि िता िे वप्रवसएिि म्हणतेच
ि्िूच्या माकेट दीतरािु सार पॉव सीमधी

घटक अि ंबूि असिाि.

e) ्टॉक्स् इन्श्युरन्शस
्टॉक्स् इन्श्युरन्शसमधे, सम इन्श्युअिथ ही त्याची माकेट ककमि असिे. बाताराि ्टॉक
कोणत्या ककमिी ा विकि घेि ा ताई

याचा विचार करुि, कच्च्या मा ाच्या

िु कसािप्रसंगी इन्श्युअिथ ा त्यािु सार िु कसाि भरपाई वमळिे .
f) मरीि कागो इन्श्युरन्शस

इन्श्युरर आवण इन्श्युअिथ यांिी पॉव सी घेिािा विस््चि के े ी पॉव सी ककमि आवण सम
इन्श्युअिथ

म्हणते

मरीि

कागो

इन्श्युरन्शस.

ककमि+इन्श्युरन्शस+राईट म्हणतेच CIF ककमि.
g) मरीि ह

साधारणपणे

या

रकमे मधे

ि्िूची

इन्श्युरन्शस

यामधे, सम इन्श्युअिथ म्हणते, कराराच्या आरंभी इि्युअिथ आवण इन्श्युररिं विस््चि
के े ी ककमि. ह /तहाताची िपासणी अवधकृि व्हॅल्युअरिं केल्यािर ही रक्कम विस््चि
के ी तािे.
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h)

ायवब ीटी इन्श्युअरन्शस

ायवबव टी पॉव सीतमधे , सम इन्श्युअिथ ही औद्योवगक अ्िापिेची

ायवबव टी

एक््पोतर असिे. ही एक्सपोतरचं प्रमाण आवण विचा भौगोव क वि्िार यािर अि ंबूि
असिे . अविवरि कायदीते िीर खचथदीतेखी

क् ेम भरपाईमधे कदीतावचि गृहीि धर े ताऊ

िकिाि. इन्श्युअिथ किू ि ही सम इन्श्युअिथ िरी
तािे.

घटकांचा विचार करुि विस््चि के ी

्ियं चाचणी 4
िॉक्टरच्या दीतु थक्ष्याबद्द
सुचिा.

I. पसथि
II.

त्याच्याविरुद्ध के ेल्या क् ेमविरोधाि एखादीती इन्श्युरन्शस त्या ा स््कम

ऍस्क्सिं ट इन्श्युरन्शस

ायवबव टी इन्श्युरन्शस

III. मरीि हल् इन्श्युरन्शस
IV. वैद्यकीय इन्चयरु न्स
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सारांि
a) रे टमे कींगसाठी तोवखमांचं िगीकरण आवण त्या कोणत्या प्रकाराि मोििाि हे ठरिणं
आि्यक असिं.

b) अंिरराईटींग म्हणते इन्श्युरन्शससाठी प्र्िाविि तोवखम स््िकाराहथ आहे का हे ठरिणं
आवण असल्यास कोणिा दीतर, अटी आवण वियमांद्वारे इन्श्युरन्शस कव्हर स््िकाराहथ असे
विस््चि करणं.

हे

c) रे ट म्हणते वदीत ेल्या इन्श्युरन्शस युविटची ककमि.
d) रे टमे कींगचा प्रमुख उद्देि असिो इन्श्युरन्शसची ककमि पुरेिी आवण योग्य असािी याची
खात्री करणं.

e) खचथ, विल् क आवण िफ्याची टक्केिारी वमळिूि ‘प्युअर वप्रवमयम’ योग्यप्रकारे आकार ा
ककिा िाढि ा तािो.

f) इन्श्युरन्शसच्या भाषेि संकट म्हणते अिी पवरस््ििी ककिा घटक ककिा िैविट्यं ती विदीते ि
के ेल्या प्रसंगािूि हािीची संधी विमाण करिाि ककिा िाढििाि.

g) िीिक्टीब
आणणं.

/ एक्सेस क् ॉतेस आकारण्याचा प्रमुख उद्देि असिो

हाि क् ेम्स संपुटटाि

h) िो क् ेम बोिस म्हणते अंिरराईटींग अिु भि सुधारणं आवण रे टींग प्रणा ीचा अविभाज्य
घटक बिणं यासाठी अस े ी महत्िाची रचिा.

i) सम इन्श्युअिथ म्हणते पॉव सी अटींिु सार इन्श्युरन्शस कंपिी इंिेस्म्िफाय करीि अस े ी
कमा

रक्कम.
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महत्िाच्या संज्ञा
a) अंिरराईटींग
b) रे ट मे कींग

c) भौविक संकटं
d) िैविक संकटं
e) इन्शिे स्म्िटी
f)

ाभ

g) वप्रवमयम आकारणं
h) िॉरंटीज्

i) वििक्टीबल्स्
j) एक्सेस

्िपरीक्षेची उत्तरं
उत्तर १
I हा योग्य पयाय आहे .
प्रॉबॉवबव टी आवण तोवखमेची िीव्रिा रे ट मे कींिर पवरणाम करिाि. a
उत्तर २
I हा योग्य पयाय आहे .
हािीची भरपाई करण्यासाठी प्युअर वप्रवमयम पुरेसा असिो,मात्र त्याि व्यि्िापि खचथ ककिा
ाभ याचा त्याि समािेि िसिो.

उत्तर ३
II हा योग्य पयाय आहे .
िैविक संकट

क्षाि आल्यास एतंटिं त्याची मावहिी इन्श्युरर ा द्याय ा हिी.

उत्तर ४
II हा योग्य पयाय आहे .
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ायवबव टी इन्श्युरन्शसद्वारे दीतु थक्ष्य केल्यामुळे िॉक्टरिर के ेल्या क् ेमविरुद्ध सुरक्षा वमळिे .

्िपरीक्षेचे प्र्ि
प्र्ि १
तोवखम स््िकारायची ककिा िाही याचा विणथय _____________ किू ि घेि ा
तािो.

I. ऍ्युअिथ

II. अंिरराईटर
III. एतंट

IV. सव्हे अर
प्र्ि २
_______________ म्हणते वदीत ेल्या इन्श्युरन्शसच्या युविटची ककमि.
I. रे ट

II. वप्रवमयम

III. सम ऍ्युअिथ
IV. बोिस
प्र्ि ३
क् ेम प्र्िाि वदीत ेल्या ा इन्श्युरन्शस कंपिीकिू ि इंिेस्म्िफाय के े ी कमा
___________ .
I. सम इन्श्युअिथ
II. वप्रवमयम
III. राईिर
IV.

ाभ
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रक्कम म्हणतेच

प्र्ि ४
______________ हा अंिरराईटरच्या मावहिीचा ्त्रोि िाही.
I. प्रपोतरचे िार्शषक अकाऊंट्स

II. मा मत्ते तोवखम स््िकारण्या पूिी के े ा सव्हे
III. प्र्िाि फॉमथ

IV. इन्श्युररचं रवत्ट्रेिि सवट्रवफकेट
प्र्ि ५
संकटं म्हणते:
I. हािीचा पवरणाम िाढिणारे घटक

II. हािीची िारंिारिा िाढिणारे घटक

III. हािीचा पवरणाम आवण िीव्रिा िाढिणारे घटक

IV. हािीचा पवरणाम आवण िीव्रिा िाढिणारे घटक
प्र्ि ६
खा ी

कोणिं विधाि बरोबर आहे ?

भौविक संकटं :
I. रे टमे कींगसाठी महत्िाची िाहीि

II. विस््चि के ी ताऊ िकि िाहीि

III. बॅ न्शसिीटद्वारे मोत ी ताऊ िकिाि
IV. प्र्िाि फॉमथमधी

मावहिीिरुि विस््चि के ी ताऊ िकिाि

प्र्ि ७
मोटर इन्श्युरन्शसमधे िॉरंटीतपैकी एक म्हणते:
I. िहाि रोत धुि ं गे ं पावहते.

II. ्पीि टे ्टींगसाठी िहािाचा िापर के ा ताय ा िको.

III. व्यविगि िापराच्या सामािाची िे-आण िहािािरुि के ी ताऊ िये.
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IV. िहाि २०० वकमी प्रवि वदीतििी धाि ं ताऊ िये.
प्र्ि ८
वििक्टे ब

क् ॉतचा उद्देि हा:

I. क् ेम पेमेंट टाळण्यासाठी
II.

हाि क् ेम्सचं पेमेंट संपटु टाि आणण्यासाठी

III. पॉव सीधारका ा त्रास दीते ण्यासाठी
IV. वप्रवमयम िाढिण्यासाठी
प्र्ि ९

पवरसराि फिारणी प्रणा ीची (न््प्रक् र वस्टीम)्िापिा केल्यािं:
I. तोवखम िाढिे

II. तोवखम कमी होिे

III. तोवखम िाढिही िाही ककिा कमीही होि िाही
IV. हु िींग तोवखम िाढिे
प्र्ि १०

मोटर इन्श्युरन्शसमधी
असिो:

इन्श्युअिथ िं ताहीर के ेल्या ककमिीमधे खा ी

I. रवत्ट्रेिि

II. उत्पादीतकाची उत्पादीति ककमि
III.उत्पादीतकाची विक्री ककमि
V. आर्शबट्ररी प्राईस घटक
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कोणाचा समािेि

्िपरीक्षेची उत्तरं
उत्तर १
II हा योग्य पयाय आहे .

तोवखम स््िकारायची ककिा िाही हे अंिरराईटर ठरििो.
उत्तर २
I हा योग्य पयाय आहे .
रे ट म्हणते वदीत ेल्या इन्श्युरन्शस युविटची ककमि.
उत्तर ३
I हा योग्य पयाय आहे .
सम इन्श्युअिथ म्हणते क् ेम प्र्िाि घेऊि आ ेल्या व्यिी ा इन्श्युरन्शस कंपिीिं इंिेस्म्िफाय
के े ी कमा

रक्कम.

उत्तर ४
IV हा योग्य पयाय आहे ..
इन्श्युररचं रवत्ट्रेिि सटीवफक़ेट म्हणते अंिरराईटरसाठी मावहिीचा ्त्रोि िव्हे .
उत्तर ५
III हा योग्य पयाय आहे .
संकट म्हणते हािीचा पवरणाम आवण िीव्रिा िाढिणारे घटक.
उत्तर ६
IV हा योग्य पयाय आहे .
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भौविक संकटांची विस््चिी प्र्िाि फॉमथमधे वदीत ेल्या मावहिीिरुि करिा येिे.
उत्तर ७
II हा योग्य पयाय आहे .
मोटर इन्श्युरन्शसमधे िॉरंटीतपैकी एक म्हणते िहािाचा िापर ्पीि टे ्टींगसाठी होऊ िये .
उत्तर ८
II हा योग्य पयाय आहे .
वििक्टीब

क् ॉतचा उद्देि हा

हाि क् ेम्स संपुटटाि आणण्यासाठी असिो.

उत्तर ९
II हा योग्य पयाय आहे .
पवरसरािी
घा िे .

फिारणी प्रणा ीची (न््प्रक् र वस्टीम ्िापिा आगीच्या धोक्या ा आळा

उत्तर १०
III हा योग्य पयाय आहे .
मोटर इन्श्युरन्शसमधे इन्श्युअिथ िं ताहीर के ेल्या ककमिमधे उत्पादीतकाच्या विक्री ककमिीचा
समािेि िसिो.
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प्रकरण 14
पसथि

आवण वरटे

इन्श्यु रन्शस

प्रकरणाची ओळख
मागी

प्रकरणांमधे आपण तिर

विक ो. तिर

इन्श्युरन्शसिी विगिीि विरविराळया संकल्पिा आवण ित्िं

इन्श्युरन्शस उत्पादीतिांची विभागणी विरविराळ्या वठकाणी विरविराळ्याप्रकारे

होिे. काहीतण त्यांची गणिा मा मत्त, कॅसॉल्टी आवण

ायवब ीटी अिी करिाि िर काही

वठकाणी त्यांिा आग, मरीि, मोटर आवण इिर विभागाि गृहीि धरिाि. या प्रकरणाि अ्या

समाि उत्पादीतिांची चचा के े ी आहे ती िैयिीक अपघाि, आरोग्य, प्रिास, गृह आवण
दीतु कािदीतार यासारख्या वकरकोळ ग्राहकाकिू ि विकि घेि ी तािाि.

विकण्याची ध्येयं
A.

गृह इन्श्युरन्शस

B.

दीतु काि इन्श्युरन्शस

C.

मोटर इन्श्युरन्शस

या प्रकरणाच्या अभ्यासािंिर, खा ी

बाबी आपल्या

1. गृह विम्याची मावहिी
2. दीतु काि विमा कव्हर

3. मोटर विम्याची मावहिी

406

क्षाि येिी :

A. हाऊसहोल्िसथ इन्श्युरन्शस
a. वरटे

इन्श्युरन्शस प्रॉिक्ट्स (वकरकोळ इन्श्युरन्शस उत्पादीतिं )

काही इन्श्युरन्शस उत्पादीतिं ही काही विविटट कारणांसाठी िैयिीक पािळीिर विकि घेि ी
तािाि. अ्या इन्श्युरन्शसेसमधे तरी

हािसा व्यािसावयक हे िू अस ा िरीही, हे सहसा

िैयिीक पािळीिर विक े तािाि. काही वठकाणी यांिा ‘्मॉ
‘वरटे

पॉव सीत’ ककिा ‘वरटे

विवकट्’ पॉव सीत ककिा

प्रॉड्सक्ट्स’ असं म्हट ं तािं. गृह, मोटर कासथ, दीतु चाकी

िहािं, दीतु कािदीतारीसारखे छोटे व्यिसाय इ. या प्रकाराि मोििाि. ही उत्पादीतिं सहसा, ते
इन्श्युरन्शसच्या पसथि

ाईिमधे काम करिाि, त्याच एतंट्स / वि्ट्रीब्युिि साखळीकिू ि

विक ी तािाि. कारण ग्राहकही सहसा त्यांच्यािी संबंवधि गटािी च असिाि.
b. हाऊसहोल्िसथ इन्श्युरन्शस
a) हाऊसहोल्िसथ इन्श्युरन्शसची आि्यकिा का असिे ?

महत्िाचं
‘िेम्ि पेवरल्स इन्श्युरन्शस पॉव सी’
i. हाऊसहोल्िसथ इन्श्युरन्शस पॉव सी ही केिळ पॉव सीमधे उल् ेख के ेल्या प्रसंगांमधे ककिा
संकटांमधे झा ेल्या हािीचं कव्हरे त दीते ऊ करिे. ही संकटं पॉव सीमधे ्पटटपणे
उल् ेख े ी असिाि.
ii. िेम्ि पेवर

पॉव सीत या सहसा सिथ प्रकारच्या हािीिर कव्हरे त अस ेल्या पॉव सीऐिती

्ि्ि पयाय म्हणूि विकि घेिल्या ताऊ िकिाि.

'ऑ

वर्क्स्'

i. "ऑ

वर्क्स्" म्हणते अिी कोणिीही तोवखम ती करारािूि वििेषिुः िगळ े ी िसिे

आवण म्हणूि वि ा आपोआपच कव्हरे त वमळिं. उदीताहरणािथ, तर ऑ
होल्िसथ पॉव सीमधे पूराचा धोका िगळ े ा िसे
पूराि झा ेल्या हािीचं कव्हरे त वमळू िके .

वर्क्स हाऊस

िर पूराच्या प्रसंगी त्या विमाकृि घरा ा

ii. इन्श्युरन्शस कव्हरे तचा असा प्रकार तो कराराि िमूदीत के ेल्या तोवखमा िगळिो. काय
िगळ े ं आहे याचा ्पटट उल् ेख के े ा असिो.
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iii. ऑ

वर्क्स इन्श्युरन्शस हा उप ब्ध कव्हरे तमधी

सिंकष कव्हरे त आहे असं म्हणिा

येई . आवण म्हणूि इिर प्रकारच्या पॉव सींहू ि त्याची ककमि िु िेिं अवधक असिे ,
आवण या प्रकारच्या इन्श्युरन्शसची ककमि ही क् ेमच्या िक्यिांिा गृहीि धरुि विस््चि
करािी

ागिे.

घर म्हणते ्िप्िं पहाण्याचं आवण आठिणी तिि करण्याचं वठकाण. आपल्यािी

बहु िेकांसाठी घर हे एक फार मोठं ्िप्ि असिं आवण त्याचबरोबर घराचं बांधकाम म्हणते
घेि े ा सिाि मोठा आर्शिक विणथयही असिो. आपल्यािी

बहु िेकतण घर बांधण्यासाठी गृह

कतथ घेिाि. गृह कतथ हे आपल्या आयुटयाि सिावधक काळ चा णारं
त्याच्या पूिथिेसाठी दीतीघथ मुदीतिीचा विधारही
आपल्या ा इन्श्युरन्शसही घ्यािा

ागिो.

ागिो.

ोि असिं , आवण

ोि घेण्यासाठी बॅन्शके ा दीते ण्यासाठी

घर तसं आपल्यासाठी महत्िाचं असिं िसंच त्या घरािी

ि्िूही आपल्यासाठी वििक्याच

महत्िाच्या असिाि. घराि फर्शिचर असिं, वटव्ही-रे रीतरे टर-िॉकिग मिीि इ. सारख्या

महागड्या ि्िू असिाि. त्याचबरोबर, घराि ठे ि े े सोन्शया-चांदीतीचे दीतागदीतावगिे, पेंटींग्तदीतु र्शमळ ि्िू यासारख्या क ाकृिीही असिाि. या सिथ ि्िूंिा आग, भूकंप, पूर इ. मुळे हािी
पोहोचू िकिे ककिा त्यांची चोरीदीते खी

होऊ िकिे . कौटु ं वबक बचिीचा िापर करुि या ि्िू

खरे दीती के ेल्या असल्यामुळे, त्यांिा झा ेल्या हािीमुळे आर्शिक संकटही ओढािू िकिं.
हाऊसहोल्िसथ इन्श्युरन्शस ही एक सिंकष पॉव सी आहे , ती िरी
िकिे .

सिथ पवरस््ििीि मदीति करु

b) हाऊसहोल्िसथ इन्श्युरन्शस पॉव सीमधे क्याक्या ा कव्हर वमळिं?

मावहिी
पॅकेत ककिा अंब्रे ा पॉव सीज्
i. पॅकेत ककिा अंब्रे ा कव्हरद्वारे , एकाच कागदीतपत्रािूि कव्हसथचं वमश्रण वमळि असिं.
ii. उदीताहरणािथ, हाऊसहोल्िसथ पॉव सी,िॉपकीपसथ पॉव सी, ऑफीस पॅकेत पॉव सी इ.
सारखी काही कव्हसथ असिाि, ती एकाच पॉव सी अंिगथि, घर, त्यािी
अिेक भौविक घटकांिा सुरक्षा दीते ऊ करिाि.
iii. या पॉव सींमधे काही विविटट पसथि
िकिो.

ाईन्शस ककिा
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ि्िू इ. सारख्या

ायवबव टी कव्हसथचाही समािेि असू

iv. पॉव सीिी

सिथ विभागांसाठी पॅकेत कव्हसथच्या अटी आवण वियमही समाि असू िकिाि.

हाऊसहोल्िसथ इन्श्युरन्शसद्वारे घराचं ्ट्रक्चर आवण त्यािी

ि्िू यािर आग, दीतं ग , पाईपचा

्फोट, भूकंप इ. पासूि सुरक्षा वमळिे . ्ट्रक्चरव्यविरीि, त्यािी
इ. पासूि संरक्षण प्राप्ि होिं.

ि्िूंिाही घरफोिी, चोरी

पवरधाि के े े ककिा कु ुपाि बंदीती्ि के े े दीतागदीतावगिे यांिाही हाऊसहोल्िसथ इन्श्युरन्शसद्वारे
सुरक्षा प्राप्ि होऊ िकिे. त्याचबरोबर घरािी
वदीत ं ताऊ िकिं.

दीतु र्शमळ ि्िू आवण क ाकृिी यांिाही कव्हर

हाऊसहोल्िसथ इन्श्युरन्शसद्वारे िैयिीक सामाि, िसंच घरािी
यांवत्रक ि्िूंमधी

इ ेक्ट्रॉविक - विद्युि आवण

वबघाि यांिाही कव्हरे त प्राप्ि होिं. काही इन्श्युरसथ सायक , िैयिीक

अपघाि आवण िकथमे न्शस कॉम्पेिसेिि यांिाही कव्हरे त दीते िाि.

ज्या हािींिर कव्हरे त वदीत ं ताि, त्यामधे सिथसाधारणपणे आग, िीत पिणे, ्फोट आवण
विमाि कोसळणे / आघाितन्शय हािी (या ा FLEXA असं म्हट ं तािं); िादीतळ, पूर (या ा

STFI असं म्हणिाि); घरफोिी याचा समािेि होिो. कंपिी-कंपिी आवण पॉव सीपॉव सीिु सार कव्हरे तही बदीत ि तािं. महागिी घरं अस ेल्या हाय िेटििथ इंविव्हीज्युअल्स
(HNIs) मधे झा ेल्या िाढीमुळे, या प्रकारच्या इन्श्युरन्शसची आि्यकिाही वदीतिसेंवदीतिस िाढि
चा

े ी आहे .

सुचिा
प् ेट ग् ास आवण टे व व्हीति इन्श्युरन्शस, हा तरी िरी

इन्श्युरन्शसमधे समाविटट अस ा

िरीही, इन्श्युअिथ च्या इच्छे िुसार विराळाही घेि ा ताऊ िकिो. अविरे की कृत्यं सहसा यािूि
िगळ े ी असिाि, पण त्यांिाही एक््टे न्शििच्या रुपाि समाविटट करुि घेिा येिं. युद्ध आवण
ित्संबवं धि संकटं ; िे वप्रवसएिि, विअर ऍन्शि वटअर; कॉन्शसेस्क्िस्न्शिअ
संकटं मात्र यािूि िगळ े ी असिाि.
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ॉस आवण न्शयुस्क् अर

c) सम इन्श्युअिथ आवण वप्रवमयम

महत्िाचं
सम इन्श्युअिथ किी ठरिायची?
i. सिथसाधारणपणे, सम इन्श्युअिथ ठरिायच्या दीतोि पद्धिी आहे ि. त्यािी

एक म्हणते माकेट

व्हॅल्यू (MV) आवण दीतु सरी म्हणते वरइि्टे टमेंट व्हॅल्यू (RIV). पैकी M.V. मधे , हािीच्या
प्रसंगी, मा मत्तेच्या ियािुसार िे वप्रवसएिि आकार ं तािं. या पद्धिीि, इि्यूअिथ ा
मा मत्ता बदीत ण्यासाठी पुरेिी रक्कम वदीत ी ताि िाही.

ii. RIV पद्धिीि, सम इन्श्युअिथ च्या कमा

मयादीते च्या प्रमाणाि मा मत्ता बदीत ण्यासाठी पुरेिी

रक्कम इन्श्युरन्शस कंपिी भरिे . या पद्धिीि, िे वप्रवसएिि आकार ं ताि िाही. एक अिी
अट असिे की क् ेम वमळण्यासाठी हािी झा े ी मा मत्ता दीतु रु्ि के ी तािी / बदीत ािी.

या वठकाणी याचीही िोंदीत घ्यािी की RIV पद्धिीची अिुमिी केिळ वफक््ि मा मत्तेसाठीच

वदीत ी तािे, मात्र ्टॉक्स् आवण ्टॉक्स् इि प्रोसेस यासारख्या इिर मा मत्तांसाठी वदीत ी
ताि िाही.

बहु िेक पॉव सीज् पुिबांधणी व्हॅल्यूसाठी (माकेट व्हॅल्यूसाठी िव्हे ) घराच्या ्ट्रक्चर ा कव्हर
दीते िाि. घरा ा हािी झाल्यास त्याच्या पुिबांधणीसाठी आि्यक अस े ी रक्कम म्हणतेच
पुिबांधणी व्हॅल्यू. उ टपक्षी, माकेट व्हॅल्यू ही
अि ंबूि असिे.

मागणी, पुरिठा इ. सारख्या घटकांिर

सम इन्श्युअिथ ची मोतणी सहसा विवमि व्यिीच्या घराचा वबल्ट इि एरीया गुवण े बांधकामाचा
दीतर प्रवि ्क्िेअर फूट अ्याप्रकारे के ी तािे . घरािी

घटक - फर्शिचर, ियुरेबल्स, कपिे ,

भांिी इ. - ची ककमि माकेट व्हॅल्यूिुसार ठरि ी तािे, म्हणतेच िे वप्रवसएिििंिर
त्याचप्रकारच्या ि्िूंची अस े ी ककमि.

वप्रवमयम इन्श्युअिथ व्हॅल्य़ू आवण घेि े ं कव्हरे त यािर अि ंबूि असिो.

्ियं चाचणी 4
हाऊसहोल्िसथ इन्श्युरन्शस पॉव सीसंदीतभाि खा ी पैकी कोणिं विधाि बरोबर आहे ?
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I.

बहु िेक सिथप्रकारच्या संकटांिर कव्हरे त दीते ि अस ेल्या सिंकष पॉव सीऐिती ककमिीच्या
दृटटीकोिािूि ्ि्ि असल्यािं एखादीतं िाि वदीत े ा संकट विमा विकि घेि ा ताऊ िकिो.

II. एखादीतं िाि वदीत े ा संकट विमा विकि घेण्याऐिती बहु िेक सिथप्रकारच्या संकटांिर कव्हरे त

दीते ि अस े ी सिंकष पॉव सी ककमिीच्या दृटटीकोिािूि ्ि्ि असल्यािं घेि ी ताऊ
िकिे .

III. एखादीतं िाि वदीत े ा संकट विमा आवण सिथप्रकारच्या संकटांिर कव्हरे त दीते ि अस ल्
े या
सिंकष पॉव सी यांची ककमि समािच असिे .

IV. हाऊसहोल्िसथ पॉव सीसंदीतभाि, केिळ एखादीतं िाि वदीत े ा संकट विमा विकि घेि ा ताऊ

िकिो आवण बहु िेक सिथप्रकारच्या संकटांिर कव्हरे त दीते ि अस ेल्या सिंकष पॉव सी
उप ब्ध िसिाि.

B. िॉपवकपसथ इन्श्युरन्शस
ट्रेिींग ही एक आर्शिक कृिी आहे आवण प्रत्येक व्यािसावयका ा त्याचा / विचा व्यिसाय

िफ्याि व्हािा असं िाटि असिं. आपल्या दीते िाि अिेकांच्या उत्त्पिाचं साधि म्हणते दीतु कािं
आहे ि. ही केिळ उत्त्पन्शिच दीते णारीच तागा िसिे िर िी एक मा मत्तादीते खी

असिे . ट्रेिींगिी

संबंध िस ेल्या परंिु त्यािर पवरणाम करीि अस ल्
े या सिथ कचिांमधूि मुि व्हािं असं
दीतु कािदीतारा ा िाटि असिं. एखाद्या दीतु दीतैिी घटिेमुळे व्यिसायािी

अिथकारण ककिा

ऑपरे िन्शस यािर फार मोठा दीतु टपवरणाम होऊि वदीतिाळखोरी ककिा व्यिसाय बंदीतही करािा

ागू

िकिो. दीतु कािदीतार म्हणते काही कॉपोरे ट अस््ित्ि िव्हे ज्याच्याकिे व्यिसाय िव्यािं सुरु
करण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणाि पैसे असिाि. एखादीती दीतु घथटिाही दीतु काि बंदीत कराय ा

पुरेिी असिे आवण त्यामुळे दीतु कािदीताराच्या संपूणथ कुटु ं बाचाच िाि होऊ िकिो. त्याचबरोबर
बॅन्शकेची कतथही दीतु कािदीताराच्या िोक्यािर असू िकिाि.
दीतु कािदीताराच्या कृिीमुळे समातािी

एखाद्या व्यिी ा िैयिीक इता ककिा त्याच्या / विच्या

मा मत्ते ा हािी पोहोचण्याची िक्यिा असिे , आवण त्यामुळे कायदीता दीतु कािदीतारा ा दीतोषी
मािूि िुकसाि भरपाई करण्याचे आदीते ि दीते िो. या पवरस््ििीिही दीतु कािदीतार संपूि ताऊ

िकिो. आवण म्हणूि, त्याच्या उत्त्पन्शिाचं साधि अस े ं दीतु काि सुरवक्षि ठे िण्याची गरत
असिे .

िॉपकीपसथ इन्श्युरन्शस पॉव सीज् कमर्शिय

िॉप / वकरकोळ व्यिसायांमधी

िर उल् ेख

के ेल्या अिेक प्रकारच्या दीतु घथटिांिा कव्हर दीते िाि. काही पॉव सीत अ्याप्रकारे विमाण
के ेल्या असिाि की ज्या विविटट प्रकारच्या कारणांसाठी विविध प्रकारच्या दीतु कािांिा सुरक्षा

दीते िाि. उदीता. दीतु र्शमळ ि्िूंचं दीतु काि, केिकिथिा य. ब्युटीपा र
थ , पु्िकांचं दीतु काि, विपाटथ मेंट
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्टोअर, ड्रायस्क् िसथ, भेटि्िूंचं दीतु काि, औषधांचं दीतु काि, ्टे ििरी दीतु काि, खेळण्यांचं
दीतु काि, कपियांचं दीतु काि इ.

1. िॉपकीपसथ इन्श्युरन्शसमधे क्याक्या ा सुरक्षा वमळिे ?
वकरकोळ व्यिसायाच्या विविटट भागा ा सुरक्षा दीते ण्यासाठी या पॉव सीमधे बदीत
िकिाि. यामधे सहसा दीतु कािाच्या ्ट्रक्चर ा आवण आिी

के े ताऊ

ि्िूंिा आग, भूकंप, पूर आवण

तावणिपूिथक के े ं िु कसाि आवण दीतरोिा यामुळे झा े ी हािी कव्हर के े ी असिे . वबझिेस

इंटरप्िि प्रोटे क्ििही िॉप इन्श्युरन्शसद्वारे वमळू िकिं. यामधे अिपेवक्षि क् ेममुळे हािी झा े ं
कोणिंही उत्त्पन्शि ककिा अविवरि खचथ यािर कव्हर वमळिं. इन्श्युअिथ किू ि त्याच्या / विच्या
व्यिसायाचा आिाका पाहू ि त्यािुसार हे कव्हरे त वििि ं ताऊ िकिं.

इन्श्युअिथ किू ि ती अविवरि कव्हसथ वििि ी ताऊ िकिाि िी इन्श्युरर-इन्श्युररप्रमाणे

बदीत ि तािाि आवण त्यांची खािरतमा िॉि- ाईफ इन्श्युरन्शस कंपन्शयांच्या संबंवधि
संकेि्िळािरुि करिा येिे.
यामधे खा ी

घटकांचा समािेि असू िकिो:

i. घरफोिी आवण दीतरोिा : घरफोिी, चोरी आवण दीतरोिा या घटिांमधे ऑफीसमधी
ि्िूंिा संरक्षण

ii. यंत्रांमधी

वबघाि: विद्युि / यांवत्रक ि्िूंमधी

वबघािािरी

कव्हर

iii. इ ेक्ट्रॉविक ि्िू:

 इ ेक्ट्रॉविक ि्िूंच्या हािीसाठी ऑ -वर्क कव्हर पुरि ं तािं
 इ ेक्ट्रॉविक इन्श्टॉ ेिन्शसच्या हािीसाठी कव्हर पुरि ं तािं

iv. मिी इन्श्युरन्शस: याद्वारे पै्यांच्या खा ी िेळी झा ेल्या िु कसािादीतरम्याि सुरक्षा
वमळिे :

 व्यािसावयक ्िाि िे बॅन्शक आवण उ ट यामधी
 व्यिसायाच्या वठकाणािी

वितोरीमधूि

प्रिासादीतरम्याि

 व्यिसायाच्या वठकाणी अस े ा िबा / ड्रॉिर / काऊंटरमधूि
v. बॅगेत: व्यािसावयक कामांसाठी प्रिासादीतरम्याि झा ेल्या सामािाच्या हािीिर कव्हरे त
वमळिं.
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vi. वफक््ि प् ेट ग् ास आवण सॅविटरी वफटींग्त यांचं अपघािामुळे झा े ं िुकसाि खा ी
प्रसंगी कव्हर होिं:

 वफक््ि प् ेट ग् ास
 सॅविटरी वफटींग्त

 विऑि साईन् / ग् ो साईन् / होिींग
vii. िैयिीक अपघाि
viii. कामगारांचं वि्िासघािकी ििथि / अप्रामावणकपणा : कामगारांचं वि्िासघािकी ििथि
/ अप्रामावणकपणा यामुळे झा ेल्या हािीिर भरपाई वमळिे .

ix. व गल्

ायवबव टी:

 िोकरीच्या दीतरम्याि आवण िोकरीच्या कारणामुळे झा ल्
े या अपघािामधी
भरपाई

 ििथ पाटीतच्या व ग
आग / घरफोिी / प्रिासािी
कॉम्पेिसेिि आवण पस्ब् क

िु कसाि

ायवबव टीिरही कव्हर दीते ऊ के ं तािं
सामाि / प् ेट ग् ास / वफविव टी गॅरंटी / िकथमे ि

ायवबव टी पॉव सीत (पुढी

आहे ) या विरविराळया विकि घेिल्या ताऊ िकिाि.

प्रकरणाि यांची चचा के े ी

अविरे की कृत्यांिाही अविरीि कव्हर वदीत ं ताऊ िकिं. हाऊसहोल्िसथ इन्श्युरन्शसमधे ज्यांिा
िगळ े ं असिं िे च घटक सहसा इिेही असिाि.
2. सम इन्श्युअिथ आवण वप्रवमयम
औवद्यवगक सं्िा ककिा काया यं खािे िही ठे ििाि, ज्याि त्यांच्या मा मत्तेची ककमि
दीताखि े ी असिे . आवण म्हणूि, सम इन्श्युअिथ काढणं अिघि िसिं. दीतु कािं आवण घरांच्या
बाबिीि हे प्रत्येकच िेळी िक्य होई

असं िसिं.

हाऊसहोल्िसथ इन्श्युरन्शसच्यािेळीच सांवगिल्याप्रमाणे , सहसा, सम इन्श्युअिथ विस््चि
करण्याच्या दीतोि पद्धिी असिाि, माकेट व्हॅल्यू आवण वरइि्टे टमेंट / वरप् ेसमेंट व्हॅल्यू.
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पैस,े प्रिासािी

सामाि, िैयिीक अपघाि यांच्या अविवरि कव्हरे तसाठी वप्रवमयम हा सम

इन्श्युअिथ आवण वििि े ी कव्हसथ यािर अि ंबूि असिो.

व्याख्या
काही महत्िाच्या व्याख्या
a) दीतरोिा म्हणते आक्रमक आवण

क्षाि ि येण्यासारखा विवमि पवरसरािी , अिपेवक्षि आवण

अिवधकृि प्रिेि ककिा बाहे र पिणं, ज्याचा उद्देि वििूि ि्िूंची चोरी करणं हा असिो.

b) घरफोिी झा ी असं िेंव्हा म्हणिा येई
घराि घुसे .

तेंव्हा एखादीती व्यिी गुन्शहा करण्याच्या उद्देिािं

c) तबरी चोरी म्हणते विवमि पवरसरािूि विवमि आवण / ककिा विवमि व्यिीच्या कामगारांच्या
विरुद्ध ताऊि आक्रमकपणे ि्िूंची के े ी चोरी.

d) वितोरी म्हणते ककमिी ि्िू ठे िण्यासाठी अस े ं विवमि पवरसरािी
कपाट, ज्यामधे प्रिेि करणं प्रविबंवधि असिं.

एक मतबूि

e) चोरी या व्यापक िब्दीताचा अिथ असा आहे की सिथ प्रकारचे गुन्शहे ज्यामधे एखादीती व्यिी

ताणूिबुतूि आवण बेकायदीते िीरपणे इिर कोणाचीिरी मा मत्ता परिािगी ककिा

संमिीवििाय घेऊि तािे, ज्याचा उपयोग घेऊि ताणारी व्यिी ्ििुःच्या िापरासाठी
ककिा संभाव्य विक्रीसाठी करिे .

्ियं चाचणी 5
िॉपकीपसथ पॉव सीमधे, इन्श्युअिथ व्यिी 'वफ्क्ि प् ेट ग् ास आवण सॅविटरी वफटींग्त' चं
कव्हर विििू िकिे . यामधे अपघािी िुकसािामुळे होि अस ेल्या खा ी पैकी क्या ा
संरक्षण वमळिं?

I. 'वफ्क्ि प् ेट ग् ास
II. सॅविटरी वफटींग्त
III. विऑि साईन्शस
IV. िरी

सिथ
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C. मोटर इन्श्युरन्शस
असा विचार करा की िुम्ही िुमची सिथ बचि खचथ करुि एक ििीि कार विकि घेि ी आहे

आवण विच्यािूि चक्कर माराय ा गे ा आहाि. आवण अचािकपणे, एक कुत्रं पळि िुमच्या
गािीच्या िाटे ि येिं आवण त्या ा होणारी धिक िाचिण्यासाठी, िुम्ही एकदीतमच गािीची वदीतिा
बदीत िा आवण रोि-िीव्हायिर ा धिक दीते िा, इिर एका कार ाही धिक दीते िा आवण एका

व्यिी ा तखमी करिा. अ्याप्रकारे एका घटिेची पवरवणिी म्हणते िुमच्या कारची,

सािथतविक मा मत्तेची आवण इिर एका कारची हािी, िसंच एका व्यिी ा तखमी करण्याि
होिे.

अ्या प्रसंगी, तर िुमच्याकिे कार इन्श्युरन्शस िसे

िर, सगळा प्रकार वि्िराय ा, कार

विकि घेण्यासाठी तेिढे पैसे िुम्ही खचथ के े े असिाि त्याहू ि वकिीिरी अवधक पैसे िुम्हा ा
करािे

ागिाि.

 खचथ करण्यासाठी िुमच्याकिे िे िढे पैसे आहे ि का?

 िुमच्या कृिीमुळे इिर कोणा ािरी इन्श्युरन्शस भरािा
 आवण तर त्यांच्याकिे ही इन्श्युरन्शस िसे

िर?

ागािा का?

आवण म्हणूिच कायद्यािं कार इन्श्युरन्शस असणं बंधिकारक के े ं आहे . मोटर इन्श्युरन्शस

असल्यािं अ्या घटिा घिण्याचं तरी टळि िस ं िरीही, त्यामुळे अ्याप्रसंगी िुम्हा ा
विस््चिपणे एक आर्शिक मदीति वमळिे .

अपघािाव्यविरीि, कार चोरी ा ताऊ िकिे , अपघािाि वि ा हािी होऊ िकिे ककिा
आगीिं विचं िुकसाि होऊ िकिं आवण मग अ्याप्रसंगी िुम्हा ा आर्शिक िुकसािा ा सामोरं
तािं

ागिं.

ज्याच्या / वतच्या िािािं िहािाचं रवत्ट्रेिि आरटीओमधे झा े ं असिं त्यािं मोटर
इन्श्युरन्शस घ्याय ाच हिा.

महत्िाचं
बंधिकारक अस े ा ििथ पाटी इन्श्युरन्शस
मोटर िहाि कायदीता १९८८ िु सार, प्रत्येक िहाि मा क ज्याचं / वतचं िहाि सािथतविक

र्त्यांिर धािणार आहे , त्यािं / वििं इन्श्युरन्शस पॉव सी घेणं बंधिकारक आहे , ज्यामुळे त्या
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िहािाच्या सहभागामुळे त्याचा मा क अपघािी मृत्यु, िारीरीक दीतु खापि ककिा मा मत्तेची
हािी यासाठी ििथ पाटी ा िु कसाि भरपाई दीते ण्यास कायद्यािं बांवध

होि असिो. अ्या

प्रकारच्या विम्याचा पुरािा म्हणूि इन्श्युरन्शसचं सटीवफकेट विवमि िहािासोबि सिि ठे िणंही
त्यामुळे सुचि ं तािं.

1. मोटर इन्श्युरन्शस कव्हरे त
आपल्या दीते िाि फार मोठ्या प्रमाणाि र्त्यािर िहािं धाििाि. ििििीि येि अस ेल्या
िहािांची याि दीतर वदीतििी भरच पििे आहे . त्यािी

बरीचिी अवििय महागिीही असिाि.

असं म्हट ं तािं की भारिाि िहािं मोिीि विघि िाहीि िर केिळ त्यांची मा क बदीत ि
तािाि. याचाच अिथ असा की तु िी िहािं िर र्त्यांिरुि धाििािच पण त्यांच्यामधे िव्या
िहािांचीही भर पिि तािे. िाढि चा

ेल्या िहािांच्या संख्येच्या िु िेि र्त्यांचा आकार

(िहाि चा िण्यासाठी) िाढि िाहीये. र्त्यांिरी
आवण रुग्णा यािी

पादीतचारी संख्याही िाढिेच आहे . पोव स

सांस्ख्यकी असं सांगिे की र्िा अपघािांची संख्याही िाढिच चा

े ी

आहे . अपघािाि बळी पि ल्
े यांिा कायद्यािं वदीत ी ताणारी िु कसाि भरपाईही िाढिे आहे .
त्याचबरोबर िहाि दीतु रु्िीचा खचथही िाढि चा

ा आहे . या सगळ्याचा अिथ असा की

आपल्या दीते िाि िहाि विम्याची वििांि आि्यकिा आहे .

मोटर इन्श्युरन्शसद्वारे अपघाि आवण इिर काही कारणांमुळे िहािांच्या झा ेल्या िुकसािाची

भरपाई वदीत ी तािे . िसंच अपघािाि बळी पि ेल्या व्यिींिा भरपाई दीते ण्याची िहाि
मा काची कायदीते िीर तबाबदीतारीही मोटर इन्श्युरन्शसद्वारे कव्हर होि असिे.
िुम्हा ा असं िाटिं का की आपल्या दीते िािी

सिथच िहािं विवमि आहे ि?

सािथतविक र्त्यांिर धािि अस ेल्या खा ी प्रकारच्या सिथ िहािांिा मोटर इन्श्युरन्शसद्वारे
सुरक्षा वमळि असिे :

 ्कूटसथ आवण मोटरसायकल्स्
 खातगी कासथ

 सिथ प्रकारची व्यािसावयक िहािं : सामाििाहू आवण पॅसेंतर कॅरीअसथ
 इिर वििेष प्रकारची िहािं उदीता. क्रेन्शस,
 मोटर ट्रेि (िोरुम आवण गॅरेतमधी

िहािं)
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मावहिी
‘ििथ पाटी इन्श्युरन्शस’
ही पॉव सी म्हणते समोरच्या व्यिीिं के ेल्या कायदीते िीर िक्रारीविरुद्ध अस े ं संरक्षण.

इन्श्युअिथ च्या कृिीमुळे विमाण झा ेल्या प्रसंगी, समोरच्या व्यिीकिू ि (ििथ पाटी) केल्या
गे ेल्या क् ेम्सच्या विरुद्ध संरक्षण म्हणूि इन्श्युअिथ व्यिी (फ्टथ पाटी) इन्श्युरन्शस
कंपिीकिू ि (सेकंि पाटी) ििथ पाटी इन्श्युरन्शस खरे दीती करिे.

ििथ पाटी इन्श्युरन्शस ा ‘ ायवबव टी इन्श्युरन्शस’ असंही म्हणिाि.
ोकवप्रय अस ेल्या दीतोि महत्िाच्या कव्हसथची चचा खा ी के े ी आहे :
a) ऍक्ट [ ायवबव टी] ओन्श ी पॉव सी: मोटर िहाि कायद्यािुसार, सािथतविक र्त्यािर
धािि अस ेल्या प्रत्येक िहािािं ििथ पाटीसंबंवधि अस ेल्या
करणं बंधिकारक आहे .

ायवबव टीत विवमि

पॉव सीद्वारे िहाि मा काची अस े ी कायदीते िीर तबाबदीतारी केिळ खा ी
असिे :

प्रसंगांमधेच

 ििथ पाटी ा झा े ी िारीरीक दीतु खापि ककिा मृत्यु
 ििथ पाटीच्या मा मत्तेचं िुकसाि

मृत्यु ककिा दीतु खापि आवण िु कसाि यासंदीतभाि अस ल्
े या िहाि मा काच्या अस ेल्या
कायदीते िीर तबाबदीतारीच्या वकिीही रकमे ा इन्श्युरन्शस कव्हर वमळिं.
िहाि अपघािािी

ििथ पाटीच्या मृत्यु ककिा दीतु खापि भरपाईसाठी अस े े क् ेम्स हे मोटर

ऍस्क्सिंट क् ेम वट्रब्युि

(MACT) किे सादीतर करािे

ागिाि.

b) पॅकेत पॉव सी / कॉस्म्प्रहे स्न्शसव्ह पॉव सी: (ओि िॅ मेत + ििथ पाटी
िरी

ायवबव टी)

कव्हरे तसोबिच, विवमि िहािा ा झा ेल्या हािी ककिा िुकसाि याच्या विविटट

प्रसंगीही (ज्यांिा ओि िॅ मेत असं म्हणिाि) कव्हर वमळिं. हे कव्हर ताहीर के े ी
व्हॅल्यू (या ाच IDV म्हणिाि - ५ व्या प्रकरणाि आपण याविषयी विक े ो आहोिच)
आवण पॉव सीमधी

इिर अटी आवण वियम यांिा अिुसरुि असिं. हे

प्रसंग म्हणते आग, चोरी, दीतं ग

आवण आंदीतो ि, भूकंप, पूर, अपघाि इ.
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विविटट संकट

काही इन्श्युरसथ अपघाि ्िळाहू ि गॅरेतपयंिचेटोईंग चाते सही दीते ऊ करिाि.

ऍक्ट

( ायवबव टी) ओन्श ी पॉव सीच्या अंिगथि बंधिकारक अस ेल्या कव्हरसोबिच केिळ
आग आवण / ककिा चोरी यांच्यासाठी वरस््ट्रक्टे ि कव्हरही उप ब्ध असिं.

पॉव सीअंिगथि िहािा ा बसि ेल्या ऍक्सेसरीतची हािी, प्रायव्हे ट कार पॉव सींच्या
अंिगथि पॅसेंतसथसाठी पसथि

ऍस्क्सिं ट कव्हर, पेि ड्रायव्हर; कामगारांची अस े ी

कायदीते िीर तबाबदीतारी आवण व्यािसावयक िहािािी

भािं ि दीते िा प्रिास करणारे प्रिासी

अ्या प्रकारच्या इिर कव्हसथचाही समािेि के े ा असिो. इन्श्युरसथ मोफि िाििीची सेिा
ककिा वबघाि उत्पन्शि झाल्यास इिर कारचा िापर अ्या सेिाही दीते ऊ करिाि.
2. िगळण्याि आ े े घटक
पॉव सीमधे िगळण्याि आ े े महत्िाचे घटक म्हणते विअर ऍन्शि वटअर, ब्रेकिाऊन्शस,
कॉन्शसेक्िेस्न्शिअ

ॉस आवण अिैध ड्रायव्हींग

ायसन्शसिं ककिा मद्याच्या अंम ाखा ी असिाि

गािी चा ििािा झा े ं िुकसाि. िहािाचा उपयोग तर `िापरण्याच्या मयादीता' पाळू ि होि
िसे

िर (उदीता. प्रायव्हे ट कारचा िापर टॅ क्सीसारखा करणं) कव्हर वमळि िाही.

3. सम इन्श्युअिथ आवण वप्रवमयम
मोटर पॉव सीमधी
असंही म्हणिाि. .

िहािाची सम इन्श्युअिथ ाच इन्श्युअिथ स् विक् ेअिथ व्हॅल्यू (I.D.V.

िहािाची चोरी ककिा अपघािाि झा े ं िहािाचं दीतु रु्िीपव किचं िु कसाि झाल्यास,
क् ेमची रक्कम या IDV िु सार विस््चि के ी तािे . उत्पादीतक / विक्रेिा यांच्या ब्रॅन्शिच्या

व ्टे ि विक्री ककमिीिर िहािाची IDV ही विस््चि के े ी असिे आवण इन्श्युरन्शस /

िूििीकरणाच्या आरंभी अस े ा इन्श्युरन्शससाठी अस ेल्या िहािाचा िमुिा आवण
िेियु प्रमाणे अस े ं िे वप्रवसएिि यािर अि ंबूि असिे .

५ िषाहू ि तु न्शया आवण ऍबसो ेट िहािांची (अिी िहािं ज्यांचं उत्पादीति उत्पादीतकािं बंदीत

के े ं आहे ) आयविव्ही ही इन्श्युअिथ आवण इन्श्युरसथ यांच्या पर्पर सहमिीिं विस््चि के ी
तािे.

रे टींग / वप्रवमयम विस््चि करिािा इन्श्युअिथ स् विक् ेअिथ व्हॅल्यू , क्युवबक कपॅवसटी,
भौगोव क प्रदीते ि, िहािाचं िय इ. सारखे घटक विचाराि घेि े तािाि.
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्ियं चाचणी 6
कोणाच्या िािािं मोटर इन्श्युरन्शस घ्याय ा हिा?
I. आरटीओ मधे ज्याच्या िािािं िहािाची िोंदीतणी झा े ी आहे त्या िहािाच्या मा काच्या
िािािं.

II. िहाि चा िणारी व्यिी तर िहाि मा काहू ि वभन्शि असे
व्यिी िहाि चा ििे आहे त्याच्या / विच्या िािािं.

III. आरटीओच्या संमिीिं िहाि मा काच्या कुटु ं बािी
िहाि मा काचाही समािेि असिो.

िर, आरटीओच्या संमिीिं ती

कोणा सदीत्याच्या िािािं, यामधे

IV. िहाि चा िणारी व्यिी तर िहाि मा काहू ि वभन्शि असे

िर, प्रािवमक पॉव सी ही

िहाि मा काच्या िािािं आवण ऍि-ऑि कव्हर हे ती व्यिी िहाि चा ििे आहे त्याच्या /
विच्या िािािं.

सारांि
a)

हाऊसहोल्िसथ इन्श्युरन्शस पॉव सीद्वारे ज्या संकटांचा उल् ेख पॉव सीमधे के े ा आहे
केिळ अ्याच प्रकारच्या सिथहािींिरऐ इन्श्युअिथ पवरसरा ा संरक्षण वमळिं. पॉव सीमधे
या संकटांचा ्पटटपणे उल् ख
े के े ा असिो.

b) हाऊसहोल्िसथ इन्श्युरन्शस पॉव सीद्वारे घराचं ्ट्रक्चर आवण त्यािी

घटक यांिा आग,

दीतं ग , पाईपचा ्फोट, भूकंप इ. पासूि संरक्षण वमळिं. घराच्या ्ट्रक्चरव्यविवरि
आिी

c)

ि्िूंिाही यामधे घरफोिी, चोरी या ाही कव्हर वदीत े ं असिं.

पॅकेत ककिा अंब्रे ा कव्हसथद्वारे , एकाच कागदीतपत्रािूि, विरविराळ्या वमश्रणांची कव्हसथ
वदीत ी तािाि.

d) हाऊसहोल्िसथ

इन्श्युरन्शस

पॉव सीमधी

सम

इन्श्युअिथ

विस््चि

करण्यासाठी

सिथसाधारणपणे दीतोि पद्धिींचा अि ंब के े ा असिो: माकेट व्हॅल्यू (MV) आवण
वरइन्श्टे ट व्हॅल्यू (RIV).

e) िॉपवकपसथ इन्श्युरन्शस पॉव सीद्वारे दीतु कािाचं ्ट्रक्चर आवण आिी

घटकांिा आग,

भूकंप, पूर ककिा ताणूिबुतूि के े ं िु कसाि आवण दीतरोिा यामुळे झा ेल्या हािीपासूि
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संरक्षण वमळिं. िॉप इन्श्युरन्शसमधेच वबझिेस इंटरप्िि प्रोटे क्ििचाही समािेि असू
िकिो.
f)

मोटर इन्श्युरन्शसमधे अपघाि ककिा इिर काही कारणांमुळे झा े ी िहािांची हािी

संरवक्षि के े ी असिे . त्याचसोबि अपघािामधे बळी पि ेल्यांिा िु कसाि भरपाई
दीते ण्याची िहाि मा काच्या अस ेल्या कायदीते िीर तबाबदीतारी ाही मोटर इन्श्युरन्शसमधे
संरक्षण वदीत े ं असिं.

महत्िाच्या संज्ञा
h)

हाऊसहोल्िसथ इन्श्युरन्शस

i)
j)

िॉपवकपसथ इन्श्युरन्शस

मोटर इन्श्युरन्शस

्िपरीक्षेची उत्तरं
उत्तर 1
IV हा योग्य पयाय आहे .
िॉप वकपसथ पॉव सीमधे , इन्श्युअिथ 'वफक्सि प् ेट ग् ास ऍन्शि सॅविटरी वफटींग्त' हे अविवरि
कव्हरही विििू िकिो. हे कव्हर वफक्सि प् ेट ग् ास, सॅविटरी वफटींग्त आवण विऑि
साईन्शसच्याही अपघािी िुकसािािर संरक्षण दीते ऊ करिं.
उत्तर 2
I हा योग्य पयाय आहे .
ज्याच्या / वतच्या िािािं आरटीओमधे िहािाची िोंदीतणी झा े ी आहे त्या िहाि मा काच्या
िािािं मोटर इन्श्युरन्शस घेि ा पावहते.
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्िपरीक्षेचे प्र्ि
प्र्ि 1
हाऊसहोल्िसथ इन्श्युरन्शसमधे खा ी

घटकांिा संरक्षण वमळिं

I. सोन्शयाचांदीतीचे दीतावगिे
II. दीतु कािािी

ि्िू

III. कुटु ं बाच्या मा कीच्या कासथ

IV. पो्टािं पाठि े ी पासथल्स त्यांच्या प्रिासादीतरम्याि
प्र्ि 2
हाऊसहोल्िसथ इन्श्युरन्शसमधे खा ी

घटकांिा संरक्षण वमळिं

I. केिळ घराचं ्ट्रक्चर
II. केिळ घरािी

ि्िू

III. ्ट्रक्चर आवण घरािी

ि्िू दीतोन्शहीही

IV. विवमि व्यिी घराि िसिािा ्ट्रक्चर आवण घरािी

ि्िू दीतोन्शहीही

प्र्ि 3
िॉप वकपसथ इन्श्युरन्शसमधे, खा ी
I. यंत्रािी

क्या ा संरक्षण वमळि िाही?

वबघाि

II. ताणूिबुतूि के े ा वबघाि
III. वबझिेस इंटरप्िि

IV. इन्श्युअिथ िं ्ििुःच तावणिपूिथक के े ं िु कसाि
प्र्ि 4
िॉप वकपसथ इन्श्युरन्शसमधे खा ी पैकी सहसा क्या ा संरक्षण वमळि िाही?
I. व्यिसायाच्या पवरसरािी

काऊंटरमधी

पैसे

II. बॅन्शकेिूि व्यिसायाच्या वठकाणी पै्यांचं िहि होि असिािा
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III. व्यिसायाच्या वठकाणी अस ेल्या वितोरीिी

IV. ग्राहकांकिू ि व्यिसाय ्िािी आण े े पैसे

पैसे

प्र्ि 5
िॉप इन्श्युरन्शसमधे खा ी

घटकांिा संरक्षण वमळिं

I. कामगारांच्या अप्रामावणक कृिी

II. इन्श्युअिथ च्या अप्रामावणक कृिी
III. ग्राहकांच्या अप्रामावणक कृिी

IV. पैसे उसििारीिं दीते ि अस ेल्यांच्या अप्रामावणक कृिी

्िपरीक्षेची उत्तरं
उत्तर 1
I हा योग्य पयाय आहे .
हाऊसहोल्िसथ इन्श्युरन्शस पॉव सीमधे सोन्शयाचांदीतीच्या दीतावगन्शयांिा संरक्षण वमळिं.
उत्तर 2
III हा योग्य पयाय आहे .
हाऊसहोल्िसथ इन्श्युरन्शस पॉव सीद्वारे ्ट्रक्चर आवण आिी
वमळिं.

ि्िू या दीतोन्शहींिाही सं रक्षण

उत्तर 3
IV हा योग्य पयाय आहे .
िॉपवकपसथ इन्श्युरन्शसमधे, इन्श्युअिथ िं ्ििुःच तावणिपूिक
थ के ेल्या िु कसािा ा संरक्षण वदीत ं
ताि िाही.
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उत्तर 4
IV हा योग्य पयाय आहे .
िॉप वकपसथ इन्श्युरन्शसमधे ग्राहकांकिू ि व्यिसाय ्िािी आण ेल्या पै्यांिा सहसा संरक्षण
वमळि िाही.
उत्तर 5
I हा योग्य पयाय आहे .
िॉप इन्श्युरन्शसमधे कामगारांच्या अप्रामावणक कृिींपासूि संरक्षण वमळिं.
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प्रकरण 15
कमर्शिअ

इन्श्युरन्शस

प्रकरण ओळख
मागी

प्रकरणाि आपण व्यिी आवण घरा ा अस ेल्या िािाविध तोवखमांसाठी इन्श्युरन्शस

उत्पादीतिांचे विरविराळे प्रकार विक ो. मात्र याचबरोबर ग्राहकांचा एक असाही प्रकार आहे

ज्यांच्या सुरक्षा आि्यकिा विराळ्या आहे ि. हे ग्राहक म्हणते व्यािसावयक सं्िा, ज्या अिेक
प्रकारचा मा

आवण सेिा यांच्यािी विगिीि क्षेत्रामधे कायथ करिाि. या प्रकरणाि आपण

ग्राहकांच्या या प्रकारा ा सामिा कराव्या
उत्पादीतिांविषयी विकणार आहोि.

ागि अस ेल्या तोवखमांसाठी अस ेल्या इन्श्युरन्शस

विकण्याचं ध्येय
A. मा मत्ता / आग विमा

B. वबझिेस इंटरप्िि इन्श्युरन्शस
C. घरफोिी विमा

D. मिी इन्श्युरन्शस

E. वफिीव टी गॅरंटी इन्श्युरन्शस
F. बॅन्शकसथ इंिेस्म्िटी इन्श्युरन्शस
G. ज् े सथ ब् ॉक पॉव सी

H. इंवतवियरींग इन्श्युरन्शस
I. इंि्ट्रीय

ऑ

J. मरीि इन्श्युरन्शस
K.

वर्क्स इन्श्युरन्शस

ायवबव टी पॉव सी

हे प्रकरण अभ्यासल्यािंिर आपल्या ा खा ी
1. मा मत्ता / फायर विमा सुचविणे
2. फायर इन्श्युरन्शसमधी

कॉन्शसेक्िेस्न्शिय

3. बग् थरी इन्श्युरन्शस कव्हर ्पटट करणे

घटकांची मावहिी झा े ी असे

ॉस इन्श्युरन्शसची मावहिी

4. मिी इन्श्युरन्शस समतािूि सांगणे
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:

5. वफविव टी गॅरंटी इन्श्युरन्शसची मावहिी
6. बॅन्शकसथ इंिेस्म्िटी इन्श्युरन्शसबद्द

मावहिी

7. ज्िे सथ ब् ॉक पॉव सी ्पटट करणे
8. इंवतवियरींग इन्श्युरन्शसची मावहिी
9. इंि्ट्रीय

ऑ

वर्क्स इन्श्युरन्शस ्पटट करणे

10. मरीि इन्श्युरन्शसची मावहिी सांगणे
11.

ायवबव टी इन्श्युरन्शसबद्द

मावहिी
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A. प्रॉपटी / फायर इन्श्युरन्शस (मा मत्ता / आग विमा)
व्यािसावयक सं्िांची दीतोि प्रकारे विभागणी खा ी
 ्मॉ


:

ऍन्शि वमवियम एंटरप्राईतेस [SMEs] आवण

ातथ वबझिेस एंटरप्राईतेस

आतिागायि, तिर

विकास साध ा आहे .

इन्श्युरन्शस क्षेत्र या ग्राहकांिा सेिा पुरविि असिािाच ्ििुःचाही

व्यािसावयक सं्िांिा तिर

इन्श्युरन्शस उत्पादीतिं विकिािा फार काळतीपूकथपणे त्यांच्या

आि्यकिांची सांगिऐ इन्श्युरन्शस उत्पादीतिांिी
सखो

करिा येई

मावहिी एतंट्सिा असािी

िोिक्याि मावहिी करुि घेऊयाि.

ागिे . तिर

ािािी

ागिे . त्यामुळे उप ब्ध उत्पादीतिांची

इन्श्युरन्शस क्षेत्रािी

काही उत्पादीतिांबद्द

मा मत्ता / आग इन्श्युरन्शस
व्यािसावयक सं्िां िसेच मा मत्ता-मा क, मा मत्तेचा वि्ि्ि, मा मत्तेचीदीते खभा

कवमिििे करणारी व्यिी आवण मा मत्तेि रस अस ेल्या व्यिी / आर्शिक सं्िा यांच्यासाठी
आग विमा सुचि ा तािो.

एखाद्या विविटट पवरसरािी

्िािर आवण तंगम मा मत्ता, उदीता. इमारिी, कारखािा आवण

यंत्रं, फर्शिचर, वफक््चसथ, वफकटग्त आवण इिर ि्िू, ्टॉक्स आवण ्टॉक इि प्रोसेस, ज्यामधे
सप् ायसथकिी

/ ग्राहकाकिी

्टॉक़्स, पवरसरािूि दीतु रु्िीसाठी िात्पुरिी ह ि े ी यंत्रं

यांचा विमा उिरि ा ताऊ िकिो. िु कसािािंिर व्यिसाय पूिथिि करण्यासाठी, िूििीकरण
करण्यासाठी विम्याद्वारे वमळा े ी आर्शिक मदीति फार मोठी कामवगरी बताििे . अ्याप्रकारे
फायर इन्श्युरन्शस आप ी भुवमका पार पािि असिो.
1. आग विम्यामधे क्याक्याचा समािेि होिो?
आग विम्यािं सुरक्षा वमळिी

असे संकटांचे काही प्रसंगांची चचा खा ी के े ी आहे .

व्यािसावयक सं्िांची फायर पॉव सी खा ी

संकटांिा सुरक्षा दीते ऊ करिे :

 आग

 िीत पिणे
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 अंिगथि / बाह्य ्फोट (एक््प् ोति / इंप् ोति)

 दीतं ग , आंदीतो ि आवण तावणिपूिथक के े ं िु कसाि
 इंपॅक्ट िॅ मेत

 एअरक्राफ्ट िॅ मेत

 िादीतळांचे प्रकार उदीता. ्टॉमथ, टें पे्ट, सायक् ॉि, टायफूि, हवरकेि, टॉिेिॉ, पूर
आवण मोठ्या विभागािर पसर े ा पूर

 भूकंप

 प्रदीते ि ककिा इमारिीचं खचणं (सबवसिन्शस) आवण
कोसळण्याचा समािेि होिो.

ॅन्शड्स् ाईि. यामधे दीतरि

 पाण्याचे टॅ न्शक्स-उपकरणं-पाईप्स फुटणं आवण ओसांिूि िहाणं
 क्षेपणा्त्र चाचणी

 ्ियंचव ि फिारणी ्िापिेिी
 तंग ािी

िणिा

गळिी

व्यािसावयक विम्या ा िैयिीक आवण वरटे

ाईन्शसपासूि विराळं करी

घटक खा ी प्रमाणे आहे ि.

असे दीतोि महत्िाचे

a) व्यािसावयक सं्िांच्या विमा आि्यकिा या एखाद्या व्यिीच्या विमा आि्यकिांहूि

वकिीिरी मोठया प्रमाणाि असिाि. त्याचं कारण असं की व्यािसावयक सं्िांची
मा मत्ता ही एखाद्या व्यिीच्या मा मत्तेहूि वकिीिरी पटीिं अवधक असिे . त्यांची हािी
ककिा िुकसाि यामुळे सं्िेच्या अस््ित्िा ा आवण भवर्ष्य ा धोका विमाण होऊ िकिो.

b) अिेकदीता कायदीते िीर आवण इिर िरिुदीती-आि्यकिांमुळे व्यािसावयक सं्िांिा विवमि
असणं बंधिकारक के े ं असिं. उदीताहरणािथ, तेंव्हा बॅन्शकेच्या कताद्वारे कारखािा ककिा
व्यािसावयक मा मत्ता ्िापि के ी तािे , िेंव्हा विवमि असणं ही कतथपुरिठयािी
बंधिकारक अट असू िकिे. भारिािी

त्यांचं काम करीि असिाि आवण त्यािी

अिेक कॉपोरे ट सं्िा या व्यािसावयक ित्त्िांिर
अिेक िर बहु राटट्रीय आहे ि.

दीततासंबंधी अस े े तागविक वियम त्यांिा पाळािे

ागिाि, ज्यामधे योग्य अ्या वर्क

मॅिेतमेंट िािपेचांचा आवण त्यांची मा मत्ता विवमि करणं यांचा समािेि असिो.

ि उल् ेख के ेल्या कोणत्याही संकटािूि उद्भिि अस ल्
े या हािी ा, काही अपिादीत िगळिा,
पॉव सी अटींिु सार सुरक्षा पुरि ी तािे.
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2. हे अपिादीत कोणिे आहे ि?
िगळण्याि आ े े घटक खा ी प्रमाणे आहे ि:
a) अपेवक्षि संकटतन्शय हािी, उदीता.
i. युद्ध आवण ित्संबंधी कृिी
ii. न्शयुक् ीअर संकटं

iii. आयोिायझे िि आवण रे विएिि

iv. प्रदीतू षण आवण दीतु वषिीकरणतन्शय हािी
b) तिर

इन्श्युरन्शसद्वारे सुरक्षा वमळणारी संकटं खा ी प्रमाणे आहे ि

i. यंत्रांमधी

वबघाि

ii. वबझिेस इंटरप्िि
ऍड-ऑन कव्हर

िरीही, अविवरि वप्रवमयम भरुि काही संकटं िर सुरक्षा वमळि ी ताऊ िकिे , उदीता. भूकंप,
आग आवण वितेचा झटका; वितपुरिठा खंिीि झाल्यामुळे कोल्ि ्टोरे तमधी
खा ािि ताणं, इमारि इ. ची पिझि झाल्यािंिर विची विल्हे िाट
ह िण्यासाठी

ािण्यासाठी / इिरत्र

ाग े ी अविवरि रक्कम, पॉव सीमधे समािेि अस े ी आर्शकटे क्ट-

इंवतवियसथ यांची कन्श् टींग फी, तंग ािी
िहािांमुळे झा े ं इंपॅक्ट िॅमेत.
3. आग विम्यािी

्टॉकचा दीतता

िणिा, साित्याचं कंबिि आवण ्ििुःच्याच

बदीत णारे घटक

आग विमा सहसा एका िषासाठी वदीत ा तािो. केिळ घरांसाठी, इन्श्युरन्शस कंपन्शया दीतीघथ
मुदीतिीचा विमा दीते िाि, म्हणतेच १२ मवहन्शयांहूि अवधक काळ. काही प्रसंगी कमी का ािधीच्या
पॉव सीतही वदीतल्या तािाि, आवण त्यांच्यासाठी िॉटथ ्केल्स

ागू पििाि.

4. माकेट व्हॅल्यू ककिा वरइि्टे टमेंट व्हॅल्यू पॉव सीज्
हािीच्या प्रसंगी, इन्श्युरर सहसा माकेट व्हॅल्यू दीते ऊ करिो [ती िे वप्रवसएटे ि व्हॅल्यू असिे ].

वरइन्श्टे टमेंट पॉव सीमधे मात्र, हािी झा ेल्या मा मत्तेसारखीच ििीि मा मत्ता विमाण
करण्यासाठी इन्श्युरर अिथसहाय्य करु िकिो. सिथसाधारण फायर पॉव सीमधे सम इन्श्युअिथ
ही माकेट व्हॅल्यू िसािी िर िी िव्या वरप् ेसमेंट व्हॅल्यूएिढीच असािी.
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वरइि्टे टमेंट व्हॅल्यू पॉव सी इमारिी, कारखािे, यंत्रं आवण फर्शिचर, वफक््चसथ आवण
वफटींग्त इ. िा सुरक्षा पुरिण्यासाठी वदीतल्या तािाि. वरइन्श्टे टमेंट व्हॅल्यू पॉव सी ्टॉकच्या
(तो माकेट व्हॅल्यू बेवससिर विवमि के े ा असिो) सुरक्षेसाठी वदीत ी ताि िाही.
5. विक् रे िि पॉव सी
गोदीतामाि साठि े ा ्टॉकच्या सुरक्षेसाठी विक् रे िि पॉव सी असिे , कारण हे ्टॉक्स
सिि कमी-ता्ि होि असिाि. पॉव सी का ािधीि गोदीतामाि साठि ेल्या मा ाची अपेवक्षि
कमा

रक्कम ही त्याची सम इन्श्युअिथ असािी. आवण हीच रक्कम विचाराि घेऊि

प्रोस्व्हति

वप्रवमयम आकार ा तािो. आधीच ठर ेल्या प्रत्येक ठराविक का ािधीिं िर

इन्श्युअिथ िं त्याच्या ्टॉक्सची ककमि ताहीर करािी
वप्रवमयम आवण हा का ािधी ऍित्ट करिा येिो.

ागिे . पॉव सी का ािधी संपिािा,

6. फ् ोटर पॉव सी
एका िेगळ्या प्रकारच्या पॉव सी प्रकारा ा फ् ोटर पॉव सी म्हणिाि. एकाच सम

इन्श्युअिथ साठी, या पॉव सीत विरविराळ्या ताहीर के ेया वठकाणी साठि ेल्या मा ाच्या
्टॉक्ससाठी वदीतल्या ताऊ िकिाि. ताहीर ि के ेल्या वठकाणांमधी

मा ा ा मात्र सुरक्षा

वदीत ी ताि िाही. याचा वप्रवमयम हा ताहीर के ेल्या कोणत्याही गोदीतामािी
कमा

रे टएिढी असिे आवण त्याि १०%

पॉव सी असंही म्हणिाि, कारण यािी
असिे .

वप्रवमयम रे ट खा ी

्टॉक्सच्या

ोिींगचाही समािेि असिो. यांिा फायर फ् ोटर

सम इन्श्युअिथ विरविराळ्या वठकाणांिर िरंगि

घटकांिर अि ंबूि असिो:

a) सं्िेचा पवरसर - औद्योवगक ककिा इिरत्र.

b) औद्योवगक क्षेत्रामधे तर सिथ विवमि मा मत्ता असे

िर विच्यािर, उत्पावदीति

उत्पादीतिाच्या (ककिा उत्पादीतिांच्या) प्रकारािु सार, एकच रे ट आकार ा तािो.

c) औद्योवगक क्षेत्राबाहे री

सुविधांचा रे ट पवरसराच्या प्रकारािर अि ंबूि असिाि.

d) ्टोरे त एवरयातचा रे ट त्याि साठि ेल्या मा ाच्या धोका उत्त्पन्शि करण्याच्या
पािळीिर अि ंबूि असिो.

e) ऍिऑि कव्हसथसाठी अविवरि वप्रवमयम आकार ा तािो.
f) भूिकाळािी

क् ेम्सचा इविहास आवण पवरसराि ्िापि के ेल्या आग-प्रविबंधक

सुविधा यािर वप्रवमयममधी

सि ि अि ंबूि असिे.
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g) दीतं ग , संप, तावणिपूिथक झा ेल्या हाि0940, सुरक्षा आवण फ् िगुपची दीते वख
करिा येऊ िकिे . यामुळे वप्रवमयममधे कपाि होऊ िकिे.

वििि

इन्श्युरर-इन्श्युररमधे रे टींगची पद्धि बदीत ि तािे.

्ियं चाचणी 1
व्यािसावयक सं्िांसाठी अस े ा आगा विम्याअंिगथि ________ या संकटांिा सुरक्षा
वमळिे .

I. एक््प् ोति
II. इंप् ोति
III. िरी

IV. िरी

दीतोन्शहीही

एकही िाही
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B. वबझिेस इंटरप्िि इन्श्युरन्शस
या प्रकारच्या विम्या ा कॉन्शसेक्िेस्न्शिअ
असंही म्हणिाि.

ॉस इन्श्युरन्शस ककिा

ॉस ऑफ प्रॉफीट इन्श्युरन्शस

फायर इन्श्युरन्शसिं ि्िू ककिा मा मत्तेची झा े ी हािी ककिा इमारि, कारखािा, यंत्रं.
वफक््चसथ, वफटींग्त, व्यापारी मा

इ. चं िु कसाि यािर सुरक्षा वमळिे . या संकटांची पवरवणिी

म्हणते विवमिाच्या व्यिसायाच्या संपूणथ ककिा अंििुः अििळ्यामधे होऊ िकिे . अ्या
अििळ्यांमुळे, विवमिाचं आर्शिक िु कसािही होऊ िकिं.
1. वबझिेस इंटरप्िि पॉव सीमधी
कॉस्न्शसक्िेस्न्शिअ

सुरक्षा

ॉस (CL) पॉव सी [वबझिेस इंटरप्िि (BI)] द्वारे ग्रॉस प्रॉफीट्च्या

(ज्यामधे िेट प्रॉफीट+्टॅ न्शिींग चातेस+अंविम िु कसाि टाळण्यासाठी व्यिसाय

िकराि

िकर पूिथिि आणण्यासाठी व्यािसावयकािर ओढाि े ी इस्न्शक्रझ्ि िवकंग कॉ्ट) होि

अस ेल्या हािी ा सुरक्षा वमळिे . फायर पॉव सीअंिगथि सुरवक्षि के े ी संकटं आवण अटी
यावठकाणीही

ागू पििाि.

उदीताहरण
भूकंपामुळे तर कार उत्पादीतकाच्या कारखान्शयाचं िु कसाि झा ं िर, उत्पादीतकाच्या होि
अस ेल्या उत्पादीति हािीमुळे त्याच्या उत्पन्शिाचीही हािी होऊ िकिे. तर उल् ेख के े ं हे
संकट विवमि के े ं असे
यािर सुरक्षा वमळू िकिे.

िर उत्पन्शिािी

ही हािी आवण त्याचसोबि इिर अविवरि खचथ

ही पॉव सी केिळ ्टॅ न्शििथ फायर आवण ्पेि
िकिे, कारण ्टॅ न्शििथ फायर आवण ्पेि
या पॉव सीअंिगथि दीताख

पेवरल्स पॉव सीच्यासोबिच घेि ी ताऊ

पेवरल्स पॉव सीअंिगथि क् ेम के ा असे

के े े क् ेम्स स््िकार े तािाि.

िरच

्ियं चाचणी 2
वबझिेस इंटरप्िि इन्श्युरन्शस पॉव सी केिळ
घेि ी ताऊ िकिे.
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____________ यांच्यासोबिच

I. ्टॅ न्शििथ फायर आवण ्पेि

पेवरल्स पॉव सी

II. ्टॅ न्शििथ फायर आवण मरीि पॉव सी
III. ्टॅ न्शििथ आवण ्पेि

पेवरल्स पॉव सी

IV. ्टॅ न्शििथ इंवतवियरींग आवण मरीि पॉव सी

C. बग् थरी इन्श्युरन्शस
ज्या वठकाणी ्टॉक्स, मा , फर्शिचर वफक््चसथ आवण कु प
ू बंदीत वितोरीि ठे ि े ी रोख असिे

अ्या कारखािे, दीतु कािं, काया यं, गोदीतामं यासारख्या व्यािसावयक पवरसरांसाठी ही पॉव सी
असिे . यािी

सांरिणाची व्याप्ती स्पष्टपणे पॉविसीि व्यि आहे . ज्यांिा या पॉव सीद्वारे

सुरक्षा दीते ऊ के ी ताि िाही अ्या चोरी, दीतरोिा यासारख्या इिर संकटांचाही विचार ही
पॉव सी घेिािा के ा तािा.

1. बग् थरी इन्श्युरन्शसद्वारे विवमि के ी गे े ी संकटं
a) आक्रमकपणे पवरसरामधे प्रिेि केल्यािं ककिा बाहे र पिल्यािं ककिा आि िांबल्यािं विचं
झा े ं िु कसाि.

b) दीतरोिे खोरांमुळे विवमि मा मत्ते ा ककिा पवरसरा ा झा े ं िुकसाि. मा मत्ता केिळ
अ्या पवरस््ििीिच विवमि होि असिे तेंव्हा विवमि पवरसराि वि ा िु कसाि होिं
(अन्शय वठकाणी िुकसाि झाल्यास विमासुरक्षा वमळि िाही).
2.

क. कॅि कव्हर
बग् थरी कव्हरचा महत्िाचा भाग म्हणते कॅि कव्हर. ऍपुव््ि उत्पादीतिाच्या आवण रचिेच्या

बग् थर-पुफ अ्या वितोरीि तेंव्हा रोख ठे ि े ी असिे िेंव्हाच वि ा विमा सुरक्षा वमळिे . कॅि
कव्हर वमळण्यासाठी पात्रिा खा ी

प्रसंगीच ग्राह्य धर ी तािे :

a) सांरवित आहे तेंव्हा वितोरीची मूळ वकल् ी धमकी दीते ऊि ककिा बळतबरीिं वहसकािूि
घेऊि तर वितोरीिूि रोख चोरुि िेल्यास या ा सहसा “की क् ॉत असं म्हणिाि”.
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b) वितोरीिी

संपूणथ रकमे ची यादीती वितोरीव्यविवरि इिर सुरवक्षि वठकाणी ठे ि े ी

असल्यास. अ्या िोंदीतीद्वारे दीताखिल्या गे ेल्या रकमेपुरिीच इन्शिुररची तबाबदीतारी
असिे .

B) प्रथम हानी वर्मा
कमी ककमिीच्या पण संख्येिं ता्ि अस ेल्या ि्िूंच्या (उदीता. कापसाचे गठ्ठ
े , धान्शय,

साखर इ.) बाबिीि संपूणथ ्टॉक एकाच िेळेस चोरी ा ताण्याची िक्यिा फार कमी
असिे . संपूणथ ्टॉक विवमि करिािा, चोरी ा ताऊ िके
ककमि विस््चि करिािा कमा

अ्या कमा

हािीचा विचार करिाि आवण अ्या कमा

अस ेल्या हािीिर वप्रवमयम आकार ा तािो. असं गृहीि धर ं तािं की

मा ाची

िक्यिा

गेचच पुढ़ची

चोरी होणार िाही ककिा िी टाळण्यासाठी विवमि आि्यक िी काळती घेई .

C) आग वर्मा प्रमाणेच जाहीरनामा कव्हर आवण फ़्िोटर कव्हर, स्टॉकची बाबतीत दे खीि
शक्य आहे .

3. िगळण्याि आ े े अपिादीत
कामगार, कुटु ं ब सदीत्य ककिा इिर अ्या व्यिी ज्या कायदीते िीर व्यिीिं विवमि पवरसरामधूि
के े ी चोरी, सुरवक्षि होि िाही. िसंच फायर ककिा प् ेट ग् ास पॉव सीद्वारे सुरवक्षि के े ी
हािीदीते खी

यािूि िगळण्याि आ े ी आहे .

4. एक्सटे न्शिि

अविवरि वप्रवमयम भरुि, पॉव सीमधे दीतं ग , संप आवण अविरे की कारिायांविरुद्ध अविवरि
सुरक्षाही वमळू िकिे.
5. वप्रवमयम
बग् थरी पॉव सीचे वप्रवमयम रे ट्स विवमि मा मत्तेचा प्रकार, इन्श्युअिथ ची िैविकिा, बांधकाम
आवण पवरसराचं

आवण भूिकाळािी

ोकेिि, सुरक्षा व्यि्िा (उदीता. सुरक्षा रखिा दीतार, बग् थर अ ामथ इ.)
क् ेम्सचा अिु भि यािर अि ंबि
ू असिाि.

प्र्िाि फॉमथमधे उल् ेख ेल्या िपवि ाव्यविवरि, वतिे अवधक रकमे च्या मा मत्तेचा संबध
ं
असिो, वििे इन्श्युरसथकिू ि प्र्िाि स््िकारण्यापूिी िपासणी के ी तािे.
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्ियं चाचणी 3
बग् थरी पॉव सीचा वप्रवमयम ______________ िर अि ंबूि असिो.
I. इन्श्युअिथ पॉव सीचं ्िरुप

II. इन्श्युअिथ ची ्ििुःची िैविकिा
III.बांधकाम आवण पवरसराचं
IV.िरी

सिथ

ोकेिि

D. मिी इन्श्युरन्शस
पै्यांची हािाळणी हा व्यिसायाचा अविभाज्य घटक आहे . त्यामुळे बॅन्शका आवण औद्योवगक

सं्िांिा आर्शिक िुकसािापासूि सुरवक्षि ठे िणं अवििय आि्यक असिं. सं्िेच्या पवरसराि

आवण बाहे र अ्या दीतोन्शही वठकाणी पै्यांिा धोका असिो. पैसे भरिािा, काढू ि घेिािा, पेमेंट्स
करिािा ककिा गोळा करिािा िे बेकायदीते िीरपणे चोरुि िे े ताऊ िकिाि.
1. मिी इन्श्युरन्शसची व्याप्िी
रोख, चेक्स / पो्ट

ऑिथ सथ / पो्ट

्टँ प्स यांची हािाळणी होि असिािा त्या ा विमाण

होि अस ेल्या धोक्यापासूि सुरक्षा वमळािी यासाठी मिी इन्श्युरन्शस पॉव सीची योतिा असिे .
ही पॉव सी सिथसाधारणपणे दीतोि विभागाि सुरक्षा पुरििेुः
a) ट्रॅस्न्शसट सेक्िि
विवमि ककिा त्याच्या / विच्या अवधकृि कामगारांकिू ि रोख तेंव्हा बाहे र िे े ी असिे ,
िेंव्हा झा ेल्या हािीविरुद्ध सुरक्षा पुरि ी तािे.
या विभागाि पुन्शहा दीतोि प्रकार आहे ि :
i. पार पाडण्यासाठी प्रवत मयावदत: प्रत्येक िुकसािाच्यािेळी इन्श्युररिं द्यािी
ही अिी कमा

रक्कम असिे .

ागणारी

ii. पॉव सी का ािधीदीतरम्याि प्रिासाि अस े ी एस््टमेटेि रक्कम : याचा अिथ असा की
वप्रवमयमची रक्कम काढण्यासाठी वतच्यािर वप्रवमयमचा रे ट आकार ा तािो िी
रक्कम.
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फायर इन्श्युरन्शसप्रमाणेच, इिेही “विक् रे िि बेवसस” िर पॉव सी दीते ऊ केल्या तािाि.
अ्याप्रकारे , प्रिासाि अस ेल्या एस््टमे टेि रकमे िर इन्श्युरसथ प्रोस्व्हति

वप्रवमयम

आकारिाि आवण पॉव स संपिािा हा वप्रवमयम ऍित्ट करिाि. यािेळी, इन्श्युअिथ िं
ताहीर के े ी, पॉव सी का ािधीदीतरम्याि, प्रिासाि अस े ी िेमकी रक्कम विचाराि
घेि ी तािे .

b) वप्रमायसेस सेक्िन्शस्
या विभागाि, चोरी इ. मागािे एखाद्याच्या पवरसरािूि / कु ुपबंदीत वितोरीिूि झा े ी

हािी यािर विमासुरक्षा वमळिे . या पॉव सीची इिर िैविटट्यं सहसा, आपण आधीच िर
विक ेल्या बग् र
थ ी इन्श्युरन्शस (व्यािसावयक पवरसर) विभागासारखीच असिाि.
2. िगळ े े महत्िाचे घटक
यामधे खा ी

घटकांचा समािेि होिो:

a) चुक ककिा िगळ्यामुळे विमाण झा े ं िॉटे त,

b) अवधकृि व्यिीखेरीत इिर कोणािरी व्यिीच्या हािी आर्शिक व्यिहार सोपािल्यामुळे
पै्यांिा झा े ी हािी

c) दीतं ग , आंदीतो िं आवण अविरे की कारिाया : या घटकाचा समािेि अविवरि वप्रवमयम
भरल्यािं के ा ताऊ िकिो.

3. एक््टे न्शिन्शस्

अविवरि वप्रवमयम भरल्यास पॉव सीमधे खा ी
a) कॅि घेऊि चा

ेल्या व्यिींच्या अप्रामावणकपणाविरुद्ध कव्हर,

b) दां गा, संप आवण अविरे की कारिाया,
c)वि्बसथमेंट

हािीसंबध
ं ािी

सुविधाही वमळू िकिाि :

तोवखम,
सुरक्षा

कामगारांिा

पगार

िाटपाच्यािेळी

झा ेल्या

आर्शिक

4. वप्रवमयम
विवमि व्यिी, कोणत्याही एकािेळेस सं्िेची कॅि घेऊि ताण्याची तबाबदीतारी, पै्यांचं िहि
करण्याची पद्धि, अंिर, त्यादीतरम्याि घेि े ी सुरक्षा इ. िर वप्रवमयम

दर अि ंबूि असिो. पॉव सी संपण्यापूिी ३० वदीतिस आधी ताहीर के े ी िषथभराि िेण्याि
आ े ी िेमकी कॅि यािु सार वप्रवमयम ऍित्ट के ा तािो.
435

्ियं चाचणी 4
मिी इन्श्युरन्शस पॉव सीअंिगथि खा ी पैकी कोणत्या घटकाचा अंिभाि के ा तािो?
I. चुक ककिा िगळल्यामुळे विमाण झा े ं िॉटे त

II. दीतरोड्यामुळे एखाद्याच्या पवरसरािूि रोख पै्यांिा झा े ी हािी

III. अवधकृि व्यिीखेरीत इिर कोणाही हािी पैसे सोपािल्यामुळे पै्यांिा झा े ं िुकसाि
IV. दीतं ग , संप आवण अविरे की कारिाया

E. वफविव टी गॅरंटी इन्श्युरन्शस
व्हाईट कॉ र क्राईम्स असं ज्या ा संबोध ं तािं, अ्या प्रकारच्या कारिायांमुळेही सं्िे ा
आर्शिक िुकसाि होऊ िकिं. उदीता. अफरािफर ककिा कामगारांचा अप्रामावणकपणा.

वफविव टी गॅरंटी इन्श्युरन्शस मा का ा अफरािफर ककिा कामगारांचा अप्रामावणकपणा
(फोतथरी, एंबेझ मेंट, चोरी, गैरकृत्य आवण विफॉल्ट) यािर सुरक्षा दीते िो.
1. वफविव टी गॅरंटी इन्श्युरन्शस अंिगथि

ाभणारं कव्हरे त

झा ेल्या िेट आर्शिक हािीिर विमा सुरक्षा
वमळि िाही.

ाभिे , मात्र कॉन्शसेक्िेस्न्शिअ

a) झा े ी हािी पैसे, वसक्युरीटीज् ककिा मा

यासंदीतभाि असािी

ॉसिर सुरक्षा

ागिे.

b) विस््चि केल्या गे ेल्या कामाच्या ्िरुपािी संबंवधि अस ेल्या गैरकृत्याविरुद्ध सुरक्षा
ाभिे .

c) झा े ी हािी पॉव सी संपण्यापूिी १२ मवहिे ककिा कामगाराचा मृत्यु, वनर्ृत्ती,

रातीिामा ककिा बिािफी, यापैकी ते आधी असे , त्या का ािधीि िोधूि काढािी
ागिे .

d) ज्या ा पुन्शहा कामािर रुतू करुि घेि े ं आहे अ्या अप्रामावणक कामगाराबद्द
सुरक्षा वदीत ी ताि िाही.

2. वफविव टी गॅरंटी पॉव सीचे प्रकार
खा ी चचा केल्यािु सार वफविव टी गॅरंटी पॉव सीचे अिेक प्रकार आहे ि :
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a) िैयिीक पॉव सी
या प्रकारची पॉव सी अ्याप्रसंगी िापर ी तािे तेंव्हा एकच व्यिी गॅरंटेि करायची
असिे . िाि, कामगाराचा हु द्दा आवण गॅरंटेि कराियाच्या अस ेल्या रकमेचा िपवि
आि्यक असिं.

b) क ेक्टीव्ह पॉव सी
ज्या व्यिींिर गॅरंटी

दीते णं

ागू के े ी असिे अ्यांची िािं, प्रत्येक कामगारािर सोपाि ेल्या

कामाचं ्िरुप आवण िैयिीक़वरत्या विरविराळी इन्श्युअिथ के े ी रक्कम यांचा उल् ेख
अस े ी यादीती या पॉव सीमधे असिे.
c) फ् ोटींग पॉव सी ककिा फ् ोटर

या पॉव सीमधे, िािं आवण कामगारांिा विस््चि करुि वदीत ेल्या ज्या कामांिा विवमि
करायचं आहे त्याचा िपवि

पुरिािा

ागिो. परंिु विरविराळ्या गॅरंटी रकमांऐिती,

संपूणथ गटासाठी एकच रक्कम विस््चि के े ी असिे , वत ा “फ् ोटे ि गॅरंटी” म्हणिाि.
आवण म्हणूिच अविवरि वप्रवमयम दीते ऊि तर मूळ रक्कम वरइन्श्टे टेि के े ी िसे
कोणा एकाही कामगारांबध
ं ीच्या क् ेममुळे, फ् ोटे ि गॅरंटीमधे कपाि होिे .

िर

d) पोवझिन्शस पॉव सी
क ेक्टीव् पॉव सीसारखीच ही पॉव सी असिे. केिळ एकच फरक असिो िो असा की

िाि िापरण्याऐिती, यामधे विस््चि केल्या गे ेल्या रकमे संबंधीचा कामगाराचा 'हु द्दा'
विचाराि घेि ा तािो आवण नाांर्चा उल्िेख नसतो.
e) ब् क
ँ े ट पॉव सी
या पॉव सीद्वारए िािं ककिा हु द्दे ि दीतिथवििा संपूणथ ्टाफच विवमि के े ा असिो.

इन्श्युरसथ कामगारांविषयी कोणिीही चौकिी करि िाही. मोठा ्टाफ अस ल्
े या
मा कासाठीच ही पॉव सी योग्य आहे . मात्र कामगाराच्या इविहासाबद्द

सं्िा चौकिी

करिे. यादीतरम्याि मा का ा प्राप्ि झा े े संदीतभथ, क् ेम करायचा असल्यास, इन्श्युरर ा
पुरिािे

ागिाि. पि अस ल्
े या मोठया कामगार संख्या अस ेल्या सं्िांिाच ही पॉव सी

वदीत ी तािे.
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3. वप्रवमयम
वप्रवमयमचा रे ट व्यिसायाचा प्रकार, कामगारांचा दीतता, चेकींग आवण सुपरस्व्हति पद्धिी
यािर अि ंबि
ू असिो.

्ियं चाचणी 5
वफविव टी गॅरंटी इन्श्युरन्शसद्वारे ________________ यािर विमासुरक्षा
वमळिे .

I. अफरािफर ककिा कामगारांचा अप्रामावणकपणा यामुळे मा काच्या झा ेल्या आर्शिक
िु कसािाविरुद्ध.

II. अफरािफर ककिा मा काचा अप्रामावणकपणा यामुळे कामगारांच्या झा ेल्या आर्शिक
िु कसािाविरुद्ध.

III. अफरािफर ककिा ििथ पाटीचा अप्रामावणकपणा यामुळे मा क आवण कामगारांच्या
झा ेल्या आर्शिक िु कसािाविरुद्ध.

iV. अफरािफर ककिा सं्िा व्यि्िापिाचा अप्रामावणकपणा
झा ेल्या आर्शिक िु कसािाविरुद्ध.

यामुळे

भागधारकांच्या

F. बॅन्शकसथ इंिेस्म्िटी इन्श्युरन्शस
पैसे आवण वसक्युरीटीत यांिा अस े े वििेष धोके गृहीि धरुि त्यासंदीतभाि काम करीि
अस ेल्या बॅन्शक्स्, एिबीएफसी आवण इिर सं्िा यांच्यासाठी ही सिंकष विमासुरक्षा विमाण
के ी गे ी होिी.

1. बॅन्शकसथ इंिेस्म्िटी इन्श्युरन्शसअंिगथि अस े ी विमा सुरक्षा
बॅन्शकसथच्या आि्यकिांिुसार या पॉव सीअंिगथि अिेकप्रकारचे बदीत
a) आग, चोरी, दीतं ग
ककिा हरिणं

आवण संप यामुळे पवरसरािी

आढळिाि.

मिी वसक्युरीटीतिा झा े ं िु कसाि

b) पवरसराबाहे र िेण्याि आ े ी आवण अवधकृि व्यिीच्या िाब्याि अस े ी मा मत्ता
या ा तर कामगारांचं दीतु क्ष्थ य म्हणिा येई
िु कसाि
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अ्या कोणत्याही कृिीमुळे झा े ं

c) चेक्स, ड्राफ्ट्स, वफक््ि विपॉवझट वरवसट्स इ.मधी

अफरािफर ककिा घोटाळे

d) पैसे / वसक्युरीटीत ककिा दीते ऊ करण्याच्या कबू
कामगारांचा अप्रामावणकपणा

के े ा मा

याबाबिीिी

e) रवत्टिथ पो्ट पासथ िं पाठि े ं असिािा
f) ऍप्रेतसथचा अप्रामावणकपणा
g) बॅन्शक एतंट्सच्या (उदीता. तििा एतंट्स, छोटी बचि योतिा एतंट्स) िाब्यािी
हरिल्यास.

पैसे

वि्कव्हरी बेवससिर ही विमासुरक्षा कायथ करिे, याचा अिथ असा की ज्या का ािधीि झा े ं
िु कसाि सापि े ं आहे (िे िु कसाि केंव्हा झा ं िो का ािधी महत्िाचा असे च असं िाही)
केिळ त्या का ािधीसाठीच ही पॉव सी ग्राह्य समत ी तािे . परंिु ज्या का ािधीमधे हे
िु कसाि झा ं त्या का ािधीमधे मात्र ही विमासुरक्षा कायथरि असणं आि्यक आहे .

सिथसाधारणपणे झा े ं िुकसाि सापिल्याच्या िारखेच्या २ िषापूिीच्या िुकसािासाठी
विमासुरक्षा वदीत ी तािे , मात्र िु कसाि झा ेल्या िारखेच्या आधीपासूिच हे विमाकव्हर त्या
का ािधीमधे वियवमि असािं.

2. काही महत्िाचे िगळ े े अपिादीत खा ी प्रमाणे आहे ि.
यामधे खा ी

घटकांचा समािेि होिो:

a) ट्रेिींग िु कसाि
b) दीतु थक्ष्य

c) सॉफ्टिेअर गुन्शहे आवण भावगदीतारांचा
d) संचा कांचा अप्रामावणकपणा
3. सम इन्श्युअिथ
पवहल्या ५ विभागांमधे िरंगे

अिी सम इन्श्युअिथ बॅन्शके ा विस््चि करािी

'बेवसक सम इन्श्युअिथ ' असं म्हणिाि. तर ही बेवसक सम इन्श्युअिथ पुरेिी िसे

(१) आवण (२) साठी अविवरि सम इन्श्युअिथ विकि घेिा येऊ िकिे .

ागिे . या ा

िर विभाग
ााविवरि

वप्रवमयमद्वारे सम इन्श्युअिथ च्या एका बंधिकारक ऍटोमॅटीक वरइन्श्टे टमेंट् ाही ही पॉव सी
अिु मिी दीते िे.
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4. रे टींग
वप्रवमयम विस््चिी खा ी

घटकांिर अि ंबूि असिे :

a) बेवसक सम इन्श्युअिथ

b) अविवरि सम इन्श्युअिथ
c) ्टाफची संख्या

d) िाखांची संख्या

्ियं चाचणी 6
खा ी पैकी कोणत्या घटका ा बॅन्शकसथ इंिेस्म्िटी इन्श्युरन्शस पॉव सीअंिगथि विमासुरक्षा
वमळिे?

I. आगीमुळे पवरसराि अस ल्
े या मिी वसक्युरीटीत हरिल्या ककिा त्यांिा िुकसाि झाल्यास
II. चेक्समधी

बदीत

ककिा घोटाळे

III. कामगारांचा आर्शिकबाबिीिी
IV. िरी

सिथ पयाय

अप्रामावणकपणा

G. ज्िे सथ ब् ॉक पॉव सी
दीतागदीतावगिे, तितिावहरे (वििेषिुः वहरे ) यांच्या व्यिसायाि गेल्या काही िषाि आपल्या
दीते िािं महत्िाचं ्िाि विमाण के े ं आहे . आपल्या दीते िाि आयाि के े े कच्चे वहरे पै ू

पािू ि, पॉव ि करुि पुन्शहा वियाि के े तािाि. सोन्शयाचांवदीतचे दीतागदीतावगिे , वहरे आवण इिर
मौल्यिाि खिे , मिगटी घड्याळं यासारख्या संख्येिं कमी मात्र ककमिीिं अवधक अस ेल्या
ि्िूंच्या व्यिसायािी
असिं. िरी

व्यिींिा अस ेल्या तोवखमांसाठी वििेष विमासुरक्षा असणं आि्यक

महागड्या ि्िूंचा मोठा साठा आवण त्यांिा एका वठकाणाहू ि इिरत्र ह िणं

अ्या प्रकारचे घटक या व्यिसायामधे अंिभूि
थ असिाि.
1. ज्िे सथ ब् ॉक पॉव सीमधी
िरी

विमासुरक्षा

प्रकारच्या तोवखमांिर ज्िे सथ ब् ॉक पॉव सीमधे विमासुरक्षा वमळिे . याची विभागणी

चार प्रकारे होिे . विभाग १ मधी

सुरक्षा बंधिकारक असिे . मात्र इिर विभागािी

घ्यायच्या ककिा िाही हे विवमि व्यिी ठरिू िकिे. अ्याप्रकारे ही पॅकेत पॉव सी आहे .
440

सुविधा

a) विभाग I: यामधे आग, ्फोट, िीत पिणं, दीतरोिा, चोरी, दीतं ग , आंदीतो िं,
तावणिपूिथक के े ं िु कसाि आवण अविरे की कारिाया यामुळे विवमि पवरसराि
अस ेल्या मा मत्ते ा झा े ी हािी ककिा िु कसाि याचा अंिभाि होिो.

b) विभाग II: विवमि व्यिी आवण इिर अवधकृि व्यिीच्या िाब्याि मा मत्ता असिािा
वि ा झा े ं िु कसाि ककिा हािी यािर विमासुरकक्षा

ाभिे .

c) विभाग III: वर्मा केिे ा रवत्टिथ पो्ट पासथ , एअर रेट इ. मागािे मा मत्ता
प्रिासाि असिािा वि ा झा े ं िु कसाि ककिा हािी यािर विमासुरक्षा वमळिे .

d) विभाग IV: ट्रेि आवण पवरसरािी

काया वयि फर्शिचर ि वफटींग्ज् या ा, विभाग १

मधे उल् ेख के ेल्या घटिांमुळे, सांकटाांमुळे झाल्यास याद्वारे विमासुरक्षा पुरि ी तािे.

वप्रवमयम विस््चि करण्यासाठी िरी

प्रत्येक विभागाचा विरविराळा विचार के ा तािो.

2. यािूि िगळण्याि आ े े महत्िाचे घटक :
a) एतंट्स, पै ू पािणारे , सोिार यांचा अप्रामावणकपणा

b) सािथतविक प्रदीतिथिासाठी मा मत्ता ठे ि े ी असिािा

c) िैयिीक िापरासाठी पवरधाि के े ी असिािा / िहि करीि असिािा

d) व्यिसाय का ािधीव्यविवरि इिर िेळी मा मत्ता वितोरीमधे ठे ि े ी िसिािा
e) रात्रीच्या िेळी मा मत्ता वि्प् े कििोमधे मांिूि ठे ि े ी असिािा
f) कामगार ककिा विवमि व्यिीच्या कुटु ं बािी
िु कसाि विवमि होि िाही.

व्यिीचा अप्रामावणकपणा यामुळे झा े ं

त्यामुळे संपूणथ विमासुरक्षेसाठी सोबिच वफविव टी गॅरंटी कव्हरही घ्यािं असं सुचि ं
तािं.

3. वप्रवमयम
प्रत्येक बाबिीिी

अिु कू िेिर तोवखमे चा रे ट विस््चि के ा तािो. वििेष वदर्स-रात्र सुरक्षा

कमथचारी, सीसीटीव्ही / अ ामथ वस्टीम, वििेष ्ट्रॉंन्शग रुम आवण इिर कोणत्याही सुरक्षा

प्रणा ी इ. चा विचार वि्काऊंट दीते ण्यासाठी करुि प्रत्येक विभागासाठी विरविराळे वप्रवमयम
रे ट्स आकार े तािाि.
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्ियं चाचणी 7
ज्िे सथ ब् ॉक पॉव सीमधे , रवत्टिथ पो्ट पासथ िं मा मत्तेचं िहि होि असिािा झा े ं
िु कसाि, हािी यािर खा ी
वमळिे .

कोणत्या विभागाद्वारे ____________विमासुरक्षा

I. विभाग I

II. विभाग II

III. विभाग III

IV. विभाग IV

H. इंवतवियरींग इन्श्युरन्शस
आग विम्यासोबिच विकसीि पाि े ी इंवतवियरींग इन्श्युरन्शस ही तिर

इन्श्युरन्शसचीच

िाखा आहे . औद्योवगक क्षेत्राच्या विकासाि याचा उगम िोधिा येई , ज्यामधे कारखािे आवण
यंत्रं यांिा आि्यक अस े ी वििेष विमासुरक्षा महत्िाची असिे. इंवतवियरींग प्रकल्पांच्या
अिु षंगािंच ऑ

वर्क्स विमाही विकसीि झा ा, ज्याद्वारे वििेषत्िािं िगळण्याि आ ेल्या

अपिादीतांखेरीत इिर सिथ घटकांिा विमासुरक्षा पुरिण्याि आ ी. या अंिगथि विरविराळे घटक

समाविटट करण्याि आ ,े ज्यामधे बांधकामापासूि िे चाचणी िे कारखािा कायथरि होईपयंि
विमासुरक्षा पुरिण्याि आ ी. या विम्याचे ग्राहक दीतोन्शहीही, ्मॉ
इंि्ट्रीत, आहे ि. यामधे इ ेक्ट्रॉविक उपकरणं अस े े
हािाळणारे कंत्राटदीतार यांचाही समािेि आहे .

्के

आवण

ातथ ्के

कारखािे आवण मोठे प्रकल्प

इंवतवियरींग इन्श्युरन्शस पॉव सीतचे प्रकार
या प्रकारािी

महत्िाच्या पॉव सीत िोिक्याि विचाराि घेऊयाि.

1. कॉन्शट्रॅक्टसथ ऑ

वर्क्स् (C.A.R.) पॉव सी

हाि इमारिीपासूि िे प्रचंि मोठी धरणं, पू , बोगदीते इ. च्या बांधकाम क्षेत्राि अस ेल्या

कंत्राटदीतारांच्या वहिासाठी ही पॉव सी ियार के ी गे ी. याद्वारे 'ऑ
प्राप्ि होिो, ज्यामुळे बांधकाम साईटिरी

वर्क्स्' विमा सुरक्षा

कोणत्याही अचािक आवण अिपेवक्षि दीतु घथटिेमुळे

होि अस ेल्या हािी आवण िु कसािाविरुद्ध विमासुरक्षा वमळिे . यामधे ििथ पाटी

ायवबव टी

आवण इिर घटकांची अविवरि सुरक्षाही घेिा येिे. प्रकल्पाचा प्रकार, त्याची ककमि,
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का ािधी, भौगोव क पवरस््ििी आवण चाचणीचा का ािधी यािर वप्रवमयम विस््चि के ा
तािो.

2. कॉन्शट्रॅक्टसथ प् ट
ँ आवण मवििरी (CPM) पॉव सी
क्रेन्शस, एक्सकॅव्हे टसथ यासारख्या यंत्रांचा समािेि ज्यांच्या कामाि आहे आवण म्हणूि अचािक
ि अिपेवक्षि दीतु घथटिांमुळे िारीरीक िु कसाि ककिा हािी होऊ िके
ही पॉव सी योग्य आहे . यामधे खा ी

कारणांचा समािेि होिो :

अ्या कंत्राटदीतारांसाठी

a) दीतरोिा, चोरी, आर.एस.एम.वि.वट.

b) आग आवण िीत पिणे, बाह्य ्फोट (एक््प् ोति), भूकंप आवण इिर िैसर्शगक संकटं .

c) चुकीच्या पद्धिीिं हािाळणी केल्यामुळे, ख़ा ी टाकल्यामुळे ककिा पिल्यामुळे,
कोसळल्यामुळे, धिक आवण आघाि यामुळे कामािर झा े ं ििथ पाटीचं अपघािी
िु कसाि.

उपकरणाचा प्रकार आवण कोणत्या

ोकेिििर िे िापर ं तािंय यािर वप्रवमयम अि ंबूि

असिो.

उपकरण िापर ं ताि असिािा ककिा बंदीत असिािा ककिा ्िच्छिे साठी त्याचे भाग िेगळे

करीि असिािा ककिा त्याचं ओव्हरहॉक ग चा ू असिािा ककिा त्यािंिर त्याची पुितुथळणी
करीि असिािा विमासुरक्षा

ागू होिे. कंत्राटदीताराच्या ्ििुःच्या पवरसराि तेंव्हा उपकरण

ठे ि े ं असिं िेंव्हाही विमासुरक्षा
3. इरे क्िि ऑ

ागू होिे .

वर्क्स (EAR) पॉव सी

या ाच ्टोरे त-कम-इरे क्िि (SCE) पॉव सी म्हणिाि. यांत्र और मशीनरी प्रकल्प उभा
करीि असिािा त्यामधे अिेक प्रकारच्या बाह्य तोवखमांचा समािेि होि असल्यािं

प्रमुख

ककिा कंत्राटदीतारांसाठी ही पॉव सी योग्य आहे . प्रकल्पाच्या साईटिर सामाि उिरिण्यापासूि
िे संपूणथ प्रकल्प पूणथ होऊि त्याची चाचणी, कवमिकिग आवण ह्िांिरण होईपयंि विमासुरक्षा
दीते णारी ही एक सिंकष इन्श्युरन्शस पॉव सी आहे .

प्रकल्पाचा प्रकार, त्याची ककमि, का ािधी, भौगोव क ्िाि आवण चाचणीचा का ािधी
यािर याचा वप्रवमयम अि ंबि
ू असिो.

आि्यकिा असल्यास इरे क्िि पॉव सीच्यासोबि मरीि कव्हरचाही समािेि याि करिा
येिो, ज्यामुळे प्रकल्पाच्या साईटिर उपकरणं आवण इिर मटे रीअ
तोवखमांिाही विमासुरक्षा वमळिे .
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िेि असिािा अस ेल्या

4. मवििरी ब्रेकिाऊि पॉव सी (MB)
यंत्रांिर कायथ करीि अस ेल्या आवण त्याि झा े ा वबघाि ज्यांच्यासाठी गंभीर सम्या अ्या

प्रत्येक कारखान्शयासाठी ही पॉव सी योग्य आहे . या पॉव सीअंिगथि तिरे टसथ , ट्रान्श्फॉमथसथ
आवण इिर विद्युि, यांवत्रक आवण व फ्टींग उपकरणं यासारख्या यंत्रांिा विमासुरक्षेचा
होिो.

ाभ

कोणत्याही कारणामुळे झा ेल्या यांवत्रक ककिा विद्युि वबघािामुळे विवमि मा मत्ते ा विमाण
झा ेल्या अचािक आवण अिपेवक्षि िु कसािा ा यामुळे विमासुरक्षा वमळिे :
a) काम चा ू असिािा ककिा बंदीत स््ििीि असिािा

b) ्िच्छिे साठी ककिा ओव्हरहॉक गसाठी उपकरणाचे भाग सुटे करीि असिािा

c) ्िच्छिा ककिा ओव्हरहॉक ग चा ू असिािा आवण त्यािंिची पुितुथळणी करीि
असिािा

d) पवरसराि एका वठकाणाहू ि इिरत्र ह िि असिािा
वप्रवमयम प्रत्येक यंत्राच्या वरइन्श्टे टमेंट / बदिी व्हॅल्यूिुसार आकार ा तािो. संपूणथ यंत्रच
विवमि करणं आि्यक असिं. रे ट्स यंत्राचा प्रकार, ज्या कारखान्शयार िापर ं तािंय त्याचा

प्रकार आवण त्याची ककमि यािर अि ंबूि असिाि. पूरक सुविधा, सुट्ट्या भागांची
उप ब्धिा आवण क् ेम्सचा अिु भि या घटकांचा विचार करुि सि ि दीते ऊ के ी तािे .
5. बॉई र आवण प्रेिर प् ॅन्शट पॉव सी
खा ी
:

घटकांविरुद्ध बॉई सथ आवण प्रेिर व्हॉल्व्हत यांची विमासुरक्षा या प्रकाराि के ी तािे

a) बॉई सथ आवण / ककिा इिर प्रेिर प् ॅन्शट आवण विवमिाचा सभोििा चा पवरसर या ा
आगीवििाय इिर कारणािं झा े ं िु कसाि

b) बॉई सथ आवण / ककिा प्रेिर प् ॅन्शट यांच्या अंिगथि ्फोटामुळे ककिा कोसळण्यामुळे
व्यिी ा झा े ी दीतु खापि ककिा ििथ पाटीच्या मा मत्तेची झा े ी हािी यािरी
विवमिाची कायदीते िीर तबाबदीतारी.

फायर पॉव सी आवण बॉई र इन्श्युरन्शस पॉव सी या वििेष प्रकारच्या असल्यािं , पुरेिी
विमासुरक्षा वमळािी यासाठी, या दीतोन्शहीही घेिल्या ताव्याि. इंवतवियरींग पॉव सीतमधी
इन्श्युअिथ ही सद्य पवरस््ििी

वरप् ेसमेंट व्हॅल्यू असािी.
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सम

6. मवििरी

ॉस ऑफ प्रॉफीट्स (MLOP) पॉव सी

ज्या वठकाणी यंत्रांमधी

वबघाि ककिा बॉई रचा ्फोट या कारणांमुळे कामाि उत्पन्शि झा े ा

व्यत्यय ककिा वदीतरंगाई याच्या पवरणाम्िरूप फार मोठी हािी घिि असरे अ्या
कारखान्शयांसाठी ही पॉव सी योग्य आहे .

ब्रेकिाऊि ककिा िु कसाि आवण दीतु रु्िीिंिर पुन्शहा काम सुरु होणं यािी

का ािधी मोठा

असिो, अ्या वठकाणी व्यत्यय का ािधीमुळे झा े ी उत्पादीति घट आवण िाढ े ी िकींग
कॉ्ट यामुळे झा े ं िफ्यािी

िु कसािाविरुद्ध ही पॉव सी विमासुरक्षा दीते िे. या पॉव सीिी

अटी आवण वियम याच प्रकरणाि यापूिी चचा के ेल्या वबझिेस इंटरप्िि पॉव सी आवण
फायर पॉव सी

ॉससारखेच असिाि.

7. विटे वरओरे िि ऑफ ्टॉक पॉव सी
िाििंि पदीतािांची साठिणूक़ करीि अस ेल्या कोल्ि ्टोरे त मा कांसाठी (िैयविक ककिा
सहकारी सं्िा) ककिा कोल्् ्टोरे त भाड्यािं घेि अस ेल्यांसाठी ही पॉव सी योग्य आहे . या
पॉव सीअंिगथि, िीिकरण प्रणा ी - ित्संबवं धि यंत्रांमधी

झा ेल्या वबघािामुळे, अचािक

िापमािाि झा ेल्या िाढीमुळे आवण अचािक - अिपेवक्षिपणे कोल्ि ्टोरे त रुम्समधी

रे रीतरंट्स मुि होण्यामुळे मा ाचा झा े ा िाि आवण दीतू वषिीकरण या धोक्यांविरुद्ध
विमासुरक्षा वमळिे.

8. इ ेक्ट्रॉविक इस्क्िपमेंट पॉव सी
या अंिगथि सीपीयु, वकबोिथ स्, मॉविटसथ, कप्रटसथ, युपीएस, वस्टीम सॉफ्टिेअसथ इ. सह संपूणथ
संगणक प्रणा ी यासारख्या अिेक प्रकारच्या इ ेक्ट्रॉविक उपकरणांचा समािेि होिो.
िािािु कू ीि यंत्र, वहटींग आवण पॉिर कन्शव्हतथि इ. सारख्या सहाय्यक उपकरणांचाही याि
समािेि होिो.

या पॉव सीमधे फायर पॉव सी, मवििरी इन्श्युरन्शस पॉव सी आवण बग् र
थ पॉव सीचा समािेि

होिो. या अंिगथि विफेक्टीव्ह विझाईन्शस (िॉरंटीमधे समािेि िस े ं), िैसर्शगक पवरस््ििी,
व्होल्टे तमधी

चढ-उिार, इंपॅक्ट िॉक इ. मुळे झा े ं विफेक्टीव्ह फंक्िकिग, दीतरोिा, चोरी

इ. सारख्या धोक्यांपासूि विमा सुरक्षा वमळिे .

मा क, व तिं तागा घेि े ी व्यिी ककिा भािे करु यांच्यासाठी प्रत्येक बाबिीिी

तबाबदीतारी या अटीिर अि ब
ं ूि अस े ी ही पॉव सी उप ब्ध असिे. विरविराळ्या प्रकारच्या
हािींिा विमासुरक्षा दीते ण्यासाठी यामधे सहसा िीि विभाग असिाि :
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a) विभाग १: उपकरणांची हािी ककिा िु कसाि

b) विभाग २: बाह्य मावहिी माध्यमाची (संगणकाच्या एक््टिथ
िु कसाि

हािथ वि्क्स्) हािी ककिा

c) विभाग ३: िाढ े ी कॉ्ट ऑफ िवकंग - राखीि उपकरणाि १२, २६. ४० ककिा ५२
आठििे कंटीन्शयुि िे टा प्रोसेकसग होण्याची खात्री दीते ण्यासाठी

9. ऍिव्हान्शस

पॉव सी(D.S.U.)

ॉस

ऑफ

प्रॉवफट

कव्हर

(ALOP) ककिा

वि े इि

्टाटथ -अप

याद्वारे प्रकल्पादीतरम्याि अपघािी िु कसािामुळे झा ेल्या वदीतरंगाईमुळे विमाण झा ेल्या आर्शिक
िु कसािािर विमासुरक्षा वमळिे . ज्या ा अपेवक्षि उत्पन्शि वमळा े ं िाहीये अ्या विवमिासाठी

आवण प्रकल्पासाठी अिथसहाय्य के ेल्या सं्िांसाठी ही पॉव सी योग्य आहे . प्रकल्प सुरु

होण्यापूिी ही पॉव सी MCE/EAR/CAR या पॉव सींसोबि एक््टे न्शििच्या ्िरुपाि वदीत ी
तािे.

सिि सुरु अस े ं टमथ

ोि, विबेंचसथ, िेिि आवण पगार इ. ्िरुपािी

आर्शिक िु कसाि

आवण तर ठर ेल्या िेळी व्यिसाय सुरु झा ा असिा िर सुरु झा ं अस े ं अपेवक्षि िेट
िफाही या पॉव सीमुळे विवमि के ं तािं.

याचे वप्रवमयम रे ट्स अिेक घटकांिर आवण उप ब्ध अस ेल्या पुिर्शिवमि होण्याच्या मदीतिीिर
अि ंबूि असिाि. पेएब

वप्रवमयम काढण्यासाठी अपेवक्षि ग्रॉस िफा ककिा टिथओव्हर आवण

इंिेस्म्िटी का ािधी हे दीते खी

महत्िाचे घटक आहे ि.

्ियं चाचणी 8
्टाटथ -अप पॉव सीिी
I. मवििरी

II. ऍड्सव्हान्शस

वदीतरंगाई ा ______________ असंही म्हणिाि.

ॉस ऑफ प्रॉफीट्स कव्हर

ॉस ऑफ प्रॉफीट्स कव्हर

III. कॉन्शट्रॅक्ट्स ऑ

वर्क कव्हर

IV. कॉन्शट्रॅक्टसथ प् ट
ँ आवण मवििरी कव्हर
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I. इंि्ट्रीय

ऑ

वर्कस् इन्श्युरन्शस

दीते िाि कोठे ही अस ेल्या औद्योवगक मा मत्तेचं (उत्पादीति आवण ्टोरे त सुविधा दीतोन्शहीही)
एकाच पॉव सीअंिगथि संरक्षण व्हािं यासाठी इंि्ट्रीय

ऑ

विर्शमि के ी गे ी होिी. मटे रीअ ची हािी आवण व्यिसायािी
विमासुरक्षा दीते ऊ के ी तािे.

सहसा, या पॉव सीअंिगथि खा ी

वर्कस् इन्श्युरन्शस पॉव सी

व्यत्यय यािर या पॉव सीद्वारे

घटक विवमि के े तािाि :

i. फायय इन्श्युरन्शसअंिगथि अस े ी आग आवण ्पटट के े ी इिर संकटं ,
ii. दीतरोिा (चोरी िगळू ि)
iii. यंत्रांमधी

वबघाि / बॉई रचा ्फोट / इ ेक्ट्रॉविक उपकरण

iv. िर उल् ेख ेल्या संकटांच्या कारणांमुळे व्यिसायािी

व्यत्यय

{सुचिा: िर (c) मधे उल् ेख के ेल्या संकटांमुळे व्यिसायाि आ े ा व्यत्यय सहसा या
पॉव सीमधे अंिभूि
थ होि िाही, िो पयायी कव्हरच्या रुपाि उप ब्ध असिो}
 इंविस्व्हज्युअ

ऑपरे िि

विमासुरक्षा दीते ऊ के ी तािे.

पॉव सीतच्या िु िेि या पॉव सीअंिगथि व्यापक प्रमाणाि

 याचे वप्रवमयम रे ट्स वििि े ं कव्हर, क् ेम्सचा पूिािु भि आवण वििि े े
वििक्टीबल्स, एमए ओपीसाठी वर्क ऍसेसमेंट वरपोटथ इ. िर अि ंबूि असिाि.

्ियं चाचणी 9
खा ी

कोणिा घटक इंि्ट्रीय

ऑ

I. आग विम्यािु सार फायर ऍन्शि ्पेि
II. चोरी

वर्क्स इन्श्युरन्शसमधे अंिभूि
थ होि िाही?
पेवरल्स

III. यांवत्रक वबघाि

IV. इ ेक्ट्रॉविक उपकरण
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J. मरीि इन्श्युरन्शस
मरीि इन्श्युरन्शस दीतोि प्रकाराि विभाग ा तािो : मरीि कागो आवण मरीि हल्
1. मरीि कागो इन्श्युरन्शस
तरी ‘मरीि’ या िब्दीतामुळे केिळ समुद्री (मरीि) अिा्िि धािसांमुळे विमाण झा े े धोके
असा समत होि अस ा िरीही, मरीि कागो इन्श्युरन्शसमधे त्याहू ि वकिीिरी अवधक घटकांिा
विमासुरक्षा वमळि असिे. यामधे रे ल्िे, मागथ, समुद्र, हिाई ककिा रवत्टिथ पो्ट याद्वारे

दीते िांिगथि आवण परदीते िाि पाठि ेल्या सामािाची हािी ककिा िु कसाि यापासूि विमासुरक्षा
वमळिे .

पाठि ेल्या

ओव्हरिायमेन्शिि

सामािामधे

वहरे ,

घरगुिी

कागोत इ. सारखा ितिदीतार मा

ि्िू,

वसमेंट-धान्शय-प्रकल्पांसाठी

असू िकिो.

दीते िांिगथि आवण आंिरराटट्रीय व्यिसायामधे कागो इन्श्युरन्शस फार महत्िाची कामवगरी

बताििो. विक्रीच्या बहु िेक कंत्राटांमधे , हािी ककिा िुकसाि होऊ िये यासाठी, विक्रेिा ककिा
ग्राहक यांिी मा ािर आिरण घाि े ं असािं अिी अट असिे .

इन्श्युरन्शसचा प्रभार् कोणािर होिो: मा ाचा [कन्शसाईिमेंट्] विक्रेिा ककिा ग्राहक, विक्री
करारािु सार कागो विवमि करिो.

मरीि इन्श्युरन्शस करारामधे आंिरराटट्रीय पािळीिर अपेवक्षि अस ेल्या सुविधा असाय ा
हव्याि. याचं कारण असं की पाठि े ा मा
वियम विम्या ा

परदीते िािदीते खी

ताि असिो. आंिरराटट्रीय

ागू पििाि आवण काही विविटट अटी पॉव सीमधे अंिभूि
थ केल्या तािाि.

बेवसक पॉव सी िॉक्युमेंटमधे सिथसाधारण अटी, विम्याची व्याप्िी आवण इन्श्टीट्युट कागो
क् ॉतेस (आयसीसी) िु सार िगळण्याि आ े े घटक ि वििेष अंिभाि असिाि. हे
इन्श्टीट्युट ऑफ

ंिि अंिरराईटसथकिू ि ड्राफ्ट के े तािाि.

a) मरीि कागो इन्श्युरन्शसमधी

विमासुरक्षा

कागो पॉव सीत या प्रिासादीतरम्यािच्या पॉव सीत असिाि, म्हणतेच एका वठकाणाहू ि

इिरत्र ताि अस ेल्या मा ा ा त्या विमासुरक्षा पुरििाि. िरीदीते खी , सिथ प्रसंगी
इन्श्युअिथ िं त्याच्या बातूिं आवण त्याच्या वियंत्रणाि अस े ी घेिा येई

िे िढी आि्यक

िी काळती घ्याय ाच हिी. या पॉव सीचं महत्िाचं िैविटट्य असं की ही ऍग्रीि व्हॅल्यू
पॉव सी आहे . मा ाची ककमि इन्श्युरर आवण इन्श्युअिथ दीतरम्याि संमि झा े ी असिे
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आवण अफरािफरीव्यविरीि इिर प्रसंगी त्याचं पुिमुथल्यांकि होि िाही. याचं दीतु सरं
महत्िाचं िैविटट्य असं की ही पॉव सी री ी असाईिेब
यािी

आहे .

विमा सुरक्षा, विक्रीकरारािु सार, पॉव सीमधे उल् ेख के ेल्या गोदीतामािूि मा

बाहे र पिल्यापासूि सहसा सुरु होिे आवण पॉव सीमधे उल् ेख के ेल्या वठकाणी मा
पोहोचल्यािर संपिे .

ागू पिि अस ेल्या अटी आवण वियम खा ी

घटकांिर अि ंबूि असिािुः

i. दीते िांिगथि िहिासाठी इि ॅन्शि ट्रॅस्न्शसट क् ॉत (आयटीसी) ए, बी ककिा सी
ii. समुद्री िहिासाठी इस्न्श्टट्युट कागो क् ॉत (आयसीसी) ए, बी ककिा सी
iii. इस्न्श्टट्युट कागो (एअर) क् ॉत - हिाई िहिासाठी
इस्न्श्टट्युट कागो क् ॉत सी द्वारे मा

घेऊि ताि अस ेल्या िहाि ककिा तहाता ा खा ी

कारणांमुळे झा ेल्या अपघािामुळे झा े ी हािी ककिा िु कसाि यािर वकमाि विमासुरक्षा
वमळिे :

i. आग ककिा ्फोट

ii. रुळािरुि ट्रेि घसरणे ककिा िहाि उ टे होणे
iii. तहाताचं ्ट्रँिींग, ग्राऊंिींग ककिा बुिणं
iv. बाह्य घटकािी धिक
िरी

सी हू ि इस्न्श्टट्युट कागो क् ॉत बी अवधक व्यापक आहे . सी मधे समाविटट

संकटांखेरीत खा ी
:

कारणांमुळे झा े ी हािी ककिा िु कसािही यामधे विवमि के े ं असिं

i. ऍक्ट ऑफ गॉ् (एओती) सकटं , उदीता. भूकंप, ज्िा ामुखीचा ्फोट आवण िीत पिणे
ii. दीते िांिगथि िहिामधे पू
iii. समुद्री िहिाि मा

कोसळणं

पाण्याि पिणं आवण न्् ग

iv. तहाताि पाणी घुसणं

ॉस

इस्न्श्टट्युट ए सिाि व्यापक आहे , कारण त्यामधे बी आवण सी मधी
करण्याि आ े ा आहे . याि केिळ खा ी

सिथ संकटांचा समािेि

काही ठराविक घटकांिा िगळण्याि आ े ं आहे :

i. विवमिािं तावणिपूिथक के े ं िु कसाि ककिा हािी
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ii. सिथसाधारण गळिी, मोिणं-फुटणं-िुटणं, विअर ऍन्शि वटअर ककिा िति / आकारमाि
यािी

सिथसाधारण घट

iii. पॅकींगमधी

अपूिथिा

iv. तन्शमताि दीतोष
v. वदीतरंगाई

vi. मा काच्या वदीतिाळखोरीमुळे झा े ं िु कसाि
vii. न्शयुस्क् अर संकटं

सिथप्रकारच्या दीते िांिगथि, हिाई आवण सागरी िहिाच्या क् ॉतेसिा िगळ े े हे घटक
पििाि. कोळसा, मोठया प्रमाणािी

िे

ागू

आवण चहा इ. सारख्या ि्िूंच्या ट्रेिींगसाठी काही

िेगळे विविटट वियम आहे ि. अविवरि वप्रवमयम भरल्यास मरीि विम्याची व्याप्िी युद्ध , संप,
दीतं ग , सािथतविक असंिोष आवण अविरे की कारिाया यासारख्या प्रसंगांसाठीही िाढििा येिे.
केिळ मरीि आवण ऍस्व्हएिि पॉव सीत या विमा क्षेत्राच्या अ्या िाखा आहे ि ज्या युद्ध
संकटा ाही विमा दीते ऊ करिाि.

महत्िाचं
मरीि पॉव सी, ्टँ ििथ पॉव सी फॉमथ आवण पॉव सी ा तोि ेल्या विरविराळ्या क् ॉतेस
अंिगथि अस े ी विवमि संकटं िीि प्रमुख प्रकारांमधे मोििाि:
i. मरीि संकटं ,

ii. पवरस््ििीतन्शय संकटं

iii. युद्ध, संप, दीतं ग , सािथतविक असंिोष आवण अविरे की कारिाया
b) मरीि पॉव सीतचे विरविराळे प्रकार
i. ्पेवसफीक पॉव सी
एकाचिेळी पाठि ेल्या मा ा ा ही पॉव सी विमा सुरक्षा दीते िे. एकाच विविटट प्रिासासाठी
ककिा िहिासाठी ही पॉव सी

ागू असिे. ते व्यापारी वियवमिपणे आयाि - वियाि याि

गुंि े े असिाि ककिा ते व्यापारी वियवमिपणे मा

दीते िांिगथि पाठिि असिाि, त्यांिा ओपि

पॉव सीसारख्या वििेष पयायाद्वारे इन्श्युरन्शस करणं अवधक सोपं िाटिं.
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ii. ओपि पॉव सी
दीते िांिगथि पाठिायचा मा

ओपि पॉव सीद्वारे विमासुरवक्षि करिा येिो. ही पॉव सी एका

िषासाठी िैध असिे, आवण पावक्षक-मावसक-त्रैमावसक अ्या ज्या पद्धिीिं इन्श्युररइन्श्युअिथ मधे विस््चि झा े ं असे , त्यािु सार इन्श्युअिथ िं त्यादीतरम्याि पाठिायच्या सिथ
कन्शसाईिमेंट्स इन्श्युरर ा ताहीर कराव्या

ागिाि.

iii. ओपि कव्हर
वियवमि अस ेल्या मोठ्या आयाि-वियािदीतारांसाठी, ओपि कव्हर वदीत ं तािं. मरीि
वि्पॅचेसच्या सिथ कन्शसाईिमेंट्सच्या अटी आवण वप्रवमयम विस््चि के े तािाि. ओपि कव्हर

ही पॉव सी िसूि िी ्टँ प्ि के े ी िसिे . प्रत्येक विक् रे िि ा, योग्य त्या ककमिीसाठी
इन्श्युरन्शस सटीवफकेट वदीत ं तािं.

iv. ड्युटी आवण इन्शक्रीझ्ि व्हॅल्यू इन्श्युरन्शस
तर क्टम्स ड्युटीचा भरणा ककिा पोहोचायच्या वठकाणी-पोहोचायच्या वदीतििी मा ाची
माकेट व्हॅल्यू िाढ ी िर ही पॉव सी अविवरि विमा दीते ऊ करिे.
v. वि े इि ्टाटथ अप्
अिेक इन्श्युअिथ हा विमा वििििाि. िव्या प्रकल्पामुळे उपकरणा ा प्रिासादीतरम्याि हािी

ककिा िु कसाि झा ं आवण त्यामुळे िव्या उपकरणाची मागणी केल्यािं प्रकल्पपूिीस उिीर

झाल्यास, आवण त्यामुळे िफ्यािही घट झाल्यास हा विमा मदीति करिो. घेि ेल्या अिथ

पुरिठ्यािर चा ू अस ेल्या व्यातामुळे प्रकल्पाची िेळेिर पूिी करण्यामधे ज्या आर्शिक
सं्िांिा रस असिो, त्यांिा हे संकट विमायुि करणं आि्यक असिं आवण मरीि वि े ककिा
कसप् ी वि े ्टाटथ अपमुळे उद्भिि अस ेल्या कॉन्शसेक्िेन्शिी
(कागो) इन्श्युरन्शस पॉव सी घेिा येिे.

ॉससाठी अविवरि मरीि

वप्रवमयम: मा ाचं ्िरुप, िे पाठिण्याचा प्रकार पॅकेतचा प्रकार, प्रिासाचा मागथ आवण
भूिकाळािी

क् ेम अिु भि यािर वप्रवमयम रे ट अि ंबि
ू असिो. िरीदीते खी

एसआरसीसी

आवण युद्ध यासारखी अविवरि कव्हसथ (परदीते िाि पाठिायच्या मा ासाठी) वििेष अटींद्वारे
विस््चि के ी तािाि आवण गोळा के े ा वप्रवमयम केंद्रसरकारच्या खात्याि तमा के ा तािो.
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2. मरीि हल् इन्श्युरन्शस
‘हल्’ म्हणते तहाताची ककिा पाण्यािी
विरविराळ्या दीते िाि

इिर मा िाहू िहािाची बॉिी.

ागू अस ेल्या आंिरराटट्रीय क् ॉतेसिुसार मरीि हल् इन्श्युर न्शस के ा

तािो. मरीि ह द्वारे दीतोि घटक विवमि के े तािाि :
a) एका विविटट प्रिासासाठी विमा : येिे
क् ॉतेस' असं म्हणिाि.

ागू अस ेल्या क् ॉतेसिा 'इस्न्श्टट्युट व्हॉएत

b) विविटट का ािधीसाठी विमा : हा सहसा एका िषासाठी असिो. येिे
क् ॉतेसिा 'इस्न्श्टट्युट (टाईम्) क् ॉतेस' म्हणिाि.

ागू अस ेल्या

मावहिी
हल् इन्श्युरन्शसमधे खा ी

इन्श्युरन्शसेसचाही अंिभाि होिो :

i. दीते िांिगथि मा िाहू तहातं उदीता. बाते स,
ii. ड्रेतसथ (यांवत्रकी ककिा अयांवत्रक)

ॉंन्शचेस, पॅसेंतर व्हे सल्स इ.

iii. मासेमारीच्या बोटी (यांवत्रकी ककिा अयांवत्रक)
iv. सेक ग व्हे सल्स् (यांवत्रकी ककिा अयांवत्रक)
v. धक्के

vi. बांधकाम चा ू अस ेल्या बोटी-तहातं
तहाताच्या मा का ा केिळ तहातािच इन्श्युरेब

इंटरे ्ट असिो असं िव्हे िर विमा

का ािधीमधे वमळि अस ल्
े या रेटमधे ही रस असिो. रेटसोबिच तहाताच्या मा का ा
तहाताच्या फीटींग आऊटमधे ही इन्श्युरेब

इंटरे ्ट असिो, ज्यामधे सोयी आवण ्टोअसथचा

समािेि असिो. या खचांिा वि्बसथमेंटस म्हणिाि आवण ह
का ािधीसाठी विवमि के े तािाि.
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पॉव सीसोबिच ठराविक

महत्िाचं
ऍस्व्हएिि इन्श्युरन्शस: विमािांसाठीही एक सिंकष पॉव सी उप ब्ध असिे, ज्याद्वारे विमािा ा
झा े ी हािी ककिा िु कसाि विवमि के ं तािं. त्याचसोबि विमािाच्या कायथपद्धिीमुळे ििथ
पाटी आवण पॅसेंतसथिा झा े ं िु कसािही विवमि के ं तािं.

्ियं चाचणी 10
विमा क्षेत्रािी

कोणिी िाखा युद्धतन्शय संकटांिर विमासुरक्षा दीते ऊ करिे?

I. मरीि पॉव सीत

II. ऍव्हीएिि पॉव सीत
III. िरी

IV. िरी

K.

दीतोन्शही

एकही िाही

ायवबव टी पॉव सीत

आपण वकिीही काळती घेि ी िरीही अपघाि कधीही टाळिा येि िसिाि. याचा पवरणाम

म्हणते दीतु खापि ककिा मा मत्तेची हािी आवण त्याचसोबि ििथ पाटी ाही दीतु खापि ककिा

त्यांच्या मा मत्ते ा िुकसाि याि होऊ िकिो. अ्याप्रकारे दीतु घट
थ िाग्र्ि व्यिी िु कसाि
भरपाईसाठी दीतािा दीताख

करु िकिाि.

उत्पादीतीि आवण विक्री के ेल्या ि्िूमधी

दीतोषामुळेही तबाबदीतारी विमाण होऊ िकिे , उदीता.

चॉक ेट्स ककिा औषधं सेिि केल्यास त्रास होऊ िकिो. िसंच, रोग्याचं चुकीचं विदीताि /
उपचार ककिा िकी ािं अवि ाची अयोग्य पद्धिीिं हािाळ े ी केस यामुळे दीते खी
दीताख

के ा ताऊ िकिो.

दीतािा

या सिथ प्रकारांमधे, ििथ पाटी, ग्राहक ककिा पेिंट तेंव्हा चुकीच्या उपचाराविरुद्ध भरपाई
मागिो, िेंव्हा एकिर त्या ा भरपाई िरी द्यािी
ढण्यासाठी कोटाचा खचथ िरी करािा

तबाबदीतारीपोटी भरपाई द्यािी

ागिे ककिा त्यािं दीताख

के े ा दीतािा

ागिो. हे च िेगळ्या िब्दीताि सांगायचं झा ं िर तेंव्हा

ागिे त्यािेळी आर्शिक िु कसाि संभििं. अ्या तबाबदीतारीचं

अस््ित्ि आवण भरपाईची रक्कम, कविि दीतु थक्ष्य / अफरािफर िपासूि न्शयाया वयि यंत्रणा
विस््चि करि असिे.

ायवबव टी इन्श्युरन्शस अ्याप्रकारच्या तबाबदीतारीपोटी उद्भि ेल्या

दीताव्यांविरुद्ध विमासुरक्षा दीते िो.
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आिा काही
्टॅ ट्यट
ु री

ायवबव टी पॉव सीत पाहू याि.
ायवबव टी

काही कायदीते असे असिाि की ज्यामुळे िुकसाि भरपाई करािी
आहे ि:

 पस्ब् क

ागिे . हे कायदीते पुढी प्रमाणे

ायवबव टी इन्श्युरन्शस ऍक्ट १९९१

 एंप् ॉईत कॉमे िसेिि ऍक्ट १९२३ आवण २०१० (सुधारीि)
अ्या तबाबदीतारींपोटी उद्भिि अस ेल्या दीताव्यांसाठी इन्श्युरन्शस पॉव सीत उप ब्ध असिाि.
त्यािी

काही खा ी प्रमाणे आहे ि.

1. कंपल्सरी पस्ब् क
पस्ब् क

ायवबव टी पॉव सी

ायवबव टी इन्श्युरन्शस ऍक्ट १९९१ द्वारे , ते धोकादीतायक पदीतािांिा हािाळिाि

त्यांच्यआ हािाळणीदीतरम्याि तर ििथ पाटी ा दीतु खापि ककिा त्याच्या मा मत्ते ा हािी झा ी
िर, 'िो फॉल्ट बेवसस' िर तबाबदीतारी

ागू के ी तािे . या धोकादीतायक पदीतािांची िािं आवण

प्रत्येकाचं प्रमाण 'ऍक्ट' मधे सांवगि े ं आहे .

प्रवि माणसी दीते ऊ करायची िुकसाि भरपाई ही खा ी

टे ब मधे दीताखिल्याप्रमाणे असिे .

दीते ऊ करायचं अस े ी िु कसाि भरपाई
ज्याि मृत्यु होिो असा अपघाि

रु. २५,०००

कायमचं संपूणथ अपंगत्ि

रु. २५,०००

कायमचं अंििुः अपंगत्ि

अपंगत्िाच्या प्रमाणाि रु. २५,००० ची %

िात्पुरिं अंििुः अपंगत्ि

रु. १,००० प्रवि मवहिा, कमा

िैद्यकीय खचथ

कमा

मा मत्तेचं िु कसाि

रु. ६,००० पयंि

३ मवहिे

रु. १२,५०० पयंि

वप्रवमयम एओए (एिी िि ऍक्सीिंट्) मयादीता आवण क् ायंटचा टिथ ओव्हर यािर अि ंबू ि
असिो. या पॉव सीचं प्रमुख िैविटट्य म्हणते इन्श्युअिथ ा वप्रवमयमएिढी रक्कम एन्शव्हायिथमेंट

वरव फ फंि दीते णगी म्हणूि दीते णं बंधिकारक असिं. तर मोठ्या संख्येिं ििथ पाटीतिा
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दीतु टपवरणाम भोगािे

ाग े असिी

िर आवण तर भरपाईची एकूण रक्कम एओए मयादीते हूि

अवधक असल्यास, उिथवरि रक्कम फंिाकिू ि वदीत ी तािे.
2. पस्ब् क

ायवबव टी पॉव सी (औद्योवगक / सिथसामान्शय तोवखमा)

या प्रकारच्या पॉव सीद्वारे इन्श्युअिथ ची चुक / दीतु थक्ष्य यािूि विमाण झा ेल्या ििथ पाटीच्या
पसथि

इन्शज्युरी ककिा प्रॉपटी वि््किि तबाबदीतारीस सुरक्षा वमळिे [वटपीपीआय ककिा

वटपीपीिी].

औद्योवगक आवण ज्याची बाधा उपहारगृहं, वसिेमा हॉल्स, ऑविटोरीयम्स्, रहाण्याचे पवरसर,
काया यं, ्टे िीयम्स, गोदीतामं आवण दीतु कािं यांिा होई
दीते िी

अ्या सिथसामान्शय तोवखमांिा सुरक्षा

अ्या विराळ्या पॉव सीत आहे ि. याद्वारे वटपीपीआय / वटपीपीिी ची िु कसाि भरपाई

(ज्याि भारिीय विधािािुसार क् ेमंट्स कॉ्ट्स् फीज् आवण खचथ यांचा समािेि होिो)
दीते ण्याची कायदीते िीर तबाबदीतारी विवमि होिे.
पॉव सीिूि िगळ े े घटक:
a) उत्पादीतिांची तबाबदीतारी
b) प्रदीतू षणाची तबाबदीतारी
c) ट्रान्श्पोटे िि

d) कामगारांिा झा ेल्या दीतु खापिी
3. प्रॉिक्ट्स

ायवबव टी पॉव सी

उत्पादीतीि होि अस ेल्या आवण तििे मधे विक्री होि अस ेल्या उत्पादीतिांच्या वि्िारीि
श्रेणीमुळे (उदीता. हिाबंदीत िब्यािी

अन्शि, एरीएटे ि पाणी, औषधं आवण इंतेक्िन्शस्, विद्युि

आवण यांवत्रक उपकरणं, रसायिं इ.) या विम्याची आि्यकिा िाढ ी आहे . या उत्पादीतिािी

दीतोषामुळे तर ििथ पाटीचा मृत्यु ओढाि ा, िारीरीक दीतु खापि झा ी, आतारपण आ ं ककिा
मा मत्ते ा िुकसाि झा ं, िर दीतािा दीताख
या प्रकारची पॉव सी विवमि करिे.

के ा ताऊ िकिो. इन्श्युअिथ ची ही तबाबदीतारी

ही विमासुरक्षा आयाि के ेल्या िसंच दीते िी उत्पादीतिांिा
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ागू आहे .

4. व फ्ट (ििथ पाटी)

ायवबव टी इन्श्युरन्शस्

या पॉव सीद्वारे व फ्टचा िापर आवण कायथपद्धिी यासोबि विमाण होि अस ेल्या
तबाबदीतारींसाठी इमारि मा कांिा सुरक्षा दीते ऊ करिे. याद्वारे खा ी
तबाबदीतारी विवमि होिे :

प्रसंगी कायदीते िीर

a) कोणाही व्यिीचा मृत्यु / िारीरीक दीतु खापि (इन्श्युअिथ चे कामगार िगळिा)

b) मा मत्तेचं िु कसाि (इन्श्युअिथ ची ककिा त्याच्या कामगारांची मा मत्ता िगळिा)
याचे वप्रवमयम रे ट्स इंिेस्म्िटीची मयादीता, कोणीही एक व्यिी, कोणिाही एक अपघाि आवण
कोणिंही एक िषथ यािर अि ंबूि असिाि.
5. प्रोफेिि

ायवबव टी

प्रोफेिि

व्यिींकिू ि त्यांची ड्युटी करीि असिािा झा ेल्या दीतु थक्ष्यामुळे विमाण होि

प्रोफेिि

इंिेस्म्िटीतची विर्शमिी के ी गे ी आहे . ही कव्हसथ िॉक्टसथ, हॉस््पटल्स,

अस ेल्या तबाबदीतारीसाठी (िु कसाि भरपाई दीते ण्याच्यआ) इन्श्युरन्शस सुरक्षा दीते ण्यासाठी

इंवतवियसथ, आर्शकटे क्ट्स, चाटथ िथ अकाऊंटं ट्स, आर्शिक सल् ागार, िकी , इन्श्युरन्शस ब्रोकसथ
यांच्यासाठी उप ब्ध असिाि.
6. विरे क्टसथ ऍन्शि ऑफीससथ

ायवबव टी पॉव सी

कंपिीचे संचा क आवण अवधकारी यांचे हु द्दे वि्िास आवण तबाबदीतारी या घटकांिर असिाि.
तर त्यांच्याकिू ि कंपिीचं सुपरस्व्हति आवण व्यि्िापि या बाबिीि चुका घिल्या िर िेअर
होल्िसथ, कमथचारी, क्रेिीटसथ आवण इिर ्टे कहोल्िसथ यांिा िु कसाि भरपाई दीते ण्याची िेळ येऊ

िकिे . अिी तबाबदीतारी कव्हर करण्यासाठी ही पॉव सी विमाण के े ी आहे आवण कंपिीच्या
सिथ संचा कांिा त्याि समाविटट करुि िी कंपिी ा दीते ऊ के ी तािे .
7. एंप् ॉईत कॉ
ं म्पेिसेिि इन्श्युरन्शस
या पॉव सीद्वारे इन्श्युअिथ ा, त्याच्या कामगारा ा तर कामकातासंबध
ं ािूि अपघाि होऊि
िारीरीक दीतु खापि, आतारपण आल्यास द्याव्या

ागि अस ेल्या िु कसाि भरपाईच्या त्याच्या

अस ेल्या कायदीते िीर तबाबदीतारीसाठी विमासुरक्षा वमळिे . या ाच िकथमन्शस कॉम्पेिसेिि
इन्श्युरन्शस असंही म्हणिाि.
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याचे दीतोि प्रकार वििेष
a) टे ब

ोकवप्रय आहे ि :

ए: एंप् ॉईत कॉ
ं म्पेिसेिि ऍक्ट १९२३ (िकथमन्शस कॉ
ं म्पेिसेिि ऍक्ट

१९२३),फॅट्

ऍस्क्सिंट ऍक्ट् १८५५ आवण कॉमि

तबाबदीतारीविरुद्ध मा कांिा विमासुरक्षा.

b) टे ब

बी: फॅट्

ॉ िुसार अपघाितन्शय कायदीते िीर

ऍस्क्सिं ट ऍक्ट् १८५५ आवण कॉमि

तबाबदीतारीविरुद्ध विमासुरक्षा.

प्र्िाि फॉमथमधे ताहीर के े ं कामगारांचं ए्टीमे टेि िेिि िर यािी

असिाि आवण पॉव सी संपिािा इन्श्युअिथ िं तावहर के ेल्या ऍकच्युअ
ऍित्ट के ा तािो.
ही पॉव सी खा ी

ॉ िु सार कायदीते िीर

वप्रवमयम रे ट्स

ागू

िेििािर वप्रवमयम

अविरीि घटकांसाठीही घेि ी ताऊ िकिे :

i. कामगाराच्या उपचारासाठी इन्श्युअिथ िर ओढाि े ा िैद्यकीय आवण रुग्णा य खचथ
(एका विविटट मयादीते पयंि)

ii. ऍक्टमधे उल् ेख के ेल्या व्यिसायतन्शय आतारांची तबाबदीतारी
iii.कंत्राटदीताराच्या कामगारांची तबाबदीतारी

्ियं चाचणी 11
पस्ब् क

ायवबव टी इन्श्युरन्शस ऍक्ट १९९१, िेमक्या िैद्यकीय खचाची भरपाई वकिी असिे ?

I. रु. ६,२५०

II. रु. १२,५००

III. रु. २५,०००

IV. रु. ५०,०००

सारांि
a) आग विमा पॉव सी व्यािसावयक सं्िा आवण मा मत्तेचा मा क, मा मत्तेि रस अस ेल्या
िैयविक / आर्शिक सं्िा यांचासाठी योग्य आहे .

b) आग विम्यािी

बदीत णारे घटक ख़ा ी प्रमाणे आहे ि:
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 बाजार मूल्य तत्र्ार्र पॉविसी
 वरइन्श्टे टमेंट व्हॅल्यू

 विक् रे िि पॉव सी
 फ् ोटर पॉव सी
c) कॉन्शसेक्िेस्न्शिअ

ॉस(सीए ) पॉव सी ककिा ककिा वबझिेस इंटरप्िि (बीआय)

पॉव सीद्वारे आर्शिक िु कसािामधे कपाि होण्यासाठी ग्रॉस प्रॉवफट

ॉसविरुद्ध

िकराि

िकर विमासुरक्षा वमळिे , ज्यामधे िेट िफा+्टँ िींग चाते स+व्यिसाय पूिथिि

करण्यासाठी विवमि व्यिीिर ओढाि े ी िाढ े ी कॉ्ट ऑफ िकींग याचा समािेि
असिो.

d) ज्या वठकाणी ्टॉक्स, मा , फर्शिचर वफक््चसथ आवण चोरी होऊ िके

अिी रोख

कु ुपबंदीत वितोरीि ठे ि े ी असिे अ्या कारखािे, दीतु कािं, काया यं, गोदीतामं
यासारख्या व्यािसावयक ्िािांसाठी बग् र
थ ी पॉव सी उपयुि आहे .

e) कॅि/चेक्स/पो्ट

ऑिथ सथ/पो्ट

्टँ प्स् यांची वतिे हािाळणी होि असिे अ्या वठकाणी

झा ेल्या हािीसाठी मिी इन्श्युरन्शस पॉव सी ियार के ी गे ी आहे .

f) मिी इन्श्युरन्शस पॉव सीद्वारे पुढ़ी
आवण वप्रमायसेस विभाग.

दीतोि विभागांसाठी विमासुरक्षा

g) वफविव टी गॅरंटी इन्श्युरद्वारे , मा का ा सामोरं तािं

ाभिे : ट्रँवझट विभाग

ागे

अ्या अफरािफर,

कामगारांचा अप्रामावणकपणा (फोतथरी, एंबेझ मेंट), चोरी, गैरकृत्य आवण विफॉल्ट् या
कारणांमुळे होि अस ेल्या आर्शिक िु कसािाविरुद्ध विमासुरक्षा वमळिे.

h) वफिीव टी गॅरंटी पॉव सीचे खा ी

प्रकार आहे ि : िैयविक पॉव सी, एकवत्रत फ् ोटींग

पॉव सी, पोवझिन्शस पॉव सी आवण ब् क
ँ े ट पॉव सी.

i) बॅन्शकसथ इंिेस्म्िटी पॉव सी हे एक सिंकष कव्हर आहे . आर्शिक व्यिहार करीि असल्यामुळे
पैसे आवण वसक्युरीवटतच्या धोक्यांिा ज्यांिा सामोरं तािं

ागिं अ्या बॅन्शकसथ,

एिबीएफसी आवण इिर आर्शिक सं्िांसाठी िे विमाण के ं गे ं आहे .

j) इंवतवियरींग इन्श्युरन्शस अंिगथि अस ेल्या पॉव सीत खा ी प्रमाणे आहे ि :
 कॉन्शट्रॅक्टसथ ऑ

वर्क्स पॉव सी

 कॉन्शट्रॅक्टसथ प् ट
ँ ऍन्शि मवििरी पॉव सी
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 इरे क्िि ऑ

वर्क्स पॉव सी

 मवििरी ब्रेकिाऊि पॉव सी

 बॉई र ऍंन्शि प्रेिर प् ट
ँ पॉव सी
 मवििरी

ॉस ऑफ प्रॉफीट पॉव सी

 विटे रीओरे िि ऑफ ्टॉक्स पॉव सी
 इ ेक्ट्रॉविक इस्क्िपमेंट पॉव सी
 ऍिव्हान्शस
k) इंि्ट्रीय

ॉस ऑफ प्रॉफीट कव्हर

ऑ

वर्क्स पॉव सीची विर्शमिी, संपूणथ दीते िभराि एकाच पॉव सीअंिगथि

उत्पादीति आवण ्टॉक्स या दीतोन्शही घटकांिर सुरक्षा दीते ण्यासाठी झा ी होिी.

l) मरीि इन्श्युरन्शसचे दीतोि प्रकार आहे ि : मरीि कागो आवण मरीि हल्.
m) कागो पॉव सीत या प्रिासासाठी अस ेल्या पॉव सीत असिाि, म्हणतेच मा ाचं एका
वठकाणाहू ि इिरत्र होि अस ेल्या िहिादीतरम्याि त्या विमासुरक्षा दीते िाि.

n) मरीि पॉव सीतचे विरविराळे प्रकार खा ी प्रमाणे आहे ि :
 ्पेवसफीक पॉव सी
 ओपि पॉव सी
 ओपि कव्हर

 ड्युटी आवण इस्न्शक्र्ि व्हॅल्यू इन्श्युरन्शस
 वि े इि ्टाटथ अप्

o) मरीि हल् पॉव सी दीतोि प्रकारची असिे : एका विविटट प्रिासािी
विविटट का ािधीिी

सुरक्षा.

विमा सुरक्षा आवण

p) पस्ब् क

ायवबव टी पॉव सीद्वारे इन्श्युअिथ ची चुक / दीतु थक्ष्य यामुळे ििथ पाटी ा होणारी

q) प्रॉिक्ट

ायवबव टी पॉव सीतद्वारे , उत्पादीतिािी

िैयिीक दीतु खापि ककिा मा मत्तेचं िु कसाि यािर विमासुरक्षा वमळिे.

चुकीमुळे ििथ पाटीचा झा े ा मृत्यु,

िारीरीक दीतु खापि ककिा आतारपण ककिा मा मत्तेची हािी याबाबि अस े ी इन्श्युअिथ ची
तबाबदीतारी यािर विमासुरक्षा

r) प्रोफेिि

ाभिे .

इंिेस्म्िटीतद्वारे , प्रोफेिि

व्यिींकिू ि त्यांच्या कायथक्षेत्राि घि ेल्या

दीतु थक्ष्यामुळे झा ेल्या िुकसािाबाबि अस ेल्या त्यांच्या तबाबदीतारीिर विमासुरक्षा
दीते ण्यासाठी ियार करण्याि आ ेल्या आहे ि.
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महत्िाच्या संज्ञा
a) मा मत्तेचा आग विमा
b) बग् थरी इन्श्युरन्शस
c) मिी इन्श्युरन्शस

d) वफविव टी गॅरंटी इन्श्युरन्शस
e) बॅन्शकसथ इंिेस्म्िटी इन्श्युरन्शस
f) ज्िे सथ ब् ॉक पॉव सी

g) इंवतवियरींग इन्श्युरन्शस
h) इंि्ट्रीय

ऑ

i) मरीि इन्श्युरन्शस

वर्क इन्श्युरन्शस

j) हल् इन्श्युरन्शस
k)

ायवबव टी पॉव सी

460

्िपरीक्षेची उत्तरं
उत्तर १
III हा योग्य पयाय आहे .
कमर्शिय

तोवखमांसाठी अस ेल्या फायर पॉव सीमधे एक्सप् ोति आवण इंप् ोतिमुळे

झा ेल्या हािी ा कव्हर वमळिं.
उत्तर २
I हा योग्य पयाय आहे .

वबझिेस इंटरप्िि इन्श्युरन्शस पॉव सी ही केिळ ्टॅ न्शििथ फायर आवण ्पेि
पॉव सीच्या समिेिच घेि ी ताऊ िकिे .

पेरी

उत्तर ३
IV हा योग्य पयाय आहे .
घरफोिी पॉव सीचा वप्रवमयम हा विवमि ि्िूचं ्िरुप आवण संख्या, इन्श्युअिथ व्यिीची
िैविकिा, बांधकाम आवण पवरसराचं
रखिा दीतार, बगथ र अ ामथ), मागी

ोकेिि, िापराि अस े े सुरक्षा घटक (उदीता.

क् ेमचा अिु भि यािर अि ंबूि असिो.

उत्तर ४
II हा योग्य पयाय आहे .
घरफोिीमुळे झा े ी एखाद्याची आर्शिक हािी मिी इन्श्युरन्शसद्वारे कव्हर के ी तािे . दीतं ग ,
आंदीतो ि आवण अविरे की कृत्यं इ. िरी
उत्तर ५
I हा योग्य पयाय आहे .
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सुरक्षा अविवरि वप्रवमयमद्वारे वमळू िकिे.

वफविव टी गॅरंटी इन्श्युरन्शस पॉव सीद्वारे मा कािे के े ी अफरािफर ककिा कामगारांचा
अप्रामावणकपणा यामुळे झा ल्
े या हािीची भरपाई करण्यास मदीति होिे.
उत्तर ६

IV हा योग्य पयाय आहे .
बॅन्शकसथ इन्शिे स्म्िटी इन्श्युरन्शस पॉव सीद्वारे खा ी
अफरािफर ककिा चेक्समधी
अप्रामावणकपणा.

बाबिीि कव्हर वमळू िकिं: आग, आर्शिक

घोटाळे , अिथ सुरक्षा हािी ककिा मोििोि, कामगारांचा आर्शिक

उत्तर ७
III हा योग्य पयाय आहे .
ज्िे सथ ब् ॉक पॉव सीमधे , रवत्टिथ पासथ द्वारे होि अस ेल्या मा मत्तेची प्रिासादीतरम्याि
झा ेल्या हािीची सेक्िि III द्वारे भरपाई वमळिे .
उत्तर ८
II हा योग्य पयाय आहे .
्टाटथ -अप् पॉव सीमधी

वदीतरंगाई ाच ऍिव्हान्शस

ॉस ऑफ प्रॉफीट कव्हर असंही म्हणिाि.

उत्तर ९
II हा योग्य पयाय आहे .
उत्तर १०
II हा योग्य पयाय आहे .
इंि्ट्रीय

ऑ

वर्कद्वारे चोरी ा कव्हर वमळि िाही.
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उत्तर ११
III हा योग्य पयाय आहे .
केिळ मरीि आवण ऍस्व्हएिि याच इन्श्युरन्शस क्षेत्राच्या अ्या िाखा आहे ि ज्या युद्धामुळे होि
अस ेल्या हािीची भरपाई दीते ऊ करिाि.
उत्तर १२
II हा योग्य पयाय आहे .
पस्ब् क

ायवब ीटी इन्श्युरन्शस ऍक्ट १९९१ अंिगथि, िैद्यकीय खचासाठी वदीत ं ताणारी िेमकी

भरपाई आहे रु.१२,५००.

्िपरीक्षेचे प्र्ि
प्र्ि १
इंवतवियरींग इन्श्युरन्शसमधी
I. मोटर कार

II. कॉन्शट्रॅक्टसथ ऑ
III. कंपिीज् ऑ

IV. कंपिीज् ऑ

CAR म्हणते

वर्क्स्

वर्क्स्

वरक्िायरमेंट्स

प्र्ि २
कामगारांच्या अप्रामावणक कृत्यापासूि मा क ्ििुः ा_________या पॉव सीद्वारे
सुरवक्षि करिो

I. एंप् ॉईत कॉम्पेिसेिि पॉव सी
II. पस्ब् क

ायवबव टी इन्श्युरन्शस पॉव सी

III. वफिी ीटी गॅरंटी इन्श्युरन्शस पॉव सी
IV. विक् रे िि पॉव सी
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प्र्ि ३
_________ म्हणते तहाताची बॉिी.
I. हल्

II. कागो

III. पायरसी

IV. तेटीसन्
प्र्ि ४
ती

पॉव सी

विमािाची

हािी

____________ म्हणिाि.
I. ्टॅ ट्यट
ु री

ककिा

मोििोि

यािर

कव्हर

दीते िे

वि ा

ायवबव टी

II. प्रॉपटी इन्श्युरन्शस

III. ऍस्व्हएिि इन्श्युरन्शस
IV. मिी इन्श्युरन्शस
प्र्ि ५
फायर इन्श्युरन्शस पॉव सीमधे ऍि-ऑि कव्हरच्या रुपािही ___________ िे
झा ेल्या हािी ा कव्हर वमळि िाही.
I. पूर

II. भूकंप
III. आग

IV. युद्धािी

बॉन्म्बग

प्र्ि ६
फायर पॉव सीमधी

कॉस्न्शसक्िेस्न्शिअ

ॉसद्वारे खा ी

कव्हर वमळिं:

I. कारखान्शयाच्या झा ेल्या हािीमुळे िफ्याची झा े ी हािी
II. 'पि' हािी
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III. यंत्रािी

घटकांचं विअर ऍन्शि वटअर

IV. फॉरे ि एक्सचेंतमधी

चढ-उिारांमुळे झा े ी हािी

प्र्ि ७
घरफोिीिी

वप्रवमयम हा खा ी

I. सुरक्षा घटक
II. पवरसराचं

घटकांिर अि ंबि
ू असिो:

ोकेिि

III. मा मत्तेचं ्िरुप
IV. िरी

सिथ

प्र्ि ८
कॉन्शट्रॅक्टसथ ऑ

वर्क पॉव सी म्हणतेच खा ी पैकी क्यािी

बदीत

I. फायर इन्श्युरन्शस
II.

ाईफ इन्श्युरन्शस

III. इंवतवियरींग इन्श्युरन्शस
IV. मरीि इन्श्युरन्शस
प्र्ि ९
एंप् ॉईत कॉम्पेिसेिि पॉव सी हा खा ी
I.

क्याचा प्रकार असिोुः

ायवबव टी इन्श्युरन्शस

II. फायर इन्श्युरन्शस

III. मरीि कागो इन्श्युरन्शस

IV. इंवतवियरींग इन्श्युरन्शस
प्र्ि १०
मिी इन्श्युरन्शस पॉव सी अंिगथि खा ी

सुरक्षा वमळिे :

I. कॅि इि हॅन्शि
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असिो :

II. म्युच्युअ

फंिािी

III. सेव्हींग बॅन्शकेिी

पैस

पैसे

IV. पो्ट ऑफीसाि ठे ि े े पैसे
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्िपरीक्षेची उत्तरं
उत्तर १
II हा योग्य पयाय आहे .
इंवतवियरींग इन्श्युरन्शसमधे CAR म्हणते कॉन्शट्रॅक्टसथ ऑ

वर्क्स.

उत्तर २
III हा योग्य पयाय आहे .
आपल्या कामगाराच्या अप्रामावणक कृिीपासूि ्ििुः ा विवमि करुि घेण्यासाठी मा क
वफवि ीटी गॅरंटी इन्श्युरन्शस पॉव सीचा िापर करिो.
उत्तर ३
I हा योग्य पयाय आहे .
हल् म्हणते तहाताची बॉिी.
उत्तर ४
III हा योग्य पयाय आहे .
ती पॉव सी विमािाची हािी ककिा मोििोि कव्हर करिे वि ा ऍस्व्हएिि इन्श्युरन्शस म्हणिाि.
उत्तर ५
IV हा योग्य पयाय आहे .
बॉम्ब टाकल्यामुळे ककिा युद्धामुळे झा े ी हािी फायर इन्श्युरन्शस पॉव सी ऍि ऑि कव्हरच्या
रुपािही कव्हर करि िाही.
उत्तर ६
467

I हा योग्य पयाय आहे .
फायर पॉव सीमधी
िफ्यामधी

कॉस्न्शसक्िेस्न्शिअ

हािी कव्हर करिे .

ॉस कारखान्शया ा झा ेल्या हािीमुळे झा े ी

उत्तर ७
IV हा योग्य पयाय आहे .
घरफोिीमधी

वप्रवमयम हा सुरक्षा घटक, पवरसराचं

अि ंबूि असिो.

ोकेिि, मा मत्तेचं ्िरुप इ. िर

उत्तर ८
III हा योग्य पयाय आहे .
कॉन्शट्रॅक्टसथ ऑ

वर्क पॉव सी म्हणतेच इंवतवियरींग इन्श्युरन्शसमधी

बदीत .

उत्तर ९
I हा योग्य पयाय आहे .
एम्प् ॉईत कॉम्पेिसेिि पॉव सी हा

ायवबव टी इन्श्युरन्शसचाच प्रकार आहे .

उत्तर १०
I हा योग्य पयाय आहे .
मिी इन्श्युरन्शसद्वारे कॅि इि हॅन्शि कव्हर होिे.
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प्रकरण 16
विमा हक्क कायथपद्धिी
प्रकरणाची ओळख
कोणत्याही विमा कराराचा गाभा म्हणते त्याच्या सुरुिािी ाच िु कसािीच्या प्रसंगाि
विमाधारका ा िु कसाि भरपाई दीते ण्याचे एक िचि वदीत े े असिे . हे प्रकरण विमा हक्क
प्रदीतािाच्या प्रवक्रयेसंबध
ं ी आवण िु कसाि झा ेल्या िेळेपासूि त्याि अंिभूि
थ अस ेल्या

दीत्िािेतांबाबि सांगिे, ज्यामुळे विमा हक्क ्िावपि करण्याची संपूणथ प्रवक्रया समतणे अवधक
सोपे होिे. त्याचबरोबर हे प्रकरण या प्रवक्रयेिी

विमाधारक ककिा विमाकिा यांच्याकिू ि के े

ताणारे वििादीता्पदीत विमा हक्क किाप्रकारे हािाळायचे याबाबि वििरण करिे.

विकण्याची फव िे
A. विमा हक्क प्रदीताि प्रवक्रया
हे प्रकरण विकल्यािंिर, िुम्ही करू िक ा पावहतेि:
1. विमा हक्क प्रदीताि कायाचे महत्ि पटिूि दीते णे

2. िु कसािीची सूचिा दीते ण्याच्या पद्धिीचे िणथि करणे

3. विमा हक्क अन्शिेषण आवण िपासणी यांचे मूल्यमापि

4. सिेक्षक आवण िुकसाि विरीक्षक यांचे महत्ि विषदीत करूि सांगणे
5. विमा हक्क फॉमथ मधी

आिय समतािूि सांगणे

6. विमा हक्क समायोति आवण प्रदीताि यांची व्याख्या करणे
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A. विमा हक्क प्रदीताि प्रवक्रया
1. विमा हक्क प्रदीताि करण्याचे महत्ि

िु कसािीचा प्रसंग घि ा असिा, पॉव सीधारकांचे विमा हक्क प्रदीताि करणे हे विमा कंपिीचे

सिाि महत्िाचे कायथ आहे . विमाकिा हे िचि, पॉव सीधारका ा ित्परिे िे, योग्यपणे आवण

न्शयायबुद्धीिे हक्क प्रदीताि करूि ककिा विसऱ्या बातूिे विमाधारकाच्या विरुद्ध के े े विमा हक्क
अदीता करूि पूणथ करिो.

विमा आ्िावसि संकटांमुळे झा ेल्या िु कसािीसाठी भरपाई दीते ण्याची आर्शिक यंत्रणा म्हणूि
विम्याचे विपणि के े तािे. विमा आवण विमा हक्क प्रदीताि प्रवक्रया िसिी िर दीतु दीतैिी अपघाि

/प्रसंगािंिर सामान्शय स््ििी ा पुन्शहा येणे, संि, अकायथक्षम आवण अिघि झा े असिे .
साधारण विमा कंपन्शयांपैकी एका कंपिीच्या बोिथ रूम मध्ये असे िाक्य व हू ि ठे ि े े होिे की
”िुम्हा ा िक्य असे

िर पैसे द्या; िकार दीते णे आि्यक असे

िीविमाि व्यिसायाचा हा आत्मा आहे .

िरच िसे करा”. विम्याच्या

उच्च व्यािसावयक मुल्ये सांभाळू ि के े े विमा हक्क प्रदीताि ही विमा कंपिीची सिाि मोठ्ठी
तावहराि माि ी तािे.
a) ित्परिा
िु कसािीचा आकार मोठा असो की

हाि, विमाधारक व्यिी असो की कॉपोरे ट ग्राहक,

ित्पर विमा हक्क प्रदीताि अत्यंि महत्िाचे असिे. हे समतूि घेि े पावहते की
विमाधारका ा विमा हक्क िुकसाि झाल्यािंिर िक्य वििक्या

िकर हिा असिो.

त्या ा िे पैसे ित्परिे िे वमळा े िर, त्याचा फार उपयोग होिो. विमा कंपिीचे हे किथव्य
आहे की विमाधारका ा विमा हक्काची रक्कम त्या ा सिावधक गरत असिािा वदीत ी गे ी
पावहते- िु कसािी िंिर िक्य वििक्या

िकर.

b) उच्च दीतताची व्यािसावयकिा
विमा अवधकारी प्रत्येक विमा हक्क त्याच्या गुणित्तेिर िपासूि पाहिाि आवण कोणिाही
पूिथग्रह ि ठे ििा ककिा पूिथ धारण के ेल्या कल्पिांच्या आधारािर, खा ी

दीते णाऱ्या सिथ दीत्िािेतांची िपासणी ि करिा, विमा हक्क िाकारि िाहीि:
i. खरोखर िुकसाि झा े का?

ii. झा े असल्यास, िुकसाि पोहोचिणाऱ्या प्रसंगामुळे हािी झा ी का?
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प्र्िांची उत्तरे

iii. या प्रसंगािूि घि ेल्या हािीचे प्रमाण.
iv. िु कसािीचे कारण काय होिे ?

v. िे िु कसाि पॉव सी अंिगथि आ्िावसि करण्याि आ े होिे काय?
vi. करार / पॉव सी अंिगथि विमा हक्क अदीता करण्यायोग्य आहे का?
vii. िसे असल्यास, वकिी रक्कम?

विमा कंपिीिे या सिथ प्र्िांची उत्तरे िोधुि काढ ी पावहतेि.

विमा हक्कांिर प्रवक्रया करणे हा एक महत्िाचा उपक्रम आहे . कंपिी द्वारे याची खात्री के ी

तािे की सिथ हक्क फॉम्सथ, पद्धिी आवण प्रवक्रया यांची अिाप्रकारे रचिा के े ी असिे की
अदीता करण्यासारखे विमा हक्क ित्परिेिे अदीता के े ं तािेि आवण अदीता करण्यास अयोग्य
अस े े विमा हक्क अदीता के े ताऊ ियेि.

विमाधारका ा मावहि अस े ा कंपिीचा प्रविविधी म्हणते विमा प्रविविधी, यािे अिी

खात्री करणे करणे आि्यक असिे की योग्य िे सिथ फॉम्सथ चांगल्या प्रकारे आवण बरोबर
मावहिीसह भर े गे े आहे ि, िु कसाि दीतिथिणारे सिथ दीत्ि तोि े े असिी

आवण

सांवगि े ी सिथ पद्धि िेळेिर कंपिी ा सदीतर के ी गे ी पावहतेि. िुकसािीच्या प्रसंगाि
प्रविविधीची भूवमका याबाबि आधीच चचा के ी गे ी आहे .
2. िु कसािीची मावहिी ककिा सूचिा दीते णे
पॉव सीच्या अटींमध्ये हे सांवगि े े असिे की िु कसािीची मावहिी विमाकत्या ा िाबििोब

वदीत ी गे ी पावहते. िाििीची सूचिा दीते ण्यामागचे कारण हे असिे की विमाकत्या ा िुकसािीचे

त्याच्या सुरुिािीच्या काळाि अन्शिेषण करिा यािे. उिीर झाल्यास िुकासािी संबध
ं ी महत्िाची
मावहिी गमाि ी ताऊ िकिे . त्याच बरोबर विमाकिा िे िु कसाि कमी करण्यासाठी उपाय

सुचिू िकिो आवण िु कसािी पासूि िाच े े अििेष संरवक्षि करण्यासाठी पाि े उच ू
िकिो. िु कसािीची सूचिा िक्य वििक्या

िकर वदीत ी गे ी पावहते.

या प्रािवमक िपासणी / परीविरीक्षणािंिर, विमा हक्कासाठी एक क्रमांक वदीत ा तािो आवण
विमा हक्क िोंदीतणी िही मध्ये पॉव सी क्रमांक, विमाधारकाचे िाि, िु कसािीची अंदीतावति
रक्कम, िुकसािीचा वदीतिांक यांची िोंदीत के ी तािे आवण मग विमा हक्क प्रवक्रये साठी ियार
होिो.
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काही प्रकारच्या पॉव सी मध्ये (उदीता. चोरीचा विमा) पोव सांिा सूचिा दीते णे आि्यक असिे .
कागो रे

ट्रास्न्शझट पॉव सी मध्ये अिी सूचिा रे ल्िे खात्या ा द्यािी

ागिे.

3. अन्शिेषण आवण परीक्षण
a) आढािा
विमाधारकाकिू ि विमा हक्क फॉमथ वमळाल्या िंिर विमाकिे िु कसािीचे अन्शिेषण आवण
परीक्षण करण्याचा विणथय करिाि. तर विमा हक्क रक्कम

हाि असे

िर िु कसािीचे

कारण आवण प्रमाण विस््चि करण्याचे काम विमाकत्याच्या अवधकाऱ्या द्वारे के े तािे.

अन्शय विमा हक्कांचे अन्शिेषणाचे काम ्ििंत्र परिािाधारक िज्ञ सिेक्षकािर सोपि े तािे,

तो िुकसािीचे परीक्षण करण्याि िाकबगार असिो. ्ििंत्र सिेक्षका द्वारे परीक्षण
करण्यामागचे ित्ि हे असिे की विमाधारक आवण विमाकिे या ्िार्य अस ेल्या बातू

असल्यािे, कोणिे ही पूिथग्रह ि ठे ििा विसऱ्या बातूिे व्यि के े े मि दीतोन्शही बातूंिा आवण
कोणत्याही िादीताच्या प्रसंगी कोटा ा सुद्धा मान्शय होऊ िकिे .
b) विमा हक्क परीक्षण
आग विम्याच्या बाबिीि, विमा हक्क, पोव सांचा अहिा , तर कारण मावहिी िसे
अन्शिेषाकाचा अहिा

आवण सिेक्षण अहिा

िर

यािरूि विमा हक्काचे परीक्षण के े तािे.

व्यविगि अपघाि विम्याच्या बाबिीि तिी घटिा असे

त्यािुसार, अपघािाचे कारण

ककिा आताराचे ्िरूप आवण अधुपणाचा का ािधी यासंबंधी विमाधारका ा िपासणाऱ्या
िॉक्टरचा अहिा

त्यािे सादीतर करणे आि्यक असिे.

पॉव सी अटींिु सार, ्ििंत्र िैद्यकीय िपासणी करूि घेण्याचा हक्क विमाकत्यांिी राखूि

ठे ि े ा असिो. “कमथचाऱ्यांची भरपाई” विमा हक्कांसाठी समिथिािथ िैद्यकीय पुरािा सुद्धा
आि्यक असिो. गाई-गुरे आवण अन्शय प्राणी विषयक विमा हक्क पिुिैद्याच्या अहिा ािर
आधावरि परीक्षण के े तािाि.

मावहिी
िु कसािी ककिा हािीची मावहिी वमळिाच विमाकिे हे िपासिाि की:
1. िु कसाि ककिा हािी घिल्याच्या वदीतििी पॉव सी चा ू होिी का
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2. िु कसाि ककिा हािी विमा आ्िावसि संकटामुळेच झा ी आहे का

3. हािी झा े ी मा मत्ता (विम्याची विषयि्िू) आवण पॉव सी अंिगथि विमा आ्िावसि
के े ी मा मत्ता एकाच आहे ि का

4. िु कसािीची सूचिा कोणिाही उिीर ि करिा वमळा े ी आहे .

ज्याि मृत्यू आवण व्यविगि दीतु खापिी अंिभूि
थ अस ेल्या मोटार विमा विसऱ्या बातूचे विमा

हक्क िॉक्टरच्या अहिा ािर आधावरि परीक्षण के े तािाि. हे विमा हक्क मोटार अपघाि
विमा हक्क वट्रब्युि

द्वारे हािाळ े तािाि आवण हक्क सांगणाऱ्याचे िय आवण उिपन्शि या

घटकांिर आधावरि दीते य रक्कम विस््चि के ी तािे.

विसऱ्या बातूची मा मत्ता हािी अंिभूि
थ असणारे विमा हक्क सिेक्षण अहिा ािर आधावरि
परीक्षण के े तािाि.

 मोटारचा ्ििुःच्या हािीचा विमा हक्क सिेक्षकाच्या अहिा ािर आधावरि परीक्षण
के ा तािो.

 विसऱ्या बातूचे िुकसाि अंिभूि
थ असे
िकिे .

िर पो ीस अहिा ाची आि्यकिा असू

मावहिी
हािी परीक्षण आवण अन्शिेषण या िेगळ्या बाबी आहे ि. िैध विमा हक्क दीताख

के ा गे ा आहे

का याची खात्री करणे आवण विमा करण्यायोग्य ्िार्याचा अभाि, ताणीिपूिथक हािी घििूि
आणूि भौविक सत्यस््ििी
िपिी

पिणे ककिा चुकीच्या पद्धिीिे सादीतर करणे, इत्यादीती महत्िाचे

िपासूि आवण िंका दीतू र करण्यासाठी अन्शिेषण के े तािे.

िैद्यकीय विमा हक्क एक िर ्ििुःच परीक्षण के े तािाि ककिा साधारण विमा कंपिीच्या

ििीिे विसऱ्या बातूचे प्रिासका (TPA’s) द्वारे परीक्षण करूि घेि े तािाि. हे परीक्षा
िैद्यकीय अहिा

आवण िज्ञांच्या मिािर आधावरि असिे .

विमा सिेक्षक अन्शिेषणाचे काम सुद्धा करू िकिाि. सिेक्षक तर
सिेक्षणाच्या कामा ा
वमळाल्यािंिर,

िकराि

िकराि

िकर

ाग ा िर िे फायद्याचे ठरिे . त्यामुळे, विमा हक्काची सूचिा
िकर सिेक्षक वियुि करण्याची पद्धि आहे .
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4. सिेक्षक आवण िु कसाि परीक्षक
a) सिेक्षक
सिेक्षक हे आयआरिीएआय (IRDA) द्वारे परिािा वदीत े े िज्ञ व्यािसावयक असिाि.
विविटट क्षेत्रािी

िु कसाि विरीक्षण आवण मुल्यांकि करण्यािी

िे िज्ञ असिाि.

साधारणपणे हे काम करण्यासाठी सिेक्षकांिा विमा कंपिी िुल्क अदीता करिे . साधारण पणे
विमा हक्कांच्या िेळी, साधारण विमा कंपन्शया सिेक्षक आवण िु कसाि परीक्षकांिा बो ाि े

तािे. िे प्र्िांवकि मा मत्तेचे विरीक्षण करिाि, विचे परीक्षण करिाि आवण िु कसािीच्या

प्रसंगाचे परीक्षण करूि त्याच्या करणाची िहावििा करिाि. त्यावििाय िे िु कसािीचे
प्रमाण ठरििाि आवण त्याचा अहिा
यावििाय पुढी

विमा कंपिी ा सादीतर करिाि.

िुकसाि टाळण्यासाठी िे विमा कंपिी ा सुयोग्य उपाय सुचििाि.

सिेक्षक, विमा कायदीता 1938, विमा वियम 1939, आवण आयआरिीएआय (IRDA) द्वारे

तारी के े गे े े विविर्शदीतटट विवियम यांच्याद्वारे वियंवत्रि असिाि. ‘प्रिासी पॉव सी’ ककिा
वियािीसाठीचे ‘समुद्री खु े किच’ यांच्या अंिगथि दीते िाबाहे र के े े विमा हक्क, विमा
पॉव सी मध्ये िमूदीत केल्यािुसार विमा हक्क अदीता करणाऱ्या परदीते िािी
परीक्षण के े तािाि.

प्रविविधींच्या द्वारे

हे प्रविविधी िु कसािीचे परीक्षण करूि रक्कम अदीता करिाि, ती विमाकत्यांद्वारे त्यांच्या
सेटक ग फी सह परि के ी तािे. दीतु सऱ्या प्रकाराि, सिथ विमा हक्क दीत्ि विमा हक्क अदीता
करणाऱ्या प्रविविधी द्वारे गोळा के े तािाि आवण विमाकत्यांिा त्यांच्या परीक्षणासह सादीतर
के े तािाि.

महत्िाचे
विमा कायद्याचे क म 64 UM
तेिे, कोणत्याही विमा पॉव सीची विमा हक्क रक्कम िीस हतार रुपयांपेक्षा कमी असिे िे व्हा
एखादीता मान्शयिाप्राप्ि सिेक्षक ककिा ज्यांचा खचथ विमा हक्कांच्या रकमे च्या प्रमाणाि खूप ता्ि

असिो असे िु कसाि परीक्षक िेमणे व्यिहायथ िसिे , अिािेळी विमाकिे अन्शय कोणाही व्यिी ा
(तो सिेक्षक ककिा िु कसाि परीक्षक म्हणूि काही काळासाठी अपात्र ठरि े ा िसिो) असे

िु कसाि सिेक्षण करण्यासाठी िेम े तािे आवण त्या ा समाधािकारक असे िुल्क ककिा काम
केल्या बद्द

योग्य समत ा ताई

असा मोबदीत ा वदीत ा तािो.
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5. विमा हक्क फॉम्सथ
प्रत्येक विमा प्रकारािु सार विमा हक्क फॉमथ चे घटक बदीत िाि. साधारणपणे, विमा हक्क फॉमथ

अिाप्रकारे बेि े ा असिो की त्यािूि िु कसािीच्या प्रसंगा संबध
ं ीची, िु कसािीची िारीख,

िेळ, िु कसािीचे कारण, िुकसािीचे प्रमाण इत्यादीती संबंधीची संपूणथ मावहिी वमळे . अन्शय
प्र्िांचे ्िरूप विम्याच्या प्रकारािुसार बदीत िे.

उदीताहरण
आग विम्याच्या विमा हक्क फॉमथ मध्ये विचार ेल्या मावहिीचे उदीताहरण खा ी वदीतल्यािुसार
आहे :

i.

ii.

विमाधारकाचे िाि, पॉव सी क्रमांक आवण पत्ता
आगीची िारीख, िेळ आवण पवरस््ििी

iii. हािी झा े ी मा मत्तेचे िपिी

iv. आगीच्या िेळी अस े े मा मत्तेचे पवरपूणथ मूल्य. ज्यांच्या अंिगथि विमा हक्क दीताख

के े ा असिो अिा अिेक ि्िूंचा वमळू ि के े ा विमा. [प्रसंग घिण्याच्या वठकाणी

आवण िेळी मा मत्तेचे, घसारा, झीत िता तािा अस े े मूल्य. (इमारि, कारखािा

आवण यंत्रे यासंबध
ं ीची पॉव सी ‘पुि्िापिा ित्िािर’ िसल्यास). याि िफा अंिभूि
थ
िसे ]

v. पुन्शहा िापरिा येण्यातोग्या ि्िूंचे मूल्य िता केल्यािंिर विमा हक्क मावगि े ी
रक्कम (salvage value)

vi. ज्या इमारिीि आग

ाग ी विची पवरस््ििी आवण िापर

vii. कोणत्या िात्यािे विमाधारकािे विमा हक्क दीताख
म्हणूि ककिा ित्सम

के ा, मा क म्हणूि, गहाण

viii. हािी झा ेल्या मा मत्तेमध्ये अन्शय कोणा व्यिीचे ्िार्य आहे का

ix. या मा मत्तेिर अन्शय कोणिाही विमा अस््ित्िाि आहे का, असल्यास त्याचे िपिी

याच्यािंिर फॉमथ मधी

विधािांची सत्यिा आवण अचूकिा आवण विमाधारकाची ्िाक्षरी आवण

वदीतिांक यासंबध
ं ी सत्यावपि करण्यासाठी प्रकटि असिे .

आग विम्याचा एका विमा कंपिीचा विमा हक्क फॉमथ या प्रकरणािी
आहे .
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“प्रदीतिथक 1” मध्ये वदीत ा

विमा कंपिीिे विमा हक्क फॉमथ वदीत ा याचा अिथ असा िव्हे की विमा हक्काची दीते यिा कंपिीिी
मान्शय के ी आहे . विमा हक्क दीते िािा त्यािर ‘पूिथग्रह विरवहि’ असा िेरा मार े ा असिो.
a) समिथिािथ दीत्िािेत
विमा हक्क फॉमथ वििाय, विमा हक्क मतबूि करण्यासाठी हक्क दीताख
काही विविटट दीत्ि सादीतर करािे
i.

ागिाि ककिा विमाकिे िे वमळििाि.

आग विम्यासाठी, अस्ग्ििमि दीत ाचा अहिा

आि्यक असू िकिो.

ii. चक्रीिादीतळामुळे झा ेल्या हािी िंिर हिामाि खात्याचा अहिा
िकिो.

iii. चोरीच्या विम्याच्या बाबिीि, पोव सांचा अहिा

करणाऱ्या द्वारे

मागि ा ताऊ

आि्यक असू िकिो.

iv. मरणांविक अपघाि विमा हक्कांच्या बाबिीि, करोिर आवण पो ीस यांच्या
अहिा ाची आि्यकिा असे .

v. मोटार िाहि विमा हक्कांसाठी, िाहि चा िण्याचा परिािा, िोंदीतणी पु्िक, पो ीस
अहिा

इत्यादीतींची िपासणी विमाकिा करू िकिो.

vi. समुद्री मा ाच्या विमा हक्कांमध्ये, िु कसािाच्या प्रकारािु सार दीत्िािेतांचे ्िरूप
बदीत िे उदीता. संपूणथ िु कसाि, विविटट सरासरी, अंिदीते िीय ककिा परदीते िीय ्िािांिर
विमा हक्क इत्यादीती.

6. िु कसाि िपासणी आवण विमा हक्क प्रदीताि
विमा हक्क िपासणी ही प्रवक्रया म्हणते विमाधारकांचे झा े े िु कसाि विमा आ्िावसि
संकटामुळे झा े आहे का आवण त्याि कोणत्याही हमीपत्राचा भंग होि िाही िा हे विस््चि
करणे.

प्रामावणकपणा आवण समाििा या गोटटींच्या आधारािर विमा हक्क प्रदीताि के े पावहतेि.
एखाद्या साधारण विमा कंपिीसाठी विमा हक्क गिीिे प्रदीताि के े ताणे हा त्यांच्या कायथक्षमिे चा
मापदीतं ि माि ा तािो. प्रत्येक कंपिीच्या विमा हक्क प्रवक्रयेसाठी वकिी िेळ
मागथदीतिथक सूचिा असिाि, ज्या त्यांच्या कमथचाऱ्यांिा पाळाव्या

ागिाि.

ागािा यासंबध
ं ी

या ा साधारणपणे “टिथअराउं ि टाईम“ (TAT) असे म्हणिाि. काही विमाकिे विमा हक्काची
स््ििी ऑि ाईि पाहण्याची सुविधासुद्धा उप ब्ध करूि दीते िाि. काही साधारण विमा कंपन्शया
विमा हक्कांिर गिीिे प्रवक्रया करिा यािी म्हणूि विमा हक्क केंद्र उभे करिाि.
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महत्िाचे
विमा हक्कांबाबि महत्िाचे पै ू
i.

यािी

पवह ा पै ू आहे की िु कसाि पॉव सीच्या कक्षेिी

आहे का? तिळच्या कारणाचा

कायद्याचा वसद्धांि, िु कसाि विमा आ्िावसि संकटामुळे घि े आहे की बवहटकृि
संकटामुळे घि े आहे हे ठरिण्यासाठी मागथदीतिथि दीते िो. िु क साि हे पॉव सीच्या कक्षेिी

आहे याच्या पुराव्याचे ओझे विमाधारकािर असिे. असे अस े िरी, तर िु कसाि बवहटकृि
संकटामुळे घि े असे

िर त्याच्या वसद्ध करण्याची तबाबदीतारी विमाकात्यािर असिे.

ii. दीतु सरा पै ू आहे की विमाधारकाकिू ि पॉव सीच्या अटी, वििेषिुः ज्या ‘दीते यिा’ पूिथ अटी
असिाि त्यांचे पा ि के े गे े आहे .

iii. विसरा पै ू असिो हमीपत्राच्या पा िाविषयी. सिेक्षणाचा अहिा
हमीपत्रािी

अटी पा ि केल्या गेल्या आहे ि की िाही.

हे सांगिो की

iv. चौिा पै ,ू पॉव सी चा ू असिािा, प्र्िािकािे दीतिथि ेल्या सिोच्च चांगु पणािी
संबंवधि आहे .

v. िु कसाि घि े असिा, विमाधारकािे अिा प्रकारे िाग े पावहते की तणू त्यािे विमा
के े ा िाही. दीतु सऱ्या िब्दीताि सांगायचे झा े िर, कमीिकमी िु कसाि व्हािे म्हणूि त्यािे
पाि े उच ाय ा पावहतेि.

vi. सहािा पै ू आहे दीते य रक्कम विस््चि करण्यासंबध
ं ी. िु कसािीची दीते य रक्कम विमा
आ्िावसि रकमेिी संबंवधि असिे. असे अस े िरी, दीते य रक्कम खा ी
अि ंबूि असे :

 हािी झा ेल्या मा मत्तेमधी

विमाधारकाचा विमा करण्या योग्य ्िार्याचे प्रमाण

 पुििापर करण्यायोग्य/ िाचििा आ ेल्या/िाच ेल्या मा ाचे मूल्य
 अििि विम्याचे ित्ि

गोटटींिर

ागू करणे

 योगदीताि आवण प्रवि्िापिाच्या अटी

ागू करणे
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a) विमा हक्कांचे प्रकार
विमा पॉव सी मध्ये ज्याप्रकारचे विमा हक्क हािाळ े तािाि त्यांचे प्रकार खा ी
आहे ि:
i.

प्रमाणे

प्रमाण विमा हक्क
याप्रकारचे विमा हक्क पॉव सीच्या अटी आवण स््ििी मध्ये ्पटटपणे बसिाि. विमा
आ्िावसि रक्कम आवण व्याप्िी आवण विम्याच्या विविध िगांसाठी घा ि
ू वदीत ल्
े या
भरपाईच्या पद्धिी

क्षाि घेऊि विमा हक्काचे विधारण के े तािे.

विमा हक्काची दीते य रक्कम ठरििािा, िु कसािीच्या िेळी असणारे मूल्य, विमा करण्या
योग्य ्िार्य, िु कसाि िाचण्याची िक्यिा, वमळकिीमधी

िु कसाि, िापराचे

िु कसाि, घसारा, पुिबथदीत ाचे मूल्य अिा पॉव सीच्या विविध घटकांिा विचाराि घेि े
तािे.

ii. अप्रमावणि विमा हक्क
या प्रकारच्या विमा हक्कांमध्ये अटींचा ककिा हमीपत्राचा भंग विमाधारकाद्वारे झा े ा असू

िकिो. या विमा हक्कांचे प्रदीताि साधारण विमा कंपन्शयांिी ियार के े े वियम आवण
विवियम

क्षाि घेऊि के े तािे.

iii. सरासरीची अट ककिा सरासरीचे विधाि
काही पॉव सींमध्ये अिी अट असिे की, ज्या ा अििि विमा म्हणिाि अिा प्रकारे

विमाधारकािे त्याची मा मत्ता विच्या प्रत्यक्ष मुल्यापेक्षा कमी मुल्यासाठी आ्िावसि के ी
असे , िर विमा कंपिी त्या ा दीतण्ि करिे . विमा हक्काच्या प्रसंगाि विमाधारका ा त्यािे
ज्याप्रमाणाि प्रत्यक्ष मूल्यापेक्षा कमी रक्कमे चा अििि विमा के ा असे
प्रत्यक्ष िु कसािाच्यापेक्षा कमी रक्कम वदीत ी तािे.

त्याप्रमाणाि

iv. अ्मािी संकट – अििथकारी िु कसाि
िादीतळ, चक्रीिादीतळ, पूर,

आवण भूकंप यासारखी िैसर्शगक संकटे यांिा अ्मािी

संकटे असे म्हणिाि. हे संकटे ज्या प्रदीते िाि येिाि िे िे विमाकात्याच्या असंख्य
पॉव सीच्याबाबािीि न्शय्कासि होिे.
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अिा प्रचंि आवण अििथकारी िु कसािी मध्ये, सिेक्षका ा िु कसािीच्या वठकाणी िाििीिे
ताऊि,

िकर विधारण कराय ा सांगण्याि येिे आवण िु कसाि कमी करण्यासाठी

प्रयत्ि करण्यासाठी ताय ा सांगण्याि येिे. त्याचिेळी, वििेषिुः तेव्हा िुकसािीची
रक्कम खूप मोठी असिे, विमाकत्याचे अवधकारी िु कसािीच्या वठकाणा ा भेट दीते िाि. या

भेटीचा उद्देि झा ेल्या िु कसािीचे ्िरूप आवण प्रमाण यांची त्याच वठकाणी िाबििोब
कल्पिा यािी हा या भेटीचा उद्देि असिो.

सिेक्षकांिा विधारणेसंदीतभाि तर काही अिचणींिा सामोरे तािे
प्रािवमक अहिा

ाग े िर िे एक

सदीतर करिाि आवण विमाकत्यांकिू ि मागथदीतिथि आवण सूचिा मागििाि

ज्यांिा अिाप्रकारे आि्यक िाटल्यास विमाधारकांबरोबर प्र्िांसंबध
ं ी चचा करण्याची
संधी वदीत ी तािे .

v. अंििुः काही रक्कम दीते णे
तेव्हा दीतु रु्िी आवण/ककिा पुिबथदीत
अहिा ा वििाय अंिवरम अहिा
िु कसाि विधारणािी

दीतीघथकाळ चा ू असिाि, अिा िेळी प्रािवमक

सादीतर के े तािाि. अंिवरम अहिा ामुळे विमाकत्यांिा

प्रगिीची कल्पिा येिे. याच्यामुळे विमाधारकाकिू ि मागणी

झाल्यास “अंििुः काही रक्कम” दीते ण्याच्या विफारिीचा विचार करण्यास मदीति होिे .
िु कसाि खूप प्रचंि असे
घििे .

आवण विधारणा ा िेळ

तर विमा हक्क योग्य आहे असे

ागणार असे

क्षाि आ े िर हक्क दीताख

िर साधारणिुः असे

करणाऱ्या ा रक्कम दीते ण्याि

येिे आवण कंपिीच्या िोंदीतींमध्ये िोंदीत करण्याि येिे. सह-विमाकिे आवण पुिर्शिमाकिे
यांच्याकिू ि, असल्यास, योग्य प्रकारची िसु ी करण्याि येिे. काही बाबिीि, ज्या ा
रक्कम वदीत ी तािी अिी व्यिी विमाधारक असिे असे िाही.

उदीताहरण
आग विम्यासाठी विमा आ्िावसि मा मत्ता बँकेकिे गहाण असे

िर, “मान्शय बँक विधाि

िु सार” विमा हक्काची रक्कम बँके ा वदीत ी तािे . त्याचप्रमाणे कतािर घेि ेल्या िाहिाच्या
“संपूणथ िुकसािीचे” विमा हक्क अिथपुरिठा करणाऱ्या सं्िे ा वदीत े तािाि.
िु कसािीच्या िेळी विमा हक्क दीताख

करणाऱ्यािे त्याच्या िािािे पुटटी के े ी समुद्री विमा

पॉव सी दीताखि ी िर विमा हक्क त्या ा वदीत े तािाि.
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b) वि्चातथ व्हाऊचसथ
पॉव सी अंिगथि सोििणूक (वि्चातथ) वदीतल्या िंिरच विमा हक्काचे प्रदीताि के े तािे.

दीतु खापिीसाठीच्या विमा हक्कासाठी वि्चातथ पाििीचा एक िमुिा (व्यविगि अपघाि
विमा अंिगथि) खा ी
िकिो)

पद्धिीिे िब्दीतांवकि के े ा आहे : (कंपिी िु सार बदीत

होऊ

विमा धरकाचे िाि
विमा हक्क क्रमांक

पॉव सी क्रमांक

म ा/आम्हा ा वदीतिांक___________ रोती/त्या आसपास झा ेल्या अपघािामध्ये,
म ा झा ेल्या दीतु खापिीची भरपाई म्हणूि

____________रुपयांची पूणथ आवण

अंविम रक्कम ____________ या कंपिी किू ि वमळा ी. मी/आम्ही ही सोििणूक
पाििी माझ्या/आमच्या सध्याच्या ककिा भविटयािी

होणाऱ्या प्रत्यक्ष ककिा अप्रत्यक्ष विमाण

होणाऱ्या विमा हक्काचे पूणथ आवण अंविम प्रदीतािा संदीतभाि दीते ि आहे .

वदीतिांक

(्िाक्षरी)

विसऱ्या बातूच्या दीते यिा विमा हक्काच्या बाबिीमधी
असिी :

मी (विमा हक्क दीताख

सोििणूक पाििीचे िब्दीत खा ी

प्रमाणे

करणाऱ्याचे िाि),

__________________________________चा यावठकाणी
रक्कम रुपये___________________वमळाल्याचे मान्शय करिो. ती रक्कम
________________________________________

___यांचे द्वारा (विमाधारकाचे िाि) म ा झा ेल्या वदीतिांक __________रोतीच्या
_________येिी
त्यांच्यािर दीताख

अपघािामध्ये झा ेल्या दीतु खापिी आवण अन्शय िु कसािीबद्द

मी

के ेल्या विमा हक्क संदीतभाि वमळा ी आवण मी हे मान्शय करिो की अदीता

के े ी रक्कम, ______________(ककिा अन्शय कोणी व्यिी), आिा ककिा िंिर
घिणारे िुकसाि ककिा हािी आवण विदीते विि िुकसाि उद्भिण्याच्या प्रसंगाि अन्शय कोणत्याही
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प्रकारचे आवण ित्सम विमा हक्कांच्या संदीतभाि, माझ्याद्वारे ककिा माझ्याििीिे विदीते विि आवण
अन्शय सिथ व्यिींची पूणथपणे आवण अंविमिुः सोििणूक के ी गे ी आहे

वदीतिांक

्िाक्षरी

साक्षीदीतार

(टीप: ही िब्दीतरचिा प्रमाण आहे असे िाही मात्र केिळ उदीताहरण म्हणू वदीत ी आहे आवण िी
बदीत ू िकिे).

c) हक्क प्रदीतािा िंिरची कृिी
विमा हक्क प्रदीताि केल्यािंिर अंि ेखिाच्या संबध
ं ािी
िगीकरणािु सार बदीत िे.

के े ी कृिी विमा व्यिसायाच्या

उदीताहरण
आग विमा पॉव सी अंिगथि विमा हक्काची अदीता के े ी रक्कम ज्याप्रमाणाि वदीत ी तािे त्यािूि

उर ेल्या रकमे च्या प्रमाणाि अस े ी रक्कम विमा आ्िावसि असिे. असे अस े िरी,
त्याप्रमाणािी

विमा हप्िा भरल्यास िी पुि्िावपि के ी ताऊ िकिे, ती विमा हक्काच्या दीते य

रकमे िूि िता के ी ताऊ िकिे .

व्यविगि अपघाि विम्याच्या अंिगथि आ्िावसि विमा रक्कम अदीता के ी गेल्यािंिर, पॉव सी
रद्द के ी तािे.

त्याचप्रमाणे, व्यविगि (individual fidelity) हमी पॉव सी अंिगथि विमा हक्क रक्कम
वदीतल्यािंिर पॉव सी आपोआप समाप्ि के ी तािे .
d) िु कसाि िाचिणे/पुििापर करणे
साधारणपणे हािी झा ेल्या मा मत्तेसंबध
ं ी (Salvage) पुििापराचा संबंध असिो.
िु कसािीची रक्कम वदीतल्यािंिर िाच ेल्या सावहत्यािर विमाकत्याची मा की राहिे.
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उदीताहरण
तेव्हा मोटार विमा हक्क संपूणथ िु कसाि या ित्िािर प्रदीताि के े तािाि, िे व्हा िु कसाि िाहि
विमाकिा आपल्या िाब्याि घेिो. पुिािापराची बाब आग विमा आवण समुद्री विमा इत्यादीती
यांच्या बाबिीिही विमाण होऊ िकिे .

िाच ेल्या सावहत्याची कंपिी द्वारे त्यासाठी ठरिूि वदीत ेल्या पद्धिीिे विल्हे िाट

ाि ी

तािे. ज्यांिी िु कसािीचे विधारण के े आहे िे सुद्धा विल्हे िाट करण्याच्या पद्धिी
सांगिाि.

e) िसु ी
विमा हक्क प्रदीताि केल्यािंिर, प्रवि्िापिाच्या हक्कािु सार, विमाकत्याच्या उप ब्ध
हक्कािु सार, आवण

ागू असणाऱ्या कायद्यािुसार, ती िु कसािीसाठी तबाबदीतार होिी

अिा विसऱ्या बातूकिू ि, िु कसाि वदीत े ी रक्कम िसू

करू िकिे. अिाप्रकारे

विमाकिा, विकपग कंपिी, रे ल्िे, रोि कॅरीअसथ, पोटथ ट्र्ट प्रावधकरण यांच्याकिू ि
िु कसाि िसू

करू िकिो.

उदीताहरण
एखादीता मा

पोहचि ा गे ा िाही िर, कॅरीअसथ िु कसािीसाठी तबाबदीतार असिाि. त्याच

प्रमाणे, काही मा

सुरवक्षि पणे उिर ा असे

पण सापिि िसे

िर पोटथ ट्र्ट तबाबदीतार

असिे . या उद्देिासाठी, विमा हक्क प्रदीताि करण्यापूिी, योग्यप्रकारे विक्का मार े े
प्रवि्िापिेचे पत्र विमा धारकाकिू ि घेि े तािे.
7. विमा हक्कांसंबध
ं ी िादीत
सिथप्रकारचे प्रयत्ि करूिही, िु कसािीची सूचिा उविरा आल्यामुळे ककिा ग्राहकाकिू ि
दीत्िािेत सादीतर ि झाल्यामुळे विमा हक्क प्रदीतािास उिीर होणे ककिा हक्क प्रदीताि ि होणे
(िाकार ा ताणे) होऊ िकिे .

यावििाय काही अगदीती िेहेमीची कारणे, खा ी प्रमाणे असू िकिाि:
 भौविक सत्यस््ििी उघि ि करणे
482

 व्याप्िीचा अभाि

 बवहटकृि संकटांमुळे झा े े िु कसाि
 पुरेिी विमा आ्िावसि रक्कम िसणे
 हवमपत्राच्या अटींचा भंग

 अििि विमा, घसारा यांच्यामुळे संख्येसबंधीचे प्र्ि
ज्यािेळी विमाधारक िु कसािीमुळे आधीच अिचणीि आ े ा असिो त्यािेळी हे सारे त्याच्या
दीतु ुःखाि अवधकच भर घा ू िकिे .

या अिचणी कमी करण्यासाठी, पॉव सीमध्येच िक्रार वििारण आवण िादीतवििादीत
हािाळण्यासंबध
ं ी पद्धिी ठरिूि वदीत ेल्या असिाि. आग आवण मा मत्ता संबध
ं ीच्या पॉव सी
मध्ये “मध्य्िीची” अट घाि े ी असिे.
a) मध्य्िी
करारािूि विमाण होणारे िादीत सोििण्याची पद्धि म्हणते मध्य्िी (Arbitration).
मध्य्िी आवण सामोपचार कायदीता 1996च्या िरिुदीतींिुसार मध्य्िी करण्याि येिे. त्या

अंिगथि एखादीता करार अंम ाि आणणे ककिा िादीत सोििणे याची पद्धि म्हणते कायद्याच्या
न्शयाया याि ताणे. अिा कोटथ कचेऱ्यांमुळे, बराच िेळ आवण पैसा खचथ होिो. मध्य्िी
कायदीता दीतोन्शही बातूंिा त्यांचे कराराच्या अंिगथि असणारे िादीत अवधक अिौपचावरक आवण
कमी खर्शचक आवण मध्य्िीची खासगी प्रवक्रया करण्यास िाि दीते िो.

िादीताच्या दीतोन्शही बातूंिी ्ििुःच वििि ेल्या एका ककिा अिेक मध्य्िांकिू ि मध्य्िी
के ी ताऊ िकिे . ज्यािेळी एकच मध्य्ि असिो त्यािेळी दीतोन्शही बातूंिी त्य ा मान्शयिा
द्यािी

ागिे. अिेक व्यापावरक विमा पॉव सी त मध्ये मध्य्िी विधाि असिे , ज्याि असे

म्हट े े असिे की िादीतवििादीत मध्य्िीचा ्िीकार के ा ताई . आग आवण अन्शय संकीणथ
पॉव सींमध्ये सुद्धा मध्य्िी विधाि असिे ज्याि असे सांवगि े तािे की तर पॉव सी
अंिगथि दीते यिा कंपिीिे ्िीकार ी आवण वकिी रक्कम अदीता करायची यामध्ये फरक असे

िर असा फरक मध्य्िीसाठी पाठि ा तािो. साधारणपणे मध्य्िाचा विणथय अंविम
आवण दीतोन्शही बातूंिा बंधिकारक असिो.

प्रत्येक पॉव सी िुसार अटीचे िब्दीत बदीत िाि. िे साधारणिुः खा ी
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प्रमाणे असिाि:

i.

दीतोन्शही बातूंिी वियुि करायच्या एका मध्य्िाच्या विणथयासाठी, ककिा त्यांच्यामध्ये

कोणिाही एक मध्य्ि िेमण्याच्या बाबिीि काही िादीत विमाण झाल्यास, दीतोन्शही
बातूंिी वियुि के ेल्या दीतोि मध्य्िांच्या विणथयासाठी िादीत सोपि ा तािो.

ii. हे दीतोि मध्य्ि एक पंच वियुि करिी , तो बैठकांची अध्यक्षिा करे . या बैठकांची

पद्धि कायद्याच्या कोटाच्या कामकाता सारखी असे . प्रत्येक बातू त्याचे म्हणणे
मांिे , आि्यक िाटल्यास, सल् ागाराच्या मदीतिीिे बातू मांिे
िपास े तािी .

iii. तर दीतोि मध्य्ि विणथयािर एकमि िसिी
येिे, तो त्याचा वििािा दीते िो.

आवण साक्षीदीतार

िर बाब पंचाच्या समोर सादीतर करण्याि

iv. मध्य्ि/ मध्य्िांच्या ककिा वििािा दीते णाऱ्या पंचांच्या िारिम्यािुसार खचथ विभागा ा
तािो.

दीते यािे च्या प्र्िा संबंधीचे िादीत कायदीते िीर दीतािा

ािूि सोिि े तािाि.

उदीताहरण
विमाकत्याचे असे म्हणणे असे

की िु कसाि पॉव सी च्या अंिगथि आ्िावसि िसल्यािे िे दीते य

िाही िर िी बाब कायद्याच्या कोटाि ठरिािी

ागिे. वििाय, विमाकत्यांिी तर पॉव सी

विकामी झा ी आहे कारण िी भौविक सत्यस््ििी उघि ि करिा गैरमागािे वमळि ी होिी

(‘सिोच्च चांगु पणा’ च्या किथव्याचा भंग) या कारणासाठी विमा हक्क अदीता करण्याचे
िाकार े िर िो प्र्ि कायदीते िीर दीताव्याच्या माध्यमािूि विका ाि काढािा

ागिो.

टीप: समुद्री मा ाच्या पॉव सी त मध्ये मध्य्ि अट िसिे .
8. िादीत वमटिण्याच्या अन्शय यंत्रणा

आयआरिीएआय (IRDA) च्या विवियमांिुसार, विमाधारका ा, तर कोणत्याही कारणासाठी
विमाकत्याच्या सेिब
े ाबि असमाधािी असे
पॉव सींमध्ये उल् ख
े अस ा पावहते.

िर उप ब्ध िक्रार वििारण यंत्रणे बाबि सिथ

व्यविगि विमा व्यिसायाच्या संबवं धि विमा हक्कांच्या बाबिीि, असमाधािी विमाधारक
ोकापा ाकिे ताऊ िकिो, ज्याच्या काया याचे िपिी
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पॉव सी मध्ये पुरि े े असिाि.

्ियं चाचणी 1
खा ी

िाही.?
I.

पैकी कोणिा उपक्रम विमा हक्काचे व्यािसावयक रीिीिे प्रदीताि या प्रकाराि मोिि

िु कसािीचे करणासंबध
ं ी मावहिी विचारणे

II. पूिथग्रह ठे िि
ू विमा हक्का किे पाहणे

III. विमा आ्िावसि संकटामुळे च िु कसाि झा े आहे याची खात्री करूि घेणे
IV. विमा हक्काच्या अंिगथि रक्कम विस््चि करणे

्ियं चाचणी 2
रात ा कारचा अपघाि झा ा आहे . त्याची कार, मोटार विमा पॉव सी अंिगथि आ्िावसि
आहे . रातसाठी खा ी पैकी कोणिी गोटट करणे सिाि योग्य होई ?
I.

िक्य वििक्या

िकर विमाकत्या ा िुकसािी संबध
ं ी सुचिा दीते णे

II. विमा ििीकरण करिािा विमाकत्या ा कळिणे

III. कारचे अवधक िुकसाि करािे ज्यामुळे ता्ि भरपाई वमळे
IV. िु कसािीकिे दीतु थक्ष करणे

्ियं चाचणी 3
विमा हक्क अन्शिेषण आवण विमा हक्क विधारण यांची िु िा करा.
I.

विमा हक्क अन्शिेषण आवण विमा हक्क विधारण दीतोन्शही सारखेच आहे ि

II. अन्शिेषण विमा हक्काचा िैधपणा िपासिे िर िु कसािीचे कारण आवण प्रमाण यांच्यािी
विधारण अवधक संबवं धि असिे .

III. विधारण विमा हक्काचा िैधपणा विस््चि करिे िर िु कसािीचे कारण आवण प्रमाण
यांच्यािी अन्शिेषण अवधक संबंवधि असिे.

IV. विमा हक्क अदीता करण्यापूिी अन्शिेषण के े तािे िर विमा हक्क अदीता केल्यािंिर विधारण
के े तािे
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्ियं चाचणी 4
सिेक्षकांसाठी परिािा दीते णारे प्रावधकरण कोणिे ?
I.

सव्हे अर असोवसएिि ऑफ इंविया

II. सव्हे अर रे ग्यु ट
े री अँि िे व्ह पमेंट अॅिोरीटी
III. भारतीय वर्मा वनयामक र् वर्कास अवधकार
IV. गव्हिथमेंट ऑफ इंविया

्ियं चाचणी 5
चक्रीिादीतळामुळे झा ेल्या िुकसािीचा विमा हक्क िपासिािा खा ी
मावगि े ताण्याची िक्यिा अवधक आहे ?
I.

पैकी कोणिे दीत्िािेत

अपमृत्युविणेत्याचा अहिा

II. अग्िीिमि दीत ाचा अहिा
III. पो ीस अहिा

IV. हिामाि खात्याचा अहिा

्ियं चाचणी 6
एखाद्या पॉव सीच्या अंिगथि िु कसाि अदीता केल्यािंिर विमाकिा कोणत्या ित्िािुसार
विमाधारकाचे विसऱ्या बातूकिू ि िसु ी करण्याचे हक्क हािाि घेऊ िकिो?
I.

योगदीताि

II. सोििणूक

III. प्रवि्िापि
IV. भरपाई

्ियं चाचणी 7
एखादीते िु कसाि पॉव सी अंिगथि आ्िावसि िसल्यािे दीते य िाही असे तर विमाकत्यािे ठरि े
िर अिा बाबीसंबध
ं ी कोण विणथय घेिे?
I.

विमाकत्याचा विणथय अंविम असिो

II. पंच
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III. मध्य्ि

IV. कायद्याचे न्शयाया य

सारांि
a) एखाद्या विमा कंपिीसाठी उच्च व्यािसावयक मूल्यांचे पा ि करूि विमा हक्कांचे प्रदीताि
करणे हे सिोत्तम तावहराि समत ी तािे .

b) पॉव सीमधी
तािे.

अटी हे सांगिाि की विमाकत्या ा िुकसािीसंबंधी िाबििोब कळि े

c) विमा हक्क रक्कम

हाि असे

िर, विमाकत्याच्या अवधकाऱ्या द्वारे िु कसािीचे कारण

काम िु कसाि विधारणामधी

िज्ञ अस ेल्या ्ििंत्र परिािाधारक व्यािसावयक

आवण प्रमाण ठरिण्यासाठी अन्शिेषण के े तािे. मात्र अन्शय विमा हक्कांसाठी अन्शिेषणाचे
सिेक्षकांकिू ि के े तािे .

d) साधारणपणे विमा हक्क फॉम्सथ िु कसािीच्या प्रसंगाची सिथ प्रकारची मावहिी
वमळिण्यासाठी, तसे, िु कसािीची िारीख, िेळ, िुकसािीचे कारण, िुकसािीचे प्रमाण
इत्यादीती वमळिण्यासाठी ियार के े े असिाि.
e)

विमा हक्क विधारण ही या प्रवक्रये मध्ये विमाधारकाचे झा े े िु कसाि विमा आ्िावसि

संकटामुळेच झा े े आहे च्यासाठी िे िे हमीचा कोणिाही भंग झा े ा िाही हे ठरि े
तािे. नु कसानाचे प्रमाण इन्शुअर व्यिी आवण वर्मा कांपनी पॉविसी अांतगवत ग्रस्त असिे.
f) विमा हक्काचे प्रदीताि पॉव सी अंिगथि सोििणूक वमळाल्या िंिरच के े तािे .
g) मध्य्िी म्हणते करारामधूि विमाण होणारे िादीत वमटिण्याची एक पद्धि आहे .

महत्िाच्या संज्ञा
a) िु कसािीची सूचिा

b) अन्शिेषण आवण विधारण

c) सिेक्षक आवण िुकसाि विधारक
d) विमा हक्क फॉम्सथ

e) समायोति आवण प्रदीताि
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f) विमा हक्क प्रदीतािािी
g) मध्य्िी

िादीत

्ियं चाचणीची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे II.
व्यािसावयक रीिीिे विमा हक्क प्रदीतािा मध्ये पुिाग्रहांसह विमा हक्काकिे पाहणे अंिभूि
थ िाही.
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे I.
विमा हक्काची सूचिा िक्य वििक्या

िकर दीते णे आि्यक असिे .

उत्तर 3
योग्य पयाय आहे II.
अन्शिेषण विमा हक्काची िैधिा ठरिण्याचा प्रयत्ि करिे िर विधारण िु कसािीचे कारण आवण
प्रमाण यांच्यािी संबवं धि असिे .
उत्तर 4
योग्य पयाय आहे III.
आयआरिीएआय (IRDA) हे सिेक्षकांसाठी परिािा दीते णारे प्रावधकरण आहे .
उत्तर 5
योग्य पयाय आहे IV.
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चक्रीिादीतळाच्या िु कसािीचा विमा हक्क िपासिािा हिामाि खात्याचा अहिा
ताण्याची िक्यिा अवधक असिे.

मागि ा

उत्तर 6
योग्य पयाय आहे III.
प्रवि्िापिेच्या ित्िािु सार पॉव सी अंिगथि अदीता के े ी िु कसाि भरपाई विसऱ्या बातूकिू ि
िसू

करण्याचा विमाधारकाचा अवधकार विमाकिा आपल्या हािाि घेऊ िकिो.

उत्तर 7
योग्य पयाय आहे IV.
विमाकत्यािे तर ठरि े की विविटट िु कसाि दीते य िाही कारण िे पॉव सी अंिगथि आ्िावसि
िाही िर अिा बाबी कायद्याच्या न्शयाया याि सोििल्या तािाि.

्ियं-परीक्षण प्र्ि
प्र्ि 1
िु कसािीची सूचिा के ी पावहते:
I.

बरोबर िु कसािीच्या िेळी

II. 15 वदीतिसांिंिर
III. िक्य वििक्या

िकर

IV. िु कसािी िंिर केव्हाही
प्र्ि २
िु कसािीचे अन्शिेषण द्वारे के े तािे :
I.

परिािा िस ेल्या सिेक्षकाकिू ि

II. परिािाधारक आवण पात्र सिेक्षकाकिू ि
III. विमाधारकाच्या प्रविविधीकिू ि
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IV. अवभयांवत्रकी मधी

पदीतिी असणाऱ्या कोणाही व्यिी किू ि

प्र्ि 3
व्यविगि अपघाि विमा हक्कासाठी, ________ चा अहिा
I.

आि्यक असिो.

सिेक्षक

II. िॉक्टर
III. पो ीस

IV. अपमृत्यूविणेिा
प्र्ि 4
समान ककिा च्या िरी
असिाि.
I.

विमा हक्कासाठी विमा कायद्यािुसार, ्ििंत्र सिेक्षक आि्यक

Rs. 40,000

II. Rs. 15,000

III. Rs. 20,000
IV. Rs. 25,000
प्र्ि 5
प्रिास विमा पॉव सी अंिगथि दीते िाबाहे र विधावरि के े ताणारे विमा हक्क द्वारे विधावरि के े
तािाि:
I.

भारिीय सिेक्षक

II. िु कसाि झा ेल्या दीते िािी
III. विमाकत्याचे कमथचारी

्िाविक सिेक्षक

IV. पॉव सी मध्ये िािे अस े े विमा हक्क प्रदीताि करणारे प्रविविधी
प्र्ि 6
आगीच्या विमा हक्काच्या बाबिीि, अस्ग्ििामक दीत ाचा अहिा :
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I.

आि्यक िसिो

II. विमाधारकासाठी पयायी असिो
III. आि्यक असिो

IV. पो ीस अहिा ाचा भाग असिो
प्र्ि 7
TAT म्हणते काय?
I.

टाईम अँि टिथ

II. वट

ए टाईम

III. टाईम अँि टाईि

IV. टिथ अराउं ि टाईम
प्र्ि 8
िु कसािीची रक्कम अदीता केल्यािंिर, िाच े े सावहत्य यांच्या मा कीचे असिे :
I.

सिेक्षक

II. विमाधारक
III. विमाकिा

IV. ्िाविक अवधकारी
प्र्ि 9
मध्य्िी म्हणते _______________के े ी विमा हक्क प्रवक्रया.
I.

कायद्याच्या कोटामध्ये

II. सिेक्षकांच्या गटािे

III. अंिभाि असणाऱ्या बातूंिी वििि ेल्या मध्य्िामाफथि/मध्य्िांमाफथि
IV. विमा कंपिीच्या कमथचाऱ्यांच्याद्वारे मध्य्िी करूि
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प्र्ि 10
प्रवि्िापिेच्या हक्कािु सार विमाकिे अदीता के ेल्या िुकसािीची िसु ी__________
किू ि करू िकिाि:
I.

फि विकपग कंपिीकिू ि

II. फि रे ल्िे आवण र्िांिरी

िाहकांकिू ि

III. फि विमाि कंपन्शया आवण पोटथ ट्र्ट किू ि

IV. विकपग कंपन्शया आवण रे ल्िे आवण रोि कॅरीअसथ आवण विमाि कंपन्शया आवण पोटथ ट्र्ट
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्ियं-परीक्षणाच्या प्र्िांची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे III.
िु कसािीची सूचिा िक्य वििक्या

िकराि

िकर वदीत ी तािी.

उत्तर 2
योग्य पयाय आहे II.
िु कसािीचे अन्शिेषण परिािाधारक आवण पात्र सिेक्षकाकिू ि के े तािे .
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे II.
व्यविगि अपघाि विमा हक्कासाठी िॉक्टरचा अहिा

आि्यक असिो.

उत्तर 4
योग्य पयाय आहे III.
विमा कायद्यािुसार रुपये 20000 च्या समान ककिा च्या िरी
आि्यक असिाि.

विमा हक्कांसाठी ्ििंत्र सिेक्षक

उत्तर 5
योग्य पयाय आहे IV.
प्रिास विमा पॉव सीचे दीते िाबाहे र विधावरि के े ताणारे हक्क, विमा हक्क पॉव सी मध्ये िाि
अस ेल्या हक्क प्रदीताि करणाऱ्या प्रविविधी माफथि प्रदीताि के े तािाि.
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उत्तर 6
योग्य पयाय आहे III.
आग विम्याच्या विमा हक्काच्या बाबिीि अस्ग्ििामक दीत ाचा अहिा

आि्यक असिो.

उत्तर 7
योग्य पयाय आहे IV.
TAT म्हणते टिथ अराउं ि टाईम.
उत्तर 8

योग्य पयाय आहे III.
िु कसािीची रक्कम अदीता केल्यािंिर, िाच े े सावहत्य विमाकत्याच्या मा कीचे असिे .
उत्तर 9
योग्य पयाय आहे III.
मध्य्िी म्हणते अंिभाि असणाऱ्या बातूंिी वििि के ेल्या मध्य्िांमाफथि विमा हक्क प्रदीताि
करण्याची पद्धिी.
उत्तर 10
योग्य पयाय आहे IV.
प्रवि्िापिेच्या हक्कािु सार विमाकिे अदीता के े ी िुकसािीची रक्कम, विकपग कंपन्शया आवण
रे ल्िे आवण रोि कॅरीअसथ आवण विमाि कंपन्शया आवण पोटथ ट्र्ट यांच्याकिू ि िसू
िकिाि.
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करू
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