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પ્રસ્તાવના
ઇન્સન્ટસ્ટટય ૂટે ઉદ્યોગ સાથે ચચાા ર્વચારણા કરીને કોર્પોરે ટ એજન્ટ્સ માટે અભ્યાસક્રમ તૈયાર
કયો છે . અભ્યાસક્રમની સામગ્રી ઇરડા દ્વારા માન્ટય અભ્યાસક્રમને આધારે તૈયાર કરવામાં
આવ્યો છે .
એટલે અભ્યાસક્રમ જીવન, સાધારણ અને હેલ્થ વીમાની મ ૂળભ ૂત જાણકારી આર્પે છે , જે
એજન્ટ્સને યોગ્ય ર્પરરપ્રેક્ષ્યમાં તેમની વ્યાવસાર્યક કારરકર્દી સમજવા અને પ્રશંસા કરવા
સિમ બનાવે છે . કહેવાની જરૂર નથી કે વીમા વ્યવસાય ગર્તશીલ વાતાવરણમાં કામ કરે
છે અને એજન્ટ્સને વીમાકં ર્પનીઓ દ્વારા આર્પવામાં આવી ઇન-હાઉસ તાલીમમાં સહભાગી
થઈને અને અંગત અભ્યાસ કરીને કાયર્દા અને પ્રેક્ક્ટસમાં થતાં ર્પરરવતાનો સાથે તાલમેળ
જાળવી રાખવો ર્પડશે.
અભ્યાસક્રમ ચાર ર્વભાગમાં ર્વભાજીત છે . તે જીવન વીમા, હેલ્થ વીમા અને સાધારણ વીમા
સાથે સંબધ
ં રર્દત ર્વષયોની સાથે કોર્પોરે ટ એજન્ટટના કાયર્દાકીય ર્સદ્ાંતો, ર્નયમનકારી
ર્પાસાંને આવરી લે છે . અભ્યાસક્રમમાં મોડલ પ્રશ્રોનો સમાવેશ મ ૂલ્ય સંવધાનન ંુ પ્રર્તર્નર્ધત્વ
ુ
કરે છે . આ ર્વદ્યાથીઓને હેતલિી
પ્રશ્રોની ફોમેટ અને પ્રકારોનો ર્વચાર આર્પશે, જેઓ ર્પરીિા
ુ રાવતાન અને
આર્પી શકે છે . મોડલ પ્રશ્રો તાલીમ ર્દરર્મયાન સંર્પારર્દત જાણકારીના પન
પ્રર્તર્પાર્દન માટે ર્પણ કામ લાગશે.
ુ રત કરવા માટે ઇરડાનો આભાર માનીએ છીએ. ઇન્સન્ટસ્ટટય ૂટ આ
અમે IIIને આ કામ સર્પ
ુ ેચ્છા ર્પાઠવીએ
અભ્યાસક્રમનો અભ્યાસ કરનારાઓને અને ર્પરીિા ર્પાસ કરવાનાઓને શભ
છીએ.

ઇન્ટસ્યોરન્ટસ ઇન્સન્ટસ્ટટય ૂટ ઓફ ઇક્ન્ટડયા
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વિભાગ 1
સામાન્ટય પ્રકરણો

1

પ્રકરણ 1
વીમાનો ર્પરરચય
પ્રકરણ ર્પરરચય
આ પ્રકરણનો હેત ુ વીમાની મ ૂળભ ૂત બાબતો, તેના ર્વકાસનો ઇર્તહાસ અને તેની કામગીરી ર્વશે
ર્પરરચય આર્પવાનો છે . અણધારી કે અનર્પેક્ષિત ઘટનાઓને ર્પરરણામે થતા આર્થિક નકુ સાન સામે
વીમો કેવી રીતે સરુ િા પ્રર્દાન કરે છે અને જોખમ હસ્તાંતરણના માધ્યમ તરીકે કેવી રીતે કામ કરે
છે તે ર્વશે ર્પણ તમે જાણકારી મેળવશો.

અભ્યાસના ર્પરરણામો
A. જીવન વીમો – ઇર્તહાસ અને ર્વકાસ
B. વીમો કેવી રીતે કામ કરે છે
C. જોખમ વ્યવસ્થાર્પનની ર્પદ્ર્તઓ
D. જોખમના વ્યવસ્થાર્પન માટેના માધ્યમ તરીકે વીમો
E. સમાજમાં વીમાની ભ ૂર્મકા

2

A. જીવન વીમો – ઇર્તહાસ અને ર્વકાસ
આર્પણે અર્નર્િતતાની દુર્નયામાં રહીએ છીએ, આર્પણી નીચેની બાબતો ર્વશે સાંભળીએ છીએેઃ
 ટ્રેનોના અકસ્માતો;
ુ ાયોનો નાશ;
 પ ૂરના કારણે સંપ ૂણા સમર્દ
 દુેઃખર્દાયક ધરતીકં ર્પ;
ુ ાન લોકોન ંુ એકાએક કસમયે મ ૃત્યુ
 યવ
ડાયાગ્રામ 1:આર્પણીઆસર્પાસબનતીઘટનાઓ

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

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

ii. બીજુ ં, આ પ્રકારની અણધારી અને અર્નચ્છર્નય ઘટનાઓ ઘણી વખત આર્થિક નકુ સાન અને
દુેઃખન ંુ કારણ બને છે .
ુ ાય વહેંચણી અને ર્પારસ્ર્પરરક સહયોગની વ્યવસ્થા દ્વારા આ પ્રકારની દુઘાટનાઓના ભોગ
કોઈ સમર્દ
બનેલા લોકોની મર્દર્દ કરી શકે છે .
વીમાના ર્વચારનો જન્ટમ

હજારો વષા અગાઉ થયો હતો. તેમ છતાં આર્પણે અત્યારે વીમાના

વ્યવસાયન ંુ જે સ્વરૂર્પ જોઈએ છીએ તેના મ ૂળ બેથી ત્રણ સર્દી અગાઉ જ નખાયા હતા.
1. વીમાનો ઇર્તહાસ
વીમો એક યા બીજા સ્વરૂર્પે ઇ. સ.પ ૂવે 3000થી અસ્સ્તત્વમાં છે . સર્દીઓથી ર્વર્વધ સંસ્કૃર્તઓએ
ુ ાયના કેટલાંક સભ્યો દ્વારા થતા તમામ પ્રકારના નકુ સાનને તેમની વચ્ચે વહેંચવાની
તેમના સમર્દ
અને ભંડોળન ંુ એકત્રીકરણ (પ ૂક્ષલિંગ) કરવાની ર્પદ્ર્ત અર્પનાવી છે . ચાલો, આ ર્પદ્ર્ત કેવી રીતે લાગ ુ
ર્પડી હતી તેની કેટલીક રીતો આર્પણે જોઈએ.
2. વીમા િેત્ર – સર્દીઓની સફર
બેબીલોનના

બેબીલોનના

વેર્પારીઓ

વચ્ચે

સમજૂતી

હતી

કે,

જહાજમાં

રહેલો

વેર્પારીઓ

ુ થઈ જશે કે તેની ચોરી થઈ જશે તો તેમની લોન રર્દ
માલસામાન ગમ
ુ વશે. આ ર્પદ્ર્ત
કરવાની રકિંમત ર્પેટે તેઓ ર્ધરાણકારોને વધારે રકમ ચક
‘બોટમ્રી

લોન્ટસ’(નૌકા

જામીન

ર્ધરાણ)

તરીકે

ઓળખાતી

હતી.

આ

સમજૂતીઓ હેઠળ, જહાજ તેના ગંતવ્ય સ્થાન ર્પર જઈને સરુ ક્ષિત રીતે મ ૂળ
ુ
સ્થાને ર્પરત ફરે તો જ જહાજ કે તેની ચીજવસ્તઓની
સીક્યોરરટી સામે
ુ ેઃચક
ુ વવામાં આવી હતી.
લીધેલી લોન પન
ભરૂચ

અને બેબીલોનના વેર્પારીઓ જેવી જ ર્પદ્ર્ત ભરૂચ અને સરુ તના વેર્પારીઓ વચ્ચે

સરુ તના

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

વેર્પારીઓ

ખેડતા હતા.

ગ્રીક

સાતમી સર્દીના અંતે ગ્રીકમાં કલ્યાણકારક સમાજોની શરૂઆત થઈ હતી,
જેનો આશય મ ૃતકના અંર્તમ સંસ્કાર કાળજીપ ૂવાક કરવા અને તેના
ર્પરરવારજનોની સારસંભાળ રાખવાનો હતો. ફ્રેન્ટડલી સોસાયટીઝ ઓફ
ઇંગ્લેન્ટડની રચના ર્પણ આવા આશય સાથે થઈ હતી.

રોડ્સના

રોડ્સના રહેવાસીઓએ એવી ર્પદ્ર્ત અર્પનાવી હતી,જેમાં જેરટસર્નિંગ1

રહેવાસીઓ

ુ ન પન
ુ ેઃસ્થાર્ર્પત કરવા કેટલીક
(જહાજમાંથી વજન ઘટાડવા અને સંતલ
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ુ
ુ ન ંુ નકુ સાન થાય તો
ચીજવસ્તઓ
ફેંકી ર્દે વી)ના કારણે કેટલીક ચીજવસ્તઓ
ુ ના માક્ષલકો (કોઈ ચીજવસ્તઓ
ુ
ુ ાવનાર માક્ષલકો ર્પણ)
ચીજવસ્તઓ
ન ગમ
નકુ સાનને કેટલાંક પ્રમાણમાં ઉઠાવશે.
ચીનના વેર્પારીઓ

પ્રાચીન સમયમાંચીનના વેર્પારીઓજોખમકારક નર્દીઓમાં પ્રવાસ ખેડતા
ુ
ર્વર્વધ જહાજો કે નૌકાઓમાં તેમની ચીજવસ્તઓ
જાળવતા હતા. તેમન ંુ
માનવ ંુ હત ંુ કે તેમાંથી કોઈ જહાજ કે નૌકા દુઘાટનાનો ભોગ બને, તો
ુ ન ંુ નકુ સાન આંર્શક થાય, નહીં કે સંપ ૂણાર્પણે. આ રીતે નકુ સાન
ચીજવસ્તઓ
વહેંચી શકાય ંુ હત ંુ અને તેમાં ઘટાડો થયો હતો.

3. વીમાની આધર્ુ નક ર્વભાવના`
ભારતમાં જીવન વીમાનો ર્સદ્ાંત ર્દે શમાં સંયક્ુ ત ર્પરરવારની વ્યવસ્થાની સંસ્થાને પ્રર્તક્ષબિંક્ષબત કરતો
હતો, જે સર્દીઓથી જીવન વીમાના શ્રેષ્ઠ સ્વરૂર્પોમાંન ંુ એક હત.ંુ કુ ટુંબમાં કોઈ એક સભ્યન ંુ એકાએક
મ ૃત્યુ થાય તો તેન ંુ દુેઃખ અને તેની ખોટ કુ ટુંબના ર્વર્વધ સભ્યો દ્વારા વહેંચવામાં આવતી હતી, જેના
ુ વતો હતો.
ર્પરરણામે કુ ટુંબનો ર્દરે ક સભ્ય સતત સરુ િાની લાગણી અનભ
ુ માં સંયક્ુ ત ર્પરરવારની વ્યવસ્થા ત ૂટવાથી અને ર્વભક્ત કુ ટુંબનો ઉર્દય થવાથી રોજજિંર્દા
આધર્ુ નક યગ
જીવનની ખેંચતાણ સાથે સરુ િા માટે વૈકન્સલ્ર્પક વ્યવસ્થાઓ જરૂરી બની ગઈ છે . આ ર્પરરસ્સ્થર્ત કોઈ
ર્પણ વ્યસ્ક્ત માટે જીવન વીમાની જરૂરરયાત સ ૂચવે છે .
i.

લોઇડ્સ:અત્યારે પ્રવતામાન આધર્ુ નક વ્યાવસાર્યક વીમાના મ ૂળ લંડનમાં લોઇડ્સના કોફી
ુ ી ર્દોરી જાય છે . ત્યાં એકત્ર થતા વેર્પારીઓ ર્દરરયાઈ સંકટોના કારણે જહાજોમાં
હાઉસ સધ
ુ
તેમની ચીજવસ્તઓને
થત ંુ નકુ સાન વહેંચવા સંમત થયા હતા.સામાન્ટય રીતે આ પ્રકારન ંુ
ુ બગડી
નકુ સાન મધર્દરરયે ચાંક્ષચયાઓની લટ
ં ૂ ફાટથી, ખરાબ હવામાનના કારણે ચીજવસ્તઓ
જવાથી કે જહાજ ડૂબી જવાથી થત ંુ હત.ંુ

ુ લ(કાયમી આશ્વાસન માટે મૈત્રીપ ૂણા સોસાયટી)ની
ii. એર્મકેબલ સોસાયટી ફોર એ ર્પર્પેચ્યઅ
સ્થાર્પના લંડનમાં 1706માં થઈ હતી, જેને દુર્નયાની પ્રથમ જીવન વીમા કં ર્પની માનવામાં
આવે છે .
4. ભારતમાં વીમાનો ઇર્તહાસ
a) ભારત:ભારતમાં આધર્ુ નક વીમાની શરૂઆત 1800ની શરૂઆતમાં કે તેની આસર્પાસ થઈ હતી.
ત્યારે ર્વર્દે શી વીમાકં ર્પનીઓની એજન્ટસીઓએ ર્દરરયાઈ વીમા વ્યવસાય શરૂ કયો હતો.
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ધ

ઓરરએન્ટટલ

લાઇફ ભારતમાં સ્થાર્ર્પત થયેલી પ્રથમ જીવન વીમા કં ર્પની અંગ્રેજી

ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કં ર્પની ક્ષલર્મટેડ

કં ર્પની હતી.

રટ્રટોનઇન્ટસ્યોરન્ટસ કં ર્પની ક્ષલર્મટેડ

ભારતમાં સ્થાર્ર્પત થયેલી પ્રથમ નોન-લાઇફ ઇન્ટસ્યોરર

બોમ્પબે

ુ લ
મ્પયચ્ુ યઅ

એશ્યોરન્ટસ પ્રથમ ભારતીય વીમા કં ર્પની. તેની સ્થાર્પના 1870માં
મબ
ંુ ઈમાં થઈ હતી

સોસાયટી ક્ષલર્મટેડ
નેશનલઇન્ટસ્યોરન્ટસ

કં ર્પની ભારતમાં સૌથી જૂની વીમા કં ર્પની. તેની સ્થાર્પના 1906માં

ક્ષલર્મટેડ

થઈ હતી અને અત્યારે ર્પણ કાયારત છે .

વીસમી સર્દીની શરૂઆતમાં શરૂ થયેલા સ્વર્દે શી આંર્દોલનના ર્પરરણામે ર્પછી ઘણી ભારતીય
કં ર્પનીઓ સ્થાર્ર્પત થઈ હતી.

મહત્ત્વપ ૂણા
1912 માં વીમા વ્યવસાયન ંુ ર્નયમન કરવા જીવન વીમા કં ર્પની કાયર્દો અને પ્રોર્વડન્ટટ ફં ડ કાયર્દો
ર્પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. જીવન વીમા કં ર્પની કાયર્દા, 1912માં પ્રીર્મયમના ર્દરના કોષ્ટકો અને
કં ર્પનીઓન ંુ સમયાંતરે મ ૂલ્યાંકન વીમાતજજ્ઞ દ્વારા પ્રમાક્ષણત કરાવવાન ંુ ફરજજયાત કરવામાં આવ્ય ંુ
હત.ંુ જોકે ભારતીય અને ર્વર્દે શી કં ર્પનીઓ વચ્ચે અસમાનત અને ભેર્દભાવ જળવાઈ રહ્યો હતો.
ભારતમાં કાયારત વીમા કં ર્પનીઓન ંુ ર્નયમન કરવા સૌપ્રથમ વીમા કાયર્દો 1938ઘડવામાં આવ્યો
ુ ારવામાં આવેલો આ કાયર્દો હજુ ર્પણ અમલમાં છે . વીમા કાયર્દાની
હતો. સમયે સમયે સધ
જોગવાઈઓ હેઠ સરકાર દ્વારા વીમા ર્નયંત્રકની ર્નમણ ૂક કરવામાં આવતી હતી.
b) જીવન વીમાન ંુ રાષ્ટ્રીયકરણ:જીવન વીમા વ્યવસાયન ંુ રાષ્ટ્રીય 1 સપ્ટેમ્પબર, 1956ના રોજ થય ંુ
હત ંુ અને ભારતીય જીવન વીમા ર્નગમ(એલઆઇસી)ની સ્થાર્પના કરવામાં આવી હતી. તે સમયે
ુ ીઓ અને 75 પ્રોર્વડન્ટટ ફં ડ વીમા વ્યવસાયમાં સંકળાયેલા હતા. 1956થી
ભારતમાં 170 કં પન
ુ ી, ભારતમાં જીવન વીમા વ્યવસાય કરવાનો ર્વર્શષ્ટ અર્ધકાર એલઆઇસી ર્પાસે
1999 સધ
હતો.
c) નોન-લાઇફ વીમાન ંુ રાષ્ટ્રીયકરણ:1972માં સાધારણ વીમા વ્યવસાય રાષ્ટ્રીયકરણ કાયર્દો
(જીઆઇબીએનએ) ઘડાતા નોન-લાઇફ વીમા વ્યવસાયન ંુ ર્પણ રાષ્ટ્રીયકરણ થય ંુ હત ંુ અને
જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કોર્પોરે શન ઓફ ઇક્ન્ટડયા (જીઆઇસી) અને તેની ચાર ર્પેટાકં ર્પનીઓની
સ્થાર્પના થઈ હતી. તે સમયે ભારતમાં 106 કં ર્પનીઓ નોન-લાઇફ વીમા વ્યવસાયમાં
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સંકળાયેલી હતી, જેમને જીઆઇસી ઓફ ઇક્ન્ટડયાની ચાર ર્પેટાકં ર્પનીઓની રચના સાથે ભેળવી
ર્દે વામાં આવી હતી.
d) મલ્હોત્રા સર્મર્ત અને ઇરડા:1993માં સ્ર્પધાા ના ર્પરરબળને ઉમેરવા સરહત વીમા ઉદ્યોગના ર્વકાસ
માટે સ ૂક્ષચત ફેરફારો કરવા મલ્હોત્રા સર્મર્તની રચના કરવામાં આવી હતી. સર્મર્તએ 1994માં
ુ રત કયો હતો. 1997માં વીમા ર્નયમનકારક સિામંડળ (આઇઆરએ)ની
તેનો રરર્પોટા સર્પ
સ્થાર્પના થઈ હતી. વીમા ર્નયમનકારક અને ર્વકાસ કાયર્દો, 1999 ર્પસાર થવાને ર્પગલે
એર્પ્રલ, 2000માં જીવન અને નોન-લાઇફ વીમા ઉદ્યોગ માટેની કાયર્દે સર ર્નયમનકારક સંસ્થા
તરીકે વીમા ર્નયમનકારક અને ર્વકાસ સિામંડળ (ઇરડા)ની રચના થઈ હતી.
5. અત્યારે જીવન વીમા ઉદ્યોગ
અત્યારે ભારતમાં 24જીવન વીમા કં ર્પનીઓ કાયારત છે , જેની ર્વગત નીચે આર્પેલી છે :
a) લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કોર્પોરે શન (LIC) ઓફ ઇક્ન્ટડયા સરકારી િેત્રની કં ર્પની છે
b) ખાનગી િેત્રમાં 23 જીવન વીમા કં ર્પનીઓ કાયારત છે
c) ભારત સરકાર હેઠળ કાયારત ર્પોસ્ટલ ર્વભાગ ર્પણ ર્પોસ્ટલ લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ મારફતે ર્પણ
જીવન વીમા વ્યવસાય કરે છે ર્પણ તેને ર્નયમનકારના કાયાિેત્રમાંથી મસ્ુ ક્ત આર્પવામાં
આવી છે

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

ઇન્ટસ્યોરન્ટસ ઓથોરરટી ઓફ ઇક્ન્ટડયા

ુ ેટરી એન્ટડ ડેવલર્પમેન્ટટ ઓથોરરટી (વીમા ર્નયમનકાર અને ર્વકાસ સિામંડળ)
II. ઇન્ટસ્યોરન્ટસ રે ગ્યલ
III. લાઇફ કોર્પોરે શન ઓફ ઇક્ન્ટડયા
IV. જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કોર્પોરે શન ઓફ ઇક્ન્ટડયા
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B. વીમો કેવી રીતે કામ કરે છે
આધર્ુ નક વેર્પારવાક્ષણજય સંર્પર્િની માક્ષલકીના ર્સદ્ાંત ર્પર કેક્ન્ટરત છે . જયારે કોઈ ચોક્કસ ઘટનાના
કારણે કોઈ સંર્પર્િના મ ૂલ્યને નકુ સાન (નકુ સાન કે નાશના કારણે) થાય ત્યારે સંર્પર્િના માક્ષલકને
આર્થિક ખોટ સહન કરવી ર્પડે છે . જોકે આ પ્રકારની સંર્પર્િ ધરાવતા ઘણા માક્ષલકો દ્વારા થોડું થોડું
પ્રર્દાન કરીને કોઈ સામાન્ટય ભંડોળ ઊભ ંુ કરે લ ંુ હોય તો આ રકમનો ઉર્પયોગ કેટલાંક કમનસીબ
લોકોને નકુ સાનની ભરર્પાઈ કરવા માટે થઈ શકે છે .
બીજા શબ્ર્દોમાં કહીએ તો, ચોક્કસ આર્થિક નકુ સાન અને તેના ર્પરરણામો વીમાની વ્યવસ્થા મારફતે
એક વ્યસ્ક્તમાંથી અનેક વ્યસ્ક્તઓ ર્પર હસ્તાંતરરત કરી શકાશે.

વ્યાખ્યા
એટલે વીમાને એવી પ્રરક્રયા તરીકે ગણી શકાય છે , જેના દ્વારા આ પ્રકારની નકુ સાનીનો ભોગ
બનેલા કેટલાંક કમનસીબ લોકોને થયેલા નકુ સાનને આ જ પ્રકારની નકુ સાની /સ્સ્થર્તનો ભોગ
બનવાન ંુ જોખમ ધરાવતા લોકો વચ્ચે વહેંચવામાં આવે છે .
ડાયાગ્રામ 2: વીમો કેવી રીતે કામ કરે છે

જોકે અહીં એક પ્રશ્ન ઊભો થાય છે .
i.

લોકો ર્પોતાની ર્પરસેવાની કમાણી આ પ્રકારન ંુ સામાન્ટય ભંડોળ ઊભ ંુ કરવા માટે આર્પવા
તૈયાર થશે?
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ii. તેમના પ્રર્દાનનો ઉર્પયોગ ખરે ખર ઇન્સચ્છત હેત ુ માટે થાય છે તેવો ર્વશ્વાસ તેઓ કેવી રીતે
કરી શકે?
iii. તેઓ બહુ વધારે કે બહુ ઓછં પ્રર્દાન કરી રહ્યાં છે તેવી જાણકારી કેવી રીતે મેળવશે?
ુ ાયના સભ્યોને એકસાથે લાવવા
ચોક્કસ, આ હેત ુ માટે કોઈકે તો પ્રરક્રયા શરૂ કરવી ર્પડશે અને સમર્દ
ર્પડશે. આ ‘કોઈક’ ‘વીમાકં ર્પની’ તરીકે ઓળખાય છે , જે ર્દરે ક વ્યસ્ક્તએ ભંડોળ ઊભ ંુ કરવા માટે
ુ વણી
આર્પવ ંુ ર્પડે તેવ ંુ જરૂરી પ્રર્દાનનો નક્કી કરે છે અને નકુ સાનીનો ભોગ બનતા લોકોને ચક
કરવાની વ્યવસ્થા કરે છે .
ુ ાયોનો ર્વશ્વાસ જીતવો ર્પણ જરૂરી છે .
વીમાકં ર્પનીએ વ્યસ્ક્તઓ અને સમર્દ
1. વીમો કેવી રીતે કામ કરે છે
a) પ્રથમ, આર્થિક મ ૂલ્ય ધરાવતી કોઈ સંર્પર્િ હોવી જરૂરી છે . સંર્પર્િ:
i.

ભૌર્તક(કાર કે ક્ષબક્લ્ડિંગ જેવી) હોઈ શકે છે અથવા

ii. ક્ષબનભૌર્તક(નામ અને શાખ જેવી) હોઈ શકે છે અથવા
iii. વ્યસ્ક્તગત(કોઈની આંખ, શરીરન ંુ અંગ અને કોઈ વ્યસ્ક્તના શરીરના અન્ટય ર્પાસાં) હોઈ
શકે છે .
ુ ાવી શકે છે . નકુ સાન થવાની આ શક્યતા
b) કોઈ ચોક્કસ ઘટના બને તો સંર્પર્િ તેન ંુ મ ૂલ્ય ગમ
જોખમ તરીકે ઓળખાય છે , જયારે નકુ સાન થવાની ઘટના સંકટ તરીકે ઓળખાય છે .
c) પ ૂક્ષલિંગ(સમાન પ્રકારન ંુ જોખમ ધરાવતા વ્યસ્ક્તઓ ર્પાસેથી એકત્ર કરવામાં આવેલ ંુ
ભંડોળ)તરીકે જાણીતો એક ર્સદ્ાંત છે . આ ભંડોળ ર્વર્વધ વ્યસ્ક્તઓ ર્પાસેથી વ્યસ્ક્તગત
પ્રર્દાન (પ્રીર્મયમ) એકત્ર કરીને મેળવવામાં આવે છે . પ્રર્દાન આર્પતી વ્યસ્ક્તઓ સમાન
પ્રકારન ંુ જોખમ ધરાવે છે .
d) ભંડોળના આ પ ૂલનો ઉર્પયોગ સંકટના કારણે નકુ સાની વેઠનાર કેટલાંક લોકોને વળતર
આર્પવા માટે થાય છે .
e) ભંડોળ ઊભ ંુ કરવાની અને કેટલાંક કમનસીબ લોકોમાં નકુ સાન ભરર્પાઈ કરવા તેમાંથી
ુ વણી કરવાની પ્રરક્રયા વીમાકં ર્પની નામે ઓળખાતી સંસ્થા મારફતે હાથ ધરવામાં આવે
ચક
છે .
f) વીમા કં ર્પની આ યોજનામાં સામેલ થવા ઇચ્છતાં ર્દરે ક વ્યસ્ક્ત સાથે વીમા કરાર કરે છે . આ
પ્રકારના સહભાગી વીમાધારક તરીકે ઓળખાય છે .
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2. વીમો ભારણ ઘટાડે છે
જોખમના ભારણનો સંર્દભા નકુ સાનકારક સ્સ્થર્ત/ઘટના ઊભી થવાના જોખમના ર્પરરણામે કોઈ
વ્યસ્ક્તને ઉઠાવવો ર્પડે તેવો ખચા, નકુ સાની અને અિમતા સાથે છે .
ડાયાગ્રામ3: કોઈ વ્યસ્ક્તએ ઉઠાવવ ંુ ર્પડે તે જોખમન ંુ ભારણ

કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત બે પ્રકારના જોખમના ભારણન ંુ વહન કરે છે – પ્રાથર્મક અને ગૌણ.
a) જોખમન ંુ પ્રાથર્મક ભારણ
જોખમના પ્રાથર્મક ભારણમાં ઘરો (અને વ્યાવસાર્યક એકમો)ને સંપ ૂણા સંકટના ર્પરરણામે થત ંુ
વાસ્તર્વક નકુ સાન સામેલ છે . આ નકુ સાન ઘણી વખત પ્રત્યિ અને માર્પી શકાય તેવ ંુ હોય છે
તેમજ વીમાકં ર્પનીઓ દ્વારા સરળતાથી તેની ભરર્પાઈ થઈ શકશે.

ઉર્દાહરણ
ુ ના
જયારે કોઈ કારખાનામાં આગ લાગે છે , ત્યારે નકુ સાન થયેલ કે નાશ ર્પામેલ ચીજવસ્તઓ
ુ વી
વાસ્તર્વક મ ૂલ્યનો તાગ મેળવી શકાશે અને આ પ્રકારની નકુ સાની વેઠનારને વળતર ચક
શકાશે.
જો કોઈ વ્યસ્ક્ત હૃર્દયની સર્જરી કરાવે, તો આ માટેનો તબીબી સારવાર ખચા જાણીને તેની
ભરર્પાઈ કરવામાં આવે છે .
ઉર્પરાંત કેટલક
ંુ ર્પરોિ નકુ સાન ર્પણ થઈ શકે છે .

ઉર્દાહરણ
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આગ લાગવાથી વ્યવસાર્યક કામગીરીઓમાં અવરોધ ઊભો થઈ શકે છે અને નફામાં નકુ સાન
તરફ ર્દોરી જાય છે , જેનો અંર્દાજ ર્પણ મેળવી શકાશે અને આ પ્રકારન ંુ નકુ સાન વેઠનાર
ુ વી શકાશે.
વ્યસ્ક્તને વળતર ચક
b) જોખમન ંુ ગૌણ ભારણ
ધારો કે આ પ્રકારની ઘટના બનતી નથી અને કોઈ નકુ સાન થત ંુ નથી. તેનો અથા એ થયો કે જે
લોકો આ પ્રકારના સંકટન ંુ જોખમ ધરાવે છે તેમને કોઈ ભારણ ઉઠાવવ ંુ ર્પડત ંુ નથી? તેનો
જવાબ છે કે પ્રાથર્મક ભારણ ઉર્પરાંત કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તએ જોખમના ગૌણ ભારણન ંુ ર્પણ વહન
કરવ ંુ ર્પડે છે .
જોખમના ગૌણ ભારણમાં જોખમકારક સ્સ્થર્તની સંભર્વતતાની શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈ
વ્યસ્ક્તને થતી માનર્સક ક્ષચત
િં ા અને ખચા સામેલ છે . જો સંકટ ન આવે તો ર્પણ આ પ્રકારની
ક્ષચિંતા કે જોખમની સંભર્વતતા તો રહે જ છે અને તેન ંુ ભારણ ઉઠાવવ ંુ જ ર્પડે છે .
ચાલો તેમાંથી કેટલાંક ભારણને સમજીએ:
i.

પ્રથમ ક્ષચિંતા અને ડરના કારણે શારીરરક અને માનર્સક તાણ. ર્દરે ક વ્યસ્ક્તમાં ક્ષચત
િં ા અને
ડરન ંુ સ્તર અલગ-અલગ હોય છે , ર્પણ તેન ંુ અસ્સ્તત્વ જરૂર હોય છે અને તેના કારણે તણાવ
જન્ટમે છે ,જે વ્યસ્ક્તના સ્વાસ્્ય ર્પર અસર કરે છે .

ii. બીજુ ં, કોઈ વ્યસ્ક્ત નકુ સાન થશે કે નહીં તે ર્વશે અર્નર્િત હોય છે , ત્યારે આ પ્રકારની
ઘટનાઓને ર્પહોંચી વળવા ભંડોળ અનામત રાખવામાં જ સમજર્દારી છે . આ પ્રકારન ંુ
ભંડોળની જાળવણી કરવાનો ખચા થાય છે . ર્દાખલા તરીકે , આ પ્રકારના ભંડોળો તરણ કે
રોકડ સ્વરૂર્પે અને ઓછા વળતર સ્વરૂર્પે હોઈ શકે છે .
ુ વી શકાય છે , અલગ રાખવા
વીમા કં ર્પનીને જોખમન ંુ હસ્તાંતરણ કરવાથી માનર્સક રાહત અનભ
ર્પડતા ભંડોળન ંુ અન્ટય જગ્યાએ રોકાણ કરી શકાય છે અને વેર્પાર કે વ્યવસાયન ંુ વધ ુ અસરકારક
રીતે આયોજન કરી શકાય છે . આ કારણોસર વીમો જરૂરી છે .

સ્વયંર્પરરિણ 2
નીચેમાંથી કય ંુ ગૌણ પ્રકારન ંુ જોખમન ંુ ગૌણ ભારણ છે ?
I.

વ્યવસાય કે વેર્પારમાં ર્વિેર્પનો ખચા

ુ ને નકુ સાનનો ખચા
II. ચીજવસ્તઓ
III. ભર્વષ્યમાં સંભર્વત નકુ સાનને ર્પહોંચી વળવાની જોગવાઈ સ્વરૂર્પે અનામત ભંડોળ ઊભ ંુ કરવ ંુ
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IV. હૃર્દયરોગનાહુમલાનાર્પરરણામેહોસ્સ્ર્પટલમાંભરતીથઈનેસારવારમેળવવાનોખચા

C. જોખમન ંુ વ્યવસ્થાર્પન કરવાની ર્પદ્ર્તઓ
કોઈ વ્યસ્ક્તને અન્ટય પ્રશ્ન થઈ શકે કે તમામ પ્રકારના જોખમન ંુ વ્યવસ્થાર્પન કરવા વીમો યોગ્ય
ઉકેલ છે કે નહીં. તો તેને જવાબ છે ‘ના’.
લોકો તેમના જોખમોન ંુ વ્યવસ્થાર્પન કરી શકે તે માટેની ર્વર્વધ ર્પદ્ર્તઓમાંની એક ર્પદ્ર્ત છે . અહીં
તેઓ જોખમન ંુ હસ્તાંતરણ વીમા કં ર્પની ર્પર છે . જોકે જોખમોન ંુ વ્યવસ્થાર્પન કરવાની અન્ટય કેટલીક
ર્પદ્ર્તઓ છે , જે નીચે સમજાવી છે ેઃ
1. જોખમન ંુ ર્નવારણ
નકુ સાન થઈ શકે તેવી સ્સ્થર્ત ટાળીને જોખમન ંુ ર્નયંત્રણ કરવાની ર્પદ્ર્ત જોખમ ર્નવારણ ર્પદ્ર્ત
કહેવાય છે . એટલે કોઈ વ્યસ્ક્ત જોખમ સંકળાયેલ ંુ હોય તેવી સંર્પર્િ, વ્યસ્ક્ત કે કામગીરીને ટાળવાનો
પ્રયાસ કરી શકે છે .

ઉર્દાહરણ
i.

અન્ટય કોઈને ઉત્ર્પાર્દનનો કોન્ટટ્રાક્ટ આર્પીને કોઈ વ્યસ્ક્ત ઉત્ર્પાર્દન સંબર્ં ધત ચોક્કસ જોખમો દૂ ર
કરી શકે છે .

ii. અકસ્માત થવાના ડરથી કોઈ વ્યસ્ક્ત ઘરની બહાર નીકળવાન ંુ સાહસ ન કરી શકે અથવા
ર્વર્દે શમાં ક્ષબમાર ર્પડવાને કારણે કોઈ પ્રવાસે જવાન ંુ ટાળી શકે છે .
ર્પણ જોખમન ંુ ર્નવારણ કરવાની ર્પદ્ર્ત જોખમન ંુ વ્યવસ્થાર્પન કરવાની નકારાત્મક ર્પદ્ર્ત છે .
વ્યસ્ક્તગત અને સામાજજક પ્રગર્ત કરવા કેટલાંક જોખમ ઉઠાવવા જરૂરી છે . આ પ્રકારન ંુ સાહસ ન
ુ ાવશે, જે જોખમ ઉઠાવવાથી મળી શકે છે .
ખેડીને વ્યસ્ક્તઓ અને સમાજ તે લાભ ગમ
2. સ્વ-વીમાકરણ (જોખમન ંુ વ્યવસ્થાર્પન ર્પોતાની રીતે કરવ)ંુ
કોઈ વ્યસ્ક્ત જોખમના સંભર્વત ર્પરરણામન ંુ વ્યવસ્થાર્પન કરવાનો અને જોખમ ઉઠાવવાનો તેમજ
તેની અસરો ર્પોતાની રીતે ઉઠાવવાનો ર્નણાય કરે છે . આ ર્પદ્ર્તને સ્વ-વીમાકરણ કહેવાય છે .

ઉર્દાહરણ
ુ વને આધારે ચોક્કસ મયાા ર્દા સધ
ુ ી નાન ંુ નકુ સાન ઉઠાવવાની ર્પોતાની
કોઈ વેર્પારી ગૃહ અનભ
િમતાનો અંર્દાજ મેળવીને જોખમ ર્પોતાની રીતે ઉઠાવવાનો ર્નણાય લઈ શકે છે .
12

3. જોખમમાં ઘટાડો અને તેન ંુ ર્નયંત્રણ
ુ છે . તેનો અથા એ થયો કે
જોખમન ંુ ર્નવારણ કરવાને બર્દલે આ ર્પદ્ર્ત વધ ુ વ્યવહારરક અને પ્રસ્તત
નકુ સાન થાય તેવી ઘટના ઘટે તેવા સંજોગોમાં ઘટાડો કરવો અને/અથવા જો આ પ્રકારની ઘટના
ઘટે તો તેની અસર ઓછી કરવી.

મહત્ત્વપ ૂણા
ઘટના ઘટવાની શક્યતા ઓછી કરવાન ંુ માર્પ ‘નકુ સાન ર્નવારણ’ કહેવાય છે . નકુ સાની ઘટાડવાન ંુ
માર્પ ‘નકુ સાનીમાં ઘટાડો’ કહેવાય છે .
જોખમના ઘટાડામાં નકુ સાનીના પ્રમાણ અને/અથવા આ માટેની ઘટનાઓમાં ઘટાડો કરવા સાથે
એકથી વધ ુ રીતે સંકળાયેલી છે ેઃ
a) ર્શિણ અને તાલીમ,જેમ કે કમાચારીઓ માટે “ફાયર રિલ્સ” જેવી કવાયત ર્નયર્મતર્પણે
યોજવી, અથવા િાઇવસા, ફોલ્કક્ષલફ્ટ ઓર્પરે ટસાને હેલ્મે્સ ર્પહેરવા અને સીટ બેલ્્સ વગે રે
બાબતોની પ ૂરતી તાલીમ આર્પવી.
તેન ંુ એક ઉર્દાહરણ આ હોઈ શકેેઃ શાળામાં અભ્યાસ કરતા બાળકોને જ ંક ફૂડ ટાળવાન ંુ
ર્શિણ આર્પવ.ંુ
ુ ારો કરવો, ર્દાખલા તરીકે
b) ર્પયાા વરણ સંબર્ં ધત ફેરફારો,જેમ કે “ભૌર્તક” સ્સ્થર્તઓમાં સધ
ર્દરવાજે તાળાં, બારીઓ ર્પર બાર અથવા શટસા વધ ુ સારાં મારવા, ચોરી કે આગનો
ુ ારવા પ્રદૂ ષણ
એલામ્પસા કે અસ્ગ્નશામકો સ્થાર્ર્પત કરવા. સરકાર જનતાન ંુ સ્વાસ્્ય સધ
ઘટાડવા અને અવાજન ંુ સ્તર ઓછં કરવા માટેના ર્પગલાં લઈ શકે છે . મેલેરરયાની ર્દવાનો
ર્નયર્મત છંટકાવ કરવાથી રોગચાળો અટકાવવામાં મર્દર્દ મળે છે .
c) ખતરનાક કે જોખમકારક કામગીરીઓમાં ફેરફારો,જયારે મશીનરી અ ઉર્પકરણનો ઉર્પયોગ
કરો અથવા અન્ટય કામગીરી કરતા હોય ત્યારે
ર્દાખલા તરીકે સ્વસ્થ જીવનશૈલી અર્પનાવવાથી અને ર્દરરોજ સ્વસ્થ ભોજન યોગ્ય સમયે
લેવાથી વ્યસ્ક્ત ઓછી ક્ષબમાર ર્પડે છે .
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ુ
d) અલગ ર્પાડવ,ંુ એક જગ્યાએ બધી ચીજવસ્તઓ
રાખવાને બર્દલે ર્વર્વધ જગ્યાએ તેને
વહેંચી ર્દે વી એ જોખમન ંુ ર્નયંત્રણ કરવાની એક ર્પદ્ર્ત છે . તેની ર્પાછળનો આશય એ છે કે
જો એક સ્થળે કોઈ અણબનાવ બને તો તેની અસર મયાારર્દત થઈ જાય છે .
ર્દાખલા તરીકે જુર્દાં જુર્દાં ગોર્દામોમાં માલસામાનનો સંગ્રહ કરીને કોઈ વ્યસ્ક્ત નકુ સાની
ઘટાડી શકે છે . જો એક ગોર્દામમાં દુઘાટના થાય અને માલસામાન નાશ ર્પામે તો તેની
અસર નોંધર્પાત્ર રીતે ઘટી જશે.
4. જોખમન ંુ સ્વવ્યવસ્થાર્પન
તેનો સંર્દભા સંકટ આવે તો તેના ર્પરરણામે થતા નકુ સાનને ર્પહોંચી વળવા ભંડોળની જોગવાઈ સાથે
છે .
a) નાણાકીય જોગવાઈ કરીને ર્પોતાની રીતે જોખમન ંુ વ્યવસ્થાર્પન કરવામાં કોઈ ર્પણ નકુ સાન
ુ વણી કરવાની બાબત સંકળાયેલી છે . આ પ્રરક્રયામાં કં ર્પની ર્પોતાના
માટે ર્પોતાની રીતે ચક
જોખમનો અંર્દાજ ર્પોતાની રીતે કાઢે છે અને તે માટેની ર્પોતાની રીતે કરે છે અથવા ઋણ લે છે .
આ ર્પદ્ર્ત સ્વ-વીમાકરણ તરીકે ર્પણ જાણીતી છે . કં ર્પની નકુ સાનની અસર ઘટાડવા જોખમ
ઘટાડવાની ર્વર્વધ ર્પદ્ર્તઓનો ઉર્પયોગ ર્પણ કરી શકે છે .
b) જોખમન ંુ હસ્તાંતરણએ જોખમન ંુ સંચાલન ર્પોતાની રીતે કરવાની વૈકન્સલ્ર્પક ર્પદ્ર્ત છે . તેમાં
અન્ટય ર્પિને નકુ સાન માટે જવાબર્દારીઓ હસ્તાંતરરત કરવાની પ્રરક્રયા સંકળાયેલી છે . અહીં
કમનસીબ બનાવ (કે સંકટ)ના ર્પરરણામે ઊભા થઈ શકે તેવા નકુ સાનને અન્ટય ર્પિ ર્પર
હસ્તાંતરરત કરવામાં આવે છે .
ુ ય સ્વરૂર્પોમાંન ંુ એક સ્વરૂર્પ છે , અને તે નકુ સાનની ભરર્પાઈ
વીમો જોખમ હસ્તાંતરણ કરવાના મખ્
મારફતે ચોક્કસ અર્નર્િતતાને સ્થાને ર્નર્િતતા પ્રર્દાન કરે છે .
ુ રન્ટસ
ઇન્ટસ્યોરન્ટસ ર્વરૂદ્ એશઅ
ુ રન્ટસ (બાંયધરી) એ વ્યાવસાર્યક રીતે સંચાક્ષલત કં ર્પનીઓ દ્વારા
ઇન્ટસ્યોરન્ટસ (વીમો) અને એશઅ
ઓફર થતા નાણાકીય ઉત્ર્પાર્દનો છે . સમય સાથે આ બંને વચ્ચેનો ભેર્દ વધ ુ અસ્ર્પષ્ટ થયો છે અને
બંનેને લગભગ એકસરખા સમાન સમજવામાં આવે છે . જોકે અહીં નીચે કરવામાં આવેલી ચચાા
ુ બ બંને વચ્ચે સ ૂક્ષ્મ ભેર્દો છે .
મજ
ુ રન્ટસનો
ઇન્ટસ્યોરન્ટસનો સંર્દભા સંભર્વત ઘટના સામે સરુ િાકવચ પ્રર્દાન કરવાનો છે , જયારે એશઅ
સંર્દભા ભર્વષ્યમાં બનશે તેવી ઘટના સામે સરુ િાકવચ પ્રર્દાનો કરવાનો છે . ઇન્ટસ્યોરન્ટસ સંભર્વત
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ુ રન્ટસ મ ૃત્યુ જેવી ર્નર્િત ઘટનાઓ સામે
જોખમ સામે સરુ િાકવચ પ્રર્દાન કરે છે , જયારે એશઅ
સરુ િાકવચ પ્રર્દાન કરે છે , જેમાં ઘટના ઘટશે તે નક્કી છે , ર્પણ કયા સમયે બનશે તે જ અર્નર્િત
ુ રન્ટસ ર્પોક્ષલસીઓ જીવન વીમા સાથે સંકળાયેલી હોય છે .
હોય છે . એશઅ
ુ વે છે
ડાયાગ્રામ 4: વીમો કેવી રીતે વીમાધારકને વળતર ચક
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જોખમન ંુ હસ્તાંતરણ કરવાના અન્ટય કેટલીક ર્પદ્ર્તઓ છે . ર્દાખલા તરીકે, જયારે કં ર્પની કોઈ ગ્ર ૂર્પનો
ભાગ હોય છે , ત્યારે જોખમ ર્પેરેન્ટટ ગ્ર ૂર્પ ર્પર હસ્તાંતરરત કરી શકાય છે , જે ર્પછી નકુ સાન ભરર્પાઈ
કરશે.
એટલે જોખમન ંુ હસ્તાંતરણ કરવા વીમો એકમાત્ર ર્પદ્ર્ત છે .

સ્વયંર્પરરિણ 3
જોખમન ંુ હસ્તાંતરણ કરવાની ર્પદ્ર્ત નીચેનામાંથી કઈ છે ?
I.

બેન્ટક એફડી

II. વીમો
III. ઇસ્ક્વટી શેર
IV. રરયલએસ્ટેટ
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D. જોખમન ંુ વ્યવસ્થાર્પન કરવાના માધ્યમ તરીકે વીમો
જયારે આર્પણે જોખમની વાત કરીએ, ત્યારે આર્પણો સંર્દભામાં નકુ સાન થવાની શક્યતા સાથે છે ,
નહીં કે વાસ્તર્વક નકુ સાન સાથે. એટલે આ અર્પેક્ષિત નકુ સાન છે . આ અર્પેક્ષિત નકુ સાનનો ખચા (જે
જોખમના ખચા જેટલો છે ) બે ર્પરરબળોન ંુ ર્પરરણામ છે ેઃ
i.

સંભાવના, જે નકુ સાની તરફ ર્દોરી શકે તેવ ંુ વીમાકૃત સંકટ છે

ii. અસર કે નકુ સાનની રકમ, જે સંકટન ંુ ર્પરરણામ હોઈ શકે છે
નકુ સાનની સંભર્વતતા અને નકુ સાનની રકમ વધારો હોય ત્યાં જોખમનો ખચા વધશે. જોકે
નકુ સાનીનો ખચા અત્યંત વધારો હોય અને નકુ સાન થવાની સંભાવના અત્યંત ઓછી હોય, તો
જોખમનો ખચા ઓછો થશે.
ડાયાગ્રામ 5:વીમાનીખરીર્દી અગાઉ ર્વચારવાલાયક બાબતો

1.

વીમાની ખરીર્દી અગાઉ ર્વચારવાલાયક બાબતો

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

ઉર્દાહરણ
સાધારણ બોલ ર્પેનનો વીમો ઉતારવામાં ડહાર્પણ છે ?
b) તમે નકુ સાન સહન કરવાની િમતાથી વધારે જોખમ ન લો:કોઈ ઘટનાના ર્પરરણામે એટલ ંુ
તમે નાર્દારી નોંધાવો તેવી સ્સ્થર્ત ઊભી થઈ શકે એટલ ંુ મોટું નકુ સાન થવાની શક્યતા હોય,
તો આ પ્રકારના જોખમને ર્પોતે ઉઠાવવાનો અક્ષભગમ વાસ્તર્વક અને યોગ્ય નથી.

ઉર્દાહરણ
જો કોઈ મોટી ઓઇલ રરફાઇનરીનો નાશ થાય કે તેમાં નકુ સાન થાય તો શ ંુ થશે? કં ર્પની આ
નકુ સાનન ંુ ભારણ ઉઠાવી શકે?
c) જોખમના સંભર્વત ર્પરરણામોનો ધ્યાનપ ૂવાક ર્વચાર કરો: જે સંર્પર્િઓને નકુ સાન થવાની
સંભર્વતતા ઓછી હોય, ર્પણ બહુ મોટું નકુ સાન થવાની શક્યતા હોય તેવી સંર્પર્િઓનો
વીમો ઉતરાવવો જ યોગ્ય છે .

ઉર્દાહરણ
અવકાશયાનનો વીમો ન ઉતરાવવાન ંુ કોઈ ર્દે શને ર્પરવડી શકે?

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

કુ ટુંબના એકમાત્ર આધારભ ૂત સભ્યન ંુ કસમયે મ ૃત્યુ થવ ંુ

ુ ાવી શકે
II. કોઈ વ્યસ્ક્ત ર્પોતાન ંુ વોલેટ ગમ
III. શેરના ભાવમાં એકાએક ઘટાડો થઈ શકે
IV. કુ ર્દરતીધસારાનાકારણેઘરનમ
ંુ ૂલ્યઘટીશકે
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E. સમાજમાં વીમાની ભ ૂર્મકા
વીમા કં ર્પનીઓ ર્દે શના આર્થિક ર્વકાસમાં મહત્ત્વપ ૂણા ભ ૂર્મકા ભજવે છે . ર્દે શની સંર્પર્િન ંુ સંરિણ થાય
ુ બ
અને જતન થાય તે સર્ુ નર્િત કરવા નોંધર્પાત્ર પ્રર્દાન આર્પે છે . તેમના કેટલાંક યોગર્દાન નીચે મજ
છે .
a) તેમના રોકાણોનો ફાયર્દો સમાજને વ્યાર્પક સ્વરૂર્પે થાય છે . કોઈ ર્પણ વીમા કં ર્પનીની િમતા કે
સદ્રતા પ્રીર્મયમ સ્વરૂર્પે એકત્ર કરવામાં આવેલી મોટી રકમ અને તેના સંયક્ુ ત
વ્યવસ્થાર્પનમાં છે .
b) આ ભંડોળ વીમાધારકોના ફાયર્દા માટે એકત્ર કરવામાં અને જાળવવામાં આવે છે . વીમા
કં ર્પનીઓને આ ર્પાસ ંુ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે . આ ભંડોળનો ઉર્પયોગ કરવા સંબર્ં ધત
તેમના તમામ ર્નણાયો વીમાધારકોને ફાયર્દો થાય તે રીતે લેવાવા જોઈએ. આ જ બાબત
રોકાણમાં ર્પણ લાગ ુ ર્પડે છે . આ જ કારણે સફળ વીમા કં ર્પનીઓ સટ્ટાકીય સાહસોમાં એટલે કે
શેર અને સ્ટોકમાં રોકાણ કરતી નથી.
ુ ાય અને
c) વીમાની વ્યવસ્થાથી વ્યસ્ક્ત, તેના કુ ટુંબ, ઉદ્યોગ અને વેર્પારવાક્ષણજય અને સમર્દ
સંપ ૂણા રાષ્ટ્રને અનેક પ્રત્યિ અને ર્પરોિ ફાયર્દા થાય છે . વીમા ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ અને
કોર્પોરે ટ બંનેને પ્રત્યિ ફાયર્દો થાય છે , કારણ કે તેઓ અકસ્માત કે અણધારી ઘટના દ્વારા થઈ
શકે તેવા સંભર્વત નકુ સાન સામે સંરિણ મળે છે . એટલે વીમો આ અથામાં ઉદ્યોગમાં મ ૂડીનું
સંરિણ કરે છે અને વ્યવસાય અને ઉદ્યોગના ર્વકાસ અને ર્વસ્તરણ માટે મ ૂડી ઉર્પલબ્ધ કરે
છે .
d) વીમાથી કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત તેના ભર્વષ્ય સાથે સંકળાયેલી ક્ષચિંતા અને ડરથી મક્ુ ત થાય છે અને
એટલે વેર્પારી સાહસોમાં મ ૂડીનું રોકાણ કરવા પ્રેરાય છે તેમજ પ્રવતામાન સંસાધનોના
અસરકારક રીતે ઉર્પયોગ કરવા પ્રોત્સારહત થાય છે . એટલે વીમો રોજગારીના સર્જન સાથે
વાક્ષણજ્જયક અને ઔદ્યોક્ષગક ર્વકાસને પ્રોત્સાહન આર્પે છે અને આ રીતે સ્વસ્થ અથાતત્ર
ં માં
પ્રર્દાન આર્પે છે અને રાષ્ટ્રીય ઉત્ર્પાર્દકતા વધારે છે .
ુ ી તમારી સંર્પર્િ વીમાને ર્પાત્ર સંકટથી સંભર્વત નકુ સાન કે નાશ સામે વીમાકૃત ન
e) જયાં સધ
ુ ી બેન્ટક કે નાણાકીય સંસ્થા એડવાન્ટસ લોન ન આર્પે તેવ ંુ બની શકે. મોટા ભાગની
હોય ત્યાં સધ
ુ રત કરવાનો આગ્રહ
બેન્ટકો કે નાણાકીય સંસ્થાઓ સમાંતર જામીનગીરી તરીકે ર્પોક્ષલસી સર્પ
કરે છે .
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f) જોખમનો સ્વીકાર કરતા અગાઉ વીમા કં ર્પનીઓ લાયકાત ધરાવતા ઇજનેરો અને અન્ટય
ર્નષ્ણાતો ર્પાસે સરવે અને સંર્પર્િની ચકાસણી કરાવે છે . તેઓ રે રટિંગ હેત ુ માટેજ જોખમની
ુ ારા કરવાના
આકારણી કરતા નથી, ર્પણ સાથે સાથે વીમાધારકોને જોખમમાં ર્વર્વધ સધ
સ ૂચનો અને ભલામણો ર્પણ કરે છે , જેમાં પ્રીર્મયમ ઓછં લાગશે.
g) વીમા ઉદ્યોગને ર્દે શમાં ર્વર્દે શી મરુ ાની કમાણી કરતા ર્નકાસના વેર્પાર, જહાજ અને બેક્ન્ટકિંગ
સેવાઓના િેત્ર સાથે સ્થાન આર્પવામાં આવે છે . ભારતીય વીમા કં ર્પનીઓ 30થી વધ ુ ર્દે શોમાં
કાયારત છે . આ કામગીરીઓમાંથી ર્વર્દે શી મરુ ાની કમાણી થાય છે અને તેઓ ર્પરોિ રીતે
ર્નકાસન ંુ પ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે છે .
h) વીમા કં ર્પનીઓ આગમાં નકુ સાની ટાળવા, કાગોમાં નકુ સાની ટાળવા, ઔદ્યોક્ષગક સરુ િા અને
માગા સરુ િામાં ર્વર્વધ એજન્ટસીઓ અને સંસ્થાઓ સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલી છે .

મારહતી
વીમો અને સામાજજક સરુ િા
a) આર્પણે સૌ જાણીએ છીએ કે સામાજજક સરુ િાની જવાબર્દારી સરકારની છે . આ હેત ુ માટે સરકારે
ર્વર્વધ કાયર્દા બનાવ્યાં છે , જેમાં સામાજજક સરુ િાના માધ્યમ તરીકે ફરજજયાત કે વૈકન્સલ્ર્પક
વીમાના ઉર્પયોગ સંકળાયેલ છે . કેન્ટર અને રાજય સરકારો તેમની સામાજજક જવાબર્દારીઓ અર્દા
કરવા સામાજજક સરુ િાની યોજનાઓ હેઠળ પ્રીર્મયમ ભરે છે .
એમ્પપ્લોયી સ્ટેટ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કોર્પોરે શન માટે એમ્પપ્લોયી સ્ટેટ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ એક્ટ, 1948 ઘડવામાં
આવ્યો છે , જે વીમાધારક ઔદ્યોક્ષગક કામર્દારો અને તેમના ર્પરરવારો માટે માંર્દગી, અિમતા,
માત ૃત્વ અને મ ૃત્યુ માટે વળતરરૂર્પી ફાયર્દા પ્રર્દાન કરે છે . આ યોજના સરકાર દ્વારા નોરટફાઇ
કરવામાં આવેલા કેટલાંક ચોક્કસ ઔદ્યોક્ષગક ર્વસ્તારોમાં કાયારત છે .
b)

વીમા કં ર્પનીઓ સરકાર દ્વારા પ્રાયોજજત સામાજજક સરુ િા યોજનાઓમાં મહત્ત્વપ ૂણા ભ ૂર્મકા ભજવે
છે . રાષ્ટ્રીય ર્પાક વીમા યોજના (આરકેબીવાય) સામાજજક રક્ષ્ટએ મહત્િપ ૂણા કર્દમ છે . આ
ૂ ોને જ ફાયર્દો પ્રર્દાન કરતી નથી, ર્પણ પ્રત્યિ અને ર્પરોિ રીતે
યોજનાનો લાભ વીમાધારક ખેડત
ુ ાય માટે લાભર્દાયક છે .
સંપ ૂણા સમર્દ

c)

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

સરકારી યોજનાઓને આ સમથાન આર્પવા ઉર્પરાંત વીમા ઉદ્યોગ વ્યાવસાર્યક ધોરણે સામાજજક
ુ ર વીમા કવચ પ્રર્દાન કરે છે . ર્દાખલા તરીકેેઃ જનતા ર્પસાનલ
સરુ િા પ ૂરાં ર્પાડવાના હેતસ
એસ્ક્સડન્ટટ સ્કીમ, જન આરોગ્ય સ્કીમ વગે રે.

સ્વયંર્પરરિણ 5
નીચેનામાંથી કઈ વીમા યોજના વીમાકં ર્પની દ્વારા સંચાક્ષલત છે અને સરકાર દ્વારા પ્રાયોજજત નથી?
I.

એમ્પપ્લોયીસ સ્ટેટ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કોર્પોરે શન

II. ર્પાક વીમા યોજના
III. જન આરોગ્ય
IV. ઉર્પરોક્તતમામ
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સારાંશ


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



વીમાના હાલના પ્રવતામાન વ્યાવસાર્યક સ્વરૂર્પના મ ૂક્ષળયા આર્પણને લંડનમાં લોઇડ્સના કોફી
ુ ી ર્દોરી જાય છે .
હાઉસ સધ



વીમાની ગોઠવણમાં નીચેની બાબતો સાથે સંકળાયેલી હોય છે :
 સંર્પર્િ,
 જોખમ,
 સંકટ,
 કરાર,
 વીમાકં ર્પનીઅને
 વીમાધારક



જયારે સમાન જોખમ અને સમાન પ્રકારની સંર્પર્િઓ ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ સામાન્ટય ભંડોળમાં
પ્રર્દાન કરે ત્યારે આ વ્યવસ્થાને ભંડોળન ંુ એકત્રીકરણ કે પ ૂક્ષલગ
િં કહેવાય છે .



વીમા ઉર્પરાંત જોખમન ંુ વ્યવસ્થાર્પન કરવાની અન્ટય ર્પદ્ર્તઓમાં સામેલ છે :
 જોખમન ંુ ર્નવારણ,
 જોખમન ંુ ર્નયંત્રણ,
 જોખમ ર્પોતાની રીતે ઉઠાવવ,ંુ
 જોખમન ંુ સ્વવ્યવસ્થાર્પન અને
 જોખમન ંુ હસ્તાંતરણ



વીમાના ત્રણ મ ૂળભ ૂત ર્નયમો છે :
 તમારી નકુ સાન ઉઠાવવાની િમતા કરતા વધારે જોખમ ન લો,
 જોખમના સંભર્વત ર્પરરણામોનો કાળજીપ ૂવાક ર્વચાર કરોઅને
 નાના જોખમને ટાળવા મોટું જોખમ ન લો

22

ચાવીરૂર્પ શબ્ર્દો
1. જોખમ
2. પ ૂક્ષલિંગ (વીમા ભંડોળન ંુ એકત્રીકરણ)
3. સંર્પર્િ
4. જોખમન ંુ ભારણ
5. જોખમન ંુ ર્નવારણ
6. જોખમન ંુ ર્નયંત્રણ
7. જોખમન ંુ ભારણ ર્પોતાની રીતે ઉઠાવવ ંુ
8. જોખમન ંુ સ્વવ્યવસ્થાર્પન
9. જોખમન ંુ હસ્તાંતરણ
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સ્વર્પરરિણના જવાબો
જવાબ 1
સાચો ર્વકલ્ર્પ IIછે .
ભારતમાં વીમા ઉદ્યોગના ર્નયમન માટે વીમા ર્નયમનકાર અને ર્વકાસ સિામંડળ (ઇરડા) નામની
સંસ્થા અસ્સ્તત્વમાં છે .
જવાબ 2
સાચો ર્વકલ્ર્પ IIIછે .
ભર્વષ્યમાં સંભર્વત નકુ સાન માટેની જોગવાઈ તરીકે અલગથી ભંડોળ ઊભ ંુ કરવાની જરૂરરયાત
જોખમન ંુ ગૌણ ભારણ છે .
જવાબ 3
સાચો ર્વકલ્ર્પIIછે .
વીમો જોખમન ંુ હસ્તાંતરણ કરવાની ર્પદ્ર્ત છે .
જવાબ 4
સાચો ર્વકલ્ર્પ Iછે .
કુ ટુંબ માટે આધારભ ૂત વ્યસ્ક્તન ંુ કસમયે મ ૃત્યુ થવાથી આખ ંુ કુ ટુંબ ર્નરાધાર થઈ જાય છે , આ
પ્રકારની સ્સ્થર્ત જીવન વીમો ઉતરાવવાની જરૂરરયાત સ ૂચવે છે .
જવાબ 5
સાચો ર્વકલ્ર્પ IIIછે .
જનઆરોગ્ય વીમા યોજના વીમાકં ર્પની દ્વારા સંચાક્ષલત છે અને સરકારની પ્રાયોજક નથી.

સ્વ-ર્પરરિણ પ્રશ્નો
પ્રશ્ન 1
રરસ્ક પ ૂક્ષલિંગ (જોખમન ંુ વ્યવસ્થાર્પન કરવા ભંડોળન ંુ એકત્રીકરણ) મારફતે જોખમના હસ્તાંતરણને
________કહેવાય છે .
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I.

બચત

II. રોકાણ
III. વીમો
IV. જોખમમાં ઘટાડો
પ્રશ્ન 2
જોખમ ઊભ ંુ થવાની શક્યતા ઘટાડવા માટેન ંુ માર્પ _____તરીકે જાણીત ંુ છે .
I.

જોખમની જાળવણી

II. નકુ સાન ર્નવારણ
III. જોખમન ંુ હસ્તાંતરણ
IV. જોખમન ંુ ર્નવારણ
પ્રશ્ન 3
જોખમન ંુ હસ્તાંતરણ વીમાકં ર્પનીને કરવાથી ___________શક્ય છે .
I.

આર્પણી સંર્પર્િઓ ર્વશે બેર્દરકાર બની જવ ંુ

II. નકુ સાની થવાના કેસમાં વીમાકં ર્પની ર્પાસેથી વળતર મેળવવ ંુ
III. આર્પણી સંર્પર્િઓના સંભર્વત જોખમની અવગણના
IV. માનર્સક શાંર્ત માણવી અને વ્યવસાયને વધારે અસરકારક રીતે આયોજન કરવ ંુ
પ્રશ્ન 4
ુ ી ર્દોરી જાય છે .
આધર્ુ નક વીમા વ્યવસાયના મ ૂળ __________સધ
I.

બોટોમ્રી

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

નકુ સાન કે નાશની સંભર્વતતા નથી

II. નકુ સાની કરતી ઘટનાન ંુ કોઈ મ ૂલ્ય નથી
25

III. વીમો સંર્પર્િને કવચ પ્રર્દાન કરે છે
IV. વ્યસ્ક્ત ર્પોતાની રીતે જોખમ અને તેની ર્પરરણામો ઉઠાવવાનો ર્નણાય કરે છે
પ્રશ્ન 6
નીચેનામાંથી કય ંુ ર્વધાન સાચ ંુ છે ?
I.

વીમો સંર્પર્િન ંુ સંરિણ કરે છે

II. વીમો નકુ સાની અટકાવે છે
III. વીમો નકુ સાનની સંભર્વતતા ઘટાડે છે
ુ વે છે
IV. જયારે સંર્પર્િને નકુ સાન થાય છે ત્યારે વીમાકં ર્પની વળતર ચક
પ્રશ્ન 7
400 ઘરમાંથી, સરે રાશ રૂ. 20,000ન ંુ મ ૂલ્ય ધરાવતા ર્દરે ક 4 ઘર ર્દર વષે સળગી જાય છે અને
સંયક્ુ તર્પણે રૂ. 80,000ન ંુ નકુ સાન થાય છે . તો આ નકુ સાની સરભર કરવા ર્દરે ક મકાનમાક્ષલકે
વાર્ષિક કેટલ ંુ પ્રર્દાન કરવ ંુ જોઈએ?
I.

રૂ. 100/-

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

વીમો એ ‘ઘણા’ દ્વારા ‘ઓછા લોકો’ના નકુ સાનની વહેંચણી કરવાની ર્પદ્ર્ત છે

II. વીમો એ એક વ્યસ્ક્તન ંુ જોખમ બીજી વ્યસ્ક્ત ર્પર હસ્તાંતરણ કરવાની ર્પદ્ર્ત છે
III. વીમો એ ‘ઓછા લોકો’ દ્વારા ‘ઘણા લોકો’ના નકુ સાનની વહેંચણી કરવાની ર્પદ્ર્ત છે
IV. વીમો એ ઓછા લોકોના ફાયર્દાને અક લોકોને હસ્તાંતરરત કરવાની ર્પદ્ર્ત છે
પ્રશ્ન 9
વીમાકં ર્પની જોખમનો સ્વીકાર કરતા અગાઉ સંર્પર્િનો સરવે અને ચકાસણી કરવાની ગોઠવણ કેમ
કરે છે ?
I.

રે રટિંગના હેત ુ માટે જોખમની આકારણ કરવા
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II. વીમાધારકે સંર્પર્િ કેવી રીતે ખરીર્દી હતી તેની જાણકારી મેળવવા
III. અન્ટય વીમાકં ર્પનીઓએ ર્પણ સંર્પર્િન ંુ ર્નરીિણ કયું ુ હત ંુ કે નહીં તેની જાણકારી મેળવવા
IV. બાજુની સંર્પર્િ ર્પણ વીમાકૃત છે કે નહીં તેની જાણકારી મેળવવા
પ્રશ્ન 10
નીચેનામાંથી કયો ર્વકલ્ર્પ વીમાની પ્રરક્રયાને ઉિમ રીતે વણાવે છે ?
A. થોડા દ્વારા અનેક લોકોના નકુ સાનની વહેંચણી
B. ઘણા દ્વારા થોડા લોકોના નકુ સાનની વહેંચણી
C. થોડા લોકોના નકુ સાનની એખ વ્યસ્ક્ત દ્વારા વહેંચણી
D. સબર્સડી મારફતે નકુ સાનની વહેંચણી

સ્વર્પરરિણ પ્રશ્નોના જવાબો
જવાબ 1
સાચો ર્વકલ્ર્પ IIIછે .
રરસ્ક પ ૂક્ષલિંગ મારફતે જોખમન ંુ હસ્તાંતરણ વીમા તરીકે ઓળખાય છે .
જવાબ 2
સાચોર્વકલ્ર્પII છે .
જોખમઊભથ
ંુ વાનીશક્યતાઘટાડવામાટેનમ
ંુ ાર્પનકુ સાન ર્નવારણ તરીકે જાણીત ંુ છે .
જવાબ 3
સાચોર્વકલ્ર્પIV છે .
જોખમનહ
ંુ સ્તાંતરણવીમાકં ર્પનીનેકરવાથીમાનર્સક શાંર્ત માણવી અને વ્યવસાયને વધારે અસરકારક
રીતે આયોજન કરવ ંુ શક્ય છે .
જવાબ 4
સાચોર્વકલ્ર્પII છે .
ુ ી ર્દોરી જાય છે .
આધર્ુ નકવીમાવ્યવસાયનામ ૂળલોઇડ્સ સધ
જવાબ 5
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સાચોર્વકલ્ર્પIV છે .
વીમાના સંર્દભામાં ‘જોખમન ંુ ર્પોતાની રીતે સંચાલન’ની સ્સ્થર્ત એવી છે , જેમાં વ્યસ્ક્ત ર્પોતાની રીતે
જોખમ અને તેની ર્પરરણામો ઉઠાવવાનો ર્નણાય કરે છે .
જવાબ 6
સાચોર્વકલ્ર્પ IV છે .
ુ વેછે
જયારે સર્પ
ં ર્િનેનકુ સાનથાયછે ત્યારે વીમાકં ર્પનીવળતરચક
જવાબ 7
સાચોર્વકલ્ર્પII છે .
ુ વવા જોઈએ.
ર્દરે કમકાનમાક્ષલકેનકુ સાનભરર્પાઈકરવારૂ.200 ચક
જવાબ 8
સાચોર્વકલ્ર્પI છે .
વીમોએ‘ઘણા’ દ્વારા ‘ઓછા લોકો’ના નકુ સાનની વહેંચણી કરવાની ર્પદ્ર્ત છે
જવાબ 9
સાચોર્વકલ્ર્પI છે .
ુ
જોખમનો સ્વીકાર કરતા અગાઉ વીમાકં ર્પનીઓ રે રટિંગ હેતઓ
માટે જોખમની આકારણી કરવા
સંર્પર્િનો સરવે અને તેની ચકાસણી કરે છે .
જવાબ 10
સાચોર્વકલ્ર્પII છે .
વીમો થોડા લોકોન ંુ નકુ સાન સમાન પ્રકારની સ્સ્થર્ત કે જોખમ ધરાવતા લોકો વચ્ચે વહેંચવાની
પ્રરક્રયા ગણી શકાય છે .
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પ્રકરણ 2
ગ્રાહક સેવા
પ્રકરણ ઓળખ
આ પ્રકરણમાં તમે ગ્રાહક સેવાની મહિા શીખશો. તમે ગ્રાહકને સેવા પ ૂરી ર્પાડવામાં એજન્ટટની
ભ ૂર્મકાને જાણશો. તમે એ ર્પણ જાણશો કે કેવી રીતે ગ્રાહક સાથે સંર્દેશાવ્યવહાર સાધવો અને
જોડાવ.ંુ

બોધર્પાઠ
A. ગ્રાહક સેવાની મહત્ત્વતા
B. ગ્રાહકને સર્દ
ંુ ર સેવા પ ૂરી ર્પાડવામાં એજન્ટટની ભ ૂર્મકા
C. સંર્દેશાવ્યવહાર કૌશલ્ય
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A. ગ્રાહક સેવાની મહત્ત્વતા
1. શા માટે ગ્રાહક સેવા?
ગ્રાહક જ એક વેર્પારને રોજીરોટી પ ૂરી ર્પાડે છે અના માટે કોઈ સાહસ તેમને ઊણી સેવા ન આર્પી
શકે. ગ્રાહક સેવા અને સંબધ
ં ોની ભ ૂર્મકા અન્ટય પ્રોડક્્સ કરતા વીમાના સંજોગોમાં વધ ુ મહત્ત્વની
છે . આમ થવા ર્પાછળન ંુ કારણ એ છે કે ભૌર્તક ચીજવસ્ત ુ કરતા વીમો એક અલગ સેવા છે .
ચાલો આર્પણે ચકાસીએ કે વીમો ખરીર્દવો એ કાર ખરીર્દવાથી અલગ કેવી રીતે છે .
કાર

કારનો વીમો
તે એક કરાર છે કારને ભર્વષ્યમાં કોઈ અણધારી

તે ભૌર્તક ચીજ છે , જે જોઈ, હંકારી

ઘટનાથી થનારા નકુ સાન કે હાર્નની ભરર્પાઈ કરાવી

ુ વ કરાવે છે .
શકાય છે અને અનભ

ુ ી કોઈ
આર્પવાનો. કોઈ અણધારી ઘટના ન બને ત્યાં સધ
ુ વી શકત ંુ નથી.
વીમાના લાભને સ્ર્પશી કે અનભ

કારને ખરીર્દનારાની ખરીર્દીના સમયે

વીમાની ખરીર્દી તાત્કાક્ષલક આનંર્દ માણવા માટે નહીં,

ુ અર્પેિા હોય છે .
આનંર્દ માણવાની અમક

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

ુ ૂર્ત વાસ્તર્વક અને સમજવામાં
આ અનભ

કોઈ ર્પણ વીમાગ્રાહક કર્દી એવી સ્સ્થર્તની ઉત્સકુ તાથી

સરળ હોય છે .

રાહ નથી જોતો જેમાં તેને લાભની ચ ૂકવણી કરાય.

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

વીમાના સંજોગોમાં એવ ંુ જોવા મળય ંુ છે કે ઉત્ર્પાર્દન
અને વર્પરાશ એકસાથે થાય છે . આ સહકાયાતા જ
તમામ સેવાઓન ંુ એક અલગ ર્પાસ ંુ છે .

અલગ હોય છે .
ુ ૂર્ત થાય છે . આ બાબત ધાયાા કરતા ઓછી હોય તો તેનાથી અસંતોષ
ગ્રાહકને તો સેવાની જ અનભ
થાય છે . સેવાની કુ શળતા ધાયાા કરતા ઊંચી રહે, તો ગ્રાહક આનંર્દર્વભોર બની જાય છે . ર્દરે ક
સાહસનો ધ્યેય આ માટે ગ્રાહકને આનંરર્દત કરવાનો હોય છે .
ુ વિા
2. સેવાની ગણ
ુ વિાની સેવા પ ૂરી
જીવન વીમા કં ર્પનીઓ અને તેના એજન્ટટો સરહતના કમાચારીઓ માટે ઊચ્ચ ગણ
ર્પાડીને ગ્રાહકોને આનંરર્દત કરવા જરૂરી હોય છે .
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ુ વિાવાળી સેવા એટલે શ?ંુ તેના ર્પરરબળો કયા છે ?
ર્પરં ત ુ ઉચ્ચ ગણ
ુ િા અંગે જાણીત ંુ મોડેલ (જેન ંુ નામ છે “સવાક્યઅ
સેવા ગણ
ુ લ”) આર્પણને કેટલીક બાબતો જણાવશે.
ુ વિાના ર્પાંચ મોટા સ ૂચકાંકો ર્પર ભાર મ ૂકે છે :
તે સેવા ગણ
ુ બની સેવા પ ૂરી ર્પાડવાની િમતાનો આધાર ર્વશ્વસનીયતા ર્પર
a) ર્વશ્વસનીયતાેઃ વચન મજ
ુ વિાના ર્પાંચ મખ્
ુ ય આધારસ્તંભોમાં
છે . મોટાભાગના ગ્રાહકો ર્વશ્વસનીયતાને જ સેવા ગણ
સૌથી મજબ ૂત ગણે છે . તે ર્પાયા ર્પર જ ર્વશ્વાસની ઈમારત ચણાય છે .
ુ રતાેઃ સેવા પ ૂરી ર્પાડનારની ગ્રાહકને મર્દર્દરૂર્પ થવાની ઉત્સકુ તા અને િમતા ર્દશાા વે
b) પ્રત્યિ
ુ ર આર્પી શકાય. તેન ંુ આકલન કરવા માટે
છે જેથી ગ્રાહકની જરૂરરયાતનો યોગ્ય પ્રત્યિ
ગર્ત, સચોટતા અને વલણ જેવા ર્પરરબળો કામ લાગે છે જેને સેવા પ ૂરી ર્પાડતી વેળાએ
ર્દશાા વાય છે .
c) ખાતરીેઃ આ ર્પરરબળ સેવા પ ૂરી ર્પાડનારના જ્ઞાન, સિમતા અને સૌજન્ટયતા આધારરત છે
જેથી તેઓ ર્વશ્વાસ પ્રસ્થાર્ર્પત કરી શકે. સેવા કમાચારી કેટલી સારી રીતે જરૂરરયાતોને
સમજયા છે અને તેને પ ૂરી ર્પાડવા સિમ છે તેન ંુ આકલન ગ્રાહક કરે છે .
d) સંવેર્દનાેઃ આ બાબત માનવીય સ્ર્પશા ધરાવે છે . તે ર્દશાા વવા તમારો અક્ષભગમ કાળજી
લેનારો અને વ્યસ્ક્તગત ધ્યાન આર્પનારો હોવો જોઈએ.
e) દૃશ્યતાેઃ તે બાબત ગ્રાહક જોઈ, સાંભળી અને સ્ર્પશા કરી શકે તેવા ભૌર્તક ર્પયાા વરણલિી
ર્પરરબળો ર્દશાા વે છે . ર્દા.ત. સ્થળ, લેઆઉટ અને સ્વચ્છતા એવા ર્પરરબળો છે જેને વીમા
ુ ાકાત ર્દરર્મયાન જ તેની કાયાિમતાના માર્પર્દં ડ તરીકે
કં ર્પનીની ઓરફસની પ્રથમ મલ
આલેખી શકાય છે . શારરરીક ર્દે ખાવ ર્પણ તેટલો જ અગત્યનો છે કારણ કે ર્પહેલી છાર્પ એ
ુ ૂર્ત થાય છે .
હંમેશને માટે સાથે રહે છે . અને ર્પછી જ સેવાની અનભ
3. ગ્રાહક સેવા અને વીમો
જીવન વીમા ઉદ્યોગમાં તમે કોઈ ર્પણ અગ્રણી વેચાણકતાા ને પ ૂછશો કે તેમની સફળતાન ંુ રહસ્ય શ ંુ છે
તો તમને એકસરખો જવાબ મળશે કે તેમના પ્રવતામાન ગ્રાહકોની છત્રછાયા અને ટેકા થકી જ તેઓ
ુ લ ર્પર કર્મશન સ્વરૂર્પે
તેમની આવકનો મોટો રહસ્સો રળી શક્યા છે જે રકમ કોન્ટટ્રાક્ટના રરન્ટયઅ
તેમને પ્રાપ્ત થતી રહે છે . તેમના ગ્રાહકો ર્પણ નવા ગ્રાહકો ખેંચવામાં મર્દર્દરૂર્પ થઈ શકે છે .
તો ર્પછી તેમની સફળથાન ંુ રહસ્ય શ ંુ છે ? સૌથી સામાન્ટયતેઃ મળનારો જવાબ હશે, ર્પોતાનાગ્રાહકોની
સેવા કરતા રહેવાની વચનબદ્તા.
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ુ રાખવાથી એજન્ટટ અને કં ર્પનીને લાભ થતો રહે છે ? આ સવાલનો
કેવી રીતે કોઈ ગ્રાહકને ખશ
જવાબ આર્પવા ગ્રાહકના જીવનર્પયુંત મ ૂલ્ય તરફ નજર ર્દોડાવીએ.

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

ુ ંુ
એક એજન્ટટ કે જે સેવા આર્પીને ગ્રાહકો સાથે ઘર્નષ્ઠ નાતો જોડે છે , પ્રર્તષ્ઠા અને બ્રાન્ટડ વેલ્યન
સર્જન કરે છે , અને જે વ્યાર્પારને ર્વસ્તારવામાં મર્દર્દરૂર્પ થતા હોય.

તમારી જાતને ચકાસો 1
ગ્રાહકના જીવનર્પયુંત મ ૂલ્યનો તમારો મતલબ શ ંુ થાય છે ?
ુ ી સેવા પ ૂરી ર્પાડતી વેળાએ થયેલો ખચા
I. ગ્રાહકને તેમના જીવનકાળ સધ
II. રળવામાં આવેલા વેર્પારના આધારે ગ્રાહકને અર્પાતો રે ન્ટક
III. આર્થિક લાભોનો સરવાળો જેને હાંસલ કરી શકાય છે ગ્રાહક સાથે લાંબાગાળાના સંબધ
ં ો કેળવીને
IV. મહિમ વીમો કે જે ગ્રાહક સાથે સંકક્ષલત હોય.
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B. સવોિમ ગ્રાહક સેવા પ ૂરી ર્પાડવામાં વીમા એજન્ટટની ભ ૂર્મકા
ચાલો હવે આર્પણે ર્વચારીએ કે કેવી રીતે એક એજન્ટટ ગ્રાહકને સવોિમ સેવા આર્પી શકે. અહીં
ુ ી ચાલતો રહે છે .
ભ ૂર્મકાનો આરં ભ વેચાણના તબક્કે નક્કી થાય છે અને કરારના સમયગાળા સધ
ચાલો, હવે આર્પણે એક કોન્ટટ્રાક્ટના કેટલાક સીમાક્ષચહ્નો જોઈએ અને ર્દે રેક ર્પગલે ભજવાતી
ભ ૂર્મકાઓને ર્પણ.
1. વેચાણન ંુ કેન્ટર – શ્રેષ્ઠ સેવા
સેવાન ંુ પ્રથમ ક્ષબિંદુ છે વેચાણન ંુ કેન્ટર. જીવન વીમો ખરીર્દતી વેળાએ ઉર્દભવતા સૌથી અગત્યના
સભ્યોમાં સામેલ છે ખરીર્દવા માટે કવરે જની (સમ એશ્યોડા ) રકમનો સરવાળો
એજન્ટટ ખરે ખર તેન ંુ કર્મશન ત્યારે જ મેળવી શકે છે જયારે તે આ મામલે વધ ુ સારી સલાહ આર્પી
શકે. જીવન વીમા પ્રોડક્ટની ખરીર્દી શ્રેણીબદ્ રિણો મેળવવા અને વ્યસ્ક્તના જીવનકાળમાં
ઉર્દભવનારી જરૂરરયાતો માટે બચત જોઈએ છે .
એજન્ટટ આ જરૂરરયાતોને સમજીને એવી પ્રોડક્ટ સ ૂચવવા સિમ હોવો જોઈએ જેના લાભોના
ર્પરરબળો આ જરૂરરયાતોને ર્પહોંચી વળવા યોગ્ય જ હોવો જોઈએ.
એજન્ટટની ભ ૂર્મકા રહે છે ગ્રાહકને કોચ અને તેના ભાગીર્દાર તરીકે સાંકળવાની રહે છે જે તેને
ર્પોતાના જીવનકાળમાં જોખમોના વધ ુ અસરકારક સંચાલન માટે મર્દર્દ કરે છે .
બીજા શબ્ર્દોમાં કહીએ તો વીમા એજન્ટટની ભ ૂર્મકા માત્ર સેલ્સમેન કરતા ઘણી અલગ છે . તે
વ્યસ્ક્તગત નાણાકીય ભાગીર્દાર અને સલાહકાર, એક અન્ટડરરાઈટર, એક રડઝાઈનર ર્પણ હોવા
જોઈએ કે જે ર્દશાા વેલા ઉર્પાયો જણાવે અને એક ર્નમાા તા કે જે લાંબા ગાળાના સંબધ
ં ો અને ર્વશ્વાસ
પ્રસ્થાર્ર્પત કરવા માગતા હોવ, બધે જ.
2. પ્રર્પોઝલનો તબક્કો
એજન્ટટે જીવન વીમા માટે ર્દરખાસ્ત પ્રર્પોઝલ ભરવામાં ગ્રાહકને મર્દર્દ કરવાની રહે છે . વીમાર્દારે
તેમાં કરાયેલા ર્નવેર્દનની જવાબર્દારી લેવાની હોય છે .
એજન્ટટ દ્વારા પ્રર્પોઝલ ફોમામાંના ર્દરે ક સવાલના જવાબ ભરવાની ર્વગતો પ્રર્પોઝરને સમજાવાય તે
બાબત અત્યંત મહત્ત્વપ ૂણા છે . ર્દાવો કરવાનો આવે તો તે સંજોગોમાં યોગ્ય અને પ ૂણા મારહતી પ ૂરી
ર્પાડવામાં ર્નષ્ફળતાથી ગ્રાહકના ર્દાવાની શક્યતા ખોરવાઈ શકે છે .
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ક્યારે ક ર્પોક્ષલસીને પ ૂણા કરવા વધારાની ર્વગતો ર્પણ જોઈએ છે . આવા સંજોગોમાં કં ર્પની ગ્રાહકને
પ્રત્યિ રીતે અથવા એજન્ટટ/સલાહકાર દ્વારા જાણ કરી શકે છે . આવા સંજોગોમાં, ગ્રાહકને તમામ
જરૂરી ઔર્પચારરકતાઓ પ ૂણા કરીને આ બાબત કેમ જરૂરી છે તે સમજાવવી ર્પણ જરૂરી છે .
3. સ્વીકાયાતાનો તબક્કો
a) પ્રથમ ર્પ્રર્મયમ રસીર્દ(FPR)
કં ર્પની દ્વારા વીમાર્દારને એફર્પીઆર જારી કરાય તે સર્ુ નર્િત કરવાની જવાબર્દારી એજન્ટટની છે .
ુ ૂર્ત થાય છે કે તેના રહતો એજન્ટટ
આ બાબતમાં યોગ્ય કાયાવાહીથી ગ્રાહકને એ બાબતની અનભ
અને કં ર્પનીના સરુ ક્ષિત હાથોમાં છે .
b) ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજની રડક્ષલવરી
ર્પોક્ષલસીની રડક્ષલવરી એ એજન્ટટ ર્પાસે ગ્રાહકનો સંર્પકા કરવાની વધ ુ એક તક છે . કં ર્પનીના
ુ ર્ત આર્પે તો ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ રૂબરૂમાં આર્પવો જોઈએ, જે માટે તેને પ્રાપ્ત
ર્નયમો અનમ
કરીને ર્દસ્તાવેજ સીધેસીધો ગ્રાહકને આર્પવો જોઈએ.
ર્પોક્ષલસી સીધેસીધી અથવા ટર્પાલથી મોકલાય, તો ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ મોકલાયાની જાણ થયા
ુ ાકાત લઈને તેને
બાર્દ એજન્ટટે ગ્રાહકનો સંર્પકા કરવો જોઈએ. આ એક તક છે ગ્રાહકની મલ
મળે લા ર્દસ્તાવેજ ર્વષેની કોઈ ર્પણ મઝ
ં ૂ વણ દૂ ર કરવાની. આ પ્રસંગે ર્પોક્ષલસીની જોગવાઈઓ
તેમજ ર્પોક્ષલસીના અર્ધકારો અને ગ્રાહકને મળતા ર્વશેષ લાભોની ર્પણ તેને જાણ કરાવી
ુ ી લંબાવવાની ઉત્સકુ તા ર્દશાા વે
જોઈએ. આ બાબત સેવાના સ્તરને વેચાણ ર્પછીના તબક્કા સધ
છે .
આ બેઠક ગ્રાહકને સેવા પ ૂરી ર્પાડીને તમામ સહાય ર્પાઠવવાની એજન્ટટની ઉત્સકુ તા પ્રર્તબદ્
કરવાની એક તક ર્પણ આર્પે છે .
ત્યારર્પછીન ંુ તારકિક ર્પગલ ંુ અન્ટય વ્યસ્ક્તઓના નામ-સરનામા મેળવવાનો છે જેમને ગ્રાહક
ઓળખે છે અને જેઓ કર્દાચ એજન્ટટની સેવાનો લાભ મેળવી શકે છે . જો ગ્રાહક ર્પોતે આ લોકોનો
એજન્ટટને સંર્પકા કરાવી આર્પે તો તેનો મતલબ વેર્પારમાં સારી પ્રગર્ત કહેવાય.
c) ર્પ્રર્મયમની ચ ૂકવણી
એજન્ટટે સતત ગ્રાહકના સંર્પકા માં રહીને તેમને એ યાર્દ અર્પાવતા રહેવાન ંુ છે કે ર્પોક્ષલસીન ંુ
ર્પ્રર્મયમ ચ ૂકવવાનું થય ંુ છે જેથી ર્પોક્ષલસી લેપ્સ ન થઈ જાય.
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ગ્રાહક સાથે સમયાંતરે સંર્પકા રહેવાથી આ સંબધ
ં મજબ ૂત બને છે , જે માટે તેમને કોઈ તહેવાર
ુ ેચ્છા ર્પણ ર્પાઠવી શકાય છે . આ પ્રકારે જ જયારે કોઈ દુેઃખર્દ ઘટના
કે ર્પારરવારરક પ્રસંગે શભ
બને ત્યારે ર્પણ તેમને પ ૂરતી સહાય કરવાથી જરૂરતના સમયે માણસ ઉર્પલબ્ધ હોવાની
ુ ૂર્ત કરાવી શકાય છે .
અનભ
4. ર્દાવાન ંુ સમાધાન
ર્દાવાના સમાધાન સમયે એજન્ટટની સૌથી અગત્યની ભ ૂર્મકા રહે છે . તેન ંુ કામ એ સર્ુ નર્િત કરવાન ંુ
છે કે ર્દાવાની ર્વગતો ર્વષે ગ્રાહકને તાત્કાક્ષલક જાણ કરાય અને કોઈ ર્પણ ર્દાવા પ ૂછર્પરછ જરૂરી
હોય તો તેમાં ઝડર્પી કાયાવાહી હાથ ધરાય.
5. અન્ટય સેવાઓ
ર્પોતાના ર્પોક્ષલસીધારકો સાથે ર્નયર્મત સંર્પકા માં રહીને એજન્ટટ ડુન્સપ્લકેટ ર્પોક્ષલસી, ર્પોક્ષલસી લોનની
ચ ૂકવણી, નોર્મનેશનમાં ફેરફાર, એસાઈન્ટમેન્ટટ તથા લેપ્સ થયેલી ર્પોક્ષલસીને ફરી સજીવન કરવા
જેવી જેવાઓ ગ્રાહકને પ ૂરી ર્પાડી શકે છે .
6. કરાર ર્નવારણ
ગ્રાહકને કોઈ ફરરયાર્દ હોય ત્યારે તેને સૌથી વધ ુ પ્રાથર્મકતા આર્પવી જોઈએ. યાર્દ રાખો કે,
ુ ારામાં ર્વલંબથી
ફરરયાર્દના સંજોગોમાં સેવા આર્પવામાં ર્નષ્ફળતાથી (તેમાં વીમાર્દારના રે કડા માં સધ
ુ ીનો સમાવેશ થાય છે ) ગ્રાહકની તકલીફોમાં
માંડીને ર્દાવાના સમાધાનમાં યોગ્યતાના અભાવ સધ
ઉમેરો જ થવાનો છે .
ગ્રાહક ર્નરાશ થઈને ક્રોધે એટલા માટે ભરાય છે કારણ કે આવી ર્નષ્ફળતા માટે તેમના ર્પોતાના
અથાઘટનો હોય છે . ર્દરે ક વખતે સેવામાં ર્નષ્ફળતાથી ગ્રાહકને બે પ્રકારની લાગણીઓ થાય છે :
ુ વાય છે .
 સૌથી ર્પહેલાં તેમને છે તરાયાની લાગણી અનભ
 બીજી લાગણી તેમનો અહમ્ ઘવાયાની છે – કારણ કે તેમને સાવ નાના માણસ હોવાની
ુ ૂર્ત કરાવાય છે .
અનભ
કોઈ ગ્રાહક સાથેના સંબધ
ં માં ફરરયાર્દ એ અગત્યની “સત્યની િણ” હોય છે , જો કં ર્પની તેને યોગ્ય
ુ ારી શકવાની તેનામાં િમતા છે . માનવીય સ્ર્પશા અહીં અગત્યનો
રીતે લે તો ગ્રાહકની વફાર્દારી સધ
ુ વાય તેમાં રસ હોય છે .
ર્નવડે છે , કારણ કે ગ્રાહકને ર્પોતાન ંુ મ ૂલ્ય હોવાન ંુ અનભ
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તમે કોઈ વ્યાવસાર્યક જીવન વીમા સલાહકાર હશો તો તમે સૌથી ર્પહેલા તો આવી ઘટના બનવા
જ નહીં ર્દો. તમે કં ર્પનીના યોગ્ય અર્ધકારી સાથે આ બાબતે ચચાા કરશો. યાર્દ રાખો, કં ર્પનીમાં
ગ્રાહકની સમસ્યાઓ ર્વષેની તમારા જેટલી જવાબર્દારી બીજા કોઈની નથી.
ફરરયાર્દો/ તકરારો આર્પણને એ ર્દશાા વવાની તક આર્પે છે કે આર્પણને ગ્રાહકના રહતોની કેટલી
ર્દરકાર છે . તેઓ વાસ્તવમાં એ મજબ ૂત ર્પાયા છે જેની ર્પર જીવન વીમા એજન્ટટની પ્રર્તષ્ઠા અને
વ્યાર્પારની ઈમારત ચણાય છે . ર્દરે ક ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજના અંતે, વીમા કં ર્પનીઓએ તકરાર
સમાધાનની પ્રરક્રયાનો ર્વગતે ઉલ્લેખ કયો હોય છે , જે ગ્રાહકના ધ્યાનમાં લાવવાનો હોય છે .
મોઢેથી પ્રર્સદ્ધદ્ના શબ્ર્દો (સારા/ ખરાબ) વેચામ અને સેવામાં મહત્ત્વની ભ ૂર્મકા ધરાવે છે .યાર્દ રાખો
કે સારી સેવાથી 5 માણસમાં તમારા કામના વખાણ થાય છે , જયારે ખરાબ સેવાથી 20 જણમાં
તમારી ટીકા થાય છે .

તમારી જાતને ચકાસો 2
વીમા કં ર્પની તરફથી સેવામાં ર્નષ્ફળતાના ર્દરે ક પ્રસંગે ગ્રાહકના રર્દમાગમાં, બે પ્રકારની લાગણીઓ
ઉર્દભવે છે . આ લાગણીઓ છે
A. મઝ
ં ૂ વણ અને ર્નરાશા
B. અપ્રામાક્ષણકતા અને પ્રર્તશોધ
ુ ૂર્ત
C. અવગણના અને સહાનભ
D. અયોગ્ય વ્યવહાર અને અહમ્ ઘવાયાની લાગણી
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C. સંર્દેશાવ્યવહાર કૌશલ્ય
1. ગ્રાહક સેવામાં સંર્દેશાવ્યવહાર કૌશલ્ય
કોઈ એજન્ટટ અથવા સેવા કમાચારી માટે કામના સ્થળે અસરકારક કામગીરી માટે આત્મસાત
કરવાલાયક સૌથી અગત્યના કૌશલ્યમાંન ંુ એક છે , હળવાશન ંુ કૌશલ્ય.
આકરા કૌશલ્યથી ર્વર્પરીત કે જે ચોક્કસ પ્રકારની કામ કે પ્રરક્રયા ર્પાર ર્પાડવાની કોઈની િમતા
સાથે સંકળાયેલ ંુ હોય છે – હળવાશન ંુ કૌશલ્ય અન્ટય કામર્દારો અને ગ્રાહકો સાથે કામના સ્થળે અને
બહાર અસરકારક રીતે વાતચીત કરવાની િમતા સાથે સંકળાયેલ ંુ છે .
સંર્દેશાવ્યવહાર કૌશલ્ય આ હળવાશના કૌશલ્યમાં સૌથી અગત્યન ંુ સ્થાન ધરાવે છે .
2. સંર્દેશાવ્યવહાર અને ગ્રાહક સાથે સંબધ
ં ો
ગ્રાહક સેવા એ સંતષ્ુ ઠ અને વફાર્દાર ગ્રાહકોના ર્નમાા ણમાં ચાવીરૂર્પ ર્પરરબળ છે . ર્પરં ત ુ આટલ ંુ પ ૂરતું
નથી. ગ્રાહકો ર્પણ માણસ છે જેની કં ર્પનીને જરૂરી છે મજબ ૂત સંબધ
ં ોના ર્નમાા ણ માટે.
ુ ૂર્ત આ બંને બાબતો આખરે એ ઘડવામાં મર્દર્દરૂર્પ થાય છે કે ગ્રાહક
સેવા અને સંબધ
ં ોની અનભ
કં ર્પનીને કેવી રીતે જુએ છે .
a) ર્વશ્વાસ સંર્પાર્દનના ર્પરરબળો
તંદુરસ્ત સંબધ
ં ોન ંુ ર્નમાા ણ કેમન ંુ થાય? આ બાબતના હાર્દામાં ર્વશ્વાસ છે . આ સમયે અન્ટય તત્ત્વો
ર્પણ છે , જે ર્વશ્વાસને સંર્પારર્દત કરે છે .
ચાલો આર્પણે જોઈએ
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i.

ર્દરે ક સંબધ
ં ની શરૂઆત આકષાણથી થાય છે

ર્પોતાને ર્પસંર્દ કરાય તેવ ંુ ર્દરે કને ગમે છે અને ગ્રાહક સાથે નાતો કેળવવો જ જોઈએ. આકષાણ
એ મોટાભાગે ર્પહેલી છક્ષબન ંુ ર્પરરણામ હોય છે જે ગ્રાહકને ર્પહેલીવાર કં ર્પની કે તેના પ્રર્તર્નર્ધના
સંર્પકા માં આવ્યા બાર્દ થાય છે .આકષાણ કોઈન ંુ રર્દલ ખોલવાની ર્પહેલી ચાવી છે . આકષાણ ર્વના,
સંબધ
ં અશક્ય છે . કોઈ એવા વેચનારા ર્વષે ર્વચારો, જેનામાં આકષાણ નથી. શ ંુ તમને લાગે છે
કે તે વેચાણની કારરકર્દીમાં પ્રગર્ત સાધી શકશે?
ii. સંબધ
ં ન ંુ બીજુ ં તત્ત્વ છે કોઈની ઉર્પસ્સ્થર્ત- જયારે તેની જરૂર હોય:
આન ંુ શ્રેષ્ઠ ઉર્દાહરણ લગ્ન છે . ર્પત્નીને જરૂર હોય ત્યારે શ ંુ ર્પર્ત માટે હાજર રહેવ ંુ જરૂરી નથી?આ
પ્રકારે જ ગ્રાહક સાથે સંબધ
ં માં મદ્દુ ો એટલો જ છે કે તેને જરૂર હોય ત્યારે કં ર્પની કે તેના
પ્રર્તર્નર્ધ હાજર રહે. શ ંુ તે સંપ ૂણાર્પણે હાજર રહીને ગ્રાહકની જરૂરરયાતોને સાંભળે છે ?
iii. સંર્દેશાવ્યવહાર
એવા ર્પણ પ્રસંગો હોઈ શકે છે જયારે કોઈ સંપ ૂણા હાજર નથી હોતા અને કોઈના ગ્રાહકની સંપ ૂણા
અર્પેિાઓને ન્ટયાય નથી આર્પી શકતા. કોઈ ગ્રાહક સાથે વાત કરીને, તેને ખાતરી અને સંપ ૂણા
ુ ૂર્ત કરાવીને મજબ ૂત નાતો જાળવી શકે છે .
સાંત્વના આર્પીને ર્પોતાની જવાબર્દે રહતાની અનભ
આ બધાથી ર્પર – કોઈ જેવી છક્ષબ સજ ે છે અથવા જે રીતે તે હાજર રહીને સાંભળે છે અથવા
એકબીજાને સંર્દેશા ર્પાઠવે છે – તે જ ર્પરરમાણ છે સંર્દેશાવ્યવહારના અને ર્શસ્ત તથા કૌશલ્ય માગે
છે . જે રીતે સંર્દેશાવ્યવહાર કરાય છે તેનાથી જ કોઈના ર્વચારોન ંુ પ્રર્તક્ષબિંબ જોવા મળે છે .
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આજે કં ર્પનીઓ ગ્રાહક સેવા સંચાલન ર્પર ખ ૂબ ભાર મ ૂકે છે કારણ કે કોઈ ગ્રાહકને જાળવવાનો ખચા
ુ નામાં ઘણો ઓછો હોય છે . ગ્રાહક સંબધ
નવા ગ્રાહકને પ્રાપ્ત કરવાની તલ
ં ો ર્વશ્વભરમાં ઘણા ક્ષબિંદુઓ
સાથે સંકળાયેલો છે , ર્દા.ત. ગ્રાહકની વીમા જરૂરરયાતોને સમજતી વેળાએ, ર્પોક્ષલસી કવચ
સમજાવતા, ફોમાન ંુ સંચાલન વગે રે કામ ર્પાર ર્પાડવાના રહે છે . આમ, એજન્ટટ માટે આ તમામ મદ્દુ ે
સંબધ
ં ો મજબ ૂત કરવાની એવી ઘણી તકો છે .
3. સંર્દેશાવ્યવહારની પ્રરક્રયા
તમામ સંર્દેશાવ્યવહારમાં કોઈ પ્રેષકની જરૂર રહે છે જે સંર્દેશો ર્પાઠવે, અને એક મેળવનાર જે સંર્દેશો
મેળવે. સંર્દેશો મેળવનાર તેનો ભાવાથા સમજે ત્યારે જ આ પ્રરક્રયા પ ૂણા થાય છે .
સંર્દેશાવ્યવહાર ઘણા સ્વરૂર્પમાં થઈ શકે છે :
 મૌક્ષખક,
 લેક્ષખત
 ક્ષબન-મૌક્ષખક અને
 શારીરરક ભાષાના ઉર્પયોગથી
તે હોઈ શકે મોઢે મોઢ, ફોન ર્પર, અથવા મેલથી કે ઈન્ટટરનેટ ર્પર. તે ઔર્પચારરક કે ક્ષબનઔર્પચારરક
હોઈ શકે. સંર્દેશાન ંુ સ્વરૂર્પ કે ર્વગતો કે માધ્યમનો ઉર્પયોગ ગમે તે હોય, જરૂરી એટલ ંુ જ છે કે
સંર્દેશો જેને મળે તે તેનો અથા સમજી શકે.
ક્યારે અને કેવી રીતે સંર્દેશો મોકલવો તે કોઈ ર્પણ વેર્પારી માટે અગત્યન ંુ છે .
4. ક્ષબન-મૌક્ષખક સંર્દેશાવ્યવહાર
ુ ર્વષયો ર્પર જેને એજન્ટટે સમજવા જરૂરી છે .
ચાલો હવે જોઈએ અમક
a) એક પ્રબળ પ્રથમ છક્ષબ ઉર્પસાવવી
આર્પણે અગાઉ જોઈ ચ ૂક્યા છીએ કે આકષાણ એ સંબધ
ં નો પ્રથમ ર્પાયો છે . તમને એવા ગ્રાહક
ુ ાકાતમાં
ર્પાસેથી કર્દી ધંધો ન મળે જેને તમે આકર્ષિત નથી કરી શકતા. વાસ્તવમાં ર્પહેલી મલ
ઘણા લોકો ફક્ત એક નજર મારી લે છે અને તમારા ર્વષે માન્ટયતા કેળવી લે છે . તેમનો તમારા
માટેનો અક્ષભપ્રાય તમારા ર્દે ખાવ, તમારી શારીરરક ભાષા, તમારા ર્શષ્ટાચાર અને તમારા
ર્દે ખાવ-ર્પહેરવેશ આધારરત હોય છે . યાર્દ રાખો કે, ર્પહેલી છક્ષબ જ કાયમી હોય છે . આ માટે
ુ ઉર્પયોગી રટપ્સ આ મજ
ુ બ છે :
અમક
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i.

હંમેશા સમયસર રહો.થોડીક ર્મર્નટ વહેલા ર્પહોંચો, જેથી તમામ પ્રકારના ર્વલંબની
શક્યતાને ખાળી શકાય

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


શ ંુ તમારો ર્દે ખાવ તમને યોગ્ય પ્રથમ છક્ષબ ઉર્પસાવવામાં મર્દર્દરૂર્પ છે ?



ુ ાકાત માટે યોગ્ય ર્પહેરવેશ ધારણ કયો છે ?
શ ંુ તમે મલ



શ ંુ તમે ચસ્ુ ત-સ્ફૂર્તિલા ર્દે ખાવ છો – સારી રીતે વાળ કર્પાવ્યા છે અને ર્દાઠી કરી છે ,
સારો અને સ્વચ્છ ર્દે ખાવ ઉર્પરાંત મરહલા એજન્ટટ માટે હળવો મેકઅર્પ જરૂરી છે .

iii. એક ઉષ્માપ ૂણા, આત્મર્વશ્વાસથી ભરપ ૂર સ્સ્મત તમને અને તમારા શ્રોતાવગા ને તાત્કાક્ષલક
અનકુ ળ
ૂ વાતાવરણ પ્રર્દાન કરે છે
iv. મોકળાશ, આત્મર્વશ્વાસ, હકારાત્મકતા ર્દશાા વો


શ ંુ તમારા શારીરરક હાવભાવ આત્મર્વશ્વાસની લાગણી ર્દશાા વે છે ?



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



ુ બ ન રહે તો ર્પણ હકારાત્મક
શ ંુ તમે કોઈ તમારી ટીકા કરે અથવા મીરટિંગ ધાયાા મજ
અક્ષભગમ ર્દાખવો છો?

b)

ુ ન ર્દે ખાવા માટે સૌથી મહત્ત્વની બાબત અન્ટય લોકોમાં
અન્ટય વ્યસ્ક્તમાં રસ ર્દાખવો–જેન્ટયઈ
રસ ર્દાખવવાની છે .
 શ ંુ તમે ગ્રાહકને વ્યસ્ક્ત તરીકે ઓળખવા થોડોક સમય ફાળવો છો?
 શ ંુ તમે ગ્રાહકની વાતો ર્પરત્વે કાળજી અને ધ્યાન આર્પો છો?
 શ ંુ તમે તમારા ગ્રાહકો માટે હંમેશા હાજર અને ઉર્પલબ્ધ રહો છો અથવા શ ંુ તમારો
ુ ી વચ્ચે જ સતત વ્યસ્ત રહે છે ?
મોબાઈલ ફોન તમારા ઈન્ટટરવ્યન

c) શારીરરક હાવભાવ
શારીરરક હાવભાવ તમારી રહલચાલ, ઈશારા, ચહેરાની અક્ષભવ્યસ્ક્ત આધારરત હોય છે . તમે જે
રીતે ચાલો છો, વાત કરો છો, બેસો છો અને ઊભા રહો છો તે બધ ંુ તમારી અંર્દર શ ંુ ચાલે છે
તેના ર્વષે કાંઈક કહે છે . એવ ંુ કહેવાય છે કે જે ર્પણ કહેવાય છે તેન ંુ બહુ ઓછં લોકો સાંભળતા
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હોય છે . આર્પણે જે નથી કહેતા તે જ ઘણ ંુ મોટેથી બોલાય છે . આ સંજોગોમાં ર્દરે કે ર્પોતાના
શારીરરક હાવભાવ ર્વષે સાવધ રહેવ ંુ જોઈએ.
i.

આત્મર્વશ્વાસ

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


ર્દે ખાવ – હંમેશા ટટ્ટાર અને ખભા ર્પાછળ રાખી ઊભા રહો



મજબ ૂત આંખનો સંર્પકા – હંમેશા “હસતા” ચહેરે



ઉદ્દે શપ ૂણા અને ઈરાર્દાપ ૂણા ટકોર

ii. ર્વશ્વાસ
મોટાભાગે , વેચનારાના શબ્ર્દો બહેરા કાને અથડાય છે કારણ કે તેના શ્રોતાઓને તેની ર્પર
ર્વશ્વાસ નથી હોતો, તેના શારીરરક હાવભાવ કોઈ ખાતરી નથી આર્પતા કે તે ર્પોતાના શબ્ર્દો
ુ ચોક્કસ સંકેતો ર્પરત્વે સજાગ રહેવ ંુ જરૂરી છે જે કોઈ અપ્રામાક્ષણક હોય
પ્રત્યે ગંભીર છે . અમક
અથવા ર્વશ્વાસર્પાત્ર તો તે કહી જાય છે અને આવામાં નીચેની બાબતો અંગે સજાગ રહો:


આંખોથી સામાન્ટય અથવા ક્ષબલકુ લ સંર્પકા નહીં, અથવા આંખની ઝડર્પી રહલચાલ



બોલતી વેળાએ હાથ અથવા આંગળીઓ કોઈના મોઢા આગળ રહે



કોઈન ંુ શરીર બીજાથી ભૌર્તક રીતે અવળી રર્દશામાં હોય



કોઈને શ્વાસ ચઢી જવો



ત્વચાનો રં ગ બર્દલાઈ જવો, ચહેરો અથવા ગરર્દન લાલ થવી



રૂર્ધરાક્ષભસરણ વધી જવ ંુ



ગળામાં ક્ષખચક્ષખચ, કફવા ગળફામાં ફેરફારથી અવાજ બર્દલાવો



વક્તવ્ય – ધીમો અને સ્ર્પષ્ટ હોય જેમાં અવાજન ંુ સ્તર સાધારણ રહે

ુ શારીરરક હાવભાવ કે જે રિાત્મકતા અને ક્ષબન-આર્દરભાવ ર્દશાા વે તેમાં સામેલ છે ેઃ
અમક
ૂ ા અને કોઈના શરીરની નજીક હોય
 હાથ/ ર્પંજાના અક્ષભવાર્દનો ટં ક
ુ મ હાવભાવ
 ચહેરાના લઘત
 શરીર ભૌર્તક રીતે કોઈનાથી અવળી રર્દશામાં રાખવ ંુ
 હાથ શરીરની આગળ વાળી ર્દે વાયા હોય
ુ મ સંર્પકા , અથવા ક્ષબલકુ લ ન હોય
 આંખોનો લઘત
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જો તમારા ગ્રાહક આમાંન ંુ કશ ંુ ર્પણ ર્દશાા વે તો તમારે તમારી જાત ર્પર એક નજર નાંખી લેવી અને
ગ્રાહકના રર્દમાગમાં શ ંુ ચાલે તેને સમજવા વધ ુ ધ્યાન આર્પવ ંુ જોઈએ.
5. સાંભળવાન ંુ કૌશલ્ય
સંર્દેશાવ્યવહાર કૌશલ્યન ંુ ત્રીજુ ં ર્પાસ ંુ છે સાંભળવાન ંુ કૌશલ્ય ર્વકસાવવ.ંુ આ બાબત એક જાણીતા
ર્સદ્ાંતમાંથી આવે છે – ‘કોઈ આર્પણને સમજે તે ર્પહેલાં આર્પણે સમજવ’ંુ . તમે કેટલા સારા શ્રોતા
બની શકો છો તે બાબત તમારી કામની અસરકારકતા ર્પર મોટી અસર કરે છે , અને બીજા સાથે
ુ વિા ઉર્પર ર્પણ. અમક
ુ સાંભળવાની રટપ્સ ર્વષે જાણીએ.
તમારા સંબધ
ં ની ગણ
a) સરક્રય રીતે સાંભળવ:ંુ આર્પણે કોઈના શબ્ર્દો સાંભળવા સભાનર્પણે પ્રયાસો કરવા અને તેમના
સંર્દેશાનો હાર્દા ર્પણ સમજવો.
ુ તત્ત્વો ર્વષે જાણીએ, તે છે :
ચાલો, સરક્રય સાંભળવાના અમક
i.

ધ્યાન આર્પવ ંુ

આર્પણે ર્દરે ક વક્તા ર્પર અંગતર્પણે ધ્યાન આર્પીને તેનો સંર્દેશો સમજવો. નોંધ લેશો કે, ક્ષબનુ ર્પરરબળો આ મજ
ુ બ છે :
શાક્બ્ર્દક સંર્દેશો ર્પણ મોટેથી “બોલે” છે . અમક
 વક્તા ર્પર સીધેસીધી નજર રાખો
 ર્વચક્ષલત કરનારા ર્વચારો ત્યજો
 બળવો કે પ્રર્તઘાતની માનર્સક તૈયારી ન કરો!
 તમામ બાહ્ય ર્વચક્ષલત કરનારી બાબતોને ટાળો (ર્દા.ત. તમારા મોબાઈલને સાઈલેન્ટટ
મોડમાં રાખો)
 વક્તાના શારીરરક હાવભાવને “સાંભળો”
ii. તમે સાંભળો છો તેવ ંુ ર્દશાા વો
શારીરરક હાવભાવનો ઉર્પયોગ અહીં અગત્યની ભ ૂર્મકા ભજવે છે . ઉર્દાહરણ સ્વરૂર્પે તમે કરી
શકો:
ુ ોર્દન અને સ્સ્મત આર્પી શકો
 પ્રાસંક્ષગક અનમ
 એવો ર્દે ખાવ રાખો કે જે મક્ુ ત હોય અને બીજાને મક્ુ ત રીતે બોલવા ર્દે
ૂ ી ટકોરથી વક્તાને બોલવા પ્રેરો
 હા અને ના અથવા હમ્ જેવી ટં ક
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iii. અક્ષભપ્રાય આર્પો
આર્પણે જે સાંભળીએ છીએ તેમાંન ંુ મોટાભાગન ંુ આર્પણે ગાળી ર્દઈએ છીએ, જેમ કે ધારણા,
અંર્દાજા, માન્ટયતા જે આર્પણી હોય છે તેનાથી. શ્રોતા તરીકે આર્પણે આ બાબતોથી ર્પરરક્ષચત
રહીને જે કહેવાત ંુ હોય તેને સમજવા પ્રયાસ કરવો જોઈએ.
 આ માટે તમારે સંર્દેશા ર્પર ર્વચાર કરીને સ્ર્પષ્ટતા માટે સવાલ કરવા જોઈએ
 બીજો મહત્ત્વનો રસ્તો છે વક્તાના શબ્ર્દો ર્વષે અક્ષભપ્રાય આર્પીને
 ત્રીજો ર્પણ એક રસ્તો છે સમયાંતરે વક્તાને અટકાવીને તેમણે જે ર્પણ કહ્ ં ુ તેનો સારાંશ
કાઢવાનો અને તેમને તે બાબત જણાવવાનો

દૃષ્ટાંત
ુ
સ્ર્પષ્ટતા કરવા જણાવવ:ંુ હું જે સાંભળં છં, તેના આધારે મારી ધારણા સાચી છે , અમારી અમક
બચત યોજના પ્રત્યે તમને કોઈ સવાલ છે , શ ંુ તમે વધ ુ સચોટ રહી શકો?
વક્તાના ચોક્કસ શબ્ર્દોના રૂરઢપ્રયોગો:એટલે તમે એમ કહો છો કે ‘અમારો બચત પ્લાન લાભ
નથી આર્પતો જેથી અમે કોઈને આકષી શકીએ – ’શ ંુ હું તમને યોગ્ય રીતે સમજયો છં?
iv. જજમેન્ટટલ ન બનવ ંુ
સરક્રય શ્રોતા બનવામાં સૌથી મોટું નડતર છે જજમેન્ટટલ બનીને વક્તા ર્પરત્વે પ ૂવાગ્રહ રાખી
લેવો. આના ર્પરરણામે શ્રોતા એ સાંભળે તો છે જે વક્તા બોલે છે ર્પરં ત ુ સમજે છે એટલ ંુ જ જે
તેમની પ ૂવાગ્રહયક્ુ ત માન્ટયતા તેમને સમજવા ર્દે છે .
આવા જજમેન્ટટલ અક્ષભગમથી અર્નચ્છાએ શ્રોતા બનવ ંુ ર્પડે છે જેનાથી વક્તા તો બોલતા રહે
છે , ર્પરં ત ુ તેને સમયની બરબાર્દી ગણે છે . તેનાથી વક્તાને ખલેલ ર્પણ ર્પડે છે અને વળતી
ર્દલીલોથી વક્તા ર્પર પ્રર્તઘાત થાય છે , અને તે ર્પણ તે ર્પોતાની વાતને સમજાવી શકે તે
ર્પહેલાં.
આનાથી તો વક્તા ક્ષખન્ન થશે અને સંર્દેશાને પ ૂણા રીતે સમજી ર્પણ શકાતો નથી. સરક્રય
શ્રોતાર્પણા માટે જરૂરી છે :
 પ્રશ્નો કરતા ર્પહેલા વક્તાને ર્દરે ક મદ્દુ ે વાત પ ૂરી કરવા ર્દે વી
 કોઈ વળતી ર્દલીલો દ્વારા વક્તાને રોકવા નહીં
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ુ ર
v. યોગ્ય રીતે પ્રત્યિ
સરક્રય શ્રોતાર્પણ ંુ માત્ર સાંભળવામાં જ નથી. સંર્દેશાવ્યવહાર ત્યારે જ પ ૂણા થઈ શકે જયારે શ્રોતા
કોઈ શબ્ર્દ કે ઈશારા દ્વારા વાતને પ ૂણા કરે .
ુ વે તે માટે ચોક્કસ ર્નયમો છે , જેમાં સામેલ છે :
વક્તા ર્નરાશ ન થાય અને આર્દરભાવ અનભ
ુ રમાં સ્ર્પષ્ટ, મોકળા અને પ્રામાક્ષણક રહો
 તમારા પ્રત્યિ
 ર્દરે કના અક્ષભપ્રાયને આર્દર આર્પો
 બીજાની સાથે ર્પણ તમારી જાત સાથે કરતા હોવ તેવો વ્યવહાર કરો
vi. સમજણપ ૂવાક સાંભળવ ંુ
સમજણપ ૂવાક સાંભળવ ંુ એટલે તમારી જાતને બીજાની જગ્યાએ મ ૂકીને તેમની લાગણીઓને
સમજવી.
સમજણપ ૂવાક સાંભળવ ંુ એ તમામ મહાન ગ્રાહક સેવાન ંુ મહત્ત્વન ંુ ર્પાસ ંુ છે . અન્ટય વ્યસ્ક્ત ખ ૂબ
વેર્દના ધરાવનાર ગ્રાહક હોય ત્યારે આ બાબત અર્ત મહત્ત્વની બને છે .
સમજણપ ૂવાક સાંભળવ ંુ એટલે ધીરજથી, પ ૂણા ધ્યાન આર્પીને સાંભળવ,ંુ અને સમજવ ંુ કે
સામેવાળી વ્યસ્ક્ત શ ંુ કહેવા માગે છે , ર્પછી ભલેને તમે સંમત ન હોવ. વક્તાની સ્વીકૃર્ત
ર્દશાા વવી જરૂરી છે , જરૂરી નથી કે તેમાં સંમર્ત હોય. આ માટે “હું સમજુ ં છં” અથવા “હું જાણ ંુ
છં” જેવા રૂરઢપ્રયોગનો ઉર્પયોગ કરી શકાય.

તમારી જાતને ચકાસો 3
નીચેનામાંથી કયા સરક્રય શ્રોતાર્પણાના તત્ત્વો નથી ?
I. સારં ુ ધ્યાન આર્પવ ંુ
II. અત્યંત જજમેન્ટટલ બની જવ ંુ
III. સમજણપ ૂવાક સાંભળવ ંુ
ુ ર આર્પવો
IV. યોગ્ય પ્રત્યિ
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સારાંશ


ગ્રાહક સેવા અને સંબધ
ં ની ભ ૂર્મકા અન્ટય પ્રોડક્ટ કરતા વીમાના િેત્રમાં વધ ુ અગત્યની છે .



ુ વિા ર્પરન ંુ એક જાણીત ંુ મોડેલ છે (નામે “SERVQUAL”) કે જે આર્પણને અમક
ુ
સેવા ગણ
ુ વિાના ર્પાંચ સ ૂચકાંકો ર્પર ભાર મ ૂકે છે :
બાબતો સમજાવશે. તે સેવા ગણ
 આધારભ ૂતતા,
ુ રતા
 પ્રત્યિ
 ખાતરી
 સમજણ અને
 ર્દે ખીત ંુ



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



ગ્રાહકન ંુ આજીવન મ ૂલ્ય આર્થિક લાભોના સરવાળા ર્પરથી ર્નકળી શકે કે જે ગ્રાહક સાથે લાંબા
ુ ી મજબ ૂત સંબધ
સમય સધ
ં ના ર્નમાા ણ આધારરત હોય.



વીમા એજન્ટટે અંગત નાણાકીય ર્પરામશાક, એક અન્ટડરરાઈટર, ખાસ ઉર્પાયોના ઘડવૈયા અને
સંબધ
ં ો કેળવનારા હોવ ંુ જરૂરી છે જે ર્દીઘાકાલીન સંબધ
ં ો અને ર્વશ્વાસન ંુ ર્નમાા ણ કરવા કરટબદ્
હોય.



ર્દાવાના સમાધાનમાં એજન્ટટની સૌથી મહત્ત્વની ભ ૂર્મકા છે . વીમાર્દારને ર્દાવાની ર્વગતો
તાત્કાક્ષલક જણાવવા એ તેની ફરજ છે અને જરૂરી હોય તેવી કોઈ ર્પણ ર્દાવાલિી તર્પાસને
ઝડર્પથી પ ૂણા કરાવવી જોઈએ.



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



ર્વશ્વાસ સંર્પારર્દત કરનારા તત્ત્વો છે ેઃ
 આકષાણ
 ઉર્પસ્સ્થત રહેવ ંુ
 સંર્દેશાવ્યવહાર



સંર્દેશાવ્યવહાર ર્પણ ઘણા સ્વરૂર્પના હોય છે :
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 મૌક્ષખક,
 લેક્ષખત
 ક્ષબન-મૌક્ષખક અને,
 શારીરરક હાવભાવનો ઉર્પયોગ કરીને


એજન્ટટ ગ્રાહક સમિ એક મજબ ૂત પ્રાથર્મક છક્ષબ ઉર્પસાવી શકે છે આટલ ંુ કરીને:
 હંમેશા સમયસર હાજર રહીને
ુ કરીને
 ર્પોતાની જાતને યોગ્ય રીતે પ્રસ્તત
 હંમેશા ઉષ્માપ ૂણા, આત્મર્વશ્વાસસભર અને ર્વજેતા સ્સ્મત રે લાવીને
 મોકળા, આત્મર્વશ્વાસપ ૂણા અને હકારાત્મક રહો
 અન્ટય વ્યસ્ક્તમાં વાસ્તર્વક રસ ર્દશાા વો



સરક્રયર્પણે સાંભળવામાં સામેલ છે :
 ધ્યાન આર્પવ,ંુ
 તમે સાંભળો છો તેવ ંુ ર્દશાા વવ ંુ
 અક્ષભપ્રાય આર્પવા
 જજમેન્ટટલ બની ન જવ ંુ
ુ ર આર્પવા
 યોગ્ય રીતે પ્રત્યિ

ચાવીરૂર્પ શરતો
1. ગ્રાહક સેવા
ુ વિા
2. સેવાની ગણ
3. સવાક્યઅ
ુ લ
4. ગ્રાહક જીવનર્પયુંત મ ૂલ્ય
5. હળવા કૌશલ્ય
6. સંર્દેશાવ્યવહાર
7. શારીરરક હાવભાવ
8. સરક્રયરીતે સાંભળવ ંુ
9. સમજણપ ૂવાકસાંભળવ ંુ
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તમારી જાતની ચકાસણીના જવાબો
જવાબ 1
સાચો ર્વકલ્ર્પ છે III.
ગ્રાહક સાથે લાંબાગાળાના સંબધ
ં ોના ર્નમાા ણ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલા આર્થિક લાભોનો સરવાળો કહેવાય
છે ગ્રાહક જીવનર્પયુંત મ ૂલ્ય.
જવાબ 2
સાચો ર્વકલ્ર્પ છે IV.
ગ્રાહકના રર્દમાગમાં, બે પ્રકારની લાગણીઓ અને સંલગ્ન સંવેર્દનાઓ હોય છે જે ઉર્દભવે છે વીમા
કં ર્પની દ્વારા ર્દર વખતે સેવામાં સજાાતી ખામીથી. આ લાગણીઓ છે ેઃ ર્પોતાની સાથે અયોગ્ય થવાની
અને અહમ્ ઘવાવાની
જવાબ 3
સાચો ર્વકલ્ર્પ છે II.
ત્યંત જજમેન્ટટલ થઈ જવ ંુ એ સરક્રય શ્રોતાર્પણાન ંુ એક તત્ત્વ નથી.

સ્વ-ચકાસણીના પ્રશ્નો
પ્રશ્ન 1
____________ એ દૃશ્યમાન સાધન નથી.
I. મકાન
II. વીમો
III. મોબાઈલ ર્પોન
IV. જીન્ટસની જોડી
પ્રશ્ન 2
ુ વિાન ંુ એક સ ૂચકાંક નથી.
____________ એ સેવા ગણ
I. ચતરુ ાઈ
II. આધારભ ૂતતા
III. સમજણ
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ુ રવાર્દ
IV. પ્રત્યિ
પ્રશ્ન 3
ગ્રાહક સાથે સંબધ
ં માં ર્પહેલી છક્ષબ રચાય છે :
I. આત્મર્વશ્વાસ દ્વારા
II. સમયસર ર્પહોંચીને
III. રસ ર્દાખવીને
IV. સમયસર ર્પહોંચીને, રસ ર્દાખવીને અને આત્મર્વશ્વાસ ર્દશાા વીને
પ્રશ્ન 4
યોગ્ય ર્નવેર્દન ર્પસંર્દ કરો:
I. નૈર્તક વતાણક
ં ૂ વીમાન ંુ વેચાણ કરતી વેળાએ ર્દાખવવી અશક્ય છે
II. નૈર્તકતાપ ૂમા વતાન વીમા એજન્ટટો માટે જરૂરી નથી
III. એજન્ટટ અને વીમાર્દાર વચ્ચે ર્વશ્વાસ કેળવવામાં નૈર્તકતાપ ૂણા વતાન મર્દર્દરૂર્પ થાય છે
IV. નૈર્તકતાપ ૂણા મ ૂલ્યની ફક્ત ઉચ્ચ મેનેજમેન્ટટ ર્પાસેથી જ અર્પેિા રખાય છે
પ્રશ્ન 5
સરક્રય શ્રોતાર્પણામાં સામેલ છે :
I. વક્તા ર્પરત્વે ધ્યાન આર્પવ ંુ
ુ ોર્દન અને સ્સ્મત રે લાવવ ંુ
II. પ્રાસંક્ષગક અનમ
III. અક્ષભપ્રાય આર્પવા
ુ ોર્દન અને સ્સ્મત રે લાવવ ંુ અને અક્ષભપ્રાય આર્પવા
IV. વક્તા ર્પરત્વે ધ્યાન આર્પવ,ંુ પ્રાસંક્ષગક અનમ
પ્રશ્ન 6
ુ ાર આધારભ ૂત રીતે અને સચોટતાથી સેવા પ ૂરી
_________ એટલે અર્પાયેલા વચન અનસ
ર્પાડવાની િમતા.
I. આધારભ ૂતતા
ુ રવાર્દ
II. પ્રત્યિ
III. ખાતરી
IV. સમજણ
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પ્રશ્ન 7
___________ એ સંકળાયેલી છે અન્ટય કામર્દારો અને ગ્રાહકો સાથે અસરકારક રીતે વાતચીત
કરવાની િમતા સાથે, કામના સ્થળની અંર્દર અને બહાર.
I. આકરં ુ કૌશલ્ય
II. હળવ ંુ કૌશલ્ય
III. વાટાઘાટોન ંુ કૌશલ્ય
IV. પ્રશ્ન કરવાન ંુ કૌશલ્ય
પ્રશ્ન 8
નીચેનામાંથી કયા તત્ત્વો ર્વશ્વાસને પ્રાયોજજત કરે છે ?
I. સંર્દેશાવ્યવહાર, હકારાત્મકતા અને ઉર્પસ્સ્થત રહેવ ંુ
II. મ ૃદુતા, દૃઢીકરણ અને સંર્દેશાવ્યવહાર
III. આકષાણ, સંર્દેશાવ્યવહાર અને ઉર્પસ્સ્થત રહેવ ંુ
IV. દૃઢીકરણ, હકારાત્મકતા અને આકષાણ
પ્રશ્ન 9
નીચે આર્પેલી રટપ્સમાંથી કયો ભાગ સારી ર્પહેલી છક્ષબને પ્રસ્થાર્ર્પત કરવામાં મર્દર્દરૂર્પ છે ?
I. હંમેશા સમયસર ર્પહોંચવ ંુ
ુ કરવી
II. તમારી જાતને યોગ્ય રીતે પ્રસ્તત
III. મોકળા, આત્મર્વશ્વાસસભર અને હકારાત્મક રહેવ ંુ
IV. ઉર્પરના તમામ
પ્રશ્ન 10
___________ને ર્પરાવર્તિત કરાય છે કાળજીપ ૂવાકના અક્ષભગમ દ્વારા અને ગ્રાહકો સમિ વ્યસ્ક્તગત
ધ્યાન આર્પીને.
I. ખાતરી
II. ધ્યાન આર્પવ ંુ
III. આધારભ ૂતતા
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ુ રતા
IV. પ્રત્યિ

સ્વ-ર્પરીિા પ્રશ્નોના જવાબો
જવાબ 1
સાચો ર્વકલ્ર્પ છે II.
વીમો એ દૃશ્યમાન સાધન નથી.
જવાબ 2
સાચો ર્વકલ્ર્પ છે I.
ુ વિાન ંુ એક સ ૂચકાંક નથી.
ચતરુ ાઈ એ સેવા ગણ
જવાબ 3
સાચો ર્વકલ્ર્પ છે IV.
ગ્રાહક સાથે સંબધ
ં માં ર્પહેલી છક્ષબ રચાય છે સમયસર ર્પહોંચીને, રસ ર્દાખવીને અને આત્મર્વશ્વાસ
ર્દશાા વીને.
જવાબ 4
સાચો ર્વકલ્ર્પ છે III.
એજન્ટટ અને વીમાર્દાર વચ્ચે ર્વશ્વાસ કેળવવામાં નૈર્તકતાપ ૂણા વતાન મર્દર્દરૂર્પ થાય છે
જવાબ 5
સાચો ર્વકલ્ર્પ છે IV.
ુ ોર્દન અને સ્સ્મત
સરક્રય શ્રોતાર્પણામાં સામેલ છે વક્તા ર્પરત્વે ધ્યાન આર્પવ,ંુ પ્રાસંક્ષગક અનમ
રે લાવવ ંુ અને અક્ષભપ્રાય આર્પવા
જવાબ 6
સાચો ર્વકલ્ર્પ છે I.
ુ ાર આધારભ ૂત રીતે અને સચોટતાથી સેવા પ ૂરી
આધારભ ૂતતા એટલે અર્પાયેલા વચન અનસ
ર્પાડવાની િમતા.
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જવાબ 7
સાચો ર્વકલ્ર્પ છે II.
હળવ ંુ કૌશલ્ય એ સંકળાયેલી છે અન્ટય કામર્દારો અને ગ્રાહકો સાથે અસરકારક રીતે વાતચીત
કરવાની િમતા સાથે, કામના સ્થળની અંર્દર અને બહાર.
જવાબ 8
સાચો ર્વકલ્ર્પ છે III.
આકષાણ, સંર્દેશાવ્યવહાર અને ઉર્પસ્સ્થત રહેવ ંુ એ ર્વશ્વાસને પ્રાયોજજત કરનારા તત્ત્વો છે
જવાબ 9
સાચો ર્વકલ્ર્પ છે IV.
ુ ઉર્પયોગી રટપ્સમાં સામેલ છે ેઃ સમયસર ર્પહોંચવ,ંુ
સારી પ્રથમ છક્ષબ પ્રસ્થાર્ર્પત કરવાની અમક
ુ કરવી, મોકળાશ રાખવી, આત્મર્વશ્વાસ અને હકારાત્મકતા
તમારી જાતને યોગ્ય રીતે પ્રસ્તત
ર્દશાા વવી વગે રે.
જવાબ 10
સાચો ર્વકલ્ર્પ છે II.
ધ્યાન આર્પવ ંુ ને ર્પરાવર્તિત કરાય છે કાળજીપ ૂવાકના અક્ષભગમ દ્વારા અને ગ્રાહકો સમિ વ્યસ્ક્તગત
ધ્યાન આર્પીને.
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પ્રકરણ 3
તકરાર ર્નવારણ પ્રણાક્ષલ
પ્રકરણ પ્રસ્તાવના
વીમા ઉદ્યોગ મ ૂળભ ૂત રીતે સેવા ઉદ્યોગ છે , જેના વતામાન સ્વરૂર્પમાં ગ્રાહકોની અર્પેિાઓ સતત
ુ વિા ર્પરત્વે અસંતોષ હંમેશા રહે જ છે . પ્રોડક્ટમાં સતત નવતર
વધતી રહે છે અને સેવાની ગણ
ુ ારો કરતા
સંશોધન કરતા રહેવા તેમજ આધર્ુ નક ટેકનોલોજી દ્વારા ગ્રાહક સેવા મર્દર્દના સ્તરમાં સધ
રહેવા છતાં આ ઉદ્યોગની છક્ષબ ગ્રાહકના અસંતોષને કારણે સતત નબળી રહી છે . આ સ્સ્થર્તને
ધ્યાને રાખીને સરકાર અને ર્નયમનકારે ઘણાં ર્પગલાં લીધા છે .
ઈરડાના ર્નયમનો ટનારાઉન્ટડ ટાઈમ્પસને (ટાટ) ર્નધાા રરત કરે છે ર્વર્વધ સેવાઓ માટે જે વીમા ઉદ્યોગે
ગ્રાહકને આર્પવાની રહે છે . આ ઈરડા (ર્પોલીસીધારકના રહતોના રિણ ર્નયમનો), 2002નો ભાગ છે .
વીમા કં ર્પનીઓએ તકરાર ર્નવારણ માટે અસરકારક મંચ રાખવો જરૂરી છે અને ઈરડાએ તેના માટે
ર્પણ માગા ર્દર્શિકા ઘડી છે .

બોધર્પાઠ
A. તકરાર ર્નવારણ પ્રણાક્ષલ – ગ્રાહક અર્દાલતો, લોકર્પાલ
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A. તકરાર ર્નવારણ પ્રણાક્ષલ- ગ્રાહક અર્દાલતો, લોકર્પાલ
1. એકીકૃત તકરાર સંચાલન પ્રણાક્ષલ(IGMS)
ઈરડાએ એકીકૃત તકરાર સંચાલન પ્રણાક્ષલ(IGMS) લોંચ કરી છે જે વીમા તકરાર ડેટાની કેન્ટરીય
સંગ્રાહક છે અને ઉદ્યોગમાં તકરાર ર્નવારણના ર્નરીિણ માટેન ંુ સાધન છે .
ર્પોલીસીધારકો આ પ્રણાક્ષલમાં જોડાઈને તેમની ર્પોલીસીની ર્વગતો જોઈને ફરરયાર્દ કરી શકે છે .
ફરરયાર્દો સંલગ્ન વીમા કં ર્પનીઓને મોકલી અર્પાય છે .
તકરાર ર્નવારણ પ્રણાક્ષલ
IGMS આ ફરરયાર્દોને ટ્રેક કરીને તેના ર્નવારણમાં સમયને ધ્યાનમાં રાખે છે . ફરરયાર્દોને નીચેની
URLખાતે નોંધાવી શકાય છે :
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
2. ગ્રાહક રિણ ધારો,1986

મહત્ત્વપ ૂણા
આ ધારો ર્પસાર કરાયો હતો “ગ્રાહકના રહતોને સારં ુ રિણ આર્પવા અને ગ્રાહક તકરારોના સમાધાન
ુ ારતો ધારો ગ્રાહક
માટે ગ્રાહક ર્પરરષર્દ તથા અન્ટય સિાવાળાની સ્થાર્પના કરવા”. આ ધારાને સધ
ુ ારા) ધારો, 2002 છે .
રિણ (સધ
ુ વ્યાખ્યા આ મજ
ુ બ છે :
આ ધારાની અંર્દરની અમક

વ્યાખ્યા
“સેવા”નો મતલબ થાય છે કોઈ ર્પણ ર્વવરણની સેવા જેને ઉર્પલબ્ધ કરાવાય છે સંભર્વત
વર્પરાશકારોને અને જેમાં સામેલ છે બેક્ન્ટકિંગ, ફાયનાસ્ન્ટસિંગ, વીમા, ર્પરરવહન, પ્રોસેર્સિંગ, ઈલેક્ક્ટ્રકલ
અથવા અન્ટય ઊજાા, બોડા અથવા લોજજિંગ અથવા બંને, આવાસ ર્નમાા ણ, મનોરં જન, આનંર્દપ્રમોર્દ
અથવા સમાચાર કે અન્ટય મારહતી મેળવવા વગે રે. ર્પરં ત ુ તેમાં ર્વનામ ૂલ્યે કોઈ સેવા પ ૂરી ર્પાડવી કે
ર્પછી અંગત સેવાના કરારનો સમાવેશ નથી થતો.
વીમાનો સમાવેશ સેવા તરીકે કરાયો છે
“ગ્રાહક”મતલબ થાય કોઈ ર્પણ વ્યક્ત કે જે
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 ખરીર્દે છે કોઈ ર્પણ સામાન ર્વચારણા માટે અને તેમાં સામેલ છે આવા સામાનનો કોઈ ર્પણ
ુ ેઃવેચાણ માટે
વર્પરાશકાર. ર્પરં ત ુ તેમાં એ વ્યસ્ક્ત સામેલ નથી જે મેળવે છે આવો સામાન પન
અથવા કોઈ વ્યાર્પારી હેત ુ માટે અથવા
 ભાડે રાખે છે અથવા મેળવે છે કોઈ સેવા ર્વચારણા માટે જેમાં સામેલ છે આવી સેવાઓના
લાભાથી.
ુ વિામાં ખામીને કારણે સજાાતી અસંપ ૂણાતા,
“િર્ત”મતલબ કામગીરીની ર્પદ્ર્ત અને પ્રકાર, ગણ
ુ બ થવી જોઈતી નહોતી અથવા તો કરારના અનસ
ુ રણમાં કોઈ વ્યસ્ક્તએ જેને
ત્રરુ ટ જે કાયર્દા મજ
અર્દા કરવાની હતી અથવા તો કોઈ સેવાના સંર્દભામાં આર્પવાની હતી.
“ફરરયાર્દ”મતલબ કોઈ ર્પણ લેક્ષખતમાં આિેર્પ કરાય ફરરયાર્દી દ્વારા જે છે :
 એક અયોગ્ય વ્યાર્પારી પ્રણાક્ષલ અથવા ર્નયંત્રણાત્મક વ્યાર્પાર પ્રણાક્ષલ જે અર્પનાવાઈ હોય
 તેમના દ્વારા ખરીર્દાયેલા માલમાં એક કરતા વધ ુ ખામી હોય
 ભાડે રખાયેલી સેવામાં કોઈ પ્રકારે ખામી રહી ગઈ હોય
 વસ ૂલાયેલી રકિંમત કાયર્દે સર ર્નધાા રરત કે ર્પેકેજ ર્પર ર્દશાાવેલી રકમ કરતા વધ ુ હોય
 સામાન જે ઉર્પયોગ કરવા ર્પર જીવન માટે હાર્નકારક હોય જેને આવા સામાનની સામગ્રી,
તેના ઉર્પયોગની રીત અથવા અસર ર્વષે મારહતી આર્પવાની કોઈ ર્પણ કાયર્દાની
જોગવાઈના ઉલ્લંઘન દ્વારા જાહેરમાં વેચાણ માટે મ ૂકાયો હોય.
“ગ્રાહક તકરાર”મતલબ એવી તકરાર જેમાં જેની સામે ફરરયાર્દ નોંધાઈ છે તે ફરરયાર્દીએ કરે લા
આિેર્પોને નકારીને તેની સામે તકરાર કરતો હોય.
a) ગ્રાહક તકરાર અને ર્નવારણ એજન્ટસીઓ
“ગ્રાહક તકરાર ર્નવારણ એજન્ટસીઓ” ર્દરે ક જજલ્લા, રાજય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્થાર્ર્પત છે .
i.

જજલ્લા મંચ
 આ મંચ સમિ ફરરયાર્દોને સાંભળવાની સિા છે , જયાં ચીજવસ્ત ુ કે સેવાન ંુ મ ૂલ્ય અને
ુ ી છે .
ર્દાવો કરાયેલા વળતરની રકમ રૂ. 20 લાખ સધ
ુ ાર્દો યોગ્ય ર્સર્વલ કોટા માં મોકલવાની સિા છે .
 જજલ્લા મંચ ર્પાસે ર્પોતાનો આર્દે શ/ચક

ii. રાજય ર્પંચ
 આ ર્નવારણ સિા અસલ, એર્પેલેટ અને ર્નરીિણાત્મક અર્ધકારિેત્ર ધરાવનારી છે .
54

 તે જજલ્લા મંચ ર્પરની અર્પીલને સંભાળે છે .
ુ ી વળતરના ર્દાવાની ફરરયાર્દને સાંભળવા
 તે રૂ. 20 લાખથી વધ ુ અને રૂ. 100 લાખ સધ
માટે અસલ અર્ધકારિેત્ર ધરાવે છે .
 અન્ટય સિાઓ જજલ્લા મંચને સમકિ જ છે .
iii. રાષ્ટ્રીય ર્પંચ
 આ ધારા હેઠળ સ્થાર્ર્પત અંર્તમ સિા છે રાષ્ટ્રીય ર્પંચ.
 તે અસલ, એર્પેલેટ તેમજ ર્નરીિણાત્મક અર્ધકારિેત્ર ધરાવે છે .
ુ ાવણી કરે છે અને તેન ંુ અસલ અર્ધકારિેત્ર રૂ. 100
 તે રાજય ર્પંચના આર્દે શ સામે સન
લાખથી વધ ુ રકમના ર્દાવાઓન ંુ સમાધાન કરવાન ંુ છે .
 તે રાજય ર્પંચથી ઉર્પરવટન ંુ ર્નરીિણાત્મક અર્ધકારિેત્ર ધરાવે છે .
આ તમામ ત્રણેય એજન્ટસીઓ ર્સર્વલ કોટા ની સિાઓ ધરાવે છે .
ડાયેગ્રામ 2:તકરાર ર્નવારણ માટે ચેનલ

b) ફરરયાર્દ ર્દાખલ કરવા માટેની પ્રરક્રયા
ઉર્પરોક્ત ત્રણેય ર્નવારણ એજન્ટસીમાં ફરરયાર્દ ર્દાખલ કરવાની પ્રરક્રયા અત્યંત સરળ છે .
ફરરયાર્દ ર્દાખલ કરવા કે ર્પછી રાજય ર્પંચ અથવા રાષ્ટ્રીય ર્પંચ સમિ અર્પીલ કરવાની કોઈ ફી
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નથી. ફરરયાર્દી ર્પોતાની જાતે કે કોઈ અર્ધકૃત એજન્ટટ દ્વારા ફરરયાર્દ કરાવી શકે છે . તે રૂબરૂમાં
કે ટર્પાલથી ર્પણ મોકલી શકાય છે . ફરરયાર્દ ર્દાખલ કરવા માટે કોઈ વકીલ કરવાની જરૂર નથી.
c) ગ્રાહક મંચના આર્દે શો
જો ગ્રાહક મંચને સંતોષ થાય કે જે માલ સામે ફરરયાર્દ થઈ છે તે કોઈ િર્તયક્ુ ત હતો અથવા
સેવામાં ખામીને લગતો જે કોઈ ર્પણ આિેર્પ કે ફરરયાર્દ સાચા છે તો મંચ દ્વારા પ્રર્તવાર્દીને
નીચેનામાંથી એક કે બધાં ર્પગલાં ભરવા ર્નર્દે શ કરી શકે છે ,
i.

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

ii. પ્રર્તવાર્દીની ઉર્પેિાને કારણે ગ્રાહકને થયેલી ઈજા કે કોઈ નકુ સાન માટે ગ્રાહકને વળતર
તરીકે આવી રકમ ચ ૂકવી આર્પવી
iii. સેવામાં રહેલી િર્તઓઅથવા ર્વસંગતતા દૂ ર કરવી
iv. અયોગ્ય વ્યાર્પાર પ્રણાક્ષલઓ અટકાવવી અથવા વ્યાર્પારી પ્રણાક્ષલને ર્નયંર્ત્રત કરવી
v. ર્પિકારોને ર્પયાા પ્ત ખચા પ ૂરો ર્પાડવો
d) ફરરયાર્દોના પ્રકારો
મોટાભાગની ગ્રાહકલિી તકરારો કે જે ત્રણેય મંચમાં આવે છે તે વીમા વ્યાર્પારના િેત્રમાં
ુ ય કેટેગરીમાં આવે છે
નીચેની મખ્
i.

ર્દાવાના સમાધાનમાં ર્વલંબ

ii. ર્દાવાન ંુ ક્ષબન-સમાધાન
iii. ર્દાવાની ર્પતાવટ
iv. નકુ સાનનો જ્થો
v. ર્પોક્ષલસી શરતો, ર્નયમો વગે રે
3. વીમા લોકર્પાલ
વીમા ધારા, 1938 હેઠળની સિાઓ દ્વારા કેન્ટર સરકારે 11 નવેમ્પબર, 1998ના એક અર્ધકૃત ખતર્પત્ર
દ્વારા જાહેર તકરાર ર્નવારણ ર્નયમો, 1998ને ઘોર્ષત કયાા હતા. આ ર્નયમો જીવન અને ક્ષબનજીવન વીમા માટે લાગ ુ ર્પડે છે જેમાં વ્યસ્ક્તગત િમતામાં વીમો લેવાયો હોય.
આ ર્નયમોનો હેત ુ ર્દાવાઓની ર્પતાવટને લગતી તમામ ફરરયાર્દોનો વીમા કં ર્પનીઓના ભાગે ર્નવેડો
લાવવાનો છે એ રીતે કે ઓછો ખચા આવે અને તટસ્થતા અને કાયાકુશળતા જળવાઈ રહે.
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લોકર્પાલ, કે જે વીમાર્દાર અને વીમાકં ર્પનીની ર્પરસ્ર્પર સમજૂર્તથી ર્નમાયા હોય તેઓ મધ્યસ્થી
અને સલાહકાર તરીકે વતે સંર્દભાા વક્ષલની અંર્દર રહીને.
ફરરયાર્દને સ્વીકારવી કે નકારવી તે અંગે લોકર્પાલનો ર્નણાય અંર્તમ રહેશે.
a) ફરરયાર્દી લોકર્પાલને
લોકર્પાલને કોઈ ર્પણ ફરરયાર્દ લેક્ષખતમાં, વીમાર્દાર કે તેના કાન ૂની વારસર્દારની સહી કરીને
ુ રત કરાવવી જોઈએ જે તેના અર્ધકારિેત્ર હેઠળ હોય અને સહાયક ર્દસ્તાવેજો અરજીની
સર્પ
સાથે બીડવા જોઈએ અને તેની સાથે ફરરયાર્દીને થયે લા નકુ સાનના પ્રકાર અને રકમનો ર્પણ
માગે લી રાહત સાથે ઉલ્લેખ કરવાનો રહે છે .
ફરરયાર્દ લોકર્પાલને કરી શકાય જો:
i.

ફરરયાર્દીએ અગાઉ વીમા કં ર્પનીમાં લેક્ષખત રજૂઆત કરી હોય અને વીમાકં ર્પનીએેઃ
 ફરરયાર્દ નકારી કાઢી હોય અથવા
 વીમાકં ર્પનીને આવી ફરરયાર્દ મળયાના એક મરહના ર્પછી ર્પણ ફરરયાર્દીને તેના તરફથી
કોઈ જવાબ મળયો ન હોય

ii. વીમાકં ર્પનીએ આર્પેલા જવાબથી ફરરયાર્દી સંતષ્ુ ઠ ન હોય
iii. વીમાકં ર્પનીએ નકારી કાઢયાની તારીખથી એક વષાની અંર્દર ફરરયાર્દ કરવામાં આવી હોય
iv. ફરરયાર્દ કોઈ કોટા અથવા ગ્રાહક મંચ અથવા લવાર્દમાં ર્પડતર ન હોય
b) લોકર્પાલની ભલામણો
ુ રવાન ંુ હોય છે :
લોકર્પાલે કેટલીક ચોક્કસ ફરજો/ર્નયમોને અનસ
i.

ભલામણઓ ફરરયાર્દ મળયાના એક મરહનામાં કરી ર્દે વાની રહે છે

ii. ફરરયાર્દી તેમજ વીમાકં ર્પની બંનેને નકલો મોકલવાની રહે છે
iii. આવી ભલામણો મળયાના 15 રર્દવસમાં જ ફરરયાર્દીએ લેક્ષખતમાં ભલામણો સ્વીકારવાની રહે
છે
iv. વીમાર્દારે સ્વીકૃર્તર્પત્રની એક નકલ વીમાકં ર્પનીને મોકલવાની રહે છે અને આવી નકલ
મળયાના 15 રર્દવસમાં જ લેક્ષખતમાં પક્ુ ષ્ટ મેળવવાની રહે છે
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ુ ાર્દો
c) ચક
જો તકરારનો મધ્યસ્થીથી ર્પણ અંત ન આવે તો લોકર્પાલ દ્વારા વીમાધારકને એક યોગ્ય હોય
ુ ાર્દો આર્પે છે , જે વીમાધારકના નકુ સાનને આવરી લે તે માટે જરૂરી
તેટલી રકમ આર્પવાનો ચક
રકમ કરતા વધ ુ ન હોવો જોઈએ.
ુ ાર્દો નીચેના ર્નયમો દ્વારા સંચાક્ષલત છે :
લોકર્પાલે આર્પેલો વળતરનો ચક
i.

ુ ાર્દો રૂ. 20 લાખથી વધ ુ (રહેમરાહે ચ ૂકવણી તથા અન્ટય ખચા સરહત) ન
આ વળતરનો ચક
હોવો જોઈએ

ુ ાર્દો ફરરયાર્દ મળયાના 3 મરહનાની અંર્દર આર્પી ર્દે વો જોઈએ અને વીમાર્દારે આ
ii. આ ચક
ુ ાર્દો અર્પાયાના 1 મરહનામાં જ તેને અંર્તમ સમાધાન તરીકે સ્વીકારી લેવો જોઈએ.
ચક
ુ ાર્દાન ંુ ર્પાલન કરતા આવા સ્વીકૃર્તર્પત્ર મળવાના 15 રર્દવસમાં જ
iii. વીમાકં ર્પનીએ આ ચક
લોકર્પાલને લેક્ષખતમાં જાણ કરવી જોઈએ.
ુ ાર્દાની સ્વીકૃર્તની લેક્ષખતમાં જાણ ન કરે તો વીમાકં ર્પની તેન ંુ ર્પાલન
iv. વીમાધારક આવા ચક
ન ર્પણ કરી શકે

તમારી જાતને ચકાસો 1
______________ ર્પાસે ફરરયાર્દોને સાંભળવાની સિા છે , જયાં વળતરના ર્દાવાની રકમ રૂ. 20
ુ ીની છે .
લાખ સધ
I. જજલ્લા મંચ
II. રાજય ર્પંચ
III. જજલ્લા ર્પરરષર્દ
IV. રાષ્ટ્રીય ર્પંચ
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સારાંશ


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



ગ્રાહક તકરાર ર્નવારણ એજન્ટસીઓની ર્દરે ક જજલ્લા, રાજયમાં અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્થાર્પના કરાઈ
છે .



વીમા વ્યાર્પારમાં મોટાભાગની ગ્રાહક તકરારો ર્દાવાના સમાધાનમાં ર્વલંબ, ર્દાવાના ક્ષબનસમાધાન, ર્દાવાને ફગાવવા, નકુ સાનની રકમ અને ર્પોલીસીની શરતો, ર્નયમો વગે રેને લગતી
હોય છે .



વીમાર્દાર અને વીમાકં ર્પની વચ્ચે ર્પરસ્ર્પર સંમર્તથી ર્નમાયેલા લોકર્પાલ, મધ્યસ્થી અને
ુ ાર કામ કરે છે .
ર્પરામશાક તરીકે સંર્દભાા વક્ષલ અનસ



જો તકરારનો મધ્યસ્થીથી ર્નવેડો ન આવે તો લોકર્પાલ દ્વારા વીમાધારકને એવા વળતરનો
ુ ાર્દો આર્પે છે જે તેમને યોગ્ય લાગે છે અને જે વીમાધારકના નકુ સાનને આવરી લેવા જરૂરી
ચક
કરતા વધ ુ ન હોય.

ચાવીરૂર્પ શરતો
1. એકીકૃત તકરાર સંચાલન પ્રણાક્ષલ(IGMS)
2. ગ્રાહક રિણ ધારો, 1986
3. જજલ્લા મંચ
4. રાજય ર્પંચ
5. રાષ્ટ્રીય ર્પંચ
6. વીમા લોકર્પાલ
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તમારી જાતની ર્પરીિાના જવાબો
જવાબ 1
સાચો જવાબ છે I.
જજલ્લા મંચ ર્પાસે ર્પાસે ફરરયાર્દોને સાંભળવાની સિા છે , જયાં વળતરના ર્દાવાની રકમ રૂ. 20 લાખ
ુ ીની છે .
સધ

સ્વ-ર્પરીિા પ્રશ્નો
પ્રશ્ન1
IGMSશબ્ર્દને સમજાવો.
I. વીમા સામાન્ટય સંચાલન પ્રણાક્ષલ
II. ભારતીય સામાન્ટય સંચાલન પ્રણાક્ષલ
III. અદ્યતન તકરાર સંચાલન પ્રણાક્ષલ
IV. બાહોશ તકરાર સંચાલન પ્રણાક્ષલ
પ્રશ્ન 2
નીચેનામાંથી કઈ ગ્રાહક તકરાર ર્નવારણ એજન્ટસીઓ ગ્રાહકની તકરારોન ંુ સંચાલન કરશે જેમાં
વળતરના ર્દાવાની રકમ રૂ. 20 લાખથી રૂ. 100 લાખની વચ્ચે હોય?
I. જજલ્લા મંચ
II. રાજય ર્પંચ
III. રાષ્ટ્રીય ર્પંચ
IV. જજલ્લા ર્પરરષર્દ
પ્રશ્ન 3
નીચેનામાંથી કઈ એક માન્ટય ગ્રાહક ફરરયાર્દ માટેનો આધાર રચતી બાબત નથી?
I. દુકાનર્દાર કોઈ ચીજ માટે એમઆરર્પી કરતા વધ ુ ભાવ લે છે
II. દુકાનર્દાર ગ્રાહકને તે કેટેગરીની શ્રેષ્ઠ પ્રોડક્ટની સલાહ નથી આર્પતો
III. ર્દવાની બોટલ ર્પર એલજીની ચેતવણી અર્પાઈ નથી
ુ પ્રોડક્ટ માટે
IV. િર્તયક્ય
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પ્રશ્ન 4
નીચેનામાંથી કઈ બાબત કોઈ ગ્રાહક માટે વીમા ર્પોલીસીને લગતી ફરરયાર્દ કરવા માટેનો સૌથી
ુ ોગ્ય ર્વકલ્ર્પ છે ?
સય
I. ર્પોલીસ
ુ ીમ કોટા
II. સપ્ર
III. વીમા લોકર્પાલ
IV. જજલ્લા કોટા
પ્રશ્ન 5
નીચેનામાંથી કય ંુ ર્નવેર્દન વીમા લોકર્પાલના અર્ધકારિેત્રની હર્દના સંર્દભામાં સાચ ંુ છે ?
I. વીમા લોકર્પાલ રાષ્ટ્રીય અર્ધકારિેત્ર ધરાવે છે
II. વીમા લોકર્પાલ રાજયવ્યાર્પી અર્ધકારિેત્ર ધરાવે છે
III. વીમા લોકર્પાલ જજલ્લાવ્યાર્પી અર્ધકારિેત્ર ધરાવે છે
IV. વીમા લોકર્પાલ ફક્ત ચોક્કસ ર્નધાા રરત હર્દમયાા ર્દાની અંર્દર કાયારત થાય છે
પ્રશ્ન 6
કેવી રીતે વીમા લોકર્પાલ સમિ ફરરયાર્દ લોંચ કરાય છે ?
I. ફરરયાર્દ લેક્ષખતમાં કરાય છે
II. ફરરયાર્દ ફોન ર્પર મૌક્ષખકમાં કરાય છે
III. ફરરયાર્દ સામસામે મૌક્ષખક રીતે કરાય છે
IV. ફરરયાર્દ છાર્પામાં જાહેરાત આર્પીને કરાય છે
પ્રશ્ન 7
વીમા લોકર્પાલનો સંર્પકા કરવાની સમયમયાા ર્દા કેટલી છે ?
I. વીમાકં ર્પનીએ ફરરયાર્દ નકારી કાઢયાના બે વષાની અંર્દર
II. વીમાકં ર્પનીએ ફરરયાર્દ નકારી કાઢયાના ત્રણ વષાની અંર્દર
III. વીમાકં ર્પનીએ ફરરયાર્દ નકારી કાઢયાના એક વષાની અંર્દર
IV. વીમાકં ર્પનીએ ફરરયાર્દ નકારી કાઢયાના એક મરહનાની અંર્દર
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પ્રશ્ન 8
નીચેનામાંથી કઈ લોકર્પાલ સમિ ફરરયાર્દ નોંધાવવા માટેની પ ૂવા-શરતરૂર્પી બાબત નથી?
I. ફરરયાર્દ ‘ર્પસાનલ લાઈન્ટસ’ વીમા ર્પર વ્યસ્ક્ત દ્વારા જ કરાવાયેલી હોવી જોઈએ
II. વીમાકં ર્પનીએ ફરરયાર્દ નકારી કાઢયાના 1 વષાની અંર્દર ફરરયાર્દ નોંધાવાયેલી હોવી જોઈએ
ુ ી ર્પહોંચતા ર્પહેલા ફરરયાર્દીએ ગ્રાહક મંચનો સંર્પકા સાધવો જોઈએ
III. લોકર્પાલ સધ
IV. કુ લ મંગાયેલી રાહતની રકમ રૂ. 20 લાખની મયાા ર્દાની અંર્દર જ હોવી જોઈએ.
પ્રશ્ન 9
લોકર્પાલ સમિ ફરરયાર્દ નોંધાવવા શ ંુ કોઈ ફી/ ચાર્જ ચ ૂકવવાની જરૂર છે ?
I. રૂ. 100ની ફી ભરવાની રહે છે
II. કોઈ ફી કે ચાર્જ ભરવાની જરૂર નથી
III. કુ લ મંગાયેલી રાહતની 20% રકમ ફી તરીકે ભરવાની રહે છે
IV. કુ લ મંગાયેલી રાહતની 10% રકમ ફી તરીકે ભરવાની રહે છે
પ્રશ્ન 10
શ ંુ કોઈ ખાનગી વીમાકં ર્પની સામે ફરરયાર્દ નોંધી શકાય?
I. ફરરયાર્દ ફક્ત જાહેર વીમાકં ર્પની સામે જ નોંધી શકાય
II. હા, ખાનગી વીમાકં ર્પની સામે ર્પણ ફરરયાર્દ નોંધી શકાય
III. માત્ર જીવન વીમા િેત્રમાં ખાનગી વીમાકં ર્પની સામે ફરરયાર્દ નોંધી શકાય
IV. માત્ર ક્ષબન-જીવન વીમા િેત્રમાં ખાનગી વીમાકં ર્પની સામે ફરરયાર્દ નોંધી શકાય

સ્વ-ર્પરીિા પ્રશ્નોના જવાબો
જવાબ 1
સાચો ર્વકલ્ર્પ છે III.
IGMSએટલેઅદ્યતન તકરાર સંચાલન પ્રણાક્ષલ.
જવાબ 2
સાચો ર્વકલ્ર્પ છે II.
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રાજય ર્પંચ ગ્રાહકની તકરારોન ંુ સંચાલન કરશે જેમાં વળતરના ર્દાવાની રકમ રૂ. 20 લાખથી રૂ. 100
લાખની વચ્ચે હોય.
જવાબ 3
સાચો ર્વકલ્ર્પ છે II.
દુકાનર્દાર ગ્રાહકને તે કેટેગરીની શ્રેષ્ઠ પ્રોડક્ટની સલાહ નથી આર્પતો એ માન્ટય ગ્રાહક ફરરયાર્દ
માટેનો આધાર રચતી બાબત નથી
જવાબ 4
સાચો ર્વકલ્ર્પ છે III.
ુ ોગ્ય
વીમા લોકર્પાલ એ કોઈ ગ્રાહક માટે વીમા ર્પોલીસીને લગતી ફરરયાર્દ કરવા માટેનો સૌથી સય
ર્વકલ્ર્પ છે જેના િેત્રીય અર્ધકારિેત્રમાં વીમાકં ર્પનીની ઓરફસ હોય છે .
જવાબ 5
સાચો ર્વકલ્ર્પ છે IV.
વીમા લોકર્પાલ ફક્ત ચોક્કસ ર્નધાા રરત હર્દમયાા ર્દાની અંર્દર કાયારત થાય છે .
જવાબ 6
સાચો ર્વકલ્ર્પ છે I.
વીમા લોકર્પાલ સમિ લેક્ષખતમાં ફરરયાર્દ લોંચ કરાય છે
જવાબ 7
સાચો ર્વકલ્ર્પ છે III.
વીમા લોકર્પાલનો સંર્પકા કરવાની સમયમયાા ર્દા વીમાકં ર્પનીએ ફરરયાર્દ નકારી કાઢયાના એક વષાની
અંર્દર છે
જવાબ 8
સાચો ર્વકલ્ર્પ છે III.
ુ ી ર્પહોંચતા ર્પહેલા ફરરયાર્દીએ ગ્રાહક મંચનો સંર્પકા સાધવો જોઈએ એ લોકર્પાલ સમિ
લોકર્પાલ સધ
ફરરયાર્દ નોંધાવવા માટેની પ ૂવા-શરતરૂર્પી બાબત નથી.
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જવાબ 9
સાચો ર્વકલ્ર્પ છે II.
લોકર્પાલ સમિ ફરરયાર્દ નોંધાવવા કોઈ ફી કે ચાર્જ ભરવાની જરૂર નથી
જવાબ 10
સાચો ર્વકલ્ર્પ છે II.
હા, ખાનગી વીમાકં ર્પની સામે ર્પણ ફરરયાર્દ નોંધી શકાય છે

64

પ્રકરણ 4
ર્નયમનકારી ર્પાસાઓ કોર્પોરે ટ એજન્ટટ
કોર્પોરે ટ એજન્ટટ

કોર્પોરે ટ એજન્ટટ અર્ધર્નયમોમાં ઓગસ્ટ, 2015માં સુધારા થયા હતા અને તે 1 એર્પ્રલ, 2016થી અમલમાં
આવ્યાં છે .
નીચેની વ્યાખ્યાઓ પ્રસ્તુત છે .
1. વ્યાખ્યાઓ:
(a) “કાયર્દો” એટલે વીમા અર્ધર્નયમ, 1938 (1938નો 4), જેમાં સમયેસમયે સુધારા થયા છે .
(b) "અરજર્દાર" એટલે (i)

કં ર્પની કાયર્દા, 2013 (2013નો 18) કે તેની કોઈ જોગવાઈ હેઠળ કે અગાઉ લાગુ કોઈ કં ર્પની
કાયર્દા હેઠળ રચાયેલી કં ર્પની; અથવા

(ii)

મયાા રર્દત જવાબર્દારી ભાગીર્દારી કાયર્દા, 2008 હેઠળ રચાયેલી અને રજજસ્ટડા મયાા રર્દત જવાબર્દારી
ભાગર્દારી; અથવા

(iii)

સહકારી સોસાયટી કાયર્દા, 1912 કે સહકારી સોસાયટીના રજજસ્ટ્રે શન માટે કોઈ ર્પણ કાયર્દા હેઠળ
રજજસ્ટડા સહકારી સોસાયટી, અથવા

(iv)

કાયર્દાની કલમ 2ની જોગવાઈ (4એ)માં વ્યાખ્યાર્યત બેંરકિંગ કં ર્પની; અથવા

(v)

બેંરકિંગ કં ર્પનીઝ કાયર્દા, 1949 (1949નો 10)ની કલમ 5ની ર્પેટાકલમ (1)ની જોગવાઈ (ડીએ) હેઠળ
વ્યાખ્યાર્યત નવી બર્પેંક; અથવા

(vi)

પ્રાર્દે ર્શક ગ્રામીણ બેંક કાયર્દા, 1976 (1976નો 21)ની કલમ 3 હેઠળ સ્થાર્ર્પત પ્રાર્દે ર્શક ગ્રામીણ
બેંક: અથવા

(vii) સહકારી સોસાયટી, 1912 હેઠળ આવરી લેવાયેલ ક્ષબનસરકારી સંસ્થા કે સ ૂક્ષ્મ ર્ધરાણ સંસ્થા કે
રરઝવા બેંક ઓફ ઇક્ન્ટડયામાં નોંધાયેલ નોન-બેંરકિંગ ફાઇનાસ્ન્ટશયલ કં ર્પની; અથવા
(viii) કોર્પોરે ટ એજન્ટટ તરીકે કામ કરવા ઓથોરરટી દ્વારા ર્નયુક્ત અન્ટય કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત.
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(c) “માન્ટયતાપ્રાપ્ત સંસ્થા" એટલે વીમાના વેચાણ, સેવા અને માકે રટિંગમાં ર્શિણ અને/અથવા તાલીમમાં
સંકળાયેલી કોઈ ર્પણ સંસ્થા, જેને ઓથોરરટીએ સમયેસમયે માન્ટયતા આર્પી હતી અને નોરટફાઇ કરી હતી,
જેમાં ઇન્ટસ્યોરન્ટસ ઇન્સન્ટસ્ટટય ૂટ ઓફ ઇક્ન્ટડયા, મુબ
ં ઈ સામેલ છે .
ુ ર ટે લીમાકે ટર દ્વારા ર્નયુક્ત વ્યસ્ક્ત
(d) "અર્ધકૃત વેરરફાયર" એટલે ટે લીફોન ર્પર અરજ કે વેચાણના હેતસ
તથા તે ચોક્કસ વ્યસ્ક્ત માટે આ ર્નયમનોની કલમ 7(3) હેઠળ સ ૂક્ષચત તમામ જરૂરરયાતો પ ૂણા કરશે;
(e) “ઓથોરરટી” એટલે વીમા ર્નયમનકારી અને ર્વકાસ સિામંડળ અર્ધર્નયમ, 1999 (1999નો 41)ની કલમ
3ની જોગવાઈ હેઠળ સ્થાર્ર્પત ભારતીય વીમા ર્નયમનકારી અને ર્વકાસ સિામંડળ.
(f) "કોર્પોરે ટ એજન્ટટ" એટલે ઉર્પર (બી)માં જણાવેલ ચોક્કસ અરજર્દાર, જે જીવન, સાધારણ અને હેલ્થની કોઈ
ર્પણ ચોક્કસ કે ટેગરી માટે વીમાનો વ્યવસાય કરવા અને સેવા આર્પવા આ અર્ધર્નયમનો હેઠળ
ઓથોરરટી દ્વારા ઇશ્ય ૂ રજજસ્ટ્રે શનનું માન્ટય પ્રમાણર્પત્ર ધરાવે છે .
(g) “કોર્પોરે ટ એજન્ટટ (જીવન)" એટલે કોર્પોરે ટ એજન્ટટ, જે આ અર્ધર્નયમનોમાં સ ૂચવ્યાં મુજબ જીવન
વીમાકં ર્પનીઓ માટે વીમાનો વ્યવસાય કરવા અને સેવા આર્પવા ઓથોરરટી દ્વારા કામ કરવા રજજસ્ટ્રે શનનું
માન્ટય પ્રમાણર્પત્ર ધરાવે છે ;
(h) "કોર્પોરે ટ એજન્ટટ (સાધારણ)" એટલે કોર્પોરે ટ એજન્ટટ, જે આ અર્ધર્નયમનોમાં સ ૂચવ્યાં મુજબ સાધારણ
વીમાકં ર્પનીઓ માટે વીમાનો વ્યવસાય કરવા અને સેવા આર્પવા ઓથોરરટી દ્વારા કામ કરવા રજજસ્ટ્રે શનનું
માન્ટય પ્રમાણર્પત્ર ધરાવે છે ;
(i) "કોર્પોરે ટ એજન્ટટ (હેલ્થ)" એટલે કોર્પોરે ટ એજન્ટટ, જે આ અર્ધર્નયમનોમાં સ ૂચવ્યાં મુજબ હેલ્થ
વીમાકં ર્પનીઓ માટે વીમાનો વ્યવસાય કરવા અને સેવા આર્પવા ઓથોરરટી દ્વારા કામ કરવા રજજસ્ટ્રે શનનું
માન્ટય પ્રમાણર્પત્ર ધરાવે છે ;
(j) "કોર્પોરે ટ એજન્ટટ (સંયક્ુ ત)" એટલે કે કોર્પોરે ટ એજન્ટટ જે ઉર્પરોક્ત (એફ)માં સ ૂક્ષચત વીમાકં ર્પનીઓ,
સાધારણ વીમાકં ર્પનીઓ અને હેલ્થ વીમાકં ર્પનીઓ કે કોઈ ર્પણ બે કે તમામ ત્રણ માટે વીમાનો વ્યવસાય
કરવા આ અર્ધર્નયમ હેઠળ ઓથોરરટી દ્વારા કામ કરવા રજજસ્ટ્રે શનનું માન્ટય પ્રમાણર્પત્ર ધરાવે છે :
ુ ર “ર્પરીિા સંસ્થા” એટલે ઇન્ટસ્યોરન્ટસ ઇન્સન્ટસ્ટટય ૂટ ઓફ ઇક્ન્ટડયા, મુબ
(k) આ ર્નયમનોના હેતસ
ં ઈ કે ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ
ઓરફસર અને કોર્પોરે ટ એજન્ટટની ચોક્કસ વ્યસ્ક્તઓ માટે ર્પરીિા લેવા ઓથોરરટી દ્વારા માન્ટયતાપ્રાપ્ત
અનો નોરટફાઇડ કરવામાં આવેલી અન્ટય કોઈ ર્પણ સંસ્થા.
(l) અરજર્દારની નોંધણી માટે યોગ્યતા નક્કી કરવા “ઉર્પયુક્ા ત અને યોગ્ય” માર્પર્દં ડ છે , જેમાં કોર્પોરે ટ એજન્ટટ
તરીકે કામ કરવા તેમના ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર, રડરે ક્ટસા કે ર્પાટા નસા અથવા અન્ટય કોઈ કમાચારીઓ સામેલ
છે .
(m) કોર્પોરે ટ એજન્ટટના “ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર" એટલે તેના દ્વારા ર્નયુક્ત અને ઓથોરરટી દ્વારા માન્ટયતાપ્રાપ્ત
રડરે ક્ટર કે ર્પાટા નર કે કોઈ ર્પણ ઓરફસર કે કમાચારી છે , જેની ર્નમણક
ં ૂ કોર્પોરે ટ એજન્ટટની કામગીરી ર્પર
નજર રાખવા માટે થાય છે અને જેઓ આ અર્ધર્નયમો હેઠળ આવશ્યક લાયકાત અને પ્રેક્ક્ટકલ તાલીમ
ધરાવે છે તથા તેમણે ર્પરીિા ર્પાસ કરી છે .
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(n) "રજજસ્ટ્રે શન" એટલે આ અર્ધર્નયમો હેઠળ કોર્પોરે ટ એજન્ટટ તરીકે કામ કરવા ઇશ્ય ૂ થયેલા રજજસ્ટ્રે શનનું
પ્રમાણર્પત્ર.
(o) "અર્ધર્નયમનો" એટલે ભારતીય વીમા ર્નયમનકારી અને ર્વકાસ સિામંડળ (કોર્પોરે ટ એજન્ટટનું
રજજસ્ટ્રે શન) અર્ધર્નયમનો, 2015.
(p) "ચોક્કસ વ્યસ્ક્ત" એટલે કોર્પોરે ટ એજન્ટટના કમાચારી છે , જેઓ કોર્પોરે ટ એજન્ટટ વતી વીમા વ્યવસાય
કરવા જવાબર્દાર છે તથા આ અર્ધર્નયમનોમાં સ ૂક્ષચત લાયકાત, તાલીમની જરૂરરયાતો ધરાવે છે અને
તેમણે ર્પરીિા ર્પાસ કરી છે ;
(q) "ટે લીમાકે ટર'' એટલે કમર્શિયલ કમ્પયુર્નકે શન મોકલવાનો વ્યવસાય હાથ ધરવા ટે લીકોમ કમર્શિયલ
કમ્પયુર્નકેશન્ટસ કસ્ટમર પ્રેફરન્ટસ રે ગ્યુલેશન્ટસ, 2010ના પ્રકરણ 3 હેઠળ ભારતીય ટે લીકોમ ર્નયમનકારી
સિામંડળ સાથે નોંધાયેલી સંસ્થા, જે ઓથોરરટી દ્વારા ઇશ્ય ૂ થયેલ સરટિરફકેટ ધરાવે છે ;
(r) આ અર્ધર્નયમોમાં ઉર્પયોગ થયેલા, ર્પણ વ્યાખ્યાર્યત ન થયેલા શબ્ર્દો અને અક્ષભવ્યસ્ક્તઓ, ર્પણ વીમા
ર્નયમનકારી અને ર્વકાસ સિામંડળ કાયર્દા, 1999માં સમયેસમયે સુધારો થયેલા કે તે અંતગાત કોઈ
ર્પણ અર્ધર્નયમનો/માગાર્દર્શિકાઓ એ કાયર્દાઓ/અર્ધર્નયમો/માગાર્દર્શિકાઓમાં તેમને ફાળવવામાં આવેલા
અથા ધરાવશે.
2. આ અર્ધર્નયમોનો અવકાશ અને પ્રયોજયતા:
(1) આ અર્ધર્નયમો રજજસ્ટ્રે શનના પ્રમાણર્પત્રની વેક્ષલરડટી ર્દરર્મયાન જીવન વીમાકં ર્પનીઓ, સાધારણ
ુ ર
વીમાકં ર્પનીઓ અને હેલ્થ વીમાકં ર્પનીઓની વીમા વ્યવસાયની અરજ, ખરીર્દી અને સેવાના હેતસ
કોર્પોરે ટ એજન્ટ્સના રજજસ્ટ્રે શનને આવરી લેશે, જે નીચે મુજબ છે .
(a) કોર્પોરે ટ એજન્ટટ (જીવન) વીમા ઉત્ર્પાર્દનોની અરજી, ખરીર્દી અને સેવા પ્રર્દાન કરવા મહિમ
ત્રણ જીવન વીમાકં ર્પનીઓ સાથે જોડાણ કરી શકે છે .
(b) કોર્પોરે ટ એજન્ટટ (સાધારણ) વીમા ઉત્ર્પાર્દનોની અરજી, ખરીર્દી અને સેવા પ્રર્દાન કરવા મહિમ
ત્રણ સાધારણ વીમાકં ર્પનીઓ સાથે જોડાણ કરી શકે છે . ઉર્પરાંત કોર્પોરે ટ એજન્ટટ (સાધારણ) આ
પ્રકારની વીમાકં ર્પનઈઓના સાધારણ વીમા ઉત્ર્પાર્દનો અને વાક્ષણજ્જયક યોજનાઓના રરટે લ
ઉત્ર્પાર્દનોની અરજી, ખરીર્દી અને સેવા પ્રર્દાન કરશે, ર્પણ તે કુ લ વીમાકૃત રકમ તમામ વીમાઓ
માટે સંયક્ુ તર્પણે જોખમ ર્દીઠ રૂ. ર્પાંચ કરોડથી વધારે નહીં ધરાવે.
(c) કોર્પોરે ટ એજન્ટટ (હેલ્થ) વીમા ઉત્ર્પાર્દનોની અરજી, ખરીર્દી અને સેવા પ્રર્દાન કરવા મહિમ ત્રણ
હેલ્થ વીમાકં ર્પનીઓ સાથે જોડાણ કરી શકે છે .
(d) કોર્પોરે ટ એજન્ટટ (સંયક્ુ ત)ના રકસ્સામાં જોગવાઈ (એ)થી જોગવાઈ (સી) મુજબ શરતો લાગુ
ર્પડશે.
(e) વીમા કં ર્પનીઓ સાથે ગોઠવણમાં કોઈ ર્પણ ફેરફાર ઓથોરરટીની પ ૂવામજ
ં ૂરી સાથે થશે અને
વતામાન ર્પોક્ષલસીધારકોને સેવા માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે.
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3. અરજીની ર્વચારણા –
(1) ઓથોરરટી રજજસ્ટ્રે શનની મંજૂરી માટે અરજીનો ર્વચાર કરશે, ત્યારે કોર્પોરે ટ એજન્ટટની તમામ કામગીરીઓ
હાથ ધરવા સાથે સંબર્ં ધત તમામ બાબતો ધ્યાનમાં લેશે.
(2) આ ર્વચારણામાં કોઈ ર્પણ પ્રકારનો પ ૂવાગ્રહ રાખ્યાં ર્વના, ખાસ કરીને ઓથોરરટી, નીચેની બાબતો
ધ્યાનમાં લેશે:(a) અરજર્દાર કાયર્દાની કલમ 42 ડીની ર્પેટાકલમ (5)માં સ ૂક્ષચત કોઈ ર્પણ ગેરલાયકાત ધરાવે છે કે
નહીં;
(b) અરજર્દાર ર્પાસે જરૂરી માળખાગત સુર્વધા છે કે નહીં, જેમ કે ઓરફસની ર્પયાા પ્ત જગ્યા, ઉર્પકરણ
અને ર્પોતાની કામગીરી સર્પેરે અર્દા કરવા તાલીમબદ્ કમાચારીઓ;
(c) અગાઉ અરજર્દાર સાથે પ્રત્યિ કે ર્પરોિ રીતે સંકળાયેલી કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તને અગાઉ ઓથોરરટીએ
લાઇસન્ટસ/રજજસ્ટ્રે શન આર્પવાનો ઇનકાર કયો છે .
a.

ુ ર પ્રત્યિ કે ર્પરોિ રીતે જોડાયેલનો અથા અરજર્દારની
સમજણ : - આ ર્પેટાજોગવાઈના હેતસ
કં ર્પની કે બોડી કોર્પોરે ટ, એસોર્સએટ, ર્પેટાકં ર્પની, આંતરજોડાણ ધરાવત ંુ સાહસ કે ગ્ર ૂર્પ કં ર્પની
સાથે છે . અહીં સ્ર્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે આ શબ્ર્દો કં ર્પની ધારા, 2013 કે સ્ર્પધાા કાયર્દા, 2002,
બેમાંથી જે લાગુ ર્પડે તેમાં ઉલ્લેક્ષખત અથા જેવો અથા ધરાવશે.

(d) અરજર્દારના ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર ગ્રેજયુએટ છે અને ઓથોરરટી દ્વારા માન્ટય અભ્યાસક્રમ મુજબ
માન્ટયતાપ્રાપ્ત સંસ્થામાંથી ઓછામાં ઓછા 50 કલાકની સૈદ્ાંર્તક અને પ્રેક્ક્ટકલ તાલીમ મેળવી છે ,
તથા ઉર્પર ઉલ્લેક્ષખત તાલીમના ગાળાને અંતે ર્પરીિા સંસ્થા દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતી ર્પરીિા
ર્પાસ કરી છે .
શરત એ છે કે અરજર્દારના ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર ઇન્ટસ્યોરન્ટસ ઇન્સન્ટસ્ટટય ૂટ ઓફ ઇક્ન્ટડયા, મુબ
ં ઈના
એસોર્સએટ/ફેલો છે ; અથવા સીઆઇઆઇ, લંડનના એસોર્સએટ/ફેલો છે ; ઇન્સન્ટસ્ટટય ૂટ ઓફ એક્ચ્યુરીઝ
ઓફ ઇક્ન્ટડયાના એસોર્સએટ/ફેલો છે ; અથવા ઇન્સન્ટસ્ટટય ૂટ ઓફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ એન્ટડ રરસ્ક મેનેજમેન્ટટ,
હૈર્દરાબાર્દની ર્પોસ્ટ ગ્રેજયુએટ લાયકાત ધરાવે છે , જે સૈદ્ાંર્તક અને વ્યવહારરક તાલીમ 25 કલાકની
હશે.
(e) ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસરના રડરે ક્ટસા અને અરજર્દારના અન્ટય કમાચારીઓએ છે લ્લાં ત્રણ વષા ર્દરર્મયાન
આ અર્ધર્નયમનોના શીડયુલ 3માં ઉલ્લેક્ષખત આચારસંરહતાનું ઉલ્લંઘન કયુું છે કે કે મ;
(f) અરજર્દારનો મુખ્ય વ્યવસાય વીમાથી અલગ હોય તો અરજર્દાર કોર્પોરે ટ એજન્ટટ તરીકે તેની
કામગીરી અને અન્ટય કામગીરીઓ વચ્ચે નાણાકીય બાબતોમાં અંતર રાખે છે કે કે મ.
(g) ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર/રડરે ક્ટર(સા)/સ ૂક્ષચત વ્યસ્ક્તઓ આ અર્ધર્નયમનના ર્પરરર્શષ્ટ 1માં ર્નવેર્દનના
આધારે યોગ્ય અને ઉર્પયુક્ા ત છે કેમ; અને
(h) ઓથોરરટી એવો મત ધરાવે કે રજજસ્ટ્રે શનની છૂટ ર્પોક્ષલસીધારકોના રહતમાં હશે.
(3) અરજર્દાર દ્વારા ર્નર્દે ર્શત વ્યસ્ક્તઓ નીચેની જરૂરરયાતો પ ૂણા કરશે –
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a. લઘુતમ 12મું ર્દોરણ ર્પાસ હશે કે માન્ટય બોડા /સંસ્થામાંથી સમાન ર્પરીિામાં ઉિીણા હશે:
b. (i) ર્નર્દાર્શત વ્યસ્ક્તએ માન્ટયતાપ્રાપ્ત સંસ્થા ર્પાસેથી જીવન, સાધારણ, હેલ્થ – જે કે ટેગરી માટે
રજજસ્ટ્રે શન માંગ્યું હશે એ માટે ઓછામાં ઓછી 50 કલાકની તાલીમ લેવી ર્પડશે તથા ર્પરીિા સંસ્થા દ્વારા
લેવાતી ર્પરીિામાં ર્પાસ થવુ ર્પડશે.;
(ii) કોર્પોરે ટ એજન્ટટ (સંયક્ુ ત)ના ર્નયુક્ત વ્યસ્ક્તએ માન્ટયતાપ્રાપ્ત સંસ્થા ર્પાસેથી ઓછામાં ઓછા 75
કલાકની તાલીમ મેળવવી ર્પડશે અને ર્પરીિા સંસ્થા દ્વારા લેવાતી ર્પરીિામાં ર્પાસ થવુ ર્પડશે.;
c. આ અર્ધર્નયમનોમાં ઉલ્લેખ કયાા મુજબ, કોર્પોરે ટ એજન્ટટ દ્વારા રોકવામાં આવેલા ર્નયુક્ત વ્યસ્ક્તઓ
વીમા વ્યવસાય કરવા માટે ઓથોરરટી દ્વારા ઇશ્ય ૂ થયેલા માન્ટય સરટિરફકેટ ધરાવવા ર્પડશે. ઇશ્ય ૂ થયેલા
સરટિરફકેટ ત્રણ વષાના ગાળા માટે માન્ટય ગણાશે, જે કોર્પોરે ટ એજન્ટટના માન્ટય રજજસ્ટ્રે શનને આર્ધન છે ;
ર્નર્દે ર્શત વ્યસ્ક્ત સરટિરફકે ટ ઇશ્ય ૂ કરવા ઓથોરરટીને કોર્પોરે ટ એજન્ટટના ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર મારફતે
અર્ધર્નયમનોના ર્પરરર્શષ્ટ 3માં ઉલ્લેક્ષખત ફોમેટમાં અરજી કરશે.
d.

કોર્પોરે ટ એજન્ટટના ર્નર્દે ર્શત વ્યસ્ક્ત અન્ટય કોઈ કોર્પોરે ટ એજન્ટટ સાથે જોડાવા ઇચ્છતાં હોય તો તેઓ
વતામાન કોર્પોરે ટ એજન્ટટ દ્વારા ઇશ્ય ૂ થયેલા ના વાંધા પ્રમાણર્પત્ર (એનઓસી) સાથે નવા કોર્પોરે ટ એજન્ટટ
મારફતે ઓથોરરટીને અરજી કરશે. જો વતામાન કોર્પોરે ટ એજન્ટટ 30 રર્દવસની અંર્દર ના વાંધા પ્રમાણર્પત્ર
(એનઓસી) ઇશ્ય ૂ ના કરે તો તે એવું સમજવામાં આવે છે કે જૂનાં કોર્પોરે ટ એજન્ટટને ર્નર્દે ર્શત વ્યસ્ક્ત
નવા કોર્પોરે ટ એજન્ટટ સાથે જોડાય તેની સામે વાંધો નથી. કોર્પોરે ટ એજન્ટટ ર્પાસેથી ર્વનંતીની રસીર્દ
મેળવ્યા ર્પછી ઓથોરરટી સ્સ્વચ ઓવરનો સંકેત આર્પવા કોર્પોરે ટ એજન્ટટના બર્દલાયેલા નામ સાથે
સુધારે લ સરટિરફકેટ ઇશ્ય ૂ કરશે.

e.

વીમા ર્નયમનકારી અને ર્વકાસ સિામંડળ (કોર્પોરે ટ એજન્ટટને લાઇસન્ટસ આર્પવુ)ં કાયર્દો, 2002 હેઠળ
કોર્પોરે ટ એજન્ટટના સાથે કામ કરતી અને ર્નર્દે ર્શત વ્યસ્ક્તઓ અને/અથવા ચીફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ
એન્સક્ઝક્યુરટવ્સ તરીકે કામ કરવાની લાયકાત ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ આ અર્ધર્નયમો હેઠળ રજજસ્ટર થયેલા
કોર્પોરે ટ એજન્ટટ સાથે કામ કરી શકે છે . જોકે તેમના રજજસ્ટ્રે શનની તારીખથી છ મરહનાની અંર્દર કે
રજજસ્ટ્રે શનની મંજૂરી માટે અરજી કરવાના સમયે ચોક્કસ ર્પદ્ર્તમાં ર્નર્દે ર્શત વ્યસ્ક્તઓ અને/અથવા ચીફ
ઇન્ટસ્યોરન્ટસ એન્સક્ઝક્યુરટવ્સની ર્વગતો ઓથોરરટીને પ્રર્દાન કરવામાં આવશે. ર્વગત મળયાં ર્પછી
ઓથોરરટી આ પ્રકારની ર્નર્દે ર્શત વ્યસ્ક્તઓ અને/અથવા ચીફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ એન્સક્ઝક્યુરટવ્સને ઉર્પર
ર્પેટારજજસ્ટ્રે શન (સી) મુજબ સરટિરફકેટ ઇશ્ય ૂ કરશે.

4.

રજજસ્ટ્રે શનનું રરન્ટય ૂઅલ - (1) રજજસ્ટ્રે શનની મુદ્દત પ ૂણા થયાના 30 રર્દવસ અગાઉ કોર્પોરે ટ એજન્ટટ
રજજસ્ટ્રે શનના રરન્ટય ૂઅલ માટે ઓથોરરટીને જરૂરી ફી સાથે ફોમા એમાં અરજી કરશે.
જોકે શરત એ છે કે જો ઓથોરરટીને એ સમયગાળા ર્પછી અરજી મળે , ર્પણ વતામાન રજજસ્ટ્રે શનની મુદ્દત
પ ૂણા થયા અગાઉ મળે , તો ઓથોરરટીને વધારાની રૂ. 100ની ફી અને લાગુ કરવેરો ચુકવવાનો રહેશે.
વધુમાં અરજર્દાર રજજસ્ટ્રે શન રરન્ટય ૂ કરાવવાની તારીખ ર્પસાર થયા ર્પછી અગાઉની શરતમાં આવરી ન
લેવાયેલ કારણથી ર્વલંબ થયો હોવાનું ઓથોરરટીને લેક્ષખતમાં જણાવી શકે છે અને વધારાની રૂ. 750 ફી
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લાગુ કરવેરા સાથે ચુકવીને રજજસ્ટ્રે શન રરન્ટય ૂઅલ કરાવવા અરજી કરી શકે છે . ઓથોરરટીને કારણ ઉક્ષચત
જણાય તો અરજી સ્વીકારી શકે છે .

નોંધ: કોર્પોરે ટ એજન્ટટ રજજસ્ટ્રે શનની મુદ્દત પ ૂણા થયાના 90 રર્દવસ અગાઉ રજજસ્ટ્રે શન રરન્ટય ૂઅલ માટે ની
અરજી સબર્મટ કરી શકે છે .
(2) રજજસ્ટ્રે શન રરન્ટય ૂઅલ માટે ની અરજી કરતાં અગાઉ ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર અને ર્નર્દે ર્શત વ્યસ્ક્તઓને
માન્ટયતાપ્રાપ્ત સંસ્થા ર્પાસેથી ઓછામાં ઓછા 25 કલાકની સ્થાર્નક અને પ્રેક્ક્ટકલ તાલીમ મેળવવી
ર્પડશે.
(3) ર્પેટાર્નયમન (1) હેઠળ રરન્ટય ૂઅલ માટે ની અરજી ર્પર ર્નયમન 7 હેઠળ ર્નર્દે ર્શત રીત મુજબ ર્વચારણા
કરવી ર્પડશે.
(4) અરજર્દારે રજજસ્ટ્રે શનના રરન્ટય ૂઅલ માટે ઉલ્લેક્ષખત તમામ શરતો પ ૂણા કરી છે તેવો સંતોષ થયા ર્પછી
ઓથોરરટી ત્રણ વષાના ગાળા માટે ફોમા સીમાં રજજસ્ટ્રે શન રરન્ટય ૂ કરશે અને અરજર્દારને જાણકારી આર્પશે.
5. રજજસ્ટ્રે શન નામંજૂર કરવામાં આવે તેવી સ્સ્થર્ત (1) અર્ધર્નયમન 4 હેઠળ રજજસ્ટ્રે શન મંજૂર કરવા માટે ની કે અર્ધર્નયમન 11 હેઠળ રરન્ટય ૂઅલ માટે ની
અરજી અર્ધર્નયમન 7માં આર્પેલી શરતો પ ૂણા નહીં કરે , તો ઓથોરરટી રજજસ્ટ્રે શન સરટિરફકે ટ આર્પવાનો કે
રરન્ટય ૂ કરવાનો ઇનકાર કરી શકે છે .
જયાં સુધી અરજર્દારને રજૂઆત કરવાની ઉક્ષચત તક નહીં આર્પવામાં આવે, ત્યાં સુધી કોઈ અરજીનો
અસ્વીકાર કરવામાં નહીં આવે.
(2) ઓથોરરટી રજજસ્ટ્રે શનનું સરટિરફકેટ મંજૂર કે રરન્ટય ૂ ન કરવા અંગે ર્નણાય લીધા ર્પછી 30 રર્દવસની અંર્દર
અરજર્દારને આ અંગે જાણ કરશે, જેમાં અરજીના અસ્વીકારનું કારણ જણાવવામાં આવશે.
(3) ઓથોરરટીના ર્નણાયથી અસંતષ્ુ ટ કોઈ ર્પણ અરજર્દારને ઓથોરરટીનો ર્નણાય મળયાની તારીખથી 45
રર્દવસના ગાળાની અંર્દર સીક્યોરરટીઝ અર્પીલેટ રટ્રબ્યુનલમાં અરજી કરી શકે છે , જે માટે અર્ધર્નયમન
(2) હેઠળ આર્પવામાં આવેલી પ્રરક્રયાનું ર્પાલન કરવું ર્પડશે.
6. રજજસ્ટ્રે શન નામંજૂર કરવાની અસર – અર્ધર્નયમન 4 હેઠળ રજજસ્ટ્રે શનની મંજૂરી મેળવવા કે અર્ધર્નયમન
11 હેઠળ રરન્ટય ૂઅલ માટે અરજી કરનાર અરજર્દાર અર્ધર્નયમન 12(2) હેઠળ ઓથોરરટીના ર્નણાયની
રસીર્દ મળયાંની તારીખથી કોર્પોરે ટ એજન્ટટ તરીકે કામ કરવાનું બંધ કરશે. જોકે તેઓ તેમણે કરે લી
સમજૂતીના સંબધ
ં માં સેવાઓ પ્રર્દાન કરવા જવાબર્દાર રહેશે. આ પ્રકારની સેવા પ ૂણા થયેલા વતામાન
કોન્ટટ્રાક્ટની મુદ્દતનો અંત ન આવે ત્યાં સુધી કે છ મરહના સુધી, બેમાંથી જે ર્પહેલા પ ૂણા થાય ત્યાં સુધી
જળવાઈ રહેશે, જેમાં તેઓ સંબર્ં ધત વીમાકં ર્પની સાથે અનુકળ
ૂ ગોઠવણો કરશે.
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7. કોર્પોરે ટ એજન્ટટને રજજસ્ટ્રે શનની મંજૂરીની શરતો:
અર્ધર્નયમન 9 હેઠળ રજજસ્ટ્રે શનને મંજૂરી કે અર્ધર્નયમન 11 હેઠળ રરન્ટય ૂઅલની મંજૂરી નીચેની શરતોને
આર્ધન રહેશે:(i)

આ અર્ધર્નયમનો હેઠળ રજજસ્ટડા કોર્પોરે ટ એજન્ટટને ઉર્પરોક્ત અર્ધર્નયમ (3)માં સ ૂચવ્યા મુજબ જ
વીમા વ્યવસાય કરવા અને સેવા પ્રર્દાન કરવાની મંજૂરી હશે;

(ii)

કોર્પોરે ટ એજન્ટટ કાયર્દો, વીમા ર્નયમનકારી અને ર્વકાસ સિામંડળ કાયર્દો, 1999 અને ઓથોરરટી
દ્વારા સમયેસમયે બહાર ર્પડતા ર્નયમનો, ર્પરરર્પત્રો, માગાર્દર્શિકાઓ અને અન્ટય કોઈ ર્પણ
સ ૂચનાઓની જોગવાઈનું ર્પાલન કરશે;

(iii)

જો ઓથોરરટીને અગાઉ સબર્મટ કરાયેલી મારહતી કે ર્વગત ખોટી હોય કે ગે રમાગે ર્દોરનારી હોય
કે સબર્મટ થયેલી મારહતીમાં ફેરફાર થાય તો કોર્પોરે ટ એજન્ટટ તરત જ ઓથોરરટીને લેક્ષખતમાં
જાણ કરશે;

(iv)

કોર્પોરે ટ એજન્ટટ તેના ક્લાયન્ટટની ફરરયાર્દોનું ર્નવારણ કરવા આ પ્રકારની ફરરયાર્દ મળયા ર્પછી 14
રર્દવસની અંર્દર ર્પયાા પ્ત ર્પગલાં લેશે અને ઓથોરરટી દ્વારા સ ૂક્ષચત ફોમેટ અને રીતમાં આ પ્રકારના
ક્લાયન્ટટ ર્પાસેથી પ્રાપ્ત ફરરયાર્દોની સંખ્યા, પ્રકૃર્ત અને અન્ટય ર્વગતો ર્વશે ઓથોરરટીને વાકે ફ
રાખશે;

(v)

કોર્પોરે ટ એજન્ટટ તેમના સંસાધનો અને કમાચારીઓની સંખ્યા પ્રમાણે વીમાની ઉક્ષચત ર્પોક્ષલસીઓ
મેળવશે.

(vi)

કોર્પોરે ટ એજન્ટટ ઓથોરરટી દ્વારા સ ૂક્ષચત ફોમેટમાં રે કોડા જાળવશે, જે ર્પોક્ષલસીમુજબ અને
વ્યસ્ક્તમુજબ ર્વગત મેળવશે, જેમાં કોર્પોરે ટ એજન્ટટ દ્વારા ર્વનંતી કરવામાં આવેલી ર્દરે ક ર્પોક્ષલસીને
ચોક્કસ વ્યસ્ક્ત સાથે જાળવવામાં આવી હોય છે , ર્સવાય સરળ, ઓવર ધ કાઉન્ટટર વેચાતા અને
ઓથોરરટી દ્વારા ખાસ માન્ટય કરવામાં આવેલા ઉત્ર્પાર્દનો. ઓથોરરટી દ્વારા માંગવામાં આવે ત્યારે
આ પ્રકારના રે કોડા ર્નયર્મતર્પણે સુલભ થાય અને ર્વગત સરળતાથી મળે તેવી વ્યવસ્થા કોર્પોરે ટ
એજન્ટટ કરશે.

(vii) કોર્પોરે ટ એજન્ટટ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોના વેચાણ માટે કોઈ ર્પણ સંજોગોમાં મક્લ્ટ-લેવલ માકે રટિંગ નહીં
કરે ;
(viii) કોર્પોરે ટ એજન્ટટ તેના રડરે ક્ટસા, ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર અને સ ૂક્ષચત વ્યસ્ક્તઓને લાગુ આચારસંરહતાનું
ર્પાલન કરશે;
(ix)

અર્ધર્નયમ 31માં જણાવ્યા મુજબ, કોર્પોરે ટ એજન્ટટ તેમની કોર્પોરે ટ એજન્ટસીના વ્યવસાયની બુકો
અલગ જાળવશે;

8. ફીની ચુકવણી અને ફી ચુકવવામાં ચ ૂકના ર્પરરણામો –
(1) ર્દરે ક કોર્પોરે ટ એજન્ટટ રજજસ્ટ્રે શનની એન્સપ્લકે શન અને રરન્ટય ૂઅલના સમયે લાગુ કરવેરા સાથે રૂ.
10,000 નોન રરફં ડેબલ ફી ર્પેટે ચુકવશે. ફી "ધ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ રે ગ્યુલેટરી એન્ટડ ડેવલર્પમેન્ટટ ઓથોરરટી ઓફ

71

ઇક્ન્ટડયા"ના નામે હૈર્દરાબાર્દમાં ચુકવવાર્પાત્ર એકાઉન્ટટ ર્પેયી િાફ્ટ દ્વારા કે ભારતીય વીમા ર્નયમનકારક
અને ર્વકાસ સિામંડળને ઇલેક્ટ્રોર્નક ફં ડ્સ ટ્રાન્ટસફર કરવામાં આવશે. એન્સપ્લકેશન ફી ર્વના કોઈ અરજી
ર્પર ર્વચાર કરવામાં નહીં આવે.
(2) ઓથોરરટી ર્પાસેથી રજજસ્ટ્રે શન મંજૂર થયાની કમ્પયુર્નકે શનની રસીર્દ મળતાં અરજર્દાર આ પ્રકારની
રસીર્દ મળયાની તારીખથી 15 રર્દવસની અંર્દર લાગુ કરવેરા સાથે રૂ. 25,000/-ની ફી ચુકવશે. ફીની રસીર્દ
અને રજજસ્ટ્રે શનની મંજૂરી માટે શરતો અને ર્નયમોના સંતોષકારક ર્પાલન થયા ર્પછી ઓથોરરટી અરજી
કરવામાં આવી હોય તે કે ટેગરી હેઠળ કોર્પોરે ટ એજન્ટટ તરીકે કામ કરવાનું રજજસ્ટ્રે શન મંજૂર કરશે.
(3) રરન્ટય ૂઅલ માટે અરજી કરવાની ઇચ્છાં ધરાવતા કોર્પોરે ટ એજન્ટટે સ ૂક્ષચત ફોમેટમાં રરન્ટય ૂઅલ માટે લાગુ
કરવેરા સરહત રૂ. 25,000/-ની ફી સાથે અરજી કરવી ર્પડશે.
9. વળતર (1) કોર્પોરે ટ એજન્ટટને વળતરની ચુકવણી કે કોર્પોરે ટ એજન્ટટ દ્વારા વળતરની રસીર્દનું સંચાલન ઓથોરરટી
દ્વારા સમયેસમયે આ માટે નોરટફાઇ કરવામાં આવેલા ર્નયમનો દ્વારા થશે.
(2) ઇરડા (કોર્પોરે ટ એજન્ટટનું લાઇસસ્ન્ટસિંગ) કાયર્દા, 2002 હેઠળ લાઇસન્ટસ ધરાવતા કોર્પોરે ટ એજન્ટ્સને
આ અર્ધર્નયમનોની કલમ 24(2) મુજબ તેમના ગ્રાહકોને સેવા આર્પવાની જોગવાઈ ધરાવતા
અર્ધર્નયમનો હેઠળ તેમના દ્વારા મેળવવામાં આવેલા વ્યવસાય માટે વળતર મેળવવાની છૂટ આર્પવામાં
આવશે. આ પ્રકારના કે સમાં આ અર્ધર્નયમનો હેઠળ રજજસ્ટડા થવા ઇચ્છતાં કોર્પોરે ટ એજન્ટ્સને
અર્ધર્નયમન 32 મુજબ તેમની એકાઉન્ટટ બુક્સમાં અલગ રીતે જૂનાં કરારો અને નવા કરારો હેઠળ પ્રાપ્ત
થતાં વળતરની મારહતી આર્પવી ર્પડશે.
10. રહતનું ઘષાણ –
જયારે કોર્પોરે ટ એજન્ટટ વીમા વ્યવસાયનો અનુરોધ કરશે અને મેળવશે, ત્યારે તેઓ નીચેની શરતોનું
ર્પાલન કરશે:
(i) કોઈ એક ક્ષબઝનેસ લાઇનમાં એકથી વધારે વીમાકં ર્પની સાથે જોડાણ ધરાવતા કોર્પોરે ટ એજન્ટટ વીમા
ઉત્ર્પાર્દનોનું ર્વતરણ કરવા ગોઠવણ ધરાવે છે એ વીમાકં ર્પનીઓને સંભર્વત ગ્રાહકની યાર્દી આર્પશે તથા
સંભર્વત ગ્રાહકોને વીમાકવચનો અવકાશ, ર્પોક્ષલસીની શરત, ચુકવવાર્પાત્ર પ્રીર્મયમ, પ્રીર્મયમની શરતો
અને અન્ટય મારહતી પ્રર્દાન કરશે. ઉર્પરાંત જો સંભર્વત ગ્રાહક માંગે તો વીમા ઉત્ર્પાર્દનોના સંબધ
ં માં
કર્મશનની જાણકારી ર્પણ આર્પશે;
(ii) જયાં વીમાનું વેચાણ મુખ્ય વ્યાવસાર્યક ઉત્ર્પાર્દન સાથે આનુષક્ષં ગક ઉત્ર્પાર્દનનું વેચાણ તરીકે થાય છે ,
ત્યાં કોર્પોરે ટ એજન્ટટ કે તેના શેરધારકો કે તેના એસોર્સએ્સ મુખ્ય વ્યવસાર્યક ઉત્ર્પાર્દનના ગ્રાહકને
વીમા ઉત્ર્પાર્દન ખરીર્દવાની ફરજ નહીં ર્પાડે. કોર્પોરે ટ એજન્ટટના ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર અને સીએફઓ (કે
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તેને સમકિ) અધાવાર્ષિક ધોરણે ર્પરરર્શષ્ટ 8માં આર્પેલી ફોમેટમાં સરટિરફકે ટ ફાઇલ કરશે, જેમાં કોઈ ર્પણ
સંભર્વત ગક્રાહકને વીમા ઉત્ર્પાર્દનો ખરીર્દવા ફરજ ર્પાડવામાં આવતી નથી તેવ ંુ પ્રમાક્ષણત કરવામાં આવે
છે .
(iii) કોઈ ર્પણ વીમાકં ર્પનીને ર્દરે ક ક્લાયન્ટટ વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવા કોર્પોરે ટ એજન્ટટની જરૂર નહીં ર્પડે.
11. ઓથોરરટીને જાણ કરવા લાયક ર્વગત (1)

કોર્પોરે ટ એજન્ટટ બનવા ઇચ્છતા અરજર્દારે અરજીમાં અરજીની ર્વચારણા માટે પ્રસ્તુત તમામ
આવશ્યક હકીકતો રજૂ કરવી ર્પડશે. તેમની અરજીમાં ર્વચારણા માટે પ્રર્દાન કરવામાં આવેલી
મારહતીમાં કોઈ ફેરફાર થશે, તો અરજીની પ્રરક્રયા ર્દરર્મયાન તે ર્પણ ઓથોરરટીને જણાવશે, આ
પ્રકારના ફેરફાર ઓથોરરટીને અરજર્દાર દ્વારા સ્વૈન્સચ્છક રીતે જણાવવામાં આવશે, જેથી તેના ર્પર
ર્વચારણા થઈ શકે.

(2) તે જ રીતે ઓથોરરટી દ્વારા માન્ટય રજજસ્ટ્રે શન ધરાવતા કોર્પોરે ટ એજન્ટટ રજજસ્ટ્રે શન ઇશ્ય ૂ થયા ર્પછી
આવશ્યક હકીકતોમાં ફેરફાર થયા ર્પછી વાજબી સમયમાં, ર્પણ 30 રર્દવસથી ઓછા ગાળામાં
ઓથોરરટીને સ્વૈન્સચ્છકર્પણે તેની જાણ કરશે. આ પ્રકારની મારહતી મળયાં ર્પછી ઓથોરરટી કોઈ
સ્ર્પષ્ટતા માંગી શકે છે કે આ પ્રકારની સ ૂચના ઇશ્ય ૂ કરી શકે છે .
(3) કોર્પોરે ટ એજન્ટટ અન્ટય ર્નયમનકાર કે સરકારી સંસ્થાએ તેમની સામે શરૂ કરે લી કાયાવાહીની જાણકારી
ઓથોરરટીને વાજબી સમયમાં, ર્પણ કાયાવાહી શરૂ થયાના 30 રર્દવસથી ઓછા ગાળામાં કરશે. આ
પ્રકારની સંસ્થાઓની કોઈ ર્પણ કામગીરી કે ઇશ્ય ૂ થયેલ સ ૂચનાની જાણ ઉર્પરોક્ત જણાવેલા
સમયગાળામાં ઓથોરરટીને કરવાની રહેશે.
(4) કોર્પોરે ટ એજન્ટટને આ પ્રકારની મારહતી કે વળતરની જાણકારી સમયેસમયે ઓથોરરટીને આર્પવાની
જરૂર ર્પડી શકે છે .
(5) કોર્પોરે ટ એજન્ટટ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોની વહેંચણી કરવા ઇચ્છે છે એ ઓરફસની ર્વગતો અને ર્નર્દે ર્શત
વ્યસ્ક્તઓની મારહતી ઓથોરરટીએ ઇશ્ય ૂ કરે લા સરટિરફકેટ નંબર સાથે આર્પશે. ઉર્પરાંત કોર્પોરે ટ
એજન્ટટ દ્વારા કોઈ ર્પણ ઓરફસ શરૂ કરવાની કે બંધ કરવાની જાણ ઓથોરરટીને કરવી ર્પડશે.
ઓથોરરટીને ઉક્ષચત જણાય તો વધારે ર્વગત માંગી શકે છે .
(6) ઉર્પરોક્ત શરતોનું ર્પાલન કરવામાં ચ ૂક થાય તો ર્નયમનકારી સંસ્થા રજજસ્ટ્રે શન રર્દ કરવાનું કે
બરતરફ કરવાનું ર્પગલું લેશે, નાણાકીય ર્દં ડ કરશે કે ઓથોરરટીને ઉક્ષચત જણાય તે અન્ટય કોઈ ર્પગલું
લેશે.
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12. ઉત્ર્પાર્દનોની વહેંચણી વીમાકં ર્પનીઓ સાથેની સમજૂતી
a) આ અર્ધર્નયમનો હેઠળ કોર્પોરે ટ એજન્ટટને ઉત્ર્પાર્દનોની વહેંચણી માટે વીમાકં ર્પનીઓ સાથે સમજૂતી
કરવી ર્પડશે. આ સમજૂતીઓ થયાના 30 રર્દવસની અંર્દર ઓથોરરટીને જાણ કરવી ર્પડશે. આ
પ્રકારની સમજૂતીનો લઘુતમ ગાળો એક વષાનો રહેશે;
(b) જયારે આ પ્રકારની સમજૂતીઓ થાય, ત્યારે કોઈ કોર્પોરે ટ એજન્ટટ ખાસ વીમાકં ર્પનીના ઉત્ર્પાર્દનોની
વહેંચણી કરવાની ખાતરી નહીં આર્પે કે કોઈ વીમાકં ર્પની કોર્પોરે ટ એજન્ટટને આવી ફરજ નહીં ર્પાડે;
(c) સમજૂતીઓ જોગવાઈઓ ધરાવશે, જેમાં ર્પોક્ષલસીધારકો પ્રત્યે કોર્પોરે ટ એજન્ટટની ફરજો અને
જવાબર્દારીઓ, વીમાકં ર્પનીઓ અને કોર્પોરે ટ એજન્ટટોની ફરજો અને જવાબર્દારીઓ, સમજૂતીઓ રર્દ
કરવાની શરતો અને ર્નયમો સામેલ હશે;
(d) ર્પોક્ષલસીધારકોના રહત સામે સાથે સમાધાન કરે તેવી કોઈ વ્યવસ્થા નહીં કરવામાં આવે;
(e) કોર્પોરે ટ એજન્ટટ કોઈ વીમાકં ર્પની સાથે સમજૂતી રર્દ કરવા ઇચ્છે , તો તેઓ વીમાકં ર્પનીને ઓથોરરટીને
સમજૂતી રર્દ કરવાના કારણો જણાવ્યા ર્પછી આવું કરી શકે છે . આ પ્રકારના કે સમાં તેઓ સુર્નર્િત
કરશે કે વીમાકં ર્પનીને ર્વનંતી કરવામાં આવેલી અને આર્પવામાં આવેલી ર્પોક્ષલસીઓની મુદ્દત પ ૂણા
થાય ત્યાં સુધી કે છ મરહનાના ગાળા સુધી, બેમાંથી જે વહેલ ં ુ પ ૂણા થશે ત્યાં સુધી સેવા આર્પવામાં
આવશે,, જે માટે તેઓ સંબર્ં ધત વીમાકં ર્પની સાથે અનુકળ
ૂ ગોઠવણ કરશે;
(f) વીમાકં ર્પની કોર્પોરે ટ એજન્ટટ સાથે સમજૂતી રર્દ કરવા ઇચ્છે , તો તેઓ કોર્પોરે ટ એજન્ટટ અને
ઓથોરરટીને સમજૂતી રર્દ કરવાના કારણો સાથે આવું કરી શકે છે . આ પ્રકારના કેસમાં સંબર્ં ધત
વીમાકં ર્પની કોર્પોરે ટ એજન્ટટ દ્વારા મેળવવામાં આવેલી ર્પોક્ષલસીઓને સર્વિસ આર્પવાની જવાબર્દાર
લેશે. આ પ્રકારના કે સમાં વીમાકં ર્પની વીમાકં ર્પની સેવા આર્પવાન વ્યવસ્થામાં થયેલા ફેરફાર ર્વશે
સંબર્ં ધત ર્પોક્ષલસીધારકને જાણ કરશે;
(g) કોઈ ર્પણ વીમાકં ર્પની સાઇર્નિંગ ફી કે અન્ટય કોઈ ચાજીસ કોઈ ર્પણ નામ હેઠળ ચુકવશે નહીં તેમજ
આવી કોઈ ફી કોર્પોરે ટ એજન્ટટ મેળવશે નહીં, ર્સવાય કે કોર્પોરે ટ એજન્ટટ બનવા માટે પ્રસ્તુત
અર્ધર્નયમનો હેઠળ ઓથોરરટીએ મંજૂરી આર્પી હોય;
(h) કોઈ ર્પણ વીમાકં ર્પની ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર, ર્નર્દે ર્શત વ્યસ્ક્તઓ અને કોર્પોરે ટ એજન્ટટના કમાચારીઓને
ઇન્ટસેક્ન્ટટવ્સ (રોકડ કે ક્ષબનરોકડ) સીધું ચુકવશે નહીં;
(i) ઓથોરરટી કોઈ ર્પણ સમયે કી ર્પણ વીમાકં ર્પની કે કોર્પોરે ટ એજન્ટટને સકારણ ર્વતરણ વ્યવસ્થા રર્દ
કરવા જણાવી શકે છે .
13. ર્પોક્ષલસીધારકોને સેવા (1) આ અર્ધર્નયમન હેઠળ રજજસ્ટડા કોર્પોરે ટ એજન્ટટ કરારના સંપ ૂણા ગાળા ર્દરર્મયાન ર્પોક્ષલસીધારકોને
સર્વિસ આર્પશે. સર્વિસમાં કાયર્દાની કલમ 64(5બી) હેઠળ જરૂરી પ્રીર્મયમની ચુકવણીમાં સહાય અને
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ર્દાવો કરવાના પ્રસંગે જરૂરી સહાય અને માગાર્દશાન સામેલ છે . તેમાં શરત એ છે કે વીમાના કરારના
ગાળાના ર્દરર્મયાન ર્દાવો થાય તો અન્ટય મતામ સેવાઓ અને માગાર્દશાન પ્રર્દાન કરવામાં આવશે.
(2) ઇરડા (કોર્પોરે ટ એજન્ટટના લાઇસસ્ન્ટસિંગમાં) કાયર્દા, 2002 હેઠળ લાઇસન્ટસ ધરાવતા કોર્પોરે ટ એજન્ટટના
કેસમાં તેઓ આ કાયર્દાની કલમ 1(3)નું ર્પાલન કરશે. જોકે તેઓ આ પ્રકારની ર્પોક્ષલસીઓની મુદ્દત
પ ૂણા થાય ત્યાં સુધી કે છ મરહનાના ગાળા માટે , બેમાંથી જે વહેલા પ ૂણા થાય ત્યાં સુધી સેવા આર્પશે,
જે સમયમાં તો કરારોને સેવા આર્પવા સંબર્ં ધત વીમાકં ર્પની સાથે અનુકળ
ૂ ગોઠવણો કરશે. ગોઠવણો
સાથે આ પ્રકારના કરારોની ર્વગતો ગોઠવણ થયાના 30 રર્દવસની અંર્દર ઓથોરરટીને જણાવશે.
14. ટે લી-માકે રટિંગ ર્પદ્ર્ત દ્વારા વીમાનું વેચાણ અને કોર્પોરે ટ એજન્ટટની રડસ્ટન્ટસ માકે રટિંગ પ્રવ ૃર્િઓ –
ુ ર રડસ્ટન્ટસ માકે રટિંગ
(1) ટે લીમાકે ટર રાખવા ઇચ્છતાં કે વીમાના ઉત્ર્પાર્દનોનું ર્વતરણ કરવાના હેતસ
પ્રવ ૃર્િઓ કરવા ઇચ્છતાં કોર્પોરે ટ એજન્ટટે ર્પરરર્શષ્ટ 7માં સ ૂક્ષચત સ ૂચનાઓનું ર્પાલન કરવું ર્પડશે.
(2) ઉર્પરોક્ત ર્પેટા-અર્ધર્નયમન (1)માં પ ૂવાગ્રહ રાખ્યાં ર્વના કોર્પોરે ટ એજન્ટટ ટે લીમાકે ટરની સર્વિસ
આર્પવા નીચેની વધારાની શરતોનું ર્પાલન કરવું ર્પડશે:
a. કોર્પોરે ટ એજન્ટટ દ્વારા રોકવામાં આવેલ ટે લીમાકે ટર ભારતીય ટે લીકોમ ર્નયમનકારી સિામંડળ દ્વારા
ઇશ્ય ૂ થયેલી ર્વર્વધ ર્પરરર્પત્રો અને/અથવા માગાર્દર્શિકાઓ અથવા અન્ટય કોઈ ર્પણ સ ૂચનાનું ર્પાલન
કરવું ર્પડશે;
b. વીમા મધ્યસ્થી સંસ્થા માટે ટે લીમાકે રટિંગ કામગીરીઓ હાથ ધરવા ઇચ્છતાં કોર્પોરે ટ એજન્ટટે આ
અર્ધર્નયમનોના ર્પરરર્શષ્ટ 4માં ઓથોરરટી દ્વારા સ ૂક્ષચત સ્વરૂર્પે ઓથોરરટીની પ ૂવામજ
ં ૂરી મેળવવી
ર્પડશે. આ માટે ની ખરાઈ મળતાં ઓથોરરટી ટે લીમાકે ટરને પ્રમાણર્પત્ર ઇશ્ય ૂ કરશે;
c. ઉર્પરાંત કોર્પોરે ટ એજન્ટટ અર્ધકૃત વેરરફાયસાના નામો ફાઇલ કરશે
d. આ અર્ધર્નયમનોના ર્પરરર્શષ્ટ 5માં સ ૂક્ષચત સ્વરૂર્પે ટે લીમાકે ટર દ્વારા રોકાવાની ર્દરખાસ્ત, જેની ખરાઈ
ઓથોરરટી દ્વારા થયા ર્પછી અર્ધકૃત વેરરફાયરને એ માટે ન ંુ સરટિરફકે ટ ઇશ્ય ૂ થશે.
e. અર્ધકૃત વેરરફાયર વીમા મધ્યસ્થી સાથે કામ કરતાં અન્ટય ટે લીમાકે ટર સાથે જોડાવા ઇચ્છે તો તેમણે
અગાઉના ટે લીમાકે ટર ર્પાસેથી ના વાંધા પ્રમાણર્પત્ર (એનઓસી) મેળવવું ર્પડશે અને નવું સરટિરફકેટ
મેળવવા ઓથોરરટીને તે જમા કરવું ર્પડશે. જો આ પ્રકારની અરજી કયાા ની તારીખથી 30 રર્દવસની
અંર્દર વતામાન ટે લીમાકે ટર એનઓસી ઇશ્ય ૂ નહીં કરે , ટે લીમાકે ટરને વેરરફાયર સ્સ્વચ ઓવર થાય
તેની સામે વાંધો નથી તેવ ંુ સમજવામાં આવશે;
f.

અર્ધકૃત વેરરફાયસાને દૂ ર કરવા કે ઉમેરવા માટે અરજી ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર મારફતે કોર્પોરે ટ એજન્ટટ
દ્વારા કરશે;

g. કોર્પોરે ટ એજન્ટટ ટ્રાઇમાં ટે લીમાકે ટર તરીકે રજજસ્ટર હશે, તો કોર્પોરે ટ એજન્ટટ તેમની સમજૂતી હોય
એવી વીમાકં ર્પનીઓ માટે જ ટે લીમાકે ટર તરીકે કામ કરશે;
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h. જયાં સુધી કોઈ વ્યસ્ક્ત વીમાની ર્પોક્ષલસી ખરીર્દવા પ ૂછર્પરછ કરીને રસ નહીં ર્દાખવે, ત્યાં સુધી
કોર્પોરે ટ એજન્ટટ કે તેના ટે લીમાકે ટર આઉટબાઉન્ટડ કોલ નહીં કરે . તેઓ આ પ્રકારની વ્યસ્ક્તઓની
મારહતી જાળવશે અને ઓથોરરટી કે તેમના દ્વારા અર્ધકૃત કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત દ્વારા ખરાઈ અને
ચકાસણી માટે પ ૂછર્પરછ કરવામાં આવશે તો આ મારહતી આર્પશે.
i.

ટે લીમાકે ટર સંભર્વત ગ્રાહકને નીચે મુજબ મારહતી આર્પશે
(a) તેઓ જ કોર્પોરે ટ એજન્ટટનું પ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે છે તેમનું નામ;
(b) કોર્પોરે ટ એજન્ટટનો રજજસ્ટ્રે શન નંબર;
(c) ગ્રાહક કોલ બેક કરવા ઇચ્છે કે ટે લીસેલ્સની મારહતીની ખરાઈ કરવા ઇચ્છે , તો ટે લીમાકે ટર
અને/અથવા કોર્પોરે ટ એજન્ટટનો સંર્પકા નંબર;
(d) ટે લીકોમ કરનાર વ્યસ્ક્ત (અર્ધકૃત વેરરફાયર)નું નામ અને ઓળખનો નંબર.

j.

ટે લીમાકે ટરની કામગીરીમાં સંકળાયેલ કોર્પોરે ટ એજન્ટટ ટે લીમાકે ટર સાથે સમજૂતી કરશે અને
સમજૂતી ડેટાબેઝનો સોસા, ફરજો અને જવાબર્દારીઓ, ચુકવણીની ર્વગતો, સમજૂતીનો ગાળો,
કાયર્દા, અર્ધર્નયમનો, ર્પરરર્પત્રો, ઓથોરરટી દ્વારા ઇશ્ય ૂ થતી સ ૂચનાઓ, અર્ધકૃત વેરરફાયસાની
આચારસંરહતા જેવી ર્વગતો ધરાવશે. સમજૂતીઓ જયારે જરૂર ર્પડે ત્યારે ખરાઈ માટે ઓથોરરટીને કે
ઓથોરરટીએ અર્ધકૃત કરે લ કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તને ઉર્પલબ્ધ કરાવવામાં આવશે;

k. ર્દરે ક ટે લીમાકે ટર અને ઓથોરાઇઝ વેરરફાયર આ અર્ધર્નયમનોના શીડયુલ 3માં સ ૂક્ષચત કોર્પોરે ટ
એજન્ટટને લાગુ આચારસંરહતાનું ર્પાલન કરવા બંધાયેલ હશે.
l.

ઓથોરરટી ટે લીમાકે ટરના સંકુલો કે અન્ટય કોઈ ર્પણ સંકુલોની ચકાસણી કરવાનો અર્ધકાર ધરાવશે,
જે ઓથોરરટીને રે કોડા /ર્દસ્તાવેજોની ખરાઈ કરવા અને કોઈ ર્પણ ર્દસ્તાવેજ/રે કોડા

મેળવવા,

ટે લીમાકે ટરના કોઈ ર્પણ કમાચારીના ર્નવેર્દનો નોંધવા કે કોઈ ર્દસ્તાવેજ/રે કોડા ની નકલો બનાવવાની
જરૂર જણાય:
m. ટે લીમાકે ટરે ઓથોરરટી દ્વારા સમયેસમયે સ ૂક્ષચત અન્ટય કોઈ ર્પણ શરતો અને ર્નયમોનું ર્પાલન કરવું
ર્પડશે.
(3) ટે લીમાકે ટર ત્રણથી વધારે વીમાકં ર્પનીઓ કે વીમા સંબર્ં ધત કામગીરી કરી સંસ્થાઓ સાથે કામ નહીં
કરે
15. કોર્પોરે ટ એજન્ટટ માટે આચારસંરહતા (1) ર્દરે ક કોર્પોરે ટ એજન્ટટ આ અર્ધર્નયમનોના શીડયુલ 3માં ર્નર્દાર્શત આચારસંરહતાનું ર્પાલન કરશે,
(2) કોર્પોરે ટ એજન્ટટ તમામ માટે (તેના ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર, ર્નર્દે ર્શત વ્યસ્ક્તઓ અને અન્ટય કમાચારીઓના
કાયો અને ચ ૂક સરહત) જવાબર્દાર રહેશે, જેમાં આ અર્ધર્નયમન હેઠળ સ ૂક્ષચત આચારસંરહતાનું ઉલ્લંઘન
સામેલ છે અને તેઓ ર્દં ડ ચુકવવાને ર્પાત્ર રહેશે, જે કાયર્દાની કલમ 102ની જોગવાઈ હેઠળ રૂ. એક કરોડ
સુધી હોઈ શકે છે .
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16. રે કોડા ની જાળવણી
કોર્પોરે ટ એજન્ટટ નીચેના રે કોડા જાળવશે, જેમાં ઇલેક્ટ્રોર્નક ફોમા સામેલ છે અને જયારે જરૂર ર્પડે ત્યારે
ઉર્પલબ્ધ કરાવવામાં આવશે –
(i) ઓથોરરટીની પ્રસ્તુત માગાર્દર્શિકાઓ અને ર્પ્રવેન્ટશન ઓફ મની લોન્ટડરરિંગ એક્ટની જોગવાઈઓ
હેઠળ જરૂર મુજબ ક્લાયન્ટટનો નો યોર ક્લાયન્ટટ (કે વાયસી) રે કોડા ;
(ii) ક્લાયન્ટટ દ્વારા સહી કરે લ ર્દરખાસ્ત ફોમાની નકલ અને કોર્પોરે ટ એજન્ટટના ર્નર્દે ર્શત વ્યસ્ક્ત દ્વારા
સહી કરે લ એસીઆર સાથે વીમાકં ર્પનીને રજૂ કરવી ર્પડશે;
(iii) ક્લાયન્ટટની યાર્દી, ર્પોક્ષલસીનો પ્રકાર, પ્રીર્મયમની રકમ, ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ થયાની તારીખ, પ્રાપ્ત
થયેલી ચાજીસ કે ફી જેવી ર્વગતો ધરાવતું રજજસ્ટર;
(iv) પ્રાપ્ત થયેલી ફરરયાર્દોની ર્વગતો ધરાવતું રજજસ્ટર, જેમાં ફરરયાર્દનું નામ, ફરરયાર્દનો પ્રકાર,
ઇશ્ય ૂથયેલી/અનુરોધ થયેલી ર્પોક્ષલસીની ર્વગત અને ર્પછીની કામગીરીની ર્વગત સામેલ છે ;
(v) કમાચારીનું નામ, સરનામુ,ં ટે લીફોન નંબર, ફોટોગ્રાફ, નોકર ચાલુ થવાની તારીખ, નોકરી
છોડવાની તારીખ, જો કોઈ હોય તો, વ્યસ્ક્તને ચુકવવામાં આવતો માર્સક ર્પગાર ધરાવતું રજજસ્ટર;
(vi) ઓથોરરટી સાથે આર્દાનપ્રર્દાન થયેલા ર્પત્રવ્યવહારોની નકલો;
(vii) ઓથોરરટી દ્વારા સમયેસમયે નક્કી કરાયેલા અન્ટય કોઈ રે કોડા .
17. એકાઉન્ટટ, રે કોડા વગેરે બુકની જાળવણી –
ુ ર માટે જ રચાયેલ કોર્પોરે ટ એજન્ટટ ર્દર નાણાકીય વષા માટે નીચેની બુક
(1) વીમા મધ્યસ્થીના હેતસ
તૈયાર કરશે (i) ર્દરે ક રહસાબી ગાળાના અંતે બેલેન્ટસ શીટ કે કામગીરીનું સ્ટે ટમેન્ટટ;
(ii) એ ગાળા માટે નફા અને નુકસાનનો રહસાબ;
(iii) રોકડ/ભંડોળના પ્રવાહનું સ્ટે ટમેન્ટટ:
(iv) ઓથોરરટી દ્વારા સમયેસમયે જરૂરી ર્પડી શકે તેવા વધારાના સ્ટે ટમેન્ટટ.
ુ ર નાણાકીય વષાનો ગાળો 12 મરહનાનો (કે 1 એર્પ્રલ ર્પછી શરૂ થયેલા
નોંધ.1: આ અર્ધર્નયમનના હેતસ
વ્યવસાય માટે ઓછા મરહના) વષામાં એર્પ્રલના પ્રથમ રર્દવસથી શરૂ થાય છે અને ર્પછીના વષે 31મી માચે
પ ૂણા થાય છે તથા સંચયના આધારે એકાઉન્ટટ જાળવવામાં આવશે.

નોંધ 2: કોર્પોરે ટ એજન્ટટ દ્વારા વીમાકં ર્પનીઓ અને વીમાકં ર્પનીઓની ગ્ર ૂર્પ કં ર્પનીઝ, વીમાકં ર્પની મુજબ થયેલી
તમામ આવકની ર્વગતો પ્રર્દાન કરવા કે નાણાકીય ર્નવેર્દનોનું તથા ગ્ર ૂર્પ કં ર્પનીઝ અને/અથવા કોર્પોરે ટ
વીમાકં ર્પની ર્પાસેથી કોર્પોરે ટ એજન્ટટના એસોર્સએ્સ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી ચુકવણીની ર્વગતનું ર્નયત શીડયુલ
હશે
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(a) ઓરડટરના રરર્પોટા ની સાથે ર્પેટાર્નયમન (1)માં જણાવ્યા મુજબ રહસાબ થયેલા નાણાકીય સ્ટે ટમેન્ટટની
નકલ ર્દર વષે 30મી સપ્ટે મ્પબર અગાઉ ઓથોરરટને રજૂ કરવી ર્પડશે, જેની સાથે વ્યવસાયની વતાણક
ંૂ ,
રહસાબનું ર્નવેર્દન વગે રે ર્પર ઓરડટરની કોઈ રટપ્ર્પણી હોય તો તે ર્પણ રજૂ કરવી ર્પડશે તથા આ
પ્રકારની રટપ્ર્પણી કે અવલોકોનો ર્પર ઉક્ષચત ખુલાસો આર્પવો ર્પડશે.
(b) ઓરડટરના રરર્પોટા ની તારીખથી 90 રર્દવસની અંર્દર રરર્પોટા માં જણાવવામાં આવેલી તમામ ખામીઓ
સુધારવા જરૂરી ર્પગલાં લેવામાં આવશે અને ઓથોરરટીને જાણ કરવામાં આવશે.
(c)

એકાઉન્ટટ, સ્ટે ટમેન્ટટ, ડોક્યુમેન્ટટ વગેરેની તમામ બુક કોર્પોરે ટ એજન્ટટની હેડઓરફસે કે ઓથોરરટી દ્વારા
માન્ટય અને નોરટફાઈ કરે લી અન્ટય શાખા ઓરફસે જાળવવામાં આવશે તથા ઓથોરરટીના આ પ્રકારના
અર્ધકારીઓ અને ચકાસણી માટે અર્ધકૃત કરે લા અર્ધકારીઓને તમામ કાયાકારી રર્દવસોમાં ઉર્પલબ્ધ
કરાવવામાં આવશે.

(d) કોર્પોરે ટ એજન્ટટ દ્વારા જાળવવામાં આવતા આ અર્ધર્નયમન સાથે સંબર્ં ધત તમામ બુક, ડોક્યુમેન્ટટ,
સ્ટે ટેમેન્ટટ, કોન્ટટ્રાક્ટ નોટ વગેરે વષા પ ૂણા થયાના અંતથી લઘુતમ 10 વષાના ગાળા માટે જાળવવામાં
આવશે. જોકે ર્દાવા કરે લા હોય અને કોટા માંથી ર્પતાવટનો ચુકાર્દો આવવાનો બાકી હોય તેવા કે સ સાથે
સંબર્ં ધત ડોક્યુમેન્ટટ કોટા કે સના અંત સુધી જાળવવા ર્પડશે.
(2) કોર્પોરે ટ એજન્ટ્સ, જેમનો મુખ્ય વ્યવસાય વીમા મધ્યસ્થીથી અલગ હોય, તેમણે વીમા મધ્યસ્થી
માટે અને વીમાકં ર્પનીઓ ર્પાસેથી થતી અન્ટય આવકને સેગમેન્ટટ મુજબ જાળવવી ર્પડશે.
(3) કોર્પોરે ટ એજન્ટટની સેવામાં મેળવતી ર્દરે ક વીમાકં ર્પની સીઇઓ અને સીએફઓ દ્વારા સહી કરે લ
શીડયુલ 6એમાં આર્પેલ ફોમેટમાં આ પ્રકારના બધા કોર્પોરે ટ એજન્ટટ માટે અલગથી સરટિરફકેટ
ઓથોરરટને રજૂ કરશે. વીમાકં ર્પની ર્પાસેથી મળતા કર્મશન/વળતર ર્વશે જાણકારી આર્પતું
સરટિરફકેટ કોર્પોરે ટ એજન્ટટના ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર અને સીએફઓ (કે તેમના સમકિ) શીડયુલ 6બી
મુજબ ઓથોરરટીને રજૂ કરશે.
18. સાધારણ:
(1) જયાં સુધી આ અર્ધર્નયમો હેઠળ ઓથોરરટી રજજસ્ટ્રે શન મંજૂર નહીં કરે ત્યાં સુધી આ અર્ધર્નયમનોના
નોરટરફકેશનની તારીખથી કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત કોર્પોરે ટ એજન્ટટ તરીકે કામ નહીં કરી શકે, આ
અર્ધર્નયમનોની કલમ 1(3)માં સ્ર્પષ્ટ કરે લા રકસ્સા ર્સવાય.
(2) કોર્પોરે ટ એજન્ટટ કે વીમાકં ર્પની કે અન્ટય કોઈ વ્યસ્ક્ત વચ્ચે કોર્પોરે ટ એજન્ટટ તરીકે કામગીરી ર્દરર્મયાન કે
અન્ટય કોઈ રીતે ર્વવાર્દ ઊભો થશે, તો તેમને ઓથોરરટીને રે ફર કરી શકાશે; અને ફરરયાર્દ કે રજૂઆત
મળતા ઓથોરરટી ફરરયાર્દની ચકાસણી કરી શકે છે અને જો આ અર્ધર્નયમનોની રક્ષ્ટએ પ ૂછર્પરછ કે
ચકાસણી કે તર્પાસની જરૂર જણાય તો આગળ વધી શકે છે .
આચારસંરહતા
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I.

સાધારણ આચારસંરહતા

1. ર્દરે ક કોર્પોરે ટ એજન્ટટ નીચે આર્પેલ વ્યાવસાર્યક આચારસંરહતાનું ર્પાલન કરશે અને ર્પોક્ષલસીધારકોના
રહતમાં તેમની ફરજ અર્દા કરશે. જયારે તેઓ આવું કરશે, ત્યારે a) ક્લાયન્ટટ સાથે સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ અને હંમેશા પ્રામાક્ષણકતા સાથે વ્યવહાર કરશે;
b) સાવચેતી અને ખંત સાથે કામ કરશે;
c) ક્લાયન્ટટ કોર્પોરે ટ એજન્ટટ સાથેના સંબધ
ં સમજે અને તેમના વતી કોર્પોરે ટ એજન્ટટ કામ કરે છે તેવ ંુ
સુર્નર્િત કરશે;
d) સંભર્વત ગ્રાહકોએ આર્પેલી તમામ મારહતી ગોર્પનીય રાખશે અને તે જે વીમાકં ર્પની(ઓ) સાથે કામ
કરશે છે તેમને જ આર્પશે;
e) તેમના કબજામાં રહેલા ગોર્પનીય ર્દસ્તાવેજો જાળવવા ઉક્ષચત ર્પગલા લેશે;
f)

કં ર્પનીના કોઈ રડરે ક્ટર કે કં ર્પનીના ર્પાટા નર કે ચીફ એન્સક્ઝક્યુરટવ કે ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર કે ર્નર્દે ર્શત
વ્યસ્ક્ત અન્ટય કોર્પોરે ટ એજન્ટટ સાથે સમાન ર્પોક્ષઝશન ધરાવશે નહીં;

2. ર્દરે ક કોર્પોરે ટ એજન્ટટ હશે
a) તેના ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર અને ર્દરે ક ર્નર્દાર્શત વ્યસ્ક્તની ચ ૂક અને કર્મશનની તમામ કામગીરી માટે
જવાબર્દાર રહેશે;
b) ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર અને તમામ ર્નર્દે ર્શત વ્યસ્ક્તઓ ર્પયાા પ્ત તાલીમ, પ ૂરતું કૌશલ્ય અને તેઓ જેનું
વેચાણ કરે છે એ તમામ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોની પ ૂરતી જાણકારી ધરાવતા હોય તેવી સુર્નર્િતતા કરશે;
c) ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર અને ર્નર્દે ર્શત વ્યસ્ક્ત સંભર્વત ગ્રાહકને ર્પોક્ષલસીના ફાયર્દા અને ર્પોક્ષલસી હેઠળ
પ્રાપ્ત વળતર ર્પર કોઈ ખોટી રજૂઆત નહીં કરે તેવી સુર્નર્િતતા કરશે;
d) કોઈ ર્પણ સંભર્વત ગ્રાહકને વીમા ઉત્ર્પાર્દન ખરીર્દવા ર્દબાણ કરવામાં ન આવે તેવી સુર્નર્િતતા
કરશે;
e) વીમા ઉત્ર્પાર્દનના સંબધ
ં માં વીમાધારકને વેચાણ પ ૂવે અને વેચાણ ર્પછી પ ૂરતી સલાહ આર્પશે;
f)

ર્દાવાના રકસ્સામાં તમામ ઔર્પચારરકતાઓ અને ર્દસ્તાવેજીકરણ પ ૂણા કરવા વીમાધારકને શક્ય
તમામ મર્દર્દ અ સહકાર આર્પશે;

g) કોર્પોરે ટ એજન્ટટ કોઈ જોખમનું વહન કરતા નથી કે વીમાકં ર્પની તરીકે કામ કરતાં નથી તેવી
હકીકતનો પ ૂરતો પ્રચાર કરશે;
h) વીમાકં ર્પનીઓ સાથે સમજૂતી કરશે, જેમાં બંનેની ફરજો અને જવાબર્દારીઓ વ્યાખ્યાર્યત હોય છે
II. વેચાણ પ ૂવેની આચારસંરહતા
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3. ર્દરે ક કોર્પોરે ટ એજન્ટટ કે ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર કે ચોક્કસ વ્યસ્ક્ત નીચેની આચારસંરહતાનું ર્પાલન ર્પણ
કરશે:
i)

ર્દરે ક કોર્પોરે ટ એજન્ટટ/ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર/ર્નર્દે ર્શત વ્યસ્ક્ત આ કરશે-

a) સંભર્વત ગ્રાહકને ર્પોતાની ઓળખ આર્પશે અને તેઓ માંગે તો રજજસ્ટ્રે શન/પ્રમાણર્પત્ર રજૂ કરશે;
b) તેમને જેની સાથે સમજૂતી હોય તેવી વીમાકં ર્પનીઓ દ્વારા વેચાણ માટે ઓફર થયેલા વીમા
ઉત્ર્પાર્દનોના સંબધ
ં માં આવશ્યક મારહતી આર્પશે અને ચોક્કસ વીમા યોજનાની ભલામણ કરતી
વખતે સંભર્વત ગ્રાહકની જરૂરરયાતો ધ્યાનમાં લેશે;
c) વેચાણ માટે ઓફર થયેલા વીમા ઉત્ર્પાર્દનના સંબધ
ં માં કર્મશનની જાણકારી આર્પશે, જો સંભર્વત
ગ્રાહક માંગે તો;
d) વેચાણ માટે ઓફર થયેલા વીમા ઉત્ર્પાર્દનો માટે વીમાકં ર્પની દ્વારા લેવામાં આવતા પ્રીર્મયમનો
સંકેત આર્પશે;
e) વીમાકં ર્પની દ્વારા ર્દરખાસ્ત ફોમામાં આવશ્યક મારહતીની પ્રકૃર્ત સંભર્વત ગ્રાહકને સમજાવશે, અને
વીમા કરારની ખરીર્દીમાં આવશ્યક મારહતીના સ્ર્પષ્ટીકરણનું મહત્ત્વ ર્પણ સમજાવશે;
f)

વીમાકં ર્પનીને સુર્પરત કરવામાં આવતી ર્દરે ક અરજીની સાથે ગોર્પનીય રરર્પોટા સ્વરૂર્પે સંભર્વત
ગ્રાહકની કોઈ ર્પણ નુકસાનકારક આર્દતો કે આવકની અસાતત્યતા ર્વશે વીમાકં ર્પનીને જાણ કરશે,
તથા સંભર્વત ગ્રાહકની ઉક્ષચત પ ૂછર્પરછ કરીને અરજીના સ્વીકાર સંબધ
ં માં વીમાકં ર્પનીના
વીમાકરણના ર્નણાયને પ્રર્તકળ
ૂ રીતે અસર કરતી કોઈ ર્પણ આવશ્યક હકીકત જણાવશે;

g) વીમાકં ર્પની દ્વારા અરજીના સ્વીકાર કે અસ્વીકાર ર્વશે સંભર્વત ગ્રાહકને ત્વરરત જાણ કરશે;
h) વીમાકં ર્પનીને અરજીર્પત્રક સુર્પરત કરવાના સમયે જરૂરી ર્દસ્તાવેજો મેળવશે અને અરજી પ ૂણા કરવા
વીમાકં ર્પની દ્વારા માંગવામાં આવે તો અન્ટય ર્દસ્તાવેજો પ ૂરાં ર્પાડશે;
ii)

કોઈ કોર્પોરે ટ એજન્ટટ/ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ ઓરફસર/ર્નર્દે ર્શત વ્યસ્ક્ત આવું નહીં કરે -----

a) માન્ટય રજજસ્ટ્રે શન/સરટિરફકે ટ ર્વના વીમા વ્યવસાયનો અનુરોધ નહીં કરે કે મેળવશે નહીં;
b) અરજી ર્પત્રકમાં કોઈ ર્પણ આવશ્યક મારહતી ન આર્પવા સંભર્વત ગ્રાહકને પ્રેરરત નહીં કરે ;
c) અરજીની સ્વીકાયાતા માટે વીમાકં ર્પનીને સુર્પરત કરે લા અરજી ર્પત્રક કે ર્દસ્તાવેજોમાં ખોટી મારહતી
આર્પવા સંભર્વત ગ્રાહકને પ્રેરરત નહીં કરે ;
d) સંભર્વત ગ્રાહક સાથે અભર વ્યવહાર નહીં કરે ;
e) અન્ટય કોઈ ર્નર્દે ર્શત વ્યસ્ક્ત કે કોઈ વીમા મધ્યસ્થી સંસ્થા દ્વારા પ્રસ્તુત ર્દરખાસ્તમાં હસ્તિેર્પ નહીં
કરે ;
f)

ર્પોતાની વીમાકં ર્પનીની ઓફરથી અલગ ર્દર, લાભ, શરતો અને ર્નયમો ઓફર નહીં કરે ;
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g) ર્પોક્ષલસીધારકને વતામાન ર્પોક્ષલસી રર્દ કરવા ર્દબાણ નહીં કરે અને અગાઉની ર્પોક્ષલસી રર્દ થયાની
તારીખથી ત્રણ વષાની અંર્દર આ જ ર્પોક્ષલસીધારકને નવી ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ નહીં કરે ;
h) કોઈ ર્પણ કોર્પોરે ટ એજન્ટટ એક વ્યસ્ક્ત કે એક સંસ્થા કે સંસ્થાઓના એક જૂથ ર્પાસેથી વીમાના
ક્ષબઝનેસનો ર્પોટા ફોક્ષલયો ધરાવશે નહીં, જે અંતગા ત કોઈ ર્પણ વષામાં પ્રીર્મયમની રકમ કુ લ
પ્રીર્મયમમાં 50 ટકાથી વધારે હોય;
i)

કોઈ ર્પણ વીમાકં ર્પનીમાં રડરે ક્ટર બનશે નહીં કે જળવાઈ નહીં રહે, ર્સવાય કે ઓથોરરટીની પ ૂવામજ
ં ૂરી
હોય,

j)

કોઈ ર્પણ પ્રકારની મની લોન્ટડરરિંગ પ્રવ ૃર્િમાં સામેલ નહીં થાય;

k) ગેરમાગે ર્દોરતા કોલ કે બનાવટી કોલ દ્વારા કોલ સેન્ટટર મારફતે કે ર્પોતાની રીતે ક્ષબઝનેસ મેળવશે
નહીં;
l)

વીમા ઉત્ર્પાર્દનોનો અનુરોધ કરવા અને ગ્રાહકોને વેચાણ કરવા મક્લ્ટ-લેવલ માકે રટિંગ નહીં કરે ;

m) વ્યવસાય મેળવવા તાલીમ ન ધરાવતા અને ક્ષબનઅર્ધકૃત વ્યસ્ક્તનો સામેલ નહીં કરે ;
n) રજજસ્ટ્રે શનના સરટિરફકે ટ મુજબ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોનો રજૂ કરવા અને સેવા આર્પવા ર્સવાય વીમા
કન્ટસલ્ટન્ટસી કે ર્દાવાની સલાહ કે વીમા સંબર્ં ધત અન્ટય કોઈ ર્પણ સેવા નહીં આર્પે.
o) વીમા ઉત્ર્પાર્દનના વધુ ર્વતરણમાં સંભર્વત ર્પોક્ષલસીધારકોને રે ફર કરવા, તેમને અનુરોધ કરવા,
તેમની લીડ જનરે ટ કરવા, તેમને સલાહ આર્પવા, તેમને રજૂઆત કરવા, શોધવા કે તેમને સંર્પકા
ર્વગતો પ્રર્દાન કરવા ર્નર્દે ર્શત વ્યસ્ક્ત ર્સવાય અન્ટય કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તને સાંકળશે નહીં, તેમને
પ્રોત્સારહત નહીં કરે , તેમની સાથે કોઈ ર્પણ પ્રકારનો કરાર કે ગોઠવણ નહીં કરે ;
p) કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત કે સંસ્થાને વેચાણ, ર્પરરચય, લીડ જનરે શન, રે ફરરિંગ કે શોધવા એમ કોઈ ર્પણ
કારણસર અન્ટય કોઈ નામ દ્વારા કોઈ ર્પણ ફી, કર્મશન, ઇન્ટસેક્ન્ટટવની ચુકવણી નહીં કરે
III. વેચાણ ર્પછીની આચારસંરહતા 4.
ર્દરે ક કોર્પોરે ટ એજન્ટટ a) ર્દરે ક વ્યસ્ક્તગત ર્પોક્ષલસીધારકને વારસર્દાર ર્નમવા કે ફાળવણી કરવા કે સરનામામાં ફેરફાર કે
ર્વકલ્ર્પો અજમાવવા સલાહ આર્પશે તથા આ માટે જયારે જરૂર ર્પડે ત્યારે જરૂરી સહાય કરશે;
b) તેમના મારફતે થયેલા વીમા વ્યવસાય જાળવવા ર્પોક્ષલસીધારકને મૌક્ષખક અને લેક્ષખતમાં નોરટસ
આર્પીને ર્નર્િત સમયગાળામાં ર્પોક્ષલસીધારકો દ્વારા પ્રીર્મયમ સુર્નર્િત કરવા શક્ય તમામ પ્રયાસ
કરશે.
c) જો તે ક્લાયન્ટટને આગળ કવચ આર્પવાનું ર્પસંર્દ ન કરે તો ર્પણ વીમાનું કવચ પ ૂણા થયાની તારીખ
ર્વશે ક્લાયન્ટટને જાણકારી મળે તેવી સુર્નર્િતતા કરશે:
d) રરન્ટય ૂઅલ નોરટસો આવશ્યક હકીકતો પ્રકટ કરવાની ચેતવણી ધરાવે તેવી સુર્નર્િતતા કરશે, જેમાં
ર્પોક્ષલસીને અસરકતાા ફેરફારોની સલાહ આર્પવાની જરૂરરયાત સામેલ છે , જે ર્પોક્ષલસી શરૂ થયા બાર્દ કે
છે લ્લી રરન્ટય ૂઅલ તારીખથી થયેલા છે ;
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ુ ર રરન્ટય ૂઅલ નોરટસ વીમાકં ર્પનીને આર્પેલી તમામ મારહતીનો રે કોડા
e) કરાર રરન્ટય ૂઅલ થાય એ હેતસ
(ર્પત્રોની નકલો સરહત) જાળવવાની જરૂરરયાતો ધરાવે છે એવું સુર્નર્િત કરશે;
f)

વીમાકવચની મુદ્દત પ ૂણા થયાની તારીખ અગાઉ વીમાકં ર્પનીની રરન્ટય ૂઅલ નોરટસ ક્લાયન્ટટને મળે
તેવી સુર્નર્િતતા કરશે.

g) વીમાકં ર્પની દ્વારા ર્દાવાની ર્પતાવટની જરૂરરયાતો પ ૂણા કરવા ર્પોક્ષલસીધારકો કે ર્દાવેર્દારો કે
લાભાથીઓને જરૂરી સહાય આર્પશે;
h) તેમના ક્લાયન્ટ્સને ર્દાવાની તરત જાણ કરવાની જવાબર્દારી તથા ઘટના ર્પછી શક્ય તેટલી
ઝડર્પથી આવશ્યક હકીકોત અને સલાહ આર્પવાની જરૂરરયાતો સમજાવશે;
i)

જયાં એવું લાગે કે ક્લાયન્ટટે પ ૂણા મારહતી આર્પી નથી ત્યાં તેમને સંપ ૂણા અને સાચી ર્વગત પ્રર્દાન
કરવાની સલાહ આર્પશે. જો ર્પછી ક્લાયન્ટટ વધારે જાણકારી ન આર્પે તો તેમના માટે આગળ કામ
કરવાનો ઇનકાર કરવા ર્વચારશે;

j)

ક્લાયન્ટટને ર્દાવા સાથે સંબર્ં ધત કોઈ ર્પણ જરૂરરયાતો ર્પર તરત સલાહ આર્પશે;

k) ર્દાવા કે ર્દાવો થઈ શકે તેવી ઘટના સાથે સંબર્ં ધત મારહતી પ્રાપ્ત થયા ર્પછી તરત ર્વના ર્વલંબે
અને ત્રણ કાયાકારી રર્દવસોની અંર્દર તેને આગળ રવાના કરશે;
l)

વીમાકં ર્પનીના ર્નણાય કે ર્દાવામાં ર્વના ર્વલંબે ક્લાયન્ટટને સલાહ આર્પશે; અને ક્લાયન્ટટને ર્દાવા
સંબર્ં ધત તમામ ઉક્ષચત સહાય કરશે.

m) વીમા કરાર હેઠળ લાભાથી ર્પાસેથી આવકમાં રહસ્સો માંગશે નહીં કે મેળવશે નહીં;
n) સ ૂચના, નીર્તઓ અને રરન્ટય ૂઅલ ર્દસ્તાવેજો ફરરયાર્દ ર્નવારણની પ્રરક્રયા ધરાવે તેવી સુર્નર્િતતા
કરશે:
o) ફોન કે લેક્ષખતમાં ફરરયાર્દોનો સ્વીકાર કરશે:
p) ર્પત્રવ્યવહાર મળયાની તારીખથી 14 રર્દવસની અંર્દર ફરરયાર્દને જાણ કરશે, ફરરયાર્દનું ર્નવારણ
કરનાર કમાચારીને સલાહ આર્પશે અને તેન ંુ સમાધાન કરવાનો ગાળો નક્કી કરશે;
q) ફરરયાર્દીને જવાબનો ર્પત્ર મોકલવામાં આવે અને જો તેઓ જવાબથી સંતષ્ુ ટ ન હોય તો તેઓ શું કરી
શકે એની જાણકારી આર્પતો આર્પવામાં આવે તેવી સુર્નર્િતતા કરશે;
r)

ફરરયાર્દોનું રે કોરડિંગ અને ર્નરીિણ કરવા વ્યવસ્થા ધરાવશે.
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પ્રકરણ 5
જીવન વીમાના કાયર્દે સર ર્સદ્ાંતો
પ્રકરણ ર્પરરચય
આ પ્રકરણમાં આર્પણે જીવન વીમા કરારના કાયાન ંુ સંચાલન કરતા ર્પાસાં ર્વશે ચચાા કરીશ.ંુ તેમાં
જીવન વીમા કરારની ર્વર્શષ્ટ લિણોની જાણકારી ર્પણ મેળવીશ.ંુ

અભ્યાસના ર્પરરણામો
A. વીમા કરારો – કાયર્દાકીય ર્પાસાં અને ર્વર્શષ્ટ લિણો
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A. વીમા કરારો – કાયર્દાકીય ર્પાસાં અને ર્વર્શષ્ટ લિણો
1. વીમા કરારો – કાયર્દાકીય ર્પાસાં
a) વીમા કરાર
વીમામાં કરાર સમજૂતી સંકળાયેલી હોય છે , જેમાં વીમા કં ર્પની પ્રીર્મયમના બર્દલામાં ચોક્કસ
પ્રકારના જોખમો સામે નાણાકીય સંરિણ પ્રર્દાન કરવા સંમત થાય છે . કરાર સમજૂતી વીમા
ર્પોક્ષલસીન ંુ સ્વરૂર્પ ગ્રહણ કરે છે .
b) વીમા કરારના કાયાકીય ર્પાસાં
હવે આર્પણે વીમા કરારના કેટલાંક લિણોનો ર્વચાર કરીશ ંુ અન ર્પછી વીમા કરારોન ંુ સંચાલન
કરતા કાયર્દે સર ર્સદ્ાંતોનો ર્વચાર કરીશ.ંુ

મહત્ત્વપ ૂણા
કરાર ર્પિો વચ્ચેની સમજૂતી છે , કાયર્દા દ્વારા લાગ ુ કરી શકાય છે . ભારતીય કરાર ધારા, 1872ની
જોગવાઈઓ વીમા કરારો સરહત ભારતમાં તમામ કરારોન ંુ સંચાલન કરે છે .
વીમા ર્પોક્ષલસી બે ર્પિો એટલે કે કં ર્પની (વીમા કં ર્પની)અને ર્પોક્ષલસીધારક (વીમાધારક)વચ્ચેનો કરાર
છે તેમજ ભારતીય કરાર ધારા, 1872માં ર્નર્દે ર્શત જરૂરરયાતો પ ૂણા કરે છે .
ડાયાગ્રામ 1:વીમા કરાર
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c) કાયર્દે સરકરારના ર્પાસાં
ડાયાગ્રામ 2:કાયર્દે સર કરારના ર્પાસાં

ુ બ છે :
કાયર્દે સર કરારના ર્પાસાં આ મજ
i. ઓફર અને સ્વીકાયાતા
જયારે એક વ્યસ્ક્ત આ પ્રકારન ંુ કાયા કરવાની મંજૂરી મેળવવાની રક્ષ્ટએ કશ ંુ કરવાની ઇચ્છા
વ્યક્ત કરે અથવા તેનાથી દૂ ર રહે ત્યારે તેણે ઓફર કરી હોવાન ંુ કે ર્દરખાસ્ત રજૂ કરી હોવાન ંુ
કહેવાય છે . સામાન્ટય રીતે અરજર્દાર કે ર્દરખાસ્તકાર દ્વારા ઓફર મ ૂકવામાં આવે છે અને વીમા
કં ર્પની દ્વારા તેનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે .
જયારે ઓફર મ ૂકવામાં આવે તે વ્યસ્ક્ત તેના માટે સંમર્ત આર્પે, ત્યારે તેને સ્વીકૃર્ત ગણવામાં
આવે છે . આ કારણે જયારે પ્રસ્તાવનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે , ત્યારે તે વચન કે ખાતરી બની
જાય છે .
સ્વીકાયાતાની જાણ અરજર્દાર કે ર્દરખાસ્તકારને કરવી જરૂરી છે , જે કરારની રચનામાં ર્પરરણમે
છે .
ુ વીને
જયારે ર્દરખાસ્તકાર વીમા યોજનાની શરતોનો સ્વીકાર કરે છે અને રડર્પોક્ષઝટ રકમ ચક
તેની સંમર્ત સ ૂચવે છે , જે ર્દરખાસ્ત સ્વીકારમાં આવે છે ત્યારે આ રકમ પ્રથમ પ્રીર્મયમમાં
ર્પરરવર્તિત થાય છે અને ર્દરખાસ્ત ર્પોક્ષલસી બની જાય છે .
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જો કોઈ ર્પણ શરત મ ૂકવામાં આવે છે , તો તે કાઉન્ટટર ઓફર (પ્રર્ત પ્રસ્તાવ) બની જાય છે .
ુ ાવા બની જાય છે .
ર્પોક્ષલસી બોન્ટડ કરારના પર
ii. ર્વચારણા
તેનો અથા એ છે કે કરારમાં ર્પિો વચ્ચે કેટલાંક ર્પારસ્ર્પરરક ફાયર્દા હોવા જોઈએ. પ્રીર્મયમનો
ર્વચાર વીમાધારકથી કરવામાં આવે છે અને િર્તપ ૂર્તિ કે વળતરનો ર્વચાર વીમાકં ર્પનીથી
કરવામાં આવે છે .
iii. ર્પિો વચ્ચે સમજૂતી
બંને ર્પિો સમાન અથામાં સમાન બાબતે સંમત થવા જોઈએ. બીજા શબ્ર્દોમાં કહીએ તો, બંને
ર્પિો વચ્ચે એકમર્ત ''સમાન ર્વચાર'' હોવી જોઈએ. વીમા કં ર્પની અને ર્પોક્ષલસીધારક સમાન
અથામાં સમાન બાબતે સંમત થવા જોઈએ.
iv. મક્ુ ત સંમર્ત
જયારે કરાર કરવામાં આવે ત્યારે મક્ુ ત સંમર્ત હોવી જોઈએ.
સંમર્ત મક્ુ ત ગણાય છે , જયારે તેને આ રીતે લેવામાં ન આવી હોય
 બળજબરીપ ૂવાક
 અનક્ષુ ચત પ્રભાવ
 છે તરર્ર્પિંડી
 ખોટી રજૂઆત
 ભ ૂલ
જયારે કરારની સંમર્ત બળજબરીપ ૂવાક, ગોટાળો કરીને કે ખોટી રજૂઆત કરીને મેળવવામાં
આવી હોય, ત્યારે સમજૂતી રર્દબાતલ કરી શકાય છે .
v. ર્પિોની િમતા
કરારમાં સામેલ બંને ર્પિો કરાર કરવા માટે કાયર્દે સર સિમ હોવા જોઈએ. અરજી ર્પર સહી
કરતી વખતે ર્પોક્ષલસીધારક કાયર્દે સર મંજૂર ઉંમર ધરાવતી હોવી જોઈએ, માનર્સક રીતે સ્વસ્થ
હોવા જોઈએ અને કાયર્દા હેઠળ અયોગ્ય ન હોવા જોઈએ. ર્દાખલા તરીકે, સગીર વયની કોઈ
વ્યસ્ક્ત વીમા કરાર ન કરી શકે.
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vi. કાયર્દે સરતા
કરારનો હેત ુ કાયર્દે સર હોવો જોઈએ, ર્દાખલા તરીકે, કોઈ ર્પણ વીમો ગે રકાયર્દે સર કાયો માટે
ન લઈ શકાય. હેત ુ કે ર્વચારણા ગે રકાયર્દે સર હોય તેવી ર્દરે ક સમજૂતી રર્દબાતલ છે . વીમા
કરારનો હેત ુ કાયર્દે સર બાબત માટે છે .

મહત્ત્વપ ૂણા
i.

ુ ારહત રીતે કરવામાં આવેલ ંુ ર્દબાણ સંકળાયેલ ંુ હોય છે .
બળજબરી – ગન

ii. અનક્ષુ ચત પ્રભાવ – અન્ટય વ્યસ્ક્તની ઇચ્છા ર્પર પ્રભાવ ર્પાડી શકે તેવી વ્યસ્ક્ત ર્પોતાની સ્સ્થર્ત કે
હોદ્દાનો ઉર્પયોગ કરીને અન્ટય વ્યસ્ક્તનો અનક્ષુ ચત લાભ લે.
iii. ગોટાળો –જયારે કોઈ વ્યસ્ક્ત રજૂઆત કરીને ખોટી ધારણા ર્પર કામ કરવા અન્ટય વ્યસ્ક્તને
પ્રેરરત કરે , જેને તેઓ સાચી માનતા નથી. આવ ંુ હકીકતોને જાણીજોઈને છર્પાવવાથી થઈ શકે છે
અથવા ખોટી રજૂઆતથી થઈ શકે છે .
iv. ભ ૂલ – કોઈ વ્યસ્ક્તની કોઈ બાબત કે ઘટનાની જાણકારી કે માન્ટયતા કે અથાઘટન કરવામાં
થતી ભ ૂલ કે ખામી. તે કરારના ર્વષયવસ્ત ુ ર્વશે સમજૂતી અને સમજણમાં ખામી તરફ ર્દોરી
3

શકે છે .

2. વીમા કરારો – ર્વર્શષ્ટ લિણો
a) સંપ ૂણા ર્વશ્વાસ અથવા Uberrima Fides
વીમા કરારના મ ૂળભ ૂત ર્સદ્ાંતોમાંનો એક ર્સદ્ાંત છે . સંપ ૂણા ર્વશ્વાસ તરીકે ર્પણ ઓળખાય છે , જેનો
અથા એ છે કે કરારમાં સામેલ ર્દરે ક ર્પિે વીમાની ર્વષયવસ્ત ુ સાથે સંબર્ં ધત તમામ હકીકતો જાહેર
કરવી જોઈએ.
ર્વશ્વાસ અને સંપ ૂણા ર્વશ્વાસ વચ્ચેનો ફરક હોઈ શકે છે . સામાન્ટય રીતે ર્વશ્વાસ સાથે થયેલા તમામ
વ્યાવસાર્યક કરારોને તેમના ર્વશ્વાસમાં જોવામાં આવશે અને મારહતી આર્પતી વખતે કોઈ ગોટાળો
કે છે તરર્ર્પિંડી નહીં થાય. ર્વશ્વાસને જોવાની આ કાયર્દે સર ફરજ ઉર્પરાંત કરારના ર્વષયવસ્ત ુ ર્વશે
ુ ાસો ગ્રાહકને કરવા ર્વક્રેતા બંધાયેલ નથી.
કોઈ ર્પણ મારહતીનો ખલ
અહીં

“કેર્વઅટ એમ્પપ્ટર”નો ર્નયમ લાગ ુ ર્પડે છે , જેનો અથા થાય છે ગ્રાહકોએ સતકા રહેવ,ંુ

ુ ી ચકાસણી કરશે તેવી અર્પેિા રાખવામાં આવે
સાવધાન રહેવ.ંુ કરારના ર્પિો કરારની ર્વષયવસ્તન
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ુ ી એક ર્પિ બીજા ર્પિને ગે રમાગે ન ર્દોરે અને સાચા જવાબો આર્પે, ત્યાં સધ
ુ ી
છે અને જયાં સધ
અન્ટય ર્પિ કરારને ટાળે તેવો પ્રશ્ન ઊભો થતો નથી.
સવોચ્ચ ર્વશ્વાસેઃ વીમા કરારો જુર્દી જુર્દી બાબતો ર્પર ર્નભાર હોય છે . પ્રથમ, કરારની ર્વષયવસ્ત ુ
ુ વ મારફતે સરળતાથી જાણી
અમ ૂતા હોય છે અને વીમા કં ર્પની દ્વારા સીધા અવલોકન કે અનભ
શકાતી નથી. ઉર્પરાંત ઘણી હકીકતો તેમના પ્રકાર દ્વારા અરજર્દાર જ જાણતા હોય તેવ ંુ બની શકે
છે . ઘણી વખત વીમા કં ર્પનીઓને મારહતી માટે સંપ ૂણાર્પણે અરજર્દાર ર્પર જ ર્નભાર રહેવ ંુ ર્પડે છે .
આ કારણે ર્વષયવસ્ત ુ ર્વશે તમામ આવશ્યક મારહતી વીમા કં ર્પનીને આર્પવાની અરજર્દાર કે
ર્દરખાસ્તકારની કાયર્દે સર ફરજ છે , જેની ર્પાસે આ મારહતી હોતી નથી.

ઉર્દાહરણ
ડેર્વડ જીવન વીમા ર્પોક્ષલસી મેળવવા અરજી કરે છે . ર્પોક્ષલસીની અરજી કરતી વખતે ડેર્વડ
ડાયાબીરટસથી ર્પીડાતો હતો અને તેની સારવાર મેળવતો હતો. ર્પણ તે આ મારહતી જીવન વીમા
કં ર્પનીને આર્પતો નથી. હજુ તેની ઉંમર ત્રીસથી ચાલીસ વષા વચ્ચે છે એટલે જીવન વીમા કં ર્પની
તેને તબીબી ર્પરરિણ કરવાન ંુ કહેતી નથી અને વીમા ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરી ર્દે થે. થોડા વષા ર્પછી
ુ રતી
ડેર્વડની તક્ષબયત બગડે છે અને તેને હોસ્સ્ર્પટલમાં ર્દાખલ કરવો ર્પડે છે . તેની તક્ષબયત સધ
નથી અને થોડા રર્દવસમાં મ ૃત્યુ થાય છે . જીવન વીમા કં ર્પની ર્પાસેથી વળતર માંગતો ર્દાવો
કરવામાં આવે છે .
ડેર્વડના વારસર્દારોને નવાઈ લાગે છે અને જીવન વીમા કં ર્પની ર્દાવાને નકારી કાઢે છે . ર્પોતાની
તર્પાસમાં વીમા કં ર્પનીને જાણકારી મળી હતી કે ડેર્વડે ર્પોક્ષલસી મેળવવા અરજી કરી ત્યારે તે
ડાયાબીરટસથી ર્પીડાતો હતો અને તેણે જાણીજોઈને આ હકીકત છર્પાવી હતી. આ કારણે વીમા કરાર
રર્દબાતલ જાહેર થયો હતો અને ર્દાવો નકારવામાં આવ્યો હતો.
આવશ્યક હકીકતો એવી મારહતી છે , જે વીમા કં ર્પનીને ર્નણાય લેવા સિમ બનાવે છે :
 તેઓ જોખમનો સ્વીકાર કરશે કે નહીં?
 જો કરશે, તો પ્રીર્મયમનો ર્દર અને મદ્દુ ત અને શરત શ ંુ હશે?
સામાન્ટય કાયર્દા હેઠળ આ સવોચ્ચ ર્વશ્વાસની કાયર્દે સર ફરજ ઊભી થાય છે . આ ફરજ ફક્ત
આવશ્યક હકીકતોને જ લાગ ુ ર્પડતી નથી, જેને અરજર્દાર જાણે છે , ર્પણ જાણવી જરૂરી હોય તેવી
આવશ્યક હકીકતોને ર્પણ લાગ ુ ર્પડે છે .
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ઉર્દાહરણ
અરજર્દારે ર્દરખાસ્ત કરતી વખતે જાહેર કરવી જોઈએ તેવી આવશ્યક હકીકતોના કેટલાંક ઉર્દાહરણ
નીચે આપ્યા છે ેઃ
ુ ર્પાન
i. જીવન વીમો: ર્પોતાનો તબીબી રે કોડા , વારસાગત ક્ષબમારીનો ર્પારરવારરક રે કોડા , ધમ્ર
અને મદ્યર્પાન જેવી ટેવો, કામમાં ગે રહાજરી, વય, શોખ, અરજર્દારની આવકની ર્વગતો
જેવી નાણાકીય મારહતી, અગાઉથી હોય તેવી જીવન વીમા ર્પોક્ષલસીઓ, વ્યવસાય વગે રે.
ii. આગનો વીમો: ક્ષબક્લ્ડિંગન ંુ ર્નમાા ણ અને વર્પરાશ, ક્ષબક્લ્ડિંગના ર્નમાા ણના વષો, સંકુલોમાં
ુ નો પ્રકાર વગે રે
ચીજવસ્તઓ
ુ ની ર્વગત, ર્પેરકિંગની ર્પદ્ર્ત વગે રે
iii. ર્દરરયાઈ વીમો:ચીજવસ્તઓ
iv. મોટર વીમો:વાહનન ંુ વણાન, ખરીર્દીની તારીખ, િાઇવરની ર્વગત વગે રે
એટલે વીમા કરારો મોટી જવાબર્દારીને આર્ધન છે . જયારે વીમાની વાત આવે છે , ત્યારે ર્વશ્વાસના
કરારો સવોચ્ચ ર્વશ્વાસના કરારો બની જાય છે .

વ્યાખ્યા
“સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ”ની ર્વભાવનાને “અરજીમાં જોખમ સાથે સંબર્ં ધત તમામ આવશ્યક મારહતી
માંગવામાં આવી હોય કે ન હોય, ર્પણ તેને સ્વૈન્સચ્છકર્પણે, સચોટર્પણે અને સંપ ૂણાર્પણે જાહેર કરવાની
હકારાત્મક ફરજ તરીકે વ્યાખ્યાર્યત કરવામાં આવે છે .”
જો સવોચ્ચ ર્વશ્વાસને કોઈ ર્પણ ર્પિ દ્વારા જાળવવામાં ન આવે, તો કરાર અન્ટય ર્પિ દ્વારા રર્દ કરી
શકાય છે .તેનો અથા એ થયો કે વીમાનો કરાર કરતી વખતે કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તને ખોટી રીતે લાભ ન
લેવો જોઈએ.
વીમાધારક વીમા કરાર માટે આવશ્યક કોઈ ર્પણ હકીકત સંબર્ં ધત ખોટી રજૂઆત નહીં કરે તેવી
ુ હકીકતો જાહેર કરવી જોઈએ. જો આ
અર્પેિા રાખવામાં આવે છે . વીમાધારકે તમામ પ્રસ્તત
જવાબર્દારી અસ્સ્તત્વમાં ન હોય, તો વ્યસ્ક્ત કેટલીક હકીકતો છર્પાવીને વીમો લઈ શકે છે , જે
ુ ા જોખમ ર્પર અસર કરે છે અને અનક્ષુ ચત લાભ મેળવે છે .
ર્વષયવસ્તન
ર્પોક્ષલસીધારક તેમના સ્વાસ્્ય, ર્પારરવારરક રે કોડા , આવક, વ્યવસાય વગે રે મારહતી કોઈ ર્પણ
પ્રકારની આવશ્યક હકીકતો છર્પાવ્યા ર્વના જાહેર કરશે તેવી અર્પેિા રાખવામાં આવે છે , જેથી વીમા
કં ર્પની જોખમની આકારણી યોગ્ય રીતે કરી શકે . ર્દરખાસ્ત ફોમામાં આવશ્યક હકીકત છર્પાવવામાં
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આવી હોય કે ખોટી રજૂઆત થઈ હોય અને તેની અસર વીમા કં ર્પનીના વીમાકરણના ર્નણાય ર્પર
ર્પડે તેવી શક્યતા હોય, તો વીમા કં ર્પની કરાર રર્દ કરવાનો અર્ધકાર ધરાવે છે .
કાયર્દો તમામ આવશ્યક હકીકતો જાહેર કરવાની જવાબર્દારી લાર્દે છે .

ઉર્દાહરણ
એક એન્સક્ઝક્યુરટવ હાયર્પરટેન્ટશનથી ર્પીડાય છે અને તાજેતરમાં તેને હૃર્દયરોગનો હળવો હુમલો
આવ્યો છે , જેના ર્પગલે તેઓ મેરડકલ ર્પોક્ષલસી લેવાનો ર્નણાય કરે છે , ર્પણ તેની ક્ષબમારી છર્પાવે છે .
એટલે વીમા કં ર્પની આવશ્યક હકીકત છર્પાવવાના કારણે ર્દરખાસ્તનો સ્વીકાર કરતી નથી.
એક વ્યસ્ક્ત હૃર્દયમાં જન્ટમજાત છીર કે કાણ ંુ ધરાવે છે અને તે અંગે ર્દરખાસ્ત ફોમામાં જણાવે છે .
ુ ી આ રોગને
વીમા કં ર્પની તેનો સ્વીકાર કરે છે અને અરજર્દારને ઓછામાં ઓછા 4 વષા સધ
વીમાકવચ નહીં મળે તેવી જાણકારી ર્પોક્ષલસીધારકને આર્પતા નથી. આ બાબત વીમા કં ર્પની દ્વારા
ર્પોક્ષલસીધારકને ગે રમાગે ર્દોરવા સમાન છે .
b) આવશ્યક હકીકતો

વ્યાખ્યા
વાસ્તર્વક હકીકતને એવી હકીકત તરીકે વ્યાખ્યાર્યત કરવામાં આવે છે , જેના ર્પરથી જોખમનો
સ્વીકાર કરવો કે નહીં તેવો ર્નણાય વીમા કં ર્પની કરે છે અને જો જોખમનો સ્વીકાર કરવો, તો
પ્રીર્મયમના ર્દર અને શરતો તેમજ ર્નયમો નક્કી કરવામાં મર્દર્દ કરે છે .
જાહેર ન કરાયેલી હકીકત આવશ્યક હતી કે નહીં તેનો આધાર વ્યસ્ક્તગત સંજોગો ર્પર રહેશે અને
છે વટે કોટા ના કાયર્દા પ્રમાણે જ તેનો ર્નણાય લઈ શકાશે. વીમાધારકે જોખમને અસર કરે તેવી
ુ ાસો કરવો જોઈએ..
હકીકતોનો ખલ
ચાલો, કોઈ વ્યસ્ક્તએ વીમામાં જાહેર કરવી ર્પડે તેવી આવશ્યક હકીકતોના કેટલાંક પ્રકાર જોઈએેઃ
i. એવી હકીકતો, જે સાધારણ કરતા વધારે જોખમ હોવાન ંુ સ ૂચવે છે .

ઉર્દાહરણ
ુ ની જોખમકારક પ્રકૃર્ત, રોગનો અગાઉનો રે કોડા
ર્દરરયામાં વહન થતી ચીજવસ્તઓ
ii. તમામ વીમાકં ર્પનીઓ ર્પાસેથી લીધેલી અગાઉની ર્પોક્ષલસીઓ અને તેમની વતામાન સ્સ્થર્ત
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iii. વીમા માટેના ર્દરખાસ્ત ફોમા કે અરજીમાં તમામ પ્રશ્નોના જવાબ આવશ્યક ગણવામાં આવે
ુ ા ર્વર્વધ ર્પાસાં અને તેની સાથે સંકળાયેલા
છે , કારણ કે તેનો સંબધ
ં વીમાની ર્વષયવસ્તન
જોખમ સાથે છે . તેમનો તમામ રક્ષ્ટએ સંપ ૂણાર્પણે સાચો જવાબ આર્પવો જોઈએ.
ુ ાસો કરવો જરૂરી છે
નીચે કેટલીક સ્સ્થર્તઓ આર્પી છે , જેમાં આવશ્યક હકીકતોનો ખલ

મારહતી
જાહેર કરવી જરૂરી હોય તેવી આવશ્યક હકીકતો
ુ ી વીમા કં ર્પનીઓ ચોક્કસ પ ૂછર્પરછ ન કરે , ત્યાં સધ
ુ ી અરજર્દારે નીચેની હકીકતો જાહેર
જયાં સધ
કરવી જરૂરી નથીેઃ
i.

જોખમ ઘટાડવા માટે લીધેલા ર્પગલાં.

ઉર્દાહરણ:અસ્ગ્નશામકની હાજરી
ii. વીમાધારક ન જાણતા હોય કે અજાણ હોય તેવી હકીકતો
ઉર્દાહરણ:કોઈ વ્યસ્ક્ત હાઈ બ્લડ પ્રેશર ધરાવે છે , ર્પણ જયારે ર્પોક્ષલસી ઉતરાવી ત્યારે તે તેનાથી
વાકેફ નહોતી એટલે તેના ર્પર આ હકીકત છર્પાવવાનો આરોર્પ ન લગાવી શકાય.
iii. ખંતપ ૂવાક પ્રયાસ કરવાથી શોધી શકાય છે ?
ુ ાસો કરવો જરૂરી નથી. વીમા કં ર્પનીઓના પ્રર્તર્નર્ધઓ કઈ બાબતોની
ર્દરે ક બાબતોનો ખલ
જાણકારી મેળવવી જરૂરી છે તેનાથી ર્વશે પ ૂરતા વાકેફ હોવી જોઈએ અને તેમને વધ ુ મારહતી
જરૂર હોય તો ચોક્કસ પ્રશ્નો પ ૂછીને પ ૂછર્પરછ કરવી જોઈએ.
iv. કાયર્દાની બાબતો
ર્દરે ક વ્યસ્ક્ત તેમના પ્રર્દે શના કાયર્દાથી વાકેફ હોવી જોઈએ.
ઉર્દાહરણ:ર્વસ્ફોટોક સામગ્રીઓનો સંગ્રહ કરવા ર્વશેના મ્પયર્ુ નર્સર્પલ કાયર્દાઓ
v. વીમાકં ર્પની જેના ર્વશે ઉર્દાસીન જણાતી હોય(અથવા વધ ુ મારહતી માંગવામાં આવી નથી)
વીમાધારકના જવાબો અધ ૂરા હતા તેવા આધારે ર્પાછળથી વીમા કં ર્પની જવાબર્દારી નકારી ન શકે.
ક્યારે આવશ્યક હકીકતો જાહેર કરવાની ફરજ હોય છે ?
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ુ ીઅરજી સ્વીકારવામાં ન આવે અને ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરવામાં ન આવે ત્યાં સધ
ુ ી વાટાઘાટાના
જયાં સધ
સંપ ૂણા સમયગાળામાં જીવન વીમા કરારોના કેસમાં આવશ્યક હકીકતો જાહેર કરવાની ફરજ હાજર
હોય છે . ર્પોક્ષલસીનો સ્વીકાર થઈ જાય ર્પછી ર્પોક્ષલસીના સમયગાળા ર્દરર્મયાન ઊભી થઈ શકે તેવી
કોઈ ર્પણ આવશ્યક હીકકતો જાહેર કરવાની જરૂર નથી.

ઉર્દાહરણ
શ્રી રં જન 15 વષા માટે જીવન વીમા ર્પોક્ષલસી લે છે . છ વષા ર્પછી તેમને હૃર્દય સંબર્ં ધત સમસ્યાઓ
ુ ાસો વીમા કં ર્પનીને કરવાની
થાય છે અને સર્જરી કરાવવી ર્પડે છે . શ્રી રાજનને આ હકીકતનો ખલ
જરૂર નથી, કારણ કે ર્પોક્ષલસી લેતી વખતે તેમને હૃર્દયની સમસ્યા નહોતી.
ુ વણી ન થઈ શકવાને કારણે ર્પોક્ષલસી રર્દ થવાની સ્સ્થર્ત હોય
જોકે જો ર્નયત સમયે પ્રીર્મયમની ચક
અને ર્પોક્ષલસીધારક તેને ફરી શરૂ કરવાની અને અમલમાં લાવવાની માંગણી કરે , તો તે સમયે તેણે
ુ હકીકતો જાહેર કરવાની ફરજ છે , કારણ કે તેને નવી ર્પોક્ષલસી તરીકે
તમામ આવશ્યક અને પ્રસ્તત
લેવામાં આવે છે .
સવોચ્ચ ર્વશ્વાસનો ભંગ
હવે આર્પણે સવોચ્ચ ર્વશ્વાસનો ભંગ સામેલ હશે તેવી સ્સ્થર્તનો ર્વચાર કરીશ.ંુ આવશ્યક હકીકત
છર્પાવવાથી કે ખોટી રજૂઆત દ્વારા આ પ્રકારનો ભંગ થઈ શકે છે .
આવશ્યક હકીકતો છર્પાવવી:જયારે વીમાકં ર્પની કોઈ ચોક્કસ પ ૂછર્પરછ ન કરે અને વીમાધારક
આવશ્યક હકીકતો ર્વશે ચ ૂર્પ રહે ત્યારે આ પ્રકારની સ્સ્થર્ત ઊભી થઈ શકે છે . વીમા કં ર્પનીએ પ ૂછે લા
પ્રશ્નોના ઉડાઉ જવાબ આર્પવાથી ર્પણ આ સ્સ્થર્ત ઊભી થઈ શકે છે . ઘણી વખત અજાણતા આ
પ્રકારની હકીકતો જાહેર થતી નથી (એટલે કે વ્યસ્ક્ત અજાણર્પણે આવ ંુ કરી શકે છે ) અથવા
અરજર્દાર ર્વચારે છે કે હકીકત જણાવવી આવશ્યક નહોતી ત્યારે આવી સ્સ્થર્ત ઊભી થઈ શકે છે .
આ પ્રકારના કેસમાં આવશ્યક હકીકતો ર્નર્દોષર્પણે છર્પાવવામાં આવી હોય છે . જયારે હકીકત
જાણીજોઈને છર્પાવવામાં આવે છે , ત્યારે તેને મારહતી ગપ્ુ ત રાખવામાં આવી હોય તેમ ગણવામાં
આવે છે . આ રકસ્સામાં છે તરર્ર્પિંડીનો આશય હોય છે .
ખોટી રજૂઆત:વીમાની કરારની વાટાઘાટ ર્દરર્મયાન કોઈ ર્પણ ર્નવેર્દન કરવામાં આવે તેને
રજૂઆત કહેવામાં આવે છે . રજૂઆત હકીકતન ંુ ચોક્કસ ર્નવેર્દન હોઈ શકે છે અથવા ર્વશ્વાસ, ઇરાર્દા
કે અર્પેિાન ંુ ર્નવેર્દન હોઈ શકે છે . હકીકત સાથે સંબર્ં ધત આ ર્નવેર્દન સાચ ંુ હોવ ંુ જોઈએ તેવી
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અર્પેિા રાખવામાં આવે છે . જયારે ર્વશ્વાસ કે અર્પેિાની બાબતો સાથે સંબર્ં ધત રજૂઆત કરવામાં
આવે ત્યારે તેને ર્વશ્વાસ સાથે જણાવવામાં આવશે તેવ ંુ ઠરાવવામાં આવ્ય ંુ છે .
ખોટી રજૂઆત બે પ્રકારની હોય છે :
i. ર્નર્દોષર્પણે થયેલી ખોટી રજૂઆતનો સંબધ
ં ખોટા ર્નવેર્દનો સાથે છે , જે કોઈ ખોટા ઇરાર્દા
સાથે કરવામાં આવ્યા નથી.
ii. બીજી તરફઅપ્રમાક્ષણકર્પણે ખોટી રજૂઆતનો સંર્દભા ખોટા ર્નવેર્દનો સાથે છે જે વીમા
કં ર્પનીની છે તરર્ર્પિંડી કરવાના ઇરાર્દા સાથે થયેલા હોય છે અથવા સત્ય માટેના ર્દરકાર
લીધા ર્વના બેજવાબર્દારર્પણે કરવામાં આવે છે .
સામાન્ટય રીતે છે તરર્ર્પિંડીના આશય સાથે આવશ્યક હકીકતો છર્પાવવાનો કેસ બહાર આવે છે અથવા
જાણીજોઈને ખોટી રજૂઆત કરી હોવાની જાણકારી મળે છે ત્યારે વીમા કરાર રર્દબાતલ થાય છે .
c) વીમાર્પાત્ર રહત
‘વીમાર્પાત્ર રહત’ન ંુ અસ્સ્તત્વ ર્દરે ક વીમા કરારમાં આવશ્યક ર્પાસ ંુ છે અને વીમા માટે કાયર્દે સર
પ ૂવાજરૂરરયાત ગણવામાં આવે છે . ચાલો આર્પણે જોઈએ સટ્ટા કે જુગાર કરારથી કેવી રીતે અલગ છે .
i. સટ્ટો કે જુગાર અને વીમો
ર્પિાની રમતમાં કાં તો હાર થયા છે કાં જીત. વ્યસ્ક્ત જુગાર રમે છે એટલે હાર કે જીત થાય છે .
વ્યસ્ક્તને રમત સાથે જીતવાથી વધારે કોઈ સંબધ
ં નથી. જુગાર કે સટ્ટો કાયર્દાની અર્દાલતમાં
કાયર્દે સર લાગ ુ કરી શકાય નહીં અને એટલે તેની સાથે સંબર્ં ધત કોઈ ર્પણ કરાર ગે રકાયર્દે સર
ગણાશે. જો કોઈ વ્યસ્ક્ત જુગારમાં તેન ંુ ઘર ર્દાવ ર્પર લગાવે અને અન્ટય ર્પિ તેને મેળવવા
કોટા ના ર્દરવાજા ખખડાવી ન શકે.
હવે એક ઘરનો અને તે સળગી જવાની ઘટનાનો ર્વચાર કરો. જે વ્યસ્ક્તએ ઘરનો વીમો
ઉતરાવ્યો છે તેનો વીમાની ર્વષયવસ્ત ુ એટલે કે ઘર સાથે કાયર્દે સર સંબધ
ં છે . તે તેની માક્ષલકી
ધરાવે છે અને જો તેને નકુ સાન થાય તો તેને નાણાકીય નકુ સાન વેઠવ ંુ ર્પડે તેવી શક્યતા છે .
માક્ષલકીનો આ સંબધ
ં સ્વતંત્રર્પણે અસ્સ્તત્વ ધરાવે છે , ર્પછી આગ લાગે કે ન લાગે અને આ
સંબધ
ં નકુ સાની તરફ ર્દોરી જાય છે . કોઈ વીમો ઉતરાવે કે ન ઉતરાવે, ર્પણ ઘટના (આગ કે
ચોરી) નકુ સાન તરફ ર્દોરી જશે.
એક વ્યસ્ક્ત હાર કે જીતી શકે તેવી જુગારની રમતથી ર્વર્પરીત આગન ંુ ર્પરરણામ એક જ આવી
શકે છે – ઘરના માક્ષલકને નકુ સાન થાય છે .
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ઘરનો માક્ષલક કોઈ રીતે આ નકુ સાનની ભરર્પાઈ કરવાની સર્ુ નર્િતતા કરવા વીમો ઉતરાવે છે .
વીમાધારક ર્પોતાના ઘર કે નાણામાં જે રહત ધરાવે છે તેને વીમાર્પાત્ર રહત કહેવાય છે .
વીમાર્પાત્ર રહતની હાજરી વીમા કરારને કાયર્દે સર બનાવી છે અને કાયર્દા હેઠળ લાગ ુ કરી
શકાય છે .

ઉર્દાહરણ
શ્રી ચંરશેખર મકાનના માક્ષલક છે , જે માટે તેમણે બેન્ટક ર્પાસેથી રૂ.15 લાખની મોગે જ લોન લીધી
છે . નીચેના પ્રશ્નોનો ર્વચાર કરોેઃ
 તેઓ મકાનમાં વીમાર્પાત્ર રહત ધરાવે છે ?
 બેન્ટક મકાનમાં વીમાર્પાત્ર રહત ધરાવે છે ?
 તેના ર્પડોશીન ંુ શ?ંુ
શ્રી ર્નવાસ ર્પત્ની, બે બાળકો અને વ ૃદ્ માતાર્ર્પતાન ંુ કુ ટુંબ ધરાવે છે . નીચેના પ્રશ્નોનો ર્વચાર
કરો:
ુ ાકારીમાં તેઓ વીમાર્પાત્ર ધરાવે છે ?
 તેમની સખ
 જો તેમાંથી કોઈને હોસ્સ્ર્પટલમાં ર્દાખલ કરવા ર્પડે તો તેમને નાણાકીય નકુ સાન વેઠવ ંુ ર્પડે?
 તેમના ર્પડોશીના બાળકોન ંુ શ?ંુ તેઓ તેમનામાં વીમાર્પાત્ર રહત ધરાવશે?
ુ રહેશે.
વીમાની ર્વષયવસ્ત ુ અને વીમા કરારની ર્વષયવસ્ત ુ વચ્ચે ફરક કરવો અહીં પ્રસ્તત
ુ ો સંબધ
વીમાની ર્વષયવસ્તન
ં જેની સામે સંર્પર્િને વીમાકૃત કરાવી છે તેની સાથે છે , જે ર્પોતાન ંુ
આંતરરક મ ૂલ્ય ધરાવે છે .
બીજી તરફ વીમાના કરારની ર્વષયવસ્ત ુ તે સંર્પર્િમાં વીમાધારકન ંુ નાણાકીય રહત છે . જયારે
વીમાધારક સંર્પર્િમાં આ પ્રકારન ંુ રહત ધરાવે છે ત્યારે જ તે વીમાનો કાયર્દે સર અર્ધકાર ધરાવે
છે . વીમા ર્પોક્ષલસી સંર્પર્િને આવરી લેતી નથી, ર્પણ તેમાં વીમાધારકના નાણાકીય રહતને ર્પણ
જાળવે છે .
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ii. વીમાર્પાત્ર રહત હાજર હોય તે સમય
જીવન વીમામાં વીમાર્પાત્ર રહત ર્પોક્ષલસી લેતી વખતે હાજર હોવ ંુ જોઈએ. સાધારણ વીમામાં
વીમાર્પાત્ર રહત ર્પોક્ષલસી લેતી વખતે અને ર્દાવો કરતી વખતે એમ બંને સમયે હાજર હોવ ંુ
જોઈએ, જેમાં ર્દરરયાઈ ર્પોક્ષલસી જેવા કેટલાંક અર્પવાર્દો છે .
d) સૌથી નજીકન ંુ કારણ
કાયર્દે સર ર્સદ્ાંતોમાં છે લ્લો ર્સદ્ાંત સૌથી નજીકના કારણનો છે .
ુ ય ર્સદ્ાંત છે અને નકુ સાન વાસ્તર્વક રીતે કેવી રીતે થાય છે અને
સૌથી નજીકન ંુ કારણ વીમાનો મખ્
તે વીમાર્પાત્ર જોખમન ંુ ર્પરરણામ છે કે નહીં તેની સાથે છે . વીમાર્પાત્ર સંકટના કારણે નકુ સાન થાય,
તો વીમા કં ર્પની જવાબર્દાર છે . જો તાત્કાક્ષલક કે નજીકન ંુ કારણ વીમાર્પાત્ર જોખમ હોય, તો જ વીમા
કં ર્પની નકુ સાન ભરર્પાઈ કરવા બંધાયેલી છે , અન્ટયથા નહીં.
ુ ય કારણ શોધે
આ ર્નયમ હેઠળ વીમા કં ર્પની નકુ સાન થવા માટે જવાબર્દાર ઘટનાઓની શ્રેણીમાં મખ્
છે . તેમાં નકુ સાન અગાઉ તાત્કાક્ષલક કારણરૂર્પ છે લ્લી ઘટના નકુ સાન માટે જવાબર્દાર હોય તેવ ંુ ન
ર્પણ હોય.
અન્ટય કારણોને દૂ રના કારણો તરીકે વગીકૃત કરી શકાશે, જેને નજીકના કારણોથી અલગ કરવામાં
ુ યત્વે જવાબર્દાર હોતા નથી.
આવે છે . દૂ રના કારણો અસ્સ્તત્વ ધરાવી શકે છે , ર્પણ ઘટનામાં મખ્
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વ્યાખ્યા
નજીકના કારણને સરક્રય અને અસરકારક કારણ તરીકે વ્યાખ્યાર્યત કરવામાં આવે છે , જે કોઈ ર્પણ
બળના હસ્તિેર્પ ર્વના અને નવા અને સ્વતંત્રત સ્ત્રોતમાંથી ર્પરરણામ લાવતી ઘટનાઓને વેગ આર્પે
છે .
જીવન વીમા કરારોને નજીકના કારણનો ર્સદ્ાંત કેવી રીતે લાગ ુ ર્પડે છે ? સાધારણ રીતે જીવન
વીમો મ ૃત્યુના કારણને ધ્યાનમાં લીધા ર્વના તેના લાભને પ્રર્દાન કરે છે એટલે નજીકના કારણનો
ર્સદ્ાંત લાગ ુ ર્પડતો નથી. જોકે જીવન વીમાના કરારો અકસ્માતના ફાયર્દાની શરત ધરાવી શકે છે ,
ુ વવાને ર્પાત્ર છે . આ સંજોગોમાં કારણ
જેમાં અકસ્માતમાં મ ૃત્યુ થવાના સંજોગોમાં વીમાકૃત રકમ ચક
નક્કી કરવ ંુ જરૂરી છે – એટલે મ ૃત્યુ અકસ્માતના કારણે થય ંુ છે કે નહીં. આ સંજોગોમાં નજીકના
કારણનો ર્સદ્ાંત લાગ ુ ર્પડશે.
સંલગ્નતાનો કરાર
સંલગ્નતાના કરારો એ છે જે સોર્દાબાજીમાં મોટો લાભ ધરાવતા ર્પિ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે ,
અન્ટય ર્પિને પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે જેને કરારનો સ્વીકાર કે ઇનકાર કરવાની જ તક આર્પવામાં
આવે છે . અહીં વીમા કં ર્પની ર્પાસે કરારના ર્નયમો અને શરતો સંબર્ં ધત સોર્દાબાજી કરવાની િમતા
હોય છે .
તેને તટસ્થ બનાવવા ફ્રી-લ ૂક સમયગાળા આર્પવામાં આવે છે , જેમાં ર્પોક્ષલસી લીધા ર્પછી
ર્પોક્ષલસીધારક ર્પાસે ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ મળયાના 15 રર્દવસની અંર્દર ર્પોક્ષલસી રર્દ કરવાનો ર્વકલ્ર્પ
હોય છે . કં ર્પનીએ લેક્ષખતમાં જાણકાર કરવાની રહેશે અને પ્રીર્મયમ ઓછા ખચે અને ચાર્જ રરફં ડ
કરવામાં આવે છે .

સ્વયંર્પરરિણ 1
નીચેનામાંથી કય ંુ બળજબરીપ ૂવાક વીમાન ંુ ઉર્દાહરણ છે ?
I.

રમેશ વીમાની પ ૂરતી જાણકારી ર્વના કરાર ર્પર સહી કરે છે

II. મહેશ કરાર ર્પર સહી નહીં કરે તો રમેશ તેની હત્યા કરવાની ધમકી આર્પે છે
III. મહેશ કરાર ર્પર હસ્તાિર કરે તે માટે રમેશ તેના વ્યાવસાર્યક હોદ્દોનો ઉર્પયોગ કરે છે
IV. મહેશકરારર્પરસહીકરે તેમાટેરમેશખોટીમારહતીઆર્પેછે
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સ્વયંર્પરરિણ 2
નીચેનામાંથી કોના વીમો રમેશ ન ઉતરાવી શકે?
I.

રમેશન ંુ ઘર

II. રમેશની ર્પત્ની
III. રમેશનો ર્મત્ર
IV. રમેશના માતાર્ર્પતા

સારાંશ


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



કરાર ર્પિો વચ્ચેની સમજૂતી છે , જેને કાયર્દા દ્વારા લાગ ુ કરી શકાય છે .



કાયર્દે સર કરારના ર્પરરબળોમાં સામેલ છે :
i.

ઓફર અને સ્વીકાર

ii. ર્વચારણા,
iii. એકમર્ત,
iv. મક્ુ ત સંમર્ત
v. ર્પિોની િમતા અને
ુ ી કાયર્દે સરતા
vi. વસ્તન


વીમા કરારના ર્વર્શષ્ટ લિણોમાં સામેલ છે :
i.

સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ,

ii. વીમાર્પાત્ર રહત,
iii. તાત્કાક્ષલક કારણ કે નજીકન ંુ કારણ

ચાવીરૂર્પ શબ્ર્દો
1. ઓફર અને સ્વીકાર
2. કાયર્દે સર ર્વચારણા
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3. એકમર્ત
4. સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ
5. આવશ્યક હકીકતો
6. વીમાર્પાત્ર રહત
7. નજીકન ંુ કારણ

સ્વયંર્પરરિણના જવાબો
જવાબ 1
સાચો ર્વકલ્ર્પ IIછે .
જો મહેશ કરાર ર્પર સહી નહીં કરે તો તેની હત્યા કરવાની રમેશની ધમકી બળજબરીન ંુ ઉર્દાહરણ
છે .
જવાબ 2
સાચો ર્વકલ્ર્પ IIIછે .
રમેશ તેના ર્મત્રના જીવનમાં વીમાર્પાત્ર રહત ધરાવતા નથી એટલે તેના માટે વીમો ન ઉતરાવી
શકે.

સ્વયં-ર્પરરિણના પ્રશ્નો
પ્રશ્ન 1
કાયર્દે સર કરારનો કય ંુ ર્પાસ ંુ પ્રીર્મયમ સાથે સંકળાયેલ ંુ છે ?
I.

ઓફર અને સ્વીકાયાતા

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

ખોટી રજૂઆત
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II. યોગર્દાન
III. ઓફર
IV. રજૂઆત
પ્રશ્ન 3
ુ ારહત કૃત્યો મારફતે લાગ ુ ર્દબાણ સંકળાયેલ ંુ છે .
____________ માં ગન
I.

ગોટાળા

II. અનક્ષુ ચત પ્રભાવ
III. બળજબરી
IV. ભ ૂલ
પ્રશ્ન 4
જીવન વીમા કરારો ર્વશે નીચેનામાંથી શ ંુ સાચ ંુ નથી?
I.

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

II. તેઓ શાક્બ્ર્દક છે , જે કાયર્દે સર લાગ ુ કરી શકાય છે
ુ બ બંને ર્પિો (વીમા કં ર્પની અને વીમાધારક)
III. ભારતીય કરાર કાયર્દા, 1872ની જરૂરરયાતો મજ
વચ્ચેના કરારો છે
IV. તેઓ સટ્ટા કરારો જેવા છે
પ્રશ્ન 5
નીચેનામાંથી શ ંુ કરાર માટે કાયર્દે સર રીતે યોગ્ય નથી?
I.

નાણાં

II. સંર્પર્િ
III. લાંચ
IV. જ્વેલરી
પ્રશ્ન 6
નીચેનામાંથી કયો ર્પિ જીવન વીમા કરાર કરવાને ર્પાત્ર નથી?
I.

વેર્પારના માક્ષલક

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

વીમાની ર્દરખાસ્ત ફોમા ર્પર જાણીતી તબીબી સ્સ્થર્ત ર્વશે ખોટું બોલવ ંુ

ુ ાસો ન કરવો
II. વીમા ર્દરખાસ્ત ફોમામાં આવશ્યક હકીકતોનો ખલ
ુ ાસો કરવો
III. વીમા ર્દરખાસ્ત ફોમામાં આવશ્યક હકીકતોનો ખલ
ુ વણી કરવી
IV. સમયસર પ્રીર્મયમની ચક
પ્રશ્ન 8
વીમાર્પાત્ર રહતના સંબધ
ં માં નીચેનામાંથી શ ંુ સાચ ંુ નથી?
I.

ુ માટે વીમા ર્પોક્ષલસી લે છે
ર્ર્પતા ર્પોતાના પત્ર

II. ર્પર્તર્પત્ની એકબીજા ર્પર વીમો લે છે
III. ર્મત્રો એકબીજા ર્પર વીમો લે છે
IV. કં ર્પની કમાચારીઓ ર્પર વીમો લે છે
પ્રશ્ન 9
જીવન વીમાના કેસમાં વીમાર્પાત્ર રહત હોવ ંુ ક્યારે જરૂરી છે ?
I.

વીમો લેતી વખતે

II. ર્દાવો કરતી વખતે
III. જીવન વીમાના કેસમાં વીમાર્પાત્ર રહતની જરૂર નથી
IV. ર્પોક્ષલસી ખરીર્દતી વખતે અથવા ર્દાવો કરતી વખતે
પ્રશ્ન 10
નીચેની સ્સ્થર્તમાં મ ૃત્યુન ંુ તાત્કાક્ષલક કારણ શોધો?
અજય ઘોડા ર્પરથી ર્પડી જાય છે અને તેની ર્પીઠમાં ઇજા થાય છે . તે ર્પાણીના ખાડામાં ર્પડયો રહે છે
અને તેમાંથી તેને ન્ટય ૂમોર્નયા થાય છે . તેને હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી કરવામાં આવે છે અને ન્ટય ૂમોર્નયાના
કારણે તેન ંુ મ ૃત્યુ થાય છે .
I.

ન્ટય ૂમોર્નયા
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II. ર્પીઠમાં ઇજા
III. ઘોડા ર્પરથી ર્પડી જવ ંુ
IV. સર્જરી

સ્વયં-ર્પરરિણ પ્રશ્નોના જવાબો
જવાબ 1
સાચો ર્વકલ્ર્પIIછે .
કાયર્દે સર કરારન ંુ ર્પરરણામ પ્રીર્મયમની ર્વચારણામાં છે .
જવાબ 2
સાચો ર્વકલ્ર્પIછે .
ખોટી રજૂઆતનો સંબધ
ં ખોટા ર્નવેર્દનો સાથે છે , જે ગોટાળાના આશય ર્વના કરવામાં આવે છે .
જવાબ 3
સાચો ર્વકલ્ર્પIIIછે .
ુ ારહત રીતે ર્દબાણ સંકળાયેલ ંુ છે .
બળજબરીમાં ગન
જવાબ 4
સાચો ર્વકલ્ર્પIIIછે .
ુ બ બે ર્પિો (વીમા કં ર્પની અને
જીવન વીમા કરારો ભારતીય કરાર કાયર્દા, 1872ની જરૂરરયાતો મજ
વીમાધારક) વચ્ચેના કરારો છે .
જવાબ 5
સાચો ર્વકલ્ર્પIIIછે .
લાંચ કરાર માટે યોગ્ય બાબત નથી.
જવાબ 6
સાચો ર્વકલ્ર્પ IIછે .
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સગીરો જીવન વીમા કરારને ર્પાત્ર નથી.
જવાબ 7
સાચો ર્વકલ્ર્પIIIછે .
ુ ાસો કરવો એ “સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ”ના ર્સદ્ાંતને
વીમા ર્દરખાસ્ત ફોમા ર્પર આવશ્યક હકીકતોનો ખલ
અનરૂુ ર્પ છે .
જવાબ 8
સાચો ર્વકલ્ર્પIIIછે .
ર્મત્રો એકબીજા ર્પર વીમો ન ઉતરાવી શકે એટલે વીમાર્પાત્ર રહત હાજર હોત ંુ નથી.
જવાબ 9
સાચો ર્વકલ્ર્પIછે .
જીવન વીમાના કેસમાં વીમાર્પાત્ર રહત વીમો લેતી વખતે હાજર હોવ ંુ જરૂરી છે .
જવાબ 10
સાચો ર્વકલ્ર્પIIIછે .
ઘોડા ર્પરથી ર્પડી જવ ંુ અજયના મ ૃત્યુન ંુ તાત્કાક્ષલક કારણ છે .
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પ્રકરણ 20

વિભાગ 2
જીિન િીમો
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પ્રકરણ 6
જીવન વીમા સાથે શ ંુ સંકળાયેલ ં ુ છે
પ્રકરણ ર્પરરચય
વીમામાં ચાર બાબતો સંકળાયેલી હોય છે
 સંર્પર્િ કે અસ્કયામત
 સામે વીમાકૃત જોખમ
 પ ૂક્ષલિંગનો ર્સદ્ાંત
 કરાર
ચાલો આર્પણે જીવન વીમાના આ ર્પાસાંઓને ચકાસીએ. આ પ્રકરણમાં જીવન વીમા સાથે
ૂ માં નજર ફેરવીશ.ંુ
સંકળાયેલા ઉર્પરોક્ત ર્વર્વધ ર્પાસાં ર્પર ટં ક

શીખવાના ર્પરરણઆમો
A. જીવન વીમા વ્યવસાય- ઘટકો, મનષ્ુ યના જીવનન ંુ મ ૂલ્ય, ર્પારસ્ર્પરરકતા
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A. જીવન વીમા વ્યવસાય- ઘટકો, મનષ્ુ યના જીવનન ંુ મ ૂલ્ય, ર્પારસ્ર્પરરકતા
1. સંર્પર્િ કે અસ્કયામત – મનષ્ુ ય જીવન મ ૂલ્ય(HLV)
આર્પણે જોય ુ કે અસ્કયામત એવી સંર્પર્િ છે જેન ંુ મ ૂલ્ય ઊર્પજે છે અથવા જેમાંથી વળતર મળે છે .
મોટા ભાગની સંર્પર્િન ંુ મ ૂલ્ય ચોક્કસ નાણાકીય સંર્દભામાં માર્પવામાં આવે છે . તે જ રીતે નકુ સાનની
રકમન ંુ મ ૂલ્ય ર્પણ માર્પી શકાશે.

ઉર્દાહરણ
જયારે કારનો અકસ્માત થાય છે , ત્યારે નકુ સાનની રકમનો અંર્દાજ રૂ.50,000 બાંધી શકાશે.
ુ વશે.
વીમાકં ર્પની આ નકુ સાન માટે કારના માક્ષલકને વળતર ચક
જયારે વ્યસ્ક્તન ંુ મ ૃત્યુ થાય છે ત્યારે નકુ સાનનો અંર્દાજ આર્પણે કેવી રીતે બાંધી શકીએ?
તેન ંુ મ ૂલ્ય રૂ.50,000 છે કે રૂ.5,00,000 છે ?
ઉર્પરોક્ત પ્રશ્નનો જવાબ એજન્ટટ જયારે ગ્રાહકને મળશે ત્યારે મળશે. તેના આધારે એજન્ટટ નક્કી કરે
છે કે ગ્રાહકને કેટલા રૂર્ર્પયાનો વીમો સ ૂક્ષચત કરવો. હકીકતમાં આ પ્રથમ ર્પાઠ છે , જે જીવન વીમા
એજન્ટટે શીખવો જોઈએ.
સર્દનસીબે આર્પણે ર્પાસે માર્પ છે , જેને 70 વષા અગાઉ પ્રોફેસર હુબેનેરે ર્વકસાવ્ય ંુ છે .મનષ્ુ યના
જીવનન ંુ મ ૂલ્ય (HLV)તરીકે જાણીતા આ માર્પનો વૈર્શ્વક સ્તરે ઉર્પયોગ થાય છે .
એચએલવી ર્વભાવના આવક કરતી સંર્પર્િ કે અસ્કયામત તરીકે મનષ્ુ યના જીવનને ગણે છે . એટલે
મનષ્ુ યના જીવનના મ ૂલ્યનું માર્પ વ્યસ્ક્તની ભર્વષ્યની ચોખ્ખી અર્પેક્ષિત આવક ર્પર આધારરત હોય
છે . ચોખ્ખી આવક એટલે વ્યસ્ક્ત ભર્વષ્યમાં ર્દર વષે જે કમાણી કરે તેમાંથી ર્પોતાના ર્પર જે ખચા
ુ ય સ્ત્રોતન ંુ
કરશે તેને બાર્દ કરતા તેના હાથમાં રહે તે આવક. આ રીતે તે ર્પરરવારની આવકના મખ્
કસમયે મ ૃત્યુ થાય તો તેના ર્પરરવારના થતા આર્થિક નકુ સાનને સ ૂચવે છે . યોગ્ય વ્યાજ ર્દરનો
ઉર્પયોગ કરીને આ આવકને મ ૂડીકત
ૃ કરવામાં આવે છે .
ુ ય આધાર
મનષ્ુ યના જીવનન ંુ મ ૂલ્ય (HLV) આ સરળ ર્નયમ છે . અહીં ર્પરરવારની આવકનો મખ્
ુ ીને HLV
કમાનાર વ્યસ્ક્તન ંુ મ ૃત્યુ થાય તો તેની ચોખ્ખી વાર્ષિક આવકને વ્યાજના ર્દર સાથે ગણ
મેળવી શકાશે.
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ઉર્દાહરણ
શ્રી રાજન ર્દર વષે રૂ. 1,20,000ની કમાણી કરે છે અને ર્પોતાના ર્પર રૂ.24,000નો ખચા કરે છે .
તેમન ંુ અકાળે અવસાન થવાથી તેમના ર્પરરવારને ર્દર વષે રૂ.96,000ન ંુ ચોખ્ખ ંુ નકુ સાન થશે.
ધારો કે વ્યાજના ર્દર 8% છે (0.08 તરીકે વ્યક્ત કરવામાં આવે છે ).
HLV = 96000 / 0.08 = રૂ. 12,00,000
એચએલવી (HLV)સંપ ૂણા આર્થિક સરુ િા માટે વ્યસ્ક્ત ર્પાસે કેટલો વીમો હોવો જોઈએ તે નક્કી
કરવામાં મર્દર્દ કરે છે . તે આર્પણને ટોચની મયાા ર્દા ર્પણ જણાવે છે , જેનાથી ઉર્પર જીવન વીમો
ુ ાર્નત હશે.
અનમ
સાધારણ રીતે આર્પણે કહી શકીએ કે વીમાની રકમ કોઈ વ્યસ્ક્તની વાર્ષિક આવકથી આશરે 10થી
15 ગણી વધારે હોવી જોઈએ. ઉર્પરોક્ત ઉર્દાહરણમાં જો શ્રી. રાજન વાર્ષિક રૂ.1.2 લાખની કમાણી
ર્પર રૂ.2 કરોડના વીમાની માંગણી કરશે તો કોઈ વ્યસ્ક્તને શંકા થવી જોઈએ. ચોક્કસ વીમાની
વાસ્તર્વક રકમની ખરીર્દીનો આધાર કોઈ વ્યસ્ક્તને કેટલો વીમો ર્પરવડી શકે અને કેટલી રકમનો
વીમો ખરીર્દવા ઇચ્છશે તેવા ર્પરરબળો ર્પર આધારરત હશે.
2. જોખમ
ુ બ જીવન વીમો સંર્પર્િ કે અસ્કયામત તરીકે મનષ્ુ યના જીવનના મ ૂલ્યનો
આર્પણે ઉર્પર જોયા મજ
નાશ કરી શકે કે ઘટાડી શકે તેવી જોખમકારક ઘટનાઓ સામે સંરિણ પ્રર્દાન કરે છે . ત્રણ પ્રકારની
સ્સ્થર્તઓ છે , જેમાં આ પ્રકારન ંુ નકુ સાન થઈ શકે છે . સામાન્ટય રીતે આવી સ્સ્થર્તનો સામનો
સાધારણ લોકો કરે છે .
ડાયાગ્રામ1:સાધારણ લોકોને સામનો કરવો ર્પડે તેવી સ્સ્થર્તઓ

બીજી તરફ સાધારણ વીમા કં ર્પની સંર્પર્િને અસર કરે તેવા જોખમો સાથે સંબર્ં ધત વ્યવહાર કરે છે ,
ુ ને નકુ સાન, ચોરી અને લટ
જેમ કે આગ, ર્દરરયાઈમાં ચીજવસ્તઓ
ં ૂ ફાટ અને મોટર અકસ્માતો.
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સાધારણ વીમા કં ર્પનીઓ એવી ઘટનાઓને ર્પણ વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે , જેના ર્પરરણામે નામ અને
શાખ કે પ્રર્તષ્ઠાને નકુ સાન થઈ શકે છે . આ પ્રકારની ઘટનાઓને જવાબર્દારી વીમો તરીકે ઓળખતા
વીમા કવચ દ્વારા ર્પણ આવરી લેવામાં આવે છે .
છે વટે આ જોખમો વ્યસ્ક્તને અસર કરી શકે છે . વ્યસ્ક્તગત જોખમો તરીકે ઓળખાતા આ જોખમોને
સાધારણ વીમા કં ર્પનીઓ વીમાકવચ પ્રર્દાન કરી શકે છે .

ઉર્દાહરણ
અકસ્માતને કારણે થતા નકુ સાન સામે સંરિણ આર્પતો અકસ્માત વીમો.
a) સાધારણ વીમા કં ર્પનીથી જીવન વીમા કં ર્પની કે વી રીતે અલગ છે ?
સાધારણ વીમા કં ર્પની

જીવન વીમા કં ર્પની

િર્તપ ૂર્તિ:વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત વીમાને જીવન વીમા ર્પોક્ષલસીઓ બાંયધરીના કરારો હોય
બાર્દ કરતા સાધારણ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ છે .
સામાન્ટય રીતે િર્તપ ૂર્તિના કરારો હોય છે

િર્તપ ૂર્તિ એટલે આગ લાગવા જેવી ઘટના ઘટયા
ર્પછી વીમા કં ર્પની થયેલા નકુ સાનની ચોક્કસ
રકમની આકારણી કરી શકે છે અને નકુ સાનની
ુ વે છે – ન વધારે , ન
રકમ જ વળતર ર્પેટે ચક
ઓછી.
આ જીવન વીમામાં શક્ય નથી. મ ૃત્યુ થવાના
ુ વવાર્પાત્ર વળતરની રકમ વીમાનો
રકસ્સામાં ચક
કરાર કરતી વખતે નક્કી કરવામાં આવે છે . એટલે
જીવન વીમા ર્પોક્ષલસીઓ જીવન બાંયધરી કરારો
તરીકે જાણીતી છે . વીમાધારકન ંુ મ ૃત્યુ થાય ત્યારે
તેના વારસર્દારો કે લાભાથીઓને ર્નર્િત રકમ
ુ વવામાં આવે છે .
ચક

અર્નર્િતતા:સાધારણ

વીમા

કરારોમાં જીવન વીમાના રકસ્સામાં મ ૃત્યુ થશે કે નહીં તેનો

જોખમકારક ઘટનામાં થતા નકુ સાનને કોઈ પ્રશ્ન હોતો નથી. ર્દરે ક જન્ટમ લેતી વ્યસ્ક્તન ંુ
અર્નર્િતતા
કરવામાં

સામે
આવે

છે .

સંરિણ

પ્રર્દાન મ ૃત્યુ ર્નર્િત છે , ર્પણ અર્નર્િતતા મ ૃત્યુના સમયને

કોઈ

વ્યસ્ક્ત લઈને છે . એટલે જીવન વીમા કં ર્પની કસમયે
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ચોક્કસર્પણે કહી ન શકે કે કોઈ ઘર મ ૃત્યુના જોખમ સામે સંરિણ પ્રર્દાન કરે છે .
આગમાં ભસ્મીભ ૂત થશે કે કેમ અથવા
કોઈ કારનો અકસ્માત થશે કે નહીં.
સંભર્વતતામાં વ ૃદ્ધદ્:સાધારણ

વીમામાં, જીવન વીમામાં ઉંમર સાથે મ ૃત્યુની સંભર્વતતા વધે

આગ

સંકટોના છે .

કે

ધરતીકં ર્પ

જેવા

રકસ્સામાં આ પ્રકારની દુઘાટનાઓ થવાની
સંભર્વતતા સમય સાથે વધતી નથી.
b) જીવન વીમા જોખમનો પ્રકાર
ુ ાન છે તેમને ઓછં
મ ૃત્યુર્દરનો સંબધ
ં ઉંમર સાથે હોવાથી તેનો અથા એ થયો કે જેઓ યવ
પ્રીર્મયમ ભરવ ંુ ર્પડે છે અને વયોવ ૃદ્ લોકોને ઊંચ ંુ પ્રીર્મયમ લાગ ુ ર્પડે છે . તેન ંુ એક ર્પરરણામ એ
હત ંુ કે જે વ્યસ્ક્તઓ વ ૃદ્ છે , ર્પણ સારં ુ સ્વાસ્્ય ધરાવે છે , તેઓ વીમા યોજનામાંથી નીકળી
જવાની વ ૃર્િ ધરાવે છે , જયારે અસ્વસ્થ કે ક્ષબમાર સભ્યો યોજનામાં ચાલ ુ રહે છે . તેના ર્પરરણામે
વીમા કં ર્પનીઓને ગંભીર સમસ્યાઓનો સામનો કરવો ર્પડયો હતો. તેમને વાજબી પ્રીર્મયમ હોય
ુ વણી કરે .
તેવા કરારો ર્વકસાવવાની ફરજ ર્પડી હતી, જેથી વ્યસ્ક્તઓ આજીવન પ્રીર્મયમની ચક
તેના ર્પરરણામે સ્તરીય પ્રીર્મયમ ર્પધ્ધર્ત ર્વકસી છે .
3. સરે રાશ પ્રીર્મયમ (પ્રીર્મયમન ંુ સમાન સ્તર)

મહત્ત્વપ ૂણા
સરે રાશ પ્રીર્મયમ ર્નર્િત પ્રીર્મયમ છે , જે ઉંમર સાથે વધત ંુ નથી, ર્પણ વીમાની મદ્દુ ત ર્દરર્મયાન
એકસરખ ંુ જળવાઈ રહે છે .
તેનો અથા એ થયો કે શરૂઆતના વષોમાં એકત્ર કરવામાં આવેલા પ્રીર્મયમ ઓછી ઉંમરે મ ૃત્યુ
ર્પામતા લોકોના વળતરના ર્દાવાઓ આવરી લેવા જરૂરી રકમ કરતા વધારે હશે, જયારે ર્પાછળના
વષોમાં એકત્ર કરવામાં આવત ંુ પ્રીર્મયમ મોટી ઉંમરે મ ૃત્યુ ર્પામતા લોકોના ર્દાવાઓની ભરર્પાઈ
કરવા જરૂરી રકમ કરતા ઓછં હશે. અહીં સરે રાશ પ્રીર્મયમ ઉર્પરોક્ત બંને પ્રકારના પ્રીર્મયમની
સરે રાશ છે . તેનો અથા એ થયો કે શરૂઆતના વષોમાં વધારાન ંુ પ્રીર્મયમ ર્પછીની ઉંમરમાં ઓછા
પ્રીર્મયમના ર્પરરણામે ઊભી થતી ખાધની ભરર્પાઈ કરે છે .
સરે રાશ પ્રીર્મયમની ર્વર્શષ્ટતા નીચે જણાવી છે .
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સરે રાશ પ્રીર્મયમ હકીકતમાં સરે રાશ છે , સામાન્ટય રીતે જીવન વીમા કરારો લાંબા ગાળાના હોય છે ,
ૂ ા ગાળાનો હોય છે
જે 10, 20 કે વધારે વષો ચાલે છે . બીજી તરફ સામાન્ટય રીતે સાધારણ વીમો ટં ક
અને ર્દર વષે તેની મદ્દુ ત પ ૂણા થાય છે .

મહત્ત્વપ ૂણા
શરૂઆતના વષોમાં એકત્ર કરવામાં આવત ંુ પ્રીર્મયમ વીમા કં ર્પની દ્વારા તેના ર્પોક્ષલસીધારકોના
લાભાથે ર્વશ્વાસપ ૂવાક જાળવવામાં આવે છે . આ રકમને “અનામત” કહેવાય છે . વીમા કં ર્પની તેની
ભર્વષ્યની જવાબર્દારીઓને પ ૂણા કરવા આ અનામત ભંડોળને જાળવે છે . વધારાની રકમમાંથી
“જીવન ભંડોળ” નામન ંુ ભંડોળ ર્પણ ઊભ ંુ થાય છે . જીવન વીમા કં ર્પની આ ભંડોળન ંુ રોકાણ કરે છે
અને તેમાંથી વ્યાજની કમાણી કરે છે .
a) સરે રાશ પ્રીર્મયમના ઘટકો
સરે રાશ પ્રીર્મયમના બે ઘટકો હોય છે .
i.

ુ વણી કરવા
પ્રથમ ઘટક ટમા કે સંરિણ રહસ્સા તરીકે જાણીતો છે , જે જોખમના ખચાની ચક
જરૂરી વાસ્તર્વક પ્રીર્મયમનો રહસ્સો ધરાવે છે .

ii. બીજુ ં ઘટક રોકડ મ ૂલ્યના ર્પરરબળ તરીકે જાણીત ંુ છે . તે ર્પોક્ષલસીધારકના વધારાની
ુ વણીમાંથી સંચય કરીને બનાવવામાં આવે છે . તેમાં બચત સામેલ છે .
ચક
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તેનો અથા એ થયો કે લગભગ તમામ જીવન વીમા ર્પોક્ષલસીઓ સંયક્ુ તર્પણે સંરિણ અને બચતના
ર્પરરમાણો ધરાવે છે . પ્રીર્મયમમાં રોકડ મ ૂલ્ય જેટલ ંુ વધારે હોય તેટલી જ તેને બચતલિી વીમા
ર્પોક્ષલસી વધારે ગણવામાં આવે છે .
4. જોખમ પ ૂક્ષલગ
િં નો ર્સદ્ાંત
જીવન વીમા કં ર્પનીઓને કરારબદ્ નાણાકીય સંસ્થાઓ તરીકે વગીકૃત કરવામાં આવી છે . તેનો અથા
ુ વવાર્પાત્ર લાભ ઘણી વખત કરારબદ્ ખાતરીઓ સ્વરૂર્પે લેવામાં
એ થયો કે ર્પોક્ષલસીધારકોને ચક
આવે છે . જીવન વીમો અને ર્પેન્ટશન ર્પરં ર્પરાગત રીતે તેઓ જે સરુ િા પ્રર્દાન કરે છે તેને ધ્યાનમાં
રાખીને ખરીર્દવામાં આવે છે . કરાર જે રીતે આકાર લે છે તે રીતે સરુ િા મળે છે અને વીમાકં ર્પનીઓ
ુ વણીની સ્સ્થર્તમાં છે તે સર્ુ નર્િત કરવા ચોક્કસ સરુ િા ઉર્પાયો કરવામાં આવે છે . ર્પારસ્ર્પરરકતા
ચક
કે પ ૂક્ષલગ
િં ના ર્સદ્ાંત લાગ ુ કરવામાંથી માળખ ંુ બને છે .
ર્પારસ્ર્પરરકતાનાણાકીય બજારોમાં જોખમ ઘટાડવાના મહત્ત્વપ ૂણા માગોમાંનો એક છે , અન્ટય
માગા વૈર્વધ્યકરણછે . આ બંને મ ૂળભ ૂત રીતે જુર્દાં છે .
વૈર્વધ્યકરણ

ર્પારસ્ર્પરરકતા

વૈર્વધ્યકરણ હેઠળ ભંડોળ ર્વર્વધ સંર્પર્િઓમાં ર્પારસ્ર્પરરકતા
વહેંચાયેલ ંુ

હોય

છે

(ઇંડાઓ

જુર્દી

કે

પ ૂક્ષલગ
િં

હેઠળ,

ર્વર્વધ

જુર્દી વ્યસ્ક્તઓન ંુ ભંડોળ સંયક્ુ ત કરવામાં આવે છે

ટોર્પલીઓમાં મ ૂકવા).

(એક ટોર્પલીમાં બધા ઇંડા મ ૂકવા).

વૈર્વધ્યકરણ હેઠળ આર્પણે ર્પાસે એક સ્ત્રોતમાંથી ર્પારસ્ર્પરરકતા
અનેક સ્થળોમાં ભંડોળ જાય છે

હેઠળ

આર્પણી

ર્પાસે

અનેક

સ્ત્રોતોમાથી એકમાં ભંડોળનો પ્રવાહ આવે છે
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ડાયાગ્રામ 3: ર્પારસ્ર્પરરકતા
ર્પારસ્ર્પરરકતા(ભંડોળ ર્વર્વધ સ્ત્રોતોમાંથી એક સ્ત્રોતમાં આવે છે )

ર્પારસ્ર્પરરકતા કે પ ૂક્ષલિંગનો ર્સદ્ાંત જીવન વીમામાં બે ચોક્કસ પ્રકારની ભ ૂર્મકાઓ ભજવે છે .
i.

તેની પ્રથમ ભ ૂર્મકા કોઈ વ્યસ્ક્તન ંુ અકાળે અવસાન થવાના ર્પરરણામે થતા આર્થિક નકુ સાન
સામે સંરિણ પ્રર્દાનકરવાની છે . જીવન વીમા કરાર કરનાર અનેક લોકોના યોગર્દાનમાંથી
ભંડોળ ઊભ ંુ કરાને આ નકુ સાનન ંુ વહન કરવામાં આવે છે .

ii. જોકે જોખમના પ ૂક્ષલગ
િં નો ર્સદ્ાંત ર્પારસ્ર્પરરકતાના જોખમથી ર્પર છે . તેમાંપ ૂક્ષલગ
િં સંકળાયેલ ંુ
હોઈ શકે છે અને નાણાકીય જોખમ સરભર થઈ શકે છે . આ વ્યવસ્થા પ્રીર્મયમમાંથી ભંડોળ
ઊભ ંુ કરીને કરવામાં આવે છે અને ર્પછી જુર્દા જુર્દા સમયે ર્વર્વધ વ્યસ્ક્તઓ દ્વારા લેવામાં
આવતા ર્વર્વધ પ્રકારના કરારોના જોખમોન ંુ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે . એટલે આ ર્વર્વધ
ર્પેઢીના ર્પોક્ષલસીધારકો વચ્ચે પ ૂક્ષલગ
િં નો કેસ છે . આ પ ૂક્ષલિંગન ંુ ર્પરરણામ એ છે કે જીવન
વીમાકં ર્પની સારા કે ખરાબ સમયમાં એકસમાન વળતર (એકસરખ ંુ બોનસ) તમામ સમયે
ુ વવાનો પ્રયાસ કરે છે .
ચક
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5. જીવન વીમા કરાર
ડાયાગ્રામ 4:જીવન વીમા કરાર

જીવન વીમાન ંુ અંર્તમ ર્પાસ ંુ કરાર છે . તેન ંુ મહત્ત્વ સમયગાળાની ખાતરીયક્ુ ત રકમમાંથી જાણવા
મળે છે . આ રકમની કરારમાં ખાતરી આર્પવામાં આવે છે , જે જીવન વીમાને નાણાકીય સરુ િાન ંુ
માધ્યમ બનાવે છે . ખાતરીના ર્પરરમાણનો અથા એ છે કે જીવન વીમો કડક ર્નયમન અને ચસ્ુ ત
ર્નરીિણને આર્ધન છે .
જીવન વીમા કં ર્પનીઓને વેર્પાર કરવાની શરતના ભાગરૂર્પે ફરજજયાત ભંડોળ જાળવવ ંુ ર્પડે છે . તેઓ
તેમના ભંડોળના રોકાણન ંુ સંચાલન શરતો પ્રમાણે કરી શકે છે , તેમણે સર્ુ નર્િત કરવ ંુ ર્પડે છે કે
તેમન ંુ પ્રીર્મયમ પ ૂરતું છે અને તેઓ ર્પોક્ષલસીધારકના નાણાંનો ખચા કેવી રીતે કરી શકે છે તેન ંુ
સંચાલન કરવાનો ર્નયમોને આર્ધન હોઈ શકે છે .
અન્ટય નાણાકીય સાધનોની સરખામણીમાં ર્પોક્ષલસીધારકને પ ૂરો ર્પાડવામાં આવતો લાભ પ ૂરતો છે કે
નહીં તેની અવારનવાર ચચાા થાય છે અને તે મહત્ત્વપ ૂણા પ્રશ્ન છે .આર્પણે હંમેશા યાર્દ રાખવ ંુ જોઈએ
કે, જીવન વીમા કરારોમાં જોખમન ંુ કવચ અને બચતન ંુ ર્પરરમાણ એમ બંને ર્પાસા સંકળાયેલા છે , જે
તેને નાણાકીય બજારમાં ઉર્પલબ્ધ અન્ટય ઉત્ર્પાર્દનો જેવ ંુ નાણાકીય ઉત્ર્પાર્દન બનાવે છે . હકીકતમાં
જીવન વીમા કં ર્પનીઓ સરુ િા મેળવવાન ંુ માધ્યમ ઓછં છે , જયારે સંર્પર્િ જાળવવાન ંુ માધ્યમ
વધારે છે .
ુ ટમા વીમા અને બચત યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવત સમજવો જરૂરી છે , જેમાં ટમા વીમો
અહીં શદ્
ફક્ત મ ૃત્યુનો લાભ પ્રર્દાન કરે છે અને બચત યોજનાઓ મોટું રોકડ મ ૂલ્ય કે બચત ધરાવે છે . જયારે
ટમા વીમામાં ઓછં પ્રીર્મયમ હોય છે , ત્યારે બચત યોજનાઓમાં મોટું પ્રીર્મયમ હોઈ શકે છે અને
વ્યસ્ક્તની બચતમાં મોટો રહસ્સો બનાવે છે . તેનો અથા એવો ર્પણ છે કે રોકડ મ ૂલ્યનો ‘ઓર્પોચ્યાર્ુ નટી
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ખચા’ વધારે હોય છે . ‘ઓર્પોચ્યાર્ુ નટી ખચા’નો સંર્દભા એવા ખચા સાથે છે , જે કોઈ વ્યસ્ક્તએ તેના નાણાં
અન્ટય જગ્યાએ ન મ ૂકીને તક જતી કરવાની રક્ષ્ટએ ઉઠાવવો ર્પડે છે .
હકીકતમાં ર્પરં ર્પરાગત જીવન વીમા બચત કરારોના મોટા ર્પડકારોમાંનો એક ર્પડકાર “ટમા વીમો
ખરીર્દો અને ફરકની રકમન ંુ રોકાણ અન્ટય જગ્યાએ કરો” તેવી ર્દલીલના ર્પરરણામે આવે છે .
અર્નવાયાર્પણે એવી ર્દલીલ કરવામાં આવી કોઈ વ્યસ્ક્ત માટે વીમા કં ર્પની ર્પાસેથી ફક્ત ટમા વીમો
ખરીર્દવો અને પ્રીર્મયમની બાકીની રકમન ંુ રોકાણ વધ ુ ઊંચ ંુ વળતર આર્પી શકે તેવા માધ્યમમાં
કરવ ંુ યોગ્ય રહેશે.
ર્પરં ર્પરાગત રોકડ મ ૂલ્ય વીમા કરારો માટે અને તેની સામેની ર્દલીલોનો ર્વચાર કરવો અહીં યોગ્ય
રહેશે.
a) ફાયર્દા
i.

ુ વાર થય ંુ છે . તેન ંુ રોકડ મ ૂલ્ય લઘત
ુ મ વળતરની ગે રેન્ટટી
તે સલામતઅનેસરુ ક્ષિત રોકાણ પર
છે , જે કરારના સમયગાળા સાથે વધી શકે છે .

ુ વણી કોઈ વ્યસ્ક્તની બચતન ંુ ફરજજયાત આયોજન કરે છે અને
ii. પ્રીર્મયમની ર્નયર્મત ચક
જરૂરી ર્શસ્ત પ્રર્દાન કરે છે .
iii. વીમા

કં ર્પની

રોકાણ

વ્યવસ્થાર્પનની

કામગીરી

કરે

છે

અને

વ્યસ્ક્તને

આ

જવાબર્દારીમાંથીમક્ુ ત રાખે છે .
ુ રત કરી
iv. તે તરલતા પ્રર્દાન કરે છે .વીમાધારક ર્પોક્ષલસી ર્પર લોન લઈ શકે છે કે તેને સર્પ
શકે છે અને તેન ંુ રોકડ મ ૂલ્ય મેળવી શકે છે .
ુ ટી આવકવેરામાં કેટલોક ફાયર્દો મેળવી
v. રોકડ મ ૂલ્ય પ્રકારના બંને જીવન વીમા અને એન્ટયઇ
શકે છે .
vi. તે ર્ધરાણકારોના સંર્પર્િ જપ્ત કરવાના ર્દાવાથી સલામત રહી શકે છે , સામાન્ટય રીતે
વીમાધારક ર્દે વાળં ફૂં કે કે મ ૃત્યુ થવાના કેસમાં.
b) ગે રલાભ
i.

પ્રમાણમાં સ્સ્થર વળતર સાથેન ંુ આ માધ્યમ રોકાણ ર્પર સ્સ્થર આવક મેળવે છે , ર્પણ આ
લાભ ફુગાવાની અસરમાં ધોવાઈ જાય છે .
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ii.

જીવન વીમા ર્પોક્ષલસીઓન ંુ વધારે માકે રટિંગ અને શરૂઆતમાં અન્ટય ખચાથી પ્રારં ક્ષભક વષોમાં
સંક્ષચત નાણામાં ઘટાડો થાય છે .

iii.

વળતરની ખાતરી છે , ત્યારે અન્ટય નાણાકીય માધ્યમોની સરખામણીમાં ઓછં હોઈ શકે છે .
નીચ ંુ વળતર ટ્રેડ-ઓફન ંુ ર્પરરણામ હોય છે , જે જોખમ ર્પણ ઘટાડે છે .

સ્વયંર્પરરિણ 1
નાણાકીય બજારોમાં વૈર્વધ્યકરણથી જોખમમાં કેવી રીતે ઘટાડો થાય છે ?
I.

એકથી વધ ુ સ્ત્રોતોમાંથી ભંડોળ એકત્ર કરવ ંુ અને એક સ્થળે તેન ંુ રોકાણ કરવ ંુ

II. ર્વર્વધ પ્રકારની સંર્પર્િમાં ભંડોળન ંુ રોકાણ કરવ ંુ
III. ર્વર્વધ રોકાણો વચ્ચે સમયનો તફાવત જાળવવો
IV. સરુ ક્ષિતઅસ્કયામતોમાંરોકાણકરવ ંુ

સારાંશ
a) અસ્કયામત વળતર કે મ ૂલ્ય આર્પતી સંર્પર્િ છે
b) મનષ્ુ યના જીવનના મ ૂલ્ય (HLV)ની ર્વભાવનામાં મનષ્ુ યના જીવનને આવક કરતી અસ્કયામત
કે સંર્પર્િ ગણવામાં આવે છે . એટલે તે નજીકના ભર્વષ્યમાં વ્યસ્ક્તની ચોખ્ખી અર્પેક્ષિત આવક
ર્પર આધારરત મનષ્ુ યના જીવનન ંુ મ ૂલ્ય છે .
c) સરે રાશ પ્રીર્મયમ એ રીતે ર્નર્િત પ્રીર્મયમ છે જે ઉંમર સાથે વધત ંુ નથી, ર્પણ કરારના
સમયગાળા ર્દરર્મયાન એકસરખ ંુ જળવાઈ રહે છે .
d) ર્પારસ્ર્પરરકતા નાણાકીય બજારોમાં વૈર્વધ્યકરણ ઉર્પરાંત જોખમ ઘટાડવાનો એક મહત્ત્વપ ૂણા
માગા છે .
e) જીવન વીમા કરારમાં ગે રેન્ટટીનો અથા એ છે કે જીવન વીમો કડક ર્નયમનો અને ચસ્ુ ત
ર્નરીિણને આર્ધન છે .

ચાવીરૂર્પ શબ્ર્દો
1. સંર્પર્િ કે અસ્કયામત
2. મનષ્ુ યના જીવનન ંુ મ ૂલ્ય
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3. સરે રાશ પ્રીર્મયમ કે પ્રીર્મયમન ંુ સ્તર
4. ર્પારસ્ર્પરરકતા
5. વૈર્વધ્યકરણ

સ્વયં ર્પરરિણના જવાબો
જવાબ 1
સાચો જવાબ IIછે .
વૈર્વધ્યકરણનો હેત ુ સંર્પર્િના ર્વર્વધ વગોમાં રોકાણ કરીને નાણાકીય બજારોમાં જોખમ ઘટાડવાનો
છે .

સ્વયં-ર્પરરિણ પ્રશ્નો
પ્રશ્ન 1
નીચેનામાંથી કય ંુ જીવન વીમા વ્યવસાયન ંુ ર્પાસ ંુ નથી?
I.

સંર્પર્િ કે અસ્કયામત

II. જોખમ
III. ર્પારસ્ર્પરરકતાનો ર્સદ્ાંત
IV. સહાય
પ્રશ્ન 2
મનષ્ુ યના જીવનન ંુ મ ૂલ્ય (HLV)ની ર્વભાવના કોણે બનાવી હતી?
I.

ુ ર રકિંગ
ડૉ. મારટિન લ્યથ

II. વોરે ન બફેટ
III. પ્રોફેસર હુબેનેર
IV. જયોર્જ સોરોસ
પ્રશ્ન 3
નીચે ઉલ્લેક્ષખત કઈ વીમા યોજનાઓ ઓછામાં ઓછં કે શ ૂન્ટય બચત ધરાવે છે ?
I.

ટમા વીમા યોજના

II. એન્ટડાઉમેન્ટટ યોજના
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III. આજીવન જીવન યોજના
IV. મની બેક પ્લાન
પ્રશ્ન 4
નીચેનામાંથી કોને સંર્પર્િ ન ગણી શકાય?
I.

કાર

II. મનષ્ુ યન ંુ જીવન
III. હવા
IV. ઘર
પ્રશ્ન 5
નીચેનામાંથી કઈ સ્સ્થર્તને જોખમ હેઠળ વગીકૃત ન કરી શકાય?
I.

ુ ાન વયે મ ૃત્યુ
યવ

II. બહુ નાની ઉંમરે મ ૃત્યુ
III. કુ ર્દરતી ધસારો
IV. ર્વકલાંગતા સાથે જીવવ ંુ
પ્રશ્ન 6
નીચેનામાંથી કય ંુ ર્વધાન સાચ ંુ છે ?
I.

જીવન વીમા ર્પોક્ષલસીઓ િર્તપ ૂર્તિનો કરાર છે , જયારે સાધારણ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ બાંયધરીના
કરારો છે

II. જીવન વીમા ર્પોક્ષલસીઓ બાંયધરીના કરારો છે , જયારે સાધારણ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ િર્તપ ૂર્તિના
કરારો છે
III. સાધારણ વીમાના રકસ્સામાં જોખમકારક ઘટના સામે સંરિણ ર્નર્િત છે
IV. સાધારણ વીમાના રકસ્સામાં જોખમની ર્નર્િતતા સમય સાથે વધે છે
પ્રશ્ન 7
નીચેનામાંથી કઈ ર્પરં ર્પરાગત ર્પદ્ર્ત છે , જે વ્યસ્ક્તની વીમાની જરૂરરયાત નક્કી કરવામાં મર્દર્દ કરી
શકે?
I.

મનષ્ુ યન ંુ આર્થિક મ ૂલ્ય
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II. જીવન ટમા પ્રસ્તાવ
III. મનષ્ુ યના જીવનન ંુ મ ૂલ્ય
IV. ભર્વષ્યના જીવનન ંુ મ ૂલ્ય
પ્રશ્ન 8
ુ ાન લોકોને જીવન વીમાન ંુ પ્રીર્મયમ ઓછં આવે છે તે હકીકત
વયોવ ૃદ્ લોકોની સરખામણીમાં યવ
માટે સૌથી યોગ્ય કારણ નીચેનામાંથી કય ંુ છે ?
I.

ુ ાન લોકો મોટા ભાગે ર્નભાર હોય છે
યવ

ુ વણી કરી શકે છે
II. વ ૃદ્ લોકો વધ ુ ચક
III. મ ૃત્યુર્દરનો સંબધ
ં ઉંમર સાથે છે
IV. મ ૃત્યુર્દર ઉંમર સાથે વ્યસ્ત સંબધ
ં ધરાવે છે
પ્રશ્ન 9
નીચેનામાંથી કયો ફાયર્દો રોકડ મ ૂલ્ય વીમા કરારોનો નથી?
I.

સરુ ક્ષિત અને સલામત રોકાણ

II. બચતની ર્શસ્ત કેળવે છે
III. નીચ ંુ વળતર
IV. આવકવેરાનો ફાયર્દો
પ્રશ્ન 10
રોકડ મ ૂલ્ય વીમા કરારોનો ફાયર્દો નીચેનામાંથી કયો છે ?
I.

વળતર ફુગાવાની અસરને આર્ધન છે

II. શરૂઆતના વષોમાં ઓછો સંચય
III. નીચ ંુ વળતર
IV. સરુ ક્ષિતરોકાણ
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સ્વયં-ર્પરરિણ પ્રશ્નોના જવાબો
જવાબ 1
સાચોર્વકલ્ર્પIV છે .
જીવનવીમાવેર્પારનાર્પાસાંઓમાંસર્પ
ં ર્િ, જોખમ, ર્પારસ્ર્પરરકતાનોર્સદ્ાંતઅનેજીવનવીમાકરારસામેલછે .
તેમાંસહાયસામેલનથી.
જવાબ 2
સાચોર્વકલ્ર્પIIIછે .
પ્રોફેસરહુબેનેરએમનષ્ુ યનાજીવનનામ ૂલ્ય(HLV)ની ર્વભાવના બનાવી છે .
જવાબ 3
સાચોર્વકલ્ર્પIછે .
ટમા વીમામાં બચતન ંુ ર્પરરમાણ ધરાવતો નથી.
જવાબ 4
સાચોર્વકલ્ર્પIIIછે .
હવાનેસર્પ
ં ર્િતરીકેવગીકૃતનકરીશકાય.
જવાબ 5
સાચોર્વકલ્ર્પIIIછે .
કુ ર્દરતીધસારોઘટનાછે , નહીં કે જોખમ.
જવાબ 6
સાચોર્વકલ્ર્પIIછે .
જીવન વીમા ર્પોક્ષલસીઓ બાંયધરીઓ છે , જયારે સાધારણ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ િર્તપ ૂર્તિના કરારો છે .
જવાબ 7
સાચોર્વકલ્ર્પIIIછે .
વ્યસ્ક્તનાવીમાનીજરૂરરયાતનીગણતરીકરવાનીર્પદ્ર્તમનષ્ુ યનાજીવનનમ
ંુ ૂલ્યછે .
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જવાબ 8
સાચોર્વકલ્ર્પIIIછે .
ુ ાનોનેવ ૃદ્ોનીસરખામણીમાંઓ
મ ૃત્યુર્દરનોસંબધ
ં ઉંમરસાથેહોવાથીમ ૃત્યુથવાનીઓછીશક્યતાધરાવતાયવ
છંપ્રીર્મયમભરવર્પ
ંુ ડેછે.
જવાબ 9
સાચોર્વકલ્ર્પIIIછે .
નીચ ંુ વળતર રોકડ મ ૂલ્ય વીમા કરારોનો એક ગે રફાયર્દો છે .
જવાબ 10
સાચોર્વકલ્ર્પIVછે .
સરુ ક્ષિત રોકાણ એ રોકડ મ ૂલ્ય વીમા કરારોનો એક ફાયર્દો છે .
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પ્રકરણ 7
નાણાકીય આયોજન
પ્રકરણ ર્પરરચય
આ પ્રકરણમાં આર્પણે જીવન વીમામાં શ ંુ સંકળાયેલ છે અને નાણાકીય સંરિણ પ ૂરં ુ ર્પાડવામાં તેની
ભ ૂર્મકા ર્વશે ચચાા કરીશ.ંુ ર્પણ જેઓ ર્પોતાની વતામાન અને ભર્વષ્યની ર્વર્વધ જરૂરરયાતો પ ૂણા
કરવા આવક અને સંર્પર્િ ફાળવવા ઇચ્છે છે અને વ્યસ્ક્તઓની સરુ િા એક ક્ષચિંતાજનક બાબત છે .
એટલે જીવન વીમાને “વ્યસ્ક્તગત નાણાકીય આયોજન”ના વ્યાર્પક સંર્દભામાં સમજવો જોઈએ. આ
પ્રકરણનો હેત ુ નાણાકીય આયોજનના ર્વષયનો ર્પરરચય આર્પવાનો છે .

અભ્યાસના ર્પરરણામો
A. નાણાકીય આયોજન અને વ્યસ્ક્તગત જીવન ચક્ર
B. નાણાકીય આયોજનની ભ ૂર્મકા
C. નાણાકીય આયોજન - પ્રકારો
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A. નાણાકીય આયોજન અને વ્યસ્ક્તગત જીવન ચક્ર
1. નાણાકીય આયોજન એટલે શ?ંુ
આર્પણામાંથી મોટા ભાગના આર્પણા જીવનના મોટા ભાગના ગાળામાં અથોર્પાા જનની પ્રવ ૃર્િ કરે છે .
તે નાણાને આર્પણા માટે ઉર્પયોગી થયા તે માટે રોકવાની કે મ ૂકી શકાય તે માટે ર્વચારવાની
શરૂઆત કરવાનો સમય નથી? નાણાકીય આયોજન આ હેત ુ ર્પાર ર્પાડવા માટેનો ઉર્પયોગી અને
કુ શળ માગા છે . ચાલો આર્પણે તેની ર્પરરભાષાઓ ચકાસીએ કે સમજીએ:

વ્યાખ્યા
i.

નાણાકીય આયોજન વ્યસ્ક્તના જીવનના લક્ષ્યાંકોની ઓળખ કરવાની, આ લક્ષ્યાંકોને નાણાકીય
લક્ષ્યાંકોમાં ર્પરરવર્તિત કરવાની અને આ લક્ષ્યાંકો હાંસલ કરવામાં મર્દર્દ કરે તેવા નાણાકીય
ર્વકલ્ર્પોન ંુ વ્યવસ્થાર્પન કરવાની પ્રરક્રયા છે .

ii. નાણાકીય આયોજન એક પ્રરક્રયા છે , જે મારફતે કોઈ વ્યસ્ક્ત ર્પોતાના જીવનમાં અર્પેક્ષિત અને
અનર્પેક્ષિત જરૂરરયાતો પ ૂણા કરવાન ંુ આયોજન કરી શકે છે . તેમાં વ્યસ્ક્તની નેટવથાની
આકારણી, ભર્વષ્યની નાણાકીય જરૂરરયાતોનો અંર્દાજ, અને યોગ્ય નાણાકીય વ્યવસ્થાર્પન
મારફતે જરૂરરયાતો પ ૂણા કરવા માટેની કામગીરી સંકળાયેલી છે .
iii. નાણાકીય આયોજન વ્યસ્ક્તના લક્ષ્યાંકો અને ઇચ્છાઓને વાસ્તર્વક સ્વરૂર્પ આર્પવા માટે
કામગીરીન ંુ આયોજન છે .
iv. નાણાકીય આયોજન વ્યસ્ક્તની અર્પેક્ષિત જરૂરરયાતોને પ ૂણા કરવાની યોજના બનાવવા તેની
વતામાન અને ભર્વષ્યની જરૂરરયાતો, વ્યસ્ક્તના જોખમને અને વ્યસ્ક્તની આવકને ધ્યાન લે છે .
નાણાકીય આયોજન ઓછી ક્ષચિંતા સાથે જીવનન ંુ ર્નમાાણ કરવા માટેની મહત્ત્વપ ૂણા ભ ૂર્મકા ભજવે છે .
કાળજીપ ૂવાકન ંુ આયોજન તમને તમારી પ્રાથર્મકતાઓ નક્કી કરવામાં અને તમારા ર્વર્વધ લક્ષ્યાંકો
હાંસલ કરવામાં મર્દર્દ કરી શકે છે .
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ડાયાગ્રામ1:લક્ષ્યાંકોના પ્રકારો

i.

ૂ ા ગાળાના હોઈ શકે છે ેઃ એલસીડી ટીવી ખરીર્દવ ંુ કે ર્પરરવાર સાથે વેકેશન
આ લક્ષ્યાંકો ટં ક
માણવ ંુ

ii. તેઓ મધ્યમ ગાળાના હોઈ શકે છે ેઃ ઘર ખરીર્દવ ંુ કે ર્વર્દે શમાં વેકેશન માણવ ંુ
iii. લાંબા ગાળાના લક્ષ્યાંકો સામેલ હોઈ શકે છે : બાળકન ંુ ર્શિણ કે લગ્ન કે ર્નવ ૃર્િ ર્પછીન
જોગવાઈ
2. વ્યસ્ક્તન ંુ જીવન ચક્ર
ુ ી ર્વર્વધ
ર્વક્ષલયમ શેક્સર્ર્પયરે કહ્ ં ુ હત ંુ કે દુર્નયા એક રં ગમંચ છે . વ્યસ્ક્ત જીવનથી મ ૃત્યુ સધ
તબક્કાઓમાંથી ર્પસાર થાય છે , જે ર્દરર્મયાન તે ર્વર્વધ ભ ૂર્મકા ભજવે છે – ર્વદ્યાથી, કમાણી
કરનાર, જીવનસાથી, માતાર્ર્પતા, પ્રર્દાતા, એમ્પપ્ટી નેસ્ટર (બાળકો લગ્ન કરીને બીજા ચાલ્યા ગયો
હોય તે અવસ્થા) અને છે લ્લે ર્નવ ૃતાવસ્થા.
આ તબક્કો નીચેના ડાયાગ્રામમાં જણાવી છે .
ડાયાગ્રામ 2 : આર્થિક જીવન ચક્ર

122

જીવનના તબક્કાઓ અને પ્રાથર્મકતાઓ
ુ ી) :આ તબક્કામાં વ્યસ્ક્ત ર્પોતાની જાણકારી અને
a) ર્વદ્યાથી(20થી 25 વષાની વય સધ
કૌશલ્ય વધારીને સમાજ માટે કશ ંુ રચનાત્મક કે ઉત્ર્પાર્દક કરી શકે તેવા નાગરરક
બનવાની તૈયારી કરે છે . તેમાં વ્યસ્ક્તની માનવ મ ૂડીનું મ ૂલ્ય વધારવા ધ્યાન કેક્ન્ટરત
કરવામાં આવે છે . વ્યસ્ક્તના ર્શિણ માટે નાણાકીય વ્યવસ્થા કરવા ભંડોળની જરૂરરયાત
હોય છે . ર્દાખલા તરીકે, પ્રર્તક્ષ્ઠત મેનેજમેન્ટટ સંસ્થામાં એમબીએ કરવા માટે ઊંચી ફી
ભરવાની જરૂર હોય છે .
b) કમાણી કરનાર(25 વષાથી):આ તબક્કામાં વ્યસ્ક્ત રોજગારી શોધે છે અને ર્પોતાની
જરૂરરયાતો પ ૂણા કરવા કમાણી કરે છે અને તેમાંથી વધારાની રકમની બચત કરે છે . આ
તબક્કામાં વ્યસ્ક્ત ર્પર કુ ટુંબની જવાબર્દારીઓ હોઈ શકે છે અને તે તાત્કાક્ષલક ભર્વષ્યમાં
ઊભી થઈ શકે તેવી જરૂરરયાતોને પ ૂણા કરવા સંર્પર્િન ંુ સર્જન કરવા બચત અને રોકાણ
ુ ાન હાઉર્સિંગ લોન લે
કરી શકે છે . ર્દાખલા તરીકે, બહુરાષ્ટ્રીય કં ર્પનીમાં કાયારત એક યવ
છે અને ઘરમાં રોકાણ કરે છે .
c) જીવનસાથી(28થી 30 વષાની વય લગ્ન કરે છે ):આ તબક્કામાં વ્યસ્ક્ત લગ્ન કરે છે અને
ર્પોતાનો માળો એટલે કે કુ ટુંબ બનાવે છે . આ તબક્કામાં તેન ંુ ધ્યાન કુ ટુંબ બનાવવા અને
ુ ર ડયરુ ે બ્લ્સ, બાળકોના ભર્વષ્યન ંુ આયોજન વગે રે જવાબર્દારીઓ પ ૂણા
કાર, કન્ટઝયમ
કરવા કેક્ન્ટરત હોયછે .
d) માતાર્ર્પતા(28થી 35 વષા):આ વષોમાં વ્યસ્ક્ત એક કે વધ ુ બાળકોનામાતા કે ર્ર્પતા બને
છે . સામાન્ટય રીતે આ વષોમાં વ્યસ્ક્ત બાળકોના ર્શિણ અને સ્વાસ્્ય ર્પર કેક્ન્ટરત કરે છે
અને તેમને સારી સંસ્થાઓમાં ર્શિણ અર્પાવવા માટે ક્ષચત
િં ા કરે છે .
e) પ્રર્દાતા(35થી 55 વષા):આ તબક્કામાં બાળકો રકશોર થાય છે અને તેમના માધ્યર્મક
અને ઉચ્ચ ર્શિણના મહત્ત્વપ ૂણા વષો હોય છે . કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત બાળકોના ર્શિણના
ઊંચા ખચાને લઈને ક્ષચિંર્તત હોય છે , જે જીવનના ર્પડકારોનો સામનો કરવા અત્યારે
બાળકને ટેકર્નકલ અને વ્યાવસાર્યક રીતે લાયક બનાવવા જરૂરી છે . ર્દાખલા તરીકે,
ર્પાંચ વષા માટે ચાલતા મેરડકલ અભ્યાસક્રમ માટે જરૂરી નાણાકીય વ્યવસ્થા કરવા જરૂરી
ુ ત વયની થાય છે ત્યારે
રકમનો ર્વચાર કરો. અનેક ભારતીય ઘરોમાં છોકરીઓ પખ્
તેમના લગ્ન થાય છે . છોકરીઓના લગ્ન માટેની જરૂરરયાત ભારતીય ર્પરરવારોમાં સૌથી
મહત્ત્વપ ૂણા બાબતોમાં સામેલ છે . હકીકતમાં અત્યારે ભારતીય ર્પરરવારોમાં બચતનો
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સૌથી મહત્ત્વપ ૂણા હેત ુ બાળકોના લગ્ન અને ર્શિણનો છે .
f) એમ્પપ્ટી નેસ્ટર(55થી 65 વષા):એમ્પપ્ટી નેસ્ટર એટલે જીવનની ર્પાનખરનો પ્રારં ભ, જેમાં
બાળકો મોટા થઈને ર્પોતાનો અલગ માળો બનાવે છે અને ઘર ખાલી થઈ જાય છે . આ
તબક્કામાં બાળકોના લગ્ન થાય છે અને કેટલીક વખત તેઓ કામ માટે બીજી જગ્યાએ
સ્થળાંતરરત થાય છે અને માતાર્ર્પતા એકલા ર્પડી જાય છે . આ તબક્કામાં વ્યસ્ક્ત ર્પોતાની
જવાબર્દારીઓ [ઘરની લોન અને અન્ટય ગીરોખતમાંથી] મક્ુ ત હોય છે અને ર્નવ ૃર્િ માટે
ભંડોળ ધરાવે છે તેવી આશા રાખવામાં આવે છે . આ જ ગાળામાં બીર્પી (બ્લડ પ્રેશર)
અને ડાયાબીરટસ જેવા રોગો શરૂ થાય છે અને વ્યસ્ક્તને ર્પીડા આર્પે છે . સ્વાસ્્ય
સારસંભાળની સરુ િા મહત્ત્વપ ૂણા બની જાય છે એટલે નાણાકીય સ્વતંત્રતા અને આવકની
સરુ િાની જરૂર છે .
g) ર્નવ ૃર્િકાળ - સંધ્યાકાળ(60 વષા અને તેનાથી વધ ુ ઉંમર) :આ તબક્કામાં વ્યસ્ક્ત ર્નવ ૃિ
થાય છે અને જીવનની જરૂરરયાતો પ ૂણા કરવા મોટા ભાગે બચત ર્પર ર્નભાર હોય છે . અહીં
ુ ી જરૂરરયાતો પ ૂણા કરવા ર્પર
ર્પોતાના અને ર્પોતાના જીવનસાથીના જીવનના અંત સધ
ધ્યાન કેક્ન્ટરત કરવામાં આવે છે . તેમાં સૌથી મહત્ત્વપ ૂણા બાબત સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત
બાબતો, આવકની અર્નર્િતતા અને એકલવાયાર્પણ ંુ છે . આ જ ગાળામાં વ્યસ્ક્ત જીવનની
ુ વિા સધ
ુ ારવા અને શોખ પ ૂણા કરવા કે વેકેશનમાં જવ ંુ કે યાત્રા કરવી જેવી અગાઉ
ગણ
ક્યારે ય પ ૂણા ન થયા હોય તેવા સ્વપ્નો સાકાર કરવા ઇચ્છે છે . આ વષો કે ગાળો સારી
રીતે કે અભાવમાં ર્પસાર કરશે તેનો આધાર આ વષો માટે વ્યસ્ક્તએ કરે લી પ ૂરતી
જોગવાઈ કે વ્યવસ્થા ર્પર છે .
આર્પણે ઉર્પર જોય ંુ તેમ આર્થિક જીવન ચક્ર ત્રણ તબક્કા ધરાવે છે .
ર્વદ્યાથી અવસ્થા

પ્રથમ તબક્કામાં વ્યસ્ક્ત ર્વદ્યાથી હોયછે અને રોજગારી મેળવવા પ ૂવેનો
કાળ છે . ઉત્ર્પાર્દક નાગરરક તરીકે જવાબર્દારી લેવાની તૈયારી કરવા
માટેનો તબક્કો છે . તેમાં વ્યસ્ક્તન ંુ કૌશલ્ય ર્વકસાવવા અને વ્યસ્ક્તના
માનવીય મ ૂડીનું મ ૂલ્ય વધારવાની પ્રાથર્મકતા હોય છે .

કાયાા વસ્થા

કામ કરવાનો તબક્કો 18થી 25 વષા વચ્ચે શરૂ થાય છે કે ક્યારે ય વહેલા
ર્પણ શરૂ થાય છે અને 35થી 40 વષા ચાલે છે . આ ગાળા ર્દરર્મયાન
વ્યસ્ક્ત ર્પોતે વર્પરાશ કરી શકે તેનાથી વધારે કમાણી કરે છે એટલે
બચત કરવાન ંુ શરૂ કરે છે અને ભંડોળન ંુ રોકાણ કરે છે .
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ર્નવ ૃર્િ અવસ્થા

આ પ્રરક્રયામાં તે સંર્પર્િનો સંચય કરે છે અને સંર્પર્િઓન ંુ ર્નમાા ણ કરે છે ,
જે ભર્વષ્યમાં ર્વર્વધ જરૂરરયાતો પ ૂણા કરવા ભંડોળ પ ૂરં ુ ર્પાડશે, જેમાં
વ્યસ્ક્ત ર્નવ ૃિ થાય છે અને કામ કરવાન ંુ બંધ કરે છે ત્યારે ર્પાછળના
વષોમાં આવક જેવી જરૂરરયાતો સામેલ છે .

3. વ્યસ્ક્તએ બચત અને ર્વર્વધ નાણાકીય સંર્પર્િઓની ખરીર્દી શા માટે કરવી જોઈએ?
વ્યસ્ક્ત ર્પોતાના જીવનમાં ર્દરે ક તબક્કા ર્વર્શષ્ટ ભ ૂર્મકા અર્દા કરે છે , જેમાં ર્વર્વધ જરૂરરયાતો પ ૂણા
કરવા ભંડોળની જરૂર હોય છે , તેને પ ૂણા કરવા માટે બચત અને નાણાકીય સંર્પર્િની ખરીર્દી કરવી
જોઈએ.

ઉર્દાહરણ
જયારે વ્યસ્ક્ત લગ્ન કરે છે અને ર્પોતાન ંુ કુ ટુંબ શરૂ કરે છે , ત્યારે તેને ર્પોતાના ઘરની જરૂર ર્પડી શકે
છે . બાળકો મોટા થાય છે તેમ તેમના ઉચ્ચ ર્શિણ માટે ભંડોળની જરૂર ર્પડે છે . વ્યસ્ક્ત આધેડ
અવસ્થા ર્પસાર કરે છે તેમ તેને ર્નવ ૃર્િ માટે અને સ્વાસ્્યલિી ખચાા ઓ ર્પહોંચી વળવા માટે બચત
કરવાની જરૂર ર્પડે છે જેથી તેને બાળકો ર્પર ર્નભાર ન રહેવ ંુ ર્પડે અને તેમના ર્પર ભારણ ન બને.
સ્વતંત્રતા અને સન્ટમાન સાથે જીવવ ંુ મહત્ત્વપ ૂણા બની ગય ંુ છે .
બચતનો ર્વચાર બે ર્નણાયોના ઘટકો તરીકે કરી શકાશે.
i.

વર્પરાશ મોકફ
ૂ રાખવી:વતામાન અને ભર્વષ્યની વર્પરાશ વચ્ચે સંસાધનોની ફાળવણી કરવી

ii. ઓછી તરલ સંર્પર્િના બર્દલામાં તરલતા ઓછી કરવી(અથવા તૈયાર ખરીર્દશસ્ક્ત).ર્દાખલા
તરીકે, જીવન વીમા ર્પોક્ષલસીની ખરીર્દી એટલે ઓછા તરલ કરાર માટે નાણાનો ર્વર્નમય.
નાણાકીય આયોજનમાં બંને પ્રકારના ર્નણાયો સામેલ છે . કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તએ ભર્વષ્ય માટે બચતન ંુ
આયોજન કરવાની અને ભર્વષ્યમાં ઊભી થઈ શકશે તેવી ર્વર્વધ જરૂરરયાતો પ ૂણા કરવા
સંર્પર્િઓમાં કુ શળતાપ ૂવાક રોકાણ કરવાની જરૂર છે .
યોગ્ય સંર્પર્િઓને સમજવા નીચે ર્દશાા વ્યા પ્રમાણે વ્યસ્ક્તના જીવનના તબક્કાઓમાં વધ ુ
બારીકાઈપ ૂવાક જોવાની જરૂરી રહેશે.
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મહત્ત્વપ ૂણા
જીવનના ર્વર્વધ તબક્કા
બાલ્યાવસ્થા
ુ ાન
યવ

જયારે વ્યસ્ક્ત ર્વદ્યાથી હોય છે
અર્પરક્ષણત જયારે વ્યસ્ક્ત આજીર્વકા મેળવવાની શરૂઆત કરે છે , ર્પણ અર્પરક્ષણત

અવસ્થા

હોય છે

ુ ાન ર્પરક્ષણત અવસ્થા
યવ

જયારે વ્યસ્ક્ત ર્પર્ત કે ર્પત્ની બને છે

નાના

બાળકો

સાથે જયારે વ્યસ્ક્ત માતાર્ર્પતા બને છે

ર્પરક્ષણત અવસ્થા
મોટા

બાળકો

સાથે જયારે વ્યસ્ક્ત બાળકોના ર્શિણ અને અન્ટય જરૂરરયાતોની ર્દરકાર કરે છે ,

ર્પરક્ષણત અવસ્થા

જેઓ મોટા થઈ રહ્યાં હોય છે

ર્નવ ૃર્િપ ૂવેની અવસ્થા

જયારે બાળકો સ્વતંત્ર બને છે અને ઘર છોડીને જાય છે , જેમ ર્પંિીઓ
ર્પોતાનો માળો છોડીને જાય છે

ર્નવ ૃર્િ અવસ્થા

જયારે વ્યસ્ક્ત ર્પોતાની જીવનના સંધ્યાકાળામાં ર્પસાર થાય છે . જો
વ્યસ્ક્તએ બચત કરી હોય અને આ તબક્કે ઊભી થતી જરૂરરયાતો પ ૂણા
કરવા પ ૂરતી જોગવાઈ કરી હોય તો તે સ્વમાન સાથે જીવી શકે છે
અથવા જો તેણે આ પ્રકારની પ ૂરતી જોગવાઈ નહીં કરી હોય તો તે
અભાવમાં જીવી શકી છે અને અન્ટયના ર્દાન ર્પર ર્નભાર રહેવ ંુ ર્પડે છે .

4. વ્યસ્ક્તગત જરૂરરયાતો
જો આર્પણે ઉર્પરોક્ત જીવનચક્ર ર્પર નજર ર્દોડાવીએ, તો આર્પણે ત્રણ પ્રકારની જરૂરરયાતો જોઈ
શકીશ.ંુ તે ત્રણ પ્રકારના નાણાકીય ઉત્ર્પાર્દનો ઊભા કરે છે .
a) ભર્વષ્યના વ્યવહારો સિમ થવ ંુ
જીવનચક્રના ર્વર્વધ તબક્કાઓમાં ર્વર્વધ અર્પેક્ષિત ખચાને પ ૂણા કરવા જરૂરી ભંડોળમાંથી
જરૂરરયાતોનો પ્રથમ સેટ ઊભો થાય છે . આ પ્રકારની જરૂરરયાતો બે પ્રકારની હોય છે ેઃ
i.

ચોક્કસ ર્પરં ર્પરાગત જરૂરરયાતો:જીવનની ર્નર્િત કે ચોક્કસ ઘટનાઓ સાથે સંકળાયેલી
હોય છે , જે માટે સંસાધનોની પ્રર્તબદ્તા જરૂરી છે . ર્દાખલા તરીકે બાળકોના ઉચ્ચ
ુ ર ડયરુ ે બ્લસ ખરીર્દવા પ ૂરતી
ર્શિણ/લગ્ન માટે, અથવા ઘર ખરીર્દવા કે કન્ટઝયમ
જોગવાઈ કરવી
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ુ
ii. સામાન્ટય વ્યવહારોની જરૂરરયાતો:કોઈ ચોક્કસ હેતઓ
માટે અંરકત કયાા ર્વના વતા માન
વર્પરાશમાંથી એક ર્નર્િત રકમની બચત કરવી – જે ‘ભર્વષ્યની જોગવાઈઓ’ તરીકે
જાણીતી છે
b) કટોકટીને ર્પહોંચી વળવ ંુ
કટોકટીઓ કે આકસ્સ્મક ઘટનાઓ જીવનની અનર્પેક્ષિત ઘટનાઓ છે , જે માટે મોટા ભંડોળની
જરૂર ર્પડી શકે છે , જેને વતામાન આવકમાંતી પ ૂરી ન કરી શકાય તેવ ંુ બની શકે છે એટલે
અગાઉથી તેની જોગવાઈ કરવી જરૂરી છે . તેમાંથી કેટલીક ઘટનાઓ મ ૃત્યુ અને ર્વકલાંગતા કે
બેરોજગારી જેવી છે , જે આવકમાં નકુ સાન તરફ ર્દોરી જાય છે . અન્ટય ઘટનાઓ આગ લાગવા
જેવી છે , જેમાં સંર્પર્િને નકુ સાન થઈ શકે છે . આ જરૂરરયાતો વીમા મારફતે પ ૂણા કરી શકાશે, જો
આ પ્રકારની ઘટનાઓ ઘટવાની સંભર્વતતા ઓછી હોય, ર્પણ ખચાની અસર વધારે હોય. વીમો
ન લેવો હોય તો વ્યસ્ક્ત આ પ્રકારની કટોકટીઓ પ ૂણા કરવા વ્યસ્ક્તએ અનામત તરીકે મોટી
રકમ એકબાજુએ એકત્ર કરવાની જરૂર છે .
c) સંર્પર્િનો સંચય
હકીકતમાં તમામ પ્રકારની બચત અને રોકાણ સંર્પર્િના સર્જન તરફ ર્દોરી જાય છે . જયારે
આર્પણે સંચયના હેત ુ ર્વશે વાત કરીએ છીએ ત્યારે તેનો સંર્દભા બજારની અનકુ ળ
ૂ તકોમાંથી
ફાયર્દો ઉઠાવવા અને મીઠાં ફળ ચાખવા સાથે વ્યસ્ક્તની રોકાણ કરવાની ઇચ્છા સાથે છે . બીજા
શબ્ર્દોમાં કહીએ તો સંર્પર્િનો સંચય કરવાની ઇચ્છા જ બચત અને રોકાણ માટે જવાબર્દાર છે .
ુ ે અનમ
ુ ાર્નત હેત ુ ર્પણ કહેવાય છે , કારણ કે વ્યસ્ક્ત રોકાણ કરે છે ત્યારે ઊંચ ંુ વળતર
આ હેતન
મેળવવા માટે થોડું જોખમ લેવાની ઇચ્છા ર્પણ ધરાવે છે . ઊંચ ંુ વળતર ઇચ્છર્નય છે , કારણ કે
તે વ્યસ્ક્તની સંર્પર્િ કે નેટવથાને ઝડર્પથી અનેકગણી કરી શકે છે . સંર્પર્િ ઇચ્છર્નય છે , કારણ કે
તેનો સંબધ
ં સ્વતંત્રતા, સાહર્સકતા, શસ્ક્ત અને પ્રભાવ સાથે છે .
5. નાણાકીય ઉત્ર્પાર્દનો
ઉર્પરોક્ત જરૂરરયાતોના સેટના સંર્દભામાં નાણાકીય બજારોમાં ત્રણ પ્રકારના ઉત્ર્પાર્દનો છે ેઃ
લેવડર્દે વડ

અને પ્રમાણમાં પ ૂરતી ખરીર્દ શસ્ક્ત (રોકડ) આર્પે છે .

ઉત્ર્પાર્દનો
વીમા
ઉત્ર્પાર્દનો

સંબર્ં ધત બેન્ટક થાર્પણો અને અન્ટય બચત માધ્યમો,જે વ્યસ્ક્તને યોગ્ય સમયે

જેવા

કટોકટી આ ઉત્ર્પાર્દનો મોટા નકુ સાન સામે સંરિણ પ્રર્દાન કરે છે , જે એકાએક
અનર્પેક્ષિત ઘટના ઘટવાથી થાય છે .
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સંર્પર્િનો

સંચય

ઉત્ર્પાર્દનો

કરતા શેર અને ઊચ ંુ વળતર આર્પતા બોન્ટડ્સ કે રરયલ એસ્ટેટ આ પ્રકારના
ઉત્ર્પાર્દનોના ઉર્દાહરણો છે . અહીં કમાણી કરવા નાણાની પ્રર્તબદ્તાને
ધ્યાનમાં રાખીને રોકાણ કરવામાં આવે છે .

સામાન્ટય રીતે વ્યસ્ક્ત સંયક્ુ તર્પણે ઉર્પરોક્ત તમામ જરૂરરયાતો ધરાવશે એટલે આ ત્રણે પ્રકારના
ૂ માં વ્યસ્ક્ત કહી શકે કેેઃ
ઉત્ર્પાર્દનોની જરૂર ર્પડી શકશે. ટં ક
i.

બચતની જરૂરરયાત – રોકડ જરૂરરયાતો માટે

ii. વીમાની જરૂરરયાત – અર્નર્િતતા સામે
iii. રોકાણની જરૂરરયાત – સંર્પર્િના સર્જન માટે
6. જોખમના પ્રકાર અને રોકાણ
ુ ાવસ્થામાંથી આધેડ અવસ્થામાં અને ર્પછી
વ્યસ્ક્ત જીવનચક્રના ર્વર્વધ તબક્કાઓમાંથી એટલે કે યવ
સંધ્યાકાળમાંથી ર્પસાર થાય છે , તેમ વ્યસ્ક્તન ંુ કાયાકારી જીવન, જોખમનો પ્રકાર, અથવા જોખમ
લેવાનો અક્ષભગમ બર્દલાય છે .
ુ ાન હોય છે , ત્યારે તેની ર્પાસે ઘણા વષા હોય છે અને તે સંર્પર્િનો શક્ય તેટલો
જયારે વ્યસ્ક્ત યવ
સંચય કરવા આક્રમક વ ૃર્િ અર્પનાવે છે અને જોખમ ખેડવા ઇચ્છે છે . જોકે વષો ર્પસાર થાય છે તેમ
વ્યસ્ક્ત રોકાણ ર્વશે વધ ુ સાવધ અને ર્વવેકી બને છે અને તેનો હેત ુ રોકાણને સલામત અને સંગરઠત
કરવાનો હોય છે .
છે લ્લે, વ્યસ્ક્ત ર્નવ ૃર્િના વષોની નજીક હોય છે , તેમ તે રૂરઢચસ્ુ ત વલણ અર્પનાવી શકે છે . તેન ંુ
ધ્યાન ર્નવ ૃર્િના વષોમાં ખરીર્દી શકે તેટલ ંુ ભંડોળ એકત્ર કરવા ર્પર હોય છે . વ્યસ્ક્ત ર્પોતાના
બાળકો માટે વર્સયત કરવાન ંુ કે ધમાા ર્દો કરવા વગે રે ર્વચાર ર્પણ કરી શકે છે .
જોખમના પ્રકાર સાથે વ્યસ્ક્તની રોકાણ શૈલી ર્પણ બર્દલાય છે .આ બાબત નીચે સ ૂચવી છે
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ડાયાગ્રામ 3: જોખમનો પ્રકાર અને રોકાણની શૈલી
જોખમનો પ્રકાર

રોકાણની શૈલી

સ્વયંર્પરરિણ 1
અનર્પેક્ષિત ઘટનાઓ સામે સંરિણ મેળવવા તમે નીચેનામાંથી કય ંુ નાણાકીય ઉત્ર્પાર્દન સ ૂચવશો?
I.

વીમો

II. બેન્ટક એફડી જેવા લેવડર્દે વડના ઉત્ર્પાર્દનો
III. શેર
IV. રડબેન્ટચસા

B. નાણાકીય આયોજનની ભ ૂર્મકા
1. નાણાકીય આયોજન
નાણાકીય આયોજન પ્રરક્રયા છે , જેમાં ક્લાયન્ટટની ઊભી થઈ શકે તેવી વતામાન અને ભર્વષ્યની
જરૂરરયાતોનો કાળજીપ ૂવાક ર્વચાર અને મ ૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે અને યોગ્ય નાણાકીય
ઉત્ર્પાર્દનોની ભલામણ કરીને ર્વર્વધ અર્પેક્ષિત/અનર્પેક્ષિત જરૂરરયાતોને પ ૂણા કરવા યોજના
બનાવવા વ્યસ્ક્તના જોખમના પ્રકાર અને આવકની આકારણી કરવામાં આવે છે .
નાણાકીય આયોજનના ર્પાસાંઓમાં આ બાબતો સામેલ છે :
 રોકાણ – વ્યસ્ક્તની જોખમ ખેડવાની િમતાના આધારે સંર્પર્િની ફાળવણી,
 જોખમન ંુ વ્યવસ્થાર્પન,
 ર્નવ ૃર્િનું આયોજન,
 કરવેરા અને સંર્પર્િન ંુ આયોજન, અને
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 વ્યસ્ક્તની જરૂરરયાતોની નાણાકીય જોગવાઈ
ૂ માં નાણાકીય આયોજનમાં સંપ ૂણા આયોજન સંકળાયેલ ંુ હોય છે .
ટં ક
ડાયાગ્રામ 4: નાણાકીય આયોજનના ર્પાસાં

2. નાણાકીય આયોજનની ભ ૂર્મકા
નાણાકીય આયોજન નવી શાખા નથી. આર્પણા પ ૂવાજો તેનો ઉર્પયોગ કરતા હતા. ત્યારે રોકાણના
મયાા રર્દત ર્વકલ્ર્પો હતા. થોડા ર્દાયકા અગાઉ મોટા ભાગના લોકો ઇસ્ક્વટી રોકાણને સટ્ટા સમાન
સમજતા હતા. બચત મોટા ભાગ બેન્ટક થાર્પણો, ર્પોસ્ટની બચત યોજનાઓમાં અને અન્ટય રફક્સ્ડ
આવકની યોજનાઓમાં થતી હતી. આર્પણો સમાજ અને આર્પણા ગ્રાહકો અત્યારથી ર્વર્પરીત
ુ બ છે ેઃ
ર્પડકારોનો સામનો કરતા હતા. તેમાંથી કેટલાંક નીચે મજ
i.

સંયક્ુ ત કુ ટુંબોમાંથી ર્વભક્ત કુ ટુંબો બનવા

સંયક્ુ ત કુ ટુંબમાંથી ર્વભક્ત કુ ટુંબ બની રહ્યાં છે , જેમાં ર્ર્પતા, માતા અને બાળકો હોય છે . ઘરના
ુ ય સ્ત્રોત સમાન વ્યસ્ક્તએ ર્પર ર્પોતાની અને ર્પોતાના ર્પરરવાજનોની
વડા અને આવકના મખ્
જવાબર્દારી ઉઠાવવી ર્પડે છે . આ માટે યોગ્ય આયોજન કરવાની જરૂર છે અને વ્યસ્ક્ત
વ્યાવસાર્યક નાણાકીય આયોજનની મર્દર્દથી ચોક્કસ રકમમાંથી ફાયર્દો ઉઠાવી શકે છે .
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ii. રોકાણના ર્વર્વધ ર્વકલ્ર્પો
આર્પણી ર્પાસે સંર્પર્િન ંુ સર્જન કરવા અત્યારે મોટી સંખ્યામાં રોકાણના માધ્યમો ઉર્પલબ્ધ છે ,
જેમાંથી ર્દરે કમાં અલગ જોખમ અને વળતર હોય છે . નાણાકીય લક્ષ્યાંકો પ ૂણા કરવા વ્યસ્ક્તએ
કુ શળતાપ ૂવાક ર્પસંર્દગી કરવી ર્પડશે અને જોખમ ખેડવાની િમતાને આધારે યોગ્ય ર્નણાય લેવો
ર્પડશે. નાણાકીય આયોજનથી વ્યસ્ક્તને સંર્પર્િ ફાળવણીમાં મર્દર્દ મળી શકે છે .
iii. બર્દલાતી જીવનશૈલીઓ
અત્યારે તાત્કાક્ષલક મેળવી લેવાનો જમાનો છે . વ્યસ્ક્તઓ આધર્ુ નક મોબાઇલ ફોન, કાર, મોટા
ઘરો, પ્રર્તક્ષ્ઠત ક્લબન ંુ સભ્યર્પર્દ વગે રે મેળવવા ઇચ્છે છે . આ ઇચ્છાઓ સંતોષવા મોટું ઋણ લે
ુ વવામાં જાય છે , જેથી બચતની ઓછી તક
છે . તેના ર્પરરણામે આવકનો મોટો રહસ્સો લોન ચક
રહે છે . નાણાકીય આયોજન એટલે જાગૃર્ત અને સ્વર્શસ્ત લાવવી તેમજ વ્યસ્ક્તના ખચાની
ુ ારી
યોજનામાં મર્દર્દ કરવી જેથી તે ક્ષબનજરૂરી ખચા ઘટાડી શકે તેમજ જીવનને સમય સાથે સધ
શકે ત્યારે વતામાન માર્પર્દં ડો જાળવી શકે.
iv. ફુગાવો
ુ
સામાન્ટય રીતે સમય સાથે અથુંતત્ર
ં માં ચીજવસ્તઓ
અને સેવાઓની રકિંમતમાં વધારો થાય છે
ફુગાવો વધે છે . તેનાથી નાણાન ંુ મ ૂલ્ય ઘટે છે અને વ્યસ્ક્તની મહેનતની કમાણીમાંથી
ખરીર્દીશસ્ક્ત ઓછી થઈ જાય છે . વ્યસ્ક્તના ર્નવ ૃિજીવનમાં ફુગાવો મશ્ુ કેલીરૂર્પ બની શકે છે . આ
સમયે વ્યસ્ક્તનો વ્યવસાય ઓછો થાય છે અને અગાઉની બચત જ આવકનો એકમાત્ર સ્ત્રોત
હોય છે . વ્યસ્ક્ત ર્પાછળના વષોમાં ફુગાવા સાથે સારી રીતે જીવી શકે તેવ ંુ સર્ુ નર્િત કરવામાં
નાણાકીય આયોજન મર્દર્દ કરી શકે છે .
v. અન્ટય કટોકટીઓ અને જરૂરરયાતો
નાણાકીય આયોજન વ્યસ્ક્તઓની અન્ટય અનેક જરૂરરયાતો અને ર્પડકારોને પ ૂણા કરવામાં ર્પણ
મર્દર્દ કરે છે . ર્દાખલા તરીકે, સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત કટોકટીઓ કે અન્ટય કટોકટીઓમાં અનર્પેક્ષિત
ખચાા થાય છે , જેનો વ્યસ્ક્તએ સામનો કરવો ર્પડી શકે છે . તે જ રીતે વ્યસ્ક્તઓએ તેમની
કરવેરાની જવાબર્દારીઓન ંુ વ્યવસ્થાર્પન કરવાની જરૂર છે .
વ્યસ્ક્તઓએ સર્ુ નર્િત કરવાની ર્પણ જરૂર છે કે તેમની સંર્પર્િ તેમના મ ૃત્યુ ર્પછી તેમના
ર્પ્રયજનોને સરળતાથી મળે . ર્દાન કરવ ંુ કે અન્ટય સામાજજક અને ધાર્મિક જવાબર્દારીઓ પ ૂણા
કરવા જેવી અન્ટય જરૂરરયાતો હોય છે . નાણાકીય આયોજન આ કામગીરીઓ ર્પાર ર્પાડવા માટે
થાય છે .
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3. નાણાકીય આયોજન શરૂ કરવાનો યોગ્ય સમય શ ંુ છે ?
ધર્નકો માટે જ આયોજન ઉર્પયોગી છે ? હકીકતમાં તમે પ્રથમ ર્પગાર મેળવો ત્યારથી જ આયોજન
શરૂ કરવ ંુ જોઈએ. વ્યસ્ક્તએ આયોજન ક્યારે શરૂ કરવ ંુ જોઈએ તેનો કોઈ ચોક્કસ માર્પર્દં ડ નથી.
જોકે એક મહત્ત્વપ ૂણા ર્સદ્ાંત છે જે આર્પણને ર્દોરવો જોઈએ – આર્પણા રોકાણને જેટલો વધારે સમય
મળશે તેટલો જ તેમાં વધારો થશે.
આ કારણે આયોજનની શરૂઆત કોઈ ર્પણ સમયે વહેલી હોતી નથી. ર્પછી જ વ્યસ્ક્તના રોકાણને
સમયનો મહિમ ફાયર્દો મળશે. ઉર્પરાંત આયોજન ફક્ત ધર્નકો માટે જ નથી. વ્યસ્ક્તના નાણાકીય
લક્ષ્યાંકો પ ૂણા કરવા તેણે નાણાકીય ર્શસ્ત કેળવવી જોઈએ, નાણાકીય લક્ષ્યાંકો સ્થાર્ર્પત કરવાની
ુ ાર રોકાણ માધ્યમોમાં બચત કરવી
શરૂઆત કરવી જોઈએ અને જોખમ ખેડવાની િમતા અનસ
ુ ય
જોઈએ. ક્ષબનઆયોજજત, નાણાકીય આયોજનમાં લાગણીસભર અક્ષભગમ નાણાકીય મશ્ુ કેલીન ંુ મખ્
કારણ છે , જે વ્યસ્ક્તઓને અસર કરે છે .

સ્વયંર્પરરિણ 2
નાણાકીય આયોજન શરૂ કરવાનો શ્રેષ્ઠ સમય ક્યારે છે ?
I.

ર્નવ ૃર્િ ર્પછી

II. પ્રથમ ર્પગાર મળે ર્પછી તરત
III. લગ્ન ર્પછી
IV. વ્યસ્ક્તધર્નકથાયર્પછીજ
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C. નાણાકીય આયોજન - પ્રકારો
ચાલો હવે આર્પણે ર્વર્વધ પ્રકારના નાણાકીય આયોજન તરફ નજર નાંખીએ જેની વ્યસ્ક્તને જરૂર
ર્પડી શકે છે .
ડાયાગ્રામ 5:નાણાકીય આયોજન સલાહકાર સેવાઓ

પ્રર્દાન કરવામાં આવેલી ર્વર્વધ સલાહકાર સેવાઓ ધ્યાનમાં લો. આ પ્રકારના છ િેત્રો છે , જેને
આર્પણે ર્વચાર કરીશ.ંુ
 રોકડન ંુ આયોજન
 રોકાણન ંુ આયોજન
 વીમાન ંુ આયોજન
 ર્નવ ૃર્િ માટેન ંુ આયોજન
 એસ્ટેટ (સંર્પર્િન)ંુ આયોજન
 કરવેરાન ંુ આયોજન
1. રોકડન ંુ આયોજન
ુ છે .
રોકડ પ્રવાહન ંુ વ્યવસ્થા કરવાના બે હેતઓ
i.

પ્રથમ વ્યસ્ક્તએ આવક અને ખચાન ંુ વ્યવસ્થાર્પન કરવાની જરૂર છે , જેમાં અનર્પેક્ષિત કે
આકસ્સ્મક જરૂરરયાતો પ ૂણા કરવા રોકડ રકમ જાળવવાની બાબત સામેલ છે .

ii. બીજુ ં વ્યસ્ક્તએ મ ૂડી રોકાણ માટે વધારાન રોકડ ઊભી કરવાની અને જાળવવાની જરૂર છે .
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આ રર્દશામાં પ્રથમ ર્પગલ ંુ બજેટ તૈયાર કરવાન ંુ અને વતામાન આવક અને ખચાના પ્રવાહોન ંુ
ુ
અવલોકન કરવાન ંુ છે .આ માટે વ્યસ્ક્તએ ભર્વષ્ય માટે વાજબી લક્ષ્યાંકો અને હેતઓ
તૈયાર કરવા
જોઈએ. તેનાથી તેઓ નક્કી કરી શકશે કે વતામાન ખચાથી આ લક્ષ્યાંકો ર્પાર ર્પાડી શકશે કે નહીં.
ર્પછીન ંુ ર્પગલ ંુ છે લ્લાં છ મરહનાની આવક અને ખચાન ંુ ર્વશ્લેષણ કરવાનો છે , જેથી ર્નયર્મત અને
એકસામટા ખચા શ ંુ થાય છે તે જાણી શકાય છે . ર્વર્વધ પ્રકારના ખચાને અલગ રીતે વગીકૃત કરી
શકાય છે અને ર્નયર્મત અને અર્નયર્મત ખચાાઓમાં ર્વભાજીત ર્પણ કરી શકાશે. જયારે વ્યસ્ક્ત
ર્નયર્મત ખચાાઓ ર્પર બહુ ર્નયંત્રણ ન રાખી શકે, ત્યારે અર્નયર્મત ખચાા ર્વવેકપ ૂણા રીતે કરીને
તેને ઘટાડી શકે છે કે મોકફ
ૂ રાખી શકે છે .
ત્રીજુ ં ર્પગલ ંુ આખા વષામાં મરહનાની આવક અને ખચાનો અંર્દાજ બાંધવાન ંુ છે . અગાઉની અને
ભર્વષ્ય માટે અર્પેક્ષિત ખચાના ર્વશ્લેષણના આધારે વ્યસ્ક્ત આ રોકડ પ્રવાહોન ંુ વ્યવસ્થાન કરવા
આયોજન કરી શકે છે .
રોકડ આયોજન પ્રરક્રયાનો અન્ટય એક ભાગ મહિમ, ર્વવેકપ ૂણા આવક માટે વ્ય ૂહરચના બનાવવાનો
છે .

ઉર્દાહરણ
ુ ગા ઠન કરી શકે છે .
વ્યસ્ક્ત ર્પોતાની બાકીના ઋણન ંુ પન
ુ વણીને ભેગી કરીને ઓછા વ્યાજર્દર સાથે બેન્ટક લોન મારફતે ચક
ુ વણી
વ્યસ્ક્ત ક્રેરડટ કાડા ની બાકી ચક
કરી શકે છે .
ુ ેઃસ્થાર્ર્પત કરી શકે છે .
વ્યસ્ક્ત વધ ુ આવક કરવા ર્પોતાના રોકાણને પન
2. વીમાન ંુ આયોજન
વ્યસ્ક્તઓ ચોક્કસ પ્રકાના જોખમનો સામનો કરે છે , જે તેમને વ્યસ્ક્તગત નાણાકીય લક્ષ્યાંકો
મેળવવાથી દૂ ર રાખી શકે છે . વીમા આયોજનમાં આ પ્રકારના જોખમો સામે પ ૂરતો વીમો પ્રર્દાન
કરવા કામગીરીન ંુ યોજન સંકળાયેલ ંુ છે .
અહીં કેટલા વીમાની જરૂર છે અને કયા પ્રકારની ર્પોક્ષલસી અનકુ ળ
ૂ છે તે નક્કી કરવાન ંુ કામ થાય
છે .
i.

જીવન વીમાનોર્નણાય કુ ટુંબની આવકના આધાર સમાન વ્યસ્ક્તની આવક અને આર્શ્રતોના
જરૂરી ખચાનો અંર્દાજ બાંધીને કરી શકાશે.
134

ii. હેલ્થ વીમાનીજરૂરરયાત હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી થવાના ખચાની આકારણી કરીને કરી શકાશે, જે
કોઈ ર્પણ કુ ટુંબમાં તબીબી કટોકટીમાં આવી શકે છે .
iii. છે લ્લે વ્યસ્ક્તની સંર્પર્િ માટે વીમાને જોખમના નકુ સાનમાંથી વ્યસ્ક્તના ઘર/વાહન/કારખાના
વગે રેન ંુ સંરિણ કરવા જરૂરી કવચ અને પ્રકારમાં ર્વચારી શકાય છે .
3. રોકાણન ંુ આયોજન
રોકાણ કરવાનો કોઈ એક આર્દશા માગા નથી. તે વ્યસ્ક્તર્દીઠ અલગ હશે. રોકાણન ંુ આયોજન
વ્યસ્ક્તની જોખમ ખેડવાની િમતા, નાણાકીય લક્ષ્યાંકો અને આ લક્ષ્યાંકો પ ૂણા કરવા સમય ર્પર
આધારરત સૌથી યોગ્ય રોકાણ અને સંર્પર્િની ફાળવણી વ્ય ૂહરચનાનો ર્નણાય લેવાની પ્રરક્રયા છે .
a) રોકાણના માર્પર્દં ડો
ડાયાગ્રામ 6:રોકાણના માર્પર્દં ડો

અહીં પ્રથમ ર્પગલ ંુ રોકાણના માર્પર્દં ડો નક્કી કરવાન ંુ છે , જેમાં સામેલ છે :
i.

જોખમ િમતા:રોકાણ ખરીર્દવામાં વ્યસ્ક્ત કેટલ ંુ જોખમ લેવા ઇચ્છે છે તેન ંુ માર્પ છે .
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ii. સમયગાળો:નાણાકીય હેત ુ પ ૂણા કરવા માટે ઉર્પલબ્ધ સમય છે . સમયગાળો લક્ષ્યાંક હાંસલ
ૂ ા
કરવા રોકાણના માધ્યમોને અસર કરે છે . જેટલો સમયગાળો લાંબો હોય તેટલી ટં ક
ગાળાની જવાબર્દારી ર્વશે ક્ષચિંતા ઓછી હોય છે . વ્યસ્ક્ત લાંબા ગાળામાં, ઓછી રોકડ સંર્પર્િ
સાથે રોકાણ કરી શકે છે જે ઊંચ ંુ વળતર આર્પે છે .
iii. તરલતા:મયાા રર્દત રોકાણ િમતા ધરાવતા કે આવક અને ખચાનો અર્નર્િત પ્રવાહ ધરાવતા
કે ખાસ વ્યસ્ક્તગત કે વેર્પારી ખચા પ ૂણા કરવા રોકાણ કરવા ઇચ્છતાં વ્યસ્ક્તઓને રોકડ કે
તરલતાની કે મ ૂલ્યમમાં નકુ સાન ર્વના રોકડ ર્વના માધ્યમમાં ર્પરરવતાનની િમતાની
ક્ષચિંતા હોય છે .
iv. ખરીર્દવેચાણની િમતા:સંર્પર્િ ખરીર્દી શકાય કે વેચી શકાય તેવી સરળતા.
v. વૈર્વધ્યકરણ: જોખમ ઘટાડવા વૈર્વધ્યકરણ કરવાની કે રોકાણ ફેલાવવાની િમતા.
vi. કરવેરા ર્વચારણા: અનેક રોકાણો કરવેરાના ચોક્કસ ફાયર્દા આર્પે છે અને ર્વર્વધ
માધ્યમોમાં વ્યસ્ક્ત કરવેરા ર્પછીના વળતરનો ર્વચાર કરી શકે છે .
b) રોકાણના યોગ્ય માધ્યમોની ર્પસંર્દગી
આગામી ર્પગલ ંુ ઉર્પરોક્ત માર્પર્દં ડોને આધારે રોકાણના યોગ્ય માધ્યમોની ર્પસર્દં ગી છે . વાસ્તર્વક
ર્પસંર્દગી વ્યસ્ક્તની વળતરની અર્પેિા અને જોખમ ર્પર આધારરત હશે.
ભારતમાં ર્વર્વધ ઉત્ર્પાર્દનો છે , જે રોકાણના હેત ુ માટે ર્વચારી શકાયછે . તેમાં સામેલ છે ેઃ
 બેન્ટકની રફક્સ્ડ રડર્પોક્ષઝ્સ/કોર્પોરે ્સ,
 ર્પોસ્ટ ઓરફસની નાની બચત યોજનાઓ,
 શેરનો ર્પજ્બ્લક ઇશ્ય ૂ,
 રડબેન્ટચસા અથવા અન્ટય સીક્યોરરટી,
ુ લ ફં ડ્સ
 મ્પયચ્ુ યઅ


યર્ુ નટ ક્ષલન્ટક ર્પોક્ષલસીઓ જે જીવન વીમા કં ર્પની વગે રે ઇશ્ય ૂ થાય છે

4. ર્નવ ૃર્િની યોજના
વ્યસ્ક્તની ર્નવ ૃર્િ ર્પછીના જરૂરરયાતો પ ૂણા કરવા અને આ જરૂરરયાતો પ ૂણા કરવા ર્નવ ૃર્િના ર્વર્વધ
ર્વકલ્ર્પોનો ર્નણાય લેવાની પ્રરક્રયા છે .

ડાયાગ્રામ 7: ર્નવ ૃર્િનો તબક્કો
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ર્નવ ૃર્િના આયોજનમાં ત્રણ તબક્કા સંકળાયેલા છે
a) સંચય:આ હેત ુ સાથે રોકાણ માટે રૂર્ર્પયા એકબાજુ રાખવાની ર્વર્વધ પ્રકારની વ્ય ૂહરચના
મારફતે ભંડોળનો સંચય કરવામાં આવે છે .
b) જાળવણી: નાણાની જાળવણીનો સંર્દભા વ્યસ્ક્તના રોકાણને જાળવવા મહેનત કરવાનો અને
વ્યસ્ક્તના કાયાકારી વષો ર્દરર્મયાન મદ્દુ તમાં મહિમ વધારો કરવાનો છે .
c) વહેંચણી: વહેંચણીનો સંર્દભા ર્નવ ૃર્િ ર્પછી જરૂરી આવકને પ ૂણા કરવા મદ્દુ લ (જેને આર્પણે
ુ વણીમાં ર્પરરવર્તિત કરવાની સંભર્વત ર્પદ્ર્ત
ભંડોળ ર્પણ કહી શકીએ)ને ઉર્પાડ/વાર્ષિક ચક
છે .
5. ર્મલકતન ંુ આયોજન
ુ રત અને હસ્તાંતરરત કરવાની યોજના છે .
આ વ્યસ્ક્તની ર્પોતાના મ ૃત્યુ ર્પછી ર્પોતાના ર્મલકત સર્પ
નામાંકન અને સોંર્પણી કે વારસાની તૈયારી જેવી ર્વર્વધ પ્રરક્રયાઓ છે . તેની ર્પાછળ મ ૂળભ ૂત ર્વચાર
વ્યસ્ક્તની સંર્પર્િ અને અસ્કયામતોની વહેંચણી અને/અથવા ઉર્પયોગ વ્યસ્ક્તની ઇચ્છા પ્રમાણે
કરવાનો છે .
6. કરવેરાન ંુ આયોજન
કરવેરાના પ્રવતામાન કાયર્દાઓમાંથી કરવેરાનો મહિમ ફાયર્દો કેવી રીતે ઉઠાવી શકાય તે નક્કી
કરવા અને આવક, ખચા અને કરવેરાના માળખાનો સંપ ૂણા લાભ લેવા રોકાણ માટે કરવેરાન ંુ
આયોજન કરવામાં આવે છે . તેમાં વતામાન કે ભર્વષ્યના આવકવેરાની જવાબર્દારી ઘટાડવાની
વ્ય ૂહરચના સંકળાયેલી છે . અહીં હેત ુ કરવેરા ઘટાડવાનો છે , નહીં કે કરચોરી કરવાનો તે કોઈ ર્પણ
વ્યસ્ક્તએ નોંધવ ંુ જોઈએ.
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ુ ેઃસ્થાર્ર્પત કરીને અને તેનો લાભ લેવા કરવેરો બચાવવાની સંભર્વત
કોઈ વ્યસ્ક્તના રોકાણને પન
તકોનો ઉર્પયોગ કરીને તેની આવક અને બચતમાં વધારો કરવો શક્ય છે , જે અન્ટયથા કરવેરા
સિામંડળને જશે.
જીવન વીમા એજન્ટ્સની જરૂર ઘણી વખત તેમના ક્લાયન્ટ્સ અને સંભર્વત ગ્રાહકોને વીમાની
જરૂરરયાતો પ ૂણા કરવા માટે સલાહ મેળવવા ર્પડતી નથી, ર્પણ તેમની અન્ટય નાણાકીય જરૂરરયાતો
પ ૂણા કરવા માગા ર્દશાન મેળવવા માટે ર્પણ ર્પડે છે . નાણાકીય આયોજન અને ઉર્પર જણાવેલા તેના
ર્વર્વધ પ્રકારોની યોગ્ય જાણકારી કોઈ ર્પણ વીમા એજન્ટટ માટે મહત્ત્વપ ૂણા બની રહેશે.

સ્વયંર્પરરિણ 3
નીચેનામાંથી કયો કરવેરાના આયોજનનો હેત ુ નથી?
I.

કરવેરાનો મહિમ ફાયર્દો

II. યોગ્ય રોકાણના ર્પરરણામે કરવેરાન ંુ ભારણ ઘટાડવ ંુ
III. કરચોરી
IV. કરવેરાનામાળખાનોસંપ ૂણાફાયર્દો

સારાંશ


નાણાકીય આયોજન પ્રરક્રયા છે :
 વ્યસ્ક્તના જીવનના લક્ષ્યાંકોને ઓળખવાનો,
ુ માં ર્પરરવર્તિત કરવાનો છે અને
 આ લક્ષ્યાંકોને નાણાકીય હેતઓ
 વ્યસ્ક્ત નાણાકીય લક્ષ્યાંકો હાંસલ કરી શકે તે માટેના નાણાકીય માગોન ંુ વ્યવસ્થાર્પન
કરવાનો



વ્યસ્ક્તગત જીવનચક્રના આધારે ત્રણ પ્રકારના નાણાકીય ઉત્ર્પાર્દનોની જરૂર છે , જે મર્દર્દ કરે છે :
 ભર્વષ્યના વ્યવહારોમાં સિમ બનાવવા,
 કટોકટીને ર્પહોંચી વળવા અને
 સંર્પર્િનો સંચય
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સંયક્ુ ત ર્પરરવારોન ંુ ર્વખંડન થવા જેવા સામાજજક ર્પરરમાણો બર્દલાવાથી, વધારે ર્વકલ્ર્પો
ઉર્પલબ્ધ થવાથી અને જીવનશૈલી બર્દલાવાથી નાણાકીય આયોજનની જરૂરરયાતોમાં વધારો
થયો છે .



નાણાકીય આયોજન શરૂ કરવાનો શ્રેષ્ઠ સમય વ્યસ્ક્તને પ્રથમ ર્પગાર મળયા ર્પછી તરત
કરવાનો છે .



નાણાકીય આયોજન સલાહકાર સેવાઓમાં સામેલ છે :
 રોકડ આયોજન,
 રોકાણન ંુ આયોજન,
 વીમાન ંુ આયોજન,
 ર્નવ ૃર્િનું આયોજન,
 ર્મલકતન ંુ આયોજન અને
 કરવેરાન ંુ આયોજન

ચાવીરૂર્પ શબ્ર્દો
1. નાણાકીય આયોજન
2. જીવનના તબક્કા
3. જોખમનો પ્રકાર
4. રોકડન ંુ આયોજન
5. રોકાણન ંુ આયોજન
6. વીમાન ંુ આયોજન
7. ર્નવ ૃર્િનું આયોજન
8. ર્મલકતન ંુ આયોજન
9. કરવેરાન ંુ આયોજન
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સ્વયંર્પરરિણના જવાબો
જવાબ1
સાચો ર્વકલ્ર્પ Iછે .
વીમો અનર્પેક્ષિત ઘટનાઓ સામે સંરિણ પ્રર્દાન કરે છે .
જવાબ2
સાચો ર્વકલ્ર્પII છે .
વ્યસ્ક્તએ પ્રથમ ર્પગાર મળયા ર્પછી તરત નાણાકીય આયોજન શરૂ કરવ ંુ જોઈએ.
જવાબ3
સાચો ર્વકલ્ર્પIII છે .
કરવેરાન ંુ આયોજન કરવાનો હેત ુ કરચોરી નથી.

સ્વયં-ર્પરરિણના પ્રશ્નો
પ્રશ્ન1
ઊંચ ંુ જોખમ ખેડવાનો અક્ષભગમ ધરાવતી વ્યસ્ક્ત સંર્પર્િનો સંચય કરવા માટે _______શૈલીને
ુ રે છે .
અનસ
I.

સંગઠન

II. ભેટ
III. સંચય
IV. ખચા
પ્રશ્ન2
નીચેના કયા ઉત્ર્પાર્દનોમાંથી કય ંુ ઉત્ર્પાર્દન સંર્પર્િનો સંચય કરવા માટે છે ?
I.

બેન્ટક લોન

II. શેર
III. ટમા વીમા ર્પોક્ષલસી
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IV. બેંક બચત ખાત ંુ
પ્રશ્ન 3
બચતનો ર્વચાર બે બાબતોનો સંયક્ુ તર્પણે ર્વચાર કરીને કરી શકાશે. નીચેમાંથી ર્પસંર્દ કરો.
I.

જોખમની જાળવણી અને વર્પરાશમાં ઘટાડો

II. ભેટ અને સંચય
III. ખચા અને સંચય
IV. વર્પરાશ મોકફ
ૂ રાખવો અને તરલતા ઓછી કરવી
પ્રશ્ન4
જીવનના કયા તબક્કા ર્દરર્મયાન વ્યસ્ક્ત બચતનો સૌથી વધ ુ ઉર્પયોગ કરશે?
I.

ર્નવ ૃર્િ ર્પછીનો

II. કમાણી કરવાનો
III. ર્વદ્યાથી અવસ્થા
IV. લગ્ન થાય ર્પછી તરત
પ્રશ્ન5
રોકાણના સમયગાળા અને વળતર વચ્ચે શ ંુ સંબધ
ં છે ?
I.

બંને વચ્ચે કોઈ સંબધ
ં નથી

II. જેટલો વધારે સમયગાળો હોય તેટલો વધારં ુ વળતર
III. જેટલો વધારે સમયગાળો હોય તેટલો ઓછં વળતર
IV. જેટલો વધારે સમયગાળો હોય તેટલો કરવેરો વળતર ર્પર વધારે
પ્રશ્ન6
નીચેનામાંથી કયા ઉત્ર્પાર્દનને લેવડર્દે વડના ઉત્ર્પાર્દન તરીકે વગીકૃત કરી શકાશે?
I.

બેન્ટક રડર્પોક્ષઝ્સ

II. જીવન વીમો
III. શેર
IV. બોન્ટડ્સ
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પ્રશ્ન7
નીચેનામાંથી કયા ઉત્ર્પાર્દનને કટોકટીના ઉત્ર્પાર્દન તરીકે વગીકૃત કરી શકાય?
I.

બેન્ટક રડર્પોક્ષઝ્સ

II. જીવન વીમો
III. શેર
IV. બોન્ટડ્સ
પ્રશ્ન8
નીચેનામાંથી કયા ઉત્ર્પાર્દનને સંર્પર્િનો સંચય કરતા ઉત્ર્પાર્દનોની કેટેગરી હેઠળ વગીકૃત કરી
શકાશે?
I.

બેન્ટક રડર્પોક્ષઝ્સ

II. જીવન વીમો
III. સાધારણ વીમો
IV. શેર
પ્રશ્ન9
ુ અને સેવાઓના ભાવમાં વધારો છે .
અથાતત્ર
ં માં __________ સમય સાથે ચીજવસ્તઓ
I.

રડફ્લેશન

II. ફુગાવો
III. સ્ટેગફ્લેશન (બેરોજગારી અને ભાવમાં વધારો, ર્પણ અથાતત્ર
ં નો ર્વકાસ થતો નથી)
IV. હાયર્પરફ્લેશન
પ્રશ્ન10
ર્વવેકાર્ધન આવક વધારવા નીચેનામાંથી કઈ વ્ય ૂહરચના નથી?
I.

ુ ગા ઠન
ઋણન ંુ પન

II. લોન હસ્તાંતરણ
ુ ગા ઠન
III. રોકાણન ંુ પન
IV. વીમાની ખરીર્દી

142

સ્વયં-ર્પરરિણ પ્રશ્નોના જવાબો
જવાબ1
સાચોર્વકલ્ર્પIIIછે .
ુ રી શકે છે .
ઊંચ ંુ જોખમ ખેડવાનો અક્ષભગમ ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ સંર્પર્િ સંચય કરવાની શૈલીને અનસ
જવાબ2
સાચો ર્વકલ્ર્પII છે .
શેર સંર્પર્િ સંચય કરત ંુ ઉત્ર્પાર્દન છે .
જવાબ3
સાચો ર્વકલ્ર્પIV છે .
બચતમાં વર્પરાશનો મોકફ
ૂ રાખવાના અને તરલતા ઓછી કરવાના ર્પરરમાણ સામેલ છે .
જવાબ4
સાચો ર્વકલ્ર્પI છે .
ર્નવ ૃર્િ ર્પછી વ્યસ્ક્ત અગાઉની બચતનો સૌથી વધ ુ ઉર્પયોગ કરે છે .
જવાબ5
સાચો ર્વકલ્ર્પII છે .
રોકાણનો સમયગાળો વધારે તેમ વળતર ઊંચ ંુ રહેશે.
જવાબ 6
સાચો ર્વકલ્ર્પI છે .
બેન્ટક રડર્પોક્ષઝ્સને લેવડર્દે વડના ઉત્ર્પાર્દનો હેઠળ વગીકૃત કરી શકાશે.
જવાબ 7
સાચો ર્વકલ્ર્પII છે .
જીવન વીમાને કટોકટીના ઉત્ર્પાર્દન તરીકે વગીકૃત તરીકે થઈ શકે છે .
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જવાબ 8
સાચો ર્વકલ્ર્પIV છે .
શેરને સંર્પર્િનો સંચય કરનાર ઉત્ર્પાર્દનોમાં વગીકૃત કરી શકાશે.
જવાબ 9
સાચો ર્વકલ્ર્પII છે .
ુ અને સેવાના ભાવના વધારો છે .
સામાન્ટય રીતે ફુગાવો અથાતત્ર
ં માં સમયની સાથે ચીજવસ્તઓ
જવાબ10
સાચો ર્વકલ્ર્પ IV છે .
વીમાની ખરીર્દી મહિમ ર્વવેકાર્ધન આવક વધારી ન શકે.
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પ્રકરણ 8
જીવન વીમા ઉત્ર્પાર્દનો - I

પ્રકરણ ર્પરરચય
આ પ્રકરણ તમને દુર્નયામાં જીવન વીમા સંબર્ં ધત ર્વર્વધ ઉત્ર્પાર્દનોનો ર્પરરચય કરાવે છે .
પ્રકરણની શરૂઆતમાં સામાન્ટય ઉત્ર્પાર્દનો ર્વશે વાત કરવામાં આવી છે અને ર્પછી જીવન વીમા
ઉત્ર્પાર્દનોની જરૂરરયાતો તેમજ જીવનના ર્વર્વધ લક્ષ્યાંકો હાંસલ કરવા તેમની ભ ૂર્મકા ર્વશે ચચાા
કરે છે . પ્રકરણના અંતે આર્પણે જીવન વીમાના કેટલાંક ર્પરં ર્પરાગત ઉત્ર્પાર્દનો ર્પર નજર નાંખીશ.ંુ

અભ્યાસના ર્પરરણામો
A. જીવન વીમા ઉત્ર્પાર્દનો – ઉડતી નજર
B. જીવન વીમાના ર્પરં ર્પરાગત ઉત્ર્પાર્દનો
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A. જીવન વીમા ઉત્ર્પાર્દનો – ઉડતી નજર
1. ઉત્ર્પાર્દન શ ંુ છે ?
ચાલો આર્પણે વીમાના ઉત્ર્પાર્દન એટલે શ ંુ તેની સમજણ સાથે શરૂઆત કરીએ. સામાન્ટય રીતે
પ્રચક્ષલત ભાષામાં ઉત્ર્પાર્દનને કોમોરડટી (ચીજવસ્ત)ુ તરીકે લેવામાં આવે છે – એટલે બજારમાંથી જે
ુ ની ખરીર્દી અને વેચાણ થાય છે તેવી જણસ. ‘ઉત્ર્પાર્દન’ શબ્ર્દ ‘પન
ુ ેઃઉત્ર્પાર્દન’ શબ્ર્દમાંથી
ચીજવસ્તઓ
ઉતરી આવ્યો છે , જેનો અથા છે ‘રજૂ કરવ’ંુ કે ‘ઉત્ર્પાર્દન કરવ.ંુ ’બીજા શબ્ર્દોમાં કહીએ તો, ઉત્ર્પાર્દન એ
ચોક્કસ શ્રમ કે પ્રયાસોન ંુ ઉત્ર્પાર્દન કે ર્પરરણામ છે .
ુ
જોકે ચીજવસ્તઓની
ઉર્પયોક્ષગતા તેની ર્વશેષતાઓમાંથી મળે છે . આ બાબત આર્પણને માકે રટિંગના
ર્પાસાં તરફ ર્દોરી જાય છે . માકે રટિંગના રક્ષ્ટકોણથી, કોઈ ર્પણ ઉત્ર્પાર્દનમાં ર્વશેષતાઓ છે .કં ર્પનીઓ
બજારમાં ર્વર્વધ પ્રકારની ર્વશેષતાઓને સંયક્ુ તર્પણે કે સમાન ર્વશેષતાઓને અલગ અલગ રીતે
ર્પેરકિંગ કરીને તેમના ઉત્ર્પાર્દનને જુર્દી જુર્દી રીતે રજૂ કરે છે .
એટલે ઉત્ર્પાર્દન (બજારની રક્ષ્ટએ ઉર્પયોગ તરીકે)

અને ચીજવસ્ત ુ વચ્ચેનો ફરક એ છે કે

ુ ે અલગ ન કરી શકાય. તેનો અથા એ થયો કે એક જ
ઉત્ર્પાર્દનને અલગ કરી શકાય છે , ચીજવસ્તન
કેટેગરીમાં ર્વર્વધ કં ર્પનીઓ દ્વારા વેચાતા ઉત્ર્પાર્દનો તેમની ર્વશેષતાઓની રીતે થોડા અલગ અલગ
હોઈ શકે છે .

ઉર્દાહરણ
ૂ ર્પેસ્ટ કેટેગરીની જ ર્વર્વધ બ્રાન્ટડ્સ છે . ર્પણ આ બ્રાન્ટડ્સની
કોલ્ગે ટ, ક્લોઝઅર્પ અને પ્રોર્મસ એ ટથ
ર્વશેષતાઓ એકબીજાથી જુર્દી જુર્દી છે .
ઉત્ર્પાર્દન ગ્રાહકોને સંતષ્ુ ટ કરવાન ંુ સાધન છે . આ અથામાં ઉત્ર્પાર્દનો ર્વર્વધ કામગીરી ર્પાર ર્પાડવાન ંુ
કે સમસ્યાન ંુ સમાધાન કરવાના માધ્યમો છે . તેઓ જરૂરરયાતો તરીકે કે ઇચ્છા પ ૂણા કરનારા માધ્યમો
તરીકે કામ કરે છે . ઉત્ર્પાર્દન કેટલ ંુ યોગ્ય છે તેનો આધાર તેનો હેત ુ તેની ર્વશેષતાઓ કેટલો ર્પાર
ર્પાડશે તેના ર્પર રહેશે.
ઉત્ર્પર્દનો હોઈ શકે છે :
i.

ુ
વાસ્તર્વક:તેનો સંર્દભા ભૌર્તક ચીજવસ્તઓ
સાથે છે , જેને સ્ર્પશા દ્વારા સીધી જાણીસમજી શકાય
છે (ર્દાખલા તરીકે એક કાર કે એક ટેલીર્વઝન સેટ)
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ુ વી
ii. અવાસ્તર્વક:તેનો સંર્દભા એવા ઉત્ર્પાર્દનો સાથે છે , જેને ર્પરોિ રીતે જાણી શકાય છે , અનભ
શકાય છે .
જીવન વીમા એ અવાસ્તર્વક કે અમ ૂતા ઉત્ર્પાર્દન છે .જીવન વીમા ઉત્ર્પાર્દનની ર્વશેષતાઓ, તે કેવી
રીતે કામ કરી શકે છે અને તે ગ્રાહકની ર્વર્શષ્ટ જરૂરરયાતોને કેવી રીતે પ ૂરી કરી શકે છે તે
સમજાવવાની જવાબર્દારી જીવન વીમા એજન્ટટની છે .
2. જીવન વીમા ઉત્ર્પાર્દનોનો હેત ુ અને જરૂરી સરુ િાકવચો
જયાં જોખમ હોય છે ત્યાં ક્ષચિંતા જન્ટમે છે . જોકે આર્પણે મનષ્ુ યો જોખમને સમજવાની, તેના ર્વશે
અગાઉથી ધારણા બાંધવાની અને અગાઉથી તેનો સામનો કરવા તૈયાર રહેવામાં કુ શળતા ધરાવીએ
છીએ. જોખમ સામે સરુ િા ઊભી કરવાની સ્વાભાર્વક વ ૃર્િ અને ઇચ્છા જ વીમાનો વ્યવસાય
ુ ય કારણ છે .
ર્વકસવા માટેન ંુ મખ્
આર્પણે મનષ્ુ યો સામાજજક પ્રાણી છીએ, જેઓ આર્પણા જેવા લોકો – આર્પણા સ્વજનો, ર્પ્રયજનો સાથે
જીવન જીવીએ છીએ. આર્પણે અત્યંત મ ૂલ્યવાન સંર્પર્િ – આર્પણે માનવ મ ૂડી ર્પણ ધરાવીએ છીએ,
ુ ાકારી અર્નર્િત
જે આર્પણી ઉત્ર્પાર્દકીય આવક િમતાનો સ્ત્રોત છે .જોકે જીવન અને મનષ્ુ યોની સખ
છે . મ ૃત્યુ અને રોગ કે ક્ષબમારી જેવી ઘટનાઓ આર્પણી ઉત્ર્પાર્દકીય િમતાઓનો નાશ કરી શકે છે
અને એટલે તેના ર્પરરણામે આર્પણી માનવ મ ૂડીનું મ ૂલ્ય ઓછં થાય છે .
ુ સાન સામે સંરિણ
જીવન વીમા ઉત્ર્પાર્દનો વ્યસ્ક્તની ઉત્ર્પાર્દકીય િમતાઓના આર્થિક મ ૂલ્યના નક
ઓફર કરે છે , જે તેના આર્શ્રતોને કે તેને ર્પોતાને મળે છે . ‘જીવન વીમા’માં ‘વીમો’ શબ્ર્દ મ ૃત્યુ કે
કાયમી ર્વકલાંગતાના ર્પરરણામે આર્થિક નકુ સાની સામે ર્પોતાના અને ર્પોતાના ર્પ્રયજનો બંને માટે
સંરિણની જરૂરરયાત સ ૂચવે છે .
વીમો બચત અને રોકાણન ંુ માધ્યમ છે , ર્પણ જીવન વીમો મેળવવા માટેન ંુ સૌથી સામાન્ટય કારણ
મ ૃત્યુ કે ભયાનક ક્ષબમારી સામે સરુ િાકવચ છે . ર્વર્શષ્ટ સંર્દભામાં જોઈએ તો, વીમા કરારના
સમયગાળા ર્દરર્મયાન વીમાધારક વ્યસ્ક્તની આવકન ંુ સર્જન કરવાની િમતાને નકુ સાન ર્પહોંચે કે
તેનો નાશ થાય તેવા સંજોગોમાં વીમાધારકના બાકીના કાયાકારી જીવનમાં ઊભી થઈ શકે તેવી
સંભર્વત સંર્પર્િન ંુ મ ૂલ્યનું વળતર તેને ર્પોતાને કે તેના કુ ટુંબીજનોને આર્પવામાં આવે છે . જીવન
વીમાધારક

દ્વારા

પ્રથમ

પ્રીર્મયમની

ુ વણી
ચક

થાય

ત્યારથી

જ

તેના

નામે

ઇમીરડઅટ

એસ્ટેટ(વીમાધારકના કુ ટુંબીજનોને તાત્કાક્ષલક મ ૃત્યુના લાભનો ફાયર્દો) ઊભ ંુ કરીને આ કરી શકાય છે ,
ુ યત્વે વીમાધારક સાથે કોઈ કમનસીબ ઘટના ઘટે તો
એટલે જીવન વીમા ર્પોક્ષલસી મખ્
તેનાર્પરરવારજનોને માનર્સક શાંર્ત અને આર્થિક સરુ િાકવચ પ્રર્દાન કરે છે .જીવન વીમો બચત અને
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સંર્પર્િન ંુ સર્જન કરવાની કામગીરી ર્પણ અર્દા કરે છે . એટલે કે તે સરુ ક્ષિત રોકાણ ઓફર કરે છે અને
ુ ર્દરે વળતર ર્પણ આર્પે છે .
અમક
જીવન વીમો મ ૃત્યુ અને ક્ષબમારી સામે સંરિણ તરીકેના માધ્યમથી ર્વશેષ છે . તે નાણાકીય ઉત્ર્પાર્દન
ર્પણ છે અને તેને ર્વર્શષ્ટ સ્વતંત્ર ઉત્ર્પાર્દનને બર્દલે નાણાકીય સંર્પર્િના ર્પોટા ફોક્ષલયોના અનેક
ઉત્ર્પાર્દનમાંન ંુ એક ઉત્ર્પાર્દન તરીકે ર્પણ જોઈ શકાય છે . ર્વકાસશીલ નાણાકીય બજારમાં ગ્રાહક ર્પાસે
જીવન વીમા ઉત્ર્પાર્દનોના ર્વર્વધ પ્રકારોની ર્પસંર્દગીનો અવકાશ તો હોય જ છે , ર્પણ સાથેસાથે
ુ લ ફં ડ્સ જેવા જીવન વીમાના અનેક ર્વકલ્ર્પો ર્પણ હોય
ડીર્પોક્ષઝ્સ, બોન્ટડ્સ, સ્ટોક્સ અને મ્પયચ્ુ યઅ
છે .
આ સંર્દભામાં કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તએ જીવન વીમાન ંુ પ્રસ્તાર્વત મ ૂલ્ય સમજવ ંુ જોઈએ. ગ્રાહકના મ ૂલ્યનો
આધાર ગ્રાહકની જરૂરરયાતોના ઉકેલ તરીકે જીવન વીમાને કેવી રીતે સમજવામાં આવે છે તેના ર્પર
રહેશે.
 તે યોગ્ય ર્નરાકરણ ઓફર કરે છે ? અથવા “તે અસરકારક છે ?”
 તેમાં કેટલો ખચા થાય છે ? અથવા “તે કાયાર્દિ છે ?”
છે લ્લી બે સર્દીમાં જીવન વીમા ઉદ્યોગના ઉત્ર્પાર્દનોમાં અનેક નવીનતા જોવા મળી છે . શરૂઆત
મ ૃત્યુના લાભના ઉત્ર્પાર્દનો તરીકે થઈ હતી, ર્પણ સમય સાથે મદ્દુ તી વીમા ર્પોક્ષલસી, ર્વકલાંગતાનો
લાભ, જીવલેણ ક્ષબમારીન ંુ કવચ અને અનેક પ્રકારના ફાયર્દા ઉમેરવામાં આવ્યા છે .
તે જ રીતે ‘નફામાં સહભાક્ષગતા’ના ર્પરં ર્પરાગત ઉત્ર્પાર્દનથી લઈને ‘માકે ટ ક્ષલન્ટક’ ર્પોક્ષલસીઓ
બનાવવામાં આવી છે , જેમાં વીમાધારકને તેના રોકાણની સંર્પર્િઓ ર્પસંર્દ કરવા અને તેન ંુ
વ્યવસ્થાર્પન કરવા જોડાવાની ઓફર કરવામાં આવે છે . અન્ટય ર્પાસાં ઉમેરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં
જીવન વીમા ઉત્ર્પાર્દનોનો ર્વકાસ સ્થાયી લાભો (મ ૃત્યુના લાભોના)થી લઈને ઉચ્ચ સ્તરીય લવચીક
અસ્થાયી ઉત્ર્પાર્દનો સ્વરૂર્પે થયો છે , જયાં ર્પોક્ષલસીધારકની બર્દલાતી જરૂરરયાતો, તેમના સામ્યા
અને જીવનના ર્વર્વધ તબક્કાઓમાં ર્વર્વધ ફાયર્દા અને ખચાન ંુ પ્રમાણ અલગઅલગ હોઈ શકે છે .

3. જીવન વીમા ઉત્ર્પાર્દનોમાં વધારાની જોગવાઈઓ
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આર્પણે ઉર્પર જોય ંુ કે, જીવન વીમા કરારો કેવી રીતે ર્વર્વધ ફાયર્દા ઓફર કરે છે , જે તેમના
ગ્રાહકોની ર્વર્વધ જરૂરરયાતો પ ૂણા કરે છે . જીવન વીમા કં ર્પનીઓ અનેક વધારાની કલમો કે
જોગવાઈઓ ર્પણ ઓફર કરે છે , જેના મારફતે તેમના ઉત્ર્પાર્દનોન ંુ મ ૂલ્ય વધી શકે છે .
સામાન્ટય રીતે શરત એ કરારમાં ઉમેરવામાં આવેલી જોગવાઈ છે , જે કરારનો ભાગ બની જાય છે .
સામાન્ટય રીતે આ જોગવાઈઓનો ઉર્પયોગ કેટલાંક પ્રકારના પ ૂરક લાભો પ્રર્દાન કરવા અથવા
ર્પોક્ષલસી દ્વારા પ્રર્દાન કરવામાં આવતી મ ૃત્યુના લાભની રકમ વધારવા માટે કરવામાં આવે છે .
જોગવાઈઓની સરખામણી ર્ર્પત્ઝામાં ર્વર્વધ ટોર્ર્પિંગ્સની ર્પસંર્દગી સાથે કરી શકાય છે . ર્ર્પત્ઝાના
બેઝની જેમ ર્પોક્ષલસી એ બેઝ છે અને વ્યસ્ક્તગત જરૂરરયાતો પ્રમાણે ર્ર્પત્ઝામાં ર્વર્વધ ટોર્ર્પિંગ્સ
કરવામાં આવે છે તેમ ર્પોક્ષલસીમાં વીમાધારકની આવશ્યકતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને ર્વર્વધ
જોગવાઈઓની ર્પસંર્દગી કરવામાં આવે છે . આ જોગવાઈઓ ર્સિંગલ પ્લાનમાં વ્યસ્ક્તની ર્વર્વધ
જરૂરરયાતોને કસ્ટમાઇઝ કરવામાં મર્દર્દ કરે છે .
ડાયાગ્રામ 1:જોગવાઈઓની ર્પસંર્દગી

પ્રમાણભ ૂત જીવન વીમા કરારમાં આ જોગવાઈઓ મારફતે ર્વકલાંગતાના કવચ, અકસ્માતના કવચ
અને ગંભીર ક્ષબમારીના કવચ જેવા ફાયર્દાને વધારાના લાભ તરીકે પ્રર્દાન કરી શકાશે.
ુ વીને કરી શકે છે .
ર્પોક્ષલસીધારક આ જોગવાઈઓની માંગણી કરીને અને વધારાન ંુ પ્રીર્મયમ ચક
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સ્વયંર્પરરિણ1
નીચેનામાંથી કય ંુ અવાસ્તર્વક કે અમ ૂતા ઉત્ર્પાર્દન છે ?
I.

કાર

II. ઘર
III. જીવન વીમો
IV. સાબ ુ

B. જીવન વીમાના ર્પરં ર્પરાગત ઉત્ર્પાર્દનો
આ પ્રકરણમાં આર્પણે હવે જીવન વીમાના કેટલાંક ર્પરં ર્પરાગત ઉત્ર્પાર્દનો ર્વશે શીખીશ.ંુ
ડાયાગ્રામ 2 : જીવન વીમાના ર્પરં ર્પરાગત ઉત્ર્પાર્દનો

1. ટમા લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ (ર્નર્િત સમયગાળાની વીમા યોજનાઓ)
ટમા લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ ચોક્કસ સમયગાળા ર્દરર્મયાન માન્ટય હોય છે અને વીમાના કરારમાં આ
સમયગાળાનો ઉલ્લેખ સ્ર્પષ્ટર્પણે કરવામાં આવ્યો છે . આ ગાળો એરપ્લેન રટ્રર્પ પ ૂણા કરવાથી લઈને
ુ ીનો હોઈ શકે છે .
40 વષા સધ
ુ ી લંબાવી શકાય છે . એક વષાની ટમા ર્પોક્ષલસીઓ સંર્પર્િ અને
સંરિણ 65 કે 70 વષાની વય સધ
અકસ્માત વીમા કરાર જેવી હોય છે . આ પ્રકારની ર્પોક્ષલસી હેઠળ મેળવવામાં આવતા તમામ
પ્રીર્મયમને કં ર્પની દ્વારા મ ૃત્યુના જોખમના ખચા તરફ આવક તરીકે ગણી શકાય છે . વીમાધારક માટે
બચત કે રોકડ મ ૂલ્યનું કોઈ ર્પરરમાણ હોત ંુ નથી.
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a) હેત ુ
ુ ય અને મ ૂળભ ૂત જરૂરરયાતને પ ૂણા કરે છે
ટમા લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ જીવન વીમા ર્પાછળના એ મખ્
કે જો વીમાધારકન ંુ કસમયે મ ૃત્યુ થાય તો તેના કુ ટુંબની સારસંભાળ લેવા વળતર મળશે. આ
એકસાથે મળતી રકમ ર્પોતાના કુ ટુંબીજનો માટે વીમાધારકના માનવ જીવનન ંુ મ ૂલ્ય સ ૂચવે છે ેઃ
જેને ર્પોતાના દ્વારા ર્પસંર્દ કરવામાં આવે છે અથવા ર્પદ્ર્તસરની ગણતરી સાથે.
ટમા ઇન્ટસ્યોરન્ટસ ર્પોક્ષલસી આવક પ્રર્તસ્થાર્પન યોજના તરીકે ર્પણ કામ આવે છે . ર્પોલીસના ગાળા
ર્દરર્મયાન કસમયે મ ૃત્યુ થવાથી અહીં એકસાથે ચકુ વાતી રકમ અગાઉથી ર્નર્િત માર્સક,
ુ વણી આર્શ્રત લાભાથીને કરી શકાય છે .
ર્ત્રમાર્સક કે સમાન સમયગાળાની ચક
b) ર્વકલાંગતા
સામાન્ટય રીતે ટમા ઇન્ટસ્યોરન્ટસ ર્પોક્ષલસીમાં મ ૃત્યુ સામે જ કવચ પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે . જોકે
ુ ય ર્પોક્ષલસી ર્વકલાંગતાના સરુ િાકવચની જોગવાઈ ખરીર્દવામાં આવે અને વીમાના
જયારે મખ્
સમયગાળા ર્દરર્મયાન વીમાધારક આ પ્રકારની દુઘાટનાનો ભોગ બને તો વીમાકં ર્પની
ુ વણી કરશે. જો ર્પોક્ષલસીની મદ્દુ ત પ ૂણા થાય ર્પછી વીમાધારકન ંુ
લાભાથી/વીમાધારક વ્યસ્ક્તને ચક
મ ૃત્યુ થાય તો મદ્દુ ત પ ૂણા થવાની સાથે ર્પોક્ષલસીનો અંત આવી જવાથી કોઈ લાભ મળશે નહીં.
ડાયાગ્રામ3:ર્વકલાંગતા

c) વધારાની જોગવાઈ તરીકે ટમા ઇન્ટસ્યોરન્ટસ
સામાન્ટય તરીકે ટમા લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ સ્વતંત્ર ર્પોક્ષલસી તરીકે પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે , ર્પણ
ર્પોક્ષલસીમાં જોગવાઈ મારફતે પ્રર્દાન કરી શકાય છે .
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ઉર્દાહરણ
ુ વવાર્પાત્ર
ર્પેન્ટશન પ્લાન ર્પેન્ટશન શરૂ થવાન ંુ હોય તે તારીખ અગાઉ કોઈન ંુ મ ૃત્યુ થાય તો ચક
મ ૃત્યુના લાભ માટેની જોગવાઈ ધરાવી શકે છે .
d) રરન્ટય ૂએક્ષબક્ષલટી (નવીનીકરણિમતા)
સામાન્ટય રીતે પ્રીર્મયમ ટમા ઇન્ટસ્યોરન્ટસની સંપ ૂણા મદ્દુ ત માટે ર્નર્િત વાર્ષિક ર્દર પ્રમાણે લેવાય
છે . કેટલાંક પ્લાન્ટસમાં મદ્દુ ત પ ૂણા થવાના અંતે રરન્ટય ૂ કરવાનો ર્વકલ્ર્પ હોય છે ;જોકે આ
ઉત્ર્પાર્દનોમાં પ્રીર્મયમની ગણતરી વ્યસ્ક્તની ઉંમર અને સ્વાસ્્ય તેમજ ર્પોક્ષલસી રરન્ટય ૂ થવાની
ટમા ર્પર ર્પર આધારરત છે .
e) કન્ટવરટિક્ષબક્ષલટી (રૂર્પાંતરણિમતા)
કન્ટવરટિબલ ટમા ઇન્ટસ્યોરન્ટસ ર્પોક્ષલસીઓ ર્પોક્ષલસીધારકને ટમા ઇન્ટસ્યોરન્ટસ ર્પોક્ષલસીને હોલ
વીમાકરણિમતાના નવા પરુ ાવા ર્વના “આજીવન” જેવા કાયમી પ્લાનમાં રૂર્પાંતર કરવાની છૂટ
આર્પે છે . આ ર્વશેષાર્ધકાર કાયમી રોકડ મ ૂલ્ય વીમો ધરાવવાની ઇચ્છા ધરાવતા, ર્પણ
ુ વવાની િમતા ન ધરાવતા લોકો માટે મર્દર્દરૂર્પ છે .
કામચલાઉ ધોરણે તેન ંુ ઊંચ ંુ પ્રીર્મયમ ચક
ટમા ર્પોક્ષલસી કાયમી વીમામાં ર્પરરવર્તિત થાય છે , ત્યારે પ્રીર્મયમનો નવો ર્દર વધશે.
ુ સર્પી
f) યએ
ુ સર્પી – વેચાણની ર્વર્શષ્ટ
ટમા (એસ્સ્યોરન્ટસ) બાંયધરીની યર્ુ નક સેક્ષલગ
િં
પ્રોર્પોક્ષઝશન (યએ
ર્દરખાસ્ત) તેની નીચી રકિંમત છે , જે મયાા રર્દત બજેટ ર્પર જીવન વીમાની પ્રમાણમાં ઊંચી રકમ
ુ ય આવકકતાા માટે સારી યોજના બનાવે છે , જેઓ
ખરીર્દવા સિમ બનાવે છે . એટલે તે મખ્
ર્પોતાન ંુ કસમયે મ ૃત્યુ થવાના કેસમાં ર્પોતાના સ્વજનોને નાણાકીય સરુ િા પ્રર્દાન કરવા ઇચ્છે છે
ુ વણી કરવા મયાા રર્દત બજેટ છે .
અને જેમની ર્પાસે વીમાના પ્રીર્મયમની ચક
g) ર્વર્વધ સ્વરૂર્પો
ટમા એસ્સ્યોરન્ટસના ર્વર્વધ સ્વરૂર્પો શક્ય છે .
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ડાયાગ્રામ 4:ટમા એસ્સ્યોરન્ટસના ર્વર્વધ સ્વરૂર્પો

i.

મદ્દુ ત સાથે વળતરમાં ઘટાડાની ર્પોક્ષલસી (ટમા ડીક્રીક્ષઝિંગ ર્પોક્ષલસી)

ુ ત વધવાની સાથે વળતરની
આ પ્લાન્ટસ મ ૃત્યુનો લાભ પ્રર્દાન કરે છે , જે વીમાકવચની મદ્
રકમમાં ઘટાડો થાય છે . 10 વષાની આ પ્રકારની ર્પોક્ષલસી પ્રથમ વષે કર્દાચ રૂ. 1,00,000નો
ફાયર્દો ઓફર કરે છે , ર્પછી ર્દર વષે આ રકમમાં 10,000ના ઘટાડો થાય છે , છે વટે ર્દશના વષાના
ુ વવામાં આવે છે .
અંતે લાભ શ ૂન્ટય થઈ જાય છે . ર્દર વષે એકસરખ ંુ પ્રીર્મયમ ચક
આ પ્રકારના પ્લાન્ટસન ંુ માકે રટિંગ મોગે જ રરડેમ્પપ્શન અને ક્રેરડટ લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ તરીકે થાય છે .
 મોગે જ રરડેમ્પપ્શન:મદ્દુ ત સાથે વળતરમાં ઘટાડો થવાની આ વીમા યોજના માગે જ
લોનમાં ઘટાડા સાથે સંબર્ં ધત મ ૃત્યુના વળતરની રકમ પ્રર્દાન કરવા માટે બનાવવામાં
આવી છે . સામાન્ટય રીતે આ પ્રકારની લોન્ટસમાં ર્દરે ક ઇએમ આઇ (સમાન માર્સક હપ્તો)
મદ્દુ તની રકમમાં ઘટાડો કરે છે . વીમાકં ર્પની એવી ગોઠવણ કરી શકે છે કે કોઈ ર્પણ
સમયે મ ૃત્યુના લાભની રકમ બાકીની મદ્દુ તને સમકિ હશે. ર્પોક્ષલસીની મદ્દુ ત મોગે જની
લંબાઈ સાથે સંબર્ં ધત હશે. સામાન્ટય રીતે રરન્ટય ૂઅલ પ્રીર્મયમ મદ્દુ તમાં એકસરખ ંુ હોય
છે . મોગે જ રરડેમ્પપ્શનની ખરીર્દી મોગે જ લોનની શરતોમાં ઘણી વખત સામેલ હોય છે .
 ક્રેરડટ લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસટમા ઇન્ટસ્યોરન્ટસનો એક પ્રકાર છે . તેનો હેત ુ જો ઋણ લેનાર
ુ ેઃચક
ુ વણી અગાઉ થઈ જાય તો લોન ર્પર બાકીની રકમ
વ્યસ્ક્તન ંુ મ ૃત્યુ લોનની પન
ુ વવા માટેનો છે . મોગે જ રરડેમ્પપ્શનની જેમ સામાન્ટય રીતે આ મદ્
ુ ત સાથે વળતરમાં
ચક
ક્રમશેઃ ઘટાડાની યોજના છે . સંસ્થાઓને ગ્ર ૂર્પ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ તરીકે ર્ધરાણ કરવા આ
યોજનાન ંુ વેચાણ વધારે થાય છે , જેથી સંસ્થામાંથી ઋણ લેનારાઓના જીવનન ંુ કવચ
મળે . ઓટોમોબાઇલ અને અન્ટય ર્પસાનલ લોન્ટસ માટે ર્પણ તે ઉર્પલબ્ધ હોઈ શકે છે . જો
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ર્પોક્ષલસીની મદ્દુ ત ર્દરર્મયાન ઋણ લેનાર વીમાધારકન ંુ મ ૃત્યુ થઈ જાય તો આ
ર્પોક્ષલસીઓ હેઠળનો ફાયર્દો ઘણી વખત ર્ધરાણકારને મળે છે .
ii. મદ્દુ ત સાથે વળતરમાં વધારાની યોજના (ઇનક્રીક્ષઝિંગ ટમા એસ્સ્યોરન્ટસ)
નામ પ્રમાણે આ યોજના મ ૃત્યુનો લાભ પ્રર્દાન કરે છે , જેમાં ર્પોક્ષલસીની મદ્દુ ત સાથે વળતરની
રકમ વધતી જાય છે . ર્પોક્ષલસીની મદ્દુ ત ર્દરર્મયાન ચોક્કસ રકમ દ્વારા કે ર્નર્િત સમયાંતરે
ટકાવારી દ્વારા વળતરની રકમમાં વધારો થઈ શકે છે . જીવનધોરણના સ ૂચકાંકમાં વધારા સાથે
ર્પણ વૈકન્સલ્ર્પક રીતે અંરકત રકમમાં વધારો થઈ શકે છે . વળતરની રકમમાં વધારા સાથે
સામાન્ટય રીતે પ્રીર્મયમ વધે છે .
iii. પ્રીર્મયમના વળતર સાથે ટમા ઇન્ટસ્યોરન્ટસ
એક અન્ટય પ્રકારની ર્પોક્ષલસી (ભારતમાં લોકર્પ્રય) એ પ્રીર્મયમના વળતર સાથે ટમા
એસ્સ્યોરન્ટસની છે . આ યોજના ર્પોક્ષલસીધારકોને સંતોષ આર્પે છે કે જો તેઓ મદ્દુ ત ર્દરર્મયાન
ુ ાવવ ંુ નહીં ર્પડે. સ્વાભાર્વક છે કે પ્રીર્મયમ ર્પરત ન મળે તેવી ટમા
બચી જશે તો તેમને કશ ંુ ગમ
એશ્યોરન્ટસજેવી ર્પોક્ષલસી કરતા આ પ્રકારની યોજનામાં પ્રીર્મયમ વધારે ઊચ ંુ હશે.
h) સંબર્ં ધત સ્સ્થર્ત
ુ છે ેઃ
નીચેની સ્સ્થર્તઓમાં ટમા ઇન્ટસ્યોરન્ટસ વધારે પ્રસ્તત
i.

જયાં વીમાની કવચ માટેની જરૂરરયાત સંપ ૂણાર્પણે કામચલાઉ હોય, મોગે જ રરડેમ્પપ્શન કે
સટ્ટાકીય રોકાણના સંરિણ માટે

ુ વઠા તરીકે , ર્દાખલા તરીકે યવ
ુ ાન માતાર્ર્પતા તેમના
ii. બચત યોજનાની વધારાના પર
સંતાનોના ર્વકાસના વષો માટે વધારાન ંુ સંરિણ પ્રર્દાન કરવા ડીક્રીક્ષઝિંગ ટમા વીમો ખરીર્દે
છે . જયાં કાયમી યોજના ર્પરવડે નહી ત્યાં કન્ટવરટિબલ ટમા વીમો ર્વકલ્ર્પ તરીકે સ ૂચવી
શકાય.
iii. “ટમા ખરીર્દો અને બાકીન ંુ રોકાણ કરો” રફલસ ૂફીના ભાગરૂર્પે, જયાં ગ્રાહક વીમા કં ર્પની
ર્પાસેથી સસ્ત ંુ ટમા વીમા સંરિણ જ ખરીર્દવા માંગે અને પ્રીર્મયમમાં જે ફરક ર્પડે તેન ંુ
રોકાણના વધ ુ આકષાક ર્વકલ્ર્પમાં રોકાણ કરે . આ પ્રકારના રોકાણમાં સંકળાયેલ જોખમ
ર્પોક્ષલસીધારકે જ ઉઠાવવ ંુ ર્પડે.
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i)

ર્વચારણા

ુ ય આધાર કુ લ રકમમાં મ ૂલ્ય છે . ખાસ કરીને
એસ્યોરન્ટસ યોજનાઓમાં સ્ર્પધાા ત્મક ફાયર્દાનો મખ્
આ બાબત ર્દર વષે રરન્ટય ૂ કરી શકાય તેવી ટમા ર્પોક્ષલસીઓમાં જોવા મળે છે , જે તેમની
સ્ર્પધાા ત્મક પ્રીર્મયમના સરે રાશ કરતા સસ્તી હોય છે .
એક વષાની ટમા યોજનામાં સમસ્યા એ છે કે મ ૃત્યુર્દરનો ખચા ઉંમર સાથે વધે છે . એટલે તેઓ
ૂ ા ગાળાની વીમા યોજનાઓ સાથે આકષાક છે .
ટં ક

મહત્ત્વપ ૂણા
ટમા યોજનાઓની મયાા ર્દા
સાથે સાથે ટમા એશ્યોરન્ટસ યોજનાઓની મયાા ર્દાઓ ર્વશે વ્યસ્ક્ત વાકેફ હોવી જોઈએ. જયારે
વીમા કવચ લેવાનો આશય કાયમી વધારે હોય અને જીવન વીમા સંરિણ ર્પોક્ષલસીના
સમયગાળાથી વધારે લેવાની જરૂર હોય ત્યારે મોટી સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે . મદ્દુ ત પ ૂણા થઈ
જાય ર્પછી ર્પોક્ષલસીધારકને વીમાકવચ ન મળે તેવ ંુ બની શકે છે એટલે 65 કે 70 વષાની વયે
નવી ર્પોક્ષલસી ન લઈ શકે. વ્યસ્ક્ત જીવલેણ ક્ષબમારી સામે તેમની સંર્પર્િન ંુ સંરિણ કરવાના
ુ ર કે વારસર્દારો માટે વારસો છોડવા માટે કાયમી યોજનાઓ વધ ુ લેવા ઇચ્છશે. ટમા
હેતસ
એશ્યોરન્ટસ આ પ્રકારની સ્સ્થર્તમાં કામ ન કરે તેવ ંુ બની શકે.
2. કાયમી જીવન વીમો
જયારે ટમા એશ્યોરન્ટસ ર્પોક્ષલસીઓ કામચલાઉ બાંયધરીના ઉર્દાહરણો છે , જેમાં કામચલાઉ
સમયગાળા માટે સંરિણ ઉર્પલબ્ધ હોય છે , ત્યારે આજીવન જીવન વીમા કાયમી જીવન વીમા
ર્પોક્ષલસીન ંુ ઉર્દાહરણ છે . બીજા શબ્ર્દોમાં કહીએ તો કવચની ર્નર્િત મદ્દુ ત હોતી નથી, ર્પણ વીમા
ુ વવા સંમત હોય છે , મ ૃત્યુ જયારે ર્પણ
કં ર્પની વીમાધારકન ંુ મ ૃત્યુ થાય ત્યારે મ ૃત્યુનો લાભ ચક
ુ વણી એકસાથે અથવા ર્નયત સમયે થાય છે , જે મયાા રર્દત હોય છે અને
થાય.તેમાં પ્રીર્મયમની ચક
ુ વણી કરતા ઓછી હોય છે .
એકસાથે થતી ચક
આજીવન જીવન વીમામાં પ્રીર્મયમ ટમા વીમાના પ્રીર્મયમ કરતા ઘણ ંુ વધારે હોય છે , કારણ કે
ુ ી લાગ ુ રહે તેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે
આજીવન જીવન વીમા ર્પોક્ષલસી વીમાધારકના મ ૃત્યુ સધ
ુ વવા બનાવવામાં આવે છે . વીમા કં ર્પની પ્રીર્મયમમાંથી
અને એટલે તેને હંમેશા મ ૃત્યુનો લાભ ચક
જરૂરી રકમ લઈ લે ર્પછી ટમા વીમાનો ખચા પ ૂણા કરવા બાકીની રકમન ંુ રોકાણ ર્પોક્ષલસીધારક વતી
કરે છે . તેને રોકડ મ ૂલ્ય કહેવાય છે .વ્યસ્ક્તને એકાએક ભંડોળની જરૂર ર્પડે તો ર્પોક્ષલસી લોન સ્વરૂર્પે
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રોકડનો ઉર્પાડ કરી શકે છે , અથવા તેઓ તેના રોકડ મ ૂલ્ય માટે ર્પોક્ષલસી સોંર્પણી કરીને તેને રીરડમ
કરી શકે છે .
ુ વણીમાંથી બાર્દ કરીને મેળવવામાં
લોન બાકી રહેવાના રકસ્સામાં લોન અને વ્યાજની રકમને ચક
આવે છે , જે મ ૃત્યુ થવાથી વીમાધારકના વારસર્દાર કે લાભાથીને કરવામાં આવે છે .
ુ ય સ્ત્રોત છે અને
આજીવન જીવન ર્પોક્ષલસી સારી યોજના છે , જેઓ ર્પરરવારની આજીર્વકાના મખ્
કસમયે મ ૃત્યુના કેસમાં કોઈ ર્પણ નાણાકીય અસરુ િામાંથી ર્પ્રયજનોને સરુ િા પ્રર્દાન પ્રર્દાન કરવાની
ઇચ્છા ધરાવે છે .આ વ્યસ્ક્ત આજીવન જીવન વીમા ર્પોક્ષલસીના ઊંચા પ્રીર્મયમને સાતત્યપ ૂણા રીતે
ુ વી શકે છે અને મ ૃત્યુનો લાભ ચક
ુ વી શકે તેવી જીવન વીમા
અને લાંબા ગાળાના આધારે ચક
ર્પોક્ષલલીસ ઇચ્છે છે , જયારે સાથે સાથે જરૂર ર્પડે તો આજીવન જીવન વીમા ર્પોક્ષલસીની રોકડ
મ ૂલ્યનો ઉર્પયોગ ર્નવ ૃર્િની જરૂરરયાતો માટે કરી શકે છે .
આજીવન જીવન વીમો કુ ટુંબની બર્પચત અને આગામી ર્પેઢીને મળી શકે તેવી સંર્પર્િન ંુ સંર્જન
કરવામાં મહત્ત્વપ ૂણા ભ ૂર્મકા અર્દા કરે છે . તેની ખરીર્દી ર્પાછળનો મહત્ત્વપ ૂણા હેત ુ વારસાનો–
વ્યસ્ક્તની ભર્વષ્યની ર્પેઢી માટે વારસો છોડી જવાની ઇચ્છા – છે . બાળકો સાથે કુ ટુંબ વચ્ચે જીવન
ુ ે વધ ુ પક્ુ ષ્ટ પ્રર્દાન કરે છે .
વીમા ર્પોક્ષલસીઓની માક્ષલકી અને કુ ટુંબ માટે ઊંચો સર્દભા આ હેતન
3. એન્ટડાઉમેન્ટટ એશ્યોરન્ટસ
એન્ટડાઉમેન્ટટ એશ્યોરન્ટસ કરાર હકીકતમાં બે યોજનાઓનો સમન્ટવય છે :
 ટમા એશ્યોરન્ટસ યોજના, જે મદ્દુ ત ર્દરર્મયાન વીમાધારકના મ ૃત્યુના કેસમાં સંપ ૂણા વીમાકૃત
ુ વે છે
રકમ ચક
ુ એન્ટડાઉન્ટટ યોજના જે મદ્દુ તના અંત સધ
ુ ી વીમાધારક જીવે તો આ રકમ ચક
ુ વે છે
 શદ્
એટલે આ યોજના મ ૃત્યુ અને જીર્વત રહેવાનો એમ બંને લાભ પ્રર્દાન કરે છે .આર્થિક રક્ષ્ટએ આ
કરાર ડીરક્રક્ષઝિંગ ટમા વીમો અને વ ૃદ્ધદ્ગામી રોકાણના ર્પાસાનો સમન્ટવય છે . ર્પોક્ષલસીની મદ્દુ ત ઓછી
હોય તેમ રોકાણ વધારે હોય છે .
ુ ત અને રોકાણનો સમન્ટવય ર્પણ આજીવન જીવન વીમા અને રોકડ મ ૂલ્યના અન્ટય કરારોમાં
મદ્
હાજર હોય છે . જોકે એન્ટડાઉમેન્ટટ એશ્યોરન્ટસ કરારોમાં તેનો વધ ુ સ્ર્પષ્ટ હોય છે . આ ર્વર્શષ્ટતા તેને
સમયની સાથે ચોક્કસ નાણાંનો સંચય કરવાન ંુ અસરકારક માધ્યમ બનાવે છે .
ુ યત્વે બચત કાયાક્રમ હોય છે , જે કસમયે મ ૃત્યુની કટોકટી સામે વીમાની જોગવાઈ
એન્ટડાઉમેન્ટટ મખ્
દ્વારા સંરક્ષિત હોય છે . તેની ગ્રાહકોમાં અર્પીલ એ હકીકતમાં છે કે તે વ્યસ્ક્તના વીમાને બચત
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કાયાક્રમ સાથે જોડીને નાણાકીય યોજનાઓને ચોક્કસ ર્ધરાણ કરવાન ંુ માધ્યમ છે . એન્ટડાઉમેન્ટટ
બચતનો સંચય કરવાની સરુ ક્ષિત અને આવશ્યક ર્પદ્ર્ત ર્પણ ઓફર કરે છે . જયારે યોગ્ય રોકાણ
અને સંર્પર્િની જવાબર્દારીન ંુ વ્યવસ્થાર્પન સરુ ક્ષિત રીતે કરવામાં આવે, ત્યારે પ્રીર્મયમનો અધાફરજજયાત પ્રકૃર્ત બચત કરવાની છૂટછાટ પ્રર્દાન કરે છે .
લોકો વ ૃદ્ાવસ્થામાં જરૂરરયાતો પ ૂણા કરવાની ચોક્કસ ર્પદ્ર્ત તરીકે અથવા 15 વષાના અંતે શૈિક્ષણક
ુ
ભંડોળ ધરાવવા જેવા ચોક્કસ હેતઓ
પ ૂરાં કરવા કે ર્દીકરીના લગ્નનો ખચા પ ૂણા કરવા માટે
ુ સાથે ચેડા ન થઈ શકે. તેમણે ચોક્કસતા સાથે આ હેતઓ
ુ
એન્ટડાઉમેન્ટટ યોજના ખરીર્દે છે . આ હેતઓ
પ ૂણા કરવા ર્પડશે.
ુ વણી કરવાનો આર્દશા માગા તરીકે ર્પણ કામ કરે છે . મ ૃત્યુના
તે મોગે જ (હાઉર્સિંગ) લોન માટે ચક
ુ વણીની અર્નર્િતતા સામે લોનની સરુ િા તરીકે જ નહીં, ર્પણ મદ્દુ લની ચક
ુ વણી કરવા
કારણે ચક
એન્ટડાઉમેન્ટટ ઉર્પાર્જન પ ૂરતું હોઈ શકે છે .
ર્પોક્ષલસીને કરકસરયક્ુ ત બચત માટેના માધ્યમ તરીકે પ્રોત્સારહત કરવામાં આવે છે . જયારે કોઈ
વ્યસ્ક્ત ર્દર મરહને/ત્રણ મરહને/વષે આવકમાંથી વધારાની રકમ એકબાજુએ મ ૂકવા માટે ર્વકલ્ર્પો ર્પર
નજર ર્દોડાવે અને ભર્વષ્યમાં તેના પ્રત્યે પ્રર્તબદ્ હોય ત્યારે એન્ટડાઉમેન્ટટ યોગ્ય ર્દરખાસ્ત તરીકે
કામ કરી શકે છે .
ુ ર પ્રીર્મયમની બાર્દબાકી માટેની જોગવાઈના કારણે યોજના આકષાક ર્પણ બને છે .
કરવેરાના હેતસ
ુ ીએ (ર્પરક્ષણત મરહલાઓનો સંર્પર્િ
તેમ છતાં ભારતીય સંર્દભામાં અન્ટય એક ર્દરખાસ્ત એમડબલ્યર્પ
અર્ધકાર)હેઠળ ર્નર્મિત ર્વશ્વાસમાં ર્પોક્ષલસી મ ૂકવાની સર્ુ વધા છે , જેમાં નાણાં ર્પોક્ષલસીના લાભાથીને જ
ુ વી શકાશે, એટલે વીમાધારકની સંર્પર્િ ર્પર તેઓ તમામ ર્ધરાણકારોના ર્દાવા સામે સંરિણ
ચક
મેળવે છે .
છે લ્લે અનેક એન્ટડાઉમેન્ટટ ર્પોક્ષલસીઓ 55થી 65 વષાની વયે ર્પાકે છે , જયારે વીમાધારક ર્પોતાની
ર્નવ ૃર્િ માટે આયોજન કરે છે અને આ પ્રકારની ર્પોક્ષલસીઓ ર્નવ ૃર્િની બચતોના અન્ટય સ્ત્રોતોને
ઉર્પયોગી પ ૂરક બની શકે છે .
a) વેરરઅન્ટ્સ (ર્વર્વધ પ્રકારો)
એન્ટડાઉમેન્ટટ એશ્યોરન્ટસ ચોક્કસ પ્રકારો ધરાવે છે , જેની નીચે ચચાા કરવામાં આવી છે .
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i.

મની બેક પ્લાન

ભારતમાં એન્ટડાઉમેન્ટટ યોજનાઓનો લોકર્પ્રય પ્રકાર મની બેક ર્પોક્ષલસી છે . સામાન્ટય રીતે
એન્ટડાઉમેન્ટટ પ્લાનમાં મદ્દુ ત ર્દરર્મયાન સામર્યક હપ્તામાં ચોક્કસ રકમના ભાગની અને બાકીના
ુ વણી કરવાની જોગવાઈ હોય છે .
રકમની મદ્દુ તના અંતે ચક

ઉર્દાહરણ
20 વષા માટે મની બેક ર્પોક્ષલસી 5, 10 અને 15 વષાના અંતે જીર્વત રહેવાના લાભ તરીકે
વીમાકૃત રકમનો 20 ટકા રહસ્સો પ્રર્દાન કરી શકે છે અને બાકીનો 40 ટકા રહસ્સો 20 વષાની
ુ વવામાં આવે છે .
સંપ ૂણા મદ્દુ તના અંતે ચક
જો જીવન વીમાધારકન ંુ મ ૃત્યુ 18 વષાના અંતે થાય તો સંપ ૂણા વીમાકૃત રકમ અને બોનસ
ુ વવામાં આવે છે , જેમાં વીમાકં ર્પનીએ અંરકત રકમનો 60 ટકા લાભ ચક
ુ વી ર્દીધો છે તેવી
ચક
હકીકત ધ્યાનમાં લેવાતી નથી.
ર્પોતાની તરલતા (રોકડ ર્પરત મળે ) તેવા ર્પાસાંના કારણે આ યોજનાઓ અત્યંત લોકર્પ્રય છે ,જે
ૂ ા અને મધ્યમ સમયગાળાની જરૂરરયાતો પ ૂણા કરવા માટે સારા માધ્યમો છે . ર્દરર્મયાન
ટં ક
ર્પોક્ષલસીની મદ્દુ ત ર્દરર્મયાન કોઈ ર્પણ તબક્કે વ્યસ્ક્તન ંુ મ ૃત્યુ થાય તો મ ૃત્યુન ંુ સંરિણ ઉર્પલબ્ધ
છે .
ii. ર્પાર અને નોન-ર્પાર યોજનાઓ
“ર્પાર” એટલે એવી ર્પોક્ષલસીઓ જે જીવન વીમા કં ર્પનીના નફામાં સહભાગી હોય છે . બીજી તરફ
“નોન-ર્પાર”એવ ંુ ર્પોક્ષલસીઓન ંુ પ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે છે , જે નફામાં સહભાગી હોતી નથી. બંને
પ્રકારની ર્પોક્ષલસીઓ ર્પરં ર્પરાગત જીવન વીમો રજૂ કરે છે .
તમામ ર્પરં ર્પરાગત યોજનાઓ હેઠળ, ર્પોક્ષલસીધારકો ર્પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલા પ્રીર્મયમની
ુ બ કડક ર્નયમનકારી
આવકમાંથી બનાવેલ જીવન વીમા ભંડોળન ંુ રોકાણ ર્નર્િત ર્નયમનો મજ
ર્નરીિણ હેઠળ થાય છે અને ર્પોક્ષલસીધારકોને વ ૃદ્ધદ્નો ર્નર્િત ભાગ મેળવવાની ગે રેન્ટટી હોય છે
અથવા વધારાની રકમનો રહસ્સો મેળવવાની ખાતરી હોય છે ,જે વીમા કં ર્પની દ્વારા “નફા
સાથેની યોજનાઓ” તરીકે ઊભી થાય છે .
ક્ષબન-સહભાગી ઉત્ર્પાર્દનો ક્ષલિંક પ્લેટફોમા કે નોન-ક્ષલિંક પ્લેટફોમા હેઠળ ઓફર થઈ શકે છે . આ
પ્રકરણમાં આર્પણે ર્પોક્ષલસીઓ સાથે સંબર્ં ધત છે જે નોન-ક્ષલન્ટક છે . સામાન્ટય રીતે નફા ર્વનાની
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યોજનાઓ એવી યોજનાઓ છે , જેમાં લાભ ર્નર્િત છે અને કરારના સમયે ગે રેન્ટટેડ છે તેમજ
ર્પોક્ષલસીધારક આ ફાયર્દા મેળવવા લાયક રહેશે .

ઉર્દાહરણ
વ્યસ્ક્ત 20 વષાની એન્ટડાઉમેન્ટટ ર્પોક્ષલસી ધરાવી શકે છે , જે ર્દર વષા માટે વીમાકૃત રકમના
વધારાની 2 ટકા પ્રર્દાન કરે છે , જેથી ર્પાકતી મદ્દુ તના લાભમાં વીમાકૃત રકમ અને વીમાકૃત
રકમના 40 ટકા વધારો મળે છે .
નોન-ર્પાર ર્પોક્ષલસીઓ ર્પર ઇરડાની નવી માગા ર્દર્શિકા પ્રર્દાન કરે છે કે આ ર્પોક્ષલસીઓ માટે લાભ
ુ વવાર્પાત્ર છે , જે ર્પોક્ષલસીની શરૂઆતમાં સ્ર્પષ્ટર્પણે જણાવવામાં
ચોક્કસ ઘટના ઘટવા ર્પર ચક
આવે છે અ માર્પર્દં ડના કોઈ સ ૂચકાંક સાથે જોડાયેલી નથી.
તે જ રીતે ર્પોક્ષલસીની મદ્દુ ત ર્દરર્મયાન ર્નયર્મત સમયાંતર ઉર્પાજર્જત વધારાના ફાયર્દા, જો હોય
તો, ર્પોક્ષલસી શરૂ થાય ત્યારે સ્ર્પષ્ટર્પણે જણાવવા ર્પડશે અને માર્પર્દં ડના કોઈ સ ૂચકાંક સાથે
જોડાયેલા નથી. બીજા શબ્ર્દોમાં કહીએ તો તેનો અથા એ થયો કે ર્પોક્ષલસી ર્પરન ંુ વળતર
ર્પોક્ષલસીની શરૂઆતમાં જાહેર કરવ ંુ જોઈએ. ર્પોક્ષલસીધારક ચોખ્ખા વળતરની ગણતરી કરી શકે
અને ર્પોક્ષલસી ખચાની આકારણી અન્ટય યોજનાઓ સાથે કરી શકશે.
iii. સહભાગી (ર્પાર) કે નફા સાથેની યોજનાઓ
નફા ર્વના કે ગે રેન્ટટેડ યોજના ર્વનાથી ર્વર્પરીત આ યોજનાઓમાં નફા સાથે સહભાગી થવા
માટેની જોગવાઈ છે . અન્ટય ર્પોક્ષલસીઓની સરખામણીમાં નફા સાથેની ર્પોક્ષલસીઓમાં પ્રીર્મયમ
ુ વવામાં આવે છે . સામાન્ટય રીતે બોનસ
વધારે હોય છે . નફો બોનસ કે રડર્વડન્ટડ સ્વરૂર્પે ચક
ુ રાવર્તિત બોનસ સ્વરૂર્પે ચક
ુ વવામાં આવે છે , જે વીમા કૃત રકમના પ્રમાણ સ્વરૂર્પે જાહેર
પન
ુ રાવર્તિત આધારે
થાય છે (ર્દાખલા તરીકે ર્દર 1,000ની વીમાકૃત રકમ ર્પર રૂ.70) અને પન
ુ વવાર્પાત્ર છે (ર્પોક્ષલસીની મદ્દુ તના અંતે, મ ૃત્યુ દ્વારા કે મેચ્યોરરટી ર્પર
વધારાના લાભ તરીકે ચક
કે સોંર્પણી સમયે).
ુ રાવર્તિત બોનસ ઉર્પરાંત વીમા કં ર્પની ટર્મિનલ બોનસ ર્પણ જાહેર કરે છે . કેટલીક
ગે રેન્ટટેડ પન
આકસ્સ્મકતાઓમાં જીવન વીમા કં ર્પનીઓ અચાનક ફાયર્દો મેળવે છે અને ગે રેન્ટટેડ નથી.
ટર્મિનલ બોનસને ર્પારટિર્સર્પેરટિંગ ર્પોક્ષલસીધારકો સાથે વહેંચવાના માધ્યમ તરીકે ર્વકસાવવામાં
આવ્ય ંુ હત,ંુ જયારે ક્ષબ્રટનમાં મ ૂડીબજારમાં રોકાણ મારફતે મોટા ફાયર્દો લેવા તેને ર્વકસાવવામાં
આવ્ય ંુ છે . તેને ભારત અને અન્ટય ર્વકાસશીલ બજારોમાં ર્પણ સ્વીકારવામાં આવ્ય ંુ છે .
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મારહતી
નફામાંભાગીર્દારીનીરડર્વડન્ટડર્પદ્ર્ત
અમેરરકાજેવાઅન્ટયચોક્કસબજારોમાંરડર્વડન્ટડસ્વરૂર્પેનફાનીવહેંચણીથાયછે .
ુ રવામાંઆવેછે.
રડર્વડન્ટડજમાકરવામાટેબેઅક્ષભગમઅનસ
i.

ર્પરં ર્પરાગત અક્ષભગમ “ર્પોટા ફોક્ષલયો ર્પદ્ર્ત” હતી. અહીં કં ર્પની દ્વારા જાળવવામાં આવતા
ર્પોટા ફોક્ષલયો ર્પર રોકાણન ંુ કુ લ વળતર નક્કી હોય છે અને તમામ ર્પોક્ષલસીધારકો વહેંચી
શકાય તેવી વધારાના તેમના રહસ્સામાં જમા કરવામાં આવે છે . અગાઉના વષોમાં કં ર્પનીમાં
રોકાવામાં આવેલા નાણા ર્પર વળતરની કમાણીનો ર્દરને તાજેતરમાં જમા થયેલા નાણાથી
અલગ કરવાનો કોઈ પ્રયાસ કરવામાં આવતો નથી. એટલે ર્પોટા ફોક્ષલયો ર્પદ્ર્તમાં વળતરના
એકસમાન ર્દર હોય છે અને સમય સાથે સ્સ્થર બને છે . તેમાં સમય સાથે જોખમના
ુ રાવતી બોનસની
વ્યવસ્થાર્પન માટેના ભંડોળનો ર્સદ્ાંત લાગ ુ થાય છે અને સાતત્યપ ૂણા પન
વ્યવસ્થાના સંબધ
ં માં સમાન હોય છે .

ii. બીજો અક્ષભગમ “કરન્ટટ મની ર્પદ્ર્ત”છે . અહીં રોકાણ ક્યાં કરવામાં આવે છે અને તેનો ર્દર
શ ંુ છે તેના ર્પર વળતરનો આધાર છે . તેને સેગમેન્ટટેડ કે ઇન્ટવેસ્ટમેન્ટટ બ્લોક ર્પદ્ર્ત ર્પણ
કહેવાય છે , કારણ કે રોકાણના ર્વર્વધ બ્લોક ર્વર્વધ વળતર આર્પે છે .
એટલે ર્પરં ર્પરાગત સાથે નફા (સહભાગી) ર્પોક્ષલસીઓ જીવન વીમા કં ર્પનીઓના રોકાણની કામગીરી
સાથે થોડી જોડાયેલી હોય છે . જોકે આ જોડાણ સીધ ંુ હોત ંુ નથી. ર્પોક્ષલસીધારક બોનસ સ્વરૂર્પે જે મેળવે
છે તેનો આધાર ફં ડની સંર્પર્િ અને જવાબર્દારીઓના સામર્યક (સામાન્ટય રીતે વાર્ષિક) મ ૂલ્યાંકન ર્પર
હોય છે .
મ ૂલ્યાંકનર્પરજાહેરથતસ
ંુ રપ્લસનોઆધારમ ૂલ્યાંકનતજજ્ઞદ્વારાર્વચારણાઆવતાર્પરરબળોઅનેધારણાર્પર
છે .વધારાની રકમ જાહેર થયા ર્પછી ર્પણ ર્પોક્ષલસીધારકો વચ્ચે તેની ફાળવણીનો આધાર કં ર્પનીના
મેનેજમેન્ટટના ર્નણાય ર્પર રહેશે. આ તમામ કારણોસર રોકાણ કામગીરી ર્પછી ર્પોક્ષલસીઓન ંુ બોનસ
ખ ૂબ જ સરુ ક્ષિત રીતે ઉમેરવામાં આવે છે .
આઅક્ષભગમનીર્પાછળમ ૂળભ ૂતતકા સમયસાથેસારં ુ વળતરમેળવવાનોછે .ટર્મિનલ બોનસ અને ચક્રવ ૃદ્ધદ્
બોનસ ર્પોક્ષલસીધારકને ઇસ્ક્વટી રોકાણમાંથી મળતા લાભનો મોટો રહસ્સો મેળવવા સિમ બનાવે છે .
તેમ છતા તેઓ આ બોનસ જાહેર કરનાર જીવન વીમા ઓરફસના ર્વવેક ર્પર ર્નભાર છે .
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છે લ્લે મ ૂલ્યાંકન હેઠળ બોનસ સામાન્ટય રીતે વષામાં એક વખત જાહેર થાય છે . ચોક્કસ તે સંર્પર્િના
મ ૂલ્યમાં રોજજિંર્દી ચડઊતરમાં પ્રર્તક્ષબિંબત થત ંુ નથી.
એટલે નફા સાથેની ર્પરં ર્પરાગત યોજના ઉત્ર્પાર્દનોન ંુ પ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે છે , જેમાં જીવન વીમા કં ર્પની
પ્લાનના માળખાનો ર્નણાય લે છે , જેમાં નફો (વીમાકૃત રકમ અને બોનસ) અને પ્રીર્મયમ સામેલ
છે . જયારે જીવન વીમા કં ર્પનીને રોકાણ બજારમાં ઊંચ ંુ વળતર મળે છે , ત્યારે જરૂરી નથી કે બોનસ
કે રડર્વડન્ટડમાં આ વળતરને સીધ ંુ જોડવામાં આવે.
ર્પોક્ષલસીધારક કે વીમાધારકને સીધો ફાયર્દો એ છે કે રોકાણની ર્નર્િતતા આ યોજનાઓને ચોક્કસ
અને પ્રર્તબદ્ ફં ડ્સ માટે જરૂરી હોઈ શકે તેવી જરૂરરયાતો પ ૂણા કરવા માટેન ંુ યોગ્ય માધ્યમ બનાવે
છે .તેઓ વ્યસ્ક્તના રોકાણના ર્પોટા ફોક્ષલયોના સંપ ૂણા જોખમ ર્પોટા ફોક્ષલયોને ઘટાડવામાં મર્દર્દ કરે છે .

મહત્ત્વપ ૂણા
ર્પરં ર્પરાગત ઉત્ર્પાર્દનો માટે ઇરડાની નવી માગા ર્દર્શિકા
ુ બ, ર્પરં ર્પરાગત યોજનાઓના ઉત્ર્પાર્દનો લગભગ સમાન રહેશે.
માગા ર્દર્શિકા મજ
a) નવા ર્પરં ર્પરાગત ઉત્ર્પાર્દનો મ ૃત્યુન ંુ ઊંચ ંુ કવચ ધરાવશે.
i.

ર્સિંગલ પ્રીર્મયમ ધરાવતી ર્પોક્ષલસીઓ માટે 45 વષાથી ઓછી ઉંમરના લોકો માટે ર્સિંગલ
પ્રીર્મયમન ંુ 125 ટકા રહેશે અને 45 વષાથી વધારે લોકો માટે ર્સિંગલ પ્રીર્મયમના 110 ટકા
રહેશે.

ુ વાતા
ii. ર્નયર્મત પ્રીર્મયમ ર્પોક્ષલસીઓ માટે, કવચ 45 વષાથી ઓછી વયના લોકો માટે ચક
વાર્ષિક પ્રીર્મયમથી 10 ગણ ંુ રહેશે અને અન્ટય લોકો સાત ગણ ંુ વધારે હશે.
ુ મ લાભ લઘત
ુ મ વીમાકૃત રકમ અને વધારાના
b) ર્પરં ર્પરાગત યોજનાના કેસમાં મ ૃત્યુનો લઘત
ફાયર્દા (જો કોઈ હોય તો) જેટલો છે .
ુ બ અને મ ૃત્યુની તારીખ સધ
ુ ી એકત્ર
c) વીમાકૃત રકમ ઉર્પરાંત, ર્પોક્ષલસીમાં સર્ુ નર્િત કયાા મજ
ુ વાયેલા ન હોય તો ચક
ુ વવાર્પાત્ર બનશે.
થયેલ બોનસ/વધારાના ફાયર્દા અગાઉ ચક
d) આ યોજનાઓ બે પ્રકારમાં જળવાઈ રહેશે, સહભાગી અને ક્ષબનસહભાગી યોજનાઓ.
i.

સહભાગી ર્પોક્ષલસીઓ માટે બોનસનો સંબધ
ં ફં ડની કામગીરી સાથે છે અને અગાઉથી જાહેર
થતો નથી કે તેની કોઈ ગે રેન્ટટી નથી. સામાન્ટય રીતે ર્પોક્ષલસીધારકન ંુ મ ૃત્યુ થાય તે કેસમાં કે
ુ વવામાં આવે છે . ર્પણ એક વખત બોનસ જાહેર થાય
ર્પરરર્પક્વતાના લાભના કેસમાં ચક
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ત્યારે ગે રેન્ટટી બની જાય છે . સામાન્ટય રીતે ર્પોક્ષલસીધારકના મ ૃત્યુ થવાના કેસમાં કે ર્પાકતી
ુ વાય છે . આ બોનસ પન
ુ રાવર્તિત બોનસ તરીકે ર્પણ ઓળખાય છે .
મદ્દુ તે ચક
ii. ક્ષબન-સહભાગી ર્પોક્ષલસીઓના કેસમાં, ર્પોક્ષલસીની શરૂઆતમાં ર્પોક્ષલસીન ંુ વળતર જાહેર થાય છે .

સ્વયંર્પરરિણ1
ુ વવ ંુ ર્પડે છે .
આજીવન જીવન વીમા માટે ટમા એશ્યોરન્ટસથી _____________ પ્રીર્મયમચક
I.

વધારે

II. ઓછં
III. સરખ ંુ
IV. નોંધર્પાત્રરીતેવધારે

સારાંશ


જીવન વીમા ઉત્ર્પર્દનો વ્યસ્ક્તની ઉત્ર્પાર્દકીય િમતાના આર્થિક મ ૂલ્યના નકુ સાન સામે સંરિણ
ઓફર કરે છે , જે તેને ર્પોતાને કે તેના આર્શ્રતોને ઉર્પલબ્ધ થાય છે .



જીવન વીમા ર્પોક્ષલસી કમનસીબ ઘટનાના કેસમાં વ્યસ્ક્તના ર્પ્રયજનોને માનર્સક શાંર્ત અને
સરુ િા પ્રર્દાન કરે છે .



ટમા વીમો ચોક્કસ સમયગાળા ર્દરર્મયાન જ કાયર્દે સર કવચ પ્રર્દાન કરે છે , જે કરારમાં નક્કી
કરવામાં આવી હોય છે .



ુ સર્પી) તેની ઓછી રકિંમત છે , જે વ્યસ્ક્તને મયાા રર્દત
ટમા વીમાની યર્ુ નક સેક્ષલગ
િં પ્રોર્પોક્ષઝશન (યએ
બજેટ ર્પર જીવન વીમાની મોટી રકમ ખરીર્દવા સિમ બનાવે છે .



જયારે ટમા એશ્યોરન્ટસ ર્પોક્ષલસીઓ કામચલાઉ એશ્યોરન્ટસના ઉર્દાહરણો છે , જયાં કામચલાઉ
સમયગાળા માટે સંરિણ ઉર્પલબ્ધ હોય છે , ત્યારે આજીવન જીવન વીમો કાયમી જીન વીમા
ર્પોક્ષલસીન ંુ ઉર્દાહરણ છે .



ુ ેળ છે – ટમા એશ્યોરન્ટસ પ્લાન જે
એન્ટડાઉમેન્ટટ એશ્યોરન્ટસ કરાર વાસ્તવમાં બે પ્લાનનો સમ
ુ વે છે અને શદ્
ુ
મદ્દુ ત ર્દરર્મયાન વીમાધારકના મ ૃત્યુ થવાના કેસમાં સંપ ૂણા વીમાકૃત રકમ ચક
ુ તના અંત સધ
ુ ી જીર્વત રહે ત્યાં સધ
ુ ી આ રકમ ચક
ુ વે છે .
એન્ટડાઉમેન્ટટ પ્લાનમાં વીમાધારક મદ્
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ચાવીરૂર્પ શબ્ર્દો
A. ટમા વીમો
B. આજીવન જીવન વીમો
C. એન્ટડાઉમેન્ટટ એશ્યોરન્ટસ
D. મની બેક ર્પોક્ષલસી
E. ર્પાર અને નોન-ર્પાર યોજનાઓ
ુ રાવર્તિત બોનસ
F. પન

સ્વયંર્પરરિણ પ્રશ્નોના જવાબો
જવાબ 1
સાચો ર્વકલ્ર્પ IIIછે .
જીવન વીમો અમ ૂતા ઉત્ર્પાર્દન છે .
જવાબ 2
સાચો ર્વકલ્ર્પ Iછે .
ુ વાત ંુ પ્રીર્મયમ ટમા એશ્યોરન્ટસ માટે ચક
ુ વાતા પ્રીર્મયમથી વધારે હોય છે .
આજીવન વીમા માટે ચક

સ્વયં-ર્પરરિણ પ્રશ્નો
પ્રશ્ન1
___________ જીવન વીમો વ્યસ્ક્તના મ ૃત્યુના કેસમાં ર્પોક્ષલસીધારકન ંુ મોગે જ માફ કરે છે .
I.

ટમા

II. મોગે જ
III. આજીવન
IV. એન્ટડાઉમેન્ટટ
પ્રશ્ન 2
ુ વશો, તેટલો જ ________ લાભ તમારા
તમે તમારા જીવન માટે પ્રીર્મયમ જેટલ ંુ ________ ચક
ુ વાશે.
મ ૃત્યુના કેસમાં લાભાથી વળતર સ્વરૂર્પે ચક
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I.

ઊંચ,ંુ વધારે

II. નીચ,ંુ વધારે
III. ઊંચ,ંુ ઓછં
IV. ઝડર્પી, ધીમો
પ્રશ્ન3
ટમા વીમા યોજનાના સંબધ
ં માં નીચેનામાંથી કયો ર્વકલ્ર્પ સાચો છે ?
I.

ટમા વીમા યોજના આજીવન રરન્ટય ુ કરી શકવાના ર્વકલ્ર્પ સાથે આવે છે

II. તમામ ટમા વીમા યોજના ર્વકલાંગતાની શરત સાથે આવે છે
III. ટમા વીમાને સ્વતંત્રત ર્પોક્ષલસી તેમજ અન્ટય ર્પોક્ષલસીની શરત સાથે ખરીર્દી શકાશે
IV. ટમા વીમા યોજનામાં કોઈ જોગવાઈ તેને આજીવન જીવન વીમા યોજનામાં કન્ટવટા કરવાની
હોતી નથી
પ્રશ્ન4
ડીરક્રક્ષઝિંગ ટમા વીમામાં સમયની સાથે પ્રીર્મયમમાં ____________ થાય છે .
I.

વધારો

II. ઘટાડો
III. એકસરખ ંુ જળવાઈ
IV. ર્પરત મળે છે
પ્રશ્ન5
ટમા ર્પોક્ષલસીમાં કન્ટવઝાન ર્વકલ્ર્પનો ઉર્પયોગ કરીને તમે __________ને કન્ટવટા કરી શકો છો.
I.

આજીવન જીવન ર્પોક્ષલસી

II. મોગે જ ર્પોક્ષલસી
III. બેન્ટકFD
IV. ડીરક્રક્ષઝિંગ ટમા ર્પોક્ષલસી
પ્રશ્ન6
જીવન વીમા ઉત્ર્પાર્દનનો મખ્ુ ય હેત ુ શ ંુ છે ?
I.

કરવેરામાં માફી
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II. સલામત રોકાણન ંુ માધ્યમ
III. વ્યસ્ક્તની ઉત્ર્પાર્દકીય િમતાના આર્થિક મ ૂલ્યના નકુ સાન સામે સંરિણ
IV. સંર્પર્િનો સંચય
પ્રશ્ન7
ટમા પ્લાન ખરીર્દવા નીચેનામાંથી કઈ સલાહ શ્રેષ્ઠ છે ?
I.

વીમાની મદ્દુ તના અંતે નાણાની જરૂરરયાત ધરાવતી વ્યસ્ક્ત

II. વીમાની જરૂરરયાત અને ઊંચ ંુ બજેટ ધરાવતી વ્યસ્ક્ત
III. વીમાની જરૂરરયાત ધરાવતી, ર્પણ ઓછં બજેટ ધરાવતી વ્યસ્ક્ત
IV. ઊંચ ંુ વળતર આર્પતા વીમા ઉત્ર્પાર્દનની જરૂર ધરાવતી વ્યસ્ક્ત
પ્રશ્ન8
ડીરક્રક્ષઝિંગ ટમા એશ્યોરન્ટસના સંબધ
ં માં નીચેનામાં કય ંુ ર્નવેર્દન ખોટું છે ?
I.

કવરે જના ટમા સાથે મ ૃત્યુનો લાભ ઘટે છે

II. કવરે જના ટમા સાથે પ્રીર્મયમની રકમ ઘટે છે
III. ટમા ર્દરર્મયાન પ્રીર્મયમ એકસરખ ંુ રહે છે
IV. મોગે જ રરડેમ્પપ્શન પ્લાન્ટસ ડીરક્રક્ષઝિંગ ટમા એશ્યોરન્ટસ પ્લાન્ટસન ંુ ઉર્દાહરણ છે
પ્રશ્ન 9
એન્ટડાઉમેન્ટટ એશ્યોરન્ટસ પ્લાનના સંબધ
ં માં નીચેનામાંથી કય ંુ ર્વધાન સાચ ંુ છે ?
I.

તે મ ૃત્યુના લાભનો ફાયર્દો જ ધરાવે છે

II. તે જીર્વત રહેવાનો લાભનો ફાયર્દો જ ધરાવે છે
III. તે મ ૃત્યુના લાભ અને જીર્વત રહેવાના લાભ એમ બંનેનો ફાયર્દો ધરાવે છે
IV. તે ટમા પ્લાન જેવો છે
પ્રશ્ન10
નીચેનામાંથી કય ંુ એન્ટડાઉમેન્ટટ એશ્યોરન્ટસ પ્લાનન ંુ ઉર્દાહરણ છે ?
I.

મોગે જ રરડેમ્પપ્શન પ્લાન

II. ક્રેરડટ લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ પ્લાન
III. મની બેક પ્લાન
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IV. આજીવન જીવન પ્લાન

સ્વયં-ર્પરરિણ પ્રશ્નોના જવાબો
જવાબ 1
સાચો ર્વકલ્ર્પII છે .
મોગે જ જીવન વીમો વ્યસ્ક્તના મ ૃત્યુના કેસમાં ર્પોક્ષલસીધારકના માગે જને માફ કરે છે .
જવાબ 2
સાચો ર્વકલ્ર્પI છે .
ુ વશો, તેટલો જ વધારે લાભ તમારા મ ૃત્યુના
તમે તમારા જીવન માટે પ્રીર્મયમ જેટલ ંુ ઊંચ ંુ ચક
ુ વાશે.
કેસમાં લાભાથી વળતર સ્વરૂર્પે ચક
જવાબ 3
સાચો ર્વકલ્ર્પ III છે .
ટમા વીમો સ્વતંત્ર ર્પોક્ષલસી તેમજ અન્ટય ર્પોક્ષલસી સાથે શરત સાથે ખરીર્દી શકાશે
જવાબ 4
સાચો ર્વકલ્ર્પ III છે .
ુ વત ંુ પ્રીર્મયમ સમય સાથે એકસરખ ંુ જળવાઈ રહે છે .
ડીરક્રક્ષઝિંગ ટમા વીમામાં ચક
જવાબ 5
સાચો ર્વકલ્ર્પ I છે .
ટમા ર્પોક્ષલસીમાં હાજર કન્ટવઝાન ર્વકલ્ર્પનો ઉર્પયોગ કરીને તમે તેને આજીવન જીવન ર્પક્ષલસીમાં
કન્ટવટા કરી શકો છો.
જવાબ 6
સાચો ર્વકલ્ર્પ III છે .
વ્યસ્ક્તની ઉત્ર્પાર્દકીય િમતાના આર્થિક મ ૂલ્યના નકુ સાન સામે સંરિણ જીવન વીમા ઉત્ર્પાર્દનનો
ુ ય હેત ુ છે
મખ્
166

જવાબ 7
સાચો ર્વકલ્ર્પ III છે .
ટમા પ્લાન વીમાની જરૂરરયાત અને ઓછં બજેટ ધરાવતી વ્યસ્ક્ત માટે સારી ર્પસંર્દગી છે .
જવાબ 8
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
ડીરક્રક્ષઝિંગ ટમા એશ્યોરન્ટસ યોજનાઓ માટે મદ્દુ ત ર્દરર્મયાન પ્રીર્મયમ એકસરખ ંુ રહે છે .
જવાબ 9
સાચો ર્વકલ્ર્પ III છે .
એન્ટડાઉમેન્ટટ એશ્યોરન્ટસ પ્લાનમાં મ ૃત્યુનો લાભ અને જીર્વત રહેવાનો એમ બંને લાભ મળે છે .
જવાબ 10
સાચો ર્વકલ્ર્પ III છે .
મની બેક પ્લાન એન્ટડાઉમેન્ટટ એશ્યોરન્ટસ પ્લાનન ંુ ઉર્દાહરણ છે .
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પ્રકરણ 9
જીવન વીમા પ્રોડક્્સ - II
પ્રકરણની પ્રસ્તાવના
આ પ્રકરણ તમારી સમિ ક્ષબન-ર્પરં ર્પરાગત જીવન વીમા પ્રોડક્્સનાં ર્વશ્વનો ર્પરરચય આર્પે છે .
આર્પણે ર્પરં ર્પરાગત જીવન વીમા પ્રોડક્્સની મયાા ર્દાની તર્પાસ કરીને આરં ભ કરીશ ંુ અને ત્યાર
ર્પછી ક્ષબન-ર્પરં ર્પરાગત જીવન વીમા પ્રોડક્્સની આકષાકતા ર્પર ધ્યાન આર્પીશ.ંુ છે લ્લે આર્પણે
બજારમાં ઉર્પલબ્ધ ક્ષબન-ર્પરં ર્પરાગત જીવન વીમા પ્રોડક્્સના કેટલાક જુર્દા જુર્દા પ્રકારો ર્પર ધ્યાન
આર્પીશ.ંુ

અભ્યાસનાં ર્પરરણામ
A. ક્ષબન-ર્પરં ર્પરાગત જીવન વીમા પ્રોડક્્સન ંુ ર્નરરિણ
B. ક્ષબન-ર્પરં ર્પરાગત જીવન વીમા પ્રોડક્્સ
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A. ક્ષબન-ર્પરં ર્પરાગત જીવન વીમા પ્રોડ્ક્ટસન ંુ ર્નરરિણ
1. ક્ષબન-ર્પરં ર્પરાગત જીવન વીમા પ્રોડ્ક્ટસ – ઉદ્દે શ અને જરૂરરયાત
અગાઉના પ્રકરણોમાં આર્પણે કેટલીક ર્પરં ર્પરાગત જીવન વીમા પ્રોડક્્સને ધ્યાનમાં લીધી છે , જેમાં
વીમો તેમ જ બચતના ઘટકનો સમાવેશ થાય છે . આ પ્રોડક્્સને ઘણી વખત નાણાકીય બજારના
ુ ના મ ૂડી સંચયના અન્ટય સાધન સાથે કરવામાં આવી
ભાગ તરીકે ગણવામાં આવી છે અને તેની તલ
છે .
ુ ય ઉદ્દે શો ર્પૈકીનો એક ઉદ્દે શ સંસાધનોની આંતર
આર્પણે નોંધવ ંુ જોઇએ કે બચત અને રોકાણના મખ્
સમયગાળાની (ઇન્ટટર-ટેમ્પર્પોરલ) ફાળવણીને હાંસલ કરવાનો છે , જે કાયાિમ અને અસરકારક છે .
i. આંતર-સમયગાળાની ફાળવણીનો અથા સમયગાળા ર્દરર્મયાન ફાળવણી કરવી થાય છે . અહીં
અસરકારકનો અથા જીવનચક્રના જુર્દા જુર્દા તબક્કામાં ઊભી થતી જુર્દી જુર્દી જરૂરરયાતને
સફળતાપ ૂવાક પ ૂરી કરવા માટે પ ૂરતું ભંડોળ ઉર્પલબ્ધ હોવ ંુ ઓવો થાય છે .
ii. જયારે બીજી બાજુએ કાયાિમ ફાળવણીનો અથા સંચયનો ઝડર્પી ર્દર અને ભર્વષ્યમાં વધ ુ
ભંડોળ ઉર્પલબ્ધ હોવા એવો થાય છે . આર્પેલા જોખમનાં સ્તર માટે જેમ વળતર ઊંચ ંુ હશે
તેટલ ંુ જ રોકાણ વધ ુ અસરકારક હશે.
ુ ધ
જીવન વીમા ર્પોક્ષલસીના અનસ
ં ાનમાં ક્ષચિંતાનો મહત્ત્વનો મદ્દુ ો વળતરના સ્ર્પધાા ત્મક ર્દર આર્પવાનો
ુ
છે , જે નાણાકીય બજારમાં અન્ટય અસ્કયામતો સાથે તલનીય
છે . આર્પણે અગાઉના પ્રકરણમાં ચચાા
કરી હતી એમ જીવન વીમાનાં ર્પરં ર્પરાગત રોકડ મ ૂલ્યની યોજનાઓની કેટલીક ર્વશેષતાઓની
તર્પાસ કરવી ઉર્પયોગી નીવડશે. તેમના એકર્ત્રત બંધારણ અને તેમને લાભ તથા ર્પ્રર્મયમના એક
જ ર્પેકેજ તરીકે રજૂ કરવામાં આવતા હોવાથી બન્ટડલ્ડ પ્લાન (એકર્ત્રત યોજના) તરીકે ઓળખવામાં
આવે છે .
2. ર્પરં ર્પરાગત પ્રોડક્્સની મયાા ર્દાઓ
મહત્ત્વની તર્પાસ નીચે જણાવેલી ક્ષચિંતાની બાબતો રજૂ કરે છે ેઃ
a) રોકડ મ ૂલ્યનો ઘટકેઃ સૌ પ્રથમ, આ ર્પોક્ષલસીઓમાં બચત અથવા રોકડ મ ૂલ્યનો ઘટક યોગ્ય
રીતે વ્યાખ્યાર્યત નથી. તે રચવામાં આવેલા વીમા જોખમોની ગણતરીનાં ભંડોળની રકમ
ર્પર આધાર રાખે છે . તેને ર્પરરણામે તે વીમા કં ર્પની દ્વારા સ્થાર્પવામાં આવેલા મરણાર્ધનતા,
વ્યાજર્દર, ખચા અને અન્ટય ર્પરરમાણો અંગે ની ધારણા દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે . આ
ધારણા તદ્દન મનસ્વી હોઇ શકે છે .
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b) વળતરનો ર્દરેઃ બીજુ ં એ કે આ ર્પોક્ષલસીઓ ર્પર વળતરનો ર્દર કેટલો હશે તે સર્ુ નર્િત કરવ ંુ
સરળ નથી. કારણ કે “ર્વથ પ્રોરફટ ર્પોક્ષલસી” હેઠળ લાભન ંુ મ ૂલ્ય ચોક્કસર્પણે ત્યારે જ જાણી
શકાય છે જયારે કરાર પ ૂરો થાય છે . આ ઉર્પરાંત વીમા કં ર્પનીનો ચોક્કસ ખચા જાહેર
કરવામાં આવતો નથી. વળતરના ર્દર અંગે નો સ્ર્પષ્ટતાનો આ અભાવ બચતના વૈકન્સલ્ર્પક
ુ નાને મશ્ુ કેલ બનાવે છે . સ્વાભાર્વક છે કે કોઇ વ્યસ્ક્ત જયાં સધ
ુ ી
સાધનો સાથે તેમની તલ
ુ ના ન કરી શકે ત્યાં સધ
ુ ી એ જાણી ન શકે કે જીવન વીમો બચત સાધન
આ પ્રકારની તલ
તરીકે કેટલો અસરકારક છે .
c) સોંર્પણી મ ૂલ્યેઃ ત્રીજી સમસ્યા એ છે કે આ કરારો હેઠળ રોકડ અને સોંર્પણી મ ૂલ્યો (કોઇ ર્પણ
સમયે) કેટલાક મ ૂલ્યો ર્પર આધાર રાખે છે (જેમ કે વીમા જોખમોની ગણતરીનાં ભંડોળની
ુ ાર અસ્કયામતનો રહસ્સો). આ મ ૂલ્યો તદ્દન મનસ્વી
રકમ અને ર્પોક્ષલસીના પ્રમાણ અનસ
રીતે નક્કી કરવામાં આવી શકે છે . સોંર્પણી મ ૂલ્ય ર્પર ર્પહોંચવાની ર્પદ્ર્િ ઉઘાડી હોતી નથી.
d) ઊર્પજેઃ આખરી બાબત એ છે કે આ ર્પોક્ષલસીઓમાં ઊર્પજ એક સમસ્યા છે . દૂ રર્દશી ધોરણો
અને રોકાણ ર્પરની આકરી ર્દે ખરે ખ તથા બોનસ જીવન વીમા કં ર્પનીના રોકાણના ર્દે ખાવ
ર્પર તાત્કાક્ષલક ધોરણે પ્રર્તક્ષબિંક્ષબત થતા ન હોવાને લીધે આ ર્પોક્ષલસીઓ ર્પરની ઊર્પજ વધ ુ
જોખમી રોકાણમાંથી પ્રાપ્ત થતી ઊર્પજ જેટલી ઊંચી હોઇ શકે નહીં.
3. ર્શફ્્સ(સ્થળાંતર)
ર્પરં ર્પરાગત જીવન વીમા યોજનાઓની મયાા ર્દાઓ સ્વાભાર્વક બની હોવાથી કેટલીક ર્શફ્્સ જીવન
ૂ માં મારહતી નીચે આર્પવામાં
વીમા કં ર્પનીઓની પ્રોડક્ટ પ્રોફાઇલ્સમાં જોવા મળી હતી. આ અંગે ની ટં ક
આવી છે ેઃ
a) અનબંડક્ષલિંગ
આ વલણ સરુ િા અને બચતના ઘટકોનાં ર્વચ્છે ર્દન અને ર્પરરણામ સ્વરૂર્પે સરુ િા અથવા
બચતને સામેલ કરત ંુ હત,ંુ જેને બંનેનાં સંરર્દગ્ધ ર્મશ્રણને સ્થાને સરુ િા અથવા બચત ર્પર ભાર
મ ૂક્યો હતો.
ુ ાઇટેડ સ્ટે્સ જેવા બજારોમાં મદ્દુ તી વીમા (ટમા ઇન્ટશ્યોરન્ટસ) અને યર્ુ નવસાલ એશ્યોરસન્ટસ
યન
ુ ેઃશોધ થઈ હતી, જયારે યન
ુ ાઇટેડ રકિંગડમ
અને વેરરએબલ એશ્યોરન્ટસ જેવી નવી પ્રોડક્્સની પન
અને અન્ટય બજારોમાં યર્ુ નટ ક્ષલન્ટક્ડ ઇન્ટશ્યોરન્ટસમાં વધારો નોંધાયો હતો.
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b) રોકાણ જોંડાણ (ક્ષલન્ટકેજ)
બીજુ ં વલણ ક્ષલન્ટક્ડ પ્રોડક્્સ તરફ થયેલ ંુ સ્થળાંતર હત,ંુ જે રોકાણના ર્દે ખાવના ઇન્ટડેક્સ સાથે
ર્પોક્ષલસી ધારકોને લાભ સાંકળત ંુ હત.ંુ ર્પરરણામ સ્વરૂર્પે જીવન વીમાની જે સ્સ્થર્ત હતી તેમાં
ર્પરરવતાન આવ્ય ંુ હત.ંુ નવી પ્રોડ્ક્સ જેવી કે યર્ુ નટ ક્ષલન્ટક્ડે સ ૂક્ષચત કયું ુ હત ંુ કે જીવન વીમા
કં ર્પનીઓ ર્પાસે ભજવવા માટે નવી ભ ૂર્મકા છે . તેઓ હવે માત્ર નાણાકીય સરુ િા પ ૂરી ર્પાડનારી
કં ર્પનીઓને સ્થાને ઊર્પજના ઊંચા સ્ર્પધાાત્મક ર્દરો પ ૂરા ર્પાડવાના સંકેત સાથે હવે કાયાિમ ફં ડ
મેનેજસા બની હતી.
c) ર્પારર્દશાકતા
અનબંડક્ષલિંગે વળતરના ર્દરમાં અને કં ર્પની દ્વારા ર્પોતાની સેવાઓ (જેવા કે ખચા વગે રે) માટે
વસ ૂલવામાં આવતા ચાજર્જસમાં શ્રેષ્ઠ સ્ર્પષ્ટતા લાવી હતી. આ તમામ બાબતો સ્ર્પષ્ટર્પણે
ુ ના કરી શકાતી હતી.
જણાવવામાં આવતી હતી અને તેથી તલ
d) ક્ષબન-પ્રમાણભ ૂત પ્રોડક્્સ
ુ ય વલણ ઋઢીગતથી અનકુ ળ
ચોથ ંુ મખ્
ૂ પ્રોડક્ટ બંધારણ ર્પર થયેલ ંુ સ્થળાંતર છે , જેને ક્ષબનપ્રમાણભ ૂત પ્રોડક્્સ તરફનાં સ્થળતાંતર તરીકે ર્પણ જોવામાં આવે છે . જયારે આર્પણે ક્ષબનુ ધ
પ્રમાણભ ૂત કહીએ છીએ ત્યારે તે ર્પસંર્દગીનાં સ્તરનાં અનસ
ં ાનમાં હોય છે , જે ગ્રાહક
ર્પોક્ષલસીની યોજના અને બંધારણને ધ્યાનમાં રાખીને કરી શકે છે .
એવા બે િેત્રો છે જેમાં ગ્રાહકો આ અંગે પ્રવ ૃિર્પણે ભાગ લઈ શકે છે
 ર્પ્રર્મયમ્પસ અને લાભન ંુ બંધારણ નક્કી કરતી વખતે અને તેમાં ફેરફાર કરતી વખતે


ર્પ્રર્મયમની આવકન ંુ રોકાણ કેવી રીતે કરવ ંુ તેની ર્પસંર્દગી કરતી વખતે

4. આકષાકતા – પ ૂરી થતી જરૂરરયાતો
ુ ય સ્ત્રોત નીચે આર્પવામાં આવ્યા
ર્વશ્વભરમાં ઊભરે લી નવી શૈલીની પ્રોડક્્સની આકષાકતાના મખ્
છે ેઃ
a) રોકાણના લાભ સાથે પ્રત્યિ જોડાણ (ક્ષલન્ટકેજ):સૌ પ્રથમ, તેજીમય અને આશાસ્ર્પર્દ બજારમાં
રોકાણ કરીને જીવન વીમા કં ર્પની પ્રાપ્ત કરી શકે એવા રોકાણના લાભ સાથે પ્રત્યિ
જોડાણની સંભાવના રહેલી હતી. વીમા ર્પોક્ષલસીઓ સાથે જોડાયેલા રોકાણના સમથાનમાં
ૂ ા ગાળામાં ઇસ્ક્વટી બજારોમાં કેટલાક
સૌથી મહત્ત્વની ર્દલીલો ર્પૈકીની એક એ રહી છે કે ટં ક
ચડાવ અને ઊતાર હોઇ શકે તેમ છતાં ર્પણ લાંબા ગાળે આ બજારોમાંથી થનારં ુ વળતર
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અન્ટય સ્થાયી આવકનાં સરુ ક્ષિત સાધનો કરતા ઘણ ંુ ઊંચ ંુ હશે. ર્પોતાના રોકાણ
ર્પોટા ફોક્ષલયોને સિમતાથી સંચાક્ષલત કરી શકતી જીવન વીમા કં ર્પનીઓ તેમના ગ્રાહકો માટે
શ્રેષ્ઠ વળતરન ંુ સર્જન કરી શકે છે અને તેથી ઊંચા મ ૂલ્યની પ્રોડક્્સ ર્વકસાવી શકે છે .
b) ફુગાવાનો સામનો કરતા વળતરેઃ ઊર્પજન ંુ મહત્ત્વ બચત ર્પર થતી ફુગાવાની અસર ર્પરથી
ર્પણ નીકળે છે . આર્પણે જાણીએ છીએ એ પ્રમાણે ફુગાવો વ્યસ્ક્તની સંર્પર્િની ખરીર્દ
િમતાન ંુ ધોવાણ કરી શકે છે , જેથી જો આજના રૂર્ર્પયાન ંુ મ ૂલ્ય 15 વષા ર્પછી માત્ર 30 ર્પૈસા
ુ ય રકમન ંુ મ ૂલ્ય 15 વષા ર્પછી ર્પણ એટલ ંુ જ
જેટલ ંુ રહેવાન ંુ હોય તો આજના રૂ. 100ની મખ્
જાળવી રાખવા માટે તે ઓછામાં ઓછં વધીને રૂ. 300 થવ ંુ જોઇએ. આનો અથા એવો થાય
છે કે જીવન વીમા ર્પોક્ષલસી ર્પરની ઊર્પજનો ર્દર ફુગાવાના ર્દર કરતા નોંધર્પાત્ર ઊંચો હોવો
જરૂરી છે . તેથી અહીં રોકાણ સાથે જોડાયેલી વીમા ર્પોક્ષલસીઓ ર્પરં ર્પરાગત જીવન વીમા
ર્પોક્ષલસીઓ કરતા વધ ુ ચરડયાતી છે .
c) અનકુ ળ
ૂ તાેઃ તેમની આકષાકતા માટેન ંુ ત્રીજુ ં કારણ તેની અનકુ ળ
ૂ તા હતી. ર્પોક્ષલસીધારકો હવે
મયાા ર્દાની અંર્દર તેઓ ચ ૂકવવા માગતા હતા તે ર્પ્રર્મયમની રકમ નક્કી કરી શકતા હતા
અને મ ૃત્યુના લાભ તથા રોકડના મ ૂલ્યોની રકમમાં ફેરફાર કરી શકતા હતા. રોકાણ સાથે
જોડાયેલી પ્રોડક્્સમાં તેઓ રોકાણની ર્પસંર્દગી ર્પણ ધરાવતા હતા અને તેઓ ર્પોતાના
ર્પ્રર્મયમની આવકન ંુ રોકાણ કરવા માગતા હોય એવા ફં ડ્ઝના ર્મશ્રણ અંગે ર્પણ ર્નણાય
લઈ શકતા હતા. આ એવ ંુ સ ૂક્ષચત કરે છે કે ર્પોક્ષલસીધારકો જીવન વીમામાં તેમના રોકાણ
ર્પર વધારે ર્નયંત્રણ ધરાવી શકતા હતા.
d) સોંર્પણીન ંુ મ ૂલ્યેઃ આખરે ર્પોક્ષલસી ર્પોક્ષલસીધારકોને સાધારણ સોંર્પણીના ચાર્જના રડડક્શન
બાર્દ

સ્ર્પષ્ટ

કરે લા

પ્રારં ક્ષભક

વષોના

સમયગાળા

(ધારો

કે

ત્રણથી

ર્પાંચ) બાર્દ

યોજનાઓમાંથી નાણાં ઉર્પાડની મંજૂરી ર્પણ આર્પતી હતી. ર્પોક્ષલસીની સંપ ૂણા મદ્દુ ત અગાઉ
આ પ્રકારના સોંર્પણી અથવા એનકેશમેન્ટટ ર્પર ઉર્પલબ્ધ રકમ અગાઉની ર્પરં ર્પરાગત
ર્પોક્ષલસીઓ હેઠળ ઉર્પલબ્ધ સોંર્પણીનાં મ ૂલ્યો કરતા ઘણી વધારે હતી.
આ ર્પોક્ષલસીઓ ઘણી લોકર્પ્રય બની હતી અને તેને ભારત સરહતના ઘણા ર્દે શોમાં ર્પરં ર્પરાગત
પ્રોડક્્સન ંુ સ્થાન લેવાન ંુ શરૂ કયું ુ હત,ંુ કારણ કે તે ઘણા રોકાણકારોના મહત્ત્વના ઉદ્દે શને પ ૂરા કરી
રહી હતી. આ ઉદ્દે શ સંર્પર્િ એકર્ત્રકરણનો ઉદ્દે શ હતો જેણે સિમ રોકાણ સાધનો માટેની માગન ંુ
ુ ાઇટેડ સ્ટે્સમાં “યર્ુ નવસાલ લાઇફ” જેવી પ્રોડક્્સે જીવન વીમા
સર્જન કયું ુ હત.ંુ ઉર્દાહરણ તરીકે યન
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કં ર્પનીઓ દ્વારા નાણાં અને મ ૂડી બજારોમાં કમાવેલા ઊંચા ચાલ ુ વ્યાજર્દરોનાં વળતરના લાભ
ર્પોક્ષલસીધારકોને ઝડર્પી વેગે પ ૂરા ર્પાડવાન ંુ સાધન પ ૂરં ુ ર્પાડય ંુ હત.ંુ
ર્દરર્મયાન ર્પ્રર્મયમ્પસ અને મ ૂળ રકમની અનકુ ળ
ૂ તાએ ર્પોક્ષલસીધારકોને તેમની ખાસ ર્પરરસ્સ્થર્તઓને
બંધબેસે એ રીતે ર્પ્રર્મયમ્પસની ગોઠવણ કરવા સિમ બનાવ્યા હતા. અસાધારણ નકુ સાન ર્વના
વહેલા નાણાંના ઉર્પાડની અનકુ ળ
ૂ તાનો એવો અથા થાય છે કે ર્પોક્ષલસી ધારકે તેમના નાણાંને લાંબા
સમયગાળા માટે લોક કરવાની (રોકી રાખવાની) જરૂર રહી નહોતી.

ર્પોતાની કસોટી કરો1
નીચેનામાંથી કઈ ક્ષબન-ર્પરં ર્પરાગત જીવન વીમા પ્રોડક્ટ છે ?
I.

ટમા એશ્યોરન્ટસ

II. યર્ુ નવસાલ લાઇફ ઇન્ટશ્યોરન્ટસ
III. ઇન્ટડોવમેન્ટટ ઇન્ટશ્યોરન્ટસ
IV. હોલ લાઇફ ઇન્ટશ્યોરન્ટસ
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B. ક્ષબન-ર્પરં ર્પરાગત જીવન વીમા પ્રોડક્્સ
1. કેટલીક ક્ષબન-ર્પરં ર્પરાગત પ્રોડક્્સ
આ પ્રકરણના બાકીના ફકરાઓમાં આર્પણે ભારતીય બજારો અને અન્ટય સ્થળે ઊભરી આવેલી
કેટલીક ક્ષબન-ર્પરં ર્પરાગત જીવન વીમા પ્રોડક્્સ અંગે ચચાા કરીશ.ંુ
a) યર્ુ નવસાલ જીવન
ુ ાઇટેડ સ્ટે્સમાં 1979માં રજૂ કરવામાં આવી
યર્ુ નવસાલ જીવન વીમો એવી પ્રોડક્ટ છે જે યન
હતી એને તે એંશીના ર્દાયકાના પ્રથમ અધાગાળામાં ઝડર્પી વ ૃદ્ધદ્ ર્પામીને લોકર્પ્રય બની હતી.
ુ ાર “તમામ યર્ુ નવસાલ જીવન પ્રોડક્્સ
ઇરડાનાનવેમ્પબર2010ના ર્પરરર્પત્રમાં જણાવ્યા અનસ
વેરરએબલ ઇન્ટશ્યોરન્ટસ પ્રોડક્ટ (વાઆઇર્પી) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે .”

મારહતી
યર્ુ નવસાલ જીવન અંગે
યર્ુ નવસાલ જીવન વીમો કાયમી જીવન વીમાન ંુ સ્વરૂર્પ છે અને તેને તેના અનકુ ળ
ૂ ર્પ્રર્મયમ,
અનકુ ળ
ૂ મ ૂળ રકિંમત અને મ ૃત્યુના લાભની રકમ અને તેની રકિંમતના ર્પરરબળોનાં અનબંડક્ષલિંગ દ્વારા
વણાવવામાં આવે છે . ર્પરં ર્પરાગત રોકડ મ ૂલ્યની ર્પોક્ષલસીઓમાં કરારને અમલી રાખવા માટે
સમયાંિરે ર્વશેષ એકર્દં ર કે ઓરફસ ર્પ્રર્મયમ ચ ૂકવવાની જરૂર રહે છે , જયારે યર્ુ નવસાલ જીવન
ર્પોક્ષલસીઓ ર્પોક્ષલસીધારકોને મયાા ર્દાની અંર્દર કવરે જ માટે તેઓ ચ ૂકવવા ઇચ્છતા હોય એટલી
ર્પ્રર્મયમની રકમ નક્કી કરવાની મંજૂરી આર્પે છે . ર્પ્રર્મયમન ંુ કર્દ જેમ વધારે હોય છે તેમ
ચ ૂકવવામાં આવત ંુ કવરે જ અને ર્પોક્ષલસીન ંુ રોકડ મ ૂલ્ય એટલ ંુ વધારે હોય છે .
ુ ય નવીનતા ર્પોક્ષલસીના પ્રથમ વષા બાર્દ સંપ ૂણાર્પણે અનકુ ળ
યર્ુ નવસાલ જીવન વીમાની મખ્
ૂ
ર્પ્રર્મયમની રજૂઆત હતી. તેમાં માત્ર એટલી જ ખાતરી કરવાની રહેતી હતી કે સમગ્ર ર્પ્રર્મયમ
ર્પોક્ષલસીની જાળવણીના ખચાને આવરવા માટે પ ૂરતું હત ંુ કે કેમ. આ એવ ંુ સ ૂક્ષચત કરત ંુ હત ંુ કે જયાં
ુ ી ર્પોક્ષલસીન ંુ રોકડ મ ૂલ્ય મ ૃત્યુના ર્દરો અને ખચાને ચ ૂકવવામાં માટે પ ૂરતું હોય ત્યાં સધ
ુ ી આ
સધ
ર્પોક્ષલસી અમલી હોવાન ંુ ગણી શકાત ંુ હત.ંુ
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ર્પ્રર્મયમની અનકુ ળ
ૂ તા ર્પોક્ષલસીધારકોને લક્ષ્યારકિંત રકમ કરતા ઉર્પર વધારાના ર્પ્રર્મયમ્પસ
ચ ૂકવવાની મંજૂરી આર્પતી હતી. તે વ્યસ્ક્તને ર્પ્રર્મયમની ચ ૂકવણીને ચ ૂકી જવાની અથવા લક્ષ્યારકિંત
રકમ કરતા નીચી ચ ૂકવણી કરવાની ર્પણ મંજૂરી આર્પતી હતી.
બંધારણની આ અનકુ ળ
ૂ તાથી ર્પોક્ષલસીધારકો ઉર્પલબ્ધ રોકડ મ ૂલ્યમાંથી નાણાંનો આંર્શક ઉર્પાડ જે
ુ ેઃચ ૂકવણી અથવા તેના ર્પર વ્યાજ ચ ૂકવવાની જવાબર્દારી ર્વના કરી શકતા હતા.
તે રકમની પન
ુ ી ઘટાડવામાં આવત ંુ હત.ંુ
રોકડ મ ૂલ્ય તેટલા અંશ સધ
અનકુ ળ
ૂ તાનો અથા એવો ર્પણ થતો હતો કે મ ૃત્યુના લાભની ગોઠવણ થઈ શકતી હતી અને મ ૂળ
રકમ બર્દલી શકાતી હતી.
ુ સ જેવા બજારોમાં અર્પેક્ષિત
જોકે આ પ્રકારની ર્પોક્ષલસી ગે રરીર્તથી વેચી શકાતી હતી. અલબિ, યએ
ગ્રાહકોને પ્રોવાઇઝો દ્વારા એવ ંુ કહીને લલચાવવામાં આવતા હતા કે વ્યસ્ક્તએ માત્ર કેટેલીક પ્રારં ક્ષભક
ર્પ્રર્મયમની ચ ૂકવણી કરવાની રહેશે અને ત્યાર ર્પછી ર્પોક્ષલસી ર્પોતાની રીતે સંભાળ લેશે. તેઓ એ
બાબતની જાહેરાત કરતા નહોતા કે રોકાણનાં વળતર ઉદ્દે શ માટે પ ૂરતા હોય તો જ રોકડનાં મ ૂલ્યની
જાળવણી કરી શકાતી હતી અને ર્પોક્ષલસીને અમલી રાખી શકાતી હતી.
એંશીના ર્દાયકાના ર્પાછલા અધાગાળા ર્દરર્મયાન રોકાણનાં વળતરમાં ઘટાડાને લીધે રોકડ મ ૂલ્યોમાં
ધોવાણ થય ંુ હત.ંુ ર્પોતાના ર્પ્રર્મયમની ચ ૂકવણી કરવામાં ર્નષ્ફળ ગયેલા ર્પોક્ષલસીધારકોને એ
જાણીને આિયા થય ંુ હત ંુ કે તેમની ર્પોક્ષલસી રર્દબાતલ થઈ છે અને તેઓ હવે કોઇ જીવન વીમાની
સરુ િા ધરાવતા નથી.

આકૃર્િ 1: ક્ષબન-ર્પરં ર્પરાગત જીવન વીમા પ્રોડક્્સ
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ુ ાર બચત કરતી માત્ર બે જીવન વીમા પ્રોડક્્સને
એટલા માટે જ ભારતમાં ઇરડાના ધોરણો અનસ
મંજૂરી આર્પવામાં આવી છે ેઃ
 વેરરએબલ વીમા યોજનાઓ
 યર્ુ નટ ક્ષલન્ટક્ડ વીમા યોજનાઓ
i.

વેરરએબલ જીવન વીમો

ુ ાઇટેડ સ્ટે્સ અને અન્ટય બજારોમાં રજૂ કરવામાં આવેલી વેરરએબલ જીવન
શરૂઆતમાં યન
વીમા અંગે જાણવ ંુ ખ ૂબ ઉર્પયોગી બની રહેશે.
ુ ાઇટેડ સ્ટે્સમાં સૌ પ્રથમ વખત 1977માં રજૂ કરવામાં આવી હતી. વેરરએબલ
આ ર્પોક્ષલસી યન
જીવન વીમા “હોલ લાઇફ” ર્પોક્ષલસીનો પ્રકાર છે , જેમાં ર્વશેષ રોકાણ ખાતા કે જેમાં ર્પ્રર્મયમ
ુ ાર ર્પોક્ષલસીના મ ૃત્યુના લાભ અને રોકડ મ ૂલ્યમાં
જમા થાય છે તેના રોકાણના ર્દે ખાવ અનસ
ુ મ રોકડ મ ૂલ્યનાં અનસ
ુ ધ
વધઘટ થાય છે . તેથી ર્પોક્ષલસી વ્યાજર્દર અથવા લઘિ
ં ાનમાં કોઇ
ુ ી ઘટી શકે છે , અને
ગે રંટી (બાંયધરી) પ ૂરી ર્પાડતી નથી. સૈદ્ાંર્િક રીતે રોકડ મ ૂલ્ય શ ૂન્ટય સધ
આવા રકસ્સામાં ર્પોક્ષલસી રર્દ થાય છે .
ર્પરં ર્પરાગત રોકડ મ ૂલ્યની ર્પોક્ષલસીઓ સાથેનો તફાવત સ્વાભાર્વક છે . ર્પરં ર્પરાગત રોકડ
મ ૂલ્યની ર્પોક્ષલસી મ ૂળ રકમ ધરાવે છે જે ર્પોક્ષલસીની સમગ્ર મદ્દુ ત ર્દરર્મયાન સમાન રહે છે . રોક્ડ
મ ૂલ્ય ર્પ્રર્મયમ અને વ્યાજની આવક સાથે ર્વશેષ ર્દરે વ ૃદ્ધદ્ ર્પામે છે . ર્પોક્ષલસીની અનામતોને ટેકો
આર્પતી અસ્કયામતો સામાન્ટય રોકાણ ખાતાનો ભાગ રચે છે , જેમાં વીમા કં ર્પનીઓ ગે રંટી
ધરાવતી પ્રોડક્્સનાં ભંડોળ જાળવે છે . આ અસ્કયામતો સરુ ક્ષિત રોકાણના ર્પોટા ફોક્ષલયોમાં
મ ૂકવામાં આવી હોય છે . તેથી વીમા કં ર્પની આ ખાતામાં રહેતી અસ્કયામતો ર્પર વળતરના
મજબ ૂત ર્દરને પ્રાપ્ત કરવાની અર્પેિા રાખી શકે છે .
તેનાથી ર્વર્પરરત, વેરરએબલ જીવન વીમા ર્પોક્ષલસીની ર્પોક્ષલસી અનામતો રજૂ કરતી
અસ્કયામતોને સેર્પરે ટ ફં ડ (અલગ ભંડોળ)માં મ ૂકવામાં આવે છે , જે તેના સામાન્ટય રોકાણ
ુ સમાં તેને સેર્પરે ટ એકાઉન્ટટ તરીકે ઓળખવામાં આવતા હતા,
ખાતાનો ભાગ રચતો નથી. યએ
જયારે કેનેડામાં તેને સેક્ષગ્રગે ટેડ એકાઉન્ટટ કહેવામાં આવતા હતા. મોટા ભાગની વેરરએબલ
ુ સેર્પરે ટ એકાઉન્ટ્સમાંથી ર્પસંર્દગી કરવા અને વષામાં
ર્પોક્ષલસીઓ ર્પોક્ષલસીધારકોને અમક
ઓછામાં ઓછા એછી એક વખત તેમની ર્પસંર્દગી બર્દલવા માટે મંજૂરી આર્પતી હતી.
કુ લ મળીને અહીં એવી ર્પોક્ષલસી છે જેમાં રોકડ મ ૂલ્યો જીવન વીમા કં ર્પનીના સેર્પરે ટ એકાઉન્ટટ
ુ વને
દ્વારા પ ૂરા ર્પાડવામાં આવે છે અને મ ૃત્યુના લાભ તથા રોકડ મ ૂલ્યો રોકાણના અનભ
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ુ મ મ ૃત્યુના લાભની ગે રંટી ર્પણ પ ૂરી ર્પાડે છે ,
પ્રર્તક્ષબિંક્ષબત કરવા બર્દલાય છે . ર્પોક્ષલસી લઘિ
જેના માટે મરણાર્ધનતા અને ખચાનાં જોખમ વીમા કં ર્પની દ્વારા સહન કરવામાં આવે છે .
ર્પ્રર્મયમ્પસ ર્પરં ર્પરાગત હોલ લાઇફ (સમગ્ર જીવન) હેઠળ સ્થાયી હોય છે . તેથી ર્પરં ર્પરાગત હોલ
લાઇફ ર્પોક્ષલસીઓ સાથે સૈદ્ાંર્િક તફાવત રોકાણ ર્પરરબળમાં હોય છે .
વેરરએબલ જીવન ર્પોક્ષલસીઓ જે લોકો તેમની ર્પસંર્દગીના ભંડોળની વૈર્વધ્યતામાં ર્પોતાની
અસ્કયામતોને રોકેલી રાખવા માગતા હોય અને તેમના ર્પોટા ફોક્ષલયોના ઉર્પયોગી રોકાણ
ર્દે ખાવમાંથી સીધો લાભ લેવા માગતા હોય એવા લોકો માટેનો ર્પસંર્દગીનો ર્વકલ્ર્પ બની છે .
ુ ય શરત એ હોય છે કે ખરીર્દર્દાર ર્પોક્ષલસી ર્પરના રોકાણ જોખમને
તેમની ખરીર્દી માટેની મખ્
સહન કરવા સિમ અને રાજી હોવા જોઇએ. આનો અથા એવો થાય છે કે વેરરએબલ જીવન
ર્પોક્ષલસીઓ ર્પરં ર્પરાગત રીતે એવો લોકો દ્વારા ખરીર્દવામાં આવવી જોઇએ જેઓ ઇસ્ક્વરટ/ ડેટ
રોકાણ અને બજારની અસ્સ્થરતાના જાણકાર અને તેની સાથે અનકુ ળ
ૂ હોય. સ્વાભાર્વક રીતે
તેમની લોકર્પ્રયતા બજારની તેજીમાં ચડતી અને શેર તથા બોન્ટડની રકિંમતો ગગડે ત્યારે ઘટાડા
જેવી રોકાણનાં બજારની સ્સ્થર્તઓ ર્પર આધાર રાખતી હોય છે . વેરરએબલ જીવનન ંુ વેચાણ
કરતી વખતે આ અસ્સ્થરતાને ધ્યાનમાં રાખવાની રહે છે .
ii. યર્ુ નટ ક્ષલન્ટક્ડ વીમો
યક્ષુ લર્પ તરીકે ર્પણ ઓળખાતી યર્ુ નટ ક્ષલન્ટક્ડ યોજનાઓ સૌથી વધ ુ લોકર્પ્રય અને નોંધર્પાત્ર
પ્રોડક્્સ ર્પૈકીની એક તરીકે ઊભરી આવી હતી, જેણે ઘણા બજારોમાં ર્પરં ર્પરાગત યોજનાઓન ંુ
ુ ેમાં રજૂ કરવામાં આવી હતી, જેમાં જીવન વીમા કં ર્પનીઓ
સ્થાન લીધ ંુ હત.ંુ આ યોજનાઓ યક
દ્વારા સામાન્ટય ઇસ્ક્વટી શેરોમાં નોંધર્પાત્ર રોકાણ કરવામાં આવત ંુ હત ંુ અને તેના ર્પરરણામ સ્વરૂર્પે
તેઓ મોટા મ ૂડીગત લાભ અને નફા પ્રાપ્ત કરતી હતી. ઇસ્ક્વરટઝમાં મોટું રોકાણ કરવા અને
ુ વાઇ
ર્પોક્ષલસીધારકોને વધ ુ સિમ અને સમાન રીતે લાભ પ ૂરા ર્પાડવાની ર્પણ જરૂરરયાત અનભ
હતી.
નફા સાથેની ઋઢીગત (ભાગ લેનારી) ર્પોક્ષલસી લાઇફ ઓરફસના રોકાણના ર્દે ખાવ સાથે કેટલક
ંુ
જોડાણ (ક્ષલન્ટકેજ) ઓફર કરે છે . જોકે આ જોડાણ પ્રત્યિ હોત ંુ નથી. ર્પોક્ષલસીધારકન ંુ બોનસ
સમયાંિરે (સામાન્ટયર્પણે વાર્ષિક) અસ્કયામતો અને જવાબર્દારીઓનાં થતા મ ૂલ્યાંકન તથા
ુ ી દ્વારા
ર્પરરણામસ્વરૂર્પે જાહેર કરાયેલી સરપ્લસ ર્પર આધાર રાખે છે , જેથી આ મ ૂલ્યાંકન એક્ચ્યર
ધ્યાનમાં લેવાતી ધારણાઓ અને ર્પરરબળો ર્પર આધાર રાખે છે .
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મ ૂલ્યાંકન પ્રરક્રયામાં મહત્ત્વની બાબત કરાર હેઠળ પ ૂરી ર્પાડવામાં આવતી ગે રંટીઝ માટેન ંુ
વળતર છે . ર્પરરણામે બોનસ વીમા કં ર્પનીની અન્ટડરલાર્યિંગ અસ્કયામતોનાં મ ૂલ્યને સીધ ંુ
પ્રર્તક્ષબિંક્ષબત કરત ંુ નથી. સરપ્લસ જાહેર કયાા ર્પછી ર્પણ જીવન વીમા કં ર્પની તેને બોનસમાં
ફાળવી ન ર્પણ શકે, ર્પરં ત ુ મક્ુ ત અસ્કયામતોન ંુ ર્નમાા ણ કરવાનો ર્નણાય લઈ શકે છે , જેનો
ઉર્પયોગ વ ૃદ્ધદ્ અને ર્વસ્તરણ માટે કરી શકાય છે .
આ તમામ બાબતોને લીધે બોનસનો ર્પોક્ષલસીમાં ઉમેરો ખ ૂભ સરુ ક્ષિત રીતે અને સાવધતાથી
ુ રે છે .
રોકાણ ર્દે ખાવને અનસ
ઋઢીગત ર્પોક્ષલસીઓન ંુ સંચાલન કરતો ર્પાયાનો તકા સમયાંિરે સરળ રોકાણ વળતરનો છે .
ટર્મિનલ બોનસ અને કમ્પર્પાઉન્ટડ (ચક્રવ ૃદ્ધદ્) બોનસે ર્પોક્ષલસીધારકોને ઇસ્ક્વટી અને અન્ટય ઊંચી
ઊર્પજના રોકાણના લાભનો મોટો રહસ્સો માણવા માટે સિમ બનાવ્યા છે , જોકે તે હજુ ર્પણ આ
પ્રકારના બોનસ જાહેર કરતી લાઇફ ઓરફસોની મનસ ૂફી ર્પર આધાર રાખે છે . ફરી એક વખત
મ ૂલ્યાંકન માત્ર વાર્ષિક ધોરણે કરવામાં આવતા હોવાથી બોનસ વષામાં માત્ર એક વખત જ
જાહેર કરવામાં આવે છે . તેથી વળતર અસ્કયામતોનાં મ ૂલ્યમાં ર્દૈ ર્નક વધઘટને પ્રર્તક્ષબિંક્ષબત
કરતા નથી.
યર્ુ નટ ક્ષલન્ટક્ડ ર્પોક્ષલસીઓ ઉર્પર જણાવેલી બંને મયાા ર્દાઓમાંથી બહાર લાવવામાં મર્દર્દ કરે છે .
આ કરાર હેઠળના લાભ જયારે ચ ૂકવણી બાકી હોય તે તારીખે ર્પોક્ષલસીધારકના ખાતામાં જમા
કરવામાં આવેલા યર્ુ ન્સ દ્વારા સમગ્રર્પણે અથવા આંર્શક રીતે ગણવામાં આવે છે .
તેથી યર્ુ નટ ક્ષલન્ટક્ડ ર્પોક્ષલસીઓ જીવન વીમા કં ર્પનીના રોકાણના ર્દે ખાવનો લાભ પ્રત્યિ રીતે
અને તાત્કાક્ષલક પ્રાપ્ત કરવા માટેના સાધન પ ૂરા ર્પાડે છે . યર્ુ ન્સ સામાન્ટયર્પણે સ્ર્પષ્ટ કરે લા
અર્ધકૃિ યર્ુ નટ ટ્રસ્ટના હોય છે અથવા કં ર્પની દ્વારા સંચાક્ષલત થતા સેગ્રેગેટેડ (આંતરરક) ફં ડ
હોય છે . યર્ુ નટ ર્સિંગલ ર્પ્રર્મયમની ચ ૂકવણી દ્વારા અથવા ર્નયર્મત ર્પ્રર્મયમની ચ ૂકવણી દ્વારા
ખરીર્દવામાં આવી શકે છે .
ુ ાઇટેડ રકિંગડમ અને અન્ટય બજારોમાં આ ર્પોક્ષલસીઓને વીમા ઘટકનાં જોડાણ સાથે રોકાણના
યન
સાધન તરીકે ર્વકસાવવા આવી હતી અને સ્થાન આર્પવામાં આવ્ય ંુ હત.ંુ તેમન ંુ બંધારણ
ઋઢીગત રોકડ મ ૂલ્યના કરારથી નોંધર્પાત્ર અલગ હોય છે . આ આર્પણે જણાવ્યા પ્રમાણે બન્ટડલ્ડ
ુ ધ
(એકર્ત્રત) હોય છે . તેઓ તેમની મદ્દુ ત, ખચા અને બચત ઘટકોનાં અનસ
ં ામાં અસ્ર્પષ્ટ છે .
તેમનાં બંધારણ સ્ર્પષ્ટ કરે લા વીમા અને ખચાના ઘટક માટે ચ ૂકવવામાં આવતા ચાર્જના
ુ ધ
અનસ
ં ાનમાં ર્પારર્દશાક છે .
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એક વખત આ ચાર્જ ર્પ્રર્મયમમાંથી રડડક્ટ કરવામાં આવે ત્યાર ર્પછી ખાતાન ંુ બેલેન્ટસ અને
તેમાંથી થતી આવકને યર્ુ ન્સમાં રોકવામાં આવે છે . આ યર્ુ ન્સન ંુ મ ૂલ્ય ર્દે ખાવના અગાઉથી
ુ ધ
નક્કી કરે લા કેટલાક ઇન્ટડેક્સનાં અનસ
ં ાનમાં સ્થાયી હોય છે .
ુ ય મદ્દુ ો એ છે કે આ મ ૂલ્ય અગાઉથી તૈયાર કરે લા ર્નયમ અથવા ફોમ્પયાલ
ુ ાથી વ્યાખ્યાર્યત
મખ્
થાય છે . ર્પરં ર્પરાગત રીતે યર્ુ ન્સન ંુ મ ૂલ્ય ચોખ્ખી અસ્કયામત મ ૂલ્ય (એનએવી) દ્વારા
આર્પવામાં આવે છે , જે ફં ડન ંુ જેમાં રોકાણ કયું ુ હોય એવી અસ્કયામતોન ંુ બજાર મ ૂલ્ય
ુ રી સમાન ચ ૂકવવાર્પાત્ર લાભ ર્પર
પ્રર્તક્ષબિંક્ષબત કરે છે . બે સ્વતંત્ર વ્યસ્ક્ત આ ફોમ્પયલ
ા ુ ાને અનસ
ર્પહોંચી શકે છે .
તેથી ર્પોક્ષલસીધારકના લાભ ધારણાઓ અને જીવન વીમા કં ર્પનીની મનસ ૂફી ર્પર આધાર રાખતા
નથી.
યર્ુ નટ ક્ષલન્ટક્ડ ર્પોક્ષલસીઓની લોકર્પ્રય ર્વશેષતા જુર્દા જુર્દા પ્રકારના ફં ડો વચ્ચે ર્પસંર્દગી કરવી
છે , જેનો યર્ુ નટ હોલ્ડર ઉર્પયોગ કરી શકે છે . પ્રત્યેક ફં ડ અસ્કયામતોના જુર્દા જુર્દા ર્પોટા ફોક્ષલયોન ંુ
ર્મશ્રણ ધરાવે છે . તેથી રોકાણકારને ડેટ, બેલેન્ટસ્ડ અને ઇસ્ક્વરટ ફં ડ્ઝના વ્યાર્પક ર્વકલ્ર્પમાંથી
ર્પસંર્દ કરવાન ંુ હોય છે . ડેટ ફં ડ વ્યસ્ક્તના મોટા ભાગના ર્પ્રર્મયમન ંુ ક્ષગલ્્સ અને બોન્ટડ્સ જેવી
ુ ય ઇસ્ક્વટી સ્વરૂર્પમાં
ડેટ જામીનગીરીઓમાં રોકાણને સ ૂક્ષચત કરે છે . ઇસ્ક્વરટ ફં ડ યર્ુ ન્સ મખ્
હોવાન ંુ સ ૂક્ષચત કરે છે . આ વ્યાર્પક વગોમાં અન્ટય પ્રકારના ર્વકલ્ર્પો ર્પણ હોઇ શકે છે .
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ડેટ ફં ડ

બેલેન્ટસ્ડ ફં ડ

આ ફં ડ

આ ફં ડ નાણાંના

આ ફં ડ ઇસ્ક્વરટ

આ ફં ડ ટ્રેઝરી,

નાણાંના મોટા

મોટા ભાગન ંુ

અને ડેટ

ક્ષબલ્સ,

ભાગન ંુ રોકાણ

રોકાણ સરકારી

સાધનોનાં

ડીર્પોઝીટનાં

ઇસ્ક્વટી અને

બોન્ટડ્સ, કોર્પોરે ટ

ર્મશ્રણમાં

સરટિરફકે ્સ,

ઇસ્ક્વટીને

બોન્ટડ્સ, રફક્સ્ડ

રોકાણ કરે છે .

કોમર્શિયલ ર્પેર્પર

લગતા

રડર્પોક્ષઝટ

ુ યત્ત્વે
વગે રેમાં મખ્

સાધનોમાં કરે

વગે રેમાં કરે છે .

રોકાણ કરે છે .

ઇસ્ક્વટી ફં ડ

નાણાં બજાર ફં ડ

છે .
ુ યત્ત્વે થયેલા રોકાણ અથવા બેલેન્ટસ્ડ ફં ડમાંથી ર્પસંર્દગી
વ્યસ્ક્ત ગ્રોથ ફં ડ, ગ્રોથ સ્ટોક્સમાં મખ્
કરી શકે છે , જે મ ૂડીગત વ ૃદ્ધદ્ સાથે આવકની જરૂરરયાતને સમતક્ષુ લત કરે છે . વ્યસ્ક્ત સેક્ટોરલ
ફં ડ્ઝને ર્પણ ર્પસંર્દ કરી શકે છે . આ ફં ડો માત્ર ચોક્કસ િેત્રો અને ઉદ્યોગમાં જ રોકાણ કરે છે .
ર્પસંર્દ કરવામાં આવેલા પ્રત્યેક ર્વકલ્ર્પ વ્યસ્ક્તના જોખમ ર્પોટા ફોક્ષલયો અને રોકાણની
જરૂરરયાતને પ્રર્તક્ષબિંક્ષબત કરતા હોવા જોઇએ. જો એક અથવા વધ ુ ફં ડ્ઝનો ર્દે ખાવ લક્ષ્યાંક
ુ ીનો હોવાન ંુ ન જણાત ંુ હોય તો એક પ્રકારનાં ફં ડમાંથી બીજામાં જવા માટેની ર્પણ જોગવાઇ
સધ
હોય છે .
આ તમામ ર્પસંર્દગીઓ ર્પણ લાયકાત ધરાવતી હોય છે . કાયાિમ ર્પોટા ફોક્ષલયોન ંુ સંચાલન કરી
શકે એવી જીવન વીમા કં ર્પની યર્ુ નટ મ ૂલ્યો અંગે ની કોઇ ગે રંટી આર્પતી નથી. તેથી અહીં
રોકાણનાં જોખમના મોટા રહસ્સાને હળવ ંુ કરે છે . આ જોખમ યર્ુ નટ ધારક દ્વારા સહન કરવામાં
આવે છે . જોકે જીવન વીમા કં ર્પની મરણાર્ધનતા અને ખચા જોખમને સહન કરી શકે છે .
ફરી એક વખત ઋરઢગત યોજનાઓથી ર્વર્પરરત યર્ુ નટ ક્ષલન્ટક્ડ ર્પોક્ષલસીઓ સરુ ક્ષિત કરે લી રકમ
ુ મ ર્પ્રર્મયમના ધોરણ ર્પર કાયા કરે છે . વીમા ધારક ર્પોતે ર્નયર્મત
ર્પર નહીં, ર્પરં ત ુ લઘિ
અંતરાયે ર્પ્રર્મયમની કેટલી રકમ આર્પવી એ અંગે અંગે ર્નણાય લઈ શકે છે . વીમા કવર
ુ ાકાર છે . વીમા ધારક ઊંચા અને નીચા કવરમાંથી કોઇ એક
ચ ૂકવવામાં આવેલા ર્પ્રર્મયમનો ગણ
ર્પસંર્દગી કરી શકે છે . ર્પ્રર્મયમ બે ઘટકોન ંુ બનેલ ંુ હોઇ શકે છે – ટમા ઘટક ગે રંટી ધરાવતા ફં ડ
ુ ેમાં સ્ટક્ષલિંગ ફં ડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે )માં હોઇ શકે છે , જે મ ૃત્યુ ર્પર લઘિ
ુ મ રકમની
(યક
ઊર્પજ આર્પશે. ર્પ્રર્મયમન ંુ બેલેન્ટસ વીમા કં ર્પની દ્વારા યર્ુ ન્સની ખરીર્દીમાં ઉર્પયોગમાં લેવામાં
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આવે છે , જે મ ૂડી બજાર એમાં ર્પણ ખાસ કરીને શેરબજારમાં રોકવામાં આવે છે . મ ૃત્યુના
રકસ્સામાં મ ૃત્યુના લાભ સરુ ક્ષિત કરે લી રકમનાં ઊંચા પ્રમાણ અથવા વ્યસ્ક્તના ખાતામાં રહેલા
ુ ે લી
ફં ડનાં મ ૂલ્ય જેટલા હોય છે . ફં ડન ંુ મ ૂલ્ય વ્યસ્ક્તના ખાતામાં યર્ુ ન્સની સંખ્યા દ્વારા ગણ
યર્ુ નટની રકિંમત હોય છે .

ર્પોતાની કસોટી કરો 2
નીચેનામાંથી કય ંુ ર્નવેર્દન ખોટું છે ?
I. વેરરએબલ જીવન વીમો હંગામી જીવન વીમા ર્પોક્ષલસી છે
II. વેરરએબલ જીવન વીમો કાયમી જીવન વીમા ર્પોક્ષલસી છે
III. ર્પોક્ષલસી રોકડ મ ૂલ્ય ખાત ુ ધરાવે છે
ુ મ મ ૃત્યુના લાભની ગે રંટી પ ૂરી ર્પાડે છે
IV. ર્પોક્ષલસી લઘિ

સંક્ષિપ્ત


ુ ય મદ્દુ ો વળતરનો સ્ર્પધાા ત્મક ર્દર આર્પવાનો છે ,
જીવન વીમા ર્પોક્ષલસીઓને લગતો ક્ષચિંતાનો મખ્
ુ
જે નાણાકીય બજારમાં અન્ટય અસ્કયામતોના ર્દર સાથે તલનાત્મક
હોય છે .



કેટલાક વલણો જેને લીધે ક્ષબન-ર્પરં ર્પરાગત જીવન પ્રોડક્સ્ટમાં વધારો થયો હતો તેમાં સામેલ છે
અનબંડક્ષલિંગ, રોકાણ જોડાણ (ક્ષલન્ટકેજ) અને ર્પારર્દશાકતા.



યર્ુ નવસાલ જીવન વીમો કાયમી જીવન વીમાન ંુ સ્વરૂર્પ છે , જેને તેના અનકુ ળ
ૂ ર્પ્રર્મયમ, અનકુ ળ
ૂ
મ ૂળ રકમ અને મ ૃત્યુના લાભની રકમ તથા તેની રકિંમતના ર્પરરબળનાં અનબંડક્ષલિંગ દ્વારા
વ્યાખ્યાર્યત કરવામાં આવી છે .



વેરરએબલ જીવન વીમા “હોલ લાઇફ” ર્પોક્ષલસીનો પ્રકાર છે , જેમાં ર્પ્રર્મયમ જમા કરવામાં આવે
ુ ાર ર્પોક્ષલસીના મ ૃત્યુના લાભ અને રોકડ
છે એવા ર્વશેષ રોકાણ ખાતાના રોકાણના ર્દે ખાવ અનસ
મ ૂલ્યમાં વધઘટ થાય છે .



યક્ષુ લર્પ તરીકે ર્પણ ઓળખાતી યર્ુ નટ ક્ષલન્ટક્ડ યોજનાઓ સૌથી લોકર્પ્રય બનેલી અને નોંધર્પાત્ર
પ્રોડક્્સ ર્પૈકીની એક તરીકે ઊભરી આવી હતી, જેને ઘણા બજારોમાં ર્પરં ર્પરાગત યોજનાઓન ંુ
સ્થાન લીધ ુ હત.ંુ
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યર્ુ નટ ક્ષલન્ટક્ડ ર્પોક્ષલસીઓ જીવન વીમા કં ર્પનીના રોકાણના ર્દે ખાવનો લાભ પ્રત્યિ રીતે અને
તાત્કાક્ષલક પ્રાપ્ત કરવા માટેના સાધન પ ૂરા ર્પાડે છે .

ુ ય ર્પારરભાર્ષક શબ્ર્દ
મખ્
1. યર્ુ નવસાલ જીવન વીમો
2. વેરરએબલ જીવન વીમો
3. યર્ુ નટ ક્ષલન્ટક્ડ વીમો
4. ચોખ્ખ ુ અસ્કયામત મ ૂલ્ય

તમારી કસોટીના ઉિર
ઉિર 1
સાચો ઉિર II છે .
યર્ુ નવસાલ જીવન વીમો ક્ષબન-ર્પરં ર્પરાગત જીવન વીમા પ્રોડક્ટ છે .
ઉિર 2
સાચો ર્વકલ્ર્પ I છે .
“વેરરએબલ જીવન વીમો હંગામી જીવન વીમા ર્પોક્ષલસી છે ” એ ર્નવેર્દન ખોટું છે .
“વેરરએબલ જીવન વીમો કાયમી જીવન વીમા ર્પોક્ષલસી છે ” એ ર્નવેર્દન સાચ ંુ છે .

સ્વ-કસોટીના પ્રશ્નો
પ્રશ્ન 1
સંસાધનોની આંતર-સમયગાળાની ફાળવણીનો અથા શ ંુ થાય છે ?
ુ ી સંસાધનોની ફાળવણી મલ
ુ તવી રાખવી
I. યોગ્ય સમય ન આવે ત્યાં સધ
II. સમય જતા સંસાધનોની ફાળવણી
III. સંસાધનોની હંગામી ફાળવણી
IV. સંસાધનની ફાળવણીન ંુ વૈર્વધ્યકરણ
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પ્રશ્ન 2
નીચેનામાંથી કઇ એક ર્પરં ર્પરાગત જીવન વીમા પ્રોડક્્સની મયાા ર્દા ર્પૈકીની છે ?
I. આ ર્પોક્ષલસીઓ ર્પરની ઊર્પજ ઊંચી હોય છે
II. સોંર્પણીનાં મ ૂલ્ય ર્પર ર્પહોંચવાની સ્ર્પષ્ટ અને ર્દે ખીતી ર્પદ્ર્િ
III. રોકડ અને બચત મ ૂલ્યનો સવ્ુ યાખ્યાર્યત ઘટક
IV. વળતરનો ર્દરની ખાતરી એટલી સરળ હોતી નથી
પ્રશ્ન 3
યર્ુ નવસાલ જીવન ર્પોક્ષલસી સૌ પ્રથમ ક્યાં રજૂ કરવામાં આવી હતી ?
ુ સએ
I. યએ
II. ગ્રેટ ક્ષબ્રટન
III. જમાની
IV. ફ્રાંસ
પ્રશ્ન 4
નીચેનામાંથી કોણ વેરરએબલ જીવન વીમો ખરીર્દવાની વધ ુ શક્યતા ધરાવે છે ?
I. સ્થાયી વળતર ઇચ્છતા લોકો
II. જોખમ સામે પ્રર્તકળ
ૂ હોય અને ઇસ્ક્વટીમાં કામ ન કરતા હોય એવા લોકો
III. ઇસ્ક્વટી સાથે અનકુ ળ
ૂ હોય એવા જાણકાર લોકો
ુ ા લોકો
IV. સામાન્ટયર્પણે યવ
પ્રશ્ન 5
નીચેનામાંથી કય ંુ ર્નવેર્દન યક્ષુ લર્પ અંગે સાચ ંુ છે ?
I. યર્ુ નટન ંુ મ ૂલ્ય અગાઉથી નક્કી કરવામાં આવેલી ફોમ્પયલ
ા ુ ાથી ગણવામાં આવે છે
II. રોકાણ જોખમ વીમા કં ર્પની દ્વારા સહન કરવામાં આવે છે
ુ ધ
III. યક્ષુ લર્પ તેમની મદ્દુ ત, ખચા અને બચત ઘટકોનાં અનસ
ં ાન અસ્ર્પષ્ટ હોય છે
IV. યક્ષુ લર્પ બન્ટડલ્ડ (એકર્ત્રત) પ્રોડક્્સ હોય છે
પ્રશ્ન 6
એક ર્સવાય નીચેની તમામ વેરરએબલ જીવન વીમાની લાિક્ષણકતાઓ છે ેઃ
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I. ર્પ્રર્મયમની અનકુ ળ
ૂ ચ ૂકવણી
II. રોકડ મ ૂલ્યની ગે રંટી હોતી નથી
III. ર્પોક્ષલસીના માક્ષલક બચતની અનામતન ંુ રોકાણ ક્યાં કરવ ંુ એ ર્પસંર્દ કરે છે
ુ મ લાભની ગે રંટી હોય છે
IV. મ ૃત્યુના લઘિ
પ્રશ્ન 7
નીચેનામાંથી કયો ર્વકલ્ર્પ યર્ુ નવસાલ જીવન વીમા માટે સાચો છે ?
ર્નવેર્દન I: તે ર્પોક્ષલસી ધારકને ચ ૂકવણીમાં ફેરફાર કરવાની મંજૂરી આર્પે છે
ર્નવેર્દન II: ર્પોક્ષલસી ધારક રોકડ મ ૂલ્ય ર્પર બજાર આધારરત વળતરનો ર્દર પ્રાપ્ત કરી શકે છે
I. I ખરં ુ છે
II. II ખરં ુ છે
III. I અનેII ખરા છે
IV. I અનેII ખોટા છે
પ્રશ્ન 8
એક ર્સવાય નીચેમાંથી તમામ યક્ષુ લર્પ અંગે સાચા છે ેઃ
I. યર્ુ નટ ધારક જુર્દા જુર્દા પ્રકારના ફં ડોમાંથી ર્પસંર્દગી કરી શકે છે
II. જીવન વીમા કં ર્પની યર્ુ નટ મ ૂલ્યો માટે ગે રંટી પ ૂરી ર્પાડે છે
III. યર્ુ નટ ર્સિંગલ ર્પ્રર્મયમની ચ ૂકવણી દ્વારા અથવા ર્નયર્મત ર્પ્રર્મયમની ચ ૂકવણી દ્વારા ખરીર્દી
શકે છે .
ુ ધ
IV. વીમા ખચાના ઘટકના અનસ
ં ાનમાં યક્ષુ લર્પ ર્પોક્ષલસીન ંુ બંધારણ ર્પારર્દશાક છે
પ્રશ્ન 9
ુ ાર વીમા કં ર્પની નીચેમાંથી કઈ બચત કરતી ક્ષબન-ર્પરં ર્પરાગત જીવન વીમા
ઇરડાના ધોરણો અનસ
પ્રોડક્્સ પ ૂરી ર્પાડી શકે છે , જે ભારતમાં માન્ટય છે ?
ર્પસંર્દગીI: યર્ુ નટ ક્ષલન્ટક્ડ વીમા યોજનાઓ
ર્પસંર્દગી II:વેરરએબલ વીમા યોજનાઓ
I. માત્ર I
II. માત્ર II
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III. I અનેII બંને
IV. IઅથવાIIમાંથી કોઇ નહીં
પ્રશ્ન 10
જીવન વીમા પ્રોડક્્સનાં અનબલંરડિંગનો અથા શ ંુ થાય છે ?
I. બોન્ટડ્સ સાથે જીવન વીમા પ્રોડક્્સનો સહસંબધ
ં
II. ઇસ્ક્વટીઝ સાથે જીવન વીમા પ્રોડક્્સનો સહસંબધ
ં
III. સરુ િા અને બચત ઘટકોન ંુ ર્મશ્રણ
IV. સરુ િા અને બચત ઘટકન ંુ ર્વચ્છે ર્દન

સ્વ-કસોટીના પ્રશ્નોના ઉિર
ઉિર 1
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
સંસાધનોની આંતર-સમયગાળાની ફાળવણીનો અથા સમય જતા સંસાધનોની ફાળવણી થાય છે .
ઉિર 2
સાચો ર્વકલ્ર્પ IVછે .
વળતરનો ર્દર ર્પરં ર્પરાગત જીવન વીમા પ્રોડક્્સમાં નક્કી કરવો સરળ હોતો નથી.
ઉિર 3
સાચો ર્વકલ્ર્પ Iછે .
ુ સએમાં પ્રથમ વખત રજૂ કરવામાં આવી હતી.
યર્ુ નવસાલ જીવન ર્પોક્ષલસી યએ
ઉિર 4
સાચો ર્વકલ્ર્પIIIછે .
ઇસ્ક્વટી સાથે અનકુ ળ
ૂ જાણકાર લોકો વેરરએબલ જીવન વીમા ખરીર્દે એવી શક્યતા વધ ુ હોય છે .
ઉિર 5
સાચો ર્વકલ્ર્પ IIIછે .
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ુ ધ
યક્ષુ લર્પ તેમની મદ્દુ ત, ખચા અને બચત ઘટકનાં અનસ
ં ાનમાં ર્પારર્દશાક હોય છે .
ઉિર 6
સાચો ર્વકપ્લIછે .
વેરરએબલ જીવન વીમા સાથે ર્પ્રર્મયમની ચ ૂકવણી અનકુ ળ
ૂ નહીં, ર્પરં ત ુ સ્થાયી હોય છે .
ઉિર 7
સાચો ર્વકલ્ર્પ IIIછે .
બંને ર્નવેર્દનો ખરા છે . ર્પ્રર્મયમની ચ ૂકવણીની અનકુ ળ
ૂ તા યર્ુ નવસાલ જીવન વીમાની એક
લાિક્ષણકતા છે . જીવન વીમાન ંુ આ સ્વરૂર્પ ર્પોક્ષલસી ધારકને બજાર આધારરત કેટલાક ઇન્ટડેક્સને
આધારે વળતરના ર્દર પ્રાપ્ત કરવા માટે ર્પણ મંજૂરી આર્પે છે .
ઉિર 8
સાચો ર્વકલ્ર્પIIછે .
જીવન વીમા કં ર્પની યક્ષુ લર્પના રકસ્સામાં યર્ુ નટનાં મ ૂલ્યો માટે ગે રંટી પ ૂરી ર્પાડતા નથી.
ઉિર 9
સાચો ર્વકલ્ર્પ IIIછે .
ુ ાર ભારતમાં માન્ટય છે એવી ક્ષબન-ર્પરં ર્પરાગત જીવન વીમા પ્રોડક્્સમાં
ઇરડાના ધોરણો અનસ
યર્ુ નટ ક્ષલન્ટક્ડ વીમા યોજનાઓ અને વેરરએબલ વીમા યોજનાઓ સામેલ છે .
ઉિર 10
સાચો ર્વકલ્ર્પIVછે .
સરુ િા અને બચત ઘટકનાં ર્વચ્છે ર્દનનો અથા જીવન વીમા પ્રોડક્્સન ંુ અનબંડક્ષલિંગ થાય છે .
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પ્રકરણ 10
જીવન વીમાની ઉર્પયોક્ષગતા
પ્રકરણની પ્રસ્તાવના
જીવન વીમો વ્યસ્ક્તઓને ર્પરરર્પક્વ વય ર્પહેલાના મ ૃત્યુથી માત્ર સરુ ક્ષિત રાખવા માટે હોતો નથી.
તેની અન્ટય ઉર્પયોક્ષગતા ર્પણ હોય છે . તે ર્પરરણમતા વીમાના લાભ સાથે ટ્રસ્ટન ંુ સર્જન કરવામાં
લાગ ૂ કરી શકાય છે ; તે ઉદ્યોગોના ચાવીરૂર્પ કમાચારીઓને આવરતી ર્પોક્ષલસીનાં સર્જન માટે લાગ ૂ
કરી શકાય છે અને મોગે જનાં રરરડમ માટે ર્પણ લાગ ૂ કરી શકાય છે . આર્પણે જીવન વીમાની આ
ૂ માં વણાવીશ.ંુ
જુર્દી જુર્દી ઉર્પયોક્ષગતાને ટં ક

અભ્યાસનાં ર્પરરણામો
A. જીવન વીમાની ઉર્પયોક્ષગતા
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A. જીવન વીમાની ઉર્પયોક્ષગતા
1. ર્પરરક્ષણત મરહલાઓનો સંર્પર્િનો ધારો
જીવન ર્પોક્ષલસીમાં ટ્રસ્્સનો ર્વચાર એન્ટયરુ ટઝ સરહતની જીવન વીમા ર્પોક્ષલસી હેઠળના લાભોની
તબરર્દલ/ વારસા ર્પર સંર્પર્િ શલ્ુ કની લાગ ૂ થવાની િમતા દ્વારા ફરજજયાત બનાવવામાં આવ્યો છે .
ભારતમાં સંર્પર્િ શલ્ુ ક નાબ ૂર્દ થવાની સાથે ટ્રસ્્સના ર્વચારને હવે ર્પસંર્દ કરવામાં ન ર્પણ આવી
શકે, જોકે આ ર્વષયને ર્વગતવાર સમજવો લાભકારક છે .
ર્પરરક્ષણત મરહલાઓના સંર્પર્િના ધારા, 1874ની સેક્શન 6માં ર્પત્ની અને બાળકોને જીવન વીમા
ર્પોક્ષલસી હેઠળ લાભની સરુ િાની જોગવાઇ કરવામાં આવી છે . ર્પરરક્ષણત મરહલાઓના સંર્પર્િના
ધારા, 1874ની સેક્શન 6 ટ્રસ્ટનાં સર્જનની જોગવાઇ ર્પણ કરે છે .
ુ ી ધારા હેઠળના લાભાથીઓ
આકૃર્િ1:એમડબ્લ્યર્પ

ુ ુ ષ દ્વારા ર્પોતાના જીવન ર્પર વીમા ર્પોક્ષલસી
તેમાં સમાર્વષ્ટ કરવામાં આવ્ય ંુ છે કે કોઇ ર્પરરક્ષણત પર
અમલમાં મ ૂકવામાં આવી હોય, અને તેઓ તે તેમની ર્પત્ની અથવા તેમની ર્પત્ની તથા બાળકો
ુ ાર તેમની
અથવા તેમાંથી કોઇ ર્પણના લાભ માટે હોવાન ંુ વ્યક્ત કરે તો વ્યક્ત કરે લા રહત અનસ
ર્પત્ની, અથવા તેમની ર્પત્ની તથા બાળકો અથવા તેમાંથી કોઇ ર્પણના લાભ માટે તે ટ્રસ્ટ ગણવામાં
ુ ી ટ્રસ્ટનો ઉદ્દે શ રહે ત્યાં સધ
ુ ી તે ર્પર્ત અથવા તેમના ક્રેરડટસાનાં ર્નયંત્રણ
આવશે અને જયાં સધ
અથવા તેમની સંર્પર્િના રહસ્સારૂર્પ રહેશે નહીં.
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ુ ી ધારા હેઠળ ર્પોક્ષલસીની ર્વશેષતાઓ
a) એમડબ્લ્યર્પ
i.

પ્રત્યેક ર્પોક્ષલસી એક અલગ ટ્રસ્ટ તરીકે યથાવત રહેશે. ક્યાંતો ર્પત્ની અથવા બાળકો (18
વષાથી વધ ુ વયના) ટ્રસ્ટી બની શકે છે .

ii. ર્પોક્ષલસી કોટા ની જપ્તી, ક્રેરડટસા અને જીવન વીમા ધારકનાં ર્નયંત્રણ બહાર રહે છે .
iii. નાણાંનો ક્લેઇમ ટ્રસ્ટીઓને ચ ૂકવવામાં આવે છે .
iv. ર્પોક્ષલસી સોંર્પી શકાતી નથી અને નોર્મનેશન કે હસ્તાંતરણ બંનેમાંથી કોઇ માન્ટય રાખવામાં
આવત ંુ નથી.
v. જો ર્પોક્ષલસી ધારક ર્પોક્ષલસી હેઠળ લાભ પ્રાપ્ત કરવા કે તેનો વહીવટ કરવા ખાસ ટ્રસ્ટીની
ર્નમણ ૂક ન કરે તો ર્પોક્ષલસી હેઠળ સરુ ક્ષિત કરે લી રકમ સરકારના સિાવાર ટ્રસ્ટીઓને
ચ ૂકવવાર્પાત્ર બને છે , જેમાં કાયાા લય ખાતે અસર ર્પામેલા વીમાને રાખવામાં આવે છે .
b) લાભ
ટ્રસ્ટ રર્દ ન થઈ શકે એવા, ફેરફાર ન થઈ શકે એવા ટ્રસ્ટ ડીડ હેઠળ સ્થાર્પવામાં આવે છે અને
તે એક અથવા વધ ુ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ ધરાવી શકે છે . જીવન ર્પોક્ષલસી હેઠળના લાભ હોવાથી
ટ્રસ્ટની સંર્પર્િના વહીવટ માટે ટ્રસ્ટીની ર્નમણ ૂક કરવી મહત્ત્વની છે . વીમા ર્પોક્ષલસીઓને
જાળવવા માટે ટ્રસ્ટની સર્જના કરીને ર્પોક્ષલસી ધારક ર્પોક્ષલસી હેઠળ અને જીવન વીમા ધારકના
મ ૃત્યુ થવા ર્પર ર્પોતાના હકો છોડી ર્દે છે . ટ્રસ્ટી વીમાની આવકન ંુ રોકાણ કરે છે અને એક અથવા
વધ ુ લાભાથીઓ માટે ટ્રસ્ટનો વહીવટ કરે છે .
આ જીવનસાથી અને બાળકના લાભ માટે ટ્રસ્ટન ંુ સર્જન કરવાની એક રીત છે , જયારે
લાભાથીઓ અન્ટય કોઇ કાયર્દે સરની વ્યસ્ક્ત બની શકી છે . ટ્રસ્ટન ંુ સર્જન કરવાથી એ સર્ુ નર્િત
થાય છે કે ર્પોક્ષલસીની આવક લાભાથીની સગીરવય ર્દરર્મયાન સમજણપ ૂવાક રોકાણ કરવામાં
આવે છે અને ભર્વષ્યના ક્રેરડટસાની સામે લાભને સરુ ક્ષિત ર્પણ કરે છે .
2. કી મેન (ચાવીરૂર્પ વ્યસ્ક્તનો) વીમો
કીમેન વીમો કારોબારના વીમાન ંુ મહત્ત્વન ંુ સ્વરૂર્પ છે .
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વ્યાખ્યા
કીમેન વીમો કારોબારના મહત્ત્વના સભ્યનાં મ ૃત્યુ અથા તેમની લાંબા ગાળાની અસિમતામાંથી
ઉર્દભવેલા આર્થિક નકુ સાનની ભરર્પાઇ કરવા માટે કોઇ કારોબાર દ્વારા લેવામાં આવેલી વીમા
ર્પોક્ષલસી તરીકે વણાવી શકાય છે .
તેને આસાન શબ્ર્દોમાં કહીએ તો કીમેન વીમો એવો જીવન વીમો છે જે કારોબારની સરુ િાના ઉદ્દે શ
માટે ઉર્પયોગમાં લેવામાં આવે છે . ર્પોક્ષલસીની મદ્દુ ત કારોબાર માટે ચાવીરૂર્પ વ્યસ્ક્તની
ઉર્પયોક્ષગતાના સમયગાળા કરતા વધારે લંબાવાતી નથી. સામાન્ટયર્પણે કીમેન વીમા ર્પોક્ષલસીઓ
કારોબાર દ્વારા ખરીર્દવામાં આવે છે અને તેનો ઉદ્દે શ આવકન ંુ સર્જન કરતી વાચીરૂર્પ વ્યસ્ક્તને
ુ ાવવાથી થયેલા નકુ સાન માટે કારોબારને વળતર આર્પવાનો અને કારોબારના સમયર્દ
ુ ાય માટે
ગમ
સરળતા ઊભી કરવાનો છે . કીમેન વીમો થયેલા વાસ્તર્વક નકુ સાનની ભરર્પાઇ કરતો નથી, ર્પરં ત ુ
તે વીમા ર્પોક્ષલસી ર્પર સ્ર્પષ્ટ કરવામાં આવેલી સ્થાયી રકમન ંુ વળતર આર્પે છે .
ઘણા કારોબારો ચાવીરૂર્પ વ્યસ્ક્ત ધરાવે છે , જે નફાના મોટા રહસ્સા માટે જવાબર્દાર હોય છે અથવા
તેઓ એવી કુ શળતા ધરાવે છે જે અજોડ અને બર્દલવી મશ્ુ કેલ હોય જે સંસ્થા માટે મહત્ત્વની બૌદ્ધદ્ક
સંર્પર્િ તરીકે સ્થાર્ર્પત હોય છે . કં ર્પની જે કમાચારીન ંુ જ્ઞાન, કાયા અથવા એકં ર્દર યોગર્દાન કં ર્પની
માટે અજોડ લાભકારક માનવામાં આવત ંુ હોય એવા કમાચારીના જીવન અથવા આરોગ્ય ર્પર
ચાવીરૂર્પ વ્યસ્ક્ત તરીકેની વીમા ર્પોક્ષલસી મેળવી શકે છે .
ુ ાવવાની ઘટનામાં સંભર્વતર્પણે ર્પોતે વેઠવા ર્પડતા ખચા
કં ર્પની આ ર્પોક્ષલસી ચાવીરૂર્પ કમાચારીને ગમ
ુ ામીની ર્નમણ ૂક જેવા) અને નકુ સાન (અનગ
ુ ામીઓને
(હંગામી મર્દર્દ માટે ભરતી અથવા અનગ
ુ ી કારોબારનાં સંચાલન માટે ઘટેલી િમતા જેવા)ને સરભર કરવા
તાક્ષલમ આર્પવામાં આવે ત્યાં સધ
માટે લે છે .
કીમેન મદ્દુ તી વીમા ર્પોક્ષલસી છે જેમાં વીમાની રકમ ચાવીરૂર્પ વ્યસ્ક્તની ર્પોતાની આવકને સ્થાને
કં ર્પનીની નફાકારકતા સાથે સંબધ
ં ધરાવે છે . ર્પ્રર્મયમની ચ ૂકવણી કં ર્પની દ્વારા કરવામાં આવે છે .
આ વેરાની સિમતા ધરાવે છે , કારણ કે સમગ્ર ર્પ્રર્મયમને કારોબારના ખચા તરીકે ગણવામાં આવે
છે . કોઇ ચાવીરૂર્પ વ્યસ્ક્તના મ ૃત્યુના રકસ્સામાં લાભ કં ર્પનીને ચ ૂકવવામાં આવે છે . વ્યસ્ક્તગત વીમા
ર્પોક્ષલસીથી ર્વર્પરરત કીમેન વીમામાં મ ૃત્યુના લાભ આવક તરીકે વેરાર્પાત્ર હોય છે .
વીમાની રકમની આકારણી કરવા માટે વીમા કં ર્પની કારોબારના ઓરડટ કરે લા નાણાકીય સ્ટેટમેન્ટ્સ
અને ફાઇલ કરે લા આઇટી રરટનાની તર્પાસ કરશે. સામાન્ટયર્પણે કીમેન વીમા માટે લાયક ઠરવા માટે
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કં ર્પની નફાકારક હોવી જોઇએ. કેટલાક રકસ્સાઓમાં નકુ સાન કરતી, ર્પરં ત ુ યોગ્ય રીતે ભંડોળ
ધરાવતી નવી કં ર્પનીઓ માટે વીમા કં ર્પનીઓ અર્પવાર્દ રાખે છે .
a) કીમેન કોણ છે ?
ચાવીરૂર્પ વ્યસ્ક્ત એવી કોઇ ર્પણ વ્યસ્ક્ત જે કારોબાર સાથે સીધી સંકળાયેલી હોય અને જેને
ુ ાવવાથી કારોબારને નાણાકીય તણાવ થઈ શકે છે . ઉર્દાહરણ તરીકે વ્યસ્ક્ત કં ર્પનીના
ગમ
રડરે ક્ટર, ભાગીર્દાર, ચાવીરૂર્પ સેલ્સ ર્પસાન, કી પ્રોજેક્ટ મેનેજર, અથવા ર્વર્શષ્ટ કુ શળતા કે
જ્ઞાન ધરાવતી કોઇ ર્પણ વ્યસ્ક્ત જે કં ર્પની માટે ખાસ મ ૂલ્યવાન છે .
b) વીમાયોગ્ય નકુ સાન
નીચે આર્પવામાં આવેલા નકુ સાન માટે ચાવીરૂર્પ વ્યસ્ક્તનો વીમો વળતર પ ૂરં ુ ર્પાડી શકે છે ેઃ
i.

ચાવીરૂર્પ વ્યસ્ક્ત જેટલા સમય માટે કાયા કરવા, હંગામી કમાચારી પ ૂરા ર્પાડવા અને ભરતી
તથા તાક્ષલમ આર્પવા ર્પાછળ ભંડોળ પ ૂરં ુ ર્પાડવ ંુ અસિમ હોય તેને લગતા નકુ સાન

ુ ાવેલા વેચાણને લીધે થયેલા
ii. નફાને સરુ ક્ષિત રાખવા માટેનો વીમો. ઉર્દાહરણ તરીકે ગમ
આવકના નકુ સાન, ચાવીરૂર્પ વ્યસ્ક્ત સામેલ હોય એવા કોઇ કારોબારના પ્રોજેક્ટમાં ર્વલંબ
ુ ાવવાથી, ર્વશેષ
થવાથી કે રર્દ થવાને લીધે થયેલા નકુ સાન, ર્વસ્તરણ કરવાની તક ગમ
ુ ાવવાને લીધે આવકમાં થયેલા નકુ સાનને સરભર કરે છે
કુ શળતા અથવા જ્ઞાન ગમ
3. મોગે જ રરરડમ્પર્પશન ઇન્ટશ્યોરન્ટસ (એમઆરઆઇ)
ધારો કે તમે કોઇ પ્રોર્પટી ખરીર્દવા માટે લોન લઈ રહ્યા છો. તમારે લોનની ગોઠવણના ભાગ રૂર્પે
બેંક દ્વારા મોગે જ રરરડમ્પર્પશન ઇન્ટશ્યોરન્ટસ ચ ૂકવવાની જરૂર રહી છે .
a) એમઆરઆઇ શ ંુ છે ?
આ એવી વીમા ર્પોક્ષલસી છે જે હોમ લોનના ઋણધારકો માટે આર્થિક સરુ િા પ ૂરી ર્પાડે છે . આ
મોગે જર લોનની સંપ ૂણા ચ ૂકવણી કરે તે ર્પહેલા તેમન ંુ મ ૃત્યુ થાય તેવા રકસ્સામાં બાકી રહી
ુ ેઃચ ૂકવણી કરવા માટે લેવામાં આવેલી ઘટતી મદ્દુ તની જીવન વીમા
ગયેલી મોગે જ લોનની પન
ુ ત વયના લોકો
ર્પોક્ષલસી છે . તેને લોન પ્રોટેક્ટર ર્પોક્ષલસી કહી શકાય છે . આ યોજના એવી પખ્
માટે યોગ્ય છે જેમના આર્શ્રતોએ ર્પોક્ષલસી ધારકના અનર્પેક્ષિત મ ૃત્યુના રકસ્સામાં બાકી રહી
ગયેલા ઋણને ચ ૂકવવા માટે સહાયની જરૂરરયાત હોય.
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b) ર્વશેષતાઓ
ુ ધ
આ ર્પોક્ષલસી સોંર્પણીનાં મ ૂલ્ય અથવા ર્પાકતી મદ્દુ તનાં અનસ
ં ાનમાં છે . મદ્દુ િી વીમા ર્પોક્ષલસી
જેમાં વીમા કવર સમગ્ર સમયગાળા ર્દરર્મયાન સતત જળવાઇ રહે તેનાથી ર્વર્પરરત આ
ર્પોક્ષલસી હેઠળન ંુ વીમા કવર પ્રત્યેક વષે ઘટે છે .

તમારી કસોટી કરો1
મોગે જ રરરડમ્પર્પશન ઇન્ટશ્યોરન્ટસ ર્પાછળનો ઉદ્દે શ શ ંુ છે ?
I. સસ્તા મોગે જ ર્દરો પ ૂરા ર્પાડવાનો
II. હોમ લોનના ઋણધારકો માટે આર્થિક સરુ િા પ ૂરી ર્પાડવાનો
III. મોગે જ ધરાવતી પ્રોર્પટીનાં મ ૂલ્યને સરુ ક્ષિત રાખવાનો
IV. રડફોલ્ટનારકસ્સામાંકબજોછોડવાથીબચવાનો

સંક્ષિપ્ત


ર્પરરક્ષણત મરહલાઓના સંર્પર્િના ધારા, 1874ની સેક્શન 6માં ર્પત્ની અને બાળકોને જીવન વીમા
ર્પોક્ષલસી હેઠળ લાભની સરુ િાની જોગવાઇ કરવામાં આવી છે .



ુ ી ધારા હેઠળ અમલી ર્પોક્ષલસી કોટા ની જપ્તી, ક્રેરડટસા અને જીવન વીમા ધારકનાં
એમડબ્લ્યર્પ
ર્નયંત્રણ બહાર રહે છે .



કીમેન વીમો કારોબારના વીમાન ંુ મહત્ત્વન ંુ સ્વરૂર્પ છે . તેને કારોબારના મહત્ત્વના સભ્યનાં મ ૃત્યુ
અથવા તેમની લાંબા ગાળાની અસિમતામાંથી ઉર્દભવેલા આર્થિક નકુ સાનની ભરર્પાઇ કરવા
માટે કોઇ કારોબાર દ્વારા લેવામાં આવેલી વીમા ર્પોક્ષલસી તરીકે વણાવી શકાય છે .



મોગે જ રરરડમ્પર્પશન ઇન્ટશ્યોરન્ટસ મોગે જર લોનની સંપ ૂણા ચ ૂકવણી કરે તે ર્પહેલા તેમન ંુ મ ૃત્યુ થાય
ુ ેઃચ ૂકવણી કરવા માટે લેવામાં આવેલી
તેવા રકસ્સામાં બાકી રહી ગયેલી મોગે જ લોનની પન
ઘટતી મદ્દુ તની જીવન વીમા ર્પોક્ષલસી છે .

ુ ય ર્પારરભાર્ષક શબ્ર્દ
મખ્
1. ર્પરરક્ષણત મરહલાઓનો સંર્પર્િ ધારો
2. કીમેન ઇન્ટશ્યોરન્ટસ
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3. મોગે જરરરડમ્પર્પશનઇન્ટશ્યોરન્ટસ

સ્વ-કસોટીના ઉિર
ઉિર 1
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
એમઆરઆઇ હોમ લોનના ઋણધારકો માટે આર્થિક સરુ િા પ ૂરી ર્પાડે છે .

સ્વ-કસોટીના પ્રશ્નો
પ્રશ્ન 1
કીમેન ઇન્ટશ્યોરન્ટસ ર્પોક્ષલસી હેઠળની વીમાની રકમ સામાન્ટયર્પણે નીચેના કયા ર્વકલ્ર્પ સાથે સંબધ
ં
ધરાવે છે ?
I. ચાવીરૂર્પ વ્યસ્ક્તની આવક
II. કારોબારની નફાકારકતા
III. કારોબારના ઇર્તહાસ
IV. ફુગાવાના ઇન્ટડેક્સ
પ્રશ્ન 2
મોગે જ રરરડમ્પર્પશન ઇન્ટશ્યોરન્ટસ (એમઆરઆઇ)ને ____________ હેઠળ વગીકૃિ કરી શકાય છે .
I. વધતા મદ્દુ તી જીવન વીમો
II. ઘટતા મદ્દુ તી જીવન વીમો
III. વેરરએબલ જીવન વીમો
IV. યર્ુ નવસાલ જીવન વીમો
પ્રશ્ન 3
નીચેનામાંથી કયા નકુ સાન કીમેન વીમા હેઠળ આવરવામાં આવે છે ?
I. ચોરાયેલી સંર્પર્િ
II. ચાવીરૂર્પ વ્યસ્ક્ત કાયા કરવા માટે અસિમ હોય તે સમયગાળાને લગતા નકુ સાન
III. સામાન્ટય જવાબર્દારી
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IV. ત્રરુ ટ અને ચ ૂકને લીધે થતા નકુ સાન
પ્રશ્ન 4
ુ ી ધારા હેઠળ અમલી હોય છે . જો ર્પોક્ષલસી ધારક ર્પોક્ષલસી હેઠળ લાભ પ્રાપ્ત
આ ર્પોક્ષલસી એમડબ્લ્યર્પ
કરવા અને વહીવટ કરવા માટે ર્વશેષ ટ્રસ્ટીની ર્નમણ ૂક ન કરે તો આ ર્પોક્ષલસી હેઠળ સરુ ક્ષિત કરે લી
રકમ ____________ને ચ ૂકવવાર્પાત્ર બને છે .
I. ર્પછીના વંશજ
II. સરકારના સિાવાર ટ્રસ્ટી
III. વીમા કં ર્પની
IV. વીમા ધારક
પ્રશ્ન 5
મહેશ લીધેલા ઋણ ર્પર કારોબાર ચલાવતો હતો. તેના અચાનક થયેલા મ ૃત્યુ બાર્દ તમામ ક્રેરડટસા
મહેશની સંર્પર્િ ર્પાછળ ર્પડયા છે . નીચેની કઈ સંર્પર્િ ક્રેરડટસાની ર્પહોંચની બહાર છે ?
I. મહેશનાં નામ હેઠળની સંર્પર્િ
II. મહેશના બેંકના ખાતા
ુ ી ધારાની સેક્શન 6 હેઠળ ખરીર્દવામાં આવેલી મદ્દુ તી જીવન વીમા ર્પોક્ષલસી
III. એમડબ્લ્યર્પ
ુ લ ફં ડ્ઝ
IV. મહેશની માક્ષલકીના મ્પયચ્ુ યઅ
પ્રશ્ન 6
ુ ી ધારાના રકસ્સાનાં અનસ
ુ ધ
નીચેનામાંથી કયો ર્વકલ્ર્પ એમડબ્લ્યર્પ
ં ાનમાં સાચો છે ?
ર્નવેર્દન I: ર્પાકતા ક્લેઇમ્પસના ચેક ર્પોક્ષલસી ધારકને ચ ૂકવવામાં આવે છે
ર્નવેર્દન II:ર્પાકતા ક્લેઇમ્પસ ટ્રસ્ટીઓને ચ ૂકવવામાં આવે છે
I. I સાચો છે
II. II સાચો છે
III. Iઅને IIબંને સાચા છે
IV. I અથવા IIબંને ખોટા છે
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પ્રશ્ન 7
ુ ી ધારાના રકસ્સામાં સાચો છે ?
નીચેનામાંથી કયો ર્વકલ્ર્પ એમડબ્લ્યર્પ
ર્નવેર્દન I: મ ૃત્યુના ક્લેઇમની ર્પતાવટ નોર્મનીના ર્પિમમાં થાય છે
ર્નવેર્દનII: મ ૃત્યુના ક્લેઇમની ર્પતાવટ ટ્રસ્ટીઓના ર્પિમાં થાય છે
I. Iસાચો છે
II. IIસાચો છે
III. Iઅને IIબંને સાચા છે
IV. I અથવા IIબંને ખોટા છે
પ્રશ્ન 8
અજય તેમના કમાચારીઓ માટે વીમાનો ર્પ્રર્મયમ ચ ૂકવે છે . નીચેનામાંથી કયા વીમા ર્પ્રર્મયમને
કમાચારીને ચ ૂકવવામાં આવતા વળતર તરીકે કર્પાત ગણાવામાં આવશે નહીં ?
ર્પસંર્દગી I:કમાચારીને ચ ૂકવવાર્પાત્ર લાભ સાથે સ્વાસ્્ય વીમો
ર્પસંર્દગી II: અજયને ચ ૂકવવાર્પાત્ર લાભ સાથે કીમેન જીવન વીમો
I. માત્ર I
II. માત્ર II
III. I અનેIIબંને
IV. I અથવાIIમાંથી કોઇ નહીં
પ્રશ્ન 9
જામીનગીરી તરીકે ક્ષગરો મ ૂકેલી, ર્પરં ત ુ માક્ષલકીમાં રાખેલી ર્પોતાની સંર્પર્િને ક્ષગરો મ ૂકનારા
ઋણધારકો ર્પાસેથી વ્યાજ વસ ૂલવાની ર્પદ્ર્િને ____________ કહેવાય છે .
I. બાંયધરી
II. મોગે જ
ુ રી
III. યઝ
IV. હાઇર્થકેશન
પ્રશ્ન 10
નીચેનામાંથી કઈ ર્પોક્ષલસી હોમ લોનના ઋણધારકોને સરુ િા પ ૂરી ર્પાડી શકે છે ?
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I. જીવન વીમો
II. અસિમતા વીમો
III. મોગે જ રરરડમ્પર્પશન ઇન્ટશ્યોરન્ટસ
IV. સામાન્ટયવીમો

સ્વ-કસોટીના પ્રશ્નોના ઉિર
ઉિર 1
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
કીમેન વીમા ર્પોક્ષલસી હેઠળ સરુ ક્ષિત કરવામાં આવેલી રકમ સામાન્ટયર્પણે કારોબારની નફાકારકતા
સાથે જોડાયેલી હોય છે .
ઉિર 2
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
મોગે જ રરરડમ્પર્પશન ઇન્ટશ્યોરન્ટસ (એમઆરઆઇ) ઘટતી મદ્દુ તના જીવન વીમા હેઠળ વગીકૃિ કરી
શકાય છે .
ઉિર 3
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
ુ ી કાયા કરવા માટે અસિમ હોય તેને લગતા નકુ સાનને કીમેન
ચાવીરૂર્પ વ્યસ્ક્ત લાંબા સમય સધ
વીમા હેઠળ આવરવામાં આવે છે .
ઉિર 4
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
જો ર્પોક્ષલસીધારક ર્પોક્ષલસી હેઠળ લાભ પ્રાપ્ત કરવા અને તેનો વહીવચ કરવા ર્વશેષ ટ્રસ્ટીની
ર્નમણ ૂક ન કરે તો ર્પોક્ષલસી હેઠળ વીમાની રકમ સરકારના સિાવાર ટ્રસ્ટીને ચ ૂકવવાર્પાત્ર બને છે .
ઉિર 5
સાચો ર્વકલ્ર્પ III છે .
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ુ ી ધારાની સેક્શન 6 હેઠળ ખરીર્દવામાં આવેલી મદ્દુ તી જીવન વીમા ર્પોક્ષલસી કોટા ની
એમડબ્લ્યર્પ
જપ્તી અને ક્રેરડટસાની ર્પહોંચ બહાર હોય છે .
ઉિર 6
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
ર્પાકતી મદ્દુ તના ક્લેઇમ્પસના ચેક ટ્રસ્ટીઓને ચ ૂકવવામાં આવે છે .
ઉિર 7
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
મ ૃત્યુના ક્લેઇમ્પસની ર્પતાવટ ટ્રસ્ટીઓના ર્પિમાં થાય છે .
ઉિર 8
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
અજયને ચ ૂકવવાર્પાત્ર લાભ સાથે કીમેન જીવન વીમાને કમાચારીને ચ ૂકવવામાં આવતા વળતર
તરીકે કર્પાત ગણવામાં આવશે નહીં.
ઉિર 9
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
જામીનગીરી તરીકે ક્ષગરો મ ૂકેલી, ર્પરં ત ુ માક્ષલકીમાં રાખેલી ર્પોતાની સંર્પર્િને ક્ષગરો મ ૂકનારા
ઋણધારકો ર્પાસેથી વ્યાજ વસ ૂલવાની ર્પદ્ર્િને મોગે જ કહેવાય છે .
ઉિર 10
સાચો ર્વકલ્ર્પ III છે .
મોગે જ રરરડમ્પર્પશન ઇન્ટશ્યોરન્ટસ હોમ લોનના ઋણધારકોને સરુ િા પ ૂરી ર્પાડી શકે છે .
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પ્રકરણ 11
જીવન વીમામાં રકિંમત નક્કી કરવી અને મ ૂલ્યાંકન
પ્રકરણની પ્રસ્તાવના
આ પ્રકરણનો ઉદ્દે શ શીખનારને જીવન વીમા કરારોમાં રકિંમત અને લાભમાં સામેલ ર્પાયારૂર્પ
ઘટકોનો ર્પરરચય આર્પવાનો છે . આર્પણે સૌ પ્રથમ ર્પ્રર્મયમને ઘડતા ઘટકો અંગે ચચાા કરીશ ંુ અને
ત્યાર ર્પછી સરપ્લસ તથા બોનસના ર્વચાર અંગે ચચાા કરીશ.ંુ

અભ્યાસનાં ર્પરરણામો
A. વીમાની રકિંમત નક્કી કરવી – ર્પાયારૂર્પ ઘટકો
B. સરપ્લસ અને બોનસ
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A. વીમાની રકિંમત નક્કી કરવી – ર્પાયારૂર્પ ઘટકો
1. ર્પ્રર્મયમ
સામાન્ટય ભાષામાં ર્પ્રર્મયમ શબ્ર્દનો અથા વીમા ધારક દ્વારા વીમા ર્પોક્ષલસી ખરીર્દવા માટે ચ ૂકવવામાં
આવતી રકિંમત છે . તેને વીમાની રકમના હજાર રૂર્ર્પયાર્દીઠ ર્પ્રર્મયમના ર્દર તરીકે વ્યક્ત કરવામાં
આવે છે . ર્પ્રર્મયમના આ ર્દર વીમા કં ર્પનીઓ ર્પાસે ઉર્પલબ્ધ ર્દરોનાં કોષ્ટકમાં રજૂ કરવામાં આવેલી
હોય છે .
આકૃર્િ1:ર્પ્રર્મયમ

આ કોષ્ટકમાં આર્પવામાં આવેલા ર્દર “સિાવાર ર્પ્રર્મયમ્પસ” તરીકે ઓળખવામાં આવે છે . તેઓ
મોટા ભાગના રકસ્સામાં સમગ્ર મદ્દુ ત ર્દરર્મયાન સમાન હોય છે અને તેમને વાર્ષિક ર્દર તરીકે વ્યક્ત
કરવામાં આવે છે .

ઉર્દાહરણ
20 વષાની એન્ટડોવમેન્ટટ ર્પોક્ષલસી માટે જો ર્પ્રર્મયમ આર્પેલી ઉંમર માટે રૂ. 4800 હોય તો તેનો એવો
ુ ી ર્દર વષે રૂ. 4800 ચ ૂકવવાના રહેશે.
અથા થાય છે કે 20 વષા સધ
જોકે

ુ પ્રારં ક્ષભક વષો સધ
ુ ી ચ ૂકવવાનું
એવી ર્પણ કેટલીક ર્પોક્ષલસીઓ હોય છે જેમાં ર્પ્રર્મયમ અમક

રહે છે . કં ર્પનીઓ ર્સિંગલ ર્પ્રર્મયમ કરારો ર્પણ ધરાવે છે , જેમાં કરારના આરં ભમાં માત્ર એક
ર્પ્રર્મયમ જ ચ ૂકવવાનું હોય છે . આ ર્પોક્ષલસીઓ સામાન્ટયર્પણે રોકાણલિી હોય છે .
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2. રરબે્સ (છૂટ)
જીવન વીમા કં ર્પનીઓ ચ ૂકવવાર્પાત્ર ર્પ્રર્મયમ ર્પર ચોક્કસ પ્રકારના રરબે્સ ર્પણ ઓફર કરી શકે
છે . આવા બે પ્રકારના રરબે્સ નીચે આર્પવામાં આવ્યા છે ેઃ
 વીમાની રકમ માટે
 ર્પ્રર્મયમના પ્રકાર માટે
a) વીમાની રકમ માટેના રરબેટ
વીમાની રકમ માટેના રરબેટ એવા લોકોને આર્પવામાં આવે છે જેઓ ઊંચી રકમના વીમા
ધરાવતા ર્પ્રર્મયમ ખરીર્દે . આ રરબેટ જયારે વીમા કં ર્પનીઓ ઊંચી મ ૂલ્યની ર્પોક્ષલસીઓની સેવા
આર્પે ત્યારે તેને પ્રાપ્ત થતો લાભ ગ્રાહકને પ ૂરો ર્પાડીને આર્પવામાં આવે છે . આ ર્પાછળન ંુ કારણ
સીધ ુ છે . વીમા કં ર્પની રૂ. 50,000 માટે ર્પોક્ષલસીની સેવા આર્પે કે રૂ. 5,00,000 માટે આર્પે, બંને
માટે થતા જરૂરી પ્રયાસનો ખચા અને ત્યાર ર્પછી આ ર્પોક્ષલસીઓની પ્રરક્રયા માટેનો ખચા સમાન
જ રહે છે . ર્પરં ત ુ વીમાની ઊંચી રકમની ર્પોક્ષલસીઓ વધ ુ ર્પ્રર્મયમ ઉર્પાજર્જત કરે છે અને તેથી
વધ ુ નફો પ્રાપ્ત થાય છે .
b) ર્પ્રર્મયમના પ્રકાર માટે રરબેટ
આ જ રીતે ર્પ્રર્મયમના પ્રકાર માટે ર્પણ રરબેટ ઓફર કરવામાં આવે છે . જીવન વીમા કં ર્પનીઓ
વાર્ષિક, અધાવાર્ષિક, ર્ત્રમાર્સક અથવા માર્સક ધોરણે ર્પ્રર્મયમની ચ ૂકવણીને મંજૂરી આર્પી શકે
છે . ચ ૂકવણીનો પ્રકાર જેટલો વધારે એમ સેવાનો ખચા એટલો વધ ુ હોય છે . વાર્ષિક અને
અધાવાર્ષિક પ્રકારોમાં વષામાં માત્ર એક વખત વસ ૂલાત અને રહસાબ સામેલ હોય છે , જયારે
ર્ત્રમાર્સક અને માર્સક પ્રકારોમાં પ્રરક્રયા વારં વાર થાય છે . તેથી અધાવાર્ષિક અથવા વાર્ષિક
ુ નામાં વહીવટી ખચામાં બચત કરી શકે છે . આ
ર્પ્રર્મયમ ર્ત્રમાર્સક કે માર્સક પ્રકારની તલ
ઉર્પરાંત વાર્ષિક પ્રકારમાં વીમા કં ર્પની આ રકમને સમગ્ર વષા ર્દરર્મયાન ઉર્પયોગમાં લઈ શકે
છે અને તેના ર્પર વ્યાજ કમાવી શકે છે . તેથી વીમા કં ર્પનીઓ આના ર્પર રરબેટ માન્ટય રાખીને
વાર્ષિક અને અધાવાર્ષિક પ્રકારે ચ ૂકવણીને પ્રોત્સારહત કરે છે . તેઓ માર્સક ચ ૂકવણીના પ્રકાર
માટે સામેલ વધારાના વહીવટી ખચાને આવરવા થોડો વધારાનો ચાર્જ ર્પણ વસ ૂલી શકે છે .
3. વધારાના ચાજર્જસ
કોષ્ટકમાં આર્પવામાં આવેલ ંુ ર્પ્રર્મયમ વધારાનાં જોખમ ઊભ ંુ કરતા કોઇ નોંધર્પાત્ર ર્પરરબળોને
આર્ધન ન હોય એવા વીમો ધરાવતા વ્યસ્ક્તઓનાં જૂથ માટે વસ ૂલવામાં આવે છે . આ પ્રકારનાં
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વ્યસ્ક્તગત જીવનને પ્રમાણભ ૂત જીવન (સ્ટાન્ટડડા લાઇવ)તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને
વસ ૂલવામાં આવતા ચાર્જ સાધારણ ચાર્જ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે .
વીમાનો પ્રસ્તાવ કરતી વ્યસ્ક્ત જો તેઓ તેમના જીવન માટે જોખમકારક હોય એવી હૃર્દયની
ક્ષબમારી કે ડાયાક્ષબરટસ જેવી ચોક્કસ આરોગ્યની સમસ્યાનો સામનો કરતી હોય તો અન્ટય પ્રમાણભ ૂત
ુ નામાં આ પ્રકારનાં જીવનને ઉતરતી કિાન ંુ માનવામાં આવે છે અને આવા રકસ્સામાં
જીવનની તલ
વીમા કં ર્પની તેમની ર્પાસેથી હેલ્થ એકસ્ટ્રાનાં રૂર્પે વધારાનો ર્પ્રર્મયમ લાર્દવાનો ર્નણાય લઈ શકે છે .
આવી જ રીતે ઓક્યુર્પેશનલ એકસ્ટ્રા સકા સ જેવા જોખમી વ્યવસાયોમાં સામેલ હોય એવી વ્યસ્ક્તઓ
ર્પર ર્પણ લાર્દી શકાય છે . આ એકસ્ટ્રાને લીધે ર્પ્રર્મયમ કોષ્ટકમાં આર્પેલા ર્પ્રર્મયમ કરતા વધી શકે
છે .
ફરી એક વખત વીમા કં ર્પની આ ર્પોક્ષલસી હેઠળ ચોક્કસ વધારાના લાભ પ ૂરા ર્પાડી શકે છે , જે
વધારાનાં ર્પ્રર્મયમની ચ ૂકવણી ર્પર ઉર્પલબ્ધ હોય છે .

ઉર્દાહરણ
જીવન વીમા કં ર્પની અકસ્માતના બમણા લાભ અથવા ડીએબી ઓફર કરી શકે છે (જેમાં મ ૃત્યુ
અકસ્માતને લીધે થાય તો ક્લેઇમ તરીકે વીમાની બમણી રકમ ચ ૂકવવામાં આવે છે ). આના માટે
તેઓ વીમાની રકમના ર્દર હજાર રૂર્ર્પયાર્દીઠ એક રૂર્ર્પયાનો વધારાનો ચાર્જ વસ ૂલી શકે છે .
આ જ પ્રમાણે ર્પમાનન્ટટ રડસેક્ષબક્ષલરટ બેર્નરફટ (ર્પીડીબી) તરીકે ઓળખાતો લાભ વીમાની રકમના
હજાર રૂર્ર્પયાર્દીઠ વધારાનો ચાર્જ ચ ૂકવીને ઉર્પલબ્ધ કરી શકાય છે .
4. ર્પ્રર્મયમ નક્કી કરવ ંુ
ચાલો આર્પણે તર્પાસીએ કે જીવન વીમા કં ર્પનીઓ ર્પ્રર્મયમનાં કોષ્ટકમાં રજૂ કરવામાં આવેલા ર્દરો
ુ ી દ્વારા કરવામાં આવે છે . મદ્દુ તી વીમો, હોલ લાઇફ અને
ર્પર કેવી રીતે ર્પહોંચે છે . આ કાયા એક્ચ્યર
એન્ટડોવમેન્ટટ જેવી ર્પરં ર્પરાગત વીમા ર્પોક્ષલસીઓના રકસ્સામાં ર્પ્રર્મયમ નક્કી કરવાની પ્રરક્રયામાં
નીચેના ઘટકોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે ેઃ
 મરણાર્ધનતા
 વ્યાજ
 સંચાલનનો ખચા
 અનામતો


બોનસ લોરડિંગ
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આકૃર્િ 2: ર્પ્રર્મયમના ઘટકો

પ્રથમ બે ઘટકો ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમને સામેલ કરે છે , જયારે અન્ટય બે ઘટકો એકં ર્દર અથવા ઓરફસ
ર્પ્રર્મયમને ઉર્પાજર્જત કરવા માટે ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમમાં લોડ કરવામાં આવે છે .
a) મરણાર્ધનતા અને વ્યાજ
મરણાર્ધનતા ર્પ્રર્મયમ્પસમાં પ્રથમ ઘટક છે . તેને “મરણાર્ધનતા કોષ્ટક”નો ઉર્પયોગ કરીને નક્કી
કરવામાં આવે છે . આ આર્પણને જુર્દી જુર્દી વયે મરણાર્ધનતાના ર્દરનો ઘટક આર્પે છે .

ઉર્દાહરણ
જો મરણાર્ધનતાનો ર્દર 35 વષા માટે 0.0035 હોય તો તે એવ ંુ સ ૂચવે છે કે 35 વષાની વયના જે
લોકો હયાત છે તેવા પ્રત્યેક 1000 લોકોમાંથી 3.5 (1000માંથી 35) લોકો 35થી 36 વચ્ચેની વયે
મ ૃત્યુ ર્પામશે.
આ કોષ્ટકનો ઉર્પયોગ જુર્દી જુર્દી વય માટે મરણાર્ધનતાના ખચાની ગણતરી કરવા માટે
કરવામાં આવે છે . ઉર્દાહરણ તરીકે 35 વષાની વય માટે 0.0035નો ર્દર 0.0035ના વીમા ખચા x
1000 (વીમાની રકમ) = રૂ. 3.50 પ્રર્ત હજાર રૂર્ર્પયાની વીમાની રકમનો ખચા સ ૂચવે છે .
ઉર્પરનો ખચા “જોખમ ર્પ્રર્મયમ” તરીકે ર્પણ ઓળખાય છે . વધ ુ ઉંમર માટે જોખમ ર્પ્રર્મયમ
ઊંચ ંુ હશે.
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જુર્દી જુર્દી વયે વ્યસ્ક્તગત જોખમ ર્પ્રર્મયમનો સરવાળો કરીને આર્પણે સમગ્ર સમયગાળા
અથવા મદ્દુ ત માટે - ધારો કે 35થી 55 માટે અર્પેક્ષિત ક્લેઇમ્પસનો ખચા મેળવી શકીએ છીએ. આ
ક્લેઇમ્પસનો કુ લ ખચા આર્પણને ર્પોક્ષલસી હેઠળ ભર્વષ્યની જવાબર્દારીઓ આર્પે છે , અન્ટય શબ્ર્દોમાં
કહીએ તો તે આર્પણને જણાવે છે કે ભર્વષ્યમાં સંભર્વતર્પણે ઊભા થનારા ક્લેઇમ્પસની ચ ૂકવણી
કરવા માટે આર્પણને કેટલા નાણાંની જરૂર રહેશે.
“ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમ” ર્પર ર્પહોંચવા માટેન ંુ પ્રથમ ર્પગલ ંુ ભર્વષ્યના ક્લેઇમ્પસના ખચાનાં પ્રવતામાન
મ ૂલ્યનો અંર્દાજ કાઢવો છે . પ્રવતામાન મ ૂલ્યનો અંર્દાજ કાઢવા માટેન ંુ કારણ એ છે કે આર્પણે
ભર્વષ્યમાં ઊભા થનારા સંભર્વત ક્લેઇમ્પસને ર્પહોંચી વળવા માટે આજે આર્પણને કેટલા નાણાંની
જરૂર છે તે શોધવી છે . પ્રવતામાન મ ૂલ્યનો અંર્દાજ કાઢવાની આ પ્રરક્રયા આર્પણી સમિ
ર્પ્રર્મયમ નક્કી કરવા માટેનો આગામી ઘટક “વ્યાજ” રજૂ કરે છે .
વ્યાજ રડસ્કાઉન્ટટ ર્દર છે , જેને આર્પણે ભર્વષ્યમાં ચ ૂકવવામાં આવનારા ક્લેઇમ્પસનાં પ્રવતામાન
મ ૂલ્ય ર્પર ર્પહોંચવા માટે ધારીએ છીએ.

ઉર્દાહરણ
જો આર્પણને ર્પાંચ વષા બાર્દ વીમાના ખચાને પ ૂરા કરવા માટે હજારર્દીઠ રૂ. 5ની જરૂર હોય અને
જો આર્પણે વ્યાજર્દર 6 % ધારીએ તો ર્પાંચ વષા બાર્દ રૂ. 5ન ંુ ચ ૂકવવાર્પાત્ર પ્રવતામાન મ ૂલ્ય 5 x
1 (1.06)5 = 3.74 થશે.
જો 6 %નાં સ્થાને આર્પણે 10%ની ધારણા કરી હોય તો પ્રવતામાન મ ૂલ્ય માત્ર 3.10 થાત. અન્ટય
શબ્ર્દોમાં કહીએ તો ધારે લો વ્યાજનો ર્દર જેટલો ઊંચો એમ પ્રવતામાન મ ૂલ્ય એટલ ંુ નીચ.ંુ
ુ ય બે ર્નષ્કષા ર્પર આવી શકીએ
મરણાર્ધનતા અને વ્યાજના આર્પણા અભ્યાસમાંથી આર્પણે મખ્
છીએ
 મરણાર્ધનતા કોષ્ટકમાં મરણાર્ધનતાનો ર્દર જેટલો ઊંચો એમ ર્પ્રર્મયમ્પસ ઊંચા હશે
 ધારે લા વ્યાજર્દર જેમ ઊંચા તેમ ર્પ્રર્મયમ નીચ ંુ હોય છે
એક્યુરરઝ સાવધ અને થોડા ઋઢીચસ્ુ ત હોવાન ંુ વલણ ધરાવે છે અને તેઓ ર્પરં ર્પરાગત રીતે
ુ વ કરતા ઊંચા હોય છે . તેઓ તેમના
મરધાક્ષણનતાના ર્દર ધારે છે જે અર્પેક્ષિત વાસ્તર્વક અનભ
રોકાણમાંથી થનારી અર્પેક્ષિત આવક કરતા નીચા વ્યાજર્દર ર્પણ ધારે છે .
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ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમ
ભર્વષ્યના તમામ ક્લેઇમ્પસની જવાબર્દારીન ંુ રડસ્કાઉન્ટટેડ (વટાવગત) પ્રવતામાન મ ૂલ્ય “ચોખ્ખા
ર્સિંગલ ર્પ્રર્મયમ” આર્પે છે . ચોખ્ખા ર્સિંગલ ર્પ્રર્મયમમાંથી આર્પણે “ચોખ્ખા સમાન વાર્ષિક
ર્પ્રર્મયમ” મેળવી શકીએ છીએ. આ ચોખ્ખા ર્સિંગલ ર્પ્રર્મયમને ર્પ્રર્મયમની ચ ૂકવણીની મદ્દુ ત
ર્દરર્મયાન ચ ૂકવવાના હોવાથી સમાન કરવામાં આવ્યા હોય છે .
એકં ર્દર ર્પ્રર્મયમ
આકૃર્િ 3 : લોરડિંગની રકમ નક્કી કરવા માટે માગા ર્દશાક ર્સદ્ાંિો

એકં ર્દર ર્પ્રર્મયમ ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમ ઉર્પરાંત લોરડિંગ તરીકે ઓળખાતી રકમ છે . લોરડિંગની રકમ
નક્કી કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની રહેતી ત્રણ ર્વચારણા અથવા માગા ર્દશાક ર્સદ્ાંિો છે ેઃ
i.

ર્પયાા પ્તતા

તમામ ર્પોક્ષલસીઓમાંથી કુ લ લોરડિંગ કં ર્પનીના કુ લ સંચાલનના ખચાને આવરવા માટે પ ૂરતા
હોવા જ જોઇએ. તે સરુ િાનાં માજર્જન ર્પણ પ ૂરા ર્પાડતા હોવા જોઇએ અને આખરે તે કં ર્પનીના
નફા અથવા સરપ્લસમાં યોગર્દાન ર્પણ આર્પતા હોવા જોઇએ.
ii. ઇસ્ક્વટી
ખચા અને સરુ િા માજર્જન વગે રે યોજનાના પ્રકાર, ઉંમર અને મદ્દુ ત વગે રેને આધારે જુર્દા જુર્દા
પ્રકારની ર્પોક્ષલસીઓમાં સમાનર્પણે વહેંચેલા હોવા જોઇએ. આનો ર્વચાર એ છે કે ર્પોક્ષલસીનો
ુ ી
પ્રત્યેક વગા તેના ર્પોતાના ખચા માટે ચ ૂકવણી કરતો હોવો જોઇએ, જેથી શક્ય સ્તર સધ
ર્પોક્ષલસીનો એક વગા અન્ટયને આર્થિક સહાય ન કરે .
iii. સ્ર્પધાા ત્મકતા
ુ ારો કરવા માટે સિમ
ર્પરરણમતા એકં ર્દર ર્પ્રર્મયમ કં ર્પનીને તેની સ્ર્પધાાત્મક સ્સ્થર્તમાં સધ
બનાવતા હોવા જોઇએ. જો લોરડિંગ ઘણ ંુ ઊંચ ંુ હોય તો તે ર્પોક્ષલસીને ઘણી ખચાા ળ બનાવશે અને
લોકો તેને ખરીર્દશે નહીં.
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b) ખચા અને અનામતો
જીવન વીમા કં ર્પનીઓએ જુર્દા જુર્દા પ્રકારના સંચાલન ખચા વેઠવા ર્પડે છે , જેમાં સામેલ છે ેઃ
 એજન્ટટોની તાક્ષલમ અને ર્નમણ ૂક,
 એજન્ટટોના કર્મશનો,
 સ્ટાફના વેતન,
 ઓરફસન ંુ મકાન,
 ઓરફસની સ્ટેશનરી,
 ઇલેક્ક્ટ્રર્સરટ ચાજર્જસ,
 અન્ટય ર્પરચ ૂરણ ખચા વગે રે.
આ તમામ વીમા કં ર્પનીઓ દ્વારા વસ ૂલવામાં આવેલા ર્પ્રર્મયમ્પસમાંથી ચ ૂકવવાના હોય છે .
આ ખચા ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમમાં ઉમેરવામાં આવ્યા હોય છે .
જીવન વીમા કં ર્પની બે પ્રકારના ખચા વેઠે છે ેઃ
i.

પ્રથમ ખચા “ન્ટય ુ ક્ષબઝનેસ એક્સર્પેન્ટસ” (નવા કારોબારના ખચા) કરારની શરૂઆતના
તબક્કામાં થાય છે .

ુ લ એક્સર્પેન્ટસ” (રરન્ટય ુ કરવાનો ખચા) ર્પછીના વષો ર્દરર્મયાન
ii. બીજા પ્રકારના ખચા “રરન્ટયઅ
થાય છે .
પ્રારં ક્ષભક અથવા નવા કારોબારના ખચા નોંધર્પાત્ર હોઇ શકે છે . જીવન વીમા કં ર્પનીઓએ
ુ વ ધારણા કરતા ખરાબ રહે તેમ છતાં ર્પણ ર્પોતાની જવાબર્દારી પ ૂણા
ર્પોતાનો વાસ્તર્વક અનભ
ુ ાર ચોક્કસ માજર્જનને અનામત તરીકે જાળવી
કરી શકે તે સર્ુ નર્િત કરવા માટે કાયર્દા અનસ
રાખવાની રહે છે . અનામત તરીકે જાળવી રાખવાના રહેતા માજર્જન્ટસની સાથેનો પ્રારં ક્ષભક ખચા
પ્રાપ્ત કરે લા પ્રારં ક્ષભક ર્પ્રર્મયમ્પસ કરતા ઊંચો હોય છે .
તેથી કં ર્પની તણાવનો સામનો કરે છે , જેને નવા કારોબારનો તણાવ કહેવામાં આવે છે . પ્રારં ક્ષભક
બહાર જતો પ્રવાહ ત્યાર ર્પછી થતા વાર્ષિક ર્પ્રર્મયમ્પસમાંથી જ ર્પાછો મેળવવામાં આવે છે . એક
અથા એવો થાય છે કે જીવન વીમા કં ર્પનીઓ થયેલો ખચા ર્પાછો મેળવે તે ર્પહેલા પ્રારં ક્ષભક
વષોમાં રર્દ થઈ ગયેલી અથવા ચ ૂકી ગયેલી (લેપ્સ) મોટા પ્રમાણમાં ર્પોક્ષલસીઓને ર્પરવડી શકે
નહીં. નવા કારોબારના તણાવનો અન્ટય સ ૂક્ષચતાથા એ છે કે જીવન વીમા કં ર્પનીઓને તેઓ નફો
મેળવી શકે તેના કેટલાક વષો અગાઉ જેસ્ટેશન (ર્વકાસનો તબક્કો) સમયગાળાની જરૂર રહે છે .
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ખચાના જુર્દા જુર્દા પ્રકારને આધારે ખચાને જુર્દા જુર્દા પ્રકારે ર્પણ નક્કી કરવામાં આવે છે .
i.

ઉર્દાહરણ તરીકે એજન્ટસી મેનેજસા / ડેવલર્પમેન્ટટ અર્ધકારીઓ માટે કર્મશનો અને પ્રોત્સાહનો
ર્પરં ર્પરાગત રીતે કમાવેલા ર્પ્રર્મયમની ટકાવારી તરીકે નક્કી કરવામાં આવે છે .

ii. જયારે બીજી બાજુએ મેરડકલ તર્પાસની ફી અને ર્પોક્ષલસી સ્ટેમ્પપ્સ જેવા ખચા ર્પોક્ષલસીની
વીમાની રકમ અથવા મ ૂળ મ ૂલ્ય ર્પર આધાર રાખે છે અને તેને વીમાની રકમનાં
ુ ધ
અનસ
ં ાનમાં ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે .
iii. ખચાનો ત્રીજો પ્રકાર ર્પગાર અને ભાડા જેવા વ્યવસ્થા ખચા છે , જે સામાન્ટયર્પણે પ્રવ ૃર્િઓના
પ્રમાણ સાથે બર્દલાય છે અને ર્પરરણામે ર્પોક્ષલસીઓની સંખ્યા ર્પર આધાર રાખે છે .
ર્પોક્ષલસીઓની સંખ્યાની દૃક્ષ્ટએ કારોબારન ંુ પ્રમાણ જેમ મોટું તેમ વ્યવસ્થા ખચા ઊંચા હોય
છે .
ઉર્પર જણાવેલા વગીકરણને આધારે ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમમાં લોરડિંગ ત્રણ ભાગ ધરાવે છે
i.

ર્પ્રર્મયમ્પસની ટકાવારી

ii. પ્રત્યેક 1000 વીમાની રકમ માટે અચળ મ ૂલ્ય (અથવા મ ૂળ રકમ), જે ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમમાં
ઉમેરવામાં આવે છે
iii. ર્પોક્ષલસીર્દીઠ અચળ રકમ
ચ ૂક અને અર્નર્િતતાઓ
ખચા માટેના ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમ અને લોરડિંગ એવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવ્યા હોય છે કે તે
ર્પોક્ષલસીની મદ્દુ ત ર્દરર્મયાન થનારા વીમા કં ર્પનીઓને અર્પેક્ષિત લાભ અને ખચાની અંર્દાજજત
ુ વ
રકિંમતને આવરે . વીમા કં ર્પની સામે સતત એવ ંુ ર્પણ જોખમ રહેલ ંુ હોય છે કે વાસ્તર્વક અનભ
કરાર તૈયાર કરતી વખતે ધારે લી ધારણાઓથી અલગ હોઇ શકે છે .
જોખમનો એક સ્ત્રોત ચ ૂક અને ર્વિોઅલ (ર્પોક્ષલસી ર્પાછી ખેંચવી) ર્પણ છે . ચ ૂકનો અથા એવો ર્પણ
થાય છે કે ર્પોક્ષલસી ધારક ર્પ્રર્મયમ્પસની ચ ૂકવણી કરવાન ંુ બંધ કરી ર્દે . ર્વિોઅલના (ર્પાછી
ખેંચવના) રકસ્સામાં ર્પોક્ષલસીધારક ર્પોક્ષલસી ર્પાછી સોંર્પે છે અને ર્પોક્ષલસીનાં મેળવેલા રોકડ
મ ૂલ્યમાંથી રકમ પ્રાપ્ત કરે છે .
ચ ૂક ગંભીર સમસ્યાઓનો સામનો કરી શકે છે કારણ કે તે મોટે ભાગે પ્રથમ ત્રણ વષામાં થાય છે
અને આવી સૌથી વધ ુ ઘટના કરારના પ્રથમ વષામાં જ બને છે . જીવન વીમા કં ર્પનીઓ
ર્પરરણામ સ્વરૂર્પે થતા ક્ષલકેજજસની અર્પેિા રાખીને લોરડિંગ સામેલ કરે છે .
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જીવન વીમા કં ર્પનીઓએ એવી સંભાર્વત ઘટનાઓ માટે ર્પણ તૈયાર રહેવ ંુ ર્પડે છે કે તેમણે જે
ુ વ કરતા અલગ હોઇ શકે છે .
ધારણાઓ ર્પર ર્પ્રર્મયમ નક્કી કયાા છે વાસ્તર્વક અનભ
i.

સૌ પ્રથમ ધારણાઓ અયોગ્ય ર્પણ હોઇ શકે છે . ઉર્દાહરણ તરીકે જીવન વીમા કં ર્પનીઓ
મરણાર્ધનતા કોષ્ટકનો ઉર્પયોગ કરી શકે છે , જે પ્રવતામાન મરણાર્ધનતાને પ્રર્તક્ષબિંક્ષબત ન
કરતા હોઇ શકે અથવા ફુગાવા માટે ર્પયાા પ્ત ઘટક ધરાવતા ન હોઇ શકે.

ii. બીજુ ં એ કે ધારણાઓને ખોટી ર્પાડી શકે એવી યાર્દન્સચ્છક અસ્સ્થરતાઓ હોય છે .
ઉર્પર આર્પવામાં આવેલા જોખમનો ઉકેલ લાવી શકે તે માટેના ત્રણ માગા છે .
i.

ઉર્દાહરણ તરીકે તેમને ગ્રાહક ર્પર ઢોળી શકાય છે . યક્ષુ લર્પ જેવી રોકાણલિી પ્રોડક્્સના
રકસ્સામાં નીચા વળતરન ંુ જોખમ ગ્રાહકે વેઠવાન ંુ રહે છે .

ii. બીજો

માગા

છે

ર્પોક્ષલસીને

રરઇશ્યોરર સાથે

રરઇન્ટશ્યોર કરાવવી. આવા રકસ્સામાં

મરણાર્ધનતાન ંુ જોખમ રરઇન્ટશ્યોરર દ્વારા ઉઠાવવામાં આવે છે .
iii. ત્રીજો અને સામાન્ટયર્પણે ઉર્પયોગમાં લેવામાં આવતો માગા લોરડિંગ માજર્જનને ર્પ્રર્મયમમાં
ુ વ વચ્ચેનાં ર્વચલનને શોષવામાં મર્દર્દ
સામેલ કરવ ંુ છે , જે અર્પેક્ષિત અને વાસ્તર્વક અનભ
કરી શકે છે .
c) ર્વથ પ્રોરફટ ર્પોક્ષલસીઓ અને બોનસ લોરડિંગ
ુ ી ક્ષબ્રયાન કોબી શ ંુ જણાવે છે
ર્વથ પ્રોરફટ ર્પોક્ષલસીઓ કેવી રીતે ઊભરી આવી એ અંગે એક્ચ્યર
એ આર્પણે સાંભળીએ.
ુ ય અર્નર્િતતા
“લગભગ બસો વષા અગાઉ જીવન વીમા ર્પોક્ષલસીઓના આરં ભ વખતે મખ્
મરણાર્ધનતાનો ર્દર હતી. સ્વીકારાવામાં આવેલો ઉકેલ વધ ુ ર્પડતા ર્પ્રર્મયમ વસ ૂલવાનો હતો.
સ્વાભાર્વક છે કે તેઓ એ જાણતા નહોતા કે તે ર્પહેલાથી જ વધ ુ ર્પડતા હતા તેથી તરલતાની
ુ વ મળયો ત્યારે ર્પ્રર્મયમ
ધારણા કરવામાં આવી હતી અને ત્યાર ર્પછી જયારે પ ૂરતો અનભ
કેટલા રાખવા જોઇતા હતા તેની આકારણી કરી હતી અને વધારાની રકમ અથવા તેનો રહસ્સો
બોનસના ઉમેરા મારફતે ર્પોક્ષલસીધારકોને ર્પરત કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટના આજે આર્પણે
જે ર્પરં ર્પરાગત ર્વથ પ્રોરફટ ર્પોક્ષલસી જારી કરીએ છીએ તેન ંુ ઉર્દગમક્ષબિંદુ હતી...”
નફામાં ભાગીર્દારીએ ર્પણ “બોનસ લોરડિંગ” તરીકે ઓળખાતા ઘટકને ર્પ્રમર્યમમાં ર્દાખલ કયો
હતો. આ ર્વચાર ર્પ્રર્મયમમાં નફામાં માજર્જનને પ ૂરા ર્પાડવાનો હતો, જેથી તે અણધારી
અર્નર્િતતાઓ સામે સરુ િા પ ૂરી ર્પાડી શકાય અને બોનસ તરીકે ર્વતરણ થયેલી સરપ્લસના
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ર્પોક્ષલસીના રહસ્સા માટે ર્પણ ચ ૂકવવામાં આવે. આ બોનસ લોરડિંગની મ ૂડી ર્પયાા પ્તતા અંગે
આત્મર્વશ્વાસ ધરાવે છે .
એકં ર્દરે આર્પણે જણાવી શકીએ કેેઃ
એકં ર્દર ર્પ્રર્મયમ = ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમ + ખચા માટેનાં લોરડિંગ + અર્નર્િતતા માટેનાં લોરડિંગ +
બોનસ લોરડિંગ
જો આર્પણે ધારીએ કે ઉર્પરના લોરડિંગ એક સાથે એકં ર્દર ર્પ્રર્મયમ (GP)ના કુ લ K ટકાનો બનેલો
છે તો આર્પણે ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમ (NP)ને ધ્યાનમાં રાખીને એકં ર્દર ર્પ્રર્મયમને નીચે પ્રમાણે શોધી
શકીએ છીએ.
GP = NP + K (GP)
ઉર્દાહરણ તરીકે એન્ટડોવમેન્ટટ ર્પોક્ષલસી માટે ચોખ્ખ ંુ ર્સિંગલ ર્પ્રર્મયમ રૂ. 380 છે અને લોરડિંગ
ર્પરરબળ K 50% છે તો એકં ર્દર ર્પ્રર્મયમ રૂ. 760 હશે.

તમારી કસોટી કરો 1
ર્પોક્ષલસીની ચ ૂકનો અથા શ ંુ થાય છે ?
I. ર્પોક્ષલસી ધારક ર્પોક્ષલસી માટે ર્પ્રર્મયમની ચ ૂકવણી પ ૂણા કરે છે
II. ર્પોક્ષલસી ધારક ર્પોક્ષલસી માટે ર્પ્રર્મયમને બંધ કરે છે
ુ ી ર્પહોંચે છે
III. ર્પોક્ષલસી ર્પાકતી મદ્દુ ત સધ
IV. ર્પોક્ષલસી બજારમાંથી ર્પાછી ખેંચવામાં આવે છે

B. સરપ્લસ અને બોનસ
1. સરપ્લસ અને બોનસ નક્કી કરવા
પ્રત્યેક જીવન વીમા કં ર્પની તેની અસ્કયામતો અને જવાબર્દારીઓની સમયાંિરે મ ૂલ્યાંકન હાથ ધરે
છે . આ પ્રકારનાં મ ૂલ્યાંકનના બે ઉદ્દે શ છે ેઃ
i.

જીવન વીમા કં ર્પનીની આર્થિક સ્સ્થર્તની આકારણી કરવા માટે, અન્ટય શબ્ર્દોમાં તે તરલ છે
કે નાર્દાર છે તે નક્કી કરવા માટેનો

ii. ર્પોક્ષલસી ધારકો/રહસ્સેર્દારોમાં ર્વતરણ માટે ઉર્પલબ્ધ સરપ્લસ નક્કી કરવા માટેનો
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વ્યાખ્યા
સરપ્લસ જવાબર્દારીઓનાં મ ૂલ્ય ઉર્પરની અસ્કયામતોન ંુ વધારાન ંુ મ ૂલ્ય છે . જો તે નકારાત્મક હોય
તો તે તણાવ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે .
ચાલો આર્પણે જોઇએ કે જીવન વીમામાં સરપ્લસનો ર્વચાર કં ર્પનીના નફાથી કેવી રીતે અલગ હોય
છે .
કં ર્પનીઓ સામાન્ટયર્પણે નફાના બે ર્વચાર ધરાવે છે . રહસાબી અથામાં નફો આર્પેલા રહસાબી
સમયગાળા માટે થયેલા ખચાની સામે બહાર જતી વધારાની આવક તરીકે વ્યાખ્યાર્યત કરવામાં
આવે છે , તે નફા અને નકુ સાન ખાતાનો ભાગ રચે છે . નફો કં ર્પનીના ર્પાકા સરવૈયાનો ર્પણ ભાગ
રચે છે – તેને જવાબર્દારીઓની સામે વધારાની અસ્કયામતો તરીકે વ્યાખ્યાર્યત કરવામાં આવે છે .
ર્પાકુ સરવૈય ંુ ર્પીએન્ટડએલ ખાતામાં નફાને ર્પણ પ્રર્તક્ષબિંક્ષબત કરે છે . બંને ઉર્દાહરણોમાં નફાની ઓળખ
માટે કાયોિર અક્ષભગમ સ્વીકારવામાં આવે છે .

ઉર્દાહરણ
31 માચા, 2013ના રોજ XYZ કં ર્પનીના નફાને તે જ તારીખ ર્પર તેની આવક ઓછા ખચા અથવા
તેની અસ્કયામત ઓછી જવાબર્દારી તરીકે આર્પવામાં આવી છે .
બંને ઉર્દાહરણોમાં નફો સ્ર્પષ્ટર્પણે વ્યાખ્યાર્યત થાય છે અને જાણવામાં આવે છે .
શ ંુ આર્પણે જીવન વીમા મ ૂલ્યાંકનના રકસ્સામાં સમાન ર્દલીલ લાગ ૂ કરી શકીએ અને જવાબર્દારીઓ
તથા અસ્કયામતો સ્ર્પષ્ટ કરી શકીએ ?
આવા રકસ્સામાં સરપ્લસને આ રીતે વ્યાખ્યાર્યત કરવામાં આવે છે
સરપ્લસ = અસ્કયામતો- જવાબર્દારીઓ
જયાં એક ર્પોક્ષલસીના બ્લોક માટે ઉર્દભવતી જવાબર્દારીઓને ભર્વષ્યના ક્લેઇમ્પસ, ખચા અને અન્ટય
અર્પેક્ષિત ચ ૂકતે કરે લી રકમનાં પ્રવતામાન મ ૂલ્યને આ ર્પોક્ષલસીઓ ર્પર પ્રાપ્ત થનારા અર્પેક્ષિત
ર્પ્રર્મયમનાં પ્રવતામાન મ ૂલ્ય સાથે ઘટાડીને નક્કી કરવામાં આવે છે
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આકૃર્િ4: અસ્કયામતોનાં મ ૂલ્યાંકનના માગા

અસ્કયામતોન ંુ મ ૂલ્યાંકન ત્રણ માગા માંથી કોઇ એક રીતે કરવામાં આવે છે
i.

ુ વેલ્ય ુ ર્પર
બક

આ એવ ંુ મ ૂલ્ય છે જેના ર્પર જીવન વીમા કં ર્પનીએ તેની અસ્કયામતો ખરીર્દી હોય કે હસ્તગત
કરી હોય
ii. બજાર મ ૂલ્ય ર્પર
બજારમાં જીવન વીમા કં ર્પનીની અસ્કયામતન ંુ મ ૂલ્ય
iii. રડસ્કાઉન્ટટેડ પ્રવતામાન મ ૂલ્ય
જુર્દી જુર્દી અસ્કયામતોમાંથી ભર્વષ્યની આવકના પ્રવાહનો અંર્દાજ કાઢવો અને તેમને વતામાન
સાથે કર્પાત (રડસ્કાઉન્ટટ) કરવી
સમસ્યા એ છે કે વ્યસ્ક્ત જવાબર્દારીઓ ર્પર ચોક્કસ મ ૂલ્ય આંકી શકે નહીં, કારણ કે કોઇ ર્પણ વ્યસ્ક્ત
ભર્વષ્યમાં શ ંુ થશે એ અંગે ચોક્કસર્પણે આગાહી કરી શકે નહીં. જવાબર્દારીઓન ંુ મ ૂલ્ય
મરણાર્ધનતા, વ્યાજ, ખચા અને સાતત્ય જેવા ર્પરરબળો અંગે ની ધારણાઓ ર્પર આધાર રાખે છે , જેને
ભર્વષ્યની જવાબર્દારીઓનાં પ્રવતામાન મ ૂલ્યોન અંર્દાજ કાઢતી વખતે કરવામાં આવે છે . આ
કારણોસર જીવન વીમામાં આર્પણે નફાને સ્થાને સરપ્લસનો ઉર્પયોગ કરીએ છીએ.
તેથી સરપ્લસ અસ્કયામતો અને જવાબર્દારીઓન ંુ મ ૂલ્ય કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે તેનો
અવયવ છે .
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i.

જીવન વીમા કં ર્પની જયારે તેના મ ૂલ્યાંકનમાં ખ ૂબ ઋઢીગત હોય ત્યારે તેને લીધે
જવાબર્દારીઓન ંુ મ ૂલ્ય વાસ્તર્વક મ ૂલ્ય કરતા વધે છે અને અસ્કયામતોન ંુ મ ૂલ્ય નીચ ંુ જાય
છે . ર્પરરણામ સ્વરૂર્પે જાહેર કરવામાં આવનારી સરપ્લસ ઘટે છે . આનો અથા એવો થાય છે કે
ઓછા બોનસ પ્રવતામાન ર્પોક્ષલસી ધારકોમાં ર્વતરણ માટે ઉર્પલબ્ધ રહેશે. ર્પરં ત ુ તે
વીમાકં ર્પનીની આર્થિક મજબ ૂતાઇમાં ર્પણ યોગર્દાન આર્પશે. આન ંુ કારણ સરપ્લસની
વાસ્તર્વક રકમ જાહેર કરે લી સરપ્લસ કરતા ઊંચી છે અને તેથી ઊંચી જોગવાઇઓ ભર્વષ્ય
માટે જાળવી શકાય છે . આ ભર્વષ્યના ર્પોક્ષલસી ધારકોને લાભ કરશે.

ii. જયારે બીજી બાજુએ જો અસ્કયામતો અને જવાબર્દારીઓન ંુ ઉર્દારતાપ ૂવાક મ ૂલ્ય નક્કી
કરવામાં આવે તો ર્વર્પરરત ર્પરરણામ પ્રાપ્ત થાય છે . પ્રવતામાન ર્પોક્ષલસી ધારકોને
ભર્વષ્યના ધારકોનો ભોગે લાભ થશે.
ુ
જીવન વીમા કં ર્પનીએ પ્રવતામાન અને ભર્વષ્યના ર્પોક્ષલસી ધારકો વચ્ચે યોગ્ય સમતલન
જાળવવાન ંુ રહે છે .
2. સરપ્લસની ફાળવણી
ુ વ ધારણા કરતા વધ ુ સારો રહે તેના ર્પરરણામ
સરપ્લસ જીવન વીમા કં ર્પનીનો વાસ્તર્વક અનભ
સ્વરૂર્પે સજાાય છે . ર્વથ પ્રોરફટ કરાર હેઠળ, જીવન વીમા કં ર્પનીએ આ પ્રકારના અનકુ ળ
ૂ તફાવત
(વાસ્તર્વક અને અર્પેક્ષિત ર્પરરણામો વચ્ચે)ના લાભને એવા ર્પોક્ષલસી ધારકોને આર્પવા માટે
બંધાયેલી હોય છે જે નફામાં ભાગીર્દાર થવા સંમત થયા હોય અને ર્વથ પ્રોરફટ ર્પોક્ષલસીઓ ખરીર્દી
હોય.
આની સાથે સરપ્લસ ર્પણ એવો સ્ત્રોત છે જેનાથી કં ર્પનીની ર્પાયારૂર્પ મ ૂડી (તેની ઇસ્ક્વટી અથવા
નેટવથા) અંર્દરથી વધારી શકાય છે . આનો અથા એવો થાય છે કે જીવન વીમા કં ર્પનીની સરપ્લસ
સાધારણ કં ર્પનીના નફા જેવી હોય છે , જેન ંુ ર્વતરણ કરવામાં આવ્ય ંુ હોત ંુ નથી ર્પણ તેને
જાળવવામાં આવી હોય છે . આને ‘જાળવી રાખેલી આવક’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે . તે તેની
નાણાકીય મજબ ૂતાઇમાં યોગર્દાન આર્પે છે .
હવે આર્પણે નક્કી કરવામાં આવતી સરપ્લસની ફાળવણી કેવી રીતે થાય છે તે જોઇએ
a) તરલતાની જરૂરરયાત
સૌ પ્રથમ જવાબર્દારીઓ સામે વધારાની અસ્કયામતોનો એક રહસ્સો ભર્વષ્યમાં આવનારી
અણધારી ઘટનાઓમાં ર્પોક્ષલસી ધારકોને સરુ ક્ષિત રાખવા માટે જાળવી રાખવાની જરૂર હોય છે .
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ુ વ વચ્ચેનાં અણધાયાા તફાવતને ર્પહોંચી
તરલતા માજર્જનને અર્પેક્ષિત અને વાસ્તર્વક અનભ
વળવા માટે સરુ િા તરીકે એક બાજુ અનામત રાખવામાં આવેલી જવાબર્દારીઓ સામેની
સરપ્લસ અસ્કયામતોના એક રહસ્સા તરીકે વ્યાખ્યાર્યત કરી શકાય છે .
b) મક્ુ ત અસ્કયામતો
ફાળવેલી ન હોય (ર્વતરણ માટે) એવી સરપ્લસ જાળવવા માટેનો અન્ટય એક ઉદ્દે શ મક્ુ ત
અસ્કયામતોનાં સ્તરને વધારવાનો છે . મક્ુ ત અસ્કયામતો બોજાર્વરહન હોય છે . અન્ટય શબ્ર્દોમાં
જણાવીએ તો તેમની કોઇ જવાબર્દારીઓ પ ૂરી કરવા માટે જરૂર હોતી નથી. તેથી જીવન વીમા
કં ર્પનીઓ તેમનો ઉર્પયોગ કરવા માટે મક્ુ ત છે . જીવન વીમા કં ર્પનીઓએ બે કારણોસર આ
પ્રકારની મક્ુ ત અસ્કયામતોને જાળવવાની જરૂર રહે છે .
i.

પ્રથમ કારણ એ કે કં ર્પનીઓએ નવા કારોબારને ભંડોળ પ ૂરં ુ ર્પાડવા માટે મ ૂડીની જરૂર હોય
છે . આર્પણે અગાઉ જોય ંુ છે કે તેઓ નવા કારોબારનાં તણાવને ભંડોળ કેવી રીતે પ ૂરં ુ ર્પાડે
છે .

ુ રચનાઓની ર્પસંર્દગી કરવામાં
ii. મક્ુ ત અસ્કયામતો જીવન વીમા કં ર્પનીને તેમની રોકાણ વ્યહ
શ્રેષ્ઠ લાભ અને સ્વતંત્રતા ર્પણ ઓફર કરે છે . આ એવી કં ર્પનીઓ માટે મહત્ત્વની બને છે
જેને ઊંચા અને વધ ુ સ્ર્પધાા ત્મક વળતરન ંુ સર્જન કરવા તથા પ ૂરા ર્પાડવાની જરૂર હોય.
એક વખત ભાગી શકાય એવા સરપ્લસ જાહેર કરવામાં આવે ત્યાર ર્પછી આગામી મદ્દુ ો જીવન
વીમા કં ર્પનીના ર્પોક્ષલસી ધારકોમાં તેમના ર્વતરણને નક્કી કરે છે (રહસ્સેર્દારો હોય તો તેમની
વચ્ચેનાં ર્વતરણ માટેનો રહસ્સો છોડયા ર્પછી). ભારતમાં આ ઉદ્દે શ માટેની લોકર્પ્રય ર્પદ્ર્િ “બોનસ
કાયાપ્રણાલી” મારફતેની છે , જેમાં સરપ્લસ બોનસનાં સ્વરૂર્પે ર્વતરણ કરવામાં આવે છે . આ
ુ ાઇટેડ રકિંગડમ, ભારત અને અન્ટય ઘણા ર્દે શોમાં લોકર્પ્રય છે .
વ્યવસ્થા યન
3. બોનસ
બોનસ કરાર હેઠળ ચ ૂકવવાર્પાત્ર ર્પાયારૂર્પ લાભ ઉર્પરાંત ચ ૂકવવામાં આવે છે . ર્પરં ર્પરાગત રીતે તેને
વીમાની ર્પાયાન રકમ ઉર્પરાંત અથવા વષાર્દીઠ ર્પાયારૂર્પ ર્પેન્ટશન તરીકે જોવામાં આવી શકે છે .
ઉર્દાહરણ તરીકે વીમાની રકમના 1000ર્દીઠ રૂ. 60 (એસએના અથવા 60%) તરીકે વણાવવામાં આવે
છે .
બોનસન ંુ સૌથી સામાન્ટય સ્વરૂર્પ રરર્વઝાનરી (પ્રત્યાવતાક) બોનસ છે . કં ર્પની કરારની સમગ્ર અવધી
ર્દરર્મયાન પ્રત્યેક વષે આ પ્રકારના બોનસના ઉમેરાને જાહેર કરે એવી શક્યતા હોય છે . ક વખત
જાહેર કયાા બાર્દ તે જોડાઇ જાય છે અને તેને દૂ ર કરી શકાતા નથી. તેઓ કં ર્પનીની
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જવાબર્દારીઓનો એક ભાગ રચે છે . તેમને ‘રરવઝાનરી’ બોનસ કહેવામાં આવે છે , કારણ કે ર્પોક્ષલસી
ધારક જયારે તેમનો કરાર મ ૃત્યુ દ્વારા અથવા ર્પાકતી મદ્દુ તે ક્લેઇમ્પસ બને માત્ર ત્યારે જ આ બોનસ
મેળવે છે . આ પ્રકારના રકસ્સામાં ઘણી વખત એવ ંુ ફરજજયાત બનાવવામાં આવે છે કે કરાર લાયક
ુ ી સંચાક્ષલત થયેલો હોવો જોઇએ.
ઠરે તે માટે ચોક્કસ મદ્દુ ત (ધારો કે 5 વષા) સધ
રરવઝાનરી બોનસના પ્રકાર
આકૃર્િ 5: રરવઝાનરી બોનસના પ્રકાર

i.

ર્સમ્પર્પલ રરવઝાનરી બોનસ

આ બોનસને કરાર હેઠળ ર્પાયારૂર્પ રોકડ લાભની ટકાવારી તરીકે વણાવવામાં આવે છે . ઉર્દાહરણ
તરીકે ભારતમાં તેને વીમાની રકમના 1000 ર્દીઠ રકમ તરીકે જાહેર કરવામાં આવે છે .
ii. કમ્પર્પાઉન્ટડ બોનસ
અહીં કં ર્પની બોનસને ર્પાયારૂર્પ લાભની ટકાવારી અને અગાઉથી જોડાયેલા બોનસ તરીકે વણાવે
છે . તેથી આ બોનસ ર્પરન ંુ બોનસ હોય છે . તેને વણાવવા માટેની રીત જોડાયેલા બોનસ વિા
વીમાની ર્પાયારૂર્પ રકમના 8% ર્પર હોઇ શકે છે .
iii. ટર્મિનલ બોનસ
નામ સ ૂચવે છે એ પ્રમાણે આ બોનસ કરાર રર્દ થાય (મ ૃત્યુ દ્વારા અથવા ર્પાકતી મદ્દુ તે) માત્ર
ત્યારે જ કરાર સાથે જોડાય છે . આ બોનસ આગામી વષાના ક્લેઇમ્પસ માટે આગળના વષો
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(રરવઝાનરી બોનસના રકસ્સામાં) અંગે કોઇ વચનબદ્િા ર્વના જ જાહેર કરવામાં આવે છે . તેથી
2013 માટે જાહેર કરવામાં આવેલા ટર્મિનલ બોનસ માત્ર એવા ક્લેઇમ્પસને લાગ ૂ થશે જે 201314 ર્દરર્મયાન સજાાતા હોય અને તેના ર્પછીના વષો માટે નહીં.
આખરે ટર્મિનલ બોનસ કરારના સમયગાળા ર્પર આધાર રાખે છે અને તે સમયગાળો વધે છે
તેમ વધે છે . તેથી 25 વષા માટે સંચાક્ષલત હોય એવા કરાર માટે ટર્મિનલ બોનસ 15 વષા માટે
સંચાક્ષલત હોય તેના બોનસ કરતા ઊંચા હોય છે .
ુ ેમાં) શેર અને સંર્પર્િમાં વધેલા રોકાણનાં ર્પરરણામ સ્વરૂર્પે પ્રાપ્ત થયેલા
ટર્મિનલ બોનસ (યક
મોટા પ્રમાણના ર્પડતર લાભ સાથે કેવી રીતે વ્યવહાર કરવો એ સમસ્યાના ઉકેલ તરીકે ઊભરી
આવ્યો હતો. આને એક ઓફ ર્પેમેન્ટટ આર્પીને અને તેમને સમય સાથે જોડીને જીવન વીમા
કં ર્પનીઓએ આ બોનસને કેવી રીતે ટકાવી રાખવા એ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવ્યો હતો. તે ર્પોક્ષલસી
ધારકોમા ઇસ્ક્વટી પ્રાપ્ત કરવાનો એક માગા ર્પણ બન્ટયો હતો.
4. ફાળો આર્પવાની ર્પદ્ર્િ
ઉિર અમેરરકામાં સ્વીકારવામાં આવેલી સરપ્લસના ર્વતરણની અન્ટય એક ર્પદ્ર્િ “ફાળો
આર્પવાની” ર્પદ્ર્િ છે . આ ર્પદ્ર્િ હેઠળ રકમ સરપ્લસના ત્રણ સ્ત્રોતો – વધારાન ંુ વ્યાજ,
ુ ધ
મરણાર્ધનતાની બતચ અને ખચા તથા અન્ટય લોરડિંગ્સનાં અનસ
ં ામાં સજાાયેલી બચતને આર્પવામાં
આવે છે .
ુ ધ
તેથી આ સરપ્લસ મરણાર્ધનતા, વ્યાજ અને ખચાના અનસ
ં ાનમાં થવાની અર્પેિા અને તે વષામાં
વાસ્તર્વક થયેલી ઘટના વચ્ચેના તફાવત દ્વારા આર્પવામાં આવે છે
જાહેર થતા રડર્વડન્ટડ્સ નીચેના ચાર માગો ર્પૈકી એકમાં ઉર્પયોગમાં લેવામાં આવી શકે છે
i.

તેને રોકડમાં રડર્વડન્ટડ્સનાં સ્વરૂર્પે ચ ૂકવવામાં આવી શકે છે

ii. ભર્વષ્યનાં ર્પ્રર્મયમ્પસમાં ગોઠવણના સ્વરૂર્પે અને તેમાં ઘટાડો કરીને
iii. ત્રીજી ર્પદ્ર્િ ર્પોક્ષલસીમાં ક્ષબન-જપ્તીર્પાત્ર ચ ૂકવેલા ઉમેરાની ખરીર્દીને માન્ટય રાખવા માટેની
છે
iv. આખરે રડર્વડન્ટડ્સ ર્પોક્ષલસીની ક્રેરડટમાં વ્યાજ સાથે એકર્ત્રત કરવાની મંજૂરી આર્પી શકે છે .
તે ક્યાં તો ર્પોક્ષલસી ધારકના ર્વકલ્ર્પ ર્પર અથવા માત્ર કરારના અંતે જ ર્પાછા ખેંચી શકાય
છે
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5. યર્ુ નટ ક્ષલન્ટક્ડ ર્પોક્ષલસીઓ
ઉર્પર ચચાા કયાા પ્રમાણે ર્પરં ર્પરાગત “ર્વથ પ્રોરફટ” ર્પોક્ષલસીઓ તેઓ ચ ૂકવે છે તે બોનસ અને
જીવન વીમા કં ર્પનીઓના રોકાણ ર્દે ખાવ વચ્ચેન ંુ જોડાણ ધરાવે છે . જોકે જોડાણ પ્રત્યિ હોત ંુ નથી.
ર્પોક્ષલસી ધારકન ંુ બોનસ વીમા કં ર્પનીની અસ્કયામતો અને જવાબર્દારીઓના સમયાંિરે થતા
મ ૂલ્યાંકન ર્દરર્મયાન જાહેર કરવામાં આવેલી સરપ્લસ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે . ર્પરરણામ
સ્વરૂર્પે બોનસન ંુ બંધારણ વીમા કં ર્પનીની અન્ટડરલાઇંગ અસ્કયામતોનાં મ ૂલ્યને સીધ ંુ પ્રર્તક્ષબિંક્ષબત
કરત ંુ નથી.
ફરી એક વખત મ ૂલ્યાંકન હેઠળના બોનસ સામાન્ટયર્પણે વષામાં માત્ર એક જ વખત જાહેર કરવામાં
આવે છે . સ્વાભાર્વક રીતે તે અસ્કયામતોનાં મ ૂલ્યમાં થતી ર્દૈ ર્નક વધઘટને પ્રર્તક્ષબિંક્ષબત કરી શકતા
નથી. યર્ુ નટ ક્ષલન્ટક્ડ ર્પોક્ષલસીઓ ઉર્પર જણાવવામાં આવેલી કેટલીક મયાા ર્દાઓમાંથી બહાર નીકળવા
માટે ચોક્કસર્પણે તૈયાર કરવામાં આવી છે .
તે પ્રોડક્્સની યોજના તૈયાર કરવા માટે અલગ અક્ષભગમને સામેલ કરે છે અને જુર્દા જુર્દા ર્સદ્ાંતો
ુ રે છે .
અનસ
a) યર્ુ નટાઇક્ષઝગ
િં
આ ર્પોક્ષલસીઓની એક લાિક્ષણક ર્વશેષતા એ છે કે તેમના લાભ સમગ્ર અથવા આંર્શક રીતે
ર્પોક્ષલસી ધારકના ખાતામાં ક્લેઇમની બાકી રહેતી ચ ૂકવણી ચ ૂકતે કરવાની તારીખે જમા કરે લા
યર્ુ નટનાં મ ૂલ્ય દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે . યર્ુ નટ સમાન ભાગમાં રોકાણ ફં ડના ર્વભાજન
મારફતે સર્જવામાં આવે છે .
b) ર્પારર્દશાક બંધારણ
યર્ુ નટ ક્ષલન્ટક્ડ પ્રોડક્ટના વીમા સરુ િા અને ખચા ઘટક માટેના ચાર્જ સ્ર્પષ્ટર્પણે ઉલ્લેખવામાં આવે
છે . એક વખત આ ચાર્જ ર્પ્રર્મયમમાંથી કાર્પવામાં આવે ત્યાર ર્પછી ખાતાન ંુ બેલેન્ટસ અને
તેમાંથી થતી આવકન ંુ રોકાણ યર્ુ ન્સમાં કરવામાં આવે છે . ર્દે ખાવના અગાઉથી નક્કી કરે લા
ુ ધ
ઇન્ટડેક્સનાં અનસ
ં ાનમાં આ યર્ુ ન્સન ંુ મ ૂલ્ય સ્થાયી હોય છે .
ુ ા (સમીકરણ) દ્વારા મેળવવામાં આવે છે . બે સ્વતંત્ર
તેને અગાઉથી ઘડેલા ર્નયમો કે ફોમ્પયાલ
ુ ાને અનસ
ુ રીને લાભના સમાન અંર્દાજ ર્પર ર્પહોંચશે. અન્ટય શબ્ર્દોમાં કહીએ
વ્યસ્ક્તઓ આ ફોમ્પયાલ
તો ર્પોક્ષલસી ધારકના લાભ જીવન વીમા કં ર્પનીની ધારણા અને મનસ ૂફી ર્પર આધાર રાખતા
નથી.
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c) રકિંમત નક્કી કરવી
એન્ટડોવમેન્ટટ જેવી ર્પરં ર્પરાગત યોજનાઓમાં વીમા ધારક વીમાની રકમ ખરીર્દવા અંગે નો ર્નણાય
લે છે . આ વીમાની રકમ ગે રંટી ધરાવે છે અને ર્પ્રર્મયમ એવી રીતે નક્કી કરવામાં આવ્ય ંુ હોય
છે કે મરણાર્ધનતા, વ્યાજ અને ખચાની ધારણાઓ હેઠળ તે આ રકમ ચ ૂકવવા માટે ર્પયાા પ્ત
ુ વ ર્પ્રર્મયમ નક્કી કરતી વખતે કરવામાં આવેલી ધારણા કરતા
હોય છે . જો વાસ્તર્વક અનભ
વધ ુ સારો હોય તો લાભ બોનસનાં સ્વરૂર્પે ચ ૂકવવામાં આવે છે .
યર્ુ નટ ક્ષલન્ટક્ડ ર્પોક્ષલસીઓ હેઠળ વીમા ધારક ર્નયર્મત અંતરાયે તેઓ ર્પ્રર્મયમની કેટલી રકમન ંુ
ફાળો આર્પી શકે છે તે નક્કી કરી શકે છે . ર્પ્રર્મયમ અલગ અલગ હોઇ શકે છે , જે ચ ૂકવવાના
ુ મ સ્તરને આર્ધન હોય છે . વીમા કવર ચ ૂકવેલા ર્પ્રર્મયમનો અમક
ુ ગણ
ુ ો હોય છે –
રહેતા લઘિ
ઉર્દાહરણ તરીકે વાર્ષિક ર્પ્રર્મયમનો 10 ગણો.
ર્પ્રર્મયમને ત્રણ ભાગમાં ર્વભાજજત કરવામાં આવે છે
i.

સૌ પ્રથમ ર્પોક્ષલસી એલોકેશન ચાર્જ (ર્પીએસી) હોય છે ,

એજન્ટટોનાં કર્મશન, ર્પોક્ષલસી

સ્થાર્પવાના ખચા, વહીવટી ખચા અને આવશ્યક વેરાના બનેલા હોય છે .
ii. બીજો ઘટક મરણાર્ધનતા ચાર્જ છે , જે જોખમ કવર પ ૂરં ુ ર્પાડવાનો ખચા છે .
iii. ઉર્પરના બંને ચાર્જને ર્પહોંચી વળયા બાર્દ બાકીનાં ર્પ્રર્મયમ્પસ યર્ુ ન્સની ખરીર્દી માટે
ફાળવવામાં આવે છે .
ર્પરં ર્પરાગત અને યક્ષુ લર્પ યોજનાઓ બંને હેઠળ ર્પ્રર્મયમના ભાગ રૂર્પે ર્પીએસી પ્રારં ક્ષભક વષોમાં
ઊંચા હોય છે . ર્પરં ર્પરાગત યોજનાઓ હેઠળ આ ચાજર્જસ ર્પોક્ષલસીની મદ્દુ ત ર્દરર્મયાન વહેંચેલા
અને ફેલાયેલા આવેલા હોય છે . જોકે યક્ષુ લર્પના રકસ્સામાં તેમને પ્રારં ક્ષભક ર્પ્રર્મયમમાંથી
કાર્પવામાં આવે છે . આ એવ ંુ સ ૂક્ષચત કરે છે કે પ્રારં ક્ષભક તબક્કામાં ચાજર્જસ રોકાણ માટે
ફાળવવામાં આવેલી રકમમાં નોંધર્પાત્ર ઘટાડો કરશે. તેથી લાભના મ ૂલ્ય ચ ૂકવેલા ર્પ્રર્મયમ
સામે ઘણા નીચા હોય છે . હકીકતમાં તે કરારના પ્રારં ક્ષભક વષોમાં ચ ૂકવેલા ર્પ્રર્મયમ કરતા
ઓછા હશે.
d) રોકાણ જોખમ વેઠવા
આખરે યર્ુ ન્સન ંુ મ ૂલ્ય જીવન વીમા કં ર્પનીના રોકાણનાં મ ૂલ્ય ર્પર આધાર રાખત ંુ હોવાથી એવ ંુ
જોખમ રહેલ ંુ હોય છે કે આ યર્ુ ન્સનાં મ ૂલ્ય અર્પેિા કરતા ઓછા હોઇ શકે છે અને ર્પરરણામ
સ્વરૂર્પે વળતર નીચા હશે અને નકારાત્મક ર્પણ હોઇ શકે છે . જીવન વીમા કં ર્પની આ રોકાણને
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કાયાિમ અને દૂ રર્દશી રીતે સંચાક્ષલત કરવાની અર્પેિા રાખતી હોવાથી તે યર્ુ નટનાં મ ૂલ્યો અંગે
કોઇ ગે રંટી પ ૂરી ર્પાડતી નથી. જયારે બીજા શબ્ર્દોમાં રોકાણ જોખમ ર્પોક્ષલસી ધારક / યર્ુ નટ
ધારક દ્વારા વેઠવામાં આવે છે . જોકે વીમા કં ર્પની મરણાર્ધનતા અને ખચા જોખમને ઉઠાવી શકે
છે .

તમારી કસોટી કરો 2
યક્ષુ લર્પના રકસ્સામાં રોકાણ જોખમ કોણ ઉઠાવે છે ?
I. વીમા કં ર્પની
II. વીમા ધારક
III. સરકાર
IV. ઇરડા

સંક્ષિપ્ત


સામાન્ટય ભાષામાં ર્પ્રર્મયમનો અથા વીમા ર્પોક્ષલસી ખરીર્દવા માટે વીમા ધારક દ્વારા ચ ૂકવવામાં
આવતી રકિંમત થાય છે .



જીવનવીમાર્પોક્ષલસીઓમાટેર્પ્રર્મયમનક્કીકરવાનીપ્રરક્રયામાં મરણાર્ધનતા, વ્યાજ, ખચા, સંચાલન
અને અનામતોની ગણતરી સામેલ થાય છે .



એકં ર્દર ર્પ્રર્મયમ એટલે લોરડિંગ તરીકે ઓળખાતી રકમ વિા ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમ થાય છે .



ચ ૂકનો અથા એવો ર્પણ થાય છે કે ર્પોક્ષલસી ધારક ર્પ્રર્મયમ્પસની ચ ૂકવણી કરવાન ંુ બંધ કરી ર્દે છે .
ર્વિોઅલના (ર્પાછી ખેંચવના) રકસ્સામાં ર્પોક્ષલસીધારક ર્પોક્ષલસી ર્પાછી સોંર્પે છે અને ર્પોક્ષલસીનાં
મેળવેલા રોકડ મ ૂલ્યમાંથી રકમ પ્રાપ્ત કરે છે .



ુ વ કરતા વધ ુ સારા વાસ્તર્વક અનભ
ુ વના
સરપ્લસ જીવન વીમા કં ર્પનીના ધારે લા અનભ
ર્પરરણામ સ્વરૂર્પે ઉર્દભવે છે .



ુ ય અસ્કયામતો વધારવા વગે રે
સરપ્લસની ફાળવણી તરલતાની જરૂરરયાત જાળવી રાખવા, મખ્
માટે હોઇ શકે છે .



બોનસન ંુ સૌથી સામાન્ટય સ્વરૂર્પ રરવઝાનરી બોનસ છે .
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ુ ય ર્પારરભાર્ષક શબ્ર્દ
મખ્
1. ર્પ્રર્મયમ
2. રરબેટ
3. બોનસ
4. સરપ્લસ
5. અનામત
6. લોરડિંગ
7. રરવઝાનરી બોનસ

સ્વ-કટોસીના ઉિર
ઉિર 1
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
ર્પોક્ષલસી ધારક ર્પોક્ષલસી માટે ર્પ્રર્મયમની ચ ૂકવણી બંધ કરી ર્દે તેને ર્પોક્ષલસીની ચ ૂક કહેવામાં આવે
છે
ઉિર 2
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
યક્ષુ લર્પના રકસ્સામાં વીમા ધારક રોકાણ જોખમ ઉઠાવે છે .

સ્વ-કસોટીના પ્રશ્નો
પ્રશ્ન 1
ુ ધ
વીમા ર્પોક્ષલસીના અનસ
ં ાનમાં “ર્પ્રર્મયમ” શબ્ર્દનો અથા શ ંુ થાય છે ?
I. વીમા કં ર્પની દ્વારા કમાવેલો નફો
II. ર્પોક્ષલસી ખરીર્દવા માટે વીમા ધારક દ્વારા ચ ૂકવવામાં આવેલી રકિંમત
III. ર્પોક્ષલસી ર્પર વીમા કં ર્પનીના માજર્જન
IV. ર્પોક્ષલસી ર્પર વીમા કં ર્પની દ્વારા થયેલા ખચા
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પ્રશ્ન 2
નીચેનામાંથી કયો ર્વકલ્ર્પ જીવન વીમા ર્પ્રર્મયમ નક્કી કરવામાં સામેલ ર્પરરબળ નથી ?
I. મરણાર્ધનતા
II. રરબેટ
III. અનામત
IV. સંચાલન ખચા
પ્રશ્ન 3
ર્પોક્ષલસી ર્વિોઅલ શ ંુ કહેવાય છે ?
I. ર્પોક્ષલસી ધારક દ્વારા ર્પ્રર્મયમની ચ ૂકવણીને બંધ કરવી
II. હસ્તગત કરે લા સોંર્પણી મ ૂલ્ય માટે તેના બર્દલામાં ર્પોક્ષલસીની સોંર્પણી
III. ર્પોક્ષલસી અર્પગ્રેડ
IV. ર્પોક્ષલસીડાઉનગ્રેડ
પ્રશ્ન4
નીચેનામાંથી કયો એક ર્વકલ્ર્પ સરપ્લસને વ્યાખ્યાર્યત કરવાના માગો ર્પૈકીનો એક છે ?
I. વધ ુ ર્પડતી જવાબર્દારીઓ
II. વધ ુ ર્પડત ંુ ટનાઓવર
III. અસ્કયામતો સામે જવાબર્દારીઓન ંુ વધ ુ ર્પડત ંુ મ ૂલ્ય
IV. જવાબર્દારીઓની સામે અસ્કયામતોન ંુ વધ ુ ર્પડત ંુ મ ૂલ્ય
પ્રશ્ન 5
નીચેનામાંથી કયો એક ર્વકલ્ર્પ યક્ષુ લર્પનાં ર્પ્રર્મયમનો ઘટક નથી ?
I. ર્પોક્ષલસી ફાળવણી ચાર્જ
II. રોકાણ જોખમ ર્પ્રર્મયમ
III. મરણાર્ધનતા ચાર્જ
IV. સામાજજક સરુ િા ચાર્જ
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પ્રશ્ન 6
જીવન વીમા કં ર્પનીઓ ર્પ્રર્મયમ ર્પર ખરીર્દર્દારને રરબેટ ઓફર કરી શકે છે , જે _________ને
આધારે ચ ૂકવવાર્પાત્ર હોય છે .
I. ખરીર્દર્દાર દ્વારા ર્પસંર્દ કરવામાં આવેલી વીમાની રકમ
II. ખરીર્દર્દાર દ્વારા ર્પસંર્દ કરે લી ર્પોક્ષલસીનો પ્રકાર
III. ખીરર્દર્દાર દ્વારા ર્પસંર્દ કરવામાં આવેલી યોજનાની મદ્દુ ત
IV. ખરીર્દર્દાર દ્વારા ર્પસંર્દ કરવામાં આવેલી ચ ૂકવણીનો પ્રકાર (રોકડ, ચેક, કાડા )
પ્રશ્ન 7
વ્યાજર્દરો ર્પ્રર્મયમ નક્કી કરતી વખતે ઉર્પયોગમાં લેવામાં આવતા મહત્ત્વના ઘટકો ર્પૈકીનો એક
ુ ધ
છે . નીચેન ંુ કય ંુ ર્નવેર્દન વ્યાજર્દરોનાં અનસ
ં ાનમાં સાચ ંુ છે ?
I. જેમ ધારે લા વ્યાજર્દર નીચા હોય તેમ ર્પ્રર્મયમ નીચ ંુ હોય
II. જેમ ધારે લા વ્યાજર્દર ઊંચા હોય તેમ ર્પ્રર્મયમ ઊંચ ંુ હોય
III. જેમ ધારે લા વ્યાજર્દર ઊંચા હોય તેમ ર્પ્રર્મયમ નીચ ંુ હોય
IV. વ્યાજર્દરો ર્પ્રર્મયમને અસર કરતા નથી
પ્રશ્ન 8
નીચેન ંુ કય ંુ ર્નવેર્દન સાચ ંુ છે ?
I. ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમમાં ર્પરં ર્પરાગત લોરડિંગ ત્રણ ભાગ ધરાવે છે ેઃ એ) ર્પ્રર્મયમ માટે અચળ રકમ
બી) પ્રત્યેક 1000 વીમાની રકમ માટે અચળ રકમ અને સી) ર્પોક્ષલસીર્દીઠ અચળ રકમ
II. ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમમાં ર્પરં ર્પરાગત લોરડિંગ ત્રણ ભાગ ધરાવે છે ેઃ એ) ર્પ્રર્મયમની ટકાવારી બી)
પ્રત્યેક 1000 વીમાની રકમ માટે અચળ રકમ અને સી) ર્પોક્ષલસીર્દીઠ અચળ રકમ
III. ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમમાં ર્પરં ર્પરાગત લોરડિંગ ત્રણ ભાગ ધરાવે છે ેઃ એ) ર્પ્રર્મયમની ટકાવારીની બી)
પ્રત્યેક 1000 વીમાની રકમ માટે અચળ રકમ અને સી) ર્પોક્ષલસીર્દીઠ ટકાવારી રકમ
IV. ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમમાં ર્પરં ર્પરાગત લોરડિંગ ત્રણ ભાગ ધરાવે છે ેઃ એ) ર્પ્રર્મયમની ટકાવારીની બી)
પ્રત્યેક 1000 વીમાની રકમ માટે અચળ રકમ અને સી) ર્પોક્ષલસીર્દીઠ ટકાવારી રકમ
પ્રશ્ન 9
ુ ધ
વીમા કં ર્પનીઓ દ્વારા અસ્કયામતોનાં મ ૂલ્યાંકનનાં અનસ
ં ામાં _____________ એવ ંુ મ ૂલ્ય છે જેના
ર્પર જીવન વીમા કં ર્પનીએ તેની અસ્કયામતો ખરીર્દી હોય કે હસ્તગત કરી હોય.
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I. રડસ્કાઉન્ટડેટ ભર્વષ્યન ંુ મ ૂલ્ય
II. રડસ્કાઉન્ટટેડ પ્રવતામાન મ ૂલ્ય
III. બજાર મ ૂલ્ય
ુ વેલ્ય ુ
IV. બક
પ્રશ્ન 10
_____________ના રકસ્સામાં કં ર્પની ર્પાયારૂર્પ લાભની ટકાવારી અને અગાઉથી જોડેલા બોનસ
તરીકે બોનસને વ્યક્ત કરે છે .
I. રરવઝાનરી બોનસ
II. કમ્પર્પાઉન્ટડ બોનસ
III. ટર્મિનલ બોનસ
IV. ર્પર્સિસ્ટન્ટસી બોનસ

સ્વ-કસોટીના પ્રશ્નોના ઉિર
ઉિર 1
સાચો ર્વકલ્ર્પII છે .
ર્પોક્ષલસીની ખરીર્દી માટે વીમા ધારક દ્વારા ચ ૂકવવામાં આવતી રકિંમતને ર્પ્રર્મયમ કહેવાય છે .
ઉિર 2
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
રરબેટ જીવન વીમાના ર્પ્રર્મયમને નક્કી કરવામાં સામેલ ર્પરરબળ નથી.
ઉિર 3
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
હસ્તગતકરે લાસોંર્પણીમ ૂલ્યમાટેતેનાબર્દલામાં ર્પોક્ષલસીની સોંર્પણીને ર્પોક્ષલસી ર્વિોઅલ કહેવામાં આવે
છે .
ઉિર 4
સાચો ર્વકલ્ર્પ IV છે .
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વધારાની કે ફાજલ રકમને ર્પરરભાર્ષત કરવાનો એક માગા જવાબર્દારી ર્પર અસ્કયામતન ંુ વધારાન ંુ
મ ૂલ્ય છે .
ઉિર 5
સાચો ર્વકલ્ર્પ IV છે .
યક્ષુ લર્પ ર્પ્રર્મયમ ર્પોક્ષલસી ફાળવણી ચાર્જ, રોકાણ જોખમ ર્પ્રર્મયમ અને મરણાર્ધનતા ચાર્જનાં
બનેલા હોય છે .
ઉિર 6
સાચો ર્વકલ્ર્પ I છે .
જીવન વીમા કં ર્પનીઓ ર્પ્રર્મયમ ર્પર ખરીર્દર્દારને રરબેટ ઓફર કરી શકે છે , જે ખરીર્દર્દાર દ્વારા ર્પસંર્દ
કરવામાં આવેલી વીમાની રકમને આધારે ચ ૂકવવાર્પાત્ર હોય છે .
ઉિર 7
સાચો ર્વકલ્ર્પ III છે .
જેમ ધારે લા વ્યાજર્દર ઊંચા હોય તેમ ર્પ્રર્મયમ નીચ ંુ હોય
ઉિર 8
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
ચોખ્ખા ર્પ્રર્મયમમાં ર્પરં ર્પરાગત લોરડિંગ ત્રણ ભાગ ધરાવે છે ેઃ એ) ર્પ્રર્મયમની ટકાવારી બી) પ્રત્યેક
1000 વીમાની રકમ માટે અચળ રકમ અને સી) ર્પોક્ષલસીર્દીઠ અચળ રકમ
ઉિર 9
સાચો ર્વકલ્ર્પ IV છે .
ુ ધ
ુ મ ૂલ્ય એવ ંુ મ ૂલ્ય છે જેના ર્પર વીમા
વીમા કં ર્પની દ્વારા અસ્કયામતોનાં મ ૂલ્યનાં અનસ
ં ાનમાં બક
કં ર્પનીએ ર્પોતાની અસ્કયામત ખરીર્દી કે હસ્તગત કરી હોય.
ઉિર 10
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
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કમ્પર્પાઉન્ટડ બોનસના રકસ્સામાં કં ર્પની ર્પાયારૂર્પ લાભની ટકાવારી અને અગાઉથી જોડેલા બોનસને
બોનસ તરીકે વ્યક્ત કરે છે .
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પ્રકરણ 12
ર્દસ્તાવેજીકરણ – પ્રસ્તાવ તબક્કો
પ્રકરણની પ્રસ્તાવના
જીવન વીમા ઉદ્યોગમાં આર્પણે મોટી સંખ્યામાં ફોમા અને ર્દસ્તાવેજો સાથે વહેવાર કરવાનો હોય છે .
આનો ઉદ્દે શ વીમા ધારક અને વીમા કં ર્પની વચ્ચેના સંબધ
ં માં સ્ર્પષ્ટતા લાવવાનો છે . આ પ્રકરણમાં
પ્રસ્તાવના તબક્કામાં સામેલ જુર્દા જુર્દા પ્રકારના ર્દસ્તાવેજો અને તેમના મહત્ત્વ અંગે ચચાા કરીશ.ંુ
આર્પણે ધ્યાનમાં લેવાના રહેતા ર્દસ્તાવેજોમાં સામેલ છે
i. મારહતીર્પત્રક
ii. પ્રસ્તાવના ફોમા
iii. એજન્ટટનો અહેવાલ
iv. તબીબી ર્નરરિણનો અહેવાલ
v. નૈર્તક હાર્ન અહેવાલ
ુ ાવો
vi. વયનો પર
vii. નો યોર કસ્ટમર (કેવાયસી) ર્દસ્તાવેજો

અભ્યાસનાં ર્પરરણામો
A. જીવન વીમા – પ્રસ્તાવના તબક્કાનાં ર્દસ્તાવેજીકરણ
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A. જીવન વીમા – પ્રસ્તાવના તબક્કાનાં ર્દસ્તાવેજીકરણ
1. મારહતીર્પત્રક

વ્યાખ્યા
મારહતીર્પત્રક વીમા કં ર્પનીઓ દ્વારા ઉર્પયોગાં લેવામાં આવતો ઔર્પચારરક કાન ૂની ર્દસ્તાવેજ છે , જે
પ્રોડક્ટ અંગે ની ર્વગતો પ ૂરી ર્પાડે છે .
મારહતીર્પત્રક ર્પોક્ષલર્સની ખરીર્દી અંગે ર્નણાય લેવા માટે સંભર્વત ર્પોક્ષલર્સ ધારક માટે આવશ્યક
તમામ હકીકતો ધરાવત ંુ હોવ ંુ જોઇએ.
જીવન વીમા કં ર્પની દ્વારા ઉર્પયોગમાં લેવામાં આવત ંુ મારહર્તર્પત્રક ર્પોતાની પ્રત્યેક વીમા યોજનાઓ
હેઠળ નીચે આર્પેલી બાબતોને સ્ર્પષ્ટ કરત ંુ હોવ ંુ જોઇએેઃ
i.

ર્નયમો અને શરતો

ii. લાભનો અવકાશ – ગે રંટી ધરાવતા અને ગે રંટી નહીં ધરાવતા
iii. આર્પેલા અર્ધકાર
iv. અર્પવાર્દો
v. યોજના સહભાગી છે કે ક્ષબન-સહભાગી
મારહતીર્પત્રક ર્પરરચય આર્પતા ર્દસ્તાવેજ જેવો હોય છે , જે ર્પોક્ષલર્સ ધારકને કં ર્પનીની પ્રોડક્્સથી
મારહતગાર બનાવે છે .
2. પ્રસ્તાવન ંુ ફોમા
વીમા ર્પોક્ષલર્સ વીમા કં ર્પની અને ર્પોક્ષલર્સ ધારક વચ્ચેનો એક કાન ૂની કરાર છે . કોઇ ર્પણ કરાર માટે
જરૂરી હોય તેવી રીતે તે પ્રસ્તાવ અને સ્વીકૃર્િ ધરાવે છે . પ્રસ્તાવ તૈયાર કરવા માટે ઉર્પયોગમાં
લેવામાં આવતા અરજી ર્દસ્તાવેજને સામાન્ટયર્પણે ‘પ્રસ્તાવ ફોમા’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે .
પ્રસ્તાવ ફોમામાં ઉલ્લેખવામાં આવેલી તમામ હકીકતો બંને ર્પિો માટે બંધનકારક હોય છે અને તેમાં
સામેલ બાબતોનો અનાર્દર ક્લેઇમ્પસની ર્પતાવટની ઘટનામાં ર્વર્પરરત ર્પરરણામોમાં ર્પરરણમી શકે છે .

વ્યાખ્યા
ુ બ વ્યાખ્યાર્યત
પ્રસ્તાવ ફોમા ઇરડા (ર્પોક્ષલર્સ ધારકના રહતની સરુ િા) ધારા, 2002 હેઠળ નીચે મજ
કરવામાં આવ્ય ંુ છે ેઃ
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“આનો અથા એવો થાય છે કે આ ફોમા વીમાનો પ્રસ્તાવ કરનાર દ્વારા વીમા કં ર્પનીને જોખમ હાથ
ધરવા માટે સ્વીકાર અથવા ઇન્ટકાર કરવા અંગે નો ર્નણાય લેવા અને જોખમની સ્વીકૃર્િના રકસ્સામાં
મંજૂર થનારા કવરના ર્દર, ર્નયમ અને શરતો નક્કી કરવા માટે જોખમનાં સંર્દભે વીમા કં ર્પનીએ
માગે લી તમામ વાસ્તર્વક મારહતી પ ૂરી ર્પાડવા માટે ભરવામાં આવે છે .
આ ર્નયમનોના ઉદ્દે શ માટે “વાસ્તર્વક”શબ્ર્દનો અથા વીમા કં ર્પની દ્વારા આવરવામાં આવનારા
ુ ગ
જોખમની જવાબર્દારી લેવાનાં સર્દભામાં તમામ મહત્ત્વની, આવશ્યક અને સસ
ં ત મારહર્ત થાય છે .

મહત્ત્વની બાબત
પ્રસ્તાવ ફોમાની વ્યાખ્યા ઇરડાએ કરી હતી, જયારે આ ફોમાની યોજના અને તેમાં સમાર્વષ્ટ બાબતો
વીમા કં ર્પનીની મનસ ૂફી માટે મક્ુ ત રાખવામાં આવી હતી. જોકે ર્પોક્ષલર્સ ધારકો, મધ્યસ્થીઓ,
ઓમ્પબડ્ઝમેન (લોકર્પાલ) અને વીમા કં ર્પનીઓ ર્પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલા પ્રર્તસાર્દને આધારે ઇરડાને
આ ફોમા અને પ્રસ્તાવ ફોમામાં સામેલ બાબતોને પ્રમાણભ ૂત કરવાની જરૂરરયાત લાગી હતી.
ઇરડાએ ઇરડા (જીવન વીમા માટે પ્રમાણભ ૂત પ્રસ્તાવ ફોમા) ધારો, 2013 જારી કયો છે . ઇરડા દ્વારા
યોજના અને સામગ્રી સ ૂચવવામાં આવી છે , જયારે તેણે વધારાની મારહતીની માગણી કરવા માટે
વીમા કં ર્પનીઓને છૂટ પ ૂરી ર્પાડી છે . પ્રસ્તાવ ફોમા માત્ર પ્રસ્તાવ કરનાર અને પ્રસ્તાર્વત જીવન
વીમા ધારક માટે જ નહીં, ર્પરં ત ુ ર્પોક્ષલર્સ માટે પ્રસ્તાવ કરતા અને ફોમા ભરવામાં સહાય કરતા
મધ્યસ્થીઓ માટે ર્પણ ર્વગતવાર સ ૂચનાઓ ધરાવે છે .
3. એજન્ટટનો અહેવાલ
ુ ગ
એજન્ટટ પ્રારં ક્ષભક અન્ટડરરાઇટર છે . જોખમની આકારણી સાથે સસ
ં ત હોય એવી ર્પોક્ષલર્સ ધારક
અંગે ની તમામ વાસ્તર્વક હકીકતો અને ચોક્કસ બાબતો એજન્ટટ દ્વારા તેમના/તેણીના અહેવાલમાં
જાહેર થયેલી હોવી જરૂરી છે . આરોગ્યની બાબત, આર્દતો, વ્યવસાય, આવક અને ર્પરરવારની
ર્વગતો આ અહેવાલમાં ઉલ્લેખવી જરૂરી છે .
4. તબીબી ર્નરરિણનો અહેવાલ
ઘણા રકસ્સાઓમાં વીમા કં ર્પની દ્વારા ર્પેનલમાં સામેલ કરે લા ડોક્ટર દ્વારા જીવન વીમા ધારકની
તબીબી તર્પાસ કરવાની રહે છે . ઊંચાઇ, વજન, બ્લડ પ્રેશર, હૃર્દયનાં સ્વાસ્્યની સ્સ્થર્ત વગે રે જેવી
શારીરરક ર્વશેષતાઓ અંગે ની ર્વગતો ડોક્ટર દ્વારા તબીબી ર્નરરિણ અહેવાલ તરીકે ઓળખાતા
તેમના અહેવાલમાં નોંધવામાં આવે છે અને ઉલ્લેખવામાં આવે છે .
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આર્પણે એ નોંધવ ંુ જોઇએ કે ઘણા પ્રસ્તાવ અન્ટડરરરટન હોય છે અને તબીબી ર્નરરિણની માગણી
ર્વના સ્વીકારવામાં આવે છે . જયારે પ્રસ્તાવ ક્ષબન-તબીબી એન્ટડરરાઇરટિંગ હેઠળ ધ્યાનમાં લેવામાં ન
આવી શકે ત્યારે તબીબી ર્નરરિકના અહેવાલની ર્પરં ર્પરાગત રીતે રહે છે , કારણ કે પ્રસ્તાર્વત રકમ
કે જીવન વીમાનો પ્રસ્તાવ કરનારની વય ઊંચી હોઇ શકે છે અથવા પ્રસ્તાવમાં જાહેર કરી હોય
એવી કેટલીક લાિક્ષણકતાઓ માટે તબીબી ર્નરરિક દ્વારા ર્નરરિણ અને અહેવાલની માગણી
કરવામાં આવી હોઇ શકે છે .
તેથી વીમા કં ર્પનીના અન્ટડરરાઇટર જીવન વીમો મેળવનારના પ્રવતામાન આરોગ્યની સ્સ્થર્ત પ્રાપ્ત
કરે છે .
5. નૈર્તક હાર્ન અહેવાલ
જીવન વીમો વ્યસ્ક્ત અને વીમા કં ર્પની વચ્ચેનો કરાર છે જેના હેઠળ ર્પોક્ષલર્સની મદ્દુ ત ર્દરર્મયાન
આવરવામાં આવેલી વ્યસ્ક્તન ંુ અવસાન થાય તો સ્ર્પષ્ટ કરે લી રકમ ચ ૂકવવામાં આવે છે . જયારે
તમે જીવન વીમો ખરીર્દો ત્યારે તમારે કેટલીક અન્ટડરરાઇરટિંગ પ્રરક્રયામાંથી ર્પસાર થવાન ંુ રહે છે ,
જેમાં અરજી ભરવી અને તબીબી ર્પરીિણ કરાવવાનો સમાવેશ થાય છે . અન્ટડરરાઇટર જેના ર્વશે
સાવધ રહે છે એવા જોખમને અસર કરતા ર્પરરબળને નૈર્તક હાર્ન કહેવાય છે .

વ્યાખ્યા
નૈર્તક હાર્ન એવી શક્યતા છે જેમાં ગ્રાહકની વતાણ ૂક જીવન વીમા ર્પોક્ષલર્સની ખરીર્દીનાં ર્પરરણામ
સ્વરૂર્પે બર્દલાઇ શકે છે અને આ પ્રકારનો બર્દલાવ નકુ સાનની શક્યતાને વધારે છે .

ઉર્દાહરણ
જ્હોન રડઓએ તાજેતરમાં જીવન વીમા ર્પોક્ષલર્સ ખરીર્દી છે , ત્યાર ર્પછી તેણે કોઇ સ્થળે ક્સ્કઇંગ
સાહર્સક પ્રવાસ ર્પર જવાનો ર્નણાય લીધો છે અને આ સ્થળ ક્સ્કઇંગ માટેન ંુ પ ૃ્વીનું સૌથી જોખમી
સ્થળ છે . ભ ૂતકાળમાં તેણે આ પ્રકારના સાહસ ખેડવાનો ઇન્ટકાર કયો હતો.
ૂ ાવી નાખવા જેવા ર્પગલાં ભરીને
જીવન વીમા કં ર્પનીઓ વ્યસ્ક્ત ર્પોતાન ંુ અથવા અન્ટયન ંુ જીવન ટં ક
જીવન વીમાની ખરીર્દીમાંથી નફો કરવા માગતી વ્યસ્ક્તઓની શક્યતાઓની સામે સરુ િા ઇચ્છતી
હોય છે . તેથી જીવન વીમાના અન્ટડરરાઇટસા આ પ્રકારની હાર્ન સ ૂચવે એવા કોઇ ર્પણ ર્પરરબળોની
તર્પાસ કરે છે .

227

ુ રત કરવાની જરૂર
આ ઉદ્દે શ માટે કં ર્પનીને વીમા કં ર્પનીના અર્ધકારી દ્વારા નૈર્તક હાર્ન અહેવાલ સર્પ
ર્પડી શકે છે . અહેવાલ પ ૂણા થાય તે ર્પહેલા અહેવાલ આર્પતા અર્ધકારીએ પ્રસ્તાવ કરનારની ઓળખ
ુ ાકાત
અંગે ર્પોતાને સંતષ્ુ ટ કરવી જોઇએ. તેણે અહેવાલ પ ૂણા કરતા ર્પહેલા તેમના રહેઠાણ સ્થળે મલ
કરવી જોઇએ. અહેવાલ આર્પતા અર્ધકારીએ જીવન વીમો ખરીર્દનારી વ્યસ્ક્તનાં આરોગ્ય, વ્યવસાય,
આવક, સામાજજક બાબતો અને આર્થિક સ્સ્થર્ત વગે રે અંગે સ્વતંત્ર તર્પાસ કરવી જોઇએ.
ુ ાવો
6. વયનો પર
આર્પણે અગાઉથી જોય ંુ છે કે જીવન વીમામાં મરણાર્ધનતાન ંુ જોખમ ઉંમર સાથે વધે છે . તેથી વય
એવ ંુ ર્પરરબળ છે જેને વીમા કં ર્પનીઓ વીમા ધારકનાં જીવનની જોખમ પ્રોફાઇલ નક્કી કરવા માટે
ુ ાર ર્પ્રર્મયમની વસ ૂલાત કરવામાં આવે છે . તેથી વયના
ઉર્પયોગમાં લે છે . પ્રત્યેક વયજૂથ અનસ
ુ ાવાના યોગ્ય ર્દસ્તાવેજની તર્પાસ કરીને સાચી વયની ખરાઇ કરવી જીવન વીમામાં આવશ્યક
પર
બાબત છે .
ુ ાવા પ્રમાણભ ૂત અને ક્ષબનપ્રમાણભ ૂત હોઇ શકે છે .
માન્ટય વયના પર
ુ ાવા
a) વયના પ્રમાણભ ૂત પર
ુ ાવા તરીકે માનવામાં આવતા કેટલાક ર્દસ્તાવેજો નીચે આર્પવામાં આવ્યા
વયના પ્રમાણભ ૂત પર
છે ેઃ
i.

શાળા કે કોલેજનાં પ્રમાણર્પત્ર

ii. મહાનગરર્પાક્ષલકાના રે કોડ્ા સમાંથી મેળવેલ ંુ જન્ટમન ંુ પ્રમાણર્પત્ર
iii. ર્પાસર્પોટા
iv. ર્પાન કાડા
v. સર્વિસ રજજસ્ટર
vi. બાક્પ્ટઝમન ંુ પ્રમાણર્પત્ર
vii. જન્ટમ તારીખ ધરાવતાં ર્પારરવારરક બાઇબલમાંથી પ્રાપ્ત કરે લ ંુ પ્રમાણર્પત્ર
viii. લશ્કરી કમાચારીના રકસ્સામાં ઓળખ કાડા
ix. રોમન કેથક્ષલક ચચા દ્વારા જારી કરે લ ંુ લગ્નન ંુ પ્રમાણર્પત્ર
ુ ાવા
b) વયના ક્ષબન-પ્રમાણભ ૂત પર
ુ ાવા જયારે ઉર્પલબ્ધ ન હોય ત્યારે વીમા
ઉર્પર જણાવવામાં આવેલા વયના પ્રમાણભ ૂત પર
ુ ાવા સર્પ
ુ રત કરવાની મંજૂરી આર્પી શકે છે . વયના ક્ષબનકં ર્પની વયના ક્ષબન-પ્રમાણભ ૂત પર
ુ ાવા તરીકે ઓળખાતા કેટલાક ર્દસ્તાવેજો નીચે આર્પેલા છે ેઃ
પ્રમાણભ ૂત પર
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i.

જન્ટમાિર

ii. રે શન કાડા
iii. સ્વ-ઘોષણા કરીને કરે લ ંુ સોગંધનામ ંુ
iv. ગ્રામર્પંચાયતન ંુ પ્રમાણર્પત્ર
ુ ાવો
આકૃર્િ 1: વયનો માન્ટય પર

7. એક્ન્ટટ-મની લોન્ટડરરિંગ (એએમએલ)

વ્યાખ્યા
નાણાંની હેરફેર (મની લોડંરરિંગ) ગે રકાયર્દે સર નાણાંને તેના ગે રકાયર્દે સર મ ૂળને છર્પાવીને
અથાતત્ર
ં માં લાવવાની પ્રરક્રયા છે , જેથી તે કાન ૂની રીતે પ્રાપ્ત કયાા હોય એવ ંુ ર્દે ખાય. ભારત સરકારે
નાણાં હેરફેરની પ્રવ ૃર્િ ર્પર અંકુ શ મેળવવા માટે ર્પીએમએલએ, 2002 રજૂ કયો હતો.
નાણાંની હેરફેરની પ્રવ ૃર્િઓને ર્નયંર્ત્રત કરવા અને નાણાંની હેરફેરથી પ્રાપ્ત કરે લી સંર્પર્િની જન્સપ્ત
માટે જોગવાઇ પ ૂરી ર્પાડવા માટે ર્પ્રવેન્ટશન ઓફ મની લોડંરરિંગ એક્ટ

(ર્પીએમએલએ), 2002ને

ુ ો ગણવામાં આવ્યો છે ,
2005માં અમલી બનાવવામાં આવ્યો હતો. તેમાં નાણાંની હેરફેરને એક ગન
ુ ીના ર્દં ડ દ્વારા સજાર્પાત્ર છે .
જે ત્રણ વષાથી સાત વષાની સખત જેલની સજા અને રૂ. 5 લાખ સધ
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ુ ાર તે ઇરડા
પ્રત્યેક વીમા કં ર્પની એએમએલ નીર્ત ધરાવતી હોય તે આવશ્યક છે અને આના અનસ
સમિ એક નકલ ફાઇલ કરે છે . એએમએલ કાયાક્રમમાં નીચેની બાબતો સામેલ હોવી જોઇએેઃ
i.

આંતરરક નીર્તઓ, પ્રરક્રયાઓ અને ર્નયંત્રણો

ુ
ii. ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ કમ્પપ્લાયન્ટસ ઓરફસરની ર્નમણક
iii. એએમએલ ર્પગલાં અંગે એજન્ટ્સની ર્નમણ ૂક અને તાક્ષલમ
iv. આંતરરક ઓરડટ/ર્નયંત્રણ

8. નો યોર કસ્ટમર (કેવાયસી)
નો યોર કસ્ટમર કારોબાર દ્વારા ર્પોતાના ગ્રાહકોની ઓળખની ખરાઇ કરવા માટે ઉર્પયોગમાં
લેવામાં આવતી પ્રરક્રયા છે . બેંકો અને વીમા કં ર્પનીઓ ઓળખની ચોરી, નાણાકીય છે તરર્ર્પિંડી
અને નાણાંની હેરફેરને રોકવા માટે ર્પોતાના ગ્રાહકો ર્પાસે ર્વગતવાર મારહતી પ ૂરી ર્પાડવા
અંગે ની માગણી કરી રહી છે .
ુ ાખોર તત્વો દ્વારા નાણાકીય સંસ્થાઓનો નાણાંની હેરફેરની
કેવાયસી માગા ર્દર્શિકાનો ઉદ્દે શ ગન
પ્રવ ૃર્િઓ માટે થતા ઉર્પયોગને રોકવાનો છે .
તેથી વીમા કં ર્પનીઓએ તેમના ગ્રાહકોની ખરી ઓળખ નક્કી કરવાની જરૂર રહે છે . એજન્ટટોએ
સર્ુ નર્િત કરવ ંુ જોઇએ કે કેવાયસી પ્રરક્રયાના ભાગ તરીકે પ્રસ્તાવ કરનાર વ્યસ્ક્ત નીચે
ુ ાવાની સાથે પ્રસ્તાવ ફોમા સર્પ
ુ રત કરે ેઃ
આર્પવામાં આવેલા પર
i.

ફોટોગ્રાફ

ુ ાવો
ii. ઉંમરનો પર
ુ ાવો – િાઇર્વિંગ લાઇસન્ટસ, ર્પાસર્પોટા , ટેક્ષલફોન ક્ષબલ, વીજળીન ંુ ક્ષબલ, બેંકની
iii. સરનામાંનો પર
ુ વગે રે
ર્પાસબક
ુ ાવો – િાઇર્વિંગ લાઇસન્ટસ, વોટર આઇડી કાડા , ર્પાન કાડા વગે રે
iv. ઓળખનો પર
ુ ાવાના ર્દસ્તાવેજો
v. ઊંચા મ ૂલ્યના સોર્દાના રકસ્સામાં આવકના પર
9. રફ્ર-લોક સમયગાળો
ધારો કે કોઇ વ્યસ્ક્તએ નવી જીવન વીમા ર્પોક્ષલર્સ ખરીર્દી છે અને તે ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ પ્રાપ્ત કરે
છે અને તેની તર્પાસ કરતા જાણવા મળે કે ર્નયમો અને શરતો તેઓ/તેણી ઇચ્છે છે એવા નથી.
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તેઓ/તેણી શ ંુ કરી શકે છે ?
ઇરડાએ તેના ર્નયમનોમાં ગ્રાહકને અનકુ ળ
ૂ જોગવાઇ સામેલ કરી છે જે આ સમસ્યાન ંુ સમાધાન કરે
છે . તે “ફ્રી લોક સમયગાળો” અથવા “કુ ક્ષલગ
િં સમયગાળા” તરીકે ઓળખાતી જોગવાઇ ધરાવે છે .
આ સમયગાળા ર્દરર્મયાન જો ર્પોક્ષલર્સ ધારકે ર્પોક્ષલર્સ ખરીર્દી છે અને તેમને તે જોઇતી ન હોય તો
તેઓ/તેણી તેને ર્પરત કરી શકે છે અને નાણાં ર્પાછા મેળવી શકે છે , જે નીચેની શરતોને આર્ધન છે ેઃ
i.

તેઓ/તેણી આ ર્વકલ્ર્પનો ઉર્પયોગ ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ પ્રાપ્ત કરે તેના 15 રર્દવસની અંર્દર
કરી શકે છે

ii. તેઓ/તેણીએ કં ર્પની સાથે લેક્ષખતમાં સંર્દેશાવ્યવહાર કરવાનો રહે છે
iii. ર્પ્રર્મયમન ંુ રરફં ડ કવર ર્પરના સમયગાળા માટે જોખમ ર્પ્રર્મયમના પ્રમાણમાં, તબીબી
ુ ાર કરવામાં
ર્નરરિણ અને સ્ટેમ્પર્પ ડયટુ ીના ચાજર્જસ ર્પર વીમા કં ર્પનીને થયેલા ખચા અનસ
આવશે
આ ફ્રી લોક સમયગાળો વીમા ર્પોક્ષલર્સ ધારકોને ખાસ હક તરીકે ઉર્પલબ્ધ કરવામાં આવે છે . તેઓ
તેમના આ ર્વકલ્ર્પનો ઉર્પયોગ ર્પોક્ષલર્સ ધારક દ્વારા ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ પ્રાપ્ત કયાાની તારીખથી 15
રર્દવસના સમયગાળા ર્દરર્મયાન કરી શકે છે .

ર્પોતાની કસોટી કરો 1
જો ર્પોક્ષલર્સ ધારકે ર્પોક્ષલર્સ ખરીર્દી છે અને તેમને તે જોઇતી નથી તો તઓ/તેણી તેને
___________ સમયગાળા ર્દરર્મયાન ર્પરત કરી શકે છે અને નાણાં ર્પાછા મેળવી શકે છે .
ુ શન
I. ફ્રી ઇવેલ્યએ
II. ફ્રી લોક
III. કેન્ટસલેશન
IV. ફ્રી ટ્રાયલ
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સંક્ષિપ્ત


મારહતીર્પત્રક વીમા કં ર્પનીઓ દ્વારા ઉર્પયોગાં લેવામાં આવતો ઔર્પચારરક કાન ૂની ર્દસ્તાવેજ છે ,
જે પ્રોડક્ટ અંગે ની ર્વગતો પ ૂરી ર્પાડે છે .



પ્રસ્તાવ કરવા માટે ઉર્પયોગમાં લેવામાં આવતા અરજી ર્દસ્તાવેજને સામાન્ટયર્પણે ‘પ્રસ્તાવ ફોમા’
તરીકે ઓળખવામાં આવે છે .



એજન્ટટ દ્વારા આરોગ્યની બાબત, આર્દતો, વ્યવસાય, આવક અને ર્પરરવારની ર્વગતો એજન્ટટના
અહેવાલમાં ઉલ્લેખવી જરૂરી છે .



ઊંચાઇ, વજન, બ્લડ પ્રેશર, હૃર્દયનાં સ્વાસ્્યની સ્સ્થર્ત વગે રે જેવી શારીરરક ર્વશેષતાઓ
અંગે ની ર્વગતો ડોક્ટર દ્વારા તબીબી નરરિણ અહેવાલ તરીકે ઓળખાતા તેમના અહેવાલમાં
નોંધવામાં આવે છે અને ઉલ્લેખવામાં આવે છે .



નૈર્તક હાર્ન એવી શક્યતા છે ગ્રાહકની વતાણ ૂક જીવન વીમા ર્પોક્ષલર્સની ખરીર્દીનાં ર્પરરણામ
સ્વરૂર્પે બર્દલાઇ શકે છે અને આ પ્રકારનો બર્દલાવ નકુ સાનની શક્યતાને વધારે છે .



ુ ાવા માનવામાં આવે છે જેમાં સામેલ છે શાળા કે
કેટલાક ર્દસ્તાવેજોને વયના પ્રમાણભ ૂત પર
કોલેજનાં પ્રમાણર્પત્ર, મહાનગરર્પાક્ષલકાના રે કોડ્ા સમાંથી પ્રાપ્ત કરે લ ંુ જન્ટમન ંુ પ્રમાણર્પત્રવગે રે.



ુ ાર તે ઇરડા
પ્રત્યેક વીમા કં ર્પની એએમએલ નીર્ત ધરાવતી હોવી જોઇએ અને આના અનસ
સમિ એક નકલ ફાઇલ કરે છે . એએમએલ કાયાક્રમમાં આંતરરક નીર્તઓ, પ્રરક્રયાઓ અને
ુ સામેલ હોવી જોઇએ.
ર્નયંત્રણો તથા ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ કમ્પપ્લાયન્ટસ ઓરફસરની ર્નમણક



વીમા કં ર્પનીઓએ ર્પોતાના ગ્રાહકોની ખરી ઓળખ સર્ુ નર્િત કરવાની જરૂર હોય છે . સરનામાંના
ુ ાવા, ર્પાન કાડા અને ફોટોગ્રાફ્સ વગે રે જેવા કેવાયસી ર્દસ્તાવેજોને કેવાયસી પ્રરક્રયાના
પર
ભાગરૂર્પે એકત્ર કરવાની જરૂર રહે છે .
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ુ ય ર્પારરભાર્ષક શબ્ર્દ
મખ્
1. મારહતીર્પર્ત્રકા
2. નૈર્તક હાર્ન
ુ ાવો
3. વયનો પ્રમાણભ ૂત અને ક્ષબન-પ્રમાણભ ૂત પર
4. એક્ન્ટટ-મની લોન્ટડરરિંગ
5. નો યોર કસ્ટમર (કેવાયસી)
6. ફ્રી-લોક સમયગાળો

ર્પોતાની કસોટીના ઉિર
ઉિર 1
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
જો ર્પોક્ષલર્સ ધારક ર્પોક્ષલર્સ ખરીર્દે છે અને તેને તેઓ ઇચ્છતા ન હોય તો ફ્રી લોક સમયગાળા
ર્દરર્મયાન તેઓ/તેણી તેને ર્પાછી કરી શકે છે અને નાણાં ર્પરત મેળવી શકે છે .

સ્વ-કસોટીના પ્રશ્નો
પ્રશ્ન 1
ુ ાવાન ંુ ઉર્દાહરણ છે ?
નીચેનામાંથી કયો ર્વકલ્ર્પ વયના પ્રમાણભ ૂત પર
I. રે શન કાડા
II. જન્ટમાિર
III. ર્પાસર્પોટા
IV. ગ્રામ ર્પંચાયતન ંુ પ્રમાણર્પત્ર
પ્રશ્ન 2
નીચેનામાંથી કય ંુ નૈર્તક હાર્ન માટેન ંુ કારણ હોઇ શકે છે ?
ુ
I. વીમાની ખરીર્દી ર્પછી વધેલી જોખમી વતાણક
ુ
II. વીમાની ખરીર્દી ર્પહેલા વધેલી જોખમી વતાણક
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ુ
III. વીમાની ખરીર્દી ર્પછી ઘટેલી જોખમી વતાણક
ુ ાખોરીમાં સામેલ થવ ંુ
IV. વીમો મેળવ્યા ર્પછી ગન
પ્રશ્ન 3
નીચેનામાંથી કઈ બાબત તબીબી ર્નરરિકના અહેવાલમાં તર્પાસવામાં આવશે ?
I. પ્રસ્તાવ કરનારની લાગણીશીલ વતાણ ૂક
II. ઊંચાઇ, વજન અને બ્લડ પ્રેશર
III. સામાજજક સ્સ્થર્ત
IV. સચ્ચાઇ
પ્રશ્ન 4
__________ વીમા કં ર્પનીઓ દ્વારા ઉર્પયોગમાં લેવામાં આવતો કાન ૂની ર્દસ્તાવેજ છે જે પ્રોડક્ટ
અંગે ની ર્વગતો પ ૂરી ર્પાડે છે .
I. પ્રસ્તાવ ફોમા
II. પ્રસ્તાવ ક્વોટ
III. મારહતી ડોકેટ
IV. મારહતીર્પર્ત્રકા
પ્રશ્ન 5
પ્રસ્તાવ કરવા માટે ઉર્પયોગમાં લેવામાં આવતા અરજી ર્દસ્તાવેજને સામાન્ટયર્પણે _____________
તરીકે ઓળખવામાં આવે છે .
I. અરજી ફોમા
II. પ્રસ્તાવ ફોમા
III. રજજસ્ટ્રેશન ફોમા
IV. સબક્સ્ક્રપ્શન ફોમા
પ્રશ્ન 6
ુ ાવાના ર્દસ્તાવેજોમાંથી વીમા કં ર્પનીઓ દ્વારા ક્ષબન-પ્રમાણભ ૂત તરીકે
નીચે આર્પેલા વયના પર
વગીકૃિ કરે લા કોઇ એક ર્વકલ્ર્પને ઓળખો.
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I. શાળાન ંુ પ્રમાણર્પત્ર
II. લશ્કરી કમાચારીના રકસ્સામાં ઓળખ કાડા
III. રે શન કાડા
IV. બાક્પ્ટઝમન ંુ પ્રમાણર્પત્ર
પ્રશ્ન 7
નાણાંની હેરફેર (મની લોડંરરિંગ) _________ નાણાંને તેના ___________ મ ૂળને છર્પાવીને
અથાતત્ર
ં માં લાવવાની પ્રરક્રયા છે , જેથી તે કાન ૂની રીતે પ્રાપ્ત કયાા હોય એવ ંુ ર્દે ખાય.
I. ગે રકાયર્દે સર, ગે રકાયર્દે સર
II. કાયર્દે સર, કાયર્દે સર
III. ગે રકાયર્દે સર, કાયર્દે સર
IV. કાયર્દે સર, ગે રકાયર્દે સર
પ્રશ્ન 8
ર્પોક્ષલર્સ ધારક ર્પોક્ષલર્સથી સંતષ્ુ ટ ન હોય એવા રકસ્સામાં તેઓ/તેણી ર્પોક્ષલર્સને રફ્ર-લોક સમયગાળા
એટલે કે ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ પ્રાપ્ત કયાા ના ________ની અંર્દર ર્પોક્ષલર્સ ર્પરત કરી શકે છે .
I. 60 રર્દવસ
II. 45 રર્દવસ
III. 30 રર્દવસ
IV. 15 રર્દવસ
પ્રશ્ન 9
નીચેનામાંથી કય ંુ ર્નવર્દે ન ફ્રી લોક સમયગાળા ર્દરર્મયાન ર્પોક્ષલર્સ ધારક દ્વારા ર્પરત કરે લી ર્પોક્ષલર્સ
અંગે સાચ ંુ છે ?
I. વીમા કં ર્પની 100 % ર્પ્રર્મયમ ર્પાછં કરી ર્દે શે.
II. વીમા કં ર્પની 50 % ર્પ્રર્મયર્મય ર્પાછં કરી ર્દે શે.
III. વીમા કં ર્પની ર્પ્રર્મયમન ંુ રરફં ડ કવર ર્પરના સમયગાળા માટે જોખમ ર્પ્રર્મયમના પ્રમાણમાં,
ુ ાર કરશે
તબીબી ર્નરરિણ અને સ્ટેમ્પર્પ ડયટુ ીના ચાજર્જસ ર્પર થયેલા ખચા અનસ
IV. વીમા કં ર્પની સમગ્ર ર્પ્રર્મયમ જપ્ત કરી લેશે
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પ્રશ્ન 10
ુ ાવો છે ?
નીચેનામાંથી કયો ર્વકલ્ર્પ સરનામાનો માન્ટય પર
I. ર્પાન કાડા
II. વોટર આઇડી કાડા
ુ
III. બેંકની ર્પાસબક
IV. િાઇર્વિંગલાઇસન્ટસ
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સ્વ-કસોટીના પ્રશ્નોના ઉિર
ઉિર 1
સાચો ર્વકલ્ર્પ III છે .
ુ ાવાન ંુ ઉર્દાહરણ છે .
ર્પાસર્પોટા વયના પ્રમાણભ ૂત પર
ઉિર 2
સાચો ર્વકલ્ર્પ I છે .
ુ નૈર્તક હાર્નન ંુ કારણ હોઇ શકે છે .
વીમાની ખરીર્દી ર્પછી વધેલી જોખમી વતાણક
ઉિર 3
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
ઊંચાઇ, વજન અને બ્લડ પ્રેશર એવી બાબતો છે જે તબીબી ર્નરરિણના અહેવાલમાં તર્પાસવામાં
આવશે.
ઉિર 4
સાચો ર્વકલ્ર્પ IV છે .
મારહતીર્પત્રક વીમા કં ર્પનીઓ દ્વારા ઉર્પયોગમાં લેવામાં આવતો કાન ૂની ર્દસ્તાવેજ છે જે પ્રોડક્ટ
અંગે ની ર્વગતો પ ૂરી ર્પાડે છે .
ઉિર 5
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
પ્રસ્તાવ કરવા માટે ઉર્પયોગમાં લેવામાં આવતો અરજી ર્દસ્તાવેજ સામાન્ટયર્પણે પ્રસ્તાવ ફોમા તરીકે
ઓળખવામાં આવે છે .
ઉિર 6
સાચો ર્વકલ્ર્પ III છે .
ુ ાવા તરીકે વગીકૃિ કરવામાં આવે છે .
રે શન કાડા વયના ક્ષબન-પ્રમાણભ ૂત પર
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ઉિર 7
સાચો ર્વકલ્ર્પ I છે .
નાણાંની હેરફેર (મની લોડંરરિંગ) ગે રકાયર્દે સર નાણાંને તેના ગે રકાયર્દે સર મ ૂળને છર્પાવીને
અથાતત્ર
ં માં લાવવાની પ્રરક્રયા છે , જેથી તે કાન ૂની રીતે પ્રાપ્ત કયાા હોય એવ ંુ ર્દે ખાય.
ઉિર 8
સાચો ર્વકલ્ર્પ IV છે .
ર્પોક્ષલર્સ ધારક ર્પોક્ષલર્સથી સંતષ્ુ ટ ન હોય એવા રકસ્સામાં તેઓ/તેણી ર્પોક્ષલર્સને રફ્ર-લોક સમયગાળા
એટલે કે ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ પ્રાપ્ત કયાા ના 15 રર્દવસની અંર્દર ર્પોક્ષલર્સ ર્પરત કરી શકે છે .
ઉિર 9
સાચો ર્વકલ્ર્પ III છે .
ુ ધ
ફ્રી-લોક સમયગાળા ર્દરર્મયાન ર્પોક્ષલર્સ ધારક દ્વારા ર્પરત કરે લી ર્પોક્ષલર્સનાં અનસ
ં ાનમાં વીમા
કં ર્પની ર્પ્રર્મયમન ંુ રરફં ડ કવર ર્પરના સમયગાળા માટે જોખમ ર્પ્રર્મયમના પ્રમાણમાં, તબીબી
ુ ાર કરશે.
ર્નરરિણ અને સ્ટેમ્પર્પ ડયટુ ીના ચાજર્જસ ર્પર થયેલા ખચા અનસ
ઉિર 10
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
ુ ાવોનથી
ર્પાનકાડા વયનોમાન્ટયપર

238

પ્રકરણ 13
ર્દસ્તાવેજીકરણ – ર્પોક્ષલર્સની શરત – I

પ્રકરણની પ્રસ્તાવના
આ પ્રકરણમાં આર્પણે પ્રસ્તાવ જયારે જીવન વીમા ર્પોક્ષલર્સમાં ર્પરરણમે છે ત્યારે તેમાં સામેલ જુર્દા
જુર્દા ર્દસ્તાવેજો અંગે ની ચચાા કરીશ.ંુ

અભ્યાસનાં ર્પરરણામ
A. ર્પોક્ષલર્સ તબક્કાનાં ર્દસ્તાવેજીકરણ
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A. ર્પોક્ષલર્સ તબક્કાનાં ર્દસ્તાવેજીકરણ
1. ર્પ્રર્મયમની પ્રથમ રર્સર્દ
જયારે જીવન વીમા કં ર્પની ર્પ્રર્મયમની પ્રથમ રર્સર્દ (એફર્પીઆર) જારી કરે છે ત્યારે વીમાનો કરાર
ુ ાવો છે .
ચાલ ુ થાય છે . એફર્પીઆર ર્પોક્ષલર્સ કરાર શરૂ થઈ ગયો હોવાન ંુ ર્દશાા વતો પર
ર્પ્રર્મયમની પ્રથમ રર્સર્દ નીચે આર્પેલી મારહતી ધરાવતી હોય છે ેઃ
i.

જીવન વીમો ધરાવતી વ્યસ્ક્તન ંુ નામ અને સરનામ ંુ

ii. ર્પોક્ષલર્સ નંબર
iii. ચ ૂકવેલી ર્પ્રર્મયમની રકમ
iv. ર્પ્રર્મયમની ચ ૂકવણીની ર્પદ્ર્િ અને સંખ્યા
v. ર્પ્રર્મયમની બાકી ચ ૂકવણીની આગામી તારીખ
vi. જોખમના આરં ભની તારીખ
vii. ર્પોક્ષલર્સની ર્પાકતી મદ્દુ તની આખરી તારીખ
viii. છે લ્લાર્પ્રર્મયમનીચ ૂકવણીનીતારીખ
ix. વીમાની રકમ
એફર્પીઆર જારી કયાા બાર્દ, વીમા કં ર્પની પ્રસ્તાવ કરનાર ર્પાસેથી જેમ જેમ ર્પ્રર્મયમ પ્રાપ્ત કરશે
ુ ાર કં ર્પની ર્પ્રર્મયમ રર્સર્દો જારી કરશે. આ રર્સર્દોને રરન્ટયઅ
ુ લ ર્પ્રર્મયમ રરર્સપ્્સ
તે અનસ
(આરર્પીઆર) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે . આરર્પીઆર ર્પ્રર્મયમની ચ ૂકવણી અંગે ની કોઇ તકરારના
ુ ાવો ગણાય છે .
રકસ્સામાં ચ ૂકવણીનો પર
2. ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ
ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ વીમા સાથે જોડાયેલો સૌથી મહત્ત્વનો ર્દસ્તાવેજ છે .તે વીમા ધારક અને વીમા
ુ ાવો છે . આ કરાર નથી. જો ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ ર્પોક્ષલર્સ ધારક દ્વારા
કં ર્પની વચ્ચેના કરારનો એક પર
ખોવાઇ જાય તો તે વીમા કરારને કોઇ અસર કરત ંુ નથી. વીમા કં ર્પની કરારમાં કોઇ ફેરફાર કયાા
ર્વના ર્પોક્ષલર્સની નકલ જારી કરશે. ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ ર્પર સિમ સિાર્ધકારી દ્વારા હસ્તાિર
ુ ાર સહી-ર્સક્કા કરવાના રહે છએ.
કરવાના હોય છે અને ઈક્ન્ટડયન સ્ટેમ્પર્પ એક્ટ અનસ
પ્રમાણભ ૂત ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ ર્પરં ર્પરાગત રીતે ત્રણ ભાગ ધરાવે છે ેઃ
a) ર્પોક્ષલર્સ સ ૂક્ષચ
ર્પોક્ષલર્સ સ ૂક્ષચ પ્રથમ ભાગ હોય છે . તે સામાન્ટયર્પણે ર્પોક્ષલર્સના મ ૂળ ર્પાના ર્પર જોવા મળે છે .
જીવન વીમા કરારની સ ૂક્ષચ સામાન્ટયર્પણે સમાન હોય છે . તે સામાન્ટયર્પણે નીચે આર્પેલી બાબતો
ધરાવે છે ેઃ
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આકૃર્િ 1:ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજના ઘટકો

i.

વીમા કં ર્પનીન ંુ નામ

ii. જે તે ર્પોક્ષલર્સ માટે કેટલીક ચોક્કસ ર્વગતો જેવી કેેઃ
 ર્પોક્ષલર્સ ધારકન ંુ નામ અને સરનામ ંુ
 જન્ટમ તારીખ અને ર્પાછલી જન્ટમતારીખે થયેલી વય
 ર્પોક્ષલર્સ કરારની યોજના અને મદ્દુ ત
 વીમાની રકમ
 ર્પ્રર્મયમની રકમ
 ર્પ્રર્મયમ ચ ૂકવવાની મદ્દુ ત
 આરં ભ થવાની તારીખ, ર્પાકતી મદ્દુ તની તારીખ અને ર્પાછલા ર્પ્રર્મયમની બાકી
ચ ૂકવણીની તારીખ
 ર્પોક્ષલર્સ ર્વથ પ્રોરફટ કે ર્વથાઉટ પ્રોરફટ છે તે
 નોર્મનીન ંુ નામ
 ર્પ્રર્મયમની ચ ૂકવણીનો પ્રકાર – વાર્ષિક, અધાવાર્ષિક, ર્ત્રમાર્સક, માર્સક, ર્પગારમાંથી
કર્પાત મારફતે
 ર્પોક્ષલર્સ નંબર – ર્પોક્ષલર્સ કરારનો યર્ુ નક ઓળખ નંબર હોય છે તે
iii. વીમા કં ર્પનીન ંુ ચ ૂકવણી કરવાન ંુ વચન. આ વીમા કરારનાં હાર્દાની રચના કરે છે
iv. અર્ધકૃિ હસ્તાિર કરનારની સહી અને ર્પોક્ષલર્સનો ર્સક્કો
v. સ્થાર્નક વીમા લોકર્પાલન ંુ સરનામ.ંુ
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b) પ્રમાણભ ૂત જોગવાઇઓ
ુ ી
ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજનો બીજો ઘટક ર્પોક્ષલર્સની પ્રમાણભ ૂત જોગવાઇઓનો બનેલો છે , જે જયાં સધ
ુ ી સામાન્ટયર્પણે તમામ જીવન વીમા કરારોમાં
સ્ર્પષ્ટર્પણે બાકાત કરવામાં ન આવ્યો હોય ત્યાં સધ
હાજર હોય છે . આમાંની કેટલીક જોગવાઇઓ ચોક્કસ પ્રકારના કરારો જેવા કે ટમા, ર્સિંગલ
ર્પ્રર્મયમ અથવા નોન-ર્પારટિર્સર્પેરટિંગ (પ્રોરફટમાં) ર્પોક્ષલર્સઓમાં લાગ ૂ ન ર્પણ હોઇ શકે. કરાર
હેઠળ લાગ ૂ હોય એવી આ પ્રમાણભ ૂત જોગવાઇઓ હકો અને ખાસ અર્ધકાર તથા અન્ટય શરતો
વ્યાખ્યાર્યત કરે છે .
c) ર્પોક્ષલર્સની ર્વશેષ જોગવાઇઓ
ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજનો ત્રીજો ભાગ ર્પોક્ષલર્સની ર્વશેષ જોગવાઇઓનો બનેલો છે , જે વ્યસ્ક્તગત
ુ ય ર્પાના ર્પર ર્પ્રન્ટટ કરવામાં આવી શકે
ર્પોક્ષલર્સ કરાર માટે સ્ર્પષ્ટ હોય છે . આ ર્દસ્તાવેજના મખ્
છે અથવા તેને ક્ષબડાણનાં સ્વરૂર્પે અલગથી ર્દાખલ કરવામાં આવી હોય છે .
ર્પોક્ષલર્સની પ્રમાણભ ૂત જોગવાઇઓ જેવા કે છૂટના રર્દવસો અથવા ચ ૂકના રકસ્સામાં ક્ષબન-જપ્તીને
કરાર હેઠળ ઘણી વખત કાયર્દાકીય રીતે પ ૂરી ર્પાડવામાં આવે છે , જયારે સામાન્ટયર્પણે ચોક્કસ
જોગવાઇઓ વીમા કં ર્પની અને વીમા ધારક વચ્ચેના ખાસ કરાર સાથે જોડાયેલી હોય છે .

ઉર્દાહરણ
એવી જોગવાઇ જે કરાર બનાવતી વખતે ગભા ધરાવતી મરહલા માટે ગભાા વસ્થાને લીધે થતા
મ ૃત્યુને સામેલ ન કરે
ર્વગતવાર જોગવાઇઓ પ્રકરણ 13માં ઉલ્લેખવામાં આવી છે .

ર્પોતાનીકસોટી કરો 1
ર્પ્રર્મયમની પ્રથમ રર્સર્દ (એફર્પીઆર) શ ંુ સ ૂચવે છે ? સૌથી યોગ્ય ર્વકલ્ર્પ ર્પસંર્દ કરો.
I. ફ્રી લોક સમયગાળો પ ૂણા થયો છે
ુ ાવો છે
II. ર્પોક્ષલર્સ કરાર શરૂ થયો છે તેનો પર
III. ર્પોક્ષલર્સ હવે રર્દ ન થઈ શકે
IV. ર્પોક્ષલર્સએ ચોક્કસ રોકડ મ ૂલ્ય પ્રાપ્ત કયું ુ છે
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સંક્ષિપ્ત


જયારે જીવન વીમા કં ર્પની ર્પ્રર્મયમની પ્રથમ રર્સર્દ (એફર્પીઆર) જારી કરે છે ત્યારે વીમાનો
ુ ાવો છે .
કરાર ચાલ ુ થાય છે . એફર્પીઆર ર્પોક્ષલર્સ કરાર શરૂ થઈ ગયો હોવાન ંુ ર્દશાા વતો પર



ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ વીમા સાથે જોડાયેલો સૌથી મહત્ત્વનો ર્દસ્તાવેજ છે . તે વીમા ધારક અને
ુ ાવો છે .
વીમા કં ર્પની વચ્ચેના કરારનો એક પર



ર્પોક્ષલર્સના પ્રમાણભ ૂત ર્દસ્તાવેજ ર્પરં ર્પરાગત રીતે ત્રણ ભાગ ધરાવે છે જેમાં ર્પોક્ષલર્સ સ ૂક્ષચ,
પ્રમાણભ ૂત જોગવાઇઓ અને ર્પોક્ષલર્સની ર્વર્શષ્ટ જોગવાઇઓનો સમાવેશ થાય છે .

ુ ય ર્પારરભાર્ષક શબ્ર્દ
મખ્
1. ર્પ્રર્મયમની પ્રથમ રર્સર્દ (એફર્પીઆર)
2. ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ
3. ર્પોક્ષલર્સ સ ૂક્ષચ
4. પ્રમાણભ ૂત જોગવાઇઓ
5. ર્વર્શષ્ટ જોગવાઇઓ
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ર્પોતાની કસોટીના ઉિર
ઉિર 1
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
ુ ાવો છે .
એફર્પીઆર ર્પોક્ષલર્સ કરાર ચાલ ુ થઈ ગયો હોવાનો પર

સ્વ-કસોટીના પ્રશ્નો
પ્રશ્ન 1
ુ ાવો છે ?
નીચેનામાંથી કયો ર્દસ્તાવેજ વીમા કં ર્પની અને વીમા ધારક વચ્ચેના કરારનો પર
I. પ્રસ્તાવ ફોમા
II. ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ
III. મારહર્તર્પત્રક
IV. ક્લેઇમ ફોમા
પ્રશ્ન 2
જો ચોક્કસ ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ લખવા માટે જટીલ ભાષાનો ઉર્પયોગ કરવામાં આવ્યો હોય અને તેને
લીધે સંરર્દગ્ધતા વધી હોય તો તેનો અથા સામાન્ટયર્પણે કેવી રીતે કરવામાં આવે છે ?
I. વીમા ધારકની તરફેણમાં
II. વીમા કં ર્પનીની તરફેણમાં
III. ર્પોક્ષલર્સને રર્દ બાતલ જાહેર કરવામાં આવશે અને વીમા કં ર્પનીને વીમા ધારકને વ્યાજ સાથે
ર્પ્રર્મયમ ર્પરત કરવા માટે જણાવવામાં આવશે.
IV. ર્પોક્ષલર્સને રર્દ બાર્દલ જાહેર કરવામાં આવશે અને વીમા કં ર્પનીને વીમા ધારકને ર્પ્રર્મયમ વ્યાજ
ર્વના ર્પાછં કરવા માટે જણાવવામાં આવશે
પ્રશ્ન 3
ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજને શ્રેષ્ઠ રીતે વણાવતા ર્વકલ્ર્પને ર્પસંર્દ કરો.
ુ ાવો છે
I. આ વીમા કરારનો પર
ુ ાવો છે
II. આ કં ર્પની ર્પાસેથી વીમા ર્પોક્ષલર્સ ખરીર્દવામાં વીમા ધારકે ર્દાખવેલા રસનો પર
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III. આ બેંકો, ર્દલાલો અને અન્ટય એક્ન્ટટરટઝ સાથે વહેવાર કરવામાં આવે ત્યારે વીમા કં ર્પની દ્વારા
ુ રવામાં આવતી નીર્ત (પ્રરક્રયાઓ)નો પર
ુ ાવો છે
અનસ
IV. પ્રથમ ર્પ્રર્મયમની ચ ૂકવણી કરવામાં આવે ત્યારે વીમા કં ર્પની દ્વારા જારી કરવામાં આવેલી
સ્વીકૃર્િની રર્સર્દ છે
પ્રશ્ન 4
નીચેનામાંથી કય ંુ ર્નવેર્દન સાચ ંુ છે ?
ુ ાવો છે
I. પ્રસ્તાવ ફોમા સ્વીકૃર્િ ર્પોક્ષલર્સ કરાર શરૂ થયો હોવાનો પર
ુ ાવો છે
II. ર્પ્રર્મયમની સ્વીકૃર્િ ર્પોક્ષલર્સ શરૂ થયો હોવાનો પર
ુ ાવો છે
III. ર્પ્રર્મયમની પ્રથમ રર્સર્દ ર્પોક્ષલર્સ કરાર શરૂ થયો હોવાનો પર
ુ ાવો છે
IV. ર્પ્રર્મયમ ક્વોટ ર્પોક્ષલર્સ કરાર શરૂ થયો હોવાનો પર
પ્રશ્ન 5
પ્રથમ ર્પ્રર્મયમ બાર્દ વીમા કં ર્પની દ્વારા પ્રાપ્ત કરવામાં આવતા ર્પછીના ર્પ્રર્મયમ્પસ માટે કં ર્પની
__________ જારી કરશે.
ુ જીર્વત કરે લા) ર્પ્રર્મયમ રર્સર્દ
I. રરવાઇવલ (પન
II. રરસ્ટોરે શન ર્પ્રર્મયમ રર્સર્દ
III. રરઇન્ટસ્ટેટમેન્ટટ (પ ૂવાવત કરે લા) ર્પ્રર્મયમ રર્સર્દ
ુ લ ર્પ્રર્મયમ રર્સર્દ
IV. રરન્ટયઅ
પ્રશ્ન 6
જો વીમા ધારકથી મ ૂળ જીવન વીમા ર્પોક્ષલર્સન ર્દસ્તાવેજ ખોવાઇ જાય તો શ ંુ થશે ?
I. વીમા કં ર્પની કરારમાં કોઇ ફેરફાર કયાા ર્વના ર્પોક્ષલર્સની નકલ જારી કરશે
II. વીમા કરારનો અંત આવશે
III. વીમા કં ર્પની જીવન વીમા ધારકના હાલના સ્વાસ્્ય અંગે ની ઘોષણાને આધારે નવી શરતો અને
ર્નયમો સાથે ર્પોક્ષલર્સની નકલ જારી કરશે
IV. વીમા કં ર્પની માત્ર કોટા ના આર્દે શ બાર્દ કરારમાં કોઇ ફેરફાર કયાા ર્વના ર્પોક્ષલર્સની નકલ જારી
કરશે.
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પ્રશ્ન 7
નીચેનામાંથી કય ંુ ર્નવર્દે ન સાચ ંુ છે ?
I. ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ સિમ અર્ધકારી દ્વારા હસ્તાિર થયેલા હોવા જોઇએ, ર્પરં ત ુ તે ઇક્ન્ટડયન સ્ટેમ્પર્પ
ુ ાર ફરજજયાત ર્પણે ર્સક્કા ધરાવતા હોય એવ ંુ જરૂરી નથી.
એક્ટ અનસ
II. ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ સિમ અર્ધકારી દ્વારા હસ્તાિર થયેલા હોવા જોઇએ અને તે ઈક્ન્ટડયન સ્ટેમ્પર્પ
ુ ાર ર્સક્કા ધરાવતા હોવા જોઇએ.
એક્ટ અનસ
III. ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ સિમ અર્ધકારી દ્વારા હસ્તાિર થયેલા હોય એ જરૂરી નથી, ર્પરં ત ુ ઈક્ન્ટડયન
ુ ાર ર્સક્કા ધરાવતા હોવા જોઇએ.
સ્ટેમ્પર્પ એક્ટ અનસ
IV. ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ સિમ અર્ધકારી દ્વારા હસ્તાિર થયેલા ન હોવા જોઇએ કે તેને ઈક્ન્ટડયન
ુ ાર ફરજજયાતર્પણે ર્સક્કા ધરાવતા હોય એ જરૂરી નથી.
સ્ટેમ્પર્પ એક્ટ અનસ
પ્રશ્ન 8
નીચેનામાંથી કયો ર્વકલ્ર્પ પ્રમાણભ ૂત વીમા ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજનો પ્રથમ ભાગ રચે છે ?
I. ર્પોક્ષલર્સ સ ૂક્ષચ
II. પ્રમાણભ ૂત જોગવાઇઓ
III. ર્વર્શષ્ટ ર્પોક્ષલર્સ જોગવાઇઓ
IV. ક્લેઇમ પ્રરક્રયા
પ્રશ્ન 9
પ્રમાણભ ૂત વીમા ર્પોક્ષલર્સના ર્દસ્તાવેજમાં પ્રમાણભ ૂત જોગવાઇઓનો ર્વભાગ નીચેનામાંથી કઈ
મારહતી ધરાવશે ?
I. આરં ભની તારીખ, ર્પાકતી મદ્દુ તની તારીખ અને ર્પાછલા ર્પ્રર્મયમની બાકી ચ ૂકવણીની તારીખ
II. નોર્મનીન ંુ નામ
III. હકો અને ખાસ અર્ધકારો અને કરાર હેઠળ લાગ ૂ હોય અન્ટય શરતો
IV. અર્ધકૃિ હસ્તાિર કરનારની સહી અને ર્પોક્ષલર્સનો ર્સક્કો
પ્રશ્ન 10
“કરાર કરતી વખતે ગભા ધરાવતી મરહલા માટે ગભાા વસ્થાને લીધે થયેલા મ ૃત્યુને સામેલ નહીં
કરતી જોગવાઇ” પ્રમાણભ ૂત ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજના કયા ર્વભાગમાં સામેલ કરવામાં આવશે ?
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I. ર્પોક્ષલર્સ સ ૂક્ષચ
II. સામાન્ટય જોગવાઇઓ
III. પ્રમાણભ ૂત જોગવાઇઓ
IV. ર્વર્શષ્ટ ર્પોક્ષલર્સ જોગવાઇ

સ્વ-કસોટીના પ્રશ્નોના ઉિર
ઉિર 1
સાચો ર્વકલ્ર્પII છે .
ુ ાવો છે .
ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ વીમા કં ર્પની અને વીમા ધારક વચ્ચેના કરારનો પર
ઉિર 2
સાચો ર્વકલ્ર્પ I છે .
જો ચોક્કસ ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ લખવા માટે જટીલ ભાષાનો ઉર્પયોગ કરવામાં આવ્યો હોય અને તેને
લીધે સંરર્દગ્ધતા વધી હોય તો તેનો અથા સામાન્ટયર્પણે વીમા ધારકની તરફેણમાં કરવામાં આવે છે .
ઉિર 3
સાચો ર્વકલ્ર્પ I છે .
ુ ાવો છે .
ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ વીમા કરારનો પર
ઉિર 4
સાચો ર્વકલ્ર્પ III છે .
ુ ાવો છે .
ર્પ્રર્મયમની પ્રથમ રર્સર્દ ર્પોક્ષલર્સ કરાર શરૂ થયો હોવાનો પર
ઉિર 5
સાચો ર્વકલ્ર્પ IV છે .
પ્રથમ ર્પ્રર્મયમ બાર્દ વીમા કં ર્પની દ્વારા પ્રાપ્ત કરવામાં આવતા ર્પછીના ર્પ્રર્મયમ્પસ માટે કં ર્પની
ુ લ ર્પ્રર્મયમ રર્સર્દ જારી કરશે.
રરન્ટયઅ
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ઉિર 6
સાચો ર્વકલ્ર્પ I છે .
જો વીમા ધારકથી મ ૂળ જીવન વીમા ર્પોક્ષલર્સન ર્દસ્તાવેજ ખોવાઇ જાય તો વીમા કં ર્પની કરારમાં
કોઇ ફેરફાર કયાા ર્વના ર્પોક્ષલર્સની નકલ જારી કરશે.
ઉિર 7
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ સિમ અર્ધકારી દ્વારા હસ્તાિર થયેલા હોવા જોઇએ અને ઇક્ન્ટડયન સ્ટેમ્પર્પ એક્ટ
ુ ાર ર્સક્કા ધરાવતા હોવા જોઇએ.
અનસ
ઉિર 8
સાચો ર્વકલ્ર્પ I છે .
ર્પોક્ષલર્સ સ ૂક્ષચ પ્રમાણભ ૂત વીમા ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજનો પ્રથમ ભાગ રચે છે .
ઉિર 9
સાચો ર્વકલ્ર્પ III છે .
વીમા ર્પોક્ષલર્સના ર્દસ્તાવેજની પ્રમાણભ ૂત જોગવાઇઓનો ર્વભાગ હકો અને ખાસ અર્ધકારો અને
કરાર હેઠળ લાગ ૂ હોય એવી અન્ટય શરતો અંગે મારહતી ધરાવશે.
ઉિર 10
સાચો ર્વકલ્ર્પ IV છે .
“કરાર કરતી વખતે ગભા ધરાવતી મરહલા માટે ગભાા વસ્થાને લીધે થયેલા મ ૃત્યુને સામેલ નહીં
કરતી જોગવાઇ” પ્રમાણભ ૂત ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજના ર્વશેષ ર્પોક્ષલર્સ જોગવાઇઓના ર્વભાગમાં સામેલ
કરવામાં આવશે.

248

પ્રકરણ 14
ર્દસ્તાવેજીકરણ – ર્પોક્ષલર્સની શરત – II
પ્રકરણની પ્રસ્તાવના
આ પ્રકરણમાં આર્પણે ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજમાં સામેલ જોગવાઇઓ અંગે ચચાા કરીશ.ંુ આ પ્રકરણમાં
ચચાવામાં આવેલી જોગવાઇઓમાં છૂટનો સમયગાળો (ગ્રેસ ર્ર્પરરયડ), ર્પોક્ષલર્સની ચ ૂક અને ક્ષબનજપ્તી વગે રેને લગતી કેટલીક મહત્ત્વની જોગવાઇઓનો સમાવેશ થાય છે .

અભ્યાસનાં ર્પરરણામો
A. ર્પોક્ષલર્સની શરતો અને ખાસ હકો
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A. ર્પોક્ષલર્સની શરતો અને ખાસ હકો
1. છૂટનો સમયગાળો
ુ ી
પ્રત્યેક જીવન વીમા કરાર એ શરત ર્પર મ ૃત્યુના લાભ ચ ૂકવે છે કે ર્પ્રર્મયમ પ્રવતામાન સમય સધ
ચ ૂકવવામાં આવ્યા હોય અને ર્પોક્ષલર્સ અમલી હોય. “છૂટના સમયગાળા”ની જોગવાઇ ર્પોક્ષલર્સ
ધારકને ર્પ્રર્મયમ ચ ૂકવવાની છે લ્લી તારીખ ચ ૂકી ગયા ર્પછી તેને ચ ૂકવવા માટે વધારાનો
સમયગાળો આર્પે છે .

મહત્ત્વની બાબત
છૂટના સમયગાળાની પ્રમાણભ ૂત લંબાઇ એક મરહનો અથવા 31 રર્દવસની હોય છે .છૂટના રર્દવસો
ર્પ્રર્મયમની ચ ૂકવણી માટે નક્કી કરે લી છે લ્લી તારીખના ર્પછીના રર્દવસથી ગણવામાં આવી શકે છે .
આ જોગવાઇ ર્પ્રર્મયમની ક્ષબન-ચ ૂકવણીને લીધે ર્પોક્ષલર્સ સ્થક્ષગત થઈ જવાને બર્દલે આ છૂટના
સમયગાળા ર્દરર્મયાન તેને અમલી રાખે છે .
જોકે ર્પ્રર્મયમની ચ ૂકવણી બાકી ગણાય છે અને જો ર્પોક્ષલર્સ ધારક આ સમયગાળા ર્દરર્મયાન મ ૃત્યુ
ર્પામે તો વીમા કં ર્પની ર્પ્રમયમને મ ૃત્યુના લાભમાંથી કાર્પી શકે છે . જો ર્પ્રર્મયમ છૂટનો સમયગાળો
પ ૂણા થયા ર્પછી ર્પણ ચ ૂકવવામાં ન આવે તો ર્પોક્ષલર્સ ચ ૂકી ગઈ (લેપ્સ) હોય એવ ંુ માનવામાં આવે
છે અને કં ર્પની મ ૃત્યુના લાભ ચ ૂકવવા માટે જવાબર્દાર રહેતી નથી. માત્ર ક્ષબન-જપ્તીની જોગવાઇઓ
હેઠળ જે આવતી રકમ જ ચ ૂકવવાર્પાત્ર રહે છે . તેથી આનો અથા એવો થાય છે કે વીમા ધારક છૂટના
સમયગાળા ર્દરર્મયાન ર્વના મ ૂલ્યે વીમો પ્રાપ્ત કયો છે એવ ંુ કહેવાય છે .
ુ જીર્વત (રરવાઇવલ) કરવી
2. ચ ૂક (લેપ્સ) અને પ ૂવાવત (રરઇન્ટસ્ટેટમેન્ટટ) / પન
આર્પણે અગાઉથી જોય ંુ છે કે જો ર્પ્રર્મયમ છૂટના સમયગાળા ર્દરર્મયાન ર્પણ ચ ૂકવવામાં ન આવે
તો તેને ચ ૂકી ગય ંુ હોવાન ંુ માની લેવામાં આવે છે . સારા સમાચાર એ છે કે વ્યવહારં ુ રીતે તમામ
ુ જીર્વત કરવાની મંજૂરી આર્પે છે .
કાયમી જીવન વીમા કરાર ચ ૂકી ગયેલી ર્પોક્ષલર્સને પ ૂવાવત કે પન

વ્યાખ્યા
પ ૂવાવત કરવી એ એક એવી પ્રરક્રયા છે જેના દ્વારા જીવન વીમા કં ર્પની ર્પ્રર્મયમની ક્ષબન ચ ૂકવણીને
લીધે રર્દ થયેલી અથવા ક્ષબન-જન્સપ્તની જોગવાઇઓ ર્પૈકીની એક હેઠળ ચાલ ુ હોય એવી ર્પોક્ષલર્સને
ફરીથી અમલી બનાવે છે .
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ુ જીર્વત કરવી એ વીમા ધારકનો ક્ષબનશરતી અર્ધકાર હોઇ ન શકે.
જોકે ર્પોક્ષલર્સને પ ૂવાવત કે પન
તેને નીચે આર્પેલી ચોક્કસ શરતો હેઠળ જ ફરી અમલી કરી શકાય છે ેઃ
i.

વીમા કં ર્પની માટે જોખમમાં કોઇ વધારો નહીેઃ ર્પોક્ષલર્સને પ ૂવાવત કરવાનો અથા વીમા
કં ર્પની માટે જોખમમાં વધારો થઈ શકે નહીં

ii. અનામતન ંુ સર્જનેઃ ર્પોક્ષલર્સ ધારકે ર્પ્રર્મયમ્પસની આટલી રકમ વ્યાજ સાથે ચ ૂકવવાની રહે
છે , કારણ કે આને લીધે જો ર્પોક્ષલર્સ ચ ૂકી ગઇ ન હોત તો જેટલા પ્રમાણમાં અનામત
એકર્ત્રત થાત એટલા સમાન પ્રમાણમાં અનામતન ંુ સર્જન થશે.
iii. ચોક્કસ સમયગાળાની અંર્દર પ ૂનજીર્વત કરવાની અરજીેઃ ર્પોક્ષલર્સ ધારકે આ પ્રકારના
ુ જીર્વતની અરજી પ ૂણા
પ ૂવાવત કરવાની જોગવાઇમાં આર્પેલા સમયગાળાની અંર્દર પન
કરવાની રહે છે . ભારતમાં પ ૂનજીવન ચ ૂકી ગયાની તારીખથી ચોક્કસ સમયગાળાની અંર્દર
લાગ ૂ થાય છે . ઉર્દાહરણ તરીકે ર્પાંચ વષા.
ુ ાવોેઃ વીમ ધારકે વીમા કં ર્પની સમિ વીમા
iv. સતત વીમા યોગ્યતાનો સંતોષકારક પર
ુ ાવો રજૂ કરવાનો રહે છે . તેમન ંુ માત્ર
ધારકની સતત વીમા યોગ્યતાનો સંતોષકારક પર
આરોગ્ય જ સંતોષકારક હોવ ંુ જોઇએ એટલ ંુ જ નહીં, ર્પરં ત ુ આર્થિક આવક અને નૈર્તકતા
જેવા અન્ટય ર્પરરબળો ર્પછીથી કથળયા ન હોવા જોઇએ.
v. ચ ૂકવ્યા ર્વનાના ર્પ્રર્મયમ્પસની વ્યાજ સરહત ચ ૂકવણીેઃ ર્પોક્ષલર્સ ધારકે પ્રત્યેક ર્પ્રર્મયમની
બાકી ચ ૂકવણીની તારીખથી વ્યાજ સરહત તમામ ર્પ્રર્મયમ્પસ ચ ૂકવવાના રહે છે .
vi. ચ ૂકવવાની બાકી રહેતી લોનની ચ ૂકવણીેઃ વીમા ધારકે અસ્સ્તત્વમાં હોય એવી કોઇ બાકી
રહેતી ર્પોક્ષલર્સ લોન ર્પણ ચ ૂકવવાની રહે છે અથવા સંભર્વતર્પણે અસ્સ્તત્વ ધરાવતા ર્દે વાના
બોજાને દૂ ર કરવાના રહે છે .
ુ જીર્વત કરતી
ઉર્પર જણાવેલી શરતોન ંુ કર્દાચ સૌથી વધ ુ મહત્ત્વ એ હોઇ શકે કે તેના માટે પન
ુ ાવાનો પ્રકાર પ્રત્યેક વીમા
વખતે વીમા યોગ્યતાના પરુ ાવાની જરૂર રહે છે .માગવામાં આવેલા પર
ૂ ા સમયગાળા માટે ચ ૂકી
ધારકની ર્પોક્ષલર્સના સંજોગ ર્પર આધાર રાખે છે . જો ર્પોક્ષલર્સ ખ ૂબ ટં ક
ુ ાવા ર્વના ર્પોક્ષલર્સને પ ૂવા વત
ગયેલા તબક્કામાં રહી હોય તો વીમા ધારક વીમા યોગ્યતાના કોઇ પર
કરી શકે છે અથવા વીમા ધારક ર્પાસેથી તેઓ સારં ુ આરોગ્ય ધરાવે છે એવ ંુ પ્રમાણભ ૂત કરત ંુ માત્ર
એક ર્નવેર્દનની જરૂર હોઇ શકે છે .
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જોકે કં ર્પનીએ નીચે આર્પેલા કેટલાક સંજોગો હેઠળ તબીબી ર્નરરિણ અથવા વીમા યોગ્યતાના
ુ ાવાની જરૂર હોઇ શકે છે ેઃ
અન્ટય પર
i.

એક કે જે ર્પોક્ષલર્સમાં લાંબા સમયથી છૂટનો સમગાળો સમાપ્ત થઈ ગયો હોય અને ર્પોક્ષલર્સ
ચ ૂકી ગયાની સ્સ્થર્તમાં હોય, ઉર્દાહરણ તરીકે લગભગ એક વષા

ii. અન્ટય બીજી સ્સ્થર્તમાં જેમાં વીમા કં ર્પનીને સ્વાસ્્ય અથવા અન્ટય સમસ્યા હોવાની શંકા
ઉર્પજાવે એવ ંુ કારણ હોય. જો વીમાની રકમ અથવા ર્પોક્ષલર્સની મ ૂળ રકમ ખ ૂબ મોટી હોય
તો નવ ંુ તબીબી ર્પરરિણ કરવાની ર્પણ જરૂર ર્પડી શકે છે .
ર્પોક્ષલર્સ પ ૂવાવત કરવા માટે વીમા ધારકે આ ઉદ્દે શ માટે મોટી રકમ (છે લ્લા બાકી રહેલા ર્પ્રર્મયમ્પસ
અને વ્યાજ) ચ ૂકવવી ર્પડી શકે છે માટે પ્રત્યેક ર્પોક્ષલર્સ ધારકે નક્કી કરવાન ંુ રહે છે કે તેમના માટે
ુ જીર્વત કરવી
મ ૂળ ર્પોક્ષલર્સ પ ૂવાવત કરવી લાભર્દાયક રહેશે કે નવી ર્પોક્ષલર્સ ખરીર્દવી. ર્પોક્ષલર્સ પન
ુ જીવન કરવાની તારીખ ર્પર
વધ ુ લાભર્દાયક રહી શકે છે , કારણ કે નવી ર્પોક્ષલર્સ ખરીર્દવા માટે પન
વીમા ધારકની જે વય હોય છે તેને આધારે ર્પ્રર્મયમના ઊંચા ર્દરની માગણી કરવામાં આવે છે .
ુ જીર્વત કરવાનાં ર્પગલાં
a) ર્પોક્ષલર્સ પન
ુ જીર્વત કરી શકાય એવા કેટલાક માગા જોઇએ છે . સામાન્ટય રીતે
ચાલો આર્પણે ર્પોક્ષલર્સને પન
ુ જીવન ક્ષબન-ચ ૂકવેલા પ્રથમ ર્પ્રર્મયમની તારીખથી અમક
ુ સમયગાળા (ધારો કે 5 વષા)ની
પન
ુ જીર્વત કરી શકે છે .
અંર્દર હોય તો વ્યસ્ક્ત ચ ૂકી ગયેલી ર્પોક્ષલર્સને પન
i.

ુ જીવન
સાધારણ પન

ુ જીવનનાં સૌથી સરળ સ્વરૂર્પમાં ર્પ્રર્મયમના એરરઅસાની વ્યાજ સાથે ચ ૂકવણી સામેલ
આ પન
ુ જીવન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને ર્પોક્ષલર્સએ સોંર્પણીન ંુ મ ૂલ્ય
છે . તેને સાધારણ પન
પ્રાપ્ત કયું ુ હોય ત્યારે લાગ ૂ થાય છે . વીમા કં ર્પની સારા સ્વાસ્્યની ઘોષણા અથવા તબીબી
ુ ાવાની ર્પણ માગણી કરે છે .
ર્નરરિણ જેવી વીમા યોગ્યતાના અન્ટય કેટલાક પર
ુ જીવન
ii. ર્વશેષ પન
ુ મ સોંર્પણી મ ૂલ્ય
ર્પોક્ષલર્સ જયારે ત્રણ વષાથી ઓછા સમય માટે કાયારત હોય અને તેને લઘિ
પ્રાપ્ત ન કયું ુ હોય (એટલે કે એકર્ત્રત અનામત અથવા રોકડ મ ૂલ્ય ક્ષબનમહત્ત્વન ંુ હોય), ર્પરં ત ુ
ચ ૂકી ગયાનો સમયગાળો લાંબો હોય ત્યારે આર્પણે શ ંુ કરીશ ંુ ?, ધારો કે પ્રથમ ક્ષબન-ચ ૂકવેલા
ુ જીવન માટે રજૂ
ર્પ્રર્મયમની તારીખથી ર્પોક્ષલર્સ એક અથવા વધ ુ વષાના સમયગાળા ર્પછી પન
કરવામાં આવે.
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ુ જીર્વત કરવામાં આવે છે (જે
સ્ર્પેર્શયલ રરવાઇવલ એક એવી યોજના છે જેના મારફતે તેને પન
ઉર્દાહરણ તરીકે એલાઇસી ઓફ ઈક્ન્ટડયામાં પ્રચક્ષલત છે ). અહીં એવ ંુ હોય છે જાણે નવી ર્પોક્ષલર્સ
બનાવવામાં આવી હોય, જેની આરં ભની તારીખ ચ ૂકી ગયેલી ર્પોક્ષલર્સની આરં ભની મ ૂળ
ુ જીવનને
તારીખના બે વષાની અંર્દર હોય. ર્પાકતી મદ્દુ તની તારીખ ર્પોક્ષલર્સ લેતી વખતે અમક
લાગ ૂ થતા મ ૂળ આવશ્યક સમયગાળાને ર્પાર કરશે નહીં.

ઉર્દાહરણ
જો મ ૂળ ર્પોક્ષલર્સ 40 વષાની વયે લેવામાં આવી હોય અને આરં ભની નવી તારીખ 42 વષાની
વયે હોય તો એવી ર્પોક્ષલર્સ જેની મદ્દુ ત 60 વષાની વયે પ ૂરી થતી હોય તેના માટે ર્પોક્ષલર્સની
મદ્દુ ત હવે 20થી ઘટીને 18 વષાની થશે. જૂના અને નવા ર્પ્રર્મયમ વચ્ચેનો તફાવત વ્યાજ સાથે
ચ ૂકવવાનો રહે છે .
ુ જીવન
iii. લોનની સાથે પન
ુ જીવનનો ત્રીજો માગા લોનની સાથે
એલઆઇસી અને અન્ટય કં ર્પનીઓ ર્પાસે ઉર્પલબ્ધ પન
ુ જીવનનો છે . આ માત્ર પન
ુ જીવન જ નથી, ર્પરં ત ુ તેમાં બે વ્યવહાર સામેલ છે ેઃ
પન
 એકી સાથે ફાળવવામાં આવતી લોન અને
ુ જીવન
 ર્પોક્ષલર્સન ંુ પન
ુ જીવનની જેમ જ ગણવામાં આવે છે .
ર્પ્રર્મયમના એરરઅસા અને વ્યાજ સાધારણ પન
ુ જીવનની તારીખ ર્પર ર્પોક્ષલર્સ હેઠળ મેળવવા ર્પાત્ર હોય એવી લોનને ર્પણ નક્કી કરવામાં
પન
ુ જીવનના ઉદ્દે શ માટે થતી રકમ તરીકે ર્પણ ઉર્પયોગમાં લઈ શકાય છે .
આવે છે . આ લોનને પન
ર્પ્રર્મયમના એરરઅસા અને વ્યાજ માટે લોનની ગોઠવણ ર્પછી જો કોઇ બાકીની રકમ હોય તો તે
ુ જીવનની સર્ુ વધા
ર્પોક્ષલર્સ ધારકને ચ ૂકવવાર્પાત્ર હોય છે . સ્વાભાર્વક છે કે લોનની સાથે પન
ુ જીવનની તારીખ ર્પર સોંર્પણી મ ૂલ્ય પ્રાપ્ત કયું ુ હોય માત્ર એવી ર્પોક્ષલર્સ માટે માન્ટય છે .
પન
ુ જીવન)
iv. ઇન્ટસ્ટોલમેન્ટટ રરવાઇવલ (હપ્તાન ંુ પન
આખરે આર્પણી ર્પાસે ઇન્ટસ્ટોલમેન્ટટ રરવાઇવલ છે , જે ર્પોક્ષલર્સ ધારક જયારે તે લમ્પર્પ સમમાં
ુ જીવનની
ર્પ્રર્મયમના એરરઅસા ચ ૂકવી શકે એવી સ્સ્થર્તમાં ન હોય અને ર્પોક્ષલર્સ ર્વશેષ પન
ુ જીર્વત ન થઈ શકે ત્યારે માન્ટય હોય છે . આ પ્રકારના રકસ્સામાં ર્પ્રર્મયમનાં
યોજના હેઠળ પન
ુ જીવનની યોજનાની જેમ સામાન્ટય રીતે ગણવામાં આવશે.
એરરઅસા સાધારણ પન
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ચ ૂકવણીના પ્રકારને આધારે (ર્ત્રમાર્સક અથવા અધાવાર્ષિક) જીવન વીમા ધારકે એક અધાવાર્ષિક
અથવા બે ર્ત્રમાર્સક ર્પ્રર્મયમ ભરવાની જરૂર રહી શકે છે . ચ ૂકવવાનાં રહેતા બાકીના એરરઅસાને
એવી રીતે ફેલાવામાં આવે છે કે પ્રવતામાન ર્પોક્ષલર્સ જયતી
ં
વષા અને ત્યાર ર્પછીની બે સંપ ૂણા
ર્પોક્ષલર્સ જયંતી સરહત બે અથવા વધ ુ વષાના સમયગાળા ર્દરર્મયાન તે ર્પ્રર્મયમની બાકી
રહેતી ચ ૂકવણીની તારીખ ર્પર ભર્વષ્યના ર્પ્રર્મયમ્પસની સાથે ચ ૂકવવાના રહે છે . આના માટે
ુ જીવનના સમયે ર્પોક્ષલર્સ હેઠળ લોનની ચ ૂકવણી
એવી શરત લાગ ૂ કરવામાં આવી શકે છે કે પન
બાકી રહેલી ન હોવી જોઇએ.

મહત્ત્વની બાબત
ુ જીવન સેવાનો એક મહત્ત્વનો ઘટક છે જેને જીવન વીમા કં ર્પનીઓ
ચ ૂકી ગયેલી ર્પોક્ષલર્સન ંુ પન
પ્રવ ૃિર્પણે પ્રોત્સારહત કરે છે , કારણ કે ચ ૂકી ગયેલી અવસ્થામાં હોય એવી ર્પોક્ષલર્સઓ વીમા
કં ર્પની અથવા વીમા ધારક માટે ઉર્પયોગી હોતી નથી.
3. ક્ષબન-જપ્તી જોગવાઇઓ
ઈક્ન્ટડયન ઇન્ટશ્યોરન્ટસ એક્ટ (સેક્શન 113) હેઠળની મહત્ત્વની જોગવાઇઓ ર્પૈકીની એક કે જે ર્પોક્ષલર્સ
ધારકો જયારે તેમની ર્પોક્ષલર્સઓને સંપ ૂણા અમલી ન રાખી શકતા હોય ત્યારે ર્પણ આગળનાં
ર્પ્રર્મયમની ચ ૂકવણી કરીને ચોક્કસ લાભનો ઉમેરો કરવાની તેમને મંજૂરી આર્પે છે . અહીં લાગ ૂ થતો
એક તકા એ છે કે ર્પોક્ષલર્સ ધારક ર્પોક્ષલર્સ હેઠળ એકર્ત્રત થયેલા રોકડ મ ૂલ્યનો ર્દાવો કરી શકે છે .
ુ ી
તેથી ભારતમાં કાયર્દો એવી જોગવાઇ આર્પે છે કે જો ર્પ્રર્મયમ સતત ઓછામાં ઓછા ત્રણ વષા સધ
ચ ૂકવ્યા હોય તો સરુ ક્ષિત સોંર્પણી મ ૂલ્ય હશે.જો ર્પોક્ષલર્સ સોંર્પવામાં ન આવી હોય તો તે ઘટાડેલા
ચ ૂકતે કરે લા મ ૂલ્ય સાથે ર્પોક્ષલર્સ અસ્સ્તત્ત્વ ધરાવે છે . ર્પોક્ષલર્સની જોગવાઇઓ સામાન્ટયર્પણે કાયર્દા
પ્રમાણે આવશ્યક હોય તેના કરતા વધ ુ ઉર્દાર સોંર્પણી મ ૂલ્ય ધરાવતી હોય છે .
a) સોંર્પણી મ ૂલ્યો
જીવન વીમા કં ર્પનીઓ સામાન્ટયર્પણે એવો ચાટા ધરાવે છે જે જુર્દા જુર્દા સમયે સોંર્પણી મ ૂલ્યોની
યાર્દી આર્પે છે અને એવી ર્પણ ર્પદ્ર્િ ધરાવે છે જે સોંર્પણી મ ૂલ્યોની ગણતરી માટે ઉર્પયોગમાં
ુ ા વીમા યોજનાનો પ્રકાર, ર્પોક્ષલર્સની વય અને ર્પોક્ષલર્સના ર્પ્રર્મયમની
લેવામાં આવશે. ફોમ્પયાલ
ચ ૂકવણીના સમયગાળાની લંબાઇને ધ્યાનમાં લે છે . સોંર્પણી ર્પર વ્યસ્ક્તના હાથ ર્પર આવતી
વાસ્સ્તવક રોકડ રકમ ર્પોક્ષલર્સમાં સ ૂચવેલા સોંર્પણી મ ૂલ્યની રકમ કરતા અલગ હોઇ શકે છે .
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આન ંુ કારણ એ છે કે ચ ૂકવેલા ઉમેરા, બોનસ અથવા એકર્ત્રત થયેલા રડર્વડન્ટડ, ર્પ્રર્મયમની
આગોતરી ચ ૂકવણી અથવા ર્પ્રર્મયમમાં તફાવત, ર્પોક્ષલર્સ લોન વગે રે એકર્ત્રત થયેલા રોકડ
સોંર્પણી મ ૂલ્યમાં ઉમેરા કે ઘટાડામાં ર્પરરણમી શકે છે . અંતે ર્પોક્ષલર્સ ધારક જે કં ઈ પ્રાપ્ત કરે છે
તે ચોખ્ખા સોંર્પણી મ ૂલ્ય હોય છે . સોંર્પણી મ ૂલ્ય ચ ૂકવેલા મ ૂલ્યની ટકાવારી હોય છે .
ચ ૂકવેલા ર્પ્રર્મયમની ટકાવારી તરીકે પ્રાપ્ત થયેલ ંુ સોંર્પણી મ ૂલ્ય સરુ ક્ષિત સોંર્પણી મ ૂલ્ય
કહેવામાં આવે છે .
b) ર્પોક્ષલર્સ લોન
રોકડ મ ૂલ્ય એકર્ત્રત કયું ુ હોય એવી જીવન વીમા ર્પોક્ષલર્સઓ એવી ર્પણ જોગવાઇ ધરાવે છે
જેના હેઠળ ર્પોક્ષલર્સ ધારક લોન માટે જામીનગીરી તરીકે ર્પોક્ષલર્સનાં રોકડ મ ૂલ્યનો ઉર્પયોગ
કરીને વીમા કં ર્પની ર્પાસેથી ઋણ લેવાનો અર્ધકાર ધરાવે છે . ર્પોક્ષલર્સ લોન સામાન્ટયર્પણે
ુ ી મયાા રર્દત હોય છે . એક બાબત
ર્પોક્ષલર્સનાં સોંર્પણી મ ૂલ્ય (ધારો કે 90%)ની ટકાવારી સધ
નોંધનીય છે કે ર્પોક્ષલર્સ ધારક ર્પોતાના ખાતામાંથી ઋણ મેળવે છે . તેઓ અથવા તેણી જો
ર્પોક્ષલર્સ સોંર્પવામાં આવી હોય તો રકમ મેળવવા ર્પાત્ર હોત.
જોકે તે રકસ્સામાં વીમો રર્દ ર્પણ કરવામાં આવ્યો હોત. ર્પોક્ષલર્સ ર્પર લોન લેવાને સ્થાને ર્પોક્ષલર્સ
ધારક લાભને જાળવી ર્પણ શકે છે અને તેને માણી ર્પણ શકે છે . લોન વીમાને અસ્સ્તત્વમાં
રાખીને તરલ ભંડોળની ઉર્પયોક્ષગતા પ ૂરી ર્પાડે છે . તમે ગ્રાહકને આર્પતકાક્ષલન ભંડોળની
જરૂરરયાતમાં લોનની ભલામણ કરી હોત, ર્પરં ત ુ એ જ સમયે તમે તેમને તમારા ગ્રાહક તરીકે
યથાવત રાખવા માગો છો.
ુ ધ
ર્પોક્ષલર્સ લોન બે અનસ
ં ાનમાં સાધારણ વાક્ષણજય લોનથી અલગ હોય છે ેઃ
ર્પોક્ષલર્સ લોન

વાક્ષણજય લોન

ુ ેઃચ ૂકવણી કરવા માટે કોઇ કાન ૂની ફરજ નહીેઃ
લોનની પન

વાક્ષણજય લોન ઋણર્દાર રચે છે

ુ ેઃચ ૂકવણી કરવા માટે કાન ૂની – ક્રેરડટર સંબધ
ર્પોક્ષલર્સ ધારક લોનની પન
ં માં ઋણર્દાર
ુ ેઃચ ૂકવણી
પન

રીતે બંધાયેલા હોતા નથી. તેઓ તે ઇચ્છે ત્યારે કોઇ ર્પણ ર્ધરાણકતાા ને
ુ ેઃચ ૂકવણી કરી શકે છે . કરવા
સમયે લોનના તમામ ભાગની પન

માટે

કાન ૂની

રીતે

ુ ેઃચ ૂકવણી કરવામાં ન આવી હોય તો વીમા બંધાયેલા હોય છે .
જો લોનની પન
કં ર્પની ચ ૂકવ્યા ર્વનાની બાકી રહેતી લોનની રકમ અને
વ્યાજને ચ ૂકવવાર્પાત્ર ર્પોક્ષલર્સના લાભમાંથી કાર્પે છે .
ક્રેરડટર ઋણર્દાર અંગે સંપ ૂણા

ક્રેરડટ તર્પાસની કોઇ જરૂરરયાત નહીેઃ
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વીમા કં ર્પની ર્પોક્ષલર્સ ધારકને વાસ્તર્વકર્પણે ર્પોતાના ક્રેરડટ તર્પાસ કરે છે
ભંડોળન ંુ ર્ધરાણ આર્પતા ન હોવાને લીધે તેઓ લોન માટે
અરજી કરે

ત્યારે

ઋણર્દારની ક્રેરડટ તર્પાસ કરવાની

જરૂરરયાત રહેતી નથી. વીમા કં ર્પનીએ માત્ર એટલી
ખાતરી કરવાની રહે છે કે લોન લાયક રકમ (ઉર્પર
સ ૂચવ્યા પ્રમાણે એસવીના 90%)થી વધે નહીં.
સ્વાભાર્વક રીતે વીમા કં ર્પની ર્પોક્ષલર્સની ર્વષય બાબતે સમયાંિરે આ પ્રકારની લોનના ર્નયમો
અને શરતો અંગે ર્નણાય લેવાનો અર્ધકાર ધરાવે છે . લોન જામીનગીરી તરીકે જાળવી
રાખવામાં આવેલી ર્પોક્ષલર્સ ર્પર ફાળવવામાં આવતી હોવાથી ર્પોક્ષલર્સ વીમા કં ર્પનીની તરફેણમાં
સોંર્પવાની રહે છે . ર્પોક્ષલર્સ ધારક કોઇ વ્યસ્ક્તની વીમા ધરાવતી વ્યસ્ક્તનાં મ ૃત્યુની ઘટનામાં
નાણાં પ્રાપ્ત કરવા માટે નોર્મની તરીકે ર્પસંર્દગી કરે છે અને આ નોર્મનેશન ર્પોક્ષલર્સની સોંર્પણી
ર્પછી રર્દ થતી નથી.
ુ ી અસર થશે.
નોર્મનીનો હક ર્પોક્ષલર્સમાં વીમા કં ર્પનીના અર્ધકારના સ્તર સધ

ઉર્દાહરણ
અજુ ાને જીવન વીમા ર્પોક્ષલર્સ ખરીર્દી હતી, જેમાં ર્પોક્ષલર્સ હેઠળ ચ ૂકવવાર્પાત્ર મ ૃત્યુનો કુ લ ક્લેઇમ
રૂ. 2.5 લાખ હતો. અજુ ાનની ર્પોક્ષલર્સ હેઠળ ચ ૂકવવાની બાકી રહેતી કુ લ લોન અને વ્યાજ રૂ. 1.5
લાખ છે .
તેથી અજુ ાનનાં મ ૃત્યુના રકસ્સામાં નોર્મની રૂ. 1 લાખની બાકી રહેતી રકમ મેળવવા ર્પાત્ર
ગણાશે.
વીમા કં ર્પનીઓ સામાન્ટયર્પણે ર્પોક્ષલર્સની લોન ર્પર વ્યાજ વસ ૂલે છે , જે અધાવાર્ષિક કે વાર્ષિક ધોરણે
ચ ૂકવવાર્પાત્ર હોય છે . જો વ્યાજના ચાર્જ ચ ૂકવવામાં આવ્યા ન હોય તો તે ર્પોક્ષલર્સ લોનનો રહસ્સો
બને છે અને તેમને લોનની બાકી રહેતી ચ ૂકવણીમાં સામેલ કરવામાં આવે છે .
ુ ી ર્પ્રર્મયમ સમયસર ચ ૂકવવામાં આવે અને ર્પોક્ષલર્સ અમલી રહે ત્યાં સધ
ુ ી એકર્ત્રત થયેલ ંુ
જયાં સધ
રોકડ મ ૂલ્ય સામાન્ટયર્પણે લોન અને વ્યાજની ચ ૂકવણી કરવા જરૂરી ભંડોળ કરતા વધ ુ હશે. ર્પરં ત ુ જો
ર્પોક્ષલર્સ ચ ૂકી ગયાની સ્સ્થર્તમાં હોય અને કોઇ નવા ર્પ્રર્મયમ્પસ આવવાના ન હોય ત્યારે આ
ર્પરરસ્સ્થર્તમાં લોન ચ ૂકવવાની બાકી રહેલી રકમ વિા નહીં ચ ૂકવેલા વ્યાજ (કુ લ ઋણ) ર્પોક્ષલર્સનાં
રોકડ મ ૂલ્યની રકમ કરતા વધી જાય છે .
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સ્વાભાર્વકર્પણે વીમા કં ર્પની આ પ્રકારની સ્સ્થર્તને માન્ટય રાખી શકે નહીં. અલબિ આ પ્રકારની
ર્પરરસ્સ્થર્ત સજાાય તે ર્પહેલા સામાન્ટયર્પણે વીમા કં ર્પનીઓ ફોરક્લોઝર તરીકે ઓળખાત ંુ ર્પગલ ંુ ભરે
છે . વીમા કં ર્પની ફોરક્લોઝરનો સહારો લે તે ર્પહેલા ર્પોક્ષલર્સ ધારકને એક નોરટસ મોકલે છે . ર્પોક્ષલર્સ
રર્દ થાય છે અને પ્રવતામાન રોકડ મ ૂલ્યને ચ ૂકવવાની બાકી રહેતી લોન તથા વ્યાજની સામે
ગોઠવવામાં આવે છે . વધારાની રહેતી હોય એવી કોઇ રકમને ર્પોક્ષલર્સ ધારકને ચ ૂકવવામાં આવી
શકે છે .
4. ર્પોક્ષલર્સની ર્વશેષ જોગવાઇઓ અને એન્ટડોસામેન્ટ્સ
a) નોર્મનેશન
i.

નોર્મનેશનમાં જીવન વીમા ધારક તેમના મ ૃત્યુ બાર્દ વીમાની રકમ વીમા કં ર્પની દ્વારા
કોને ચ ૂકવવી જોઇએ તે વ્યસ્ક્ત(ઓ)નાં નામનો પ્રસ્તાવ કરે છે .

ii. જીવન વીમા ધારક નોર્મની તરીકે એક અથવા વધ ુ વ્યસ્ક્તને નોર્મનેટ કરી શકે છે .
iii. નોર્મનીઝ માન્ટય રડસ્ચાર્જ માટે હકર્દાર હોય છે અને તેમણે નાણાં માટે હકર્દાર હોય
તેમના ર્પિે નાણાંને ટ્રસ્ટી તરીકે જાળવવાના રહે છે .
iv. નોર્મનેશન ર્પોક્ષલર્સ ખરીર્દવામાં આવે તે સમયે અથવા ત્યાર ર્પછી કરી શકાય છે .
v. ઇન્ટશ્યોરન્ટસ એક્ટ 1938ની સેક્શન 39 હેઠળ ર્પોતાના જીવન ર્પર ર્પોક્ષલર્સ ધારક એક
વ્યસ્ક્ત અથવા વધ ુ વ્યસ્ક્તને નોર્મનેટ કરી શકે છે , જેમને ર્પોક્ષલર્સ દ્વારા સરુ ક્ષિત કરે લા
નાણાં તેમના મ ૃત્યુની ઘટનામાં ચ ૂકવવાના રહે છે .
નોર્મનેશન ર્પોક્ષલર્સમાં અન્ટય એન્ટડોસામેન્ટટ કરીને ફેરફાર કરી શકાય છે .

મહત્ત્વની બાબત
નોર્મનેશન નોર્મનીને જીવન વીમા ધારકનાં મ ૃત્યુની ઘટનામાં ર્પોક્ષલર્સનાં નાણાં પ્રાપ્ત કરવાનો
જ અર્ધકાર આર્પે છે . નોર્મની ક્લેઇમના સમગ્ર (અથવા આંર્શક) ભાગ માટે હકર્દાર હોતા નથી.
નોર્મની સગીર હોય ત્યારે ર્પોક્ષલર્સ ધારકે એર્પોઇક્ન્ટટની ર્નમણ ૂક કરવાની જરૂર રહે છે .
એર્પોઇક્ન્ટટએ તેઓ એર્પોઇક્ન્ટટ તરીકે કાયા કરવા અંગે ની ર્પોતાની સંમર્િ ર્દશાા વવા માટે ર્પોક્ષલર્સ
ુ ત વય સધ
ુ ી ર્પહોંચે ત્યારે
ર્દસ્તાવેજ ર્પર હસ્તાિર કરવાના રહેશે. જયારે નોર્મની તેમની પખ્
ુ ાવે છે . જીવન વીમો ધરાવતી વ્યસ્ક્ત કોઇ ર્પણ સમયે
એર્પોઇક્ન્ટટ ર્પોતાનો ર્દરજ્જો ગમ
એર્પોઇક્ન્ટટને બર્દલી શકે છે . જો કોઇ એર્પોઇક્ન્ટટ આર્પવામાં ન આવે અને નોર્મની સગીર હોય
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ત્યારે જીવન વીમો ધરાવતી વ્યસ્ક્તનાં મ ૃત્યુ ર્પર મ ૃત્યુનો ક્લેઇમ ર્પોક્ષલર્સ ધારકના કાન ૂની
વારસર્દારોને ચ ૂકવવામાં આવે છે .
એક અથવા વધ ુ નોર્મનીની ર્નમણ ૂક કરવામાં આવી હોય ત્યારે મ ૃત્યુન
ં ો ક્લેઇમ સંયક્ુ ત રીતે
તેમને અથવા તેમના ર્પર નભતી વ્યસ્ક્તને અથવા વ્યસ્ક્તઓને ચ ૂકવવાર્પાત્ર બને છે . પ્રત્યેક
નોર્મની માટે કોઇ ચોક્કસ રહસ્સો આર્પી શકાય નહીં. ર્પોક્ષલર્સના આરં ભ ર્પછી કરવામાં આવતા
નોર્મનેશન્ટસને અમલી બનાવવા માટે તેની વીમા કં ર્પનીને જાણ કરવાની રહે છે .
આકૃર્િ 1: નોર્મનેશનને લગતી જોગવાઇઓ

b) એસાઇન્ટમેન્ટટ (સોંર્પણી)
એસાઇન્ટમેન્ટટ શબ્ર્દપ્રયોગ સામાન્ટય રીતે લખાણ દ્વારા સંર્પર્િની તબરર્દક્ષલ માટે ઉલ્લેખવામાં આવે
છે , જે રડક્ષલવરી દ્વારા થતી તબરર્દક્ષલ કરતા ક્ષભન્ન હોય છે . સંર્પર્િની માક્ષલકી આ પ્રકારની
ુ ધ
સંર્પર્િનાં અનસ
ં ાનમાં જુર્દા જુર્દા હકોની બનેલી હોય છે , જે એક અથવા વધ ુ વ્યસ્ક્તઓને
સોંર્પવામાં આવે છે .
એસાઇન્ટમેન્ટટ ર્પોક્ષલર્સ લોન માટે વીમા કં ર્પનીને કરવામાં આવ્ય ંુ તે ર્સવાય એસાઇન્ટમેન્ટટ ર્પર
નોર્મનેશન રર્દ થાય છે .
જીવન વીમા ર્પોક્ષલર્સની સોંર્પણી ર્પોક્ષલર્સમાં (સંર્પર્િ તરીકે) અર્ધકારો, માક્ષલકી અને લાભની
એક વ્યસ્ક્તથી બીજી વ્યસ્ક્તમાં તબરર્દક્ષલની પ્રરક્રયા સ ૂચવે છે . અર્ધકારોની તબરર્દલી કરતી
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વ્યસ્ક્તને એસાઇનર (સોંર્પણી કરનાર) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને જે વ્યસ્ક્તને સંર્પર્િ
તબરર્દલ કરવામાં આવી હોય તેને એસાઇની (સોંર્પણી મેળવનાર) કહેવામાં આવે છે .
આકૃર્િ 2: એસાઇન્ટમેન્ટટ (સોંર્પણી)

ભારતમાં એસાઇન્ટમેન્ટટ ઇન્ટશ્યોરન્ટસ એક્ટની સેક્શન 38 હેઠળ સંચાક્ષલત થાય છે . એસાઇન્ટમેન્ટટના
ુ ધ
અમલ વખતે એસાઇની એસાઇન કરે લી સંર્પર્િનાં અનસ
ં ાનમાં તમામ માક્ષલકી અને લાભ
પ્રાપ્ત કરે છે અને ર્પોક્ષલર્સના માક્ષલક બને છે , જે એસાઇની એસાઇનર કરતા વધ ુ સારા હક ન
ધરાવી શકે એ શરતને આર્ધન હોય છે .
આ છે લ્લી જોગવાઇ ઘણી મહત્ત્વની છે . તેનો અથા એવો થાય છે કે એસાઇની એવો ક્લેઇમ
મેળવવાર્પાત્ર નહીં હોય જે અગાઉ કોઇ કારણસર વીમા ધારકને નામંજૂર કરવામાં આવ્યો હોય.
એસાઇન્ટમેન્ટટમાં ર્પિો કરાર માટે પ ૂરતી લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઇએ અને કોઇ કાન ૂની
ક્ષબનલાયકાતને આર્ધન હોવા જોઇએ નહીં.
એસાઇન્ટમેન્ટ્સના બે પ્રકાર છે .
આકૃર્િ 3: એસાઇન્ટમેન્ટટના પ્રકાર
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શરતી એસાઇન્ટમેન્ટટ

ક્ષબનશરતી એસાઇન્ટમેન્ટટ

શરતી એસાઇન્ટમન્ટટ એવી જોગવાઇ આર્પે છે

ક્ષબનશરતી એસાઇન્ટમેન્ટટ એવી જોગવાઇ આર્પે

કે ર્પોક્ષલર્સ જીવન વીમા ધારકને તેઓ છે કે તમામ હકો, માક્ષલકી અને લાભ કે જે
અથવા તેણી ર્પાકતી મદ્દુ તે જજર્વત હોય એસાઇનર ર્પોક્ષલર્સમાં ધરાવે છે તે કોઇ ર્પણ
અથવા

એસાઇનીનાં

મ ૃત્યુ

ર્પર

ર્પાછી ઘટનામાં એસાઇનરને અથવા તેની સંર્પર્િને

મેળવશે.

ર્પાછા પ્રાપ્ત થયા ર્વના એસાઇનીને તબરર્દલ
થાય છે . તેથી ર્પોક્ષલર્સની સોંર્પણી એસાઇનીને
ક્ષબનશરતી થાય છે . એસાઇની એસાઇનરની
સંમર્િ ર્વના તેઓ અથવા તેણી જે રીતે ઇચ્છે
તે રીતે ર્પોક્ષલર્સ સાથે વહેવાર કરી શકે છે .

ક્ષબનશરતી એસાઇન્ટમેન્ટટ ઘણી વાક્ષણજય ર્પરરસ્થર્તમાં વધ ુ સામાન્ટયર્પણે જોવા મળે છે , જેમાં
ર્પોક્ષલર્સ ર્પરં ર્પરાગત રીતે હાઉર્સિંગ લોન જેવા ર્પોક્ષલર્સ ધારકના ર્દે વાની સામે ગીરો મ ૂકવામાં
આવે છે .
માન્ટય એસાઇન્ટમેન્ટટ માટેની શરતો
હવે આર્પણે માન્ટય એસાઇન્ટમેન્ટટ માટે આવશ્યક હોય એવી શરતો ર્પર ધ્યાન આર્પીશ.ંુ
i.

સૌ પ્રથમ આને અમલમાં મ ૂકતી વ્યસ્ક્ત (એસાઇનર) સોંર્પવામાં આવનારી ર્પોક્ષલર્સ માટે
ક્ષબનશરતી હકો અને માક્ષલકી તથા સોંર્પી શકાય એવો અર્ધકાર ધરાવતી હોવી જ જોઇએ.

ii. બીજુ ં આવશ્યક એ છે કે એસાઇન્ટમેન્ટટને મ ૂલ્યવાન બાબત દ્વારા ર્પણ ટેકો આર્પવામાં આવે
છે , જેમાં પ્રેમ અને લાગણીનો સમાવેશ થઈ શકે છે .
iii. ત્રીજુ ં આવશ્યક એ છે કે એસાઇન્ટમેન્ટટ અમલમાં હોય એવા કોઇ કાયર્દાનો ર્વરોધ કરત ંુ ન
હોય. ઉર્દાહરણ તરીકે અન્ટય ર્દે શમાં રહેતા ર્વર્દે શી નાગરરકને એસાઇન થયેલી ર્પોક્ષલર્સ
હુંરડયામણ ર્નયંત્રણ ર્નયમનોન ંુ ઉલ્લંઘન કરતી હોઇ શકે છે .
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iv. એસાઇની અન્ટય એસાઇન્ટમેન્ટટ કરી શકે છે , ર્પરં ત ુ એસાઇની જીવન વીમા ધારક ન હોવાથી
નોર્મનેશન કરી શકતા નથી.
એસાઇન્ટમેન્ટટ લેક્ષખતમાં હોવ ંુ જોઇએ અને તેના ર્પર ઓછામાં ઓછા એક સાિી દ્વારા હસ્તાિર
થયેલા અને તેને પ્રમાક્ષણત કરે લ ંુ હોવ ંુ જોઇએ. માક્ષલરકની તબરર્દલની હકીકત ર્પોક્ષલર્સ ર્પર
એન્ટડોસામેન્ટટના સ્વરૂર્પમાં સ્ર્પષ્ટરૂર્પે ર્દશાા વવાની રહે છે . એ આવશ્યક છે કે ર્પોક્ષલર્સ ધારકે વીમા
કં ર્પનીને એસાઇન્ટમેન્ટટની નોરટસ આર્પવાની રહે છે . લેક્ષખતમાં આ પ્રકારની નોરટસ વીમા ધારક
ુ ી એસાઇની ર્પોક્ષલર્સ માટે માક્ષલકીનો કોઇ હક ધરાવશે
દ્વારા પ્રાપ્ત કરવામાં ન આવે ત્યાં સધ
નહીં.
એન્ટડોસામેન્ટટ માટે ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ અને નોરટસ પ્રાપ્ત થવા ર્પર જીવન વીમો એસાઇન્ટમેન્ટટને
પ્રભાર્વત કરે છે અને નોંધણી કરે છે . નોંધનીય બાબત એ છે કે એસાઇન્ટમેન્ટટની નોંધણી કરતી
વખતે કં ર્પની કોઇ જવાબર્દારી લેતી નથી અને તેની માન્ટયતા અથવા કાન ૂની અસરકારકતા
અંગે નો કોઇ અક્ષભપ્રાય વ્યક્ત કરતી નથી. જીવન વીમા કં ર્પનીની બક્ુ સમાં નોંધવામાં આવેલી
એસાઇન્ટમેન્ટટની તારીખ જયારે એસાઇન્ટમેન્ટટ અને નોરટસ તેની લાગતી વળગતી ઓરફસ દ્વારા જે
રર્દવસે પ્રાપ્ત કરવામાં આવી હોય તે હશે. જો નોરટસ અને એસાઇન્ટમેન્ટટ અલગ અલગ તારીખો
ર્પર પ્રાપ્ત થઈ હોય તો જે છે લ્લે પ્રાપ્ત થય ંુ હોય તે તારીખને નોંધણીની તારીખ માની લેવામાં
આવશે.
એસાઇની ર્પોક્ષલર્સની હયાતી ર્દરર્મયાન ર્પોક્ષલર્સ ધારક/જીવન વીમા ધારકને ર્પોક્ષલર્સમાં હકોને
ુ ેઃસોંર્પી શકે છે . આ પ્રકારની પન
ુ ેઃસોંર્પણી ર્પર ક્લેઇમની ર્પતાવટને ઝડર્પી બનાવવા માટે
પન
ર્પોક્ષલર્સ ધારક/ જીવન વીમા ધારકને નવા નોર્મનેશન અથવા એસાઇન્ટમેન્ટટ હાથ ધરવાની
સલાહ આર્પવામાં આવી શકે છે . ફરી એક વખત શરતી એસાઇન્ટમેન્ટટના રકસ્સામાં ર્પોક્ષલર્સમાં
માક્ષલકી એસાઇનીનાં મ ૃત્યુની ઘટનામાં જીવન વીમો ધરાવતી વ્યસ્ક્તને ર્પાછા આર્પવામાં
આવશે. જયારે બીજી બાજુએ જો એસાઇન્ટમેન્ટટ ક્ષબનશરતી હોત તો માક્ષલકી મ ૃતક એસાઇનીની
સંર્પર્િને સોંર્પવામાં આવ્યા હોત.
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આકૃર્િ 4:વીમા ર્પોક્ષલર્સઓનાં એસાઇન્ટમેન્ટટને લગતી જોગવાઇઓ

નોર્મનેશન ર્વરુદ્ એસાઇન્ટમેન્ટટ
તફાવતનો આધાર

નોર્મનેશન

એસાઇન્ટમેન્ટટ

નોર્મનેશન અથવા

નોર્મનેશન મ ૃત્યુનાં ક્લેઇમ

એસાઇન્ટમેન્ટટ વીમા ર્પોક્ષલર્સની

એસાઇન્ટમેન્ટટ શ ંુ છે ?

પ્રાપ્ત કરવા વ્યસ્ક્તની

માક્ષલકીને અન્ટય વ્યસ્ક્ત કે

ર્નમણ ૂકની પ્રરક્રયા છે

સંસ્થાને તબરર્દલ કરવાની
પ્રરક્રયા છે .

નોર્મનેશન અથવા

નોર્મનેશન પ્રસ્તાવ કરતી

એસાઇન્ટમેન્ટટ ર્પોક્ષલર્સ શરૂ થયા

એસાઇન્ટમેન્ટટ ક્યારે થઈ શકે છે

વખતે અથવા ર્પોક્ષલર્સ શરૂ

ર્પછી જ થઈ શકે છે .

?

થાય ત્યાર ર્પછી થઈ શકે છે .

નોર્મનેશન અથવા

નોર્મનેશન જીવન વીમા

એસાઇન્ટમેન્ટટ ર્પોક્ષલર્સના

એસાઇન્ટમેન્ટટ કોણ કરી શકે છે

ધારક દ્વારા ર્પોતાના

માક્ષલક દ્વારા ક્યાં તો જીવન

?

જીવનની ર્પોક્ષલર્સ ર્પર થઈ

વીમા ધારક જો ર્પોક્ષલર્સ ધારક

શકે છે .

હોય તો તેમના દ્વારા અથવા
એસાઇની દ્વારા થઈ શકે છે .

આ ક્યારે લાગ ૂ કરી શકાય છે

ઇન્ટશ્યોરન્ટસ એક્ટ, 1938

?

લાગ ૂ હોય ત્યારે જ આ લાગ ૂ સંર્પર્િની તબરર્દક્ષલને સંબર્ં ધત
કરી શકાય છે .
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લાગતા વળગતા ર્દે શના
ુ ાર આ
કાયર્દા અનસ

ર્વશ્વભરમાં લાગ ૂ કરી શકાય
છે .
શ ંુ ર્પોક્ષલર્સ ધારક ર્પોક્ષલર્સ ર્પર

ર્પોક્ષલર્સ ધારક ર્પોક્ષલર્સની

ુ ેઃસોંર્પણી
ર્પોક્ષલર્સ ધારક પન

ર્નયંત્રણ જાળવે છે ?

માક્ષલકી અને ર્નયંત્રણ

હાથ ધરવામાં ન આવે ત્યાં

જાળવે છે અને નોર્મની

ુ ી ર્પોક્ષલર્સ હેઠળ હકો,
સધ

ર્પોક્ષલર્સ હેઠળ ર્દાવો કરવાનો

ુ ાવે છે
માક્ષલકી અને લાભ ગમ

કોઇ અર્ધકાર ધરાવતો

અને એસાઇની ર્પોક્ષલર્સ હેઠળ

નથી.

ર્દાવો કરવાનો અર્ધકાર ધરાવે
છે .

શ ંુ સાિીની જરૂર છે ?

સાિીની જરૂર રહેતી નથી.

સાિી ફરજજયાત છે .

શ ંુ તેઓ કોઇ હક મેળવે છે ?

નોર્મની ર્પોક્ષલર્સ ર્પર કોઇ

એસાઇની ર્પોક્ષલર્સ ર્પર સંપ ૂણા

અર્ધકાર ધરાવતા નથી.

અર્ધકાર ધરાવે છે અને
ર્પોક્ષલર્સ હેઠળ ર્દાવો ર્પણ કરી
શકે છે .

શ ંુ તેને ર્પાછં ખેંચી શકાય છે ?

નોર્મનેશન ર્પોક્ષલર્સની મદ્દુ ત

એસાઇન્ટમેન્ટટ એક વખત થઈ

ર્દરર્મયાન કોઇ ર્પણ સમયે

જાય ત્યાર ર્પછી રર્દ કરી

ર્પાછં ખેંચી શકાય કે રર્દ કરી

શકાતા નથી, ર્પરં ત ુ તેને

શકાય છે .

ુ ેઃસોંર્પી શકાય છે .
પન

નોર્મની સગીર હોય એવા

એસાઇની સગીર હોય એવા

રકસ્સામાં એર્પોઇન્ટટીની

રકસ્સામાં ર્પાલકની ર્નમણ ૂક

ર્નમણ ૂક કરવાની હોય છે .

કરવાની હોય છે .

નોર્મની અથવા એસાઇનીન ંુ

નોર્મનીન ંુ મ ૃત્યુ થાય એવા

શરતી એસાઇનીનાં મ ૃત્યુના

મ ૃત્યુ થાય એવા રકસ્સામાં શ ંુ

રકસ્સામાં ર્પોક્ષલર્સના હકો

રકસ્સામાં ર્પોક્ષલર્સના હકો

થાય છે ?

ર્પોક્ષલર્સ ધારક અથવા તેના

એસાઇન્ટમેન્ટટની શરતોને

કાન ૂની વારસર્દારને ર્પાછા

આધારે જીવન વીમા ધારકને

સોંર્પવામાં આવે છે .

ર્પાછા સોંર્પવામાં આવે છે .

સગીરના રકસ્સામાેઃ

ક્ષબનશરતી એસાઇનીનાં
મ ૃત્યુના રકસ્સામાં તેમના
કાન ૂની વારસર્દાર ર્પોક્ષલર્સ
263

માટે હકર્દાર બને છે .
જીવન વીમા ધારકનાં મ ૃત્યુ

મ ૃત્યુના ક્લેઇમની ર્પતાવટ

ર્પતાવટ ર્પહેલા એસાઇની મ ૃત્યુ

બાર્દ અને મ ૃત્યુના ક્લેઇમની

થાય તે ર્પહેલા નોર્મનીન ંુ

ર્પામે એવા રકસ્સામાં

ચ ૂકવણી ર્પહેલા નોર્મની

મ ૃત્યુ થાય તો મ ૃત્યુનો

ર્પોક્ષલર્સનાં નાણાં જીવન વીમા

અથવા એસાઇનીનાં મ ૃત્યુના

ક્લેઇમ જીવન વીમા

ધારક જે એસાઇનર છે તેમને

રકસ્સામાં શ ંુ થાય છે

ધારકના કાન ૂની વારસર્દારને

નહીં, ર્પરં ત ુ એસાઇનીનાં

ચ ૂકવવાર્પાત્ર હશે.

કાયર્દે સરના વારસર્દારને
ચ ૂકવવાર્પાત્ર બનશે.

શ ંુ ક્રેરડટસા ર્પોક્ષલર્સ જપ્ત કરી

ક્રેરડટસા ર્પોક્ષલર્સમાં

એસાઇન્ટમેન્ટટ ક્રેરડટસાને છે તરવા

શકે છે ?

નોર્મનેશન હોય એવી વીમા

માટે નથી કરવામાં આવ્ય ંુ એવ ંુ

ર્પોક્ષલર્સ જપ્ત કરી શકે છે .

ુ ી
ર્દશાા વ્ય ંુ ન હોય ત્યાં સધ
ક્રેરડટસા ર્પોક્ષલર્સને જપ્ત કરી ન
શકે.

c) ર્પોક્ષલર્સની નકલ
ુ ાવો છે . ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ ખોવાઇ જાય
જીવન વીમા ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ વચનનો એક માત્ર પર
અથવા નાશ થાય એવા રકસ્સામાં કરાર હેઠળ કં ર્પનીની જવાબર્દારી કોઇ ર્પણ પ્રકારે પ ૂરી થઈ
જતી નથી. ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજ ખોવાઇ જાય એવા રકસ્સામાં જીવન વીમા કં ર્પનીઓને
ુ રવાની રહે છે .
સામાન્ટયર્પણે પ્રમાણભ ૂત પ્રરક્રયાઓ અનસ
કર્થત ખોવાયેલી ર્પોક્ષલર્સ અંગે શંકા કરવાન ંુ કોઇ કારણ છે કે કેમ તે જાણવા માટે સામાન્ટયર્પણે
ઓરફસ આ કેસની તર્પાસ કરશે. ર્પોક્ષલર્સ ખોવાઇ ગઈ છે અને કોઇ ર્પણ પ્રકારે તેનો વ્યવહાર
ુ ાવો રજૂ કરવાની જરૂર ર્પડી શકે છે . સામાન્ટયર્પણે
કરવામાં આવ્યો નથી એ અંગે સંતોષકારક પર
ક્લેઇમની ર્પતાવત ક્લેઇમ કરનાર બાંયધરી સાથે અને ર્વના નકુ સાન ભરર્પાઇ માટેનો બોન્ટડ
પ ૂરો ર્પાડે ત્યારે થઈ શકે છે .
ૂ ા સમયથી બાકી હોય અને ચ ૂકવવાની રકમ ઊંચી હોય તો ઓરફસ એવો ર્પણ
જો ચ ૂકવણી ટં ક
ુ થયા અંગે જાણ કરતી એક જાહેરાત વ્યાર્પક સક્યુલ
આગ્રહ રાખી શકે છે કે ગમ
ા ેશન ધરાવતા
રાષ્ટ્રીય સ્તરનાં અખબારમાં આર્પવામાં આવે. ર્પોક્ષલર્સની નકલ એ ખાતરી આર્પવાની સાથે
જારી કરવામાં આવી શકે છે કે અન્ટય કોઇ વ્યસ્ક્તને તેની સામે વાંધો નથી.
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d) ફેરફાર
ર્પોક્ષલર્સ ધારક ર્પોક્ષલર્સના ર્નયમો અને શરતોમાં ફેરફારને અમલી કરવાની માગણી કરી શકે છે .
આ પ્રકારના ફેરફાર કરવા માટેની જોગવાઇ છે જે વીમા કં ર્પની અને વીમા ધારક બંનેની
સંમર્િને આર્ધન છે . સામાન્ટયર્પણે ફેરફારો ર્પ્રર્મયમના પ્રકારમાં ફેરફાર ર્સવાય અથવા નીચે
આર્પવામાં આવેલી ફરજજયાત બાબતો ર્સવાય ર્પોક્ષલર્સના પ્રથમ વષા ર્દરર્મયાન માન્ટય
રાખવામાં આવી શકે નહીેઃ
 નામ અથવા / સરનામામાં ફેરફાર;
ુ ેઃઉમેરો;
 વય ઊંચી અથવા નીચી સાક્ષબત થાય એવા રકસ્સામાં વયનો પન
 અકસ્માતના બમણા લાભ અથવા કાયમી અસિમતા લાભ વગે રેની મંજૂરી માટેની
ર્વનંતી.
ફેરફાર ર્પછીના વષોમાં મંજૂર થઈ શકે છે . આ ફેરફારો ર્પૈકીના કેટલાક ર્પોક્ષલર્સ ર્પર અથવા
અલગ કાગળ ર્પર યોગ્ય એન્ટડોસામેન્ટટ રજૂ કરીને ર્પણ અમલી કરી શકાય છે . ર્પોક્ષલર્સની
શરતોમાં ભૌર્તક ફેરફારની જરૂર હોય અન્ટય ફેરફારો માટે પ્રવતામાન ર્પોક્ષલર્સને રર્દ કરવાની
એથવા નવી ર્પોક્ષલર્સઓ જારી કરવાની જરૂર ર્પડી શકે છે .
ુ ય પ્રકારો નીચે આર્પવામાં આવ્યા છે
માન્ટય રાખવામાં આવતા ફેરફારોના કેટલાક મખ્
i.

વીમાના ચોક્કસ વગોમાં અથવા મદ્દુ તમાં ફેરફાર [જેમાં જોખમ વધારે લ ંુ ન હોય]

ii. વીમાની રકમમાં ઘટાડો
iii. ર્પ્રર્મયમની ચ ૂકવણીના પ્રકારમાં ફેરફાર
iv. ર્પોક્ષલર્સની શરૂઆતની તારીખમાં ફેરફાર
v. બે અથવા વધ ુ ર્પોક્ષલર્સઓમાં ર્પોક્ષલર્સઓન ંુ ર્વભાજન
vi. વધારાનાં ર્પ્રર્મયમ અથવા પ્રર્તબંર્ધત જોગવાઇઓને દૂ ર કરવી
vii. ર્વથાઉથ પ્રોરફટથી ર્વથ પ્રોરફટ યોજનામાં ફેરફાર
ુ ારો
viii. નામમાં સધ
ix. ક્લેઇમની ચ ૂકવણી માટે અને એકસ્માતના બમણા લાભ મંજૂર કરવા માટે ર્પતાવટના
ર્વકલ્ર્પ
આ ફેરફારો સામાન્ટયર્પણે જોખમમાં વધારાને સામેલ કરતા નથી. ર્પોક્ષલર્સઓમાં એવા અન્ટય
ફેરફારો ર્પણ છે જેને માન્ટય રાખવામાં આવતા નથી. આ એવા ફેરફારો હોઇ શકે છે જે
ર્પ્રર્મયમને ઘટાડવાની અસર ધરાવતા હોય છે . ઉર્દાહરણ તરીકે ર્પ્રર્મયમ ચ ૂકવવાની મદ્દુ ત
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લંબાવવી, ર્વથ પ્રોરફટથી ર્વથાઉટ પ્રોરફટ યોજનાઓમાં તબરર્દલી, જોખમમાં વધારો કરતા હોય
એવા વીમાના એક પ્રકારથી બીજા પ્રકારમાં તબરર્દલી અને વીમાની રકમમાં વધારો.
ર્દરે ક સ્થળે વીમા કં ર્પનીઓને સામાન્ટયર્પણે તેમના ર્પોક્ષલર્સ ર્દસ્તાવેજના વાસ્તર્વક શબ્ર્દોને
ર્પસંર્દ કરવાની મંજૂરી હોય છે , ર્પરં ત ુ આના માટે મંજૂરી લેવા અંગે ર્નયમનકાર સમિ રજૂઆત
કરવાની જરૂર ર્પડી શકે છે .

ર્પોતાની કસોટી કરો 1
કયા સોજોગો હેઠળ ર્પોક્ષલર્સ ધારકે એર્પોઇક્ન્ટટની ર્નમણ ૂક કરવાની જરૂર રહે છે ?
I. વીમા ધારક સગીર હોય ત્યારે
II. નોર્મની સગીર હોય ત્યારે
III. ર્પોક્ષલર્સ ધારક સમજર્દાર ન હોય ત્યારે
IV. ર્પોક્ષલર્સ ધારક ર્પરરક્ષણત ન હોય ત્યારે

સંક્ષિપ્ત


છૂટના સમયગાળાની જોગવાઇ ર્પોક્ષલર્સ ધારકને ર્પ્રર્મયમ ચ ૂકવવાની છે લ્લી તારીખ ચ ૂકી ગયા
ર્પછી તેને ચ ૂકવવા માટે વધારાનો સમયગાળો આર્પે છે .



પ ૂવાવત કરવી એ એક એવી પ્રરક્રયા છે જેના દ્વારા જીવન વીમા કં ર્પની ર્પ્રર્મયમની ક્ષબન
ચ ૂકવણીને લીધે રર્દ થયેલી અથવા ક્ષબન-જન્સપ્તની જોગવાઇઓ ર્પૈકીની એક હેઠળ ચાલ ુ હોય
એવી ર્પોક્ષલર્સને ફરીથી અમલી બનાવે છે .



ર્પોક્ષલર્સ લોન સાધારણ વાક્ષણજય લોનથી બે સંર્દભામાં અલગ છે , પ્રથમ એ કે ર્પોક્ષલર્સના માક્ષલક
ુ ેઃચ ૂકવણી કરવા કાન ૂની રીતે બંધાયેલા નથી અને વીમા કં ર્પનીએ વીમા ધારકની
લોનની પન
ક્રેરડટ તર્પાસ કરવાની જરૂર રહેતી નથી.



નોર્મનેશનમાં જીવન વીમા ધારક તેમના મ ૃત્યુ બાર્દ વીમાની રકમ વીમા કં ર્પની દ્વારા કોને
ચ ૂકવવી જોઇએ તે વ્યસ્ક્ત(ઓ)નાં નામનો પ્રસ્તાવ કરે છે .



જીવન વીમા ર્પોક્ષલર્સની સોંર્પણી ર્પોક્ષલર્સમાં (સંર્પર્િ તરીકે) અર્ધકારો, માક્ષલકી અને લાભની
એક વ્યસ્ક્તથી બીજી વ્યસ્ક્તમાં તબરર્દક્ષલની પ્રરક્રયા સ ૂચવે છે . અર્ધકારોની તબરર્દલી કરતી
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વ્યસ્ક્તને એસાઇનર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને જે વ્યસ્ક્તને સંર્પર્િ તબરર્દલ કરવામાં
આવી હોય તેને એસાઇની કહેવામાં આવે છે .


ફેરફાર વીમા કં ર્પની અને વીમા ધારક બંનેની સંમર્િને આર્ધન છે . સામાન્ટયર્પણે ફેરફારો
કેટલાક સાધારણ ફેરફાર ર્સવાય ર્પોક્ષલર્સના પ્રથમ વષા ર્દરર્મયાન માન્ટય રાખવામાં આવી શકે
નહીં.

ુ ય ર્પારરભાર્ષક શબ્ર્દ
મખ્
1. છૂટનો સમયગાળો
2. ર્પોક્ષલર્સ ચ ૂકી જવી
3. સોંર્પણી મ ૂલ્ય
4. નોર્મનેશન
5. એસાઇન્ટમેન્ટટ (સોંર્પણી)

તમારી કસોટીના ઉિર
ઉિર 1
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
નોર્મની સગીર હોય ત્યારે ર્પોક્ષલર્સ ધારકે એર્પોઇક્ન્ટટની ર્નમણ ૂક કરવાની જરૂર રહે છે .

સ્વ-કસોટીના પ્રશ્નો
પ્રશ્ન 1
નીચેનામાંથી કય ંુ ર્નવેર્દન નોર્મનેશનનાં સંર્દભામાં ખોટું છે ?
I. જો ર્પોક્ષલર્સ લોનના બર્દલામાં વીમા કં ર્પનીને સોંર્પવામાં આવી હોય તો ર્પોક્ષલર્સ નોર્મનેશન રર્દ
થત ંુ નથી
II. નોર્મનેશન ર્પોક્ષલર્સની ખરીર્દી વખતે અથવા ર્પછી થઈ શકે છે
III. નોર્મનેશન ર્પોક્ષલર્સમાં એન્ટડોસામેન્ટટ કરીને બર્દલી શકાય છે
IV. નોર્મની સમગ્ર ક્લેઇમ ર્પર સંપ ૂણા અર્ધકાર ધરાવે છે
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પ્રશ્ન 2
ુ ાર કેટલા સમય સધ
ુ ી ર્પ્રર્મયમની
ર્પોક્ષલર્સએ સરુ ક્ષિત સોંર્પણી મ ૂલ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે કાયર્દા અનસ
ચ ૂકવણી કરવાની હોય છે ?
I. ર્પ્રર્મયમ્પસ ઓછામાં ઓછા સતત 2 વષા માટે ચ ૂકવવાના હોય છે
II. ર્પ્રર્મયમ્પસ ઓછામાં ઓછા સતત 3 વષા માટે ચ ૂકવવાના હોય છે
III. ર્પ્રર્મયમ્પસ ઓછામાં ઓછા સતત 4 વષા માટે ચ ૂકવવાના હોય છે
IV. ર્પ્રર્મયમ્પસ ઓછામાં ઓછા સતત 5 વષા માટે ચ ૂકવવાના હોય છે
પ્રશ્ન 3
ર્પોક્ષલર્સ ક્યારે ચ ૂકી ગઈ હોવાન ંુ માની લેવામાં આવે છે ?
I. જો ર્પ્રર્મયમ્પસ બાકી ચ ૂકવણીની તારીખે ચ ૂકવવામાં આવ્યા ન હોય ત્યારે
II. જો ર્પ્રર્મયમ્પસ બાકી ચ ૂકવણીની તારીખ ર્પહેલા ચ ૂકવવામાં આવ્યા ન હોય ત્યારે
III. જો ર્પ્રર્મયમ્પસના છૂટના સમયગાળા ર્દરર્મયાન ર્પણ ચ ૂકવવામાં ન આવે ત્યારે
IV. જો ર્પોક્ષલર્સ સોંર્પવામાં આવી હોય ત્યારે
પ્રશ્ન 4
ુ ધ
નીચેનામાંથી કય ંુ ર્નવેર્દન વીમા ર્પોક્ષલર્સના છૂટના સમયગાળાનાં અનસ
ં ાનમાં સાચ ંુ છે ?
I. છૂટના સમયગાળાની પ્રમાણભ ૂત લંબાઇ એક મરહનો છે .
II. છૂટના સમયગાળાની પ્રમાણભ ૂત લંબાઇ 30 રર્દવસ છે .
III. છૂટના સમયગાળાની પ્રમાણભ ૂત લંબાઇ એક મરહનો અથવા 30 રર્દવસ છે .
IV. છૂટના સમયગાળાની પ્રમાણભ ૂત લંબાઇ એક મરહનો અથવા 31 રર્દવસ છે .
પ્રશ્ન 5
ુ ી ર્પ્રર્મયમ ન ચ ૂકવે અને છૂટના સમયગાળા
જો ર્પોક્ષલર્સ ધારક બાકી રહેતી ચ ૂકવણીની તારીખ સધ
ર્દરર્મયાન મ ૃત્યુ ર્પામે તો શ ંુ થશે ?
ુ ીમાં ર્પ્રર્મયમની ક્ષબન-ચ ૂકવણીને લીધે ર્પોક્ષલર્સ રર્દ
I. વીમા કં ર્પની બાકી ચ ૂકવણીની તારીખ સધ
થયેલી ગણાશે અને તેથી ક્લેઇમ નામંજૂર કરશે
II. વીમા કં ર્પની ક્લેઇમ ચ ૂકવશે અને ર્પાછલ ંુ ક્ષબન-ચ ૂકવેલ ંુ ર્પ્રર્મયમ માફ કરશે
III. વીમા કં ર્પની ક્ષબન-ચ ૂકવેલા ર્પ્રર્મયમને કાપ્યા ર્પછી ક્લેઇમની ચ ૂકવણી કરશે
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IV. વીમા કં ર્પની ક્ષબન-ચ ૂકવેલા ર્પ્રર્મયમની સાથે વ્યાજ કે જે બેંકના બચતના વ્યાજર્દરો કરતા 2
ટકા વધારે હશે તેને કાપ્યા ર્પછી ક્લેઇમની ચ ૂકવણી કરશે
પ્રશ્ન 6
ુ જીવન ર્દરર્મયાન નીચેનામાંથી કય ંુ ર્પાસ ંુ વીમા કં ર્પની દ્વારા સૌથી વધ ુ
ચ ૂકી ગયેલી ર્પોક્ષલર્સનાં પન
મહત્ત્વન ંુ માનવામાં આવે છે ? સૌથી યોગ્ય ર્વકલ્ર્પ ર્પસંર્દ કરો.
ુ જીવન વખતે વીમા યોગ્યતાનો પર
ુ ાવો
I. પન
ુ જીવન જેને લીધે વીમા કં ર્પની માટે જોખમમાં વધારો થાય છે
II. ર્પોક્ષલર્સન ંુ પન
III. ક્ષબન-ચ ૂકવેલા ર્પ્રર્મયમ્પસની વ્યાજ સાથે ચ ૂકવણી
ુ જીવનની અરજી સર્પ
ુ રત કરે છે
IV. વીમા ધારક સ્ર્પષ્ટ કરે લા સમયગાળાની અંર્દર પન
પ્રશ્ન 7
વીમા ર્પોક્ષલર્સ માટે નોર્મનેશન ઇન્ટશ્યોરન્ટસ એક્ટ, 1938ની ___________ હેઠળ માન્ટય હોય છે .
I. સેક્શન10
II. સેક્શન38
III. સેક્શન39
IV. સેક્શન45
પ્રશ્ન 8
નીચેનામાંથી કય ંુ ર્નવેર્દન ર્પોક્ષલર્સ કે જેની સામે વીમા કં ર્પની ર્પાસેથી લોન લેવામાં આવી હોય
ુ ધ
તેનાં અનસ
ં ાનમાં ખોટું છે ?
I. ર્પોક્ષલર્સ વીમા કં ર્પનીના ર્પિે સોંર્પવામાં આવશે
II. આ પ્રકારની ર્પોક્ષલર્સન ંુ નોર્મનેશન વીમા કં ર્પનીના ર્પિમાં ર્પોક્ષલર્સ સોંર્પવાને લીધે રર્દ થશે
ુ ી અસર થશે
III. નોર્મનીનો હક ર્પોક્ષલર્સમાં વીમા કં ર્પનીએ ર્દાખવેલા રસના અંશ સધ
ુ ી મયાા રર્દત હોય છે
IV. ર્પોક્ષલર્સ લોન સામાન્ટયર્પણે ર્પોક્ષલર્સનાં સોંર્પણી મ ૂલ્યની ટકાવારી સધ
પ્રશ્ન 9
ુ ધ
નીચેનામાંથી કય ંુ ર્નવેર્દન વીમા ર્પોક્ષલર્સની સોંર્પણીનાં અનસ
ં ાનમાં ખોટું છે ?
I. ક્ષબનશરતી એસાઇન્ટમેન્ટટના રકસ્સામાં એસાઇનીનાં મ ૃત્યુની ઘટનામાં ર્પોક્ષલર્સની માક્ષલકી મ ૃતક
એસાઇનીની સંર્પર્િને આર્પવામાં આવશે.
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II. જીવન વીમા ર્પોક્ષલર્સની સોંર્પણી ર્પોક્ષલર્સ (સંર્પર્િ તરીકે)માં અર્ધકારો, માક્ષલકી અને લાભને એક
વ્યસ્ક્તથી અન્ટય વ્યસ્ક્તમાં તબરર્દલ કરવાની પ્રરક્રયા સ ૂચવે છે .
III. એ આવશ્યક છે કે ર્પોક્ષલર્સ ધારકે વીમા કં ર્પનીને સોંર્પણીની નોરટસ આર્પવાની રહે છે .
IV. ક્ષબનશરતી એસાઇન્ટમેન્ટટના રકસ્સામાં ર્પોક્ષલર્સની મદ્દુ ત ર્દરર્મયાન વીમા ધારકના મ ૃત્યુના રકસ્સા
ુ ી
કે જેમાં ર્પોક્ષલર્સ વીમા ધારકના લાભાથીઓને ર્પાછી મળે તે ર્સવાય ર્પોક્ષલર્સ ર્પાકતી મદ્દુ ત સધ
એસાઇની ર્પાસે ક્ષબનશરતી રહે છે .
પ્રશ્ન 10
નીચેનામાંથી કયો ફેરફાર વીમા કં ર્પની દ્વારા માન્ટય રાખવામાં આવશે ?
I. ર્પોક્ષલર્સને બે અથવા વધ ુ ર્પોક્ષલર્સઓમાં ર્વભાજજત કરવી
II. ર્પ્રર્મયમની ચ ૂકવણીની મદ્દુ તને લંબાવવી
III. ર્પોક્ષલર્સને ર્વથ પ્રોરફટ ર્પોક્ષલર્સથી ર્વથાઉટ પ્રોરફટ ર્પોક્ષલર્સમાં બર્દલવી
IV. વીમાનીરકમમાંવધારો
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સ્વ-કસોટીના પ્રશ્નોના ઉિર
ઉિર 1
સાચો ર્વકલ્ર્પ IV છે .
નોર્મની સમગ્ર ક્લેઇમ ર્પર સંપ ૂણા (અથવા આંર્શક) અર્ધકાર ધરાવે છે
ઉિર 2
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
ુ ાર ર્પ્રર્મયમ્પસ ઓછામાં ઓછા
ર્પોક્ષલર્સએ સરુ ક્ષિત સોંર્પણી મ ૂલ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે કાયર્દા અનસ
સતત 3 વષા માટે ચ ૂકવવાના હોય છે
ઉિર 3
સાચો ર્વકલ્ર્પ III છે .
ર્પોક્ષલર્સ જો ર્પ્રર્મયમ્પસના છૂટના સમયગાળા ર્દરર્મયાન ર્પણ ચ ૂકવવામાં ન આવે ત્યારે
ચ ૂકી ગઈ હોવાન ંુ માની લેવામાં આવે છે .
ઉિર 4
સાચો ર્વકલ્ર્પ IV છે .
છૂટના સમયગાળાની પ્રમાણભ ૂત લંબાઇ એક મરહના અથવા 31 રર્દવસની હોય છે .
ઉિર 5
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
ુ ી ર્પ્રર્મયમ ન ચ ૂકવે અને છૂટના સમયગાળા
જો ર્પોક્ષલર્સ ધારક બાકી રહેતી ચ ૂકવણીની તારીખ સધ
ર્દરર્મયાન મ ૃત્યુ ર્પામે તો વીમા કં ર્પની ક્ષબન-ચ ૂકવેલા ર્પ્રર્મયમને કાપ્યા ર્પછી ક્લેઇમની ચ ૂકવણી
કરશે.
ઉિર 6
સાચો ર્વકલ્ર્પ I છે .
ુ જીવન ર્દરર્મયાન પન
ુ જીવન વખતે વીમા યોગ્યતાનો પર
ુ ાવો વીમા
ચ ૂકી ગયેલી ર્પોક્ષલર્સનાં પન
કં ર્પની દ્વારા સૌથી વધ ુ મહત્ત્વન ંુ ર્પાસ ંુ માનવામાં આવે છે .
271

ઉિર 7
સાચો ર્વકલ્ર્પ III છે .
વીમા ર્પોક્ષલર્સ માટે નોર્મનેશન ઇન્ટશ્યોરન્ટસ એક્ટ, 1938ની સેક્શન 39 હેઠળ માન્ટય હોય છે .
ઉિર 8
ર્વકલ્ર્પ II ખોટો છે .
ર્પોક્ષલર્સ કે જેની સામે વીમા કં ર્પની ર્પાસેથી લોન લેવામાં આવી હોય તેમાં નોર્મનેશન વીમા
કં ર્પનીના ર્પિમાં ર્પોક્ષલર્સ સોંર્પવાને લીધે રર્દ નહીં થાય.
ઉિર 9
ર્વકલ્ર્પ IV ખોટો છે .
ુ ી એસાઇની ર્પાસે ક્ષબનશરતી રહેશે.
ક્ષબનશરતી એસાઇન્ટમેન્ટટના રકસ્સામાં ર્પોક્ષલર્સ ર્પાકતી મદ્દુ ત સધ
ર્પોક્ષલર્સની મદ્દુ ત ર્દરર્મયાન વીમા ધારકના મ ૃત્યુના રકસ્સામાં ર્પોક્ષલર્સ વીમા ધારકના લાભાથીઓને
ર્પાછી મળશે નહીં. એસાઇની ર્પોક્ષલર્સના લાભ માટે હકર્દાર રહેશે.
ઉિર 10
સાચો ર્વકલ્ર્પ I છે .
ફેરફારમાં ર્પોક્ષલર્સને બે અથવા વધ ુ ર્પોક્ષલર્સઓમાં ર્વભાજજત કરવાની મંજૂરીને સમાવવામાં આવે
છે .
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પ્રકરણ 15
અન્ટડરરાઇરટિંગ
પ્રકરણની પ્રસ્તાવના
જીવન વીમા એજન્ટટન ંુ કાયા સંભર્વત ગ્રાહક ર્પાસેથી એક વખત પ્રસ્તાવ પ્રાપ્ત કરી લે ત્યાર ર્પછી
પ ૂરં ુ થઈ જત ંુ નથી. પ્રસ્તાવ વીમા કં ર્પની દ્વારા ર્પણ સ્વીકારવાનો રહે છે અને ત્યાર ર્પછી તે
ર્પોક્ષલર્સમાં ર્પરરણમે છે .
જીવન વીમા માટેના પ્રત્યેક પ્રસ્તાવે અન્ટય એક પ્રવેશ માગા માંથી ર્પણ ર્પસાર થવાન ંુ હોય છે જયાં
વીમા કં ર્પનીએ પ્રસ્તાવનો સ્વીકાર કરવો કે કેમ એ અંગે અને જો સ્વીકાર કરે તો કઈ શરતો રાખવી
એ અંગે ર્નણાય લેવાનો હોય છે . આ પ્રકરણમાં આર્પણી અન્ટડરરાઇરટિંગની પ્રરક્રયા અને આ પ્રરક્રયામાં
સામેલ ઘટકો અંગે ની જાણકારી મેળવીશ.ંુ

અભ્યાસનાં ર્પરરણામ
A. અન્ટડરરાઇરટિંગ – ર્પાયારૂર્પ ર્વચાર
B. નોન-મેરડકલ અન્ટડરરાઇરટિંગ
C. મેરડકલ અન્ટડરરાઇરટિંગ
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A. અન્ટડરરાઇરટિંગ – ર્પાયારૂર્પ ર્વચારો
1. અન્ટડરરાઇરટિંગનો ઉદ્દે શ
આર્પણે અન્ટડરરાઇરટિંગના ઉદ્દે શની તર્પાસ કરીને શરૂઆત કરીશ.ંુ તેના બે ઉદ્દે શ છે
i.

પ્રર્ત-ર્પસંર્દગી અથવા વીમા કં ર્પની ર્વરુદ્ની ર્પસંર્દગીને રોકવાનો

ii. જોખમો વગીકૃિ કરવા અને જોખમોમાં ઇસ્ક્વટી સર્ુ નર્િત કરવાનો

વ્યાખ્યા
જોખમોની ર્પસંર્દગી શબ્ર્દ જીવન વીમા માટેનો પ્રત્યેક પ્રસ્તાવ ર્પોતે કેટલ ંુ જોખમ રજૂ કરે છે તેના
ુ ધ
અનસ
ં ાનમાં તેની મ ૂલ્યાંકનની પ્રરક્રયા અને ત્યાર ર્પછી વીમો માન્ટય રાખવો કે કેમ અને કઈ શરત
રાખવી એ અંગે ના ર્નણાયને રજૂ કરે છે .
પ્રર્ત-ર્પસંર્દગી એવા લોકોની વ ૃર્િ છે , જેમને એવી શંકા કે જાણકારી હોય કે તેમને થનારા
નકુ સાનની શક્યતા ઊંચી હશે, જેઓ વીમો લેવા તત્ર્પર હોય અને આ પ્રરક્રયામાં લાભ મેળવવા
માગતા હોય.

ઉર્દાહરણ
જો જીવન વીમા કં ર્પનીઓ વીમો કઈ વ્યસ્ક્તઓને આર્પવો એ અંગે કાળજીપ ૂવાકની ર્પસંર્દગી કરતી
ન હોત તો એવી શક્યતા રહેલી છે કે હૃર્દયની સમસ્યાઓ અથવા કેન્ટસર જેવી ગંભીર ક્ષબમારી
ધરાવતા લોકો કે જેમને ખ ૂર્દ લાંબ ુ જીવી શકે એવી અર્પેિા ન હોય તેઓ વીમો ખરીર્દી લેત.
અન્ટય શબ્ર્દોમાં જણાવીએ તો જો વીમા કં ર્પનીએ કાળજીપ ૂવાક ર્પસંર્દગી કરી ન હોત તો કં ર્પની ર્વરુદ્
ર્પસંર્દગી થઈ હોત અને આ પ્રરક્રયામાં નકુ સાન વેઠવ ંુ ર્પડય ંુ હોત.
2. જોખોમમાં ઇસ્ક્વટી
ચાલો આર્પણે જોખમોમાં ઇસ્ક્વટીને ધ્યાનમાં લઈએ. “ઇસ્ક્વટી” શબ્ર્દનો અથા એ થાય છે કે સમાન
પ્રકારનાં જોખમનો ભય ધરાવતા અરજર્દારોને ર્પ્રર્મયમના સમાન વગા માં મ ૂકવાના હોય છે . આર્પણે
અગાઉથી જોય ંુ છે કે જીવન વીમા કં ર્પનીઓ વસ ૂલવામાં આવનારા ર્પ્રર્મયમ નક્કી કરવા માટે
મરણાર્ધનતાનાં કોષ્ટકનો કેવી રીતે ઉર્પયોગ કરે છે . આ કોષ્ટક પ્રમાણભ ૂત જીવન અથવા સરે રાશ
ુ વને રજૂ કરે છે . તેમાં જીવન વીમો લેવાનો પ્રસ્તાવ કરતા મોટા
જોખમોના મરણાર્ધનતાના અનભ
ભાગના લોકોનો સમાવેશ થાય છે .
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a) જોખમન ંુ વગીકરણ
ઇસ્ક્વટીમાં ર્દાખલ થવા માટે અન્ટડરરાઇટર જોખમનાં વગીકરણ તરીકે ઓળખાતી પ્રરક્રયા સાથે
જોડાય છે એટલે કે વ્યસ્ક્તનાં જીવન તેમની સામેનાં જોખમોનાં પ્રમાણને આધારે જુર્દા જુર્દા
જોખમના વગોમાં વગીકૃિ અને ર્નરર્દિ ષ્ટ કરવામાં આવે છે . જોખમના આ પ્રકારના ચાર વગા છે .
આકૃર્િ 1: જોખમન ંુ વગીકરણ

i.

પ્રમાણભ ૂત જીવન

આ એવા લોકોને સામેલ કરે છે જેમની અર્પેક્ષિત મરણાર્ધનતા મરણાર્ધનતાનાં કોષ્ટક દ્વારા રજૂ
કરવામાં આવેલા તેમના પ્રમાણભ ૂત જીવનને અનરૂુ ર્પ હોય.
ii. ર્પસંર્દગીનાં જોખમો
આ એવા જોખમો છે જેમની અર્પેક્ષિત મરણાર્ધનતા પ્રમાણભ ૂત જીવન કરતા નોંધર્પાત્ર નીચી
હોય છે અને તેથી નીચા ર્પ્રર્મયમ ચાર્જ કરી શકે છે .
iii. પ્રમાણભ ૂત જીવન
આ એવા જીવન છે જેમની અર્પેક્ષિત મરણાર્ધનતા સરે રાશ અથવા પ્રમાણભ ૂત જીવન કરતા
ઊંચી હોય, ર્પરં ત ુ તે હજુ ર્પણ વીમા યોગ્ય ગણવામાં આવે. તેઓ ઊંચા (અથવા વધારાના)
ર્પ્રર્મયમ સાથે અથવા ચોક્કસ પ્રર્તબંધનોને આર્ધન વીમા માટે સ્વીકારવામાં આવી શકે છે .
iv. િીણ થયેલા જીવન
આ એવા જીવન છે જેમની નબળાઇ અને અર્પેક્ષિત વધારાની મરણાર્ધનતા એટલી બધી હોય
છે કે તેમને વ્યાજબી ખચે ર્પણ વીમા કવરે જ પ ૂરં ુ ર્પાડવામાં આવી શકે નહીં. જો તેમણે અથવા
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તેણીએ તાજેતરમાં ઓર્પરે શન જેવી તબીબી ઘટનાનો સામનો કયો હોય તો ક્યારે ક વ્યસ્ક્તના
પ્રસ્તાવને હંગામી ધોરણે ઇન્ટકાર કરવામાં ર્પણ આવી શકે છે .
3. ર્પસંર્દગીની પ્રરક્રયા
અન્ટડરરાઇરટિંગ અથવા ર્પસંર્દગીની પ્રરક્રયા બે સ્તરે હાથ ધરવામાં આવી શકે છે ેઃ
 િેત્ર સ્તરે
 અન્ટડરરાઇરટિંગ ર્વભાગનાં સ્તરે
આકૃર્િ 2 : અન્ટડરરાઇરટિંગ અથવા ર્પસંર્દગીની પ્રરક્રયા

a) િેત્ર અથવા પ્રાથર્મક સ્તરે
િેત્ર સ્તર અન્ટડરરાઇરટિંગ પ્રાથર્મક અન્ટડરરાઇરટિંગ તરીકે ર્પણ ઓળખવામાં આવી શકે છે . તેમાં
અરજર્દાર વીમા કવરે જ માન્ટય રાખવા માટે યોગ્ય છે કે કેમ એ અંગે ર્નણાય લેવા માટે એજન્ટટ
અથવા કં ર્પનીના પ્રર્તર્નર્ધ દ્વારા મારહતી એકત્ર કરવાનો સમાવેશ થાય છે . એજન્ટટ પ્રાથર્મક
અન્ટડરરાઇટર તરીકે મહત્ત્વની ભ ૂર્મકા ભજવે છે . તેઓ સરુ ક્ષિત થનારા જીવનને જાણવા માટેની
શ્રેષ્ઠ સ્સ્થર્તમાં હોય છે .
ઘણી વીમા કં ર્પનીઓ એવી ર્પણ માગણી કરી શકે કે પ્રસ્તાર્વત જીવન વીમા ધારકનાં
ુ ધ
અનસ
ં ાનમાં એજન્ટટ દ્વારા ચોક્કસ મારહતી, અક્ષભપ્રાય અને ભલામણોની માગણી કરતા ર્નવેર્દન
અથવા ગોર્પનીય અહેવાલ પ ૂરા કરવામાં આવે.
સમાન પ્રકારનો અહેવાલ જે નૈર્તક હાર્ન અહેવાલ તરીકે ઓળખાય છે તે જીવન વીમા કં ર્પનીના
અર્ધકાર દ્વારા માગવામાં ર્પણ આવી શકે છે . આ અહેવાલો ર્પરં ર્પરાગત રીતે પ્રસ્તાર્વત જીવન
વીમા ધારકના વ્યવસાય, આવક અને આર્થિક સ્સ્થર્ત અને પ્રર્તષ્ઠાને આવરે છે .
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છે તરર્ર્પિંડીની ર્દે ખરે ખ અને પ્રાથર્મક અન્ટડરરાઇટર તરીકે એજન્ટટની ભ ૂર્મકા
ુ ધ
જોખમની ર્પસંર્દગીનાં અનસ
ં ાનમાં લેવામાં આવતો મોટા ભાગનો ર્નણાય પ્રસ્તાવ ફોમામાં પ્રસ્તાવ
કરનાર દ્વારા જાહેર કરે લી હકીકતો ર્પર આધાર રાખે છે . અન્ટડરરાઇરટિંગ ર્વભાગમાં બેસેલા
અન્ટડરરાઇટર માટે આ હકીકતો ખોટી છે કે કેમ અને છે તરવાના ઇરાર્દા સાથે કર્પટપ ૂવાક ગે રરજૂઆત
કરવામાં આવી છે કે કેમ તે જાણવ ંુ મશ્ુ કેલ બની શકે છે .
અહીં એજન્ટટ નોંધર્પાત્ર ભ ૂર્મકા ભજવે છે . તેઓ અથવા તેણી એ સર્ુ નર્િત કરવા માટે શ્રેષ્ઠ સ્સ્થર્તમાં
હોય છે કે રજૂ કરવામાં આવેલી હકીકતો સાચી છે , કારણ કે એજન્ટટ પ્રસ્તાર્વત જીવન વીમા
ધરાવનારી વ્યસ્ક્તના પ્રત્યિ અથવા ર્પરોિ રીતે સંર્પકા માં છે અને તેથી ગે રમાગે ર્દોરવાના ઇરાર્દા
સાથે જો જાણી જોઇને જાહેરાત ન કરી હોય અથવા ગે રરજૂઆત કરી હોય તો તેની તર્પાસ કરી શકે.
b) અન્ટડરરાઇરટિંગ ર્વભાગનાં સ્તરે
અન્ટડરરાઇરટિંગન ંુ બીજુ ં સ્તર ર્વભાગ અથવા ઓરફસન ંુ સ્તર છે . તેમાં એવા ર્વશેષયજ્ઞો અને
વ્યસ્ક્તઓ સામેલ હોય છે જેઓ આ પ્રકારના કાયામાં કુ શળ હોય છે અને તેઓ જીવન વીમા માટે
પ્રસ્તાવ સ્વીકારવો કે કેમ અને તેના માટેની શરતો અંગે ર્નણાય લેવા માટે કેસના તમામ
સંબર્ં ધત ડેટાને ધ્યાનમાં લે છે .
4. અન્ટડરરાઇરટિંગની ર્પદ્ર્િઓ
આકૃર્િ 3: અન્ટડરરાઇરટિંગની ર્પદ્ર્િઓ

અન્ટડરરાઇટસા આ ઉદ્દે શ માટે બે પ્રકારની ર્પદ્ર્િઓનો ઉર્પયોગ કરી શકે છે ેઃ
ુ રરકલ ર્પદ્ર્િ
ન્ટયમ

જજમેન્ટટ ર્પદ્ર્િ
આ ર્પદ્ર્િ હેઠળ ખાસ કરીને જયારે જટીલ આ
કેસ

ર્પર

ર્નણાય

લેવામાં

આવે

ત્યારે

ર્પદ્ર્િ

હેઠળ

અન્ટડરરાઇટસા

તમામ

નકારાત્મક અથવા ર્વર્પરરત ર્પરરબળો (કોઇ

ર્વષયાત્મક અક્ષભપ્રાયનો ઉર્પયોગ કરવામાં ર્પણ સકારાત્મક અથવા અનકુ ળ
ર્પરરબળો
ૂ
આવે છે .

માટેના નકારાત્મક ર્પોઇન્ટ્સ) માટે સકારાત્મક
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રે રટિંગ ર્પોઇન્ટટ આર્પે છે .
ઉર્દાહરણેઃ કોઇ વ્યસ્ક્તને ગંભીર ડાયાક્ષબરટસ
હોય તો તેમને વીમો આર્પવો કે કેમ અને
કઈ શરતે આર્પવો એ અંગે ર્નણાય લેવો
આ પ્રકારની ર્પરરસ્સ્થર્તમાં ર્વભાગ મેરડકલ આર્પેલા કુ લ ર્પોઇન્ટ્સ તેને કેટલા વધારાના
રે ફરી

તરીકે

ર્પણ

ઓળખાતા

મેરડકલ મરણાર્ધનતા રે રટિંગ (ઇએમઆર તરીકે ર્પણ

ડોક્ટરનો કુ શળ અક્ષભપ્રાય ર્પણ મેળવી શકે ઓળખાય છે ) આર્પવામાં આવ્યા છે એ અંગે
છે .

ર્નણાય કરશે. ઇએમઆર જેટલા ઊંચા તેટલ ંુ
ઉતરતીકિાન ંુ જીવન વધારે ગણાય છે . જો
ઇએમઆર ખ ૂબ ઊંચા હોય તો વીમા માટે
ઇન્ટકાર ર્પણ કરવામાં આવી શકે છે .

અન્ટડરરાઇરટિંગના ર્નણાયો
આકૃર્િ 4 : અન્ટડરરાઇરટિંગના ર્નણાયો

ુ ધ
ચાલો હવે આર્પણે અન્ટડરરાઇરટિંગ માટે પ્રસ્તાર્વત જીવનનાં અનસ
ં ાનમાં અન્ટડરરાઇટસા લઈ શકે
એવા જુર્દા જુર્દા પ્રકારના ર્નણાયોને ધ્યાનમાં લઈશ ંુ
278

a) સાધારણ ર્દર (ઓઆર) ર્પર સ્વીકૃર્િ સૌથી સામાન્ટય ર્નણાય છે . આ રે રટિંગ એવા સંકેત આર્પે
છે કે જોખમ ર્પ્રર્મયમના સમાન ર્દર જે સાધારણ અથવા પ્રમાણભ ૂત જીવન ર્પર લાગ ૂ હોય
તેના ર્પર સ્વીકાયા છે .
b) એક્સ્ટ્રા સાથે સ્વીકૃર્િેઃ આ ઉતરતી કિાનાં મોટા ભાગનાં જોખમો સાથે વહેવાર કરવાનો
સૌથી સામાન્ટય માગા છે . તેમાં ર્પ્રર્મયમનાં કોષ્ટકમાં ર્દશાા વેલા ર્દર કરતા વધારા (એસ્ક્ટ્રા)
ર્દરના ચાર્જને સામેલ કરે છે .
c) વીમાની રકમ ર્પર ર્મલકત કબજે રાખવાના હક સાથે સ્વીકૃર્િેઃર્મલકત કબજે રાખવાનો હક
એવા પ્રકારન ંુ ર્નયંત્રણ જે જીવન વીમા કં ર્પની ક્લેઇની ઘટનામાં તેણે ચ ૂકવવાના રહેતા
લાભની રકમ ર્પર ઉર્પયોગ (ભાગ અથવા સંપ ૂણા) કરી શકે છે .
ઉર્દાહરણ:તે એવા રકસ્સામાં લાગ ૂ થઈ શકે છે જેમાં વીમા માટે પ્રસ્તાવ કરનાર વ્યસ્ક્ત
ટીબી જેવા કેટલાક રોગમાંથી ર્પસાર થયા હોય અને સાજા થયા હોય. ર્મલકત કબજે
રાખવોન હક એવ ુ સ ૂચવે છે કે જો જીવન વીમા ધારક વ્યસ્ક્ત આર્પેલા સમયગાળાની અંર્દર
સ્ર્પષ્ટ કરે લા કારણ (ર્દાખલા તરીકે ટીબીના ઊથલાને લીધે)થી મ ૃત્યુ ર્પામે તો માત્ર મ ૃત્યુના
લાભની ઘટેલી રકમ ચ ૂકવવાર્પાત્ર બની શકે છે .
d) પ્રર્તબંર્ધત જોગવાઇ સાથે સ્વીકૃર્િેઃચોક્કસ પ્રકારની હાર્ન માટે પ્રર્તબંર્ધત જોગવાઇઓ
લાગ ૂ થઈ શકે છે , જે ચોક્કસ સંજોગો હેઠળ મ ૃત્યુની ઘટનામાં મ ૃત્યુના લાભને મયાા રર્દત કરે
છે .
ઉર્દાહરણ તરીકે ગભાા વસ્થાની જોગવાઇ ગભાવતી મરહલા ર્પર લાગ ૂ થાય છે જે ધારો કે
રડક્ષલવરીના ત્રણ મરહનાની અંર્દર ગભાા વસ્થાને લગત ંુ મ ૃત્યુ થાય એવા રકસ્સામાં
ચ ૂકવવાર્પાત્ર વીમાને મયાા રર્દત કરે છે .
e) ઘટાડો અથવા મ ૂલતવી રાખવેઃુ આખરે જીવન વીમાના અન્ટડરરાઇટર વીમા માટેની
ર્દરખાસ્તનો ઇન્ટકાર કરવા અથવા નામંજૂર કરવા અંગે નો ર્નણાય લઈ શકે છે . આ એવા
સંજોગોમાં થાય છે જયારે ચોક્કસ આરોગ્ય/ અન્ટય ર્વશષતાઓ એટલી ર્વર્પરરત હોય કે જે
જોખમની ઘટનાને નોંધર્પાત્ર વધારી ર્દે છે .
ુ ારો થવાની શક્યતા નહીંવત હોય તો
ઉર્દાહરણ:વ્યસ્ક્ત કેન્ટસરથી ર્ર્પડાતી હોય અને સધ
ઉમેર્દવારને નામંજૂર કરવામાં આવે છે .
ુ ી સધ
ુ રે નહીં અને વધ ુ અનકુ ળ
આ પ્રમાણે કેટલાક રકસ્સામાં ર્પરરસ્સ્થર્ત જયાં સધ
ૂ ન થાય તે
ુ ી જોખમની સ્વીકૃર્િને મલ
ુ તવી રાખવી ડહાર્પણ ભરે લ ંુ ર્પગલ ંુ હોઇ શકે છે .
સમય સધ
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ઉર્દાહરણ
તાજતેરમાં રહસ્ટરે ક્ટોમીન ંુ ઓર્પરે શન કરાવેલી મરહલાને તેમના જીવન ર્પર વીમો મંજૂર
કરવામાં આવે તેના કેટલાક મરહનાઓ અગાઉ રાહ જોવાન ંુ જણાવવામાં આવી શકે છે , જેથી
ઓર્પરે શન ર્પછી સજાાઇ શકતી કોઇ સમસ્યાઓ દૂ ર થવા માટે પ ૂરતો સમય મળી રહે.

ર્પોતાની કસોટી કરો 1
નીચેનામાંથી કયા રકસ્સા માટે જીવન વીમા કં ર્પની ઇન્ટકાર કરી શકે કે તેને મ ૂલતવી શકે છે ?
I. સ્વસ્થ 18 વષાની વ્યસ્ક્ત
II. મેર્દસ્વી વ્યસ્ક્ત
III. એઇડ્સથી ર્ર્પડાતી વ્યસ્ક્ત
IV. ર્પોતાનીઆવકનહીંધરાવતીગૃરહણી
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B. નોન-મેરડકલ અન્ટડરરાઇરટિંગ
1. નોન-મેરડકલ અન્ટડરરાઇરટિંગ
જીવન વીમાના મોટા ભાગના પ્રસ્તાવ ર્પરં ર્પરાગત રીતે જીવન વીમો લેનારી વ્યસ્ક્તની વીમા
યોગ્યતાને તર્પાસવા માટે તબીબી ર્નરરિણ હાથ ધયાા ર્વના વીમા માટે ર્પસંર્દગી ર્પામતા હોય છે .
આ પ્રકારના રકસ્સાઓને નોન-મેરડકલ પ્રસ્તાવ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે .
નોન-મેરડકલ અન્ટડરરાઇરટિંગ માટેના કેસ એવા તારણ ર્પર આધાર રાખે છે જેમાં તબીબી ર્નરરિણો
ઓછી માત્રાના રકસ્સાઓમાં (જેમ કે ર્દસમાંથી એક) ર્વર્પરરત બાબતો રજૂ કરતા હોય છે . બાકીના
પ્રસ્તાવમાં આર્પેલા ઉિરો અથવા જીવન વીમો પ્રસ્તાવ કરનાર વ્યસ્ક્તના રજાના રે કોડા અને અન્ટય
ર્દસ્તાવેજોમાંથી શોધી શકાય છે .
લાયક ડોક્ટર દ્વારા તબીબી ર્નરરિણ હાથ ધરવા માટે ડોક્ટરને ફી ચ ૂકવવાની રહે છે . આ પ્રકારનાં
તબીબી ર્નરરિણ હાથ નહીં ધરવાથી થઈ શકતી બચત જીવન વીમા ધારકનાં મ ૃત્યુ ર્પછીના
વધારાના ક્લેઇમને ર્પગલે થતા નકુ સાનની સરખામણીમાં ઘણી વધ ુ હોવાન ંુ જોવા મળય ંુ છે . તેથી
જીવન વીમા કં ર્પનીઓ તબીબી ર્નરરિણ અંગે આગ્રહ કયાા ર્વના વીમો મંજૂર કરવાની ર્પદ્ર્િ
સ્વીકારી છે .
2. નોન-મેરડકલ અન્ટડરરાઇરટિંગ માટેની શરતો
ુ રવાની હોય છે .
જોકે નોન-મેરડકલ અન્ટડરરાઇરટિંગ માટે કેટલીક શરતો અનસ
i.

સૌ પ્રથમ મરહલાઓના માત્ર ચોક્કસ વગા જેમ કે નોકરરયાત મરહલાઓ લાયક હોઇ શકે છે .

ii. વીમાની રકમ ર્પર ઉર્પરી મયાા ર્દાઓ લાર્દવામાં આવી શકે છે . ઉર્દાહરણ તરીકે ર્પાંચ લાખથી
ુ ી વીમાની રકમ ધરાવતો કોઇ રકસ્સો તબીબી ર્નરરિણને આર્ધન હોઇ શકે છે .
વધન
ુ ી
iii. પ્રવેશ વખતે ઉંમર મયાા ર્દાઓ લાર્દી શકે છે – ઉર્દાહરણ તરીકે 40 અથવા 45 વષાથી વધન
વય ધરાવતી કોઇ ર્પણ વ્યસ્ક્ત માટે તબીબી ર્પરરિણ કરાવવ ંુ ફરજજયાત હોય છે .
ુ ધ
iv. વીમાની ચોક્કસ યોજનાઓનાં અનસ
ં ાનમાં પ્રર્તબંધનો લાર્દવામાં આવે છે – ઉર્દાહરણ
તરીકે મદ્દુ તી વીમો નોન-મેરડકલ વગા હેઠળ માન્ટય રાખવામાં આવી શકે નહીં.
ુ ી મયાા રર્દત હોઇ શકે છે .
v. વીમાની મહિમ મદ્દુ ત 20 વષા/ 60 વષાની વય સધ
vi. જીવનોના વગા ેઃ નોન-મેરડકલ ઇન્ટશ્યોરન્ટસ ચોક્કસ વગા ના વ્યસ્ક્તઓને ર્પણ માન્ટય રાખવામાં
આવી શકે છે , ઉર્દાહરણ તરીકે નોન-મેરડકલ સ્ર્પેર્શયલ પ્રર્તક્ષ્ઠત કં ર્પનીઓના કમાચારીઓને
જે એક વષાની સેવા ધરાવતા હોય તેમને પ ૂરા ર્પાડવામાં આવે છે . આ કં ર્પનીઓ યોગ્ય
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રજાના રે કોડા ધરાવે છે અને તેઓ સમયાંિરે તબીબી ર્નરરિણ ર્પણ કરાવતી હોઇ શકે છે ,
તેથી કમાચારીની મેરડકલ સ્સ્થર્તની ખરાઇ સરળતાથી કરી શકાય છે .
3. અન્ટડરરાઇરટિંગ માટે રે રટિંગનાં ર્પરરબળ
રે રટિંગનાં ર્પરરબળ નાણાકીય સ્સ્થર્ત, જીવનશૈલી, આર્દતો, ર્પરરવારનો ઇર્તહાસ, આરોગ્યનો
વ્યસ્ક્તગત ઇર્તહાસ અને સંભર્વત વીમા ધારકનાં જીવનમાં સંકટ અને જોખમને વધારતા હોઇ શકે
એવા અન્ટય વ્યસ્ક્તગત સંજોગોને લગતા જુર્દા જુર્દા ર્પાસાનો ઉલ્લેખ કરે છે . અન્ટડરરાઇરટિંગમાં આ
ુ ાર જોખમન ંુ વગીકરણ સામે લ થાય
સંકટની અને તેમની સંભર્વત અસરની ઓળખ અને તે અનસ
છે .
ચાલો આર્પણે સમજીએ કે વ્યસ્ક્તગત જીવનની લાિણરકતાઓ જોખમ ર્પર કેવી અસર ધરાવે છે .
વ્યાર્પકર્પણે આને બેમાં ર્વભાજજત કરી શકાય છે – એક એવા કે જે નૈર્તક હાર્નમાં ફાળો આર્પતા હોય
અને બીજા એવા કે જે શારીરરક (મેરડકલ) હાર્નમાં ફાળો આર્પતા હોય. જીવન વીમા કં ર્પનીઓ
ુ ાર તેમના અન્ટડરરાઇરટિંગને વગોમાં ર્વભાજજત કરતી હોય છે . નૈર્તક હાર્નમાં ફાળો આર્પતા
તર્દનસ
હોય એવા આવક, વ્યવસાય, જીનવશૈલી અને આર્દતો જેવા ર્પરરબળોની આકારણી આર્થિક
અન્ટડરરાઇરટિંગના ભાગરૂર્પે કરવામાં આવે છે , જયારે આરોગ્યના મેરડકલ ર્પાસાઓની આકારણી
મેરડકલ અન્ટડરરાઇરટિંગના ભાગરૂર્પે કરવામાં આવે છે .
a) મરહલા વીમો
ુ ુ ષો કરતા વધ ુ આવરર્દા ધરાવતી હોય છે . જોકે તેઓ નૈર્તક હાર્નનાં
સામાન્ટયર્પણે મરહલાઓ પર
ુ ધ
અનસ
ં ાનમાં કેટલીક સમસ્યાઓનો સામનો કરી શકે છે . આન ંુ કારણ એ છે કે ભારતીય
ુ ુ ષના વચાસવન ંુ અને સામાજજક શોષણન ંુ જોખમ ધરાવે
સમાજમાં ઘણી મરહલાઓ હજુ ર્પણ પર
છે . ર્દહેજને લીધે થતા મ ૃત્યુ જેવા દુષણો આજે ર્પણ અસ્સ્તત્ત્વ ધરાવે છે . મરહલાઓની
આવરર્દાને અસરી શકે એવ ુ અન્ટય ર્પરરબળ ગભાા વસ્થા સાથે જોડાયેલી સમસ્યામાંથી ઉર્દભવી
શકે છે .
મરહલાની વીમા યોગ્યતા વીમા માટેની જરૂરરયાત અને ર્પ્રર્મયમની ચ ૂકવણી કરવાની િમતા
ર્પર આધાર રાખે છે . તેથી વીમા કં ર્પનીઓ ર્પોતાની આવક જાતે પ્રાપ્ત કરી હોય માત્ર એવા
લોકોને સંપ ૂણા વીમો મંજૂર કરવાનો ર્નણાય કરી શકે છે અને મરહલાઓના અન્ટય વગા ર્પર
મયાા ર્દાઓ લાર્દી શકે છે . આ જ પ્રમાણે કેટલીક શરતો ગભાવર્ત મરહલાઓ ર્પર લાર્દવામાં આવી
શકે છે .
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b) સગીર
સગીરો ર્પોતાની જાતે કરાર કરવાની સિા ધરાવતા નથી. તેથી સગીરના જીવન ર્પરની
ર્દરખાસ્ત માતા-ર્ર્પતા અથવા કાન ૂની ર્પાલક તરીકે સગીર સાથે સંબધ
ં ધરાવતી અન્ટય વ્યસ્ક્ત
દ્વારા રજૂ કરવાની રહે છે . સગીર સામાન્ટયરીતે ર્પોતાની જાતે આવક કમાવતા ન હોવાને લીધે
વીમાની જરૂરરયાતને સર્ુ નર્િત કરવાની જરૂર ર્પણ રહે છે .
સગીરો માટે વીમાની ર્વચારણા કરવામાં આવે ત્યારે સામાન્ટયર્પણે ત્રણ શરતો લાગ ૂ થાય છે ેઃ
i.

તેઓ યોગ્ય રીતે ર્વકર્સત બાંધો ધરાવે છે કે કેમ
કુ ર્પોષણ અથવા અન્ટય સ્વાસ્્ય સંબધ
ં ી સમસ્યાઓનાં ર્પરરણામે બાંધાની નબળી વ ૃદ્ધદ્ થઈ
શકે છે અને ગંભીર જોખમો ઊભા થઈ શકે છે .

ii. ર્પરરવારનો યોગ્ય ઇર્તહાસ અને વ્યસ્ક્તગત ઇર્તહાસ
જો અહીં કોઇ ર્વર્પરરત સંકેત હોય તો જોખમો ઊભા થઈ શકે છે .
iii. ર્પરરવાર ર્પયાા પ્ત વીમો ધરાવે છે કે કેમ
સગીરના વીમાની ઇચ્છા સામાન્ટયર્પણે વીમાની ર્પરં ર્પરા ધરાવતા ર્પરરવારો રાખતા હોય છે .
તેથી માતા-ર્ર્પતા કે જેઓ વીમો ધરાવતા ન હોય તેમના બાળકનાં જીવન માટે વીમાનો
પ્રસ્તાવ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે વ્યસ્ક્તએ સાવધ રહેવાની જરૂર હોય છે . અન્ટડરરાઇટરે આ
પ્રકારનો વીમો કેમ લેવામાં નથી આવ્યો તે સર્ુ નર્િત કરવાની જરૂર રહે છે . વીમાની રકમ
તે માતા-ર્ર્પતા સાથે ર્પણ જોડાયેલી હોય છે .
c) વીમાની મોટી રકમ
અન્ટડરરાઇટરે જયારે વીમાની રકમ પ્રસ્તાર્વત વીમા ધારકની વાર્ષિક આવકની સરખામણીએ
ઘણી વધ ુ હોય ત્યારે સાવધ રહેવ ંુ જોઇએ. સામાન્ટયર્પણે વીમાની રકમ વ્યસ્ક્તની વાર્ષિક આવક
ુ ોિર આના કરતા
કરતા લગભગ ર્દસથી બાર ગણી વધારે ધારવામાં આવી શકે છે . જો ગણ
ઘણો ઊંચો હોય ત્યારે તે વીમા કં ર્પનીની સામે થયેલી ર્પસંર્દગીની શક્યતા વધારે છે .
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ઉર્દાહરણ
જો વ્યસ્ક્ત રૂ. 5 લાખની વાર્ષિક આવક ધરાવે છે અને રૂ. 3 કરોડના જીવન વીમાનાં કવર માટે
પ્રસ્તાવ કરે છે તો તે ક્ષચિંતાન ંુ કારણ ઊભ ંુ કરે છે .
આ પ્રકારના મોટી રકમના વીમાનો પ્રસ્તાવ આત્મહત્યાની શક્યતા અથવા સ્વાસ્થની અર્પેક્ષિત
કથળનારી સ્સ્થર્તનાં ર્પરરણામ સ્વરૂર્પે કરવાની શક્યતા હોય છે અને તેથી આ પ્રકારના
રકસ્સાઓમાં ક્ષચિંતા સજાાઇ શકે છે . આ પ્રકારની મોટી રકમ માટેન ંુ ત્રીજુ ં કારણ સેલ્સ ર્પસાન દ્વારા
વધ ુ ર્પડત ંુ ગે રવાજબી વેચાણ હોઇ શકે છે .
વીમાની મોટી રકમ સમપ્રમાણમાં મોટા ર્પ્રર્મયમને ર્પણ સ ૂચવે છે અને આ પ્રકારનાં
ર્પ્રર્મયમની ચ ૂકવણી યથાવત રાખવામાં આવશે કે કેમ એ અંગે પ્રશ્ન ર્પણ સજાાય છે . તેથી
સામાન્ટય રીતે વીમાની રકમને મયાા રર્દત કરવ ંુ ડહાર્પણભયું ુ ગણાશે જેથી ચ ૂકવવાર્પાત્ર ર્પ્રર્મયમ
ુ ાં વધ ુ એક ત ૃર્તયાંશ ભાગ જેટલ ંુ હોય.
વ્યસ્ક્તની વાર્ષિક આવકના વધમ
d) ઉંમર
આ કોસામાં આર્પણે અગાઉ જોય ંુ એ પ્રમાણે મરણાર્ધનતાન ંુ જોખમ વય સાથે ર્નકટનો સંબધ
ધરાવે છે . અન્ટડરરાઇટરે વધ ુ ઉંમર ધરાવતા લોકો માટે વીમાની ર્વચારણા કરતી વખતે સાવધ
રહેવાની જરૂર છે .

ઉર્દાહરણ
જો વીમાની ર્દરખાસ્ત 50 વષા ર્પછી પ્રથમ વખત કરવામાં આવી રહી હોય તો નૈર્તક હાર્નની
શંકા કરવાની જરૂર રહે છે અને આ પ્રકારનો વીમો અગાઉ કેમ લેવામાં ન આવ્યો એ અંગે ની
તર્પાસ કરવાની જરૂર રહે છે .
આર્પણે એક બાબત એ ર્પણ નોંધવી જોઇએ કે હૃર્દય અને રકડની બંધ થવા જેવા ર્પતનકારક
રોગો થવાની શક્યતા ઉંમર સાથે વધે છે અને તેની શક્યતા વ ૃદ્ાવસ્થામાં ઊંચી હોય છે .
ુ રત કરવામાં
વીમાની ઊંચી રકમ / વધ ુ ઉંમર અથવા બંને હોય તેવા રકસ્સામાં ર્દરખાસ્તો સર્પ
આવે ત્યારે જીવન વીમા કં ર્પનીઓએ કેટલાક ર્વશેષ અહેવાલોની ર્પણ માગણી કરવી ર્પડી શકે
છે .
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ઉર્દાહરણ
ુ ર
આ પ્રકારના અહેવાલના ઉર્દાહરણમાં ઇસીજી, ઇઇજી, છાતીનો એક્સ-રે અને બ્લડ શગ
ર્પરરિણનો સમાવેશ થાય છે . આ ર્પરરિણો પ્રસ્તાવમાં આર્પેલા ઉિર અથવા સાધારણ તબીબી
ર્નરરિણ પ ૂરી ર્પાડી શકે એવી મારહતી કરતા જીવન વીમાનો પ્રસ્તાવ કરનારના આરોગ્ય
અંગે ની ઊંડી સમજ જાહેર કરી શકે છે .
ુ ાવાની ખરાઇ કયાા બાર્દ ઉંમરની
અન્ટડરરાઇરટિંગ પ્રરક્રયાનો એક મહત્ત્વનો ભાગ ઉંમરના પર
ુ ાવાના બે પ્રકાર છે
કબ ૂલાત છે . ઉંમરના પર
 પ્રમાણભ ૂત
 ક્ષબન-પ્રમાણભ ૂત
ુ ાવા સામાન્ટયર્પણે જાહેર સિાર્ધકારી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવે છે . જેના
ઉંમરના પ્રમાણભ ૂત પર
ઉર્દાહરણ નીચે આર્પવામાં આવ્યા છે
 જન્ટમન ંુ પ્રમાણર્પત્ર, જે મહાનગરર્પાક્ષલકા અથવા અન્ટય સરકારી સંસ્થા દ્વારા જારી કરવામાં
આવે છે ;
 શાળા છોડયાન ંુ પ્રમાણર્પત્ર;
 ર્પાસર્પોટા ; અને
 કં ર્પનીન ંુ પ્રમાણર્પત્ર
ુ ાવાઓ ઉર્પલબ્ધ ન હોય ત્યાં પ્રસ્તાવ કરનાર વ્યસ્ક્તને ઉંમરના ક્ષબન-પ્રમાણભ ૂત
જયાં આવા પર
ુ ાવા રજૂ કરવાન ંુ જણાવવામાં આવી શકે છે . ઉર્દાહરણ તરીકે જન્ટમાિર્પ, સ્વ-ઘોષણા
પર
ુ ાવો ઉર્પલબ્ધ ન હોય ત્યારે ઉંમરનો ક્ષબન-પ્રમાણભ ૂત પર
ુ ાવો
જયારે ઉંમરનો પ્રમાણભ ૂત પર
તરત સ્વીકારવામાં આવવો ન જોઇએ. ઘણી વખત જીવન વીમા કં ર્પનીઓ વીમાની યોજના,
ુ ત વય અને મહિમ વીમાની રકમનાં અનસ
ુ ધ
વીમાની મદ્દુ ત, મહિમ પખ્
ં ાનમાં કેટલાક
પ્રર્તબંધનો લાર્દે છે .
e) નૈર્તક હાર્ન
નૈર્તક હાર્નન ંુ અસ્સ્તત્ત્વ હોવાન ંુ એવા રકસ્સામાં કહી શકાય જયારે વ્યસ્ક્તની આર્થિક સ્સ્થર્ત,
જીવનશૈલી અને આર્દતો, પ્રર્તષ્ઠા અને માનર્સક સ્વાસ્્યના ચોક્કસ સંજોગો અથવા
લાિક્ષણકતાઓ એવ ંુ સ ૂચવે કે તેઓ અથવા તેણી જોખમનો વધારો કરતા હોય એવા કાયોમાં
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ઇરાર્દાપ ૂવાક સામેલ થાય છે . એવા ઘણા ર્પરરબળો હોઇ શકે છે જે આ પ્રકારની નૈર્તક હાર્ન
સ ૂચવે છે .

ઉર્દાહરણ
જયારે ર્દરખાસ્ત વીમાનો પ્રસ્તાવ કરનાર વ્યસ્ક્તના રહેઠાણ સ્થળથી દૂ ર આવેલી શાખા ર્પર
ુ રત કરવામાં આવે ત્યારે .
સર્પ
લાયક તબીબી ર્નરરિક વ્યસ્ક્તના રહેઠાણ સ્થળથી નજીક ઉર્પલબ્ધ હોવા છતાં ર્પણ તબીબી
ર્પરરિણ અન્ટય કોઇ સ્થળે કરવામાં આવે ત્યારે .
ત્રીજો રકસ્સો જયારે ર્દરખાસ્ત સ્ર્પષ્ટ વીમા યોગ્ય લાભ ર્વના અન્ટયનાં જીવન ર્પર કરવામાં આવે
અથવા જયારે નોર્મની જીવન વીમાનો પ્રસ્તાવ કરનારની નીકટની ર્નભાર વ્યસ્ક્ત ન હોય ત્યારે .
આ પ્રકારના પ્રત્યેક રકસ્સામાં તર્પાસ કરવામાં આવી શકે છે . આખરે જયારે એજન્ટટ જીવન વીમા
ધારક સાથે સંબધ
ં ધરાવે છે ત્યારે નૈર્તક હાર્ન અહેવાલ એજન્ટસીના મેનેજર/ ડેવલર્પમેન્ટટ
ઓરફસર જેવા શાખાના અર્ધકારી ર્પાસેથી માગવામાં આવી શકે છે .
f) વ્યવસાય
વ્યાવસાર્યક હાર્ન કોઇ ર્પણ ત્રણ સ્ત્રોતમાંથી ર્પેર્દા થઈ શકે છે ેઃ
 અકસ્માત
 સ્વાસ્્યની હાર્ન
 નૈર્તક હાર્ન
આકૃર્િ 5 : વ્યાવસાર્યક હાર્નના સ્ત્રોત
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i.

ુ પ્રકારની નોકરીઓ વ્યસ્ક્તની સામે અકસ્માતન ંુ જોખમ ઊભ ંુ
અકસ્માત હાર્નઅમક
કરવાને લીધે સજાાય છે . આ વગા માં ઘણા પ્રકારની નોકરીઓ હોય છે જેવી કે સકા સના
કલાકારો, બાંધકામ વખતે ર્પાલખ ર્પર કાયા કરતા કામર્દારો, ર્દબાણ દૂ ર કરતા
ર્નષ્ણાતો અને રફલ્મમાં સ્ટન્ટટ કરતા કલાકારો.

ii. આરોગ્યની હાર્નએવા રકસ્સામાં સજાાય છે જયારે નોકરી એવી હોય કે જે તબીબી ત્રરુ ટની
શક્યતામાં વધારો કરે . આરોગ્યની હાર્નના ઘણા પ્રકાર છે .
 એવી કેટલીક નોકરી કે જેમાં રરિા ખેંચનારાને પ્રચંડ શારીરરક તણાવ હોય છે અને
શ્વસનતંત્રને અસર કરે છે .
 બીજી એવી ર્પરરસ્સ્થર્ત જેમાં વ્યસ્ક્તની સામે ખાણની ધ ૂળ અથવા કેન્ટસરજન્ટય ઘટકો
(કેન્ટસર કરતા ઘટકો) જેવા કે રસાયણો અને અણ ુ રકરણોત્સગા જેવા ઝેરી ઘટકોન ંુ
જોખમ હોઇ શકે.
 ત્રીજા પ્રકારની હાર્ન ગંભીર રડકોમ્પપ્રેશન નબળાઇ કરી શકે એવી ઊંચ ંુ ર્દબાણ
ધરાવતી ર્પરરસ્સ્થર્ત જેવી કે અન્ટડરગ્રાઉન્ટડ ટનલ અથવા ઊંડા સમરુ દ્વારા ઊભ ંુ
થાય છે .
ુ રની સામે
 છે લ્લે, નોકરીમાં ચોક્કસ પ્રકારની ર્પરરસ્સ્થર્ત (જેવી કે કેર્પીઓમાં કમ્પપ્યટ
સતત અને એક સ્થળે ચોંટીને બેસી રહેવ ંુ અથવા ઊંચા અવાજની વચ્ચે કાયા કરવ)ંુ
ુ ભાગોની કામગીરીને નકુ સાન કરી શકે છે .
લાંબા ગાળે શરીરના અમક
iii. નૈર્તક હાર્નએવી ર્પરરસ્સ્થર્તમાં સજાાય છે જયારે નોકરીમાં ર્નકટતા સામેલ હોય અથવા
ુ ાખોરી તત્વો અથવા િગ્સ અને આલ્કોહોલ તરફ અગાઉથી ઝોક હોઇ શકે. ઉર્દાહરણ
ગન
તરીકે નાઇટક્લબમાં ડાન્ટસર અથવા ક્ષલકર બારમાં એન્ટફોસાર અથવા શકાસ્ર્પર્દ
ુ ાખોરીનાં જોડાણ સાથે સંકળાયેલા કોઇ ક્ષબઝનેસમેનના બોડીગાડા . સર્પ
ુ રસ્ટાર
ગન
એન્ટટરટેઇનસા (મનોરં જકો) જેવા ચોક્કસ પ્રકારના વ્યસ્ક્તઓના કાયાની પ્રોફાઇલને લીધે
તેઓ નશાખોર જીવનશૈલી અર્પનાવી ર્પણ શકે છે , જેનો ક્યારે ક દુેઃખર્દ અંત આવી શકે
છે .
જયારે ર્પણ વ્યવસાય જોખમી વગા માં સામેલ નોકરીઓ ર્પૈકીનો એક હોય ત્યારે વીમા માટેના
અરજર્દારે સામાન્ટયર્પણે વ્યાવસાર્યક પ્રશ્નોિરી પ ૂણા કરવાની જરૂર રહે છે , જેમાં નોકરી, સામેલ
ફરજો અને તેમની સામેનાં જોખમોની ચોક્કસ ર્વગતો પ ૂછવામાં આવી હોય છે . વ્યવસાય માટે
રે રટિંગ ફ્લેટ એક્સ્ટ્રા (ર્દાખલા તરીકે વીમાની હજાર રૂર્ર્પયાની રકમ પ્રર્ત બે રૂર્ર્પયા)નાં સ્વરૂર્પે
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ર્પણ લાર્દવામાં આવી શકે છે . આ પ્રકારના એક્સ્ટ્રા જયારે વીમો ધરાવતી વ્યસ્ક્તનો વ્યવસાય
બર્દલાય છે ત્યારે ઘટાવામાં આવી શકે અથવા દૂ ર કરવામાં આવી શકે છે .
g) જીવનશૈલી અને આર્દતો
જીવનશૈલી અને આર્દતો વ્યસ્ક્તની વ્યાર્પક શ્રેણીની લાિણરકતાઓને આવરે છે . સામાન્ટયર્પણે
એજન્ટટોના ગોર્પનીય અહેવાલો અને નૈર્તક હાર્ન અહેવાલ જોખમ ઊભ ંુ કરી શકે એવી આમાંની
કોઇ લાિક્ષણકતા વ્યસ્ક્તગત જીવનશૈલીમાં સામેલ છે કે કેમ એ અંગે નો ઉલ્લેખ કરે એવી
શક્યતા હોય છે . ખાસ કરીને ત્રણ બાબતો મહત્ત્વની છે ેઃ
i.

ુ ર્પાન અને તમાકુ નો વર્પરાશેઃ હવે એવ ંુ સારી રીતે સ્વીકારવામાં આવ્ય ંુ છે કે તમાકુ નો
ધમ્ર
ઉર્પયોગ માત્ર જોખમી નથી, ર્પરં ત ુ તે અન્ટય શારીરરક જોખમોમાં વધારો ર્પણ કરે છે .
ુ ર્પાન કરનાર અને ધમ્ર
ુ ર્પાન નહીં કરનારા લોકો માટે ક્ષભન્ન ર્દર વસ ૂલે છે , જેમાં
કં ર્પનીઓ ધમ્ર
ુ ર્પાન કરનારા લોકોએ ઊંચા ર્પ્રર્મયમ્પસ ચ ૂકવવાના હોય છે . તમાકુ ના અન્ટય સ્વરૂર્પ જેવા
ધમ્ર
ુ ખા અને ર્પાનમસાલાના ઉર્પયોગ મરણાર્ધનતાના ર્વર્પરરત રે રટિંગ્સ ર્પણ આકષી શકે
કે ગટ
છે .

ii. આલ્કોહોલેઃસાધારણ પ્રમાણમાં અને પ્રાસંક્ષગક આલ્કોહોલ ર્પીવાથી હાર્ન થતી નથી. આ
ુ ી તેને વધ ુ
ઘણા ર્દે શોમાં સામાજજત જીવનનો સ્વીકારે લો ભાગ છે . જોકે લાંબા સમય સધ
ર્પડતા પ્રમાણમાં ર્નયર્મત રીતે ર્પીવામાં આવે તો તે મરણાર્ધનતા જોખમ ર્પર નોંધર્પાત્ર
અસર કરી શકે છે . લાંબા ગાળે વધ ુ પ્રમાણમાં આલ્કોહોલ ર્પીવાને લીધે યકૃિની કામગીરી
િર્તયક્ુ ત બની શકે છે અને તે ર્પાચનતંત્રને ર્પણ અસર કરી શકે છે . તેને લીધે માનર્સક
સમસ્યાઓ ર્પણ થઈ શકે છે .
આલ્કોહોલ ર્પીવાની આર્દત અકસ્માતો, રહિંસા અને ર્પારરવારરક શોષણ, હતાશા અને
આત્મહત્યા સાથે ર્પણ સંકળાયેલી હોય છે . પ્રસ્તાવ ફોમામાં આલ્કોહોલના ઉર્પયોગનો સંકેત
આર્પે ત્યારે અન્ટડરરાઇટર વધ ુ ર્વગતો માગી શકે છે અને વર્પરાશ પ્રમાણ તથા ર્પરરણામ
સ્વરૂર્પે થયેલી કોઇ સમસ્યાઓના કોઇ સંકેતને આધારે આ કેસ અંગે ર્નણાય લઈ શકે છે .
iii. ર્પર્દાથાનો દુરુર્પયોગ:ર્પર્દાથાના દુરુર્પયોગનો અથા િગ્સ અથવા નાકોરટક્સ, ઊંઘની ગોળીઓ
અથવા અન્ટય સમાન પ્રકારના રવ્યો જેવા જુર્દા જુર્દા પ્રકારના ર્પર્દાથોનો ઉર્પયોગ થાય છે .
ુ ાખોરી પ્રકૃર્િ અને નૈર્તક હાર્નનો
તેમાંના કેટલાક ગે રકાયર્દે સર છે અને તેમનો ઉર્પયોગ ગન
સંકેત કરે છે . ર્પર્દાથાનો દુરુર્પયોગની શંકા થાય તો અન્ટડરરાઇટરે દુરુર્પયોગની તર્પાસ માટે
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કેટલાક ર્પરરિણો કરાવવાન ંુ ર્પણ જણાવી શકે છે . આ પ્રકારના રકસ્સાઓમાં ઘણી વખત
વીમા માટે ઇન્ટકાર કરવામાં આવે છે .

ર્પોતાની કસોટી કરો 2
નીચેનામાંથી કય ંુ નૈર્તક હાર્નન ંુ ઉર્દાહર છે ?
I. સ્ટન્ટટ કરતી વખતે સ્ટન્ટટ કલાકાર મ ૃત્યું ર્પામે છે
II. વ્યસ્ક્તને ટેવ હોવાને લીધે તે પષ્ુ કળ પ્રમાણમાં આલ્કોહોલ ર્પીવે છે
III. વીમા ધારક ર્પ્રર્મયમની ચ ૂકવણીમાં રડફોલ્ટ થાય છે
IV. પ્રસ્તાવકરનારર્પોક્ષલર્સર્દસ્તાવેજમાંખોટુંબોલેછે

C. મેરડકલ અન્ટડરરાઇરટિંગ
1. મેરડકલ અન્ટડરરાઇરટિંગ
ચાલો આર્પણે કેટલાક મેરડકલ ધારીએ જે અન્ટડરરાઇટરના ર્નણાયને પ્રભાર્વત કરતા હોય.
સામાન્ટયર્પણે આની આકારણી મેરડકલ અન્ટડરરાઇરટિંગ મારફતે થાય છે . તેઓ ઘણી વખત તબીબી
ર્નરરિણના અહેવાલની માગણી કરતા હોય છે . ચાલો આર્પણે તર્પાસવામાં આવતા કેટલાક
ર્પરરબળો ર્પર નજર નાખીએ.
આકૃર્િ 6:અન્ટડરરાઇટરના ર્નણાયને પ્રભાર્વત કરતા મેરડકલ ર્પરરબળો
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a) ર્પરરવારનો ઇર્તહાસ
મરણાર્ધનતાનાં જોખમ ર્પર ર્પરરવારના ઇર્તહાસની અસર અંગે નો અભ્યાસ ત્રણ દૃક્ષ્ટકોણથી
કરવામાં આવ્યો છે .
i.

વારસાગતેઃ ચોક્કસ રગ એક ર્પેઢીથી બીજી ર્પેઢીમાં એટલે કે માતા-ર્ર્પતાથી બાળકોમાં વહન
થાય છે .

ii. ર્પરરવારની સરે રાશ આવરર્દાેઃ જયારે માતા-ર્ર્પતા હૃર્દયની સમસ્યાઓ અથવા કેન્ટસર જેવા
ચોક્કસ રોગોને લીધે વહેલા મ ૃત્યુ ર્પામે ત્યારે સંતાન ર્પણ લાંબ ુ જીવી ન શકે એવ ંુ સ ૂચવે છે .
iii.

ર્પરરવારની ર્પરરસ્સ્થર્તેઃ ત્રીજુ,ં ર્પરરવાર જે ર્પરરસ્સ્થર્તમાં જીવે છે તે ચેર્પ અને અન્ટય જોખમો
ઊભા કરી શકે છે .

તેથી જયારે ર્પરરવારનો ર્વર્પરરત ઇર્તહાસ ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓના કેસ હાથ ધરતી વખતે જીવન
વીમા કં ર્પનીઓ સાવધ રહે છે . તેઓ અન્ટય અહેવાલો માગી શકે અને આ પ્રકારના રકસ્સાઓમાં
મરણાર્ધનતાના વધારાનાં રે રટિંગ ર્પણ લાર્દી શકે છે .
b) વ્યસ્ક્તગત ઇર્તહાસ
વ્યસ્ક્તગત ઇર્તહાસનો અથા જીવન વીમા માટે પ્રસ્તાવ કરના વ્યસ્ક્તનાં શરીરનાં જુર્દા જુર્દા
તંત્રોમાં ભ ૂતકાળમાં સજાાયેલી િર્ત થાય છે . જીવન વીમા માટે પ્રસ્તાવ ફોમા ર્પરં ર્પરાગત રીતે
કેટલાક પ્રશ્નો ધરાવે છે જે વીમા માટે પ્રસ્તાવ કરનાર વ્યસ્ક્ત આમાંથી કોઇના માટે સારવાર
મેળવી છે કે કેમ તેની તર્પાસ કરે છે .
આ પ્રકારની સમસ્યાઓનો સંકેત તબીબી ર્નરરિકના અહેવાલ અથવા માગવામાં આવેલા
ર્વશેષ અહેવાલો દ્વારા ર્પણ થઈ શકે છે . ક્ષબમારીઓના મોટા ભાગના પ્રકાર જીવલેણ રોગો હોય
છે જે નીચે આર્પવામાં આવ્યા છે
i.

હૃર્દય અને રક્ત વ્યવસ્થાને અસર કરતા હૃર્દય સંબર્ં ધત રોગો જેવા કે હાટા એટેક, સ્ટ્રોક
અને હેમરે જ

ુ રક્યુલોર્સસ
ii. શ્વસનતંત્રના રોગો જેવા કે ટયબ
ુ રુત્ર્પાર્દન જેને લીધે મેક્ષલગ્નન્ટટ ગાંઠ થાય છે , જે કેન્ટસર
iii. કોષોન ંુ વધ ુ ર્પડત ંુ ઉત્ર્પાર્દન અને પન
તરીકે ઓળખાય છે
iv. રકડનીતંત્રની ક્ષબમારી, જેમાં રકડની અને મ ૂત્રાશયના અન્ટય ભાગનો સમાવેશ થાય છે જેને
લીધે રકડની બંધ થઈ શકે છે અને મ ૃત્યું થાય છે
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v. અન્ટતેઃસ્ત્રાવીતંત્રની િર્ત, તેની સૌથી જાક્ષણતી ક્ષબમારી ડાયાક્ષબરટસ છે . તે રક્ત વારહનીઓમાં
ુ ોઝ)ન ંુ ચયાર્પચય કરવા માટે યોગ્ય પ્રમાણમાં ઇન્ટસ્યક્ષુ લન ઉત્ર્પન્ન
શકા રા (અથવા ગ્લક
કરવાની શરીરની અિમતાને લીધે થાય છે .
vi. ગે ક્સ્ટ્રક અલ્સસા અને યકૃિના જૂના વધતા જતા રોગ જેવા ર્પાચનતંત્રના રોગો
vii. ચેતાતંત્રના રોગો
c) વ્યસ્ક્તગત લાિક્ષણકતાઓ
આ લાિક્ષણકતા રોગોનાં વલણના નોંધર્પાત્ર સંકેતકાર હોઇ શકે છે .
i.

શરીરનો બાંધો

ર્દાખલા તરીકે વ્યસ્ક્તનો બાંધો તેમની ઊંચાઇ, વજન, છાર્ત અને ર્પેટના ઘેરાવાનો બનેલો હોય
છે . ઉંમર અને ઊંચાઇને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રમાણભ ૂત વજન વ્યાખ્યાર્યત કરવામાં આવ્ય ંુ છે
અને જો વજન આ પ્રમાણભ ૂત ઊંચાઇ પ્રમાણે ખ ૂબ ઊંચ ંુ અથવા ખ ૂબ નીચ ંુ હોય તો આર્પણે કહી
શકીએ કે વ્યસ્ક્ત વધ ુ ર્પડત ંુ અથવા ઓછં વજન ધરાવે છે .
આ જ પ્રમાણે એવી અર્પે અર્પેિા રાખવામાં આવે છે કે સામાન્ટય વ્યસ્ક્તમાં છાર્ત ઓછામાં ઓછી
ચાર સેક્ન્ટટર્મટર જેટલી ર્વસ્તારરત હોવી જોઇએ અને ર્પેટનો ઘેરાવો વ્યસ્ક્તની ર્વસ્તારરત
છાટીથી વધ ુ હોવો જોઇએ નહીં.
ii. બ્લડ પ્રેશર (રક્તન ંુ ર્દબાણ)
અન્ટય સંકેત વ્યસ્ક્તન ંુ બ્લડ પ્રેશર છે . આના બે માર્પ હોય છે
 ર્સસ્ટોક્ષલક
 ડાયસ્ટોક્ષલક
ુ ાર બ્લડ પ્રેશરના સામાન્ટય માર્પ ર્પર માટેનો ર્નયમ નીચે આર્પવામાં આવ્યો છે
ઉંમર અનસ
ર્સસ્ટોક્ષલક માટે:તે 115 + ઉંમરના 2/5હોય છે .
ડાયાસ્ટોક્ષલક માટે:તે 75 + ઉંમરના 1/5હોય છે .
તેથી જો ઉંમર 40 વષા હોય તો સામાન્ટય બ્લડ પ્રેશર ર્સસ્ટોક્ષલક 131: અને ડાયસ્ટોક્ષલક 83 હોવ ંુ
જોઇએ.
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જયારે વાસ્તર્વક માર્પ ઉર્પર જણાવેલા મ ૂલ્યો કરતા ઘઉં ઊંચ ંુ હોય તો આર્પણે કહી શકીએ કે
વ્યસ્ક્ત ઊંચ ંુ બ્લડ પ્રેશર અથવા હાઇર્પરટેન્ટશન ધરાવે છે . જયારે ત ૂ ખ ૂબ નીચ ંુ હોય ત્યારે તેને
હાઇર્પોટેન્ટશન કહેવામાં આવે છે . હાઇર્પરટેન્ટશન ગંભીર ર્પરરણામો ઉર્પજાવી શકે છે .
તંત્રમાં વહી રહેલા રક્તનાં ર્દબાણનો સંકેત હૃર્દયના ધબકારા દ્વારા ર્પણ થઈ શકે છે . હૃર્દયના
ધબકારા ર્મર્નટર્દીઠ 50થી 90ની વચ્ચે હોઇ શકે છે અને સરે રાશ 72 હોય છે .
iii. મ ૂત્ર – ચોક્કસ ઘનત્વ
છે લ્લે, વ્યસ્ક્તનાં મ ૂત્રની ચોક્કસ ઘનત્વન ંુ માર્પ મ ૂત્રાશયમાં જુર્દા જુર્દા િારો વચ્ચેનાં
ુ નનો સંકેત કરી શકે છે . તે તંત્રની કોઇ અયોગ્ય કામગીરીનો ર્પણ સંકેત કરી શકે છે .
સમતલ

ર્પોતાની કસોટી કરો 3
મેરડકલ અન્ટડરરાઇરટિંગમાં વારસાગત ઇર્તહાસન ંુ મહત્ત્વ કેમ હોય છે ?
I. સમ ૃિ માતા-ર્ર્પતા સ્વસ્થ બાળકો ધરાવે છે
II. ચોક્કસ રોગો માતા-ર્ર્પતાથી બાળકોમાં વહન થઈ શકે છે
III. ગરીબ માતા-ર્ર્પતાના બાળકો કુ ર્પોષણ ધરાવે છે
IV. ર્પરરવારની ર્પરરસ્સ્થર્ત એક મહત્ત્વન ંુ ર્પરરબળ છે

સંક્ષિપ્ત


ઇસ્ક્વટીમાં ર્દાખલ થવા માટે અન્ટડરરાઇટર જોખમનાં વગીકરણતરીકે ઓળખાતી પ્રરક્રયા સાથે
જોડાય છે એટલે કે વ્યસ્ક્તનાં જીવન તેમની સામેના જોખમોનાં પ્રમાણને આધારે જુર્દા જુર્દા
જોખમના વગોમાં વગીકૃિ અને ર્નરર્દિ ષ્ટ કરવામાં આવે છે .



અન્ટડરરાઇરટિંગ અથવા ર્પસંર્દગીની પ્રરક્રયા બે સ્તરે હાથ ધરવામાં આવી શકે છે ેઃ
 િેત્ર સ્તરે
 અન્ટડરરાઇરટિંગ ર્વભાગનાં સ્તરે



ુ રરકલ (આંકડાકીય) ર્પદ્ર્િ
અન્ટડરરાઇરટિંગની જજમેન્ટટ (અક્ષભપ્રાય આધારરત) ર્પદ્ર્િ અથવા ન્ટયમ
અન્ટડરરાઇરટિંગ વીમા પ્રસ્તાવો માટે વ્યાર્પકર્પણે ઉર્પયોગમાં લેવામાં આવે છે .
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અન્ટડરરાઇટસા દ્વારા લેવામાં આવતા અન્ટડરરાઇરટિંગ અંગે ના ર્નણાયોમાં પ્રમાણભ ૂત ર્દર ર્પર
પ્રમાણભ ૂત જોખમની સ્વીકૃર્િ અથવા ઉતરતી કિાનાં જોખમો માટે એક્સ્ટ્રા વસ ૂલવાનો
સમાવેશ થાય છે . ક્યારે ક વીમાની રકમ ર્પર ર્મલકત કબજે રાખવાના હક સાથે સ્વીકૃર્િ હોય છે
અથવા સ્વીકૃર્િ પ્રર્તબંર્ધત જોગવાઇ આધારરત હોય છે . જયારે જોખમ મોટું હોય છે ત્યારે
ુ તવી રાખવામાં આવે છે .
ર્દરખાસ્ત ઘટે છે અથવા મલ



જીવન વીમાના મોટા ભાગના પ્રસ્તાવ ર્પરં ર્પરાગત રીતે જીવન વીમો લેનારી વ્યસ્ક્તની વીમા
યોગ્યતાને તર્પાસવા માટે તબીબી ર્નરરિણ હાથ ધયાા ર્વના વીમા માટે ર્પસંર્દગી ર્પામતા હોય
છે . આ પ્રકારના રકસ્સાઓને નોન-મેરડકલ પ્રસ્તાવ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે .



નોન-મેરડકલ અન્ટડરરાઇરટિંગ માટેના કેટલાક રે રટિંગ ર્પરરબળોમાં સામેલ છે
 ઉંમર
 વીમાની મોટી રકમ
 નૈર્તક હાર્ન વગે રે.



મેરડકલ અન્ટડરરાઇરટિંગમાં ધ્યાનમાં લેવામાં આવતા કેટલાક ર્પરરબળોમાં સામેલ છે
 ર્પરરવારનો ઇર્તહાસ,
 વારસાગત અને વ્યસ્ક્તગત ઇર્તહાસ વગે રે.

ુ ય ર્પારરભાર્ષક શબ્ર્દ
મખ્
1. અડરરાઇરટિંગ
2. પ્રમાણભ ૂત જીવન
3. નોન-મેરડકલ અન્ટડરરાઇરટિંગ
4. રે રટિંગ ર્પરરબળ
5. મેરડકલ અન્ટડરરાઇરટિંગ
6. પ્રર્ત-ર્પસંર્દગી
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તમારી કસોટીના ઉિર
ઉિર 1
સાચો ર્વકલ્ર્પ III છે .
એઇડ્સથી ર્ર્પડાતી વ્યસ્ક્તને જીવન વીમા કવર માટે મોટા ભાગે ઇન્ટકાર કરવામાં આવે છે .
ઉિર 2
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
વ્યસ્ક્તને ટેવ હોવાને લીધે તે પષ્ુ કળ પ્રમાણમાં આલ્કોહોલ ર્પીવે છે એ નૈર્તક હાર્નન ંુ ઉર્દાહરણ છે .
ઉિર 3
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
ુ રોગ માતા-ર્ર્પતાથી બાળકોમાં વહન થઈ શકે છે અને તેથી વારસાગત ઇર્તહાસને મેરડકલ
અમક
અન્ટડરરાઇરટિંગમાં ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર હોય છે .

સ્વ-કસોટીના પ્રશ્નો
પ્રશ્ન 1
નીચેનામાંથી કયો ર્વકલ્ર્પ અન્ટડરરાઇટરની વીમા કં ર્પનીમાં ભ ૂર્મકાને ર્દશાા વે છે ?
I. ક્લેઇમ્પસની પ્રરક્રયા કરવી
II. જોખમની સ્વીકૃર્િ અંગે ર્નણાય લેવો
III. પ્રોડક્ટ રડઝાઇન આરકિટેક્ટ
IV. કસ્ટમર રરલેશન મેનેજર
પ્રશ્ન 2
નીચેનામાંથી કયો અન્ટડરરાઇરટિંગનો ર્નણાય નથી ?
I. પ્રમાણભ ૂત ર્દરે જોખમની સ્વીકૃર્િ
II. જોખમનો ઇન્ટકાર કરવો
ુ તવી રાખવ ંુ
III. જોખમને મલ
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IV. ક્લેઇમ નામંજૂર કરવો
પ્રશ્ન 3
ુ ાવો નથી?
નીચેનામાંથી કયો વયનો પ્રમાણભ ૂત પર
I. ર્પાસર્પોટા
II. શાળા છોડયાન ંુ પ્રમાણર્પત્ર
III. જન્ટમાિર
IV. જન્ટમન ંુ પ્રમાણર્પત્ર
પ્રશ્ન 4
નીચેનામાંથી કઈ શરત વ્યસ્ક્તની વીમા યોગ્યતાને નકારાત્મક રીતે અસર કરશે ?
I. ર્દૈ ર્નક ચાલવ ંુ
II. પ્રર્તબંર્ધત રવ્યોનો દુરુર્પયોગ
III. આળસ ંુ સ્વભાવ
IV. ઢીલ કયાા કરવી
પ્રશ્ન 5
અન્ટડરરાઇરટિંગની કઈ ર્પદ્ર્િ હેઠળ અન્ટડરરાઇટર તમામ નકારાત્મક અથવા ર્વર્પરરત ર્પરરબળો (કોઇ
સકારાત્મક અથવા અનકુ ળ
ૂ ર્પરરબળો માટે નકારાત્મક ર્પોઇન્ટ્સ) માટે સકારાત્મક ર્પોઇન્ટ્સ આર્પે છે ?
I. જજમેન્ટટ (અક્ષભપ્રાય આધારરત)
II. મનસ્વી
III. આંકડાકીય રે રટિંગ
IV. એક જ ર્પગલ ંુ
પ્રશ્ન 6
જોખમનાં વગીકરણ હેઠળ ____________ એવા લોકોને સામેલ કરે છે જેમની અર્પેક્ષિત
મરણાર્ધનતા મરણાર્ધનતાનાં કોષ્ટક દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા તેમના પ્રમાણભ ૂત જીવનને
અનરૂુ ર્પ હોય.
I. પ્રમાણભ ૂત જીવન
II. ર્પસંર્દગીનાં જોખમ
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III. ઉતરતી કિાનાં જોખમ
IV. િીણ થયેલા જીવન
પ્રશ્ન 7
અમ ૃિા ગભાવતી છે . તેણે મદ્દુ તી વીમાના કવર માટે અરજી કરી છે . અમ ૃિાને વીમો ઓફર કરવા
માટે નીચેનામાંથી કયો ર્વકલ્ર્પ અન્ટડરરાઇટર માટે શ્રેષ્ઠ હશે ? સૌથી વધ ુ શક્યતા ધરાવતો ર્વકલ્ર્પ
ર્પસંર્દ કરો.
I. સાધારણ ર્દરે સ્વીકૃર્િ
II. વધારાના ર્પ્રર્મયમ સાથે સ્વીકૃર્િ
III. પ્રસ્તાવનો ઇન્ટકાર
IV. પ્રર્તબંર્ધત જોગવાઇ સાથે સ્વીકૃર્િ
પ્રશ્ન 8
નીચેનામાંથી કયો વીમા પ્રસ્તાવ નોન-મેરડકલ અન્ટડરરાઇરટિંગ હેઠળ લાયક ઠરે એવી શક્યતા નથી ?
I. 26 વષાની વય ધરાવતી સર્વતા આઇટી કં ર્પનીમાં સોફ્ટવેર એન્સન્ટજર્નયર તરીકે કાયા કરે છે
II. 50 વષાના મહેશ કોલસાની ખાણમાં કાયા કરે છે
III. 28 વષાનો સતીષ બેંકમાં કાયા કરે છે અને રૂ. 1 કરોડના વીમા કવર માટે અરજી કરી છે
IV. 30 વષાનો પ્રવીણ રડર્પાટા મેન્ટટલ સ્ટોરમાં કાયા કરે છે અને તેણે 10 વષાની મદ્દુ ત માટે
એન્ટડોવમેન્ટટ વીમા યોજના માટે અરજી કરી છે
પ્રશ્ન 9
શીના ગંભીર ડાયાક્ષબરટસથી ર્ર્પડાય છે . તેણે વીમા યોજના માટે અરજી કરી છે . આ રકસ્સામાં
અન્ટડરરાઇટર અન્ટડરરાઇરટિંગ માટે __________નો ઉર્પયોગ કરે એવી વધ ુ શક્યતા છે . નીચેનામાંથી
સૌથી વધ ુ યોગ્ય ર્વકલ્ર્પ ર્પસંર્દ કરો.
I. જજમેન્ટટ (અક્ષભપ્રાય આધારરત) ર્પદ્ર્િ
ુ રરક (આંકડાકીય) ર્પદ્ર્િ
II. ન્ટયમ
ુ ય ભ ૂર્મક ભજવતી ન હોવાથી ઉર્પર
III. ડાયાક્ષબરટસ જેવી ક્ષબમારી અન્ટડરરાઇરટિંગ પ્રરક્રયામાં મખ્
જણાવેલી ની કોઇ ર્પણ ર્પદ્ર્િ
IV. ડાયાક્ષબરટસ સંપ ૂણાર્પણે નામંજૂર હોવાથી ઉર્પરમાંથી એક ર્પણ ર્પદ્ર્િ નહીં
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પ્રશ્ન 10
સંતોષે મદ્દુ તી વીમા ર્પોક્ષલર્સ માટે અરજી કરી છે . તેમની અર્પેક્ષિત મરણાર્ધનતા પ્રમાણભ ૂત જીવન
કરતા નોંધર્પાત્ર ઓછી છે અને તેથી તેમની ર્પાસેથી નીચો ર્પ્રર્મયમ વસ ૂલી શકાય છે . જોખમનાં
વગીકરણ હેઠળ સંતોષ ______________ હેઠળ વગીકૃિ થશે.
I. પ્રમાણભ ૂત જીવન
II. ર્પસંર્દગીનાં જોખમ
III. ઉતરતી કિાનાં જીવન
IV. િીણ થયેલા જીવન

સ્વ-કસોટીના પ્રશ્નોના ઉિર
ઉિર 1
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
અન્ટડરરાઇટર જોખમોની સ્વીકૃર્િ અંગે ર્નણાય લે છે .
ઉિર 2
સાચો ર્વકલ્ર્પ IV છે .
ક્લેઇમને નામંજૂર કરવો એ અન્ટડરરાઇરટિંગનો ર્નણાય નથી.
ઉિર 3
સાચો ર્વકલ્ર્પ III છે .
ુ ાવો નથી.
જન્ટમાિર ઉંમરનો પ્રમાણભ ૂત પર
ઉિર 4
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
પ્રર્તબંર્ધત રવ્યોના દુરુર્પયોગ વ્યસ્ક્તની વીમા યોગ્યતાને નકારાત્મક રીતે અસર કરશે.
ઉિર 5
સાચો ર્વકલ્ર્પ III છે .
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ુ ેરરકલ (આંકડાકીય) રે રટિંગ ર્પદ્ર્િ હેઠળ અન્ટડરરાઇટર તમામ નકારાત્મક
અન્ટડરરાઇરટિંગની ન્ટયમ
અથવા ર્વર્પરરત ર્પરરબળો (કોઇ સકારાત્મક અથવા અનકુ ળ
ૂ ર્પરરબળો માટે નકારાત્મક ર્પોઇન્ટ્સ)
માટે સકારાત્મક ર્પોઇન્ટ્સ આર્પે છે .
ઉિર 6
સાચો ર્વકલ્ર્પ I છે .
જોખમનાં વગીકરણ હેઠળ પ્રમાણભ ૂત જીવન એવા લોકોને સામેલ કરે છે જેમની અર્પેક્ષિત
મરણાર્ધનતા મરણાર્ધનતાનાં કોષ્ટક દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા તેમના પ્રમાણભ ૂત જીવનને
અનરૂુ ર્પ હોય.
ઉિર 7
સાચો ર્વકલ્ર્પ IV છે .
અમ ૃિાના કેસમાં તેમની ગભાા વસ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને અન્ટડરરાઇટર ર્પસંર્દ કરી શકે એવો શ્રેષ્ઠ
ર્વકલ્ર્પ અમ ૃિાને પ્રર્તબંર્ધત જોગવાઇ સાથે વીમો ઓફર કરવો છે . આ પ્રર્તબંર્ધત જોગવાઇ
રડક્ષલવરીના ત્રણ મરહનાની અંર્દર ગભાા વસ્થાને લગતા મ ૃત્યુની ઘટનામાં વીમાની ચ ૂકવણીને
મયાા રર્દત કરી શકે છે .
ઉિર 8
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
મહેશનો વીમા પ્રસ્તાવ નોન-મેરડકલ અન્ટડરરાઇરટિંગ હેઠળ લાયક ઠરે એવી શક્યતા નથી, કારણ કે
તેમની ઊંમર વધારે (50 વષા) છે અને તેમનો વ્યવસાય સોફ્ટવેર, બેંરકિંગ ઉદ્યોગ વગે રે જેવા અન્ટય
વ્યવસાયોની સરખામણીએ વધ ુ જોખમી છે .
ઉિર 9
સાચો ર્વકલ્ર્પ I છે .
ગંભીર ડાયાક્ષબરટસથી ર્ર્પડાતા શીના જેવા જટીલ કેસ ર્પર ર્નણાય લેતી વખતે અન્ટડરરાઇટર
અન્ટડરરાઇરટિંગની જજમેન્ટટ (અક્ષભપ્રાય આધારરત) ર્પદ્ર્િનો ઉર્પયોગ કરશે.
ઉિર 10
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
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જોખમનાં વગીકરણ હેઠળ સંતોષને ર્પસંર્દગીનાં જોખમ હેઠળ વગીકૃિ કરવામાં આવશે.
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પ્રકરણ 16
જીવન વીમા ર્પોક્ષલર્સ હેઠળ ચ ૂકવણી
પ્રકરણની પ્રસ્તાવના
આ પ્રકરણ ક્લેઇમનો ર્વચાર અને ક્લેઇમ કેવી રીતે નક્કી થાય છે એ અંગે ની મારહતી આર્પે
છે . ત્યાર ર્પછી આ પ્રકરણ ક્લેઇમના પ્રકાર અંગે વણાન કરશે. પ્રકરણના અંતમાં તમે
ુ રત કરવામાં આવતા ફોમા અંગે અને વીમા કં ર્પની દ્વારા ક્લેઇમને
મ ૃત્યુના ક્લેઇ માટે સર્પ
નામંજૂર થવાથી સરુ ક્ષિત રાખવા માટે અમલી સરુ િા (ર્નર્વિવાર્દ જોગવાઇ અને ર્પોક્ષલર્સ
ધારકોના રહતોની સરુ િાના ર્નયમનો) કે જે વીમા ધારક દ્વારા વાસ્તર્વક મારહર્ત ગપ્ુ ત
રાખવામાં ન આવી હોય તેને આર્ધન હોય છે તેના ર્વશે શીખશો.

અભ્યાસનાં ર્પરરણામો
A. ક્લેઇમના પ્રકાર અને ક્લેઇમની પ્રરક્રયા
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A. ક્લેઇમના પ્રકાર અને ક્લેઇમની પ્રરક્રયા
1. ક્લેઇમનો ર્વચાર
વીમા કં ર્પની અને વીમા ર્પોક્ષલર્સની વાસ્તર્વક કસોટી ર્પોક્ષલર્સ જયારે ક્લેઇમમાં ર્પરરણમે
ત્યારે થાય છે . જીવન વીમાનાં ખરા મ ૂલ્યનું મ ૂલ્યાંકન ક્લેઇમની ર્પતાવટ અને લાભ કયા
પ્રકારે ચ ૂકવવામાં આવે છે તેને આધારે થાય છે .

વ્યાખ્યા
ક્લેઇમ એવી માગણી છે જેમાં વીમા કં ર્પનીએ કરારમાં આર્પેલા વચનને પ ૂણા કરવાન ંુ રહે છે .
જીવન વીમા કરાર હેઠળ ક્લેઇમ વીમા કરાર હેઠળ આવરે લી એક અથવા વધ ુ ઘટનાઓ
સજાાવાથી સરક્રય થાય છે . કેટલાક ક્લેઇમ્પસમાં કરાર ચાલ ુ રહે છે અને અન્ટયમાં કરાર રર્દ
થાય છે .
આકૃર્િ 1:જોખમની ઘટના અને ક્લેઇમ

ક્લેઇમ બે પ્રકારના હોઇ શકે છે ેઃ
i.

જીવન વીમા ધારક હયાત હોય ત્યારે ર્પણ હયાતીનો ક્લેઇમ્પસ ચ ૂકવવાર્પાત્ર હોય છે

ii. મ ૃત્યુના ક્લેઇમ
આકૃર્િ 2: ક્લેઇમ્પસના પ્રકાર
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મ ૃત્યુના ક્લેઇમ માત્ર જીવન વીમા ધારકનાં મ ૃત્યુની ઘટનામાં જ ઊભા થાય છે , જયારે
હયાતીના ક્લેઇમ્પસ એક અથવા વધ ુ ઘટનાઓ દ્વારા થઈ શકે છે .

ઉર્દાહરણ
હયાતીના ક્લેઇમ્પસને પ્રવ ૃિ કરતી ઘટનાઓના ઉર્દાહરણ નીચે આર્પવામાં આવ્યા છે ેઃ
i.

ર્પોક્ષલર્સની ર્પાકતી મદ્દુ ત;

ુ ી ર્પહોંચી ગયા ર્પછી ચ ૂકવવાર્પાત્ર હપ્તો;
ii. મની-બેક ર્પોક્ષલર્સ હેઠળ ર્સમાક્ષચહ્ન સધ
iii. રાઇડરના લાભ તરીકે ર્પોક્ષલર્સ હેઠળ આવરે લી ગંભીર ક્ષબમારીઓ;
iv. ર્પોક્ષલર્સ ધારક અથવા એસાઇની દ્વારા ર્પોક્ષલર્સની સોંર્પણી;
2. ક્લેઇમ માટે ઘટના સજાાઇ છે કે કેમ તે સર્ુ નર્િત કરવ ંુ
i.

હયાતીના ક્લેઇમની ચ ૂકવણી માટે વીમા ધારકે એ સર્ુ નર્િત કરવાન ંુ રહે છે કે
ર્પોક્ષલર્સમાં સ્ર્પષ્ટ કરે લી શરતો હેઠળ ઘટના સજાાઇ છે .

ii. ર્પાકતી મદ્દુ તના ક્લેઇમ્પસ અને મની-બેક ઇન્ટસ્ટોલમેન્ટટ ક્લેઇમ્પસ સરળતાથી સાક્ષબત
થાય છે , કારણ કે તેઓ કરાર શરૂ થાય તે વખતે જ નક્કી કરે લી તારીખો ર્પર
આધાર રાખે છે .
ર્દાખલા તરીકે ર્પાકતી મદ્દુ તની તારીખ અને મની બેક ર્પોક્ષલર્સ હેઠળ હયાતીના
લાભના હપ્તા સંભર્વતર્પણે ચ ૂકવવામાં આવે તે તારીખ કરાર તૈયાર કરતી વખતે
સ્ર્પષ્ટર્પણે યોજવામાં આવી હોય છે .
iii. સોંર્પણી મ ૂલ્યની ચ ૂકવણીઓ અન્ટય ક્લેઇમની ચ ૂકવણી કરતા અલગ હોય છે . અન્ટય
ક્લેઇમ્પસથી ર્વર્પરરત અહીં કરાર રર્દ કરવા માટે ઘટના ર્પોક્ષલર્સ ધારક અથવા
એસાઇનીના ર્નણાય દ્વારા સરક્રય થાય છે અને કરાર હેઠળ તેમને ચ ૂકવવાની બાકી
રહેતી રકમને ર્પાછી ખેંચવામાં આવે છે . સોંર્પણીની ચ ૂકવણીમાં ર્પરં ર્પરાગત રીતે
ર્પાકતી મદ્દુ ત ર્પહેલા થતા ર્વિોઅલ (નાણાં ર્પાછા ખેંચવા) માટેનો ર્દં ડ સામેલ હોય
છે અને તેથી તે સંપ ૂણા ક્લેઇમની જેટલી ચ ૂકવણી થતી હોય તેના કરતા ઓછી હશે.
iv. ગંભીર ક્ષબમારીના ક્લેઇમ્પસ ર્પોક્ષલર્સ ધારક દ્વારા તેમના ક્લેઇમને ટેકો આર્પતા પ ૂરા
ર્પાડેલા મેરડકલ અને અન્ટય રે કોડ્ા સને આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે .
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ગંભીર ક્ષબમારીના ક્લેઇમ રાઇડર ધરાવતી હોય એવી ર્પોક્ષલર્સના રકસ્સામાં અને આ
પ્રકારની ર્પોક્ષલર્સ સોંર્પવામાં આવે ત્યારે જટીલતાઓ ઊભી થાય છે . ગંભીર
ક્ષબમારીના લાભનો ઉદ્દે શ ર્પોક્ષલર્સ ધારકને આ પ્રકારની ક્ષબમારીની ઘટનામાં થયેલા
તેના ખચાને ચ ૂકવવા માટે સિમ બનાવવાનો છે . જો આ ર્પોક્ષલર્સ એસાઇન કરવામાં
આવી હોત તો તમામ લાભ એસાઇનીને ચ ૂકવવાર્પાત્ર થયા હોત. કાન ૂની રીતે આ
ુ ૂવાકના ઉદ્દે શને પ ૂરા ન ર્પણ કરી શકે. આ પ્રકારની
સાચ ંુ હોવા છતાં ર્પણ તે હેતપ
ર્પરરસ્સ્થર્તને ટાળવા માટે ર્પોક્ષલર્સ ધારકોને શરતી એસાઇન્ટમેન્ટટ દ્વારા તેઓ સોંર્પી શકે
એવા લાભના પ્રમાણ અંગે જાગૃિ કરવા મહત્ત્વની બાબત છે .
ર્પાકતી મદ્દુ ત અથવા મ ૃત્યુનાં ક્લેઇમ અથવા સોંર્પણીને લીધે કરાર હેઠળ વીમાન ંુ કવર રર્દ
થાય છે અને વીમાન ંુ કવર આગળ ઉર્પલબ્ધ થત ંુ નથી. આ ક્લેઇમ વાસ્તર્વકર્પણે
ચ ૂકવવામાં આવ્યો છે કે કેમ તેને ધ્યાનમાં લીધા ર્વના થાય છે . ક્લેઇમની ક્ષબન-ચ ૂકવણી
કરાર હેઠળ વીમા કવરને ચાલ ુ રાખવાની ખાતરી આર્પતી નથી.
3. ક્લેઇમના પ્રકાર
ર્પોક્ષલર્સની મદ્દુ ત ર્દરર્મયાન નીચે આર્પેલી ચ ૂકવણીઓ થઈ શકે છે ેઃ
a) હયાતી લાભની ચ ૂકવણી
સમયાંિરે થતી ચ ૂકવણીઓ વીમા કં ર્પની દ્વારા ર્પોક્ષલર્સની મદ્દુ ત ર્દરર્મયાન વીમા
ધારકને ચોક્કસ સમયે કરવામાં આવે છે . ર્પોક્ષલર્સ બોન્ટડ હયાતીના લાભના પ્રત્યેક હપ્તા
બાર્દ કરવામાં આવતી ચ ૂકવણીઓના એન્ટડોસામેન્ટટ ધરાવતા ર્પોક્ષલર્સ ધારકને ર્પરત
કરવામાં આવે છે .
b) ર્પોક્ષલર્સની સોંર્પણી
ર્પોક્ષલર્સ ધારક ર્પોતાની ર્પોક્ષલર્સને અર્પરરર્પક્વ સમયે બંધ કરવાનો ર્વકલ્ર્પ ધરાવે છે . તે
ર્પોક્ષલર્સ કરારને સ્વૈન્સચ્છક રીતે રર્દ કરે છે . ર્પોક્ષલર્સને જો તેણે ચ ૂકવણેલ ંુ મ ૂલ્ય પ્રાપ્ત કયું ુ
હોય તો જ સોંર્પી શકાય છે . વીમા ધારકને ચ ૂકવવાર્પાત્ર થતી રકમ એ જ સોંર્પણી મ ૂલ્ય
ુ મ સરુ ક્ષિત
હોય છે જે સામાન્ટયર્પણે ચ ૂકવેલા ર્પ્રર્મયમની ટકાવારીમાં હોય છે . લઘિ
સોંર્પણી મ ૂલ્ય (જીએસવી) ર્પણ હોય છે , ર્પરં ત ુ વીમા ધારકને ચ ૂકવવામાં આવત ંુ
વાસ્તર્વક સોંર્પણી મ ૂલ્ય જીએસવી કરતા વધ ુ હોય છે .
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c) રાઇડર લાભ
ુ ાર સ્ર્પષ્ટ કરવામાં આવેલી ઘટના
રાઇડર હેઠળ થતી ચ ૂકવણી ર્નયમો અને શરતો અનસ
સજાાય ત્યારે વીમા કં ર્પની દ્વારા થાય છે .
ગંભીર ક્ષબમારી રાઇડર હેઠળ ગંભીર ક્ષબમારીનાં ર્નર્દાનની ઘટનામાં સ્ર્પષ્ટ કરે લી રકમ
ુ ાર ચ ૂકવવામાં આવે છે . ક્ષબમારી વીમા કં ર્પની દ્વારા સ્ર્પષ્ટ કરે લી ગંભીર
ર્નયમો અનસ
ક્ષબમારીઓની યાર્દીમાં આવરે લી હોવી જોઇએ.
હોસ્સ્ર્પટલ કેર રાઇડર હેઠળ વીમા કં ર્પની વીમા ધારકને હોસ્સ્ર્પટલમાં ર્દાખલ કરવા આવે
એવી ઘટનામાં સારવારના ખચાને ચ ૂકવે છે , જે ર્નયમો અને શરતોને આર્ધન હોય છે .
ર્પોક્ષલર્સ કરાર રાઇડરની ચ ૂકવણી કરવામાં આવે ત્યાર ર્પછી ર્પણ યથાવત રહે છે .
નીચે આર્પેલી ક્લેઇમની ચ ૂકવણીઓ વીમાના કરારમાં સ્ર્પષ્ટ કરે લી ર્પોક્ષલર્સની મદ્દુ તના
અંતે કરવામાં આવે છે .
d) ર્પાકતી મદ્દુ તના ક્લેઇમ
આ પ્રકારના ક્લેઇમમાં જો વીમા ધારક યોજનાની સમગ્ર મદ્દુ તમાં હયાત રહે તો વીમા
કં ર્પની વીમા ધારકને મદ્દુ તના અંતે સ્ર્પષ્ટ કરે લી રકમને ચ ૂકવવા માટે વચન આર્પે છે .
તેને ર્પાકતી મદ્દુ તનો ક્લેઇમ કહેવામાં આવે છે .
i.

ર્પારટિર્સર્પેરટિંગ યોજનાેઃ ર્પાકતી મદ્દુ તના ક્લેઇમ જો ર્પારટિર્સર્પેરટિંગ હોય તો તેના હેઠળ
ચ ૂકવવાર્પાત્ર રહેતી રકમ એ વીમાની રકમ વિા એકર્ત્રત થયેલા બોનસ ઓછા
ચ ૂકવવાના બાકી રહેતા ર્પ્રર્મયમ અને ર્પોક્ષલર્સ લોન તથા તેના ર્પરના વ્યાજ જેવી
બાકી ચ ૂકવણી ર્પછી થતી રકમ હોય છે .

ii. રરટના

ઓફ

ર્પ્રર્મયમ

(આરઓર્પી)

યોજનાેઃ

કેટલાક

રકસ્સાઓમાં

જયારે

ર્પોક્ષલર્સમદ્દુ તના સમયગાળામાં ચ ૂકવેલા ર્પ્રર્મયમ ર્પરત કરવામાં આવે છે .
iii. યર્ુ નટ ક્ષલન્ટક્ડ ઇન્ટશ્યોરન્ટસ પ્લાન (યક્ષુ લર્પ): યક્ષુ લર્પના રકસ્સામાં વીમા કં ર્પની ર્પાકતી
મદ્દુ તના ક્લેઇમ તરીકે ફં ડન ંુ મ ૂલ્ય ચ ૂકવે છે .
iv. મની-બેક યોજનાેઃ મની-બેક ર્પોક્ષલર્સમાં વીમા કં ર્પની ર્પાકતી મદ્દુ તના ક્લેઇમમાંથી
ઓછા ર્પોક્ષલર્સની મદ્દુ ત ર્દરર્મયાન પ્રાપ્ત થયેલા હયાતીના લાભ ચ ૂકવે છે .
વીમા કરાર ક્લેઇમ ચ ૂકવ્યા ર્પછી રર્દ થાય છે .
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e) મ ૃત્યુનો ક્લેઇમ
જો વીમા ધારક તેમની ર્પોક્ષલર્સની મદ્દુ ત ર્દરર્મયાન મ ૃત્યુ ર્પામે છે તો આકસ્સ્મક અથવા
અન્ટય કોઇ કારણોસર વીમા કં ર્પની વીમાની રકમ વિા એકર્ત્રત થયેલા બોનસ અને જો
ર્પારટિર્સર્પેરટિંગ હોય તો તેમાંથી ચ ૂકવવાની બાકી રહેતી ર્પોક્ષલર્સની લોન અને ર્પ્રર્મયમ
તથા તેના ર્પરના વ્યાજને બાર્દ કરીને રકમ ચ ૂકવે છે . આ મ ૃત્યુનો ક્લેઇમ છે , જે નોર્મની
અથવા એસાઇની અથવા કાન ૂની વારસર્દારને ચ ૂકવવામાં આવે છે . ડેથ ક્લેઇમ મ ૃત્યુન
ં ા
ર્પરરણામ સ્વરૂર્પે કરારનો અંત સ ૂચવે છે .
મ ૃત્યુના ક્લેઇમ નીચે પ્રમાણેના હોઇ શકે છે ેઃ
 વહેલા (ર્પોક્ષલર્સના સમયગાળાના ત્રણ વષા કરતા ઓછા) અથવા
 મોડા (ત્રણ વષા કરતા વધારે )
નોમની અથવા એસાઇની અથવા કાન ૂની વારસર્દારે મ ૃત્યુન ંુ કારણ, તારીખ અને સ્થળ
અંગે વીમા કં ર્પનીને જાણ કરવાની રહે છે .
i.

ુ રત કરવાના રહેતા ફોમ્પસા
મ ૃત્યુના ક્લેઇમ માટે સર્પ

ક્લેઇમની પ્રરક્રયા કરવા માટે લાભાથી દ્વારા નીચે આર્પવામાં આવેલા ફોમ્પસા વીમા
ુ રત કરવાના રહે છે ેઃ
કં ર્પનીને સર્પ
 નોર્મની દ્વારા ક્લેઇમ ફોમા
 ર્દફનર્વર્ધ અથવા અંર્તમર્વર્ધન ંુ પ્રમાણર્પત્ર
 સારવાર કરતા ડોક્ટરન ંુ પ્રમાણર્પત્ર
 હોસ્સ્ર્પટલન ંુ પ્રમાણર્પત્ર
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 કં ર્પનીન ંુ પ્રમાણર્પત્ર
 ફસ્ટા ઇન્ટફોમેશન રરર્પોટા (એફઆરઆઇ) જેવા ર્પોક્ષલર્સના અહેવાલોની પ્રમાક્ષણક
કોટા નકલો, ર્પોટા -મોટા મ રરર્પોટા , ફાઇનલ રરર્પોટા વગે રે અકસ્માત દ્વારા થયેલા
મ ૃત્યુના રકસ્સામાં આવશ્યક હોય છે .
ુ ાવા તરીકે મહાનગર ર્પાક્ષલકાના સિાર્ધકારીઓ દ્વારા જારી મ ૃત્યુન ંુ
 મ ૃત્યુના પર
પ્રમાણર્પત્ર
ુ રત કરવામાં આવતા ફોમ્પસા
આકૃર્િ 3: મ ૃત્યુના ક્લેઇમ માટે સર્પ

ii. મ ૃત્યુના ક્લેઇમની નામંજૂરી
મ ૃત્યુનો ક્લેઇમ ચ ૂકવવામાં આવી શકે અથવા નામંજૂર થઈ શકે છે . ક્લેઇમની પ્રરક્રયા
કરતી વખતે જો વીમા કં ર્પનીને એવ ંુ જાણવા મળે કે ર્દરખાસ્ત કરનારે કોઇ ખોટા
ર્નવેર્દનો કયાા છે અથવા ર્પોક્ષલર્સ સંબર્ં ધત વાસ્તર્વક હકીકતો છર્પાવી છે તો કરાર
રર્દબાતલ થાય છે . ર્પોક્ષલર્સ હેઠળના તમામ લાભ અનાન્ટય રહે છે .
iii. સેક્શન 45: ર્નર્વિવાર્દ જોગવાઇ
જોકે આ ર્દં ડ ઇન્ટશ્યોરન્ટસ એક્ટ, 1938ની સેક્શન 45ને આર્ધન હોય છે .
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મહત્ત્વની બાબત
સેક્શન 45 જણાવે છે ેઃ
વીમાની કોઇ ર્પણ ર્પોક્ષલર્સ અમલી થયાની તારીખથી બે વષા ર્વતી ગયા ર્પછી વીમા
કં ર્પની પ્રસ્તાવમાં અથવા મેરડકલ ઓરફસરના અહેવાલમાં, અથવા રે ફરીના, અથવા
વીમા ધારકના ર્મત્રનાં અથવા અન્ટય કોઇ ર્દસ્તાવેજમાં કરવામાં આવેલા ર્નવેર્દનથી
ુ ી ઉઠાવી શકે
જારી થયેલી ર્પોક્ષલર્સ અચોક્કસ અથવા ખોટી છે એવો કોઇ વાંધો ત્યાં સધ
ુ ી વીમા કં ર્પની એવ ંુ જણાવતી હોય કે આ પ્રકારન ંુ ર્નવેર્દન વાસ્તર્વક
નહીં જયાં સધ
બાબત અથવા તેના ર્વશે જાહેર કરવાની રહેતી હકીકતો છર્પાવે છે અને તે ર્પોક્ષલર્સ
ધારક દ્વારા છે તરર્ર્પિંડી કરવાના ઇરાર્દાથી કરવામાં આવ્ય ંુ છે અને ર્પોક્ષલર્સ ધારક એ
જાણતા હતા કે તેમન ંુ ર્નવેર્દન ખોટું છે અથવા જાહેર કરવાની રહેતી હકીકતો તેઓ
છર્પાવી રહ્યા છે .
સ્ર્પષ્ટતાેઃ
ુ ીના કોઇ ર્પણ સમયે વાસ્તર્વક
ર્પોક્ષલર્સ ધારક ર્પોક્ષલર્સને જારી કયાા ના બે વષા સધ
હકીકતો છર્પાવે તેવા રકસ્સામાં જો પ્રસ્તાવમાં આર્પેલી વાસ્તર્વક હકીકતો ખોટી હોય તો
વીમા કં ર્પની દ્વારા નામંજૂર થઈ શકે છે .
બે વષાનો સમયગાળો ગ્રાહક માટે રાહ જોવાનો સમયગાળો હોય છે . આ સમયગાળા
બાર્દ વીમા કં ર્પનીએ એ સાક્ષબત કરવાન ંુ હોય છે કે ર્પોક્ષલર્સ ધારકે ખોટા ર્નવર્દે નો કયાા
હતા અને વાસ્તર્વક હકીકતો છર્પાવી હતી અને જાણતા હતા કે આર્પેલા ર્નવેર્દનો ખોટા
ુ ાવા પ્રાપ્ત કયાા ર્પછી વીમા કં ર્પની 2 વષાના સમયગાળા ર્પછી ર્પોક્ષલર્સ
છે . માત્ર પર
નામંજૂર કરી શકે છે .
iv. માની લીધેલ ંુ મ ૃત્યુ
ુ થયેલી નોંધાય છે .
ક્યારે ક કોઇ વ્યસ્ક્ત તે ક્યાં છે તે અંગે ની કોઇ મારહતી ર્વના ગમ
ુ ી તેમની
ઈક્ન્ટડયન એર્વડન્ટસ એક્ટ આ પ્રકારના રકસ્સાઓમાં જો સાત વષા સધ
ર્પાસેથી કોઇ સમાચાર ન મળે તો મ ૃત્યુ માની લેવા માટેની જોગવાઇ પ ૂરી ર્પાડે છે .
ુ થયેલા છે
જો નોર્મની અથવા વારસર્દાર એવો ર્દાવો કરે કે જીવન વીમા ધારક ગમ
અને તેમને મ ૃિક માની લેવામાં આવવા જોઇએ તો વીમા કં ર્પનીઓ સિમ કોટા
તરફથી હુકમનામાં માટે આગ્રહ કરે છે . એ આવશ્યક છે કે કોટા મ ૃત્યુ માની લેવા
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માટે હુકમનામ ંુ આર્પે તો ર્પ્રર્મયમ્પસ ચ ૂકવવા જોઇએ. વીમા કં ર્પનીઓ સવલત માટે
સાત વષાના સમયગાળા ર્દરર્મયાન ર્પ્રર્મયમ્પસને જત ંુ કરે છે .
4. જીવન વીમા ર્પોક્ષલર્સ માટે ક્લેઇમની પ્રરક્રયા
ઇરડા (ર્પોક્ષલર્સ ધારકોના રહતની સરુ િા) ધારો, 2002ની જોગવાઇ નીચે આર્પવામાં આવી છે ેઃ
ુ ધ
ર્નયમન 8: જીવન વીમા ર્પોક્ષલર્સનાં અનસ
ં ાનમાં ક્લેઇમની પ્રરક્રયા
i.

જીવન વીમા ર્પોક્ષલર્સ પ્રાથર્મક ર્દસ્તાવેજો સ્ર્પષ્ટ કરતી હોવી જોઇએ, જેને
ુ રત કરવાના રહેશે.
સામાન્ટયર્પણે ક્લેઇમને ટેકો આર્પવા ક્લેઇમ કરનાર દ્વારા સર્પ

ii. ક્લેઇમ પ્રાપ્ત કરે ત્યારે જીવન વીમા કં ર્પનીએ કોઇ ર્વલંબ ર્વના ક્લેઇમની પ્રરક્રયા
કરવાની રહેશે. શક્ય હોય તેટલા કોઇ પ્રશ્ન અથવા વધારાના ર્દસ્તાવેજની જરૂરરયાત
ટુકડે ટુકડે નહીં, ર્પરં ત ુ એક જ વખતે ક્લેઇમ પ્રાપ્ત થાય તેના 15 રર્દવસની અંર્દર
ઊભી કરવાની રહેશે.
iii. જીવન વીમા ર્પોક્ષલર્સ હેઠળ ક્લેઇમ તમામ લાગતા વળગતા કાગળો અને આવશ્યક
સ્ર્પષ્ટતાઓ પ્રાપ્ત કયાા ના 30 રર્દવસની અંર્દર ચ ૂકવવાના રહેશે અથવા તમામ
લાગતા વળગતા કારણો આર્પીને તેની સામે વાંધો ઉઠાવવાનો રહેશે. જોકે ક્લેઇમના
સંજોગોમાં વીમા કં ર્પનીના અક્ષભપ્રાય પ્રમાણે તર્પાસની જરૂર લાગતી હોય તો આવી
તર્પાસ વહેલી તકે શરૂ થવી અને પ ૂણા થવી જોઇએ. વીમા કં ર્પનીના અક્ષભપ્રાય
પ્રમાણે ક્લેઇમના સંજોગોમાં તર્પાસની જરૂર હોય તો તેણે આ પ્રકારની તર્પાસ
વહેલી તકે શરૂ કરવાની અને પ ૂણા કરવાની રહેશે, જે કોઇ ર્પણ કેસમાં ક્લેઇમનાં
લોરડિંગના સમયથી 6 મરહનાથી વધારે ન હોવી જોઇએ.
iv. ધારાની સેક્શન 47ની જોગવાઇ પ્રમાણે જો ક્લેઇમ ચ ૂકવણી માટે તૈયાર હોય, ર્પરં ત ુ
ચ ૂકવણી નાણાં પ્રાપ્ત કરનારની યોગ્ય ઓળખને લગતા કોઇ કારણોસર કરી શકાઇ
ન હોય તો જીવન વીમા કં ર્પની નાણાં પ્રાપ્ત કરનારના લાભ માટે રકમ ર્પોતાની
ુ લ્ડ બેંકના બચત ખાતામાં લાગ ૂ
ર્પાસે જાળવી રાખશે અને જે તે રકમ ર્પર ર્શડયઅ
ુ રત કયાા ના 30
વ્યાજના ર્દર આર્પવાના રહેશે (જે તમામ કાગળો અને મારહર્તને સર્પ
રર્દવસ ર્પછી અમલી થાય છે ).
v. જો ક્લેઇમની પ્રરક્રયા કરવામાં વીમા કં ર્પનીના ર્પિે ર્પેટા-ર્નયમ (iv)માં આવરે લા
કારણ ર્સવાય અન્ટય કોઇ કારણોસર ર્વલંબ થાય તો જીવન વીમા કં ર્પનીએ
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ક્લેઇમની રકમ ર્પર તેના દ્વારા ક્લેઇમની સમીિા થઈ હોય તે નાણાકીય વષાની
શરૂઆતમાં પ્રચક્ષલત બેંકના ર્દરો કરતા 2% વધ ુ વ્યાજ ચ ૂકવવાનું રહેશે.
5. એજન્ટટની ભ ૂર્મકા
ુ રત
એજન્ટટ ક્લેઇમ ફોમ્પસાને ચોક્કસાઇથી ભરીને અને વીમા કં ર્પનીની ઓરફસ ર્પર તેમને સર્પ
કરવામાં સહાય કરીને નોર્મની/ કાન ૂની વારસર્દાર અથવા લાભાથીને શક્ય તમામ સેવા
આર્પવાની રહેશ.ે
ફરજ પ ૂરી કરવાની સાથે આવી ર્પરરસ્સ્થર્તમાંથી પ્રર્તષ્ઠાન ંુ સર્જન થાય છે , જેના દ્વારા એજન્ટટ
માટે કારોબાર હાંસલ કરવા અથવા મ ૃતકના ર્પરરવારમાંથી ભર્વષ્યમાં ભલામણોની પ ૂરતી
તકો ર્પણ ઊભી થાય છે .

ર્પોતાની કસોટી કરો 1
નીચેનામાંથી કય ંુ ર્નવેર્દન ક્લેઇમના ર્વચારને શ્રેષ્ઠ રીતે વણાવે છે ? સૌથી યોગ્ય ર્વકલ્ર્પ
ર્પસંર્દ કરો.
I. ક્લેઇમ એવી ર્વનંતી છે જેમાં વીમા કં ર્પનીએ કરારમાં સ્ર્પષ્ટ કરે લા વચનને પ ૂરં ુ કરવાન ંુ
હોય છે
II. ક્લેઇમ એવી માગણી છે જેમાં વીમા કં ર્પનીએ કરારમાં સ્ર્પષ્ટ કરે લા વચનને ર્પરં ુ
કરવાન ંુ હોય છે
III. ક્લેઇમ એવી માગણી છે જેમાં વીમા ધારકે કરારમાં સ્ર્પષ્ટ કરે લી વચનબદ્િા પ ૂરી
કરવાની હોય છે
IV. ક્લેઇમ એવી ર્વનંતી છે જેમાં વીમા ધારકે કરારમાં સ્ર્પષ્ટ કરે લા વચનને પ ૂરં ુ કરવાન ંુ
હોય છે
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સંક્ષિપ્ત


ક્લેઇમ એવી માગણી છે જેમાં વીમાં કં ર્પનીએ કરારમાં સ્ર્પષ્ટ કરે લા વચનને પ ૂરં ુ
કરવાન ંુ રહે છે .



ક્લેઇમ હયાતીના ક્લેઇમ અથવા મ ૃત્યુના ક્લેઇમ હોઇ શકે છે . મ ૃત્યુના ક્લેઇમ માત્ર
જીવન વીમા ધારકનાં મ ૃત્યુને ર્પગલે ઊભા થાય છે , જયારે હયાતીના ક્લેઇમ્પસ એક
અથવા વધ ુ ઘટનાઓથી કરી શકાય છે



હયાતીના ક્લેઇમની ચ ૂકવણી માટે વીમા ધારકે એ સર્ુ નર્િત કરવાન ંુ રહે છે કે
ર્પોક્ષલર્સમાં સ્ર્પષ્ટ કરે લી શરતો હેઠળ ઘટના સજાાઇ છે .



ર્પોક્ષલર્સની મદ્દુ ત ર્દરર્મયાન નીચે આર્પવામાં આવેલી ચ ૂકવણી થઈ શકે છે ેઃ
 હયાતીના લાભની ચ ૂકવણી
 ર્પોક્ષલર્સની સોંર્પણી
 રાઇડરના લાભ
 ર્પાકતી મદ્દુ તનો ક્લેઇમ
 મ ૃત્યુનો ક્લેઇમ



વીમા ધારાની સેક્શન 45 (ર્નર્વિવાર્દ જોગવાઇ) વીમા ધારકને વીમા કં ર્પની દ્વારા
ક્લેઇમને નામંજૂર થવાથી સરુ ક્ષિત રાખે છે , જે ર્પોક્ષલર્સએ 2 વષા પ ૂરા કયાા હોય અને
વીમા ધારક દ્વારા ભૌર્તક મારહર્ત ગપ્ુ ત રાખવામાં ન આવી હોય તેને આર્ધન હોય છે .



ઇરડા (ર્પોક્ષલર્સ ધારકના રહતની સરુ િા) ધારા, 2002 હેઠળ ઇરડાએ વીમા ધારક અથવા
લાભાથીને ક્લેઇમના રકસ્સામાં સંરિણ / સરુ િા આર્પવા માટે ર્નયમનો ઘડયા છે .

તમારી કસોટીના ઉિર
ઉિર 1
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
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ક્લેઇમ એવી માગણી છે જેમાં વીમા કં ર્પનીએ કરારમાં સ્ર્પષ્ટ કરે લા વચનને ર્પરં ુ કરવાન ંુ
હોય છે .

સ્વ-કસોટીના પ્રશ્નો
પ્રશ્ન 1
નીચે ર્પોક્ષલર્સઓની યાર્દી આર્પી છે . ઓળખી કાઢો કે ર્પોક્ષલર્સના કયા પ્રકાર હેઠળ ક્લેઇમની
ચ ૂકવણી સમયાંિરે થતી ચ ૂકવણીનાં સ્વરૂર્પમાં કરવામાં આવે છે ?
I. મની-બેક ર્પોક્ષલર્સ
II. યર્ુ નટ ક્ષલન્ટક્ડ ઇન્ટશ્યોરન્ટસ ર્પોક્ષલર્સ
III. રરટના ઓફ ર્પ્રર્મયમ ર્પોક્ષલર્સ
IV. ટમા ઇન્ટશ્યોરન્ટસ ર્પોક્ષલર્સ
પ્રશ્ન 2
મહેશે ગંભીર ક્ષબમારીના રાઇડર સાથે જીવન વીમા ર્પોક્ષલર્સ ખરીર્દી છે . તેણે કરણના ર્પિમાં
ર્પોક્ષલર્સની ક્ષબનશરતી સોંર્પણી કરી છે . મહેશને હાટા એટેક આવે છે અને ગંભીર ક્ષબમારીના
રાઇડર હેઠળ રૂ. 50,000નો ક્લેઇમ છે . આ રકસ્સામાં ચ ૂકવણી કોને કરવામાં આવશે ?
I. મહેશ
II. કરણ
III. ચ ૂકવણી મહેશ અને કરણ દ્વારા સમાનર્પણે વહેંચવામાં આવશે
IV. બંનેમાંથી એક ર્પણને નહીં, કારણ કે મહેશને હાટા એટેક આવ્યો હતો, ર્પરં ત ુ ર્પોક્ષલર્સ
કરણના ર્પિે સોંર્પવામાં આવી છે .
પ્રશ્ન 3
ુ રત કરે
પ્રવીણ કાર અકસ્માતમાં મ ૃત્યુ ર્પામે છે . લાભાથી મ ૃત્યુના ક્લેઇમ માટે ર્દસ્તાવેજ સર્પ
છે . નીચેનામાંથી કયો ર્દસ્તાવેજ એવો વધારાનો ર્દસ્તાવેજ છે જેને કુ ર્દરતી મ ૃત્યુની
ુ રત કરવાની જરૂર રહે છે .
સરખામણીએ અકસ્માત મ ૃત્યુના રકસ્સામાં સર્પ
I. ર્દફનર્વર્ધ અથવા અંર્તમર્વર્ધન ંુ પ્રમાણર્પત્ર
II. સારવાર કરતા ડોક્ટરન ંુ પ્રમાણર્પત્ર
III. કં ર્પનીન ંુ પ્રમાણર્પત્ર
IV. ઇન્ટક્વેસ્ટ અહેવાલ
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પ્રશ્ન 4
નીચેનામાંથી કયા મ ૃત્યુનો ક્લેઇમને વહેલા મ ૃત્યુ તરીકે ગણવામાં આવશે ?
I. જો વીમા ધારક ર્પોક્ષલર્સના સમયગાળાના ત્રણ વષામાં મ ૃત્યુ ર્પામે
II. જો વીમા ધારક ર્પોક્ષલર્સના સમયગાળાના ર્પાંચ વષામાં મ ૃત્યુ ર્પામે
III. જો વીમા ધારક ર્પોક્ષલર્સના સમયગાળાના સાત વષામાં મ ૃત્યુ ર્પામે
IV. જો વીમા ધારક ર્પોક્ષલર્સના સમયગાળાના ર્દસ વષામાં મ ૃત્યુ ર્પામે
પ્રશ્ન 5
નીચે આર્પવામાં આવેલી કેટલીક ઘટનાઓ હયાતીના ક્લેઇમ્પસને સરક્રય કરશે. નીચેનામાંથી
કય ંુ ર્નવેર્દન ખોટું છે તે ઓળખો ?
I. ક્લેઇમ મદ્દુ તી વીમા (ટમા ઇન્ટશ્યોરન્ટસ) ર્પોક્ષલર્સની ર્પાકતી મદ્દુ ત ર્પર ચ ૂકવવામાં આવે છે
ુ ી ર્પહોંચ્યા ર્પછી હપ્તો ચ ૂકવવાર્પાત્ર થાય છે
II. મની-બેક ર્પોક્ષલર્સ હેઠળ ર્સમાક્ષચહ્ન સધ
III. ર્પોક્ષલર્સ હેઠળ આવરે લી ગંભીર ક્ષબમારી માટે રાઇડરના લાભ તરીકે ક્લેઇમને
ચ ૂકવવામાં આવે છે
IV. ર્પોક્ષલર્સ ધારક દ્વારા એન્ટડોવમેન્ટટ ર્પોક્ષલર્સની સોંર્પણી થાય ત્યારે સોંર્પણી મ ૂલ્ય
ચ ૂકવવામાં આવે છે
પ્રશ્ન 6
ુ ી ર્પહોંચ્યા ર્પછી મની-બેક ર્પોક્ષલર્સ હેઠળ ચ ૂકવવામાં આવતી ચ ૂકવણીને કયા
ર્સમાક્ષચહ્ન સધ
ક્લેઇમ હેઠળ વગીકૃિ કરવામાં આવશે ?
I. મ ૃત્યુનાં ક્લેઇમ
II. ર્પાકતી મદ્દુ તનાં ક્લેઇમ
III. સમયાંિરના હયાતીનાં ક્લેઇમ
IV. સોંર્પણીનાં ક્લેઇમ
પ્રશ્ન 7
શંકરે 10 વષાની યર્ુ નટ ક્ષલન્ટક્ડ ઇન્ટશ્યોરન્ટસ ર્પોક્ષલર્સ ખરીર્દી છે . જો તેઓ ર્પોક્ષલર્સની ર્પાકતી
મદ્દુ ત ર્પહેલા મ ૃત્યુ ર્પામે તો નીચેનામાંથી કઈ ચ ૂકવણી કરવામાં આવશે ?
I. વીમાની રકમ અથવા ફં ડનાં મ ૂલ્યમાંથી જે ઓછં હોય
II. વીમાની રકમ અથવા ફં ડનાં મ ૂલ્યમાંથી જે વધ ુ હોય
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III. ચ ૂકવવામાં આવેલા ર્પ્રર્મયમ્પસને બેંકની બચત થાર્પણોના વ્યાજર્દર કરતા 2 ટકા ઊંચા
વ્યાજ ર્દરે ર્પરત કરવામાં આવશે
IV. સોંર્પણી મ ૂલ્ય
પ્રશ્ન 8
ક્લેઇમ્પસનાં વગીકરણ (વહેલા અથવા મોડા)ને આધારે જે અસંગત હોય તે ર્પસંર્દ કરો ?
I. રામ્પયા મદ્દુ તી વીમા યોજના ખરીદ્યાના છ મરહના ર્પછી મ ૃત્યુ ર્પામે છે
II. મનોજ મદ્દુ તી વીમા યોજના ખરીદ્યાના ર્દોઢ વષા ર્પછી મ ૃત્યુ ર્પામે છે
III. ડેર્વડ મદ્દુ તી વીમા યોજના ખરીદ્યાના અઢી વષા ર્પછી મ ૃત્યુ ર્પામે છે
IV. પ્રવીણ મદ્દુ તી વીમા યોજના ખરીદ્યાના સાડા ર્પાંચ વષા ર્પછી મ ૃત્યુ ર્પામે છે
પ્રશ્ન 9
જીવન વીમા ધારકના મ ૃત્યુની ઘટનામાં તમામ લાભાથીઓ દ્વારા સામાન્ટય મ ૃત્યુનાં ક્લેઇમ
ુ રત કરવામાં આવતા ર્દસ્તાવેજોની યાર્દી નીચે આર્પવામાં આવી છે . એવો અસંગત
માટે સર્પ
ર્વકલ્ર્પ ર્પસંર્દ કરો જેને માત્ર અક્સમાતથી થતા મ ૃત્યુના રકસ્સામાં વધારાના ર્દસ્તાવેજ તરીકે
રજૂ કરવાનો રહે.
I. ઇન્ટક્વેસ્ટ અહેવાલ
II. ક્લેઇમ ફોમા
III. ર્દફનર્વર્ધ અથવા અંર્તમર્વર્ધન ંુ પ્રમાણર્પત્ર
IV. હોસ્સ્ર્પટલન ંુ પ્રમાણર્પત્ર
પ્રશ્ન 10
ઇરડા (ર્પોક્ષલર્સ ધારકના રહતની સરુ િા) ધારા, 2002 હેઠળ જીવન વીમા ર્પોક્ષલર્સ હેઠળ
ક્લેઇમ તમામ લાગતા વળગતા કાગળો અને આવશ્યક સ્ર્પષ્ટતાઓ પ્રાપ્ત કયાા ના
__________ની અંર્દર ચ ૂકવવાના રહે છે .
I. 7રર્દવસ
II. 15 રર્દવસ
III. 30 રર્દવસ
IV. 45 રર્દવસ
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સ્વ-કસોટીના પ્રશ્નોના ઉિર
ઉિર 1
સાચો ર્વકલ્ર્પ I છે .
મની-બેક ર્પોક્ષલર્સ હેઠળ ક્લેઇમની ચ ૂકવણી સમયાંિરે થતી ચ ૂકવણીનાં સ્વરૂર્પમાં કરવામાં
આવે છે
ઉિર 2
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
આ રકસ્સામાં રૂ. 50,000ની સમગ્ર ચ ૂકવણી કરણને કરવામાં આવશે, કારણ કે કરણના
ર્પિમાં ર્પોક્ષલર્સની ક્ષબનશરતી સોંર્પણી કરવામાં આવી છે .
ઉિર 3
સાચો ર્વકલ્ર્પ IV છે .
નોર્મની દ્વારા ક્લેઇમ ફોમા, ર્દફનર્વર્ધ અથવા અંર્તમર્વર્ધન ંુ પ્રમાણર્પત્ર, સારવાર કરતા
ડોક્ટરન ંુ પ્રમાણર્પત્ર, હોસ્સ્ર્પટલન ંુ પ્રમાણર્પત્ર, કં ર્પનીન ંુ પ્રમાણર્પત્ર વગે રે જેવા ર્દસ્તાવેજો
ુ રત કરવાના રહે છે .
કુ ર્દરતી મ ૃત્યુ તેમ જ અકસ્માત મ ૃત્યુના રકસ્સામાં સર્પ
કુ ર્દરતી

મ ૃત્યુની

ુ
તલનામાં

અકસ્માતનાં

મ ૃત્યુના

રકસ્સામાં

ફસ્ટા

ઇન્ટફોમેશન

રરર્પોટા

(એફઆઇઆર), ઇન્ટસ્વેસ્ટ અહેવાલ, ર્પોટા -મોટા મ રરર્પોટા , ફાઇનલ રરર્પોટા વગે રે જેવા વધારાના
ુ રત કરવાના રહે છે .
ર્દસ્તાવેજો સર્પ
ઉિર 4
સાચો ર્વકલ્ર્પ I છે .
જો વીમા ધારક ર્પોક્ષલર્સના ત્રણ વષાના સમયગાળાની અંર્દર મ ૃત્યુ ર્પામે તો મ ૃત્યુનો ક્લેઇમ
વહેલા મ ૃત્યુના ક્લેઇમ તરીકે ગણવામાં આવશે.
ઉિર 5
સાચો ર્વકલ્ર્પ I છે .
ર્વકલ્ર્પ I ખોટો છે . મદ્દુ તી વીમા (ટમા ઇન્ટશ્યોરન્ટસ) ર્પોક્ષલર્સની ર્પાકતી મદ્દુ ત ર્પર કોઇ ક્લેઇમ
ચ ૂકવવામાં આવતો નથી.
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ઉિર 6
સાચો ર્વકલ્ર્પ III છે .
ુ ી ર્પહોંચ્યા ર્પછી મની-બેક ર્પોક્ષલર્સ હેઠળ ચ ૂકવવામાં આવતી ચ ૂકવણીને
ર્સમાક્ષચહ્ન સધ
સમયાંિરે હયાતીના ક્લેઇમ હેઠળ વગીકૃિ કરવામાં આવશે.
ઉિર 7
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
જો શંકર યક્ષુ લર્પ ર્પોક્ષલર્સની ર્પાકતી મદ્દુ ત ર્પહેલા મ ૃત્યુ ર્પામે તો વીમાની રકમ અથવા ફં ડ
મ ૂલ્યમાંથી જે વધ ુ હોય તે ચ ૂકવવામાં આવશે.
ઉિર 8
સાચો ર્વકપ્લ IV છે .
ર્વકલ્ર્પ IV અસંગત છે , કારણ કે તેને મોડા ક્લેઇમ તરીકે ગણવામાં આવશે. ર્વકલ્ર્પ I, II
અને IIIને વહેલા ક્લેઇમ તરીકે ગણવામાં આવશે.
ઉિર 9
સાચો ર્વકલ્ર્પ I છે .
અકસ્માત મ ૃત્યુના રકસ્સામાં ઇન્ટક્વેસ્ટ અહેવાલને વધારાના ર્દસ્તાવેજ તરીકે રજૂ કરવાનો રહે
છે . જીવન વીમા ધારકનાં મ ૃત્યુના રકસ્સામાં તમામ લાભાથીઓ દ્વારા ક્લેઇમ ફોમા, ર્દફનર્વર્ધ
ુ રત
અથવા અંર્તમર્વર્ધન ંુ પ્રમાણર્પત્ર, હોસ્સ્ર્પટલન ંુ પ્રમાણર્પત્ર જેવા અન્ટય ર્દસ્તાવેજો સર્પ
કરવાના રહે છે
ઉિર 10
સાચો ર્વકલ્ર્પ III છે .
ઇરડા (ર્પોક્ષલર્સ ધારકના રહતની સરુ િા) ધારા, 2002 હેઠળ જીવન વીમા ર્પોક્ષલર્સ હેઠળ
ક્લેઇમ તમામ લાગતા વળગતા કાગળો અને આવશ્યક સ્ર્પષ્ટતાઓ પ્રાપ્ત કયાા ના 30
રર્દવસની અંર્દર ચ ૂકવવાના રહે છે .
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વિભાગ 3
આરોગ્ય િીમો
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પ્રકરણ 17
હેલ્થ વીમાનો ર્પરરચય
પ્રકરણ

ર્પરરચય

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

ર્પરરણામો

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

વીમાનો

ઇર્તહાસ

અને વીમાના

િેત્રનો

ર્વકાસ

એક યા બીજા સ્વરૂર્પે વીમો હજારો વષા અગાઉ ર્પણ અસ્સ્તત્વમાં હોવાન ંુ માનવામાં આવે છે .
ુ ાયના કેટલાંક સભ્યોને થતાં કુ લ નકુ સાનની ભરર્પાઈ
સર્દીઓથી ર્વર્વધ સંસ્કૃર્તઓ તેમના સમર્દ
કરવા એકત્રીકરણ અને વહેંચણીની ર્પદ્ર્તનો અમલ કરી રહી છે . તેમ છતાં અત્યારે વીમાના
વ્યવસાયના જે સ્વરૂર્પને આર્પણે જોઈએ-જાણીએ છીએ તેની શરૂઆત ફક્ત બે કે ત્રણ સર્દી
અગાઉ થઈ હતી.
1. આધર્ુ નક વ્યાવસાર્યક વીમો
વીમાની ર્વભાવના દ્વારા સંચાક્ષલત શરૂઆતના ર્વર્વધ પ્રકારના જોખમો ર્દરરયાઈમાં દુેઃસાહસના
કારણએ થતા નકુ સાન માટે હતા – જેને આર્પણે ર્દરરયાઈ જોખમ કહીએ છીએ. એટલે ર્દરરયાઈ
વીમો વીમાના ઘણા પ્રકારોમાં પ્રથમ હતો.
ુ ોર્પમાં વેર્પારી મહાજનો કે મંડળો દ્વારા પ્રર્દાન
જોકે આધર્ુ નક વીમાના શરૂઆતના પ્રકાર યર
કરવામાં આવતા સંરિણના સ્વરૂર્પમાં હતો, ખાસ કરીને 14મી સર્દીમાં ઇટાલીમાં. આ મંડળો
ુ ાફરીમાં નકુ સાન, આગ,
સબક્સ્ક્રપ્શન (સભ્યર્પર્દ)ના આધારે સંચાક્ષલત હતા, જે ર્દરરયાઈ મસ
ુ ન ગમ
ુ ાવવાના કારણે સભ્યોને થતાં નકુ સાનની ભરર્પાઈ કરવા માટે
સભ્યોના મ ૃત્યુ, કે ર્પશધ
ર્પયાા પ્ત ભંડોળ પ ૂરં ુ ર્પાડતા હતા. અત્યારે આર્પણે ફાયર વીમાન ંુ જે સ્વરૂર્પ આર્પણે જોઈએ છીએ
તે 1591માં હેમ્પબગા માં અસ્સ્તત્વ ધરાવત ંુ હત.ંુ
ઇંગ્લેન્ટડની વાત કરીએ તો 1666માં લંડનમાં લાગે લી મહાર્વનાશક આગથી વીમાને પ્રોત્સાહન
મળય ંુ હત ંુ અને 1680માં ફાયર ઓરફસ તરીકે ઓળખાતી પ્રથમ ફાયર વીમા કં ર્પનીની સ્થાર્પના
થઈ હતી. આ આગમાં 13,000થી વધારે મકાનો ભસ્મીભ ૂત થયા હતા અને મોટા ભાગન ંુ શહેર
નાશ ર્પામ્પય ંુ હત.ંુ
ુ ી ર્દોરી જાય છે .
લોઇડ્સ : હાલના વીમા વ્યવસાયના મ ૂક્ષળયાલંડનમાં લોઇડ્સ કોફી હાઉસ સધ
ુ ને
અહીં ર્નયર્મતર્પણે ભેગા થતા વેર્પારીઓ જહાજોમાં અવરજવર થતી તેમની ચીજવસ્તઓ
ર્દરરયાઈ સંકટના કારણે થતા નકુ સાનની ભરર્પાઈ કરવા નકુ સાનને વહેંચવા સંમત થયા હતા.
ર્દરરયાઈમાં ર્વર્વધ કારણોસર આ પ્રકારન ંુ નકુ સાન થત ંુ હત,ંુ જેમ કે ચાંક્ષચયાઓ મધર્દરરયે
ુ લટ
ુ સડી
તેમની ચીજવસ્તઓ
ં ૂ ી લેતા હતા કે ર્દરરયામાં ખરાબ હવામાનના કારણે ચીજવસ્તઓ
જતી હતી કે કોઈ કારણસર જહાજ ડૂબી જત ંુ હત.ંુ
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2. ભારતમાં આધર્ુ નક વ્યાવસાર્યક વીમાનો ઇર્તહાસ
1800ની શરૂઆતમાં કે તેની આસર્પાસ ભારતમાં આધર્ુ નક વીમાની શરૂઆત થઈ હતી અને
ર્વર્દે શી વીમાકં ર્પનીઓની એજન્ટસીઓએ ર્દરરયાઈ વીમા વ્યવસાયની શરૂઆત કરી હતી. અહીં
1818માં પ્રથમ જીવન વીમા કં ર્પની ઓરરએન્ટટલ લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કં ર્પની ક્ષલર્મટેડ હતી, જે
અંગ્રેજી કં ર્પની હતી, જયારે ભારતમાં પ્રથમ નોન-લાઇફ વીમા કં ર્પની રટ્રટોન ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કં ર્પની
ક્ષલર્મટેડની સ્થાર્પના 1850માં કલકિામાં થઈ હતી.
ુ લ અશ્યોરન્ટસ સોસાયટી ક્ષલર્મટેડની
પ્રથમ સંપ ૂણાર્પણે ભારતીય વીમા કં ર્પની બોમ્પબે મ્પયચ્ુ યઅ
સ્થાર્પના મબ
ંુ ઈમાં 1870માં થઈ હતી. ત્યારબાર્દ 19મી સર્દીની શરૂઆતમાં સ્વર્દે શી આંર્દોલન
શરૂ થવાથી ઘણી ભારતીય કં ર્પનીઓની સ્થાર્પના થઈ હતી.
1912માં વીમા વ્યવસાયન ંુ ર્નયમન કરવા જીવન વીમા કં ર્પની ધારો અને પ્રોર્વડન્ટટ ફં ડ ધારો
ર્પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. જીવન વીમા ધારા, 1912માં વીમાતજજ્ઞ ર્પાસે પ્રીર્મયમ-ર્દરના
કોષ્ટક અને કં ર્પનીઓન ંુ સાર્મયક મ ૂલ્યાંકન ફરજજયાત કરવામાં આવ્ય ંુ હત.ંુ જોકે ભારતીય અને
ર્વર્દે શી કં ર્પનીઓ વચ્ચે ભેર્દભાવ જળવાઈ રહ્યાં હતાં.
અત્યારે ભારતમાં સૌથી જૂની વીમા કં ર્પની તરીકે નેશનલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કં ર્પની ક્ષલર્મટેડ કાયારત
છે , જેની સ્થાર્પના વષા 1906માં થઈ હતી.
સ્સ્થર્તસંજોગોની જરૂરરયાતના આધારે ભારતીય વીમા ઉદ્યોગ ર્પર સરકાર ર્દે ખરે ખ રાખે છે ,
પ્રથમ તેન ંુ રાષ્ટ્રીયકરણ અને ર્પછી તેન ંુ ખાનગીકરણ કરવામાં આવ્ય ંુ છે અને વીમા િેત્રમાં આ
ુ બ હાથ ધરાઈ છે ેઃ
તમામ પ્રરક્રયાઓ નીચે મજ
1. જીવન વીમાન ંુ રાષ્ટ્રીયકરણ
જીવન વીમા વ્યવસાયન ંુ રાષ્ટ્રીયકરણ 1 સપ્ટેમ્પબર, 1956ના રોજ થય ંુ હત ંુ અને ભારતીય
જીવન વીમા ર્નગમ (એલઆઇસી)ની સ્થાર્પના થઈ હતી. તે સમયે ભારતમાં 170 કં ર્પનીઓ
અને 75 પ્રોર્વડન્ટટ ફં ડ સોસાયટીઓ જીવન વીમા વ્યવસાયમાં સંકળાયેલી હતી. 1956થી 1999
ુ ી ભારતમાં જીવન વીમા વ્યવસાય કરવાનો એકાર્ધકાર એલઆઇસી ર્પાસે હતો.
સધ
2. નોન-લાઇફ વીમાન ંુ રાષ્ટ્રીયકરણ
1972માં સાધારણ વીમા વ્યવસાય રાષ્ટ્રીયકરણ ધારા (જીઆઇબીએનએ) ર્પસાર થવા સાથે
નોન-લાઇફ વીમા વ્યવસાયન ંુ ર્પણ રાષ્ટ્રીયકરણ થય ંુ હત ંુ અને જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કોર્પોરે શન
ઓફ ઇક્ન્ટડયા (જીઆઇસી) અને તેની ચાર ર્પેટાકં ર્પનીઓની સ્થાર્પના થઈ હતી. તે સમયે
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ભારતમાં નોન-લાઇફ વીમા વ્યવસાયમાં 106 વીમા કં ર્પનીઓ કાયારત હતી, જેને જીઆઇસીની
ચાર ર્પેટાકં ર્પનીઓમાં ર્વક્ષલન કરવામાં આવી હતી.

3. મલ્હોત્રા સર્મર્ત અને ઇરડા
1993માં મલ્હોત્રા સર્મર્તની સ્થાર્પના વીમા ઉદ્યોગના ર્વકાસ માટે ફેરફારો શોધવા અને
સ ૂચવવા કરવામાં આવી હતી, જેમાં ખાનગી કં ર્પનીઓને પ્રવેશ આર્પીને સ્ર્પધાા ના ર્પરરબળને
ુ રત કયો હતો.
ફરી ઊભ ંુ કરવાની ભલામણ સામેલ હતી. સર્મર્તએ 1994માં તેનો રરર્પોટા સર્પ
1997માં વીમા ર્નયમનકાર સિામંડળ (આઇઆરએ)ની સ્થાર્પના થઈ હતી.
4.

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

ુ યોજજત ર્વકાસ સર્ુ નર્િત કરવા
“વીમાધારકોના રહતોન ંુ સંરિણ કરવા અને વીમા ઉદ્યોગનો સઆ
અને તેને પ્રોત્સાહન આર્પવા” કાયર્દે સર ર્નયમનકાર સંસ્થા તરીકે વીમા ર્નયમનકાર અને
ર્વકાસ સિામંડળ (ઇરડા)ની સ્થાર્પના થઈ હતી.
ુ ગા ઠન
5. જીઆઇસીન ંુ પન
જીઆઇસીને રાષ્ટ્રીય રર-ઇન્ટયોરા માં ફેરવવામાં આવી હતી અને તેની ચાર ર્પેટાકં ર્પનીઓને
ુ ગા રઠત કરવામાં આવી હતી. સંસર્દે ચાર ર્પેટાકં ર્પનીઓને
સ્વતંત્ર કં ર્પનીઓ તરીકે પન
જીઆઇસીથી અલગ કરવા રડસેમ્પબર, 2000માં એક ક્ષબલને મંજૂરી આર્પી હતી, જેનો અમલ
જુલાઈ, 2002થી થયો હતો. આ ચાર ર્પેટાકં ર્પનીઓ છે
નેશનલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કં ર્પની ક્ષલર્મટેડ
ધ ઓરરએન્ટટલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કં ર્પની ક્ષલર્મટેડ
ધ ન્ટય ૂ ઇક્ન્ટડયા ઈન્ટસ્યોરન્ટસ કં ર્પની ક્ષલર્મટેડ
ુ ાઇટેડ ઇક્ન્ટડયા ઈન્ટસ્યોરન્ટસ કં ર્પની ક્ષલર્મટેડ
યન
6. જીવન વીમા ઉદ્યોગની વતામાન સ્સ્થર્ત
“જીવન વીમા” કં ર્પનીઓ તરીકે 28 વીમા કં ર્પનીઓનો નોંધાયેલી છે , જેની યાર્દી નીચે આર્પેલી
છે .
7. નોન-લાઇફ વીમા ઉદ્યોગની વતામાન સ્સ્થર્ત
“જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ” કં ર્પનીઓ તરીકે 28 કં ર્પનીઓ નોંધાયેલી છે .
320

I. એક્ષગ્રકલ્ચર ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કં ર્પની ઓફ ઇક્ન્ટડયા ક્ષલર્મટેડ ર્પાક વીમા/ગ્રામીણ વીમા સાથે
સંબર્ં ધત જોખમ માટે ર્વર્શષ્ટ વીમા કં ર્પની છે .
II. એક્ષ્ર્પોટા ક્રેરડટ એન્ટડ ગે રેન્ટટી કોર્પોરે શન ઓફ ઇક્ન્ટડયા એક્ષ્ર્પોટા ક્રેરડટ સાથે સંબર્ં ધત જોખમો
માટે ર્વર્શષ્ટ વીમા કં ર્પની છે .
III. અત્યારે 5 સ્વતંત્ર હેલ્થકેર વીમા કં ર્પનીઓ છે .
IV. બાકીની કં ર્પનીઓ તમામ પ્રકારના સાધારણ વીમા વ્યવસાયન ંુ સંચાલન કરે છે .
જીવન વીમા કં ર્પનીઓની યાર્દી :
i.

એગોન રે ક્ષલગે ર લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

xiii. આઇડીબીઆઇ ફેડરે લ લાઇફ

ii. અર્વવા લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

iii. બજાજ એલાયન્ટસ લાઇફ

xiv. ઇક્ન્ટડયા ફસ્ટા લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ
ુ લ
xv. કોટક મરહન્ટરા ઓલ્ડ મ્પયચ્ુ યઅ

ઇન્ટસ્યોરન્ટસ
iv. ભારતી અક્સા લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

v. ક્ષબરલા સન લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

xvi. લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કોર્પોરે શન

vi. કેનેરા એચએસબીસી ઓબીસી

xvii.મેક્સ લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

xviii.

vii. ડીએચએફએલ પ્રમેરરકા લાઇફ

ર્પીએનબી મેટલાઇફ

xix. રરલાયન્ટસ લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

xx. સહારા ઇક્ન્ટડયા લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

viii. એડલવેઇસ લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

xxi. એસબીઆઈ લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

ix. એક્સાઇડ લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

xxii.શ્રીરામ લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

ુ ર જનરલી લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ
x. ફયચ

xxiii.

xi. એચડીએફસી સ્ટાન્ટડડા લાઇફ

સ્ટાર યર્ુ નયન ર્દાઇ-ઇચી

લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

xxiv.

ુ સ્ે ન્ટશયલ
xii. આઇસીઆઇસીઆઇ પ્રડ

ટાટા એઆઇએ લાઇફ

ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ
સ્વતંત્ર હેલ્થ વીમાકં ર્પનીઓની યાર્દી.
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v. એર્પોલો મ્પયર્ુ નક હેલ્થ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ
vi. ર્સગ્ન ટીટીકે હેલ્થ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ
vii. મેક્સ બ ૂર્પા હેલ્થ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ
viii. રે ક્ષલગે ર હેલ્થ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ
ix. સ્ટાર હેલ્થ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ.
સાધારણ વીમા કં ર્પનીઓની યાર્દી:
2. એક્ષગ્રકલ્ચર ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કં ર્પની

13. મેગ્મા એચડીઆઇ જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

3. બજાજ એલાયન્ટસ જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

14. નેશનલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

4. ભારતી એક્સા જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

15. ન્ટય ૂ ઇક્ન્ટડયા એશ્યોરન્ટસ

5. ચોલામંડલમ એમએસ જનરલ

16. ઓરરએન્ટટલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

17. રાહેજા ક્યુબીઈ જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

6. એક્ષ્ર્પોટા ક્રેરડટ ગે રન્ટટી કોર્પોરે શન

18. રરલાયન્ટસ જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

ુ ર જનરલી જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ
7. ફયચ

19. રોયલ સર્દ
ંુ રમ જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

8. એચડીએફસી અગો જનરલ

20. એસબીઆઈ જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

21. શ્રીરામ જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

9. આઇસીઆઇસીઆઇ લોમ્પબાડા જનરલ

22. ટાટા એઆઇજી જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ
ુ ાઇટેડ ઇક્ન્ટડયા ઇન્ટસ્યોરન્ટસ
23. યન

ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

24. યર્ુ નવસાલ સોમ્પર્પો જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ

10. ઇફકો ટોરકયો જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ
11. એલએન્ટડટી જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ
12. ક્ષલબટી વીરડયોકોન જનરલ
ઇન્ટસ્યોરન્ટસ
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B. હેલ્થકેર એટલે શ ંુ
ુ તે જાતે નયાા.” તમે ક્યારે ય એ જાણવાનો પ્રયાસ કયો છે કે
તમે સાંભળય ંુ હશે કે “ર્પહેલ ંુ સખ
તંદુરસ્તીનો ખરે ખર અથા શ ંુ થાય છે ? તંદુરસ્તી કે સ્વાસ્્યને અંગ્રેજીમાં ‘Health’ કહેવાયછે ,
જેના મ ૂળ ‘hoelth’માં રહેલાં છે , જેનો અથા ‘શરીરની તંદુરસ્તી’ એવો થાય છે .
જૂનાં રર્દવસોમાં સ્વાસ્્યને ‘ર્દૈ વી ભેટ’ ગણવામાં આવત ંુ હત ંુ અને ક્ષબમારી કે રોગને સંબર્ં ધત
વ્યસ્ક્ત દ્વારા કરાયેલા ર્પાર્પન ંુ ર્પરરણામ. રહપ્ર્પોક્રે્સ (ઇ.સ. પ ૂવે 460થી ઇ. સ. પ ૂવે 370)એ
ુ બ, ક્ષબમારી કે રોગ ર્પયાા વરણ,
ક્ષબમારી ર્પાછળના કારણો રજૂ કયાા હતા. તેમના જણાવ્યા મજ
સાફસફાઈ, વ્યસ્ક્તગત સ્વચ્છતા અને ભોજનની ટેવ સાથે સંબર્ં ધત ર્વર્વધ ર્પરરબળોને કારણે
થાય છે .
ુ ેર્દની ભારતીય વ્યવસ્થા અસ્સ્તત્વમાં છે , જેમાં
રહપ્ર્પોક્રે્સ અગાઉ ઘણી સર્દીઓથી આયવ
ુ ન ગણવામાં આવ્ય ંુ છે ેઃ કફ, ર્ર્પિ અને વાય.ુ આ ત્રણ વચ્ચે
સ્વાસ્્યને ત્રણ ર્પરરબળોન ંુ સંતલ
ુ ન ઊભ ંુ થવાથી સ્વાસ્્ય બગડે છે . ભારતીય ઔષધશાસ્ત્રના ર્ર્પતા સશ્ર
ુ ત
ુ ને તે સમયે
અસંતલ
જરટલ શસ્ત્રરક્રયા કરવાનો શ્રેય આર્પવામાં આવે છે , જેનાથી ર્પર્િમી જગત અજાણ હત.ંુ
સમયની સાથે આધર્ુ નક ર્દવાનો ર્વકાસ જરટલ ર્વજ્ઞાનમાં થયો છે અને આધર્ુ નક ક્ષચરકત્સાનો હેત ુ
ુ વિા
ફક્ત માંર્દગીની સારવાર કરવાનો નથી, ર્પણ રોગને અટકાવવાનો અને જીવનની ગણ
વધારવાનો છે . સ્વાસ્્યની વ્યાર્પકર્પણે સ્વીકાયા વ્યાખ્યા ર્વશ્વ આરોગ્ય સંગઠને 1948માં આર્પી
છે ; તેમાં જણાવવામાં આવ્ય ંુ છે કે, “સ્વાસ્્ય સંપ ૂણાર્પણે શારીરરક, માનર્સક અને સામાજજક
ુ ાકારીની સ્સ્થર્ત છે , નહીં કે ફક્ત રોગની ગે રહાજરીની.” તે નોંધવ ંુ જોઈએ કે આયવ
ુ ૈર્દ જેવી
સખ
ભારતીય ક્ષચરકત્સા વ્યવસ્થામાં અર્ત પ્રાચીન સમયથી સ્વાસ્્યનો સંપ ૂણા ક્ષચતાર સમાયેલો છે .
વ્યાખ્યા
ુ ાકારીની સ્સ્થર્ત છે ,
ર્વશ્વ સ્વાસ્્ય સંગઠન (હ)ૂ : સ્વાસ્્ય શારીરરક, માનર્સક અને સામાજજક સખ
નહીં કે રોગની ગે રહાજરીની.
સ્વાસ્્યના ર્નણાા યક ર્પરરબળો
સામાન્ટય રીતે માનવામાં આવે છે કે કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તના સ્વાસ્્યન ંુ ર્નધાા રણ નીચેના ર્પરરબળો
કરે છે :
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I. જીવનશૈલીના ર્પરરબળો
જીવનશૈલીના ર્પરરબળો એવા છે , જે મોટા ભાગે સંબર્ં ધત વ્યસ્ક્તના ર્નયંત્રણમાં હોય છે ,
ર્દાખલા તરીકે કસરત કરવી અને મયાા રર્દત ભોજન કરવ,ંુ ક્ષચિંતા ન કરવી અને સારા
ુ ર્પાન, નશીલા રવ્યોન ંુ
સ્વાસ્્ય તરફ ર્દોરી જતી ટેવો; અને ખરાબ જીવનશૈલી અને ધમ્ર
સેવન, અસરુ ક્ષિત જાર્તય સંબધ
ં બાંધવા અને બેઠાડું જીવનશૈલી (કસરત ન કરવી) જેવી
ટેવો કેન્ટસર, એઇડ્સ, હાઇર્પરટેન્ટશન અને ડાયાબીરટસ જેવા રોગો તરફ ર્દોરી જાય છે .
સરકાર વતાણક
ં ૂ ો (ર્દાખલા તરીકે નશીલા રવ્યોન ંુ સેવન કરતી વ્યસ્ક્તઓને ક્ષબનજામીનર્પાત્ર
જેલની સજા કરવી, તમાકુ ઉત્ર્પાર્દનો વગે રે ર્પર ઊંચો કરવેરો લાર્દવો) જેવી ર્નયંત્રણ
કરવા જેવી/અસરકતાા જેવી મહત્ત્વપ ૂણા ભ ૂર્મકા ભજવે છે , તેમ છતાં વ્યસ્ક્તની અંગત
જવાબર્દારી જીવનશૈલીના ર્પરરબળોના કારણે થતાં રોગોને ર્નયંત્રણમાં લેવા ર્નણાા યક
ભ ૂર્મકા ભજવે છે .
II. ર્પયાા વરણીય ર્પરરબળો
ર્પીવાન ંુ ચોખ્ખ ંુ ર્પાણી, સાફસફાઈ અને ર્પોષક રવ્યો સ્વાસ્્ય માટે મહત્ત્વપ ૂણા છે , જેની
ઊણર્પ સમગ્ર ર્વશ્વમાં સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત ગંભીર સમસ્યાઓ તરફ ર્દોરી જાય છે , ખાસ કરીને
ુ ન્ટઝા અને અછબડાં વગે રે
ર્વકાસશીલ રાષ્ટ્રોમાં આવી સ્સ્થર્ત વધારે જોવા મળે છે . ઇન્ટફ્લએ
ચેર્પી રોગો ખરાબ સ્વચ્છતાના કારણે ફેલાય છે , મેલેરરયા અને ડેન્ટગ્ય ુ જેવા રોગો ખરાબ
ર્પયાા વરણીય સાફસફાઈના કારણે ફેલાય છે , જયારે કેટલાંક રોગો ર્પયાા વરણીય ર્પરરબળોને
કારણે ર્પણ થાય છે , જેમ કે કેટલાંક ઉત્ર્પાર્દન ઉદ્યોગોમાં કાયારત લોકોને વ્યાવસાર્યક
જોખમ સાથે સંબર્ં ધત રોગો થવાની શક્યતા હોય છે , જેમ કે એસ્બેસ્ટોસના ઉત્ર્પાર્દનમાં
કામર્દારોને એસ્બેસ્ટોસ અને કોલસાની ખાણોના કામર્દારોને ફેંફસાના રોગો થાય છે .
III. જનીન સંબર્ં ધત ર્પરરબળો
જનીનો મારફતે માતાર્ર્પતામાંથી બાળકોને રોગો વારસામાં મળે છે . આ પ્રકારના
ુ ર્ં શક ર્પરરબળોના ર્પરરણામો જાર્ત, ભૌગોક્ષલક સ્થળ અને સમર્દ
ુ ાયોને આધારે સમગ્ર
આનવ
ર્વશ્વની વસર્તમાં અલગઅલગ હોય છે
તે તર્દન સ્ર્પષ્ટ છે કે કોઈ ર્પણ ર્દે શની સામાજજક અને આર્થિક પ્રગર્તનો આધાર તેના લોકોના
સ્વાસ્્ય ર્પર હોય છે . સ્વસ્થ વસર્ત આર્થિક પ્રવ ૃર્િ માટે ઉત્ર્પાર્દકીય કાયાર્દળ જ પ્રર્દાન કરતી
નથી, ર્પણ સાથે સાથે રકિંમતી સંશાધનોને મક્ુ ત કરે છે , જે ભારત જેવા ર્વકાસશીલ ર્દે શ માટે
વધારે મહત્ત્વપ ૂણા છે . વ્યસ્ક્તગત સ્તરે ક્ષબમારી આજીર્વકાને નકુ સાન કરી શકે છે , રોજજિંર્દી
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આવશ્યક પ્રવ ૃર્િ કરવાની અિમતા ઊભી થઈ શકે છે અને વ્યસ્ક્ત ગરીબી તરફ ધકેલાઈ શકે
છે અને આત્મહત્યા ર્પણ કરી શકે છે .
ુ ાકારી જાળવવા
એટલે સમગ્ર ર્વશ્વમાં ર્વર્વધ ર્દે શની સરકારો તેમના લોકોના સ્વાસ્્ય અને સખ
ુ ભ હેલ્થકેર સર્ુ નર્િત કરે છે . એટલે
ર્પગલાં લે છે અને તમામ નાગરરકો માટે વાજબી અને સલ
સામાન્ટય રીતે ‘હેલ્થકેર’ ર્પરનો ખચા ર્દરે ક ર્દે શની જીડીર્પીમાં મહત્ત્વપ ૂણા ભાગ બનાવે છે .
એટલે હેલ્થકેરના ર્વર્વધ પ્રકારો માટે ર્વર્વધ પ્રકારની સ્સ્થર્તઓની જરૂર છે કે કેમ તે પ્રશ્ર ઊભો
થાય છે .
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C. હેલ્થકેરના સ્તરો
હેલ્થકેર સરકાર સરહતની ર્વર્વધ એજન્ટસીઓ અને પ્રર્દાતાઓ દ્વારા લોકોના સ્વાસ્્યને
ુ ેઃસ્થાર્ર્પત કરવા આર્પવામાં આવતી
પ્રોત્સાહન આર્પવા, જાળવવા, ર્નરીિણ કરવા કે પન
ર્વર્વધ સેવાઓનો પક્ષુ લન્ટર્દો છે . અસરકારક હેલ્થકેર માટે આ બાબતો સામેલ હોવી જોઈએેઃ
લોકોની જરૂરરયાત માટે યોગ્ય
ર્વસ્ત ૃત
ર્પયાા પ્ત
સરળતાથી ઉર્પલબ્ધ
વાજબી
ર્દરે ક વ્યસ્ક્તના સ્વાસ્્યની સ્સ્થર્ત જુર્દી જુર્દી હોય છે . સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત તમામ પ્રકારની
સમસ્યાઓ માટે એકસરખા સ્તરે માળખ ંુ ઉર્પલબ્ધ કરાવવ ંુ જરૂરી નથી કે શક્ય ર્પણ નથી.
હેલ્થકેર સર્ુ વધાઓ વસર્ત માટે રોગના બનાવની સંભર્વતતા ર્પર આધારરત હોવી જોઈએ.
ર્દાખલા તરીકે, કોઈ વ્યસ્ક્તને વષામાં ઘણી વખત તાવ, શરર્દી, કફ, ત્વચાની એલજી વગે રે
થઈ શકે છે , ર્પણ શરર્દી અને કફની સરખામણીમાં રહર્પેટાઇરટસ બી થવાની સંભર્વતતા ઘણી
ઓછી છે .
તે જ રીતે હૃર્દયરોગ કે કેન્ટસર જેવી ગંભીર ક્ષબમારીઓથી એ જ વ્યસ્ક્ત ર્પીરડત હોવાની
સંભર્વતતા રહર્પેટાઇરટસ બીની સરખામણીમાં ઓછી હોય છે . આ કારણે ગામડું કે જજલ્લો કે
રાજયમાંથી કોઈ ર્પણ િેત્રમાં હેલ્થકેર સર્ુ વધાઓ સ્થાર્ર્પત કરવાની જરૂરરયાતનો આધાર
માર્પર્દં ડો તરીકે ઓળખતા હેલ્થકેર સાથે સંબર્ં ધત ર્પરરબળો ર્પર રહેશે, જેમ કેેઃ
I.

વસર્ત
II. જન્ટમર્દર
III. માંર્દગીર્દર
IV. ર્વકલાંગતાર્દર
V. લોકોન ંુ સામાજજક અને માનર્સક સ્વાસ્્ય
VI. લોકોના સાધારણ ર્પોષણની સ્સ્થર્ત
VII.ર્પયાા વરણીય ર્પરરબળો જેમ કે તે ર્વસ્તારમાં ખાણ છે કે ઔદ્યોક્ષગક ર્વસ્તાર છે
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VIII.

શક્ય હેલ્થકેર પ્રર્દાતા ર્સસ્ટમ ર્દાખલા તરીકે હૃર્દયના ડૉક્ટસા ગામમાં ઉર્પલબ્ધ

ન હોય તેવ ંુ બની શકે, ર્પણ જજલ્લાના શહેરમાં હોઈ શકે છે
IX. હેલ્થકેર ર્સસ્ટમનો ઉર્પયોગ થવાની કેટલી શક્યતા છે
X. ર્પરવડે તેવા સામાજજક-આર્થિક ર્પરરબળો
ઉર્પરોક્ત ર્પરરબળોના આધારે સરકારે પ્રાથર્મક, ગૌણ અને ત ૃર્તય કિાની હેલ્થકેર માટે કેન્ટરો
સ્થાર્ર્પત કરવાનો ર્નણાય લીધો છે અને લોકોને અન્ટય યોગ્ય હેલ્થકેર ર્પરવડે તેવા અને
ુ ભતાથી પ્રાપ્ય બને તે માટે અન્ટય ર્પગલાં લે છે .
સલ
D. હેલ્થકેરના પ્રકારો
હેલ્થકેરને વ્યાર્પકર્પણે નીચેના પ્રકારોમાં વહેંચવામાં આવે છે :
V. પ્રાથર્મક હેલ્થકેર
પ્રાથર્મક હેલ્થકેરનો સંર્દભા ડૉક્ટસા, નસા અને અન્ટય નાના ર્દવાખાનાઓ દ્વારા ઓફર કરવામાં
આવતી સેવાઓ સાથે છે , જેમનો ર્દર્દીઓ કોઈ ક્ષબમારી માટે સૌપ્રથમ સંર્પકા સાધે છે . એટલે
પ્રાથર્મક હેલ્થકેર સ્વાસ્્ય વ્યવસ્થાની અંર્દર તમામ ર્દર્દીઓ માટે સંર્પકા નો પ્રથમ ર્પોઇન્ટટ છે .
ર્વકર્સત ર્દે શોમાં પ્રાથર્મક હેલ્થકેર ર્પર વધારે ધ્યાન આર્પવામાં આવે છે , જેથી કોઈ ર્પણ
ક્ષબમારી વકરે , જરટલ અને ગંભીર સ્વરૂર્પ ધારણ કરે તે અગાઉ તેને ર્નયંર્ત્રત કરી શકાય.
પ્રાથર્મક હેલ્થકેર સંસ્થાઓ ર્પણ ર્નવારક હેલ્થકેર, રસીકરણ, જાગૃર્ત, તબીબી સલાહ વગે રે
ર્પર ધ્યાન કેક્ન્ટરત ર્પણ કરે છે તેમજ જરૂર જણાય ત્યારે ર્દર્દીને સ્ર્પેશ્યાક્ષલસ્ટ ર્પાસે આગામી
સ્તરની સારવાર માટે મોકલે છે .
ર્દાખલા તરીકે, જો કોઈ વ્યસ્ક્ત તાવ માટે ડૉક્ટરને ર્દે ખાડે અને પ્રથમ ર્નર્દાનમાં ડેંગ્ય ુ હોવાનો
સંકેત મળે , તો પ્રાથર્મક હેલ્થકેર પ્રર્દાતા કેટલીક ર્દવાઓ સ ૂચવશે, ર્પણ સાથે સાથે ર્વશેષ
સારવાર માટે હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી થવાની ર્દર્દીને સ ૂચના ર્પણ આર્પશે. પ્રાથર્મક સારસંભાળના
મોટા ભાગના રકસ્સાઓમાં ડૉક્ટર ‘ફેર્મલી ડૉક્ટર’ તરીકે કામ કરે છે , જયાં કુ ટુંબના તમામ સભ્યો
કોઈ ર્પણ નાની ક્ષબમારી માટે સારવાર લે છે .
આ ર્પદ્ર્ત જનીન ર્પરરબળો ર્પર આધારરત ક્ષચહ્નો માટે પ્રીસ્ક્રાઇક્ષબિંગમાં મેરડકલ પ્રેક્ક્ટશનરને
મર્દર્દ ર્પણ કરે છે અને યોગ્ય તબીબી સલાહ આર્પે છે . ર્દાખલા તરીકે, ડૉક્ટર માતાર્ર્પતા
ુ ી ડાયાબીરટસ ટાળવા યવ
ુ ાનીમાં જ
ડાયાબીરટસ ધરાવતા હોય તેવા ર્દર્દીને શક્ય હોય ત્યાં સધ
જીવનશૈલી ચસ્ુ ત જાળવવાની સલાહ આર્પશે.
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રાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રાથર્મક સારવાર કેન્ટરો સરકાર અને ખાનગી િેત્ર એમ બંને દ્વારા સ્થાર્ર્પત
કરવામાં આવ્યા છે . સરકારી પ્રાથર્મક સારવાર કેન્ટરો વસર્તના આધારે સ્થાર્ર્પત કરવામાં
આવ્યા છે અને એક યા બીજા સ્વરૂર્પે ગ્રામીણ સ્તરે હાજરી ધરાવે છે .
VI. દ્ધદ્વતીય કિાની હેલ્થકેર
ગૌણ હેલ્થકેરનો સંબધ
ં મેરડકલ સ્ર્પેશ્યાક્ષલસ્ટ અને અન્ટય હેલ્થ પ્રોફેશનલ્સ દ્વારા પ્રર્દાન કરવામાં
આવતી હેલ્થકેર સેવાઓ સાથે છે , જેઓ સામાન્ટય રીતે ર્દર્દી સાથે પ્રથમ સંર્પકા ધરાવતા નથી.
ૂ ા ગાળા માટે તીવ્ર સારસંભાળની જરૂરરયાત સામેલ છે , ઘણી
તેમાં ગંભીર ક્ષબમારી માટે ટં ક
ુ ન્ટસ
વખત (ર્પણ જરૂરી નથી) ઇન-ર્પેશન્ટટ તરીકે, જેમાં ઇન્ટટેસ્ન્ટસવ કેર સર્વિસીસ, એમ્પબ્યલ
ુ તબીબી સેવાઓ સામેલ છે .
સર્ુ વધા, ર્પેથોલોજી, ર્નર્દાન અને અન્ટય પ્રસ્તત
મોટા ભાગે ર્દર્દીઓને પ્રાથર્મક હેલ્થકેર પ્રર્દાતાઓ/પ્રાથર્મક રફક્ષઝર્શયન દ્વારા દ્ધદ્વતીય કિાની
સારસંભાળ માટે મોકલવામાં આવે છે . કેટલાંક રકસ્સાઓમાં દ્ધદ્વતીય કિાના પ્રર્દાતાઓ ‘ઇનહાઉસ’ પ્રાથર્મક સારવાર કેન્ટરો ર્પણ ચલાવતા હોય છે , જેથી સંકક્ષલત સેવા પ્રર્દાન કરી શકાય.
ુ ા સ્તરે ઉર્પલબ્ધ હોય છે .
મોટા ભાગે દ્ધદ્વતીય કિાના હેલ્થકેર પ્રર્દાતાઓ વસર્તના આધારે તાલક
VII.

ત ૃર્તય કિાની હેલ્થકેર

ત ૃર્તય કિાની હેલ્થકેર સ્વાસ્્યની ખાસ સારસંભાળ છે , જે સામાન્ટય રીતે ઇનર્પેશન્ટ્સ માટે હોય
છે અને પ્રાથર્મક/દ્ધદ્વતીય કિાના પ્રર્દાતાની ભલામણ ર્પર આર્પવામાં આવે છે . આ પ્રકારના
હેલ્થકેર સેવા પ્રર્દાતા મોટા ભાગે રાજયની રાજધાનીઓમાં અને કેટલાંક જજલ્લા વડામથકોમાં
હોય છે .
ત ૃર્તય કિાના હેલ્થકેર પ્રર્દાતાઓના ઉર્દાહરણો આધર્ુ નક તબીબી સર્ુ વધાઓ અને તબીબી
વ્યાવસાર્યકો ધરાવે છે , જે દ્ધદ્વતીય કિાના હેલ્થકેર પ્રર્દાતાઓની વ્યવસ્થામાં સામેલ હોતા
નથી. ર્દાખલા તરીકે, ઓન્ટકોલોજી (કેન્ટસરની સારવાર), ઓગા ન ટ્રાન્ટસપ્લાન્ટટ સર્ુ વધાઓ, ઊંચ ંુ
જોખમ ધરાવતી ગભાા વસ્થાના ર્નષ્ણાતો વગે રે.
તે નોંધવ ંુ જોઈએ કે સારસંભાળના સ્તરમાં વધારો થાય છે તેમ તેની સાથે સંકળાયેલ ખચામાં
ુ વણી કરવા માટે પ્રમાણમાં
ર્પણ વધારો થાય છે . જયારે લોકો પ્રાથર્મક સારવાર માટે ચક
ુ વે છે , ત્યારે દ્ધદ્વતીય કિાની સારવાર માટે ખચા કરવો મશ્ુ કેલ હોય છે અને ત ૃર્તય
સરળતા અનભ
કિાની સારવાર માટે તો ઘણી બધી મશ્ુ કેલી ર્પડે છે . સારસંભાળના ર્વર્વધ સ્તરો માટે માળખ ંુ
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ર્દરે ક ર્દે શમાં, ગ્રામીણ-શહેરી ર્વસ્તારોમાં જુદું જુદું હોય છે , ત્યારે સામાજજક-આર્થિક ર્પરરબળો
તેના ર્પર અસર કરે છે .
E. ભારતમાં હેલ્થકેર વ્યવસ્થાને અસરકતાા ર્પરરબળો
ભારતીય સ્વાસ્્ય વ્યવસ્થામાં અનેક સમસ્યાઓ અને ર્પડકારો છે . તે હેલ્થકેર વ્યવસ્થાને અસર
ુ ારણાની જરૂર છે .
કરે છે અને વ્યસ્ક્તગત સ્તરે અને માળખાગત સ્તરે હેલ્થકેર સંસ્થાઓમાં સધ
ુ બ ચચાા કરવામાં આવી છે ેઃ
તેની નીચે મજ
વસર્તર્વષયક કે વસર્ત સંબર્ં ધત વલણો
iii. દુર્નયામાં ભારત બીજો સૌથી વધ ુ વસર્ત ધરાવતો મોટો ર્દે શ છે .
iv. આ વસર્તની વ ૃદ્ધદ્ સાથે સંકળાયેલી સમસ્યાઓ આર્પણી સમિ ઉજાગર કરે છે .
v. તબીબી સારસંભાળ માટે ચકુ વણી કરવાની લોકોની િમતા ર્પર ગરીબીન ંુ સ્તર ર્પણ
અસર કરે છે .
સામાજજક વલણો
e) હેલ્થકેર પ્રર્દાન કરવામાં શહેરીકરણમાં વ ૃદ્ધદ્ કે ગ્રામીણ ર્વસ્તારોમાંથી શહેરી ર્વસ્તારોમાં
લોકોન ંુ સ્થળાંતર ર્પડકારજનક છે .
ુ ય કારણ
f) ગ્રામીણ ર્વસ્તારોમાં સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત સમસ્યાઓ ર્પણ યથાવત્ છે , જેન ંુ મખ્
ુ ભતા તેમજ વાજબીર્પણાનો અભાવ છે .
તબીબી સર્ુ વધાઓની ઉર્પલબ્ધતા અને સલ
g) કસરતની જરૂરરયાતમાં ઘટાડા સાથે બેઠાડું જીવનશૈલી ડાયાબીરટસ અને હાઈ બ્લડ
પ્રેશર જેવા નવા પ્રકારના રોગો તરફ ર્દોરી ગઈ છે .
સરે રાશ આયષ્ુ ય
h) સરે રાશ આયષ્ુ યનો સંર્દભા આજે બાળક જન્ટમે ર્પછી કેટલાં વષા જીવશે તેની સાથે છે .
i)

સ્વતંત્રતા મળી ત્યારે સરે રાશ આયષ્ુ ય 30 વષા હત,ંુ જે અત્યારે વધીને 60 વષાથી
ુ વિા સાથે સંબર્ં ધત સમસ્યાઓન ંુ
વધારે થય ંુ છે , ર્પણ લાંબા જીવનકાળની ગણ
સમાધાન કરવામાં આવ્ય ંુ નથી.

j) આ બાબત ‘સ્વસ્થ સરે રાશ જીવન’ની નવી ર્વભાવના તરફ ર્દોરી જાય છે .
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k) આ કારણે ‘જેરરયારટ્રક’ (વ ૃદ્ાવસ્થા સાથે સંબર્ં ધત) રોગોની સારવાર માટે માળખ ંુ ઊભ ંુ
કરવાની જરૂર છે .
F. ભારતમાં હેલ્થ વીમાનો ર્વકાસ
જયારે સરકાર હેલ્થકેર ર્પર તેના નીર્તગત ર્નણાયો લેવામાં વ્યસ્ત હતી, ત્યારે તેણે હેલ્થ વીમા
યોજનાઓ ર્પણ રજૂ કરી હતી. વીમા કં ર્પનીઓએ ર્પાછળથી તેમની વીમા ર્પોક્ષલસીઓ રજૂ કરી
હતી. ભારતમાં હેલ્થ વીમા િેત્ર કેવી રીતે ર્વકસ્ય ંુ હત ંુ તેના ર્વશે અહીં જણાવવામાં આવ્ય ંુ છે ેઃ
I. એમ્પપ્લોયીસ સ્ટેટ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ સ્કીમ
ૂ
ભારતમાં હેલ્થ વીમાની ઔર્પચારરક શરૂઆત 1947માં ર્દે શને આઝાર્દી મળયા ર્પછી ટં ક
સમયમાં ઇએસઆઈ ધારો, 1948 બનાવીને એમ્પપ્લોયીસ સ્ટેટ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ સ્કીમની રજૂઆત
સાથે થઈ હતી. આ યોજના ઔર્પચારરક ખાનગી િેત્રમાં કાયારત કામર્દારો માટે રજૂ થઈ
હતી અને તેના ર્પોતાના ર્દવાખાનાઓ અને હોસ્સ્ર્પટલોના નેટવકા મારફતે ર્વસ્ત ૃત સ્વાસ્્ય
સેવાઓ પ્રર્દાન કરે છે .
ઇએસઆઇસી (એમ્પપ્લોયીસ સ્ટેટ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કોર્પોરે શન) અમલીકરણ એજન્ટસી છે , જે
ર્પોતાની માક્ષલકીની હોસ્સ્ર્પટલો અને ર્દવાખાનોન ંુ સંચાલન કરે છે તેમજ જયાં ર્પોતાની
સર્ુ વધાઓ અપ ૂરતી હોય ત્યાં સરકારી/ખાનગી પ્રર્દાતાઓ સાથે કોન્ટટ્રાક્ટ ર્પણ કરે છે .
ુ ીન ંુ વેતન મેળવતા તમામ કામર્દારોને પ ૂરક યોજના હેઠળ આવરી લેવામાં
રૂ. 15,000 સધ
ુ વે છે ; રાજય
આવ્યા છે , જેમાં કમાચારી અને કં ર્પની અનક્રુ મે 1.75 ટકા અને 4.75 ટકા ચક
ુ વે છે .
સરકાર તબીબી ખચાા નો 12.5 ટકા રહસ્સો ચક
તેમાં નીચેના ફાયર્દા સામેલ છે ેઃ
ઇએસઆઇએસ સર્ુ વધાઓ ર્પર ર્નેઃશલ્ુ ક ર્વસ્ત ૃત હેલ્થકેર
માત ૃત્વના લાભ
ર્વકલાંગતાનો લાભ
માંર્દગી અને ઉિરજીર્વતાના કારણે વેતનના નકુ સાન બર્દલ રોકડ વળતર અને
કામર્દારના મ ૃત્યુના કેસમાં અંર્તમ ર્વર્ધનો ખચા
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તે અર્ધકૃત મેરડકલ એટેન્ટડન્ટ્સ અને ખાનગી હોસ્સ્ર્પટલોમાંથી મેળવવામાં આવેલી સેવા
ુ ી ઇએસઆઇએસ હેઠળ 6.55 કરોડ લાભાથીઓને
દ્વારા ર્પણ સમર્થિત છે . માચા, 2012 સધ
આવરી લેવાયા હતા.
II. સેન્ટટ્રલ ગવાન્ટમેન્ટટ હેલ્થ સ્કીમ (સીજીએચએસ)
ૂ સમયમાં 1954માં કેન્ટર સરકારના કમાચારીઓ માટે સેન્ટટ્રલ
ઇએસઆઇએસ ર્પછી ટં ક
ગવાન્ટમેન્ટટ હેલ્થ સ્કીમ (સીજીએચએસ) રજૂ કરવામાં આવી હતી, જેમાં ર્પેન્ટશનસા અને
નાગરરક સેવા સંબર્ં ધત નોકરીઓમાં કાયારત તેમના ર્પરરવારના સભ્યો સામેલ છે . તેનો હેત ુ
કમાચારીઓ અને તેમના ર્પરરવારના સભ્યોને તબીબી સારસંભાળ પ્રર્દાન કરવાનો છે અને
આંર્શક ભંડોળ કમાચારીઓ અને મોટા ભાગન ંુ ભંડોળ એમ્પપ્લોયર (કેન્ટર સરકાર) પ ૂરં ુ ર્પાડે
છે .
સીજીએચએસના ર્પોતાના ર્દવાખાના, ર્પોક્ષલન્સક્લર્નક્સ અને ર્નયક્ુ ત ખાનગી હોસ્સ્ર્પટલો
મારફતે સેવાઓ પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે .
તે ર્દવા, એલોર્પેર્થક ર્સસ્ટમમાં તાત્કાક્ષલક સેવાઓ, ર્નેઃશલ્ુ ક ર્દવાઓ, ર્પેથોલોજી અને
ુ ાકાત, સ્ર્પેશ્યાક્ષલસ્ટની સલાહ વગે રે
રે રડયોલોજી, ગંભીર રીતે ક્ષબમાર ર્દર્દીઓના ઘરની મલ
આવરી લે છે .
કમાચારીઓન ંુ પ્રર્દાન અર્ત સાધારણ હોય છે , તેમ છતાં ર્પગારના વધારા સાથે વધત ંુ જાય
છે – ર્દર મરહને રૂ.15થી ર્દર મરહને રૂ.150.
2010માં સીજીએચએસ 8,00,000 કુ ટુંબોના સભ્યોનો આધાર ધરાવતી હતી, જે 30 લાખ
લાભાથીઓન ંુ પ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે હતી.
III. કમર્શિયલ હેલ્થ વીમો
વીમા ઉદ્યોગના રાષ્ટ્રીયકરણ અગાઉ તેમજ ર્પછી કેટલીક નોન-લાઇફ વીમાકં ર્પનીઓએ
કમર્શિયલ હેલ્થ વીમો ઓફર કયો હતો. ર્પણ શરૂઆતમાં વીમાકં ર્પનીઓને મોટા ભાગે
નકુ સાન જત ંુ હોવાથી તે મોટા ભાગે કોર્પોરે ટ ક્લાયન્ટ્સ માટે જ ઉર્પલબ્ધ હતો અને તે ર્પણ
ુ ી.
મયાા રર્દત હર્દ સધ
ભારતીય બજારમાં 1986માં વ્યસ્ક્તઓ અને તેમના કુ ટુંબો માટે પ્રથમ પ્રમાણભ ૂત સ્વાસ્્ય
વીમા ઉત્ર્પાર્દન ચાર રાષ્ટ્રીય નોન-લાઇફ વીમા કં ર્પનીઓએ રજૂ કયું ુ હત ંુ (તે સમયે આ ચાર
કં ર્પનીઓ જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કોર્પોરે શન ઓફ ઇક્ન્ટડયાની ર્પેટાકં ર્પનીઓ હતી). આ ઉત્ર્પાર્દન
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મેરડક્લેઇમ માત ૃત્વ, અગાઉથી અસ્સ્તત્વમાં હોય તેવા રોગો વગે રે જેવા કેટલાંક ચોક્કસ
ુ ી હોસ્સ્ર્પટલના ખચા માટે કવચ
અર્પવાર્દોને બાર્દ કરતા િર્તપ ૂર્તિની વાર્ષિક મયાા ર્દા સધ
પ્રર્દાન કરવા રજૂ કરવામાં આવ્ય ંુ હત.ંુ બજારમાં ફેરફારો થવાથી તેમાં કેટલીક વખત
ુ ારાવધારા થયા છે , જેમાં છે લ્લો સધ
ુ ારો 2012માં થયો હતો.
સધ
ુ ારાવધારા ર્પછી ભારતમાં આજે ર્પણ ખાનગી હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન િર્તપ ૂર્તિ
જોકે કેટલાંક સધ
આધારરત વાર્ષિક કરાર ખાનગી હેલ્થ વીમાન ંુ સૌથી લોકર્પ્રય સ્વરૂર્પ છે , જેમાં
મેરડક્લેઇમના વતામાન સ્વરૂર્પે અગ્રણી છે . આ ઉત્ર્પાર્દન એટલી હર્દે લોકર્પ્રય છે કે ખાનગી
હેલ્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોને ઘણી વખત અનેક લોકો ‘મેરડક્લેઇમ કવચ’ કહે છે અને વીમા
કં ર્પનીઓ દ્વારા ઓફર થતા ર્વર્શષ્ટ ઉત્ર્પાર્દનોને બર્દલે લોકર્પ્રય કેટેગરી તરીકે જ ધ્યાનમાં
લે છે .
વષા 2001માં વીમા િેત્રમાં ખાનગી કં ર્પનીઓના પ્રવેશ સાથે હેલ્થ વીમાના િેત્રમાં પ્રચંડ
વ ૃદ્ધદ્ થઈ છે , ર્પણ આજે ર્પણ આ બજારમાં મોટી સંભર્વતતા છે . વીમા કવચ, અર્પવાર્દો
અને નવા વધારાના કવચમાં નોંધર્પાત્ર ર્વર્વધતાઓ ઉમેરવામાં આવે છે , જેની ચચાા
ર્પછીના પ્રકરણોમાં કરીશ.ંુ
અત્યારે ભારતીય બજારમાં 300થી વધારે હેલ્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનો ઉર્પલબ્ધ છે .
G. હેલ્થ વીમા બજાર
અત્યારે હેલ્થ વીમા બજારમાં ઘણી બધી કં ર્પનીઓ કાયારત છે . તેમાં હેલ્થકેર સર્ુ વધાઓ પ્રર્દાન
કરતી કં ર્પનીઓ પ્રર્દાતા કહેવાય છે , અન્ટય વીમા સેવાઓ પ્રર્દાન કરે છે અને ર્વર્વધ
મધ્યસ્થીઓ સંસ્થાઓ ર્પણ કાયારત છે . કેટલીક કં ર્પનીઓ મ ૂળભ ૂત માળખ ંુ રચે છે , ત્યારે અન્ટય
સહાયક સર્ુ વધાઓ પ્રર્દાન કરે છે . કેટલીક સંસ્થાઓ સરકારી િેત્રમાં કાયારત છે , તો અન્ટય
ૂ માં મારહતી આર્પી છે ેઃ
ખાનગી િેત્રમાં. અહીં તેના ર્વશે ટં ક
E. માળખ ંુ :
a) સરકારી સ્વાસ્્ય િેત્ર
રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્્ય નીર્તઓનો અમલ કરવા રાષ્ટ્રીય સ્તરે , પ્રાર્દે ર્શક સ્તરે , જજલ્લા સ્તરે અને
ુ ાર્યક સ્વયંસેવકો
મયાા રર્દત હર્દે ગ્રામીણ સ્તરે જાહેર સ્વાસ્્ય વ્યવસ્થા કાયારત છે , જયાં સામર્દ
ુ ાયો અને સરકારી માળખા વચ્ચે કડી તરીકે કાયારત છે . તેમાં સામેલ છે ેઃ
ગ્રામીણ સમર્દ
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I.

આંગણવાડી કાયાકતાા ઓ (ર્દર 1,000 લોકો માટે 1) જેમની ભરતી માનવ સંસાધન ર્વકાસ
મંત્રાલયના ર્પોષણ પ ૂરક કાયાક્રમ અને સંકક્ષલત બાળ ર્વકાસ સેવા યોજના (આઇસીડીએસ)
હેઠળ થાય છે .
II. ટ્રેઇન બથા એટેન્ટડન્ટ્સ (ટીબીએ) અને ગ્રામીણ સ્વાસ્્ય માગા ર્દશાકો (રાજયોમાં સ્વાસ્્ય
ર્વભાગોની અગાઉની યોજના).
III. આશા

(માન્ટય

સામાજજક

સ્વાસ્્ય

કાયાકતાા)

સ્વયંસેવકો,

જેમની

ર્પસંર્દગી

ુ ાય દ્વારા થાય છે ,
એનઆરએચએમ (રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ સ્વાસ્્ય અક્ષભયાન) હેઠળ સમર્દ
જેઓ નવા, ગ્રામીણસ્તરીય, સ્વૈન્સચ્છક તાલીમબદ્ સ્વાસ્્ય કાયાકતાા ઓ છે , જેઓ
ગ્રામીણ ર્વસ્તારોમાં સ્વાસ્્ય િેત્રની કડીઓ તરીકે કામ કરે છે .
ર્દર 5,000 (ર્પવાતીય, આરર્દવાસી અને ર્પછાત ર્વસ્તારોમાં 3,000)ની વસર્ત માટે ર્પેટાકેન્ટરોની
સ્થાર્પના કરવામાં આવી છે , જેમાં ઓન્સક્ઝલરી સહાયક નસા ર્મડ-વાઇફ (એએનએમ) તરીકે
ુ ુ ષ સ્વાસ્્ય કાયાકતાા હોય છે .
ઓળખાતી મરહલા સ્વાસ્્ય કાયાકતાા અને પર
પ્રાથર્મક આરોગ્ય કેન્ટરો (ર્પીએચસી), ર્દર 30,000ની વસર્ત (ર્પવાતીય, આરર્દવાસી અને ર્પછાત
ર્વસ્તારોમાં 20,000) માટે આશરે છ ર્પેટાકેન્ટરો માટે સંર્દભા એકમો છે . તમામ ર્પીએચસી
આઉટર્પેશન્ટસ સેવાઓ પ્રર્દાન કરે છે અને મોટા ભાગના ચારથી છ ઇન-ર્પેશન્ટટ બેડ ર્પણ ધરાવે
ુ ુષ
છે . તેમના કમાચારીઓમાં એક મેરડકલ ઓરફસર અને 14 ર્પેરા-મેરડકલ વકા સ (જેમાં એક પર
અને એક મરહલા સ્વાસ્્ય સહાયક, એક નસા-ર્મડવાઇફ, એક લેબોરે ટરી ટેકર્નર્શયન, એક
ફામાા ર્સસ્ટ અને અન્ટય સર્પોરટિંગ સ્ટાફ) હોય છે .
ુ ાર્યક સ્વાસ્્ય કેન્ટરો (સીએચસી) ચાર ર્પીએચસી માટે પ્રથમ સંર્દભા એકમો છે અને ર્વર્શષ્ટ
સામર્દ
ુ બ, ર્દરે ક સીએચસી (ર્દર 1 લાખની વસર્ત માટે)માં
સારસંભાળ ર્પણ પ્રર્દાન કરે છે . ર્નયમ મજ
ઓછામાં ઓછા 30 બેડ, એક ઓર્પરે શન ર્થયેટર, એક્સ-રે મશીન, લેબર રૂમ અને
લેબોરે ટરીની સર્ુ વધાઓ હોવી જોઈએ તેમજ ઓછામાં ઓછા ચાર સ્ર્પેશ્યાક્ષલસ્ટ એટલે કે એક
સર્જન, એક રફક્ષઝર્શયન, એક ગાયનેકોલોજજસ્ટ અને એક ર્પીરડયારટ્રર્શયન હોવા જોઈએ, જેમને
21 ર્પેરા-મેરડકલ અને અન્ટય સ્ટાફનો સર્પોટા હોવો જોઈએ.
ગ્રામીણ

હોસ્સ્ર્પટલોની

સ્થાર્પના

ર્પણ

થઈ

છે

અને

તેમાં

ુ ા
સબ-રડર્વઝનલ/તાલક

હોસ્સ્ર્પટલો/સ્ર્પેશ્યાક્ષલટી હોસ્સ્ર્પટલો (ર્દે શમાં આશરે 2000) સામેલ છે ;
સ્ર્પેશ્યાક્ષલટી અને શૈિક્ષણક હોસ્સ્ર્પટલો બહુ ઓછી સંખ્યામાં છે અને તેમાં મેરડકલ કોલેજો
(અત્યારે આશરે 300) અને અન્ટય ત ૃર્તય કિાના સંર્દભા કેન્ટરો છે . તેમાંથી મોટા ભાગના જજલ્લા
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શહેરો અને શહેરી ર્વસ્તારોમાં છે , ર્પણ તેમાંથી કેટલાંક સ્ર્પેશ્યાલાઇઝ અને આધર્ુ નક તબીબી
સેવાઓ પ્રર્દાન કરે છે .
અન્ટય એજન્ટસીઓ સરકાર સાથે સંબર્ં ધત છે , જેમ કે હોસ્સ્ર્પટલો અને રે લવે, સંરિણ અને આવા
મોટા ર્વભાગો (ર્પોટા /માઇન્ટસ વગે રે)ના ર્દવાખાના ર્પણ સ્વાસ્્ય સેવાઓ પ્રર્દાન કરવામાં ભ ૂર્મકા
ભજવે છે . જોકે તેમની સેવા ઘણી વખત સંબર્ં ધત સંગઠનો અને તેમના ર્વભાગોના કમાચારીઓ
પ ૂરતી મયાા રર્દત હોય છે .
b) ખાનગી િેત્રના પ્રર્દાતાઓ
ભારતમાં અર્ત મોટું ખાનગી હેલ્થ િેત્ર છે , જેમાં ત્રણ પ્રકારના હેલ્થકેર સેવા પ્રર્દાતાઓ સામેલ
છે – પ્રાથર્મક, ગૌણ તેમજ ટશારી (ત ૃર્તય). તેમાં સ્વૈન્સચ્છક, ક્ષબનલાભર્દાયક સંગઠનોથી લઈને
વ્યસ્ક્તઓ અને નફાકારક કોર્પોરે ટ, ટ્રસ્ટ, વ્યસ્ક્તગત પ્રેક્ક્ટશનસા, સ્વતંત્ર ર્વર્શષ્ટ સેવાઓ,
ર્નર્દાન પ્રયોગશાળાઓ, ફામાસીની દુકાનો, અને ક્ષબનલાયક પ્રર્દાતાઓ સામેલ છે . ભારતમાં
આશરે 77 ટકા એલોર્પેર્થક (એમબીબીએસ અને તેનાથી ઉર્પરની લાયકાત ધરાવતા) ડૉક્ટસા
ખાનગી િેત્રમાં કાયારત છે . ભારતમાં સ્વાસ્્ય ર્પર થતા કુ લ ખચાનો 75 ટકાથી વધારે રહસ્સો
ખાનગી સ્વાસ્્ય ખચાનો છે . સમગ્ર ભારતમાં તમામ આઉટર્પેશન્ટટ (રાત રોકાયા ર્વના સારવાર
લેતા ર્દર્દીઓ)નો 82 ટકા અને હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી થતા 52 ટકા ર્દર્દીઓ ખાનગી િેત્ર ધરાવે
છે 1.
ુ ેર્દ/ર્સદ્/યન
ુ ાની/હોર્મયોર્પેથી)માં લાયકાત
ભારત સારવારની અન્ટય વ્યવસ્થાઓ (આયવ
ધરાવતા સૌથી વધ ુ પ્રેક્ક્ટશનસા ર્પણ ધરાવે છે , જેમની સંખ્યા 7 લાખથી વધારે છે . તેઓ
સરકારી અને ખાનગી એમ બંને િેત્રમાં કાયારત છે .
હેલ્થકેરના નફો કરતા પ્રર્દાતાઓ ઉર્પરાંત ક્ષબનસરકારી સંગઠનો (એનજીઓ) અને સ્વૈન્સચ્છક િેત્ર
ુ ાયને સ્વાસ્્યની સારસંભાળ સંબર્ં ધત સેવાઓ પ્રર્દાન કરવામાં સંકળાયેલ છે .
ર્પણ સમર્દ
સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત પ્રવ ૃર્િઓમાં 7,000થી વધારે સ્વૈન્સચ્છક એજન્ટસીઓ સંકળાયેલી હોવાનો
અંર્દાજ છે . મોટી સંખ્યામાં ગૌણ અને ત ૃર્તય કિાની હોસ્સ્ર્પટલો ક્ષબનનફાકારક સોસાયટીઓ કે
ટ્રસ્ટ તરીકે ર્પણ નોંધાયેલી છે , અને વીમાકૃત વ્યસ્ક્તઓને ઇનર્પેશન્ટટ સેવાઓ (હોસ્સ્ર્પટલમાં રાત
રોકાતા ર્દર્દીઓ)ની જોગવાઈ કરવામાં નોંધર્પાત્ર ફાળો આર્પે છે .
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c) ફામાા સ્યરુ ટકલ ઉદ્યોગ
ર્દવાઓ અને સ્વાસ્્ય સાથે સંબર્ં ધત ઉત્ર્પાર્દનો પ્રર્દાતાની વાત કરીએ ભારતનો ફામાા સ્યરુ ટકલ
ઉદ્યોગ મોટો છે , જેન ંુ ટનાઓવર 1950માં રૂ. 10 કરોડ હત,ંુ જે અત્યારે રૂ. 55,000 કરોડ છે (જેમાં
ર્નકાસ સામેલ છે ). તેમાં આશરે 50 લાખ લોકો કાયારત છે અને 6,000થી વધારે એકમો
ઉત્ર્પાર્દન સાથે સંકળાયેલા છે . આ ઉદ્યોગ માટે કેક્ન્ટરય રકિંમત ર્નયામક નેશનલ ફામાા સ્યરુ ટકલ્સ
પ્રાઇર્સિંગ ઓથોરરટી (એનર્પીર્પીએ) છે , જયારે ફામાા િેત્ર રાસાયક્ષણક મંત્રાલય હેઠળ આવે છે .
બહુ ઓછી ર્દવાઓ (500 કે વધારે બલ્ક ર્દવાઓમાંથી 76) રકિંમત ર્નયંત્રણ હેઠળ છે , ત્યારે
બાકીની ર્દવાઓ અને તેન ંુ ઉત્ર્પાર્દન મક્ુ ત-રકિંમત વ્યવસ્થા હેઠળ છે , જેના ર્પર રકિંમત ર્નયામક
બારીક નજર રાખે છે . રાજયોના ર્દવા ર્નયંત્રકો િેત્રીય કમાચારીઓન ંુ વ્યવસ્થાર્પન કરે છે , જે
ુ વિા અને તેમના સંબર્ં ધત િેત્રોમાં ર્દવાઓ અને ફોમ્પયાલ
ુ ેશનની રકિંમત ર્પર નજર રાખે છે .
ગણ
F. વીમા પ્રર્દાતાઓ :
વીમા કં ર્પનીઓ ખાસ કરીને સાધારણ વીમા િેત્રમાં ઘણી બધી કં ર્પનીઓ હેલ્થ વીમા સેવાઓ
પ્રર્દાન કરે છે . તેમની યાર્દી અગાઉ કે ઉર્પર આર્પેલી છે . સૌથી વધ ુ પ્રોત્સાહક બાબત સ્વંતત્ર
હેલ્થ વીમા કં ર્પનીઓની હાજરી છે – અત્યારે ર્પાંચ છે – હેલ્થ વીમા પ્રર્દાતા નેટવકા વધવાથી
વધ ુ કેટલીક કં ર્પનીઓ આ િેત્રમાં પ્રવેશે તેવી શક્યતા છે .
G. મધ્યસ્થી સંસ્થાઓ :
વીમા ઉદ્યોગના ભાગરૂર્પે સેવા પ્રર્દાન કરતા અનેક લોકો અને સંસ્થાઓ હેલ્થ વીમા બજારનો
ભાગ ર્પણ છે . આ તમામ મધ્યસ્થી સંસ્થાઓન ંુ સંચાલન ઇરડા દ્વારા થાય છે . તેમાં સામેલ છે ેઃ
i.

વીમા બ્રોકસા તેઓ વ્યસ્ક્તઓ કે કોર્પોરે ટ હોઈ શકે છે અને સ્વતંત્ર રીતે કામ કરે છે . તેઓ
વીમા ઇચ્છતાં લોકોન ંુ પ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે છે અને તેમને શક્ય તેટલા શ્રેષ્ઠ પ્રીર્મયમ ર્દરે
ઉિમ વીમા કવચ પ્રર્દાન કરવા વીમા કં ર્પનીઓ સાથે જોડે છે . તેઓ નકુ સાનીના સમય
ર્દરર્મયાન વીમાકૃત લોકોને સહાય ર્પણ કરે છે અને વીમાના વળતરનો ર્દાવો કરવામાં
મર્દર્દ કરે છે . બ્રોકસા આ પ્રકારનો વ્યવસાયન ંુ સંચાલન કરતી કોઈ ર્પણ વીમા કં ર્પની સાથે
વીમા વ્યવસાય હાથ ધરી શકે છે . તેમને વીમાના કર્મશન સ્વરૂર્પે વીમા કં ર્પનીઓ ર્પાસેથી
વળતર મળે છે .

ii. વીમા એજન્ટ્સ સામાન્ટય રીતે તેઓ વ્યસ્ક્તગત રીતે કામ કરે છે , ર્પણ કેટલાંક કોર્પોરે ટ
એજન્ટ્સ ર્પણ હોય છે . બ્રોકસાથી ર્વર્પરીત એજન્ટ્સ કોઈ ર્પણ વીમા કં ર્પનીમાં વીમો
ઉતરાવી ન શકે, ર્પણ તેમને એજન્ટસી સ્વરૂર્પે મંજૂરી મળી હોય તેવી કં ર્પનીઓ માટે જ કામ
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ુ બ, કોઈ ર્પણ એજન્ટટ એક સાધારણ વીમા કં ર્પની અને
કરી શકે છે . વતામાન ર્નયમનો મજ
એક જીવન વીમા કં ર્પની, એક હેલ્થ વીમાકં ર્પની અને એક જ પ્રકારની વીમા કં ર્પની વતી
કામ કરી શકે છે . તેમને ર્પણ વીમા કર્મશન સ્વરૂર્પે વીમા કં ર્પનીઓ ર્પાસેથી વળતર મળે
છે .
iii. થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટ્રેટસા (ટીર્પીએ)

આ નવા પ્રકારના સેવા પ્રર્દાતા છે , જેઓ વષા

2001થી આ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે . તેમને વીમાન ંુ વેચાણ કરવાનો અર્ધકાર
નથી, ર્પણ તેઓ વીમા કં ર્પનીઓને વહીવટી સેવાઓ પ્રર્દાન કરે છે . એક વખત હેલ્થ વીમા
ર્પોક્ષલસીન ંુ વેચાણ થાય છે , ર્પછી વીમાકૃત વ્યસ્ક્તઓની ર્વગતો ર્નયક્ુ ત ટીર્પીએ સાથે
વહેંચવામાં આવે છે , જેઓ ડેટા બેઝ તૈયાર કરે છે અને વીમાકૃત વ્યસ્ક્તઓને હેલ્થ કાડ્ા સ
ઇશ્ય ૂ કરે છે . આ પ્રકારના કાડ્ા સથી વીમાકૃત વ્યસ્ક્તઓ હોસ્સ્ર્પટલ્સ અને ર્દવાખાનાઓમાં
ુ વણી કયાા ર્વના સારવાર)
કેશલેસ તબીબી સર્ુ વધાઓ (તાત્કાક્ષલક રોકડ રકમની ચક
મેળવવા સિમ બને છે . જો વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત કેશલેસ સર્ુ વધાનો ઉર્પયોગ ન કરે તો ર્પણ તે
ુ વણી કરી શકે છે અને ર્પછી ર્નયક્ુ ત ટીર્પીએ ર્પાસેથી વળતર મેળવે છે .
ક્ષબલની ચક
ટીર્પીએને તેમના સંબર્ં ધત ર્દાવાઓ માટે વીમા કં ર્પનીઓ ર્પાસેથી ભંડોળ મળે છે અને ફી
સ્વરૂર્પે તેમને વળતર મળે છે , જે પ્રીર્મયમની ટકાવારી હોય છે .
iv. વીમા વેબ એગ્રીગે ટસા નવા પ્રકારના સેવા પ્રર્દાતા છે , જેન ંુ સંચાલન ઇરડાના ર્નયમો દ્વારા
થાય છે . ર્પોતાની વેબસાઇટ અને/અથવા ટેલીમાકે રટિંગ મારફતે તેઓ સંભર્વત ગ્રાહક
સાથે પ્રત્યિ ચચાા કયાા ર્વના રડસ્ટન્ટસ માકે રટિંગ દ્વારા વીમા વ્યવસાય કરી શકે છે અને
વીમાકં ર્પનીઓ માટે ગ્રાહક ઊભા કરી શકે છે . તેઓ સરખામણી કરવા માટે આ પ્રકારની
વીમા કં ર્પનીઓના ઉત્ર્પાર્દનો ર્પણ મ ૂકે છે . તેઓ વીમાકં ર્પનીઓ માટે ટેલીમાકે રટિંગ અને
આઉટસોર્સિંગ કામગીરીઓ હાથ ધરવા ઇરડાની મંજૂરી ર્પણ મેળવી શકે છે , જેમ કે
ઓનલાઇન ર્પોટા લ, પ્રીર્મયમ રરમાઇન્ટડસા મોકલવા અને ર્પોક્ષલસી સંબર્ં ધત ર્વર્વધ
સેવાઓ હાથ ધરી શકે છે . તેમને વીમા કં ર્પનીઓ લીડમાંથી ક્ષબઝનેસ કન્ટવટા થાય અને
વીમા ઉત્ર્પાર્દનોના પ્રર્દશાન અને આઉટસોર્સિંગ સેવાના આધારે વળતર આર્પે છે .
v. વીમા માકે રટિંગ કં ર્પનીઓ મધ્યસ્થી સંસ્થાઓનો નવો પ્રકાર છે , જેન ંુ સંચાલન ઇરડા દ્વારા
થાય છે . તેઓ આ પ્રકારના ઉત્ર્પાર્દનોન ંુ વેચાણ, ર્વતરણ અને સેવા આર્પવા લાઇસન્ટસ
ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ દ્વારા નીચેની કામગીરી કરી શકે છે :
વીમા વેચાણ પ્રવ ૃર્િઓ : ઓથોરરટીની જાણ હેઠળ કોઈ ર્પણ સમયે બે સાધારણ અને બે
હેલ્થ વીમાકં ર્પનીઓના વીમા ઉત્ર્પાર્દનોન ંુ વેચાણ કરવા સંકળાયેલા વીમા સેલ્સ ર્પસાન્ટસ
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(આઇએસર્પી). સાધારણ વીમાના સંબધ
ં માં આઇએમએફને ફાઇલ અને ઉર્પયોગ
માગા ર્દર્શિકામાં આર્પેલ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોની રરટેલ લાઇસન્ટસની ખરીર્દી અને વેચાણ, જેમાં
મોટર, હેલ્થ, ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ, હાઉસહોલ્ડસા, દુકાનર્દાર અને અન્ટય વીમા ઉત્ર્પાર્દનો
સામે છે , જેને ઓથોરરટીએ સમયેસમયે મંજૂરી આર્પી છે . વીમા કં ર્પનીઓ સાથે સંકળાયેલા
કોઈ ર્પણ ફેરફારનો અમલ ઓથોરરટીની પ ૂવામજ
ં ૂરી સાથે થઈ શકે છે અને વતામાન
ર્પોક્ષલસીધારકોને સેવા માટે યોગ્ય ગોઠવણો સાથે થઈ શકે છે .
વીમા સેવા સંબર્ં ધત પ્રવ ૃર્િઓ : આ સેવા પ્રવ ૃર્િઓ એવી વીમાકં ર્પનીઓ માટે જ હશે,
જેમની સાથે તેઓ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોન ંુ વેચાણ કરવા સમજૂતી ધરાવે છે અને તે નીચે
જણાવેલ છે :
a. ઓથોરરટી દ્વારા ઇશ્ય ૂ થયેલ વીમા કં ર્પની દ્વારા આઉટસોર્સિંગ પ્રવ ૃર્િઓ ર્પર
માગા ર્દર્શિકાઓમાં મંજૂર થયેલ વીમાકં ર્પનીઓની બેક ઓરફસ પ્રવ ૃર્િઓ હાથ ધરવી;
b. વીમા રરર્પોક્ષઝટરીઝની માન્ટયતાપ્રાપ્ત વ્યસ્ક્ત બનવ;ંુ
c. લાઇસન્ટસ ધરાવતા સવેયર અને નકુ સાન આકારણીકતાા દ્વારા તર્પાસ અને નકુ સાનની
આકારણી હાથ ધરવી;
d. સમયે સમયે ઓથોરરટી દ્વારા મંજૂર વીમા સંબર્ં ધત અન્ટય પ્રવ ૃર્િ.
નાણાકીય ઉત્ર્પાર્દનોન ંુ ર્વતરણ :

નાણાકીય સેવા એન્સક્ઝક્યુરટવ્સ (એફએસઇ) દ્વારા

વહેંચણી થતા ઉત્ર્પાર્દનો, જેમની ર્પાસે અન્ટય આ પ્રકારના અન્ટય નાણાકીય ઉત્ર્પાર્દનોન ંુ
વેચાણ, ર્વતરણ અને સેવા આર્પવા લાઇસન્ટસ હોય છે , જેમ કે :
ુ લ ફં ડ કં ર્પનીઓના મ્પયચ્યઅ
ુ લ ફં ડ્સ;
a. સેબી દ્વારા ર્નયમન થતી મ્પયચ્ુ યઅ
b. ર્પીએફઆરડીએ દ્વારા ર્નયમન થતા ર્પેન્ટશન ઉત્ર્પાર્દનો;
c. સેબીન ંુ લાઇસન્ટસ ધરાવતા રોકાણ સલાહકારો દ્વારા ર્વતરરત અન્ટય નાણાકીય
ઉત્ર્પાર્દનો;
d. આરબીઆઈ દ્વારા ર્નયમન થતી બેન્ટકો/એનબીએફસીના બેક્ન્ટકિંગ/નાણાકીય ઉત્ર્પાર્દન;
e. ભારત સરકારના ર્પોસ્ટ ર્વભાગ દ્વારા ઓફર થતા ક્ષબન-વીમા ઉત્ર્પાર્દનો;
f. સમયે સમયે ઓથોરરટી દ્વારા મંજૂર અન્ટય કોઈ ર્પણ નાણાકીય ઉત્ર્પાર્દન કે કામગીરી.
H. અન્ટય મહત્ત્વપ ૂણા સંગઠનો
થોડા વધારે સંગઠનો છે , જે હેલ્થ વીમા બજારનો ભાગ છે
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અને તેમાં સામેલ છે ેઃ

A. ભારતીય વીમા ર્નયમનકાર અને ર્વકાસ સિામંડળ (ઇરડા), જે વીમા ર્નયમનકાર છે ,
જેની રચના સંસર્દના કાયર્દા દ્વારા થઈ છે અને તે વીમા બજારમાં કાયારત તમામ કં ર્પનીઓ
અને વ્યવસાયોન ંુ ર્નયમન કરે છે . તે 2000માં અસ્સ્તત્વમાં આવી છે અને તેને વીમા
ુ રત કરવામાં
વ્યવસાયન ંુ ર્નયમન કરવાની સાથે તેને ર્વકસાવવાની કામગીરી ર્પણ સર્પ
આવી છે .
B. જનરલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ અને જીવન વીમા ર્પરરષર્દો, જે ઇરડાને તેમના સંબર્ં ધત જીવન કે
સાધારણ વીમા વ્યવસાયન ંુ સંચાલન કરવા ઇરડાને ભલામણ ર્પણ કરે છે .
C. ઇન્ટસ્યોરન્ટસ ઇન્ટફોમેશન બ્ય ૂરો ઓફ ઇક્ન્ટડયાને ઇરડા દ્વારા વષા 2009માં પ્રમોટ કરવામાં
આવી હતી અને 20 સભ્યોની સંચાલન ર્પરરષર્દ સાથેની રજજસ્ટડા સોસાયટી છે , જેમાંથી
મોટા ભાગના સભ્યો વીમા િેત્રના છે . તે રકિંમત ર્નધાા રણ અને વ્યાવસાર્યક વ્ય ૂહરચના
ઘડવા સરહત ડેટા આધારરત અને વૈજ્ઞાર્નક ર્નણાય લેવા સિમ બનાવવા વીમા િેત્ર માટે
ર્વશ્લેષણ અને ર્વર્વધ િેત્રસ્તરીય અહેવાલો એકત્ર કરે છે . તે ર્નયમનકાર અને સરકારને
નીર્તર્નમાા ણમાં મર્દર્દ કરવા ચાવીરૂર્પ મારહતી ર્પણ પ્રર્દાન કરે છે . બ્ય ૂરોએ વીમા ઉદ્યોગના
લાભ માટે અનેક અહેવાલો, ર્નર્િત સમયાંતરે અને વન-ટાઇમ પ્રર્દાન કયાા છે .
આઇઆઇબીએ સેન્ટટ્રલ ઇન્ટડેક્સ સવારન ંુ સંચાલન કરે છે , જે ર્વર્વધ વીમા રરર્પોક્ષઝટરી વચ્ચે
નોડલ ર્પોઇન્ટટ તરીકે કામ કરે છે અને નવ ંુ ખાત ંુ ઊભ ંુ કરવાના તબક્કે ડીમેટ ખાતાના રડડુન્સપ્લકેશનમાં મર્દર્દ કરે છે . સેન્ટટ્રલ ઇન્ટડેક્સ સવાર વીમાકં ર્પની અને વીમા રરર્પોક્ષઝટરી વચ્ચે
ર્દરે ક ર્પોક્ષલસી ર્પર વ્યવહારો સાથે સંબર્ં ધત મારહતીના ટ્રાન્ટસર્મશન/રાઉરટિંગ માટે
એક્સચેન્ટજ તરીકે ર્પણ કામ કરે છે .
આઇઆઇબીએ તેનો હોસ્સ્ર્પટલ યર્ુ નક આઇડી માસ્ટર પ્રોગ્રામ શરૂ કરીને હેલ્થ વીમા િેત્રમાં
કામ કરવા ર્પસંર્દગીના પ્રર્દાતા નેટવકા માં હોસ્સ્ર્પટલની યાર્દી બનાવી છે .
આઇઆઇબીની નવી ર્પહેલ હેલ્થ વીમાની ક્ષગ્રડને ટીર્પીએ, વીમાકં ર્પનીઓ અને હોસ્સ્ર્પટલો
સાથે જાળવી રાખશે. આ ર્પહેલનો હેત ુ સારવારના ખચા અને હેલ્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોના
કાયાર્દિ રકિંમત ર્નધાા રણમાં ર્પારર્દશાકતા સાથે વીમા ર્દાવાની ર્પતાવટની વ્યવસ્થા રજૂ
કરવા હેલ્થ વીમા િેત્રને મર્દર્દ કરવાનો છે .
D. ઇન્ટસ્યોરન્ટસ ઇન્સન્ટસ્ટટય ૂટ ઓફ ઇક્ન્ટડયા અને નેશનલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ એકેડમી જેવી શૈિક્ષણક
સંસ્થાઓ, જે વીમા અને વ્યવસ્થાર્પન સાથે સંબર્ં ધત ર્વર્વધ પ્રકારની તાલીમ પ ૂરી ર્પાડે છે
અને એજન્ટટ બનવા તાલીમ આર્પતી ખાનગી તાલીમ સંસ્થાઓ છે .
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E. મેરડકલ પ્રેક્ક્ટશનસા ર્પણ જોખમનો સ્વીકાર કરવા ર્દરર્મયાન સંભર્વત ક્લાયન્ટ્સના
સ્વાસ્્ય વીમા જોખમોની આકારણી કરવામાં વીમા કં ર્પનીઓ અને ટીર્પીએને સહાય કરે છે
તેમજ મશ્ુ કેલ ર્દાવાના કેસમાં વીમા કં ર્પનીઓને સલાહ ર્પણ આર્પે છે .
F. વીમા લોકર્પાલ, ગ્રાહક અર્દાલતો તેમજ રર્દવાની અર્દાલતો જેવી કાયર્દે સર સંસ્થાઓ ર્પણ
ગ્રાહકની ફરરયાર્દોનો ર્નકાલ કરવાની વાત આવે ત્યારે હેલ્થ વીમા બજારમાં મહત્ત્વપ ૂણા
ભ ૂર્મકા ભજવે છે .
સારાંશ
iii. વીમો ઘણી સર્દીઓ અગાઉ એક યા બીજા સ્વરૂર્પે અસ્સ્તત્વ ધરાવતો હતો, ર્પણ તેન ંુ
આધર્ુ નક સ્વરૂર્પ થોડી સર્દી જૂન ંુ છે . ભારતમાં વીમો સરકારી ર્નયમન સાથે ઘણાં
તબક્કામાંથી ર્પસાર થયો છે .
iv. ર્પોતાના નાગરરકો માટે સ્વાસ્્ય અર્ત મહત્ત્વપ ૂણા હોવાથી સરકારો અનકુ ળ
ૂ હેલ્થકેર ર્સસ્ટમ
ઊભી કરવામાં મહત્ત્વપ ૂણા ભ ૂર્મકા ભજવે છે .
v. હેલ્થકેરન ંુ સ્તર ર્દે શની વસર્ત સાથે સંબર્ં ધત અનેક ર્પરરબળો ર્પર આધારરત હોય છે .
vi. ત્રણ પ્રકારની હેલ્થકેર સેવા પ્રાથર્મક, દ્ધદ્વતીય અને ત ૃર્તય કિા છે , જેનો આધાર જરૂરી
તબીબી સ્સ્થર્તના સ્તર ર્પર હોય છે . ર્દરે ક સ્તર સાથે હેલ્થકેરનો ખચા વધે છે , જેમાં ત્રીજી
કિાની સારવાર સૌથી વધ ુ મોંઘી છે .
vii. ભારત વસર્તવધારો અને શહેરીકરણ જેવા ર્વક્ષચત્ર ર્પડકારો ધરાવે છે , જે માટે યોગ્ય
હેલ્થકેરની જરૂર છે .
viii. હેલ્થ વીમા માટે સૌપ્રથમ સરકારે યોજના રજૂ કરી હતી, ર્પછી ખાનગી વીમા કં ર્પનીઓ દ્વારા
કમર્શિયલ વીમો આર્પવામાં આવ્યો હતો.
ix. હેલ્થ વીમા બજારમાં અનેક કં ર્પનીઓ કાયારત છે , જેમાંથી કેટલીક માળખ ંુ પ્રર્દાન કરે છે , તો
અન્ટય કેટલીક વીમા સેવાઓ પ્રર્દાન કરે છે , તો બાકીની બ્રોકસા, એજન્ટ્સ અને થડા ર્પાટી
એડર્મર્નસ્ટ્રેટસા જેવી મધ્યસ્થી સેવાઓ પ ૂરી ર્પાડે છે . આ ઉર્પરાંત ર્નયમનકાર, શૈિક્ષણક
અને કાયર્દે સર સંસ્થાઓ ર્પણ તેમની ભ ૂર્મકા ભજવે છે .
ચાવીરૂર્પ શબ્ર્દો
હેલ્થકેર
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કમાર્શયલ વીમો
રાષ્ટ્રીયકરણ
પ્રાથર્મક, ગૌણ અને ત્રીજી કિાની હેલ્થકેર
મેરડક્લેઇમ
બ્રોકર
એજન્ટટ
થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટ્રેટર
ઇરડા
 લોકર્પાલ
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પ્રકરણ 18
વીમાન ંુ ર્દસ્તાવેજીકરણ
પ્રકરણ ર્પરરચય
વીમા ઉદ્યોગમાં, આર્પણે ર્વર્વધ ફોમ્પસા, ર્દસ્તાવેજો વગે રેનો ર્પરરચય મેળવીએ છીએ. આ પ્રકરણ
આર્પણને ર્વર્વધ ર્દસ્તાવેજો અંગે મારહતી અને વીમા કરારમાં તેના મહત્ત્વ ર્વશે વૈર્વધ્યપ ૂણા
મારહતી પ ૂરં ુ ર્પાડે છે . તે ર્દરે ક ફોમાના યોગ્ય સ્વરૂર્પની સમજણ, તેને કેવી રીતે ભરવ ંુ તેની ર્પદ્ર્ત
અને ચોક્કસ મારહતી માંગવા ર્પાછળના કારણો જણાવે છે .
અભ્યાસના ર્પરરણામો

A. અરજીર્પત્રકો
B. અરજીનો સ્વીકાર (વીમાકરણ)
C. મારહતીર્પત્ર
D. પ્રીર્મયમની રસીર્દ
E. ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ
F. શરતો અને વોરન્ટટી
ુ ાવા
G. પક્ુ ષ્ટ કે પર
H. ર્પોક્ષલસીઓન ંુ અથાઘટન
I. રરન્ટય ૂઅલ નોરટસ
J. એક્ન્ટટ-મની લોન્ટડરરિંગ અને તમારા ગ્રાહકને જાણવાની માગા ર્દર્શિકા
આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કયાા ર્પછી તમે નીચેની બાબતો શીખવી જોઈએ:
i.

અરજીર્પત્રકની ર્વગતોની સમજ.

ii. મારહતીર્પત્રના મહત્વની સમજ.
iii. પ્રીર્મયમની રસીર્દ અને વીમા ધારા, 1938ની જોગવાઈ 64વીબીની સમજ.
iv. વીમાની ર્પોક્ષલસીમાં શરતો અને ર્નયમોની સમજ.
v. ર્પોક્ષલસીની શરતો, વોરન્ટટી અને સમથાનની ચચાા ની સમજ.
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ુ ાવા ઇશ્ય ૂ કરવામાં આવે છે તેની સમજ.
vi. શા માટે વીમાના પર
vii. કાયર્દાની અર્દાલતમાં ર્પોક્ષલસીની શરતો કેવી રીતે જોવાય છે તેની સમજ.
viii. રરન્ટય ૂઅલ નોરટસ શા માટે ઇશ્ય ૂ કરવામાં આવે છે તેની સમજ.
ix. મની લોન્ટડરરિંગ શ ંુ છે અને તમારા ગ્રાહકને જાણો માગા ર્દર્શિકા સંબધ
ં માં એજન્ટટની
જરૂરરયાતની સમજ.
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A. અરજીર્પત્રકો
ુ બ, વીમો કરાર છે , જે ર્પોક્ષલસીમાં લેક્ષખત સ્વરૂર્પે હોય છે . વીમાન ંુ
અગાઉ જણાવ્યા મજ
ર્દસ્તાવેજીકરણ ર્પોક્ષલસીઓને ઇશ્ય ૂ કરવા પ ૂરતું મયાા રર્દત નથી. તેમની વચ્ચે બ્રોકસા અને એજન્ટ્સ
જેવા ઘણા મધ્યસ્થીઓ હોવાથી વીમાધારક અને વીમાકં ર્પની ક્યારે ય ન મળે તેવ ંુ બની શકે છે .
વીમાકં ર્પની ગ્રાહકે રજૂ કરે લા ર્દસ્તાવેજોમાંથી જ ગ્રાહક અને વીમાની તેની જરૂરરયાતોની જાણકારી
મેળવે છે . આ પ્રકારના ર્દસ્તાવેજો જોખમને વધ ુ સારી રીતે સમજવા વીમાકં ર્પની ની મર્દર્દ ર્પણ કરે
ુ ર
છે . એટલે વીમાધારક અને વીમાકં ર્પની વચ્ચે સમજણ અને સ્ર્પષ્ટતા લાવવાના હેતસ
ર્દસ્તાવેજીકરણ જરૂરી છે . ચોક્કસ ર્દસ્તાવેજો છે , જેનો વીમા ઉદ્યોગમાં ર્પરં ર્પરાગત ઉર્પયોગ થાય
છે .
ગ્રાહકના સીધા સંર્પકા માં રહેતા વીમા એજન્ટટને ર્દસ્તાવેજો ર્વશે ગ્રાહકોની તમામ શંકાન ંુ સમાધાન
કરવ ંુ ર્પડે છે અને તેને ભરવામાં મર્દર્દ કરવી ર્પડે છે . એજન્ટ્સે સંકળાયેલા ર્દરે ક ર્દસ્તાવેજનો હેત ુ
ુ તા સમજવી
અને વીમામાં તેની ઉર્પયોગીતા ર્દસ્તાવેજોમાં સામેલ મારહતીન ંુ મહત્ત્વ અને પ્રસ્તત
જોઈએ.
I. અરજીર્પત્રકો
ર્દસ્તાવેજીકરણનો પ્રથમ તબક્કો અરજીર્પત્રકનો છે , જેની મારફતે વીમાધારક નીચેની મારહતી
આર્પે છે ેઃ
I. ર્પોતાનો ર્પરરચય
II. ર્પોતાને કયા પ્રકારના વીમાની જરૂરરયાત છે તે
III. તે વીમાકં ર્પની ર્પાસેથી શ ંુ ઇચ્છે છે તેની ર્વગત અને
IV. કેટલા સમયગાળા માટે
ર્વગતોનો અથા વીમાની ર્વષયવસ્ત ુ સાથે સંબર્ં ધત આવશ્યક ત્યો કે હકીકતો અને તેન ંુ
નાણાકીય મ ૂલ્ય એવો થશે.
I.

વીમાકં ર્પની દ્વારા જોખમની આકારણી

I. અરજીર્પત્રકમાં અરજર્દારે વીમાકં ર્પનીએ જોખમના સંબધ
ં માં માંગેલી તમામ આવશ્યક
મારહતી ભરવી જોઈએ, જેથી વીમાકં ર્પની નક્કી કરી શકે કે:
I. વીમાનો સ્વીકાર કરવો કે નહીં
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II. જોખમનો સ્વીકાર કરવામાં આવે, તો પ્રીર્મયમના ર્દર, ર્નયમો અને શરતો
નક્કી કરવી
ર્દરખાસ્ત ફોમા અરજર્દાર સંબર્ં ધત ર્વર્વધ મારહતી ધરાવે છે , જે વીમા માટે ઓફર થયેલા
જોખમનો સ્વીકાર કરવા વીમાકં ર્પની માટે ઉર્પયોગી હોય છે . વીમા માટે અરજી કરવાની
ુ ાસો કરવાની ફરજ શરૂ થાય
સાથે સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ અને આવશ્યક હકીકતો કે ત્યોનો ખલ
છે .
ુ ાસો કરવાની ફરજ શરૂ થાય
ર્પોક્ષલસીની શરૂઆત સાથે આવશ્યક હકીકતો કે મારહતીનો ખલ
છે અને વીમાની મદ્દુ ત ર્દરર્મયાન અને કરાર પ ૂણા થયા ર્પછી ર્પણ જળવાઈ રહે છે .
ઉર્દાહરણ
ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ ર્પોક્ષલસીના કેસમાં, જો વીમાધારક ર્દરખાસ્ત ફોમામાં જાહેર કરે કે તે મોટસા
સ્ર્પોટ્ા સ કે ઘોડેસવારીમાં સંકળાયેલ નથી, તો તેણે સર્ુ નર્િત કરવ ંુ ર્પડે કે તે ર્પોલીસના ગાળામાં
આ પ્રકારના શોખમાં સંકળાશે નહીં. આ વીમાકં ર્પની માટે આવશ્યક મારહતી છે , જેનો આ
હકીતોના આધારે સ્વીકાર થશે અને તેને અનરૂુ ર્પ પ્રીર્મયમનો ર્નણાય લેવાશે.
સામાન્ટય રીતે વીમાકં ર્પની દ્વારા ર્પ્રન્ટટ થતા અરજીર્પત્રકોમાં વીમાકં ર્પનીન ંુ નામ, લોગો,
સરનામ ંુ અને વીમા/ઉત્ર્પાર્દનોનો વગા /પ્રકાર હોય છે . વીમા કં ર્પની માટે ર્દરખાસ્ત ફોમામાં
ર્વર્વધ નોંધ ઉમેરવાની ર્પરં ર્પરા છે . જોકે આ સંબધ
ં ે કોઈ પ્રમાણભ ૂત ફોમેટ કે પ્રેક્ક્ટસ નથી.
ઉર્દાહરણ
ુ બ છે :
આ પ્રકારની નોંધના કેટલાંક ઉર્દાહરણો નીચે મજ
ુ ાસો ન કરવાથી, ગે રમાગે ર્દોરતી
‘જોખમની આકારણ સાથે સંબર્ં ધત આવશ્યક ત્યોનો ખલ
મારહતી પ ૂરી ર્પાડવાથી, વીમાધારક દ્વારા ગોટાળો કરવાથી કે અસહકાર ર્દાખવવાથી ઇશ્ય ૂ
થયેલી ર્પોક્ષલસી રર્દ કરવામાં આવશે’,
ુ ી કં ર્પની ર્દરખાસ્તનો સ્વીકાર ન કરે અને પ્રીર્મયમની સંપ ૂણા ચક
ુ વણી ન થાય ત્યાં
‘જયાં સધ
ુ ી કં ર્પની દ્વારા જોખમનો સ્વીકાર થયેલો ગણાશે નહીં’.
સધ
અરજીર્પત્રકમાં જાહેરાત : સામાન્ટય રીતે વીમાકં ર્પનીઓ ર્દરખાસ્ત ફોમામાં છે લ્લે ઘોષણા ર્પત્ર
ઉમેરે છે , જેના ર્પર વીમાકં ર્પનીના પ્રર્તર્નર્ધએ હસ્તાિર કરવાના હોય છે . આ ર્પત્ર સર્ુ નર્િત
કરે છે કે વીમાધારકે ફોમામાં સાચી અને સચોટ મારહતી આર્પી છે અને ફોમામાં સામેલ હકીકતોને
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બરોબર સમજયાં છે , જેથી ગે રમાગે ર્દોરતા ત્યોના કારણે ર્દાવાની ર્પતાવટ કરતી વખતે
અસંમર્ત માટે કોઈ અવકાશ રહેતો નથી.
ુ ય ર્સદ્ાંત તરીકે કાયા કરે છે અને
આ જાહેરાત વીમાધારક તરફથી સવોચ્ચ ર્વશ્વાસના મખ્
વીમાધારક વતી તમામ આવશ્યક હકીકતોની જાહેરાત કરે છે .
આ જાહેરાત સવોચ્ચ ર્વશ્વાસના કાયર્દા ર્સદ્ાંતને સવોચ્ચ ર્વશ્વાસની કરારબદ્ ફરજમાં
ર્પરરવર્તિત કરે છે .
ઘોષણાન ંુ પ્રમાણભ ૂત ફોમા
ઇરડાએ હેલ્થ વીમા અરજીમાં પ્રમાણભ ૂત ઘોષણાની ચોક્કસ રૂર્પરે ખા નક્કી કરી છે જે નીચે
ુ બ છે ેઃ
મજ
a) મારા વતી અને વીમાધારક થનાર તમામ વ્યસ્ક્તઓ તરફથી, હું/અમે અહીં ઘોર્ષત
કરીએ છીએ કે, ઉર્પરોક્ત ર્નવેર્દનો, જવાબો અને/અથવા ખાસ મારા દ્વારા આર્પવામાં
આવેલા સાચા છે અને મારી જાણમાં સંપ ૂણા છે તેમજ હુ/
ં અમે આ અન્ટય વ્યસ્ક્તઓ વતી
અરજી કરવા અર્ધકૃત છીએ.
b) હું સમજુ ં છં કે મારા દ્વારા પ્રર્દાન કરવામાં આવેલી મારહતી વીમા ર્પોક્ષલસીનો આધાર
બનશે, જે વીમાકં ર્પનીના વીમાકરણ ર્પોક્ષલસી માન્ટયતા બોડા ની મંજૂરીને આર્ધન છે અને
ચાર્જ કરી શકાય તેવા પ્રીમર્યમની સંપ ૂણા રસીર્દ ર્પછી જ ર્પોક્ષલસી અમલમાં આવશે.
ુ ાં જાહેર કરીએ છીએ કે હુ/
c) હું/અમે વધમ
ં અમે ર્દરખાસ્ત રજૂ થયા ર્પછી, ર્પણ કં ર્પની દ્વારા
જોખમનો સ્વીકાર કરવાની મારહતી આર્પતા અગાઉ વીમાધારક/અરજર્દારના
જીવનના સામાન્ટય સ્વાસ્્ય કે વ્યવસાયમાં કોઈ ફેરફારની લેક્ષખતમાં જાણ કરીશ.ંુ
d) હું/અમે જાહેર કરીએ છીએ અને કોઈ ર્પણ સમયે વીમાધારક/અરજર્દારની સારવાર
કરનાર કોઈ ર્પણ ડોક્ટર કે હોસ્સ્ર્પટલમાંથી તબીબી મારહતી કે અગાઉના કે વતામાન
રોજગારર્દાતા ર્પાસેથી મારહતી મેળવવાની કં ર્પનીને સંમર્ત આર્પીએ છીએ, જે
વીમાધારક/અરજર્દારના જીવનના શારીરરક કે માનર્સક સ્વાસ્્યને અસર કરે છે અને
ર્દરખાસ્ત

અને/અથવા

ર્દાવાની

ર્પતાવટના

વીમાકરણના

ુ ર
હેતસ

વીમાધારક/અરજર્દારના જીવન ર્પર વીમા માટે અરજી કરનાર કોઈ ર્પણ વીમાકં ર્પની
ર્પાસેથી મારહતી મેળવવાની છૂટ આર્પીએ છીએ.
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e) હું/અને અમે કં ર્પનીને મારી અરજી સંબર્ં ધત મારહતી કોઈ ર્પણ સરકારી અને/અથવા
ર્નયમનકારી સિામંડળ આર્પવા અર્ધકૃત કરીએ છીએ, જેમાં વીમાકરણ અને/અથવા
ુ ર તબીબી રે કોડા સામેલ છે .
ર્દાવાની ર્પતાવટના એકમાત્ર હેતસ
II. અરજીર્પત્રકમાં પ્રશ્રોનો પ્રકાર
ુ બ
અરજીર્પત્રકમાં પ્રશ્નોની સંખ્યા અને તેનો પ્રકાર સંબર્ં ધત વીમાના પ્રકાર મજ
અલગઅલગ હોય છે .
હેલ્થ, ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ અને ટ્રાવેલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ જેવા ર્પસાનલ વીમામાં અરજીર્પત્રકની
રડઝાઇન એવી રીતે બનાવવામાં આવે છે , જેથી અરજર્દારના સ્વાસ્્ય, જીવનશૈલી અને
ુ ર્ં શક લિણો, વીમાનો
આર્દતો, સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત અગાઉની સ્સ્થર્ત, મેરડકલ રહસ્ટ્રી, આનવ
ુ વ વગે રે મારહતી મેળવી શકાય.
અગાઉનો અનભ
અરજીના ર્વર્વધ ર્પાસાં
c) અરજર્દારન ંુ સંપ ૂણા નામ
અરજર્દાર ર્પોતાની સ્ર્પષ્ટ ઓળખ આર્પવા સિમ હોવો જોઈએ. વીમાનો કરાર કોની સાથે
કરવાનો છે તેની જાણકારી મેળવવી વીમાકં ર્પની માટે મહત્ત્વપ ૂણા છે , જેથી ર્પોક્ષલસીનો
ફાયર્દો વીમાધારકને જ મળે . વીમાકૃત જોખમમાં અન્ટય કોઈ વ્યસ્ક્ત કે સંસ્થા (મ ૃત્યુ થવાના
કેસમાં કાયર્દે સર વારસર્દાર)ન ંુ રહત સામેલ હોય અને તેણે ર્દાવો કરવો ર્પડશે તેવા કેસમાં
ર્પણ ઓળખ સ્થાર્ર્પત થવી મહત્ત્વપ ૂણા છે .
d) અરજર્દારન ંુ સરનામ ંુ અને સંર્પકા ર્વગતો
અરજર્દારન ંુ સરનામ ંુ અને સંર્પકા ર્વગત એકત્ર કરવા ઉર્પર જણાવેલા કારણો લાગ ુ ર્પડે છે .
e) અરજર્દારનો વ્યવસાય, ધંધો કે વેર્પાર
હેલ્થ અને ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ વીમા જેવા કેટલાંક કેસમાં અરજર્દારનો વ્યવસાય, વેર્પાર કે
ુ હોઈ શકે છે .
ધંધો મહત્ત્વપ ૂણા છે , કારણ કે તેમની ર્પાસે જોખમી ચીજવસ્તઓ
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ઉર્દાહરણ
ફાસ્ટ-ફૂડ રે સ્ટોરાંનો રડલીવરી મેન તેના ગ્રાહકોને ફૂડની ઝડર્પથી રડલીવરી કરવા વારં વાર
ુ ાફરી કરે છે . એટલે તેન ંુ કામ આ જ રે સ્ટોરાંના એકાઉન્ટટન્ટટ કરતા વધારે
મોટરબાઇક ર્પર મસ
જોખમી હોઈ શકે છે .
ુ ી ઓળખ અને ર્વગત
f) વીમાના ર્વષયવસ્તન
અરજર્દારે વીમા માટે ર્વષયવસ્ત ુ સ્ર્પષ્ટર્પણે જણાવવાની જરૂર છે .
ઉર્દાહરણ
અરજર્દારને જણાવવાની જરૂર છે જો તે છે ેઃ
ુ ર) અથવા
I. ર્વર્દે શી પ્રવાસ (કોના દ્વારા, ક્યારે , કયા ર્દે શમાં, કયા હેતસ
II.

વ્યસ્ક્તન ંુ સ્વાસ્્ય (વ્યસ્ક્તન ંુ નામ, સરનામ ંુ અને ઓળખ) વગરે , જે તે કેસના આધારે

g) વીમાકૃત રકમ ર્પોક્ષલસી હેઠળ વીમાકં ર્પનીની જવાબર્દારીની મયાા ર્દા સ ૂચવે છે અને
અરજીર્પત્રકોમાં તેનો ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ.
ઉર્દાહરણ
હેલ્થ, વીમાની રકમ હોસ્સ્ર્પટલની સારવારનો ખચા હોઈ શકે છે , જયારે ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ
વીમા માટે વીમાની રકમ અકસ્માતના કારણે જીવન, કોઈ અંગ કે રક્ષ્ટની હાર્ન થવા સામે
વળતરની ર્નર્િત રકમ હોઈ શકે છે .
h) અગાઉ અને હાલનો વીમો
અરજર્દારે વીમાકં ર્પનીને અગાઉના વીમા સંબર્ં ધત ર્વગતની જાણકારી આર્પવી જરૂરી છે .
આ જાણકારી અગાઉની વીમા ર્પોક્ષલસી સંબર્ં ધત ર્વગત સમજવા ઉર્પયોગી છે . કેટલાંક
બજારોમાં એવી વ્યવસ્થા હોય છે , જેમાં વીમાકં ર્પનીઓ વીમાધારક ર્વશેની મારહતીની
વહેંચણી ગપ્ુ ત રીતે કરે છે .
અરજર્દારે એવ ંુ ર્પણ જણાવવ ંુ જરૂરી છે કે કોઈ વીમાકં ર્પનીએ તેમની અરજી નકારી કાઢી હતી
કે નહીં, ર્વશેષ શરતો લાર્દી હતી કે નહીં, રરન્ટય ૂ કરાવતી વખતે પ્રીર્મયમની રકમ
વધારવાની જરૂર ર્પડી હતી કે ર્પોક્ષલસી રરન્ટય ૂ કરવાનો ઇનકાર કયો હતો કે રર્દ કરી હતી.
અન્ટય કોઈ વીમાકં ર્પની સાથે વતામાન વીમાની ર્વગત આર્પવી જરૂરી છે , જેમાં
વીમાકં ર્પનીઓના નામ સરહત ર્વર્વધ મારહતી આર્પવી જોઈએ. ખાસ કરીને પ્રોર્પટી વીમામાં
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વીમાધારક ર્વર્વધ વીમાકં ર્પનીઓ ર્પાસેથી ર્પોક્ષલસી લઈ શકે છે અને જયારે નકુ સાન થાય
ત્યારે એકથી વધ ુ વીમાકં ર્પની સમિ વળતરનો ર્દાવો કરી શકે છે . આ મારહતી યોગર્દાનનો
ર્સદ્ાંત સર્ુ નર્િત કરવા જરૂરી છે , જેથી વીમાધારકને એકથી વધ ુ વીમા ર્પોક્ષલસીઓના કારણે
ફાયર્દો ન થાય તેવી રીતે િર્તપ ૂર્તિ થાય.
ઉર્પરાંત ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટના વીમામાં વીમાકં ર્પની વળતરની રકમ (વીમાકૃત રકમ)
મયાા રર્દત કરવા ઇચ્છશે, જેનો આધાર સમાન વીમાધારકે લીધેલ અન્ટય ર્પસાનલ
એસ્ક્સડન્ટટની ર્પોક્ષલસીઓ હેઠળ વીમાની રકમ ર્પર છે .
i)

ુ વ
નકુ સાનનો અનભ

અરજર્દારને થયેલ તમામ આર્થિક નકુ સાનની સંપ ૂણા ર્વગત જાહેર કરવાન ંુ કહેવામાં આવે
છે , ર્પછી તે નકુ સાન વીમાકૃત હોય કે ન હોય. આ બાબત વીમાકં ર્પનીને વીમાની
ુ ી મારહતી પ્રર્દાન કરશે અને ભ ૂતકાળમાં વીમાધારકે જોખમન ંુ વ્યવસ્થાર્પન કેવી
ર્વષયવસ્તન
રીતે કયું ુ હત ંુ તેની જાણકારી આર્પશે. આ પ્રકારના જવાબોમાંથી વીમાકં ર્પનીઓ જોખમને
વધારે સારી રીતે સમજી શકે છે અને તબીબી ચકાસણી કરવાનો કે વધ ુ મારહતી એકત્ર
કરવાનો ર્નણાય લઈ શકે છે .
j)

વીમાધારક દ્વારા જાહેરાત

અરજીર્પત્રકનો હેત ુ વીમાકં ર્પનીઓને આવશ્યક ત્યો કે મારહતી પ્રર્દાન કરવાનો છે , ત્યારે
ફોમામાં વીમાધારકની એવી જાહેરાત સામેલ હોય છે કે તેણે આર્પેલા જવાબો સાચા અને
સચોટ છે તેમજ ફોમા વીમા કરારનો આધાર બનશે તેવી વાત સાથે તેઓ સંમત છે . તેમાં
કોઈ ર્પણ ખોટો જવાબ કે ખોટી મારહતી વીમાકં ર્પનીઓને કરાર રર્દ કરવાનો અર્ધકાર
આર્પશે. તમામ ર્દરખાસ્ત ફોમ્પસામાં સહી, તારીખ અને કેટલાંક કેસમાં એજન્ટટની ભલામણો
સંબર્ં ધત અન્ટય ર્વભાગો સામાન્ટય હોય છે .
k) જયાં ર્દરખાસ્ત ફોમાનો ઉર્પયોગ ન થાય ત્યાં વીમાકં ર્પની મારહતી મૌક્ષખક કે લેક્ષખત
સ્વરૂર્પે રે કોડા કરશે, અને ર્પછી 15 રર્દવસના સમયગાળામાં તેની પક્ુ ષ્ટ કરશે અને તેને
ર્પોક્ષલસી સાથે જોડશે. જયાં વીમા કં ર્પની એવો ર્દાવો કરે કે ર્દરખાસ્તકારે વીમાન ંુ વળતર
મેળવવા કોઈ ર્પણ આવશ્યક મારહતી પ ૂરી ર્પાડી નથી કે ગે રમાગે ર્દોરી તેવા ત્યો રજૂ
કયાા છે કે ખોટી મારહતી આર્પી છે તો આવી રે કોડા ન થઈ હોય તેવી કોઈ ર્પણ મારહતી
ુ વાર કરવાની જવાબર્દારી વીમાકં ર્પનીની રહેશે.
પર
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તેનો અથા એવો થયો કે અરજર્દાર ર્પાસે મૌક્ષખક રીતે પ્રાપ્ત થયેલી તમામ મારહતી રે કોડા
કરવાની જવાબર્દારી વીમાકં ર્પનીની છે , જેને એજન્ટટને ફોલો અર્પ પ્રરક્રયામાં ધ્યાનમાં
રાખવી જોઈએ.

મહત્ત્વ

પ ૂણા

ુ બ છે :
હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસી માટેની અરજીની કેટલીક ર્વગતો નીચે મજ
અરજીમાં મારહતીર્પત્રક સામેલ હોય છે , જે કવરે જ, બાકાત રાખવાની બાબતો,
જોગવાઈ વગે રે મારહતી આર્પે છે . આ મારહતીર્પત્રક અરજીનો ભાગ છે અને અરજર્દારે
તેના ર્પર હસ્તાિર કરવા ર્પડે છે .
અરજીમાં અરજર્દારની સરે રાશ માર્સક આવક અને આવકવેરાનો ર્પેન નંબર, મેરડકલ
પ્રેક્ક્ટશનરન ંુ નામ અને સરનામ,ંુ તેની લાયકાત અને રજજસ્ટ્રેશન નંબર સાથે ર્દરે ક
વીમાકૃત વ્યસ્ક્તન ંુ નામ, સરનામ,ંુ વ્યવસાય, જન્ટમતારીખ, જાર્ત અને સંબધ
ં ોની
મારહતી હોય છે . અત્યારે વીમાધારકના બેન્ટક ખાતાની ર્વગત મેળવવામાં આવે છે ,
ુ વણી બેન્ટકના ખાતામાં હસ્તાંતરરત કરાય.
જેથી ર્દાવાની ચક
ઉર્પરાંત વીમાકૃત વ્યસ્ક્તની તબીબી સ્સ્થર્ત સાથે સંબર્ં ધત પ્રશ્રો હોય છે . અરજીમાં આ
ર્વગતવાર પ્રશ્રો અગાઉના ર્દાવાના આધારે હોય છે અને જોખમન ંુ યોગ્ય વીમાકરણ
હાંસલ કરવા માટે હોય છે .
વીમાધારક કોઈ ચોક્કસ ક્ષબમારીથી ર્પીરડત હોય તો અરજીમાં સંપ ૂણા ર્વગત આર્પવાની
જરૂર છે .
ુ બ ર્વગત
ઉર્પરાંત અન્ટય કોઈ ક્ષબમારી કે રોગ હોય કે અકસ્માત થયો હોય તો નીચે મજ
આર્પવી જોઈએેઃ
a. રોગ/ક્ષબમારી અને સારવારનો પ્રકાર
b. પ્રથમ વખત સારવાર લીધાની તારીખ
c. સારવાર કરનાર ડૉક્ટરન ંુ નામ અને સરનામ ંુ
d. સંપ ૂણાર્પણે સારવાર થઈ છે કે કેમ
વીમાધારકે વધારાની હકકીતો વીમાકં ર્પનીઓને જણાવવી જોઈએ અને જો તેમને કોઈ
ક્ષબમારી કે ઇજાની હાજરી કે અસ્સ્તત્વની જાણકારી હોય, તો જણાવવી જોઈએ, જેના
માટે તબીબી સારવારની જરૂર હોઈ શકે છે .
અરજીમાં અગાઉના વીમા અને ર્દાવાના રે કોડા સંબર્ં ધત પ્રશ્રો ર્પણ સામેલ છે તેમજ
અન્ટય કોઈ વીમાકં ર્પની સાથે વધારાના વીમાની મારહતી ઉર્પલબ્ધ હોય છે .
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અરજર્દારે સહી કરી હોય તેવી જાહેરનામાની ર્વશેષતાઓ ર્પર ખાસ ધ્યાન આર્પવ ંુ
જોઈએ.
વીમાધારક સંમત થાય છે અને વીમાકં ર્પનીને કોઈ ર્પણ હોસ્સ્ર્પટલ/મેરડકલ પ્રેક્ક્ટશનર
ર્પાસેથી તબીબી મારહતી માંગવાની છૂટ આર્પે છે , જે કોઈ ર્પણ સમયે વીમાધારકને
અસર કરતી શારીરરક કે માનર્સક કોઈ ર્પણ ક્ષબમારીની સારવાર કરે છે અથવા કરી શકે
છે .
વીમાધારક પક્ુ ષ્ટ કરે છે કે તેણે અરજીના મારહતીર્પત્રકનો અભ્યાસ કયો છે અને શરતો
અને ર્નયમો સ્વીકારવા તૈયાર છે .
જાહેરનામામાં કરાર આધારરત અરજીર્પત્રક અને ર્નવેર્દનોની સત્ય સંબર્ં ધત સામાન્ટય
વોરન્ટટી સામેલ હોય છે .
ક્ષચરકત્સા પ્રશ્રાવલી
અરજીમાં પ્રર્તકળ
ૂ તબીબી રે કોડા હોવાના રકસ્સામાં વીમાધારકે ડાયાબીરટસ, હાયર્પરટેન્ટશન,
છાતીમાં દુેઃખાવો કે કોરોનરી અપ ૂણાતા કે હૃર્દયરોગ જેવા રોગો સાથે સંબર્ં ધત ર્વસ્ત ૃત પ્રશ્રોિરી
ભરવી જોઈએ.
તેને કન્ટસક્લ્ટિંગ રફક્ષઝર્શયન દ્વારા ભરાયેલા ફોમાન ંુ સંપ ૂણાર્પણે સમથાન હોવ ંુ જોઈએ. આ ફોમાની
ચકાસણી કં ર્પનીના ર્પેનલ ડૉક્ટર દ્વારા થવી જોઈએ, જેમના અક્ષભપ્રાયના આધારે સ્વીકાયા
કરતાં, બાકાત રાખવામાં આવતી બાબતો વગે રેનો ર્નણાય લેવાય છે .
ુ ૂક્ષચને ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજની સાથે જોડવા જોઈએ અને તેને
અરજીર્પત્રકની નકલ અને તેની અનસ
વીમાધારકને મોકલવ ંુ જોઈએ તેવ ંુ ઈરડાએ નક્કી કયું ુ છે .
II. મધ્યસ્થી સંસ્થાઓની ભ ૂર્મકા
મધ્યસ્થી સંસ્થાઓ બંને ર્પિો વીમાધારક અને વીમાકં ર્પની બંને ર્પિ પ્રત્યે જવાબર્દારી ધરાવે
છે .
વીમાકં ર્પની અને વીમાધારક વચ્ચે મધ્યસ્થીની ભ ૂર્મકા ભજવતા એજન્ટટ કે બ્રોકર જવાબર્દારી
ધરાવે છે કે વીમાધારક દ્વારા વીમાકં ર્પનીને જોખમ ર્વશે તમામ આવશ્યક મારહતી આર્પવામાં
આવે છે .
ઇરડાના ર્નયમો જણાવે છે કે મધ્યસ્થી સંસ્થાઓ ક્લાયન્ટટ પ્રત્યે જવાબર્દાર હોય છે .
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મહત્ત્વપ ૂણા
મધ્યસ્થી સંસ્થાઓની સંભર્વત (ગ્રાહક) પ્રત્યેની ફરજ
ઇરડાના ર્નયમનો જણાવે છે કે “વીમાકં ર્પની કે તેના એજન્ટટ કે અન્ટય મધ્યવતી સંસ્થા સંભર્વત
ગ્રાહકને પ્રસ્તાર્વત વીમાકવચના સંબધ
ં માં તમામ આવશ્યક મારહતી પ ૂરી ર્પાડશે, જેથી તેઓ
તેમના શ્રેષ્ઠ રહતમાં ર્નણાય લઈ શકે.
જયાં સંભર્વત ગ્રાહક વીમાકં ર્પની કે તેમના એજન્ટટ કે વીમા મધ્યવતી સંસ્થાની સલાહ ર્પર
ર્નભાર હોય, ત્યાં આ પ્રકારની વ્યસ્ક્તએ સંભર્વત ગ્રાહકને શાંર્તથી સલાહ આર્પવી જોઈએ.
કોઈ ર્પણ કારણસર સંભર્વત ગ્રાહકે ર્દરખાસ્ત અને અન્ટય સંબર્ં ધત ર્પેર્પસા રજૂ ન કયાા હોય તો
સંભર્વત ગ્રાહક ર્પાસેથી ફોમાની તમામ ર્વગતો અને ર્દસ્તાવેજો તેમને બરોબર સમજાવવામાં
આવ્યા છે અને તેઓ પ્રસ્તાર્વત કરારન ંુ મહત્ત્વ સંપ ૂણાર્પણે સમજે છે તેવ ંુ પ્રમાણર્પત્ર લઈને તેને
ર્દરખાસ્ત ફોમાને અંતે તેને જોડી શકે છે .”

B. અરજીનો સ્વીકાર (વીમાકરણ)
આર્પણે જોય ુ કે સંપ ૂણા અરજીર્પત્રક નીચેની મારહતી પ્રર્દાન કરે છે ેઃ
I. વીમાધારકની ર્વગત
ુ ી ર્વગત
II. ર્વષયવસ્તન
III. જરૂરી વીમાકવચનો પ્રકાર
IV. શારીરરક ખાર્સયતો – હકારાત્મક અને નકારાત્મક
V. વીમા અને નકુ સાનનો અગાઉનો રે કોડા
હેલ્થ વીમાની અરજીના કેસમાં વીમાકં ર્પની સંભર્વત ગ્રાહકને, ર્દાખલા તરીકે 45 વષાથી વધારે
ઉઁમર ધરાવતા અરજર્દારને ડૉક્ટર ર્પાસે મોકલી શકે છે અને/અથવા તબીબી ચકાસણી કરાવી
શકે છે . અરજીમાં ઉર્પલબ્ધ મારહતી અને તબીબી ચકાસણી કરવાન ંુ કહેવાય ંુ હોય તેવા રકસ્સામાં
તબીબી રરર્પોટા અને ડૉક્ટરની ભલામણને આધારે વીમાકં ર્પની ર્નણાય લે છે . કેટલીક વખત
તબીબી રે કોડા સંતોષકારક હોતો નથી ત્યાં સંભર્વત ગ્રાહક ર્પાસેથી જરૂરી મારહતી મેળવવા
વધારાની પ્રશ્રોિરી ઉમેરી જવાબ મેળવવાં આવે છે . ર્પછી વીમાકં ર્પની જોખમના ર્પરરબળને
લાગ ુ કરી શકાય તેવા ર્દર નક્કી કરે છે અને ર્વર્વધ માર્પર્દં ડોને આધારે પ્રીર્મયમની ગણતરી
કરે છે , જેની જાણકારી વીમાધારકને આર્પે છે .
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વીમાકં ર્પની ર્દરખાસ્તો ર્પર ઝડર્પથી અને અસરકારકતા સાથે પ્રરક્રયા કરે છે અને ત્યારબાર્દ
વાજબી સમયગાળાની અંર્દર તમામ ર્નણાયોની જાણકારી લેક્ષખતમાં આર્પે છે .
વીમાકરણ અને અરજીની પ્રરક્રયાઓ ર્પર નોંધ
ુ બ વીમાકં ર્પનીએ 15 રર્દવસમાં અરજી ર્પર પ્રરક્રયા કરવી ર્પડે છે .
ઇરડાની માગા ર્દર્શિકા મજ
એજન્ટટ આ સમયગાળામાં પ્રરક્રયા પ ૂણા થાય તેન ંુ ધ્યાન રાખે છે , આંતરરક રીતે ફોલો અર્પ કરે
છે અને જયારે જરૂર ર્પડે ત્યારે સંભર્વત ગ્રાહક/વીમાધારક સાથે સંવાર્દ સાધે છે . અરજી
ચકાસણી કરવાની અને સ્વીકારવાનો ર્નણાય લેવાની આ સંપ ૂણા પ્રરક્રયા વીમાકરણ તરીકે
ઓળખાય છે .

સ્વયંર્પરરિણ 1
ુ બ વીમાકં ર્પનીએ વીમાની ર્દરખાસ્તની પ્રરક્રયા __________ રર્દવસમાં કરવી
માગા ર્દર્શિકા મજ
જોઈએ.
I. 7 રર્દવસ
II. 15 રર્દવસ
III. 30 રર્દવસ
IV. 45 રર્દવસ

C. મારહતીર્પત્ર
મારહતીર્પત્ર વીમાકં ર્પની વીમાના સંભર્વત ગ્રાહકો વતી ઇશ્ય ૂ કરે છે . સામાન્ટય રીતે તે બ્રોશર કે
ુ કરવાના હેત ુ માટે ઉર્પયોગી
લીફલેટ સ્વરૂર્પે હોય છે તેમજ સંભર્વત ગ્રાહકોને ઉત્ર્પાર્દન પ્રસ્તત
હોય છે . મારહતીર્પત્ર ઇશ્ય ૂ કરવાની કામગીરી વીમા ધારા, 1938 દ્વારા તેમજ ઇરડાના 2002 અને
હેલ્થ વીમા ર્નયમન 2013 દ્વારા ર્પોક્ષલસીધારકોના રહતના સંરિણન ંુ ર્નયમન દ્વારા સંચાક્ષલત છે .
કોઈ ર્પણ વીમા ઉત્ર્પાર્દનન ંુ મારહતીર્પત્રમાં લાભની તકો, વીમાકવચની મયાા ર્દા સ્ર્પષ્ટર્પણે
જણાવવ ંુ જોઈએ અને વોરન્ટટી, અર્પવાર્દો અને વીમાકવચની શરતો સ્ર્પષ્ટ રીતે સમજાવવી
જોઈએ.
ઉત્ર્પાર્દન ર્પર મંજૂરીને ર્પાત્ર વધારાના કવચ (એડ-ઓન કવસા તરીકે ર્પણ ઓળખાય છે ) લાભની
તકના સંબધ
ં માં સ્ર્પષ્ટર્પણે જણાવવા જોઈએ. ઉર્પરાંત આ તમામ વધારાના કવચ સાથે
ુ ય ઉત્ર્પાર્દનના પ્રીર્મયમની રકમથી 30 ટકાથી વધારે ન હોવ ંુ જોઈએ.
સંબર્ં ધત પ્રીર્મયમ મખ્
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મારહતીર્પત્રમાં જાહેર કરવી ર્પડે તેવી અન્ટય મહત્ત્વપ ૂણા મારહતીમાં ર્નમ્પનક્ષલક્ષખત સામેલ છે ેઃ
I. ર્વર્વધ વયજૂથના લોકો કે ર્વર્વધ પ્રવેશ વયના લોકો માટે કવચ અને પ્રીર્મયમમાં
કોઈ ફરક
II. ર્પોક્ષલસીની રરન્ટય ૂઅલ શરતો
III. ચોક્કસ સંજોગોમાં ર્પોક્ષલસી રર્દ કરવાની શરતો
IV. ર્વર્વધ સંજોગો હેઠળ લાગ ુ કોઈ રડસ્કાઉન્ટ્સ કે લોરડિંગની ર્વગત
ુ રાવતાન કે સધ
ુ ારણાની શક્યતા
V. પ્રીર્મયમ સરહત ર્પોક્ષલસીની શરતોમાં કોઈ પન
VI. એક જ વીમાકં ર્પની સાથે વહેલાસર પ્રવેશ, સતત રરન્ટય ૂઅલ, ર્દાવાના અનકુ ળ
ૂ
ુ વો વગે રે માટે ર્પોક્ષલસીધારકને કોઈ છૂટછાટ
અનભ
VII.

તમામ હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ ર્પોટે બલ છે તેવ ંુ જાહેરનામ ંુ એટલે કે આ

ર્પોક્ષલસીઓ સમાન લાભ સાથે સમાન કવચ ઓફર કરતી અન્ટય કોઈ ર્પણ વીમાકં ર્પની
ર્પાસે રરન્ટય ૂ કરી શકાશે.
સામાન્ટય રીતે હેલ્થ ર્પોક્ષલસીની વીમાકં ર્પનીઓ તેમના હેલ્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનો ર્વશે મારહતીર્પત્ર
પ્રકાર્શત કરે છે . આ પ્રકારના કેસમાં અરજીઓ જાહેરનામ ંુ ધરાવે છે કે ગ્રાહકે મારહતીર્પત્રનો
અભ્યાસ કયો છે અને તેની સાથે સંમત છે .

D. પ્રીર્મયમની રસીર્દ
ુ વણી વીમાકં ર્પનીને કરે છે , ત્યારે વીમાકં ર્પની રસીર્દ કે ર્પહોંચ
જયારે ગ્રાહક પ્રીર્મયમની ચક
ુ વાય ંુ હોય તો તેવા રકસ્સામાં ર્પણ રસીર્દ
આર્પવા બંધાયેલી છે . કોઈ પ્રીર્મયમ અગાઉથી ચક
આર્પવામાં આવે છે .
વ્યાખ્યા
ુ ો વીમો ઉતરાવવા
પ્રીર્મયમ એ વીમાધારક દ્વારા વીમાકરાર હેઠળ વીમા સંબર્ં ધત ર્વષયવસ્તન
ુ વવી ર્પડતી રકમ છે .
માટે વીમાકં ર્પનીને ચક
I.

એડવાન્ટસમાં પ્રીર્મયમની ચકુ વણી (વીમા ધારા, 1938ની કલમ 64 VB)

ુ બ, વીમાકવચની શરૂઆતની તારીખ અગાઉ એડવાન્ટસમાં પ્રીર્મયમની
વીમા ધારા મજ
ુ વણી થવી જોઈએ. આ મહત્ત્વપ ૂણા જોગવાઈ છે , જે સર્ુ નર્િત કરે છે કે જયારે વીમાકં ર્પની
ચક
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દ્વારા પ્રીર્મયમ મળે ત્યારે કાયર્દે સર વીમાકરાર પ ૂણા થઈ શકશે અને વીમાકં ર્પની દ્વારા જોખમ
ગ્રહણ કરી શકાશે. આ કલમ ભારતમાં નોન-લાઇફ વીમા ઉદ્યોગની ર્વશેષ સર્ુ વધા છે .
મહત્ત્વપ ૂણા બાબતો
ુ ી એડવાન્ટસમાં પ્રીર્મયમ નહીં મળે
V. વીમા ધારા-1938ની કલમ 64 VB જણાવે છે કે જયાં સધ
ુ વવાની ખાતરી નહીં મળે અથવા ર્નર્િત રીતે જમા કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સધ
ુ ી
કે ચક
વીમાકં ર્પની કોઈ ર્પણ પ્રકારનો જોખમનો સ્વીકાર નહીં કરે .
VI. વીમાકં ર્પની વતી વીમા એજન્ટટ પ્રીર્મયમ એકત્ર કરે તો તેણે બેન્ટક અને ર્પોસ્ટ ર્વભાગમાં
રજાના રર્દવસોને બાર્દ કરતા 24 કલાકની અંર્દર તેન ંુ કર્મશન કાપ્યા ર્વના પ્રીર્મયમની
સંપ ૂણા રકમ વીમાકં ર્પનીમાં જમા કરવી ર્પડશે અથવા ર્પોસ્ટ દ્વારા મોકલવી ર્પડશે.
VII.

ુ વણી
અહીં એવી ર્પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે જે તારીખે પ્રીર્મયમની ચક

રોકડમાં કે ચેક મારફતે થશે તે તારીખથી જોખમ ધારણ થઈ શકે છે .
VIII.

ુ વણી ર્પોસ્ટલ કે મની ઓડા ર કે ચેક દ્વારા થાય છે , ત્યાં જે તારીખે
જયાં પ્રીર્મયમની ચક

ુ થશે કે ચેક ર્પોસ્ટ થશે તે તારીખે જોખમ ધારણ થઈ શકે છે .
મની ઓડા ર બક
IX. ર્પોક્ષલસી રર્દ થવાથી કે તેની શરતોમાં ફેરફાર થવાથી કે અન્ટય કોઈ કારણસર વીમાધારકને
ુ વવાન ંુ બાકી હશે તો વીમાકં ર્પની વીમાધારકને તેની
પ્રીર્મયમન ંુ કોઈ ર્પણ રરફં ડ ચક
ુ વણી ક્રોસ કે ઓડા ર ચેક કે ર્પોસ્ટલ/મની ઓડા ર દ્વારા કરશે અને વીમાધારક ર્પાસેથી
ચક
વીમાકં ર્પની યોગ્ય રસીર્દ મેળવશે, તેમજ આ પ્રકારન ંુ રરફં ડ એજન્ટટના ખાતામાં જમા નહીં
થાય.
ુ વણીની ઉર્પરોક્ત પ ૂવાશરતો અર્પવાર્દરૂર્પ છે , જે વીમા ર્નયમ 58 અને 59માં
પ્રીર્મયમની ચક
પ ૂરી ર્પાડવામાં આવી છે . એક જીવન વીમા ર્પોક્ષલસી જેવી 12 મરહનાથી વધારે ચાલી તેવી
ુ વણી માટે છે . અન્ટયમાં ચોક્કસ કેસમાં બેન્ટક ગે રેન્ટટી મારફતે
ર્પોક્ષલસીઓના કેસમાં હપ્તાવાર ચક
ુ વણી સામેલ છે , જયાં ચોક્કસ પ્રીર્મયમ અગાઉથી નક્કી ન થઈ શકે અથવા વીમાકં ર્પની
ચક
ર્પાસે ક્લાયન્ટટ દ્વારા જાળવવામાં આવતા રોકડ થાર્પણના ખાતામાં ડેક્ષબટ ન થઈ શકે.
ુ વણીની ર્પદ્ર્ત
II. પ્રીર્મયમની ચક
મહત્ત્વપ ૂણા બાબત
વીમા ર્પોક્ષલસી લેનાર કોઈ વ્યસ્ક્ત કે ર્પોક્ષલસીધારક દ્વારા વીમાકં ર્પનીને થતી પ્રીમર્યમની
ુ વણી નીચેની ર્પદ્ર્તઓમાંથી કોઈ ર્પણ ર્પદ્ર્ત દ્વારા થઈ શકે છે :
ચક
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i.

રોકડ

ુ ૂક્ષચત બેન્ટક ર્પર બેન્ટકરનો ચેક
ii. ચેક, રડમાન્ટડ િાફ્ટ, ર્પે ઓડા ર, ભારતમાં કોઈ ર્પણ અનસ
જેવા કોઈ ર્પણ માન્ટયતાપ્રાપ્ત બેક્ન્ટકિંગ માધ્યમ મારફતે;
iii. ર્પોસ્ટલ મની ઓડા ર;
iv. ક્રેરડટ કે ડેક્ષબટ કાડ્ા સ;
v. બેન્ટક ગે રેન્ટટી કે કેશ રડર્પોક્ષઝટ;
vi. ઇન્ટટરનેટ;
vii. ઇ-ટ્રાન્ટસફર
viii. અરજર્દાર કે ર્પોક્ષલસીધારક કે બેન્ટક ટ્રાન્ટસફસા મારફતે જીવન વીમાધારકની સ ૂચના
મારફતે સીધ ંુ જમા કે;
ix. સમયેસમયે ઓથોરરટી દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવી શકે તેવી અન્ટય કોઈ ર્પદ્ર્ત કે
ુ વણી;
ચક
ુ બ, અરજર્દાર/ર્પોક્ષલસીધારક નેટ બેક્ન્ટકિંગ / ડેક્ષબટ કાડા મારફતે
ઇરડાના ર્નયમનો મજ
ુ વણી કરવા ઇચ્છે તો ચક
ુ વણી આ અરજર્દાર/ર્પોક્ષલસીધારકના નામે ઇશ્ય ૂ
પ્રીમર્યમની ચક
થયેલા ડેક્ષબટ કાડા /નેટ બેક્ન્ટકિંગ એકાઉન્ટટ મારફતે જ થવી જોઈએ.

સ્વયંર્પરરિણ 2
ુ વણી ચેક દ્વારા થશે, તો ર્પછી નીચેમાંથી કય ંુ ર્વધાન સાચ ંુ હશે?
પ્રીર્મયમની ચક
I.

ચેક ર્પોસ્ટ થાય તે તારીખથી જોખમ ગ્રહણ કરી શકાય છે

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

E. ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ
ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ
ર્પોક્ષલસી ઔર્પચારરક ર્દસ્તાવેજ છે , જે વીમાકરારના પરુ ાવા પ્રર્દાન કરે છે . આ ર્દસ્તાવેજને
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ુ બ સ્ટેમ્પર્પ થવ ંુ જોઈએ.
ભારતીય સ્ટેમ્પર્પ ધારા, 1899 ની જોગવાઈ મજ
વીમાધારકના રહતન ંુ સંરિણ કરવા ઇરડાના ર્નયમનો હેલ્થ વીમામા ર્પોક્ષલસીમાં કઈ બાબતો
સામેલ હોવી જોઈએ તે નક્કી કરે છે ેઃ
I.

વીમાધારક અને વીમાર્પાત્ર રહત ધરાવતી અન્ટય કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તન ંુ નામ(નામો) અને
સરનામ ંુ (સરનામા)

II.

સંર્પર્િની સંપ ૂણા ર્વગત અથવા વીમાધારકન ંુ રહત

ુ બ વીમાર્પાત્ર રહત
III. ર્પોક્ષલસી હેઠળ અને જયાં યોગ્ય જણાય ત્યાં સંકટ મજ
IV. વીમાની મદ્દુ ત
V.

આવરી લેવાયેલ અને બાકાત રાખવામાં આવેલ સંકટ

VI. કોઈ વધારાની/બાકાત રાખવામાં આવી શકે તેવી બાબતો
ુ વવાર્પાત્ર પ્રીર્મયમ અને જયાં પ્રીર્મયમ બંધ બેસાડવાનો કામચલાઉ ર્વષય છે ,
VII. ચક
પ્રીર્મયમની ગોઠવણનો આધાર
VIII. ર્પોક્ષલસીની શરતો, ર્નયમો અને બાંયધરીઓ
IX. ર્પોક્ષલસી હેઠળ ર્દાવો કરવા જેવી ઘટના ઘટે તો વીમાધારક દ્વારા લેવા ર્પડે તેવા ર્પગલાં
X.

ુ ા સંબધ
ર્દાવો કરવો ર્પડે તેવા ઘટના ઘટે તો વીમાની ર્વષયવસ્તન
ં માં વીમાધારકની
જવાબર્દારીઓ અને આ સ્સ્થર્તસંજોગોમાં વીમાકં ર્પનીના અર્ધકારો

XI. કોઈ ર્વશેષ સંજોગો
XII. ખોટી રજૂઆત, ગોટાળા, આવશ્યક હકીકતોના અસ્ર્પષ્ટીકરણ કે વીમાધારકના
અસહકારના આધારે ર્પોક્ષલસી રર્દ કરવાની જોગવાઈ
XIII. વીમાકં ર્પનીન ંુ સરનામ,ંુ જયાં ર્પોક્ષલસી સંબર્ં ધત તમામ વ્યવહાર મોકલવાનો હોય છે
XIV. ર્વશેષ કવચની ર્વગત, જો કોઈ હોય
XV. ફરરયાર્દ ર્નવારણ વ્યવસ્થાની ર્વગત અને લોકર્પાલન ંુ સરનામ ંુ
ર્દરે ક વીમાકં ર્પનીએ ર્પોક્ષલસીની શરતોના સંબધ
ં માં ઊભા થતા ર્દાવા ર્દાખલ કરવા સંબર્ં ધત
વીમાધારક દ્વારા પ ૂણા કરવામાં આવતી જરૂરરયાતો ર્પર મારહતગાર રહેવ ંુ જોઈએ અને ર્નયર્મત
સમયાંતરે (વીમાધારક)ને જાણકારી આર્પતા રહેવ ંુ જોઈએ અને વીમાધારક દ્વારા એવી ર્પદ્ર્તઓ
ુ રવી જોઈએ જેથી ર્દાવાની વહેલાસર ર્પતાવટ કરવા વીમાકં ર્પની સિમ બનવી જોઈએ.
અનસ

356

F. શરતો અને વોરન્ટટી
અહીં ર્પોક્ષલસીની શરતોમાં ઉર્પયોગ થતી બે મહત્ત્વપ ૂણા બાબતો સમજાવવી અગત્યની છે . તેને
શરતો અને વોરન્ટટી કહેવાય છે .
V. શરતો
વીમાકરારમાં શરત એક જોગવાઈ છે , જે સમજૂતીનો આધાર બનાવે છે .
ઉર્દાહરણો :
I.

મોટા ભાગની વીમા ર્પોક્ષલસીઓમાં જણાવવામાં આવતી પ્રમાણભ ૂત શરતોમાંની એક
શરત:
જો ર્પોક્ષલસી હેઠળ કોઈ લાભ લેવા વીમાધારક દ્વારા ર્દાવો કોઈ ર્પણ રીતે ગોટાળાયક્ુ ત
ુ ાવો રજૂ કરવામાં
હશે, અથવા કોઈ ખોટી જાહેરાત કરવામાં આવી હશે કે ખોટો પર
આવ્યો હશે અથવા વીમાધારક દ્વારા કોઈ ખોટા સાધનનો ઉર્પયોગ થયો હશે કે
ઇરાર્દાપ ૂવાક નકુ સાન કરવામાં આવ્ય ંુ હશે, તો આ ર્પોક્ષલસી હેઠળના તમામ લાભ રર્દ
કરવામાં આવશે.
II. હેલ્થ ર્પોક્ષલસીમાં ર્દાવાની જાણ કરવાની સ્સ્થર્તમાં આવ ંુ જણાવી શકાય છે :
ર્દાવો હોસ્સ્ર્પટલમાંથી રજા મળયાની તારીખથી ચોક્કસ રર્દવસની અંર્દર ર્દાખલ કરવો
જોઈએ. જોકે અર્ત મશ્ુ કેલીના કેસમાં આ શરતમાં છૂટછાટ આર્પવામાં આવે છે , જેમાં
વીમાધારક કે તેમના વતી કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત ર્નર્િત સમયમયાા ર્દામાં ર્દાવો ર્દાખલ
કરવાની કે આ પ્રકારની નોરટસ આર્પવાની સ્સ્થર્તમાં ન હોય તેવી રજૂઆત સાથે
કં ર્પનીને સંતોષ થાય.
આ શરતનો ભંગ કરવામાં આવશે તો વીમાકં ર્પની ર્પોક્ષલસીને રર્દબાતલ કરી શકે છે .

VI. વોરન્ટટી
વીમાકરારમાં ચોક્કસ સંજોગો હેઠળ વીમાકં ર્પનીની જવાબર્દારી મયાા રર્દત કરવા વૉરં ટીનો
ઉર્પયોગ થાય છે . વીમાકં ર્પનીઓ જોખમ ઘટાડવા યોગ્ય વૉરં ટીને સામેલ કરે છે . વૉરં ટી સાથે
વીમાધારક કેટલીક જવાબર્દારીઓ લે છે , જેને ચોક્કસ સમયગાળામાં અને ર્પોક્ષલસીની મદ્દુ ત
ર્દરર્મયાન પ ૂણા કરવી જરૂરી છે તેમજ આ વીમાધારક દ્વારા આ જવાબર્દારીઓની પ ૂતાતા ર્પર
વીમાકં ર્પનીની જવાબર્દારી નક્કી થાય છે . જોખમન ંુ વ્યવસ્થાર્પન કરવા અને તેમાં વધારો
કરવા વૉરં ટી આવશ્યક ભ ૂર્મકા ભજવે છે .
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વૉરં ટી ર્પોક્ષલસીમાં સ્ર્પષ્ટર્પણે વ્યક્ત થતી શરત છે , જેન ંુ કરારની કાયર્દે સરતા માટે શબ્ર્દસહ
ર્પાલન થવ ંુ જરૂરી છે . વૉરં ટી અલગ ર્દસ્તાવેજ નથી, ર્પણ ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજનો ભાગ છે . આ
કરાર પ ૂવેની શરત છે . તે જોખમનો ર્નણાય લેવા આવશ્યક છે કે નહીં તે બાબત ધ્યાનમાં રાખ્યા
ર્વના તેન ંુ સખત રીતે અને શબ્ર્દસહ ર્પાલન થવ ંુ જોઈએ.
જો વૉરં ટીન ંુ ઉલ્લંઘન થાય અને આ ઉલ્લંઘન કોઈ ખાસ નકુ સાન માટે જવાબર્દાર ન હોય તેવ ંુ
સ્ર્પષ્ટર્પણે સ્થાર્ર્પત થાય તો ર્પણ વીમાકં ર્પનીઓ ર્પાસે ર્પોક્ષલસી રર્દ કરવાનો ર્વકલ્ર્પ હોય છે .
જોકે વ્યવહારરક રીતે જોઈએ તો જો વૉરં ટીન ંુ ઉલ્લંઘન સંપ ૂણાર્પણે ટેકર્નકલ રીતે થય ંુ હોય અને
તેના ર્પગલે કોઈ ર્પણ રીતે નકુ સાન ન થય ંુ હોય તો વીમાકં ર્પનીઓ તેમના ર્વવેકનો ઉર્પયોગ
ુ બ ર્દાવાઓની પ્રરક્રયા આગળ ધર્પાવી શકે
કરીને કં ર્પની ર્પોક્ષલસીની માગા ર્દર્શિકા અને ર્નયમો મજ
છે . આ પ્રકારના કેસમાં નકુ સાનને સમાધાનના ર્દાવા તરીકે ગણી શકાશે અને ર્દાવાની ઊંચી
ટકાવારી માટે ર્પતાવટ થશે, ર્પણ 100 ટકા નહીં.
ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ ર્પોક્ષલસી વૉરં ટી આવી હોઈ શકે છે
ુ ાફરી નહીં કરે .જો આ
એ જરૂરી કરવામાં આવ્ય ંુ છે કે, ર્પાંચથી વધારે વ્યસ્ક્તઓ એકસાથે એર મસ
ુ વવામાં આવશે તેના ર્પર વોરન્ટટી જણાવી શકે
વોરન્ટટીન ંુ ઉલ્લંઘન થશે તો વળતર કેવી રીતે ચક
છે .

સ્વયંર્પરરિણ 4
વોરં ટી સાથે સંબર્ં ધત નીચેન ંુ કય ંુ ર્નવેર્દન સાચ ંુ છે ?
A. વોરં ટી એક શરત છે , જેન ંુ ર્પાલન ર્પોક્ષલસીમાં ઉલ્લેખ ર્વના થાય છે
B. વોરં ટી ર્પોક્ષલસીમાં સ્ર્પષ્ટર્પણે વ્યક્ત થયેલી શરત છે
C. વોરં ટી ર્પોક્ષલસીમાં અક્ષભવ્યક્ત થયેલી શરત છે અને વીમાધારકને અલગ રીતે જણાવવામાં
આવે છે તેમજ તે ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજનો ભાગ નથી
D. જો વૉરં ટીન ંુ ઉલ્લંઘન થાય અને જોખમ નક્કી કરવા આવશ્યક ત્ય ન હોય તો ર્પણ
ર્દાવાની ર્પતાવટ થઈ શકે છે
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G. પરુ ાવા કે સમથાનો કે સંમર્તઓ
સામાન્ટય રીતે વીમાકં ર્પનીઓ પ્રમાણભ ૂત ફોમામાં ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરે છે ; જેમાં કેટલાંક ચોક્કસ
સંકટો માટે સરુ િાકવચ પ ૂરં ુ ર્પાડવામાં આવે છે અને કેટલાંક જોખમોનેબાકાત રાખવામાં આવે છે .
વ્યાખ્યા
ુ ાવા
જો ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરતી વખતે કેટલીક શરતો અને ર્નયમોમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર ર્પડે તો પર
ુ ારણા/ફેરફારો કરવામાં આવે છે
કે સંમર્ત નામે ઓળખાતા ર્દસ્તાવેજ મારફતે સધ
ુ ાવા સંયક્ુ તર્પણે કરારનો પર
ુ ાવો
તે ર્પોક્ષલસી સાથે સંલગ્ન છે અને તેનો ભાગ છે . ર્પોક્ષલસી અને પર
ુ ાવા ઇશ્ય ૂ કરી શકાય છે ,
છે . ર્પોક્ષલસી મંજૂર કરવાની પ્રરક્રયાના સમયગાળા ર્દરર્મયાન ર્પણ પર
ુ ારાની નોંધ કરી શકાય છે .
જેથી ફેરફારો/સધ
જયારે આવશ્યક ત્યોમાં ફેરફારો થાય છે ત્યારે વીમાધારકે આ અંગે વીમાકં ર્પનીને જાણ કરવી
ર્પડશે, જે તે અંગે નોંધ લેશે અને સંમર્ત મારફતે વીમા કરારમાં સામેલ કરશે.
સામાન્ટય રીતે ર્પોક્ષલસી હેઠળ સંમર્તમાં આ બાબત સામેલ હોય છે :
ુ ારો
a) વીમાકૃત રકમમાં ફેરફાર/સધ
b) બેન્ટકમાંથી લોન લઈને કે મોગે જ ર્પોક્ષલસી મારફતે વીમાર્પાત્ર રહતમાં ફેરફાર
c) વધારાના સંકટ/ર્પોક્ષલસીની મદ્દુ ત વધારવા વીમાન ંુ ર્વસ્તરણ
d) જોખમમાં ફેરફાર ર્દા.ત. માં ફેરફાર કે ફાયર વીમામાં ક્ષબક્લ્ડિંગની કે ઓવરસીઝ ટ્રાવેલ
ર્પોક્ષલસીના કેસમાં સ્થળો
e) અન્ટય સ્થળે સંર્પર્િન ંુ હસ્તાંતરણ
f) વીમાને રર્દબાતલ
g) નામ કે સરનામામાં ફેરફાર વગે રે
ુ ાવાના નમ ૂના
પર
ઉર્દાહરણ માટે , કેટલીક સંમર્તઓના લખાણ નમ ૂના નીચે રજૂ કરવામાં આવ્યાં છે :
ર્પોક્ષલસી રર્દ કરવી
ુ બ આ ર્પોક્ષલસી દ્વારા વીમો અહીં <તારીખ>થી રર્દ જાહેર કરવામાં આવ્યો
વીમાધારકની ર્વનંતી મજ
ુ ી લાગ ુ હતો, વીમાધારકને કોઈ રરફં ડ બાકી નથી.
છે . વીમો નવ મરહના સધ
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ર્પોક્ષલસીમાં વધારાના સભ્યને વધારાન ંુ કવચ
વીમાધારકની ર્વનંતી ર્પર અહીં <તારીખ>થી અસર સાથે ઉર્પરોક્ત ર્પોક્ષલસીમાં કુ મારી રત્ના
ુ ીને રૂ.3 લાખની વીમાકૃત રકમ સાથે સામેલ કરવા
ર્મસ્તરી, વીમાધારકની ર્પાંચ વષાની પત્ર
સંમર્ત વ્યસ્ક્ત કરવામાં આવી છે .
તેને ધ્યાનમાં રાખીને વીમાધારકને અહીં વધારાન ંુ રૂ............પ્રીર્મયમ ચાર્જ કરવામાં આવ્ય ંુ
છે .

સ્વયંર્પરરિણ 5
વીમા ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરતી વખતે કેટલીક ચોકક્સ શરતો અને ર્નયમોમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર ર્પડે,
તો તેને __________ મારફતે કરવામાં આવે છે .
i.

વોરન્ટટી

ુ ાવા
ii. પર
iii. ફેરફાર
ુ ારાવધારા શક્ય નથી
iv. સધ

H. ર્પોક્ષલસીઓન ંુ અથાઘટન
વીમાના કરારો લેક્ષખતમાં કરવામાં આવે છે અને વીમા ર્પોક્ષલસીની રૂર્પરે ખા, શરતો અને ર્નયમો
વીમાકં ર્પનીઓ તૈયાર કરે છે . આ ર્પોક્ષલસીઓન ંુ અથાઘટન ચોક્કસ સવ્ુ યાખ્યાર્યત કરવામાં
આવેલા ર્નયમો પ્રમાણે કરવામાં આવે છે અથવા ર્વર્વધ અર્દાલતો દ્વારા સ્થાર્ર્પત અથાઘટન
ુ બ કરવામાં આવે છે . વીમા ર્પોક્ષલસી બનવાનો સૌથી મહત્ત્વપ ૂણા ર્નયમ એ છે કે તમામ
મજ
ર્પિોનો આશય જળવાઈ રહેવો જોઈએ અને આ આશય ર્પોક્ષલસીના સંર્દભામાં જોવો જોઈએ. જો
ર્પોક્ષલસી સ્ર્પષ્ટ ન હોય તો ર્પોક્ષલસીની રૂર્પરે ખા વીમાકં ર્પનીએ બનાવવી હોવાના સામાન્ટય ર્નયમ
ર્પર અર્દાલતો દ્વારા તેન ંુ અથાઘટન વીમાધારકની તરફેણમાં અને વીમાકં ર્પનીની ર્વરૂદ્માં થશે.
ુ બ થાય છે :
ર્પોક્ષલસીના શબ્ર્દો કે લખાણોન ંુ અથાઘટન નીચેના ર્નયમો મજ
i.

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

.

ુ ાવા કે સમથાક ર્દસ્તાવેજો સસ
ુ ગ
iii. જો કરારના અન્ટય ભાગ સાથે પર
ં ત ન હોય તો સમથાક
ુ ાવો જ માન્ટય ગણાશે, કારણ કે તે ર્પછીનો ર્દસ્તાવેજ છે .
પર
ુ કલમો સાધારણ ર્પ્રન્ટટેડ શબ્ર્દો કે લખાણને રર્દ કરશે, જયાં તેઓ
iv. ઇટાક્ષલક્સમાં પ્રસ્તત
અસાતત્યપ ૂણા હોય છે .
v. ર્પોક્ષલસીના હાંર્સયામાં ર્પ્રન્ટટેડ કે ટાઇર્પ થયેલા શબ્ર્દોને ર્પોક્ષલસીની અંર્દરના શબ્ર્દોની
સરખામણીમાં વધારે મહત્ત્વ આર્પવામાં આવે છે .
vi. ર્પોક્ષલસીની અંર્દર રહેલી કલમો અને હાંર્સયામાં રહેલી કલમો કરતા ર્પોક્ષલસી સાથે
સંલગ્ન કલમો કે ર્પેસ્ટ કરે લ કલમોનો અથા જ માન્ટય ગણાશે.
vii. ર્પ્રન્ટટેડ શબ્ર્દો કરતા શાહીયક્ુ ત રબર સ્ટેમ્પર્પ દ્વારા અંરકત લખાણો કે ટાઇર્પ કરાયેલા
શબ્ર્દો વધારે માન્ટય ગણાશે.
viii. ટાઇર્પ કે છર્પાયેલા લખાણ કરતા હસ્તક્ષલક્ષખત શબ્ર્દોન ંુ મહત્ત્વ વધારે છે .
ix. છે લ્લે, જો કોઈ અસ્ર્પષ્ટતા હશે તો વ્યાકરણ અને ર્વરામક્ષચહ્નોના સામાન્ટય ર્નયમો લાગ ુ
ર્પડે છે .
મહત્ત્વપ ૂણા બાબતો
ુ દ્દો
 ર્પોક્ષલસીનો મસ
ુ ાવો છે અને અન્ટય કરારોની જેમ વીમા
કોઈ ર્પણ વીમા ર્પોક્ષલસી એક વ્યાવસાર્યક કરારનો પર
ુ દ્દો બનાવવાના સાધારણ ર્નયમો અને અર્દાલતો દ્વારા સ્વીકાયા
કરારોમાં ર્પોક્ષલસીનો મસ
અથાઘટનો લાગ ુ ર્પડે છે .
ુ દ્દો બનાવવાનો મખ્
ુ ય ર્નયમ એ છે કે કરાર સાથે સંલગ્ન ર્પિોનો આશય
ર્પોક્ષલસીનો મસ
જળવાઈ રહેવો જોઈએ અને તે સૌથી વધ ુ મહત્ત્વપ ૂણા છે . આ આશય ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ અને
ર્દરખાસ્ત ફોમા, કલમો, સમંર્તઓ, વોરન્ટટી વગે રેમાંથી આશય મેળવવો જોઈએ અને કરારનો
ભાગ બનવો જોઈએ.
 લખાણનો અથા
ુ દ્દામાં જે શબ્ર્દો કે લખાણનો ઉર્પયોગ થાય તેને સાધારણ અને લોકર્પ્રય અથામાં
ર્પોક્ષલસીના મસ
સમજવા જોઈએ. અહીં લખાણ માટે ઉર્પયોગ થયેલા શબ્ર્દોન ંુ અથાઘટન સાધારણ માણસ
સમજશે તેવી રીતે થશે.
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ુ ી વાક્યનો સંર્દભા બીજો કોઈ અથા ન સ ૂચવે ત્યાં સધ
ુ ી સામાન્ટય વ્યવસાય કે
બીજી તરફ જયાં સધ
વેર્પારી અથા ધરાવતા શબ્ર્દોનો અથા તે જ લેવાશે. જયાં શબ્ર્દોની વ્યાખ્યા કાયર્દા દ્વારા થાય છે ,
ત્યાં તે વ્યાખ્યાના અથાનો ઉર્પયોગ થશે.
વીમા ર્પોક્ષલસીઓમાં ઉર્પયોગમાં લેવાતા અનેક શબ્ર્દો અગાઉના કાયર્દાકીય ર્નણાયોનો ર્વષય
છે અને ઉચ્ચ અર્દાલતના તે ર્નણાયો નીચલી અર્દાલતના ર્નણાયો માટે બંધનકતાા રહેશે.
ુ ી તેનાથી ર્વર્પરીત અથાઘટન
ટેકર્નકલ શબ્ર્દો હંમેશા તેમના ટેકર્નકલ અથા આર્પશે, જયાં સધ
ુ ી.
કરવાની સ ૂચના ન હોય ત્યાં સધ

I. રરન્ટય ૂઅલ નોરટસ
મોટા ભાગની નોન-લાઇફ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ વાર્ષિક આધારે ઇશ્ય ૂ થાય છે .
વીમાધારકની ર્પોક્ષલસી ખાસ તારીખે પ ૂણા થાય છે તેવી સલાહ આર્પવાની કાયર્દે સર જવાબર્દારી
વીમાકં ર્પનીઓની નથી તેમ છતાં ર્શષ્ટાચાર અને સ્વસ્થ વ્યાવસાર્યક કામગીરીના ભાગરૂર્પે
વીમાકં ર્પનીઓ ર્પોક્ષલસી પ ૂણા થયાની તારીખ અગાઉ રરન્ટય ૂઅલ નોરટસ મોકલે છે અને
વીમાધારકને ર્પોક્ષલસી રરન્ટય ૂ કરાવવાની સ ૂચના આર્પે છે . આ નોરટસમાં ર્પોક્ષલસી સાથે સંબર્ં ધત
ુ મારહતીઓ હોય છે , જેમ કે વીમાકૃત રકમ, વાર્ષિક પ્રીર્મયમ વગે રે. તેમાં
તમામ પ્રસ્તત
વીમાધારકને સલાહ આર્પતી નોંધ ર્પણ હોય છે કે અગર જોખમમાં ફેરફાર થયો હોય તેવા કોઈ
ર્પણ આવશ્યક ત્યોની જાણકારી વીમાકં ર્પનીને આર્પવી જોઈએ.
વીમાધારકન ંુ ધ્યાન એ કાયર્દાકીય જોગવાઈ પ્રત્યે ર્પણ ખેંચવામાં આવે છે કે પ્રીર્મયમની
ુ વણી એડવાન્ટસમાં ન થાય ત્યાં સધ
ુ ી વીમાકં ર્પની કોઈ જોખમ ગ્રહણ કરી ન શકે..
ચક

સ્વયંર્પરરિણ 6
રરન્ટય ૂઅલ નોરટસના સંબધ
ં માં નીચેના ર્વધાનોમાંથી કય ંુ ર્વધાન સાચ ંુ છે ?
ુ બ, ર્પોક્ષલસી પ ૂણા થાય તેના 30 રર્દવસ અગાઉ વીમાધારકોને રરન્ટય ૂઅલ નોરટસ
I. ર્નયમ મજ
મોકલવાની કાયર્દે સર જવાબર્દારી વીમાકં ર્પનીઓની છે
ુ બ, ર્પોક્ષલસી પ ૂણા થાય તેના 15 રર્દવસ અગાઉ વીમાધારકોને રરન્ટય ૂઅલ નોરટસ
II. ર્નયમ મજ
મોકલવાની કાયર્દે સર જવાબર્દારી વીમાકં ર્પનીઓની છે
ુ બ, ર્પોક્ષલસી પ ૂણા થાય તેના 7 રર્દવસ અગાઉ વીમાધારકોને રરન્ટય ૂઅલ નોરટસ
III. ર્નયમ મજ
મોકલવાની કાયર્દે સર જવાબર્દારી વીમાકં ર્પનીઓની છે
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ુ બ, ર્પોક્ષલસી પ ૂણા થાય તે અગાઉ વીમાધારકોને રરન્ટય ૂઅલ નોરટસ મોકલવા
IV. ર્નયમ મજ
વીમાકં ર્પનીઓ કાયર્દે સર રીતે જવાબર્દાર નથી

J. એક્ન્ટટ-મની લોન્ટડરરિંગ અને તમારા ગ્રાહકને જાણો માગા ર્દર્શિકા
અર્પરાધીઓ તેમની ગે રકાયર્દે સર પ્રવ ૃર્િઓ મારફતે ભંડોળ મેળવે છે , ર્પણ મની લોન્ટડરરિંગ
નામની પ્રરક્રયા દ્વારા કાયર્દે સર નાણાં તરીકે મેળવવા ઇચ્છે છે .
મની લોન્ટડરરિંગ એવી પ્રરક્રયા છે , જેના દ્વારા અર્પરાધીઓ નાણાન ંુ મ ૂળ છર્પાવવા ભંડોળન ંુ
હસ્તાંતરણ કરે છે અને અર્પરાધી પ્રવ ૃર્િઓમાંથી થતી કમાણીની માક્ષલકીને છર્પાવે છે . આ
ુ ાવે છે અને કાયર્દે સર હોય તેવ ંુ લાગે છે .
પ્રરક્રયા દ્વારા નાણાં તેની અર્પરાર્ધક ઓળખ ગમ
અર્પરાધીઓ તેમના નાણાંન ંુ લોન્ટડરરિંગ કરવા બેન્ટકો અને વીમા સરહત નાણાકીય સેવાઓનો
ઉર્પયોગ કરે છે . તેઓ ખોટી ઓળખનો ઉર્પયોગ કરીને નાણાકીય વ્યવહારો કરે છે , ર્દાખલા
તરીકે, કેટલાંક પ્રકારના વીમાની ખરીર્દી કરે છે અને ર્પછી તેને ઉર્પાડી લે છે અને ત્યારબાર્દ હેત ુ
ર્પાર ર્પડી જાય ર્પછી ગાયબ થઈ જાય છે .
મની લોન્ટડરરિંગના આ પ્રકારના પ્રયાસોને અટકાવવા ભારત સરહત ર્વશ્વભરના ર્દે શોએ પ્રયાસ
હાથ ધયાા છે . સરકારે વષા 2002માં ર્પ્રવેન્ટશન ઓફ મની લોન્ટડરરિંગ એક્ટ બનાવ્યો છે . તે ર્પછી
તરત જ વીમા સેવાઓ માટે ર્વનંતી કરતા ગ્રાહકોની સાચી ઓળખ નક્કી કરવા, શંકાસ્ર્પર્દ
વ્યવહારોન ંુ રરર્પોરટિંગ કરવા અને મની લોન્ટડરરિંગ સંકળાયેલ ંુ હોય તેવા શંકાસ્ર્પર્દ કેસ ર્પર નજર
રાખવા યોગ્ય ર્પગલાં લેવા ઇરડાએ એક્ન્ટટ-મની લોન્ટડરરિંગ માગા ર્દર્શિકા બહાર ર્પાડી હતી.
ુ બ, ર્દરે ક ગ્રાહકને નીચેના ર્દસ્તાવેજો રજૂ કરીને યોગ્ય
તમારા ગ્રાહકને જાણો માગા ર્દર્શિકા મજ
ઓળખ આર્પવાની જરૂર છે ેઃ
I. સરનામાની ખરાઈ
II. તાજેતરનો ફોટો
III. નાણાકીય સ્સ્થર્ત
IV. વીમાકરારનો હેત ુ
એટલે એજન્ટટને ગ્રાહકની સાચી ઓળખ સ્થાર્ર્પત કરવા વ્યવસાય કરતી વખતે ર્દસ્તાવેજો
મેળવવાની જરૂર છે :
ુ ાવા સાથે
વ્યસ્ક્તગત કેસમાં – આખ ંુ નામ, સરનામ,ંુ ઓળખ અને સરનામાના પર
વીમાધારકના સંર્પકા નંબરો, ર્પેન નંબર અને નેફ્ટ હેત ુ માટે બેન્ટકની સંપ ૂણા ર્વગતો
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કોર્પોરે ટના કેસમાં – સંસ્થાર્પનાન ંુ પ્રમાણર્પત્ર, એસોર્સએશનનો ઠરાવ અને કલમો,
વ્યવસાયન ંુ સંચાલન કરવા ર્પાવર ઓફ એટની, ર્પેન કાડા ની નકલ
ર્પાટા નરર્શર્પ કં ર્પનીઓના કેસમાં – રજજસ્ટ્રેશન સરટિરફકેટ (જો રજજસ્ટડા હોય તો),
ર્પાટા નરર્શર્પન ંુ સોગંર્દનામ,ંુ વ્યવસાયન ંુ સંચાલન કરવા કં ર્પનીના ર્પાટા નર કે
કમાચારીને આર્પેલી ર્પાવર ઓફ એટનીની નકલ, આ પ્રકારની વ્યસ્ક્તની ઓળખનો
ુ ાવો
પર
ુ ાવા
ટ્રસ્ટ અને ફાઉન્ટડેશનના કેસમાં – ર્પાટા નરર્શર્પ જેવા જ પર
અહીં એ નોંધવ ંુ મહત્ત્વપ ૂણા છે કે આ પ્રકારની મારહતી ઉત્ર્પાર્દનના ક્રોસ-સેક્ષલિંગમાં અને
માકે રટિંગના માધ્યમ તરીકે ઉર્પયોગી છે .
સારાંશ
1. ર્દસ્તાવેજીકરણનો પ્રથમ તબક્કો અરજીર્પત્રક છે , જેની મારફતે વીમાધારક ર્પોતાની
મારહતી આર્પે છે અને તેને ક્યા પ્રકારની વીમાની જરૂર છે તે જણાવે છે
2. ર્પોક્ષલસી શરૂ થતા અગાઉ આવશ્યક હકીકતોની મારહતી આર્પવાની ફરજ ઊભી થાય છે
અને ર્પોક્ષલસીની મદ્દુ ત ર્દરર્મયાન જળવાઈ રહે છે
3. સામાન્ટય રીતે વીમા કં ર્પનીઓ ર્દરખાસ્ત ફોમાના અંતે એકરાર કે ઘોષણા ઉમેરે છે , જેના ર્પર
વીમાધારકે હસ્તાિર કરવા જરૂરી છે ,
4. સામાન્ટય રીતે અરજીની ર્વગતોમાં નીચેની બાબતો સામેલ છે :
c) અરજર્દારન ંુ પ ૂરં ુ નામ
d) અરજર્દારન ંુ સરનામ ંુ અને સંર્પકા ર્વગત
e) હેલ્થ ર્પોક્ષલસીઓના કેસમાં બેન્ટકની ર્વગતો
f) અરજર્દારનો વ્યવસાય, વેર્પાર કે ધંધો
ુ ી ર્વગત અને ઓળખ
g) વીમાના ર્વષયવસ્તન
h) વીમાકૃત રકમ
i)

અગાઉ અને હાલનો વીમો

j)

ુ વ
નકુ સાનનો અનભ

k) વીમાધારક દ્વારા જાહેરનામ ુ
5. વીમાધારક દ્વારા વીમાકં ર્પનીને જોખમ ર્વશે પ ૂરી ર્પાડવામાં આવતી આવશ્યક મારહતી
સર્ુ નર્િત કરવાની જવાબર્દારી મધ્યસ્ તરીકે કામ કરતા એજન્ટટની હોય છે .
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6. ર્દરખાસ્તની ચકાસણી કરવાની અને તેનો સ્વીકાર કરવાના ર્નણાયની પ્રરક્રયા વીમાકરણ
તરીકે ઓળખાય છે .
7. હેલ્થ ર્પોક્ષલસીઓમાં મારહતીર્પત્ર વીમાધારકને પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે અને તેણે અરજીમાં
જાહેર કરવ ંુ ર્પડે છે કે તેણે તેનો અભ્યાસ કયો છે અને તેને બરોબર સમજયાં છે .
ુ ે સરુ ક્ષિત કરવા માટે વીમાકં ર્પનીને
8. પ્રીર્મયમ એ વીમાના કરાર હેઠળ વીમાની ર્વષયવસ્તન
વીમાધારક દ્વારા પ ૂરી ર્પાડવામાં આવતી રકમ છે .
ુ વણી રોકડમાં, કોઈ માન્ટયતાપ્રાપ્ત બેક્ન્ટકિંગ માધ્યમ, ર્પોસ્ટલ મની ઓડા ર,
9. પ્રીર્મયમની ચક
ક્રેરડટ કે ડેક્ષબટ કાડા , ઇન્ટટરનેટ, ઇ-ટ્રાન્ટસફર, સીધી જમા કરવી કે સમયે સમયે સિામંડળ
દ્વારા માન્ટય અન્ટય કોઈ ર્પદ્ર્ત દ્વારા થઈ શકે છે .
ુ ાવો છે , જે જરૂર ર્પડે ત્યારે પર
ુ ાવા સ્વરૂર્પે રજૂ
10. વીમાન ંુ પ્રમાણર્પત્ર વીમાના અસ્સ્તત્વનો પર
કરવામાં આવે છે
11. ર્પોક્ષલસી ઔર્પચારરક ર્દસ્તાવેજ છે , જે વીમાના કરારનો પરુ ાવો પ ૂરો ર્પાડે છે .
12. વૉરન્ટટી વીમામાં સ્ર્પષ્ટર્પણે વ્યક્ત થતી શરત છે , જેન ંુ ર્પાલન વીમાની માન્ટયતા માટે
શબ્ર્દસહ કરવ ંુ ર્પડે છે .
ુ ારવાની જરૂર ઊભી થાય તો
13. જો વીમાના સમયે કેટલીક ચોક્કસ શરતો અને ર્નયમો સધ
ુ ાવા નામે ઓળખાતા ર્દસ્તાવેજ મારફતે આ સધ
ુ ારણા/ફેરફારો કરવામાં આવે છે .
પર
ુ દ્દો બનાવવાનો સૌથી મહત્ત્વપ ૂણા ર્નયમ એ છે કે ર્પિોના આશયન ંુ અથાઘટન
14. વીમાનો મસ
જળવાઈ રહેવ ંુ જોઈએ અને આ આશય ર્પોક્ષલસીમાં ર્દે ખાવો જોઈએ.
15. મની લોન્ટડરરિંગ એટલે ગે રકાયર્દે સર રીતે મેળવવામાં આવેલા નાણાને કાયર્દે સર બનાવવા
અને આ પ્રવ ૃર્િને અટકાવવા ભારત સરહત દુર્નયાભરના ર્દે શોમાં કાયર્દા બનાવવામાં
આવ્યા છે
ુ બ
16. એજન્ટટ તમારા ગ્રાહકને જાણો માગા ર્દર્શિકન ંુ અનકુ રણ કરવા અને આ માગા ર્દર્શિકા મજ
જરૂરી ર્દસ્તાવેજો મેળવવા જવાબર્દાર છે .
ચાવીરૂર્પ શબ્ર્દો
I. ર્પોક્ષલસીન ંુ ફોમા
ુ વણી
II. પ્રીર્મયમની એડવાન્ટસ ચક
III. વીમાન ંુ પ્રમાણર્પત્ર
IV. રરન્ટય ૂઅલ નોરટસ
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V. વોરન્ટટી
VI. શરત
VII.

ુ ાવા
પર

VIII.

મની લોન્ટડરરિંગ

IX. તમારા ગ્રાહકને જાણો
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પ્રકરણ 19
હેલ્થ વીમાના ઉત્ર્પાર્દનો
પ્રકરણ ર્પરરચય
આ પ્રકરણ તમને ભારતમાં ર્વર્વધ વીમા કં ર્પનીઓ દ્વારા ઓફર થતા હેલ્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોની
એકં ર્દર સમજણ આર્પશે. ફક્ત એક ઉત્ર્પાર્દન મેરડક્લેઇમથી લઈને ર્વર્વધ પ્રકારના સેંકડો
ઉત્ર્પાર્દનોમાંથી ગ્રાહક યોગ્ય કવચ ર્પસંર્દગી કરવાનો અવકાશ ધરાવે છે . આ પ્રકરણ ર્વર્વધ
હેલ્થ ઉત્ર્પાર્દનોની ખાર્સયતો સમજાવે છે , જેને વ્યસ્ક્ત, કુ ટુંબ અને ગ્ર ૂર્પ લઈ શકે છે .
અભ્યાસના ર્પરરણામો

A. હેલ્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોન ંુ વગીકરણ
B. હેલ્થ વીમામાં ધારાધોરણો ર્પર ઇરડાની માગા ર્દર્શિકા
C. હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર મેળવવાના ખચાન ંુ વળતર આર્પતા ઉત્ર્પાર્દનો
D. વધારાના વીમાકવચો કે ઊંચા કર્પાતને ર્પાત્ર વીમા યોજનાઓ
E. વરરષ્ઠ નાગરરકો માટેની ર્પોક્ષલસી
F. સ્થાયી લાભ આર્પતા કવચ – હોસ્સ્ર્પટલ કેશ, ગંભીર ક્ષબમારી
ુ ી સારસંભાળન ંુ વળતર આર્પતા ઉત્ર્પાર્દનો
G. લાંબા ગાળા સધ
H. સંયક્ુ ત ઉત્ર્પાર્દનો
I. ર્પેકેજ ર્પોક્ષલસીઓ
J. ગરીબો માટે મ ૂળભ ૂત વીમો અને હેલ્થ વીમો
K. રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્્ય વીમા યોજના

ુ િા ક્ષબમા યોજના
L. પ્રધાનમંત્રી સર
M. પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના
N. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત અને ર્વકલાંગતા વીમા કવચ
O. ર્વર્દે શી પ્રવાસ વીમા કવચ
P. ગ્ર ૂર્પ હેલ્થ વીમા કવચ
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Q. ર્વશેષ ઉત્ર્પાર્દનો
R. હેલ્થ ર્પોક્ષલસીઓની મહત્ત્વપ ૂણા શરતો
આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કયાા ર્પછી તમે નીચેની બાબતોમાં સિમ થવા જોઈએ:
i.

હેલ્થ વીમાના ર્વર્વધ પ્રકારનો સમજાવી શકવા જોઈએ

ii. હેલ્થ વીમામાં ધારાધોરણો સ્થાર્ર્પત કરવા ર્પર ઇરડાની માગા ર્દર્શિકાઓ સમજાવવી
iii. ભારતીય બજારમાં અત્યારે ઉર્પલબ્ધ ર્વર્વધ પ્રકારના હેલ્થ ઉત્ર્પાર્દનોની ચચાા કરી શકવા
જોઈએ
iv. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત વીમા કવચને સમજાવવા જોઈએ
v. ર્વર્દે શી પ્રવાસ વીમા કવચની ચચાા કરવા સિમ હોવા જોઈએ
ુ ય શરતો અને જોગવાઈઓ સમજી શકવા જોઈએ
vi. હેલ્થ ર્પોક્ષલસીઓની મખ્
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A. સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત વીમા ઉત્ર્પાર્દનોન ંુ વગીકરણ
1. સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત વીમા ઉત્ર્પાર્દનોનો ર્પરરચય
ુ બ વ્યાખ્યાર્યત
ઇરડાના સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત વીમા સંબર્ં ધત ર્નયમો સ્વાસ્્ય વીમાને નીચે મજ
કરે છે
વ્યાખ્યા
“હેલ્થ વીમા વ્યવસાય” “સ્વાસ્્ય વીમાન ંુ કવચ” એટલે વીમા કરારની અસર જે માંર્દગીના
લાભ કે તબીબી, સજર્જકલ કે હોસ્સ્ર્પટલ ખચાના ફાયર્દા પ્રર્દાન કરે છે , જેમાં વીમાકૃત ફાયર્દા
અને લાંબા ગાળાની સારસંભાળ, પ્રવાસ વીમો અને વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત કવચ સામેલ છે .
ભારતીય બજારમાં ઉર્પલબ્ધ મોટા ભાગના સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત વીમાના ઉત્ર્પાર્દનો હોસ્સ્ર્પટલમાં
ભરતી થઈને સારવાર મેળવવા માટેના ઉત્ર્પાર્દનો છે . આ ઉત્ર્પાર્દનો હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર
ર્દરર્મયાન વીમાકૃત વ્યસ્ક્તને ઉઠાવવો ર્પડતા ખચાને આવરી લે છે . આ પ્રકારના ખચા બહુ
વધારે હોય છે અને બજારમાં હેલ્થકેર, સજર્જકલ પ્રરક્રયા, નવા અને વધારે ખચાા ળ ટેકનોલોજી
અને નવા પ્રકારની ર્દવાઓના ખચાના કારણે સામાન્ટય માણસની ર્પહોંચની બહાર હોય છે .
હકીકતમાં વ્યસ્ક્ત કોઈ ર્પણ હેલ્થ વીમા ર્વના નાણાકીય રીતે સદ્ર હોય તો ર્પણ આ પ્રકારના
ખચાને ર્પહોંચી વળવા મશ્ુ કેલ હોય છે .
ુ યત્વે બે કારણોસર મહત્ત્વપ ૂણા છે :
એટલે સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત વીમો મખ્
કોઈ ર્પણ ક્ષબમારીના રકસ્સામાં તબીબી સર્ુ વધાઓ માટે ચકુ વણી કરવા નાણાકીય સહાય
પ્રર્દાન કરવી.
વ્યસ્ક્તની બચતન ંુ સંરિણ કરવ,ંુ જે ક્ષબમારીમાં ધોવાઈ શકે છે .
હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર મેળવવાના ખચાને આવરી લેતો પ્રથમ રરટલ હેલ્થ વીમો – મેરડક્લેઇમ –
ુ કયો હતો. આ કં ર્પનીઓએ યવ
ુ ાનો માટે
1986માં 4 સરકારી િેત્રની વીમાકં ર્પનીઓએ પ્રસ્તત
તેમના ર્નવ ૃિ ર્પછીના તબીબી ખચાાઓને આવરી લેવા ભર્વષ્ય આરોગ્ય ર્પોક્ષલસી, પ્રવાસમાં
વીમાની સર્ુ વધા ઓફર કરવા ઓવરસીઝ મેરડક્લેઇમ ર્પોક્ષલસી અને ગરીબ લોકો માટે જન
ુ કયાા હતા.
આરોગ્ય વીમા ર્પોક્ષલસી જેવા અન્ટય વીમા ઉત્ર્પાર્દનો ર્પણ પ્રસ્તત
ર્પછી વીમા િેત્ર ખાનગી િેત્ર માટે ખલ્ુ લ ંુ મ ૂકાયું હત,ંુ જેના ર્પગલે હેલ્થ વીમા બજારમાં ઘણી
કં ર્પનીઓએ પ્રવેશ કયો છે . આ રીતે આ વ્યવસાયનો મોટો ફેલાવો થયો હતો, ર્વર્વધ પ્રકારના
ુ થયા હતા અને તેમાં કેટલાંક નવા કવચ ર્પણ ઉમેરાયા હતા.
હેલ્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનો પ્રસ્તત
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અત્યારે હેલ્થ વીમા સેગમેન્ટટ મોટા ર્પાયે ર્વકર્સત થય ંુ છે , સ્વતંત્ર હેલ્થ વીમા કં ર્પનીઓ અને
જીવન વીમા કં ર્પનીઓ ઉર્પરાંત તમામ સાધારણ વીમા કં ર્પનીઓ સેંકડો વીમા ઉત્ર્પાર્દનો ઓફર
કરે છે . જોકે મેરડક્લેઇમ ર્પોક્ષલસીન ંુ મ ૂળભ ૂત લાભર્દાયક માળખ ંુ એટલે કે હોસ્સ્ર્પટલમાં
સારવારનો ખચા આજે ર્પણ હેલ્થ વીમાન ંુ સૌથી લોકર્પ્રય સ્વરૂર્પ છે .
ુ બ
વીમા ર્નયમનકાર અને ર્વકાસ સિામંડળ (હેલ્થ વીમો) ર્નયમન, 2013 મજ
1. જીવન વીમા કં ર્પનીઓ લાંબા ગાળાના હેલ્થ ઉત્ર્પાર્દનો ઓફર કરી શકે છે , ર્પણ આ
પ્રકારના ઉત્ર્પાર્દનો માટે ત્રણ વષાના ર્દરે ક બ્લોકના ઓછામાં ઓછા ગાળા માટે
પ્રીર્મયમમાં કોઈ ફરક ર્પડશે નહીં, ર્પછી પ્રીર્મયમની સમીિા થઈ શકે છે અને જરૂર ર્પડે
ુ ારા થઈ શકે છે .
ત્યાં સધ
ુ મ એક વષા અને મહિમ ત્રણ
2. નોન-લાઇફ અને સ્વતંત્ર હેલ્થ વીમાકં ર્પનીઓ લઘત
વષાના ગાળા સાથે વ્યસ્ક્તગત હેલ્થ ઉત્ર્પાર્દનો ઓફર કરી શકે છે , જેમાં પ્રીર્મયમ મદ્દુ ત
માટે બર્દલાશે નહીં.
2. હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓની ખાર્સયતો
મ ૂળભ ૂત રીતે હેલ્થ વીમો માંર્દગી સાથે સંબર્ં ધત છે અને એટલે માંર્દગીની સારવારનો ખચા
ુ વે છે . કેટલીક વખત કોઈ વ્યસ્ક્તને થયેલ રોગ ગંભીર કે લાંબા સમય સધ
ુ ી ચાલે તેવો,
ચક
આજીવન કે રોજજિંર્દા જીવનની પ્રવ ૃર્િને ગંભીર અસર કરવા જેવો હોઈ શકે છે . અકસ્માતના
કારણએ ઇજા થવાથી કે ર્વકલાંગતાના કારણે થતા ખચાન ંુ વહન ર્પણ થાય છે .
ુ વણીની િમતા અને સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત સ્સ્થર્ત ધરાવતા અલગઅલગ
ર્વર્વધ જીવનશૈલી, ચક
ગ્રાહકોને જુર્દી જુર્દી જરૂરરયાતો હોય છે અને ર્દરે ક ગ્રાહક જૂથને ઓફર કરવા માટે ઉત્ર્પાર્દન
રડઝાઇન કરવામાં આવે ત્યારે તેને ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે . ગ્રાહકો હેલ્થ વીમો ખરીર્દે ત્યારે
તેમની તમામ જરૂરરયાતો પ ૂણા કરે તેવ ંુ ર્વસ્ત ૃત કવચ મેળવવા ર્પણ ઇચ્છે છે . આ સમયે
ુ હાંસલ કરવા હેલ્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોને વાજબી રાખવાની
મહિમ સ્વીકાયાતા અને મોટું વોલ્યમ
જરૂર છે , તેઓ ગ્રાહકોને અને સેલ્સ ટીમને તેન ંુ માકે રટિંગ કરવા સરળતાથી સમજાઈ જાય તેવા
હોવા જોઈએ.
હેલ્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોના કેટલીક ઇચ્છર્નય ખાર્સયતો છે , જે ગ્રાહક માટે ર્વર્વધ સ્વરૂર્પે હાંસલ
કરવા વીમા કં ર્પનીઓ પ્રયાસ કરે છે .
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3. હેલ્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોન ંુ ર્વસ્ત ૃત વગીકરણ
ઉત્ર્પાર્દનની રડઝાઇન ગમે તે હોય, હેલ્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોને ર્વસ્ત ૃતર્પણે 3 કેટેગરીમાં વહેંચી
શકાશેેઃ
I. િર્તપ ૂર્તિના કવચો
આ ઉત્ર્પાર્દનો હેલ્થ વીમા બજારમાં મોટી સંખ્યામાં ઉર્પલબ્ધ છે અને હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર
ુ વણી કરે છે .
મેળવવાના કારણે થતા વાસ્તર્વક તબીબી ખચાની ચક
II. ર્નર્િત લાભ પ્રર્દાન કરતા કવચ
‘હોસ્સ્ર્પટલ કેશ’ તરીકે ર્પણ ઓળખાતા આ ઉત્ર્પાર્દનો હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવારના સમયગાળા
ુ વણી કરે છે . કેટલાંક ઉત્ર્પાર્દનો ઉત્ર્પાર્દનમાં સામેલ ર્નર્િત
માટે ર્દરરોજ ર્નર્િત રકમની ચક
ગ્રેડની સર્જરીનો લાભ ર્પણ ધરાવે છે .
III. ગંભીર ક્ષબમારીના કવચ
હૃર્દયરોગનો હુમલો, સ્ટ્રોક, કેન્ટસર વગે રે જેવી પ ૂવાર્નધાા રરત જરટલ માંર્દગીઓ થતા
ુ વણી માટે આ ર્નર્િત લાભનો પ્લાન છે .
ચક
દુર્નયાના મોટા ભાગના ર્દે શોમાં સ્વાસ્્ય અને ર્વકલાંગતાનો વીમો એકસાથે સંયક્ુ ત હોય છે ,
ર્પણ ભારતમાં ર્પરં ર્પરાગત રીતે વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતના વીમાન ંુ વેચાણ સ્વતંત્ર હેલ્થ વીમા
તરીકે થાય છે . ઉર્પરાંત સામાન્ટય રીતે હેલ્થ વીમામાં ભારતની બહાર સારવારના ખચાને સામેલ
કરવામાં આવતો નથી. આ માટે અન્ટય એક ઉત્ર્પાર્દન ઓવરસીઝ હેલ્થ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કે ટ્રાવેલ
ઇન્ટસ્યોરન્ટસ ખરીર્દવાની જરૂર ર્પડે છે . તાજેતરમાં કેટલીક ખાનગી વીમા કં ર્પનીઓ અને મોંઘા
હેલ્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોમાં ર્નયર્મત હેલ્થ વીમા કવચના ભાગરૂર્પે ર્વર્દે શમાં સારવારના વીમાને
સામેલ કરવામાં આવ્યો છે , જે ચોક્કસ શરતો અને ર્નયમોને આર્ધન છે .
4. ગ્રાહક જૂથના આધારે વગીકરણ
લક્ષિત ગ્રાહક જૂથને ધ્યાનમાં રાખીને ઉત્ર્પાર્દનો બનાવવામાં આવે છે . ર્દરે ક જૂથ માટે લાભન ંુ
માળખ,ંુ રકિંમત, જવાબર્દારી અને થોડી જુર્દી હોય છે . ગ્રાહક જૂથોને આધારે ઉત્ર્પાર્દનોને આ
પ્રમાણે વગીકૃત કરવામાં આવે છે ેઃ
I. વ્યસ્ક્તગત ગ્રાહકો અને તેમના કુ ટુંબીજનોને ઓફર થતાં વ્યસ્ક્તગત કવચ
II. કોર્પોરે ટ ક્લાયન્ટ્સને ઓફર થત ંુ ગ્ર ૂર્પ કવર,જે કમાચારીઓ અને ગ્ર ૂર્પને આવરી લે છે ,
તેમના સભ્યોને આવરી લે છે
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III. ગરીબોને આવરી લેતી આરએસબીવાય જેવી સરકારી યોજનાઓ માટે સામ ૂરહક
ર્પોક્ષલસીઓ.
B. હેલ્થ વીમામાં ધારાધોરણો ર્પર ઇરડાની માગા ર્દર્શિકા
ઘણી વીમા કં ર્પનીઓ ર્વર્વધ શરતો અને અર્પવાર્દો સાથે અનેક ઉત્ર્પાર્દનો પ્રર્દાન કરતી હતી
ત્યારે બજારમાં કઈ ર્પોક્ષલસી કે ઉત્ર્પાર્દન સારં ુ તે અંગે મઝ
ં ૂ વણ ઊભી થઈ હતી. ગ્રાહક માટે
ઉત્ર્પાર્દનોની સરખામણી કરવી અને થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટ્રેટસાને વ્યસ્ક્તગત કં ર્પનીઓના
ુ વવ ંુ મશ્ુ કેલ બની ગય ંુ હત.ંુ ઉર્પરાંત ગંભીર ક્ષબમારીને આવરી લેતી
ઉત્ર્પાર્દનો સામે વળતર ચક
ર્પોક્ષલસીઓમાં કઈ ક્ષબમારીને ગંભીર ગણવી અને કઈ ક્ષબમારીને ગંભીર ન ગણવી તેની સ્ર્પષ્ટ
રૂર્પરે ખા નહોતી. હેલ્થ વીમા ઉદ્યોગ માટે ઇલેક્ટ્રોર્નક ડેટાની જાળવણી ર્પણ મશ્ુ કેલ બની હતી.
વીમાકં ર્પનીઓ, સેવા પ્રર્દાતાઓ, ટીર્પીએ અને હોસ્સ્ર્પટલો અને વીમાકૃત લોકોની ફરરયાર્દો
વચ્ચે ગોટાળો દૂ ર કરવા ઇરડા જેવી ર્વર્વધ સંસ્થાઓ, સેવા પ્રર્દાતાઓ, હોસ્સ્ર્પટલો, ફેડરે શન
ઓફ ચેમ્પબસા ઓફ કોમસા એન્ટડ ઇન્ટડસ્ટ્રી (રફક્કી)ની સ્વાસ્્ય સલાહકાર સર્મર્ત અને ઉદ્યોગ હેલ્થ
વીમામાં કેટલાંક પ્રકારના પ્રમાણભ ૂત ધારાધોરણો સ્થાર્ર્પત કરવા એક થયો હતો. તેમને વચ્ચે
થયેલી સામાન્ટય સમજૂતીના આધારે ઇરડાએ 2013માં હેલ્થ વીમાના ધોરધોરણો ર્પર
માગા ર્દર્શિકા જાહેર કરી હતી.
માગા ર્દર્શિકા હવે નીચેના બાબતોના ધારાધોરણો પ્રર્દાન કરે છે :
I.

વીમા િેત્રમાં ઉર્પયોગ થતા સામાન્ટય શબ્ર્દોની વ્યાખ્યાઓ
II. ગંભીર ક્ષબમારીઓની વ્યાખ્યાઓ
III. હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવારની િર્તપ ૂર્તિ આર્પતી ર્પોક્ષલસીઓમાં બાકાત રાખવામાં આવતી
ુ ની યાર્દી
ચીજવસ્તઓ
IV. વળતરના ફોમ્પસા અને પ ૂવાા ર્ધકૃત ફોમ્પસા
V. ક્ષબલના સ્વરૂર્પો
VI. હોસ્સ્ર્પટલોની રડસ્ચાર્જ સમરી
VII.

ટીર્પીએ, વીમા કં ર્પનીઓ અને હોસ્સ્ર્પટલો વચ્ચે પ્રમાણભ ૂત કરારો

VIII.

નવી ર્પોક્ષલસીઓ માટે આઇઆરડીએઆઈ માટે પ્રમાણભ ૂત ફાઇલ અને

વર્પરાયેલી ફોમેટ
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ુ વિા સધ
ુ ારવાની રર્દશામાં આ મોટું
હેલ્થ વીમા કં ર્પનીઓ અને વીમા ઉદ્યોગની સેવાની ગણ
ર્પગલ ંુ છે અને તે હેલ્થ અને હેલ્થ વીમા ડેટાના કલેક્શનમાં મર્દર્દર્પણ કરશે.

C. હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવારના ખચા સામે વળતર આર્પતા ઉત્ર્પાર્દનો
હેલ્થ વીમા નીર્ત આધારરત િર્તપ ૂર્તિ ભારતમાં સૌથી સામાન્ટય અને સૌથી વધ ુ વેચાત ંુ હેલ્થ
ુ કરે લી મેરડક્લેઇમ
વીમા ઉત્ર્પાર્દન છે . સરકારી વીમા કં ર્પનીઓએ 80ના ર્દાયકામાં પ્રસ્તત
ુ ી બજારમાં તે
ર્પોક્ષલસી સૌથી જૂન ંુ પ્રમાણભ ૂત હેલ્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દન છે અને લાંબા સમય સધ
ુ ારાવધારા સાથે આ ઉત્ર્પાર્દનને ર્વર્વધ
એકમાત્ર ઉત્ર્પાર્દન ઉર્પલબ્ધ હત.ંુ થોડાં સધ
વીમાકં ર્પનીઓએ જુર્દાં જુર્દાં બ્રાન્ટડ નેમ સાથે માકે રટિંગ કયું ુ હોવા છતાં મેરડક્લેઇમ ર્પોક્ષલસી
ર્દે શમાં સૌથી વધ ુ વેચાતા હેલ્થ વીમા તરીકે જળવાઈ રહી છે .
હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવારના ખચા સામે વળતર આર્પતા ઉત્ર્પાર્દનો વ્યસ્ક્તઓને હોસ્સ્ર્પટલમાં
સારવારનો ખચા ઉઠાવવાની જરૂરરયાત સામે સંરિણ પ્રર્દાન કરે છે . મોટા ભાગના રકસ્સાઓમાં
ુ ી
તેમને હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર અગાઉ અને હોસ્સ્ર્પટલમાંથી રજા મળયા ર્પછી કેટલાંક રર્દવસો સધ
વીમા કવચ ર્પણ મળે છે , ર્પણ હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર સાથે સંકળાયેલા ન હોય તેવા ખચાની
ભરર્પાઈ કરવામાં આવતી નથી.
આ પ્રકારન ંુ કવચ ‘િર્તપ ૂર્ત’િ કે વળતર પ્રર્દાન કરે છે , જેમાં હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર ર્દરર્મયાન
તમામ ખચા કે તેનો સારો એવો રહસ્સો સામેલ છે . તે ‘લાભ’ના આધારે વીમા કવચ સાથે
ર્વર્પરીત હોઈ શકે છે , જેમાં કેટલીક ઘટનાઓ (જેમ કે હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર, ગંભીર ક્ષબમારીન ંુ
ુ વવામાં આવતી રકમ વીમા ર્પોક્ષલસીમાં જણાવ્યા
ર્નર્દાન કે ભરતીનો ર્દરે ક રર્દવસ) ર્પર ચક
ુ બ હશે અને તેનો વાસ્તર્વક ખચા સાથે સાથે કોઈ સંબધ
મજ
ં નથી.
ઉર્દાહરણ
ુ સામેલ છે . તે મેરડક્લેઇમ
રઘ ુ નાનો ર્પરરવાર ધરાવે છે , જેમાં તેની ર્પત્ની અને 14 વષાનો પત્ર
ર્પોક્ષલસી લે છે , જેમાં તેના ર્પરરવારના ર્દરે ક સભ્યને હેલ્થ વીમા કં ર્પની ર્પાસેથી રૂ. 1-1 લાખન ંુ
ુ ીના
કવચ મળે છે . તેમાંથી ર્દરે ક વ્યસ્ક્તને હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર મેળવવી ર્પડે તો રૂ. 1 લાખ સધ
તબીબી ખચાન ંુ વળતર મળી શકે છે .
ુ ે હૃર્દયરોગનો હુમલો આવતા સર્જરીની જરૂર હોવાથી હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી થવ ંુ ર્પડય ંુ હત.ંુ
રઘન
ુ બ વીમા કં ર્પનીએ
તેમાં કુ લ તબીબી ખચા રૂ. 1.25 લાખ થયો હતો. વીમા પ્લાનના કવચ મજ
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ુ વણી કરી હતી અને રઘન
ુ ે બાકીના રૂ. 25,000 ર્પોતાની રીતે ચક
ુ વવા ર્પડયાં
રૂ. 1 લાખની ચક
હતાં.
ુ ય ર્વશેષતાઓની ર્વગત નીચે આર્પી છે , તેમ
િર્તપ ૂર્તિ આધારરત મેરડક્લેઇમ ર્પોક્ષલસીની મખ્
છતાં ર્દરે ક વીમા કં ર્પની દ્વારા વેચવામાં આવતા ઉત્ર્પાર્દનોના કવચની મયાા ર્દાઓ, વધારાના
અર્પવાર્દો કે ફાયર્દા કે કેટલાંક વધારાના કવચ જુર્દાં જુર્દાં હોઈ શકે છે . ર્વદ્યાથીઓને સલાહ
આર્પવામાં આવે છે કે નીચે ઉત્ર્પાર્દન ર્વશે સામાન્ટય જાણકારી આર્પવામાં આવી છે અને તેણે
કોઈ ખાસ વીમાકં ર્પનીના ઉત્ર્પાર્દન ર્વશે જાણકારી મેળવવા તેનો ર્વગતે અભ્યાસ કરવો
જોઈએ. તેણે કેટલીક તબીબી શબ્ર્દો ર્વશે ર્પણ ર્પરરક્ષચત થવ ંુ જોઈએ.
b) ઇનર્પેશન્ટટ હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન ખચા (હોસ્સ્ર્પટલમાં રહીને સારવાર મેળવવાનો ખચા)
િર્તપ ૂર્તિ ર્પોક્ષલસી ક્ષબમારી/અકસ્માત થવાના કારણે હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર મેળવવાનો ખચા
ુ વે છે .
વીમાકૃત વ્યસ્ક્તને ચક
ુ વવાના ર્પાત્ર ન હોય તેવ ંુ બની શકે છે અને મોટા ભાગના ઉત્ર્પાર્દનો આવરી
તમામ ખચા ચક
લેવાયેલા ખચાને વ્યાખ્યાર્યત કરે છે , જેમાં સામાન્ટય રીતે નીચેની બાબતો સામેલ છે ેઃ
i.

હોસ્સ્ર્પટલ/નર્સિંગ હોમ દ્વારા પ્રર્દાન કરવામાં આવતી રૂમ, બોરડિંગ અને નર્સિંગની સર્ુ વધાનો
ખચા. તેમાં નર્સિંગ કેર, આરએમઓ ખચા, આઇવી ફ્લડ્સ/લોહી ચઢાવવ/ંુ ઇન્ટજેક્શન
વહીવટી ખચા અને આવા અન્ટય ખચાા
ii. ઇન્ટટેસ્ન્ટસવ કેર યર્ુ નટ (આઇસીય)ુ ના ખચા
iii. સર્જન, એનેસ્થેરટસ્ટ, મેરડકલ પ્રેક્ક્ટશનર, કન્ટસલ્ટન્ટ્સ, સ્ર્પેશ્યાક્ષલસ્ટ ફી
iv. એનેસ્થેરટક, લોહી, ઓસ્ક્સજન, ઓર્પરે શન ર્થયટેર ચાજીસ, સજર્જકલ ઉર્પકરણો,
v. ર્દવાઓ,
vi. ડાયાલીર્સસ, કેમોથેરર્પી, રે રડયોથેરર્પી
vii. ર્પેસમેકર, ઓથોર્પેરડકલ ઇમ્પપ્લાન્ટટ્ , ઇન્ટફ્રા કારડિઆક વાલ્વ રરપ્લેસમેન્ટ્સ, વાસ્ક્યુલર
સ્ટેન્ટ્સ જેવી સજર્જકલ ર્પદ્ર્ત ર્દરર્મયાન પ્રોસ્થેરટક ઉર્પકરણોન ંુ આરોર્પણ કરવાનો ખચા
ુ પ્રયોગશાળા/ર્નર્દાન ર્પરરિણો અને સારવાર સાથે સંબર્ં ધત અન્ટય તબીબી ખચા
viii. પ્રસ્તત
ix. વીમાકૃત વ્યસ્ક્તના શરીરમાં અંગન ંુ પ્રત્યારોર્પણ કરવાના સંબધ
ં માં ર્દાતાને
હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર આર્પવાનો ખચા (ર્દાન કરે લ અંગના ખચા ર્સવાય)
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હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર સામે વળતર આર્પતી ર્નયર્મત ર્પોક્ષલસી હોસ્સ્ર્પટલમાં 24 કલાક કે તેનાથી
વધારે સમય માટે સારવાર લીધી હોય તો જ વળતર આર્પે છે . જોકે મેરડકલ ટેકનોલોજીમાં
પ્રગર્ત થવાથી અનેક સર્જરીઓની સારવારમાં હોસ્સ્ર્પટલમાં રાત રોકવાની જરૂર ર્પડતી નથી.
હવે ડેકેર (રર્દવસ ર્દરર્મયાન સારવાર કરીને ર્દર્દીને રજા આર્પી ર્દે વી) પ્રરક્રયા સ્ર્પેશ્યાલાઇઝ ડેકેર
સેન્ટટસા કે હોસ્સ્ર્પટલમાં હાથ ધરી શકાશે. આંખોની સર્જરી, કેમોથેરર્પી, ડાયાલીર્સસ વગે રે જેવી
સારવારને ડેકેર સર્જરી હેઠળ વગીકૃત કરી શકાશે અને આ યાર્દી સતત વધી રહી છે . ર્પોક્ષલસી
હેઠળ તેમને ર્પણ આવરી લેવામાં આવે છે .
ભારતમાં આઉટર્પેશન્ટટ ખચાન ંુ કવચ હજુ ર્પણ મયાા રર્દત છે , જેમાં બહુ ઓછા ઉત્ર્પાર્દનો ઓર્પીડી
કવચ ઓફર કરે છે . જોકે વીમાની કેટલીક યોજનાઓ છે , જે આઉટર્પેશન્ટટ તરીકે સારવારને
ુ ાકાત, ર્નયર્મત તબીબી ર્પરરિણો, ર્દાંત અને
કવચ આર્પે છે અને તેની સાથે ડોક્ટરની મલ
ફામાસીના ખચા સાથે સંકળાયેલા હેલ્થકેર ખચાા ઓ ર્પણ સમ્પમક્ષલત છે .
c) હોસ્સ્ર્પટલમાં ર્દાખલ થયા અગાઉ અને રજા મળયા ર્પછીના ખચા
V. હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી થયા અગાઉના ખચા
હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર માટે ભરતી થવાન ંુ એકાએક બને છે અથવા આયોજજત હોય છે . જો
ર્દર્દી આયોજજત સર્જરી માટે ર્દાખલ થાય, તો હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી થાય તે અગાઉનો ખચા તે
ઉઠાવશે.
વ્યાખ્યા
ઇરડાની સ્વાસ્્ય વીમા સંબર્ં ધત પ્રમાણભ ૂત માગા ર્દર્શિકા હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી થયા અગાઉના
ખચાને આ રીતે વ્યાખ્યાર્યત કરે છે ેઃ
વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવારાથે ર્દાખલ થાય તે અગાઉના ખચા, જેમાં:
1. વીમાકૃત વ્યસ્ક્તને હોસ્સ્ર્પટલમાં ર્દાખલ થવા માટે જરૂરી સ્સ્થર્ત માટે થયેલા આ
પ્રકારના તબીબી ખચા અને
2. હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર માટે આ પ્રકારની ભરતી માટે ઇન-ર્પેશન્ટટ હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન વીમા
કં ર્પની દ્વારા સ્વીકાયા છે .
હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર માટે ભરતી થયા અગાઉના ખચા ર્પરરિણો, ર્દવાઓ, ડોક્ટરની ફી
ુ છે અને હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી સાથે ખચા
વગે રે સ્વરૂર્પે હોઈ શકે છે . આ પ્રકારના ખચા પ્રસ્તત
સંબર્ં ધત હેલ્થ ર્પોક્ષલસીઓ હેઠળ આવરી લેવાય છે .
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VI. હોસ્સ્ર્પટલમાંથી રજા મળયા ર્પછીના ખચા
ુ ારા અને
મોટા ભાગના રકસ્સાઓમાં હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર મેળવ્યા ર્પછી તક્ષબયતમાં સધ
ફોલો-અર્પ સાથે સંબર્ં ધત ખચા છે .
વ્યાખ્યા
વીમાકૃત વ્યસ્ક્તને હોસ્સ્ર્પટલમાં રજા મળયા ર્પછી તાત્કાક્ષલક મેરડકલ ખચા થાય છે , જેમાં સામેલ
છે ેઃ
B. વીમાકૃત વ્યસ્ક્તને હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર માટે ભરતી કરવાની જરૂરરયાત હતી તે જ સ્સ્થર્ત
માટે આ પ્રકારના મેરડકલ ખચાા ઉઠાવવામાં આવે છે , અને
C. હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી થઈ આ પ્રકારની સારવાર માટે ઇનર્પેશન્ટટ હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશનના
વળતરના ર્દાવા વીમા કં ર્પની દ્વારા સ્વીકાયા છે .
ુ ી પ્રસ્તત
ુ મેરડકલ ખચા
હોસ્સ્ર્પટલમાંથી રજા મળયા ર્પછીના કેટલાંક ચોક્કસ રર્દવસ સધ
ઉઠાવવામાં આવશે અને વળતરનો ભાગ ગણવામાં આવશે.
હોસ્સ્ર્પટલમાંથી રજા મળયા ર્પછી ખચા ર્દવા સ્વરૂર્પે હોઈ શકે છે , જેની ડૉક્ટસા હોસ્સ્ર્પટલમાંથી રજા
મળયા ર્પછી સમીિા કરે છે . આ પ્રકારના ખચા હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર સાથે સંબર્ં ધત હોવા જોઈએ
અને હેલ્થ ર્પોક્ષલસીઓ હેઠળ આવરી લેવાયેલા હોય છે .
ુ ી મળશે તેનો
હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી અગાઉ અને રજા મળયા ર્પછી ખચા કેટલાં રર્દવસ સધ
સમયગાળો ર્દરે ક વીમાકં ર્પનીનો અલગઅલગ હોય છે અને ર્પોક્ષલસીમાં તેને વ્યાખ્યાર્યત
કરવામાં આવે છે . તેમાં સૌથી સામાન્ટય વીમા કવચ ભરતી અગાઉ 30 રર્દવસન ંુ અને રજા મળે
ુ ીન ંુ છે .
તે રર્દવસથી 60 રર્દવસ સધ
હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી અગાઉ અને રજા મળયા ર્પછી ખચા કુ લ વીમાકૃત રકમનો ભાગ છે , જે માટે
ર્પોક્ષલસી હેઠળ વીમાકવચ મંજૂર કરવામાં આવ્ય ંુ હોય છે .
a) ઘરે સારવાર
સામાન્ટય રીતે ર્પોક્ષલસીધારકો દ્વારા આ લાભનો ઉર્પયોગ કરવામાં આવતો નથી, તેમ છતાં
વ્યસ્ક્તગત હેલ્થ ર્પોક્ષલસી હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી થયા ર્વના ઘરે તબીબી સારવાર માટેના
ખચાન ંુ વહન કરતી જોગવાઈ ર્પણ ધરાવે છે . જોકે તેની શરત એ છે કે હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર
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લેવાની જરૂર હોવા છતાં ર્દર્દીને હોસ્સ્ર્પટલમાં ખસેડી શકાય તેવી સ્સ્થર્ત નથી કે હોસ્સ્ર્પટલમાં
ર્દર્દીને ર્દાખલ કરવાની પ ૂરતી જગ્યા નથી.
સામાન્ટય રીતે આ કવચ ત્રણથી ર્પાંચ રર્દવસની વધારાની જોગવાઈ ધરાવે છે , જેનો અથા એ
થયો કે પ્રથમ ત્રણથી ર્પાંચ રર્દવસ માટે સારવારનો ખચા વીમાકૃત વ્યસ્ક્તએ ઉઠાવવો
ર્પડશે. આ કવચમાં કેટલીક ગંભીર કે સામાન્ટય ક્ષબમારી જેમ કે અસ્થમા, શ્વાસનળીમાં
સોજો, રકડનીમાં ગંભીર સોજો અને રકડનીનો ર્વકાર, ઝાડા અને ગે સ્ટ્રોન્ટટેરરરટસ સરહત
ુ ન્ટઝા,
તમામ પ્રકારના મરડા, ડાયાબીરટસ મેક્ષલટસ, એર્ર્પલેપ્સી, હાયર્પરટેન્ટશન, ઇન્ટફ્લએ
શરર્દી અને કફ, તાવ માટે ઘરે રહીને લેવાતી સારવારને બાકારાત રાખવામાં આવી છે .
b) બાકાત રાખવામાં આવતી સામાન્ટય બાબતો
ુ બ
હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન િર્તપ ૂર્તિ હેઠળ બાકાત રાખવામાં આવતી સામાન્ટય બાબતો નીચે મજ
છે ેઃ ઇરડા દ્વારા ર્પરરર્શષ્ટ IV દ્વારા ઇશ્ય ૂ કરે લ હેલ્થ વીમામાં પ્રમાણીકરણ ર્પર માગા ર્દર્શિકામાં
સ ૂક્ષચત બાકાત રાખવામાં આવેલી બાબતો ર્પર તે આધારરત છે . ર્વદ્યાથીઓને ઇરડાની
વેબસાઇટ ર્પર જઈને ઉર્પલબ્ધ માગા ર્દર્શિકાનો ર્પરરચય મેળવવાની સલાહ આર્પવામાં આવે
છે .
તે નોંધવ ંુ જોઈએ કે જો કોઈ બાકાત રાખવામાં આવેલી બાબતોને છૂટછાટ આર્પવામાં
ુ મજ
ુ બ કોઈ વધારાની બાબતોને બાકાત રાખવામાં આવી હશે,
આવશે કે ફાઇલ એન્ટડ યઝ
તો તેને ગ્રાહક મારહતી ર્પત્રક અને ર્પોક્ષલસીમાં અલગથી જણાવવી જોઈએ.
1. અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગો
વ્યસ્ક્તગત હેલ્થ પ્લાન્ટસ હેઠળ હંમેશા તેને બાકાત રાખવામાં આવે છે , નહીં તો વીમા કં ર્પની
માટે ઊંચ ંુ જોખમ બને છે . હેલ્થ ર્પોક્ષલસી લેતી વખતે જાહેર કરવી ર્પડતી મહત્ત્વપ ૂણા
બાબતોમાં એક અગાઉના રોગ/ઇજાઓ સાથે સંબર્ં ધત છે . તેનાથી વીમા કં ર્પની વીમા
માટેની ર્દરખાસ્તની સ્વીકાયાતાનો ર્નણાય લેવામાં સરળતા ર્પડશે.
વ્યાખ્યા
ઇરડાની માગા ર્દર્શિકા અગાઉથી અસ્સ્તત્વમાં હોય તેવી ક્ષબમારીને આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાર્યત કરે છે
“વીમા કં ર્પની દ્વારા પ્રથમ વખત ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ થાય તે અગાઉ 48 મરહનાની અંર્દર કોઈ ર્પણ
સ્સ્થર્ત, ક્ષબમારી કે રોગના તમે ક્ષચહ્નો કે લિણો ધરાવતા હોય તેવી સ્સ્થર્ત(ઓ), અને/અથવા
ર્નર્દાન થય ંુ હોય, અને/અથવા તબીબી સલાહ/સારવાર મેળવી હોય.”
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બાકાત રાખવામાં આવતી બાબતો છે ેઃ, વીમાકૃત વ્યસ્ક્તની કં ર્પની સાથે પ્રથમ ર્પોક્ષલસી શરૂ
ુ ી ર્પોક્ષલસીમાં વ્યાખ્યાર્યત કોઈ ર્પણ અગાઉથી
થઈ હોય ત્યારથી સતત 48 મરહના સધ
અસ્સ્તત્વમાં હોય તેવા રોગ(રોગો) થાય છે તો ર્પોક્ષલસી રર્દ થઈ જાય છે .
I. વજન ર્નયંત્રણ કાયાક્રમો / પરુ વઠો / સેવાઓ
II. ચશ્માના / સંર્પકા લેન્ટસ / સાંભળવાના ઉર્પકરણો વગે રે ની રકિંમત
III. ચશ્મા ર્દાંતની સારવારનો ખચા, જેમાં હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી થવ ંુ જરૂરી નથી
IV. હોમોન રરપ્લેસમેન્ટટ
V. હોમ ર્વક્ષઝટ ચાજીસ
ુ
VI. વંધ્યત્વ/ઓછી ફળદ્રર્પતા/સહાયક
ગભાધારણ પ્રરક્રયા
VII.

મેર્દસ્વીર્પણા (રોગીષ્ઠ મેર્દસ્વીર્પણ ંુ સરહત)ની સારવાર

VIII.

મનોક્ષચરકત્સરકય અને માનર્સક ર્વકાર

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

ભરતી/નોંધણી ચાજીસ

XIII.

ુ ર હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી થઈને સારવાર મેળવવી
ચકાસણી/ર્નર્દાન હેતસ

XIV.

કોઈ રોગ માટે ભરતી થવ ંુ ર્પડે કે ર્નર્દાન કરાવવા માટે તર્પાસ/સારવાર

માટેનો ખચા
XV.

ર્દર્દી રરટ્રો વાઇરસ અને/અથવા એચઆઇવી/એઇડ્સ વગે રેથી ર્પીરડત હોવાન ંુ

ર્નર્દાન પ્રત્યિ કે ર્પરોિ રીતે થાય ત્યારે કોઈ ર્પણ ખચા
XVI.

સ્ટેમ સેલ પ્રત્યારોર્પણ/સર્જરી અને સંગ્રહ

XVII.

ુ સંબર્ં ધત જોગવાઈ
ર્પરમાણ ુ અને યદ્

XVIII.

રજજસ્ટ્રેશન ચાજીસ, એડર્મશન ફી, ટેલીફોન, ટેલીર્વઝન ચાજીસ, ટોઇલેટ્રીઝ

ુ
વગે રે જેવી ક્ષબનતબીબી ચીજવસ્તઓ
XIX.

કોઈ ર્પણ ર્દાવો કરવા મોટા ભાગની ર્પોક્ષલસીઓમાં સામાન્ટય રીતે ર્પોક્ષલસી શરૂ

થયાથી 30 રર્દવસ વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ. જોકે આ અકસ્માતને કારણે હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી
થઈને સારવાર મેળવવાને લાગ ુ ર્પડતો નથી.
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ઉર્દાહરણ
મીરાએ હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી થઈ સારવાર લેવી ર્પડે તો તે ખચાને ર્પહોંચી વળવા હેલ્થ વીમા
ર્પોક્ષલસી લીધી છે . તેમાં શરૂઆતમાં વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ 30 રર્દવસનો છે . કમનસીબે ર્પોક્ષલસી
લીધાના 20 રર્દવસ ર્પછી મીરાને મેલેરરયા થાય છે અને 5 રર્દવસ માટે હોસ્સ્ર્પટલમાં ર્દાખલ થવ ંુ
ુ વવ ંુ ર્પડે છે .
ર્પડે છે . તેને હોસ્સ્ર્પટલન ંુ મોટું ક્ષબલ ચક
ુ વણી કરવાનો
જયારે તે વીમા કં ર્પની ર્પાસેથી વળતરની માંગણી કરી છે , ત્યારે કં ર્પની ચક
ઇનકાર કરે છે , કારણ કે ર્પોક્ષલસી લીધા ર્પછી 30 રર્દવસના વેઇરટિંગ ર્પીરરયડની અંર્દર તે
હોસ્સ્ર્પટલમાં ર્દાખલ થવ ંુ ર્પડય ંુ હત.ંુ
I. વેઇરટિંગ ર્પીરરયડેઃ આ ગાળો એવા રોગોને લાગ ુ ર્પડે છે , જે માટે સામાન્ટય રીતે સારવારમાં
ર્વલંબ અને આયોજન થઈ શકે છે . ઉત્ર્પાર્દનના આધારે મોર્તયો, બહુ જોખમકારક ન હોય
તેવા પ્રોસ્ટેરટક હાયર્પરટ્રોફી, ફાઇબ્રોમાયોમા, સારણગાંઠ, શરીરમાં પ્રવાહીનો ભરાવો,
આંતરડાનો આંતરરક રોગ, ભગંર્દર માટે શસ્ત્રરક્રયા, હરસમસાં, વાય ુ અને તેના સંબર્ં ધત
ર્વકૃર્તઓ, ર્ર્પિાશયમાંથી ર્પત્થર દૂ ર કરવો, સંર્ધવા અને સાંધાનો દુેઃખાવો, ર્પથરી, ઉંમર
સંબર્ં ધત સાંધાના દુેઃખાવા અને ઓક્સ્ટઓર્પોરોર્સસ જેવા એક/બે/ચાર વષાનો વેઇરટિંગ
ર્પીરરયડ ધરાવે છે .
c) વીમાકવચના ઉર્પલબ્ધ ર્વકલ્ર્પો
વ્યસ્ક્તગત વીમાકવચ
વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત ર્પોતાની સાથે ર્પોતાના કુ ટુંબના સભ્યો જેમ કે ર્પત્ની, આર્શ્રત બાળકો,
ુ સરા, આર્શ્રત ભાઈબહેનો વગે રે માટે વીમાકવચ લઈ
આર્શ્રત માતાર્ર્પતાઓ અને સાસસ
શકે છે . કેટલીક વીમા કં ર્પનીઓ આર્શ્રતો ર્પર ર્નયંત્રણ ધરાવતી નથી, જેમને વીમાકવચ
પ્રર્દાન કરી શકાય છે . ર્સિંગલ ર્પોક્ષલસી હેઠળ આ પ્રકારના ર્દરે ક આર્શ્રત વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત
માટે અલગથી વીમાકૃત રકમ ર્પસંર્દ કરીને આર્શ્રત વીમાધારકોને વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવ ંુ
શક્ય છે . આ પ્રકારના વીમાકવચોમાં ર્પોક્ષલસી હેઠળ ર્દરે ક વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત ર્પોક્ષલસીના
ુ ી ર્દાવો કરી શકે છે . ર્દરે ક વ્યસ્ક્તગત
અસ્સ્તત્વ ર્દરર્મયાન મહિમ વીમાકૃત રકમ સધ
વીમાધારક ર્પાસેથી તેમની ઉંમર અને વીમાકૃત રકમ તેમજ અન્ટય રે રટિંગ ર્પરરબળના
આધારે પ્રીર્મયમ લેવામાં આવશે.


ફેર્મલી ફ્લોટર
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ફેર્મલી ફ્લોટર તરીકે જાણીતી ર્પોક્ષલસીમાં કુ ટુંબમાં ર્પત્ની, આર્શ્રત બાળકો અને આર્શ્રત
માતાર્ર્પતાઓને એક વીમાકૃત રકમ ઓફર થાયછે , જે સંપ ૂણા કુ ટુંબના કોઈ ર્પણ સભ્યને
મળે છે .
ઉર્દાહરણ
જો ચાર વ્યસ્ક્તના એક કુ ટુંબ માટે ફ્લોટર ર્પોક્ષલસી રૂ. ર્પાંચ લાખની હોય, તો તેનો અથા એ
થયો કે ર્પોક્ષલસીના ગાળા ર્દરર્મયાન તે કુ ટુંબના એકથી વધારે સભ્યો કે કુ ટુંબના એક
ુ વશે. આ તમામ ર્દાવાઓમાં
સભ્યના એકથી વધારે ર્દાવા સાથે સંબર્ં ધત વળતર ચક
ુ ી મળી શકે છે . પ્રીર્મયમ વીમા માટે પ્રસ્તાર્વત કુ ટુંબના
મહિમ વળતર રૂ. ર્પાંચ લાખ સધ
સૌથી વ ૃદ્ સભ્યની ઉંમરના આધારે લગાવવામાં આવશે.
આ બંને ર્પોક્ષલસી હેઠળ વીમાકવચ અને અર્પવાર્દો એકસમાન રહેશે. ફેર્મલી ફ્લોટર
ર્પોક્ષલસીઓ બજારમાં લોકર્પ્રયતા મેળવી રહી છે , કારણ કે વાજબી પ્રીર્મયમ ર્પર ઊંચા સ્તરે
ર્પસંર્દ કરી શકાય તેવી કુ લ વીમાકૃત રકમના બર્દલામાં આખા કુ ટુંબને વીમાકવચ મળે છે .
d) ર્વશેષ ખાર્સયતો
હાલના વીમાકવચોમાં અને અગાઉના મેરડક્લેઇમ હેઠળ ઓફર થતા મ ૂળભ ૂત િર્તપ ૂર્તિ
વીમાકવચમાં અનેક ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે અને નવી મ ૂલ્ય સંવર્ધિત ખાર્સયતો
ઉમેરવામાં આવી છે . આર્પણે તેમાંથી કેટલાંક ફેરફારોની ચચાા કરીશ.ંુ તે નોંધવ ંુ જોઈએ કે
તમામ ઉત્ર્પાર્દનો નીચે ઉલ્લેખ કરાયેલી ખાર્સયતો ધરાવતી નથી, અને તેઓ ર્દરે ક
વીમાકં ર્પની અને તેમના ઉત્ર્પાર્દનોમાં અલગ-અલગ હોઈ શકે છે .
V. ર્પેટામયાા ર્દાઓ અને રોગ સંબર્ં ધત ટોચમયાા ર્દા
કેટલાંક ઉત્ર્પાર્દનો મોર્તયા જેવા રોગમાં વળતરની ટોચમયાા ર્દા ધરાવે છે . કેટલાંક
ઉત્ર્પાર્દનો વીમાકૃત રકમ સાથે રૂમના ભાડાની ર્પેટામયાા ર્દા ર્પણ ધરાવે છે , જેમ કે ર્દરરોજ
રૂમન ંુ ભાડું વીમાકૃત રકમના 1 ટકા ર્નર્િત હોય છે અને આઇસીય ુ ચાર્જ 2 ટકા. આઇસીય ુ
ચાજીસ, ઓટી ચાજીસ અને સર્જનની ફી જેવા અન્ટય ર્વર્વધ ખચાને ઇન્સચ્છત રૂમના પ્રકારના
સાથે જોડવામાં આવે છે , રૂમના ભાડાની ટોચમયાા ર્દા અન્ટય ખચાને ર્નયંત્રણમાં રાખવામાં
સહાય કરે છે એટલે હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર મેળવવાનો સંપ ૂણા ખચા મયાા રર્દત રહે છે .
ુ વણી (લોકર્પ્રય રીતે કો-ર્પે તરીકે ઓળખાય છે )
VI. સહચક
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ુ વણી હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસી હેઠળ ખચાની વહેંચણીની જરૂરરયાત છે , જેમાં
સહચક
ર્પોક્ષલસીધારક/વીમાધારક સ્વીકાયા ર્દાવાની રકમની ચોક્કસ ટકાવારીન ંુ વહન કરશે.
ુ વણીથી વીમાકૃત રકમમાં ઘટાડો થતો નથી. આ સર્ુ નર્િત કરે છે કે વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત
સહચક
તેમના ર્વકલ્ર્પો ર્પસંર્દગી કરવામાં કાળજી રાખશે, જેથી હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર મેળવવાનો
સંપ ૂણા ખચા ઘટે છે .
કર્પાતને ર્પાત્ર

VII.

કર્પાતને ર્પાત્ર હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસી હેઠળ ખચાની વહેંચણીની જરૂરરયાત છે , જે ર્નર્િત કરે છે
ુ વી શકાય તેવા કોઈ ર્પણ ફાયર્દા અગાઉ વીમાકં ર્પની િર્તપ ૂર્તિ
કે વીમાકં ર્પની દ્વારા ચક
ર્પોક્ષલસીઓના કેસમાં ચોક્કસ રકમ માટે અને હોસ્સ્ર્પટલ કેશ ર્પોક્ષલસીઓના કેસમાં
રર્દવસો/કલાકોની ચોક્કસ સંખ્યા માટે, બેમાંથી જે લાગ ુ ર્પડે તે માટે જવાબર્દાર નહીં રહે.
કર્પાતને ર્પાત્રથી વીમાકૃત રકમમાં ઘટાડો થતો નથી.
વીમાકં ર્પનીઓ વ્યાખ્યાર્યત કરે છે કે કર્પાત ર્દર વષે, ર્દરે ક જીવન કે ઘટનામાં લાગ ુ ર્પડે છે
કે કેમ અને ચોક્કસ કર્પાત લાગ ુ કરવામાં આવેશે.
કેટલીક નવી બાબતોને બાકાત રાખવામાં આવી છે , અને ર્પછી ઇરડાએ મંજૂરી

VIII.

આર્પી છે ેઃ
ુ ર્ં શક રોગો અને સ્ટેમ સેલન ંુ પ્રત્યારોર્પણ/સર્જરી.
V. આનવ
VI. ર્નર્દાન અને/અથવા સારવાર માટે ઉર્પયોગી કોઈ ર્પણ પ્રકારના બાહ્ય
અને/અથવા

કાયમી તબીબી/ક્ષબનતબીબી ઉર્પકરણ, જેમાં સીર્પીએર્પી,

ુ મ ર્પંર્પ વગે રે, વોકર જેવા કોઈ ર્પણ પ્રકારના એમ્પબ્યલ
ુ ેટરી
સીએર્પીડી, ઇન્ટફયઝ
ઉર્પકરણો, ક્રચીસ, ર્પટ્ટા, કોલસા, કેપ્સ, ન્સસ્પ્લન્ટ્સ, સ્સ્લિંગ્સ, બ્રાસીસ, સ્ટોરકિંગ્સ
વગે રે ડાયાબેરટક ફૂટવેર,

ુ ોમીટર/થમોમીટર અને
ગ્લક

આ જ પ્રકારની

ુ
ચીજવસ્તઓ
સામેલ છે તેમજ ઘરે ઉર્પયોગમાં લેવાતા આ જ પ્રકારના તબીબી
ઉર્પકરણો ર્પણ સામેલ છે .
VII.

કોઈ ર્પણ પ્રકારનો સર્વિસ ચાર્જ, સરચાર્જ, એડર્મશન ફી/રજજસ્ટ્રેશન ચાજીસ

વગે રે જે હોસ્સ્ર્પટલ દ્વારા લેવામાં આવે છે
VIII.

ડૉક્ટરનો હોમ ર્વક્ષઝટ ચાર્જ, હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર ર્દરર્મયાન અને

હોસ્સ્ર્પટલમાંથી રજા મળયા ર્પછી સારવાર ર્દરર્મયાન એટેન્ટડન્ટટ/નર્સિંગ ચાર્જ
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ુ બ પ્રીર્મયમ
IX. ઝોન મજ
સામાન્ટય રીતે પ્રીર્મયમનો આધાર વીમાકૃત વ્યસ્ક્તની ઉંમર અને ર્પસંર્દ કરે લી વીમાકૃત
રકમ ર્પર રહેશે. ર્દાવાના ઊંચા ખચા સાથે કેટલાંક ઝોનમાં પ્રીર્મયમનો ર્દર અલગઅલગ
ર્નધાા રરત કરવામાં આવ્યાં છે , જેમ કે કેટલીક વીમા કં ર્પનીઓએ ચોક્કસ ઉત્ર્પાર્દનો માટે
રર્દલ્હી અને મબ
ંુ ઈમાં પ્રીર્મયમના ઊંચા ર્દર ર્નધાા રરત કયાા છે .
X. અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગોન ંુ વીમાકવચ
ર્નયમનકારી જરૂરરયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને અગાઉ બાકાત રાખવામાં આવેલ અને ચાર
વષાનો વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ ધરાવતા અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગોનો ઉલ્લેખ કરવામાં
આવ્યો છે . કેટલીક વીમા કં ર્પનીઓએ થોડા મોંઘા ઉત્ર્પાર્દનો માટે વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ ઘટાડીને
2 અને 3 વષા કયો છે .
XI. રરન્ટય ૂએક્ષબક્ષલટી/નર્વનીકરણ
કેટલીક વીમા કં ર્પનીઓ માટે આજીવન રરન્ટય ૂએક્ષબક્ષલટી લાગ ુ કરવામાં આવી હતી. હવે
તમામ ર્પોક્ષલસીઓ માટે ઇરડાએ આ સર્ુ વધાને ફરજજયાત કરી ર્દીધી છે .
XII. ડે કેર સારવાર માટે વીમાકવચ
તબીબી ર્વજ્ઞાનની પ્રગર્તથી ડે કેર કેટેગરી હેઠળ મોટી સંખ્યામાં સારવારની ર્પદ્ર્તને
સમાવવામાં આવી છે . અગાઉ ડે કેર હેઠળ ફક્ત સાત સારવારને સામેલ કરવામાં આવી
હતી – મોર્તયો, ડી અને સી, કેમોથેરર્પી, રે રડયોથેરર્પી, ક્ષલથોરટ્રપ્સી અને ટોસ્ન્ટસલલેક્ટોમી.
અત્યારે 150થી વધારે ર્પદ્ર્તને આવરી લેવામાં આવી છે અને આ યાર્દીમાં વધારો થઈ
રહ્યો છે .
XIII.

તબીબી ચકાસણીના ખચાન ંુ વળતર

અગાઉ તબીબી ચકાસણીનો ખચા સંભર્વત ગ્રાહકો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવતો હતો. હવે
ુ બ તબીબી
વીમા કં ર્પની વીમાકરણ માટે સ્વીકાયા ર્દરખાસ્તમાં કરે લી જોગવાઈ મજ
ચકાસણીના ખચાન ંુ વળતર 50 ટકાથી 100 ટકા વચ્ચે આર્પે છે . અત્યારે ઇરડાએ
ફરજજયાત ર્પણ કયું ુ છે કે વીમા કં ર્પની હેલ્થ ચેકઅર્પનો ઓછામાં ઓછો 50 ટકા ખચા
ઉઠાવશે.
XIV.

હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી અગાઉ અને ર્પછીના ગાળામાં વીમાકવચ
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મોટા ભાગની વીમા કં ર્પનીઓ તેમની મોંઘી ર્પોક્ષલસીઓમાં હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર માટે
ભરતી થતા ર્પહેલી અને રજા મળયા ર્પછીનો સમયગાળો 60 રર્દવસ અને 90 રર્દવસ ધરાવે
છે . થોડી વીમા કં ર્પનીઓ વળતરની રકમની ટકાવારી સાથે આ ખચાની ટોચમયાા ર્દા નક્કી
કરે છે , જે મહિમ મયાા ર્દાને આર્ધન છે .
XV.

વધારાના કવચ

ુ
કેટલીક વીમા કં ર્પનીઓએ વધારાના કવચ તરીકે ઓળખાતા ર્વર્વધ નવા કવચ પ્રસ્તત
ુ બ છે ેઃ
કયાા છે . તેમાંથી કેટલાંક વીમાકવચ આ મજ
IX. માત ૃત્વનું વીમાકવચેઃ અગાઉ રરટેલ ર્પોક્ષલસીઓમાં માત ૃત્વનું વીમાકવચ ઓફર થત ંુ
નહત,ંુ ર્પણ હવે મોટા ભાગની વીમા કં ર્પનીઓ ર્વર્વધ વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ સાથે ઓફર
કરે છે .
X. ગંભીર ક્ષબમારીન ંુ વીમાકવચેઃ ચોક્કસ જીવલેણ અને મોંઘી સારવાર ધરાવતી
ક્ષબમારીઓ માટે મોંઘા ઉત્ર્પાર્દનો હેઠળ ર્વકલ્ર્પ સ્વરૂર્પે આ કવચ ઉર્પલબ્ધ છે .
ુ વણી ર્પછી વધારે પ્રીર્મયમ ચક
ુ વીને
XI. વીમાકૃત રકમને પ ૂવાવત કરવીેઃ વળતરની ચક
ુ વણી સાથે ઘટી જાય છે )ને મ ૂળ મયાા ર્દા સધ
ુ ી પન
ુ ેઃસ્થાર્ર્પત
વીમાકૃત રકમ (ર્દાવાની ચક
કરી શકાશે.
XII.

ુ – આયવ
ુ ેર્દ – યોગ – યન
ુ ાની – ર્સદ્ – હોર્મયોર્પેથ માટે કવચ: કેટલીક
આયષ

ુ સારવાર માટે હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી થઈને સારવાર લેવાના ખચાના
ર્પોક્ષલસીઓ આયષ
ુ ીન ંુ વળતર પ્રર્દાન કરે છે .
ચોક્કસ ટકાવારી સધ
XVI.

મ ૂલ્ય સંવર્ધિત વીમા કવચો

ુ બ સામેલ
િર્તપ ૂર્તિ પ ૂરં ુ ર્પાડતા કેટલાંક ઉત્ર્પાર્દનોમાં મ ૂલ્ય સંવર્ધિત વીમાકવચો નીચે મજ
છે . આ લાભ ર્પોક્ષલસીની શરતોમાં સામેલ ર્દરે ક વીમા કવચ સામે ચોક્કસ વીમાકૃત રકમની
ુ ીમાં ચક
ુ વવાર્પાત્ર છે , નહીં કે કુ લ વીમાકૃત રકમથી વધારે .
મયાા ર્દા સધ
XIII.

આઉટર્પેશન્ટટ વીમાકવચેઃ આર્પણે જાણીએ છીએ કે ભારતમાં હેલ્થ વીમા

ઉત્ર્પાર્દનો મોટા ભાગે ઇન-ર્પેશન્ટટ હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશનના ખચાને જ કવચ પ્રર્દાન કરે છે .
અત્યારે બહુ થોડી કં ર્પનીઓ કેટલાંક મોંઘી વીમા યોજનાઓ હેઠળ આઉટ-ર્પેશન્ટટ
ખચાા ઓ માટે મયાા રર્દત કવચ ઓફર કરે છે .
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XIV.

હોસ્સ્ર્પટલ કેશેઃ આ વળતર ચોક્કસ સમયગાળા માટે હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવારના

ુ વવામાં આવે છે . સામાન્ટય રીતે આ ગાળો
ર્દરે ક રર્દવસ માટે ર્નર્િત ઉચક રકમ ર્પેટે ચક
ર્પોક્ષલસીના કર્પાતને ર્પાત્ર બેથી ત્રણ રર્દવસને બાર્દ કરતા સાત રર્દવસનો હોય છે . એટલે
જો હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવારનો સમયગાળો કર્પાતના ગાળા કરતા વધારે હોય તો જ લાભ
મળે છે . આ લાભ હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર મેળવવા માટેના ર્દાવાથી વધારે નો છે , ર્પણ
ર્પોક્ષલસીની કુ લ વીમાકૃત રકમની અંર્દર હોય છે અથવા અલગથી ર્પેટામયાા ર્દા સાથે
હોઈ શકે છે .
XV.

વસ ૂલાતનો લાભ: જો ક્ષબમારી અને/અથવા અકસ્માતના કારણે 10 રર્દવસથી

ુ વવામાં આવે છે .
ઓછો સમય હોસ્સ્ર્પટલમાં રહેવ ંુ ર્પડે તો ઉચક રકમ ચક
XVI.

ુ બ અંગના પ્રત્યારોર્પણની
ર્દાતાનો ખચા: ર્પોક્ષલસીની શરતો અને ર્નયમો મજ

મોટી શસ્ત્રરક્રયાના રકસ્સામાં અંગ

ુ વવાની જોગવાઈ
ર્દાતાના ખચાન ંુ વળતર ચક

કરવામાં આવી છે .
XVII.

ુ ન્ટસન ંુ વળતર: વીમાધારક/વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત દ્વારા વહન કરવામાં
એમ્પબ્યલ

ુ ન્ટસના ખચાને ર્પોક્ષલસીની સ ૂક્ષચ પ્રમાણે નક્કી કરવામાં આવેલી ચોક્કસ
આવતા એમ્પબ્યલ
ુ વવામાં આવે છે .
મયાા ર્દામાં વળતર ચક
XVIII.

સાથે હોય તેવી વ્યસ્ક્ત માટે ખચા: તેનો આશય હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર

ર્દરર્મયાન વીમાધારક ર્દર્દી સાથે હાજર હોય તેવી વ્યસ્ક્તના ભોજન, ર્પરરવહનના
ુ બ ઉચક રકમ કે વળતર ચક
ુ વવામાં
ખચાને આવરી લેવાનો છે . ર્પોક્ષલસીની શરતો મજ
આવે છે .
XIX.

કુ ટુંબની વ્યાખ્યા: કેટલાંક હેલ્થ ઉત્ર્પાર્દનોમાં કુ ટુંબની વ્યાખ્યા બર્દલાઈ છે .

ુ ય વીમાધારક, ર્પત્ની, તેમના ર્પર ર્નભાર બાળકોને વીમાકવચ મળત ંુ હત.ંુ
અગાઉ મખ્
ુ સરાઓને પણ વીમાકવચ
હવે આ જ ર્પોક્ષલસીઓ હેઠળ માતાર્ર્પતાઓ અને સાસસ
પ્રર્દાન કરી શકાય છે .
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D. ટોચના કવચો કે ઊંચી કર્પાતર્પાત્ર વીમા યોજનાઓ
ટોર્પ-અર્પ કવચ ઊંચી કર્પાતર્પાત્ર ર્પોક્ષલસી તરીકે ર્પણ જાણીત ંુ છે . આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં
ુ વણીની ર્પોક્ષલસીઓ કે આવરી ન લેવાયેલા રોગો કે સારવારમાં
મોટા ભાગના લોકો ઊંચી સહચક
વધારા તરીકે ટોર્પ-અર્પ કવચો ખરીર્દે છે . જોકે ભારતમાં ટોર્પ-અર્પ કવચની રજૂઆત માટેન ંુ
ુ ય કારણ શરૂઆતમાં ઊંચી વીમાકૃત રકમ ધરાવતા ઉત્ર્પાર્દનોની ઊણર્પ જણાત ંુ હત,ંુ ર્પણ
મખ્
ુ ી
હકીકતમાં એ નહોત.ંુ હેલ્થ ર્પોક્ષલસી હેઠળ કવચની મહિમ રકમ લાંબા સમય સધ
રૂ.5,00,000 રહી હતી. ઊંચ ંુ કવચ ઇચ્છતી કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તને બે ર્પોક્ષલસી ખરીર્દવાની અને
બમણ ંુ પ્રીર્મયમ ખરચવાની ફરજ ર્પડતી હતી. તે વીમા કં ર્પનીઓ દ્વારા ટોર્પ-અર્પ ર્પોક્ષલસીઓના
ર્વકાસ તરફ ર્દોરી ગઈ છે , જે ચોક્કસ રકમ (પ્રારં ક્ષભક રકમ તરીકે ઓળખાય છે )થી વધારે ઊંચી
વીમાકૃત રકમ માટે કવચ ઓફર કરે છે .
આ ર્પોક્ષલસી ઓછી વીમાકૃત રકમ ધરાવતા મ ૂળભ ૂત હેલ્થ કવચ સાથે મળે છે અને પ્રમાણમાં
વાજબી પ્રીર્મયમે ઉર્પલબ્ધ છે . ર્દાખલા તરીકે, ર્પોતાના એમ્પપ્લોયસા દ્વારા આવરી લેવાયેલા
વ્યસ્ક્તઓ વધારાના સંરિણ માટે ટોર્પ-અર્પ કવચની ઇચ્છા રાખી શકે છે (પ્રથમ ર્પોક્ષલસીની
વીમાકૃત રકમને પ્રારં ક્ષભક તરીકે જાળવીને). આ ર્પોતાના અને કુ ટુંબ માટે હોઈ શકે છે , જે ઊંચા
ખચાની સારવાર ધરાવતા કમનસીબ ઘટના સમયે મળે છે .
ટોર્પ-અર્પ ર્પોક્ષલસી હેઠળ વળતર મેળવવાના ર્પાત્ર થવા તબીબી ખચા પ્લાન હેઠળ ર્પસંર્દ
કરાયેલા કર્પાતર્પાત્ર સ્તર કરતા વધારે હોવો જોઈએ અને ઊંચા કર્પાતર્પાત્ર પ્લાન હેઠલ
વળતર વહન થતા ખચાની રકમ રહેશે એટલે કર્પાતર્પાત્ર કરતા વધારે હશે.
ઉર્દાહરણ
ર્પોતાના એમ્પપ્લોયર રારા એક વ્યસ્ક્તને રૂ.3 લાખની વીમાકૃત રકમન ંુ કવચ મળય ંુ છે . તે રૂ. 3
લાખ ઉર્પરાંત રૂ.10 લાખની ટોર્પ-અર્પ ર્પોક્ષલસી મેળવવા ઇચ્છી શકે છે .
જો એક વખત હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી થઈને સારવાર લેવાનો ખચા રૂ. 5 લાખ હોય, તો મ ૂળભ ૂત
ર્પોક્ષલસી ફક્ત રૂ.3 લાખન ંુ વળતર આર્પશે. ટોર્પ-અર્પ કવચ સાથે બાકીના રૂ. 2 લાખ ટોર્પ-અર્પ
ુ વશે.
ર્પોક્ષલસી ચક
ટોર્પ-અર્પ ર્પોક્ષલસીઓ સસ્તી છે અને રૂ. 3 લાખથી વધારે રૂ. 10 લાખની ટોર્પ-અર્પ ર્પોક્ષલસી
કરતા રૂ.10 લાખની ર્સિંગલ ર્પોક્ષલસીનો ખચા ઘણો વધારે આવશે.
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આ વીમાકવચ વ્યસ્ક્તગત અને કુ ટુંબના આધારે ઉર્પલબ્ધ છે . અત્યારે બજારમાં કુ ટુંબના ર્દરે ક
સભ્ય માટે વ્યસ્ક્તગત વીમાકૃત રકમ કે એક વીમાકૃત રકમ ઉર્પલબ્ધ છે .
ટોર્પ-અર્પના રકસ્સામાં જે પ્લાનમાં હોસ્સ્ર્પટાઇલેઝશનના ર્દરે ક રકસ્સામાં કર્પાતર્પાત્ર રકમને
વટાવવાની જરૂર છે , તે આર્પર્િ આધારરત ઊંચા કર્પાતર્પાત્ર પ્લાન તરીકે ઓળખાય છે . તેનો
અથા એ થયો કે ઉર્પરોક્ત ઉર્દાહરણમાં ર્દરે ક ર્દાવો રૂ.3 લાખથી વધારે હોય તો જ ચકુ વવાર્પાત્ર
બને છે .
જોકે ર્પોક્ષલસીના ગાળા ર્દરર્મયાન વારં વાર હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન ર્પછી કર્પાતની છૂટ આર્પતા ટોર્પુ ર ટોર્પ-અર્પ
અર્પ પ્લાન્ટસ ભારતીય બજારમાં કુ લ આધારરત ઊંચા કર્પાતર્પાત્ર પ્લાન્ટસ કે સર્પ
કવચ તરીકે જાણીતા છે . તેનો અથા એ થયો કે ઉર્પરોક્ત ઉર્દાહરણમાં ર્દરે ક ર્દાવો ઉમેરાય છે
ુ વવાન ંુ શરૂ કરે છે .
અને જયારે તે રૂ.3 લાખને વટાવી જાય છે , ત્યારે ટોર્પ-અર્પ કવચ વળતર ચક
હોસ્સ્ર્પટલ િર્તપ ૂર્તિ ર્પોક્ષલસીની મોટા ભાગની પ્રમાણભ ૂત શરતો, ર્નયમો અને બાકાત
રાખવામાં આવતી બાબતો આ ઉત્ર્પાર્દનો લાગ ુ ર્પડે છે . સરકાર દ્વારા મ ૂળભ ૂત હેલ્થ કવચ પ્રર્દાન
કરવામાં આવે છે તેવા કેટલાંક બજારોમાં વીમા કં ર્પનીઓ મોટા ભાગે ટોર્પ-અર્પ કવચોને મંજૂર
કરે છે .
E. સીર્નયર ર્સક્ષઝટન ર્પોક્ષલસી
આ યોજનાઓ વરરષ્ઠ નાગરરકોને કવચ પ્રર્દાન કરવા બનાવવામાં આવી છે , જેમને કેટલીક
વખત ચોક્કસ ઉંમર ર્પછી વીમો આર્પવાનો ઇનકાર કરવામાં આવતો હતો (ર્દા. ત. 60 વષાથી
વધારે વય ધરાવતા લોકો). વીમાકવચન ંુ માળખ ંુ અને બાકાત રાખવામાં આવતી ઘણી બાબતો
હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન ર્પોક્ષલસી જેવી છે .
ુ વવામાં ખાસ ધ્યાન વીમાકવચ અને વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ
વયોવ ૃદ્ લોકોના રોગન ંુ વળતર ચક
નક્કી કરવામાં આર્પવામાં આવે છે . માટે ભાગે પ્રવેશ વય 60 વષા ર્પછી હોય છે અને આજીવન
રરન્ટય ૂ થઈ શકે છે . વીમાકૃત રકમની રે ન્ટજ રૂ.50,000થી રૂ. 5,00,000 હોય છે . ચોક્કસ
ક્ષબમારીઓને લાગ ુ વેઇરટિંગ ર્પીરરયડમાં ફરક હોયછે . ઉર્દાહરણેઃ એક વીમા કં ર્પની મોર્તયા માટે
1 વષાનો વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ ધરાવી શકે છે , તો અન્ટય વીમા કં ર્પની 2 વષાનો.
ઉર્પરાંત ખાસ વીમા કં ર્પની ચોક્કસ ક્ષબમારીઓ માટે વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ ન ર્પણ ધરાવે તેવ ંુ બની
શકે છે , જયારે અન્ટય વીમા કં ર્પની ધરાવી શકે છે . ઉર્દાહરણેઃ કેટલીક વીમા કં ર્પનીના વેઇરટિંગ
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ર્પીરરયડની જોગવાઈમાં સાઇનસાઇરટસ આવત ંુ નથી, ર્પણ થોડી વીમા કં ર્પનીઓએ તે માટે
વેઇરટિંગ ર્પીરરયડની જોગવાઈ રાખી છે .
અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતો રોગ વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ ધરાવે છે અથવા કેટલીક ર્પોક્ષલસીઓમાં
ુ વણી
ટોચમયાા ર્દા. હોસ્સ્ર્પટલમાં ર્દાખલ થતા પ ૂવા અને રજા મળયા ર્પછીના ખચાની ચક
હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવારના ખચાની ટકાવારી અથવા ર્પેટામયાા ર્દામાંથી જે વધારે હોય છે તે સ્વરૂર્પે
ુ રે છે , જેમ કે 30/60 રર્દવસ કે
થાય છે . કેટલીક ર્પોક્ષલસીઓમાં તેઓ િર્તપ ૂર્તિ યોજનાને અનસ
60/90 રર્દવસના ચોક્કસ સમયગાળાની અંર્દર થતા ખચા.
ઇરડાએ વીમો ધરાવતા વરરષ્ઠ નાગરરકો માટે ર્વશેષ જોગવાઈ કરી છે :
1. વરરષ્ઠ નાગરરકોને ઓફર થતા હેલ્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનો માટે પ્રીર્મયમ વાજબી, ઉક્ષચત,
ર્પારર્દશાક અને અગાઉથી સ્ર્પષ્ટ જણાવવામાં આવશે.
2. વીમાધારકને પ્રીર્મયમથી વધારે કોઈ ર્પણ વીમાકરણ લોરડિંગ ચાર્જની લેક્ષખતમાં જાણકારી
આર્પવામાં આવશે અને ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરતા અગાઉ આ પ્રકારના લોરડિંગ માટે
ર્પોક્ષલસીધારકની ચોક્કસ મંજૂરી મેળવવામાં આવશે.
3. તમામ હેલ્થ વીમાકં ર્પનીઓ અને ટીર્પીએ વરરષ્ઠ નાગરરકોના હેલ્થ વીમા સાથે સંબર્ં ધત
ર્દાવા અને ફરરયાર્દોન ંુ ર્નવારણ કરવા અલગ ર્વભાગ/ચેનલ સ્થાર્ર્પત કરશે.
F. સ્થાયી લાભના કવચ – હોસ્સ્ર્પટલ કેશ, ગંભીર ક્ષબમારી
હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસીમાં વીમા કં ર્પની માટે સૌથી મોટું જોખમ ર્પોક્ષલસીના ર્વર્વધ લાભનો
ક્ષબનજરૂરી અને ગે રવાજબી ઉર્પયોગ છે . ર્દર્દી હેલ્થ ર્પોક્ષલસી હેઠળ વીમાકવચ ધરાવે છે તેવી
જાણકારી મળયા ર્પછી ડૉક્ટસા, સર્જન્ટસ અને હોસ્સ્ર્પટલો તેમને વધારે ખચા થાય તેવી સારવાર
ુ ી રોકે છે , ક્ષબનજરૂરી
આર્પવાન ંુ વલણ ધરાવે છે . તેઓ ર્દર્દીને હોસ્સ્ર્પટલમાં વધારે સમય સધ
ર્નર્દાન અને પ્રાયોક્ષગક ર્પરરિણો કરાવે છે , જેથી જરૂરી ખચા ઉર્પરાંત ક્ષબનજરૂરી સારવારના
કારણે ક્ષબલ મોટું બને છે . વીમા કં ર્પનીઓના ખચા ર્પર અન્ટય મોટી અસર તબીબી ખચાા ઓમાં
સતત વધારો છે , જે સામાન્ટય રીતે પ્રીર્મયમ ર્દરમાં વધારા કરતાં ઊંચા હોય છે .
તેનો જવાબ સ્થાયી લાભન ંુ કવચ છે . જયારે વીમાકૃત વ્યસ્ક્તઓને ર્પયાાપ્ત સંરિણ પ્રર્દાન
કરવામાં આવે છે , ત્યારે સ્થાયી લાભના કવચ વીમા કં ર્પનીને વાજબી ગાળા માટે તેમની
ર્પોક્ષલસીની અસરકારક રકિંમત નક્કી કરવામાં ર્પણ મર્દર્દ કરે છે . આ ઉત્ર્પાર્દનમાં સામાન્ટય રીતે
ઇએનટી, ઓપ્થેમોલોજી, ઓબ્સ્ટેરટ્રક્સ અને ગાયનેકોલોજી વગે રે જેવી ર્દરે ક વ્યવસ્થા માટે થતી
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સામાન્ટય સારવાર સામેલ છે અને ર્પોક્ષલસીમાં આ માટે પ્રર્દાન કરવામાં આવત ંુ મહિમ વળતર
જણાવવામાં આવે છે .
વીમાકૃત વ્યસ્ક્તને સારવાર માટે ખચા કરવામાં આવતી રકમને ધ્યાનમાં રાખ્યા ર્વના વળતર
ુ વવાર્પાત્ર ર્પેકેજ ચાજીસ સામાન્ટય રીતે
ર્પેટે સ્થાયી રકમ ર્પણ મળે છે . આ ર્દરે ક સારવાર માટે ચક
સ્સ્થર્તની સારવાર માટે જરૂરી વાજબી ખચાના અભ્યાસના આધારે હોય છે .
ર્પેકેજ ચાજીસમાં ખચાના તમામ ઘટકો સામેલ હશે, જેમ કે:
I.

રૂમન ંુ ભાડું,
II. વ્યાવસાર્યક ફી,
III. ર્નર્દાન,
IV. ર્દવા,
V. હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી પ ૂવે અને ર્પછી ખચા વગે રે

ુ ન્ટસ વગે રે ચાજીસ ર્પણ
ઉત્ર્પાર્દનના આધારે ર્પેકેજ ચાજીસમાં ભોજન, ર્પરરવહન, એમ્પબ્યલ
સામેલ કરી શકાય છે .
આ ર્પોક્ષલસીઓનો વહીવટ કરવો સરળ હોય છે , કારણ કે તેમાં ર્દાવાની ર્પતાવટ કરવા ર્પોક્ષલસી
હેઠળ હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશનનો પરુ ાવો અને ક્ષબમારીન ંુ કવચ જ જરૂરી છે .
કેટલાંક ઉત્ર્પાર્દનોન ંુ ર્પેકેજ ર્નર્િત લાભના કવચ સાથે રોજજિંર્દા રોકડનો ફાયર્દો ધરાવે છે .
આવરી લેવાયેલી સારવારની યાર્દી ઉત્ર્પાર્દનમાં સારવારની વ્યાખ્યાને આધારે આશરે 75થી
200 હોઈ શકે છે .
ુ વણી કરવાની જોગવાઈ હોય છે , જે ર્પોક્ષલસીની
શસ્ત્રરક્રયાઓ/સારવાર માટે ર્નર્િત રકમની ચક
યાર્દીમાં સામેલ હોતી નથી. ર્પોક્ષલસીના સમયગાળા ર્દરર્મયાન ર્વર્વધ સારવાર માટે એકથી
વધારે ર્દાવા શક્ય છે . જોકે છે વટે તે

ુ ી
ર્દાવા ર્પોક્ષલસી હેઠળ ર્પસંર્દ કરાયેલ વીમાકૃત રકમ સધ

મયાા રર્દત હોય છે .
ુ બ છે :
કેટલાંક સ્થાયી લાભના વીમા યોજનાઓ આ મજ
i.

હોસ્સ્ર્પટલ ડેઇલી કેશ વીમા યોજનાઓ
ii. ગંભીર ક્ષબમારીની વીમા યોજનાઓ
હોસ્સ્ર્પટલ ડેઇલી કેશ ર્પોક્ષલસી
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રોજજિંર્દી મયાા રર્દત રકમ
હોસ્સ્ર્પટલ કેશ કવરે જ વીમાધારકને હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર ર્દરર્મયાન ર્દરરોજ ર્નર્િત રકમ
પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે . ર્દાખલા તરીકે ર્દૈ ર્નક રોકડ વળતર રૂ.1,500થી રૂ.5,000 કે
તેનાથી વધારે હોઈ શકે છે . ક્ષબમારી અને ર્પોક્ષલસીના ગાળાના આધારે , જે સામાન્ટય રીતે
ુ વણીની મહિમ મયાા ર્દા પ્રર્દાન કરવામાં આવે
વાર્ષિક ર્પોક્ષલસી હોય છે , ર્દરરોજ રોકડ ચક
છે .
ુ વણીના રર્દવસોની સંખ્યા
ચક
આ ર્પોક્ષલસીના કેટલાંક ર્વર્વધ ર્વકલ્ર્પોમાં રોજજિંર્દા રોકડ વળતર પ્રર્દાન કરવાના રર્દવસોની
સંખ્યાને સારવાર લેવામાં આવે છે તે રોગની સાથે જોડવામાં આવે છે . સારવારની ર્વસ્ત ૃત
યાર્દી અને ર્દરે ક માટે હોસ્સ્ર્પટલમાં રહેવાનો સમયગાળો ર્નર્િત હોય છે , જે ર્દરે ક પ્રકારની
ર્પદ્ર્ત/ક્ષબમારી મા ટે રોજજિંર્દી રોકડનો લાભ મયાા રર્દત કરે છે .
સ્વતંત્ર કવચ કે વધારાન ંુ કવચ
કેટલીક વીમા કં ર્પનીઓ દ્વારા ઓફર થતી હોસ્સ્ર્પટલ ડેઇલી કેશ ર્પોક્ષલસી સ્વતંત્ર ર્પોક્ષલસી
તરીકે ઉર્પલબ્ધ છે , જયારે અન્ટય રકસ્સામાં ર્નયર્મત િર્તપ ૂર્તિ ર્પોક્ષલસીમાં વધારાના કવચ
સ્વરૂર્પે મળે છે . આ ર્પોક્ષલસીઓ વીમાધારકને આકસ્સ્મક ખચાા આવરી લેવામાં મર્દર્દ કરે છે ,
કારણ કે ર્નર્િત રકમની ચકુ વણી થાય છે , જે સારવારના વાસ્તર્વક ખચા સાથે સંબર્ં ધત
હોતી નથી. તે િર્તપ ૂર્તિ આધારરત હેલ્થ વીમા યોજના હેઠળ પ્રાપ્ત થતા કોઈ ર્પણ
ુ વણી માટે પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે .
વીમાકવચ ઉર્પરાંત વધારાના કવચની ચક
પ ૂરક કવચ
આ ર્પોક્ષલસીઓ હોસ્સ્ર્પટલના ર્નયર્મત ખચાના પ ૂરક થઈ શકે છે , કારણ કે તે વાજબી હોયછે
અને આકસ્સ્મક ખચાા માટે વળતર પ્રર્દાન કરે છે તેમજ િર્તપ ૂર્તિ ર્પોક્ષલસી હેઠળ બાકાત,
ુ વણી વગે રે જેવા ચક
ુ વવા ર્પાત્ર ન હોય તેવા ખચા ર્પણ ચક
ુ વે છે .
સહચક
વીમાકવચના અન્ટય ફાયર્દા
વીમા કં ર્પનીના રક્ષ્ટકોણથી આ યોજના કેટલાંક ફાયર્દા ધરાવે છે , કારણ કે તે ગ્રાહકને
સમજાવવા સરળ છે એટલે વધારે સરળતાપ ૂવાક વેચી શકાશે. તે વધારાના તબીબી ખચાને
અટકાવે છે , કારણ કે હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવારનો વાસ્તર્વક ખચા ગમે તે થયો હોય, ર્પણ
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ુ વવામાં આવે છે . ઉર્પરાંત આ પ્રકારના વીમા કવચોનો સ્વીકાર
ર્દરરોજ સ્થાયી રકમ જ ચક
અને ર્દાવાની ર્પતાવટ ખરે ખર સરળ હોય છે .
ગંભીર ક્ષબમારીની ર્પોક્ષલસી
આ ઉત્ર્પાર્દન જીવલેણ રોગ વીમાકવચ કે આઘાત સારસંભાળ વીમાકવચ તરીકે ર્પણ
જાણીત ંુ છે .
કેન્ટસર, સ્ટ્રોક્સ અને હૃર્દયરોગના હુમલા જેવા રોગ અગાઉ જીવલેણ ગણાતા હતા, ર્પણ
તબીબી ર્વજ્ઞાનની પ્રગર્ત સાથે તેની સારવાર શક્ય બની છે . ઉર્પરાંત મનષ્ુ યન ંુ સરે રાશ
આયષ્ુ ય ર્પણ વધ્ય ંુ છે . જોકે આવા મોટા રોગની સારવાર માટે ઊંચો ખચા આવે છે તેમજ
સારવાર ર્પછીનો ખચા ર્પણ વધારે હોય છે . એટલે ગંભીર ક્ષબમારી વ્યસ્ક્તની નાણાકીય
સરુ િાને જોખમમાં મ ૂકે છે
i.

ગંભીર ક્ષબમારીની ર્પોક્ષલસી લાભની ર્પોક્ષલસી છે , જે ચોક્કસ ગંભીર ક્ષબમારીઓન ંુ ર્નર્દાન
ુ વવાની જોગવાઈ ધરાવે છે .
થતા ઉચ્ચક રકમ ચક

ii. તેન ંુ વેચાણ થાય છે :
I.

સ્વતંત્ર ર્પોક્ષલસી તરીકે કે
II. થોડી હેલ્થ ર્પોક્ષલસીઓના વધારાના કવચ તરીકે કે
III. કેટલીક જીવન વીમા ર્પોક્ષલસીઓમાં વધારાના કવચ તરીકે

ભારતમાં ગંભીર ક્ષબમારી સાથે સંબર્ં ધત ર્પોક્ષલસીઓન ંુ વેચાણ જીવન વીમા કં ર્પનીઓ દ્વારા
જીવન વીમા ર્પોક્ષલસીઓની વધારાની શરતો સ્વરૂર્પે થાય છે અને તેમના દ્વારા બે પ્રકારના
કવચ ઓફર થાય છે – તાત્કાક્ષલક સીઆઇ લાભ યોજના અને સ્વતંત્ર સીઆઇ લાભ યોજના.
જયારે આન ંુ વેચાણ થાય છે , ત્યારે આવરી લેવાતી ક્ષબમારીઓ અને સારા વીમાકરણની ચોક્કસ
વ્યાખ્યા અર્ત મહત્ત્વપ ૂણા છે . ગચ
ં ૂ વડો ટાળવા ઇરડા હેલ્થ વીમા પ્રમાણભ ૂત માગા ર્દર્શિકા હેઠળ
20 સામાન્ટય ગંભીર ક્ષબમારીની વ્યાખ્યા પ્રમાણભ ૂત કરવામાં આવી છે . (કૃર્પા કરીને અંતમાં
આર્પેલ યાર્દી જુઓ).
જોકે ઇશ્ય ૂ થવાના તબક્કામાં નકુ સાનકારક ર્પસંર્દગીની શક્યતા (જેમાં આ વીમો લેનાર મોટા
ભાગના લોકોને અસર થવાની વધારે શક્યતા છે ) વધારે છે અને સંભર્વત વીમાધારકના
સ્વાસ્્યની સ્સ્થર્ત જાણવી અત્યંત મહત્ત્વપ ૂણા છે . પ ૂરતી મારહતીના અભાવે અત્યારે ગંભીર
ક્ષબમારીની યોજનાઓના પ્રીર્મયમને રરઇન્ટસ્યોરસાના ડેટા મારફતે સમથાન આર્પવામાં આવે છે .
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iii. ગંભીર ક્ષબમારીઓ એવી મોટી ક્ષબમારીઓ છે , જેમાં હોસ્સ્ર્પટલનો ખચા જ ઊંચો આવતો
નથી, ર્પણ તેના કારણે ર્વકલાંગતા, અંગોન ંુ નકુ સાન, આવકનો ફટકો વગે રે થઈ શકે
ુ ી સારસંભાળની
છે અને તેમાં હોસ્સ્ર્પટલમાંથી રજા મળયા ર્પછી ર્પણ લાંબા સમય સધ
જરૂર ર્પડી શકે છે .
iv. ગંભીર ક્ષબમારીની ર્પોક્ષલસી ઘણી વખત હોસ્સ્ર્પટલ િર્તપ ૂર્તિની ર્પોક્ષલસીમાં વધારાના
કવચ તરીકે સ ૂચવવામાં આવે છે , જેથી ર્પોક્ષલસી હેઠળન ંુ વળતર આ પ્રકારની
ક્ષબમારીઓ ધરાવતા લોકોન ંુ કુ ટુંબ નાણાકીય ભારણ ઉઠાવવામાં મર્દર્દરૂર્પ થઈ શકે છે .
ુ બ ગંભીર ક્ષબમારીન ંુ કવચ જુદુ જુદુ હોય છે , ર્પણ
v. વીમા કં ર્પનીઓ અને ઉત્ર્પાર્દનો મજ
ુ બ છે :
તેમાં સામેલ સામાન્ટય રોગો નીચે મજ
I. ગંભીર કેન્ટસર
II. તીવ્ર હૃર્દયરોગ
III. કોરોનરી આટા રી સર્જરી
IV. હૃર્દયના વાલ્વને બર્દલવો
V. ચોક્કસ ગંભીરતાયક્ુ ત કોમા
VI. રકડની ફેઇલ થઈ જવી
VII.

સ્ટ્રોક જે કાયમી અસરમાં ર્પરરણમે

VIII.

ુ ય અંગ/બોન મેરો પ્રત્યારોર્પણ
મખ્

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

મોટા અકસ્માતને કારણે કાયમી ર્વકલાંગતા

ુ ારાવધારા થાય છે . કેટલાંક
ગંભીર ક્ષબમારીની યાર્દી સ્સ્થર રહેતી નથી અને તેમાં સતત સધ
ુ ય’ અને ‘વધારાની સ્સ્થર્ત’ તરીકે વગીકરણ
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં વીમા કં ર્પનીઓએ ‘મખ્
કયું ુ છે , જેમાં અલ્ઝાઇમસા જેવા રોગને ર્પણ આવરી લેવાયા છે . કેટલીક વખત ‘જીવલેણ
રોગ’ને ર્પણ આવરી લેવાય છે , જેમાં પ્રીર્મયમ અર્ત વધારે હોય છે .
vi. જયારે મોટા ભાગની ગંભીર ક્ષબમારીની ર્પોક્ષલસીઓ ક્ષબમારીના ર્નર્દાન ર્પર ઉચક રકમ
પ્રર્દાન કરે છે , ત્યારે થોડી ર્પોક્ષલસીઓ હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન ખચા કવચ પ્રર્દાન કરે છે , જે
ખચાના વળતર સ્વરૂર્પે આર્પવામાં આવે છે . થોડા ઉત્ર્પાર્દનો બંને પ્રકારન ંુ કવચ ઓફર
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કરે છે એટલે કે ઇન ર્પેશન્ટટ હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન ખચાા માટે િર્તપ ૂર્તિ અને ર્પોક્ષલસીમાં
ુ વણી.
ઉલ્લેક્ષખત મોટા રોગના ર્નર્દાન ર્પર ઉચ્ચક રકમની ચક
vii. સામાન્ટય રીતે ગંભીર ક્ષબમારીની ર્પોક્ષલસીઓ 21 વષાથી 65 વષાની વય ધરાવતી
વ્યસ્ક્તઓ માટે હોય છે .
viii.આ ર્પોક્ષલસીઓ હેઠળ ઓફર થતી વીમાકૃત રકમ થોડી વધારે હોય છે , કારણ કે આ
ુ ય કારણ આ પ્રકારના રોગો સાથે સંકળાયેલી લાંબા ગાળાની
પ્રકારની ર્પોક્ષલસીન ંુ મખ્
સારસંભાળના નાણાકીય ભારણ પ્રર્દાન કરવાન ંુ હશે..
ix. સામાન્ટય રીતે આ ર્પોક્ષલસીઓ હેઠળ ગંભીર ક્ષબમારીના ર્નર્દાન ર્પર 100 ટકા વીમાકૃત
ુ વવામાં આવે છે . કેટલાંક રકસ્સાઓમાં ર્પોક્ષલસીની શરતો અને ર્નયમો તથા
રકમ ચક
ક્ષબમારીની તીવ્રતાના આધારે વળતર વીમાકૃત રકમન ંુ 25 ટકાથી 100 ટકા હોઈ શકે
છે .
ુ વવાર્પાત્ર કોઈ ર્પણ લાભ મેળવવા
x. ગંભીર ક્ષબમારીની ર્પોક્ષલસીઓમાં ર્પોક્ષલસી હેઠળ ચક
વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ ર્પોક્ષલસીની શરૂઆતથી 90 રર્દવસનો હોય છે અને ક્ષબમારીના ર્નર્દાન
ર્પછી અસ્સ્તત્વની જોગવાઈ 30 રર્દવસની હોય છે . આ જોગવાઈને સામેલ કરવામાં
આવી છે , કારણ કે આ લાભને “મ ૃત્યુના લાભ” તરીકે લેવાની ભ ૂલ ન કરવી જોઈએ,
ર્પણ “જીવનના લાભ” તરીકે અથાઘટન કરવ ંુ જોઈએ એટલે કે ગંભીર ક્ષબમારી ર્પછી
મશ્ુ કેલીઓમાંથી બહાર નીકળવા લાભ પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે .
xi. 45 વષાથી વધારે વયની અને ગંભીર ક્ષબમારીની ર્પોક્ષલસી લેવા ઇચ્છતી વ્યસ્ક્તઓ માટે
કડક તબીબી ચકાસણીઓ હાથ ધરવામાં આવે છે . પ્રમાણભ ૂત બાકાત રાખવામાં
આવતી બાબતો હેલ્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનો જેવી જ હોય છે , તબીબી સલાહ મેળવવામાં
ુ રવી નહીં, કે વેઇરટિંગ ર્પીરરયડમાંથી છટકી જેવા સારવાર
ર્નષ્ફળતા કે તેને અનસ
લેવામાં ર્વલંબ કરવો જેવી બાબતોને ખાસ બાકાત રાખવામાં આવે છે .
xii. વીમા કં ર્પની ર્પોક્ષલસીમાં આવરી લેવાયેલ એક કે વધારે રોગ માટે એક વખત જ
ુ વી શકે છે અથવા એકથી વધારે ચક
ુ વણી ઓફર કરી
વીમાકૃત વ્યસ્ક્તને વળતર ચક
શકે છે , ર્પણ ચોક્કસ મયાા રર્દત સંખ્યામાં. કોઈ ર્પણ વીમાકૃત વ્યસ્ક્તના સંબધ
ં માં વીમા
ુ વાઈ જાય ર્પછી ર્પોક્ષલસી રર્દ થઈ જાય છે .
હેઠળ વળતર ચક
xiii.ગંભીર ક્ષબમારીની ર્પોક્ષલસી ર્પણ ર્વર્વધ ગ્ર ૂર્પને ઓફર થાય છે , ખાસ કરીને કોર્પોરે ટ
સંસ્થાઓ તેમના કમાચારીઓ માટે આવી ર્પોક્ષલસી લે છે .
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G. લાંબા ગાળાની સારસંભાળનો વીમો
અત્યારે સરે રાશ આયષ્ુ યમાં વધારો થવાથી દુર્નયામાં વયોવ ૃદ્ લોકોની વસર્ત વધી રહી છે .
સમગ્ર દુર્નયામાં વ ૃદ્ લોકોની સંખ્યામાં વધારો થવાથી લાંબા ગાળાની સારસંભાળના વીમાન ંુ
ુ ી સારસંભાળની જરૂર હોય છે અને આ
મહત્ત્વ ર્પણ વધી રહ્ ં ુ છે . વ ૃદ્ોને લાંબા સમય સધ
પ્રકારના લોકો કોઈ ર્પણ પ્રકારની ર્વકલાંગતાથી ર્પીડાય છે . લાંબા ગાળાની સારસંભાળ એટલે
ુ ારો
ચોક્કસ સાથસહકાર ર્વના ર્પોતાની કાળજી ન રાખી શકતા અને ભર્વષ્યમાં સ્વાસ્્યમાં સધ
થવાની શક્યતા નથી તેવા લોકોની સતત વ્યસ્ક્તગત કે સારસંભાળના તમામ સ્વરૂર્પો.
લાંબા ગાળાની સારસંભાળ માટે બે પ્રકારની યોજના છે ેઃ

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

B. તાત્કાક્ષલક જરૂરરયાત ધરાવતી યોજનાઓ, જેની ખરીર્દી વીમાધારકને લાંબા ગાળાની
સારસંભાળની જરૂર હોય છે ત્યારે ઉચક પ્રીર્મયમ દ્વારા કરવામાં આવે છે .
ર્વકલાંગતાની તીવ્રતા (અને અર્પેક્ષિત જીવનનો ગાળો) લાભના પ્રમાણને નક્કી કરે છે . લાંબા
ગાળાની સારસંભાળ માટેના ઉત્ર્પાર્દનો હજુ ભારતીય બજારમાં ર્વકસ્યા નથી.
ભર્વષ્ય આરોગ્ય ર્પોક્ષલસી
પ્રથમ અગાઉથી ભંડોળ પ્રર્દાન કરીને મેળવવામાં આવતી વીમા યોજના ભર્વષ્ય આરોગ્ય
ર્પોક્ષલસી હતી, જેન ંુ વેચાણ સરકારી િેત્રની સાધારણ વીમા કં ર્પનીઓ કરતી હતી. 1990માં શરૂ
થયેલી આ ર્પોક્ષલસી મ ૂળભ ૂત રીતે વીમાધારક વ્યસ્ક્તઓની ર્નવ ૃર્િ ર્પછીની સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત
ુ વણી તેમના કામકાજના
જરૂરરયાતો પ્રર્દાન કરવા માટે હતી, જયારે તેઓ પ્રીર્મયમની ચક
જીવન ર્દરર્મયાન કરતા હતા. આ જીવન વીમા ર્પોક્ષલસીને મળતી આવે છે , ફક્ત એક જ ફરક છે
કે તે મ ૃત્યુના લાભને બર્દલે ભર્વષ્યના તબીબી ખચાને આવરી લે છે .
e) ર્વલંક્ષબત મેરડક્લેઇમ
ર્પોક્ષલસી ર્વલંક્ષબત કે ભર્વષ્યના મેરડક્લેઇમ ર્પોક્ષલસી પ્રકારની છે અને મેરડક્લેઇમ ર્પોક્ષલસી
જેવા કવચ પ્રર્દાન કરે છે . પ્રસ્તાવકતાા 25થી 55 વષા વચ્ચેની વય ધરાવતા કોઈ સમયે
યોજનામાં જોડાઈ શકે છે .
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f) ર્નવ ૃર્િની વય
તેઓ ર્નવ ૃર્િની વય 55થી 60 વચ્ચે કોઈ ર્પણ ર્પસંર્દ કરી શકે છે , ર્પણ જોડાવાની તારીખ
અને ર્પસંર્દ કરે લી ર્નવ ૃર્િની વય વચ્ચે ચાર વષાનો સ્ર્પષ્ટ ફરક હોવો જોઈએ. ર્પોક્ષલસી
ર્નવ ૃર્િ વય એટલે પ્રસ્તાવ ર્પર હસ્તાિર કરતી વખતે વીમાધારકે ર્પસંર્દ કરે લી ઉંમર અને
ર્પોક્ષલસી હેઠળ લાભ શરૂ થવાના હેત ુ માટેની યાર્દીમાં સ્ર્પષ્ટ હોવી જોઈએ. આ વય વધારે ન
હોઈ શકે.
g) ર્નવ ૃર્િ પ ૂવેનો ગાળો
ર્નવ ૃર્િ પ ૂવેનો ગાળો એટલે ર્દરખાસ્ત સ્વીકારવાની તારીખથી શરૂ થાય છે અને યાર્દીમાં
સ્ર્પષ્ટર્પણે આર્પેલી ર્પોક્ષલસી ર્નવ ૃર્િ વય સાથે પ ૂણા થાય છે . આ ગાળા ર્દરર્મયાન
ુ વવ ંુ ર્પડશે. વીમાધારક ર્પાસે
વીમાધારકને લાગ ુ પ્રીર્મયમની રકમ હપ્તાવાર/એકસાથે ચક
ઉચક પ્રીર્મયમ કે હપ્તામાં ચકુ વણી કરવાનો ર્વકલ્ર્પ હોય છે .
h) યોજનામાંથી બહાર નીકળવ ંુ
વીમાધારકન ંુ મ ૃત્યુ થવાના રકસ્સામાં કે ર્પસંર્દ કરે લી ર્નવ ૃર્િ વય અગાઉ કે ર્પછી
યોજનામાંથી ખસી જવાની ઇચ્છા હોય તો તે પ્રીર્મયમન ંુ યોગ્ય રરફં ડ મેળવવાને ર્પાત્ર
બનશે, જે ર્પોક્ષલસી હેઠળ કોઈ ર્દાવો ન કરવાને આર્ધન છે . રરન્ટય ૂઅલમાં ર્વલંબ માટે
ુ વણીમાં સાત રર્દવસના વધારા સમયની
સંતોષકારક કારણ હોય તો પ્રીર્મયમની ચક
જોગવાઈ કરવામાં આવી છે .
i)

સોંર્પણી

યોજના સોંર્પણી માટે પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે .
j) બાકાત રાખવા માટેની બાબતો
ર્પોક્ષલસી અગાઉથી હોય તેવા રોગોને, 30 રર્દવસના વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ અને મેરડક્લેઇમમાં
ચોક્કસ રોગોને પ્રથમ વષામાં વળતર ન મળે તેવી બાબતોને બાકાત રાખતી નથી. આ
ભર્વષ્ય માટેની મેરડક્લેઇમ ર્પોક્ષલસી હોવાથી આ બાબત તારકિક છે .
k) ગ્ર ૂર્પ વીમાન ંુ વેરરઅન્ટટ
ર્પોક્ષલસી ગ્ર ૂર્પ આધારે ર્પણ મેળવી શકાય છે , જેમાં ગ્ર ૂર્પ રડસ્કાઉન્ટટની સર્ુ વધા ઉર્પલબ્ધ હોય
છે .
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H. સંયક્ુ ત ઉત્ર્પાર્દનો
કેટલીક વખત જીવન વીમા સાથે સંબર્ં ધત ઉત્ર્પાર્દનો સ્વાસ્્ય વીમા ઉત્ર્પાર્દનોની સર્ુ વધા ર્પણ
આર્પે છે . ર્પેકેજજિંગ કરીને વધારે ઉત્ર્પાર્દનોને પ્રોત્સાહન આર્પવાનો આ સારો માગા છે , જેના
મારફતે બે વીમા કં ર્પનીઓ હાથ ર્મલાવે છે અને એક ર્પોક્ષલસીમાં બે વીમા ઓફર કરવાનો કરાર
કરે છે .
એટલે હેલ્થ પ્લસ લાઇફ કોન્સમ્પબ ઉત્ર્પાર્દનો એવા ઉત્ર્પાર્દનો છે , જે જીવન વીમા કં ર્પનીન ંુ જીવન
વીમાકવચ અને નોનલાઇફ અને/અથવા સ્વતંત્ર હેલ્થ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ કં ર્પની દ્વારા હેલ્થ વીમા
કવચને સંયક્ુ તર્પણે ધરાવે છે .
આ ઉત્ર્પાર્દનો સંયક્ુ તર્પણે બે વીમા કં ર્પનીઓ દ્વારા રડઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે અને બંને વીમા
ુ બ
કં ર્પનીઓની ર્વતરક ચેનલ્સ દ્વારા વેચાણ થાય છે . ચોક્કસ આ માટે વતામાન માગા ર્દર્શિકા મજ
બે કં ર્પનીઓ વચ્ચે જોડાણ કરવ ંુ ર્પડશે, જેમ કે આવા જોડાણને એક જીવન વીમાકં ર્પની અને
એક નોન-લાઇફ વીમાકં ર્પની વચ્ચે કોઈ ર્પણ સમયે મંજૂરી આર્પવામાં આવે છે . આવી કં ર્પનીઓ
વચ્ચે માકે રટિંગ, ર્પોક્ષલસીની સેવા અને સામાન્ટય ખચાની વહેંચણી અને પ્રીર્મયમના ટ્રાન્ટસર્મશન
માટે સમજૂતીકરાર (એમઓય)ુ થવા જોઈએ. કોઈ ર્પણ એક વીમાકં ર્પની જોડાણ માટે ઇરડાની
મંજૂરી મેળવે છે . આ સમજૂતી લાંબા ગાળાની હોવી જોઈએ અને જોડાણ રર્દ કરવાની મંજૂરી
અર્પવાર્દરૂર્પ સ્સ્થર્ત ર્સવાય આર્પવામાં નહીં આવે, જે ઇરડાને સંતોષકારક હોવી જોઈએ.
એક વીમાકં ર્પની લીડ વીમાકં ર્પની તરીકે કામગીરી કરવા સંમત થઈ શકે છે અને સંયક્ુ ત
ઉત્ર્પાર્દનો માટે જરૂરી ર્વર્વધ સેવાઓ પ્રર્દાન કરવા સંર્પકા ર્પોઇન્ટટ તરીકે ર્પોક્ષલસીની સેવાની
સર્ુ વધામાં મહત્ત્વપ ૂણા ભ ૂર્મકા ભજવે છે . લીડ વીમાકં ર્પની વીમાકરણ અને ર્પોક્ષલસીની સેવાની
ુ ય ભ ૂર્મકા ભજવી શકે છે . જોકે ર્દાવાઓ અને કર્મશનની ચક
ુ વણીન ંુ સંચાલન
સર્ુ વધામાં મખ્
સંબર્ં ધત વીમાકં ર્પનીઓ દ્વારા થશે, જેનો આધાર ર્પોક્ષલસીની જોગવાઈને થતી અસર ર્પર છે .
ુ માગા ર્દર્શિકાને અનસ
ુ રવામાં આવશે, જે
સંયક્ુ ત ઉત્ર્પાર્દનોના ફાઇક્ષલગ
િં માં ફાઇલ અને યઝ
સમયેસમયે ઇશ્ય ૂ થાય છે અને વ્યસ્ક્તગત રીતે મંજૂર થાય છે . બંને પ્રકારના જોખમોના
પ્રીર્મયમને અલગથી ઓળખવામાં આવશે અને વેચાણ પ ૂવે અને ર્પછી એમ બંને તબક્કામાં
ર્પોક્ષલસીધારકને જણાવવામાં આવશે તેમજ ર્પોક્ષલસીના ર્દસ્તાવેજ, વેચાણના સારહત્ય વગે રેમાં
ર્પણ તેનો ઉલ્લેખ હશે.
ઉત્ર્પાર્દન વ્યસ્ક્તગત વીમા ર્પોક્ષલસી અને ગ્ર ૂર્પ વીમાના આધારે એમ બંને રીતે ઓફર થઈ શકે
છે . જોકે હેલ્થ વીમા ફ્લોટર ર્પોક્ષલસીઓના સંબધ
ં માં સંપ ૂણા જીવન વીમા કવચને કુ ટુંબની
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કમાણી કરતા એક સભ્યાના જીવન ર્પર મંજૂરી આર્પવામાં આવે છે , જે હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસીમાં
વીમાર્પાત્ર રહતના અરજર્દાર હોય છે અને સંબર્ં ધત વીમાકં ર્પનીઓના અન્ટય લાગ ુ વીમાકરણ
ર્નયમનોને આર્ધન હોય છે .
ફ્રી લ ૂક ઓપ્શન વીમાધારકને ઉર્પલબ્ધ હોય છે અને સંયક્ુ ત ઉત્ર્પાર્દનને સંપ ૂણાર્પણે લાગ ુ ર્પડે
છે . જોકે સંયક્ુ ત ઉત્ર્પાર્દનનો હેલ્થ વીમાનો ભાગ તેની રરન્ટય ૂએક્ષબક્ષલટી નોન-લાઇફ/સ્વતંત્ર હેલ્થ
વીમા કં ર્પની ર્પાસેથી ર્પોક્ષલસીધારકના ર્વકલ્ર્પ ર્પર મેળવશે.
સંયક્ુ ત ઉત્ર્પાર્દનોન ંુ વેચાણ

ડાયરે ક્ટ માકે રટિંગ

ચેનલ્સ મારફતે

થઈ શકશે.

બંને

વીમાકં ર્પનીઓના બ્રોકસા અને સંયક્ુ ત વ્યસ્ક્ત અને કોર્પોરે ટ એજન્ટ્સ સામાન્ટય હોય છે , ર્પણ
બેન્ટક સંર્દભા ગોઠવણો મારફતે નહીં. જોકે તેઓ મધ્યસ્થી ન બની શકે, જેમની ર્પાસે ઉત્ર્પાર્દનો કે
વીમાકં ર્પનીઓન ંુ માકે રટિંગ કરવાની મંજૂરી ન હોય.
ર્દરખાસ્ત અને વેચાણ સારહત્યમાં, ખાસ કરીને બે વીમાકં ર્પનીઓ સંકળાયેલી હોય તેમાં ચોક્કસ
ુ ાસો કરવો જોઈએ, કે કોણ ર્દાવાની ર્પતાવટ કરશે, કોણ રરન્ટય ૂ કરશે કે બેમાંથી એક જ
ખલ
કવચને સેવાની સર્ુ વધા મળશે વગે રે.
આ વ્યવસાયની સેવા માટે આઇટી ર્સસ્ટમ મજબ ૂત અને સાતત્યપ ૂણા હોવી જોઈએ, કારણ કે બે
વીમાકં ર્પનીઓ અને જરૂર ર્પડે ત્યારે ઇરડાને મારહતી આર્પવી ર્પડે તેમ હોવાથી ડેટાન ંુ ઘણ ંુ
સંકલન જરૂરી છે .

I.

ર્પેકેજ ર્પોક્ષલસીઓ

એક ર્દસ્તાવેજ હેઠળ ર્પેકેજ કે અમ્પબ્રેલા વીમાકવચો ર્વર્વધ વીમાકવચન ંુ ર્મશ્રણ છે .
ર્દાખલા તરીકે, હાઉસહોલ્ડસાની ર્પોક્ષલસી, દુકાનર્દારની ર્પોક્ષલસી, ઓરફસ ર્પેકેજ ર્પોક્ષલસી વગે રે
જેવા વીમાકવચો છે , જે એક ર્પોક્ષલસી હેઠળ ક્ષબક્લ્ડિંગ્સ, સામગ્રી વગે રે ર્વર્વધ ભૌર્તક
અસ્કયામતોને આવરી લે છે . આ પ્રકારની ર્પોક્ષલસીઓમાં ચોક્કસ વ્યસ્ક્તગત કવચો કે
જવાબર્દારીના કવચ સામેલ ર્પણ હોઈ શકે છે .
હેલ્થ વીમામાં ર્પેકેજ ર્પોક્ષલસીના ઉર્દાહરણોમાં િર્તપ ૂર્તિની ર્પોક્ષલસીઓ સાથે ગંભીર ક્ષબમારીના
કવચનો લાભ સામેલ છે અને િર્તપ ૂર્તિ ર્પોક્ષલસીઓ સાથે જીવન વીમા ર્પોક્ષલસીઓ અને
હોસ્સ્ર્પટલ ડેઇલી કેશ લાભ સામેલ છે .
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પ્રવાસ વીમાના રકસ્સામાં ઓફર થતી ર્પેકેજ ર્પોક્ષલસી ફક્ત હેલ્થ વીમાને જ આવરી લેતી નથી,
ર્પણ

સાથે

સાથે

ક્ષબમારી/અકસ્માતના

કારણે

તબીબી

ખચા

ઉર્પરાંત

અકસ્માતમાં

ુ ાવવો કે મળવામાં ર્વલંબ, ર્પાસર્પોટા
મ ૃત્યુ/ર્વકલાંગતાનો લાભ, ચકાસણીમાં માલસામાન ગમ
ુ ાવવા, સંર્પર્િ/વ્યસ્ક્તગત નકુ સાન માટે ત્રીજા ર્પિની જવાબર્દારી, પ્રવાસ
અને ર્દસ્તાવેજો ગમ
રર્દ થવો અને અર્પહરણન ંુ કવચ ર્પણ સામેલ છે .
J. ગરીબો માટે સ ૂક્ષ્મ વીમો અને હેલ્થ વીમો
સ ૂક્ષ્મ વીમા ઉત્ર્પાર્દનો ગ્રામીણજનો અને અસંગરઠત િેત્રમાં ઓછી આવક ધરાવતા લોકોને
સંરિણ કે કવચ પ્રર્દાન કરવા માટે ખાસ બનાવવામાં આવ્યા છે . આર્પણી વસર્તમાં ઓછી
આવક ધરાવતા લોકોની સંખ્યા નોંધર્પાત્ર છે અને સામાન્ટય રીતે તેમની ર્પાસે કોઈ હેલ્થ સરુ િા
કવચ હોત ંુ નથી. એટલે આ ઓછં મ ૂલ્ય, વાજબી પ્રીર્મયમ અને લાભન ંુ ર્પેકેજ ધરાવત ંુ ઉત્ર્પાર્દન
આ લોકો સામાન્ટય જોખમોને ર્પહોંચી વળવે અને તેમને આર્થિક રીતે મશ્ુ કેલી ન ર્પડે તે માટે રજૂ
કરવામાં આવ્યા છે . સ ૂક્ષ્મ વીમાન ંુ સંચાલન ઇરડા સ ૂક્ષ્મ વીમા ર્નયમનો, 2005 દ્વારા થાય છે .
ુ બ, આ ઉત્ર્પાર્દનોન ંુ પ્રીર્મયમ ઓછં હોય છે
ઇરડા સ ૂક્ષ્મ વીમા ર્નયમન, 2005ની જરૂરરયાત મજ
અને સામાન્ટય રીતે વીમાકૃત રકમ રૂ.30,00થી ઓછી હોય છે . મોટા ભાગે આ પ્રકારના
ુ ાર્યક સંગઠનો કે ક્ષબનસરકારી સંગઠનો (એનજીઓ) તેમના સભ્યો
વીમાકવચ ર્વર્વધ સામર્દ
ુ બ વીમા
માટે ગ્ર ૂર્પના ધોરણે લે છે . ઇરડાની ગ્રામીણ અને સામાજજક િેત્રની જવાબર્દારીઓ મજ
ુ ર્નર્િત ભાગન ંુ વેચાણ સ ૂક્ષ્મ વીમા ઉત્ર્પાર્દનો તરીકે
કં ર્પનીઓએ તેમની ર્પોક્ષલસીઓના અમક
કરવ ંુ ફરજજયાત છે , જેથી વીમાની ર્પહોંચ વ્યાર્પક બનાવી શકાય.
સરકારી િેત્રના એકમોએ સમાજના ગરીબ વગોને વીમાનો લાભ ર્પહોંચાડવા બે ર્પોક્ષલસીઓ
ુ બ છે ેઃ
બનાવી છે , જે નીચે મજ
જન આરોગ્ય બીમા ર્પોક્ષલસી
ુ બ છે :
જન આરોગ્ય બીમા ર્પોક્ષલસીના ખાર્સયતો નીચે મજ
7. આ ર્પોક્ષલસી સમાજના ગરીબ તબક્કાના લોકોને સસ્તો તબીબી વીમો પ ૂરો ર્પાડવા માટે
બનાવવામાં આવી છે .
8. આ વીમાકવચ વ્યસ્ક્તગત મેરડક્લેઇમ ર્પોક્ષલસી જેવ ંુ જ છે , ર્સવાય કે તેમાં સંક્ષચત બોનસ
અને તબીબી ચેક-અર્પના લાભ સામેલ નથી.
9. આ ર્પોક્ષલસી વ્યસ્ક્તઓને અને કુ ટુંબના સભ્યોને ઉર્પલબ્ધ હોય છે .
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10. તેમાં વયમયાા ર્દા ર્પાંચ વષાથી 70 વષા છે .
11. માતા કે ર્ર્પતા કે માતાર્ર્પતા બંનેને એકસાથે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવામાં આવ્ય ંુ હોય તો
તેમના ત્રણ મરહનાથી ર્પાંચ વષા વચ્ચેની વય ધરાવતા બાળકોને વીમાકવચ મળી શકે છે .
ુ ી મયાા રર્દત હોય છે અને ચક
ુ વવાર્પાત્ર
12. વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત ર્દીઠ વીમાકૃત રકમ રૂ.5,000 સધ
ુ બ છે .
પ્રીર્મયમ નીચેના ટેબલ મજ
ટેબલ 2.1
વીમાકૃત વ્યસ્ક્તની ઉંમર
ુ ય વ્યસ્ક્ત
કુ ટુંબની મખ્
ર્પત્ની
ુ ી આર્શ્રત બાળક
25 વષા સધ
કુ ટુંબ માટે 2+1 આર્શ્રત બાળક
કુ ટુંબ માટે 2+2 આર્શ્રત બાળકો
i.

ુ ી
46 વષા સધ
70

46-55

56-65

66-70

100

120

140

70

100

120

140

50

50

50

50

190

250

290

330

240

300

340

380

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

ii. સેવા વેરો કે સર્વિસ ટેક્સ ર્પોક્ષલસીને લાગ ુ ર્પડતો નથી.
સાવાર્ત્રક સ્વાસ્્ય વીમા યોજના (UHIS)
આ ર્પોક્ષલસી 100 કે વધારે કુ ટુંબના ગ્ર ૂર્પ માટે ઉર્પલબ્ધ છે . તાજેતરમાં વ્યસ્ક્તગત
ુ ચઆઇએસ ર્પોક્ષલસીઓ જનતાને ઉર્પલબ્ધ ર્પણ કરાવવામાં આવે છે .
યએ
લાભ
ુ બ છે ેઃ
સાવાર્ત્રક સ્વાસ્્ય વીમા યોજનાના લાભ નીચે મજ
V.તબીબી વળતર
ુ બ
ર્પોક્ષલસી હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી થઈને સારવાર મેળવવા માટે વ્યસ્ક્ત/કુ ટુંબને નીચે મજ
ુ ીન ંુ વળતર પ્રર્દાન કરે છે .
ર્પેટામયાા ર્દાને આર્ધન રૂ.30,000 સધ
ટેબલ 2.2
ર્વગત

મયાા ર્દા

રૂમ, રહેવાના ખચા

ુ ી
ર્દરરોજ રૂ. 150/- સધ

ુ ાં ભરતી કરવામાં આવે તો
જો આઇસીયમ

ુ ી
ર્દરરોજ રૂ.300/-સધ

સર્જન, એનેસ્થેરટસ્ટ, કન્ટસલ્ટન્ટટ, સ્ર્પેશ્યાક્ષલસ્ટ ફી, ર્દર ક્ષબમારી/ઇજા ર્દીઠ રૂ.4,500/398

ુ ી
સધ

નર્સિંગ ખચા

એનેસ્થેર્શયા, લોહી, ઓસ્ક્સજન, ઓટી ચાજીસ, ર્દર ક્ષબમારી/ઇજા ર્દીઠ રૂ.4,500/ુ ી
ર્દવાઓ, ર્નર્દાન સામગ્રી અને એક્સ-રે , ડાયાક્ષલસીસ, સધ
રે રડયોથેરર્પી, કેમોથેરર્પી, ર્પેસમેકરનો ખચા, કૃર્ત્રમ
અંગ વગે રે
ુ ી
કોઈ એક ક્ષબમારી માટે વહન કરવામાં આવતો કુ લ રૂ. 15,000/- સધ
ખચા
VI. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત કવચ
ુ ય આધાર સમાન વ્યસ્ક્તના મ ૃત્યુ સામે (યાર્દી
અકસ્માતને કારણે કુ ટુંબની આવકના મખ્
ુ બ) વળતરેઃ રૂ. 25,000/-.
મજ
ર્વકલાંગતાન ંુ કવચ

VII.

ુ ય આધાર સમાન વ્યસ્ક્તને
અકસ્માત/ક્ષબમારીને કારણે જો કુ ટુંબની આવકના મખ્
હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર માટે ભરતી કરવામાં આવે તો ત્રણ રર્દવસના વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ ર્પછી
ુ ી હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન ર્દરર્મયાન ર્દરરોજ રૂ.50/-ન ંુ વળતર.
મહિમ 15 રર્દવસ સધ
VIII.

પ્રીર્મયમ

ટેબલ 2.3
એક્ન્ટટટી

પ્રીર્મયમ

વ્યસ્ક્ત માટે

રૂ.365/- વષા ર્દીઠ

ર્પાંચના કુ ટુંબ માટે

રૂ.548/- વષા ર્દીઠ

(પ્રથમ ત્રણ બાળકો સરહત)
સાતના કુ ટુંબ માટે

રૂ.730/- વષા ર્દીઠ

(પ્રથમ ત્રણ બાળકો અને આર્શ્રત માતાર્ર્પતાઓ
સરહત)
બીર્પીએલ કુ ટુંબો માટે પ્રીર્મયમ સબર્સડી

ગરીબી રે ખા નીચે જીવતા કુ ટુંબો માટે સરકાર
પ્રીર્મયમ સબર્સડી પ્રર્દાન કરશે.
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K. રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્્ય બીમા યોજના
સરકારે ર્વર્વધ સ્વાસ્્ય યોજના ર્પણ શરૂ કરી છે , જેમાંથી કેટલીક ખાસ રાજયોમાં લાગ ુ છે .
ુ ી ર્પહોંચાડવા વીમા કં ર્પનીઓ સાથે ભાગીર્દારીમાં રાષ્ટ્રીય
સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત લાભ જનતા સધ
સ્વાસ્્ય બીમા યોજના (આરએસબીવાય)નો અમલ કરવામાં આવે છે . ભારત સરકારના શ્રમ
અને રોજગાર મંત્રાલયે ગરીબી રે ખા નીચે જીવતા (બીર્પીએલ) કુ ટુંબોને હેલ્થ વીમા કવચ
પ્રર્દાન કરવા આરએસબીવાય શરૂ કરી છે .
ુ બ છે :
રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્્ય બીમા યોજનાની ખાર્સયતો નીચે મજ
a. ફેર્મલી ફ્લોટરના આધારે બીર્પીએલ કુ ટુંબ ર્દીઠ કુ લ રૂ. 30,000ની વીમાકૃત રકમ.
b. અગાઉથી હોય તેવા રોગોને આવરી લેવામાં આવશે.
c. હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી થઈને સારવાર મેળવવા સ્વાસ્્ય સેવાઓન ંુ કવચ અને ડે-કેર આધારે
પ્રર્દાન કરી શકાય તેવી શસ્ત્રરક્રયાની સેવાઓ.
d. તમામ લાયક સ્વાસ્્ય સેવાઓને કેશલેસ કવચ.
e. સ્માટા કાડા ની જોગવાઈ
f. હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર માટે ભરતી પ ૂવે અને ર્પછીના ખચાની જોગવાઈ.
ુ ાકાત ર્દીઠ ર્પરરવહન ભ્થ ંુ રૂ.100/-.
g. ર્દરે ક મલ
ુ વે છે .
h. કેન્ટર અને રાજય સરકાર વીમા કં ર્પનીઓને પ્રીર્મયમ ચક
i. રાજય સરકાર સ્ર્પધાા ત્મક ક્ષબરડિંગ મારફતે વીમા કં ર્પનીઓની ર્પસંર્દગી કરે છે .
j. લાભાથીઓને સરકારી અને ખાનગી હોસ્સ્ર્પટલો વચ્ચે ર્પસંર્દગીની તક.
k. પ્રીર્મયમન ંુ વહન કેન્ટર અને રાજય સરકાર 3:1ના પ્રમાણમાં કરશે. કેન્ટર સરકાર કુ ટુંબ ર્દીઠ
ુ વશે.
મહિમ રૂ.565/- ચક
l. રાજય સરકારન ંુ પ્રર્દાનેઃ વાર્ષિક પ્રીર્મયમનો 25 ટકા અને રૂ. 750થી વધારે કોઈ ર્પણ
પ્રીર્મયમ.
ુ વશે.
m. લાભાથી રજજસ્ટ્રેશન ફી/રરન્ટય ૂઅલ ફી ર્પેટે ર્દર વષે રૂ.30/-ચક
n. વહીવટી ખચા રાજય સરકાર ઉઠાવશે.
o. આ હેત ુ માટે લાભાથી માટે સ્માટા કાડા ના વધારાના ખચા ર્પેટે રૂ.60/- ઉર્પલબ્ધ કરાવવામાં
આવશે.
p. આ યોજના સ્માટા કાડા ઇશ્ય ૂ થયાની તારીખથી એક મરહના ર્પછીના મરહનાની પ્રથમ
ુ રીમાં કોઈ ર્પણ
તારીખથી લાગ ુ થશે. એટલે જો સ્માટા કાડા કોઈ ખાસ જજલ્લામાં ફેબ્રઆ
તારીખે ઇશ્ય ૂ થાય, તો યોજના 1 એર્પ્રલથી લાગ ુ થશે.
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ુ ી એક વષા માટે લાગ ુ રહેશે. આ જે તે જજલ્લામાં
q. યોજના આગામી વષાની 31 માચા સધ
યોજનાની અંર્તમ તારીખ રહેશે. એટલે વચ્ચેના ગાળામાં ઇશ્ય ૂ થતા કાડ્ા સની અંર્તમ
તારીખ ર્પણ ર્પછીના વષાની 31મી માચા રહેશ.ે
ર્દાવાની ર્પતાવટ યાર્દીમાં ઉલ્લેખ કરાયેલ ટીર્પીએ કે વીમા કં ર્પની દ્વારા થશે. આ ર્પતાવટ
ુ ી કેશલેસ કરવામાં આવે છે .
ક્ષલસ્ટેડ હોસ્સ્ર્પટલો મારફતે શક્ય હોય ત્યાં સધ
ક્ષબમારીના સતત સમયગાળા તરીકે કોઈ ર્પણ એક ક્ષબમારીને ગણવામાં આવશે અને તેમાં
હોસ્સ્ર્પટલમાં છે લ્લી ર્વક્ષઝટની તારીખથી 60 રર્દવસની અંર્દર માંર્દગીનો ઉથલો સામેલ છે .

L. પ્રધાનમંત્રી સરુ િા ક્ષબમા યોજના
તાજેતરમાં જાહેર થયેલી ર્પીએમએસબીવાય વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતમાં મ ૃત્યુ અને ર્વકલાંગતાના
ુ બ છે ેઃ
વીમાકવચે ઘણ ંુ બધ ંુ આકષાણ ઊભ ંુ કયું ુ છે અને આ યોજનાની ર્વગત નીચે મજ
વીમાકવચનો અવકાશ : 18થી 70 વષાની વયના તમામ બચત બેન્ટક ખાતાધારકો આ
યોજનામાં જોડાઈ શકે છે . સહભાગી બેન્ટકોએ કોઈ ર્પણ માન્ટયતાપ્રાપ્ત નોન-લાઇફ વીમાકં ર્પની
સાથે જોડાણ કરવ ંુ જોઈએ, જે કવચ માટે આ પ્રકારની બેન્ટકને માસ્ટર ર્પોક્ષલસી ઓફર કરશે.
કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત એક બચત ખાતા મારફતે આ યોજનામાં જોડાઈ શકશે અને જો તે એકથી વધ ુ
ુ વવામાં આવેલ વધારાન ંુ
બેન્ટક ખાતા ધરાવશે તો તેને કોઈ વધારાનો લાભ નહીં મળે અને ચક
ુ ય કેવાયસી માટે આધાર જરૂરી રહેશે.
પ્રીર્મયમ જપ્ત થઈ જશે. બેન્ટક ખાતા માટે મખ્
ુ ી એક વષા માટે રહેશે, જે ર્નર્િત ફોમા ર્પર
નોંધણીની ર્પદ્ર્ત/મદ્દુ ત : કવચ 1 જૂનથી 31 મે સધ
ર્નયક્ુ ત બેંક ખાતામાંથી ઓટોડેક્ષબટ દ્વારા જોડાવાનો ર્વકલ્ર્પ પ્રર્દાન કરશે, જેને ર્દર વષે 31 મે
ુ ી ચક
ુ વવ ંુ જરૂરી છે , શરૂઆતના વષા આ સમયમયાાર્દા 31 ઓગસ્ટ સધ
ુ ી લંબાવી શકાશે.
સધ
ુ ી એટલે વધ ુ ત્રણ
સરકાર શરૂઆતમાં આ યોજનામાં જોડાવાનો ગાળો 30 નવેમ્પબર, 2015 સધ
મરહના લંબાવી શકે છે .
ુ વણી ર્પર જોડાણ ચોક્કસ શરતો ર્પર શક્ય છે . અરજર્દાર
ર્પછી પ ૂરા વાર્ષિક પ્રીર્મયમની ચક
નોંધણી/ઓટો-ડેક્ષબટ માટે અર્નર્િત/લાંબા ગાળાનો ર્વકલ્ર્પ આર્પી શકે છે , જે અગાઉના
ુ વના આધારે સધ
ુ ારી હોય તેવી શરતો સાથે યોજના ચાલ ુ રહેવાને આર્ધન છે .
અનભ
યોજનામાંથી કોઈ ર્પણ સમયે નીકળી જનાર વ્યસ્ક્તઓ ભર્વષ્યમાં કોઈ ર્પણ સમયે જોડાઈ શકે
છે . ર્દર વષે લાયકાતની કેટેગરીમાં નવા પ્રવેશકો કે અગાઉ ન જોડાયેલા હાલ લાયક વ્યસ્ક્તઓ
ભર્વષ્યમાં જોડાઈ શકશે.
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ુ બ છે ેઃ
વીમા હેઠળના લાભ નીચે મજ
લાભન ંુ કોષ્ટક

વીમાકૃત રકમ

મ ૃત્યુ

રૂ. 2 લાખ

ુ ારી ન શકાય તેવ ંુ
બંને આંખને સંપ ૂણા અને સધ

રૂ. 2 લાખ

ુ ાવવો
નકુ સાન કે બંને હાથ કે ર્પગનો ઉર્પયોગ ગમ
ુ ાવવી અને એક હાથ કે
કે એક આંખની રક્ષ્ટ ગમ
ુ ાવવો
ર્પગનો ઉર્પયોગ ગમ
ુ ારી ન શકાય
એક આંખની રક્ષ્ટ સંપ ૂણાર્પણે અને સધ

રૂ. 1 લાખ

ુ ાવવી અથવા એક હાથ કે ર્પગનો
તેવી રીતે ગમ
ુ ાવવો
ઉર્પયોગ ગમ
ુ ાકાત
જોડાવાની અને વારસર્દાર ર્નમવાની સર્ુ વધા એસએમએસ, ઇમેઇલ કે વ્યસ્ક્તગત મલ
દ્વારા ઉર્પલબ્ધ છે .
પ્રીર્મયમ : સભ્ય ર્દીઠ વાર્ષિક રૂ.12/-. પ્રીર્મયમ એક હપ્તામાં ઓટો ડેક્ષબટ સર્ુ વધા મારફતે
ખાતાધારકોના બચત ખાતામાંથી 1 જૂને કે તેની અગાઉ ર્દરે ક વાર્ષિક કવચના ગાળામાં કર્પાઈ
જશે. જોકે 1 જૂન ર્પછી ઓટો ડેક્ષબટ થાય તેવા કેસમાં કવચ ઓટો ડેક્ષબટ થયા ર્પછીના મરહનાના
પ્રથમ રર્દવસથી મળશે. સહભાગી બેન્ટકો તે જ મરહનામાં પ્રીર્મયમ કાર્પશે, જયારે ઓટો ડેક્ષબટ
ર્વકલ્ર્પ આર્પવામાં આવે છે , ખાસ કરીને ર્દર વષે મે મરહના અને તે જ મરહનામાં વીમા કં ર્પનીને
ુ વાઈ જશે.
રકમ ચક
ુ વના આધારે થશે, ર્પણ પ્રથમ ત્રણ વષામાં
પ્રીર્મયમની સમીિા વાર્ષિક ર્દાવાના અનભ
પ્રીર્મયમમાં વધારો ન થાય તેવ ંુ સર્ુ નર્િત કરવા પ્રયાસો કરવામાં આવશે.
કવચ રર્દ થવેઃુ સભ્ય માટે અકસ્માત કવચ નીચેની સ્સ્થર્તમાં રર્દ થઈ જશે:
I. સભ્યની વય 70 વષા થાય (નજીકના જન્ટમરર્દવસની ઉંમર) અથવા
II. બેન્ટકમાં ખાત ંુ બંધ થવ ંુ કે વીમો અમલમાં રાખવા અપ ૂરતું બેલેન્ટસ હોવ ંુ
III. સભ્ય એકથી વધારે ખાતા દ્વારા કવચ મેળવે તેવા કેસમાં વીમાકવચ એક ખાતા પ ૂરતું
જ મયાા રર્દત હશે અને પ્રીર્મયમ જપ્ત થશે ત્યારે અન્ટય કવચ ર્પણ જપ્ત થશે.
જો ર્નયત તારીખે અપ ૂરતું બેલેન્ટસ હોય તેવા કોઈ ટેકર્નકલ કારણોસર કે કોઈ વહીવટી
કારણસર વીમાકવચ રર્દ થાય, તો સંપ ૂણા વાર્ષિક પ્રીર્મયમ મળતા તે ફરી કાયારત થાય
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છે , જે ર્નર્િત શરતોને આર્ધન હોઈ શકે છે . આ ગાળા ર્દરર્મયાન જોખમન ંુ કવચ રર્દ થઈ
જશે અને તેને ફરી શરૂ કરવાનો ર્નણાય વીમાકં ર્પનીના ર્વવેકના આર્ધન રહેશે.
M. પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના
બેક્ન્ટકિંગ બચત અને થાર્પણ ખાતા, રે ર્મટન્ટસ, ક્રેરડટ, વીમો અને ર્પેન્ટશન વાજબી ધોરણે આર્પવા
અને ભારતીય નાગરરકો માટે નાણાકીય સવાસમાવેશક સર્ુ નર્િત કરવા ભારતના વડાપ્રધાન
નરે ન્ટર મોર્દીએ 28 ઓગસ્ટ, 2014ના રોજ આ અક્ષભયાન શરૂ કયું ુ હત.ંુ તેમણે 15 ઓગસ્ટ,
2014ના રોજ તેમના પ્રથમ સ્વતંત્રતા ભાષણમાં તેની જાહેરાત કરી હતી. આ યોજનામાં કોઈ
ુ વાનો ર્વશ્વર્વક્રમ થયો છે . તેનો હેત ુ બેક્ન્ટકિંગના
ર્પણ એક અઠવારડયા ર્દરર્મયાન બેન્ટક ખાતા ખલ
ુ યપ્રવાહમાં લોકોને મહિમ સંખ્યામાં સામેલ કરવાનો છે .
મખ્
બેન્ટકની કોઈ ર્પણ શાખા કે ક્ષબઝનેસ કરસ્ર્પોન્ટડેન્ટટ (બેન્ટક ર્મત્ર)માં ખાત ંુ ખોલાવી શકાશે.
ુ ે છે . જોકે જો ખાતાધારક ઇચ્છે તો ચેકબક
ુ મેળવે
ર્પીએમજેડીવાય ખાતા ઝીરો બેલેન્ટસ સાથે ખલ
ુ મ બેલેન્ટસનો માર્પર્દં ડ પ ૂણા કરવો ર્પડશે.
છે , જે માટે તેણે લઘત
ર્પીએમજેડીવાય યોજના હેઠળ ર્વશેષ લાભ
a. થાર્પણ ર્પર વ્યાજ.
b. રૂ. 1.00 લાખન ંુ અકસ્માત વીમા કવચ
ુ મ બેલેન્ટસની જરૂર નથી.
c. લઘત
d. રૂ.30,000/-ન ંુ જીવન વીમાકવચ
e. સમગ્ર ભારતમાં નાણાન ંુ સરળ હસ્તાંતરણ
f. સરકાર યોજનાઓના લાભાથીઓને આ ખાતાઓમાં પ્રત્યિ લાભ હસ્તાંતરણ મળશે.
g. 5 મરહના માટે ખાતાની સંતોષકારક કામગીરી ર્પછી ઓવરિાફ્ટ સર્ુ વધા પ્રાપ્ત થશે
ુ ભતા.
h. ર્પેન્ટશન, વીમા ઉત્ર્પાર્દનોની સલ
i. અકસ્માત વીમા કવચ
j. રુર્પે રડબેટ કાડા , જેનો 45 રર્દવસમાં ઓછામાં ઓછો એક વખત ઉર્પયોગ કરવો જોઈએ.
k. ર્દર કુ ટુંબ, ખાસ કરીને કુ ટુંબની મરહલા ર્દીઠ એક ખાતામાં જ રૂ.5,000/-ના
ઓવરિાફ્ટની સર્ુ વધા.
13 મે, 2015ના રોજ રૂ.16,918.91 કરોડના બેલેન્ટસ સાથે 15.59 કરોડ ખાતાઓ નોંધાયા
હતા. તેમાંથી 8.50 કરોડ ખાતા ઝીરો બેલેન્ટસ સાથે ખોલવામાં આવ્યા છે .
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N. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત અને ર્વકલાંગતાન ંુ કવચ
વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત (ર્પીએ) કવચ અનર્પેક્ષિત અકસ્માતના રકસ્સામાં મ ૃત્યુ અને ર્વકલાંગતાના
કારણે વળતર પ્રર્દાન કરે છે . ઘણી વખત આ ર્પોક્ષલસીઓ અકસ્માતના લાભ સાથે કેટલાક
સ્વરૂર્પન ંુ તબીબી કવચ પ્રર્દાન કરે છે .
ર્પીએ ર્પોક્ષલસીમાં વીમાધારકના મ ૃત્યુ સામે 100 ટકા વીમાકૃત રકમ મળે છે , ત્યારે
ર્વકલાંગતાના રકસ્સામાં સંપ ૂણા ર્વકલાંગતા માટે વીમાકૃત રકમની ચોક્કસ ટકાવારી વળતર
સ્વરૂર્પે મળે છે , તો કામચલાઉ ર્વકલાંગતા માટે સાપ્તારહક વળતર મળે છે .
સાપ્તારહક વળતર એટલે ર્વકલાંગતા હોય તે ગાળા ર્દરર્મયાન ર્દર અઠવારડયે ર્નર્િત રકમની
ુ વણી, જે અઠવારડયાની સંખ્યાની મહિમ મયાા ર્દાને આર્ધન હોય છે , જે માટે વળતર
ચક
ુ વવાર્પાત્ર છે .
ચક
a) ર્વકલાંગતા વીમાકવચના પ્રકારો
ર્વકલાંગતાના પ્રકારો, જે સામાન્ટય રીતે ર્પોક્ષલસી હેઠળ આવરી લેવામાં આવે છે ેઃ
c) કાયમી સંપ ૂણા ર્વકલાંગતા (PTD): એટલે આજીવન સંપ ૂણાર્પણે ર્વકલાંગ થવ,ંુ જેમ કે
તમામ ચાર અંગોને લકવા થવો, કોમા જેવા સ્સ્થર્ત, બંને આંખો/બંને ર્પગ/બંને
હાથ/બંને અંગ કે એક હાથ અને એક આંખ કે એક આંખ અને એક ર્પગ કે એક હાથ અને
એક ર્પગ,
d) કાયમી આંર્શક ર્વકલાંગતા (PPD): એટલે કે આજીવન આંર્શક ર્વકલાંગતા, જેમાં હાથ
ુ ાવવી વગે રે
અને ર્પગની આંગળીઓ ગમ
e) કામચલાઉ સ્થાયી ર્વકલાંગતા (TTD): એટલે કામચલાઉ ગાળા માટે સ્થાયી
ુ ાવેલી
ર્વકલાંગતા. વીમાકવચના આ ર્વભાગમાં ર્વકલાંગતાના ગાળા ર્દરર્મયાન ગમ
આવકને સરભર કરવામાં આવે છે .
ક્લાયન્ટટ ર્પાસે મ ૃત્યુ કવચ કે મ ૃત્યુ ઉર્પરાંત કાયમી ર્વકલાંગતા કે મ ૃત્યુ ઉર્પરાંત કાયમી
ર્વકલાંગતા અને કામચલાઉ સ્થાયી ર્વકલાંગતામાંથી ર્પસંર્દગી કરવાનો ર્વકલ્ર્પ
ઉર્પલબ્ધ હોય છે .
b) વીમાકૃત રકમ
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સામાન્ટય રીતે ર્પીએ ર્પોક્ષલસીઓ માટે વીમાકૃત રકમનો ર્નણાય કુ લ માર્સક આવક ર્પર લેવામાં
આવે છે . સામાન્ટય રીતે તે કુ લ માર્સક આવકની 60 ગણી હોય છે . જોકે કેટલીક વીમા કં ર્પનીઓ
આવકના સ્તરને ધ્યાનમાં લીધા ર્વના સ્થાયી યોજના ર્પણ ઓફર કરે છે . આ પ્રકારની
ુ બ વીમાકૃત રકમ અલગર્પોક્ષલસીઓમાં વીમાકવચના ર્દરે ક ર્વભાગ માટે ઇન્સચ્છત પ્લાન મજ
અલગ હોય છે .
c) લાભ યોજના
લાભ યોજના તરીકે ર્પીએ ર્પોક્ષલસીઓ પ્રર્દાનને આકષાતી નથી. એટલે જો વ્યસ્ક્ત ર્પાસે અલગ
અલગ વીમા કં ર્પનીઓની એકથી વધારે ર્પોક્ષલસી હોય, તો અકસ્માતમાં મ ૃત્યુ, ર્પીટીડી કે
ર્પીર્પીડીના રકસ્સામાં તમામ ર્પોક્ષલસીઓ હેઠળ વળતર ચકુ વવામાં આવશે.
d) કવચનો અવકાશ
આ ર્પોક્ષલસીઓ ઘણી વખત તબીબી ખચાન ંુ કવચ પ્રર્દાન કરે છે , જેમાં અકસ્માત ર્પછી
હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી થઈને સારવાર મેળવવાના ખચા અને અન્ટય તબીબી ખચાન ંુ વળતર પ્રર્દાન
કરવામાં આવે છે . અત્યારે આર્પણે હેલ્થ ર્પોક્ષલસીઓ ધરાવીએ છીએ, જે અકસ્માતના કારણે
તબીબી ખચા/હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી થઈને સારવાર મેળવવાના ખચાને આવરી લેવા માટે ઇશ્ય ૂ
કરવામાં આવે છે . આ પ્રકારની ર્પોક્ષલસીઓમાં રોગો અને તેની સારવારને આવરી લેવામાં
આવતી નથી અને તેના બર્દલે ફક્ત અકસ્માત સંબર્ં ધત તબીબી ખચાને આવરી લેવામાં આવે
છે .
e) મ ૂલ્ય સંવર્ધિત લાભ
વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત ઉર્પરાંત ઘણી વીમા કં ર્પનીઓ અકસ્માતના કારણે હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી
થઈને સારવાર મેળવવાના કારણે હોસ્સ્ર્પટલ કેશ, ર્પાર્થિવ શરીરના ર્પરરવહનનો ખચા, સ્થાયી
ુ ન્ટસના ચાજીસ,
રકમ માટે શૈિક્ષણક લાભ અને વાસ્તર્વક કે સ્થાયી મયાાર્દાના આધારે એમ્પબ્યલ
જે ઓછં હોય વગે રે મ ૂલ્ય સંવર્ધિત લાભ ર્પણ ઓફર કરે છે .
f) બાકાત રાખવામાં આવેલી બાબતો
વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત કવચ હેઠળ સામાન્ટય બાકાત રાખવામાં આવેલી બાબતો છે ેઃ
I. ર્પોક્ષલસી શરૂ થાય તે અગાઉ અસ્સ્તત્વ ધરાવતી કોઈ ર્પણ પ્રકારની ર્વકલાંગતા
II. માનર્સક સમસ્યાઓ કે કોઈ ક્ષબમારીને કારણે મ ૃત્યુ કે ર્વકલાંગતા
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III. ગપ્ુ ત રોગ, જાર્તય સંબધ
ં થી થતા રોગો, એઇડ્સ કે ગાંડર્પણના કારણે પ્રત્યિ કે ર્પરોિ
નકુ સાન.
IV. આકસ્સ્મક રીતે રે રડએશન, ચેર્પ, ર્પોઇઝર્નિંગના કારણે મ ૃત્યુ કે ર્વકલાંગતા.
ુ ારહત આશય સાથે વીમાધારક કે તેના કુ ટુંબના કોઈ ર્પણ સભ્ય દ્વારા કાયર્દાન ંુ
V. ગન
ઉલ્લંઘન કરવાથી કે તેના ર્પરરણામે થતી કોઈ ઇજા.
ુ , આક્રમણ, ર્વર્દે શી શત્રન
ુ ી કાયાવાહી, દુશ્મનાવટ (યદ્
ુ જાહેર થય ંુ હોય કે ન થય ંુ
VI. યદ્
હોય), આંતરરક ઘષાણ, બળવો, ક્રાંર્ત, બંડ, ર્વરોહ, સૈન્ટય દ્વારા બળવો કે સિા આંચકી
લેવી, જપ્તી, ધરર્પકડ, કબજો, ર્નયંત્રણ અને અટકાયતોના કારણે પ્રત્યિ કે ર્પરોિ
રીતે થતી આકસ્સ્મક ઇજાથી મ ૃત્યુ કે ર્વકલાંગતા કે ઇજા.
VII.

ુ ારહત માનવવધ એટલે કે હત્યાના ર્પીરડત હોય. જોકે
વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત ગન

ુ ારહત પ્રવ ૃર્િમાં વીમાધારક ર્પોતે સંકળાયેલ ન હોય
મોટા ભાગની ર્પોક્ષલસીઓમાં ગન
તેવા હત્યાના કેસમાં તેને અકસ્માત ગણવામાં આવે છે અને ર્પોક્ષલસી હેઠળ આવરી
લેવામાં આવે છે .
VIII.

બાળકના જન્ટમ કે ગભાા વસ્થાના લીધે કે આ બંને સ્સ્થર્ત ર્પછીના પ્રત્યિ/ર્પરોિ

ર્પરરણામે મ ૃત્યુ/ર્વકલાંગતા/હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર.
IX. જયારે વીમાકૃત/વીમાધારક વ્યાવસાર્યક તરીકે કોઈ ર્પણ સ્ર્પોટા માટે તાલીમ મેળવે કે
ુ ના
સહભાગી થાય, કોઈ ર્પણ ર્દે શના સૈન્ટય ર્દળની કોઈ ર્પણ શાખામાં સેવા આર્પે, યદ્
સમયમાં કે શાંર્તના સમયમાં.
X. ઇરાર્દાપ ૂવાક ર્પોતાની જાતને ઇજા ર્પહોંચાડવી, આત્મહત્યા કે આત્મહત્યાનો પ્રયાસ
(સભાનતાપ ૂવાક કે માનર્સક આવેશમાં)
XI. માર્દક રવ્યો કે ર્દવા અને ર્દારૂન ંુ વધ ુ ર્પડત ંુ સેવન
XII.

દુર્નયામાં કોઈ ર્પણ જગ્યાએ પ્રમાણભ ૂત ર્વમાનના ઉક્ષચત લાઇસન્ટસ ર્વના

ુ વણી કે અય કોઈ રીતે) ર્સવાય કોઈ ર્પણ સ્વરૂર્પે ર્વમાન કે
ર્પેસેન્ટજર (યોગ્ય ચક
બલ ૂનમાં સફર ખેડવી, નાગરરક ઉડ્ડયન કે બલ ૂર્નિંગમાં ભાગ લેવો
ચોક્કસ ર્પોક્ષલસીઓ માન્ટય િાઇર્વિંગ લાઇસન્ટસ ર્વના કોઈ ર્પણ વાહનના િાઇર્વિંગના કારણે
ુ વતી નથી.
થતા નકુ સાન સામે વળતર ચક
ર્પીએ ર્પોક્ષલસીઓ વ્યસ્ક્તઓ, કુ ટુંબો અને ગ્ર ૂર્પને ઓફર થાય છે .
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ફેર્મલી ર્પેકેજ કવર
ફેર્મલી ર્પેકેજ કવર નીચેની ર્પેટના ર્પર પ્રર્દાન કરી શકાય છે :
I. આવક કરતા સભ્ય (વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત) અ ર્પત્ની, જો આવક કરતી હોય તોેઃ વ્યસ્ક્ત
તરીકે સામાન્ટય મયાા ર્દા ર્વના ર્દરે ક માટે સ્વતંત્ર મ ૂડી વીમાકૃત રકમ.
II. ર્પત્ની (જો આવક ન કરતી હોય તો) : સામાન્ટય રીતે આવક કરતા સભ્યની મ ૂડી
વીમાકૃત રકમનો 50 ટકા રહસ્સો. આ રકમ ચોક્કસ ટોચમયાા ર્દા ર્દા.ત. રૂ.1,00,000 કે
ુ ી મયાા રર્દત હોઈ શકે છે .
રૂ.3,00,000 સધ
III. બાળકો (5થી 25 વષા વચ્ચેની વય ધરાવતા) : સામાન્ટય રીતે આવક કરતાં સભ્યની
આવકના વીમાકૃત રકમનો 25 ટકા રહસ્સો ટોચની મયાાર્દાને ર્પાત્ર છે ર્દાખલા તરીકે
બાળક ર્દીઠ રૂ.50,000.
ગ્ર ૂર્પ ર્પસાનલ અકસ્માત ર્પોક્ષલસીઓ
સામાન્ટય રીતે ગ્ર ૂર્પ ર્પસાનલ અકસ્માત ર્પોક્ષલસીઓ વાર્ષિક ર્પોક્ષલસીઓ છે , જે વષે જ રરન્ટય ૂ
થાય છે . જોકે નોન-લાઇફ અને સ્વતંત્ર હેલ્થ વીમાકં ર્પનીઓ કોઈ ચોક્કસ ઘટનાને કવચ
પ્રર્દાન કરવા એક વષાથી ઓછી મદ્દુ ત સાથે ગ્ર ૂર્પ ર્પસાનલ અકસ્માત ઉત્ર્પાર્દનો ઓફર કરી
શકે છે .
નીચે ર્વર્વધ પ્રકારની ગ્ર ૂર્પ ર્પોક્ષલસીઓ છે :
I.

કં ર્પની અને કમાચારીઓનો સંબધ
ં
આ ર્પોક્ષલસીઓ કં ર્પનીઓ, સંગઠનો વગે રેને કવચ માટે આર્પવામાં આવે છે :
iii. નામાંરકત કમાચારીઓ
iv. અનામાંરકત કમાચારીઓ

II. નોન એમ્પપ્લોયર-એમ્પપ્લોયી સંબધ
ં
આ ર્પોક્ષલસીઓ સંગઠનો, સોસાયટીઓ, ક્લબ, વગે રેને કવચ માટે આર્પવામાં
આવે છે :
1. સભ્યોના નામ
2. સભ્યોને નામ દ્વારા ઓળખવામાં નહીં આવે
(નોંધ : કમાચારીઓ અલગથી કવચ આર્પી શકાશે)
407

અસ્સ્થભંગની ર્પોક્ષલસી અને રોજજિંર્દા પ્રવ ૃર્િના નકુ સાન સામે વળતર
આ ર્વર્શષ્ટ ર્પીએ ર્પોક્ષલસી છે , જે સ ૂક્ષચત ફ્રેકચાસાને વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવા માટે બનાવવામાં
આવી છે .
i.

વળતરના સમયે ર્દરે ક ફ્રેક્ચર સામે ઉલ્લેક્ષખત વીમાકૃત રકમની ટકાવારી કે સ્થાયી લાભ
ુ વવામાં આવે છે .
ચક
ii. વીમાકવચ ધરાવતા હાડકાના પ્રકારના આધારે લાભ કે વળતરન ંુ પ્રમાણ અને
ફ્રેક્ચરની પ્રકૃર્ત.
iii. સરળ ફ્રેકરચ કરતા એકથી વધારે ફ્રેક્ચરમાં લાભ કે વળતરની ઊંચી ટકાવારી મળશે.
ઉર્પરાંત આંગળીના હાડકાના લાભની સરખામણીમાં જાંધના હાડકા માટે લાભ કે
વળતરની ટકાવારી ઊંચી રહેશે.
iv. ર્પોક્ષલસી ભોજન, શૌચાલય, િેર્સિંગ, કોક્ન્ટટનેન્ટસ (ર્પેશાબ કે મળ ધારણ કરવાની
ુ ાવવા માટે
િમતા) કે હલનચલન કરવાની અિમતા જેવી રોજજિંર્દા પ્રવ ૃર્િ ગમ
ર્પોક્ષલસીમાં વ્યાખ્યાર્યત સ્થાયી લાભને ર્પણ આવરી લે છે , જેથી વીમાધારક તેના
જીવનને જાળવવા સાથે સંકળાયેલા ખચાન ંુ વહન કરી શકે છે .
v. તે હોસ્સ્ર્પટલ કેશ લાભ અને અકસ્માતમાં મ ૃત્યુની વીમાકવચને ર્પણ આવરી લે છે .
ુ વાતા લાભ સાથે ર્વર્વધ યોજનાઓ ઉર્પલબ્ધ હોય છે .
ર્વર્વધ વીમાકૃત રકમ અને ચક

O. ર્વર્દે શી પ્રવાસ વીમો
I.

ર્પોક્ષલસીની જરૂરરયાત

ભારતની બહાર વ્યવસાય, વેકેશન કે અભ્યાસ માટે પ્રવાસ કરતા ભારતીય નાગરરકોને
ર્વર્દે શમાં રોકાણ ર્દરર્મયાન અકસ્માત, ઇજા અને માંર્દગીન ંુ જોખમ છે . તબીબી સારસંભાળનો
ખચા, ખાસ કરીને અમેરરકા અને કેનેડામાં, બહુ વધારે છે અને જો કોઈ વ્યસ્ક્તને આ ર્દે શોમાં
અકસ્માત/ક્ષબમારીનો ભોગ બનવ ંુ ર્પડે તો મોટી નાણાકીય સમસ્યા સજાાઈ શકે છે . આ પ્રકારની
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કમનસીબ ઘટનાઓ સામે સંરિણ મેળવવા પ્રવાસ ર્પોક્ષલસીઓ કે ર્વર્દે શી હેલ્થ અને અકસ્માત
ર્પોક્ષલસીઓ ઉર્પલબ્ધ છે .
II. કવચનો અવકાશ
ુ યત્વે અકસ્માત અને માંર્દગીના ફાયર્દા માટે હોય છે , ર્પણ બજારમાં
આ પ્રકારની ર્પોક્ષલસીઓ મખ્
ઉર્પલબ્ધ મોટા ભાગના ઉત્ર્પાર્દનો એક ઉત્ર્પાર્દનની અંર્દર ર્વર્વધ પ્રકારના કવચ પ્રર્દાન કરે છે .
ુ બ છે ેઃ
આ રીતે ઓફર થતા વીમાકવચ નીચે મજ
3. અકસ્માતમાં અવસાન/ર્વકલાંગતા
4. ક્ષબમારી/અકસ્માતને કારણે તબીબી ખચા
5. ચકાસણીમાં માલસામાનને નકુ સાન
6. ચકાસણી થયેલ માલસામાનના આગમનમાં ર્વલંબ
ુ ાવવા
7. ર્પાસર્પોટા અને ર્દસ્તાવેજો ગમ
8. સંર્પર્િ/વ્યસ્ક્તગત નકુ સાન માટે ત્રીજા ર્પિની જવાબર્દારી
9. પ્રવાસ રર્દ થવો
10. અર્પહરણ સામે કવચ
III. ર્વર્વધ પ્રકારની યોજના
લોકર્પ્રય ર્પોક્ષલસીઓ ક્ષબઝનેસ અને હોક્ષલડ પ્લાન્ટસ, સ્ટડી પ્લાન્ટસ અને એમ્પપ્લોયમેન્ટટ પ્લાન્ટસ
છે .
IV. આ વીમો કોણ પ્રર્દાન કરી શકે
ર્વર્દે શ કે સ્થાર્નક પ્રવાસ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ નોન-લાઇફ અને સ્વતંત્ર હેલ્થ વીમા કં ર્પનીઓ દ્વારા
ઓફર થઈ શકે છે , કાં તો સ્વતંત્ર ઉત્ર્પાર્દન સ્વરૂર્પે અથવા ચાલ ુ હેલ્થ ર્પોક્ષલસીમાં વધારાના
ુ પ્રોર્સજર હેઠળ ઓથોરરટી
કવચ તરીકે, જેમાં વધારાના કવર માટે પ્રીર્મયમને ફાઇલ અને યઝ
દ્વારા માન્ટયતા મળે છે .
V. ર્પોક્ષલસી કોણ લઈ શકે
વ્યવસાય, વેકેશન કે અભ્યાસ માટે ર્વર્દે શ જતા ભારતીય નાગરરકો આ ર્પોક્ષલસી લઈ શકે છે .
કોન્ટટ્રાક્ટ ર્પર ર્વર્દે શ મોકલવામાં આવતા ભારતીય કં ર્પનીઓના કમાચારીઓને ર્પણ આ કવચ
મળી શકે છે .
VI. વીમાકૃત રકમ અને પ્રીર્મયમ
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આ કવચ અમેરરકન ડોલરમાં મળે છે અને સામાન્ટય રીતે 1,00,000 ડોલરથી 5,00,000
ડોલરની વીમાકૃત રકમ ધરાવે છે . તબીબી ખચાના કવચના ર્વભાગ માટે સ્થળાંતર, સ્વર્દે શ
ુ ય છે . અન્ટય ર્વભાગો માટે વીમાકૃત રકમ ઓછી હોય છે , જેમાં
ર્પરત મોકલવાનો ર્વભાગ મખ્
ુ વણી ભારતીય રૂર્ર્પયામાં
જવાબર્દારી કવચની અર્પેિા હોય છે . સામાન્ટય રીતે પ્રીર્મયમની ચક
ુ વણી ડોલરમાં કરવી ર્પડશે.
થાય છે , ર્સવાય કે એમ્પપ્લોયમેન્ટટ પ્લાન, જેમાં પ્રીર્મયમની ચક
સામાન્ટય રીતે આ પ્રકારના પ્લાન્ટસ બે પ્રકારના હોય છે ેઃ
I. અમેરરકા/કેનેડા ર્સવાય દુર્નયાના તમામ ર્દે શો માટે
II. અમેરરકા/કેનેડા સરહત દુર્નયાના તમામ ર્દે શો માટે
કેટલાંક ઉત્ર્પાર્દનો ફક્ત

ુ ોર્ર્પયન ર્દે શો માટે ર્પણ કવચ પ્રર્દાન કરે છે .
એર્શયાના ર્દે શોમાં, યર

I. વારં વાર કોર્પોરે ટ પ્રવાસીઓ માટેના પ્લાન્ટસ
આ વાર્ષિક ર્પોક્ષલસી છે , જેમાં કોર્પોરે ટ/એમ્પપ્લોયર ભારતની બહાર વારં વાર પ્રવાસ ખેડતા તેના
એન્સક્ઝક્યુરટવ્સ માટે વ્યસ્ક્તગત ર્પોક્ષલસીઓ લે છે . આ વીમાકવચ વષા ર્દરર્મયાન વારં વાર
ર્વર્દે શ પ્રવાસ ખેડતી વ્યસ્ક્તઓ ર્પણ લઈ શકે છે . ર્દરે ક પ્રવાસના મહિમ સમયગાળાની મયાા ર્દા
હોય છે તેમજ વષામાં પ્રવાસની મહિમ સંખ્યા ર્પણ મયાા રર્દત હોઈ શકે છે .
સાથે સાથે અત્યારે વાર્ષિક ઘોષણા ર્પોક્ષલસીની લોકર્પ્રયતા વધી રહી છે , જેમાં કં ર્પનીના
ુ વણી
કમાચારીઓ દ્વારા વષામાં પ્રવાસના અંર્દાજજત રર્દવસોના આધારે અગાઉથી પ્રીર્મયમની ચક
કરવામાં આવે છે .
ઘોષણા પ્રવાસે જતા કમાચારીના રર્દવસોની સંખ્યાના આધારે સાપ્તારહક/ર્પખવારડક ધોરણે
કરવામાં આવે છે અને અગાઉથી પ્રીર્મયમને એડજસ્ટ કરવામાં આવે છે . ર્પોક્ષલસી લાગ ુ હોય તે
ર્દરર્મયાન માનવીય રર્દવસોની સંખ્યામાં વધારાની જોગવાઈ ર્પણ હોય છે , કારણ કે તે અર્ધક
ુ વણી ર્પર પ ૂણા થઈ જાય છે .
આગોતરા પ્રીર્મયમની ચક
ઉર્પરોક્ત ર્પોક્ષલસીઓ ક્ષબઝનેસ અને હોક્ષલડે પ્રવાસ માટે જ મંજૂર કરવામાં આવે છે .
ઓએમર્પી હેઠળ બાકાત રાખવામાં આવતી સામાન્ટય બાબતોમાં અગાઉથી અસ્સ્તત્વમાં હોય
તેવા રોગ સામેલ છે . વતામાન ક્ષબમારીઓ ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓને ર્વર્દે શમાં લેવામાં આવતી
સારવાર માટે વીમાકવચ મળી શકત ંુ નથી.
આ ર્પોક્ષલસીઓ હેઠળ સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત ર્દાવાઓ સંપ ૂણાર્પણે કેશલેસ હોય છે , જેમાં ર્વર્દે શમાં
સેવા પ્રર્દાન કરવા ર્દરે ક વીમા કં ર્પની આંતરરાષ્ટ્રીય સેવા પ્રર્દાતા સાથે જોડાણ ધરાવે છે .
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P. ગ્ર ૂર્પ હેલ્થ કવચ
I. ગ્ર ૂર્પ ર્પોક્ષલસીઓ
ુ બ, ગ્ર ૂર્પ ર્પોક્ષલસી ગ્ર ૂર્પના માક્ષલક દ્વારા લેવાય છે , જે
પ્રકરણમાં અગાઉ સમજાવ્યા મજ
એમ્પપ્લોયર, એસોસેએશન, બેન્ટકન ંુ ક્રેરડટ કાડા રડર્વઝન હોઈ શકે છે , જયાં ર્સિંગલ ર્પોક્ષલસી
વ્યસ્ક્તઓના સંપ ૂણા ગ્ર ૂર્પને વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે .
ુ બ આ
ગ્ર ૂર્પ હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ કોઈ ર્પણ વીમાકં ર્પનીઓ દ્વારા ઓફર થઈ શકે છે , જે મજ
પ્રકારના તમામ ઉત્ર્પાર્દનોમાં એક વષાના રરન્ટય ૂએબલ કરાર હશે.
ગ્ર ૂર્પ ર્પોક્ષલસીઓની ખાર્સયતો – હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર મેળવવાના લાભ.
II. કવચનો અવકાશ
ગ્ર ૂર્પ હેલ્થ વીમાન ંુ સૌથી સામાન્ટય સ્વરૂર્પ એમ્પપ્લોયસા (રોજગારર્દાતા) દ્વારા કમાચારીઓ અને
તેમના કુ ટુંબીજનોને આવરી લેતી ર્પોક્ષલસી છે , જેમાં આર્શ્રત ર્પત્ની, બાળકો અને
ુ સરા સામેલ છે .
માતાર્ર્પતા/સાસસ
ુ ાર કવચ
III. ગ્રાહકની જરૂરરયાત અનસ
ુ ાર વીમા કવચો પ્રર્દાન કરે છે . એટલે
કેટલીક વખત ગ્ર ૂર્પ ર્પોક્ષલસીઓ ગ્ર ૂર્પની જરૂરરયાતો અનસ
ગ્ર ૂર્પ ર્પોક્ષલસીઓમાં કોઈ વ્યસ્ક્તને વ્યસ્ક્તગત ર્પોક્ષલસીમાં બાકાત રાખવામાં આવેલી કેટલીક
પ્રમાણભ ૂત બાબતોને ગ્ર ૂર્પ ર્પોક્ષલસી હેઠળ આવરી લેવાયેલ હોય તેવ ંુ જોવા મળશે.

IV. માત ૃત્વ કવચ
ગ્ર ૂર્પ ર્પોક્ષલસીમાં સૌથી સામાન્ટય અને વધારાનો એક ફાયર્દો માત ૃત્વના કવચનો છે . અત્યારે
કેટલીક વીમા કં ર્પનીઓ વ્યસ્ક્તગત ર્પોક્ષલસીઓ હેઠળ આ લાભ ઓફર કરે છે , ર્પણ વેઇરટિંગ
ર્પીરરયડ બેથી ત્રણ વષાનો હોય છે . ગ્ર ૂર્પ ર્પોક્ષલસીમાં સામાન્ટય રીતે વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ નવ
મરહનાનો જ હોય છે અને કેટલાંક રકસ્સાઓમાં આ ગાળાને ર્પણ મસ્ુ ક્ત આર્પવામાં આવી હોય છે .
માત ૃત્વનું કવચ બાળકના જન્ટમ માટે હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર ર્દરર્મયાન ખચા પ્રર્દાન કરે છે અને
તેમાં સી-ર્વભાગની રડલીવરી સામેલ છે . સામાન્ટય રીતે આ કવચ કુ ટુંબની કુ લ વીમાકૃત
ુ ી મયાા રર્દત હોય છે .
રકમમાં રૂ. 25,000થી રૂ.50,000 સધ
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V. બાળકને કવચ
સામાન્ટય રીતે વ્યસ્ક્તગત વીમા ર્પોક્ષલસીઓમાં બાળકોને ત્રણ મરહનાની ઉંમરથી વીમાકવચ
મળે છે . ગ્ર ૂર્પ ર્પોક્ષલસીઓમાં બાળકને જન્ટમના પ્રથમ રર્દવસથી વીમાકવચ મળે છે . કેટલીક
વખત માત ૃત્વનું કવચ મયાા રર્દત હોય છે અને કેટલીક વખત કુ ટુંબની વીમાકૃત રકમ જેટલ ંુ હોય
છે .
VI. અગાઉના રોગને આવરી લેવાય છે , વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ હોતો નથી
અગાઉના રોગોને બાકાત રાખવા, 30 રર્દવસનો વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ, બે વષાનો વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ,
ુ ાર પ્રર્દાન
જન્ટમજાત રોગો જેવા બાકાત રાખવામાં આવેલા લાભને ગ્ર ૂર્પની જરૂરરયાત અનસ
કરે લી ગ્ર ૂર્પ ર્પોક્ષલસીમાં આવરી લેવાય છે .
પ્રીર્મયમની ગણતરી

VII.

ગ્ર ૂર્પ ર્પોક્ષલસી માટે પ્રીર્મયમ ગ્ર ૂર્પના સભ્યોની ઉંમર, ગ્ર ૂર્પની સાઇઝ અને સૌથી વધ ુ મહત્ત્વપ ૂણા
ુ વને આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે . પ્રીર્મયમ
ગ્ર ૂર્પના વળતર માટેના ર્દાવાના અનભ
ુ વના આધારે વાર્ષિક ધોરણે અલગ હોવાથી ઉર્પર જણાવેલા વધારાના કવચ ગ્ર ૂર્પને
અનભ
ુ વણીની અંર્દર તેના ર્દાવાઓન ંુ વ્યવસ્થાર્પન કરવ ંુ
આર્પવામાં આવે છે , કારણ કે પ્રીર્મયમની ચક
ગ્ર ૂર્પ ર્પોક્ષલસીધારકોના રહતમાં છે .
VIII.

નોન-એમ્પપ્લોયર એમ્પપ્લોયી ગ્ર ૂર્પ

ુ ર ગ્ર ૂર્પની રચનાને ર્વરોધ
ભારતમાં ર્નયમનકારી જોગવાઈ ગ્ર ૂર્પ વીમા કવચ મેળવવાના હેતસ
કરે છે . જયારે ગ્ર ૂર્પ ર્પોક્ષલસીઓ એમ્પપ્લોયસા ર્સવાય અન્ટય લોકોને આર્પવામાં આવે છે , ત્યારે
ગ્ર ૂર્પના માક્ષલકનો તેના સભ્યો સાથે સંબધ
ં સ્થાર્ર્પત કરવો મહત્ત્વપ ૂણા બને છે .
ઉર્દાહરણ
કોઈ બેન્ટક તેના સેર્વિંગ્સ બેંક ખાતાધારકો કે ક્રેરડટ કાડા ધારકો માટે ર્પોક્ષલસી લે છે , જેમાં મોટું
ુ ાર બનાવેલી ર્પોક્ષલસી દ્વારા લાભ મેળવવા સિમ હોય છે .
ગ્ર ૂર્પ તેની જરૂરરયાતો અનસ
અહીં ર્દરે ક વ્યસ્ક્તગત ખાતાધારક ર્પાસેથી મેળવવામાં આવત ંુ પ્રીર્મયમ ઓછં હોઈ શકે છે , ર્પણ
ગ્ર ૂર્પ તરીકે વીમા કં ર્પની દ્વારા મેળવવામાં આવત ંુ પ્રીર્મયમ નોંધર્પાત્ર રીતે ઊંચ ંુ હશે અને બેન્ટક
શ્રેષ્ઠ ર્પોક્ષલસી અને ઉિમ પ્રીર્મયમ ર્દરે તેના ગ્રાહકોને મ ૂલ્ય સંવધાન ઓફર કરે છે .
I.

પ્રીર્મયમન ંુ મ ૂલ્ય
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ગ્ર ૂર્પ ર્પોક્ષલસીઓમાં ગ્ર ૂર્પની સાઇઝ અને તેના વળતરના ર્દાવાના આધારે પ્રીર્મયમ ર્પર
રડસ્કાઉન્ટટ માટેની જોગવાઈ હોય છે . ગ્ર ૂર્પ વીમો નકુ સાનકારક ર્પસંર્દગીન ંુ જોખમ ઘટાડે છે ,
કારણ કે ર્પોક્ષલસીમાં સંપ ૂણા ગ્ર ૂર્પને આવરી લેવાય છે અને ગ્ર ૂર્પધારકને વધ ુ ઉિમ શરતો
મેળવવા માટે સિમ બનાવે છે . જોકે તાજેતરના વષોમાં આ સેગમેન્ટટમાં નકુ સાનનો રે ર્શયો
ુ ય કારણ સ્ર્પધાા ના કારણે પ્રીર્મયમન ંુ નીચ ંુ મ ૂલ્યાંકન છે .
ઊંચો જોવા મળયો છે , જે માટેન ંુ મખ્
જયારે આ બાબત પ્રીર્મયમ અને વીમાકવચની સમીિા તરફ ર્દોરી ગઈ છે , ત્યારે સ્સ્થર્તમાં
ુ ારો થયો છે તેવી જાહેરાત કરવી હજુ ર્પણ મશ્ુ કેલ છે .
સધ
ુ વણી
II. પ્રીર્મયમની ચક
ુ વણી સંપ ૂણાર્પણે એમ્પપ્લોયર કે ગ્ર ૂર્પના માક્ષલક દ્વારા થઈ શકે છે , ર્પણ સામાન્ટય
પ્રીર્મયમની ચક
રીતે તેમાં કમાચારીઓ કે ગ્ર ૂર્પના સભ્યોન ંુ પ્રર્દાન ર્પણ હોય છે . જોકે વીમા કં ર્પની સાથે એક કરાર
ુ બ એમ્પપ્લોયર/ગ્ર ૂર્પના માક્ષલક પ્રીર્મયમ એકત્ર કરે છે અને તમામ
કરવામાં આવે છે , જે મજ
ુ વણી કરે છે .
સભ્યોને આવરી લેતા પ્રીર્મયમની ચક
III. વધારાના લાભ
ગ્રાહકની જરૂરરયાત પ્રમાણે ગ્ર ૂર્પ ર્પોક્ષલસીઓ વીમાકવચ ઓફર થાય છે , જેમ કે ડેન્ટટલ કેર,
ર્વઝન કેર અને હેલ્થ ચેકઅર્પનો ખચા અને કેટલીક વખત ગંભીર ક્ષબમારન ંુ કવચ ર્પણ વધારાના
પ્રીર્મયમ કે પ ૂરક લાભ.
નોંધ :
ઇરડાએ ગ્ર ૂર્પ અકસ્માત અને હેલ્થ વીમાને મંજૂરી આર્પવા શરતો રજૂ કરી છે . આ શરતો
વ્યસ્ક્તઓને અમાન્ટય અને ઝડર્પથી નાણાં બનાવવાની લાલચ આર્પતી ગ્ર ૂર્પ ર્પોક્ષલસી
યોજનાઓમાં જોડાવા ગે રમાગે ર્દોરતા ધ ૂતારાઓથી બચાવે છે .
તાજેતરમાં સરકારે હેલ્થ વીમા યોજનાઓ રજૂ કરી છે અને સરકાર દ્વારા વસર્તના સંપ ૂણા જૂથ
માટે ર્પોક્ષલસીઓની ખરીર્દી થતી હોવાથી ગ્ર ૂર્પ હેલ્થ વીમા કવચ તરીકે સામ ૂરહક ઉત્ર્પાર્દનોને
વગીકૃત ર્પણ કરી શકાશે.
વ્યાખ્યા
ુ બ સંક્ષિપ્તમાં રજૂ કરી શકાય છે :
ગ્ર ૂર્પની વ્યાખ્યાને નીચે મજ
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I. ગ્ર ૂર્પમાં સામાન્ટય હેત ુ ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ સામેલ હોવી જોઈએ અને ગ્ર ૂર્પના સંચાલકને
ગ્ર ૂર્પના મોટા ભાગના સભ્યોએ તેમના વતી વીમાની ગોઠવણ કરવાનો અર્ધકાર આપ્યો
હોવો જોઈએ.
II. વીમાનો લાભ મેળવવાના મખ્ુ ય હેત ુ સાથે કોઈ ગ્ર ૂર્પની રચના ન થવી જોઈએ.
III. વ્યસ્ક્તગત સભ્યોને ઇશ્ય ૂ થયેલી ગ્ર ૂર્પ ર્પોક્ષલસીમાં પ્રીર્મયમના ચાર્જ અને લાભ સ્ર્પષ્ટર્પણે
સ ૂક્ષચત હોવા જોઈએ.
IV. ગ્ર ૂર્પ રડસ્કાઉન્ટટ વ્યસ્ક્તગત સભ્યોને મળવ ંુ જોઈએ અને પ્રીર્મયમનો ચાર્જ વીમા કં ર્પનીને
ુ વાયેલા ચાર્જ કરતા વધારે ન હોવો જોઈએ.
ચક
II. કોર્પોરે ટ બફર અથવા ફ્લોટ વીમા કવચ
મોટા ભાગની ગ્ર ૂર્પ ર્પોક્ષલસીઓમાં ર્દરે ક કુ ટુંબને ર્નર્િત વીમાકૃત રકમન ંુ કવચ મળે છે , જે રૂ.
એક લાખથી રૂ. ર્પાંચ લાખ વચ્ચે હોય છે અને કેટલીક વખત વધારે . કેટલીક વખત એવી
સ્સ્થર્તઓ સજાાય છે , જેમાં કુ ટુંબની વીમાકૃત રકમનો સંપ ૂણાર્પણે ઉર્પયોગ થાય છે , ખાસ કરીને

કુ ટુંબના કોઈ સભ્યની ગંભીર ક્ષબમારીના રકસ્સામાં. આ પ્રકારની સ્સ્થર્તમાં, બફર કવર કે કવચ
રાહત આર્પે છે , જેમાં આ બફરની રકમમાંથી કુ ટુંબની વીમાકૃત રકમ ઉર્પરાંત વધારાના ખચા
પ ૂરાં કરવામાં આવે છે .
ૂ માં બફર કવચ વીમાકૃત રકમ છે , જે રૂ. ર્દસ લાખથી એક કરોડ કે વધારે હોય છે . કુ ટુંબની
ટં ક
વીમાકૃત રકમ પ ૂણા થઈ જાય ર્પછી બફરમાંથી રકમ મેળવવામાં આવે છે . જોકે સામાન્ટય રીતે
આ પ્રકારનો ઉર્પયોગ ગંભીર ક્ષબમારી/માંર્દગીના ખચાને પ ૂરો કરવા માટે મયાા રર્દત હોય છે , જેમાં
હોસ્સ્ર્પટલમાં એક વખત ભરતી થવાનો ખચા જ વીમાકૃત રકમ કરતાં વધી જાય છે .
આ બફરમાંથી ર્દરે ક સભ્ય દ્વારા ઉર્પયોગ કરી શકાય તેવી આ રકમ ર્પણ મયાા રર્દત હોય છે અને
ઘણી વખત મ ૂળ વીમાકૃત રકમ જેટલી હોય છે . આ બફર કવચ મધ્યમ કર્દની ર્પોક્ષલસીઓને
આર્પવી જોઈએ અને ર્વશ્વસર્નય કે સમજર્દાર વીમા કં ર્પનીઓ ઓછા વીમાકૃત રકમ ધરાવતી
ર્પોક્ષલસીઓને આ કવચ પ્રર્દાન નહીં કરે .
Q. ર્વશેષ ઉત્ર્પાર્દનો
I. વીમા કવચમાં આવરી લેવાયેલી ક્ષબમારીઓ
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તાજેતરના વષોમાં કેન્ટસર,ડાયાબીરટસ જેવા ચોક્કસ રોગને આવરી લેતા વીમાકવચો ભારતીય
ુ કયાા છે . આ
બજારમાં રજૂ થયા છે , જેમાંથી મોટા ભાગના જીવન વીમા કં ર્પનીઓએ પ્રસ્તત
ુ ીના લાંબા ગાળાના હોય છે અને કલ્યાણ કે સખ
ુ ાકારીના ફાયર્દા
કવચ ર્પાંચ વષાથી 20 વષા સધ
ુ વણી સામેલ છે . લોહીમાં
સામેલ છે , જેમાં વીમા કં ર્પની દ્વારા ર્નયર્મત હેલ્થ ચેક-અર્પ માટે ચક
ુ ોઝ, એલડીએલ, બ્લડ પ્રેશર વગે રે ર્પરરબળોને ર્નયંત્રણમાં જાળવવા સામે ર્પોક્ષલસીના
ગ્લક
બીજા વષાથી પ્રીર્મયમ ઘટાડા સ્વરૂર્પે છૂટછાટ ર્પણ આર્પવામાં આવે છે . બીજી તરફ આ
ુ વવ ંુ ર્પડશે.
ર્પરરબળો ર્નયંત્રણમાં ન રહેવાથી ઊંચ ંુ પ્રીર્મયમ ચક
II. ડાયાબીરટસ ધરાવતા ર્દર્દીઓના વીમા કવચ પ્રર્દાન કરવા માટે બનાવેલ ઉત્ર્પાર્દન
આ ર્પોક્ષલસી 26થી 65 વષા વચ્ચેની વય ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ દ્વારા લઈ શકાશે અને 70 વષા
ુ ી રરન્ટય ૂ કરાવી શકાય છે . વીમાકૃત રકમ રૂ. 50,000થી રૂ. 5,00,000 વચ્ચે હોય છે . રૂમના
સધ
ભાડાની મયાા ર્દા ર્પણ લાગ ુ હોય છે . ઉત્ર્પાર્દનનો હેત ુ ડાયાબેરટક રે રટનોર્પેથી (આંખ), રકડની,
ડાયાબેરટક ર્પગ જેવી ડાયાબીરટસના રોગો, અંગ ર્દાતાના ખચા સાથે રકડની ટ્રાન્ટસપ્લાન્ટટની
સારવારના ખચાને આવરી લેવાનો છે .

સ્વયંર્પરરિણ 1
ર્દરે ક વીમા કં ર્પનીનો હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર માટે ભરતી થવા પ ૂવે ખચાા માટેના કવચનો
સમયગાળો અલગ અલગ અને ર્પોક્ષલસીમાં ર્નર્િત હોય છે , તેમ છતાં હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર
માટે ભરતી થવા પ ૂવે મળતા કવચનો સૌથી સામાન્ટય સમયગાળો ________ છે .
I.

15 રર્દવસ

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

ુ ય શરતો
R. હેલ્થ ર્પોક્ષલસીઓમાં મખ્
a. નેટવકા પ્રર્દાતા
નેટવકા પ્રર્દાતા એટલે હોસ્સ્ર્પટલ/નર્સિંગ હોમ/ડે કેર સેન્ટટર, જે વીમાકૃત ર્દર્દીઓને કેશલેસ
સારવાર પ્રર્દાન કરવા વીમાકં ર્પની/ટીર્પીએ સાથે જોડાણ ધરાવે છે . સામાન્ટય રીતે
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વીમાકં ર્પનીઓ/ટીર્પીએ આ પ્રકારના પ્રર્દાતાઓ ર્પાસેથી ચાજીસ અને ફી ર્પર વાટાઘાટ કરીને
ુ વિાયક્ુ ત સેવાઓની ખાતરી ર્પણ આર્પે છે .
અનકુ ળ
ૂ રડસ્કાઉન્ટટ મેળવે છે અને પ્રર્દાતાઓ ગણ
ર્દર્દીઓ નેટવકા પ્રર્દાતાઓની બહાર હોસ્સ્ર્પટલ/નર્સિંગ હોમ/ડે કેર સેન્ટટરમાંથી સારવાર લેવા
ુ વવી ર્પડે છે .
મક્ુ ત છે , ર્પણ સામાન્ટય રીતે તેમને ઊંચી ફી ચક
b. પ્રેફડા પ્રોવાઇડર નેટવકા (ર્પીર્પીએન-ર્પસંર્દગીન ંુ પ્રર્દાતા નેટવકા )
ુ વિાયક્ુ ત સારવાર સર્ુ નર્િત કરવા હોસ્સ્ર્પટલોન ંુ ર્પસંર્દગીન ંુ
વીમાકં ર્પની શ્રેષ્ઠ ર્દર ર્પર ગણ
ુ વ, ઉર્પયોક્ષગતા અને
નેટવકા બનાવવાનો ર્વકલ્ર્પ ધરાવે છે . જયારે વીમા કં ર્પની અનભ
સારસંભાળના ખચાના આધારે બહુ ઓછાની ર્પસંર્દગી કરતી હોવાથી આ જૂથ મયાા રર્દત હોય છે ,
ત્યારે તેને આર્પણે પ્રેફડા પ્રોવાઇડર નેટવકા તરીકે ઓળખીએ છીએ.
c. કેશલેસ સેવા
ુ વ ર્દશાા વે છે કે વ્યસ્ક્ત ર્પર ક્ષબમારીની સારવારના કારણે ર્દે વ ંુ થઈ જાય છે . કેશલેસ સેવા
અનભ
ુ વણી કયાા ર્વના કવચની મયાા ર્દા સધ
ુ ીની સારવાર
વીમાધારકને હોસ્સ્ર્પટલને કોઈ ર્પણ ચક
મેળવવા સિમ બનાવે છે . તેમાં વીમાધારકે નેટવકા હોસ્સ્ર્પટલનો સંર્પકા કરવો ર્પડે છે અને તેન ંુ
ુ ાવા તરીકે તેન ંુ મેરડકલ કાડા રજૂ કરવ ંુ ર્પડે છે . વીમાકં ર્પની સ્વાસ્્ય સેવાઓ માટે
વીમાના પર
ુ ભ કરે છે અને મંજૂરીને ર્પાત્ર રકમ નેટવકા પ્રર્દાતાને સીધી ચક
ુ વે છે . જોકે
કેશલેસ સર્ુ વધા સલ
ુ બ, ચકુ વવાર્પાત્ર ન હોય તેવા ખચા અને ર્પોક્ષલસીની મયાા ર્દાથી વધારાની
ર્પોક્ષલસીની શરતો મજ
ુ વણી વીમાધારકને કરવી ર્પડે છે .
રકમની અને ચક
d. થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટ્રેટર (ટીર્પીએ)
સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત વીમાના િેત્રમાં મહત્ત્વપ ૂણા કામગીરી થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટ્રેટર કે ટીર્પીએના
પ્રવેશ સ્વરૂર્પે થઈ છે . દુર્નયાની કેટલીક વીમા કં ર્પનીઓ સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત વીમાના વળતરન ંુ
વ્યવસ્થાર્પન કરવા સ્વતંત્ર સંસ્થાઓની સેવાનો ઉર્પયોગ કરે છે . આ એજન્ટસીઓ ટીર્પીએ તરીકે
ઓળખાય છે .
ભારતમાં વીમા કં ર્પનીઓ સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત સેવાઓની જોગવાઈ માટે ટીર્પીએને રોકે છે , જેમાં
અન્ટય બાબતોની સાથે આ બાબતો સામેલ છે ેઃ
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ુ ાવો છે અને
V. ર્પોક્ષલસીધારકને ઓળખકાડા આર્પવ,ંુ જે તેની વીમા ર્પોક્ષલસીનો પર
હોસ્સ્ર્પટલમાં ર્દાખલ થવા ઉર્પયોગ કરી શકાશે
VI. નેટવકા હોસ્સ્ર્પટલોમાં કેશલેસ સેવાઓ પ્રર્દાન કરવી
VII.

ર્દાવાની પ્રરક્રયા

ટીર્પીએ સ્વતંત્ર સંસ્થાઓ છે , જેની ર્નમણ ૂક વીમા કં ર્પનીઓ સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત ર્દાવાને અંર્તમ
સ્વરૂર્પ આર્પવા અને વળતરની પ્રરક્રયા માટે કરે છે . ટીર્પીએની સેવા ર્પોક્ષલસીધારકને
હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી થવા ર્વર્શષ્ટ ઓળખકાડા આર્પવાથી લઈને કેશલેસ આધારે કે વળતરના
ુ ી હોય છે . ટીર્પીએની શરૂઆત વષા 2001થી થઈ હતી.
આધારે ર્દાવાની ર્પતાવટ કરવા સધ
ઇરડા તેમને લાઇસન્ટસ આર્પે છે અને તેમની કામગીરીન ંુ ર્નયમન કરે છે તેમજ સ્વાસ્્ય
ુ રત કરે છે . ટીર્પીએ તરીકે લાયક થવા
સંબર્ં ધત વીમાની સેવા પ્રર્દાન કરવાની જવાબર્દારી સર્પ
ુ મ મ ૂડી અને અન્ટય શરતો હોય છે , જે ઇરડાએ નક્કી કરી છે .
લઘત
એટલે સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત વીમાના ર્દાવાની સેવા હવે વીમા કં ર્પનીઓ ટીર્પીએ ર્પાસે આઉટસોસા
ુ વવામાં
કરાવે છે , જેમાં તેમને એકત્ર કરવામાં આવતા પ્રીર્મયમન ંુ ર્પાંચથી છ ટકા વળતર ચક
આવે છે . ટીર્પીએ હોસ્સ્ર્પટલો કે સ્વાસ્્ય સેવા પ્રર્દાતાઓ સાથે એમઓય ુ (સમજૂતીકરાર) કરે છે
અને સર્ુ નર્િત કરે છે કે નેટવકા હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર મેળવનાર કોઈ વ્યસ્ક્ત કેશલસ સેવાઓનો
લાભ મળે .

આ સંસ્થાઓ વીમાકં ર્પનીઓ અને વીમાધારકો વચ્ચે મધ્યસ્થીઓ છે , જેઓ

હોસ્સ્ર્પટલો સાથે સંકલન કરે છે અને સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત વીમાના ર્દાવાઓને અંર્તમ સ્વરૂર્પ આર્પે
છે .
e. હોસ્સ્ર્પટલ
હોસ્સ્ર્પટલ એટલે માંર્દગી અને/અથવા ઇજાઓની સારવાર માટે ઇન-ર્પેશન્ટટ (ભરતી થવા)
અને ડે કેર (સારવાર લઈને તરત રજા મળે તેવી) સારવાર માટે સ્થાર્ર્પત સંસ્થા, જેની
નોંધણી સ્થાર્નક સિામંડળમાં હોસ્સ્ર્પટલ તરીકે થઈ હોય છે અને રજજસ્ટડા અને લાયક
ુ બના લઘત
ુ મ માર્પર્દં ડો પ ૂણા કરે
મેરડકલ પ્રેક્ક્ટશનરની ર્દે ખરે ખ હેઠળ હોય છે તેમજ નીચે મજ
છે ેઃ
a) 10,00,000થી ઓછી વસર્ત ધરાવતી શહેરોમાં ઓછામાં ઓછા 10 ઇનર્પેશન્ટટ બેડ
ધરાવે છે અને અન્ટય તમામ સ્થળે 15 ઇનર્પેશન્ટટ બેડ ધરાવે છે ;
b) સતત કે 24 કલાક ર્દર્દીઓને સારવાર આર્પવા લાયક નર્સિંગ સ્ટાફ ધરાવે છે ;
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c) સતત કે 24 કલાક લાયક મેરડકલ પ્રેક્ક્ટશનર (પ્રેક્ક્ટશનસા) ધરાવે છે ;
d) ર્પોતાન ંુ સંપ ૂણા સજ્જ ઓર્પરે શન ર્થયેટર ધરાવે છે , જેમાં શસ્ત્રરક્રયા હાથ ધરવામાં
આવે છે ;
e) ર્દર્દીઓનો ર્દૈ ર્નક રે કોડ્ા સ ધરાવે છે અને તેને વીમાકં ર્પનીની અર્ધકૃત વ્યસ્ક્તને
ુ ભ કરાવશે
સલ
f. મેરડકલ પ્રેક્ક્ટશનર
મેરડકલ પ્રેક્ક્ટશનર એવી વ્યસ્ક્ત છે , જે ભારતના કોઈ ર્પણ રાજયની મેરડકલ કાઉસ્ન્ટસલ ર્પાસેથી
માન્ટય રજજસ્ટ્રેશન ધરાવે છે અને એટલે તેના અર્ધકારિેત્રમાં તબીબી કામકાજ કરવાનો
અર્ધકાર ધરાવે છે તેમજ તેના લાઇસન્ટસના અર્ધકારિેત્રની અંર્દર કામ કરવાનો અર્ધકાર
ધરાવે છે . જોકે વીમાકં ર્પનીઓ ર્નયંત્રણ મ ૂકવા સ્વતંત્ર છે કે રજજસ્ટડા પ્રેક્ક્ટશનર વીમાધારક કે
તેના કુ ટુંબના સભ્ય ન હોવા જોઈએ.
g. લાયક નસા
લાયક નસા એટલે એવી વ્યસ્ક્ત નર્સિંગ કાઉસ્ન્ટસલ ઓફ ઇક્ન્ટડયા કે ભારતમાં કોઈ ર્પણ રાજયની
નર્સિંગ કાઉસ્ન્ટસલમાંથી માન્ટય રજજસ્ટ્રેશન ધરાવે છે .
h. વાજબી અને જરૂરી ખચા
હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસી હંમેશા આ જોગવાઈ ધરાવે છે , કારણ કે કોઈ ખાસ ક્ષબમારી અને કોઈ ખાસ
ભૌગોક્ષલક ર્વસ્તારમાં સારવાર માટે ઉક્ષચત સમજવામાં આવતા ખચાના વળતર માટે ર્પોક્ષલસી
પ્રર્દાન કરવામાં આવી હોય છે .
સામાન્ટય સમજણમાં આ સ્સ્થર્તની સારવાર કરવા તબીબી રીતે જરૂરી ખચા સામેલ હશે, જે તે
ર્વસ્તારમાં આ જ પ્રકારની સારવાર માટેના ચાજીસના સાધારણ સ્તરથી વધારે હોતા નથી અને
તેમાં એવા ચાજીસ સામેલ હોતા નથી, જે વીમો ન હોય તો સામેલ કરવામાં આવતા નથી.
ઇરડા સેવા કે સપ્લાય માટે ચાર્જ તરીકે વાજબી ચાર્જને વ્યાખ્યાર્યત કરે છે , જે ચોક્કસ પ્રર્દાતા
માટે પ્રમાણભ ૂત ચાર્જ છે અને ક્ષબમારી/ઇજાના પ્રકારને ધ્યાનમાં લેતા સમાન સેવા માટે
ભૌગોક્ષલક ર્વસ્તારમાં પ્રવતામાન ચાર્જ જેવા છે .
આ જોગવાઈ વીમાકં ર્પનીને પ્રર્દાતા દ્વારા ખોટી રીતે વધારીને મ ૂકવામાં આવેલા ક્ષબલો સામે
સંરિણ આર્પે છે અને સાથે સાથે વીમાધારકને વાજબી ખચે સારવાર થઈ શકે તેવી સામાન્ટય
ક્ષબમારીના ઇલાજ માટે મોંઘી હોસ્સ્ર્પટલોમાં જતા અટકાવે છે .
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i. ર્દાવાની નોરટસ
વીમાધારકે ર્દાવો કરીને વળતર મેળવવા સંબર્ં ધત વીમા કં ર્પનીને ર્દાવાની તાત્કાક્ષલક જાણકારી
ુ રત કરવા ર્પડે છે . હેલ્થ વીમાની
અને ર્નર્િત સમયમયાા ર્દામાં જરૂરી ર્દસ્તાવેજો સર્પ
ર્પોક્ષલસીઓમાં ગ્રાહક કેશલેસ સર્ુ વધા ઇચ્છે તો તેણે હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી થતા અગાઉ વીમા
કં ર્પનીને જાણકારી આર્પવી ર્પડે છે . જોકે વળતરના ર્દાવાના રકસ્સાઓમાં વીમાધારક કેટલાંક
ુ રત કરે
રર્દવસો/મરહના વીતી જાય ર્પછી વીમા કર્પનીને ર્દાવાની જાણ કરે અને ર્દસ્તાવેજો સર્પ
તો બહુ વાંધો આવતો નથી. ક્ષબલ રજૂ કરવામાં ર્વલંબ થવાથી તેમાં વધારો થઈ શકે છે તેમજ
વીમાધારક/હોસ્સ્ર્પટલ વગે રે દ્વારા ગોટાળો થવાની શક્યતા છે . તેના ર્પગલે વીમા કં ર્પનીને
વળતર માટે યોગ્ય જોગવાઈ કરવામાં મશ્ુ કેલી ર્પડે છે . આ કારણે સામાન્ટય રીતે વીમા કં ર્પનીઓ
ર્દાવાની તાત્કાક્ષલક જાણકારી આર્પવાનો આગ્રહ કરે છે . સામાન્ટય રીતે ર્દાવાના ર્દસ્તાવેજો રજૂ
કરવા માટેની સમયમયાા ર્દા રડસ્ચાર્જની તારીખથી 15 રર્દવસ છે . તે ર્દાવાની પ્રરક્રયાને ઝડર્પી
અને સચોટ બનાવે છે તેમજ વીમાકં ર્પનીને જરૂર ર્પડે તો તર્પાસ હાથ ધરવા સિમ ર્પણ બનાવે
છે .
ઇરડાની માગા ર્દર્શિકા ર્નયત કરે છે કે યોગ્ય કારણ હોય તો ર્નર્િત સમયમયાા ર્દા ર્પછી ર્પણ
ર્દાવાની જાણકારી/ર્પેર્પરની રજૂઆતને ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ.
j. ફ્રી હેલ્થ ચેક (ર્નેઃશલ્ુ ક સ્વાસ્્ય ચકાસણી)
વ્યસ્ક્તગત હેલ્થ ર્પોક્ષલસીઓમાં સામાન્ટય રીતે વળતરનો ર્દાવો ન કયો હોય તેવા
ર્પોક્ષલસીધારકોને કેટલાંક સ્વરૂર્પે છૂટછાટ આર્પવાની જોગવાઈ છે . ઘણી ર્પોક્ષલસીઓ સતત ચાર

દાવા વળતર મક્ુ ત ર્પોક્ષલસી ગાળાના અંતે હેલ્થ ચેક-અર્પના ખચાન ંુ વળતર પ્રર્દાન કરે છે . જે
સામાન્ટય રીતે અગાઉના ત્રણ વષાની સરે રાશ વીમાકૃત રકમના 1 ટકો હોય છે .

k. સંક્ષચત બોનસ
ર્દાવામક્ુ ત ર્પોક્ષલસીધારકે પ્રોત્સાહન આર્પવાન ંુ અન્ટય એક સ્વરૂર્પ ર્દર ર્દાવામક્ુ ત વષા માટે
વીમાકૃત રકમ ર્પર સંક્ષચત બોનસ પ્રર્દાન કરવાન ંુ છે . તેનો અથા એ થયો કે રરન્ટય ૂઅલ ર્પર
વીમાકૃત રકમમાં ર્નર્િત ટકાનો વધારો થાય છે (ઉર્દાહરણ તરીકે વષે ર્પાંચ ટકા) અને ર્દસ
ુ ીનો વધારો થાય છે . વીમાધારક મ ૂળ વીમાકૃત
ર્દાવામક્ુ ત રરન્ટય ૂઅલ્સ માટે મહિમ 50 ટકા સધ
ુ વે છે અને ઊંચ ંુ વીમાકવચ મેળવે છે .
રકમ મા ટે પ્રીર્મયમ ચક
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ુ બ, સંક્ષચત બોનસ િર્તપ ૂર્તિ આધારરત હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ ર્પર જ
ઇરડાની માગા ર્દર્શિકા મજ
પ્રર્દાન કરી શકાશે, નહીં કે લાભર્દાયક ર્પોક્ષલસીઓને (ર્સવાય કે ર્પીએ ર્પોક્ષલસીઓ). સંક્ષચત
બોનસની કામગીરી મારહતીર્પત્ર અને ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજમાં સ્ર્પષ્ટર્પણે જણાવવી જોઈએ.
ઉર્પરાંત જો ર્દાવો કોઈ ખાસ વષામાં કરવામાં આવે, તો સંક્ષચત બોનસ જમા ઉર્પાર્જનના સમાન
ર્દરે જ ઘટાડી શકાશે.
ઉર્દાહરણ
કોઈ વ્યસ્ક્ત રૂ. 5,000ના પ્રીર્મયમ ર્પર રૂ. 3 લાખની ર્પોક્ષલસી લે છે . પ્રથમ વષે ર્દાવો કરવામાં
ન આવે તો બીજા વષે રૂ. 5,000ના પ્રીર્મયમ ર્પર જ તેની વીમાકૃત રકમ રૂ. 3.15 લાખ થાય
છે (અગાઉના વષા કરતા ર્પાંચ ટકાથી વધારે ). ર્દસ વષા ર્દાવા ર્વના ર્પસાર થાય તો આ રકમ
વધીને રૂ. 4. 5 લાખ થઈ શકે છે .
ુ /બોનસ
l. માલસ
જેમ હેલ્થ ર્પોક્ષલસીમાં વળતરનો કોઈ ર્દાવો કરવામાં ન આવતા ઇન્ટસેક્ન્ટટવ મળે છે , તો અર્ત
ુ કહે છે . અહીં જો ર્પોક્ષલસી હેઠળ કરવામાં
ઊંચા ર્દાવા ર્પર લગાવવામાં આવતા ચાર્જને માલસ
આવેલ ર્દાવાની રકમ અર્ત વધારે હોય, તો રરન્ટય ૂઅલ ર્પર ઉઘરાવવામાં આવતા પ્રીર્મયમ ર્પર
ુ લેવામાં આવે છે .
લોરડિંગ કે માલસ
ુ ી વ્યસ્ક્તગત
હેલ્થ ર્પોક્ષલસી સામાજજક લાભની ર્પોક્ષલસી છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને અત્યાર સધ
ુ ચાર્જ કરવામાં આવતો નથી.
હેલ્થ ર્પોક્ષલસીઓ ર્પર માલસ
જોકે ગ્ર ૂર્પ ર્પોક્ષલસીઓના રકસ્સામાં વાજબી મયાા ર્દાની અંર્દર ર્દાવાના રે ર્શયોને જાળવવા અનરૂુ ર્પ
ુ ચાર્જ કરવામાં આવે છે . બીજી તરફ જો અનભ
ુ વ સારો
પ્રીર્મયમ ર્પર લોરડિંગ વધારીને માલસ
હોય તો પ્રીર્મયમના ર્દર ર્પર રડસ્કાઉન્ટટ પણ આર્પવામાં આવે છે , જેને બોનસ કહેવામાં આવે છે .
m. વળતરનો ર્દાવો નહીં તો રડસ્કાઉન્ટટ
કેટલાંક ઉત્ર્પાર્દનો ર્દરે ક વળતર ર્વનાના ર્દરે ક વષા માટે વીમાકૃત રકમ ર્પર બોનસને બર્દલે
પ્રીર્મયમ ર્પર રડસ્કાઉન્ટટ પ્રર્દાન કરે છે .
ુ વણી
n. સહચક
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ુ રહસ્સાની જવાબર્દારી વીમાધારક ઉઠાવે છે અને આ
હેલ્થ ર્પોક્ષલસી હેઠળ ર્દરે ક ર્દાવાના અમક
ુ વણી કહેવાય છે . ઉત્ર્પાર્દનના આધારે આ ચક
ુ વણી ફરજજયાત કે સ્વૈન્સચ્છક
ર્વભાવનાને સહચક
ુ વણી હોસ્સ્ર્પટલમાં જરૂર ર્વના ભરતી થવાન ંુ ટાળવા વીમાધારક વચ્ચે
હોઈ શકે છે . સહચક
કેટલીક ર્શસ્ત લાવે છે .
ુ વણીની જોગવાઈઓ ધરાવે
બજારમાં કેટલાંક ઉત્ર્પાર્દનો કેટલીક ક્ષબમારીના સંબધ
ં માં જ સહચક
ુ થી વધારે વય ધરાવતી
છે , જેમ કે મોટી સર્જરી કે સામાન્ટય રીતે થતી સર્જરીઓ, કે અમક
વ્યસ્ક્તઓ માટે.
ુ વણી
o. કર્પાતને ર્પાત્ર/વધારાની સહચક
હેલ્થ ર્પોક્ષલસીઓમાં વધારા તરીકે ઓળાખાતી આ રકમ તરીકે ર્પણ ઓળખાય છે . વીમા કં ર્પની
ુ વણી કરે તે અગાઉ વીમાધારકને શરૂઆતમાં ચક
ુ વવી જરૂરી તેવી આ ર્નર્િત
વળતરની ચક
રકમ છે . ર્દાખલા તરીકે, જો ર્પોક્ષલસીમાં કર્પાતને ર્પાત્ર રકમ રૂ. 10,000 હોય, તો વીમાધારકને
નકુ સાનીના ર્દરે ક ર્દાવા માટે પ્રથમ રૂ. 10,000ની ચકુ વણી કરવી ર્પડે છે . જો ર્દાવો રૂ.
ુ વવા ર્પડે છે , ર્પછી વીમા કં ર્પની રૂ.
80,000નો હોય, તો વીમાધારકને પ્રથમ રૂ. 10,000 ચક
ુ વણી કરે છે .
70,000ની ચક
હોસ્સ્ર્પટલ કેશ ર્પોક્ષલસીઓના કેસમાં કર્પાત રર્દવસ/કલાકોની ચોક્કસ સંખ્યા હોઈ શકે છે , જે
ુ વી શકાય તેવા કોઈ ર્પણ ફાયર્દા અગાઉ લાગ ુ થશે.
વીમાકં ર્પની દ્વારા ચક
p. રૂમના ભાડાની મયાા ર્દા
ુ વવાર્પાત્ર મહિમ
જયારે કેટલાંક ઉત્ર્પાર્દનો ઓર્પન એન્ટડેડ હોય છે અને વળતરના રકસ્સામાં ચક
રકમ વીમાકૃત રકમ હોય છે , ત્યારે કેટલાંક ઉત્ર્પાર્દનો અત્યારે રૂમની કેટેગરી ર્પર મયાા ર્દા મ ૂકે છે
અને વીમા ધારકને વીમાકૃત રકમને ધ્યાનમાં રાખીને રૂમની ર્પસંર્દગી કરવાની હોય છે .
ુ વ ર્દશાા વે છે કે હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી થઈને સારવાર મેળવવાના તમામ ખચા રૂમના ભાડા
અનભ
સાથે સંબર્ં ધત હોય છે , જેમ કે રૂમન ંુ ઊચ ંુ ભાડું તમામ પ્રકારના ખચાને વધારે છે . એટલે જો
ર્પોક્ષલસી રૂમન ંુ ભાડું વીમાકૃત રકમના ર્દરરોજ 1 ટકા મેળવવાને ર્પાત્ર હોય તો રૂ. એક લાખની
વીમાકૃત રકમ ધરાવતી વ્યસ્ક્તને ર્દરરોજ રૂમના ભાડા ર્પેટે રૂ. 1,000 મળવાર્પાત્ર થશે. આ
બાબત સ્ર્પષ્ટર્પણે સ ૂચવે છે કે જો કોઈ વ્યસ્ક્ત મોંઘી હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર લેવાન ંુ ર્પસંર્દ કરતી
હોય, તો તેણે યોગ્ય પ્રીર્મયમ સાથે ઊંચી વીમાકૃત રકમ ધરાવતી ર્પોક્ષલસી ખરીર્દવી જોઈએ.
q. રરન્ટય ૂએક્ષબક્ષલટીની જોગવાઈ
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હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓની રરન્ટય ૂએક્ષબક્ષલટી ર્પર ઇરડાની માગા ર્દર્શિકા હેલ્થ ર્પોક્ષલસીઓને
આજીવન ગે રન્ટટેડ રરન્ટય ૂઅલ કરાવવાન ંુ ફરજજયાત કરે છે . કોઈ ર્પણ વીમાકં ર્પની વીમાધારક
દ્વારા (કે તેના વતી) ગોટાળા કે ખોટી રજૂઆત કે મારહતી છર્પાવવાના આધારે ર્પોક્ષલસી રરન્ટય ૂ
કરાવવાનો ઇનકાર કરી શકે છે .
r. રર્દ કરવાની જોગવાઈ
ર્નયમનકારી જોગવાઈઓ દ્વારા રર્દ કરવાની જોગવાઈને પ્રમાણભ ૂત કરવામાં આવે છે અને
કોઈ ર્પણ વીમા કં ર્પની ખોટી રજૂઆત, ગોટાળા, આવશ્યક હકીકતોને પ્રકટ ન કરવાથી કે
વીમાધારક દ્વારા અસહકાર ર્દાખવવાના આધારે કોઈ ર્પણ સમયે વીમો રર્દ કરી શકે છે .
આ માટે વીમાધારકને તેના છે લ્લાં જણાવેલા સરનામા ર્પર રજજસ્ટડા એડી દ્વારા લેક્ષખતમાં
ુ મ ર્પંર્દર રર્દવસની નોરટસ આર્પવી જરૂરી છે . જયાં વીમો વીમા કં ર્પની દ્વારા ર્પોક્ષલસી રર્દ
લઘત
કરવામાં આવે છે , ત્યાં કં ર્પની વીમો પ ૂણા ન થવાના સમયગાળાના સંબધ
ં માં છે લ્લાં પ્રીમર્યમનો
ુ વણી ન થવાને
રહસ્સો વીમાધારકને ર્પરત કરશે, જે ર્પોક્ષલસી હેઠળ કોઈ ર્પણ વળતરની ચક
આર્ધન છે .
ૂ ા ગાળાના ર્દર ર્પર થાય છે , એટલે
વીમાધારક દ્વારા રર્દ કરવાના રકસ્સામાં પ્રીર્મયમન ંુ રરફં ડ ટં ક
કે વીમાધારકને પ્રોરે ટ કરતા ઓછા ટકા માટે પ્રીર્મયમન ંુ રરફં ડ મળશે. જો ર્દાવો કરવામાં
ુ વવામાં આવશે નહીં.
આવેલ હોય તો કોઈ રરફં ડ ચક
s. ફ્રી લ ૂક ઇન ર્પીરરયડ
જો ગ્રાહક નવી વીમા ર્પોક્ષલસી ખરીર્દે છે અને ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ મેળવે છે , ર્પણ ર્પછી તેને
ુ બ જણાતી નથી તો તેની ર્પાસે કયા ર્વકલ્ર્પો છે ?
ર્નયમો અને શરતો તેની અર્પેિા મજ
ઇરડાએ તેના ર્નયમનોમાં ગ્રાહકને અનકુ ળ
ૂ જોગવાઈ બનાવી છે , જે આ સમસ્યાન ંુ સમાધાન
કરે છે . ગ્રાહક ર્પોક્ષલસી ર્પરત કરી શકે છે અને નીચેની શરતોને આર્ધન થઈને રરફં ડ મેળવે છે ેઃ
1. આ બાબત ફક્ત જીવન વીમા ર્પોક્ષલસીઓ અને હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓને લાગ ુ ર્પડે છે .
ુ મ 1 વષાના ગાળા સાથે.
લઘત
2. ગ્રાહકે ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ મળયાના 15 રર્દવસની અંર્દર આ અર્ધકારનો ઉર્પયોગ કરવો
જોઈએ
3. તેણે લેક્ષખતમાં આ અંગે વીમા કં ર્પનીને જાણ કરવી ર્પડશે
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4. જો ર્પોક્ષલસી ર્પર ર્દાવો ન કરવામાં આવે તો જ પ્રીર્મયમ રરફં ડ નીચેની બાબતો માટે
એડજસ્ટ કરવામાં આવશે
i.

કવર ર્પર સમયગાળા માટે જોખમને અનરૂુ ર્પ પ્રીર્મયમ

ii. તબીબી ચકાસણી ર્પર વીમા કં ર્પનીએ ઉઠાવેલ ખચા અને
iii. સ્ટેમ્પર્પ ડયટુ ીના ચાજીસ
t.

નવીનીકરણ માટે વધારાનો ગાળો

હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસીની નોંધર્પાત્ર ખાર્સયત વીમાને જાળવી રાખવાની છે . જો ર્પોક્ષલસી ર્વરામ
ર્વના રરન્ટય ૂ કરવામાં આવે તો ર્પોક્ષલસી હેઠળના લાભ જળવાઈ રહે છે એટલે સમયસર ર્પોક્ષલસી
રરન્ટય ૂ કરાવવી અર્ત મહત્ત્વપ ૂણા છે .
ુ બ, વ્યસ્ક્તગત હેલ્થ ર્પોક્ષલસીઓને રરન્ટય ૂ કરાવવા ર્નયત તારીખથી 30
ઇરડાની માગા ર્દર્શિકા મજ
રર્દવસ વધ ુ આર્પવામાં આવે છે .
જો ર્પોક્ષલસી અગાઉનો વીમો પ ૂણા થવાની તારીખથી 30 રર્દવસની અંર્દર રરન્ટય ૂ થઈ જાય તો
તમામ લાભ જળવાઈ રહે છે . જો બ્રેકના ગાળામાં કોઈ ર્દાવો કરવામાં આવે તો તેમાં વળતર
મળત ંુ નથી.
વીમા કં ર્પનીઓ વ્યસ્ક્તગત ઉત્ર્પાર્દનોના આધાર ર્પર રરન્ટય ૂઅલ માટે વધ ુ લાંબો સમય મંજૂર
કરવા ર્વચારી શકે છે .
ઇરડા દ્વારા હેલ્થ વીમાના ર્નયમો અને હેલ્થ વીમા પ્રમાણભ ૂત માગા ર્દશાન ઇશ્ય ૂ કરવામાં આવેલ
છે , જે અંતગા ત ઉર્પરની મોટા ભાગની જોગવાઈઓ, વ્યાખ્યાઓ, અર્પવાર્દોને પ્રમાણભ ૂત
કરવામાં આવ્યા છે . ર્વદ્યાથીઓને ઇરડા દ્વારા સમયે સમયે બહાર ર્પાડવામાં આવતી
માગા ર્દર્શિકાઓ ર્વશે મારહતગાર રહેવાની સલાહ છે .

સ્વયંર્પરરિણ 1
ુ બ, વ્યસ્ક્તગત હેલ્થ ર્પોક્ષલસીઓના રરન્ટય ૂઅલ માટે ________
ઇરડાની માગા ર્દર્શિકા મજ
વધારાનો ગાળો આર્પવામાં આવે છે .
15 રર્દવસ
30 રર્દવસ
45 રર્દવસ


60 રર્દવસ
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સારાંશ
i.

હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસી હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર તરફ ર્દોરી જતા અનર્પેક્ષિત અને આકસ્સ્મક
અકસ્માત/ક્ષબમારીના રકસ્સામાં વીમાધારકને નાણાકીય સંરિણ પ્રર્દાન કરે છે .

ii. હેલ્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનો ર્પોક્ષલસી હેઠળ આવરી લેવાયેલા લોકોની સંખ્યાના આધારે વગીકૃત
કરી શકાશેેઃ વ્યસ્ક્તગત ર્પોક્ષલસી, ફેર્મલી ફ્લોટર ર્પોક્ષલસી, ગ્ર ૂર્પ ર્પોક્ષલસી.
iii. હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન ખચા ર્પોક્ષલસી કે મેરડક્લેઇમ ક્ષબમારી/અકસ્માતના કારણે હોસ્સ્ર્પટલમાં
સારવારના ખચાની ભરર્પાઈ કરે છે .
ુ તબીબી ખચા હશે, જે હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર પ ૂવે
iv. હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર પ ૂવેના ખચા પ્રસ્તત
નક્કી રર્દવસો (સામાન્ટય રીતે 30)ના ગાળા ર્દરર્મયાન ખચાન ંુ વહન કરે છે અને તેને ર્દાવાનો
ભાગ ગણવામાં આવશે.
ુ તબીબી ખચા હશે, જે હોસ્સ્ર્પટલમાંથી રજા
v. હોસ્સ્ર્પટલમાંથી રજા મળયા ર્પછીના ખચા પ્રસ્તત
ુ ી વહન કરવામાં આવશે અને ર્દાવાના
મળયા ર્પછી નક્કી રર્દવસો (સામાન્ટય રીતે 60) સધ
ભાગરૂર્પે ગણવામાં આવશે.
vi. ફેર્મલી ફ્લોટર ર્પોક્ષલસીમાં કુ ટુંબમાં ર્પત્ની, આર્શ્રત બાળકો અને ર્નભાર માતાર્ર્પતાને એક
વીમાકૃત રકમ ઓફર થાય છે , જે સંપ ૂણા કુ ટુંબને લાગ ુ ર્પડે છે .
vii. હોસ્સ્ર્પટલ ડેઇલી કેશ ર્પોક્ષલસી હોસ્સ્ર્પટલમાં રોજજિંર્દી સારવાર માટે વીમાધારકને ર્નર્િત
રકમ પ્રર્દાન કરે છે .
viii. ગંભીર ક્ષબમારીની ર્પોક્ષલસી ચોક્કસ ગંભીર રોગના ર્નર્દાન ર્પર ઉચ્ચક રકમની જોગવાઈ
સાથેની લાભ ર્પોક્ષલસી છે .
ix. ઊંચ ંુ કર્પાતર્પાત્ર કે ટોર્પ-અર્પ કવચો ચોક્કસ ર્પસંર્દ કરાયેલી રકમ (કર્પાતર્પાત્ર તરીકે ર્પણ
ઓળખાય છે )થી વધારે વીમાકૃત રકમ ઓફર કરે છે .
x. સ્થાયી લાભ કવચ વીમાધારકને ર્પયાા પ્ત કવચ પ્રર્દાન કરે છે અને ર્પોક્ષલસીની અસરકારક
રકિંમત નક્કી કરવા વીમા કં ર્પનીને મર્દર્દ ર્પણ કરે છે
xi. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત (ર્પીએ) કવચ અનર્પેક્ષિત અકસ્માતોના કારણે મ ૃત્યુ અને ર્વકલાંગતા
સ્વરૂર્પે વળતર પ્રર્દાન કરે છે .
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xii. આઉટ-ર્પેશન્ટટ ર્દાંતની સારવાર, આંખોની સારવારના ખચા, ર્નયર્મત તબીબી ચકાસણી
અને ર્પરરિણો વગે રે તબીબી ખચા પ્રર્દાન કરે છે , જે માટે હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી થઈને
સારવાર મેળવવાની જરૂર નથી.
xiii. ગ્ર ૂર્પ ર્પોક્ષલસી ગ્ર ૂર્પના માક્ષલક લે છે , જે એમ્પપ્લોયર, એસોર્સએશન, બેન્ટકનો ક્રેરડટ કાડા
ર્વભાગ હોઈ શકે છે , જેમાં એક ર્પોક્ષલસી કવચ ગ્ર ૂર્પના તમામ વ્યસ્ક્તગતને આવરી લે છે .
xiv. કોર્પોરે ટ ફ્લોટર કે બફર કવર રકમ કુ ટુંબ વીમાકૃત રકમ ઉર્પરાંત વધારાના ખચાને ર્પહોંચી
વળવામાં મર્દર્દ કરે છે .
xv. ર્વર્દે શી મેરડક્લેઇમ/પ્રવાસ ર્પોક્ષલસીઓ વ્યસ્ક્તને ર્વર્દે શમાં રોકાણ ર્દરર્મયાન અકસ્માત,
ઇજા અને ક્ષબમારી સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે .
xvi. કોર્પોરે ટ ફ્રીકવન્ટટ ટ્રાવેલસા પ્લાન વાર્ષિક ર્પોક્ષલસી છે , જેમાં કોર્પોરે ટ ભારતની બહાર
અવારનવાર જતા તેના એન્સક્ઝક્યુરટવ્સ માટે વ્યસ્ક્તગત ર્પોક્ષલસીઓ લે છે .
xvii.

વીમાધારકો માટે ગચ
ં ૂ વણ ટાળવા ઇરડાએ હેલ્થ વીમામાં ઉર્પયોગમાં લેવાતા ઘણા

શબ્ર્દોને પ્રમાણભ ૂત કયાા .
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સ્વયંર્પરરિણના જવાબો
જવાબ 1
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર મેળવવા ભરતી થવા અગાઉના ખચા ર્દરે ક વીમા કં ર્પનીના અલગ હશે
અને ર્પોક્ષલસીમાં સ્ર્પષ્ટ હશે, તેમ છતાં સૌથી સામાન્ટય કવચ 30 રર્દવસન ંુ છે .
જવાબ 2
સાચો ર્વકલ્ર્પ I છે .
ુ બ, વ્યસ્ક્તગત હેલ્થ ર્પોક્ષલસીઓના રરન્ટય ૂઅલ માટે 30 રર્દવસનો
ઇરડાની માગા ર્દર્શિકા મજ
વધારાનો ગાળો આર્પવામાં આવે છે .
સ્વયં-ર્પરરિણના પ્રશ્રો
પ્રશ્ન 1
હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી થઈને સારવાર મેળવવાના ખચાના સંબધ
ં ની ર્પોક્ષલસીના સંબધ
ં માં
નીચેમાંથી કય ંુ ર્વધાન સાચ ંુ છે ?
I. હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવારનો ખચા જ આવરી લેવામાં આવે છે
II. હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવારનો તેમજ ભરતી અગાઉ અને ર્પછીના ખચા આવરી લેવામાં આવે છે
III. હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવારનો તેમજ ભરતી અગાઉ અને ર્પછીના ખચા આવરી લેવામાં આવે છે
ુ વવામાં
અને વીમાધારકન ંુ મ ૃત્યુ થવાના સંજોગોમાં કુ ટુંબના કોઈ સભ્યને ઉચક રકમ ચક
આવે છે
IV. પ્રથમ વષાથી હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવારના ખચા આવરી લેવામાં આવે છે અને જો પ્રથમ વષે
ર્દાવો કરવામાં ન આવે તો બીજા વષાથી હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી અગાઉ અને ર્પછીના ખચા
આવરી લેવામાં આવે છે .
પ્રશ્ન 2
નીચેનામાંથી કય ંુ ર્વધાન સાચ ંુ છે ?
I. હેલ્થ વીમાનો સંબધ
ં રોગ સાથે છે
II. હેલ્થ વીમાનો સંબધ
ં મ ૃત્યુર્દર સાથે છે
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III. હેલ્થ વીમાનો સંબધ
ં રોગ અને મ ૃત્યુર્દર સાથે છે
IV. હેલ્થ વીમાનો સંબધ
ં ન તો રોગ સાથે છે , ન મ ૃત્યુર્દર સાથે
પ્રશ્ન 3
હેલ્થ વીમામાં પ્રર્દાન કરવામાં આવતી કેશલેસ સેવાના સંબધ
ં માં નીચેમાંથી કય ંુ ર્વધાન સાચ ંુ
છે ?
i.

ુ વણીને પ્રોત્સાહન
આ ર્પયાા વરણને અનકુ ળ
ૂ ર્પહેલ છે , જે વીમા કં ર્પનીઓએ ઇલેક્ટ્રોર્નક ચક
આર્પવા શરૂ કરી છે , જેથી ભૌર્તક ચલણી નોટનો ઉર્પયોગ ઘટાડી શકાશે અને વ ૃિોને
બચાવી શકાશે.

ii. વીમાધારકને ર્નેઃશલ્ુ ક સેવા પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે અને ર્વશેષ યોજના હેઠળ વીમા
ુ વતી હોવાથી રોકડમાં ચક
ુ વણી કરવાની જરૂર રહેતી નથી
કં ર્પનીને સરકાર ચક
ુ વણીઓ ઇન્ટટરનેટ બેક્ન્ટકિંગ કે કાડ્ા સ મારફતે જ કરવામાં
iii. વીમાધારક દ્વારા થતી તમામ ચક
આવે છે , કારણ કે વીમા કં ર્પની રોકડનો સ્વીકાર કરતી નથી
ુ વણી કરતા નથી અને વીમા કં ર્પની હોસ્સ્ર્પટલને રકમની ચક
ુ વણી સીધી કરે
iv. વીમાધારક ચક
છે
પ્રશ્ન 4
હેલ્થ વીમાના સંબધ
ં માં ર્પીર્પીએન ંુ સાચ ંુ ફૂલ ફોમા શ ંુ છે .
a) ર્પજ્બ્લક પ્રેફડા નેટવકા
b) પ્રેફડા પ્રોવાઇડર નેટવકા
c) ર્પજ્બ્લક પ્રાઇવેટ નેટવકા
d) પ્રોવાઇડર પ્રેફરે સ્ન્ટશયલ નેટવકા
પ્રશ્ન 5
નીચેનામાંથી કય ંુ ર્વધાન ખોટું છે ?
કમાચારી તેના એમ્પર્પલોયર કં ર્પની ર્પાસેથી ગ્ર ૂર્પ ર્પોક્ષલસી લઈ શકે છે
બેન્ટક તેના ગ્રાહકો માટે ગ્ર ૂર્પ ર્પોક્ષલસી લઈ શકે છે
દુકાનર્દાર તેના ગ્રાહકો માટે ગ્ર ૂર્પ ર્પોક્ષલસી લઈ શકે છે


ગ્ર ૂર્પ ર્પોક્ષલસી કં ર્પની દ્વારા તેના કમાચારીઓ માટે લેવામાં આવે છે , જેનો લાભ
કમાચારીઓના ર્પરરવારના સભ્યોને ર્પણ મળી શકે છે
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સ્વર્પરરિણ પ્રશ્નોના જવાબો
જવાબ 1
સાચો જવાબ 2 છે .
હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર મેળવવાના ખચાની ર્પોક્ષલસીમાં હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી અગાઉ અને ર્પછીના
ર્વર્વધ ખચા આવરી લેવામાં આવે છે .
જવાબ 2
સાચો જવાબ 1 છે .
હેલ્થ વીમાનો સંબધ
ં ક્ષબમારી સાથે છે (રોગ થવાનો ર્દર).
જવાબ 3
સાચો જવાબ 4 છે .
ુ વણી કરતા નથી અને વીમા કં ર્પની હોસ્સ્ર્પટલને સીધ ંુ ક્ષબલ
કેશલેસ સેવા હેઠળ વીમાધારક ચક
ુ વે છે .
ચક
જવાબ 4
સાચો જવાબ 2 છે .
ર્પીર્પીએન એટલે પ્રેફડા પ્રોવાઇડર નેટવકા .
જવાબ 5
સાચો જવાબ 3 છે .
ર્નવેર્દન 1, 2 અને 4 સાચા છે . ર્નવેર્દન 3 ખોટું છે , કારણ કે દુકાનર્દાર તેના ગ્રાહકો માટે ગ્ર ૂર્પ
વીમો ખરીર્દી ન શકે.
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પ્રકરણ 20
હેલ્થ વીમાન ંુ વીમાકરણ
પ્રકરણ

ર્પરરચય

આ પ્રકરણનો હેત ુ હેલ્થ વીમામાં વીમાકરણ ર્વશે ર્વસ્ત ૃત મારહતી આર્પવાનો છે . કોઈ ર્પણ
પ્રકારના વીમામાં વીમાકરણ મહત્ત્વપ ૂણા ર્પાસ ંુ છે , જે વીમા ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરવામાં આવશ્યક
ભ ૂર્મકા ભજવે છે . આ પ્રકરણમાં તમે વીમાકરણના મ ૂળભ ૂત ર્સદ્ાંતો, ર્પદ્ર્તઓ અને પ્રરક્રયાઓ
ર્વશે સમજણ મેળવશો. તે તમને ગ્ર ૂર્પ હેલ્થ વીમાના વીમાકરણ ર્વશે ર્પણ મારહતી પ્રર્દાન
કરશે.
અભ ્ યાસના

ર્પરરણામો

A. વીમાકરણ એટલે શ?ંુ
B. વીમાકરણ – મ ૂળભ ૂત ર્વભાવનાઓ

ુ માગાર્દર્શિકા
C. ફાઇલ અને યઝ
D. હેલ્થ વીમાના અન્ટયઆઇઆરડીએના ર્નયમનો
E. વીમાકરણ માટે મ ૂળભ ૂત ર્સદ્ાંતો અને સાધનો
F. વીમાકરણની પ્રરક્રયા
G. ગ્ર ૂર્પ હેલ્થ વીમો
H. ર્વર્દે શી પ્રવાસ વીમાન ંુ વીમાકરણ
I. ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ વીમાન ંુ વીમાકરણ
આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કયાા ર્પછી તમને નીચેની બાબતોમાં સિમ હોવા જોઈએ:
1. વીમાકરણ એટલે શ ંુ તેની સમજણ
2. વીમાકરણની મ ૂળભ ૂત ર્વભાવનાઓની સમજણ
ુ રવામાં આવતા ર્સદ્ાંતો અને ર્વર્વધ સાધનો
3. વીમા કં ર્પનીઓ દ્વારા અનસ
4. વ્યસ્ક્તગત હેલ્થ ર્પોક્ષલસીઓના વીમાકરણની સંપ ૂણા પ્રરક્રયાન ંુ મ ૂલ્યાંકન
5. ગ્ર ૂર્પ હેલ્થ ર્પોક્ષલસીઓન ંુ વીમાકરણ કેવી રીતે થાય છે તેની ચચાા
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આ ર્પરરસ્સ્થર્તનો ર્વચાર કરો
મર્નષની ઉંમર 48 વષા હતી. તે સોફ્ટવેર ઇજનેર તરીકે કામ કરતો હતો અને ર્પોતાના માટે
હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસી ખરીર્દવાનો ર્નણાય લીધો હતો. તે એક વીમા કં ર્પનીમાં ગયો હતો, જયાં
તેને એક અરજીર્પત્રક આર્પવામાં આવ્ય ંુ હત,ંુ જેમાં તેને શારીરરક સ્વાસ્્ય, માનર્સક સ્વાસ્્ય,
અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગો, તેના કુ ટુંબના સભ્યના હેલ્થનો રે કોડા , તેની ટેવો વગે રે સાથે
સંબર્ં ધત પ્રશ્રોના જવાબો આર્પવાના હતા.
ુ ાવો, સરનામાનો પર
ુ ાવો અને અગાઉના
આ અરજીર્પત્રકની સાથે તેણે ઓળખ અને ઉંમરનો પર
ુ રત કરવાની જરૂર હતી. ર્પછી તેને હેલ્થ ચેક-અપ્સ
તબીબી રે કોડ્ા સ જેવા ઘણા ર્દસ્તાવેજો સર્પ
કરાવવાની અને કેટલાંક તબીબી ર્પરરિણો કરાવવાની સલાહ આર્પવામાં આવી હતી, જેથી તે
હતાશ થઈ ગયો હતો.
ર્પોતાના સ્વસ્થ માનતા અને સારી આવક ધરાવતા મર્નષને તેના રકસ્સામાં વીમા કં ર્પની આ
પ્રકારની લાંબી, કં ટાળાજનક પ્રરક્રયા શા માટે કરવામાં આવે છે તેન ંુ આિયા થય ંુ હત.ંુ અધ ૂરામાં
પ ૂરં ુ વીમા કં ર્પનીએ તેને જણાવ્ય ંુ હત ંુ કે તેના તબીબી ર્પરરિણોમાં કોલેસ્ટેરોલન ંુ પ્રમાણ ઊંચ ંુ
આવ્ય ંુ છે અને બીર્પી ર્પણ સાધારણ કરતા વધારે આવ્ય ંુ છે . કં ર્પનીએ તેને ર્પોક્ષલસી ઓફર કરી,
ર્પણ તેના ર્મત્રોની સરખામણીમાં પ્રીર્મમય વધારે હત ંુ એટલે તેણે ર્પોક્ષલસી લેવાનો ઇનકાર કયો
હતો.
ુ રતી હતી. જયારે જોખમન ંુ
અહીં વીમા કં ર્પની વીમાકરણની પ્રરક્રયાના જ તમામ ર્પગલાં અનસ
કવચ પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે , ત્યારે વીમા કં ર્પનીને યોગ્ય રીતે જોખમોન ંુ મ ૂલ્યાંકન કરવાની
અને યોગ્ય નફો કરવાની જરૂર હોય છે . જો યોગ્ય રીતે જોખમની આકારણી કરવામાં ન આવે
અને ર્પછી ર્દાવો કરવામાં આવે તો કં ર્પનીને નકુ સાન થશે. ઉર્પરાંત વીમા કં ર્પની તમામ
વીમાધારકો વતી પ્રીર્મયમ ઉઘરાવે છે અને આ નાણાંન ંુ સંચાલન ટ્રસ્ટની જેમ કરવાન ંુ હોય છે .
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A. વીમાકરણ એટલે શ?
ંુ
a) વીમાકરણ
વીમા કં ર્પનીઓ એવા લોકોને વીમાકૃત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે , જેઓ જોખમ માટે ઊભા
ુ વશે તેવી
કરવામાં આવેલા ભંડોળમાં લાવતા જોખમના પ્રમાણમાં ર્પયાા પ્ત પ્રીર્મયમ ચક
અર્પેિા હોય છે . જોખમની ર્પસંર્દગી માટે પ્રસ્તાવકતાા ર્પાસેથી મારહતી મેળવવાની અને તેન ંુ
અવલોકન કરવાની આ પ્રરક્રયાને વીમાકરણ કહેવાય છે . આ પ્રરક્રયા મારફતે એકત્ર કરવામાં
આવેલી મારહતીના આધારે તેઓ પ્રસ્તાવકતાા ને વીમો આર્પવો કે નહીં તેનો ર્નણાય લે છે . જો
તેઓ આવો ર્નણાય લે, તો આ પ્રકારન ંુ જોખમ ઉઠાવતા વાજબી નફો કરવા કેટલ ંુ પ્રીર્મયમ
રાખવ ંુ અને કેવી શરતો અને ર્નયમો રાખવા તેનો ર્નણાય કરે છે .
હેલ્થ વીમાનો આધાર ક્ષબમારી કે રોગની ર્વભાવના ર્પર છે . અહીં રોગની સ્સ્થર્તને વ્યસ્ક્ત
ક્ષબમારી કે માંર્દા ર્પડવાની શક્યતા અને જોખમ તરીકે વ્યાખ્યાર્યત કરવામાં આવે છે , જેમાં
સારવાર કે હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી થઈને સારવાર લેવાની જરૂર ર્પડે છે . મોટા ભાગે રોગ કે ક્ષબમારી
ુ ાનોની સરખામણીમાં વરરષ્ઠ નાગરરકો વધારે
થવાના પ્રમાણનો આધાર વય (સામાન્ટય રીતે યવ
પ્રમાણમાં ક્ષબમાર ર્પડે છે ) ર્પર હોય છે અને અન્ટય ર્વર્વધ નકારાત્મક ર્પરરબળોના કારણે તેમાં
વધારો થાય છે , જેમ કે વધ ુ ર્પડત ંુ વજન કે અત્યંત ઓછં વજન, અગાઉની અને હાલની
ુ ર્પાન જેવી વ્યસ્ક્તગત આર્દતો, સ્વાસ્્યની વતામાન સ્સ્થર્ત અને પ્રસ્તાવકતાા ના
ક્ષબમારી, ધમ્ર
રોજગારી કે વ્યવસાયની સ્સ્થર્ત નકુ સાનકારક છે કે કેમ વગે રે. તેનાથી ર્વર્પરીત ઓછી વય,
સ્વસ્થ જીવનશૈલી વગે રે જેવા ર્પરરબળોને કારણે ક્ષબમાર ર્પડવાના પ્રમાણમાં ઘટાડો ર્પણ થાય
છે .
વ્યાખ્યા
વીમાકરણ જોખમની યોગ્ય આકારણી કરવાની અને વીમાકવચ મંજૂર કરવામાં આવે છે તે
શરતો નક્કી કરવાની પ્રરક્રયા છે . એટલે આ જોખમ ર્પસંર્દ કરવાની અને તેની રકિંમત નક્કી
કરવાની પ્રરક્રયા છે .
b) વીમાકરણની જરૂરરયાત
કોઈ ર્પણ વીમા કં ર્પની માટે વીમાકરણ આધારસ્તંભ સમાન છે , કારણ કે જોખમની યોગ્ય
આકારણી કયાા ર્વના સ્વીકાર કે અપ ૂરતું પ્રીર્મયમ વીમા કં ર્પનીને નાર્દારી તરફ ર્દોરી જશે. બીજી
તરફ જરૂર કરતાં વધારે ચીવટ રાખવાથી વીમા કં ર્પની જોખમ માટે મોટું ભંડોળ ઊભ ંુ નહીં કરી
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ુ
શકે. એટલે જોખમ અને વ્યવસાય વચ્ચે યોગ્ય સંતલન
સ્થાર્ર્પત કરવ ંુ જરૂરી છે , જેથી સંસ્થા
સ્ર્પધાા ત્મક બનવાની સાથે નફો કરી શકે.
ુ નની આ પ્રરક્રયા તેની રફલસ ૂફી, ર્પોક્ષલસીઓ અને જોખમ સ્વીકારવાની
વીમા કં ર્પની સંતલ
તૈયારીને અનરૂુ ર્પ હાથ ધરે છે . વીમા કં ર્પનીની કામગીરી જોખમને વગીકૃત કરવાની અને યોગ્ય
રકિંમતે સ્વીકાયાતાની શરતો નક્કી કરવાની હોય છે . તે નોંધવ ંુ મહત્ત્વપ ૂણા છે કે જોખમનો
સ્વીકાર વીમાધારકને ભર્વષ્યના ર્દાવાની ર્પતાવટ કરવાન ંુ વચન આર્પવા સમાન છે .
c) વીમાકરણ – જોખમની આકારણી
વીમાકરણ જોખમ ર્પસંર્દ કરવાની પ્રરક્રયા છે , જે ગ્ર ૂર્પ કે વ્યસ્ક્તગત લાિક્ષણકતા ર્પર આધારરત
છે . અહીં જોખમના પ્રમાણના આધારે વીમા કં ર્પની જોખમનો સ્વીકાર કરવો કે નહીં અને તે કઈ
રકિંમતે કરવો તેનો ર્નણાય લે છે . કોઈ ર્પણ સંજોગોમાં જોખમ સ્વીકારની પ્રરક્રયા તટસ્થર્પણે અને
સમાન ધોરણે થવી જોઈએ એટલે કે ર્દરે ક સમાન જોખમન ંુ વગીકરણ કોઈ ર્પણ પ્રકારના
પ ૂવાગ્રહ ર્વના થવ ંુ જોઈએ. સામાન્ટય રીતે આ વગીકરણ પ્રમાણભ ૂત સ્વીકાયાતા ચાટા મારફતે
ુ બ પ્રીર્મયમની ગણતરી
થાય છે , જેમાં ર્દરે ક જોખમન ંુ પ્રમાણ ર્નધાા રરત હોય છે અને તે મજ
કરવામાં આવે છે .
ઉંમર માંર્દગી અને મ ૃત્યુને અસર કરે છે , તેમ છતાં યાર્દ રાખવ ંુ જોઈએ કે સામાન્ટય રીતે ક્ષબમારી
મ ૃત્યુના ઘણા સમય અગાઉ અને વારં વાર આવી શકે છે . આ કારણે વીમાકરણના ર્નયમો અને
માગા ર્દર્શિકા મ ૃત્યુના કવચ કરતા હેલ્થ વીમા માટે વધ ુ કડક રાખવામાં આવે તે સ્વાભાર્વક છે .
ઉર્દાહરણ
ડાયાબીરટસ ધરાવતી વ્યસ્ક્તને હૃર્દય સંબર્ં ધત કે રકડની સંબર્ં ધત ક્ષબમારીની સારવાર માટે
હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી કરવાની શક્યતા વધારે હોય છે , જયારે તેની સરખામણીમાં મ ૃત્યુન ંુ જોખમ
ઓછં હોય છે . ઉર્પરાંત આવા વીમાધારકને વીમાના કવચના ગાળા ર્દરર્મયાન વારં વાર
હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર માટે ભરતી કરવા ર્પડે તેવી શક્યતા ર્પણ વધારે છે . જીવન વીમા કં ર્પની
આવી વ્યસ્ક્તને સરે રાશ જોખમ ધરાવતી વ્યસ્ક્ત તરીકે વગીકૃત કરી શકે છે . જોકે તબીબી
વીમાકરણ માટે તેઓ તેને ઊંચ ંુ જોખમ ધરાવતી વ્યસ્ક્ત તરીકે વગીકૃત કરશે.
હેલ્થ વીમામાં નાણાકીય કે આવક આધારરત વીમાકરણને બર્દલે તબીબી કે સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત
તારણો ર્પર વધારે ધ્યાન કેક્ન્ટરત કરવામાં આવે છે . જોકે નાણાકીય કે આવક આધારરત
ર્પરરબળોની અવગણના ન કરી શકાય, કારણ કે કોઈ ર્પણ નકુ સાનકારક ર્પસંર્દગી નકારવા અને
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હેલ્થ વીમો જાળવી રાખવાની સર્ુ નર્િતતા કરવા વીમાકૃત રહત અને નાણાકીય વીમાકરણ
મહત્ત્વપ ૂણા છે .
d) ક્ષબમારીની શક્યતાને અસરકતાા ર્પરરબળો
જયારે જોખમની આકારણી કરવામાં આવે ત્યારે ક્ષબમારીના પ્રમાણને (ક્ષબમાર ર્પડવાન ંુ જોખમ)
ુ બ છે ેઃ
અસરકતાા ર્પરરબળોને કાળજીપ ૂવાક ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ, જે નીચે મજ
I.

ઉંમર: ઉંમર અને જોખમના પ્રમાણને આધારે પ્રીર્મયમ લેવામાં આવે છે . ર્દાખલા તરીકે ,
ુ ાનો કરતા વધારે હોય છે , તેમને ચેર્પ
નવજાત બાળક અને બાળકો માટે આ પ્રીર્મયમ યવ
લાગવાનો અને અકસ્માત થવાન ંુ જોખમ વધારે હોય છે . તે જ રીતે 45 વષાથી વધારે વય
ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ માટે પ્રીર્મયમ વધારે હોય છે , કારણ કે આવી વ્યસ્ક્તઓમાં
ડાયાબીરટસ, હૃર્દય સંબર્ં ધત ર્વર્વધ રોગો અને અન્ટય ગંભીર ક્ષબમારીઓ થવાની શક્યતા
વધારે હોય છે .
II. જાર્ત: ગભાા વસ્થા ર્દરર્મયાન મરહલાઓમાં જોખમ વધારે હોય છે . જોકે મરહલાની
ુ ુ ષોમાં હૃર્દયરોગનો હુમલો થવાની કે રોજગાર સંબર્ં ધત અકસ્માતો
સરખામણીમાં પર
થવાની શક્યતા વધારે હોય છે , કારણ કે તેઓ વધ ુ અકસ્માતજનક પ્રવ ૃર્િઓમાં વધારે
સંકળાયેલા હોય છે .
III. આર્દતો: તમાકુ , ર્દારૂ કે નશીલા રવ્યોન ંુ સેવન ક્ષબમારીના જોખમમાં સીધો વધારો કરે
છે .
IV. વ્યવસાય: િાઇવર, બ્લાસ્ટર, એર્વએટર જેવા ચોક્કસ વ્યવસાયોમાં અકસ્માત થવાની
શક્યતા વધારે હોય છે . તેની જેમ એક્સ-રે મશીન ઓર્પરે ટર, એસ્બેસ્ટોસ ઉદ્યોગના
કામર્દારો, ખાક્ષણયા વગે રે પ્રવ ૃર્િઓમાં સ્વાસ્્યને નકુ સાન થવાન ંુ જોખમ વધારે હોય
છે .
V. ફેર્મલી રહસ્ટ્રી: અસ્થમા, ડાયાબીરટસ અને કેન્ટસર જેવા જનીન ર્પરરબળો વધારે
ુ તા ધરાવે છે . આ ક્ષબમારીના પ્રમાણને અસર કરે છે અને જોખમનો સ્વીકાર કરો
પ્રસ્તત
ત્યારે તેને ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ.
VI. બાંધો: ચોક્કસ જૂથોમાં મજબ ૂત, ર્પાતળોં કે સરે રાશ બાંધાને ક્ષબમારીના પ્રમાણ સાથે
જોડી શકાશે.
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VII. અગાઉની ક્ષબમારી કે સર્જરીેઃ તે નક્કી કરવ ંુ જોઈએ કે અગાઉની ક્ષબમારી શારીરરક
નબળાઈ વધારી શકે તેમ છે કે ફરી ઉથલો મારવાની શક્યતા છે અને તેના આધારે
ર્પોક્ષલસીની શરતો નક્કી કરવી જોઈએ. ર્દાખલા તરીકે ર્પથરી ઉથલો મારે છે અને તે જ
રીતે એક આંખમાં મોર્તયો બીજા આંખમાં મોર્તયાની શક્યતા વધારે છે .
સ્વાસ્્યની વતામાન સ્સ્થર્ત અને અન્ટય ર્પરરબળો કે ફરરયાર્દો : જોખમન ંુ

VIII.

પ્રમાણ અને વીમોને નક્કી કરવ ંુ મહત્ત્વપ ૂણા છે તેમજ યોગ્ય જાહેરાત અને તબીબી
ર્પરરિણ દ્વારા સ્થાર્ર્પત કરી શકાશે.
IX. ર્પયાા વરણ અને રહેઠાણ: આ બાબતો ર્પણ ક્ષબમારીના ર્દરને અસર કરે છે .

સ્વયંર્પરરિણ 1
વીમાકરણ ___________ પ્રરક્રયા છે .
માકે રટિંગ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોની
ગ્રાહકો ર્પાસેથી પ્રીર્મયમ ઉઘરાવવાની
જોખમની ર્પસંર્દગી અને રકિંમત ર્નધાા રરત કરવાની
 ર્વર્વધ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોન ંુ વેચાણ કરવાની

B. વીમાકરણ – મ ૂળભ ૂત ર્વભાવનાઓ
I.

વીમાકરણનો હેત ુ

ુ ય બે હેત ુ છે
આર્પણે વીમાકરણના હેત ુ સાથે શરૂઆત કરીશ.ંુ તેના મખ્
i.

વીમા કં ર્પનીને નકુ સાન થાય તેવા જોખમની ર્પસંર્દગી ટાળવી

ii. જોખમન ંુ વગીકરણ કરવ ંુ અને જોખમની સમાન વહેંચણી સર્ુ નર્િત કરવી
વ્યાખ્યા
જોખમની ર્પસંર્દગી એટલે હેલ્થ વીમા માટે આવેલા ર્દરે ક પ્રસ્તાવન ંુ જોખમના પ્રમાણમાં
મ ૂલ્યાંકન કરવાની અનેર્પછી વીમો મંજૂર કરવો કે કેમ અને કઈ શરતો તે નક્કી કરવાની
પ્રરક્રયા.
એક્ન્ટટ-ર્સલેક્શન (કે વીમા કં ર્પની માટે જોખમની નકુ સાનકારક ર્પસંર્દગી) લોકોની વતાણક
ં ૂ છે ,
જેમને નકુ સાન થવાની શક્યતા વધારે હોવાની જાણ કે શંકા હોય છે , એટલે તેઓ વીમો
ઉતરાવવા આતરુ હોય છે .
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ઉર્દાહરણ
જો વીમા કં ર્પની કોનો અને કેવી રીતે વીમો ઓફર કરવો તેના ધારાધોરણો ધરાવતી ન હોય, તો
ડાયાબીરટસ, હાઈ બીર્પી, હૃર્દય સંબર્ં ધત સમસ્યાઓ કે કેન્ટસર જેવી ગંભીર ક્ષબમારીઓ ધરાવતા
ૂ સમયમાં હોસ્સ્ર્પટલમાં ર્દાખલ થઈને સારવાર લેવી ર્પડશે તેવી જાણકારી ધરાવતા
અને ટં ક
લોકો હેલ્થ વીમો ખરીર્દશે, જેના ર્પગલે વીમા કં ર્પનીને નકુ સાન થશે.
બીજા શબ્ર્દોમાં કહીએ તો, જો વીમા કં ર્પની જોખમની ર્પસંર્દગી કરવાની પ્રરક્રયા કાળજીપ ૂવાક ન
કરે તો તેને નકુ સાન થશે.
II. જોખમોની વીમાધારકો વચ્ચે સમાન વહેંચણી
ચાલો હવે જોખમોની વીમાધારકો વચ્ચે સમાન વહેંચણીનો ર્વચાર કરીએ. અહીં “ઇસ્ક્વટી”નો
અથા સમાન જોખમ ધરાવતા અરજર્દારોને સમાન પ્રીર્મયમના વગા માં મ ૂકવા જોઈએ. વીમા
કં ર્પનીઓ પ્રીર્મયમ નક્કી કરવા કેટલાંક પ્રકારના ધારાધોરણો ધરાવશે. એટલે સમાન જોખમો
ુ વવ ંુ જોઈએ, જયારે ઊંચ ંુ જોખમ ધરાવતા લોકોને ઊંચ ંુ
ધરાવતા લોકોને એકસરખ ંુ પ્રીર્મયમ ચક
ુ વવ ંુ જોઈએ. તેઓ સરે રાશ જોખમ ધરાવતા વધ ુ વ્યસ્ક્તઓ અરજી કરે તે માટે
પ્રીર્મયમ ચક
ધારાધોરણો ઇચ્છશે, જયારે વધ ુ જોખમને રે રટિંગ કરવામાં અને ર્નણાય લેવામાં વધારે સમય
આર્પી શકે છે .
I. જોખમન ંુ વગીકરણ
સમાનતા સ્થાર્ર્પત કરવા વીમા કં ર્પની જોખમન ંુ વગીકરણ તરીકે ઓળખાતી પ્રરક્રયા હાથ
ધરે છે એટલે કે વ્યસ્ક્તઓને તેમના જોખમના આધારે વગીકૃત કરવામાં આવે છે અને
જોખમના ર્વર્વધ વગોમાં મ ૂકવામાં આવે છે .
II. પ્રમાણભ ૂત જોખમો
તેમાં એવો લોકો સામેલ છે , જેમની ક્ષબમાર ર્પડવાની શક્યતા સરે રાશ હોય છે .
III. મનર્પસંર્દ જોખમો
તેમાં એવા લોકો સામેલ છે , જેમની ક્ષબમાર ર્પડવાની શક્યતા સરે રાશથી ઓછી છે , જેથી
ઓછં પ્રીર્મયમ લાગે છે .
IV. ઊંચા જોખમો
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તેમાં એવા લોકો સામેલ છે , જેમની ક્ષબમાર ર્પડવાની શક્યતા સરે રાશથી વધારે હોય છે ,
ર્પણ તેમ છતાં વીમો મેળવવાના ર્પાત્ર ગણાય છે . તેમને ઊંચા પ્રીર્મયમ કે કેટલીક
મયાા ર્દાને આર્ધન રહીને વીમા માટે સ્વીકારી શકાય છે .
V. અસ્વીકૃત જોખમો
તેમાં એવા લોકો સામેલ છે , જેમની શારીરરક ખામીઓ અને ક્ષબમાર ર્પડવાની શક્યતા
એટલી વધારે હોય છે કે તેમને વાજબી રકિંમતે વીમા કવચ પ્રર્દાન કરી ન શકાય. કેટલીક
વખત વ્યસ્ક્તને તાજેતરમાં જ ઓર્પરે શન જેવી તબીબી સારવારમાંથી ર્પસાર થવ ંુ ર્પડય ંુ
હોય તો કામચલાઉ ધોરણે તેમના વીમાની અરજીનો અસ્વીકાર કરવામાં આવે છે .
III. ર્પસંર્દગીની પ્રરક્રયા
વીમાકરણ કે ર્પસંર્દગીની પ્રરક્રયા બે સ્તરે હાથ ધરાય છે તેવ ંુ કહી શકાયેઃ
રફલ્ડ કે પ્રાથર્મક સ્તરે
 વીમાકરણ ર્વભાગીય સ્તરે
ડાયાગ્રામ 1 : વીમાકરણ કે ર્પસંર્દગીની પ્રરક્રયા

I. રફલ્ડ કે પ્રાથર્મક સ્તરે
રફલ્ડ સ્તરે વીમાકરણ પ્રાથર્મક વીમાકરણ તરીકે ર્પણ જાણીત ંુ છે . તેમાં એજન્ટટ કે કં ર્પનીના
પ્રર્તર્નર્ધ દ્વારા અરજી વીમા કવચ માન્ટય કરવા માટે યોગ્ય છે કે કેમ તેનો ર્નણાય લેવા
મારહતી એકત્ર કરવામાં આવે છે . આ પ્રરક્રયામાં એજન્ટટ મહત્ત્વપ ૂણા ભ ૂર્મકા અર્દા કરે છે .
સંભર્વત ક્લાયન્ટટને વીમો આર્પવો જોઈએ કે નહીં તેની જાણકારી એજન્ટટ ર્પાસે સૌથી વધારે
હોય છે .
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થોડી વીમા કં ર્પનીઓ જરૂર ર્પડી શકે છે કે એજન્ટ્સ ર્નવેર્દન કે ગોર્પનીય અહેવાલ પ ૂણા કરે ,
પ્રસ્તાવકતાા ના સંબધ
ં માં એજન્ટટે પ્રર્દાન કરે લી ચોક્કસ મારહતી, અક્ષભપ્રાય અને ભલામણો
માટે પ ૂછર્પરછ કરે .
આવા રરર્પોટા ને નૈર્તક જોખમ રરર્પોટા કહેવાય છે , જે વીમા કં ર્પનીના અર્ધકારી ર્પાસેથી
માંગી શકાય છે . સામાન્ટય રીતે આ રરર્પોટ્ા સ પ્રસ્તાવકતાા ના વ્યવસાય, આવક અને
નાણાકીય સ્સ્થર્ત અને શાખને આવરી લે છે .
નૈર્તક જોખમ એટલે શ ંુ ?
જયારે સ્વાસ્્યના જોખમોના શારીરરક જોખમ તરીકે ઉંમર, જાર્ત, આર્દતો વગે રે
ર્પરરબળોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે , ત્યારે અન્ટય કેટલીક બાબતોનો ધ્યાનપ ૂવાક ર્વચાર
કરવાની જરૂર છે . આ ક્લાયન્ટટની નૈર્તકતા સાથે સંકળાયેલા જોખમ છે , જે વીમા કં ર્પની
ુ વાર થઈ શકે છે .
માટે મોંઘ ંુ પર
નૈર્તકતાના જોખમન ંુ અર્ત ખરાબ ઉર્દાહરણ એ છે કે વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત એટલા માટે જ હેલ્થ
ૂ સમયમાં તેને સજર્જકલ ઓર્પરે શન કરાવવ ંુ ર્પડશે તેની તેને જાણ
વીમો લે છે , કારણ કે ટં ક
ુ ાસો વીમા કં ર્પનીને કરતી નથી. તેનો સીધો અથા એ થયો કે તે વળતર
છે , ર્પણ તેનો ખલ
મેળવવા જ જાણીજોઈને વીમો ઉતરાવે છે .
નકુ સાન પ્રત્યે બેર્દરકારી અન્ટય એક ઉર્દાહરણ છે . વીમો હોવાથી વીમાધારક તેના સ્વાસ્્ય
ુ વશે તે જાણે છે .
પ્રત્યે બેર્દરકારી ર્દાખવે છે અને કોઈ ર્પણ સારવારનો ખચા વીમા કં ર્પની ચક
અન્ટય પ્રકારન ંુ જોખમ ‘નૈર્તક જોખમ’ કહેવાય છે , જેનો ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે . અહીં
વીમાધારક કોઈ ગોટાળો નહીં કરે , ર્પણ તેની ર્પાસે મોટી વીમાકૃત રકમ હોવાથી તે મોંઘી
સારવાર લેવાન ંુ ર્પસંર્દ કરશે, હોસ્સ્ર્પટલમાં મોંઘા રૂમને ર્પસંર્દ કરશે, જે તેનો વીમો ન હોત
તો ર્પસંર્દ ન કયો હોત.
ગોટાળાન ંુ ર્નરીિણ અને એજન્ટટની ભ ૂર્મકા
જોખમની ર્પસંર્દગીના ર્નણાયનો આધાર પ્રસ્તાવમાં પ્રસ્તાવકતાા કઈ હકીકતોને જાહેર કરે છે
તેના ર્પર હોય છે . આ હકીકતો ખોટી છે અને છે તરર્ર્પિંડી કરવાના આશય સાથે ખોટી રીતે
રજૂ થઈ છે તેવી જાણકારી મેળવવી વીમાકરણ ર્વભાગમાં બેઠેલા વીમા કં ર્પનીના
પ્રર્તર્નર્ધ માટે મશ્ુ કેલ હોઈ શકે છે .
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અહીં એજન્ટટ મહત્ત્વપ ૂણા ભ ૂર્મકા ભજવે છે . આ હકીકતો સાચી છે તેવ ંુ ર્નર્િત કરવા તે શ્રેષ્ઠ
સ્સ્થર્તમાં હોય છે , કારણ કે તે પ્રસ્તાવકતાા ના સીધા અને વ્યસ્ક્તગત સંર્પકા માં હોય છે , જેથી
જો ઇરાર્દાપ ૂવાક ખોટી રજૂઆત થઈ હોય તો તે તેના ર્પર નજર રાખી શકે છે .
II. ર્વભાગીય સ્તરે વીમાકરણ
વીમાકરણન ંુ બીજુ ં સ્તર ર્વભાગીય કે ઓરફસ સ્તરે છે . તેમાં ર્નષ્ણાતો અને એવી વ્યસ્ક્તઓ
સંકળાયેલી છે , જે આ પ્રકારના કામમાં કુ શળ હોય છે અને વીમાની અરજી સ્વીકાયા છે કે કેમ
ુ ડેટાનો ર્વચાર કરે છે .
અને કઈ શરતે સ્વીકારવી જોઈએ તે નક્કી કરવા પ્રસ્તત
ુ માગા ર્દર્શિકા
C. ફાઇલ અને યઝ
તે યાર્દ રાખવ ંુ જોઈએ કે ર્દરે ક વીમાકં ર્પની તેન ંુ વેચાણ કરતા અગાઉ તે ઉત્ર્પાર્દનો બનાવવા
જોઈએ અને વીમાકરણ ર્વભાગની કામગીરીની આ ર્પણ એક કામગીરી છે . ઇરડાએ આ માટે
ુ બ છે ેઃ
માગા ર્દર્શિકા બહાર ર્પાડી છે , જે નીચે મજ
ર્દરે ક કં ર્પની તેના ઉત્ર્પાર્દનો લક્ષિત ગ્રાહકોની જરૂરરયાતો, અર્પેિાઓ અને ર્પરવડિમતા,
વીમાકરણની જવાબર્દારીઓ, વીમાની રકિંમતન ંુ ર્નધાા રણ, બજારમાં સ્ર્પધાા ત્મક સ્સ્થર્ત વગે રે
ર્પરરબળોને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવે છે . એટલે આર્પણે આધારભ ૂત સ્તરે ર્પણ ગ્રાહકોની ર્વર્વધ
કેટગરીઓ માટે અનેક ર્વકલ્ર્પો જોઈએ છીએ અને ભારતીય બજારમાં હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન ખચાની
િર્તપ ૂર્તિના ઉત્ર્પાર્દનોન ંુ પ્રભત્ુ વ છે .
ુ થતા અગાઉ ઇરડાની મંજૂરીની જરૂર છે . ઉત્ર્પાર્દનને
ર્દરે ક નવા ઉત્ર્પાર્દનોને બજારમાં પ્રસ્તત
ુ ’ જોગવાઈઓ હેઠળ ર્નયમનકાર સમિ રજૂ કરવાની જરૂર છે .
નીચે ઉલ્લેક્ષખત ‘ફાઇલ એન્ટડ યઝ
એક વખત ઉત્ર્પાર્દન લોંચ થઈ જાય ર્પછી તેને બજારમાંથી ર્પરત ખેંચવા માટે ર્પણ
ુ માગા ર્દર્શિકા સાથે સંબર્ં ધત
માગા ર્દર્શિકાન ંુ ર્પાલન કરવ ંુ ર્પડે છે . ર્વદ્યાથીઓએ ફાઇલ એન્ટડ યઝ
આ તમામ જોગવાઈઓ, સ્વરૂર્પો, રરટન્ટસા વગે રેથી વાકેફ થવ ંુ જોઈએ.
ુ બ હેલ્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનો માટે ફાઇલ એન્ટડ યઝ
ુ પ્રરક્રયા :
ઇરડાની માગા ર્દર્શિકા મજ
ુ પ્રરક્રયા મજ
ુ બ ઓથોરરટીની મંજૂરી ન મળે ત્યાં સધ
ુ ી કોઈ ર્પણ વીમા
a. ફાઇલ એન્ટડ યઝ
કં ર્પની કોઈ હેલ્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનન ંુ વેચાણ નહીં કરે છે .
ુ ારાવધારા માટે ર્પણ સમયે સમયે બહાર ર્પડતી
b. મંજૂર હેલ્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનમાં સધ
ુ બ ઓથોરરટીની મંજૂરી જરૂરી છે .
માગા ર્દર્શિકા મજ
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ુ ારાવધારાનો અમલ કરવાની
ઓથોરરટીએ મંજૂર કરે લ ર્પોક્ષલસીમાં કોઈ ર્પણ સધ
તારીખથી ઓછામાં ઓછા ત્રણ મરહના અગાઉ તેની ર્દરે ક ર્પોક્ષલસીધારકને જાણ
ુ ારાવધારા માટેના કારણો જણાવવા ર્પડશે, ખાસ
કરવી ર્પડશે. આ નોરટસમાં સધ
કરીને પ્રીર્મયમમાં વધારા અને આ પ્રકારના વધારાના પ્રમાણ માટેના.
ુ ારાવધારાની શક્યતા, જેમાં પ્રોસ્ર્પેક્્સમાં પ્રીર્મયમ
ર્પોક્ષલસીની શરતોમાં સધ
જણાવવ ંુ ર્પડશે.
ુ અરજીર્પત્રક ઇરડા દ્વારા પ્રમાક્ષણત કરવામાં આવે છે અને મારહતીર્પત્રક
c. ફાઇલ અને યઝ
અને ગ્રાહક મારહતી ર્પત્રક સરહત ઘણા ર્પરરર્શષ્ટ સાથે મોકલવામાં આવશે.
સંભર્વત ગ્રાહક અને કવચની ર્વગતો, બાકાત રાખવામાં આવેલી સ્થથતતઓ

, ર્દાવો

ુ વવાર્પાત્ર બને તે અગાઉ કોઈ વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ હોય, ચક
ુ વણી વળતરના આધારે
ચક
ુ વણીની ર્વગતો
થશે કે ર્નર્િત રકમના આધારે , રરન્ટય ૂઅલની શરતો અને લાભ, સહચક
કે કર્પાત અને રર્દ કરવાની શરતો વગે રે સાથે ર્પોક્ષલસી સાથે ર્દરે ક વીમાધારકને ગ્રાહક
મારહતી ર્પત્રક આર્પવામાં આવે છે .
ુ એન્સપ્લકેશનને ર્નયક્ુ ત વીમાતજજ્ઞ અને
ઓથોરરટીની પ ૂવામજ
ં ૂરી માટે ફાઇલ એન્ટડ યઝ
વીમા કં ર્પનીના સીઇઓ દ્વારા તેમજ સમયે સમયે ઓથોરરટીએ નક્કી કરે લ આ પ્રકારના
ર્દસ્તાવેજીકરણ દ્વારા અને આ પ્રકારના સ્વરૂર્પોમાં પ્રમાક્ષણત કરાવવી ર્પડશે.
d. હેલ્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દન ર્પાછં ખેંચવ ંુ
1. હેલ્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દન ર્પાછં ખેંચવા વીમા કં ર્પની આ માટેના કારણો અને વતામાન
ર્પોક્ષલસીધારકો માટેની જોગવાઈની સંપ ૂણા ર્વગતો પ ૂરી ર્પાડી ઓથોરરટીની
પ ૂવામજ
ં ૂરી લેવી ર્પડશે.
2. ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ સ્ર્પષ્ટર્પણે ભર્વષ્યમાં ઉત્ર્પાર્દનો ર્પાછાં ખેંચવાની શક્યતાનો અને
આવા સંજોગોમાં ર્પોક્ષલસીધારકો માટે ઉર્પલબ્ધ થનાર ર્વકલ્ર્પોનો સ્ર્પષ્ટ સંકેત
આર્પશે.
3. જો વતામાન ગ્રાહક વીમા કં ર્પનીની જાણ ર્પર પ્રર્તસાર્દ ન આર્પે, તો ર્પોક્ષલસી
રરન્ટય ૂઅલ તારીખે ર્પાછી ખેંચવામાં આવશે અને વીમાધારકને વીમા કં ર્પની ર્પાસે
ઉર્પલબ્ધ નવી ર્પોક્ષલસી લેવી ર્પડશે, જે ર્પોટે ક્ષબક્ષલટીની શરતોને આર્ધન છે .
4. ર્પાછં ખેંચાયેલ ઉત્ર્પાર્દન સંભર્વત ગ્રાહકોને ઓફર કરવામાં નહીં આવે.
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e. કોઈ ર્પણ ઉત્ર્પાર્દન લોંચ થયા ર્પછી તેના તમામ ર્પાસાંની વષામાં ઓછામાં ઓછી એક
વખત ર્નયક્ુ ત વીમાતજજ્ઞ દ્વારા સમીિા થશે. જો ઉત્ર્પાર્દન નાણાકીય રીતે
અવ્યવહારરક જણાશે, કે તેમાં ઊણર્પ જણાશે, તો ર્નયક્ુ ત વીમાતજજ્ઞ યોગ્ય રીતે
ુ પ્રરક્રયા હેઠળ સધ
ુ ારાવધારા માટે
ઉત્ર્પાર્દનની સમીિા કરશે અને ફાઇલ એન્ટડ યઝ
અરજી કરશે.
ુ મંજૂરી મળયાના ર્પાંચ વષા ર્પછી ર્નયક્ુ ત વીમાતજજ્ઞ આ
f. ઉત્ર્પાર્દનને ફાઇલ એન્ટડ યઝ
ઉત્ર્પાર્દન બનાવવામાં આવ્ય ંુ ત્યારની ધારણાઓની સરખામણીમાં ક્ષબમારી, ભ ૂલ ચ ૂક,
ુ ર્વગતોને ધ્યાનમાં રાખીને
વ્યાજના ર્દર, મોંઘવારી, ખચા અને અન્ટય પ્રસ્તત
ુ ારાવધારા
ઉત્ર્પાર્દનની કામગીરીની સમીિા કરશે અને અગાઉની ધારણાઓમાં સધ
કરીને નવેસરથી મંજૂરી માંગી શકે છે .
D. ઇરડાના અન્ટય હેલ્થ વીમા ર્નયમનો
ુ માગા ર્દર્શિકા ઉર્પરાંત હેલ્થ વીમા ર્નયમનો ર્પણ નીચે મજ
ુ બ છે ેઃ
ફાઇલ એન્ટડ યઝ
a. તમામ વીમાકં ર્પનીઓ

હેલ્થ વીમા વીમાકરણ ર્પોક્ષલસી સાથે સંકળાયેલ હશે, જેને

કં ર્પનીન ંુ બોડા મંજૂરી આર્પીશે. ર્પોક્ષલસી ર્નર્િત અરજી ફોમા સરહત અન્ટય બાબતોમાં
સામેલ હોવી જોઈએ, જેના માટે સંભર્વત ગ્રાહક હેલ્થ ર્પોક્ષલસી ખરીર્દવા અરજી કરી શકે
છે . આ પ્રકારના ફોમામાં કં ર્પનીની સ ૂક્ષચત ર્પોક્ષલસીને અનરૂુ ર્પ અરજીન ંુ વીમાકરણ કરવા
જરૂરી તમામ મારહતી હોવી જોઈએ.
b. વીમાકરણ ર્પોક્ષલસી ઓથોરરટી સમિ ર્દાખલ કરવામાં આવશે. કં ર્પની ર્પોક્ષલસી
ુ ારવાનો અર્ધકાર જાળવશે, કારણ કે તે જરૂરી છે , ર્પણ ર્દરે ક સધ
ુ ારા ઓથોરરટી
સધ
સમિ રજૂ કરવા ર્પડશે.
c. હેલ્થ વીમા માટેની કોઈ ર્પણ ર્દરખાસ્તનો વીમાકરણ ર્પોક્ષલસીની બોડા ની મંજૂરીના
આધારે સંપ ૂણાર્પણે સ્વીકાર કે અસ્વીકાર થઈ શકે છે . અરજીનો અસ્વીકાર સંભર્વત
ગ્રાહકને લેક્ષખતમાં જણાવવામાં આવશે, જેમાં તેમને અસ્વીકાર માટેના કારણો
જણાવવામાં આવશે.
d. વીમાધારકને પ્રીર્મયમથી વધારે કોઈ ર્પણ લોરડિંગ ચાર્જ અંગે જાણ કરવામાં આવશે
અને ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરતા અગાઉ આ પ્રકારના લોરડિંગ માટે ર્પોક્ષલસીધારકની મંજૂરી
મેળવવામાં આવશે.
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e. જો વીમાકં ર્પનીને ર્પોક્ષલસીના કોઈ ર્પણ તબક્કે કે રરન્ટય ૂઅલ સમયે વ્યવસાયમાં ફેરફાર
જેવી વધ ુ મારહતીની જરૂર હોય, તો તેને વીમાધારક દ્વારા ર્નર્િત પ્રમાણભ ૂત ફોમામાં
ભરવામાં આવશે અને તેને ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજનો ભાગ બનાવવામાં આવશે, જેમાં આ
પ્રકારની મારહતી આર્પવા માટેની રજૂઆત અને શરતો જણાવવામાં આવશે.
f. વીમાકં ર્પનીઓ એક જ વીમાકં ર્પની સાથે વહેલાસર એન્ટટ્રી, સતત રરન્ટય ૂઅલ, ર્દાવાના
ુ વ વગે રે માટે ર્પોક્ષલસીધારકને રરવોડા આર્પવા છૂટાછાટ આર્પી શકે છે
અનકુ ળ
ૂ અનભ
ુ માગા ર્દર્શિકા હેઠળ માન્ટયતાપ્રાપ્ત મારહતીર્પત્ર અને ર્પોક્ષલસી
અને ફાઇલ અને યઝ
ર્દસ્તાવેજમાં છૂટછાટ આર્પી શકે છે .
હેલ્થ ર્પોક્ષલસીની ર્પોટે ક્ષબક્ષલટી સંબર્ં ધત માગા ર્દર્શિકા
ઇરડા જીવન અને હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓની ર્પોટે ક્ષબક્ષલટી સંબર્ં ધત સ્ર્પષ્ટ માગા ર્દર્શિકા ધરાવે છે ,
ુ ય બાબતો નીચે મજ
ુ બ છે ેઃ
જેની મખ્
1.

ર્પોટે ક્ષબક્ષલટીને નીચેના કેસમાં મંજૂરી આર્પવામાં આવશે:
a. નોન-લાઇફ વીમાકં ર્પનીઓ દ્વારા ઇશ્ય ૂ થતી ફેર્મલી ફ્લોટર ર્પોક્ષલસીઓ સરહત તમામ
વ્યસ્ક્તગત હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ
b. નોન-લાઇફ વીમા કં ર્પનીની કોઈ ર્પણ ગ્ર ૂર્પ હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસી હેઠલ આવરી લેવાયેલ
કુ ટુંબના સભ્યો સરહત વ્યસ્ક્તગત સભ્યોને તે વીમાકં ર્પનીની આ પ્રકારની ગ્ર ૂર્પ
ર્પોક્ષલસીમાંથી વ્યસ્ક્તગત હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસી કે ફેર્મલી ફ્લોટર ર્પોક્ષલસીમાં
સ્થળાંતરરત થવાનો અર્ધકાર રહેશે. તે ર્પછી આગામી રરન્ટય ૂઅલ સમયે ર્પોટે ક્ષબક્ષલટી
માટે અર્ધકાર મળશે.

I. ર્પોક્ષલસીધારક રરન્ટય ૂઅલ સમયે જ ર્પોટે ક્ષબક્ષલટી મેળવી શકે છે , નહીં કે ર્પોક્ષલસી અસ્સ્તત્વમાં
હોય તે ર્દરર્મયાન.
II. કોઈ ર્પોક્ષલસીધારક અન્ટય કોઈ વીમાકં ર્પનીમાં ર્પોતાની ર્પોક્ષલસી ર્પોટા કરાવવા ઇચ્છે તેણે
ચાલ ુ ર્પોક્ષલસીના પ્રીર્મયમની રરન્ટય ૂઅલ તારીખના 45 રર્દવસ અગાઉ અરજી કરવી ર્પડશે.
III. જો ર્પોક્ષલસીધારક પ્રીર્મયમ રરન્ટય ૂઅલ તારીખથી 45 રર્દવસ અગાઉ ઇરડા-સ ૂક્ષચત ફોમામાં
અરજી કરે તો નવી વીમાકં ર્પની ર્પોટે ક્ષબક્ષલટીની ઓફર કરે અને ન ર્પણ કરે તેવ ંુ બની શકે.
IV. આ પ્રકારની જાણકારી મળતા વીમાકં ર્પનીએ અરજર્દારને ઇરડાની માગા ર્દર્શિકામાં ર્પરરર્શષ્ટ
ુ બ ર્પોટે ક્ષબક્ષલટી ફોમા આર્પવ ંુ ર્પડશે, જેની સાથે અરજીન ંુ ફોમા અને ર્વર્વધ હેલ્થ વીમા
'I' મજ
ુ ઉત્ર્પાર્દન સારહત્ય ઓફર કરી શકે છે .
ઉત્ર્પાર્દનો ર્પર પ્રસ્તત
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V. ર્પોક્ષલસીધારક ર્દરખાસ્ત ફોમા સાથે ર્પોટે ક્ષબક્ષલટી ફોમા ભરશે અને તે વીમાકં ર્પની સમિ રજૂ
કરશે.
VI. ર્પોટે ક્ષબક્ષલટી ફોમા મળતા વીમાકં ર્પની ચાલ ુ વીમાકં ર્પની ર્પાસેથી સંબર્ં ધત
ર્પોક્ષલસીધારકની તબીબી રહસ્ટ્રી અને ર્દાવાની જરૂરી મારહતી માંગસે. આ ર્પોટા લ
ઇરડાની વેબ મારફતે થશે.
VII.

ર્પોટે ક્ષબક્ષલટી ર્પર આ પ્રકારની ર્વનંતી મળતા વીમાકં ર્પની અરજી મળયાના સાત

કાયાકારી રર્દવસની અંર્દર ઇરડાની વેબ ર્પોટા લમાં સ ૂક્ષચત ર્પોરટિંગ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ માટે ડેટા
ફોમેટમાં જરૂરી મારહતી આર્પશે.
VIII.

ચાલ ુ વીમાકં ર્પની ર્નર્િત માળખામાં નવી વીમાકં ર્પનીને જરૂરી મારહતી પ્રર્દાન ન કરે ,

તો તેને ઇરડા દ્વારા ઇશ્ય ૂ થયેલ સ ૂચનોનું ઉલ્લંઘન ગણવામાં આવશે અને વીમાકં ર્પનીને
વીમ ધારા, 1938 હેઠળ ર્દં ડની જોગવાઈ થશે
IX. વતામાન વીમાકં ર્પની ર્પાસેથી મારહતી મળતા નવી વીમાકં ર્પની ર્દરખાસ્તન ંુ વીમાકરણ કરી
શકે છે અને ઇરડા (ર્પોક્ષલસીધારકના રહતન ંુ સંરિણ), ર્નયમન, 2002ના ર્નયમન 4(6)ને
ુ ગ
સસ
ં ત ર્પોક્ષલસીધારકને ર્નણાય જણાવી શકે છે .
X. જો ઉર્પરોક્ત સમયમયાા ર્દાની અંર્દર મારહતી મળી જાય, તો વીમાકં ર્પની ઓથોરરટી સાથે
ુ બ તેની વીમાકરણ ર્પોક્ષલસીને સસ
ુ ગ
કં ર્પની દ્વારા ફાઇલ થયા મજ
ં ત અનકુ ળ
ૂ 15 રર્દવસની
અંર્દર ર્વનંતી કરનાર ર્પોક્ષલસીધારકને તેના ર્નણાયને જાણ કરશે નહીં, તે ર્પછી વીમાકં ર્પની
આ પ્રકારની અરજીનો ઇનકાર કરવાનો અર્ધકાર નહીં ધરાવે અને તેને તેનો સ્વીકાર કરવો
ર્પડશે.
XI. રરન્ટય ૂઅલની તારીખે નવી કં ર્પની ર્પાસેથી ર્પોટે ક્ષબક્ષલટીના સ્વીકારના ર્પરરણામની રાહ
જોવાતી હોય ત્યાં
o

ૂ ા ગાળા માટે
જો ર્પોક્ષલસીધારક દ્વારા ર્વનંતી કરવામાં આવે, તો વતામાન ર્પોક્ષલસીને ટં ક
પ્રો-રે ટ પ્રીર્મયમનો સ્વીકાર કરીને લંબાવવામાં આવશે, જે ઓછામાં ઓછા એક મરહનો
હશે અને

o

ુ ી નવી વીમાકં ર્પની ર્પાસેથી ર્પોક્ષલસીની પક્ુ ષ્ટ ન થાય કે વીમાધારકની ચોક્કસ
જયાં સધ
ુ ીનો ગાળો ચાલ ુ ર્પોક્ષલસીમાં રર્દ ગણાશે નહીં
લેક્ષખત ર્વનંતી ર્પર જવાબ ન મળે ત્યાં સધ

o

ૂ ા ગાળાની એક્સર્પાઇરીની તારીખને
આ પ્રકારના તમામ કેસમાં નવી વીમાકં ર્પની ટં ક
જોખમની શરૂઆતની તારીખ ગણશે.
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o

જો કોઈ કારણસર વીમાધારક ચાલ ુ વીમાકં ર્પની સાથે ર્પોક્ષલસીને આગળ ધર્પાવવા
ઇચ્છે છે તો તેને ર્નયર્મત પ્રીર્મયમ ચાર્જ કરીને અને કોઈ નવી શરત લાદ્યા ર્વના
મંજૂરી આર્પવામાં આવશે.

XII.

ુ બ ટં ક
ૂ ા ગાળાન ંુ એક્સટેન્ટશન મેળવે અને ર્દાવો કરે ,
ર્પોક્ષલસીધારક ઉર્પર જણાવ્યા મજ

તો ચાલ ુ વીમાકં ર્પની ર્પોક્ષલસીના બાકીના વષા માટે બાકીન ંુ પ્રીર્મયમ ચાર્જ કરી શકે છે . આ
ુ વવા બંધાયેલ છે અને તે ર્પોક્ષલસી વષા
કેસમાં ર્પોક્ષલસીધારક બાકી ગાળા માટે પ્રીર્મયમ ચક
માટે વતામાન વીમાકં ર્પની સાથે ચાલ ુ રાખશે.
XIII.

ુ ર કોઈ વધારાન ંુ
ર્પોરટિંગ-ઇન ર્પોક્ષલસીનો સ્વીકાર કરવા વીમાકં ર્પની ર્પોરટિંગના હેતસ

લોરડિંગ કે ચાજીસ લાર્દશે નહીં.
ુ વવામાં નહીં
XIV. ર્પોટે ડ ર્પોક્ષલસીના સ્વીકાર ર્પર કોઈ ર્પણ મધ્યસ્થી સંસ્થાને કર્મશન ચક
આવે.
XV.

કોઈ ર્પણ હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસી માટે અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગો અને ર્નર્િત

સમયની બાકાતના સંબધ
ં માં ચાલ ુ ર્પોક્ષલસી હેઠળ ર્પસાર થયેલ વેઇરટિંગ ગાળો ધ્યાનમાં
ુ ી ઘટાડવામાં આવશે.
લેવાશે અને નવી ર્પોટે ડ ર્પોક્ષલસી હેઠળ હર્દ સધ
નોંધ1: નવી ર્પોર્સસીમાં ચોક્કસ રોગ કે સારવાર માટે વેઇરટિંગ ર્પીરરડયના કેસમાં ર્પોરટિંગ
ુ ર્પોટે ક્ષબક્ષલટીમાં આવતા ર્પોક્ષલસીધારકને વધારાનો
ર્પોક્ષલસીધારક દ્વારા પ્રસ્તત
વેઇરટિંગ ગાળો સ્ર્પષ્ટર્પણે સમજાવવો જોઈએ.
નોંધ 2: ગ્ર ૂર્પ હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ માટે વ્યસ્ક્તગત સભ્યને ચાલ ુ વીમા કવચના વષાની
સંખ્યાને આધારે કવર આર્પવામાં આવશે, જેમાં અગાઉની ર્પોક્ષલસીમાં અગાઉથી
અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગને બાકાત રાખવામાં આવ્યો હતો/ર્નર્િત સમયમાં બાકાત
રાખવામાં આવ્યો હતો તેને ધ્યાનમાં લેવાશે નહીં.
XVI.

ર્પોટે ક્ષબક્ષલટી અગાઉની ર્પોક્ષલસી હેઠળ વીમાકૃત રકમ માટે લાગ ુ ર્પડશે અને વીમાધારક

દ્વારા ર્વનંતી કરવામાં આવે તો અગાઉની વીમાકં ર્પનીઓ ર્પાસેથી મળે લ સંક્ષચત બોનસ
ુ ી વીમાકૃત રકમ ર્પણ વધારવામાં આવશે.
સધ
ર્દાખલા તરીકે – જો વ્યસ્ક્ત ર્પાસે રૂ.2 લાખન ંુ વીમાકૃત રકમ હતી અને તેને વીમાકં ર્પની A
ર્પાસેથી રૂ.50,000ન ંુ બોનસ સંક્ષચત થય ંુ હત.ંુ જયારે તે વીમાકં ર્પની Bમાં સ્થળાંર્તરત થાય
અને અરજીનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે , ત્યારે વીમાકં ર્પની B તેમને રૂ.2.50 લાખ માટે
લાગ ુ પ્રીર્મયમ ચાર્જ કરી રૂ.2.50ની વીમાકૃત રકમ ઓફર કરે છે . જો વીમાકં ર્પની B ર્પાસે
રૂ.2.50 લાખન ંુ ઉત્ર્પાર્દન નહીં હોય તો વીમાકં ર્પની B નજીકના ઊંચા સ્લેબ રૂ.3 લાખન ંુ
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ઉત્ર્પાર્દન આ માટે રૂ. 3 લાખની વીમાકૃત રકમ સાથે લાગ ુ પ્રીર્મયમ ચાર્જ કરીને ઓફર
કરશે. જોકે ર્પોટે ક્ષબક્ષલટી રૂ.2.50 લાખ પ ૂરતી જ ઉર્પલબ્ધ હશે.
XVII. વીમાકં ર્પનીઓ ર્પોલીસી કરાર અને મારહતીર્પત્ર, વેચાણ સારહત્ય કે કોઈ ફોમામાં અન્ટય
કોઈ ર્દસ્તાવેજ જેવી પ્રમોશનલ સામગ્રીમાં ર્પોક્ષલસીધારકન ંુ આ બાબતે ધ્યાન ર્દોરશે, જેમ
કેેઃ
a. તમામ હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ ર્પોટે બલ છે ;
ii. ર્પોક્ષલસીધારકે ર્પોટે ક્ષબક્ષલટીનો લાભ લેવા ર્પોક્ષલસી કવચમાં બ્રેક ટાળવા અન્ટય
વીમાકં ર્પનીઓનો સંર્પકા કરવાની ર્પહેલ રરન્ટય ૂઅલની તારીખ અગાઉ કરવી જોઈએ,
કારણ કે અન્ટય વીમાકં ર્પની અરજી સ્વીકારમાં ર્વલંબ કરે છે .
E. વીમાના મ ૂળભ ૂત ર્સદ્ાંતો અને વીમાકરણના સાધનો
i.

ુ ર્સદ્ાંતો
વીમાકરણના મ ૂળભ ૂત પ્રસ્તત

વીમાન ંુ કોઈ ર્પણ સ્વરૂર્પ, ર્પછી તે જીવન વીમો હોય કે સાધારણ વીમો, કેટલાંક ચોક્કસ
કાયર્દાકીય ર્સદ્ાંતો છે , જે જોખમની સ્વીકાયાતા સાથે કાયારત થાય છે . હેલ્થ વીમો આ જ
ર્નયમો દ્વારા સંચાક્ષલત છે અને કોઈ ર્પણ ર્સદ્ાંતન ંુ ઉલ્લંઘન વીમા કં ર્પનીને જવાબર્દારી છોડવા
ુ ય ર્સદ્ાંતો નીચે મજ
ુ બ છે ેઃ
પ્રેરે છે . આ મખ્
ુ ેરરમા ફાઇડ્સ) અને વીમાર્પાત્ર રહત
સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ (યબ
વીમાકરણના સાધનો
વીમાકરણ માટે આ મારહતીના સ્ત્રોતો છે અને તેના આધારે જોખમન ંુ વગીકરણ થાય છે અને
ુ ય સાધનો નીચે મજ
ુ બ છે ેઃ
પ્રીર્મયમનો ર્નણાય લેવાય છે . વીમાકરણ માટેના મખ્
1. પ્રસ્તાવન ંુ ફોમા
ર્દસ્તાવેજ કરારનો આધાર છે , જેમાં પ્રસ્તાવકતાા ના સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત અને વ્યસ્ક્તગત
ર્વગતો (એટલે કે વય, વ્યવસાય, શરીર, આર્દતો, સ્વાસ્્યની સ્સ્થર્ત, આવક,
ુ વણી વગે રે ર્વગતો) મેળવવામાં આવે છે . આ ઉત્ર્પાર્દન મજ
ુ બ તેમજ
પ્રીર્મયમની ચક
ુ બ સરળ પ્રશ્રોના સેટથી લઈને સંપ ૂણા ર્વસ્ત ૃત પ્રશ્રોિરી
કં ર્પનીની ર્પોક્ષલસી/જરૂરરયાત મજ
હોઈ શકે છે , જેથી આવશ્યક તમામ હકીકતોની જાણકારી સર્ુ નર્િત થાય અને તે પ્રમાણે
કવચ આર્પવામાં આવે. વીમાધારક દ્વારા કોઈ ર્પણ પ્રકારન ંુ ઉલ્લંઘન કે મારહતી
છૂર્પાવવાની હરકત ર્પોક્ષલસીને રર્દબાતલ ઠેરવવા તરફ ર્દોરી જશે.
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ુ ાવો
2. ઉંમરનો પર
પ્રીર્મયમ વીમાકૃત વ્યસ્ક્તની ઉંમરના આધારે નક્કી થાય છે . આ કારણે હેલ્થ વીમો લેતી
ુ ાવા સાથે જાહેર કરે લી ઉંમરની ખરાઈ કરવી જરૂરી છે .
વખતે ઉંમરના પર
ઉર્દાહરણ
ુ ાવો ગણી શકાશે, ર્પણ તેમાંથી મોટા ભાગના કાયર્દે સર
ભારતમાં અનેક ર્દસ્તાવેજોને ઉંમરના પર
સ્વીકાયા નથી. મોટા ભાગના માન્ટય ર્દસ્તાવેજો બે ર્વસ્ત ૃત કેટેગરીમાં ર્વભાજીત છે . તેઓ નીચે
ુ બ છે ેઃ
મજ
ુ ાવો: તેમાં શાળાન ંુ પ્રમાણર્પત્ર, ર્પાસર્પોટા , રહેણાક પ્રમાણર્પત્ર,
ઉંમરનો પ્રમાણભ ૂત પર
ર્પેન કાડા વગે રે સામેલ છે .
ુ ાવોેઃ તેમાં રે શનકાડા , વોટર આઇડી, વડીલોની જાહેરાત,
ઉંમરનો ક્ષબનપ્રમાણભ ૂત પર
ગ્રામ ર્પંચાયતન ંુ પ્રમાણર્પત્ર વગે રે સામેલ છે .
3. નાણાકીય ર્દસ્તાવેજો
પ્રસ્તાવકતાા ની નાણાકીય સ્સ્થર્તની જાણકારી મેળવવા અને નૈર્તક જોખમ ઘટાડવા
ુ છે . જોકે સામાન્ટય રીતે નાણાકીય ર્દસ્તાવેજો નીચેના
લાભર્દાયક ઉત્ર્પાર્દનો માટે પ્રસ્તત
રકસ્સાઓમાં જ માંગવામાં આવે છે
V. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત કવચ અથવા
VI. ઊંચી વીમાકૃત રકમ અથવા
VII.

જયારે ર્દશાા વેલ આવક અને વ્યવસાય અને માંગવામાં આવેલ વીમાકવચ
ુ ેળ ન હોય.
વચ્ચે સમ

4. તબીબી રરર્પોટ્ા સ
તબીબી રરર્પોટ્ા સની જરૂરરયાત વીમા કં ર્પનીના ર્નયમો ર્પર આધારરત છે , અને સામાન્ટય
રીતે વીમાધારકની ઉંમર અને કેટલીક વખત માંગવામાં આવેલ કવચની રકમ ર્પર ર્નભાર
હોય છે . અરજીર્પત્રકમાં કેટલાંક જવાબો કેટલીક મારહતી ર્પણ ધરાવી શકે છે , જે તબીબી
રરર્પોટ્ા સની માંગણી તરફ ર્દોરી જાય છે .
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5. વેચાણ અર્ધકારીનો રરર્પોટ્ા સ
વેચાણ અર્ધકારીઓ નીચલા સ્તરે કં ર્પનીન ંુ પ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે છે અને તેઓ તેમના રરર્પોટા માં
જે મારહતી આર્પે છે તે મહત્ત્વપ ૂણા બની શકે છે . જોકે વેચાણ અર્ધકારીને વધ ુ વ્યવસાય ર્પર
ઇન્ટસેરટવ મળે છે એટલે રહતન ંુ સંઘષા થાય છે , જેને ધ્યાનમાં લેવ ંુ જરૂરી છે .

સ્વયંર્પરરિણ 2
વીમાકરણમાં સવોચ્ચ ર્વશ્વાસના ર્સદ્ાંતન ંુ ર્પાલન ___________ દ્વારા થવ ંુ જરૂરી છે .
b) વીમા કં ર્પની
c) વીમાધારક
d) બંને વીમા કં ર્પની અને વીમાધારક
e) તબીબી ચકાસણીકતાા

સ્વયંર્પરરિણ 3
વીમાર્પાત્ર રહત એટલે ____________.
I. અસ્કયાતમાં વ્યસ્ક્તના નાણાકીય રહતન ંુ વીમાકરણ
II. વીમાકૃત અસ્કયામત
III. જયારે એકથી વધારે વીમા કં ર્પની સમાન નકુ સાનને આવરી લે ત્યારે ર્દરે ક વીમા કં ર્પનીના
નકુ સાનનો રહસ્સો
IV. વીમા કં ર્પની ર્પાસે વસ ૂલી શકાશે તેવી નકુ સાનીની રકમ

F. વીમાકરણની પ્રરક્રયા
એક વખત જરૂરી મારહતી મળી જાય ર્પછી વીમા કં ર્પની ર્પોક્ષલસીની શરતો નક્કી કરે છે .
ુ બ છે ેઃ
સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત વીમાના વ્યવસાય માટે ઉર્પયોગી સામાન્ટય સ્વરૂર્પો નીચે મજ
I.

તબીબી વીમાકરણ

તબીબી વીમાકરણ એક પ્રરક્રયા છે , જેમાં હેલ્થ વીમા માટે અરજી કરતી વ્યસ્ક્તના સ્વાસ્્યની
સ્સ્થર્ત નક્કી કરવા પ્રસ્તાવકતાા ર્પાસેથી તબીબી રરર્પોટ્ા સ માંગવામાં આવે છે . સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત
મારહતી મેળવવામાં આવે છે , ર્પછી વીમા કં ર્પની વીમા કવચ ઓફર કરવ ંુ કે કેમ, કેટલી હર્દ
ુ ી કરવ ંુ અને કઈ શરતો સાથે કરવ ંુ અને કઈ બાબતોને બાકાત રાખવી તેનો ર્નણાય લેવા
સધ
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મ ૂલ્યાંકન કરે છે . એટલે તબીબી વીમાકરણ જોખમના સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો ર્નણાય કરી શકે
છે અને વીમાકવચની શરતોનો ર્પણ.
જોકે તબીબી વીમાકરણમાં તબીબી રરર્પોટ્ા સ મેળવવામાં અને ચકાસવામાં ઊંચો ખચા
સંકળાયેલો છે . ઉર્પરાંત જયારે વીમા કં ર્પનીઓ તબીબી વીમાકરણના ઊંચા પ્રમાણનો ઉર્પયોગ
કરે છે , ત્યારે તેઓ ‘ક્રીમ-ક્સ્કર્મિંગ’ (શ્રેષ્ઠ જોખમનો જ સ્વીકાર અને અન્ટયનો અસ્વીકાર) ર્પર જ
ર્દોષનો ટોર્પલો ઢોળે છે . તે સંભર્વત ક્લાયન્ટ્સ વચ્ચે હતાશાન ંુ કારણ બને છે અને તેવી વીમા
કં ર્પનીઓ સાથે વીમો ઉતરાવવા ઇચ્છતાં લોકોની સંખ્યા ઘટાડે છે , કારણ કે તેઓ ર્પયાા પ્ત
મારહતી પ્રર્દાન કરવા અને આવશ્યક ર્પરરિણો કરાવવા ઇચ્છતાં નથી.
સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત સ્સ્થર્ત અને ઉંમર વ્યસ્ક્તગત હેલ્થ વીમા માટે મહત્ત્વપ ૂણા વીમાકરણ
ર્પરરબળો છે . ઉર્પરાંત સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત વતામાન સ્સ્થર્ત, વ્યસ્ક્તગત અને કૌટુંક્ષબક તબીબી
રહસ્ટ્રી વીમા કં ર્પનીને કોઈ ર્પણ અગાઉના રોગ કે સ્સ્થર્તની હાજરી અને તેના ર્પરરણામે
ભર્વષ્યમાં હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર લેવી ર્પડે તેવી કે શસ્ત્રરક્રયા કરાવવી ર્પડે તેવી સ્વાસ્્ય
સંબર્ં ધત સમસ્યાઓની સંભર્વતતા નક્કી કરવા માટે સિમ બનાવે છે .
ઉર્પરાંત અરજીર્પત્રકો અગાઉ લીધેલી સારવાર, હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી થયાની અને શસ્ત્રરક્રયા
ર્વશેની ર્વસ્ત ૃત મારહતી મેળવાય તે રીતે બનાવવામાં આવે છે . આ બાબત વીમા કં ર્પનીને
અગાઉની ક્ષબમારી ઉથલો મારવાની શક્યતા, તેની વતામાન સ્વાસ્્ય કે ભર્વષ્યમાં સંભર્વત
જરટલતા ર્પર અસરોન ંુ મ ૂલ્યાંકન કરવામાં મર્દર્દ કરે છે . પ્રસ્તાવકતાા ર્દવા લેતા હોય તેવા
કેટલાંક રોગો માટે જ કોઈ ર્પણ સમયે હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર લેવાની કે તે રોગ ઊથલો
મારવાની શક્યતા છે .
ઉર્દાહરણ
હાયર્પરટેન્ટશન, વધ ુ ર્પડત ંુ વજન/મેર્દસ્વીર્પણ ંુ અને ખાંડના સ્તરમાં વધારો જેવી તબીબી
સ્સ્થર્તઓ હૃર્દય, રકડની અને નવાસ ર્સસ્ટમના રોગો માટે ભર્વષ્યમાં હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવારની
ઊંચી સંભર્વતતા ધરાવે છે . એટલે તબીબી વીમાકરણ માટે જોખમની આકારણી કરવામાં આવે
છે , ત્યારે આ સ્સ્થર્તની કાળજીપ ૂવાક ર્વચારણા કરવી જોઈએ.
સામાન્ટય રીતે ઉંમર વધવાની સામાન્ટય પ્રરક્રયાના કારણે સ્વાસ્્યને ર્વર્પરીત અસર કરતા
ફેરફારો 40 વષાની ઉંમર ર્પછી થાય છે , એટલે વીમા કં ર્પનીઓને 45 વષાથી ઓછી વય ધરાવતા
પ્રસ્તાવકતાા ની તબીબી ચકાસણી કે ર્પરરિણો કરવાની જરૂર રહેતી નથી (કેટલીક વીમા
કં ર્પનીઓ આ જરૂરરયાત 50 કે 55 વષા ર્પણ કરી શકે છે ). તબીબી વીમાકરણ માગા ર્દર્શિકામાં
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પ્રસ્તાવકતાા ના સ્વાસ્્યની સ્સ્થર્ત અંગે તેમના ફેર્મલી રફક્ષઝર્શયનની સહી કરે લા જાહેરનામાની
જરૂર ર્પડી શકે છે .
ુ ય તબીબી વીમાકરણ ર્પરરબળ
ભારતીય હેલ્થ વીમા બજારમાં વ્યસ્ક્તગત હેલ્થ વીમા માટે મખ્
વ્યસ્ક્તની ઉંમર છે . 45થી 50 વષા કરતા વધ ુ વય ધરાવતી વ્યસ્ક્ત પ્રથમ વખત હેલ્થ વીમો
મેળવવા અરજી કરે તો તેમને સ્વાસ્્યના જોખમની આકારણી કરવા ચોક્કસ ર્પરરિણો
કરાવવાની જરૂર છે અને તેમના સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત મારહતી મેળવવી આવશ્યક છે . આ પ્રકારની
ચકાસણી અગાઉથી અસ્સ્તત્વમાં હોય તેવી તબીબી સ્સ્થર્તઓ કે રોગો હોય તો તેનો સંકેત ર્પણ
આર્પે છે .
ઉર્દાહરણ
નશીલા રવ્યો, ર્દારૂ અને તમાકુ ના સેવનની જાણકારી મેળવવી મશ્ુ કેલ છે અને ભાગ્યે જ કોઈ
ુ ાસો કરે છે . હેલ્થ વીમાના વીમાકરણમાં આવી બાબતોનો
પ્રસ્તાવકતાા અરજીમાં તેનો ખલ
ુ ાસો ન કરવો જ મોટો ર્પડકાર છે . મેર્દસ્વીર્પણ ંુ અન્ટય એક સમસ્યા છે , જે જાહેર સ્વાસ્્યની
ખલ
મોટી સમસ્યા બની ગઈ છે અને વીમા કં ર્પનીઓને તેના ર્પરરણામે થતી ર્વર્વધ સમસ્યાઓન ંુ
ર્પયાા પ્ત વળતર આર્પવા સિમ થવા વીમાકરણના સાધનો ર્વકસાવવાની જરૂર છે .
II. નોન-મેરડકલ વીમાકરણ
હેલ્થ વીમો મેળવવા અરજી કરતા મોટા ભાગના પ્રસ્તાવકતાા ને તબીબી ર્પરરિણની જરૂર નથી.
જો તેને યોગ્ય સચોટતા સાથે જાણી શકાશે તો આ પ્રકારના 10 ટકા કે તેનાથી ઓછા કેસ
તબીબી ર્પરરિણમાં નકારાત્મક ર્પરરણામો આર્પશે તેમજ વીમા કં ર્પનીઓ મોટા ભાગના કેસોમાં
તબીબી ર્પરરિણ વહેંચી શકે છે .
ુ ાસો કરે અને એજન્ટટ
એટલ ંુ જ નહીં જો પ્રસ્તાવકતાા ઓ તમામ જરૂરી હકીકતોનો સાચી રીતે ખલ
તેની કાળજીપ ૂવાક ચકાસણી કરે , તો તબીબી ચકાસણીની ઓછી જરૂર ર્પડી શકશે. હકીકતમાં
તબીબી ચેકઅર્પના ખચા અને અન્ટય ખચામાં બચત કરવામાં આવે તો ર્દાવાના રે ર્શયોમાં થોડો
વધારો થઈ શકે છે અને તે પ્રસ્તાવકતાા માટે પ્રર્તકળ
ૂ તામાં ર્પણ ઘટાડો કરશે.
એટલે વીમા કં ર્પનીઓએ કેટલીક મેરડકલ ર્પોક્ષલસીઓ રજૂ કરી છે , જેમાં પ્રસ્તાવકતાા ને કોઈ
તબીબી ચકાસણીમાંથી ર્પસાર થવાની જરૂર નથી. આ પ્રકારના રકસ્સાઓમાં સામાન્ટય રીતે
કં ર્પનીઓ ‘મેરડકલ ક્ષગ્રડ’ રચે છે , જે કઈ ઉંમરે અને તબક્કે તબીબી વીમાકરણ કરાવવ ંુ જોઈએ
તેનો સંકેત આર્પે છે અને એટલે આ નોન-મેરડકલ મયાા ર્દાઓ કાળજીપ ૂવાક બનાવવામાં આવી
ુ ન સ્થાર્ર્પત કરી શકાય.
છે , જેથી વ્યવસાય અને જોખમ વચ્ચે યોગ્ય સંતલ
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ઉર્દાહરણ
જો કોઈ વ્યસ્ક્તને તબીબી ચકાસણીઓ, વેઇરટિંગ ગાળો અને પ્રરક્રયાના ર્વલંબ જેવી લાંબી
પ્રરક્રયામાંથી ર્પસાર થયા ર્વના ઝડર્પથી હેલ્થ વીમા કવચ મેળવવ ંુ હોય, તો તે નોન-મેરડકલ
વીમાકરણ ર્પોક્ષલસી લઈ શકે છે . સામાન્ટય રીતે આ ર્પોક્ષલસીમાં સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત કેટલાંક પ્રશ્નનો
જવાબને આધારે પ્રીર્મયમના ર્દર અને વીમાકૃત રકમનો ર્નણાય લેવાય છે , જેમાં ઉંમર, જાર્ત,
ુ ર્પાન, શરીરનો બાંધો વગે રે ર્પરરબળો સામેલ છે . આ પ્રરક્રયા ઝડર્પી છે , ર્પણ પ્રીર્મયમ
ધમ્ર
પ્રમાણમાં વધારે હોય છે .
III. આંકડાકીય કે ટકાવારીમાં રે રટિંગ ર્પદ્ર્ત
આ પ્રરક્રયા વીમાકરણમાં અર્પનાવવામાં આવે છે , જેમાં જોખમના ર્દરે ક ઘટક ર્પર આંકડાકીય કે
ટકાવારીમાં આકારણીઓ થાય છે .
ઉંમર, જાર્ત, ક્ષલિંગ, વ્યવસાય, રહેઠાણ, ર્પયાા વરણ, શરીરનો બાંધો, આર્દતો, કુ ટુંબ અને
વ્યસ્ક્તગત રહસ્ટ્રી જેવા ર્પરરબળોની ચકાસણી થાય છે અને અગાઉથી ર્નર્િત માર્પર્દં ડના
આધારે આંકડાકીય આકારણી થાય છે .
IV. વીમાકરણના ર્નણાયો
જયારે મારહતીની આકારણી કાળજીપ ૂવાક કરવામાં આવે છે અને જોખમની યોગ્ય કેટેગરીમાં
વગીકૃત કરવામાં આવે છે , ત્યારે વીમાકરણની પ્રરક્રયા પ ૂણા થાય છે . ઉર્પરોક્ત સાધનો અને
તેના ર્નણાયના આધારે વીમાકરણને નીચેની કેટેગરીઓમાં વગીકૃત કરવામાં આવે છે ેઃ
પ્રમાણભ ૂત ર્દર ર્પર જોખમનો સ્વીકાર
વધારાના પ્રીર્મયમ (લોરડિંગ) ર્પર જોખમનો સ્વીકાર, તેમ છતાં તમામ કં ર્પનીઓમાં
તેનો અમલ ન થઈ શકે
ર્નર્િત સમયગાળા/શરતો માટે કવચ મોકફ
ૂ રાખવ ંુ
વીમાકવચનો ઇનકાર
પ્રર્તઓફર (મયાા રર્દત અથવા કવચના આંર્શક ભાગનો ઇનકાર)
ુ વણી લાગ ુ કરવી
ઊંચી કર્પાત કે સહચક
ર્પોક્ષલસી હેઠળ કાયમ માટે બાકાત રાખવામાં આવતી લેવી
જો કોઈ ક્ષબમારીને કાયમ માટે બાકાત રાખવામાં આવે, તો તેને ર્પોક્ષલસીના પ્રમાણર્પત્રમાં
સ્ર્પષ્ટર્પણે જણાવવામાં આવે છે . આ બાકાત રાખવામાં આવતી પ્રમાણભ ૂત બાબતો ઉર્પરાંતની
બાકાત રાખવામાં આવેલી બાબત બનશે અને કરારનો ભાગ બનશે.
449

વીમા કં ર્પનીઓ ર્નષ્ણાત વ્યસ્ક્તઓ ર્પાસે જોખમની આકારણી કરાવે તે મહત્ત્વપ ૂણા છે , કારણ કે
ુ
તે વીમા વ્યવસ્થાને સંતલનમાં
રાખે છે . વીમાકરણ વીમા કં ર્પનીઓને અર્પેક્ષિત જોખમના
સમાન સ્તર સાથે સંયક્ુ ત રાખવા અને તેમની ર્પસંર્દગીના કવચ માટે સમાન પ્રીર્મયમ
લગાવવા સિમ બનાવે છે . ર્પોક્ષલસીધારક માટે લાભ વાજબી અને સ્ર્પધાા ત્મક રકિંમતે વીમાની
ુ બ તેના
ઉર્પલબ્ધતા છે , જે વીમા કં ર્પની માટે લાભ ક્ષબમારીના પ્રમાણની ધારણાઓ મજ
ુ વને જાળવવા સિમતા છે .
ર્પોટા ફોક્ષલયોના અનભ
V. સાધારણ કે પ્રમાણભ ૂત બાકાત રાખવામાં આવતી બાબતોનો ઉર્પયોગ
મોટા ભાગની ર્પોક્ષલસીઓમાં બાકાત રાખવામાં આવતી બાબતો સામેલ હોય છે , જે તેના તમામ
સભ્યોને લાગ ુ ર્પડે છે . આ બાબતો પ્રમાણભ ૂત બાકાત રાખવામાં આવતી બાબતો કે કેટલીક
વખત સાધારણ બાકાત રાખવામાં આવતી બાબતો તરીકે જાણીતી છે . વીમા કં ર્પનીઓ તેનો
અમલ કરીને તેમના જોખમને ઘટાડે છે .
આ અંગે અગાઉના પ્રકરણમાં ચચાા કરી છે .

સ્વયંર્પરરિણ 4
તબીબી વીમાકરણ ર્વશે નીચેમાંથી કય ંુ ર્વધાન ખોટું છે ?
iv. તેમાં તબીબી રરર્પોટ્ા સ મેળવવા અને આકારણી કરવાનો ઊંચો ખચા સંકળાયેલ છે .
ુ ય
v. હેલ્થ વીમા માટે તબીબી વીમાકરણમાં સ્વાસ્્યની વતામાન સ્સ્થર્ત અને ઉંમર મખ્
ર્પરરબળો છે .
vi. પ્રસ્તાવકતાા ઓને તેમના સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત જોખમની આકારણી કરવા તબીબી અને
ર્પેથોલોજજકલ તર્પાસ કરાવવી જરૂરી છે .
vii. જોખમના ર્દરે ક ઘટક ર્પર આકારણીની ટકાવારી કરવામાં આવે છે .

450

ડાયાગ્રામ 2: વીમાકરણની પ્રરક્રયા

451

G. ગ્ર ૂર્પ હેલ્થ વીમો
a) ગ્ર ૂર્પ હેલ્થ વીમો
ુ યત્વે સરે રાશના કાયર્દા ર્પર ઉતરાવવામાં આવે છે , જેનો અથા એ થયો કે જયારે
ગ્ર ૂર્પ વીમો મખ્
પ્રમાણભ ૂત જૂથના તમામ સભ્યોને ગ્ર ૂર્પ હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસી હેઠળ આવરી લેવામાં આવે ત્યારે
ગ્ર ૂર્પ બનાવતા વ્યસ્ક્તગત સભ્યોથી વીમા કં ર્પનીને નકુ સાન થાય તેન ંુ ધ્યાન રાખવામાં આવે
છે . એટલે જયારે હેલ્થ વીમા માટે ગ્ર ૂર્પનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે , ત્યારે વીમા કં ર્પનીઓ
ગંભીર અને વારં વાર સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત સમસ્યાઓનો ભોગ બનવાની શક્યતા ધરાવતા ગ્ર ૂર્પના
થોડા સભ્યોના અસ્સ્તત્વની શક્યતાને ધ્યાનમાં લે છે .
ગ્ર ૂર્પ હેલ્થ વીમાના વીમાકરણમાં ગ્ર ૂર્પ વીમા કં ર્પનીની વીમાકરણની માગા ર્દર્શિકા તેમજ વીમા
ર્નયમનકાર દ્વારા ગ્ર ૂર્પ વીમા માટે બનાવેલી માગા ર્દર્શિકાન ંુ ર્પાલન કરે છે કે કેમ તેન ંુ મ ૂલ્યાંકન
કરવા ગ્ર ૂર્પની લાિક્ષણકતાન ંુ ર્વશ્લેષણ કરવાની જરૂર છે .
ગ્ર ૂર્પ હેલ્થ વીમા માટે પ્રમાણભ ૂત વીમાકરણ પ્રરક્રયામાં નીચેના ર્પરરબળોને ધ્યાનમાં રાખીને
પ્રસ્તાવન ંુ મ ૂલ્યાંકન કરવાની જરૂર છે ેઃ
i.

ગ્ર ૂર્પનો પ્રકાર

ii. ગ્ર ૂર્પનું કર્દ

iii. ઉદ્યોગનો પ્રકાર

iv. વીમાકવચ માટે લાયક વ્યસ્ક્તઓ

v. સંપ ૂણા ગ્ર ૂર્પને આવરી લેવાય ંુ છે કે કેમ અથવા સભ્યો માટે સામેલ ન થવાનો ર્વકલ્ર્પ છે
કે કેમ

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

vii. જાર્ત, ઉંમર કે ર્વર્વધ સ્થળો, ગ્ર ૂર્પના સભ્યોની આવકન ંુ સ્તર, કમાચારીઓના

ુ વણી ગ્ર ૂર્પના માક્ષલક દ્વારા થશે કે સભ્યો દ્વારા જેવા
ટનાઓવરનો ર્દર, પ્રીર્મયમની ચક
ુ વણીમાં ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે
ર્પરરબળોને પ્રીર્મયમની ચક

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

ix. થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટ્રેટર દ્વારા ગ્ર ૂર્પ વીમાના વહીવટ માટે ગ્ર ૂર્પધારકની ર્પસંર્દગી (કે

તેની ર્પસંર્દગી કે વીમા કં ર્પની દ્વારા એકની ર્પસંર્દગી) કે વીમા કં ર્પની દ્વારા જ વહીવટ
કરવો

ુ વ
x. પ્રસ્તાર્વત ગ્ર ૂર્પે અગાઉ કરે લા ર્દાવાનો અનભ
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ઉર્દાહરણ
એર-કક્ન્ટડશન ઓરફસોમાં કાયારત ગ્ર ૂર્પના સભ્યોના ગ્ર ૂર્પ કરતા ખાણ કે કારખાનામાં કાયારત
કામર્દારોન ંુ ગ્ર ૂર્પ વધારે જોખમ ધરાવે છે . ઉર્પરાંત બંને ગ્ર ૂર્પના સભ્યોને ક્ષબમારીઓ થવાની
(જેના ર્પગલે વળતરના ર્દાવાઓ)ની શક્યતા જુર્દી જુર્દી હોય છે . એટલે વીમા કં ર્પની બંને
ગ્ર ૂર્પના જોખમોના પ્રમાણને ધ્યાનમાં રાખીને ગ્ર ૂર્પ હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસીની રકિંમત નક્કી કરશે.
તે રીતે આઇટી કં ર્પનીઓ જેવા ઊંચા ટનાઓવર ધરાવતા ગ્ર ૂર્પના રકસ્સામં નકુ સાનકારક
ર્પસંર્દગી ટાળવા વીમા કં ર્પનીઓ વીમા માટે લાયક થતા અગાઉ પ્રોબેશનરી સમયગાળો પ ૂણા
કરવા કમાચારીઓ માટે જરૂરી માર્પર્દં ડો રજૂ કરી શકે છે .
ગ્ર ૂર્પ હેલ્થ વ્યવસાયમાં પ્રવતામાન અર્ત સ્ર્પધાા ત્મકતાને કારણે વીમા કં ર્પનીઓ ગ્ર ૂર્પ વીમા
યોજનાઓના લાભમાં નોંધર્પાત્ર લક્ષચકતા અને ગ્રાહકોને અનરૂુ ર્પ જોગવાઈઓ કરવાની છૂટ
આર્પશે. કં ર્પની-કમાચારી ગ્ર ૂર્પ વીમા યોજનાઓમાં સામાન્ટય રીતે સમયની સાથે ર્વર્વધ લાભ
ર્વકસાવવામાં આવે છે અને કં ર્પનીના માનવ સંસાધન ર્વભાગ દ્વારા કમાચારી જાળવી
રાખવાના ભાગરૂર્પે તેનો ઉર્પયોગ કરવામાં આવે છે . કેટલીક વખત લક્ષચકતા વીમા કં ર્પનીઓ
વચ્ચેની સ્ર્પધાા ન ંુ ર્પરરણામ હોય છે . એક વીમા કં ર્પની દ્વારા પ્રર્દાન કરવામાં આવતા ગ્ર ૂર્પ વીમા
ુ ારો કરીને બીજી વીમા કં ર્પની ગ્ર ૂર્પ વીમા યોજના રજૂ કરે છે .
યોજનાના ફાયર્દામાં સધ
b) કં ર્પની-કમાચારી ગ્ર ૂર્પથી અલગ વીમાકરણ
સામાન્ટય રીતે કં ર્પની-કમાચારી ગ્ર ૂર્પ એવા સામાન્ટય ગ્ર ૂર્પ છે , જેમને ગ્ર ૂર્પ હેલ્થ વીમો ઓફર થાય
છે . જોકે નાણાકીય હેલ્થકેર ખચાના અસરકારક માધ્યમ તરીકે હેલ્થ વીમાની સ્વીકાયાતા વધી છે
અને ર્વર્વધ પ્રકારના ગ્ર ૂર્પ હવે બની રહ્યાં છે . આ સ્સ્થર્તમાં ગ્ર ૂર્પ હેલ્થ વીમા કં ર્પનીઓ ગ્ર ૂર્પનું
વીમાકરણ કરે ત્યારે ગ્ર ૂર્પમાં સામેલ ઘટકોની લાિક્ષણકતાને ધ્યાનમાં લેવી જરૂરી છે .
કં ર્પની-કમાચારી ગ્ર ૂર્પ ઉર્પરાંત વીમા કં ર્પનીઓ ગ્ર ૂર્પ હેલ્થ વીમા કવચ ર્વર્વધ પ્રકારના ગ્ર ૂર્પને
પ્રર્દાન કરે છે , જેમ કેેઃ કામર્દાર સંગઠનો, ટ્રસ્ટ અને સોસાયટીઓ, એકથી વધારે એમ્પપ્લોયરના
જૂથ, ફ્રેન્ટચાઇઝ રડલસા, વ્યાવસાર્યક સંગઠનો, ક્લ્બ્સ અને અન્ટય સંગઠનો.
ર્વર્વધ ર્દે શોમાં સરકારો સમાજના ગરીબ વગા ને ગ્ર ૂર્પ હેલ્થ વીમા કવચની વ્યવસ્થા કરે છે .
ભારતમાં કેન્ટર અને રાજય બંને સરકાર રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્્ય બીમા યોજના, યશસ્સ્વની વગે રે
ગરીબો માટે ગ્ર ૂર્પ હેલ્થ વીમા યોજનાઓને પ્રાયોજજત કરે છે .
આ પ્રકારના ર્વર્વધ જૂથો માટે મ ૂળભ ૂત વીમાકરણ સામાન્ટય રીતે સ્વીકાયા ગ્ર ૂર્પ વીમાકરણની
પ્રરક્રયા જેવ ુ હોય છે , તેમ છતાં વધારાના ર્પરરબળોમાં નીચેની બાબતો સામેલ છે ેઃ
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1.

ગ્ર ૂર્પની સાઇઝ (ગ્ર ૂર્પની નાની સાઇઝ ચાજીસમાં વારં વાર ફેરફાર થઈ શકે છે )

2. ર્વર્વધ ર્વસ્તારોમાં હેલ્થકેરના ખચાન ંુ જુદું જુદું સ્તર
3. ગ્ર ૂર્પના તમામ ઘટકો ગ્ર ૂર્પ હેલ્થ વીમા યોજનામાં સામેલ ન થાય તો નકુ સાનકારક
ર્પસંર્દગીન ંુ જોખમ
4. ર્પોક્ષલસીમાં ગ્ર ૂર્પના સભ્યોન ંુ જળવાઈ રહેવ ંુ
ઓછી રકિંમતે આ પ્રકારના ગ્ર ૂર્પ હેલ્થ વીમાનો ફાયર્દો લેવા અર્નયર્મત ગ્ર ૂર્પની રચનાઓમાં
વધારો થાય છે , જે ‘સગવરડયા જૂથો’તરીકે ઓળખાય છે . એટલે વીમા ર્નયમનકાર ઇરડાએ
ગ્ર ૂર્પ વીમાની માગા ર્દર્શિકા જાહેર કરી છે , જેનો હેત ુ ર્વર્વધ ગ્ર ૂર્પ સાથે વીમા કં ર્પનીઓના
અક્ષભગમન ંુ ર્નયમન કરવાનો છે . આ પ્રકારના ક્ષબનકમાચારી જૂથોમાં સામેલ છે ેઃ
I. કમાચારી કલ્યાણ સંગઠનો
II. ચોક્કસ કં ર્પની દ્વારા ઇશ્ય ૂ થતા ક્રેરડટ કાડા ના ધારકો
III. ખાસ વ્યવસાયના ગ્રાહકો, જેમાં વીમો વધારાના લાભ તરીકે ઓફર થાય છે
IV. બેન્ટક અને વ્યાવસાર્યક સંગઠનો કે સોસાયટીઓના ઋણકતાા ઓ
ગ્ર ૂર્પ વીમાની માગા ર્દર્શિકાઓનો તકા અનકુ ળ
ૂ રડઝાઇન, વ્યસ્ક્તગત ર્પોક્ષલસીઓમાં ઉર્પલબ્ધ ન
ુ ર રચાતા ગ્ર ૂર્પને
હોય તેવા કવચના લાભ અને ખચામાં બચત સાથે વીમાનો લાભ લેવાના હેતસ
મયાા રર્દત કરવાનો છે . આ પ્રકારના ‘સગવરડયા જૂથો’ કેટલીક વખત વીમા કં ર્પનીઓને નકુ સાન
તરફ ર્દોરી જાય છે અને તેના ર્પરરણામે વળતરનો ઊંચો રે ર્શયો ઊભો થાય છે . એટલે
ર્નયમનકારી સિામંડળ દ્વારા ગ્ર ૂર્પ વીમાની માગા ર્દર્શિકા વીમા કં ર્પનીઓ દ્વારા બજારની
જવાબર્દાર વતાણક
ં ૂ માં મર્દર્દ કરે છે . તેઓ વીમા કં ર્પનીઓ દ્વારા વીમાકરણમાં ર્શસ્ત લાવે છે
અને ગ્ર ૂર્પ યોજનાઓ માટે વહીવટી ધારાધોરણો સ્થાર્ર્પત કરીને ગ્ર ૂર્પ વીમા યોજનાઓ ર્પણ રચે
છે .
H. ર્વર્દે શ પ્રવાસ વીમાન ંુ વીમાકરણ
ુ ય કવચ હોવાથી વીમાકરણ હેલ્થ વીમા માટેની
ર્વર્દે શી પ્રવાસ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ હેઠળ મખ્
ુ રશે
ર્પેટનાને અનસ
ુ બ રહેશે, ર્પણ ધ્યાનમાં લેવા
પ્રીર્મયમન ંુ રે રટિંગ અને તેનો સ્વીકાર કં ર્પનીની માગા ર્દર્શિકા મજ
ુ બ છે ેઃ
જેવી કેટલીક મહત્ત્વપ ૂણા બાબતો નીચે મજ
1. પ્રીર્મયમનો ર્દર અરજર્દારની ઉઁમર અને ર્વર્દે શી પ્રવાસના ગાળા ર્પર ર્નભાર રહેશે.
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2. ર્વર્દે શોમાં તબીબી સારવાર મોંઘી હોવાથી સામાન્ટય રીતે સ્થાર્નક હેલ્થ વીમા
ર્પોક્ષલસીઓની સરખામણીમાં પ્રીર્મયમના ર્દર ઊંચા હોય છે .
3. ર્વર્દશોમાં ર્પણ અમેરરકા અને કેનેડાન ંુ પ્રીર્મયમ ઊંચ ંુ છે .
4. અરજર્દાર ર્વર્દે શમાં તબીબી સારવાર લેવા ર્પોક્ષલસીનો ઉર્પયોગ ન કરે તે માટે તકેર્દારી
રાખવી જોઈએ એટલે કોઈ અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગનો ર્વચાર પ્રસ્તાવના
તબક્કામાં જ કરવો જોઈએ.

I. ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ વીમાન ંુ વીમાકરણ
ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ ર્પોક્ષલસીઓ માટે વીમાકરણ માટે નીચેની બાબતો ર્વચારમાં લેવામાાં
આવે છે .
રે રટિંગ
ુ યત્વે વીમાધારકનો વ્યવસાય ધ્યાનમાં લેવાય છે . સામાન્ટય
ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ વીમામાં મખ્
રીતે ઘરે , શેરીમાં વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતોમાં તમામ વ્યસ્ક્તઓ માટે જોખમ એકસરખ ંુ હોય છે .
ર્પણ વ્યવસાય સાથે સંબર્ં ધત જોખમ અલગઅલગ હોય છે . ર્દાખલા તરીકે બાંધકામ સાઇટ ર્પર
કાયારત ર્સર્વલ ઇજનેરની સરખામણીમાં ઓરફસ મેનેજરને જોખમ ઓછં હોય છે .
ર્દરે ક વ્યવસાય માટે રે ટ નક્કી કરવા વ્યવહારરક નથી. એટલે વ્યવસાયને ર્દરે ક જૂથમાં વગીકૃત
કરવામાં આવે છે . ર્દરે ક જૂથ વધતાઓછા અંશે સમાન જોખમ ધરાવે છે .
વગીકરણની નીચેની ર્સસ્ટમ સરળ અને વ્યવહારરક છે . કં ર્પનીઓ ર્પોતાની રીતે વગીકરણ કરી
શકે છે .
જોખમન ંુ વગીકરણ
વ્યવસાયના આધારે વીમાધારક સાથે સંકળાયેલ જોખમને ત્રણ જૂથમાં વગીકૃત કરી શકાય છે ેઃ
i.

જોખમ જૂથ I
એકાઉન્ટટન્ટ્સ, ડૉક્ટસા, વકીલો, આરકિટેક્્સ, કન્ટસક્લ્ટિંગ ઇજનેરો, ર્શિકો, બેન્ટકસા,
વહીવટી કાયોમાં સંકળાયેલ વ્યસ્ક્તઓ, સમાન જોખમના વ્યવસાયમાં સંકળાયેલા
વ્યસ્ક્તઓ.

ii. જોખમ જૂથ II
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ક્ષબલ્ડસા, કોન્ટટ્રાક્ટસા અને ઇજનેરો ર્નરીિણના કામમાં સંકળાયેલા હોય છે , ર્પશ ુ ડૉક્ટસા,
મોટર કાર અને લાઇટ મોટર વાહનોના ર્પેઇડ િાઇવસા અને સમાન જોખમના
વ્યવસાયમાં સંકળાયેલી વ્યસ્ક્તઓ.
માનવીય શ્રમ (જૂથ ત્રણ હેઠળ આવતી વ્યસ્ક્તઓ ર્સવાય)માં સંકળાયેલી તમામ
વ્યસ્ક્તઓ, રોકડન ંુ વહન કરતા કમાચારીઓ, ગે રેજ અને મોટર વાહનોના ર્મકેર્નક્સ,
મશીન ઓર્પરે ટસા, ટ્રક કે લોરી અને અન્ટય ભારે વાહનોના િાઇવસા, વ્યાવસાર્યક
ુ ાર અને સમાન જોખમમાં સંકળાયેલી વ્યસ્ક્તઓ.
એ્લે્સ અને સ્ર્પોટ્ા સમેન, લહ
iii. જોખમ જૂથ III
ભ ૂગા ભ ખાણો, ર્વસ્ફોટ મેગેક્ષઝન્ટસમાં કાયારત વ્યસ્ક્તઓ, હાઈ ટેન્ટશન સપ્લાય સાથે
વીજળીના ઇન્ટસ્ટોલેશનમાં સંકળાયેલા કામર્દારો, જોકી, સકા સના કમાચારીઓ, વ્હીલના
રે ર્સિંગ કે ઘોડેસવારી, ર્શકારની રમત, ર્પવાતારોહણ, ર્શયાળીની રમતો, સ્કીઇંગ,
આઇસ હોકી, બલ ૂર્નિંગ, હેંગ ગ્લાઇરડિંગ, રરવર રાક્ફ્ટિંગ, ર્પોલો અને સમાન સંકટના
વ્યવસાયો/પ્રવ ૃર્િઓમાં સંકળાયેલી વ્યસ્ક્તઓ સામેલ છે .
આ જોખમ જૂથો અનક્રુ મે ‘સાધારણ’, ‘મધ્યમ’ અને ‘ઊંચ’ંુ જોખમ ધરાવતા જૂથો તરીકે
ર્પણ જાણીતા છે .
વયમયાા ર્દા
ુ મ અને મહિમ વયની અલગ-અલગ મયાા ર્દા ધરાવે છે .
ર્દરે ક કં ર્પની વીમાકવચ આર્પવા લઘત
સામાન્ટય રીતે 5 વષાથી 70 વષાનો ર્નયમ છે . જોકે કવચ ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓના કેસમાં ર્પોક્ષલસી
ુ ી રરન્ટય ૂઅલ પ્રીર્મયમન ંુ
70 વષાની વય ર્પછી ર્પણ રરન્ટય ૂ થઈ શકે છે , ર્પણ 80 વષાની ઉંમર સધ
ભારણ વધારે હોઈ શકે છે .
રરન્ટય ૂઅલ કે નવ ંુ કવચ મેળવવા સામાન્ટય રીતે કોઈ તબીબી ચકાસણીની જરૂરી નથી.
તબીબી ખચાા
ુ બ છે ેઃ
તબીબી ખચાન ંુ કવચ નીચે મજ
i.

ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ ર્પોક્ષલસી પક્ુ ષ્ટ દ્વારા વધારી શકાશે, શરીર ર્પર અકસ્માતમાં ઇજાના
સંબધ
ં માં વીમાધારક દ્વારા વહન કરવામાં આવતા ખચાને આવરી લેવા વધારાના
ુ વણી ર્પર વધારી શકાય છે .
પ્રીર્મયમની ચક
ii. આ ફાયર્દા ર્પોક્ષલસી હેઠળ અન્ટય ફાયર્દાથી ઉર્પરાંત છે .
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iii. વ્યસ્ક્તને હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર આર્પવા ર્દાખલ કરવી ર્પડી તે જરૂરી નથી.
ુ અને સંબર્ં ધત જોખમો
યદ્
ુ ના જોખમન ંુ કવચ વધારાના પ્રીર્મયમ સાથે નાગરરક ફરજો ર્પર ર્વર્દે શમાં કાયારત ભારતીય
યદ્
વ્યસ્ક્તઓ/ર્નષ્ણાતોને આવરી શકે છે .
iv. શાંર્તના સમયમાં કે સાધારણ ગાળામાં ઇશ્ય ૂ થતી ર્પી. એ. ર્પોક્ષલસીઓનો રે ટ સાધારણ
રે ટ કરતા 50 ટકા વધારે હશે (એટલે કે સાધારણ ર્દર કરતા 150 ટકા).
ુ જેવી સ્સ્થર્ત ઊભી થાય / એટલે
v. અસાધારણ/શંકાસ્ર્પર્દ ગાળા (એટલે કે જયારે યદ્
નાક્ષગરક ફરજ ર્પર કાયારત ભારતીય અર્ધકારીઓ)માં ર્પી. એ. ર્પોક્ષલસીઓના રે ટ
સાધારણ રે ટ કરતા 150 ટકા વધારે (એટલે કે સાધારણ ર્દર કરતા 250 ટકા) હોય છે
અરજીન ંુ ફોમા
આ ફોમા નીચેની ર્વગતો જણાવે છે ેઃ
I. વ્યસ્ક્તગત મારહતી
II. શારીરરક સ્સ્થર્ત
III. આર્દતો અને શોખ
IV. અન્ટય કે અગાઉના વીમા
V. અગાઉના અકસ્માતો કે ક્ષબમારી
VI. લાભ અને વીમાકૃત રકમની ર્પસંર્દગી
VII.

ઘોષણા

ુ બ સમજાવી શકાશેેઃ
ઉર્પરોક્ત જરૂરી ર્વગતને નીચે મજ
I. વય, ઊંચાઈ અને વજન સરહત અન્ટય વ્યસ્ક્તગત બાબતો, વ્યવસાયની સંપ ૂણા ર્વગત
અને સરે રાશ માર્સક આવક.
II. વય ર્દશાા વશે કે ઇન્સચ્છત ર્પોક્ષલસી માટે પ્રવેશકોની વય નક્કી મયાા ર્દાની અંર્દર છે કે કેમ.
વજન અને ઊંચાઈની સરખામણી જાર્ત ઉંચાઇ અને વય માટે સરે રાશ વજનના કોષ્ટક
સાથે કરવી જોઈએ અને જો અરજર્દાર સરે રાશ કરતા 15 ટકા વધારે કે ઓછં વજન
ધરાવે તો વધ ુ તર્પાસ કરવી જોઈએ.
III. કોઈ ર્પણ શારીરરક ખોડખાંર્પણ, ગંભીર ક્ષબમારી વગે રે સાથે સંબર્ં ધત શારીરરક સ્સ્થર્તની
ર્વગત
ુ ાવનાર કે રક્ષ્ટ ગમ
ુ ાવનાર અરજર્દાર માન્ટય કેસમાં ર્વશેષ શરતો ર્પર જ
IV. અંગ ગમ
સ્વીકારી શકાશે. તેઓ અસાધારણ જોખમો ધરાવે છે , કારણ કે તેઓ ચોક્કસ પ્રકારના
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અકસ્માતો ટાળવા ઓછા સિમ છે અને બાકીનો હાથ કે ર્પગ કે બાકીની આંખને અસર
થશે તેને ધ્યાનમાં રાખીએ તો ર્વકલાંગતાન ંુ જોખમ સાધારણ કરતા વધારે હોઈ શકે
છે .
ુ ારો થઈ શકે છે કારણ કે ઘા ઝડર્પથી રુઝાતો નથી અને
V. ડાયાક્ષબટીસમાં ધીમો સધ
અિમતા ક્ષબનજરૂરી રીતે વધારે સમય માટે

લંબાય છે . અરજર્દારની તબીબી રહસ્ટ્રી

ભર્વષ્યના અકસ્માતના જોખમને કેટલી હર્દે અસર કરશે તે નક્કી કરવા ચકાસવી
જોઈએ. જોખમને ક્ષબનવીમાને ર્પાત્ર બનાવવા આ પ્રકારના ચોક્કસ ગંભીર જોખમની
ઘણી ફરરયાર્દો થાય છે , જેમ કે હૃર્દયના વાલ્વનો રોગ.
VI. ર્પવાતારોહણ, ર્પોલો, મોટર રે ર્સિંગ, એક્રોબેરટક્સ વગે રે જોખમકારક શોખમાં વધારે
ુ વવાની જરૂર હોય છે .
પ્રીર્મયમ ચક
વીમાકૃત રકમ
ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ ર્પોક્ષલસીમાં વીમાકૃત રકમ ર્વચાર પ ૂવાક સાથે નક્કી કરવી જોઈએ, કારણ કે
તે લાભર્દાયક ર્પોક્ષલસીઓ છે અને ર્નયંર્ત્રત િર્તપ ૂર્તિને આર્ધન હોતી નથી. સારસંભાળને
ફાયર્દાકારક રોજગારી મારફતે મળતી આવકને ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. બીજા શબ્ર્દોમાં કહીએ
તો અકસ્માતને કારણે અરજર્દારની આવકને અસર ન થાય તો તે આવક વીમાકૃત રકમ નક્કી
કરતી વખતે ધ્યાનમાં ન લેવી જોઈએ.
ુ બ મંજૂર કરાયેલા
વીમાકં ર્પનીઓ/વીમાકતાા ઓ વચ્ચે વીમાકૃત રકમ નક્કી કરવાની ર્પદ્ર્ત મજ
કવચ માટે ચોક્કસ રકમનો આધાર વીમાકતાા ઓ ર્પર ર્નભાર છે . જોકે સામાન્ટય રીતે
વીમાધારકની 72 મરહના/6 વષાની આવકથી વધારે વીમાકવચ મંજૂર ન કરવ ંુ જોઈએ.
જો ર્પોક્ષલસી મ ૂડી ફાયર્દા માટે જ હોય તો આ મયાા ર્દાને ચોક્કસ લાગ ુ કરવામાં આવતી નથી.
ુ વવાર્પાત્ર વળતરના કેસમાં તે ન થવ ંુ
જોકે કામચલાઉ સંપ ૂણા ર્વકલાંગતા કવચ માટે ચક
જોઈએ, આ જ ગાળા ર્દરર્મયાન તેમની આવકના અપ્રમાણસર છે . જો કવચ ટીટીડી માટે
સાપ્તારહક વળતર માટે હોય, તો સામાન્ટય રીતે વીમાકૃત રકમ તેમની વાર્ષિક આવકથી
બેગણાથી વધારે હોતી નથી.
જયારે ગૃરહણી, ર્વદ્યાથી વગે રે જેવી આવક ન ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓને કવચ આર્પવામાં આવે
ત્યારે વીમાકં ર્પનીઓએ સર્ુ નર્િત કરવ ંુ જોઈએ કે તેઓ મ ૂડીગત ફાયર્દો જ આર્પે છે , નહીં કે
સાપ્તારહક વળતર.
ફેર્મલી ર્પેકેજ કવચ
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બાળકો અને ગૃરહણી ર્પત્ની માટે કવચ મ ૃત્યુ અને કામી ર્વકલાંગતા (કુ લ કે આંર્શક) પ ૂરતું
મયાા રર્દત હોય છે . જોકે કં ર્પનીના ર્નયમનોને આધારે ફાયર્દાન ંુ કોષ્ટક ર્વચારી શકાશે. કેટલીક
કં ર્પનીઓ ટીટીડી કવચ ખાસ મયાા ર્દા સાથે ગૃરહણી ર્પત્નીને આર્પે છે .
સામાન્ટય રીતે ફેમીલી ર્પેકેજ કવચમાં કુ લ પ્રીર્મયમ ર્પર 5 ટકા રડસ્કાઉન્ટટ આર્પવામાં આવે છે .
ગ્ર ૂર્પ ર્પોક્ષલસીઓ
જો વીમાધારક વ્યસ્ક્તઓની ચોક્કસ સંખ્યા એટલે 100થી વધી જાય તો ગ્ર ૂર્પ રડસ્કાઉન્ટટમાં
પ્રીર્મયમની છૂટ આર્પવામાં આવે છે . જોકે જયારે સંખ્યા નાની હોય એટલે 25 હોય તો ગ્ર ૂર્પ
ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરી શકાશે, ર્પણ રડસ્કાઉન્ટટ ર્વના.
ુ ર્પોલીસી આધારે ર્પોક્ષલસી અર્ત રકિંમતી ક્લાયન્ટ્સને જ ઇશ્ય ૂ
સામાન્ટય રીતે નામ વગરની ગ્રર્પ
થાય છે , જેમાં સભ્યની ઓળખ સ્ર્પષ્ટર્પણે જાહેર હોય છે .
ગ્ર ૂર્પ રડસ્કાઉન્ટટનો માર્પર્દં ડ
ગ્ર ૂર્પ ર્પોક્ષલસીઓમાં નામ ધરાવતા જૂથોના સંબધ
ં માં જ ઇશ્ય ૂ થવી જોઈએ. ગ્ર ૂર્પ રડસ્કાઉન્ટટ અને
અન્ટય ફાયર્દાનો લાભ લેવા પ્રસ્તાર્વત ગ્ર ૂર્પ નીચેની એક કેટેગરી હેઠળ આવવ ંુ જોઈએેઃ
I. કં ર્પની-કમાચારી સંબધ
ં , જેમાં કં ર્પનીના આર્શ્રતો સામેલ છે
ુ વવામાં
II. પ ૂવાર્નધાા રરત સેગમેન્ટ્સ/જૂથો, જેમાં પ્રીર્મયમ રાજય/કેન્ટર સરકાર દ્વારા ચક
આવે છે
III. રજજસ્ટડા સહકારી સોસાયટીના સભ્યો
IV. રજજસ્ટડા સેવા ક્લબના સભ્યો
V. બેન્ટકો/રડનસા/માસ્ટર/ર્વઝાના ક્રેરડટ કાડા ધારકો
VI. બેન્ટકો/એનબીએફસી દ્વારા રડર્પોક્ષઝટ પ્રમાણર્પત્રધારકો
VII.

બેન્ટકો/સરકારી ક્ષલર્મટેડ કં ર્પનીઓના શેરધારકો

ઉર્પરોક્ત કેટેગરીથી અલગ કેટેગરીના સંબધ
ં માં ર્દરખાસ્તના કેસમાં તેઓ સંબર્ં ધત
વીમાકં ર્પનીઓના ટેકર્નકલ ર્વભાગો દ્વારા ર્નણાય લઈ શકાશે.
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અર્પેક્ષિત ગ્ર ૂર્પ સાઇઝ ર્પર કોઈ ગ્ર ૂર્પ રડસ્કાઉન્ટટ ઓફર નહીં કરી શકાય. ગ્ર ૂર્પ રડસ્કાઉન્ટટ ર્પોક્ષલસી
લેતી વખતે ગ્ર ૂર્પમાં નોંધાયેલા સભ્યોની વાસ્તર્વક સંખ્યાના આધારે ધ્યાનમાં લેવાય છે .
રરન્ટય ૂના સમયે તેની સમીિા કરવામાં આવશે.
વીમાકૃત રકમ
ર્દરે ક વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત માટે અલગથી ચોક્કસ રકમ માટે વીમાકૃત રકમ નક્કી કરી શકાશે
ુ વવાર્પાત્ર ફાયર્દા સાથે જોડી શકાશે.
અથવા તેને વીમાકૃત વ્યસ્ક્તઓ ચક
ગ્ર ૂર્પ વીમામાં ‘તમામ કે કોઈ નહીં’નો ર્સદ્ાંત લાગ ુ ર્પડે છે . વધારા અને ઘટાડા પ્રોરે ટ વધારાના
પ્રીર્મયમ કે રરફં ડ સાથે લાગ ુ ર્પડે છે .
પ્રીર્મયમ
ુ બ કમાચારીઓને લાગ ુ
પ્રીર્મયમના ર્વર્વધ ર્દર જોખમ અને ર્પસંર્દ કરે લા લાભના વગીકરણ મજ
ર્પડે છે . એટલે વ્યસ્ક્તના વ્યવસાયને આધારે દ ર અલગઅલગ હશે.
ઉર્દાહરણ
સમાન પ્રકારના વ્યવસાયમાં સંકળાયેલા તમામ કમાચારીઓના જૂથને એક જ ર્દર લાગ ુ ર્પડશે.
નામરરહત કમાચારીઓના સંબધ
ં માં કં ર્પનીએ તેના દ્વારા જળવાયેલા અર્ધકૃત રે કોડ્ા સ ર્પર
આધારરત ર્દરે ક વગીકરણમાં કમાચારીઓની સંખ્યા જાહેર કરવાની જરૂર છે .
ુ બ સંગઠન, ક્લબ વગે રેના સભ્યોના નામ માટે પ્રીર્મયમના ર્દર લાગ ુ
જોખમના વગીકરણ મજ
ર્પડે છે .
જયારે સભ્યર્પર્દ સાધારણ હોય અને કોઈ ખાસ વ્યવસાય પ્રત્યે મયાા રર્દત ન હોય, ત્યારે ર્દર લાગ ુ
કરવા વીમાકં ર્પનીઓ તેમના ર્વવેકનો ઉર્પયોગ કરે છે .
ઓન-ડયટુ ી કવચો
ુ બ છે ેઃ
આ કવચ ઓન-ડયટુ ી કલાકો ર્દરર્મયાન પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે , જે નીચે મજ
A. જો ર્પી. એ. કવચ ફરજના મયાા રર્દત કલાકો (અને રર્દવસના 24 કલાક માટે નહીં) માટે
હોય, તો યોગ્ય પ્રીર્મયમના 75 ટકા ચાર્જ કરવામાં આવે છે .
B. વીમાકવચ રોજગારી ર્દરમ્પયાન અકસ્માત થાય તો જ લાગ ુ ર્પડે છે .

460

ઓફ-ડયટુ ી કવચો
જો વીમાકવચની મયાા રર્દત કલાકો માટે જરૂર હોય, કમાચારી સિાવાર ફરજ ર્પર અને/અથવા
કામ ર્પર ન હોય, ત્યારે પ્રીર્મયમમાં ઘટાડો એટલે કે પ્રીર્મયમના 50 ટકા લાગ ુ કરી શકાશે.
મ ૃત્યુના કવચની બાર્દબાકી
મ ૃત્યુના લાભ ન આર્પતી કે બાકાત રાખતી ગ્ર ૂર્પ ર્પી. એ. ર્પોક્ષલસીઓ ઇશ્ય ૂ કરવી શક્ય છે , જે
વ્યસ્ક્તગત કં ર્પની માગા ર્દર્શિકાને આર્ધન છે .
ુ
ગ્ર ૂર્પ રડસ્કાઉન્ટટ અને બોનસ/માલસ
એક ર્પોક્ષલસી હેઠળ ઘણા વ્યસ્ક્તઓ આવરી લેવાઈ હોવાથી ઓછં વહીવટી કાયા અને ખચા થાય
છે . ઉર્પરાંત સામાન્ટય રીતે ગ્ર ૂર્પના તમામ સભ્યો વીમાધારક હશે અને વીમાકં ર્પનીઓને નકુ સાન
થાય તેવી ર્પસંર્દગી નહીં થાય. એટલે પ્રીર્મયમમાં રડસ્કાઉન્ટટને

આકાર પ્રમાણે મંજૂરી

આર્પવામાં આવશે.
ુ વના સંર્દભામાં નક્કી થાય
ગ્ર ૂર્પ ર્પોક્ષલસીઓના રરન્ટય ૂઅલ હેઠળ રે રટિંગનો ર્નણાય ર્દાવાના અનભ
છે .
ુ વને રરન્ટય ૂઅલ પ્રીર્મયમમાં રડસ્કાઉન્ટટ આર્પવામાં આવશે (બોનસ).
a) અનકુ ળ
ૂ અનભ
ુ વમાં પ્રીર્મયમને રરન્ટય ૂ કરીને ર્દં ડ કરવામાં
b) આકાર પ્રમાણે નકુ સાનકારક અનભ
ુ )
આવશે.(માલસ
ુ વ 70 ટકા હશે તો રરન્ટય ૂઅલ માટે સાધારણ ર્દર લાગ ુ ર્પડશે.
c) જો ર્દાવાનો અનભ
અરજી ર્પત્રક
I. સભ્યો દ્વારા પ ૂણા કરવા ફોમા વહેંચવાની અને ફક્ત એક ર્દસ્તાવેજ વીમાધારક દ્વારા પ ૂણા
થયેલો હોય તે ર્પરં ર્પરા છે .
II. તેમણે ઘોષણા કરવાની જરૂર છે કે કોઈ સભ્ય શારીરરક ખામીથી ર્પીરડત નથી, જે તેની
સહભાક્ષગતાનો અસ્વીકાર કરાવશે.
III. આ પ ૂવાસાવચેતીમાં છૂટ આર્પવામાં આવે તો ર્પણ કેટલીક વખત સમજવામાં આવે છે
ુ ાવા દ્વારા સ્ર્પષ્ટ કરવામાં આવે છે કે કવચ શરૂ થયા અગાઉ આ
અને/અથવા પર
પ્રકારની ર્વકલાંગતાના કારણે ર્વકલાંગતા અને તેની ર્પરીણામી અસરને બાકાત
રાખવામાં આવશે.
જોકે કં ર્પનીઓ વચ્ચે તેની કાયાર્પદ્ર્ત અલગ હોઈ શકે છે .
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સ્વયંર્પરરિણ 5
i.

ગ્ર ૂર્પ હેલ્થ વીમામાં ગ્ર ૂર્પમાં સામેલ કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત વીમા કં ર્પની માટે નકુ સાનકારક
ર્પસંર્દગી બની શકે છે .

ii.

ગ્ર ૂર્પ હેલ્થ વીમો કં ર્પની-કમાચારી જૂથો માટે જ કવચ પ્રર્દાન કરે છે .

I. ર્વધાન 1 સાચ ંુ છે અને ર્વધાન 2 ખોટું છે
II. ર્વધાન 2 સાચ ંુ છે અને ર્વધાન 1 ખોટું છે
III. ર્વધાન 1 અને 2 બંને સાચા છે
IV. ર્વધાન 1 અને 2 બંને ખોટા છે
મારહતી
જોખમ વ્યવસ્થાર્પન પ્રરક્રયાના ભાગરૂર્પે વીમા કં ર્પની મોટી ગ્ર ૂર્પ ર્પોક્ષલસીઓના કેસમાં તેન ંુ
જોખમ હસ્તાંતરરત કરવા બે ર્પદ્ર્તઓનો ઉર્પયોગ કરે છે ેઃ
કોઇન્ટસ્યોરન્ટસ: તેનો સંર્દભા એકથી વધારે વીમા કં ર્પની દ્વારા જોખમના સ્વીકાર સાથે છે .
સામાન્ટય રીતે આ પ્રરક્રયા ર્દરે ક વીમા કં ર્પનીને જોખમની ટકાવારીની ફાળવણી કરીને હાથ
ધરવામાં આવે છે . એટલે બે વીમા કં ર્પની દ્વારા ર્પોક્ષલસી સ્વીકારવામાં આવે છે તેવ ંુ કહી શકાય,
જેમાં વીમા કં ર્પની A 60 ટકા જોખમ વહેંચે છે અને વીમા કં ર્પની B 40 ટકા જોખમ વહેંચે છે .
ુ ય વીમા કં ર્પની છે , જે ર્પોક્ષલસી સાથે સંબર્ં ધત તમામ
સામાન્ટય રીતે વીમા કં ર્પની A મખ્
બાબતોન ંુ સંચાલન કરે છે , જેમાં ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરવાની અને ર્દાવાની ર્પતાવટ કરવાની બાબત
ુ વે છે .
સામેલ છે . વીમા કં ર્પની B ચકુ ાવાયેલા વળતરનો 40 ટકા રહસ્સો વીમા કં ર્પનીને A ને ચક
રરઇન્ટસ્યોરન્ટસ: વીમા કં ર્પની ર્વર્વધ પ્રકારના અને કર્દના જોખમ સ્વીકારે છે . તેઓ તેમના
ર્વર્વધ જોખમન ંુ સંરિણ કેવી રીતે કરી શકે? તેઓ અન્ટય વીમા કં ર્પની સાથે તેમના જોખમોન ંુ
રર-ઇન્ટસ્યોરરિંગ કરે છે અને આ પ્રરક્રયાને રરઇન્ટસ્યોરન્ટસ કહેવાય છે . એટલે રરઇન્ટસ્યોરન્ટસ વીમા
કં ર્પનીઓના જોખમનો સ્વીકાર સમજૂતીઓ તરીકે ઓળખાતી સ્વતંત્ર ગોઠવણો કે ફેક્યલ
ુ ેરટવ
રરઇન્ટસ્યોરન્ટસ તરીકે કરે છે . રરઇન્ટસ્યોરન્ટસ વૈર્શ્વક સ્તરે થાય છે એટલે જોખમનો પ્રસાર વ્યાર્પક
સ્તરે થાય છે .

462

સારાંશ
I. હેલ્થ વીમો ક્ષબમારીના પ્રમાણ આધારરત છે , જે વ્યસ્ક્તના ક્ષબમાર ર્પડવાના જોખમ તરીકે
વ્યાખ્યાર્યત છે .
II. વીમાકરણ જોખમની ર્પસંર્દગી અને રકિંમત ર્નધાા રણની પ્રરક્રયા છે .
ુ ન સ્થાર્ર્પત કરવાની જરૂર છે , જેથી
III. વીમાકરણમાં જોખમ અને વ્યવસાય વચ્ચે યોગ્ય સંતલ
સ્ર્પધાા ત્મકતા જળવાઈ રહે અને તેમ છતાં સંસ્થા નફો કરે .
IV. વ્યસ્ક્તગતની ક્ષબમાર થવાના પ્રમાણને અસરકતાા કેટલાંક ર્પરરબળો ઉંમર, જાર્ત, આર્દતો,
રોજગાર, શરીરનો બાંધો, ફેર્મલી રહસ્ટ્રી, અગાઉની ક્ષબમારી કે સર્જરી, સ્વાસ્્યની વતામાન
સ્સ્થર્ત અને રહેઠાણ સ્થળ સામેલ છે .
V. વીમાકરણનો હેત ુ વીમા કં ર્પનીને નકુ સાન થાય તેવા જોખમની ર્પસંર્દગીને અટકાવવાનો છે
અને યોગ્ય વગીકરણ અને જોખમની સમાન વહેંચણી સર્ુ નર્િત કરવાનો છે .
VI. વીમાકરણ માટે એજન્ટટ પ્રથમ ર્પગલ ંુ છે , કારણ કે તે સંભર્વત ક્લાયન્ટટને વીમો આર્પવો કે
નહીં તેનાથી સારામાં સારી રીતે વાકેફ હોય છે .
VII.

ુ ય ર્સદ્ાંતો છે ેઃ સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ, વીમાર્પાત્ર રહત, િર્તપ ૂર્ત,િ પ્રર્દાન,
વીમાના મખ્

પ્રર્તસ્થાર્પન અને ર્નકટવતીકારણ.
VIII.

ુ ય સાધનો છે : અરજીર્પત્રક, ઉંમરનો પરુ ાવો, નાણાકીય ર્દસ્તાવેજો,
વીમાકરણના મખ્

તબીબી અહેવાલો અને વેચાણ રરર્પોટ્ા સ.
IX. તબીબી વીમાકરણ એવી પ્રરક્રયા છે , જેનો ઉર્પયોગ વીમા કં ર્પનીઓ હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસી
માટે અરજી કરનાર વ્યસ્ક્તના સ્વાસ્્યની સ્સ્થર્તનો ર્નણાય લે છે .
X. નોન-મેરડકલ વીમાકરણ એવી પ્રરક્રયા છે , જેમાં પ્રસ્તાવકતાા ને તબીબી ર્પરરિણ કરાવવાની
જરૂર નથી.
XI. આંકડાકીય રે રટિંગ ર્પદ્ર્ત વીમાકરણમાં સ્વીકાયા પ્રરક્રયા છે , જેમાં જોખમના ર્દરે ક ર્પાસાની
આકારણી આંકડાકીય કે ટકાવારી દ્વારા થાય છે .
XII.

જયારે મારહતીની કાળજીપ ૂવાક ચકાસણી/આકારણી થાય અને જોખમને યોગ્ય

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

ુ યત્વે સરે રાશના કાયર્દા ર્પર આધારરત હોય છે , એટલે કે જયારે
ગ્ર ૂર્પ વીમો મખ્

પ્રમાણભ ૂત ગ્ર ૂર્પના તમામ સભ્યોને ગ્ર ૂર્પ હેલ્થ વીમા દ્વારા આવરી લેવામાં આવે છે , ત્યારે
ગ્ર ૂર્પમાં વીમા કં ર્પનીને નકુ સાન થાય તેવા સભ્યોની ર્પસંર્દગી ન થઈ શકે.
સ્વયંર્પરરિણના જવાબો
જવાબ 1
સાચો ર્વકલ્ર્પ III છે .
વીમાકરણ જોખમની ર્પસંર્દગી કરવાની અને રકિંમત ર્નધાા રરત કરવાની પ્રરક્રયા છે .
જવાબ 2
સાચો ર્વકલ્ર્પ III છે .
વીમાકરણમાં સવોચ્ચ ર્વશ્વાસનો ર્સદ્ાંત વીમા કં ર્પની અને વીમાધારક બંનેને જાળવવો
જોઈએ.
જવાબ 3
સાચો ર્વકલ્ર્પ I છે .
વીમાર્પાત્ર રહત એટલે વ્યસ્ક્ત જે અસ્કયામતને વીમાકૃત કરવા ઇચ્છે છે તેમાં વ્યસ્ક્તન ંુ આર્થિક
કે નાણાકીય રહત અને આ પ્રકારની અસ્કાયમતને કોઈ નકુ સાન થાય તો નાણાકીય નકુ સાન
વેઠવ ંુ ર્પડી શકે છે .
જવાબ 4
સાચો ર્વકલ્ર્પ IV છે .
આંકડાકીય રે રટિંગ ર્પદ્ર્તમાં જોખમના ર્દરે ક ર્પાસા ર્પર ટકાવારી અને આંકડાકીય આકારણી
કરવામાં આવે છે , નહીં કે તબીબી વીમાકરણ ર્પદ્ર્તમાં.
જવાબ 5
સાચો ર્વકલ્ર્પ IV છે .
ગ્ર ૂર્પ હેલ્થ વીમામાં જયારે ગ્ર ૂર્પના તમામ સભ્યોને ગ્ર ૂર્પ હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસી હેઠળ આવરી
લેવામાં આવે ત્યારે ગ્ર ૂર્પમાં વીમા કં ર્પનીને નકુ સાનકારક જોખમ ધરાવતા વ્યસ્ક્તઓ સામેલ ન
થઈ શકે.
464

કં ર્પની-કમાચારી ગ્ર ૂર્પ ઉર્પરાંત વીમા કં ર્પનીઓ કામર્દાર સંગઠનો, ટ્રસ્ટ અને સોસાયટીઓ,
વ્યાવસાર્યક સંગઠનો, ક્લબ્સ અને અન્ટય સંગઠનો જેવા ર્વર્વધ પ્રકારના ગ્ર ૂર્પને ગ્ર ૂર્પ હેલ્થ
વીમા કવચ પ્રર્દાન કરે છે .
સ્વયંચકાસણીના પ્રશ્રો
પ્રશ્ન 1
વ્યસ્ક્તના ક્ષબમાર ર્પડવાના ર્દરને નીચેનામાંથી કય ંુ ર્પરરબળ અસર કરત ંુ નથી?
i. જાર્ત
ii. ર્પત્નીની નોકરી
iii. આર્દતો
iv. રહેઠાણન ંુ સ્થળ
પ્રશ્ન 2
ુ બ, વીમાધારકને __________ માટે ચક
ુ વણી થાય છે .
િર્તપ ૂર્તિના ર્સદ્ાંત મજ
ુ ી વાસ્તર્વક નકુ સાન
a) વીમાકૃત રકમની હર્દ સધ
b) વાસ્તર્વક ખચાને ધ્યાનમાં રાખ્યા ર્વના વીમાકૃત રકમ
c) બંને ર્પિો વચ્ચે સંમત સ્થાયી રકમ
d) વીમાકૃત રકમને ધ્યાનમાં લીધા ર્વના વાસ્તર્વક નકુ સાન
પ્રશ્ન 3
વીમા

કં ર્પની

માટે

અરજર્દાર

ર્વશે

મારહતીનો

પ્રથમ

અને

________________ છે .
ુ ાવાના ર્દસ્તાવેજો
I. ઉંમરના પર
II. નાણાકીય ર્દસ્તાવેજો
III. અગાઉના તબીબી રે કોડ્ા સ
IV. પ્રસ્તાવ ર્પત્રક
પ્રશ્ન 4
વીમાકરણની પ્રરક્રયા પ ૂણા થાય છે જયારે ___________________.
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ુ ય
મખ્

સ્ત્રોત

તેના

I. અરજર્દાતાના સ્વાસ્્ય અને વ્યસ્ક્તગત મહત્ત્વપ ૂણા મારહતી અરજર્પત્રકમાં મેળવવામાં
આવે છે
II. અરજર્દાતાના તમામ તબીબી ર્પરરિણો અને કસોટીઓ પ ૂણા થઈ છે
III. પ્રાપ્ત મારહતીની કાળજીપ ૂવાક આકારણી કરવામાં આવે છે અને યોગ્ય જોખમ કેટેગરીમાં
વગીકરણ કરવામાં આવે છે
IV. જોખમની ર્પસંર્દગી અને રકિંમત ર્પછી પ્રસ્તાવકતાા ને ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ થાય છે
પ્રશ્ન 5
આંકડાકીય રે રટિંગ ર્પદ્ર્ત ર્વશે નીચેનામાંથી કય ંુ ર્વધાન ખોટું છે ?
i.

આંકડાકીય રે રટિંગ ર્પદ્ર્ત કુ શળ વ્યસ્ક્તઓની મર્દર્દથી મોટા વ્યવસાયમાં સારી ઝડર્પ પ્રર્દાન
કરે છે .

ii.

તબીબી રે ફરી કે ર્નષ્ણાતો ર્વના આંકડાકીય મદ્દુ ાના આધારે મશ્ુ કેલ કે શંકાસ્ર્પર્દ કેસન ંુ
ર્વશ્લેષણ શક્ય નથી.

iii. આ ર્પદ્ર્તનો ઉર્પયોગ તબીબી ર્વજ્ઞાનની ચોક્કસ જાણકારી ર્વના વ્યસ્ક્તઓ દ્વારા થઈ
શકશે.
iv. તે ર્વર્વધ વીમા કં ર્પનીઓના ર્નણાયો વચ્ચે સાતત્યતા સર્ુ નર્િત કરે છે .

સ્વયંર્પરરિણ પ્રશ્નોના જવાબો
જવાબ 1
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
વ્યસ્ક્તના ક્ષબમાર ર્પડવાના જોખમને તેમના ર્પત્ની ની કામગીરી અસર કરતી નથી, છતાં તેના
ર્પોતાના રોજગારીની સ્સ્થર્ત તેની ક્ષબમારીને અસર કરી શકે તેવ ંુ એક મહત્ત્વપ ૂણા ર્પરરબળ છે .
જવાબ 2
સાચો ર્વકલ્ર્પ I છે .
ુ બ, વીમાધારકને વાસ્તર્વક નકુ સાન કે ખચા માટે વળતર વીમાકૃત
િર્તપ ૂર્તિના ર્સદ્ાંત મજ
રકમની મયાા ર્દામાં મળે છે .
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જવાબ 3
સાચો ર્વકલ્ર્પ IV છે .
વીમાકરણ માટે અરજર્દાર ર્વશે મારહતીનો પ્રાથર્મક સ્ત્રોત તેની પ્રસ્તાવર્પત્ર છે , જેમાં
પ્રસ્તાવકતાા ની સ્વાસ્્ય અને વ્યસ્ક્તગત મારહતી સાથે સંબર્ં ધત તમામ મહત્ત્વપ ૂણા બાબતો
મેળવવામાં આવે છે .
જવાબ 4
સાચો ર્વકલ્ર્પ III છે .
જયારે પ્રાપ્ત થયેલી મારહતીની કાળજીપ ૂવાક આકારણી કરવામાં આવે અને જોખમને યોગ્ય
કેટેગરીમાં વગીકૃત કરવામાં આવે, ત્યારે વીમાકરણની પ્રરક્રયા પ ૂણા થાય છે .
જવાબ 5
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
મશ્ુ કેલ કે શંકાસ્ર્પર્દ રકસ્સાઓમાં વધ ુ કાળજીપ ૂવાકન ંુ અવલોકન આંકડાકીય રે રટિંગ ર્પદ્ર્ત દ્વારા
શક્ય છે , કારણ કે જાણીતા માર્પર્દં ડની રક્ષ્ટએ શંકાસ્ર્પર્દ મદ્દુ ાઓના સંર્દભા સાથે અગાઉના
ુ વો ટકાવારીમાં વ્યક્ત કરવામાં આવે છે .
અનભ
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પ્રકરણ 21
હેલ્થ વીમાના ર્દાવા
પ્રકરણ ર્પરરચય
આ પ્રકરણમાં આર્પણે હેલ્થ વીમામાં ર્દાવા ર્પતાવટની પ્રરક્રયા, તે માટે જરૂરી ર્દસ્તાવેજીકરણ
અને વળતર આરિણની પ્રરક્રયા ર્વશે ચચાા કરીશ.ંુ આ ઉર્પરાંત આર્પણે વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત
વીમાના વ્યવસ્થાર્પનનો ર્વચાર કરીશ ંુ અને ટીર્પીએની ભ ૂર્મકા ર્પણ સમજીશ.ંુ
અભ્યાસના ર્પરરણામો

A. વીમામાં ર્દાવા ર્પતાવટ
B. હેલ્થ વીમા ર્દાવાઓન ંુ વ્યવસ્થાર્પન
C. હેલ્થ વીમા ર્દાવાઓન ંુ ર્દસ્તાવેજીકરણ
D. ર્દાવાની અનામત
E. થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટ્રેટસા (ટીર્પીએ)ની ભ ૂર્મકા
F. ર્દાવાની ર્પતાવટ – વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત (ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ)
G. ર્દાવાની ર્પતાવટ – ર્વર્દે શી પ્રવાસ વીમો
આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કયાા ર્પછી આર્પણે સમિ હોવા જોઈએ:
1. વીમાના ર્દાવાઓમાં ર્વર્વધ રહતધારકોની સમજણ
2. હેલ્થ વીમાના ર્દાવાઓન ંુ વ્યવસ્થાર્પન કેવી રીતે થાય છે તેની સમજણ
3. હેલ્થ વીમાના ર્દાવાઓની ર્પતાવટ માટે જરૂરી ર્વર્વધ ર્દસ્તાવેજોની ચચાા કરવા
4. વીમા કં ર્પનીઓ દ્વારા પ્રર્દાન કરવામાં આવતા ર્દાવાઓ માટે કેવા વાંધા હોય છે તેની
સમજણ
5. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતના ર્દાવાઓની ચચાા કરવી
6. ટીર્પીએની ર્વભાવના અને ભ ૂર્મકા સમજી શકવા જોઈએ
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A. વીમામાં ર્દાવાની ર્પતાવટ
તે સારી રીતે સમજવામાં આવે છે કે વીમો એક ‘ખાતરી’ છે અને ર્પોક્ષલસી તે ખાતરીનો
ુ ાવો’ છે . ર્પોક્ષલસી હેઠળ ર્દાવો કરવા તરફ ર્દોરી જતી વીમાકૃત ઘટના તે ખાતરીની કસોટી
‘પર
છે . વીમા કં ર્પની તેણે આર્પેલી ખાતરીઓ કેટલી પ ૂરી કરે છે તેના ર્પરથી તેની કામગીરીન ંુ
ુ ય ર્પરરબળ વીમા કં ર્પની ર્દાવો કે
મ ૂલ્યાંકન થાય છે . વીમામાં રે રટિંગ ર્પરરબળોમાં એક મખ્
ુ વવાની િમતા છે .
વળતર ચક
i.

ર્દાવાની પ્રરક્રયામાં રહતધારકો

ર્દાવાની ર્પતાવટ કેવી રીતે થાય છે તે ર્વગતે જોઈએ એ અગાઉ આર્પણે ર્દાવાની પ્રરક્રયામાં
રહતધારક ર્પિો કોણ છે તે સમજવાની જરૂર છે .
ડાયાગ્રામ 1: ર્દાવાની પ્રરક્રયામાં રહતધારકો
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વીમો ખરીર્દનારી વ્યસ્ક્ત પ્રથમ રહતધારક અને ‘ર્દાવાનો પ્રાપ્યકતાા ’

ગ્રાહક

છે .
ુ વણીકતાા ’ તરીકે વીમા કં ર્પનીના શેરધારકો
‘વળતરના ચક

શેરધારકો

નો

મોટો રહસ્સો ધરાવે છે . જો ર્પોક્ષલસીધારકોના ભંડોળમાંથી વળતર
ુ વણી કરે છે , તો ર્પણ તેઓ વચન પ ૂણા કરવા જવાબર્દાર છે .
ચક
વીમા કં ર્પનીઓ અને તમામ વીમા કં ર્પનીઓની અંર્દર વીમાકતાા ઓ

વીમાકતાા ઓ

ર્દાવાઓ અને ઉત્ર્પાર્દનોની રડઝાઇન સમજવાની, ર્પોક્ષલસીની શરતો,
ર્નયમો અને મ ૂલ્યો વગે રેનો ર્નણાય લેવાની જવાબર્દારી ધરાવે છે .
ર્નયમનકાર (ભારતીય વીમા ર્નયમનકાર અને ર્વકાસ સિામંડળ)
ુ ય રહતધારક છે , જેના હેત ુ છે ેઃ
મખ્

ર્નયમનકાર

I. વીમા વાતાવરણમાં સારસંભાળનો આર્દે શ
II. ર્પોક્ષલસીધારકના રહતોન ંુ સંરિણ
III. વીમા કં ર્પનીઓની લાંબા ગાળાની નાણાકીય સ્સ્થર્તને મજબ ૂત
રાખવી.

થડા ર્પાટી

થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટ્રેટસા જેવા સેવા મધ્યસ્થીઓ, જેઓ હેલ્થ વીમાના

એડર્મર્નસ્ટ્રેટસા

ર્દાવાની પ્રરક્રયા કરે છે .
વીમા એજન્ટ્સ/બ્રોકસા ર્પોક્ષલસીઓન ંુ વેચાણ કરતાં જ નથી, ર્પણ

વીમા એજન્ટ્સ/ બ્રોકસા

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

પ્રર્દાતા/હોસ્સ્ર્પટલ

કરીને હોસ્સ્ર્પટલ ટીર્પીએની ર્પેનલમાં હોય ત્યારે વીમા કં ર્પની
હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર માટે કેશલેસ સર્ુ વધા પ્રર્દાન કરે .

એટલે ર્દાવાની ર્પતાવટ સારી રીતે કરવાનો અથા ર્દાવા સાથે સંબર્ં ધત તમામ ર્પિધારકોના

રહતો

ન ંુ વ્યવસ્થાર્પન કરવ.ંુ ચોક્કસ, તે તેમાંથી કેટલાંક રહતો

છે .
ii. વીમા કં ર્પનીમાં ર્દાવાના ર્પતાવટની ભ ૂર્મકા
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ર્દરે ક સાથે સંઘષા કરી શકે

ુ બ, ર્વર્વધ વીમા કં ર્પનીઓના હેલ્થ વીમાના નકુ સાનનો રે ર્શયો 65
વીમા ઉદ્યોગના આંકડા મજ
ટકાથી 120 ટકા વચ્ચે છે , જેમાં મોટા ભાગની કં ર્પનીનો રે ર્શયો 100 ટકાથી વધારે છે . હેલ્થ
વીમા વ્યવસાયોમાં મોટા ભાગની કં ર્પનીઓ નકુ સાન કરે છે .
તેનો અથા એ છે કે કં ર્પની અને ર્પોક્ષલસીધારકોને સારાં ર્પરરણામો આર્પવા વીમાકરણની
અસરકારક પ્રરક્રયા અર્પનાવવાની અને કાયાર્દિ વ્યવસ્થાર્પનની અત્યંત જરૂરી છે .

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

વીમા કં ર્પનીના શેરધારકો

ii. માનવ સંસાધન ર્વભાગ
iii. ર્નયમનકાર
iv. ટીર્પીએ
B. હેલ્થ વીમાના ર્દાવાન ંુ વ્યવસ્થાર્પન
હેલ્થ વીમામાં ર્પડકારો
હેલ્થ વીમાના ર્પોટા ફોક્ષલયોની ર્વર્શષ્ટ લાિક્ષણકતાઓ ઊંડાણપ ૂવાક સમજવી અર્ત મહત્ત્વપ ૂણા
છે , જેથી હેલ્થ વીમાઓન ંુ અસરકારક રીતે વ્યવસ્થાર્પન થઈ શકે. આ લાિક્ષણકતાઓ છે ેઃ
I. મોટા ભાગની ર્પોક્ષલસીઓ હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન િર્તપ ૂર્તિ માટે હોય છે , જયાં મનષ્ુ યને
વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે . આ લાગણી સાથે સંકળાયેલા મદ્દુ ા છે , જે સામાન્ટય
રીતે વીમાના અન્ટય વગોમાં જોવા મળતા નથી.
II. ભારત ર્દશ ક્ષબમારી, સારવારના અક્ષભગમ અને ફોલો અર્પની અર્ત ર્વર્શષ્ટ ર્પેટના
ધરાવે છે . તેના કારણે ક્ષબમારી અને સારવારને લઈને કેટલાંક લોકો

અર્ત ક્ષચિંર્તત

રહે છે , તો કેટલાંક બેરફકર રહે છે .
III. હેલ્થ વીમો વ્યસ્ક્ત, કોર્પોરે ટ જેવા ગ્ર ૂર્પ કે બેન્ટક જેવી રરટેલ વેચાણ ચેનલ મારફતે
ખરીર્દી શકાશે. તેના ર્પરરણામે ઉત્ર્પાર્દન પ્રમાણભ ૂત કોમોરડટી તરીકે વેચાય છે , જયારે
ગ્રાહકની સલામતીની જરૂરરયાત પ ૂણા કરવા બનાવવામાં આવે છે .
IV. ર્પોક્ષલસી હેઠલ ર્દાવાને આગળ ધર્પાવવા હેલ્થ વીમાનો આધાર હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર
મેળવવા ર્પર છે . જોકે ઉર્પલબ્ધતા, સ્ર્પેશ્યલાઇઝેશન, સારવારની ર્પદ્ર્તઓ,
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ક્ષબક્ષલિંગની ર્પેટન્ટસા અને ડૉક્ટસા, સર્જન્ટસ કે હોસ્સ્ર્પટલો જેવા તમામ સ્વાસ્્ય પ્રર્દાતાના
ચાજીસમાં ઘણો ફરક હોય છે , જે ર્દાવાની આકારણીને અર્ત મશ્ુ કેલ બનાવે છે .
V. હેલ્થેકરમાં ર્શસ્ત ઝડર્પથી ર્વકસી રહી છે . નવા રોગો અને સ્સ્થર્તઓ બહાર આવતા
સારવારની નવી ર્પદ્ર્તઓનો ર્વકાસ થાય છે . તેન ંુ ઉર્દાહરણ કી-હોલ સર્જરી, લેસર
સારવારો વગે રે છે . તેના ર્પગલે હેલ્થ વીમો વધારે ટેકર્નકલ બન્ટયો છે અને આ
ુ ારાની જરૂર છે .
પ્રકારની ર્પદ્ર્ત માટે ર્દાવાન ંુ સંચાલન કરવા સતત સધ
VI. આ તમામ ર્પરરબળો ઉર્પરાંત ર્દરે ક મનષ્ુ યન ંુ શરીર એકસરખ ંુ ન હોઈ શકે. એટલે બે
વ્યસ્ક્તના શરીર એકસરખી ક્ષબમારીની એકસરખી સારવારમાં એકસરખો પ્રર્તસાર્દ
આર્પી શકે કે બંનેને ર્વર્વધ સારવારની જરૂર ર્પડી શકે કે હોસ્સ્ર્પટલમાં જુર્દાં જુર્દાં સમયે
ર્દાખલ કરવા ર્પડી શકે છે .
હેલ્થ વીમાનો ર્પોટા ફોક્ષલયો ઝડર્પથી વધી રહ્યો છે . આ પ્રકારની ઝડર્પી વ ૃદ્ધદ્ને ર્પગલે મોટી
સંખ્યામાં ઉત્ર્પાર્દનો ર્પડકારો છે . બજારમાં સેંકડો હેલ્થ વીમા ઉત્ર્પાર્દનો છે અને કં ર્પનીની અંર્દર
ર્પણ કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તને અનેક ઉત્ર્પાર્દનો જોવા મળી શકે છે . ર્દરે ક ઉત્ર્પાર્દન અને તેના
ર્વર્વધતા તેની ર્વર્શષ્ટતા ધરાવે છે એટલે ર્દાવાન ંુ સંચાલન કરતા અગાઉ તેનો અભ્યાસ
કરવાની જરૂર છે .
હેલ્થ ર્પોટા ફોક્ષલયોની વ ૃદ્ધદ્ ર્પણ અનેક ર્પડકારો લાવે છે – એક કં ર્પની તેના રરટેલ ગ્રાહકોને
1,00,000 હેલ્થ ર્પોક્ષલસીઓન ંુ વેચાણ કરે છે અને 3,00,000 સભ્યોને આ ર્પોક્ષલસીઓ હેઠળ
ુ વવા તૈયાર રહેવ ંુ ર્પડે!
આવરી લે છે , જેણે ઓછામાં ઓછા 20,000 ર્દાવામાં વળતર ચક
કેશલેસ સેવાઓની અર્પેિાઓ અને ર્દાવાની ઝડર્પી ર્પતાવટ, સંગરઠત હેલ્થ વીમાના ર્દાવા
ર્વભાગ માટે મહત્ત્વપ ૂણા ર્પડકાર છે .
સામાન્ટય રીતે ભારતમાં હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ ર્દે શની અંર્દર કોઈ ર્પણ જગ્યાએ હોસ્સ્ર્પટલમાં
સારવારના ખચાને આવરી લે છે . ર્દાવાન ંુ સંચાલન કરતી ટીમે રજૂ થયેલા ર્દાવાને આગળ
ધર્પાવવા સિમ બનવા સમગ્ર ર્દે શની કામગીરીને સમજવી જોઈએ.
ુ વ અને તેમની ર્પાસે ઉર્પલબ્ધ ર્વર્વધ સાધનોનો ઉર્પયોગ
હેલ્થ ર્દાવા મેનેજર કુ શળતા, અનભ
કરીને આ ર્પડકારોને ર્પહોંચી વળે છે .
આ રીતે હેલ્થ વીમો જરૂરરયાતમંર્દ વ્યસ્ક્ત અને તેના ર્પોતાના કે તેના કુ ટુંબને ક્ષબમારી કે
શારીરરક અને લાગણીશીલ તનાવને ઘટાડવામાં મર્દર્દ કરે છે .
472

ર્દાવાની અસરકારક ર્પતાવટ સર્ુ નર્િત કરે છે કે યોગ્ય સમયે યોગ્ય વ્યસ્ક્તને યોગ્ય વળતર
ુ વવામાં આવે.
ચક
હેલ્થ વીમામાં ર્દાવાની પ્રરક્રયા
કોઈ ર્પણ ર્દાવાને વીમા કં ર્પની ર્પોતે કે વીમા કં ર્પની દ્વારા અર્ધકૃત થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટ્રેટર
(ટીર્પીએ) મારફતે સેવા મળી શકે છે .
ુ બ
વીમાકં ર્પની/ટીર્પીએને ર્દાવાની જાણકારી આર્પવાના સમયથી ર્પોક્ષલસીની શરતો મજ
ુ વણી થયાના સમય સધ
ુ ી હેલ્થ ર્દાવો સઆ
ુ યોજજત ર્પગલામાંથી ર્પસાર થાય છે , જે ર્દરે ક
ચક
ર્પોતાની ભ ૂર્મકા ધરાવે છે .
નીચે જણાવેલ પ્રરક્રયા હેલ્થ વીમા િર્તપ ૂર્તિ ઉત્ર્પાર્દનો (હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન)ના ચોક્કસ સંર્દભામાં
છે , જે હેલ્થ વીમા વ્યવસાયનો મોટો રહસ્સો રચે છે .
સ્થાયી લાભના ઉત્ર્પાર્દન કે ગંભીર ક્ષબમારી કે રોજજિંર્દા રોકડ ઉત્ર્પાર્દન વગે રે હેઠળના ર્દાવા
માટેની સાધારણ પ્રરક્રયા અને જરૂરી ર્દસ્તાવેજો મોટા ભાગે સમાન હશે, ર્સવાય કે આ પ્રકારના
ઉત્ર્પાર્દનોમાં કેશલેસ સર્ુ વધા ન ર્પણ હોય તેવ ંુ બની શકે.
િર્તપ ૂર્તિ ર્પોક્ષલસી હેઠળ ર્દાવો આવો હોઈ શકે:
d) કેશલેસ ર્દાવો
ુ વણી કરતો નથી. નેટવકા
ગ્રાહક ર્દાખલ થતી વખતે કે સારવાર વખતે ખચાની ચક
હોસ્સ્ર્પટલ વીમા કં ર્પની/ટીર્પીર્પએ ર્પાસેથી પ ૂવામજ
ં ૂરીના આધારે સેવા પ્રર્દાન કરે છે
ુ રત કરે છે .
અને ર્પછી ર્દાવાની ર્પતાવટ માટે વીમા કં ર્પની/ટીર્પીએને ર્દસ્તાવેજો સર્પ
e) વળતરનો ર્દાવો
ુ વે છે અને ર્પછી સ્વીકાયા ર્દાવાની
ગ્રાહક હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવારનો ખચા ર્પોતાની રીતે ચક
ુ વણી માટે વીમા કં ર્પની/ટીર્પીએ સમિ ર્પોતાનો ર્દાવો રજૂ કરે છે .
ચક
બંને કેસમાં આ માટેના મ ૂળભ ૂત ર્પગલાં એક સરખા હોય છે .
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ડાયાગ્રામ 2 : ર્દાવાની પ્રરક્રયા વ્યાર્પક રીતે નીચેના ર્પગલાં સામેલ છે (ચોક્કસ ક્રમમાં નહીં)

i.

જાણ કરવી

ગ્રાહક અને ર્દાવાની ટીમ વચ્ચે પ્રથમ સંર્પકા ર્દાવાની જાણકારી છે . ગ્રાહક કં ર્પનીને જાણ કરી
શકે છે કે તેમની હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશનનો લાભ લેવાની યોજના છે અથવા હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન
ર્પછી જાણ કરવામાં આવશે, ખાસ કરીને હોસ્સ્ર્પટલમાં કટોકટીની સ્સ્થર્તમાં ર્દાખલ થવાના
કેસમાં.
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ુ ી ર્દાવાની જાણ કરવી એક ઔર્પચારરકતા હતી. જોકે તાજેતરમાં વીમા
હજુ હમણા સધ
ુ ી ર્દાવાની ત્વરરત જાણ કરવા ભાર મ ૂકવાનું
કં ર્પનીઓએ વ્યવહારરક રીતે શક્ય હોય ત્યાં સધ
શરૂ કયું ુ છે . સામાન્ટય રીતે આયોજજત સારવારના કેસમાં હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી થતા અગાઉ
જાણ કરવી જરૂરી છે અને ઇમરજન્ટસીના કેસમાં હોસ્સ્ર્પટલમાં ર્દાખલ થયાના 24 કલાકની
અંર્દર જાણ કરવી જરૂરી છે .
હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન ર્વશે મારહતીની સમયસર ઉર્પલબ્ધતા વીમા કં ર્પની/ટીર્પીએને એ ખરાઈ
કરવામાં મર્દર્દ કરે છે કે ગ્રાહકન ંુ હોસ્સ્ર્પટલમાં ર્દાખલ થવ ંુ જરૂરી છે અને તેમાં કોઈ ગોટાળો
કે છે તરર્ર્પિંડી નથી અને કેટલીક વખત ચાજીસ ર્પર ચચાા કરવામાં મર્દર્દ કરે છે .
જાણકારી આર્પવાનો અગાઉ અથા ‘લેક્ષખત, રજૂ થયેલ અને મારહતી આર્પેલ ર્પત્ર’ કે ફેક્સ
થતો હતો. કમ્પયર્ુ નકેશન અને ટેકનોલોજીના ર્વકાસ સાથે વીમા કં ર્પનીઓ/ટીર્પીએ દ્વારા 24
કલાક સંચાક્ષલત કોલ સેન્ટટર તેમજ ઇન્ટટરનેટ અને ઇ-મેઇલ મારફતે જાણકારી આર્પવી
શક્ય છે .
ii. રજજસ્ટ્રેશન/ નોંધણી
ર્દાવાની નોંધણી ર્સસ્ટમમાં ર્દાવાની એન્ટટર કરવાની અને કોઈ ર્પણ સમયે ર્દાવાની
જાણકારી મેળવી શકાય તેવા રે ફરન્ટસ નંબર મેળવવાની પ્રરક્રયા છે . આ નંબર ક્લેઇમ
નંબર, ક્લેઇમ રે ફરન્ટસ નંબર કે ક્લેઇમ કન્ટટ્રોલ નંબર તરીકે ર્પણ ઓળખાય છે . આ નંબર
પ્રોસેર્સિંગ સંગઠન દ્વારા ઉર્પયોગી પ્રરક્રયા અને ર્સસ્ટમને આધારે આંકડાકીય કે આલ્ફાુ ેરરક કોઈ શકે છે .
ન્ટયમ
સામાન્ટય રીતે ર્દાવાની જાણકારી મળે અને સાચો ર્પોક્ષલસી નંબર અને વીમાકૃત વ્યસ્ક્તની
મારહતી વચ્ચે મેળ બેસે ર્પછી રે ફરન્ટસ નંબરન ંુ રજજસ્ટ્રેશન અને ર્નમાા ણ થાય છે .
એક વખત ર્સસ્ટમમાં ર્દાવાની નોંધણી થાય ર્પછી વીમા કં ર્પનીના ખાતાઓમાં આ માટેન ંુ
ભંડોળ ઊભ ંુ થશે. જાણકારી/રજજસ્ટ્રેશન સમયે ર્દાવાની રકમ કે અંર્દાજજત રકમ જાણી
શકાશે. એટલે શરૂઆતમાં અનામત રકમ પ્રમાણભ ૂત ભંડોળ હોય છે (મોટા ભાગે અગાઉના
ર્દાવાની સરે રાશ સાઇઝ ર્પર છે ). એક વખત જવાબર્દારીની અંર્દાજજત કે અર્પેક્ષિત રકમની
જાણકારી મળે , ર્પછી જવાબર્દારી અર્દા કરવા ભંડોળને વધારવામાં કે ઘટાડવામાં આવે છે .
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iii. ર્દસ્તાવેજોની ખરાઈ
એક વખત ર્દાવાની નોંધણી થઈ જાય ર્પછીન ંુ ર્પગલ ંુ પ્રરક્રયા માટે તમામ જરૂરી
ર્દસ્તાવેજોની અને રસીર્દ માટેની ચકાસણીન ંુ છે .
ુ બ છે ેઃ
ર્દાવાની પ્રરક્રયા આગળ વધે તે માટે મોટા ભાગની મહત્ત્વપ ૂણા જરૂરરયાતો નીચે મજ
ુ ાવા
I. ક્ષબમારીના ર્દસ્તાવેજી પર
II. પ્રર્દાન કરવામાં આવેલી સારવાર
III. ઇન-ર્પેશન્ટટનો સમયગાળો
IV. તર્પાસના અહેવાલો
ુ વણી
V. હોસ્સ્ર્પટલને ચક
VI. સારવાર માટે વધ ુ સલાહ
VII.

ુ વણીના પર
ુ ાવા વગે રે
પ્રત્યારોર્પણ માટે ચક

ુ રે છે , જેને ર્દાવા સંચાલક ચકાસે છે . મોટા
ર્દસ્તાવેજોની ચકાસણી એક ચેકક્ષલસ્ટને અનસ
ભાગની કં ર્પનીઓ સર્ુ નર્િત કરે છે કે આ ચેકક્ષલસ્ટ પ્રરક્રયાના ર્દસ્તાવેજીકરણનો ભાગ છે .
આ તબક્કે જે ર્દસ્તાવેજ ન હોય તે નોંધવામાં આવે છે – જયારે કેટલીક પ્રરક્રયામાં આ તબક્કે
ગ્રાહક/હોસ્સ્ર્પટલ દ્વારા રજૂ થયેલા ર્દસ્તાવેજો માટે ર્વનંતી સંકળાયેલી હોય, ત્યારે મોટા
ભાગની કં ર્પનીઓ ગ્રાહકને પ્રર્તકળ
ૂ તા ન ર્પડે તે માટે વધારાની મારહતી માટે અરજી કરતા
અગાઉ રજૂ થયેલા તમામ ર્દસ્તાવેજોની ચકાસણી પ ૂણા કરે છે .
iv. ક્ષબક્ષલિંગની મારહતી મેળવવી
ર્દાવાની પ્રરક્રયામાં ક્ષબક્ષલગ
િં મહત્ત્વપ ૂણા ભાગ છે . સામાન્ટય રીતે હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ
ર્વર્વધ ખચા હેઠળ ચોક્કસ મયાા ર્દા સાથે સારવારમાં વહન કરતાં આવતા ખચાની િર્તપ ૂર્તિ
ુ બ
માટે પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે . પ્રમાણભ ૂત કામગીરી સારવારના ચાજીસને નીચે મજ
વગીકૃત કરવાની છે ેઃ
I.

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

II. આઇસીય ુ અને અન્ટય કટોકટીની સારસંભાળની કામગીરીઓ માટે ચાજીસ.
III. ઓર્પરે શન ર્થયેટર ચાજીસ, એનેસ્થેર્શયા, લોહી, ઓસ્ક્સજન, ઓર્પરે શન ચાજીસ,
શસ્ત્રરક્રયાના ઉર્પકરણો, ર્દવાઓ, ર્નર્દાન સામગ્રી અને એક્સ-રે , કેમોથેરર્પી,
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રે રડયોથેરર્પી, ર્પેસમેકરનો ખચા, કૃર્ત્રમ અંગો અને કોઈ તબીબી ખચા, જે ઓર્પરે શનનો
સંકક્ષલત ભાગ છે .
IV. સર્જન, એનેસ્થેરટસ્ટ, ડૉક્ટસા, કન્ટસલ્ટન્ટટ, સ્ર્પેશ્યાક્ષલસ્ટની ફી.
ુ ન્ટસ ચાજીસ.
V. એમ્પબ્યલ
VI. લોહીન ંુ ર્પરરિણ, એક્સ-રે , સ્કેન વગે રે તર્પાસના ચાજીસ.
ર્દવાઓ.

VII.

ુ ર્દસ્તાવેજો આ ખચાા હેઠળ મારહતી મેળવવા ચકાસવામાં આવે છે , જેથી
ગ્રાહક દ્વારા પ્રસ્તત
ર્દાવાની ર્પતાવટ સચોટ રીતે કરી શકાશે.
હોસ્સ્ર્પટલના ક્ષબક્ષલગ
િં ની ર્પેટન્ટસાને પ્રમાણભ ૂત કરવા પ્રયાસો ચાલ ુ હોવા છતાં ક્ષબક્ષલગ
િં માટે
ર્વર્વધ ર્પદ્ર્તઓનો ઉર્પયોગ કરવો ર્દરે ક હોસ્સ્ર્પટલ માટે સામાન્ટય છે અને તેમાં નીચેના
ર્પડકારોનો સામનો કરવો ર્પડે છે ેઃ
ુ વવાર્પાત્રોમા રૂમ ચાજીસમાં ઉમેરવા.
i. સર્વિસ ચાજીસ કે ભોજન જેવા કેટલાંક ક્ષબનચક
ii. એક ક્ષબલ અલગ-અલગ ખચામાં સામેલ કરી શકાય કે તમામ તર્પાસ કે ર્દવાઓ
માટે ઉચક ક્ષબલ.
iii. ક્ષબનપ્રમાણભ ૂત નામોનો ઉર્પયોગ – જેમ કે નર્સિંગ ચાજીસને સર્વિસ ચાજીસ
કહેવામાં આવે છે .
ુ ક્ષં ગક ખચાા ” જેવા શબ્ર્દોનો
iv. ક્ષબલમાં “સમાન પ્રકારના ચાજીસ” “વગે રે” “આનષ
ઉર્પયોગ.
જયાં ક્ષબક્ષલગ
િં સ્ર્પષ્ટ નથી, ત્યાં પ્રોસેસર બ્રેક અર્પ કે વધારાની મારહતી માંગે છે , જેથી
વગીકરણ અને સ્વીકાયાતા ર્પરની શંકાઓન ંુ સમાધાન થાય.
આ સમસ્યાન ંુ સમાધાન કરવા ઇરડાએ હેલ્થ વીમા પ્રમાણભ ૂત માગા ર્દર્શિકા જાહેર કરી છે , જે
ુ વવાર્પાત્ર ચીજવસ્તઓ
ુ ની યાર્દીન ંુ પ્રમાણભ ૂત સ્વરૂર્પ ધરાવે
આ પ્રકારના ક્ષબલ અને ક્ષબનચક
છે .
ર્પેકેજ ર્દરો
ઘણી હોસ્સ્ર્પટલો ચોક્કસ રોગોની સારવાર માટે ર્પેકેજ ર્દરો ર્પર સંમત થાય છે . તેનો આધાર
સારવારની પ્રરક્રયા અને સંસાધનોના ઉર્પયોગને પ્રમાણભ ૂત કરવા હોસ્સ્ર્પટલની િમતા ર્પર
છે . તાજેતરમાં પ્રેફડા પ્રોવાઇડર નેટવકા (ર્પીર્પીએન) ખાતે સારવાર અને આરએસબીવાયમાં
ર્પણ સારવારની અનેક ર્પદ્ર્તઓનો ર્પેકેજ ખચા અગાઉથી સ્સ્થર છે .
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ઉર્દાહરણ
I.

હૃર્દય સાથે સંબર્ં ધત રોગન ંુ ર્પેકેજેઃ એન્સન્ટજયોગ્રામ, એન્સન્ટજયોપ્લાસ્ટી, સીએબીજી અથવા
ઓર્પન હા ટા સર્જરી વગે રે

II. ગાઇનોકોલોજજકલ ર્પેકેજીસેઃ સાધારણ રડલીવરી, સીઝરરઅન ડીક્ષલવરી, ગભાા શય દૂ ર કરવ ંુ
વગે રે
III. ઓથોર્પેરડક ર્પેકજીસ
IV. ઓપ્થેલ્મોલોજજકલ ર્પેકેજીસ
સર્જરી ર્પછી જરટલતાઓના કારણે વધારાના ખચા અલગથી વાસ્તર્વક આધારથી અલગ
ચાર્જ કરવામાં આવે છે , જો વહન કરે લ ખચાથી વધારે હોય તો.
ર્પેકેજીસ સંકળાયેલા ખચાની ર્નર્િતતાનો ફાયર્દા ધરાવે છે અને એટલે આ પ્રકારના ર્દાવાની
ર્પતાવટ સરળતાથી થાય છે .
i.

ર્દાવાઓની આચારસંરહતા

સૌથી

વધ ુ

ઉર્પયોગી

ુ ચઓ)એ
(ડબલ્યએ

અને

ર્વકસાવેલ

મહત્ત્વપ ૂણા
રોગોના

આચારસંરહતા
આંતરરાષ્ટ્રીય

ર્વશ્વ
વગીકરણ

આરોગ્ય

સંસ્થા

(આઇસીડી)ની

આચાસંરહતા છે .
જયારે રોગને ઓળખવા આઇસીડીનો ઉર્પયોગ પ્રમાણભ ૂત ફોમેટમાં કરવામાં આવે છે ,
ત્યારે કરન્ટટ પ્રોર્સજર ટર્મિનોલોજી (સીર્પીટી) જેવી પ્રરક્રયાની આચારસંરહતા રોગની
સારવાર કરવા માટેની

પ્રરક્રયા સ ૂચવે છે .

ુ ે વધ ુ આચારસંરહતા ર્પર ર્નભાર થઈ રહી છે અને ઇરડાનો ભાગ
વીમા કં ર્પનીઓ વધન
ઇન્ટસ્યોરન્ટસ ઇન્ટફોમેશન બ્ય ૂરો (આઇઆઇબી) મારહતી બેન્ટક શરૂ કરી છે , જેમાં આ પ્રકારની
મારહતીન ંુ અવલોકન થઈ શકશે.
ii. ર્દાવાની પ્રરક્રયા
હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસીની શરતો ર્દશાા વે છે કે જયારે તે વાક્ષણજ્જયક કરાર હોય છે , ત્યારે તેમાં
ુ વવાર્પાત્ર વળતર ક્યારે મળશે અને કેટલી હર્દ સધ
ુ ી મળશે તેની સ્ર્પષ્ટ ર્પરરભાષા
ચક
સંકળાયેલી હોય છે . કોઈ ર્પણ વીમા ર્પોક્ષલસીમાં ર્દાવાની પ્રરક્રયાન ંુ હાર્દા બે પ્રશ્નોના જવાબમાં
રહેલ ંુ હોય છે ેઃ
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ુ વવાર્પાત્ર છે ?
ર્પોક્ષલસી હેઠળ ર્દાવો ચક
ુ
જો હા, તો ચોખ્ખી ચકવવાર્પાત્ર રકમ કેટલી છે ?

આ બંને પ્રશ્નના જવાબ માટે ઇશ્ય ૂ થયેલી ર્પોક્ષલસીની શરતો અને ર્નયમોની સમજણ તેમજ
નેટવકા હોસ્સ્ર્પટલમાં લેવાયેલી સારવારના કેસમાં હોસ્સ્ર્પટલ સાથે સંમત ર્દરોની સમજણ
જરૂરી છે .
ર્દાવાની સ્વીકાયાતા
હેલ્થ વીમો સ્વીકાયા બને તે માટે નીચેની સ્સ્થર્ત પ ૂણા હોવી જોઈએ.
I. વીમા ર્પોક્ષલસી હેઠળ સભ્યના હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશનને કવચ મળે લ ંુ હોવ ંુ જોઈએ
જયારે આ સરળ જણાય છે , ત્યારે આર્પણે એવી સ્સ્થર્તનો સામનો ર્પણ કરીએ છીએ જેમાં
વીમાધારકના નામો (અને વધારે કેસમાં ઉંમર) અને હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર મેળવનાર
વ્યસ્ક્તના નામ એકસરખા હોતા નથી. તેન ંુ કારણ આ હોઈ શકે છે ેઃ
તે સર્ુ નર્િત કરવ ંુ મહત્ત્વપ ૂણા છે કે ર્પોક્ષલસી હેઠળ આવરી લેવાયેલ વ્યસ્ક્ત અને
હોસ્સ્ર્પટલમાં ર્દાખલ થનાર વ્યસ્ક્ત એક જ હોય. હેલ્થ વીમામાં આ પ્રકારની છે તરર્ર્પિંડી
સામાન્ટય છે .
II. વીમાના સમયગાળાની અંર્દર ર્દર્દીન ંુ ર્દાખલ થવ ંુ
III. હોસ્સ્ર્પટલની ર્પરરભાષા
ુ બની સર્ુ વધા
હોસ્સ્ર્પટલ એટલે ર્પોક્ષલસી હેઠળ “હોસ્સ્ર્પટલ કે નર્સિંગ હોમ”ની વ્યાખ્યા મજ
ુ વવાર્પાત્ર બનતો
ધરાવતી જગ્યામાં વ્યસ્ક્તને ર્દાખલ કરવામાં આવે, નહીં તો ર્દાવો ચક
નથી.
IV. ઘરે હોસ્સ્ર્પટલ જેવી સારવાર મેળવવી
કેટલીક ર્પોક્ષલસીઓ ઘરે હોસ્સ્ર્પટલ જેવી સારવાર મેળવવાના ખચાને આવરી લે છે એટલે કે
ભારતમાં સામાન્ટય રીતે હોસ્સ્ર્પટલ/નર્સિંગ હોમમાં સારવાર મેળવવી જરૂરી હોય તેવી
ક્ષબમારી માટે 3 રર્દવસથી વધારે ગાળા માટે ઘરે સારવારના ખચાન ંુ વળતર આર્પવામાં આવે
છે .
ુ વવાર્પાત્ર છે ,
જો ર્પોક્ષલસીમાં આવરી લેવાય તો ઘરે હોસ્સ્ર્પટલ જેવી સારવારનો ખચા ચક
જો:
ર્દર્દી હોસ્સ્ર્પટલ/નર્સિંગ હોમમાં ખસેડી શકાય તેવી સ્સ્થર્ત ન ધરાવતા હોય અથવા
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હોસ્સ્ર્પટલ/નર્સિંગ હોમમાં જગ્યાના અભાવે ર્દર્દીને ત્યાં ખસેડી ન શકાય
V. હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશનનો ગાળો
સામાન્ટય રીતે હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ 24 કલાકથી વધારે હોસ્સ્ર્પટલમાં રહેવ ંુ ર્પડે તેના
ખચાને ઇનર્પેશન્ટટ તરીકે આવરી લે છે . એટલે સ્સ્થર્ત સંતોષકારક હોય તો ર્દાખલ થવાની
તારીખ અને સમય તેમજ રજાનો સમય નોંધવો મહત્ત્વપ ૂણા છે .
ડે-કેર સારવારો
હેલ્થકેર ઉદ્યોગમાં ટેકનોલોજીનો ર્વકાસથી અગાઉ જરટલ ગણાતી અને હોસ્સ્ર્પટલમાં
ઓછાં

રહેવ ંુ ર્પડે તેવી ર્પદ્ર્તઓ ઉપલબ્ધ

થઈ ગઈ છે . 24 કલાકથી વધારે

હોસ્સ્ર્પટલમાં રહેવાની જરૂર ર્વના ડે કેરમાં આધારે કેટલીક ર્પદ્ર્તઓને સારવાર

માટે

હાથ ધરવામાં આવે છે .
મોટા ભાગની ડે કેર ર્પદ્ર્તઓ પ ૂવાસમ
ં ત ર્પેકેજ ર્દર આધારરત હોય છે , જે ર્નર્િત ખચામાં
ર્પરરણમે છે .
VI. ઓર્પીડી
કેટલીક ર્પોક્ષલસીઓ સારવાર/કન્ટસલ્ટેશન્ટસને આઉટ-ર્પેશન્ટટ તરીકે લે છે , જે વીમાકૃત
રકમને આર્ધન છે , જે સામાન્ટય રીતે હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન વીમાકૃત રકમથી ઓછી હોય છે .
ઓર્પીડી હેઠળ વીમાકવચ ર્દરે ક ર્પોક્ષલસીમાં જુદું જુદું હોય છે . આ પ્રકારના વળતર માટે 24
કલાક માટે હોસ્સ્ર્પટલમાં રહેવાનો ર્નયમ લાગ ુ ર્પડતો નથી.
VII. સારવારની ર્પદ્ર્ત
સામાન્ટય રીતે હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી થઈ સારવાર મેળવવી એલોર્પેર્થક ર્પદ્ર્ત સાથે
સંકળાયેલ છે . જોકે ર્દર્દી સારવારની અન્ટય ર્પદ્ર્ત ર્પણ અર્પનાવી શકે છે ેઃ
ુ ાની
iii. યન
iv. ર્સદ્
v. હોર્મયોર્પેથી
ુ ેર્દ
vi. આયવ
vii. નેચરોર્પથી વગે રે
મોટા ભાગની ર્પોક્ષલસીઓ આ સારવારને બાકાત રાખે છે , જયારે કેટલીક ર્પોક્ષલસીઓ
ર્પેટામયાા ર્દા સાથે આ સારવારની એક કે વધારે ર્પદ્ર્તન ંુ કવચ પ્રર્દાન કરે છે .
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VIII.

અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગો

વ્યાખ્યા
અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવા રોગોનો સંર્દભા “કોઈ સ્સ્થર્ત, રોગ કે ઇજા કે સંબર્ં ધત સ્સ્થર્તઓ છે ,
જે માટે વીમાધારક ક્ષચહ્નો કે લિણો ધરાવતી હતી અને/અથવા તેન ંુ ર્નર્દાન થય ંુ હત ંુ
અને/અથવા હેલ્થ ર્પોક્ષલસીના 48 મરહનાની અંર્દર તબીબી સારવારની સલાહ મળી હતી, જેની
જાણ કં ર્પનીને સ્ર્પષ્ટર્પણે કરવામાં આવી હોય કે ન હોય.”
વીમાના મ ૂળભ ૂત ર્સદ્ાંતો અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગોને બાકાત રાખવા માટેન ંુ
કારણ છે અને તેને

વીમા હેઠળ ખાતરીને આવરી શકાય નહીં.

જોકે આ ર્સદ્ાંતનો અમલ થોડો મશ્ુ કેલ છે અને વ્યસ્ક્ત વીમાકરણના સમયે જે

સ્સ્થર્ત

ધરાવે છે તે નક્કી કરવા લિણો અને સારવારની વ્યવસ્સ્થત ચકાસણી સંકળાયેલી છે .
ક્ષબમારીના ગાળાના અક્ષભપ્રાયોમાં ડૉક્ટસાનો મત જુર્દો જુર્દો હોઈ શકે છે એટલે આ સ્સ્થર્ત
ુ વવાને ર્પાત્ર નથી તેવ ંુ નક્કી કરતા અગાઉ રોગના લિણો સૌપ્રથમ ક્યારે
વળતર ચક
ર્દે ખાયા તે કાળજીપ ૂવાક નક્કી કરવામાં આવે છે .
ુ ારણા
હેલ્થ વીમાના મ ૂલ્યાંકનમાં આર્પણે આ બાકાત રાખવામાં આવતી બાબતોમાં બે સધ
કયાા છે .
પ્રથમ ગ્ર ૂર્પના તમામ લોકોને વીમાકૃત કરવામાં આવે તે ગ્ર ૂર્પ વીમા સાથે સંબર્ં ધત છે ,
જેમાં વીમા કં ર્પનીને નકુ સાન થાય તેવી કોઈ ર્પસંર્દગી થતી નથી. ગ્ર ૂર્પ ર્પોક્ષલસીઓ
તમામ સરકારી કમાચારીઓ, ગરીબી રે ખા નીચે જીવતા તમામ ર્પરરવારો, મોટા
કોર્પોરે ટ ગ્ર ૂર્પના કમાચારીઓના તમામ કુ ટુંબો વગે રેને આવરી લે છે અને પ્રથમ વખત
માટે એક કુ ટુંબ કવચ માંગે તેની સરખામણીમાં સારી રીતે લેવામાં આવે છે . આ
ર્પોક્ષલસીઓ કેટલીક વખત અર્પવાર્દો દૂ ર કરે છે , જેમાં ર્પયાા પ્ત રકિંમત અર્પવાર્દરૂર્પ હોય
છે .
ુ ારો એ છે કે અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગોને સતત આવરરત
બીજો સધ
વીમાકવચના ચોક્કસ ગાળા ર્પછી આવરી લેવામાં આવે છે . તેમાં એ ર્સદ્ાંતન ંુ ર્પાલન
થાય છે કે વ્યસ્ક્તમાં અગાઉથી રોગ હોય તો ર્પણ તેના લિણો ચોક્કસ સમયગાળા
ુ ી ન ર્દે ખાય તો તેને ર્નર્િત ક્ષબમારી ગણી ન શકાય.
સધ
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IX. રાહ જોવાનો પ્રારં ક્ષભક ગાળો
સામાન્ટય હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસી શરૂઆતમાં 30 રર્દવસ ર્પછી જ ક્ષબમારીઓને કવચ પ્રર્દાન કરે
છે (અકસ્માતની સારવાર માટે હોસ્સ્ર્પટલમાં ર્દાખલ થવાના અર્પવાર્દરૂર્પ કેસને બાર્દ કરતા).
ુ બ છે ેઃ
આ રીતે આવી ક્ષબમારીઓની યાર્દી નીચે મજ
a)
b)
c)
d)
e)

મોર્તયો,
ક્ષબનાઇન પ્રોસ્ટેરટક હાયર્પરટ્રોફી,
ગભાા શય દૂ ર કરવ,ંુ
ભગંર્દર,
હરસ,

સારણગાંઠ,
હાઇિોસેલ,
સાઇનયર્ુ સરટસ,
 ઘટ
ં ૂ ણ/જાંધ પ્રર્તસ્થાર્પન વગે રે

શરૂઆતના ગાળામાં આ ક્ષબમારીઓને આવરી લેવામાં આવતી નથી અને વીમા કં ર્પનીના
યોજના પ્રમાણે એક કે બે વષા કે ઉત્ર્પાર્દનની શરતો ર્પર આધારરત વેઇરટિંગ ર્પીરરયડ હોઈ
શકે છે .
ર્દાવા સંચાલક ઓળખ કરે છે કે તેમાંથી કોઈ એક ક્ષબમારી છે કે કેમ અને સ્વીકાયા બને તો
વ્યસ્ક્તગત પ્રસ્તાવકને કેટલ ંુ વીમાકવચ આર્પી શકાય છે .
X. બાકાત રાખવામાં આવતી બાબતો
ર્પોક્ષલસીમાં બાકાત રાખવામાં આવતી બાબતોની યાર્દી હોય છે , જેને આ રીતે વગીકૃત કરી
શકાશે :
I. માત ૃત્વ જેવા ફાયર્દા (જોકે કેટલીક ર્પોક્ષલસીઓમાં આને આવરી લેવામાં આવે છે ).
II. આઉટર્પેશન્ટટ અને ર્દાંતની સારવાર.
III. ક્ષબમારીઓ, જેમાં એચઆઇવી, હોમોન થેરર્પી, મેર્દસ્વીર્પણાની સારવાર, વંધ્યત્વની
સારવાર, કોસ્મેરટક સર્જરીઓ વગે રે આવરી લેવાનો આશય હોતો નથી
I. ર્દારૂ/ર્દવાના સેવનથી થતા રોગો.
II. ભારતની બહાર તબીબી સારવાર.
III. ઊંચી નકુ સાનકારક પ્રવ ૃર્િઓ, આત્મહત્યાનો પ્રયાસ, રે રડયોએક્ક્ટવ પ્રદૂ ષણ.
ુ માટે જ પ્રવેશ.
IV. ર્પરરિણો/તર્પાસના હેતઓ
આ પ્રકારના કેસમાં ર્દાવા સંચાલન માટે સંજોગો સમજાવવા અર્ત મહત્ત્વપ ૂણા છે , જેથી
ર્વશેષ અક્ષભપ્રાય મળે અને ર્પડકારમાં આવે તો કાયર્દાની અર્દાલતમાં યથાથાર્પણે રજૂઆત
કરી શકાશે.
XI. ર્દાવાના સંબધ
ં માં શરતોન ંુ ર્પાલન
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વીમા ર્પોક્ષલસી ર્દાવાના કેસમાં વીમાધારક દ્વારા લેવામાં આવતી કેટલીક ચોક્કસ
કામગીરીઓને વ્યાખ્યાર્યત ર્પણ કરે છે , જેમાંથી કેટલીક ર્દાવાની સ્વીકાયાતા માટે
મહત્ત્વપ ૂણા છે .
સામાન્ટય રીતે તેનો સંબધ
ં :
I.

ચોક્કસ સમયગાળાની અંર્દર ર્દાવાની જાણકારી – આર્પણે અગાઉ ર્દાવાની

જાણકારીન ંુ મહત્ત્વ જોય ંુ છે . કં ર્પનીને આ પ્રકારની જાણકારી ર્નર્િત સમયની અંર્દર
કરવાનો ઉલ્લેખ ર્પોક્ષલસીમાં હોય છે .
II. ચોક્કસ સમયગાળાની અંર્દર ર્દાવાના ર્દસ્તાવેજોની રજૂઆત.
III. આવશ્યક હકીકતોની ખોટી રજૂઆત, ખોટું વણાન કે તેની જાહેરાત ન કરવામાં
સામેલ ન હોવ.ંુ
ુ વવાર્પાત્ર વળતર ર્પર આવવ ંુ
iii. અંર્તમ ચક
ુ વવાર્પાત્ર વળતરની રકમ નક્કી
એક વખત ર્દાવાનો સ્વીકાર થાય ર્પછીન ંુ ર્પગલ ંુ ચક
ુ વવાર્પાત્ર વળતરનો ર્નણાય લેતા ર્પરરબળોને
કરવાન ંુ છે . તેની ગણતરી કરવા આર્પણે ચક
ુ બ છે ેઃ
સમજવા ર્પડે. આ ર્પરરબળો નીચે મજ
i.

ર્પોક્ષલસી હેઠળ સભ્યો માટે ઉર્પલબ્ધ વીમાકૃત રકમ

કેટલીક ર્પોક્ષલસીઓ વ્યસ્ક્તગત વીમાકૃત રકમ સાથે ઇશ્ય ૂ થાય છે , કેટલીક ફ્લોટર આધારે
ઇશ્ય ૂ થાય છે , જેમાં વીમાકૃત રકમ કુ ટુંબના તમામ સભ્યોને આવરી લે છે કે સભ્ય ર્દીઠ
મયાા ર્દા સાથે ફ્લોટર આધારરત ર્પોક્ષલસીઓ ર્પણ હોય છે .
ii. કોઈ કરવામાં આવેલા ર્દાવાને ધ્યાનમાં લીધા ર્પછી સભ્ય માટે ર્પોક્ષલસી હેઠળ ઉર્પલબ્ધ
બાકી વીમાકૃત રકમેઃ
ુ વણી થયા ર્પછી બાકી વીમાકૃત રકમની ગણતરી કરવામાં
જયારે કર્પાતર્પાત્ર ર્દાવાની ચક
આવે છે , ત્યારે હોસ્સ્ર્પટલને પ્રર્દાન કરવામાં આવેલ કેશલેસ ઓથોરાઇઝેશનની ર્પણ નોંધ
લેવાશે.

iii. ર્પેટામયાા ર્દાઓ
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મોટા ભાગની ર્પોક્ષલસીઓ રૂમના ભાડાની મયાા ર્દા, નર્સિંગ ચાજીસ વગે રે વીમાકૃત રકમની
ટકાવારી સ્વરૂર્પે કે ર્દૈ ર્નક મયાા ર્દા સ્વરૂર્પે સ્ર્પષ્ટ કરે છે . આવી જ મયાા ર્દા કન્ટસલ્ટન્ટટ ફી, કે
ુ ન્ટસ ચાજીસ વગે રે માટે લાગ ુ ર્પડી શકે છે .
એમ્પબ્યલ
iv. ક્ષબમારીના સંબધ
ં માં કોઈ મયાા ર્દાની ચકાસણી
ર્પોક્ષલસી માત ૃત્વ કવચ કે હૃર્દય સાથે સંબર્ં ધત ક્ષબમારી જેવા અન્ટય કોઈ ર્પણ રોગ માટે
ચોક્કસ રમક કે ટોચમયાા ર્દા નક્કી કરી શકે છે .
v. સંક્ષચત બોનસને ર્પાત્ર છે કે નહીં તેની ચકાસણી
વીમાધારક કોઈ નો-ક્લેઇમ બોનસ (અગાઉના વષા/વષોમાં ર્પોક્ષલસીમાંથી ર્દાવો ન કયો
હોય તેવા કેસમાં) મેળવવાને ર્પાત્ર છે કે કેમ તેની ખરાઈ કરવી. નો-ક્લેઇમ બોનસ ઘણી
વખત વધારાની વીમાકૃત રકમ સ્વરૂર્પે આવે છે , જેમાં ર્દર્દી/વીમાધારકની વીમાકૃત
રકમમાં વધારો થાય છે . કેટલીક વખત સંક્ષચત બોનસ ખોટી રીતે જણાવવામાં ર્પણ આવી
શકે છે , કારણ કે અગાઉના વષાના અંતે જાણ કરવામાં આવેલા ર્દાવાઓને ધ્યાનમાં
લેવાયેલા ન હોઈ શકે છે .
vi. મયાા ર્દા સાથે આવરી લેવાયેલા અન્ટય ખચાા :
ુ ેરર્દક ર્પદ્ર્ત
ખચાા ઓની અન્ટય મયાા ર્દાઓ હોઈ શકે છે ર્દાખલા તરીકે જો સારવાર આયાવ
હેઠળ લેવામાં આવે, તો સામાન્ટય રીતે તેની મયાા ર્દા ઘણી ઓછી હોય છે . ર્પોક્ષલસીના ચાર
ુ વણીની ર્પણ
વષા ર્પછી હેલ્થ ચેક-અર્પના ખચાા ચોક્કસ મયાા ર્દામાં હોય છે . હોસ્સ્ર્પટલ કેશ ચક
રોજજિંર્દી મયાા ર્દા હોય છે .
ુ વણી
vii. સહચક
ુ વણી અગાઉ આકારણી કરે લા વળતરની ટકાવારી છે . ર્પસંર્દગીના
સામાન્ટય રીતે આ ચક
ુ વણી લાગ ુ ર્પણ ર્પડી શકે છે – જેમ કે માતાર્ર્પતાના ર્દાવાઓ માટે,
સંજોગોમાં સહચક
માત ૃત્વના ર્દાવાઓ માટે, દ્ધદ્વતીય ર્દાવાથી જ કે ચોક્કસ રકમ વટાવ્યા ર્પછી.
ુ વવાર્પાત્ર રકમને આ મયાા ર્દાઓ સાથે એડજસ્ટ કયાા અગાઉ ચક
ુ વવાર્પાત્ર વળતરની
ચક
ુ વવાર્પાત્ર ચીજવસ્તઓ
ુ ની રકમ બાર્દ કરીને કરવામાં આવે છે .
ગણતરી ક્ષબનચક
ુ વવાર્પાત્ર ચીજવસ્તઓ
ુ
હેલ્થ ર્દાવાઓમાં ક્ષબનચક
કોઈ ક્ષબમારીની સારવારમાં ખચાને વગીકૃત કરી શકાશેેઃ
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સારવાર માટે ખચાા અને
સારસંભાળ માટેના ખચાા.
રોગની સારવાર માટેના ખચાા માં તમામ તબીબી ખચાા અને સામાન્ટય સર્ુ વધાઓ સામેલ છે .
ઉર્પરાંત હોસ્સ્ર્પટલમાં અનકુ ળ
ૂ રીતે કે ભવ્ય રીતે રોકાણના ખચા ર્પણ સામેલ હોઈ શકે છે .
સામાન્ટય હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસી રોગની સારવાર માટેના ખચાની ભરર્પાઈ કરે છે અને
ુ વવાર્પાત્ર
ર્પોક્ષલસીમાં જણાવવામાં ન આવ્ય ંુ હોય, તો લક્ઝરી માટે વધારાના ખચા ચક
નથી.
આ ખચાા ઓને રજજસ્ટ્રેશન ચાર્જ, ર્દસ્તાવેજીકરણ ચાજીસ વગે રે જેવા ક્ષબનસારવારના
ચાજીસ અને જો સારવાર સાથે સીધા સંબર્ં ધત (ર્દાખલા તરીકે ઇનર્પેશન્ટટ ગાળા ર્દરર્મયાન
પ્રોરટન પુરક

) ખચાા માં વગીકૃત કરી શકાશે.

ુ વવાર્પાત્ર ચીજવસ્તઓની
ુ
અગાઉ ર્દરે ક ટીર્પીએ/વીમા કં ર્પની ર્પાસે ક્ષબનચક
ર્પોતાની યાર્દી
હતી. હવે આ જ યાર્દીને ઇરડા હેલ્થ વીમા પ્રમાણભ ૂત માગા ર્દશાન હેઠળ પ્રમાણભ ૂત કરવામાં
આવી છે .
ુ વવાર્પાત્ર વળતર ર્પર ર્પહોંચવા નીચેની પ્રરક્રયા અનસ
ુ રવામાં આવે છે ેઃ
અંર્તમ ચક
ટેબલ 2.1
ર્પગલ ંુ I
ર્પગલ ંુ II
ર્પગલ ંુ III
ર્પગલ ંુ IV
ર્પગલ ંુ V

રૂમન ંુ ભાડું, કન્ટસલ્ટન્ટટ ફી વગે રે ર્વર્વધ ખચા હેઠળ તમામ ક્ષબલ અને રસીર્દની
યાર્દી
ુ વવાર્પાત્ર ચીજવસ્તઓ
ુ ની
ર્દરે ક ખચા હેઠળ ર્દાવો કરે લી રકમમાંથી ક્ષબનચક
બાર્દબાકી
ર્દરે ક ખચા માટે લાગ ુ થાય તેવી કોઈ મયાા ર્દા
ુ વવાર્પાત્ર વળતર ર્પર આવવ ંુ અને વીમાકૃત રકમની અંર્દર છે કે નહીં તે
કુ લ ચક
ચકાસવ ંુ
ુ વવાર્પાત્ર ર્દાવા ર્પર ર્પહોંચવા લાગ ુ ર્પડે તો કોઈ સહચક
ુ વણીની
જો ચોખ્ખા ચક
બાર્દબાકી

ુ વણી
iv. વળતરની ચક
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ુ વવાર્પાત્ર વળતરની રકમ આવી જાય, ર્પછી ગ્રાહક કે હોસ્સ્ર્પટલને ચકુ વણી
એક વખત ચક
થાયછે . મંજૂર થયેલ ર્દાવાની રકમ ફાઇનાન્ટસ/એકાઉન્ટટ ર્વભાગની કામગીરી છે અને
ગ્રાહકને બેન્ટકના ખાતામાં ર્દાવાની રકમ ટ્રાન્ટસફર કરવામાં આવે છે કે ચેક દ્વારા ચકુ વણી
કરી શકાશે.
ુ વણી હોસ્સ્ર્પટલને કરવામાં આવે છે , ત્યારે ચક
ુ વણીમાંથી જરૂરી કરવેરા કાર્પી
જયારે ચક
લેવામાં આવે છે .
ુ વણીન ંુ સંચાલન થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટ્રેશન કરે છે , ત્યારે ર્દરે ક વીમા કં ર્પની
જયારે ચક
ુ વણી પ્રરક્રયા અલગઅલગ હોઈ શકે છે . ટીર્પીએના કામકાજમાં વધ ુ ર્વગત ર્પાછળથી
ચક
પ ૂરી ર્પાડવામાં આવે છે .
ુ વણીની અર્પડે્સ મહત્ત્વપ ૂણા છે .
ગ્રાહકની પ ૂછર્પરછના સંચાલન માટે ર્સસ્ટમમાં ચક
સામાન્ટય રીતે આ ર્વગતો કોલ સેન્ટટર/કસ્ટમર સર્વિસ ટીમ સાથે ર્સસ્ટમ મારફતે
વહેંચવામાં આવશે.
ુ વણી થાય છે ર્પછી ર્દાવાની ર્પતાવટ થઈ ગઈ હોવાન ંુ માનવામાં આવે છે .
એક વખત ચક
કં ર્પનીના વ્યવસ્થાર્પન, મધ્યસ્થીઓ, ગ્રાહકો અને ઇરડાને ર્નયર્મત સમયાંતરે વળતરની
રકમ અને નંબર માટે રરર્પોટ્ા સ મોકલવામાં આવે છે . ર્પતાવટ થયેલા ર્દાવાના સામાન્ટય
ુ વવાર્પાત્ર રકમ,
વગીકરણમાં ટકાવારીમાં ર્પતાવટ થયેલા ર્દાવા, રહસ્સા તરીકે ક્ષબનચક
ર્દાવાની ર્પતાવટમાં સરે રાશ વગે રે બાબતો સામેલ છે .
v. ર્દસ્તાવેજો/જરૂરી વધારાની મારહતીની ખામીઓન ંુ વ્યવસ્થાર્પન
ુ ય ર્દસ્તાવેજોની યાર્દીની તર્પાસ જરૂરી છે , જે નીચે મજ
ુ બ
ર્દાવાની પ્રરક્રયા હાથ ધરવા મખ્
છે ેઃ
i.

એડર્મશન નોંધ સાથે રડસ્ચાર્જ સમરી,
ii. સહાયક તર્પાસ અહેવાલો,
iii. ર્વર્વધ ભાગોમાં ર્વભાજીત અંર્તમ ક્ષબલ,
iv. પ્રીક્સ્ક્રપ્શન્ટસ અને ફામાસી ક્ષબલો,
ુ વણીની રસીર્દો,
v. ચક
vi. ર્દાવાન ંુ ફોમા અને
vii. ગ્રાહકની ઓળખ.
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ુ વ ર્દશાા વે છે કે ચારમાંથી એક ર્દાવો મ ૂળભ ૂત ર્દસ્તાવેજોની રક્ષ્ટએ અધ ૂરો હોય છે .
અનભ
એટલે ગ્રાહકને રજૂ ન થયેલા ર્દસ્તાવેજો જમા કરવાની સલાહ આર્પવામાં આવે છે અને
તેઓ આ ર્દાવા સાથે તેને જોડી શકે તે માટે સમયમયાા ર્દા ર્પણ પ ૂરી ર્પાડવામાં આવે છે .
તે જ રીતે જયારે ર્દાવાની પ્રરક્રયા થાય છે , ત્યારે વધારાની મારહતીની જરૂર ર્પડી શકે છે ,
કારણ કે :
પ્રર્દાન કરવામાં આવેલી રડસ્ચાર્જ સમરી ઇરડા દ્વારા સ ૂક્ષચત યોગ્ય ફોમેટમાં ન હોય કે
ર્નર્દાન કે અગાઉના રોગની કેટલીક ર્વગતો ધરાવતી ન હોય.
સારવારની મારહતી ર્વસ્ત ૃત ન હોય કે તેમાં સ્ર્પષ્ટતા જરૂરી હોય.
ુ બ ર્નર્દાનને અનરૂુ ર્પ સારવાર મેળવવામાં ન આવી હોય કે પ્રર્દાન
રડસ્ચાર્જ સમરી મજ
કરવામાં આવેલી સારવારનો રોગ સાથે સંબર્ં ધત ર્દવાઓ સ ૂચવવામાં ન આવી હોય.
પ્રર્દાન કરવામાં આવેલા ક્ષબલોમાં ર્વભાજીત ખચા આર્પવામાં આવેલ ન હોય.
બે ર્દસ્તાવેજોમાં વ્યસ્ક્તની ઉંમરમાં ફરક હોવો.
રડસ્ચાર્જ સમરી અને ક્ષબલ વચ્ચે ર્દાખલ થવાની અને રજા મળયાની તારીખોમાં ફરક
હોવો.
ર્દાવામાં હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશનની ર્વસ્ત ૃત તર્પાસની જરૂર હોય છે અને આ માટે
હોસ્સ્ર્પટલના ઇનડોર કેસ ર્પેર્પર જરૂરી હોય છે .
બંને કેસમાં ગ્રાહકને લેક્ષખતમાં કે ઇમેઇલ મારફતે વધારાની મારહતીની જરૂરરયાત સંબધ
ં ે
મારહતગાર કરવામાં આવે છે . મોટા ભાગના કેસમાં ગ્રાહક જરૂરી મારહતી પ્રર્દાન કરવા
સિમ હશે. જોકે જરૂરી મારહતી મેળવવી મહત્ત્વપ ૂણા હોય, ર્પણ ગ્રાહક જવાબ આર્પતા નથી
તેવા સંજોગો ર્પણ ઊભા થાય છે . આવા રકસ્સામાં ગ્રાહકને રરમાઈન્ટડસા મોકલવામાં આવે છે
કે ર્દાવાની પ્રરક્રયા આગળ ધર્પાવવા મારહતી જરૂરી છે અને આવી ત્રણ રરમાન્ટડસા મોકલ્યા
ર્પછી ર્દાવાની પ્રરક્રયા બંધ કયાા ની નોરટસ મોકલવામાં આવે છે .
ર્દાવાની પ્રરક્રયામાં તેની સાથે સંબર્ં ધત તમામ ર્પત્રવ્યવહારમાં તમે જોશો કે ર્પત્રની ઉર્પર
“પ ૂવાગ્રહ ર્વના” શબ્ર્દનો ઉલ્લેખ કયો હોય છે . ર્દાવાનો અસ્વીકાર કરવા વીમા કં ર્પનીના
અર્ધકારને સર્ુ નર્િત કરવા માટેની આ કાયર્દે સરની જરૂરરયાત છે , જે ર્પછી આ ર્પત્રવ્યવહાર
જળવાઈ રહે છે .
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ઉર્દાહરણ
વીમા કં ર્પની કેસનો ર્વગતસર અભ્યાસ કરવા કેસ ર્પેર્પસા માંગી શકે છે અને એવા તારણ ર્પર
આવી શકે છે કે પ્રરક્રયા/સારવાર ર્પોક્ષલસીની શરતોમાં આવતી નથી. વધ ુ મારહતી માટેની
માંગણીને એવી રીતે ન લેવી જોઈએ કે વીમા કં ર્પનીએ ર્દાવાનો સ્વીકાર કયો છે .
ર્દાવાની ર્પતાવટમાં ર્દસ્તાવેજીકરણ અને સમજૂતીમાં ખામીઓન ંુ વ્યવસ્થાર્પન અને જરૂરી
વધારાની મારહતી મોટો ર્પડકાર છે . જયારે ર્દાવા તમામ જરૂરી મારહતી ર્વના આગળ ન
ુ ે વધ ુ મારહતી માંગીને હેરા
વધી શકે, ત્યારે ગ્રાહકને વધન

ન ન કરી શકાય.

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

અસ્વીકૃત ર્દાવાઓ

ુ વ ર્દશાા વે છે કે રજૂ થયેલા 10થી 15 ટકા ર્દાવા ર્પોક્ષલસીની
હેલ્થ ર્દાવાઓમાં અનભ
મયાા ર્દામાં આવતા નથી. આ માટે ર્વર્વધ કારણો જવાબર્દાર હોઈ શકે છે , જેમાંથી કેટલાંક
ુ બ છે ેઃ
નીચે મજ
a) ભરતી થવાની તારીખ વીમાના ગાળાની અંર્દર આવતી ન હોય.
b) જે સભ્ય માટે ર્દાવો કરવામાં આવ્યો હોય તે વીમાકવચમાં સામેલ જ ન હોય.
c) અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા રોગના કારણે (ર્પોક્ષલસીમાં આ સ્સ્થર્ત બાકાત રાખવામાં
આવી હોય).
d) યોગ્ય કારણ ર્વના રજૂ કરવામાં ક્ષબનજરૂરી ર્વલંબ.
e) કોઈ સરક્રય સારવારનો અભાવ; ભરતી તર્પાસ માટે જ કરવામાં આવી હોય.
f)

ર્પોક્ષલસી હેઠળ સારવાર થયેલ રોગ બાકાત રાખવામાં આવેલ હોય.

g) રોગન ંુ કારણ ર્દારૂ કે નશીલા રવ્યોન ંુ સેવન હોય.
h)

હોસ્સ્ર્પટલમાં 24 કલાકથી ઓછો સમય વીમાધારક કે ર્દર્દીને રહેવ ંુ ર્પડય ંુ હોય.
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ર્દાવાનો અસ્વીકાર (ગમે તે કારણસર) અંગે ગ્રાહકને લેક્ષખતમાં જાણ કરવી જોઈએ.
સામાન્ટય રીતે આ પ્રકારનો અસ્વીકૃર્તનો ર્પત્ર અસ્વીકાર માટેન ંુ કારણ જણાવે છે ,
ર્પોક્ષલસીની શરતો/ર્નયમો જણાવે છે , જેના ર્પર ર્દાવાનો અસ્વીકાર કરવામાં આવે છે .
મોટા ભાગની વીમા કં ર્પનીઓ જે

પ્રરક્રયા ધરાવે છે , જેના દ્વારા અસ્વીકારને સીર્નયર

મેનેજર દ્વારા મંજૂરી આર્પવામાં આવે છે અને ર્દાવાને મંજૂરી આર્પવા એક અર્ધકૃત વ્યસ્ક્ત
રાખવામાં આવે છે . એવી સર્ુ નર્િતતા કરવામાં આવે છે કે કોઈ ર્પણ અસ્વીકાર સંપ ૂણાર્પણે
વાજબી ગણાય અને વીમાધારક કોઈ કાયર્દાકીય ઉર્પયોગ અજમાવે તો તેને સમજાવી
શકાય.
ર્દાવાના અસ્વીકારના કેસમાં વીમા કં ર્પનીમાં રજૂઆત કરવા ઉર્પરાંત ગ્રાહક ર્પાસે નીચે
ુ બ ર્વકલ્ર્પો ઉર્પલબ્ધ છે ેઃ
મજ
a) વીમા લોકર્પાલ અથવા
b) ગ્રાહક મંચ અથવા
c) ઇરડા અથવા
d) કાયર્દાની અર્દાલતો.
ર્દરે ક અસ્વીકારના રકસ્સામાં ફાઇલની આકારણી કરવામાં આવે છે કે સામાન્ટય પ્રરક્રયામાં
અસ્વીકાર કાયર્દે સર તર્પાસમાં ટકી શકશે કે કેમ અને ર્દસ્તાવેજો સરુ ક્ષિત જગ્યાએ
સાચવવામાં આવે છે ,
ii. વધ ુ ર્વગતની તર્પાસ માટે શંકાસ્ર્પર્દ ર્દાવા
વીમા કં ર્પનીઓ તમામ પ્રકારના વ્યવસાયમાં ગોટાળો અટકાવવા પ્રયાસ કરે છે .
ગોટાળાયક્ુ ત ર્દાવાની સંખ્યા વધારે હોવાથી હેલ્થ વીમો વીમા કં ર્પનીઓ માટે મોટો ર્પડકાર
છે .
ુ બ છે ેઃ
હેલ્થ વીમામાં થતાં કેટલાંક ગોટાળાના થોડા ઉર્દાહરણો નીચે મજ
1. ઢોંગ કરવો, સારવાર લેનાર વ્યસ્ક્ત અને વીમાધારક બંને અલગ હોય.
2. ર્દાવો કરવા ખોટા ર્દસ્તાવેજો ઊભા કરવા, જેમાં સારવાર મેળવવામાં આવી જ ન હોય.
3. ખચામાં ખોટો વધારો, જે હોસ્સ્ર્પટલની મર્દર્દથી કે ગોટાળા કરીને બહારના ક્ષબલો રજૂ
કરીને થાય છે .
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4. આઉટર્પેશન્ટટ સારવારને ઇનર્પેશન્ટટ/હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશનમાં ફેરવવામાં આવે છે , જેથી
ર્નર્દાનનો ખચા વસ ૂલી શકાય, જે કેટલીક સ્સ્થર્તમાં વધારે હોઈ શકે છે .
ગોટાળાઓની નવી ર્પદ્ર્તઓ સાથે રોજજિંર્દા ધોરણે ગોટાળા થાય છે , જેથી વીમા કં ર્પનીઓ
અને ટીર્પીએ એવી સ્સ્થર્ત ર્પર સતત નજર રાખવી જોઈએ અને આ પ્રકારના ગોટાળા
શોધવા અને તેના ર્પર ર્નયંત્રણ રાખવા ર્પગલાં લેવા જોઈએ.
તર્પાસ માટે બે ર્પદ્ર્તઓને આધારે ર્દાવા ર્પસંર્દ થાય છે ેઃ
I. ર્નયર્મત ર્દાવાઓ અને
II. કારણભ ૂત ર્દાવાઓ
ટીર્પીએ કે વીમા કં ર્પની આંતરરક ધારાધોરણો સ્થાર્ર્પત કરી શકે છે કે ચોક્કસ સંખ્યાના
ર્દાવાની પ્રત્યિ ખરાઈ કરવી, આ પ્રમાણ કેશલેસ અને વળતરના ર્દાવા માટે અલગ હોઈ
શકે છે .
આ ર્પદ્ર્ત હેઠળ ર્દાવા રે ન્ટડમ સેસ્મ્પર્પલંગ ર્પદ્ર્તનો ઉર્પયોગ કરીને ર્પસંર્દ થાય છે . કેટલીક
વીમા કં ર્પનીઓએ ર્નધાા રરત કયું ુ છે કે ચોક્કસ મ ૂલ્યથી વધારે ના ર્દાવાની તર્પાસ કરવી અને
મયાા ર્દાથી નીચેના ર્દાવાના નમ ૂનાના સેટ ખરાઈ માટે હાથ ર્પર લેવા.
ુ બની
બીજી ર્પદ્ર્તમાં ર્દરે ક ર્દાવો ચકાસણીના સેટમાંથી ર્પસાર થાય છે , જેમાં નીચે મજ
તર્પાસ થાય છે ેઃ
I. તબીબી ર્પરરિણો કે ર્દવાઓ સાથે સંબર્ં ધત ર્દાવાનો ઊંચો રહસ્સો
II. ર્પતાવટ કરવા આતરુ ગ્રાહક
III. ઓવર-રાઇરટિંગ સાથે ક્ષબલો વગે રે
જો ર્દાવો સાચો ન હોવાની શંકા જાય, તો ર્દાવાની તર્પાસ થાય છે . જોકે તે નાની હોય છે .
iii. ટીર્પીએ દ્વારા કેશલેસ ર્પતાવટની પ્રરક્રયા
કેશલેસ સર્ુ વધા કેવી રીતે કામ કરે છે ? આ સમજૂતીન ંુ હાર્દા એ છે કે ટીર્પીએ વીમા કં ર્પની
હોસ્સ્ર્પટલ સાથે સમજૂતી કરે છે . અન્ટય તબીબી સેવા પ્રર્દાતાઓ સાથે ર્પણ સમજૂતીઓ શક્ય
છે . આર્પણે આ ર્વભાગમાં કેશલેસ સર્ુ વધા પ્રર્દાન કરવા ઉર્પયોગી પ્રરક્રયા ર્પર નજર
ર્દોડાવીશ ુ :
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ટેબલ 3.1
હેલ્થ વીમા ધરાવતો ર્પોક્ષલસીધારક ક્ષબમાર ર્પડે છે કે તેને ઇજા થાય છે અને
એટલે તેને હોસ્સ્ર્પટલમાં ર્દાખલ થવાની સલાહ આર્પવામાં આવે છે . તે (કે
તેના વતી અન્ટય કોઈ) હોસ્સ્ર્પટલની વીમા ર્વભાગમાં આવી ર્વગતો સાથે
ર્પગલ ંુ 1

સંર્પકા સાધશેેઃ
I. ટીર્પીએન ંુ નામ,
II. તેમના સભ્યર્પર્દનો નંબર,
III. વીમા કં ર્પનીન ંુ નામ વગે રે
હોસ્સ્ર્પટલ જરૂરી મારહતી સંર્પારર્દત કરે છે , જેમ કેેઃ
D. રોગન ંુ ર્નર્દાન
E. સારવાર,

ર્પગલ ંુ 2

F. સારવારકતાા ડૉક્ટરન ંુ નામ,
G. હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર મેળવવાના રર્દવસોની અંર્દાજજત સંખ્યા અને
H. અંર્દાજજત ખચા
આ ર્વગતો કેશલેસ ઓથોરાઇઝેશન ફોમામાં રજૂ કરવામાં આવે છે .

કેશલેસ ઓથોરાઇઝેશન ફોમામાં ટીર્પીએ પ્રર્દાન કરવામાં આવેલી મારહતીનો
અભ્યાસ કરે છે . તે હોસ્સ્ર્પટલ સાથે ર્પોક્ષલસીની શરતો અને સંમત ર્દર સાથે
મારહતી ચકાસે છે , (જો કોઈ હોય) અને એવા ર્નણાય ર્પર ર્પહોંચે છે કે કેશલેસ
ઓથોરાઇઝેશન પ્રર્દાન કરી શકાય કે કેમ અને જો હા, તો કેટલી રકમ મંજૂર
ર્પગલ ંુ 3

કરવી જોઈએ.
ટીર્પીએ ર્નણાય લેવા વધ ુ મારહતી માંગી શકે છે . ર્નણાય થયા ર્પછી ર્વના
ર્વલંબે તે

હોસ્સ્ર્પટલને જાણ કરે છે .

બંને ફોમા ઇરડા હેલ્થ વીમા પ્રમાણભ ૂત માગા ર્દર્શિકા હેઠળ પ્રમાણભ ૂત થયા છે ,
ુ ૂક્ષચતને જુઓ.
અંતે અનસ
ર્દર્દીના ખાતામાં ટીર્પીએ દ્વારા મંજૂર થયેલી રકમને અનરૂુ ર્પ ર્દર્દીને
ર્પગલ ંુ 4

ુ વણી
હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર મળે છે . સભ્યને ક્ષબનસારવારના ખચાની ચક
કરવા કહેવા

ુ વણી જરૂરી છે .
માં આવે છે અને ર્પોક્ષલસી હેઠળ સહચક
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જયારે ર્દર્દી રડસ્ચાર્જ માટે તૈયાર હોય, ત્યારે હોસ્સ્ર્પટલ વીમા કં ર્પની દ્વારા
આવરી લેવાયેલા સારવારના વાસ્તર્વક ખચા સામે ટીર્પીએ મંજૂર કરે લી
ર્પગલ ંુ 5

ર્દર્દીના ખાતામાં રકમની ચકાસણી કરે છે .
જો ઓછી રકમ જમા હોય, તો હોસ્સ્ર્પટલ કેશલેસ સારવાર માટે વધ ુ રકમ
મજૂ ંર કરવા ર્વનંતી કરે છે .
ટીર્પીએ તેનો ર્વચાર કરીને યોગ્ય જણાય તો વધારાની રકમ મંજૂર કરે છે .
ુ વે છે અને રજા લે છે . તેમને
ર્દર્દી નોન-એડર્મર્સબલ ચાજીસ ચક

ર્પગલ ંુ 6

ર્દસ્તાવેજીકરણ પ ૂણા કરવા ર્દાવા ફોમા અને ક્ષબલ ર્પર હસ્તાિર કરવાન ંુ
કહેવામાં આવશે.
હોસ્સ્ર્પટલ તમામ કાગક્ષળયા એકત્ર કરે છે અને ક્ષબલની પ્રરક્રયા માટે નીચેના
ુ રત કરે છે :
ર્દસ્તાવેજો ટીર્પીએને સર્પ
I. ર્દાવાન ંુ ફોમા
II. રડસ્ચાર્જ સમરી/એડર્મશન નોંધ
III. ટીર્પીએએ ઇશ્ય ૂ કરે લ ર્દર્દી/પ્રસ્તાવકતાા ઓળખકાડા અને ફોટો આઇડીનો

ર્પગલ ંુ 7

ુ ાવો.
પર
IV. અંર્તમ ક્ષબલ
V. ર્વસ્ત ૃત ક્ષબલ
VI. તર્પાસ રરર્પોટ્ા સ
VII. પ્રીક્સ્ક્રપ્શન અને ફામાસી ક્ષબલો
VIII.

ટીર્પીએ દ્વારા મોકલવામાં આવેલ મંજૂરીના ર્પત્રો

ુ બની ર્વગતોની ખરાઈ કયાા
ટીર્પીએ ર્દાવાની પ્રરક્રયા કરશે અને નીચે મજ
ુ વણી માટે ભલામણ કરશેેઃ
ર્પછી હોસ્સ્ર્પટલને ચક
i. જે વ્યસ્ક્ત માટે મંજૂરી આર્પવામાં આવી છે તે જ ર્દર્દી છે કે કેમ.
ii. જે સ્સ્થર્તની સારવાર કરવાની હતી તે જ સારવાર ર્દર્દીને આર્પવામાં
ર્પગલ ંુ 8

આવી છે કેમ.
iii. બાકાત રાખવામાં આવેલ સારવારના ખચા, જો કોઈ હોય, ક્ષબલમાં
સામેલ નથી.
iv. હોસ્સ્ર્પટલને જણાવવામાં આવેલ તમામ મયાા ર્દાન ંુ ર્પાલન થય ંુ છે કે કેમ.
v. હોસ્સ્ર્પટલને સમંત હોય તેવા ભાડાના ર્દરન ંુ ર્પાલન થય ંુ છે , ચોખ્ખી
ુ વવાર્પાત્ર રકમની ગણતરી.
ચક
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કેશલેસ સર્ુ વધાન ંુ મ ૂલ્ય શંકાસ્ર્પર્દ નથી. તે સર્ુ વધાનો શ્રેષ્ઠ ઉર્પયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણવા
ગ્રાહક માટે મહત્ત્વપ ૂણા ર્પણ છે . નોંધવાલાયક મદ્દુ ા છે ેઃ
1. ગ્રાહકે સર્ુ નર્િત કરવ ંુ જોઈએ કે તેઓ તેમની ર્પાસે વીમાની ર્વગત ધરાવે છે , જેમ કે:
I. ટીર્પીએ કાડા ,
II. ર્પોક્ષલસી કોર્પી,
III. વીમાકવચના શરતો અને ર્નયમો વગે રે
જયારે આ ઉર્પલબ્ધ ન હોય, ત્યારે તેઓ ટીર્પીએનો સંર્પકા (24 કલાકની હેલ્ર્પલાઇન
મારફતે) સાધી શકે છે અને ર્વગત માંગી શકે છે .
2. ગ્રાહકે ચકાસણી કરવી જોઈએ કે કન્ટસક્લ્ટિંગ ડૉક્ટરે સ ૂચવેલી હોસ્સ્ર્પટલ ટીર્પીએના
નેટવકા માં સામેલ છે કે કેમ. જો ના હોય, તો તેમણે ટીર્પીએના નેટવકા માં ઉર્પલબ્ધ
ર્વકલ્ર્પો ચકાસવા જોઈએ, જયાં આ પ્રકારની સારવા માટે કેશલેસ સર્ુ વધા ઉર્પલબ્ધ
હોય.
3. તેમને સર્ુ નર્િત કરવાની જરૂર છે કે પ્રી-ઓથોરરટી ફોમામમાં ર્વગતો સાચી આર્પી છે કે
કેમ. આ ફોમાન ંુ 2013માં હેલ્થ વીમામાં પ્રમાણીકરણ ર્પર બહાર ર્પડેલી માગા ર્દર્શિકા
ુ બ ઇરાડાએ પ્રમાણીકરણ કયું ુ છે . જો કેસ સ્ર્પષ્ટ ન હોય, તો ટીર્પીએ કેશલેસ સર્ુ વધા
મજ
આર્પવાનો ઇનકાર કરી શકે છે

અથવા વધારાની

પ ૂછર્પરછ કરી શકે છે .

4. તેમણે સર્ુ નર્િત કરવાની જરૂર છે કે હોસ્સ્ર્પટલના ચાજીસ રૂમના ભાડાં કે મોર્તયા જેવી
ચોક્કસ સારવાર ર્પર ટોચમયાા ર્દાને અનરૂુ ર્પ છે કે કેમ.
જો તેઓ ર્પોક્ષલસીમાં મંજૂર રકમથી વધારે ખચા કરવા ઇચ્છે તો ખચામાં તેમનો રહસ્સો કેટલો
હશે.
5. ગ્રાહકે અગાઉથી રડસ્ચાર્જ ર્વશે ટીર્પીએને જાણ કરવી જોઈએ અને રડસ્ચાર્જ અગાઉ
જરૂર ર્પડી શકે તેવી કોઈ વધારાની મંજૂરી ટીર્પીએને મોકલવા હોસ્સ્ર્પટલને ર્વનંતી
કરવી જોઈએ. તેનાથી ર્દર્દીને હોસ્સ્ર્પટલમાં ક્ષબનજરૂરી રાહ જોવી ર્પડે.
શક્ય છે કે ગ્રાહક ર્વનંતી કરે અને હોસ્સ્ર્પટલમાં કેશલેસ સારવાર માટે મંજૂરી લે, ર્પણ અન્ટય
જગ્યાએ ર્દર્દીને ર્દાખલ કરવાનો ર્નણાય કરે . આવા રકસ્સાઓમાં ગ્રાહકને મારહતગાર કરવા
જોઈએ અને કેશલેસ મંજૂરીનો ઉર્પયોગ થયો નથી તેવી મારહતી ટીર્પીએને આર્પવા
હોસ્સ્ર્પટલને જણાવવ ંુ જોઈએ.
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જો આવ ંુ ન થાય, તો ગ્રાહકની ર્પોક્ષલસીમાં મંજૂર થયેલી રકમ અટકી શકે છે અને ર્પછીની
ર્વનંતીની મંજૂરીમાં તેની અસર ર્પડી શકે છે .

C. હેલ્થ વીમાના ર્દાવામાં ર્દસ્તાવેજીકરણ
હેલ્થ વીમાના ર્દાવાઓમાં પ્રોસેર્સિંગ માટે ર્વર્વધ ર્દસ્તાવેજોની જરૂર પડે

છે , જે અગાઉ

ુ ય પ્રશ્નોનો જવાબ આર્પવામાં સહાયક હશે તેવી અર્પેિા
જણાવ્યા છે . ર્દરે ક ર્દસ્તાવેજ બે મખ્
ુ વવાર્પાત્ર છે ?) અને અગર હા હોય તો કેટલી હર્દ
રાખવામાં આવે છે – સ્વીકાયાતાા (ર્દાવો ચક
ુ ી (કેટલ ંુ વળતર?)
સધ
આ ર્વભાગ ગ્રાહક દ્વારા રજૂ કરવાના જરૂરી ર્દરે ક ર્દસ્તાવજની જરૂરરયાત અને ર્વગત સમજાવે
છે ેઃ
i.

રડસ્ચાર્જ સમરી

રડસ્ચાર્જ સમરીને સૌથી મહત્ત્વપ ૂણા ર્દસ્તાવેજ ગણી શકાશે, જે હેલ્થ વીમાના ર્દાવાની ર્પતાવટ
ુ જરૂરી છે . તેમાં ર્દર્દીની સ્સ્થર્ત અને સારવાર ર્વશે સંપ ૂણા મારહતી ર્વગતસર હોય છે .
માટે ખબ
ુ બ પ્રમાણભ ૂત રડસ્ચાર્જ સમરીની ર્વગત નીચે મજ
ુ બ છે ેઃ
ઇરડાની પ્રમાણભ ૂત માગા ર્દર્શિકા મજ
1. ર્દર્દીન ંુ નામ
2. ટેલીફોન નંબર/મોબાઇલ નંબર
3. આઇર્પીડી નંબર
4. એડર્મશન નંબર
5. સારવાર કરનાર ડૉક્ટર/ડૉક્ટસાન ંુ નામ, સંર્પકા નંબરો અને ર્વભાગ/સ્ર્પેશ્યાક્ષલટી
6. ર્દાખલ થયાની તારીખ
7. રજા મળયાની તારીખ અને સમય
8. એમએલસી નંબર/એફઆઇઆર નંબર
9. ર્દાખલ થયા સમયે કામચલાઉ ર્નર્દાન
10. રજા મળતી વખતે અંર્તમ ર્નર્દાન
11. આઇસીડી-10 કોડ કે અન્ટય કોઈ કોડ, જે અંર્તમ ર્નર્દાન માટે ઓથોરરટી દ્વારા સ ૂક્ષચત
કરે લ છે
12. સમયગાળા સાથે વતામાન ફરરયાર્દો
13. વતામાન ક્ષબમારીનો સારાંશ
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ુ ય તારણો
14. ભરતી સમયે શારીરરક ચકાસણીના મખ્
15. ર્દારૂ, તમાકુ કે નશીલા રવ્યોની રહસ્ટ્રી, જો કોઈ હોય તો,
16. અગાઉની તબીબી અને સજર્જકલ રહસ્ટ્રી, જો કોઈ હોય તો
17. ર્નર્દાન અને સારવાર
ુ ય ચકાસણીનો સારાંશ
18. હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર ર્દરર્મયાન મખ્
19. હોક્સ્ટર્પલમાં સારવાર, જરટલતા સરહત જો કોઈ હોય
20. રડસ્ચાર્જ વખતે સલાહ,
21. સારવાર કરનાર ડૉક્ટર/અર્ધકૃત ટીમ ડૉકટરન ંુ નામ અને સહી
22. ર્દર્દી/એટેન્ટડન્ટટન ંુ નામ/સહી
સારી રીતે લખાયેલી રડસ્ચાર્જ સમરી ર્દાવાની પ્રરક્રયા કરનાર વ્યસ્ક્તને ક્ષબમારી/ઇજા અને
સારવારને સમજવામાં ઘણી મર્દર્દ કરે છે , જેથી ર્પતાવટ ઝડર્પથી થાય છે . જયાં કમનસીબે
ર્દર્દીન ંુ મ ૃત્યુ થાય છે , ત્યાં ઘણી હોસ્સ્ર્પટલોમાં રડસ્ચાર્જ સમરીને ડેથ સમરી કહેવાય છે .
આ રડસ્ચાર્જ સમરી હંમેશા ઓરરજજનલ માંગવામાં આવે છે .
ii. તર્પાસના અહેવાલો
તર્પાસના અહેવાલો ર્નર્દાન અને સારવારની સરખામણી કરવામાં મર્દર્દ કરે છે , જેથી
હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી થઈને સારવાર ર્દરર્મયાન કરાવેલ

સારવાર અને પ્રગર્તકારક ચોક્કસ

સ્સ્થર્ત સમજવા જરૂરી મારહતી પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે .
સામાન્ટય રીતે તર્પાસ અહેવાલોમાં સામેલ છે :
A. લોહીના ર્પરરિણના અહેવાલો;
B. એક્સ-રે ના અહેવાલો;
C. સ્કેનના અહેવાલો અને
D. બાયોપ્સીના અહેવાલો
તમામ તર્પાસ અહેવાલો નામ, ઉંમર, જાર્ત, ર્પરરિણની તારીખ વગે રે ધરાવે છે અને સામાન્ટય
રીતે ઓરરજજનલ રજૂ કરવામાં આવે છે . વીમા કં ર્પની ર્વનંતી ર્પર ગ્રાહકને એક્સ-રે રફલ્મો અને
અન્ટય અહેવાલો ર્પરત કરી શકે છે .
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iii. ર્વસ્ત ૃત ક્ષબલો :
ુ વણીની જરૂર છે તેનો ર્નણાય કરે છે . અગાઉ ક્ષબલ
આ ર્દસ્તાવેજ વીમા ર્પોક્ષલસી હેઠળ કેટલી ચક
માટે પ્રમાણભ ૂત ફોમેટ ન હોવા છતાં ઇરડા પ્રમાણભ ૂત માગા ર્દર્શિકા આ માટે ફોમેટ પ્રર્દાન કરે છે ,
જેની અંતગા ત સામાન્ટય રીતે સંગરઠત અને ર્વસ્ત ૃત ક્ષબલના આર્પેલ હોય છે . ર્વદ્યાથીને ઇરડાની
વેબસાઇટ ર્પર ઉર્પલબ્ધ ર્વગતો સમજવાની સલાહ છે .
જયારે કુ લ ક્ષબલ સંપ ૂણા ક્ષચત્ર રજૂ કરે છે , ત્યારે ર્વસ્ત ૃત ક્ષબલ સંર્દભા સાથે ર્વભાજીન પ્રર્દાન કરશે.
ુ વવાર્પાત્ર ખચાા ની તર્પાસ ર્વસ્ત ૃત ક્ષબલન ઉર્પયોગ કરીને થાય છે , જયાં ક્ષબનસ્વીકાયા
ક્ષબનચક
ખચાા નો ઉર્પયોગ ખચા હેઠળ કર્પાત માટે થાય છે .
ક્ષબલો મ ૂળ સ્વરૂર્પે અસલ મળવા જોઈએ.
ુ વણીની રસીર્દ
iv. ચક
ુ વાયેલી રકમની
િર્તપ ૂર્તિના કરાર તરીકે હેલ્થ વીમા ર્દાવાની ભરર્પાઈમાં હોસ્સ્ર્પટલ ર્પાસેથી ચક
ઔર્પચારરક રસીર્દની જરૂર ર્પડશે.
ુ વાયેલા ક્ષબલ કુ લ ક્ષબલને અનરૂુ ર્પ હોવ ંુ જોઈએ, ત્યારે ઘણી હોસ્સ્ર્પટલ ચકુ વવાર્પાત્ર
જયારે ચક
રકમમાં કન્ટસેશન કે રડસ્કાઉન્ટટ પ્રર્દાન કરે છે . આ પ્રકારના કેસમાં વીમા કં ર્પનીને ર્દર્દી વતી
ુ વવાન ંુ જ કહેવાય છે .
વાસ્તર્વક રકમ ચક
રસીર્દને નંબર હોવો જોઈએ અને/અથવા ર્સક્કો થયેલો હોવો જોઈએ અને મ ૂળ અસલ રજૂ થવ ંુ
જોઈએ.
v. ર્દાવાન ંુ ફોમા
ર્દાવાન ંુ ફોમા ઔર્પચારરક હોય છે અને ર્દાવાની પ્રરક્રયા માટે કાયર્દે સર ર્વનંતી છે તેમજ ગ્રાહકની
મ ૂળ સહી સાથે રજૂ કરવામાં આવે છે . ર્દાવાના ફોમાને હવે ઇરડા દ્વારા પ્રમાણભ ૂત કરવામાં
ુ યત્વે નીચેની ર્વગતો સામેલ છે :
આવ્ય ંુ છે અને તેમાં મખ્
ુ ય વીમાધારકની ર્વગત અને ર્દાવો કરવામાં આવ્યો છે તે ર્પોક્ષલસી નંબર.
4. મખ્
5. વીમાની રહસ્ટ્રીની ર્વગત.
6. હોસ્સ્ર્પટલમાં ર્દાખલ થયેલી વીમાધારકની ર્વગત

496

7. હોસ્સ્ર્પટલમાં ર્દાખલ થઈને સારવાર લેવાની ર્વગત, જેમ કે હોસ્સ્ર્પટલ રૂમ કેટેગરી,
ર્દાખલ થવાની અને રજા મેળવવાની તારીખ અને સમય, અકસ્માતનો કેસ ર્પોક્ષલસમાં
કયો છે કેમ, ર્દવાની ર્સસ્ટમ વગે રે
8. હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી થવ ંુ ર્પડય ંુ હત ંુ તે માટે ર્દાવાની ર્વગત અને, જેમાં ખચાન ંુ બ્રેકડાઉન,
હોસ્સ્ર્પટલમાં ર્દાખલ થયા અગાઉ અને ર્પછીનો ગાળો, ઉચક/રોકડ ર્દાવાના ઉઘરાવેલ
રકમની ર્વગત વગે રે.
9.

સંલગ્ન ક્ષબલની ર્વગત

ુ ય વીમાધારકના બેન્ટકની ર્વગત
10. મંજૂર ર્દાવાની રકમ મેળવવા મખ્
11. વીમાધારકન ંુ જાહેરનામ.ંુ
રોગ, સારવાર વગે રે મારહતી ઉર્પરાંત વીમાધારક ર્પાસેથી જાહેરનામ ંુ કાયર્દાની રક્ષ્ટએ ર્દાવાના
ફોમાને સૌથી મહત્ત્વપ ૂણા ર્દસ્તાવેજ બનાવે છે .
આ જાહેરનામ ંુ ર્દાવામાં “સવોચ્ચ ર્વશ્વાસના ર્દસ્તાવેજ” તરીકે લાગ ુ ર્પડે છે , તેન ંુ ઉલ્લંઘન
ર્પોક્ષલસી હેઠળ જોગવાઈની ખોટી રજૂઆતને આકષે છે .
ુ ાવો
vi. ઓળખનો પર
ુ ાવાનો ઉર્પયોગ વધવાની સાથે ઓળખનો
આર્પણા જીવનમાં ર્વર્વધ પ્રવ ૃર્િઓમાં ઓળખના પર
ુ ાવો મહત્ત્વપ ૂણા હેતસ
ુ ર કામ કરે છે એટલે જે વીમાધારક વ્યસ્ક્ત અને સારવાર અર્પાયેલી
પર
વ્યસ્ક્ત એક જ છે કે કેમ તેની ખરાઈ કરે છે .
સામાન્ટય રીતે ઓળખ ર્દસ્તાવેજની માંગણી થઈ શકે છે , જેમાં આ સામેલ હોઈ શકે છે ેઃ
I. મતર્દાતા ઓળખર્પત્ર,
II. િાઇર્વિંગ લાઇસન્ટસ,
III. ર્પેન કાડા ,
IV. આધાર કાડા વગે રે
ુ ાવાનો આગ્રહ રાખવાથી છે તરર્ર્પિંડીમાં નોંધર્પાત્ર ઘટાડો થયો
કેશલેસ ર્દાવાઓમાં ઓળખના પર
ુ ાવો માંગવામાં આવે
છે , કારણ કે હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર માટે ભરતી થતા અગાઉ ઓળખનો પર
છે , જે ખરાઈની હોસ્સ્ર્પટલને ફરજ ર્પાડે છે અને તે વીમા કં ર્પની કે ટીર્પીએને રજૂ કરવામાં આવે
છે .
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ુ ાવો ઓછો હેત ુ પ ૂરો ર્પાડે છે .
વળતરના ર્દાવાઓમાં ઓળખનો પર
vii. ચોક્કસ ર્દાવાઓ કરવા આકસ્સ્મક ર્દસ્તાવેજો
કેટલાંક ચોક્કસ પ્રકારના ર્દાવામાં ઉર્પરોક્ત ર્દસ્તાવેજો ઉર્પરાંત વધારાના ર્દસ્તાવેજો જરૂરી છે ,
જે આ પ્રમાણે છે ેઃ
અકસ્માતના ર્દાવો, જેમાં એફઆઇઆર કે રજજસ્ટડા ર્પોલીસ સ્ટેશનને હોસ્સ્ર્પટલ દ્વારા

i.

ઇશ્ય ૂ થત ંુ તબીબી-કાયર્દાકીય પ્રમાણર્પત્ર. તે અકસ્માતન ંુ કારણ જણાવે છે અને
ટ્રારફક અકસ્માતના કેસમાં વ્યસ્ક્ત ર્દારૂના નશામાં હતી કે કેમ તે ર્વશે મારહતી આર્પે
છે .
ii. જરટલ કે ઊંચા મ ૂલ્યના ર્દાવાઓમાં કેસ ઇનડોર ર્પેર્પસા. ઇનડોર કેસ ર્પેર્પર કે કેસ શીટ
એવો ર્દસ્તાવેજ છે , જેને હોસ્સ્ર્પટલ જાળવે છે અને તેમાં હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર
ર્દરર્મયાન ર્દરરોજ ર્દર્દીને આર્પવામાં આવતી સારવારની સંપ ૂણા ર્વગત હોય છે .
iii. ડાયાલીર્સસ/કેમોથેરર્પી/રફક્ષઝયોથેરર્પી ચાટ્ા સ, જે લાગ ુ ર્પડે તે.
iv. હોસ્સ્ર્પટલ રજજસ્ટ્રેશન પ્રમાણર્પત્ર, જેમાં હોસ્સ્ર્પટલની વ્યાખ્યાન ંુ ર્પાલન થય ંુ છે કે કેમ તે
ચકાસવામાં આવે છે .
ર્દાવાની ટીમ ર્દાવાની પ્રરક્રયાને આગળ ધર્પાવવા આંતરરક ર્દસ્તાવેજ ફોમે્સનો ઉર્પયોગ કરે
છે , જે આ પ્રમાણે છે ેઃ
a) ર્દસ્તાવેજની ખરાઈ માટે તર્પાસયાર્દીઓ,
b) ચકાસણી/ર્પતાવટ ર્પત્રક,
ુ વિાની ચકાસણી/ર્નયંત્રણ ફોમેટ.
c) ગણ
આ ફોમેટ તમામ વીમા કં ર્પનીઓમાં એકસરખી હોતી નથી તેમ છતાં સામાન્ટય ર્વગતોના નમ ૂના
સાથે ચાલો ર્દસ્તાવેજોનો અભ્યાસ કરીએ.
ટેબલ 2.1
તે બધામાં સરળ છે , ર્દસ્તાવેજોની યાર્દી ર્પર નોંધ સાથે
I.

ર્દસ્તાવેજ ખરાઈ

ર્નશાની કરવામાં આવે છે કે આ ગ્રાહક દ્વારા રજૂ થયેલ

ર્પત્રક

છે . કેટલીક વીમા કં ર્પનીઓ ગ્રાહકને ર્પહોંચ તરીકે તેની
નકલ આર્પી શકે છે .
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સામાન્ટય રીતે તે ર્સિંગલ ર્પત્રક છે , જયાં સંપ ૂણા પ્રરક્રયા
નોંધ લેવામાં આવે છે .
I. ગ્રાહકન ંુ નામ અને આઇડી નંબર
II. ર્દાવાનો નંબર, ર્દાવાના ર્પેર્પસા મળયાની તારીખ
III. ર્પોક્ષલસીની સમીિા, જોગવાઈ 64વીબી પ ૂતાતા
II.

તર્પાસ/પ્રરક્રયા

IV. વીમાકૃત રકમ અને વીમાકૃત રકમનો ઉર્પયોગ

ર્પત્રક

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

ર્દાવા સ્વીકાયાતા/કારણસર પ્રરક્રયા રટપ્ર્પણીઓ

VIII.

વળતરની ગણતરી

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

ચકાસણી/ર્નયંર્ત્રત
ફોમેટ

તર્પાસ યાર્દી અને ર્દાવાની તર્પાસ પ્રશ્રોિરી ઉર્પરાંત
ુ વિા ર્નયંત્રણ/ઓરડટ ફોમેટને નીચે સંબર્ં ધત
ગણ
મારહતીમાં સામેલ ર્પણ કરાશેેઃ
I. ર્દાવાની ર્પતાવટ,
II. ર્દાવાનો અસ્વીકાર અથવા
III. વધારાની મારહતી માટે ર્વનંતી.

સ્વયંર્પરરિણ 3
ઇન-ર્પેશન્ટટની તમામ સારવાર સંબર્ં ધત ર્દસ્તાવેજોમાં કયો ર્દસ્તાવેજ હોસ્સ્ર્પટલ ર્પોતાની ર્પાસે
જાળવે છે ?
I. તર્પાસ અહેવાલ
II. ર્પતાવટન ંુ ર્પત્રક
III. કેસ ર્પેર્પર
IV. હોસ્સ્ર્પટલ રજજસ્ટ્રેશન પ્રમાણર્પત્ર
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D. ર્દાવા કે વળતર માટેન ંુ ભંડોળ
I.

ભંડોળ

ુ માં તમામ ર્દાવાઓન ંુ વળતર
આ ભંડોળનો સંબધ
ં વીમાની સ્સ્થર્તને આધારે વીમા કં ર્પનીની બક
ુ અર્ત સરળ હોય છે , ત્યારે
પ્રર્દાન કરવા માટેની જોગવાઈની રકમ સાથે છે . જયારે આ બક
અનામત ભંડોળની પ્રરક્રયા અર્ત કાળજીપ ૂવાક હાથ ધરવામાં આવે છે – તેમાં કોઈ ર્પણ ભ ૂલ
વીમા કં ર્પનીના નફા અને નાણાકીય સદ્રતાના માજર્જનને અસર કરે છે . અત્યારે પ્રરક્રયાની
વ્યવસ્થા કોઈ ર્પણ સમયે અનામત ભંડોળની ગણતરી કરવા સિમતા ધરાવે છે .

સ્વયંર્પરરિણ 4
ુ માં તમામ ર્દાવા કે વળતર માટે કરે લી
વીમાની સ્સ્થર્ત ર્પર આધારરત વીમા કં ર્પનીની બક
અનામત ભંડોળની જોગવાઈ ________ તરીકે ઓળખાય છે .
1. પક્ષુ લિંગ
2. જોગવાઈ
3. અનામત ભંડોળ
4. રોકાણ

E. થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટ્રેટસા (ટીર્પીએ)ની ભ ૂર્મકા
I.

ભારતમાં ટીર્પીએની શરૂઆત

વષા 2000માં વીમા િેત્રને ખાનગી કં ર્પનીઓ માટે ખલ્ુ લ ંુ મ ૂકવામાં આવ્ય ંુ હત.ંુ ર્દરર્મયાન નવા
ુ થવાની સાથે હેલ્થ ઉત્ર્પાર્દનો માટેની માગમાં ર્પણ વધારો થયો હતો. એટલે
ઉત્ર્પાર્દનો પ્રસ્તત
ુ વાતી હતી,
હેલ્થ વીમામાં વેચાણ ર્પછીની સેવા પ્રર્દાન કરવા એક ચેનલની જરૂરરયાત અનભ
જેણે વ્યાવસાર્યક થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટ્રેટસા (ટીર્પીએ) માટેની તક પ્રર્દાન કરી હતી.
આ જોઈને વીમા ર્નયમનકાર અને ર્વકાસ સિામંડળે ઇરડા ર્પાસેથી લાઇસન્ટસ હેઠળ બજારમાં
ટીર્પીએને કામ કરવાની મંજૂરી આર્પી હતી અને તેઓ ઇરડા (થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટ્રેટસા – હેલ્થ
વીમા) ર્નયમનો, 2001ની જોગવાઈઓ પ ૂણા કરશે તેવો આર્દે શ આપ્યો હતો, જેને 17
સપ્ટેમ્પબર, 2001ના રોજ નોરટફાઇ કરવામાં આવ્યો હતો.
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વ્યાખ્યા
ુ બ,
ર્નયમનો મજ
"થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટ્રેટસા કે ટીર્પીએ એટલે ઇરડા (થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટ્રેટસા – હેલ્થ સેવાઓ)
ુ ર
હેઠળ ઓથોરરટી દ્વારા લાઇસન્ટસ ધરાવતી કોઈ વ્યસ્ક્ત, જે હેલ્થ સેવા પ્રર્દાન કરવાના હેતસ
વીમા કં ર્પની દ્વારા ફી કે વળતર માટે સંકળાયેલી હોય છે .
"ટીર્પીએ દ્વારા હેલ્થ સેવાઓ" એટલે હેલ્થ વીમાના વ્યવસાય સાથેના સંબધ
ં માં સમજૂતી હેઠળ
વીમા કં ર્પનીને ટીર્પીએ દ્વારા આર્પવામાં આવતી સેવાઓ, ર્પણ તે વીમા કં ર્પનીના વ્યવસાયમાં
કે હેલ્થ વીમા વ્યવસાયમાં પ્રત્યિ કે ર્પરોિ રીતે કે ર્દાવાની સ્વીકાયાતા કે અસ્વીકાયાતાના
ર્નણાયમાં સંકળાયેલી હોતી નથી.
એટલે ટીર્પીએ સેવાની તક વેચાણ ર્પછી અને વીમા ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ થયા ર્પછી શરૂ થાય છે . વીમા
કં ર્પનીઓ ટીર્પીએનો ઉર્પયોગ ન કરતી હોય તેવા કેસમાં ઇન-હાઉસ ટીમ દ્વારા સેવાઓ પ્રર્દાન
કરવામાં આવે છે .
II. હેલ્થ વીમાના વેચાણ ર્પછીની સેવાઓ
I. એક વખત પ્રસ્તાવ (અને પ્રીર્મયમ)નો સ્વીકાયા થાય, ર્પછી વીમાકવચ શરૂ થાય છે .
II. જો ર્પોક્ષલસીની સેવા માટે ટીર્પીએનો ઉર્પયોગ થાય, તો વીમા કં ર્પની ગ્રાહક અને
ર્પોક્ષલસી ર્વશેની મારહતી ટીર્પીએને પ્રર્દાન કરે છે .
III. ટીર્પીએ સભ્યોની નોંધણી કરે છે (જયારે પ્રસ્તાવકતાા ર્પોક્ષલસી લેનાર વ્યસ્ક્ત છે , ત્યારે
સભ્યો ર્પોક્ષલસી હેઠળ આવરી લેવાયેલી વ્યસ્ક્તઓ છે ) અને ભૌર્તક કે ઇલેક્ટ્રોર્નક રીતે
કાડા સ્વરૂર્પે સભ્ય ઓળખર્પત્ર ઇશ્ય ૂ કરી શકે છે .
IV. ટીર્પીએન ંુ સભ્યર્પર્દ કેશલેસ સર્ુ વધાનો લાભ લેવા તેમજ સભ્યને હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી
થવા કે સારવાર લેવા મર્દર્દની જરૂર હોય છે ત્યારે ર્દાવાની પ્રરક્રયા કરવા માટે ઉર્પયોગી
છે .
V. ટીર્પીએ ર્દાવા કે કેશલેસ ર્વનંતીની પ્રરક્રયા કરે છે અને વીમા કં ર્પની સાથે સંમત
સમયમયાા ર્દાની અંર્દર સેવા પ્રર્દાન કરે છે .
ટીર્પીએની ભ ૂર્મકા ર્પોક્ષલસીની ફાળવણીના સમયે સર્વિસ પ્રર્દાન કરતી સંસ્થા તરીકે ટીર્પીએના
નામ સાથે શરૂ થાય છે . ર્પોક્ષલસીના ગાળા ર્દરર્મયાન આ સેવા આર્પવાની ફરજ જળવાઈ રહે છે
અને ર્દાવાના રરર્પોરટિંગ માટે ર્પોક્ષલસી હેઠળ મંજૂર થયેલ વધ ુ ગાળામાં ર્પણ જળવાઈ રહે છે .
501

જયારે હજારો ર્પોક્ષલસીની સેવાઓ આર્પવામાં આવે છે , ત્યારે કામગીરી જળવાઈ રહે છે , ખાસ
કરીને એક જ ર્પોક્ષલસી રરન્ટય ૂ થાય છે અને એક જ ટીર્પીએ ર્પોક્ષલસીની સેવા પ્રર્દાન કરે છે .
થડા ર્પાટી એડર્મર્નસ્ટ્રેટર (ટીર્પીએ)નો હેત ુ

III.

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

ુ ભ કરવી.
ગ્રાહકને જરૂરરયાતના સમયે શક્ય તમામ રીતે હેલ્થ વીમાની સેવા સલ

ii. નેટવકા હોસ્સ્ર્પટલ્સમાં વીમાકૃત ર્દર્દી માટે કેશલેસ સારવારની વ્યવસ્થા કરવી.
ુ થયેલા અને વીમા કં ર્પનીની પ્રરક્રયા અને માગા ર્દર્શિકા મજ
ુ બ ગ્રાહકના ર્દાવાની
iii. પ્રસ્તત
ર્પતાવટ ઝડર્પથી અને યોગ્ય રીતે કરવી.
iv. હેલ્થ વીમાના ર્દાવા અને સંબર્ં ધત સેવાઓન ંુ સંચાલન કરવા કાયાકારી કુ શળતા ઊભી
કરવી.
v. ગ્રાહકોને સમયસર અને યોગ્ય રીતે જવાબ આર્પવો.
ુ વિાયક્ુ ત સેવા
vi. એવ ંુ વાતાવરણ ઊભ ંુ કરવ ંુ જેમાં વાજબી રકિંમતે હેલ્થકેરની ગણ
મેળવવા વીમાધારક સિમ બને અને
ુ
vii. ક્ષબમારીના પ્રમાણ, ખચા, પ્રરક્રયાઓ, રોકાણની લંબાઈ વગે રે સાથે સંબર્ં ધત પ્રસ્તત
ડેટા મેળવવા કે એકત્ર કરવા મર્દર્દ કરવી
IV. વીમા કં ર્પની અને ટીર્પીએ વચ્ચેનો સંબધ
ં
ઘણી વીમા કં ર્પનીઓ હેલ્થ વીમાની ર્પોક્ષલસીઓના વેચાણ ર્પછીની સેવાઓ માટે ટીર્પીએની
કામગીરીનો લાભ લે છે , જયારે થોડી વીમા કં ર્પનીઓ, ખાસ કરીને જીવન વીમા િેત્ર ર્પણ
ર્પોક્ષલસીપ ૂવે તબીબી ચકાસણની સેવા મેળવવા ટીર્પીએની સહાય લે છે .
વીમા કં ર્પની અને ટીર્પીએ વચ્ચે કરારબદ્ સંબધ
ં હોય છે , જેમાં ઘણી જરૂરરયાતો અને પ્રરક્રયાઓ
સંકળાયેલી હોય છે . ઇરડા હેલ્થ વીમા પ્રમાણભ ૂત માગા ર્દર્શિકાએ હવે ટીર્પીએ અને વીમા કં ર્પની
વચ્ચે કરાર માટે સ ૂક્ષચત પ્રમાણભ ૂત જોગવાઈનો સેટ પ્રર્દાન કયો છે અને માગા ર્દર્શિકા બનાવી
છે .
વીમા કં ર્પનીઓ ટીર્પીએ ર્પાસેથી નીચેની સેવાઓની અર્પેિા રાખે છે ેઃ
a) પ્રર્દાતા નેટવરકિંગ સેવાઓ
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ુ વણી પ્રર્દાન કરવાના હેતસર
ુ
ટીર્પીએ વીમાધારકોને હેલ્થ ર્દાવાઓ માટે કેશલેસ ર્દાવા ચક
સમગ્ર
ર્દે શમાં હોસ્સ્ર્પટલના નેટવકા સાથે સંબધ
ં ન ંુ ર્નમાા ણ કરે છે તેવી અર્પેિા રાખવામાં આવે છે .
ઇરડાએ તાજેતરમાં રજૂ કરે લી માગા ર્દર્શિકા ર્ત્રર્પિીય સંબધ
ં ની જરૂરરયાત વ્યક્ત કરે છે , જેમાં
વીમા કં ર્પની અને ટીર્પીએ વચ્ચે જ નહીં ર્પણ ટીર્પીએ અને વીમાધારક વચ્ચેનો સંબધ
ં ર્પણ
સામેલ છે .
તેઓ હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી થવાની ર્વર્વધ પ્રરક્રયાઓ માટે વાજબી ર્દરની વાટાઘાટ ર્પણ કરે છે
અને આ પ્રકારની નેટવકા હોસ્સ્ર્પટલમાંથી વીમા કં ર્પનીઓ અને વીમાધારકો માટે ઓછા ખચે
ર્પેકેજ ર્પણ મેળવે છે .
b) કોલ સેન્ટટર સેવાઓ
સામાન્ટય રીતે ટીર્પીએ રાતે, શર્ન-રર્વ અને રજાના રર્દવસો સરહત હંમેખા એટલે 24*7*365 માટે
ટોલ-ફ્રી નંબર સાથે કોલ સેન્ટટરને કાયારત રાખશે તેવી અર્પેિા રાખવામાં આવે છે . ટીર્પીએના
કોલ સેન્ટટર આ સંબર્ં ધત મારહતી પ્રર્દાન કરશેેઃ
i.

ર્પોક્ષલસી હેઠળ ઉર્પલબ્ધ કવચ અને લાભ.

ii. હેલ્થ વીમા સાથે સંબર્ં ધત પ્રરક્રયાઓ અને ર્પદ્ર્તઓ.
iii. સેવાઓ અને કેશલેસ હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશનના સંબધ
ં માં માગા ર્દશાન.
iv. નેટવકા હોસ્સ્ર્પટલ સંબર્ધત મારહતી.
v. ર્પોક્ષલસી હેઠળ ઉર્પલબ્ધ બાકી વીમાકૃત રકમ ર્પરની મારહતી.
vi. ર્દાવાની સ્સ્થર્ત ર્પર મારહતી.
ુ ર્દસ્તાવેજો ર્પર સલાહ.
vii. ર્દાવાના કેસમાં ગમ
ુ ભ હોવા જોઈએ અને ગ્રાહક સેવા કમાચારી
કોલ સેન્ટટર રાષ્ટ્રીય ટોલ ફ્રી નંબર મારફતે સલ
ગ્રાહકો દ્વારા બોલાતી મોટા ભાગની ભાષામાં સંવાર્દ સાધવા સિમ હોવા જોઈએ. આ ર્વગતન ંુ
સંચાલન વીમા કં ર્પનીઓ અને તેમના ટીર્પીએ વચ્ચે કરાર દ્વારા થાય છે .
ુ ભ સેવાઓ
c) કેશલેસ સલ
વ્યાખ્યા
"કેશલેસ સર્ુ વધા" એટલે વીમા કં ર્પની દ્વારા વીમાધારકને આર્પવામાં આવતી સેવા, જેમાં
ર્પોક્ષલસીની શરતો અને ર્નયમોને અનરૂુ ર્પ વીમાધારક દ્વારા મેળવવામાં આવેલી સારવારના
ુ વણી વીમા કં ર્પની દ્વારા પ ૂવામજ
ુ ી નેટવકા પ્રર્દાતાને કરવામાં આવે છે .
ખચાની ચક
ં ૂરીની હર્દ સધ
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ુ બ છે ેઃ
આ સેવા પ્રર્દાન કરવા કરાર હેઠળ વીમા કં ર્પનીની જરૂરરયાતો આ મજ
I. ર્પોક્ષલસી સંબર્ં ધત તમામ મારહતી ટીર્પીએ ર્પાસે હોવી જોઈએ. આ મારહતી ટીર્પીએને
પ્રર્દાન કરવી વીમા કં ર્પનીની ફરજ છે .
ુ ભ હોવા
II. ર્પોક્ષલસીમાં સામેલ સભ્યોના ડેટા કોઈ ખામી કે ઊણર્પ ર્વના ઉર્પલબ્ધ અને સલ
જોઈએ.
III. વીમાધારકે ર્પોક્ષલસી અને ટીર્પીએ સાથે સંબર્ં ધત ઓળખર્પત્ર સાથે રાખવ ંુ જોઈએ. આ
ઓળખર્પત્ર ટીર્પીએ દ્વારા સંમત ફોમેટમાં ઇશ્ય ૂ થવ ંુ જોઈએ, સભ્યને યોગ્ય સમયમાં
મળવ ંુ જોઈએ અને ર્પોક્ષલસીના ગાળામાં માન્ટય હોવ ંુ જોઈએ.
IV. ટીર્પીએએ કેશલેસ સર્ુ વધા માટે પ્રર્દાન કરવામાં આવતી મારહતી ર્પર આધારરત
હોસ્સ્ર્પટલને પ ૂવાઅર્ધકૃર્ત કે લેટર ઓફ ગે રન્ટટી ઇશ્ય ૂ કરવ ંુ જોઈએ. તેમાં ક્ષબમારીની
પ્રકૃર્ત, પ્રસ્તાર્વત સારવાર અને સંકળાયેલ ખચા સમજવા વધ ુ મારહતી માંગી શકે છે .
V. જયાં મારહતી સ્ર્પષ્ટ કે ઉર્પલબ્ધ ન હોય, ત્યાં ટીર્પીએ કેશલેસ ર્વનંતી નકારી શકે છે , જે
સ્ર્પષ્ટ કરે છે કે કેશલેસ સર્ુ વધાના અસ્વીકારને સારવારનો ખચા આર્પવાનો ઇનકાર ન
ગણવો જોઈએ. સભ્ય ફી ચકુ વવા સ્વતંત્ર છે અને ર્પછી ર્દાવો ર્દાખલ કરી શકે છે , જેની
યોગ્યતાના ધોરણે ર્વચારણા થશે.
VI. ઇમરજન્ટસી કેસોમાં જાણકારી ર્દાખલ થયાની જાણકારી મળી હોવાની અને કેશલેસ
ર્પરનો ર્નણાય 24 કલાકની અંર્દર આર્પવો જોઈએ.
d) ગ્રાહક સંબધ
ં અને સંર્પકા વ્યવસ્થાર્પન
ટીર્પીએએ ગ્રાહકો તેમની ફરરયાર્દ રજૂ કરી શકે તેવી વ્યવસ્થા પ્રર્દાન કરવાની જરૂર છે . હેલ્થ
વીમાના ર્દાવાઓની ચકાસણી અને ખરાઈ સામાન્ટય પ્રરક્રયા છે . તે બાબતે ર્પણ ધ્યાન આર્પવ ંુ
જોઈએ કે હેલ્થ વીમાના ર્દાવાનો નાના ભાગનો અસ્વીકાર કરવામાં આવે છે , જે ર્પોક્ષલસીની
શરતો અને ર્નયમોના અર્ધકારિેત્રની બહાર હોય છે .
આ ઉર્પરાંત હેલ્થ વીમાના મોટા ભાગના ર્દાવા ર્દાવાની કેટલીક રકમ ર્પર કર્પાતને આર્ધન છે .
આ કર્પાત ગ્રાહકને અસંતોષન ંુ કારણ બને છે , ખાસ કરીને જયારે ગ્રાહકને કર્પાત કે અસ્વીકારન ંુ
યોગ્ય કારણ સમજાવવામાં ન આવે.
આ પ્રકારની ફરરયાર્દોન ંુ શક્ય તેટલી જ ર્નવારણ થાય તેવી સર્ુ નર્િતતા કરવા વીમા
કં ર્પનીઓને અસરકારક ફરરયાર્દ ર્નવારણ વ્યવસ્થા ધરાવતા ટીર્પીએની જરૂર છે .
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e) ક્ષબક્ષલિંગ સેવાઓ
ક્ષબક્ષલિંગ સેવાઓ હેઠળ, ટીર્પીએ ત્રણ કામગીરી કરશે તેવી અર્પેિા વીમા કં ર્પની રાખે છે ેઃ
a) પ્રમાણભ ૂત ક્ષબક્ષલગ
િં ર્પેટના, જે વીમા કં ર્પનીને ર્વર્વધ ખચા હેઠળ કવચના ઉર્પયોગન ંુ
ર્વશ્લેષણ કરવામાં તેમજ રકિંમત ર્નધાા રણમાં મર્દર્દ કરી શકે છે .
ુ છે .
b) પક્ુ ષ્ટ જે ચાર્જ કરે લ રકમ ક્ષબમારી માટે જરૂરી સારવાર સાથે પ્રસ્તત
c) ર્નર્દાન અને પ્રરક્રયા આચારસંરહતા મેળવવામાં આવે છે , જેથી રાષ્ટ્રીય અને
આંતરરાષ્ટ્રીય ધારાધોરણો પ્રમાણે તમામ ટીર્પીએના ડેટાન ંુ પ્રમાણીકરણ શક્ય બને છે .
આ માટે ટીર્પીએમાં તાલીમબદ્ અને કુ શળ કમાચારીઓની જરૂર છે , જેઓ આચારસંરહતા,
ટેરરફની ખરાઈ કરવા અને મેળવેલ ક્ષબક્ષલગ
િં ડેટાને પ્રમાણભ ૂત કરવા સિમ હોય છે .
ુ વણી સેવાઓ
f) ર્દાવાની પ્રરક્રયા અને ચક
ટીર્પીએ દ્વારા ઓફર થતી આ સૌથી મહત્ત્વપ ૂણા સેવાઓ છે . સામાન્ટય રીતે ટીર્પીએ દ્વારા
વીમાકં ર્પનીને ઓફર થતી ર્દાવાની પ્રરક્રયા સેવાઓ જાણકારીના રજજસ્ટ્રેશનથી લઈને પ્રોસેર્સિંગ
ુ વણીની ભલામણ સધ
ુ ી અંર્તમ સેવા છે .
અને મંજૂરી અને ચક
ુ વણી વીમા કં ર્પની ર્પાસેથી પ્રાપ્ત થતા ભંડોળ મારફતે કરવામાં આવે છે . ટીર્પીએને
ર્દાવાની ચક
ુ વીને ભંડોળ પ્રર્દાન કરી શકાશે કે વીમા કં ર્પની દ્વારા ગ્રાહકના બેન્ટક ખાતામાં
અગાઉથી નાણાં ચક
ુ વણી ર્પણ થઈ શકે છે .
કે હોસ્સ્ર્પટલને સીધી ચક
ટીર્પીએ નાણાંનો રહસાબ જાળવશે અને વીમા કં ર્પની ર્પાસેથી પ્રાપ્ત થતા રકમન ંુ સામર્યક
સમાધાન પ્રર્દાન કરશે તેવી અર્પેિા રાખવામાં આવે છે . મંજૂર થયેલા ર્દાવાના વળતરની
ુ વણી કરવા ર્સવાય અન્ટય કોઈ હેતસ
ુ ર નાણાંનો ઉર્પયોગ થઈ શકતો નથી.
ચક
g) મારહતી સેવાઓન ંુ વ્યવસ્થાર્પન
ટીર્પીએ ર્દાવાની પ્રરક્રયા કરે છે એટલે ર્દાવા સાથે સંબર્ં ધત વ્યસ્ક્તગત કે સંયક્ુ ત મારહતી ટીર્પીએ
ુ ર ડેટાની જરૂર ર્પડે છે અને ટીર્પીએએ આ
ર્પાસે ઉર્પલબ્ધ હોય છે . વીમા કં ર્પનીને ર્વર્વધ હેતસ
પ્રકારના ડેટા સચોટ રીતે અને સમયસર પ્રર્દાન કરવા જોઈએ.
એટલે ટીર્પીએની સેવાના અવકાશને વીમા કં ર્પનીઓ દ્વારા ઇશ્ય ૂ થતી હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓની
ુ ા આધારે થોડી
અંર્તમ સેવા કહી શકાશે, જે જરૂરરયાતો અને ખાસ વીમા કં ર્પની સાથે એમઓયન
પ્રવ ૃર્િ પ ૂરતી મયાા રર્દત હોઈ શકે છે .
h) ટીર્પીએ વળતર
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ુ વવામાં આવે છે ેઃ
આ સેવાઓ માટે ટીર્પીએને નીચેનામાંથી એક આધારે ફી ચક
i.

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

ii. ર્નર્િત સમયગાળા માટે ટીર્પીએ દ્વારા ર્દરે ક સભ્ય માટેની ર્નર્િત રકમ, અથવા
iii. ટીર્પીએ દ્વારા પ્રર્દાન કરવામાં આવતી સેવાના ર્દરે ક વ્યવહાર માટે ર્નર્િત રકમ –
ર્દાખલા તરીકે ઇશ્ય ૂ થયેલા સભ્ય કાડા ર્દીઠ, ર્દાવા ર્દીઠ વગે રે
એટલે ટીર્પીએની સેવા મારફતે વીમા કં ર્પનીને આ લાભ મળે છે ેઃ
i.

કેશલેસ સેવાઓ

ii. ડેટા સંકલન અને ર્વશ્લેષણ
iii. ગ્રાહકોને મર્દર્દ કરવા 24 કલાક ચાલત ંુ કોલ સેન્ટટર
iv. નેટવકા હોસ્સ્ર્પટલ્સ અને અન્ટય તબીબી સર્ુ વધાઓ
ુ ય ગ્ર ૂર્પ ગ્રાહકોને સમથાન
v. મખ્
ુ ભ કરવ ંુ
vi. ગ્રાહક સાથે ર્દાવાન ંુ આર્દાનપ્રર્દાન સલ
vii. હોસ્સ્ર્પટલમાં ભાડાના ર્દર અને સારવારની રકિંમતની વાટાઘાટ
viii. ગ્રાહકને સરળ સેવા માટે ટેકનોલોજી સિમ સેવાઓ
ix. શંકાસ્ર્પર્દ કેસોમાં ખરાઈ અને તર્પાસ
x. તમામ કં ર્પનીઓની ર્દાવાની ર્પેટન્ટસાન ંુ ર્વશ્લેષણ અને ખચા, સારવારની નવી
ર્પદ્ર્તઓ, નવા પ્રવાહો ર્પર મહત્ત્વપ ૂણા મારહતીની જોગવાઈ અને ગોટાળા ર્પર
ર્નયંત્રણ
xi. અનેક સેવાઓન ંુ ઝડર્પી ર્વસ્તરણ

F. ર્દાવાની ર્પતાવટ – ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ
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1. ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ
વ્યાખ્યા
વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત એ લાભર્દાયક ર્પોક્ષલસી અને આકસ્સ્મત મ ૃત્યુ, અકસ્માતમાં ર્વકલાંગતા
(કાયમી/કામચલાઉ), કામચલાઉ સ્થાયી ર્વકલાંગતાના કવચ છે તેમજ ઉત્ર્પાર્દનના આધારે
અકસ્માતના તબીબી ખચાા , અંર્તમ ર્વર્ધના ખચા, શૈિક્ષણક ખચા વગે રે માટે વધારાન ંુ કવચ
ર્પણ ધરાવી શકે છે .
ર્પીએ ર્પોક્ષલસી હેઠળ આવરી લેવાયેલ સંકટ “અકસ્માત” છે .
વ્યાખ્યા
અકસ્માત કોઈ ર્પણ એકાએક, અનર્પેક્ષિત, ઇરાર્દાર્વના, બાહ્ય, રહિંસક અને ર્દે ખાતા સાધનો દ્વારા
થતી ઘટના છે .
ર્દાવા મેનેજરે કારણ જા ણવ ંુ જોઈએ અને ર્દાવાની જાણકારી મળતા નીચેની બાબતો ચકાસવી
જોઈએેઃ
I. જે વ્યસ્ક્ત માટે ર્દાવો કરવામાં આવ્યો છે તે ર્પોક્ષલસી હેઠળ વીમાકૃત છે કે કેમ
II. નકુ સાનના સમયે ર્પોક્ષલસી ચાલ ુ છે અને પ્રીર્મયમ મળય ંુ છે કેમ
III. ર્પોક્ષલસીની મદ્દુ તની અંર્દર નકુ સાન થય ંુ છે કે કેમ
IV. નકુ સાન “અકસ્માત”ના કારણે થય ંુ છે , ક્ષબમારીના કારણે તો નહીં તેની ચકાસણી
V. કોઈ ર્પણ ગોટાળો છે કે નહી તેની ચકાસણી અને જરૂર જણાય તો તર્પાસ હાથ ધરવી
VI. ર્દાવાની નોંધણી અને આ માટે ભંડોળ અનામત રાખવ ંુ
VII.

ટનાએરાઉન્ટડ ટાઇમ (ર્દાવાની સેવાનો સમય) જાળવવો અને ર્દાવાની પ્રગર્ત

અંગે ગ્રાહકને મારહતગાર કરવા.
II. ર્દાવાની તર્પાસ
જો ર્દાવાની જાણકારીમાં કે ર્દાવાના ર્દસ્તાવેજો પ્રાપ્ત થતાં તેમાં કોઈ બાબત શંકાસ્ર્પર્દ લાગે , તો
ુ રત કરી શકાય છે .
ર્દાવાની ખરાઈ કરવા વ્યાવાર્યક તર્પાસકતાા ને તર્પાસની કામગીરી સર્પ
ઉર્દાહરણ
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ુ ર, ર્પણ
વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતના ર્દાવાઓ માટે ચેતવણીના ઉર્દાહરણો (વધ ુ તર્પાસના હેતસ
ગોટાળા કે ર્દાવો છે તરર્ર્પિંડીનો હોવાનો હકારાત્મક સંકેત ન આર્પે):
i.

ૂ ા ગાળાની અંર્દર ર્દાવો)
ર્નકટતાનો ર્દાવો (વીમો શરૂ કયાા ના ટં ક
ii. લાંબા ગાળાની ર્વકલાંગતા સાથે સાપ્તારહક લાભની ઊંચી રકમ
iii. ર્દાવાના ર્દસ્તાવેજોમાં ખામી
iv. એક વીમાધારક દ્વારા એકથી વધારે ર્દાવા
v. ર્દારૂની આર્દતનો સંકેત
vi. આત્મહત્યાની શંકા
vii. મોડી રાતે રોડ ટ્રારફક અકસ્માત જયારે વાહનન ંુ િાઇર્વિંગ વીમાધારક કરતા હતા
viii. સર્પા ડંશ
ix. ડૂબી જવ ંુ
x. ઊંચાઈ ર્પરથી ર્પડવ ંુ
xi. કેસ સંબર્ં ધત શંકાસ્ર્પર્દ ક્ષબમારી
xii. ર્પોઇઝર્નિંગ
xiii. હત્યા
xiv. ગોળીની ઇજા
xv. ઠં ડીના કારણે શરીરના હાડ ગળવા
xvi. માનવવધ વગે રે

ુ ય હેત ુ આ છે :
તર્પાસના મખ્
a) નકુ સાનના કારણની ચકાસણી.
b) નકુ સાનની પ્રકૃર્ત અને હર્દ નક્કી કરવી.
ુ ાવા અને મારહતી એકત્ર કરવી.
c) પર
d) ગોટાળો થયો છે કે ર્દાવાની રકમ વધારે ર્પડતી છે તે નક્કી કરવ.ંુ
ુ ાવા એકત્ર કરવાનો
કૃર્પા કરીને નોંધો : તર્પાસનો હેત ુ કેસની હકીકતો ચકાસવાનો અને જરૂરી પર
છે .
ર્દાવા ચકાસણીકતાા તર્પાસકતાા ને તર્પાસના કેન્ટર તરીકે માગા ર્દશાન આર્પે તે મહત્ત્વપ ૂણા છે .
ઉર્દાહરણ
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કેસ માગા ર્દર્શિકાના ઉર્દાહરણ :
રોડ ટ્રારફક અકસ્માત
i.

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

ુ ાફરી કરતા હતા કે
ii. વીમાધારક રાહર્દારી હતા, ર્પેસેન્ટજર/વાહનમાં કોઈની સાથે મસ
અકસ્માતમાં સંકળાયેલ વાહનન ંુ િાઇર્વિંગ કરતા હતા?
iii. અકસ્માતન ંુ વણાન, તે કેવી રીતે થયો હતો?
iv. અકસ્માતના સમયે વીમાધારકે ર્દારૂ ર્પીધો હતો?
v. મ ૃત્યુ થવાના કેસમાં મ ૃત્યુનો ચોક્કસ સમય અને તારીખ શ ંુ હત,ંુ મ ૃત્યુ અગાઉ કઈ
હોસ્સ્ર્પટલમાં કેવી સારવાર આર્પવામાં આવી હતી વગે રે?
અકસ્માત માટેન ંુ સંભર્વત કારણ :
વીમાધારક કે સામેના વાહનમાં યાંર્ત્રક ખામી (સ્ટીઅરરિંગ, બ્રેક વગે રે ફેઇલ થઈ જવ)ંુ , વાહનના
િાઇવરની કોઈ ક્ષબમારીને કારણે (હૃર્દય રોગનો હુમલો, આંચકી વગે રે), ર્દારૂની અસર હેઠળ,
રોડની ખરાબ સ્સ્થર્તને કારણે, ખરાબ હવામાનના કારણે, વાહનની ગર્તને કારણે વગે રે.
વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતના ર્દાવામાં સંભર્વત ગોટાળા અને લીકેજના કેટલાંક ઉર્દાહરણો :
i.

ટીટીડી ગાળો વધારી જણાવવો
ii. અકસ્માત તરીકે ક્ષબમારી રજૂ કરવી ર્દા. ત. માથાનો દુેઃખાવો ર્પેથોલોજજકલ કારણો
હોવો, ર્પણ તેને ‘ઘરે ર્પડી જવા/સ્સ્લર્પ થવા’ન ંુ જણાવ્યા ર્પછી ર્પીએ ર્દાવામાં ર્પરરવર્તિત
કરવો.
ુ ાવા ઊભા
iii. અગાઉથી અસ્સ્તત્વ ધરાવતા અકસ્માતોને નવેસરથી રજૂ કરવા, ખોટા પર
કરીને કુ ર્દરતી મ ૃત્યુને અકસ્માતમાં મ ૃત્યુ તરીકે રજૂ કરવ,ંુ કે અગાઉના રોગને
અકસ્માત ર્પછી મ ૃત્યુ તરીકે ગણાવવો.
iv. આત્મહત્યામાં થયેલ મ ૃત્યુને અકસ્માતમાં મ ૃત્યુ તરીકે રજૂ કરવ ંુ

વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતના ર્દાવાની ર્પતાવટ માટે રડસ્ચાર્જ વાઉચર મહત્ત્વપ ૂણા ર્દસ્તાવેજ છે , ખાસ
કરીને મ ૃત્યુના ર્દાવાના કેસમાં. અરજી સમય વારસર્દારની ર્વગત મેળવવી જરૂરી છે અને
ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ તે જ મારહતી સામેલ હોવી જોઈએ.
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III. ર્દાવાન ંુ ર્દસ્તાવેજીકરણ
ટેબલ 2.3
a. વીમાધારકના વારસર્દારો/કુ ટુંબના સભ્ય દ્વારા સહી કરે લ ંુ વ્યસ્ક્તગત
અકસ્માતના ર્દાવાન ંુ સંપ ૂણા ફોમા
b. ફસ્ટા

ઇન્ટફોમેશન

રરર્પોટા ની

ઓરરજજનલ

કે

પ્રમાક્ષણત

નકલ.

(એફઆઇઆર/ર્પંચનામ/ંુ અર્પમ ૃત્યુના ર્પંચનામાની પ્રમાક્ષણત નકલ)
c. મ ૃત્યુના પ્રમાણર્પત્રની ઓરરજજનલ કે પ્રમાક્ષણત નકલ.
મ ૃત્યુનો ર્દાવો

d. જો ર્પોસ્ટ મોટા મ થય ંુ હોય તો તેના રરર્પોટા ની પ્રમાક્ષણત નકલ.
e. એએમએલ (એક્ન્ટટ-મની લોન્ટડરરિંગ) ર્દસ્તાવેજોની પ્રમાક્ષણત નકલ –
નામની ખરાઈ માટે (ર્પાસર્પોટા /ર્પેન કાડા /મતર્દાર આઇડી/િાઇર્વિંગ
લાઇસન્ટસ) સરનામાની ખરાઈ માટે (ટેલીફોન ક્ષબલ/બેન્ટકના ખાતાન ંુ
સ્ટેટમેન્ટટ/વીજળીન ંુ ક્ષબલ/રે શનકાડા ).
f. સોગંર્દનામા સાથે કાયર્દે સર વારસર્દારન ંુ પ્રમાણર્પત્ર અને િર્તપ ૂર્તિ
બોન્ટડ, બંને ર્પર કાયર્દે સર વારસર્દાર અને નોટરીના હસ્તાિર હોવા
જોઈએ

કાયમી સંપ ૂણા
ર્વકલાંગતા (ર્પીટીડી)
અને કાયમી આંર્શક
ર્વકલાંગતા
(ર્પીર્પીડી)નો ર્દાવો

i. ર્દાવેર્દાર દ્વારા વ્યસ્ક્તગત સહી કરે લ ંુ અકસ્માતના ર્દાવાનફ
ંુ ોમા.
ii. જો લાગ ુ ર્પડે તો ફસ્ટા ઇન્ટફોમેશન રરર્પોટા ની પ્રમાક્ષણત નકલ.
iii. ર્સર્વલ સર્જન ર્પાસેથી કાયમી ર્વકલાંગતાન ંુ પ્રમાણર્પત્ર કે અન્ટય સિમ
ડૉક્ટર દ્વારા વીમાધારકની ર્વકલાંગતાન ંુ પ્રમાણર્પત્ર.
a. સારવાર કરનાર ડૉક્ટર ર્પાસેથી તબીબી પ્રમાણર્પત્ર, જેમાં ર્વકલાંગતાના

અસ્થાયી કામચલાઉ
સંપ ૂણા ર્વકલાંગતા
(ટીટીડી)નો ર્દાવો

પ્રકાર અને સમયગાળાનો ઉલ્લેખ હોય. એમ્પપ્લોયર દ્વારા રજાન ંુ
પ્રમાણર્પત્ર, જેમાં રજાનો ચોક્કસ ગાળો હોય અને એમ્પપ્લોયરની સહી અને
ર્સક્કો હોય.
b. સારવાર કરનાર ડૉક્ટર ર્પાસેથી રફટનેસ પ્રમાણર્પત્ર કે વીમાધારક
સામાન્ટય કામગીરી કરવા રફટ છે .

ઉર્પરોક્ત યાર્દી પ્રર્તકાત્મક છે , કેસની હકીકતોને આધારે વધ ુ ર્દસ્તાવેજોની જરૂર ર્પડી શકે છે
(જેમાં ઇજાના ક્ષચહ્નો, અકસ્માતના સ્થળ વગે રેના ફોટોગ્રાફ્સ સામેલ છે ), ખાસ કરીને ગોટાળાની
શંકાની તર્પાસના કેસમાં.
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સ્વયંર્પરરિણ 4
કાયમી કુ લ ર્વકલાંગતાના ર્દાવામાં નીચેનામાંથી કયા ર્દસ્વાવેજની જરૂર નથી?
I. ર્દાવેર્દારની સહી સાથે વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતના ર્દાવાન ંુ ફોમા
II. જો લાગ ુ ર્પડે તો ફસ્ટા ઇન્ટફોમેશન રરર્પોટા ની પ્રમાક્ષણત નકલ
III. ર્સર્વલ સર્જન ર્પાસેથી કાયમી ર્વકલાંગતાન ંુ પ્રમાણર્પત્ર કે સિમ ડૉક્ટસા દ્વારા
વીમાધારકની ર્વકલાંગતાન ંુ પ્રમાણર્પત્ર
IV. સારવાર કરનાર ડૉક્ટર ર્પાસેથી રફટનેસ પ્રમાણર્પત્ર કે વીમાધારક સામાન્ટય કામગીરી
કરવા રફટ છે .
G. ર્દાવાની ર્પતાવટ – ર્વર્દે શ પ્રવાસ વીમો
1. ર્વર્દે શ પ્રવાસ વીમા ર્પોક્ષલસી
ર્વર્દે શી પ્રવાસ વીમા ર્પોક્ષલસીમાં ઘણા ર્વભાગો ક્ષબન-તબીબી ફાયર્દા આવરી લે છે તેમ છતાં
તેન ંુ વીમાકરણ અને ર્દાવાની ર્પતાવટ ર્પરં ર્પરાગત રીતે હેલ્થ વીમા ર્પોટા ફોક્ષલયા હેઠળ આવે છે ,
કારણ કે તે

તબીબી અને માંર્દગી લાભ ર્પોક્ષલસી હેઠળ મખ્ુ ય કવચ છે .

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

જવો

કટોકટીમાં આગોતરી રોકડ મર્દર્દ

9. અર્પહરણન ંુ એલાવન્ટસ
10. જામીન બોન્ટડ વીમો
11. અર્પહરણ કવચ
12. યાત્રા પ્રાયોજક સંરિણ
13.

ુ ાકાત
રાહત મલ

14. અભ્યાસમાં ર્વિેર્પ
15. ઘરમાં ચોરી
ુ બ ર્પોક્ષલસીનો આશય ર્વર્દે શમાં પ્રવાસ કરતા લોકો માટે છે , એટલે
નામ સ ૂચવે છે તે મજ
સ્વાભાર્વક છે કે નકુ સાન ભારતની બહાર થશે અને જયારે થાય ત્યારે યોગ્ય સેવા આર્પવાની
જરૂર રહેશે. ર્વર્દે શી પ્રવાસ વીમાના કેસમાં સામાન્ટય રીતે ર્દાવાની સેવામાં થડા ર્પાટી સર્વિસ
પ્રર્દાતા (આર્સસ્ટન્ટટ કં ર્પની) સંકળાયેલી હોય છે , જે સમગ્ર દુર્નયામાં જરૂરી સેવા અને સહાયતા
પ્રર્દાન કરવા નેટવકા ધરાવે છે .
ર્દાવાની આવશ્યક સેવામાં સામેલ છે :
ુ ના/નોંધણી 24*7ના આધારે લેવી;
a. ર્દાવાની સચ
b. ર્દાવાન ંુ ફોમા મોકલવ ંુ અને પ્રરક્રયા;
c. નકુ સાન ર્પછી તરત શ ંુ કરવ ંુ તેન ંુ ગ્રાહકને માગા ર્દશાન;
d. તબીબી અને માંર્દગીના ર્દાવા માટે કેશલેસ સેવા આર્પવી;
e. કટોકટીના સમયે આગોતરી રોકડ આર્પવી, પ્રત્યાવતાન કરવ ંુ અને ઉત્ર્પાર્દનની
વ્યવસ્થા કરવી.

2. સહાયક કં ર્પનીઓ – ર્વર્દે શી ર્દાવાઓમાં ભ ૂર્મકા
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સહાયક કં ર્પનીઓ તેમની ર્પોતાની ઓરફસ ધરાવે છે અને અન્ટય દુર્નયામાં અન્ટય સમાન
પ્રર્દાતાઓ સાથે જોડાણ ધરાવે છે . આ કં ર્પનીઓ ર્પોક્ષલસી હેઠળ આવરી લેવાયેલી
આકસ્સ્મકતાના કેસમાં વીમા કં ર્પનીઓના ગ્રાહકોને સહાય ઓફર કરે છે .
આ કં ર્પનીઓના 24*7 કોલ સેન્ટટર કાયારત હોય છે , જેમાં ર્દાવાની નોંધણી અને મારહતી માટે
આંતરરાષ્ટ્રીય ટોલ ફ્રી નંબરો સામેલ હોય છે . તેઓ નીચેની સેવાઓ ઓફર કરે છે અને ખાસ
વીમાકં ર્પનીઓ, આવરી લેવાયેલા લાભ સાથે સમજૂતી ર્પર આધારરત જુર્દી જુર્દી સેવાઓ માટે
ચાજીસ લે છે .
a. તબીબી સહાય સેવાઓ:
તબીબી સેવા પ્રર્દાતા સંર્દભા
હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતીની ગોઠવણ
આકસ્સ્મક તબીબી સ્થળાંતરણની ગોઠવણ
આકસ્સ્મક તબીબી સ્થળાંતરણની વ્યવસ્થા
અંર્તમ ર્વર્ધ માટે મ ૃતકને સ્વર્દે શ રવાના કરવો
ુ ાકાત માટેની ગોઠવણો
કરુણા મલ
સગીર બાળકોને સહાય/સંરિણ
ii. હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર ર્દરર્મયાન અને ર્પછી તબીબી સ્સ્થર્તન ંુ ર્નરીિણ
iii. આવશ્યક ર્દવાઓ પ્રર્દાન કરવી
iv. ર્પોક્ષલસીની શરતો અને ર્નયમો અને વીમા કં ર્પનીની મંજૂરીને આર્ધન હોસ્સ્ર્પટલમાં
સારવાર ર્દરર્મયાન તબીબી ખચાા ની બાંયધરી.
v. પ્રવાસપ ૂવે મારહતી સેવાઓ અને અન્ટય સેવાઓ:
i. ર્વઝા જરૂરરયાતો
ii. દૂ તાવાસ રે ફરલ સેવાઓ
ુ ાવવામાં સહાયક સેવાઓ
iii. ર્પાસર્પોટા અને બેગ ગમ
iv. કટોકટી સંર્દેશ પ્રસારણ સેવાઓ
v. જામીન બોન્ટડ વ્યવસ્થા
vi. નાણાકીય કટોકટીની સેવા
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vi.

દુભાર્ષયા ગોઠવવા

vii. કાયર્દાકીય ગોઠવણ
ુ ાકાત
viii. વકીલ સાથે મલ
3. કેશલેસ તબીબી કેસ માટે ર્દાવાની ર્પતાવટ
કેશલેસ તબીબી કેસ, વળતર તબીબી કેસ અને અન્ટય ક્ષબન-તબીબી કેસ માટે ર્દાવાની ર્પતાવટ
કરવા અલગઅલગ અક્ષભગમ અર્પનાવવામાં આવે છે . ઉર્પરાંત અમેરરકામાં કેશલેસ તબીબી
ર્દાવાની ર્પતાવટ અન્ટય ર્દે શોની કેશલેસ સેવા કરતા અલગ હોય છે . આર્પણે સ્ટેર્પ બાય સ્ટેર્પ
પ્રરક્રયા જોઈશ ંુ
I.

ુ ના/નોંધણી
ર્દાવાની સચ

જયારે અને જયાં નકુ સાન થાય, ત્યાં ર્દર્દીને હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી કરાવવામાં આવે છે અને
એડર્મશન કાઉન્ટટર ર્પર વીમાની ર્વગત ર્દશાા વવામાં આવે છે . સહાયક કં ર્પનીને
હોસ્સ્ર્પટલમાંથી અને/અથવા ર્દર્દી ર્પાસેથી અને/અથવા સગાસબંધી/ર્મત્રો ર્પાસેથી નવા
કેસની જાણકારી મળે છે . ર્પછી ર્દાવાની પ્રરક્રયા ર્દાવેર્દારને સમજાવવામાં આવે છે .
II. કેસ મેનેજમેન્ટટના ર્વર્વધ સ્ટેર્પ :
ુ બ છે ેઃ
તેઓ ર્દરે ક કં ર્પનીના જુર્દાં જુર્દાં હોઈ શકે છે , તેમ છતાં સામાન્ટય સ્ટેર્પ નીચે મજ
a

સહાયક

કં ર્પનીના

કેસ

મેનેજર

લાભ,

વીમાકૃત

રકમ,

ર્પોક્ષલસીની

મદ્દુ ત,

ર્પોક્ષલસીધારકના નામ વગે રેની ખરાઈ કરે છે .
b

ર્પછી કેસ મેનેજર ર્દર્દીની તબીબી સ્સ્થર્ત, ક્ષબક્ષલિંગ મારહતી, અંર્દાજજત ખચા ર્પર મારહતી
મેળવવા હોસ્સ્ર્પટલ સાથે સંર્પકા માં રહે છે . સહાયક કં ર્પનીને તબીબી નોંધ અને
અંર્દાજજત તબીબી ખચાની મારહતી મેળવે છે અને વીમાકં ર્પનીને મોકલે છે .

c

ુ વણીની ખાતરી વીમાકં ર્પની ર્પાસેથી મળયા
ર્દાવાની સ્વીકાયાતા નક્કી થાય છે અને ચક
ર્પછી હોસ્સ્ર્પટલને જણાવવામાં આવે છે .

d

ભારતમાં તર્પાસની જરૂર ર્પડી શકે છે તેવી સ્સ્થર્ત સજાાઈ શકે (વીમાધારકના સ્થાર્નક
સ્થળ) છે . આ માટેની પ્રરક્રયા વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતના કેસ જેવી હોય છે . સહાયક
કં ર્પની કે વીમાકં ર્પનીના સીધા સંર્પકા મારફતે ર્વર્દે શમાં સંશોધનકતાા ની ર્પસંર્દગી
કરવામાં આવે છે .
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e

સહાયક કં ર્પનીના કેસ મેનેજર વીમાકં ર્પનીને તબીબી અને ખચાની જાણકારી, સ્સ્થર્તમાં
ુ ારા, વગે રે મારહતી ર્દરરોજ આર્પે છે , જેથી સારવાર ચાલ ુ રાખવાની અર્ધકૃતતા
સધ
મેળવી શકાય.

f

ર્દર્દીને રજા મળી જાય ર્પછી કેસ મેનેજર અંર્તમ ચાજીસની પક્ુ ષ્ટ કરવા હોસ્સ્ર્પટલ સાથે
ખંતપ ૂવાક કામ કરે છે .

g

સહાયક કં ર્પની સર્ુ નર્િત કરે છે કે ક્ષબલની યોગ્ય ચકાસણી થાય અને બરોબર રહસાબ
ુ ારા માટે હોસ્સ્ર્પટલના ક્ષબક્ષલગ
થાય. કોઈ ર્પણ ખામી જણાય તો સધ
િં ર્વભાગને જાણ
કરવામાં આવે છે .

h

ુ ેઃમ ૂલ્યાંકન એજન્ટટ વચ્ચે સંમત
ર્પછી પ્રર્દાતા અને સહાયક કં ર્પની કે તેના સહાયક પન
ુ બ ખચા ફરી નક્કી થાય છે . અગાઉ ચક
ુ વણીની ખાતરી હોસ્સ્ર્પટલને કરવામાં
ર્દર મજ
આવે છે , ર્પણ ખચા ફરી નક્કી કરીને રડસ્કાઉન્ટટ મેળવવામાં આવે છે .

ુ ેઃમ ૂલ્યાંકન સામાન્ટયછે અને અમેરરકા ર્સવાય કેસમાં આવ ંુ
અમેરરકામા હેલ્થકેર સેવામાં પન
ુ ય ફરક છે .
શક્ય નથી. અમેરરકા અને તે ર્સવાયના ર્દે શોમાં કેશલેસ તબીબી કેસમાં આ મખ્

III. ર્દાવાની પ્રરક્રયાના સ્ટેર્પ :
i.

ુ ેઃરકિંમત/મ ૂળ ક્ષબલ મેળવે છે , તેની ખરાઈ કરે છે અને સેવાની
ર્દાવા આકારણીકતાા પન
તારીખ અને સારવાર માટે કવરે જ સર્ુ નર્િત કરે છે . સહાયક કં ર્પનીને મળે લા ક્ષબલનો
રહસાબ ર્દાવા ર્વભાગ દ્વારા થાય છે , જેથી ચાજીસ બરોબર છે કે નહીં તે જોવામાં આવે
ુ બ મળી છે કે નહીં તે ચકાસવામાં આવે છે . રડસ્કાઉન્ટટની
છે અને સારવાર ર્નયમ મજ
ુ ેઃપક્ુ ષ્ટ કરવામાં આવે છે અને ક્ષબલને આગળ ધર્પાવવામાં આવે છે .
પન

ii.

ુ ેઃમ ૂલ્યાંકન નોરટરફકેશન શીટ અને ફાયર્દાની સમજાવટ (ઇઓબી) દ્વારા
ર્પછી ક્ષબલ પન
ુ વણી માટે વીમાકં ર્પની મોકલવામાં આવે છે .
ચક

iii.

ુ વણી કરે છે .
વીમાકં ર્પનીને ક્ષબલ મળે છે અને સહાયક કં ર્પનીને તાત્કાક્ષલક ચક
ુ વણીની પ્રરક્રયાના સ્ટેર્પ :
IV. ચક
ુ વણી
સહાયક કં ર્પનીને વીમાકં ર્પની ર્પાસેથી સ્થાર્નક ઓરફસ મારફતે હોસ્સ્ર્પટલને ચક
કરવાની મંજૂરી મળે છે .
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ુ વણી કરે છે .
નાણા ર્વભાગ ચક
V. હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન પ્રરક્રયાઓ
i.

ુ ોર્પમાં ર્સસ્ટમ ભારતની હોસ્સ્ર્પટલથી જુર્દી છે ,
ર્વર્દે શમાં, ખાસ કરીને અમેરરકા અને યર
કારણ કે મોટા ભાગના લોકો ર્પાસે ખાનગી વીમાકં ર્પની કે સરકારી યોજના મારફતે
સાવાર્ત્રક હેલ્થ વીમા કવચ હોય છે . મોટા ભાગની હોસ્સ્ર્પટલો વીમાધારક ર્પાસેથી હેલ્થ
કે ર્વર્દે શી પ્રવાસ વીમા ર્પોક્ષલસી પ્રર્દાન કરે ર્પછી આંતરરાષ્ટ્રીય વીમા કં ર્પનીઓ ર્પાસેથી
ુ વણીની ખાતરીનો સ્વીકાર કરે છે .
ચક
મોટા ભાગના ર્દે શોમાં વીમાના કવચ કે રોકડ થાર્પણની પક્ુ ષ્ટ માટે સારવારમાં ર્વલંબ
કરવામાં આવતો નથી.
ુ વણી કરે
હોસ્સ્ર્પટલો તાત્કાક્ષલક સારવાર શરૂ કરે છે . જો વીમા કવચ હોય તો વીમાકં ર્પની ચક
ુ વણી કરવી ર્પડે છે . ચક
ુ વણીમાં ર્વલંબ થવાથી હોસ્સ્ર્પટલો ઊંચા ચાર્જ
છે અથવા ર્દર્દીને ચક
કરવાન ંુ વલણ ધરાવે છે .
ુ વણી કરવામાં આવે, તો હોસ્ર્પરટલ ઊંચ ંુ રડસ્કાઉન્ટટ ઓફર કરે છે .
જો તાત્કાક્ષલક ચક
ુ ેઃમલ્ુ યાંક એજન્ટસીઓ હોસ્સ્ર્પટલના ક્ષબલની વહેલાસર ચક
ુ વણી માટે રડસ્કાઉન્ટટ માટે
પન
વાટાઘાટ કરે છે .
a) સહાયક કં ર્પની દ્વારા ટોલ ફ્રી નંબર ર્પર વીમાધારકને નેટવકા હોસ્સ્ર્પટલો અને પ્રરક્રયાની
મારહતી આર્પવામાં આવે છે .
b) હોસ્સ્ર્પટલમાં ભરતી થવ ંુ જરૂરી હોય તેવા રકસ્સામાં વીમાધારકને કોલ સેન્ટટર ર્પર જાણ
કરવાની જરૂર છે અને માન્ટય પ્રવાસ વીમા ર્પોક્ષલસી સાથે ચોક્કસ હોસ્સ્ર્પટલમાં પ્રરક્રયા
શરૂ થાય છે .
c) સામાન્ટય રીતે હોસ્સ્ર્પટલો સહાયક કં ર્પનીઓ/વીમાકં ર્પનીઓનો સંર્પકા કોલ સેન્ટટર ર્પર
કરે છે , જેથી ર્પોક્ષલસી અને કવચની ખરાઈ કરી શકાય.
d) એક વખત હોસ્સ્ર્પટલ દ્વારા ર્પોક્ષલસીનો સ્વીકાર થયા ર્પછી વીમાધારક કેશલેસ આધારે
હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર મેળવશે.
e) વીમાકં ર્પની/સહાયક પ્રર્દાતાને ર્નયક્ુ ત કરવાની લાયકાત નક્કી કરવા કેટલીક
મ ૂળભ ૂત મારહતીની જરૂર હોય છે . જેમ કે,
1. ક્ષબમારીની ર્વગત
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2. અગાઉની રહસ્ટ્રી, હોસ્સ્ર્પટલની ર્વગત, ભારતમાં સ્થાર્નક તબીબી અર્ધકારીના
કેસમાં:
I. અગાઉનો રે કોડા , વતામાન સારવાર અને હોસ્સ્ર્પટલમાં વધ ુ સારવાર અને
તાત્કાક્ષલક રવાનગી માટે ર્વનંતી
II. સારવાર કરનાર ડૉક્ટરના સ્ટેટમેન્ટટ સાથે ર્દાવાન ંુ ફોમા
III. ર્પાસર્પોટા ની નકલ
IV. તબીબી મારહતી ફોમા બહાર ર્પાડવ ંુ
VI. તબીબી ખચા અને અન્ટય ક્ષબન-તબીબી ર્દાવાન ંુ વળતર :
સામાન્ટય રીતે વળતરના ર્દાવા વીમાધારક ભારત ર્પરત ફરે ર્પછી કરવામાં આવે છે .
ુ બ ર્દાવાની પ્રરક્રયા હાથ ધરવામાં આવે છે . તમામ
ર્દાવાના ર્પેર્પર મળયા ર્પછી ર્નયમ મજ
ુ વણી ભારતીય રૂર્ર્પયામાં કરવામાં આવે છે , નહી કે
સ્વીકારી શકાય તેવા ર્દાવા માટે ચક
ુ વણી ર્વર્દે શી ચલણમાં થાય છે .
કેશલેસ ર્દાવાની જેમ, જેમાં ચક
જયારે વળતરના ર્દાવાની પ્રરક્રયા કરવામાં આવે છે ત્યારે ચલણના રૂર્પાંતરણનો ર્દર
ભારતીય રૂર્ર્પયામાં નકુ સાનની તારીખના રોજ લાગ ુ ર્દર પ્રમાણે કરવામાં આવે છે . ર્પછી
ુ વણી કરવામાં આવે છે .
ચેક કે ઇલેક્ટ્રોર્નક ટ્રાન્ટસફર મારફતે ચક
i.

ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ ર્દાવાઓની પ્રરક્રયા ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ ર્દાવાના ર્વભાગ
ુ બ કરવામાં આવે છે .
મજ

ii.

જામીન બોન્ટડ કેસ અને નાણાકીય કટોકટી કેસમાં સહાયક કં ર્પની દ્વારા અગાઉથી
ુ વણી કરવામાં આવે છે અને ર્પછી વીમાકં ર્પની સમિ ર્દાવો કરવામાં આવે છે .
ચક

iii.
VII.

અન્ટય તમામ ર્દાવા માટે અસમથા ર્દાવાનો અસ્વીકાર કરવામાં આવે છે .
અકસ્માત અને માંર્દગીના ખચા માટે ર્દાવાન ંુ ર્દસ્તાવેજીકરણ

i.

ર્દાવાન ંુ ફોમા

ii.

ડૉક્ટસાનો રરર્પોટા

iii.

મ ૂળ એડર્મશન/રડસ્ચાર્જ કાડા

iv.

મ ૂળ ક્ષબલો/રસીર્દો/પ્રીક્સ્ક્રપ્શન

v.

મ ૂળ એક્સ-રે રરર્પોટ્ા સ/ર્પેથોલોજજકલ/તર્પાસ રરર્પોટ્ા સ
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એન્ટટ્રી અને એન્સક્ઝટ સ્ટેમ્પર્પ સાથે ર્પાસર્પોટા /ર્વઝાની નકલ

vi.

ઉર્પરોક્ત યાર્દી પ્રતીકાત્મક છે . વધારાની મારહતી/ર્દસ્તાવેજોની ચોક્કસ કેસના આધારે
જરૂર ર્પડી શકે છે અથવા ખાસ વીમાકં ર્પની દ્વારા ર્દાવાની ર્પતાવટની ર્પોક્ષલસી/પ્રરક્રયા
ુ રવામાં આવે છે .
અનસ
સ્વયંર્પરરિણ 5
ુ વણી સહાયક કં ર્પની દ્વારા અગાઉથી કરવામાં આવે છે અને ર્પછી
________________ ની ચક
વીમાકં ર્પની સમિ ર્દાવો કરવામાં આવે છે .
i.જામીન બોન્ટડ કેસ
ii.ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટના ર્દાવા
iii.ર્વર્દે શી પ્રવાસ વીમા ર્દાવા
iv.અસ્વીકાયા ર્દાવા

સારાંશ
ુ ાવો’ છે . ર્પોક્ષલસી હેઠળ ર્દાવા તરફ ર્દોરી
1. વીમો ‘ખાતરી’ છે અને ર્પોક્ષલસી તે ખાતરીનો ‘પર
જતી વીમાકૃત ઘટના ખાતરીની સાચી કસોટી છે .
ુ ય રે રટિંગ માર્પર્દં ડ વીમા કં ર્પનીની વળતર ચક
ુ વવાની િમતા છે .
2. વીમામાં એક મખ્
ુ ય રહતધારક તેમજ વળતર મેળવનાર છે .
3. વીમો ખરીર્દનાર ગ્રાહક મખ્
4. કેશલેસ ર્દાવામાં નેટવકા હોસ્સ્ર્પટલ વીમા કં ર્પની/ટીર્પીએ ર્પાસેથી પ ૂવામજ
ં ૂરીના આધારે
તબીબી સેવા પ્રર્દાન કરે છે અને ર્પછી ર્દાવાની ર્પતાવટ માટે ર્દસ્તાવેજો રજૂ કરે છે .
ુ વણી કરે છે અને ર્પછી વીમા
5. વળતરના ર્દાવામાં ગ્રાહક તેના ર્પોતાના સંસાધનમાંથી ચક
ુ વણી માટે ર્દાવો ર્દાખલ કરે છે .
કં ર્પની/ટીર્પીએ ર્પાસેથી ચક
6. ગ્રાહક અને ર્દાવાની ટીમ વચ્ચે પ્રથમ સંર્પકા ર્દાવાની જાણકારી સ્વરૂર્પે થાય છે .
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7. જો વીમાના ર્દાવાના કેસમાં વીમા કં ર્પનીને ગોટાળાની શંકા લાગે , તો તેને તર્પાસ માટે
મોકલવામાં આવે છે . ર્દાવાની તર્પાસ વીમા કં ર્પની/ટીર્પીએની ઇન-હાઉસ ટીમ કરી શકે છે
ુ રત કરી શકાય છે .
અથવા વ્યાવસાર્યક તર્પાસ એજન્ટસીને સર્પ
ુ માં તમામ
8. વળતર માટેના ભંડોળનો સંર્દભા વીમાની સ્સ્થર્તના આધારે વીમા કં ર્પનીની બક
ર્દાવા માટે કરવામાં આવતી જોગવાઈ સાથે છે .
9. ર્દાવાનો અસ્વીકાર થાય તો તેવા કેસમાં ગ્રાહક ર્પાસે વીમા કં ર્પનીમાં રજૂઆત કરવા ર્સવાય
વીમા લોકર્પાલ કે ગ્રાહક મંચ કે કાયર્દાકીય સિામંડળમાં અર્પીલ કરવાનો છે .
10. મોટા ભાગે છે તરર્ર્પિંડી હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન િર્તપ ૂર્તિની ર્પોક્ષલસીઓમાં થાય છે , ર્પણ
વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત ર્પોક્ષલસીઓનો ઉર્પયોગ ર્પણ ખોટો ર્દાવા કરવા માટે થાય છે .
11. ટીર્પીએ વીમા કં ર્પનીને ઘણી મહત્ત્વપ ૂણા સેવાઓ પ્રર્દાન કરે છે અને ફી સ્વરૂર્પે વળતર
મેળવે છે .
સ્વયંર્પરરિણના પ્રશ્નો
પ્રશ્ન 1
વીમાના ર્દાવાની પ્રરક્રયામાં નીચેનામાંથી કોને પ્રાથર્મક રહતધારક ગણવામાં આવે છે ?
A. ગ્રાહકો
B. માક્ષલકો
C. વીમાકતાા ઓ
D. વીમા એજન્ટ્સ/ર્દલાલો
પ્રશ્ન 2
ક્ષગરીશ સક્સેનાના વીમાનો ર્દાવો વીમા કં ર્પનીએ નકારી કાઢયો હતો. તેઓ વીમા કં ર્પની સમિ
રજૂઆત કરવા ર્સવાય અન્ટય કયો માગા અર્પનાવી શકે છે ?
સરકારનો સંર્પકા કરી શકે
કાયર્દે સર સિામંડળનો સંર્પકા કરી શકે
વીમા એજન્ટટને ર્વનંતી કરી શકે
અસ્વીકારના કેસમાં કં ઈ થઈ ન શકે
પ્રશ્ન 3
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રાજીવ મેહતોએ રજૂ કરે લા હેલ્થ વીમાના ર્દાવાની તર્પાસ ર્દરર્મયાન વીમા કં ર્પનીને મારહતી
મળી કે રાજીવ મેહતોને બર્દલે રાજેશ મેહતોને સારવાર માટે હોસ્સ્ર્પટલમાં ર્દાખલ કરવામાં
આવ્યા હતો. રાજીવ મેહતો ફેર્મલી ફ્લોટર ર્પોક્ષલસી ધરાવતા નથી. આ ___________
ગોટાળાન ંુ ઉર્દાહરણ છે .
a) નામ બર્દલીને ર્પોક્ષલસીનો લાભ લેવાના
b) બનાવટી ર્દસ્તાવેજો ઊભા કરવાના
c) ખચામાં ક્ષબનજરૂરી વધારાના
d) આઉટર્પેશન્ટટ સારવારને ઇનર્પેશન્ટટ/હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશનમાં બર્દલવાના
પ્રશ્ન 4
નીચેમાંથી કઈ સ્સ્થર્તમાં હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસી ઘરે હોસ્સ્ર્પટલ જેવી સારવાર મેળવવાન ંુ કવચ
મળે છે ?
ર્દર્દીની સ્સ્થર્ત એવી હોય કે તેમને હોસ્સ્ર્પટલ/નર્સિંગ હોમમાં ખસેડવા શક્ય હોય,
હોસ્સ્ર્પટલ/નર્સિંગ હોમમાં જગ્યાને અભાવે ર્દર્દીને ત્યાં ખસેડી ન શકાય
સારવાર હોસ્સ્ર્પટલ/નર્સિંગ હોમમાં જ હાથ ધરી શકાશે
હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશનનો ગાળો 24 કલાકથી વધારે હોય
પ્રશ્ન 5
ક્ષબમારીની સારવાર કરવાની ર્પદ્ર્તઓન ંુ પ્રર્તર્નર્ધત્વ કયો કોડ કરે છે ?
vi. ICD
vii. DCI
viii. CPT
ix. PCT
સ્વયંર્પરરિણ પ્રશ્નોના જવાબો
જવાબ 1
સાચો ર્વકલ્ર્પ I છે .
ુ યત્વે વીમા ર્દાવાની પ્રરક્રયામાં મખ્
ુ ય રહતધારક છે .
ગ્રાહકો મખ્
જવાબ 2
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
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વીમા ર્દાવાના અસ્વીકારના કેસમાં વ્યસ્ક્તઓ કાયર્દે સર સિામંડળનો સંર્પકા કરી શકે છે .
જવાબ 3
સાચો ર્વકલ્ર્પ I છે .
આ નામ બર્દલીને ર્પોક્ષલસીનો લાભ લેવાન ંુ ઉર્દાહરણ છે , કારણ કે સારવાર મેળવેલ વ્યસ્ક્ત
કરતા વીમાકૃત વ્યસ્ક્ત અલગ છે .
જવાબ 4
સાચો ર્વકલ્ર્પ II છે .
હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસીમાં ઘરે સારવાર પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે , ર્પણ જયારે હોસ્સ્ર્પટલ/નર્સિંગ
હોમમાં જગ્યાના અભાવે હોસ્સ્ર્પટલમાં ખસેડી ન શકાય ત્યારે
જવાબ 5
સાચો ર્વકલ્ર્પ III છે .
કરન્ટટ પ્રોર્સજર ટર્મિનોલોજી (સીર્પીટી) ક્ષબમારીની સારવાર કરવાની ર્પદ્ર્તનો કોડ છે

521

વિભાગ 4
સામાન્ટય િીમા
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પ્રકરણ 22
વીમાના ર્સદ્ાંતો
પ્રસ્તાવના
આ પ્રકરણમાં આર્પણે વીમાની કામગીરીન ંુ સંચાલન કરતા મ ૂળભ ૂત ર્સદ્ાંતો ર્વશે જાણકારી
મેળવીશ.ંુ આ પ્રકરણ બે ર્વભાગમાં વહેંચાયેલ ંુ છે . પ્રથમ ર્વભાગમાં વીમા સાથે સંબર્ં ધત
ર્પરરબળોની જાણકારી છે અન બીજા ર્વભાગમાં વીમા સમજૂતી સાથે સંકળાયેલી ર્વર્શષ્ટ
સર્ુ વધાઓની જાણકારી છે .

શીખવાના ર્પરરણામો
A. વીમા સાથે સંબર્ં ધત ર્પરરબળો
B. વીમા કરાર – કાયર્દાકીય ર્પાસાં
C. વીમા કરાર - ર્વર્શષ્ટ સર્ુ વધા
આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કયાા બાર્દ તમને નીચેની બાબતોની જાણકારી મળી જશે:
1. વીમા સાથે સંબર્ં ધત ર્વર્વધ ર્પરરબળોની વ્યાખ્યા
2. વીમા સમજૂતીની સર્ુ વધાઓ વ્યાખ્યાર્યત કરવી
3. વીમા સમજૂતીની ર્વર્શષ્ટ સર્ુ વધાઓ ઓળખવી
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A. વીમા સાથે સંબર્ં ધત ર્વર્વધ ર્પરરબળો
આર્પણે જોય ંુ છે કે વીમાની કામગીરી કે પ્રરક્રયામાં ચાર ર્પરરબળો સંકળાયેલા છે


સંર્પર્િ



જોખમ



જોખમન ંુ વ્યવસ્થાર્પન



વીમા કરાર

ચાલો આર્પણે વીમાની પ્રરક્રયા સાથે સંબર્ં ધત ર્વર્વધ ર્પરરબળોની ર્વગતવાર મારહતી
મેળવીએ.
1. સંર્પર્િ

વ્યાખ્યા
‘જે સંર્પર્િન ંુ તેના માક્ષલક માટે આર્થિક મ ૂલ્ય હોય અને કેટલોક ફાયર્દો પ્રર્દાન કરે ’ તેને એસેટ
(સંર્પર્િ કે અસ્કયામત) તરીકે વ્યાખ્યાર્યત કરી શકાય છે .
સંર્પર્િમાં નીચેની ર્વશેષતાઓ હોવી જોઈએ :
અ) આર્થિક મ ૂલ્ય
સંર્પર્િન ંુ આર્થિક મ ૂલ્ય હોવ ંુ જોઈએ. મ ૂલ્ય બે રીતે ઊભી થઈ શકે છે .
અ) આવકન ંુ સર્જન: સંર્પર્િ ઉત્ર્પાર્દકીય બની શકે છે અને આવક ઊભી કરી શકે છે .

ઉર્દાહરણ
ક્ષબક્સ્કટન ંુ ઉત્ર્પાર્દન કરવા માટે ઉર્પયોગમાં આવત ંુ મશીન, કે દૂ ધ આર્પતી ગાય, બંને તેમના
માક્ષલકો માટે આવક ઊભી કરે છે . ઉર્પયોગી કામર્દાર કં ર્પનીની સંર્પર્િ છે .
બ)

સેવાની જરૂરરયાત : સંર્પર્િ એક વ્યસ્ક્તની કે એક જૂથની જરૂરરયાત સંતોષી મ ૂલ્ય
સંવધાન ર્પણ કરી શકે છે .
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ઉર્દાહરણ
ુ
રે રફ્રજરે ટર ખાદ્ય ચીજવસ્તઓને
ઠં ડી રાખે છે અને જાળવે છે , જયારે કાર ર્પરરવહનમાં
અનકુ ળ
ૂ તા અને સર્ુ વધા પ્રર્દાન કરે છે , તે જ રીતે રોગમક્ુ ત શરીર વ્યસ્ક્ત અને તેના ર્પરરવાર
બંને માટે મ ૂલ્ય સંવધાન સમાન છે .
બ) અછત અને માક્ષલકી
હવા અને સ ૂયાપ્રકાશ શ ંુ છે ? શ ંુ તેઓ સંર્પર્િ નથી?
જવાબ છે ‘ના’.
હકીકતમાં હવા અને સ ૂયાપ્રકાશની જેમ કેટલીક ચીજો અમ ૂલ્ય હોય છે . તેના ર્વના જીવન શક્ય
નથી. તેમ છતાં આર્થિક રક્ષ્ટએ સંર્પર્િઓ તરીકે તેમને ગણવામાં આવતા નથી.
આ માટે બે કારણ જવાબર્દાર છે :
ુ વઠો અખ ૂટ છે અને તેની ખેંચ નથી.
 તેમનો પર
 તેમના ર્પર કોઈની માક્ષલકી નથી, ર્પણ તમામ માટે ર્નેઃશલ્ુ ક ઉર્પલબ્ધ છે .
ુ સંર્પર્િ તરીકે લાયક બનવા વધ ુ બે શરતો પ ૂરી કરવી
તેનો અથા એ છે કે કોઈ ચીજવસ્તએ
જોઈએ - તેની અછત અને કોઈક દ્વારા તેની માક્ષલકી કે કબજો.
ક) વીમાની સંર્પર્િઓ
વીમામાં આર્પણને આર્થિક નકુ સાનીમાં ભરર્પાઈ થાય તેમાં રસ હોય છે , જે અનર્પેક્ષિત અને
કમનસીબ દુઘાટનાનોને કારણે થાય છે , નહીં કે કુ ર્દરતી પ્રકોર્પના ર્પરરણામે થતા નકુ સાનોમાં.
વીમો અનર્પેક્ષિત અને અણધારી આફતોમાંથી થતા આર્થિક નકુ સાન સામે જ સંરિણ પ્રર્દાન
કરે છે , નહીં કે કુ ર્દરતી પ્રકાર્પમાં થતા નકુ સાન સામે.
આર્પણે ખાસ ધ્યાન રાખવ ંુ જોઈએ કે વીમો નકુ સાન કે નાશમાંથી સંર્પર્િન ંુ સંરિણ કરતી
શકતો નથી. કોઈ ઘરનો વીમો ઉતરાવ્યો હોય કે ન હોય, ર્પણ ધરતીકં ર્પમાં તેનો નાશ થશે.
ુ વી શકે છે , જે નકુ સાનીની આર્થિક અસર ઘટાડવામાં મર્દર્દરૂર્પ થશે.
વીમા કં ર્પની નાણાં ચક
સમજૂતીન ંુ ઉલ્લંઘન થાય તો નકુ સાન થઈ શકે છે .
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ુ સ્વીકારવાનો કે ચક
ુ વણી કરવાનો ઇનકાર કરી ર્દે તો ર્નકાસકારને
જો આયાતકાર ચીજવસ્તઓ
મોટો નકુ સાન થશે.
ડ) જીવન વીમો
આર્પણા જીવન ર્વશે ર્વચાયું ુ છે ?
આર્પણા માટે આર્પણા અને આર્પણા સ્વજનોના જીવનથી વધારે મ ૂલ્યવાન કશ ંુ નથી. આર્પણો
અકસ્માત થાય કે ક્ષબમાર ર્પડીએ ત્યારે આર્પણા જીવન ર્પર ગંભીર અસર થાય છે .
આ બાબત બે રીતે અસર કરી શકે છે :
 પ્રથમ ખાસ ક્ષબમારીની સારવાનો ખચા થાય છે .
 બીજી બાબત મ ૃત્યુ કે અિમતાના કારણે આર્થિક આવકને ફટકો ર્પડી શકે છે .
આ પ્રકારની નકુ સાની વ્યસ્ક્તના વીમા કે ર્વર્શષ્ટ પ્રકારના વીમા દ્વારા સરભર કરી શકાય છે .
વીમો કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત માટે શક્ય છે , જે વ્યસ્ક્ત ર્પાસે મ ૂલ્ય ધરાવતી [એટલે કે આવક ઊભી
કરતી હોય કે કેટલીક જરૂરરયાતો પ ૂરી કરતી હોય] સંર્પર્િ હોય; જેને નકુ સાન [કમનસીબ કે
અકસ્માતના કારણે] આર્થિક નકુ સાન થાય છે , જેને [નાણામાં મ ૂલવી શકાય છે ].
એટલે કે વીમાની ર્પરરભાષામાં આ સંર્પર્િઓને વીમાના આર્ધન ર્વષયના સંર્દભામાં લેવામાં
આવે છે .
2. જોખમ
વીમાની પ્રરક્રયામાં બીજુ ં મહત્ત્વપ ૂણા ર્પરરબળ જોખમની ર્વભાવના છે . આર્પણે નકુ સાનની
સંભર્વતતા તરીકે જોખમને વ્યાખ્યાર્યત કરીશ.ંુ એટલે જોખમનો સંર્દભા સંભર્વત નકુ સાન કે
નાશ સાથે છે , જે કોઈ અનર્પેક્ષિત કે આકસ્સ્મક ઘટનાઓ ઘટવાથી ઊભ ંુ થઈ શકે છે . સામાન્ટય
રીતે આર્પણે આર્પણ ંુ ઘર સળગી નહીં જાય કે આર્પણી કારનો અકસ્માત નહીં થાય તેવી અર્પેિા
રાખીએ છીએ, તેમ છતાં એવ ંુ થાય છે .
જોખમના ઉર્દાહરણો આર્થિક નકુ સાનની સંભર્વતતા છે ,જે ઘર સળગી જવાની કે લટ
ં ૂ ફાટ
થવાની કે અકસ્માત થવાની ઘટનામાંથી થાય છે .
તેના બે સ ૂક્ષચતાથો છે .
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i.

પ્રથમ, તેનો અથા એ થયો કે નકુ સાન થઈ શકે અથવા ન ર્પણ થઈ શકે. નકુ સાનની
શક્યતા કે સંભર્વતતાને ગાક્ષણર્તક રીતે વ્યક્ત કરી શકાય છે .

ઉર્દાહરણ
એક ઘરમાં આગ લાગ લાગશે તેવી હજાર શક્યતામાંથી એક શક્યતા = 1/1000 = 0.001.
રામને હૃર્દયરોગનો હુમલો થશે તેવી હજરા શક્યતાઓમાંતી ત્રણ શક્યતા = 3/1000 = 0.003
જોખમનો સીધો સંબધ
ં હંમેશા સંભર્વતતા સાથે હોય છે . તેન ંુ મ ૂલ્ય હંમેશા 0 અને 1 વચ્ચે હોય
છે , જેમાં 0 નકુ સાન નહીં થાય તેવી ચોક્કસતા રજૂ કરે છે , જયારે 1 નકુ સાન થશે તેવી
ચોક્કસતા રજૂ કરે છે .
ii.

બીજી બાબત, નકુ સાની તરફ ર્દોરી જતી ઘટનાઓ સંકટ તરીકે જાણીતી છે . તે
નકુ સાનીન ંુ કારણ બને છે .

ઉર્દાહરણ
આગ લાગવી, ધરતીકં ર્પ, પ ૂર, વીજળી ર્પડવી, લટ
ં ૂ ફાટ, હૃર્દયરોગનો હુમલો વગે રે સંકટના
ઉર્દાહરણો છે .
કુ ર્દરતી નકુ સાન શ ંુ છે ?
ુ ી
તે સત્ય હકીકત છે કે કોઈ ર્પણ ચીજવસ્ત ુ હંમેશા ટકતી નથી.ર્દરે ક સંર્પર્િ ર્નર્િત સમય સધ
ટકે છે , જેમાં તે કામ કરે છે અને ફાયર્દા આર્પે છે .
આગળની તારીખમાં તેન ંુ મ ૂલ્ય શ ૂન્ટય થઈ જાય છે . આ કુ ર્દરતી પ્રરક્રયા છે અને આર્પણે નકામા
થઈ ગયેલા મોબાઇલ્સ, વોર્શિંગ મશીન્ટસ બર્દલી નાંખીએ છીએ અને જૂનાં થઈ ગયેલા વસ્ત્રોને
સ્થાને નવા વસ્ત્રો ખરીર્દીએ છીએ. એટલે કુ ર્દરતી આફતમાં થતી નકુ સાનીને વીમામાં આવરી
લેવાતી નથી.
i. જોખમની સંભાવના: Oસંકટ સજાાય તો નકુ સાન થાય તે જરૂરી નથી. આંધ્રપ્રર્દે શના
ર્દરરયારકનારાના ર્વસ્તારોમાં પ ૂર આવે તો મબ
ંુ ઈમાં રહેતી વ્યસ્ક્તને અસર નહીં થાય.
આ પ્રકારન ંુ નકુ સાન થાય તે માટે સંકટની અસર સંર્પર્િ ર્પર થવી જોઈએ.
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કાર અકસ્માત સામે સંરિણ પ ૂરં ુ ર્પાડવા, વીમા કં ર્પનીને ચોક્કસ વષા ર્દરર્મયાન 'અકસ્માત
તરીકે ઓળખતા જોખમ' ધરાવતી કારની સંખ્યામાં રસ હશે. તેમાં ર્નયર્મતર્પણે રે સ માટે
ઉર્પયોગી કારનો સમાવેશ થતો નથી. તે 'રે ર્સિંગ કાર'ના અલગ જૂથનો રહસ્સો હોવી જોઈએ,
જેની અકસ્માત થવાની શક્યતા સાધારણ કાર કરતા વધારે હોય છે .
વીમારૂર્પે વળતર મેળવવા જોખમનો સામનો જ એકમાત્ર પ ૂરતું જવાબર્દાર ર્પરરબળ નથી.

ઉર્દાહરણ
કોઈ કારખાનામાં આગ લાગી શકે છે , જેમાં ખરે ખર કોઈ નકુ સાન ન થાય તેવ ંુ બની શકે.
સંકટના ર્પરરણામે ખરે ખર (આર્થિક)નકુ સાન થાય તો વીમો તેની ભ ૂર્મકા ભજવે છે .
ii. જોખમનો સામનો થવાની શક્યતા: બે સંર્પર્િઓ એક જ સંકટનો ભોગ બની શકે છે ,
ર્પણ નકુ સાન કે નકુ સાનીની રકમમાં મોટો ફરકો હોઈ શકે છે ..

ઉર્દાહરણ
ર્પાણી લઈ જતી ટેન્ટકર કરતા ર્વસ્ફોટક સામગ્રી લઈને જતા વાહનમાં મોટું નકુ સાન થઈ શકે છે .
એ જ રીતે પ્રદૂ ર્ષત શહેરમાં રહેતી વ્યસ્ક્તને શ્વાસોશ્વાસની સમસ્યા ઊભી થવાની શક્યતા
વધારે છે અથવા દુકાનમાં બેઠેલી વ્યસ્ક્ત કરતા ઘોડાર્દોડમાં સામેલ વ્યસ્ક્તને અકસ્માતમાં ઇજા
થવાન ંુ જોખમ વધારે છે .
ુ યત્વે સંબધ
વીમા કં ર્પનીઓને મખ્
ં જોખમ થવાની શક્યતા સાથે છે . જયારે આ પ્રકારની શક્યતા
વધારે હોય છે ત્યારે આર્પણે તેને મોટું જોખમ કહીએ છીએ.

જોખમન ંુ મ ૂળભ ૂત વગીકરણ
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એ) સંભર્વત મહિમ નકુ સાનની શક્યતા
આ શક્યતા કોઈ વ્યસ્ક્ત કે વેર્પાર ર્પર નકુ સાની અને તેની અસરની સંભર્વતતા દ્વારા મળે
છે . તેના આધારે કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત ત્રણ પ્રકારની જોખમી ઘટનાઓ કે ર્પરરસ્સ્થર્તઓ
ઓળખી શકે છે ેઃ
i.

મહત્ત્વપ ૂણા અથવા આર્પર્િજનક

જયાં નકુ સાની મોટી, નોંધર્પાત્ર કે મશ્ુ કેલીજનક હોય ત્યાં સંપ ૂણા ર્વનાશ કે નાર્દારી જેવી
સ્સ્થર્ત ઊભી થઈ શકે છે .
ઉર્દાહરણ
 સંપ ૂણા ગામનો ર્વનાશ કરતો ધરતીકં ર્પ
 કરોડો રૂર્ર્પયાના ઇન્ટસ્ટોલેશનનો નાશ કરતી આગ લાગવાની મોટી દુઘાટના
 વલ્ડા ટ્રેડ સેન્ટટર ર્પર 9/11ના આતંકવાર્દી હુમલા જેવી સ્સ્થર્ત જેમાં મોટા ર્પાયે જાનમાલની
હાર્ન થાય છે

ii. મોટી નકુ સાની
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તેમાં સંભર્વત નકુ સાનીથી મોટી નાણાકીય ખોટ ઊભી થઈ શકે છે , જેના કારણે કં ર્પનીની
કામગીરી ચાલ ુ રાખવા ઋણ લેવાની ફરજ ર્પડી શકે છે .

ઉર્દાહરણ
ુ ગાંવમાં મોટી બહુરાષ્ટ્રીય કં ર્પનીના પ્લાન્ટટમાં આગ લાગવાથી રૂ.1 કરોડનો માલસમાન
ગડ
નાશ ર્પામ્પયો હતો. આ નકુ સાન મોટું હત,ંુ ર્પણ નાર્દારી નોંધાવવી ર્પડે તેટલ ંુ વધારે નહોત.ંુ
રકડની ટ્રાન્ટસપ્લાન્ટટેશનન ંુ મોટી ઓર્પરે શન, જેમાં ખચા બહુ ઊંચો આવે છે .
iii. આંર્શક/ઓછી નકુ સાની
જયારે સંભર્વત નકુ સાની ઓછી મહત્ત્વપ ૂણા હોય છે અને ક્ષબનજરૂરી નાણાકીય તાણ ર્વના
વ્યસ્ક્તગત રીતે કે કં ર્પનીની વતામાન અસ્કયામત કે ચાલ ુ આવકમાંથી સરળતાથી સરભર
કરી શકાય છે .

ઉર્દાહરણ
નાના કાર અકસ્માતમાં કારની એક બાજુ ઘસરકો ર્પડી શકે છે , જેના કારણે કારના કલરને
નકુ સાન થાય છે અને મડગાડા થોડો વળી જાય છે .
સામાન્ટય શરર્દી અને કફથી વ્યસ્ક્તને થતો સારવારનો ખચા
અ) ર્પયાા વરણની જોખમકારક પ્રકૃર્ત
જોખમોન ંુ વગીકરણ કરવા માટે અન્ટય એક આધાર ર્પયાા વરણની પ્રકૃર્િ.
i.

સ્થાયી જોખમ

સ્થાયી જોખમનો સંર્દભા એવી ઘટનાઓ સાથે છે , જે સ્સ્થર વાતાવરણમાં આકાર લે છે .
તેઓ સમય સાથે ર્નયર્મતર્પણે ઘટે છે અને વાજબી ધારણા બાંધી શકાય છે . એટલે તેનો
વીમો ઉતરાવવો સરળ છે . સામાન્ટય રીતે આ પ્રકારના જોખમોન ંુ કારણ કુ ર્દરતી ઘટનાઓ
છે .
ઉર્દાહરણ આગ લાગવી, ધરતીકં ર્પ, મ ૃત્યુ, અકસ્માત અને માંર્દગી છે .

ii. ગર્તશીલ જોખમો
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સામાન્ટય રીતે સામાજજક વાતાવરણ અને આર્થિક અને સામાજજક ર્પરરબળોના ર્પરરણામે
ઊભા થતા ર્વર્વધ સંકટ ગર્તશીલ જોખમો છે , કારણ કે તેઓ ર્નયર્મત સમયે ઊભા
થવાની ર્પેટના હોતી નથી અને સ્થાયી જોખમની જેમ તેની ધારણા બાંધી શકાતી નથી.
ઉર્પરાંત આ પ્રકારના જોખમોના મોટા ર્પાયે રાષ્ટ્રીય અને સામાજજક ર્પરરણામો જોવા મળે છે
તેમજ મોટી સંખ્યામાં લોકોને અસર કરી શકે છે .
ુ અને રાજકીય રહલચાલો છે .
ઉર્દાહરણ બેરોજગારી, ફુગાવો, યદ્
સામાન્ટય રીતે વીમા કં ર્પનીઓ આ પ્રકારના જોખમોનો વીમો ઉતારતી નથી.
અ) કોને અસર થાય છે ?
જોખમોન ંુ વગીકરણ કરવાનો ત્રીજો માગા છે ેઃ ખાસ સંકટ કે નકુ સાની તરફ ર્દોરી જતી
ઘટનાઓમાં અસર ર્પામતા લોકો.
i. મ ૂળભ ૂત જોખમો: તેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોને અસર થાય છે . આ જોખમોની અસર
વ્યાર્પકર્પણે થાય છે અને મોટી દુઘાટના તરફ ર્દોરી જવાન ંુ વલણ ધરાવે છે .
ુ , દુષ્કાળ, પ ૂર અને ધરતીકં ર્પ તેમજ
મ ૂળભ ૂત કે વ્યવસ્સ્થત જોખમોના ઉર્દાહરણો યદ્
આતંકવાર્દી હુમલા છે .
ુ ાય કે
ii. ર્વર્શષ્ટ જોખમો: તેમાં ખાસ વ્યસ્ક્તને જ અસર થાય છે , નહીં કે સંપ ૂણા સમર્દ
ુ ાય
જૂથને. આ કેસમાં નકુ સાન ર્પણ ખાસ વ્યસ્ક્તને ઉઠાવવ ંુ ર્પડે છે , નહીં કે સંપ ૂણા સમર્દ
કે જૂથને.
આ પ્રકારના જોખમના ઉર્દાહરણોમાં ઘરમાં આગ લાગવી કે ઓટોમોબાઇલ અકસ્માત કે
અકસ્માત ર્પછી હોસ્સ્ર્પટલાઇઝેશન છે .
વ્યાવસાર્યક વીમો મ ૂળભ ૂત અને ર્વર્શષ્ટ જોખમ એમ બંને આવરી લે છે .
બી) ર્પરરણામ
i. અંર્દાજજત જોખમ એવી સ્સ્થર્ત સ ૂચવે છે , જેમાં ર્પરરણામ નફાકારક કે નકુ સાનકારક
હોઈ શકે છે . સામાન્ટય રીતે આ પ્રકારના જોખમના ઉર્દાહરણો ઘોડાર્દોડ ર્પર જુગાર કે
શેરબજારમાં સટ્ટો છે . કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત નફો થવાની આશામાં આ પ્રકારન ંુ જોખમ
જાણીજોઈને ઉઠાવે છે .
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ii. ચોખ્ખ ંુ જોખમ બીજી તરફ એવી સ્સ્થર્ત સ ૂચવે છે જેમાં ર્પરરણામ નકુ સાની સ્વરૂર્પે કે
નકુ સાની ન થવા સ્વરૂર્પે મળે છે , ર્પણ ફાયર્દો તો થતો જ નથી.
ર્દાખલા તરીકે, પ ૂર આવે છે કે નથી આવત,ંુ આગ લાગે છે કે નથી લાગતી. જો આવ ંુ કં ઈ
થાય તો નકુ સાન થાય છે . જો તે ન થાય તો ન ફાયર્દો થાય છે , ન નકુ સાન. તે જ રીતે
વ્યસ્ક્ત ગંભીર રીતે ક્ષબમાર ર્પડી શકે અથવા ન ર્પડે.
વીમો ચોખ્ખા જોખમોના કેસમાં જ લાગ ુ ર્પડે છે , જેમાં તે સંભર્વત નકુ સાન સામે સંરિણ
આર્પે છે . અંર્દાજજત જોખમનો વીમો ન ઉતરાવી શકાય.
ચોખ્ખા જોખમના ઉર્દાહરણો:
 રાસાયક્ષણક – આગ, ર્વસ્ફોટ
 કુ ર્દરતી – ધરતીકં ર્પ, પ ૂર, ચક્રવાત
 સામાજજક – તોફાન, આર્થિક ગોટાળો, ચોરી
 ટેકર્નકલ – મશીનરી કાયારત થતાં બંધ થઈ જવી
 વ્યસ્ક્તગત – મ ૃત્યુ, અિમતા, માંર્દગીs
જોખમકારક સ્સ્થર્ત
આર્પણે ઉર્પર જોય ંુ કે સંકટ માટે જવાબર્દાર જોખમકારક ર્પરરબળોથી નકુ સાન થાય તે જરૂરી
નથી. ઉર્પરાંત નકુ સાની મોટી હોવી જરૂરી નથી. નકુ સાન કે તેની તીવ્રતા તેમજ તેની અસરની
સંભર્વતતા વધે તેવી સ્સ્થર્ત કે સંજોગોને જોખમકારક સ્સ્થર્ત કહેવાય છે . જયારે વીમા
કં ર્પનીઓ જોખમની આકારણી કરે છે , ત્યારે સંર્પર્િ સાથે સંકળાયેલા જોખમકારક ર્પરરબળોનો
સંર્દભા હોય છે .
ચાલો આર્પણી સંર્પર્િઓ, સંકટ અને જોખમકારક ર્પરરબળો વચ્ચેના સંબધ
ં ના કેટલાંક
ઉર્દાહરણો જોઈએ
સંર્પર્િ

સંકટ

જોખમકારક ર્પરરબળ

જીવન

કેન્ટસર

ુ ર્પાન
અર્ત ધમ્ર

કારખાન ંુ

આગ

ર્વસ્ફોટક સામગ્રી પ્રત્યે બેર્દરકારી

કાર

કાર અકસ્માત

િાઇવર દ્વારા બેર્દરકારીયક્ુ ત િાઇર્વિંગ

કાગો

ચક્રવાત

ુ ાવ ંુ અને સડો થવો; Cકાગોને વોટરપ્ર ૂફ
કાગોમાં ર્પાણી ચસ
કન્ટટેઇનસામાં ર્પેકેજ ન કરવા
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મહત્ત્વપ ૂણા
જોખમોના પ્રકારો
અ) ભૌર્તક જોખમો એક સ્સ્થર્ત છે , જે નકુ સાનની સંભર્વતતા વધારે છે .

ઉર્દાહરણ
i.

ક્ષબક્લ્ડિંગમાં ખામીયક્ુ ત વાયરરિંગ

ii. વોટર સ્ર્પોટ્ા સમાં સામેલ થવ ંુ
iii. સરળ જીવનશૈલી તરફ ર્દોરી જતાં સાધનો
બી) નૈર્તક જોખમો વ્યસ્ક્તની અપ્રમાક્ષણકતા કે ચારરત્ર્યમાં ખામીઓ સ ૂચવે છે , જે નકુ સાનની
ુ રાવતાન ર્પર અસર કરે છે . ભ્રષ્ટા વ્યસ્ક્ત ગોટાળા કરવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે
તીવ્રતા કે પન
અને વીમાની સર્ુ વધાનો દૂ રર્પયોગ કરીને નાણાં બનાવવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે .

ઉર્દાહરણ
નૈર્તક જોખમોનું શ્રેષ્ઠ ઉર્દાહરણ કારખાના માટે વીમો ખરીર્દવાનું અને ર્પછી વીમાની રકમ લેવા તેને
સળગાવી ર્દે વાનું છે અથવા મોટી ક્ષબમારી શરૂ થાય ર્પછી હેલ્થ વીમો ખરીર્દવાનું છે .

સી) કાયર્દાકીય જોખમ એવા કેસમાં વધ ુ પ્રચક્ષલત છે , જેમાં નકુ સાની માટે વળતર ચ ુ કવવાનો
મદ્દુ ો સંકળાયેલો છે . જયારે કાયર્દાકીય વ્યવસ્થાની ચોક્કસ જોગવાઈઓ કે ર્નયમનકારી
ર્પરરબળો નકુ સાનની તીવ્રતા વધારી શકે કે નકુ સાની કરી શકે ત્યાં આ જોખમ ઊભ ંુ થાય છે .

ઉર્દાહરણ
દુઘાટનાઓના કેસમાં કામર્દારોના વળતરનું સંચાલન કરતા કાયર્દાના ર્પાલનમાં વળતરની રાશીમાં
નોંધર્પાત્ર વધારો થઈ શકે છે .

વીમામાં સૌથી મોટી ક્ષચિંતાજનક બાબત સંકટ અને તેની સાથે જોડાયેલા જોખમકારકો છે . આ
આધારે સંર્પર્િઓને ર્વર્વધ જોખમની કેટેગરીઓમાં વગીકૃત કરવામાં આવે છે અને
સંકળાયેલા જોખમકારક ર્પરરબળોની હાજરીના ર્પરરણામે નકુ સાન થવાની સંભર્વતતા વધારે
હોય તો વીમાના કવરે જ માટે લાગ ુ રકિંમત [પ્રીર્મયમ્પસ]માં વધારો થશે.
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3. વીમાનો ગાક્ષણર્તક ર્સદ્ાંત (જોખમન ંુ વ્યવસ્થાર્પન)
વીમામાં ત્રીજુ ં ર્પરરબળ ગાક્ષણર્તક ર્સદ્ાંત છે , જે વીમાને શક્ય બનાવે છે . તે જોખમના
વ્યવસ્થાર્પનના ર્સદ્ાંત તરીકે જાણીતો છે .

ઉર્દાહરણ
ધારો કે 100000 મકાનો આગન ંુ જોખમ ધરાવે છે , જેમાં સરે રાશ રૂ.50000ની નકુ સાની થઈ શકે
છે . જો 1000માંથી 2ને આગ લાગવાની શક્યતા હોય તો [અથવા 0.002] તો તેનો અથા એ
થશે કે નકુ સાનીની કુ લ રકમ રૂ.10000000 [=50000 x 0.002 x 100000] હશે.
જો વીમા કં ર્પની ર્દરે ક મકાનમાક્ષલક ર્પાસેથી રૂ.100-100 ઉઘરાવે અને આ પ્રીર્મયમ કે ફાળાને
જોખમ વ્યવસ્થાર્પન કરવાના એક ફં ડમાં એકત્ર કરવામાં આવે છે , તો કેટલાંક લોકોને આગ
લાગવાથી થતા નકુ સાનન ંુ સરભર કરવા આ ભંડોળ પ ૂરતું હશે.
આવ ંુ ભંડોળ ઊભ ંુ કરવા વીમા કં ર્પનીએ ર્દરે ક વ્યસ્ક્ત ર્પાસેથી ઉઘરાવી ર્પડતી જરૂરી નીચેની
ગણતરી ર્પરથી સ્ર્પષ્ટ છે
100000 x 100 = રૂ.10000000
વીમાકૃત તમામ મકાનમાક્ષલકો વચ્ચે ઇસ્ક્વટી [સમાન રહસ્સો] સર્ુ નર્િત કરવા, મકાનો
એકસમાન જોખમ ધરાવતા હોય તે જરૂરી છે .
અ) વીમામાં ર્સદ્ાંત કેવી રીતે કાયા કરે છે ?

ઉર્દાહરણ
શ્રી શ્યામ કારખાન ંુ ધરાવે છે , જે રૂ.70 લાખના મ ૂલ્યનો પ્લાન્ટટ, મશીનરી અને સામગ્રી ધરાવે
છે . તેઓ તેનો વીમાકં ર્પની ર્પાસે વીમો ઉતરાવવા ઇચ્છે છે . આગ કે અન્ટય કોઈ આફતને કારણે
ુ ને નકુ સાન થવાની સંભર્વતતા 1000માંથી 7 [0.007] છે .
કારખાનાને અને તેની ચીજવસ્તઓ
આ અંગે શ્રી શ્યામ અને વીમા કં ર્પની બંને વાકેફ છે .
તેમની સ્સ્થર્ત કેવી રીતે અલગ છે અને શ્યામ શા માટે વીમો ઉતરાવવા ઇચ્છે છે ?
શ્રી શ્યામની સ્સ્થર્ત
શ્રી શ્યામ માટે નકુ સાનની સંભર્વતતા (0.007) બહુ ઓછી છે , કારણ કે તે તેમના જેવા 1000
કારખાનામાંથી સરે રાશ 7ને નકુ સાન થવાની શક્યતા સ ૂચવે છે . તે જાણતા નથી કે તેમન ંુ
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કારખાન ંુ તે સાત કમનસીબમાંન ંુ એક હશે? હકીકતમાં કયા કારખાનાને નકુ સાન થશે તેનો
અંર્દાજ કોઈ ન મેળવી શકે.
શ્યામ અર્નર્િતતાની સ્સ્થર્તમાં હોવાન ંુ કહી શકાય છે . ભર્વષ્યમાં શ ંુ થવાન ંુ છે તેઓ તેના ર્વશે
જાણતા નથી અને ભર્વષ્યમાં શ ંુ થશે તેનો અંર્દાજ ર્પણ તેઓ કાઢી ન શકે. ચોક્કસ આ બાબત
ક્ષચિંતાજનક છે .
વીમાકં ર્પનીની સ્સ્થર્ત
ચાલો હવે વીમાકં ર્પનીની સ્સ્થર્ત જાણીએ. જયારે શ્યામન ંુ નકુ સાન થવાન ંુ જોખમ સંયક્ુ ત છે
અને સમાન સ્સ્થર્ત કે જોખમ ધરાવતા અન્ટય હજારો લોકો સાથે તેના જોખમન ંુ વ્યવસ્થાર્પન
થાય છે , ત્યારે હવે તે મયાા રર્દત અને અંર્દાજ બાંધી શકાય તેવ ંુ થઈ જાય છે .
વીમાકં ર્પનીને શ્યામને કારખાના ર્વશે ક્ષચિંતા કરવાની જરૂર નથી અને શ્યામને ર્પણ રફકર
કરવાની જરૂર નથી. ર્દર 1000માંથી 7 કારખાના નકુ સાન થવાના જોખમને આર્ધન હોવાન ંુ પ ૂરતું
ુ ી વાસ્તર્વક નકુ સાન એકસરખ ંુ છે અથવા અર્પેિાની નજીક છે , ત્યાં સધ
ુ ી વીમાકં ર્પની
છે . જયાં સધ
જોખમન ંુ વ્યવસ્થાર્પન કરવા માટેના ભંડોળમાંથી તેને સરભર કરી શકે છે .
જોખમ કે સંકટના કારણે નકુ સાન થવાની સંભર્વતતા ધરાવતા અને એક જ પ્રકારના તમામ
વીમાધારકોના એકત્રીકરણ દ્વારા જોખમન ંુ વ્યવસ્થાર્પન થાય છે , જે વીમાકં ર્પનીને જોખમ અને
તેની નાણાકીય અસર ધારણ કરવા સિમ બનાવે છે .

બ)

જોખમન ંુ વ્યવસ્થાર્પન અને મોટી સંખ્યાનો કાયર્દો

ુ બ 1000માંથી 7 અથવા 0.007] પ્રીર્મયમ
નકુ સાનની સંભર્વતતા [ઉર્પરના ઉર્દાહરણ મજ
ુ બ હોય તો વીમાકં ર્પનીને
નક્કી કરવાનો આધાર બનાવે છે . જો વાસ્તર્વક નકુ સાન અર્પેિા મજ
ખોટ સહન કરવાન ંુ જોખમ નહીં રહે. આ પ્રકારની સ્સ્થર્તમાં અનેક વીમધારકોના પ્રીર્મયમન ંુ
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ભંડોળ સંકટનો ભોગ બનેલા લોકોની નકુ સાની સરભર કરવા માટે પ ૂરતું હશે. જોકે અર્પેિા
ુ વવા માટે એકત્ર કરે લા પ્રીર્મયમ્પસન ંુ ભંડોળ પ ૂરતું
કરતા વધારે નકુ સાન થાય અને ર્દાવો ચક
ન હોય તો વીમાકં ર્પનીને જોખમનો સામનો કરવો ર્પડશે.
વીમાકં ર્પની તેની ધારણાઓ ર્વશે સર્ુ નર્િત કેવી રીતે થઈ શકે?
''મોટી સંખ્યાના કાયર્દા'' તરીકે જાણીતા ર્સદ્ાંતના કારણે આ શક્ય છે . આ કાયર્દો જણાવે છે કે
જોખમન ંુ વ્યવસ્થાર્પન કરવા માટે એકત્ર કરવામાં આવેલ ભંડોળ મોટું હોય તેમ સરે રાશ
વાસ્તર્વક નકુ સાન અંર્દાજ કે અર્પેક્ષિત સરે રાશ ખોટની નજીક હશે.

ઉર્દાહરણ
એક સરળ ઉર્દાહરણ દ્વારા વાત સમજીએ. તમે ર્સક્કો ઉછાળો ત્યારે રાજા આવવાની
સંભર્વતતા ½ છે . ર્પણ તમે ચાર વખત ર્સક્કો ઉછાળો તો 2 વખત રાજા ર્પડશે તેની ખાતરી
તમે કેવી રીતે મેળવી શકો?
જયારે ર્સક્કો ઘણી વખત ઉછાળવામાં આવે ત્યારે ર્દર બે વખતમાંથી એક વખત રાજા
આવવાની શક્યતાની નજીક ર્પહોંચાશે.
તેનો અથા એ થયો કે વીમા કં ર્પનીઓ મોટી સંખ્યામાં વીમાધારકો મેળવી શકે ત્યારે જે તેઓ
તેમની સ્સ્થર્ત મજબ ૂત કરી શકે છે . હજારો મકાનોનો વીમો ધરાવતી વીમા કં ર્પની કરતા
કેટલાંક સેંકડો મકાનોનો વીમો ધરાવતી વીમાકં ર્પનીને ગંભીર અસર થવાની શક્યતા છે .

મહત્ત્વપ ૂણા
જોખમનો વીમો ઉતરાવવા માટેની શરતો
વીમાકં ર્પનીના રક્ષ્ટકોણથી જોખમનો વીમો ક્યારે ઉતરાવવામાં શાણર્પણ છે ?
જોખમ વીમાને ર્પાત્ર છે તે ર્વશે ર્વચારવા માટે છ વ્યાર્પક જરૂરરયાતો નીચે આર્પેલી છે .
i.

નકુ સાનનો વાજબી તકા બાંધી શકાય તેવા એકસમાન જોખમ ધરાવતા એકમોની મોટી
ુ રે છે . તેના ર્વના અંર્દાજ બાંધવામાં
સંખ્યા. આ બાબત મોટી સંખ્યાના કાયર્દાને અનસ
મશ્ુ કેલી ર્પડશે.

ii. જોખમથી ઊભ ંુ થત ંુ નકુ સાન મયાા રર્દત અને માર્પી શકાય તેવ ંુ હોવ ંુ જોઈએ.કોઈ કેટલ ંુ
નકુ સાન થય ંુ તે કહી ન શકે તો કેટલ ંુ વળતર આર્પવ ંુ તેનો ર્નણાય કરવો મશ્ુ કેલ છે .
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iii. નકુ સાન આકસ્સ્મક હોવ ંુ જોઈએ. તે એવા કોઈ સંકટન ંુ ર્પરરણામ હોવ ંુ જોઈએ, જે ઊભ ંુ થઈ
ર્પણ શકે અને ન ર્પણ થાય. આ સંકટ વીમાધારકના ર્નયંત્રણની બહાર હોવ ંુ જોઈએ.
વીમાધારકે જાણીજોઈને કરે લા નકુ સાનની ભરર્પાઈ કોઈ વીમાકં ર્પની કરતી નથી.
iv. અનેક લોકોના નકુ સાનની કેટલાંક લોકો દ્વારા વહેંચણી અસરકારક ર્નવડી શકે, જો કોઈ
ર્નર્િત સમયગાળામાં વીમાકૃત જૂથનો નાનો રહસ્સો નકુ સાન વેઠે તો.
v. આર્થિક વ્યવહારરકતા: સંભર્વત નકુ સાન કરતા વીમાનો ખચા વધારે ન હોવો જોઈએ; નહીં
તો વીમો આર્થિક રીતે અવ્યવહારરક બની જશે.
vi. જાહેર નીર્ત: છે લ્લે કરાર સરકારી નીર્તર્નયમોથી ર્વર્પરરત ન હોવો જોઈએ.
4. વીમા કરાર
ુ ર્નર્િત
વીમાન ંુ ચોથ ંુ ર્પરરબળ તેની સાથે સંકળાયેલ કરાર છે , જેમાં વીમાકં ર્પની અમક
સમયગાળામાં પ્રીર્મયમ સ્વીકારીને ચોક્કસ જોખમો સામે નાણાકીય સંરિણ પ્રર્દાન કરવા
તૈયાર થાય છે . આ કરાર વીમા ર્પોક્ષલસીના સ્વરૂર્પે આકાર લે છે .

સ્વયંચકાસણી 1
નીચેનામાંથી કય ંુ વીમાકૃત જોખમ નથી?
I. આગ
ુ ની ચોરી
II. ચીજવસ્તઓ
III. લટ
ં ૂ ફાટ
ુ ન ંુ નકુ સાન
IV. જહાજ ડૂબી જવાના કારણે ચીજવસ્તઓ

B. વીમા કરાર - કાયર્દાકીય ર્પાસાં
1. વીમા કરારના કાયર્દાકીય ર્પાસાં
હવે આર્પણે વીમા કરારમાં સંકળાયેલી કેટલીક ર્વર્શષ્ટતા ર્પર નજર નાંખીશ ંુ અને ર્પછી વીમા
કરારોન ંુ સંચાલન કરતા કાયર્દે સર ર્સદ્ાંતોનો ર્વચાર કરીશ.ંુ
આર્પણે જોઈ ગયા કે વીમાના ર્વર્વધ ર્પરરબળમાં એક ર્પરરબળ વીમાકં ર્પની અને વીમાધારક
વચ્ચેનો કરાર કે સમજૂતી છે .
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વીમાકરાર ર્વર્વધ ર્પિો વચ્ચેની સમજૂતી છે , જેને કાયર્દે સર લાગ ુ કરી શકાય છે . ભારતીય
સમજૂતી ધારા, 1872ની જોગવાઈઓ ભારતમાં તમામ સમજૂતીઓન ંુ સંચાલન કરે છે , જેમાં
વીમા સમજૂતીઓ કે કરાર ર્પણ સામેલ છે .
2. કાયર્દે સર સમજૂતીના ર્પાસાં
ુ બ છે ેઃ
કાયર્દે સર સમજૂતીના ર્પાસાં નીચે મજ
અ) ઓફર અને સ્વીકાર:
સામાન્ટય રીતે અરજર્દાર ઓફર કરે છે અને તેનો સ્વીકાર વીમાકં ર્પની દ્વારા થાય છે .
બ) ર્વચારણા
તેનો અથા એ થયો કે સમજૂતીમાં ર્વર્વધ ર્પિોને થતા કેટલાંક ર્પારસ્ર્પરરક ફાયર્દા
સંકળાયેલા હોવો જોઈએ. પ્રીર્મયમનો ર્વચાર વીમાધારકથી કરવામાં આવે છે , અને
નકુ સાની ભરર્પાઈ કરવાના વચનનો ર્વચાર વીમાકં ર્પનીઓથી કરવામાં આવે છે .
ક) ર્વર્વધ ર્પિ વચ્ચે સમજૂતી
બંને ર્પિ એક જ અથામાં એક જ બાબતે સંમત થવા જોઈએ.
ડ) ર્વર્વધ ર્પિોની િમતા
કરાર કે સમજૂતીમાં સામેલ બંને ર્પિો સમજૂતી કરવા માટે કાયર્દે સર સિમ હોવા જોઈએ.
ર્દાખલા તરીકે , સગીર વયના લોકો વીમા સમજૂતીઓ ન કરી શકે.
ઇ) કાયર્દે સરતા
ુ માટે
સમજૂતીનો હેત ુ કાયર્દે સર હોવો જોઈએ. ર્દાખલા તરીકે,ર્દાણચોરીની ચીજવસ્તઓ
કોઈ વીમો ન હોઈ શકે..

મહત્ત્વપ ૂણા બાબતો
નીચેના તત્ત્વો વીમા કરારમાં સામેલ ન હોઈ શકે
i.

ર્દબાણ

અર્પરાર્ધક રીતે લાગ ુ કરવામાં આવેલા ર્દબાણ સંકળાયેલ ંુ છે .
ii. ક્ષબનજરૂરી લાભ
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જયારે અન્ટય લોકો ર્પર હાવી થવાની િમતા ધરાવતી વ્યસ્ક્ત તેના હોદ્દાનો ઉર્પયોગ કરે છે ,
ત્યારે ક્ષબનજરૂરી લાભ મેળવવા સિા કે હોદ્દાનો દૂ રર્પયોગ કયો હોવાન ંુ કહેવાય છે .
iii. ગોટાળો
જયારે વ્યસ્ક્ત અન્ટય વ્યસ્ક્તને ખોટી માન્ટયતા ર્પર કામગીરી કરવા પ્રેરે છે , જેને રજૂ કરવાન ંુ
તેઓ યોગ્ય માનતા નથી. આ સ્સ્થર્ત બંને ર્પિો જાણીજોઈને હકીકતો છર્પાવે છે કે હકીકતોને
ખોટી રીતે રજૂ કરે છે ત્યારે ઊભી થાય છે .
iv. ભ ૂલ
કોઈ ઘટનાનો ર્નણાય લેવામાં કે તેન ંુ અથાઘટન કરવામાં ખામી. તેના ર્પગલે વીમા કરારને
સમજવામાં અને સમજૂતી કરવામાં ખામી ઊભી થઈ શકે છે .

સ્વયંચકાસણી 2
નીચેનામાંથી કય ંુ ર્પરરબળ કાયર્દે સર વીમા સમજૂતીમાં સામેલ ન હોઈ શકે?
I. ઓફર અને સ્વીકાર
II. ર્દબાણ
III. ર્વચારણા
IV. કાયર્દે સરતા
C. વીમા કરાર- ર્વર્શષ્ટતાઓ
ચાલો આર્પણે વીમા કરારની ર્વર્શષ્ટતા ર્પર નજર ર્દોડાવીએ.
1. િર્તપ ૂર્તિ
િર્તપ ૂર્તિનો ર્સદ્ાંત નોન-લાઇફ વીમા ર્પોક્ષલસીને લાગ ુ ર્પડે છે . તેનો અથા એ થયો કે નકુ સાની
ભોગવનાર વીમાધારકને વળતર મળે છે ,જેથી તે નકુ સાની થઈ હોય તેવી ઘટના અગાઉની
ુ ાવો) ખાતરી આર્પે છે કે
નાણાકીય સ્સ્થર્ત મેળવે છે . વીમા કરાર (વીમા ર્પોક્ષલસી દ્વારા પર
વીમાધારકને િર્તપ ૂર્તિ કરવામાં આવશે કે નકુ સાનની રકમ જેટલ ંુ વળતર આર્પવામાં આવશે,
તેનાથી વધ ુ નહીં.
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તેની ર્પાછળનો ર્વચાર એ છે કે કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તએ તેની સંર્પર્િઓનો વીમો ઉતરાવી નફો ન
કરવો જોઈએ અને નકુ સાન કરતા વધારે રકમની વસ ૂલાત ન કરવી જોઈએ. વીમાકં ર્પની
ુ વે છે .
નકુ સાનીની આકારણી કરશે અને તે પ્રમાણે વળતર ચક

ઉર્દાહરણ
રામે તેના રૂ.10 લાખના મ ૂલ્યના મકાનનો પ ૂરે પ ૂરો વીમો ઉતરાવ્યો છે . આગ લાગવાથી તેને
ુ વશે. ર્પછી વીમાધારક
અંર્દાજે રૂ.70000ન ંુ નકુ સાન થાય છે . વીમા કં ર્પનીને રૂ.70000 ચક
વધારે રકમનો ર્દાવો ન કરી શકે.
હવે તેનાથી ર્વર્પરીત ર્પરરસ્સ્થર્ત ર્વચારો. તેમાં પ્રોર્પટીના કુ લ મ ૂલ્ય જેટલો વીમો ઉતરાવ્યો
નથી. આ સંજોગોમાં વીમાધારકને નકુ સાન સામે વળતર કેટલ ંુ મળશે? તેણે જેટલી રકમનો
વીમો ઉતરાવ્યો હશે તેના સપ્રમાણમાં.
ધારોક કે મકાનન ંુ મ ૂલ્ય રૂ.10 લાખ છે અને મકાનમાક્ષલકે રૂ.5 લાખનો વીમો ઉતરાવ્યો છે . જો
આગ લાગવાથી રૂ.60000ન ંુ નકુ સાન થાય તો વીમાધારક સંપ ૂણા નકુ સાનીનો ર્દાવો ન કરી શકે.
એવ ંુ માનવામાં આવે છે કે મકાનમાક્ષલકે તેના મ ૂકાનના કુ લ મ ૂલ્યથી અડધા મ ૂલ્યનો વીમો
ઉતરાવ્યો છે એટલે તેને નકુ સાનીની રકમનો 50% [રૂ. 30000] રહસ્સો વળતર ર્પેટે મેળવવાનો
હક છે . આ સ્સ્થર્તને અંડરઇન્ટસ્યોરન્ટસ ર્પણ કહેવાય છે .
વીમાધારકને િર્તપ ૂર્તિ કે વળતર કેટલું મળશે તેનો આધાર તેણે ઉતરાવેલા વીમાના પ્રકાર ર્પર છે .

સંર્પર્િ અને જવાબર્દારીના વીમા સાથે સંબર્ં ધત મોટા ભાગની નોન-લાઇફ વીમા ર્પોક્ષલસીઓમાં
ુ વવામાં આવે છે એટલે કે
વીમાધારકને નકુ સાનની વાસ્તર્વક રકમ જેટલ ંુ વળતર ચક
ુ ેઃસ્થાર્ર્પત કરવા સંર્પર્િના વતામાન
નકુ સાનની સરભર કરવા કે નાશ ર્પામેલી સંર્પર્િ પન
બજારભાવ (ધસારાને બાર્દ કરતા)ને આધારે કુ લ રકમની ગણતરી કરી વીમાધારકને
ુ વવામાં આવે છે .
ચક
વીમાકં ર્પની િર્તપ ૂર્તિ કે ર્દાવાની ર્પતાવટ કરવા એક કે નીચે જણાવેલા વધ ુ ર્વકલ્ર્પોનો
ઉર્પયોગ કરી શકે છે ેઃ
ુ વણી
 રોકડ ચક
ુ ંુ સમારકામ
 નકુ સાનગ્રસ્ત ચીજવસ્તન
ુ ંુ ફેરબર્દલી
 નકુ સાનગ્રસ્ત ચીજવસ્તન


ુ ેઃસ્થાર્પન, ર્દાખલા તરીકે, આગમાં નાશ ર્પામેલા મકાનન ંુ પન
ુ ેઃર્નમાા ણ
પન
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ડાયાગ્રામ 1: િર્તપ ૂર્તિ

ર્પણ કેટલીક બાબતો એવી છે જેન ંુ મ ૂલ્ય નકુ સાનની સમયે સરળતાથી આંકી શકાત ંુ નથી કે
ુ
નક્કી કરી શકાત ંુ નથી. ર્દાખલા તરીકે , દુલાભ કળાકૃર્ત કે કૌટુંક્ષબક રકિંમતી ચીજવસ્તઓન
ંુ મ ૂલ્ય
નક્કી કરવામાં મશ્ુ કેલી ર્પડી શકે છે . એ જ રીતે ર્દરરયાઈ વીમા ર્પોક્ષલસીઓમાં મધર્દરરયે
અકસ્માતનો ભોગ બનતા જહાજમાં કેટલ ંુ નકુ સાન થય ંુ છે તેનો અંર્દાજ મેળવવામાં મશ્ુ કેલી
ર્પડી શકે છે .
આ પ્રકારના ઉર્દાહરણોમાં માન્ટય મ ૂલ્યનો ર્સદ્ાંત અર્પનાવવામાં આવે છે . વીમાકં ર્પની અને
વીમાધારક વીમા કરાર કરતી વખતે વીમાકૃત સંર્પર્િના મ ૂલ્ય ર્પર સંમત થાય છે . જો નકુ સાન
ુ વણી કરે છે . આ પ્રકારની ર્પોક્ષલસી ''માન્ટય
થાય તો વીમાકં ર્પની ર્પોક્ષલસીના માન્ટય મ ૂલ્યની ચક
મ ૂલ્ય ર્પોક્ષલસી'' તરીકે જાણીતી છે .
અ) પ્રર્તસ્થાર્પન
ુ રવામાં આવે છે .
પ્રર્તસ્થાર્પનમાં િર્તપ ૂર્તિના ર્સદ્ાંતને અનસ
પ્રર્તસ્થાર્પન એટલે વીમા કરારમાં સામેલ બાબતો સંબર્ં ધત તમામ અર્ધકારો અને
ઉર્પાયોન ંુ વીમાધારક ર્પાસેથી વીમાકં ર્પનીને હસ્તાંતરણ કરવ ંુ
તેનો અથા એ થયો કે થડા ર્પાટી (ત્રીજાર્પિ)ની બેર્દરકારીના કારણે વીમાધારકને સંર્પર્િન ંુ
ુ વવામાં આવે તો,
નકુ સાન ભોગવવ ંુ ર્પડે અને તેના બર્દલામાં વીમાકં ર્પની દ્વારા વળતર ચક
ુ કરવાનો અર્ધકાર કે જવાબર્દારી
બેર્દરકારી ધરાવતા ત્રીજા ર્પિ ર્પાસેથી નકુ સાની વસલ
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વીમાકં ર્પનીની રહેશે. અહીં ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત એ છે કે ત્રીજા ર્પિ ર્પાસેથી
ુ વાતી રકમ જેટલી જ હશે.
મેળવી શકાય તે રકમ વીમા કં ર્પની દ્વારા ચક

મહત્ત્વપ ૂણા
પ્રર્તસ્થાર્પન: સામાન્ટય રીતે વીમા કં ર્પની આ પ્રરક્રયાનો ઉર્પયોગ વીમાધારકે ર્દાવો કરે લી
રકમની વસ ૂલાત બેર્દરકારી ર્દાખવનાર ત્રીજા ર્પિ ર્પાસેથી કરવા માટે કરે છે .
પ્રર્તસ્થાર્પનને એવી રીતે વ્યાખ્યાર્યત ર્પણ કરી શકાય છે કે વીમાધારક તમામ અર્ધકારો
ુ રત કરે છે , જે થડા ર્પાટી સામેનો ર્દાવો ચક
ુ વે છે .
વીમાકં ર્પનીને સર્પ

ઉર્દાહરણ
ુ ર્સલ્વેઇન ટ્રાન્ટસર્પોટા સર્વિસમાં લઈ જવામાં આવે છે . હવે
શ્રી રકશોરના મકાનની ચીજવસ્તઓ
ુ ીન ંુ નકુ સાન થાય છે અને તેના બર્દલામાં
િાઇવરની બેર્દરકારીના કારણે તેમને રૂ.45000 સધ
ુ વણી કરે છે . વીમાકં ર્પની િર્તપ ૂર્તિ ર્પેટે રૂ.30000નો
વીમાકં ર્પની શ્રી રકશોરને રૂ.30000ની ચક
જ ર્દાવો કરી શકે છે અને ર્સલ્વેઇન ટ્રાન્ટસર્પોટા ર્પાસેથી આટલી રકમ જ મેળવી શકે છે .
ધારો કે, ર્દાવો રૂ.45,000/-નો કરવામાં આવે છે અને વીમાકં ર્પની તેની સામે વીમાધારકને
ુ વે છે . ર્પછી વીમાકં ર્પની િર્તપ ૂર્તિ હેઠળ ર્સલ્વેઇન ટ્રાન્ટસર્પોટ્ા સ ર્પાસેથી રૂ.45,000/રૂ.40,000 ચક
ુ વવામાં આવશે.
મેળવી શકે છે , તો બાકીના રૂ.5000 વીમાધારકને ચક
આ પ્રકારનો વીમો વીમાધારકને બે વખત નકુ સાનીનો ર્દાવો કરતા અને િર્તપ ૂર્તિ
મેળવતા અટકાવે છે - એક વખત વીમાકં ર્પની ર્પાસેથી અને ર્પછી થડા ર્પાટી ર્પાસેથી.
િર્તપ ૂર્તિનો કરાર કરવામાં આવ્યો હોય તો જ પ્રર્તસ્થાર્પનની સ્સ્થર્ત ઊભી થાય છે .

ઉર્દાહરણ
શ્રી સુરેશનું ર્વમાન ત ૂટી ર્પડવાના કારણે મ ૃત્યુ થાય છે . તેમના કુ ટંુ બને વીમાકં ર્પની ર્પાસેથી સંપ ૂણા
વીમાકૃત રકમ રૂ. 50 લાખ મેળવવાનો અર્ધકાર છે , જેમણે અંગત અકસ્માત ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરી છે
તેમજ એરલાઇન દ્વારા રૂ. 15 લાખનું વળતર મેળવવાનો ર્પણ અર્ધકાર છે .

બી) યોગર્દાન
આ ર્સદ્ાંત નોન-લાઇફ વીમા ર્પોક્ષલસીને લાગ ુ ર્પડે છે . યોગર્દાનમાં િર્તપ ૂર્તિના ર્સદ્ાંતને
ુ રવામાં આવે છે , જેનો અથા એ થયો કે દુઘાટનામાં જેટલા મ ૂલ્યનું નકુ સાન થય ંુ હોય
અનસ
તેનાથી વધારે રકમ વીમાકં ર્પની ર્પાસેથી મળી શકતી નથી
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વ્યાખ્યા
''યોગર્દાન''ના ર્સદ્ાંતનો અથા છે કે જો એકથી વધ ુ વીમાકં ર્પની ર્પાસે એક જ સંર્પર્િનો વીમો
ુ વવામાં આવત ંુ વળતર
ઉતરાવવામાં આવ્યો હોય, તો તમામ વીમાકં ર્પનીઓ દ્વારા ચક
વાસ્તર્વક નકુ સાનથી વધ ુ ન હોઈ શકે.
જો વીમાધારક ર્દરે ક વીમાકં ર્પની ર્પાસેથી નકુ સાનની સંપ ૂણા રકમ વસ ૂલે, તો વીમાધારક
નકુ સાનમાંથી નફો કરશે. આ િર્તપ ૂર્તિના ર્સદ્ાંતન ંુ ઉલ્લંઘન ગણાશે.

ઉર્દાહરણ
સ્સ્થર્ત 1
શ્રી શ્રીર્નવાસ રૂ.24 લાખના મ ૂલ્ય ધરાવતા તેમના મકાન ર્પર બે વીમાકં ર્પનીઓ ર્પાસેથી ફાયર
ર્પોક્ષલસી (આગ લાગવાની ર્પોક્ષલસી) લે છે . તેઓ બંને કં ર્પની ર્પાસેથી રૂ.12-12 લાખનો વીમો
ઉતરાવે છે . જયારે તેમના મકાનમાં આગ લાગવાથી આંર્શક નકુ સાન થાય છે , ત્યારે અંર્દાજે
રૂ.6 લાખન ંુ નકુ સાન થય ંુ હોવાન ંુ જણાવવામાં આવે છે . તેઓ બંને વીમાકં ર્પનીઓ સમિ રૂ.6-6
લાખનો ર્દાવો કરે છે . બંને વીમાકં ર્પનીઓ રૂ.6-6 લાખ આર્પવાનો ઇનકાર કરે છે .
વીમાકં ર્પનીઓ એવો ર્દાવો કરે છે કે બંને કં ર્પનીઓ ર્પાસે મકાનના 50-50 ટકા મ ૂલ્યનો વીમો
ુ વશે. આ રીતે બંને
ઉતરાવવામાં આવ્યો છે , એટલે બંને કં ર્પનીઓ 50-50 ટકા નકુ સાની ચક
ુ વવાની તૈયારી ર્દાખવે છે , જેથી વીમાધારકને વાસ્તર્વક
વીમાકં ર્પનીઓ રૂ.3-3 લાખ ચક
નકુ સાનથી વધારે રકમ ન મળે અને િર્તપ ૂર્તિના ર્સદ્ાંતન ંુ ઉલ્લંઘન ન થાય.
સ્સ્થર્ત 2
રરષી ર્પોતાના માટે બે મેરડક્લેઇમ ર્પોક્ષલસી લે છે . તેઓ X કં ર્પની ર્પાસેથી રૂ.2, 50,000નો વીમો
અને Y કં ર્પની ર્પાસેથી રૂ. 1, 50,000નો વીમો ઉતરાવે છે . રરષી ક્ષબમાર ર્પડે છે અને તેને
હોસ્સ્ર્પટલનો રૂ.1,60,000નો ખચા આવે છે . તેઓ વળતર મેળવવા ર્દાવો કરે છે ત્યારે બંને
કં ર્પનીઓ તેની વહેંચણી કરશે અને આ માટે તેઓ તેમની ર્પાસે જેટલી રકમનો વીમો
ુ વશે. આ રીતે બંને કં ર્પની નીચે પ્રમાણે
ઉતરાવવામાં આવ્યો છે તેના પ્રમાણમાં વળતર ચક
ુ વશેેઃ
વળતર ચક
X કં ર્પની: 1, 60,000 x2.50,000/ (2, 50, 000 + 1, 50, 000) = રૂ. 1, 00.000
Y કં ર્પની: 1, 60,000 x 150,000/ (2, 50, 000 + 1, 50, 000) = રૂ. 60, 000
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ુ ેરરમા ફાઇડ્સ કે સંપ ૂણા ર્વશ્વાસ
2. યબ
ર્વશ્વાસ અને સંપ ૂણા ર્વશ્વાસ વચ્ચે ફરક છે .
અ) ર્વશ્વાસ
સામાન્ટય રીતે તમામ વ્યાવસાર્યક સમજૂતીઓમાં જરૂરી હોય છે કે સમજૂતીઓમાં
સંકળાયેલા ર્પિો તેમના વ્યવહારમાં ર્વશ્વાસ જોવા મળશે અને તેમાં કોઈ ગોટાળા કે
છે તરર્ર્પિંડી નહીં થાય. ર્વશ્વાસ જાળવવાની આ કાયર્દે સર ફરજ ઉર્પરાંત ર્વક્રેતા કરાર
સંબર્ં ધત કોઈ ર્વષય અંગે મારહતી ગ્રાહકને આર્પવા બંધાયેલ નથી.
અહીં ''સાવધાનીપ ૂવાક ખરીર્દી''ના ર્નયમન ંુ ર્પાલન થાય છે . તેનો અથા એ થાય છે કે ગ્રાહક
તમામ બાબતોથી વાકેફ છે .
સમજૂતી કે કરારમાં સંકળાયેલા ર્પિો કરારની તમામ બાબતોની ચકાસણી કરશે તેવી
અર્પેિા છે અને એક ર્પિ બીજા ર્પિને ગે રમાગે ન ર્દોરે અને પ્રમાક્ષણકર્પણે જવાબો આર્પે
ુ ી અન્ટય ર્પિ કરારને ટાળે તેવી શક્યતા નથી.
ત્યાં સધ

ઉર્દાહરણ
શ્રી ચંરશેખર ટીવીના શોરૂમમાં જાય છે અને તેઓ અનેક ર્વર્શષ્ટતા ધરાવતી ટીવીની એક
ુ વ ર્પરથી જાણે છે કે ચંરશેખરને જે બ્રાન્ટડ ર્પસંર્દ છે
બ્રાન્ટડના ચાહક છે . સેલ્સ ર્પસાન તેના અનભ
તે બહુ ર્વશ્વસર્નય અને ટકાઉ નથી તેમજ અગાઉ અન્ટય ગ્રાહકોએ તે બ્રાન્ટડ ર્વશે ફરરયાર્દો કરી
છે . ર્પણ વેચાણ નહીં થાય તેવા ડરના કારણે સેલ્સ ર્પસાન આ જાણકારી ચંરશેખરથી છર્પાવે છે .
સેલ્સ ર્પસાન ર્પર છે તરર્ર્પિંડીનો આરોર્પ લગાવી શકાય?
જો સેલ્સમેનને બ્રાન્ટડની ર્વશ્વસર્નયતા ર્વશે પ ૂછવામાં આવ્યું હોત અને તેણે બ્રાન્ટડ ઘણી ર્વશ્વસર્નય છે
તેવો જવાબ આપ્યો હોત તો તે સ્સ્થર્ત ઉર્પરોક્ત સ્સ્થર્ત કરતા જુર્દી હોત?

બી) સંપ ૂણા ર્વશ્વાસ
વીમા કરારોમાં ર્વર્વધ બાબતો જોડાયેલી હોય છે અને ર્વર્વધ સ્તરે થાય છે . વીમો
મેળવવા ર્દરખાસ્ત રજૂ કરનાર અરજર્દારે જે અંગે વીમો મેળવવો હોય તે અંગે તમામ
જરૂરી મારહતી વીમાકં ર્પનીઓને આર્પવી જોઈએ.
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જરૂરી મારહતી એટલી એવી જાણકારી જેના આધારે વીમાકં ર્પનીઓ વીમાની અરજી
સ્વીકારવા અંગે ર્નણાય લે છે :
 તેઓ (વીમાકં ર્પનીઓ) જોખમનો સ્વીકાર કરશે કે નહીં
 જો વીમાકં ર્પનીઓ જોખમ સ્વીકારે , તો પ્રીર્મયમના ર્દર શ ંુ હશે અને વીમાકરાર
સાથે કઈ શરતો અને ર્નયમો સંકળાયેલા હશે
આ સંપ ૂણા ર્વશ્વાસ સ્થાર્ર્પત કરવાની કાયર્દે સર ફરજ સામાન્ટય કાયર્દા હેઠળ ઊભી થાય છે .
અહીં ફરજનો સંબધ
ં અરજર્દાર જાણે છે તેવી જરૂરી જાણકારી પ ૂરી ર્પાડવા સાથે જ નથી,
ર્પણ એવી જરૂરી જાણકારીઓ સાથે છે જે તેમણે મેળવવી જોઈએ.
વીમા કરાર સાથે ઉચ્ચસ્તરીય જવાબર્દારી સંકળાયેલી છે . જયારે વીમાની વાત આવે છે ,
ત્યારે ર્વશ્વાસના આધારે થયેલી સમજૂતીમાં સંપ ૂણા ર્વશ્વાસન ંુ તત્ત્વ જોડાઈ જાય છે .
ુ ેરરમા ફાઇડ્સ''ની ર્વભાવનાને આ રીતે વ્યાખ્યાર્યત કરવામાં આવી છે કે ''પ્રસ્તાર્વત
''યબ
જોખમ સાથે સંકળાયેલી તમામ જાણકારીઓનો સંપ ૂણા, સચોટતાપ ૂવાક, સ્વૈન્સચ્છકર્પણે
ુ ાસો. આ જાણકારીઓ માંગવામાં આવી હોય કે ન આવી હોય, ર્પણ અરજર્દારે જોખમ
ખલ
સાથે સંકળાયેલી તમામ જાણકારીઓ વીમાકં ર્પનીઓને આર્પવી જોઈએ.''
સંપ ૂણા સ્ર્પષ્ટતા એટલે શ ંુ ?
કાયર્દો તમામ જરૂરી જાણકારીઓ સ્ર્પષ્ટ કરવાની જવાબર્દારી લાર્દે છે .

ઉર્દાહરણ
i. વીમાધારક દ્વારા ભ્રામક ત્યોની રજૂઆત
એક એન્સક્ઝક્યુરટવ હાયર્પરટેન્ટશનથી ર્પીરડત છે અને તાજેતરમાં તેને હૃર્દયરોગનો હળવો હુમલો
આવ્યો છે . ત્યારબાર્દ તેઓ મેરડકલ ર્પોક્ષલસી લેવાનો ર્નણાય લે છે , ર્પણ તેઓ તેમની સાચી
સ્સ્થર્ત જણાવતા નથી. એટલે વીમાકં ર્પની વીમાધારક દ્વારા ભ્રામક ત્યોની રજૂઆત કરવાના
કારણસર તેની ર્દરખાસ્તનો અસ્વીકાર કરે છે .
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ii. વીમાકં ર્પની દ્વારા ભ્રામક ત્યોની રજૂઆત
એક વ્યસ્ક્ત હૃર્દયમાં જન્ટમજાત કાણું ધરાવે છે અને વીમાની અરજીના ફોમામાં આ બાબતની જાણકારી
આર્પે છે . વીમાકં ર્પની તેની અરજી સ્વીકારે છે , ર્પણ અરજર્દારને મારહતી આર્પતી નથી કે તમે વીમો
ઉતરાવો તે અગાઉના રોગો ઓછામાં ઓછા 4 વષા સુધી ર્પોક્ષલસીમાં કવર થતા નથી.

સી) જરૂરી જાણકારી કે ત્યો
જરૂરી જાણકારી કે ત્યો એવી હકીકત છે જે વીમાકં ર્પની માટે મહત્ત્વપ ૂણા છે . તેના આધારે
વીમાકં ર્પનીઓ અરજર્દારની અરજીમાં પ્રસ્તાર્વત જોખમનો સ્વીકાર કરવો કે નહીં અને જો
અરજર્દારને ર્પોક્ષલસી આર્પે તો પ્રીર્મયમનો ર્દર કેટલો રાખવો અને સમજૂતીની શરતો અને
ર્નયમો અંગે ર્નણાય લે છે .
અરજર્દારે જાહેર ન કરે લી હકીકત વીમાકં ર્પનીઓને જણાવવી જરૂરી હતી કે નહીં તેનો
આધાર અરજર્દારની સ્સ્થર્ત ર્પર રહેશે અને છે વટે તેનો ર્નણાય કાયર્દાની અર્દાલતમાં જ
થઈ શકે છે . વીમાધારકે જોખમને અસર કરે તેવી હકીકતો જાહેર કે સ્ર્પષ્ટ કરવી જોઈએ.
ચાલો આર્પણે વીમામાં સંકળાયેલી જરૂરી હકીકતો કે ત્યોના કેટલાંક પ્રકાર ર્પર નજર
ર્દોડાવીએ, જેને અરજર્દારે જાહેર કરવા જોઈએેઃ
i. સામાન્ટય કરતા વધારે જોખમ સ ૂચવતા ર્વર્શષ્ટ જોખમ સ ૂચવતી હકીકતો. ર્દાખલા
ુ ાફરી કરતા જહાજો સાથે સંકળાયેલા ર્વર્વધ જોખમો; અગાઉની
તરીકે, ર્દરરયામાં મસ
માંર્દગી
ii. અગાઉ તમામ વીમાકં ર્પનીઓ ર્પાસેથી ઉતરાવેલી જૂની ર્પોક્ષલસીઓન ંુ અસ્સ્તત્વ અને
તેમની વતામાન સ્સ્થર્ત
iii. વીમા માટે ર્દરખાસ્તના ફોમા કે અરજીમાં તમામ પ્રશ્નો જરૂરી જાણકારી તરીકે લેવામાં આવે
છે , કારણ કે તેમનો સંબધ
ં વીમા અને તેની સાથે સંકળાયેલા જોખમના ર્વષયના ર્વર્વધ
ર્પાસાં સાથે છે . અરજર્દારે તમામ પ્રશ્નોના જવાબ પ્રામાક્ષણકર્પણે અને સંપ ૂણાર્પણે આર્પવા
જોઈએ.
નીચે જરૂરી જાણકારીઓ કે હકીકતોના કેટલાંક ઉર્દાહરણો આપ્યાં છે :
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ઉર્દાહરણ
i. ફાયર ઇન્ટસ્યોરન્ટસ (આગનો વીમો)
 ક્ષબક્લ્ડિંગન ંુ ર્નમાા ણ
 કબજો (ર્દાખલા તરીકે ઓરફસ, રહેઠાણ, દુકાન, ગોર્દામ, ઉત્ર્પાર્દન એકમ, વગે રે)
ુ ની પ્રકૃર્ત, એટલે કે, ક્ષબનનકુ સાનકારક,
 સંગ્રહ કરે લી/ઉત્ર્પારર્દત ચીજવસ્તઓ
નકુ સાનકારક, અર્ત-નકુ સાનકારક વગે રે
ii.

મેરરન ઇન્ટસ્યોરન્ટસ (ર્દરરયાઈ સંબર્ં ધત વીમો)
 ર્પેરકિંગની ર્પદ્ર્ત એટલે કે , ર્સિંગલ ગની બેગ્સ કે ડબલ ગની બેગ્સમાં, નવા િમ્પસમાં કે
સેકન્ટડ હેન્ટડ િમ્પસમાં; વગે રે.
ુ ની પ્રકૃર્ત (ર્દાખલા તરીકે મશીનરી નવી કે સેકન્ટડ હેન્ટડ)
 ચીજવસ્તઓ

iii. મોટર ઇન્ટસ્યોરન્ટસ
 એન્સન્ટજનની ઘન િમતા (ખાનગી કાર)
 ઉત્ર્પાર્દનન ંુ વષા
 ટ્રકની વહન િમતા (ટનેજ)
 વાહનના ઉર્પયોગનો હેત ુ
 વાહન ઉર્પયોગમાં લેવાય છે તે ભૌગોક્ષલક ર્વસ્તાર
iv. ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ
 કબજાની વાસ્તર્વક પ્રકૃર્ત
 ઉંમર
 ઊંચાઈ અને વજન
 શારીરરક અિમતા વગે રે
v. હેલ્થ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ
 હાથ ધરવામાં આવેલી કોઈ ર્પણ શસ્ત્રરક્રયાઓ
 વ્યસ્ક્ત ડાયાક્ષબટીસ કે હાયર્પરટેન્ટશનથી ર્પીરડત છે કે નહીં
vi. સામાન્ટય ર્વશેષતાઓ
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 અગાઉની વીમાકં ર્પનીઓએ ર્દરખાસ્ત નકારી કાઢી હતી કે વધારે પ્રીર્મયમ લીધ ંુ હત,ંુ
કે ર્પોક્ષલસી કેન્ટસલ કે રરન્ટય ૂ કરી હતી કે નહીં તેની હકીકત
 અરજર્દારે અગાઉ વેઠેલ ંુ નકુ સાન
\

મહત્ત્વપ ૂણા
ુ ી વીમાકં ર્પની કહે નહીં]
સ્ર્પષ્ટતા કરવી જરૂરી ન હોય તેવી હકીકતો [જયાં સધ
ુ ી વીમાકં ર્પનીઓ કોઈ ચોક્કસ પ ૂછર્પરછ ન કરે ત્યાં સધ
ુ ી અરજર્દાર નીચેની મારહતી
જયાં સધ
આર્પવા બંધાયેલ નથીેઃ
i. જોખમ ઘટાડવા અમલ કરવામાં આવેલા ર્પગલાં
ઉર્દાહરણ: અસ્ગ્નશામની હાજરી.
ii. વીમાધારક વાકેફ ન હોય તેવી હકીકતો
ઉર્દાહરણ: કોઈ વ્યસ્ક્ત હાઈ બ્લડ પ્રેશરથી ર્પીરડત હોય, ર્પણ ર્પોક્ષલસી લેતી વખતે આ
બાબતથી વાકેફ ન હોય. તેના ર્પર હકીકતો છર્પાવવાનો આરોર્પ ન મ ૂકી શકાય.
iii. યોગ્ય મહેનત કરીને શોધી શકાય તેવી હકીકતો. ર્દરે ક ર્મર્નટની મારહતી આર્પવી જરૂરી
નથી. વીમાકં ર્પનીઓએ વધ ુ મારહતીની જરૂર હોય તો પ ૂછર્પરછ વખતે પ ૂરતી સભાનતા
ર્દાખવવી જોઈએ.
iv. કાયર્દાકીય બાબતો: ર્દરે ક વ્યસ્ક્ત ર્દે શના કાયર્દાથી વાકેફ છે તેવ ંુ માનવામાં આવે છે .
ઉર્દાહરણ: ર્વસ્ફોટક સામગ્રીના સંગ્રહ ર્વશે મ્પયર્ુ નર્સર્પલ કાયર્દા
v. વીમાકં ર્પની ઉર્દાસીનતા ર્દાખવતી હોય તેના ર્વશે [અથવા વધ ુ મારહતી માટેની
જરૂરરયાત જણાવવામાં ન આવી હોય]. ર્પછી વીમાકં ર્પની જવાબો અધ ૂરાં છે તેવા
આધારે ર્દાવો નકારી ન શકે .
vi. શોધી શકાય તેવી સંભર્વત હકીકતો: જયારે ર્પોક્ષલસી ઉતરાવતા અગાઉ વીમાકં ર્પની
વતી ડૉક્ટર બ્લડ પ્રેશર માર્પે છે .
ડી) નોન-લાઇફ વીમાકં ર્પનીમાં સ્ર્પષ્ટતાની ફરજ
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નોન-લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસમાં સમજૂતી કે કરાર નક્કી કરશે કે ફેરફારોની જાણકારી આર્પવી
જરૂરી છે કે નહીં. જયારે મ ૂળ કરારમાં ફેરફાર જોખમને અસર કરે છે , ત્યારે સ્ર્પષ્ટતા કરવી
ર્પડશે કે આવ ંુ કરવાની ફરજ ર્પડશે. જયારે કરારમાં કવર નોટ કે ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરી કરાર
કરવામાં આવે છે ત્યારે જરૂરી હકીકતો સ્ર્પષ્ટ કરવાની ફરજનો અંત આવે છે . ર્પણ
ર્પોક્ષલસીના સમયગાળા ર્દરર્મયાન જોખમમાં ફેરફાર થાય તો ર્પોક્ષલસી રરન્ટય ૂ કરાવતી
વખતે તે ફેરફારની જાણકારી આર્પવી ર્પડશે.

ઉર્દાહરણ
મકાનમાક્ષલક ક્ષબક્લ્ડિંગ અને તેની સામગ્રીઓનો વીમો ઉતરાવે છે .
તે અઠવારડય ંુ વેકેશન માટે બહાર જાય છે - આવશ્યક જાણકારી કે ત્યોમાં ફેરફાર થતો નથી.
જોકે તે મકાન ર્પર વધુ એક માળનું ર્નમાા ણ કરે અને તેમાં બ્ય ૂટી ર્પાલાર શરૂ કરે , તો જોખમમાં
નોંધર્પાત્ર ફેરફાર થશે.

ઇ) સંપ ૂણા ર્વશ્વાસનો ભંગ
ચાલો આર્પણે હેવ એવી સ્સ્થર્તઓનો ર્વચાર કરીએ, જેમાં સંપ ૂણા ર્વશ્વાસનો ભંગ થવાની
બાબતો સંકળાયેલી હોય. આ પ્રકારની ર્વશ્વાસભંગ આવશ્યક હકીકતો છર્પાવવાથી કે તેની
ખોટી રજૂઆત કરવાથી થઈ શકે છે .
i. આવશ્યક હકીકતોની અસ્ર્પષ્ટતા કે તેને છર્પાવવી
 વીમાકં ર્પની કોઈ ચોક્કસ મદ્દુ ે પ ૂછર્પરછ કરતી નથી એટલે વીમાધારક તેની સાથે
સંબર્ં ધત આવશ્યક જાણકારીઓ અંગે મૌન રહે છે
 વીમાકં ર્પની દ્વારા પ ૂછવામાં આવતા પ્રશ્નોના ઉડાઉ જવાબ મારફતે
 બેર્દરકારી હોઈ શકે છે [વ્યસ્ક્તની જાણબહાર કે ઇરાર્દા ર્વના થાય છે ] કે ત્ય
એ સામગ્રી નહોતી તેવ ંુ માનવાના કારણે. આ પ્રકારના કેસમાં અરજર્દારનો

અક્ષભગમ ર્દોષર્પાત્ર નથી. જયારે હકીકતો કે ત્યો જાણીજોઈને છર્પાવવામાં
આવે ત્યારે તેને છે તરર્ર્પિંડી તરીકે લેવામાં આવે છે .
ii. હકીકતોની ખોટી રજૂઆત
વીમાનો કરાર કરવા ચચાા ર્દરર્મયાન જે ર્નવેર્દન કરવામાં આવે છે તેને પ્રર્તર્નર્ધત્વ
કહેવાય છે . તે માન્ટયતા, આશય કે અર્પેિાન ંુ મયાા રર્દત ર્નવેર્દન હોઈ શકે છે .
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જયારે તેને આવશ્યક જાણકારી તરીકે લેવામાં આવે છે ત્યારે તે સાચ ંુ હશે તેવી અર્પેિા
રાખવામાં આવે છે .
જયારે સવાલ ર્વશ્વાસ કે અર્પેિાનો હોય, ત્યારે તેવ ંુ ર્નવેર્દન સાચ ંુ હોવ ંુ જોઈએ અને
સામેના ર્પિના ર્વશ્વાસનો ભંગ ન થવો જોઈએ.
ખોટી રજૂઆત બે પ્રકારે થાય છે :
 ર્નર્દોષતા સાથે થતી ખોટી રજૂઆતનો સંબધ
ં ખોટા ર્નવેર્દનો સાથે છે , જે કોઈ ર્પણ
પ્રકારના બર્દઇરાર્દા ર્વના કરવામાં આવે છે . ર્દાખલા તરીકે કોઈ વ્યસ્ક્ત ક્યારે કુ ર્પાન કરે છે અને તેને ધમ્ર
ુ ર્પાનન ંુ વ્યસન નથી. તે વીમાની અરજીમાં
ક્યારે ક ધમ્ર
ુ ર્પાન
તેનો ઉલ્લેખ ન ર્પણ કરે તેવ ંુ બની શકે છે , કારણ કે તેને પ્રસંગોર્પાત ધમ્ર
કરવામાં કોઈ જોખમ હોય તેવ ંુ લાગત ંુ નથી.
 બર્દઇરાર્દાપ ૂવાકની ખોટી રજૂઆતોનો સંબધ
ં વીમાકં ર્પનીની છે તરર્ર્પિંડી કરવાના
આશય સાથે છે , જેમાં જાણીજોઈને ખોટી મારહતી આર્પવામાં આવે છે અથવા સત્ય
હકીકતની પ ૂરતી રફકર કયાા ર્વના ખોટા ર્નવેર્દનો કરવામાં આવે છે . ર્દાખલા
ુ ર્પાનન ંુ વ્યસ્ન ધરાવતી વ્યસ્ક્ત જાણીજોઈને ર્પોતે ધમ્ર
ુ ર્પાન કરે છે તેવી
તરીકે, ધમ્ર
હકીકત છર્પાવી શકે છે .
જયારે

છે તરર્ર્પિંડીના આશય સાથે જરૂરી ત્યો છર્પાવવામાં આવે છે

અથવા

બર્દઇરાર્દાપ ૂવાક હકીકતો જાહેર કરવામાં આવતી નથી કે તેની ખોટી રજૂઆત કરવામાં
આવે છે ત્યારે વીમા સમજૂતી ત ૂટી જાય છે . સંપ ૂણા ર્વશ્વાસના ઉલ્લંઘનના અન્ટય
રકસ્સાઓમાં સમજૂતી રર્દબાતલ થઈ શકે છે .
ર્દાખલા તરીકે કોઈ માતાર્ર્પતા ફેર્મલી ફ્લોટર ર્પોક્ષલસીમાં તેમના બાળકને સામેલ કરે
ત્યારે તેમના બાળકના હૃર્દયમાં જન્ટમજાત ંુ કાણ ંુ છે તેવી બાબતથી વાકેફ ન હોય તેવ ંુ બની
શકે છે . તેમાં છે તરર્ર્પિંડીનો આશય રહેલો નથી.
3. વીમાર્પાત્ર રહત
'વીમાર્પાત્ર રહત' ર્દરે ક વીમા કરારન ંુ આવશ્યક ર્પરરબળ છે અને વીમા માટે કાયર્દે સર પ ૂવાશરત
કે આવશ્યકતા જણાય છે . ચાલો હવે આર્પણે જોઈએ કે વીમો કેવી રીતે સટ્ટા કે શરતની
સમજૂતીથી અલગ છે .
અ) સટ્ટો કે જુગાર અને વીમો
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ર્પિાની એક રમત ર્વચારો, જેમાં એક વ્યસ્ક્ત હારે છે અથવા જીતે છે . વ્યસ્ક્ત જુગાર રમે
છે એટલે નફો કે નકુ સાન થવાન ંુ જ. જે વ્યસ્ક્ત આ રમત રમે છે તેને રમતમાં જીતવા
ર્સવાય કોઈ રસ હોતો નથી કે તેની સાથે બીજો કોઈ સંબધ
ં હોતો નથી.
સટ્ટો, જુગાર કે શરત કાયર્દાની અર્દાલતમાં કાયર્દે સર લાગ ુ નથી અને એટલે તેની સાથે
સંબર્ં ધત કોઈ ર્પણ કરાર ગે રકાયર્દે સર ઠરશે. જો કોઈ વ્યસ્ક્ત જુગાર રમે અને તેમાં તેન ંુ
ઘર ર્દાવ ર્પર લગાવે અને તે હારી જાય તો, ર્વજેતા ર્પિ તેન ંુ ઘર મેળવવા અર્દાલતમાં
ર્દાવો ર્દાખલ ન કરી શકે કે ર્પોતાન ંુ ઘર હારી ગયેલી વ્યસ્ક્ત સામે કાયર્દે સર કોઈ ર્પગલાં ન
લઈ શકે.
હવે એક મકાન અને તેમાં આગ લાગવાની ઘટના ર્વચારો. ર્પોતાના મકાનનો વીમો
ધરાવતી વ્યસ્ક્તને વીમાની ર્વષયવસ્ત ુ એટલે કે મકાનની સાથે કાયર્દે સર સંબધ
ં છે . તે
મકાનની માક્ષલકી ધરાવે છે અને મકાન નાશ ર્પામે તો તેના માક્ષલકને આર્થિક નકુ સાન
ઉઠાવવ ંુ ર્પડે છે . આગ લાગે કે ન લાગે ર્પણ માક્ષલકીનો સંબધ
ં સ્વતંત્ર અસ્સ્તત્વ ધરાવે છે
અને આ જ સંબધ
ં નકુ સાની તરફ ર્દોરી જાય છે . કોઈ વ્યસ્ક્ત મકાનનો વીમો ઉતરાવે કે ન
ઉતરાવે ર્પણ દુઘાટના [આગ લાગવાની કે ચોરી થવાની]થી નકુ સાન થશે.
જુગારની રમતમાં વ્યસ્ક્તની હાર કે જીત થઈ શકે છે , જયારે આગ લાગવાથી એક જ
ર્પરરણામ આવે છે - મકાનમાક્ષલકને નકુ સાન થાય છે .
મકાનમાક્ષલક કોઈ રીતે નકુ સાની સરભર કરવાની સર્ુ નર્િતતા કરવા વીમો ઉતરાવે છે .
વીમાધારક ર્પોતાના ઘર કે નાણામાં જે રહત ધરાવે છે તે વીમાર્પાત્ર રહત કહેવાય
છે .વીમાર્પાત્ર રહતની હાજરી વીમાના કરારને કાયર્દે સર બનાવે છે અને કાયર્દા હેઠળ લાગ ુ
કરી શકાય તેવો બનાવે છે .

મહત્ત્વપ ૂણા
વીમાર્પાત્ર રહતના ત્રણ આવશ્યક ર્પરરબળો:
1. વીમો ઉતરાવી શકાય તેવી સંર્પર્િ, અર્ધકાર, રહત, જીવન કે સંભર્વત જવાબર્દારી હોવી
જોઈએ.
2. આ પ્રકારની સંર્પર્િ, અર્ધકાર, જીવન કે સંભર્વત જવાબર્દારી વીમાના ર્વષયને આર્ધન
હોવી જોઈએ.
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3. વીમાધારક વીમાના ર્વષય સાથે કાયર્દે સર સંબર્ં ધત ધરાવતો હોવો જોઈએ, જેથી તે
સંર્પર્િ, અર્ધકાર, રહત, જીવન કે જવાબર્દારીની સ્વતંત્રતાની સરુ િાનો લાભ મેળવવાને
ર્પાત્ર બને. તે જ રીતે તેઓ કોઈ ર્પણ પ્રકારની નકુ સાની, નાશ, ઇજા કે જવાબર્દારીન ંુ વહન
કરવા નાણાકીય નકુ સાની સરભર કરી શકવા જોઈએ.
\

ઉર્દાહરણ
સ્સ્થર્ત 1
શ્રી ચંરશેખર મકાનની માક્ષલકી ધરાવે છે , જેના ર્પર તેમણે બેન્ટક ર્પાસેથી રૂ.15 લાખની મોગે જ
લોન લીધી છે .
શ ંુ તેઓ ઘરમાં વીમાર્પાત્ર રહત ધરાવે છે ?
શ ંુ બેન્ટક ઘરમાં વીમાર્પાત્ર રહત ધરાવે છે ?
તેમના ર્પડોશીન ંુ શ?ંુ
સ્સ્થર્ત 2
શ્રી શ્રીર્નવાસનના કુ ટુંબમાં ર્પત્ની, બે બાળકો અને વ ૃદ્ માતાર્ર્પતા છે .
શ ંુ તેઓ તેમની સલામતીમાં વીમાર્પાત્ર રહત ધરાવે છે ?
જો તેમના ર્પરરવારના કોઈ ર્પણ સભ્યને હોસ્સ્ર્પટલમાં ર્દાખલ કરવા ર્પડે તો તેઓ નાણાકીય
નકુ સાન ઉઠાવી શકશે?
તેમના ર્પડોશીના બાળકો ર્વશે શ?ંુ શ ંુ તેઓ તેમનામાં વીમાર્પાત્ર રહત ધરાવે છે ?
અહીં વીમાની ર્વષયવસ્ત ુ અને વીમાકરારની ર્વષયવસ્ત ુ વચ્ચે ફરક કરવો પ્રાસંક્ષગક છે .
વીમાની ર્વષયવસ્ત ુ વીમો ઉતરાવવામાં આવે છે તે સંર્પર્િ સાથે સંબર્ં ધત છે , જેની
ર્પોતાન ંુ આંતરરક કે વાસ્તર્વક મ ૂલ્ય છે .
બીજી તરફ વીમા કરારની ર્વષયવસ્ત ુ તે સંર્પર્િમાં વીમાધારકન ંુ નાણાકીય રહત છે . જયારે
વીમાધારક સંર્પર્િમાં આ પ્રકારન ંુ રહત ધરાવતા હોય ત્યારે તેને વીમો ઉતરાવવાનો
કાયર્દે સર અર્ધકાર છે . સંપ ૂણા ચોકસાઈ સાથે કહીએ તો વીમા ર્પોક્ષલસી સંબર્ં ધત સંર્પર્િને
જ આવરી લેતી નથી, ર્પણ સંર્પર્િમાં વીમાધારકના નાણાકીય રહતને આવરે છે ..
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ઉર્દાહરણ
શ્રી ચંરશેખરે બેન્ટક ર્પાસેથી રૂ.15 લાખની મોગે જ લોન સાથે ખરીર્દે લા મકાનનો ર્વચાર કરો.
ુ વણી ર્પેટે બાકી રૂ.ત્રણના
તેઓ જો રૂ.12 લાખની રકમ ર્પરત કરે , તો બેન્ટકન ંુ રહત લોનની ચક
સપ્રમાણમાં જ હશે.
એટલે લોનના ચુકવ્યા ર્વનાની બાકીની રકમ માટે મકાનમાં વીમાર્પાત્ર રહત ધરાવે છે અને ર્પોક્ષલસીમાં
તેને સહવીમાકૃત કરવામાં આવે તેની સુર્નર્િતતા કરશે.

જો કોઈ જાણીજોઈને સંર્પર્િને આગ લગાવે અને ર્પછી ર્પોક્ષલસી હેઠળ નકુ સાનીન ંુ વળતર
મેળવવા ર્દાવો કરે , તો, આ પ્રકારના ર્દાવા સ્ર્પષ્ટર્પણે છે તરર્ર્પિંડી છે અને તેનો અસ્વીકાર
થઈ શકે છે .
અ) વીમાર્પાત્ર રહત હોવ ંુ જોઈએ તેવો સમય
આગ અને અકસ્માતના વીમાના કેસમાં વીમાર્પાત્ર રહત ર્પોક્ષલસી લેતી વખતે અને
નકુ સાન થાય ત્યારે હાજર હોવ ંુ જોઈએ.
હેલ્થ અને એસ્ક્સડન્ટટના કેસમાં ર્પોતાના ર્સવાય અરજર્દાર કુ ટુંબના સભ્યોનો ર્પણ વીમો
ઉતરાવી શકે છે , કારણ કે તેમના ર્પરરવારના કોઈ સભ્ય કે સભ્યોનો અકસ્માત થાય કે
ક્ષબમારીના સારવાર માટે હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર લેવી ર્પડે તો તે નાણાકીય નકુ સાની ઉઠાવી
શકે. જોકે ર્દરરયાઈ કાગો વીમામાં વીમાર્પાત્ર રહતની જરૂર નકુ સાનીના સમયે જ હોય છે .
1. મહત્ત્વપ ૂણા કારણ
કાયર્દાકીય ર્સદ્ાંતોમાં અંર્તમ નકુ સાન થવા માટે સૌથી મહત્ત્વપ ૂણા કારણનો ર્સદ્ાંત છે , જે
નોન-લાઇફ ઇન્ટસ્યોરન્ટસમાં લાગ ુ ર્પડે છે .
નોન-લાઇફ વીમા કરારો તો જ વળતર આર્પશે, જો ર્પોક્ષલસી દ્વારા આવરી લેવાયેલ
વીમાર્પાત્ર જોખમોને કારણે દુઘાટના થાય. કોઈ ર્પણ ર્દાવાની ર્વચારણામાં મ ૂળભ ૂત ર્પગલ ંુ
નકુ સાની કે િર્તન ંુ વાસ્તર્વક કારણ નક્કી કરવાન ંુ છે .
ુ ય ર્સદ્ાંત છે અને તેનો સંબધ
નકુ સાન થવા માટે સૌથી મહત્ત્વપ ૂણા કારણ વીમાનો મખ્
ં નકુ સાન
કે િર્ત ખરે ખર કેવી રીતે થઈ છે તેની સાથે અને નકુ સાન ખરે ખર વીમાકૃત સંકટન ંુ ર્પરરણામ છે
કે નહીં તેની સાથે છે .
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ુ ય કારણ શોધે છે , જેમાંથી નકુ સાન થવાની માટે ઘટનાઓએ
આ ર્નયમ હેઠળ, વીમાકં ર્પની મખ્
આકાર લીધો હતો, જે નકુ સાનન ંુ તાત્કાક્ષલક હોય તે જરૂરી નથી એટલે કે આ ઘટના નકુ સાન
ુ યત્વે જવાબર્દાર હોય
માટે તાત્કાક્ષલકર્પણે જવાબર્દાર હોય છે , અથવા નકુ સાન થવા માટે મખ્
છે .
કમનસીબે નકુ સાન થાય છે ત્યારે ઘણી વખત દુઘાટના તરફ ર્દોરી જતી શ્રેણીબદ્ ઘટનાઓ જોવા
ુ યત્વે જવાબર્દાર કે તાત્કાક્ષલક કારણ નક્કી
મળે છે અને એટલે કેટલીક વખત દુઘાટના માટે મખ્
કરવામાં મશ્ુ કેલી ર્પડે છે .
ર્દાખલા તરીકે, આગ ર્પાણીની ર્પાઇર્પ ફાટવા માટે કારણભ ૂત હોઈ શકે છે . ર્પાણીની િર્ત થવી
ર્પરરણામી નકુ સાન હોવા છતાં હજુ ર્પણ આગને દુઘાટનાન ંુ મહત્ત્વપ ૂણા કારણ ગણવામાં આવશે.

વ્યાખ્યા
મહત્ત્વપ ૂણા કે મુખ્ય કારણને સરક્રય અને અસરકારક કારણ તરીકે વ્યાખ્યાર્યત કરવામાં આવે છે , જે
કોઈ ર્પણ પ્રકારનો હસ્તિેર્પ શરૂ કયાા ર્વના અને નવા અને સ્વતંત્ર સ્ત્રોતમાંથી સરક્રય કાયા ર્વના
ર્પરરણામ લાવતી ઘટનાઓને સુર્નયોજજત રીતે આગળ વધારે છે .

ુ ય કારણના ર્સદ્ાંતને સમજવા, નીચેની સ્સ્થર્તનો ર્વચાર કરોેઃ
મહત્ત્વપ ૂણા કે મખ્

ઉર્દાહરણ
સ્સ્થર્ત 1
અજયની કારની ચોરી થાય છે . તેના બે રર્દવસ ર્પોલીસને કાર નકુ સાનગ્રસ્ત સ્સ્થર્તમાં મળે છે .
ુ ાસો થાય છે કે ચોરે વ ૃિ સાથે કાર અથડાવી હતી. અજય વીમાકં ર્પની સમિ
તર્પાસમાં ખલ
કારને થયેલા નકુ સાની સરભર કરવા ર્દાવો કરે છે . ર્પણ આિયાજનક રીતે વીમાકં ર્પની વીમાનો
ુ ય
ર્દાવો ફગાવી ર્દે છે . વીમાકં ર્પની તેની ર્પાછળન ંુ કારણ આર્પે છે કે 'કારને નકુ સાન થવાન ંુ મખ્
કારણ ચોરી હતી અને અજયે તેની કાર માટે જે વીમાર્પોક્ષલસી ઉતરાવી છે તેમાં વીમાકૃત
ુ વવા જવાબર્દાર નથી.'
સંકટમાં ચોરી સામેલ નથી એટલે વીમાકં ર્પની વળતર ચક
સ્સ્થર્ત 2
શ્રી ર્ર્પન્ટટો ઘોડેસવારી કરતા હતા ત્યારે મેર્દાન ર્પર ર્પડી ગયા અને તેમનો ર્પગ ભાંગી ગયો.
તેમને હોસ્સ્ર્પટલમાં સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યો તે અગાઉ તેઓ ભીના મેર્દાન ર્પર લાંબો
સમય ર્પડયાં રહ્યાં હતાં. તેઓ ભીના મેર્દાન ર્પર લાંબો સમય ર્પડયાં રહ્યાં હતાં એટલે તેમને
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ન્ટય ૂમોર્નયા થઈ ગયો અને છે વટે તેમાં તેમન ંુ મ ૃત્યુ થય.ંુ તેમના મ ૃત્યુ માટે ન્ટય ૂમોર્નયા
તાત્કાક્ષલક કારણ હત,ંુ ર્પણ હકીકતમાં ઘોડેસવારીમાં થયેલા અકસ્માતને મહત્ત્વપ ૂણા કારણ
ગણવામાં આવ્યો હતો. તેના ર્પગલે વીમાકં ર્પની સમિ ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ વીમા હેઠળ ર્દાવો
ર્દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.
આગને કારણે વીમાધારકને ચોક્કસ નકુ સાની ઉઠાવવી ર્પડે છે , ર્પણ આગને મહત્ત્વપ ૂણા કારણ
ન કહી શકાય. વ્યવહારમાં આ પ્રકારની કેટલીક નકુ સાનીઓની િર્તપ ૂર્તિ ફાયર ઇન્ટસ્યોરન્ટસ
ર્પોક્ષલસીઓ હેઠળ થાય છે .
આ પ્રકારની નકુ સાનીઓના ઉર્દાહરણ હોઈ શકે  આગ શમાવવા માટે ઉર્પયોગમાં આવતા ર્પાણીના કારણે સંર્પર્િને થત ંુ નકુ સાન
 અસ્ગ્નશામક ર્દળો દ્વારા ફરજ બજાવતા સંર્પર્િને થત ંુ નકુ સાન
ુ ને સરુ ક્ષિત સ્થળે ખસેડવાની કામગીરી
 સળગતી ક્ષબક્લ્ડિંગમાંથી ર્વર્વઝ ચીજવસ્તઓ
ર્દરર્મયાન થત ંુ નકુ સાન
સ્વયંચકાસણી 3
શ્રી ર્ર્પન્ટટો ઘોડેસવારીમાં અકસ્માત થવાથી ભીના મેર્દાન ર્પર ર્પડી ગયા ર્પછી ન્ટય ૂમોર્નયાનો
ુ ય કે
ભોગ બન્ટયા હતા, જેના ર્પરરણામે તેમન ંુ મ ૃત્યુ થય ંુ હત.ંુ તો તેમના મ ૃત્યુ માટે મખ્
મહત્ત્વપ ૂણા કારણ કય ંુ ગણવામાં આવે છે ?
I. ન્ટય ૂમોર્નયા
II. ઘોડો
III. ઘોડેસવારીમાં અકસ્માત
IV. ખરાબ નસીબ

સારાંશ
ુ ય ર્પરરબળ છે (સંર્પર્િ, જોખમ, જોખમન ંુ વ્યવસ્થાર્પન કરવા
એ) વીમાની પ્રરક્રયામાં ચાર મખ્
માટેન ંુ ભંડોળ અને વીમા કરાર કે સમજૂતી).
બી) સંર્પર્િ કોઈ ર્પણ સ્વરૂર્પે હોઈ શકે છે , જે તેના માક્ષલકને થોડો ફાયર્દો અને આર્થિક મ ૂલ્ય
પ્રર્દાન કરે છે .
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સી) નકુ સાન થવાની સંભર્વતતા જોખમન ંુ પ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે છે .
ડી) નકુ સાનની સંભર્વતતા કે તીવ્રતા વધારતી શરત કે શરતોને જોખમી છે તેને જોખમકારક
ર્પરરબળો ગણવામાં આવે છે .
ઇ) વીમો શક્ય બનાવતા ગાક્ષણર્તક ર્સદ્ાંત, જોખમન ંુ વ્યવસ્થાર્પન કરવાના ર્સદ્ાંત તરીકે
ઓળખાય છે .
એફ) કાયર્દે સર કરારના ર્પરરબળોમાં ઓફર અને સ્વીકાયાતા, ર્વચારણા, કાયર્દે સરતા, સામેલ
ર્પિોની િમતા અને ર્પિો વચ્ચેની સમજૂતી સામેલ છે .
જી) િર્તપ ૂર્તિ આકસ્સ્મક સંજોગો કે દુઘાટનામાં વીમાધારકને થતા નકુ સાનને સરભર કરવાની
સર્ુ નર્િતતા કરે છે .
એચ) પ્રર્તસ્થાર્પન એટલે વીમાના ર્વષયવસ્ત ુ સંબર્ં ધત તમામ અર્ધકારો અને ઉર્પાયો
વીમાધારક ર્પાસેથી વીમાકં ર્પનીને હસ્તાંતરરત કરવા.
આઇ) The યોગર્દાનના ર્સદ્ાંતનો અથા છે કે જો એક જ સંર્પર્િનો વીમો એકથી વધ ુ
ુ વવામાં આવત ંુ વળતર
વીમાકં ર્પની ર્પાસે ઉતરાવ્યો હશે તો, તમામ કં ર્પનીઓ દ્વારા ચક
સંયક્ુ તર્પણે વાસ્તર્વક નકુ સાનની રકમથી વધશે નહીં.
ુ ેરરમા ફાઇડ્સ એટલે સંપ ૂણા ર્વશ્વાસના ર્સદ્ાંત ર્પર આધારરત
જે) વીમાના તમામ ર્સદ્ાંતો યબ
હોય છે .
કે)

‘વીમાર્પાત્ર રહત’ ર્દરે ક વીમા કરારમાં આવશ્યક ર્પરરબળ છે અને વીમા માટેની કાયર્દે સર
પ ૂવાશરત ગણાય છે .

ુ ય કે મહત્ત્વપ ૂણા કારણ વીમાનો મખ્
ુ ય ર્સદ્ાંત છે અને તેનો સંબધ
એલ) મખ્
ં નકુ સાન કે િર્ત
કેવી રીતે થઈ અને તેના માટે ખરે ખર વીમાકૃત સંકટ જવાબર્દાર છે કે નહીં તેની સાથે છે .
ચાવીરૂર્પ શબ્ર્દો
a) સંર્પર્િ
b) જોખમ
c) સંકટ
d) જોખમન ંુ વ્યવસ્થાર્પન
e) ઓફર અને સ્વીકાયા
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f) કાયર્દે સર ર્વચારણા
g) માન્ટય સમજૂતી
h) સંપ ૂણા ર્વશ્વાસ
i) જરૂરી ત્યો કે હકીકત
j) વીમાર્પાત્ર રહત
k) પ્રર્તસ્થાર્પન
l) યોગર્દાન
ુ ય કારણ
m) મખ્

સ્વયંચકાસણીના જવાબો
જવાબ 1
સાચો ર્વકલ્ર્પ 2 છે .
ુ કાયર્દે સરતાના ર્સદ્ાંતન ંુ ઉલ્લંઘન છે અને આ કારણે વીમાર્પાત્ર
ચોરાઈ ગયેલી ચીજવસ્તઓ
જોખમન ંુ પ્રર્તર્નર્ધત્વ કરતી નથી.
જવાબ 2
સાચો ર્વકલ્ર્પ 2 છે .
ર્દબાણ કાયર્દે સર કરારન ંુ અંગ નથી.
જવાબ 3
સાચો ર્વકલ્ર્પ 3 છે .
ઘોડેસવારીના અકસ્માતથી એવી ઘટનાઓએ આકાર લીધો, જેમાં છે વટે ર્ર્પન્ટટોનં મ ૃત્યુ થય ંુ હત ંુ
ુ ય કે મહત્ત્વપ ૂણા કારણ છે .
અને આ કારણે તે મખ્

સ્વયંચકાસણીના પ્રશ્નો
પ્રશ્ન 1
નૈર્તક સંકટ એટલે:
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I.

વ્યસ્ક્તના ચારરત્ર્યમાં અપ્રામાક્ષણકતા કે ખામી

II. પ્રામાક્ષણકતા અને વ્યસ્ક્તગત મલ્્ ૂ યો
III. ધાર્મિક માન્ટયતાઓન ંુ જોખમ
IV. વીમાકૃત સંર્પર્િન ંુ સંકટ
પ્રશ્ન 2
જોખમ સ ૂચવે છે :
I.

અજાણ્યો ડર

II. નકુ સાનની સંભર્વતતા
III. જાહેર સ્થળ ર્પર ર્વિેર્પ
IV. સંકટ
પ્રશ્ન 3
_____________ એટલે કોઈ વ્યસ્ક્તના રોકાણને ર્વર્વધ પ્રકારની સંર્પર્િમાં વહેંચવ.ંુ
I.

જોખમન ંુ વ્યવસ્થાર્પન

II. વૈર્વધ્યકરણ
III. જુગાર
IV. ગર્તશીલ જોખમ
પ્રશ્ન 4
_____________ તે સંર્પર્િન ંુ ઉર્દાહરણ છે .
I.

ઘર કે મકાન

II. સ ૂયાપ્રકાશ
III. પ્લાન્ટટ અને મશીનરી
IV. મોટરકાર
પ્રશ્ન 5
______________ એ જોખમન ંુ ઉર્દાહરણ નથી.
I.

અકસ્માતને કારણે કારને નકુ સાન

II. વરસાર્દી ર્પાણીના કારણે જહાજને નકુ સાન
III. ઘસારાના કારણે કારના ટાયરને નકુ સાન
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IV. આગના કારણે સંર્પર્િને નકુ સાન
પ્રશ્ન 6
ધરતીકં ર્પ આ પ્રકારના જોખમન ંુ ઉર્દાહરણ છે :
I.

ર્વનાશકારક જોખમ

II. ગર્તશીલ જોખમ
III. આંર્શક જોખમ
IV. સટ્ટાકીય જોખમ
પ્રશ્ન 7
ર્નવેર્દનન ંુ સૌથી યોગ્ય કાયર્દાકીય મ ૂલ્યાંકન ર્પસંર્દ કરો.
ર્નવેર્દન: વીમો નકુ સાન કે િર્તમાંથી સંર્પર્િન ંુ સંરિણ ન કરી શકે.
I.

સાચ ંુ

II. ખોટું
III. આંર્શક સાચ ંુ
IV. સાચ ંુ હોય તે જરૂરી નથી
પ્રશ્ન 8
__________________ એટલે વીમાની ર્વષયવસ્ત ુ સંબર્ં ધત તમામ અર્ધકારો અને ઉર્પાયોન ંુ
વીમાધારક ર્પાસેથી વીમાકં ર્પનીને હસ્તાંતરણ.
I.

યોગર્દાન

II. પ્રર્તસ્થાર્પન
III. કાયર્દાકીય સંકટ
IV. જોખમન ંુ વ્યવસ્થાર્પન
પ્રશ્ન 9
______________ એવી હકીકતન ંુ ઉર્દાહરણ છે , જે અંગે વીમાધારક પ ૂછે નહીં તે અંગે કશ ંુ
કહેવાની જરૂર નથી.
I.

વીમાધારકની વય

II. અસ્ગ્નશામકની હાજરી
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III. હૃર્દયરોગ
IV. વીમાની અન્ટય ર્વગતો
પ્રશ્ન 10
________________ ખોટું ર્નવેર્દન છે જે કરાર કે સમજૂતીની વાટાઘાટ ર્દરર્મયાન કરવામાં
આવે છે .
I.

ખોટી રજૂઆત

II. યોગર્દાન
III. ઓફર
IV. પ્રર્તર્નર્ધત્વ

સ્વયંચકાસણીના જવાબો
જવાબ 1
સાચો ર્વકલ્ર્પ 1 છે .
નૈર્તક સંકટ એટલે અપ્રામાક્ષણકતા અથવા વ્યસ્ક્તના ચારરત્ર્યમાં ખામી.
જવાબ 2
સાચો ર્વકલ્ર્પ 2 છે .
‘જોખમ’ નકુ સાનની સંભર્વતતા સ ૂચવે છે .
જવાબ 3
સાચો ર્વકલ્ર્પ 2 છે .
વૈર્વધ્યકરણ એટલે કોઈ વ્યસ્ક્ત દ્વારા ર્વર્વધ પ્રકારની સંર્પર્િમાં રોકાણ.
જવાબ 4
સાચો ર્વકલ્ર્પ 2 છે .
સ ૂયાપ્રકાશને સંર્પર્િ તરીકે વગીકૃત ન કરી શકાય, કારણ કે તેની અછત નથી અને તેના ર્પર
કોઈની માક્ષલકી નથી.
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જવાબ 5
સાચો ર્વકલ્ર્પ 3 છે .
ઘસારાના કારણે થતા નકુ સાનને જોખમ ન ગણી શકાય.
જવાબ 6
સાચો ર્વકલ્ર્પ 1 છે .
ધરતીકં ર્પ ર્વનાશકારક સંકટન ંુ ઉર્દાહરણ છે .
જવાબ 7
સાચો ર્વકલ્ર્પ 1 છે .
વીમો નકુ સાની કે િર્ત સામે સંર્પર્િન ંુ સંરિણ ન કરી શકે.
જવાબ 8
સાચો ર્વકલ્ર્પ 2 છે .
પ્રર્તસ્થાર્પન એટલે વીમાની ર્વષયવસ્ત ુ સાથે સંબર્ં ધત તમામ અર્ધકારો અને ઉર્પાયોન ંુ
વીમાધારક ર્પાસેથી વીમાકં ર્પનીને હસ્તાંતરણ.
જવાબ 9
સાચો ર્વકલ્ર્પ 2 છે .
ુ ી અસ્ગ્નશામકની હાજરી જાહેર કરવી
જયારે વીમો ખરીર્દો ત્યારે વીમાકં ર્પની પ ૂછે નહીં ત્યાં સધ
જરૂરી નથી.
જવાબ 10
સાચો ર્વકલ્ર્પ 1 છે .
ખોટી રજૂઆત વીમા કરાર કે સમજૂતીની વાટાઘાટ ર્દરર્મયાન કરવામાં આવત ંુ ખોટું ર્નવેર્દન
છે .
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પ્રકરણ 23
ર્દસ્તાવે જીકરણ
પ્રસ્તાવના
વીમા ઉદ્યોગમાં, આર્પણે ર્વર્વધ ફોમ્પસા, ર્દસ્તાવેજો વગે રેનો ર્પરરચય મેળવીએ છીએ. આ પ્રકરણ
આર્પણને ર્વર્વધ ર્દસ્તાવેજો અંગે મારહતી અને વીમા કરારમાં તેના મહત્ત્વ ર્વશે વૈર્વધ્યપ ૂણા
મારહતી પ ૂરં ુ ર્પાડે છે . તે ર્દરે ક ફોમાના યોગ્ય સ્વરૂર્પની સમજણ, તેને કેવી રીતે ભરવ ંુ તેની ર્પદ્ર્ત
અને ચોક્કસ મારહતી માંગવા ર્પાછળના કારણો જણાવે છે .

અભ્યાસના ર્પરરણામો
A. ર્દરખાસ્ત ફોમ્પસા
B. ર્દરખાસ્તનો સ્વીકાર(વીમાકરણ)
C. પ્રીર્મયમની રસીર્દ
D. કવર નો્સ/વીમાન ંુ પ્રમાણર્પત્ર/ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ
E. વૉરં ટી
F. સંમર્ત
G. ર્પોક્ષલસીઓન ંુ અથાઘટન
આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કયાા ર્પછી તમે નીચેની મારહતી મેળવવા સિમ હોવા જોઈએ:
a) ર્દરખાસ્ત ફોમાની ર્વગતોની સમજણ
b) પ્રીર્મયમની રસીર્દની સમજણ.
c) કવર નો્સ અને વીમાના પ્રમાણર્પત્રની કામગીરીને પ્રશંસા કરવી અને સમજાવવી.
ુ દ્દાને સમજાવવો.
d) વીમાના ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજમાં શરતો અને મસ
e) ર્પોક્ષલસી વૉરં ટીઓ અને સંમર્તઓન ંુ અથાઘટન.
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A. ર્દરખાસ્ત ફોમ્પસા
વીમાન ંુ ર્દસ્તાવેજીકરણ કરવાનો હેત ુ વીમાકં ર્પની અને વીમાધારક વચ્ચે સમજણ અને સ્ર્પષ્ટતા
કરવાનો છે . કેટલાંક ચોક્કસ ર્દસ્તાવેજો છે , જેનો ઉર્પયોગ ર્પરં ર્પરાગત રીતે વીમા વ્યવસાયમાં
થાય છે . ગ્રાહક સાથે સીધો સંર્પકા ધરાવતા વીમા એજન્ટટને વીમા સાથે સંબર્ં ધત ર્દસ્તાવેજો સાથે
સંકળાયેલી તમામ શંકાઓ દૂ ર કરવી ર્પડે છે અને તેને ભરવા માટે સહાય કરવી ર્પડે છે . ત્યારબાર્દ
વીમાકં ર્પની ગ્રાહક ર્વશે જાણકારી મેળવે છે અને વીમા માટે ગ્રાહક દ્વારા રજૂ થયેલા ર્દસ્તાવેજોની
જરૂર જ હોય છે . આ ર્દસ્તાવેજો વીમાધારકને જોખમ વધ ુ સારી રીતે સમજવા માટે મર્દર્દ કરે છે .
એજન્ટ્સે ર્દરે ક ર્દસ્તાવેજનો હેત ુ અને મહત્ત્વ તેમજ વીમામાં ઉર્પયોગી ર્દસ્તાવેજોમાં સામેલ
મારહતીની પ્રાસંક્ષગકતા સમજવી જોઈએ.
1. ર્દરખાસ્ત ફોમ્પસા
ર્દસ્તાવેજીકરણનો પ્રથમ તબક્કો ર્દરખાસ્ત ફોમ્પસાનો છે , જેની મારફતે વીમાધારક નીચેની
મારહતી આર્પે છે ેઃ
 ર્પોતાનો ર્પરરચય આર્પે છે ,
 તેમને કયા પ્રકારના વીમાની જરૂર છે ,
 તેઓ કઈ બાબતે વીમો મેળવવા ઇચ્છે છે તેની ર્વગત, અને
 કેટલા સમયગાળા માટે
ર્વગતોનો અથા વીમાની ર્વષયવસ્ત ુ સાથે સંબર્ં ધત તમામ આવશ્યક ત્યો કે હકીકતો અને
તેન ંુ નાણાકીય મ ૂલ્ય એવો થશે.
a) વીમાકં ર્પની દ્વારા જોખમની આકારણી
i. “ર્દરખાસ્ત ફોમા” વીમો મેળવવતા ઇચ્છતાં અરજર્દારે ભરવ ંુ ર્પડશે.

આ ફોમામાં

અરજર્દારે જોખમના સંબધ
ં માં વીમાકં ર્પની માટે આવશ્યક તમામ ત્યો કે હકીકતો
પ ૂરી ર્પાડવી ર્પડશે, જેના આધારે વીમાકં ર્પની નીચેની બાબત નક્કી કરી શકશે:
 ર્દરખાસ્ત ફોમાનો સ્વીકાર કરવો કે અસ્વીકાર કરવો
 જોખમનો સ્વીકાર કરવામાં આવે તો પ્રીર્મયમના ર્દર, સરુ િાકવચ સંબર્ં ધત
શરતો અને ર્નયમો નક્કી કરવા
ર્દરખાસ્ત ફોમા અરજર્દાર સંબર્ં ધત ર્વર્વધ મારહતી ધરાવે છે , જે વીમા માટે ઓફર થયેલા
જોખમનો સ્વીકાર કરવા વીમાકં ર્પની માટે ઉર્પયોગી હોય છે . સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ અને
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ુ ાસો કરવાની ફરજની શરૂઆત વીમા માટેના ર્દરખાસ્ત
આવશ્યક હકીકતો કે ત્યોનો ખલ
ફોમાથી થાય છે .
ુ ાસો કરવાની ફરજ ર્પોક્ષલસીની શરૂઆત અગાઉ ઊભી
આવશ્યક હકીકતો કે મારહતીનો ખલ
થાય છે , અને વીમાકરાર થઈ જાય ર્પછી ર્પણ જળવાઈ રહે છે . (પ્રકરણ 2માં આ ર્સદ્ાંતને
ર્વગતવાર સમજાવવામાં આવ્યો છે )

ઉર્દાહરણ
જો વીમાધારકને એલામાની જરૂર હોય કે તેને તેના સોનાના જ્વેલરી શોરૂમમાં ઓટોમેરટક
એલામા ર્સસ્ટમની જરૂર છે તેવ ંુ જણાવે, તો તેણે આ અંગે વીમાકં ર્પનીને જાણ જ ન કરવી ર્પડે,
ર્પણ સાથે સાથે ર્પોક્ષલસીના સમયગાળા ર્દરર્મયાન આ ર્સસ્ટમ તેના શોરૂમમાં ચાલ ુ સ્સ્થર્તમાં
જાળવવી ર્પણ ર્પડે. વીમાકં ર્પની માટે એલામાની જરૂરરયાત અને શોરૂમમાં તેની ઉર્પલબ્ધતા
આવશ્યક ત્ય છે . આ પ્રકારના આવશ્યક ત્યોને આધારે જ વીમાકં ર્પની ર્દરખાસ્તનો સ્વીકાર
કરશે અને જોખમને અનરૂુ ર્પ પ્રીર્મયમ નક્કી કરશે.
સામાન્ટય રીતે વીમાકં ર્પની દ્વારા ર્પ્રન્ટટ થતા ર્દરખાસ્ત ફોમ્પસામાં વીમાકં ર્પનીન ંુ નામ, લોગો,
સરનામ ંુ અને વીમા/ઉત્ર્પાર્દનોનો વગા /પ્રકાર હોય છે . વીમા કં ર્પની માટે ર્દરખાસ્ત ફોમામાં
ર્વર્વધ નોંધ ઉમેરવાની ર્પરં ર્પરા છે . જોકે આ સંબધ
ં ે કોઈ પ્રમાણભ ૂત ફોમેટ કે પ્રેક્ક્ટસ
નથી.
ઉર્દાહરણ
ુ બ છે :
આ પ્રકારની નોંધના કેટલાંક ઉર્દાહરણો નીચે મજ
ુ ાસો ન કરવાથી, ગે રમાગે ર્દોરતી
‘જોખમની આકારણ સાથે સંબર્ં ધત આવશ્યક ત્યોનો ખલ
મારહતી પ ૂરી ર્પાડવાથી, વીમાધારક દ્વારા ગોટાળો કરવાથી કે અસહકાર ર્દાખવવાથી ઇશ્ય ૂ
થયેલી ર્પોક્ષલસી રર્દ કરવામાં આવશે’,
ુ ી કં ર્પની ર્દરખાસ્તનો સ્વીકાર ન કરે અને પ્રીર્મયમની સંપ ૂણા ચક
ુ વણી ન થાય ત્યાં
‘જયાં સધ
ુ ી કં ર્પની દ્વારા જોખમનો સ્વીકાર ગણાશે નહીં’.
સધ
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મહત્ત્વપ ૂણા
આવશ્યક ત્યો: આ ત્યો વીમાકં ર્પની દ્વારા પ ૂરં ુ ર્પાડવામાં આવતા જોખમના વીમાકરણ માટે
ુ મારહતી છે . બીજા શબ્ર્દોમાં કહીએ તો આ ત્યો વીમાની
મહત્ત્વપ ૂણા, આવશ્યક અને પ્રસ્તત
ર્વષયવસ્ત ુ સાથે સંબર્ં ધત હકીકતો છે , જે વીમાકં ર્પનીના નીચેના ર્નણાયો ર્પર અસર ર્પાડી શકે
છે ેઃ
i. વીમા માટે જોખમનો સ્વીકાર કરવો કે અસ્વીકાર કરવો,
ii. પ્રીર્મયમની રકમ નક્કી કરવી, અને
ુ વવાર્પાત્ર હશે
iii. જે સ્સ્થર્તઓમાં જોખમ આવરી લેવામાં આવશે અને કેટલી નકુ સાની ચક
તેના ર્વશે કરારમાં ર્વર્શષ્ટ જોગવાઈનો સમાવેશ
ર્દરખાસ્ત ફોમામાં ઘોષણાર્પત્ર:સામાન્ટય રીતે વીમાકં ર્પનીઓ ર્દરખાસ્ત ફોમામાં છે લ્લે ઘોષણા
ર્પત્ર ઉમેરે છે , જેના ર્પર વીમાકં ર્પનીના પ્રર્તર્નર્ધએ હસ્તાિર કરવાના હોય છે . આ ર્પત્ર
સર્ુ નર્િત કરે છે કે વીમાધારકે ફોમામાં સાચી અને સચોટ મારહતી આર્પી છે અને ફોમામાં સામેલ
હકીકતોને બરોબર સમજયાં છે , જેથી ગે રમાગે ર્દોરતા ત્યોના કારણે ર્દાવાની ર્પતાવટ કરતી
વખતે અસંમર્ત માટે કોઈ અવકાશ રહેતો નથી. આ ઘોષણાર્પત્ર કે એકરાર વીમાધારક તરફથી
ુ ય ર્સદ્ાંત તરીકે કાયા કરે છે .
સવોચ્ચ ર્વશ્વાસના મખ્
ઉર્દાહરણ
ુ બ છે :
આ પ્રકારના ઘોષણાર્પત્રોના ઉર્દાહરણો નીચે મજ
‘હું/અમે અહીં જાહેર કરીએ છીએ અને બાંયધરી આર્પીએ છીએ કે ઉર્પરોક્ત ર્નવેર્દનો સાચાં છે
ુ હોય તેવી અન્ટય કોઈ
અને તમામ રીતે સંપ ૂણા છે તેમજ વીમા માટેની અરજી સાથે પ્રસ્તત
મારહતી નથી, જે અમે તમારી સમિ જાહેર કરી નથી.’
‘હું/અમે સંમત છીએ કે આ ર્દરખાસ્ત અને ર્નવેર્દનો મારી/અમારી અને (વીમાકં ર્પનીન ંુ નામ)
વચ્ચે કરારનો આધાર રહેશે.’
b) ર્દરખાસ્ત ફોમામાં પ્રશ્નોનો પ્રકાર
ુ બ, ર્દરખાસ્ત ફોમામાં પ્રશ્નોની સંખ્યા અને તેના પ્રકાર અલગવીમાના ર્વર્વધ પ્રકાર મજ
અલગ હોય છે .
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i. ફાયર વીમોના ર્દરખાસ્ત ફોમ્પસાનો ઉર્પયોગ સામાન્ટય રીતે ઘર, દુકાન વગે રે જેવા
સામાન્ટય/પ્રમાણભ ૂત જોખમો માટે થાય છે . મોટા ઔદ્યોક્ષગક જોખમો માટે , જોખમનો
સ્વીકાર કરતા અગાઉ વીમાકં ર્પની દ્વારા જોખમની ચકાસણી કરવાની વ્યવસ્થા
કરવામાં આવે છે . કેટલીક વખત ચોક્કસ મારહતી મેળવવા ર્દરખાસ્ત ફોમામમાં ર્વશેષ
પ્રશ્નોિરી ઉમેરવામાં આવે છે .
ફાયર વીમાના ર્દરખાસ્ત ફોમામાં અન્ટય બાબતોની સાથે સંર્પર્િની ર્વર્વધ ર્વગત રજૂ
કરવી ર્પડશે, જેમાં નીચેની મારહતી સામેલ હશે:
 બાહ્ય રર્દવસો અને છતન ંુ ર્નમાા ણ, માળની સંખ્યા
 ક્ષબક્લ્ડિંગના ર્દરે ક રહસ્સાનો કબજો
ુ ની હાજરી
 જોખમકારક ચીજવસ્તઓ
 ઉત્ર્પાર્દનની પ્રરક્રયા
 વીમા માટે પ્રસ્તાર્વત રકમ
 વીમાનો સમયગાળો વગે રે
ii. મોટર વીમા માટે, વાહન, તેની કામગીરી, વહનિમતા, માક્ષલક દ્વારા તેન ંુ સંચાલન
અને તેની સાથે સંબર્ં ધત અગાઉના વીમા ર્વશે પ્રશ્નો પ ૂછવામાં આવે છે .
iii. હેલ્થ, ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ અને ટ્રાવેલ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ જેવા ર્પસાનલ વીમામાં ર્દરખાસ્ત
ફોમ્પસાની રડઝાઇન એવી રીતે બનાવવામાં આવે છે જેથી અરજર્દારના સ્વાસ્્ય,
જીવનશૈલી અને આર્દતો, સ્વાસ્્ય સંબર્ં ધત અગાઉની સ્સ્થર્ત, મેરડકલ રહસ્ટ્રી,
ુ ર્ં શક લિણો, વીમાનો અગાઉનો અનભ
ુ વ વગે રે મારહતી મેળવી શકાય.
આનવ
iv. અન્ટય ર્વર્વધ પ્રકારના વીમામાં, ર્દરખાસ્ત ફોમ્પસા ફરજજયાત છે અને તેમાં ઘોષણ
સામેલ છે , જે સવોચ્ચ ર્વશ્વાસની ફરજના સાધારણ કાયર્દાનો અમલ કરે છે .
c) ર્દરખાસ્તના ર્વર્વધ તત્ત્વો
i. અરજર્દારન ંુ પ ૂરં ુ નામ
અરજર્દાર ર્પોતાની સ્ર્પષ્ટ ઓળખ આર્પવા સિમ હોવો જોઈએ. વીમાનો કરાર કોની સાથે
કરવાનો છે તેની જાણકારી મેળવવી વીમાકં ર્પની માટે મહત્ત્વપ ૂણા છે , જેથી ર્પોક્ષલસીનો
ફાયર્દો વીમાધારકને જ મળે . વીમાકૃત જોખમમાં અન્ટય કોઈ વ્યસ્ક્ત કે સંસ્થા (મ ૃત્યુ થવાના
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કેસમાં મોગે જ, બેન્ટક કે કાયર્દે સર વારસર્દાર)ન ંુ રહત સામેલ હોય અને તેણે ર્દાવો કરવો
ર્પડશે તેવા કેસમાં ર્પણ ઓળખ સ્થાર્ર્પત થવી મહત્ત્વપ ૂણા છે .
ii. અરજર્દારન ંુ સરનામ ંુ અને સંર્પકા ર્વગત
અરજર્દારન ંુ સરનામઅ
ંુ ને સંર્પકા ર્વગત એકત્ર કરવા ઉર્પર જણાવેલા કારણો લાગ ુ ર્પડે છે .
iii. અરજર્દારનો વ્યવસાય, વેર્પાર કે ધંધો
હેલ્થ અને ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ વીમા જેવા કેટલાંક રે સમાં અરજર્દારનો વ્યવસાય, વેર્પાર કે
ુ હોઈ શકે છે .
ધંધો મહત્ત્વપ ૂણા છે , કારણ કે તેમની ર્પાસે જોખમી ચીજવસ્તઓ

ઉર્દાહરણ
ફાસ્ટ-ફૂટ રે સ્ટોરાંનો રડલીવરી મેન તેના ગ્રાહકોને ફૂડની રડલીવરી કરવા વારં વાર મોટરબાઇક
ુ ાફરી કરે છે . તેન ંુ કામ આ જ રે સ્ટોરાંના એકાઉન્ટટન્ટટ કરતા વધારે જોખમી હોઈ
ર્પર ઝડર્પથી મસ
શકે છે .
ુ ી ર્વગત અને ઓળખ
iv. વીમા સંબર્ં ધત ર્વષયવસ્તન
ુ ી સ્સ્થર્ત સ્ર્પષ્ટ કરવી જોઈએ.
અરજર્દારે વીમા માટે પ્રસ્તાર્વત ર્વષયવસ્તન

ઉર્દાહરણ
અરજર્દારે નીચેની મારહતી આર્પવી જરૂરી છે :
i.

ખાનગી કાર [એન્સન્ટજન નંબર, ચેર્સસ નંબર, રજજસ્ટ્રેશન નંબર જેવી તેની ઓળખ
સાથે] અથવા

ii. ઘર [પ ૂણા સરનામા અને ઓળખ નંબર સાથે] અથવા
ુ ર તે ર્વગત સાથે] અથવા
iii. ર્વર્દે શી પ્રવાસ [કોના દ્વારા, ક્યારે , કયા ર્દે શમાં, કયા હેતસ
iv. વ્યસ્ક્તન ંુ સ્વાસ્્ય [વ્યસ્ક્તના નામ, સરનામા અને ઓળખ સાથે] વગે રે, જે ર્વર્વધ
કેસ ર્પર ર્નભાર છે
v. વીમાની રકમ ર્પોક્ષલસી હેઠળ વીમાકં ર્પનીની જવાબર્દારીની મયાા ર્દા સ ૂચવે છે અને આ
બાબત તમામ ર્દરખાસ્ત ફોમામાં ર્દશાા વવામાં આવે છે .
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ઉર્દાહરણ
ુ ંુ નાણાકીય મ ૂલ્ય
સંર્પર્િ સંબર્ં ધત વીમામાં, વીમાની રકમ વીમા માટે પ્રસ્તાર્વત ર્વષયવસ્તન
છે . હેલ્થ માટે, વીમાની રકમ હોસ્સ્ર્પટલની સારવારનો ખચા હોઈ શકે છે , જયારે ર્પસાનલ
એસ્ક્સડન્ટટ વીમા માટે વીમાની રકમ અકસ્માતના કારણે જીવન, કોઈ અંગ કે રક્ષ્ટની હાર્ન
થવા સામે વળતરની ર્નર્િત રકમ હોઈ શકે છે .
vi. અગાઉનો અને વતામાન વીમો
અરજર્દારે વીમાકં ર્પનીને અગાઉના વીમા સંબર્ં ધત ર્વગતની જાણકારી આર્પવી જરૂરી છે .
આ જાણકારી અગાઉની વીમા ર્પોક્ષલસી સંબર્ં ધત ર્વગત સમજવા ઉર્પયોગી છે . કેટલાંક
બજારોમાં એવી વ્યવસ્થા હોય છે , જેમાં વીમાકં ર્પનીઓ વીમાધારક ર્વશેની મારહતીની
વહેંચણી ગપ્ુ ત રીતે કરે છે .
અરજર્દારે એવ ંુ ર્પણ જણાવવ ંુ જરૂરી છે કે કોઈ વીમાકં ર્પનીએ તેમની અરજી નકારી કાઢી
હતી કે નહીં, ર્વશેષ શરતો લાર્દી હતી કે નહીં, રરન્ટય ૂ કરાવતી વખતે પ્રીર્મયમની રકમ
વધારવાની જરૂર ર્પડી હતી કે ર્પોક્ષલસી રરન્ટય ૂ કરવાનો ઇનકાર કયો હતો કે રર્દ કરી હતી.
અન્ટય કોઈ વીમાકં ર્પની સાથે વતામાન વીમાની ર્વગત આર્પવી જરૂરી છે , જેમાં
વીમાકં ર્પનીઓના નામ સરહત ર્વર્વધ મારહતી આર્પવી જોઈએ. ખાસ કરીને સંર્પર્િના
વીમામાં વીમાધારક ર્વર્વધ વીમાકં ર્પનીઓ ર્પાસેથી ર્પોક્ષલસી લઈ શકે છે અને જયારે
નકુ સાન થાય ત્યારે એકથી વધ ુ વીમાકં ર્પની સમિ વળતરનો ર્દાવો કરી શકે છે . આ
મારહતી યોગર્દાનનો ર્સદ્ાંત સર્ુ નર્િત કરવા જરૂરી છે , જેથી વીમાધારકને એકથી વધ ુ વીમા
ર્પોક્ષલસીઓના કારણે ફાયર્દો ન થાય તેવી રીતે િર્તપ ૂર્તિ થાય.
ઉર્પરાંત ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટના વીમામાં વીમાકં ર્પની વળતરની રકમ (વીમાની રકમ)
મયાા રર્દત કરવા ઇચ્છશે, જેનો આધાર સમાન વીમાધારકે લીધેલ અન્ટય ર્પસાનલ
એસ્ક્સડન્ટટની ર્પોક્ષલસીઓ હેઠળ વીમાની રકમ ર્પર છે .

અભ્યાસ
અગાઉના પ્રકરણોમાં વીમાના ર્સદ્ાંતોના સંર્દભા જુઓ અને ર્દરખાસ્ત ફોમાની રડઝાઇનમાં
ુ ાસો કેવી રીતે વ્યવહારરક રીતે
િર્તપ ૂર્તિ, યોગર્દાન, સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ, આવશ્યક ત્યોનો ખલ
લાગ ુ કરી શકાય છે તેને સમજવાનો પ્રયાસ કરો.
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ુ ૂક્ષચ એ અને બીમાં આર્પેલા છે .
મોટર અને ફાયર વીમાના ર્દરખાસ્ત ફોમાનો નમ ૂના અનસ
મહેરબાની કરીને ર્દરખાસ્ત ફોમાનો કાળજીપ ૂવાક અભ્યાસ કરો અને તેની ર્વગતોના ર્નરહતાથોને તેમજ
વીમા કરારોમાં તેમની પ્રાસંક્ષગકતાને બરોબર સમજો.

ુ વ
vii. નકુ સાનીનો અનભ
અરજર્દારને થયેલ તમામ આર્થિક નકુ સાનની સંપ ૂણા ર્વગત જાહેર કરવા કહેવામાં આવે છે ,
ર્પછી તે આર્થિક નકુ સાનીઓ વીમાકૃત હોય કે ન હોય. આ બાબત વીમાકં ર્પનીને વીમાની
ુ ી મારહતી પ્રર્દાન કરશે અને ભ ૂતકાળમાં વીમાધારકે જોખમન ંુ વ્યવસ્થાર્પન
ર્વષયવસ્તન
કેવી રીતે કયું ુ હત ંુ તેની જાણકારી આર્પશે. આ પ્રકારના જવાબોમાંથી વીમાકં ર્પનીઓ
જોખમને વધારે સારી રીતે સમજી શકે છે અને જોખમની ચકાસણી કરવાનો કે વધ ુ મારહતી
એકત્ર કરવાનો ર્નણાય લઈ શકે છે .
viii. વીમાધારક દ્વારા એકરાર
ર્દરખાસ્ત ફોમાનો હેત ુ વીમાકં ર્પનીઓને આવશ્યક ત્યો કે મારહતી પ્રર્દાન કરવાનો છે , ત્યારે
ફોમામાં વીમાધારકનો એવો એકરાર સામેલ હોય છે કે તેણે આર્પેલા જવાબો સાચા અને
સચોટ છે તેમજ ફોમા વીમા કરારનો આધાર બનશે તેવી વાત સાથે તેઓ સંમત છે . તેમાં
કોઈ ર્પણ ખોટો જવાબ કે ખોટી મારહતી વીમાકં ર્પનીઓને કરાર રર્દ કરવાનો અર્ધકાર
આર્પશે. તમામ ર્દરખાસ્ત ફોમ્પસામાં સહી, તારીખ અને કેટલાંક કેસમાં ભલામણો સંબર્ં ધત
અન્ટય ર્વભાગો સામાન્ટય હોય છે .
ix. જયાં ર્દરખાસ્ત ફોમાનો ઉર્પયોગ ન થાય ત્યાં વીમાકં ર્પની મારહતી મૌક્ષખક કે લેક્ષખત
સ્વરૂર્પે રે કોડા કરશે, અને ર્પછી 15 રર્દવસના સમયગાળામાં તેની પક્ુ ષ્ટ કરશે અને તેને
ર્પોક્ષલસી કે કવર નોટ સાથે જોડશે. જયાં વીમા કં ર્પની એવો ર્દાવો કરે કે ર્દરખાસ્તકારે
વીમાન ંુ વળતર મેળવવા કોઈ ર્પણ આવશ્યક મારહતી પ ૂરી ર્પાડી નથી કે ગે રમાગે ર્દોરી
તેવા ત્યો રજૂ કયાા છે કે ખોટી મારહતી આર્પી છે તો આવી રે કોડા ન થઈ હોય તેવી
ુ વાર કરવાની જવાબર્દારી વીમાકં ર્પનીની રહેશે.
કોઈ ર્પણ મારહતી પર
તેનો અથા એવો થયો કે અરજર્દાર ર્પાસે મૌક્ષખક રીતે પ્રાપ્ત થયેલી તમામ મારહતી રે કોડા
કરવાની જવાબર્દારી વીમાકં ર્પનીની છે , જેને એજન્ટટને ફોલો અર્પ પ્રરક્રયામાં ધ્યાનમાં
રાખવી જોઈએ.
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2. મધ્યવતી સંસ્થાની ભ ૂર્મકા
મધ્યવતી સંસ્થા બંને ર્પિ વીમાકં ર્પની અને વીમાધારક પ્રત્યે જવાબર્દાર છે .
વીમાકં ર્પની અને વીમાધારક બંને વચ્ચે મધ્યવતી સંસ્થા તરીકે કાયારત એજન્ટટ કે બ્રોકરની
જવાબર્દારી વીમાધારકે વીમાકં ર્પનીને જોખમ સંબર્ં ધત પ ૂરાં ર્પાડેલા તમામ આવશ્યક ત્યો
સર્ુ નર્િત કરવા જોઈએ.
ઇરડાનો ર્નયમનો મધ્યવતી સંસ્થાને સંભર્વત ગ્રાહક પ્રત્યેની જવાબર્દારી પ્રર્દાન કરે છે .

મહત્ત્વપ ૂણા
મધ્યવતી સંસ્થાની સંભર્વત ગ્રાહક પ્રત્યેની ફરજ
ઇરડાના ર્નયમનો જણાવે છે કે “વીમાકં ર્પની કે તેના એજન્ટટ કે અન્ટય મધ્યવતી સંસ્થા સંભર્વત
ગ્રાહકને પ્રસ્તાર્વત વીમાકવચના સંબધ
ં માં તમામ આવશ્યક મારહતી પ ૂરી ર્પાડશે, જેથી તેઓ
તેમના શ્રેષ્ઠ રહતમાં ર્નણાય લઈ શકે.
જયાં સંભર્વત ગ્રાહક વીમાકં ર્પની કે તેમના એજન્ટટ કે વીમા મધ્યવતી સંસ્થાની સલાહ ર્પર
ર્નભાર હોય, ત્યાં આ પ્રકારની વ્યસ્ક્તએ સંભર્વત ગ્રાહકને શાંર્તથી સલાહ આર્પવી જોઈએ.
કોઈ ર્પણ કારણસર સંભર્વત ગ્રાહકે ર્દરખાસ્ત અને અન્ટય સંબર્ં ધત ર્પેર્પસા રજૂ ન કયાા હોય તો સંભર્વત
ગ્રાહક ર્પાસેથી ફોમાની તમામ ર્વગતો અને ર્દસ્તાવેજો તેમને બરોબર સમજાવવામાં આવ્યા છે અને
તેઓ પ્રસ્તાર્વત કરારનું મહત્ત્વ સંપ ૂણાર્પણે સમજે છે તેવ ંુ પ્રમાણર્પત્ર લઈને તેને ર્દરખાસ્ત ફોમાને અંતે
તેને જોડી શકે છે .”

સ્વયંચકાસણી 1
યોગર્દાનના ર્સદ્ાંતન ંુ મહત્ત્વ શ ંુ છે ?
ુ વશે
I. તે સર્ુ નર્િત કરે છે કે તે વીમાકં ર્પની સાથે વીમાધારક ર્પણ ર્દાવાનો કેટલોક રહસ્સો ચક
II. તે સર્ુ નર્િત કરે છે કે જોખમ વ્યવસ્થાર્પનમાં સામેલ સહભાગી દ્વારા કરવામાં આવેલા
ુ વણી કરવા જોખમ વ્યવસ્થાર્પનમાં સામેલ વીમાધારકો તેમના
વળતરના ર્દાવાની ચક
ુ વવામાં આવતા પ્રીર્મયમના પ્રમાણમાં ચક
ુ વણી કરશે
દ્વારા ચક
ુ ો વીમો ધરાવતી વીમાકં ર્પનીઓ એકસાથે
III. તે સર્ુ નર્િત કરે છે કે એક જ ર્વષયવસ્તન
ુ વશે
આવશે અને તેઓ તેમના જોખમના પ્રમાણમાં વળતર ચક
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ુ વણી સર્ુ નર્િતત કરે છે
IV. તે વીમાધારક દ્વારા ર્દર વષે પ્રીર્મયમની ચક
B. ર્દરખાસ્તનો સ્વીકાર (જોખમનો સ્વીકાર)
આર્પણે જોય ંુ કે ર્દરખાસ્ત ફોમા નીચેની મારહતી પ ૂરી ર્પાડે છે :
 વીમાધારકની ર્વગત
ુ ી ર્વગત
 ર્વષયવસ્તન
 વીમાકવચનો જરૂરી પ્રકાર
 ભૌર્તક માળખાની હકારાત્મક અને નકારાત્મક એમ બંને પ્રકારની ર્વગત - જેમાં
ુ વિા, બાંધકામ પ ૂણા થયાનો સમય, અસ્ગ્નશામક
બાંધકામનો પ્રકાર અને ગણ
ઉર્પકરણોની હાજરી, સરુ િાનો પ્રકાર વગે રે,
 વીમા અને નકુ સાનીનો અગાઉનો રે કોડા
વીમાકં ર્પની જોખમ સ્વીકારે તે અગાઉ તેની ચકાસણી કરવા ર્નરીિણ માટેની ગોઠવણ કરી
શકે છે , જેનો આધાર જોખમના મ ૂલ્ય અને પ્રકાર ર્પર છે . ર્દરખાસ્ત કે અરજીમાં ઉર્પલબ્ધ
મારહતી અને જોખમ ર્નરીિણના રરર્પોટા , વધારાની પ્રશ્નોિરી અને અન્ટય ર્દસ્તાવેજોના આધારે
વીમાકં ર્પની ર્નણાય લે છે . ર્પછી વીમાકં ર્પની જોખમના ર્પરરબળને લાગ ુ કરી શકાય તેવા ર્દર
નક્કી કરે છે અને ર્વર્વધ માર્પર્દં ડોને આધારે પ્રીર્મયમની ગણતરી કરે છે , જેની જાણકારી
વીમાધારકને આર્પે છે .
વીમાકં ર્પની ર્દરખાસ્તો ર્પર ઝડર્પથી અને અસરકારકતા સાથે પ્રરક્રયા કરે છે અને ત્યારબાર્દ
વાજબી સમયગાળાની અંર્દર તમામ ર્નણાયોની જાણકારી લેક્ષખતમાં આર્પે છે .

વ્યાખ્યા
ુ બ, કં ર્પનીએ 15 રર્દવસના સમયગાળાની અંર્દર ર્દરખાસ્તો ર્પર
વીમાકરણ: માગા ર્દર્શિકા મજ
પ્રરક્રયા હાથ ધરવી ર્પડે છે . આ સમયમયાા ર્દા ર્પર એજન્ટટ નજર રાખશે તેવી અર્પેિા રાખવામાં
આવે છે અને ગ્રાહક સેવાના ભાગરૂર્પે જયારે જરૂર ર્પડે ત્યારે વીમાધારક/સંભર્વત ગ્રાહક સાથે
સંવાર્દ સાધશે. ર્દરખાસ્તની ચકાસણી અને જોખમ સ્વીકારવા અંગે નો ર્નણાય લેવાની સંપ ૂણા
પ્રરક્રયા વીમાકરણ તરીકે ઓળખાય છે .
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સ્વંયચકાસણી 2
ુ બ, વીમા કં ર્પનીએ __________ની અંર્દર વીમા પ્રરક્રયા હાથ ધરવી જોઈએ.
માગા ર્દર્શિકા મજ
I. 7 રર્દવસ
II. 15 રર્દવસ
III. 30 રર્દવસ
IV. 45 રર્દવસ
C. પ્રીર્મયમની રસીર્દ

વ્યાખ્યા
પ્રીર્મયમ એ વીમાકં ર્પનીને વીમાધારક દ્વારા વીમાકરાર હેઠળ વીમા સંબર્ં ધત ર્વષયવસ્તુનો વીમો
ઉતરાવવા માટે વીમાકં ર્પનીને ચુકવવી ર્પડતી રકમ છે .

1. એડવાન્ટસમાં પ્રીર્મયમની ચકુ વણી (વીમા ધારા, 1938ની કલમ 64 VB)
ુ બ, વીમાકરારની શરૂઆતની તારીખ અગાઉ એડવાન્ટસમાં પ્રીર્મયમની
વીમા ધારા મજ
ુ વણી થવી જોઈએ. આ મહત્ત્વપ ૂણા જોગવાઈ છે , જે સર્ુ નર્િત કરે છે કે જયારે વીમાકં ર્પની
ચક
દ્વારા પ્રીર્મયમ મળે ત્યારે કાયર્દે સર વીમા કરાર પ ૂણા થઈ શકશે અને વીમાકં ર્પની દ્વારા જોખમ
ગ્રહણ કરી શકાશે. આ કલમ ભારતમાં નોન-લાઇફ વીમા ઉદ્યોગની ર્વશેષ સર્ુ વધા છે .

મહત્ત્વપ ૂણા
ુ ી એડવાન્ટસમાં પ્રીર્મયમ નહીં મળે
a) વીમા ધારા-1938ની કલમ 64 VB જણાવે છે કે જયાં સધ
ુ વવાની ખાતરી નહીં મળે અથવા ર્નર્િત રીતે જમા કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સધ
ુ ી
કે ચક
વીમાકં ર્પની કોઈ ર્પણ પ્રકારનો જોખમનો સ્વીકાર નહીં કરે .
b) વીમાકં ર્પની વતી વીમા એજન્ટટ પ્રીર્મયમ એકત્ર કરે તો તેણે બેન્ટક અને ર્પોસ્ટ ર્વભાગમાં
રજાના રર્દવસોને બાર્દ કરતા 24 કલાકની અંર્દર તેન ંુ કર્મશન કાપ્યા ર્વના પ્રીર્મયમની
સંપ ૂણા રકમ વીમાકં ર્પનીમાં જમા કરવી ર્પડશે અથવા ર્પોસ્ટ દ્વારા મોકલવી ર્પડશે.
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c) અહીં એવી ર્પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે જે તારીખે પ્રીર્મયમની રોકડ કે ચેક મારફતે
ુ વણી થશે તે તારીખથી જોખમ ધારણ થઈ શકે છે .
ચક
d) જયાં પ્રીર્મયમ ર્પોસ્ટલ કે મની ઓડા ર કે ર્પોસ્ટ દ્વારા ચેક ભરવામાં આવે, ત્યાં જે તારીખે
ુ થશે કે ચેક ર્પોસ્ટ થશે તે તારીખે જોખમ ધારણ થઈ શકે છે .
મની ઓડા ર બક
e) ર્પોક્ષલસી રર્દ થવાથી કે તેની શરતોમાં ફેરફાર થવાથી કે અન્ટય કોઈ કારણસર વીમાધારકને
ુ વવાન ંુ બાકી હશે તો વીમાકં ર્પની વીમાધારકને તેની
પ્રીર્મયમન ંુ કોઈ ર્પણ રરફં ડ ચક
ુ વણી ક્રોસ કે ઓડા ર ચેક કે ર્પોસ્ટલ/મની ઓડા ર દ્વારા કરશે અને વીમાધારક ર્પાસેથી
ચક
વીમાકં ર્પની યોગ્ય રસીર્દ મેળવશે, તેમજ આ પ્રકારન ંુ રરફં ડ એજન્ટટના ખાતામાં જમા નહીં
થાય.
ુ વણીની ઉર્પરોક્ત પ ૂવાશરતો અર્પવાર્દરૂર્પ છે , જે વીમા ર્નયમ 58 અને 59માં
પ્રીર્મયમની ચક
પ ૂરી ર્પાડવામાં આવી છે
ુ વણીની ર્પદ્ર્ત
2. પ્રીર્મયમની ચક

મહત્ત્વપ ૂણા
વીમા ર્પોક્ષલસી લેનાર કોઈ વ્યસ્ક્ત કે ર્પોક્ષલસીધારક દ્વારા વીમાકં ર્પનીને થતી પ્રીમર્યમની
ુ વણી નીચેની ર્પદ્ર્તઓમાંથી કોઈ ર્પણ ર્પદ્ર્ત દ્વારા થઈ શકે છે :
ચક
a) રોકડ
ુ ૂક્ષચત બેન્ટક ર્પર બેન્ટકરનો ચેક
b) ચેક, રડમાન્ટડ િાફ્ટ, ર્પે ઓડા ર, ભારતમાં કોઈ ર્પણ અનસ
જેવા કોઈ ર્પણ માન્ટયતાપ્રાપ્ત બેક્ન્ટકિંગ માધ્યમ મારફતે ;
c) ર્પોસ્ટલ મની ઓડા ર;
d) ક્રેરડટ કે ડેક્ષબટ કાડ્ા સ;
e) બેન્ટક ગે રેન્ટટી કે રોકડ રડર્પોક્ષઝટ;
f) ઇન્ટટરનેટ;
g) ઇ-ટ્રાન્ટસફર
h) બેન્ટક ટ્રાન્ટસફસા મારફતે અરજર્દાર કે ર્પોક્ષલસીધારક કે જીવનવીમાધારકની સ ૂચના દ્વારા
સીધા જમા થવા;
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i)

ુ વણીની કોઈ ર્પણ ર્પદ્ર્ત
સમયે સમયે સિામંડળ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવતી ચક
દ્વારા;

ુ બ, અરજર્દાર/ર્પોક્ષલસીધારક નેટ બેક્ન્ટકિંગ / ડેક્ષબટ કાડા મારફતે
ઇરડાના ર્નયમનો મજ
ુ વણી કરતા ઇચ્છે તો ચક
ુ વણી આ અરજર્દાર/ર્પોક્ષલસીધારકના નામે ઇશ્ય ૂ
પ્રીમર્યમની ચક
થયેલા ડેક્ષબટ કાડા /નેટ બેક્ન્ટકિંગ એકાઉન્ટટ મારફતે જ થવી જોઈએ

સ્વયંચકાસણી 3
ુ વણી ચેક દ્વારા થશે, તો ર્પછી નીચેમાંથી કય ંુ ર્વધાન સાચ ંુ હશે?
પ્રીર્મયમની ચક
I. ચેક ર્પોસ્ટ થાય તે તારીખથી જોખમ ગ્રહણ કરી શકાય છે
II. વીમા કં ર્પની દ્વારા ચેક જમા કરાવવામાં આવે તે તારીખથી જોખમ ગ્રહણ કરી શકાય છે
III. વીમા કં ર્પનીને ચેક જે તારીખે ચેક મળે તે તારીખથી જોખમ ગ્રહણ કરી શકાય છે
IV. અરજર્દાર ચેક ઇશ્ય ૂ કરે તે તારીખથી જોખમ ગ્રહણ કરી શકાય છે

D. કવર નો્સ / વીમાન ંુ પ્રમાણર્પત્ર /ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ
વીમો ઉતારવાની પ્રરક્રયા પ ૂણા થઈ જાય ર્પછી ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ થવામાં થોડો સમય લાગી શકે છે .
ર્પોક્ષલસીની પ્રરક્રયા ચાલ ુ હોય કે વીમા માટેની વાટાઘાટ થતી હોય ત્યારે કામચલાઉ ધોરણે કવર પ ૂરં ુ
ર્પાડવ ંુ જરૂરી છે અથવા જયારે લાગ ુ કરી શકાય તેવા વાસ્તર્વક ર્દર નક્કી કરવા માટે સંકુલની
ચકાસણી થતી હોય, ત્યારે ર્પોક્ષલસી હેઠળ સંરિણની પક્ુ ષ્ટ કરવા કવર નોટ ઇશ્ય ૂ કરવામાં આવે છે .
તેમાં વીમાકવચની ર્વગત હોય છે . કેટલીક વખત વીમાકં ર્પનીઓ કવર નોટ ઇશ્ય ૂ કરવાને બર્દલે
કામચલાઉ વીમા કવરની પક્ુ ષ્ટ કરતો ર્પત્ર ઇશ્ય ૂ કરે છે .
કવર નોટ સ્ટેમ્પર્પ ન થઈ હોવા છતાં તેની શરતો સ્ર્પષ્ટ કરે છે કે
જો જોખમ કોઈ વોરન્ટટી દ્વારા સંચાક્ષલત હોય, તો કવર નોટમાં જણાવશે કે વીમો આ પ્રકારની
વોરન્ટટીને આર્ધન છે . કવર નોટ ર્વશેષ જોગવાઈઓ માટે ર્પણ બનાવવામાં આવે છે , જો લાગ ુ
ર્પડતી હોય તો, ર્દાખલા તરીકે સંમત બેન્ટક જોગવાઈ, એકરારની જોગવાઈ વગે રે.
કવર નોટમાં નીચેની બાબતો સામેલ હશે:
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a) વીમાધારકન ંુ નામ અને સરનામ ંુ
b) વીમાકૃત કે વીમાની કુ લ રકમ
c) વીમાનો સમયગાળો
d) સ્વીકાયા જોખમ
e) ર્દર અને પ્રીર્મયમ: જો ર્દરની જાણકારી ન હોય, તો કામચલાઉ પ્રીર્મયમ
f) આવરી લેવાય ંુ હોય તે જોખમની ર્વગત: ર્દાખલા તરીકે ફાયર કવર નોટ ક્ષબક્લ્ડિંગ, તેન ંુ
બાંધકામ અને તેનો કબજો સ ૂચવશે.
g) કવર નોટનો સીરરયલ નંબર
h) ઇશ્ય ૂની તારીખ
i) સામાન્ટય રીતે કવર નોટની કાયર્દે સરતા એક ર્પખવારડયા માટે હોય છે અને ભાગ્યે જ તે 60
ુ ી હોય છે .
રર્દવસ સધ
ુ યત્વે ર્દરરયાઈ અને મોટર વગા ના વ્યવસાયમાં થાય છે .
કવર નો્સનો ઉર્પયોગ મખ્
1. ર્દરરયાઈ વીમા સંબર્ં ધત કવર નો્સ
સામાન્ટય રીતે સ્ટીમર, ર્પેકેજીસની સંખ્યા, અથવા ચોક્કસ મ ૂલ્ય ખબર ન હોય અને તેવા
રકસ્સામાં ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરવા ર્વગત જરૂરી હોય ત્યારે આ પ્રકારની કવર નો્સ ઇશ્ય ૂ થાય છે .
ર્નકાસની રક્ષ્ટએ કવર નોટ ઇશ્ય ૂ થઈ શકે છે . ર્દાખલા તરીકે , ર્નકાસકાર દ્વારા ર્નકાસ માટે
ચોક્કસ જ્થામાં માલ ગોર્દીમાં મોકલવામાં આવે છે . તેમાં એવ ંુ બની શકે છે કે જહાજમાં પ ૂરતી
જગ્યા મેળવવામાં મશ્ુ કેલી ઊભી થવાથી તેમાં તમામ માલ મોકલવાની વ્યવસ્થા થઈ શકતી
નથી. એટલે જહાજમાં કેટલો માલ મોકલવામાં આવ્યો છે તેની જાણકારી મેળવી ન શકાય તેવ ંુ
બની શકે છે . આ સંજોગોમાં કવરન નોટની જરૂર ર્પડી શકે છે અને ર્પછી સંપ ૂણા ર્વગત મળે છે
અને વીમા કં ર્પનીને જાણ કરવામાં આવે છે ત્યારે ર્નયર્મત ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરવામાં આવે છે .
ર્દરરયાઈ કવર નોટમાં નીચેની લાઇન સાથે આ બાબતો સામેલ હોઈ શકે છે :
i.

ર્દરરયાઈ કવર નોટ નંબર

ii. ઇશ્ય ૂ કયાા ની તારીખ
iii. વીમાધારકન ંુ નામ
ુ ી માન્ટય
iv. કેટલા સમય સધ
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કં ર્પનીની ર્પોક્ષલસીની સામાન્ટય શરતોના સંબધ
ં માં તમે અહીં મહિમ રૂ._____________
ુ ીન ંુ જોખમ કવચ ધરાવો છો.
સધ
ુ બ વોર એસઆરસીસી જોખમો સરહત ઇન્સન્ટસ્ટટય ૂટ કાગો
a) કલમો: ઇન્સન્ટસ્ટટય ૂટ કલમો મજ
કલમો એ, બી અથવા સી, ર્પણ રર્દ કરવા માટે 7 રર્દવસની નોરટસને આર્ધન.
b) શરતો: ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરવા માટે જહાજ ર્દસ્તાવેજોની રસીર્દ ર્પર ર્નકાસ કરવામાં આવેલા
માલની ર્વગતો મોકલવી.ઘોષણ અને /અથવા સ્ટીરબરના બોડા ર્પર માલ લાર્દતા અગાઉ
નકુ સાન કે હાર્ન થાય તો અહીં તે વાત ર્પર સંમર્ત છે કે મ ૂલ્યાંકનનો આધાર
ુ ના મખ્
ુ ય ખચા અને વાસ્તર્વક ચાજીસ ર્પર રહેશે તેમજ આ માટે વીમાધારક
ચીજવસ્તઓ
જવાબર્દાર રહેશે.
ુ
સામાન્ટય રીતે આંતરરક ર્પરરવહનના સંબધ
ં માં ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરવા માટે જરૂરી તમામ પ્રસ્તત
મારહતી ઉર્પલબ્ધ હોય છે અને એટલે કવર નોટની ભાગ્યે જ જરૂર ર્પડે છે . જોકે કેટલાંક પ્રસંગે
કવર નોટ અને કાગો, ર્પરરવહન વગે રેની સંપ ૂણા ર્વગત ધરાવતી ર્પોક્ષલસીઓ દ્વારા ર્પાછળથી
અવેજી ઇશ્ય ૂ કરવામાં આવી હોય તેવ ંુ બની શકે છે .
2. મોટર કવર નો્સ
આ પ્રકારની નો્સ સંબર્ં ધત કં ર્પનીઓ દ્વારા ર્નર્િત ફોમામાં ઇશ્ય ૂ થાય છે . મોટર કવર નોટની
ુ બ હોઈ શકે છે ેઃ
અમલી કલમ નીચે મજ
“ફોમામાં જણાવવામાં આવેલ વીમાધારકે, નીચે ઉલ્લેક્ષખત, તેમાં વક્ષણિત મોટર વાહન(નો)ના
ુ વ્યાં છે . કં ર્પનીની
સંબધ
ં માં વીમા માટે ર્દરખાસ્ત રજૂ કરી છે અને પ્રીર્મયમ ર્પેટે રૂ.….ચક
સામાન્ટય સ્વરૂર્પની ….ર્પોક્ષલસીની શરતો હેઠળ અહીં જોખમ આવરી લેવામાં આવે છે , (નીચે
ુ ી વીમા કં ર્પની લેક્ષખત નોરટસ દ્વારા કવર
ઉલ્લેક્ષખત કોઈ ર્વશેષ શરતોના સંબધ
ં માં). જયાં સધ
ુ ી લાગ.ુ કં ર્પની કરાર રર્દ કરે તો ર્પછીથી વીમો રર્દ ગણાશે અને આ પ્રકારના
રર્દ ન કરે ત્યાં સધ
વીમા માટે કં ર્પનીએ જેટલા સમય જોખમ ગ્રહણ કયું ુ હશે તેટલા સમયના પ્રમાણમાં પ્રીર્મયમ
ચાર્જ કરવામાં આવશે.”
સામાન્ટય રીતે મોટર કવરમાં નીચેની ર્વગતો સામેલ હોય છે :
a) રજજસ્ટ્રેશન માકા અને નંબર, અથવા વીમાકૃત વાહનોની ર્વગત/ cubic capacity
/ઘન િમતા / ર્નમાા ણ /ઉત્ર્પાર્દનન ંુ વષા, એન્સન્ટજન નંબર, ચેર્સસ નંબર
b) વીમાધારકન ંુ નામ અને સરનામ ંુ
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c) ધારાના હેત ુ માટે વીમાના શરૂઆતનો સમય અને લાગ ુ થયાની તારીખ. સમય……,
તારીખ……
d) વીમાની મદ્દુ ત પ ૂણા થવાની તારીખ
e) િાઇવ કરવાનો અર્ધકાર ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ કે વ્યસ્ક્તઓના વગો
f) ઉર્પયોગ માટે મયાા ર્દાઓ
g) વધારાના જોખમો, જો કોઈ હોય તો
મોટર કવર નોટમાં મોટલ વાહન ધારો, 1988ના પ્રકરણ 10 અને 11ની જોગવાઈઓને અનરૂુ ર્પ
ઇશ્ય ૂ કરવામાં આવેલા પ્રમાણર્પત્ર સામેલ છે ..

મહત્િવપ ૂણા
કવર નોટની માન્ટયતા વધ ુ 15 રર્દવસ માટે લંબાવી શકાય છે , ર્પણ કોઈ ર્પણ કેસમાં કવર
નોટની માન્ટયતાનો કુ લ સમયગાળો બે મરહનાથી વધશે નહીં.
નોંધ: વીમાકં ર્પનીઓની કવર નોટની નોંધ અલગ હોઈ શકે છે
ુ ી કવર નો્સનો ઉર્પયોગ શક્ય નથી. અત્યારે
મોટા ભાગની કં ર્પનીઓ શક્ય હોય ત્યાં સધ
ટેકનોલોજીની સર્ુ વધાઓ તાત્કાક્ષલક ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરે છે .
3. વીમાન ંુ પ્રમાણર્પત્ર – મોટર વીમો
ુ ાવાની જરૂર ર્પડે ત્યારે થઈ
વીમાન ંુ પ્રમાણર્પત્ર વીમા હોવાની સાક્ષબતી છે , જેનો ઉર્પયોગ પર
શકે છે . ર્દાખલા તરીકે , મોટર વીમામાં ર્પોક્ષલસી ઉર્પરાંત વીમાકં ર્પનીન ંુ પ્રમાણર્પત્ર મોટર વાહન
ધારાની જરૂરરયાત પ્રમાણે ઇશ્ય ૂ કરવામાં આવે છે . આ પ્રમાણર્પત્ર ર્પોલીસ અને રજજસ્ટ્રેશન
ુ ાવો પ ૂરો ર્પાડે છે . ખાનગી કાર માટે નમ ૂનાનું પ્રમાણર્પત્ર નીચે રજૂ
સિામંડળોને વીમાનો પર
ુ ય બાબતો ર્દશાા વે છે .
કરવામાં આવ્ય ંુ છે , જે મખ્
મોટર વાહન ધારો, 1988
વીમાન ંુ પ્રમાણર્પત્ર
પ્રમાણર્પત્ર નંબર

ર્પોક્ષલસી નંબર

1. રજજસ્ટ્રે શન માકા અને નંબર, રજજસ્ટ્રે શનનું સ્થળ, એન્સન્ટજન નંબર/ચેર્સસ નંબર/ર્નમાા ણ/ઉત્ર્પાર્દનનું
વષા.
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2. બોડીનો પ્રકાર/ઘનિમતા/બેઠક િમતા/ચોખ્ખું પ્રીર્મયમ/રજજસ્ટ્રે શન ઓથોરરટીનું નામ,
3. ભૌગોક્ષલક ર્વસ્તાર – ભારત. `
4. વીમાકૃત જાહેર મ ૂલ્ય (આઇડીવી)
5. વીમાધારક, વેર્પાર કે વ્યવસાયનું નામ અને સરનામુ.ં
6. ધારાના હેત ુ માટે વીમો શરૂ થવાની અસરકારક તારીખ. ………ના………. કલાકથી
7. વીમાની મુદ્દત પ ૂણા થવાની તારીખ: ……………ની મધરાતથી
8. િાઇવ કરવાનો અર્ધકાર ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ કે વ્યસ્ક્તઓનો વગા .
નીચેમાંથી કોઈ ર્પણ:
(a) વીમાધારક:
(b) વીમાધારકના આર્દે શ ર્પર કે સંમર્ત સાથે િાઇર્વિંગ કરનાર અન્ટય વ્યસ્ક્ત
એ શરતે કે િાઇર્વિંગ કરનાર વ્યસ્ક્ત ર્પાસે અકસ્માતના સમયે યોગ્ય િાઇર્વિંગ લાઇસન્ટસ ધરાવે છે અને
આ પ્રકારનું લાઇસન્ટસ ધરાવવામાંથી ગેરલાયક ઠરે લ નથી. એ શરત ર્પણ છે કે યોગ્ય લનાસા લાઇસન્ટસ
ધરાવતી વ્યસ્ક્ત ર્પણ વાહનનું િાઇર્વિંગ કરી શકે છે અને આ પ્રકારની વ્યસ્ક્ત કેક્ન્ટરય મોટર વાહન
ર્નયમો 1989ના ર્નયમ 3ની જરૂરરયાત પ ૂણા કરે છે .
ઉર્પયોગ કરવાની મયાા ર્દાઓ
ુ માટે થાય છે :
ર્પોક્ષલસી કવસાનો ઉર્પયોગ નીચેના ર્સવાયના હેતઓ
(a) ભાડા કે ઇનામ;
(b) ચીજવસ્તુઓનું વહન (અંગત માલસામાન ર્સવાય)
(c) સંગરઠત રે ર્સિંગ,
(d) રે સ યોજવા,
(e) સ્ર્પીડ ટે ક્સ્ટિંગ(ગર્ત ર્પરરિણ)
(f) ર્વશ્વસર્નયતા ર્પરરિણ
(g) મોટર વેર્પાર સાથે સંબર્ં ધત કોઈ હેત.ુ
હું/અમે અહીં પ્રમાક્ષણત કરીએ છીએ કે આ પ્રમાણર્પત્ર સાથે સંબર્ં ધત ર્પોક્ષલસી તેમજ વીમાનું આ પ્રમાણર્પત્ર
મોટર વાહન ધારો, 1988ના પ્રકરણ 10 અને પ્રકરણ 11ની જોગવાઈને અનુરૂર્પ ઇશ્ય ૂ થયું છે .
તર્પાસ ....................
(અર્ધકૃત વીમાકં ર્પની)

મોટરના વીમાન ંુ પ્રમાણર્પત્ર સંબર્ં ધત સિામંડળોની તર્પાસ માટે હંમેશા વાહનમાં સાથે રાખવ ંુ
જરૂરી છે .
4. ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ
ુ ાવો પ ૂરો ર્પાડે છે . આ ર્દસ્તાવેજ ર્પર
ર્પોક્ષલસી એક ફોમેટ ર્દસ્તાવેજ છે , જે વીમાના કરારનો પર
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ભારતીય સ્ટેમ્પર્પ ધારા, 1899ની જોગવાઇઓ અનરૂુ ર્પ મહોર કે ર્સક્કો મારે લો હોવો જોઈએ.
સામાન્ટય રીતે સાધારણ વીમા ર્પોક્ષલસીમાં નીચેની બાબતો સામેલ હોય છે :
ુ ાં વીમાર્પાત્ર રહત ધરાવતી અન્ટય કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તન ંુ
a) વીમાધારક અને ર્વષયવસ્તમ
નામ(નામો) અને સરનામ ંુ (સરનામા);
b) સંર્પર્િની સંપ ૂણા ર્વગત અથવા વીમાધારકન ંુ રહત;
c) સંર્પર્િન ંુ સ્થળ/સ્થળો અથવા ર્પોક્ષલસી હેઠળ અને જયાં યોગ્ય જણાય ત્યાં સંબર્ં ધત
વીમાકૃત મ ૂલ્ય સાથે વીમાર્પાત્ર રહત;
d) વીમાનો સમયગાળો;
e) વીમાની કુ લ રકમ;
f) આવરી લેવાયેલ સંકટો અને તેમાંથી બાકાત ર્વર્વધ બાબતો;
g) કોઈ વધારાની રકમ/લાગ ુ કરકર્પાત;
ુ વવાર્પાત્ર પ્રીર્મયમ અને જયાં પ્રીર્મયમ બંધ બેસાડવાનો કામચલાઉ ર્વષય છે ,
h) ચક
પ્રીર્મયમની ગોઠવણનો આધાર;
i) ર્પોક્ષલસીની શરતો, ર્નયમો અને બાંયધરીઓ;
j) ર્પોક્ષલસી હેઠળ ર્દાવો કરવા જેવી ઘટના ઘટે તો વીમાધારક દ્વારા લેવા ર્પડે તેવા
ર્પગલાં;
ુ ા સંબધ
k) ર્દાવો કરવો ર્પડે તેવા ઘટના ઘટે તો વીમાની ર્વષયવસ્તન
ં માં વીમાધારકની
જવાબર્દારીઓ અને આ સ્સ્થર્તસંજોગોમાં વીમાકં ર્પનીના અર્ધકારો;
l) કોઈ ર્વશેષ શરતો;
m) ખોટી રજૂઆત, ગોટાળો, આવશ્યક ત્યોની જાણકારી ન આર્પવી કે વીમાધારકના
અસહકારને ર્પગલે ર્પોક્ષલસી રર્દ કરવાની જોગવાઈ;
n) વીમાકં ર્પનીન ંુ સરનામ,ંુ જયાં ર્પોક્ષલસી સંબર્ં ધત તમામ વ્યવહાર મોકલવાનો હોય છે ;
o) જો કોઈ શરતો હોય તો તેની ર્વગત;
p) ફરરયાર્દ ર્નવારણ વ્યવસ્થા અને લોકર્પાલના સરનામાની ર્વગત
ર્દરે ક વીમાકં ર્પનીએ ર્પોક્ષલસીની શરતોના સંબધ
ં માં ઊભા થતા ર્દાવા ર્દાખલ કરવા સંબર્ં ધત
વીમાધારક દ્વારા પ ૂણા કરવામાં આવતી જરૂરરયાતો ર્પર મારહતગાર રહેવ ંુ જોઈએ અને ર્નયર્મત
સમયાંતરે (વીમધારક)ને જાણકારી આર્પતા રહેવ ંુ જોઈએ અને વીમાધારક દ્વારા એવી ર્પદ્ર્તઓ
ુ રવી જોઈએ જેથી ર્દાવાની વહેલાસર ર્પતાવટ કરવા વીમાકં ર્પની સિમ બનવી જોઈએ.
અનસ
579

સ્વયંચકાસણી 4
કવર નો્સના સંબધ
ં માં નીચેમાંથી કય ંુ ર્વધાન સાચ ંુ છે ?
ુ યત્વે જીવન વીમામાં થાય છે
I. કવર નો્સનો ઉર્પયોગ મખ્
ુ યત્વે તમામ પ્રકારના સાધારણ વીમામાં થાય છે
II. કવર નો્સનો ઉર્પયોગ મખ્
ુ યત્વે હેલ્થ વીમામાં થાય છે
III. કવર નો્સનો ઉર્પયોગ મખ્
ુ યત્વે સામાન્ટય વીમાના ર્દરરયાઈ અને મોટર ક્લાસમાં થાય છે
IV. કવર નો્સનો ઉર્પયોગ મખ્

E. વૉરં ટી
વીમામાં વૉરં ટીનો ઉર્પયોગ કરાર હેઠળ વીમાધારકની જવાબર્દારી મયાા રર્દત કરવા થાય છે .
વીમાકં ર્પનીઓ નકુ સાન ઘટાડવા યોગ્ય વૉરં ટીને સામેલ કરે છે . વૉરં ટી સાથે વીમા કરાર સાથે
સંબર્ં ધત એક ર્પાટી વીમાધારક કેટલીક જવાબર્દારીઓ લે છે જેને ચોક્કસ સમયગાળાની અંર્દર
પ ૂણા કરવી જરૂરી હોય છે અને આ જવાબર્દારીઓ પ ૂણા કરવા ર્પર વીમાકં ર્પનીની જવાબર્દારી
ર્નભાર છે . જોખમન ંુ વ્યવસ્થાર્પન કરવા અને તેમાં વધારો કરવા વૉરં ટી આવશ્યક ભ ૂર્મકા
ભજવે છે .
વૉરં ટી ર્પોક્ષલસીમાં સ્ર્પષ્ટર્પણે વ્યક્ત થતી શરત છે , જેન ંુ કરારની માન્ટયતા સાથે ર્પાલન થવ ંુ
જોઈએ. વૉરં ટી અલગ ર્દસ્તાવેજ નથી, ર્પણ કવર નો્સ અને ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજનો ભાગ છે .
આ કરાર પ ૂવેની શરત છે . તે જોખમનો ર્નણાય લેવા આવશ્યક છે કે નહીં તેને ધ્યાનમાં રાખ્યા
ર્વના તેન ંુ સખત રીતે અને શબ્ર્દસહ ર્પાલન થવ ંુ જોઈએ. જો વૉરં ટીન ંુ ઉલ્લંઘન થાય અને આ
ઉલ્લંઘન કોઈ ખાસ નકુ સાન માટે જવાબર્દાર ન હોય તેવ ંુ સ્ર્પષ્ટર્પણે સ્થાર્ર્પત થયા તો ર્પણ
વીમાકં ર્પનીઓ ર્પાસે ર્પોક્ષલસી રર્દ કરવાનો ર્વકલ્ર્પ હોય છે . જોકે વ્યવહારરક રીતે જોઈએ તો જો
વૉરં ટીન ંુ ઉલ્લંઘન સંપ ૂણાર્પણે ટેકર્નકલ રીતે થય ંુ હોય અને તેના ર્પગલે કોઈ ર્પણ રીતે નકુ સાન
ન થય ંુ હોય (અહીં નકુ સાનીઓને ક્ષબન-પ્રમાણભ ૂત ર્દાવાઓ અને તેની ર્પતાવટ તરીકે લઈ
શકાય છે ) તો વીમાકં ર્પનીઓ તેમના ર્વવેકનો ઉર્પયોગ કરીને કં ર્પની ર્પોક્ષલસીની માગા ર્દર્શિકા
ુ બ ર્દાવાઓની પ્રરક્રયા આગળ ધર્પાવી શકે છે .
અને ર્નયમો મજ
1. ફાયર વીમાની વૉરં ટી નીચે આર્પેલી છે
એવી ખાતરી કે ર્પોક્ષલસીના સમયગાળા ર્દરર્મયાન વીમાકૃત સંકુલોમાં કોઈ નકુ સાનકારક
ુ નો સંગ્રહ થશે નહીં.
ચીજવસ્તઓ
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અપ્રગટ કે ગપ્ુ ત જોખમ: એવી ખાતરી કે 30 રર્દવસ કે તેથી વધ ુ સમયગાળા ર્દરર્મયાન
વીમાકૃત સંકુલોમાં કોઈ ઉત્ર્પાર્દન પ્રરક્રયા હાથ ધરવામાં નહીં આવે.
ર્સગારે ટ રફલ્ટરન ંુ ઉત્ર્પાર્દન: એવી ખાતરી કે વીમાકૃત સંકુલોમાં 300સેથી નીચે સળગી ઉઠે
તેવા કોઈ રાવકનો ઉર્પયોગ નહીં થાય કે તેનો સંગ્રહ નહીં કરવામાં આવે.
2. ર્દરરયાઈ વીમામાં, વૉરં ટીને આ રીતે વ્યાખ્યાર્યત કરવામાં આવે છે : “ખાતરીયક્ુ ત વૉરં ટી,
જે કહે છે કે, એવી ખાતરી જેના દ્વારા વીમાધારક જવાબર્દારી લે છે કે કોઈ ખાસ કામ
કરવામાં આવશે કે નહીં કરવામાં આવે, અથવા કોઈ શરત પ ૂણા કરવામાં આવશે, અથવા
તે કોઈ ખાસ આવશ્યક ત્યોનો અસ્સ્તત્વનો સ્વીકાર કરે છે અથવા અસ્વીકાર કરે છે .”
ુ (ર્દાખલા તરીકે ચા)
ર્દરરયાઈ કાગો વીમોમાં, વૉરં ટીને સામેલ કરવામાં આવે છે કે ચીજવસ્તઓ
રટન-લાઇન કેસમાં જ ર્પેક થાય છે . ર્દરરયાઈ હલ વીમામાં વૉરં ટી ઉમેરીને એવી ખાતરી
ુ ાફરી નહીં કરે , જેથી
આર્પવામાં આવે છે કે વીમાકૃત જહાજ ચોક્કસ ર્વસ્તારમાં મસ
ુ ી જોખમ છે તેનો અંર્દાજ મળે છે . જો
વીમાકં ર્પનીને સરુ િાકવચ પ ૂરં ુ ર્પાડવામાં કેટલી હર્દ સધ
વૉરં ટીન ંુ ઉલ્લંઘન થાય તો શરૂઆતમાં માન્ટય જોખમમાં ફેરફાર કરવામાં આવે છે અને જે
તારીખે ઉલ્લંઘન થય ંુ હોય ત્યારથી વધ ુ જવાબર્દારીમાંથી ર્પોતાની મક્ુ ત કરવા વીમાકં ર્પની
મક્ુ ત હોય છે .
3. ચોરી કે લટ
ં ૂ ફાટના વીમામાં, સંર્પર્િન ંુ સંરિણ કરવા 24 કલાક એટલે કે સતત ચોકીર્દાર
રાખવામાં આવશે તેવી ખાતરી આર્પવામાં આવે છે . જો ર્પોક્ષલસી સાથે સંબર્ં ધત વૉરં ટી પ ૂણા
થાય તો તેના ર્દર, શરતો અને ર્નયમો જળવાઈ રહે છે .
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વૉરં ટી સાથે સંબર્ં ધત નીચેન ંુ કય ંુ ર્નવેર્દન સાચ ંુ છે ?
I. વૉરં ટી એક શરત છે , જેન ંુ ર્પાલન ર્પોક્ષલસીમાં ઉલ્લેખ ર્વના થાય છે
II. વૉરં ટી ર્પોક્ષલસીમાં સ્ર્પષ્ટર્પણે વ્યક્ત થયેલી શરત છે
III. વૉરં ટી ર્પોક્ષલસીમાં અક્ષભવ્યક્ત થયેલી શરત છે અને વીમાધારકને અલગ રીતે જણાવવામાં
આવે છે તેમજ તે ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજનો ભાગ નથી
IV. જો વૉરં ટીન ંુ ઉલ્લંઘન થાય અને જોખમ નક્કી કરવા આવશ્યક ત્ય ન હોય તો ર્પણ
ર્દાવાન ંુ વળતર થઈ શકે છે
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F. સંમર્તઓ
સામાન્ટય રીતે વીમાકં ર્પનીઓ પ્રમાણભ ૂત ફોમામાં ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરે છે ; જેમાં કેટલાંક ચોક્કસ
સંકટો માટે સરુ િાકવચ પ ૂરં ુ ર્પાડવામાં આવે છે અને કેટલાંક જોખમનો બાકાત રાખવામાં આવે છે .

વ્યાખ્યા
જો ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરતી વખતે કેટલીક શરતો અને ર્નયમોમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર ર્પડે તો સંમર્ત
ુ ારણા/ફેરફારો કરવામાં આવે છે .
કે મંજૂરી નામે ઓળખાતા ર્દસ્તાવેજ મારફતે સધ
ુ ાવો
તે ર્પોક્ષલસી સાથે સંલગ્ન છે અને તેનો ભાગ છે . ર્પોક્ષલસી અને મંજૂરી સંયક્ુ તર્પણે કરારનો પર
છે . ર્પોક્ષલસી મંજૂર કરવાની પ્રરક્રયાના સમયગાળા ર્દરર્મયાન ર્પણ મંજૂરી ઇશ્ય ૂ કરી શકાય છે ,
ુ ારા રે કોડા કરી શકાય છે .
જેથી ફેરફારો/સધ
જયારે આવશ્યક ત્યોમાં ફેરફારો થાય છે ત્યારે વીમાધારકે આ અંગે વીમાકં ર્પનીને જાણ કરવી
ર્પડશે, જે તે અંગે નોંધ લેશે અને સંમર્ત મારફતે વીમા કરારમાં સામેલ કરશે.
સામાન્ટય રીતે ર્પોક્ષલસી હેઠળ સંમર્તમાં આ બાબત સામેલ હોય છે :
ુ ારો
a) વીમાકૃત રકમમાં ફેરફાર/સધ
b) વેચાણ, મોગે જ વગે રે મારફથે વીમાર્પાત્ર રહતમાં ફેરફાર
c) વીમાના સરુ િાકવચમાં વધારાના સંકટો ઉમેરવા/ર્પોક્ષલસીનો સમયગાળો લંબાવવો
d) જોખમમાં ફેરફાર, ર્દાખલા તરીકે ફાયર વીમામાં ક્ષબક્લ્ડિંગના કબજામાં કે બાંધકામમાં
ફેરફાર
e) અન્ટય સ્થળે સંર્પર્િન ંુ સ્થળાંતર
f) વીમો રર્દ કરવો
g) નામ કે સરનામા વગે રેમાં ફેરફાર

નમ ૂના
ઉર્દાહરણ માટે , કેટલીક સંમર્તઓના લખાણ નમ ૂના નીચે રજૂ કરવામાં આવ્યાં છે :
રર્દ કરવ ંુ
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વીમાધારકની ર્વનંતીને માન્ટય રાખીને વીમાકં ર્પની અહીં ર્પોક્ષલસીને ……….થી રર્દ થયેલી જાહેર
કરે છે . વીમો ………. મરહનાથી લાગ ુ છે , વીમાધારકને કોઈ રરફં ડ કરવાન ંુ રહેત ંુ નથી.

સ્ટોક મ ૂલ્યના સરુ િાકવચમાં વધારો:
"વીમાધારકને સલાહ આર્પવામાં આવે છે કે આ ર્પોક્ષલસી દ્વારા સરુ િાકવચ વધારવામાં આવે
ુ બ વીમાકૃત રકમ રૂ...... થાય છે , જે નીચે મજ
ુ બ છે :
છે . તેઓ અહી સંમત છે કે ફેરફાર મજ
ના રોજ (ર્વગત)રૂ.
ના રોજ (ર્વગત)રૂ.
તેને ધ્યાનમાં રાખીને અહીં વધારાન ંુ પ્રીર્મયમ ચાર્જ લગાવવામાં આવ્ય ંુ છે .
વધારાન ંુ પ્રીર્મયમ રૂ.……….
હવે વીમાની કુ લ રકમ રૂ.……. છે .
આ ર્પોક્ષલસીના વીમાની ર્વષયવસ્ત ુ સંબર્ં ધત શરતો, જોગવાઈઓ અને શરતો.

ર્દરરયાઈ ર્પોક્ષલસીમાં બાહ્ય જોખમ સરહત સરુ િાકવચન ંુ ર્વસ્તરણ
વીમાધારકની ર્વનંતી ર્પર અહીં ઉર્પરોક્ત ર્પોક્ષલસી હેઠળ જોખમન ંુ નકુ સાન સામેલ કરવા સંમત
છે .
તેને ધ્યાનમાં રાખીને અહીં વીમાધારકને લગાવવામાં આવેલ વધારાન ંુ પ્રીર્મયમ રૂ.

વહનની ર્પદ્ર્તમાં ફેરફારો
વીમાધારકે જાહેર કયું ુ છે કે ઉર્પરોક્ત ર્પોક્ષલસી હેઠળ કુ લ રવાના કરે લ માલસામાનમાંથી રૂ.
……………ના મ ૂલ્યના 2 બેરલ અિર જહાજ ર્પર લાર્દવામાં આવ્યાં છે , તેઓ અહીં સંકટ સમયે
જહાજમાંથી આટલો માલસામાન બહાર ફેંકવા અને જહાજમાં માલ ધોવાઈ જવા સામેના
સરુ િાકવચ મેળવવા સંમત થાય છે .
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ુ બ વધારાન ંુ પ્રીર્મયમ
તેને ધ્યાનમાં રાખીને અહીં વીમાધારક ર્પર વધારાન ંુ નીચે મજ
લગાવવામાં આવે છે .
વધારાન ંુ પ્રીર્મયમ…………… રૂ. ………….

સ્વયંચકાસણી 6
વીમા ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરતી વખતે કેટલીક ચોકક્સ શરતો અને ર્નયમોમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર
ર્પડે, તો તેને __________મારફતે કરવામાં આવે છે .
I. વૉરં ટી
II. મંજૂરી
III. ર્પરરવતાન
ુ ારાવધારા શક્ય નથી
IV. સધ
G. ર્પોક્ષલસીઓન ંુ અથાઘટન
વીમાના કરારો લેક્ષખતમાં કરવામાં આવે છે અને વીમા ર્પોક્ષલસીની રૂર્પરે ખા, શરતો અને ર્નયમો
વીમાકં ર્પનીઓ તૈયાર કરે છે . આ ર્પોક્ષલસીઓન ંુ અથાઘટન ચોક્કસ સવ્ુ યાખ્યાર્યત કરવામાં
આવેલા ર્નયમો પ્રમાણે કરવામાં આવે છે અથવા ર્વર્વધ અર્દાલતો દ્વારા સ્થાર્ર્પત અથાઘટન
ુ બ કરવામાં આવે છે . વીમા ર્પોક્ષલસી બનવાનો સૌથી મહત્ત્વપ ૂણા ર્નયમન એ છે કે ર્પિોનો
મજ
આશય જળવાઈ રહેવો જોઈએ અને આ આશય ર્પોક્ષલસીના સંર્દભામાં જોવો જોઈએ. જો
ર્પોક્ષલસી સ્ર્પષ્ટ ન હોય તો ર્પોક્ષલસીની રૂર્પરે ખા વીમાકં ર્પનીએ બનાવવી હોવાના સામાન્ટય
ર્નયમ ર્પર અર્દાલતો દ્વારા તેન ંુ અથાઘટન વીમાધારકની તરફેણમાં અને વીમાકં ર્પનીની
ર્વરૂદ્માં થશે.
ુ બ થાય છે :
ર્પોક્ષલસીના શબ્ર્દો કે લખાણોન ંુ અથાઘટન નીચેના ર્નયમો મજ
a) સ્ર્પષ્ટ રીતે વ્યક્ત થયેલી શરત એ ગક્ષભિત શરત કરતા વધારે પ્રભાવશાળી છે , ર્સવાય કે
જયાં આવી શરતો કરવામાં અસાતત્યતા ર્દાખવવામાં આવી હોય.
b) પ્રમાણભ ૂત ર્પ્રન્ટટેડ ર્પોક્ષલસી ફોમા અને ટાઇર્પ થયેલા કે હસ્તક્ષલક્ષખત ર્વભાગો વચ્ચે
શરતોમાં ર્વરોધાભાસ ઊભા થાય તો, કોઈ ખાસ કરારમાં ટાઇર્પ થયેલા કે હસ્તક્ષલક્ષખત
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ભાગને ર્પિોના ઇરાર્દા તરીકે સ્વીકારવામાં આવશે, અને ઓરરજજનલ ર્પ્રન્ટટેડ શબ્ર્દો જ
માન્ટય કે કાયર્દે સર ગણાશે.
ુ ગ
c) જો સંમર્ત કરારના કોઈ ભાગ સાથે સસ
ં ત નહીં હોય તો સંમર્તનો અથા જ માન્ટય ગણાશે,
કારણ કે વીમા કરારમાં ફેરફાર કરવા માટે સંમર્ત કરવામાં આવે છે .
ુ કલમો સાધારણ ર્પ્રન્ટટેડ શબ્ર્દો કે લખાણને રર્દ કરશે,જયાં તેઓ
d) ઇટાક્ષલક્સમાં પ્રસ્તત
અસાતત્યપ ૂણા હોય છે .
e) ર્પોક્ષલસીની અંર્દરના શબ્ર્દોની સરખામણીમાં ર્પોક્ષલસીના હાંર્સયામાં ર્પ્રન્ટટેડ કે ટાઇર્પ થયેલા
શબ્ર્દોને વધારે મહત્ત્વ આર્પવામાં આવે છે .
f) ર્પોક્ષલસીની અંર્દર રહેલી કલમો અને હાંર્સયામાં રહેલી કલમો કરતા ર્પોક્ષલસી સાથે સંલગ્ન
કલમો કે ર્પેસ્ટ કરે લ કલમોનો અથા જ માન્ટય ગણાશે.
g) ર્પ્રન્ટટેડ શબ્ર્દો કરતા શાહીયક્ુ ત રબર સ્ટેમ્પર્પ દ્વારા અંરકત લખાણો કે ટાઇર્પ કરાયેલા શબ્ર્દો
વધારે માન્ટય ગણાશે.
h) ટાઇર્પ કે છર્પાયેલા લખાણ કરતા હસ્તક્ષલક્ષખત શબ્ર્દોન ંુ મહત્ત્વ વધારે છે .
i)

છે લ્લે, જો કોઈ અસ્ર્પષ્ટતા હશે તો વ્યાકરણ અને ર્વરામક્ષચહ્નોના સામાન્ટય ર્નયમો લાગ ુ
ર્પડે છે .

મહત્ત્વપ ૂણા
ુ દ્દો
1. ર્પોક્ષલસીનો મસ
કોઈ ર્પણ વીમા ર્પોક્ષલસી એક વ્યાવસાર્યક કરાર છે અને અન્ટય કરારોની જેમ વીમા કરારોમાં
ુ દ્દો બનાવવાના સાધારણ ર્નયમો અને અર્દાલતો દ્વારા સ્વીકાયા અથાઘટનો લાગ ુ
ર્પોક્ષલસીનો મસ
ર્પડે છે .
ુ દ્દો બનાવવાનો મખ્
ુ ય ર્નયમ એ છે કે કરાર સાથે સંલગ્ન ર્પિોનો આશય
ર્પોક્ષલસીનો મસ
જળવાઈ રહેવો જોઈએ. આ આશય ર્પોક્ષલસી ર્દસ્તાવેજ અને ર્દરખાસ્ત ફોમા, કલમો, સમંર્તઓ,
વોરન્ટટી વગે રેમાંથી આશય મેળવવો જોઈએ અને કરારનો ભાગ બનવો જોઈએ.
2. લખાણનો અથા
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ુ દ્દામાં જે શબ્ર્દો કે લખાણનો ઉર્પયોગ થાય તેને સાધારણ અને લોકર્પ્રય અથામાં
ર્પોક્ષલસીના મસ
સમજવા જોઈએ. અહીં લખાણ માટે ઉર્પયોગ થયેલા શબ્ર્દોન ંુ અથાઘટન સાધારણ માણસ
સમજશે તેવી રીતે થશે. એટલે ''આગ''નો અથા જ્વાળા કે ખરે ખર આગ થશે.
ુ ી વાક્યનો સંર્દભા બીજો કોઈ અથા ન સ ૂચવે ત્યાં સધ
ુ ી સામાન્ટય વ્યવસાય કે
બીજી તરફ જયાં સધ
વેર્પારી અથા ધરાવતા શબ્ર્દોનો અથા તે જ લેવાશે. જયાં શબ્ર્દોની વ્યાખ્યા કાયર્દા દ્વારા થાય છે ,
ત્યાં તે વ્યાખ્યાના અથાનો ઉર્પયોગ થશે, જેમ કે ભારતીય ર્દં ડસંરહતામાં ''ચોરી''નો અથા.
વીમા ર્પોક્ષલસીઓમાં ઉર્પયોગમાં લેવાતા અનેક શબ્ર્દો અગાઉના કાયર્દાકીય ર્નણાયોનો ર્વષય
છે અને ઉચ્ચ અર્દાલતના તે ર્નણાયો નીચલી અર્દાલતના ર્નણાયો માટે બંધનકતાા રહેશે.
ુ ી તેનાથી ર્વર્પરીત અથાઘટન
ટેકર્નકલ શબ્ર્દો હંમેશા તેમના ટેકર્નકલ અથા આર્પશે, જયાં સધ
ુ ી.
કરવાની સ ૂચના ન હોય ત્યાં સધ
H. રરન્ટય ૂઅલ નોરટસ
મોટા ભાગની નોન-લાઇફ વીમા ર્પોક્ષલસીઓ વાર્ષિક આધારે વીમાકૃત હોય છે .
વીમાધારકની ર્પોક્ષલસી ખાસ તારીખે પ ૂણા થાય છે તેવી સલાહ આર્પવાની કાયર્દે સર
જવાબર્દારી વીમાકં ર્પનીઓની નથી તેમ છતાં ર્શષ્ટાચાર અને સ્વસ્થ વ્યાવસાર્યક કામગીરીના
ભાગરૂર્પે વીમાકં ર્પનીઓ ર્પોક્ષલસી પ ૂણા થયાની તારીખ અગાઉ રરન્ટય ૂઅલ નોરટસ મોકલે છે અને
વીમાધારકને ર્પોક્ષલસી રરન્ટય ૂ કરાવવાની સ ૂચના આર્પે છે . આ નોરટસમાં ર્પોક્ષલસી સાથે સંબર્ં ધત
ુ મારહતીઓ હોય છે , જેમ કે વીમાની કુ લ રકમ, વાર્ષિક પ્રીર્મયમ વગે રે. તેમાં
તમામ પ્રસ્તત
વીમાધારકને સલાહ આર્પતી નોંધ ર્પણ હોય છે કે તેમણે જોખમમાં ફેરફાર થયો હોય તેવા કોઈ
ર્પણ આવશ્યક ત્યોની જાણકારી વીમાકં ર્પનીને આર્પવી જોઈએ.
ર્દાખલા તરીકે, મોટર રરન્ટય ૂઅલ નોરટસમાં વતામાન જરૂરરયાતો પ્રમાણે વીમાધારકન ંુ ધ્યાન
ુ ારે લી કુ લ રકમ તરફ ર્દોરવામાં આવે છે (એટલે કે વીમાધારકે વાહનન ંુ જાહેર
વીમાની સધ
કરે લ મ ૂલ્ય).
વીમાધારકન ંુ ધ્યાન એ કાયર્દાકીય જોગવાઈ પ્રત્યે ર્પણ ખેંચવામાં આવે છે કે પ્રીર્મયમની
ુ વણી એડવાન્ટસમાં ન થાય ત્યાં સધ
ુ ી વીમાકં ર્પની કોઈ જોખમ ગ્રહણ કરી ન શકે..
ચક

સ્વયંચકાસણી 7
રરન્ટય ૂઅલ નોરટસના સંબધ
ં માં નીચેના ર્વધાનોમાંથી કય ંુ ર્વધાન સાચ ંુ છે ?
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ુ બ, ર્પોક્ષલસી પ ૂણા થાય તેના 30 રર્દવસ અગાઉ વીમાધારકોને રરન્ટય ૂઅલ નોરટસ
I. ર્નયમ મજ
મોકલવાની કાયર્દે સર જવાબર્દારી વીમાકં ર્પનીઓની છે
ુ બ, ર્પોક્ષલસી પ ૂણા થાય તેના 15 રર્દવસ અગાઉ વીમાધારકોને રરન્ટય ૂઅલ નોરટસ
II. ર્નયમ મજ
મોકલવાની કાયર્દે સર જવાબર્દારી વીમાકં ર્પનીઓની છે
ુ બ, ર્પોક્ષલસી પ ૂણા થાય તેના 7 રર્દવસ અગાઉ વીમાધારકોને રરન્ટય ૂઅલ નોરટસ
III. ર્નયમ મજ
મોકલવાની કાયર્દે સર જવાબર્દારી વીમાકં ર્પનીઓની છે
ુ બ, ર્પોક્ષલસી પ ૂણા થાય તે અગાઉ વીમાધારકોને રરન્ટય ૂઅલ નોરટસ મોકલવા
IV. ર્નયમ મજ
વીમાકં ર્પનીઓ કાયર્દે સર રીતે જવાબર્દાર નથી

સારાંશ
a) ર્દસ્તાવેજીકરણના પ્રથમ તબક્કામાં ર્દરખાસ્ત ફોમા હોય છે , જેની મારફતે વીમાધારક
ર્પોતાના ર્વશે મારહતી આર્પે છે
b) ર્પોક્ષલસી શરૂ થતા અગાઉ આવશ્યક હકીકતોની મારહતી આર્પવાની ફરજ ઊભી થાય છે
અને કરાર થઈ જાય ર્પછી ર્પણ તે જળવાઈ રહે છે
c) સામાન્ટય રીતે વીમા કં ર્પનીઓ ર્દરખાસ્ત ફોમાના અંતે એકરાર કે ઘોષણા ઉમેરે છે , જેના ર્પર
વીમાધારકના હસ્તાિર જરૂરી છે
d) પ્રસ્તાર્વત ફોમામાં નીચેની બાબતો સામેલ છે :
i. અરજર્દારન ંુ પ ૂરં ુ નામ
ii. અરજર્દારન ંુ સરનામ ંુ અને સંર્પકા ર્વગત
iii. અરજર્દારનો વ્યવસાય, ધંધો કે વેર્પાર
iv. વીમાના ર્વષયવસ્ત ુ સાથે સંબર્ં ધત ર્વગત અને ઓળખ
v. વીમાકૃત રકમ
vi. અગાઉના અને હાલની વીમા ર્પોક્ષલસી
vii. નકુ સાનીનો અભાવ
viii. વીમાધારક દ્વારા ઘોષણા કે એકરાર
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e) વીમાધારક દ્વારા વીમાકં ર્પનીને જોખમ ર્વશે પ ૂરી ર્પાડવામાં આવતી આવશ્યક મારહતી
સર્ુ નર્િત કરવાની જવાબર્દારી મધ્યવતી તરીકે કામ કરતા એજન્ટટની હોય છે .
f) ર્દરખાસ્તની ચકાસણી કરવાની અને તેનો સ્વીકાર કરવાના ર્નણાયની પ્રરક્રયા વીમાકરણ
તરીકે ઓળખાય છે .
ુ ે સરુ ક્ષિત કરવા માટે વીમાકં ર્પનીને
g) પ્રીર્મયમ એ વીમાના કરાર હેઠળ વીમાની ર્વષયવસ્તન
વીમાધારક દ્વારા પ ૂરી ર્પાડવામાં આવતી રકમ છે .
ુ વણી રોકડમાં, કોઈ ર્પણ માન્ટયતાપ્રાપ્ત બેક્ન્ટકિંગ માધ્યમ, ર્પોસ્ટલ મની
h) પ્રીર્મયમની ચક
ઓડા ર, ક્રેરડટ કે ડેક્ષબટ કાડા , ઇન્ટટરનેટ, ઇ-ટ્રાન્ટસફર, સીધી જમા કરવી કે સમયે સમયે
સિામંડળ દ્વારા માન્ટય અન્ટય કોઈ ર્પણ ર્પદ્ર્ત દ્વારા થઈ શકે છે .
i)

જયારે ર્પોક્ષલસીની પ્રરક્રયા ચાલ ુ હોય કે વીમા માટે વાટાઘાટ ચાલ ુ હોય ત્યારે કવર નોટ
ઇશ્ય ૂ કરવામાં આવે છે અને કામચલાઉ ધોરણે વીમા કવચ પ ૂરં ુ ર્પાડવા તે જરૂરી છે .

j)

ુ યત્વે ર્દરરયાઈ અને મોટર ક્લાસ વીમા માટે થાય છે .
કવર નો્સનો ઉર્પયોગ મખ્

ુ ાવો છે , જે જરૂર ર્પડે ત્યારે પર
ુ ાવા સ્વરૂર્પે રજૂ
k) વીમાન ંુ પ્રમાણર્પત્ર વીમાના અસ્સ્તત્વનો પર
કરવામાં આવે છે
l)

ર્પોક્ષલસી ઔર્પચારરક ર્દસ્તાવેજ છે , જે વીમાના કરારનો પરુ ાવો પ ૂરો ર્પાડે છે .

m) વૉરન્ટટી વીમામાં સ્ર્પષ્ટર્પણે વ્યક્ત થતી શરત છે , જેન ંુ ર્પાલન વીમાની માન્ટયતા માટે
શબ્ર્દસહ કરવ ંુ ર્પડે છે .
ુ ારવાની જરૂર ઊભી થાય તો
n) જો વીમાના સમયે કેટલીક ચોક્કસ શરતો અને ર્નયમો સધ
ુ ારણા/ફેરફારો કરવામાં આવે છે
સંમર્ત નામે ઓળખાતા ર્દસ્તાવેજ મારફતે આ સધ
ુ દ્દો બનાવવાનો સૌથી મહત્ત્વપ ૂણા ર્નયમ એ છે કે ર્પિોના આશયન ંુ અથાઘટન
o) વીમાનો મસ
જળવાઈ રહેવ ંુ જોઈએ અને આ આશય ર્પોક્ષલસીમાં ર્દે ખાવો જોઈએ.

ચાવીરૂર્પ શબ્ર્દો
a) ર્પોક્ષલસી ફોમા
b) પ્રીર્મયમન ંુ એડવાન્ટસ ર્પેમેન્ટટ
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c) કવર નોટ
d) વીમાન ંુ પ્રમાણર્પત્ર
e) રરન્ટય ૂઅલ નોરટસ
f) વૉરં ટી

સ્વયંચકાસણીના જવાબો
જવાબ 1
સાચો જવાબ 3 છે .
ુ ે કવચ પ ૂરં ુ ર્પાડતી એકથી વધ ુ
યોગર્દાનનો ર્સદ્ાંત સર્ુ નર્િત કરે છે કે એક જ ર્વષયવસ્તન
વીમાકં ર્પનીઓ ભેગી થાય છે અને તેમને આર્ધન જોખમના પ્રમાણમાં ર્દાવાની રકમની
ુ વણી કરે છે .
ચક
જવાબ 2
સાચો જવાબ 2 છે .
ુ બ, વીમા કં ર્પનીએ 15 રર્દવસની અંર્દર વીમા ર્દરખાસ્તની પ્રરક્રયા છે .
માગા ર્દર્શિકા મજ
જવાબ 3
સાચો જવાબ 1 છે .
ુ વણી ચેક મારફતે કરવામાં આવે તો જોખમ ચેક ર્પોસ્ટ થાય તે તારીખથી
પ્રીર્મયમની ચક
ગ્રહણ કરી શકાય છે .
જવાબ 4
સાચો જવાબ 4 છે .
ુ યત્વે સાધારણ વીમાના ર્દરરયાઈ અને મોટર ક્લાસમાં ઉર્પયોગમાં લેવાય છે .
કવર નો્સ મખ્
જવાબ 5
સાચો જવાબ 2 છે .
વૉરં ટી ર્પોક્ષલસીમાં સ્ર્પષ્ટર્પણે જણાવેલી શરત છે .
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જવાબ 6
સાચો જવાબ 2 છે .
ુ ારવાની જરૂર હોય તો સંમર્ત મારફતે આ
જો વીમા વખતે કેટલીક ચોક્કસ શરતો અને ર્નયમો સધ
ુ ારણા કરવામાં આવે છે .
સધ
જવાબ 7
સાચો જવાબ 4 છે .
ુ બ ર્પોક્ષલસીની મદ્દુ ત પ ૂણા થાય તે અગાઉ વીમાધારકને રરન્ટય ૂઅલ નોરટસ
ર્નયમનો મજ
મોકલવાની કાયર્દે સર જવાબર્દારી વીમાકં ર્પનીઓની છે .

સ્વયંચકાસણીના પ્રશ્નો
પ્રશ્ન 1
ર્પોક્ષલસી હેઠળ __________ એ વીમાકં ર્પનીની જવાબર્દારીની મહિમ મયાા ર્દા છે
I. વીમાકૃત રકમ
II. પ્રીર્મયમ
ુ રત મ ૂલ્ય
III. સર્પ
IV. નકુ સાનીની રકમ
પ્રશ્ન 2
ુ વાતી રકમ છે
_______________ એ કરાર હેઠળ વીમાધારક દ્વારા ચક
I. ર્દાવાની રકમ
ુ રત મ ૂલ્ય
II. સર્પ
III. ર્પાકતી રકમ
IV. પ્રીર્મયમ
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પ્રશ્ન 3
ુ ાવો પ ૂરો ર્પાડતો ર્દસ્તાવેજ ________ કહેવાય છે
વીમાના કરારનો પર
I. ર્પોક્ષલસી
II. કવર નોટ
III. સંમર્ત
IV. વીમાન ંુ પ્રમાણર્પત્ર
પ્રશ્ન 4
આવશ્યક ત્યોની સ્ર્પષ્ટતા કરવાની ફરજ ઊભી થાય છે
I. ર્પોક્ષલસીની શરૂઆત અગાઉ
II. ર્પોક્ષલસીની શરૂઆત ર્પછી
III. વીમાની શરૂઆત અગાઉ અને ર્પોક્ષલસી ર્દરર્મયાન જળવાઈ રહે છે
IV. આ પ્રકારની કોઈ ફરજ નથી
પ્રશ્ન 5
આવશ્યક ત્યો
I. ર્પોક્ષલસીમાં આવરી લેવાયેલ તમામ આવશ્યક હકીકતન ંુ મ ૂલ્ય
II. જોખમની આકારણી કરવા માટે મહત્ત્વપ ૂણા નથી
III. મહત્ત્વપ ૂણા છે , કારણ કે વીમાધારકના ર્નણાયને પ્રભાર્વત કરે છે
IV. વીમાધારકના ર્નણાય ર્પર અસર કરતા ન હોવાથી મહત્ત્વપ ૂણા નથી
પ્રશ્ન 6
ફાયર વીમાની અરજીમાં જાણકારી આર્પવામાં આવે છે
I. ઉત્ર્પાર્દનની પ્રરક્રયા
ુ ની ર્વગત
II. સંગ્રહ થયેલી ચીજવસ્તઓ
III. ક્ષબક્લ્ડિંગન ંુ ર્નમાા ણ
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IV. ઉર્પરોક્ત તમામ
પ્રશ્ન 7
પ્રીર્મયમ આ રીતે મેળવી ન શકાય
I. રોકડમાં
II. ચેક દ્વારા
III. પ્રોર્મસરી નોટ દ્વારા
IV. ક્રેરડટ કાડા દ્વારા
પ્રશ્ન 8
મોટર વીમાન ંુ પ્રમાણર્પત્ર
I. ફરજજયાત નથી
II. હંમેશા ર્પોતાની ર્પાસે રાખવામાં આવે છે
III. હંમેશા કારમાં રાખવામાં આવે છે
IV. બેન્ટક લોકરમાં રાખવામાં આવે છે
પ્રશ્ન 9
વૉરં ટી છે
I. ર્પોક્ષલસીમાં સ્ર્પષ્ટર્પણે વ્યક્ત થયેલી શરત
II. તેન ંુ ર્પાલન થવ ંુ જોઈએ
III. બંને 1 અને 2
IV. ઉર્પરમાંથી એક ર્પણ નહીં
પ્રશ્ન 10
મોટર વીમા માટે રરન્ટય ૂઅલ નોરટસ ઇશ્ય ૂ કરે છે
I. ર્પોક્ષલસીનો પ ૂણા થાય તે અગાઉ વીમાધારક
II. ર્પોક્ષલસી પ ૂણા થાય તે અગાઉ વીમાકં ર્પની
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III. ર્પોક્ષલસીનો પ ૂણા થાય તે ર્પછી અગાઉ વીમાધારક
IV. ર્પોક્ષલસીનો પ ૂણા થાય તે ર્પછી વીમાકં ર્પની

સ્વયંચકાસણી પ્રશ્નોના જવાબો
જવાબ 1
સાચો ર્વકલ્ર્પ 1 છે .
વીમાકૃત રકમ ર્પોક્ષલસી હેઠળ વીમાકં ર્પનીની જવાબર્દારીની મહિમ મયાા ર્દા છે .
જવાબ 2
સાચો ર્વકલ્ર્પ 4 છે .
ુ વવામાં આવતી રકિંમત છે .
પ્રીર્મયમ એ કરાર હેઠળ વીમાધારક દ્વારા ચક
જવાબ 3
સાચો ર્વકલ્ર્પ 1 છે .
ુ ાવો પ ૂરો ર્પાડે તે ર્દસ્તાવેજને ર્પોક્ષલસી કહેવાય છે .
વીમાનો પર
જવાબ 4
સાચો ર્વકલ્ર્પ 3 છે .
વીમા ર્પોક્ષલસી શરૂ થાય તે અગાઉ આવશ્યક ત્યો સ્ર્પષ્ટ કરવાની ફરજ ઊભી થાય છે અને
ર્પોક્ષલસીની મદ્દુ ત ર્દરર્મયાન જળવાઈ રહે છે .
જવાબ 5
સાચો ર્વકલ્ર્પ 3 છે .
આવશ્યક ત્યો મહત્ત્વપ ૂણા છે , કારણ કે તે વીમાધારકના ર્નણાયને પ્રભાર્વત કરે છે .
જવાબ 6
સાચો ર્વકલ્ર્પ 4 છે ..
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ુ ની ર્વગત અને
ફાયર વીમાની ર્દરખાસ્તમાં ઉત્ર્પાર્દનની પ્રરક્રયા, સંગ્રરહત ચીજવસ્તઓ
ક્ષબક્લ્ડિંગન ંુ ર્નમાા ણની ર્વગત આર્પવી ર્પડે છે .
જવાબ 7
સાચો ર્વકલ્ર્પ 3 છે .
પ્રીર્મયમ પ્રોર્મસરી નોટ દ્વારા ન મેળવી શકાય.
જવાબ 8
સાચો ર્વકલ્ર્પ 3 છે .
મોટર વીમાન ંુ પ્રમાણર્પત્ર હંમેશા કારમાં રાખવ ંુ જોઈએ.
જવાબ 9
સાચો ર્વકલ્ર્પ 3 છે .
વૉરં ટી એ ર્પોક્ષલસીમાં સ્ર્પષ્ટર્પણે વ્યક્ત થતી શરત છે અને તેન ંુ ર્પાલન થવ ંુ જોઇએ.
જવાબ 10
સાચો ર્વકલ્ર્પ 2 છે .
મોટર વીમા માટે રરન્ટય ૂઅલ નોરટસ ર્પોક્ષલસીની મદ્દુ ત પ ૂણા થાય તે અગાઉ વીમાધારક દ્વારા
ઇશ્ય ૂ કરવામાં આવે છે .
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ર્પરરર્શષ્ટ- એ
મોટર વીમો ર્દરખાસ્ત ફોમા ખાનગી કાર I ટૂ વ્હીલર - ર્પેકેજ ર્પોક્ષલસી
અરજર્દારનું નામ
ર્પત્રવ્યવહાર માટેન ંુ સરનામું

વીમાધારકની ઓળખ

ટેલીફોન: ફેક્સ નંબર
ઇ-મેઇલ એિેસ
બે ન્ટક ખાતા નંબર (બચત ખાતુ/ં
કરન્ટટ)
એચર્પીએ l ગીરો
આવશ્યક ર્પોક્ષલસીનો પ્રકાર

ર્પેકેજ ર્પોક્ષલસી

વીમાનો સમયગાળો

સમય ...... તારીખ:

થી

વાહનની ર્વગત
ઉત્ર્પાર્દન
રજજસ્ટ્રેશન

એન્સન્ટજન

નંબર

ચેર્સસ નંબર

નંબર

અને

અને
ર્નમાાણનું વષા

મોડેલ

/

બોડીનો

ઘન

બેઠક

િમતા

િમતા

રં ગ

પ્રકાર

વીમાકૃત વાહનની સાચી ઓળખ
નોંધણી અર્ધકારી – નામ અને સ્થળ:
વાહનનું મ ૂલ્ય:
ઇનવોઇસ
મ ૂલ્ય

ઇલેક્ક્ટ્રક
/ઇલેક્ટ્રોર્નક
ઉર્પકરણો

નોન-ઇલેક્ક્ટ્રકલ
ઉર્પકરણો

સાઇડ કારl ટ્રેલર

એલર્પીજી/સી
એનજી રકટ

ર્દાવાની ર્પતાવટ અને પ્રીર્મયમ માટે આ આધાર છે
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કુ લ મ ૂલ્ય

આઇડીવી

ઉર્પયોગી
ઇંધણ

વાહનનો ઇર્તહાસ
અગાઉનો

વીમાકવચનો

વીમાકં ર્પનીનું

બોનસનો

પ્રકાર

નામ

ર્દાવો કયો નથી

મુદ્દત

તેનો અર્ધકાર

થવાની

નોંધણીની

તારીખ

તારીખ

ર્પોક્ષલસી નંબર

અને

સરનામું

કોઈ

ર્પોક્ષલસીની
પ ૂણા

છે લ્લાં 3 વષામાં

પ્રથમ

ર્દાવાનો અનુભવ

ખરીર્દી અને

વીમાકરણ ર્પરરબળો – રે રટિંગ ર્પર અસરકતાા
વાહનનો વર્પરાશ:
ઉર્પયોગનો હેત ુ

વાહન ર્પારકિંગની

િાઇવરની ર્વગત

વષામાં સરે રાશ રકલોમીટરનો પ્રવાસ

ર્વગત

શોખ

બંધ ગેરેજ

સેલ્ફ (સ્વયં-ર્પોતે)

વ્યવસાય

ખુલ્લું ગેરેજ

િાઇવર

વેર્પાર/ધંધો

મેર્દાનની અંર્દર

કોર્પોરે ટ

રસ્તા ર્પર

સંબધ
ં ીઓ

ઉર્પયોગી મારહતી, જે

ર્મત્રો

વીમાકં ર્પનીને જોખમ
સમજવામાં મર્દર્દ કરે છે

જોખમ ઘટાડવા/પ્રર્તકૂળ જોખમની જાણકારી
રડસ્કાઉન્ટ્સ અને લોરડિંગ:

હા/ના – જો હા તો મહેરબાની કરીને ચોક્કસ રકમ જણાવો ટૂ

વધારાની સ્વૈન્સચ્છક રકમ: ર્પોક્ષલસીની ફરજજયાત રકમથી વધારે

વ્હીલર – રૂ.500/700/1000/1500/3000 ખાનગી

રકમ સ્વૈન્સચ્છક રીતે ચુકવવાનો ર્વકલ્ર્પ ર્પસંર્દ કરવા માગો છો

હા/ના
તમે ઓટોમોબાઇલ એસોર્સયેશન ઓફ ઇક્ન્ટડયાના સભ્ય છો

જો હા, મહેરબાની કરીને જણાવો:

1. એસોર્સયેશનનું નામ
2. સભ્ય નંબર:

એઆરએઆઇ દ્વારા માન્ટયતાપ્રાપ્ત ચોરર્વરોધી કોઈ ઉર્પકરણ

સમાન્સપ્ત તારીખ:

હા/ના જો હા, એએએસઆઇ દ્વારા ઇશ્ય ૂ કરાયેલ ંુ

તમારા વાહનમાં રફટ કરે લ ંુ છે

ઇન્ટસ્ટોલેશન પ્રમાણર્પત્ર જોડો

વાહન ક્ષબન-ર્પરં ર્પરાગત ઇંધણથી સંચાક્ષલત છે

હા/ના જો હા, ઇંધણી ર્વગત આર્પો

વાહન બાયફયુઅલ રકટ/ફાઇબર ગ્લાસ ટેન્ટક રફટથી સંચાક્ષલત છે

હા/ના જો હા, ર્વગત આર્પો

તમે ડીર્પીર્પીડી કવરને રૂ. 6000/ સુધી કાયર્દે સર રીતે મયાારર્દત

હા/ના

કરવા ઇચ્છો છો

મુજબ લોરડિંગ
અને રડસ્કાઉન્ટટ
માટે ધ્યાનમાં
લેવાયેલા
વીમાકારક
ર્પરરબળો

વધારાના કવચની જરૂર છે
સહાયક ઉર્પકરણોની ચોરી (ફક્ત ટૂ વ્હીલસા માટે)
િાઇવરની કાયર્દે સર જવાબર્દારી
નોકરરયાત િાઇવર માટે ર્પીએ
ફરજજયાત : માક્ષલક િાઇવર માટે ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ વીમાકવચ
માક્ષલક િાઇવર માટે ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ કવર ફરજજયાત છે . નોંધણી માટે નીચેની ર્વગત આર્પો:
(ક) વારસર્દારનું નામ અને વય:
(ખ) સંબધ
ં

કં ર્પની ર્પોક્ષલસી

:

(ગ) ર્નયુક્ત વ્યસ્ક્તનું નામ
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(વારસર્દાર સગીર હોય તો)
(ઘ) વારસર્દારનો સંબધ
ં :
(નોંધ: 1. માક્ષલક િાઇવર માટે ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ ફરજજયાત ટૂ વ્હીલસા માટે વીમાકૃત રકમ રૂ. 1,00,000/- અને Rs.2,00,000/ખાનગી કાર માટે.
2. જયાં વાહન કં ર્પનીની માક્ષલકીનું હોય, ભાગીર્દારીમાં હોય તેવી કં ર્પનીની માક્ષલકીનું હોય કે કોર્પોરે ટ માક્ષલકીનું હોય અથવા માક્ષલક
િાઇવર યોગ્ય િાઇર્વિંગ લાઇસન્ટસ ધરાવે નહીં ત્યાં માક્ષલક િાઇવર માટે ફરજજયાત ર્પીએ કવર આર્પી ન શકાય.)
નામ હોય તેવા વ્યસ્ક્તઓ માટે ર્પીએ કવચ

ર્પસાનલ

(આઇએમટી-15)

એસ્ક્સડન્ટટ

ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ કવરમાં તમે વ્યસ્ક્તઓના નામ સામેલ કરવા ઇચ્છો છો?
નામ

ર્પસંર્દ

ધારકોના
નામ

કરે લ

વારસર્દાર

સંબધ
ં

સીએસઆઇ (રૂ.)
1)
2)
3)
હા/ના, જો હા, નામ અને ર્પસંર્દ કરે લ વીમાકૃત મ ૂડી રકમ જણાવો:
(નોંધ: વ્યસ્ક્ત ર્દીઠ મહિમ સીએસઆઇ ખાનગી કાર માટે રૂ. 2 લાખ અને મોટરાઇઝ
ટો વ્હીલસાના કેસમાં રૂ.1 લાખ)

નામ સામેલ ન હોય તેવી વ્યસ્ક્તઓ/ર્ર્પલ્યન/નામ સામેલ ન
હોય તેવા મુસાફરો માટે ર્પીએ કવર
વીમાકવચમાં ઉમેરો
શ ૂન્ટય અવમ ૂલ્યન
કટ્ા સી કાર

રે રટિંગ ર્પર અસર કરી શકે અને કે ટલીક આંકડાકીય ગણતરીના

તબીબી ખચા

હેત ુસર ઉર્પયોગી મારહતી

વ્યસ્ક્તગત અસર
અન્ટય ર્વગત
વીમાકવચ ર્પર વધારાની મારહતી ચાલુ

વાહનનો ઉર્પયોગ અંગત સંકુલોના ઉર્પયોગ પ ૂરતાં મયાારર્દત છે

હા/ના

વાહન ર્વર્દે શી દૂ તાવાસ સાથે સંબર્ં ધત છે કે નહીં

હા/ના

કાર ર્વન્ટટેજ કાર તરીકે પ્રમાક્ષણત છે કે નહીં

હા/ના

વાહન અંધ/ર્વકલાંગ વ્યસ્ક્તઓના ઉર્પયોગ માટે રડઝાઇન

હા/ના, જો હા, તો મહેરબાની કરીને આરટીએ દ્વારા સંર્મતઓની

કરાયું છે

ર્વગત આર્પો

િાઇર્વિંગ ટયુશન્ટસ માટે વાહનનો ઉર્પયોગ થાય છે કે નહીં

હા/ના

ભૌગોક્ષલક ર્વસ્તારનું ર્વસ્તરણ જરૂરી છે કે નહીં

નેર્પાળ, બાંગ્લાર્દે શ, ભ ૂટાન, માક્લ્ર્દવ્સ, ર્પારકસ્તાન, શ્રીલંકા.

તમે વન ર્પેજ ર્પોક્ષલસી મેળવવા ઇચ્છો છો?

હા/ના
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સવોચ્ચ ર્વશ્વાસના
આધારે

વીમાધારકની ઘોષણ કે એકરાર
હું/અમે અહીં જાહેર કરીએ છીએ કે આ ર્દરખાસ્ત ફોમામાં મેં/અમે કરે લા ર્નવેર્દનો મારી/અમારી જાણમાં અને માન્ટયતામાં સાચાં છે
અને હું /અમે અહીં સંમત છીએ આ ઘોષણા કે એકરાર મારી/અમારી અને _________________________ વચ્ચે કરારનો
આધાર બનશે.
હું/અમે અહીં એવી ઘોષણા ર્પણ કરીએ છીએ કે આ ર્દરખાસ્ત ફોમાના સ્વીકાર ર્પછી કોઈ ર્પણ ઉમેરા કે ફેરફારો તાત્કાક્ષલક
વીમાકં ર્પનીઓને જણાવવામાં આવશે.
હું/અમે ખાતરી આર્પવા માગીએ છીએ કે ર્પોક્ષલસીની અગાઉની મુદ્દત પ ૂણા થઈ ત્યારથી અત્યાર સુધી મારા/અમારા વાહનનો
અકસ્માત થયો નથી. હુ/ં અમે ખાતરી આર્પીએ છીએ કે હુ/ં અમે …………………ખાતે ……………………ના રોજ પ્રીર્મયમ ચુકવ્યું
છે .
તમારી સાથે ઉર્પરોક્ત વાહનના વીમા માટે . તે સમજી શકાય છે અને સંમત છીએ કે અગાઉથી …………(સમય) સુધી થયેલા કોઈ
ર્પણ અકસ્માતમાંથી ઊભી થયેલી કોઈ ર્પણ નુકસાની/હાર્ન/જવાબર્દારી માટે તમારા ર્પર કોઈ ર્પણ પ્રકારની જવાબર્દારી નથી.
હું/અમે જાહેર કરીએ છીએ કે વાહનમાં કોઈ ખામી નથી કે યોગ્ય સ્સ્થર્તમાં છે અને રસ્તા ર્પર બરોબર ર્દોડે છે .
સ્થળ:
તારીખ:
અરજર્દારની સહી
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ર્દરખાસ્ત ફોમા
(આ ફોમા ઇશ્ય ૂ કરવાનો અથા એ નથી કે કં ર્પનીએ જવાબર્દારીનો સ્વીકાર કયો છે
પ્રમાણભ ૂત આગ અને ર્વશેષ સંકટ ર્પોક્ષલસી
આ અરજીનો સ્વીકાર કં ર્પનીના ર્નયમો અને ર્નયમનોને આર્ધન છે . અરજીનો સ્વીકાર ન થાય અને પ્રીર્મયમની ચુકવણી ન થાય
ત્યાં સુધી કં ર્પની સંર્પર્િ કે અસ્કયામતનું જોખમ ગ્રહણ કરતી નથી.
એજન્ટટ___________________________________________ ક્લાયન્ટટ કોડ:
અરજર્દારની ર્વગત

અરજર્દારની ઓળખ માટે મર્દર્દરૂર્પ

બાબતો.
1.

અરજર્દારનું નામ

વીમાધારકની ઓળખ
2.

અરજર્દારનું સરનામું

ર્દાવો કરવામાં આવે તો ર્પત્રવ્યવહાર અને ચેકની ચ ૂકવણી માટે સરનામું આર્પો

ટેલીફોન

નંબર:ફેક્સ
______________________

નંબર:(ઇ-મેઇલ):-

(મોબાઇલ):_____________________

 જયાં લાગુ ર્પડે ત્યાં ક્ષચહ્ન કરો
તમામ પ્રશ્નોના જવાબ સંપ ૂણા અને સાચા આર્પવા જરૂરી છે . જગ્યાની ખેંચ ર્પડે તો મહેરબાની કરીને ર્પરરર્શષ્ટ સ્વરૂર્પે મારહતીને
સંલગ્ન કરો:
અરજર્દાર નો વ્યવસાય
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જોખમની સમજણ
3. જેની સામે કવચ પ ૂરં ુ ર્પાડવામાં આવે છે

રે રટિંગ માટે કબજાની ર્વગત

4. ની તરફેણમાં ઇશ્ય ૂ કરવામાં આવેલી
ર્પોક્ષલસી

સંસ્થાઓ

(નાણાકીય

સરહત

વીમાર્પાત્ર રહત ધરાવતા તમામ ર્પિોની

જોખમોની ઓળખ

આવરી લેવામાં આવેલ સ્થળ

યાર્દી

5. સામેલ જોખમ
(ર્ર્પનકોડ સાથે પ ૂરં ુ ર્પોસ્ટલ સરનામુ)ં
6. વીમાનો સમયગાળો

થી

7. વીમાકવચના મ ૂળભ ૂત મુદ્દામાંથી આ
સંકટોને દૂ ર કરવા ઇચ્છો છો
એ. તોફાન, પ ૂર, વાવાઝોડું, રે લ વગેરે
ચક્રવાત જૂથના સંકટો
બી.

તોફાન,

હડતાલ,

બર્દઇરાર્દાપ ૂવાક

આવશ્યક વીમાકવચના સંબધ
ં માં વીમાધારકનો સચેત ર્નણાય
હા

ના

હા

ના

હા

ના

થયેલ ંુ નુકસાન
સી. આતંકવાર્દ વીમાકવચ ર્વસ્તરણ
(જો આરએસએમડી ર્વકલ્ર્પ ર્પસંર્દ
કરવામાં આવે, તો આ ર્પસંર્દ કરી
શકાય છે )

ર્પરરર્શષ્ટ-બી

આ રકમ ઇક્યુ (EQ) સંકટો માટે કવર કરવામાં આવે છે

8. તમે તમારી ક્ષબક્લ્ડિંગ સાથે ન્સપ્લન્ટ્સ અને
ર્પાયાનું ર્પણ વીમાકવચ મેળવવા ઇચ્છો

હા

ના

છો?
વધારાનું કોઈ ર્પણ વીમાકવચ
એ. આરકિટેક્્સ, સવેયસા અને કન્ટસક્લ્ટિંગ

હા

ના
વધારાના કોઈ ર્પણ વીમાકવચ માટે વીમાધારક દ્વારા

એન્સન્ટજર્નયરરિંગ ફી (ર્દાવાની રકમમાં 3 ટકાથી

સચેત ર્નણાય

વધારે રહસ્સો)
બી. કાટમાળનો ર્નકાલ (ર્દાવાની રકમમાં 1
ટકાથી વધારે રહસ્સો)
સી. કોલ્ડ સ્ટોરે જ સંકુલોમાં ચીજવસ્તુઓનો
બગાડ
1.

વીમાકૃત સંકટના કારણે વીજ સેવા
પ ૂરી ર્પાડતા ફીડરના ટર્મિલન ર્પર
વીજળીનો

પુરવઠો

બંધ

એસઆઇ =
(વીમાકૃત
રકમ)

હા

ના

એસઆઇ =

હા

ના

એસઆઇ =

હા

ના

એસઆઇ =

થઈ

જવાથી
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2. તાર્પમાનમાં ફેરફાર થવાથી નુકસાન

હા

ના

હા

ના

હા

ના

એફ. સ્વયંભ ૂ આગ લાગવી

હા

ના

જી. વધારાના, ફેરફાર કે ર્વસ્તરણ માટે રહી

હા

થવું

કે

વીમાકૃત

સંકટના

કારણે

એસઆઇ =

વીમાધારકના સંકુલોમાં કોલ્ડ સ્ટોરે જ
મશીનરીને નુકસાન થવું
ડી. ર્દાવાનળ
ઇ. વીમાધારકના ર્પોતાના વાહન, કાંટા ક્ષલફ્ટ
અને

તેની

જેવી

ચીજવસ્તુઓ

ર્પડવાથી

એસઆઇ =

એસઆઇ =

નુકસાનની અસર

ગયેલો વીમો

વીમાધારકના

એસઆઇ =

ના

એસઆઇ =

વ્યવસાયને
પ્રસ્ત ુત હોય

એચ. ધરતીકં ર્પ (આગ અને આંચકો)

હા

આઇ. નુકસાન ચીજવસ્તુઓનું કવચ

હા

જે. ક્ષલકેજ અને ચેર્પનું કવચ

તેની જ
ર્પસંર્દ કરો

ના

એસઆઇ =

ના

એસઆઇ =

હા

ના

એસઆઇ =

કે . સ્ટોકને કામચલાઉ દૂ ર કરવો

હા

ના

એસઆઇ =

એલ. ભાડાની નુકસાન

હા

ના

એસઆઇ =

એમ. વૈકન્સલ્ર્પક મકાન માટે ભાડાનો વધારાનો

હા

ના

એસઆઇ =

એન. પ્રારં ક્ષભક ખચાા

હા

ના

એસઆઇ =

ઓ. ર્પીગળી જવાથી ચીજવસ્તુઓને થતું

હા

ના

એસઆઇ =

ખચા

નુકસાન
9. તમે આ જ સંર્પર્િનો વીમો સમાન
વીમાકવચ સાથે અન્ટય કોઈ વીમાકં ર્પની ર્પાસે

ુ ર ર્વગત જરૂરી
યોગર્દાનના ર્સદ્ાંત લાગુ કરવાના હેતસ

ઉતરાવ્યો છે (જો હા, તો ર્વગત આર્પો)
10. અન્ટય કોઈ કં ર્પનીએ વીમકવચ આર્પવાનો
ઇનકાર કયો છે કે કોઈ ખાસ શરતો લાર્દી હતી

જોખમની ગુણવિા સમજી શકાય તે માટે વીમાકં ર્પનીને પ ૂરી જાણકારી આર્પો

(જો હા, તો ર્વગત આર્પો)
(નુકસાનની અનુભવ ર્વશે ર્વગત)
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11. ર્પોક્ષલસીની મુદ્દત પ ૂણા થાય તે ગાળાને
બાર્દ

કરતાં

છે લ્લાં

એક

મરહના

પ્રીર્મયમ

ર્દાવા

માટે

પ્રીર્મયમ/કરે લ ર્દાવાની ર્વગત

જોખમ નક્કી કરવા કે રે રટિંગ કરવા ર્દાવાઓનો અનુભવ મહત્ત્વપ ૂણા ર્પરરબળ છે

સ્થળ ર્પર કયા પ્રકારના જોખમો આવરી લેવાયા છે ?
અરજર્દારના વ્યવસાયની ર્વગત
12. વીમાકૃત સંર્પર્િ છે :
એ. મકાન, ઓરફસો, દુકાનો, હોટેલ્સ વગેરે
બી. ઔદ્યોક્ષગક/ઉત્ર્પાર્દન જોખમો
સી. ઔદ્યોક્ષગક/ઉત્ર્પાર્દન જોખમોની બહાર સંગ્રહ

રે રટિંગના આધારે જોખમનો કબજો

ડી. ઔદ્યોક્ષગક/ઉત્ર્પાર્દન જોખમોની બહાર ટેન્ટક/ગેસ
ઇ. ઔદ્યોક્ષગક/ઉત્ર્પાર્દન જોખમોની બહાર સ્સ્થત
ઉર્પયોક્ષગતાઓ
એફ. મકાન, ઓરફસો,દુકાનો, હોટેલ્સ વગેરે
13. જો દુકાન તરીકે ઉર્પયોગ થતો હોય તો, મહેરબાની કરીને
જણાવો કે જે ચીજવસ્તુઓનું સંચાલન કરો છો તેમાં નીચે
યાર્દીમાં આર્પેલી ચીજવસ્તુઓ સામેલ છે .
જો હા, તો આ પ્રકારે સ્ટોક કરે લી ચીજવસ્તુન ંુ મ ૂલ્ય કુલ સ્ટોક
કરે લી ચીજવસ્તુઓના મ ૂલ્યમાં 5%થી વધારે રહસ્સો ધરાવે છે :
1. સેલ્યુલોઇડ ચીજવસ્તુઓ, 2.છૂટક કાથી, 3.ફટાકડાં અને
આર્તશબાજી, 4. કોઈ ર્પણ પ્રકારે ર્વસ્ફોટક, 5. સ ૂકું ઘાસ, 6.

મ ૂળભ ૂત રે ટ અને વીમાકવચનો ર્નણાય લેવા

શણ, 7. છૂટક શણ, 8. રર્દવાસળીઓ, 9. ર્મથાઇલેટેડ સ્સ્ર્પરરટ,
10. નાઇટ્રો-સેલ્યુલોઝ, 11. તેલ/ઇથર /ઔદ્યોક્ષગક સોલ્વન્ટટ અને
32 રડગ્રી સે અને તેનાથી નીચેના તાર્પમાને જ્વલનશીલ
પ્રવાહી (ક્લોઝ કર્પ ટેસ્ટ) , 12. સીલ રટન્ટસ કે િમ્પસમાં હોય તે
ઉર્પરાંત 32 રડગ્રી સેથી નીચે જ્વલનશીલતા ધરાવતા રં ગો
(ક્લોસ કર્પ ટેસ્ટ), 13. સીલ રટન્ટસ કે િેમ્પસમાં હોય તે ઉર્પરાંત 32
રડગ્રી સેથી નીચે જ્વલનશીલતા ધરાવતા વાર્નિશ (ક્લોઝ કર્પ
ટેસ્ટ),14.સીલ રટન્ટસ કે િમ્પસમાં હોય તે ઉર્પરાંત પ્રવાહી
રકટાણુનાશકો અને પ્રવાહી જ ંતુનાશકો, 15. કોઈ ર્પણ પ્રકારની
રે ષાયુક્ત શાકભાજી
14. જો ગોર્દામ તરીકે ઉર્પયોગ થતો હોય (કારખાનાના
મેર્દાનની બહાર) તો તેમાં સંગ્રહ થયેલી ચીજવસ્તુઓની
યાર્દી આર્પો
15. જો ઔદ્યોક્ષગક ઉત્ર્પાર્દક એકમ તરીકે ઉર્પયોગ થતો હોય, તો
પ્રસ્તાર્વત સ્થળે ઉત્ર્પારર્દત થતી ચીજવસ્તુઓની ર્વગત જણાવો
(સંલગ્ન ર્વર્વધ સુર્વધાઓ ર્દશાાવતી બ્લોક યોજનાની ર્વગત)
16. જો ઔદ્યોક્ષગક ઉત્ર્પાર્દન એકમ તરીકે ઉર્પયોગ થાય, તો
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જોખમની પ્રકૃર્િ

કારખાનું ચાલુ છે કે બંધ છે ?
17. સ્થાર્ર્પતઅસ્ગ્નશામક ઉર્પકરણો
નીચે આર્પેલી સ્ર્પેસમાં રટક કરો:

ર્પોટે બલ અસ્ગ્નશામક

એ. ર્વર્વધ બ્લોકની યાર્દી અને ર્પોટે બલ અસ્ગ્નશામકનો

ઘટાડવાના

ફાયર એન્સન્ટજન

પ્રકાર સ ૂચવો

ર્પગલાં. આ

હાઇિન્ટટ ર્સસ્ટમ

ર્દરે ક બ્લોક માટે સંરિણ પ્રર્દાન કરો

કારણે રડસ્કાઉન્ટટ

સ્સ્પ્રન્ટકલર ર્સસ્ટમ

ઘટી શકે છે .

રફક્સ્ડ વોટર સ્પ્રેયર ર્સસ્ટમ

જોખમોની લાિક્ષણકતાઓ વધારે સારી રીતે જાણવા

a.

નુકસાન

ટ્રેલર ર્પમ્પર્પ

ઉર્પકરણો માટે વાર્ષિક રખરખાવ કરાર અમલમાં

હા

ના

છે કે નહીં તે જણાવો
18. (ક્ષબક્લ્ડિંગ/મશીનરી /ફર્નિચર રફક્સ્ચર અને રફરટિંગ)

વીમા માટે મ ૂળભ ૂત ર્દરખાસ્ત

એ. બજાર મ ૂલ્યના આધારે

હા

ના
આ આધાર બનાવશે,

બી. પ ૂવાવત સ્સ્થર્તના મ ૂલ્યના આધારે

હા

સી. વધારો કરવાની જરૂર છે કે નહીં

હા

જેના ર્પર વીમાકૃત રકમ

નક્કી થશે અને
ર્દાવાની ર્પતાવટ થશે

ના
ના

19. બાંધકામની ર્વગત
એ. વર્પરાયેલી સામગ્રી જણાવો
1.

રર્દવાલો

2.

ફ્લોર

3.

છત

વીમાકરણ

બી. ક્ષબક્લ્ડિંગની ઊંચાઈ

મીટર______________માળ____________
5 વષાથી ઓછા

5 – 15 વષા

સી. ક્ષબક્લ્ડિંગનું ર્નમાાણ થયાના વષા
15-25 વષા

25 વષાથી વધારે

નોંધ: જે ક્ષબક્લ્ડિંગ રર્દવાલો અને/અથવા લાકડાના ર્પારટયા/છાર્પરાં માટેના છાજ અને/અથવા કોઈ ર્પણ પ્રકારનું
ઘાસ/વાંસ/પ્લાક્સ્ટક/એસ્ફાલ્ટ/કાર્પડ/કેન્ટવાસ/તાડર્પત્રી અને તેની જેવી છત ધરાવે છે તેમને “કાચુ”ં બાંધકામ ગણવામાં આવે છે .
20. ક્ષબક્લ્ડિંગ પ્રમાણે મ ૂલ્યો (મહેરબાની કરીને આ યાર્દીમાં ‘કાચી’ ક્ષબક્લ્ડિંગ ઉમેરો આ પ્રકારની ક્ષબક્લ્ડિંગ્સ સામે વ્યસ્ક્તગત મ ૂલ્ય
આર્પો રૂ.
બ્લોકનું

વય(

ઊંચાઈ

બાંધકામ

ર્વવરણ

વષા)

(મીટર)

ર્પાકું /કાચું

વીમાકૃત રકમ રૂ.
ન્સપ્લન્ટથ

મશીન

સરહત

એસેસરરઝ

એફ,

સ્ટોક્સ

અન્ટય

ક્ષબક્લ્ડિંગ

રૂ.

ઓરફસઅને

પ્રરક્રયામાં
**
રૂ.

સંર્પર્િ

રૂ.

એફ એન્ટડ

અન્ટય
ઉર્પકરણ રૂ.
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સ્ટોક અને

વીમાકૃત

રૂ.

કુ લ

જો લાગુ ર્પડે તેમ હોય તો ર્દરે ક બ્લોક વચ્ચે રે રટિંગમાં
ફરક જોવા મળશે

નોંધ: ** સાધારણ ધોરણે આવરી લેવાયેલી અને સીરરયલ નંબર એ, બી, સી અને ડીમાં આવતી ન હોય તેવી ચીજવસ્તુઓ સ ૂચવો

21. સંગ્રહ કરાયેલી ચીજવસ્તુઓ માટે જ ખાસ વીમાકવચ
નીચે આર્પેલા બોક્સમાં રટક કરો અને ર્દરે ક સામે વીમાકૃત રકમ જણાવો
એ. ફ્લોટર આધારે :
ર્વર્વધ સ્થળે સંગ્રહ કરાયેલી ચીજવસ્તુઓ (પ્રોસેસ બ્લોક્સ, ગોર્દામો અને/અથવા ખુલ્લામાં સંગ્રહ વગેરે)ને ર્સિંગલ વીમાકૃત રકમ
હેઠળ ફ્લોટર આધારે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરી શકાય છે
સ્થળો (ર્ર્પનકોડ સાથે ર્પોસ્ટલ સરનામું

રકમ રૂ.

બી. ઘોષણાના આધારે
મ ૂલ્યમાં ચડઊતર થાય તેવી ચીજવસ્તુઓને (માર્સક) ઘોષણાના આધારે આવરી શકાય છે .
સ્થળો (ર્ર્પન કોડ સાથે ર્પોસ્ટલ એિેસ)

રકમ રૂ.
અરજર્દાર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે લ કે ટલીક ફરજો માટે મ ૂળભ ૂત કવચ
આવશ્યક હશે. ર્દાવા ર્પતાવટ માટે આધાર

નોંધ:

લઘુતમ વીમાકૃત રકમ રૂ. 1 કરોડ, અને ર્પોક્ષલસી ટૂંકા ગાળાના આધારે ઇશ્ય ૂ નથી થતી. પ્રરક્રયામાં હોય તેવી ચીજવસ્તુઓ અને
રે લવે સાઇરડિંગ્સમાં સંગ્રહ કરાયેલી ચીજવસ્તુઓને આવરી ન શકાય.
સી. ફ્લોટર ઘોષણના આધારે :
મ ૂલ્યમાં ચડઊતર થાય તેવી ચીજવસ્તુઓ તેમજ ર્સિંગલ વીમાકૃત રકમ હેઠળ ર્વર્વધ સ્થળે સંગ્રહ કરે લી ચીજવસ્તુઓને (માર્સક)
ફ્લોટર ઘોષણાના આધારે આવરી શકાય છે .
સ્થળો (ર્ર્પનકોડ સાથે ર્પોસ્ટલ સરનામું

રકમ રૂ.

નોંધ:
1.

લઘુતમ વીમાકૃત રકમ રૂ. 2 કરોડ છે

2.

પ્રરક્રયામાં ચીજવસ્તુઓ અને રે લવે સાઇરડિંગ્સમાં
સંગ્રરહત ચીજવસ્તુઓ આવરી ન શકાય.

ડી. ખુલ્લામાં સંગ્રહ કરાયેલી ચીજવસ્તુઓ (કારખાનાના મેર્દાનની બહાર સ્સ્થત)
ખુલ્લામાં સંગ્રહ થયેલી ચીજવસ્તુઓની ર્વગત:
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સ્થળો (ર્ર્પનકોડ સાથે ર્પોસ્ટલ સરનામુ)ં

રકમ રૂ.
ખાસ વોરન્ટટીઓ લાગુ ર્પડશે

ઇ. ટેન્ટક ફામા અને ગેસધારકો (કારખાનાના મેર્દાનની
બહાર સ્સ્થત)
ખુલ્લામાં સંગ્રહ થયેલી ચીજવસ્તુઓની ર્વગત:
સ્થળો (ર્ર્પનકોડ સાથે ર્પોસ્ટલ સરનામુ)ં

રકમ રૂ.
જોખમનું કવચ અને પ્રોર્પટીનું રે રટિંગ

તમે સ્વૈન્સચ્છક રીતે કર્પાત રકમ માટે છૂટછાટ મેળવવા ઇચ્છો છો
જો જવાબ હા હોય, તો કર્પાતને ર્પાત્ર રકમની ર્પસંર્દગી સ ૂચવો

હા

ના

રૂ.

ઘોષણા દ્વારા

સવોચ્ચ ર્વશ્વાસનો ર્સદ્ાંત

હું/અમે અહીં જાહેર કરીએ છીએ કે આ ર્દરખાસ્ત ફોમામાં મેં/અમે કરે લા ર્નવેર્દનો મારી/અમારી જાણમાં અને માન્ટયતામાં સાચાં છે
અને હું /અમે અહીં સંમત છીએ આ ઘોષણા કે એકરાર મારી/અમારી અને _________________________ વચ્ચે કરારનો
આધાર બનશે.
હું/અમે અહીં એવી ઘોષણા ર્પણ કરીએ છીએ કે આ ર્દરખાસ્ત ફોમાના સ્વીકાર ર્પછી કોઈ ર્પણ ઉમેરા કે ફેરફારો તાત્કાક્ષલક
વીમાકં ર્પનીઓને જણાવવામાં આવશે.
તારીખ:
સ્થળ:
અરજર્દારની સહી અને કં ર્પનીનો ર્સક્કો
એજન્ટટની ભલામણો:
નીચે વીમા ધારા, 1938ની કલમ 41ની નકલ છે
વળતર ર્પર મનાઈ
1.

ભારતમાં સંર્પર્િ કે જીવનના સંબધ
ં માં કોઈ ર્પણ પ્રકારના જોખમ સાથે સંબર્ં ધત વીમો ખરીર્દવા કે રરન્ટય ૂ કરાવવા કે
ચાલુ રાખવા કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તને પ્રત્યિ કે ર્પરોિ સ્વરૂર્પે પ્રલોભન આર્પવાની, ચુકવવાર્પાત્ર કર્મશનનું સંપ ૂણાર્પણે કે
રહસ્સાર્પેટે કોઈ છૂટછાટ કે ર્પોક્ષલસી ર્પર ર્દશાાવવામાં આવેલા પ્રીર્મયમમાં છૂટછાટ આર્પવાની મંજૂરી કોઈને નહીં
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આર્પવામાં આવે, અથવા કોઈ વ્યસ્ક્ત ર્પોક્ષલસી ચાલુરાખવા કે રરન્ટય ૂ કરાવવા કોઈ છૂટછાટ નહીં લે, ર્સવાય કે આ
પ્રકારની છૂટછાટ વીમાકં ર્પનીના પ્રકાર્શત મારહતીર્પત્રક કે કોષ્ટકમાં ર્દશાાવવામાં આવી હોય.
2.

આ કલમની જોગવાઈ પ ૂણા કરવામાં ર્નષ્ફળ ર્નવડનાર કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તને ર્દં ડ સાથે સજા થશે, જેમાં ર્દં ડ મહિમ રૂ.500
સુધીનો હોઈ શકે છે .
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પ્રકરણ 24
પ્રીર્મયમ ર્દર ર્નધાા રરતનો ર્સદ્ાંત અને વ્યવહાર
પ્રસ્તાવના
આ પ્રકરણમાં તમે વીમાકરણ અને પ્રીર્મયરના ર્દર નક્કી કરવાની ની મ ૂળભ ૂત બાબતોની
જાણકારી મેળવશો. જોખમની આકારણી કરવાની પ્રરક્રયામાં નકુ સાનીઓ સરભર કરવાની
ર્વર્વધ ર્પદ્ર્તઓ ર્વશે શીખશો. ર્વર્વધ પ્રકારની વીમા ર્પોક્ષલસીઓ માટે ‘‘વીમાકૃત રકમ’’
કેવી રીતે નક્કી કરવી તે ર્પણ શીખવા મળશે.

અભ્યાસના મદ્દુ ા
A. વીમાકરણની મ ૂળભ ૂત બાબતો
B. ર્દર ર્નધાા રણની મ ૂળભ ૂત બાબતો
C. ર્દર ર્નધાા રણ માટે જવાબર્દાર ર્પરરબળો
D. વીમાકૃત રકમ
આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કયાા ર્પછી તમે નીચેની બાબતો સમજવા સિમ હોવા જોઈએ:
1. વીમાકરણની મ ૂળભ ૂત બાબતોની વ્યાખ્યા
2. ર્દર ર્નધાા રણ સાથે સંકળાયેલી મ ૂળભ ૂત બાબતો
3. ર્વર્વધ ર્પોક્ષલસીઓ હેઠળ ‘વીમાકૃત રકમ’ નક્કી કરવી
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A. વીમાકરણની મ ૂળભ ૂત બાબતો
આર્પણે અગાઉના પ્રકરણમાં આર્પણે જોય ંુ કે વીમાની ર્વભાવના જોખમન ંુ વ્યવસ્થાર્પન
કરવા સાથે સંકળાયેલી છે . વીમાકં ર્પનીઓ કેટલાંક વ્યસ્ક્તઓ/વ્યાવસાર્યકો/ઔદ્યોક્ષગક
એકમો/સંગઠનો ર્પાસેથી પ્રીર્મયમ ઉઘરાવી સ્વરૂર્પે જોખમ વ્યવસ્થાર્પન ભંડોળ ઊભ ંુ કરે છે .
પ્રીર્મયમના ર્દર જોખમની આકારણીના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે , જેને વીમાધારક
ચ ૂકવે છે . આ ર્દરનો આધાર બે ર્પરરબળો ર્પર હોય છે ;
 નકુ સાનકારક ઘટના થવાના કારણે નકુ સાનની સંભર્વતતા (વીમાકૃર્ત જોખમને
કારણે) અને
 સંકટ ઊભ ંુ થાય તેવા સંજોગોમાં નકુ સાનીની અંર્દાજજત રકમ

ઉર્દાહરણ
આગ લાગવાના ર્પરરણામે નકુ સાનની સરે રાશ રકમ ધારો કે રૂ.10000 [જેને આર્પણે L
તરીકે લઇશ]ંુ
નકુ સાનની સરે રાશ સંભર્વતતા [જેને આર્પણે P કહીશ]ંુ 100માંથી 1 હતી [અથવા 0.01].
ત્યારે સરે રાશ અર્પેક્ષિત નકુ સાન થશે: L x P = 0.01 x 100000 = 1000
ુ વવા માટે થયેલા વાસ્તર્વક ખચાને ર્પહોંચી
નકુ સાન સરભર કરવા માટે કે વળતર ચક
વળવા માટે જોખમ વ્યવસ્થાર્પન કરવા માટે એકત્ર કરે લ ંુ ભંડોળ પ ૂરતું છે કે નહીં તેની
સર્ુ નર્િતતા વીમાકં ર્પની કેવી રીતે કરી શકે?
આર્પણે અગાઉ જોય ંુ કે વીમાની સંપ ૂણા વ્યવસ્થા સમાન જોખમો ધરાવતા મોટી સંખ્યાના
વીમાધારકોની સાથે સંકળાયેલી છે , જેથી મોટી સંખ્યાનો કાયર્દો કાયારત થશે અને
ુ રાવતાન થવાની સંભર્વતતા તેમજ નકુ સાનની તીવ્રતાનો અંર્દાજ બાંધી
નકુ સાનન ંુ પન
શકાશે.
સમસ્યા એ છે કે તમામ જોખમો એકસમાન નથી. સમાન જોખમો [અથવા ‘એકસરખ’ંુ ]
માટેન ંુ ભંડોળ પ્રમાણમાં નાન ંુ હોઈ શકે છે .
ર્દાખલા તરીકે, તમને કેટલાંક મકાનો એકસરખા જોવા મળશે અને એકસમાન બાહ્ય
વાતાવરણમાં સ્સ્થત હશે? બહુ ઓછા.
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જોખમન ંુ વ્યવસ્થાર્પન કરવા માટેન ંુ ભંડોળ વધે તેમ અસમાન જોખમોના સમાવેશની
સંભાવના ઊભી થાય છે , જેઓ એકસમાન સંકટનો સામનો કરતા હોય છે . અહીં વીમાકં ર્પની
માટે દ્ધદ્વધા ઊભી થાય છે .
જોખમન ંુ વ્યવસ્થાર્પન કરવા માટે એટલ ંુ ભંડોળ કેવી રીતે ઊભ ંુ કરી શકાય, જે જોખમની
ધારણા બાંધી શકાય તેટલ ંુ મોટું હોય અને સાથે સાથે જોખમ વ્યવસ્થા ભંડોળ સમાન
લાિક્ષણકતા ધરાવત ંુ હોય અને સમાન જોખમો ધરાવત ંુ હોય?
વીમાકં ર્પનીઓ આ સમસ્યાન ંુ સમાધાન મળી ગય ંુ છે .
તેમણે પ ૂરતું મોટું હોય તેવ ંુ ભંડોળ ઊભ ંુ કયું ુ છે , જયારે સાથે સાથે તેમાં ર્પેટાભંડોળો ર્પણ
ઊભા કયાા છે અને એક કે અન્ટય ર્પેટાભંડોળની અંર્દર વ્યસ્ક્તગત જોખમ સ્સ્થત કયાા છે .
જોખમોને તેમના સ્તરના આધારે ર્વર્વધ કેટગરીમાં વહેંચી ર્પેટાભંડોળો ઊભા કયાા છે .

ઉર્દાહરણ
પ્રોર્પટી વીમાના િેત્રમાં ર્પત્થરના માળખા કરતા લાકડાન ંુ રાચરચીલ ંુ સળગી જવાની
શક્યતા વધારે રહે છે ; આ કારણે લાકડામાંથી બનેલા માળખાન ંુ વીમાકવચ મેળવવા વધારે
પ્રીર્મયમ ભરવાની જરૂર છે .
આ જ ર્વભાવના હેલ્થ ઇન્ટસ્યોરન્ટસ (આરોગ્ય સંબર્ં ધત વીમા)ને લાગ ુ ર્પડે છે . હાઇ બ્લડ
ુ મેહ) ધરાવતી વ્યસ્ક્તને હૃર્દયરોગનો હુમલો
પ્રેશર (ઊચ ંુ રક્તચાર્પ) કે ડાયાબીરટસ (મધપ્ર
થવાની શક્યતા વધારે હોય છે .
રોગ માટે સારવારના ઊંચા તબીબી ખચાનો ર્વચાર કરો. સારં ુ સ્વાસ્્ય ધરાવતી વ્યસ્ક્તની
સરખામણીમાં ઊંચ ંુ બ્લડ પ્રેશર કે ડાયાબીરટસ ધરાવતી વ્યસ્ક્તમાં જોખમ જુદું હશે.
જોખમન ંુ વગીકરણ કરવાની અને તે કઈ કેટેગરીમાં આવશે તે ર્નણાય લેવાની આ પ્રરક્રયા
રે રટિંગ કરવા માટે મહત્ત્વપ ૂણા છે .
1. વીમાકરણની મ ૂળભ ૂત બાબતો

વ્યાખ્યા
વીમાકરણ વીમા માટે ઓફર થયેલ ંુ જોખમ સ્વીકાયા છે કે નહીં અને જો સ્વીકાયા હોય તો
વીમાકવચ કયા ર્દરે , કઈ શરતો અને ર્નયમો ર્પર સ્વીકાયા હશે તે નક્કી કરવાની પ્રરક્રયા છે .
609

ટેકર્નકલ અથામાં વીમાકરણની પ્રરક્રયામાં નીચેના સ્ટેર્પ સામેલ છે :
ુ રાવતાનના સંબધ
i. નકુ સાનની તીવ્રતા અને પન
ં માં સંકટ અને જોખમની આકારણી
અને મ ૂલ્યાંકન
ii. ર્પોક્ષલસીન ંુ કવરે જ અને શરતો અને ર્નયમોન ંુ ર્નરૂર્પણ
iii. ર્દર ર્નધાા રણ
વીમાકં ર્પની સૌપ્રથમ જોખમનો સ્વીકાર કરવો કે નહીં તેનો ર્નણાય લે છે .
ર્પછીન ંુ ર્પગલ ંુ જોખમનો સ્વીકાર કરી શકાય તેવા ર્દર, શરતો અને ર્નયમો નક્કી કરવાન ંુ
હશે.
વીમાકરણન ંુ કુ શળતા સતત શીખતા રહીને હાંસલ કરી શકાય છે , જેમાં પ ૂરતી તાલીમ,
ુ વ અને ઊંડી સમજણ સામેલ છે . ફાયર વીમાકરણમાં કૌશલ્ય હાંસલ કરવા
રફલ્ડમાં અનભ
ુ
કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત ર્પાસે આગ લાગવાના ર્વર્વધ કારણો, ર્વર્વધ ચીજવસ્તઓ
અને સંર્પર્િ
ર્પર આગની અસર, ઉદ્યોગ, ભ ૂગોળ, આબોહવાની સ્સ્થર્ત વગે રેમાં સંકળાયેલી પ્રરક્રયાની
સારી જાણકારી હોવી જોઈએ.
તે જ રીતે ર્દરરયાઈ વીમાકં ર્પનીમાં કાયારત કમાચારીઓ ર્દરરયા/રોડની સ્સ્થર્તથી, ર્પરરવહન કે
ુ
સંગ્રહમાં ચીજવસ્તઓને
સામનો કરવી ર્પડતી સમસ્યાઓ, જહાજ અને તેની ર્દરરયાઈ
ુ ાફરી માટેની યોગ્યતા વગે રે બાબતોથી વાકેફ હોવા જોઈએ.
મસ
હેલ્થ વીમા સાથે સંકળાયેલા કમાચારીઓમાં વીમાધારકના જોખમો, વય, તબીબી ર્પાસાં,
રફટનેસ સ્તર અને ર્પારરવારરક તબીબી રે કોડા તેમજ જોખમ સંબર્ં ધત ર્દરે ક ર્પરરબળને અસર
કરતા ર્પગલાંની સમજ હોવી જોઈએ.
a) વીમાકરણ, ઇસ્ક્વટી અને વ્યવસાયની ટકાઉિમતા
વીમામાં સાવધાનીપ ૂવાક વીમાકરણ અને જોખમન ંુ વગીકરણ કરવાની જરૂરરયાત એક સરળ
અને સાર્દી હકીકતમાંથી ઊભી થાય છે કે ર્દરે ક જોખમો સમાન હોતા નથી. એટલે ર્દરે ક
જોખમની યોગ્ય આકારણી કે મ ૂલ્યાંકનની જરૂર છે તેમજ નકુ સાન થવાની સંભર્વતતા અને
તીવ્રતાને અનરૂુ ર્પ રે રટિંગ થવ ંુ જોઈએ.
તમામ જોખમો સમાન ન હોવાથી, તમામ વીમાધારકોને એકસરખ ંુ પ્રીર્મયમ ચ ૂકવવાનું
કહેવ ંુ યોગ્ય નથી. વીમાકરણનો હેત ુ પ્રીર્મયમના યોગ્ય અને વાજબી ર્દર લઈ શકાય તે રીતે
જોખમોન ંુ વગીકરણ તેની લાિક્ષણકતા અને તેના સ્તરના આધારે કરવાનો છે .
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ર્દરે ક વીમાકં ર્પનીએ તેના વતામાન ર્પોક્ષલસીધારકો માટે સર્ુ નર્િત કરવ ંુ જોઈએ કે તે તેની
વતામાન ર્પોક્ષલસીઓની તમામ કરારબદ્ જવાબર્દારીઓ પ ૂણા કરવા સિમ છે . જો
વીમાકં ર્પની વીમાર્પાત્ર ન હોય તેવા જોખમો ર્પર કે જોખમને કવર કરવા જરૂરી હોય તેના
કરતા ઓછં પ્રીર્મયમ ધરાવતી ર્પોક્ષલસીઓ ઇશ્ય ૂ કરે , તો વીમાકં ર્પનીની તેની કરારની
જવાબર્દારી પ ૂણા કરવાની િમતામાં ઘટાડો થશે.
બીજી તરફ, કોઈ વીમાકં ર્પની જરૂરી ન હોય તેવા અર્ત ઊંચા ર્દર લેવા ઇચ્છે તો કર્દાચ તેનો
વ્યવસાય સ્ર્પધાા માં લાંબો સમય ટકી નહીં શકે. એટલે ઇસ્ક્વટી અને સ્સ્થરતાના રહતમાં
વીમાકં ર્પનીએ પ્રરક્રયાન ંુ સાવચેતીપ ૂવાક ર્પાલન કરવ ંુ જરૂરી છે
ુ ય લાિક્ષણકતાઓ નીચે મજ
ુ બ છે
વીમાકરણની મખ્
i. લાિક્ષણકતાઓ ર્પર આધારરત જોખમની ઓળખ કરવી
ii. અરજર્દાર દ્વારા રજૂ થયેલ જોખમન ંુ સ્તર નક્કી કરવ ંુ
iii. વીમાનો વ્યવસાય યોગ્ય રર્દશામાં હાથ ધરવામાં આવે તેવી સર્ુ નર્િતતા કરવા
ૂ માં સ્વીકાયારતા, પ્રીર્મયમની ર્પયાાપ્તતા અને અન્ટય શરતોન ંુ સ્તર નક્કી કરીને,
ટં ક
ુ ર્પાર ર્પાડવામાં આવે છે .
વીમાકરણના હેતઓ

સ્વયંચકાસણી 1
વીમાના ર્દર નક્કી કરવા માટે અસરકારક હોય તેવા બે ર્પરરબળો ઓળખો.
I. જોખમની સંભર્વતતા અને તીવ્રતા
II. જોખમનો સ્ત્રોત અને પ્રકાર
III. જોખમનો સ્ત્રોત અને સમય
IV. જોખમનો પ્રકાર અને અસર
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B. રે ટ નક્કી કરવાની કે ર્દર ર્નધાા રણની મ ૂળભ ૂત બાબતો
જોખમન ંુ હસ્તાંતરણ વીમાકં ર્પનીને કરવ ંુ એ વીમાનો આધાર છે . વીમા ર્પોક્ષલસી ખરીર્દી
વીમાધારક જે સંકટ સામે સંર્પર્િને વીમાકૃત કરાવી હોય તેમાં થતી નાણાકીય નકુ સાનીની
અસરને ઘટાડવા સિમ બને છે .

ઉર્દાહરણ
જો કોઈ કાર િાઇવ કરે , તો અકસ્માત થવાનો અને નકુ સાન થવાન ંુ જોખમ છે . જો માક્ષલક
ર્પાસે મોટર વીમો હોય, તો કાર નકુ સાન થવાના કેસમાં, વીમાકં ર્પની રરર્પેરરિંગનો ખચા
ચ ૂકવશે.
કં ર્પનીએ વીમાના ર્દાવા અને નફા માટેના ગાળા જેવા ખચા સરહત ભર્વષ્યના ખચાને આવરી
લેવા રકિંમતની ગણતરી કરવાની પ્રરક્રયા અર્પનાવવાની જરૂર છે . આ પ્રરક્રયાને ર્દર ર્નધાા રણ
કહેવાય છે .
ર્દર એ વીમાના યર્ુ નટની રકિંમત છે .
ર્દાખલા તરીકે, ધરતીકં ર્પના કવરે જ કે વીમાકવચ માટે ર્દરને ર્દસ લાખે રૂ.1.00 તરીકે વ્યક્ત
કરી શકાય છે .
ર્દર નકુ સાની થવાની શક્યતા અને તેના સંભર્વત કર્દ પ્રમાણે અલગ-અલગ હોય છે .
અગાઉના ટ્રેન્ટડ અને ભર્વષ્યમાં સંભર્વત નકુ સાની કરી શકે તેવા વતામાન વાતાવરણમાં
ફેરફારોને ધ્યાનમાં રાખ્યા ર્પછી ર્દરે ક ર્દર ર્નધાા રરત કરવામાં આવે છે .

ઉર્દાહરણ
ુ વના ઉર્દાહરણને ધ્યાનમાં લઈએ, તો ફોલ્ટ લાઇનની નજીક
ઉર્પરના ધરતીકં ર્પના અનભ
અને કોંક્રીટ માળખા કરતા વધ ુ નકુ સાન થવાની સંભર્વતતા ધરાવતા ઇંટના મકાન માટે રે ટ
ઊંચા હશે.
હેલ્થ વીમાન ંુ ઉર્દાહરણ લઈએ તો, જોખમ સંબર્ં ધત ર્દરે ક ર્પરરબળની આકારણી આંકડામાં કે
ટકાવારીમાં કરવામાં આવે છે . વય, જાર્ત, વ્યવસાય, આર્દતો વગે રે જેવા ર્પરરબળોની
ચકાસણી થાય છે અને પ ૂવાર્નધાા રરત માર્પર્દં ડોના આધારે આંકડાકીય સ્કોર નક્કી થાય છે .
ધ્યાન રાખો કે ર્દર અને પ્રીર્મયમ વચ્ચે કોઈ સમાનતા નથી.
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પ્રીર્મયમ = (વીમાકૃત રકમ) x (ર્દર)
1. રે રટિંગનો હેત ુ
રે રટિંગનો મ ૂળભ ૂત હેત ુ વીમાકં ર્પની અને વીમાધારક એમ બંનેની રક્ષ્ટએ વીમાની રકિંમત
પ ૂરતી, વાજબી અને તારકિક રહે તેવી સર્ુ નર્િતત કરવાનો છે .
વીમાકં ર્પનીની રક્ષ્ટએ, તેનો અથા એ છે કે એકં ર્દરે વીમાના ર્દર કે ર્દરો ર્દાવાની ર્પતાવટ
ુ વણી
કરવા, ખચાા અને કરવેરાની ચક

કરવા તેમજ આર્પર્િઓ અને નફા માટેનો પ ૂરતો

ગાળો રહે તેટલા હોવા જોઈએ.
વીમાધારકની રક્ષ્ટએ, વાજબી ર્દર કે ર્દરો એટલે કોઈ વ્યસ્ક્તએ સંકળાયેલા જોખમને આવરી
ુ વવી ન જોઈએ, જેમાં ખચાા , આર્પર્િઓ અને નફા માટેની
લેવા પ ૂરતી રકમથી વધારે ચક
વાજબી ચાજીસ સામેલ છે .
ફાયર પ્રીર્મયમના ર્દરો વાજબી ગણી શકાય, જો તેમાં જોખમને અસર કરે તેવા તમામ
ુ ય ર્પરરબળોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે, ર્પણ નાનાં ર્પરરબળો અવગણવામાં આવે, જે
મખ્
એકં ર્દરે અંર્દાજજત ર્દરમાં નાના ફરકન ંુ કારણ બની શકે છે .
2. પ્રીર્મયમના ર્દર નક્કી કરવા
ુ ર્દર અગાઉના નકુ સાનના અનભ
ુ વને આધારે નક્કી થાય છે . એટલે
પ્રીર્મયમના શદ્
પ્રીર્મયમ ર્દરની ગણતરી કરવા અગાઉ થયેલી નકુ સાની સંબર્ં ધત આંકડાકીય મારહતી અર્ત
આવશ્યક છે .
પ્રીર્મયમના ર્દર નક્કી કરવા જોખમન ંુ ‘ગાક્ષણર્તક મ ૂલ્ય’ આર્પવ ંુ જરૂરી છે .

ઉર્દાહરણ
જો 10 વષાના સમયગાળા માટે મોટી સંખ્યામાં મોટરસાયકલની નકુ સાની એકત્ર કરવામાં
આવે, તો આર્પણને વાહનોની નકુ સાનીના ર્પરરણામે થયેલ નકુ સાનીની કુ લ રકમ મળશે.
નકુ સાનીની આ રકમને મોટરસાયકલના કુ લ મ ૂલ્યની ટકાવારી સ્વરૂર્પે વ્યક્ત કરી આર્પણે
જોખમન ંુ ‘ગાક્ષણર્તક મ ૂલ્ય’ નક્કી કરી શકીએ. તેને નીચે આર્પેલી ફોમ્પયલ
ા ુ ામાં વ્યક્ત કરી
શકાય છે :
M=

L

X

100

V
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L એટલે નકુ સાનીની કુ લ રકમ અને V એટલે તમામ મોટરસાયકલન ંુ કુ લ મ ૂલ્ય
હવે ધારો કે:
 મોટરસાયકલન ંુ મ ૂલ્ય રૂ. 50,000/- છે
ુ વ: 10 વષામાં 1000 મોટરસાયકલમાંથી 50ની ચોરી થાય છે
 નકુ સાનીનો અનભ
 સરે રાશ રીતે જોઈએ તો, ર્દર વષે ચોરી થવાના કારણે ર્પાંચ મોટરસાયકલન ંુ સંપ ૂણા
નકુ સાન થાય છે
આ ફોમ્પયલ
ા ુ ા લાગ ુ કરવાથી નીચેન ંુ ર્પરરણામ મળશે:
નકુ સાન (રૂ. 50,000 X 5) = રૂ. 2,50,000
મ ૂલ્ય (રૂ. 50,000 X 1000) = રૂ. 5,00,00,000
તેનો અથા એ થયો કે (L / V) x 100 = [2,50,000 / 5,00,00,000] x 100 = 0.5%
એટલે મોટરસાયકલના માક્ષલકને ચ ૂકવવાર્પાત્ર પ્રીર્મયમના ર્દર રૂ. 50,000/-નો અડધો ટકા
ુ ’ પ્રીર્મયમ કહેવાય છે .
છે એટલે ર્દર વષે રૂ. 250/-. તેને ‘શદ્
પ્રર્ત મોટરસાયકલ ર્દીઠ રૂ.250ના ર્દર રૂ. 2.5 લાખ એકત્ર થાય છે , જેની ચ ૂકવણી 5
વાહનના સંપ ૂણા નકુ સાનીના ર્દાવાની ર્પતાવટ માટે થાય છે .
ુ પ્રીર્મયમ એકત્ર કરવામાં આવે, તો નકુ સાની ચ ૂકવવા માટે જ પ ૂરતું
જો ઉર્પર પ્રમાણે શદ્
હશે તેવ ંુ ભંડોળ ઊભ ંુ થશે.
ઉર્પરના ઉર્દાહરણમાં આર્પણે જોય ંુ કે વીમાકં ર્પની ર્પાસે કોઈ વધારાન ંુ ભંડોળ ઊભ ંુ થત ંુ નથી.
ર્પણ વીમા કામગીરીઓમાં વહીવટી ખચા (વ્યવસ્થાર્પન સંબર્ં ધત ર્વર્વધ ખચા) અને
વ્યવસાય મેળવવાનો ખચા (એજન્ટસી કર્મશન) ર્પણ સંકળાયેલ હોય છે . ઉર્પરાંત અનર્પેક્ષિત
મોટી નકુ સાની માટે ગાળો પ ૂરો ર્પાડવો ર્પણ જરૂરી છે .
છે વટે, વીમાનો વ્યવહાર અન્ટય વ્યવસાયની જેમ વ્યાવસાર્યક ધોરણે થતો હોવાથી નફાનો
ગાળો રાખવો જરૂરી છે , જે વ્યવસાયમાં રોકાણ કરે લી મ ૂડી ર્પર વળતર છે .
ુ પ્રીમર્યમ’ને
એટલે, ર્વર્વધ ખચા પ ૂણા કરવા, અનામત ભંડોળ રાખવા અને નફો કરવા ‘શદ્
યોગ્ય ટકાવારી ઉમેરીને વધારવામાં આવે છે .
પ્રીર્મયમના અંર્તમ ર્દરમાં નીચેના ઘટકો સામેલ હશે:
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 નકુ સાનીની ચ ૂકવણીઓ
 નકુ સાનીનો ખચા (ર્દાખલા તરીકે સવે ફી)
 એજન્ટસી કર્મશન
 વ્યવસ્થાર્પન સંબર્ં ધત ર્વર્વધ ખચા
 અનર્પેક્ષિત ભારે નકુ સાન માટે અનામત ભંડોળનો ગાળો ર્દાખલા તરીકે 5ના વીમા
સામે કુ લ 7ને નકુ સાન
 નફા માટેનો ગાળો
ુ વના સમયગાળાની સાવચેતીપ ૂવાક ર્પસંર્દગી કરવી જરૂરી છે . નકુ સાનીના સૌથી છે લ્લાં
અનભ
ુ વનો ઉર્પયોગ કરવો જોઈએ. ર્પસંર્દ કરે લા સમયગાળામાં નકુ સાની સંબર્ં ધત પ ૂરતી
અનભ
મારહતી હોવી જોઈએ, જેથી ર્પરરણામોમાં જરૂરી આંકડાકીય મહત્ત્વ કે ર્વશ્વસર્નયતા હોય છે .
ુ વનો સમયગાળો
છે લ્લે, જયાં વ્યવસાય આર્પર્િજનક નકુ સાનીને આર્ધનને હોય ત્યાં અનભ
સરે રાશ આર્પર્િજનક બનાવન ંુ પ્રર્તર્નર્ધત્વ કરતો હોવો જોઈએ.
ુ ર્પરરબળોને ધ્યાનમાં લઈને, કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત સમાન
ર્દર ર્નધાા રણ સંબર્ં ધત તમામ પ્રસ્તત
ુ વિા વચ્ચે ર્દર પ ૂરતાં નથી, વધારે છે કે ખોટી રીતે ફરકયક્ુ ત છે
પ્રકારના જોખમ અને ગણ
તેવી ખાતરી કરી શકે છે .
સ્વયંચકાસણી 2
ુ પ્રીર્મયમ એટલે શ?ંુ
શદ્
I. પ્રીર્મયમ નકુ સાની માટે ચ ૂકવણી કરી શકે તેટલ ંુ પ ૂરતું મોટું છે
II. પ્રીર્મયમ સમાજના સીમાંત સભ્યોને લાગ ુ છે
III. વહીવટ ખચાા માટે લોરડિંગ ર્પછી પ્રીર્મયમ
IV. સૌથી છે લ્લી નકુ સાનીના સમયગાળામાંથી પ્રાપ્ત થયેલ ંુ પ્રીર્મયમ

C. ર્દર ર્નધાા રણ ર્પરરબળો
ુ ર્પરરબળોને ર્દર
ર્દરોમાં વધારો કરવા અને રે રટિંગ યોજના બનાવવા માટે ઉર્પયોગી પ્રસ્તત
ર્નધાા રરત ર્પરરબળો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે . વીમાકં ર્પનીઓ જોખમ નક્કી કરવા અને
તેઓ ચાર્જ કરશે તે રકિંમતનો ર્નણાય કરવા ‘ર્દર ર્નધાા રણ ર્પરરબળો’નો ઉર્પયોગ કરે છે .
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 વીમાકં ર્પની આધાર ર્દર સ્થાર્ર્પત કરવા સૌપ્રથમ તેની આકારણીનો ઉર્પયોગ કરે છે
 ર્પછી વીમાકં ર્પની આ ર્દર પ્રોર્પટી સંબર્ં ધત જોખમ ર્પર શ્રેષ્ઠ ફાયર સંરિણ જેવી
હકારાત્મક ર્વશેષતાઓ માટે લાગ ુ રડસ્કાઉન્ટટ અને મોટર જોખમો ર્પર નબળો રે કોડા
ધરાવતા િાઇવરો જેવી નકારાત્મક ર્વશેષતાઓ માટે લાગ ુ ભારણ સાથે સરભર કરે
છે

મહત્ત્વપ ૂણા
વીમાકરણ માટે મારહતીના સ્ત્રોતો
કોઈ ર્પણ સંખ્યાકીય (અથવા આંકડાકીય) ર્વશ્લેષણમાં પ્રથમ તબક્કો આંકડા કે મારહતી
એકત્ર કરવાનો છે . જયારે જોખમની રકિંમત આંકવામાં આવે ત્યારે વીમાકં ર્પનીએ સચોટ
આકારણી કરવા શક્ય તેટલી વધારે મારહતી એકત્ર કરવી જોઈએ.
આ પ્રકારની મારહતીના સ્ત્રોત છે :
i. ર્દરખાસ્ત ફોમા અથવા વીમાકરણ રજૂઆત
ii. જોખમનો સરવે
ુ વના આંકડા: વ્યસ્ક્તગત અને મોટર લાઇન્ટસ જેવા કેટલાંક
iii. જૂના ર્દાવાના અનભ
વગા ના વ્યવસાય માટે વીમાકં ર્પનીઓ ઘણી વખત ભર્વષ્યમાં ર્દાવાનો સંકેત પ ૂરો
ર્પાડવા અને પ્રીર્મયમની યોગ્ય રકમ ર્પર ર્પહોંચવા જૂનાં ર્દાવાના આંકડાનો
ઉર્પયોગ કરે છે .
ુ વન ંુ સચોટ અથાઘટન અને અસરકારક ઉર્પયોગ
રકિંમત ર્નધાા રણ પ્રરક્રયામાં ર્દાવાના અનભ
આવશ્યક છે . ર્વનાશકારક નકુ સાન કરે તેવી દુઘાટનાઓ અણધારી રીતે આવે છે અને ભાગ્યે
જ સજાાય છે . આ કારણે ગણતરી કરવાના આધાર તરીકે આંકડાકીય મારહતી હંમેશા
ુ સાના આગમન સાથે કુ ર્દરતી
ઉર્પલબ્ધ કે અથાસભર હોતી નથી. (આધર્ુ નક કમ્પપ્યટ
ુ ેશન મોડલનો
ર્વનાશકારક આર્પર્િઓની સંભર્વત અસરનો અંર્દાજ મેળવવા ર્વર્વધ ર્સમ્પયલ
ઉર્પયોગ થાય છે )
1. સંકટ
વીમાની ર્પરરભાષામાં સંકટનો સંર્દભા એવી સ્સ્થર્તઓ કે ર્વશેષતાઓ કે લાિક્ષણકતાઓ સાથે
છે , જે વીમાકરારમાં જણાવેલ આર્પર્િમાંથી સજાાતી નકુ સાનની સંભર્વતતા ઊભી કરે છે કે
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તેમાં વધારો કરે છે . સંર્પર્િ અને વ્યસ્ક્તઓ માટે ર્વર્વધ પ્રકારના સંકટની ર્વસ્ત ૃત જાણકારી
વીમાકરણ માટે સૌથી વધ ુ આવશ્યક છે .
ર્વર્વધ પ્રકારના સંકટને શારીરરક અને નૈર્તક સંકટોમાં વગીકૃત કરી શકાય છે . શારીરરક
ુ ની સામગ્રી
સંકટનો સંર્દભા એવા જોખમ સાથે છે , જે વીમાના ર્વષયને આર્ધન ચીજવસ્તઓ
સાથે સંબર્ં ધત છે , જયારે નૈર્તક સંકટ માનવીય નબળાઈઓ (ર્દાખલા તરીકે નીર્તભ્રષ્ટતા,
બેર્દરકારી વગે રે)માંથી અથવા સામાન્ટય આર્થિક અને સામાજજક સ્સ્થર્તઓમાં ઊભ ંુ થઈ શકે
છે . કાયાકારી સ્તરે ર્દર ર્નધાા રણ પ્રરક્રયામાં શારીરરક અને નૈર્તક સંકટોની આકારણી
સંકળાયેલી છે .
2. શારીરરક સંકટો
શારીરરક સંકટની જાણકારી ર્દરખાસ્ત ફોમામાં આર્પેલી મારહતીમાંથી જાણી શકાય છે .
જોખમની ચકાસણી કે સરવે દ્વારા વધ ુ સારી રીતે જાણી શકાય છે . વીમાના ર્વર્વધ પ્રકારમાં
ુ બ છે .
શારીરરક સંકટના કેટલાંક ઉર્દાહરણ નીચે મજ
a) ફાયર (આગ)
i.

બાંધકામ

બાંધકામનો સંર્દભા રર્દવાલો અને છતમાં વર્પરાશમાં લેવાતી ક્ષબક્લ્ડિંગ સામ્પગરી સાથે છે .
લાકડાની ક્ષબક્લ્ડિંગ કરતા કોન્ટક્રીટની ક્ષબક્લ્ડિંગની મજબ ૂતી વધારે હોય છે .
ii. ઊંચાઈ
જેમ કોઈ ક્ષબક્લ્ડિંગમાં માળની સંખ્યા કે ઊંચાઈ વધારે , તેમ તેની સાથે સંકળાયેલ સંકટ
વધારે , કારણ કે તેમાં આગન ંુ શમન કરવામાં મશ્ુ કેલી વધારે ર્પડે છે . ઉર્પરાંત માળની
સંખ્યા વધારે હોવાથી તેમાં ઉર્પલા માળ ત ૂટી ર્પડવાન ંુ જોખમ સંકળાયેલ ંુ હોય છે , જે
મોટા નકુ સાનન ંુ કારણ બની શકે છે .
iii. ફશા
લાકડાની ફશા આગને વધારે છે . ઉર્પરાંત લાકડાની ફશા આગ લાગવાથી સરળતાથી
ુ
ત ૂટી જાય છે , જેના કારણે ઉર્પલા માળોમાંથી ચીજવસ્તઓ
કે મશીનરી ત ૂટી ર્પડવાથી
નીચેના માળ ર્પર સંર્પર્િને નકુ સાન થાય છે .
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iv. કબજો
ક્ષબક્લ્ડિંગનો કબજો અને તેના વર્પરાશનો હેત ુ મહત્ત્વપ ૂણા ર્પરરબળ છે . કબજામાંથી ર્વર્વધ
પ્રકારના સંકટ ઊભા થાય છે .
v. આગ લાગવાન ંુ સંકટ કે જોખમ
રાસાયક્ષણક ર્પર્દાથોન ંુ ઉત્ર્પાર્દન થત ંુ હોય કે મોટા પ્રમાણમાં વર્પરાશ થયો હોય તેવી
ક્ષબક્લ્ડિંગ્સમાં નોંધર્પાત્ર રીતે આગ લાગવાન ંુ સંકટ સંકળાયેલ ંુ હોય છે . લાકડાના યાડા માં
આગ લાગવાન ંુ ઊંચ ંુ જોખમ સંકળાયેલ ંુ છે , કારણ કે એક વખત આગ લાગવાન ંુ શરૂ
થાય ર્પછી લાકડું ઝડર્પથી સળગે છે . તેમાં આગ લાગે તો નકુ સાન થવા માટે સૌથી વધ ુ
સંવેર્દનશીલ સામગ્રી હોઈ શકે છે .
ર્દાખલા તરીકે, કાગળ, વસ્ત્રો, વગે રેમાં આગ લાગવાથી મોટા ર્પાયે નકુ સાન થઈ શકે છે ,
એટલ ંુ જ નહીં તેમાં ર્પાણી, ગરમી વગે રેથી ર્પણ નકુ સાન થઈ શકે છે .
vi. ઉત્ર્પાર્દનની પ્રરક્રયા
જો કાયા રાત્રે કરવામાં આવે, તો કૃર્ત્રમ લાઇટ, મશીનરીના સતત વર્પરાશને કારણે
ઊભા થતાં ઘષાણ અને થાકના કારણે કામર્દારોની બેર્દરકારી જેવા કારણોસર એક યા
બીજા પ્રકારની દુઘાટના સજાાવાન ંુ જોખમ વધે છે .
vii. સ્થાન
ગીચ ર્વસ્તારમાં સ્થાન, સંકુલોની આસર્પાસ નકુ સાનકારક જોખમ અને ફાયર ક્ષબ્રગે ડથી
અંતર શારીરરક કે ભૌર્તક સંકટના ઉર્દાહરણ છે .
b) ર્દરરયાઈ
i.

જહાજના ઉત્ર્પાર્દનના વષા અને સ્સ્થર્ત

જૂના જહાજોમાં જોખમો વધારે હોય છે .
ii. પ્રવાસનો રુટ અને ગોર્દામની સર્ુ વધા
પ્રવાસનો રુટ, લોરડિંગ અને અનલોરડિંગની શરતો અને બંર્દર ર્પર ગોર્દામની સર્ુ વધાઓ
મહત્ત્વપ ૂણા ર્પરરબળો છે .
ુ નો પ્રકાર કે પ્રકૃર્ત
iii. ચીજવસ્તઓ
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ુ
ઊંચ ંુ મ ૂલ્ય ધરાવતી ચીજવસ્તઓ
ચોરી થવાન ંુ જોખમ છે ; મશીનરીના ર્પરરવહનમાં
ભાંગફોડ થવાન ંુ જોખમ સંકળાયેલ ંુ હોય છે .
iv. ર્પેરકિંગ કરવાની ર્પદ્ર્ત
ુ
ુ ન ંુ ર્પેરકિંગ ઉિમ ગણાય
બેગમાં ચીજવસ્તઓ
ર્પેક કરવાને બર્દલે ગાંસડીમાં ચીજવસ્તઓ
છે . ઉર્પરાંત ડબલ બેગ એ ર્સિંગલ બેગ કરતા વધારે સરુ ક્ષિત છે .
ુ ના ર્પરરવહનમાં ભૌર્તક સંકટ વધારે છે .
સેકન્ટડ-હેન્ટડ િમમાં પ્રવાહી ચીજવસ્તઓ
c) મોટર
i.

જહાજના ઉત્ર્પાર્દનનો સમય અને સ્સ્થર્ત

જૂનાં વાહનોમાં અકસ્માતની સંભાવના વધારે હોય છે .
ii. વાહનનો પ્રકાર
સ્ર્પોટ્ા સ કારમાં ભૌર્તક સંકટ વગે રે વધ ુ સંકળાયેલ હોય છે .
d) ચોરી
i.

ુ ની પ્રકૃર્ત
ચીજવસ્તઓ

નાના જ્થામાં ઊંચ ંુ મ ૂલ્ય ધરાવતી (ર્દાખલા તરીકે જ્વેલરી) અને સરળતાથી ર્નકાલ
ુ
કરી શકાય તેવી ચીજવસ્તઓમાં
જોખમો વધારે હોય છે .
ii. સ્સ્થર્ત-સંજોગો
ઉર્પરના માળ કરતા ગ્રાઉન્ટડ ફ્લોરમાં જોખમો ઓછા હોય છે ેઃ અલગ ર્વસ્તારોમાં ખાનગી
મકાનો વધ ુ જોખમકારક છે .
iii. બાંધકામ સંકટ
અનેક બારીબારણાંથી ભૌર્તક સંકટ વધારે હોય છે .
e) અંગત અકસ્માત
i.

વ્યસ્ક્તની ઉંમર

અર્ત વ ૃદ્ વ્યસ્ક્તઓનો અકસ્માત થવાની શક્યતા વધારે છે ; ઉર્પરાંત અકસ્માત થાય તો
ુ ારો થવામાં લાંબો સમય લાગશે.
તેમની સ્સ્થર્તમાં સધ
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ii. વ્યવસાયનો પ્રકાર કે પ્રકૃર્ત
જૉકી (રે સકોસામાં ઘોડેસવાર), ખાણમાં કામ કરતા ઇજનેરો, મજૂરો એ ભૌર્તક સંકટના
ઉર્દાહરણ છે .
iii. સ્વાસ્્ય અને શારીરરક સ્સ્થર્ત
ડાયાબીરટસથી ર્પીરડત વ્યસ્ક્ત અકસ્માતમાં ઇજા ર્પામે તો તેન ંુ શરીર શસ્ત્રરક્રયા
સારવારમાં કોઈ પ્રર્તરક્રયા ન આર્પે તેવ ંુ બની શકે છે .
f) હેલ્થ વીમો
i. વ્યસ્ક્તની ઉંમર
ુ ા વય ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ વારં વાર ક્ષબમારી ર્પડવાની ઓછી શક્યતા ધરાવે છે .
યવ
ii. વ્યસ્ક્તન ંુ સ્વાસ્્ય એટલે કે જો તે અત્યારે કોઈ ક્ષબમારીથી ર્પીરડત છે
iii. શરાબ કે તમાકુ ન ંુ વ્યસ્ન
iv. વ્યવસાયની પ્રકૃર્િ
ુ ાડો કે રજકણ ધરાવતા કારખાનામાં કામ કરવ.ંુ
અર્ત ધમ
3. ર્દર ર્નધાા રણમાં શારીરરક કે ભૌર્તક સંકટન ંુ ધ્યાન રાખવ ંુ
સામાન્ટય રીતે વીમાકં ર્પનીઓ ભૌર્તક-શારીરરક સંકટોન ંુ સમાધાન કરવા નીચેની ર્પદ્ર્ત
અર્પનાવે છે :
 પ્રીર્મયમન ંુ ભારણ
 ર્પોક્ષલસી ર્પર વૉરન્ટટીઓ લાગ ુ કરવી
 ચોક્કસ કલમો લાગ ુ કરવી
 વધારે /કર્પાત લાગ ુ કરવી
 મંજૂર વીમાકવચની મયાા ર્દા
 વીમાકવચ આર્પવાનો ઇનકાર કરવો
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a) પ્રીર્મયમન ંુ ભારણ
સંભર્વત જોખમમાં કેટલીક પ્રર્તકળ
ૂ તાઓ હોઈ શકે છે , જે માટે વીમાકં ર્પનીઓ જોખમનો
સ્વીકાર કરે તે અગાઉ વધારાન ંુ પ્રીર્મયમ ચાર્જ કરવાનો ર્નણાય લઈ શકે છે .
વીમાકં ર્પનીઓ પ્રીર્મયમ લાર્દે છે ત્યારે તેની સાથે વળતરના ર્દાવા કે મોટા ર્દાવા ઊભા
થવાની વધારે સંભર્વતતાને ધ્યાનમાં રાખે છે .

ઉર્દાહરણ
ુ ના ર્પરરવહન માટે સાધારણ
i. ર્નધાા રરત માર્પર્દં ડો પ ૂણા કરતાં જહાજો દ્વારા ચીજવસ્તઓ
પ્રીર્મયમ લાર્દવામાં આવે છે . જોકે ઉત્ર્પાર્દનના વધારે વષા થયેલી કે ર્પરરવહન િમતા
ુ ંુ ર્પરરવહન થાય તો વધારે પ્રીર્મયમ
કરતાં વધારે વજન ધરાવતા જહાજોમાં ચીજવસ્તન
ચાર્જ કરવામાં આવે છે .
ii. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતના વીમામાં જો વીમાધારક ર્પવાતારોહણ, રે સ, ર્શકારની રમતમાં
સંકળાયેલ હોય તો વધારે પ્રીર્મયમ વસ ૂલવામાં આવે છે .
iii. સ્વાસ્્ય વીમામાં વીમાકરણ વખતે પ્રર્તકળ
ૂ તા જોવા મળે તો, તેના ર્પગલે ર્પણ
પ્રીર્મયમન ંુ ભારણ વધી શકે છે .
કેટલીક વખત, ખાસ કરીને મોટર વીમા કે હેલ્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓમાં પ્રીર્મયમન ંુ ઊંચ ંુ
ભારણ ર્દાવાના પ્રર્તકળ
ૂ રે ર્શયોના પ્રમાણમાં લાગ ુ કરવામાં આવે છે .
ુ બ, વ્યસ્ક્તગત ર્દાવાના આધારે પ્રીર્મયમન ંુ ભારણ લાગ ુ ન કરી
ઇરડાના નવા ર્નયમનો મજ
ુ ા આધારે સંપ ૂણા ર્પોટા ફોક્ષલયો ર્પર જ લાગ ુ કરી શકાય છે .
શકાય. આ ભારણ ર્પોક્ષલસીના હેતન
b) વૉરન્ટટી લાગ ુ કરવી
વીમાકં ર્પનીઓ ભૌર્તક સંકટ ઘટાડવા યોગ્ય વૉરન્ટટી સમાર્વષ્ટ કરે છે . નીચે કેટલાંક
ઉર્દાહરણ આપ્યાં છે .

ઉર્દાહરણ
ુ
i. ર્દરરયાઈ માગે ચીજવસ્તઓન
ંુ ર્પરરવહન
ુ
ચીજવસ્તઓ
(ર્દાખલા તરીકે ચા)ન ંુ ર્પેરકિંગ રટનના ડબ્બામાં થશે તેવી ખાતરી આર્પવામાં
આવે છે .
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ii. ચોરી
તેમાં એવી ખાતરી આર્પવામાં આવે છે કે સંર્પર્િ કે અસ્ક્યામતન ંુ સંરિણ કરવા સતત કે 24
કલાક વોચમેન રાખવામાં આવશે.
iii. ફાયર (આગ)
ફાયર વીમામાં એવી ખાતરીમાં આર્પવામાં આવે છે કે સંકુલોનો ઉર્પયોગ કામના સામાન્ટય
કલાકોથી વધારે નહીં થાય.
iv. મોટર
તેમાં ખાતરી આર્પવામાં આવે છે કે વાહનનો ઉર્પયોગ સ્ર્પીડ ટેક્સ્ટિંગ કે રે ર્સિંગ માટે નહીં
થાય.
c) વળતરનો ર્દાવો/નકુ સાનીની રકમ ઘટાડે તેવી કેટલીક શરતો લાગ ુ કરવી

ઉર્દાહરણ
ુ ંુ ર્પરરવહન: મશીનરીના કોઈ સ્ર્પેરર્પાટા માં નાન ંુ નકુ સાન થવાથી
ર્દરરયાઈ માગે ચીજવસ્તન
ર્પણ બાંધકામના કુ લ નકુ સાનીનો ખચા વધારી શકે છે . આ પ્રકારની મશીનરી રરપ્લેસમેન્ટટ
(બર્દલી આર્પવાની) કલમને આર્ધન હોય છે , જે વીમાકં ર્પનીની જવાબર્દારીને ઓછી કરે છે
અને તેણે મશીનરીમાં કોઈ ત ૂટી ગયેલા ભાગને બર્દલવા, રરર્પેર કરવા અને તેને ફરી રફટ
કરવા પ ૂરતી મયાા રર્દત કરે છે .
કેટલીક વખત કાસ્ટ ર્પાઇપ્સ, હાડા બોડા ની ધાર ર્પર જ નકુ સાન થાય છે . કાસ્ટ ર્પાઇપ્સ,
હાડા બોડા વગે રે ર્પર ર્દરરયાઈ વીમા ર્પોક્ષલસીઓમાં એવી ખાતરી આર્પતી કલમ હોય છે કે
નકુ સાનગ્રસ્ત ભાગને દૂ ર કરવો જોઈએ અને બાકીના ભાગનો ઉર્પયોગ થવો જોઈએ.
ુ
ઘણી વખત ર્વર્દે શમાંથી આયાત થયેલી ચીજવસ્તઓના
આંતરરક ર્પરરવહન માટે આ
પ્રકારની ર્પોક્ષલસીનો ઉર્પયોગ થાય છે . તેમાં એવ ંુ શક્ય છે કે ર્દરરયાઈ ર્પરરવહન ર્દરર્મયાન
ુ માં આ પ્રકારની નકુ સાની થઈ હોય, ર્પણ બાહ્ય ચકાસણી કરવામાં તે ર્દે ખાઈ ન
ચીજવસ્તઓ
હોય.
ુ ની ચકાસણીને આર્ધન છે .
આ પ્રકારનો જોખમોનો સ્વીકાર બંર્દરમાં ઉતરતી ચીજવસ્તઓ
ર્પોક્ષલસી સ્વીકાર અગાઉ સરવેને આર્ધન છે .
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d) વધારાની/કર્પાતની કલમ લાર્દવી
જયારે નકુ સાનીની રકમ ઉલ્લેક્ષખત કર્પાત/વધારે રકમ કરતી વધી જતી હોય ત્યારે
બાકીની રકમની ચ ૂકવણી 'વધારા'ની કલમ હેઠળ થાય છે . મયાા ર્દા કરતા ઓછી
નકુ સાની ચ ૂકવવાના ર્પાત્ર નથી.
આ કલમોનો આશય નાના ર્દાવાઓનો અંત લાવવાનો છે . વીમાધારક નકુ સાનનો થોડો
ભાગ ચ ૂકવે છે ત્યારે તે વધ ુ સાવેચતી ર્દાખવવા પ્રેરરત થાય છે અને નકુ સાની
અટકાવવા વધ ુ ધ્યાન રાખે છે .
e) વીમાકવચની મયાા ર્દા

ઉર્દાહરણ
i. મોટર: જૂની મોટર માટેની અરજી કે ર્દરખાસ્ત ર્વસ્ત ૃત શરતો અને સમયગાળા માટે નહીં
સ્વીકારવામાં આવે, ર્પણ વીમાકં ર્પનીઓ મયાા રર્દત વીમાકવચ ઓફર કરશે એટલે કે થડા
ર્પાટી રરસ્ક જ પ ૂરં ુ ર્પાડશે.
ii. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત: મહિમ સ્વીકાયા વયમયાા ર્દા વટાવી જનાર અરજર્દારની
વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતની ર્દરખાસ્તમાં ર્વસ્ત ૃત શરતો કે જોખમોનો સ્વીકાર કરવાને બર્દલે
ફક્ત મ ૃત્યુના જોખમ સામે જ કવચ પ ૂરં ુ ર્પાડી શકે છે એટલે કે ર્વકલાંગતા ફાયર્દા
સરહત.
iii. સ્વાસ્્ય: ઘણી વખત વીમાકં ર્પની ચોક્કસ શસ્ત્રરક્રયાઓ કે સ્સ્થર્તઓ માટે મયાા રર્દત
ુ ી હશે. ર્દાખલા તરીકે
વીમાકવચ લાર્દી શકે છે અને વીમાકવચ મયાા રર્દત હર્દ સધ
ુ ી.
મોર્તયા કે આંખમાં મણી મ ૂકવાની શસ્ત્રરક્રયા સધ
f) રડસ્કાઉન્ટ્સ
જો જોખમ અનકુ ળ
ૂ હોય તો સાધારણ પ્રીર્મયમમાં ઓછા ર્દર લગાવવામાં આવે છે કે
રડસ્કાઉન્ટટ આર્પવામાં આવે છે .
ુ ારવા નીચેની ર્વશેષતાઓને સહાયક ગણવામાં આવે છે .
ફાયર વીમામાં જોખમ સધ
i. સંકુલોમાં ર્પાણીના છંટકાવની વ્યવસ્થા સ્થાર્ર્પત કરવી
ii. મેર્દાનમાં મોટા નળની વ્યવસ્થા સ્થાર્ર્પત કરવી
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iii. બાલ્ટી, નાના અસ્ગ્નશામકો અને હસ્તચાક્ષલત ફાયર ર્પમ્પર્પ જેવા હસ્ત ઉર્પકરણો
સ્થાર્ર્પત કરવા
iv. ઓટોમેરટક ફાયર એલામા ર્સસ્ટમ સ્થાર્ર્પત કરવી

ઉર્દાહરણ
મોટર વીમા હેઠળ, જો મોટરસાયકલમાં હંમેશા સાઇડ-કાર જોડાયેલ ંુ હોય તો પ્રીર્મયમમાં
રડસ્કાઉન્ટટ પ ૂરં ુ ર્પાડવામાં આવે છે , કારણ કે તેનાથી વાહનની સ્સ્થરતા વધવાથી આ
ર્વશેષતા જોખમમાં ઘટાડો કરે છે .
ર્દરરયાઈ વીમામાં, વીમાકં ર્પની “સંપ ૂણાર્પણે ભરાયેલા” કન્ટટેઇનર માટે પ્રીર્મયમ ર્પર
રડસ્કાઉન્ટ્સ આર્પવા ર્વચાર કરી શકે છે , કારણ કે તેનાથી ચોરી અને ખેંચની શક્યતા ઘટે છે .
ગ્ર ૂર્પ ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ વીમા હેઠળ, મોટા જૂથના વીમાકવચ માટે રડસ્કાઉન્ટ્સ આર્પવામાં
આવશે, જે વહીવટી કામ ઘટાડશે અને વીમાકં ર્પનીનો ખચા ર્પણ ઘટશે.
g) નો ક્લેમ બોનસ (NCB)
ર્દરે ક ર્દાવામક્ુ ત રરન્ટય ૂઅલ વષા માટે બોનસ સ્વરૂર્પે કેટલીક ટકાવારી આર્પવામાં આવે
છે . આ મળવાર્પાત્ર બોનસની મયાા ર્દા હોય છે , જેનો ફાયર્દો ઉઠાવી શકાય છે . વીમાધારક
ર્પોક્ષલસી રરન્ટય ૂ કરાવે ત્યારે કુ લ પ્રીર્મયમ ર્પર આ બોનસ બાર્દ કરવાની મંજૂરી મળે છે ,
જેનો આધાર સંપ ૂણા જૂથ માટે ર્દાવાના ખચાના રે ર્શયો ર્પર છે .
ુ વને સધ
ુ ારવાની અર્ત ઉર્પયોગી વ્ય ૂહરચના છે
નો ક્લેમ બોનસ વીમાકરણના અનભ
અને તે ર્દર ર્નધાા રણ વ્યવસ્થાનો આવશ્યક ભાગ છે . આ બોનસ વીમાધારકમાં નૈર્તક
સંકટના ર્પરરબળને માન્ટય કરે છે . મોટર વીમામાં સારં ુ િાઇર્વિંગ કૌશ્લય અર્પનાવી કે
મેરડક્લેમ ર્પોક્ષલસીઓમાં સ્વાસ્્યની સારી સારસંભાળ રાખીને ર્દાવો ન કરવા બર્દલ
વીમાધારકને વળતર પ્રર્દાન કરે છે .
h) અસ્વીકાર
જો ભૌર્તક કે શારીરરક સંકટ અર્ત ગંભીર હશે, તો જોખમ વીમાર્પાત્ર બનત ંુ નથી અને
ુ વના આધારે , સંકટની જાણકારી
તેનો અસ્વીકાર થાય છે . અગાઉની નકુ સાનીના અનભ
અને વીમાકરણની ર્પોક્ષલસીના આધારે વીમાકં ર્પનીઓ ર્દરે ક પ્રકારના વીમામાં અસ્વીકાયા
હોય તેવા જોખમો કે સંકટોની યાર્દી બનાવે છે .
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4. નૈર્તક સંકટ કે જોખમ
નૈર્તક સંકટ નીચેની રીતે ઊભ ંુ થઈ શકે છે :
a) અપ્રમાક્ષણકતા
નૈર્તક જોખમન ંુ સૌથી ખરાબ ઉર્દાહરણ એ છે કે વીમાધારક વળતર મેળવવા
જાણીજોઈને નકુ સાન કરવાના ઇરાર્દા સાથે વીમો ઉતરાવે છે . પ્રામાક્ષણક વીમાધારક ર્પણ
નાણાકીય મશ્ુ કેલીઓ ઊભી થાય ત્યારે નકુ સાનીના તબક્કે ર્વચક્ષલત થઈ શકે છે .
b) બેર્દરકારી
નકુ સાની પ્રત્યે ઉર્દાસીનતા બેર્દરકારીન ંુ ઉર્દાહરણ છે . વીમાન ંુ અસ્સ્તત્વ હોવાના કારણએ
વીમાધારક વીમાકૃત સંર્પર્િ પ્રત્યે બેર્દરકારીભયું ુ વલણ અર્પનાવી શકે છે . જો
વીમાધારક સમજુ અને યોગ્ય વ્યસ્ક્ત તરીકે સંર્પર્િની સારસંભાળ ન કરે તો નૈર્તક સંકટ
અસંતોષકારક છે .
c) ઔદ્યોક્ષગક સંબધ
ં ો
કં ર્પની કે સંગઠન અને કમાચારી વચ્ચેનો સંબધ
ં ખરાબ નૈર્તક સંકટના ર્પરરબળમાં
સામેલ હોઈ શકે છે .
d) ખોટા ર્દાવા
જયારે ર્દાવો કરવામાં આવે ત્યારે આ પ્રકારન ંુ નૈર્તક સંકટ ઊભ ંુ થાય છે . વીમાધારક
જાણીજોઈને નકુ સાન કરતો નથી, ર્પણ એક વખત નકુ સાન થાય ર્પછી તે વળતરની
ઊંચી અને ગે રવાજબી રકમની માંગણી કરવા પ્રયાસ કરશે, જે િર્તપ ૂતાના ર્સદ્ાંતન ંુ
સંપ ૂણાર્પણે ઉલ્લંઘન છે .

ઉર્દાહરણ
આ પ્રકારના નૈર્તક સંકટના ઉર્દાહરણો વ્યસ્ક્તગત અકસ્માતના વીમામાં જોવા મળે છે , જયાં
ર્દાવેર્દાર વીમાનો વધ ુ ફાયર્દો મેળવવા અિમતા કે ર્વકલાંગતાનો સમયગાળો લંબાવે છે ,
જયારે હકીકતમાં તેની ઇજા પ્રમાણે એટલો સમય અિમતા રહેતી નથી.
મોટર વીમાના ર્દાવાઓમાં આ પ્રકારન ંુ જોખમ ઊભ ંુ થાય છે અને વીમાધારક ગે રવાજબી
રીતે નવા ર્પાટ્ા સ બર્દલવા આગ્રહ કરે છે , જયારે હકીકતમાં નકુ સાનને સંતોષકારક રીતે
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રરર્પેર કરી શકાય છે અથવા વીમાધારક આકસ્સ્મક નકુ સાન સાથે સંબર્ં ધત ન હોય તેવા
ર્પાટ્ા સને રરર્પેર કે બર્દલવા માટે આગ્રહ કરે છે .
સહ-ચ ૂકવણી, ઓછી થઈ શકે તેવી જવાબર્દારી, ર્પેટામયાા ર્દા ની વ્યવસ્થાનો ઉર્પયોગ કરીને
આ પ્રકારના નૈર્તક જોખમોનો ઘટાડી શકાય છે તેમજ હેલ્થ વીમામાં નો-ક્લેમ બોનસ જેવી
છૂટછાટો ઓફર કરીને તેને ઘટાડી શકાય છે .

મારહતી
i. સહચ ૂકવણી
જયારે વીમાકૃત ઘટના ઘટે છે , ત્યારે અનેક હેલ્થ ર્પોક્ષલસીમાં વીમાકૃત નકુ સાનનો કેટલોક
ચ ૂકવવાની કે તેની સહચ ૂકવણી કરવાની જરૂર ર્પડે છે . ર્દાખલા તરીકે, વીમાકૃત નકુ સાન
રૂ.20000 હોય અને ર્પોક્ષલસીમાં સહચ ૂકવણી 10 ટકા હોય, તો વીમાધારકને રૂ.2000 ચ ૂકવવા
ર્પડે છે .
ii. ર્પેટામયાા ર્દા
વીમાકં ર્પની ખોટી રીતે વધારીને રજૂ કરે લા ક્ષબલોને ચેક કરવા રૂમના ખચા, શસ્ત્રરક્રયા કે
ડોક્ટરની ફી એમ ર્દરે ક માટે કુ લ ચ ૂકવણીની મયાા ર્દા નક્કી કરી શકે છે .
iii. રડડક્ક્ટબલ
આ વધારાની રકમ તરીકે ઓળખાતી ર્નર્િત રકમ છે , જે વીમાધારકને વીમાકં ર્પની વળતર
ચ ૂકવે તે અગાઉ ચ ૂકવવી ર્પડ છે . ર્દાખલા તરીકે, ર્પોક્ષલસીમાં આ રકમ રૂ.10000 હશે તો
વીમાનો ર્દાવો કરીને સૌપ્રથમ રૂ.10000 ચ ૂકવવા ર્પડશે.
જયાં વીમાધારકની નૈર્તકતા શંકાસ્ર્પર્દ હોય, ત્યાં એજન્ટટે વીમાકં ર્પની સમિ આ પ્રકારની
ર્દરખાસ્તો રજૂ

ન કરવી જોઈએ. ઉર્પરાંત એજન્ટટે વીમાકં ર્પનીના અર્ધકારીઓ સમિ આ

પ્રકારના મદ્દુ ા રજૂ ર્પણ કરવા જોઈએ.
ૂ ા ગાળાના ર્દર
5. ટં ક
ૂ ા
સામાન્ટય રીતે, પ્રીર્મયમના ર્દર 12 મરહના માટે નક્કી કરવામાં આવે છે . જો ર્પોક્ષલસી ટં ક
ુ બ લગાવવામાં આવે છે , જે
ગાળા માટે લેવામાં આવે તો પ્રીર્મયમના ચાર્જ ખાસ ર્દર મજ
ૂ ા ગાળા માટેના ર્દર તરીકે ઓળખાય છે .
ટં ક
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ુ બ, ટં ક
ૂ ા ગાળાના વીમા માટે
સામાન્ટય રીતે એવ ંુ જોઈ શકે છે , આ પ્રકારના ર્દર મજ
પ્રીર્મયમના ચાર્જ સપ્રમાણ હોતા નથી.
ૂ ા ગાળાના ર્દર કે માર્પ માટેની જરૂર
ટં ક
a) આ ર્દર લાગ ુ ર્પડે છે , કારણ કે 12 મરહના માટે કે તેનાથી ઓછા ગાળા માટે ર્પોક્ષલસી
ઇશ્ય ૂ કરવાનો ખચા લગભગ સરખો જ હોય છે .
b) ઉર્પરાંત વાર્ષિક ર્પોક્ષલસીને વષા એક વખત જ રરન્ટય ૂ કરાવવાની જરરૂ ર્પડે છે , જયારે
ૂ ા ગાળાની ર્પોક્ષલસીને અવારનવાર રરન્ટય ૂ કરાવવી ર્પડે છે . જો આ ખચાને સપ્રમાણ
ટં ક
ૂ ા ગાળાની ર્પોક્ષલસીઓ
પ્રીર્મયમની મંજૂરી આર્પવામાં આવે, તો વીમાધારકોમાં ટં ક
લેવાનો અને ર્પછી હપ્તામાં પ્રીર્મયમ ચ ૂકવવાનું વલણ જોવા મળશે.
c) ઉર્પરાંત, કેટલાંક વીમા ર્સઝનલ હોય છે અને ર્સઝન ર્દરર્મયાન જોખમ વધારે
હોયછે . જયારે જોખમ વધારે હોય ત્યારે આ પ્રકારના ગાળામાં કેટલીક વખત વીમા
ૂ ા ગાળાના ર્દર
લેવામાં આવે છે અ ર્પછી વીમાકં ર્પનીઓ સામે ર્પસંર્દગી થાય છે . ટં ક
આ પ્રકારની વીમાકં ર્પનીઓ સામેની ર્પસંર્દગીને અટકાવે છે . જયારે વીમાધારક
વાર્ષિક વીમા ર્પોક્ષલસી રર્દ કરવામાં આવે ત્યારે ર્પણ આ ર્દરો લાગ ૂ ર્પડે છે .
ુ મ પ્રીર્મયમ
6. લઘત
ુ મ પ્રીર્મયમ ચાર્જ લગાવવામાં આવે છે , જેથી ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ
ર્દર ર્પોક્ષલસી હેઠળ લઘત
કરવાનો વહીવટી ખચા કવર થઈ જાય.
સ્વયંચકાસણી 3
એજન્ટટને નૈર્તક જોખમ જણાય ત્યારે તેની ર્પાસેથી શ ંુ અર્પેિા રાખવામાં આવે છે ?
I. અગાઉની જેમ વીમો જાળવી રાખવો
II. વીમાકં ર્પનીની તેની જાણ કરવી
III. ર્દાવામાં રહસ્સો માંગવો
IV. આંખ આડા કાન કરવા
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D. વીમાકૃત રકમ
ુ બ
આ વળતરની કે િર્તપ ૂતાની મહિમ રકમ છે , જેને વીમાકં ર્પની ર્પોક્ષલસીની શરત મજ
વીમાધારકને ચ ૂકવશે. વીમાધારકે વળતરની મયાા ર્દા ર્પસંર્દ કરવા અત્યંત સાવચેત રહેવ ંુ
જોઈએ, કારણ કે તેઓ ર્દાવો કરશે ત્યારે તેમને વળતર ર્પેટે મળતી આ મહિમ રકમ છે .
વીમાકૃત રકમ હંમેશા વીમાધારક નક્કી કરે છે અને તે ર્પોક્ષલસી હેઠળ જવાબર્દારીની મયાા ર્દા
છે . આ એક રકમ છે , જેના આધારે ર્પોક્ષલસી હેઠળ પ્રીર્મયમ નક્કી કરવા ર્દર લાગ ુ કરવામાં
આવે છે .
વીમાકૃત રકમ સંર્પર્િના વાસ્તર્વક મ ૂલ્યનું પ્રર્તર્નર્ધત્વ કરવ ંુ જોઈએ. જો વીમો વધ ુ ર્પડતો
હોય, વીમાધારકને કોઈ ફાયર્દો નહીં થાય અને વીમો ઓછો હશે, તો તેના પ્રમાણમાં ર્દાવો
ઘટી જાય છે .
1. વીમાકૃત રકમનો ર્નણાય કરવો
ર્દરે ક પ્રકારના વ્યવસાય હેઠળ, વીમાધારકે વીમાકૃત રકમનો ર્નણાય લેતી વખતે નીચેના
મદ્દુ ા ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ:
a) વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત વીમોેઃ વીમાકૃત રકમ વીમાકં ર્પની દ્વારા ઓફર થતી ર્નર્િત
રકમ હોઈ શકે છે અથવા તે વીમાધારકન આવક ર્પર આધારરત ર્પણ હોઈ શકે છે .
કેટલીક વીમાકં ર્પનીઓ વીમાધારકને ખાસ ર્વકલાંગતા સામે વળતર ર્પેટે તેની
માર્સક આવકથી 60 ગણો કે 100 ગણો ફાયર્દો આર્પી શકે છે . મહિમ રકમ ર્પર
ઉચ્ચ મયાા ર્દા કે ‘ટોચમયાાર્દા’ હોઈ શકે છે . ર્દરે ક કં ર્પનીની વળતરની રકમ અને
ધારાધોરણો અલગ-અલગ હોઈ શકે છે . ગ્ર ૂર્પ ર્પસાનલ એસ્ક્સડન્ટટ ર્પોક્ષલસી (જૂથ
વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત ર્પોક્ષલસી)માં વીમાકૃત રકમ ર્દરે ક વીમાધારક વ્યસ્ક્ત માટે
અલગ રીતે નક્કી થઈ શકે છે અથવા વીમાધારક વ્યસ્ક્તને ચ ૂકવવાર્પાત્ર મળતર
સાથે સંલગ્ન કરી શકાય છે .
b) હેલ્થ વીમો: વીમાકૃત રકમ કેટલીક ચોક્કસ શ્રેણીમાં ઉર્પલબ્ધ હોય છે . તેનો આધાર
વયજૂથ ર્પર ર્પણ હોય છે . ચાલો આર્પણે 25થી 40 વષાના વયજૂથ માટે વાત
કરીએ. આ વયજૂથના લોકો માટે વીમાકં ર્પની રૂ.10 લાખ કે તેનાથી વધારે વીમાકૃત
રકમ ઓફર કરી શકે છે અને 3 મરહનાથી 5 વષાના વયજૂથના બાળકો માટે આ
રકમ રૂ.2 લાખ કે તેનાથી વધારે હોઈ શકે છે .
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c) મોટર વીમો: મોટર વીમાના કેસમાં વીમાકૃત રકમ એ વીમાધારકન ંુ ઘોર્ષત મ ૂલ્ય
ુ બ, ઘસારાની ટકાવારી
[IDV] છે . આ વાહનન ંુ મ ૂલ્ય છે , જે ઇરડાની ર્નયમનો મજ
સાથે ઉત્ર્પાર્દકની વાહનની વેચાણરકિંમત સાથે મેળ બેસાડીને મેળવવામાં આવે છે .
ઉત્ર્પાર્દકની વેચાણરકિંમતમાં રજજસ્ટ્રેશન અને વીમાને બાર્દ કરતા સ્થાર્નક કરવેરા
સામેલ હશે.
આઇડીવી (IDV) = (ઉત્ર્પાર્દનની વેચાણરકિંમત – ઘસારો) + (વેચાણરકિંમતમાંથી બાકાત
એસેસરીઝ - ઘસારો) અને રજજસ્ટ્રેશન અને વીમાનો ખચા સામેલ નથી.
અર્ત જૂનાં કે 5 વષાથી વધારે જૂનાં વાહનના આઇડીવી (IDV)ની ગણતરી વીમાકં ર્પની
અને વીમાધારક વચ્ચે ર્પારસ્ર્પરરક સમજૂતી દ્વારા થાય છે . ઘસારાને બર્દલે જૂની કારની
આઇડીવી સવેયસા, કાર ડીલસા વગે રે દ્વારા વાહનની સ્સ્થર્તની આકારણી કરીને
મ ૂળવવામાં આવે છે .
આઇડીવી (IDV) એ વળતર છે , જે વાહનની ચોરી થાય કે સંપ ૂણા નકુ સાન થાય ત્યારે
વીમાકં ર્પની ચ ૂકવે છે . કારના બજારમ ૂલ્યની નજીક હોય તેટલ ંુ આઇડીવી મેળવવાની
ભલામણ કરવામાં આવે છે . વીમાકં ર્પનીઓ વીમાધારકન ંુ આઇડીવી ઘટાડવા 5થી 10
ટકાની રે ન્ટજ પ્રર્દાન કરે છે . જેમ આઇડીવી ઓછં તેમ પ્રીર્મયમ ઓછં.
d) ફાયર વીમો
ુ
ફાયર વીમામાં ક્ષબક્લ્ડિંગ્સ/પ્લાન્ટટ અને મશીનરી અને જરડત વસ્તઓ
માટેના બજારમ ૂલ્ય
ુ ેઃસ્થાર્પન કરવા માટેના મ ૂલ્યના આધારે વીમાકૃત રકમ નક્કી થઈ શકે છે .
કે તેને પન
ુ
ચીજવસ્તઓ
કે સામગ્રીઓને તેમના બજારમ ૂલ્યના આધારે કવચ પ્રર્દાન કરવામાં આવે
ુ નો ખચા છે .
છે , જે ધસારાને બાર્દ કરતા ચીજવસ્તઓ
e) સાધનસામગ્રીનો વીમો
સાધનસામગ્રીના કેસમાં વીમાકૃત રકમ બજારમ ૂલ્ય છે . સાધનસામગ્રીને નકુ સાન થયા
ર્પછી વીમાકં ર્પની કાચા માલને થયેલા નકુ સાનને સરભર કરવા આ માલસામાન
બજારમ ૂલ્યને સમકિ રકમ વીમાધારકને ચ ૂકવશે.
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f) ર્દરરયાઈ કાગો વીમો
આ સંમત મ ૂલ્ય ર્પોક્ષલસી અને વીમાકં ર્પની અને વીમાધારક વચ્ચે કરાર થવાના સમયે
ુ બની વીમાકૃત રકમ છે . સામાન્ટય રીતે તેમાં ચીજવસ્તઓ
ુ ના ખચા, વીમો
સમજૂતી મજ
અને ન ૂરર્દર એટલે સીઆઇએફ મ ૂલ્ય સામેલ હોય છે .
g) ર્દરરયાઈ હલ વીમો
ર્દરરયાઈ હલ વીમામાં વીમાકૃત રકમ એ મ ૂલ્ય છે , જેના ર્પર કરારની શરૂઆતમાં
વીમાકં ર્પની અને વીમાધારક વચ્ચે સમજૂતી થાય છે . આ મ ૂલ્ય હલ/જહાજની ચકાસણી
ર્પછી પ્રમાક્ષણત મ ૂલ્યાંકનકાર દ્વારા નક્કી થશે.
h) જવાબર્દારી વીમો
જવાબર્દારી વીમા ર્પોક્ષલસીઓના કેસમાં વીમાકૃત રકમ જોખમના સ્તર, ભૌગોક્ષલક
ર્વસ્તાર ર્પર આધારરત ઔદ્યોક્ષગક એકમોની જવાબર્દારી

છે . વળતર માટેના ર્દાવામાં

વધારાના ર્વર્વધ પ્રકારના કાયર્દાકીય ખચા સામેલ હોઈ શકે છે . વીમાકં ર્પની ઉર્પરોક્ત
માર્પર્દં ડોના આધઆરે વીમાકૃત રકમનો ર્નણાય લે છે .

સ્વયંચકાસણી 4
કોઈ ડૉક્ટર તેની સામે બેર્દરકારીના કોઈ ર્પણ ર્દાવા સામે સંરિણ મેળવવા માગે છે તો તેને
કોઈ વીમા યોજના કે ર્પોક્ષલસી સ ૂચવો.
I. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત વીમો
II. જવાબર્દારી વીમો
III. ર્દરરયાઈ હલ વીમો
IV. આરોગ્ય વીમો

સારાંશ
a) જોખમોન ંુ વગીકરણ કરવાની અને તેઓ કઈ કેટેગરીમાં આવે છે તેનો ર્નણાય લેવાની
પ્રરક્રયા ર્દર ર્નધાા રણમાં મહત્ત્વપ ૂણા છે .
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b) વીમાકરણ વીમા માટે ઓફર થયેલ જોખમ સ્વીકાયા છે કે નહીં અને જોખમ સ્વીકાયા
હોય તો વીમાકવચ કયા ર્દરે , કઈ શરતો અને ર્નયમો ર્પર સ્વીકાયા હશે તે નક્કી
કરવાની પ્રરક્રયા છે .
c) ર્દર એ વીમાના આર્પેલા યર્ુ નટની રકિંમત છે .
d) ર્દર ર્નધાા રણનો મ ૂળભ ૂત હેત ુ એ સર્ુ નર્િત કરવાનો છે કે વીમાની રકિંમત સ્વીકાયા અને
વાજબી હોવી જોઈએ.
ુ પ્રીર્મયમ’
e) ર્વર્વધ ખચા પ ૂરાં ર્પાડવાં, અનામત ભંડોળ ઊભ ંુ કરવા અને નફો કરવા ‘શદ્
ર્પર યોગ્ય બોજ નાંખવો જોઈએ અથવા ટકાવારી વધારી વધારવ ંુ જોઈએ.
f) વીમાની ર્પરરભાષામાં સંકટ શબ્ર્દનો સંર્દભા એવી સ્સ્થર્ત કે ર્વશેષતાઓ કે લાિક્ષણકતાઓ
સાથે છે , જે વીમાકૃત સંકટમાંથી નકુ સાનની સંભર્વતતા ઊભી કરે છે અથવા તેમાં
વધારો કરે છે .
g) રડડક્ક્ટબલ/વધારાની રકમની કલમ કે શરતનો હેત ુ નાના ર્દાવા દૂ ર કરવાનો છે .
ુ વને સધ
ુ ારવાની અર્ત ઉર્પયોગી વ્ય ૂહરચના છે
h) નો ક્લેમ બોનસ એ વીમાકરણ અનભ
અને ર્દર ર્નધાા રણ વ્યવસ્થાનો સંકક્ષલત ભાગ છે .
ુ બ વીમાકં ર્પની િર્તપ ૂર્તિ કે
i) વીમાકૃત રકમ મહિમ રકમ છે , જે ર્પોક્ષલસીની શરત મજ
વળતર સ્વરૂર્પે ચ ૂકવશે.

ચાવીરૂર્પ શબ્ર્દો
a) વીમાકરણ
b) ર્દર ર્નધાા રણ
c) શારીરરક સંકટો
d) નૈર્તક સંકટો કે જોખમો
e) િર્તપ ૂર્તિ કે વળતર
f) લાભ
g) પ્રીર્મયમન ંુ ભારણ
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h) વોરન્ટટી
i) રડડક્ક્ટબલ્સ
j) વધારાની રકમ

સ્વયંચકાસણીના જવાબો
જવાબ 1
સાચો ર્વકલ્ર્પ 1 છે .
જોખમની સંભર્વતતા અને તીવ્રતા વીમાની ર્દર ર્નધાા રણ પ્રરક્રયાને અસર કરે છે .
જવાબ 2
સાચો ર્વકલ્ર્પ 1 છે .
ુ પ્રીર્મયમ નકુ સાની ચ ૂકવવા પ ૂરતું છે , ર્પણ તેમાં વહીવટી ખચા કે નફો સામેલ નથી.
શદ્
જવાબ 3
સાચો ર્વકલ્ર્પ 2 છે .
વીમા એજન્ટટે નૈર્તક સંકટની કોઈ ર્પણ જાણકારી વીમાકં ર્પનીને આર્પવી જોઈએ.
જવાબ 4
સાચો ર્વકલ્ર્પ 2 છે .
જવાબર્દારી વીમા ડૉક્ટરને તેની બેર્દરકારીના ર્દાવાઓ સામે વીમો કે સંરિણ પ્રર્દાન કરી
શકે છે .

સ્વયંચકાસણીના પ્રશ્નો
પ્રશ્ન 1
_____________ જોખમ સ્વીકારવ ંુ કે નહીં તેનો ર્નણાય લે છે .
I. ખાતરી
632

II. વીમાકરણ
III. એજન્ટટ
IV. સવેયર
પ્રશ્ન 2
_______________ એ વીમાના યર્ુ નટની રકિંમત છે .
I. ર્દર
II. પ્રીર્મયમ
III. વીમાકૃત રકમ
IV. બોનસ
પ્રશ્ન 3
___________ એ મહિમ રકમ છે , જેને વીમાકં ર્પની વળતર ર્પેટે ર્દાવો ર્દાખલ કરનારને
ચ ૂકવશે.
I. વીમાકૃત રકમ
II. પ્રીર્મયમ
III. શરત
IV. લાભ
પ્રશ્ન 4
______________ એ વીમાકરણ માટે મારહતીનો સ્ત્રોત નથી.
I. અરજર્દારનો વાર્ષિક રહસાબ
II. સંર્પર્િના જોખમનો સ્વીકાર થાય તે પ ૂવાનો સરવે
III. ર્દરખાસ્ત ફોમા
IV. વીમાકં ર્પનીન ંુ રજજસ્ટ્રેશન પ્રમાણર્પત્ર
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પ્રશ્ન 5
સંકટો કે જોખમો છે :
I. નકુ સાનીની અસર વધારે તેવા ર્પરરબળો
ુ રાવતાન વધારે તેવા ર્પરરબળો
II. નકુ સાની થવાન ંુ પન
III. નકુ સાનીની અસર અને તીવ્રતા વધારે તેવા ર્પરરબળો
IV. નકુ સાનીની અસર અને તીવ્રતા ઘટાડે તેવા ર્પરરબળો
પ્રશ્ન 6
નીચેમાંથી કય ંુ ર્વધાન સાચ ંુ છે ?
ભૌર્તક કે શારીરરક સંકટો:
I. ર્દર ર્નધાા રણ માટે મહત્ત્વપ ૂણા નથી
II. સર્ુ નર્િત ન કરી શકાય
III. સરવૈયામાંથી ગણતરી કરી શકાય છે
IV. ર્દરખાસ્તમાં આર્પેલી મારહતીમાંથી સર્ુ નર્િત કરી શકાશે
પ્રશ્ન 7
મોટર વીમામાં વૉરન્ટટીઓમાંથી એક વૉરન્ટટી છે :
I. વાહન ર્દરરોજ ધોવ ંુ જોઈએ
II. વાહનનો ઉર્પયોગ ગર્ત ર્પરરિણ (સ્ર્પીડ ટેક્સ્ટિંગ) માટે ન થવો જોઈએ
III. વાહનનો ઉર્પયોગ વ્યસ્ક્તગત ઉર્પયોગ માલસામાન વહન ન કરવો જોઈએ
IV. વાહન ર્દરરોજ 200 રકલોમીટરથી વધારે ન ર્દોડવ ંુ જોઈએ.
પ્રશ્ન 8
રડડક્ક્ટબલ કલમનો હેત ુ છે :
I. ર્દાવાની ચ ૂકવણી ટાળવાનો
II. નાના ર્દાવાની ચ ૂકવણી દૂ ર કરવાનો
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III. ર્પોક્ષલસીધારકને ર્પરે શાન કરવાનો
IV. પ્રીર્મયમ વધારવાનો
પ્રશ્ન 9
સંકુલોમાં સ્સ્પ્રન્ટકલર ર્સસ્ટમ (ર્પાણીના છંટકાવની વ્યવસ્થા) સ્થાર્ર્પત કરવાથી:
I. જોખમ વધે છે
II. જોખમ ઘટે છે
III. જોખમ વધત ંુ કે ઘટત ંુ નથી
IV. હરૂ ડિંગન ંુ જોખમ વધે છે
પ્રશ્ન 10
મોટર વીમામાં વીમાધારકના ઘોર્ષત મ ૂલ્યમાં સામેલ છે :
I. રજજસ્ટ્રેશન (નોંધણી)
II. ઉત્ર્પાર્દકનો ખચા
III. ઉત્ર્પાર્દકની વેચાણ રકિંમત
IV. મનસ્વી રકિંમત ઘટક

સ્વયંચકાસણીના પ્રશ્નોના જવાબો
જવાબ 1
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 2 છે .
વીમાકરણ જોખમનો સ્વીકાર કરવો કે નહીં તેનો ર્નણાય લે છે .
જવાબ 2
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 1 છે .
ર્દર એ વીમાના યર્ુ નટની રકિંમત છે .

635

જવાબ 3
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 1 છે .
વીમાકૃત રકમ એ મહિમ રકમ છે , જેને વીમાકં ર્પની વળતર ર્પેટે ર્દાવો ર્દાખલ કરનારને
ચ ૂકવશે.
જવાબ 4
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 4 છે .
વીમાકં ર્પનીન ંુ નોંધણી પ્રમાણર્પત્ર એ વીમાકરણ માટે મારહતીનો સ્ત્રોત નથી.
જવાબ 5
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 3 છે .
સંકટો એવા ર્પરરબળો છે જે નકુ સાનીની અસર અને તીવ્રતા વધારે છે .
જવાબ 6
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 4 છે .
ુ મારહતીમાંથી નક્કી કરી શકાય છે .
ભૌર્તક કે શારીરરક સંકટો ર્દરખાસ્ત ફોમામાં પ્રસ્તત
જવાબ 7
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 2 છે .
મોટર વીમાની વૉરન્ટટીઓમાંની એક વૉરન્ટટી એ છે કે વાહનનો ઉર્પયોગ ગર્ત ર્પરરિણ માટે
ન થવો જોઈએ.
જવાબ 8
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 2 છે .
રડડક્ક્ટબલ કલમનો હેત ુ નાના ર્દાવાને દૂ ર કરવાનો છે .
જવાબ 9
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 2 છે .
સંકુલોમાં ર્પાણી છંટકાવ વ્યવસ્થા સ્થાર્ર્પત કરવાથી આગ લાગવાન ંુ જોખમ ઘટે છે .
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જવાબ 10
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 3 છે .
મોટર વીમામાં વીમાધારકના ઘોર્ષત મ ૂલ્યમાં ઉત્ર્પાર્દકની વેચાણ રકિંમત સામેલ છે .
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પ્રકરણ 25
વ્યસ્ક્તગત અને રરટે લ વીમો
પ્રસ્તાવના
અગાઉના પ્રકરણોમાં આર્પણે સાધારણ વીમા સંબર્ં ધત ર્વર્વધ ર્વભાવનાઓ અને ર્સદ્ાંતોનો
ર્પરરચય મેળવ્યો. સાધારણ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોને ર્વર્વધ બજારોમાં જુર્દી જુર્દી રીતે વગીકૃત કરવામાં
આવ્યાં છે . કેટલાંક તેમને સંર્પર્િ, અકસ્માત અને જવાબર્દારી તરીકે વગીકૃત કરે છે . અન્ટયત્ર તેમને
ફાયર (આગ), ર્દરરયાઈ, મોટર અને ર્વર્વધ વીમા તરીકે વગીકૃત કરવામાં આવ્યાં છે . આ પ્રકરણમાં
વ્યસ્ક્ત અકસ્માત, સ્વાસ્્ય, પ્રવાસ, ઘર અને દુકાનર્દારો તરીકે સામાન્ટય ઉત્ર્પાર્દનોની ચચાા કરવામાં
આવી છે , જેની ખરીર્દી રરટેલ ગ્રાહકો કરે છે .

અભ્યાસના મદ્દુ ા
A. ગૃહસ્થનો વીમો
B. દુકાનર્દારને વીમો
C. મોટર વીમો
આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કયાા ર્પછી તમે નીચેની બાબતો સમજવા સિમ હોવા જોઈએ:
1. ગૃહસ્થનો વીમો સમજાવવો
2. વીમાકવચની દુકાન તૈયાર કરવા
3. મોટર વીમાની ચચાા કરવા
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A. ગૃહસ્થનો વીમો
a. રરટેલ વીમા ઉત્ર્પાર્દનો
કેટલાંક વીમા ઉત્ર્પાર્દનો છે , જેની ખરીર્દી ચોક્કસ રહતો જાળવવા વ્યસ્ક્તઓ માટે કરવામાં આવે છે .
આ પ્રકારના વીમામાં નાનાં વાક્ષણજ્જયક કે વ્યાવસાર્યક રહતો સામેલ હોઈ શકે છે , તેમ છતાં
સામાન્ટય રીતે આ વીમાન ંુ વેચાણ વ્યસ્ક્તઓને થાય છે . કેટલાંક બજારોમાં આ પ્રકારની ર્પોક્ષલસીને
‘સ્મોલ રટરકટ’ ર્પોક્ષલસીઓ અથવા ‘રરટેલ ર્પોક્ષલસીઓ’ કે ‘રરટેલ ઉત્ર્પાર્દનો’ કહેવાય છે . ઘર,
મોટરકાર, ટ-ૂ વ્હીલસા, દુકાનો જેવો નાનો વેર્પાર કે વ્યવસાય વગે રે આ કેટેગરીમાં સામેલ છે .
સામાન્ટય રીતે આ ઉત્ર્પાર્દનોન ંુ વેચાણ એ જ એજન્ટ્સ/ર્વતરણ ચેનલ્સ દ્વારા થાય છે , જેઓ ર્પસાનલ
ુ ર સેગેમેન્ટટમાંથી જ મળે છે .
વીમાન ંુ વેચાણ કરે છે , કારણ કે આ ર્પોક્ષલસીના ગ્રાહકો સમાન કન્ટઝયમ
b. ગૃહસ્થનો વીમો
a) ગૃહસ્થના વીમાની આર્પણે શા માટે જરૂર છે ?

મહત્ત્વપ ૂણા
‘ર્નરર્દિ ષ્ટ સંકટ વીમા ર્પોક્ષલસી’
i. ગૃહસ્થની વીમા ર્પોક્ષલસીમાં ઉલ્લેખ હોય તેવા સંકટો કે જોખમના કારણે વીમાધારકની સંર્પર્િને
નકુ સાન થાય તો જ વીમાકવચ કે વળતર પ્રર્દાન કરે છે . તેમાં આવરી લેવાયેલ સંકટો કે
જોખમોને સ્ર્પષ્ટર્પણે સ ૂક્ષચત કરવામાં આવશે.
ii. મોટા ભાગના સંકટ કે જોખમને આવરી લેવાન ંુ વલણ ધરાવતી ર્વસ્ત ૃત કે વ્યાર્પક વીમા
ર્પોક્ષલસીના ઓછા ખચાા ળ ર્વકલ્ર્પ તરીકે ર્નરર્દિ ષ્ટ સંકટ ર્પોક્ષલસીઓની ખરીર્દી કરી શકાય છે .
'તમામ જોખમો'
i. "તમામ જોખમો" એટલે કે કરારમાં સ્ર્પષ્ટર્પણે બાકાત રાખવામાં ન આવ્યા હોય તેવા જોખમો
ઓટોમેરટક કવર થાય છે . ર્દાખલા તરીકે, તમામ જોખમો ધરાવતી ગૃહસ્થ ર્પોક્ષલસીમાં પ ૂર સામે
કવચ નહીં મળે તેવ ંુ સ્ર્પષ્ટર્પણે કહેવાય ંુ ન હોય તો પ ૂર આવવાથી નકુ સાન થવાની ઘટનામાં
તમારા ઘરને વીમાકવચ મળશે.
ii. વીમાકવચનો એક પ્રકાર, જે કરારમાં સ્ર્પષ્ટર્પણે ઉલ્લેખ કરે લા જોખમોને જ બાકાત રાખી શકે
છે . તેમાં કયા કયા જોખમો બાકાત રાખવામાં આવ્યાં છે તે સ્ર્પષ્ટર્પણે જાહેર કરવામાં આવશે.
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iii. તમામ જોખમ વીમો એ સ્વાભાર્વક રીતે અત્યારે ઉર્પલબ્ધ સૌથી વ્યાર્પક વીમાકવચ છે . એટલે
અન્ટય પ્રકારની ર્પોક્ષલસીઓની સરખામણીમાં આ પ્રકારના વીમો મોંઘો છે , અને આ પ્રકારના
વીમાનો ખચા ર્દાવાની સંભર્વતતા સામે આંકવો જોઈએ.
ઘર એવ ંુ સ્થાન છે , જયાં સ્વપ્નોન ંુ સર્જન થાય છે અને યાર્દગીરીઓ કે સંસ્મરણો ખજાનો બની જાય
છે . આર્પણામાંથી મોટા ભાગના લોકો ર્પોતાન ંુ ઘર હોવાન ંુ સ્વપ્ન સેવતા હોય છે અને ઘરની ખરીર્દી
આર્પણા જીવનનો આ સૌથી વધ ુ મહત્ત્વપ ૂણા નાણાકીય ર્નણાયોમાંનો એક ર્નણાય છે . ઘર ખરીર્દવાનો
ર્નણાય લેનાર આર્પણામાંથી મોટા ભાગના લોકો હોમ લોન લે છે . હોમ લોન આર્પણા જીવનમાં સૌથી
લાંબો સમય ચાલતા ર્વર્વધ પ્રકારના ઋણમાં સામેલ છે , જે માટે લાંબા ગાળની પ્રર્તબદ્તાની જરૂર
છે . લોન ખરીર્દવા માટે આર્પણે વીમો ઉતરાવી તેને બેન્ટકને પ્રર્દાન કરીને લોન સરુ ક્ષિત કરાવવાની
જરૂર છે .
આ પ્રકારના મકાન ઉર્પરાંત તેની સામગ્રીઓ ર્પણ એટલી જ મહત્િપ ૂણા છે . ઘરમાં ફર્નિચરના ર્પીસ
હશે અને ટેલીર્વઝન, રે રફ્રજરે ટર, વોર્શિંગ મશીન વગે રે મોંઘા ઉર્પકરણ ર્પણ હશે. તેમાં સોના કે
ચાંર્દીના કેટલાંક આભ ૂષણો હશે અને ક્ષચત્રકળા જેવ ંુ કળાકાયા ર્પણ હશે. આગ લાગવાથી, ધરતીકં ર્પ
ુ ની ખરીર્દી
થવાથી, પ ૂર આવવાથી તેનો નાશ થઈ શકે છે . આ ઊંચા મ ૂલ્ય ધરાવતી ચીજવસ્તઓ
ર્પારરવારરક બચતમાંથી કરવામાં આવે છે , ત્યારે નકુ સાન થવાથી નાણાકીય મશ્ુ કેલીઓ ઊભી થશે.
ગૃહસ્થનો વીમો ર્વસ્ત ૃત ર્પોક્ષલસી છે , જે ઉર્પરોક્ત તમામ સ્સ્થર્ત સામે વીમકવચ પ્રર્દાન કરશે.
b) ગૃહસ્થ વીમા ર્પોક્ષલસીઓમાં શ ંુ કવર થાય છે ?

મારહતી
ર્પેકેજ અથવા અમ્પબ્રેલા ર્પોક્ષલસીઓ
i. ર્પેકેજ કે અમ્પબ્રેલા ર્પોક્ષલસીઓ કે વીમાકવચો એક ર્દસ્તાવેજ હેઠળ ર્વર્વધ વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે
છે .
ii. ર્દાખલા તરીકે, ગૃહસ્થની ર્પોક્ષલસી, દુકાનર્દારની ર્પોક્ષલસી, ઓરફસ ર્પેકેજ ર્પોક્ષલસી વગે રે
વીમાકવચ એક જ ર્પોક્ષલસીમાં મળે છે , જેમાં ક્ષબક્લ્ડિંગ્સ, સામગ્રી વગે રે ર્વર્વધ ભૌર્તક સંર્પર્િ
સામે વીમાકવચ મળે છે .
iii. આ પ્રકારની ર્પોક્ષલસીઓમાં કેટલાંક વ્યસ્ક્તગત વીમાકવચો કે જવાબર્દારી વીમા ર્પોક્ષલસીઓ
ર્પણ સામેલ હોઈ શકે છે .
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iv. ર્પેકેજ કવસામાં ર્પોક્ષલસીની ચોક્કસ કલમો માટે ચોક્કસ શરતોની જેમ તમામ ર્વભાગ માટે
શરતો અને ર્નયમો સામાન્ટય હોઈ શકે છે .
ગૃહસ્થાના વીમાકવચમાં આગ લાગવાથી, તોફાન થવાથી, ર્પાઇર્પ ફાટવાથી થતા નકુ સાન અને
ધરતીકં ર્પ જેવી કુ ર્દરતી આર્પર્િઓમાં થતી હાર્ન સામે મકાનના માળખા અને તેની સામગ્રીને
સંરિણ મળે છે . આ માળખા ઉર્પરાંત તેમાં ચોરી, ઘરફોડ, લટ
ં ૂ ફાટ સામે ર્પણ કવચ મળે છે .
ગૃહસ્થ વીમા હેઠળ ધારણ કરવામાં આવેલા કે ર્તજોરીમાં સરુ ક્ષિત રાખવામાં આવતા આભ ૂષણોને
ુ ને ર્પણ વીમાકવચ
ર્પણ વીમાકૃત કરી શકાય છે . એક્ન્ટટક અને કળાકારીગરીથી સંર્પન્ન ચીજવસ્તઓ
પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે .
ગૃહસ્થના વીમામાં અગંત માલસામાન, ઘરગ્થ ંુ અને વીજ ઉર્પકરણોમાં વીજ અને મીકેર્નકલ
ખામીને ર્પણ વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે . કેટલીક વીમાકં ર્પનીઓ ર્પેડલ સાયકલ,
વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત અને કામર્દારોના વળતર માટે ર્પણ વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે .
સામાન્ટય રીતે આવરી લેવાયેલા નકુ સાનોમાં આગ, વીજળી, ર્વસ્ફોટ અને ર્વમાન ત ૂટી
ર્પડવ/ંુ અસરથી નકુ સાન (સામાન્ટય રીતે ફ્લેક્સા તરીકે ઓળખાય છે ); ચક્રવાત, તોફાન, પ ૂર અને
જળપ્રલય (સામાન્ટય રીતે એસટીએફઆઇ તરીકે ઓળખાય છે ); અને ચોરી કે લટ
ં ૂ ફાટ સામેલ છે .
ુ બ કવરે જ અલગ હોય છે . મોંઘા મકાનો ધરાવતી ઊંચી નેટવથા ધરાવતા
કં ર્પની અને ર્પોક્ષલસી મજ
વ્યસ્ક્તઓ (એચએનઆઇ)ની સંખ્યામાં વધારો થવાથી આ વીમા માટેની જરૂરરયાત વધી રહી છે .
નોંધ
વીમાધારક ઇચ્છે તો આ વીમા હેઠળ પ્લેટ ગ્લાસ અને ટેલીર્વઝન વીમો અલગ-અલગ ઉતરાવી
શકે છે . સામાન્ટય રીતે આતંકવાર્દી હુમલા સામે કવચ બાકાત રાખવામાં આવે છે , ર્પણ તેને
ુ અને સંબર્ં ધત જોખમો, ઘસારો, આનષ
ુ ક્ષં ગક
વધારાના વીમાકવચ તરીકે પ્રર્દાન કરી શકાય છે . યદ્
નકુ સાન અને ર્પરમાણ ુ જોખમોને ર્પણ બાકાત રાખવામાં આવે છે .

c) વીમાકૃત રકમ અને પ્રીર્મયમ

મહત્ત્વપ ૂણા
વીમાકૃત રકમ કેવી રીતે નક્કી થાય છે ?
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i. સામાન્ટય રીતે વીમાકૃત રકમ નક્કી કરવાની બે ર્પદ્ર્ત છે . એક ર્પદ્ર્તનો સંબધ
ં બજારમ ૂલ્ય
(એમવી) સાથે છે અને બીજી ર્પદ્ર્તનો સંબધ
ં રરઇન્ટસ્ટેટમેન્ટટ વેલ્ય ુ (આરઆઇવી) સાથે છે .
એમવીના કેસમાં નકુ સાન થાય તો સંર્પર્િના ઉત્ર્પાર્દનને થયેલા વષાને અનરૂુ ર્પ ઘસારો બાર્દ
કરવામાં આવે છે . આ ર્પદ્ર્ત હેઠળ વીમાધારકને સંર્પર્િને બર્દલવા પ ૂરતી રકમ ચ ૂકવવામાં
આવતી નથી.
ુ ી રરપ્લેસમેન્ટટના ખચાની
ii. આરઆઇવી ર્પદ્ર્તમાં વીમાકં ર્પની વીમાકૃત રકમની ટોચમયાા ર્દા સધ
ચ ૂકવણી કરશે. આ ર્પદ્ર્ત હેઠળ, ઘસારો ગણવામાં આવતો નથી. એક શરત એ છે કે
નકુ સાનગ્રસ્ત સંર્પર્િને રરર્પેર કરાવવી જોઈએ/ર્દાવા મેળવવા રરપ્લેસ થવી જોઈએ. અહીં નોંધવ ંુ
ુ
જોઈએ કે આરઆઇવી ર્પદ્ર્ત સ્થાયી સંર્પર્િઓ માટે જ છે , નહીં કે ચીજવસ્તઓ
જેવી અન્ટય
સંર્પર્િઓ માટે.
ુ ેઃર્નમાાણના મ ૂલ્ય (નહીં કે
મોટા ભાગની ર્પોક્ષલસીઓ મકાનના માળખાનો વીમો તેના પન
ુ ેઃર્નમાાણ મ ૂલ્ય એટલે મકાનને નકુ સાન થાય તો તેના
બજારમ ૂલ્ય)ની સામે ઉતરાવે છે . પન
ુ ેઃર્નમાા ણમાં થતો ખચા. બીજી તરફ, બજારમ ૂલ્યનો આધાર માગ, પર
ુ વઠા વગે રે ર્પરરબળો ર્પર
પન
આધારરત છે .
સામાન્ટય રીતે વીમાકૃત રકમની ગણતરી વીમાધારકના મકાનના ક્ષબલ્ટ અર્પ એરરયાને બાંધકામના
ુ ાકાર કરીને કરવામાં આવે છે . ઘરની સાધનસામગ્રી- ફર્નિચર, ડયરુ ે બ્લસ,
ચોરસ ફૂટ ર્દર સાથે ગણ
વસ્ત્રો, વાસણો, વગે રે – ન ંુ મ ૂલ્યાંકન બજારમ ૂલ્યોના આધારે કરવામાં આવે છે , એટલે કે ઘસારાને
ુ
બાર્દ કરતા આ જ ચીજવસ્તઓન
ંુ બજારમ ૂલ્ય.
પ્રીર્મયમનો આધાર વીમાકૃત રકમ અને વીમાકવચ ર્પર રહેશે.

સ્વયંચકાસણી 4
ગૃહસ્થ વીમા ર્પોક્ષલસીના સંબધ
ં માં નીચેનામાંથી કય ંુ ર્વધાન સાચ ંુ છે ?
I. મોટા ભાગના સંકટ સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરતી ર્વસ્ત ૃત વીમાકવચ ધરાવતી ર્પોક્ષલસીના
ઓછા મોંઘા ર્વકલ્ર્પ તરીકે સંકટનો સ્ર્પષ્ટ ઉલ્લેખ ધરાવતી ર્પોક્ષલસી છે .
II. ર્વસ્ત ૃત ર્પોક્ષલસી છે , જે મોટા ભાગના જોખમોને આવરી લે છે ; સંકટનો સ્ર્પષ્ટ ઉલ્લેખ ધરાવતી
ર્પોક્ષલસીના ઓછા મોંઘા ર્વકલ્ર્પ તરીકે ખરીર્દી શકાય છે .
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III. સંકટનો સ્ર્પષ્ટ ઉલ્લેખ ધરાવતી ર્પોક્ષલસી કે ર્વસ્ત ૃત ર્પોક્ષલસી સમાન રકિંમતે મળે છે .
IV. ગૃહસ્થ ર્પોક્ષલસીના સંબધ
ં માં, ચોક્કસ સંકટના નામ ધરાવતી ર્પોક્ષલસી ખરીર્દી શકાય છે અને
ર્વસ્ત ૃત ર્પોક્ષલસી ઉર્પલબ્ધ નથી.

B. દુકાર્દારનો વીમો
વેર્પાર એક આર્થિક પ્રવ ૃર્િ છે અને ર્દરે ક દુકાનર્દાર તેને વેર્પાર કે તેની વાક્ષણજ્જયક પ્રવર્િમાં નફો
થાય તેવ ંુ ઇચ્છે છે . આર્પણા ર્દે શમાં દુકાનો લાખો-કરોડો માટે આવકનો સ્ત્રોત છે . તે ફક્ત આવક જ
પ ૂરં ુ ર્પાડતી નથી, ર્પણ એક પ્રકારે વ્યસ્ક્તની સંર્પર્િ ર્પણ છે . દુકાનર્દાર તેના વેર્પાર-વાક્ષણજયને
નકુ સાન કરી શકે તેવી વેર્પાર સાથે સંબર્ં ધત ન હોય તેવી તમામ ક્ષચિંતાઓમાંથી મક્ુ ત રહેવા
ઇચ્છશે. કમનસીબ ઘટના વ્યાવસાર્યક ર્ધરાણો કે કામગીરીઓને ગંભીર ફટકો ર્પહોંચાડી શકે છે અને
તેના ર્પગલે દુકાનર્દારને નાર્દારી નોંધાવી ર્પડે અથવા વેર્પાર બંધ કરવો ર્પડી તેવી સ્સ્થર્ત સજાાઈ
શકે છે . દુકાન એ કોઈ કોર્પોરે ટ ગૃહ નથી, જેની ર્પાસે વ્યવસાય ફરી શરૂ કરવા જગી
ં અનામત હોય.
એક દુઘાટનાને ર્પગલે તેની દુકાન કે વેર્પાર ઠર્પ થઈ શકે છે અને તેના ર્પરરવારની સ્સ્થર્ત કફોડી
થઈ શકે છે . તેમને બેન્ટકની લોન ર્પણ ચ ૂકવવાની હોય તેવ ંુ બની શકે છે .
દુકાનર્દારની કામગીરીને કારણે જાણેઅજાણે સમાજના કોઈ સભ્યને ઇજા થવાની કે તેની સંર્પર્િને
નકુ સાન થવાની શક્યતા હંમેશા રહે છે અને આ માટે અર્દાલત દુકાનર્દારને વળતર ચ ૂકવવા
જવાબર્દાર ઠેરવી શકે છે . આ સ્સ્થર્તમાં દુકાનર્દારને આર્થિક ફટકો ર્પડી શકે છે . એટલે આજીર્વકાના
આ માધ્યમને સરુ ક્ષિત રાખવી અર્ત જરૂરી છે .
દુકાનર્દારની વીમા ર્પોક્ષલસીઓ વાક્ષણજ્જયક દુકાનો/રરટેલ વેર્પારના આ પ્રકારના અનેક ર્પાસાંને કવચ
ુ સ્ટોર,
પ ૂરં ુ ર્પાડે છે . એવી ર્પોક્ષલસીઓ ર્પણ છે , જે એક્ન્ટટક શોર્પ, વાળં ર્દની દુકાન, બ્ય ૂટી ર્પાલાર, બક
રડર્પાટા મેન્ટટ સ્ટોર, િાઇ ક્લીનસા, ક્ષગફ્ટ શોર્પ, ફામાસી, સ્ટેશનરી શોર્પ, રમકડાની દુકાન, એર્પેરલ સ્ટોર
વગે રે અનેક પ્રકારની દુકાનોના ચોક્કસ રહતોન ંુ સંરિણ કરવા બનાવવામાં આવી છે .
1. દુકાનર્દારના વીમાકવચમાં કયા જોખમો આવરી લેવામાં આવે છે ?
ર્પોક્ષલસી ચોક્કસ ર્વસ્તારો કે રરટેલ વ્યવસાયના સંરિણને વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવા બનાવી શકાય
છે . સામાન્ટય રીતે આ ર્પોક્ષલસી આગ લાગવાથી, ધરતીકં ર્પ થવાથી, પ ૂર આવવાથી કે
બર્દઇરાર્દાપ ૂવાક નકુ સાન ર્પહોંચાડવા કે ચોરી કે લટ
ં ૂ ફાટ સામે દુકાનના માળખા અને સાધનસામગ્રી
ુ
કે ચીજવસ્તઓને
થતા નકુ સાન સામે સંરિણ પ ૂરં ુ ર્પાડે છે . દુકાન વીમામાં વ્યવસાયમાં ર્વિેર્પ
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ઊભો થવા સામે ર્પણ સંરિણ સામેલ હોઈ શકે છે . આ ર્પોક્ષલસી અનર્પેક્ષિત ર્દાવો ઊભો થાય તો
ુ ાવેલી આવક કે વધારાનો ખચા ર્પર પ ૂરો ર્પાડશે. વીમાધારક ર્પોતાની કામગીરીના આધારે
ગમ
વીમાકવચ ર્પસંર્દ કરી શકે છે .
ર્દરે ક વીમાકં ર્પની દ્વારા વીમાધારકને પ ૂરાં ર્પાડવામાં આવતા વધારાના વીમાકવચો અલગ-અલગ
હોઈ શકે છે અને નોન-લાઇફ વીમાકં ર્પનીઓની વેબસાઇ્સમાંથી તેની જાણકારી મેળવી શકાય છે .
આ વધારાના વીમાકવચોમાં નીચેના જોખમો સામેલ હોઈ શકે છે :
ુ ની ચોરી, લટ
i. ચોરી અને ઘરફોડી: ઓરફસોર્પયોગી ચીજવસ્તઓ
ં ૂ ફાટ માટે કવચ
ii. મશીન બંધ થઈ જવ:ંુ ઇલેક્ક્ટ્રકલ/મીકેર્નકલ ઉર્પકરણો માટે કવચ
iii. ઇલેક્ટ્રોર્નક સાધનો અને ઉર્પકરણો:
 ઇલેક્ક્ટ્રક ઉર્પકરણો માટે તમામ-જોખમ કવચ પ્રર્દાન કરવ ંુ
 ઇલેક્ટ્રોર્નક ઇન્ટસ્ટોલેશનની નકુ સાની સામે કવચ
iv. મની ઇન્ટસ્યોરન્ટસ: નીચેની સ્સ્થર્તમાં અકસ્માત થવાના કારણે આર્થિક હાર્ન સામે વીમાકવચ:
 વ્યાવસાર્યક સંકુલોમાંથી બેન્ટક અને બેન્ટકમાંથી વ્યાવસાર્યક સંકુલમાં ર્પરરવહન
 વ્યાવસાર્યક સંકુલોની ર્તજોરીમાં
 વ્યાવસાર્યક સંકુલોમાં રટલ (બોક્સ/િોઅર/કાઉન્ટટર)
ુ ાવવા સામે વળતર
v. માલસામાન: ઓરફસ કામ માટે પ્રવાસમાં માલસામાન ગમ
vi. રફક્સ્ડ પ્લેટ ગ્લાસ અને સેર્નટરી રફરટિંગ્સ વીમાકવચ:
 રફક્સ્ડ પ્લેટ ગ્લાસને આકસ્સ્મક નકુ સાન થવાથી
 સેર્નટરી રફરટિંગ્સને નકુ સાન થવાથી
 ર્નઓન સાઇન/ગ્લો સાઇન/હોરડિંગને નકુ સાન થવાથી
vii. વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત
viii. િર્તપ ૂર્તિ/કમાચારીઓની

અપ્રમાક્ષણકતા: કમાચારીઓની

નકુ સાન સામે વીમાકવચ
ix. કાયર્દે સર જવાબર્દારી:
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અપ્રમાક્ષણકતાને

કારણે

થતા

 રોજગાર ર્દરર્મયાન અને તેની બહાર થતા અકસ્માતો માટે વળતર
 થડા ર્પાટીઓને કાયર્દે સર જવાબર્દારી માટે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવ ંુ
આગ/લટ
ં ૂ ફાટ/માલસામાન/પ્લેટ

ગ્લાસ/બાંયધરી

રિણ /કામર્દાર

વળતર

અને

જાહેર

જવાબર્દારી ર્પોક્ષલસીઓ (આગામી ચેપ્ટરમાં ચચાા) અલગઅલગ રીતે લઈ શકાય છે .
આતંકવાર્દ વીમાકવચ ર્પણ મેળવી શકાય છે . સામાન્ટય રીતે ગૃહસ્થ વીમા જેવી જ બાબતો
બાકાત રાખવામાં આવે છે .
2. વીમાકૃત રકમ અને પ્રીર્મયમ
ઔદ્યોક્ષગક એકમો કે ઓરફસો રહસાબના ચોર્પડા જાળવશે, જેમાં ર્વર્વધ પ્રકારની સંર્પર્િઓના મ ૂલ્ય
હોય છે , એટલે વીમાકૃત રકમ નક્કી કરવામાં મશ્ુ કેલી નહીં ર્પડે. દુકાન અને મકાનના કેસમાં આવ ંુ
હંમેશા શક્ય હોત ંુ નથી.
સામાન્ટય રીતે ગૃહસ્થ વીમા હેઠળ વીમાકૃત રકમ બે રીતે નક્કી થાય છે , જેમ કે બજારમ ૂલ્ય અને
રરઇન્ટસ્ટેટમેન્ટટ/રરપ્લેસમેન્ટટ મ ૂલ્ય.
નાણાં, માલસામાન, વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત જેવા વધારાના વીમાકવચ માટે પ્રીર્મયમનો આધાર
વીમાકૃત રકમ અને ર્પસંર્દ કરે લ વીમાકવચ ર્પર રહેશે.

વ્યાખ્યા
કેટલીક મહત્ત્વપ ૂણા વ્યાખ્યાઓ
ુ ની ચોરી કરવાના આશય સાથે આક્રમક
a) ઘરફોડ ચોરી એટલે વીમાકૃત સંકુલોમાંથી ચીજવસ્તઓ
અને ર્પતો લગાવી શકાય તેવા ઉર્પકરણો વડે અનર્પેક્ષિત અને ક્ષબનઅર્ધકૃત રીતે પ્રવેશ કરવો
કે તેમાંથી બહાર નીકળવ.ંુ
ુ ર ર્પારકા મકાનમાં મંજૂરી ર્વના પ્રવેશ કરવો.
b) ધાડ ર્પાડવી એટલે જયારે અર્પરાધ કરવાના હેતસ
c) લટ
ં ૂ ફાટ એટલે વીમાધારક અને/અથવા વીમાધારકના કમાચારીઓ સામે આક્રમક અને રહિંસક
ુ લઈ જવી.
સાધનોનો ઉર્પયોગ કરીને વીમાધારકના સંકુલોમાંથી ચીજવસ્તઓ
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d) ર્તજોરી એટલે વીમાધારકના સંકુલોની અંર્દર મજબ ૂત કબાટ, જેની રડઝાઇન મ ૂલ્યવાન
ુ ને સરુ ક્ષિત રીતે સંગ્રહ કરવા માટે બનાવવામાં આવી હોય છે અને તેનો ઉર્પયોગ
ચીજવસ્તઓ
મયાા રર્દત લોકો જ કરે છે
e) ચોરી એવા તમામ પ્રકારના અર્પરાધ માટે સામાન્ટય શબ્ર્દ છે , જેમાં એક વ્યસ્ક્ત અન્ટય
વ્યસ્ક્તની મંજૂરી કે સંમર્ત લીધા ર્વના તેની ચીજવસ્ત ુ કે સંર્પર્િ જાણીજોઈને અને
કર્પટપ ૂવાક ર્પડાવી લે છે અને ર્પછી ર્પોતાના ઉર્પયોગ માટે રાખે છે કે ત્રીજી કોઈ વ્યસ્ક્તને
વેચીને કમાણી કરે છે . ચોરી એ ‘ઉઠાંતરી’નો ર્પયાા ય છે .

સ્વયંચકાસણી 2
દુકાનર્દારની ર્પોક્ષલસી હેઠળ, વીમાધારક ‘રફક્સ્ડ પ્લેટ ગ્લાસ અને સેર્નટરી રફરટિંગ્સ’ સ્વરૂર્પે વધારાન ંુ
વીમાકવચ મેળવવાનો ર્વકલ્ર્પ ર્પસંર્દ કરી શકે છે . આ નીચેમાંથી કઈ ચીજને આકસ્સ્મક નકુ સાન થવા
સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરશે?
I. રફક્સ્ડ પ્લેટ ગ્લાસ
II. સેર્નટરી રફરટિંગ્સ
III. ર્નઓન સાઇન્ટસ
IV. ઉર્પરોક્ત તમામ

C. મોટર વીમો
ર્વચાર કરો, તમે તમારી તમામ બચતનો ઉર્પયોગ કરીને નવી કાર ખરીર્દો છો અને તમે તેને
ફેરવવા માટે લઈ જાવ છો. અચાનક માગા ર્પર કત
ૂ રં ુ આવે છે અને તેને બચાવવા તમારી કાર
ફં ટાઈ જાય છે અને રડવાઇડર કર્દ
ૂ ાવી બીજા કાર સાથે અથડાય છે , જેમાં બેઠેલી વ્યસ્ક્તને ઇજા થાય
છે . આ એક જ અકસ્માતમાં તમારી ર્પોતાની કારને, જાહેર સંર્પર્િને અને અન્ટય કારને નકુ સાન થાય
છે તેમજ તેમાં બેઠેલી વ્યસ્ક્તને ઇજા ર્પહોંચે છે .
આ સંજોગોમાં, જો તમારી ર્પાસે કાર વીમો નહીં હોય, તો તમારે તમારી કારની રકિંમત કરતા વધારે
રકમ ચ ૂકવવી ર્પડશે તેવી સ્સ્થર્ત ઊભી થઈ શકે છે .
 આ ચ ૂકવણી કરવા તમારી ર્પાસે પ ૂરતાં રૂર્ર્પયા છે ?
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 તમારી ભ ૂલ કે મજબ ૂરીના કારણે થત ંુ નકુ સાન અર્દા કરવા સામેના ર્પિના વીમામાંથી વળતર
મળવ ંુ જોઈએ?
 જો તેમની ર્પાસે ર્પણ વીમો નહીં હોય તો?
આ કારણે ભારતમાં કાર વીમો ફરજજયાત કરવામાં આવ્યો છે . જયારે મોટર વીમો અકસ્માત કે અન્ટય
સંકટો ટાળી શકતો નથી, ત્યારે તે તમારા માટે નાણાકીય સરુ િા ચોક્કસ પ્રર્દાન કરે છે .
અકસ્માત ઉર્પરાંત કાર ચોરાઈ શકે છે , અકસ્માતમાં તેને નકુ સાન થઈ શકે છે અથવા આગ
લાગવાથી તેનો નાશ થઈ શકે છે અને તમારે નાણાકીય નકુ સાની ભોગવવી ર્પડશે.
ભારતમાં રરજનલ ટ્રાન્ટસર્પોટા ઓથોરરટી (આરટીઓ)માં ર્પોતાના નામે રજજસ્ટડા વાહન ધરાવતા
વાહનમાક્ષલકે મોટર વીમો અવશ્ય લેવો જોઈએ.
મહત્ત્વપ ૂણા
ફરજજયાત થડા ર્પાટી વીમો
ુ બ, જાહેર માગો ર્પર ર્દોડતા તમામ વાહનોના માક્ષલકોને વીમા
મોટર વાહન ધારા, 1988 મજ
ર્પોક્ષલસી લેવી ફરજજયાત છે , જે આકસ્સ્મક મ ૃત્યુ, શરીર ર્પર ઇજા કે સંર્પર્િને નકુ સાન થવાના
ુ ાવા
ર્પરરણામે થડા ર્પાટીને કાયર્દે સર ચ ૂકવવાર્પાત્ર રકમને આવરી લે છે . આ પ્રકારની વીમાના પર
તરીકે વાહનમાં વીમાન ંુ પ્રમાણર્પત્ર રાખવ ંુ જરૂરી છે .

1. મોટર વીમા કવચ
ર્દે શમાં ર્વશાળ સંખ્યામાં વાહનો છે . ર્દરરોજ અનેક નવા વાહનોની ખરીર્દી થાય છે અને રોડ ર્પર
ર્દરરોજ નવા વાહનોની સંખ્યા વધી રહી છે . તેમાંથી અનેક વાહનોની રકિંમત અત્યંત ઊંચી હોય છે .
લોકોન ંુ કહેવ ંુ છે કે ભારતમાં વાહનો ભંગારમાં જતા નથી, ર્પણ એક હાથમાંથી બીજા હાથમાં જાય છે
એટલે એક ગ્રાહક ર્પાસેથી બીજા ગ્રાહક ર્પાસે ફરતા રહે છે અને વાહનો ગમે તેટલા જૂનાં થાય તો
ર્પણ માગો ર્પર ર્દોડતા રહે છે . હવે મશ્ુ કેલી એ છે કે અહીં વાહનોની સંખ્યા જે પ્રમાણમાં વધી રહી છે
તેને અનરૂુ ર્પ માગોનો ર્વસ્તાર (િાઇર્વિંગ માટેની જગ્યા) વધતો નથી. વાહનો ર્પર ચાલતાં લોકોની
સંખ્યા ર્પણ વધી રહી છે . ર્પોલીસ અને હોસ્સ્ર્પટલના આંકડા સ ૂચવે છે કે ર્દે શમાં માગા અકસ્માતોની
સંખ્યા સતત વધી રહી છે . કાયર્દાની અર્દાલતો દ્વારા અકસ્માતનો ભોગ બનેલા ર્પીરડતોને ચ ૂકવતા
વળતરની રકમ વધી રહી છે . એટલ ંુ જ નહીં વાહનના રીર્પેરરિંગનો ખચા ર્પણ વધી રહ્યો છે . આ
તમામ બાબતો ર્દે શમાં મોટર વીમાન ંુ વધી રહેલ ંુ મહત્ત્વ ર્દશાા વે છે .
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મોટર વીમો અકસ્માત અને અન્ટય કોઈ કારણોસર વાહનને થતા નકુ સાન સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન
કરે છે . આ વીમો કે ર્પોક્ષલસી વાહનના માક્ષલકોની તેમના વાહનો દ્વારા થતા અકસ્માતનો ભોગ
બનેલા ર્પીરડતોને વળતર ચ ૂકવવાની કાયર્દે સર જવાબર્દારીન ંુ વહન ર્પણ કરે છે .
શ ંુ તમે માનો છો કે ર્દે શમાં તમામ વાહનો વીમાકૃત છે ?
મોટર વીમા ર્પોક્ષલસીઓમાં જાહેર માગો ર્પર ર્દોડતા તમામ પ્રકારના વાહનોને આવરી લેવામાં આવે
છે , જેમ કે:
 સ્કટ
ૂ સા અને મોટરસાયકલ
 ખાનગી કાર
ુ અને પ્રવાસીઓન ંુ વહન કરતા વાહનો
 તમામ પ્રકારના કમર્શિયલ વાહનો: ચીજવસ્તઓ
 ક્રેન્ટસ વગે રે ર્વર્વધ પ્રકારના વાહનો,
 મોટર ટ્રેડ (શોરૂમ અને ગે રેજમાં હોય તેવા વાહનો)

મારહતી
‘થડા -ર્પાટી વીમો’
આ પ્રકારની વીમા ર્પોક્ષલસી અન્ટય ર્પાટીની કાયર્દે સર કામગીરીઓ સામે સંરિણ મેળવવા
ખરીર્દવામાં આવે છે . થડા -ર્પાટી વીમો એટલે વીમાધારકની કોઈ કામગીરીમાંથી ઊભી થતી
જવાબર્દારી માટે અન્ટય ર્પિના જોખમ (થડા ર્પાટી) સામે સંરિણ મેળવવા માટે વીમા કં ર્પની (સેકન્ટડ
ર્પાટી) ર્પાસેથી વીમાધારક (ફસ્ટા ર્પાટી) દ્વારા ખરીર્દવામાં આવતો વીમો.
થડા ર્પાટી વીમાને ‘જવાબર્દારી વીમો’ ર્પણ કહેવાય છે .
બજારમાં લોકર્પ્રય બે મહત્ત્વપ ૂણા વીમાકવચની નીચે ચચાા કરવામાં આવી છે ેઃ
ુ બ, જાહેર માગો ર્પર ફરતા
a) એક્ટ [જવાબર્દારી] ઓનલી ર્પોક્ષલસી: મોટર વાહન ધારા મજ
કોઈ ર્પણ વાહન માટે થડા ર્પાટીના જોખમ સામે સંરિણ મેળવવ ંુ કે વીમો ઉતરાવવો
ફરજજયાત છે .
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ર્પોક્ષલસીમાં વાહનના માક્ષલકની નીચેની બાબતો માટે કાયર્દે સર જવાબર્દારી અર્દા કરવા
વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે :
 થડા ર્પાટીની ઇજા કે તેના મ ૃત્યુ સામે
 થડા ર્પાટીની સંર્પર્િના નકુ સાન સામે
મ ૃત્યુ કે ઇજા અને નકુ સાનના સંબધ
ં માં અમયાા રર્દત રકમ સામે જવાબર્દારી આવરી લેવામાં
આવે છે .
મોટર અકસ્માતના કારણે મ ૃત્યુ કે ઇજા થાય તો થડા ર્પાટી ર્પીરડતોને વળતર ચ ૂકવવા માટેના
ુ લ (એમએસીટી)માં ફરરયાર્દ કરવામાં આવે છે .
ર્દાવાઓ મોટર એસ્ક્સડન્ટટ ક્લેમ રટ્રબ્યન
b) ર્પેકેજ ર્પોક્ષલસી /ર્વસ્ત ૃત ર્પોક્ષલસી: (ર્પોતાન ંુ નકુ સાન + થડા ર્પાટી જવાબર્દારી)
ઉર્પરોક્ત બાબતો ઉર્પરાંત, ચોક્કસ સંકટો (મોટર વાહનોના ર્પોતાના નકુ સાન તરીકે ઓળખાય
છે )ને કારણે વાહનને થત ંુ નકુ સાન ર્પણ આવરી લેવામાં આવે છે , જે ઘોર્ષત મ ૂલ્ય (આઇડીવી
કહેવાય છે – જેની ચચાા પ્રકરણ 5માં થઈ છે ) અને ર્પોક્ષલસીમાં અન્ટય શરતો અને ર્નયમોને
આર્ધન છે . તેમાંથી કેટલાંક સંકટ આગ લાગવી, ચોરી થવી, તોફાન થવ ંુ અને હડતાલ ર્પડવી,
ધરતીકં ર્પ થવો, પ ૂર આવવ,ંુ અકસ્માત થવો વગે રે છે .
ુ ી લઈ જવાના ટોઇંગ ચાજીસ ર્પણ ચ ૂકવે
કેટલીક વીમાકં ર્પનીઓ અકસ્માત સ્થળે થી વકા શોર્પ સધ
છે . તેમાં એક્ટ (લાઇક્ષબક્ષલટી) ઓનલી ર્પોક્ષલસી હેઠળ ફરજજયાત પ્રાપ્ત વીમાકવચ ઉર્પરાંત આગ
અને/અથવા ચોરીના જોખમન ંુ મયાા રર્દત વીમાકવચ ર્પણ ઉર્પલબ્ધ છે .
ુ ાફરો,
આ ર્પોક્ષલસી વાહનમાં રફટ ઉર્પકરણોના નકુ સાનના જોખમ, મસ

કામચલાઉ કે કાયમી

િાઇવર માટે ખાનગી કાર ર્પોક્ષલસીઓ હેઠળ અંગત અકસ્માત વીમાકવચ; કમર્શિયલ વાહનોમાં
ુ ાફરોની કાયર્દે સર જવાબર્દારી સામે ર્પણ વીમાકવચ
કમાચારીઓ અને ભાડું ન ચ ૂકવતા મસ
પ્રર્દાન કરી શકે છે . વીમાકં ર્પનીઓ બ્રેકડાઉનના કેસમાં મફત કટોકટીયક્ુ ત સેવાઓ અથવા
વૈકન્સલ્ર્પક કારના ઉર્પયોગની સેવા ર્પણ પ્રર્દાન કરે છે .
2. બાકાત રાખવામાં આવેલી બાબતો
આ ર્પોક્ષલસીઓ હેઠળ બાકાત રાખવામાં આવેલી કેટલીક મહત્ત્વપ ૂણા બાબતોમાં અમાન્ટય િાઇર્વિંગ
લાઇસન્ટસ સાથે િાઇર્વિંગ કરવાના કારણે અથવા શરાબના નશામાં િાઇર્વિંગ કરવાથી થતો ઘસારો,
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ુ ક્ષં ગક હાર્ન અને નકુ સાન છે . `ઉર્પયોગ કરવા માટે મયાા ર્દાઓ' ને સસ
ુ ગ
બ્રેકડાઉન, આનષ
ં ત ન હોય
તે રીતે વાહનના ઉર્પયોગ સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવામાં આવત ંુ નથી.
3. વીમાકૃત રકમ અને પ્રીર્મયમ
મોટર ર્પોક્ષલસીમાં વાહનની વીમાકૃત રકમને વીમાધારકન ંુ ઘોર્ષત મ ૂલ્ય (આઇડીવી) કહેવાય છે .
વાહનની ચોરી થઈ જાય કે અકસ્માતમાં વાહન રરર્પેર ન થઈ શકે તેટલી હર્દે સંપ ૂણાર્પણે
નકુ સાનગ્રસ્ત થાય, તો ર્દાવાની રકમ આઇડીવીના આધારે નક્કી થશે. વાહનની આઇડીવી વીમાની
શરૂઆત/રરન્ટય ૂઅલ સમયે વીમા માટે રજૂ કરવામાં આવેલા વાહનના મોડલ અને ઉત્ર્પાર્દક/ડીલસાની
ુ બ ધસારાન ંુ મ ૂલ્ય બાર્દ કરતા પ્રાપ્ત થતી રકમને
બ્રાન્ટડની વેચાણરકિંમત અને તેમાંથી ર્પરરર્શષ્ટ મજ
આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે .
5 વષાથી વધારે જૂન ંુ અને કં ર્પનીએ મોડલ બંધ કરી ર્દીધ ંુ હોય તેવા વાહનની આઇડીવી
વીમાકં ર્પનીઓ અને વીમાધારક વચ્ચે સમજૂતીના આધારે નક્કી થાય છે .
રે રટિંગ/પ્રીર્મયમની ગણતરી વીમાધારકના ઘોર્ષત મ ૂલ્ય, ઘન િમતા, ભૌગોક્ષલક ર્વસ્તાર, વાહનના
ઉત્ર્પાર્દનના વષા વગે રે ર્પરરબળો ર્પર આધારરત હોય છે .

સ્વયંચકાસણી 3
મોટર વીમો કોના નામે લેવો જોઈએ?
I. રરજનલ ટ્રાન્ટસર્પોટા ઓથોરરટીમાં જેના નામે વાહન રજજસ્ટર થય ંુ હોય તે વાહનમાક્ષલકના નામે
II. જો વાહનન ંુ િાઇર્વિંગ તેની માક્ષલક ન હોય તેવી વ્યસ્ક્ત કરતી હોય, તો વાહનન ંુ િાઇર્વિંગ
કરનાર વ્યસ્ક્તના નામે, જે રરજનલ ટ્રાન્ટસર્પોટા ઓથોરરટીની મંજૂરીને આર્ધન છે
III. વાહનમાક્ષલક સરહત તેમના ર્પરરવારના કોઈ ર્પણ સભ્યના નામે, જે રરજનલ ટ્રાન્ટસર્પોટા
ઓથોરરટીની મંજૂરીને આર્ધન છે
ુ ય ર્પોક્ષલસી વાહનના
IV. જો વાહનન ંુ િાઇર્વિંગ તેની માક્ષલક ન હોય તેવી વ્યસ્ક્ત કરતી હોય, તો મખ્
માક્ષલકના નામે લેવી જોઈએ અને વાહનન ંુ િાઇર્વિંગ કરનાર વ્યસ્ક્તના નામે વધારાન ંુ કવચ
લેવ ંુ જોઈએ.
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સારાંશ
a) ગૃહસ્થ વીમા ર્પોક્ષલસી એ ર્પોક્ષલસીમાં ઉલ્લેક હોય તેવા સંકટ કે જોખમથી વીમાકૃત સંર્પર્િને
નકુ સાન થાય તો તેની સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે . તેમાં આવરી લેવાયેલા જોખમો કે સંકટ
સ્ર્પષ્ટ કરે લા હશે.
ુ ન ંુ આગ, તોફાન, ર્પાઇર્પ
b) ગૃહસ્થ વીમા ર્પોક્ષલસી મકાનના માળખાન ંુ અને તેની ચીજવસ્તઓ
ફાટવા, ધરતીકં ર્પ વગે રે જોખમ સામે કવચ પ્રર્દાન કરે છે . આ માળખા ઉર્પરાંત તેમાં ચોરી,
લટ
ં ૂ ફાટ, ઘરફોડી સામે ર્પણ કવચ મળે છે .
c) ર્પેકેજ કે અમ્પબ્રેલા કવસા ર્સિંગલ ર્દસ્તાવેજ હેઠળ મળે છે અને ર્વર્વધ વીમાકવચને આવરી લે છે .
d) સામાન્ટય રીતે ગૃહસ્થ વીમા ર્પોક્ષલસીમાં વીમાકૃત રકમ ગણવાની બે ર્પદ્ર્ત હોય છે ેઃ એક,
બજારમ ૂલ્ય (એમવી) અને બીજી, રરઇન્ટસ્ટેટમેન્ટટ વેલ્ય ુ (આરઆઇવી).
e) સામાન્ટય રીતે દુકાનર્દારની વીમા ર્પોક્ષલસીમાં આગ, ધરતીકં ર્પ, પ ૂર કે બર્દઇરાર્દાપ ૂવાક નકુ સાન
ુ
ર્પહોંચાડવાના કારણે અને ચોરીમાં દુકાનના માળખા અને તેની ચીજવસ્તઓના
નકુ સાન સામે
વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે . દુકાનના વીમામાં વ્યાવસાર્યક ર્વિેર્પ સામેન ંુ સંરિણ ર્પણ
સામેલ હોઈ શકે છે .
f) મોટરવીમામાં અકસ્માત અને અન્ટય કારણોસર વાહનને થત ંુ નકુ સાન આવરી લેવામાં આવે છે .
તેમાં વાહનના માક્ષલકની તેમના વાહનો દ્વારા થતા અકસ્માતનો ભોગ બનેલા ર્પીરડતોને વળતર
ચ ૂકવવાની કાયર્દે સર જવાબર્દારી ર્પણ આવરી લેવામાં આવે છે .

ચાવીરૂર્પ શબ્ર્દો
a) ગૃહસ્થ વીમો
b) દુકાનર્દારનો વીમો
c) મોટર વીમો

સ્વયંચકાસણીના જવાબો
જવાબ 1
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સાચો ર્વકલ્ર્પ 1 છે .
મોટા ભાગના જોખમો આવરી લેતી ર્વસ્ત ૃત વીમા ર્પોક્ષલસીના ઓછા ખચાા ળ ર્વકલ્ર્પ તરીકે સંકટનો
સ્ર્પષ્ટ ઉલ્લેખ ધરાવતી ર્પોક્ષલસી ખરીર્દી શકાય છે .
જવાબ 2
સાચો ર્વકલ્ર્પ 4 છે .
દુકાનર્દાર વીમા ર્પોક્ષલસી હેઠળ, વીમાધારક વધારાના ‘રફક્સ્ડ પ્લેટ ગ્લાસ અને સેર્નટરી રફરટિંગ્સ’
કવચનો ર્વકલ્ર્પ ર્પસંર્દ કરી શકે છે . તેમાં રફકસ્ડ ગ્લાસ, સેર્નટરી રફરટિંગ્સ અને ર્નયોન સાઇનની
આકસ્સ્મક નકુ સાની કામે કવચ મળશે.
જવાબ 3
સાચો ર્વકલ્ર્પ 1 છે .
મોટર વીમો રરજનલ ટ્રાન્ટસર્પોટા ઓથોરરટી (આરટીએ)માં વાહન જેના નામે રજજસ્ટડા હોય તે
વાહનમાક્ષલકના નામે લેવો જોઈએ.
સ્વયં-ચકાસણીના પ્રશ્નો
પ્રશ્ન 1
ગૃહસ્થ વીમામાં
I. સોન ંુ અને ચાંર્દીના આભ ૂષણો આવરી લેવાય છે
ુ ને આવરી લેવાય છે
II. કોઈ વ્યસ્ક્તની દુકાનની ચીજવસ્તઓ
III. ર્પરરવાર દ્વારા માક્ષલકીની એકથી વધ ુ કારને આવરી લેવાય છે
IV. ર્પોસ્ટ દ્વારા મોકલવામાં આવેલા ર્પાસાલને આવરી લેવાય છે
પ્રશ્ન 2
ગૃહસ્થ વીમામાં આવરી લેવાય છે
I. મકાન ંુ માળખ ંુ જ
ુ જ
II. મકાનની ચીજવસ્તઓ
ુ બંને
III. માળખ ંુ અને ચીજવસ્તઓ
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ુ બંને
IV. વીમાધારક ઘરે ન હોય ત્યારે માળખ ંુ અને ચીજવસ્તઓ
પ્રશ્ન 3
દુકાનર્દારના વીમામાં નીચેમાંથી શ ંુ આવરી લેવાત ંુ નથી?
I. બંધ ર્પડેલી મશીનરી
II. બર્દઇરાર્દાપ ૂવાક નકુ સાન
III. વ્યાવસાર્યક ર્વિેર્પ
IV. વીમાધારક દ્વારા જાણીજોઈને ભાંગફોડ
પ્રશ્ન 4
સામાન્ટય રીતે દુકાનર્દારના વીમામાં નીચેનામાંથી શ ંુ આવરી લેવાત ંુ નથી
I. વ્યાવસાર્યક સંકુલોમાં બોક્સ/કાઉન્ટટરમાં રહેલા રૂર્ર્પયા
II. બેન્ટકથી વ્યાવસાર્યક સંકુલોથી નાણાન ંુ ર્પરરવહન
III. વ્યાવસાર્યક સંકુલોમાં ર્તજોરીમાં રહેલા નાણાં
IV. ગ્રાહકો દ્વારા વ્યાવસાર્યક સંકુલોમાં લઈ જવાતા નાણાં.
પ્રશ્ન 5
દુકાન વીમામાં આવરી લેવામાં આવે છે
I. કમાચારીઓની અપ્રમાક્ષણકતા
II. વીમાધારકની અપ્રમાક્ષણકતા
III. ગ્રાહકોની અપ્રમાક્ષણકતા
IV. ર્ધરાણકારની અપ્રમાક્ષણકતા

સ્વયં-ચકાસણીના પ્રશ્નોના જવાબો
જવાબ 1
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 1 છે .
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ગૃહસ્થ વીમામાં સોના અને ચાંર્દીના આભ ૂષણોને આવરી લેવાયા છે .
જવાબ 2
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 3 છે .
ુ ને આવરી લેવામાં આવે છે .
ગૃહસ્થ વીમામાં મકાનન ંુ માળખ ંુ અને ચીજવસ્તઓ
જવાબ 3
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 4 છે .
દુકાનર્દારના વીમામાં વીમાધારક દ્વારા જાણીજોઈને કરવામાં આવતી ભાંગફોડને આવરી લેવાઈ
નથી.
જવાબ 4
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 4 છે .
ુ ી લાવવામાં આવતા નાણાંને
દુકાનર્દારના વીમામાં સામાન્ટય રીતે ગ્રાહક દ્વારા વ્યવસાર્યક સંકુલ સધ
આવરી લેવાયા નથી.
જવાબ 5
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 1 છે .
દુકાન વીમામાં કમાચારીઓના અપ્રમાક્ષણક કૃત્યને આવરી લેવામાં આવ્ય ંુ છે .
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પ્રકરણ 26
વે ર્પારી વીમો
પ્રસ્તાવના
અગાઉના પ્રકરણમાં આર્પણે ર્વર્વધ પ્રકારના વીમા ઉત્ર્પાર્દનોનો અભ્યાસ કયો, જે વ્યસ્ક્તઓ અને
ગૃહસ્થના માક્ષલકો સાથે સંબર્ં ધત જોખમને વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે . ર્પણ અન્ટય પ્રકારના ગ્રાહકોનો
વગા છે , જેની જરૂરરયાતો જુર્દી છે . તેઓ વાક્ષણજ્જયક કે વ્યાવસાર્યક ઉદ્યોગસાહસો કે કં ર્પનીઓ છે , જે
ુ
ર્વર્વધ પ્રકારની ચીજવસ્તઓ
અને સેવાઓની સાથે સંકળાયેલ છે . આ પ્રકરણમાં આર્પણે આ
સેગમેન્ટટ દ્વારા સામનો કરવો ર્પડે તેવા જોખમનો વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવા ઉર્પલબ્ધ વીમા
ઉત્ર્પાર્દનોનો ર્વચાર કરીશ.ંુ

અભ્યાસના મદ્દુ ા
A. સંર્પર્િ/ફાયર વીમો
B. વ્યાવસાર્યક ર્વિેર્પ વીમો
C. ચોરી વીમા ર્પોક્ષલસી
D. મની વીમા ર્પોક્ષલસી
E. બાંયધરી વીમા ર્પોક્ષલસી
F. બેન્ટકસા િર્તપ ૂર્તિ વીમા ર્પોક્ષલસી
G. જ્વેલસા બ્લોક ર્પોક્ષલસી
H. એન્સન્ટજનીયરરિંગ વીમા ર્પોક્ષલસી
I. ઔદ્યોક્ષગક તમામ જોખમ વીમા ર્પોક્ષલસી
J. ર્દરરયાઈ વીમા ર્પોક્ષલસી
K. જવાબર્દારી વીમા ર્પોક્ષલસી

આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કયાા ર્પછી તમે નીચેની બાબતો સમજવા સિમ હોવા જોઈએ:
1. સંર્પર્િ/ફાયર વીમાની ભલામણ કરવા
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2. ર્પરરણામકારક નકુ સાન (ફાયર) વીમાની વ્યાખ્યા
3. ચોરી વીમા ર્પોક્ષલસીની રડઝાઇન કરવા
4. મની વીમા ર્પોક્ષલસી સમજાવવા
5. બાંયધરી વીમા ર્પોક્ષલસી સમજાવવા
6. બેન્ટકસા િર્તપ ૂર્તિ વીમાની વ્યાખ્યા કરવા
7. જ્વેલસા બ્લોક ર્પોક્ષલસી રજૂ કરવા
8. એન્સન્ટજનીયરરિંગ વીમા ર્પોક્ષલસીન ંુ મ ૂલ્યાંકન કરવા
9. ઔદ્યોક્ષગક ઓલ રરસ્ક (તમામ જોખમો) વીમા ર્પોક્ષલસીન ંુ મ ૂલ્યાંકન કરવા
10. ર્દરરયાઈ વીમા ર્પોક્ષલસીની સંક્ષિપ્ત રજૂઆત કરવા
11. જવાબર્દારી વીમા ર્પોક્ષલસીન ંુ મ ૂલ્યાંકન કરવા
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A. સંર્પર્િ / ફાયર વીમો
વાક્ષણજય સાહસોને ર્વસ્ત ૃત રીતે જોઈએ તો બે પ્રકારમાં વહેંચવામાં આવે છે :
 લઘ ુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગસાહસો [SMEs] અને
 મોટા વ્યાવસાર્યક ઉદ્યોગસાહસો
ઐર્તહાર્સક રીતે જોઈએ તો, સાધારણ વીમા િેત્ર મોટા ભાગે આ ગ્રાહકોની જરૂરરયાતોને પ ૂરી
ર્પાડીને ર્વકસ્ય ંુ છે .
વાક્ષણજય ઉદ્યોગસાહસોને સાધારણ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોન ંુ વેચાણ કરવા તેમની જરૂરરયાતોને વીમા
ઉત્ર્પાર્દનો સાથે સાવચેતીપ ૂવાક મેળવવી ર્પડે છે . એજન્ટ્સ ર્પાસે ઉર્પલબ્ધ ઉત્ર્પાર્દનોની પ ૂરતી
ૂ માં આમાંથી કેટલાંક સાધારણ વીમા ઉત્ર્પાર્દનોનો ચકાસીએ.
સમજણ હોવી જોઈએ. ચાલો આર્પણે ટં ક
સંર્પર્િ/ફાયર (આગ) વીમો
ફાયર (આગ) વીમા ર્પોક્ષલસી વાક્ષણજય સંકુલો તેમજ ટ્રસ્ટમાં કે કર્મશનમાં સંર્પર્િના માક્ષલકો અને
સંર્પર્િમાં નાણાકીય રસ ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ/નાણાકીય સંસ્થાઓ માટે યોગ્ય છે .
ુ અને
ક્ષબક્લ્ડિંગ્સ, પ્લાન્ટટ અને મશીનરી, ફર્નિચર, રફક્સચસા, રફરટિંગ્સ અને અન્ટય સામગ્રી, ચીજવસ્તઓ
ુ , સપ્લાયસા/ગ્રાહકના સંકુલોમાં હોય તેવી ચીજવસ્તઓ,
ુ
પ્રરક્રયામાં હોય તેવી ચીજવસ્તઓ
સંકુલોમાંથી કામચલાઉ ધોરણે રરર્પેરરિંગ માટે ખસેડવામાં આવેલી મશીનરી જેવી તમામ સ્થાવર
અને જ ંગમ સંર્પર્િઓને વીમાકૃત કરી શકાય છે . વ્યવસાયને પ ૂવાવત કરવા માટે નકુ સાન થયેલી
ુ ેઃસ્થાર્ર્પત કરવી અને પન
ુ ેઃર્નર્મિત કરવા નાણાકીય રાહત આવશ્યક છે . અહીં આગ
સંર્પર્િને પન
વીમો તેની ભ ૂર્મકા ભજવે છે .
1. ફાયર ર્પોક્ષલસી વીમાકવચ શ ંુ છે ?
ફાયર ર્પોક્ષલસી દ્વારા આવરી લેવાયેલા કેટલાંક સંકટોની ચચાા નીચે કરવામાં આવી છે .
વાક્ષણજય જોખમો માટે ફાયર ર્પોક્ષલસી નીચેના સંકટો આવરી લે છે :
 આગ લાગવી
 વીજળી ર્પડવી
 ર્વસ્ફોટ/આંતરરક સ્ફોટ
 તોફાન હડતાલ અને બર્દઇરાર્દાપ ૂવાક નકુ સાન
 નકુ સાનની અસર
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 ર્વમાનને નકુ સાન
 ગાજવીજ સાથે પ્રચંડ વરસાર્દ, વાવાઝોડું, ચક્રવાત, ર્દરરયાઈ તોફાન, પ્રચંડ તોફાન,
ર્વનાશક વંટોળ, પ ૂર અને જળપ્રલય
 ધરતીકં ર્પ
 ખડક ધસી ર્પડવા સરહત ભ ૂસ્ખલન અને જમીન બેસી જવી
 ર્પાણીની ટાંકીઓ, ઉર્પકરણો અને ર્પાઇર્પો ફાટવી અને છલકાઈ જવી
 ર્મસાઇલ ર્પરરિણ કામગીરી
 ઓટોમેરટક સ્સ્પ્રન્ટકલર ઇન્ટસ્ટોલેશનમાંથી લીકેજીસ
 ર્દાવાનળ
વ્યસ્ક્તગત અને રરટેલ વીમાથી વાક્ષણજય વીમાને અલગ કરતી બે મહત્ત્વપ ૂણા ર્વશેષતાઓ છે .
a) વ્યસ્ક્તઓ કરતા કં ર્પનીઓ કે વ્યાવસાર્યક ઉદ્યોગસાહસોને મોટા વીમાની જરૂર હોય છે . તેન ંુ
કારણ એ છે કે વ્યસ્ક્તગત સંર્પર્િઓ કરતા વાક્ષણજય સાહસોની સંર્પર્િઓન ંુ મ ૂલ્ય અત્યંત
ઊંચ ંુ હોય છે . તેમન ંુ નકુ સાન કે ખોટ કં ર્પનીના ભર્વષ્ય અને અસ્સ્તત્વ ર્પર અસર કરી શકે
છે .
b) વાક્ષણજય સાહસના વીમા માટેની માગ ઘણી વખત ફરજજયાત હોય છે અથવા કાયર્દે સર કે
અન્ટય જરૂરરયાતો દ્વારા આવશ્યક બનાવવામાં આવે છે . ર્દાખલા તરીકે, જયારે પ્લાન્ટ્સ અને
સંર્પર્િઓ બેન્ટક લોન મારફતે સ્થાર્ર્પત કરવામાં આવે છે ત્યારે તેમનો વીમો લોનની એક
શરત હોઈ શકે છે . ભારતમાં અનેક કોર્પોરે ટ સાહસો વ્યાવસાર્યક ધોરણે સંચાક્ષલત કં ર્પનીઓ
છે અને તેમાંથી અનેક બહુરાષ્ટ્રીય છે .
ુ વિાના માર્પર્દં ડો વૈર્શ્વક જાળવવા ર્પડે છે , જેમાં જોખમ વ્યવસ્થાર્પનની યોગ્ય
તેમણે ગણ
વ્ય ૂહરચનાઓ અને તેમની સંર્પર્િઓન ંુ સંરિણ કરવા વીમાનો સ્વીકાર સામેલ છે .
ઉર્પરોક્ત સંકટો કે જોખમોમાંથી થતા કોઈ ર્પણ પ્રકારના નકુ સાનને ર્પોક્ષલસી દ્વારા આવરી લેવાય છે ,
જેમાંથી કેટલીક બાબતો બાકાત છે .

2. બાકાત રાખવામાં આવતી બાબતો કઈ છે ?
આ બાબતો છે :
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a) અર્પવાર્દરૂર્પ જોખમોના કારણે નકુ સાની જેમ કે
ુ અને યદ્
ુ જેવી પ્રવ ૃર્િઓ
i. યદ્
ii. ર્પરમાણ ુ જોખમો
iii. આયનીકરણ અને ર્વરકરણ ઉત્સર્જન
iv. પ્રદૂ ષણ અને ચેર્પના કારણે નકુ સાન
b) સાધારણ વીમામાં અન્ટય ર્પોક્ષલસીઓ દ્વારા આવરી લેવાયેલા સંકટો
i. મશીનરી બંધ ર્પડી જવી,
ii. વ્યાવસાર્યક ર્વિેર્પ
વધારાના કવચ
જોકે કેટલાંક જોખમોને વધારાન ંુ પ્રીર્મયમ ચ ૂકવીને આવરી શકાય છે , જેમ કે ધરતીકં ર્પ, આગ અને
ુ ાં સડો,
આંચકો; વીમાકૃત જોખમના ર્પરરણામે વીજળી ગ ૂલ થવાથી કોલ્ડ સ્ટોરે જમાં ચીજવસ્તમ
કાટમાળ દૂ ર કરવામાં થતો વધારાનો ખચા, ર્પોક્ષલસી દ્વારા આવરી લેવાયેલી રકમથી વધારે
આરકિટેક્ટ, કન્ટસક્લ્ટિંગ એન્સન્ટજનીયસા ફી,

એકાએક આગ લાગવી અને ર્પોતાના વાહનોના કારણે

નકુ સાનની અસર.
3. ર્વર્વધ પ્રકારની ફાયર ર્પોક્ષલસી
સાધારણ રીતે ફાયર ર્પોક્ષલસીઓ 12 મરહના ગાળા માટે ઇશ્ય ૂ કરવામાં આવે છે . ફક્ત મકાનો માટે
વીમાકં ર્પનીઓ લાંબા ગાળાની એટલે કે 12 મરહનાના સમયગાળા માટે ર્પોક્ષલસીઓ ઓફર કરે છે .
ૂ ા ગાળાની ર્પોક્ષલસીઓ ર્પણ ઇશ્ય ૂ થાય છે , જે માટે ટં ક
ૂ ા ગાળાના માર્પ લાગ ુ ર્પડે
કેટલાંક કેસમાં ટં ક
છે .
4. બજારમ ૂલ્ય અથવા રરઇન્ટસ્ટેટમેન્ટટ વેલ્ય ુ ર્પોક્ષલસીઓ
નકુ સાન થવાના સંજોગોમાં, સામાન્ટય રીતે વીમાકં ર્પની બજારમ ૂલ્ય [જે ઘસારાન ંુ મ ૂલ્ય બાર્દ કયાા
ર્પછીન ંુ મ ૂલ્ય છે ] ચ ૂકવશે. જોકે રરઇન્ટસ્ટેટમેન્ટટ વેલ્ય ુ ર્પોક્ષલસી હેઠળ વીમાકં ર્પનીઓ નકુ સાનગ્રસ્ત
સંર્પર્િને નવી સંર્પર્િ દ્વારા રરપ્લેસ માટેનો ખચા ચ ૂકવશે. નવી રરપ્લેસમેન્ટટ વેલ્ય ુ પ્રર્તક્ષબિંક્ષબત કરવા
વીમાકૃત રકમ જરૂરી છે , નહીં કે સામાન્ટય ફાયર ર્પોક્ષલસી હેઠળ બજારમ ૂલ્ય.
રરઇન્ટસ્ટેટમેન્ટટ વેલ્ય ુ ર્પોક્ષલસીઓ ક્ષબક્લ્ડિંગ્સ, પ્લાન્ટટ, મશીનરી અને ફર્નિચર, રફક્સચર, રફરટિંગ્સને
ુ ને આવરી લેવા ઇશ્ય ૂ થતી નથી, જેને
આવરી લેવા માટે ઇશ્ય ૂ થાય છે . આ ર્પોક્ષલસીઓ ચીજવસ્તઓ
બજારમ ૂલ્યના આધારે આવરી લેવામાં આવે છે .
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5. ઘોર્ષત ર્પોક્ષલસી
ુ ને ઘોર્ષત ર્પોક્ષલસી તરીકે ઓળખાતા વીમાકવચ દ્વારા આવરી
ગોર્દામમાં સંગ્રહ કરે લી ચીજવસ્તઓ
ુ
શકાય છે , કારણ કે આ પ્રકારની ચીજવસ્તઓ
તેમના પ્રમાણમાં વધઘટ થવાને આર્ધન હોય છે .
વીમાકૃત રકમ ઊંચ ંુ મ ૂલ્ય હોવ ંુ જોઈએ, જેને ર્પોક્ષલસીના સમયગાળા ર્દરર્મયાન ગોર્દામમાં સંગ્રહ
કરવામાં આવશે તેવી અર્પેિા હોય છે . આ મ ૂલ્યના આધારે કામચલાઉ પ્રીર્મયમ ચાર્જ કરવામાં
ુ ન ંુ મ ૂલ્ય
આવે છે . ર્પોક્ષલસીના ગાળા ર્દરર્મયાન સંમત સમયાંતરે વીમાધારકને તેની ચીજવસ્તઓ
જાહેર કરવ ંુ ર્પડે છે . આ મ ૂલ્યનો ર્પોક્ષલસીની મદ્દુ તના અંતે પ્રીર્મયમ સાથે મેળ બેસાડવામાં આવે છે .
6. ફ્લોટર ર્પોક્ષલસીઓ
ુ સંગ્રહ માટે ઇશ્ય ૂ થઈ શકે
અન્ટય પ્રકારની ર્પોક્ષલસી ફ્લોટર ર્પોક્ષલસી છે . આ ર્પોક્ષલસીઓ ચીજવસ્તઓ
છે , જેનો સંગ્રહ એક વીમાકૃત રકમ હેઠળ ર્વર્વધ ચોક્કસ સ્થળો ર્પર થાય છે . અનલ્ુ લેક્ષખત સ્થળો
નહીં આવરી લેવામાં આવે. પ્રીર્મયમના ર્દર 10 ટકાના લોડ સાથે કોઈ એક સ્થળે વીમાધારકની
ુ ને લાગ ુ સૌથી ઊંચા ર્દર છે . આ ર્પોક્ષલસીઓને ફાયર ફ્લોટર ર્પોક્ષલસીઓ ર્પણ કહેવાય
ચીજવસ્તઓ
છે , કારણ કે વીમાકૃત રકમ ર્વર્વધ સ્થળો ર્પર ‘તરલ’ હોય છે .
પ્રીર્મયમના રે રટિંગનો આધાર છે :
a) કબજાનો પ્રકાર –ઔદ્યોક્ષગક કે અન્ટય કોઈ.
b) ઔદ્યોક્ષગક સંકુલમાં સ્સ્થત તમામ સંર્પર્િ ર્પર ઉત્ર્પાર્દનોની બનાવટના આધારે એક રે ટ લાગ ુ
ર્પડશે.
c) ઔદ્યોક્ષગક સંકુલોની બહાર સ્સ્થર્ત સર્ુ વધાઓન ંુ રે રટિંગ વ્યસ્ક્તગત સ્થળ ર્પર કબજાના
પ્રકારના આધારે થશે.
ુ ની જોખમકારક પ્રકૃર્ત ર્પર થશે.
d) સ્ટોરે જ ર્વસ્તારન ંુ રે રટિંગ ચીજવસ્તઓ
e) "વધારાના" વીમાકવચોને સમાવવા વધારાના પ્રીર્મયમ લગાવવામાં આવે છે .
f) પ્રીર્મયમમાં રડસ્કાઉન્ટટ અગાઉના ર્દાવા અને સંકુલોમાં આગ લાગવા સામે સ્થાર્ર્પત કરે લી
સર્ુ વધાઓના આધારે આર્પવામાં આવશે.
g) પ્રીર્મયમમાં ઘટાડા માટે કોઈ વ્યસ્ક્ત તોફાન, હડતાલ, બર્દઇરાર્દાપ ૂવાકના નકુ સાન સામેના
કવચ અને પ ૂર જૂથના સંકટ માટે કવચ લઈ શકે છે .
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સ્વયંચકાસણી 1
વાક્ષણજય જોખમ માટેની ફાયર ર્પોક્ષલસી ________ના સંકટોને આવરે છે
I. ર્વસ્ફોટ
II. આંતરરક સ્ફોટ
III. ઉર્પરોક્ત બંને
IV. ઉર્પરમાંથી એક ર્પણ નહીં
B. વ્યાવસાર્યક ર્વિેર્પ વીમો
આ પ્રકારનો વીમો ર્પરરણામી નકુ સાન વીમો કે નફા વીમાની નકુ સાની તરીકે ર્પણ જાણીતો છે .
ફાયર વીમો વીમાકૃત જોખમો દ્વારા ક્ષબક્લ્ડિંગ, પ્લાન્ટટ, મશીનરી, રફક્સચસા, રફરટિંગ્સ, વાક્ષણજ્જયક
ુ વગે રેને ચીજવસ્ત ુ કે સંર્પર્િની નકુ સાની સામે િર્તપ ૂર્તિ કે વળતર પ્રર્દાન કરે છે . તેના
ચીજવસ્તઓ
ર્પરરણામે વીમાધારકના વ્યવસાયમાં સંપ ૂણા કે આંર્શક ર્વિેર્પ ઊભો થઈ શકે છે , જેથી ર્વિેર્પના
ગાળામાં ર્વર્વધ પ્રકારન ંુ આર્થિક નકુ સાન થાય છે .
1. વ્યાવસાર્યક ર્વિેર્પ ર્પોક્ષલસી હેઠળ વીમાકવચ
ર્પરરણામરૂર્પી નકુ સાન (સીએલ) ર્પોક્ષલસી [વ્યાવસાર્યક ર્વિેર્પ (બીઆઇ)] કુ લ નફાના નકુ સાન માટે
િર્તપ ૂર્તિ પ્રર્દાન કરે છે – જેમાં અંર્તમ નકુ સાન ઘટાડવા શક્ય તેટલી ઝડર્પથી વ્યવસાયને સામાન્ટય
કરવા માટે વીમાધારકે ઉઠાવેલા ખચામાં વધારા સાથે ચોખ્ખો નફો અને સ્થાયી ચાજીસ સામેલ છે .
આવરી લેવાયેલ જોખમો અને શરતો ફાયર વીમા ર્પોક્ષલસીના જોખમો અને શરતો સમાન હોય છે .

ઉર્દાહરણ
જો ધરતીકં ર્પ થવાથી કાર ઉત્ર્પાર્દકના પ્લાન્ટટને નકુ સાન થાય, તો ઉત્ર્પાર્દનમાં નકુ સાન થવાથી
ઉત્ર્પાર્દકની આવકને નકુ સાન થશે. વધારાના ખચાા સાથે આવકમાં આ નકુ સાન વીમાકૃત જોખમન ંુ
ર્પરરણામ હોવાથી વીમાકં ર્પની વળતર પ્રર્દાન કરી શકે છે .
આ ર્પોક્ષલસી પ્રમાણભ ૂત ફાયર અને ર્વશેષ જોખમ ર્પોક્ષલસી સાથે સંયક્ુ ત રીતે જ લઈ શકાશે, કારણ
કે પ્રમાણભ ૂત ફાયર અને ર્વશેષ જોખમ ર્પોક્ષલસી હેઠળ ર્દાવો કરવામાં આવે તો જ આ ર્પોક્ષલસી
હેઠળ ર્દાવા સ્વીકાયા બને છે .
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સ્વયંચકાસણી 2
વ્યાવસાર્યક ર્વિેર્પ વીમા ર્પોક્ષલસી ____________સાથે સંયક્ુ તર્પણે જ લઈ શકાશે.
I. પ્રમાણભ ૂત ફાયર અને ર્વશેષ સંકટ ર્પોક્ષલસી
II. પ્રમાણભ ૂત ફાયર અને ર્દરરયાઈ ર્પોક્ષલસી
III. પ્રમાણભ ૂત અને ર્વશેષ સંકટ ર્પોક્ષલસી
IV. પ્રમાણભ ૂત એન્સન્ટજનીયરરિંગ અને ર્દરરયાઈ ર્પોક્ષલસી

C. ચોરી વીમા ર્પોક્ષલસી
ુ ,
આ ર્પોક્ષલસી કારખાના, દુકાનો, ઓરફસ, ગોર્દામો જેવા વાક્ષણજય સંકુલો માટે છે , જેમાં ચીજવસ્તઓ
ુ તેમજ લોક ર્તજોરીમાં રોકડ હોઈ શકે છે અને તેની ચોરી થઈ શકે
ફર્નિચર અને જરડત ચીજવસ્તઓ
છે . કવચની શક્યતા સ્ર્પષ્ટરર્પણે ર્પોક્ષલસીમાં જણાવેલી હોય છે .
1. ચોરી વીમા ર્પોક્ષલસી હેઠળ આવરી લેવાયેલા જોખમો
a) સંકુલોમાં બળજબરીપ ૂવાક અને રહિંસક રીત વડે પ્રવેશ કયાા ર્પછી સંર્પર્િને નકુ સાન અને
હાર્ન અથવા સંકુલોમાંથી બળજબરીપ ૂવાક અને રહિંસક રીતે બહાર નીકળયા ર્પછી નકુ સાન
અને હાર્ન.
b) ચોરી કે લટ
ં ૂ ફાટ દ્વારા વીમાકૃત સંર્પર્િ કે સંકુલોને નકુ સાન. વીમાકૃત સંર્પર્િ વીમાકૃત
ુ થઈ જાય અને અન્ટય કોઈ સંકુલોમાંથી ગાયબ ન થાય ત્યારે તેને આવરી
સંકુલોમાંથી ગમ
લેવામાં આવે છે .
2. A) કેશ કવર
ચોરી વીમા ર્પોક્ષલસીમાં રોકડ કવચ મહત્ત્વપ ૂણા ભાગ છે . જયારે રોકડ ચોરી થઈ શકે નહીં તેવી
સરુ ક્ષિત જગ્યાએ હોય અને માન્ટયતાપ્રાપ્ત ર્નમાા ણ અને રડઝાઇન ધરાવે ત્યારે ર્પોક્ષલસી કાયારત હોય
ુ બ છે ેઃ
છે . રોકડ વીમા કવચ મંજૂર કરવા માટે સામાન્ટય લાગ ુ સ્સ્થર્તઓ નીચે મજ
ુ ાવવા બર્દલ મળત ંુ વીમાકવચ એવી
a) મ ૂળ ચાવીનો ઉર્પયોગ કયાા ર્પછી સેફમાંથી રોકડ ગમ
સ્સ્થર્તમાં જ જોખમને આવરી લે છે , જેમાં આ પ્રકારની ચાવી તોફાન કે ધમકી દ્વારા
મેળવવામાં આવી હોય કે ર્દબાણપ ૂવાક મેળવવામાં આવી હોય.
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b) ર્તજોરીમાં રોકડ રકમની સંપ ૂણા યાર્દી અન્ટય કોઈ સ્થળે સરુ ક્ષિત રાખવામાં આવે છે .
ુ ી મયાા રર્દત હોય
વીમાકં ર્પનીની જવાબર્દારી આ પ્રકારના રે કોડ્ા સ ર્દશાા વી વાસ્તર્વક રકમ સધ
છે .
B) પ્રથમ નકુ સાન વીમો (ફસ્ટ લોસ વીમો)
મોટા જ્થામાં ર્પણ નીચ ંુ મ ૂલ્ય (ગાંસડીમાં કર્પાસ, ખાંડ વગે રે જેવા) જેવા કેસમાં એક જ પ્રસંગે
ુ ાવવાન ુ જોખમ ઓછં ગણવામાં આવે છે . જયારે સંપ ૂણા ચીજવસ્તન
ુ ંુ જોખમ
સંપ ૂણા ચીજવસ્ત ુ ગમ
ુ ંુ મ ૂલ્ય સંભર્વત મહિમ
આવરી લેવામાં આવે છે ત્યારે ચોરી થઈ શકે તેવી ચીજવસ્તન
નકુ સાની અને મહિમ નકુ સાની માટે ચાર્જ કરવામાં આવેલ પ્રીર્મયમ તરીકે કરવામાં આવે છે .
એવ ંુ ધારવામાં આવે છે કે તાત્કાક્ષલક બીજી વખત ચોરી નહીં થાય અથવા વીમાધારક વધારાની
સરુ િા લઈ શકે છે .
C) ફાયર વીમાની જેમ સ્ટોકના સંબધ
ં માં ર્પણ ડેકલેરેશન કવચ અને ફ્લોટર કવચ શક્ય છે .
3. બાકાત રાખવામાં આવેલી બાબતો
ર્પોક્ષલસીમાં સંકુલોમાં કાયર્દે સર પ્રવેશ ધરાવતા કમાચારીઓ, ર્પરરવારના સભ્યો કે અન્ટય વ્યસ્ક્તઓ
દ્વારા ચોરીને કવચ પ્રર્દાન કરવામાં આવત ંુ નથી, કે તેમાં સામાન્ટય ચોરી કે ઉઠાંતરીને ર્પણ સામેલ
કરવામાં આવતી નથી. તેમાંથી આગ કે પ્લેટ ગ્લાસ ર્પોક્ષલસી દ્વારા થતા નકુ સાનને ર્પણ બાકાત
રાખવામાં આવ્યાં છે .

4. એક્સટેન્ટશન
ુ ી લંબાવી
વધારાન ંુ પ્રીર્મયમ ચ ૂકવીને ર્પોક્ષલસીને તોફાન, હડતાલ અને આતંકવાર્દી જોખમો સધ
શકાય છે .
5. પ્રીર્મયમ
ચોરી કે લટ
ં ૂ ફાટની ર્પોક્ષલસી માટે પ્રીર્મયમના ર્દરનો આધાર વીમાકૃત સંર્પર્િ, વીમાકૃતના નૈર્તક
જોખમ, સંકુલોન ંુ ર્નમાાણ અને સ્થળ, સરુ િા સંબર્ં ધત ર્પગલાં (ર્દાખલા તરીકે, વોચમેન, ચોરીની
ુ વો વગે રે ર્પર છે .
ચેતવણી આર્પતો એલામા), અગાઉના ર્દાવાના અનભ
ર્દરખાસ્ત ફોમામાં આર્પેલી ર્વગતો ઉર્પરાંત ઊંચ ંુ મ ૂલ્ય સંકળાયેલ ંુ હોય ત્યાં વીમાકં ર્પનીઓ દ્વારા
જોખણનો સ્વીકાર કરતા અગાઉ પ ૂવા-સ્વીકાયા ચકાસણી હાથ ધરવામાં આવે છે .
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ચોરી કે લટ
ં ૂ ફાટની ર્પોક્ષલસી માટે પ્રીર્મયમનો આધાર ______________ ર્પર છે .
I. વીમાકૃત ર્પોક્ષલસીના પ્રકાર
II. વીમાધારકના નૈર્તક જોખમ
III. સંકુલોન ંુ બાંધકામ અને સ્થળ
IV. ઉર્પરોક્ત તમામ
D. મની વીમા ર્પોક્ષલસી
રોકડ રૂર્ર્પયાન ંુ સંચાલન કોઈ ર્પણ વેર્પાર કે વ્યવસાયમાં મહત્ત્વપ ૂણા ભાગ છે . આ ર્પોક્ષલસીનો હેત ુ
બેન્ટકો અને ઔદ્યોક્ષગક વ્યાવસાર્યક સંકુલોને નાણાંના નકુ સાન સામે સંરિણ પ્રર્દાન કરવાનો છે .
સંકુલોમાં અને તેની બહાર રોકડ રૂર્ર્પયાન ંુ જોખમ હોય છે . તમે રૂર્ર્પયા ઉર્પાડો, જમા કરો, ચ ૂકવણી
કરો કે ઉઘરાવો ત્યારે ગે રકાયર્દે સર રીતે તેની ઉચાર્પત થઈ શકે છે .
1. મની વીમા ર્પોક્ષલસીન ંુ કવચ
જયારે તમે રોકડ, ચેક/ર્પોસ્ટલ ઓડા સા/ર્પોસ્ટલ સ્ટેમ્પર્પન ંુ સંચાલન કરો નાણાકીય નકુ સાની થઈ શકે
છે , જેને આવરી લેવા મની વીમા ર્પોક્ષલસી બનાવવામાં આવી છે . સામાન્ટય રીતે ર્પોક્ષલસી બે
ર્વભાગમાં વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે
a) સંક્રમણ ર્વભાગ
વીમાધારક કે તેમના અર્ધકૃત કમાચારીઓ દ્વારા રોકડ રકમન ંુ વહન કરવામાં આવે છે ત્યારે
ચોરી કે લટ
ં ૂ ફાટના ર્પરરણામે થતા નાણાકીય નકુ સાનને તેમાં આવરી લેવામાં આવે છે .
સંક્રમણ ર્વભાગમાં બે ચોક્કસ પ્રકારની રકમ હોય છે :
i.

વહનર્દીઠ મયાા ર્દાેઃ આ મહિમ રકમ છે , જેની વીમાકં ર્પનીઓને ર્દરે ક નકુ સાનીના સંબધ
ં માં
ચ ૂકવવાની જરૂર ર્પડી શકે છે .

ii. ર્પોક્ષલસીના

સમયગાળા ર્દરર્મયાન

સંક્રમણમાં અંર્દાજજત

રકમ: આ

એવી

રકમન ંુ

પ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે છે , જેના ર્પર પ્રીર્મયમના ર્દર લાગ ુ કરી પ્રીર્મયમની રકમ નક્કી કરવામાં
આવે છે .
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ર્પોક્ષલસીઓ “ડેક્લેરેશન આધારે ” ઇશ્ય ૂ થઈ શકશે. એટલે વીમાકં ર્પનીઓ સંક્રમણમાં અંર્દાજજત
રકમ ર્પર કામચલાઉ પ્રીર્મયમ ચાર્જ કરે છે અને વીમાધારક દ્વારા ઘોર્ષત ર્પોક્ષલસીના ગાળા
ર્દરર્મયાન સંક્રમણમાં વાસ્તર્વક રકમના આધારે ર્પોક્ષલસીની મદ્દુ ત પ ૂણા થાય ત્યારે પ્રીર્મયમને
સરભર કરે છે .
b) સંકુલ ર્વભાગ
આ ર્વભાગ ચોરી, લટ
ં ૂ ફાટ, ઘરફોડી, બળજબરીપ ૂવાક લટ
ં ૂ /સલામત લોક વગે રે કોઈ વ્યસ્ક્તના
સંકુલોમાંથી રોકડની નકુ સાનીને આવરી લે છે . ર્પોક્ષલસીની અન્ટય ર્વશેષતાઓ ચોરી કે લટ
ં ૂ ફાટ
વીમા જેવી છે , જેની આર્પણે ઉર્પર શીખવાના મદ્દુ ા 3માં ચચાા કરી છે .
2. બાકાત રાખવામાં આવેલી મહત્ત્વપ ૂણા બાબતો
તેમાં સામેલ છે :
ુ ીના કારણે ખેંચ,
a) ખામી કે ત્રટ
ુ રત કરવામાં આવેલા નાણાંની નકુ સાની અને
b) અર્ધકૃત વ્યસ્ક્ત ર્સવાય અન્ટય વ્યસ્ક્તને સર્પ
c) તોફાન, હડતાલ અને આતંકવાર્દ: વધારાન ંુ પ્રીર્મયમ ચ ૂકવી આવીમાકવચને લંબાવી
શકાય છે .
3. એક્સટેન્ટશન
વધારાન ંુ પ્રીર્મયમ ચ ૂકવી ર્પોક્ષલસીન ંુ વીમાકવચ વધારી શકાય છે :
a) રોકડ લઈ જતી વ્યસ્ક્તઓની અપ્રમાક્ષણકતા,
b) તોફાન, હડતાલ અને આતંકવાર્દી જોખમો
c) વહેંચણીન ંુ જોખમ, જે કમાચારીઓને ર્પગારની ચ ૂકવણી ર્દરર્મયાન નકુ સાન થાય છે
4. પ્રીર્મયમ
પ્રીર્મયમ ર્દર વીમાધારક, એક વખતે કં ર્પનીની રોકડ વહન જવાબર્દારી, ચકુ વણીની ર્પદ્ર્ત,
સંકળાયેલ અંતર, હાથ ધરવામાં આવેલ સલામતીના ર્પગલાં વગે રેના આધારે નક્કી કરવામાં આવે
છે . ર્પોક્ષલસીની મદ્દુ ત પ ૂણા થયાના 30 રર્દવસની અંર્દર ઘોષણાના આધારે આખ ંુ વષા વાસ્તર્વક
રોકડને અનરૂુ ર્પ પ્રીર્મયમને સરભર કરવામાં આવે છે .
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મની વીમા ર્પોક્ષલસી હેઠળ નીચેમાંથી શ ંુ આવરી લેવામાં આવે છે ?
ુ ીના કારણે ખેંચ
I. ખામી કે ત્રટ
II. ચોરીના કારણે કોઈ વ્યસ્ક્તના સંકુલમાં રોકડન ંુ નકુ સાન
ુ રત કરવામાં આવેલા નાણાંન ંુ નકુ સાન
III. અર્ધકૃત વ્યસ્ક્ત ર્સવાય અન્ટય વ્યસ્ક્તને સર્પ
IV. તોફાન, હડતાલ અને આતંકવાર્દ
E. બાંયધરી વીમા ર્પોક્ષલસી
કં ર્પનીઓને ર્પોતાના કમાચારીઓની અપ્રમાક્ષણકતા કે ગોટાળા જેવા વ્હાઇટ કોલર અર્પરાધોના કારણે
નકુ સાન વેઠવ ંુ ર્પડે છે . બાંયધરી વીમા ર્પોક્ષલસી કમાચારીઓની બનાવટ, ઉચાર્પત, ચોરી, ખોટી
રજૂઆત અને રડફોલ્ટ દ્વારા ગોટાળા કે અપ્રમાક્ષણકતાના કારણે કં ર્પનીઓને ઉઠાવવા ર્પડતા આર્થિક
નકુ સાન સામે વળતર ચ ૂકવે છે .
1. બાંયધરી વીમા ર્પોક્ષલસી હેઠળ વીમાકવચ
તેમાં પ્રત્યિ આર્થિક નકુ સાન સામે વીમાકવચ આર્પે છે , જેમાં ર્પરરણામરૂર્પી નકુ સાન સામેલ નથી.
ુ ના સંર્દભામાં નકુ સાન હોવ ંુ જોઈએ
a) નાણા, ર્સક્યોરરટીઝ કે ચીજવસ્તઓ
b) ફરજ ર્પર હોય ત્યારે જ બનાવટ કે તેના જેવો ગોટાળો કે અર્પરાધ થવો જોઈએ;
c) ર્પોક્ષલસીની મદ્દુ ત પ ૂણા થયાના 12 મરહનાની અંર્દર કે કમાચારીન ંુ મ ૃત્યુ, ર્નવ ૃર્િ, રાજીનામ ંુ કે
બરતરફીમાંથી જે ર્પહેલા હોય તે ગાળામાં નકુ સાન જાણી શકાય છે
d) ફરી નોકરીએ રાખવામાં આવ્યો હોય તેવા અપ્રમાક્ષણકતા કમાચારીના સંબધ
ં માં કોઈ કવચ
પ્રર્દાન કરવામાં આવત ંુ નથી.
2. બાંયધરી વીમા ર્પોક્ષલસીના પ્રકાર
ર્વર્વધ પ્રકારની બાંયધરી વીમા ર્પોક્ષલસી છે , જેની ચચાા નીચે કરવામાં આવી છે ેઃ
a) વ્યસ્ક્તગત ર્પોક્ષલસી
ફક્ત એક વ્યસ્ક્તની બાયંધરી આર્પવામાં આવે ત્યાં આ પ્રકારની ર્પોક્ષલસીનો ઉર્પયોગ થાય છે .
તેમાં કમાચારીન ંુ નામ, તેનો હોદ્દો અને બાંયધરીની રકમ ચોક્કસ હોવી જોઈએ.
b) સામ ૂરહક ર્પોક્ષલસી
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આ ર્પોક્ષલસીમાં બાંયધરી લાગ ુ ર્પડે તે તમામ કમાચારીઓના નામની યાર્દી સામેલ છે , જેમાં
ર્દરે ક કમાચારીઓની ફરજો અને તેમની અલગ-અલગ વીમાકૃત રકમ નોંધાયેલી હોય છે .
c) ફ્લોરટિંગ ર્પોક્ષલસી અથવા ફ્લોટર
આ ર્પોક્ષલસીમાં યાર્દીમાં સામેલ વ્યસ્ક્તઓના નામ અને ફરજો આવરી લેવાયેલ છે , ર્પણ
બાંયધરીની વ્યસ્ક્તગત રકમને બર્દલે સંપ ૂણા જૂથ માટે બાંયધરીની ચોક્કસ રકમ “ફ્લોટ”
ુ ી વધારાના પ્રીર્મયમની ચ ૂકવણી દ્વારા મ ૂળ રકમ
કરવામાં આવે છે . એટલે જયાં સધ
ુ ેઃસ્થાર્ર્પત ન કરવામાં આવે ત્યાં સધ
ુ ી કોઈ ર્પણ એક કમાચારીના સંબધ
પન
ં માં કરવામાં આવેલો
ર્દાવો ફ્લોટેડ ગે રેન્ટટીને ઘટાડે છે .
d) ર્પોક્ષઝશન્ટસ ર્પોક્ષલસી
આ સંયક્ુ ત ર્પોક્ષલસી જેવ ંુ છે , જેમાં ફરક એ છે કે સમયર્પત્રક ચોક્કસ રકમની ખાતરી હોય તેવી
‘ર્પોક્ષઝશન્ટસ’ની યાર્દી રજૂ કરે છે અને નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી.
e) બ્લેન્ટકેટ ર્પોક્ષલસી
આ ર્પોક્ષલસી નામ કે હોદ્દાને ર્દશાા વ્યા ર્વના તમામ કમાચારીઓને આવરી લે છે . વીમાકં ર્પનીઓ
દ્વારા કમાચારીઓ ર્વશે કોઈ પ ૂછર્પરછ કરવામાં આવતી નથી. આ પ્રકારની ર્પોક્ષલસી મોટી
સંખ્યામાં કમાચારીઓ ધરાવતી કં ર્પનીઓ માટે જ અનકુ ળ
ૂ છે અને સંગઠન કમાચારીઓના
અગાઉની સ્સ્થર્તની પ ૂરતી પ ૂછર્પરછ કરે છે . ર્દાવાના કેસમાં વીમાકં ર્પનીઓને કમાચારીઓનો
સંર્દભા ઉર્પલબ્ધ કરાવવો જોઈએ. આ ર્પોક્ષલસી મોટી અને પ્રર્તક્ષ્ઠત કં ર્પનીઓને જ આર્પવામાં
આવે છે .
3. પ્રીર્મયમ
પ્રીર્મયમના રે ટનો આધાર વ્યવસાયના પ્રકાર, કમાચારીઓનો ર્દરજ્જો, ચકાસણી અને ર્નરીિણની
વ્યવસ્થા ર્પર હોય છે .

સ્વયંચકાસણી 5
બાંયધરી વીમા ર્પોક્ષલસી ________________ સામે વળતર પ્રર્દાન કરે છે .
I. કં ર્પનીઓને તેમના કમાચારીઓના ગોટાળા કે અપ્રમાક્ષણકતાના કારણે થતા નકુ સાનની સામે
II. કમાચારીઓને તેમની કં ર્પનીના ગોટાળા કે અપ્રમાક્ષણકતાના કારણે થતા નકુ સાનની સામે
667

III. થડા ર્પાટીના ગોટાળા કે અપ્રમાક્ષણકતાના કારણે કમાચારીઓ અને કં ર્પનીઓને થતા આર્થિક
નકુ સાન સામે
IV. કં ર્પનીના વ્યવસ્થાર્પનના ગોટાળા કે અપ્રમાક્ષણકતાના કારણે શેરધારકોને વેઠવા ર્પડતા આર્થિક
નકુ સાન સામે

F. બેન્ટકસા િર્તપ ૂર્તિ ર્પોક્ષલસી
આ ર્વસ્ત ૃત ર્પોક્ષલસી કે વીમાકવચ બેન્ટકો, એનબીએફસી અને નાણાકીય કામગીરીઓ સાથે
સંકળાયેલી અન્ટય સંસ્થાઓ માટે બનાવવામાં આવી છે , જે તેમના નાણાં અને સીક્યોરરટીઝ સંબર્ં ધત
ર્વશેષ જોખમો સામે વળતર પ્રર્દાન કરે છે .
1. બેન્ટકસા િર્તપ ૂર્તિ વીમા હેઠળ વીમાકવચ
બેન્ટકરની જરૂરરયાતના આધારે આ ર્પોક્ષલસી ર્વર્વધ પ્રકારના કવચ પ્રર્દાન કરે છે .
a) આગ, ચોરી, લટ
ં ૂ અને હડતાલના કારણે સંકુલોની અંર્દર રહેલી નાણાં સીક્યોરરટીઝને
નકુ સાન થવ ંુ કે હાર્ન થવી.
b) જયારે સંર્પર્િને સંકુલની બહાર અર્ધકૃત કમાચારીઓને હાથમાં લઈ જવામાં આવે છે ત્યારે
કમાચારીઓની બેર્દરકારી સરહત કોઈ ર્પણ કારણ થત ંુ નકુ સાન.
c) ચેક, િાફ્ટસ, રફક્સ્ડ રડર્પોક્ષઝટ રસીર્દ વગે રેની બનાવટ કે તેની સાથે ચેડાં થવા.
d) ક્ષગરો

કરે લી

ુ
ચીજવસ્તઓ

અથવા

નાણા/સીક્યોરરટીઝના

સંર્દભામાં

કમાચારીઓની

અપ્રમાક્ષણકતા.
ુ
e) રજજસ્ટડા ર્પોસ્ટ ર્પાસાલ્સ દ્વારા રવાના થયેલી ચીજવસ્તઓ.
f) મ ૂલ્યાંકનકારની અપ્રમાક્ષણકતા.
g) ‘જનતા એજન્ટ્સ’, ‘નાની બચત યોજના એજન્ટ્સ’ જેવા બેન્ટકના એજન્ટ્સ ર્પાસેથી નાણાં
ુ થવા.
ગમ
આ ર્પોક્ષલસી સંશોધનના આધારે ઇશ્ય ૂ કરવામાં આવે છે , એટલે કે નકુ સાન થય ંુ છે તેની જાણકારી
મળે તે સમયગાળામાં ર્પોક્ષલસી િર્તપ ૂર્તિ કરશે, નહીં કે નકુ સાન થય ંુ ત્યારે . ર્પણ નકુ સાન થાય ત્યારે
ર્પોક્ષલસી અસ્સ્તત્વમાં હોવી જોઈએ.
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સામાન્ટય રીતે નકુ સાન થયાની જાણકારી મળયાની તારીખથી 2 વષા અગાઉના સમયગાળાની અંર્દર
થયેલ ંુ નકુ સાન વળતરને ર્પાત્ર છે , જે નકુ સાન થાય તે અગાઉ ર્પોક્ષલસીના અસ્સ્તત્વને આર્ધન છે .
2. બાકાત રાખવામાં આવેલી મહત્ત્વપ ૂણા બાબતો
તેમાં સામેલ છે :
a) વેર્પારી નકુ સાન
b) બેર્દરકારી
c) સોફ્ટવેર અર્પરાધ અને
d) ભાગીર્દારો/રડરે ક્ટસાની અપ્રમાક્ષણકતા]

3. વીમાકૃત રકમ
બેન્ટકને વીમાકૃત રકમ નક્કી કરવી જોઈએ, જે સામાન્ટય રીતે પ્રથમ 5 ર્વભાગમાં તરલ રહેશે. તેને
‘મ ૂળભ ૂત વીમાકૃત રકમ’ કહેવાય છે . મ ૂળભ ૂત વીમાકૃત રકમ પ ૂરતી ન હોય તો ર્વભાગ (1) અને
(2) માટે વધારાની વીમાકૃત રકમ ખરીર્દી શકાય છે . આ ર્પોક્ષલસી વધારાના પ્રીર્મયમની ચ ૂકવણી
દ્વારા વીમાકૃત રકમની એક ફરજજયાત અને ઓટોમોરટક રરઇન્ટસ્ટેટમેન્ટટને ર્પણ મંજૂરી આર્પે છે .
4. રે રટિંગ
પ્રીર્મયમની ગણતરી નીચેના ર્પરરબળો ર્પર આધારરત છે :
a) મ ૂળભ ૂત વીમાકૃત રકમ
b) વધારાની વીમાકૃત રકમ
c) કમાચારીઓની સંખ્યા
d) શાખાઓની સંખ્યા.

સ્વયંચકાસણી 6
બેન્ટકસા િર્તપ ૂર્તિ વીમા ર્પોક્ષલસી હેઠળ નીચેનામાંથી કયા જોખમને આવરી શકાશે?
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I. આગ લાગવાથી સંકુલોની અંર્દર મની સીક્યોરરટીઝને નકુ સાન કે હાર્નક થવી
II. ચેકની બનાવટ કે તેની સાથે ચેડાં થવા
III. નાણાં બાબતે કં ર્પનીની અપ્રમાક્ષણકતા
IV. ઉર્પરોક્ત તમામ
G. જ્વેલસા બ્લોક ર્પોક્ષલસી
તાજેતરના વષોમાં ભારત જ્વેલરી, ખાસ કરીને હીરાના આંતરરાષ્ટ્રીય વેર્પારના અગ્રણી કેન્ટર તરીકે
બહાર આવ્ય ંુ છે . આયાતી કાચા હીરા અહીં કરટિંગ અને

ર્પોક્ષલશ થાય છે અને ર્પછી દુર્નયાના

ર્વર્વધ ર્દે શોમાં તેની ર્નકાસ થાય છે . તે જ્વેલરના તમામ પ્રકારના જોખમોન ંુ ધ્યાન રાખે છે , જેમનો
ુ , હીરા અને રત્નો, કાંડા ઘરડયાળા જેવી ઊંચ ંુ મ ૂલ્ય
વ્યવસાય સોના અને ચાંર્દીની ચીજવસ્તઓ
ુ
ુ
ધરાવતી ચીજવસ્તઓ
સાથે સંકળાયેલો છે . વેર્પારમાં આ મોંઘી ચીજવસ્તઓ
મોટા જ્થામાં
સંકળાયેલી હોય છે અને તેની અવરજવર ર્વર્વધ સંકુલો વચ્ચે થાય છે .
1. જ્વેલસા બ્લોક ર્પોક્ષલસીન ંુ વીમાકવચ
આ પ્રકારના જોખમ સામે જ્વેલસા બ્લોક ર્પોક્ષલસી વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે . તેને ચાર ર્વભાગમાં
વહેંચવામાં આવી છે . ર્વભાગ 1 હેઠળન ંુ વીમાકવચ ફરજજયાત છે . વીમાધારક અન્ટય ત્રણ
ર્વભાગોનો લાભ લઈ શકે છે . આ ર્પેકેજ ર્પોક્ષલસી છે .
a) ર્વભાગ 1: આગ, ર્વસ્ફોટ, વીજળી ર્પડવાથી, ચોરી, ઘરફોડી, લટ
ં ૂ , તોફાન, હડતાલ અને
બર્દઇરાર્દાપ ૂવાક નકુ સાન અને આતંકવાર્દના ર્પરરણામે વીમાકૃત સંકુલોમાં સંર્પર્િને નકુ સાન
થવા સામે વીમાકવચ.
b) ર્વભાગ 2: વીમાધારક અને અન્ટય ચોક્કસ વ્યસ્ક્તઓના કબજામાં વીમાકૃત સંર્પર્િ હોય
ત્યારે નકુ સાન કે હાર્ન સામે વીમાકવચ.
c) ર્વભાગ 3: જયારે આ પ્રકારની પ્રોર્પટીની અવરજવર રજજસ્ટડા વીમાકૃત ર્પાસાલ ર્પોસ્ટ, એર
ફ્રેઇટ વગે રે દ્વારા થાય ત્યારે કવસા લોસ કે નકુ સાન
d) ર્વભાગ 4: ર્વભાગ 1માં ઉલ્લેક્ષખત સંકટો સામે સંકુલમાં વેર્પાર અને ઓરફસ ફર્નિચર અને
રફરટિંગ્સ માટે કવચ પ્રર્દાન કરવ.ંુ
પ્રીર્મયમની ગણતરી કરવા ર્દરે ક ર્વભાગ માટે અલગથી રે રટિંગ થાય છે .
2. તેમાંથી બાકાત રાખવામાં આવેલી મહત્ત્વપ ૂણા બાબતો:
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a) એજન્ટ્સ, ર્દરજી, સોનાની અપ્રમાક્ષણકતા
b) જાહેર પ્રર્દશાન ર્દરર્મયાન જાળવવામાં આવેલી સંર્પર્િ
ુ ાવવી
c) વ્યસ્ક્તગત હેત ુ માટે ધારણ કરવામાં/સાથે રાખવામાં આવેલી જ્વલેરી ગમ
d) વ્યાવસાર્યક કલાકો ર્સવાય સરુ ક્ષિત ન રાખવામાં આવેલી સંર્પર્િ
e) રાતે રડસ્પ્લે ર્વન્ટડોમાં રાખવામાં આવેલી પ્રોર્પટી
f) વીમાધારકના કમાચારીઓ કે ર્પરરવારના સભ્યોના ર્દગાના કારણે નકુ સાની આવરી લેવાતી
નથી. સંપ ૂણા સંરિણ માટે વીમાધારકે ર્વશ્વાસઘાત સામે બાયંધરીન ંુ વીમાકવચ ર્પણ લેવ ંુ
જોઈએ.
સંપ ૂણા સરુ િા માટે વીમાધારક દ્વારા રફડેક્ષલટી ગે રેન્ટટી કવર ર્પણ લેવ ંુ જોઈએ.
3. પ્રીર્મયમ
ર્દરે ક કેસની લાયકાતના આધારે જોખમોન ંુ રે રટિંગ થાય છે . પ્રીર્મયમના ર્વર્વધ ર્દર ર્વર્શષ્ટ સતત
વોચમેન માટે રડસ્કાઉન્ટ્સ સાથે ર્દરે ક ર્વભાગમાં લાગ ુ ર્પડે છે , બંધ આઇસી034 સાધારણ વીમો 209
સરકિટ ટીવી/એલામા ર્સસ્ટમ, ર્વર્શષ્ટ સ્ટ્રોંગ રૂમ અને અન્ટય કોઈ સરુ િા ઉર્પકરણ વગે રે માટે

સ્વયંચકાસણી 7
જ્વેલસા બ્લોક ર્પોક્ષલસીના કેસમાં રજજસ્ટડા ર્પાસાલ દ્વારા ર્પરરવહન થતી વીમાકૃત સંર્પર્િને નકુ સાન
____________ હેઠળ આવરી લેવાશે.
I. ર્વભાગ 1
II. ર્વભાગ 2
III. ર્વભાગ 3
IV. ર્વભાગ 4
H. એન્સન્ટજનીયરરિંગ વીમો
એન્સન્ટજનીયરરિંગ વીમો એ સાધારણ વીમાની શાખા છે , જે ફાયર વીમાની સમાંતર ર્વકસી છે . તેના
ુ ી ર્દોરી જાય છે , જેમાં પ્લાન્ટટ અને મશીનરી માટે અલગ
મ ૂક્ષળયા ઔદ્યોક્ષગકરણના ર્વકાસ સધ
વીમાકવચની જરૂરરયાત ઊભી થઈ હતી. સાથે સાથે તમામ પ્રકારના જોખમોના વીમાકવચની
ર્વભાવના ર્પણ એન્સન્ટજનીયરરિંગ પ્રોજેક્સના સંબધ
ં માં ર્વકસી હતી – જે તમામ પ્રકારના કારણોસર
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થતા નકુ સાન સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે અને તેમાં ખાસ બાકાત રાખવામાં આવેલા સંકટો
ુ ી
સામે કવચ મળત ંુ નથી. ઉત્ર્પાર્દનો બાંધકામથી લઈને ર્પરરિણ અને પ્લાન્ટટ કાયારત થાય ત્યાં સધ
તમામ ર્વર્વધ તબક્કા માટે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે . આ વીમા માટેના ગ્રાહકો મોટા અને લઘ ુ
એમ બંને પ્રકારના ઔદ્યોક્ષગક એકમો હોય છે . તેમાં વીજ ઉર્પકરણો ધરાવતા એકમો અને મોટા
પ્રોજેક્્સ ર્પર કાયારત કોન્ટટ્રાક્ટસા ર્પણ સંકળાયેલા હોય છે .
એન્સન્ટજનીયરરિંગ વીમા ર્પોક્ષલસીઓના પ્રકાર
ૂ માં આ પ્રકારના વીમા હેઠળ આવતી મખ્ુ ય ર્પોક્ષલસી ર્પર નજર નાંખીએેઃ
ચાલો આર્પણે ટં ક
1. કોન્ટટ્રાક્ટસા ઓલ રરસ્ક (સીએઆર) ર્પોક્ષલસી
ુ ો, ટનલ વગે રે ર્સર્વલ
આ ર્પોક્ષલસી નાની ક્ષબક્લ્ડિંગ્સથી લઈને ર્વશાળ જળાશયો, ક્ષબક્લ્ડિંગ્સ, પલ
એન્સન્ટજનીયરરિંગ પ્રોજેક્્સમાં સંકળાયેલા કોન્ટટ્રાક્ટસા અને મદ્દુ લના સંરિણ માટે બનાવવામાં આવી
છે . આ ર્પોક્ષલસી “ઓલ રરસ્ક” (તમામ પ્રકારના જોખમો) માટે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે – એટલે
બાંધકામ સ્થળ ર્પર વીમાકૃત સંર્પર્િને કોઈ ર્પણ પ્રકારની અણધારી અને અનર્પેક્ષિત નકુ સાની કે
હાર્ન સામે િર્તપ ૂર્તિ કે વળતર પ્રર્દાન કરે છે . આ ર્પોક્ષલસીમાં થડા ર્પાટી જવાબર્દારી અને અન્ટય
જોખમોને કવચ પ્રર્દાન કરી શકાય છે . પ્રીર્મયમનો આધાર પ્રોજેક્ટની લાિક્ષણકતા, તેના ખચા, તેના
સમયગાળા, ભૌગોક્ષલક સ્થળ અને ર્પરરિણના સમયગાળા જેવા ર્પરરબળો ર્પર આધારરત હોય છે .
2. કોન્ટટ્રાક્ટસા પ્લાન્ટટ એન્ટડ મશીનરી (સીર્પીએમ) ર્પોક્ષલસી
કોન્ટટ્રાક્ટસા માટે અનકુ ળ
ૂ , જે બાંધકામ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે અને ક્રેન્ટસ, એક્સકેવેટસા જેવી
મશીનરીમાં કોઈ કારણસર અનર્પેક્ષિત અને અચાનક નકુ સાન કે હાર્ન કરી શકે તેવા તમામ
પ્રકારના જોખમો સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે , જેમાં નીચેના જોખમો સામેલ છે ેઃ
a) ચોરી, લટ
ં ૂ ફાટ, આરએસએમડીટી
b) આગ લાગવી અને વીજળી ર્પડવી, બાહ્ય ર્વસ્ફોટ, ધરતીકં ર્પ અને અન્ટય કુ ર્દરતી સંકટો
c) ખામીયક્ુ ત માનવીય કામગીરીના કારણે ત ૂટી ર્પડવાથી, ર્પતન થવાથી, અથડામણને ર્પગલે
સજાાતા અકસ્માતના કારણે આકસ્સ્મક નકુ સાની; જેને થડા ર્પાટી નકુ સાની માટે લંબાવી
શકાય છે .
પ્રીર્મયમનો આધાર ઉર્પકરણના પ્રકાર અને કામગીરીના સ્થળ ર્પર હોય છે .

672

ઉર્પકરણ કાયારત હોય કે બંધ હોય કે સાફસફાઈ માટે છૂટું ર્પાડવામાં આવ્ય ંુ હોય કે ર્પછી તેને ફરી
જોડવામાં આવે ત્યારે આ વીમાકવચ કાયારત હોય છે . ઉર્પકરણ કોન્ટટ્રાક્ટસાના સંકુલોમાં હોય ત્યારે
ર્પણ વીમાકવચ લાગ ુ હોય છે .
3. ઇરે ક્શન ઓલ રરસ્ક (ઇએઆર) ર્પોક્ષલસી
આ ર્પોક્ષલસી સ્ટોરે જ-કમ-ઇરે ક્શન (એસસીઇ) ર્પોક્ષલસી તરીકે ર્પણ જાણીતી છે . તે ર્પ્રસ્ન્ટસર્પલ કે
પ્રોજેક્ટના કોન્ટટ્રાક્ટસા માટે અનકુ ળ
ૂ છે , જયાં પ્લાન્ટટ અને મશીનરી ઊભી કરવામાં આવી હોય ત્યાં
ુ ન ંુ
ર્વર્વધ બાહ્ય જોખમો હોય છે . આ ર્વસ્ત ૃત વીમા ર્પોક્ષલસી છે , જે પ્રોજેક્ટના સ્થળે ચીજવસ્તઓ
ુ રત થાય ત્યાં
આગમન થાય ત્યારથી પ્રોજેક્ટન ંુ ર્પરરિણ થાય, કાયારત થાય અને મ ૂળ માક્ષલકને સર્પ
ુ ીના સંપ ૂણા સમયગાળા ર્દરર્મયાન કોઈ ર્પણ પ્રકારની કટોકટી સામે કવચ પ ૂરં ુ ર્પાડે છે .
સધ
પ્રીર્મયમનો આધાર પ્રોજેક્ટના પ્રકાર, તેના ખચા, સમયગાળા, ભૌગોક્ષલક સ્થળ અને ર્પરરિણના
સમયગાળા જેવા ર્પરરબળો ર્પર આધારરત હોય છે .
જો જરૂર ર્પડે તો ઇરે ક્શન ર્પોક્ષલસી સાથે ર્દરરયાઈ વીમાકવચ ઇશ્ય ૂ કરી શકાશે, જે પ્રોજેક્ટ સાઇટ
ુ રત ન થાય ત્યાં સધ
ુ ીના ટ્રાન્સન્ટઝટ તબક્કા ર્દરર્મયાન ઉર્પકરણો અને ચીજવસ્તઓને
ુ
સર્પ
વીમાકવચ
પ્રર્દાન કરશે.
4. મશીનરી બ્રેકડાઉન ર્પોક્ષલસી (એમબી)
આ ર્પોક્ષલસી મશીન ર્પર કાયારત અને પ્લાન્ટટ અને મશીનરી બંધ થવાથી ગંભીર ર્પરરણામ ભોગવવા
ર્પડે તેવા તમામ ઉદ્યોગ માટે અનકુ ળ
ૂ છે . તે જનરે ટસા, ટ્રાન્ટસફોમાસા અને અન્ટય વીજળી, મીકેર્નકલ
અને ક્ષલક્ફ્ટિંગ ઉર્પકરણ જેવા મશીનોને વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે .
આ ર્પોક્ષલસી વીમાકૃત સંર્પર્િને કોઈ ર્પણ કારણસર (અર્પેક્ષિત જોખમોને આર્ધન) દ્વારા ર્મકેર્નકલ
અથવા વીજળી બંધ થતા થતી અનર્પેક્ષિત અને એકાએક ભૌર્તક નકુ સાની સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન
કરે છે , જેમાં નીચેની બાબતો સામેલ છે ેઃ
a) કામ ચાલ ુ હોય કે બંધ હોય ત્યારે .
b) ઉર્પકરણના ર્વર્વધ ભાગને સાફસફાઈ કરવા છૂટાં ર્પાડવામાં આવ્યા હોય કે સંપ ૂણા રરર્પેરરિંગ
ચાલ ુ હોય ત્યારે
c) ઉર્પકરણની સફાઈ કે રરર્પેરરિંગ માટે અને ર્પછી તેને ફરી જોડવાની કામગીરી ર્દરર્મયાન.
d) જયારે સંકુલની અંર્દર એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએથી ખસેડવામાં આવે ત્યારે .
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ુ ેઃસ્થાર્પન/ફેરબર્દલના મ ૂલ્ય ર્પર લેવાતો ચાર્જ છે .મશીનને સંપ ૂણાર્પણે
પ્રીર્મયમ વ્યસ્ક્તગત તંત્રના પન
વીમાકૃત કરવ ંુ જોઈએ. તેના રે ટનો આધાર મશીનના પ્રકાર; તેનો ઉર્પયોગ જે ઉદ્યોગમાં થાય છે
અને તેના મ ૂલ્ય જેવા ર્પરરબળો ર્પર હોયછે . સ્ટેન્ટડ-બાય સર્ુ વધાઓ, ઉર્પલબ્ધ સ્ર્પેરર્પાટા અને
ુ વના આધારે રડસ્કાઉન્ટ્સ ઓફર કરવામાં આવે છે .
ર્દાવાઓના અનભ
5. બોઇલર અને પ્રેશર પ્લાન્ટટ ર્પોક્ષલસી
આ ર્પોક્ષલસી બોઇલસા અને પ્રેશર પ્લાન્ટટને નીચેના જોખમો સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે ેઃ
a) બોઇલર અને/અથવા અન્ટય પ્રેશર પ્લાન્ટટ અને તેની આસર્પાસ વીમાધારકની સંર્પર્િને આગ
ર્સવાય અન્ટય કોઈ કારણ નકુ સાન; અને
b) આ પ્રકારના બોઇલર અને/અથવા પ્રેશર પ્લાન્ટટમાં આંતરરક ર્દબાણના કારણે ર્વસ્ફોટ થવાથી
કે ફાટી ર્પડવાથી થડા ર્પાટીની સંર્પર્િને થયેલ નકુ સાન કે વ્યસ્ક્તને થયેલી શારીરરક ઇજા
બર્દલ વળતર ચ ૂકવવાની વીમાધારકની જવાબર્દારી.
ફાયર વીમો અને બોઇલર વીમા ર્પોક્ષલસી ર્પરસ્ર્પર ર્વર્શષ્ટ હોવાથી પ ૂરતું કવચ મેળવવા બંને
ર્પોક્ષલસી લેવી જરૂરી છે . તમામ એન્સન્ટજનીયરરિંગ ર્પોક્ષલસીઓ હેઠળ વીમાકૃત રકમ વતામાન
રરપ્લેસમેન્ટટ મ ૂલ્ય હોવ ંુ જોઈએ.
6. મશીનરી લોસ ઓફર પ્રોરફ્સ (એમએલઓર્પી) ર્પોક્ષલસી
આ ર્પોક્ષલસી ઉદ્યોગો માટે અનકુ ળ
ૂ છે , જયાં મશીનરી બંધ થવાથી કે બોઇલર ફાટવાથી ર્વિેર્પ કે
ર્વલંબ થવાથી મોટું આર્થિક નકુ સાન થાય છે .

ુ ેઃસ્થાર્ર્પત કરવા વચ્ચેનો સમયગાળો વધારે હોય, ત્યાં આ ર્પોક્ષલસી
જયાં નકુ સાની અને તેને પન
મધ્યવતી સમયગાળામાં ટનાઓવરમાં ઘટાડો થવાથી અને કામના ખચામાં વધારો થવાના કારણે
નફામાં થતી નકુ સાની માટે વળતર આર્પે છે . વ્યાવસાર્યક ર્વિેર્પ ર્પોક્ષલસીની શરતો અને ર્નયમો
તેમજ વીમાકવચ એ ફાયર વીમામાં નકુ સાન ર્પછી વ્યાવસાર્યક ર્વિેર્પ ર્પોક્ષલસી જેવી જ છે , જેની
આ પ્રકરણમાં અગાઉ ચચાા કરવામાં આવી છે .
ુ ના બગાડની ર્પોક્ષલસી
7. સંગ્રરહત ચીજવસ્તઓ
આ ર્પોક્ષલસી કોલ્ટ સ્ટોરે જ (વ્યસ્ક્તગત અથવા સહકારી સોસાયટી)ની માક્ષલકી માટે અનકુ ળ
ૂ છે
ુ ના સંગ્રહ માટે કોલ્ડ સ્ટોરે જ લે છે તેમના
અથવા જે લોકો ભાડાર્પટ્ટે કે બગડી જાય તેવી ચીજવસ્તઓ
માટે આ ર્પોક્ષલસી યોગ્ય છે . આ વીમાકવચ રે રફ્રજરે શન પ્લાન્ટટ અને મશીનરી બંધ થવાથી તેમજ
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તાર્પમાનમાં વધારો થવાથી અને કોલ્ડ સ્ટોરે જ રૂમમાં શામક ર્પર્દાથો એકાએક ફેલાઈ જવાથી
ુ માં બગાડ અને તેને પ્રદૂ ર્ષત થવા સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે .
ચીજવસ્તઓ
8. વીજ ઉર્પકરણ ર્પોક્ષલસી
આ ર્પોક્ષલસીમાં ર્વર્વધ પ્રકારના વીજ ઉર્પકરણોને વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે , જેમાં
ુ ીએસ, ર્સસ્ટમ સોફ્ટવેર વગે રે
સીર્પીય ુ સરહત સંપ ૂણા કમ્પપ્યટુ ર ર્સસ્ટમ, કીબોડા , મોર્નટસા, ર્પ્રન્ટટસા, યર્પ
ુ ક્ષં ગક ઉર્પકરણોને ર્પણ
સામેલ છે . એર-કક્ન્ટડશર્નિંગ, હીરટિંગ અને ર્પાવર કન્ટવઝાન વગે રે જેવા આનષ
આવરી લેવામાં આવે છે .
આ ર્પોક્ષલસી ફાયર ર્પોક્ષલસી, મશીનરી વીમા ર્પોક્ષલસી અને ચોરી ર્પોક્ષલસીન ંુ સંયક્ુ ત સ્વરૂર્પ છે . તે
ખામીયક્ુ ત રડઝાઇન (વૉરન્ટટી હેઠળ વીમાકવચ ન મેળવેલ), કુ ર્દરતી ઘટનાની અસરો; વોલ્ટેજમાં
વધઘટ થવાથી ખામીયક્ુ ત કામગીરી, આંચકા વગે રેની અસર, ચોરી, ઘરફોડી અને લટ
ં ૂ ફાટને ર્પણ
આવરી લે છે .
આ ર્પોક્ષલસી માક્ષલક કે ભાડાર્પટ્ટે લેનાર માટે ઉર્પલબ્ધ છે , જેનો આધાર ર્દરે ક કેસમાં જવાબર્દારી ર્પર
ર્નભાર છે . સામાન્ટય રીતે ર્વર્વધ પ્રકારની નકુ સાનીને આવરી લેતી ત્રણ કલમો છે ેઃ
a) કલમ 1: ઉર્પકરણને નકુ સાન અને હાર્ન
ુ રની એિટનાલ હાડા રડસ્ક જેવા ડેટા મીરડયાને નકુ સાની અને હાર્ન
b) કલમ 2: કમ્પપ્યટ
ુ ી વૈકન્સલ્ર્પક
c) કલમ 3: કામના ખચામાં વધારો – 12, 26, 40 અથવા 52 અઠવારડયા સધ
ઉર્પકરણ ર્પર ડેટા પ્રોસેર્સિંગ ચાલ ુ રાખવાની સર્ુ નર્િતતા કરવા.
9. એડવાન્ટસ લોસ ઓફ પ્રોરફટ કવર (એએલઓર્પી) અથવા રડલે ઇન સ્ટાટા -અર્પ ર્પોક્ષલસી (ડીએસય)ુ
આ ર્પોક્ષલસી પ્રોજેક્ટ ર્દરર્મયાન આકસ્સ્મક નકુ સાન થવાના કારણે તેમાં ર્વલંબ થવાથી નાણાકીય
નકુ સાનીને આવરી લે છે . આ ર્પોક્ષલસી અર્પેક્ષિત આવકથી વંક્ષચત રહે તેવા અને પ્રોજેક્ટમાં ર્પોતાના
રહત ધરાવતા નાણાકીય સંસ્થાઓ જેવા વીમાધારકો માટે અનકુ ળ
ૂ છે . પ્રોજેક્ટ વાસ્તર્વક શરૂ થાય
તે અગાઉ એમસીઇ/ઇએઆર/સીએઆર ર્પોક્ષલસીના એિટેન્ટશન સ્વરૂર્પે આ ર્પોક્ષલસી ઇશ્ય ૂ કરવામાં
આવે છે .
આ ર્પોક્ષલસી ટમા લોન, રડબેન્ટચસા, વેતન અને ર્પગાર વગે રે ર્પર વ્યાજ જેવા સતત ખચા અને ર્નયત
ુ નફા ર્પર નકુ સાનને ર્પણ
તારીખ વ્યવસાય શરૂ થયો હોય તો વ્યવસાયમાં થનાર અર્પેક્ષિત શદ્
આવરી લે છે .
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પ્રીર્મયમન ંુ રે રટિંગ ર્વર્વધ મહત્ત્વપ ૂણા ર્પરરબળો અને ઉર્પલબ્ધ રર-ઇન્ટસ્યોરન્ટસ સર્પોટા ર્પર આધારરત
છે . અર્પેક્ષિત કુ લ નફો કે ટનાઓવર અને વળતરનો સમયગાળો ર્પણ પ્રીર્મયમ નક્કી કરવામાં
મહત્ત્વપ ૂણા ર્પરરબળો છે .

સ્વયંચકાસણી 8
સ્ટાટા -અર્પ ર્પોક્ષલસીમાં ર્વલંબ ______________ તરીકે ર્પણ ઓળખાય છે .
I. મશીનરી લોસ ઓફ પ્રોરફ્સ કવર
II. એડવાન્ટસ લોસ ઓફ પ્રોરફ્સ કવર
III. કોન્ટટ્રાક્ટસા ઓલ રરસ્ક કવર
IV. કોન્ટટ્રાક્ટસા પ્લાન્ટટ એન્ટડ મશીનરી કવર
I. તમામ પ્રકારના ઔદ્યોક્ષગક જોખમ માટેની વીમા ર્પોક્ષલસી
તમામ પ્રકારના ઔદ્યોક્ષગક જોખમ ધરાવતી ર્પોક્ષલસી એક ર્પોક્ષલસી હેઠળ ભારતમાં કોઈ ર્પણ
જગ્યાએ ઔદ્યોક્ષગક સંર્પર્િ-ઉત્ર્પાર્દન અને સંગ્રહ એમ બંને પ્રકારની સર્ુ વધાઓને આવરી લેવા માટે
ુ ના નકુ સાન અને વાક્ષણજ્જયક પ્રવ ૃર્િમાં ર્વિેર્પ સામે વળતર
બનાવવામાં આવી છે . તે ચીજવસ્તઓ
પ્રર્દાન કરે છે . સામાન્ટય રીતે ર્પોક્ષલસીમાં નીચેના જોખમો સામે કવચ પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે ેઃ
ુ બ ફાયર (આગ) અને સ્ર્પષ્ટર્પણે ઉલ્લેક્ષખત સંકટો,
i. ફાયર વીમા ર્પોક્ષલસી મજ
ii. ઘરફોડ ચોરી (અંગત ચોરી ર્સવાય)
iii. મશીનરી બંધ થવી / બોઇલર ફાટવ ંુ / વીજ ઉર્પકરણો
iv. ઉર્પર ઉલ્લેક્ષખત સંકટ આવ્યા ર્પછી વાક્ષણજય ર્વિેર્પ
(નોંધ: ઉર્પર (સી) હેઠળ સંકટો આવ્યા ર્પછી સામાન્ટય રીતે વાક્ષણજ્જયક ર્વિેર્પને ર્પેકેજ કવરમાં
સામેલ કરવામાં આવતા નથી, ર્પણ વૈકન્સલ્ર્પક કવર તરીકે ઉર્પલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે )
 વ્યક્તક્ષગત કામગીરી ર્પોક્ષલસીઓ દ્વારા પ્રર્દાન કરવા વીમાકવચની સરખામણીમાં આ
ર્પોક્ષલસી વ્યાર્પક વીમાકવચ ઓફર કરે છે .
 ર્પોક્ષલસી માટે પ્રીર્મયમના ર્દરનો આધાર ર્પસંર્દ કરે લ વીમકવચ, અગાઉના ર્દાવા, અને
એમએલઓર્પી માટે જોખમ આકારણી વગે રે ર્પરરબળો ર્પર છે .
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સ્વયંચકાસણી 9
તમામ ઔદ્યોક્ષગક જોખમો માટે વીમા ર્પોક્ષલસી હેઠળ નીચેમાંથી કયા જોખમને આવરી લેવાત ંુ નથી?
ુ બ ફાયર અને ર્વશેષ જોખમો કે સંકટો
I. ફાયર વીમા ર્પોક્ષલસી મજ
II. ઉઠાંતરી
III. મશીનરી બંધ થવી
IV. વીજ ઉર્પકરણ
V. ર્દરરયાઈ ર્પરરવહન વીમો
ુ અને
ર્દરરયાઈ ર્પરરવહન વીમાના બે પ્રકાર છે : ર્દરરયાઈ કાગો (સમરુ માં ર્પરરવહન થતી ચીજવસ્તઓ
ર્દરરયાઈ હલ
1. ર્દરરયાઈ કાગો વીમો
‘ર્દરરયાઈ’ શબ્ર્દ ર્દરરયાઈ ર્પરરવહનમાં થતી દુઘાટના સ ૂચવે છે તેમ છતાં ર્દરરયાઈ કાગો વીમા સાથે
સંબર્ં ધત સરુ િાકવચમાં ઘણી બધી બાબતો સંકળાયેલી છે . તે રે લ, રોડ, ર્દરરયાઈ, હવાઈ કે
ુ ને થતા નકુ સાનના
રજજસ્ટડા ર્પોસ્ટ દ્વારા ર્દે શની અંર્દર કે ર્વર્દે શી ર્પરરવહન ર્દરર્મયાન ચીજવસ્તઓ
ુ વે છે . ચીજવસ્તઓ
ુ માં હીરાથી લઈને ઘરવર્પરાશની ચીજવસ્તઓ
ુ , ર્સમેન્ટટ,
સંબધ
ં માં વળતર ચક
ુ વગે રે જ્થાબંધ પ્રમાણમાં સામેલ હોઈ શકે છે .
અનાજ, પ્રોજેક્ટ માટે ર્વર્વધ પ્રકારની ચીજવસ્તઓ
કાગો વીમો સ્થાર્નક વેર્પાર તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય વેર્પારમાં મહત્ત્વપ ૂણા ભ ૂર્મકા ભજવે છે . વેચાણના
ુ ને
મોટા ભાગના કરારોમાં આવશ્યક છે કે નકુ સાની કે ખોટ સામે ર્વક્રેતા કે ગ્રાહક દ્વારા ચીજવસ્તઓ
વીમાકવચ પ ૂરં ુ ર્પાડેલ ંુ હોવ ંુ જોઈએ.
ુ
વીમાને કોણ અસર કરે છે : ચીજવસ્તઓ
[કન્ટસાઇન્ટમેન્ટટ]ના ર્વક્રેતા કે ગ્રાહક વેચાણના કરારના
આધારે કાગોન ંુ વીમાકવચ લઈ શકે છે .
ર્દરરયાઈ વીમાની સમજૂતીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે લાગ ુ જોગવાઈઓ હોવી જોઈએ, કારણ કે તેમાં
ુ
આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ર્પરરવહન થતી ચીજવસ્તઓ
સાથે સંબર્ં ધત વીમાકવચ સંકળાયેલ ંુ હોય છે . આ
કવચન ંુ ર્પાલન આંતરરાષ્ટ્રીય સંમર્તઓ અને ર્પોક્ષલસી સાથે સંબર્ં ધત કેટલીક જોગવાઈઓ દ્વારા
થાય છે .
જયારે ર્પોક્ષલસીના મ ૂળભ ૂત ર્દસ્તાવેજમાં સામાન્ટય શરતો સામેલ હોય છે , ત્યારે ર્પોક્ષલસી કવચનો
વ્યાર્પ અને અર્પવાર્દો તેમજ અલગ કલમો દ્વારા બાકાત રાખવામાં આવેલી ર્વર્શષ્ટ બાબતો
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ુ દ્દો લંડન અંડરરાઇટસે તૈયાર
ઇન્સન્ટસ્ટટય ૂટ કાગો ક્લોક્ષઝસ (આઇસીસી) તરીકે ઓળખાય છે . તેનો મસ
કયો છે .
a) ર્દરરયાઈ કાગો વીમા હેઠળ વીમાકવચ
કાગો ર્પોક્ષલસીઓ ખાસ કરીને ર્પરરવહન સાથે સંબર્ં ધત ર્પોક્ષલસી હોય છે એટલે કે તેઓ એક
ુ ને આવરી લે છે . જોકે
સ્થળે થી બીજા સ્થળે ર્પરરવહન ર્પામતી ચીજવસ્તઓ

વીમાધારકે તેના

ર્નયંત્રણ હેઠળ હોય તેવા તમામ સંજોગોમાં વાજબી કાળજી સાથે હંમેશા કામ કરવ ંુ જોઈએ. આ
ુ ય લાિક્ષણકતા એ છે કે તે સંમત મ ૂલ્ય ર્પોક્ષલસી છે . તેમાં વીમાકં ર્પની અને
ર્પોક્ષલસીની મખ્
વીમાધારક વચ્ચે મ ૂલ્યાંકન ર્પર સંમર્ત થયેલી હોય છે તેમજ ર્પાછળથી ગોટાળાની શંકા જાય
ુ ી પન
ુ ેઃમ ૂલ્યાંકનને અવકાશ નથી. અન્ટય ર્વર્શષ્ટ લાિક્ષણકતા એ છે કે ર્પોક્ષલસી
નહીં ત્યાં સધ
સ્વતંત્ર રીતે ફાળવવાને ર્પાત્ર છે .
ુ નીકળે અને
સામાન્ટય રીતે વીમાકવચ ર્પોક્ષલસીમાં નામ હોય તે સ્થળે ગોર્દામમાંથી ચીજવસ્તઓ
ર્પોક્ષલસીમાં ઉલ્લેક્ષખત લક્ષિત સ્થળે ર્પહોંચે ત્યાં તેનો અંત આવે છે , જેનો આધાર વેચાણના
કરારની શરતો ર્પર હોય છે .
લાગ ુ ર્નયમો અને શરતોન ંુ સંચાલન નીચેનામાંથી કોઈ ર્પણ એક કાયર્દા દ્વારા થાય છે ;
i. આંતરરક ર્પરરવહન માટે ઇન્ટલેન્ટડ ટ્રાન્સન્ટઝટ ક્લોઝ (આઇટીસી) એ, બી અથવા સી
ii. ર્દરરયાઈ ર્પરરવહન માટે ઇન્સન્ટસ્ટટય ૂટ કાગો ક્લોઝ (આઇસીસી) એ, બી અથવા સી
iii. ઇન્સન્ટસ્ટટય ૂટ કાગો (એર) ક્લોઝ – હવાઈ માગે ર્પરરવહન માટે
ુ મ વીમાકવચની મંજૂરી આર્પે છે , જે ચીજવસ્તઓ
ુ
ઇન્સન્ટસ્ટટય ૂટ કાગો ક્લોઝ સી લઘત
લઈ જતા
જહાજ કે વાહનો સાથે નીચે પ્રમાણેની દુઘાટના થવાથી નકુ સાની સામે વળતર પ્રર્દાન કરે છે :
i. આગ લાગવી કે ર્વસ્ફોટ થવો
ii. વાહન માગા ર્પરથી ઉતરી જવ ંુ કે ઉથલી જવ ંુ
iii. જહાજ ખરાબે ચડવ,ંુ ત ૂટી ર્પડવ ંુ કે ડૂબી જવ ંુ
ુ સાથે અથડામણ થવી
iv. બહારની ચીજવસ્તઓ
ઇન્સન્ટસ્ટટય ૂટ કાગો ક્લોઝ બી એ સી કરતા વધારે વ્યાર્પક છે . તેમાં કલમ સીમાં આવરી લેવાયેલા
સંકટો કે જોખમો ઉર્પરાંત નીચેના કારણોસર થતી નકુ સાની સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરવામાં
આવે છે :
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ુ ી ર્વસ્ફોટ અને વીજળી ર્પડવા જેવા કુ ર્દરતી કારણોસર
i. ધરતીકં ર્પ, જ્વાળામખ
ુ ોન ંુ ત ૂટી ર્પડવ ંુ
ii. આંતરરક ર્પરરવહનમાં પલ
ુ
iii. ર્દરરયાઈ ર્પરરવહનમાં જહાજમાં ચીજવસ્તઓ
ધોવાઈ જવી અને ગોફણ કે કાંટાને નકુ સાન
થવ ંુ
iv. જહાજમાં ર્પાણીનો ભરાવો.
ઇન્સન્ટસ્ટટય ૂટ કાગો ક્લોઝ એ સૌથી વ્યાર્પક વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે , કારણ કે તેમાં બી અને સી
કલમમાં સામેલ તમામ જોખમો સામે કવચ પ ૂરં ુ ર્પાડવામાં આવે છે તેમજ કેટલીક ર્વર્શષ્ટ
સ્સ્થત-સંજોગોને બાકાત રાખતા અન્ટય કોઈ ર્પણ જોખમનો સમાવેશ થાય છે . નીચેના સંજોગોમાં
વીમાકવચ મળત ંુ નથી:
i. વીમાધારકે જાણીજોઈને કરે લ નકુ સાન કે ખોટ
ii. સાધારણ લીકેજ, તોડફોડ, ધસારો અથવા વજન/કર્દમાં સાધારણ ઘટાડો
iii. અપ ૂરતું ર્પેરકિંગ
iv. સ્વાભાર્વક ર્દોષ
v. ર્વલંબ
vi. માક્ષલકોની નાર્દારીને કારણે નકુ સાન
vii. ર્પરમાણ ુ સંકટ
આ પ્રકારના ર્નષધ આંતરરક કે જમીન, હવાઈ અને ર્દરરયાઈ ર્પરરવહન સંબર્ં ધત તમામ કલમમાં
ુ
સામાન્ટય છે . કોલસા, જ્થાબંધ ઓઇલ અને ચા વગે રે ચોક્કસ ચીજવસ્તઓના
વેર્પાર માટે ર્પણ
અલગ જોગવાઈઓ હોય છે . ર્દરરયાઈ વીમાકવચમાં વધારાની પ્રીર્મયમની ચ ૂકવણી કરીને
ુ , હડતાલ, તોફાનો, નાગરરક આંર્દોલનો અને આતંકવાર્દમાં લઈ શકાય છે .
વીમાકવચનો લાભ યદ્
ુ જેવા સંકટો સામે વીમાકવચ
ર્દરરયાઈ અને ઉડ્ડયન ર્પોક્ષલસીઓ વીમાની એકમાત્ર શાખા છે , જે યદ્
ઓફર કરે છે .
મહત્ત્વપ ૂણા
ર્દરરયાઈ ર્પોક્ષલસી, પ્રમાણભ ૂત ર્પોક્ષલસી અને ર્પોક્ષલસીમાં સંકળાયેલી ર્વર્વધ કલમો હેઠળ
વીમાકવચને ત્રણ કેટેગરીમાં વહેંચી શકાય છે :
i. ર્દરરયાઈ સંકટો,
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ii. બાહ્ય સંકટો અને
ુ , તોફાન, નાગરરક આંર્દોલન અને આતંકવાર્દી સાથે સંબર્ં ધત જોખમો.
iii. યદ્
b) ર્વર્વધ પ્રકારની ર્દરરયાઈ ર્પોક્ષલસી
i.

ચોક્કસ ર્પોક્ષલસી

ુ ાફરી કે ર્પરરવહન માટે માન્ટય છે . જે
આ ર્પોક્ષલસી એક જ ર્શર્પમેન્ટટ આવરે છે . તે ખાસ મસ
વેર્પારીઓ ર્નયર્મત રીતે આયાત અને ર્નકાસના વેર્પારમાં સંકળાયેલા હોય અથવા આંતરરક
ર્પરરવહન દ્વારા ર્નયર્મત માલસામાન મોકલતા હોય તેઓ માટે ઓર્પન ર્પોક્ષલસી જેવી ર્વર્શષ્ટ
ગોઠવણો હેઠળ વીમાની વ્યવસ્થા કરવા આ ર્પોક્ષલસી અનકુ ળ
ૂ રહેશે.
ii. ઓર્પન ર્પોક્ષલસી
ુ ની અવરજવરને વીમાકવચ મળી શકે છે .
ઓર્પન ર્પોક્ષલસી હેઠલ ર્દે શની અંર્દર જ ચીજવસ્તઓ
ર્પોક્ષલસી એક વષા માટે માન્ટય હોય છે અને આ ગાળામાં તમામ કન્ટસાઇન્ટટમેન્ટ્સની જાણકારી
ુ બ ર્પખવારડયે, મરહને કે ત્રણ
વીમાધારકે વીમાકં ર્પનીને, બંને ર્પિ વચ્ચે થયેલી સમજૂતી મજ
મરહને આર્પવી ર્પડે છે .
iii. ઓર્પન કવર
જે લોકો સતત વેર્પારમાં હોય તેવા મોટા ર્નકાસકારો અને આયાતકારો માટે ઓર્પન કવર ઇશ્ય ૂ
કરવામાં આવે છે . તેમાં એક વષા ર્દરરયાઈ માગે માલની અવરજવર માટે પ્રીર્મયમના ર્દર અને
શરતો નક્કી કરવામાં આવે છે . ઓર્પન કવર ર્પોક્ષલસી નથી અને સ્ટેમ્પર્પ ર્પણ નથી. વીમાકં ર્પની
ર્દરે ક ઘોષણા માટે પ્રમાણર્પત્ર ઇશ્ય ૂ કરે છે , જેના ર્પર યોગ્ય મ ૂલ્યની રટરકટ લાગે લી હોય છે .

iv. ડયટુ ી અને મ ૂલ્ય વ ૃદ્ધદ્ વીમો
ુ જે તારીખે ઉતરે તે સ્થળે ચીજવસ્તઓ
ુ ના બજારભાવ વધી જાય કે કસ્ટમ્પસ ડયટુ ીની
ચીજવસ્તઓ
ુ ન ંુ મ ૂલ્ય વધી જાય તો આ ર્પોક્ષલસીઓ વધારાન ંુ વીમાકવચ
ચ ૂકવણીના કારણે ચીજવસ્તઓ
પ્રર્દાન કરે છે .
v. પ્રોજેક્ટમાં ર્વલંબ
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અનેક વીમાકધારકો આ વીમાકવચ મેળવવા ઇચ્છે છે . નવા પ્રોજેક્ટના કેસમાં સંક્રમણ કે
ર્પરરવહન ર્દરર્મયાન ઉર્પકરણને નકુ સાન કે કોઈ નકુ સાની થાય તો નવા ઉર્પકરણના ઓડા ર
મળવામાં ર્વલંબ થવાથી પ્રોજેક્ટ પ ૂણા થવામાં મોડું થઈ શકે છે અને તેના ર્પરરણામે નફામાં
ખોટ થાય છે . પ્રોજેક્ટને સમયસર પ ૂણા કરવામાં રસ ધરાવતી અને ર્પોતાન ંુ ર્ધરાણ ર્પાછં
મેળવવા ઇચ્છતી નાણાકીય સંસ્થાઓ આ જોખમને વીમાકરાર દ્વારા આવરી લેવામાં આવે તેવ ંુ
ઇચ્છશે અને પ્રોજેક્ટ શરૂ થવામાં ર્વલંબના ર્પરરણામે થતા નકુ સાન સામે ર્દરરયાઈ (કાગો) વીમા
ર્પોક્ષલસી લંબાવી શકાય છે .
ુ ની પ્રકૃર્ત, માલની એક જહાજમાંથી બીજા જહાજમાં લઈ જવાની ર્પદ્ર્ત,
પ્રીર્મયમ: ચીજવસ્તઓ
ુ વને આધારે ર્દર નક્કી થાય
ર્પેકેજનો પ્રકાર, ર્પરરવહનનો માગા અને અગાઉના ર્દાવાના અનભ
ુ સંબર્ં ધત જોખમો (ર્વર્દે શી કાગો માટે) જેવા વધારાના
છે . જોકે એસઆરસીસી અને યદ્
વીમાકવચોન ંુ સંચાલન ર્વશેષ ર્નયમનો દ્વારા થાય છે અને એકત્ર કરવામાં આવત ંુ પ્રીર્મયમ
કેન્ટર સરકારમાં જમા થશે.
2. ર્દરરયાઈ હલ વીમો
‘હલ’ શબ્ર્દનો સંર્દભા જહાજની બોડી કે અન્ટય જળ ર્પરરવહન જહાજ સાથે છે .
ુ બ થાય છે . ર્દરરયાઈ હલ વીમા
ર્દરરયાઈ હલ વીમો ર્વર્વધ ર્દે શોમાં લાગ ુ આંતરરાષ્ટ્રીય ર્નયમો મજ
કવચ બે પ્રકારના જોખમને આવરી લે છે ેઃ
a) ર્વશેષ ર્પરરવહનને આવરી લેવો: અહીં ઉર્પયોગી કલમોનો સેટ ઇન્સન્ટસ્ટટય ૂટ વોયેજ ક્લોઝ
કહેવાય છે
b) આવરી લેવાયેલ સમયગાળો: સામાન્ટય રીતે એક વષા. અહીં જે કલમોના સેટનો ઉર્પયોગ
થાય છે તેને ઇન્સન્ટસ્ટટય ૂટ (ટાઇમ) ક્લોઝ કહેવાય છે .

મારહતી
હલ વીમા ર્પોક્ષલસીમાં નીચેના જોખમો ર્પણ સામેલ છે :
i. નૌકા, લોંચ, ર્પેસેન્ટજર જહાજ વગે રે જેવા અંતર્દે શી જહાજો
ii. િેજસા (સંચાવાળી હોડી) (યાંર્ત્રક રીતે કે ક્ષબનયાંર્ત્રક રીતે)
iii. માછીમારી માટેના જહાજ (યાંર્ત્રક રીતે કે ક્ષબનયાંર્ત્રક)
iv. જહાજો (યાંર્ત્રક રીતે કે ક્ષબનયાંર્ત્રક)
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v. ગોર્દી અને ડક્કો
vi. ર્નમાા ણાવસ્થામાં જહાજો
જહાજના માક્ષલક જહાજમાં જ વીમાર્પાત્ર રહત ધરાવતા ન હોવા જોઈએ, ર્પણ વીમાના સમયગાળા
ર્દરર્મયાન ન ૂરર્દરમાં ર્પણ રહસ્સો ધરાવતા હોવા જોઈએ. ન ૂરર્દર ઉર્પરાંત જહાજના માક્ષલકો દ્વારા
જોગવાઈઓ અને સ્ટોસા સરહત જહાજની બહાર રફરટિંગમાં થયેલ ખચામાં વીમાર્પાત્ર રહત ધરાવે છે .
આ ખચાા ચ ૂકવણીઓ તરીકે ઓળખાય છે અને સમયગાળા માટે હલ ર્પોક્ષલસી સાથે તેને વીમાકૃત
કરવામાં આવે છે .
મહત્ત્વપ ૂણા
ઉડ્ડયન વીમા ર્પોક્ષલસીેઃ એક ર્વસ્ત ૃત ર્પોક્ષલસી ર્વમાન માટે ર્પણ ઉર્પલબ્ધ છે , જે ર્વમાને થત ંુ નકુ સાન
ુ ાફરોની અને થડા ર્પાટીની
આવરી લે છે તેમજ વીમાનની કામગીરીના ર્પરરણામે ઊભી થતી મસ
કાયર્દે સર જવાબર્દારીઓ સામે ર્પણ વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે .

સ્વયંચકાસણી 10
ુ સંબર્ં ધત જોખમો સામે વીમાની કઈ શાખા કવચ ઓફર કરે છે ?
યદ્
I. ર્દરરયાઈ ર્પોક્ષલસી
II. ઉડ્ડયન ર્પોક્ષલસી
III. ઉર્પરોક્ત બંને
IV. ઉર્પરમાંથી એક ર્પણ નહીં

J. લાયક્ષબક્ષલટી ર્પોક્ષલસીઓ
અકસ્માતોથી સંપ ૂણાર્પણે બચી ન શકાય, તેમ છતાં કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તએ અકસ્માત ન થાય તેની
પ ૂરે પ ૂરી કાળજી રાખવી જોઈએ. અકસ્માતને કારણે વ્યસ્ક્તને ઇજા થઈ શકે છે અને તેની સંર્પર્િનો
નાશ થઈ શકે છે અને સાથે સાથે ત્રીજા ર્પિને ઇજા અને તેની સંર્પર્િને નકુ સાન ર્પણ થઈ શકે છે .
એટલે અસરગ્રસ્ત વ્યસ્ક્તઓ આ પ્રકારના નકુ સાન માટે વળતર મેળવવા ર્દાવો કરશે..
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ુ ા ઉત્ર્પાર્દન અને વેચાણમાં ખામીને ર્પગલે ર્પણ જવાબર્દારી ઊભી થઈ શકે છે . જેમ
કોઈ ચીજવસ્તન
કે ચોકલેટ ક ર્દવાઓના ઉત્ર્પાર્દનમાં ગ્રાહકોને નકુ સાન થઈ શકે છે . તે જ રીતે જવાબર્દારી ર્દર્દીના
રોગન ંુ ખોટું ર્નર્દાન કરવાથી/ખોટી સારવાર કરવાથી ઊભી થઈ શકે છે અથવા એક વકીલ દ્વારા
તેના ક્લાયન્ટટનો કેસ અયોગ્ય રીતે હાથ ધરવાથી થઈ શકે છે .
આ પ્રકારના તમામ કેસમાં, ત્રીજો ર્પિ (થડા ર્પાટી), ગ્રાહક કે ર્દર્દી નકુ સાનકારક અસર થવા બર્દલ
કે ખોટું ર્નર્દાન કે ખોટી સારવાર કરવા બર્દલ વળતરની માંગણી કરશે. તેમાં ર્દાવેર્દારે ર્દાખલ કરે લા
ુ ાર વળતર ચ ૂકવવું ર્પડશે કે અસરગ્રસ્તને ખચાની ચ ૂકવણી કરવી ર્પડશે. બીજા શબ્ર્દોમાં
ર્દાવા અનસ
ુ વવામાંથી નાણાકીય નકુ સાની થાય છે . આ પ્રકારની જવાબર્દારીન ંુ
કહીએ તો જવાબર્દારી ચક
અસ્સ્તત્વ અને વળતર ર્પેટે કેટલી રકમ ચ ૂકવવી ર્પડશે તેનો ર્નણાય રર્દવાની અર્દાલત કરશે, જે
ુ ાર્દો આર્પશે. લાયક્ષબક્ષલટી ર્પોક્ષલસીઓ આ
કર્થત બેર્દરકારી/ગોટાળાના તમામ ર્પાસાં ચકાસીને ચક
પ્રકારની જવાબર્દારીઓ અર્દા કરવા કવચ પ ૂરં ુ ર્પાડે છે .
ચાલો આર્પણે આ પ્રકારની કેટલીક લાયક્ષબક્ષલટી ર્પોક્ષલસી જોઈએ.
કાયર્દાકીય જવાબર્દારી
વળતરની ચ ૂકવણી માટે કેટલાંક કાયર્દા છે . આ કાયર્દાઓ છે ેઃ
 જાહેર જવાબર્દારી વીમા ધારો, 1991 અને
ુ ારવામાં આવ્યો હતો
 કમાચારીઓ વળતર ધારો 1923 જેને વષા 2010માં સધ
વીમા ર્પોક્ષલસીઓ આ પ્રકારની જવાબર્દારીઓના સંરિણ માટે ઉર્પલબ્ધ હોય છે . ચાલો આર્પણે
તેમાંથી કેટલીક ર્પોક્ષલસી ર્પર નજર નાંખીએ.
1. ફરજજયાત જાહેર જવાબર્દારી નીર્ત
ુ ન ંુ સંચાલન કરતા હોય અને
જાહેર જવાબર્દારી વીમા ધારો, 1991 જે લોકો જોખમકારક ચીજવસ્તઓ
આ પ્રકારની કામગીરી ર્દરર્મયાન થડા ર્પાટી (ત્રીજા ર્પિ) ઇજા થાય કે તેમની સંર્પર્િને નકુ સાન
થાય તો તેમના ર્પર નો ફોલ્ટ બેર્સસ (કોઈ ર્પણ પ્રકારન ંુ ર્દોષારોર્પણ કયાા ર્વના વીમા કં ર્પની
ુ વે છે )ના આધારે જવાબર્દારી લાર્દે છે . જોખમકારક ચીજવસ્તઓ
ુ
ર્પીરડતોને વળતર ચક
કે કામગીરી
અને ર્દરે કન ંુ પ્રમાણ 'ધારા'માં આર્પવામાં આવ્ય ંુ છે .
ુ વવાર્પાત્ર વળતરની રકમ નીચે ર્દશાા વેલ છે .
વ્યસ્ક્તર્દીઠ ચક
ુ વવાર્પાત્ર વળતર
ચક
જીવલેણ અકસ્માત

રૂ. 25,000
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સ્થાયી કુ લ ર્વકલાંગતા

રૂ. 25,000

સ્થાયી આંર્શક ર્વકલાંગતા

ર્વકલાંગતાની %ના આધારે રૂ. 25,000ના %

કામચલાઉ આંર્શક ર્વકલાંગતા

રૂ. 1000 ર્દર મરહને, મહિમ 3 મરહના

વાસ્તર્વક તબીબી ખચા

ુ ી
મહિમ રૂ. 12,500 સધ

ુ ી ર્મલકતને થયેલ વાસ્તર્વક નકુ સાન
સધ

રૂ. 6,000

પ્રીર્મયમનો આધાર એઓએ (AOA -Any One Accident કોઈ ર્પણ એક અકસ્માત)ની મયાા ર્દા અને
ક્લાયન્ટટના ટનાઓવર ર્પર છે . આ ર્પોક્ષલસીની ર્વર્શષ્ટ લાિક્ષણકતા એ છે કે વીમાધારકે પ્રીર્મયમ
જેટલી જ રકમ ર્પયાા વરણ રાહત ભંડોળમાં પ્રર્દાન સ્વરૂર્પે ચ ૂકવવી ર્પડે છે . જો થડા ર્પાટીઓની સંખ્યા
ુ વવાર્પાત્ર રાહત ભંડોળની કુ લ રકમ એઓએ મયાા ર્દાથી વધી જતી હોય તો
વધારે હોય અને ચક
બાકીની રકમ ભંડોળ દ્વારા ચ ૂકવવામાં આવશે.
2. ર્પજ્બ્લક લાયક્ષબક્ષલટી ર્પોક્ષલસી (ઔદ્યોક્ષગક/ક્ષબનઔદ્યોક્ષગક જોખમો)
આ પ્રકારની ર્પોક્ષલસી વીમાધારકની ખામી/બેર્દરકારીના ર્પરરણામે થડા ર્પાટી (ત્રીજા ર્પિ)ને
વ્યસ્ક્તગત ઇજા થાય કે તેની સંર્પર્િને નકુ સાન [ટીર્પીર્પી I અથવા ટીર્પીર્પીડી] થાય તો ઊભી થતી
જવાબર્દારીને આવરી લે છે .
ઔદ્યોક્ષગક જોખમો તેમજ ક્ષબનઔદ્યોક્ષગક જોખમનો આવરી લે તેવી અલગ ર્પોક્ષલસીઓ છે , જેમ કે
હોટેલ્સ, ર્સનેમા હોલ્સ, ઓરડટોરરયમ્પસ, રહેણાંક સંકુલો, ઓરફસો, સ્ટેરડયમ્પસ, ગોર્દામો અને દુકાનોને
નકુ સાન કરી શકે તેવા જોખમને આવરી લેતા વીમા. તેમાં ટીર્પીર્પીઆઇ/ટીર્પીર્પીડીના સંર્દભામાં
ભારતીય કાયર્દા પ્રમાણે ર્દાવેર્દારનો ખચા અને ફી સામેલ છે .
આ ર્પોક્ષલસીમાં નીચેની જવાબર્દારી સામેલ નથી:
a) ઉત્ર્પાર્દનોની જવાબર્દારી
b) પ્રદૂ ષણની જવાબર્દારી
c) ર્પરરવહન અને
d) કામર્દારો/કમાચારીઓને ઇજા
3. પ્રોડક્્સ લાયક્ષબક્ષલટી ર્પોક્ષલસી (ઉત્ર્પાર્દનોની જવાબર્દારી ર્પોક્ષલસી)
ર્વર્વધ પ્રકારના ઉત્ર્પાર્દનો (ર્દાખલા તરીકે ડબ્બામાં ર્પેક ખાદ્ય સામગ્રી, એરે ટેડ વોટર, ર્દવાઓ અને
ઇન્ટજેક્શન્ટસ, વીજ ઉર્પકરણો, મીકેર્નકલ ઉર્પકરણો, કેર્મકલ્સ વગે રે)ન ંુ ર્દરરોજ ઉત્ર્પાર્દન થાય છે અને
તેન ંુ વેચાણ જનતાને થાય છે એટલે પ્રોડક્્સ લાયક્ષબક્ષલટી ર્પોક્ષલસી માટેની માગ ઊભી થાય છે .
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ઉત્ર્પાર્દનમાં ખામીના કારણે ઉર્પભોક્ત કે ગ્રાહક કે થડા ર્પાટીન ંુ મ ૃત્યુ થાય, ઇજા થાય કે ત્રીજા ર્પિની
સંર્પર્િને નકુ સાન થાય તો તેના ર્પગલે આ પ્રકારનો વીમો ઊભો થઈ શકે છે . પ્રોડક્ટ લાયક્ષબક્ષલટી
ર્પોક્ષલસીઓ વીમાધારકની આ પ્રકારની જવાબર્દારી આવરી લે છે .
આ પ્રકારન ંુ કવચ ર્નકાસ તેમજ સ્થાર્નક વેચાણ માટે ઉર્પલબ્ધ છે .
4. ક્ષલફ્ટ (થડા ર્પાટી) લાયક્ષબક્ષલટી ઇન્ટશ્યોરન્ટસ
આ ર્પોક્ષલસી ક્ષલફ્્સના વર્પરાશ અને કામગીરીમાંથી ઊભી થતી જવાબર્દારીઓ સંબધ
ં માં
ક્ષબક્લ્ડિંગ્સના માક્ષલકોને િર્તપ ૂર્તિ કે વળતર પ્રર્દાન કરે છે . તેમાં આ માટે કાયર્દે સર જવાબર્દારીઓ
આવરી લેવામાં આવે છે :
a) કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્તન ંુ મ ૃત્યુ/ઇજા (વીમાધારકના કમાચારીઓને બાર્દ કરતા)
b) સંર્પર્િને નકુ સાન (વીમાધારકની ર્પોતાની કે કમાચારીની પ્રોર્પટીને બાર્દ કરતા)
પ્રીર્મયમના ર્દર િર્તપ ૂર્તિ કે વળતરની મયાા ર્દા, કોઈ ર્પણ એક વ્યસ્ક્ત, કોઈ ર્પણ અકસ્માત અને
કોઈ ર્પણ એક વષા ર્પર આધારરત હોય છે .
5. વ્યાવસાર્યક જવાબર્દારી
વ્યાવસાર્યક લોકો તેમની વ્યાવસાર્યક ફરજોમાં બેર્દરકારી ર્દાખવે ત્યારે તેના ર્પગલે જે નકુ સાન
ુ ર વ્યાવસાર્યક
થાય તેની કાયર્દે સર જવાબર્દારી અર્દા કરવા વીમા કવચ પ ૂરં ુ ર્પાડવાના હેતસ
િર્તપ ૂર્તિઓ કે વળતરની રડઝાઇન બનાવવામાં આવી છે . આ પ્રકારન ંુ વીમાકવચ ડૉક્ટસા,
હોસ્સ્ર્પટલો, ઇજનેરો, આરકિટેક્્સ, ચાટા ડા એકાઉન્ટટન્ટ્સ, નાણાકીય સલાહકારો, વકીલો, વીમા
એજન્ટ્સ કે બ્રોકસા માટે ઉર્પલબ્ધ હોય છે .
6. રડરે ક્ટસા અને અર્ધકારીઓની જવાબર્દારીની ર્પોક્ષલસી
કં ર્પનીના રડરે ક્ટસા અને અર્ધકારીઓ સાથે ર્વશ્વાસ અને જવાબર્દારી સંકળાયેલી છે . તેઓ ર્નરીિણ
અને કં ર્પનીની કામગીરીના વ્યવસ્થાર્પનમાં ખોટાં કાયો કરે તો શેરધારકો, કમાચારીઓ, ર્ધરાણકારો
ુ વવા જવાબર્દાર હોઈ શકે છે . ર્પોક્ષલસી આ પ્રકારની
અને કં ર્પનીના અન્ટય રહસ્સેર્દારોને નકુ સાની ચક
જવાબર્દારી સામે કવચ પ ૂરં ુ ર્પાડે છે અને તમામ રડરે ક્ટસાને આવરી કં ર્પનીને ઇશ્ય ૂ કરવામાં આવે
છે .
7. કમાચારીઓના વળતરનો વીમો
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આ ર્પોક્ષલસી વીમાધારકને અકસ્માતમાં ઇજા ર્પામેલા કે કોઈ રોગનો ભોગ બનેલા તેના
કમાચારીઓને વળતર ચ ૂકવવાની તેની કાયર્દે સર જવાબર્દારીના સંબધ
ં માં પ ૂરી ર્પાડવામાં આવે છે .
અહીં કમાચારી કે કમાચારીઓ વીમાધારકના કાયા ર્દરર્મયાન અકસ્માત કે રોગનો ભોગ બનેલા હોય
છે . આ પ્રકારની ર્પોક્ષલસી કામર્દારોનો વળતર વીમો કહેવાય છે .
બજારમાં વીમાના બે સ્વરૂર્પ પ્રવતામાન છે :
a) ટેબલ એ: કમાચારી વળતર ધારા, 1923 (કામર્દાર વળતર ધારો, 1923), જીવલેણ
અકસ્માત ધારો, 1855 અને સામાન્ટય કાયર્દા હેઠળ કમાચારીઓને અકસ્માત સામે કાયર્દે સર
જવાબર્દારી સામે વળતર પ્રર્દાન કરવામાં આવે છે .
b) ટેબલ બી: જીવલેણ અકસ્માત ધારો, 1855 અને સામાન્ટય કાયર્દા હેઠળ જીવલેણ અકસ્માત
ધારા હેઠળ કાયર્દે સર જવાબર્દારી િર્તપ ૂર્તિ કે વળતર ચકુ વવામાં આવે છે .
ુ બ કમાચારીઓના અંર્દાજજત વેતન ર્પર લાગ ુ ર્પડે
પ્રીર્મયમના ર્દર ર્દરખાસ્ત ફોમામાં જાહેર કયાા મજ
છે અને ર્પોક્ષલસીની મદ્દુ ત પ ૂણા થતા વીમાધારક દ્વારા જાહેર વાસ્તર્વક વેતનના આધારે પ્રીર્મયમ
એડજેસ્ટ કરવામાં આવે છે .
આ ર્પોક્ષલસીમાં નીચેના કવચ ર્પમ સામેલ કરી શકાય છે :
i. કમાચારીની ઇજા માટે વીમાધારક દ્વારા ઉઠાવવામાં આવતો તબીબી અને હોસ્સ્ર્પટલના ખચા,
ુ ી
ચોક્કસ રકમ સધ
ii. ધારામાં સામેલ વ્યાવસાર્યક રોગો માટેની જવાબર્દારી
iii. કોન્ટટ્રાક્ટસાના કમાચારીઓ તરફ જવાબર્દારી

સ્વયંચકાસણી 11
ુ વવાર્પાત્ર વળતર કેટલ ંુ હોય
જાહેર જવાબર્દારી ધારા, 1991 હેઠળ વાસ્તર્વક તબીબી ખચા માટે ચક
છે ?
I.

રૂ. 6,250

II. રૂ. 12,500
III. રૂ. 25,000
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IV. રૂ. 50,000

સારાંશ
a) ફાયર વીમા ર્પોક્ષલસી એ વાક્ષણજય સંકુલો તેમજ સંર્પર્િના માક્ષલકો અને સંર્પર્િના નાણાકીય
રહત ધરાવતા વ્યસ્ક્તઓ/નાણાકીય સંસ્થાઓ માટે અનકુ ળ
ૂ છે .
b) ફાયર ર્પોક્ષલસીના પ્રકારમાં સામેલ છે :
 બજાર મ ૂલ્ય આધારરત ર્પોક્ષલસી
 બજારમ ૂલ્ય અથવા રરઇન્ટસ્ટેટમેન્ટટ વેલ્ય ુ ર્પોક્ષલસીઓ
 ઘોષણા ર્પોક્ષલસી
 ફ્લોટર ર્પોક્ષલસી
c) ર્પરરણામરૂર્પી નકુ સાન (સીએલ) ર્પોક્ષલસી અથવા વાક્ષણજય ર્વિેર્પ (બીઆઇ) ર્પોક્ષલસી કુ લ નફામાં
નકુ સાનની પ ૂર્તિ કરે છે – જેમાં આર્થિક નકુ સાનને શક્ય તેટલા વહેલાસર વ્યવસાયને પ ૂવાવત
સ્સ્થર્તમાં લાવવા વીમાધારકના કાયાકારી ખચામાં થયેલા વધારા ઉર્પરાંત ચોખ્ખો નફો અને
સ્ટેક્ન્ટડિંગ ચાજીસ સામેલ છે .
d) ચોરી વીમા ર્પોક્ષલસી કારખાના, દુકાનો, ઓરફસ, ગોર્દામો જેવા વાક્ષણજય સંકુલો માટે છે , જેમાં
ુ , ફર્નિચરનો સંગ્રહ થાય છે અને સરુ ક્ષિત ર્તજોરીમાં રોકડ રાખે છે , જેની ચોરી થઈ
ચીજવસ્તઓ
શકે છે .
e) મની વીમા ર્પોક્ષલસી રોકડ, ચેક/ર્પોસ્ટલ ઓડા સા/ર્પોસ્ટર સ્ટેમ્પર્પન ંુ સંચાલન કરવામાં આવે ત્યારે
થતા નકુ સાનને આવરી લેવા બનાવવામાં આવી છે .
f) મની વીમા ર્પોક્ષલસી બે ર્વભાગ હેઠળ વીમો પ્રર્દાન કરે છે : સંક્રમણ ર્વભાગ અને સંકુલ ર્વભાગ.
g) બાંયધરી વીમા ર્પોક્ષલસી કં ર્પનીઓને ચોરી, લટ
ં ૂ ફાટ, ઉઠાંતરી, ત્યોની ખોટી રજૂઆત અ
રડફોલ્ટ દ્વારા ર્પોતાના કમા ચારીઓની અપ્રમાક્ષણકતા કે ગોટાળાના કારણે થતા નકુ સાન સામે
વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે .
h) બાંયધરી વીમા ર્પોક્ષલસીના પ્રકારોમાં સામેલ છે : વ્યસ્ક્તગત ર્પોક્ષલસી, સંયક્ુ ત તરલ ર્પોક્ષલસી,
ર્પોક્ષઝશન્ટસ ર્પોક્ષલસી અને બ્લેન્ટકેટ ર્પોક્ષલસી
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i) બેન્ટકસા િર્તપ ૂર્તિ વીમા ર્પોક્ષલસી વ્યાર્પક વીમાકવચ છે , જે બેન્ટકો, એબીએર્પસી અને નાણાં સાથે
સંકળાયેલી કામગીરી કરતી અન્ટય સંસ્થાઓના નાણાં અને સીક્યોરરટીઝના ર્વશેષ જોખમો માટે
ર્વસ્ત ૃત વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે .
ુ ય્ ર્પોક્ષલસીઓમાં સામેલ છે :
j) એન્સન્ટજનીયરરિંગ વીમા ર્પોક્ષલસી હેઠળ આવતી મખ
 કોન્ટટ્રાક્ટસા ઓલ રરસ્ક ર્પોક્ષલસી
 કોન્ટટ્રાક્ટસા પ્લાન્ટટ એન્ટડ મશીનરી ર્પોક્ષલસી
 ઇરે ક્શન ઓલ રરસ્ક ર્પોક્ષલસી
 મશીન બ્રેકડાઉન ર્પોક્ષલસી
 બોઇલર એન્ટડ પ્રેશર પ્લાન્ટટ ર્પોક્ષલસી
 મશીનરી લોસ ઓફ પ્રોરફ્સ ર્પોક્ષલસી
ુ ના બગાડની ર્પોક્ષલસી
 ચીજવસ્તઓ
 વીજ ઉર્પકરણ ર્પોક્ષલસી
 એડવાન્ટસ લોસ ઓફ પ્રોરફટ કવર (નફાની આગોતરી નકુ સાનીન ંુ વીમાકવચ)
k) તમામ પ્રકારના ઔદ્યોક્ષગક જોખમનો આવરી લેતી ર્પોક્ષલસી એક ર્પોક્ષલસી હેઠળ ભારતમાં કોઈ
ર્પણ જગ્યાએ ઉત્ર્પાર્દન અને સંગ્રહ એમ બંને પ્રકારના ઔદ્યોક્ષગક સંકુલો માટે બનાવવામાં આવી
છે .
l) ર્દરરયાઈ વીમા ર્પોક્ષલસીને બે પ્રકારમાં વગીકૃત કરવામાં આવી છે ેઃ ર્દરરયાઈ કાગો અને ર્દરરયાઈ
હલ.
ુ ીના
m) કાગો ર્પોક્ષલસીઓ ર્પરરવહન ર્પોક્ષલસીઓ છે , એટલે કે તેઓ એક સ્થળે થી બીજા સ્થળ સધ
ર્પરરવહન સંબર્ં ધત છે .
n) ર્દરરયાઈ ર્પોક્ષલસીઓના ર્વર્વધ પ્રકારમાં સામેલ છે :
 ચોક્કસ ર્પોક્ષલસી
 ઓર્પન ર્પોક્ષલસી
 ઓર્પન કવર
 ડયટુ ી અને વ ૃદ્ધદ્ મ ૂલ્ય વીમો
 પ્રોજેક્ટ શરૂ થવામાં ર્વલંબ
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o) ર્દરરયાઈ હલ વીમાકવચ બે પ્રકારના હોય છે : ખાસ પ્રકારના ર્પરરવહન અને ર્પરરવહનનો
સમયગાળો.
p) જાહેર જવાબર્દારી ર્પોક્ષલસી વીમાધારકની ભ ૂલ/બેર્દરકારીને ર્પરરણામે થડા ર્પાટીને વ્યસ્ક્તગત
ઇજા કે સંર્પર્િને નકુ સાનમાંથી ઊભી થતી જવાબર્દારી સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે .
q) ઉત્ર્પાર્દન જવાબર્દારી ર્પોક્ષલસીઓ ઉત્ર્પાર્દનમાં ખામીના કારણે મ ૃત્યુ, ઇજા કે ક્ષબમારી કે થડા
ર્પાટીની સંર્પર્િને થતા નકુ સાન સાથે સંબર્ં ધત જવાબર્દારીને આવરી લે છે .
r) વ્યાવસાર્યક િર્તપ ૂર્તિ ર્પોક્ષલસી વ્યાવસાર્યક લોકોને તેમની વ્યાવસાર્યક ફરજોની કામગીરીમાં
બેર્દરકારીથી થતા નકુ સાનની ચ ૂકવણી કરવા કાયર્દે સર જવાબર્દારી સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન
કરવા માટે બનાવવામાં આવી છે .

ચાવીરૂર્પ શબ્ર્દો
a) સંર્પર્િનો ફાયર વીમો
b) ચોરી વીમા ર્પોક્ષલસી
c) મની વીમા ર્પોક્ષલસી
d) બાંયધરી વીમા ર્પોક્ષલસી
e) બેન્ટકસા િર્તપ ૂર્તિ વીમા ર્પોક્ષલસી
f) જ્વેલસા બ્લોક ર્પોક્ષલસી
g) એન્સન્ટજનીયરરિંગ વીમા ર્પોક્ષલસી
h) ઔદ્યોક્ષગક તમામ જોખમ વીમા ર્પોક્ષલસી
i) ર્દરરયાઈ વીમા ર્પોક્ષલસી
j) હલ વીમા ર્પોક્ષલસી
k) જવાબર્દારી વીમા ર્પોક્ષલસી

સ્વયંચકાસણીના જવાબ
જવાબ 1
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 3 છે .
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વાક્ષણજય જોખમ વીમાકવચ માટે ફાયર ર્પોક્ષલસી ર્વસ્ફોટ અને આંતરરક ર્વસ્ફોટના સંકટને આવરી
લે છે .
જવાબ 2
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 1 છે .
વાક્ષણજય ર્વિેર્પ વીમા ર્પોક્ષલસી એ પ્રમાણભ ૂત ફાયર અને ર્વશેષ સંકટ ર્પોક્ષલસી સાથે સંયક્ુ તર્પણે
લઈ શકાશે.
જવાબ 3
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 4 છે .
ચોરી વીમા ર્પોક્ષલસીના પ્રીર્મયમનો આધાર વીમાકૃત સંર્પર્િ, વીમાધારકના ર્પોતાના નૈર્તક જોખમ,
સંકુલન ંુ બાંધકામ અને સ્થળ, સરુ િાના ર્પગલા (ર્દાખલા તરીકે વોચમેન, ચોરીની ચેતવણી આર્પતો
ુ વો વગે રે અનેક ર્પરરબળો ર્પર છે .
એલામા), અગાઉના ર્દાવાના અનભ
જવાબ 4
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 2 છે .
ચોરી કે લટ
ં ૂ ફાટના કારણે કોઈ વ્યસ્ક્તના સંકુલમાંથી રોકડની લટ
ં ૂ થાય તો તેને મની વીમા
ર્પોક્ષલસીમાં આવરી લેવામાં આવે છે . તોફાન, હડતાલ અને આતંકવાર્દને વધારાન ંુ પ્રીર્મયમ ચ ૂકવી
એક્સટેન્ટશન તરીકે આવરી શકાશે.
જવાબ 5
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 1 છે .
બાંયધરી વીમા ર્પોક્ષલસી કં ર્પનીઓને તેમના કમાચારીઓની અપ્રમાક્ષણકતા કે ગોટાળાના કારણે થતા
નાણાકીય નકુ સાન સામે વળતર આર્પે છે .
જવાબ 6
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 4 છે .
બેન્ટકસા િર્તપ ૂર્તિ વીમા ર્પોક્ષલસી આ બાબત આવરી શકે છે ેઃ આગ, ચોરી-લટ
ં ૂ ફાટને કારણે સંકુલોમાં
નકુ સાન કે હાર્ન થવાથી કે ચેકમાં ફેરફાર કે ચેડાં થવાથી, કમાચારીઓની અપ્રમાક્ષણકતાના કારણે
ુ થવી.
મની સીક્યોરરટીઝને નકુ સાન કે તે ગમ
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જવાબ 7
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 3 છે .
જ્વેલસા બ્લોક ર્પોક્ષલસીમાં રજજસ્ટડા ર્પાસામાં વીમાકૃત સંર્પર્િને નકુ સાન ર્વભાગ 3 હેઠળ આવરી
લેવાશે.
જવાબ 8
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 2 છે .
પ્રોજેક્ટ શરૂ થવામાં ર્વલંબ ર્પોક્ષલસી એડવાન્ટસ લોસ ઓફ પ્રોરફટ કવર (નફામાં નકુ સાન સામે
આગોતરં ુ કવચ) તરીકે ર્પણ જાણીતી છે .
જવાબ 9
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 2 છે .
ઉચાર્પતને તમામ પ્રકારના ઔદ્યોક્ષગક વીમાકવચમાં આવરી લેવાતી નથી
જવાબ 10
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 3 છે .
ુ ના સંકટ સામે વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે
ર્દરરયાઈ અને ઉડ્ડયન એ વીમાની એકમાત્ર શાખા છે , જે યદ્
છે .
જવાબ 11
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 2 છે .
જાહેર જવાબર્દારી વીમા ધારા, 1991 હેઠળ, વાસ્તર્વક તબીબી ખચા માટે ચ ૂકવવાર્પાત્ર વળતર
રૂ.12,500 છે .

સ્વયંચકાસણીના પ્રશ્નો
પ્રશ્ન 1
એન્સન્ટજનીયરરિંગ વીમામાં CAR એટલે
I.

મોટર કાર

II. કોન્ટટ્રાક્ટસા ઓલ રરસ્ક (કોન્ટટ્રાક્ટસાના તમામ જોખમો)
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III. કં ર્પનીસ ઓલ રરસ્ક (કં ર્પનીના તમામ જોખમો)
IV. કં ર્પનીસ ઓલ રરક્વાયરમેન્ટટ (કં ર્પનીની તમામ જરૂરરયાતો)
પ્રશ્ન 2
કં ર્પની ર્પોતાના કમાચારીઓના અપ્રમાક્ષણક કૃત્ય સામે _________ દ્વારા સંરિણ મેળવે છે
I.

કમાચારી વળતર ર્પોક્ષલસી

II. જાહેર જવાબર્દારી વીમા ર્પોક્ષલસી
III. બાંયધરી વીમા ર્પોક્ષલસી
IV. ઘોષણા ર્પોક્ષલસી
પ્રશ્ન 3
_________ નો સંર્દભા જહાજના બોડી સાથે છે .
I.

હલ

II. કાગો
III. ચાંક્ષચયાગીરી
IV. જેટ્ટટ્ટસન
પ્રશ્ન 4
ર્વમાનને થતા નકુ સાન કે હાર્નને આવરી લેતી ર્પોક્ષલસી ______________ કહેવાય છે .
I.

કાયર્દે સર જવાબર્દારી

II. સંર્પર્િ વીમો
III. ઉડ્ડયન વીમો
IV. મની વીમો
પ્રશ્ન 5
ફાયર વીમા ર્પોક્ષલસીમાં વધારાના કવચ તરીકે ર્પણ ___________ને કારણે સંર્પર્િને થતા
નકુ સાનને આવરી લેવાત ંુ નથી.
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I.

પ ૂર

II. ધરતીકં ર્પ
III. આગ
ુ ના કારણે બોંબમારો
IV. યદ્
પ્રશ્ન 6
ર્પરરણામરૂર્પી નકુ સાન (ફાયર ર્પોક્ષલસી) વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે :
I.

કારખાનામાં નકુ સાનને કારણે નફામાં હાર્ન સામે

II. શાખને હાર્ન સામે
ુ ના ઘસારા સામે
III. મશીનરીમાં ચીજવસ્તઓ
IV. ર્વર્દે શી ર્વર્નમયમાં ચડઊતરથી થતા નકુ સાન સામે
પ્રશ્ન 7
ચોરી વીમા ર્પોક્ષલસીમાં પ્રીર્મયમનો આધાર છે :
I.

સરુ િાના ર્પગલાં

II. સંકુલોન ંુ સ્થળ
III. સંર્પર્િનો પ્રકાર
IV. ઉર્પરોક્ત તમામ
પ્રશ્ન 8
કોન્ટટ્રાક્ટસા ઓલ રરસ્ક ર્પોક્ષલસી એ આ ર્પોક્ષલસીનો પ્રકાર છે :
I.

ફાયર વીમો

II. જીવન વીમો
III. એન્સન્ટજનીયરરિંગ વીમો
IV. ર્દરરયાઈ વીમો
પ્રશ્ન 9
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કમાચારીઓની વળતર ર્પોક્ષલસી એ આ ર્પોક્ષલસીનો પ્રકાર છે
I.

જવાબર્દારી વીમો

II. ફાયર વીમો
III. ર્દરરયાઈ કાગો વીમો
IV. એન્સન્ટજનીયરરિંગ વીમો
પ્રશ્ન 10
મની વીમા ર્પોક્ષલસી વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે :
I.

હાથ ર્પર રહેલી રોકડ

ુ લ ફં ડમાં રોકાણ
II. મ્પયચ્ુ યઅ
III. બચત ખાતામાં રહેલા નાણાં
IV. ર્પોસ્ટ ઓરફસમાં મ ૂકેલા નાણાં

સ્વયંચકાસણી પ્રશ્નો જવાબો
જવાબ 1
સાચો ર્વકલ્ર્પ 2 છે .
એન્સન્ટજનીયરરિંગ વીમામાં CAR (સીએઆર) એટલે કોન્ટટ્રાક્ટ્રસા ઓલ રરસ્ક.
જવાબ 2
સાચો ર્વકલ્ર્પ 3 છે .
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બાંયધરી વીમા ર્પોક્ષલસી દ્વારા કં ર્પની ર્પોતાના કમાચારીઓની અપ્રમાક્ષણકતાના જોખમ સામે
વીમાકવચ મેળવે છે .
જવાબ 3
સાચો ર્વકલ્ર્પ 1 છે .
હલનો સંર્દભા જહાજની બોડી છે .
જવાબ 4
સાચો ર્વકલ્ર્પ 3 છે .
ર્વમાનને નકુ સાન કે હાર્નને આવરી લેતી ર્પોક્ષલસી ઉડ્ડયન વીમા ર્પોક્ષલસી છે .
જવાબ 5
સાચો ર્વકલ્ર્પ 4 છે .
ુ કે બોન્સમ્પબિંગના કારણે સંર્પર્િને થતા
ફાયર વીમા ર્પોક્ષલસી વધારાના કવચ તરીકે ર્પણ યદ્
નકુ સાનને આવરી લેતી નથી.
જવાબ 6
સાચો ર્વકલ્ર્પ 1 છે .
ર્પરરણામરૂર્પી નકુ સાન (ફાયર વીમા ર્પોક્ષલસી) કારખાનામાં નકુ સાન થવાથી નફામાં થતા નકુ સાનને
કવચ પ્રર્દાન કરે છે .
જવાબ 7
સાચો ર્વકલ્ર્પ 4 છે .
ચોરી વીમા ર્પોક્ષલસીમાં પ્રીર્મયમનો આધાર સરુ િા માટે લીધેલા ર્પગલાં, સંકુલોન ંુ સ્થળ, સંર્પર્િનો
પ્રકાર વગે રે ર્પરરબળો ર્પર છે .
જવાબ 8
સાચો ર્વકલ્ર્પ 3 છે .
કોન્ટટ્રાક્ટસા ઓલ રરસ્ક ર્પોક્ષલસી એન્સન્ટજનીર્યરં ગ વીમા ર્પોક્ષલસીનો એક પ્રકાર છે .
જવાબ 9
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સાચો ર્વકલ્ર્પ 1 છે .
કમાચારીઓની વળતર ર્પોક્ષલસી એ જવાબર્દારી વીમા ર્પોક્ષલસી છે .
જવાબ 10
સાચો ર્વકલ્ર્પ 1 છે .
મની વીમા ર્પોક્ષલસી હાથ ર્પર રહેલી રોકડને વીમાકવચ પ્રર્દાન કરે છે .
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પ્રકરણ 27

ર્દાવાની પ્રરક્રયા
પ્રસ્તાવના
વીમા કરારના હાર્દામાં શરૂઆતમાં આર્પવામાં આવત ંુ વચન છે એટલે કે નકુ સાન થવાના સંજોગોમાં
વીમાધારકને વળતરની ચ ૂકવણી.

આ પ્રકરણ નકુ સાન થવાના સમયથી સંકળાયેલી પ્રરક્રયાઓ

અને ર્દસ્તાવેજો ર્વશે વાત કરે છે , જેથી વીમા ર્પતાવટની સંપ ૂણા પ્રરક્રયા સરળતાથી પ ૂણા થાય. અહીં
વીમાધારક કે વીમાકં ર્પની દ્વારા કરવામાં આવેલા ર્વવાર્દાસ્ર્પર્દ ર્દાવાઓની ર્પતાવટની ર્પદ્ર્તઓ ર્પણ
સમજાવવામાં આવી છે .

શીખવાના મદ્દુ ા
A. ર્દાવા ર્નવારણ પ્રરકયા
આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કયાા ર્પછી, તમે નીચેની િમતા સમજી શકશો:
1. ર્દાવાની ર્પતાવટની કામગીરીના મહત્ત્વની ચચાા કરવી
2. નકુ સાનની જાણકારી માટેની પ્રરક્રયા સમજાવવી
3. ર્દાવાની તર્પાસ અને આકારણીન ંુ મ ૂલ્યાંકન કરવ ંુ
4. સવેયસા અને નકુ સાની આકારણીકતાા ન ંુ મહત્ત્વ સમજાવવ ંુ
5. ર્દાવાના ફોમ્પસાની ર્વગત સમજાવવી
6. ર્દાવાની ર્પતાવટ અને ગોઠવણ સમજાવવી
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A. ર્દાવા ર્નવારણની પ્રરક્રયા
1. ર્દાવાની ર્નવારણ કે ર્પતાવટ કરવાન ંુ મહત્ત્વ
વીમા કં ર્પનીની સૌથી મહત્ત્વપ ૂણા કામગીરી નકુ સાની થવાના સંજોગોમાં ર્પોક્ષલસીધારકના ર્દાવાની
ર્પતાવટ કરવાની છે . વીમાકં ર્પની ર્પોક્ષલસીધારકને ઝડર્પી, વાજબી અને ન્ટયાયી સેવાઓ પ્રર્દાન કરીને
આ બાંયધરી કે વચન પ ૂણા કરે છે કે ર્પછી થડા ર્પાટી દ્વારા વીમાધારક સામે કરે લા ર્દાવાન ંુ વળતર
ચ ૂકવીને કરે છે .
વીમાન ંુ માકે રટિંગ વીમાકૃત સંકટોના કારણે થતી નકુ સાની સામે િર્તપ ૂર્તિ કે વળતર પ્રર્દાન કરવાની
નાણાકીય વ્યવસ્થા તરીકે થાય છે . જો વીમા અને ર્દાવા ર્પતાવટની પ્રરક્રયા ન હોય તો સામાન્ટય
સંજોગોમાં કમનસીબ દુઘાટના/અકસ્માત ર્પછી નકુ સાની સરભર કરવાની કે વળતર મેળવવાની
પ્રરક્રયા ધીમી, ક્ષબનકાયાિમ અને મશ્ુ કેલ હોત.
એક નોન-લાઇફ વીમા કં ર્પનીના બોડા રૂમમાં એક સ ૂત્ર મ ૂકવામાં આવ્ય ંુ હત ંુ “જો િમતા હોય ચ ૂકવો;
જો આવશ્યક હોય તો અસ્વીકાર કરો”. તે જ વીમાના વ્યવસાયની ઉમર્દા ભાવના છે .
વ્યાવસાર્યક ધોરણે ર્દાવાની ર્પતાવટ કરવાની શાખ જ વીમા કં ર્પની માટે સૌથી મોટી જાહેરાત છે .
a) ઝડર્પ
વીમાધારક કોર્પોરે ટ ક્લાયન્ટટ હોય કે ર્પછી વ્યસ્ક્તગત હોય અથવા નકુ સાનીન ંુ મ ૂલ્ય મોટું હોય
કે નાન ંુ હોય, ર્પણ ર્દાવાની ર્પતાવટ ઝડર્પથી કરવી અત્યંત મહત્ત્વપ ૂણા છે . વીમાકં ર્પનીએ
સમજવ ંુ જોઈએ કે નકુ સાન થયા ર્પછી વીમાધારકને શક્ય તેટલી ઝડર્પથી વીમાના વળતરની
જરૂર હોય છે .
જો વીમાધારકને ઝડર્પથી નાણાં કે વળતર મળી જશે, તો તેઓ તેનો મહિમ ઉર્પયોગ કરી શકે
છે . વીમાકં ર્પનીની ફરજ છે કે તે વીમાધારકને જરૂર હોય ત્યારે એટલે કે નકુ સાની ર્પછી શક્ય
તેટલી ઝડર્પથી ર્દાવાની રકમની ચ ૂકવણી કરે .
b) વ્યાવસાર્યકતા
વીમા અર્ધકારીઓ ર્દરે ક ર્દાવાની યોગ્યતાનો ર્વચાર કરે છે અને તમામ ર્દસ્તાવેજોની ચકાસણી
કયાા ર્વના ર્દાવાને નકારી કાઢવા કોઈ પ ૂવાગ્રહ કે પ ૂવાધારણા રાખતા નથી. આ માટે તેઓ
નીચેના પ્રશ્નોનો ર્વચાર કરશે.
i.

નકુ સાન ખરે ખર થય ંુ હત?ંુ
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ii. જો થય ંુ હત,ંુ તો નકુ સાન માટે વીમાકૃત સંકટ જ જવાબર્દાર છે ?
iii. આ સંકટથી થતા નકુ સાનની મયાા ર્દા.
iv. નકુ સાની માટે જવાબર્દાર કારણ શ ંુ હત?ંુ
v. ર્પોક્ષલસી હેઠળ નકુ સાની આવરી લેવામાં આવી હતી?
ુ બ ર્દાવો કે વળતર ચ ૂકવવાર્પાત્ર છે ?
vi. કરાર/ર્પોક્ષલસીની શરતો મજ
vii. જો ચ ૂકવવાર્પાત્ર છે , તો કેટલ ંુ વળતર ચ ૂકવી શકાય?
વીમાકં ર્પનીએ આ તમામ પ્રશ્નોનો જવાબ મેળવવાની જરૂર છે .
ર્દાવાની ર્પતાવટ કરવાની પ્રરક્રયા મહત્ત્વપ ૂણા કામગીરી છે . કં ર્પનીએ ર્દાવાની ર્પતાવટના તમામ
ફોમા, પ્રરક્રયા અને ર્પદ્ર્તઓ એવી રીતે બનાવી હોય છે , જેથી ર્પોક્ષલસી હેઠળ ‘ચ ૂકવવાર્પાત્ર’
તમામ ર્દાવાની ચ ૂકવણી ઝડર્પથી થાય અને ચ ૂકવવાર્પાત્ર ન હોય તેવા ર્દાવાની ચ ૂકવણી ન
થાય તેવી સર્ુ નર્િતતા કરી શકાય.
વીમાકં ર્પનીના પ્રર્તર્નર્ધ તરીકે વીમાધારક એજન્ટટથી ર્પરરક્ષચત હોય છે . એટલે સાચી મારહતી
ુ ફોમ્પસા યોગ્ય રીતે ભરવામાં આવે, તેની સાથે નકુ સાની ર્દશાાવતા તમામ
સાથે તમામ પ્રસ્તત
ુ ાવારૂર્પી ર્દસ્તાવેજો જોડાયેલા હોય અને તમામ ર્નધાા રરત પ્રરક્રયાઓ સમયસર અનસ
ુ રવામાં
પર
ુ રત કરવામાં આવે તેની સર્ુ નર્િતતા એજન્ટટ કરે છે .
આવે અને તમામ ર્દસ્તાવેજો કં ર્પનીને સર્પ
વીમાધારકને નકુ સાની થવાના સમયે એજન્ટટની ભ ૂર્મકા અંગે અગાઉ ચચાા થઈ છે .
2. નકુ સાનીની નોરટસ કે જાણકારી આર્પવી
ર્પોક્ષલસીની શરતો સ ૂચવે છે કે નકુ સાન થાય ત્યારે તાત્કાક્ષલક વીમાકં ર્પનીને જાણ કરવી જોઈએ.
તેનો હેત ુ વીમાકં ર્પનીને નકુ સાની થવાના પ્રાથર્મક તબક્કે તર્પાસ કરવા ર્દે વાનો છે . તેમાં ર્વલંબ
થશે તો નકુ સાન સંબર્ં ધત મહત્ત્વપ ૂણા મારહતી તમે વીમીકં ર્પનીને ન આર્પી શકો તેવ ંુ બની શકે છે .
ુ મ કરવા માટેના ર્પગલાં સ ૂચવી શકશે અને સંરિણના ર્પગલાં
તેનાથી વીમાકં ર્પની નકુ સાન લઘત
ર્પણ ઉઠાવી શકશે. નકુ સાનીની સ ૂચના શક્ય હોય તેટલી વહેલી તકે આર્પવામાં આવે છે .
આ પ્રારં ક્ષભક તર્પાસ/ચકાસણી ર્પછી, ર્દાવાને

નંબર ફાળવવામાં આવે

છે

અને

ર્દાવાના

નોંધણીર્પત્રકમાં તેની નોંધણી કરવામાં આવે છે , જેમાં ર્પોક્ષલસી નંબર, વીમાધારકન ંુ નામ,
નકુ સાનની રકમનો અંર્દાજ, નકુ સાનીની તારીખ જેવી ર્વગતો સાથે ર્દાવાની ર્પતાવટ કરવાની
પ્રરક્રયા હાથ ધરવામાં આવે છે .
કેટલાંક પ્રકારની ર્પોક્ષલસી (ર્દાખલા તરીકે ચોરી) હેઠળ ર્પોક્ષલસી સિાર્ધકારીઓને નોરટસ ર્પણ
ર્પાઠવવામાં આવે છે . કાગો રે લ ટ્રાન્સન્ટઝટ ર્પોક્ષલસીઓ હેઠળ, નોરટસ રે લવેને ફાળવવામાં આવે છે .
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3. તર્પાસ અને આકારણી
a) ર્નરીિણ
વીમાધારક ર્પાસેથી ર્દાવાન ંુ ફોમા મળયા ર્પછી વીમાકં ર્પનીઓ નકુ સાની થવાના કારણો અને તેની
આકારણી કરવાનો ર્નણાય લે છે . જો ર્દાવાની રકમ નાની હોય, તો કારણ અને નકુ સાનીની
મહિમ મયાા ર્દા નક્કી કરવાની તર્પાસ વીમાકં ર્પનીના અર્ધકારીઓ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે છે .
અન્ટય ર્દાવાઓની તર્પાસ સ્વતંત્ર ર્પરવાનો ધરાવતા વ્યાવસાર્યક સવેયસા (સવેિક કે
ુ રત કરવામાં આવે છે , જેઓ નકુ સાનીની આકારણી કરવામાં ર્નષ્ણાત હોય
મોજણીર્દાર)ને સર્પ
છે . સ્વતંત્ર સવેયસા દ્વારા નકુ સાનીની આકારણી એ ર્સદ્ાંત ર્પર કરવામાં આવે છે કે
વીમાકં ર્પનીઓ અને વીમાધારકો એમ બંને રહતધારકો હોવાથી કોઈ ર્પણ ર્વવાર્દ ઊભો થાય તો
સ્વતંત્ર વ્યાવસાર્યક વ્યસ્ક્તનો ર્નષ્ર્પિ અક્ષભપ્રાય બંને ર્પિને તેમજ કાયર્દાની અર્દાલતને
સ્વીકાયા હોવો જોઈએ.
b) ર્દાવાની આકારણી
આગ લાગવાના રકસ્સામાં ર્દાવાની આકારણી ર્પોક્ષલસના રરર્પોટા , જો નકુ સાની થવાન ંુ કારણ
અજ્ઞાત હોય તો તર્પાસકતાા ઓના રરર્પોટા અને સવે રરર્પોટા ર્પર આધારરત છે . વ્યસ્ક્તગત
ુ રત
અકસ્માતના ર્દાવાના રકસ્સામાં વીમાધારકને તેમની સારવાર કરનાર ડૉક્ટરનો રરર્પોટા સર્પ
કરવો ર્પડે છે , જેમાં અકસ્માત થવાન ંુ કારણ જણાવવ ંુ ર્પડે છે . ક્ષબમાર થવાના રકસ્સામાં ર્પણ
ુ રત કરવા ર્પડે છે . આ બંને રકસ્સામાં શારીરરક
કયા પ્રકારની ક્ષબમારી થઈ હતી તેનો રરર્પોટા સર્પ
અિમતાના સમયગાળા ર્વશે જણાવવ ંુ ર્પડે છે .
ર્પોક્ષલસીની શરતો હેઠળ, વીમાકં ર્પનીઓ સ્વતંત્ર તબીબી ર્પરરિણની ગોઠવણ કરાવવાનો
ુ ાવા
અર્ધકાર ધરાવે છે . “કામર્દારોના વળતર”ના ર્દાવાઓને સમથાન આર્પવા તબીબી પર
ુ ન અને ર્પશ ુ સંબર્ં ધત વીમાઓની આકારણી ર્પશર
ુ ોગના
આર્પવાની ર્પણ જરૂર છે . ર્પશધ
ડૉક્ટરના રરર્પોટા ને આધારે થાય છે .
મારહતી
નકુ સાની કે હાર્ન સંબર્ં ધત મારહતી મળતા વીમાકં ર્પનીઓ નીચેની બાબતો ચકાસે છે :
1. વીમા ર્પોક્ષલસી નકુ સાની કે હાર્ન થવાની તારીખે લાગ ુ છે
2. નકુ સાની કે હાર્ન થવા માટે વીમાકૃત જોખમ જવાબર્દાર છે
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3. દુઘાટનામાં નકુ સાન ર્પામેલ સંર્પર્િ (વીમાના ર્વષયને આર્ધન) એ જ છે જે ર્પોક્ષલસી હેઠળ
વીમાકૃત છે
4. નકુ સાનીની નોરટસ ર્વના ર્વલંબે મળી છે .
મોટર થડા ર્પાટી ર્દાવામાં મ ૃત્યુ અને વ્યસ્ક્તગત ઇજા સંકળાયેલી છે , જેની આકારણી ડૉક્ટરના
રરર્પોટા ના આધારે થાય છે . આ ર્દાવા આ ર્દાવાઓની ર્પતાવટ મોટર અકસ્માત ર્દાવા ર્પંચ દ્વારા થાય
છે અને વળતરની રકમ ર્દાવેર્દારની ઉંમર અને આવક જેવા ર્પરરબળોને આધારે નક્કી થાય છે .
થડા ર્પાટીની સંર્પર્િને નકુ સાન સાથે સંકળાયેલા ર્દાવાઓની આકારણી સરવે રરર્પોટા ના આધારે થાય
છે .
 ર્પોતાની માક્ષલકીની મોટરને થયેલા નકુ સાનની આકારણી સવેયસાના રરર્પોટા ના આધારે થાય
છે .
 થડા ર્પાટીન ંુ નકુ સાન સંકળાયેલ ંુ હોય તો ર્પોલીસ રરર્પોટા ની જરૂર ર્પડી શકે છે .
મારહતી
તર્પાસ અને નકુ સાનીની આકારણી બંને અલગ બાબત છે . ર્દાવો ખરે ખર યોગ્ય છે કે નહીં અને
મહત્ત્વપ ૂણા ર્વગતોની ખરાઈ કરવા માટે તેમજ વીમાર્પાત્ર રહતની ગે રહાજરી, આવશ્યક હકીકતો કે
ત્યોની ખોટી રજૂઆત, જાણીજોઈને કરવામાં આવેલ નકુ સાન વગે રે શંકાઓના સમાધાન માટે
તર્પાસ કરવામાં આવે છે .
સ્વાસ્્ય સંબર્ધત વીમાના ર્દાવાઓની આકારણી નોન-લાઇફ વીમા કં ર્પનીઓ વતી ઇન હાઉસ કે થડા
ર્પાટી એડેર્મર્નસ્ટ્રેટસા (ટીર્પીએ) દ્વારા થાય છે . આ આકારણી તબીબી અહેવાલો અને ર્નષ્ણાતોના
અક્ષભપ્રાય ર્પર આધારરત છે .
વીમા સવેયસા તર્પાસની કામગીરી ર્પણ હાથ ધરે છે . જો સવેયર શક્ય તેટલી વહેલી ઝડર્પે
કામગીરી કરે તો મર્દર્દ મળે છે . એટલે ર્દાવાની જાણકારી મળયા ર્પછી શક્ય તેટલી વહેલી તકે
સવેયરની ર્નમણ ૂક કરવામાં આવે છે .
4. સવેયસા અને નકુ સાનીની આકારણીકતાા ઓ
a) સવેયસા
સવેયસા ઇરડા દ્વારા લાઇસન્ટસ ધરાવતા વ્યાવસાર્યકો છે . તેઓ ચોક્કસ િેત્રોમાં નકુ સાનીઓની
ચકાસણી કરવામાં અને તેની આકારણી કરવામાં ર્નષ્ણાત હોય છે . સામાન્ટય રીતે સવેયસાને
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ુ રત કરે છે . સાધારણ વીમા કં ર્પનીઓ ર્દાવાના
વીમા કં ર્પની ફી ચ ૂકવે છે અને કામગીરી સર્પ
ુ રત કરે છે . તેઓ નકુ સાનગ્રસ્ત
સમયે સવેયસા અને નકુ સાની આકારણીકતાા ઓને કામગીરી સર્પ
સંર્પર્િની તર્પાસ કરે છે , નકુ સાની થવાના કારણો અને સ્સ્થર્તસંજોગોની ચકાસણી કરે છે અને
ખરાઈ કરે છે . તેઓ નકુ સાનીના પ્રમાણની આકારણી કરે છે અને વીમા કં ર્પનીને રરર્પોટ્ા સ
ુ રત કરે છે .
સર્પ
તેઓ વીમાકં ર્પનીઓને વધ ુ નકુ સાનને અટકાવવા યોગ્ય ર્પગલાં સંબર્ં ધત સલાહ ર્પણ આર્પે છે .
સવેયસાન ંુ સંચાલન વીમા ધારા, 1938, વીમા ર્નયમો 1939ની જોગવાઈઓ અને ઇરડા દ્વારા
ઇશ્ય ૂ થયેલા ચોક્કસ ર્નયમનો દ્વારા થાય છે . ર્નકાસ માટે ‘પ્રવાસ ર્પોક્ષલસી’ અથવા ‘ર્દરરયાઈ
ઓર્પન કવર’ના રકસ્સામાં ર્દે શની બહાર ર્દાવા કરવામાં આવે તો તેની આકારણી ર્પોક્ષલસીમાં
ર્વર્દે શમાં ર્દાવાની ર્પતાવટ કરનાર એજન્ટ્સન ંુ નામ હોય તેના દ્વારા થાય છે .
આ એજન્ટ્સ નકુ સાનીની આકારણી અને ચ ૂકવણી કરી શકે છે , જેને વીમાકં ર્પનીઓ તેમની
ર્પતાવટની ફી સાથે ર્પરત કરે છે . અન્ટયથા વીમાના ર્દાવાની ર્પતાવટ કરતા એજન્ટ્સ દ્વારા ર્દાવા
ુ રત કરે
સંબર્ં ધત ર્દસ્તાવેજો એકત્ર કરવામાં આવે છે અને આકારણી સરહત વીમાકં ર્પનીને સર્પ
છે .
મહત્ત્વપ ૂણા
ુ મ
વીમા ધારાની કલમ 64 યએ
વીમાની કોઈ ર્પણ ર્પોક્ષલસીમાં ર્દાવાની રકમ રૂ.20,000થી ઓછી હોય તેવા રકસ્સામાં વીમાકં ર્પનીને
વીમા માટે માન્ટયતાપ્રાપ્ત સવેયર કે નકુ સાની આકારણીકતાા રાખવા ન ર્પરવડે. આ સંજોગોમાં
વીમાકં ર્પની ર્પોતાના કમાચારીને અને અન્ટય વ્યસ્ક્ત (સવેયર કે નકુ સાની આકારણીકતાા તરીકે
કમાચારી સ્વરૂર્પે ગે રલાયક ન ઠરે લી વ્યસ્ક્ત)ને નકુ સાનની ચકાસણી કરવા માટે રોકી શકે છે અને
આ પ્રકારની વ્યસ્ક્તને વાજબી ફી કે વળતર આર્પી શકે છે .

5. ર્દાવાના ફોમ્પસા
વીમાના ફોમાની ર્વગતો ર્દરે ક પ્રકારના વીમા પ્રમાણે જુર્દી જુર્દી હોય છે . સામાન્ટય રીતે ર્દાવાના
ફોમાની રડઝાઇન નકુ સાનીના સંજોગો સંબર્ં ધત સંપ ૂણા મારહતી મેળવવામાં આવે તે રીતે રડઝાઇન
કરવામાં આવી હોય છે , જેમ કે નકુ સાનની તારીખ, સમય, નકુ સાનન ંુ કારણ, મહિમ નકુ સાન
વગરે . બીજા પ્રશ્નો ર્દરે ક પ્રકારના વીમા પ્રમાણે જુર્દાં જુર્દાં હોય છે .
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ઉર્દાહરણ
આગ લાગવા માટે વીમાનો ર્દાવો કરવા માટે પ ૂરી ર્પાડવામાં આવતી મારહતીન ંુ ઉર્દાહરણ અહીં
નીચે આર્પેલ ંુ છે ેઃ
i.

વીમાધારકન ંુ નામ, ર્પોક્ષલસીનંબર અને સરનામ ંુ

ii. આગ લાગવાની તારીખ, સમય, કારણ અને સંજોગો
iii. નકુ સાનગ્રસ્ત સંર્પર્િની ર્વગત
iv. આગ લાગવાના સમયે સંર્પર્િન ંુ મ ૂલ્ય. ર્પોક્ષલસી હેઠળ કરવામાં આવેલા ર્દાવા અંતગા ત
ુ
કેટલીક ચીજવસ્તઓ
સામેલ છે . [ર્દાવાનો આધાર દુઘાટના થવાના સમયસંજોગોના આધારે
ુ ી ર્પોક્ષલસી ક્ષબક્લ્ડિંગ,
ઘસારા ર્પછી સંર્પર્િના વાસ્તર્વક મ ૂલ્ય ર્પર હોવો જોઈએ (જયાં સધ
ુ ી.) તેમાં
પ્લાન્ટટ અને મશીનરીના સંબધ
ં માં “રરઇન્ટસ્ટેટમેન્ટટ વેલ્ય”ુ આધારે ન હોય ત્યાં સધ
નફાને સામેલ નહીં કરવામાં આવે]
v. બચી ગયેલી સંર્પર્િના મ ૂલ્યને બાર્દ કરતા ર્દાવો કરે લી રકમ
vi. આગ લાગી હોય તેવા સંકુલોની સ્સ્થર્ત અને તેનો કબજો
vii. વીમાધારકે માક્ષલક, મોગે જ વગે રે જે સ્વરૂર્પે ર્દાવો કયો હોય તે િમતા
viii. નકુ સાનગ્રસ્ત સંર્પર્િમાં અન્ટય કોઈ વ્યસ્ક્તન ંુ રહત હોય તો
ix. આ પ્રકારની સંર્પર્િ ર્પર અન્ટય કોઈ વીમો હોય તો, તેની ર્વગત
ત્યારબાર્દ જાહેરનામ ંુ લેવામાં આવે છે , જેમાં વીમાધારકની સહી ફોમામાં રજૂ કરવામાં આવેલા
ર્નવેર્દનો સાચા અને સચોટ હોવા સ્વરૂર્પે લેવામાં આવે છે અને તારીખ નાંખવામાં આવે છે .
આ પ્રકરણમાં એક વીમાકં ર્પનીનો આગ લાગવાના ર્દાવાનો નમ ૂનો “ર્દસ્તાવેજ 1” તરીકે રજૂ
કરવામાં આવ્યો છે .
વીમાકં ર્પની ર્દાવાન ંુ ફોમા ઇશ્ય ૂ કરે તેનો અથા એ નથી કે વીમાકં ર્પનીઓએ ર્દાવા કે વળતર માટેની
જવાબર્દારીનો સ્વીકાર કયો છે . ર્દાવાના ફોમ્પસા ‘પ ૂવાગ્રહ ર્વના’ રટપ્ર્પણી સાથે ઇશ્ય ૂ કરવામાં આવે
છે .
ુ ાવારૂર્પી ર્દસ્તાવેજો
a) પર
ર્દાવાના ફોમા સાથે ર્દાવેર્દાર દ્વારા ચોક્કસ ર્દસ્તાવેજો રજૂ કરવાની જરૂર છે અથવા ર્દાવો સાચો
છે તેની ખરાઈ કરવા વીમાકં ર્પનીઓ દ્વારા આ પ્રકારના ર્દસ્તાવેજો મેળવવા જરૂરી છે .
i. આગ લાગવાના ર્દાવા માટે, ફાયર ક્ષબ્રગે ડનો રરર્પોટા જરૂરી છે .
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ii. ચક્રવાતને કારણે થયેલા નકુ સાન માટે, હવામાન ખાતાની ઓરફસનો રરર્પોટા વીમાકં ર્પની
માંગી શકે છે
iii. ચોરી કે લટ
ં ૂ ફાટના ર્દાવા માટે, ર્પોક્ષલસીનો રરર્પોટા રજૂ કરવાની જરૂર ર્પડી શકે છે .
iv. જીવલેણ અકસ્માતના ર્દાવઓ માટે, મ ૃત્યુ સમીિક અને ર્પોલીસ ર્પાસેથી રરર્પોટ્ા સ મેળવી
રજૂ કરવાની જરૂર ર્પડી શકે છે .
ુ , ર્પોલીસ રરર્પોટા
v. મોટરના ર્દાવા માટે, વીમાકં ર્પની િાઇર્વિંગ લાઇસન્ટસ, રજજસ્ટ્રેશન બક
વગે રેની ચકાસણી કરી શકે છે .
vi. ર્દરરયાઈ કાગો સંબર્ં ધત ર્દાવાઓમાં, નકુ સાનીના પ્રકાર પ્રમાણે ર્દસ્તાવેજોની જરૂરી ર્પડી શકે
છે , એટલે કે કુ લ નકુ સાની, નકુ સાનની ખાસ સરે રાશ, ઇનલેન્ટડ કે ર્દરરયાઈ ર્પરરવહન ર્દાવા
વગે રે.
6. નકુ સાનીની આકારણી અને ર્દાવાની ર્પતાવટ
ર્દાવાની ર્પતાવટ એ બાબત નક્કી કરવાની પ્રરક્રયા છે કે વીમાધારકને થયેલા નકુ સાન માટે
જવાબર્દાર કારણ વીમાકૃત સંકટ છે કે નહીં અને વૉરન્ટટીન ંુ કોઈ ઉલ્લંઘન થય ંુ છે કે નહીં.
ર્દાવાની ર્પતાવટનો આધાર ર્નષ્ર્પિતા અને સમાનતા હોવો જોઈએ. નોન-લાઇફ વીમાકં ર્પની માટે
ર્દાવાની ઝડર્પી ર્પતાવટ તેની સેવાની અસરકારકતા કે કાયાર્દિતાનો માર્પર્દં ડ છે . ર્દરે ક કં ર્પનીની
ર્દાવા ર્પતાવટમાં સમય લેવાની આંતરરક માગા ર્દર્શિકા હોય છે , જેન ંુ તેના કમાચારીઓ ર્પાલન કરે છે .
સામાન્ટય રીતે આ આ સમયગાળો “ટનાએરાઉન્ટડ ટાઇમ” (ટીએટી) તરીકે જાણીતો છે . વીમાધારક
તેના ર્દાવો કઈ પ્રરક્રયામાં છે તેની સ્સ્થર્ત ચકાસી શકે કે જાણકારી મેળવી શકે તે માટે કેટલીક
વીમાકં ર્પનીઓ ઓનલાઇન સર્ુ વધા કરે છે . કેટલીક નોન-લાઇફ વીમાકં ર્પનીઓ ર્દાવાની પ્રરક્રયા
ઝડર્પથી હાથ ધરવા ર્દાવા ર્નરાકરણ કેન્ટરો ર્પણ સ્થાર્ર્પત કરે છે .
મહત્ત્વપ ૂણા
વીમાના ર્દાવામાં મહત્ત્વપ ૂણા ર્પાસાં
i.

પ્રથમ ર્પાસ ંુ નકુ સાની ર્પોક્ષલસીની જોગવાઈ અને શરતોની અંર્દર થઈ છે કે નહીં તેનો ર્નણાય
લેવાન ંુ છે . ર્નકટવતી જોગવાઈનો કાયર્દાકીય ર્સદ્ાંત નકુ સાની કે હાર્ન વીમાકૃત સંકટ દ્વારા કે
વીમાકૃત સંકટોમાંથી બાકાત રાખવામાં આવેલા જોખમને કારણે થય ંુ છે તેનો ર્નણાય લેવાની
માગા ર્દર્શિકા પ્રર્દાન કરે છે . નકુ સાની ર્પોક્ષલસીની જોગવાઈ અને શરતોની મયાા ર્દામાં થઈ છે તે
સાક્ષબત કરવાની જવાબર્દારી વીમાધારકની છે . જોકે નકુ સાન વીમાકૃત સંકટોમાંથી બાકાત
રાખવામાં આવેલા જોખમના કારણે થય ંુ છે તે સાક્ષબત કરવાની જવાબર્દારી વીમાકં ર્પની છે .
704

ii.

બીજુ ં ર્પાસ ંુ એ નક્કી કરવાન ંુ છે કે વીમાધારકે ર્પોક્ષલસીની શરતોન ંુ ર્પાલન કયું ુ છે કે નહીં, ખાસ
કરીને ‘જવાબર્દારી’ના પ ૂવાઆધારની શરતો.

iii.

ત્રીજુ ં ર્પાસ ંુ વૉરન્ટટી સંબર્ં ધત છે . સરવે રરર્પોટા સ ૂચવશે કે વોરન્ટટીઓન ંુ ર્પાલન થય ંુ છે કે નહીં.

iv.

ચોથ ંુ ર્પાસ ંુ ર્પોક્ષલસીના સમયગાળા ર્દરર્મયાન અરજર્દાર દ્વારા સવોચ્ચ ર્વશ્વાસના ર્પાલન સાથે
સંબર્ધત છે .

v.

નકુ સાન થવાના પ્રસંગે, વીમાધારક ર્પાસે વીમો ન હોય તેવી કામગીરીની અર્પેિા રાખવામાં
આવે છે . બીજા શબ્ર્દોમાં કહીએ તો તેમણે નકુ સાની શક્ય તેટલી ઘટાડવા માટેના ર્પગલાં લેવા
જોઈએ.

vi.

છઠ્ાં ર્પાસાનો સંબધ
ં ચ ૂકવવાર્પાત્ર રકમ નક્કી કરવા સાથે છે . નકુ સાન સામે ચ ૂકવવાર્પાત્ર રકમ
કુ લ વીમાકૃત રકમને આર્ધન છે . જોકે ચ ૂકવવાર્પાત્ર રકમનો આધાર નીચેના ર્પરરબળો ર્પર ર્પણ
રહેશે:
 નકુ સાનગ્રસ્ત સંર્પર્િમાં વીમાધારકના વીમાર્પાત્ર રહતની મયાા ર્દા
ુ ંુ મ ૂલ્ય
 નકુ સાનથી બચી ગયેલી સંર્પર્િ કે ચીજવસ્તન
 અંડરઇન્ટસ્યોરન્ટસનો અમલ
 યોગર્દાન અને પ્રર્તસ્થાર્પનની શરતોનો અમલ
a) ર્દાવાની ર્વર્વધ કેટેગરી
વીમા ર્પોક્ષલસીઓમાં ર્વચાર કયો છે તે ર્દાવાઓ નીચેની કેટેગરીઓમાં આવે છે ેઃ
i. પ્રમાણભ ૂત ર્દાવાઓ
આ ર્દાવાઓ ર્પોક્ષલસીની શરતો અને ર્નયમોની અંર્દર સ્ર્પષ્ટર્પણે આવે છે . ર્દાવાની આકારણી
ર્પોક્ષલસીના અવકાશ અને ર્પસંર્દ કરવામાં આવેલી વીમાકૃત રકમ તેમજ વીમાના ર્વર્વધ વગા
માટે ર્નર્િત કરવામાં આવેલી િર્તપ ૂર્તિની અન્ટય ર્પદ્ર્તઓને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવે
છે .
વીમાકં ર્પની ચ ૂકવવાર્પાત્ર ર્દાવાની રકમ માટે નકુ સાનના સમયે મ ૂલ્યાંકન, વીમાર્પાત્ર રહત,
નકુ સાનથી બચી ગયેલ સંર્પર્િની સંભર્વતતા, આવકન ંુ નકુ સાન, ઉર્પયોગની નકુ સાની, ઘસારો,
પ્રર્તસ્થાર્પન મ ૂલ્ય જેવા ર્પરરબળો ધ્યાનમાં લેવાય છે .
ii. ક્ષબનપ્રમાણભ ૂત ર્દાવાઓ
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આ ર્દાવાઓ એવા છે , જયાં વીમાધારકે શરતો કે વૉરન્ટટીન ંુ ઉલ્લંઘન કયું ુ હોય તેવ ંુ બની શકે છે .
આ ર્દાવાની ર્પતાવટ નોન-લાઇફ વીમા કં ર્પનીઓ દ્વારા ઘડવામાં આવેલા ર્નયમો અને શરતોને
આર્ધન છે .
iii. સરે રાશની શરત કે સરે રાશની જોગવાઈ
કેટલીક ર્પોક્ષલસીઓમાં આ એક શરત છે , જે વીમાધારકને તેની સંર્પર્િન ંુ વીમાકરણ તેના
વાસ્તર્વક મ ૂલ્યથી ઓછા મ ૂલ્ય ર્પર (અંડરઇન્ટસ્યોરન્ટસ) કરવા બર્દલ ર્દં ડ કરે છે . આ પ્રકારની
વીમાકૃત સંર્પર્િમાં ર્દાવો થાય તો વીમાધારકને પ્રાપ્ત થતા વળતરમાં વાસ્તર્વક નકુ સાનમાંથી
અંડરઇન્ટસ્યોડા રકમને અનરૂુ ર્પ રકમ બાર્દ થઈ જાય છે .

iv. કુ ર્દરતી આફતો – ર્વનાશકારક નકુ સાન
ચક્રવાત, વંટોળ, તોફાન, પ ૂર, જળપ્રલય અને ધરતીકં ર્પ જેવી કુ ર્દરતી આફતો “કુ ર્દરતી કે
ર્દૈ વી” સંકટો છે . આ સંકટોના ર્પરરણામે અસરગ્રસ્ત ર્વસ્તારમાં વીમાકં ર્પનીના અનેક
ર્પોક્ષલસીધારકોને નકુ સાન થઈ શકે છે .
આ પ્રકારના મોટા અને ર્વનાશકારક નકુ સાનમાં, સવેયરને વહેલાસર આકારણ કરવા અને
નકુ સાનન ંુ પ્રમાણ શક્ય તેટલ ંુ ઘટાડવા તાત્કાક્ષલક સાઇટ ર્પર જવાન ંુ કહેવામાં આવે છે . સાથે
સાથે, સંકળાયેલી રકમ મોટી હોય ત્યારે વીમાકં ર્પનીના અર્ધકારીઓ ર્પણ નકુ સાનગ્રસ્ત સ્થળની
ુ ાકાત લે છે . આ મલ
ુ ાકાતનો હેત ુ કુ ર્દરતી આફત અ નકુ સાનની મયાા ર્દાન ંુ તાત્કાક્ષલક કારણ
મલ
જાણવાનો હોય છે .
જો સવેયસાને આકારણીના સંબધ
ં માં કેટલીક સમસ્યાનો સામનો કરવો ર્પડે તો પ્રાથર્મક રરર્પોટ્ા સ
ર્પણ રજૂ કરવામાં આવે છે અને સવેયસા વીમાકં ર્પનીઓ ર્પાસેથી માગા ર્દશાન અને સ ૂચના માંગી
શકે છે , જેથી જરૂરી ર્પડે તો તેમને વીમાધારકો સાથે ર્વર્વધ સમસ્યાઓની ચચાા કરવાની તક
મળી શકે છે .
v. વચગાળાની ચ ૂકવણી
સમારકામ અને/અથવા પ્રર્તસ્થાર્પન લાંબા ગાળો ચાલવાન ંુ હોય ત્યાં પ્રાથર્મક રરર્પોટ્ા સ ઉર્પરાંત
સમયે-સમયે વચગાળાના રરર્પોટ્ા સ ર્પણ રજૂ કરવામાં આવે છે . આ રરર્પોટ્ા સ વીમાકં ર્પનીને
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નકુ સાનની આકારણીની પ્રરક્રયામાં થયેલી પ્રગર્તનો ખ્યાલ ર્પણ આર્પે છે . જો વીમાધારક ઇચ્છે
તો આ રરર્પોટા "વચગાળાની ચ ૂકવણી"ની ભલામણ કરવામાં મર્દર્દ કરે છે . સામાન્ટય રીતે
નકુ સાન મોટું હોય અને આકારણી પ ૂણા થવામાં થોડો સમય લાગી શકે તેમ હોય તો આવી
ભલામણ કરવામાં આવે છે .
જો ર્દાવો યોગ્ય જણાય, તો ર્દાવેર્દરને ચ ૂકવણી કરવામાં આવે છે અને કં ર્પની રે કોડ્ા સમાં એન્ટટ્રી
કરવામાં આવે છે . જરૂર જણાય તો સહવીમાકં ર્પનીઓ અને રરઇન્ટસ્યોરસા ર્પાસેથી યોગ્ય વસ ૂલાત
કરવામાં આવે છે . કેટલાંક રકસ્સામાં વીમાધારક એવી વ્યસ્ક્ત હોતી નથી જેને નાણાં ચ ૂકવવામાં
આવે છે .

ઉર્દાહરણ
જો આગ લાગવાની ર્પોક્ષલસી હેઠળ વીમાકૃત સંર્પર્િ બેન્ટકમાં ગીરો હોય, તો “સંમત બેન્ટક જોગવાઈ”
ુ બ ર્દાવાના રૂર્ર્પયા બેન્ટકને ચક
ુ વવામાં આવે છે . તે જ રીતે ભાડા ખરીર્દી સમજૂતીને આર્ધન
મજ
વાહનો ર્પર “કુ લ નકુ સાન” માટેના ર્દાવાની ચ ૂકવણી ર્ધરાણકારોને કરવામાં આવે છે .
ર્દરરયાઈ કાગો ર્દાવાઓના વળતરની ચ ૂકવણી ર્દાવેર્દારને કરવામાં આવે છે , જેઓ નકુ સાન સમયે
ર્પોતાની તરફેણમાં ર્દરરયાઈ ર્પોક્ષલસીને ર્વર્ધવત સમથાન આર્પતા ર્દાવા રજૂ કરે છે .
b) રડસ્ચાર્જ વાઉચસા
ર્દાવાની ર્પતાવટ ર્પોક્ષલસી હેઠળ રડસ્ચાર્જ મેળવ્યા ર્પછી જ કરવામાં આવે છે . ઇજાઓ માટે
(વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત વીમા હેઠળ) ર્દાવાઓ માટે રડસ્ચાર્જ રસીર્દનો નમ ૂનો નીચે રજૂ કરવામાં
આવ્યો છે ેઃ (જે ર્દરે ક કં ર્પનીનો અલગ હોઈ શકે છે )
વીમાધારકન ંુ નામ
ર્દાવા નંબર

ર્પોક્ષલસી નંબર
ધ કં ર્પની ક્ષલર્મટેડ ર્પાસેથી પ્રાપ્ત

___________ નો રોજ થયેલા અકસ્માતના કારણે મને/અમને ઇજા થવાથી વળતરની સંપ ૂણા અને
અંર્તમ ર્પતાવટ રૂ. ___________ છે . કર્થત ર્દાવાના સંબધ
ં માં પ્રત્યિ કે ર્પરોિ રીતે ઊભા થયેલા
મારા/અમારા ર્દાવાની સંપ ૂણા ર્પતાવટમાં કં ર્પનીને હું/અમે આ રડસ્ચાર્જ રરર્સપ્ટ કં ર્પનીને આર્પીએ
છીએ.
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તારીખ

(સહી)

ુ બ હોઈ શકે છે ેઃ
થટા ર્પાટી જવાબર્દારીના ર્દાવાઓ માટે રડસ્ચાર્જ રરર્સપ્ટન ંુ લખાણ નીચે મજ
હું (ર્દાવેર્દારન ંુ નામ), ___________________________________ના, રૂ.________________ની
રકમ

પ્રાપ્ત

થયાની

જાણકારી

આર્પીએ

_________________________________________________

છીએ
(વીમાધારકન ંુ

જે
નામ)

રકમ
દ્વારા

ચ ૂકવવામાં આવી છે , જે અકસ્માત મારફતે મને શારીરરક ઇજા થવાથી અને અન્ટય નકુ સાન થવાના
સંર્દભે છે . અકસ્માત _________ના ___________ રર્દવસે _____________ ખાતે થયો હતો અને હું
સંમત છં કે ઉક્ત ___________________________ (અથવા કોઈર્પણ અન્ટય વ્યસ્ક્ત)ના કર્થત
ઘટનાના સંબધ
ં માં નકુ સાન બર્દલ જવાબર્દારીના અસ્વીકાર સાથે રકમ ચ ૂકવવામાં આવી છે , જેનો
આશય અત્યારે કે હવે ર્પછી થનાર અને કર્થત અને અન્ટય તમામ વ્યસ્ક્તઓને વધ ુ અને અન્ટય
તમામ પ્રકારના ર્દાવામાંથી મક્ુ ત કરવાનો છે , જે કર્થત ઘટનાના ર્પરરણામે મેં કે મારા વતી અન્ટય
કોઈ કયો છે .
તારીખ

સહી

સાિી

ુ ર આર્પેલ ંુ છે
(નોંધ: આ લખાણ પ્રમાણભ ૂત નથી, ર્પણ ફક્ત ઉર્દાહરણ સ્વરૂર્પે સમજાવવાના હેતસ
અને અલગ હોઈ શકે છે ).
c) ર્પતાવટ ર્પછીની કામગીરી
વીમાકરણના સંબધ
ં માં ર્દાવાની ર્પતાવટ ર્પછીની કામગીરી વ્યવસાયની જુર્દી જુર્દી કેટેગરી
પ્રમાણે અલગ હોય છે .
ઉર્દાહરણ
આગ લાગવાની ર્પોક્ષલસી હેઠળ વીમાકૃત રકમ ચ ૂકવાયેલા ર્દાવાની રકમના પ્રમાણમાં ઘટે છે . જોકે
ુ ેઃચ ૂકવણી કરવામાં આવે છે , જે ચકુ વાયેલા ર્દાવાની
પ્રો-રે ટા પ્રીર્મયમની ચ ૂકવણી ર્પર તેની પન
રકમમાંથી બાર્દ કરવામાં આવી છે .
વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત ર્પોક્ષલસી હેઠળ મ ૂડી વીમાકૃત રકમની ચ ૂકવણી ર્પર ર્પોક્ષલસી રર્દ થઈ જાય છે .
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તે જ રીતે, વ્યસ્ક્તગત િર્તપ ૂર્તિ બાંયધરી ર્પોક્ષલસી હેઠળ ર્દાવાની ચ ૂકવણી સાથે ર્પોક્ષલસી આર્પમેળે
રર્દ થઈ જાય છે .
d) નકુ સાનીમાંથી બચી ગયેલી સંર્પર્િ
ુ નો સંર્દભા નકુ સાનગ્રસ્ત સંર્પર્િ
સામાન્ટય રીતે નકુ સાનીમાંથી બચી ગયેલ સંર્પર્િ કે ચીજવસ્તઓ
સાથે

છે .

નકુ સાનીની

ચ ૂકવણી

ર્પર

નકુ સાનીમાંથી

બચી

ગયેલી

સંર્પર્િની

માક્ષલકી

વીમાકં ર્પનીઓની હોય છે .
ઉર્દાહરણ
જયારે મોટર ર્દાવાની ર્પતાવટ કુ લ નકુ સાનીના આધારે થાય છે , ત્યારે નકુ સાની ર્પામેલ વાહન
વીમાકં ર્પની લઈ લે છે . આગ લાગવાના ર્દાવા, ર્દરરયાઈ કાગોના ર્દાવા વગે રેમાં નકુ સાનીમાંથી
બચી ગયેલી સંર્પર્િનો મદ્દુ ો ઊભો થઈ શકે છે .
ુ
નકુ સાનીમાંથી બચી ગયેલી સંર્પર્િ કે ચીજવસ્તઓનો
ર્નકાલ કં ર્પનીઓએ નક્કી કરે લી ર્પદ્ર્ત
પ્રમાણે કરવામાં આવે છે . નકુ સાનીની આકારણી કરનાર સવેયસા ર્પણ ર્નકાલ કરવાની ર્પદ્ર્ત
સ ૂચવશે.
e) વસ ૂલાત
ર્દાવાની ર્પતાવટ ર્પછી વીમા કરારને લાગ ુ ર્પડવાને ર્પાત્ર પ્રર્તસ્થાર્પન અર્ધકારો હેઠળ
વીમાકં ર્પનીઓ વીમાધારકના અર્ધકારો અને ઉર્પાયોનો ઉર્પયોગ કરવાનો અર્ધકાર ધરાવે છે
તેમજ થડા ર્પાટી ર્પાસેથી નકુ સાનની વસ ૂલાત કરે છે , જે લાગ ુ ર્પડી શકે તેવા સંબર્ં ધત કાયર્દા
હેઠળ નકુ સાની માટે જવાબર્દાર હોઈ શકે છે . એટલે વીમાકં ર્પનીઓ ર્શર્ર્પિંગ કં ર્પનીઓ, રે લવે,
રોડ કેરરયસા, એરલાઇન્ટસ, ર્પોટા ટ્રસ્ટ ઓથોરરટીઝ વગે રે ર્પાસેથી નકુ સાનની વસ ૂલાત કરી શકે
છે .
ઉર્દાહરણ
કન્ટસાઇન્ટમેન્ટટની ડીક્ષલવરી ન થવાના રકસ્સામાં કેરરયસા નકુ સાની માટે જવાબર્દાર હોય છે . તે જ રીતે
ુ માટે જવાબર્દાર હોય છે , જે સરુ ક્ષિત રીતે ઉતરી હોય છે , ર્પણ ર્પછી તેને
ર્પોટા ટ્રસ્ટ તે ચીજવસ્તઓ
નકુ સાન થય ંુ હોય. આ માટે ર્દાવાની ર્પતાવટ અગાઉ વીમાધારક ર્પાસેતી સ્ટેમ્પર્પ કરે લ પ્રર્તસ્થાર્પન
કે અવેજીકરણનો ર્પત્ર મેળવવામાં આવે છે .
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7. ર્દાવા સંબર્ં ધત ર્વવાર્દો
શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરવા છતાં નકુ સાનીની નોરટસ મળવામાં ર્વલંબ થવાના કારણે કે ક્લાયન્ટ્સ દ્વારા
ુ રત ન કરવાના કારણે ર્દાવાની ર્પતાવટમાં ર્વલંબ કે ક્ષબનચ ૂકવણી (અસ્વીકાર) થવા
ર્દસ્તાવેજો સર્પ
માટે કેટલાંક કારણો જવાબર્દાર હોઈ શકે છે .
આ ઉર્પરાંત સૌથી સામાન્ટય કારણોમાંથી કેટલાંક કારણો આ પ્રમાણે છે :
 આવશ્યક ત્યો કે હકીકતો છર્પાવવી
 વીમાકવચનો અભાવ
 બાકાત રાખવામાં આવેલા સંકટને કારણે નકુ સાની
 પ ૂરતી વીમાકૃત રકમનો અભાવ
 વૉરન્ટટીન ંુ ઉલ્લંઘન
 અંડરઇન્ટસ્યોરન્ટસ, ઘસારો વગે રેના કારણે વળતરની રકમ સંબર્ં ધત સમસ્યા વગરે
જયારે વીમાધારક નકુ સાનીના કારણે નાણાકીય ભીડનો સામનો કરતા હોય ત્યારે આ તમામ બાબતો
વધારે મશ્ુ કેલી કે દુેઃખન ંુ કારણ બની શકે છે .
આ સમસ્યાઓ ઘટાડવા ફરરયાર્દ ર્નવારણ અને ર્વવાર્દન ંુ સંચાલન કરવાની પ્રરક્રયા ર્પોક્ષલસીમાં રજૂ
કરવામાં આવે છે . આગ લાગવાની કે સંર્પર્િ સંબર્ં ધત ર્પોક્ષલસીઓમાં ર્પોક્ષલસીના “લવાર્દ”ની શરત
હોય છે .
a) લવાર્દ
લવાર્દ એ વીમાકરારની જોગવાઈ કે શરતોમાંથી ઊભા થતા ર્વવાર્દન ંુ ર્નરાકરણ લાવવાની
ર્પદ્ર્ત છે . લવાર્દ અને સમાધાન ધારા, 1996ની જોગવાઈને અનરૂુ ર્પ લવાર્દ પ્રરક્રયા હાથ
ધરવામાં આવે છે . કરારન ંુ ર્પાલન કરાવવાની કે ર્વવાર્દ ર્પતાવવાની સામાન્ટય ર્પદ્ર્ત કાયર્દાના
અર્દાલતમાં જવાની છે . જોકે આ પ્રકારની કાયર્દાકીય લડાઈમાં નોંધર્પાત્ર ર્વલંબ અને ખચા થાય
છે . લવાર્દ ધારો સંબર્ં ધત ર્પિોને કરાર હેઠળના ર્વવાર્દો લવાર્દની વધ ુ ઔર્પચારરક, ઓછી
ુ રત કરવાની મંજૂરી આર્પે છે .
ખચાા ળ અને ખાનગી પ્રરક્રયાને સર્પ
લવાર્દ પ્રરક્રયા એક મધ્યસ્થી કે એકથી વધ ુ મધ્યસ્થીઓ દ્વારા હાથ ધરી શકાય છે , જેની
ર્પસંર્દગી ર્વવાર્દમાં સંકળાયેલા ર્પિો દ્વારા થાય છે . એક જ મધ્યસ્થીના રકસ્સામાં ર્પિોને એક
વ્યસ્ક્ત ર્પર સંમત થવ ંુ ર્પડે છે . અનેક વ્યાવસાર્યક વીમા ર્પોક્ષલસીઓમાં લવાર્દની જોગવાઈ હોય
છે , જે જણાવે છે કે ર્વવાર્દોની ર્પતાવટ લવાર્દને આર્ધન છે . આગ લાગવાની અને સૌથી વધ ુ
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ર્વર્વધતા ધરાવતી ર્પોક્ષલસીઓ ર્પણ લવાર્દની જોગવાઈ ધરાવે છે , જે જણાવે છે કે જો કં ર્પની
ર્પોક્ષલસી હેઠળની જવાબર્દારીનો સ્વીકાર કરે અને વળતરની રકમના સંબધ
ં માં કોઈ ર્વવાર્દ
ુ રત કરવો જોઈ. સામાન્ટય રીતે લવાર્દનો ર્નણાય અંર્તમ અને
ઊભો થાય, તો તેને લવાર્દને સર્પ
બંને ર્પિને બાધ્ય ગણવામાં આવે છે .
ર્દરે ક ર્પોક્ષલસીમાં લવાર્દ સંબર્ં ધત શરતો જુર્દી જુર્દી હોય છે . સામાન્ટય રીતે તેમાં નીચેની બાબતો
સામેલ હોય છે ેઃ
i.

ુ રત કરવામાં આવશે, અથવા ર્પિો
સંબર્ં ધત ર્પિો દ્વારા ર્નમાયેલા એક ર્પંચને ર્વવાર્દ સર્પ
વચ્ચે એક ર્પંચની ર્નમણ ૂકને લઈને કોઈ અસંમર્ત ઊભી થશે, તો સંબર્ં ધત ર્પિો દ્વારા બે
મધ્યસ્થીની ર્નમણ ૂક કરવાનો ર્નણાય લેવાશે.

ii. આ બંને મધ્યસ્થી એક અમ્પર્પાયરની ર્નમણ ૂક કરશે, જે બેઠકોની અધ્યિતા કરશે. આ
બેઠકોની પ્રરક્રયા કાયર્દાની અર્દાલત જેવી હોય છે . જરૂર ર્પડે તો ર્દરે ક ર્પિ વકીલની
મર્દર્દથી ર્પોતાની રજૂઆત કરે છે અને સાિીઓને તર્પાસવામાં આવે છે .
ુ રત કરવામાં આવે
iii. જો બે મધ્યસ્થી એક ર્નણાય ર્પર ન આવે, તો મામલો અમ્પર્પાયરને સર્પ
ુ ાર્દો આર્પે છે .
છે , જે ચક
ુ ાર્દો આર્પે
iv. મધ્યસ્થ/મધ્યસ્થીઓ કે અમ્પર્પાયર ર્પોતાની ર્વવેકબદ્ધુ દ્ કે સમજણને આધારે જે ચક
તે પ્રમાણે ખચા કે વળતર ચકુ વવામાં આવે છે .
જવાબર્દારીના પ્રશ્ન સાથે સંબર્ં ધત ર્વવાર્દોની ર્પતાવટ કાયર્દે સર થશે.
ઉર્દાહરણ
જો વીમાકં ર્પનીઓ ર્દલીલ કરે કે નુકસાન ર્પોક્ષલસી હેઠળ આવરી લેવાયું નથી એટલે ચ ૂકવવાર્પાત્ર નથી, તો
આ ર્વવાર્દનું ર્નરાકરણ કાયર્દાની અર્દાલત દ્વારા લાવવામાં આવે છે . ઉર્પરાંત જો વીમાકં ર્પનીઓ એવા આધારે
વળતર ચ ૂકવવાનો ઇનકાર કરે કે ર્પોક્ષલસી આવશ્યક ત્યો ( ‘સવોચ્ચ ર્વશ્વાસ’ની કાયર્દે સર ફરજનું
ઉલ્લંઘન)ને જાણીજોઈને જાહેર ન કરીને મેળવવામાંથી આવી હોવાથી તેને રર્દબાતલ ઠેરવવામાં આવી છે ,
તો આ ર્વવાર્દનું ર્નરાકરણ ર્પણ કાયર્દે સર પ્રરક્રયા મારફતે મળશે.

નોંધ: ર્દરરયાઈ કાગો ર્પોક્ષલસીમાં લવાર્દ ર્પંચ કે પ્રરક્રયાની કોઈ જોગવાઈ નથી.
8. ર્વવાર્દ ર્પતાવટની અન્ટય કાયાર્પદ્ર્તઓ
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ુ બ, તમામ ર્પોક્ષલસીઓમાં વીમાધારકને ફરરયાર્દ ર્નવારણ વ્યવસ્થાની
ઇરડાના ર્નયમનો મજ
ઉર્પલબ્ધતાની મારહતી પ ૂરી ર્પાડવામાં આવે છે , જેથી કોઈ કારણસર વીમાધારક સેવાથી અસંતષ્ુ ટ
હોય તો તેનો સંર્પકા સાધી શકે છે .
વ્યસ્ક્તગત વ્યવસાય હેઠળના ર્દાવા રકસ્સામાં, અસંતષ્ુ ટ વીમાધારક લોકર્પાલનો સંર્પકા સાધી શકે છે ,
જેની ર્વગત ર્પોક્ષલસીમાં હોય છે .
સ્વયંચકાસણી 1
ર્દાવાની વ્યાવસાર્યક ર્પતાવટ હેઠળ નીચેમાંથી કઈ કામગીરીને સામેલ કરવામાં આવતી નથી?
I. નકુ સાનના કારણ સંબર્ં ધત મારહતી મેળવવી
II. પ ૂવાગ્રહ સાથે ર્દાવાની ર્પતાવટ કરવી
III. નકુ સાન વીમાકૃત સંકટન ંુ ર્પરરણામ છે કે કેમ તે નક્કી કરવ ંુ
IV. ર્દાવા હેઠળ ચ ૂકવવાર્પાત્ર રકમન ંુ પ્રમાણ નક્કી કરવ ંુ
સ્વયંચકાસણી 2
રાજ કાર અકસ્માતમાં સંકળાયેલો છે . તેની કાર મોટર વીમા ર્પોક્ષલસી હેઠળ વીમાકૃત છે .
નીચેનામાંથી કઈ બાબત રાજ માટે સૌથી વધ ુ યોગ્ય છે ?
I. વીમાકં ર્પનીને શક્ય તેટલી વહેલી તકે નકુ સાનની જાણ કરવી
II. વીમા ર્પોક્ષલસી રરન્ટય ૂ કરાવતી વખતે વીમાકં ર્પનીને જાણ કરવી
III. કારને વધ ુ નકુ સાન કરવ ંુ જેથી વળતર સ્વરૂર્પે મોટી રકમ મળે
IV. નકુ સાનની અવગણના કરવી

સ્વયંચકાસણી 3
ર્દાવાની તર્પાસ અને ર્દાવાની આકારણની સરખામણી કરો.
I. ર્દાવાની તર્પાસ અને આકારણી એકસરખી પ્રરક્રયા છે
II. તર્પાસમાં ર્દાવો સાચો છે કે ખોટો તે નક્કી કરવામાં આવે છે , જયારે આકારણીનો સંબધ
ં
નકુ સાનના કારણ અને તેના પ્રમાણના આકલન સાથે હોય છે
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III. આકારણીમાં ર્દાવાની સત્યતા ર્નધાા રરત કરવામાં આવે છે , જયારે તર્પાસનો સંબધ
ં નકુ સાનના
કારણ અને તેના પ્રમાણની સાથે વધારે છે
IV. તર્પાસ વળતરની ચ ૂકવણી અગાઉ કરવામાં આવે છે અને આકારણી વળતરની ચ ૂકવણી ર્પછી
કરવામાં આવે છે

સ્વયંચકાસણી 4
સવેયસા માટે લાઇસસ્ન્ટસિંગ ઓથોરરટી કોણે છે ?
I. સવેયર ઓથોરરટી ઓફ ઇક્ન્ટડયા
ુ ેટરી એન્ટડ ડેવલર્પમેન્ટટ ઓથોરરટી
II. સવેયર રે ગ્યલ
ુ ેટરી એન્ટડ ડેવલર્પમેન્ટટ ઓથોરરટી
III. ઇન્ટસ્યોરન્ટસ રે ગ્યલ
IV. ભારત સરકાર

સ્વયંચકાસણી 5
ચક્રવાતમાં થયેલા નકુ સાનના ર્દાવાની ચકાસણી કરતી વખતે નીચેનામાંથી કયા ર્દસ્તાવેજની
માંગણી થવાની શક્યતા સૌથી વધ ુ છે ?
I. મ ૃત્યુ સમીિકનો રરર્પોટા
II. ફાયર ક્ષબ્રગે ડનો રરર્પોટા
III. ર્પોલીસ રરર્પોટા
IV. હવામાન ર્વભાગનો રરર્પોટા

સ્વયંચકાસણી 6
કયા ર્સદ્ાંત હેઠળ વીમાકં ર્પની વીમાધારક ર્પાસેથી એક ર્પોક્ષલસી હેઠળ થડા ર્પાટી ર્પાસેથી નકુ સાન
વસ ૂલ કરવાના અર્ધકારો મેળવે છે ?
I. યોગર્દાન
II. રડસ્ચાર્જ
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III. પ્રર્તસ્થાર્પન
IV. િર્તપ ૂર્તિ

સ્વયંચકાસણી 7
જો વીમાકં ર્પની નક્કી કરે કે ર્પોક્ષલસી હેઠળ વીમાકૃત સંકટ આવરી લેવાય ંુ ન હોવાથી નકુ સાન
ચ ૂકવવાર્પાત્ર નથી, તો આ ર્વવાર્દન ંુ ર્નરાકરણ કોણ કરે છે ?
I. વીમાકં ર્પનીનો ર્નણાય અંર્તમ ગણાય છે
II. અમ્પર્પાયર
III. લવાર્દ
IV. કાયર્દાની અર્દાલત

સારાંશ
a) ર્દાવાની ર્પતાવટ વ્યાવસાર્યક ધોરણે કરવી એ વીમાકં ર્પની માટે સૌથી મોટી જાહેરાત છે .
b) ર્પોક્ષલસીની શરતો જણાવે છે કે વીમાકં ર્પનીને નકુ સાનની જાણકારી તાત્કાક્ષલક આર્પવી જોઈએ.
c) જો ર્દાવાની રકમ નાની હોય, તો વીમાકં ર્પનીના અર્ધકારી દ્વારા નકુ સાન થવાન ંુ કારણ અને
તેના પ્રમાણનો ર્નણાય લેવાય છે . ર્પણ અન્ટય ર્દાવાઓમાં સ્વતંત્ર લાઇસન્ટસધારક વ્યાવસાર્યક
ુ રત કરવામાં આવે છે , જેઓ નકુ સાનની આકારણી કરવામાં ર્નષ્ણાત
સવેયસાને કામગીરી સર્પ
હોય છે .
d) સામાન્ટય રીતે ર્દાવાન ંુ ફોમા એવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે કે તેમાં નકુ સાનની સ્સ્થર્તસંજોગોની સંપ ૂણા મારહતી, નકુ સાન થવાની તારીખ, સમય, નકુ સાન થવાન ંુ કારણ, નકુ સાનીન ંુ
પ્રમાણ વગે રે ર્વગત હોય છે .
e) ર્દાવાની આકારણી એક પ્રરક્રયા છે , જે અંતગા ત નક્કી કરવામાં આવે છે કે વીમાધારકને થયેલ ંુ
નકુ સાન વીમાકૃત સંકટના કારણે જ થય ંુ છે કે કેમ, વોરન્ટટીન ંુ ઉલ્લંઘન થય ંુ છે કે નહીં,
વીમાધારકને ખરે ખર કેટલ ંુ નકુ સાન થય ંુ છે અને ર્પોક્ષલસી હેઠળ વીમાકં ર્પનીની જવાબર્દારી છે કે
નહીં.
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f) ર્દાવાની ર્પતાવટ ર્પોક્ષલસી હેઠળ રડસ્ચાર્જ મળયા ર્પછી જ થાય છે .
g) લવાર્દ એ વીમાકરારોમાંથી ઊભા થતા ર્વવાર્દોની ર્પતાવટ કરવાની ર્પદ્ર્ત છે .

ચાવીરૂર્પ શબ્ર્દો
a) નકુ સાનની જાણકારી
b) તર્પાસ અને આકારણી
c) સવેયસા અને નકુ સાન આકારણીકતાા
d) ર્દાવાના ફોમ્પસા
e) અનકુ લ
ૂ ન અને ર્પતાવટ
f) ર્દાવા ર્પતાવટમાં ર્વવાર્દો
g) લવાર્દ
સ્વયંચકાસણીના જવાબો
જવાબ 1
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 2 છે .
વ્યાવસાર્યક ર્પતાવટના ર્દાવાઓમાં પ ૂવાગ્રહ સાથે ર્દાવાની તર્પાસ કરવાની વાત સંકળાયેલી નથી.
જવાબ 2
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 1 છે .
ર્દાવા કે નકુ સાનીની જાણકારી શક્ય તેટલી વહેલી તકે આર્પવી જરૂરી છે .
જવાબ 3
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 2 છે .
તર્પાસમાં ર્દાવાની ખરાઈ નક્કી કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે , જયારે આકારણીનો સંબધ
ં
નકુ સાનના કારણ અને પ્રમાણે સાથે છે .
જવાબ 4
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 3 છે .
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સવેયસા માટે ઇરડા લાઇસન્ટસ ઓથોરરટી છે .
જવાબ 5
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 4 છે .
ચક્રવાતમાં થયેલા નકુ સાનના ર્દાવાની ચકાસણી કરતી વખતે હવામાન ખાતાના રરર્પોટા ની જરૂર
ર્પડી શકે છે .
જવાબ 6
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 3 છે .
પ્રર્તસ્થાર્પનના ર્સદ્ાંત હેઠળ વીમાકં ર્પની વીમાધારક ર્પાસેથી ર્પોક્ષલસી હેઠળ નકુ સાનની વસ ૂલાત
થડા ર્પાટી ર્પાસેથી કરવા અર્ધકાર મેળવી શકે છે .
જવાબ 7
સાચો જવાબ ર્વકલ્ર્પ 4 છે .
જો વીમાકં ર્પની નક્કી કરે છે કે ર્પોક્ષલસી હેઠળ આવરી ન લેવાયેલા સંકટને કારણે નુકસાન થયેલ ં ુ હોવાથી
વળતર ચ ૂકવવાર્પાત્ર નથી તો આ ર્વવાર્દનો ર્નણાય કાયર્દાની અર્દાલતમાં થશે.

સ્વયંચકાસણીના પ્રશ્નો
પ્રશ્ન 1
નકુ સાનની જાણકારી આર્પવામાં આવે છે :
I. નકુ સાન થવાના સમયે
II. 15 રર્દવસ ર્પછી
III. શક્ય હોય તેટલી વહેલી તકે
IV. નકુ સાન થયા ર્પછી કોઈ ર્પણ સમયે
પ્રશ્ન 2
નકુ સાનની તર્પાસ કરે છે :
I. લાઇસન્ટસ ન ધરાવતા સવેયર
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II. લાઇસન્ટસ અને લાયકાત ધરાવતા સવેયર
III. વીમાધારકના પ્રર્તર્નર્ધ
IV. એન્સન્ટજનીયરરિંગની રડગ્રી ધરાવતી કોઈ ર્પણ વ્યસ્ક્ત
પ્રશ્ન 3
વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત વીમાઓના માટે, ________નો રરર્પોટા જરૂરી છે .
I. સવેયર
II. ડૉક્ટર
III. ર્પોલીસ
IV. મ ૃત્યુ સમીિક
પ્રશ્ન 4
ુ બ _______ કે તેનાથી વધારે ના ર્દાવા માટે સ્વતંત્ર ર્નરીિકો દ્વારા ચકાસણી જરૂરી
વીમા ધારા મજ
છે .
I. રૂ. 40,000
II. રૂ. 15,000
III. રૂ. 20,000
IV. રૂ. 25,000
પ્રશ્ન 5
પ્રવાસ વીમા ર્પોક્ષલસીઓના રકસ્સામાં ર્દે શની બહાર ર્દાવાની આકારણી કરે છે :
I. ભારતીય સવેયસા
II. નકુ સાન થય ંુ હોય તે ર્દે શના સ્થાર્નક સવેયસા
III. વીમાકં ર્પનીના ર્પોતાના કમાચારીઓ
IV. ર્પોક્ષલસીમાં ઉલ્લેક્ષખત ર્દાવાની ર્પતાવટ કરતા એજન્ટ્સ
પ્રશ્ન 6
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આગ લાગવાના ર્દાવાના રકસ્સામાં ફાયર ક્ષબ્રગે ડના રરર્પોટા ની:
I. જરૂર નથી
II. વીમાધારક માટે વૈકન્સલ્ર્પક છે
III. જરૂરી છે
IV. ર્પોલીસ રરર્પોટા નો ભાગ છે
પ્રશ્ન 7
ટીએટી (TAT) એટલે શ?ંુ
I. ટાઇમ એન્ટડ ટના
II. રટલ એ ટાઇમ
III. ટાઇમ એન્ટડ ટાઇડ
IV. ટનાએરાઉન્ટડ ટાઇમ
પ્રશ્ન 8
નકુ સાનની ચ ૂકવણી ર્પર બચી ગયેલી સંર્પર્િની માક્ષલકી હોય છે :
I. સવેયસા
II. વીમાધારક
III. વીમાકં ર્પની
IV. સ્થાર્નક સિામંડળો
પ્રશ્ન 9
લવાર્દ ર્દાવાની ર્પતાવટ કરવાની પ્રરક્રયા છે , જેને ______________ હાથ ધરે છે .
I. કાયર્દાની અર્દાલત
II. સવેયસાના જૂથ દ્વારા
III. સંકળાયેલા ર્પિ(િો) દ્વારા મધ્યસ્થ(મધ્યસ્થીઓ) દ્વારા
IV. વીમાકં ર્પનીઓના કમાચારીઓ દ્વારા ર્પોતાની રીતે
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પ્રશ્ન 10
ુ વાયેલા નકુ સાનની વસ ૂલાત નીચેની સંસ્થા
પ્રર્તસ્થાર્પનના અર્ધકાર હેઠળ વીમાકં ર્પનીઓને ચક
ર્પાસેથી કરવાની છૂટ છે :
I. ફક્ત ર્શર્ર્પિંગ કં ર્પનીઓ ર્પાસેથી જ
II. ફક્ત રે લવે અને રોડ કેરરયસા ર્પાસેથી જ
III. એરલાઇન્ટસ અને ર્પોટા ટ્રસ્ટ ર્પાસેથી જ
IV. ર્શર્ર્પિંગ કં ર્પનીઓ અને રે લવે અને રોડ કેરરયસા તેમજ એરલાઇસ અને ર્પોટા ટ્રસ્ટ ર્પાસેથી
સ્વયંચકાસણી પ્રશ્નોના જવાબો
જવાબ 1
સાચો ર્વકલ્ર્પ 3 છે .
નકુ સાનની જાણકારી શક્ય તેટલી વહેલી તકે આર્પવી જોઈએ.
જવાબ 2
સાચો ર્વકલ્ર્પ 2 છે .
નકુ સાનની તર્પાસ લાઇસન્ટસ અને લાયકાત ધરાવતા સવેયર દ્વારા થાય છે .
જવાબ 3
સાચો ર્વકલ્ર્પ 2 છે .
વ્યસ્ક્તગત અકસ્માત વીમા માટે ડૉક્ટરનો રરર્પોટા જરૂરી છે .
જવાબ 4
સાચો ર્વકલ્ર્પ 3 છે .
ુ બ રૂ. 20000 કે તેનાથી વધારે ના ર્દાવા માટે સ્વતંત્ર ર્નરીિકો દ્વારા ચકાસણી જરૂરી
વીમા ધારા મજ
છે .
જવાબ 5
સાચો ર્વકલ્ર્પ 4 છે .
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પ્રવાસ વીમા ર્પોક્ષલસીઓના કેસમાં ર્દે શની બહાર ર્દાવાની આકારણી ર્પોક્ષલસીમાં ઉલ્લેક્ષખત ર્દાવાની
ર્પતાવટ કરતા એજન્ટ્સ કરે છે .
જવાબ 6
સાચો ર્વકલ્ર્પ 3 છે .
આગ લાગવાના વીમાના કેસમાં ફાયર ક્ષબ્રગે ડનો રરર્પોટા જરૂરી છે .
જવાબ 7
સાચો ર્વકલ્ર્પ 4 છે .
ટીએટી (TAT) એટલે ટનાએરાઉન્ટડ ટાઇમ.
જવાબ 8
સાચો ર્વકલ્ર્પ 3 છે .
નકુ સાનની ચ ૂકવણી ર્પર બચી ગયેલી સંર્પર્િ વીમાકં ર્પનીની માક્ષલકી હોય છે .
જવાબ 9
સાચો ર્વકલ્ર્પ 3 છે .
લવાર્દ એ ર્દાવા ર્પતાવટની પ્રરક્રયા છે , જેને સંકળાયેલા ર્પિો દ્વારા મધ્યસ્થ (મધ્યસ્થીઓ) દ્વારા હાથ
ધરવામાં આવે છે .
જવાબ 10
સાચો ર્વકલ્ર્પ 4 છે .
ુ વાયેલા નકુ સાનની વસ ૂલાત ર્શર્ર્પિંગ કં ર્પનીઓ
પ્રર્તસ્થાર્પનના અર્ધકાર હેઠળ વીમાકં ર્પનીઓને ચક
અને રે લવે અને રોડ કેરરયસા અને એરલાઇન્ટસ અને ર્પોટા ટ્રસ્ટ ર્પાસેથી કરવાન છૂટ છે .
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