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या शिक्षणक्रमावर इन्श्युरन्शस इन्श्टीट्यूट ऑफ इंशिया, मुंबई यांचा हक्क आहे . कोणत्याही
पशरस््ितीत या शिक्षणक्रमाचा कोणताही भाग पुनरुत्पादीत केला जाता कामा नये.

हा शिक्षणक्रम केवळ जे शवद्यािी इन्श्युरन्शस इन्श्टीट्यूट ऑफ इंशिया यांच्या परीक्षेला बसणार

आहे त त्यांना शवषयाचा अभ्यास करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे आशण तो या
उद्योगातील सध्याच्या सवोत्तम पद्धतींवर अवलंबून आहे . हा अभ्यासक्रम शववाशदत प्रकरणांमध्ये

ककवा ज्या प्रकरणांमध्ये कायदे िीर प्रशक्रया चालू आहे अिा प्रकरणांच्या बाबतीत अन्शवयािथ
लावण्यासाठी ककवा शनराकरण दे ण्यासाठी तयार केलेला नाही.
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प्र्तावना
सं्िेने उद्योगांिी चचा करून कॉपोरे ट एजंटसाठी अभ्यासक्रम साशहत्य शवकशसत केले आहे .
आयआरिीएने मंजूर केलेल्या पाठ्यक्रमावर आधाशरत अभ्यासक्रम साशहत्य तयार करण्यात
आले आहे .

अिा प्रकारे या अभ्यासक्रमातून जीवन, सवथसाधारण व आरोग्य शवम्याशवषयी मूलभूत माशहती

शमळे ल व एजंटला त्यांचा व्यवसाय योग्य दृस्टटकोनातून समजून घेण्यासाठी व जाणीव
होण्यासाठी मदत होईल. शवमा व्यवसायामध्ये सतत बदल होत असतात त्यामुळे एजंटना
कायदा व पद्धतींमधील बदल, वैयशिक अभ्यासातून व शवमाकत्यांद्वारे शदल्या जाणाऱ्या अंतगथत
प्रशिक्षणात सहभागी होऊन जाणून घेणे आव्यक आहे हे वेगळे सांगायला नको.

या अभ्यासक्रमाची शवभागणी चार शवभागात करण्यात आली आहे . त्यामध्ये कॉपोरे ट एजंट
संदभातील कायदे िीर तत्वे, शनयामक घटकांचा तसेच जीवन शवमा, आरोग्य शवमा व सवथधारण

शवम्यािी संबशं धत पाठांचाही समावेि आहे . या अभ्यासक्रमामध्ये नमुना प्र्नांचा समावेि करून
तो अशधक दजे दार बनशवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे . याद्वारे शवद्यार्थ्यांना परीक्षेमध्ये

कोणत्या ्वरुपाचे व प्रकारचे प्र्न येतील याचा अंदाज येईल. नमुना प्र्नांमुळे शवद्यार्थ्यांना
प्रशिक्षणादरम्यान शिकलेल्या भागाची उजळणी व तयारी करता येईल.

आम्ही आयआयआयला हे काम सोपवल्याबद्दल आयआरिीएचे आभार मानतो. सं्िेतफे या
अभ्यासक्रमाचा अभ्यास करणाऱ्या व परीक्षा उत्तीणथ होणाऱ्या सवांना िुभेच्छा.
भारतीय शवमा सं्िा
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भाग 1
सामान्य अध्याय

प्रकरण 1
शवम्यािी पशरचय
प्रकरणाचा पशरचय
या प्रकरणामध्ये शवम्याच्या मूळ तत्वांचा पशरचय करून दे ण्यात आला आहे ; तो कसा अस््तत्वात आला

आशण आज तो किा पद्धतीने चालतो. शवमा अनपेशक्षत घटनांचा पशरणाम म्हणून होणाऱ्या आर्थिक
नु कसानीत कसा संरक्षण पुरवतो आशण शवमा हे जोखीम ह्तांतरणाचे महत्वाचे साधन कसे आहे हे
सुद्धा तुम्ही शिकाल.
शिकण्याचे फशलत
A. जीवन शवमा – इशतहास आशण शवकासक्रम (Life insurance – History and evolution)
B. शवम्याचे कायथ कसे चालते (How insurance works)

C. जोखीम व्यव्िापन तंत्रे (Risk management techniques)

D. शवमा - जोखीम व्यव्िापनाचे एक साधन (Insurance as a tool for managing risk)
E. शवम्याची समाजातील भूशमका (Role of insurance in society)
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A. जीवन शवमा – इशतहास आशण शवकासक्रम
आपण अशन्चीतते च्या जगात वावरत असतो. आपण हे ऐकतो:
 आगगाड्या एकमे कांवर आदळल्या;
 पुरामुळे संपूणथ व्त्या नटट झाल्या;
 दु ुःखदायक भूकंप;

 तरुण माणसे आकस््मकपणे अकाली मरण पावतात
आकृती 1: आपल्या सभोवती घिणाऱ्या घटना

या घटना आपल्याला का अधीर आशण घाबरवून सोितात?
याचे कारण सोपे आहे .
i.

प्रिमतुः या घटनांचा कोणताही अंदाज बांधता येत नाही.आपण या घटनांना अपेशक्षत करू
लागलो आशण अंदाज बांधू िकलों तर आपण त्यासाठी तयार राहू िकतो.

ii. दु सरे , असे अंदाज न करता येणारे आशण अघटीत अिा घटनांमुळे आर्थिक नु कसान आशण
दु :ख शनमाण होते.

अिा घटनांमुळे पीशित व्यिींच्या दु ुःखात सहभागी होऊन आशण एकमे कांना आधार दे ऊन समाज
मदतीला येऊ िकतो.

शवम्याची संकल्पना हजारो वषांपूवी जन्शमाला आली. मात्र, आज आपण शवमा व्यवसाय ज्या ्वरुपात
पाहतो तिा ्वरुपात केवळ दोन ककवा तीन ितकांपासून अस््तत्वात आला.
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1. शवम्याचा इशतहास
शि्तपूवथ काळ 3000 पासून शवमा कोणत्या ना कोणत्या ्वरुपात अस््तत्वात असल्याचे मानले जाते.

शवशवध सं्कृतींमध्ये, वषानु वषे, एखाद्या जमातीच्या काही लोकांना झालेल्या नु कसानीसाठी
आपापसात संचय आशण वाटप ही संकल्पना वापरली आहे . आता आपण ही संकल्पना कोणत्याप्रकारे
लागू करण्यात आली हे पाहू .

2. शवशवध काळातील शवम्याचे ्वरूप
बॅशबलोशनयन व्यापारी

बॅशबलोशनयनव्यापारी सावकारांबरोबर अिा प्रकारचा करार करत असत
ज्यात एखादे जहाज नटट झाले ककवा पळवले गेले तर ते कजथ बुिीत खाती

टाकण्यासाठी जा्तीची रक्कम दे त असत. यांना ‘जहाजासंबध
ं ीची कजे ’
असे म्हटले जात असे. या करारांमध्ये जहाज ककवा त्यातील मालाच्या

तारणावर घेतलेले कजथ जर ते जहाज त्याच्या प्रवासानंतर त्याच्या गंतव्य
्िळी सुरशक्षत पणे आले तरच परत केले जात असे.

भिोच आशण सुरात भारतीय जहाजातून श्रीलंका, इशजप्त आशण ग्रीस येिे जाणारे भिोच आशण
येिील व्यापारी

सुरत येिील व्यापारीबॅशबलोशनयनव्यापायांच्या प्रमाणेच पद्धत वापरत असत.

ग्रीक

ग्रीकांनीही अिाप्रकारच्या उपकारक गटांची ्िापना सातव्या ितकाच्या

िेवटी (7th century AD), मरण पावलेल्या सद्यांच्या कुटु ं बांची काळजी

घेण्यासाठी आशण त्यांचे अंत्यसं्कार यासाठी केली होती. इंग्लंिच्या मैत्री
गटांची ्िापना सुद्धा अिाच प्रकारच्या तत्वांवर झाली होती.
ऱ्होिस चे रशहवासी

ऱ्होिस च्या रशहवा्यांनीही अिीच एक पद्धत अवलंबली होती ज्यात,

आपत्तीच्या काळात काही मालाचे नुकसान झाले तर (jettisoningi) मालाचे
मालक (ज्यांचे काहीही नुकसान झालेले नाही) ते सुद्धा त्या प्रमाणात
नु कसान भरपाई करत असत

चीनी व्यापारी

पुरातन काळामध्ये चीनी व्यापारी त्यांचा माल धोकादायक नद्या ओलांिताना

वेगवेगळ्या बोटींवर भरून ठे वत असत. ते असे गृहीत धरत की एखाद्या
बोटीला अिी घटना घिली तर होणारे नु कसान प्रमाणात िोिे असेल, पूणथ
नसेल. नुकसान शवभागले जाईल आशण त्यामुळे ते कमी असेल.

3. शवम्याच्या आधुशनक संकल्पना
भारतात जीवन शवम्याचे तत्व संयुि कुटु ं ब पद्धतीमधून प्रशतकबशबत झाले होते , जे जु न्शया काळातील
जीवन शवम्याच्या सवोत्तम ्वरुपांपैकी एक होते . कुटु ं बातील एखाद्या सद्याच्या दु दैवी मृत्यू नंतर

अन्शय कुटु ं बीय दु ुःख आशण नुकसान वाटू न घेत, ज्याचा पशरणाम म्हणून कुटु ं बात सुरशक्षतते ची भावना
कायम राहत असे.
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आधुशनक काळात संयुि कुटु ं ब पद्धती शवभि होऊन छोटी कुटु ं बे अस््तत्वात आली, त्याच बरोबर

रोजच्या जीवनातील ताण तणाव यांमुळे सुरक्षेसाठी पयायी व्यव्िा शनमाण होण्याची गरज शनमाण
झाली. याच्यामुळे एखाद्या व्यिीसाठी जीवन शवम्याचे महत्व अधोरे शखत होते.
i.

लॉइिस:आज व्यवहारात असलेल्या शवमा व्यवसायाची पाळे मुळे, लंिन मधील लॉइिस कॉफी
हाऊस पयंत जाऊन पोहोचतात. जे व्यापारी ते िे जमा होत असत, ते समुद्रातील दु घथटनांच्या
मुळे जहाजातून वाहू न नेल्या जाणाऱ्या मालाचे नु कसान वाटू न घेण्यास मान्शयता दे त असत.

असे नु कसान समुद्री दु घथटनांच्या मुळे, जसे भर समुद्रात लुटालूट करणारे चाचे ककवा
समुद्रातील वाईट हवामानामुळे होणारी मालाची हानी ककवा जहाज बुिणे यामुळे होत असे.

ii. िा्वत शवमा आ्वासनासाठी सलोखा अॅशमकेबल सोसायटीची ्िापना 1706 मध्ये लंिन येिे
करण्यात आली जी जगातील पशहली जीवन शवमा कंपनी समजली जाते .

4. भारतातील शवम्याचा इशतहास
a) भारत: भारतातील आधुशनक शवमा 1800 च्या सुरुवातीस ककवा त्या सुमारास, शवदे िी
शवमाकत्यांच्या एजन्शसीज सह समुद्री शवमा व्यवसायातून सुरु झाला.

द

ओशरयेंटल

लाईफ भारतात ्िापन झालेली पशहली जीवन शवमा कंपनी ही इंस्ग्लि

इन्श्युरन्शस कंपनी शलशमटे ि
ट्रायटन

शलशमटे ि
बॉम्बे

इन्श्युरन्शस

म्युच्युअल

सोसायटी शलशमटे ि
नॅिनल

शलशमटे ि

इन्श्युरन्शस

कंपनी होती.

कंपनी भारतात ्िापन झालेली पशहली साधारण शवमा कंपनी
अ्युरन्शस पशहली भारतीय शवमा कंपनी. ती 1870 मध्ये मुंबई येिे ्िापन
केली गेली

कंपनी भारतातील सवात जुनी शवमा कंपनी. ती 1906 मध्ये ्िापन केली
घेली आशण ती आजही व्यवसायात आहे .

शवसाव्या ितकाच्या सुरुवातीला ्वदे िी चळवळीचा पशरणाम म्हणून अन्शय बऱ्याच भारतीय कंपन्शया
्िापन केल्या गेल्या.
महत्वाचे
1912 साली, शवमा व्यवसाय शनयंशत्रत करण्यासाठी जीवन शवमा कंपन्शयांचा कायदा आशण भशवटय शनवाह

शनधी कायदा पाशरत करण्यात आले. शवमा कंपन्शयांचा कायदा, 1912 नु सार अक्च्युअशर द्वारे शवमा हप्ता
दर कोटटके आशण कंपन्शयांचे कालबद्ध मूल्यमापन प्रमाशणत करणे बंधनकारक केले गेले. मात्र असे
असले तरीही, भारतीय कंपन्शया आशण परदे िी कंपन्शया यांच्यातील असमानता आशण भेदभाव चालूच
राशहले.
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शवमा कायदा 1938 हा भारतातील शवमा कंपन्शयांचे वतथन शनयंशत्रत करणारा पशहला कायदा होता. हा
कायदा अंमलात आणण्यासाठी वेळोवेळी सुधाशरत करण्यात आला. शवमा कायद्याच्या तरतुदींनुसार
सरकार द्वारे शवम्याच्या शनयंत्रकाची शनयुिी करण्यात आली.

b) जीवन शवम्याचे राटट्रीयीकरण: 1सप्टें बर 1956 रोजी जीवन शवमा व्यवसाय राटट्रीयीकृत करण्या

आला आशण भारतीय आयुर्थवमा महामंिळ (LIC) ची ्िापना करण्यात आली. त्यावेळी भारतात

जीवन शवमा व्यवसाय करणाऱ्या 170 कंपन्शया आशण 75 भशवटयशनवाह शनधी सोसायट्या होत्या.
1956 पासुन ते 1999 पयंत, LIC किे भारतात जीवन शवमा व्यवसाय करण्याचे संपूणथ हक्क होते .

c) साधारण शवम्याचे राटट्रीयीकरण: 1972 मध्ये साधारण शवमा व्यवसाय राटट्रीयीकरण कायदा
(GIBNA) लागू करून, साधारण शवमा व्यवसायाचे सुद्धा राटट्रीयीकरण करण्यात आले आशण

जनरल इन्श्युरन्शस कॉपोरे िन ऑफ इंशिया आशण त्याच्या चार उपकम्पन्शया शनमाण करण्यात
आल्या. त्यावेळी भारतात साधारण शवमा व्यवसाय करणाऱ्या 106 कंपन्शया एकत्र करून GIC च्या
चार उपकम्पन्शया शनमाण करण्यात आल्या.

d) मल्होत्रा सशमती आशण आयआरिीएआय (IRDAI): In 1993 मध्ये , उद्योगाच्या शवकासासाठी बदल
आशण ्पधेचा घटक पुन्शहा शनमाण करण्यासाठी मल्होत्रा सशमतीची ्िपन करण्यात आली.

सशमतीने त्यांचा अहवाल 1994 साली सादर केला. 1997 साली शवमा शनयामक प्राशधकरणाची

्िापना करण्यात आली. एशप्रल 2000 मध्ये शवमा शनयमक आशण शवकास प्राशधकरण कायदा 1999,

आयआरिीएआय (IRDAI) पाशरत करून, भारताचे आयआरिीए जीवन शवमा आशण साधारण
शवमा या दोन्शहीसाठी एक वैधाशनक शनयंत्रक सं्िा म्हणून शनमाण केली गेली.

विमा कायदा, १९३८ मध्ये अविकडे च करण्यात आिेल्या सुधारणाांद्वारे (माचच, २०१५), ज्या
अटींअांतगचत पॉविसीची फसिणुकीसाठी तपासणी केिी जाऊ शकते त्यासांदभात काही मागचदशचक
तत्िे दे ण्यात आिी आहे त. या निीन तरतुदी पुढीि प्रमाणे आहे त.

2014 मध्ये जारी केलेल्या वटहु कुमाच्या अंतगथत, काही काळ मयादा घालण्यात आल्या आहे त.
भारतीय जीवन शवमा कंपन्शयांची व्याख्या आशण शनर्थमती.

भारतीय शवमा कंपनी मध्ये अिी कंपनी अंतभूत
थ होते ‘ज्यात अिा भारतीय शवमा कंपनीतील शवदे िी

गुंतवणूकदारांची भाग भांिवलातील एकूण गुंतवणूक, एकूण अदा भाग भांिवलाच्या एकोणपन्शनास
टक्क्यांपेक्षा अशधक असणार नाही, जी शवशहत केल्यानुसार भारतीयांची मालकी असलेली आशण
शनयंत्रण असलेली असेल.’

हा वटहु कुम भारतातील शवदे िी कंपन्शयांसंबध
ं ी सुद्धा सांगतो,
एखादी शवदे िी शवमा कंपनी भारतात ्िापन केलेल्या िाखेच्या माध्यमातून पुनर्थवम्याचे काम करू

िकते . “पुनर-शवमा’ ही संज्ञा म्हणजे ‘एका शवमाकत्याच्या जोखमीच्या काही भागाचा दोघानाही
मान्शय असणाऱ्या शवमा हप्त्याच्या बदल्यात शवमा करणे’ जो
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5. आजचा जीवन शवमा उद्योग
सद्य स््ितीत, भारतात खाली शदल्यानुसार 24 जीवन शवमा कंपन्शया कायथरत आहे त:
a) भारतीय आयुर्थवमा महामंिळ (LIC) ही सावथजशनक क्षेत्रातील कंपनी आहे
b) खासगी क्षेत्रात 23 जीवन शवमा कंपन्शया आहे त

c) भारत सरकारच्या अंतगथत, पो्ट खाते सुद्धा, पो्टल लाईफ इन्श्युरन्शस माफथत जीवन शवमा
व्यवसाय करते , मात्र ते शनयंत्रकाच्या अखत्यारीतून वगळण्यात आले आहे .

्वयं चाचणी 1
खालीलपैकी कोण भारतातील शवमा उद्योगाचे शनयंत्रक आहे त?
I.

भारतीय शवमा प्राशधकरण

II. भारताचे शवमा शनयामक आशण शवकास प्राशधकरण
III. भारतीय जीवन शवमा महामंिळ

IV. भारतीय साधारण शवमा महामंिळ
B. शवम्याचे कायथ कसे चालते
आधुशनक व्यापाराची पायाभरणी मालमत्तेच्या मालकी हक्कावर झाली होती. जेव्हा एखादी मालमत्ता

शतचे मूल्य एखाद्या प्रसंगामुळे गमावते (हरवल्यामुळे ककवा सं हारामुळे), त्या मालमत्तेच्या मालकाला
आर्थिक नु कसान सहन करावे लागते .

असे असले तरी, तिाच प्रकारच्या मालमत्ता असणाऱ्या अनेक मालकांच्या जमा झालेल्या छोट्या
वगथणीतून एक रक्कम जमा करता आली तर, ती नु कसान झालेल्या काही िोड्या दु दैवी लोकांना
नु कसान भरपाई म्हणून दे ता येऊ िकते.

सोप्या िब्दात सांगायचे तर, शवशिटट आर्थिक नु कसान आशण त्याचे पशरणाम शवम्याच्या यंत्रणेद्वारे एका
व्यिीकिू न अनेक व्यिीकिे ह्तांतशरत केले जातात.
व्याख्या
काही िोड्या लोकांचे दु दैवाने काही नुकसान झाले, तर ते अिाच प्रकारच्या अशनस््चत प्रसंग आशण
पशरस््ितीला सामोरे जाणाऱ्या लोकांमध्ये वाटू न घेणे अिा प्रकारे शवम्याची व्याख्या केली जाऊ िकते.
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आकृती 2: शवम्याचे कायथ कसे चालते

येिे त्यात एक मेख आहे .
i.

लोक अिाप्रकारे त्यांनी घाम गाळू न कमावलेला पैसा दे ऊन अिी सामाशयक रक्कम उभी
करायला मान्शयता दे तील?

ii. त्यांचे योगदान असलेली रक्कम प्रत्यक्षात योग्य कारणासाठी वापरली जात आहे यावर ते
कसा शव्वास ठे वू िकतील?

iii. ते खूप जा्त ककवा खूप कमी पैसे दे त आहे त हे त्यांना कसे कळे ल?
्वाभाशवकपणे कोणाला तरी पुढाकार घेऊन ही प्रशक्रया सुरु करावी लागेल आशण संघशटत करावी
लागेल आशण समाजातील लोकांना या उद्देिासाठी एकत्र आणावे लागेल. असा ‘कोणीतरी’ म्हणजे
‘शवमाकता’, जो हे ठरवतो की संचयासाठी प्रत्येक व्यिीने शकती वगथणी द्यावी आशण ज्यांचे काही
नु कसान होते त्यांच्यापयंत ते पोहोचवण्याची व्यव्िा करतो.

शवमाकत्याने प्रत्येक व्यिीचा आशण समाजाचा शव्वास संपादन केला पाशहजे.
1. शवम्याचे कायथ कसे चालते
a) प्रिमतुः ते एक मालमत्ता असले पाशहजेत ज्यांना एक आर्थिक मूल्य असते
i) मालमत्ता म्हणजे, जी भौशतक असू िकते [जसे कार ककवा एखादी इमारत]
ii) ककवा ती अभौशतक असू िकते [जसे नाव आशण पत]

iii) ककवा ती व्यशिगत असू िकते [जसे एखाद्याचे िोळे , अवयव आशण िरीराचे अन्शय भाग].
b) एखाद्या शवशिटट प्रसंगामुळे एखादी मालमत्ता शतचे मूल्य गमावते . या गमावण्याच्या िक्यते ला
जोखीम असे म्हणतात. जोखमीच्या कारणाला संकट (PERIL) असे म्हणतात.
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c) संचय हे एक तत्व आहे . यामध्ये असंख्य व्यिींच्या वगथणीतून [याला हप्ता (शप्रशमयम) असे

म्हणतात] या लोकांकिे तिाच प्रकारच्या, मालमत्ता असतात ज्या त्याच प्रकारच्या
जोखीमीना सामोरे जातात.

d) हा रक्कमे चा संचय, काही िोिे लोक जे संकटामुळे नुकसान सहन करतात त्याना नु कसान
भरपाई दे ण्यासाठी वापरला जातो.

e) अिा रक्कमे चा संचय करणे आशण काही िोड्या दु दैवी लोकांपयंत भरपाई पोहोचवणे हे एका
सं्िे माफथत केले जाते शतला शवमाकता असे म्हटले जाते.

f) योजनेत भाग घेऊ इस्च्छणाऱ्या प्रत्येक व्यिीबरोबर शवमाकता एक करार करतो. असा प्रत्येक
सहभागी शवमाधारक समजला जातो.

2. शवम्यामुळे ओझे कमी होते
नु कसानीचे ओझे म्हणजे एखाद्या नु कसानीच्या प्रसंगात/ घटनेला सामोरे गेल्यानंतर त्याचा पशरणाम
म्हणून एखाद्याला मोजावी लागणारी त्याची ककमत, नु कसान आशण अपंगत्व.
आकृती 3: एखाद्याला वाहावे लागणारे जोखमीचे ओझे

एखाद्याला वाहाव्या लागणाऱ्या जोखमींचे दोन प्रकार असतात – प्रािशमक आशण दु य्यम.
a) जोखमीचे प्रािशमक ओझे
जोखमीचे प्रािशमक ओझे म्हणजे िुध्द जोखमीच्या घटनेचा पशरणाम म्हणून घरादाराला (आशण

व्यवसायाच्या शठकाणी) होणारे प्रत्यक्ष नु कसान. हे नुकसान नेहेमी िेट आशण मोजमाप करण्या
योग्य आशण शवम्याद्वारे ज्यांची सहजपणे भरपाई केली जाऊ िकते असे असतात.
उदाहरण
जेव्हा एखादा कारखाना आगीमध्ये भ्मसात होतो, ते व्हा प्रत्यक्षात हानी झालेला ककवा नु कसान

झालेला मालाच्या प्रत्यक्ष शकमतीचा अंदाज बांधता येऊ िकतो आशण ज्याचे असे नुकसान झाले
असेल त्याला त्याची भरपाई दे ता येऊ िकते.

जर एखाद्या व्यिीची हृदयाची ि्त्रशक्रया झाली तर त्याची वैद्यकीय ककमत माशहती होऊ िकते
आशण त्याची भरपाई करता येऊ िकते .
या शिवाय काही अप्रत्यक्ष नुकसान असू िकतात.
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उदाहरण
आगीमुळे व्यवसायात खंि पिू िकतो आशण त्यामुळे नफ्यामध्ये नुकसान होऊ िकते ज्याचा
अंदाज बांधता येऊ िकतो आशण ज्याचे असे नु कसान होते त्याला त्याची भरपाई करता येऊ
िकते .
b) जोखमीचे दु य्यम ओझे
समजा असा कोणताही प्रसंग घिला नाही आशण कोणते ही नुकसान झाले नाही. याचा असा अिथ

होतो का की जे अिा संकटांना सामोरे जातात त्यांच्यावर कोणते ही ओझे नसते ? याचे उत्तर असे
आहे की प्रािशमक ओझ्याशिवाय त्याच्यावर जोखमीचे दु य्यम ओझे सुद्धा असते .

जोखमीच्या दु य्यम ओझ्यामध्ये नु कसानीच्या प्रसंगाला सामोरे जाण्याच्या केवळ िक्यते ची ककमत
आशण ताण यांचा समावेि असतो. जरी तो प्रसंग घिला नाही तरी, हे ओझे बाळगावे लागते च.
आपण अिी काही ओझी समजून घेऊ:
i.

प्रिमतुः भीती आशण काळजी मुळे येणारा िारीशरक आशण मानशसक ताण. ही काळजी व्युअिी
नु सार बदलते पण ती असते आशण त्यामुळे ताण येऊ िकतो जो व्यिीच्या प्रकृतीवर पशरणाम
करतो.

ii. दु सरे म्हणजे, नु कसान होईल ककवा नाही याची अशनस््चतता, यासाठीचा सवोत्तम उपाय
म्हणजे अिा प्रसंगाला तोंि दे ण्यासाठी काही राखीव रक्कम बाजूला काढणे. अिी रक्कम
बाजूला काढण्याची सुद्धा एक ककमत असते. उदाहरणािथ, अिी रक्कम रोख ्वरुपात ठे वावी
लागेल जायचा परतावा कमी असेल.

शवमाकत्याकिे अिी जोखीम ह्तांतशरत करण्याने मनाची िांतता राखणे िक्य होते , राखीव म्हणून
अन्शयिा ठे वावी लागणारी रक्कम योग्य शठकाणी गुंतवता येते, आपला व्यवसायाचे योग्य प्रकारे
शनयोजन करणे िक्य होते . नेमक्या याच कारणांसाठी शवम्याची आव्यकता असते .
्वयं चाचणी 2
खालीलपैकी कोणते जोखमीचे दु य्यम ओझे आहे ?
I.

व्यवसायातील व्यत्ययाची ककमत

II. हानी झालेल्या मालाची ककमत

III. भशवटयातील नु कसानीच्या िक्यते साठी काही राखीव रक्कमे ची तरतूद करून ठे वणे
IV. हृदय शवकाराच्या झटक्याचा पशरणाम म्हणून रुग्णालयात भरती करण्याचा खचथ
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C. जोखीम व्यव्िापन तंत्रे
एखादा दु सरा असा प्र्न शवचारू िकतो की सवथ प्रकारच्या जोखमीच्या प्रसंगात शवमा हे च योग्य उत्तर
आहे का. याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे .

एखादी व्यिी त्यांच्या जोखमी व्यव्िाशपत करू इस्च्छत असेल तर त्याच्या अनेक पद्धतींपैकी शवमा ही

एक पद्धत आहे . येिे ते ज्या जोखमींना सामोरे जातात त्या शवमा कंपनीला ह्तांतशरत करतात. असे
असले तरी, जोखमी हाताळण्याच्या अन्शय काही पद्धती आहे त, त्या खाली शदल्या आहे त :
1. जोखीम टाळणे
नु कसानीची िक्यता असलेला प्रसंग टाळण्या द्वारे जोखीम शनयंत्रण करणे याला जोखीम टाळणे असे
म्हणतात. अिा प्रकारे एखादा जोखीम अनावरणािी संबंशधत कोणतीही मालमत्ता, व्यिी ककवा
उपक्रम टाळण्याचा प्रयत्न करतो.
उदाहरण
i.

एखादा उत्पादनािी संबशं धत काही जोखमी घेण्याचे टाळू न दु सऱ्या कोणाकिे उत्पादनाचे काम
कंत्राटावर दे ऊ िकतो.

ii. एखादा अपघाताच्या भीतीने बाहे र जाण्याचे टाळू िकतो ककवा परदे िात गेल्यावर आजारी
पिण्याच्या शभतीने प्रवास पूणथपणे टाळू िकतो.

जोखीम टाळणे हा जोखीम हाताळण्याचा नकारात्मक मागथ आहे . व्यशिगत आशण सामाशजक प्रगती

कृती आशण हालचालीतून होत असते ज्यासाठी काही जोखीम घेणे गरजेचे असते. अिा जोखीमपूणथ
हालचाली टाळण्यामुळे त्यांच्यापासून होणारे जे फायदे असतात, त्यांच्यापासून व्यिी ककवा समाज
वंशचत राहू िकतो.
2. जोखीम धारण
एखादा जोखमीचा पशरणाम व्यव्िाशपत करण्याचा प्रयत्न करतो आशण ती जोखीम धारण करून त्याचे
पशरणाम ्वतुः सोसण्याचा शनणथय घेतो. याला ्वयं-शवमा असे म्हणतात.
उदाहरण
एखादे व्यवसाय केंद्र, त्यांच्या अनु भवावर आधाशरत ्वतुःची छोटे नुकसान एका शवशिटट मयादे पयंत
सोसण्याची क्षमता लक्षात घेऊन, ती जोखीम ्वतुःच धारण करण्याचा शनणथय घेऊ िकते .
3. जोखीम क्षपण आशण शनयंत्रण

हा जोखीम टाळण्यापेक्षा अशधक व्यवहायथ आशण सुसंगत मागथ आहे . याचा अिथ नु कसान घिण्याची
िक्यता कमी करणे आशण/ककवा असे नु कसान घिल्यास त्याच्या पशरणामांची तीव्रता कमी करणे.
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महत्वाचे
घटना घिण्याची िक्यता कमी करण्याचे उपायांना ‘नु कसान प्रशतबंध’ असे म्हणतात. नु कसानीची
तीव्रता कमी करणे याला ‘नु कसान क्षपण’ असे म्हणतात.

जोखीम क्षपणामध्ये नु कसानीची वारंवाशरता आशण/ककवा आकार खालील पैकी एक वा अनेक उपायांनी
कमी करणे यांचा समावेि होतो:

a) शिक्षण आशण प्रशिक्षण, जसे कमथचाऱ्यांसाठी शनयशमत ‘अस्ग्निमन कवायत’ करणे, वाहन
चालक, फोकथशलफ्टचालक यांना हे ल्मेट्स आशण आसनपट्टा इत्यादी गोटटी वापरण्याचे पुरेसे
प्रशिक्षण दे णे.

याचे एक उदाहरण म्हणजे िाळे त जाणाऱ्या मुलांना कमी दजाचे खाद्यपदािथ टाळण्या संबध
ं ी
शिक्षण दे णे.

b) पयावरणीय बदल घिवून आणणे, जसे ‘भौशतक’ सुधारणा करणे, उदा. दरवाजांना चांगली

कुलुपे ककवा शखिकीला गज आशण दारे बसवणे, चोरी िोधक शकनव आग िोधक घंटा ककवा
अस्ग्निामक साधन बसवणे. प्रदू षण आशण आवाजाची पातळी कमी करून आपल्या लोकांचे
आरोग्य सुधारण्यासाठी िासन उपाय योजू िकते . मलेशरया प्रशतबंधक औषध फवारून
रोगाच्या प्रसाराला प्रशतबंध केला जाऊ िकतो.

c) यंत्रे ककवा साधने वापरताना आशण अन्शय कामे करताना धोकादायक ककवा अपायकारक
कायांमध्ये बदल जातात.

उदाहरणािथ, आरोग्यपूणथ जीवनिैली आशण योग्य त्या वेळेला योग्य ते खाण्यामुळे आजारी
पिण्याच्या घटना कमी करण्यास मदत होते .

d) शवभाजन, मालमत्तेमधील शवशवध घटक एकत्र ठे वण्य ऐवजी शवशवध ्िानांवर शवखरून ठे वणे

ही जोखीम करण्याची पद्धत आहे . जर एखाद्या शठकाणी एखादी दु घथटना घिली तर सवथ
गोटटी एका शठकाणी न ठे वल्याने त्याचा पशरणाम कमी करता येऊ िकतो.

उदाहरणािथ, एखादा कच्चा माल शवशवध गोदामांमध्ये साठवून नु कसान कमी करू िकतो.
त्यांच्यातील एखादे जरी पूणप
थ णे नटट झाले तरी त्याचा पशरणाम बराच कमी होऊ िकतो.
4. जोखमीसाठी आर्थिक तरतूद
याचा संदभथ, घिू िकणाऱ्या नु कसानीसाठी आर्थिक तरतूद करण्यािी आहे .
a) ्वयं अिथ पुरवठ्याच्या आधारे धोका धारण यामध्ये कोणते ही नु कसान झाल्यास त्यावेळेस रक्कम
दे णे अंतभूत
थ आहे . या प्रशक्रयेमध्ये सं्िा ्वतुःची जोखीम ्वतुःच उचलते आशण त्यासाठी

्वतुःच्याच शतजोरीतून ककवा कजातून अिथ पुरवठा उपलब्ध करते. यालाच ्वयं -शवमा असे
म्हणतात. सं्िा ्वतुःची जोखीम क्षपण पद्धती वापरू िकते ज्यातू न नु कसानीचा आघात इतका
कमी असावा शक तो सं्िा सहन करू िकेल.
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b) धोका ह्तांतरण (Risk transfer)हा धोका धारण करण्याचे ण्याच्या ऐवजी असणारा पयाय आहे .
धोका ह्तांतरणा मध्ये नु कसानीची जबाबदारी दु सऱ्या बाजूकिे सोपवली जाते . येिे योगायोगाने
घिणाऱ्या प्रसंगामुळे [ककवा संकटामुळे] होणारे नु कसान दु सऱ्या बाजूकिे ह्तांतशरत केले जाते.

शवमा ही जोखीम ह्तांतरणाच्या अनेक महत्वाच्या पद्धतींपैकी एक पद्धत आहे , आशण त्यामुळे शवमा
भरपाई च्या माध्यमातून अशनस््चतते ची जागा सुशन्चीताते ने भरून काढली जाते .
शवमा (इन्श्युरन्शस) शवरुद्ध आ्वासन (अ्युरन्शस)
इन्श्युरन्शस आशण अ्युरन्शस हे दोन्शहीही व्यापाशरक कायथ करणाऱ्या कंपन्शयांकिू न दे ऊ केली जाणारी

आर्थिक उत्पादने आहे त. नजीकच्या काळात या दोन्शहीमधील अंतर खूप अ्पटट झाले आहे आशण

दोन्शहीचा अिथ काहीसा सारख्याच संदभात लावला जातो. मात्र असे असले तरीही, खाली चचा
केल्याप्रमाणे दोन्शही मध्ये काही ढोबळ फरक आहे त.

शवमा म्हणजे घिू िकणाऱ्या घटने साठी चे संरक्षण तर आ्वासन (अ्युरन्शस) म्हणजे अिी घटना जी

घिणारच आहे अिा घटनेसाठी पुरवलेले संरक्षण. शवमा जोखमीसाठी संरक्षण पुरवतो तर आ्वासन
(अ्युरन्शस) नक्की घिणाऱ्या घटनेसाठी पुरवलेले संरक्षण उदा, मृत्यू, जो नक्की आहे , केवळ त्याची
घिण्याची वेळ अशनस््चत आहे . अ्युरन्शस पॉशलसी आयुटयाच्या संरक्षणािी संबशं धत असतात.
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आकृती 4: शवमाधारकाला शवमा किा प्रकारे भरपाई करतो

एखाद्या व्यिीने मोटार शवमा केला असेल

एखादी व्यिी दु घथटनाग्र्त झाली

तेव्हा तो दावा करतो

शवमा कंपनी त्या व्यिीस भरपाई दे ते
जोखीम ह्तांतरणाचे अन्शय काही प्रकार असतात. उदा जेव्हा एखादी कंपनी एखाद्या समूहाचा भाग

असते , ते व्हा जोखीम पालक कंपनीकिे ह्तांतशरत केली जाते जी नु कसानीसाठी आर्थिक तरतूद
करते.

अिा प्रकारे , शवमा ही जोखीम ह्तांतरणा च्या अनेक पद्धतींपैकी केवळ एक पद्धत आहे .
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्वयं चाचणी 3
खालीलपैकी कोणती जोखीम ह्तांतरणाची पद्धत आहे ?
I.

बँक जमा ठे व

II. शवमा

III. समभाग
IV. ्िावर मालमत्ता

D. जोखीम व्यव्िापनाचे साधन शवमा
जेव्हा आपण जोखमीसंबध
ं ी बोलत असतो ते व्हा आपण प्रत्यक्ष घिलेल्या नु कसानी संबंधी बोलत नसतो
तर घिू िकणाऱ्या नु कसानी संबंधी बोलत असतो. अिाप्रकारे ते अपेशक्षत नु कसान असते . या अपेशक्षत
नु कसानीची ककमत म्हणजे (ज्याला जोखमीची ककमत असे म्हणतात):
i.

ज्याच्या साठी शवमा केला आहे अिा नु कसान करू िकणाऱ्या संकटाची िक्यता

ii. पशरणाम्वरूप होऊ िकणारे नु कसानीची रक्कम ककवा आघात
जोखमीचे मूल्य िक्यता आशण नु कसानीची रक्कम यांच्या िेट प्रमाणात वाढते . असे असले तरीही, जर

नु कसानीची रक्कम खूप मोठी असेल तर, आशण घिण्याची िक्यता कमी असेल तर, जोखमीचे मूल्य
कमी असू िकते.

आकृती 5: शवमा करण्यापूवी शवचारात घेण्याचे मुद्दे

1. शवमा करण्यापूवी शवचारात घेण्याचे मुद्दे
शवमा करायचा की नाही याचा शवचार करताना, आपण जोखीम ह्तांतशरत करण्याची ककमत आशण

नु कसान सोसण्याची ककमत यांची तुलना करणे गरजेचे आहे . जोखीम ह्तांतशरत करण्याची ककमत
म्हणजे – शवमा हप्ता – जे मागील उताऱ्यात शदल्यानु सार काढला जातो. शवमा करण्यासाठीची
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सवोत्तम स््िती म्हणजे जेव्हा नु कासानीची िक्यता कमी आहे मात्र नु कसानीचा पशरणाम मात्र मोठा

आहे . अिा प्रसंगात, शवम्याच्या माध्यमातून जोखीम ह्तांतरणाची ककमत (शवमा हप्ता) खूप कमी
असेल आशण नु कसान ्वतुः सोसण्याची ककमत मात्र खूप मोठी असेल.

a) िोड्यासाठी जा्त जोखीम घेऊ नका: जोखीम ह्तांतरणाची ककमत आशण त्याचे मूल्य
यांच्यात समाधानकारक संबध
ं असला पाशहजे.

उदाहरण
एखाद्या साध्या बॉलपेनाचा शवमा करण्यात काही अिथ नाही
b) तुम्ही जेव्हढे नु कसान सहन करू िकता त्यापेक्षा अशधक जोखीम घेऊ नका: एखाद्या प्रसंगाचा
पशरणाम म्हणून तुम्हाला असे नु कसान सोसावे लागणार असेल की जे तुम्हाला शदवाळखोरी
पयंत पोहोचवेल, तर ती जोखीम धारण करणे व्तुशनटठ आशण योग्य होणार नाही.
उदाहरण
जर एखादा खूप मोठा ते ल िुद्धीकरण करणारा कारखाना नटट झाला ककवा त्याचे नु कसान झाले
तर? कंपनी ते नुकसान सहन करू िकेल?

c) जोखमीची होऊ िकणारी शनटपत्तीचा काळजीपूवथक शवचार करा: ज्या मालमत्तांच्या

नु कसानीची िक्यता (वारंवाशरता) कमी असेल पण गांभीयथ अशधक असेल (आघात) अिा
वेळी त्यांचा शवमा करणे सवोत्तम होय.

उदाहरण
उदाहरणािथ, एखाद्याला अंतराळयानाचा शवमा न करणे परविू िकते का?
्वयं चाचणी 4
खालीलपैकी कोणत्या घटनेत शवमा आव्यक आहे ?
I.

कुटु ं बातील एकमे व शमळवती व्यिी आकस््मक मरण पावते .

II. एखाद्या व्यिीचे पैिाचे पाकीट हरवते
III. समभागांच्या शकमती कोलमितात

IV. एखाद्या घराचे मूल्य नैसर्थगक पिझिीमुळे गमावते
E. समाजातील शवम्याची भूशमका
दे िाच्या आर्थिक शवकासात शवमा कंपन्शया महत्वाची भूशमका बजावतात. त्या दे िाची संपत्ती सुरशक्षत

ठे वणे आशण संरशक्षत करण्याची खात्री दे तात अिा अिाने महत्वपूणथ योगदान दे त आहे त. त्यांची काही
योगदाने खाली शदली आहे त.
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a) त्यांच्या गुंतवणुकीमुळे समाजाला मोठ्या प्रमाणात फायदा होतो. शवमा हप्त्यांच्या ्वरुपात

मोठ्या प्रमाणात रक्कम गोळा करणे आशण त्यांचा संचय करणे ही शवमा कंपनीची ताकद
असते.

b) या रक्कमा गोळा करून आशण पॉशलसीधारकांच्या शहतासाठी जपल्या जातात. शवमा कंपन्शयांनी
हा पैलू ध्यानात ठे वन
ू त्यांचे या शनधी संबध
ं ीचे सवथ शनणथय अिा प्रकारे करणे आव्यक असते

की ज्याद्वारे समाजाचे शहत जपले जाईल. हे त्यांच्या गुंतवणुकी संदभात सुद्धा लागू आहे .
याचमुळे यि्वी शवमा कंपन्शया अशनस््चत अिा शठकाणी उदा. ्टॉक्स आशण समभाग यामध्ये
पैसे गुंतवत नाहीत.

c) शवम्याच्या यंत्रणेमुळे व्यिी, कुटु ं ब, उद्योग, आशण व्यापार आशण समाज आशण एकूणच राटट्र

यांना असंख्य प्रत्यक्ष आशण अप्रत्यक्ष फायदे होतात. व्यिी आशण कंपन्शया अिा दोन्शही
प्रकारच्या घटकांना अपघाताच्या प्रसंगात ककवा अघटीत प्रसंगात संरक्षण पुरवल्यामुळे िेट

फायदा शमळतो. अिा प्रकारे , शवमा एका अिाने , उद्योगातील भांिवलाचे संरक्षण करतो आशण
पुढील शव्तारासाठी आशण व्यवसाय आशण उद्योगाच्या शवकासासाठी भांिवल उपलब्ध करतो.

d) शवम्यामुळे एखाद्याच्या भशवटयाशवषयीची भीती, कचता आशण काळजी दू र होते आशण अिाप्रकारे

व्यवसायात मुि भांिवलाची गुंतवणूक प्रोत्साशहत केली जाते आशण अस््तत्वात असेल्या

संसाधनांचा कायथक्षाम वापर वाढवला जातो. अिाप्रकारे शवमा व्यापाशरक आशण औद्योशगक
शवकासासाठी प्रोत्साहन दे ऊन रोजगाराच्या संधी शनमाण करतो आशण त्याद्वारे सिि
अिथव्यव्िा आशण राटट्रीय उत्पादन वाढवण्यात योगदान दे तो.

e) जोपयंत एखादी मालमत्ता शवमा करण्यायोग्य संकटाच्या नुकसानीपासून ककवा हानीपासून

संरशक्षत केली जात नाही तोपयंत कोणतीही बँक ककवा आर्थिक सं्िा त्या मालमत्तेवर कजथ
दे ऊ करत नाही. त्यांच्यापैकी बहु तांि सं्िा तारण सुरक्षा म्हणून शवमा पॉशलसी प्रदान
करण्याचा आग्रह करतात.

f) जोखीम ्वीकारण्यापूवी शवमाकते तज्ञ अशभयंते आशण अन्शय तज्ञांकिू न मालमत्तेचे सवेक्षण
करून घेतात. ते केवळ जोखमीची मूल्यांकनाच्या उद्देिाने शनधारण करत नाहीत तर शवमा

धारकाला सुद्द्द्धा जोखामीमध्ये शवशवध सुधारणा सुचवतात, ज्यामुळे शवमा हप्त्याचा दर कमी
होऊ िकतो.

g) शनयात, शिकपग आशण बँककग यांच्या बरोबरीने परकीय चलन शमळवणारा उद्योग म्हणून शवमा

उद्योगाला दजा शदला जातो. भारतीय शवमाकते 30 पेक्षा आधी दे िांत काम करतात. त्यांच्या
कायातून परकीय चलन शमळते आशण ते अदृ्य शनयातीचे प्रशतशनशधत्व करतात.

h) शवमाकते आगीपासून नु कसान प्रशतबंधक, कागो नु कसान प्रशतबंधक, औद्योशगक सुरक्षा आशण
र्ते सुरक्षा अिा अनेक एजन्शसीज आशण सं्िांबरोबर जोिलेले असतात.
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माशहती
शवमा आशण सामाशजक सुरक्षा
a) सामाशजक सुरक्षा ही िासनाचे कतथव्य आहे याला आता मान्शयता शमळाली आहे . िासनाद्वारे या
उद्देिाने पाशरत केलेले शवशवध कायदे यांच्यामध्ये बंधनकारक असल्याने ककवा ्वतुःहू न सामाशजक
सुरक्षेचे साधन म्हणून शवम्याच्या वापराचा समावेि केला जातो. केंद्र सरकार आशण राज्य सरकार

काही सामाशजक सुरक्षा योजनांच्या अंतगथत शवमा हप्ते भरून आपली सामाशजक वचनबद्धता पूणथ
करतात. कमथचारी राज्य शवमा कायदा, 1948 च्या तरतुदी नु सार कमथचारी राज्य शवमा महामंिळ
आजारपण, अपंगत्व, बाळं तपण आशण मृत्यू यासाठी औद्योशगक कमथचारी आशण त्यांची कुटु ं बीय
असे ज्या शवमाधारक व्यिी असतात त्यांना रक्कम दे ते. ही योजना केंद्र िासनाने सूशचत केलेल्या
काही ठराशवक औद्योशगक क्षेत्रांमध्ये कायथरत असते .

b) िासनाद्वारे प्रायोशजत सुरक्षा योजनांमध्ये शवमा महत्वाचा भूशमका शनभावतो. पीक शवमा
योजना(RKBY) खूप सामाशजक महत्व असणारी योजना आहे . या योजनेमुळे केवळ शवमा धारक
िेतकऱ्यांनाच फायदा होतो असे नव्हे तर समाजालासुद्धा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शरत्या फायदा होतो.

c) व्यापाशरक तत्वावर चालणाऱ्या सवथ ग्रामीण शवमा योजना िेवटी ग्रामीण कुटु ं बांना सामाशजक सुरक्षा
पुरवण्यासाठी तयार केल्या गेल्या आहे त.

d) या सरकारी योजनांना आधार दे ण्याशिवाय शवमा उद्योग ्वतुः व्यापाशरक तत्वावर शवमा संरक्षण

पुरवतो ज्याचा अंशतम उद्देि सामाशजक सुरक्षा हाच असतो. उदाहरण: जनता व्यशिगत अपघात
शवमा योजना, जन आरोग्य योजना इत्यादी.

्वयं चाचणी 5
खालीलपैकी कोणती योजना शवमाकत्याद्वारे राबवली जाते आशण िासनाद्वारे प्रायोशजत केली जात
नाही?
I.

कमथचारी राज्य शवमा महामंिळ

II. शपक शवमा योजना
III. जन आरोग्य

IV. वरील पैकी सवथ
सारांि



शवमा म्हणजे जोखीम संचय करून जोखीम ह्तांतरण.

व्यापाशरक शवमा व्यवसाय आज ज्या ्वरुपात केला जातो त्याची पाळे मुळे लंिन येिील, लॉइिस
कॉफी हाउस पयंत जाऊन पोहोचतात.



शवमा रचने मध्ये खालील घटकांचा समावेि असतो:
 मालमत्ता,
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 जोखीम,
 संकट,
 करार,

 शवमाकता आशण
 शवमाधारक


जेव्हा समान जोखमींना सामोऱ्या जाणाऱ्या समान मालमत्ता असणारे लोक एकशत्रत रक्कमांच्या
एका संचयात योगदान दे तात त्याला संचयन असे म्हणतात.



शवम्याशिवाय वापरली जाणारी अन्शय जोखीम व्यव्िापन तंत्रांमध्ये खालील गोटटींचा समावेि
होतो:

 जोखीम टाळणे,

 जोखीम शनयंत्रण,
 जोखीम धारण,

 जोखीम अिथ तरतूद आशण
 जोखीम ह्तांतरण


शवम्याचे काही महत्वाचे शनयम असे आहे त:

 शजतके गमावणे तुम्हाला परविू िकते त्यापेक्षा अशधक जोखीम घेऊ नका,
 जोखमीचे पशरणाम काळजीपूवथक तपासा आशण
 छोट्या गोटटीसाठी जा्त जोखीम घेऊ नका
महत्वाच्या संज्ञा
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

जोखीम
संचयन
मालमत्ता
जोखमीचे ओझे
जोखीम टाळणे
जोखीम शनयंत्रण
जोखीम धारण
जोखीम अिथ तरतूद
जोखीम ह्तांतरण

्वयं चाचणीची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे II.
भारताचे आयआरिीए भारतातील शवमा उद्योगाचे शनयंत्रक आहे त.
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उत्तर 2
योग्य पयाय आहे III.
भशवटयातील संभाव्य नुकसानीसाठी राखीव रक्कम बाजूला काढण्याची गरज हे जोखमीचे दु य्यम ओझे
आहे .

उत्तर 3
योग्य पयाय आहे II.
शवमा ही जोखीम ह्तांतरणाची पद्धत आहे .
उत्तर 4
योग्य पयाय आहे I.
कुटु ं बातील शमळवत्या व्यिीचा अकाली मृत्यू झाल्याने संपूणथ कुटु ं बाला त्रास सहन करावा लागणे अिा
प्रकारच्या घटनापासून कुटु ं बाला वाचवण्यासाठी जीवन शवमा शवकत घेण्यास प्रवृत्त करतात.
उत्तर 5
योग्य पयाय आहे III.
जन आरोग्य शवमा योजना िासना द्वारे प्ररायोशजत नाही तर ती शवमाकत्याद्वारे राबवली जाते .
्वयं परीक्षण प्र्न
प्र्न 1
संचयना द्वारे जोखीम ह्तांतरण म्हणजे ________.
I.

बचत

II. गुंतवणूक
III. शवमा

IV. जोखीम िमन
प्र्न 2
जोखीम घिण्याची िक्यता कमी करण्याच्या उपायांना _____म्हणतात.
I.

जोखीम धारण

II. नु कसान प्रशतबंधन

III. जोखीम ह्तांतरण
IV. जोखीम टाळणे
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प्र्न 3
शवमाकत्याकिे जोखीम ह्तांतशरत करण्यामुळे, ___________िक्य होते.
I.

मालमत्तेबाबत शनटकाळजीपणे

II. नु कसानीच्या प्रसंगात शवम्यातून पैसे कमावणे

III. आपल्या मालमत्तांना असलेला संभाव्य जोखीमीकिे दु लथक्ष करणे

IV. आपल्या मनाची िांतता राखता येते आशण आपल्या व्यवसायावर लक्ष केंशद्रत करणे
प्र्न 4
आधुशनक शवम्याच्या व्यवसायाची पाळे मुळे __________पयंत पोहोचतात.
I.

जहाजाचा शवमा

II. लॉइिस
III. ऱ्होिस

IV. मल्होत्रा सशमती
प्र्न 5
शवम्याच्या संदभात जोखीम धारण’ म्हणजे अिी पशरस््िती ज्यात _____.
I.

नु कसान ककवा हानीची िक्यता नसते

II. नु कसान शनमाण करणाऱ्या घटनेला काही मूल्य नसते
III. मालमत्ता शवमा संरशक्षत केलेली असते

IV. एखादा ती जोखीम आशण त्याचे पशरणाम सहन करण्याचे ठरवतो
प्र्न 6
खालील पैकी कोणते शवधान सत्य आहे ?
I.

शवमा मालमत्तेचे संरक्षण करतो

II. शवमा त्याचे नु कसान प्रशतबंधन करतो

III. शवम्यामुळे नु कसानीच्या िक्यता कमी होतात

IV. जेव्हा मालमत्तेचे नु कसान होते ते व्हा शवमा भरपाई दे तो
प्र्न 7
प्रत्येकी 20000 रुपये मुल्यांकन असणाऱ्या 400 घरांपक
ै ी, सरासरी 4 घरे प्रशतवषी जळतात आशण
त्यांचे एकशत्रत नुकसान रुपये 80000 असते . हे नु कसान भरून काढण्यासाठी प्रत्यके घरामागे शकती
वार्थषक वगथणी काढावी लागेल?
I.

रुपये 100/-

II. रुपये200/-
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III. रुपये80/-

IV. रुपये400/प्र्न 8
खालीलपैकी कोणती शवधाने सत्य आहे त?
I.

शवमा म्हणजे काही ‘िोड्या’ लोकांचे नु कसान ‘असंख्य’ लोकांनी वाटू न घेण्याची पद्धत

II. शवमा म्हणजे एका व्यिीची जोखीम दु सऱ्या व्यिीकिे ह्तांतशरत करणे

III. शवमा म्हणजे ‘असंख्य’लोकांचे नु कसान काही ‘िोड्या’ लोकांनी वाटू न घेण्याची पद्धत

IV. शवमा म्हणजे काही िोड्या लोकांचा फायदा असंख्य लोकांना ह्तांतशरत करण्याची पद्धत
प्र्न 9
एखाद्या मालमत्तेची जोखीम ्वीकारण्यापूवी शवमाकते शतचे सवेक्षण आशण शनरक्षण का करून घेतात?
I.

दर ठरवण्याच्या उद्देिाने जोखीम शनधारण करण्यासाठी

II. शवमाधारकाने ती मालमत्ता किाप्रकारे शवकत घेतली हे पाहण्यासाठी

III. हे पाहण्यासाठी की अन्शय शवमाकत्यांनी सुद्धा ती मालमत्ता शनरीक्षण केली आहे का
IV. हे पाहण्यासाठी की िेजारची मालमत्ता सुद्धा शवमा संरशक्षत करता येईल का
प्र्न 10
खालीलपैकी कोणता पयाय शवम्याची प्रशक्रया उत्कृटट्प्रकारे वणथन करतो?
I.

काही िोड्या लोकांद्वारे अनेकांचे नुकसान वाटू न घेणे

II. काही िोड्या लोकांचे नु कसान अनेकांनी वाटू न घेणे
III. एकाने काही िोड्या लोकांचे नु कसान वाटू न घेणे
IV. सबशसिी च्या माध्यमातून नुकसान वाटू न घेणे
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्वयं-पशरक्षणाच्या प्र्नांची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे III.
जोखीम संचयना द्वारे जोखीम ह्तांतरण याला शवमा असे म्हणतात.
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे II.
जोखीम घिण्याची िक्यता कमी करण्याच्या उपायांना नुकसान प्रशतबंधन उपाय असे म्हणतात.
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे IV.
शवमाकत्याकिे जोखीम ह्तांतशरत करून, मनाची िांतता राखता येते आशण आपल्या व्यवसायाचे
अशधक चांगल्याप्रकारे शनयोजन करता येते.
उत्तर 4
योग्य पयाय आहे II.
आधुशनक शवम्याच्या व्यवसायाची पाळे मुळे लॉइिस पयंत जाऊन पोहोचतात.
उत्तर 5
योग्य पयाय आहे IV.
शवम्याच्या संदभात ‘जोखीम धारण म्हणजे अिी पशरस््िती ज्यात एखादा जोखीम आशण त्याचे पशरणाम
सहन करण्याचे ठरवतो.
उत्तर 6
योग्य पयाय आहे IV.
जेव्हा मालमत्तेचे नु कसान होते ते व्हा शवमा भरपाई दे तो.
उत्तर 7
योग्य पयाय आहे II.
प्रत्येक घरासाठी रुअये 200 वगथणीतून नु कसान संरशक्षत होईल.
उत्तर 8
योग्य पयाय आहे I.
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शवमा म्हणजे काही ‘िोड्या’ लोकांचे नु कसान ‘असंख्य’ लोकांनी वाटू न घेण्याची पद्धत.
उत्तर 9
योग्य पयाय आहे I.
जोखीम ्वीकारण्यापूवी शवमाकते दर शनधारण करण्याच्या उद्देिाने मालमत्तेचे सवेक्षण आशण शनरीक्षण
करून घेतात.
उत्तर 10
योग्य पयाय आहे II.
नु कसानीला सामोरे जाणाऱ्या काही िोड्या लोकांचे नु कसान, तिाच प्रकारच्या घटना / पशरस््ितीला
सामोरे जाणाऱ्या लोकांमध्ये वाटू न घेण्याच्या प्रशक्रयेला शवमा असे म्हणतात.
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प्रकरि 2
ग्राहक सेवा

प्रकरणाची ओळख
या प्रकरणामध्ये तुम्ही ग्राहक सेवच
े े महत्व समजून घ्याल. ग्राहकांना सेवा पुराशवण्यातील प्रशतशनधींची
भूशमका शिकाल. शवमा पॉशलसीधारकांसाठी उपलब्ध असणाऱ्या शवशवध तक्रार शनवारण यंत्रणा समजून
घ्याल. त्याशिवाय तुम्ही ग्राहकाबरोबर कसे संबध
ं प्र्िाशपत करायचे आशण संवाद साधायचा हे सुद्धा
शिकाल.

शिकण्याची फशलते
A. ग्राहक सेवा – साधारण संकल्पना

B. ग्राहकांना सेवा पुरवण्यातील शवमा प्रशतशनधींची भूशमका
C. तक्रार शनवारण
D. संवाद प्रशक्रया

E. अ-मौशखक संवाद
F. नैशतक वतथन

हे प्रकरण अभ्यास केल्यानंतर, तुम्ही हे करू िकला पाशहजेत:
1. ग्राहक सेवच
े े महत्व शवषद करणे
2. सेवच्े या दजासंबंधी वणथन करणे

3. शवमा उद्योगातील सेवा या शवषयाचे महत्व तपासणे

4. उत्तम सेवा दे ण्यातील शवमा प्रशतशनधीच्या भूशमकेशवषयी चचा करणे
5. शवमा क्षेत्रातील तक्रार शनवारण यंत्रणेचे अवलोकन
6. संवादाची प्रशक्रया शववरण करणे

7. अ-मौशखक संवादाचे महत्व प्रदर्थित करणे
8. शिफारस केलेले नैशतक वतथन
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A. ग्राहक सेवा – साधारण संकल्पना
1. ग्राहक सेवा का?
ग्राहक हे व्यवसायाचे अन्शनदाते असतात, आशण कोणत्याही सं्िेला त्यांच्यािी शनर्थवकारपणे वागणे

परविू िकत नाही. शवमा क्षेत्रामध्ये ग्राहक सेवा आशण नातेसंबंध यांची भूशमका अन्शय कोणत्याही
उत्पादनांपेक्षा खूप संवद
े निील असते .

शवमा ही सेवा आहे आशण अन्शय उत्पादनांपेक्षा वेगळी आहे हे च याचे कारण आहे .
आता आपण हे पाहू की एखादी कार शवकत घेणे आशण शवमा शवकत घेणे यात काय फरक आहे .
कार

कारचा शवमा

ही एक मूतथ व्तू आहे , जी पाहता येते, भशवटयात एखाद्या अपघातात कारचे होऊ िकणारे

शतची टे ्ट ड्राईव्ह करता येते आशण नु कसान ककवा हानीची भरपाई करण्याचा करार असतो.
शतचा अनु भव घेता येतो.

कोणीही दु दैवी घटना घिल्याशिवाय शवम्याचा फायदा
अनु भवू िकत नाही.

कार खरे दी करताना ग्राहकाची मौज शवम्याची खरे दी ताबितोब शमळणाऱ्या आनंदाच्या अपेक्षेच्या

मजा करण्याची अपेक्षा असते . हा आधारावर होत नसते , तर िक्यते तील दु दैवी घटनेची
अनु भव खरा असतो आशण समजण्यास भीती ककवा काळजी ही त्याचा आधार असतो.
सोपा असतो.

कोणीही शवमा ग्राहक अिा पशरस््ितीची आिा करणार
नाही ज्यात शवम्याचे फायदे शमळू िकतील.

कार, असेम्ब्ली लाईनवर बनवली जाते, शवम्यामध्ये असे पशहले जाते की उत्पादन आशण वापर हे
िोरूम

मध्ये

शवकली

र्त्यावर वापरली जाते .

जाते

आशण एकाच वेळी घित असते. हे एकाच वेळी बनणे आशण वापर

बनणे, शवकणे, आशण वापरणे या शतन्शही

हे सवथ सेवांचे खास वैशिटट्य आहे .

प्रशक्रया तीन वेगळ्या शठकाणी घितात.

ग्राहक प्रत्यक्षात जे अनु भवतो ते म्हणजे सेवच
े ा अनु भव. जर तो पुरेसा समाधान दे णारा नसेल तर,

त्यातून असमाधान शनमाण होते . जर सेवा अपेक्षेपेक्षा चांगली असेल तर ग्राहक आनंदी होईल. प्रत्येक
सं्िेचे लक्ष्य ग्राकांचा आनंद हे असले पाशहजे.
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2. सेवच
े ा दजा
ग्राहकांना उच्च दजाची सेवा दे णे आशण ग्राहकाला आनंद दे णे हे शवमा कंपन्शया आशण त्यांचे कमथचारी,
यात प्रशतशनधी सुद्धा येतात, यांच्यासाठी हे आव्यक असते .

पण उच्च दजाची सेवा म्हणजे काय? त्याची लक्षणे कोणती?
सेवा दजा संबध
ं ीचे प्रशसध्द मॉिे ल [“SERVQUAL’नावाचे] आपल्या काही अंतदृथ टटी दे ऊ िकते . ते
सेवा दजा संबध
ं ी पाच दिथक ठळक पणे सांगते :

a) शव्वासाहथ ता: आ्वाशसत केलेली सेवा अवलंबून राहण्या योग्य आशण अचूकपणे दे ण्याची
क्षमता. बहु तांि ग्राहक सेवा दजाच्या पाच आयामांपैकी शव्वासाहथ ता हा सवात महत्वाचा
आयाम मानतात. याच्या आधारावर शव्वास शनमाण होतो.

b) संवद
े निीलता: म्हणजे सेवा दे णाऱ्या कमथचाऱ्यांची ग्राहकांना मदत करणे आशण त्याच्या

गरजांना तत्परते ने प्रशतसाद दे णे यासाठीची इच्छाििी आशण क्षमता. ती सेवा दे ण्याचा वेग,
अचूकता, आशण वृत्ती अिा लक्षणांमधून मोजली जाऊ िकते .

c) आ्वासन: म्हणजे सेवा प्रदात्यांचे ज्ञान, चुणचुणीतपणा, सौजन्शय आशण कमथचाऱ्याची शव्वास
आशण आत्मशव्वास शनमाण करण्याची क्षमता. त्या पूणथ करण्याची क्षमता त्याच्यात आहे

याबद्दल ग्राहकाच्या मुल्यांकनातून समजू िकते . कमथचाऱ्याने ग्राहकाच्या गरजा किा प्रकारे

समजून घेतल्या आहे त त्या पूणथ करण्याची क्षमता त्याच्यात आहे का, याबद्दल ग्राहकाच्या
मुल्यांकनातून समजू िकते.

d) समवेदना: याचे वणथन व्यशिगत लक्ष असे केले जाते. ते ग्राहकाची काळजी घेण्याची सवय
आशण त्याच्याकिे पुरवलेले व्यशिगत लक्ष यातून शदसू िकते .

e) मूतथ ्वरूप: म्हणजे आसपासचे भौशतक घटक जे ग्राहक पाहू , ऐकू िकतो आशण ्पिथ करू
िकतो. उदाहरणािथ, शवमा कंपनीच्या कायालयाला भेट शदल्यानंतर त्याचे ्िान, त्याची

रचना, ्वच्छता, शि्त आशण उच्च व्यावसाशयकता या गोटटी ग्राहकावर चांगला प्रभाव शनमाण
करतात. भौशतक गोटटी खास करून महत्वाच्या बनतात कारण त्या सेवा अनु भवण्यापुवी
प्रिमदिथनी आशण नंतर सुद्धा दीघथकाळ प्रभाव शनमाण करतात.
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3. ग्राहक सेवा आशण शवमा

शवमा उद्योगातील कोणत्याही प्रशितयि शवक्रेत्याला शवचारा की त्याला त्या उं चीवर पोहोचणे आशण
शटकून राहणे कसे जमले. तुम्हाला बहु तेकांकिू न सारखेच उत्तर शमळे ल, की त्यांच्या सध्याच्या
ग्राहकांकिू न शमळालेले सहकायथ आशण समिथन यांच्या आधारावर ते त्यांचा व्यवसाय उभा करू िकले.

तुम्हाला हे सुद्धा लक्षात येईल की त्यांच्या उत्पन्शनामधील मोठा भाग करारांच्या नवीकरणातून येतो.
त्यांचे ग्राहक हे त्यांना नवे ग्राहक दे णारे ्त्रोत असतात.
त्यांच्या यिाचे रह्य काय आहे ?
बहु तांिी उत्तर असेल, त्यांच्या ग्राहकांना सेवा दे ण्याबाबत असलेली त्यांची वचनबद्धता.
ग्राहकाला आनंदी ठे वण्याने प्रशतशनधी आशण कंपनीला कसा फायदा होतो?
या प्र्नाचे उत्तर दे ण्यासाठी, ग्राहकाच्या जीवन मूल्याकिे पाहणे सयुशिक ठरे ल.
ग्राहकाचे जीवनकाल मूल्य म्हणजे ग्राहकािी दीघथकालीन भक्कम संबंधातून शमळालेल्या आर्थिक
फायद्यांची बेरीज.

आकृती 1 : ग्राहक जीवनकाल मूल्य
हे तीन भागाांचे मिळून बनते

:

ऐततहामिक िल्
ू य

िध्याचे िल्
ू य

िांभाव्य िूल्य

ग्राहकाकडून भूतकाळात मिळालेले वििा हप्ते
आणि उत्पन्न

िध्याचा व्यििाय िरु
ु राहहला तर
भविष्यकाळातील अपेक्षित वििा हप्ते

ग्राहकाला जास्तीची उत्पादने घेण्यािाठी िन
िळिन
ू मिळू शकिारे वििा हप्त्याांचे िल्
ू य

सेवा दे णारा आशण ग्राहकािी घशनटठ संबध
ं शनमाण करणारा प्रशतशनधी, पत आशण ब्रँि मूल्य शनमाण
करतो ज्याचा उपयोग व्यवसायाच्या वाढीसाठी होतो.
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्वयं चाचणी 1
ग्राहकाचे जीवनकाल मूल्य म्हणजे काय?
I.

ग्राहकाच्या आयुटयात त्याला सेवा दे ण्यासाठी लागलेला खचथ

II. ग्राहकाने शदलेल्या व्यवसायावरून त्याला शदलेली श्रेणी

III. ग्राहकाबरोबर दीघथकालीन संबंध शनमाण करून शमळवता येतील अिा फायद्यांची बेरीज
IV. ग्राहकाला दे ता येईल असा अशधकतम शवमा
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B. उत्तम ग्राहक सेवा दे ण्यातील शवमा प्रशतशनधीची भूशमका
आता आपण असे पाहू की प्रशतशनधी, ग्राहकाला उत्तम सेवा किाप्रकारे दे ऊ िकतो. ही भूशमका

शवक्रीच्या टप्प्यावर सुरु होते आशण कराराच्या कालावधीत चालू राहते आशण यात खालील पायऱ्या

अंतभूत
थ असतात. आता आपण करारामधील काही मैलाचे दगि आशण त्या प्रत्येक पायरीवर करण्याची
भूशमका समजावून घेऊ.

1. शवक्री – उत्तम सल्ला
सेवच
े ी पशहली संधी म्हणजे शवक्रीचा क्षण. साधारण शवम्याच्या खरे दी मधील अनेक मुद्यांपक
ै ी नाजूक
मुद्दा म्हणजे खरे दी करण्याची कवचाची रक्कम [शवमा आ्वाशसत].

येिे एक मुलभूत आकलन लक्षात ठे वणे महत्वाचे असते की – जोखीम अन्शय प्रकारे व्यव्िाशपत केली
जाऊ िकत असेल तर शवम्याची शिफारस करू नये. शवमाधारकाने या गोटटीची खात्री केली पाशहजे

की शवम्याच्या ककमतीपेक्षा अपेशक्षत नु कसान (शवमा आ्वाशसत) मोठे असले पाशहजे. शवमा हप्त्याची

रक्कम होऊ िकणाऱ्या नु कासानापेक्षा मोठी असेल तर, जोखीम धारण करण्याचा सल्ला दे णे योग्य
होईल.

दु सऱ्या बाजूला, एखाद्या संभाव्य घटनेमुळे आर्थिक बोजा शनमाण होणार असेल तर, अिी घटना शवमा
आ्वाशसत करणे िहाणपणाचे ठरते .

शवमा आव्यक आहे ककवा नाही हे पशरस््ितीवर. संकटामुळे मालमत्तेला होणाऱ्या नु कसानीची नगण्य
असेल तर, एखादा शवमा करण्यापेक्षा ती जोखीम धारण करे ल. त्याच प्रमाणे जर ती व्तू नगण्य असेल
तर, एखादा शतचा शवमा करणार नाही.

उदाहरण
नेहेमी पूर येणाऱ्या भागात राहणाऱ्या घर मालकाने, पुरासाठी शवमा कवच घेतल्यास ते उपयुि होईल.
दु सऱ्या बाजूला, घराचा मालक अिा शठकाणी राहत असेल जेिे पुराचा धोका नगण्य आहे , ते िे शवमा
कवच घेण्याची आव्यकता नसेल.
भारतात, शतसऱ्या बाजूच्या जोखमीसाठी शवमा मोटार वाहन शवमा करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
अिा बाबतीत, एखाद्याला शवमा गरजेचा आहे ककवा नाही ही चचा शनरिथक आहे .
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जर कोणाला सावथजशनक र्त्यांवरून वाहन चालवायचे असेल तर त्याने शतसऱ्या बाजूचा शवमा केला
पाशहजे कारण तसे करणे अशनवायथ आहे . त्याचबरोबर कारचे ्वतुःचे होऊ िकणारे नु कसान शवमा
आ्वाशसत करणे जरी अशनवायथ नसले तरी समंजसपणाचे ठरे ल.

जर िक्यते तील नु कसानीचा काही भाग एखादा उचलू िकत असेल तर, शवमाधारकासाठी वजावटी
चा शवमा शनविणे आर्थिक दृटट्या सोयीचे असेल. एखाद्या कॉपोरे ट ग्राहकाच्या शवशवध गरजा असू

िकतात, अगदी कारखाना, लोक, कार, दे यता उदभव इत्यादी, या सवांसाठी त्याला शवमा कवच
आशण पॉशलसीसंबध
ं ी योग्य सल्ल्याची गरज असते.

बहु तांि साधारण शवमा पॉशलसी ढोबळमानाने दोन प्रकारात मोितात:
 शवशिटट संकटासाठी च्या पॉशलसी
 सम्त जोखमी पॉशलसी

दु सऱ्या क्रमांकाच्या पॉशलसी अशधक महाग असतात कारण त्या पॉशलसीमधून न वगळलेले, सवथ
प्रकारचे नुकसान आ्वाशसत करतात. पॉशलसी मध्ये उल्लेशखत असणाऱ्या संकटांद्वारे नु कसानीच्या

सवाशधक िक्यता असणारी कारणे शवमा आ्वाशसत केली जातात आशण त्यामुळे ‘शवशिटट
संकटांसाठीच्या’ पॉशलसी अशधक फायदे िीर असू िकतात, कारण यामुळे शवमा हप्ता वाचू िकतो
आशण शवमाधारकाला आव्यकते नुसार कवच प्राप्त होते .

शवमा प्रशतशनधी ते व्हाच त्याचे वतथन शमळवणे सुरु करतो जेव्हा तो एखाद्या बाबतीत सर्थवत्तम सल्ला दे तो.
प्रशतशनधीने हे लक्षात ठे वावे की, जोखीम हाताळण्याचे केवळ शवमा हे च एक साधन आहे , असे

एखाद्याला वाटे ल पण जोखीम धारण, ककवा नु कसान प्रशतबंध यासारखी तंत्रे शवम्याची ककमत कमी
करण्यासाठीचे पयाय म्हणून उपलब्ध असतात.

शवमाधारकाच्या दृटटीकोनातून शवम्यासंबध
ं ीचे उशचत प्र्न उदाहरणादाखल असे असू िकतात:
 वजावटी लक्षात घेता, शकती शवमा हप्ता वाचवला जाऊ िकतो?

 नु कसान प्रशतबंध उपक्रमानंतर शकती शवमा हप्ता कमी होऊ िकतो?
साधारण शवमा शवक्रेता म्हणून एखाद्या ग्राहकाला भेटताना प्रशतशनधीने ्वतुःला असा प्र्न शवचारला
पाशहजे की ग्राहकाच्या संदभात त्याची भूशमका काय आहे . तो ते िे केवळ शवक्री करण्यासाठी जात आहे

की एक प्रशिक्षक आशण एक भागीदार बनून त्याच्या जोखमी प्रभावीपणे व्यव्िाशपत करण्यासाठी मदत
करणार आहे ?
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ग्राहकाचा दृटटीकोन वेगळा असतो. खचथ केलेल्या प्रत्येक रुपयातून अशधकाशधक शवमा शमळवायचा
असा त्याचा हे तू नसतो, तर जोखीम हाताळण्याची ककमत कमी किी करता येईल हे पहात असतो.

अन्शय िब्दात सांगायचे तर शवमा प्रशतशनधीची भूशमका सामान्शय शवक्रेत्यापेक्षा वेगळी असते . तो जोखीम
शनधारक असला पाशहजे, अंतलेखक, जोखीम व्यव्िापन सल्लागार, अपेक्षानुरूप उपाय तयार

करणारा आशण शव्वासाहथ ता शनमाण करून आशण दीघथकालीन संबध
ं ांच्या आधारावर नाते शनमाण
करणारा हे सवथ त्याच्यामध्ये सामावलेले असले पाशहजे.
2. प्र्तावाची पायरी
प्रशतशनधीने ग्राहकाला प्र्तावाचा फॉमथ भरण्यास मदत केली पाशहजे. शवमाधारकाने त्यामध्ये केलेल्या

शवधानांची जबाबदारी ्वीकारणे आव्यक असते . प्रकरण 5 मध्ये प्र्ताव फॉमथच्या ठळक
वैशिटट्यांसंबध
ं ी चचा केली आहे .

प्र्ताव फॉमथ मधील तपिील भरताना प्रत्येक प्र्नाला प्र्तावकाने काय उत्तर द्यावे हे प्रशतशनधीने

शवषद करणे आशण ्पटट करणे अशतिय महत्वाचे आहे . शवमा हक्काच्या प्रसंगात, योग्य आशण संपूणथ
माशहती दे ण्यात अपयि आले तर त्यामुळे संपूणथ शवमा हक्क प्रभावहीन होऊ िकतो.

काही वेळा काही पॉशलसी पूणथ करण्यासाठी जा्तीच्या माशहतीची आव्यकता वाटू िकते . अिा वेळी,
कंपनी िेट ककवा प्रशतशनधीच्या/सल्लागाराच्या माध्यमातून ग्राहकाला कळवू िकते . कोणत्याही
बाबतीत, सवथ आव्यक औपचाशरकता पूणथ करण्यासाठी आशण त्याल ककवा शतला त्या किा महत्वाच्या
आहे त हे समजून सांगण्यासाठी ग्राहकाला मदत करणे आव्यक ठरते.
3. ्वीकाराची पायरी
a) कव्हर नोट
प्रकरण ‘5’ मध्ये कव्हर नोट संबध
ं ी चचा केलेली आहे . जेिे लागू होते ते िे, कंपनीतफे शवमा

धारकाला कव्हर नोट जारी केली गेली आहे याची खात्री करणे ही प्रशतशनधीची जबाबदारी आहे .
या संदभातील तत्परते मुळे ग्राहकाला हा संदेि शमळतो की त्याचे ्वार्य प्रशतशनधी आशण कंपनी
यांच्या हातात सुरशक्षत आहे .
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b) पॉशलसी द्तावेज पोहोचवणे
पॉशलसी दे ण्याच्या शनशमत्ताने प्रशतशनधीला ग्राहकािी संपकथ साधण्याची अजून एक संधी शमळते .

कंपनीचे शनयमात जर व्यिीिुः पॉशलसी पोहोचवणे अनु मत असेल तर, ती घेऊन जाणे आशण
ग्राहकाला तो द्तावेज ्वतुःच पोहोचवणे ही खूप छान कल्पना आहे .

जर पॉशलसी पो्टाने िेट पाठवली जात असेल तर, प्रशतशनधीने ग्राहकाला ती पाठवली आहे हे

कळल्यानंतर ग्राहकाला जाऊन भेटले पाशहजे. ग्राहकाला जाऊन भेटणे आशण त्याला
द्तावेजामधील न कळलेल्या गोटटी समजावून सांगणे यासाठी ही एक संधी असते . शवशवध

प्रकारच्या पॉशलसी मधील तरतुदी आशण ग्राहक शमळवू िकतो असे पॉशलसीधारकाचे हक्क आशण

शविेषाशधकार ्पटट करून सांगण्याचाही हा प्रसंग असतो. या कृतीमुळे प्रशतशनधीची शवक्रीच्या पुढे
जाऊन चांगल्या पातळीची सेवा दे ण्याची इच्छा दिथवली जाते.

हे भेट म्हणजे प्रशतशनधीची ग्राहकाला सेवा दे ण्याची इच्छा आशण संपूणथ पाठबळ व्यि करण्याचा
सुद्धा प्रसंग असतो.

पुढील तकथसंगत पायरी म्हणजे त्याला माशहत असणाऱ्या अन्शय व्यिींची नावे आशण तपिील
शवचारणे ज्यांना प्रशतशनधीच्या सेवच
े ा फायदा होऊ िकतो. ग्राहकाने ्वतुःच अिा लोकांिी संपकथ
केला आशण त्यांना प्रशतशनधीचा पशरचय करून शदला तर तो व्यवसायातील मोठा लाभच म्हणायला
हवा.

c) पॉशलसी नवीकरण
साधारण शवमा पॉशलसी दर वषी नवीकरण कराव्या लागतात आशण त्यावेळी ग्राहकाला त्याच
कंपनी बरोबर शवमा करायचा की दु सऱ्या कंपनी बरोबर याच्या शनविीची संधी असते. कंपनी आशण
प्रशतशनधी यांनी शनमाण केलेली पत आशण शव्वास यांची या कसोटीच्या क्षणी परीक्षा होते.

शवमाधारकाची पॉशलसी शवशिटट शदविी संपणार असल्याची सूचना दे ण्याचे शवमाकत्यांवर जरी
कोणते ही कायदे िीर बंधन नसले तरी, एक सौजन्शयाची बाब म्हणून आशण एक शनकोप ठरलेली

व्यावसायीक पद्धत म्हणून शवमाकते “नवीकरण सूचना” समाप्तीच्या पूवी एक मशहना जारी करून

पॉशलसी नवीकरण करण्याचे आवाहन करतात. प्रशतशनधीने नवीकरण करण्याच्या तारखेपूवी
ग्राहकाला सूशचत करण्यासाठी ग्राहकाच्या संपकात असला पाशहजे म्हणजे तो त्यासाठी तरतूद
करू िकेल.
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ग्राहकािी, सण ककवा कौटु ं शबक प्रसंग या शनशमत्ताने िुभेच्छा दे ऊन वेळोवेळी संपकथ ठे वल्याने नाते

घट्ट बनते. त्याच बरोबर संकटाच्या ककवा दु ुःखाच्या प्रसंगी मदतीचा हात पुढे केल्याने ही हे साधते.
4. शवमा हक्क पायरी
शवमा प्रशतशनधीला शवमा हक्क प्रदान करताना महत्वाची भूशमका करावी लागते. शवमा हक्क शनमाण

होण्यासारखी पशरस््िती ताबितोब शवमाकत्याला कळवणे हे शवमा प्रशतशनधीचे काम असते आशण

ग्राहक सवथ औपचाशरकता काळजीपूवथक पूणथ करतो आशण नु कसानीचे शनधारण करताना आव्यक
असलेल्या सवथ प्रकारच्या अन्शवेषणाला मदत करतो.

्वयं चाचणी 2
असा प्रसंग ओळखा ज्यात शवम्याची आव्यकता या शवषयावर चचा करण्याची आव्यकता नसते.
I.

मालमत्तेचा शवमा

II. व्यवसाय दे यता शवमा

III. शतसऱ्या बाजूच्या दे यतेसाठी मोटार वाहन शवमा
IV. आग शवमा
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C. तक्रार शनवारण
1. आढावा
जेव्हा ग्राहकाची काही तक्रार असते ते व्हा अशधक प्राधान्शयाने कृती करण्याची आव्यकता असते.

तक्रारीच्या बाबतीत हे लक्षात घेतले पाशहजे की, सेवत
े ील अपयिामुळे [तो शवमाकात्याच्या नोंदी
दु रु्त करण्यापासून ते शवमा हक्क प्रदानातील शदरंगाई] ग्राहक शचिलेला असतो, हा एकूण किेचा
काही िोिासाच भाग असतो.

ग्राहक अिा अपयिासाठी त्याच्या अन्शवयािामुळे अशधक नाराज आशण अ्व्ि होतो. प्रत्येक सेवा
अपयिानंतर दोन प्रकारच्या जाणीवा आशण भावना शनमाण होतात:

 पशहले म्हणजे अप्रामाशणकपणाची जाणीव, फसवले गेल्याची भावना

 दु सरी भावना असते अहं कार दु खावल्याची- आपल्याला शचल्लर बनवल्याची ककवा मानल्याची
भावना

ग्राहक संबध
ं ामधील, तक्रार म्हणजे महत्वाचे ‘क्षशणक सत्य’ असते ; कंपनीने हे योग्य प्रकारे घेतले तर
त्यात ग्राहकाची शनटठा वाढवण्याची क्षमता असते . यात व्यशिगत ्पिथ महत्वाचा ठरतो, ग्राहकांसाठी
आपण महत्वाचे आहोत ही भावना महत्वाची असते.

तुम्ही व्यवसाशयक शवमा सल्लागार असाल, तर तुम्ही प्रिम ही पशरस््िती येवच
ू नये म्हणून प्रयत्न

कराल. तुम्ही ही बाब कंपनीच्या योग्य अशधकाऱ्याकिे उपस््ित कराल. ध्यानात ठे वा, तुमच्या इतके
ग्राहकाच्या प्र्नामध्ये कंपनीतील अन्शय कोणीच लक्ष घालणार नाही.

तक्रारी/गाऱ्हाणी यांमुळे आपल्याला हे प्रदर्थित करण्याची संधी शमळते की आपण ग्राहकाच्या

्वार्याची शकती काळजी घेतो. ते खरे म्हणजे प्रशतशनधीची पत आशण व्यवसायाचे भक्कम आधार
असतात. प्रत्येक पॉशलसीच्या िेवटी शवमा कंपन्शयांनी तक्रार शनवारणाची तपिीलातील पद्धत शदलेली

असते , जी ग्राहकाला द्तावेजा मधील तरतुदी समजावून सांगताना त्याच्या शनदिथनास आणून शदली
पाशहजे.

शवक्री आशण सेवा यांमध्ये कानोकानी जाशहरात (Word of mouth publicity) (चांगली/वाईट) याची
एक महत्वाची भूशमका असते . चांगली सेवा 5 लोकांपयंत माशहती पोहोचवते, तर वाईट सेवा 20
लोकांपयंत पोहोचते.
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2. एकात्म तक्रार व्यव्िापन यंत्रणा (IGMS)
आयआरिीएआयने (IRDA) एकात्म तक्रार व्यव्िापन यंत्रणा सुरु केली आहे (IGMS), जी शवमा
तक्रार माशहतीचे केंद्रीय भांिार म्हणून काम करते आशण उद्योगातील तक्रार शनवारणाचे साधन म्हणून
काम करते .

पॉशलसीधारक त्यांच्या पॉशलसीच्या तपशिलांसह या यंत्रणेकिे नोंद करू िकतात आशण त्यांची तक्रार

दाखल करू िकतात. यानंतर तक्रारी त्या त्या कंपन्शयांकिे पाठवल्या जातात. आयजीएमएस
(IGMS) या तक्रारींचा आशण त्या सोिवण्यासाठी लागणाऱ्या वेळ यांच्यावर लक्ष ठे वते . तक्रारी या
वेबसाईट वर नोंदल्या जाऊ िकतात:

http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
3. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986
“ग्राहकांच्या ्वार्यांना अशधक चांगल्या प्रकारे संरक्षण दे णे आशण ग्राहकांचे वाद सोिवण्यासाठी

त्यांच्या सं्िा आशण अन्शय प्राशधकरणे ्िाशपत करणे ” यासाठी कायदा पाशरत करण्यात आला. हा
कायदा ग्राहक संरक्षण (दु रु्ती) कायदा, 2002 नु सार दु रु्त करण्यात आला.
a) कायद्यानुसार व्याख्या
कायद्यामध्ये दे ण्यात आलेल्या काही व्याख्या या प्रमाणे:

व्याख्या
“”सेवा”” म्हणजे कोणते ही वणथन असणारी सेवा, जी संभाव्य ग्राहकांना उपलब्ध करून दे ण्यात येते
आशण यात बँककग, अिथपर
ु वठा, शवमा, पशरवहन, प्रशक्रया करणे, शवद्युत ककवा अन्शय उजा यांचा पुरवठा,

राहणे व भोजन ककवा दोन्शही या व्यव्िा, गृहशनमाण, मनोरंजन, आनंद जत्रा, बातम्या ककवा माशहती
पुरवणे, यासंदभातील सुशवधांची तरतूद अंतभूत
थ असते . पण यात मोफत शदली जाणारी ककवा
व्यशिगत सेवच्े या अंतगथत येणारी कोणतीही सेवा यांचा समावेि होत नाही.
शवमा एक सेवा म्हणून अंतभूत
थ केलेली आहे
“ग्राहक” म्हणजे कोणीही व्यिी जी:
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i.

काही मोबदल्याच्या बदल्यात कोणताही “माल” खरे दी करते आशण अिा मालाचा वापर
करणारा कोणीही वापरकता. पण यात अिी व्यिी अंतभूत
थ होत नाही जी पुनर्थवक्रीसाठी ककवा
कोणत्याही व्यापाशरक उद्देिासाठी तो घेते ककवा

ii. मोबदल्याच्या बदल्यात भाड्याने घेते ककवा सेवा घेते आशण अिा सेवांची लाभधारक यात
अंतभूत
थ असते.

‘दोष’ म्हणजे कोणताही कायद्यानु सार ककवा कराराच्या पूणथते साठी ककवा अन्शयिा कोणत्याही सेवच्े या

संदभात व्यिीने केलेल्या सादरीकरणाचे ्वरूप आशण पद्धत यातील कोणतीही चूक, सदोष पणा,
कमतरता, दजामधील अधुरेपणा.

‘तक्रार’ म्हणजे तक्रारदाराकिू न शलशखत ्वरुपात केले गेलेले असे आरोप की:
i.

वापरण्यात आलेली व्यवसायातील अप्रामाशणक ककवा बंधनात आणू पाहणारी व्यावसाशयक
कृती

ii. त्याच्याकिू न खरे दी करण्यात आलेला मालामध्ये एक ककवा अनेक दोष असणे ककवा
त्यापासून त्रास होणे

iii. त्याने भाड्याने घेतलेली ककवा उपलब्ध करून घेतलेली सेवा कोणत्याही बाबतीत सदोष असणे
iv. पॅकेज वर दिथवलेली ककवा कायद्याने नक्की केलेल्या ककमती पेक्षा अशधक ककमत आकारणे

जो माल वापरला असता ककवा जीवन आशण सुरक्षा यांच्यासाठी धोकादायक आहे आशण ज्यात

व्यापाऱ्याने अिा मालातील घटक, पद्धत आशण त्याच्या वापराचे परीणाम यासंबंधी माशहती प्रदर्थित

करणे आव्यक असते, अिा कायद्याच्या तरतुदींच्या शवरुद्ध माल जनते साठी शवक्रीला ठे वलेला
असतो.

‘ग्राहक वाद’ म्हणजे असा वाद ज्यात, शजच्या शवरुद्ध तक्रार केली गेली आहे अिी व्यिी, तक्रारीमध्ये
केलेले आरोप नाकारते ककवा त्यासंबध
ं ी युिीवाद करते.
b) ग्राहक वाद शनवारण एजन्शसी
प्रत्येक शजल्हा, राज्य आशण राटट्रीय पातळीवर ग्राहक वाद शनवारण एजन्शसी ्िापन झालेल्या
आहे त.
i.

शजल्हा मंच: जेिे मालाची ककवा सेवांची ककमत आशण माशगतलेला मोबदला 20 लाख
रुपयांपयंत आहे शतिपयंत या मंचाची तक्रारी हाताळण्याची कायथकक्षा आहे . शजल्हा मंचाला
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त्याचे आदे ि/हु कुम योग्य त्या शदवाणी कोटाकिे अंमलबजावणीसाठी पाठवण्याचा अशधकार
आहे .

ii. राज्य आयोग : या शनवारण प्राशधकरणाची कक्षा मूळ तक्रार, अपील आशण दे खरे ख याप्रकारची
आहे . शजल्हा मंचाकिू न येणारी अशपले ्वीकारतात. त्याशिवाय, मालाचे/सेवच
े े मूल्य ककवा
मोबदला रुपये 20 लाखापेक्षा अशधक आहे पण 100 लाखापेक्षा जा्त नाही अिा मूळ तक्रारींचे
शनवारण करतात. त्याचे अन्शय अशधकार आशण प्राशधकार शजल्हा मंच प्रमाणेच असतात.

iii. राटट्रीय आयोग : या कायद्यांतगथत ्िाशपत झालेले अंशतम प्राशधकरण म्हणजे राटट्रीय आयोग.
याच्याकिे मूळ; अशपले व त्याच बरोबर दे खरे खीची कायथकक्षा आहे . राज्य आयोगाने पाशरत
केलेले अदे िांवरील अशपले ते ऐकू िकतात, आशण त्याच्या मुळ कायथकक्षेत रुपये 100 लाख

ककवा त्यावरील माल/सेवा आशण मोबदला यासंबध
ं ीचे वाद ्वीकारतात. त्याच्याकिे राज्य
आयोगाच्या कामावर दे खरे ख करण्याची कायथकक्षा असते .
सवथ शतन्शही एजन्शसींना शदवाणी कोटाचे अशधकार आहे त.
c) तक्रार नोंदवण्याची पद्धत
वरील शतन्शही एजन्शसीज किे तक्रार नोंदवण्याची पद्धत अगदी सोपी आहे . राज्य आयोग ककवा
राटट्रीय आयोग यांच्याकिे तक्रार नोंदवण्यासाठी ककवा अपील करण्यासाठी कोणते ही िुल्क नाही.
तक्रार ्वतुः तक्रारदार नोंदवू िकतो ककवा त्याचा अशधकृत प्रशतशनधी द्वारे नोंदवू िकतो. हे लक्षात
ठे वले पाशहजे की तक्रार नोंदवण्यासाठी वशकलाची आव्यकता नसते.
d) ग्राहक मंच आदे ि
ज्या मालाच्या शवरुध्द तक्रार आली आहे त्या मालामध्ये शनर्थदटट दोष आहे त या बद्दल समाधानी

असेल ककवा तक्रारीमधील सेवस
े ंबंधीचे आरोप शसद्ध झाले तर मंच शवरुद्ध बाजूवर खालीलपैकी एक
ककवा अनेक आदे ि काढू िकतो शविेषतुः,
i.

तक्रारदाराला त्याचे (ककमत) पैसे [ककवा शवम्याच्या बाबतीत शवमा हप्ता], तक्रारदाराने अदा
केलेले िुल्क परत करणे.

ii. शवरुद्ध बाजूच्या शनटकाळजीपणामुळे ग्राहकाचे झालेले नु कसान ककवा दु खापत यासाठी भरपाई
म्हणून काही रक्कम दे णे.

iii. प्र्नांशकत सेवम
े धील दोष ककवा कमतरता काढू न टाकणे.
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iv. अप्रमाशणक व्यापारी पद्धत बंद करणे, ककवा व्यापारवर मयादा आणणे ककवा त्या चुका पुन्शहा न
करणे

v. तक्रारदार बाजूला पुरेसा खचथ दे णे
e) ग्राहक वाद प्रकार
तीन मंचांमध्ये असलेले बहु तांि ग्राहक वाद, शवमा व्यवसाय िोळ्यासमोर ठे वल्यास, खालील मुख्य
प्रकारांमध्ये मोितात:
i.

शवमा हक्क प्रदान करण्यात शदरंगाई

ii. शवमा हक्क प्रदान न करणे
iii. शवमा हक्क नाकारणे
iv. नु कसानीचा आकार

v. पॉशलसी अटी, स््िती इत्यादी
4. शवमा लोकपाल (ओम्बड्स्मन)
11 नोव्हें बर 1998 च्या अशधकृत राजपत्रात सूचना प्रकाशित करून केंद्र सरकरने शवमा कायदा 1938

च्या अंतगथत सावथजशनक तक्रार शनवारण शनयम 1998 बनवले. हे शनयम आयुर्थवमा आशण साधारण शवमा
यांना म्हणजे, व्यशिगत पातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या शवम्याला लागू होतात.

या शनयमांचा उद्देि शवमा कंपन्शयांच्या संदभात शवमा हक्क प्रदानािी संबंशधत सवथ तक्रारी कमी खचात,
कायथक्षम पद्धतीने आशण समतोलपणे सोिवणे हा आहे .

शवमाधारक आशण शवमाकता यांच्या पर्पर संमतीने अटींच्या चौकटीत लोकपाल (ओम्बड्स्मन)
मध्य्ि आशण सल्लागार म्हणून काम करू िकतो.

तक्रार ्वीकारायची ककवा फेटाळू न लावायची यासंबध
ं ीचा लोकपालाचा शनणथय अंशतम असतो.
a) लोकापालाकिे तक्रार करणे
लोकापालाकिे केलेली तक्रार शलशखत ्वरुपात, शवमाधारक ककवा त्याचे कायदे िीर वारस यांनी
्वाक्षरी केलेली, शवमाकत्याचे कायालय ज्या क्षेत्रात आहे ते ज्या लोकपालाच्या कक्षेत येते त्याला

उद्देिून, अजासोबत आव्यक असल्यास काही द्तावेज जोिू न आशण तक्रारदाराच्या झालेल्या
नु कसानीचा अंदाज आशण माशगतलेली भरपाई यांच्यासह केलेला असला पाशहजे.
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लोकापालाकिे तक्रार करता येते, जर:
i.

तक्रारदाराने शवमा कंपनीला पूवी शलशखत ्वरूपाचे सादरीकरण केले होते आशण शवमा
कंपनीने:

 तक्रार फेटाळू न लावली असेल ककवा

 शवमाकत्याला तक्रार शमळाल्यानंतर एक मशहन्शयात कोणताही प्रशतसाद शमळाला नसेल तर
 शवमाकत्याच्या उत्तराबाबत तक्रारदार समाधानी नसेल तर.

ii. शवमा कंपनीने हक्क फेटाळू न लावल्यापासून एक वषाच्या आत तक्रार केली असेल
iii. तक्रार कोणत्याही कोटात ककवा ग्राहक मंचाकिे ककवा तिजोिीच्या मध्ये प्रलंशबत नसेल
b) लोकापाला द्वारे शमळालेल्या शिफारसी
लोकपालाची काही कतथव्ये/शिटटाचार असतात ज्यांचे त्याने पालन केले पाशहजे :
i.

अिा प्रकारची तक्रार आल्यानंतर एक मशहन्शयाच्या आत शिफारसी केल्या गेल्या पाशहजेत.

ii. तक्रारदार आशण शवमा कंपनी या दोघांनाही शिफारसीच्या प्रती पाठवल्या पाशहजेत.

iii. तक्रारदाराने अिा प्रकारच्या शिफारसी शमळाल्यानंतर 15 शदवसंच्याआत शलशखत ्वरुपात
्वीकारल्या पाशहजेत.

iv. शवमाधारकाद्वारे ्वीकाराचे पत्र शवमाकत्याला पाठवले पाशहजे आशण असे ्वीकाराचे पत्र
शमळाल्यानंतर 15 शदवसांच्या आत त्याची शलशखत ्वीकृती शदली पाशहजे.

जर मध्य्िीने वाद शमटला नाही तर, लोकपाल त्याला योग्य वाटे ल असा शनवािा शवमाधारकाला
दे ईल, आशण तो त्याचे नुकसान भरून शनघेल यापेक्षा अशधक असत नाही.
c) लोकपालाचे शनवािे
लोकपालाचे शनवािे खालील शनयमांनी शनयंशत्रत असतात:
i.

शनवािा रुपये 20 लाखांपेक्षा अशधक नसला पाशहजे (सानुदान रक्कम आशण अन्शय खचथ यांच्या
समावेिासह)
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ii. अिाप्रकारची रक्कम शमळाल्यापासून 3 मशहन्शयांच्या आत शनवािा केला पाशहजे, आशण

शवमाधारकाने अिाप्रकारचा शनवाड्याची रक्कम पूणथपणे शमळाल्यानंतर अंशतम प्रदान झाल्याची
पावती अिी रक्कम शमळाल्यापासून एक मशहन्शयाच्या आत शदली पाशहजे.

iii. शवमाकता शनवाड्याची पूतथता करे ल आशण असे ्वीकृतीचे पत्र शमळाल्यानंतर 15 शदवसांच्या
आत शलशखत ्वरूपात त्याची सूचना लोकापालाकिे पाठवेल.

iv. शवमाधारकाने शलशखत ्वरुपात असे शलशखत ्वरुपात शनवाड्याची ्वीकृती शदली नाही तर,
v.

शवमाकता शनवाड्याची पूतथता करणार नाही.

्वयं चाचणी 3
ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 नु सार, उपभोिा म्हणून कोणाला वगीकृत करता येणार नाही?
I.

व्यशिगत उपयोगासाठी माल / सेवा भाड्याने घेणारा

II. जी व्यिी पुनर्थवक्रीसाठी माल खरे दी करते

III. पैिांच्या मोबदल्यात माल आशण सेवा खरे दी करतो आशण त्या वापरतो.
IV. दु सऱ्यांच्या सेवा पैिांच्या मोबदल्यात वापरतो

D. संपकथ प्रशक्रया
ग्राहक सेवत
े ील संपकथ कौिल्ये
कामाच्या शठकाणी, एखाद्या प्रशतशनधीला ककवा सेवा कमथचाऱ्याला प्रभावीपणे काम करण्यासाठी
आव्यक असा सवात महत्वाच्या कौिल्यांचा संच म्हणजे मृदू कौिल्ये.

जिी मृदू कौिल्ये एखाद्याच्या अन्शय कामगारांबरोबर आशण ग्राहकांबरोबर कामाच्या शठकाणी आशण

बाहे र अिा दोन्शही शठकाणी प्रभावीपणे दे वाणघेवाण करण्याच्या क्षमते िी संबशं धत असतात, तिी
नसलेली बाह्य कौिल्ये – जी शवशिटट प्रकारचे काम ककवा ककवा उपक्रम करण्यासाठीच केवळ
उपयुि असतात .

1. संपकथ आशण ग्राहक नाते संबध
ं
समाधानी आशण शनटठावान ग्राहक शमळवण्याच्या महत्वाच्या घटकांमधील एक घटक म्हणजे ग्राहक
सेवा. पण ते व्हढे च पुरेसे नसते . ग्राहक सुध्दा माणसेच असतात ज्यांच्या बरोबर कंपनीने घट्ट नाते संबध
ं
जोिणे गरजेचे असते.
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एखादा ग्राहक कंपनीकिे किा रीतीने पाहतो याला आकार दे ण्याचे अंशतम काम सेवा आशण नाते संबध
ं
यांचा अनु भव हे दोन्शही करतात.

शनकोप नाते संबंध करण्यासाठी काय लागते ?
अिात त्याच्या गाभ्यात, शविाव्स असावा लागतो. त्याचबरोबर ते िे असे काही घटक असतात जे या
शव्वासाला पाठबळ दे तात आशण प्रोत्साहन दे तात. आपण काही घटकांचे वणथन पाहू :
आकृती 2: शव्वासाचे घटक

आकर्षि
विश्िाि
उपस्स्ित अििे
i.

िांपकष

प्रत्येक नाते आकषथणातून सुरु होते:

एखाद्याने प्रिम आकषथक असावे लागते आशण त्याची ग्राहकाबरोबर जवळीक साधण्याची क्षमता

असावी लागते . आकषथण बरे चवेळा प्रिम दिथनी पिणाऱ्या प्रभावाचा पशरणाम असतो जेव्हा ग्राहक

एखाद्या सं्िेच्या ककवा शतच्या प्रशतशनधीच्या संपकात येतो. आकषथण ही अिी पशहली शकल्ली
असते ज्याने कोणते ही हृदयाचे दर उघिले जाते. असा एखादा शवक्रेता िोळ्यासमोर आणा जो

कोणाला आवित नाही. तुम्हाला असे वाटते का की तो त्याच्या शवक्रेत्याच्या कारशकदीत खूप
यि्वी होईल?

ii. नातेसंबध
ं ातील दु सरा घटक म्हणजे एखाद्याची उपस््िती – गरजेच्या वेळी उपस््ित असणे:
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कदाशचत सगळ्यात चांगले उदाहरण शववाहाचे असेल. पत्नीला गरज असते ते व्हा पतीने उपलब्ध

असणे महत्वाचे आहे का? त्याचप्रमाणे, ग्राहक नाते संबध
ं ात, प्र्न हा असतो की कंपनी ककवा
शतचा प्रशतशनधी गरजेच्या वेळी उपलब्ध असतो का? तो ककवा ती ग्राहकाचे ऐकण्यासाठी पूणथपणे
उपलब्ध असतो का?

असे काही प्रसंग असू िकतात की जेव्हा एखादा पूणप
थ णे उपस््ित नाही आशण त्याच्या ग्राहकाच्या

अपेक्षांना पूणथपणे न्शयाय दे ऊ िकत नाही. अिाही पशरस््ितीत एखादा ग्राहका बरोबर असे घट्ट

नाते सब
ं ंध जोिू न ठे वू िकतो की, जे आ्वासक असतात, सहवेदनापूणथ आशण जबाबदारीची जाणीव
करुन दे णारे असतात.

वरील सवथ मुद्दे असे आहे त:
 एखाद्याने शनमाण केलेला प्रभाव ककवा

 एखादा ज्या तऱ्हे ने उपस््ित असतो आशण ऐकून घेतो ककवा
 एखादा दु सऱ्यािी ज्याप्रकारे संवाद साधतो

हे संवादाचे आयाम आहे त आशण त्यासाठी शि्त आशण कौिल्यांची आव्यकता असते . एक प्रकार
एखादा किाप्रकारे संवाद करतो हे िेवटी तो कसा शवचार करतो ककवा एखाद्या गोटटीकिे कसे पाहतो
याचे शनदिथक असते.

एखादा ग्राहक नवीन शमळवण्याच्या खचापेक्षा तो सांभाळण्याचा खचथ खूप कमी असतो त्यामुळे कंपन्शया
ग्राहक संबंध व्यव्िापन यावर भर दे तात. ग्राहक संबंध अनेक शबन्शदुं पािी आढळतो, जसे ग्राहकाच्या
शवम्याच्या गरजा समजून घेणे, शवमा कवच शवषद करून सांगणे, फॉम्सथ दे णे. त्यामुळे प्रत्येक कबदू पािी
प्रशतशनधीसाठी नाते घट्ट करण्याच्या अनेक संधी असतात.
2. संवादाची प्रशक्रया
संपकथ म्हणजे काय ?
प्रत्येक संवादाला एक प्रेषक लागतो, जो एक संदेि पाठवतो, आशण त्या संदेिाचा प्राप्तकता लागतो.
प्रेषकाचा संदेि प्राप्तकत्याला समजला की प्रशक्रया पूणथ होते .
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आकृती 3 संवादाची ्वरूपे

संवादाची स्वरूर्पे
मौणिक

ललणित

अ-शाब्ब्दक

दे हबोलीमधून

संवाद शवशवध ्वरूपे धारण करू िकतो
 मौशखक
 शलशखत

 अ-िास्ब्दक

 दे हबोलीतून
ते समोरासमोर असू िकते, फोनवर असू िकते , ककवा मे ल ककवा इन्शटरनेटवरून असू िकते. ते

औपचाशरक ककवा अनौपचाशरक असू िकते. आिय कोणताही असो, संदेिाचे ्वरूप कोणते ही असो,

ककवा कोणते ही मध्यम वापरलेले असो, आपल्याला काय सांशगतले जात आहे याचे प्राप्तकत्याला
होणारे आकलन हा संवादाचा खरा हे तू (essence) आहे .

व्यवसायासाठी याची शनवि महत्वाची ठरते की तो ठरवलेल्या प्राप्तकत्यांना केव्हा आशण कसा संदेि
पाठवणार आहे .

संवादाची प्रशक्रया खाली दिथवली आहे .
आता आपण आकृतीमधील संज्ञा सुशनस््चत करू:
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आकृती 4: संवाद प्रशक्रया

स्रोत

संदेश

चचन्हाांककत करिे

संदेश

िाचगषका

संदेश

चचन्ह रहहत करिे

प्रततसाद

संदेश

प्राप्तकताष

संदर्ा

व्याख्या
i.

्त्रोत: संदेिाचा ्त्रोत म्हणून प्रशतशनधीला हे माशहत असले पाशहजे की, तो हे का सांगत आहे ,
त्याला काय सांगायचे आहे , आशण त्याला हा आत्मशव्वास असला पाशहजे की तो जे सांगतो आहे
ते उपयुि आशण अचूक आहे .

ii. संदेि म्हणजे माशहती जी एखादा पोहोचवू इस्च्छत असतो.
iii. शचन्शहांकन

ही अिी प्रशक्रया आहे ज्यात एखाद्याला पोहोचवायची असलेली माशहती शवशिटट

्वरुपात पाठवली जाते जी दु सऱ्या बाजूला योग्य प्रकारे शचन्शह शवरशहत केली जाईल. शचन्शहांकनाचे

यि एखाद्याला माशहती शकती यि्वीपणे आशण कोणताही गोंधळ न होता पोचवता आली यात

असते . यासाठी त्याच्या श्रोत्यांची जाण असणे गरजेचे असते . तसे न झाल्यास पशरणाम म्हणून
पोचवलेल्या संदेिांचा चुकीचा अिथ लावला जाऊ िकतो.

iv. संदेि एका मार्थगकेतून पोहोचवला जातो, जी उद्देिासाठी शनविली पाशहजे. हा मागथ िास्ब्दक असू

िकतो ज्यात समोरासमोरची भेट असू िकते, फोन आशण स्व्हशियो कॉन्शफरन्न्शसग; ककवा त्यात
शलशखत ्वरुपाची पत्रे, फोन, ई-मे ल्स, मे मोज आशण अहवाल असू िकतात.

v. शचन्शह शवरशहत करणे यात माशहती शमळते , अिथ लावला जातो आशण शतच्या गंतव्य शठकाणी शवशिटट

प्रकारे समजली जाते. आपण हे पाहू िकतो की शचन्शह शवरशहत करणे [ककवा एखादा माशहती किी
्वीकारतो] हे शचन्शहांकन करण्या इतकेच महत्वाचे आहे [एखादा किा प्रकारे पोहोचवतो].
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vi. प्राप्तकता: एक व्यिी ककवा अनेक व्यिी [श्रोते] ज्यांना संदेि पाठवला जातो, असा प्राप्तकता

िेवटी असतो. या श्रोतृवगाचा प्रत्येक सद्याच्या ्वतुःच्या काही कल्पना असतात, श्रद्धा असतात
आशण भावना असतात आशण तो संदेि किा प्रकारे प्राप्त झाला आशण त्यावर किाप्रकारे कृती

झाली यावर त्या पशरणाम करतात. पाठवणाऱ्याला ्वाभाशवक पणे हे घटक शवचारात घेऊन
कोणता संदेि पाठवायचा हे ठरवावे लागते.

vii. प्रशतसाद: अगदी ज्यावेळी संदेि पाठवला जात असतो आशण प्राप्त केला जात असतो, त्यावेळी
प्राप्तकता िास्ब्दक ककवा अिास्ब्दक ्वरूपाचे संदेि प्रेषकाला प्रशतसाद म्हणून पाठवत असतो.
प्रेषकाने असे प्रशतसाद पाहू न आशण त्या प्रशतशक्रयांचे काळजीपूवथक आकलन केले पाशहजे
जेणेकरून त्याला संदेि किाप्रकारे घेतला गेला आशण त्यावर किाप्रकारे कृती केली गेली हे

समजण्यास मदत होईल. आव्यक वाटल्यास संदेि बदलला जाऊ िकतो ककवा त्याच्या िब्द
रचनेत बदल केला जाऊ िकतो.

3. प्रभावी संवादातील अििळे
वरील प्रशक्रयेत प्रभावी संवाद होण्यामध्ये प्रत्येक टप्प्यावर अििळे येऊ िकतात. पाठवणाऱ्याच्या
प्रशतमे मुळे, ककवा संदेि अयोग्य प्रकारे रचला गेल्यामुळे, ककवा फार जा्त ककवा खूप कमी सांशगतले
गेल्यामुळे ककवा प्राप्तकत्याची सं्कृती न समजल्यामुळे, संवादात शवक्षेप येऊ िकतो. असे सारे
अििळे हटवणे हे आव्हान असते .

्वयं चाचणी 4
शनकोप नातेसंबंध शनमाण करण्यासाठी काय चालत नाही?
I.

आकषथण

II. शव्वास
III. संवाद

IV. संियी वृत्ती

E. अ-िास्ब्दक संवाद
आता आपण अिा काही संकल्पना पाहू ज्या प्रशतशनधीने समजावून घेणे गरजेचे असते .
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महत्वाचे
उत्कृटट प्रिम दिथनी छाप पािणे
आपण हे आधीच पशहले आहे की कोणत्याही नाते संबध
ं ांचा आकषथण हा प्रिम आधार्तंभ असतो.
ज्याला तुम्ही आवित नाही अिा व्यिीकिू न तुम्हाला काही व्यवसाय शमळे ल अिी तुम्ही अपेक्षा करू
िकत नाही. खरे तर, काही व्यिी अिा असतात की त्यांना तुम्ही पशहल्यांदा भेटता तेव्हा एका नजरे त

तुम्हाला पारखायला आशण तुमचे मुल्यांकन करायला केवळ काही सेकंद पुरतात. तुमचे शदसणे, तुमची
दे हबोली, तुमची शरती, आशण तुम्ही कसे कसे कपिे घातले आहे त आशण तुम्ही कसे बोलता यावर

आधाशरत त्यांचे तुमच्या शवषयीचे मत बनते. लक्षात घ्या की हे पशहले दिथन दीघथकाळ ठसा उमटवते.
चांगले प्रिम दिथन बनवण्यासाठीच्या काही उपयुि सूचना अिा आहे त:
i.

नेहेमी वेळेवर पोहोचा. सवथ प्रकारचे िक्यते तील उिीर समायोशजत करता येतील अिी
लवशचक योजना करून काही शमशनटे शदलेल्या वेळे आधी पोहोचा.

ii. ्वतुःला योग्यप्रकारे सादर करा. तुमचा संभाव्य ग्राहक तुम्हाला ओळखत नसतो आशण नेहेमी
तुमचे शदसणे हाच पशहला धागा असतो ज्याच्या आधारे त्याला ककवा शतला पुढे जावे लागते .
 तुमचे शदसणे तुमच्याशवषयीचे पशहले मत योग्य बनवण्यास सहायक ठरते आहे का?
 तुमचा पोिाख भेटीसाठी ककवा प्रसंगासाठी सुयोग्य आहे का?

 तुमचे राहणे ्वच्छ आशण टापटीपीचे आहे का – छान कापलेले केस, दाढी, ्वच्छ आशण
नीटनेटके कपिे , प्रसाधनांचा सुयोग्य वापर?

iii. सौहादथ पूणथ, आत्मशव्वासपूणथ आशण शवजयी हा्य तुम्हाला आशण तुमच्या श्रोतृवगाला
एकमे काबरोबर लगेच सहज/शनन््चत बनवते .

iv. मोकळे , आत्मशव्वासपूणथ आशण सकारात्मक असणे
 तुमची दे हबोली आत्मशव्वास आशण ्वयं-आ्वाशसत असल्याचे प्रदर्थित करते का?

 तुम्ही ताठ उभे राहता का, हसता का, िोळ्यात पाहू न बोलता का, घट्ट ह्तांदोलन करून
्वागत करता का?

 काहीं टीका होते ते व्हा ककवा अपेक्षेप्रमाणे बैठक चालू नसते ते व्हा तुम्ही सकारात्मक राहू
िकता का?

v. अन्शय व्यिीमध्ये रस असणे – अन्शय व्यिीमध्ये प्रामाशणक पणे रस असणे सवात महत्वाची
गोटट आहे .

47

 ग्राहक एक व्यिी म्हणून कसा आहे हे जाणून घेण्यासाठी तुम्ही काही वेळ काढता का?

 तो ककवा ती काय सांगते आहे याकिे तुमचे लक्ष असते का आशण तुम्ही त्यासंबंधी
सहानु भत
ु असता का?

 तुम्ही तुमच्या ग्राहका बरोबर पूणथपणे उपस््ित आशण उपलब्ध असता का की तुमचा
मोबाईल फोन तुम्हाला तुमच्या मुलाखतीमधील अध्याहू न अशधक वेळ व्य्त ठे वतो.

1. दे ह बोली
दे हबोली म्हणजे तुमच्या हालचाली, हातवारे , चेहेऱ्या वरील हावभाव. आपण जसे बोलतो, चालतो,
बसतो आशण उभे राहातो, यासाऱ्या गोटटी आपल्यासंबध
ं ी आशण आपल्या आत काय चालू आहे ते
सांगतात.

असे नेहेमी म्हटले जाते की जेव्हढे प्रत्यक्षात बोलले जाते त्याच्या प्रमाणात खूप िोिे ऐकले जाते.

आपण जे बोलत नाही ते अशधक मोठ्या प्रमाणात आशण मोठ्या आवाजात सांशगतले जाते.
्वाभाशवकपणे, प्रत्येकाने त्याच्या दे हबोली बाबत खूप काळजी घेतली पाशहजे.
a) शव्वास
ज्यामुळे असे मत तयार होते की याचे गंभीरपणे ऐकले पाशहजे अिाप्रकारे आत्मशव्वासपूणथ आशण
्वयं-आ्वाशसत कसे शदसावे, यासंबंधी येिे काही सूचना शदल्या आहे त:
 उभे राहण्याची लकब- खांदे मागे खेचन
ू ताठ उभे राहणे.
 िोळ्यात पाहणे – “हसरा” चेहेरा
 उद्देिपूणथ आशण सहे तुक हातवारे

b) शव्वास

बरे च वेळा, शवक्रेत्याचे िब्द बशहरे पणाने ऐकले जातात, कारण श्रोते त्याच्यावर शव्वास ठे वत

नाहीत – तो प्रामाशणक आहे याबद्दल त्याची दे हबोली खात्री दे त नाही. जेव्हा एखादा प्रामाशणक
आशण शव्वास ठे वण्यायोग्य नसतो ते व्हा लक्षात ठे वण्यासारख्या काही ठराशवक अशतिय
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महत्वाच्या लक्षणांबाबत माशहती असणे महत्वाचे आहे आशण अिाबाबतीत खाली शदल्यानुसार लक्ष
ठे वले पाशहजे:

 िोळे अगदी िोिा ककवा अशजबात नेत्रसंपकथ करत नाहीत ककवा िोळ्यांची खूप हालचाल
होते

 तोंिासमोर हात ककवा बोटे ठे वन
ू बोलणे

 व्यिी दु सऱ्या बाजूला वळू न बोलते (ऐकणाऱ्या किे न पाहता)
 एखाद्याचा ्वासो्वास खूप गतीने चालतो

 चेहेऱ्याचा रंग बदलतो; चेहेरा ककवा गळ्याजवळ लाल शदसते .
 घाम येणे वाढते

 आवाजाची पट्टी वाढते, बोलताना अिखळतो, घसा खाकरणे

 बोलणे- सावकाि आशण ्पटट आशण आवाजाची पातळी मध्यम ते कमी पातळी.

काही िारीशरक हालचाली ज्या बचावात्मक आशण अ्वीकारात्मक पशवत्रा दिथशवतात त्यात
खालील अंतभूत
थ असते:

 हात/बाहू यांच्या स््िती आकुंशचत केलेल्या आशण िरीराच्या जवळ घेतलेल्या असतात.
 चेहेऱ्यावर हावभाव जवळपास नसतात

 िरीर तुमच्यापासून दु सऱ्या बाजूस वळवलेले असते
 बाहू िरीरावर फुली च्या स््ितीत असतात

 िोळे कमीतकमी नेत्रसंपकथ करतात, ककवा खाली वळवलेले असतात
तुमचा ग्राहक यापैकी काहीही दिथवत असेल तर, हीच वेळ आहे की तुम्ही ्वतुःला तपासून पाहावे
आशण ग्राहकाच्या मनात काय चालले आहे याकिे अशधक लक्ष द्यावे.
2. ऐकण्याची कौिल्ये

ज्यांच्या बाबत प्रत्येकाने जागृत असायला हवे आशण ती अंगी बाणवायला हवीत अिा संवाद

कौिल्यांमधील शतसरा संच म्हणजे ऐकण्याची कौिल्ये. ‘दु सऱ्यांनी तुम्हाला समजून घेण्यासाठी प्रिम
त्यांना समजून घ्या’ या व्यशिगत कायथक्षमते च्या च्या प्रशसद्ध तत्वामधून ती येतात.

तुम्ही शकती चांगल्या प्रकारे ऐकू िकता याचा तुमच्या कामातील कायथक्षमते वर, आशण तुमच्या

इतरांबरोबर असलेल्या नात्यांवर मोठा पशरणाम शदसतो. आता आपण काही ऐकण्यासंबध
ं ीच्या सूचना
पाहू .

49

a) कृतीिील ऐकणे:
यामध्ये आपण केवळ समोरच्याचे िब्दच नव्हे तर, अशधक महत्वाचे म्हणजे त्याच्याकिू न शदला
जाणारा संपूणथ संदेि जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो.

आता आपण कृतीिील ऐकण्याचे काही घटक पाहू . ते आहे त:-

i.

लक्ष दे णे

आपण बोलणाऱ्याकिे आपले संपूणथ शचत्त एकाग्र केले पाशहजे, संदेि मान्शय केला पाशहजे. लक्षात

घ्या की अिास्ब्दक संवाद सुद्धा खूप मोठ्याने “बोलतो”. लक्ष दे ण्याचे काही पैलू खालील प्रमाणे
आहे त:

 बोलणाऱ्या किे िेट पहा

 लक्ष शवचशलत करणारे शवचार बाजूला ठे वा
 Don't mentally prepare a rebuttal

 सवथ लक्ष शवचशलत करणारी बाह्य साधने टाळा [उदा. मोबाईल सायलेंट मोिवर ठे वा]
 बोलणाऱ्याची दे हबोली “ऐका”

ii. तुम्ही ऐकत आहात हे प्रदर्थित करणे:
दे हबोलीचा वापर येिे महत्वाची भूशमका बजावतो. उदाहरणािथ, एखादा:
 अधूनमधून मान िोलावत आशण हसू िकतो

 एक मोकळे पण दिथवणारी स््ितीत बसू िकतो ज्यामुळे दु सरी व्यिीही मोकळे पणाने
बोलण्यास उद्युि होते

 काही संशक्षप्त िब्द वापरा, जसे हो, हां, अ्सं.
iii. प्रशतसाद द्या:
आपण जी गृशहते , अंदाज आशण श्रद्धा मनात बाळगतो त्यामुळे, आपण ऐकलेल्या पैकी बरे चसे

आपल्या व्यशिगत गाळणीतून वाहू न जाते. एक श्रोता म्हणून, आपण याबाबत जागृत असले
पाशहजे आशण जे सांशगतले जात आहे ते समजून घेण्याचा आपण असा प्रयत्न केला पाशहजे.

 यासाठी तुम्हाला संदेिावर पुन्शहा नजर टाकावी लागेल आशण प्र्न शवचारून काय म्हटले
गेले हे ्पटट करून घ्यावे लागेल.

 प्रशतसाद दे ण्याचा दु सरा महत्वाचा मागथ म्हणजे बोलणाऱ्याचे िब्द वेगळ्या िब्दात
पुनरथचना करून मांिणे
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 याशिवाय शतसरा मागथ म्हणजे बोलणाऱ्याला वेळोवेळी मध्ये िांबवून त्याने आतापयंत काय
सांशगतले याचा आढावा घेणे आशण त्याला ककवा शतला तो पुन्शहा सांगणे .

उदाहरण
्पटट करण्यास सांगा – मी जे ऐकले ते , मी हे गृहीत धरणे योग्य आहे का, तुम्हाला आमच्या काही
आरोग्य शवमा योजनांसंबध
ं ी प्र्न आहे त, तुम्ही अशधक तपिीलात सांगू िकता का?

बोलणाऱ्याचे नक्की म्हणणे अन्शय िब्दात मांिणे - तर तुम्हाला असे म्हणायचे आहे की आमच्या आरोग्य
शवमा योजना पुरेसे आकषथक फायदे दे त नाही’ – मला जे समजले ते बरोबर आहे का?

iv. घाईघाईने शनणथय करणे टाळणे :
कृतीिील ऐकण्यातील सवात मोठा अिसर असतो आपली घाईने एखाद्या शनटकषाप्रत

पोहोचण्याची ककवा बोलणाऱ्यासंबध
ं ी काही मत आधीच बनवून ठे वण्याची प्रवृत्ती. याचा पशरणाम
असा होतो की ऐकणारा बोलणाऱ्याचे िब्द ऐकतो पण त्याचा अिथ मात्र त्याच्या मनातील
आधीपासून बनवलेल्या मतानु सार बोलणाऱ्याला काय म्हणायचे असेल हे ठरवतो.

अिा प्रकारचा शनटकषाच्या घाईचा पशरणाम म्हणून ऐकणारा बोलणाऱ्याला, हा वेळेचा अपव्यय
आहे असे मानून अशधक बोलू दे त नाही. याचा असाही पशरणाम होतो की बोलणाऱ्याने त्याचा संदेि
पूणथ करण्याच्या आधीच त्याला व्यत्यय आणून आशण त्याच्यावर प्र्नांची सरबत्ती करून त्याला
नामोहरम(rebutting) केले जाते.

याच्यामुळे बोलणारा शनराि होतो आशण संदेिाच्या सं पूणथ आकलनाला मयादा येतात.
कृतीिीलपणे ऐकण्यासाठी हे करावे:

 प्र्न शवचारण्यापूवी बोलणाऱ्याला त्याचे म्हणणे पूणथ करू द्यावे
 बोलणाऱ्याला प्रशतवाद करून व्यत्यय आणू नये.

v. योग्यप्रकारे प्रशतसाद दे णे:

कृतीिील ऐकणे म्हणजे केवळ बोलणारा काय म्हणतो ते ऐकणे यापेक्षा बरे च काही अशधक असते.
संवाद ते व्हाच पूणथ होतो जेव्हा ऐकणारा एखादा िब्द, एखादी कृती अिा कोणत्या ना कोणत्या
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प्रकारे प्रशतसाद दे तो.बोलणाऱ्याला आपले ऐकले नाही असे न वाटता आदर आशण मान शदला असे
वाटावे याची खात्री करण्यासाठी काही शनयम पाळावे लागतात. यात अंतभूत
थ आहे त:
 तुमच्या प्रशतसादात सच्चेपणा, खु ले आशण प्रामाशणक असणे
 एखाद्याच्या मतांना आदराने दु जोरा दे णे

 दु सऱ्याला अिा पद्धतीने वागवावे शक ज्या पद्धतीने तुमच्यािी व्यवहार झालेला तुम्हाला
आविे ल

vi. समवेदनेसह ऐकणे:
समवेदनािील बनणे म्हणजे िब्दिुः ्वतुःला दु सऱ्याच्या जागी आहोत अिी कल्पना करून
त्याला ककवा शतला काय वाटले असेल हे जाणून घेणे.

सवथ उत्तम ग्राहक सेवांमधील महत्वाचा पैलू म्हणजे समवेदनेसह ऐकणे. ज्यावेळी समोरचा
ग्राहकाची काही तक्रार असते आशण तो खूप दु ुःखात असतो अिा वेळी ते फारच महत्वाचे ठरते.

समवेदना म्हणजे दु सऱ्या माणसाला काय म्हणायचे आहे , जरी तुम्ही त्याच्यािी सहमत नसलात
तरी संपूणथ एकाग्रतेसह, िांतपणे ऐकणे आशण समजून घेणे. बोलणाऱ्याला त्याचे बोलणे ्वीकारले

गेले आहे हे दाखवणे महत्वाचे असते , ते मान्शय असलेच पाशहजे असे नव्हे . “मला समजले” ककवा
“बरं बरं” अिा प्रकारचे िब्द वापरून आपण हे करू िकतो.

्वयं चाचणी 5
खालीलपैकी कोणती गोटट कृतीिील ऐकण्याचा घटक नाही?
I.

उत्तम लक्ष दे णे

II. अशतिय घाईघाईने शनटकषाप्रत पोहोचणे
III. समवेदनेसह ऐकणे

IV. योग्यप्रकारे प्रशतसाद दे णे

52

F. नैशतक वतथन
1. आढावा
आजकाल, व्यवसायातील उशचत वतथना संबध
ं ी गंभीर िंका उपस््ित केल्या जातात, कारण अयोग्य

वतथनासंबंधीच्या गोटटी वाढत्या प्रमाणात ऐकायला शमळत आहे त. चुकीचे शहिेब आशण अप्रामाशणक

लेखापरीक्षण प्रमाणपत्रे दे ऊन जगातील मोठ्यातील मोठ्या कंपन्शयांनी फसवल्याचे लक्षात आले आहे .
काही शमत्रांची पैिांची हाव पूणथ करण्यासाठी बँकांच्या व्यव्िापनांनी त्यांच्याच पैिांचा गैरवापर
केल्याचे लक्षात आले आहे . अशधकाऱ्यांनी त्यांचे अशधकार वापरून व्यशिगत फायदा उठवला आहे .
ज्यांच्यावर समाजाने कामे करण्यासाठी शव्वास ठे वला त्यांनीच तो गैर ठरवला असे प्रमाण वाढते
आहे . व्यशिगत ्वािथ आशण हाव मान्शयता पावली आहे .

त्या पाठोपाठ, उत्तरदाशयत्व आशण कॉपोरे ट िासन यांच्यावर वाढत्या चचा होत आहे त, या सवांना

एकशत्रतपणे व्यवसायातील “नीतीमुल्ये” म्हणता येतील. अशधक चांगले उत्तरदाशयत्व आशण िासन

यांच्यासाठी एक उत्तम साधन म्हणून ‘माशहतीचा अशधकार’ या सारखे कायदे आशण जनशहतािथ खटला’
यांनी महत्व प्राप्त केले आहे .

नैशतक वतथन आपोआप चांगल्या प्रिासना किे घेऊन जाते . जेव्हा कोणी त्याचे कतथव्य अशतिय

जबाबदारीने आशण प्रामाशणकपणे पार पाितो ते व्हा चांगले प्रिासन केले जाते . अनैशतक वतथन ्वतुःचे

्वार्य जपण्याचा प्रयत्न करते आशण इतरांच्या ्वार्या त कमीतकमी रस घेत. जेव्हा कोणी त्याच्या
पदाचा वापर करून ्वतुःचा ्वािथ साधण्याचा प्रयत्न करतो ते व्हा ते अनैशतक वतथन असते . ्वतुःचे
्वार्य जपण्यात कोणतीही चूक नाही. मात्र इतरांच्या शहताचा बळी दे ऊन असे करणे चुकीचे आहे .

शवमा हा शव्वासावर चालणारा व्यवसाय आहे . शवम्याच्या व्यवसायात औशचत्य आशण नैशतकता अत्यंत
महत्वाचे आहे त. ग्राहकांना चुकीची माशहती दे ऊन त्यांना शवमा खरे दी करायला लावणे ककवा
ग्राहकाच्या गरजा पूणथ न करणारी योजना ग्राहकाला सुचवणे यामुळे चुकीच्या गोटटी घित जातात.

जेव्हा ्वतुःचा फायदा इतरांपेक्षा महत्वाचा मानला जातो त्यावेळी अनैशतक वतथन घिते . आय आर िी
ए ने (IRDA) ने शवशवध शवशनयमांमध्ये घालून शदलेली नैशतकते ची आचार संशहता नैशतक वतथनाचा शनदे ि
दे ते (याची प्रकरण 4 मध्ये चचा केली आहे ).

आचारसंशहतेचा भंग होऊ नये म्हणून त्यातील प्रत्येक शवधान माशहती असणे गरजेचे असले तरी, शवमा
करते आशण त्यांचे प्रशतशनधी यांनी संभाव्य ग्राहकाचे शहत एवढाच एक मुद्दा मनात ठे वला तरी संशहतेची

पूतथता आपोआप होऊ िकते . जेव्हा शवमाकात्यांचे अशधकारी संभाव्य ग्राहकाच्या फायद्या ऐवजी
व्यवसायांच्या उशद्दटटांबाबत काळजी करू लागतात ते व्हा चुकीच्या गोटटी घिू लागतात.
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2. वैशिटट्ये
नैशतक वतथनाचे काही वैशिटट्ये अिी आहे त:

a) ्वतुःच्या प्रत्यक्ष ककवा अप्रत्यक्ष शहतापेक्षा ग्राहकाचे सवोच्च शहत वरच्या ्िानावर
b) ग्राहकाच्या व्यवहारांिी संबंशधत सवथ व्यावसाशयक आशण व्यशिगत माशहती अशतिय
काटे कोरपणे आशण त्याचा शविेषाशधकार म्हणून गुप्त ठे वणे

c) ग्राहकाला सवथ माशहती िोळ्यासमोर ठे वन
ू शनणथय घेण्यासाठी सवथ व्तुस््िती पुरेिी आशण
पूणथपणे उघि करणे

खालील पशरस््ितीमध्ये नैशतकते ला मुरि घालायला लागण्याची िक्यता असते :

a) ज्याच्यातील एक योजना दु सऱ्यापेक्षा खूप कमी शवमा हप्ता ककवा वतथन दे णारी असताना
दोन्शहीतून एक योजना शनविणे

b) सद्य पॉशलसी बंद करून नवीन पॉशलसी घ्यायाल उद्युि करण्याचा मोह होणे
c) अिाप्रकारची पशरस््िती माशहती असणे, जी शवमाकत्याला माशहती झाली तर ग्राहकाच्या
शहतावर ककवा शवमा हक्काच्या लाभधारकाच्या शहतावर शवपरीत पशरणाम करू िकते.

्वयं चाचणी 6
खालील पैकी कोणते नैशतक वतथनाचे वैशिटट्य नाही?
I.

ग्राहकाला पूणथ माशहती असताना शनणथय घेता यावा म्हणून पुरेिी मशहती उघि करणे

II. ग्राहकाचा व्यवसाय आशण व्यशिगत माशहतीची गुप्तता सांभाळणे
III. ग्राहकाच्या शहतापेक्षा ्वतुःच्या शहताला प्राधान्शय दे णे
IV. ्वतुःच्या शहतापेक्षा ग्राहकाच्या शहताला प्राधान्शय दे णे
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सारांि
a) अन्शय उत्पादनांपेक्षा शवमा व्यवसायातील ग्राहक सेवा आशण संबंध यांची भूशमका अशधक कसोटी
पाहणारी आहे .

b) अवलंशबत्व, आ्वासन, प्रशतसाद दे ण्याची क्षमता, समवेदना आशण मूतथ ्वरूप हे सेवच्े या दजाचे
पाच महत्वाचे दिथक आहे त.

c) ग्राहकाचे जीवनकाल मूल्य म्हणजे ग्राहकाबरोबर दीघथकालीन दृढसंबध
ं शनमाण केल्यानंतर
शमळणाऱ्या आर्थिक फायद्यांची बेशरज.

d) ग्राहक सेवम
े धील शवमा प्रशतशनधीची भूशमका शनव्वळ कस पाहणारी असते .

e) आयआरिीएआय (IRDA) ने एकात्म तक्रार व्यव्िापन यंत्रणा सुरु केली आहे जी शवमा
तक्रारींच्या माशहतीचे भांिार म्हणून आशण उद्योगातील तक्रार शनवारण शनयंत्रणाचे साधन म्हणून
काम करते .

f) शवमाधारक आशण शवमाकता यांच्यातील पर्पर संमतीने लोकपाल, संदभातील अटींच्या अंतगथत
मध्य्ि आशण सल्लागार म्हणून काम करू िकतो.

g) कृतीिील ऐकणे म्हणजे लक्ष दे णे, अशभप्राय दे णे, योग्य प्रकारे प्रशतसाद दे णे.
h) नैशतक वतथन म्हणजे ्वतुःच्या शहतापेक्षा ग्राहकाच्या शहताला प्राधान्शय दे णे.

महत्वाच्या संज्ञा
a) सेवच
े ा दजा
b) समवेदना

c) एकात्म तक्रार व्यव्िापन यंत्रणा (IGMS)
d) ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986
e) शजल्हा ग्राहक मंच
f) शवमा लोकपाल
g) दे हबोली

h) कृतीिील ऐकणे
i) नैशतक वतथन
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्वयं चाचणी ची उत्तरे
उत्तर 1

योग्य पयाय आहे III.
ग्राहकाबरोबर दीघथकालीन आशण द्दृढ संबंध शनमाण केल्यानंतर शमळणाऱ्या अर्थिक लाभांची बेरीज
म्हणजे ग्राहक जीवनकाल मूल्य.
उत्तर 2

योग्य पयाय आहे III.
शतसऱ्या बाजूच्या दे यते साठी मोटार शवमा अशनवायथ असल्यामुळे त्याच्या गरजे संबध
ं ी चचा करण्याची
गरज नाही.
उत्तर 3

योग्य पयाय आहे II.
ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 नु सार, पुनर्थवक्रीसाठी माल खरे दी करणारी व्यिी उपभोिा म्हणून
वगीकृत केली जात नाही.
उत्तर 4

योग्य पयाय आहे IV.
िंकेखोरपणा मुळे शनकोप संबंध शनमाण होऊ िकत नाहीत.
उत्तर 5

योग्य पयाय आहे II.
अशतिय घाईघाईने शनटकषाप्रत येणे हा कृतीिील ऐकण्याचा घटक नाही.
उत्तर 6

योग्य पयाय आहे III.
ग्राहकाच्या शहतापेक्षा ्वतुःच्या शहताला प्राधान्शय दे णे हे नैशतक वतथन नव्हे .
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्वयं-परीक्षण प्र्न
प्र्न 1
_____________ ही मूतथ ्वरूपातील व्तू नव्हे .
I.

घर

II. शवमा

III. मोबाईल फोन

IV. जीनची शवजार
प्र्न 2
_______________ हा सेवच्े या दजाचा दिथक नाही.
I.

हु िारी

II. शव्वसनीयता
III. समवेदना

IV. प्रतीसाद दे ण्याचे क्षमता
प्र्न 3
भारतात _______________ हा शवमा अशनवायथ आहे .
I.

शतसऱ्या बाजूच्या दे यतेचा मोटार शवमा

II. घरांसाठीचा आग शवमा

III. अंतदे िीय प्रवासासाठी प्रवास शवमा
IV. व्यशिगत अपघात शवमा
प्र्न 4
शवमाधारकाची

शवम्याची

__________
I.

ककमत

कमी

करण्याच्या

पुनर्थवमा
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पद्धतींमधील

एक

पद्धत

म्हणजे

II. वजावटी चा शवमा
III. सह-शवमा
IV. सवलत
`

प्र्न 5
ज्या ग्राहकाला त्याच्या शवमा पॉशलसी संबंधी तक्रार असेल तो आयआरिीएआय पयंत ...........च्या
माध्यमातून पोहोचू िकतो.
I.

एकात्म तक्रार व्यव्िापन यंत्रणा (IGMS)

II. शजल्हा ग्राहक मंच
III. लोकपाल

IV. एकात्म तक्रार व्यव्िापन यंत्रणा (IGMS) ककवा शजल्हा ग्राहक मंच
ककवा लोकपाल

प्र्न 6
ग्राहक संरक्षण कायदा...................... या संबध
ं ात आहे :
I.

शवमा कंपन्शयांच्या शवरुध्द तक्रार

II. दु कानदारा शवरुद्ध तक्रार
III. ब्रँिच्या शवरुद्ध तक्रार

IV. शवमा कंपन्शया, ब्रँि, आशण दु कानदारांच्या शवरुद्ध
प्र्न 7
जेिे मालाची ककमत ककवा सेवच
े ी मूल्य आशण शवमा हक्क भरपाई रुपये 20 लाखांच्या आत आहे
ते िे.....................यांचे कायथक्षेत्र असते.
I.

उच्च न्शयायालय

II. शजल्हा मंच

III. राज्य आयोग

IV. राटट्रीय आयोग
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प्र्न 8
ग्राहक संबध
ं ात प्रिम दिथनी ठसा शनमाण होतो:
I.

आत्मशव्वास असल्याने

II. वेळ पाळल्याने

III. ्वार्य दाखवल्याने

IV. वेळेवर आल्याने, ्वार्य दाखवल्याने आशण आत्मशव्वास असल्याने
प्र्न 9
योग्य शवधान शनविा:
I.

शवमा शवकत असताना नैशतक वतथन करणे अिक्य आहे

II. शवमा प्रशतशनधींसाठी नैशतक वतथन आव्यक नाही

III. शवमा प्रशतशनधी आशण शवमाकता यांच्यात शव्वास शनमाण होण्यासाठी नैशतक वतथन मदत करते.
IV. केवळ सवोच्च व्यव्िापनाकिू न नैशतक वतथन अपेशक्षत असते .
प्र्न 10
कृतीिील ऐकणे यात हे अंतभूत
थ होते :
I.

बोलणाऱ्या किे लक्ष दे णे

II. अधुनमधून मान िोलावणे आशण हसणे
III. अशभप्राय दे णे

IV. बोलणाऱ्याकिे लक्ष दे णे, अधुनमधून मान िोलावणे आशण हसणे आशण अशभप्राय दे णे

्वयं-पशरक्षणाच्या प्र्नांची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे II.
शवमा ही मूतथ व्तू नाही.
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उत्तर 2
योग्य पयाय आहे I.
सेवच्े या दजाचा हु िारी हा दिथक नाही.
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे I.
भारतात शतसऱ्या बाजुचा दे यते चा मोटार शवमा अशनवायथ आहे .
उत्तर 4
योग्य पयाय आहे II.
शवम्याची ककमत कमी करण्याच्या पद्धतींमधील एक पद्धत म्हणजे पॉशलसीमधील वजावटी चे शवधान.
उत्तर 5
योग्य पयाय आहे I.
शवमा पॉशलसी च्या संदभात ज्या ग्राहकाला काही तक्रार असेल त्याने एकात्म तक्रार व्यव्िापन यंत्रणा
(IGMS) च्या माध्यमातून आयआरिीएआय (IRDA) किे तक्रार करू िकतो.
उत्तर 6
योग्य पयाय आहे IV.
ग्राहक संरक्षण कायदा शवमा कंपन्शया, दु कानदार, आशण ब्रँि यांच्या शवरुद्धच्या तक्रारी
हाताळतो.
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उत्तर 7
योग्य पयाय आहे II.
जेिे रुपये 20 लाखापयंतचा माल ककवा सेवा आशण शवमा हक्काची भरपाई असते अिा बाबींसाठी
शजल्हा मंचाचे कायथक्षेत्र असते .
उत्तर 8
योग्य पयाय आहे IV.
ग्राहक संबंधात आत्मशव्वास पूणथ असल्याने आशण वेळेवर आल्याने आशण ्वार्य दाखवल्याने प्रिम
दिथनी ठसा उमटतो.
उत्तर 9
योग्य पयाय आहे III.
शवमा प्रशतशनधी आशण शवमाकता यांच्यात शव्वास होण्यासाठी नैशतक वतथन मदत करते .
उत्तर 10
योग्य पयाय आहे IV.
बोलणाऱ्याकिे लक्ष दे णे, अधूनमधून मान िोलावणे आशण हसणे आशण अशभप्राय दे णे या गोटटी
कृतीिील ऐकण्यात अंतभूत
थ होतात.

61

प्रकरण 3
तक्रार शनवारण यंत्रणा
प्रकरणाची ओळख
शवमा उद्योग हा सेवा उद्योग आहे , ज्यामध्ये ग्राहकांच्या अपेक्षा सतत वाढत आहे त व दे ण्यात आलेल्या

सेवच्े या दजाशवषयीही सतत असमाधान असते च. उत्पादनांमध्ये सातत्याने नाशवन्शयपूणथ प्रयोग केले
जात आहे त व आधुशनक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ग्राहक सेवत
े ही लक्षणीय सुधारणा झाली असली तरीही

ग्राहकांचे असमाधान व खराब प्रशतमा या सम्या या उद्योगाला भेिसावत आहे त. या पशरस््ितीचा
शवचार करुन सरकार व शनयामकाने अनेक पुढाकार घेतले आहे त.

आयआरिीएने शवमा कंपनीने ग्राहकास शवशवध सेवा शकती काळात दे णे आव्यक आहे (टीएटी)
याशवषयी काही शनयम घालून शदले आहे त. हे आयआरिीए (पॉशलसी धारकांच्या शहतांचे संरक्षण

शनयम), २००२ चा भाग आहे त. शवमा कंपन्शयांची प्रभावी तक्रार शनवारण यंत्रणाही असली पाशहजे व
आयआरिीएने त्यासाठीही मागथदिथक तत्वे घालून शदली आहे त.
शिकण्याची शनटपत्ती

A. तक्रार शनवारण यंत्रणा – ग्राहक न्शयायालये, लोकपाल
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A. तक्रार शनवारण यंत्रणा – ग्राहक न्शयायालये, लोकपाल
1.

एकशत्रत तक्रार व्यव्िापन यंत्रणा (आयजीएमएस)

आयआरिीएने एकशत्रत तक्रार व्यव्िापन यंत्रणा (आयजीएमएस) सुरु केली आहे जी शवमा

तक्रारींशवषयीच्या माशहतीचा केंद्रीय संग्रह म्हणून व शवमा उद्योगातील तक्रार शनवारणाच्या शनरीक्षणाचे
साधन म्हणून काम करते.

पॉशलसीधारक त्यांच्या पॉशलसीचे तपिील या यंत्रणेवर नोंदवू न त्यांची तक्रार दाखल करु िकतात.
त्यानंतर संबशं धत शवमा कंपन्शयांना तक्रारी पाठशवल्या जातात.
तक्रार शनवारण यंत्रणा
आयजीएमएस तक्रारी व त्यांचे शनवारण करण्यासाठी शकती वेळ लागला याची नोंद ठे वते . पुढील
यूआरएलवर तक्रारी दाखल करता येतील:

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

ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६

महत्वाचे
हा कायदा “ग्राहकांच्या शहतांचे संरक्षण करण्यासाठी व ग्राहकांचे वाद शनकाली काढण्यासाठी ग्राहक

मंिळांची व इतर प्राशधकरणांची ्िापना करण्यासाठी” मंजूर करण्यात आला. या कायद्यामध्ये ग्राहक
संरक्षण (सुधारणा) कायदा, २००२ द्वारे सुधारणा करण्यात आली.
या कायद्यामध्ये दे ण्यात आलेल्या काही व्याख्या पुढीलप्रमाणे आहे त:
व्याख्या
“सेवा” म्हणजे संभाव्य वापरकत्यांना उपलब्ध करुन शदली जाणारी कोणत्याही प्रकारची सेवा ज्यामध्ये

बँककग, शवत्तपुरवठा, पशरवहन, प्रशक्रया, वीज ककवा इतर ऊजा पुरवठा, उतरण्याची ककवा शनवासाची

व्यव्िा, गृहशनमाण, मनोरंजन, शवरंगुळा ककवा बातम्या ककवा इतर माशहती दे णे. मात्र यामध्ये
कोणतीही सेवा मोफत दे ण्याचा ककवा वैयशिक सेवा करारांतगथत कोणतीही सेवा दे ण्याचा समावेि
होत नाही.

शवम्याचा समावेि सेवा म्हणून केला जातो.
“ग्राहक” म्हणजे अिीकोणतीही व्यिी जी
 मोबदला दे ऊन कोणतीही व्तू खरे दी करते व ती वापरते . मात्र त्यामध्ये अिा व्तू

पुनर्थवक्रीसाठी ककवा कोणत्याही व्यावसाशयक हे तूने खरे दी करणा-या व्यशिचा समावेि होत
नाही ककवा
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 काही मोबदला दे ऊन सेवा भाड्याने घेतो ककवा शमळवतो व त्यामध्ये अिा सेवच्े या लाभािीचा
समावेि असतो.

“तुटी” म्हणजे कोणत्याही कायद्याद्वारे ककवा कोणत्याही कायद्यांतगथत एखाद्या कराराचे पालन

करताना ककवा कोणत्याही सेवस
े ंतभात राखणे आव्यक असलेला कामशगरीचा दजा, ्वरुप व
पद्धतीमधील कोणताही दोष, अपूणथता, तुटी व अपूणत
थ ा.

“तक्रार” म्हणजे तक्रारदाराने शलशखत ्वरुपात पुढीलप्रमाणे केलेला कोणताही आरोप:
 व्यवसायाची अप्रामाशणक पद्धत ककवा प्रशतबंधात्मक व्यवसाय पद्धत ्वीकारण्यात आली आहे
 त्याने खरे दी केलेल्या व्तुंमध्ये एक ककवा अनेक दोष आहे त
 त्याने किासाठीही भाड्याने घेतलेल्या ककवा शमळवलेल्या सेवांमध्ये काही तुटी आहे त
 आकारण्यात आलेले दर कायद्याने शनस््चत केलेल्यापेक्षा ककवा पॅकेजवर दाखशवण्यात
आलेल्यापेक्षा अशधक आहे

 जीवनास व सुरक्षेस धोकादायक असलेल्या व्तू सावथजशनकपणे शवक्रीसाठी ठे वण्यात आल्या

आहे त, ज्यामध्ये व्यापा-याने अिा व्तुंमधील घटक, पद्धत व पशरणाम याशवषयी माशहती
प्रदर्थित केली पाशहजे अिा कायद्यातील कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन करण्यात आले आहे

“ग्राहक वाद”म्हणजे ज्या व्यशिच्या शवरुद्ध तक्रार करण्यात आली आहे , ती नाकारते व त्या
तक्रारीमधील आरोपांना शवरोध करते .
a) ग्राहक वाद शनवारण सं्िा

“ग्राहक वाद शनवारण सं्िा” प्रत्येक शजल्हात व राटट्रीय पातळीवर ्िापन केलेल्या असतात.
i.

शजल्हा मंच
 या मंचाचे अशधकारक्षेत्र २० लाख रुपयांपयंतच्या व्तू व सेवांशवरुद्धच्या तक्रारी
हाताळण्याचे असते.

 शजल्हा मंचाला त्याचे आदे ि/शनणथय योग्य शदवाणी न्शयायालयाला कायास्न्शवत करण्यासाठी
पाठशवण्याचे अशधकार आहे त.

ii. राज्य आयोग
 या तक्रारशनवारण प्राशधकरणाचे मूळ, अपीलाचे व शनरीक्षणात्मक अशधकार क्षेत्र आहे .
 तो शजल्हा मंचाकिू न करण्यात आलेले अपील हाताळतो.

 त्याचे मूळ अशधकारक्षेत्र २० लाख रुपयांहून अशधक व १०० लाख रुपयांहून कमी रकमे च्या
व्तू/सेवा व भरपाई संदभातील तक्रारी हाताळण्याचे आहे .

 इतर दजा व अशधकार शजल्हा मंचासारखाच असतो.
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iii. राटट्रीयआयोग
 कायद्यांतगथत ्िाशपत करण्यात आलेले अंशतम प्राशधकरण म्हणजे राटट्रीय आयोग.

 त्याचे मूळ, अपील करण्याचे तसेच शनरीक्षणात्मक अशधकार क्षेत्राचा समावेि होतो.

 राज्य आयोगाकिू न करण्यात आलेल्या अपीलांची सुनावणी करु िकतो व त्याचे मूळ

अशधकारक्षेत्र १०० लाख रुपयांहून अशधक रकमे च्या व्तू/सेवांशवषयीचे वाद हाताळण्याचे
आहे .

 त्याचे शनरीक्षणात्मक अशधकारक्षेत्र राज्य आयोगाच्या वरचे आहे .
या शतन्शही सं्िांना शदवाणी न्शयायालयाचे हक्क असतात.
आकृती 1 : तक्रार शनवारणासाठीची माध्यमे

b) तक्रार दाखल करण्याची प्रशक्रया

वरील शतन्शही तक्रार शनवारण सं्िांकिे तक्रार दाखल करण्याची प्रशक्रया अशतिय सोपी आहे .
राज्य आयोग ककवा राटट्रीय आयोगाकिे तक्रार दाखल करण्यासाठी ककवा अपील दाखल

करण्यासाठी काहीही िुल्क भरावे लागत नाही. तक्रारदार ्वतुः ककवा अशधकृत एजंटद्वारे तक्रार

दाखल करु िकतो. ती व्यशििुः दाखल करता येते ककवा टपालाद्वारे ही पाठवता येते. तक्रार
दाखल करण्यासाठी कोणत्याही वशकलाची गरज नसते याची नोंद घ्या.
c) ग्राहक मंचाचे आदे ि

ज्या व्तुंशवरुद्ध तक्रार करण्यात आली आहे त्यांच्यात तक्रारीमध्ये नमूद करण्यात आलेले दोष
असल्याची ककवा ज्या सेवशे वरुद्ध तक्रार करण्यात आली आहे त्यातील कोणते ही आरोप शसद्ध होत
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असल्याची मंचाची खात्री झाल्यास तो शवरुद्ध पक्षास पुढीलपैकी एक ककवा अशधक कृती करण्याचा
आदे ि दे ऊ िकतो,
i.

तक्रारदाराला ककमत (शवम्याच्या बाबतीत हप्ते ), झालेला खचथ परत करणे

ii. ग्राहकाला शवरुद्ध पक्षाच्या शनटकाळजीपणामुळे झालेल्या ग्राहकाच्या नुकसानाची ककवा इजेची
नु कसानभरपाई करण्यासाठी रक्कम दे णे

iii. वादग्र्त सेवत
े ील तुटी ककवा दोष काढू न टाकणे

iv. अवैध व्यापार पद्धती ककवा प्रशतबंधात्मक व्यापार पद्धती बंद करणे ककवा त्यांची पुनरावृत्ती न
करणे

v. पक्षांना पुरेसा खचथ दे णे
d) तक्रारींचे ्वरुप

तीन मंचांकिे येणारे बहु तेक ग्राहक वादांचे वगीकरण शवमा व्यवसायासंदभात शवचार
केल्यासपुढील प्रमुख वगथवा-यांमध्ये केले जाते
i.

दाव्याचे पैसे दे ण्यात उिीर

ii. दाव्याची भरपाई न दे णे
iii. दावा फेटाळणे

iv. नु कसानाचे प्रमाण

v. पॉशलसीच्या अटी, िती इत्यादी.
3.

शवमा लोकपाल

केंद्र सरकारने शवमा कायदा, १९३८ अंतगथत असलेल्या अशधकारांद्वारे ११ नोव्हें बर, १९९८ रोजी
अशधकृत राजपत्रातील अशधसूचनेद्वारे सावथजशनक तक्रारींचे शनवारण शनयम, १९९८ तयार केले.हे
शनयम जीवन व जीवनेतर शवम्यास, सवथ प्रकारच्या वैयशिक शवम्यांसाठी म्हणजे वैयशिकपणे घेतलेल्या
शवम्यासाठी लागू होतात.

या शनयमांचा उद्देि कंपनीच्या वतीने दावा शनकाली काढण्यासंदभातील सवथ तक्रारींचे शनराकरण
कमीत कमी खचात, कायथक्षम व तट्िपणे करणे हा आहे .

लोकपाल, शवमाधारक व शवमाकत्याच्या पर्पर सहमतीने शवचाराधीन शवषयांसंदभात मध्य्ि व

समुपदे िक म्हणून काम करु िकतो.तक्रार ्वीकारायची ककवा फेटाळायची याशवषयीचा लोकपालाचा
शनणथय अंशतम असतो.

a) लोकपालाकिे तक्रार
लोकपालाकिे करण्यात आलेली कोणतीही तक्रार शलशखत ्वरुपात असली पाशहजे, त्याच्यावर

शवमाधारक ककवा त्याच्या कायदे िीर वारसांच्या ्वाक्ष-या असल्या पाशहजेत व ती लोकपालाला

उद्देिून असावी ज्याच्या अशधकार क्षेत्रात शवमाकत्याची िाखा/कायालय येते, त्यासोबत काही
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द्तऐवज असल्यास ते जोिले पाशहजेत, तसेच नु कसानाचे ्वरुप व प्रमाण यांचा अंदाज व
माशगतलेली नु कसानभरपाई नमूद केली पाशहजे.

लोकपालाला पुढील बाबतीत तक्रार करता येईल जर:
i.

तक्रारदाराने शवमा कंपनीला आधी लेखी तक्रार केली होती व शवमा कंपनीने :
 तक्रार फेटाळली ककवा

 शवमाकत्याला तक्रार शमळाल्यानंतर एका मशहन्शयात तक्रारदाराला काहीही उत्तर शमळाले
नाही

ii. तक्रारदार शवमाकत्याने शदलेल्या उत्तरबाबत समाधानी नाही

iii. शवमा कंपनीने तक्रार फेटाळल्याच्या तारखेपासून एका वषात तक्रार करण्यात आली आहे
iv. तक्रार कोणत्याही न्शयायालयात ककवा ग्राहक मंचात ककवा लवादाकिे प्रलंशबत नाही
b) लोकपालाने केलेल्या शिफारसी
लोकपालाला काही कतथव्यांचे/आचार संशहते चे पालन करावे लागते :
i.

अिाप्रकारची तक्रार शमळाल्यानंतर एका मशहन्शयात शिफारसी केल्या पाशहजेत

ii. त्याच्या प्रती तक्रारदार व शवमा कंपनी दोघांनाही पाठशवल्या पाशहजेत

iii. तक्रारदाराने अिाप्रकारे शिफारस शमळाल्यानंतर १५ शदवसात शलशखत ्वरुपात ती
्वीकारली पाशहजे

iv. शवमाधारकाने पाठवलेल्या ्वीकारपत्राची एक प्रत शवमाकत्याला पाठवली पाशहजे व अिा

प्रकारे ्वीकार पत्र शमळाल्याची शलशखत पोचपावती शवमाकत्याकिू न १५ शदवसात घेतली
पाशहजे

c) शनणथय
मध्य्तीने वाद सुटला नाही, तर लोकपाल त्याला न्शयाय्य वाटतो व शवमाधारकाचे नुकसान भरुन
काढण्यासाठी आव्यक असल्यापेक्षा जा्त नाही असा शनणथय शवमाधारकाला दे ईल.
लोकपालाने शदलेल्या शनणथयावर पुढील शनयमांचे शनयंत्रण असते :
i.

शनणथय २० लाख रुपयांहून अशधक नसावा (अनु कंपा तत्वावरील पैसे व इतर खचासह)

ii. अिाप्रकारे तक्रार शमळाल्यानंतर ३ मशहन्शयात शनणथय दे ण्यात यावा, व शवमाधारकाने असा
शनणथय दे ण्यात आल्यानंतर एका मशहन्शयात ती अंशतम तिजोि असल्याचे ्वीकारत असल्याचे
कळवले पाशहजे

iii. शवमाकता शनणथयाचे पालन करे ल व शवमाधारकाकिू न शनणथय ्वीकारल्याचे पत्र शमळाल्यानंतर
१५ शदवसात लोकपालाला त्याची लेखी माशहती दे ईल

iv. शवमाधारकाने असा शनणथय ्वीकारल्याचे लेखी कळशवले नाही, तर शवमाकता तो शनणथय लागू
करणार नाही
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्वतुःची चाचणी घ्या 1
__________ चे अशधकारक्षेत्र २० लाख रुपयांपयंतच्या व्तू ककवा सेवा व दावा करण्यात
आलेल्या नु कसानभरपाईशवषयी तक्रारी हाताळण्यापयंत मयाशदत असते .
I.

शजल्हा मंच

II. राज्य आयोग

III. शजल्हा पशरषद
IV. राटट्रीय आयोग
सारांि


आयआरिीएने एकशत्रत तक्रार व्यव्िापन यंत्रणेची (आयजीएमएस) सुरुवात केली आहे जी शवमा
तक्रारींशवषयीच्या माशहतीचा केंद्रीय संग्रह व उद्योगातील तक्रार शनवारणाचे साधन म्हणून काम
करते.



ग्राहक वाद शनवारण सं्िांची प्रत्येक शजल्हा, राज्य व राटट्रीय पातळीवर ्िापना करण्यात आली
आहे .



शवमा व्यवसायाचा शवचार केल्यास बहु तेक ग्राहकांच्या वादांचे वगीकरण, दाव्याचे पैसे दे ण्यात
उिीर, दाव्याचे पैसे न दे णे, दावे फेटाळणे, नु कसानाचे प्रमाण व पॉशलसीच्या िती, अटी इत्यादी
वगींमध्ये होते.



लोकपाल शवमाधारकाच्या व शवमाकत्याच्या पर्पर सहमतीने शवचाराधीन शवषयांसंदभात मध्य्ि
व समुपदे िक म्हणून काम करु िकतो.



मध्य्तीने वाद सुटला नाही, तर लोकपाल त्याला न्शयाय्य वाटतो व शवमाधारकाचे नुकसान भरुन
काढण्यासाठी आव्यक असल्यापेक्षा जा्त नाही असा शनणथय शवमाधारकाला दे ईल.

महत्वाचे िब्द
1. एकशत्रत तक्रार व्यव्िापन यंत्रणा (आयजीएमएस)
2. ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६
3. शजल्हा मंच

4. राज्य आयोग

5. राटट्रीय आयोग
6. शवमा लोकपाल
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्वतुःची चाचणी घ्याची उत्तरे
प्र्न 1
बरोबर उत्तर आहे I.
शजल्हा मंचाचे अशधकार क्षेत्र २० लाख रुपयांपयंतच्या व्तू ककवा सेवा व दावा करण्यात आलेली
नु कसानभरपाईिी संबशं धत तक्रारी हाताळण्याचे असते .

्व-चाचणी प्र्न
प्र्न 1
आयजीएमएस या संशक्षप्त ्वरुपाचा शव्तार करा.
I.

शवमा सवथसाधारण व्यव्िापन यंत्रणा

II. भारतीय सवथसाधारण व्यव्िापन यंत्रणा
III. एकशत्रत तक्रार व्यव्िापन यंत्रणा

IV. बुशद्धमान तक्रार व्यव्िापन यंत्रणा
प्र्न 2
पुढीलपैकी कोणती ग्राहक तक्रार शनवारण सं्िा २० लाख रुपये ते १०० लाख रुपयांपयंतचे ग्राहक
वाद हाताळे ल?
I.

शजल्हा मंच

II. राज्य आयोग

III. राटट्रीय आयोग
IV. शजल्हा पशरषद
प्र्न 3
पुढीलपैकी काय वैध ग्राहक तक्रारीचा आधार असू िकत नाही?
I.

उत्पादनासाठी एमआरपीपेक्षा अशधक पैसे घेणारा दु कानदार

II. वगथवारीतील सवोत्तम उत्पादनांशवषयी सल्ला न दे णारा दु कानदार
III. औषधाच्या बाटलीवर रोगप्रवण प्रशतशक्रयेशवषयी इिारा न दे णे
IV. सदोष उत्पादने
प्र्न 4
शवमा पॉशलसीिी संबशं धत तक्रार दाखल करण्यासाठी पुढीलपैकी सवात योग्य पयाय कोणता आहे ?
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I.

पोलीस

II. सवोच्च न्शयायालय
III. शवमा लोकपाल

IV. शजल्हा न्शयायालय
प्र्न 5
शवमा लोकपालाच्या प्रादे शित अशधकार क्षेत्रासंबध
ं ी खालीलपैकी कोणते शवधान बरोबर आहे ?
I.

शवमा लोकपालाचे अशधकार क्षेत्र राटट्रीय असते

II. शवमा लोकपालाचे अशधकार क्षेत्र राज्य असते

III. शवमा लोकपालाचे अशधकार क्षेत्र शजल्हा असते

IV. शवमा लोकपाल केवळ शवशनर्थदटट प्रादे शिक मयादांमध्ये च काम करतो
प्र्न 6
शवमा लोकपालाकिे तक्रार किी दाखल करावी लागते ?
I.

शवमा लोकपालाकिे शलशखत तक्रार दाखल करावी लागते

II. तक्रार तोंिी दू रध्वनीद्वारे करावी लागते

III. तक्रार तोंिी प्रत्यक्ष हजर राहू न करावी लागते
IV. तक्रार वृत्तपत्रातील जाशहरातीद्वारे केली जाते
प्र्न 7
शवमा लोकपालाकिे जाण्यासाठी वेळेची मयादा शकती आहे ?
I.

शवमाकत्याने तक्रार फेटाळल्यानंतर दोन वषात

II. शवमाकत्याने तक्रार फेटाळल्यानंतर तीन वषात

III. शवमाकत्याने तक्रार फेटाळल्यानंतर एका वषात

IV. शवमाकत्याने तक्रार फेटाळल्यानंतर एका मशहन्शयात
प्र्न 8
लोकपालाकिे तक्रार करण्यासाठी पुढीलपैकी कोणती पूवथ अट नाही?
I.

तक्रार एखाद्या व्यशिने ‘वैयशिक ्वरुपाच्या’ शवम्यासंदभात केलेली असावी

II. शवमाकत्याने तक्रार फेटाळल्यानंतर १ वषात तक्रार दाखल केली पाशहजे
III. तक्रारदाराने लोकपालापूवी ग्राहक मंचाकिे दाद माशगतली पाशहजे
IV. माशगतलेली एकूण भरपाई २० लाख रुपयांपयंत असली पाशहजे.
प्र्न 9

लोकपालाकिे तक्रार दाखल करण्यासाठी काही िुल्क/खचथ द्यावा लागतो का?
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I.

१०० रुपये िुल्क द्यावे लागते

II. काहीही िुल्क ककवा खचथ द्यावा लागत नाही

III. माशगतलेल्या भरपाईपैकी २०% रक्कम िुल्क म्हणून द्यावी लागते
IV. माशगतलेल्या भरपाईपैकी १०% रक्कम िुल्क म्हणून द्यावी लागते
प्र्न 10
खाजगी शवमाकत्याशवरुद्ध तक्रार दाखल केली जाऊ िकते का?
I.

केवळ सावथजशनक शवमाकत्यांशवरुद्धच तक्रार करता येऊ िकते

II. होय, खाजगी शवमाकत्यांशवरुद्धही तक्रार करता येते

III. केवळ जीवन शवमा क्षेत्रात खाजगी शवमाकत्यांशवरुद्ध तक्रार दाखल करता येते
IV. केवळ जीवनेतर क्षेत्रात खाजगी शवमाकत्यांशवरुद्ध तक्रार दाखल करता येते

्व-चाचणी प्र्नांची उत्तरे
उत्तर 1
बरोबर पयाय आहे III.
आयजीएमएस म्हणजे एकशत्रत तक्रार व्यव्िापन यंत्रणा.
उत्तर 2
बरोबर पयाय आहे II.
राज्य आयोग २० लाख ते १०० लाख रुपयांपयंतचे ग्राहक वाद हाताळे ल.
उत्तर 3
बरोबर पयाय आहे II.
ग्राहकाल सवोत्तम उत्पादनाशवषयी सल्ला न दे णारा दु कानदार वैध ग्राहक तक्रारीसाठी वगथवारी होऊ
िकत नाही.
उत्तर 4
बरोबर पयाय आहे III.
ज्या शवमा लोकपालाच्या प्रादे शिक कायथक्षेत्रांतगथत शवमाकत्याचे कायालय येते त्याच्याकिे तक्रार
दाखल करायची असते.
उत्तर 5
बरोबर पयाय आहे IV.
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शवमा लोकपाल केवळ शवशनर्थदटट प्रादे शिक मयादांमध्येच काम करतो.
उत्तर 6
बरोबर पयाय आहे I.
लोकपालाकिे शलशखत ्वरुपात तक्रार करावी लागते.
उत्तर 7
बरोबर पयाय आहे III.

तक्रारदाराने शवमाकत्याने तक्रार फेटाळताच एका वषात लोकपालाकिे दा.
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प्रकरण 4
कॉपोरे ट एजंट शनयामक पैलू
A. कॉर्पोरे ट एजंट तनयम
कॉपोरे ट एजंट कायद्यामध्ये ऑग्ट, २०१५ रोजी सुधारणा करण्यात आली व १ एशप्रल २०१६ पासून
ती लागू झाली.

पुढील व्याख्या लागू होतात.
a. "अजथदार" म्हणजे (i)

(ii)

कंपनी कायदा, २०१३ (२०१३ चा १८) ककवा त्या अंतगथत करण्यात आलेला कोणताही
कायदा ककवा आधी लागू असलेल्या कोणत्याही कंपनी कायद्यांतगथत ्िापन करण्यात
आलेली एखादी कंपनी; ककवा

मयाशदत जबाबदारी भागीदारी कायदा, २००८ अंतगथत ्िापना व नोंदणी करण्यात आलेली
एक मयाशदत जबाबदारी भागीदारी कंपनी; ककवा

(iii) सहकारी सं्िा कायदा, १९१२ ककवा सहकारी सं्िांच्या नोंदणीसाठी असलेल्या
कोणत्याही कायद्यांतगथत नोंदशवण्यात आलेली एक सहकारी सं्िा, ककवा

(iv) कायद्याच्या २ ऱ्या अनु च्छे दातल्या कलम (४ए) मध्ये व्याख्या करण्यात आल्याप्रमाणे बँककग
कंपनी; ककवा

(v) बँककग कंपनी कायदा, १९४९ (१९४९चा १०) च्या ५ व्या अनु च्छे दातील उप-कलम (१) च्या
कलम (िीए) अंतगथत व्याख्या करण्यात आल्याप्रमाणे संबशं धत नवीन बँक; ककवा

(vi) एक प्रादे शिक ग्रामीण बँक शजची ्िापना प्रादे शिक ग्रामीण बँक कायदा, १९७६ (१९७६ चा
२१) च्या अनु च्छे द ३ अंतगथत करण्यात आली आहे : ककवा

(vii) एक ्वयंसेवी सं्िा ककवा लघु कजथ शवतरण सं्िा जी सहकारी सं्िा कायदा, १९१२

अंतगथत येते, ककवा भारतीय शरझव्हथ बँकेकिे नोंदणी करण्यात आलेली शबगर-बँककग शवत्तीय
सं्िा; ककवा

(viii) प्राशधकरणाद्वारे कॉपोरे ट एजंट म्हणून काम करण्यास मान्शयता शमळालेली इतर कुणीही
व्यिी.

b. “मान्शयताप्राप्त सं्िा" म्हणजे शिक्षण आशण/ककवा प्रशिक्षणामध्ये शविेषतुः शवमा शवक्री, सेवा व
शवपणनाच्या क्षेत्रात कायथरत असलेली, प्राशधकरणाने मान्शयता शदलेली व वेळोवेळी अशधसूशचत
केलेली सं्िा, ज्यामध्ये भारतीय शवमा सं्िा, मुब
ं ईचाही समावेि होतो.
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c. "अशधकृत पिताळक" म्हणजे दू रध्वनीद्वारे शवपणन करणाऱ्या कंपनीने दूरध्वनीद्वारे सल्ला
दे ण्यासाठी ककवा शवक्री करण्यासाठी शनयुि केलेली व्यिी व जी शवशहत व्यशिसाठी या शनयमांच्या
शनयम ७(३) अंतगथत शनधाशरत आव्यकतांची पूतथता करते ;

d. "प्राशधकरण" म्हणजे भारतीय शवमा शनयामक व शवकास प्राशधकरण ज्याची ्िापना शवमा शनयामक

व शवकास प्राशधकरण कायदा, १९९९ (१९९९ चा ४१) च्या अनु च्छे द ३ च्या तरतुदींनु सार करण्यात
आली.

e. "कॉपोरे ट एजंट" वरील कलम (बी) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कोणताही अजथदार ज्याच्याकिे

प्राशधकरणाने जीवन, सवथसाधारण व आरोग्य यापैकी कोणत्याही नमूद वगथवारीसाठी शवमा
व्यवसायाशवषयी सल्ला दे ण्यासाठी व सेवा दे ण्यासाठी या कायद्यांतगथत शदलेले वैध प्रमाणपत्र आहे .

f.

“कॉपोरे ट एजंट (जीवन)" म्हणजे कॉपोरे ट एजंट म्हणून काम करण्यासाठी नोंदणी केल्याचे वैध

प्रमाणपत्र असलेली व्यिी; जे प्राशधकरणाद्वारे या शनयमांमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या जीवन
शवमाकत्यांना शवमा व्यवसायाचा सल्ला व सेवा दे ण्यासाठी या शनयमांनुसार शदले जाते ;

g. "कॉपोरे ट एजंट (सवथसाधारण)" म्हणजे ज्याच्याकिे प्राशधकरणाने या शनयमांतगथत, सवथसाधारण
शवमाकत्यांना शवमा व्यवसायाचा सल्ला व सेवा दे ण्यासाठी या शनयमांतगथत नमूद केल्याप्रमाणे
कॉपोरे ट एजंट म्हणून काम करण्यासाठी शदलेले वैध प्रमाणपत्र असते ;

h. "कॉपोरे ट एजंट (आरोग्य)" म्हणजे ज्याच्याकिे कॉपोरे ट एजंट म्हणून काम करण्यासाठी

नोंदणीचे वैध प्रमाणपत्र असते , जे या शनयमांतगथत प्राशधकरणाद्वारे ; या शनयमांमध्ये नमूद करण्यात
आलेल्या आरोग्य शवमाकत्यांना शवमा व्यवसायाचा सल्ला व सेवा दे ण्यासाठी शदले जाते ;

i.

"कॉपोरे ट एजंट (एकशत्रत)" म्हणजे ज्याच्याकिे कॉपोरे ट एजंट म्हणून काम करण्यासाठी

नोंदणीचे वैध प्रमाणपत्र असते , जे या शनयमांतगथत प्राशधकरणाद्वारे , वरील कलम (एफ) मध्ये नमूद
केल्याप्रमाणे जीवन शवमाकता, सवथसाधारण शवमाकता व आरोग्य शवमाकता ककवा यापैकी

कोणत्याही दोन्शहींचे ककवा शतन्शहींचेही शमश्रण असलेल्या शवमा व्यवसायाशवषयी सल्ला दे ण्यासाठी व
खरे दीसाठी शदले जाते :
j.

या कायद्यानुसार “परीक्षा मंिळ” म्हणजे भारतीय शवमा सं्िा, मुंबई ककवा प्राशधकरणाने कॉपोरे ट
एजंटचा मुख्य अशधकारी व नमूद केलेल्या व्यकिसाठी प्रमाणपत्र परीक्षा आयोशजत करण्यासाठी
मंजुरी शदलेली व अशधसूशचत इतर कोणतीही सं्िा.

k. “सिि व व्यवस््ित" हा अजथदाराची नोंदणी करण्यासाठी योग्यता शनस््चत करणारा शनकष
आहे , ज्यामध्ये त्याचा मुख्य अशधकारी, संचालक ककवा भागीदार ककवा इतर कोणत्याही
कमथचाऱ्याचा समावेि होतो जो कॉपोरे ट एजंट म्हणून काम करतो.
l.

कॉपोरे ट एजंटचा “मुख्य अशधकारी" म्हणजे संचालक ककवा एखादा अशधकारी ककवा त्याने शनयुि
केलेला कुणीही कमथचारी व ज्याला प्राशधकरणाची मंजुरी असते, याची शनयुिी केवळ कॉपोरे ट

एजंटच्या कामकाजाचे शनरीक्षण करण्यासाठी केली जाते व त्याच्याकिे आव्यक ती िैक्षशणक

पात्रता व व्यावहाशरक प्रशिक्षण असते व त्याने या कायद्यांतगथत आव्यक असल्याप्रमाणे परीक्षा
उत्तीणथ झाली पाशहजे.

74

m. "नोंदणी" म्हणजे कॉपोरे ट एजंट म्हणून काम करण्यासाठी नोंदणी केल्याचे प्रमाणपत्र जे या
कायद्यांतगथत शदले जाते .

n. "शनयम" म्हणजे भारतीय शवमा शनयामक व शवकास प्राशधकरण (कॉपोरे ट एजंट नोंदणी) शनयम,
२०१५.

o. "नमूद व्यिी" कॉपोरे ट एजंटचा कमथचारी जो कॉपोरे ट एजंटच्यावतीने शवमा व्यवसायाचा सल्ला

दे ण्यासाठी व व्यवसाय शमळशवण्यासाठी जबाबदार असतो व त्याला या कायद्यामध्ये नमूद
करण्यात आल्याप्रमाणे िैक्षशणक पात्रते ची अट पूणथ करावी लागते , प्रशिक्षण घ्यावे लागते व परीक्षा
उत्तीणथ व्हावी लागते;

p. "दू रध्वनी शवपणनकता' म्हणजे भारतीय दूरसंचार शनयामक प्राशधकरणाकिे दू रसंचार

व्यावसाशयक दळणवळण ग्राहक प्राधान्शय कायदा, २०१० च्या प्रकरण III अंतगथत नोंदणी करण्यात

आलेली सं्िा जी व्यावसाशयक संदेि पाठशवण्याचे काम करते व शजच्याकिे प्राशधकरणाने शदलेले
प्रमाणपत्र असते;

q. या शनयमांमध्ये वापरलेले व व्याख्या न केलेले िब्द व संज्ञा, मात्र ज्यांची कायद्यात व्याख्या
करण्यात आली आहे , वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्याप्रमाणे, शवमा शनयामक व शवकास

प्राशधकरण कायदा, १९९९ ककवा त्याअंतगथत करण्यात आलेले इतर कोणते ही शनयम/मागथदिथक
तत्वांचा अिथ अनु क्रमे त्या कायद्यात/शनयमांत/ मागथदिथक तत्वांमध्ये शदलेल्या अिाप्रमाणे असेल.
२. या शनयमांची व्याप्ती व व्यवहायथता:

(१) या शनयमांमध्ये जीवनशवमाकते, सवथसाधारण शवमाकते व आरोग्य शवमाकत्यांची शवमा

व्यवसायाचा सल्ला दे ण्यासाठी, व्यवसाय शमळशवण्यासाठी व सेवा दे ण्यासाठी कॉपोरे ट
एजंट म्हणून नोंदणी करण्याचा समावेि होतो जी खालीलप्रमाणे नोंदणी प्रमाणपत्र वैध
असेलपयंत केली जाते .

(ए) कॉपोरे ट एजंट (जीवन), त्यांच्या शवमा उत्पादनांशवषयी सल्ला दे ण्यासाठी, व्यवसाय

शमळशवण्यासाठी व सेवा दे ण्यासाठी कमाल तीन जीवनशवमाकत्यांिी करार करू
िकतो.

(बी) कॉपोरे ट एजंट (सवथसाधारण), त्यांच्या शवमा उत्पादनांशवषयी सल्ला दे ण्यासाठी,

व्यवसाय शमळशवण्यासाठी व सेवा दे ण्यासाठी कमाल तीन सवथसाधारण शवमाकत्यांिी

करार करू िकतो. त्याशिवाय, कॉपोरे ट एजंट (सवथसाधारण) सवथसाधारण शवमा
उत्पादनांच्या शकरकोळ शवक्री क्षेत्रात सल्ला दे ईल, व्यवसाय शमळवेल व सेवा दे ईल व

अिा शवमाकत्यांचा व्यावसाशयक क्षेत्रातील एकूण व्यवसाय सवथ प्रकारच शवमे एकशत्रत
केल्यास प्रती जोखीम पाच कोटी रुपयांहून अशधक नसेल.

(सी) कॉपोरे ट एजंट (आरोग्य), त्यांच्या शवमा उत्पादनांचा सल्ला दे ण्यासाठी, व्यवसाय
शमळशवण्यासाठी व सेवा दे ण्यासाठी कमाल तीन आरोग्य शवमाकत्यांिी करार करू
िकतो.
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(िी) कॉपोरे ट एजंटच्या (एकशत्रत) बाबतीत (ए) ते (सी) कलमात नमूद केलेल्या अटी लागू
होतील.

(ई) शवमा कंपन्शयांिी केलेल्या करारात कोणताही बदल करायचा असेल तर तो केवळ
प्राशधकरणाच्या पूवथ परवानगीनेच व शवद्यमान पॉशलसीधारकांना सेवा दे ण्याची योग्य ती
सोय केल्यानंतरच करता येईल.
३. अजाचा शवचार –

(१) प्राशधकरण नोंदणी मंजूर करण्यासाठी अजाचा शवचार करताना कॉपोरे ट एजंटची कामे पार
पािण्यासाठी आव्यक त्या सवथ बाबी शवचारात घेते.

(२) त्याचशिवाय, प्राशधकरण पुढील बाबी शविेषत्वाने शवचारात घेते:-

(ए) अजथदार कायद्याच्या अनु च्छे द ४२ िी च्या उप-अनु च्छे द (५) अंतगथत नमूद केल्याप्रमाणे
कोणत्याही प्रकारे अपात्र आहे का;

(बी) अजथदाराकिे आव्यक त्या पायाभूत सुशवधा आहे त का, उदाहरणािथ कायालयासाठी
पुरेिी जागा, साधने व कामे प्रभावीपणे करता यावीत यासाठी प्रशिशक्षत मनु टयबळ आहे
का;

(सी) अजथदारािी प्रत्यक्ष ककवा प्रत्यक्षपणे संबंशधत कुणाही व्यशिला प्राशधकरणाने याआधी
परवाना/नोंदणी दे णे पूवी नाकारले आहे का.

ए. ्पटटीकरण: - या उप-कलमासाठी, “प्रत्यक्ष ककवा अप्रत्यक्षपणे संबंशधत” या वाक्यांिाचा
अिथ एखादी फमथ, कंपनी, कॉपोरे ट सं्िेच्या संदभात, एक संलग्न, सहाय्यक,
पर्परांिी जोिलेले उपक्रम ककवा अजादाराच्या समूहातील कंपनी असा होतो. याद्वारे
इिे ्पटट करण्यात येते की या संज्ञांचा पशरस््िती असेल त्यानु सार कंपनी कायदा,
२०१३ ककवा कंपनी कायदा, २००२ मध्ये त्यांना प्राप्त दजानु सार सारखाच अिथ असेल.

(िी) अजथदाराचा मुख्य कायथकारी अशधकारी पदवीधर आहे का व त्याने प्राशधकरणाने मंजुरी

शदलेल्या अभ्यासक्रमानुसार मान्शयताप्राप्त सं्िेतून शकमान पन्शनास तासांचे पाठ्यक्रशमक
व प्रात्यशक्षक प्रशिक्षण घेतले असले पाशहजे, व वर नमूद केलेल्या प्रशिक्षण कालावधीच्या
िेवटी परीक्षा उत्तीणथ झाली पाशहजे, जी परीक्षा मंिळाद्वारे आयोशजत केली जाते .

अजथदाराचा मुख्य अशधकारी जर भारतीय शवमा सं्िा, मुंबई यांचा सहकारी/अशधछात्र
असेल; ककवा सीआयआय, लंिन यांचा सहकारी/अशधछात्र असेल; भारतीय
शवमािा्त्रज्ञ सं्िेचा सहकारी/अशधछात्र असेल; ककवा शवमा व जोखीम व्यव्िापन

सं्िा, हैदराबाद येिून कोणतीही पदव्युत्तर पदवी घेतली असेल, तर पाठ्यक्रशमक व
प्रात्यशक्षक प्रशिक्षणाचा कालावधी पंचवीस तासांचा असेल.

(ई) मुख्य अशधकारी, संचालक व अजादाराच्या इतर कमथचाऱ्यांनी गेल्या तीन वषात या
शनयमांच्या पशरशिटट III मध्ये नमूद केलेल्या आचार संशहतेचे उल्लंघन केले आहे का;
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(एफ) अजथदाराचा मुख्य व्यवसाय शवम्याव्यशतशरि दु सरा असल्यास, अजथदार कॉपोरे ट एजंट
म्हणून करायची कामे व इतर कामांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पुरेसे अंतर ठे वतो का.

(जी) या शनयमाच्या जोिपत्र I मधील शनवेदनाच्या आधारे मुख्य अशधकारी/संचालक (अनेक
संचालक)/भागीदार (अनेक भागीदार)/शनदे शित व्यिी सिि व व्यवस््ित
आहे /आहे त का; व

(एच) प्राशधकरणाचे असे मत आहे की नोंदणीस मंजुरी दे णे पॉशलसीधारकांच्या शहताचे आहे .
(३) अजथदाराने शनदे शित केलेल्या व्यशिने पुढील गरजा पूणथ केल्या पाशहजेत –
ए.

शकमान १२वी ककवा मान्शयताप्राप्त परीक्षा मंिळाची/सं्िेची समकक्ष परीक्षा उत्तीणथ
असले पाशहजे:

बी.

(i) शनदे शित व्यशिने ज्या वगथवारीचा परवाना माशगतला जात आहे जीवन, सवथसाधारण,

आरोग्य अिा शवशहत वगथवारासाठी शकमान पन्शनास तासांचे प्रशिक्षण, मान्शयताप्राप्त सं्िेतून पूणथ
केले असले पाशहजे व परीक्षा मंिळाने आयोशजत केलेली परीक्षा उत्तीणथ झाली पाशहजे;

(ii) कॉपोरे ट एजंटच्या (एकशत्रत) शनदे शित व्यशिने मान्शयताप्राप्त सं्िेतून शकमान पंच्याहत्तर

तासांचे प्रशिक्षण पूणथ केले असले पाशहजे व परीक्षा मंिळाने आयोशजत केलेली परीक्षा उत्तीणथ झाले
पाशहजे;

सी. कॉपोरे ट एजंटनी सल्ला दे ण्यासाठी व शवमा व्यवसाय शमळशवण्यासाठी शनयुि केलेल्या शनदे शित

व्यकिना या शनयमांमध्ये नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे प्राशधकरणाद्वारे वैध प्रमाणपत्रे शदली

जातील. हे प्रमाणपत्र दे ण्यात आल्याच्या तारखेपासून तीन वषं वैध असे ल, मात्र त्यासाठी
कॉपोरे ट एजंटची नोंदणी वैध असली पाशहजे;

शनदे शित व्यिी कॉपोरे ट एजंटच्या मुख्य अशधकाऱ्याद्वारे प्राशधकरणाकिे अजथ करे ल ज्याचे प्रारूप
प्रमाणपत्र दे ण्यासाठीच्या या शनयमांमध्ये जोिपत्र ३ मध्ये नमूद करण्यात आले आहे .
िी.

कॉपोरे ट एजंटने शनदे शित केलेल्या व्यशिला इतर कोणत्याही कॉपोरे ट एजंटसाठी काम
करायची इच्छा असल्यास, शतला नव्या कॉपोरे ट एजंटद्वारे प्राशधकरणाला अजथ करावा लागेल

तसेच सध्याच्या कॉपोरे ट एजंटचे ना हरकत प्रमाणपत्रही सोबत जोिावे लागेल. सध्याच्या
कॉपोरे ट एजंटने ३० शदवसात ना हरकत प्रमाणपत्र शदले नाही, तर सदर कॉपोरे ट एजंटला

शनदे शित व्यशिने दु सऱ्या कॉपोरे ट एजंटसाठी काम करण्यास हरकत नसल्याचे मानले जाईल.
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प्राशधकरण कॉपोरे ट एजंटकिू न शवनंती शमळाल्यानंतर, सुधाशरत प्रमाणपत्र दे ईल ज्यामध्ये
कॉपोरे ट एजंटचे नाव बदलले असेल, ज्याद्वारे कॉपोरे ट एजंट बदलल्याचे सूशचत केले जाईल.
ई.

शनदे शित व्यिी आशण/ककवा मुख्य शवमा कायथकारी अशधकारी जे पात्र आहे त व शवमा शनयामक व

शवकास प्राशधकरण (कॉपोरे ट एजंटना परवाना दे णे) शनयम, २००२ अंतगथत परवाना असलेल्या
कॉपोरे ट एजंटसोबत काम करत आहे त, ते या शनयमांतगथत नोंदणी केलेल्या कॉपोरे ट एजंटसोबत

काम करणे सुरु ठे वू िकतात. मात्र अिा शनदे शित व्यकिचे आशण/ककवा मुख्य शवमा कायथकारी
अशधकाऱ्यांचे तपिील प्राशधकरणाला नोंदणी मंजूर करण्यासाठी अजथ करते वळ
े ी नमूद केलेल्या

पद्धतीने ककवा त्यांच्या नोंदणीनंतर सहा मशहन्शयात शदली पाशहजेत. प्राशधकरण तपिील
शमळाल्यानंतर अिा शनदे शित व्यकिना आशण/ककवा मुख्य शवमा कायथकारी अशधकाऱ्यांना वरील
उप-शनयम (सी) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रमाणपत्र दे ते.

४. नोंदणीचे नूतनीकरण - (१) कॉपोरे ट एजंट, नोंदणीची मुदत संपण्यापूवी तीस शदवसात, नोंदणीचे
नूतनीकरण करण्यासाठी लागू असलेल्या िुल्कासशहत अजथ एमध्ये प्राशधकरणाकिे अजथ करू
िकतो.

मात्र प्राशधकरणाकिे त्या कालावधीनंतर मात्र सध्याच्या नोंदणीची मुदत संपण्यापूवी अजथ
पोहोचल्यास, िंभर रुपयांचे अशतशरि िुल्क, तसेच अशतशरि कर, प्रशधकरणाला द्यावे लागतील.

त्याशिवाय प्राशधकरण आधीच्या तरतुदींमध्ये समाशवटट नसलेल्या कारणांमुळे उिीर झाल्यास
अजथदाराने शलशखत ्वरुपात पुरेिी कारणे शदल्यानंतर, नोंदणीची मुदत संपल्यानंतर अशतशरि

सातिे रुपयांचे िुल्क व लागू होणारे कर आकारून अजथदाराकिू न नूतनीकरणाचा अजथ ्वीकारू
िकते.

सूचना:कॉपोरे ट एजंटला नोंदणीची मुदत संपण्यापूवी नव्वद शदवस अजथ सादर करण्याची
नूतनीकरणाचा अजथ सादर करणे आव्यक असते .

(२) मुख्य अशधकारी व शनदे शित व्यकिनी नोंदणीचे नूतनीकरण करून घेण्यापूवी, मान्शयप्राप्त
सं्िेतून शकमान पंचवीस तासांचे ्िाशनक व प्रात्यशक्षक प्रशिक्षण पूणथ केले पाशहजे.

(३) उप-शनयम (l) अंतगथत करण्यात आलेला नूतनीकरणाचा अजथ शनयम ७ अंतगथत नमूद
करण्यात आलेल्या पद्धतीनेच हाताळला जाईल.

78

(४) प्राशधकरणाला, अजथदाराने नोंदणीच्या नूतनीकरणासाठी नमूद करण्यात आलेल्या सवथ
अटींची पूतथता केल्याची खात्री पटल्यानंतर, ते अजथ सी मध्ये नोंदणीचे तीन वषांसाठी नूतनीकरण
करे ल व त्यासंदभातील सूचना अजथदाराला पाठवेल.
५. नोंदणी अमान्शय झाल्यास केली जाणारी प्रशक्रया (१) शनयम ४ अंतगथत नोंदणी मंजूर करण्यासाठी ककवा शनयम ११ अंतगथत शतचे नूतनीकरण
करण्यासाठी करण्यात आलेल्या अजाद्वारे शनयम ७ मध्ये नमूद केलेल्या अटींची पूतथता झाली नाही,
तर प्राशधकरण नोंदणी फेटाळू िकते ककवा नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करण्यास नकार दे ऊ
िकते.

मात्र अजथदाराला बाजू मांिण्याची पूणथ संधी शदल्याशिवाय कोणताही अजथ फेटाळला जाणार नाही.
(२) प्राशधकरणाने नूतनीकरणाचे प्रमाणपत्र दे णे फेटाळल्यास तसे अजथदाराला तीस शदवसांच्या
आत ज्या कारणांनी अजथ फेटाळण्यात आला त्यासह ्पटटपणे कळवणे आव्यक आहे .

(३) कोणत्याही अजथदाराला प्राशधकरणाच्या शनणथयाशवरुद्ध तक्रार असेल तो त्याशवरुद्ध प्रशतभूती
अपील लवादाकिे , अिा अपीलासाठी शवशहत प्रशक्रयेनुसार, प्राशधकरणाने शदलेल्या आदे िाची प्रत

शमळाल्याच्या तारखेपासून पंचेचाळीस शदवसात वरील उप-शनयम (२) अंतगथत अपील करू
िकतो.

६. नोंदणी नाकारण्याचा पशरणाम – ज्या अजथदाराचा, नोंदणी मंजूर करण्यासाठीचा शनयम ४ अंतगथत
करण्यात आलेला अजथ ककवा शनयम ११ अंतगथत करण्यात आलेला नूतनीकरणाचा अजथ

नाकारण्यात ककवा फेटाळण्यात आल्यास, त्यासंदभातली सूचना शनयम १२(२) अंतगथत
शमळाल्याच्या तारखेस व त्यापासून कॉपोरे ट एजंट म्हणून काम करू िकणार नाही. मात्र, त्याने

आधीच केलेल्या करारांच्या संदभात सेवा दे त राहण्यास जबाबदार असेल. अिी सेवा शवद्यमान
कराराची आधीच शनस््चत करण्यात आलेली मुदत संपेपयंत, ककवा सहा मशहन्शयांच्या

कालावधीपयंत, यापैकी जे आधी होईल तोपयंत सुरु राहील, या कालावधीत ते संबंशधत
शवमाकत्यािी योग्य ती व्यव्िा करतील.

७. कॉपोरे ट एजंटना नोंदणी मंजूर करण्यासाठी अटी:
शनयम ९ अंतगथत मंजूर करण्यात आलेली नोंदणी व शनयम ११ अंतगथत मंजूर करण्यात आलेल्या
नूतनीकरणाला, इतर गोटटींसोबतच पुढील अटी लागू होतील:79

(i)

या शनयमांतगथत नोंदणी केलेल्या कॉपोरे ट एजंटना केवळ वरील शनयम (३) मध्ये नमूद

(ii)

कॉपोरे ट एजंट कायद्यातील तरतुदी, शवमा शनयामक व शवकास प्राशधकरण कायदा, १९९९ व

केल्याप्रमाणेच शवमा व्यवसायाचा सल्ला व सेवा दे ण्याची परवानगी शदली जाईल;

शनयम, पशरपत्रके, मागथदिथक तत्वे व त्या अंतगथत प्राशधकरणाने वेळोवेळी शदलेल्या इतर
कोणत्याही सूचनांचे पालन करे ल;

(iii) कॉपोरे ट एजंटने प्राशधकरणाला कोणत्याही महत्वाच्या तपिीलासंदभात आधी सादर
केलेली कोणतीही माशहती ककवा तपिील चुकीचे ककवा शदिाभूल करणारे असल्याचे

आढळल्यास ककवा आधीच सादर केलेल्या माशहतीत काही महत्वाचा बदल असल्यास,
प्राशधकरणाला लगेच शलशखत ्वरुपात कळवले पाशहजे;

(iv) कॉपोरे ट एजंट आपल्या ग्राहकांच्या तक्रारींचे शनवारण अिी तक्रार शमळाल्यानंतर १४
शदवसांत करण्यासाठी पुरेिी पावले उचलतील व प्राशधकरणाला अिा ग्राहकांकिू न

आलेल्या तक्रारींची संख्या, ्वरुप व इतर तपिील प्राशधकरणाने नमूद केलेल्या प्रारुपात व
पद्धतीने कळवली जाईल;

(v) कॉपोरे ट एजंट त्यांच्याकिे उपलब्ध असलेल्या संसाधनांप्रमाणे व त्यांनी शनयुि केलेल्या
कमथचारी संख्येनुसार योग्य शवमा पॉशलसी शवकतील व व्यवसाय शमळवीतल.

(vi) कॉपोरे ट एजंट प्राशधकरणाने शवशहत केलेल्या प्रारुपात तपिील नोंदवतील, जे
पॉशलसीनु सार व शवशिटट व्यशिशनहाय नोंदवले जातील, ज्यामध्ये कॉपोरे ट एजंटने
शवकलेली प्रत्येक पॉशलसी शवशिटट व्यशिसमोर दाखवली जाते, याला केवळ जी उत्पादने

सोपी, कोणत्याही सल्ल्याशिवाय शवकली जाणारी व प्राशधकरणाद्वारे शविेषत्वाने मंजुरी

असलेल्या उत्पादनांचा अपवाद असेल. कॉपोरे ट एजंट अिी एक व्यव्िा तयार करे ल
ज्याद्वारे प्राशधकरणाला अिा नोंदी व तपिील शनयशमतपणे उपलब्ध होतील.

(vii) कॉपोरे ट एजंट कोणत्याही पशरस््िती शवमा उत्पादनांची शवक्री करण्यासाठी बहु -्तरीय
शवपणन हाती घेणार नाही;

(viii) कॉपोरे ट एजंट त्यांचे संचालक, मुख्य अशधकारी व शनदे शित व्यकिना लागू असलेल्या
आचार संशहतेचे पालन केले जाईल याची खात्री करे ल;

(ix) कॉपोरे ट एजंट शनयम ३१मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे त्यांच्या कॉपोरे ट एजन्शसी व्यवसायासाठी
्वतंत्र लेखा पु्तके ठे वतील;

८. िुल्क भरणे व िुल्क न भरण्याचे पशरणाम –
(१) प्रत्येक कॉपोरे ट एजंट नोंदणीचा व शतच्या नूतनीकरणाचा अजथ करते वळ
े ी रु. १०,०००/-

आवेदन िुल्क, अशधक लागू होणारे कर भरे ल, जे परत केले जाणार नाही. हे िुल्क “भारतीय
शवमा शनयामक व शवकास प्राशधकरणाच्या” हैदराबादमधील खात्यात प्रदे य धनाकषाद्वारे ककवा
मान्शयताप्राप्त इलेक्ट्रॉशनक शनधी ह्तांतरणाद्वारे भारतीय शवमा शनयामक व शवकास प्राशधकरणाला
शदले जाईल. आवेदन िुल्काशिवाय कोणत्याही अजावर प्रशक्रया केली जाणार नाही.
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(२) प्राशधकरणाने नोंदणी मंजूर केल्याचे कळशवल्यानंतर, अजथदाराला रु. २५,०००/- िुल्क,
अशधक लागू असलेले कर, अिी सूचना शमळाल्यानंतर १५ शदवसात भरावे लागेल. िुल्क
शमळाल्यानंतर व नोंदणी मंजूर करण्यासाठीच्या अटी व ितींचे समाधानकारकपणे पालन

केल्यानंतर, प्राशधकरण ज्या वगथवारीअंतगथत अजथ करण्यात आला आहे त्या अंतगथत कॉपोरे ट एजंट
म्हणून काम करण्यासाठी नोंदणी मंजूर करे ल.

(३) ज्या कॉपोरे ट एजंटला नूतनीकरणासाठी अजथ करायचा असेल तो रु.२५,०००/- िुल्क,
अशधक लागू असलेल्या करांसह शवशहत प्रारुपात नूतनीकरणाचा अजथ करे ल.
९. मोबदला(१ ) मोबदला दे णे ककवा कॉपोरे ट एजंटने मोबदला ्वीकारणे यावर प्राशधकरणाने यासंदभात

वेळोवेळी अशधसूशचत केलेल्या शनयमांचे शनयंत्रण असेल.

(२) ज्या कॉपोरे ट एजंटना आयआरिीए शनयम, २००२ (कॉपोरे ट एजंटना परवाना दे णे) अंतगथत

परवाना दे ण्यात आला आहे , त्यांना त्या शनयमांतगथत त्यांनी शदले ल्या व शमळशवलेल्या
व्यवसायासाठी मोबदला ्वीकारण्याची परवानगी शदली जाऊ िकते, मात्र त्यासाठी त्यांनी

ग्राहकांना या शनयमांच्या शनयम २४(२) अंतगथत सेवा दे त राहावी लागेल. जर कॉपोरेट

एजंटना या शनयमांतगथत नोंदणी करायची इच्छा असेल, तर त्यांनी शनयम ३१ मध्ये नमूद
केल्याप्रमाणे त्यांच्या लेखा पु्तकांमध्ये जु न्शया करारांतगथत व नवीन करारांतगथत शमळालेला
मोबदला जाहीर केला पाशहजे.
१०. पर्परशवरोधी हीत –
शवमा व्यवसायाचा सल्ला दे ताना व तो शमळवताना, कॉपोरे ट एजंट पुढील गोटटींचे पालन करतील:
(i) ज्या कॉपोरे ट एजंटची एकापेक्षा अशधक शवमाकत्यांिी शवशिटट व्यवसाय क्षेत्रात भागीदारी
असेल, त्यांनी संभाव्य ग्राहकांना ज्या शवमाकत्यांसोबत त्यांचा उत्पादन शवतरणासंदभात करार
झाला आहे त्यांची यादी जाहीर केली पाशहजे व त्यांना संरक्षणाची व्याप्ती, पॉशलसीचा कालावधी,

दे य हप्ता, हप्त्याच्या अटी यासारखे तपिील व त्यांच्याकिे उपलब्ध असलेल्या सवथ
उत्पादनांशवषयी ग्राहकाने शवचारलेली कोणतीही माशहती शदली पाशहजे . त्याशिवाय, त्यांच्याकिे
उपलब्ध असलेल्या शवमा उत्पादनासंदभात संभाव्य ग्राहकाने शवचारल्यास शकती दलाली शमळते हे
जाहीर केले पाशहजे;
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(ii) शजिे शवमा हे मुख्य व्यावसाशयक उत्पादनासोबत पूरक उत्पादन म्हणून शवकले जात असेल,
शतिे कॉपोरे ट एजंट ककवा त्यांचे भागधारक ककवा त्यांचे सहकारी मुख्य व्यावसाशयक उत्पादनाच्या

ग्राहकास त्यांच्याकिू न शवमा उत्पादन घेण्यास भाग पािणार नाहीत. कॉपोरे ट एजंटचे मुख्य
अशधकारी व सीएफओ (ककवा त्यांच्या समकक्ष), कोणत्याही संभाव्य ग्राहकाला बळजबरीने शवमा

उत्पादन शवकण्यात आले नाही असे प्रमाशणत करणारे प्रमाणपत्र पशरशिटट VIII मध्ये शदलेल्या
प्रारुपात प्राशधकरणाला दर सहा मशहन्शयांनी सादर करतील.

(iii) कोणत्याही शवमाकत्याला कॉपोरे ट एजंटकिील प्रत्येक ग्राहकाला शवमा संरक्षण द्यायची गरज
नाही.

११. प्राशधकरणाला जाहीर करणे (१) ज्या अजथदाराला कॉपोरे ट एजंट व्हायचे आहे तो अजथ दाखल करते वेळी ्वतुःहू न अजाचा

शवचार केला जावा यासाठी आव्यक असलेली सवथ महत्वाची तर्थ्ये जाहीर करे ल. त्यांच्या
अजाचा शवचार करण्यासाठी दे ण्यात आलेल्या माशहतीत अजथ दाखल करण्यात आल्यानंतर
काही बदल झाल्यास, अजथदार असा बदल प्राशधकरणाच्या शवचारािथ, प्राशधकरणाला ्वतुःहू न
जाहीर करे ल.

(२) त्याचप्रमाणे, ज्या कॉपोरे ट एजंटकिे प्रशधकरणाने शदलेली वैध नोंदणी असेल तो, नोंदणी
प्रमाणपत्र दे ण्यात आल्यानंतर, ज्याधारे नोंदणी करण्यात आली होती त्या महत्वाच्या

तर्थ्यांमध्ये काही बदल झाल्यास, िक्य शततक्या लवकर म्हणजे असा बदल झाल्यानंतर

जा्तीत जा्त ३० शदवसात प्राशधकरणाला कळवेल. प्राशधकरण अिी माशहती शमळाल्यानंतर
्पटटीकरण मागू िकते ककवा त्याला योग्य वाटे ल ते शनदे ि दे ऊ िकते .

(३) कॉपोरे ट एजंट त्यांच्याशवरुद्ध इतर शनयामक ककवा सरकारी सं्िेने सुरु केलेली कारवाई

अिा कारवाई सुरु झाल्यापासून िक्य शततक्या लवकर म्हणजे जा्तीत जा्त ३० शदवसात
प्राशधकरणाला जाहीर करे ल. अिा इतर कोणत्याही सं्िेने केलेली कारवाई ककवा शदलेले
शनदे िही वर नमूद केलेल्या कालमयादे तच प्राशधकरणाला जाहीर करावे लागतील.

(४) प्राशधकरण वेळोवेळी, कॉपोरे ट एजंटला अिी माशहती सादर करायला सांगेल ककवा योग्य
वाटल्यास परत करे ल.

(५) कॉपोरे ट एजंट प्राशधकरणाला ज्या कायालयांमधून शवमा उत्पादने शवतशरत करण्याची त्यांची
योजना आहे त्यांचे तपिील व शनदे शित व्यकिचे प्राशधकरणाने शदलेल्या प्रमाणपत्र क्रमांकासह

तपिील जाहीर करे ल. त्याशिवाय, कॉपोरे ट एजंटने कोणते ही कायालय उघिले ककवा बंद

केले तर प्राशधकरणाला कळवले जाईल. प्राशधकरण त्याला योग्य वाटे ल त्याप्रकारे अशधक
माशहती मागू िकते.
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(६) वरील अटींचे पालन केले नाही तर नोंदणी शनलंशबत ककवा रद्द करणे, आर्थिक दं ि आकारणे

यासारखी शनयामक कारवाई ककवा प्राशधकरणाला योग्य वाटे ल ती कोणतीही कारवाई केली
जाईल.

१२. उत्पादन शवतशरत करण्यासाठी शवमाकत्यांिी करार
(ए)

या शनयमांतगथत नोंदणी झालेल्या कॉपोरे ट एजंटना उत्पादनांच्या शवतरणासाठी

शवमाकत्यांिी करार करावा लागेल. अिा प्रकारचे करार करण्यात आल्यानंतर ३० शदवसांत
प्राशधकरणाला अिा करारांची माशहती द्यावी लागेल. अिा कराराचा शकमान कालावधी एका
वषाचा असेल;

(बी) असे करार करताना, कोणताही कॉपोरे ट एजंट आ्वासन दे णार नाही ककवा कोणताही

शवमाकता कॉपोरे ट एजंटला शवशिटट शवमाकत्याचीच उत्पादने शवतशरत करण्यास भाग
पािणार नाही;

(सी) करारांमध्ये कॉपोरे ट एजंटची पॉशलसीधारकांबाबतची कतथव्ये व जबाबदाऱ्या, शवमाकत्यांची
व कॉपोरे ट एजंटची कतथव्ये व जबाबदाऱ्या, करार रद्द करण्यासाठीच्या अटी व िती यांचा
समावेि होतो;

(िी) पॉशलसीधारकांच्या शहताशवरुद्ध कोणताही करार केला जाणार नाही;

(ई) कॉपोरे ट एजंटला करार रद्द करायची इच्छा असल्यास, ते शवमाकत्याला व प्राशधकरणाला

करार रद्द करण्याची कारणे कळवून तसे करू िकतात. या प्रकरणांमध्ये, शवकण्यात आलेल्या
पॉशलसी व शवमाकत्यांकिील पॉशलसींची मुदत संपेपयंत, ककवा सहा मशहन्शयांपयंत, यापैकी जे

लवकर असेल तोपयंत सेवा शदली पाशहजे व या कालावधीत संबशं धत शवमाकत्यािी योग्य तो
करार केला पाशहजे;

(एफ) शवमाकत्याला कॉपोरे ट एजंटिी असलेला कोणताही करार रद्द करायचा असेल, तर ते

कॉपोरे ट एजंटला व प्राशधकरणाला करार रद्द करायची कारणे कळवून असे करू िकतात.
अिा पशरस््ितीत, संबशं धत शवमाकता कॉपोरे ट एजंटने शमळशवलेल्या पॉशलसांना सेवा दे ण्याची

जबाबदारी घेईल. अिा प्रकरणांमध्ये, शवमाकता पॉशलसीधारकांना करारांप्रमाणे सेवा दे ण्यात
करण्यात आलेल्या बदलांसदभात पॉशलसीधारकास माशहती दे ईल;

(जी) कोणताही शवमाकता कोणत्याही नावाखाली ्वाक्षरी िुल्क ककवा इतर कोणते ही िुल्क
दे णार नाही ककवा ्वीकारणार नाही, केवळ प्राशधकरणाने त्यांचा कॉपोरे ट एजंट होण्यासाठी
योग्य शनयमांतगथत मंजूर केलेल्या िुल्काचा याला अपवाद असेल;

(एच) कोणताही शवमाकता, कॉपोरे ट एजंटच्या मुख्य अशधकाऱ्याला, शनदे शित व्यकिना व इतर
कमथचाऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभांि (रोख ककवा इतर ्वरुपात) दे णार नाही;

(आय) प्राशधकरण कोणत्याही वेळी, कोणत्याही शवमाकत्याला ककवा कॉपोरे ट एजंटला शवतरण
करार रद्द करण्याचे शनदे ि, त्यासाठीची कारणे नोंदवून दे ऊ िकते .
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१३. पोशलसीधारकांना सेवा दे णे (१) या शनयमांतगथत नोंदणी झालेल्या कॉपोरे ट एजंटचे करारच्या संपूणथ कालावधीत

पॉशलसीधारकांना सेवा दे ण्याचे कतथव्य असते . सेवा दे ण्यात कायद्याच्या अनु च्छे द ६४व्हीबी
अंतगथत आव्यक असल्याप्रमाणे हप्ता भरण्यास मदत, दावा करण्यात आल्यास आव्यक ते

सहकायथ व मागथदिथन, शवमा कराराच्या कालावधीत शनमाण होणाऱ्या मुद्द्द्यांवर इतर सवथ सेवा
व मागथदिथन दे ण्याचा समावेि होतो.

(२) कॉपोरे ट एजंटला आयआरिीए (कॉपोरे च एजंटना परवाना दे णे) शनयम, २००२ अंतगथत
परवाना दे ण्यात आला असेल, तर ते या शनयमांमधील १(३) शनयमांचे पालन करतील. मात्र,
ते या शनयमाच्या उप-कलम (१) अंतगथत आव्यक असल्याप्रमाणे अिा पॉशलसींची मुदत
संपेपयंत ककवा सहा मशहन्शयांपयंत, यापैकी जे लवकर आहे तोपयंत शवद्यमान पॉशलसीधारकांना

सेवा दे त राहतील, तसेच या कालवधीत ते करारानु सार सेवा दे ण्यासाठी संबंशधत

शवमाकत्यािी योग्य तो करार करतील. अिा करारांचे तपिील त्यातील तरतुदींसह असा
करार करण्यात आल्यापासून तीस शदवसात प्राशधकरणाला जाहीर केले जातील.

१४. दू रध्वनीद्वारे -शवपणन पद्धतीने शवम्याची शवक्री करणे व कॉपोरे ट एजंटचे दूर्ि शवपणन उपक्रम –
(१ ) ज्या कॉपोरे ट एजंटला शवमा उत्पादनांचे शवतरण करण्यासाठी दूरध्वनी शवपणनकत्याची सेवा

घेण्याची इच्छा आहे ककवा दू र्ि शवपणन उपक्रम राबवायचे आहे त त्यांनी पशरशिटट VII मध्ये
घालून शदलेल्या सूचनांचे पालन केले पाशहजे.

(२) कॉपोरे ट एजंटला दूरध्वनी शवपणनकत्याची सेवा घेण्यासाठी वरील उप-शनयम (१)
व्यशतशरि, पुढील अशतशरि अटींचे पालन करावे लागेल:

ए. कॉपोरे ट एजंट ज्या दू रध्वनी शवपणनकत्याची सेवा घेत असेल त्याने भारतीय

दू रसंचाल शनयामक आयोगाने या संदभात प्रसाशरत केलेल्या शवशवध पशरपत्रकांचे
आशण/ककवा मागथदिथक तत्वांचे पालन केले पाशहजे;

बी. ज्या कॉपोरे ट एजंटला शवमा मध्य्िीसाठी दूरध्वनी शवपणन उपक्रम राबवायचे आहे त त्याने या

शनयमांच्या जोिपत्र ४ मध्ये नमूद केलेल्या अजात प्राशधकरणाची पूवथ परवानगी घेतली पाशहजे.
प्राशधकरण अजाची पिताळणी केल्यानंतर दूरध्वनी शवपणनककत्याला एक प्रमाणपत्र दे ईल;
सी. त्याशिवाय, कॉपोरे ट एजंट शनयुि केलेल्या अशधकृत पिताळकांची नावे/

िी. दूरध्वनी शवपणनकत्याद्वारे प्र्ताशवत पिताळकांची नावे या शनयमांच्या जोिपत्र ५मध्ये शनदे शित
अजात जाहीर करे ल, प्राशधकरण या नावांची पिताळणी केल्यानंतर अशधकृत पिताळकाला प्रमाणपत्र
दे ईल.
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ई. अशधकृत पिताळकाची शवमा मध्य्िी हाताळणाऱ्या दु सऱ्या दू रध्वनी शवपणनकत्याकिे

जायची इच्छा असेल, तर ते तत्कालीन दू रध्वनी शवपणनकत्याकिू न ना हरकत प्रमाणपत्र

घेतील व प्राशधकरणाला नवीन प्रमाणपत्र शमळावे यासाठी सादर करतील. जर ना हरकत
प्रमाणपत्रासाठी अजथ केल्यानंतर सध्याच्या दू रध्वनी शवपणनकत्याने ३० शदवसांत ते शदले

नाही, तर दू रध्वनी शवपणनकत्याची पिताळकाने दु सरीकिे जाण्यास हरकत नसल्याचे
मानले जाईल;

एफ. कॉपोरे ट एजंट अशधकृत पिताळक काढू न टाकण्यासाठी ककवा समाशवटट करण्यासाठी
संबंशधत मुख्य अशधकाऱ्याद्वारे अजथ करतील;

जी. कॉपोरे ट एजंटने दूरध्वनी शवपणनकता म्हणून ट्रायकिे नोंदणी केली तर, ज्या शवमाकत्यांसोबत

त्याने करार केला आहे केवळ त्यांच्यासाठीच दूरध्वनी शवपणनककता म्हणून काम करे ल;

एच. कुणीही कॉपोरे ट एजंट ककवा दू रध्वनी शवपणनकत्याने कुणाही व्यशिला त्याने ककवा शतने चौकिी

करून शवमा पॉशलसी घेण्यात रस दाखवल्याखेरीज कॉल करू नये . ते अिा व्यकिचा व प्राशधकरणाने
ककवा त्यांनी अशधकृत केलेल्या व्यशिने पिताळणीसाठी व तपासणीसाठी केलेल्या चौकिीचा िे टाबेस
तयार ठे वतील.

आय. दू रध्वनी शवपणनकता संभाव्य ग्राहकाला पुढील माशहती जाहीर करे ल
(ए) ते ज्याचे प्रशतशनशधत्व करतात त्या कॉपोरे ट एजंटचे नाव;
(बी) कॉपोरे ट एजंटचा नोंदणी क्रमांक;

(सी) ग्राहकाला परत कॉल करायचा असेल ककवा दू रध्वनीवरून केल्या जाणाऱ्या शवक्रीची

माशहती पिताळू न पाहायची असेल तर दू रध्वनी शवपणनकत्याचा आशण/ककवा कॉपोरे ट
एजंटचा संपकथ क्रमांक;

(िी) दू रध्वनीद्वारे -कॉल करणाऱ्या व्यशिचे नाव व ओळख क्रमांक (अशधकृत पिताळक).

जे. दूरध्वनी शवपणनकत्याची मदत घेणारा कॉपोरे ट एजंट त्या दूरध्वनी शवपणनकत्यािी एक करार
करे ल व त्या करारामध्ये िे टाबेसचा स्रोत, कतथव्ये व जबाबदाऱ्या, पैसे दे ण्याचे तपिील, कराराचा

कालावधी, कायद्याचे उल्लंघन केल्यास केली जाणारी कारवाई, शनयम, मागथदिथक तत्वे , पशरपत्रके,

प्राशधकरणाने शदलेले शनदे ि, अशधकृत पिताळकांची आचारसंशहता या तपिीलांचा समावेि असेल . हा
करार प्राशधकरण ककवा प्राशधकरणाद्वारे अशधकृत करण्यात आलेल्या इतर कोणत्याही व्यशिला गरज
पिे ल तसा व गरज पिे ल ते व्हा उपलब्ध करून शदला जाईल;

के. प्रत्येक दू रध्वनी शवपणनकता व अशधकृत पिताळक या शनयमांच्या पशरशिटट III मध्ये नमूद
केल्याप्रमाणे कॉपोरे ट एजंटना लागू होणाऱ्या आचार संशहते चे पालन करतील.

एल. प्राशधकरणाला दूरध्वनी शवपणनकत्याचा पशरसर ककवा प्राशधकरणाला नोंदी/द्तऐवज पिताळू न

पाहण्यासाठी आव्यक वाटतो असा कोणताही पशरसर तपासण्याचे, व कोणताही द्तऐवज/नोंद
मागशवण्याचे, दूरध्वनी शवपणनकत्याच्या कोणत्याही कमथचाऱ्याचे शनवेदन नोंदशवण्याचे ककवा त्याच्या
शनणथयानु सार कोणत्याही द्तऐवजाच्या/नोंदींच्या प्रती काढू न घेण्याचे अशधकार राहतील:

एम. प्राशधकरणाने वेळोवेळी यासंदभात घालून शदलेल्या इतर कोणत्याही अटींचे व ितींचे दू रध्वनी
शवपणनकत्याला पालन करावे लागेल.

85

(२) दू रध्वनी शवपणनकता तीनपेक्षा अशधक शवमाकत्यांसोबत ककवा शवमा संबंशधत सं्िांसोबत काम

करणार नाही

१५. कॉपोरे ट एजंटसाठी आचारसंशहता (१ ) प्रत्येक कॉपोरे ट एजंटला या शनयमांच्या पशरशिटट III मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आचार संशहते चे

पालन करावे लागेल,

(३) कॉपोरे ट एजंट त्याच्या सवथ कृतींसाठी व त्याच्या मुख्य अशधकाऱ्याने, शनदे शित व्यकिनी व

इतर कमथचाऱ्यांनी केलेल्या चुकांसाठी जबाबदार असेल ज्यामध्ये या शनयमांतगथत आचार संशहते चे
उल्लंघन करण्याचाही समावेि होतो व दं िास पात्र असेल जो कायद्याच्या अनु च्छे द १०२ च्या
तरतुदींअंतगथत एक कोटी रुपयांपयंत असू िकतो.
१६. नोंदी ठे वणे
कॉपोरे ट एजंट पुढील नोंदी ठे वल
े ज्या इलेक्ट्रॉशनक ्वरुपातही ठे वल्या जातील व प्राशधकरणाने
माशगतलेल्या ्वरुपात व मागेल ते व्हा उपलब्ध करून दे ईल –

(i) प्राशधकरणाच्या मागथदिथक तत्वांनुसार व काळा पैसा वैध करण्यास प्रशतबंध करणाऱ्या

कायद्याच्या तरतुदींनु सार आव्यक असल्याप्रमाणे, ग्राहकाच्या तुमच्या ग्राहकाला जाणून
घ्या (केवायसी) नोंदी;

(ii) ग्राहकाने व्यवस््ित ्वाक्षरी केलेल्या व शवमाकत्याकिे सादर केलेल्या प्र्ताव अजाची प्रत
ज्यामध्ये कॉपोरे ट एजंटद्वारे शनदे शित व्यिीची एसीआरवर ्वाक्षरी असते ;

(iii) एक नोंदवही ज्यामध्ये ग्राहकांची यादी, पॉशलसीचे तपिील उदाहरणािथ पॉशलसीचा प्रकार,
हप्त्याची रक्कम, पॉशलसी दे ण्याची तारीख, शमळालेली रक्कम ककवा िुल्क;

(iv)

आलेल्या तक्रारींच्या तपिीलांचा समावेि असलेली एक नोंदवही, ज्यामध्ये

तक्रारकत्याचे नाव, तक्रारीचे ्वरुप, शदलेल्या/सल्ला शदलेल्या पॉशलसीचे तपिील व
त्यावर करण्यात आलेली कारवाई यांचा समावेि असतो;

(v) एक नोंदवही ज्यामध्ये शनदे शित व्यशिचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, छायाशचत्र, नोकरी

सुरु होण्याची तारीख, नोकरी सोिली असल्यास ती सोिल्याची तारीख, शदलेला माशसक
मोबदला यांचा समावेि असेल;

(vi)

प्राशधकरणासोबत झालेल्या पत्रव्यवहाराच्या प्रती;

(vii) प्राशधकरणाद्वारे वेळोवेळी शनदे शित इतर कोणतीही नोंद.
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१७. लेखा पु्तक, नोंदी इत्यादी राखणे –
(१ ) ज्या कॉपोरे ट एजंटची ्िापना शविेषत्वाने शवमा मध्य्िीसाठी करण्यात आली आहे , तो

प्रत्येक आर्थिक वषासाठी पुढील पु्तके तयार करे लr -

(i) प्रत्येक लेखा कालावधीच्या अखेरीस एक ताळे बंद ककवा आर्थिक स््िती शववरण;
(ii) त्या कालावधीसाठी नफा व तोटा शववरण;
(iii) रोख/शनधी प्रवाहाचे शनवेदन:

(iv) प्राशधकरणाला वेळोवेळी आव्यक असल्याप्रमाणे अशतशरि शनवेदने .
सूचना १: या शनयमासाठी, आर्थिक वषथ हा १२ मशहन्शयांचा कालावधी असेल (जेिे कामकाज १
एशप्रलनंतर सुरु होते शतिे कमी) जो वषातील एशप्रलच्या पशहल्या शदविी सुरु होतो व त्यानंतर माचथच्या
३१व्या शदविी संपतो व संशचत आधारावर हा लेखा ठे वला जाईल.

सूचना. २: त्यांच्या आर्थिक शनवेदनांचे ककवा शवमाकत्यांना व शवमाकत्याच्या समूह कंपन्शयांना
शमळालेल्या उत्पन्शनाचे, शवमाकताशनहाय, कॉपोरे ट एजंटशनहाय तपिील दे ण्यासाठी, व तसेच समूह

कंपन्शयांना आशण/ककवा कॉपोरे ट एजंटच्या सहकाऱ्यांना कोणत्याही शवमाकत्याकिू न शमळालेले पैसे व
त्याचे तपिील दे ण्यासाठी एक वेळापत्रक असेल.

(ए) उप-शनयम (१) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे लेखा परीक्षण झालेल्या आर्थिक शववरणपत्रांची एक प्रत

लेखापरीक्षकाच्या अहवालासोबत प्राशधकरणाला दरवषी ३० सप्टें बरपूवी लेखापरीक्षकाचे व्यवसाय
चालशवण्याशवषयी, लेखा स््िती इत्यादींशवषयी काही िेरे ककवा शनरीक्षणे असल्यास त्यासह सादर

केली जातील, व अिा शनरीक्षणांवरील योग्य ्पटटीकरण प्राशधकरणाकिे दाखल केलेल्या लेखा
शववरणपत्रांसोबत जोिले जाईल.

(बी) लेखा परीक्षकाचा अहवाल शमळाल्याच्या तारखेपासून नव्वद शदवसात लेखा परीक्षकाच्या
अहवालातून नजरे स आणून शदलेल्या कोणत्याही तुटी दु रु्त करण्यासाठी आव्यक ती पावले
उचलली जातील व प्राशधकरणाला त्याशवषयी कळवले जाईल.

(सी) सवथ लेखा पु्तके, शववरणपत्रे, द्तऐवज इत्यादी कॉपोरे ट एजंटच्या मुख्यालयात ककवा इतर

कोणत्याही शनयोशजत व प्राशधकरणाला अशधसूशचत िाखा कायालयात राखली जातील व

प्राशधकरणाच्या वतीने शनरीक्षणासाठी अशधकृत असलेल्या अशधकाऱ्यांना सवथ कामकाजाच्या शदविी
उपलब्ध करून शदले जातील.

(िी) या शनयमामध्ये नमूद केलेली व कॉपोरे ट एजंटद्वारे ठे वली जाणारी सवथ पु्तके, द्तऐवज,
शनवेदने, कराराच्या नोंदी इत्यादी, ज्या वषािी संबंशधत आहे त त्या वषाअखेरीपासून शकमान दहा

वषांच्या कालावधीसाठी राखून ठे वल्या जातील. मात्र ज्या प्रकरणांमध्ये दावे करण्यात आले आहे त
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व न्शयायालयातून शनणथय यायचा असल्यामुळे तिजोि झालेली नसल्यामुळे, न्शयायालयात
प्रकरणाचा शनकाल लागेपयंत द्तऐवज ठे वणे आव्यक आहे .

(२) ज्या कॉपोरे ट एजंटचा मुख्य व्यवसाय शवमा मध्य्िी व्यशतशरि आहे , ते शवभागशनहाय नोंद
राखून ठे वतील ज्यामध्ये शवमा मध्य्िीतून शमळालेला महसूल व शवमाकत्यांकिू न शमळालेले
इतर उत्पन्शन यांचा समावेि असेल.

(३) कॉपोरे ट एजंटच्या सेवा घेणाऱ्या प्रत्येक शवमाकत्याने प्राशधकरणाकिे पशरशिटट VIA मध्ये
नमूद केल्याप्रमाणे, अिा प्रत्येक कॉपोरे ट एजंटसाठी ्वतंत्रपणे प्रमाणपत्र सादर केले

पाशहजे ज्यावर सीईओ व सीएफओची ्वाक्षरी असेल. पशरशिटट VlB मध्ये नमूद
केल्याप्रमाणे अिाच प्रकारचे प्रमाणपत्र कॉपोरे ट एजंटचा मुख्य अशधकारी व सीएफओ

(ककवा त्याचा समकक्ष) प्राशधकरणाकिे सादर करे ल ज्यामध्ये शवमाकत्याकिू न शमळणारी
दलाली/मोबादला नमूद केला जाईल.
१८. सवथसाधारण:
(१) या शनयमाच्या अशधसूचनेच्या तारखेपासून कुणाही व्यशिला प्राशधकरणाने या शनयमांतगथत नोंदणी

मंजूर केल्याशिवाय कॉपोरे ट एजंट म्हणून काम करता येणार नाही, याला केवळ या शनयमांतगथत
शनयम १ (३) मध्ये नमूद केलेल्या प्रकरणांचा अपवाद असेल.

(२) कॉपोरे ट एजंट व शवमाकता ककवा इतर कोणत्याही व्यशिदरम्यान कॉपोरे ट एजंट म्हणून त्याच्या

करारादरम्यान ककवा एरवी काही वाद झाल्यास, पीशित व्यिी प्राशधकरणाकिे दाद मागू िकते ;
व तक्रार शमळाल्यानंतर ककवा बाजू मांिण्यात आल्यानंतर, प्राशधकरण तक्रार तपासेल व आव्यक
वाटल्यास या शनयमांतगथत चौकिी ककवा शनरीक्षण ककवा तपासणी करू िकते .
आचार संशहता

I.

सवथसाधारण आचारसंशहता
१ . प्रत्येक कॉपोरे ट एजंट व्यावसाशयक आचरणाचे मान्शयताप्राप्त मानकांचे पालन करे ल व
पॉशलसीधारकांच्या शहतानु सार त्यांच्या कतथव्याचे पालन करे ल. असे करताना -

ए) ग्राहकांिी नेहमी परमसद्भाव व प्रामाशणकपणे व्यवहार करे ल
बी) काळजीपूवथक व मे हनतीने काम करे ल;

सी) ग्राहकांना कॉपोरे ट एजंटसोबतचे नाते व कॉपोरे ट एजंट कुणाच्या वतीने काम करत असल्याचे
समजल्याची खात्री करे ल;

िी) संभाव्य ग्राहकाने शदलेल्या सवथ माशहती ्वतुःपुरती व त्या शवमाकत्याला (शवमाकत्यांना) व्यवसाय
शदला जात आहे त्यांच्यापुरती मयाशदत ठे वल
े ;
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ई) त्यांच्या ताब्यात असलेल्या गोपनीय द्तऐवजांची सुरक्षा कायम राखण्यासाठी योग्य ती पावले
उचलेल;

एफ) कंपनीचा कुणीही संचालक ककवा सं्िेचा सािीदार ककवा मुख्य कायथकारी अशधकारी ककवा मुख्य
अशधकारी ककवा शनदे शित व्यिी दु सऱ्या कॉपोरे ट एजंटकिे अिाच प्रकारचे पद धारण करणार नाही;
२. प्रत्येक कॉपोरे ट एजंट
ए) त्याच्या मुख्य अशधकाऱ्याच्या व प्रत्येक शनदे शित व्यशिच्यावतीने झालेल्या सवथ चुकांसाठी
व दलालालीसाठी जबाबदार असेल;

बी) मुख्य अशधकारी व सवथ शनदे शित व्यकिना व्यवस््ित प्रशिक्षण, कौिल्य शदले जाईल व ते शवपणन
करत असलेल्या शवमा उत्पादनांचे त्यांना चांगली माशहती असल्याची खात्री करे ल;

सी) मुख्य अशधकारी व शनदे शित व्यिी संभाव्य ग्राहकाला पॉशलसीच्या लाभांशवषयी व पॉशलसीअंतगथत
शमळणाऱ्या परताव्याशवषयी चुकीची माशहती दे णार नाहीत याची खात्री करे ल;

िी) कोणत्याही संभाव्य ग्राहकाला शवमा उत्पादन घेण्यासाठी जबरद्ती केली जाणार नाही याची
खात्री करे ल;

ई) शवमा उत्पादनाच्या संदभात शवमाधारकाला शवक्रीपूवी व शवक्रीनंतर पुरेसा सल्ला दे ईल;

एफ) दावा करण्यात आल्यास सवथ औपचाशरकता व द्तऐवज पूणथ करण्यासाठी शवमाधारकाला िक्य
ती सवथ मदत व सहकायथ दे ईल;

जी) कॉपोरे ट एजंट जोखीमेचे शवमालेखन करत नाही ककवा शवमाकता म्हणून काम करत नाही याला
योग्य ती प्रशसद्धी दे ईल;

एच) शवमाकत्यांिी करार करे ल ज्यामध्ये दोघांचीही कतथव्ये व जबाबदाऱ्या शनस््चत केल्या जातील
II.

शवक्री-पूवथ आचारसंशहता

३. प्रत्येक कॉपोरे ट एजंट ककवा मुख्य अशधकारी ककवा शनदे शित व्यिी खाली नमूद के लेल्या
आचार संशहतेचे पालन करे ल:

i)

प्रत्येक कॉपोरे ट एजंट/मुख्य अशधकारी/शनदे शित व्यिी,-

ए) ्वतुःची ओळख करून दे ईल व त्याची नोंदणी/प्रमाणपत्र संभाव्य ग्राहकाने माशगतल्यास दाखवेल;

बी) ज्या शवमाकत्यांिी त्याचा करार आहे त्यांच्याद्वारे शवक्रीसाठी प्र्ताशवत शवमा उत्पादनांच्या संदभात
आव्यक ती माशहती शवतशरत करे ल व शवशिटट शवमा योजनेची शिफारस करताना संभाव्य ग्राहकाच्या
गरजा शवचारात घेईल;

सी) संभाव्य ग्राहकाने शवचारल्यास, शवक्रीसाठी प्र्ताशवत शवमा उत्पादनाच्या संदभात शकती दलाली
शमळते हे जाहीर करे ल;
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िी) शवक्रीसाठी प्र्ताशवत शवमा उत्पादनावर शवमाकता शकती हप्ता आकारे ल हे नमूद करे ल;

ई) शवमाकत्याला प्र्ताव अजामध्ये कोणत्या ्वरुपाची माशहती हवी असते व तसेच शवमा करार खरे दी
करताना महत्वाची माशहती जाहीर करण्याचे काय महत्व आहे हे संभाव्य ग्राहकाला समजावून सांगेल;

एफ) शवमाकत्याला प्रत्येक अजथ सादर करण्यासोबत संभाव्य ग्राहकाच्या कोणत्याही वाईट सवयी

असतील ककवा उत्पन्शनामध्ये सातत्य नसेल, व प्र्ताव ्वीकारण्यासंदभात शवमाकत्याच्या शवमालेखन

शनणथयावर पशरणाम करू िकेल असे कोणते ही महत्वाचे तर्थ्य असले तर, संभाव्य ग्राहकाशवषयी िक्य
ती सवथ चौकिी करून गोपनीय अहवालाच्या ्वरुपात शवमाकत्याच्या नजरे स आणून दे ईल;

जी) शवमाकत्याने प्र्ताव ्वीकारला ककवा फेटाळला तर संभाव्य ग्राहकाला तात्काळ कळवेल ;

एच) शवमाकत्याकिे प्र्ताव अजथ दाखल करताना आव्यक ते सवथ द्तऐवज व प्र्ताव अजथ पूणथ
करण्यासाठी शवमाकत्याने त्यानंतर माशगतलेले सवथ द्तऐवज घेईल;

ii) कोणताही कॉपोरे ट एजंट/मुख्य अशधकारी/शनदे शित व्यिी,----ए) वैध नोंदणी/प्रमाणपत्र असल्याशिवाय शवम्याचा सल्ला दे णार नाही ककवा व्यवसाय शमळशवणार
नाही;

बी) संभाव्य ग्राहकाला प्र्ताव अजामध्ये कोणतीही महत्वाची माशहती वगळण्यास प्रवृत्त करणार नाही;

सी) संभाव्य ग्राहकाला प्र्ताव अजामध्ये ककवा प्र्ताव ्वीकारण्यासाठी शवमाकत्याकिे सादर
केलेल्या द्तऐवजांमध्ये चुकीची माशहती दे ण्यासाठी प्रवृत्त करणार नाही;
िी) संभाव्य ग्राहकािी उद्धटपणे वागणार नाही;

ई) इतर कोणत्याही शनदे शित व्यशिने ककवा कोणत्याही शवमा मध्य्िाने सादर केलेल्या कोणत्याही
प्र्तावात ह्तक्षेप करणार नाही;

एफ) शवमाकत्याने प्र्ताशवत केलेल्यापेक्षा वेगळे दर, लाभ, अटी व ितींचा प्र्ताव दे णार नाही;

जी) पॉशलसीधारकांना सध्याची पॉशलसी रद्द करायला सांगून अिाप्रकारे पॉशलसी रद्द केल्याच्या
तारखेपासून तीन वषात त्याच्याकिू न नवीन प्र्ताव घेण्याचा आग्रह करणार नाही;

एच) कोणताही कॉपोरे ट एजंट एकाच व्यशिकिू न ककवा एका संघटनेकिू न ककवा एका सं्िा

समूहाकिू न शवमा व्यवसायाचा पोटथ फोशलओ घेणार नाही ज्याअंतगथत शमळालेला हप्ता कोणत्याही
वषात शमळालेल्या एकूण हप्त्याच्या पन्शनास टक्क्यांपेक्षा अशधक असेल;

आय) शवमा कंपनीचा संचालक होणार नाही ककवा त्या पदावर राहणार नाही, याला केवळ
प्राशधकरणाची परवानगी असल्यास अपवाद असेल,

जे) काळा पैसा वैध करण्याच्या कोणत्याही कामात सहभागी होणार नाही;

के) ्वतुः ककवा कॉलसेंटरद्वारे शदिाभूल करणारे कॉल ककवा फसवे कॉल करून व्यवसाय शमळशवणार
नाही;

एल) शवमा उत्पादनांचा सल्ला दे ण्यासाठी ककवा व्यवसाय शमळशवण्यासाठी बहु -्तरीय शवपणन
करणार नाही;

एम) व्यवसाय शमळशवण्यासाठी अप्रशिशक्षत व अनशधकृत व्यकिना शनयुि करणार नाही;
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एन) नोंदणी प्रमाणपत्रानु सार शवमा उत्पादनांचा सल्ला व सेवा दे ण्याव्यशतशरि शवमा सल्ला सेवा ककवा
दाव्यांसंदभात सल्ला सेवा ककवा शवम्यािी संबंशधत इतर कोणतीही सेवा दे णार नाही.

ओ) शवमा उत्पादनाचे शवतरण वाढशवताना संभाव्य पॉशलसीधारकाच्या संपकथ तपिीलाचा संदभथ
दे ण्यासाठी, आग्रह करण्यासाठी, माशहती कळशवण्यासाठी, सल्ला दे ण्यासाठी, ओळख करून

दे ण्यासाठी, िोधण्यासाठी ककवा दे ण्यासाठी शनदे शित व्यशिव्यशतशरि इतर कुणाही व्यशिला शनयुि

करणार नाही, प्रोत्साहन दे णार नाही, करार ककवा इतर कोणत्याही प्रकारची व्यव्िा करणार नाही;

पी) शवक्री, ओळख करून दे णे, माशहती दे णे, कोणत्या व्यशिचा ककवा सं्िेचा संदभथ दे ण्यासाठी ककवा
िोधण्यासाठी इतर कोणत्याही नावाने कोणते ही िुल्क ककवा दलाली दे णार नाही ककवा पैसे दे ण्याची
परवानगी दे णार नाही

III. शवक्री-नंतरची आचारसंशहता ४.
प्रत्येक कॉपोरे ट एजंट -

ए) प्रत्येक वैयशिक पॉशलसीधारकाला नामशनदे िन ककवा अशभह्तांकन ककवा पत्त्यातील बदल ककवा

पयायांचा वापर, जिी स््िती असेल त्याप्रमाणे करायला सांगेल व या संदभात आव्यक असेल शतिे
आव्यक ती सवथ मदत करे ल;

बी) त्याने आधीच शमळवलेला शवमा व्यवसाय राखून ठे वण्याच्या दृटटीने, पॉशलसाधारक वेळच्या वेळी
हप्ते भरतील याची खात्री करण्यासाठी पॉशलसीधारकाला तोंिी व लेखी आठवण करून दे णे .

सी) ग्राहकाला पुढेही शवमा संरक्षण न दे ण्याचा शनणथय घेतल्यास ग्राहकाला शवम्याची अंशतम मुदत
माशहती असल्याची खात्री करे ल:

िी) नूतनीकरणाच्या सूचनेमध्ये पॉशलसी घेतल्यापासून झालेले ककवा िेवटच्या नूतनीकरणाच्या

तारखेपासून झालेले पॉशलसीवर पशरणाम करणारे बदल जाहीर करणे हे कतथव्य तसेच आव्यक
असल्याचा इिारा असेल याची खात्री करे ल;

ई) कराराचे नूतनीकरण करण्यासाठी नूतनीकरणाच्या नोटीसीमध्ये शवमाकत्याला दे ण्यात आलेल्या

सवथ माशहतीच्या नोंदी (पत्रांच्या प्रतींसह) ठे वणे आव्यक असल्याचे नमूद करण्यात आल्याची खात्री
करे ल;

एफ) ग्राहकाला शवमाकत्याचे नूतनीकरणाचे आमंत्रण अंशतम मुदतीपूवी अगदी वेळेत शमळे ल याची
खात्री करे ल.

जी) शवमाकत्याने दाव्यांची रक्कम द्यावी यासाठी आव्यक असलेल्या बाबींचे पालन करताना
पॉशलसीधारकांना ककवा दावेकऱ्यांना ककवा लाभािींना आव्यक ती मदत दे ईल;

एच) आपल्या ग्राहकांना दाव्यांची सूचना व्यवस््ित दे णे व सवथ महत्वाची तर्थ्ये जाहीर करणे व
त्यानंतर झालेल्या घिामोिी लवकरात लवकर कळशवणे आव्यक असल्याचे समजावून सांगेल;

आय) ग्राहकांनी पूणथ माशहती जाहीर केली नाही असे वाटत असेल शतिे त्यांना खरी, योग्य व संपूणथ

माशहती जाहीर करायचा सल्ला दे ईल. ग्राहकाने त्यानंतरही माशहती जाहीर केली नाही तर ते िून पुढे
ग्राहकासाठी काम करण्यास नकार दे ण्याचा शवचार करे ल;

जे) ग्राहकाला दाव्यासाठी आवश्यक असलेल्या बाबींसंदर्ाात तात्काळ सल्ला दे ईल;
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के) ग्राहकाकडून दाव्यासंदर्ाात ककं वा ज्यामुळे दावा तनमााि होऊ शकतो एिाद्या घटनेसंदर्ाात लमळालेली
माहहती उशीर न करता व कोित्याही र्पररब्स्ितीत तीन कामकाजाच्या हदवसात र्पुढे र्पाठवेल;

एल) ग्राहकाला कोिताही उशीर न करता ववमाकत्यााच्या तनिायाववषयी ककं वा दाव्याववषयी सल्ला दे ईल; व
दाव्याचा र्पाठर्पुरावा घेण्यासाठी ग्राहकाला आवश्यक ती सवा मदत दे ईल.

एम) ववमा करारांतर्ात लार्ािींना लमळालेल्या रकमेतून कोिताही वाटा मार्िार नाही ककं वा घेिार नाही;

एन) सूचना, धोरिे व नूतनीकरिाच्या दस्तऐवजात तक्रार हाताळण्याच्या प्रकक्रयेचे तर्पशील असतील याची
िात्री करे ल:

ओ) दरू ध्वनीद्वारे ककं वा ललणित स्वरुर्पात तक्रारी स्वीकारे ल:
र्पी)

र्पत्राद्वारे

तक्रार

लमळाल्यानंतर

चौदा

हदवसात

ततची

र्पोचर्पावती

दे ईल,

तक्रार

हाताळिाऱ्या

कमाचाऱ्याववषयी व ती कधी हाताळली जाईल याववषयी सल्ला दे ईल;
क्यू) प्रततसाद र्पत्रे र्पाठवली जातील व तक्रारकताा प्रततसादाववषयी असमाधानी असल्यास त्याला काय करता
येईल याची माहहती हदली जाईल याची िात्री करे ल;

आर) तक्रारी योग्य ज्येष्ठ र्पातळीवर हाताळल्या जातील याची िात्री करे ल ;
एस) तक्रारी नोंदववण्यासाठी व त्यांचे तनरीक्षि करण्यासाठी एक यंत्रिा तयार करे ल .
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प्रकरण 5
जीवन शवम्याची कायदे िीर तत्वे
प्रकरणाची ओळख
या प्रकरणा मध्ये आपण जीवन शवमा कराराचे कायथ शनयंशत्रत करणाऱ्या घटकांसब
ं ंधी चचा करत
आहोत. हे प्रकरण जीवन शवम्याच्या खास वैशिटट्यांबद्दल सुद्धा चचा करे ल.
शिकण्याची फशलते
A. शवमा करार – कायदे िीर पैलू आशण खास वैशिटट्ये
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A. ववमा करार – कायदे शीर वैलशष््ये आणि िास वैलशष््ये
1. शवमा करार – कायदे िीर पैलू
a) शवमा करार
शवम्यामध्ये अिा मान्शयते च्या कराराचा समावेि असतो ज्यात शवमाकता ज्याला शवमाहप्ता म्हणतात
अिा शवशिटट ककमत ककवा मोबदल्याच्या बदल्यात काही शवशिटट जोखमींना संरक्षण पुरवण्याचे मान्शय
करतो.

b) शवमा कराराचे कायदे िीर पैलू
आपण आता शवमा कराराच्या काही पैलंच
ू ा शवचार करू आशण नंतर शवमा कराराचे शनयमन करणाऱ्या
कायद्याच्या सवथसाधारण तत्वांचा शवचार करू.
महत्वाचे
करारा म्हणजे दोन बाजूंमधील मान्शयता असते जी कायद्याने बंधनकारक असते . भारतीय करार कायदा
1872 च्या तरतुदींनुसार भारतातील शवमा करारांसह सवथ करार शनयंशत्रत केले जातात.
शवमा करार म्हणजे कंपनी, ज्यांना शवमाकता म्हणतात आशण पॉशलसी धारक, ज्यांना शवमाधारक
म्हणतात अिा दोन बाजूंमधील करार असतो आशण तो भारतीय करार कायदा 1872 च्या आव्यकता
पूणथ करतो.

आकृती 1: शवमा करार
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c) एखाद्या वैध कराराचे घटक
आकृती 2: वैध कराराचे घटक

वैध कराराचे घटक आहे त:
i.

प्र्ताव आशण ्वीकार

जेव्हा एखादी व्यिी अन्शय व्यिीला, त्याव्यािीची संमती शमळवण्याच्या दृटटीने एखादी गोटट

करण्याचा ककवा न करण्याचा मानस व्यि करते, त्यावेळी त्याने प्र्ताव शदला असे म्हणता येते.
साधारणतुः प्र्तावका किू न प्र्ताव शदला जातो आशण शवमाकत्याकिू न ्वीकार केला जातो.

जेव्हा एखादी व्यिी, शजला प्र्ताव शदला गेला आहे , आपली संमती दिथवते , याचा अिथ त्या
व्यिीने ्वीकार केला आहे असे समजले जाते . त्यामुळे जेव्हा प्र्ताव ्वीकारला जातो ते व्हा ते
अशभवचन बनते.

हा ्वीकार प्र्तावकापयंत कळवणे गरजेचे असते ज्याचा पशरणाम म्हणून करार बनतो.
जेव्हा प्र्तावक शवमा योजनेच्या अटी ्वीकार करतो आशण रक्कम जमा करण्याद्वारे त्याची संमती

दिथवतो, जी प्र्तावाच्या ्वीकारानंतर पशहल्या शवमा हप्त्यामध्ये पशरवतीत होते व प्र्ताव पॉशलसी
मध्ये रुपांतरीत होतो.

जर एखादी अट घातली गेली तर ती प्रशतप्र्ताव बनते .
पॉशलसी बॉंि कराराचा पुरावा बनतो
ii. मोबदला
याचा अिथ करारापासून सवथ बाजूंचा फायदा असला पाशहजे. शवमा हप्ता हा शवमाधारकाने द्यावयाचा
मोबदला असतो तर भरपाईचे अशभवचन हा शवमा कत्याने द्यावयाचा मोबदला असतो.
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iii. दोन बाजूंमधील मान्शयता
दोन्शही बाजूंनी एकाच गोटट एकाच अिाने ्वीकारली पाशहजे. अन्शय िब्दात सांगायचे तर त्यात

“एकवाक्यता” (consensus ad-idem)असली पाशहजे. शवमा कंपनी आशण पॉशलसी धारक या
दोघांनी एकच गोटट एकाच अिाने ्वीकारली पाशहजे.
iv. मुि होकार
करार करताना मुि होकार असला पाशहजे.
मुि होकार त्याला म्हणतात जेव्हा तो, खालील गोटटींद्वारे शमळालेला नसतो
 बळजबरी

 अनाव्यक प्रभाव
 अफरातफरी

 चुकीच्या गोटटी सांशगतल्याने
 चुकीने

जेव्हा कराराला बळाने, अफरातफरीने ककवा चुकीच्या गोटटी सांगून होकार शमळवला जातो ते व्हा
करार रद्द करण्यायोग्य असतो.
v. बाजूंची सक्षमता
करार करणाऱ्या दोन्शही बाजू कायद्याने करार करण्यास सक्षम असल्या पाशहजेत. पॉशलसी धरकाचे

वय करारावर ्वाक्षरी करताना सज्ञान असले पाशहजे आशण तो मानाने स््िर आशण कायद्याच्या
अंतगथत अपात्र ठरवलेला नसावा. उदाहरणािथ, कायद्याने अज्ञान मुले (18 पेक्षा कमी वयाची) शवमा
करार करू िकत नाहीत.
vi. कायदे िीरपणा
कराराचा उद्देि कायदे िीर असला पाशहजे. उदाहरणािथ, कोणताही शवमा बेकायदे िीर कृत्यासाठी

घेता येऊ िकत नाही. ज्याचे उद्देि ककवा मोबदला बेकायदे िीर आहे असा प्रत्येक करार रद्द
करण्या योग्य असतो. शवमा कराराचा उद्देि हा कायदे िीर उद्देि असतो.
महत्वाचे
i.

बळजबरी–यात गुन्शहे गारी मागांनी दबाव टाकला जातो.

ii. अनाव्यक प्रभाव–जेव्हा एखादी व्यिी अन्शय व्यिीच्या इच्छे वर प्रभाव टाकू िकतो, तो त्याचे
्िान वापरून दु सऱ्याचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करतो.

iii. अफरातफरी–जेव्हा एखादी व्यिी दु सऱ्या व्यिीला अिा चुकीच्या शव्वासावर कृती करायला

उद्युि करते ज्याच्या खरे पणाबाबत त्याचा ककवा शतचा शव्वास नसतो. ही गोटट सत्य स््िती
लपवणे ककवा चुकीच्या पद्धतीने सादर करण्यामुळे घिते .
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iv. चूक–एखाद्याचे एखाद्या गोटटीबाबत ककवा घटनेबाबत असणारे ज्ञानककवा शव्वास ककवा अन्शवयािथ
याच्यामध्ये असणारी तुटी. याच्यामुळे कराराच्या शवषयव्तू संबंधी समजुती मध्ये तुटी शनमाण
होण्याची िक्यता असते.

2. शवमा करार – खास वैशिटट्ये
a) उबेरीमा फाईिस ककवा सवोच्च चांगुलपणा
हे शवमा कराराच्या अनेक मुलभूत तत्वांपैकी एक आहे . याला उबेरीमा फाईिस असेही म्हणतात, याचा

अिथ, कराराच्या प्रत्येक बाजूने शवमा कराराच्या शवषय व्तूिी संबंशधत सवथ सत्यस््िती उघि केल्या
पाशहजेत.

चांगुलपणा आशण सवोच्च चांगुलपणा यांच्यातील फरक करायला हवा. साधारणपणे सवथ व्यापाशरक
व्यवहारांमध्ये चांगुलपणाआव्यक आहे आशण त्यात माशहती दे तांना कोणतीही अफरातफरी ककवा

फसवणूक असणार नाही. या चांगुलपणा राखण्याच्या कायदे िीर कतथव्याशिवाय शवक्रे त्यावर
कराराच्या शवषयव्तूसंबध
ं ी अन्शय कोणतीही उघि करण्याचे बंधन नसते .

या शठकाणी पाळला जाणारा शनयम म्हणजे “कॅव्हे ट एम्प्टर” म्हणजेच ग्राहका सावध राहा. कराराच्या
दोन्शही बाजूंनी कराराची शवषयव्तू पारखून घेणे अपेशक्षत आहे आशण जोपयंत कोणतीही एक बाजू

चुकीची माशहती दे त नाही आशण सवथ उत्तरे खरे पणाने शदली जात आहे त तोपयंत, कोणत्याही बाजूने
करार टाळण्याचा प्र्नच उद्भवत नाही.

सवोच्च चांगुलपणा: शवमा करार वेगळ्या प्रकारच्या आधारावर उभा असतो. प्रिम म्हणजे, कराराची
शवषयव्तू अमूतथ ्वरुपात असते आशण िेट शनरीक्षणातून ककवा शवमाकत्याद्वारे शदल्या जाणाऱ्या

अनु भवातून ती सहजपणे समजून घेतली जाऊ िकत नाही. त्यातही अिा अनेक गोटटी असतात की

त्यांच्या ्वरूपामुळे ज्या केवळ प्र्तावकालाच माशहत असतात. शवमाकत्याला माशहतीसाठी बहु तेक
वेळा प्र्तावाकावरच संपूणथपणे अवलंबून राहावे लागते .

त्यामुळे ज्याच्याकिे ही माशहती नसते अिा शवमाकत्यासमोर शवम्याच्या शवषयव्तूसंबंधी सवथ भौशतक
सत्यस््िती उघि करणे हे प्र्तावकाचे हे कायदे िीर कतथव्य असते.
उदाहरण
िे स्व्हि यांनी जीवन शवमा पॉशलसीसाठी प्र्ताव सादर केला. पॉशलसीसाठी आवेदन करण्याच्या वेळी,

िे स्व्हि यांना मधुमेहाचा त्रास होत होता व त्यासंबध
ं ी उपचार चालू होते . िे व्हीि यांचे वय शतिीतील

असल्याने शवमा कंपनीने वैद्यकीय तपासणी करायला न सांगता त्यांची पॉशलसी जारी केली. काही
वषांनंतर िे स्व्हि यांची प्रकृती खु प खालावली आशण त्यांना रुग्णालयात भरती करावे लागले. पण

िे स्व्हि यांची प्रकृती सुधारू िकली नाही आशण काही शदवसातच त्यांचा मृत्यू झाला. जीवन शवमा
कंपनीकिे त्यांचा शवमा हक्क दाखल करण्यात आला.
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जीवन शवमा कंपनीने तो शवमा हक्क नाकारला, यामुळे त्यांच्या नामशनदे शितांना धक्काच बसला. शवमा
कंपनीला िोध घेताना असे लक्षात आले की पॉशलसीसाठी आवेदन करतानाच िे स्व्हि यांना मधुमेहाचा

त्रास होता आशण हे सत्यस््िती जाणीवपूवथक त्यांनी लपवली होती. त्यामुळे शवमा करार रद्दबातल
ठरवण्यात येऊन शवमा हक्क नाकारण्यात आला.
भौशतक सत्यस््िती म्हणजे अिी माशहती जी शवमाकत्यांना खालील गोटटी ठरवायला मदत करते :
 ते जोखीम ्वीकारतील का?

 तसे असल्यास, शवमा हप्त्याचा दर काय असेल आशण त्याच्या अटी आशण िती काय
असतील?

सामान्शय कायद्याच्या अंतगथत सवोच्च चांगुलपणाचे हे कायदे िीर कतथव्य शनमाण होते . हे कतथव्य केवळ
प्र्तावकाला माशहत असणाऱ्या भौशतक सत्यस््ितींनाच लागू होते असे नव्हे तर ते ज्या भौशतक
सत्यस््िती त्यांना माशहत असणे अत्याव्यक आहे ते िपयंत शव्ताशरत होते .
उदाहरण
प्र्तावकाने प्र्ताव तयार करताना जी भौशतक सत्यस््िती उघि करणे आव्यक आहे त्याची काही
उदाहरणे खाली शदली आहे त:
i.

जीवन शवमा:्वतुःचा वैद्यकीय इशतहास, वंि परंपरागत आजारांचा इशतहास, धुम्रपान मद्यपान

यासारख्या सवयी, कामाच्या शठकाणाची अनुपस््िती, वय, छं द, आर्थिक उत्पन्शन यासारखी
आर्थिक माशहती, पूवी अस््तत्वात असलेल्या जीवन शवमा पॉशलसी, व्यवसाय इत्यादी.

ii. आग शवमा: इमारतीचे बांधकाम आशण वापर, इमारतीचे वय, इमारतीतील मालाचे ्वरूप
इत्याशद.

iii. समुद्री शवमा: मालाचे वणथन, पॅककग ची पद्धत इत्यादी.
iv. मोटार शवमा: वाहनाचे वणथन, खरे दीचा शदनांक, चालकाचे तपिील इत्यादी.
अिा प्रकारे शवमा करार उच्च कतथव्यपूतीची शवषयव्तू असतात. शवम्याच्या बाबतीत चांगुलपणाचे
करार सवोच्च चांगुलपणाचे करार बनतात.
व्याख्या
उबेरीमा फाईिसच्या संकल्पनेची व्याख्या “तिी शवनंती केलेली असो अिवा नसो, प्र्ताशवत जोखमी
संबंधी सवथ भौशतक सत्यस््िती ्वयं्फूतीने, अचूकते ने आशण संपूणथपणे उघि करण्याचे सकारात्मक
कतथव्य” अिा प्रकारे सांशगतली जाते .
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सवोच्च चांगुलपणाचे कतथव्य जर दोन पैकी एका बाजूने पाळले नाही तर दु सरी बाजू कराराचे पालन

करणे टाळू िकते .याचा अिथ असा की कोणालाही त्याच्या चुकीचा, शविेषतुः शवम्याचा करार करत
असताना फायदा शमळता कामा नये.

शवम्याच्या करारासाठीची महत्वाची असणारी कोणतीही भौशतक सत्यस््िती शवमाधारकाने चुकीच्या

पद्धतीने सादर करू नये असे अपेशक्षत असते . शवमाधारकाने सवथ सुसंगत सत्यस््िती उघि केली
पाशहजे. जर हे कतथव्य अस््तत्वात नसते तर, शवमा खरे दी करणाऱ्या व्यिीने शवम्याच्या शवषय व्तूला

असणाऱ्या जोखमीवर पशरणाम करणाऱ्या सत्यस््िती लपवल्या असत्या आशण त्याचा गैरफायदा घेतला
असता.

पॉशलसीधारकाने त्याच्या आरोग्य, कुटु ं बाचा इशतहास, उत्पन्शन, व्यवसाय इत्यादी माशहती कोणतीही
सत्यस््िती न लपवता उघि करणे अपेशक्षत असते जेणे करून अंतलेखक जोखमीचे योग्य प्रकारे

शनधारण करू िकतो. प्र्ताव फॉमथ मध्ये माशहती उघि न करणे ककवा चुकीची सादर करणे यांचा
अंतलेखकाच्या शनणथयावर परीणाम झाला असल्यास, शवमाकत्याला करार रद्द करण्याचा हक्क असतो.
कायदा सवथ भौशतक सत्यस््िती उघि करण्याचे कतथव्य बंधनकारक करतो.
उदाहरण
एक अशधकारी उच्च रिदाबाच्या शवकाराने त्र्त आहे आशण नुकतच त्याला एक सौम्य हृदयशवकाराचा

झटका येऊन गेला आहे , या नंतर त्याने वैद्यकीय पॉशलसी घेण्याचा शनणथ य घेतला पण यागोटटी त्याने
लपवल्या. अिाप्रकारे शवमाकत्याला प्र्ताव ्वीकार करताना चुकीची सत्यस््िती सादर करून
फसवले गेले.

एका व्यिीला हृदयामध्ये भोक आहे आशण त्याने ते प्र्ताव फॉमथ मध्ये उघि केले. शवमाकत्याद्वारे तो

्वीकारला गेला आशण प्र्ताव सादर करताना मात्र पूवी अस््तत्वात असणाऱ्या रोगांना शकमान 4 वषे
संरक्षण शमळत नाही हे सांशगतले गेले नाही. ही शवमाकत्याद्वारे सत्यस््ितीची केली गेलेली शदिाभूल
आहे .
b) भौशतक सत्यस््िती
व्याख्या
भौशतक सत्यस््िती म्हणजे अिी सत्यस््िती जी जोखीम ्वीकार करावी की नाही आशण तसे करायचे
असल्यास शवमाहप्त्याचा दर आशण त्याच्या अटी व िती काय असाव्यात अिा शवमा अंतलेखकाच्या
शनणथयांवर पशरणाम करते .
उघि न केलेली सत्यस््िती भौशतक होती ककवा नाही हे प्रत्येक व्यिीच्या पशरस््ितीवर अवलंबून

असेल आशण ते केवळ कायद्याच्या न्शयायालयातच ठरवले जाऊ िकते . शवमाधारकाने जोखमीवर
पशरणाम करणाऱ्या सत्यस््िती उघि केल्याच पाशहजेत.
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आता आपण शवम्यामधील काही भौशतक सत्यस््ितींचे प्रकार पाहू यात; ज्या उघि करणे गरजेचे आहे :
i.

अिा सत्यस््िती ज्या एखादी शवशिटट जोखीम सामान्शय स््िती पेक्षा अशधक अनावरण
दिथवतात.

उदाहरण
समुद्रातून वाहू न नेल्या जाणाऱ्या कागोचे धोकादायक ्वरूप, आजारपणाचा मागील इशतहास
ii. सवथ शवमाकत्यांकिू न घेतलेल्या आधीच्या पॉशलकसचे अस््तत्व आशण त्यांची सद्यस््िती
iii. शवम्यासाठी असलेल्या आवेदनपत्रातील सवथ प्र्न भौशतक समजले जातात, कारण ते
शवम्याच्या शवषयव्तूच्या शवशवध पैलुंिी संबंशधत असतात. त्याची खरी आशण सवथ प्रकारे
पशरपूणथ उत्तरे दे णे गरजेचे असते .

खाली काही पशरस््िती शदल्या आहे त ज्यात भौशतक सत्यस््िती उघि करणे गरजेचे नसते .
माशहती
भौशतक सत्यस््िती ज्या उघि करणे गरजेचे नसते
असे गृहीत धरले जाते की अंतलेखकाकिू न खास शवचारणा झाल्याशिवाय, प्र्तावकाने खालील
माशहती दे णे गरजेचे नसते :
i.

जोखीम कमी करण्यासाठी योजलेले उपाय.

उदाहरण:अस्ग्निामक साधनाची योजना
ii. अिा सत्यस््िती ज्या शवमाधारकाला माशहत नाहीत ककवा तो त्यासंबध
ं ी अनशभज्ञ आहे
उदाहरण:एखाद्या व्यिीला उच्च रिाबाचा त्रास आहे परंतु त्याला त्यासंबध
ं ी पॉशलसी घेताना
माशहत नाही, त्याच्यावर सत्यस््िती लपवण्यासंबंधी आरोप करता येत नाही.
iii. जी पुरेिा सतकथतेने िोधून काढता येते?
प्रत्येक बारीकसारीक भौशतक सत्यस््िती उघि करणे आव्यक नसते. अंतलेखकाला अिी काही
माशहती हवी असल्यास ती शवचारून घेण्यासाठी पुरेसा सतकथ असला पाशहजे.
iv. कायद्याच्या बाबी
प्रत्येकाला त्या प्रदे िाचा कायदा माशहती असला पाशहजे.
उदाहरण:्फोटके बाळगण्या संबध
ं ी महापाशलकेचे कायदे
v. अिा गोटटी ज्यासंबध
ं ी शवमाकता फारसा उत्सुक नाही (ककवा पुढील माशहतीची गरज नाही
असे सांशगतले आहे )
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शवमाकता उत्तरे अपूणथ होती या आधारावर नंतर आपली जबाबदारी टाळू िकत नाही.
माशहती उघि करण्याचे कतथव्य केव्हापासून सुरु होते ?
जीवन शवमा करारांच्याबाबत, माशहती उघि करण्याचे कतथव्य प्र्ताव मान्शय होईपयंत आशण पॉशलसी
जारी करे पयंतची जी प्रशक्रया असते त्या संपूणथ प्रशक्रयेत चालूच राहते. एकदा पॉशलसी ्वीकारली गेली

की, पॉशलसीच्या कालावधी दरम्यान उद्भवणारी कोणतीही भौशतक सत्यस््िती उघि करणे गरजेचे
नसते.

उदाहरण
श्री राजन यांनी पंधरा वषांच्या कालावधीची जीवन शवमा पॉशलसी घेतली आहे . पॉशलसी घेतल्यानंतर
सहा वषांनी राजन यांना काही हृदयशवकाराचा त्रास सुरु झाला आशण त्यांना काही ि्त्रशक्रया करून

घ्यावी लागली. श्री राजन यांनी ही भौशतक सत्यस््िती शवमाकत्याकिे उघि करण्याची आव्यकता
नाही.
असे असले तरी, जर पॉशलसी शवमा हप्ता दे य असताना न भरल्यामुळे बंद झाली असेल आशण
पॉशलसीधारकाला पॉशलसी करार पुनरुज्जीशवत करायचा असेल व पॉशलसी पुन्शहा सुरु करायची असेल

तर, ती पुन्शहा सुरु करताना जणू काही ती नवीनच पॉशलसी असल्याप्रमाणे त्याला सवथ भौशतक आशण
सुसंगत सत्यस््िती उघि कराव्या लागतील.
सवोच्च चांगुलपणाचे उल्लंघन
आता आपण अिा काही पशरस््िती पाहू ज्यात सवोच्च चांगुलपणाचे उल्लंघन झाले असेल. असे

उल्लंघन माशहती उघि न करणे ककवा चुकीची माशहती सादर करणे या माध्यामातून शनमाण होऊ
िकते.

माशहती उघि न करणे: शवमाकत्याने एखादी शवशिटट चौकिी न केल्याने शवमाधारकाने ती माशहती
शदली नाही असे साधारण शचत्र यातून शनमाण होऊ िकते . त्याच बरोबर शवमाकत्याने शवचारलेल्या

प्र्नांना उिवाउिवीची उत्तरे दे ण्यातून घिू िकते . बऱ्याच वेळा प्रकटन अनावधानाने केलेले (म्हणजे

एखाद्याच्या माशहती शिवाय ककवा हे तू शिवाय केलेले) ककवा ती सत्यस््िती फार महत्वाचे नाही असे
प्र्तावकाला वाटल्याने असू िकते .

अिा बाबतीत ते शनदोष असते . जेव्हा एखादी सत्यस््िती हे तुपूवक
थ दिपली जाते ते व्हा त्याला
लपवाछपवी मानले जाते . लपवाछपवी मध्ये फसवण्याचा हे तू असतो.

शवपयास:शवमा कराराच्या वाटाघाटीच्या दरम्यान केलेले कोणत्याही शवधानाला सादरीकरण असे
म्हणतात. सादरीकरण म्हणजे सत्यस््ितीचे शनस््चत शवधान असते ककवा शव्वासाचे, इराद्याचे ककवा

अपेक्षेचे शवधान असते. सत्यस््ितींच्या बाबतीत असे अपेशक्षत असते की त्या बऱ्याच अंिी अचूक
असल्या पाशहजेत. जी सादरीकरणे शव्वास ककवा अपेक्षांिी शनगिीत असतात त्यावेळी हे गृहीत धरले
जाते की ती सवोच्च चांगुलपणाने केली असली पाशहजेत.
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शवपयास (चुकीचे सादरीकरण) दोन प्रकारचा असू िकतो:
i.

शनदोष शवपयास चा संबंध अचूकता नसलेल्या शवधानांिी असतो ज्यात ती कोणत्याही हे तूने
केलेली नसतात.

ii. अफरातफरी शवपयास हा शवपयथ्त शवधानांिी संबंशधत असतो जी शवमाकत्याच्या
फसवणुकीच्या उद्देिाने जाणीवपूवथक केलेली ककवा सत्याचा आदर न राखता बेदरकारपणे
केलेली असतात.

फसवणुकीच्या उद्देिाने केलेल्या लपवाछपवीच्या बाबतीत ककवा अफरातफरी ्वरूपाच्या शवपयासाच्या
बाबतीत सामान्शयतुः शवमा करार रद्द होतो.
c) शवमा करण्या योग्य ्वार्य
प्रत्येक शवमा कराराचा ‘शवमा करण्यायोग्य ्वार्य’ हा महत्वाचा घटक असतो आशण ती शवम्याची
कायदे िीर पूवथ आव्यकता मानली जाते. आता आपण हे पाहू की शवमा आशण जु गार ककवा जु गाराचा
करार यांच्यात काय फरक आहे .
i.

जु गार आशण शवमा

पत्त्यांच्या खेळाचा शवचार करा, ज्यात खेळािू एकतर हरतो ककवा कजकतो. हे हरणे ककवा कजकणे

केवळ यामुळे घिते की व्यिी पैज लावते. खेळणाऱ्या व्यिीचा त्या खेळािी त्याच्या कजकण्या

व्यशतशरि कोणताही संबंधी नसतो. सट्टा आशण जु गार हे कायद्याच्या न्शयायालयात कायदे िीरशरत्या
अंमलबजावणी योग्य नाहीत आशण त्यामुळे त्यासंदभातील कोणताही करार बेकायदे िीर ठरतो.
जर कोणी त्याचे घर पत्त्यांच्या खेळात हरले, तर अन्शय बाजू ते ताब्यात घेण्यासाठी न्शयायालयात
धाव घेऊ िकत नाही.

आता आपण एक घर आशण ते आगीत भ्मसात झाल्याची घटना शवचारात घेऊ. जी व्यिी त्याच्या

घराचा शवमा करते शतचा शवम्याच्या शवषयव्तूिी – म्हणजे घरािी कायदे िीर संबंध आहे . तो त्य
घराचा मालक आहे आशण आशण ते घर नटट झाले ककवा त्याची हानी झाली तर त्याचे आर्थिक

नु कसान होण्याची िक्यता आहे . आग लागली ककवा नाही लागली तरीही हा मालकीचा नाते सब
ं ध
ं
कायम राहतो आशण हा नातेसंबंध नु कसानीला कारणीभूत होतो. त्यांनी शवमा घेतला ककवा घेतला
नाही तरीही ही (आग ककवा चोरी) घटना नु कसानीस कारणीभूत होणारच आहे .

पत्त्यांच्या खेळात कोणीतरी हरे ल ककवा कोणीतरी कजकेल, आगीच्या बाबतीत मात्र पशरणाम एकच
– घरमालकाचे नु कसान.

घरमालक शवमा यासाठी घेतो की झालेले नु कसान कोणत्यातरी मागाने भरून शनघावे.
शवमाधारकाचे त्याचे घर ककवा त्याच्या पैिांमध्ये असणारे ्वार्य याला शवमा करण्या योग्य
्वार्य असे म्हणतात.
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उदाहरण
श्री चंद्रिेखर यांचे ्वतुःचे घर आहे ज्यासाठी त्यांनी बँकेकिू न १५ लाख रुपयांचे तारण कजथ
घेतले आहे . खाली शदलेल्या प्र्नांवर शवचार करा:

 त्यांचे घरामध्ये शवमा करण्यायोग्य ्वार्य आहे का?

 बँकेचे घरामध्ये शवमा करण्या योग्य ्वार्य आहे का?
 त्यांच्या िेजाऱ्यासंबंधी काय म्हणता येईल?

श्री श्रीशनवासन यांच्या कुटु ं बात पत्नी, दोन मुले आशण वृद्ध मत-शपता यांचा समावेि आहे :
 श्री श्रीशनवासन यांचे कुटु ं शबयांच्या शनरोगी असण्यात शवमा करण्यायोग्य ्वार्य आहे का?
 त्यांच्यापैकी कोणी रुग्णालयात भरती झाला तर त्यांचे आर्थिकदृटट्या नु कसान होणार आहे का?
 त्यांच्या िेजाऱ्यांच्या मुलांबाबत काय? श्रीशनवासन यांना िेजाऱ्यांच्या मुलांमध्ये शवमा करण्या योग्य
्वार्य असेल का?

या शठकाणी शवम्याची शवषय व्तू आशण शवमा कराराची शवषय व्तू यांच्यातील फरक लक्षात घेणे
सुसंगत ठरे ल.

शवम्याची शवषयव्तूचा संबंध शवमा आ्वाशसत केली जाणार आहे व शजला ्वतुःचे मूल्य आहे अिा
मालमत्तेिी असतो.

दु सऱ्या बाजूला शवमा कराराची शवषयव्तू म्हणजे शवमाधारकाचे त्या मालमत्तेमध्ये असलेले

आर्थिक ्वार्य. शवमाधारकाचे असे ्वार्य ते व्हाच असू िकते जेव्हा त्याला ती मालमत्ता शवमा
आ्वाशसत करण्याचा कायदे िीर अशधकार असतो. काटे कोरपणाने सांगायचे झाले तर शवमा
पॉशलसी त्या मालमत्तेला शवमा संरक्षण पुरवत नाही तर शवमाधारकाच्या मालमत्तेमधील आर्थिक
्वार्याचे संरक्षण करते.

आकृती 1: सामान्शय कायद्यानुसार शवमा करण्यायोग्य ्वार्य
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ii. शवमा करण्या योग्य ्वार्य कधी उपस््ित असले पाशहजे
जीवन शवम्यामध्ये पॉशलसी घेताना शवमा करण्यायोग्य ्वार्य उपस््ित असले पाशहजे . साधारण
शवम्यामध्ये समुद्री पोलीकसचे काही अपवाद वगळता शवमा करण्यायोग्य ्वार्य पॉशलसी घेताना
आशण शवमा हक्क सादर करताना दोन्शही वेळी उपस््ित असले पाशहजे.
d) नजीकचे कारण
कायद्याच्या तत्वांपैकी िेवटचे तत्व म्हणजे नजीकचे कारण.
नजीकचे कारण हे शवम्याचे महत्वाचे तत्व आहे आशण त्याचा संबंध प्रत्यक्षात नु कसान ककवा हानी

किाप्रकारे झाली आशण ते नक्की शवमा आ्वाशसत संकटामुळेच घिले का याच्यािी सं बंशधत असते .
जर नु कसान शवमा आ्वाशसत संकटामुळे घिले असेल तर शवमाकता भारापैसाठी जबाबदार असतो.

शवमा आ्वाशसत संकट हे नजीकचे कारण असेल तर शवमाकता भरपाईसाठी जबादार असतो, अन्शयिा
नाही.

या शनयमांतगथत शवमाकता नुकसान घिवणारी प्रसंगांची साखळी शनमाण करणारे सबळ कारण िोधून
काढते. ज्यामुळे नु कसान घिते ती िेवटची घटना असेल असे आव्यक नाही, म्हणजे, ती घटना
सवात नजीकची असेल असे नव्हे ककवा नु कसानीसाठी िेट जबाबदार असेल असेही नव्हे .

अन्शय कारणांना दू र्ि कारणे म्हणून वगीकृत करता येऊ िकते, जी नजीकच्या कारणांपासून वे गळी
असतात. दूर्ि करणे उपस््ित असतात पण ती घटना घिवण्या इतकी प्रभावी नसतात.
व्याख्या
नजीकचे कारण म्हणजे कोणत्याही बलाशिवाय आशण नवीन आशण ्वतंत्र ्त्रोतांपासून सशक्रयपणे

काम करीत शवशवध घटनांची साखळी गशतमान करीत एक पशरणाम शनमाण करते असे सक्रीय आशण
कायथक्षम कारण.
शवमा करारांना नजीकच्या कारणाचे तत्व कसे लागू होते . साधारण पणे, मृत्यू नंतरची भरपाई म्हणून
जीवन शवमा रक्कम दे तो, मृत्यूचे कारण कोणते ही असो नजीकच्या कारणाचे तत्व ते िे लागू होत नाही.

असे असले तरीही, अनेक शवमा करारांमध्ये अपघात वाढीव फायदा शदलेला असतो ज्यात अपघाती
मृत्युच्या बाबतीत वाढीव आ्वाशसत रक्कम शदली जाते. अिा पशरस््ितीत, करणाची शनस््चती करणे

आव्यक ठरते – की अपघाताचा पशरणाम म्हणून मृत्यू आला का. अिा घटनांमध्ये नजीकच्या
कारणाचे तत्व लागू होते.
पालनाचे करार
पालनाचे करार म्हणजे असे करार जे एका बाजूद्वारे सौद्याच्या मोठा फायदा घेण्यासाठी मसुदा केलेले
असतात, ज्यात दु सऱ्या बाजूला केवळ त्याचे पालन करण्याची संधी असते म्हणजे, करार ्वीकारणे
ककवा तो नाकारणे. येिे शवमा कंपनीला सौद्यातील सवथ अटी आशण िती लादण्याचे अशधकार असतात.
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हे शनटप्रभ करण्यासाठी, मुि-अवलोकन कालावधी शदलेला असतो ज्यात पॉशलसी धारक पॉशलसी

घेतल्यानंतर, त्यातील काही अटींबाबत मतभेद असल्यास पॉशलसी द्तावेज शमळाल्यानंतर १५
शदवसांत ती रद्द करण्याचा पयाय असतो. कंपनीला यासंदभात लेखी ्वरुपात कळवावे लागते आशण
खचथ आशण आकार वजा जाता भरलेला शवमा हप्ता परत केला जातो.
्वयं चाचणी 1
खालीलपैकी कोणते बळजबरीचे उदारण आहे ?
I.

बारीक अक्षरातील छापलेले न वाचता रमे ि करारावर सही करतात

II. महे ि यांनी करारावर सही न केल्यास त्यांन ठार मारण्याची धमकी रमे ि दे तात

III. रमे ि आपले व्यावसाशयक वजन वापरून महे ि यांना करारावर सही करण्यास उद्युि करतात
IV. महे ि यांनी करारावर सही करावी म्हणून रमे ि चुकीची माशहती दे तात
्वयं चाचणी 1
खालीलपैकी कोणते पयाय रमे ि यांच्या द्वारे शवमा आ्वाशसत केले जाऊ िकत नाहीत?
I.
II.
III.
IV.

रमे ि यांचे घर
रमे ि यांची पत्नी
रमे ि यांचा शमत्र
रमे ि यांचे पालक
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सारांि


शवम्यामध्ये करारात्मक मान्शयते चा समावेि असतो ज्यात शवमाकता शवशनर्थदटट जोखमीं आ्वाशसत
करण्यासाठी ज्याला शवमा हप्ता म्हणतात अिा मोबदल्याच्या बदल्यात आर्थिक संरक्षण दे ण्याचे
मान्शय करतो.



करार म्हणजे कायद्याने अंमलबजावणी योग्य अिी दोन बाजूंमधील मान्शयता असते.



एका वैध कराराचे घटकांमध्ये खालील गोटटींचा समावेि होतो:
i.

प्र्ताव आशण ्वीकार

ii. मोबदला,

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

v. कराराच्या बाजूंची क्षमता
vi. उद्देिाचा कायदे िीरपणा


शवमा कराराच्या खास वैशिटट्यांमध्ये हे येतात:
i.

सऱ्वीच चांगुलपणा (उबेरीमा फाईिस),

ii. शवमा करण्यायोग्य ्वार्य,
iii. नजीकचे कारण
महत्वाच्या संज्ञा
1. प्र्ताव आशण ्वीकार
2. कायदे िीर मोबदला

3. एकवाक्यता (Consensus ad idem)

4. सवोच्च चांगुलपणा / उबेरीमा फाईिस(Uberrima fides)
5. भौशतक सत्यस््िती

6. शवमा करण्यायोग्य ्वार्य
7. नजीकचे कारण
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्वयं चाचणीची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे II.
महे ि यांनी करारावर ्वाक्षरी केली नाही तर रमे ि यांनी त्यांना ठार मारण्याची धमकी दे णे हे
बळजबरीचे उदाहरण आहे .
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे III.
रमे ि यांचे त्यांच्या शमत्राच्या जीवना मध्ये शवमा करण्यायोग्य ्वार्य नाही त्यामुळे त्यासाठी ते शवमा
करू िकत नाहीत.

्वयं परीक्षण प्र्न
प्र्न 1
वैध कराराचा कोणता घटक शवमा हप्त्यािी संबशं धत असतो?
I.

प्र्ताव आशण ्वीकार

II. मोबदला

III. मुि होकार

IV. करारातील दोन्शही बाजूंची क्षमता
प्र्न 2
_________ चा संबंध अचूक नसलेल्या शवधानांिी असतो, जी अफरातफरी च्या उद्देिाने
केलेली नसतात.
I.

शवपयास

II. योगदान
III. प्र्ताव

IV. प्रशतशनशधत्व
प्र्न 3
_________ मध्ये गुन्शहे गारी मागाने वापरलेल्या दबावाचा समावेि होतो.
I.

अफरातफरी

II. अनाव्यक प्रभाव
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III. बळजबरी
IV. चूक
प्र्न 4
जीवन शवमा करारांच्या संदभात खालील पैकी काय सत्य आहे ?
I.

ते मौशखक करार असतात कायद्याने अंमलबजावणी योग्य नसतात

II. ते मौशखक आशण कायद्याने अंमलबजावणी योग्य करार असतात

III. भारतीय करार कायदा 1872 च्या अव्यकतांनुसार ते दोन बाजूंमधील करार असतात (शवमाकता
आशण शवमाधारक)

IV. ते जु गाराच्या करारांप्रमाणेच असतात
प्र्न 5
खालीलपैकी कोणता करारासाठी वैध मोबदला नाही?
I.

पैसे

II. मालमत्ता
III. लाच

IV. दाशगने
प्र्न 6
खालीलपैकी कोणती बाजू जीवन शवमा करार करण्यास अपात्र आहे ?
I.

व्यवसायचा मालक

II. अज्ञान व्यिी
III. गृशहणी

IV. सरकारी कमथचारी
प्र्न 7
खालीलपैकी कोणती कृती “सवोच्च चांगुलपणाच्या” तत्वाचे पालन दिथवते?
I.

शवमा प्र्ताव फॉमथ मध्ये ज्ञात वैद्यकीय स््िती बाबत खोटे सांगणे

II. माशहत असलेल्या भौशतक सत्यस््िती शवमा प्र्ताव फॉमथ मध्ये उघि न करणे
III. शवमा प्र्ताव फॉमथ मध्ये माशहत असलेल्या भौशतक सत्यस््िती उघि करणे
IV. शवमा हप्ता वेळेत भरणे
प्र्न 8
शवमा करण्यायोग्य ्वार्य या संदभात खालीलपैकी कोणते योग्य नाही?
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I.

वशिलांनी मुलासाठी शवमा पॉशलसी घेणे

II. पती-पत्नींनी एकमेकांसाठी शवमा घेणे
III. शमत्रांनी एकमे कांसाठी शवमा घेणे

IV. मालकांनी कमथचाऱ्यांसाठी शवमा पॉशलसी घेणे
प्र्न 9
जीवन शवम्यामध्ये शवमा करण्यायोग्य ्वार्य उपस््ित असणे केव्हा आव्यक आहे ?
I.

शवमा घेताना

II. शवमा हक्क सादर करताना

III. जीवन शवम्याच्या बाबतीत शवमा करण्या योग्य ्वार्याची आव्यकता नसते
IV. एकतर शवमा पॉशलसी खरे दी करताना ककवा शवमा हक्क सादर करताना
प्र्न 10
खालील प्रसंगामध्ये मृत्यूचे नजीकचे कारण िोधून काढा?
अजय घोड्यावरून पितो आशण त्याच्या पाठीचे हाि मोिते . तो साठलेल्या पाण्यात पितो आशण
त्याला न्शयुमोशनया ची लागण होते. त्याला रुग्णालयात भरती केले जाते आशण तो न्शयूमोशनयाने मरण
पावतो.
I.

न्शयुमोशनया

II. पाठीचे मोिलेले हाि
III. घोड्यावरून पिणे
IV. ि्त्रशक्रया
्वयं पशरक्षणाच्या प्र्नांची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे II.
एका वैध कराराचा शवमा हप्त्यािी संबशं धत घटक म्हणजे मोबदला.
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे I.
अफरातफरीचा उद्देि न ठे वता केलेली चुकीची शवधाने म्हणजे शवपयास.
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे III.
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गुन्शहे गारी मागांनी वापरलेला दबाव म्हणजे बळजबरी.
उत्तर 4
योग्य पयाय आहे III.
जीवन शवमा म्हणजे भारतीय करार कायद 1872 च्या अव्यकतांनुसार (शवमाकता आशण शवमाधारक)
या दोन बाजूंमधील करार.
उत्तर 5
योग्य पयाय आहे III.
लाच हा करारासाठी वैध मोबदला नाही.
उत्तर 6
योग्य पयाय आहे II.
अज्ञान व्यिी जीवन शवमा करार करण्यास अपात्र असतात.
उत्तर 7
योग्य पयाय आहे III.
माशहत असलेल्या भौशतक सत्यस््िती शवमा प्र्ताव फॉमथवर उघि करणे हे “सवोच्च चांगुलपणा” च्या
तत्वाचे पालन आहे .
उत्तर 8
योग्य पयाय आहे III.
शमत्र एकमे कांसाठी शवमा घेऊ िकत नाहीत कारण त्यांच्यात शवमा करण्यायोग्य ्वार्य उपस््ित
नसते.

उत्तर 9
योग्य पयाय आहे I.
जीवन शवम्याच्या बाबत शवमा घेताना शवमा करण्यायोग्य ्वार्य उपस््ित असले पाशहजे.
उत्तर 10
योग्य पयाय आहे III.
घोड्यावरून खाली पिणे हे अजय च्या मृत्यूचे नजीकचे कारण आहे .
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भाग 2
जीवन ववमा
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प्रकरण 6
जीवन शवम्यामध्ये किाचा समावेि होतो
प्रकरणाचा पशरचय
शवम्यामध्ये चार पैलंच
ू ा समावेि होतो
 मालमत्ता

 शवमा आ्वाशसत जोखीम
 संचयनाचे तत्व
 करार

आता आपण जीवन शवम्याची वैशिटट्ये पाहू या. हे प्रकरण जीवन शवम्याच्या वर उल्लेख केलेल्या शवशवध
घटकांकिे िोिक्यात दृटटीक्षेप टाकेल.
शिकण्याचे फशलत

A. जीवन शवमा व्यवसाय – घटक, मानवी जीवनाचे मूल्य, पार्पारीकता (mutuality)
1. मालमत्ता – मानवी जीवनाचे मूल्य (HLV)
आपण आधीच हे पशहले आहे की मालमत्ता म्हणजे अिी व्तू शजला काही ककमत ककवा परतावा
शमळतो. बहु तांि व्तूंमध्ये त्यांचे मूल्य शनस््चत पैिांच्या ्वरुपात मोजले जाते. त्याचप्रमाणे त्याच्या
नु कसानीच्या मूल्याची रक्क सुद्धा मोजली जाते .
उदाहरण
जेव्हा एखाद्या कारला अपघात होतो, ते व्हा नु कसानीचा आकिा रुपये 50000 असा अंदाजे सांशगतला
जाऊ िकतो. शवमाकता मालकाला या नु कसानीची भरपाई दे ईल.

जेव्हा एखादी व्यिी मरण पावते ते व्हा नु कसानीच्या रक्कमे चा अंदाज कसा करायचा?
त्याचे मूल्य रुपये 50,000 आहे की रुपये 5,00,000?
वरील प्र्नाचे उत्तर शवमा प्रशतशनधीने जेव्हा तो ग्राहकाला भेटतो ते व्हा द्यायला हवे. यावर आधाशरत
ग्राहकाला शकती शवम्याची शिफारस करायची हे प्रशतशनधी ठरवतो. खरं म्हणजे शवमा प्रशतशनधीने
शिकण्याचा हा पशहला धिा आहे .
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सुदैवाने आपल्याकिे सुमारे सत्तर वषांपूवी प्राध्यापक हयुबेनर यांनी शवकशसत केलेले एक मोजमाप
आहे . या मोजमापाला मानवी जीवन मूल्य (HLV)असे म्हणतात जे जगभरात वापरले जाते .

एचएलव्ही (HLV)संकल्पने मध्ये मानवी जीवन एक मालमत्ता म्हणून समजले जाते जे काही उत्पन्शन
शमळवते . अिाप्रकारे ते व्यिीच्या भशवटयातील अपेशक्षत नि उत्पन्शना वर आधाशरत मानवी जीवनाचे

मूल्य मोजते. एखादी व्यिी भशवटयात दवाद्द्िी अपेशक्षत करत असलेले उत्पन्शन म्हणजे नि उत्पन्शन
वजा तो ्वतुःवर खचथ करणार असलेली रक्कम. याप्रकारे शमळवती व्यिी चे अकाली शनधन झाल्यास

त्या कुटु ं बाचा होऊ िकणारे नु कसान ते दिथवते. या उत्पन्शनाचे योग्य व्याज दर वापरून भांिवलात
रुपांतर करण्यात येते.

एचएलव्ही (HLV) मोजण्याचा एक महत्वाचा पण साधा शनयम आहे . शमळवती व्यिी हयात नसतानाही
कुटु ं बाला हवे असणारे वार्थषक उत्पन्शन भाशगले शमळणारा व्याजाचा दर या प्रकारे तो ठरवता येतो.
उदाहरण
श्री राजन वषाला 1,20,000 रुपये शमळवतात आशण ्वतुःवर रुपये 24,000 खचथ करतात.

त्यांचे अकाली शनधन झाल्यास त्यांच्या कुटु ं बाचे होणारे नुकसान प्रशतवषी रुपये 96,000 असेल.
समजा व्याज दर 8 % टक्के असेल (म्हणजेच 0.08) तर.
एचएलव्ही (HLV) = 96000 / 0.08 = रुपये 12,00,000

एचएलव्ही (HLV)मुळे संपूणथ संरक्षणासाठी एखाद्याने शकती शवमा करावा हे ठरवण्यासाठी शवमा मदत
होते. त्याचबरोबर ते शवम्याची अशधकतम मयादा सांगते. त्यापेक्षा अशधकचा शवमा म्हणजे केवळ बढाई
असेल.

साधारणपणे, आपण असे म्हणू िकतो की शवम्याची रक्कम एखाद्याच्या वार्थषक उत्पन्शनाच्या 10 ते 15

पट असावी. वरील उदाहरणात, जर श्री राजन यांनी वषाला केवळ १.२ लाख शमळवत असताना जर 2
कोटी रुपयांच्या शवम्याची मागणी केली तर आपण सािंक झाले पाशहजे. शवम्याची प्रत्यक्ष रक्कम,

एखाद्याला शकती शवमा परवितो आशण त्याची शकती शवमा खरे दी करण्याची इच्छा आहे अिा घटकां वर
अवलंबून असते.
2. जोखीम
आपण वर पाशहले त्यानु सार, जीवन शवमा अिा जोखमीच्या घटनांपासून संरक्षण पुरवतो ज्या मानवी
जीवनाचे मूल्य मालमत्ता म्हणून नटट करतात ककवा संपवतात. अिा तीन प्रकारच्या पशरस््िती आहे त
ज्यात असे नु कासान होऊ िकते . सामान्शय माणसाला भेिसावणाऱ्या त्या ठराशवक कचता आहे त.
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आकृती 1 : सामान्शय माणसाला भेिसावणाऱ्या ठराशवक कचता

दु सऱ्या बाजूला साधारण शवमा ठराशवक पद्धतीने मालमत्तेवर पशरणाम करणाऱ्या जोखमी हाताळतो –
जसे आग, समुद्रातील माल नटट होणे, चोरी आशण दरोिा आशण मोटार अपघात. ते बाजारातील नाव
ककवा पत गमावणे यासारख्या घटनांनाही संरक्षण दे तात. दे यता शवमा सारख्या उत्कृटट शवमा
योजनांमाफथत ते संरशक्षत केले जातात.

िेवटी, अिा काही जोखमी असतात ज्या माणसांवर पशरणाम करतात. त्यांना व्यशिगत जोखमी
म्हणतात, या साधारण शवम्याद्वारे सुद्धा संरशक्षत केल्या जाऊ िकतात.
उदाहरण
अपघात शवमा, अपघाताने झालेले नु कसान संरशक्षत करतो.

a) जीवन शवमा नक्की कोणत्या गोटटींमुळे साधारण शवम्यापासून वेगळा असतो?
साधारण शवमा

जीवन शवमा

भरपाई:साधारण शवमा म्हणजे व्यशिगत जीवन शवमा हे अ्युरन्शस चे करार असतात.
अपघात

शवम्याचा

अपवाद

वगळता भरपाई

नु कसान भरपाईचे करार असतात.

म्हणजे,

घिल्यानंतर

आगीसारख्या

शवमाकता

घटना

नु कसानीच्या

रक्कमे चे नेमके शनधारण करू िकतो आशण

झालेल्या नु कसानीच्या रक्कमे इतकीच,

कमी नाही- जा्ती सुद्धा नाही, भरपाई
दे तो.

जीवन शवम्या मध्ये हे िक्य नसते. मृत्युच्या
घटनेत

दे य

असणारी

रक्कम

करार

शलशहण्याच्या वेळी, सुरुवातीलाच नक्की
करावी लागते. अिा प्रकारे जीवन शवमा

पॉशलसी जीवन आ्वासन करार म्हणून
ओळखल्या जातात. जेव्हा ती व्यिी मृत्यू
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पावते

ते व्हा

नक्की

केलेली

रक्कम

नामशनदे शित व्यिी ककवा लाभधारकांना
शदली जाते.

अशनस््चतता:साधारण शवम्याच्या करारा जीवन शवम्याच्या बाबत, मृत्यूची घटना
संरशक्षत

करण्यात

आलेली

जोखीम घिे ल ककवा नाही याच काहीही प्र्नच

अशनस््चत असते . घर आगीत भ्म उद्भवत नाही. एखादा जन्शमाला आलेला

होईल ककवा नाही ककवा कार ला अपघता माणूस मरणारच. अशनस््चत असते ती
होईल का हे कोणीही सांगू िकत नाही.

मृत्यची

अकाली

पुरवतो.
िक्यते मध्ये

वाढ:साधारण

वेळ.

अिाप्रकारे

मृत्युच्या

जीवन

जोखमीसाठी

शवमा

संरक्षण

शवम्यामध्ये जीवन शवम्यामध्ये वयानु सार मृत्यूची िक्यता

आग ककवा भूकंप यांसारख्या संकटांच्या वाढत जाते.
बाबत ते घिण्याची िक्यता काळाबरोबर
वादाहत नाही.

b) जीवन शवम्याच्या जोखमीचे ्वरूप
जीवन मनाचा संबध
ं वयािी असल्याने तरुण लोकांसाठी कमी शवमा हप्ता आकारला जातो आशण

वय अशधक असणाऱ्या लोकांसाठी तो जा्त असतो. याचा एक पशरणाम म्हणून उत्तम प्रकृती

असणारे पण वय्कर लोक या योजनेतून अंग काढू न घेतात तर नाजूक प्रकृती असणारे लोक
योजनेत सहभागी राहतात. शवमा कंपन्शयांना यामुळे गंभीर अिचणींना तोंि द्यावे लागले. त्यांनी
अिा प्रकारचे करार शवकशसत केले ज्यात शवमा हप्ते परविण्यासारखे असतील आशण व्यिी ते
आयुटयभर भरत राहतील. यातून समपातळी शवमा हप्ते शवकशसत झाले.
3. समपातळी शवमा हप्ते
महत्वाचे
समपातळी शवमा हप्ता म्हणजे जो वयाबरोबर वाढत न जाता कराराच्या कालावधी दरम्यान स््िर
असतो.

याचा अिथ असा की सुरुवातीच्या काळात गोळा केलेला शवमा हप्ता त्या वयात मरण पावणाऱ्या

व्यिीच्या मृत्यूचे शवमा हक्काच्या आव्यक रक्कमे पेक्षा जा्त असेल, मात्र नंतरच्या वषांमध्ये गोळा

केलेले शवमा हप्ते जा्ती वयात मरण पावणाऱ्या व्यिींच्या शवमा हक्काच्या रक्कमे च्या आव्यकते पेक्षा
कमी असेल. समपातळी शवमा हप्ता दोन्शहीची सरासरी असते . याचा अिथ असा की कमी वयातील
जा्तीचे शवमाहप्ते जा्ती वयात भरलेल्या कमी शवमा हप्त्यांची भरपाई करतात.
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समपातळी शवमा हप्ते वैशिटट्य खाली दिथवले आहे .
आकृती 2 : समपातळी शवमाहप्ता

समपातळी शवमा हप्त्यांचा अिा असाही होतो की, अिा प्रकारचे जीवन शवमा करार दीघथकालीन शवमा
करार असतात जे 10, 20 ककवा त्याहू नही अशधक काळ चालू राहतात. तर दु सऱ्या बाजूला साधारण
शवमा करार नेहेमी कमी कालावधीचे आशण दरवषी संपणारे असतात.
महत्वाचे
सुरुवातीच्या वषांमध्ये गोळा केलेले शवमा हप्ते शवमा कंपनी द्वारे पॉशलसीधारकांच्या फायद्या साठी

शव्वासावर बाळगले जातात. अिा प्रकारे जमाकेलेली रक्कम “राखीव” म्हणून ओळखली जाते . शवमा
कंपनी अिा प्रकारचे “राखीव” रक्कमा शवमाकात्याच्या भशवटयातील दे यता पूणथ करण्यासाठी ठे वली

जाते. यातून शनमाण झालेल्या “जादा रक्कमे ”तून “जीवन शनधी” तयार केला जातो. शवमाकते असा
शनधी गुंतवून त्यातून व्याज शमळवतात.
a) समपातळी शवमा हप्त्याचे घटक
समपातळी शवमा हप्त्यांचे दोन घटक असतात.
i.

पशहल्या भागाला सत्र ककवा संरक्षण घटक म्हणतात, ज्यात जोखमीची प्रत्यक्ष ककमत
चुकवण्यासाठी चा शवमा हप्त्यातील भाग असतो.

ii. दु सऱ्या भागाला रोख मूल्य घटक असे म्हणतात. यात पॉशलसीधारकाकिू न शमळालेली
अशतरि संशचत रक्कम असते . यात बचतीचा घटक सामावलेला असतो.

याचा अिथ सवथ जीवन शवमा पॉशलसी मध्ये संरक्षण आशण बचत यांचे शमश्रण असते. शवमा हप्त्यामधील
रोख मूल्य घटक शजतका जा्त शततकी ती पॉशलसी बचतकारक शवमा पॉशलसी मानली जाते .
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4. जोखीम संचयनाचे तत्व
जीवन शवमा कंपन्शयाचे वगीकरण करारात्मक आर्थिक सं्िा केले आहे . याचा अिथ असा की पॉशलसी
धारकांना दे य असणारे फायदे करारात्मक हमीच्या ्वरुपात समोर येतात. पारंपाशरकशरत्या जीवन

शवमा आशण शनवृत्तीवेतन योजना इतर कोणत्याही फायद्या पेक्षा त्या पुरवत असलेल्या आर्थिक

सुरशक्षतते च्या भावनेसाठी खरे दी केल्या जातात. हे करार ज्या प्रकारे रचलेले असतात आशण असे काही
सुरक्षा उपाय योजलेले असतात की ज्यामुळे शवमाकते ती रक्कम अदा करू िकतात, यातून ही सुरक्षा
शनमाण होते . ही रचना पार्पशरकता आशण संचयन या तत्वांच्या उपयोजनातून उभी राहते.

पार्पारीकता हे आर्थिक बाजारातील जोखीम करण्याची महत्वाचा मागथ आहे , अन्शय मागथ आहे
शव्तारीकरण. हे दोन्शही मूलतुः वेगळे आहे त.
शव्तारीकरण
शव्तारीकरणाच्या
मालमत्तांमध्ये

अंतगथत

शवभागून

पार्पारीकता
शनधी

ठे वले

शवशवध पार्पारीकते मध्ये ककवा संचयनात शवशवध

जातात. व्यिींच्या रक्कमा एकशत्रत करून ठे वल्या

(वेगवेगळ्या टोपल्यांमध्ये अंिी ठे वणे).

जातात (सवथ अंिी एकाच टोपलीत ठे वणे)

शव्तारीकरणात शनधी एका ्त्रोताकिू न पार्पारीकते मध्ये शनधी अनेक ्त्रोतांकिू न
अनेक शठकाणी जातो.

एका शठकाणी येतो

आकृती 3 : पार्पारीकता
पार्पारीकते मध्ये (शनधी अनेक ्त्रोतांकिू न एके शठकाणी येतो)

पार्पारीकताककवा संचयन तत्व जीवन शवम्यामध्ये दोन शवशिटट प्रकारच्या भूशमका बजावतात.
i.

एखाद्याच्या अकाली शनधनाच्या पशरस््ितीत आर्थिक नु कसानीसाठी संरक्षण पुरवणे ही पशहली
भूशमका आहे . हे नु कसान, ज्या अनेक लोकांनी जीवन शवमा करारामध्ये सहभाग घेतला आहे
अिा अनेकांच्या योगदानातून ्वीकारले जाते आशण पूणथ केले जाते .
117

ii. असे असले तरी जोखीम संचयनाचे तत्व जीवनाला असली जोखीम याच्या पलीकिे जाते.

त्यात संचयन आशण आर्थिक जोखमीतून बाहे र पिणे यांचाही समावेि होतो. शवमा हप्त्यांचा

शनधी संचय, आशण पयायाने अनेक व्यिींनी केलेले वेगवेगळ्या वेळी केलेले शवशवध प्रकारच्या
जोखमीचे करार यातून साध्य केले जाते . अिाप्रकारे ही पॉशलसी धारकांच्या शवशवध शपढ्ांमधी

संचयनाची बाब बनते. या संचयनाचा पशरणाम्वरूप जीवन शवमाकते चांगल्या आशण वाईट

काळातही, शवशवध वेळी परतावा सुरळीत करण्याच्या माध्यमातून समान दराने परतावा
(समान बोनस) दे ऊ िकतात.
5. जीवन शवमा करार
आकृती 4 : जीवन शवमा करार

जीवन शवम्याचा िेवटचा पैलू म्हणजे करार. मुदतीसाठी असलेल्या आ्वाशसत रक्कमी मुळे त्याचे

महत्व शनमाण होते. या रक्कमे ची कराराने हमी घेतली जाते, ज्यामुळे जीवन शवमा हे आर्थिक
सुरशक्षततेचे वाहन बनते. हमीच्या घटकामुळे हे सुद्धा अधोरे शखत केले जाते की जीवन शवमा हा कठोर
शनयंत्रण आशण किक दे खरे खीचा शवषय आहे .

जीवन शवमाकत्यांनी व्यवसाय करण्यासाठी काही शकमान राखीव रक्कम ठे वणे आव्यक असते.

त्यांच्या शनधीची गुंतवणूक करण्यासंबंधी त्यांच्यावर मयादा असू िकतात, त्यांना याची खात्री करावी
लागते की त्यांचे शवमा हप्ते पुरेसे आहे त आशण त्यांनी पॉशलसीधारकांचे पैसे किा प्रकारे खचथ करावेत
यासंबंधी शनयंत्रक शनयम लागू केले जाऊ िकतात.

एक नेहेमी शवचारला जाणारा महत्वाचा प्र्न असतो की पॉशलसीधारकांना शदले जाणारे फायदे अन्शय
आर्थिक साधनांच्या तुलनेत पुरेसे आहे त का.आपण हे लक्षात घेतले पाशहजे की, जीवन शवमा करारा
मध्ये जोखीम संरक्षण आशण बचत हे दोन्शही घटक अंतभूत
थ असतात. त्यामुळे आर्थिक बाजारातील अन्शय

उत्पादनांप्रमाणे शवमा हे सुद्धा एक आर्थिक उत्पादन असते . खऱ्या अिाने जीवन शवमा म्हणजे संरक्षक
उत्पादन म्हणून कमी, पण संपत्ती धारण करण्याचा मागथ म्हणून अशधक ओळखला जातो.

येिे िुद्ध मुदत शवमा, जो केवळ मृत्युच्या घटनेत फायदा दे तो आशण बचत योजना, ज्यांचे मोठे रोख

मूल्य असते ककवा बचतीचा घटक असतो, यांच्यात फरक करणे गरजे चे असते. पशहल्याचा शवमा हप्ता
कमी असतो तर दु सऱ्यामध्ये तो बराच असू िकतो आशण त्यातून व्यशिगत बचतीचा महत्वाचा भाग
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बनतो. याचाच अिथ असाही आहे की रोख मूल्याला खूप मोठे संधी मूल्य आहे . ‘संधी मूल्य’ म्हणजे
एखाद्याने त्याचे पैसे अन्शय शठकाणी न गुंतवल्यामुळे तो ज्या संधी गमावू िकतो त्यांचे मूल्य.

खरंतर, पारंपाशरक जीवन शवम्याला असणारे मोठे आव्हान म्हणजे केले जाणारे शवधान, की “मुदत
शवमा खरे दी करा आशण फरकाची रक्कम अन्शय शठकाणी गुंतवा”. याचा खरा अिथ असा आहे की

एखाद्याने केवळ मुदतीचा शवमा खरे दी करून शवमाहप्त्याची उवथशरत रक्कम अन्शय जा्त परतावा
दे णाऱ्या आर्थिक उत्पादनामध्ये गुंतवावी.

याशठकाणी पारम्पारीक रोख मूल्य शवमा करारांच्या पुटट्यिथ आशण शवरोधात केलेल्या शवधानांवर शवचार
करणे सुसंगत ठरे ल.
a) फायदे
i.

ते ऐशतहाशसकदृटट्या सुरशक्षत आशण कचतामुि गुंतवणुक ठरली आहे . त्याचे रोख मूल्य
परताव्याच्या शकमान दराची हमी दे ते, जो कराराच्या काळात वाढू सुद्धा िकतो.

ii.

शवमा हप्ता भरण्यातील शनयशमतते मुळे, बचतकत्यांना बंधनकारक असणारे बचतीचे शनयोजन
आशण आव्यक शि्त शनमाण होते.

iii.

शवमाकते गुंतवणुकीचे व्यव्िापन करण्याची जबाबदारी पार पाितात आशण त्या
जबाबदारीतून व्यिीची सुटका होते .

iv.

ते रोख तरलता पुरवते . शवमाधारक पॉशलसी वर आधाशरत कजथ घेऊ िकतो ककवा पॉशलसी
परत करून शतचे रोखीमध्ये रुपांतर करू िकतो.

v.
vi.

रोख मूल्य जीवन शवमा आशण वार्थषक पॉशलसी या दोन्शहीवर काही आयकराचा फायदा शमळतो.

साधारणतुः शवमाधारकाच्या कजथबाजारी अव्िेत ककवा मृत्युच्या घटनेत कजथदात्यांच्या
तगाद्यापासून सुरशक्षत असतो.

b) तोटे
i.

तुलनेने स््िर परतावा असणारी गुत
ं वणूक असल्याने शनस््चत उत्पन्शन गुत
ं वणूकीप्रमाणे
त्यांच्यावर महागाईचा पशरणाम होऊन त्यांचे मूल्य खालावते .

ii.

जीवन शवमा पॉशलसीचे शवपणन आशण अन्शय सुरुवातीचे मोठे खचथ यांच्यामुळे, सुरुवातीच्या
वषात रक्कम जमा होण्याचे प्रमाण कमी होते .

iii.

उत्पन्शनाची हमी असली तरीही, बाजारातील अन्शय आर्थिक उत्पादनांपेक्षा उत्पन्शन कमी असू
िकते . व्तू शवशनमयाचा पशरणाम म्हणून उत्पन्शन कमी असते ज्यामुळेसुद्धा जोखीम कमी होते.

्वयं चाचणी 1
आर्थिक बाजारातील जोखीम शवशवधीकरणामुळे जोखीम किी कमी होते ?
I.

अनेक ्त्रोतांमधून शनधी गोळा करणे आशण ते एका शठकाणी गुत
ं वणे
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II. शनधी शवशवध मालमत्तांच्या प्रकारांमध्ये गुंतवले जातात.
III. शवशवध गुत
ं वणुकींमध्ये वेळेचे अंतर ठे वन
ू
IV. सुरशक्षत मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करून
सारांि
a) मालमत्ता म्हणजे अिी व्तू शजला मूल्य असते ककवा जी परतावा दे ते.
b) एचएलव्ही (HLV) संकल्पनेत मानवी आयुटयाची कल्पना एक व्तू ककवा मालमत्ता म्हणून केली
जाते जी काही उत्पन्शन शमळवते . व्यिीचे भशवटयातील अपेशक्षत नि उत्पन्शनावर आधाशरत मानवी
जीवनाचे मूल्य मोजले जाते .

c) समपातळी शवमा हप्ता म्हणजे असा शवमा हप्ता जो वाढत्या वयाबरोबर वाढत नाही पण कराराच्या
संपूणथ कालावधीत कायम राहतो.

d) पार्पारीकता हा आर्थिक बाजारातील जोखीम कमी करण्याचा महत्वाचा मागथ आहे , तर दु सरा
मागथ आहे शवशवधीकरण.

e) जीवन शवमा करारातील हमीचा घटक हे दिथवतो की शवमा हे किक शनयम आशण कठोर दे खरे ख
यांचा शवषय आहे .

महत्वाच्या संज्ञा
1. मालमत्ता

2. मानवी जीवन मूल्य

3. समपातळी शवमाहप्ता
4. पार्पारीकता
5. शवशवधीकरण

्वयं चाचणीची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे II.
शवशवधीकरणाचा उद्देि आर्थिक बाजारात शवशवध मालमत्तांच्या वगांमध्ये गुंतवणुकी शवखरून जोखीम
कमी करणे हा असतो.
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्वयं-परीक्षण प्र्न
प्र्न 1
खालील पैकी कोणता जीवन शवमा व्यवसायाचा घटक नाही?
I.

मालमत्ता

II. जोखीम

III. पार्पारीकतेचे तत्व
IV. अिथसहाय्य
प्र्न 2
एचएलव्ही (HLV) ची संकल्पना कोणी तयार केली?
I.

िॉ. मार्थटन ल्युिर ककग

II. वॉरे न बफेट

III. प्राध्यापक ह्युबेनर
IV. जॉजथ सोरॉस
प्र्न 3
खालीलपैकी कोणत्या शवमा योजनेत बचतीचा घटक कमीतकमी ककवा अशजबात नसतो.?
I.

मुदत शवमा योजना

II. भेट योजना

III. संपूणथ जीवन योजना

IV. रक्कम परतावा योजना
प्र्न 4
खालीलपैकी कोणती गोटट मालमत्ता म्हणून संबोधली जाऊ िकत नाही?
I.

कार

II. मानवी

III. आयुटय
IV. हवा
V. घर
प्र्न 5
खालील पैकी काय जोखमीच्या अंतगथत वगीकृत करता येऊ िकत नाही?
I.

खूप तरुणपणी मृत्यू
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II. खूप लवकर मृत्यू

III. नैसर्थगक जजथरता

IV. अपंगत्वासह जगणे
प्र्न 6
खालीलपैकी कोणते शवधान सत्य आहे ?
I.

जीवन शवमा पॉशलसी म्हणजे भरपाईचे करार असतात तर साधारण शवमा म्हणजे आ्वासनाचे
करार असतात

II. जीवन शवमा पॉशलसी म्हणजे आ्वासनाचे करार असतात तर साधारण शवमा म्हणजे भरपाईचे
करार असतात

III. साधारण शवम्याच्या बाबतीत संरशक्षत केलेली जोखमीची घटना शनस््चत पणे घिणार असते

IV. साधारण शवम्याच्या बाबतीत जोखीमीची घटना घिण्याची िक्यता कालावधी प्रमाणे वाढत जाते
प्र्न 7
खालीलपैकी कोणती पद्धत एका व्यिीला गरज असलेला शवमा शनस््चत करण्यास मदत करणारी
पारंपाशरक पद्धत आहे ?
I.

मानवी आर्थिक मूल्य

II. जीवन मुदत प्र्ताव
III. मानवी जीवन मूल्य

IV. भशवटय जीवन मूल्य
प्र्न 8
तरुण माणसांना वय्कर माणसांच्या तुलनेने कमी शवमा हप्ता आकारला जातो या सत्यस््ितीचे योग्य
शववरण खालीलपैकी कोणता पयाय दे तो?
I.

तरुण माणसे बहु तांिी अवलंबून असतात

II. वय्कर माणसांना अशधक रक्कम भरणे परविू िकते
III. मृत्यूदर वयािी संबशं धत असते

IV. मृत्युदर आशण वय यांचा व्य्त संबंध असतो
प्र्न 9
खालील पैकी कोणता रोख मूल्य शवमा करारांचा फायदा नाही?
I.

सुरशक्षत आशण कचतामुि गुंतवणूक

II. बचतीची शि्त रुजवते
III. कमी उत्पन्शन

IV. आयकराचे फायदे
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प्र्न 10
खालीलपैकी कोणता रोख मूल्य शवमा कराराचा फायदा नाही?
I.

महागाईच्या पशरणाम ्वरूप परतावा कमी होतो

II. सुरुवातीच्या वषात शनधी संचय कमी होते
III. कमी उत्पन्शन

IV. कचतामुि गुत
ं वणूक
्वयं पशरक्षणाच्या प्र्नांची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे IV.
जीवन शवमा व्यवसायाचे मालमत्ता, जोखीम, पार्पारीकते चे तत्व आशण जीवन शवमा करार हे घटक
असतात.

अिथसहाय्य हा जीवन शवमा व्यवसायाचा घटक नाही.
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे III.
प्राध्यपक ह्युबन
े र यांनी मानवी जीवनाचे मूल्य (HLV) ही संकल्पना तयार केली.
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे I.
मुदत शवम्यािी बचतीचा घटक संबंशधत नाही.
उत्तर 4
योग्य पयाय आहे III.
हवा ही मालमत्ता म्हणून संबोधली / वगीकृत केली जाऊ िकत नाही.
उत्तर 5
योग्य पयाय आहे III.
नैसर्थगक जजथरता ही प्रशक्रया आहे जोखीम नव्हे .
उत्तर 6
योग्य पयाय आहे II.
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जीवन शवमा पॉशलसी हे आ्वासनांचे करार असतात तर साधारण शवमा पॉशलसी भरपाईचे करार
असतात.
उत्तर 7
योग्य पयाय आहे III.
मानवी जीवन मूल्य ही व्यिीला गरज असलेली शवम्याची रक्कम शनस््चत गणन करण्यासाठी ची पद्धत
आहे .

उत्तर 8
योग्य पयाय आहे III.
मृत्यूदर वयािी संबंशधत असतो आशण त्यामुळे तरुण माणसे ज्यांची मारण्याची िक्यता कमी असते
त्यांना वय्कर माणसांपेक्षा कमी शवमा हप्ता आकारला जातो.
उत्तर 9
योग्य पयाय आहे III.
कमी उत्पन्शन हा रोख मूल्य शवमा करारांच्या तोट्यांपक
ै ी एक तोटा आहे .
उत्तर 10
योग्य पयाय आहे IV.
कचतामुि गुत
ं वणूक हा रोख मूल्य शवमा करारांच्या फायद्यांपैकी एक फायदा आहे .
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प्रकरण 7
आर्थिक शनयोजन
प्रकरणाची ओळख
मागील प्रकरणामध्ये आपण हे पशहले की जीवन शवम्यामध्ये काय अंतभूत
थ होते आशण आर्थिक संरक्षण
पुरवण्यात त्याची काय भूशमका असते. सध्याच्या आशण भशवटयातील शवशवध गरजा भागवण्यासाठी

व्यिी त्यांचे उत्पन्शन आशण मालमत्ता शवभागून ठे वू इस्च्छतात त्यामागे त्यांच्या काळज्या मधील एक
महत्वाची काळजी म्हणजे सुरशक्षतता असते. या अिाने जीवन शवम्याकिे आपण “व्यशिगत आर्थिक
शनयोजन” या व्यापक संदभात पशहले पाशहजे. या प्रकरणाचा उद्देि आर्थिक शनयोजन या शवषयाची
ओळख करून दे णे हा आहे .
शिकण्याची फशलते

A. आर्थिक शनयोजन आशण व्यशिगत जीवनचक्र
B. आर्थिक शनयोजनाची भूशमका
C. आर्थिक शनयोजन प्रकार
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A. आर्थिक शनयोजन आशण व्यशिगत जीवनचक्र
1. आर्थिक शनयोजन म्हणजे काय?
आपल्यापैकी बहु तांि लोक त्यांच्या आयुटयाचा मोठा भाग पैसे शमळवण्यात खचथ करतात. आपल्यासाठी
पैिाला आपल्यासाठी काम करायला लावणे असा शवचार करण्याची ही वेळ आहे असे आपल्याला
वाटत नाही का? हा उद्देि सफल करण्याचा आर्थिक शनयोजन हा अचूक मागथ आहे . आपण काही
व्याख्या पाहू :
व्याख्या
i.

आर्थिक शनयोजन ही एखाद्याची उशद्दटटे ओळखण्याची प्रशक्रया आहे , ती उशद्दटटे आर्थिक

उशद्दटटांमध्ये रुपांतरीत करून आशण ती उशद्दटटे साध्य करण्यास सहाय्य होईल अिा प्रकारे त्याचे
आर्थिक ्त्रोत व्यव्िाशपत करणे.

ii. आर्थिक शनयोजन ही एका प्रशक्रयेच्या माध्यमातून एखाद्याच्या आयुटयातील अपेशक्षत आशण

अनपेशक्षत अिा गरजा पूणथ करण्याचा मागथ आखणे. यामध्ये त्याची नि सद्यस््िती शनधारण करणे,
भशवटयातील आर्थिक गरजा अंदाशजत करणे आशण सुयोग्य आर्थिक ्त्रोतांच्या व्यव्िापनातून त्या
गरजा पूणथ करण्याचा प्रयत्न करणे.

iii. आर्थिक शनयोजन म्हणजे एखाद्याची उशद्दटटे आशण इच्छा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कृती करणे .
iv. आर्थिक शनयोजन म्हणजे एखाद्याच्या सद्य आशण भशवटयातील गरजा लक्षात घेणे, त्याचा व्यशिगत

जोखीम ्वभाव आशण त्याचे उत्पन्शन लक्षात घेऊन या अपेशक्षत गरजा पूणथ करण्यासाठी मागथ
आखणे.

आर्थिक शनयोजनामुळे कमी कचतांसह आयुटय उभे करण्यात महत्वाची भूशमका बजावते . काळजीपूवथक
शनयोजन केल्यास तुम्हाला तुमची प्राधान्शये शनस््चत करून तुमचे शवशवध लक्ष्ये पूणथ करता येतात.
आकृती 1 : उशद्दटटांचे प्रकार
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i.

ही उशद्दटटे कमी कालावधीची असतील: कुटु ं बाच्या सुट्टीसाठी एलसीिी टीव्ही संच खरे दी
करणे

ii. ती मध्यम कालावधीची असतील: परदे िात घर घेणे ककवा ते िे सुट्टी घालवणे
iii. दीघथ कालावधीची उशद्दटटे यामध्ये यांचा समावेि होईल: मुलाचे शिक्षण ककवा लग्नच तरतूद
ककवा शनवृत्ती नंतरची तरतूद

2. व्यिीचे जीवनचक्र
शवल्यम िेक्सशपअर यांनी असे म्हटले आहे की जग हा एक रंगमंच आहे . एक व्यिी त्याच्या/शतच्या

जन्शमापासून ते त्याच्या/शतच्या मृत्यू पयंत आयुटयाच्या शवशवध टप्प्यांमधून पार होत असतो, या दरम्यान
त्याला शिकणारा, कमावणारा, जोिीदार, पालक, प्रदाता, एकांतवासी, आशण िेवटची शनवृत्ती अिा
अनेक भूशमका कराव्या लागतात.

हे टप्पे खाली शदलेल्या आकृतीमध्ये शदलेले आहे त.
आकृती 2 : आर्थिक जीवनचक्र

जीवनाचे टप्पे आशण प्राधान्शये
a) शवद्यािी(वय वषे 20-25पयंत): जीवनाचा असा टप्पा ज्यात व्यिी त्याचे ज्ञान आशण
कौिल्ये शवकशसत करून उत्पादक नागशरक बनण्याची तयारी करत असतो. ्वतुःचे

मानवी भांिवल वाढवण्यावर भर असतो. ्वतुःचे शिक्षण पूणथ करण्यासाठी आर्थिक

आव्यकता असते, उदाहरणािथ, नावाजलेल्या व्यव्िापन शिक्षण सं्िेतून MBA चे
शिक्षण घेण्यासाठी आव्यक असणारे प्रचंि िुल्क.

b) कमावती व्यिी (वय वषे25 पासून पुढे): असा टप्पा ज्यात त्याने नोकरी िोधली आहे

आशण त्याच्या ककवा शतच्या गरजा पूणथ करण्या पैसे कमावत आहे आशण काही अशधक
शिल्लक राहत आहे . या टप्प्यावर व्यिी गृह्ि बनण्याचा (लग्न करण्याचा) करे ल आशण
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नजीकच्या भशवटयात शनमाण होणाऱ्या गरजा पूणथ करण्याच्या दृटटीने बचत आशण गुंतवणूक

करून मालमत्ता शनमाण करे ल. उदाहरणािथ, बहु देिीय कंपनीत काम करणारा तरुण
गृहकजथ घेतो आशण घरामध्ये गुंतवणूक करतो.

c) जोिीदार (शववाहबद्ध होणे वय वषे 28 - 30): या टप्प्यावर एखादा लग्न करतो आशण
आता त्याचे कुटु ं ब असते . या टप्प्यावर तातिीने कुटु ं ब उभे करण्यासंबध
ं ीच्या काळज्यावर

लक्ष केंशद्रत होते आशण त्या पूणथ करताना शनमाण होणाऱ्या दे यता – जसे ्वतुःचे घर
करणे, कदाशचत कार घेणे, घरगुती साधने घेणे, मुलांच्या भशवटयासंबंधी शनयोजन करणे
इत्यादी.

d) पालक(28 ते 35): ही अिी वषे आहे त ज्यात एक ककवा अनेक मुलांना जन्शम दे ऊन
अशभमानाने तुम्ही पालक बनता. ही अिी वषे असतात ज्यात त्याला त्यांचे आरोग्य आशण
शिक्षण – त्यांना चांगल्या िाळे त घालणे इत्यादी गोटटींची काळजी करावी लागते .

e) प्रदाता(वय वषे 35 ते 55): हे असे वय आहे ज्यात तुमची मुले पौगंिाव्िेत (13 ते 19

वषांच्या दरम्यान) असतात यात त्यांच्या िाळे तील महत्वाची कॉलेज ची वषे यांचा समावेि
होतो. मुलाला आयुटयातील आव्हाने पेलण्यासाठी तांशत्रक दृटट्या आशण व्यावसाशयक
दृटट्या भरपूर शिकवायचे असेल तर शिक्षणाचे प्रचंि िुल्क हा काळजीचा शवषय असतो.
उदाहरणािथ, वैद्यकीय शिक्षणासाठी मुलाला घालायचे असेल तर त्यासाठी लागणारा पाच

वषे चालू राहणारा खचथ यांचा शवचार करा. अनेक भारतीय घरांमध्ये, मुलींचे सज्ञान
होण्याच्या वयातच लग्न करून शदले जाते . भारतीय कुटु ं बांमध्ये मुलींचे लग्न आशण त्यांचा

संसार यासाठीची तरतूद करणे हे सवात महत्वाचे आशण काळजीचे शवषय असतात.

खरोखर मुलांचे शिक्षण आशण लग्न हे आजच्याबहु तांि भारतीय कुटु ं बांमध्ये बचती साठीची
क्रमांक एक ची प्ररणा असते.

f) एकांतवासी (वय वषे 55 ते 65): याचा अिथ असा की मुले मोठी झाल्याने घर शरकामे

झालेले असते. या काळात मुलांची लग्न झालेली असतात आशण काही वेळा ते पालकांना

सोिू न अन्शय शठकाणी राहायला गेलेले असतात. आिा करता येते की त्या वेळेपयंत सवथ
दे यता (जसे गृहकजथ, आशण अन्शय तारण) पूणथ झालेले असते आशण शनवृत्ती कशरता शनधी

जमा झालेला असतो. याच कालावधीत काही त्रासदायक घटक जसे उच्च रिदाब,
मधुमेह िोके वर काढू लागतात आशण आयुटयाला पोखरू लागतात. तब्येतीची काळजी

घेणे ही सवोपरी महत्वाचे बनते अिाप्रकारे उत्पन्शनाची सुरक्षा आशण ्वातंर्य य यांची गरज
असते.

g) शनवृत्ती– संशधप्रकािाची वषे (वय वषे 60 आशण त्यानंतर) : या वयात सक्रीय कामातून
शनवृत्ती झालेली असते आशण जीवनाच्या गरजा भागवण्यासाठी बचतीवर शभ्त ठे वावी

लागते . याशठकाणी लक्ष ्वत:च्या आशण जोिीदाराच्या जीवनाच्या िेवटपयंत जगण्याच्या

गरजा भागवणे यावर लक्ष केंशद्रत होते . आरोग्यासंबध
ं ी, उत्पन्शनाची अशनस््चतता आशण
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एकटे पणा या गंभीर काळज्या असतात.

त्याचबरोबर एखाद्याला जीवनाचा दजा

उं चावण्याचा आशण आयुटयात ज्या गोटटीची ्वप्ने पाशहली पण जमल्या नाहीत अिा गोटटी
करण्याचा हा काल असतो. जसे एखादा छं द जोपासणे, ककवा चांगल्या शठकाणी सुट्टीवर

जाणे ककवा यात्रेला जाणे. प्र्न हा आहे की – एखादा ऐटीत शनवृत्त होतो की हलाखीत
जगतो हे त्याने या वषांसाठी काय तरतूद केली आहे यावर अवलंबून असते .
जसे आपण वर पाहू िकतो, आर्थिक जीवनचक्राच्या तीन अव्िा असतात.
शवद्यािी अव्िा

जेव्हा एखादा पूणथतुः शवद्यािी असतो ते व्हाची कामाच्या पूवीची पशहली
अव्िा

असते.

एक

उत्पादक

नागशरक

म्हणून

जबाबदाऱ्या

्वीकारण्यासाठीची तयारीचा टप्पा असतो. यातील प्राधान्शयाचा शवषय त्याची
कौिल्ये शवकशसत करणे आशण मानवी भांिवल मूल्य वाढवणे हा असतो.
कायथकारी अव्िा

वय वषे 18 ते 25 या काळात ककवा िोिी आधी सुद्धा कामाची अव्िा सुरु
होते आशण पुढील 35 ते 40 वषे शटकते. या कालावधीत, व्यिी तो खचथ
करतो त्यापेक्षा अशधक कमावतो आशण अिाप्रकारे पैसे बचत करून गुत
ं वतो.

शनवृत्ती अव्िा

या प्रशक्रयेत तो संपत्ती जमवतो आशण मालमत्ता उभी करतो ज्यातून त्याला
त्याच्या भशवटयातील शवशवध गरजांसाठी पैसे शमळतात यात त्याच्या

शनवृत्तीनंतर आशण काम करणे िांबवल्यानंतर उतारवयात लागणारे उत्पन्शन
यांचा समावेि होतो.

3. एखाद्याला बचत करण्याची आशण शवशवध आर्थिक मालमत्तांमध्ये पैसे गुंतवण्याची आव्यकता
काय?

व्यिीच्या आयुटयातील प्रत्येक टप्प्यावर, जेव्हा तो ककवा ती एखादी भूशमका शनभावत असते , त्यावेळी
त्याबरोबर अनेक गरजा शनमाण होतात ज्यासाठी पैिांची तरतूद करणे आव्यक असते .
उदाहरण
जेव्हा एखादी व्यिी लग्न करते आशण ्वतुःचे कुटु ं ब शनमाण करते त्यावेळी त्याला ्वतुःच्या घराची
गरज वाटू िकते. जिी मुले मोठी होतात, असे उच्च शिक्षणासाठी पैिांची जरूर असते . व्यिी जिी

मध्यमवयाच्या पुढे जाते तिी प्रकृतीसाठी पैिांची तरतूद आशण शनवृत्ती नंतरच्या गरजांसाठी बचत
यांची कचता असते कारण त्याला मुलांच्या पैिांवर अवलंबून राहावे लागू नये आशण ओझे बनू नये असे
वाटत असते . ्वातंर्य य आशण आत्मसन्शमान यांच्यासह जगणे महत्वाचे असते .
बचत हा दोन शनणथयांचा संयोग मानला जातो.
i.

उपभोग पुढे ढकलणे:सद्य आशण भशवटयातील उपभोगांसाठी ्त्रोतांची शवभागणी
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ii. कमी तरलता असणाऱ्या मालमत्तांच्या बदल्यात तरलता कमी करणे(ककवा उपलब्ध खरे दी
क्षमता). उदाहरणािथ, जीवन शवमा पॉशलसी खरे दी करणे म्हणजे अिा कराराच्या बदल्यात पैसे
गुंतवणे ज्याची तरलता कमी आहे .

आर्थिक शनयोजनात दोन्शही प्रकारचे शनणथय समाशवटट होतात. एखाद्याला भशवटयासाठी बचत करणे
आशण त्याचबरोबर भशवटयात समोर उभ्या राहणाऱ्या गरजा योग्य प्रकारे पूणथ करे ल अिा मालमत्तांमध्ये
चतुरपणे पैसे गुंतवणे या दोन्शहीसाठी शनयोजन करणे गरजेचे असते .

गरजा आशण सुयोग्य मालमत्ता समजून घेण्यासाठी खाली शदल्याप्रमाणे एखाद्याच्या जीवनचक्राकिे
अशधक जवळू न बघणे सयुशिक होईल
महत्वाचे
जीवनाचे टप्पे
बाल्याव्िा

जेव्हा तो शवद्यािी असतो ककवा शिकत असतो

तरुण अशववाशहत अब्िा जेव्हा एखाद्याने कमवायला सुरुवात केली आहे पण अशववाशहत आहे
तरुण शववाशहत अव्िा

जेव्हा एखादा जोिीदार ककवा पती-पत्नी

शववाशहत आशण लहान जेव्हा एखादा पालक बनतो
मुले असण्याची अव्िा

शववाशहत व मुले मोठी जेव्हा एखादा प्रदाता बनतो त्याला मोठ्या होणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणाची
असण्याची अव्िा

आशण अन्शय गोटटींची काळजी घ्यावी लागते.

कुटु ं बानंतरची / शनवृत्ती पक्षी जसे आपले घरटे सोिू न दू र जातात तसे जेव्हा मुले ्वतंत्र झालेली
पूवीची अव्िा

असतात आशण घरापासून दू र जातात ती अव्िा

शनवृत्ती अव्िा

जेव्हा आपल्या जीवनाच्या संशधकालाच्या टप्प्यात प्रवेि करतो. त्याने या

टप्प्यावर शनमाण होणाऱ्या गरजा पूणथ करण्यासाठी पुरेिी तरतूद केली

असल्यास तो आत्मसन्शमानाने जगू िकतो ककवा अिी तरतूद केली नसेल
तर तो अन्शय कोणाच्या तरी उपकारांवर अवलंबून आशण हलाखीचे असे
जीवन जगतो.
4. व्यशिगत गरजा
आपण वरील जीवनचक्राकिे पशहले तर आपल्या असे लक्षात येईल की तीन प्रकारच्या गरजा शनमाण
होतात. यातून तीन प्रकारच्या आर्थिक उत्पादनांना चालना शमळते .
a) भशवटयातील व्यवहार सक्षम करणे
जीवनचक्राच्या शवशवध टप्प्यांवर अपेशक्षत अिा गरजांचा पशहला संच ज्यातील शवशवध खचथ पूणथ
करण्यासाठी उत्पन्शन होऊ िकतात. अिा गरजांचे दोन प्रकार आहे त:
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i.

शवशिटट व्यवहार गरजा: आयुटयातील शवशिटट घटना ज्यांच्यासाठी ्त्रोतांची प्रशतबद्धता
लागते . उदाहरणािथ, मुलांचे उच्च शिक्षण/ शववाह; ककवा घराची खरे दी ककवा घरगुती
साधने

ii. साधारण व्यवहार गरजा: सध्याच्या उपभोगातून बाजूला काढलेल्या रक्कमा ज्या
कोणत्याही एका उद्देिासाठी ठे वलेल्या नाहीत. – यांना ‘भशवटयाची तरतूद’ असे आविते
नाव शदले जाते.

b) आकस््मक खचथ भागवणे
आकस््मक खचथ हे जीवनातील अनपेशक्षत असे प्रसंग असतात ज्यात मोठ्या प्रमाणावर पैिांची

गरज लागू िकते जे सध्याच्या उत्पन्शनातून भागवले जाऊ िकत नाहीत आशण त्यामुळे त्यांचे पूवथशनयोजन आव्यक असते. असे काही प्रसंग, म्हणजे मृत्यू, अपंगत्व ककवा नोकरी जाणे यातून

संपत्तीचे नु कसान होत असते . अिा गरजा, जर त्यांची घिण्याची िक्यता कमी असेल पण

पशरणाम मूल्य मोठे असेल तर शवम्याच्या माध्यमातून पूणथ केल्या जाऊ िकतात. याला पयाय
म्हणून एखाद्याला त्याची तरलता मोठ्या प्रमाणात बाजूला काढू न राखून ठे वावी लागेल जी अिा
प्रसंगात तरतूद म्हणून उपयोगी पिे ल.
c) संपत्ती जमा करणे
सवथ बचती आशण गुंतवणुकी खरोखरच काही प्रमाणात संपत्तीचे शनमाण करतात. जेव्हा आपण
जमा करण्याच्या उद्देिासंबध
ं ी बोलतो ते व्हा त्याचा संदभथ प्रािशमकपणे बाजारातील सुसंधींचा
फायदा घेण्याच्या उद्देिासंबंधी असतो. अन्शय िब्दात सांगायचे तर बचत आशण गुंतवणुकी
प्रािशमकपणे संपत्ती जमा करण्याच्या उद्देिाने केल्या जातात.

हा उद्देि सुद्धा अंदाशजत उद्देि असतो कारण गुंतवणूक करताना जा्ती परतावा शमळवण्याच्या
दृटटीने व्यिी काही जोखीम घेण्यास इच्छु क असते. जा्तीचा परतावा आव्यक असतो कारण
त्यामुळे त्याची संपत्ती ककवा नि योग्यता अशधक वेगाने बहु गुणीत होत असते . संपत्तीची
आव्यकता असते कारण त्याचा संबध
ं ्वातंर्य य, कतृथत्व, अशधकार आशण प्रभाव यांच्यािी असतो.
5. आर्थिक उत्पादने
वरील गरजांच्या संचांिी संबशं धत आर्थिक बाजारात तीन प्रकारची उत्पादने असतात:
व्यवहारांची उत्पादने

बँक जमा ठे वी आशण अन्शय बचतीची साधने जी एखाद्याला योग्य वेळी
आशण योग्य संख्येने पुरेिी खरे दीची ताकद (तरलता) शनमाण करतात.

आकस््मक खचासाठीची यांच्यामुळे
उत्पादने जसे शवमा
संपत्ती जमा
उत्पादने

आकस््मक

अनपेशक्षत

नु कसानीसाठी संरक्षण पुरवतात.

प्रसंगातून

होणाऱ्या

मोठ्या

करण्याची समभाग आशण अशधक परतावा दे णारे बॉन्शड्सस ककवा ्िावर मालमत्ता ही

अिा उत्पादनांची उदाहरणे आहे त. येिे गुंतवणूक करताना अशधक पैसे
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शमळवण्यासाठी पैसे गुंतवणे असा दृटटीकोन असतो.
एका व्यिीच्या शवशिटट प्रकारच्या वरील गरजांचे शमश्रण असू िकते आशण अिा प्रकारे त्याला सवथ
शतन्शही उत्पादनांची आव्यकता असू िकते . िोिक्यात असे म्हणता येते की ते िे:
i.

बचतीची गरज आहे – रोख रक्कमे साठी

ii. शवम्याची गरज आहे – अशनस््चतते च्या साठी

iii. गुंतवणुकीची गरज आहे – संपत्ती शनमाण करण्यासाठी
6. जोखीम ्वभाव आशण गुंतवणुकी
आपण असेही पाहू िकतो की एक व्यिी एक छोटा शवद्यािी ते मध्यम वय आशण नंतर कारशकदीची

िेवटची वषे अिा जीवनचक्राच्या शवशवध टप्प्यांमधून जात असताना, त्याच्या जोखीम ्वभावात ककवा
जोखीम घेण्याच्या ्वभावामध्ये फरक पित जातो.

जेव्हा एक व्यिी तरुण असते , त्याच्या हातात पुढे जाण्यासाठी खूप वषे हातात असतात आशण त्यामुळे

तो अशधक आक्रमक असतो आशण अशधकाशधक संपत्ती जमवण्यासाठी तो जोखीम घेण्यास तयार
असतो. जसजिी वषे जातात, तो गुंतवणुकीबाबत अशधक शवचारी आशण सावध बनतो, आता त्याचा
उद्देि सुरशक्षतता आशण त्याच्या गुंतवणुकी अशधक बळकट करणे हा असतो.

िेवटी, जेव्हा तो शनवृत्तीच्या जवळ येतो, अशधक जपून आशण काळजीपूवथक गुंतवणूक करतो. आता
त्याचे लक्ष शनवृत्ती नंतरचे आयुटय व्यतीत करण्यासाठी शनधी जमा करण्याकिे असते . तो मुलांसाठी
ककवा धमादाय कामासाठी शनधी दे णे इत्यादी यांचाही शवचार करू िकतो.

एखाद्याची गुंतवणुकीची िैली त्याच्या जोखीम ्वभावािी सुसंगत असते .हे खाली दिथवले आहे

आकृती 3 : जोखीम ्वभाव आशण गुंतवणूक िैली
जोखीम ्वभाव

गुंतवणूक िैली

्वयं चाचणी 1
अनपेशक्षत प्रसंगात संरक्षण पुरवण्यासाठी खालीलपैकी किाची शिफारस तुम्ही कराल?
I.

शवमा
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II. व्यवहारात्मक उत्पादने जसे बँक सुरक्षा ठे व
III. समभाग
IV. रोखे

B. आर्थिक शनयोजनाची भूशमका
1. आर्थिक शनयोजन
आर्थिक शनयोजन ही एक प्रशक्रया आहे ज्यात ग्राहकाच्या सद्य आशण भशवटयातील समोर येणाऱ्या

गरजांचा काळजीपूवथक शवचार करून आशण त्यांचे मुल्यांक न करून आशण त्याचा जोखीम ्वभाव आशण
उत्पन्शन यांचे शनधारण करून शवशवध अपेशक्षत आशण अनपेशक्षत गरजा भागवण्यासाठी सुयोग्य आर्थिक
उत्पादने सुचवली जातात आशण एक कृती योजना तयार केली जाते .
आर्थिक शनयोजनाच्या घटकांमध्ये यांचा समावेि होतो:

 गुंतवणूक करणे–एखाद्याच्या जोखीम ्वभावानु सार त्याच्या मालमत्ता शवभागून गुंतवणे ,
 जोखीम व्यव्िापन,
 शनवृत्ती योजना,

 कर आशण ्िावर मालमत्ता शनयोजन, आशण
 एखाद्याच्या गरजांसाठी अिथपुरवठा करणे

िोिक्यात आर्थिक शनयोजन म्हणजे 360 अंिातील शनयोजन होय.
आकृती 4 : आर्थिक शनयोजनातील घटक

2. आर्थिक शनयोजनाची भूशमका
आर्थिक शनयोजन ही नवीन ज्ञानिाखा नाही. आपल्या पूवथजांनी ते साध्या ्वरुपात वापरले होते .

त्यावेळी गुंतवणुकीचे मयाशदत पयाय उपलब्ध होते . काही दिकांपूवी समभाग बाजारातील गुंतवणूक
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बहु तांिी लोकांकिू न जु गार म्हणून समजली जात असे. बचत बहु तांिी बँकेच्या ठे वींच्या ्वरुपात,
पो्टाच्या बचत योजना आशण अन्शय सुरशक्षत उत्पन्शन साधने यांच्यामाफथत केली जात असे. आज आपला
समाज आशण आपले ग्राहक यांना सतावणारी आव्हाने खूप वेगळी आहे त. त्यापैकी काही अिी आहे त:
i.

एकत्र कुटु ं बांचे शवभि होणे

एकत्र कुटु ं बातून आता छोट्या कुटु ं बांची शनर्थमती झाली आहे ज्यात आई, बाबा आशण मुले असतात.
आता कुटु ं बाचा प्रमुख आशण कमावत्या पुरुषाला ्वतुःची आशण त्याची संलग्न कुटु ं ब यांची काळजी

घेण्याची जबाबदारी शनमाण झाली आहे . यामुळे सुयोग्य शनयोजन आव्यक असते आशण आर्थिक
शनयोजन सल्लागार यांच्या काही प्रमाणातील मदतीमुळे फायद होऊ िकतो.
ii. अनेक गुंतवणुकीचे पयाय
आज आपल्याकिे संपत्ती शनमाणासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची साधने उपलब्ध आहे त,
त्यातील प्रत्येकाचे जोखीम आशण परतावा यांचे प्रमाण वेगवेगळे आहे . एखाद्याची आर्थिक उशद्दटटे

साध्य होतील हे पाहण्यासाठी त्याच्या जोखीम ्वभावानुसार, सुज्ञपणे आशण सुयोग्य गुंतवणुकीचे

शनणथय शनविावे लागतात. आर्थिक शनयोजनामुळे त्याच्या मालमत्तेची योग्य प्रकारे शवभागणी होऊ
िकते .

iii. बदलती जीवन पद्धती
ताबितोब पशरणाम शदसणे जणू आजचा मंत्र बनला आहे . व्यिींना नवीनतम मोबाईल फोन, कार,
मोठी घरे , क्लब्स च्या प्रशतस्टठत सद्यता इत्यादी हवे असते . ह्या इच्छा पूणथ करण्यासाठी त्यांना

िेवटी मोठ्या प्रमाणात कजथ घ्यावे लागते . याचा पशरणाम म्हणून त्यांच्या उत्पन्शनाचा महत्वाचा

वाटा कजथ फेिण्यात जातो आशण त्यातून बचतीची संधी कमी उरते . आर्थिक शनयोजन म्हणजे
जागृती घिवणे आशण आर्थिक शि्त शनमाण करणे आशण त्याच बरोबर खचथ शनयोजन करण्याला

मदत करून त्याचे अनाव्यक खचथ कमी करून आशण सध्याचे राहणीमान चालू ठे वत आशण पुढील
कालावधीत ते वाढवत नेणे या दोन्शहीमध्ये यि्वी होणे.
iv. महागाई
एखाद्या आर्थिक रचनेत व्तूंचे आशण सेवांचे भाव काही कालावधीत वाढणे म्हणजे महागाई.
याच्यामुळे पैिांचे मूल्य कमी होते. त्याचा पशरणाम म्हणून एखाद्याच्या कटटाने शमळवलेल्या पैिांची

खरे दी क्षमता कमी होते. एखाद्याच्या शनवृत्तीच्या काळात महागाईमुळे, जेव्हा एखाद्याचे उत्पन्शन
घटलेले असते आशण उत्पन्शनाचा एकमात्र ्त्रोत म्हणजे पूवीची बचत असल्याने हाहाुःकार माजू
िकतो. आर्थिक शनयोजनामुळे त्याला शविेषतुः शनवृत्तीच्या वयात महागाईचा सामना करण्यासाठी
तयार केले जाते.
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v. अन्शय आकस््मक खचथ आशण गरजा
आर्थिक शनयोजन म्हणजे व्यिींना त्यांच्या अन्शय गरजा आशण आव्हाने यांना सामोरे जाण्यासाठी
सहाय्य करणे हे सुद्धा आहे . उदाहरणािथ, वैद्यकीय आणीबाणीच्या ककवा अन्शय आकस््मक घटनेत

काही अनपेशक्षत खचथ उभे राहतात ज्यांच्यािी व्यिींना जु ळवून घ्यावे लागते. त्याचप्रमाणे व्यिींना
त्यांची करदे यता तारतम्याने व्यव्िाशपत करणे गरजेचे असते .

व्यिींना याचीही खात्री करून घ्यावी लागते की त्यांची संपत्ती आशण मालमत्ता म्हणजे एकूण
मालमत्ता त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या शप्रयजनांपयंत पोहोचावी याचीही काळजी घ्यावी लागते . अन्शय

गरजांमध्ये शजवंत असताना आशण त्यानंतरही काही दानधमथ करणे ककवा काही सामाशजक आशण
धार्थमक कतथव्ये पार पािणे यांचा अन्शय गरजांमध्ये समावेि होतो. आर्थिक शनयोजन म्हणजे हे सवथ
जमवून आणणे.

3. आर्थिक शनयोजन सुरु करण्याचा सवात चांगला काळ कोणता?
हे केवळ श्रीमंत लोकांनी करण्याचे काम आहे का? खरं तर, हे शनयोजन तुम्ही तुमचा पशहला पगार
शमळवता ते व्हा पासून सुरु झाले पाशहजे. आत्ता शनयोजन सुरु करा असे सांगणारा कोणताही प्रवतथक
(Trigger) नाही.

असे असले तरीही एक महत्वाचे तत्व आहे जे आपल्याला मागथदिथन करते – गुंतवणुकीचा कालावधी
शजतका जा्त शततक्या प्रमाणात ती बहु गुणीत होईल.

त्यामुळे िुभारंभ कधीच खूप लवकर नसतो. त्याच्या गुत
ं वणुकींना वेळेचा अशधकतम फायदाशमळतो.
पुन्शहा, हे शनयोजन केवळ श्रीमंतांसाठी असते असे नव्हे . ते प्रत्येकासाठी आहे . एखाद्याची आर्थिक

उशद्दटटे साध्य करण्यासाठी, त्याने आर्थिक उशद्दटटे शनस््चत करून आशण त्याच्या जोखीम ्वभावाला
अनु सरून योग्य अिी गुंतवणुकीची साधने वापरून समर्थपत बचत करण्याचा शि्तबद्ध मागथ धरला
पाशहजे. अशनयोशजत आशण अशवचारी मागाने केलेले आर्थिक शनयोजन व्यिींच्या आर्थिक दु रव्िेचे
प्रमुख कारण असते.
्वयं चाचणी 2
आर्थिक शनयोजन करण्यासाठी सवात योग्य काळ कोणता?
I.

शनवृत्ती नंतर

II. एखाद्याला त्याचा पशहला पगार शमळाल्या नंतर लगेच
III. लग्नानंतर

IV. एखादा श्रीमंत बनल्यानंतर
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C. आर्थिक शनयोजन – प्रकार
आता आपण व्यिीला कराव्या लागणाऱ्या आर्थिक शनयोजनाच्या शवशवध प्रकारच्या अभ्यासांकिे
पाहू यात.

आकृती 5 : आर्थिक शनयोजन सल्लागार सेवा

पुरवल्या जाऊ िकणाऱ्या शवशवध सल्लागार सेवांचा शवचार करा. आपण अिा सहा प्रकारच्या सेवा
शनविू

 रोख शनयोजन

 गुंतवणूक शनयोजन
 शवमा शनयोजन

 शनवृत्ती शनयोजन

 मालमत्ता शनयोजन
 कर शनयोजन
1. रोख शनयोजन
रोखीचा प्रवाह व्यव्िाशपत करण्याचे दोन उद्देि असतात.
i.

पशहले म्हणजे एखाद्याला त्याचे उत्पन्शन आशण अनपेशक्षत आशण आणीबाणीच्या गरजा पूणथ
करण्यासाठी तरल मालमत्तांचा राखीव साठा शनमाण करणे आशण सांभाळणे यासाठी त्याचे
उत्पन्शन आशण खचथ यांचा प्रवाह व्यव्िाशपत करावा लागतो.

ii. दु सरे म्हणजे त्याला भांिवली गुंतवणूक करण्यासाठी पद्धतिीर अशतशरि रोख जमा करावी
लागते आशण सांभाळावी लागते .

येिील पशहली पायरी म्हणजे एक अंदाजपत्रक तयार करणे आशण सध्याचे उत्पन्शन आशण खचथ यांचे
शव्लेषण करणे. यासाठी व्यिींनी प्रिम भशवटयासाठी त्यांची रा्त अिी लक्ष्ये आशण उशद्दटटे ठरवावी
लागतात. याच्यामुळे त्यांची सध्याची खचाची िैली त्यांना ते िपयंत पोहोचवेल की नाही हे ठरवण्यास
मदत होते.
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पुढचा टप्पा असतो, गेल्या सहा मशहन्शयातील खचथ आशण उत्पन्शन यांचे शव्लेषण करणे आशण हे पाहणे
की कोणते खचथ शनयशमत आहे त आशण कोणते खचथ घाऊक आहे त. खचाचे शवशवध प्रकारात वगीकरण
केले जाते आशण त्यांचे शनस््चत आशण पशरवतथनिील अिा दोन प्रकारातही शवभाजन केले जाते.

एखाद्याचे शनस््चत खचांवर फारसे शनयंत्रण नसले तरीही पशरवतथनिील खचथ ्वेछे वर अवलंबून
असल्याने, कमी करता येतात ककवा पुढे ढकलता येतात.

शतसरी पायरी म्हणजे भशवटयातील माशसक उत्पन्शनाचा आशण संपूणथ वार्थषक खचाचा अंदाज
बांधणे.भूतकाळाचे शव्लेषण आशण भशवटयातील अपेक्षा यांच्या आधारावर, एखादा त्याचे रोख तरलता
व्यव्िापन शनयोशजत करू िकतो.

रोख शनयोजन प्रशक्रयेचा पुढील भाग म्हणजे ्वेच्छाधीन उत्पन्शन अशधकाशधक वाढवण्याच्या व्यूहरचना.
उदाहरण
एखादा त्याचे येणेअसलेल्या िकबाकीची पुनरथचना करू िकतो.
एखादा त्याचे क्रेिीट कािाची दे णी एकत्र करून कमी व्याजाचे बँकेचे कजथ घेऊन फेिू िकतो.
एखादा त्याच्या गुंतवणुकींची पुनरथचना करून अशधक उत्पन्शन शमळवू िकतो.
2. शवमा शनयोजन
व्यिी काही शवशिटट जोखमींना समोरे जात असतात ज्या त्यांना त्याची आर्थिक लक्ष्ये प्राप्त

करण्यापासून वंशचत करू िकतात. शवमा शनयोजना मध्ये अिा शवशिटट जोखमींपासून पुरेसे संरक्षण
पुरवण्यासाठी कृती आराखिा तयार कारथण्याचा समावेि असतो.

येिे मोठे काम म्हणजे शकती रक्कमे चा शवमा गरजेचा आहे आशण कोणत्या प्रकारची पॉशलसी सवात
अनु रूप आहे .
i.

कमावत्या व्यिीच्या अकाली शनधनाने शनमाण झालेल्या पशरस््ितीत अवलंबन
ू असणाऱ्यांची
उत्पन्शन आशण खचाची गरज काय असेल याचा अंदाज बांधून जीवन शवमा ठरवला जाईल.

ii. कुटु ं बाच्या कोणत्याही वैद्यकीय आणीबाणीच्या प्रसंगी रुग्णालय भरती साठी लागणारे खचथ
लक्षात घेऊन वैद्यकीय शवमा गरजा शनधाशरत केल्या जातील.

iii. िेवटी एखाद्याचे घर/ वाहन /कारखाना इत्यादी साठी आव्यक संरक्षणाची रक्कम आशण
त्याचा प्रकार यानु सार त्याच्या मालमत्तेचा शवम्याचा शवचार केला जाईल.

3. गुंतवणूक शनयोजन
गुंतवणुकीचा कोणताही एक सुयोग्य मागथ नसतो. व्यिी नु सार योग्य काय ते बदलत राहते . गुत
ं वणूक
शनयोजन म्हणजे व्यिीच्या जोखीम ्वभावानु सार, त्याच्या आर्थिक उशद्दटटांनुसार आशण ही उशद्दटटे

गाठण्यासाठी उपलब्ध असणारा कालावधी यानु सार सवात अनु रूप गुंतवणुकीची आशण मालमत्ता
शवभाजनाची व्यूहरचना ठरवण्याची प्रशक्रया असते .

137

a) गुंतवणूक मापदं ि

आकृती 6 : गुंतवणूक मापदं ि

येिील पशहला टप्पा आहे गुंतवणुकीचे शवशिटट मापदं िाची व्याख्या करणे. यात खालील गोटटींचा
समावेि होतो:
i.

जोखीम सहनक्षमता: एखादा गुंतवणूक करताना शकती जोखीम घेऊ इस्च्छतो याचे मोजमाप.

ii. उपलब्ध कालावधी: आर्थिक उशद्दटट गाठण्यासाठी उपलब्ध असणारा वेळ. उशद्दटट
गाठण्यासाठी वापरण्यात येणारी गुत
ं वणुकीची साधनांवर उपलब्ध कालावधी पशरणाम करतो.
उपलब्ध कालावधी शजतका अशधक,

शततकी कमी कालावधीच्या दे यतेसंबध
ं ी कचता कमी

राहते . त्यामुळे एखादा दीघथ कालावधीसाठी, कमी रोख तरलता असणाऱ्या वा जा्त परतावा
दे णाऱ्या गुंतवणूकी करू िकतो.

iii. तरलता: एखाद्या व्यिीची गुंतवणुकीची क्षमता मयाशदत असते ककवा ज्याचे उत्पन्शन आशण खचथ
प्रवाह अशनस््चत आहे त ककवा शवशिटट व्यशिगत ककवा व्यावसाशयक खचथ भागवण्यासाठी

गुंतवणूक करत असतील आशण रोख रकमे च्या काळजीत असतील ककवा मूल्याचा ऱ्हास होऊ
न दे ता गुंतवणुकीचे रुपांतर रोखीत करण्याची क्षमता.

iv. शवपणन क्षमता: एखादी मालमत्ता ज्या सहजते ने खरे दी केली ककवा शवकली जाते .
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v. शवशवधीकरण: जोखमी कमी करण्यासाठी एखादा ज्या प्रमाणात गुंतवणुकींमध्ये शवशवधता
आणतो ककवा शव्तार करतो त्याला शवशवधीकरण म्हणतात.

vi. कर दे यते चा शवचार: अनेक गुंतवणुकी शवशिटट आयकर सवलती दे ऊ करतात आशण
एखाद्याला शवशवध गुंतावणुकींच्या करोत्तर परताव्याचा शवचार करावासा वाटू िकतो.

b) सुयोग्य गुंतवणूक साधनांची शनवि
पुढील पायरी आहे वरील मापदं िांच्या आधारावर सुयोग्य गुंतवणुकीच्या साधनांची शनवि करणे.
प्रत्यक्ष शनवि व्यिीच्या परताव्यासंबध
ं ीच्या अपेक्षा आशण जोखीम यावर अवलंबन
ू असते .

भारतामध्ये गुंतवणुकीच्या उद्देिाने शवचार करण्यायोग्य शवशवधतापूणथ उत्पादने उपलब्ध आहे त. यात
खालील गोटटी येतात:

 बँकांच्या / कॉपोरे ट कंपन्शयांच्या सुरक्षा ठे वी,
 पो्ट ऑशफसच्या अल्प बचत योजना,
 समभागांचे सावथजशनक शवतरण,
 रोखे आशण अन्शय गुंतवणुकी,
 म्युच्युअल फंड्सस

 युशनट संबद्ध पॉशलसी ज्या जीवन शवमा कंपन्शयांच्या द्वारे जारी केल्या जातात इत्यादी.
4. शनवृत्ती शनयोजन
एका व्यिीच्या शनवृत्ती नंतरच्या गरजा पूणथ करण्यासाठी आव्यक रक्कम शनस््चत करण्याची आशण
या गरजा पूणथ करण्यासाठी शनवृत्तीचे शवशवध पयाय ठरवण्याची प्रशक्रया.

आकृती 1 : शनवृत्तीच्या अव्िा

शनवृत्ती शनयोजनामध्ये तीन अव्िा आहे त
a) संचयन: या उद्देिाने गुंतवणुकीसाठी पैसे बाजूला काढण्याकशरता शवशवध प्रकारच्या
व्यूहरचनेच्या माध्यमातून रक्कम जमा केली जाते.
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b) जतन: एखाद्याच्या गुत
ं वणुकी उत्तमप्रकारे कारणी लागल्या आहे त आशण एखाद्याच्या
कारशकदीत त्याच्या मुद्दलाचा अशधकाशधक परतावा आला आहे याची खात्री करण्यासाठी
केलेल्या प्रयत्नांना जतन असे म्हणतात.

c) शवतरण: शवतरण म्हणजे शनवृत्ती नंतर उतपान्शनाची गरज पू णथ करण्यासाठी मुद्दलाची रक्कम (

ज्याला शनधी ककवा घरट्यातील अंिे असेही म्हणतात) काढण्याच्या रक्कमे त / वार्थषक
रक्कमे त रुपांतरीत करणे.

5. मालमत्ता शनयोजन
एखाद्याच्या मृत्यू नंतर त्याची मालमत्ता शवलीन करण्याची आशण ह्तांतशरत करण्याची योजना. यात

नामशनदे िन आशण नावे करणे ककवा इच्छापत्र तयार करणे अिा शवशवध प्रशक्रया आहे त. यातील मूळ
संकल्पना अिी आहे की एखाद्याची ्िावर आशण मालमत्ता सुरळीतपणे शवतरीत केली जावी आशण/
ककवा त्याच्या मृत्यू नंतर त्याच्या इच्छे प्रमाणे वापरली जावी.
6. कर शनयोजन
अंशतमतुः कर दे यते चे शनयोजन अिा प्रकारे केले जाते की सध्याच्या कर कायद्यांचा फायदा घेऊन
अशधकाशधक कराचा फायदा कसा शमळवता येईल आशण उत्पन्शनाचे, खचाचे आशण गुंतावणुनुकींचे

शनयोजन करून कर सवलतींचा संपूणथ फायदा घेता येईल याचे शनयोजन, यात सध्याच्या ककवा

भशवटयातील आय कर दे यता किा कमी करता ये तील, लांबवता येतील ककवा पुढे ढकलता येतील
याच्या व्यूहरचना करण्याचा समावेि असतो. आपण हे लक्षात घेतले पाशहजे की येिे कर कमी
करण्याचा उद्देि आहे कर चुकवण्याचा नाही.

एखाद्याच्या गुंतवणुकीची पुनरथचना करणे आशण संभाव्य कर वाचवण्याच्या संधींचा फायदा घेणे याद्वारे
त्याचे उत्पन्शन आशण बचत वाढवणे िक्य आहे , जे अन्शयिा कर प्राशधकरणाकिे गेले असते .

जीवन शवमा प्रशतशनधींकिू न त्यांच्या ग्राहकांची बऱ्याच वेळा केवळ त्यांच्या शवम्याच्याच गरजा नव्हे तर

अन्शय आर्थिक गरजा पूणथ करण्यासाठी सहाय्याची आव्यकता असेल. आर्थिक शनयोजनाचे आशण
त्याच्या शवशवध प्रकारांचे वर सांशगतल्या प्रमाणे उत्तम ज्ञान असणे हे कोणत्याही शवमा प्रशतशनधीसाठी
खूप मौल्यवान असेल.
्वयं चाचणी 3
खालीलपैकी कोणते करा दे यता शनयोजनाचे उशदटट नाही?
I.

अशधकाशधक कर दे यता सवलत

II. शवचारपूवथक केलेल्या गुंतवणुकीतून करांचे ओझे कमी करणे
III. कर दे यता चुकवणे

IV. कर सवलतींचा संपूणथ फायदा घेणे
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सारांि


आर्थिक शनयोजन खालील गोटटींची प्रशक्रया आहे :
 एखाद्याच्या जीवनाचे लक्ष्य ओळखणे,

 ही शनस््चत केलेली लक्ष्ये आर्थिक लक्ष्यांमध्ये रुपांतरीत करणे आशण

 एखाद्याची आर्थिक रचना अिा मागांनी व्यव्िाशपत करणे जेणे करून त्याचे लक्ष्य साध्य
करण्यास मदत होईल.



व्यिीच्या जीवन चक्रावर आधाशरत तीन प्रकारची आर्थिक उत्पादने आव्यक असतात त्यांचा
उपयोग यासाठी होतो:

 भशवटयातील व्यवहार क्षमता शनमाण करणे,
 आकस््मक खचथ भागवणे आशण
 संपत्ती जमवणे


एकत्र कुटु ं बांचे शवभि होणे, गुंतवणूकींचे बहु शवध पयाय आज उपलब्ध आहे त आशण बदलणारी
जीवनिैली इत्यादी यांमुळे आर्थिक शनयोजनाची गरज समाजातील घिणाऱ्या गशतमान बदलांमुळे
वाढली आहे .



जेव्हा तुम्हाला तुमचा पशहला पगार शमळतो ती तुमचे आर्थिक शनयोजन सुरु करण्याची सवात योग्य
वेळ होय.



आर्थिक शनयोजनाच्या सल्लागार सेवांमध्ये खालील गोटटींचा समावेि होतो:
 रोख शनयोजन,

 गुंतवणूक शनयोजन,
 शवमा शनयोजन,

 शनवृत्ती शनयोजन,

 मालमत्ता शनयोजन आशण
 कर दे यता शनयोजन
महत्वाच्या संज्ञा
1. आर्थिक शनयोजन
2. जीवनाचे टप्पे

3. जोखीम ्वभाव
4. रोख शनयोजन

5. गुंतवणूक शनयोजन
6. शवमा शनयोजन

7. शनवृत्ती शनयोजन

8. मालमत्ता शनयोजन
9. कर दे यता शनयोजन
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्वयं चाचणीची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे I.
शवमा अनपेशक्षत घटनांपासून संरक्षण पुरवतो.
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे II.
एखाद्याला त्याचा पशहला पगार शमळताच त्याने आर्थिक शनयोजन सुरु केले पाशहजे .
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे III.
कर चुकवणे हे कर दे यता शनयोजनाचे उशद्दटट नव्हे .

्वयं परीक्षणाचे प्र्न
प्र्न 1
आक्रमक जोखीम ्वभाव असणारी व्यिी, संपत्ती _______ गुंतवणूक िैली शनविे ल.
I.

बळकटीकरण

II. दान दे णे

III. संचयन करणे
IV. खचथ करणे
प्र्न 2
खालीलपैकी कोणते संपत्ती संचयनाचे उत्पादन आहे ?
I.

बँकेचे कजथ

II. समभाग

III. सत्र शवमा पॉशलसी
IV. बँकेचे बचत खाते
प्र्न 3
बचत ही दोन प्रकारच्या शनणथयांचा संयोग मनाला जातो. त्याची खालील पयायातून शनवि करा.
I.

जोखीम धारण करणे आशण उपभोग कमी करणे
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II. दान दे णे आशण जमा करणे

III. खचथ करणे आशण जमा करणे

IV. उपभोग पुढे ढकलणे आशण तरलता कमी करणे
प्र्न 4
जीवनाच्या कोणत्या टप्प्यावर व्यिी पूवीच्या बचतीचे सवाशधक महत्व पटे ल?
I.

शनवृत्तीनंतर

II. कमावते असताना
III. शवद्यािी असताना

IV. नु कते च लग्न झालेले असताना
प्र्न 5
गुंतवणुकी साठी उपलब्ध कालावधी आशण परतावा यांच्यातील संबध
ं काय?
I.

दोन्शहींचा काहीही संबंध नाही

II. गुंतवणुकीचा कालावधी शजतका अशधक शततका परतावा अशधक
III. गुंतवणुकीचा कालावधी शजतका मोठा शततका कमी परतावा

IV. गुंतवणुकीचा कालावधी शजतका मोठा शततका परताव्यावरील कर अशधक
प्र्न 6
खालील पैकी कोणती व्यवहाराची उत्पादने या अंतगथत वगीकृत करता येऊ िकतील?
I.

बँक सुरक्षा ठे व

II. जीवन शवमा
III. समभाग
IV. बॉन्शड्सस
प्र्न 7

खालीलपैकी कोणते आकस््मक उत्पादनांच्या अंतगथत वगीकृत करता येऊ िकतात?
I.

बँक सुरक्षा ठे वी

II. जीवन शवमा
III. समभाग
IV. बॉन्शड्सस
प्र्न 8

खालील पैकी कोणती संपत्ती संचयनाची उत्पादने या अंतगथत वगीकृत करता येतील?
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I.

बँक सुरक्षा ठे वी

II. जीवन शवमा

III. साधारण शवमा
IV. समभाग
प्र्न 9
_________ म्हणजे एखाद्या अिथरचनेत काही कालावधीत व्तूंच्या आशण सेवांच्या शकमतींच्या
साधारण पातळीत होणारी वाढ.

I.

्व्ताई

II. महागाई
III. स््िरता

IV. अशतमहागाई
प्र्न 10
खालील पैकी कोणती ्वेच्छाधीन उत्पन्शन अशधकाशधक करण्यासाठीची व्यूहरचना नाही?
I.

येणे पुनरथचना

II. कजथ ह्तांतरण

III. गुंतवणूक पुनरथचना
IV. शवमा खरे दी
्वयं पशरक्षणाच्या प्र्नांची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे III.
आक्रमक जोखीम ्वभाव संपत्ती साठवण गुंतवणूक िैली वापरण्याची िक्यता अशधक आहे .
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे II.
समभाग हे संपत्ती साठवणीचे उत्पादन आहे .
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे IV.
बचत हे उपभोग पुढे ढकलणे आशण तरलता कमी करणे यांचा संयोग आहे .
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उत्तर 4
योग्य पयाय आहे I.
एखादी व्यिी शनवृत्ती नंतर पूवीच्या बचतीचे महत्व सवाशधक जाणते.
उत्तर 5
योग्य पयाय आहे II.
गुंतवणूक कालावधी शजतका जा्त शततका परतावा अशधक.
उत्तर 6
योग्य पयाय आहे I.
व्यवहाराची उत्पादने म्हणून बँक सुरक्षा ठे वी वगीकृत केल्या जाऊ िकतात.
उत्तर 7
योग्य पयाय आहे II.
आकस््मक उत्पादने म्हणून शवमा उत्पादने वगीकृत केली जाऊ िकतात.
उत्तर 8
योग्य पयाय आहे IV.
संपत्ती साठवणुकीचे उत्पादने म्हणून समभाग वगीकृत केली जाऊ िकतात.
उत्तर 9
योग्य पयाय आहे II.
महागाई म्हणजे एखाद्या अिथरचनेत काही कालावधी मध्ये व्तूंच्या आशण सेवांच्या शकमतींच्या साधारण
पातळी मध्ये होणारी वाढ.
उत्तर 10
योग्य पयाय आहे IV.
शवमा खरे दीमुळे ्वेच्छाधीन उत्पन्शन अशधकाशधक वाढू िकत
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प्रकरण 8
जीवन शवमा उत्पादने – I
प्रकारांची ओळख
हे प्रकरण तुम्हाला शवमा उत्पादनांच्या शव्वाची ओळख पूणथ दे ईल. प्रकरणाची सुरुवात

उत्पादनांसंबध
ं ी सवथसामान्शयपणे चचा, नंतर याचा रोख जीवन शवमा उत्पादनांची गरज आशण
जीवनातील शवशवध उशद्दटटे पूणथ करण्यासाठी त्यांची भूशमका यांच्याकिे जाईल. िेवटी आपण काही
पारंपाशरक शवमा उत्पादने पाहू .
शिकण्याची फशलते

A. जीवन शवमा उत्पादनांचा आढावा
B. पारंपाशरक जीवन शवमा उत्पादने
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A. जीवन शवमा उत्पादनाचा आढावा
1. उत्पादन म्हणजे काय?
सुरुवातीला आपण हे जाणून घेऊ की उत्पादन म्हणजे काय. प्रचशलत मतानुसार उत्पादन आशण

शवक्रेय व्तू सारख्याच समजल्या जातात – बाजारात आणून शवकण्यासाठी चांगली व्तू‘उत्पादन’ ही
संज्ञा ‘पुनरुत्पादन’ या िब्दापासून आली आहे . ज्याचा अिथ ‘पुढे आणणे’ ककवा ‘शनमाण करणे’ असा
आहे . अन्शय िब्दात सांगायचे झाले तर उत्पादन हा काही श्रम आशण प्रयत्न यांचा पशरणाम असतो.

असे असले तरीही, व्तूची उपयुिता त्या व्तूपासून शमळत नाही तर शतच्या वैशिटट्यांपासून शमळते.

याच्यातुन आपल्याला एक शवपणनाची दृटटी शमळते . शवपणनाच्या दृटटीकोनातून उत्पादन म्हणजे गुण
वैशिटट्याचा गठ्ठा असतो. बाजारातील कंपन्शया त्यांची उत्पादने सादर करताना शवशवध प्रकारची गुण
वैशिटट्ये ककवा एकाच गुणवैशिटट्याचे वेगवेगळे गठ्ठ
े एकत्र करून दे तात दे ते.

अिाप्रकारे उत्पादन आशण शवक्रेय व्तू यांच्यातील फरक (शवपणनाच्या दृटटीकोनातून) हा असतो की
उत्पादनातील फरक सांगता येतो. शवक्रेय व्तू मधील फरक सांगता येत नाही. याचा अिथ असा की

शवशवध कंपन्शयांद्वारे शवकलेली उत्पादने जरी एकाच प्रकारातील असली तरीही वैशिटट्यांच्या बाबतीत
एकमे कांपासून खूप वेगळी असू िकतात.
उदाहरण
कोलगेट, क्लोज अप आशण प्रॉशमस हे सवथ एकाच प्रकारच्या टू िपे्टचे शवशवध ब्रँन्शड्सस आहे त. पण
प्रत्येक टू िपे्टची वैशिटट्ये दु सरी पासून वेगळी आहे त.
उत्पादन ्वतुः अंशतम नसते मात्र दु सऱ्या बाजूला समाधानी करण्याचे साधन असते . या अिाने,
उत्पादने सम्यांचे शनराकरण करणारी साधने असतात. ते गरज ककवा मागणीचे समाधान कारक
असतात. एखादे उत्पादन उद्देिासाठी शकती योग्य आहे हे त्याच्या वैशिटट्यांवर अवलंबून असते .
उत्पादने अिी असु िकतात:
i.

मूतथ: याचा संदभथ भौशतक व्तूंिी आहे ज्या ्पिाद्वारे प्रत्यक्ष अनु भवता येतात (उदा. कार ककवा
टीव्ही संच)

ii. अमूतथ: याचा सन्शदभथ केवळ अप्रत्यक्षपणे अनु भवता येतात.
जीवन शवमा हे अमूतथ उत्पादन आहे . जीवन शवमा प्रशतशनधी वर अिी जबाबदारी असते की ग्राहकाला
एखाद्या शवशिटट जीवन शवमा उत्पादनाची वैशिटट्ये समजून घेण्यास मदत करणे, ते काय करू िकते
आशण त्याच्यामुळे ग्राहकाच्या शविेष गरजा किा प्रकारे पूणथ केल्या जाऊ िकतात.
2. जीवन शवमा उत्पादनाचा उद्देि आशण त्याने संरशक्षत केलेल्या गरजा
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जेिे कोठे जोखीम असते त्या शठकाणी काळजीचे कारण असते . असे असले तरीही आपण मानवांनी

जोखीमीवर मात करण्याचे ककवा शकमान समजून घेतो, अंदाशजत करतो आशण त्यासाठी सज्ज राहतो.
शवम्याच्या शनर्थमती मागे जोखमी पासून सुरशक्षतता शमळवण्याची सहज प्रेरणा आशण आकांक्षा राशहली
आहे .

आपण मानव, आपल्यासारखे अन्शय लोक – आपले शप्रयजन यांच्या समवेत आपले आयुटय वाटू न घेणारे

सामाशजक प्राणी आहोत. आपल्याकिे अत्यंत मौल्यवान अिी मालमत्ता आहे –आपले मानवी भांिवल

- ज्याच्यामध्ये उत्पादक कमाईची क्षमता आहे . असे असले तरीही मानवी जीवन आशण क्षेमकुिल

याबाबत अशनस््चतता असते. मृत्यू ककवा एखादा आजार आपली उत्पादकक्षमता नटट करू िकतो
आशण आपल्या मानवी भांिवलाची ककमत संपते ककवा कमी होते.

जीवन शवमा उत्पादने व्यिीला ्वतुःला आशण त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्यांना उपलब्ध असलेल्या

उत्पादक क्षमतांच्या होणाऱ्या आर्थिक मूल्याच्या नुकसानीस संरक्षण पुरवतात. ‘जीवन शवमा’ यामधील
‘शवमा’ हा िब्द व्यिीला मृत्यू ककवा कायमचे अपंगत्व आल्यानंतर त्याला ्वतुःला आशण त्याच्या
शप्रयजनांना आव्यक असणारे आर्थिक नु कसानी पासूनचे संरक्षण याचे शनदिथक आहे .

याची अन्शयही काये आहे त, जसे बचत आशण गुंतवणूक, पण मृत्यू ककवा भीतीदायक आजारापासून

संरक्षण ही जीवन शवमा पॉशलसी घेण्याची सवात सामान्शय कारणे आहे त. अगदी शवशिटट िब्दात
सांगायचे तर, शवमा पॉशलसीच्या कालावधीत शवमाधारक व्यिीची उत्पादन शनमाण क्षमता नटट झाली
ककवा त्याला हानी पोहोचली तर त्याची उवथशरत कारशकदीतील कमाईतून शनमाण होणारे संभाव्य

मालमत्तेचे मूल्य ककवा त्याच्या अपेशक्षत संपत्ती शनर्थमतीची भरपाई त्याला ककवा त्याच्या शप्रयजनांना
शदली जाते . ज्या क्षणाला व्यिीचा पशहला शवमा हप्ता भरला जातो ते व्हा लगेचच शवमाधारक व्यिीच्या
नावाने तातिीची मालमत्ता शनमाण करून हे केले जाते .

त्यामुळे, जीवन शवमा पॉशलसी, त्याच्या अंतरंगात, काही अघशटत घिलेच तर व्यिीला मनाची िांतता
आशण त्याच्या जवळच्या व्यिींना संरक्षण पुरवते. शवम्याची अन्शय भूशमका म्हणजे बचतीचे आशण संपत्ती
जमवण्याचे साधन म्हणून आहे . या अिाने, त्यातून आर्थिक गुंतवणुकीची सुरक्षा आशण कचतामुिी
साध्य होते आशण काही शनस््चत परतावा सुद्धा शमळतो.

जीवन शवमा हे मृत्यू आशण आजार यांच्यापासून संरक्षण यापेक्षा काही अशधक आहे . ते एक आर्थिक

उत्पादन सुद्धा आहे आशण केवळ एक शविेष उत्पादन यापेक्षा त्याकिे आर्थिक मालमत्तेच्या संचाच्या

घटकांमधील एक म्हणून पशहले जाते. उदयोन्शमुख बाजारपेठेत, ग्राहकांना केवळ जीवन शवमा
उत्पादनाचे शवशवध प्रकार नव्हे तर जीवन शवम्याला असलेले असंख्य पयाय, जसे सुरक्षा ठे वी, बॉन्शड्सस,
समभाग आशण म्युच्युअल फंि यासारखे अनेक मागथ उपलब्ध असतात.

या संदभात, जीवन शवम्याचे खरे मूल्य समजून घेणे आव्यक आहे . जीवन शवमा ग्राहकाच्या गरजा पूणथ
करणारे उत्पादन कसे आहे याच्या आकलनावर ग्राहक मूल्य अवलंबन
ू आहे .

 तो सम्येला योग्य ते उत्तर दे तो का? ककवा “तो पशरणामकारक आहे का?”
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 त्याची ककमत शकती आहे ककवा “तो कायथक्षम आहे का?”
जीवन शवमा उद्योगाने गेल्या दोन ितकात उत्पादन रचनेत प्रचंि नवनवीन कल्पना पशहल्या आहे त.
तो प्रवास मृत्यूसाठी भरपाईच्या उत्पादना पासून सुरु झाला पण नंतरच्या कालावधीत जीशवत
असण्याचे फायदे , अपंगत्व फायदे , भीतीदायक आजार फायदे अिा अनेक गोटटींची भर पिली.

त्याच प्रमाणे ‘फायद्यातील भागीदार’ यासारख्या पारंपाशरक उत्पादनापासून ते ‘बाजार मूल्यािी संबद्ध’
यासारख्या अशभनव पॉशलसी ज्यात शवमाधारकाला त्याच्या गुंतवणुकीची मालमत्ता शनविणे आशण

व्यव्िाशपत करणे यासाठी आमंशत्रत केले गेले. याचा आणखी एक आयाम वाढवला गेला तो म्हणजे

जेिे शवमा उत्पादने शनस््चत संचामधून (सुशनस््चत फायदे ) अत्यंत लवशचक अिा मोकळ्या
उत्पादनांमध्ये पशरवतीत केली गेली, ज्यात पॉशलसीधारक बदलत्या गरजा, परविण्याची िक्यता
आशण आयुटयाचा टप्पा यानुसार शवशवध फायदे आशण त्यांची ककमत यांच्यात बदल करू िकतो.
3. जीवन शवमा उत्पादनांमधील पुरवण्या
जीवन शवमा करार ग्राहकांच्या गरजांचे समाधान म्हणून शवशवध फायदे दे ऊ करतात. जीवन शवमा
कंपन्शयांनी त्यांच्या उत्पादनांची आकषथकता वाढावी म्हणून शवशवध पुरवण्या सुद्धा सादर केल्या आहे त .

पुरवणी म्हणजे पुटटीच्या माध्यमातून वाढवलेली तरतूद, जी नंतर कराराचा भाग बनते . पुर वणी काही
प्रकारचे वाढीव फायदे पुरवते ककवा पॉशलसीमध्ये शदलेली मृत्यूच्या फायद्याची रक्कम वाढवली जाते .

पुरवण्यांची तुलना शपझ्झावर वरून पेरलेल्या शवशवध घटकां बरोबर केली जाऊ िकते . मूळ पॉशलसी

शपझ्झाबेस सारखी असते आशण उपलब्ध असलेल्या शवशवध पुरवण्यांची शनवि व्यिीच्या आविीप्रमाणे
शपझ्झावरील शवशवध टॉकपग्ज वापरून शपझ्झा बनवल्या प्रमाणे असते. पुरवण्यांमुळे एकाच योजनेत
ग्राहकाच्या शवशवध गरजा अंतभूत
थ करण्यास मदत होते .
आकृती 1 : पुरवण्यांची शनवि

अपंगत्व संरक्षण, अपघात संरक्षण आशण गंभीर आजाराचे संरक्षण अिा फायद्यांच्या माध्यमातून
पुरवण्या प्रमाण जीवन शवमा पॉशलसी मध्ये वाढीव फायदे दे ऊ करतात. या उद्देिांसाठी
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पॉशलसीधारकाकिू न पुरवण्यांची शनवि करणे आशण त्यासाठी वाढीव शवमा हप्ता भरणे याद्वारे त्या घेता
येतात.

्वयं चाचणी 1
खालीलपैकी कोणते अमूतथ उत्पादन आहे ?
I.

कार

II. घर

III. जीवन शवमा
IV. साबण

B. पारम्पाशरक जीवन शवमा उत्पादने
आता आपण या प्रकरणात शवमा उत्पादनांचे काही पारंपाशरक प्रकार पाहू या.
आकृती 2 : पारंपाशरक जीवन शवमा उत्पादने

1. मुदतीची शवमा योजना
मुदतीचा शवमा केवळ करारात उल्लेशखत केलेल्या काळासाठीच वैध असतो. मुदतीचा कालावधी
एखाद्या शवमान प्रवासा इतका छोटा तर अगदी 40 वषा इतका मोठा असू िकतो.

शवमा संरक्षणाचे वय 65 वषे ककवा 70 वषांपयंत वाढवले जाऊ िकते. एक वषाची मुदत पॉशलसी
मालमत्ता ककवा अपघात शवमा करारांसारखीच असते . अिा पॉशलसी अंतगथत शमळालेले शवमा हप्ते

कंपनी द्वारे शमळवलेली मृत्यूच्या जोखमीची ककमत म्हणून समजली जाते. या पॉशलसीमध्ये
शवमाधारकासाठी बचत ककवा रोख मूल्य घटक नसतो.
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a) उद्देि
मुदत जीवन शवमा, जीवन शवम्याची मुलभूत आशण मुख्य कल्पना पूणथ करतो, म्हणजे जीवन शवमा

आ्वाशसत व्यिीचा अकाली मृत्यू झाला तर त्याच्या शतच्या कुटु ं बाची काळजी घेण्यासाठी मोठी
रक्कम उपलब्ध असते. ही मोठी रक्कम म्हणजे त्याच्या शप्रयजनांसाठी शवमाधारकाचे ्वच्छे ने
ठरवलेले ककवा िा्त्रीय पद्धतीने गणन केलेले: मानवी जीवन मूल्य असते .

एक आटोपिीर उत्पन्शन प्रशत्िापन योजना म्हणून सुद्धा मुदत शवमा पॉशलसी येते. येिे अवलंबून
असणाऱ्यांना शवमाधारकाचा योजनेच्या कालावधी दरम्यान दु दैवी अंत झाल्यास एक रक्कमी मोठी
रक्कम दे ण्या ऐवजी, माशसक, त्रैमाशसक ककवा तत्सम कालांतराने पूवी शनस््चत केलेल्या
कालावधीसाठी रक्कम शदली जाते .
b) अपंगत्व
साधारणपणे, मुदत शवमा केवळ मृत्यूची घटना आ्वाशसत करतो. असे असले तरी, जेव्हा मुख्य
शवमा, अपंगत्व संरक्षण पुरवणीसह खरे दी केला जातो ते व्हा जर कोणाला मुदत शवम्याच्या

कालावधी दरम्यान अनिथकारी प्रसंगाला सामोरे जावे लागले तर शवमा कंपनी लाभधारकांना /

शवमाधारकाला रक्कम दे ऊ करते. शवमाधारकाचा मुदत शवमा कालावधी संपल्यानंतर अंत झाला
तर तो व्यवहार संपल्याने कोणते ही फायदे शमळत नाहीत.
आकृती 3 : अपंगत्व

c) पुरवणी म्हणून मुदत शवमा
नेहेमी मुदतीचा जीवन शवमा ्वतंत्र पॉशलसी म्हणून शदली जाते पण ती एक पुरवणी पॉशलसी
म्हणून सुद्धा शदली जाऊ िकते .
उदाहरण
एखाद्या शनवृत्ती वेतन योजने मध्ये शवमाधारकाचा शनवृत्ती वेतन सुरु होण्यापूवी अंत झाल्यास
मृत्यूची भरपाई दे ण्याची तरतूद असू िकते .
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d) नवीकरण क्षमता
साधारणपणे मुदतीच्या शवम्यासाठी संपूणथ कालावधी दरम्यान शवमा हप्ते एका शनस््चत वार्थषक

दराने घेतले जातात. काही योजनांमध्ये मुदतीचा कालावधी संपताना नवीकरण करण्याचा पयाय
असतो; असे असले तरीही, या उत्पादनांमध्ये एखाद्याचे वय, त्यावेळी असणारी आशण नव्या मुदती
दरम्यान ज्यासाठी पॉशलसी नवीकरण करण्यात येत आहे , ते व्हाची प्रकृतीची स््िती यांचा शवचार
करून शवमा हप्ता पुनगथणन करण्यात येतो.
e) पशरवतथशनयता
पशरवतथनीय मुदत शवमा पॉशलसी, पॉशलसीधारकाला त्याची मुदत शवमा पॉशलसी कायम्वरूपी

योजनेत ; जसे “संपूणथ जीवन” यामध्ये शवमा योग्यते चा पुरावा न दे ता पशरवतीत करण्याची अनु मती

दे ते. ही शविेष सवलत अिा लोकांसाठी सहाय्यक असते ज्यांना कायम्वरूपी रोख मूल्य शवमा

करायचा असतो मात्र त्याचे मोठे शवमा हप्ते त्यांना सध्या परविणारे नसतात. जेव्हा मुदत शवमा
पॉशलसी कायम्वरूपी शवम्यामध्ये पशरवतीत होते ते व्हा नवीन शवमा हप्ता दर अशधक असतो.
f) अशद्वतीय शवक्री शवधान (USP)
मुदत शवम्याचे अशद्वतीय शवक्री शवधान म्हणजे त्याची कमी ककमत, ज्यामुळे एखाद्याला तुलनेने कमी
खचात खूप जा्त रक्कमेचा शवमा खरे दी करता येतो. जो त्याच्या/ शतच्या शप्रयजनांना अकाली

मृत्युच्या घटनेत आर्थिक असुरक्षेपासून वाचवू इस्च्छतो आशण ज्याच्याकिे शवमा हप्ता भरण्यासाठी
मयाशदत रक्कम आहे अिा कमावत्या व्यिीसाठी ही चांगली योजना आहे .
g) शवशवध पयाय (Variants)
मुदत शवमा आ्वासनाचे शवशवध पयाय िक्य आहे त.
आकृती 4 : मुदत शवमा आ्वासनाचे शवशवध पयाय
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i.

कमी होत जाणारे मुदत शवमा आ्वासन

ह्या योजनांमध्ये वाढत्या कालावधीनु सार मृत्युचे फायद्याची रक्कम कमी होत जाते. दहा वषांच्या
कमी होत जाणाऱ्या मुदत शवम्याच्या पॉशलसी मध्ये पशहल्या वषी 100000 रुपयांचा फायदा शमळे ल
आशण पॉशलसीच्या प्रत्येक वधापन शदविी रुपये 10000 ने कमी होत जाऊन दहाव्या वषाच्या िेवटी
तो िून्शय असेल. दरवषी दे य शवमा हप्ता मात्र सारखाच राहील.

कमी होत जाणाऱ्या मुदत आ्वासन योजना तारण मुिी आशण ऋण जीवन शवमा म्हणून शवपणन
केलें जातात.

 तारण मुिी: म्हणजे कमी होत जाणारा शवमा ज्यात मृत्यूची भरपाई रक्कम तारण

कजाच्या रक्कमे नुसार कमी होत जाते. अिा प्रकारच्या कजांमध्ये, प्रत्येक समान माशसक
हप्ता दे य असलेल्या मुद्दलाच्या रक्कामेनुसार कमी होत जाते . यामध्ये शवमा अिा प्रकारे

ठे वला जातो की कोणत्याही क्षणी असलेली मृत्युच्या भरपाई ची रक्कम शिल्लक मुद्दला

इतकी असते . पॉशलसीचा कालावधी तारण कजाच्या कालावधी इतका असतो. नवीकरण

शवमा हप्ते साधारणपणे पूणथ मुदतीत सारखेच असतात. बऱ्याच वेळा तारण मुिी शवमा
खरे दी करण्याची तारण कजाची पुवाअट असते .

 ऋण जीवन शवमा म्हणजे जीवन शवम्याचा प्रकार ज्यात कजथ पूणप
थ णे शफटण्या आधी

कजथदाराचा मृत्यू झाल्यास कजाची दे य रक्कम फेिण्याची रचना केलेली असते. तारण
मुिी योजने प्रमाणे याचे हा कमी होणारा मुदत आ्वासन शवमा आहे . हा शवमा कजथ
दे णाऱ्या सं्िांना त्यांच्या कजथदारांचे जीवन आ्वाशसत करण्यासाठी समूह शवमा म्हणून

प्रचशलत आहे . हा शवमा वाहन शवमा आशण अन्शय व्यशिगत कजांसाठी सुद्धा उपलब्ध असू

िकतो. अिा पॉशलसी चा फायदा कजथ दाराचे पॉशलसीच्या मुदतीत अकाली शनधन
झाल्यास सामान्शयतुः कजथ दे णाऱ्या सं्िांना ककवा ऋणकोंना पर्पर शदला जातो.
ii. वाढत जाणारे शवमा आ्वासन
याचे नाव ज्याप्रमाणे सुचवते, त्याप्रमाणे या योजनेत मृत्यूचा फायदा पॉशलसीच्या कालावधी नु सार

वाढत जातो. ही रक्कम पॉशलसीच्या मुदतीत ठराशवक कालावधीने शवशिटट रक्कमेने वाढे ल ककवा
टक्केवारीत वाढे ल.

पयायाने जीवनमानाच्या शनदे िांकाप्रमाणे दिथनी मूल्य वाढत जाईल.

साधारणपणे जिी शवमा आ्वासनाची रक्कम वाढते तिी शवमा हप्त्याची रक्कम वाढत जाईल.
iii. शवमा हप्ते परत दे णारा मुदत शवमा

पॉशलसीचा अजून एक प्रकार म्हणजे (भारतात बराच लोकशप्रय असणारा) शवमा हप्ते परत
करणारा मुदत शवमा. या योजनेत शवमाधारकाला असे समाधान असते की शवम्याच्या मुदतीत तो

उत्तमप्रकारे जगला तर त्याचे काहीही नु कसान होत नाही. ्वाभाशवक पणे दे य असलेला शवमा
हप्ता तिाच प्रकारच्या शवमा हप्ता परत न दे णाऱ्या शवम्याला लागू असणाऱ्या शवमा हप्त्यापेक्षा खूप
जा्त असतो.
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h) सुसंगत पशरस््िती
खालील पशरस््ितीत मुदत शवमा खूप औशचत्यपूणथ समजला जात आहे .:
i.

जेिे शवमा संरक्षणाची गरज िुद्ध तात्पुरत्या ्वरूपाची, जिी ती तारण मुिी शवमा ककवा
अंदाशजत गुंतवणुकीच्या संरक्षणासाठी आव्यक असते.

ii. बचतीच्या योजनेला पुरवणी म्हणून, उदा, तरुण पालक कमी होत जाणारा मुदत अिावसन

शवमा घेतात ज्यातून वाढीच्या वयात अवलंबून असणाऱ्यांना वाढीव संरक्षण पुरवले जाते . जेिे

कायम ्वरूपी योजना परविू िकत नाही अिा शठकाणी पशरवतथनिील मुदत आ्वासन
पयाय म्हणून सुचवले जाऊ िकते.

iii. “मुदत शवमा घ्या आशण उवथशरत रक्कम गुंतवा” या तत्वाचा भाग म्हणून, जेिे ग्राहक केवळ
्व्त शवमा संरक्षण शवमा कंपनीकिू न घेतात आशण उवथशरत शवमा हप्त्याचा फरक आधी

आकषथक गुंतवणुकीच्या पयायात अन्शय शठकाणी गुंतवतो. अिात पॉशलसीधारकाने अिा
प्रकारच्या गुंतवणुकीत अंतभूत
थ असलेली जोखीम ्वीकारली पाशहजे.
i)

मोबदला (Considerations)

मुदत शवमा योजनांच्या ्पधात्मक फायद्याचा प्रािशमक आधार त्याची एकूण ककमत हा आहे .वार्थषक
नवीनीकरणक्षम मुदत पॉशलसी ज्या अन्शय समान शवमाहप्ता पॉशलसीपेक्षा ्व्त असतात त्यांच्या
बाबतीत हे शविेष करून पाहायला शमळते .

अिा एक वषीय मुदत शवमा योजनांची सम्या अिी असते की मत्यथता मूल्य वयाबरोबर वाढत
जाते. त्यामुळे ज्यांचे शनयोजनाचे शक्षतीज कमी कालावधीच्या शवमा योजनांपर
ु ते आहे त्यांच्यासाठी
त्या खूप आकषथक आहे त.
महत्वाचे
मुदत शवमा योजनाच्या मयादा
त्याच वेळी मुदत शवमा योजनांच्या मयादांशवषयी आपल्याला माशहती असले पाशहजे. महत्वाची

सम्या ते व्हा उभी राहते जेव्हा शवमा संरक्षण घेण्याचा उद्देि अशधक कायम ्वरूपी असतो आशण

तो पॉशलसी कालावधीच्यापेक्षा अशधक असतो. पॉशलसीधारक पॉशलसी कालावधी नंतर
पॉशलसीधारक शवमा करण्यायोग्य राहत नाही आशण वयाच्या 65 ककवा 70 व्या वषी नवी पॉशलसी
घेऊ िकत नाही. त्यामुळे अंशतम आजारामुळे होणारा संपत्तीचा ऱ्हास टाळण्यासाठी ककवा वारसा

मागे सोिू न जाण्यासाठी व्यिींना अशधक कायम्वरूपी योजनांची आव्यकता असते . अिा
पशर्ितीत मुदत शवमा गरज पुरी करू िकत नाही.
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2. संपूणथ जीवन शवमा
मुदत आ्वासन शवमा ही तात्पुरत्या संरक्षणाची उदाहरणे असतात, ज्यात तात्पुरत्या कालावधीसाठी

उपलब्ध असते, तर संपूणथ जीवन शवमा पॉशलसी हे कायम्वरूपी जीवन शवमा पॉशलसी. अन्शय िब्दात

सांगायचे तर यात एखादे शनस््चत मुदतीचे संरक्षण नसते तर शवमाधारक जेव्हा शनधन पावतो ते व्हा
शवमाकता त्याला मृत्यूचे फायदे दे तो, त्याचा मृत्यू केव्हा झाला हे त्यावेळी महत्वाचे नसते . शवमा हप्ते
व्यिीच्या पूणथ आयुटयभर भरले जाऊ िकतात ककवा मयाशदत असलेल्या आशण व्यिीच्या आयुटयापेक्षा
कमी असलेल्या काही ठराशवक कालावधी साठी असतात.

संपूणथ जीवन शवमा पॉशलसी शवमाकत्याच्या संपूणथ आयुटयभर / मृत्यूपयंत सक्रीय राहण्यासाठी तयार
केलेली असल्याने त्याचे हप्ते मुदत शवम्याच्या हप्त्यांपेक्षा खूप जा्त असतात आशण त्यामुळे ती मृत्यूचे

फायदे सवथकाळ शमळावेत म्हणून तयार केलेली असते . शवमा कंपनी जेव्हा मुदत शवम्याची लागणारी
रक्कम शवमा हप्त्यामधून घेते, त्यातून शिल्लक असणारी रक्कम पॉशलसीधारकाच्या वतीने गुंतवली
जाते. याला रोख-मूल्य असे म्हणतात. एखाद्याला काही तातिीची गरज असेल तर तो पॉशलसी कजथ
घेऊन रक्कम काढू िकतो, ककवा रोख मुल्यासाठी पॉशलसी समर्थपत करून रक्कम मुि करू िकतो.

मृत्यूनंतर शनयुि लाभधारकांना फायद्याची रक्कम दे ताना काही कजथ शिल्लक असल्यास कजाची
रक्कम आशण व्याज वजा जाता उवथशरत रक्कम शदली जाते .

संपूणथ जीवन शवमा पॉशलसी मुख्य कमावत्या व्यिीसाठी चांगली असते जो अकाली मृत्युच्या घटनेत

आपल्या शप्रयजनांचे आर्थिक असुरशक्षतते पासून संरक्षण करू इस्च्छतो.या व्यिीला संपूणथ जीवन
शवम्याचे मोठे हप्ते सातत्याने आशण दीघथकाळ परविणारे असले पाशहजेत, आशण त्यला अिी पॉशलसी

हवी असली पाशहजे जी केव्हाही मृत्यू झाला तरीही फायदा दे ईल आशण त्याच वेळी संपूणथ जीवन शवमा
पोलीशसच्या रोख मूल्याचा वापर करून आव्यक वाटल्यास शनवृत्तीच्या गरजा पूणथ करे ल.

संपूणथ जीवन शवमा पॉशलसी घरगुती बचत आशण संपत्ती शनमाणाच्या करून ती पुढील शपढीकिे

पोहोचवण्याच्या कामात महत्वाची भूशमका बजावते.ही पॉशलसी खरे दी करताना असणारी म्हन्शत्वाची

प्रेरणा म्हणजे- पुढील शपढ्ांसाठी वारसा सोिू न जाण्याची इच्छा. कुटु ं बवत्सल व्यिींमध्ये जीवन शवमा
पॉशलसी बाबत असणारी आ्िा आशण कुटु ं बाशवषयी असणारे प्रेम यातून ही प्रेरणा अशधक पक्की होते.
3. सावधी आ्वासन करार
सावधी आ्वासन करार प्रत्यक्षात दोन योजनांचा संयोग असतो:
 मुदत शवमा योजना जी शवमाधारकाच्या मृत्यू नंतर संपूणथ शवमा आ्वाशसत रक्कम दे ते

 एक िुद्ध सावधी योजना ज्यात ही रक्कम मुदतीच्या िेवटी शवमाधारक शजवंत असेल तर
शदली जाते

या उत्पादनात अिा प्रकारे मृत्यू आशण जीवन या दोन्शहींच्या फायद्याचा घटक असतो. आर्थिक
दृटटीकोनातून, करार म्हणजे कमी होत जाणारा मुदत शवमा आशण वाढत जाणारा मुदत शवमा यांचा
संयोग असतो. मुदत शजतकी लहान शततका गुंतवणुकीचा घटक मोठा.
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मुदत शवमा आशण गुत
ं वणूक हे घटकांचा संयोग सुद्धा संपूणथ जीवन शवमा आशण अन्शय रोख मूल्य

करारांमध्ये उपस््ित असतात. सावधी आ्वासन करारांच्या बाबत मात्र हे अशधक ्पटटपणे शदसते .
याच्यामुळे हे काही कालावधीत शवशिटट रक्कम जमा करण्याच्या गुंतवणुकीचे प्रभावी साधन बनते .

सावधी योजना म्हणजे प्रािशमकपणे बचतीचा कायथक्रम आहे ज्याला अकाली मृत्युच्या आकस््मक

घटनेत शवम्याच्या तरतुदीचे संरक्षण आहे . ग्राहकांसाठी त्याची आकषथकता यात आहे की एखाद्याच्या
बचतीच्या उपक्रमाला शवम्याची साि दे ऊन आर्थिक योजनांना सुशनस््चततेचे आवरण शदले जाते. भेट
योजना एखाद्याच्या बचतीला सुरशक्षत आशण बंधनकारक बचतीची पद्धत प्रदान करतो. तारतम्याने

केलेली गुंतवणूक आशण आशण मालमत्ता दे यता व्यव्िापन यामुळे सुरशक्षतता शमळते आशण अंितुः
बंधनकारक असणाऱ्या शवमा हप्त्यामुळे बचतीसाठी प्रोत्साहन शमळते .

वाधथक्यात ककवा शवशिटट उद्देि पूणथ करण्यासाठी जसे 15 वषांच्या िेवटी शिक्षणासाठी शनधी जमा

करणे ककवा मुलीच्या लग्नाच्या खचाची तरतूद अिा गोटटींसाठी हमखास पद्धत म्हणून लोक सावधी
योजना खरे दी करतात. या उशद्दटटांच्या बाबत कोणतीही हयगय करून चालू िकत नाही. ते
शनस््चतपणे पूणथ केले जावे लागतात.

हा तारण (घराचे) कजथ परत करण्यासाठीचा एक आदिथ मागथ म्हणून पुढे आला आहे . कजथ परत
करण्यातील अशनस््चतते ला संरक्षण म्हणून नव्हे तर सावधी शवम्यातील रक्कम मुद्दल परत करण्यासही
पुरेिी ठरू िकते.

ही पॉशलसी अल्पबचतीचे साधन म्हणून सुद्धा प्रोत्साशहत केली जाते. जेव्हा एखादा त्याच्या

माशसक/त्रैमाशसक/वार्थषक उत्पन्शनातील अशतशरि भाग बाजूला काढू न तो भशवटयाची तरतूद करू
इस्च्छत असतो ते व्हा सावधी शवमा एक चांगला प्र्ताव म्हणून समोर येतो.

कराच्या दृटटीकोनातून शवमा हप्त्यांच्या वजावटीची तरतूद असल्याने सुद्धा ही योजना आकषथक बनली
आहे .

याशिवाय भारतीय संदभातील प्र्ताव म्हणजे MWPA (शववाशहत मशहलांच्या मालमत्तेचा कायदा) च्या

अंतगथत तयार केलेल्या ट्र्ट मध्ये पॉशलसी ठे वण्याची सवलत – शवमाधारकाच्या मालमत्तेवरील
ऋणकोच्या शवमा हक्कांच्या पासून संरशक्षत केले असून शवमा हक्क केवळ पॉशलसी लाभधारकांनाच
अदा केले जातील.

िेवटी जेव्हा शवमाधारक त्याची / शतची शनवृत्तीची योजना करत असतात ते व्हा म्हणजे 55 ते 65 च्या
दरम्यान अनेक सावधी योजना पूणथ होतात आशण अिा पॉशलसी अन्शय ्त्रोतांमधील शनवृत्ती बचतीला
सहाय्यक ठरू िकतात.
a) पयाय
सावधी शवम्यामध्ये काही शवशिटट पयाय असतात ज्यांची चचा खाली केली आहे .
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पैसे परतावा योजना

पैसे परतावा योजना ही भारतातील सावधी योजनेचा लोकशप्रय पयाय बनला आहे . ही योजना
प्राशतशनशधकपणे सावधी योजना आहे ज्यात आ्वाशसत रक्कमे चा काही भाग मुदतीच्या
कालावधीत ठराशवक कालांतराने परत केला जातो आशण उरलेली रक्कम मुदतीच्या िेवटी शदली
जाते.

उदाहरण
20 वषांच्या मुदतीच्या पैसे परतावा पॉशलसीमध्ये आ्वाशसत रक्कमे च्या 20% रक्कम 5, 10 आशण

15 वषांच्या िेवटी शटकून राहण्याचा फायदा म्हणून शदली जाते आशण उवथशरत 40% टक्के रक्कम
20 वषांची मुदत पूणथ करताना शदली जाते .

जर जीवन आ्वाशसत व्यिी 18 व्या वषाच्या िेवटी मृत्यू पावली तर दिथनी मूल्याच्या 60 %
रक्कम आधीच शदली गेलेली असली तरीही संपूणथ शवमा आ्वाशसत रक्कम आशण जमा असलेले
अशधलाभांि अदा केले जातात.
या योजना त्यांच्या तरलते मुळे (रोख परतावा) आशण ज्यामुळे लघु कालीन आशण मध्यम कालीन

गरजा पूणथ करणारी साधने म्हणून खूप लोकशप्रय आहे त. जेव्हा व्यिी पॉशलसीच्या कालावधी
दरम्यान कधीही मृत्यू पावला तर संपूणथ मृत्यू पासून संरक्षण मधल्या काळात उपलब्ध असते .
ii. पार आशण नॉन पार योजना
“पार”ही संज्ञा ज्या पॉशलसी जीवन शवमाकत्याच्या नफ्यामध्ये सहभागी असतात त्यांच्यासाठी

वापरली जाते. तर दु सऱ्या बाजूला “नॉन-पार” पॉशलसी म्हणजे ज्या नफ्यामध्ये सहभागी नसतात.
दोन्शही प्रकारच्या पॉशलसी पारंपाशरक जीवन शवम्या मध्ये उपस््ित असतात.

सवथ पारंपाशरक योजनाच्या अंतगथत, पॉशलसीधारकांकिू न प्राप्त झालेल्या शवमा हप्त्याच्या

उत्पन्शनापासून बनलेले संचशयत जीवन शनधी, ठरवून शदलेल्या संकेतांप्रमाणे अत्यंत किक
शनयामकांच्या दे खरे खीखाली गुंतवले जातात आशण पॉशलसीधारकांना वाढीची हमी शदली जाते

ककवा शवमाकत्याद्वारे शनमाण केलेल्या अशतशरि रकमे चे समभाग शदले जातात ज्याला “नफ्यासह
योजना” म्हणून संबोधले जाते .

सहभाग नसलेली उत्पादने संबद्ध प्लॅटफॉमथ ककवा संबद्ध नसलेल्या प्लॅटफॉमथ अंतगथत दे ऊ केले
जातात. या प्रकरणात आपण संबद्ध नसलेल्या पॉशलसीिी संबंशधत आहोत. ठराशवक पद्धतीच्या

नफ्यासह नसलेल्या योजना म्हणजे ज्या योजनांमध्ये करारात सांशगतलेले फायदे शनस््चत आशण
हमी शदलेले असतात आशण पॉशलसीधारक केवळ त्याच फायद्यांसाठी पात्र असतो आशण त्यापेक्षा
अशधक काही शमळत नाही.
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उदाहरण
एखाद्याकिे सावधी पॉशलसी असू िकते ज्यात प्रशतवषी आ्वाशसत रक्कमे च्या 2% वाढीची हमी

शदलेली असते , त्यामुळे पशरपक्वता रक्कम म्हणजे शवमा आ्वाशसत रक्कम अशधक वाढीव 40%
रक्कम असते.

आयआरिीए (IRDA) च्या मागथदिथक सूत्रांनुसार पारंपाशरक नॉन-पार पॉशलसीसाठी शवशिटट
घटना घिल्यानंतर दे य असणारे फायदे प्रारंभीच ्पटटपणे उधृत केले गेले पाशहजेत आशण ते
कोणत्याही बेंचमाकथ शनदे िांकािी संबद्ध नसावेत.

त्याचप्रमाणे, पॉशलसीच्या काळात शनयशमत कालांतराने जमा असलेले काही वाढीव फायदे

असल्यास ते सुद्धा प्रारंभीच ्पटटपणे उधृत केले गेले पाशहजेत आशण ते कोणत्यही बेंचमाकथ
शनदे िांकािी संबद्ध नसावेत.अन्शय िब्दात, याचा अिथ असा की पॉशलसीवरील परतावा

पॉशलसीच्या प्रारंभीच उघि केलेला असावा. यामुळे पॉशलसीधारक नि परतावा गणन करू िकतो
आशण पॉशलसीचे मूल्य शनधाशरत करण्यासाठी अन्शय मागांिी तुलना करू िकतो.
iii. सहभागी असणाऱ्या (पार) ककवा नफ्यासह योजना
नफ्यासह नसणाऱ्या ककवा हमी असणाऱ्या योजनांच्या शवरुद्ध या योजनांमध्ये नफ्यामध्ये सहभागी

होण्याची तरतूद असते. नफ्यासह असणाऱ्या पॉशलसीमध्ये अन्शय योजनांपेक्षा जा्त शवमा हप्ता
असतो. नफा अशधलाभांि म्हणून ककवा लाभांि म्हणून शदला जातो. अदा केले जाणारे अशधलाभांि

साधारणपणे प्रत्यावतथनी अशधलाभांि म्हणून शदले जातात. ते शवमा आ्वाशसत रक्कमे च्या प्रमाणात
जाहीर केले जातात (उदा. रुपये 70 प्रती हजार शवमा आ्वाशसत रक्कम) आशण ते वाढीव फायदे

म्हणून प्रत्यावतथनी आधारावर अदा केले जातात. (पॉशलसीच्या मुदती अखेरीला, मृत्यू ककवा
पशरपक्वता ककवा समपथण केल्यावर).

प्रत्यावतथनी अशधलाभान्शि, जे एकदा संलग्न झाले की हमी शदले ले असतात, यांच्या शिवाय जीवन
शवमाकता अंशतम अशधलाभांि सुद्धा घोशषत करू िकतो. शवमाकात्याला अचानकपणे काही प्रचंि
फायदा झाल्यास हे शदले जातात आशण त्यांची कोणतीही हमी नसते .

युनायटे ि ककग्िम मध्ये भांिवली बाजारात केलेल्या गुत
ं वणुकीत शमळालेल्या प्रचंि फायद्यामुळे,
तो पॉशलसीधारकांमध्ये वाटण्याच्या दृटटीने शवकशसत झाले. ते आता भारतातही आशण अन्शय
शवकशसत होणाऱ्या बाजारांमध्ये लागू केले जातात.
माशहती
फायदा सहभागाची लाभांि पद्धत
यूएसए सारखी अन्शय बाजारांमध्ये फायदा लाभांिाच्या ्वरुपात वाटप केला जातो. लाभांि जमा
करण्यासाठी दोन पद्धती वापरल्या जातात.
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यातील “पारंपाशरक मागथ म्हणजे “पोटथ फोशलयो पद्धत”. यात कंपनीकिे असणाऱ्या
पोटथ फोशलयो मधील एकूण गुंतवणूक परतावा ठरवला जात असे आशण सवथ पॉशलसी धारकांना

त्यांच्या वाट्याची अशतशरि रक्कम जमा केली जात असे. यात कोणताही शमळवलेल्या
पैिावरील मागील काही वषात कंपनीमध्ये गुंतवलेल्या रक्कमे पासून नु कत्याच जमा झालेल्या
रक्कमे च्या परताव्याचा दर ठरवण्याचा प्रयत्न केला जात नसे. अिाप्रकारे पोटथ फोशलयो

पद्धतीत परताव्याचे दर एकशजनसी केले जात आशण ते काही कालावधीसाठी स््िर ठे वले

जात. त्यामध्ये काही कालावधीतील जोखीम संचयाचे तत्व योजले जाई आशण ते समान
प्रत्यावतथनी अशधलाभांि यंत्रणेप्रमाणेच आहे .

ii. यातील दु सरा मागथ आहे “चालू पैसे पद्धत”. यात गुंतवणूक केव्हा केली गेली आशण गुत
ं वणूक

करताना शमळालेला दर यावर परतावा अवलंबून असतो. यालाच खंशित ककवा गुत
ं वणूक भाग
(ब्लॉक) पद्धत म्हणतात कारण यात शवशवध गुंतवणुकीच्या भागासाठी साठी वेगळा परतावा
शमळतो.

पारंपाशरक

नफ्यासह

(सहभागी)

पॉशलसी

अिा

प्रकारे

जीवन

कायालयाच्या

गुंतवणूक

सादरीकरणाबरोबर काही साखळी शनमाण करतात. अिात ही साखळी िेट नसते. शनधीच्या
मालमत्तांचे आशण दे यतांचे आवती मुल्यांकन (साधारणपणे वार्थषक) काय होते यावर अशधलाभांिाच्या
्वरूपात पॉशलसीधारकाला काय शमळे ल हे अवलंबून असते .

मुल्यांकन करणाऱ्या अक्चुअशरद्वारे कोणती गृहीतके आशण कोणते घटक शवचारात घेतले गेले यावर

मुल्यांकनातील घोशषत झालेली अशतशरि रक्कम अवलंबून असते .अशतशरि रक्कम घोशषत झाल्या
नंतरही, पॉशलसीधारकांच्यात ते कसे वाटायचे याचा शनणथय कंपनीच्या व्यव्िापनाचा असतो. या सवथ
कारणांमुळे, केवळ पॉशलसीमध्ये वाढवलेले अशधलाभांि अत्यंत संरशक्षत आशण दू र्ि पद्धतीने
गुंतवणूक कामशगरीचे केवळ अनु सरण करतात.

काही काळातील गुंतवणूक परतावा सुरळीत करणे हे यामागील मुलभूत तकथिा्त्र आहे . हे सत्य आहे

की अंशतम अशधलाभांि आशण चक्रवाढ अशधलाभांि यामुळे पॉशलसीधारकाला समभाग बाजारातील

गुंतवणुकीतुम शमळालेल्या फायद्यांचा मोठा शह्सा उपभोगता येतो. असे असूनही ते अशधलाभांि
घोशषत करणाऱ्या जीवन कायालयाच्या शनणथयावर अवलंबून असतात.

िेवटी, मूल्यांकनाच्या अंतगथत असणारे अशधलाभांि वषातून एकदा जाहीर केले जातात.
्वाभाशवकपणे ते मालमत्तांच्या दै नंशदन मुल्यातील चढउतार दिथवत नाहीत.

अिा प्रकारे नफ्यासह पारंपाशरक योजना उत्पादनांच्या अिा शपढीचे प्रशतशनशधत्व करतात ज्यात जीवन
शवमा कंपनी फायदे (आ्वाशसत रक्कम आशण अशधलाभांि) आशण शवमा हप्ते यांच्यासह उत्पादन ककवा
योजनेची संरचना ठरवते , शवमा कंपनीने गुंतवणूक बाजारात खूप चांगला परतावा शमळवला तरी असे
आव्यक नाही की त्याचे अशधलाभांि आशण लाभांि या परताव्यािी िेट पणे संबद्ध असतील.
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पॉशलसीधारकाला ककवा शवमाधारकाला शमळणारा मोठा फायदा म्हणजे या योजनांत गुंतवणुकीची

शनस््चतता ज्यात शनस््चत आशण समर्थपत शनधी लागतो अिा गरजा पूणथ करण्यासाठी अत्यंत योग्य असे

साधन बनतात.याशिवाय त्या व्यिीच्या गुंतवणूक पोटथ फोशलयो मधील एकूण पोटथ फोशलयोची जोखीम
कमी करण्यास सहाय्य करतात.
महत्वाचे
पारंपाशरक उत्पादनांसाठी आयआरिीए (IRDA) ची मागथदिथक सूत्रे
या मागथदिथक सूत्रांनुसार, पारंपाशरक योजनांची उत्पादन रचना जवळपास सारखीच राहते .
a) नवीन पारंपाशरक उत्पादनांमध्ये मोठे मृत्यू संरक्षण असेल.
i.

एकल शवमा हप्ता पॉशलसीसाठी वय वषे 45 खालील व्यिींसाठी एकल शवमा हप्त्याच्या 125%
कव हप्ता आशण वय वषे 45 च्या वर 110% शवमा हप्ता असेल.

ii. शनयशमत शवमा हप्ता पॉशलसीसाठी, 45 वषांखालील व्यिीसाठी वार्थषक दे य शवमा हप्त्याच्या 10
पट आशण अन्शय लोकांसाठी तो सातपट असेल.

b) पारंपाशरक योजनेच्या बाबतीत शकमान मृत्यू फायदा शवमा शकमान आ्वाशसत रक्कमे इतका
शकमान आशण काही असल्यास वाढीव फायदे यांच्यासह असतो.

c) पॉशलसी मध्ये शवशनर्थदटट केल्या नु सार आशण जर आधी शदले गेले नसतील तर मृत्युच्या तारखेपयंत

जमा झालेले अशधलाभांि आशण वाढीव फायदे शवमा आ्वाशसत रक्कमे शिवाय मृत्युनंतर दे य
असतील.

d) या योजना दोन प्रकारच्या पयायांमध्ये येत राहतील, सहभागी आशण सहभागी नसलेल्या योजना.
i.

सहभागी पॉशलसीसाठी अशधलाभांि शनधीच्या कामशगरीिी संबद्ध असतो आशण तो आधी

घोशषत ककवा त्याची हमी शदली जात नाही. मात्र एकदा जाहीर झालेला अशधलाभांि हमी
बनतो. तो साधारणपणे पोलीशसधारकाच्या मृत्यू नंतर ककवा पॉशलसी पशरपक्व झाल्यानंतर
अदा केला जातो. या अशधलाभांिाला प्रत्यावतथनी अशधलाभांि असेही म्हणतात..

ii. सहभागी नसलेल्या पॉशलसी च्या बाबतीत पॉशलसी वरील,परतावा पोलीशसच्या प्रारंभीच उघि
केला जातो.
्वयं चाचणी 1
संपूणथ जीवन शवम्यासाठी अदा केलेला शवमा हप्ता मुदत शवम्यासाठी अदा केलेल्या शवमा हप्त्या पेकाि
________असतो..
I.

जा्त
160

II. कमी

III. सारखाच

IV. खूप जा्त

सारांि


व्यिीच्या उत्पादक क्षमतांच्या आर्थिक मूल्याच्या होणाऱ्या नु कसानीसाठी जीवन शवमा संरक्षण दे ऊ
करतो, जे त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्यांना ककवा ्वतुःला उपलब्ध असते .



जीवन शवमा पॉशलसी, शतच्या गाभ्यामध्ये, काही अघशटत घिल्यास त्या व्यिीला मनाची िांती
आशण त्याच्या शप्रयजनांना संरक्षण पुरवते .



मुदत शवमा केवळ करारात सांशगतलेल्या काही ठराशवक कालावधीसाठी वैध संरक्षण पुरवते .



मुदत शवमा पॉशलसीचे एकमेवाशद्वतीय शवक्री शवधान (USP) म्हणजे त्याची ककमत ज्यामुळे कमी
ककमतीत मोठ्या रक्कमे चा जीवन शवमा खरे दी करता येतो.



मुदत शवमा पॉशलसी तात्पुरत्या संरक्षणाचे आ्वासन दे तात ज्यात हे संरक्षण काही कालावधी
साठीच असते तर संपूणथ जीवन शवमा पॉशलसी कायम्वरूपी जीवन शवमा पॉशलसीचे उदाहरण
आहे त.



सावधी आ्वासन करार प्रत्यक्षात दोन योजनांचा संयोग असतो – मुदत शवमा योजना ज्यात
पॉशलसीच्या कालावधीत शवमाधारकाच्या मृत्युच्या घटनेत संपूणथ शवमा आ्वाशसत रक्कम शदली
जाते आशण िुद्ध सावधी योजना ज्यात ही रक्कम शवमाधारक शवमा पॉशलसी कालावधीच्या
िेवटपयंत शटकून राशहला तर अदा केली जाते .

महत्वाच्या संज्ञा
1. मुदत शवमा

2. संपूणथ जीवन शवमा
3. सावधी आ्वासन

4. पैसे परतावा पॉशलसी

5. पार आशण नॉन-पार योजना
6. प्रत्यावतानी अशधलाभांि
्वयं चाचणीच्या प्र्नांची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे III.
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जीवन शवमा हे अमूतथ उत्पादन आहे .
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे I.
संपूणथ जीवन शवम्यासाठी शदला जाणारा शवमा हप्ता मुदत शवम्यासाठी शदल्या जाणाऱ्या शवमा हप्त्यापेक्षा
अशधक असतो.

्वयं परीक्षण प्र्न
प्र्न 1
___________ जीवन शवमा पॉशलसी व्यिीच्या मृत्युच्या घटनेत पॉशलसीधारकाची तारणाची
रक्कम अदा करते.
I.

मुदत

II. तारण
III. संपूणथ

IV. सावधी
प्र्न 2
तुमच्या जीवन शवम्यासाठी तुम्ही भरलेला शवमा हप्ता शजतका ________ शततकी मृत्युच्या
घटनेत लाभधारकाला शमळणारी भरपाई __________..
I.

जा्त, जा्त

II. कमी, जा्त

III. जा्त , कमी

IV. लवकर, सावकाि
प्र्न 3
खालीलपैकी कोणता पयाय मुदत शवमा योजने संदभात योग्य आहे ?
I.

मुदत शवमा योजना आयुटयभरासाठी नवीकरणक्षम असते

II. सवथ मुदत शवमा योजना अंतर्थनशहत अपंगत्व पुरवणी सह येतात.

मुदत शवमा एकमात्र पॉशलसी म्हणून खरे दी करता येते त्याच बरोबर अन्शय पॉशलसी बरोबर पुरवणी
म्हणूनही खरे दी करता येते

III. मुदत शवमा योजनांमध्ये ती संपूणथ जीवन शवमा योजनेत पशरवतीत करण्याची तरतूद असते .
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प्र्न 4
कमी होत जाणाऱ्या मुदत शवम्यामध्ये कालांतराने अदा करण्याचे शवमाहप्ते ________.
I.

वाढतात

II. कमी होतात

III. कायम राहतात

IV. परत केले जातात
प्र्न 5
मुदत शवम्यामधील परीवतथशनयते चा पयाय वापरून तुम्ही ती __________मध्ये पशरवतीत
करू िकता.
I.

संपूणथ जीवन पॉशलसी

II. तारण पॉशलसी

III. बँक सुरक्षा ठे व

IV. कमी होत जाणारी पॉशलसी
प्र्न 6
जीवन शवमा उत्पादनाचा प्रािशमक उद्देि काय असतो?
I.

करात सवलत

II. गुंतवणुकीचा सुरशक्षत मागथ

III. व्यिीच्या उत्पादक क्षमतांच्या आर्थिक मूल्याच्या नु कसानी पासून संरक्षण दे णे
IV. संपत्ती जमा करणे
प्र्न 7
खालीलपैकी कोणाला मुदत शवमा खरे दी करायला सांगावे?
I.

एक व्यिी शजला मुदतीच्या िेवटी पैिांची आव्यकता आहे

II. एक व्याकीत शजला शवम्याची गरज आहे आशण मोठे अंदाजपत्रक आहे

III. एक व्यिी शजला शवम्याची गरज आहे पण त्याचे अंदाजपत्रक छोटे आहे

IV. एक व्यिी शजला अिा शवमा उत्पादनाची गरज आहे जे मोठा परतावा दे ते
प्र्न 8
कमी होत जाणाऱ्या मुदत शवमा आ्वासनाच्या संदभात खालील पैकी कोणते शवधान चुकीचे आहे ?
I.

शवमा संरक्षणाच्या कालावधीत मृत्यूच्या फायद्याची रक्कम कमी होत जातो.

II. शवमा आ्वासनाच्या मुदतीनुसार शवमा हप्ता रक्कम कमी होत जाते
III. शवमा हप्ता संपूणथ कालावधीत समान असतो.
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IV. तारण मुिी योजना हे कमी होत जाणाऱ्या मुदत शवमा आ्वासनाच्या योहानाचे उदाहरण आहे
प्र्न 9
सावधी शवमा आ्वासन योजनेच्या संदभात खालील पैकी कोणते शवधान योग्य आहे ?
I.

त्याच्यामध्ये केवळ मृत्युच्या फायद्याचा घटक आहे

II. त्याच्यामध्ये केवळ शटकून राहण्याच्या फायद्याचा घटक आहे

III. त्यात मृत्यूचा फायदा आशण शटकाव धरून राहण्याचा फायदा हे दोन्शही घटक आहे त
IV. तो मुदतीच्या शवमा योजनेप्रमाणेच आहे
प्र्न 10
खालीलपैकी कोणते उदाहरण सावधी शवमा आ्वासन योजनेचे उदाहरण आहे ?
I.

तारण मुिी योजना

II. ऋण जीवन शवमा योजना
III. पैसे परतावा योजना

IV. संपूणथ जीवन योजना
्वयं परीक्षण प्र्नांची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे II.
तारण जीवन शवमा व्यिीच्या मृत्युच्या घटनेत पॉशलसीधारकाच्या तारणाची रक्कम दे ऊ करतो.
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे I.
तुम्ही तुमच्या जेवण शवम्यासाठी शजतका अशधक शवमा हप्ता भराल, शततकी तूमच्या मृत्युच्या घटनेत
लाभधारकांना शमळणारी भरपाई अशधक.
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे III.
मुदत शवमा ्वतंत्र पॉशलसी म्हणून खरे दी केला जाऊ िकतो त्याच बरोबर अन्शय पॉशलसी बरोबर
पुरवणी म्हणूनही घेतला जाऊ िकतो.
उत्तर 4
योग्य पयाय आहे III.
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कमी होत जाणाऱ्या शवम्यामध्ये अदा केला जाणारा शवमा हप्ता पूणथ कालावधीत कायम राहतो.
उत्तर 5
योग्य पयाय आहे I.
मुदत शवम्यामध्ये उपस््ित असणारा परीवतथशनयते चा पयाय वापरून तुम्ही संपूणथ जीवन पॉशलसी मध्ये
पशरवतीत करू िकता.
उत्तर 6
योग्य पयाय आहे III.
व्यिीच्या उत्पादक क्षमतांच्या आर्थिक मूल्याचे होणारे नु कसान हा जीवन शवमा उत्पादनाचा प्रािशमक
उद्देि असतो.
उत्तर 7
योग्य पयाय आहे III.
ज्या व्यिीला शवम्याची गरज आहे पण त्याचे अंदाजपत्रक लहान आहे त्याच्यासाठी मुदत शवमा योजना
हा चांगला पयाय आहे .
उत्तर 8
योग्य पयाय आहे II.
कमी होत जाणाऱ्या मुदत आ्वासन योजनांचा शवमा हप्ता संपूणथ कालावधीत समान राहतो.
उत्तर 9
योग्य पयाय आहे III.
सावधी शवमा आ्वासन योजनेत मृत्यूचा फायदा आशण शटकून राहाण्याचा फायदा हे दोन्शही फायदे
शमळतात.
उत्तर 10
योग्य पयाय आहे III.
पैसे परतावा योजना हे सावधी शवमा आ्वासन योजनेचे उदाहरण आहे .
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प्रकरण 9
जीवन शवमा उत्पादने – II
प्रकरणाचा पशरचय
हे प्रकरण तुम्हाला अपारंपाशरक जीवन शवमा उत्पादनांच्या शव्वाचा पशरचय करून दे ते. आपण
पारंपाशरक जीवन शवमा उत्पादनांच्या मयादा काय आहे त हे समजून घेण्यापासून सुरु करू आशण नंतर

अपारंपाशरक जीवन शवमा उत्पादनाची आकषथकता किात आहे हे जाणून घेऊ. िेवटी, आपण
बाजारात उपलब्ध असलेले शवशवध प्रकारचे अपारंपाशरक जीवन शवमा उत्पादनांचे काही प्रकार पाहू .
शिकण्याची फशलते-+

A. अपारंपाशरक जीवन शवमा उत्पादनांचा आढावा
B. अपारंपाशरक जीवन शवमा उत्पादने
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A. अपारंपाशरक जीवन शवमा उत्पादनांचा आढावा
1. अपारंपाशरक जीवन शवमा उत्पादने – उद्देि आशण गरज
मागील प्रकरणामध्ये आपण काही पारंपाशरकजीवन शवमा उत्पादनांचा शवचार केला ज्यामध्ये शवम्याच्या
बरोबरच बचतीचा घटक असतो. ही उत्पादने नेहेमीच आर्थिक बाजाराचा भाग समजली जातात आशण
त्यांची भांिवल संचय करणाऱ्या अन्शय साधनांबरोबर तुलना केली जाते .

आपण या शठकाणी लक्षात घेतले पाशहजे की, बचत आशण गुंतवणूक यांच्या अनेक उद्देिांपैकी एक उद्देि
संसाधनांचे कायथक्षम आशण प्रभावी आंतर-ऐशहक वाटप करणे हे असते.
i.

आंतर-ऐशहक वाटप म्हणजे शवशवध काळात केलेले वाटप. येिे वापरलेली प्रभावी संज्ञा म्हणजे

जीवन चक्राच्या शवशवध टप्प्यांवर शनमाण होणाऱ्या गरजा यि्वीपणे पूणथ करण्यासाठी पुरेसे
पैसे उपलब्ध असणे.

ii. दु सऱ्या बाजूला कायथक्षम वाटप म्हणजे संचयनाचा अशधक वेग आशण भशवटयात उपलब्ध होणारे

अशधक पैसे. शदलेल्या जोखीम पातळीला शजतका जा्त परतावा शततकी गुंतवणूक अशधक
प्रभावी.

आर्थिक बाजारातील अन्शय मालमत्तांिी तुलना करता शवमा पॉशलसीवर शमळणाऱ्या परताव्याचा

्पधात्मक दर हा गंभीर काळजीचा शवषय राशहला आहे . आपण मागील पाठात पाशहलेल्या शवम्याच्या
काही पारंपाशरक रोख मूल्य योजनांच्या काही वैशिटट्यांचा अभ्यास करणे उपयुि ठरे ल. ते ज्या
पद्धतीने गठ्ठ्ठ्याप्रमाणे तयार केलेले असतात त्यामुळे त्यांना गठ्ठा योजना असे म्हटले जाते आशण
फायदे आशण शवमा हप्त्याचे एक पॅकेज म्हणून सदर केले जातात.
2. पारंपाशरक उत्पादनांच्या मयादा
एक गंभीर परीक्षणातून खालील काळजीचे शवषय समोर येतात:
a) रोख मूल्य घटक: प्रिमतुः, अिा प्रकारच्या पॉशलसी मध्ये रोख मूल्य घटक सुशनस््चत केलेला

नसतो. तो शनमाण केलेल्या राखीव अक्चुशरअल रक्कमे वर अवलंबून असतो. जीवन
शवमाकत्याने शनस््चत केलेल्या मत्यथता, व्याजदर, खचथ आशण अन्शय मापदण्ि अिा गृहीतकांवर
हे ठरवले जाते. ही गृहीतके अगदी ्वैरपणे ठरवलेली असू िकतात.

b) परताव्याचा दर: दु सरे म्हणजे, या पॉशलसी चा परताव्याचा दर काय आहे हे ठरवणे सोपे

नाही. याचे कारण “नफ्यासह पॉशलसी” चे फायद्याचे मूल्य केवळ करार संपतो ते व्हा नक्की
माशहती असेल. पुन्शहा, शवमाकत्याचे नक्की खचथ उघि केलेले नसतात. परताव्याच्या दराच्या

संबंधात असलेल्या अ्पटटते मुळे त्यांची तुलना बचतीच्या अन्शय साधनांबरोबर करता येत
नाही. ्वाभाशवकपणे, जोपयंत अिी तुलना करता येत नाही तोपयंत जीवन शवमा व्बाचातीच्या
अन्शय साधनांपेक्षा शकती कायथक्षम आहे हे समजू िकत नाही.
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c) समपथण मूल्य: शतसरी सम्या आहे या करारांतगथत (कोणत्याही वेळी असलेले) रोख आशण

समपथण मूल्य, काही मुल्यांवर आधाशरत असते (जसे ऑक्चुअशरची राखीव रक्कम आशण
मालमत्तेच्या प्रमाणातील पॉशलसीचा समभाग). ही मुल्ये अगदी ्वैरपणे ठरवली जातात.
समपथण मूल्य काढण्याची पद्धत ्पटट शदसत नाही.

d) उत्पन्शन: िेवटी या पॉशलसींच्या उत्पन्शनाचा प्र्न असतो. या पॉशलसीवरील उत्पन्शन अशधक

जोखमीच्या गुंतवणुकींच्या इतके दोन कारणांमुळे जा्त नसते, एक म्हणजे शवचारपूवथक
शनमाण केलेले संकेत, गुंतवणुकीवरील किक दे खरे ख आशण अशधलाभांि. जीवन
शवमाकत्याच्या गुंतवणुकीचे प्रशतकबब अशधलाभांिात तातिीने दिथवले जात नाही.

3. स््ित्यंतरे
पारंपाशरक जीवन शवमा योजनांमधील मयादा ्पटट झाल्यानं तर, जीवन शवमाकत्यांच्या उत्पादनांच्या
्वरुपात स््ित्यंतरे आढळू न आली. त्यांचा सारांि खाली शदला आहे :
a) वेगळे करणे

या कलामुळे संरक्षण आशण बचत घटक वेगळे करून आशण अिी उत्पादने शवकशसत केली गेली जी
दोन्शहीच्या अ्पटटिा शमश्रणापेक्षा संरक्षणावर ककवा बचतीवर भर दे तात.

या उत्पादनांमुळे युनायटे ि ्टे ट्स सारख्या बाजारपेठेत शवमा या िब्दाची नवी उकल आशण

वैस््वक शवमा आ्वासन आशण बदलते शवमा आ्वासन यासारख्या योजना, तर युनायटे ि ककग्िम
आशण अन्शय शठकाणी युशनट कलक्ि शवमा या सारख्या कल्पनांना उठाव शमळाला.
b) गुंतवणूक संबंधी
दु सरा

कल,

गुंतवणुकीिी

संबंशधत

उत्पादनांकिे

स््ित्यंतर

असा

होता,

ज्यात

पॉशलसीधारकाबरोबर गुंतवणुकीच्या सादरीकरणाच्या शनदे िांकाचे फायदे जोिले गेले. त्याचा

पशरणाम म्हणून जीवन शवमा ज्या पद्धतीने मांिला गेला त्यातही स््ित्यंतर झाले. युशनट कलक्ि
सारखी नवी उत्पादनांनी हे दिथवले की शवमाकत्यांना एक नवी भूशमका अदा करायची आहे . आता

ते केवळ आर्थिक सुरक्षा प्रदाता न राहता, उत्पन्शनाचा उच्च ्पधात्मक दर पुरवण्याच्या आदे िामुळे
कायथक्षम शनधी व्यव्िापक बनले.
c) पारदिथकता

बंधनमुिी मुळे (Unbundling)सुद्धा परताव्याचा दर, आशण कंपन्शयांनी सेवांसाठी आकारलेले
िुल्क (जसे खचथ इत्यादी) यांच्यात मोठी पारदिथकता शनमाण झाली. हे सवथ ्पटटपणे नोंदले गेले
आशण त्यामुळे त्यांची तुलना करणे िक्य झाले.
d) अप्रमाशणत उत्पादने

चौिा मोठा कल म्हणजे काटे कोरपणा पासून ते लवशचक उत्पादन रचनांकिे झालेले स््ित्यंतर,
अिा स््ित्यंतराकिे अप्रमाशणत उत्पादनांकिे वाटचाल म्हणून सुद्धा बशघतले जाते. जेव्हा आपण

अप्रमाशणत असे म्हणतो, ते व्हा ते पॉशलसीच्या संरचना आशण फायदे ठरवण्याच्या संदभात ग्राहक
ज्या प्रमाणात शनवि करू िकेल असे पयाय या संदभात असते .
168

या संदभात ग्राहक सक्रीय पणे भाग घेऊ िकेल अिी दोन क्षेत्रे आहे त.
 शवमा हप्त्यांची संरचना आशण फायदे नक्की करताना

 शवमा हप्त्याचे उत्पन्शन कसे गुत
ं वायचे याची शनवि करताना
4. आकषथण – गरजा पूणथ होणे
उत्पादनांचा जगभरात उदयाला आलेला नवीन वगाच्या आकषथणाचे महत्वाचे ्त्रोत खाली शदले
आहे त:

a) गुंतवणुकीतून शमळणाऱ्या फायद्यािी िेट जोिणी: प्रिमतुः, उत्साही आशण आ्वासक
भांिवली बाजारातून जीवन शवमा कंपन्शयांना गुंतवणुकीतून शमळणारा परताव्यािी िेट

जोिणीची िक्यता होती. अिा गुंतवणुकीच्या समिथनािथ केले जाणारे महत्वाचे शवधान

म्हणजे, छोट्या कालावधीत समभाग बाजारात काही चढ–उतार असले तरीही, दीघथ काळात
या बाजारातून शमळणारा परतावा अन्शय सुरशक्षत शनस््चत उत्पन्शन दे णाऱ्या साधनांपेक्षा खूपच
जा्त असू िकतो. जे जीवन शवमाकते त्यांच्या गुंतवणुकीचे पोटथ फोशलयो चांगल्या प्रकारे

व्यव्िाशपत करू िकले ते त्यांच्या ग्राहकांसाठी उत्कृटट परतावा दे ऊ िकले आशण अिा
प्रकारे उच्च मुल्य उत्पादने शवकशसत झाली.

b) महागाईला िह दे णारा परतावा: उत्पन्शनाचे महत्व सुद्धा बचतीवर होणाऱ्या महागाईच्या

पशरणामामुळे शनमाण होते. आपल्या सवांना हे माहीतच आहे की महागाई मुळे व्यिीची खरे दी
क्षमता अिा प्रकारे कमी होते की, आजचा एक रुपया 15 वषांनंतर केवळ 30 पैिांबरोबर
असतो, म्हणजे 100 रुपयांचे मुद्दल पंधरा वषात 300 रुपये होणे आव्यक आहे तरच त्याचे

मूल्य आज आहे त्याप्रमाणेच राहील. याचा अिथ असा की जीवन शवमा पॉशलसीचे उत्पन्शन

महागाईच्या दरा पेक्षा खूपच जा्त हवे. याच शठकाणी खास करून, गुंतवणुकीिी संबद्ध शवमा
पॉशलसी पारंपाशरक जीवन शवमा पॉशलसी वर मात करू िकतात.
c) लवशचकता:त्यांच्या

आकषथकते चे

शतसरे

कारण

म्हणजे

त्यांची

लवशचकता.

आता

पॉशलसीधारक एका मयादे त हे शनस््चत करू िकत होते की ते शकती शवमा हप्ता भरू
इस्च्छतात आशण मृत्युचे फायदे आशण रोख मूल्य यात बदल करू िकतात. गुंतवणूक संबद्ध

उत्पादनांमध्ये, त्यांना गुत
ं वणुकींचे पयायही उपलब्ध होते आशण ते ठरवू िकत होते त्यांच्या

शवमा हप्त्याची रक्कम कोणत्या प्रकारच्या शनधीच्या शमश्रणात गुत
ं ावली जावी. याचा अिथ असा
होतो की पॉशलसीधारकांना जीवन शवम्यातील त्यांच्या गुंतवणुकीवर अशधक शनयंत्रण ठे वता
येते.

d) समपथण मूल्य: िेवटी, पॉशलसी मध्ये पॉशलसी धारकांना सुरुवातीच्या काही वषानंतर (तीन

ककवा पाच वषे), माफक समपथण आकार वजा केल्यानंतर योजनांतून अंग काढू न घेण्याची
मुभा दे ण्यात आली. अिा प्रकारच्या समपथण मूल्य ककवा मुदत संपण्यापूवी काढू न घेतलेल्या
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रोखीची रक्कम तिाच प्रकारच्या पारंपाशरक पॉशलसीच्या अंतगथत उपलब्ध समपथण मूल्यापेक्षा
बरीच जा्त असे.

या पॉशलसी खूप लोकशप्रय झाल्या आशण भारतासह अनेक दे िात त्यांनी पारंपाशरक पॉशलसींना पयाय
बनण्यास सुरुवात केली कारण त्यांनी अनेक गुंतवणूकदारांचे महत्वपूणथ उद्देि पूणथ करण्यास सुरुवात

केली – कायथक्षम गुंतवणूक साधनांच्या मागणीची शनर्थमती करणारे संपत्ती संचयनाचे उद्देि.

उदाहरणािथ, युनायटे ि ्टे ट्स मध्ये जीवन शवमाकत्यांनी रोख आशण भांिवली बाजारात कमावलेले

सध्याच्या उच्च व्याज दरांच्या परताव्याचे फायदे , “युशनव्हसथल लाईफ” सारख्या उत्पादनांनी जलद
गतीने पॉशलसीधारकांपयंत पुढे पोहोचवण्याचे साधन पुरवले.

शवमाहप्त्यांची लवशचकता आशण दिथनी रक्कम यांनी मधल्या काळात पॉशलसी धारकांना, त्याच्या/
शतच्या शवशिटट पशरस््ितीिी अनु रुप शवमाहप्ते समायोशजत करण्यास सक्षम केले. कोणते ही
अनाव्यक नु कसान करून न घेता, मुदती पूवी रक्कम काढू न घेण्याच्या सोयीमुळे पॉशलसीधारकाला
त्याचे/ शतचे पैसे दीघथकाळासाठी अिकवून ठे वण्याची आव्यकता राहत नसे.
्वयं चाचणी 1
खालील पैकी कोणते जीवन शवम्याचे अपारंपाशरक उत्पादन आहे ?
I.

मुदत शवमा आ्वासन

II. युशनव्हसथल जीवन शवमा
III. सावधी शवमा

IV. संपूणथ जीवन शवमा
B. अपारंपाशरक जीवन शवमा उत्पादने
1. काही अपारंपाशरक उत्पादने
या प्रकरणाच्या उवथशरत उताऱ्या मध्ये आपण काही अपारंपाशरक उत्पादनांची चचा करू जी भारतीय
बाजार आशण अन्शय शठकाणी समोर आली आहे त.
a) युशनव्हसथल जीवन
युशनव्हसथल जीवन शवमा ही पॉशलसी 1979 साली युनायटे ि ्टे ट्स मध्ये चालू करण्यात आली
आशण नंतर ऐंिीच्या दिकाच्या पशहल्या भागात प्रचंि लोकशप्रय झाली.

भारताचे शवमा शवशनयामक आशण शवकास प्राशधकरणच्या नोव्हें बर 2010 च्या पशरपत्रका नु सार, “

युशनव्हसथल जीवन शवम्याची सवथ उत्पादने पशरवतथनीय शवमा उत्पादने (VIP)म्हणून ओळखली
जातील.”.
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माशहती
युशनव्हसथल जीवन शवमा संबध
ं ी
युशनव्हसथल जीवन शवमाम्हणजे लवशचक शवमा हप्ते , लवशचक दिथनी रक्कम आशण मृत्यूचे फायदे आशण
त्याच्या शकमतीच्या घटकांची बंधनमुिी ही वैशिटट्ये असलेला कायम्वरूपी शवमा आहे . पारंपाशरक
रोख मूल्याच्या शवमा पॉशलसीसाठी शनयशमतपणे भरला जाणारा शवशिटट एकूण शवमाहप्ता आव्यक
असे ज्यामुळे पॉशलसी करार सक्रीय राहील, तर युशनव्हसथल जीवन शवमा पॉशलसी मध्ये
पॉशलसीधारकाला काही मयादे त, तो ककवा ती शवमा आ्वासनासाठी भरू इस्च्छत असलेला शवमाहप्ता

ठरवण्याची मुभा दे तात. शवमाहप्ता शजतका मोठा शततके शवमा संरक्षण जा्त आशण पॉशलसीचे रोख
मूल्यसुद्धा अशधक.

युशनव्हसथल जीवन शवम्याची सवाशधक महत्वाची अशभनवता म्हणजे पशहल्या पॉशलसी वषानंतर पूणप
थ णे
लवशचक शवमाहप्ते . एखाद्याला केवळ अिी काळजी घ्यावी लागत असे की एकूण शवमा हप्ते पॉशलसी

सांभाळण्यासाठी पुरेसे आहे त ना? यातून असे दिथवले जात असे की पॉशलसी सक्रीय आहे असे तोपयंत
समजले जाईल जोपयंत शतचे रोख मूल्य, मृत्यूचे आकार आशण खचथ अदा करण्या इतके पुरेसे आहे .

शवमाहप्ता लवशचकते मुळे पॉशलसीधारकाला लशक्ष्यत रक्कमे पेक्षा अशधक शवमाहप्ता भरण्यास मुभा दे तो.
त्याचबरोबर तो अिीही मुभा दे तो की लशक्ष्यत रक्कमे पेक्षा कमी असलेले शवमाहप्ते टाळण्याची मुभा
दे तो.

संरचनेतील लवशचकते मुळे पॉशलसीधारकाला रक्कम परत करण्याच्या बंधनाशिवाय ककवा त्यावर

व्याज भरल्या शिवाय उपलब्ध रोख मुल्यातून अंशिक रक्कम काढू न घेणे िक्य झाले. रोख मूल्य सरळ
त्याप्रमाणात कमीं केले जाते .

लवशचकता म्हणजे मृत्यूचे फायदे सुद्धा समायोशजत केले जाऊ िकतात आशण दिथनी मूल्य बदलले
जाऊ िकते.

असे असले तरीही, अिा प्रकारची पॉशलसी चुकीच्या-पद्धतीने शवकली जाऊ िकते. युएस सारख्या

बाजारातही लोक खरोखर या तरतुदीने भारावले होते की ‘एखाद्याने सुरुवातीचे काही शवमा हप्ते भरले
की त्यानंतर पॉशलसी आपोआप चालू राहील’. यात न सांशगतलेली गोटट अिी होती की गुंतवणुकीचा
परतावा अिा उद्देिांसाठी पुरेसा असेल तरच पॉशलसी सक्रीय राहील.

ऐंिीच्या दिकाच्या दु सऱ्या भागात गुंतवणुकीचा परतावा कमी झाला आशण त्यामुळे रोख मूल्याचे

अवमूल्यन झाले. जे पॉशलसीधारक शवमा हप्ता शनयशमत भरू िकले नाहीत त्यां ना हे पाहू न धक्काच
बसला की त्यांच्या पॉशलसी शनस्टक्रय झाल्या आहे त आशण त्यांना कोणते ही जीवन शवमा संरक्षण उपलब्ध
नव्हते.
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आकृती 1 अपारंपाशरक जीवन शवमा उत्पादने

भारताचे आयआरिीए (IRDAI) च्या संकेतांनुसार, भारतात केवळ दोन प्रकारचे अपारंपाशरक बचत
जीवन शवमा उत्पादने ज्यात यांची मुभा आहे :

 बदलणाऱ्या शवमा योजना

 युशनट कलक्ि शवमा योजना
i.

पशरवतथनीय जीवन शवमा:

सुरुवातीला युनायटे ि ्टे ट्स आशण अन्शय बाजारात पशरवतथनीय शवमा किा प्रकारे सुरु करण्यात
आला हे पाहणे उपयुि ठरे ल.

ही पॉशलसी युनायटे ि ्टे ट्स मध्ये 1977 साली सुरु करण्यात आली. पशरवतथनीय शवमा पॉशलसी
म्हणजे “संपूणथ जीवन शवमा” पॉशलसी ज्यात शवम्याची रक्कम जमा केली जाते अिा गुंतवणूक
खात्यांमध्ये शवमाहप्ते जमा केले जातात त्यांची मृत्यूचा फायदा आशण रोख मूल्य गुंतवणुकीच्या

कामशगरीप्रमाणे बदलत राहते . अिाप्रकारे पॉशलसी व्याजदर ककवा शकमान रोख मूल्य यांची

कोणतीही हमी दे त नाही. तकथदृटट्या रोख मूल्य िून्शय होऊ िकते , आशण अिा बाबतीत पॉशलसी
समाप्त होऊ िकते.

पारंपाशरक रोख मूल्य पॉशलसीमधील फरक ्वाभाशवक आहे . पारंपाशरक रोख मूल्य पॉशलसीला
दिथनी मूल्य असते जे संपूणथ पॉशलसी मुदतीत समान रहाते . रोख मूल्य शवमा हप्त्यांच्या रक्कमे वर
आशण व्याजाच्या शवशिटट दरानु सार वाढत राहते . पॉशलसीच्या राखीव रक्कमांना समिथन दे णाऱ्या

मालमत्ता साधारण गुंतवणूक खात्याचा भाग बनतात ज्यात शवमाकता त्याच्या हमी असलेल्या
उत्पादनांचे शनधी सांभाळतो. या मालमत्ता सुरशक्षत गुंतवणुकींच्या पोटथ फोशलयोमध्ये ठे वल्या

जातात. अिा प्रकारे शवमाकता या खात्यातील मालमत्तांवरील परताव्याचा चांगला दर अपेशक्षत
करू िकतो.

याचा शवरोध भास म्हणजे, पशरवतथनीय जीवन शवमा पॉशलसी चे राखीव रक्कम एका वेगळ्या शनधी
मध्ये ठे वले जातात जे साधारण गुंतवणूक खात्याचा भाग नसतात. युएसमध्ये वेगळे खाते असे
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म्हटले जात असे तर कॅनिामध्ये याला बाजूला काढलेले खाते असे म्हटले जाते . बहु तांिी

पशरवतथनीय पॉशलसी, पॉशलसीधारकांना वषातून शकमान एकदा अनेक वेगळ्या खात्यातू न
शनविण्याची आशण त्यांची शनवि बदलण्याची अनु मती दे त असत.

िोिक्यात, येिे अिी पॉशलसी आहे शजच्या रोख मुल्यासाठी जीवन शवमा कंपनीच्या ्वतंत्र
खात्यामाफथत अिथ पुरवठा केला जातो, आशण गुंतवणुकीचा अनु भव प्रशतकबशबत करणारे मृत्यूचे
फायदे आशण रोख मूल्य बदलतात. या शिवाय शवमा कम्पनी द्वारे शकमान मृत्यू फायदा

हमी

ज्यासाठी मत्यथता आशण खचथ जोखमी शवमा कंपनी द्वारे ्वीकारल्या जातात. पारंपाशरक संपूणथ

जीवन शवमा प्रमाणे शवमा हप्ते शनस््चत असतात. अिाप्रकारे पारंपाशरक संपूणथ जीवन शवम्यासह
महत्वाचा फरक त्यातील गुंतवणूक घटकात असतो..

जे त्यांच्या मालमत्ता त्यांच्या पसंतीच्या शवशवध शनधींमध्ये ठे वू इस्च्छतातआशण त्याचबरोबर त्यांच्या

पोटथ फोशलयोच्या लाभदायी गुंतवणूक कामशगरीपासून िेट फायदा शमळवू इस्च्छतात अिा

लोकांसाठी पशरवतथनीय जीवन शवमा पॉशलसी हा आविता पयाय बनला आहे . त्यांच्या खरे दीची
प्रिम अट म्हणजे खरे दीकता पॉशलसीवरील गुंतवणूक जोखीम सोसण्याची क्षमता असलेला

पाशहजे. याचा अिथ असा की जे माशहतगार आहे त आशण समभाग/िे ट गुंतवणुकी आशण बाजारातील

चढ-उतारांिी पशरशचत आहे तअिाच लोकांकिू न पशरवतथनीय जीवन पॉशलसी खरे दी केल्या गेल्या
पाशहजेत. ्वाभाशवकपणे त्यांची लोकशप्रयता बाजार सुधारल्यानंतर उसळी मारणारे आशण त्यांच्या

ककमती पितात ते व्हा खाली येणारे समभाग आशण बॉंि, गुंतवणूक बाजाराच्या स््ितीवर अवलंबून
असतात. पशरवतथनीय जीवन शवमा शवपणन करताना हे चढउतार लक्षात ठे वले पाशहजेत.
ii. युशनट संबद्ध
ं शवमा
युशनट संबद्ध योजना, ज्यांना ULIP असेही म्हटले जाते . ही सवात लोकशप्रय आशण महत्वपूणथ
उत्पादने अनेक बाजारांमध्ये पारंपाशरक योजनांना पयाय बनत आहे त. जेव्हा जीवन शवमा

कंपन्शयांनी साधारण समभागांमध्ये गुंतवणूक केली आशण पशरणाम ्वरूप मोठे भांिवली लाभ आशण
नफा शमळवला अिा पशरस््ितीत या योजना युके (UK) मध्ये सुरु केल्या गेल्या. समभागांमध्ये
अशधक गुंतवणूक व त्याच बरोबर पॉशलसीधारकापयंत अशधक कायथक्षम आशण न्शयायपूणथ पद्धतीने
फायदे हे दोन्शही पोचवायला हवेत अिी गरज लक्षात आली.

नफ्यासह पारंपाशरक पॉशलसी, जीवन कायालयाच्या गुंतवणूक कायथक्षमते बरोबर काही संबध
ं
जोितात, हा संबध
ं िेट नसतो. गृहीतके आशण मुल्यांकन करणाऱ्या अक्चुअशर द्वारे शवचारात

घेतलेल्या घटकांवर अवलंबून असणारे , ठराशवक कालावधीने (सामान्शयतुः वार्थषक) केलेले

मालमत्ता आशण दे यता यांचे मुल्यांकन आशण पशरणाम ्वरूप जाहीर झालेली अशतशरि रक्कम
म्हणजे पॉशलसी धारकाचा अशधलाभांि.

करारांच्या अंतगथत शदल्या गेलेल्या हमीसाठी असलेली मुल्यांकन प्रशक्रया गंभीर असते . त्याचा

पशरणाम म्हणून अशधलाभांि शवमाकत्याच्या अधोरे शखत मालमत्तांच्या मूल्यावर िेट प्रशतकबशबत होत
नाही. अशतशरि रक्कम घोशषत केल्यानंतरही, जीवन शवमाकता त्या रक्कमे चे अशधलाभांि म्हणून
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वाटप न करता वाढ आशण शव्तार यासाठी वापरता येईल अिी मुि मालमत्ता शनमाण करण्याचे
ठरवू िकतो.

या सवथ गोटटींमुळे, पॉशलसीमध्ये येणारे वाढीव अशधलाभांि गुंतवणूक कामशगरीचा अत्यं त
अशलप्तपणे पाठपुरावा करतात.

पारंपाशरक पॉशलसीमध्ये काही कालावधीत गुंतवणुकीवर सुरळीत परतावा शमळावा असा मुलभूत

शवचार असतो. पॉशलसीधारक जरी अंशतम अशधलाभांि आशण चक्रवाढ अशधलाभांि शमळाल्यामुळे

समभाग आशण अन्शय उच्च परतावा दे णाऱ्या गुंतवणूकींचा लाभ घेत असले तरीही, ते हा
अशधलाभांि घोशषत करणाऱ्या जीवन कायालयाच्या शनणथयावर अवलंबून असतात. पुन्शहा,

मुल्यांकन वषातून एकदाच केले जात असल्याने अशधलाभांि वषातून एकदाच जाहीर केले
जातात. अिा प्रकारे मालमत्तांच्या मुल्यातील दै नंशदन चढउतार परताव्यामध्ये प्रशतकबशबत होत
नाहीत.

युशनट संबद्ध पॉशलसी मुळे वरील दोन्शही मयादांवर मात करता येते. या करारांच्या अंतगथत शमळणारे

फायदे ज्या शदविी रक्कम दे य असते त्यावेळी पॉशलसीधारकाच्या खात्यात जमा असलेल्या
युशनट्सच्या मूल्यावर पूणथतुः ककवा अंितुः ठरवली जाते .

युशनट संबद्ध पॉशलसी अिाप्रकारे शवमाकत्याच्या गुंतवणूक कामशगरीचा िेट आशण ताबितोब
फायदा घेण्याचे साधन बनतात. सामान्शयतुः कंपनीद्वारे व्यव्िाशपत शवशनर्थदटट अशधकृत युशनट
ट्र्ट ककवा शवलगीत (अंतगथत) शनधीची ही युशनट्स असतात. ही युशनट्स एक शवमाहप्ता ककवा
शनयशमत शवमाहप्ता अदा करण्याद्वारे खरे दी केली जातात.

युनायटे ि ककग्िम आशण अन्शय बाजारांमध्ये या पॉशलसी शवमा घटक संलग्न असलेल्या गुंतवणुकीचे

साधन म्हणून शवकशसत आशण स््ित केल्या गेल्या. त्यांची संरचना पारंपाशरक रोख मूल्य

करारांपेक्षा खूप वेगळी असते . आम्ही आधी सांशगतल्याप्रमाणे, पारंपाशरक पॉशलसी गठ्ठायुि
असतात. त्यांची मुदत, खचथ आशण बचतीचे घटक याबाबतीत त्या अपारदिथक असतात. याशवरुद्ध

युशनट संबद्ध करार, बंधन मुि असतात. त्यांची संरचना, शवम्यासाठी अदा करण्याचे िुल्क आशण
खचाचे घटक हे ्पटटपणे शवशनर्थदटट केल्यामुळे पारदिथक असते .
आकृती 2 : शवमा हप्ता शवभागणी
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एकदा हे िुल्क शवमाहप्त्यातून वजा केल्यानंतर उवथशरत रक्कम युशनट्स मध्ये गुत
ं वली जाते . या
युशनट्सचे मूल्य कामशगरीच्या पूवथ-शनस््चत शनदे िांकाच्या संदभात शनस््चत केलेले असते .

यातील महत्वाचा मुद्दा हा आहे की, हे मूल्य एका शनयमाद्वारे ककवा समीकरणाद्वारे सुशनस््चत केले
जाते. ज्या मालमत्तेमध्ये शनधी गुंतवलेला असतो शतचे बाजारमूल्य प्रशतकबशबत करणाऱ्या मालमत्तेचे
शनव्वळ मूल्य (NAV) द्वारे या युशनट्सचे मूल्य शवशिटट प्रकारे सांशगतले जाते . दोन ्वतंत्र व्यिी ते
समीकरण वापरून एकाच फायद्याच्या रक्कमे पयंत पोहोचू िकतात.

अिाप्रकारे पॉशलसीधारकाचे लाभ जीवन शवमा कंपनीच्या गृहीतकांवर आशण तारतम्यावर अवलंबून
नसतात.

युशनट संबद्ध पॉशलसीचे युशनटधारकाला अंमलात आणता येण्याजोगे आणखी शप्रय असे वैशिटट्य

म्हणजे शवशवध प्रकारच्या शनधींमधून शनवि करता येणे. प्रत्येक शनधीमध्ये शवशवध मालमत्तांचे शमश्रण

असते . अिाप्रकारे गुंतवणूकदाराला ऋण, संतुशलत आशण समभाग शनधींच्या व्यापक पयायांमधून
शनवि करता येते. ऋण शनधी म्हणजे त्याच्या शवमाहप्त्यातील अशधकतम भाग ऋण ठे वींमध्ये, जसे

शगल्ट आशण बॉन्शड्सस मध्ये गुत
ं वतो. समभाग शनधीतील गुंतवणूक म्हणजे बहु तांि रक्कम समभाग
्वरुपात गुंतवली जाईल. या व्यापक प्रकारांमध्ये सुद्धा अन्शय काही प्रकार आशण पयाय असतात.
समभाग शनधी

ऋण शनधी

हा शनधी पैिांचा

हा शनधी पैिांचा

हा शनधी

हा शनधी मुख्यत्वे,

समभाग आशण

सरकारी रोखे

ऋण

ठे व प्रमाणपत्रे,

मोठा भाग

समभाग संबंशधत
साधनांमध्ये
गुंतवतो.

बहु तांि भाग

आशण, सुरक्षा
ठे वीं इत्यादी

मध्ये गुंतवतो.

संतुशलत शनधी
समभाग आशण
साधनांच्या
संयोगातून
गुंतवणूक
करतो.

पैसा बाजार शनधी
कोषागार शबल्स,
व्यापाशरक पत्र
इत्यादी

साधनांमध्ये
गुंतवतो.

एखादा वृद्धी शनधीची शनवि करू िकतो जे मोठ्याप्रमाणात वृद्धी समभागांमध्ये गुंतवलेले असतात,
ककवा संतुशलत शनधी, जे उत्पन्शन आशण भांिवली लाभ यांचे संतुलन साधतात. एखादा शवभागिुः

शनधींची सुद्धा शनवि करू िकतो, जे केवळ काही शवभागांमध्ये आशण उद्योगांमध्ये गुंतवणूक

करतात. शनविलेला प्रत्येक पयाय गुंतावणाऱ्याचा जोखीम ्वभाव आशण गुंतवणूक गरजा
प्रशतकबशबत करणारा असावा. यामध्ये एका ककवा अनेक शनधींची कामशगरी अपेक्षे इतकी चांगली
नसेल तर एका शनधी मधुन दु सऱ्या शनधीमध्ये स््ित्यंतर करण्याची सुद्धा तरतूद असते .

या सवथ शनविींमध्ये एक अट सुद्धा असते. जीवन शवमाकत्याकिू न त्याने पोटथ फोशलयो कायथक्षम पणे

व्यव्िाशपत करावा अिी अपेक्षा असली तरीही तो युशनटच्या मूल्याशवषयी कोणतीही हमी दे त

नाही. अिा प्रकारे तो गुंतवणूक जोखमीच्या मोठ्या भागातून मुि केला जातो. ही जोखीम
युशनटधारका किू न सोसली जाते. मात्र असे असले तरीही शवमाकता मत्यथता आशण खचथ यांची
जोखीम सोसतो.

175

पुन्शहा, युशनट संबद्ध पॉशलसी, पारंपाशरक योजनांप्रमाणे आ्वाशसत रक्कमे वर आधाशरत नव्हे तर

शकमान शवमा हप्ता या आधारावर काम करतात. शवमाधारक शनयशमत कालांतराने शकती शवमा हप्ता

रक्कम भरू िकतो हे ठरवतो. भरलेल्या शवमाहप्त्यांच्या पटीत शवमा संरक्षण शदले जाते.
शवमाधारकाला उच्चतर ककवा शनम्नतर शवमा संरक्षणाचा पयाय उपलब्ध असतो. शवमाहप्त्यांचे दोन

घटक असतात – मुदत घटक हमी असलेल्या शनधीत गुंतवला जातो (याला युके मध्ये ्टशलंग

शनधी असे म्हणतात) जे मृत्युच्या घटनेत शकमान रक्कमेचे संरक्षण पुरवतात. उवथशरत शवमा रक्कम
शवमाकत्या द्वारे भांिवली बाजारात खास करून समभाग बाजारात गुंतवलेली युशनट्स खरे दी
करण्यासाठी वापरली जाते .

मृत्युच्या घटनेत, शवमा आ्वाशसत रक्कम ककवा त्या व्यिीच्या खात्यावर जमा असलेल्या शनधीचे

मूल्य यापैकी जे अशधक असेल ते मृत्यूचा फायदा म्हणून शदले जाते. शनधीची रक्कम म्हणजे
व्यिीच्या खात्यावरील युशनट्सची संख्या आशण युशनटचे मूल्य यांचा साधा गुणाकार.
्वयं चाचणी 1
खालील पैकी कोणते शवधान चुकीचे आहे ?
I.

बदलणारा जीवन शवमा ही तात्पुरती शवमा पॉशलसी असते .

II. बदलणारा जीवन शवमा म्हणजे कायम्वरूपी जीवन शवमा पॉशलसी असते.
III. पॉशलसीचे रोख मूल्य खाते असते

IV. पॉशलसी मृत्यूच्या घटनेतील शकमान फायद्याची हमी पुरवते
सारांि


जीवन शवमा पॉशलसी च्या बाबतीत गंभीर काळजीचा शवषय म्हणजे त्यांच्या परताव्याचा आर्थिक
बाजारातील अन्शय मालमत्तांच्या तुलनेत असलेला त्यांच्या परताव्याचा ्पधात्मक दर.



अपारंपाशरक जीवन शवमा उत्पादनांना चांगले यि दे णाऱ्या काही चांगल्या गोटटी म्हणजे बंधन
मुिी, गुंतवणूक सम्बद्द्द्द्ध्ता आशण पारदिथकता.



युशनव्हसथल जीवन शवमा म्हणजे कायम्वरूपी जीवन शवमा ज्याची लवशचक शवमाहप्ते , लवशचक
दिथनी मूल्य आशण मृत्यूच्या फायद्याची रक्कम आशण त्याची ककमत ठरवणाऱ्या घटकांची बंधन
मुिी ही वैशिटट्ये आहे त.



पशरवतथनिील जीवन शवमा म्हणजे एक प्रकारची “संपूणथ जीवन शवमा” पॉशलसी असते ज्यात
शवमाहप्ते जमा होतात अिा खास गुंतवणूक खात्याच्या गुंतवणूक कामशगरीनु सार मृत्यूचा फायदा
आशण रोख मूल्य घटक कमीजा्त होतात.



युशनट संबद्ध योजना ज्यांना, युशलप असेही म्हटले जाते , अनेक बाजारांमध्ये पारंपाशरक योजनांची
जागा घेतली, अिा अत्यंत लोकशप्रय आशण महत्वाच्या योजनापैकी एक म्हणून पुढे आली.
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युशनट संबद्ध पॉशलसी जीवन शवमा कत्याच्या गुंतवणूक कामशगरीचे िेट आशण ताबितोब फायदे
घेण्याचे साधन पुरवतात.

महत्वाच्या संज्ञा
1. युशनव्हसथल जीवन शवमा
2. पशरवतथनीय जीवन शवमा
3. युशनट संबद्ध शवमा
4. शनव्वळ मालमत्ता मूल्य

्वयं चाचणीच्या प्र्नांची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे II.
युशनव्हसथल जीवन शवमा हा अपारंपाशरक जीवन शवमा उत्पादन आहे .
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे I.
“पशरवतथनीय जीवन शवमा म्हणजे तात्पुरत्या ्वरूपाची जीवन शवमा पॉशलसी आहे ” हे शवधान चुकीचे
आहे .

“पशरवतथनीय जीवन शवमा म्हणजे कायम ्वरूपी जीवन शवमा पॉशलसी आहे ” हे योग्य शवधान आहे .
्वयं पशरक्षणाचे प्र्न
प्र्न 1
संसाधनांचे आंतर-ऐशहक वाटप याचा संदभथ किािी आहे ?
I.

योग्य वेळ येईपयंत संसाधनांचे वाटप पुढे ढकलणे

II. काही कालावधीतील संसाधनांचे वाटप
III. संसाधनांचे तात्पुरते वाटप

IV. संसाधनांच्या वाटपाचे शवशवधीकरण

177

प्र्न 2
खालीलीपैकी कोणती पारंपाशरक जीवन शवमा उत्पादनांची मयादा आहे ?
I.

या पॉशलसी वरील उत्पन्शन उच्च आहे

II. समपथण मूल्य काढण्याची ्पटट आशण दृ्य पद्धती
III. सुशनस््चत रोख आशण बचत मूल्य घटक

IV. परताव्याचा दर नक्की करणे सोपे नसते
प्र्न 3
युशनव्हसथल जीवन शवमा पॉशलसी प्रिम कोठे सुरु करण्यात आली?
I.

युएसए

II. ग्रेट शब्रटन
III. जमथनी
IV. फ्रान्शस
प्र्न 4
खालील पैकीं कोण पशरवतथनीय जीवन शवमा पॉशलसी घेण्याची सवाशधक िक्यता आहे ?
I.

ज्यांना शनस््चत उत्पन्शन हवे आहे असे लोक

II. ज्या लोकांना जोखमीचे वाविे असते आशण जे समभाग बाजारात लुिबुि करत नाहीत
III. समभाग बाजाराची माशहती असणारे आशण सहज असणारे लोक
IV. साधारणपणे तरुण लोक
प्र्न 5
युशलप संदभात खालील पैकी कोणते शवधान खरे आहे ?
I.

युशनट्सचे मूल्य आधी ठरवलेल्या समीकरणानु सार नक्की केले जाते

II. गुंतवणूक जोखीम शवमाकत्याद्वारे सोसली जाते

III. युशलप योजना त्यांची मुदत, खचथ आशण बचतीचे घटक यासंदभात अपारदिथक असतात.
IV. युशलप ही गठ्ठायुि उत्पादने असतात
प्र्न 6
या शिवाय, खालीलपैकी सवथ पशरवतथनीय जीवन शवम्याची वैशिटट्ये आहे त:
I.

लवशचक शवमा हप्ता अदा

II. रोख मूल्याची हमी नसते
III. बचतीची राखीव रक्कम कोठे गुंतवायची हे पॉशलसीधारक ठरवतो
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IV. मृत्यूच्या शकमान फायद्याची हमी असते
प्र्न 7
युशनव्हसथल जीवन शवम्या संदभात खालीलपैकी कोणते योग्य आहे ?
शवधान I: पॉशलसीधारकाला भरण्याच्या रक्कमेत पशरवतथन करण्यास अनु मती दे ते
शवधान II: पॉशलसीधारक रोख मूल्यावर बाजारावर आधाशरत परताव्याचा दर शमळवू िकतो
I.

I खरे आहे

II. II खरे आहे

III. I आशण II खरे आहे त

IV. I आशण II चुकीचे आहे त
प्र्न 8
या शिवाय, युशलप संदभात खालीलपैकी सवथ सत्य आहे त:
I.

युशनट धारक शवशवध प्रकारच्या शनधींमधून शनवि करू िकतो

II. जीवन शवमाकता युशनट मूल्याची हमी दे तो

III. एक शवमाहप्ता ककवा शनयशमत शवमाहप्ता यांच्या द्वारे युशनट्स खरे दी केली जाऊ िकतात.
IV. शवमा खचथ या संदभात युशलप पॉशलसी संरचना पारदिथक असते
प्र्न 9
भारताचे आयआरिीए (IRDAI) संकेतांनुसार, खालीलपैकी कोणती अपारंपशरक बचत जीवन शवमा

उत्पादने भारतात अनु मत केलेली आहे त?
शनवि I: युशनट संबद्ध शवमा योजना
शनवि II: पशरवतथनीय शवमा योजना
I.

केवळ I

II. केवळ II

III. I आशण II दोन्शही

IV. I आशण II दोन्शही नाही
प्र्न 10
जीवन शवमा उत्पादनांच्या बंधनमुिी चा संदभथ किािी आहे ?
I.

जीवन शवमा उत्पादनांचा बॉन्शड्ससिी संबध
ं

II. जीवन शवमा उत्पादनांचा सामाभागांिी संबध
ं
III. संरक्षण आशण बचत घटकांची एकत्रीकरण
IV. संरक्षण आशण बचत या घटकांचे शवभाजन
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्वयं पशरक्षणाच्या प्र्नांची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे II.
संसाधानाचे आंतर-ऐशहक वाटप म्हणजे काही कालावधीतील संसाधनांचे वाटप.
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे IV.
पारंपाशरक शवमा उत्पादनांमध्ये परताव्याचा दर शनस््चत करणे सोपे नाही.
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे I.
युशनव्हसथल जीवन शवमा प्रिम यूएसए (USA) मध्ये सुरु करण्यात आला.
उत्तर 4
योग्य पयाय आहे III.
समभागांबद्दल सहज असणारे आशण माशहतगार लोक पशरवतथनीय जीवन शवमा खरे दी करण्याची
सवाशधक िक्यता असते .
उत्तर 5
योग्य पयाय आहे III.
युशलप योजना त्यांची मुदत, खचथ आशण बचतीचे घटक याबाबत पारदिथक असतात.
उत्तर 6
योग्य पयाय आहे I.
पशरवतथनीय जीवन शवम्यामध्ये शवमाहप्ते लवशचक नसून शनस््चत असतात.
उत्तर 7
योग्य पयाय आहे III.
दोन्शही शवधाने सत्य आहे त. युशनव्हसथल जीवन शवम्याचे शवमाहप्त्याबाबत लवशचकता हे वैशिटट्य आहे .
या ्वरूपाचा जीवन शवमा पॉशलसीधारकाला काही बाजार आधाशरत शनदे िांकािी संबद्ध परताव्याचा
दर शमळवण्यास अनु मती दे तो.

180

उत्तर 8
योग्य पयाय आहे II.
युशलपच्या बाबतीत जीवन शवमाकता युशनटच्या मूल्याची हमी दे त नाही.
उत्तर 9
योग्य पयाय आहे III.
भारताचे आयआरिीए (IRDAI) चा संकेतांनुसार भारतात अनु मती असलेल्या अपारंपशरक बचत

जीवन शवमा उत्पादनांमध्ये युशनट संबद्ध शवमा योजना आशण पशरवतथनीय शवमा योजना यांचा समावेि
होतो.

उत्तर 10
योग्य पयाय आहे IV.

जीवन शवमा उत्पादनामधील बंधन मुिीचा संदभथ संरक्षण आशण बचतीच्या घटकांचे शवभाजन यांच्यािी
आहे
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प्रकरण 10
जीवन शवम्याची उपयोजने
प्रकरणाची ओळख
जीवन शवमा व्यिींना केवळ अकाली मृत्यूपासून संरक्षण दे त नाही. त्याची अन्शय उपयोजनेसुद्धा आहे त.

त्यांचा उपयोग शवमा फायद्याच्या पशरणामांसह ट्र्टच्या शनमाणासाठी केला जाऊ िकतो; त्याचे
उपायोजन उद्योगाच्या महत्वाच्या कमथचाऱ्यांसाठी शवमा आ्वासन पॉशलसी करण्यासाठी आशण तारण
कजे मुि करण्यासाठी होऊ िकतो. आम्ही जीवन शवम्याच्या या शवशवध उपयोजनांशवषयी िोिक्यात
वणथन करू.

शिकण्याची फशलते

A. जीवन शवम्याची उपयोजने
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A. जीवन शवम्याची उपयोजने
1. शववाशहत मशहलांचा मालमत्ता कायदा
वार्थषकीसह जीवन शवमा पॉशलसीच्या अंतगथत फायद्याचे ह्तांतरण आशण वारसा यांवरील मालमत्ता कर

लागू असल्याने जीवन पॉशलसी मधील ट्र्ट च्या संकल्पनेचा उदय झाला. भारतातील मालमत्ता कर

रद्द केल्याने ट्र्टच्या संकल्पनेला प्राधान्शय शमळणार नाही, तरी हा शवषय तपिीलात समजावून घेणे
फायद्याचे आहे .

शववाशहत मशहलांचा मालमत्ता कायदा 1874 मधील कलम 6 मध्ये जीवन शवमा पॉशलसीच्या अंतगथत पत्नी
आशण मुले यांना शमळणाऱ्या फायद्यांच्या सुरशक्षतते साठी तरतूद आहे . शववाशहत मशहलांचा मालमत्ता
कायदा 1874 चे कलम 6 मध्ये ट्र्ट शनमाण करण्याची सुद्धा तरतूद आहे .
आकृती 1 : एमिब्ल्यूपी कायद्याच्या अंतगथत लाभधारक

कायदा असे सांगतो की ज्यात एखाद्या शववाशहत पुरुषाने प्रिमदिथनी त्याची पत्नी, ककवा त्याची पत्नी

आशण मुले, ककवा त्यांच्यापैकी कोणाहीसाठी घेतलेली ्वतुःच्या आयुटयाची शवमा पॉशलसी, याची खात्री
करे ल आशण एक ट्र्ट म्हणून जसे ्वार्य दिथवले गेले असेल त्यानु सार त्याची पत्नी, ककवा त्याची
पत्नी आशण मुले, ककवा त्यांच्यापैकी कोणाहीसाठी, ट्र्टचा उद्देि पूणथ होत नाही तोपयंत पतीचे ककवा

त्याचे घेणेकरी यांचे शनयंत्रण राहणार नाही, ककवा कोणीही त्याच्या मालमत्तेचा भाग बनण्यास संबद्ध
असणार नाही.

a) एमिब्ल्यूपी कायद्याच्या अंतगथत पॉशलसीची वैशिटट्ये
i.

प्रत्येक पॉशलसी एक ्वतंत्र न्शयास बनून राहील. पत्नी ककवा मुलगा (18 वषांवरील) त्याचे
शव्व्त बनतील.
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ii. पॉशलसी कोटाच्या अटॅ चमेंटच्या, घेणेकऱ्यांच्या आशण अगदी शवमाधारकाच्याही शनयंत्रण
कक्षेच्या बाहे र असेल.

iii. शवमा हक्काची रक्कम शव्व्तांना अदा केली जाईल.
iv. पॉशलसी समपथण करता येणार नाही आशण नामशनदे िन ककवा नेमणूक करणे सुद्धा अनु मत
नाही.

v. पॉशलसीधारकाने पॉशलसी अंतगथत फायदे सांभाळण्यासाठी कोणीही खास शव्व्त नेमला नाही
तर ज्या राज्यात शवमा केला गेला त्या राज्याच्या अशधकृत शव्व्ताकिे पॉशलसी च्या अंतगथत
शमळालेली रक्कम अदा केली जाते .
b) फायदे
न्शयास अपशरवतथनीय आशण दु रु्त्या न करता येण्याजोग्या ट्र्ट िीिच्या अंतगथत ्िापन केला
जातो आशण त्यात एक ककवा अनेक शवमा पॉशलसी ठे वल्या जातात. जीवन शवमा पॉशलसी च्या

अंतगथत फायदे असल्याने न्शयासाच्या मालमत्तेचे व्यव्िापन करण्यासाठी शव्व्ताची शनयुिी
करणे महत्वाचे असते शवमा पॉशलसी न्शयासाला ठे वण्यासाठी शदल्यामुळे पॉशलसीधारक पॉशलसी

अंतगथत आशण त्याच्या ्वतुःच्या मृत्यूनंतर त्याचे हक्क सोिू न दे तो. शव्व्त शवम्याची रक्कम
गुंतवतो आशण एक ककवा अशधक लाभधारकांसाठी तो सांभाळतो.

पत्नी आशण मुलांच्या फायद्यासाठी न्शयास ्िापन करणे हे नेहेमीचे असले तरीही लाभधारक

कोणीही कायदे िीर व्यिी असू िकते. न्शयास शनमाण केल्याने लाभधारक कायद्याने अज्ञान
असताना पॉशलसीचे उत्पन्शन चांगल्या प्रकारे गुंतवले जाते आशण भशवटयातील कजथदारांसाठी फायदे
जमा करून ठे वले जातात.
2. महत्वाच्या व्यिीचा शवमा
महत्वाच्या व्यिीचा शवमा हा व्यावसाशयक शवम्याचा महत्वाचा भाग आहे .
व्याख्या
व्यवसायाने घेतेलेली शवमा पॉशलसी ज्यात व्यवसायाच्या महत्वाच्या व्यिीच्या मृत्यूमुळे ककवा त्याच्या
दीघथकालीन अक्षमते मुळे होणारे व्यवसायाचे आर्थिक नु कसान भरून काढले जाते .
अशधक सोप्या िब्दात सांगायचे तर, महत्वाच्या व्यिीचा शवमा म्हणजे व्यवसायाच्या संरक्षणासाठी
वापरली जाणारी जीवन शवमा पॉशलसी आहे . पॉशलसीची मुदत महत्वाच्या व्यिीच्या व्यवसायासाठी

असलेल्या उपयुिते च्या पुढे शव्तारली जात नाही. महत्वाच्या व्यिीच्या पॉशलसी नेहमी व्यवसायाच्या
मालकीच्या असतात आशण त्यांचे लक्ष्य मुख्य उत्पन्शन शनमाता मरण पावल्यास होणारे नु कसान भरून
काढणे आशण व्यवसायाचे सातत्य कायम राखणे हे असते . महत्वाच्या व्यिीचा शवमा प्रत्यक्ष
नु कसानीची भरपाई करत नाही तर शवमा पॉशलसी वर शवशनर्थदटट केलेली एक शनस््चत रक्कम भरपाई
म्हणून दे तो.
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अनेक व्यवसायांमध्ये एक महत्वाची व्यिी असते जी मोठ्या प्रमाणावर फायद्यासाठी जबाबदार असते,
ककवा त्याच्याकिे एकमे व आशण अन्शय कोणीही दे ऊ िकणार नाही असे सं्िेसाठी बौशद्धक संपदे

सारखे अत्याव्यक कौिल्य असते . एखादा मालक अिा एखाद्या कमथचाऱ्याचे ज्ञान, कायथ, ककवा

कंपनीसाठी अतीव मौल्यवान असे एकूण योगदान असते ; त्याच्या जीवनासाठी ककवा आरोग्यासाठी
महत्वाच्या व्यिीची शवमा पॉशलसी घेईल.

महत्वाच्या व्यिी गमावल्यानंतर सोसावे लागणारे नु कसानीचा काही खचथ वसूल करण्यासाठी (जसे
तात्पुरती मदत शमळवण्यासाठी ककवा त्याजागी दु सरा माणूस नेमण्यासाठी) आशण नु कसान (जसे

नवीन व्यिी प्रशिशक्षत होऊन व्यवसाय पूवथवत करे पयंत कमी झालेली क्षमता) भरून काढण्यासाठी
मालक ही पॉशलसी घेतात.

महत्वाच्या व्यिीची शवमा पॉशलसी ही मुदत पॉशलसी असते ज्यात शवमा आ्वाशसत रक्कम त्या

व्यिीच्या उत्पन्शनापेक्षा कंपनीच्या फायदा शमळवण्याच्या क्षमते िी संबशं धत असते. करांच्या दृटटीने ही
पॉशलसी कायथक्षम असते कारण याचा संपूणथ शवमा हप्ता व्यवसायाचा खचथ म्हणून धरला जातो. मात्र

एखाद्या घटनेत महत्वाची व्यिी मृत्यू पावली तर त्या शवम्याचा मृत्यूचा फायदा उत्पन्शनात धरला जाऊन
त्यावर कर आकारला जातो.

व्यवसायाचे परीक्षण केलेले आर्थिक जमाखचथ आशण सादर केलेले आयकराचे शववरण यांचे शनरीक्षण
करून शवमाकता शवमा आ्वाशसत रक्कमे चे शनधारण करतो. सामान्शयतुः महत्वाच्या व्यिीचा शवमा

करण्यासाठी कंपनी फायदा शनमाण करणारी असली पाशहजे. काही िोड्याबाबतीत शवमाकते तोटा
दिथवणाऱ्या पण चांगल्या आर्थिक आधार असणाऱ्या नवीन कंपन्शयांसाठी अपवाद करतात.
a) महत्वाची व्यिी कोण असू िकते ?
महत्वाची व्यिी म्हणजे व्यवसायािी िेट संबंशधत असलेली कोणतीही व्यिी शजला गमावल्यामुळे

व्यवसायावर आर्थिक ताण येईल. उदाहरणािथ, ती व्यिी संचालक, भागीदार, महत्वाची शवक्री
प्रशतशनधी, प्रकल्प व्यव्िापक, ककवा कंपनीला शविेषतुः मौल्यवान असणारे शवशिटट ज्ञान ककवा
कौिल्य असणारी व्यिी असू िकते .
b) शवमा करण्या योग्य नु कसान
खालील नु कसानी साठी महत्वाच्या व्यिीचा शवमा भरपाई दे ऊ िकतो:
i.

महत्वाची व्यिी जेव्हा दीघथकालीन अक्षमते मुळे काम करू िकत नसेल तर त्याच्यािी
संबंशधत नुकसान, तात्पुरत्या ्वरुपात कमथचारी पुरवणे, आव्यक वाटल्यास त्याच्या बदली
कमथचाऱ्याच्या भरती आशण प्रशिक्षणासाठी रक्कम पुरवणे

ii. नफ्याचे संरक्षण करण्यासाठी शवमा. उदाहरणािथ, गमावलेल्या शवक्रीमधून शमळणाऱ्या
उत्पन्शनाची भरपाई, ज्यात ती व्यिी समाशवटट होती अिा प्रकल्पाच्या शदरंगाई ककवा रशहत
होण्यामुळे होणारे नु कसान, शव्ताराची संधी गमावणे, शविेष कौिल्ये आशण ज्ञान गमावणे
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3. तारण मुिी शवमा (MRI)
समजा एक मालमत्ता शवकत घेण्यासाठी तुम्ही कजथ घेत आहात. तुम्हाला तारण मुिी शवम्यासाठी
कजाच्या व्यव्िेचा भाग म्हणून रक्कम अदा करावी लागेल.
a) एमआरआय (MRI) म्हणजे काय?
ही एक शवमा पॉशलसी आहे जी गृहकजथ घेणाऱ्या व्यिींना आर्थिक संरक्षण दे ते. ज्यात संपूणथ कजथ
परत करण्यापूवी त्याचा/शतचा मृत्यू झाल्यास तारणकत्याद्वारे घेतली गेलेली उवथशरत रक्कम परत
करण्यासाठी ती मूलतुः कमी होत जाणारी मुदत जीवन शवमा पॉशलसी आहे . या पॉशलसीला कजथ

संरक्षक पॉशलसी म्हणतात. ही योजना प्रौढ लोकांसाठी आहे ज्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्यांना
पॉशलसीधारकाच्या अनपेशक्षत मृत्युच्या प्रसंगात त्यांचे दे णे पूणथ करण्यासाठी सहाय्य लागते .
b) वैशिटट्ये
पॉशलसी समपथण मूल्य ककवा पशरपक्वता फायदे धारण करते. या पॉशलसीच्या अंतगथत शवमा संरक्षण

दर वषी कमी होत जाते मात्र मुदत शवमा पॉशलसीमध्ये पॉशलसी कालावधीत शवमा संरक्षण कायम
राहते.

्वयं चाचणी 1
तारण मुिी शवम्याच्या पाठीमागील उद्देि काय?
I.

्व्त तारणकजाचे दर शमळवणे

II. गृहकजथ घेणाऱ्यासाठी आर्थिक संरक्षण पुरवणे

III. तारण केलेल्या मालमत्तेचे मूल्य संरशक्षत करणे
IV. कजथ बुिाल्यास शनटकासन चुकवणे
सारांि


शववाशहत मशहलांचा मालमत्ता कायदा 1874कलम 6 जीवन पॉशलसी अंतगथत पत्नी आशण मुले
यांच्यासाठी फायद्यांच्या सुरशक्षतते ची तरतूद पुरवते .



एमिब्ल्यूपीकायद्याच्या अंतगथत घेतलेली पॉशलसी न्शयायालयाच्या अटॅ चमेंट, कजथदार आशण अगदी
जीवन शवमाधारक यांच्या शनयंत्रण कक्षेच्या बाहे र असेल.



महत्वाच्या व्यिीचा शवमा हा व्यावसाशयक शवम्याचा महत्वाचे ्वरूप आहे . व्यवसायाने घेतलेली
शवमा पॉशलसी जी त्याच्या महत्वाच्या व्यिीच्या मृत्युच्या ककवा दीघथकालीन अक्षमते मुळे शनमाण
होणारे आर्थिक नु कसान भरपाई करते, असे याचे वणथन करता येईल.



तारण मुिी शवमा म्हणजे मूलतुः कमी होत जाणाऱ्या मुदतीची जीवन शवमा पॉशलसी जी कजाची
संपूणथ रक्कम दे ण्यापूवी तारणकत्याचा मृत्यू झाला तर तारणाची उवथशरत रक्कम परत दे ण्यासाठी
तारणकत्याद्वारे घेतलेली पॉशलसी.
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महत्वाच्या संज्ञा
1. शववाशहत मशहलांचा मालमत्ता कायदा
2. महत्वाच्या व्यिीचा शवमा
3. तारण मुिी शवमा
्वयं चाचणीची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे II.
एमआरआय (MRI)गृह कजथ घेणाऱ्यांना आर्थिक संरक्षण दे तो.
्वयं परीक्षण प्र्न
प्र्न 1
महत्वाच्या व्यिीच्या शवमा पॉशलसी अंतगथत शवमा आ्वाशसत रक्कम साधारणपणे खालीलपैकी किािी
जोिलेली असते?
I.

महत्वाच्या व्यिीचे उत्पन्शन

II. व्यवसायाची नफा क्षमता
III. व्यवसायाचा इशतहास
IV. महागाई शनदे िांक
प्र्न 2

तारण मुिी शवमा (MRI) ________च्या अंतगथत वगीकृत केला जातो..
I.

वाढत जाणारा मुदत जीवन शवमा

II. कमी होत जाणारा मुदत जीवन शवमा
III. पशरवतथनीय जीवन शवमा
IV. युशनव्हसथल जीवन शवमा
प्र्न 3
खालील पैकी कोणते नु कसान महत्वाच्या व्यिीच्या शवम्याच्या अंतगथत संरशक्षत केले जाते ?
I.

मालमत्तेची चोरी

II. जेव्हा महत्वाची व्यिी दीघथकाळ काम करण्यास अक्षम असते ते व्हा त्याच्यािी संबशं धत नु कसान
III. साधारण दे यता

IV. चूकभुली मुळे झालेले नुकसान
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प्र्न 4
पॉशलसी एमिब्ल्यूपीकायद्याच्या अंतगथत प्रभावी आहे . पॉशलसी धारकाने पोशलसच्या अंतगथत शमळणारे

फायदे शमळण्यासाठी आशण सांभाळण्यासाठी एक शविेष शव्व्त शनयुि केला नाही तर शवमा
आ्वाशसत रक्कम _____________यांना दे य होते.
I.

पुढील वारसदार

II. राज्याचा अशधकृत शव्व्त
III. शवमाकता

IV. शवमाधारक
प्र्न 5
महे ि कजाऊ घेतलेल्या भांिवलावर एक व्यवसाय करत होते . त्यांच्या आकस््मक शनधनानंतर सवथ

कजथदाते त्याच्या मालमत्ता शमळवण्याचा खूप प्रयत्न करत आहे त. खालीलपैकी कोणत्या मालमत्ता
कजादात्यांच्या पोहोचेच्या बाहे र आहे त?
I.

महे िच्या नावाने असलेली मालमत्ता

II. महे िचे बँक खाते

III. एमिब्ल्यूपीकायद्याच्या कलम 6 अंतगथत खरे दी केलेली मुदत जीवन शवमा पॉशलसी
IV. महे िच्या मालकीचे म्युच्युअल फंि
प्र्न 6
एमिब्ल्यूपीकायद्याच्या केसेसच्या संदभात खालीलपैकी कोणते पयाय सत्य आहे त?
शवधान I: पशरपक्वता शवमा हक्क चेक्स पॉशलसीधारकांना अदा केले जातात
शवधान II: पशरपक्वता शवमा हक्क चेक्स शव्व्तांना अदा केले जातात
I.

I सत्य आहे

II. II सत्य आहे

III. I आशण II दोन्शही सत्य आहे त
IV. I ककवा II पैकी एकही नाही
प्र्न 7
एमिब्ल्यूपीकायद्याच्या केसेसच्या संदभात खालीलपैकी कोणते पयाय सत्य आहे त?
शवधान I: मृत्यूचे शवमा हक्क नामशनदे शितांच्या नावे प्रदान केले जातात
शवधान II: मृत्यूचे शवमा हक्क शव्व्तांच्या नावे प्रदान केले जातात
I.

I सत्य आहे

II. II सत्य आहे
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III. I आशण II सत्य आहे त

IV. I ककवा II दोन्शहीही सत्य नाहीत
प्र्न 8
अजय त्यांच्या कमथचाऱ्यांसाठी शवमाहप्ता भरतो. खालीलपैकी कोणता शवमाहप्ता कमथचाऱ्याला शदलेली
भरपाई म्हणून वजावट करण्यायोग्य नाही असे मानले जाईल?
शनवि I: कमथचाऱ्याला दे य वैद्यकीय शवमा
शनवि II: महत्वाच्या व्यिीचा जीवन शवमा ज्याचे फायदे अजयला दे य असतील
I.

फि I

II. फि II

III. I आशण II

IV. I ककवा II दोन्शहीही नाहीत
प्र्न 9
कजथदाराला व्याज आकारायचे पण त्यांनी त्यांची मालमत्ता संलग्न म्हणून गहाण टाकायची मात्र
मालमत्तेचा ताबा कजथदाराकिे ठे वायचा या पद्धतीला __________म्हणतात.
I.

सुरक्षा

II. तारण

III. व्याजखोरी

IV. नजर गहाण
प्र्न 10
खालीलपैकी कोणती पॉशलसी गृहकजथ घेणाऱ्याला संरक्षण पुरवते ?
I.

जीवन शवमा

II. अपंगत्व शवमा

III. तारण मुिी शवमा
IV. साधारण शवमा
्वयं परीक्षण प्र्नाची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे II.
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महत्वाच्या व्यिीच्या शवमा पॉशलसी अंतगथत शवमा आ्वाशसत रक्कम साधारणपणे व्यवसायाच्या नफा
शमळवण्याच्या क्षमते िी जोिलेली आहे .
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे II.
तारण मुिी कजथ शवमा (MRI) कमी होत जाणारा मुदत शवमा या अंतगथत वगीकृत केले जाऊ िकतो.
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे II.
जेव्हा महत्वाची व्यिी दीघथकाळ काम करू िकत नाही ते व्हा होणारे नु कसान महत्वाच्या व्यिीच्या
शवम्याच्या अंतगथत संरशक्षत केले जाते .
उत्तर 4
योग्य पयाय आहे II.
पॉशलसीधारकाने पॉशलसीचे फायदे प्राप्त करण्यासाठी आशण ते व्यव्िाशपत करण्यासाठी एखाद्या

शविेष शव्व्ताची शनयुिी केली नाही तर पॉशलसी अंतगथत शमळालेली रक्कम राज्याच्या अशधकृत
शव्व्ताला दे य असते.
उत्तर 5
योग्य पयाय आहे III.
एमिब्ल्यूपीकायद्याच्या कलम 6 अंतगथत खरे दी केलेल्या मुदत जीवन पॉशलसी न्शयायालयाच्या अटॅ चमेंट
आशण कजथदारांच्या पोहोचेच्या बाहे र असतात.
उत्तर 6
योग्य पयाय आहे II.
पशरपक्वता शवमा हक्क चेक्स शव्व्तांना अदा केले जातात.
उत्तर 7
योग्य पयाय आहे II.
मृत्यूचे शवमा हक्क शव्व्तांच्या नावे प्रदान केले जातात.
उत्तर 8
योग्य पयाय आहे II.
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अजयला दे य असणारे महत्वाच्या व्यिींच्या जीवनाच्या शवम्याचे फायदे कमथचाऱ्याला शदलेली भरपाई
म्हणून वजावटी योग्य मानले जाणार नाहीत.
उत्तर 9
योग्य पयाय आहे II.
कजथदाराला व्याज आकारायचे पण त्यांनी त्यांची मालमत्ता संलग्न म्हणून गहाण टाकायची पण
मालमत्तेचा ताबा कजथदाराकिे ठे वायचा या पद्धतीला तारण म्हणतात.
उत्तर 10
योग्य पयाय आहे III.
तारण मुिी शवमा गृहकजथ घेणाऱ्याला शवमा संरक्षण दे तो.
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प्रकरण 11
जीवन शवम्यामध्ये ककमत आशण मूल्य ठरवणे
प्रकरणाची ओळख
या प्रकरणात शिकणाऱ्यांना मूल्य शनधारण करताना अंतभूत
थ असलेले मुलभूत घटक आशण जीवन शवमा

करारांचे फायदे समजावून सांगणे. आपण प्रिम शवमाहप्त्यामध्ये असणाऱ्या घटकांची चचा करू आशण
नंतर अशतरि रक्कम आशण अशधलाभांिाच्या संकल्पने वर चचा करू.
शिकण्याची फशलते

A. शवमा मूल्य शनधारण– मुलभूत घटक
B. अशतशरि रक्कम आशण अशधलाभांि
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A. शवमा मूल्य शनधारण – मुलभूत घटक
1. शवमा हप्ता
सोप्या भाषेत, शवमाहप्ता ही संज्ञा शवमा पॉशलसी खरे दी करण्यासाठी शवमाधारकाद्वारे अदा केली
जाणारी रक्कम दिथवते. साधारणतुः ते प्रती हजारी शवमा आ्वाशसत रक्कमे साठी शवमाहप्त्याचा दर या
्वरुपात सांशगतले जाते. शवमाहप्त्याचे दर, शवमा कंपन्शयांच्या दरांच्या कोटटकांमध्ये उपलब्ध असतात.
आकृती 1 : शवमा हप्ता

या कोटटकांमध्ये छापलेल्या दरांना “कायालयीन शवमाहप्ते ”असे म्हणतात. ते ठराशवक समान वार्थषक
शवमाहप्ते असतात जे दर वषी भरणे आव्यक असते. बहु तांि बाबतीत ते सवथ मुदतीत सारखे असतात
आशण वार्थषक दर या ्वरुपात व्यि केले जातात.
उदाहरण
वीस वषांच्या सावधी पॉशलसीचा शदलेल्या वयासाठी शवमाहप्ता रुपये 4800 असेल तर, याचा अिथ रुपये
4800 दरवषी याप्रमाणे वीस वषे भरले पाशहजेत.
असे असले तरीही अिा काही पॉशलसी असणे िक्य आहे की ज्यात शवमाहप्ता केवळ पशहली काही वषे

भरावा लागतो. काही कंपन्शयांचे एकल शवमाहप्ता करार असतात ज्यात केवळ एकच हप्ता कराराच्या
सुरुवातीला भरावा लागतो. या पॉशलसी नेहेमी गुंतवणूक प्रधान असतात.
2. सवलती
जीवन शवमा कंपन्शया दे य शवमाहप्त्यावर शवशवध प्रकारच्या सवलती दे ऊ करते. अिा प्रकारच्या दोन
सवलती पुढील प्रमाणे:

 शवमा आ्वाशसत रक्कमे साठी
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 शवमा हप्ता भरण्याच्या पद्धती
a) शवमा आ्वाशसत रक्कमे साठी सवलत
शवमा आ्वाशसत रक्कमेसाठी सवलत अिा लोकांना शदली जाते जे मोठ्या आ्वाशसत रक्कमे चा
शवमा खरे दी करतात. मोठ्या रक्कमे ची शवमा पॉशलसीची सेवा दे ताना शवमाकता जो फायदा

शमळवतो तो ग्राहकाला दे ऊ करण्याचा मागथ म्हणजे ही शवमा आ्वाशसत रक्कमे वरील सवलत
असते . याचे कारण सोपे आहे . शवमाकता रुपये 50000 ची पॉशलसी करो ककवा रुपये 500000 ची

पॉशलसी करो त्याकशरता लागणारे प्रयत्न सारखेच असतात, आशण पशरणाम्वरूप, पॉशलसी

प्रशक्रया करण्याचे मूल्य ते व्हढे च राहते . पण जा्त शवमा आ्वाशसत रक्कमे च्या पॉशलसी जा्त
शवमाहप्ता शमळवतात आशण त्यामुळे जा्त फायदासुद्धा.
b) शवमाहप्ता भरण्याच्या पद्धती वर सवलत
त्याचप्रमाणे शवमाहप्ता भरण्याच्या पद्धतीवर सुद्धा सवलत दे ता येते. जीवन शवमा कंपन्शया वार्थषक,

अधथवार्थषक, त्रैमाशसक, माशसक आधारावर भरण्यास अनु मती दे तात. अशधक वारंवारीतेने
शवमाहप्ता भरल्यास सेवच
े ी ककमत अशधक पिते. वार्थषक ककवा अधथवार्थषक पद्धतीत वषातून एकदा
ककवा दोनदाच जमा करणे त्याचा लेखा मांिणे अंतभूत
थ असते तर त्रैमाशसक ककवा माशसक पद्धतीत

ही प्रशक्रया अशधक वेळा करावी लागते. अिा प्रकारे वार्थषक ककवा अधथ वार्थषक शवमाहप्त्यांमुळे
त्रैमाशसक ककवा माशसक हप्त्यांच्या तुलनेत प्रिासकीय खचांमध्ये बचत होते. त्याशिवाय,
शवमाकता वार्थषक हप्त्याच्या बाबतीत शवमाकता ती रक्कम वापरू िकतो आशण त्यावर व्याज

शमळवू िकतो. त्यामुळे शवमाकते वार्थषक ककवा अधथ वार्थषक रक्कम भरण्यास रक्कमे वर सवलत
दे ऊन प्रोत्साहन दे तात. ते माशसक हप्त्यांवर िोिी जा्त रक्कम घेतात ज्यातून त्यांचे वाढीव
प्रिासकीय खचथ वसूल होतात.
3. जादा आकार
जादा जोखीम असणारे कोणत्याही महत्वाच्या पैलुंिी संबद्ध नसणाऱ्या शवमाधारक व्यिींच्या समूहाला
कोटटकातील शवमाहप्ता आकारला जातो. अिा व्यिींच्या जीवनाला प्रमाण जीवन म्हणतात. आशण
त्यांना आकारल्या जाणाऱ्या दरांना सामान्शय दर असे म्हणतात.

शवम्यासाठी प्र्ताव दे णाऱ्या व्यिीला त्याच्या जीवनाला धोका शनमाण होऊ िकतो असे हृदयशवकार
ककवा मधुमेह यासारख्या आरोग्याच्या सम्या असतील, अिा जीवनाला अन्शय प्रमाण जीवनाच्या

तुलनेत कमी दजाचे मानले जाते . यासाठी शवमाकता जादा आरोग्य आकार या अंतगथत जादा
शवमाहप्ता आकारायचे ठरवू िकतात. त्याचप्रमाणे जे धोकादायक व्यवसायात काम करत असतात,

जसे सकथिीचे खेळ, त्यासाठी व्यावसाशयक जादा आकार शवमाकता लावू िकतो. या जादा
आकारामुळे शवमाहप्ता कोटटकातील शवमाहप्त्यापेक्षा अशधक असतो.

पुन्शहा, शवमाकता जादा शवमाहप्ता भरल्यावर पॉशलसी अंतगथत उपलब्ध असणारे काही ठराशवक
जा्तीचे फायदे दे ऊ िकतो.
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उदाहरण
शवमाकता दु हेरी अपघात फायदा ककवा DAB दे ऊ करे ल (ज्यात अपघाताचा पशरणाम म्हणून मृत्यू
झाला असल्यास शवमा आ्वाशसत रक्कमे च्या दु प्पट रक्कम शवमा हक्क म्हणून प्रदान केली जाऊ
िकते ). यासाठी तो एक रुपया प्रती हजार शवमा आ्वाशसत रक्कमेसाठी प्रती हजार एक रुपया जादा
शवमा हप्ता आकारे ल.

त्याच प्रमाणे कायम्वरूपी अपंगत्व फायदा (PDB) शवमा आ्वाशसत रक्कमे च्या प्रती हजारी जादा
रक्कम आकारून उपलब्ध केला जाईल.
4. शवमाहप्ता शनस््चत करणे
आता आपण हे पाहू की शवमाकते शवमा हप्ता कोटटकांमध्ये शदलेल्या ककमती किा प्रकारे ठरवतात. हे

काम अक्चुअशर द्वारे केले जाते . पारंपाशरक शवमा पॉशलसी जसे मुदत शवमा, संपूणथ जीवन शवमा, सावधी
शवमा यासारख्या पारंपाशरक शवमा पॉशलसीसाठी शवमाहप्ता ठरवण्याच्या पद्धती मध्ये खालील घटकांचा
शवचार केला जातो.:
 मत्यथता

 व्याज दर

 व्यव्िाशपत करण्याचे खचथ
 राखीव रक्कम

 अशधलाभांि भार
आकृती 2 : शवमा हप्त्याचे घटक
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यातील पशहले दोन घटक शनव्वळ शवमा हप्ता ठरवतात. आशण बाकीचे घटक त्यात भर घालून एकूण
ककवा कायालयीन शवमाहप्ता तयार होतो.
a) मत्यथता आशण व्याजदर
मत्यथता हा शवमाहप्त्यांमधील पशहला घटक आहे . शवशवध वयामध्ये मत्यथतेचा दर काय आहे याचा
अंदाज सांगणाऱ्या मत्यथता कोटटकाचा वापर करून तो ठरवला जातो.
उदाहरण
वय वषे 35 ला जर मत्यथता दर 0.0035 असेल तर त्याचा अिथ असा शक प्रत्येक 1000 लोकांमागे वय

वषे 35 ला शजवंत असणाऱ्या व्यिींपैकी 3.5 व्यिी (ककवा 10000 मध्ये 35) 35 ते 36 वयाच्या
दरम्यान मरणे अपेशक्षत आहे .

शवशवध वयासाठी मत्यथता मूल्य ठरवण्यासाठी कोटटक वापरले जाऊ िकते . उदाहरणािथ, वय 35
साठी मत्यथता दर 0.0035X1000 (आ्वाशसत रक्कम)= रुपये 3.5 प्रती हजारी आ्वाशसत रक्कम.
वरील मूल्याला “जोखीम शवमाहप्ता” असेही म्हणतात. जा्त वयासाठी शवमाहप्ता जा्त असेल.

शवशवध वयासाठीचे, समजा वय 35 पासून 55 पयंत, व्यशिगत जोखीम शवमाहप्ते एकत्र करून
आपण मुदती साठी ककवा संपूणथ काळासाठी भरावे लागणे अपेशक्षत आहे असे शवमाहक्कांचे दे य मूल्य
शमळवू िकतो. या शवमाहक्कांचे एकूण मूल्य आपल्याला त्या पॉशलसी

अंतगथत भशवटयातील दे यता सांगते, अन्शय िब्दात सांगायचे तर भशवटयात शवमाहक्क झालाच तर
शकती शकती रक्कम द्यावी लागेल हे सांगते .

“शनव्वळ शवमाहप्ता” काढण्यासाठी पशहली पायरी म्हणजे भशवटयातील शवमाहक्काचे सध्याचे मूल्य

काय याचा अंदाज काढणे. सध्याची अंदाशजत रक्कम काढण्याचे कारण म्हणजे भशवटयात
शवमाहक्क झालाच तर त्यासाठी आज आपल्या हातात शकती शकती रक्कम असली पाशहजे हे पाहणे.
आजचे मूल्य ठरवण्याच्या या पद्धतीतून आपण पुढच्या घटकाकिे येतो, तो म्हणजे “व्याजदर”.

व्याजदर म्हणजे िोिक्यात आपण भशवटयातील द्याव्या लागणाऱ्या शवमाहक्क रक्कमेसाठी आजच्या
मूल्याकिे येण्यासाठी गृशहत धरलेला सवलतीचा दर.
उदाहरण
आपल्याला जर पाच वषांनतर शवम्याची रक्कम दे ण्यासाठी दर हजारी रुपये 5 आव्यक असतील

आशण आपण जर 6% असा व्याज दर गृहीत धरला तर आजचे रुपये 5, पाच वषांनतर 5 x 1/
(1.06)5 = 3.74 होतील.

त्या ऐवजी आपण जर 10% गृहीत धरले तर आजचे मूल्य केवळ 3.10 असेल. अन्शय िब्दात,
गृहीत धरलेला व्याजदर शजतका जा्त शततके सध्याचे मूल्य कमी.
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मत्यथता आशण व्याज दराच्या आपल्या अभ्यासातून दोन महत्वाचे शनटकषथ आपण काढू िकतो
 मत्यथता कोटटकातील मत्यथतेचा दर शजतका जा्त शततका शवमाहप्ता अशधक
 गृहीत व्याज दर शजतका जा्त शततका शवमाहप्ता कमी

अक्चुअशर नेहेमीच दूरदिीपणे आशण काहीसे पारंपाशरक शवचार करतात आशण प्रत्यक्ष अनु भवावर

आधाशरत जो मत्यथता दर अपेशक्षत असतो त्यापेक्षा अशधक दर गृहीत धरतात. ते व्याजदर सुद्धा
गुंतवणुकीतून अपेशक्षत असणारा व्याजदर असेल त्यापेक्षा कमी व्याजदर गृहीत धरतात.
शनव्वळ शवमाहप्ता
भशवटयातील सवथ शवमाहक्कांच्या दे यते चे सवलतप्राप्त सद्य मूल्य “शनव्वळ एकल शवमा हप्ता” दे तो.
शनव्वळ एकल शवमाहप्त्यापासून, आपण “शनव्वळ समान वार्थषक शवमाहप्ता” शमळवू िकतो.
“शनव्वळ समान वार्थषक शवमाहप्ता” म्हणजे शवमाहप्त्याच्या संपूणथ मुदतीत अदा करता येईल असा
समतल केलेला शनव्वळ एकल शवमा हप्ता.
एकूण शवमाहप्ता
आकृती 3 : अशधभार रक्कम ठरवण्याची मागथदिथक तत्वे

एकूण शवमाहप्ता म्हणजे शनव्वळ शवमाहप्ता अशधक ज्याला अशधभार म्हणतात अिी रक्कम.
अशधभाराची रक्कम ठरवताना मनात बाळगण्याची तीन मागथदिथक सूत्रे आहे त:
i.

पयाप्तता

सवथ पॉशलसी मधून शमळणारा अशधभार कंपनीचे कायथकारी खचथ भागवण्यासाठी पुरेसा असला
पाशहजे. त्यातून काही सुरशक्षतता शमळाली पाशहजे आशण िेवटी त्यातून कंपनीचा नफा ककवा
अशतशरि रक्कम यासाठी योगदान शमळाले पाशहजे.
ii. समन्शयाय
योजनांचे प्रकार, वय आशण मुदत इत्यादीवर अवलंबून शवशवध प्रकारच्या पॉशलसीमध्ये खचथ आशण
सुरक्षा रक्कम हे समप्रमाणात शवभागले गेले पाशहजेत. यातील कल्पना अिी आहे की प्रत्येक
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प्रकारच्या पॉशलसींनी िक्य शततक्या प्रमाणात ्वतुःचे खचथ वसूल केले पाशहजेत, एका प्रकारच्या
पॉशलसी दु सऱ्या प्रकारच्या पॉशलसीसाठी अिथसहाय्य करीत नाहीत.
iii. ्पधात्मकता
पशरणाम्वरूप एकूण शवमाहप्त्यांमुळे कंपनीची ्पधात्मक स््िती सुधारण्यास मदत झाली पाशहजे.
अशधभार खूप जा्त असेल तर पॉशलसी खूप महाग होतील आशण लोक त्या खरे दी करणार नाहीत.
b) खचथ आशण राखीव रक्कम
जीवन शवमाकत्यांना शवशवध प्रकारचे कायथकारी खचथ करावे लागतात, त्यात खालील गोटटींचा
समावेि होतो:

 प्रशतशनधींचे प्रशिक्षण आशण भरती,

 प्रशतशनधींचे वतथन (Commissions),
 कमथचाऱ्यांचे पगार,

 कायालयाची जागा,

 कायालयीन साशहत्य,
 वीज शबल,

 अन्शय शकरकोळ खचथ इत्यादी
वरील सवथ खचथ शवमाकत्यांनी जमा केलेल्या शवमाहप्त्यातून अदा केले जातात. हे खचथ शनव्वळ
शवमाहप्त्यात वाढवले जातात.

जीवन शवमाकत्याला दोन प्रकारचे खचथ करावे लागतात:
i.

पशहल्या प्रकाराला “नवीन व्यवसाय खचथ” म्हणतात, ते कराराच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात
असतात

ii. दु सऱ्या प्रकाराला “नवीकरण खचथ” असे म्हणतात, ते नंतरच्या वषांमध्ये होतात.
सुरुवातीचे ककवा नवीन व्यवसायाचे खचथ खूप जा्त असतात. कायद्याने जीवन शवमाकत्यांनी

त्यांची कतथव्ये पार पािण्यासाठी, त्यांचा प्रत्यक्ष अनु भव गृहीत केल्यापेक्षा वाईट असला तरीही

काही शवशिटट नफा राखीव रक्कम म्हणून ठे वणे आव्यक असते . नफा आशण सुरुवातीचे खचथ

राखीव रक्कम म्हणून शवशिटट प्रकारे सुरुवातीच्या शमळालेल्या शवमाहप्त्यांपेक्षा जा्त राखावे
लागतात.

अिा प्रकारे कंपनीला काही ताण सहन करावा लागतो त्याला नवीन व्यवसाय ताण असे म्हणतात.
हा सुरुवातीचा पैिांचा बाह्यप्रवाह नंतरच्या वार्थषक शवमाहप्त्यातून वसूल केला जातो. याचाच एक

पशरणाम म्हणजे सुरुवातीच्या वषात खचथ वसूल होण्यापूवी नवीन पॉशलसी बंद होणे ककवा रद्द होणे
शवमाकत्यांना परविणारे नसते . दु सरा पशरणाम म्हणजे शवमा कंपन्शयांना फायदा कमावण्यासाठी
काही वषांचा प्रतीक्षा कालावधी गरजेचा असतो.
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खचांच्या प्रकारावर अवलंबून खचथ शवशवध मागांनी शनस््चत केले जातात.
i.

उदाहरणािथ, एजन्शसी व्यव्िापकांसाठी / शवकास अशधकाऱ्यांसाठी वतथन आशण उत्तेजन जे
शमळवलेल्या शवमाहप्त्यांच्या शवशिटट टक्केवारीत असते .

ii. दु सऱ्या बाजूला वैद्यकीय तज्ञ िुल्क आशण पॉशलसी ्टँ प्स यासारखे खचथ आशण शवमा

आ्वाशसत रक्कम ककवा पॉशलसीचे दिथनी मूल्य यावर अवलंबून आ्वाशसत रक्कमे च्या लक्षात
घेऊन शवचारात घेतली जाते.

iii. खचाचा शतसरा प्रकार म्हणजे पगार आशण भािे यांच्यासारखे वरखचथ जे साधारणपणे

त्याशठकाणी चालणाऱ्या हालचाली आशण सेवा पुरवल्या जाणाऱ्या पॉशलसींची संख्या यावर

अवलंबून असतात. पॉशलसींच्या संख्येच्या संदभात शजतका अशधक व्यवसाय शततके अशधक
वरखचथ.

वरील वगीकरणावर आधाशरत, शवमाहप्त्यातील अशधभारामध्ये तीन भाग असतील
i.

शवमाहप्त्यांची टक्केवारी

ii. ‘प्रती हजार शवमा आ्वाशसत रक्कमे ’ साठी एक कायम्वरूपी रक्कम जी शनव्वळ
शवमाहप्त्यात वाढवली जाते

iii. प्रती पॉशलसी कायम्वरूपी रक्कम
पॉशलसी बंद होणे आशण आकस््मकता
पॉशलसीच्या कालावधी दरम्यान शवमाकता पॉशलसीच्या फायद्याचे खचथ आशण अन्शय खचथ अंदाशजत
करतो ते शनव्वळ शवमाहप्ता आशण खचांसाठीचा अशधभार यातून वसूल व्हावा अिी रचना केलेली

असते . त्याचबरोबर, करार तयार करताना गृहीत धरलेल्या गोटटींपेक्षा प्रत्यक्ष अनु भव वेगळा असू
िकतो या जोखमीला शवमाकत्याला नेहेमीच सामोरे जावे लागते .

जोखमीचा एक ्त्रोत म्हणजे पॉशलसी बंद होणे आशण रशहत होणे. पॉशलसी बंद होणे म्हणजे

पॉशलसीधारक शवम्याचे हप्ते भरणे बंद करतो. पॉशलसी रद्द होणे म्हणजे पॉशलसीधारक पॉशलसी
समपथण करतो आशण पॉशलसीची प्राप्त रोख मूल्याची रक्कम परत घेतो.

पॉशलसी बंद होण्यामुळे गंभीर अिचणी येऊ िकतात कारण त्या पशहल्या तीन वषात घितात
त्यातल्या त्यात कराराच्या पशहल्या वषात त्यांचे प्रमाण सवात जा्त असते. शवमाकते या गळतीचा
शवचार करून पशरणाम्वरूप अशधभार लागू करतात.

जीवन शवमाकत्यांनी ज्या गृहीतकांच्या आधारावर शवमाहप्ते ठरवलेले असतात त्यापेक्षा प्रत्यक्ष
अनु भव वेगळा असल्यास त्यांनी त्याच्या पशरणामांसाठी तयार असले पाशहजे. अिी आकस््मकता
दोन कारणांनी शनमाण होऊ िकते .
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i.

प्रिमतुः मुळातून गृहीतके अयोग्य असू िकतात. उदाहरणािथ, जीवन शवमाकत्याने ज्यात सद्य
मत्यथता प्रमाणाचे प्रशतकबब शदसत नाही असे मत्यथता कोटटक वापरले असेल ककवा महागाईचे
घटक पुरेसे शवचारात घेतले नसतील

ii. दु सरे म्हणजे काही अचानक बदल घितात जे गृशहतकांना कोलमिवू िकतात.
वरील जोखमीवर तीन मागांनी मात करता येते.
i.

त्या ग्राहकावर ढकलता येतात, उदा, युशलप सारख्या गुंतवणूकप्रधान उत्पादनात, कमी
परताव्याची जोखीम ग्राहकाला ्वीकारावी लागते .

ii. दु सरा मागथ म्हणजे, पॉशलसीचा पुनर्थवमाकत्याकिू न पुनर्थवमा करून घेणे. या बाबतीत मत्यथता
जोखीम पुनर्थवमाकत्याने ्वीकारायची असते .

iii. शतसरा आशण सामान्शयपणे सवथत्र वापरला जाणारा मागथ म्हणजे, शवमाहप्त्यामध्ये अशधभार
वाढवणे, ज्यामुळे अपेशक्षत आशण प्रत्यक्ष यांच्यातील अंतर सांभाळले जाते .

c) नफ्यासह पॉशलसी आशण अशधलाभांि भार
आता आपण अक्चुअशर ब्रायन कॉबी यांना नफ्यासह पॉशलसी किा प्रकारे उदयाला आल्या
यासंबंधी काय म्हणायचे होते ते ऐकू.

“साधारण दोनिे वषांपूवी, जीवन शवमा सुरु झाला त्यावेळी सगळ्यात मोठी अशनस््चतता होती ती

म्हणजे मत्यथतेचा दर. त्यावेळी त्याचे िोधलेले उत्तर म्हणजे खूप मोठा शवमाहप्ता आकारणे. अिात

त्यावेळी त्यांना हे माशहत नव्हते की ते खूप जा्त आहे त ज्यामुळे एक पतदारी गृहीत धरली गेली,
आशण नंतर, जेव्हा पुरेसा अनु भव गाठीिी आला की शवमाहप्ता शकती असावा ते व्हा अशतशरि
रक्कम ककवा त्यातील काही भाग पॉशलसीधारकांना अशधलाभांिाच्या ्वरुपात परत केला गेला.
आज आपण जी नफ्यासह परम्पारीक पॉशलसी दे तो त्याची ही सुरुवात होती…”

नफ्यातील भागीदारीमुळे सुद्धा शवमाहप्त्यात एक घटक वाढला त्याला “अशधलाभांि भार” असे
म्हणतात. शवमाहप्त्यातच नफ्याचा काही भाग अिा प्रकारे ठे वायचा की तो अनपेशक्षत प्रसंगात

तारक म्हणून उपयोगी पिे ल आशण त्याचबरोबर पॉशलसीच्या अशतशरि रक्कमेचे शवतरण करताना
(अशधलाभांि म्हणून) कमी येईल अिी याची मूळ कल्पना होती. अशधलाभांि भारामुळेच शवमाकते
त्यांच्या दीघथकालीन पतदारी आशण भांिवलाची पयाप्तता याबाबत आ्व्त असतात.
िोिक्यात आपण असे म्हणू िकतो की:
एकूण शवमा हप्ता = शनव्वळ शवमाहप्ता + खचथ साठीचा भार + अकस््मकतां साठीचा भार +
अशधलाभांि भार

आपण हे गृहीत धरले की वरील भार एकूण एकशत्रत शवमाहप्त्याच्या K टक्के असेल तर आपण
शनव्वळ शवमा हप्ता शदला असता (NP), एकूण शवमाहप्ता (GP) िोधू िकतो, खालीलप्रमाणे
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GP = NP + K (GP)
उदाहरणािथ, जर सावधी पॉशलसीसाठी शनव्वळ एकल शवमाहप्ता रुपये 380 असेल आशण अशधभार
घटक K, 50% असेल तर एकूण शवमा हप्ता रुपये 760 असेल.
्वयं चाचणी प्र्न 1
पॉशलसी बंद होणे म्हणजे काय?
I.

पॉशलसीधारक पॉशलसी साठीचे शवमाहप्ते पूणथ करतो

II. पॉशलसीधारक पॉशलसीचे शवमाहप्ते भरणे बंद करतो
III. पॉशलसी पशरपक्व होते

IV. पॉशलसी बाजारातून काढू न घेतली जाते
B. अशतरि आशण अशधलाभांि
1. अशतशरि रक्कम आशण अशधलाभांि शनस््चत करणे
प्रत्येक शवमा कंपनीने त्यांच्या मालमत्तांचे आशण दे यतांचे ठराशवक कालांतराने मुल्यांकन करणे अपेशक्षत
असते . अिा मूल्यांकनाचे दोन उद्देि असतात:
i.

जीवन शवमाकत्याची आर्थिक स््िती शनधाशरत करणे, अन्शय िब्दात सांगायचे तर, तो पतदार
आहे की नादार आहे हे ठरवणे

ii. पॉशलसीधारक आशण समभागधारक यांच्यात शवतरण करण्यासाठी उपलब्ध अशतशरि रक्कम
शनस््चत करणे

व्याख्या
अशतशरि रक्कम म्हणजे दे यतांच्या मूल्यापेक्षा मालमत्तांचे अशतशरि मूल्य. जर ते उणे (नकारात्मक)
असेल तर त्याला ताण असे म्हणतात.
2014 मध्ये कायास्न्शवत करण्यात आलेल्या वटहु कुमात असे म्हटले आहे की ‘प्रत्येक शवमाकत्याने एका
वषातून शकमान एकदा अक्चुअशरच्या माध्यमातून तो करीत असलेल्या जीवन शवमा व्यवसायाच्या
आर्थिक स््िती संबध
ं ी,

परीक्षण करून घेतले पाशहजे, ज्यात त्याच्या दे यतांचा अंतभाव असेल.

शवशनयमाच्या नु सार अिा अक्चुअशरचा सारांि तयार केला पाशहजे. शनयामक प्राशधकरण काही
शवमाकत्याच्या शवशिटट स््ितीत असे परीक्षण दोन वषातून एकदा करण्यास अनु मती दे ऊ िकते.

आता आपण हे पाहू की जीवन शवम्यातील अशतशरि रक्कम एखाद्या कंपनीच्या नफ्यापेक्षा किी वेगळी
असते.
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कंपन्शयांच्या साधारणतुः नफ्याच्या दोन संकल्पना असतात. जमाखचाच्या दृटटीने, एखाद्या

जमाखचाच्या कालावधीत बाह्यगामी रक्कमे पेक्षा उत्पन्शन अशधक असणे म्हणजे नफा, तो नफा आशण
तोटा खात्याचा भाग बनतो. नफा कंपनीच्या ताळे बंदाचा भाग बनतो- त्याची व्याख्या दे यातांवर
असणारे मालमत्तांचे अशधक्य अिी करता येऊ िकते . ताळे बंदातील नफा जमाखचाच्या पत्रकातही
प्रशतकबशबत होतो. दोन्शही प्रसंगात, नफा मान्शय करण्यासाठी ex-post मागथ चोखाळला जातो.
उदाहरण
31 माचथ 2013 रोजी XYZ कंपनीचा नफा, म्हणजे त्याशदविी त्यांचे उत्पन्शन वजा खचथ ककवा त्याच्या
मालमत्ता वजा दे यता.

दोन्शही प्रसंगात, नफा ्पटटपणे सुशनस््चत केला आहे आशण माशहत आहे .
जीवन शवम्याच्या मुल्यांकनाबाबत आपण तिाच प्रकारचे शवधान करू िकतो का आशण दे यता आशण
मालमत्ता शवशनर्थदटट करू िकतो का?

अिा बाबतीत, अशतशरिची व्याख्या म्हणजे
अशतशरि रक्कम = मालमत्ता – दे यता
जेिे एकगठ्ठा पॉशलसीसाठीच्या दे यता वाढणे अपेशक्षत आहे त्या, भशवटयातील शवमा हक्कांचे सद्य मूल्य,

खचथ आशण अन्शय अपेशक्षत बाह्यगामी रक्कमा वजा त्या पॉशलसींवर शमळणे अपेशक्षत असलेल्या
शवमाहप्त्याचे सद्य मूल्य अिा प्रकारे शनस््चत केले जाते .
आकृती 4 : मालमत्ता मूल्यांकनाचे मागथ

मालमत्ता तीन पैकी एका मागाने मुल्यांकन केल्या जातात
i.

पु्तकी मुल्यानुसार

जीवन शवमाकत्याने ज्या मूल्याला त्याच्या मालमत्ता शवकत घेतल्या ते मूल्य
ii. बाजार मूल्यानुसार
जीवन शवमाकत्याच्या मालमत्तांचे बाजारात असलेले मूल्य
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iii. सवलतप्राप्त सद्य मूल्य
शवशवध

मालमत्तांमधून

भशवटयातील

वतथमानकाळातील सवलत मूल्य काढणे

उत्पन्शनाच्या

प्रवाहाचा

अंदाज

बांधणे

आशण

त्यांचे

यातील सम्या ही आहे की कोणी दे यतांचे पक्के मुल्यांकन करू िकत नाही कारण भशवटयात
काय घिे ल याचे शनस््चत भाकीत कोणीही करू िकत नाही. दे यतांचे मुल्यांकन, मत्यथता,

व्याजदर, खचथ आशण सातत्य अिा घटकांच्या गृहीतकांवर अवलंबून असते, जी भशवटयातील
दे यतांचे सद्य मूल्य काढताना वापरलेली असतात. या कारणामुळे आपण जीवन शवम्यामुळे नफा या
िब्द ऐवजी अशतरि रक्कम असा िब्द वापरतो.

अिा प्रकारे मालमत्ता आशण दे यता किा प्रकारे मुल्यांकन केल्या जातात यावर अशतशरि रक्कम ठरते .
i.

जेव्हा शवमाकता त्याच्या मुल्यांकनामध्ये खूप नेम्त असतो, त्यावेळी दे यता अशधमुल्यांशकत
होतात आशण मालमत्ता अवमुल्यांशकत होतात. याचा पशरणाम म्हणून, घोशषत केलेली अशतशरि

रक्कम कमी होते. याचा अिथ, सध्याच्या पॉशलसीधारकांमध्ये शवतरणासाठी उपलब्ध

अशधलाभांि कमी असतो. पण त्याचबरोबर शवमाकत्याची आर्थिक स््िती चांगली होते . याचे
कारण, प्रत्यक्षातील अशतशरि रक्कम घोशषत अशतशरि रक्कमे पेक्षा जा्त असते आशण त्यामुळे

भशवटयासाठी अशधक चांगल्या तरतुदी करता येऊ िकतात. याचा फायदा भशवटयातील
पॉशलसीधारकांना होऊ िकतो.

ii. तर दु सऱ्या बाजूला, मालमत्ता आशण दे यता मुि ह्ताने मुल्यांकन केल्या गेल्या तर त्याचे
शवरुद्ध

पशरणाम

शदसतात.

भशवटयातील

पॉशलसीधारकांना फायदा होऊ िकतो.

पॉशलसीधारकांच्या

बदल्यात

सध्याच्या

जीवन शवमा कंपनीला सध्याच्या आशण भशवटयातील पॉशलसीधारकांचे योग्य संतुलन राखावे लागते .
2. अशतशरि रक्कमे चा वाटप
जीवन शवमाकत्याने जे गृहीत धरले होते त्यापेक्षा प्रत्यक्ष अनु भव चांगला असेल तर अशतशरि रक्कम
तयार होते. नफ्यासह करारांच्या अंतगथत, अिा अनु कूल अंतराचा फायदा (प्रत्यक्ष आशण अपेशक्षत

पशरणाम यांच्यातील) पॉशलसीधारकांना करून दे णे हे शवमा कत्यांचे कतथव्य असते , ज्यांनी नफ्यामध्ये
सहभाग दे ण्याचे मान्शय केले आहे आशण नफ्यासह पॉशलसी खरे दी केल्या आहे त.

त्याच वेळी अशतशरि रक्कम हा असा ्त्रोत आहे ज्यातून (त्याचे समभाग ककवा शनव्वळ मूल्य) कंपनीचे

मुलभूत भांिवल आतूनच वाढवता येऊ िकते. या अिाने, शवमाकत्याची वाटप न केलेली व राखून

ठे वलेली अशतशरि रक्कम म्हणजे अन्शय सामान्शय कंपनीच्या नफ्याप्रमाणेच असते . यांना ‘राखून ठे वलेले
उत्पन्शन’ असे म्हणतात. ते शवमाकत्यांच्या आर्थिक सुदृढते मध्ये योगदान दे तात.

आता आपण हे पाहू की शनस््चत केलेली अशतशरि रक्कम किी वाटप केली जाईल
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a) पतदारीच्या आव्यकता
प्रिमतुः, दे यतांवर असलेले मालमत्तांचे अशधक्य, पॉशलसीधारकांच्या भशवटयातील आकस््मक
दु घथटनांपासून संरक्षण दे ण्यासाठी ठे वणे गरजेचे आहे . पतदारी अंतर म्हणजे दे यतांवर असलेल्या

मालमत्तांच्या अशधक्याचा, अपेशक्षत आशण प्रत्यक्षातील अनु भवातील अनपेशक्षत अंतर कमी
करण्यासाठी राखु न ठे वलेला भाग.
b) मुि मालमत्ता
अशतशरि रक्कम शवतरीत न करता ठे वन
ू दे ण्याचा दु सरा उद्देि म्हणजे मुि मालमत्तांची पातळी

वाढवणे. अन्शय िब्दात सांगायचे तर, कोणत्याही दे यता पूणथ करण्यासाठी त्यांची आव्यकता

नसते. अिाप्रकारे जीवन शवमाकता त्यांचा वापर करण्यास मुि असतो. जीवन शवमाकत्यांनी अिी
मुि मालमत्ता राखणे दोन कारणांसाठी गरजेचे असते .
i.

प्रिमतुः, कंपन्शयांना नवीन व्यवसायासाठी भांिवलाची आव्यकता असते . आपण हे आधीच
पशहले आहे की त्यांना त्यांच्या नवीन व्यवसायाच्या ताणासाठी किा प्रकारे अिथ पुरवठा करणे
गरजेचे असते.

ii. मुि मालमत्तांमुळे शवमाकत्यांना त्यांचे गुंतवणुक धोरण ठरवण्यात अशधक मोकळीक आशण

्वातंर्य य शमळते . हे अिा कंपन्शयांसाठी आव्यक असते ज्यांना जा्त आशण अशधक ्पधात्मक
परतावा शनमाण करणे गरजेचे असते .

एकदा शवभाजनायोग्य अशतशरि रक्कम घोशषत झाली की पुढील प्र्न शवमाकत्याच्या पॉशलसीधारकांना

त्याचे शवतरण किाप्रकारे करायचे हा असतो (समभागधारकांमध्ये शवतरीत करण्यासाठी काही भाग

बाजूला काढू न). भारतामध्ये, यासाठीची लोकशप्रय पद्धत म्हणजे “अशधलाभांि यंत्रणा” ज्यात
अशतशरि रक्कम अशधलाभांिाच्या ्वरुपात शवतरीत केली जाते. ही पद्धत युनायटे ि ककग्िम, भारत
आशण अनेक दे िांमध्ये लोकशप्रय आहे .
3. अशधलाभांि
कराराच्या अंतगथत असणाऱ्या मुलभूत फायद्यांपेक्षा अशधक दे य रक्कम अशधलाभांि म्हणून शदली जाते.

साधारणपणे ही रक्कम मुलभूत आ्वाशसत रक्कमे त भर म्हणून ककवा वार्थषक मुलभूत शनवृत्तीवेतनात
भर म्हणुन शदसते . ती रुपये 60 प्रती हजार आ्वाशसत रक्कम (ककवा एसए च्या 60%) अिा प्रकारे
अशभव्यि केली जाते.

अशधलाभांिाचे सवात सामान्शय ्वरूप म्हणजे प्रत्यावतथनी अशधलाभांि. कंपनीने अिा प्रकारचे
अशधलाभांि कराराच्या संपूणथ कालावधीत दरवषी घोशषत करणे अपेशक्षत असते . अशधलाभांि एकदा

घोशषत केला की तो पुन्शहा काढू न घेता येत नाही. ते कंपनीच्या दे यतेचा भाग बनतात. त्यांना प्रत्यवतानी
अशधलाभांि यासाठी म्हणतात कारण जेव्हा मृत्यू ककवा पशरपक्वते मुळे करार शवमाहक्का मध्ये
रुपांतरीत होतो ते व्हाच तो पॉशलसीधारकाला प्राप्त होतो.
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पॉशलसी समपथण केल्यानंतरही अशधलाभांि दे य असतात. अिा बाबतीत असे ठरवून शदलेले असते की
पात्र होण्यासाठी करार शकमान काही मुदती पयंत (उदा. 5 वषे) चालू असला पाशहजे .
प्रत्यावतथनी अशधलाभांिांचे प्रकार
आकृती ५ : प्रत्यावतथनी अशधलाभांिांचे प्रकार

i.

साधा प्रत्यावतथनी अशधलाभांि

कराराच्या अंतगथत मुलभूत रोख फायद्याच्या टक्केवारीत हा अशधलाभांिअशभव्यि केला जातो.
उदाहरणािथ, भारतात, प्रती हजारी शवमा आ्वाशसतसाठी रक्कम याप्रमाणे घोशषत केली जाते.
ii. संयुि अशधलाभांि
येिे कंपनी मुलभूत फायद्याच्या आशण आधी जोिलेल्या अशधलाभांिांच्या टक्केवारीत
अशधलाभांिअशभव्यि करते. अशभव्यि करण्याचा एक मागथ म्हणजे मुलभूत आ्वाशसत रक्कमे च्या
अशधक जोिलेल्या अशधलाभांिांच्या 8%.
iii. अंशतम अशधलाभांि
नाव जसे सुचवते त्याप्रमाणे, हा अशधलाभांिकराराला केवळ त्याच्या समाप्तीच्या वेळी (मृत्यू ककवा

पशरपक्वता) जोिला जातो. घोशषत केलेला अशधलाभांिकेवळ आगामी वषथ साठी असतो आशण
त्यानंतरच्या वषांसाठी त्यात (प्रत्यावतथनी अशधलाभांिा प्रमाणे)कोणतीही प्रशतबद्धता नसते.

अिाप्रकारे 2013 साठी घोशषत झालेला अंशतम अशधलाभांिकेवळ 2013 -2014 यावषात शनमाण
होणाऱ्या शवमा हक्कांना लागू होतो आशण त्यापुढील वषांना लागू होत नाही.
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िेवटी, अंशतम अशधलाभांिकराराच्या कालावधीवर अवलंबून असतो आशण कालावधी वाढे ल तसा

अशधलाभांि वाढतो. अिाप्रकारे एखाद्या कराराचा अंशतम अशधलाभांि ज्याचा कालावधी 15 वषे
आहे त्याच्या अशधलाभांिापेक्षा 25 वषे कालावधीचा अशधलाभांि जा्त असतो.

समभाग आशण मालमत्तांमधील वाढलेल्या गुंतवणुकीचा पशरणाम म्हणून शमळालेले पण वसूल न

केलेले मोठे लाभ किाप्रकारे शवतरीत करायचे या सम्येवर उत्तर म्हणून अंशतम अशधलाभांि
(युके मध्ये)उदयाला आले. हे ऑफपेमेंट म्हणून दे ण्याने आशण त्यांना कालावधीिी जोिल्याने
जीवन शवमा कंपन्शयांनी हे अशधलाभांिकिाप्रकारे िा्वत ठे वायचे यावर उत्तर िोधले. ते
पॉशलसीधारकांमध्ये समानता साधण्याचा एक मागथ सुद्धा बनले.
4. योगदान पद्धत
उत्तर अमे शरकेत वापरली गेलेली अशतशरि रक्कम शवतरीत करण्याची अन्शय पद्धत म्हणजे “योगदान”.
या पद्धतीत, अशतशरि रक्कमे च्या तीन ्त्रोतांचा शवचार केला गेला, अशधक व्याज, मत्यथता बचत आशण
खचथ आशण अन्शय अशधभार यातून झालेली बचत.

अिाप्रकारे मत्यथता, व्याजदर आशण खचथ यांच्या संदभात वषात काय घिणे अपेशक्षत आहे आशण
प्रत्यक्षात काय घिले यातील फरक याद्वारे अशतशरि रक्कम शदली जाते.
घोशषत केलेले लाभांि खालीलपैकी एका मागाने वापरले जाऊ िकतात
i.

ते रोख लाभांिांच्या ्वरुपात अदा केले जाऊ िकतात

ii. भशवटयातील शवमाहप्त्यांचे समायोजन आशण क्षपण (कमी करणे) या ्वरुपात
iii. शतसरी पद्धत म्हणजे पॉशलसीमध्ये गमावता येणार नाही अिा भरणा झालेल्या पुरवण्या खरे दी
करण्यास अनु मत करणे

iv. िेवटी

लाभांि व्याजासह संचशयत

करून

पॉशलसीमध्ये

भर

घातली जाईल.

पॉशलसीधारकाच्या शनविीनुसार ककवा कराराच्या समाप्तीच्या वेळी काढले जातील

ते

5. युशनट कलक्ि पॉशलसी
वर सांशगतल्याप्रमाणे पारंपाशरक “नफ्यासह पॉशलसी”मध्ये ते अदा करत असलेले अशधलाभांिआशण
जीवन शवमाकत्याची गुंतवणूक कामशगरी यांच्यात संबंध असतो. मात्र हा संबध
ं िेट नसतो. पॉशलसी

धारकाचा अशधलाभांिशवमाकात्याच्या मालमत्ता आशण दे यता यांच्या कालबद्ध मुल्यांकना दरम्यान
घोशषत केला जातो. त्याचा पशरणाम म्हणून अशधलाभांिाच्या संरचनेत शवमाकात्याच्या मालमत्तांचे मूल्य
िेट प्रशतकबशबत होत नाही.

पुन्शहा, मुल्यांकनाद्वारे घोशषत केलेले अशधलाभांिवषातून एकदाच शदले जातात. ्वाभाशवकपणे ते
मालमत्तांच्या मूल्यांचे दै नंशदन चढ उतार प्रशतकबशबत करत नाहीत. वर सांशगतलेल्या काही मयादांवर
तंतोतंत मात करण्यासाठीच युशनट संबद्ध पॉशलसी तयार करण्यात आल्या.
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त्यांच्या रचनेत वेगळा मागथ चोखाळला गेला आहे आशण त्या अगदी वेगळ्याच तत्वांवर आधारलेल्या
आहे त.

a) युशनटायकझग (एककीकरण)
या पॉशलसींचे अगदी वेगळे वैशिटट्य म्हणजे त्यांचे फायदे जेव्हा शवमाहक्क रक्कम दे य असते त्या

तारखेच्या पॉशलसीधारकाच्या खात्यात जमा असलेल्या एककांच्या मूल्यावर पूणप
थ णे ककवा अंितुः
ठरवले जातात. गुंतवणूक शनधीचे समान भागात शवभागणी केल्यानं तर एकक शनमाण केले जाते .
b) पारदिथक संरचना
युशनट संबद्ध उत्पादनाचे शवमा संरक्षणासाठीचे आशण खचाच्या घटकाचे िुल्क ्पटटपणे शवशनर्थदटट
केलेले असते . हे िुल्क एकदा शवमाहप्त्यातून वजा केले शक उवथशरत रक्कम आशण त्यापासून

शमळणारे उत्पन्शन एककांमध्य गुंतवले जाते . या एककांचे मूल्य कामशगरीच्या पूवथ शनस््चत
शनदे िांकाच्या संदभात पक्के केले जाते .

ते एखाद्या शनयमाने ककवा सूत्राने सुशनस््चत करून आधीच सांशगतले जाते . दोन ्वतंत्र व्यिी, हे

सूत्र वापरून एकाच फायद्याच्या अंदाजापयंत येऊन पोहोचतात. अन्शय िब्दात, पॉशलसीधारक
जीवन शवमा कंपनीच्या गृहीतकांवर आशण तारतम्यावर अवलंबून नसतो.
c) मूल्य शनधारण
सावधी योजने सारख्या पारंपाशरक योजनामध्ये शवमाधारक खरे दी करण्याची शवमा आ्वाशसत
रक्कम ठरवतो. शवमा आ्वाशसत रक्कम हमी शदलेली असते आशण शवमाहप्ता अिा प्रकारे

बसवलेला असतो की, मत्यथता, व्याजदर आशण खचथ यांच्या शदलेल्या गृहीतकांच्या अंतगथत ही
रक्कम अदा करण्यासाठी पुरेसा असतो. जर शवमाहप्ता ठरवताना घेतलेल्या गृहीतकांपेक्षा
प्रत्यक्षातील अनु भव चांगला असेल तर फायदा अशधलाभांिाच्या ्वरुपात शदला जातो.

युशनट संबद्ध पॉशलसी अंतगथत, शवमाधारक हे ठरवतो की तो/ती शकती रक्कमेचा शवमाहप्ता
शनयशमतपणे भरु िकतो. शकमान शकती रक्कम भरावी लागते यावर शवमाहप्ता बदलू िकतो. शवमा

संरक्षण अदा केलेल्या शवमाहप्त्यांच्या पटीत असते – उदा. वार्थषक शवमा हप्त्याच्या दहापट असू
िकते.

शवमाहप्ता तीन भागात शवभागलेला असतो
i.

प्रिमतुः, पॉशलसी वाटप आकार (PAC) जो प्रशतशनधींचे वतथन, पॉशलसी ्िापना मूल्य,
प्रिासकीय मूल्य आशण वैधाशनक भार यांचा शमळू न बनतो.

ii. मत्यथता आकार हा दु सरा घटक जो जोखीम संरक्षण दे ण्यासाठीचे मूल्य असतो.
iii. वरील दोन भाग पूणथ झाल्यानंतर शवमा हप्त्याचा उवथशरत भाग एकके खरे दी करण्यासठी ठे वला
जातो.
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पारंपाशरक आशण युशलप पॉशलसी मध्ये सुरुवातीच्या वषात शवमाहप्त्याचा भाग म्हणून PAC बराच
जा्त असतो. पारंपाशरक पॉशलसीमध्ये हे आकार संपूणथ पॉशलसी मुदतीत शवखुरलेले असतात.

युशलपच्या बाबत मात्र ते पशहल्या शवमाहप्त्यातूनच वजा केले जातात. याचा अिथ असा की
सुरुवातीच्या काळात या आकारांमुळे गुंतवणुकीसाठीची रक्कम खूप कमी होईल. त्याचमुळे फायदे

आशण अदा केले शवमाहप्ते यांचे प्रमाण व्य्त असेल. खरे म्हणजे सुरुवातीच्या काळात अदा
केलेल्या शवमाहप्त्यांच्या रक्कमे पेक्षा फायदे कमी असतील.
d) गुंतवणूक जोखमीचा पशरणाम
िेवटी, एककांचे मूल्य जीवन शवमा कत्याच्या गुंतवणुकींवर अवलंबून असेल, असे होऊ िकते की

या एककांचे मूल्य अपेक्षेपेक्षा कमी असेल आशण परतावा कमी ककवा नकारात्मक सुद्धा असेल.

जीवन शवमाकत्याकिू न या गुंतवणुकी कायथक्षम आशण दूरदिीपणाने केल्या जाव्यात अिी अपेक्षा
असली तरीही एककांच्या मुल्यासंबंधी कोणतीही हमी तो दे त नाही. अन्शय िब्दात सांगायचे तर,
गुंतवणूक जोखीम पॉशलसीधारकाने / युशनटहोल्िरने ्वीकारायची असते. मात्र शवमाकता मत्यथता
आशण खचथ संबंधीची जोखीम ्वीकारतो.
्वयं चाचणी 1
युशलपच्या बाबतीत गुंतवणूक जोखीम कोण ्वीकारतो?
I.

शवमाकता

II. शवमाधारक
III. सरकार.

IV. आयआरिीएआय (IRDAI)
सारांि


सोप्या भाषेत, शवमाधारकाद्वारे शवमा पॉशलसी खरािी करण्यासाठी शदलेली ककमत म्हणजे मुदतीचा
शवमा हप्ता.



शवमा पॉशलसीसाठी शवमा हप्ता ठरवण्याच्या पद्धतीमध्ये मत्यथता, व्याजदर, खचथ व्यव्िापन आशण
राखीव रक्कम यांचा शवचार अंतभूत
थ असतो.



एकूण शवमाहप्ता म्हणजे शनव्वळ शवमाहप्ता अशधक ज्याला अशधभार म्हणतात अिी रक्कम.



पॉशलसी बंद होणे म्हणजे पॉशलसीधारक शवमाहप्ते भरणे बंद करतो. पैसे काढू न घेणे म्हणजे
पॉशलसीधारक पॉशलसी समपथण करतो आशण पॉशलसीच्या प्राप्त रोख मूल्याची रक्कम ्वीकारतो.



जीवन शवमाधारकाचा प्रत्यक्ष अनु भव गृहीत धरलेल्या अनु भवापेक्षा चांगला असल्याचा पशरणाम
यातून अशतशरि रक्कम शनमाण होते.
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अशतशरि रक्कमेचे वाटप पतदारी आव्यकता राखण्यासाठी आशण मुि मालमत्ता वाढवण्यासाठी
असू िकतो.



अशधलाभांिा सवात सामान्शय ्वरूप म्हणजे प्रत्यावतथनी अशधलाभांि.

महत्वाच्या संज्ञा
1. शवमाहप्ता
2. सवलत

3. अशधलाभांि

4. अशतशरि रक्कम
5. राखीव रक्कम
6. अशधभार

7. प्रत्यावतथनी अशधलाभांि
्वयं चाचणीची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे II.
पॉशलसीधारकाने पॉशलसीचे शवमाहप्ते भरणे बंद करणे म्हणजे पॉशलसी बंद होणे.
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे II.
युशलपमध्ये शवमाधारक गुंतवणुकीची जोखीम ्वीकारतो.
्वयं पशरक्षणाचे प्र्न
प्र्न 1
शवमा पॉशलसीच्या संदभात “शवमाहप्ता” ही संज्ञा काय दिथवते ?
I.

शवमाकत्याद्वारे शमळवलेला नफा

II. पॉशलसी खरे दी करण्यासाठी शवमाधारकाने अदा केलेली ककमत
III. शवमाकत्याचे पॉशलसी वरील फायदे

IV. शवमाकत्याद्वारे पोलीसीस वर झालेले खचथ
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प्र्न 2
खालीलपैकी कोणता जीवन शवम्याचा शवमाहप्ता ठरवण्याचा घटक नाही?
I.

मत्यथता

II. सवलत

III. राखीव रक्कम

IV. व्यव्िापन खचथ
प्र्न 3
पॉशलसी काढू न घेणे म्हणजे काय?
I.

पॉशलसीधारकाकिू न शवमाहप्ते भरणे बंद करणे

II. पॉशलसी समपथण करून प्राप्त समपथण मूल्याच्या बदल्यात पॉशलसी समपथण करणे
III. पॉशलसी अद्ययावत करणे

IV. पॉशलसी अवमूल्यन करणे
प्र्न 4
खालील पैकी कोणते अशतशरि रक्कम सुशनस््चत करण्याचे मागथ आहे त?
I.

अशतशरि दे यता

II. अशतशरि व्यवसाय

III. मालमत्तांवर दे यतांचे अशतशरि मूल्य
IV. दे यतांवर मालमत्तांचे अशतशरि मूल्य
प्र्न 5
खालील पैकी कोणता युशलप शवमा हप्त्याचे घटक नाही?
I.

पॉशलसी वाटप आकार

II. गुंतवणूक जोखीम शवमाहप्ता
III. मत्यथता आकार

IV. सामाशजक सुरक्षा आकार
प्र्न 6
जीवन शवमा कंपन्शया खरे दीदाराला दे य शवमाहप्त्यावर ___________च्या आधारावर सवलत
दे ऊ करतील. .
I.

खरे दीदारा द्वारे शनविलेली शवमा आ्वाशसत रक्कम

II. खरे दीदारा द्वारे शनविलेला पॉशलसीचा प्रकार

III. खरे दीदारा द्वारे शनविलेल्या पॉशलसीची मुदत
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IV. खरे दीदारा द्वारे रक्कम दे ण्याची पद्धत (रोख, चेक, कािथ )
प्र्न 7
शवमाहप्ता ठरवण्यातील महत्वाच्या घटकांमधील एक घटक म्हणजे व्याजदर. खालीलपैकी कोणते
शवधान व्याजदराच्या संदभात योग्य आहे ?
I.

गृहीत व्याजदर कमी, शवमाहप्ता कमी

II. गृहीत व्याजदर जा्त, शवमाहप्ता जा्त
III. गृहीत व्याजदर जा्त, शवमाहप्ता कमी

IV. व्याजदराचा कोणताही पशरणाम शवमाहप्त्यावर होत नाही
प्रश्न ८
खािीिपैकी कोणते विधान बरोबर आहे ?
I.व्यािसावयक ताण ही निीन व्यिसाय वमळविण्यात कांपनयाांना येणारी अडचण आहे
II. व्यािसावयक ताण पॉविसीचा कािािधी सांपण्याच्या िेळी वनमाण होतो.
III. व्यािसावयक ताण अवतवरक्त हप्तत्यामुळे वनमाण होतो

IV. व्यािसावयक ताण निीन व्यिसायाच्या टप्तप्तयात अवतवरक्त खचामुळे वनमाण होतो.
प्र्न 9
शवमा कंपन्शयांद्वारे मालमत्तांच्या मूल्यांकनाच्या संदभात, शवमाकत्याने खरे दी केलेल्या प्राप्त मालमत्तांचे
मूल्य म्हणजे __________.
I.

सवलतप्राप्त भशवटयातील मूल्य

II. सवलतप्राप्त सद्य मूल्य
III. बाजार मूल्य

IV. पु्तकी मूल्य
प्र्न 10
________च्या बाबतीत, कंपनी मुलभूत फायद्यांची आशण जोिलेल्या अशधलाभांिांच्या
फायद्याची टक्केवारी या ्वरूपात अशधलाभांि अशभव्यि करते .
I.

प्रत्यावतथनी अशधलाभांि

II. संयुि अशधलाभांि
III. अंशतम अशधलाभांि

IV. सातत्य अशधलाभांि
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्वयं पशरक्षणाच्या प्र्नांची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे II.
शवमाधारकाद्वारे पॉशलसी खरे दी करण्यासाठी अदा केलेले मूल्य याला शवमाहप्ता असे म्हणतात.
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे II.
जीवन शवमाहप्ता ठरवण्याचा सवलत हा घटक नाही.
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे II.
प्राप्त समपथण मूल्याच्या बदल्यात पॉशलसी समपथण करणे याला पॉशलसी काढू न घेणे असे म्हणतात.
उत्तर 4
योग्य पयाय आहे IV.

दे यतांवर मालमत्तांच्या मूल्याचे अशधक्य हा अशतशरि रक्कम सुशनस््चत करण्याचा एक मागथ आहे .
उत्तर 5
योग्य पयाय आहे IV.

युशलप शवमा हप्त्यामध्ये पॉशलसी वाटप आकार, गुंतवणूक जोखीम शवमाहप्ता, आशण मत्यथता आकार
यांचा समावेि असतो.
उत्तर 6
योग्य पयाय आहे I.

जीवन शवमा कंपन्शया खरे दीदाराला दे य शवमाहप्त्यावर शनविलेल्या शवमा आ्वाशसत रक्कमे च्या
आधारावर सवलत दे ऊ करतात.
उत्तर 7
योग्य पयाय आहे III.

गृहीत व्याजदर शजतका जा्त शततका, शवमाहप्ता कमी
उत्तर 8

योग्य पयाय आहे IV

व्यािसावयक ताण निीन व्यिसायाच्या टप्तप्तयात अवतवरक्त खचामुळे वनमाण होतो.
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उत्तर 9
योग्य पयाय आहे IV.

शवमा कंपन्शयांद्वारे मालमत्तांच्या मूल्यांकनाच्या संदभात, पु्तकी मूल्य म्हणजे असे मूल्य ज्या मूल्यावर
जीवन शवमाकत्याने त्याच्या मालमत्ता खरे दी केल्या ककवा प्राप्त केल्या.
उत्तर 10
योग्य पयाय आहे II.

संयुि अशधलाभांिांच्या बाबतीत, मुलभूत फायद्याची आशण आधीच जोिलेल्या अशधलाभांिांची
टक्केवारी या ्वरुपात कंपनी लाभांि अशभव्यि करते .
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प्रकरण 12
द्तावेजीकरण – प्र्ताव टप्पा
प्रकरणाची ओळख
जीवन शवमा उद्योगात आपण असंख्य फॉम्सथ आशण द्तावेज हाताळतो. शवमाधारक आशण शवमाकता
यांच्यातील संबध
ं ाबाबत ्पटटता आणण्याच्या दृटटीने ते आव्यक असतात. या प्रकरणात, आपण

प्र्तावाच्या टप्प्यावर अंतभूत
थ असणारे शवशवध द्तावेज आशण त्यांचे महत्व जाणून घेऊ. अंतभूत
थ
द्तावेजांमध्ये खालील गोटटींचा समावेि असेल
i.

माशहतीपत्रक

ii. प्र्ताव फॉमथ

iii. प्रशतशनधीचा अहवाल

iv. वैद्यकीय परीक्षकाचा अहवाल
v. नैशतक धोका अहवाल
vi. वयाचा दाखला

vii. तुमच्या ग्राहकाला जाणून घ्या (KYC) द्तावेज
शिकण्याची फशलते

A. जीवन शवमा – प्र्ताव टप्प्यावरील द्तावेजीकरण
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A. जीवन शवमा – प्र्ताव टप्पा द्तावेजीकरण
1. माशहतीपत्रक
व्याख्या
माशहतीपत्रक म्हणजे उत्पादनासंबध
ं ी तपिील सांगण्यासाठी शवमाकता कंपनीद्वारे वापरला जाणारा
कायदे िीर द्तावेज.
संभाव्य पॉशलसीधारकाद्वारे पॉशलसीच्या खरे दी संबंधी माशहतीपूणथ (शवचारपूवथक) शनणथय घेण्यासाठी
आव्यक अिा सवथ सत्यस््िती माशहतीपत्रकात असल्या पाशहजेत.

जीवन शवमा कंपनीद्वारे त्यांच्या वापरल्या जाणाऱ्या प्रत्येक शवमा योजनेच्या माशहतीपत्रकात खालील
माशहती दे णे आव्यक आहे :
i.

अटी आशण िती

ii. फायद्यांची व्याप्ती – हमी प्राप्त आशण हमी नसलेले
iii. उपलब्धी – लाभ
iv. अपवाद

v. योजना सहभाग दे णारी आहे की सहभाग न दे णारी आहे
माशहतीपत्रक म्हणजे संभाव्य पॉशलसीधारकाला कंपनीच्या उत्पादनांची ओळख करून दे ण्यास
सहाय्यक अिा प्रकारचा पशरचय दे णारा द्तावेज असतो.
2. प्र्ताव फॉमथ
शवमा पॉशलसी म्हणजे शवमाकता आशण शवमाधारक यांच्यातील कायदे िीर करार असतो. कोणत्याही
करारात जसे आव्यक असते त्याप्रमाणे त्यात प्र्ताव आशण ्वीकार असतात. प्र्ताव तयार

करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अजाला ‘प्र्ताव फॉमथ’ असे म्हटले जाते. प्र्ताव फॉमथमध्ये उधृत
केलेल्या सत्यस््िती दोन्शही बाजूंवर बंधनकारक असतात आशण त्यांच्या आियाचा आदर राखण्यास
अपयि आल्यास शवमाहक्क प्रदानाच्या प्रसंगात त्याचे शवपरीत पशरणाम होतात.
व्याख्या
भारताचे आयआरिीए (IRDAI) चे शवशनयम, 2002 (पॉशलसीधारकांच्या शहताचे रक्षण) च्या अंतगथत
प्र्ताव फॉमथची व्याख्या खालील प्रमाणे केली गेली आहे :

“हा जोखमीच्या संदभात ज्यातून शवमाकत्याने ही जोखीम घेणे ्वीकारायचे की नाकारायचे आशण,
्वीकारायचे ठरले तर त्या प्रसंगात, दर शनस््चती, मान्शय करावयाच्या संरक्षणाच्या अटी आशण िती

काय असाव्यात हे ठरवण्यासाठी सवथ भौशतक सत्यस््िती सांगणारा प्र्तावकाने भरून दे ण्याचा फॉमथ
असतो.”
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या शवशनयमांच्या संदभात “भौशतक” ही संज्ञा म्हणजे शवमाकत्याद्वारे आ्वाशसत करण्याची जोखीम
अंतलेखनाच्या संदभात महत्वाची, आव्यक आशण सुसंगत अिी मशहती.
महत्वाचे
भारताचे आयआरिीए (IRDAI) ने प्र्ताव फॉमथची व्याख्या केली असली तरी त्याची रचना आशण
आिय हे शवमा कंपनीच्या तारतम्यावर सोिू न शदले आहे त. असे असले तरीही, पॉशलसीधारक,
मध्य्ि,

ओम्बिसमन आशण शवमा कंपन्शयाकिू न शमळालेल्या अशभप्रायांचा शवचार करून भारताचे

आयआरिीए (IRDAI) ला असे वाटले की या फॉमथचे ्वरूप आशण त्यातील आिय प्रमाशणत करणे
आव्यक आहे .

भारताचे आयआरिीए (IRDAI) ने शवशनयम 2013 (जीवन शवम्यासाठी प्रमाण प्र्ताव फॉमथ) जारी केला

आहे . भारताचे आयआरिीए (IRDAI) ने फॉमथचे ्वरूप आशण आिय शदला असला तरीही त्यात

अशधक माशहती घेण्यासाठी लवशचकता सुद्धा पुरवली आहे . प्र्ताव फॉमथ मध्ये केवळ प्र्तावक आशण
प्र्ताशवत शवमाधारक यांच्यासाठीच नव्हे तर पॉशलसी शवकणारे आशण फॉमथ भरण्यास मदत करणाऱ्या
मध्य्िांसाठी सुद्धा तपिीलवार सूचना असतात.
3. प्रशतशनधीचा अहवाल
प्रशतशनधी हा प्रािशमक अंतलेखक असतो. जोखीम शनधारणािी संबशं धत सवथ सुसग
ं त तपिील आशण
भौशतक सत्यस््िती प्रशतशनधीने त्याच्या/शतच्या अहवालात उघि करणे आव्यक गरजेचा असते.
आरोग्य, सवयी, व्यवसाय, उत्पन्शन आशण कुटु ं बाचे तपिील अहवालात दे णे आव्यक असते .
4. वैद्यकीय तज्ञाचा अहवाल
अनेक बाबतीत, शवमा कंपनीच्या सूचीवर असलेल्या िॉक्टर माफथत शवमाधारकाची वैद्यकीय तपासणी

करावी लागते. उं ची, वजन. रिदाब, हृदय स््िती इत्यादी गोटटी िारीशरक स््ितींिी संबंशधत
गोटटींचे तपिील ज्यात िॉक्टरने उल्लेख केलेले आशण नोंदलेले असतात त्याला वैद्यकीय तज्ञाचा
अहवाल असे म्हणतात.

आपण हे लक्षात ठे वले पाशहजे की अनेक प्र्ताव वैद्यकीय तपासणी शिवाय अंतलेखन केले जातात

आशण ्वीकारले जातात. त्यांना अ-वैद्यकीय प्रकरणे असे म्हणतात. प्र्ताशवत रक्कम जा्त असेल
ककवा प्र्तावकाचे वय जा्त असेल ककवा ज्यात वैद्यकीय तज्ञाद्वारे तपासणी आशण अहवाल घेण्याची

आव्यकता वाटावी अिा काही गोटटी प्र्तावाच्या दरम्यान लक्षात आल्या तर प्र्ताव अ-वैद्यकीय
अंतलेखनाच्या अंतगथत मान्शय करता येत नाही व वैद्यकीय तज्ञाचा अहवाल मागवला जातो.
अिाप्रकारे अंतलेखक शवमाधारकाच्या आरोग्याच्या सद्यस््ितीचा कानोसा घेत असतो.
5. नैशतक धोका अहवाल
शवमा पॉशलसी च्या कालावधी दरम्यान शवमा आ्वाशसत व्यिी मरण पावली तर शवमा कंपनी शनस््चत
केलेली रक्कम दे ऊ करते असा शवमा धारक आशण शवमा कंपनी यांच्यातील करार म्हणजे जीवन शवमा.
216

जेव्हा तुम्ही एखादी शवमा पॉशलसी खरे दी करता, तुम्हाला अजथ भरणे आशण वैद्यकीय परीक्षणाला सामोरे

जाणे यासारख्या अनेक अंतलेखन प्रशक्रयांमधून पार व्हावे लागते. अंतलेखकांचे लक्ष असणारा
पशरणामकारक घटक म्हणजे नैशतक धोका.
व्याख्या
शवमा पॉशलसी घेतल्याचा पशरणाम म्हणून नुकसान होण्याची िक्यता असेल अिाप्रकारे ग्राहकाच्या
वतथनात बदल होण्याची िक्यता म्हणजे नैशतक धोका.
उदाहरण
जॉन िो यांनी नु कतीच एक जीवन शवमा पॉशलसी घेतली. त्या नंतर त्यांनी अिा एका ्कीईंग
मोशहमे वर जाण्याचा शनणथय घेतला जेिे ्कीईंगसाठीचे पृर्थ्वीवरील सवात धोकादायक शठकाण मानले
जाते अिा शठकाणी होणार आहे . यापूवी त्यांनी अिी मोहीम करण्यास नकार शदला होता.
जीवन शवमा कंपन्शया अिा िक्यतांपासून सुरशक्षत राहण्याचा प्रयत्न करतात ज्यात काही व्यिी ्वतुःचे
जीवन ककवा अन्शय व्यिीचे जीवन संपवून त्याद्वारे फायदा कमावण्याची इच्छा धरतात. जीवन शवमा
अंतलेखक अिा प्रकारचा धोका सुचवणाऱ्या घटकांचा िोध घेतात.

या उद्देिाने, शवमा कंपनीला त्यांच्या अशधकाऱ्याद्वारे सादर केलेला अहवाल लागू िकतो. अहवाल
सादर करणाऱ्या अशधकाऱ्याने, तो पूणथ करण्यापूवी प्र्तावकाच्या ओळखीसंबंधी ्वतुःचे संपूणथ

समाधान करून घ्यावे लागते. अहवाल पूणथ करण्यापूवी त्याने प्र्तावकाला िक्यतो त्याच्या घरी भेटले
पाशहजे. अहवाल दे णारा अशधकाऱ्याने, शवमा आ्वाशसताचे आरोग्य आशण सवयी, व्यवसाय, सामाशजक
पा्वथभम
ू ी आशण आर्थिक स््िती इत्यादी संबध
ं ी ्वतंत्रपणे चौकिी केली पाशहजे.
6. वयाचा दाखला
आपण हे आधीच पशहले आहे की जीवन शवम्यामध्ये वाढत्या वयाबरोबर मत्यथतेचा धोका वाढतो. त्यामुळे
वय हा असा घटक आहे की ज्यावर शवमा कंपन्शया शवमाधारकाच्या जोखमीचे ्वरूप ठरवत असतात.
त्यानु सार प्रत्येक वयोगटासाठी शवमाहप्ता आकारला जातो. त्यामुळे जीवन शवम्यामध्ये वयाच्या
दाखल्याच्या योग्य द्तावेजांचे परीक्षण करून योग्य वयाची पिताळणी करणे याचे महत्व असते .
प्रमाण ककवा अ-प्रमाण याप्रकारचे वयाचे वैध दाखले असू िकतात.
a) वयाचे प्रमाण दाखले
काही द्तावेज वयाचे प्रमाण दाखले मानले जातात, ते खालीलप्रमाणे :
i.

िाळा ककवा महाशवद्यालयाचे प्रमाणपत्र

ii. महानगरपाशलकेच्या नोंदीतून काढलेला जन्शम दाखला
iii. पारपत्र (पासपोटथ )
iv. पॅनकािथ
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v. सेवा पु्तक

vi. बाप्ती्म्याचे प्रमाणपत्र

vii. कुटु ं बाच्या वंिावळीच्या वहीतील (तारखेसह असल्यास) प्रमाशणत उतारा
viii. संरक्षण दलात कायथरत असल्यास, ओळखपत्र

ix. रोमन कॅिोशलक चचथद्वारे शदले गेलेले शववाह प्रमाणपत्र
b) अ-प्रमाण वयाचे दाखले
जेव्हा वरीलपैकी वयाचे प्रमाण दाखले उपलब्ध नसतील ते व्हा शवमाकता वयाचे अ-प्रमाण दाखले
सादर करण्याची अनु मती दे ऊ िकतो. वयाचे अ-प्रमाण दाखले खालीलप्रमाणे:
i.

जन्शमकुंिली

ii. रे िन कािथ

iii. ्वयं-उद्घोषणे चे प्रशतज्ञापत्र
iv. ग्राम पंचायतीचे प्रमाणपत्र

आकृती 1: वयाचे प्रमाण पुरावे
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7. अँन्शटी-मनी लाँिकरग
व्याख्या
मनी-लाँिकरग म्हणजे बेकायदे िीर पैसा (काळा पैसा) कायदे िीर मागाने शमळवला आहे असे भासेल

अिा प्रकारे त्याचे बेकायदे िीर ्त्रोत लपवून मुख्य आर्थिक प्रवाहात आणण्याची प्रशक्रया. मनीलाँिकरगकारवायांवर शनयंत्रण आणण्यासाठी भारत सरकारने पीएमएलए (PMLA) 2002 जारी केला
आहे .
मनी-लाँिकरगकारवायांवर शनयंत्रण आणण्यासाठी आशण त्याद्वारे शनमाण झालेल्या मालमत्ता ताब्यात

घेण्याची तरतूद म्हणून 2005 पासून मनी-लाँिकरगप्रशतबंधक कायदा (PMLA), 2002 अंमलात आला.

यात मनी-लाँिकरगहा दखलपात्र गुन्शहा असून त्यासाठी तीन ते सात वषे सि मजुरी आशण पाच लाख
रुपयांपयंत दण्ि अिा शिक्षेस पात्र असल्याचे सांशगतले आहे .

प्रत्येक शवमाकत्याचे अँन्शटी-मनी लाँिकरग (AML)धोरण असणे आव्यक असते आशण त्यानुसार त्याची

एक प्रत आयआरिीएआय (IRDAI) किे सादर करणे आव्यक असते. अँन्शटी-मनी लाँिकरग
(AML)कायथक्रमात खालील गोटटी अंतभूत
थ असणे आव्यक असते :
i.

अंतगथत धोरणे, पद्धती आशण शनयंत्रणे

ii. प्रमुख प्रशतपालन अशधकाऱ्यांची शनयुिी (compliance officer)

iii. अँन्शटी-मनी लाँिकरग (AML) उपाययोजनांवर आधाशरत प्रशतशनधींची शनयुिी आशण प्रशिक्षण
iv. अंतगथत लेखा प्रशिक्षण/ शनयंत्रण
8. तुमच्या ग्राहकाला ओळखा (KYC)
तुमच्या ग्राहकाला ओळखा ही व्यवसायाद्वारे ग्राहकाची ओळख शनस््चत करण्यासाठी वापरलेली

पद्धत असते. ग्राहकाच्या ओळखीचे चोरी, आर्थिक अफरातफर आशण मनी-लाँिकरग यांना प्रशतबंध
करण्यासाठी बँका आशण शवमाकते मोठ्याप्रमाणात ग्राहकांकिू न त्यांची तपिीलवार माशहती
मागतात.

गुन्शहे गारी घटकांकिू न आर्थिक सं्िांचा वापर मनी-लाँिकरगसाठी होण्यास प्रशतबंध करावा हा
KYC मागथदिथकसूत्रांचा उद्देि आहे .

त्यामुळे शवमाकत्यांनी त्यांच्या ग्राहकांची खरी ओळख पटवणे गरजेचे आहे . प्रशतशनधींनी याची

खात्री करून घेतली पाशहजे की प्र्तावक त्यांचे प्र्ताव फॉमथ सादर करताना KYC प्रशक्रयेचा भाग
म्हणून खालील द्तावेज सादर करतील:
i.

छायाशचत्र

ii. वयाचा दाखला
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iii. शनवासाचा पुरावा – ड्रायन्व्हग परवाना, पारपत्र, टे शलफोन शबल, वीज शबल, बँकेचे पासबुक
इत्यादी.

iv. ओळखीचा पुरावा – ड्रायन्व्हग परवाना, पारपत्र, शनविणूक ओळखपत्र, पॅनकािथ , इत्यादी.
v. मोठ्या रक्कमेचा व्यवहार असल्यास उत्पन्शनाचा पुरावा
9. मुि – पुनर्थवचार कालावधी
समजा, एखाद्या व्यिीने नवीन शवमा पॉशलसी खरे दी केली असेल आशण त्याला पॉशलसी द्तावेज

शमळाले असतील, आशण ते नीट वाचल्यानंतर त्याला शतला असे वाटले की त्यातील अटी आशण िती
त्याच्या अपेक्षेनुसार नाहीत.

तो/ती काय करू िकतो/िकते?
आयआरिीएआय (IRDAI) शवशनयमांमध्ये या सम्ये संबंधी ग्राहकशहताची एक तरतूद करून ठे वली
आहे .

त्यांनी

असा

कालावधी

“िंिहोण्याचाकालावधी” म्हणतात.

शदला

आहे

ज्याला

“मुि-पुनर्थवचारकालावधी”

ककवा

या कालावधीत, जर पॉशलसीधारकाला असे वाटले की त्याने खरे दी केलेली पॉशलसी, त्याला नको आहे
तर तो/ती अिी पॉशलसी परत करू िकतो आशण खालील अटींनुसार परतावा शमळवू िकतो:
i.

पॉशलसी शमळाल्यानंतर 15 शदवसात तो/ती हा पयाय वापरू िकतो.

ii. त्याने/शतने कंपनीला हे लेखी ्वरुपात कळवावे लागते
iii. त्या कालावधीच्या शवमा संरक्षणासाठीचा शवमाहप्ता, शवमाकत्याचे वैद्यकीय तपासणीसाठी
आशण ्टँ पड्युटी आकार यासाठी झालेला खचथ वजा करून उवथशरत शवमा हप्ता परत केला
जातो.

जीवन शवमा पॉशलसीधारकांना उपलब्ध असलेली मुि पुनर्थवचार कालावधी ही एक सुशवधा आहे .
पॉशलसी द्तावेज पॉशलसीधारकाला शमळाल्याच्या तारखेनंतर पंधरा शदवसात या सुशवधे चा वापर करू
िकतात.

्वयं चाचणी 1
_________ कालावधीत, पॉशलसीधारकाने जर पॉशलसी खरे दी केली असेल आशण त्याला ती
नको असेल तर तो/ती परत करू िकतों आशण परतावा शमळवू िकतो.
I.

मुि मुल्यांकन

II. मुि पुनर्थवचार
III. रद्द करण्याचा
IV. मोफत वापर
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सारांि


माशहतीपत्रक म्हणजे शवमा कंपन्शया वापरत असलेले उत्पादनाचा तपिील दे णारा कायदे िीर
द्तावेज असतो.



प्र्ताव दे ण्यासाठी वापरला जाणाऱ्या अजाच्या द्तावेजाला ‘प्र्ताव फॉमथ’ असे म्हणतात..



प्रशतशनधीच्या अहवालात आरोग्य, सवयी आशण व्यवसाय, उत्पन्शन आशण कौटु ं शबक तपिील या
गोटटींचा उल्लेख असणे गरजेचे असते.



उं ची, वजन, रिदाब, हृदय स््िती इत्यादी िारीशरक स््ितीिी संबंशधत गोटटी त्याच्या/शतच्या
वैद्यकीय तज्ञाचा अहवालामध्ये िॉक्टर द्वारे नोंदलेल्या आशण उल्लेख केलेल्या असतात.



जीवन शवमा पॉशलसी खरे दी केल्यामुळे ग्राहकाच्या वतथनात होऊ िकणारा बदल आशण अिा
बदलामुळे वाढणारी नु कसानीची िक्यता म्हणजे नैशतक धोका.



काही द्तावेज वयाचा प्रमाण दाखला म्हणून मानले जातात त्यात िाळा ककवा महाशवद्यालयाचे
प्रमाणपत्र, महानगर पाशलकेच्या नोंदींमधून काढलेला जन्शम दाखला इत्यादींचा समावेि होतो.



प्रत्येक शवमाकत्याला ्वतुःची अँन्शटी-मनी लाँिकरग (AML)पॉशलसी असणे आशण त्यानु सार ती

भारताचे आयआरिीए (IRDAI) ला सादर करणे आव्यक असते. अँन्शटी-मनी लाँिकरग
(AML)कायथक्रमाच्या अंतगथत धोरण, पद्धती आशण शनयंत्रण आशण प्रमुख प्रशतपालन अशधकाऱ्याची
शनयुिी यांचा समावेि असला पाशहजे.


शवमाकत्यांनी ग्राहकाची खरी ओळख शनस््चत करणे गरजेचे असते . KYC प्रशक्रयेचा भाग म्हणून,
शनवासाचा पुरावा, पॅनकािथ आशण छायाशचत्र यासारखे KYC द्तावेज गोळा करणे गरजेचे असते .

महत्वाच्या संज्ञा
1. माशहती पत्रक
2. प्र्ताव फॉमथ

3. नैशतक धोका

4. प्रमाण आशण अ-प्रमाण वयाचे दाखले
5. अँन्शटी-मनी लाँिकरग

6. तुमच्या ग्राहकाला ओळखा (KYC)
7. मुि-पुनर्थवचार कालावधी
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्वयं चाचणीची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे II.
मुि-पुनर्थवचार कालावधीच्या दरम्यान, पॉशलसीधारकाने पॉशलसी शवकत घेतली असेल आशण

त्याला/शतला जर ती नको असेल तर, तो/ती पॉशलसी परत करू िकतात आशण परतावा शमळवू
िकतात.
्वयं-पशरक्षण प्र्न
प्र्न 1
खालीलपैकी कोणते वयाच्या प्रमाण दाखल्याचे उदाहरण आहे ?
I.

रे िन कािथ

II. जन्शमकुंिली
III. पारपत्र

IV. ग्रामपंचायत प्रमाणपत्र
प्र्न 2
खालीलपैकी किाला नैशतक धोका मानले जाईल?
I.

शवमा खरे दी केल्यानंतर वाढलेले धोकादायक वतथन

II. शवमा खरे दी करण्यापूवी वाढलेले धोकादायक वतथन

III. शवमा खरे दी केल्यानंतर कमी झालेले धोकादायक वतथन

IV. शवमाधारक बनल्यानंतर गुन्शहे गारी कारवायांमध्ये भाग घेणे
प्र्न 3
वैद्यकीय तज्ञाच्या अहवालात खालीलपैकी कोणत्या गोटटी तपासल्या जातील?
I.

प्र्तावकाचे भावशनक वतथन

II. उं ची, वजन आशण रिदाब
III. सामाशजक प्रशतटठा
IV. सत्यशनटठा
प्र्न 4

उत्पादनासंबध
ं ी तपिीलवार माशहती दे णारे औपचाशरक कायदे िीर द्तावेज म्हणजे शवमा कंपन्शयांद्वारे
वापरला जाणारा __________.
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I.

प्र्ताव फॉमथ

II. प्र्तावाचे मूल्य (quote)
III. माशहतीचा द्त
IV. माशहती पत्रक
प्र्न 5
प्र्ताव

दे ण्यासाठी

वापरल्या

_________म्हणतात.
I.

जाणाऱ्या

अजाच्या

द्तावेजाला

सामान्शयपणे

अजाचा फॉमथ

II. प्र्ताव फॉमथ
III. नोंदणी फॉमथ
IV. वगथणी फॉमथ
प्र्न 6

खाली शदलेल्या वयाच्या दाखल्याच्या द्तावेजांमधील कोणते शवमा कंपन्शयांद्वारे अ-प्रमाण द्तावेज
म्हणून वगीकृत केले जातात.
I.

िाळे चे प्रमाणपत्र

II. संरक्षण दलातील कमथचाऱ्यांचे ओळख पत्र
III. रे िन कािथ

IV. बाप्ती्म्याचे प्रमाणपत्र
प्र्न 7
_______ पैसा, त्याचे _______ ्त्रोत लपवून मुख्य आर्थिक प्रवाहात अिा प्रकारे आणणे
की ज्यामुळे ते कायदे िीरशरत्या शमळवले आहे त असे वाटावे या प्रशक्रयेला मनी-लाँिकरगअसे म्हणतात.

I.

बेकायदे िीर , बेकायदे िीर

II. कायदे िीर, कायदे िीर

III. बेकायदे िीर, कायदे िीर

IV. कायदे िीर, बेकायदे िीर
प्र्न 8
पॉशलसीधारक पॉशलसी संबध
ं ी समाधानी नसेल तर, तो/ती मुि-पुनर्थवचार कालावधीत, म्हणजेच
पॉशलसी शमळाल्यापासून ________शदवसात ती पॉशलसी परत करू िकतात.
I.

60 शदवस
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II. 45 शदवस
III. 30 शदवस
IV. 15 शदवस
प्र्न 9
मुि-पुनर्थवचार कालावधीत पॉशलसीधारकाने पॉशलसी परत केली तर त्यासंदभात खालीलपैकी कोणते
शवधान योग्य आहे ?
I.

शवमा कंपनी 100% शवमा हप्ता परत करे ल.

II. शवमा कंपनी 50% शवमा हप्ता परत करे ल

III. ज्या कालावधीत संरक्षण पुरवले असेल त्या कालावधीच्या प्रमाणातील शवमाहप्ता, वैद्यकीय
परीक्षणाचा खचथ आशण ्टँ पड्युटी आकार वजा जाता समायोशजत रक्कम शवमा कंपनी परत करे ल

IV. शवमा कंपनी संपूणथ शवमाहप्ता कापून घेईल
प्र्न 10

खालीलपैकी कोणता शनवासाचा वैध पुरावा आहे ?
I.

पॅनकािथ

II. शनविणूक ओळखपत्र
III. बँकेचा पासबुक

IV. ड्रायन्व्हग परवाना
्वयं पशरक्षणाच्या प्र्नांची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे III.

पारपत्र हे वयाच्या प्रमाण दाखल्याचे उदाहरण आहे .
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे I.

शवमा खरे दी केल्यानंतर वाढलेले धोकादायक वतथन याला नैशतक धोका म्हणता येऊ िकते .
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे II.

उं ची, वजन आशण रिदाब हे काही घटक आहे त जे वैद्यकीय तज्ञाच्या अहवालात तपासले जातात.
उत्तर 4
योग्य पयाय आहे IV.
224

उत्पादनाची माशहती दे ण्यासाठी शवमा कंपन्शयांद्वारे वापरला जाणारा माशहतीपत्रक हा औपचाशरक
कायदे िीर द्तावेज आहे .
उत्तर 5
योग्य पयाय आहे II.
प्र्ताव दे ण्यासाठी वापरला जाणारा अजाचा द्तावेज सामान्शयपणे प्र्ताव फॉमथ म्हणून ओळखला
जातो.

उत्तर 6
योग्य पयाय आहे III.
रे िन कािथ हा वयाचा अ-प्रमाण पुरावा मानला जातो.
उत्तर 7
योग्य पयाय आहे I.
मनी-लाँिकरगम्हणजे बेकायदे िीर पैसा, कायदे िीर मागाने शमळवला आहे वाटावे अिा प्रकारे त्याचे

बेकायदे िीर ्त्रोत लपवून मुख्य आर्थिक प्रवाहात आणण्याच्या प्रशक्रयेला मनी-लाँिकरग असे
म्हणतात.
उत्तर 8
योग्य पयाय आहे IV.
पॉशलसीधारक पॉशलसी संबध
ं ी समाधानी नसल्यास, तो/ती मुि- पुनर्थवचार कालावधीत, म्हणजेच
पॉशलसी द्तावेज शमळाल्यापासून 15 शदवसात परत करू िकतो.
उतार 9
योग्य पयाय आहे III.
मुि–पुनर्थवचार कालावधीत पॉशलसीधारकाने पॉशलसी परत केल्यास त्यासंदभात, शवमा कंपनी शवमा

संरक्षण पुरावल्याच्या कालावधीच्या प्रमाणातील शवमाहप्ता, वैद्यकीय तपासणीचा खचथ आशण
्टँ पड्युटी आकार वजा जाता उवथशरत शवमाहप्ता शवमा कंपनी परत करते .
उत्तर 10
योग्य पयाय आहे II.
पॅनकािथ हा शनवासाचा वैध पुरावा नाही
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प्रकरण 13
द्तावेजीकरण – पॉशलसी अटी-I
प्रकरणाची ओळख
या प्रकरणामध्ये आपण प्र्ताव जेव्हा शवमा पॉशलसी बनतो ते व्हा समाशवटट असणाऱ्या शवशवध
द्तावेजांसब
ं ंधी चचा करणार आहोत.
शिकण्याची फशलते

A. पॉशलसी टप्प्यावरील द्तावेजीकरण
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A. पॉशलसी टप्प्यावरील द्तावेजीकरण
1. प्रिम शवमा हप्त्याची पावती
शवमा कंपनी जेव्हा पशहली शवमा हप्त्याची पावती (FPR) जारी करते ते व्हा शवमा करार सुरु होतो. प्रिम
शवमा पावती (FPR) हा पॉशलसी करार सुरु झाल्याचा पुरावा असतो.
प्रिम शवमा पावती मध्ये खालील माशहती असते :
i.

शवमा आ्वाशसत व्यिीचे नाव आशण पत्ता

ii. पॉशलसी क्रमांक

iii. अदा केलेली शवमाहप्ता रक्कम

iv. शवमाहप्ता रक्कम भरण्याची पद्धत आशण वारंवाशरता
v. शवमाहप्ता भरण्याचा पुढील दे य शदनांक
vi. जोखीम सुरु होण्याचा शदनांक

vii. पॉशलसी अंशतम पशरपक्व होण्याचा शदनांक
viii. िेवटचा शवमाहप्ता भरण्याची तारीख
ix. शवमा आ्वाशसत रक्कम

प्रिम शवमाहप्ता पावती जारी केल्यानंतर (FPR), प्र्तावका किू न पुढील शवमा हप्ते शमळतील ते व्हा

शवमा कंपनी शवमाहप्ता पावत्या जारी करते . या पावत्यांना नवीकरण पावत्या असे म्हणतात (RPR).
या नवीकरण पावत्या (RPR), शवमाहप्ता अदा करण्यासंबंधातील काही शववाद असल्यास रक्कम अदा
केल्याचा पुरावा म्हणून उपयोगी पितात.
2. पॉशलसी द्तावेज
पॉशलसी द्तावेज हा शवम्यािी संबंशधत सवात महत्वाचा द्तावेज असतो. शवमा कंपनी आशण शवमा
आ्वाशसत व्यिी यांच्यातील कराराचा तो पुरावा असतो. ते म्हणजे करार नसतो. पॉशलसी द्तावेज
काही कारणाने शवमाधारकाकिू न हरवला तर शवमा करारावर कोणताही पशरणाम होत नाही. शवमा

कंपनी मूळ करारात कोणताही बदल न करता पॉशलसीची नक्कल दे ऊ करते. पॉशलसी द्तावेजावर
सक्षम प्राशधकारयाकिू न ्वाक्षरी केली जावी लागते आशण भारतीय ्टँ प कायद्यानुसार त्यावर शिक्का
मारावा लागतो.

प्रमाण पॉशलसी द्तावेजाचे तीन भाग होतात:
a) पॉशलसी अनुसूची
पॉशलसी अनु ्यची हा पशहला भाग असतो. सामान्शयतुः तो पॉशलसीच्या पशहल्या पानावर सापितो.

जीवन शवमा कराराची अनु सूची साधारणपणे सारखीच असते . त्यात सामान्शयतुः खालील माशहती
असते:
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आकृती 1 : पॉशलसी द्तावेज घटक

i.

शवमा कंपनीचे नाव

ii. काही शवशिटट पॉशलसीसाठी शविेष तपिील, जसे:
 पॉशलसीधारकाचे नाव आशण पत्ता

 जन्शम तारीख आशण मागील जन्शमशदविी असलेले वय
 योजना आशण पॉशलसी कराराचा कालावधी
 शवमा आ्वाशसत रक्कम
 शवमाहप्त्याची रक्कम

 शवमाहप्ता भरण्याचा कालावधी

 प्रारंभी तारीख, पशरपक्वते ची तारीख, आशण िेवटच्या शवमाहप्त्याची तारीख
 पॉशलसी नफ्यासह आहे की नफ्याशिवाय
 नामाशनदे शिताचे नाव

 शवमाहप्ता भरण्याची पद्धत – वार्थषक; अधथ वार्थषक; त्रैमाशसक; माशसक; पगारातून
वजावटी द्वारे

 पॉशलसी क्रमांक – हा पॉशलसी कराराचा शविेष ओळख क्रमांक असतो
iii. शवमाकत्याचे रक्कम अदा करण्याचे आ्वासन. हे शवमा कराराचे ममथ असते.
iv. अशधकृत प्रशधकाऱ्याची ्वाक्षरी आशण पॉशलसी ्टँ प
v. ्िाशनक शवमा ओम्बिसमन चा पत्ता.
b) प्रमाण तरतुदी
पॉशलसी द्तावेजाचा दु सरा महत्वाचा घटक म्हणजे सामान्शयतुः प्रत्येक जीवन शवमा करारामध्ये

उपस््ित असलेल्या आशण काही शवशिटट अपवाद म्हणून वगळलेल्या, पॉशलसीच्या प्रमाण तरतुदी.

यातील काही तरतुदी मुदत शवमा, एकल शवमाहप्ता शवमा ककवा (फायद्यामध्ये) सहभागी नसलेल्या
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पॉशलसी यासारख्या ठराशवक प्रकारच्या करारांना लागू होत नसतील. या प्रमाण तरतुदी कराराच्या
अंतगथत लागू होणाऱ्या हक्क आशण शविेष सवलती व अन्शय अटी सुशनस््चत करतात.
c) पॉशलसी मधील शवशिटट तरतुदी
पॉशलसी द्तावेजाचा शतसरा भाग प्रत्येक पॉशलसी करारािी संबंशधत शवशिटट तरतुदींचा असतो.
या द्तावेजाच्या दिथनी भागात छापलेल्या असू िकतात ककवा संलग्नक म्हणून द्तावेजाला
जोिलेल्या असू िकतात.

प्रमाण तरतुदी म्हणजे जसे, शवमाहप्ता न भरल्यामुळे पॉशलसी बंद झाल्यास सवलतीचा ककवा

दण्िशवरशहत कालावधी नेहेमी कराराच्या अंतगथत वैधाशनक रीतीने शदलेल्या असतात, सामान्शयतुः
शवशिटट तरतुदी शवमाधारक आशण शवमाकता यांच्यातील शवशिटट करारािी जोिलेल्या असतात.
उदाहरण
करार शलशहत असताना एखादी ्त्री गरोदर असेल तर शतच्या गरोदरपणामुळे मृत्यूच्या घटनेला
संरक्षण दे ण्यापासून प्रशतबंध करणारे शवधान
तपिीलवार तरतुदी प्रकरण 13 मध्ये शदल्या आहे त.
वटहु कुम 2014 नु सार असे बंधनकारक करण्यात येते की प्रत्येक शवमाकत्याने जारी केलेल्या प्रत्येक
पॉशलसीची नोंद ठे वली पाशहजे. अिा प्रकारच्या नोंदींमध्ये खालील गोटटी असल्या पाशहजेत.

पॉशलसीधारकाचे नाव आशण पत्ता, पॉशलसी अस््तत्वात आल्याचे तो शदनांक आशण शवमाकत्याला सूचना

असलेले कोणत्याही प्रकारचे ह्तांतरण, असाईनमेंट, ककवा नामशनदे िन शवमा हक्क नोंद, प्रत्येक
शवमा हक्क नोंदी मध्ये शवमा हक्काची तारीख, नाव आशण पत्ता आशण हक्क दाखल करणाऱ्याचा पत्ता

आशण हक्क प्रदान झाल्याची तारीख, ककवा; शवमा हक्क नाकारला गेल्यास तो नाकारल्याची तारीख
आशण त्याची कारणे;

ही नोंद प्राशधकरणाने मान्शय केलेल्या ्वरुपात, इलेक्ट्रोशनक ्वरूपाच्या

समावेिा सह केली जावी.

वटहु कुमात केलेली अत्यंत महत्वाची तरतूद म्हणजे [िीमटे रीयलाइज्ि ककवा शिमॅट] ्वरुपात
पॉशलसी जारी करणे.

वटहु कुमात असे म्हटले आहे की “प्रत्येक शवमाकता, त्याच्याद्वारे केल्या

जाणाऱ्या प्रत्येक व्यवहाराच्या बाबत आ्वाशसत रक्कम आशण शवमा हप्ता यांच्या एका शवशिटट

मयादे च्या पुढील सवथ पॉशलसी इलेक्ट्रोशनक ्वरुपात, या कायद्याच्या अंतगथत शवशनर्थदटट पद्धतीने आशण
तिा ्वरुपात जारी करण्याचा प्रयत्न करे ल.”
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्वयं चाचणी 1
प्रिम शवमाहप्ता पावती (FPR) काय दिथवते? सवात योग्य पयाय शनविा.
I.

मुि-पुनर्थवचार कालावधी संपला आहे

II. पॉशलसी करार सुरु झाला असल्याचा पुरावा
III. आता पॉशलसी रद्द करता येणार नाही

IV. पॉशलसीला काही शनस््चत रोख मूल्य प्राप्त झाले आहे
सारांि


जेव्हा जीवन शवमा कंपनी प्रिम शवमाहप्ता पावती जारी करते ते व्हा शवमा करार सुरु होतो.



पॉशलसी द्तावेज म्हणजे शवम्यािी संबंशधत सवात महत्वाचा द्तावेज असतो. तो शवमा कंपनी
आशण शवमाधारक यांच्यातील कराराचा पुरावा असतो.



प्रमाण पॉशलसी द्तावेजाचे, पॉशलसी अनुसूची, प्रमाण तरतुदी आशण पॉशलसीच्या शवशिटट तरतुदी
असे तीन भाग असतात.

महत्वाच्या संज्ञा
1. प्रिम शवमाहप्ता पावती (FPR)
2. पॉशलसी द्तावेज
3. पॉशलसी अनु सूची
4. प्रमाण तरतुदी
5. शविेष तरतुदी
्वयं चाचणीची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे II.
करार सुरु झाल्याचा FPR हा पुरावा आहे .
्वयं पशरक्षणाचे प्र्न
प्र्न 1
खालील पैकी कोणते द्तावेज शवमाकता आशण शवमाधारक यांच्यातील कराराचा पुरावा असतात?
I.

प्र्ताव फॉमथ

II. पॉशलसी द्तावेज
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III. माशहतीपत्रक

IV. शवमा हक्क फॉमथ
प्र्न 2
एखादा पॉशलसी द्तावेज शलशहताना गुंतागुंतीच्या भाषेचा वापर करण्यात आला आशण त्यामुळे
संशदग्धता शनमाण होत असेल तर त्याचा साधारणपणे अिथ काय घेतला जाईल?
I.

शवमाधारकाच्या शहताची आहे

II. शवमाकत्याच्या शहताची आहे

III. पॉशलसी रद्दबातल ठरवली जाईल आशण शवमाकत्याने शवमाधारकाला व्याजासह शवमाहप्ता परत
करण्यास सांशगतले जाईल

IV. पॉशलसी रद्दबातल ठरवली जाईल आशण शवमाकत्याने शवमाधारकाला व्याजाशिवाय शवमाहप्ता परत
करण्यास सांगता येईल

प्र्न 3
पॉशलसी द्तावेजाचे सवात योग्य वणथन करणारा पयाय शनविा.
I.

तो शवमा कराराचा पुरावा असतो

II. शवमाधारकाने कंपनीकिू न शवमा पॉशलसी खरे दी करण्यासंबध
ं ी व्यि केलेले ्वार्याचा पुरावा
असतो

III. बँका, ब्रोकसथ आशण अन्शय घटकांसारख्या चॅनेल पाटथ नसथ सोबत काम करतांना शवमा कंपनीने पूणथ
केलेल्या पॉशलसीचा (प्रशक्रयांचा) पुरावा असतो

IV. प्रिम शवमाहप्त्याचा भरणा केल्यानंतर शवमा कंपनीने जारी केलेली ्वीकृतीची शचट्ठी असते
प्र्न 4
खालील पैकी कोणते शवधान योग्य आहे ?
I.

प्र्ताव फॉमथ ्वीकारणे म्हणजे शवमा करार सुरु झाल्याचा पुरावा असतो.

II. शवमाहप्ता ्वीकारणे म्हणजे पॉशलसी सुरु झाल्याचा पुरावा असतो

III. प्रिम शवमाहप्ता पावती म्हणजे पॉशलसी करार सुरु झाल्याचा पुरावा असतो
IV. शवमा हप्त्याचे कोटे िन म्हणजे पॉशलसी करार सुरु झाल्याचा पुरावा असतो
प्र्न 5
प्रिम शवमाहप्ता प्राप्त झाल्यानंतर, पुढील शवमाहप्त्यासाठी शवमा कंपनी _______जारी करते.
I.

पुनरुज्जीवन शवमाहप्ता पावती

II. पूवथवत करण्याच्या शवमाहप्त्याची पावती
III. पुन्िापन शवमाहप्ता पावती
IV. नवीकरण शवमाहप्ता पावती
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प्र्न 6
शवमाधारक व्यिीकिू न मूळ शवमा पॉशलसी द्तावेज हरवला तर काय होईल?
I.

शवमा कंपनी मूळ करारात कोणताही बदल न करता पॉशलसी द्तावेजाची नक्कल जारी करे ल

II. शवमा करार समाप्त होईल

III. शवमा कंपनी, शवमाधारकाच्या सद्य आरोग्य प्रकटनाच्या आधारे नव्या अटी आशण ितीसह
पॉशलसीची नक्कल जारी करे ल

IV. शवमा कंपनी केवळ कोटाने आदे ि शदला तरच कोणते ही बदल न करता पॉशलसीची नक्कल जारी
करे ल.

प्र्न 7
खालीलपैकी कोणते शवधान योग्य आहे ?
I.

पॉशलसी द्तावेज सक्षम प्रशधकाऱ्याद्वारे ्वाक्षरी केलेला असला पाशहजे मात्र भारतीय ्टँ प
कायद्यानु सार अशनवायथपणे शिक्का मारलेला असणे गरजेचे नाही.

II. पॉशलसी द्तावेज सक्षम प्रशधकाऱ्याद्वारे ्वाक्षरी केलेला असला पाशहजे आशण भारतीय ्टँ प
कायद्यानु सार अशनवायथपणे शिक्का मारलेला असला पाशहजे.

III. पॉशलसी द्तावेज सक्षम प्रशधकाऱ्याद्वारे ्वाक्षरी केलेला असणे गरजेचे नाही मात्र भारतीय ्टँ प
कायद्यानु सार अशनवायथपणे शिक्का मारलेला असणे गरजेचे असते .

IV. पॉशलसी द्तावेज सक्षम प्रशधकाऱ्याद्वारे ्वाक्षरी केलेला असणे गरजेचे नाही त्याशिवाय भारतीय
्टँ प कायद्यानु सार अशनवायथपणे शिक्का मारलेला असणे सुद्धा गरजेचे नाही.

प्र्न 8
खालीलपैकी किापासून प्रमाण शवमा पॉशलसी द्तावेजाचा पशहला भाग बनतो.?
I.

पॉशलसी अनु सूची

II. प्रमाण तरतुदी

III. शवशिटट पॉशलसी तरतुदी
IV. शवमाहक्क प्रशक्रया
प्र्न 9
प्रमाण शवमा पॉशलसी द्तावेजात, प्रमाण तरतुदींच्या भागात खालील पैकी कोणती माशहती असेल?
I.

प्रारंभाची तारीख, पशरपक्वते ची तारीख आशण िेवटच्या शवमाहप्त्याची दे य तारीख

II. नामशनदे शिताचे नाव

III. कराराच्या अंतगथत लागू असणारे हक्क आशण सवलती आशण अन्शय िती.
IV. अशधकृत ्वाक्षरीकत्याची ्वाक्षरी आशण पॉशलसी ्टँ प
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प्र्न 10
“शवमा करार शलशहत असताना एखादी ्त्री गरोदर असेल तर शतच्या गरोदरपणाच्या काळात मृत्यू

आल्यास त्या प्रसंगात संरक्षण दे ण्यास प्रशतबंध करणारे शवधान”प्रमाण पॉशलसी द्तावेजाच्या कोणत्या
भागात समाशवटट केले जाईल?
I.

पॉशलसी अनु सूची

II. साधारण तरतुदी
III. प्रमाण तरतुदी

IV. शवशिटट पॉशलसी तरतुदी
्वयं चाचणीच्या प्र्नांची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे II.
पॉशलसी द्तावेज म्हणजे शवमाकता आशण शवमाधारक यांच्यातील कराराचा पुरावा.
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे I.
एखादा पॉशलसी द्तावेज शलशहताना गुंतागुंतीच्या भाषेचा वापर केला गेला असेल आशण त्यामुळे
संशदग्धता वाढली असेल तर साधारणपणे तो शवमाकत्यांच्या शहताचा आहे असे मानले जाते .
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे I.
पॉशलसी द्तावेज हा शवमा कराराचा पुरावा असतो.
उत्तर 4
योग्य पयाय आहे III.
प्रिम शवमाहप्ता पावती म्हणजे पॉशलसी करार सुरु झाल्याचा पुरावा असतो.
उत्तर 5
योग्य पयाय आहे IV.
प्रिम शवमाहप्ता प्राप्त झाल्यानंतर, शमळणाऱ्या पुढील शवमाहप्त्यांसाठी शवमा कंपनी नवीकरण
शवमाहप्ता पावती जारी करते .
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उत्तर 6
योग्य पयाय आहे I.
शवमाकत्याकिू न मूळ शवमा पॉशलसी हरवली तर, शवमा कंपनी करारात कोणते ही बदल न करता
पॉशलसीची नक्कल दे ऊ करते .
उत्तर 7
योग्य पयाय आहे II.
पॉशलसी द्तावेजावर सक्षम प्रशधकाऱ्याची ्वाक्षरी असली पाशहजे आशण भारतीय पॉशलसी
्टँ पकायद्यानु सार त्यावर शिक्का असला पाशहजे.
उत्तर 8
योग्य पयाय आहे I.
पॉशलसी अनु सूची प्रमाण शवमा पॉशलसी द्तावेजाचा पशहला भाग म्हणजे पॉशलसी अनुसूची असते .
उत्तर 9
योग्य पयाय आहे III.
शवमा पॉशलसी द्तावेजाच्या प्रमाण तरतुदींच्या भागात कराराच्या अंतगथत लागू होणाऱ्या हक्क आशण
सवलती आशण अन्शय िती यासारखी माशहती असते .
उत्तर 10
योग्य पयाय आहे IV.
“शवमा करार शलशहत असताना एखादी ्त्री गरोदर असेल तर शतच्या गरोदरपणाच्या काळात मृत्यू

आल्यास त्या प्रसंगात संरक्षण दे ण्यास प्रशतबंध करणारे शवधान”प्रमाण पॉशलसी द्तावेजाच्या पॉशलसी
शवशिटट तरतुदींमध्ये समाशवटट केली जाईल.
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प्रकरण 14
द्तावेजीकरण – पॉशलसी िती – II
प्रकरणाचा पशरचय
या प्रकरणात पॉशलसी द्तावेजात अंतभूत
थ केल्या जाणाऱ्या तरतुदींच्या संबंधी चचा करणार आहोत.

या प्रकरणात चचा केलेल्या तरतुदींमध्ये सवलतीचा कालावधी, पॉशलसी बंद होणे आशण दण्िरशहत
इत्यादीचा अिा महत्वाच्या तरतुदींचा समावेि आहे .
शिकण्याची फशलते

A. पॉशलसी िती आशण शविेषाशधकार
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A. पॉशलसी िती आशण शविेषाशधकार
1. सवलतीचा कालावधी
प्रत्येक जीवन शवमा पॉशलसी अिा अटींवर मृत्यूचा फायदा दे ण्याचे मान्शय करते की त्या तारखेपयंतचे
सवथ आशण पूणथ शवमा हप्ते भरलेले असले पाशहजेत आशण पॉशलसी चालू स््ितीत असली पाशहजे.
शवमाहप्ता दे य झाल्यानंतर पॉशलसीधारकाला काही जादा कालावधी शदला जातो त्याला
“सवलतीचाकालावधी”म्हटलेजाते.
महत्वाचे
अिा सवलतीचा प्रमाण कालावधी एक मशहना ककवा ३० शदवस असा असतो.सवलतीचा कालावधी
शवमाहप्त्याच्या दे य तारखेच्या पुढच्या शदवसापासून मोजला जाईल. या तरतुदीमुळे शवमाहप्ता न
भरल्यामुळे अन्शयिा जी पॉशलसी बंद झाली असती, ती सवलतीच्या कालावधीत चालू राहते .
असे असले तरीही, सवलतीच्या दरम्यान शवमाहप्ता दे य राहतोच आशण त्या दरम्यान शवमाधारकाचा
मृत्यू झाल्यास, दे य शवमाहप्त्याची रक्कम कापून घेऊन मृत्युच्या फायद्याची रक्कम शदली जाते.

सवलतीच्या कालावधी नंतरही शवमाहप्ता भरला गेला नसेल तर मात्र पॉशलसी बंद समजली जाते आशण

मृत्युच्या फायद्याच्या संदभात कंपनीवर कोणतीही दे यते ची जबाबदारी राहत नाही. दण्ि शवरशहत
तरतुदींनुसार दे य असू िकणारी केवळ रक्कम म्हणजे दण्िशवरशहत तरतुदींनुसार लागू होणारी
रक्कम असेल. एका अिाने शवमाधारकाला त्या सवलतीच्या कालावधीत मोफत शवमा संरक्षण शमळते .
2. पॉशलसी बंद होणे आशण पुन्िापन / पुनरुज्जीवन
सवलतीच्या कालावधीतही शवमाहप्ता भरला न गेल्यास पॉशलसी बंद होते हे आपण पाहीलेच आहे .
यातील चांगली गोटट अिी आहे की सवथ कायम्वरूपी शवमा करार प्रत्यक्षात पॉशलसीचे पुन्िापन
(पुनरुज्जीवन) करण्यास अनु मती दे तात.
व्याख्या
पॉशलसीचे पुन्िापन म्हणजे शवमाहप्ता अदा न केल्यामुळे पॉशलसी बंद झाली असेल ककवा दण्ि
शवरशहत तरतुदींच्या अंतगथत पॉशलसी चालू ठे वली असेल तर जीवन शवमा कंपनी ती पॉशलसी
पुनरुज्जीवीत करून चालू करते .
मात्र पॉशलसीचे पुनरुज्जीवन शवमाधारकाचा शनर्थववाद अशधकार असू िकत नाही. त्याची पूतथता
खालील ितींच्या अंतगथत करता येऊ िकते.:
i.

शवमाधारकाच्या जोखमी मध्ये वाढ न करणे:पॉशलसी चे पुनरुज्जीवन केल्याचा पशरणाम म्हणून
शवमा कंपनीच्या जोखमीत वाढ होऊ िकता नाही.
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ii. राखीव रक्कमे ची शनर्थमती:पॉशलसीधारकाने अिी शवमाहप्त्याची रक्कम व्याजासशहत भरली

पाहीजे, कारण पॉशलसी बंद झाली नसती तर शनमाण झाली असती इतकीच राखीव रक्कम
त्यातून शनमाण होईल.

iii. शवशनर्थदटट कालावधी मध्ये पुनरुज्जीवनाचा अजथ करणे : अिा प्रकारचे पुन्िापनाच्या
तरतुदींमध्ये शदलेल्या कालावधीत पॉशलसीधारकाने पुनरुज्जीवनाचा अजथ पूणथ केला पाशहजे.

भारतात, पुनरुज्जीवनाचा अजथ शवशिटट कालावधीत, उदा. पॉशलसी बंद झाल्यापासून 5
वषांच्या आंत करणे आव्यक असते .

iv. शवमा करण्याची योग्यते चा समाधानकारक पुरावा: शवमाधारकाने शवमा कंपनीला त्याच्या शवमा
करण्याची योग्यता कायम असल्याचा समाधानकारक पुरावा सादर केला पाशहजे. त्या

व्यिीची केवळ प्रकृती समाधानकारक असावी असे नव्हे तर आर्थिक उत्पन्शन, आशण नैशतकता
यांच्या कोणतीही घसरण झालेलीं नसावी.

v. शवलंशबत दे य शवमाहप्ते व्याजासह अदा करणे : पॉशलसीधारकाने सवथ शवलंशबत दे य शवमाहप्ते
प्रत्येक शवमाहप्त्याच्या दे य ताराखेपासुनच्या व्याजासह भरले पाहीजेत.

vi. उवथशरत दे य कजाची रक्कम अदा करणे: शवमाधारकाने काही पॉशलसी कजथ शिल्लक
असल्यास ककवा कोणतीही दे यता शिल्लक असल्यास ती सुद्धा पुन्िाशपत केली पाशहजे.

वरील सवथ अटींमधील सवात महत्वाची अट म्हणजे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी शवमा करण्यासाठीच्या

योग्यते चा पुरावा दे णे. कोणत्या प्रकारचा पुरावा द्यावा हे प्रत्येक पॉशलसीच्या पशरस््ितीवर अवलंबन
ू
असेल. पॉशलसी खूपच िोड्या काळासाठी बंद असेल तर शवमाकता कंपनी शवमा करण्याच्या योग्यतेचा

कोणताही पुरावा न मागताच पॉशलसीचे पुनरुज्जीवन करे ल ककवा शवमाधारकाकिू न एका साध्या
कागदावर शलहू न घेईल की त्याची प्रकृती चांगली आहे .

असे असले तरीही काही पशरस््ितीत शवमा कंपनीला वैद्यकीय तपासणी ककवा अन्शय पुरावा आव्यक
असतो:
i.

एक म्हणजे, पॉशलसीच्या शवमाहप्त्याचा सवलतीचा कालावधी संपून बराच कालावधी, म्हणजे
जवळपास एक वषथ झाले असेल.

ii. दु सरे , आरोग्याचा ककवा अन्शय सम्या असू िकते असा शवमाकत्याला संिय असेल तर अिी
पशरस््िती. पॉशलसीचे दिथनी मूल्य ककवा आ्वाशसत रक्कम खूप मोठी असेल तर पुन्शहा
नव्याने वैद्यकीय तपासणी करणेसुद्धा आव्यक असू िकते .

पॉशलसी पुनरुज्जीवन करताना बरीच मोठी रक्कम भरावयाची असल्याने (मागील दे य शवमाहप्ते

अशधक त्यांचे व्याज) पॉशलसीधारकाने हा शवचार करायला हवा की जु न्शया पॉशलसीचे पुनरुज्जीवन

करणे अशधक शहताचे आहे की नव्याने पॉशलसी घेणे अशधक शहताचे आहे . सामान्शयतुः पुनरुज्जीवन
अशधक शहताचे ठरते कारण, नवीन पॉशलसी सुरु केल्यास शवमाधारकाचे पुनरुज्जीवनाच्या तारखे पयंत
वाढलेले असल्याने अशधक दराने शवमा हप्ता आकारला जाईल.
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a) पॉशलसी पुनरुज्जीवनाचे उपाय
आता आपण काही मागथ पाहू ज्यांच्या माध्यमातून पॉशलसी पुनरुज्जीवीत केली जाऊ िकते .
साधारणपणे चुकलेल्या पशहल्या शवमाहप्त्याच्या तारखेपासून (अंदाजे 5 वषे) एखादा बंद पॉशलसी
पुनरुज्जीशवत करू िकतो.
i.

सामान्शय पुनरुज्जीवन

पुनरुज्जीवनाचा सामान्शय प्रकार म्हणजे, ज्यात व्याजासह शिल्लक शवमाहप्ते भरण्याचा समावेि
होतो. याला सामान्शय पुनरुज्जीवन म्हणतात आशण ते पॉशलसी ला समपथण मूल्य प्राप्त झाल्यानंतर

करता येते. शवमाकता यासाठी उत्तम आरोग्याच्या प्रकटनाची मागणी करू िकतो ककवा वैद्यकीय
परीक्षणासारखा शवमा करण्याच्या योग्यतेचा पुरावा सुद्धा मागू िकतो.
ii. शविेष पुनरुज्जीवन
पॉशलसी ला तीन वषांपेक्षा कमी कालावधी झाला असेल आशण शतला अद्याशप समपथण मूल्य प्राप्त

झाले नसेल तर काय करायचे (म्हणजे, जमा राखीव रक्कम ककवा रोख मूल्य फार कमी असेल
तर) पण पॉशलसी बंद झाल्याचा कालावधी मोठा असेल तर?, समजा पॉशलसीचा चुकलेल्या
पशहल्या शवमाहप्त्याला एक वषथ ककवा अशधक कालावधी लोटला असेल तर.

असे पुनरुज्जीवन करण्याचा मागथ म्हणजे शजला शविेष पुनरुज्जीवन असे म्हटले जाते अिा एका

योजनेच्या माध्यमातून पुनरुज्जीवन करणे (भारतीय जीवन शवमा मध्ये हे नाव वापरले जाते). यात
जणूकाही नवीन पॉशलसी शलशहली जाते. पॉशलसी बंद झाल्याची तारीख पॉशलसीच्या प्रारंभाच्या

तारखेपासून दोन वषांच्या आतील असते . शतची पशरपक्वता तारीख पॉशलसी घेताना त्या शवशिटट
जीवनांना लागू होणाऱ्या मूळच्या ठरवून शदलेल्या कालावधीच्या पेक्षा अशधक नसते .
उदाहरण
जर मूळ पॉशलसी 40 व्या वषी घेतली गेली असेल आशण नवीन प्रारंभाचे वय 42 असेल तर आता

ज्या पॉशलसी 60 व्या वषी संपणे अपेशक्षत असेल त्या पॉशलसीची मुदत वीस वरून अठरा पयंत
खाली आणली जाईल. शवम्याचा जुना हप्ता आशण नवा हप्ता व्याजासह अदा करावा लागेल.
iii. कजथ वजा पुनरुज्जीवन
भारतीय जीवन शवमा आशण अन्शय शवमा कंपन्शया यांच्याकिे असलेला पुनरुज्जीवनाचा अजून एक

मागथ म्हणजे कजथ वजा पुनरुज्जीवन. हे केवळ पुनरुज्जीवन नसते तर यात दोन घिामोिी अंतभूत
थ
असतात:

 एकाच वेळी कजाची मंजुरी आशण
 पॉशलसीचे पुनरुज्जीवन
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शवमाहप्ते आशण त्यांचे व्याज सामान्शय पुनरुज्जीवनाच्या पद्धतीने गणन केले जातात. त्याचे वेळी
पुनरुज्जीवनाच्या तारखेला त्या पॉशलसीवर शवमाधारकाला शकती कजथ घेण्याची पात्रता आहे हे

सुद्धा शनस््चत केले जाते . हे कजथ पुनरुज्जीवनाच्या उद्देिासाठी रक्कम म्हणून वापरले जाते,
शवमाहप्ते आशण त्यांचे व्याज यांची रक्कम वजा जाता काही रक्कम शिल्लक असल्यास ती
पॉशलसीधारकाला दे ऊ करण्यात येते. ्वभाशवकपणे ज्या शवमा पॉशलसींना पुनरुज्जीवनाच्या
तारखेला समपथण मूल्य प्राप्त झाले आहे अिा पॉशलसींनाच कजाची सुशवधा शदली जाते .
iv. हप्त्याचे पुनरुज्जीवन
िेवटचे म्हणजे, जेव्हा पॉशलसीधारक पॉशलसीचे पुनरुज्जीवन करण्याची शवमाहप्त्यांची रक्कम एक
रक्कमी भरू िकत नसतो आशण पॉशलसी शविेष पुनरुज्जीवन योजनेतही पुनरुज्जीशवत करता

येण्याची िक्यता नसते अिा वेळी हप्ताहप्त्याने पुनरुज्जीवन करण्यास अनु मती शदली जाते . अिा
बाबतीत सामान्शय पुनरुज्जीवन योजनेत ज्या पद्धतीने उवथशरत शवमाहप्ता काढला जातो त्याच
पद्धतीने या बाबतीत शवमा हप्ता गणन जातो.

रक्कम अदा करण्याच्या पद्धतीवर आधाशरत (त्रैमाशसक ककवा अधथ वार्थषक), शवमाधारकाने एक
अधथवार्थषक

ककवा दोन त्रैमाशसक शवमाहप्ते भरणे आव्यक असते . उवथशरत दे य शवमाहप्ते

भशवटयातील शवमा हप्त्यांच्या दे य तारखांना पुढील दोन वषे ककवा अशधक कालावधीमध्ये ज्यात

सध्याचे पॉशलसी वधापन वषथ आशण पुढील दोन पूणथ पॉशलसी वधापन वषे यांच्यामध्ये समान पणे
वाटू न शदले जातात. यात एक अिी अट घातली जाऊ िकते की पॉशलसी पुनरुज्जीवन करताना
कोणते ही कजथ परत करणे शिल्लक असता कामा नये.
महत्वाचे
बंद झालेल्या पॉशलसी मुळे शवमाकते ककवा शवमाधारक यांच्यापैकी कोणाचेच शहत साधले जात नाही
त्यामुळे बंद पॉशलसींचे पुनरुज्जीवन करणे हे शवमाकत्यांचे महत्वाचे कायथ असते, ज्याला ते
आवजूथन प्रोत्साहन दे तात.
3. दण्ि-शवरशहत तरतुदी
भारतीय शवमा कायदा (कलम 113) च्या अंतगथत महत्वाच्या तरतुदींपैकी एक तरतूद अिी आहे की

ज्यात पॉशलसीधारक पुढील शवमा हप्ते भरून पॉशलसी चालू ठे वू िकला नाही तरीही त्याला काही
फायदे दे ऊ केले जातात. या शठकाणी लागू होणारा तकथ असा आहे की, शवमाधारकाला पॉशलसी
अंतगथत जमा झालेल्या रोख मूल्यावर हक्क सांगता येतो.

अिा प्रकारे भारतातील कायदा असे सांगतो की शकमान सलग तीन वषे शवमाहप्ता भरलेला असल्यास

पॉशलसी ला हमीपात्र समपथण मूल्य प्राप्त होते. पॉशलसी समपथण केली नाही तर ती कमी केलेल्या अदा
केलेल्या मुल्याच्या ्वरुपात अस््तत्वात राहील. पॉशलसी तरतुदी नेहेमी कायद्याने आव्यक असणाऱ्या
समपथण मूल्यापेक्षा अशधक चांगले मूल्य पुरवतात.
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a) समपथण मुल्ये
जीवन शवमाकत्यांकिे समपथण कोटटके असतात ज्यात शवशवध काळानंतर पॉशलसीचे समपथण मूल्य

काय असेल आशण ती काढण्यासाठी कोणती पद्धत वापरली जाईल हे शदलेले असते . याच्या
सुत्रामध्ये, शवम्याचा प्रकार आशण योजना, पॉशलसीचे वय आशण पॉशलसीचे शवमाहप्ते भरण्याचा

कालावधी या गोटटी शवचारात घेतलेल्या असतात. पॉशलसीमध्ये सांशगतलेल्या समपथण मूल्यापेक्षा
प्रत्यक्ष हातात येणारी समपथण मुल्यांची रक्कम वेगळी असू िकते .

अदा केलेली वाढीव रक्कम, जमा झालेले लाभांि ककवा अशधलाभांि, आगाऊ शवमाहप्त्याच्या

रक्कम, शवमा हप्त्यातील फरक, पॉशलसी कजथ इत्यादी गोटटीमुळे जमा रोख समपथण मूल्यामध्ये
वाढ ककवा वजावट होते . पॉशलसीधारकाच्या हातात िेवटी जे पिते त्याला शनव्वळ समपथण मूल्य
असे म्हणतात. समपथण मूल्य अदा केलेल्या रक्कमे च्या टक्केवारीत असते .

अदा केलेल्या शवमा हप्त्यांच्या टक्केवारीतून शमळालेले समपथण मूल्य म्हणजे हमीपात्र समपथण
मूल्य.

b) पॉशलसी कजथ
ज्या शवमा पॉशलसींना रोख मूल्य शनमाण होते त्यांच्यासाठी अिी तरतूद असते की

पॉशलसीधारकाला त्या पॉशलसीवर शवमाकत्याकिू न पॉलीसीचे रोख मूल्य तारण म्हणून वापरून

कजथ घेण्याची अनु मती शमळते . पॉशलसी वरील कजथ सामान्शयतुः पॉशलसीच्या समपथण मूल्याच्या
टक्केवारीत (समजा 90%) मयाशदत असते. हे लक्षात घ्या की पॉशलसीधारक त्याच्या ्वतुःच्या
खात्यातूनच कजथ घेत असतो. त्याने ककवा शतने पॉशलसी समपथण केली असती तर त्याला शततकी
रक्कम शमळण्याची पात्रता असती.

अिा पशरस््ितीत शवमा पॉशलसी बंद झालेली असली तरीही, पॉशलसीवर कजथ घेण्याच्या ऐवजी,
पॉशलसीधारक त्याचा केक खाऊ िकतो आशण त्याचवेळी तो केक हातातही ठे वू िकतो. कजामुळे

शवमा आहे तसाच ठे वन
ू त्यातील रक्कमेचा वापरही करता येतो. ग्राहकाला अिचणीच्या प्रसंगात

तातिीची रक्कम म्हणून कजथ घेण्यास सुचवाल आशण त्याचवेळी त्याला/शतला तुमचा ग्राहक
म्हणूनही राखाल.

पॉशलसी कजथ सामान्शय व्यापाशरक कजापेक्षा दोन संदभात वेगळे असते .:
पॉशलसी कजथ

व्यापारी कजथ

कजथ परत करण्याचे कोणतेही कायदे िीर बंधन नाही:

व्यापारी

पॉशलसी मालकावर कजथ परतफेि करण्याचे कसलेही अन-

कायद्याचे बंधन नाही. तो/ती कजाचा पूणथ ककवा काही भाग शनमाण

कजामुळे

धनको

होतो

असा

ऋणको

ज्यात

संबंध
कजथ

परत फेि करण्याचे ठरवू िकतात.जर कजथ परत केले गेले

घेणारा कायद्याने कजथ परत

पॉशलसीच्या फायद्यातून वजा करतात.

बंधनात असतो.

नाही तर शवमाकता उवथशरत (अदा न केलेले) कजाची रक्कम
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करण्यासाठी कजथ दे णाऱ्याच्या

कोणत्याही शव्वासाहथ ता तपासणीची आव्यकता नसते :

कजथ दे णारा कजथ घेणाऱ्याची

कजाऊ दे त नसल्याने, कजथदाराची शव्वासाहथ ता तपासण्याची

तपासतो.

शवमाकता त्याची ्वतुःची रक्कम प्रत्यक्षात पॉलीशसधारकाला शव्वासाहथ ता
आव्यकता नसते . शवमाकत्याला केवळ इतकीच खात्री

काळजीपूवक
थ

करायची असते की कजाची रक्कम पात्रते च्या रक्कमे पेक्षा
अशधक असू नये. (वर सांशगतल्यानुसार समपथण मूल्याच्या
90%).

अिात यासंदभात शवमाकत्याला अिा प्रकारच्या कजांच्या अटी आशण िती एक धोरण म्हणून
ठरवण्याचा अशधकार असतो. पॉशलसी एक सुरक्षा तारण म्हणून पॉशलसी ठे वन
ू त्यावर कजथ शदले
जात असल्याने पॉशलसी शवमाकत्याच्या नावाने शनदे शित करावी लागते . शवमाधारकाने त्याच्या

मृत्युच्या प्रसंगात शमळणाऱ्या फायद्याचे पैसे घेण्यासाठी एखाद्या व्यिीला नामशनदे शित केले असेल
तर वरील पॉशलसी शनदे िनामुळे नामशनदे िन रशहत होणार नाही.

नामशनदे शिताचा अशधकार शवमाकत्याच्या पॉशलसी मधील ्वार्याच्या प्रमाणात मयाशदत होईल.
उदाहरण
अजुथन यांनी एक शवमा पॉशलसी घेतली ज्यात मृत्युच्या प्रसंगी शदला जाणारा एकूण फायदा रुपये
2.5 लाख आहे . अजुथनचे एकूण कजथ आशण त्यावरील व्याज यांची रक्कम रुपये 1.5 लाख आहे .

त्यामुळे अजुथनच्या मृत्युच्या प्रसंगात, त्याचा नामशनदे शित उवथशरत रुपये 1 लाख शमळण्यास पात्र
असेल.
शवमाकते सामान्शयतुः पॉशलसी कजावर व्याज आकारतात, जे अधथवार्थषक ककवा वार्थषक कालावधीनंतर
दे य असते . जर हे व्याज भरले गेले नाही तर ते पॉशलसी कजाचा भाग बनते आशण कजाच्या शिल्लक
रक्कमे त दिथवले जाते.

जोपयंत शवमाहप्ते भरले जात आहे त आशण पॉशलसी चालू आहे तोपयंत जमा असलेले रोख मूल्य कजथ

आशण त्यावरील व्याज भरण्या पुरेसे असते. मात्र जर पॉशलसी बंद पिली आशण कोणताही नवा
शवमाहप्ता भरला गेला नाही तर अिी पशरस््िती येऊ िकते की शिल्लक कजाची रक्कम आशण दे य
व्याज (एकूण कजथ) यांची रक्कम पॉशलसीच्या रोख मूल्यापेक्षा जा्त होऊ िकते .

्वाभाशवकपणे शवमाकता अिी पशरस््िती ओढवू दे त नाही. अिी परीस््िती ओढवण्यापुवीचा,

शवमाकता ज्याला (पॉशलसीची) पूवथ-समाप्ती म्हणतात अिी कारवाई करतो. शवमा कंपनीने पूवथ
समाप्तीची कारवाई करण्यापूवी पॉशलसीधारकाला सूचना द्यावयाची असते . पॉशलसी बंद केली जाते

आशण अस््तत्वात असलेले रोख मूल्य शिल्लक कजथ आशण व्याजाच्या रकमे साठी समायोशजत केले
जाते, यातूनही काही जा्तीची रक्कम शिल्लक राशहल्यास, पॉशलसीधारकाला शदली जाते .
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4. शविेष पॉशलसी तरतुदी आशण पुटटी
a) नामशनदे िन
i.

नामशनदे िनामध्ये शवमाधारक अिा व्यिीचे (व्यिींचे) नाव प्र्ताशवत करतो ज्याला शवमा
कंपनीने शवमाधारकाच्या मृत्युच्या प्रसंगात शवमा आ्वाशसत रक्कम द्यायची असते .

ii. शवमा आ्वाशसत व्यिी एक ककवा एकापेक्षा अशधक व्यिी नामशनदे शित म्हणून प्र्ताशवत
करू िकतो.

iii. नामशनदे शिताला पैिांचा वैध शवशनयोग आशण ज्यांच्यासाठी ते पैसे आहे त अिांसाठी एक
शव्व्त म्हणून त्या पैिांचा सांभाळ करण्याची मुभा असते .

iv. नामशनदे िन पॉशलसी खरे दी करताना ककवा नंतर करता येते.
v. शवमाकायदा 1938चे कलम 39 नुसार, ्वतुःच्या आयुटयाच्या शवम्याचा पॉशलसीधारक,

त्याच्या मृत्युच्या प्रसंगात ज्यांना पॉशलसीचे पैसे अदा केले जावेत त्यांची नावे नामशनदे शित
करू िकतो.

पॉशलसीमध्ये एक पुटटी वाढवून नामशनदे िन बदलले जाऊ िकते .
महत्वाचे
नामशनदे िनामुळे नामशनदे शिताला शवमा आ्वाशसत व्यिीच्या मृत्युच्या प्रसंगात केवळ पॉशलसीचे

पैसे ्वीकारण्याचा अशधकार असतो. नामशनदे शिताला शवमा हक्काच्या पूणथ (ककवा अंितुः)
भागावर अशधकार नसतो.
जेव्हा नामशनदे शित व्यिी वयाने अज्ञान असते त्यावेळी पॉशलसीधारकाने एखाद्या व्यिीची शनयुिी

करणे गरजेचे असते. शनयुि व्यिीने पॉशलसी द्तावेजावर ्वाक्षरी करून शनयुि व्यिी म्हणून

काम करण्यास त्याची /शतची मान्शयता असल्याचे दिथवावे लागते. ज्यावेळी नामशनदे शित व्यिी
वयाने सज्ञान होते त्यावेळी शनयुि व्यिी त्यांची शनयुिी गमावतात. शवमाधारक व्यिी शनयुि
व्यिीला केव्हाही बदलू िकतात. जर नामशनदे शित व्यिी अज्ञान असेल आशण कोणीही व्यिी

शनयुि केलेली नसेल तर शवमाधारकाच्या मृत्यूनंतर शवमाहक्काची रक्कम शवमाधारकाच्या
कायदे िीर वारसांना शदली जाते .

जेिे एकापेक्षा अशधक नामशनदे शित व्यिी असतात ते व्हा त्यांना मृत्यूचा शवमाहक्क संयुिपणे ककवा

शजवंत असलेली व्यिी ककवा असलेल्या व्यिींना शदला जातो. प्रत्येक नामशनदे शितासाठी त्याचा
कोणताही शवशिटट वाटा शदला जात नाही. पॉशलसी सुरु झाल्यानंतर

केल्या गेलेल्या

नामशनदे िनाची सूचना अंमलात येण्यासाठी ती शवमाकत्यांना कळवली गेली पाशहजे.
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आकृती 1: नामशनदे िनासाठी असलेल्या तरतुदी

b) पॉशलसी शनदे शित करणे (Assignment)
सामान्शयतुः, शनदे िन ही संज्ञा एखादी मालमत्ता प्रत्यक्षात दे ण्याद्वारे ह्तांतरण यापेक्षा शलहू न

दे ण्याद्वारे ह्तांतशरत करणे यासाठी वापरली जाते. अिा मालमत्तेच्या संदभात शतची मालकी
शवशवध व्यिींच्या शवशवध अशधकारांनी अंतर्थनशहत असते .

पॉशलसी शनदे शित केल्यानंतर, नामशनदे िन रशहत केले जाते , पॉशलसी कजासाठी पॉशलसी
कंपनीला शनदे शित केल्यास याला अपवाद केला जातो.

जीवन शवमा पॉशलसीचे शनदे िन म्हणजे हक्कांचे हक्क, िीषथक आशण पॉशलसी मधील ्वार्य

(एक मालमत्ता म्हणून) यांचे एका व्यिीकिू न दु सऱ्याकिे ह्तांतरण. जी व्यिी असे अशधकार
ह्तांतशरत करते शतला पॉशलसीशनदे िक (assignor) म्हणतात आशण ज्याला ही मालमत्ता
ह्तांतशरत केली जाते त्याला पॉशलसी शनदे शित (assignee) असे म्हणतात.
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आकृती 2 : पॉशलसी शनदे िन (Assignment)

भारतात शवमा कायद्याच्या कलम 38 नु सार पॉशलसी शनदे िन (Assignment) शनयंशत्रत केले जाते.
पॉशलसी शनदे िन (Assignment) केल्यानंतर पॉशलसी शनदे शिताला, पॉशलसी शनदे िका पेक्षा
अशधक चांगले िीषथक शमळू िकत नाही या तरतुदीला अनु सरून मालमत्तेच्या संदभातील सवथ
िीषथक, ्वार्याचे अशधकार शमळतात.

िेवटची तरतूद खूप महत्वाची आहे . याचा सरळ अिथ असा आहे की शवमाधारकाला काही
कारणाने जो शवमाहक्क नाकारला गेला आहे तो शमळण्यासाठी पॉशलसी शनदे शित पात्र असू िकत

नाही. पॉशलसी शनदे िनाच्या दोन्शही बाजू करार करण्यायोग्य असणे आशण कोणत्याही कायदे िीर
अपात्रतेिी शनगिीत नसावेत असे पॉशलसी शनदे िन करताना आव्यक असते .
पॉशलसी शनदे िनाचे (Assignment) दोन प्रकार आहे त.
आकृती 3 : पॉशलसी शनदे िनाचे (Assignment) प्रकार
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सितथपॉशलसी शनदे िन

िुद्धपॉशलसी शनदे िन

सितथ पॉशलसी शनदे िना मध्ये अिी िुद्ध पॉशलसी शनदे िना मध्ये पॉशलसीशनदे िकाला

तरतूद असते की शवमाधारक पॉशलसी (assignor) पॉशलसी मध्ये असणारे सवथ हक्क,
परीपक्वते च्या वेळी शजवंत असल्यास िीषथक आशण ्वार्य पॉशलसी शनदे शिता किे
ककवा

पॉशलसी

(assignee)

शनदे शिताच्या (assignee) ह्तांतशरत झाल्यानंतर कोणत्याही

मृत्युच्या

शवमाधारकाकिे परत शदली जाते .

वेळी पशरस््ितीत शनदे िकाकिे परत केले जात नाहीत.
अिाप्रकारे पॉशलसी पूणथतुः पॉशलसी शनदे शिताला

शनशहत असते . पॉशलसी शनदे शित (assignee) या
पॉशलसीच्या संदभात त्याला आविे ल त्या प्रकारे

पॉशलसी शनदे िकाची (assignor) संमती न घेता
व्यवहार करू िकतो.

सामान्शयतुः बऱ्याच व्यापाशरक पशरस््ितीत जेिे पॉशलसी ठराशवक पद्धतीने पॉशलसीधारकाने

घेतलेल्या कजासाठी, जसे गृहकजथ, तारण म्हणून ठे वलेली असते ते िे सितथ पॉशलसी शनदे िन
पहायला शमळते.

वैध पॉशलसी शनदे िनाच्या िती
आता आपण वैध पॉशलसी शनदे िनासाठी आव्यक िती पाहू .
i.

सवथप्रिम म्हणजे, पॉशलसी शनदे िन करणाऱ्याकिे शनदे शित केल्या जाणाऱ्या पॉशलसी चे संपूणथ
हक्क, िीषथक आशण शनदे शित करण्यायोग्य ्वार्य असले पाशहजे.

ii. दु सरे , पॉशलसी शनदे िनाला प्रेम, शव्वास यासारख्या मौल्यवान मान्शयतांचा पाठींबा असणे
आव्यक आहे .

iii. शतसरे , हे अत्याव्यक आहे की पॉशलसी शनदे िन कोणत्याही कायद्याच्या शवरोधात असता
कामा नये. उदा. एखाद्या अन्शय दे िात राहणाऱ्या परदे िी व्यिीला पॉशलसी शनदे शित
करण्यामुळे चलन शनयंत्रण शवशनयमाचे उल्लंघन ठरू िकते .

iv. पॉशलसी शनदे शित दु सरे शनदे िन करू िकतो मात्र नामशनदे िन करू िकत नाही कारण तो
शवमाधारक नसतो.

पॉशलसी शनदे िन नेहेमी शलशखत ्वरुपात असले पाशहजे आशण त्यासाठी शकमान एक साक्षीदार

असला पाशहजे. िीषथकाच्या ह्तांतरणाची व्तुस््िती पॉशलसी पुटटीच्या माध्यमातून शवशनर्थदटट
केली गेली पाशहजे. त्याचबरोबर हे सुद्धा आव्यक आहे की पॉशलसीधारकाने शवमाकत्याला

पॉशलसी शनदे िनाची सूचना शदली पाशहजे. शवमाकत्याला अिी सूचना शलशखत ्वरुपात शमळाल्या
शिवाय पॉशलसी शनदे शिताला पॉशलसीवर कोणताही िीषथकाचा हक्क राहणार नाही.
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पुटटीसाठी पॉशलसी द्तावेज आशण सूचना शमळाल्यावर जीवन शवम्यावर शनदे िनाची नोंद केली
जाईल. याशठकाणी हे लक्षात घेतले पाहजे की असे शनदे िन नोंदणी करताना शवमा कंपनी त्याची
कोणतीही जबाबदारी ककवा त्याच्या वैधते शवषयी ककवा कायदे िीरपणा शवषयी कोणते ही मत व्यि

करत नाही. नोंदवहीमध्ये नोंद झालेली शनदे िनाची तारीख ही ज्याशदविी शनदे िन आशण त्याची
सूचना संबंशधत कायालयाला शमळाल्याची तारीख असते . जर सूचना आशण पॉशलसी दोन वेगळ्या
तारखांना शमळाल्या तर यातील जे नंतरच्या तारखेला शमळे ल ती तारीख नोंदणीची तारीख मानली
जाते.

पॉशलसी शनदे शित, पॉशलसी चालू असण्याच्या काळात पॉशलसीधारकाला ्वार्य पुनर्थनदे शित
करू िकतो. अिा पुनर्थनदे िनाच्या वेळी पॉशलसीधारकाला शवमाहक्काचे वेगाने प्रदान होण्यासाठी

नव्याने नामशनदे िन ककवा पॉशलसीशनदे िन करायला सांशगतले जाऊ िकते. पुन्शहा सितथ
शनदे िनाच्या बाबतीत शनदे शिताच्या मृत्युच्या प्रसंगात पॉशलसी पुन्शहा पॉशलसीधारकाच्या नावाने

शनदे शित केली जाऊ िकते .तर दु सऱ्या बाजूला जर िुद्ध शनदे िन असेल तर पॉशलसीचे िीषथक
मरण पावलेल्या शनदे शिताच्या मालमत्तेकिे पाठवले जाते .
आकृती 4 : शवमा पॉशलसी शनदे िनािी संबशं धत तरतुदी

विमा कायद्यातीि सुधारणेनुसार,जीिन विमा पॉविसीचे सांपूणच ककिा अांशतः अवभहसताांकन करता येते.

सांपूणच अवभहसताांकनाच्या बाबतीत, विमाकत्याची जबाबदारी अांशतः अवभहसताांकनाद्वारे सुरवित
रकमे पर
ु तीच मयावदत असेि. पॉविसीधारक पॉविसीअांतगचत उिचवरत रकमे चे अवभहसताां कन क
शकत नाही.
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विमाकता अवभहसताांकन सिीका

ककिा नकारू शकतो ि पॉविसीधारकाने अवभहसताांकनाची सूचना

वदल्यानांतर ३० वदिसात नकार दे ण्याचे कारण कळिू शकतो. एखाद्या व्यवक्तिा विमाकत्याच्या
वनणचयाविषयी तक्रार असेि तर तो प्रावधकरणाकडे ती क शकतो.

सध्याच्या सुधारणेपूिअ अवभहसताांवकतीच्या अतिसतत्िात असिेल्या अवधकाराांिर किम ३८ अांतगचत
सध्याच्या तरतुदीनुसार पवरणाम होणार नाही.

नामशनदे िन शवरुद्ध पॉशलसी शनदे िन
फरकाचा आधार

नामशनदे िन

पॉशलसी शनदे िन

नामशनदे िन ककवा पॉशलसी

नामशनदे िन म्हणजे मृत्यूच्या

पॉशलसी शनदे िन म्हणजे शवमा

्वीकारण्यासाठी एका

व्यिीकिे ककवा सं्िेकिे

शनदे िन म्हणजे काय?

शवमा हक्काची रक्कम

व्यिीच्या शनयुिीची प्रशक्रया
नामशनदे िन ककवा पॉशलसी
शनदे िन केव्हा केले जाते ?

पॉशलसी चे िीषथक अन्शय
ह्तांतशरत करणे.

प्र्तावाच्या वेळी ककवा

पॉशलसी शनदे िन केवळ

नामशनदे िन करता येते.

करता येते.

पॉशलसी सुरु झाल्यानंतरही

पॉशलसी सुरु झाल्यानंतरच

नामशनदे िन ककवा पॉशलसी

ज्याची ्वतुःच्या आयुटयाची

पॉशलसी शनदे िन एकतर

येते?

पॉलीसीधारकच केवळ

मालक आहे ककवा पॉशलसी

शनदे िन कोणाला करता

ते कोठे लागू होते?

पॉशलसी आहे असा

नामशनदे िन करू िकतो.

शवमाधारक जो पॉशलसीचा

शनदे शित यांच्याद्वारे पॉशलसी

शनदे शित केली जाऊ िकते.

जेिे शवमा कायदा 1938 लागू

ज्यादे िात मालमत्तेचे

नामशनदे िन लागू होते.

संबंशधत कायद्यानु सार हे

होतो केवळ ते िेच

ह्तांतरण होणार आहे ते िील
जगभरात कोठे ही लागू होते .

पॉशलसीधारकाचे

पॉशलसीधारकाकिे िीषथक

यात पॉशलसीधारकाला पॉशलसी

का?

राहते आशण नामशनदे शिताला

हक्क, िीषथक आशण ्वार्य

पॉलीसीवर शनयंत्रण राहते

आशण पॉशलसीचे शनयंत्रण

पॉशलसी अंतगथत कायद्याचा
कोणताही कायदे िीर

दाव्याचा अशधकार नसतो.
साक्षीदार आव्यक असतो
का?

साक्षीदार आव्यक नसतो.
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पुनर्थनदे शित होई पयंत त्याचे
गमवावे लागते आशण

शनदे शिताला पॉशलसी अंतगथत

कायदे िीर दाव्याचा अशधकार
असतो.

साक्षीदार बंधनकारक असतो.

त्यांना काही अशधकार
शमळतात का?

नामशनदे शिताला पॉशलसी वर
कोणताही अशधकार नसतो.

पॉशलसी शनदे शिताला पॉशलसी
वर संपूणथ अशधकार शमळतो

आशण पॉशलसी अंतगथत दावा
करू िकतो.

त्याचे पुनबथदल करता येतो
का?

अज्ञान असल्यास:

पॉशलसी कालावधी दरम्यान

एकदा केलेले पॉशलसी शनदे िन

ककवा रशहत करता येते.

पुनर्थनदे शित करता येते.

नामशनदे िन बदलता येते

रशहत करता येत नाही, पण ती

नामशनदे शित अज्ञान

पॉशलसी शनदे शित अज्ञान

नेमावी लागते.

करावा लागतो.

असल्यास एक शनयुि व्यिी

असल्यास एक पालक शनयुि

नामशनदे शित ककवा

नामशनदे शिताचा मृत्यू

सितथ पोलीस शनदे शिताच्या

झाल्यास काय होते?

पॉशलसीधारकाकिे ककवा

पॉशलसी शनदे िनाच्या िती

पॉशलसी शनदे शिताचा मृत्यू

झाल्यास, पॉशलसीचे हक्क
त्याच्या कायदे िीर

वारसाकिे परत जातात.

बाबतीत पॉशलसीचे हक्क

नु सार शवमाधारकाकिे परत
केले जातात. िुद्ध पॉशलसी

शनदे िनामध्ये शनदे शिताच्या
मृत्युनंतर त्याचे कायदे िीर
वारसांना पॉलीसीचे फायदे
शमळतात.

नाम शनदे शित ककवा

मृत्यूचा शवमाहक्क प्रधान

प्रदान होण्यापूवी पॉशलसी

शवमाधारकाच्या नंतर पण

मृत्यू झाल्यास, शवमाहक्क

शनदे शिताच्या कायदे िीर

पॉशलसी शनदे शिताचा
शवमाहक्क प्रदान

होण्यापूवी मृत्यू झाला तर
काय होते

होण्यापूवी नामशनदे शिताचा
प्रदानाची रक्कम

शवमाधारकाच्या कायदे िीर
वारसांना दे य असेल.

शनदे शिताचा मृत्यू झाल्यास
वारसांना शदली जाईल आशण
पॉशलसी शनदे िक ककवा
शवमाधारक जो पॉशलसी
शनदे िक आहे त्याच्या

कायदे िीर वारसांना शमळणार
नाही.
धनको पॉशलसी ला

ज्या पॉशलसीचे नामशनदे िन

जोपयंत पॉशलसी शनदे िनाने

का?

संलग्नता लावू िकतात.

नाहीत हे शसद्ध होत नाही

संलग्नता लावू िकतात

केले आहे अिा पॉशलसीला

धनकोंच्या दे यता पूणथ केलेल्या
तोपयंत धनको पॉशलसी संलग्न
करू िकत नाहीत.
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c) पॉशलसीची नक्कल
जीवन शवमा पॉशलसी म्हणजे केवळ वचनाचा पुरावा असतो. पॉशलसी द्तावेज हरवणे ककवा नटट

होणे म्हणजे करारांतगथत कोणत्याही प्रकारे कंपनीची दे यता समाप्त होणे असे नव्हे . जीवन शवमा

कंपन्शयांच्या सामान्शयतुः पॉशलसी द्तावेज हरवल्यानंतर पालन करण्याच्या काही प्रमाण पद्धती
असतात.

सामान्शयतुः शवमा कायालय अिा प्रकारे पॉशलसी द्तावेज हरवणे ककवा नटट पावणे यात काही
संिया्पद कारण आहे का याचा िोध घेते. पोलीस हरवले आहे आशण त्यात कोणताही व्यवहार

नाही यासाठी काही समाधानकारक पुरावा दे णे आव्यक असू िकते . साधारणपणे शवमाहक्क
दाखल करणाऱ्याने जामीनदार ककवा त्याच्याशिवाय नुकसान भरपाईचा बॉंि सादर केल्यानंतर
शवमाहक्क प्रदान केला जातो.

जर रक्कम लवकरच दे य असेल आशण दे य रक्कम बरीच मोठी असेल तर कायालय मोठ्या

खपाच्या राटट्रीय वतथमानपत्रात पॉशलसी हरवल्याची जाशहरात दे ण्याचा आग्रह धरतात. या संदभात
कोणीही कोणतीही हरकत घेतलेली नाही याची खात्री करून घेतल्यानंतर पॉशलसीची नक्कल
जारी केली जाते.
d) बदल
पॉशलसीधारकांना पॉशलसीच्या अटी आशण ितीमध्ये बदल करावासा वाटू िकतो. अिाप्रकारचे

बदल शवमाकता आशण शवमाधारक या दोघांच्या संमतीने करण्याची तरतूद असते . साधारणपणे
शवमा हप्ता भरण्याच्या पद्धत बदलण्याशिवाय ककवा खाली शदलेल्या बंधनकारक ्वरूपाच्या

बदलांशिवाय अन्शय कोणते ही बदल करण्यास पॉशलसीच्या पशहल्या पाच वषात परवानगी शदली
जात नाही – जसे

 नाव ककवा / पत्त्यामधील बदल;

 वय कमी ककवा जा्त असल्याचे शसद्ध झाल्यास वयाची माशहती पुन्शहा दे णे;
 दु हेरी अपघात फायदा ककवा कायम्वरूपी अपंगत्व फायदा इत्यादी.

पुढील काळात बदल अनु मत केले जातात. यातील काही बदल पॉशलसीवरच योग्य प्रकारची पुटटी

करून ककवा ्वतंत्र कागद जोिू न केले जातात. अन्शय बदलांमध्ये पॉलीसीच्या भौशतक ितींच्या
्वरुपात बदल करायचे असल्यास, सद्य पॉशलसी रशहत करून नव्या पॉशलसी जारी कराव्या
लागतात.

अनु मत केले जाणारे बदलांचे काही मुख्य प्रकार खालील प्रमाणे
i.

शवम्याच्या काही प्रकारांमध्ये ककवा मुदतीत बदल [ज्यात जोखीम वाढवली जात नाही]

ii. शवमा आ्वाशसत रक्कम कमी करणे

iii. शवमाहप्ता भरण्याच्या पद्धतीत बदल

iv. पॉशलसीच्या प्रारंभाच्या तारखेत बदल करणे
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v. एक पॉशलसी दोन ककवा अशधक पॉशलसी मध्ये शवभाशजत करणे
vi. जादा शवमाहप्ता ककवा बंधनकारक अट काढू न टाकणे

vii. नफ्याशिवाय योजनेतून नफ्यासह शवमा योजनेत प्रवेि करणे
viii. नावातील चुकीची दु रु्ती

ix. शवमाहक्काचा प्रदानाची रक्कम अदा करण्याचा पयाय आशण दु हेरी अपघात फायदा दे ऊ
करणे

साधारणपणे या बदलांमध्ये जोखीम वाढवण्याचा समावेि नसतो. ज्याचा पशरणाम म्हणून शवमा
हप्ता कमी होतो असे पॉशलसीमधील अन्शय काही बदल असतात जे अनु मत केले जात नाहीत. अिा

बदलांचे उदाहरण म्हणजे शवमाहप्ता भरण्याच्या मुदतीत वाढ करणे; नफ्याशिवाय शवमा योजनेतून
नफ्यासह शवमा योजनेत जाणे; ज्यात जोखीम वाढते ; आशण शवमा आ्वाशसत रक्कम वाढते अिा
एका प्रकारच्या शवमा प्रकारातून दु सऱ्या प्रकारात जाणे.

साधारणपणे सवा ठीकाणच्या शवमा कंपन्शयांना पॉशलसी द्तावेजातील प्रत्यक्ष वाक्य रचना
करण्याची मुभा शदलेली असते , मात्र ती शनयंत्रकाकिे मान्शयतेसाठी पाठवावी लागते .
्वयं चाचणी 1
पॉशलसीधारकाला कोणत्या पशरस््ितीत शनयुि व्यिीची नेमणूक करण्याची गरज भासते ?
I.

जेिे शवमा धारक अज्ञान असतो

II. नामशनदे शित अज्ञान असतो

III. पॉशलसी धारक योग्य मनस््ितीत नसतो
IV. पॉशलसी धारक शवशवहीत नसेल तर
सारांि


सवलतीच्या

कालावधीच्या

अटीमुळे पॉशलसीधारकाला

झाल्यानंतरही वाढीव कालावधी शमळतो.


शवमाहप्ता

भरण्यासाठी

तो

दे य

पुन्िापना ही अिी प्रशक्रया आहे ज्यात शवमा कंपनी, शवमा न भरल्यामुळे बंद झालेली ककवा
दण्िशवरशहत तरतुदींपैकी एकाच्या अंतगथत चालू ठे वलेली असेल तर पॉशलसी पुन्शहा चालू करते .



सामान्शय व्यापारी कजाच्यापेक्षा पॉशलसी कजथ दोन संदभात वेगळे असते , एक म्हणजे
पॉशलसीधारकावर कायद्याने कजथ परत करण्याचे बंधन नसते आशण शवमाकत्याला शवमाधारकाच्या
शव्वासाहथ तेची तपासणी करणे आव्यक नसते .



नामशनदे िन ही अिी प्रशक्रया आहे ज्यात शवमाधारक त्याच्या मृत्युनंतर शवमा आ्वाशसत रक्कम
ज्याला शदली जावी अिा व्यिीचे (व्यिींचे) नाव प्र्ताशवत करतो.
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जीवन शवमा पॉशलसी शनदे शित करणे म्हणजे पॉशलसी मधील (एक मालमत्ता म्हणू न) हक्कांचा
हक्क, िीषथक, आशण ्वार्य एका व्यिीकिू न दु सऱ्याकिे ह्तांतशरत करणे. जी व्यिी हक्क
ह्तांतशरत करते शतला पॉशलसी शनदे िक म्हणतात आशण ज्याला मालमत्ता ह्तांतशरत केली जाते
त्याला पॉशलसी शनदे शित असे म्हणतात.



शवमाकता आशण शवमाधारक यांच्यातील पर्पर संमतीने बदल करता येतात. साधारणपणे
पॉशलसीच्या पशहल्या वषात काही साधे बदल वगळता कोणते ही बदल अनु मत केले जात नाहीत.

महत्वाच्या संज्ञा
1. सवलतीचा कालावधी
2. पॉशलसी बंद होणे

3. पॉशलसी पुनरुज्जीवन
4. समपथण मूल्य
5. नामशनदे िन

6. पॉशलसी शनदे िन
्वयं चाचणीची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे II.
जेिे नामशनदे शित व्यिी अज्ञान असते ते िे पॉशलसीधारकाला शनयुि व्यिीची नेमणूक करावी लागते .
्वयं पशरक्षणाचे प्र्न

प्र्न 1
नामशनदे िनाच्या संदभात खालीलपैकी कोणते शवधान चुकीचे आहे ?
I.

शवमाकत्याला पॉशलसी कजासाठी तारण म्हणून पॉशलसी शनदे शित केली तर नामशनदे िन रद्द होत
नाही

II. पॉशलसी खरे दी करताना ककवा त्यानंतर नामशनदे िन करता येऊ िकते
III. पॉशलसीला पुटटी जोिू न नामशनदे िन बदलता येते

IV. नामाशनदे शिताला पूणथ शवमा हक्कावर संपूणथ हक्क असतात.
प्र्न 2
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कायद्यानु सार पॉशलसीला हमीसह समपथण मूल्य प्राप्त होण्यासाठी शवमाहप्ते शकती काळ भरावे
लागतात?
I.

शकमान सलग 2 वषे शवमाहप्ते भरावे लागतात

II. शकमान सलग 3 वषे शवमाहप्ते भरावे लागतात

III. शकमान सलग 4 वषे शवमाहप्ते भरावे लागतात
IV. शकमान सलग 5 वषे शवमाहप्ते भरावे लागतात
प्र्न 3
पॉशलसी बंद झाली असे कधी समजण्यात येते?
I.

दे य तारखेला शवमाहप्ते भरण्यात आले नाही तर

II. शवमाहप्ते दे य तारखेपूवी भरण्यात आले नाहीत तर
III. सवलत काळातही शवमाहप्ता भरला गेला नाही तर
IV. पॉशलसी समर्थपत करण्यात आली तर
प्र्न 4
खालील पैकी कोणते शवधान शवमा पॉशलसीच्या सवलतीच्या काळासंदभात योग्य आहे ?
I.

प्रमाण सवलतीचा कालावधी एक मशहना असतो.

II. प्रमाण सवलतीचा कालावधी30 शदवस असतो.

III. प्रमाण सवलतीचा कालावधीएक मशहना ककवा 30 शदवस असतो.
IV. प्रमाण सवलतीचा कालावधीएक मशहना ककवा 31 शदवस असतो.
प्र्न 5
पॉशलसीधारकाने दे य तारखेला शवमा हप्ता भरला नाही आशण तो सवलतीच्या कालावधीत मरण पावला
तर काय होईल?
I.

शवमाहप्ता दे य तारखेला न भरल्याने शवमाकता पॉशलसी रद्द झाली असे समजेल आशण शवमाहक्क
प्रदान नाकारे ल

II. शवमाकता शवमाहक्क प्रदान करे ल आशण िेवटचा शवमाहप्ता माफ करे ल.

III. शवमाकता शवमाहक्क प्रदान करताना न भरलेल्या िेवटच्या हप्त्याची रक्कम वजा करून उवथशरत
रक्कम दे ईल

IV. शवमाकता शवमाहक्क प्रदान करताना शवमाहप्ता अशधक बँकेचा बचतीच्या व्याजदरापेक्षा 2%
अशधक दराने व्याजाची वजावट करून रक्कम अदा करतो

प्र्न 6
बंद झालेली पॉशलसीचे पुनरुज्जीवन करताना शवमा कंपनीकिू न खालीलपैकी कोणत्या घटकाचा
सवाशधक शवचार केला जातो? सवात योग्य पयाय शनवि.
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I.

पुनरुज्जीवनाच्या वेळी असणारी शवमा करण्याच्या योग्यते चा पुरावा

II. पॉशलसीचे पुनरुज्जीवन केल्याने शवमा कंपनीसाठी वाढणारी जोखीम
III. न भरलेले शवमाहप्ते व्याजासह अदा करणे
IV. शवमाधारकाने शवशनर्थदटट कालावधीत पुनरुज्जीवन अजथ करणे
प्र्न 7
शवमा पॉशलसीचे नामशनदे िन शवमा कायदा, 1938 च्या _________ अंतगथत अनु मत केले जाते .
I.

कलम 10

II. कलम 38
III. कलम 39

IV. कलम 45
प्र्न 8
शवमा कंपनीकिू न पॉशलसी तारणावर कजथ घेतले असल्यास त्यासंदभात खालीलपैकी कोणते शवधान
अयोग्य आहे ?
I.

शवमा कंपनीच्या पक्षात पॉशलसी शनदे शित करावी लागेल

II. शवमा कंपनीच्या पक्षात पॉशलसी शनदे िन केल्याने अिा पॉशलसीचे नामशनदे िन रशहत होते

III. शवमाकत्याच्या पॉशलसीमधील ्वार्याच्या प्रमाणात नामाशनदे शिताच्या हक्कावर पशरणाम होईल.
IV. पॉशलसी कजथ नेहेमीच पॉशलसीच्या समपथण मूल्याच्या टक्केवारीिी मयाशदत असते
प्र्न 9
शवमा पॉशलसी शनदे िनाच्या संदभात खालीलपैकी कोणते शवधान अयोग्य आहे ?
I.

िुद्ध पॉशलसी शनदे िनामध्ये, शनदे शिताच्या मृत्युच्या प्रसंगात, पॉशलसीचे िीषथक मरण पावलेल्या
शनदे शिताच्या मालमत्तेमध्ये समाशवटट होते .

II. जीवन शवमा पॉशलसीचे शनदे िन म्हणजे एका व्यिीकिू न दु सऱ्या व्यिीकिे शवमा पॉशलसी मधील
हक्कांचा हक्क, िीषथक आशण पॉशलसी मधील ्वार्य (मालमत्ता म्हणून) ह्तांतशरत करणे .

III. शवमाधारकाने शवमाकत्याला पॉशलसी शनदे शित करत असल्याची सूचना दे णे आव्यक असते.

IV. िुद्ध पॉशलसी शनदे िनामध्ये, पॉशलसीच्या दरम्यान जेव्हा पॉशलसी शवमाधारकाच्या धारकांकिे परत
जाते असा शवमाधारकाच्या मृत्यूचा प्रसंग वगळता, पॉशलसीच्या पशरपक्वते पयंत शनदे शिताकिे
शनशहत असते.
प्र्न 10
खालीलपैकी कोणता बदल शवमा कंपनीकिू न अनु मत केला जातो?
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I.

पॉशलसीचे दोन ककवा अशधक भागात शवभाजन करणे

II. शवमाहप्ता भरण्याची मुदत वाढवणे

III. नफ्यासह पॉशलसी मधून नफ्याशिवाय पॉशलसीमध्ये रुपांतरीत करणे
IV. शवमा आ्वाशसत रक्कमे त वाढ करणे
्वयं पशरक्षणाच्या प्र्नांची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे IV.
नामाशनदे शिताला शवमाहक्कावर पूणथ (ककवा अंितुः) हक्क नसतो.
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे II.
पॉशलसीला हमीसह समपथण मूल्य प्राप्त होण्यासाठी सलग शकमान 3 वषे शवमाहप्ते भरावे लागतात.
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे III.
सवलतीच्या काळातही शवमाहप्ता भरला गेला नाही तर शवमा पॉशलसी बंद झाली असे समजण्यात येते.
उत्तर 4
योग्य पयाय आहे IV.
सवलतीचा प्रमाण कालावधी एक मशहना ककवा 31 शदवस असते .
उत्तर 5
योग्य पयाय आहे II.
पॉशलसीधारकाने दे य तारखेला शवमाहप्ता भरला नाही आशण सवलतीच्या काळात तो मरण पावला तर

शवमाकता शवमाहक्क प्रदान करताना न भरलेल्या िेवटच्या हप्त्याची रक्कम वजा करून उवथशरत
रक्कम दे ईल.
उत्तर 6
योग्य पयाय आहे I.
बंद झालेल्या पॉशलसीचे पुनरुज्जीवन करताना, शवमा कंपनीकिू न शवमा करण्याच्या योग्यते चा पुरावा
सवात महत्वाचा पैलू मानला जातो.
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उत्तर 7
योग्य पयाय आहे III.
शवमा कायदा 1938 चे कलम 39 च्या अंतगथत पॉशलसी नामशनदे िन अनु मत केले जाते .
उत्तर 8
योग्य पयाय आहे II.
पयाय II अयोग्य आहे .
शवमा कंपनीकिू न पॉशलसी तारण ठे वन
ू कजथ घेतले असेल तर त्यासंदभात शवमा कंपनीच्या पक्षात
पॉशलसी शनदे िन केल्याने नामशनदे िन रशहत होणार नाही.
उत्तर 9
योग्य पयाय आहे IV.
पयाय IV अयोग्य आहे .
िुद्ध पॉशलसी शनदे िनाच्या बाबतीत, परीपक्वते पयंत पॉशलसी शनदे शिताला शनशहत असते . पॉशलसीच्या

कालावधीत शवमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास पॉशलसी शवमाधारकाच्या लाभधारकांकिे परत जात नाही.
शनदे शित पॉशलसीच्या फायद्यासाठी पात्र असतो..
उत्तर 10
योग्य पयाय आहे I.
ज्या बदलामध्ये पॉशलसीचे दोन ककवा अशधक पॉशलसीमध्ये शवभाजन समाशवटट असते अिा बदलाला
अनु मती शदली जाते.
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प्रकरण 15
अंतले खन
प्रकरणाची ओळख
संभाव्य ग्राहकाकिू न प्र्ताव शमळवल्यावरच जीवन शवमा प्रशतशनधीचे काम संपत नाही. तो प्र्ताव
शवमा कंपनी किू न ्वीकारला गेला पाशहजे आशण तो पॉशलसीमध्ये पशरणत झाला पाशहजे.

प्रत्येक शवमा प्र्तावाला खरोखर एका प्रवेिद्वारातून जावे लागते जेिे शवमाकता हे ठरवतो की प्र्ताव
्वीकारायचा के नाही आशण ्वीकारल्यास, तो कोणत्या अटीवर. या प्रकरणात आपण अंतलेखनाची
प्रशक्रया आशण त्या प्रशक्रयेत अंतभूत
थ असणाऱ्या घटकांशवषयी जाणून घेऊ.
शिकण्याची फशलते
A. अंतलेखन – मुलभूत संकल्पना
B. अ–वैद्यकीय अंतलेखन
C. वैद्यकीय अंतलेखन
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A. अंतलेखन – मुलभूत संकल्पना
1. अंतलेखनाचा उद्देि
आपण अंतलेखनाचा उद्देि परीक्षण करण्यापासून सुरुवात करू. याचे दोन उद्देि असतात
i.

प्रशत-शनवि ककवा शवमाकत्याशवरुद्ध शनवि यांना प्रशतबंध करणे

ii. जोखमींचे वगीकरण करणे आशण जोखमीमध्ये समानता असेल अिी खात्री करणे
व्याख्या
जीवन शवम्यासाठी आलेल्या प्रत्येक प्र्तावाचे, जोखमीचे प्रमाण या आधारावर वगीकरण करणे आशण

शवमा अनु मत करायचा शक नाही आशण कोणत्या अटींवर करायचा हे ठरवण्याची प्रशक्रया या संदभात
जोखमींची शनवि ही संज्ञा येते.

नु कसानीचा अनु भव येण्याची िक्यता खूप जा्त आहे अिी ज्यांना िंका असते ककवा माशहत असते

आशण जे शवमा करण्यासाठी आतुर असतात व त्या प्रशक्रयेतून काही शमळवण्याची अपेक्षा धरतात अिा
लोकांच्या प्रवृत्तीला प्रशत-शनवि असे म्हणतात.
उदाहरण
शवमाकते जर कोणाला शवमा द्यावा याबाबत चोखंदळ नसतील तर अिी िक्यता आहे की ज्यांना

हृदयशवकार ककवा ककथरोगासारखे काही गंभीर आजार आहे त व ज्यांची जा्त काळ जगण्याची
िक्यता नाही, ते शवमा घेण्यास उत्सुक असतील.

अन्शय िब्दात सांगायचे तर, शवमाकत्यानी योग्य प्रकारे शनवि केली नाही तर ते प्रशक्रयेच्या शवरोधी
आशण नु कसानकारक ठरे ल.
2. जोखमींमधील समानता
आता आपण जोखमींमधील समानते चा शवचार करू. “समानता” म्हणजे, सारख्याच तीव्रते च्या

जोखमींना सामोरे जाणाऱ्या अजथदारांना एकाच शवमा हप्त्याच्या प्रकारात ठे वले पाशहजे. आपण आधीच
हे पशहले आहे की शवमा कतेमत्यथता कोटटकाचा किा प्रकारे वापर करून शवमा हप्ता शकती आकारायचा
ते ठरवतात. हे कोटटक प्रमाण जीवने आशण सरासरी जोखमी यांच्या मत्यथता अनुभवांचे प्रशतशनशधत्व
करतात. ती जीवन शवमा घेण्याचा प्र्ताव दे णाऱ्या बहु संख्य व्यिींना समाशवटट करतात.
a) जोखमींचे वगीकरण
समानता शनमाण व्हावी म्हणून, अंतलेखक एक प्रशक्रया करतो शतला जोखीम वगीकरण म्हणतात
उदा. शवशवध जीवने शवशवध जोखमीनु सार वगीकृत करून त्यांना त्यांच्या जोखमीच्या तीव्रतेनुसार
शवशवध प्रकारांमध्ये ठे वतात. जोखमींचे असे चार प्रकार आहे त.
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आकृती 1: जोखीम वगीकरण

i.

प्रमाण जीवने

या प्रकारातील जीवनांची अपेशक्षत मत्यथता कोटटकातील प्रमाण जीवनांिी जु ळणारी असते .
ii. प्राधान्शयाच्या जोखमी
या प्रकारातील अपेशक्षत मत्यथता प्रमाण जीवनांपेक्षा बरीच कमी असते त्यामुळे त्यांना कमी
शवमाहप्ता आकाराला जाऊ िकतो.
iii. कमी दजाची जीवने
या प्रकारातील जीवनांची मत्यथता सरासरी ककवा प्रमाण मत्यथतेपेक्षा जा्त असते, पण तरीही ती
शवमा करण्यायोग्य असतात. अशधक शवमाहप्ता आकारून ककवा काही बंधने घालून त्यांचा शवमा
्वीकारता येऊ िकतो.
iv. नाकारलेली जीवने
या प्रकारातील जीवनाचे अधूपण आशण अपेशक्षत जादा मत्यथता इतकी जा्त असते की त्यांना
परविण्याजोग्या शकमतीत शवमा संरक्षण पुरवले जाऊ िकत नाही. काही वेळा त्याला ककवा शतला
ि्त्रशक्रयेसारख्या काही वैद्यकीय उपचारातून जावे लागले असेल तर, प्र्ताव काही काळासाठी
(तात्पुरता) नाकारला जातो.
3. शनवि प्रशक्रया
अंतलेखन ककवा शनवि प्रशक्रया दोन पातळ्यांवरून चालते असे म्हटले जाते :
 प्रत्यक्ष प्रशतशनधीच्या पातळीवर (At field level)

 अंतलेखन शवभागाच्या पातळीवर (At underwriting department level)
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आकृती 2: अंतलेखन ककवा शनवि प्रशक्रया

a) ग्राहक ककवा प्रािशमक पातळीवर
प्रशतशनधीच्या पातळीवर करावयाच्या अंतलेखनाला प्रािशमक अंतलेखन असेही म्हटले जाते . यात
कंपनीच्या प्रशतशनधीने माशहती गोळा करून तो ग्राहक शवमा संरक्षण दे ण्यास योग्य आहे ककवा नाही
हे ठरवणे याचा समावेि होतो. प्रािशमक अंतलेखक म्हणून शवमा प्रशतशनधी अत्यंत महत्वाची भूशमका

शनभावतो. ज्याच्या जीवनाचा शवमा करायचा त्याला समजून घेण्याच्या सवात योग्य शठकाणी
प्रशतशनधी असतो.

अनेक शवमा कंपन्शया प्र्ताशवत जीवनाच्या संदभात प्रकटन ककवा गुप्त अहवाल, शवचारलेली
शवशिटट माशहती, मत आशण शिफारसी या गोटटी प्रशतशनधींनी पूणथ कराव्यात अिी अपेक्षा करतात.

ज्याला नैशतक धोका अहवाल म्हणतात जो अिाच प्रकारचा एक अहवाल असतो, तो सुद्धा जीवन
शवमा कंपनीच्या अशधकृत व्यिीकिू न मागवला जातो. या अहवालात नेहेमी, प्र्ताशवत व्यिीचा
व्यवसाय, उत्पन्शन आशण आर्थिक पत आशण कीती यांची माशहती असते .

अफरातफर शनयमन आशण प्रािशमक अंतलेखक म्हणून प्रशतशनधीची भूशमका
प्र्ताव फॉमथ मध्ये प्र्तावकाने उघि केलेल्या सत्यस््ितींवर जोखमींच्या शनविीच्या संदभातील

बहु तांि शनणथय अवलंबून असतो. अंतलेखन शवभागात बसलेल्या अंतलेखकाला हे समजणे अवघि

असते की या सत्यस््िती असत्य आहे त आशण फसवणूक करण्याच्या उद्देिाने चुकीच्या सादर के ल्या
आहे त.

येिे प्रशतशनधीची भूशमका महत्वाची असते . प्रशतशनधी प्र्ताशवत व्यिीच्या िेट व्यशिगत संपकात
असल्याने तो ककवा ती हे ठरवण्याच्या सवात योग्य पशरस््ितीत असतात की सादर करण्यात आलेल्या

सत्यस््िती सत्य आहे त की नाही आशण अिा प्रकारे शदिाभूल करण्याच्या उद्देिाने सहे तुकपणे माशहती
दिवली गेली आहे का ककवा चुकीची माशहती सादर केली गेली आहे का याचे तो शनरीक्षण करू िकतो.
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b) अंतलेखन शवभाग पातळीवर
अंतलेखनाची दु सरी पातळी शवभागात ककवा कायालयाच्या पातळीवर असते . यात तज्ञ आशण

अिाप्रकाराच्या कामात वाकबगार असणारे लोक असतात आशण ते त्या प्रकरणातील सवथ माशहतीचा
शवचार करून जीवन शवम्यासाठी हा प्र्ताव ्वीकारायचा की नाही आशण ्वीकारल्यास कोणत्या
अटींवर ्वीकारायचा हे ठरवतात.
4. अंतलेखनाच्या पद्धती
आकृती 3 : अंतलेखनाच्या पद्धती

या उद्देिाने अंतलेखक दोन प्रकारच्या पद्धती वापरतात:
शनवािा पद्धत

अंकाधाशरत पद्धत

या पद्धतीत, शविेषतुः जेव्हा गुंतागुंतीच्या या पद्धतीत अंतलेखक सवथ नकारात्मक
प्रकरणात शनणथय घ्यायचा असतो ते व्हा आशण शवपरीत घटकांना सकारात्मक गुण
व्यिीशनटठ शनवािा केला जातो.

दे तात (कोणत्याही सकारात्मक ककवा
आिादायक
गुण).

उदाहरण:

एखाद्या

व्यिीला

गोटटीसाठी नकारात्मक

तीव्र

्वरूपाचा मधुमेह असल्यास त्याचा
शवमा करायचा शक नाही आशण कोणत्या
अटींवर करायचा हे ठरवणे

अिा पशरस््ितीत, शवभाग वैद्यकीय अिा प्रकारे शदले गेलेले गुण हे ठरवतील

तज्ञाचे मत घेईल ज्याला वैद्यकीय पंच की शकती जादा मत्यथता मुल्यांकन शदले
असेही म्हणतात.

गेले आहे (याला EMR असेही म्हणतात).
EMR शजतका जा्त शततका शवमा अशधक
नाकारला जाईल.
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अंतलेखन शनणथय
आकृती 4 : अंतलेखन शनणथय

अंतलेखनासाठी प्र्ताशवत जीवनासाठी अंतलेखक घेत असलेले शवशवध प्रकारचे शनणथय आता आपण
हे पाहू

a) सामान्शय दर आकारून ्वीकार (सामान्शय दर / OR)हा सवात सामान्शय शनणथय आहे . हे

मुल्यांकन दिथवते की सामान्शय ककवा प्रमाण जीवनासाठी लागू असणारे दर लागू करून
जोखीम ्वीकारली गेली आहे .

b) जादा आकार लागू करून ्वीकार:कमी दजाच्या मोठ्या प्रमाणावरील जोखमी हाताळण्याचा
हा सवाशधक वापरला जाणारा मागथ आहे . यात कोटटकातील शवमाहप्त्याच्या दर पेक्षा अशधक
दर आकारला जातो.

c) शवमा आ्वाशसत रक्कमे वर बोजा ठे वन
ू ्वीकार: शवमाहक्काच्या प्रसंगात फायद्याच्या द्याव्या
लागणाऱ्या रक्कमे वर शवमा कंपनी एक प्रकारचे शनयंत्रण आणते (अंितुः ककवा संपूणथ
रक्कमे वर) याला बोजा असे म्हणतात.

उदाहरण: शवम्यासाठी प्र्ताशवत व्यिी टीबी सारख्या आजारातून बरा झालेला असेल तर त्या
बाबतीत शवमा कंपनी बोजा ठे वते . बोजा याचा अिथ, शवमा आ्वाशसत व्यिी शवशनर्थदटट

कारणामुळे ठराशवक कालावधीत मरण पावला (उदा. टीबीचा आजार पुन्शहा उद्भवल्यामुळे)
तर मृत्युच्या फायद्याची कमी केलेली रक्कम दे य असेल.
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d) बंधनकारक अटीसह ्वीकार:शवशिटट प्रकारच्या धोक्यांसाठी एक बंधनकारक अट लागू केली
जाते ज्यामुळे त्या शवशिटट पशरस््ितीत मृत्यू आल्यास मृत्यूचा फायदा मयाशदत केला जातो.

उदाहरण म्हणून, गरोदर ्त्रीचा शवमा करताना अिी अट घातली जाते की शतचा
गभारपणामध्ये संबंशधत कारणामुळे, प्रसूत झाल्यापासून तीन मशहन्शयात मृत्यू झाल्यास दे य
शवमा रक्कम मयाशदत होते.

e) नाकारणे ककवा पुढे ढकलणे :िेवटी, जीवन शवमा अंतलेखक प्र्ताव नाकारण्याचे ठरवू
िकतो. जेव्हा प्रकृतीची / अन्शय वैशिटट्ये इतकी शवपरीत असतात की त्यांच्यामुळे जोखमीची
िक्यता प्रचंि वाढते अिा प्रसंगात हे घिू िकते .

उदाहरण:ककथरोगाचा एखादा रोगी असल्यास व त्याची बरे होण्याची िक्यता कमी असल्यास
त्या अशवमा नाकारला जाऊ िकतो.

त्याच प्रमाणे काही प्रकरणांमध्ये जोपयंत पशरस््िती सुधारत नाही आशण आिादायक बनत नाही
तोपयंत जोखीम ्वीकारणे पुढे ढकलणे तारतम्याचे मानले जाते .
उदाहरणे
एका मशहलेचे गभाियाच्या शपिवीची ि्त्रशक्रया नुकतीच पार पिली आहे , ि्त्रशक्रयेनंतर

एखादी गुंतागुंत शनमाण झाल्यास ती संपेपयंत जीवन शवमा करण्यासाठी काही मशहने िांबायला
सांशगतले जाते.
्वयं चाचणी 1
खालीलपैकी कोणती प्रकरणे शवमाकत्याद्वारे नाकारली जातील ककवा पुढे ढकलली जातील?
I.

18 वषांचा सुदृढ तरुण

II. एक जाि माणूस

III. एड्ससग्र्त व्यिी
IV. ्वतुःचे कोणते ही उत्पन्शन नसणारी गृशहणी
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B. अ-वैद्यकीय अंतलेखन
1. अ-वैद्यकीयअंतलेखन
मोठ्या प्रमाणातील शवमा प्र्ताव शवम्यासाठी जीवनाची शवमा योग्यता पाहण्यासाठी कोणतीही वैद्यकीय
तपासणी न करता शनविले जातात. अिा प्रकरणांना अ-वैद्यकीय प्र्ताव असे म्हणतात.

अ-वैद्यकीयअंतलेखनाच्या बाबतीत बऱ्याच वेळा वैद्यकीय तपासणीतून शवपरीत गोटटी खूप कमी

प्रमाणात प्रकरणांमध्ये समजतात (एक दिांि). बाकीच्या गोटटी प्र्तावातील उत्तरांवरून आशण
प्र्तावकाच्या सुट्टीच्या नोंदी आशण अन्शय कागदपत्रांवरून समजतात.

अहथ ताप्राप्त वैद्यकीय तज्ञाकिू न तपासणी करायची म्हणजे त्यांना ते वढे िुल्क द्यावे लागते . अिा
प्रकारची तपासणी न केल्यास वाचणाऱ्या िुल्काची रक्कम शवमाकत्याने वैद्यकीय तपासणी न केल्याने

होणारे जादा मृत्यूच्या शवमा हक्काद्वारे होणाऱ्या नु कसानी पेक्षा खूपच जा्त असेल. त्यामुळे जीवन
शवमाकत्यांनी वैद्यकीय तपासणीचा आग्रह न धरता शवमा दे ण्याची पद्धत अमलात आणली आहे .
2. अ-वैद्यकीयअंतलेखनाच्या अटी
असे असले तरीही अ-वैद्यकीय अंतलेखनासाठी काही अटींचे पालन करावे लागते .
i.

पशहले, केवळ काही प्रकारच्या मशहलाच यासाठी पात्र असतात, जसे नोकरी करणाऱ्या मशहला
पात्र असू िकतात.

ii. शवमा आ्वाशसत रक्कमे वर कमाल मयादा घातली जाते. उदाहरणािथ, कोणत्याही योजनेत
पाच लाखांपेक्षा अशधक रक्कमे चा शवमा करायचा असल्यास वैद्यकीय तपासणी करावी लागते .

iii. प्रवेिाची वयोमयादा घातली जाते – उदाहरणािथ, 40 ककवा 45 वषांवरील व्यिीला वैद्यकीय
तपासणी करणे बंधनकारक आहे .

iv. शवम्याच्या काही शवशिटट योजनांच्या बाबत मयादा घातली जाते – उदाहरणािथ, मुदत शवमा
अ-वैद्यकीय प्रकारात अनु मत केला जात नाही.

v. शवम्याची अशधकतम मुदत वीस वषे/ वय वषे 60 पयंत मयाशदत केलेली असते .

vi. जीवनांचा वगथ:अ-वैद्यकीय शवमा व्यिींच्या काही शवशिटट वगथ, उदाहरणादाखल, अ-वैद्यकीय
खास योजना ज्यांची एक वषाची सेवा असते अिा नामांशकत कंपन्शयांच्या कमथचाऱ्यांसाठी
पुरवली जाते. या कंपन्शयांमध्ये योग्यप्रकारे सुट्ट्यांच्या नोंदी ठे वलेल्या असतात आशण त्यांची

ठराशवक कालावधीने वैद्यकीय तपासणी केली जाते ज्यायोगे कमथचाऱ्याची वैद्यकीय स््िती
सहजपणे पिताळता येते.

3. अंतलेखनातील मूल्यांकनाचे घटक
संभाव्य शवमाधारकाच्या जीवनातील आर्थिक पशरस््िती, जीवनिैली, सवयी, कुटु ं बाची पा्वथभम
ू ी,
व्यशिगत आरोग्याची पा्वथभम
ू ी आशण अन्शय व्यशिगत घटना ज्यांच्यामुळे धोका आशण जोखीम वाढू
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िकते यांच्यािी संबशं धत पैलंन
ू ा मूल्यांकनाचे घटक म्हणतात. असे धोके आशण त्यांचे पशरणाम काय
होतील हे ओळखणे आशण त्यानु सार त्यांचे वगीकरण करणे हे अंतलेखनात समाशवटट असते .

आता पण हे समजावून घेऊ की व्यशिगत आयुटयाच्या वैशिटट्यांचा जोखमीवर कसा पशरणाम होतो.
ढोबळमानाने याचे दोन भाग पितात – ज्याचा नैशतक धोक्यांमध्ये योगदान असते आशण ज्यांचा
भौशतक [वैद्यकीय] धोक्यांमध्ये योगदान असते. जीवन शवमा कंपन्शया नेहेमी त्यांचे अंतलेखन या

वगथवारीनु सार शवभाजोत करतात. उत्पन्शन, व्यवसाय, जीवनिैली आशण सवयी यासारखे घटक नैशतक

धोक्यांमध्ये योगदान दे तात जे आर्थिक अंतलेखनाचा भाग म्हणून शनधाशरत केले जातात, तर
आरोग्यासंबंधीचे वैद्यकीय घटक वैद्यकीय अंतलेखनाचा भाग म्हणून शनधाशरत केले जातात.
a) मशहला शवमा
साधारणपणे मशहलांचे जीवनमान पुरुषांपेक्षा अशधक असते. असे असले तरीही त्यांना नैशतक
धोक्यांच्या संदभात काही सम्या येऊ िकतात. याचे कारण असे की भारतीय समाजातील
बऱ्याच मशहला आजही पुरुषांच्या वचथ्व आशण सामाशजक िोषणाच्या शिकार बनतात. आजही

हु ं ड्यासाठी बळी जाण्यासारख्या घटना घितात. मशहलांिी संबं शधत जीवनमानावर पशरणाम
करणारा घटक म्हणजे प्रसूतीिी संबंशधत सम्या.

मशहलांची शवमा करण्याची योग्यता त्यांची शवम्याची गरज आशण शवमा हप्ते भरण्याची क्षमता
यांच्यामुळे शनयंशत्रत होते . अिा प्रकारे शवमा कंपन्शया केवळ ्वतुःचे उत्पन्शन असणाऱ्या मशहलांना

पूणथ शवमा दे तात आशण मशहलांच्या अन्शय वगांवर शवम्याच्या मयादा घालतात. त्याचप्रमाणे गरोदर
मशहलांवर काही अटी घातल्या जातात.
b) अज्ञान व्यिी (मुले)
अज्ञान व्यिींना ्वतुःहू न कोणताही करार करण्याची अनु मती नाही. अज्ञान व्यिीच्या जीवन

शवम्याचा प्र्ताव माता-शपता ककवा कायदे िीर पालक या नात्याने त्याच्यािी संबशं धत व्यिीने
सादर करावा लागतो. त्याचबरोबर अज्ञान व्यिींचे ्वतुःचे कोणते ही उत्पन्शन नसल्याने त्यांच्या
शवम्याची आव्यकता पटवून दे णे गरजेचे असेल.

अज्ञान व्यिीचा शवम्याचा शवचार करताना साधारणपणे तीन अटी घातल्या जातील:
i.

त्यांचे िरीर पूणथपणे शवकशसत झाले आहे का
कुपोषण आशण अन्शय प्रकृतीच्या सम्यांमुळे िरीराची खुंटलेली असू िकते ज्याच्यामुळे गंभीर
धोका शनमाण होऊ िकतो.

ii. सुयोग्य कौटु ं शबक आशण व्यशिगत पा्वथभम
ू ी
यासंदभात काही शवपरीत गोटटी दिथवल्या जात असतील तर त्यांच्यामुळे जोखीम शनमाण होऊ
िकते.
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iii. कुटु ं ब पुरेसे शवमा संरशक्षत आहे का

साधारणपणे ज्या कुटु ं बामध्ये शवम्याची परंपरा असते , अिा कुटु ं बामध्ये अज्ञान व्यिींचा शवमा
केला जातो. जेव्हा अज्ञान व्यिीच्या शवम्याचा प्र्ताव येतो आशण त्याचे पालक शवमा संरशक्षत

नसतील तर प्रशतशनधीने सतकथ असणे गरजेचे असते. अंतलेखकाने याची खात्री करून घेणे
आव्यक असते की त्यांचा शवमा का केला गेलेला नाही. शवम्याची रक्कमसुद्धा पालकांच्या
शवम्याच्या रक्कमे िी जोिलेली असते .
c) मोठ्या रक्कमांचा शवमा
प्र्ताशवत शवमाधारकाच्या उत्पन्शनाच्या प्रमाणात शवम्याची रक्कम खूप मोठी असेल तर
अंतलेखकाने खूपच सावध असणे गरजेचे आहे . साधारणपणे शवमा आ्वाशसत रक्कम व्यिीच्या
वार्थषक उत्पन्शनाच्या दहा ते बारा पट असली पाशहजे. त्याचे गुणोत्तर यापेक्षा खूप जा्त असेल तर
ती शवमाकत्याच्या शहताशवरुद्ध शनवि असण्याची िक्यता असते.
उदाहरण
एखाद्या व्यिीचे वार्थषक उत्पन्शन रुपये 5 लाख आहे आशण त्याने रुपये 3 कोटींच्या शवमा
संरक्षणासाठी प्र्ताव शदला तर तो काळजीचा शवषय असतो.
अिा प्रकारची काळजी शनमाण होण्याचे कारण म्हणजे इतक्या मोठ्या रक्कमे चा शवमा घेताना

आत्महत्येचा शवचार ककवा प्रकृतीची अपेशक्षत अवनती हा शवचार असू िकतो. अिा मोठ्या
रक्कमे च्या शवम्याचे शतसरे संभाव्य कारण म्हणजे शवक्री प्रशतशनधीकिू न चुकीच्या पद्धतीने होणारी
शवक्री हे असू िकते.

मोठ्या रक्कमे चा शवमा म्हणजे त्याचा प्रमाणातील मोठ्या रक्कमे चा शवमाहप्ता आशण असा प्र्न
शनमाण होतो की असा शवमाहप्ता सातत्याने भरणे चालू राहील का. दे य शवमाहप्ता व्यिीच्या

वार्थषक उत्पन्शनाच्या जा्तीतजा्त एक तृतीयांि असला पाशहजे त्यामुळे शवमा संरक्षणाची रक्कम
मयाशदत करणे हे तारतम्याचे ठरे ल.
d) वय
आपण या शिक्षणक्रमात अन्शय शठकाणी पाहीले आहे की मत्यथतेची जोखीम वयािी जवळू न शनगिीत
असते . ज्यांचे वय अशधक आहे अिा व्यिींचा शवमा करताना अंतलेखकाने काळजीपूवथक शवचार
करणे गरजेचे असते.
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उदाहरण
वय वषे 50 च्या नंतर प्रिमच शवम्याचा शवचार करताना नैशतक धोक्याचा संिय वाटणे गरजेचे आहे
की असा शवमा आधी का घेतला गेला नाही.

आपण हे सुद्धा लक्षात घेतले पाशहजे की हृदय शवकार आशण मूत्रकपि शवकार यांच्या सारखे बळावत
जाणारे आजार वयाबरोबर वाढतात आशण वाधथक्यात खूप जा्त होतात.

जेव्हा मोठ्या रक्कमे चा / जा्तीच्या वयात ककवा दोन्शहीचे शमश्रण असलेला शवम्याचा प्र्ताव सादर
केला जातो ते व्हा जीवन शवमाकते काही खास अहवाल मागवतात.
उदाहरण
अिा अहवालांचे उदाहरण म्हणजे, ECG; EEG; छातीचा X-Ray आशण रििकथरा चाचणी.
प्र्ताशवत जीवनाच्या आरोग्यासंबंधी प्र्ताव फॉमथमधील उत्तरे ककवा सामान्शय वैद्यकीय परीक्षणातून
ज्या गोटटी समोर येत नाहीत त्या अिा चाचण्यातून याबाबत सखोल माशहती दे तात.
अंतलेखन प्रशक्रयेचा महत्वाचा भाग म्हणजे वयाच्या दाखल्याची पिताळणी करून वयाची नोंद
करणे. वयाच्या दाखल्याचे दोन प्रकार आहे त.
 प्रमाण

 अ-प्रमाण
वयाचे प्रमाण दाखले म्हणजे साधारणपणे सावथजशनक प्राशधकाऱ्यांनी जारी केलेले दाखले. याची
उदाहरणे म्हणजे

 महानगरपाशलकेने ककवा सरकारी कायालयाने जारी केलेले जन्शम प्रमाणपत्र;
 िाळा सोिल्याचा दाखला;
 पारपत्र; आशण

 नोकरी दे णाऱ्याचे प्रमाणपत्र
जेिे अिी प्रमाणपत्रे उपलब्ध नसतील ते िे, प्र्तावकाला वयाचा अ-प्रमाण दाखला सादर
करण्यास सांशगतले जाते. याचे उदाहरण म्हणजे जन्शमकुंिली ककवा ्वयं-प्रकटन

जेव्हा वयाचा प्रमाण दाखला उपलब्ध नसतो ते व्हा वयाचा अ-प्रमाण दाखला सहजपणे ्वीकारत

कामा नये. जीवन शवमाकते बऱ्याच वेळा, शवम्याची योजना, शवमा सं रक्षणाची मुदत; कमाल
पशरपक्वता वय आशण कमाल शवमा आ्वाशसत रक्कम यावर काही बंधने घालतात.
e) नैशतक धोका
जेव्हा काही घटना ककवा व्यिीच्या आर्थिक स््िती, जीवनिैली आशण सवयी, कीती आशण

मानशसक आरोग्य ही वैशिटट्ये असे दिथवतात की तो ककवा ती जाणीवपूवथक जोखीम वाढे ल अिा
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कृत्यांमध्ये सहभागी होतो ज्यामुळे ते व्हा नैशतक धोका अस््तत्वात आहे असे म्हटले जाते . असा
नैशतक धोका सुचवणारे अनेक घटक असू िकतात.
उदाहरण
जेव्हा प्र्ताशवत शवमाधारकाच्या राहत्या घरापासून दू र असलेल्या िाखेमध्ये प्र्ताव सादर केला
जातो.

एखाद्याच्या घराजवळ अहथताप्राप्त वैद्यकीय तज्ञ उपलब्ध असताना राहत्या घरापासून दूर
असलेल्या शठकाणी वैद्यकीय तपासणी केली जाते .

शतसरी बाब म्हणजे जेव्हा ्पटट शवमा करण्या योग्य ्वार्य नसताना अन्शय व्यिीच्या जीवनाचा

शवमा करणे ककवा नामशनदे शित व्यिी शवमा प्र्तावकाची जवळची अवलंबून असणारा व्यिी
नसते.
अिा प्रत्येक प्रकरणामध्ये चौकिी केली जाऊ िकते. िेवटी, शवमा प्रशतशनधी शवमाधारकाचा

जवळचा नातलग असेल तर एजन्शसी व्यव्िापक /शवकास अशधकारी यांच्याकिू न नैशतक धोका
अहवाल मागवला जाऊ िकतो.
f) व्यवसाय
खालीलपैकी कोणत्याही ्त्रोतातून व्यावसाशयक धोका उद्भवू िकतो:
 अपघात

 आरोग्याचा धोका
 नैशतक धोका

आकृती 5 : व्यावसाशयक धोक्याचे ्त्रोत

i.

व्यवसायाचे शवशिटट प्रकारचे ्वरूप एखाद्याला अपघाताच्या धोक्यांना सामोरे जायला

लावते. या प्रकारात असणाऱ्या व्यवसायांची संख्या मोठी आहे , जसे सकथिीतील
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कलाकार, उं च मनोऱ्यावर काम करणारे मजूर, इमारती पािणारे तज्ञ आशण शसनेमात
साहसी दृ्ये करणारे कलाकार.

ii. जेव्हा व्यवसायाचे ्वरूप असे असते की वैद्यकीय अधूपण शनमाण होण्याची िक्यता असते
ते व्हा आरोग्याचे धोके शनमाण होतात. असे शवशवध प्रकारचे आरोग्याचे धोके असतात.

 शरक्षा ओढण्यासारख्या व्यवसायात प्रचंि िारीशरक ताण आशण ्वसन यंत्रणेवर
पशरणाम होतो.

 दु सऱ्या पशरस््ितीत एखाद्याला खाणीतील धूळ ककवा ककथरोगकारक रसायने आशण
आस्ण्वक शकरणोत्सार अिा शवषारी पदािांना सामोरे जावे लागते .

 शतसऱ्या प्रकारचा धोका जशमनीखालील ककवा खोल समुद्रातील बोगदे ज्यात तीव्र

दबावामुळे होणारा आजार जो अिा तीव्र दाबाच्या वातावरणात काम केल्यामुळे
होतो.

 िेवटी, शवशिटट प्रकारच्या व्यवसायात खूप जा्त काळ काम केल्याने (KPO मध्ये

कॉम्प्युटर समोर सतत बसण्यामुळे ककवा खूप आवाजाच्या शठकाणी सतत काम
केल्याने) िरीराच्या काही भागांचे कायथ दीघथकाळासाठी मंदावते .

iii. जेव्हा व्यवसायाचा भाग म्हणून गुन्शहे गारी घटक ककवा ड्रग्स आशण दारू यांच्यािी संबशं धत
काम करावे लागते ते व्हा नैशतक धोका संभवतो. याचे उदाहरण म्हणजे, नाईटक्लबमध्ये

काम करणारी नर्थतका ककवा दारूच्या बार मधील एन्शफोसथर ककवा संिायील गुन्शहे गारी

जगतािी संबंशधत व्यावसाशयकाचा ‘िरीर रक्षक’. पुन्शहा काही व्यवसायांचे ्वरूप असे
असते की सुपर्टार अशभनेते ज्यांची जीवनिैली अत्यंत झगमगती असते व त्याची काही
वेळा दु ुःखद अखेर होते .

जेव्हाकेव्हा व्यवसायाचा प्रकार धोकादायक व्यवसायांच्या यादीतील असतो, त्यावेळी प्र्तावकाला

सामान्शयतुः व्यवसायासंबध
ं ी प्र्नावली भरून कामाचे ्वरूप, अंतभूत
थ असणारी कतथव्ये आशण
कोणत्या जोखमींना सामोरे जावे लागते अिा गोटटी तपिीलवार पूणथ कराव्या लागतात.
व्यवसायासाठी काही शवशिटट जादा दराच्या ्वरुपात लागू कला जातो (उदाहरणािथ शवमा

आ्वाशसत रक्कमे च्या प्रती हजारी दोन रुपये ). असा जादा दर जेव्हा शवमाधारकाचा व्यवसाय
बदलतो ते व्हा कमी केला जातो ककवा काढू न टाकला जातो.
g) जीवनिैली आशण सवयी
जीवनिैली आशण सवयी या अिा अटी आहे त ज्यात शव्तृत प्रमाणात व्यशिगत वैशिटट्ये येतात.

साधारणपणे शवमाधारक व्यिीच्या जीवनिैलीत, ज्यातून जोखमींना सामोरे जाणे संभवते अिी
काही वैशिटट्ये असतील तर शवमा प्रशतशनधीचा गुप्त अहवाल आशण नैशतक धोका अहवाल यात
त्यांचा उल्लेख असणे अपेशक्षत असते. शविेषतुः तीन वैशिटट्ये महत्वाची असतात:
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i.

धुम्रपान आशण तंबाखू सेवन: आता हे चांगल्याप्रकारे शसद्ध झाले आहे की केवळ तंबाखूचे सेवन
केल्याने धोका होतो असे नव्हे तर त्याच्यामुळे आरोग्याच्या अन्शय जोखमी वाढण्यात मदत होते.
आजकाल शवमा कंपन्शया धुम्रपान करणाऱ्यांना आशण न करणाऱ्यांना शवमाहप्त्याचे वेगवेगळे दर

लावतात, ज्यात धुम्रपान करणाऱ्यांना खूप जा्त शवमाहप्ता भरावा लागतो. तंबाखू सेवनाचे
अन्शय प्रकार म्हणजे गुटखा आशण पानमसाला यांचे सेवन जे शवपरीत मत्यथता दर लावले
जातात.

ii. मद्य:माफक प्रमाणात मद्यपान करण्याने धोका होत नाही. अनेक दे िात तर तो सामाशजक
जीवनात ्वीकारला गेलेला भाग आहे . असे असले तरी जेव्हा ते शनयशमत ्वरुपात अशतशरि

प्रमाणात दीघथकाळ सेवन केले जाते ते व्हा त्याचा मत्यथतेच्या जोखमीवर मोठा पशरणाम होतो.
दीघथकाळ अशतरे की मद्यपान केल्याने यकृताचे कायथ मंदावते आशण त्याचा पचन सं्िेवर
पशरणाम होतो. यापासून मानशसक शवकृती सुद्धा शनमाण होतात.

अपघात, कहसा आशण कौटु ं शबक दु व्यथवहार, हतािपणा आशण आत्महत्या यांच्यािी मद्यपान
जोिले गेले आहे . जेिे प्र्ताव फॉमथ मध्य मद्यपानाचा उल्लेख येतो ते व्हा अंतलेखक अशधक

तपशिलाची मागणी करू िकतो आशण त्याच्या प्रमाणावर आशण त्यातून उद्भवणाऱ्या
कोणत्याही गुंतागुंतीचा शवचार करून शनणथय घेऊ िकतो.

iii. पदािथ गैरवापर: ड्रग्स, अमाम्ली पदािथ, झोपेच्या गोळ्या आशण तत्सम अन्शय उत्तेजके यांच्या

गैरवापर याबाबत पदािथ गैरवापराचा संदभथ आहे . यातील काही बेकायदे िीर आहे त आशण
त्यांचा वापर गुन्शहे गारी वृत्ती आशण नैशतक धोका दिथवतो. जेिे अिा प्रकारचा पदािथ गैर

वापराचा संिय येतो ते िे अंतलेखक गैरवापर तपासण्यासाठी अनेक चाचण्या करण्यास सांगू
िकतो. अिा प्रकरणांमध्ये सहसा शवमा नाकारला जातो.
्वयं चाचणीचे प्र्न २
खालीलपैकी कोणते नैशतक धोक्याचे उदाहरण आहे ?
I.

साहसी दृ्य करताना कलाकाराचा मृत्यू होतो

II. व्यिीचा शवमा केलेला असल्याने तो प्रचंि प्रमाणात मद्यपान करतो
III. शवमाधारकाने शवमाहप्ता भरणे चुकवले

IV. प्र्तावकाने पॉशलसी द्तावेजात खोटी माशहती शदली
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C. वैद्यकीय अंतलेखन
1. वैद्यकीय अंतलेखन
आता आपण काही असे वैद्यकीय घटक पाहू जे अंतलेखकाच्या शनणथयावर पशरणाम करतात. हे घटक

साधारणपणे वैद्यकीय अंतलेखनाच्या माध्यमातून शनधाशरत केले जातात. त्यात बऱ्याच वेळा वैद्यकीय
तज्ञाचा अहवाल मागवला जातो. आता आपण तपासले जाणारे काही घटक पाहू .
आकृती 6 : अंतलेखकाच्या शनणथयावर पशरणामकरणारे वैद्यकीय घटक

a) कौटु ं शबक पा्वथभम
ू ी
कौटु ं शबक पा्वथभम
ू ीचा मत्यथतेच्या जोखमीवर होणारा पशरणाम तीन दृटटींनी अभ्यासला जातो.
i.

अनु वशं िकता: काही आजार पालकांकिू न मुलांकिे याप्रकारे पुढील शपढीकिे संक्रशमत केले
जातात.

ii. कुटु ं बाचे सरासरी जीवनमान:जेव्हा पालक हृदयशवकार ककवा ककथरोग यासारख्या रोगांमुळे
लवकर मरण पावलेले असतात ते व्हा पुढील शपढी सुद्धा दीघथकाळ न जगण्याच्या िक्यते चे ते
शनदिथक असते.

iii. कुटु ं बाचे वातावरण: शतसरे , कुटु ं ब ज्या वातावारणात राहत असते त्याच्यामुळे सुद्धा संसगथ
आशण अन्शय जोखमींना सामोरे जाण्याची िक्यता असते .

अिा प्रकारे शवपरीत कौटु ं शबक पा्वथभम
ू ी असणाऱ्या व्यिीच्या शवम्याचे प्रकरण हाताळताना जीवन
शवमाकत्यांना काळजी घ्यावी लागते . अिा प्रकरणात ते अन्शय अहवाल मागवू िकतात आशण काही
जादा मत्यथता दर आकारू िकतात.
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b) व्यशिगत पा्वथभम
ू ी
ज्याच्यापासून संभाव्य शवमाधारकाच्या मानवी िरीराला शवशवध यंत्रणांच्या पूवीच्या अधूपणामुळे
त्रास झाला आहे त्याच्यािी जीवन शवम्याच्या प्र्ताव फॉमथ मध्ये नेहेमी एक प्र्नानाचा संच असतो

ज्यात संभाव्य शवमाधारक एखादा त्यापैकी एखादा उपचार घेत होता का याची चौकिी केली
जाते.

अिा सम्या वैद्यकीय तज्ञाच्या अहवाला द्वारे सुद्धा ककवा मागवले ल्या शविेष अहवालाद्वारे
दिथवल्या जातात. अिा रोगांच्या मुख्य प्रकारांमध्ये खालील मारक आजारांचा समावेि होतो
i.

कार्थियोव्हा्क्युलर रोग जे हृदय आशण रिाशभसारणावर पशरणाम करतात – हृदयशवकार,
अधांगवायू आशण मेंदूतील रिस्राव

ii. ट्युबरक्युलोसीस सारखे ्वसन यंत्रणेचे रोग
iii. पेिींचे अशतशरि उत्पादन आशण पुनरुत्पादन ज्यामुळे पसरणारा ट्युमर ज्याला ककथरोग
असेही म्हणतात

iv. मुत्रोत्सजथन यंत्रणेचे रोग ज्यात मूत्रकपि आशण अन्शय मूत्रमागाचे भाग शनकामी होतात
v. इंिोक्रीन यंत्रणेचे कायथ मंदावणे, सवाशधक ज्ञात असलेल्यामध्ये मधुमेह आहे . रिाच्या प्रवाहात

िकथरा (ग्लुकोज) सामावून घेणारे इन्शसुशलन तयार करण्याची क्षमता कमी झाल्यामुळे हा रोग
होतो.

vi. आतड्याचे अल्सर आशण यकृताचे सायऱ्होसीस यासारखे पचन सं्िेचे रोग
vii. मज्जासं्िेचे रोग
c) व्यशिगत वैशिटट्ये
ही वैशिटट्ये सुद्धा रोग होण्याच्या िक्यते चे शनदिथक असतात.
i.

िरीरयटटी

व्यिीच्या िरीरयटटीच्या वैशिटट्यांमध्ये उं ची, वजन, छाती आशण ओटीपोटाचा घेर यांचा समावेि
असतो. शदलेल्या वय आशण उं चीला एक सुशनस््चत केलेले वजन असते आशण वजन जर खूप
जा्त असेल तर ककवा खूप कमी असेल तर आपण असे म्हणू िकतो की ती व्यिी खूप वजनदार
आहे ककवा खूप कमी वजनाची आहे .

त्याचप्रमाणे, शनरोगी माणसाची छाती चार सेंटीमीटरपयंत फुगली पाशहजे आशण ओटीपोटाचा घेर
फुगलेल्या छातीपेक्षा अशधक नसावा.
ii. रिदाब
व्यिीचा रिदाब हा दु सरा दिथक आहे . याची दोन मोजमापे आहे त
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 शस्टोशलक

 िाय्टोशलक
शदलेल्या वयाला सामान्शय रिदाब काढायचा असल्यास त्याचे सूत्र म्हणजे
शस्टोशलकसाठी : 115 + वयाच्या 2/5.
िाय्टोशलकसाठी : 75 + वयाच्या 1/5

अिाप्रकारे जर वय चाळीस असेल तर, सामान्शय रिदाबाचे शस्टोशलक 131: आशण िाय्टोशलक
83 असले पाशहजेत.

जेव्हा प्रत्यक्षातील मोजमाप वरील संख्यांपेक्षा जा्त असेल ते व्हा आपण असे म्हणतो की व्यिीला
उच्च रिदाब ककवा हायपरटे न्शिन आहे . जेव्हा ते खूप कमी असते ते व्हा त्याला हायपो टे न्शिन असे
म्हणतात. हायपरटे न्शिन चे पशरणाम गंभीर होऊ िकतात.

िरीरात वाहणाऱ्या रिाचा दाब नािीच्या ठोक्यांवरूनही मोजता येतो. नािीचे ठोके सरासरी 72
ठोक्यांसह 50 ते 90 च्या दरम्यान असतात.

iii. लघवी –्पेशसशफक ग्रॅव्हीटी (शवशिटट गुरुत्व)
िेवटी, एखाद्याच्या लघवीच्या शवशिटट गुरुत्वामुळे (्पेशसशफक ग्रॅव्हीटी) मुत्रयंत्रणेतील शवशवध
क्षारांचे संतुलन समजते. त्याच्यामुळे यंत्रणेतील शबघाि दिथवला जातो.
्वयं चाचणीचा प्र्न ३
वैद्यकीय अंतलेखनात अनु वांशिक पा्वथभम
ू ी महत्वाची का असते ?
I.

श्रीमंत पालकांची मुले सुदृढ असतात

II. काही रोग पालकांकिू न मुलांकिे येतात
III. गरीब पालकांची मुले कुपोशषत असतात

IV. कुटु ं बाचे वातावरण हा महत्वाचा घटक आहे
सारांि


समानता येण्यासाठी, अंतलेखक जोखमींचे वगीकरण करतात जेिे व्यशिगत जीवने वगीकृत
करून त्यांना असलेल्या जोखमीच्या तीव्रते वर अवलंबून शवशवध जोखीम प्रकारांमध्ये ठे वले जाते .



अंतलेखन ककवा शनवि प्रशक्रया दोन पातळ्यांवरून चालते असे म्हणतात:
 प्रशतशनधीच्या पातळीवर आशण

 अंतलेखन शवभागाच्या पातळीवर


शनवािा पद्धत ककवा अंकाधाशरत पद्धती या शवमा प्र्तावांचे अंतलेखन करण्यासाठी मोठ्या
प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या पद्धती आहे त.
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अंतलेखकांद्वारे केल्या गेलेल्या अंतलेखनाच्या शनणथयांमध्ये प्रमाण जोखीम प्रमाण दरात ्वीकारणे
आशण कमी दजाच्या जोखमीसाठी जादा दर आकारणी करणे. काही वेळा शवमा आ्वाशसत
रक्कमे वर बोजा ठे वन
ू बंधनकारक अटींवर जोखीम ्वीकारली जाते . जेिे जोखीम मोठी असते
ते िे प्र्ताव नाकारला जातो ककवा पुढे ढकलला जातो.



शवमा करणाऱ्याची शवमा करण्याची योग्यता तपासण्यासाठी वैद्यकीय तपासणी न करता शवमा
प्र्ताव मोठ्या प्रमाणात शनविले जातात. अिा प्र्तावांना अ-वैद्यकीय प्र्ताव असे म्हणतात.



अ-वैद्यकीय अंतलेखनासाठी मूल्यांकनाचे काही घटकांमध्ये खाली समाशवटट असतात
 वय

 मोठी शवमा आ्वाशसत रक्कम
 नैशतक धोका इत्यादी


वैद्यकीय अंतलेखनासाठी शवचारात घेण्यात येणारे घटकांमध्ये खालील समाशवटट होतात
 कुटु ं बाची पा्वथभम
ू ी,
 अनु वशं िकता आशण व्यशिगत पा्वथभम
ू ी इत्यादी.

महत्वाच्या संज्ञा
1. अंतलेखन

2. प्रमाण जीवन

3. अ-वैद्यकीय अंतलेखन
4. मूल्यांकनाचे घटक

5. वैद्यकीय अंतलेखन
6. प्रशत-शनवि
्वयं चाचणीची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे III.
एड्ससग्र्त रुग्णाला शवमा संरक्षण दे णे बहु तांिी नाकारले जाईल.
उतार 2
योग्य पयाय आहे II.
एखाद्या व्यिीचा शवमा असल्याने तो प्रचंि प्रमाणात मद्यपान करत असेल तर तो नैशतक धोका आहे .
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उत्तर 3
योग्य पयाय आहे II.
काही रोग पालकांकिू न मुलांकिे संक्रशमत होतात त्यामुळे वैद्यकीय अंतलेखनात अनुवांशिक पा्वथभम
ू ी
शवचारात घेतली जाते.

्वयं पशरक्षणाचे प्र्न
प्र्न 1
खालीलपैकी कोणता पयाय शवमा कंपनीतील अंतलेखकाची भूशमका नोंदवतो?
I.

शवमाहक्कांवर प्रशक्रया करणे

II. जोखमींची ्वीकाराहथ ता ठरवणे
III. उत्पादन रचनेचे शनमाते

IV. ग्राहक संबध
ं व्यव्िापक
प्र्न 2
खालीलपैकी कोणता अंतलेखनाचा शनणथय नाही?
I.

प्रमाण दरात जोखीम ्वीकारणे

II. जोखीम नाकारणे

III. जोखीम पुढे ढकलणे
IV. शवमाहक्क नाकारणे
प्र्न 3
खालीलपैकी कोणता वयाचा प्रमाण दाखला नाही?
I.

पारपत्र

II. िाळा सोिल्याचा दाखला
III. जन्शम कुंिली

IV. जन्शम नोंदणी प्रमाणपत्र
प्र्न 4
खालीलपैकी कोणती पशरस््िती व्यिीच्या शवमा योग्यतेवर नकारात्मक पशरणाम करे ल?
I.

दै नंशदन व्यायाम

II. प्रशतबंशधत पदािांचा गैरवापर
III. आळिी ्वभाव
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IV. चालढकल
प्र्न 5
अंतलेखनाच्या कोणत्या पद्धतीमध्ये अंतलेखक सवथ शवपरीत ककवा नकारात्मक गोटटींसाठी
सकारात्मक मुल्यांकन गुण (कोणत्याही सकारात्मक गोटटींसाठी नकारात्मक गुण)शदले जातात?
I.

शनवािा

II. मध्य्ि

III. अंकाधाशरत मुल्यांकन
IV. एकल पायरी
प्र्न 6
जोखीम

वगीकरणाच्या

अंतगथत,

___________

कोटटकातील प्रमाण जीवनाच्या मत्यथतेिी जु ळणारी असते .
I.

यांची

अपेशक्षत

मत्यथता,

मत्यथता

प्रमाण जीवने

II. प्राधान्शयाच्या जोखमी
III. कमी दजाची जीवने
IV. नाकारलेली जीवने
प्र्न 7
अमृता गरोदर आहे . शतने मुदतीच्या शवमा संरक्षणासाठी प्र्ताव शदला आहे . अमृताला शवमा दे ऊ
करण्यासाठी खालीलपैकी कोणता पयाय अंतलेखकासाठी सवोत्तम पयाय असेल.
I.

सामान्शय दरात ्वीकृती दे णे

II. जादा शवमा हप्त्यासह ्वीकृती दे णे
III. प्र्ताव नाकारणे

IV. बंधनकारक अटींवर ्वीकृती दे णे
प्र्न 8
खालील पैकी कोणता प्र्ताव अ-वैद्यकीय अंतलेखनाच्या अंतगथत पात्र होणार नाही?
I.

सशवता, वय 26 वषे, IT कंपनीत सॉफ्ट्वेअर इंशजशनयर म्हणून काम करत आहे

II. महे ि, वय 50, कोळिाच्या खाणीत काम करतो

III. सतीि, वय 28 वषे, बँकेत काम करतो आशण एक कोटी रुपयांच्या शवमा संरक्षणासाठी अजथ केला
आहे

IV. प्रवीण, वय 30 वषे, एका शिपाटथ मेंटल ्टोअर मध्ये काम करतो आशण सावधी शवमा योजनेत दहा
वषांच्या मुदतीसाठी प्र्ताव शदला आहे .
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प्र्न 9
िीनाला तीव्र मधुमेह आहे . शतने शवमा योजनेसाठी प्र्ताव शदला आहे . या प्रकरणात अंतलेखनासाठी
अंतलेखक
शनविा.
I.

____________वापरण्याची सवाशधक िक्यता आहे . सवात योग्य पयाय

शनवािा पद्धत

II. अंकाधाशरत पद्धत

III. अंतलेखन प्रशक्रयेत मधुमेहा सारखा रोग महत्वाची भूशमका बजावत नसल्याने कोणतीही पद्धत
IV. वरीलपैकी कोणतीही पद्धत नाही कारण मधुमेहाची प्रकरणे पूणथतुः नाकारली जातात
प्र्न 10
संतोषने मुदतीच्या शवमा पॉशलसीसाठी प्र्ताव शदला आहे . त्याची अपेशक्षत मत्यथता प्रमाण जीवनाच्या
तुलनेत कमी आहे आशण त्यामुळे त्याला कमी शवमा हप्ता आकारला जाईल. जोखीम वगीकरणाच्या
अंतगथत, संतोष ___________च्या अंतगथत वगीकृत केला जाईल.
I.

प्रमाण जीवने

II. प्राधान्शयाच्या जोखमी
III. कमी दजाची जीवने
IV. नाकारलेली जीवने

्वयं पशरक्षणाच्या प्र्नांची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे II.
अंतलेखक जोखमींची ्वीकाराहथता ठरवतो.
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे IV.
शवमा हक्क नाकारणे हा अंतलेखकाचा शनणथय नाही.
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे III.
जन्शम कुंिली हा वयाचा प्रमाण दाखला नाही.
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उत्तर 4
योग्य पयाय आहे II.
प्रशतबंशधत पदािांचा गैरवापर व्यिीच्या शवमा करण्याच्या योग्यते वर नकारात्मक पशरणाम करे ल.
उत्तर 5
योग्य पयाय आहे III.
अंकाधाशरत मुल्यांकन पद्धतीत सवथ नकारात्मक ककवा शवपरीत गोटटींसाठी सकारात्मक गुण मुल्यांकन
शदले जाते (कोणत्याही सकारात्मक ककवा अनुकूल घटकांसाठी नकारात्मक गुण).
उत्तर 6
योग्य पयाय आहे I.
जोखीम वगीकरणाच्या अंतगथत, प्रमाण जीवनाची अपेशक्षत मत्यथता, मत्यथता कोटटकात सादर केलेल्या
प्रमाण जीवनाच्या मत्यथतेिी जु ळते.
उत्तर 7
योग्य पयाय आहे IV.
अमृताच्या प्रकरणात, शतच्या गरोदरपणाची पशरस््िती लक्षात घेता, अंतलेखक ज्याची शनवि करे ल
असा सवोत्तम पयाय म्हणजे अमृताला बंधनकारक अटींवर शवमा दे ऊ करणे. हे बंधनकारक अट

म्हणजे प्रसूती नंतर तीन मशहन्शयांपयंत प्रसुतीिी संबंशधत कारणामुळे मृत्यू झाल्यास शवमाहक्काची
रक्कम मयाशदत करणे अिी असू िकते .
उत्तर 8
योग्य पयाय आहे II.
महे िचे शवमा प्र्ताव अ-वैद्यकीय अंतलेखनाच्या अंतगथत पात्र होणार नाही कारण त्याचे वय जा्त

आहे (50 वषे) आशण त्याचा व्यवसाय बँककग उद्योग ककवा सॉफ्ट्वेअर इत्यादी व्यवसायांच्या तुलनेत
अशधक जोखमीचा आहे .
उत्तर 9
योग्य पयाय आहे I.
तीव्र मधुमेहाचा त्रास असणाऱ्या िीना सारख्या गुंतागुंतीच्या प्रकरणात शनणथय घेताना अंतलेखक
अंतलेखनाची शनवािा पद्धत वापरे ल.
उत्तर 10
योग्य पयाय आहे II.
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जोखीम वगीकरणाच्या अंतगथत, संतोषची जोखीम प्राधान्शयाच्या जोखमी अंतगथत वगीकृत केली जाईल.
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प्रकरण 16
जीवन शवम्याच्या अंतगथ त रक्कम अदा करणे
प्रकरणाची ओळख
या प्रकरणात शवमाहक्काची संकल्पना आशण शवमाहक्क किा प्रकारे शनस््चत केले जातात याचे शववरण
शदले आहे . नंतर या प्रकरणात शवमाहक्कांचे प्रकार सांशगतले आहे त. िेवटी तुम्ही मृत्युच्या
शवमाहक्काचा सादर करण्याचा फॉमथ आशण शवमाधारकाद्वारे कोणतीही भौशतक माशहती लपवलेली

नसेल तर (अशववादा्पद अट आशण पॉशलसीधारकांच्या ्वारा्याच्या संरक्षणाचे शवशनयम)
शवमाकत्याद्वारे लाभधारकाचा शवमाहक्क नाकारला जाऊ नये म्हणून संरक्षक उपाय, यासंबध
ं ी
शिकाल.

शिकण्याची फशलते

A. शवमाहक्कांचे प्रकार आशण शवमाहक्क प्रशक्रया
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A. शवमाहक्कांचे प्रकार आशण शवमाहक्क प्रशक्रया
1. शवमाहक्कांची संकल्पना
जेव्हा पॉशलसी शवमाहक्कात पशरणत होते ते व्हा एखाद्या शवमा कंपनीची आशण शवमा पॉशलसीची खरी
परीक्षा होते . जीवन शवम्याचे खरे मूल्य त्याचा शवमाहक्क किा प्रकारे प्रदान केला जातो आशण
फायद्याची रक्कम अदा केली जाते याच्यावरून ओळखले जाते .
व्याख्या
करारामध्ये शवशनर्थदटट केलेले वच
न शवमाकत्याने पूणथ करावे म्हणून शवमाधारकाने केलेली मागणी म्हणजे शवमाहक्क.
शवमा कराराच्या अंतगथत संरशक्षत केलेल्या एक ककवा अनेक घटना घिल्यामुळे जीवन शवमा कराराच्या

अंतगथत शवमाहक्क शनमाण होतो. तर काही शवमाहक्कांमध्ये शवमा करार चालू राहतो तर काही बाबतीत
तो शवमाहक्काबरोबरच संपतो.

आकृती 1 : जोखमीची घटना आशण शवमाहक्क

शवमाहक्क दोन प्रकारचे असू िकतात:
i.

शवमाधारक शजवंत असला तरीही शजवंत राहण्याचे शवमाहक्क दे य असतात आशण

ii. मृत्यूचा शवमाहक्क
आकृती 2 : शवमाहक्काचे प्रकार
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मृत्यूचे शवमाहक्क केवळ जेव्हा शवमाधारकाचा मृत्यू होतो ते व्हाच शनमाण होतात, तर शजवंत राहण्याचे
शवमाहक्क एक ककवा अनेक घटनांमुळे शनमाण होतात.
उदाहरण
शजवंत राहण्याचे शवमाहक्क शनमाण होण्याच्या घटनांची उदाहरणे म्हणजे:
i.

पॉशलसी पशरपक्व होणे;

ii. रक्कम परतावा पॉशलसीमध्ये एका शवशिटट टप्प्यावर पोहोचल्यानंतर दे य असलेला रक्कमे चा
हप्ता;

iii. गंभीर आजारासाठी पॉशलसी अंतगथत अशतशरि फायदा म्हणून पुरवलेले संरक्षण;
iv. पॉशलसीधारक ककवा पॉशलसी शनदे शित यांच्याद्वारे केलेले पॉशलसीचे समपथण;
2. शवमाहक्क दाखल करण्यासाठी घटना घिली आहे का याची खात्री करून घेणे
i.

शजवंत राहण्याचा शवमाहक्क अदा करण्यासाठी, शवमाकत्याला पॉशलसी मध्ये ठरवून शदलेल्या
ितींनु सार अिी घटना घिली आहे ककवा नाही याची खातरजमा करून घ्यावी लागते .

ii. पशरपक्वता शवमाहक्क आशण रक्कम परतावा हप्ता शवमाहक्कसहजपणे शसद्ध करता येतात
कारण ते कराराच्या सुरुवातीलाच शनस््चत केलेल्या तारखांवर आधाशरत असतात.

उदाहरणािथ, पॉशलसीच्या पशरपक्वते ची तारीख आशण शजवंत राहण्याचा फायदा म्हणून

रक्कम-परतावा पॉशलसीच्या अंतगथत दे ण्यात येणाऱ्या रक्कमे च्या हप्त्यांच्या तारखा करार
तयार करतानाच ्पटटपणे शलशहलेल्या असतात.

iii. अन्शय शवमाहक्क रक्कमे पेक्षा समपथण मूल्य रक्कम अदा करणे वेगळे असते . अन्शय
शवमाहक्कांपेक्षा, येिे पॉशलसीधारक ककवा पॉशलसी शनदे शित यांच्या करार रशहत करण्याच्या

आशण जी कराराच्या अंतगथत जी रक्कम दे य रक्कम असेल ती काढू न घेण्याच्या शनणथयामुळे
घटना घिते. समपथण मूल्य अदा करताना नेहेमी परीपक्वेतेपूवी रक्कम काढण्यासाठी काही
दण्ि अंतभूत
थ असतो आशण त्यामुळे संपूणथ शवमाहक्काची रक्कम शदली गेली असती तर ती
शजतकी असेल त्यापेक्षा समपथण मूल्याची रक्कम कमी असते .

iv. गंभीर आजाराच्या संदभातील शवमाहक्क वैद्यकीय आशण शवमाहक्काच्या समिथनािथ
पॉशलसीधारकाने पुरवलेल्या अन्शय नोंदीवर आधाशरत खातरजमा केलेले असतात.

जेव्हा एखाद्या पॉशलसीला गंभीर आजाराची पुरवणी जोिलेली असते आशण अिी पॉशलसी

शनदे शित केलेलं असते ते व्हा काही गुंतागुंत शनमाण होते. गंभीर आजाराचा फायद्याचा उद्देि
पॉशलसीधारकाला अिा प्रकारच्या आजाराच्या प्रसंगात त्याचे खचथ हलके करण्याचा असतो.
अिी पॉशलसी शनदे शित केली गेली तर सवथ फायदे शनदे शिताला शदले जातील हे कायद्याच्या

दृटटीने जरी योग्य असे तरी त्याचा ठरवलेला उद्देि पूणथ केला जाणार नाही. अिा प्रकारची
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स््िती टाळण्यासाठी, पॉशलसी धारकांचे सितथ पॉशलसी शनदे िनाच्या मागाने त्यांनी शकती
प्रमाणात फायदे शनदे शित करावेत याबाबत पॉशलसीधारकांचे प्रशिक्षण करणे महत्वाचे आहे .

परीपक्वता ककवा मृत्यूचा शवमाहक्क ककवा समपथण यांच्यामुळे कराराच्या अंतगथत शवमा संरक्षण संपुटटात
येते आशण त्यापुढे कोणते ही शवमा संरक्षण उपलब्ध नसते. शवमाहक्क शदला गेला ककवा नाही याच्यािी
त्याचा संबंध नसतो. शवमाहक्क रक्कम शदली गेली नाही म्हणजे शवमा संरक्षण चालू राहील अिी हमी
दे ता येत नाही.

3. शवमाहक्कांचे प्रकार
पॉशलसीच्या मुदतीत खालील प्रकारच्या रक्कमा शदल्या जाऊ िकतात:
a) शजवंत राहण्याच्या फायद्याची रक्कम अदा
पॉशलसीच्या मुदतीत शवमाकत्याद्वारे ठराशवक कालावधी नंतर रक्कमा शदल्या जातात. प्रत्येक

शजवंत राहण्याच्या फायद्याचा हप्ता शदल्यानंतर पॉशलसीधारकाला पुटटी असलेला पॉशलसी बॉंि
परत केला जातो.

b) पॉशलसी समपथण
पॉशलसीधारक पशरपक्वते पूवी पॉशलसी बंद करण्याचे ठरवतो. ही पॉशलसी कराराची ्वतुःहू न

केलेली समाप्ती असते . पॉशलसीला काही दे य मूल्य (paid-up value) शनमाण झाले असेल तरच
पॉशलसी समपथण केली जाऊ िकते . शवमाधारकाला दे य असणारी रक्कम म्हणजे समपथण मूल्य
म्हणजे अदा केलेल्या शवमाहप्त्याची टक्केवारी असते. पॉशलसीचे शकमान हमीप्राप्त समपथण मूल्य
असेही (GSV) असते मात्र अदा केली जाणारी समपथण मूल्य रक्कम GSV पेक्षा जा्त असते.
c) पुरवणी फायदे
शवमा पॉशलसीच्या अटी आशण ितींनुसार शवशनर्थदटट घटना घिल्यास पुरवणीच्या अंतगथत रक्कम
अदा केली जाते.

गंभीर आजाराच्या पुरवणीच्या अंतगथत, गंभीर आजाराचे शनदान झाल्यास अटींनुसार शवशनर्थदटट
रक्कम अदा केली जाते . शवमा आ्वाशसत आजार शवमा कंपनीने शवशनर्थदटट केलेल्या गंभीर
आजारांच्या यादीत असला पाशहजे.

रुग्णालय िुिष
ु ा पुरवणी अंतगथत, शवमाधारकाला रुग्णालयात भरती करावे लागले तर अटी आशण
ितींनु सार शवमाकता उपचारांचा खचथ दे ऊ करतो.

पुरवणीची रक्कम शदली गेल्यानंतरही पॉशलसी करार चालू राहतो.
खालील शवमाहक्क रक्कम शवमा करारात शवशनर्थदटट केलेल्या पॉशलसी मुदतीच्या िेवटी अदा केली
जाते.
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d) पशरपक्वता शवमाहक्क
अिा शवमाहक्कांमध्ये, जर शवमाधारक संपूणथ शवमा मुदतीत शजवंत राशहला तर शवमाकता

शवमाधारकाला मुदतीच्या िेवटी शवशनर्थदटट रक्कम दे ण्याचे वचन दे तो. याला पशरपक्वता
शवमाहक्क म्हणतात.
i.

(फायद्यात) सहभाग दे णारी योजना : पशरपक्वता शवमाहक्कात सहभाग दे णारी योजना असेल
तर अदा करण्यायोग्य रक्कम म्हणजे शवमा आ्वाशसत रक्कम अशधक जमा झालेले
अशधलाभांि वजा शिल्लक शवमाहप्ता आशण पॉशलसी कजाची शिल्लक व व्याजाची रक्कम.

ii. शवमाहप्ता परतावा (ROP) योजना : काही बाबतीत मुदतीच्या कालावधीत अदा केलेले
शवमाहप्ते पॉशलसी पशरपक्व झाल्यावर परत केले जातात.

iii. युशनट कलक्ि शवमा योजना (ULIP) : ULIP च्या बाबतीत, शवमाकता पशरपक्वता शवमाहक्का
शनधीचे मूल्य अदा करतो.

iv. रक्कम-परतावा योजना : रक्कम परतावा पॉशलसी मध्ये, शवमाकता पशरपक्वता शवमा हक्क
रक्कम वजा पॉशलसीच्या कालावधीत शमळालेली शजवंत राहण्याच्या फायद्याची रक्कम दे ऊ
करतो.

शवमाहक्क अदा केल्यानंतर शवमा करार संपुटटात येतो.
e) मृत्यूचा शवमाहक्क
शवमाधारक शतच्या/त्याच्या पॉशलसीच्या कालावधी दरम्यान अपघाताने ककवा अन्शय कारणाने मरण

पावला तर अनु क्रमे, शवमा आ्वाशसत रक्कम अशधक जमा असलेले अशधलाभांि, वजा शिल्लक

आलेले पॉशलसी कजथ आशण शवमा हप्ते आशण त्यावरील व्याज यासह शवमाकता रक्कम अदा करतो.
पशरस््ितीनु सार नामशनदे शित व्यिी ककवा पॉशलसी शनदे शित व्यिी ककवा कायदे िीर वारस यांना
अदा केल्या जाणाऱ्या रकमेला मृत्यूचा शवमाहक्क म्हणतात.
मृत्यूचा शवमाहक्क खालील प्रकारचे असू िकतात:
 लवकर (पॉशलसी कालावधीच्या पशहल्या तीन वषातच) ककवा
 लवकर नसलेली (तीन वषांपेक्षा जा्त कालावधी)

नामाशनदे शिताला ककवा पॉशलसी शनदे शिताला ककवा कायदे िीर वारसाने शवमाकत्याला मृत्यूचे
कारण वेळ आशण शठकाण कळवावे लागते .

283

i.

शवमाहक्कासाठी सदर करावयाचे फॉम्सथ

शवमाहक्काची प्रशक्रया सुरु करण्यासाठी लाभधारकाने खालील फॉम्सथ सादर करावयाचे असतात:
 नामाशनदे शिता द्वारे शवमाहक्क फॉमथ
 अंत्यसं्कारांचे प्रमाणपत्र
 िॉक्टरचे प्रमाणपत्र

 रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र

 कामावर ठे वणाऱ्याचे प्रमाणपत्र

 अपघाताने मृत्यू झाला असल्यास पोशलसांचा प्रािशमक माशहती अहवाल (FIR),मृत्युच्या
अशधकृत कारणांचा िोध अहवाल, िरीर शवच्छे दन अहवाल, अंशतम अहवाल अिा
अहवालांच्या न्शयायालयाकिू न प्रामाशणत केलेल्या प्रती आव्यक असतात.

 महानगरपाशलका ककवा तत्सम प्राशधकरणाचे मृत्यूचे प्रमाणपत्र
आकृती 3: शवमा हक्कासाठी सादर करण्याचे फॉमथ
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ii. शवमाहक्क नाकारणे (Repudiation)
मृत्यूचा शवमा हक्क अदा केला जातो ककवा नाकारला जातो. शवमाहक्कावर प्रशक्रया करताना

शवमाकत्याला िंका आली की प्र्तावकाने काही चुकीची शवधाने केली होती ककवा पॉशलसी िी
सुसंगत अिा काही भौशतक सत्यस््िती लपवल्या होत्या, तर करार रद्दबातल ठरवला जातो.
पॉशलसी अंतगथत सवथ फायदे शहरावून घेतले जातात.

iii. कलम 45: शनर्थववादक्षमता शवधान (Indisputability Clause)
हा दण्ि, शवमा कायदा, 1938 चे कलम 45 बरोबर संबद्ध आहे .
महत्वाचे
कोणत्याही जीवन शवमा पॉशलसीवर, ती जारी केल्याच्या तारखेपासून, ककवा जोखीम सुरु
झाल्याच्या तारखेपासून ककवा पॉशलसी पुनरुज्जीशवत केल्याच्या तारखेपासून ककवा पॉशलसीला

पुरवणी जोिल्याच्या तारखेपासून, यापैकी जी उशिराची तारीख असेल शतच्या पासून तीन
वषांनतर प्र्नशचन्शह शनमाण करता येणार नाही.
iv. मृत्युचे पूव-थ अनु मान (Presumption)
काहीवेळा एखादी व्यिी त्याचा ठावशठकाणा लागत नसल्याने हरवला असल्याचे कळवले

जाते. अिी सात वषांपयंत पाहण्यात आली नाही तर अिा प्रकरणांमध्ये भारतीय पुरावा
कायदा, मृत्यूचे पूवानु मान करण्याची तरतूद दे तो. शवमाधारकाचे नामाशनदे शित ककवा वारस
यांनी असा दावा केला की शवमाधारक हरवलेला आहे आशण त्याला मृत घोशषत करावे तर

सक्षम न्शयायालयाकिू न तसा आदे ि आणण्याचा आग्रह शवमाकता धरतो. न्शयायालयाचा
मृत्युच्या पुवानु मानाचा आदे ि शमळे पयंतचे शवमाहप्ते भरलेले असणे आव्यक असते .
सवलतीचा भाग म्हणून काही शवमाकते त्या सात वषातील शवमाहप्ते माफ करू िकतात.
4. जीवन शवमा पॉशलसीसाठी शवमाहक्क प्रशक्रया
(पॉशलसीधारकांच्या ्वार्यांचे संरक्षण) शवशनयम, 2002 या प्रमाणे तरतूद करतो:
शवशनयम 8: जीवन शवमा पॉशलसी संदभातील शवमाहक्क प्रशक्रया
i.

शवमा हक्काच्या पुटट्यिथ शवमाहक्क दाखल करणाऱ्याने साधारणपणे कोणते प्रािशमक
द्तावेज सादर करावेत हे जीवन शवमा पॉशलसी मध्ये शदलेले असते .

ii. जीवन शवमा कंपनी शवमाहक्क द्तावेज शमळाल्यानंतर त्यावर तातिीनेप्रशक्रया सुरु करते.
शवमाहक्क दाखल झाल्यानंतर 15 शदवसांच्या आत कोणत्याही िंका, प्र्न असतील आशण
जा्तीच्या द्तावेजांची गरज असेल तर, एकेक करून सांगण्या ऐवजी, िक्यतोवर एकाच
वेळी सवथ आव्यकता कळवल्या जातात.
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iii. सवथ आव्यक द्तावेज आशण ्पटटीकरणे शमळाल्याच्या तारखेनंतर 30 शदवसांच्या आत
जीवन शवमा पॉशलसीचा शवमाहक्क प्रदान केला जातो ककवा शववादा्पद ठरवला जातो. मात्र,

जेिे शवमहक्काच्या स््ितीमुळे काही अन्शवेषण करणे आव्यक आहे असे शवमा कंपनीला
वाटते, ते िे अिी प्रशक्रया सुरु केली जाते आशण लवकरात लवकर पूणथ केली जाते , मात्र ही
प्रशक्रया कोणत्याही प्रकरणात शवमाहक्क दाखल केल्यापासून सहा मशहन्शयांपेक्षा जा्त नसते .

iv. कायद्याच्या कलम 47 िी संबद्ध तरतुदींनु सार, जेिे शवमाहक्क प्रदाना साठी तयार आहे मात्र

तो घेणाऱ्याच्या योग्य ओळख पटवण्याच्या कारणामुळे अदा केले गेला नसेल तर
प्राप्तकत्याच्या शहतासाठी शवमाकता ती रक्कम राखून ठे वतो आशण त्या रक्कमे वर िेड्युल्ि

बँकेच्या बचत खात्याला शजतके व्याज शमळे ल शततके व्याज (सवथ द्तावेज आशण माशहत
सादर केल्यापासून 30 शदवस झाल्याच्या तारखेपासून) शदले जाते .

v. जर शवमाकत्याकिू न उप-शनयम (iv) मध्ये शदलेल्या कारणांच्या शिवाय अन्शय कारणाने
शवमाहक्क प्रदान करण्यास उिीर झाल्यास, जीवन शवमा कंपनीला शवमा हक्काच्या रक्कमे वर

ज्या आर्थिक वषात तो शवमाहक्क पुनरावलोकन केला जातो त्या वषी चालू असलेल्या बँकेच्या
व्याज दरापेक्षा अशधक 2% व्याज दराने रक्कम द्यावी लागते .
1. प्रशतशनधीची भूशमका
शवमा प्रशतशनधी नामशनदे शित/ कायदे िीर वारस ककवा लाभधारक यांना शवमाहक्क फॉमथ अचूकपणे

भरण्यासाठी आशण शवमाकत्याच्या कायालयात सादर करण्यासाठी शवमा प्रशतशनधी िक्य ती सवथ मदत
करे ल.

अिा पशरस््ितीतून कतथव्यपूतीच्या शिवाय एक प्रकारची शव्वासाहथ ता सुद्धा शनमाण होत असते ज्यातून
शवमा प्रशतशनधीसाठी अशधक व्यवसाय ककवा मृत व्यिीच्या कुटु ं बातून संदभथ संपकथ शमळाल्याने भशवटयात
भरपूर संधी उपलब्ध होतात.
्वयं चाचणी 1
खालीलपैकी कोणते शवधान शवमा हक्काची संकल्पना सवात चांगल्याप्रकारे वणथन करते .
I.

शवमाहक्क म्हणजे शवमाकत्याने करारात शवशनर्थदटट केलेले वचन पूणथ करण्यासाठी केलेली शवनंती.

II. शवमा क्क म्हणजे शवमाकत्याने करारात शवशनर्थदटट केलेले वचन पूणथ करण्यासाठी केलेली मागणी

III. शवमाहक्क म्हणजे शवमाधारकाने करारात शवशनर्थदटट केलेले वचन पूणथ करण्यासाठी केलेली मागणी
IV. शवमाहक्क म्हणजे शवमाधारकाने करारात शवशनर्थदटट केलेले वचन पूणथ करण्यासाठी केलेली शवनंती
सारांि


शवमाहक्क म्हणजे शवमाकत्याने करारात शवशनर्थदटट केलेले वचन पूणथ करण्यासाठी केलेली मागणी.
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शवमाहक्क, शजवंत राहण्याचा शवमाहक्क ककवा मृत्यूचा शवमाहक्क असू िकतो. मृत्यूचा शवमाहक्क

केवळ शवमाधारकाच्या मृत्यूनंतरच शनमाण होतो, तर शजवंत राहाण्याचा शवमाहक्क एक ककवा
अनेक घटनांमुळे शनमाण होतो.


शजवंत राहण्याचा शवमाहक्क अदा करण्यासाठी शवमाकत्याला पॉशलसी मध्ये घालून शदलेल्या
ितींनु सार घटना घिली आहे याची खातरजमा करून घ्यावी लागते .



पॉशलसी कालावधीत खालील रक्कमा अदा केल्या जातात.:
 शजवंत राहण्याच्या फायद्याच्या रक्कमा
 पॉशलसी समपथण रक्कम
 पुरवणीफायदा रक्कम

 पशरपक्वता शवमाहक्क रक्कम
 मृत्यूचा शवमाहक्क रक्कम


शवमा कायद्याचे कलम 45 (शनर्थववादा्पद क्षमता शवधान) शवमाधारकाला शवमाहक्क नाकारला
जाण्यापासून संरक्षण पुरवते, मात्र पॉशलसी सुरु होऊन 3 वषे पूणथ झालेलीं असली पाशहजेत आशण
शवमा धारकाने कोणत्याही भौशतक सत्यस््िती लपवलेल्या असता कामा नयेत.



आयआरिीएआय (IRDAI)ने शवमाधारक आशण लाभािी यांना कवच पुरवण्यासाठी / संरक्षण

दे ण्यासाठी आयआरिीएआय (IRDAI) (पॉशलसी धारकांचे ्वार्याचे संरक्षण) शवशनयम, 2002,
अंतगथत शवशनयम घालून शदले आहे त.

्वयं चाचणीच्या प्र्नांची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे II.
शवमाहक्क म्हणजे शवमाकत्याने करारात शवशनर्थदटट केलेले वचन पूणथ केले पाशहजे म्हणून शवमाधारकाने
केलेली मागणी.

्वयं-पशरक्षणाचे प्र्न
प्र्न 1
खाली काही पॉशलसींची यादी शदली आहे . कोणत्या प्रकारच्या पॉशलसीमध्ये ठराशवक कालावधीनंतर
शवमाहक्क रक्कम अदा करण्यात येते हे ओळखा ?
I.

रक्कम-परतावा पॉशलसी
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II. युशनट कलक्ि शवमा पॉशलसी
III. शवमाहप्ता परतावा पॉशलसी
IV. मुदत शवमा पॉशलसी
प्र्न 2
महे िने गंभीर आजार पुरवणीसह पॉशलसी खरे दी केली आहे . त्याने करणच्या नावाने िुद्ध पॉशलसी
शनदे िन केले आहे . महे िला हृदयशवकाराचा झटका आला आशण रुपये 50000 चा शवमा हक्क गंभीर
आजार पुरवणी दाखल केला गेला. या प्रकरणात कोणाला रक्कम अदा केली जाईल?
I.

महे ि

II. करण

III. रक्कम महे ि आशण करण यांच्यात समान शवभागून शदली जाईल

IV. महे िला हृदयशवकाराचा झटका आला आहे आणी करणला पॉशलसी शनदे शित केली गेलेली आहे
त्यामुळे दोघांपैकी कोणालाही रक्कम शमळणार नाही.

प्र्न 3
प्रवीणचा कार अपघातात मृत्यू झाला. लाभधारकाने मृत्युच्या शवमाहक्कासाठी द्तावेज दाखल केले.
खालील पैकी कोणता द्तावेज नैसर्थगक मृत्युच्या तुलनेत अपघाती मृत्युच्या प्रसंगात जा्तीचा
द्तावेज म्हणून सादर करावा लागेल.
I.

अंत्यसं्काराचे प्रमाणपत्र

II. उपचार करणाऱ्या िॉक्टरांचे प्रमाणपत्र
III. कामावर ठे वणाऱ्याचे प्रमाणपत्र

IV. मृत्यूच्या कारणांचा अशधकृत चौकिी अहवाल
प्र्न 4
खालीलपैकी कोणता मृत्युचा शवमाहक्क आरंभीचा शवमाहक्क समजला जाईल?
I.

जर पॉशलसीधारक पॉशलसी कालावधीच्या पशहल्या तीन वषात मरण पावला

II. जर पॉशलसीधारक पॉशलसी कालावधीच्या पशहल्या पाच वषात मरण पावला

III. जर पॉशलसीधारक पॉशलसी कालावधीच्या पशहल्या सात वषात मरण पावला
IV. जर पॉशलसीधारक पॉशलसी कालावधीच्या पशहल्या दहा वषात मरण पावला
प्र्न 5
खालीलपैकी काही घटना शजवंत राहण्याचा शवमाहक्क शनमाण करतील. खालीलपैकी कोणते शवधान
चुकीचे आहे हे ओळखा?
I.

मुदत शवमा पॉशलसी पशरपक्व झाल्यानंतर शवमाहक्क अदा केला गेला
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II. रक्कम-परतावा पॉशलसी अंतगथत शवशिटट टप्प्यावर पोहोचल्यानंतर शवमाहक्काचा दे य हप्ता
III. पॉशलसीच्या अंतगथत गंभीर आजारासाठी पुरवणीचा फायदा म्हणून प्रदान केलेला शवमाहक्क
IV. पॉशलसीधारकाने सावधी पॉशलसी समपथण केल्यानंतर अदा केलेली समपथण मूल्याची रक्कम
प्र्न 6
रक्कम-परतावा पॉशलसी अंतगथत, शवशिटट टप्प्यावर पोहोचल्यामुळे अदा केलेली रक्कम कोणत्या
शवमाहक्क प्रकारात वगीकृत केली जाईल?
I.

मृत्यूचा शवमाहक्क

II. पशरपक्वता शवमाहक्क

III. शजवंत राहण्याच्या शवमाहक्कासाठी ठराशवक कालावधी नंतर शदलेली रक्कम
IV. पॉशलसी समपथण शवमाहक्क
प्र्न 7
िंकर यांनी 10 वषांचा युशनट कलक्ि शवमा खरे दी केला. पॉशलसीच्या पशरपक्वते च्या पूवी त्यांचा मृत्यू
झाला तर खालील पैकी कोणते अदा केले जाईल?
I.

शनधीची रक्कम आशण शवमा आ्वाशसत रक्कम यांच्यापैकी कमी असलेली रक्कम

II. शनधीची रक्कम ककवा शवमा आ्वाशसत रक्कम यांच्यापैकी जा्त असणारी रक्कम

III. भरलेले शवमा हप्त्यांची रक्कम बँकेच्या बचत ठे वीच्या व्याजाच्या 2% अशधक व्याजाने परत केली
जाईल

IV. समपथण मूल्य
प्र्न 8
शवमाहक्कांच्या वगीकरणावर आधाशरत (प्रारंभीचा ककवा प्रारंभी नसलेला), शवजोि पयाय शनविा?
I.

मुदत शवमा पॉशलसी खरे दी केल्या नंतर 6 मशहन्शयात मरण पावला

II. मनोज मुदत शवमा खरे दी केल्यानंतर दीि वषाने मरण पावला

III. िे स्व्हि मुदत शवमा खिी केल्यानंतर अिीच वषांनी मरण पावला

IV. प्रवीण मुदत शवमा खरे दी केल्यानंतर सािे पाच वषांनी मरण पावला
प्र्न 9
शवमाधारकाच्या मृत्यूच्या प्रसंगात सामान्शय शवमाहक्कासाठी सवथ लाभधारकांनी सादर करावयाच्या

द्तावेजांची यादी खाली शदली आहे . यातील शवजोि असलेला केवळ अपघाती मृत्युच्या प्रसंगातच
सादर करावयाचा द्तावेज शनविा.
I.

मृत्युच्या कारणांची चौकिी करणारा अहवाल

II. शवमाहक्क फॉमथ

III. अंत्यसं्काराचे प्रमाणपत्र
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IV. रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र
प्र्न 10
आयआरिीएआय (पॉशलसीधारकांच्या ्वारा्याचे संरक्षण) शवशनयम, 2002, नु सार जीवन पॉशलसी

चा शवमा हक्क सवथ संबद्ध द्तावेज आशण आव्यक ्पटटीकरणे शमळाल्यानंतर 30 शदवसांच्या आत
एकतर अदा केला जाईल ककवा त्यावर िंका उपस््ित केल्या जातील.
I.

7 शदवस

II. 15 शदवस

III. 30 शदवस
IV. 45 शदवस
्वयं पशरक्षणाच्या प्र्नांची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे I
रक्कम-परतावा पॉशलसी च्या बाबतीत शवमाहक्क रक्कम ठराशवक कालांतराने रक्कम अदा
करण्याच्या ्वरुपात शदली जाते .
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे II
या प्रकरणात रुपये 50000 ची संपूणथ रक्कम करण याला शदली जाईल कारण पॉशलसी करणला िुद्ध
शनदे िानच्या आधारावर शनदे शित केली गेली आहे .
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे IV
अपघाती मृत्यू आशण नैसर्थगक मृत्यू या दोन्शही बाबतीत नामाशनदे शिताद्वारे शवमाहक्क फॉमथ,

अन्शत्यसं्कारांचे प्रमाणपत्र, उपचार करणाऱ्या िॉक्टरांचे प्रमाणपत्र, रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र कामावर
ठे वानायथचे प्रमाणपत्र इत्यादी सादर करावे लागतात.

नैसर्थगक मृत्युच्या तुलनेत अपघाती मृत्युच्या प्रसंगात पोशलसांचा प्रािशमक माशहत अहवाल, मृत्युच्या

कारणांचा अशधकृत चौकिी अहवाल, िवशवच्छे दन अहवाल, अंशतम अहवाल इत्यादी जा्तीचे
द्तावेज सादर करावे लागतात.
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उत्तर 4
योग्य पयाय आहे I
शवमाधारक पॉशलसी सुरु झाल्यानंतर तीन वषांत मरण पावला तर त्याला आरंभीचा मृत्यूचा शवमाहक्क
समजला जातो.
उत्तर 5
योग्य पयाय आहे I
पयाय I अयोग्य आहे . मुदत शवमा पॉशलसी पशरपक्व झाल्यानंतर कोणताही शवमाहक्क अदा केला जात
नाही.

उत्तर 6
योग्य पयाय आहे III
रक्कम परतावा पॉशलसी अंतगथत ठराशवक टप्प्यावर पोहोचल्या नंतर प्रदान केलेली रक्कम शजवंत
राहण्याचा आवती शवमा हक्क म्हणून वगीकृत केला जाईल.
उत्तर 7
योग्य पयाय आहे II
ULIP पॉशलसी पशरपक्व होण्यापूवी िंकर यांचा मृत्यू झाल्यास शवमा आ्वाशसत रक्कम आशण शनधीची
रक्कम यांच्यापैकी अशधक असणारी रक्कम अदा केली जाईल.
उत्तर 8
योग्य पयाय आहे IV
पयाय IV शवजोि आहे कारण तो प्रारंशभक नसलेला शवमाहक्क समजला जाईल. पयाय I, II आशण III
प्रारंशभक शवमाहक्क समजले जातील.
उत्तर 9
योग्य पयाय आहे I
अपघाती मृत्युच्या प्रसंगात मृत्यूच्या कारणांचा अशधकृत चौकिी अहवाल जा्तीचा म्हणून सादर केला

जाईल. शवमाहक्क फॉमथ, अन्शत्यसं्कारांचे प्रमाणपत्र, रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र हे अन्शय द्तावेज
शवमाधारकाच्या मृत्युच्या प्रसंगात सवथ लाभधारकांना सादर करावे लागतात
उत्तर 10
योग्य पयाय आहे III
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आयआरिीएआय (IRDAI) (पॉशलसी धारकांच्या ्वार्याचे संरक्षण) शवशनयम, 2002, नु सार जीवन

पॉशलसीचा शवमाहक्क सवथ संबद्ध द्तावेज आशण आव्यक ्पटटीकरणे शमळाल्यानंतर 30 शदवसांच्या
आत एकतर अदा केला जाईल ककवा शववादा्पद ठरवला जाईल.
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भाग 3
आरोग्य ववमा
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प्रकरण 17
वैद्यकीय शवम्याचा पशरचय
प्रकरणाचा पशरचय
काळाच्या ओघात शवम्याचा उदय कसा झाला या संबंधी हे प्रकरण तुम्हाला सांगेल.
त्याचबरोबर वैद्यकीय सेवा म्हणजे काय, वैद्यकीय सेवच्े या शवशवध पातळ्या आशण त्याचे शवशवध

प्रकार यासंबध
ं ी सुद्धा सांगेल. त्याचबरोबर तुम्ही भारतातील आरोग्य यंत्रणे संबध
ं ी त्यावर

पशरणाम करणाऱ्या घटकांसब
ं ंधी शिकाल. िेवटी हे प्रकरण तुम्हाला भारतात वैद्यकीय शवमा
कसा उदय पावला आशण भारतातील वैद्यकीय शवमा बाजारातील शवशवध कंपन्शयांची माशहती
दे ईल.

शिकण्याची फशलते

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

शवम्याचा इशतहास आशण भारतातील शवम्याचा उदय
वैद्यकीयसेवा म्हणजे काय
वैद्यकीयसेवच्े या पातळ्या
वैद्यकीयसेवच
े े प्रकार

भारतातील वैद्यकीय यंत्रणेवर पशरणाम करणारे घटक
वैद्यकीय व्यव्िा –्वातंर्य य पासूनची प्रगती
वैद्यकीय शवमा बाजार

हे प्रकरण शिकल्यानंतर, तुम्ही हे करू िकाल:
1. शवम्याचा उदय कसा झाला हे समजू िकाल.

2. वैद्यकीय सेवच
े ी संकल्पना आशण वैद्यकीय सेवच्े या पातळ्या आशण त्यांचे प्रकार यासंबंधी
्पटटीकरण दे ऊ िकाल.

3. भारतातील वैद्यकीय व्यव्िेवर पशरणाम करणारे घटक आशण ्वातंर्य यापासून वैद्यकीय
व्यव्िेत झालेली प्रगती यांचे आकलन.

4. भारतातील वैद्यकीय शवम्याचा उदय यासंबध
ं ी चचा करू िकाल.
5. भारतातील वैद्यकीय शवम्याच्या बाजारपेठे संबंधी जाणून घेणे.
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A. शवम्याचा इशतहास आशण शवम्याचा भारतातील उदय
हजारो वषांपासून कोणत्यातरी एका ककवा दु सऱ्या ्वरुपात शवमा अस््तत्वात असल्याचे माशहत
आहे . शवशवध सं्कृतींना अनेक वषांपासून, समाजातील काही सद्यांना सहन करावे लागलेले

सवथ नु कसान वगथणीच्या द्वारे आपापसात वाटू न घेण्याची पद्धत अवलंबली आहे . तरीही शवमा
एक व्यवसाय म्हणून, जसा आज आपण पहातो तो दोन ककवा तीन ितकापूवी सुरु झाला.
1. आधुशनक व्यापारी शवमा
शवम्याच्या संकल्पनेतून हाताळली गेलेली सवात पशहली जोखीम म्हणजे समुद्रात घिणाऱ्या

दु घथटनांमुळे नु कसान- ज्याला आपण समुद्री जोखीम असे म्हणतो. अिाप्रकारे समुद्री शवमा हा
शवशवध प्रकारच्या शवम्यांमधील पशहला शवमा होता.

मात्र, 14 व्या ितकात युरोप मधील शविािातुः इटली मधील व्यावसाशयक गट ककवा

सोसायट्यांद्वारे संरक्षणाच्या ्वरुपात केलेला शवम्याचा प्रकार हा आधुशनक शवम्याचा अगदी

पशहला अवतार होता. हे गट वगथणीच्या आधारे शनधी उभारून सभासदांचे जहाजाच्या
दु घथटनेमुळे होणारे , आगीमुळे, सद्यांचा मृत्यू, ककवा पिुधनाचे नु कसान, इत्यादी होणारे
सभासदांचे नु कसान भरून काढत असत. आपल्याला ज्या प्रकारचा आगीचा शवमा माशहत आहे
तसा शवमा 1591 पासून हाम्बुगथ येिे अस््तत्वात असल्याचे शदसते.

इंग्लंि मध्ये, लंिन येिील 1666 च्या प्रचंि आगीत बहु तांि िहर जळू न गेले आशण 13000 घरे

जाळू न खाक झाली, त्यामुळे 1680 मध्ये शवमा आशण फायर ऑशफस नावाच्या पशहल्या आग शवमा
कंपनीला चालना शमळाली.

लॉईिस: आज चालू असलेल्या शवमा व्यवसायाची बीजे, लंिन येिील लॉईि’स कॉफी हाउस
येिे सापितात. ते िे एकत्र येणारे व्यापारी, त्यांचा जहाजातून वाहू न नेल्या जाणाऱ्या मालाला

समुद्री संकटांमुळे होणारे नुकसान वाटू न घेण्याचे मान्शय करीत असत. जहाजे लुटणारे चाचे

ककवा खराब हवामानामुळे माल खराब होणे ककवा कोणत्याही कारणाने जहाज बुिणे अिा
समुद्रात येणाऱ्या संकटांच्या मुळे असे नु कसान होत असे.
2. भारतातील आधुशनक व्यापारी शवम्याचा इशतहास
भारतातील आधुशनक शवमा, परदे िी शवमाकत्या कंपन्शयांच्या एजन्शसींनी समुद्री शवमा व्यवसाय 18

व्या ितकाच्या सुरुवातीला ककवा त्या आसपास सुरु केला. येिे 1818 साली सुरु झालेली
पशहली जीवन शवमा कंपनी, ओशरएन्शटल लाईफ इन्श्युरन्शस कंपनी शल. ही इंस्ग्लि कंपनी होती.
आशण भारतात ्िाशपत झालेली पशहली साधारण शवमा कंपनी म्हणजे काल्कात्याम मध्ये 1850
साली ्िापन झालेली ट्रायटन इन्श्युरन्शस कंपनी शलशमटे ि होती.

संपूणथ भारतीय मालकी असलेली बॉम्बे म्युच्युअल अ्युरन्शस सोसायटी शलशमटे ि, 1870 साली

मुंबई येिे ्िापन झाली. यानंतरच्या काळात नव्या ितकाच्या उं बरठ्यावर ्वदे िी चळवळीचा
पशरणाम म्हणून अन्शय अनेक भारतीय कंपन्शया सुरु झाल्या.
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1912 मध्ये, शवमा व्यवसाय शनयंशत्रत करण्यासाठी लाईफ इन्श्युरन्शस कंपनीज अॅक्ट आशण

प्रोव्हीिं ि फंि अॅक्ट पाशरत करण्यात आले. लाईफ इन्श्युरन्शस कंपनीज अॅक्ट, 1912 मध्ये शवमा
हप्ता कोटटके आशण कंपन्शयांचे प्रमाशणत अक्चुअशर द्वारे मुल्यांकन करून घेणे या गोटटी

बंधनकारक करण्यात आल्या. मात्र, भारतीय आशण परदे िी कंपन्शयांमधील भेदभाव चालूच
राशहला.

भारतातील अजूनही अस््तत्वात असलेली सवात जुनी शवमा कंपनी म्हणजे 1906 साली ्िापन
झालेली नॅिनल इन्श्युरन्शस कंपनी.

पशरस््ितीच्या गरजेनुसार शवमा उद्योग सरकारद्वारे शनयंशत्रत केला जातो, राटट्रीयीकृत आशण
अराटट्रीयीकृत केला जातो आशण अिा प्रकारे प्रवास चालू आहे :
a) जीवन शवम्याचे राटट्रीयीकरण
1सप्टें बर 1956 रोजी जीवन शवमा उद्योग राटट्रीयीकृत करण्यात आला आशण भारतीय शवमा
महामंिळ (एलआयसी) ची ्िापना केली गेली. त्यावेळी भारतात 170 कंपन्शया आशण 75

भशवटयशनवाह शनधी सोसायट्या जीवन शवम्याचा व्यवसाय करीत होत्या. 1956 पासून ते 1999
पयंत, एलआयसी किे भारतात शवमा व्यवसाय करण्याचे संपूणथ अशधकार होते.
b) साधारण शवमा व्यवसायाचे राटट्रीयीकरण
1972 मध्ये, साधारण शवमा व्यवसाय राटट्रीयीकरण कायदा (शगबना) पाशरत करण्यामुळे
साधारण शवमा क्षेत्र सुद्धा राटट्रीयीकृत करण्यात आले आशण जनरल इन्श्युरन्शस कॉपोरे िन ऑफ
इंशिया आशण त्याच्या चार सहाय्यक कंपन्शया ्िाशपत करण्यात आल्या. त्यावेळी भारतातील

साधारण शवमा व्यवसाय करणाऱ्या 106 शवमा कंपन्शया शवलीन करण्यात आल्या व जीआयसी
ऑफ इंशिया च्या चार सहाय्यक कंपन्शया ्िापन करण्यात आल्या करण्यात आला.
c) मल्होत्रा सशमती आशण आयआरिीए
1993 मध्ये शवमा उद्योगाच्या शवकासासाठी बदल सुचवण्यासाठी व त्याचबरोबर खासगी
कंपन्शयांच्या प्रवेिासह ्पधात्मकता शनमाण करण्यासाठी मल्होत्रा सशमती ्िापन करण्यात

आली. या संमतीने 1994 मध्ये आपला अहवाल सादर केला 1997 मध्ये शवमा शनयंत्रक
प्राशधकरण (आयआरए) ची ्िापना करण्यात आली.

d) शवमा शनयंत्रक आशण शवकास कायदा 1999 पाशरत झाल्यामुळे “ पॉशलसी धारकांचे शहत
जपण्यासाठी आशण शवमा उद्योगाचे शनयंत्रण, प्रसार आशण पद्धतिीर वाढ ” करण्यासाठी
शवमाशनयंत्रक आशण शवका सप्राशधकरणाची ्िापना एशप्रल 2000 मध्ये करण्यात आली.
e) जीआयसी ची पुनरथचना
जीआयसी चे रुपांतरराटट्रीय पुनर-शवमाकता म्हणून आशण त्याच्या चार सहाय्यक कंपन्शया

्वतंत्र कंपन्शया म्हणून पुनरथचना करण्यात आल्या. शिसेंबर 2000 मध्ये संसदे ने जीआयसी
296

पासून चार सहाय्यक कंपन्शया जु लै 2002 पासून ्वतंत्र करण्यासाठी शवधेयक पाशरत केले. त्या
कंपन्शया याप्रमाणे

 नॅिनल इन्श्युरन्शस कंपनी शलशमटे ि

 द ओशरएन्शटलइन्श्युरन्शस कंपनी शलशमटे ि
 द न्शयू इंशिया अ्युरन्शस कंपनी शलशमटे ि

 युनायटे ि इंशिया इन्श्युरन्शस कंपनी शलशमटे ि
f) आजचा जीवन शवमा उद्योग
“जीवनशवमा”कंपन्शयाम्हणूननोंदणीझालेल्या28 इन्श्युरन्शस कंपन्शया आहे त त्यांची यादी खाली
शदली आहे .

g) आजचा साधारण शवमा उद्योग
“साधारणशवमा”कंपन्शयाम्हणून28 शवमा कंपन्शया नोंदणी झाल्या आहे त.
i.

अॅग्रीकल्चर इन्श्युरन्शस कंपनी ऑफ इंशिया शलशमटे ि ही कंपनी शपक शवमा / ग्रामीण शवमा
याक्षेत्रातील जोखमींसाठी शविेषज्ञ शवमाकता कंपनी आहे .

ii. एक््पोटथ क्रेिीट गॅरेन्शटी कॉपोरे िन ऑफ इंशिया ही शनयात ऋण संबंधी च्या जोखमी
संबंशधत शविेषज्ञ शवमाकता कंपनी आहे .

iii. काही 5 ्वतंत्र वैद्यकीय शवमा कंपन्शया आहे त.
iv. अन्शय कंपन्शया साधारण शवमा व्यवसायातील सवथ प्रकार हाताळतात.
v. त्यांची यादी खाली शदली आहे .
शवमा कंपन्शयांची यादी:
1. ए गोन रे शलगेअर लाईफ इन्श्युरन्शस

13. आय िी बी आय फेिरल लाईफ

3. बजाज अशलयान्शझ लाईफ इन्श्युरन्शस

14. इंशिया फ्टथ लाईफ इन्श्युरन्शस

2. अशववा लाईफ इन्श्युरन्शस

इन्श्युरन्शस

4. भरती अक्सा लाईफ इन्श्युरन्शस

15. कोटक मकहद्र म्युच्युअल लाईफ

5. शबला सन लाईफ इन्श्युरन्शस

इन्श्युरन्शस

6. कॅनरा एचएसबीसी ओबीसी लाईफ

16. लाईफ इन्श्युरन्शसकॉपोरे िन

7. िीएचएफएल प्रमे रीका लाईफ इन्श्युरन्शस

18. पीएनबी मे ट लाईफ

इन्श्युरन्शस

8. एिे ल्वेस लाईफ इन्श्युरन्शस

9. एक्साईि लाईफ इन्श्युरन्शस

17. मक्स लाईफ इन्श्युरन्शस

19. शरलायन्शस लाईफ इन्श्युरन्शस

20. सहारा इंशिया लाईफ इन्श्युरन्शस

10. फ्युचरे जनराली लाईफ इन्श्युरन्शस

11. एचिीएफसी ्टँ ििथ लाईफ इन्श्युरन्शस
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21. एसबीआय लाईफ इन्श्युरन्शस
22. श्रीराम लाईफ इन्श्युरन्शस

12. आयसीआयसीआय पुिेस्न्शियल लाईफ
इन्श्युरन्शस

23. ्टार युशनयन दाई-इची लाईफ
इन्श्युरन्शस

24. टाटा एआयए लाईफ इन्श्युरन्शस

केवळ वैद्यकीय शवमा करणाऱ्या कंपन्शयांची यादी.
1. बजाज अशलयान्शझ जनरल इन्श्युरन्शस
2. फ्युचरे जनराली जनरल इन्श्युरन्शस
3. ओशरएन्शटल इन्श्युरन्शस

4. टाटा एआयजी जनरल इन्श्युरन्शस
5. ्टार हे ल्ि इन्श्युरन्शस.

साधारण शवमा आशण केवळ वैद्यकीय शवमा करणाऱ्या कंपन्शयांची यादी:
1. अॅग्रीकल्चर इन्श्युरन्शस कंपनी

12. मॅग्मा एचिीआय जनरल इन्श्युरन्शस

3. भरती अक्सा जनरल इन्श्युरन्शस

14. न्शयू इंशिया अ्युरन्शस

2. बजाज अशलयान्शझ जनरल इन्श्युरन्शस
4. चोलमन्शिलम एमएस जनरल

13. नॅिनल इन्श्युरन्शस

15. ओशरएन्शटल इन्श्युरन्शस

इन्श्युरन्शस

16. रहे जा क्यूबीई जनरल इन्श्युरन्शस

5. एक््पोटथ क्रेिीट गॅरेन्शटी कॉपोरे िन

17. शरलायन्शस जनरल इन्श्युरन्शस

6. फ्युचरे जनराली जनरल इन्श्युरन्शस

18. रॉयल सुंदरम जनरल इन्श्युरन्शस

7. एचिीएफसी एगो जनरल इन्श्युरन्शस

19. एस बी आय जनरल इन्श्युरन्शस

8. आयसीआयसीआय लोम्बािथ जनरल

20. श्रीराम जनरल इन्श्युरन्शस

इन्श्युरन्शस

21. टाटा एआयजी जनरल इन्श्युरन्शस

9. इफ्फ्को टोशकयो जनरल इन्श्युरन्शस

22. युनायटे ि इंशिया इन्श्युरन्शस

10. एल अँि टी जनरल इन्श्युरन्शस

23. युशनव्हसथल सोम्पो जनरल इन्श्युरन्शस

11. शलबटी स्व्हिीयोकॉन जनरल
इन्श्युरन्शस

B. वैद्यकीय सेवा म्हणजे काय
“आरोग्यं धन संपदा” हे वाक्य तुम्ही ऐकले असेलच. तुम्ही कधी आरोग्य म्हणजे नक्की काय हे

जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे का? Health हा िब्द, मुळात ‘hoelth’ या िब्द पासून झाला
आहे , याचा अिथ आहे ‘िरीराचे सुदृढ असणे’.

पूवीच्या काळात आरोग्य ही दै वी दे णगी समजली जात असे आशण रोग हे संबंशधत व्यिीने

केलेल्या पापांचे फळ आहे असे मानले जात असे. शहप्पोक्रेट्सने (शि्त पूवथ 460 ते 370)
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रोगांची करणे िोधून काढली. त्याच्या म्हणण्यानुसार पयावरण, ्वच्छता आशण व्यशिगत
आरोग्य आशण आहार यांच्यािी संबशं धत शवशवध घटकांमुळे रोग होतात.

शहप्पोक्रेट्सच्या पूवी अनेक ितके अस््तत्वात असलेल्या भारतीय आयुवेदाच्या प्रणालीमध्ये

रि, कफ, वात, शपत्त या चार प्रकारच्या ्त्रावांचा संतुशलत समन्शवय म्हणजे आरोग्य: तर या

्त्रावांचे असंतुलन म्हणजे अनारोग्य असे मानले जात असे. भारतीय औषध शवज्ञानाचा प्रणेता
असलेल्या सुित
ु च्या नावावर तर त्यावेळच्या पा्चात्यांना माशहत नसलेल्या गुत
ं ागुंतीच्या
िा्त्राक्रीयांचे श्रेय शदले जाते .

गेल्या काही काळात, आधुशनक वैद्यक एक गुंतागुंतीचे िा्त्र म्हणून पुढे आले आहे आशण

आधुशनक वैद्यकाचा उद्देि केवळ रोगांवर उपाय योजना करणे असा नाही तर रोगांना प्रशतबंध
करणे आशण मानवाचे जीवनमान सुधारणे हा आहे . आरोग्याच्या सवथत्र ्वीकारली जाणारी,
जागशतक आरोग्य संघटनेने 1948 मध्ये केलेली आरोग्याची व्याख्या असे सांगते की,

“आरोग्यम्हणजेहेसंपूणि
थ ारीशरक, मानशसक आशण सामाशजक ्वा्र्थ्य होय, केवळ रोगांची
अनु पस््िती नव्हे .” आपण हे लक्षात घेतले पाशहजे की भारती या आयुवेदाच्या प्रणालीने
आरोग्या संबंधीचा हा संपूणथ शवचार प्राचीन काळा पासूनच ्वीकारलेला आहे .
व्याख्या
जागशतक आरोग्य संघटना (WHO): आरोग्य म्हणजे संपूणथ िारीशरक, मानशसक आशण
सामाशजक ्वा्र्थ्य , केवळ रोगांची अनु पस््ित नव्हे .
आरोग्य शनस््चतीचे घटक
सामान्शयतुः असे समजले जाते की खालील घटक कोणत्याही व्यिीचे आरोग्य शनस््चत
करतात.:

a) जीवनिैली घटक
संबंशधत माणसाच्या शनयंत्रणात जीवनिैलीचे घटक असतात, उदा. व्यायाम करणे आशण
मयादे त खाणे, कचता न करणे आशण अिाप्रकारच्या सवयी चांगले आरोग्य दे तात आशण
धुम्रपान, अंमली पदािथ सेवन, असुरशक्षत संभोग आशण बैठे काम (कोणताही व्यायाम नाही)

इत्यादी वाईट सवयी ककथरोग, एड्सस, उच्च रक््तादाब आशण मधुमेह अिा काही रोगांना
आमंत्रण दे तात.

अिाप्रकारच्या वतथन शनयंत्रण करण्यात/ प्रभाव टाकण्यात िासनाची महत्वाची भूशमका

असली तरी, (उदा. अंमली पदािथ सेवन करणाऱ्यांना अजमीन पात्र गुन्शह्याखाली शिक्षा

दे णे, तंबाखू जन्शय जाण्य पदािांवर खूप कर लावणे इत्यादी) व्यिीची ्वतुःच्या सं बध
ं ीची
जबाबदारी, अिाप्रकारच्या जीवनिैली मुळे होणाऱ्या रोगांवर शनयंत्रण करण्यामध्ये
शनणायक भूशमका बजावते .
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b) पयावरणीय घटक
सुरशक्षत शपण्याचे पाणी, ्वच्छता आशण आहार हे आरोग्यासाठीचे महत्वाचे घटका आहे त,

ज्यांच्या अभावामुळे संपूणथ जगभरात, शविेषतुः शवकसनिील दे िात गंभीर ्वरूपाचे

आरोग्याचे प्र्न शनमाण होऊ िकतात. इन्श्लुएन्शज़ा आशण कांशजण्या यासारखे संसगथजन्शय
रोग अनारोग्यकारक स््ितीमुळे पसरतात, मलेशरया आशण िें गी सारखे रोग खराब

पयावरणीय ्वच्छते मुळे पसरतात, तर काही रोग पशरस््ितीजन्शय असतात जसे, काही
उत्पादन केंद्रांमध्ये कानम करणारे लोक व्यवसायजन्शय धोक्यांिी संबशं धत रोगांना बळी पिू

िकतातुदा. अ्बेसटोस उत्पादन केंद्रातील कामगारांना अ्बेटोसचा त्रास होतो तर
कोळसा खाणीतील लोकांना फुप्फुसांचे रोग होऊ िकतात.
c) अनु वांशिक घटक
पालकांकिू न मुलांकिे जनु कांच्या माध्यमातून रोग पुढे जातात. अिा अनु वांशिक
घटकांमुळे जगाभरातील लोकांमध्ये वांशिक, भौगोशलक आशण अगदी सामाशजक
आधारावर शवशवध प्रकारचे आरोग्याचे प्रवाह शनमाण होतात.

एखाद्या दे िाची सामाशजक आशण आर्थिक प्रगती ते िील लोकांच्या आरोग्यावर ्वाभाशवकपणे

अवलंबून असते. आरोग्यपूणथ लोकसंख्येमुळे केवळ चांगला उत्पादक कामगारवगथच शमळतो
असे नव्हे तर भारतासारख्या शवकसनिील दे िाला अत्यंत महत्वाची असणारी संसाधने

उपलब्ध होतात. व्यशिगत पातळीवर खराब आरोग्यामुळे चैतन्शयाचा नाि होतो, शनत्य व्यवहार

करण्याची क्षमता कमी होते आशण त्यामुळे लोक दाशरद्र्यात ढकलले जातात, अगदी
आत्महत्येसाठी सुद्धा प्रवृत्त होतात.

अिाप्रकारे , जगभरातील सरकारे त्यांच्या लोकांच्या आरोग्याची आशण खु िालीची काळजी

घेण्यासाठी शवशवध उपाय योजतात आशण सवथ नागशरकांना वैद्यकीय सेवच
े ी उपलब्धता आशण

परविणारी सेवा याकिे लक्ष दे तात. अिाप्रकारे वैद्यकीय व्यव्िेसाठीचा ‘खचथ’ हा प्रत्येक
दे िाच्या सकल अंतगथत उत्पन्शनाचा एक महत्वाचा भाग बनते .

यातून असा प्र्न उभा राहतो की शवशवध प्रकारच्या पशरस््ितींमध्ये शवशवध प्रकारची वैद्यकीय
सेवा आव्यक असते का.

C. वैद्यकीय सेवच्े या पातळ्या
वैद्यकीय सेवा म्हणजे सरकार सह शवशवध प्रकारच्या सं्िा आशण सेवा प्रदाते यांनी पुरवलेल्या
सेवांचा संच असतो, जो लोकांच्या आरोग्याचा प्रसार करणे, दे खभाल करणे, शनयंत्रण करणे

आशण पुन्िाशपत करणे या गोटटी करतो. वैद्यकीय सेवा पशरणामकारक होण्यासाठी खालील
गोटटी असल्या पाशहजेत:




लोकांच्या गरजांच्या अनुरूप
समावेिक
पुरेिा
300




सहज उपलब्ध
परविणाऱ्या

एखाद्या व्यिीची वैद्यकीय स््िती व्यिीिुः बदलत असते. सवथ प्रकारच्या वैद्यकीय
सम्यांसाठी एकाच पातळी च्या सुशवधा उपलब्ध करून दे णे िक्य नाही आशण आव्यकसुद्धा

नाही. एखाद्या रोगाच्या प्रादु भावाच्या स््ितीची िक्यता लक्षात घेऊन वैद्यकीय व्यव्िेची
सुशवधा पुरवली गेली पाशहजे. उदा. एखाद्या व्यिीला ताप, सदी, खोकला, त्वचाशवकार,

वषातून अनेक वेळा होण्याची िक्यता असते , मात्र हे पाटीटीस बी चा त्रास होण्याची िक्यता
सदी आशण खोकल्याच्या मानाने खूप कमी असते.

त्याचप्रमाणे, त्या व्यिीला हृदय रोग ककवा ककथरोग यासारखे गंभीर आजार होण्याची िक्यता
हे पाटीटीस बीच्या तुलनेत खूप कमी असते. त्यामुळे, कोणत्याही क्षेत्रात, वैद्यकीय सुशवधा उभी

करताना त्या गावात ककवा शजल्ह्यात ककवा शजल्ह्यात वैद्यकीय सेवच
े ा घटकांच्यावर आधाशरत
करणे गरजेचे असते, ज्यांना शनदिथक असे म्हणतात, जसे:
 लोकसंख्येचा आकार
 मृत्यू दर

 आजारी पिण्याचे प्रमाण
 अपंगते चे प्रमाण

 लोकांचे सामाशजक आशण मानशसक आरोग्य
 लोकांच्या आहाराची साधारण स््िती

 पयावरणीय घटक जसे, खाणींचे क्षेत्र ककवा औद्योशगक क्षेत्र

 िक्य असलेली वैद्यकीय सेवा प्रदाता व्यव्िा, उदा. हृदयरोग तज्ञ गावाच्या
पातळीवर उपलब्ध नसतील मात्र शजल्ह्याच्या िहरात उपलब्ध असू िकतात.

 वैद्यकीय व्यव्िा वापरली जाण्याची शकती िक्यता आहे

 परविण्याची क्षमता यासारखे सामाशजक-आर्थिक घटक
वरील घटकांवर आधार घेऊन, प्रािशमक, दु य्यम ककवा शतय्यम प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा केंद्रे

उभी करण्याचा शनणथय सरकार करते आशण लोकसंख्येला परविे ल आशण सहज वापरता येईल
अिी योग्य वैद्यकीय सुशवधा उपलब्ध करून दे ण्यासाठी अन्शय उपाय योजते .
D. वैद्यकीय सेवच
े े प्रकार
वैद्यकीय सेवा खालील प्रमाणे वगीकृत केली आहे :
1. प्रािशमक वैद्यकीय सेवा
जेिे रुग्ण कोणत्याही रोगासाठी पशहल्यांदा संपकथ करतो ते िे िॉक्टर, पशरचाशरका आशण अन्शय

छोट्या दवाखान्शयांच्या द्वारे शदल्या जाणाऱ्या सेवा म्हणजे प्रािशमक वैद्यकीय सेवा, म्हणजेच

असे म्हणता येईल की वैद्यकीय व्यव्िेत संपकाचा पशहला कबदू म्हणजे प्रािशमक वैद्यकीय सेवा
प्रदाता.
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शवकशसत दे िांमध्ये, वैद्यकीय सम्या मोठ्या प्रमाणात पसरण्यापुवी, गुंतागुंतीची, जुनाट आशण

गंभीर बनण्यापुवीच योग्य प्रकारे हाताळण्याकिे लक्ष शदले जाते. प्रािशमक वैद्यकीय सेवा

्िानांमध्ये प्रशतबंधक काळजी, लसीकरण, जागृती, वैद्यकीय परामिथ इत्यादींकिे लक्ष दे तात
आशण रुग्णाला आव्यक ते व्हा पुढील पातळीवरील तज्ञांकिे पाठवले जाते.

उदाहरणािथ, एखादी व्यिी िॉक्टरकिे तापाच्या लक्षणांसाठी गेली तर आशण त्याचे प्रािशमक

शनदान दे णगीच्या तापाचे झाले तर, प्रािशमक सेवा प्रदाता त्याला काही औषधे दे ईल पण त्याला
रुग्णालयात भरती होऊन शविेष उपचार घेण्यासाठी पाठवेल. बहु तांि प्रािशमक सेवा प्रकारात

जेिे कुटु ं बातील सवथ सद्य शकरकोळ आजारासाठी सुद्धा जातात अिा, एखाद्या ‘फशमली
िॉक्टर’ सारखे काम िॉक्टर करतात.

या पद्धतीमुळे वैद्यकीय व्यावसाशयकाला अनु वांशिक लक्षणांवर आधाशरत औषधे दे णे आशण
वैद्यकीय सल्ला दे णे सोपे होते. उदाहरणािथ, पालकांच्या मधुमेहाची पा्वथभम
ू ी असणाऱ्या

रुग्णाला त्याच्या तरुणपणा पासूनच जीवनिैली शनयंशत्रत करून िक्य शततका मधुमेह दू र
ठे वण्यासाठी िॉक्टर सल्ला दे ऊ िकतात.

दे िाच्या पातळीवर, प्रािशमक वैद्यकीय सुशवधा केंद्रे सरकार द्वारे आशण खासगी व्यिींद्वारे

उभारली जातात. सरकारी प्रािशमक वैद्यकीय सुशवधा केंद्रे , लोकसंख्येचा शवचार करून
उभारली जातात आशण अगदी गावाच्या पातळीपयंत कोणत्या न कोणत्या ्वरुपात उपलब्ध
असतात.

2. दु य्यम वैद्यकीय सुशवधा
दु य्यम वैद्यकीय सेवा म्हणजे वैद्यकीय तज्ञ आशण अन्शय वैद्यकीय व्यावसाशयक ज्यांचा आशण
रुग्णाचा सहसा पशहला संपकथ होत नाही. यामध्ये गंभीर आजारासाठी शदली जाणारी िोड्या

कालावधी साठीची तातिीची सेवा, बऱ्याचवेळा (नेहमीच नव्हे ) अंतगथत रुग्ण म्हणू न,
अशतदक्षता शवभाग, रुग्णवाशहका सेवा, िरीरशक्रया, रोगशनदान आशण अन्शय सुसंगत सेवा यांचा
समावेि होतो.
बऱ्याच

वेळी

रुग्ण

प्रािशमक

वैद्यकीय

सेवा

प्रदात्यांकिू न/प्रािशमक

वैद्यकीय

व्यावसाशयकाकिू न दु य्यम वैद्यकीय सेवांकिे पाठवले जातात. काही प्रसंगी, एकास्त्मक सेवा
पुरवण्यासाठी दु य्यम सेवा प्रदाते , ‘अंतगथत’ प्रािशमक वैद्यकीय सेवा सुशवधा सुद्धा पुरवतात.

बहु तांिी दु य्यम वैद्यकीय सेवा लोकसंख्येच्या आकारमानानुसार तालुका / मंिल पातळीवर
उपलब्ध असतात.

3. शतय्यम वैद्यकीय सेवा
शतय्यम वैद्यकीय सेवा म्हणजे शविेष मागथदिथनात्मक वैद्यकीय सुशवधा, साधारणतुः अंतगथत
रुग्णांसाठी आशण प्रािशमक /दु य्यम सेवा प्रदात्यांकिू न पाठवलेल्यांसाठी असते. शतय्यम सेवा
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प्रदाते बहु तांिी राज्यांच्या राजधानीमध्ये आशण काही शनविक शजल्हयांच्या मुख्य शठकाणी
असतात.

शतय्यम वैद्यकीय सेवा प्रदात्यांची उदाहरणे म्हणजे ज्यांच्याकिे प्रगत वैद्यकीय सुशवधा आशण
वैद्यकीय व्यावसाशयक ज्यांच्या वैद्यकीय ज्ञानाची व्याप्ती दु य्यम वैद्यकीय सेवा प्रदात्यांच्या

कक्षेच्या बाहे र असते, उदा. ऑन्शकोलोजी (ककथरोग उपचार), अवयव रोपण सुशवधा, उच्च
जोखीम गभारपण शविेषज्ञ इत्यादी.

आपण हे लक्षात घेतले पाशहजे की वैद्यकीय सेवच
े ी पातळी जिी वाढे ल तिी त्याच्यािी संबशं धत
खचथ सुद्धा वाढतात. लोकांना त्यामानाने प्रािशमक सुशवधे चा खचथ परविणारा असला तरी,

दु य्यम सेवस
े ाठी आधी अवघि आशण शतय्यम सेवस
े ाठी खचथ करणे त्याहू नच अवघि जाते.

शवशवध पातळीवरील सेवांसाठीच्या पायाभूत सुशवधा सुद्धा दे ि दे िानु सार बदलतात, ग्रामीण –
िहरी भाग, सामाशजक-आर्थिक घटक यांचा सुद्धा त्यावर पशरणाम होतो.
E. भारतातील वैद्यकीय व्यव्िेवर पशरणाम करणारे घटक
भारतीय व्यव्िे मध्ये अनेक सम्या होत्या आशण शतला सातत्याने अनेक सम्या आशण
आव्हाने यांना सामोरे जावे लागते . पशरणाम्वरूप, त्यांचा वैद्यकीय व्यव्िेच्या ्वरूपावर,

वैद्यकीय व्यव्िेच्या प्रमाणावर आशण व्यशिगत पातळीवरील आव्यकता आशण संरचनात्मक
पातळीवर वैद्यकीय व्यव्िेच्या संयोजनावर प्रभाव टाकतात. त्यांच्याबाद्द्द्दल खाली चचा केली
आहे :

1. लोकसंख्येच्या संबशं धत कल
a)

भारत जगातील सवाशधक लोकसंख्येतील दोन क्रमांकाचा दे ि आहे .

b)

याचा पशरणाम म्हणून आपल्याला लोकसंख्या वाढीिी संबंशधत सम्यांना सामोरे जावे

c)

गशरबीचा पशरणाम म्हणून लोकांच्या वैद्यकीय सेवस
े ाठी खचथ करण्याच्या क्षमतेवर

लागते .

पशरणाम होतो.

2. सामाशजक कल
a)

वाढलेले िहरीकरण ककवा लोकांचे ग्रामीण भागातून िहरी भागात ्िलांतर

b)

ग्रामीण भागातील लोकांना असणारी मुख्यतुः वैद्यकीय सेवच
े ी अनुपलब्धता आशण

यांच्यामुळे वैद्यकीय सेवा पुरवण्यात अनेक आव्हाने उभी राशहली आहे त.

त्यांचा वापर करण्यातली सहजता त्याचबरोबर परविण्याची क्षमता यामुळे वैद्यकीय
सम्या तिाच राहतात.

c)

अशधक बैठ्या जीवनिैलीकिे वाटचाल, कमी व्यायामाची गरज यांच्यामुळे व्यिी
मधुमेह आशण उच्च रिदाब यांच्या सारख्या नवीन प्रकारच्या रोगांना समोर जातो.
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3. जीवन कालावधी
a)

जीवन कालावधी म्हणजे आज जन्शमलेले बालक शकती वषे जगेल याचा अंदाज.

b)

जीवनाचा कालावधी ्वातंर्य याच्या वेळो 30 वषे होता तेिपासून तो आज 60 वषांपयंत

पोहोचला आहे , मात्र दीघथ जीवनाच्या गुणवत्तेिी संबशं धत प्र्न मात्र अनु त्तरीतच
आहे त.

c)

याच्यातूनच ‘आरोग्यपूणथ जीवन कालावधी’ या नव्या संकल्पनेचा उदय झाला आहे .

d)

याच्यामुळेच ‘गॅरीअॅट्रीक’ (वृद्धपणािी संबशं धत) रोगांसाठी आव्यक सुशवधा शनमाण
करण्याच आव्यकता शनमाण झाली आहे .

F. भारतातील वैद्यकीय शवम्याचा उदय
वैद्यकीय सेवस
े ंबध
ं ी धोरणात्मक शनणथय करण्यात व्य्त असताना, सरकारने वैद्यकीय शवमा

योजनासुद्धा राबवल्या आहे त. शवमा कंपन्शया त्यांच्या शवमा पॉशलसी घेऊन यानंतर बाजारात
उतरल्या आहे त. भारतातील वैद्यकीय शवमा कसा शवकशसत झाला यासंबध
ं ी काही माशहती:
a) कामगारांसाठी राज्य शवमा योजना
भारताच्या ्वातंर्य या नंतर लगेचच 1947 साली ईएसआय कायदा 1948, च्या अंतगथत

कामगारांची राज्य शवमा योजना सुरु करून वैद्यकीय शवम्याची औपचाशरकशरत्या सुरुवात
करण्यात आली. शह योजना खासगी क्षेत्रातील श्रमजीवी कामगारांसाठी सुरु करण्यात
आली आशण ती ्वत:च्या दवाखाने आशण रुग्णालयांच्या जाळ्याच्या माध्यमातून समग्र
वैद्यकीय सेवा पुरवत असते.

एशसक (कमथचारी राज्य शवमा महामंिळ) हे अंमलबजावणी करणारी सं्िा असू आपल्या
रुग्णालयांच्या आशण दवाखान्शयांच्या आशण त्याच बरोबर जेिे त्यांच्या सुशवधा पुरेिा नाहीत
ते िे कंत्राटी सावथजशनक/खासगी सेवा प्रदाते यांच्या माध्यमातून कायथ करते.

रुपये 15000 पयंत पगार शमळवणारे सवथ कामगार या योगदानात्मक योजनेत ज्यात
कामगार आशण मालक अनुक्रमे 1.75% आशण 4.75% चे योगदान दे तात, राज्य सरकारे
वैद्यकीय खचाच्या 12.5% योगदान दे तात.

यात संरक्षण शमळालेल्यांना खालील फायदे शमळतात:
a) ईएसआयएस सेवा केंद्रात मोफत समग्र वैद्यकीय सेवा
b) बाळं तपणातील लाभ
c) अपंगत्वातील लाभ
d) आजारपण आशण त्यातून बरे झाल्यानंतर पगाराचे नुकसानासाठी रोख भरपाई
आशण
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e) कामगाराच्या मृत्युच्या घटनेत अंत्यसं्काराचा खचथ.
त्याचबरोबर याला अशधकृत वैद्यकीय सेवा दाते आशण खासगी रुग्णालये यांच्याकिू न

घेतलेल्या सेवांच्या लाभांची जोि दे ण्यात आली आहे . ईएसआयएस च्या माध्यमातून माचथ
2012 पयंत 65.5 दिलक्ष लाभधारकांना संरक्षण शदले जाते .
b) केंद्र सरकार वैद्यकीय योजना
ईएसआयएस नंतर लगेचच केंद्र सरकारी वैद्यकीय योजना (सीजीएचएस) सुरुवात 1954

मध्ये करण्यात आली ज्यात नागरी सेवत
े असणाऱ्या शनवृत्तांसह केंद्र सरकारी कमथचारी
आशण त्यांचे कुटु ं बातील सद्य यांचा समावेि होता. शतचा उद्देि कमथचाऱ्यांना समग्र

वैद्यकीय सेवा पुरवणे हा होता आशण ती अंितुः कमथचाऱ्यांच्या आशण बऱ्याच प्रमाणात काम
दे णारा (केंद्र सरकार) यांच्या योगदानातून चालवली जाते .

ही सेवा सीजीएचएसच्या ्वतुःच्या दवाखाने, पॉशलस्क्लशनकस् आशण सूचीतील खासगी
रुग्णालयांच्या माध्यमातून पुरवली जाते.

ही योजना अॅलोपशिक प्रणालीतील औषधे, तातिीच्या सेवा, मोफत औषधे, िरीरशक्रया

शनदान आशण रे िीयोलोजी, गंभीरशरत्या आजारी रुग्णाला गृहसेवा भेटी, शविेषज्ञ सल्ला
इत्यादी पुरवते.

कमथचाऱ्यांकिू न घेतले जाणारे योगदान अगदी शकरकोळ ्वरुपाचे असते आशण पगाराच्या
प्रमाणािी संबशं धत- दरमहा रुपये 15 – रुपये 150 दरमहा इतके असते .

2010 मध्ये, सीजीएचएसची सद्य संख्या जवळपास 800,000 कुटु ं बातून 3 दिलक्ष
लाभधारक1 इतकी होती.

c) व्यापारी वैद्यकीय शवमा
शवमा उद्योगाच्या राटट्रीयीकरणा पूवी आशण नंतर सुद्धा काही साधारण शवमाकत्यां द्वारे

व्यापारी वैद्यकीय शवमा शदला जात असे. मात्र, सुरुवातीला तो बहु तांिी नु कसानदायक

असल्याने तो केवळ कॉपोरे ट ग्राहकांनाच शदला जात असे आशण तोही केवळ काही
मयादे पयंतच.

In 1986 मध्ये, सवथ चार राटट्रीयीकृत साधारण शवमा कंपन्शयांद्वारे व्यिी आशण त्यांच्या
कुटु ं शबयांसाठी भारतीय बाजारात पशहले प्रमाशणत वैद्यकीय शवमा उत्पादन सादर करण्यात
आले. (त्या वेळी त्या कंपन्शया जनरल इन्श्युरन्शस कॉपोरे िन ऑफ इंशिया या कंपनीच्या

उपकम्पन्शया होत्या). मे शिक्लेम नावाचे हे उत्पादन, मातृत्व, आधी असलेले आजार
इत्यादींचे काही अपवाद वगळता काही शवशिटट मयादे पयंतच्या रुग्णालयाच्या खचाच्या

मयादे त भरपाई म्हणून शदले जात असत. त्याच्यामध्ये बाजारातील बदलते प्रवाह लक्षात

इन्टरनेट वरून .http://mohfw.nic.in/cghsnew/index.asp4 एवप्रल 2010 रोजी घेतलेली माहहती
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घेऊन सुधारणेच्या अनेक फेया करण्यात आल्या, त्यातील िेवटची सुधारणा 2012 मध्ये
करण्यात आली.

मात्र, अिा सुधारणांचे अनेक फेरे होऊनही, रुग्णालय भरतीसाठी भरपाई-आधाशरत
वार्थषक करार हा आज मे िीक्लेमच्या शवशवध आवृत्त्या म्हणजे भारतातील खासगी वैद्यकीय

शवम्याचे सवात लोकशप्रय ्वरूप आहे . ते इतके लोकशप्रय आहे की खासग क्षेत्रातील
वैद्यकीय शवमा उत्पादने, शवमाकत्यांकिू न शदली जाणारी शवशिटट उत्पादने म्हणून

ओळखली जाण्या ऐवजी उत्पादनाचा प्रकार या ्वरुपात लोकांकिू न ‘मे शिक्लेम संरक्षणे’
म्हणून ओळखली जातात.

2001 साली शवमा क्षेत्रात खासगी कंपन्शया आल्यामुळे वैद्यकीय शवमा क्षेत्र प्रचंि शव्तारले
आहे , पण तरी सुद्धा आजही अ्पर्थित भागसुद्धा मोठ्याप्रमाणात शिल्लक आहे . संरक्षण,
अपवाद, आशण नवनवीन वाढीव संरक्षणे यातील भरपूर शवशवधता आली आहे ज्यांची चचा
आपण पुढील प्रकरणांमध्ये करणार आहोत.

आज, भारतीय बाजारात 300 पेक्षा अशधक वैद्यकीय शवमा उत्पादने उपलब्ध आहे त.
G. वैद्यकीय शवमा बाजारपेठ
वैद्यकीय शवमा बाजारपेठेत अनेक कंपन्शया आल्या आहे त, यातील काही वैद्यकीय सेवा सुशवधा

पुरवतात ज्यांना प्रदाते असे म्हणतात, अन्शय काही वैद्यकीय शवमा सेवा पुरवतात आशण काही

मध्य्ि सुद्धा असतात. काही मुलभूत सुशवधा शनमाण करतात तर काही सहाय्यक सेवा
दे ण्याचा प्रयत्न करतात. काही सरकारी क्षेत्रातील शवमाकते आहे त तर काही खासगी क्षेत्रातील
आहे त. त्यांचे वणथन खाली िोिक्यात केले आहे .:
A. पायाभूत सुशवधा:

1. सावथजशनक वैद्यकीय सेवा क्षेत्र
सावथजशनक वैद्यकीय सेवा व्यव्िा राटट्रीय ्तरावर, राज्य ्तरावर, शजल्हा ्तरावर आशण
काही मयादे त गाव पातळीवर काम करते जेिे, राटट्रीय वैद्यकीय धोरणाची अंमलबजावणी

गाव्तरावर करण्यासाठी सामाशजक ्वयंसेवक गावातील समाज आशण सरकारी सुशवधा
यांच्यातील दु वा म्हणून काम करीत असतात. यात खालील लोकांचा समावेि होतो:

a) अंगणवािी सेवक (1000 लोकसंख्येसाठी प्रत्येकी)ज्यांची पुरवणी आहार योजने

अंतगथत आशण मानवबळ संसाधन शवकास मंत्रालयाच्या एकास्त्मक बालक शवकास सेवा
योजना (आयसीिीएस) अंतगथत नोंदणी झाली आहे .

b) प्रशिशक्षत सुईणी (टीबीए) आशण गाव आरोग्य रक्षक (पूवीची राज्यातील आरोग्य
शवभांगांची योजना).
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c) समाजाने एनआरएचएम (राटट्रीय ग्रामीण आरोग्य कायथक्रम) अंतगथत शनविलेले
आिा(शव्वासाहथ सामाशजक आरोग्य कायथकता) ्वयंसेवक जे नवे आहे त, त्यांचे गाव
पातळीवरील वैद्यकीय क्षेत्राचे ग्रामीण भागातील दु वे म्हणून प्रशिक्षण केले जाते .

प्रत्येक 5000 लोकसंख्येसाठी (िोंगराळ, आशदवासी आशण मागास भागात 3000 संख्येसाठी)

उपकेंद्रे ्िापन करण्यात आली आहे त आशण एक ्त्री वैद्यकीय कायथकती, त्यांना सहाय्यक
पशरचाशरका (एएनएम) आशण एक पुरुष वैद्यकीय कायथकता यांच्याद्वारे चालवली जातात.

प्रािशमक वैद्यकीय केंद्रे ही साधारण सहा उपकेंद्रांसाठी प्रत्येक 30000 लोकसंख्येसाठी
(िोंगराळ, आशदवासी आशण मागास भागात 20000 संख्येसाठी) ्िापन केली जातात. सवथ
पीएचसी बाह्य रुग्ण सेवा पुरवतात आशण बहु तेक शठकाणी चार ते सहा अंतगथत रुग्णांची

व्यव्िा असते. ते िे एक वैद्यकीय अशधकारी, आशण 14 समांतर-वैद्यकीय कामगार (ज्यात एक
पुरुष एक मशहला एक सहाय्यक, एक पशरचाशरका, एक प्रयोगिाळा सहाय्यक, एक
फामाशस्ट आशण अन्शय सहाय्यक कमथचारी ) असतात.

सामाशजक आरोग्य केंद्र म्हणजे चार पीएचसी साठी पशहले शनदे ि केंद्र असते आशण ते िे
शविेषज्ञ सेवा सुद्धा पुरवली जाते. संकेतांनुसार प्रत्येक सीएचसी (एक लाख लोकसंख्येसाठी)

मध्ये शकमान 30 खाटा, एक ि्त्रशक्रया कक्ष, एक्स-रे मिीन, प्रसूती कक्ष, आशण प्रयोग िाळा
सुशवधा असल्या पाहीजेत आशण शकमान चार शविेषज्ञ म्हणजे, एक िल्यशक्रया तज्ञ, एक
िरीरशक्रया तज्ञ, एक ्त्रीरोग तज्ञ आशण एक बाल रोग तज्ञ त्यांच्या सहाय्याला 21 समांतर
वैद्यकीय कमथचारी आशण अन्शय कमथचारी असणे अपेशक्षत असते .

ग्रामीण रुग्णालये सुद्धा ्िापन केली गेली आहे त आशण यात उप-शजल्हा रुग्णालये, ज्यांना
उप-शवभागीय/तालुका /शविेष रुग्णालये यांचा अंतभाव होतो. (यांची संख्या दे िभरात सुमारे
2000 इतकी आहे );

शविेष आशण प्रशिक्षण रुग्णालये ही कमी असतात आशण त्यामध्ये वैद्यकीय कॉलेजेसचा समावेि
असतो (सध्या सुमारे 300 आहे त) आशण अन्शय शतय्यम शनदे ि केंद्रे असतात. यात बहु धा शजल्हा

िहरे आशण िहरी क्षेत्रे यांचा समावेि सातो पण त्यातील काही अत्यंत शविेष आशण प्रगत
वैद्यकीय सेवा दे तात.

रुग्णालये आशण रे ल्वेचे, संरक्षण शवभागाचे आशण तत्सम मोठ्या खात्यांचे (पोटथ स/माइन्शस

इत्यादी) दवाखाने या अन्शय सं्िा सरकारी असतात, व त्यांचे सुद्धा वैद्यकीय सेवा पुरवण्यात
मोठे योगदान असते.

2. खासगी क्षेत्र प्रदाते
भारतामध्ये –प्रािशमक, दु य्यम आशण शतय्यम या सवथ प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा पुरवणाऱ्या

खासगी वैद्यकीय क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात आहे . यामध्ये, ्वयंसेवी, न-नफा सं्िांपासून ते नफा
कमावणाऱ्या कॉपोरे ट सं्िा, ट्र्टच्या एकल सेवा प्रदाते , एकल शविेषज्ञ सेवा, रोग शनदान
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प्रयोगिाळा, फामथसी दु काने आशण कोणतीही अहथता प्राप्त नसलेले प्रदाते (क्वेक्स) यांचा

समावेि होतो. भारतात 77% पेक्षा अशधक (एमबीबीएस आशण वरील पदवीधारक) अॅलोपॅशिक

िॉक्टसथ खासगी क्षेत्रात व्यवसाय करतात. खासगी वैद्यकीय खचथ भारतातील सवथ वैद्यकीय
खचाच्या 75% इतका आहे . अशखल भारतीय पातळीवर2 खासगी क्षेत्रा तील बाह्य रुग्ण भेटी
एकूण बाह्य रुग्णांच्या 82% आशण एकूण रुग्णालय भरतीच्या 52% आहे ..

अन्शय वैद्यकीय प्रणालीतील (आयुवद
े /शसद्ध/युनानी/होशमओपॅिी) सवाशधक अहथ ताप्राप्त

व्यावसाशयकांची सवाशधक संख्या सुधा भारतात आहे . हे सवथ सावथजशनक सेवा आशण त्याच
बरोबर खासगी क्षेत्रात आहे त.

नफा कमावणाऱ्या खासगी वैद्यकीय क्षेत्राशिवाय अिासकीय सं्िा आशण ्वयंसेवी क्षेत्र सुद्धा
वैद्यकीय सेवा समाजाला दे ण्याच्या कामात गुंतलेले आहे त.

असा एक अंदाज आहे की 7000 पेक्षा अशधक ्वयंसेवी सं्िा वैद्यकीय संबंशधत उपक्रमांमध्ये

सहभागी आहे त. मोठ्या प्रमाणावरील दु य्यम आशण शतय्यम रुग्णालये सुद्धा ना-नफा सोसायटी
ककवा ट्र्ट म्हणून नोंदल्या गेल्या आहे त, आशण शवमाधारक व्यिींना आंतररुग्ण सेवा दे ण्याच्या
कामात चांगला सहभाग दे ता आहे त.
3. फामा्युटीकल उद्योग
औषधे आशण आरोग्य संबध
ं ी उत्पादनांच्या संबध
ं ी सांगायचे तर, भारतात प्रचंि मोठा
फामा्युशटकल उद्योग आहे , आशण त्याची वाढ 1950 मधी 10 कोटी रुपयांपासून आज 55000

कोटी रुपयांपयंत (शनयात वगळता) पोहोचली आहे . येिे 6000 केंद्रांतून उत्पादन चालू असून
जवळपास 5 दिलक्ष लोक काम करीत आहे त.

या उद्योगासाठी नॅिनल फामा्युशटकलस् प्रायकसग ऑिोरीटी ही केंद्रीय पातळीवरील ककमत
शनयंत्रक सं्िा असून, फामा क्षेत्र रसायन मंत्रालयाच्या अंतगथत येते. केवळ काही िोिी औषधे

(500 पैकी 76 बल्क ड्रग्ज) ककमत शनयंत्रणाखाली आहे त, तर उवथशरत औषधे आशण उत्पादने

ककमत शनयंत्रकाच्या बारीक नजरे खालून जातात व मुि-ककमत शनस््चतीच्या खाली येतात.
राज्याचे औषध शनयंत्रक एक क्षेत्रीय कमथचाऱ्यांच्या दलाच्या माध्यमातून औषधांची गुणवत्ता
आशण ककमत, त्यांची त्यांच्या संबंशधत क्षेत्रातील बनावट यांच्यावर लक्ष ठे वतात.
B. शवमा प्रदाते :
शविेषतुः साधारण शवमा क्षेत्रातील शवमा कंपन्शया मोठ्या प्रमाणावरील वैद्यकीय शवमा पुरवतात.
त्याची यादी पूवी शदली आहे . सवात उत्साह दे णारी गोटट आहे ती म्हणजे केवळ वैद्यकीय शवमा

दे णाऱ्या शवमा कंपन्शया –आज त्याची संख्या 5 आहे . आशण येत्या काळात वैद्यकीय शवमा
प्रदात्यांचे जाळे वाढवण्यासाठी काही अशधक कंपन्शया येण्याची िक्यता आहे .
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C. मध्य्ि :
शवमा उद्योगाचा भाग म्हणून अनेक लोक आशण सं्िा सेवा प्रदान करीत असतात, ते सुद्धा
वैद्यकीय शवमा बाजारपेठेचे भाग बनतात. अिा सवथ मध्य्ि सं्िा आयआरिीए च्या
शनयंत्रणाखाली असतात यामध्ये खालील लोक येतात:

1. शवमा ब्रोकसथ हे व्यिी असू िकतात ककवा कॉपोरे ट कंपन्शया असू िकतात आशण शवमा
कंपन्शयांपासून ्वतंत्र राहू न काम करू िकतात. ते ज्यांना शवमा घ्यायचा हे अिा व्यिींचे

प्रशतशनशधत्व करून उपलब्ध सवोत्तम शवमा संरक्षण िक्य शततक्या सवोत्तम शवमाहप्ता
दरात दे णाऱ्या शवमा कंपन्शयांिी जोितात. त्याच बरोबर ते नु कसानीच्या प्रसंगात शवमा

करण्यास आशण शवमा हक्क दाखल करण्यास मदत करतात. ब्रोकसथ असा व्यवसाय
करणाऱ्या कोणत्याही शवमा कंपनीला शवमा व्यवसाय दे ऊ िकतात. त्यांना शवमा कंपनी
द्वारे शवमा वतथनाच्या (कशमिन) माध्यमातून मोबदला जातो.

2. सामान्शयतुः शवमा प्रशतशनधी म्हणजे व्यिी असतात मात्र काही कॉपोरे ट प्रशतशनधी सुद्धा असू
िकतात. ब्रोकसथ जसे कोणत्याही कंपनीला शवमा व्यवसाय दे ऊ िकतात तसे प्रशतशनधी
करू िकत नाहीत, तर ते ज्या कंपनीचे प्रशतशनशधत्व करतात त्याच कंपनीला व्यवसाय

दे ऊ िकतात. सध्याच्या शनयमांनुसार एक शवमा प्रशतशनधी एका साधारण शवमा कंपनीचे

आशण एका जीवनशवमा कंपनीचे, एका वैद्यकीय शवमा कंपनीचे आशण प्रत्येकातील एकल
व्यवसाय करणाऱ्या एक कंपनीचे प्रशतशनशधत्व करू िकतो. त्यांना सुद्धा शवमा कंपन्शयांद्वारे
शवमा वतथनाद्वारे मोबदला शदला जातो.

3. शतसऱ्या बाजूचे प्रिासक हे नवीन प्रकारचे सेवा प्रदाते आहे त जे 2001 सालापासून
व्यवसायात आले. त्यांना शवमा शवकण्याची परवानगी नसते , पण ते शवमा कंपन्शयांना शवशवध

प्रिासकीय सेवा दे तात. एकदा वैद्यकीय शवमा पॉशलसी शवकल्यानंतर की शवमाधारक

व्यिीचे तपिील नेमलेल्या टीपीए किे पुरवले जातात, जो नंतर िाटाबेस तयार करतो
आशण शवमाधारक व्यिींना वैद्यकीय कािे पुरवतो. अिा वैद्यकीय कािामुळे शवमाधारक
व्यिीला रुग्णालये आशण दवाखाने येिे रोख रक्कमे शिवाय वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होऊ

िकते . (तातिीने रोख रक्कम न भारता उपचार घेता येतात). शवमाधारक व्यिीने
केिलेस सुशवधा वापरली नाही तरी, तो सवथ शबले भरू नंतर नेमलेल्या टीपीए किू न
भरपाई मागू िकतो. संबशं धत शवमा हक्क दे ण्यासाठी शवमा कंपन्शयांकिू न टीपीएला शनधी

पुरवला जातो आशण त्यांना शवमा हप्त्याच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात फी च्या ्वरुपात
मोबदला शदला जातो.

4. आयआरिीएआय शवशनयमांनुसार शनयंशत्रत नवीनतम प्रकारचे सेवा प्रदाते म्हणजे वेब
एकत्रीकरणकते. त्यांची वेबसाईट आशण/ककवा टे ली शवपणन यांच्या माध्यमातून संभाव्य

ग्राहकांच्या समोरसमोर संपकात न येता आशण ्वार्य असणाऱ्या ग्राहकांचे संपकथ
ज्यांच्यािी त्यांचा करार झाला आहे शवमा कंपन्शयांना दे ऊ करतात व त्याद्वारे शवमा
व्यवसायाचे दूर्ि शवपणन करतात. त्याचबरोबर ते अिा कंपन्शयांच्या उत्पादनांची तुलना
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सादर करतात. टे लीशवपणन आशण आउटसोशसंगची कामे करण्यासाठी त्यांना

आयआरिीएआयच्या अशधकृतीची आव्यकता असते . त्याचबरोबर ऑनलाईन पोटथ ल च्या
माध्यमातून शवमा हप्ता जमा करणे आशण शवमा हप्ता ्मरण सूचना पाठवणे आशण तसेच
शवशवध

प्रकारच्या

पॉशलसी

संबशं धत

सेवा

पुरवणे

अिी

कामे

करण्यासाठी

आयआरिीएआयच्या अशधकृतीची आव्यकता असते. त्यांनी पुरवलेल्या संपकांच्या

माध्यमातून प्रत्यक्ष व्यवसायात रुपांतरीत झालेल्या प्रमाणात आशण शवमा कंपनीची
उत्पादने प्रदर्थित केल्याबद्दल व त्याचबरोबर आउटसोसथ केलेल्या सेवा प्रदान केल्याबद्दल
मोबदला शदला जातो.

5. शवमा शवपणन सं्िा आयआरिीएआय द्वारे शनयंशत्रत केल्या जाणाऱ्या नवीन प्रकारच्या

मध्य्ि सं्िा आहे त. परवानाधारक व्यिींची नेमणूक करून अिी उत्पादने शवपणन
करणे, शवतरीत करणे आशण सेवा दे णे अिा प्रकारची कामे करू िकतात:

शवमा शवक्री कायथ: दोन जीवन शवमा कंपन्शया, दोन साधारण शवमा कंपन्शया आशण दोन
वैद्यकीय शवमा कंपन्शया यांची एकाच वेळी प्राशधकरणाला सूचना दे ऊन शवमा शवक्री

प्रशतशनधींची (आयएसपी) नेमणूक करून शवमा शवक्री करणे. साधारण शवम्याच्या बाबतीत
आयएमएफला केवळ शकरकोळ शवमा शवक्री शवभागात शवमा व्यवसायाचा प्रसार करणे
आशण व्यवसाय आणणे यासाठी फाईल करा आशण वापरा अंतगथत शदलेली शवमा उत्पादने

शविेषतुः मोटार शवमा, व्यशिगत अपघात शवमा, घर मालकांचा, दु कानदारांचा शवमा आशण
शवमा प्राशधकरणा द्वारे वेळोवेळी मान्शयताप्राप्त झालेली अन्शय शवमा उत्पादने शवकण्याची

अनु मती शदलेली असते. शवमा कंपन्शयांच्या संबध
ं ातील करारातील कोणताही बदल केवळ

प्राशधकरणाच्या पूवथ मान्शयतेनेच आशण सद्य ग्राहकांना सेवा पुर वण्याबाबत योग्य ती व्यव्िा
केल्या नंतरच करता येतो.

शवमा सेवा प्रदान उपक्रम: हे सेवा प्रदान उपक्रम केवळ अि शवमा कंपन्शयांसाठीच असतील
ज्यांच्याबरोबर त्यांचा शवमा व्यवसाय प्रसार ककवा शवमा उत्पादने शवकण्याचा करार झाला
आहे आशण असे उपक्रम खाली शदले आहे त:

a. प्राशधकरणाने जारी केलेल्या आउटसोशसंग संबध
ं ी मागथदिथक तत्त्वांनुसार अंतगथत
कायालयीन कामे करणे;

b. शवमा भांिाराचा (Repository) मान्शयताप्राप्त व्यिी बनणे;
c. परवानाधारक सवेक्षक आशण नु कसान शनधारक व्यिींची नेमणूक करून सवेक्षण आशण
नु कसान शनधारणाचे काम करणे;

d. प्राशधकरणाद्वारे वेळोवेळी अनु मत केलेले शवमा संबंशधत अन्शय कोणते ही काम.
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आर्थिक उत्पादनांचे शवतरण: आर्थिक उत्पादने शवपणन, शवतरण आशण सेवा दे ण्यासाठी
परवानाधारक असणाऱ्या आर्थिक सेवा अशधकाऱ्यांची नेमणूक करून (एफएसई) आर्थिक
उत्पादने शवतरीत करणे, शविेषतुः:

a. सेबी द्वारे शनयंशत्रत म्युच्युअल फंि कंपन्शयांचे म्युच्युअल फंि;
b. पीएफआरिीए द्वारे शनयंशत्रत शनवृत्ती वेतन उत्पादने;
c. सेबी द्वारे परवानाधारक गुंतवणूक सल्लागारांद्वारे शवतरीत केली जाणारी अन्शय आर्थिक
उत्पादने;

d. आरबीआय द्वारे शनयंशत्रत केलेली बँका/एनबीएफसी ची बँककग/आर्थिक उत्पादने;
e. पो्ट खाते, भारत सरकार द्वारे दे ऊ करण्यात येणारी शवमा-शवरशहत उत्पादने;
f.

वेळोवेळी प्राशधकरणा द्वारे अनु मत केलेली अन्शय आर्थिक उत्पादने ककवा उपक्रम.

D. अन्शय महत्वाच्या सं्िा
वैद्यकीय शवमा बाजाराचा भाग असलेले अजून काही घटक आहे त त्यामध्ये खालील गोटटींचा
समावेि होतो:

1. भारतीय शवमा शनयामक आशण शवकास प्राशधकरण (आयआरिीएआय) ही संसदे च्या
कायद्याद्वारे तयार झालेली शवमा शनयामक सं्िा आहे जीशवमा बाजारातील सवथ व्यवसाय
आशण कंपन्शयांचे शनयमन करते. ती केवळ व्यवसाय शनयंशत्रत करण्यासाठी नव्हे तर शवमा
व्यवसाय शवकशसत करण्यासाठी 2000 साली अस््तत्वात आली.

2. साधारण शवमा आशण जीवन शवमा काउस्न्शसल्स, जीआयआरिीएआय ला त्यांचे जीवन आशण
जनरल शवमा व्यवसाय शनयंशत्रत करण्यासाठी शिफारसी सुद्धा करतात.

3. भारतीय शवमा माशहती सं्िेची सुरुवात आयआरिीए द्वारे 2009 साली करण्यात आली

आशण ती शवमा क्षेत्रातील बहु तांि सद्य असलेली 20 सद्यीय नोंदणीकृत सं्िा आहे . ही
सं्िा शवमा क्षेत्रासाठी शवशवध भाग पातळीवरील अहवाल जमा करणे, शव्लेषण करणे

आशण अहवाल तयार करणे ही कामे करून आशण दर शनस््चत आशण व्यवसायाची नीती

शनस््चत करण्यासह माशहती आधाशरत आशण िा्त्रिुद्ध शनणथय करण्यास सहाय्य करते.
त्याचबरोबर ही सं्िा शवमा शनयंत्रक आशण सरकार यांना महत्वाची माशहती पुरवून धोरण

शनर्थमतीसाठी मदत करते . या कायालयाने उद्योगाच्या फायद्यासाठी अनेक अहवाल
वेळोवेळी ककवा एकदाच तयार केलेले आहे त.

शवशवध शवमा भांिारांमधील महत्वाचा दु वा म्हणून काम करणाऱ्या केंद्रीय शनदे िांक सव्हथ रची
आयआयबीद्वारे हाताळणी केली जाते. आशण तो नवीन खाती उघिताना िीमॅट खात्यांची
पुनरावृत्ती टाळण्यात मदत करतो. शवमाकता अन शवमा भांिार यांच्यातील व्यवहारांची
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माशहती प्रसाशरत करणे/मागथ्ि करणे यासाठीचे शवशनमय केंद्र म्हणून केंद्रीय शनदे िांक
सव्हथ र काम करतो.

आयआयबीने ‘प्राधास्न्शयत प्रदाता नेटवकथ’ मध्ये वैद्यकीय शवमा क्षेत्राला सेवा दे णाऱ्या
रुग्णालयांची सूची करण्याद्वारे रुग्णालय खास आयिी मा्टर कायथक्रम आधीच सुरु केला
आहे .

आयआयबीच्या ताज्या उपक्रमात टीपीए, शवमाकते आशण रुग्णालये यांना जोिणारे

वैद्यकीय शवम्याचे जाळे तयार करणे हा आयआयबीचा ताजा उपक्रम असेल. या उपक्रमातून

शवमा हक्क प्रदान व्यव्िापन, उपचारांच्या खचामधील पारदिथकता आशण वैद्यकीय शवमा

उत्पादनांचे कायथक्षम ककमत शनधारण यासाठी यंत्रणा शनमाण करून वैद्यकीय शवमा क्षेत्राला
सहाय्य करणे हा उद्देि आहे .

4. भारतीय शवमा सं्िा आशण राटट्रीय शवमा अकॅिे मी या सारख्या िैक्षशणक सं्िा ज्या शवमा
आशण व्यव्िापन संबंशधत शवशवधता पूणथ प्रशिक्षण दे तात आशण अनेक खासगी सं्िा आहे त
ज्या होतकरू शवमा प्रशतशनधींना प्रशिक्षण दे तात.

5. वैद्यकीय व्यावसाशयक शवमा कंपन्शयांना आशण टीपीए ना जोखीम ्वीकारताना वैद्यकीय
शवम्याच्या जोखमींचे शनधारण करणे आशण शवमा कंपन्शयांना अवघि शवमा हक्कांच्या
प्रकरणात सल्ला दे णे यासाठी सुद्धा मदत करतात.

6. जेव्हा ग्राहक तक्रारी शनवारण करण्याची आव्यकता पिते अिा वेळी शवमा ओम्बड्स्मन,

ग्राहक न्शयायालय तसेच शदवाणी न्शयायालये हे कायदे िीर घटक सुद्धा वैद्यकीय शवमा
बाजारपेठेत महत्वाची भूशमका बजावतात.

सारांि
a) एका ककवा दु सऱ्या ्वरूपातील शवमा अनेक ितके पूवीपासून अस््तत्वात होता मात्र

आधुशनक ्वरूपातील शवमा काही ितकेच जुना आहे . भारतातील शवमा सरकारच्या
शनयंत्रणा सह अनेक अव्िांमधून पार पिला आहे .

b) आपल्या नागशरकांचे आरोग्य अत्यंत महत्वाचे असल्याने सरकार अनुरूप असे वैद्यकीय

सेवा व्यव्िा शनमाण करण्यात महत्वाची भूशमका पार पाितात.

c) दे िाच्या लोकसंख्येच्या संबशं धत अनेक घटकांवर पुरवल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय सेवच्े या

पातळ्या अवलंबून असतात.

d) आव्यक वैद्यकीय मदतीच्या पातळीनुसार वैद्यकीय सेवांचे प्रािशमक, दु य्यम आशण शतय्यम

असे प्रकार आहे त. प्रत्येक पातळी नु सार वैद्यकीय सेवच
े ा खचथ वाढतो व शतय्यम सेवांचा
खचथ सवात जा्त असतो.
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e) भारतासमोर लोकसंख्येची वाढ आशण िहरीकरण यासारखी ्वतुःचीच आव्हाने आहे त

ज्यामुळे सुयोग्य वैद्यकीय सेवच
े ी गरज भासते .

f)

वैद्यकीय शवम्यासाठी सरकारने प्रिम योजना आणल्या त्यानंतर खासगी शवमा कंपन्शयांनी
व्यापारीक शवमा सुरु केला.

g) वैद्यकीय शवमा बाजारपेठ शवशवध घटकांची बनली आहे ज्यात काही पायाभूत सुशवधा

पुरवतात, तर काही शवमा सेवा पुरवतात, ब्रोकसथ, प्रशतशनधी आशण शतसऱ्या बाजूचे प्रिासक
वैद्यकीय शवमा व्यवसायाला सेवा पुरवता त्याशिवाय

अन्शय शनयामक, िैक्षशणक आशण

त्याचा बरोबर कायदे िीर घटक त्यांच्या भूशमका बजावतात.
महत्वाच्या संज्ञा
i.
ii.
iii.

वैद्यकीय सेवा

व्यापाशरक शवमा
राटट्रीयीकरण

प्रािशमक, दु य्यम आशण शतय्यम वैद्यकीय सेवा

iv.

मे शिक्लेम

v.

ब्रोकर

vi.

प्रशतशनधी

vii.
viii.
ix.

शतसऱ्या बाजूचे प्रिासक
आयआरिीए

x. ओम्बड्स्मन

उत्तर 1
योग्य पयाय आहे I.
शवमा दाव्याच्या प्रशक्रयेमध्ये ग्राहक प्रािशमक भागधारक असतात
उत्तर 2
योग्य उत्तर आहे II.
शवम्याचा दावा फेटाळल्यास, व्यिी न्शयाशयक प्राशधकरणांकिे दाद मागू िकतो.
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे I.
हे तोतयेशगरीचे उदाहरण आहे , कारण शवमाधारक व्यिी उपचार करण्यात आलेल्या
व्यशिपेक्षा वेगळी आहे .
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उत्तर 4
योग्य उत्तर आहे II.
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प्रकरण 18
शवमा द्तावेजीकरण
प्रकरणाची ओळख
शवमा उद्योगात आपण असंख्य प्रकारचे फॉम्सथ, द्तावेज इत्यादी हाताळतो. या प्रकरणात आपण

शवशवध द्तावेज आशण त्यांचे शवमा करारातील महत्व यासंबंधी सांगतो. त्याचबरोबर हे प्रकरण
आपल्याला प्रत्येक फॉमथचे ्वरूप, तो कसा भरायचा आशण अिी शवशिटट महती घेण्याचे कारण
यासंबंधी दृटटी दे ते.
शिकण्याची फशलते

A. प्र्ताव फॉम्सथ

B. प्र्तावाचा ्वीकार (अंतलेखन)
C. माशहती पत्रक

D. शवमाहप्ता पावती

E. पॉशलसी द्तावेज
F. अटी आशण हमी
G. पुटटी

H. पॉशलसी चा अन्शवयािथ
I.

नवीकरण सूचना

J. अँटी-मनी लाँन्शिकरग आशण ‘तुमच्या ग्राहकाला जाणून घ्या’ मागथदिथक तत्वे
या प्रकरणाचा अभ्यास केल्यानंतर, तुम्ही हे करू िकला पाशहजेत:
a) प्र्ताव फॉमथचा आिय समजावून सांगू िकला पाशहजे.
b) माशहतीपत्रकाचे महत्व वणथन करणे
c) शवमाहप्ता पावती आशण शवमा करार 1938 च्या कलम 64व्हीबी
d) अटी आशण शवमा पॉशलसी मधील िब्द यांचे ्पटटीकरण दे णे.
e) पॉशलसी िती, हमी आशण पुटटी.
f) पुटटी का जारी केल्या जातात हे समजावून घेणे.
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g) कायद्याच्या न्शयायालयात पॉशलसी मधील िब्दरचनेचा किाप्रकारे अिथ लावला जातो याचे
आकलन करणे.

h) नवीकरण सूचना का जरी केल्या जातात याचे आकलन करणे .
i) मनी िााँनडकरग म्हणजे काय आशण तुमच्या ग्राहकाला जाणून घ्या या मागथदिथक तत्वासंबंधी
प्रशतशनधीने काय करणे आव्यक आहे हे समजून घेणे.

A. ्ताव फॉम्सथ
पूवी म्हटल्यानुसार शवमा हा एक करार असतो जो पॉशलसी म्हणून शलशखत ्वरुपात समोर येतो.
शवमा द्तावेजीकरण केवळ पॉशलसी जरी कारापुरते मयाशदत नसते . हे िक्य आहे की शवमाधारक
आशण शवमाकते यांची कधीही भेट होत नाही कारण त्यांच्यामध्ये ब्रोकसथ आशण प्रशतशनधी यांसारखे
लोक काम करीत असतात.

शवमा कंपनीला त्यांच्या ग्राहक आशण त्याचा/शतच्या शवमा गरजांसंबध
ं ी केवळ त्याने सादर केलेल्या

द्तावेजांच्या माध्यमातून समजते. अिा द्तावेजांमुळे शवमाकत्याला जोखमी संबंधी अशधक

चांगल्याप्रकारे समजून घेण्यास मदत होते. अिाप्रकारे सामंज्य शनमाण करण्यासाठी आशण

्पटटता येण्यासाठी द्तावेजीकरण आव्यक असते . शवमा व्यवसायात परंपरागत शरत्या वापरले
जाणारे काही द्तावेज आहे त.

शवमा प्रशतशनधी ग्राहकाच्या सवात जवळचा व्यिी असल्याने त्याला ग्राहकाला सामोरे जावे लागते

आशण द्तावेजां संबध
ं ी असलेल्या िंकांचे शनरसन करून आशण त्याला/शतला फॉमथ भरण्यास
मदत करावी लागते. प्रशतशनधींनी समाशवटट असलेल्या प्रत्येक द्तावेजाचा उद्देि समजून घेतला

पाशहजे आशण शवम्यामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या द्तावेजातील माशहतीचे महत्व आशण सुसंगतता
लक्षात घेतली पाशहजे.
1. प्र्ताव फॉम्सथ
द्तावेजीकरणाचा पशहला टप्पा म्हणजे प्र्ताव फॉमथ ज्याच्या माध्यमातून शवमाधारक खालील
गोटटी कळवत असतो:

 तो/ती कोण आहे

 त्याला/शतला कोणत्या प्रकारचा शवम्याची गरज आहे

 त्याला/शतला जे शवमा आ्वाशसत करायचे आहे त्याचे तपिील आशण
 शकती कालावधीसाठी शवमा करायचा आहे

तपिील म्हणजे शवम्याच्या शवषय व्तूचे आर्थिक मूल्य आशण प्र्ताशवत शवम्याबाबत असलेल्या
सवथ भौशतक सत्यस््िती.
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a) शवमाकत्याद्वारे जोखीम शनधारण
i. शवमाकत्याला हवी असलेली जोखमीच्या बाबतीतील सवथ आव्यक भौशतक माशहती

दे ण्यासाठी प्र्तावकाद्वारे प्र्ताव फॉमथ भरला जातो, ज्यामुळे शवमाकत्याला खालील
गोटटी ठरवता येतात:

 शवमा दे णे ्वीकारायचे की नाकारायचे आशण

 जोखीम ्वीकारण्याच्या प्रसंगात, शवमा संरक्षण दे ण्यासाठीचे दर, अटी आशण
िती शनस््चत करणे

प्र्ताव फॉमथ मध्ये असणारी माशहती शवमा कंपनीला शवम्यासाठी दे ऊ करण्यात आलेली

जोखीम ्वीकारण्यासाठी सहाय्यक ठरते. शवम्याच्या प्र्ताव फॉमथ बरोबरच सवोच्च
चांगुलपणाचे आशण माशहती उघि करण्याचे कतथव्य सुरु होते .

भौशतक माशहती उघि करण्याचे कतथव्य पॉशलसी सुरु होण्यापूवी शनमाण होते , आशण
शवम्याचा संपूणथ कालावधीत आशण अगदी करार संपल्यानंतर सुद्धा चालूच राहते .
उदाहरण
व्यशिगत अपघात शवमा पॉशलसी मध्ये, जर शवमाधारकाने आपण मोटार ्पोट्सथ ककवा

अ्वारोहणामध्ये भाग घेत नाही असे जाहीर केले असेल तर पॉशलसीच्या संपूणथ कालावधीत
त्याने अिाप्रकारच्या कोणत्याही खेळात भाग घेता कामा नये. ही अिाप्रकारची भौशतक

सत्यस््िती आहे ज्यावर आधाशरत शवमाकता प्र्ताव ्वीकारे ल आशण जोखमीचे त्यानु सार दर
शनधाशरत करे ल.
सामान्शयतुः प्र्ताव फॉम्सथ शवमाकता कंपनीचे नाव, बोधशचन्शह, पत्ता आशण ज्यासाठी हा फॉमथ
वापरला जाणार आहे त्या शवम्याचा/उत्पादनाचा वगथ/प्रकार यासह प्र्ताव फॉम्सथ छापले
जातात. शवमा कंपन्शयांच्या बाबतीत प्र्ताव फॉम्सथ मध्ये काही सूचना छापण्याची पद्धत आहे
मात्र याबाबत कोणताही प्रमाण फॉरमॅट ककवा पद्धत नाही.
उदाहरणे
अिा प्रकारच्या सूचनांची काही उदाहरणे याप्रमाणे :
‘शवमाधारका द्वारे जोखीम शनधारणातील भौशतक सत्यस््िती प्रकट न करणे, शदिाभूल
करणारी माशहती दे णे, फसवणूक ककवा असहकार या कारणासाठी जारी केलेल्या पॉशलसी च्या
अंतगथत असलेले संरक्षण शनस्टक्रय केले जाईल’,

‘कंपनीद्वारे प्र्ताव ्वीकारला जात नाही आशण संपूणथ शवमा हप्ता अदा केला जात नाही
तोपयंत शवमाकता जोखीम धारण करणार नाही’

प्र्ताव फॉमथ मधील प्रकटन : शवमा कंपन्शया सामान्शयतुः प्र्ताव फॉमथच्या िेवटी एक प्रकटन
घालतात ज्यावर प्र्तावकाने ्वाक्षरी करायची असते . याच्यामुळे शवमाधारक प्र्ताव फॉमथ
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अचूकपणे भरण्याचे कटट घेतो आशण त्यामध्ये शदलेल्या सत्यस््िती समजून भरतो जेणेकरून
शवमा हक्काच्या वेळी सत्यस््ितींचे चुकीचे प्रशतशनशधत्व केल्यावरून अमान्शयते ला कोणतीही
जागा राहणार नाही याची खात्री केली जाते.

याच्यामुळे शवमाकत्याद्वारे सवोच्च चांगुलपणाचे आशण सवथ भौशतक सत्यस््िती उघि करण्याचे
मुख्य तत्व सुद्धा अधोरे शखत केले जाते .

प्रकटनामुळे सवोच्च चांगुलपणाचे कायद्याचे सामान्शय तत्व सवोच्च चांगुलपणाच्या कतथव्यामध्ये
रुपांतरीत होते.

प्रकटनाचा प्रमाण फॉमथ
आयआरिीएआयने वैद्यकीय शवमा प्र्तावासाठी एक प्रमाण प्रकटन फॉरमॅट खालील प्रमाणे
शवशनर्थदटट केला आहे :

1. मी/आम्ही, माझ्या वतीने आशण शवमा आ्वाशसत करण्याच्या सवथ व्यिींच्या वतीने असे
जाहीर करतो की, वरील शवधाने, उत्तरे आशण/ककवा माझ्याद्वारे शदले गेलेले तपिील
माझ्या माशहतीनु सार खरे आशण पशरपूणथ आहे त आशण या अन्शय व्यिींच्या वतीने प्र्ताव
करण्यासाठी मी/आम्ही अशधकृत केला/केले गेला/गेले आहे /आहोत.

2. मला हे मान्शय हे की माझ्याद्वारे शदली गेलेली माशहती शवमा पॉशलसीचा आधार असेल

आशण ती शवमा कंपनीच्या संचालक मंिळाच्या मान्शय अंतलेखन धोरणाला अनु सरून
असेल आशण आकारला जाणारा शवमा हप्ता संपूणथपणे भरला गेल्या नंतरच पॉशलसी
सक्रीय होईल.

3. मी/आम्ही पुढे असे जाहीर करतो की प्र्ताव सादर झाल्यानंतर पण कंपनीद्वारे

जोखीम ्वीकारल्याची सूचना शमळण्यापूवी व्यवसाय ककवा शवमा आ्वाशसत
करण्याच्या जीवनाच्या/प्र्तावकाच्या प्रकृतीमधील बदल मी/आम्ही शलशखत ्वरुपात
सूशचत करू.

4. मी/आम्ही जाहीर करतो आशण मान्शयता दे तो की शवमा कंपनी, शवमा आ्वाशसत
जीवन/प्र्तावक यांच्यावर उपचार करणारे िॉक्टर ककवा रुग्णालय यांच्या किू न
वैद्यकीय माशहती मागवू िकते ककवा पूवीचा ककवा सध्याचा नोकरी दे णारा मालक

यांच्याकिू न अिी माशहती मागवू िकतो जी शवमा अिावाशसत जीवन/प्र्तावक याच्या

िारीशरक ककवा मानशसक आरोग्यावर पशरणाम करीत असेल आशण ज्यांच्याकिू न शवमा
घेण्यासाठी अंतलेखनाच्या उद्देिाने प्र्तावाचा अजथ केला होता ककवा शवमा हक्क

प्रदानासाठी अजथ केला होता अिा कोणत्याही शवमा कंपनी किू न माशहती मागवू
िकते .

5. मी/आम्ही कंपनीला, माझ्या प्र्तावासंबध
ं ीची माशहती ज्यामध्ये प्र्तावाचे अंतलेखन
करण्याच्या उद्देिाने आशण/ककवा शवमा हक्क प्रदानाच्या दृटटीने कोणत्याही सरकारी
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आशण/ककवा शनयामक सं्िे किू न वैद्यकीय नोंदी सामाशयक करण्यासाठी अशधकृत
करतो.

b) प्र्ताव फॉमथ मधील प्र्नाचे ्वरूप
संबंशधत शवम्याच्या वगानु सार प्र्नांची संख्या आशण त्यांचे ्वरूप बदलते .
वैद्यकीय शवमा, व्यशिगत अपघात शवमा आशण प्रवास शवमा यासारख्या व्यशिगत शवमा
व्यवसायात, प्र्तावकाच्या आरोग्यासंबंधी, त्याची जीवनिैली आशण सवयी, पूवी असलेले

आजार, वैद्यकीय इशतहास, अनु वांशिक लक्षणे, पूवीचा शवमा अनु भव अिाप्रकारची माशहती
शमळवण्यासाठी तयार केलेले असतात.
प्र्तावाचे घटक
i.

प्र्तावकाचे पूणथ नाव

प्र्तावक ्वतुःची ओळख शन:संशदग्ध पणे दे ऊ िकला पाशहजे. शवमाकत्यासाठी हे

महत्वाचे असते की तो कोणाबरोबर करार करीत आहे , जेणेकरून पॉशलसीचे फायदे केवळ

शवमाधारकालाच शमळू िकतील. जेिे शवमा आ्वाशसत जोखमीमध्ये अन्शय कोणाचे ्वार्य

शनमाण आले असेल (जसे मृत्युच्या बाबत कायदे िीर वारसदार) आशण शवमा हक्क दाखल
करायचा असतो अिा बाबतीत ओळख प्र्िाशपत करणे महत्वाचे असते .
ii. प्र्तावकाचा पत्ता आशण संपकाचे तपिील
वर उधृत केलेली कारणे प्र्तावकाचा पत्ता आशण संपकाचे तपिील गोळा करण्यासाठी
सुद्धा लागू आहे त.

iii. प्र्तावकाचा व्यवसाय, नोकरी ककवा व्यवसाय
वैद्यकीय शवमा आशण व्यशिगत अपघात शवमा अिा काही बाबतीत प्र्तावकाचा व्यवसाय,
नोकरी ककवा धंदा यांचे महत्व असते कारण त्यांचा जोखमीवर काही प्रभाव पिू िकतो.
उदाहरण
फा्ट-फुि

रे ्टॉरन्शटच्या

शिशलव्हरी

करणाऱ्या

माणसाला

त्याच्या

ग्राहकांना

अन्शन

पोहोचवण्यासाठी खूप गतीने वारंवार प्रवास करावा लागतो, त्याच रे ्टॉरन्शटमधील
लेखाशनकापेक्षा त्याला अपघातांना जा्त प्रमाणात सामोरे जावे लागेल.
iv. शवम्याच्या शवषयव्तूची ओळख आशण त्याचे तपिील
प्र्तावकाने शवम्यासाठी प्र्ताशवत शवषयव्तूचा ्पटटपणे उल्लेख केला पाशहजे.
उदाहरण
प्र्तावकाने हे उधृत करणे आव्यक असते , जर तो:
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i.

शवदे िातील प्रवास असेल (कोण करणार, केव्हा करणार, कोणत्या दे िात करणार,
कोणत्या उद्देिाने करणार) ककवा

ii. प्रत्येक प्रकरणानुसार व्यिीचे आरोग्य (व्यिीचे नाव, पत्ता आशण ओळख) इत्यादी
v. शवमा आ्वाशसत रक्कम शवमाकत्याची त्या पॉशलसी अंतगथत दे यता दिथवते आशण ती
सवथ प्र्ताव फॉम्सथ मध्ये दिथवली गेली पाशहजे.

उदाहरण
वैद्यकीय शवम्याच्या बाबतीत, रुग्णालयातील उपचारांचा खचथ, तर व्यशिगत अपघात शवम्याच्या

बाबतीत अपघातामुळे ती मृत्युच्या, अवयव ककवा दृटटी गमावण्याच्या घटनेत एक शनस््चत
रक्कम असेल.
vi. पूवीचा आशण सध्याचा शवमा
प्र्तावकाने त्याच्या मागील शवम्यासंबंधी शवमाकत्याला तपिीलात माशहती दे णे आव्यक
असते . त्याची शवमा इशतहास समजण्याच्या दृटटीने आव्यक असते. काही बाजारपेठांमध्ये

अिा प्रकारची यंत्रणा असते ज्याद्वारे शवमाकते शवमाधारकाची माशहती गुप्तपणे एकमे कांना
दे तात.

प्र्तावकाने हे सुद्धा सांगणे गरजेचे असते की यापूवी कोणत्याही शवमाकत्याने त्याचा

प्र्ताव नाकारला होता का, काही शविेष अटी घातल्या होत्या का, नवीकरणाच्या वेळी

काही वाढीव शवमा हत्याची मागणी केली होती का ककवा पॉशलसी नवीकरण करायला नकार
शदला होता ककवा पॉशलसी रद्द केली होती का.

अन्शय एखाद्या शवमाकत्या सोबत केलेल्या शवम्याचे सध्याचे तपिील शवमाकत्याच्या नावासह
दे णे आव्यक असते. शविेषतुः मालमत्तेचा शवमा करताना, शवमा धारक शवशवध
शवमाकत्यांकिू न पॉशलसी घेण्याची िक्यता असते आशण जेव्हा नु कसान होते ते व्हा एकापेक्षा
अशधक शवमाकत्याकिू न शवमा हक्क शमळवतात. योगदानाचे तत्व लागू केले जाईल याची

खात्री करण्यासाठी ही माशहती आव्यक असते जेणेकरून शवमाकत्याला भरपाई शमळे ल

पण अनेक कंपन्शयांकिू न एकाचा जोखमीसाठी शवमा केल्यामुळे फायदा कमावता येणार
नाही.

त्यापुढे, व्यशिगत अपघात शवम्यामध्ये, शवमाकता संरक्षणाची रक्कम त्याच शवमाधाराकाद्वारे

अन्शय पीए पॉशलसी अंतगथत आ्वाशसत केलेल्या रक्कमे वर आधाशरत (शवमा आ्वाशसत
रक्कम) मयाशदत करे ल.
vii. नु कसानीचा अनु भव
प्र्तावकाला त्याने/शतने सोसलेल्या नु कसानीचे, मग ते शवमा आ्वाशसत केलेले असोत
ककवा नसोत, तपिील प्रकट करण्यास सांशगतले जाते. याच्यामुळे शवमाकत्याला शवम्याच्या
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शवषयव्तू संबंधी आशण शवमाधारकाने ती जोखीम यापूवी किा प्रकारे हाताळली याची
माशहती शमळते. अिाप्रकारच्या उत्तरांमधून अंतलेखकांना ती जोखीम अशधक चांगल्याप्रकारे

समजण्यास मदत होते आशण वैद्यकीय तपासणी करायची का आशण अशधक माशहती गोळा
करायची का याचा शनणथय करता येतो.
viii. शवमाधारकाद्वारे प्रकटन
प्र्ताव फॉमथचा उद्देि शवमाकत्यांना सवथ भौशतक माशहती पुरवणे हा असल्याने या फॉमथ मध्ये
शवमाधारकाद्वारे , या फॉमथ मध्ये शदलेली उत्तरे बरोबर आशण अचूक आहे त आशण तो हे मान्शय

करतो की हा फॉमथ शवमा कराराचा आधार असेल. कोणते ही चुकीचे उत्तर शवमाकत्याला

करार टाळण्याची संधी दे ते. या फॉमथचे इतर भाग सवथ प्र्ताव फॉम्सथ प्रमाणेच असतात
ज्यात ्वाक्षरी, शदनांक, आशण काही बाबतीत प्रशतशनधीची शिफारस यांचा समावेि असतो.

ix. जेिे प्र्ताव फॉमथ वापरला जात नाही अिा शठकाणी शवमा प्रशतशनधी तोंिी ककवा शलशखत

्वरुपात माशहती गोळा करतो आशण ती प्र्तावकाद्वारे त्या शदवसापासून 15 शदवसांच्या
आत ्वीकृत करून घेतो व त्याच्या पॉशलसीमध्ये उधृत करतो. जेव्हा एखाद्या बाबतीत

शवमाकत्याने असा दावा केला की संरक्षण दे ण्यासाठीची महत्वाची भौशतक माशहती

शदिाभूल करणारी आहे आशण चुकीची आहे , तर अिी माशहती पुरवण्याचा दोष
शवमाकत्यावर येऊन पितो.

याचा अिथ असा की, शवमा प्रशतशनधीने वारंवार शवचारून मनात साठवावी लागते अिी शवमा
कंपनी द्वारे अगदी तोंिी गोळा केलेली माशहती सुद्धा, योग्य प्रकारे नोंदण्याचे कतथव्य शवमा
कंपनीचे असते .
महत्वाचे
खाली वैद्यकीय शवमा पॉशलसीच्या प्र्ताव फॉमथचे तपिील शदले आहे त:
1. प्र्ताव फॉमथ मध्ये माशहती पत्रक जोिलेले असते ज्यात शवमा संरक्षणाबाबत, संरक्षण,

अपवाद, तरतुदी इत्यादी माशहती शदलेली असते . माशहतीपत्रक हा प्र्ताव फॉमथ चा एक

भाग बनतो आशण प्र्तावकाने त्यातील आिय समजून घेऊन त्यावर ्वाक्षरी करावी
लागते .

2. प्र्ताव फॉमथ मध्ये नाव पत्ता, उपजीशवका, जन्शम शदनांक, कलग, आशण प्रत्येक शवमा

धारका बरोबर असलेले प्र्तावकाचे नाते , सरासरी माशसक उत्पन्शन आशण आयकर पॅन

क्रमांक, वैद्यकीय सल्लागाराचे नाव आशण पत्ता आशण नोंदणी क्रमांक. आजकाल

शवमाधारकाचे बँकेचे तपिील सुद्धा गोळा केले जातात ज्यामध्ये शवमा हक्काची रक्कम
िेट बँकेच्या खात्यात जमा केली जाते.
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3. याशिवाय, शवमाधारक व्यिीच्या आरोग्य शवषयक स््िती संबंधीचे प्र्न असतात. फॉमथ

मधील हे तपिीलवार प्र्न मागील शवमा हक्काच्या दाव्यांचा अनु भवांवर आधाशरत आशण
जोखमीचे योग्य प्रकारे अंतलेखन केले जावे म्हणून शवचारलेले असतात.

4. शवमाधारक व्यिीला एखाद्या शवशिटट आजारचा त्रास आला असेल तर त्याचे संपूणथ
तपिील उधृत करणे आव्यक असते .

5. पुढे जाऊन, अन्शय काही आजार ककवा रोग आला असेल ककवा अपघात आला असेल तर
त्याचेही संपूणथ तपिील खालीलप्रमाणे मागवले जातात:
a. आजारपणाचे ्वरूप / दु खापत आशण उपचार
b. प्रिम उपचार घेतल्याचा शदनांक
c. उपचार करणाऱ्या िॉक्टरांचे नाव आशण पत्ता
d. संपूणथपणे बरा झाला का
6. शवमाधारक व्यिीने याशिवाय अशधक काही सत्यस््िती असल्यास शवमाकत्यांकिे उघि
केल्या पाशहजेत आशण ज्याला वैद्यकीय शचशकत्सेची आव्यकता आहे अिा अन्शय

कोणत्याही आजार ककवा दु खापतीचे अस््तत्व ककवा उपस््िती माशहत असल्यास ती
सुद्धा सांशगतली पाशहजे.

7. याशिवाय या फॉमथ मध्ये पूवीचा शवमा आशण शवमा हक्कांची पा्वथभम
ू ी आशण सद्यस््ितीत
अन्शय शवमाकत्या बरोबर केलेला जादा शवमा यासंबध
ं ीचे प्र्न सुद्धा असतात.

8. प्र्तावकाद्वारे ्वाक्षरी करण्याच्या प्रकटनाची खास वैशिटट्यांचे नोंद घेतली पाशहजे.
9. शवमाधारक व्यिीने यापूवी एखाद्या आजारासाठी ज्याचा पशरणाम त्याच्या िारीशरक

आशण मानशसक आरोग्यावर होऊ िकतो अिा रुग्णालयातून/िॉक्टरांकिू न यापूवी

उपचार घेतले असतील ककवा घेणार असेल त्याबाबत शवमाधारक शवमाकत्या कंपनीला
वैद्यकीय माशहती मागवण्यासाठी मान्शयता दे तो आशण अशधकृत करतो.

10. शवमाधारक व्यिीने फॉमथचा एक भाग असलेले माशहतीपत्रक वाचले आहे आशण तो अटी
आशण िती मान्शय करण्यास तयार आहे याची ्वीकृती दे तो.

11. प्रकटना मध्ये शवधानांची सत्यता आशण कराराचा आधार म्हणून प्र्ताव फॉमथ याबाबत
नेहेमीची हमी अंतभूत
थ असते .

वैद्यकीय प्र्नावली
प्र्ताव फॉमथ मध्ये शवपरीत वैद्यकीय पा्वथभम
ू ी असेल तर, शवमाधारक व्यिीला मधुमेह, उच्च

रिदाब, छातीतील वेदना ककवा कोरोनरी इनसशफिन्शसी ककवा म्योकािीयल इनफाक्िथन या
प्रकारच्या आजारांसाठी एक तपिीलवार प्र्नावली पूणथ करावी लागते.
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त्याच्यासोबत सल्लागार िॉक्टरांनी भरलेला फॉमथ जोिणे आव्यक असते . हा फॉमथ कंपनीच्या

पॅनेलवरील िॉक्टरद्वारे पिताळला जातो, त्याच्या मताच्या आधारावर ्वीकार, अपवाद इत्यादी
गोटटी ठरवल्या जातात.

आयआरिीएआयने असे सांशगतले आहे की प्र्ताव फॉमथची व त्याला जोिलेल्या परीशिटटांची

एक प्रत पॉशलसीला जोिलेली असावी आशण ती शवमाधारकाकिे त्याच्या नोंदींसाठी पाठवली
जावी.

2. मध्य्िाची भूशमका
मध्य्िाची दोन्शही बाजूंबाबत जबाबदारी असते म्हणजे शवमाधारक आशण शवमाकता
एकदा प्रशतशनधी ककवा ब्रोकर, जो शवमा कंपनी आशण शवमाधारक यांच्यामधील मध्य्ि म्हणून
काम करतो, त्याच्यावर जोखमी संबध
ं ी शवमाधारकाने शवमाकत्याला शदलेल्या सवथ भौशतक
माशहतीची खात्री करून घेण्याची जबादारी असते .

आयआरिीएआय शवण्य्म असे सांगतो की ग्राहकासंबध
ं ीची जबाबदारी मध्य्िाची असते .
महत्वाचे
प्र्तावका शवषयी मध्य्िाचे कतथव्य (ग्राहक)
आयआरिीएआयचा शवशनयम असे सांगतो की “प्र्ताशवत संरक्षणाच्या संबध
ं ात शवमाकता ककवा
त्याचा प्रशतशनधी ककवा अन्शय मध्य्ि सवथ भौशतक माशहती दे ऊ करतील ज्यामुळे प्र्तावकाला
त्याच्या ककवा शतच्या शहताचे सवोत्तम संरक्षण ठरवणे िक्य होईल.

जेिे प्र्तावक शवमाकता ककवा त्याचा प्रशतशनधी ककवा शवमा मध्य्ि यांच्या सल्ल्यावर अवलंबून
असतो, अिा व्यिीने संभाव्य ग्राहकाला चांगल्याप्रकारे सल्ला शदला पाशहजे.

जेव्हा, कोणत्याही कारणासाठी प्र्ताव आशण अन्शय संबशं धत कागद ग्राहकाद्वारे भरले जात

नाहीत अिावेळी ज्यात फॉमथचा आिय त्याला पूणथपणे समजून सांगण्यात आला आहे आशण
त्याला प्र्ताशवत कराराचे महत्व पूणथपणे समजले आहे ” अिा आियाचे प्रमाणपत्र प्र्तावाच्या
िेवटी जोिले जाते.
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B. प्र्तावाचा ्वीकार (अंतलेखन)
आपण हे बशघतले आहे की पूणथपणे भरलेल्या प्र्ताव फॉमथ मधून ढोबळमानाने खालील माशहती
शमळते:

 शवमाधारकाचे तपिील
 शवषय व्तूचे तपिील

 आव्यक संरक्षणाचे तपिील

 सकारात्मक आशण नकारात्मक दोन्शही प्रकारची भौशतक वैशिटट्ये
 शवमा आशण नुकसान यांची पूवीची पा्वथभम
ू ी

वैद्यकीय शवम्याच्या बाबतीत शवमाकता सुद्धा संभाव्य ग्राहकाला, म्हणजे वय वषे 45 च्या वरील
ग्राहकाला िॉक्टर आशण/ककवा वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवू िकतो. जेिे वैद्यकीय तपासणी

करण्यास सुचवले आहे अिा प्र्तावामध्ये उपलब्ध असलेली माशहती आशण वैद्यकीय

अहवालाच्या आधारावर आशण िॉक्टरांच्या शिफारिींवर आधाशरत शनणथय घेतला जातो. जेिे
वैद्यकीय पा्वथभम
ू ी समाधानकारक नसते अिावेळी प्र्तावकाकिू न अशधक माशहती
घेण्यासाठी एक जादा प्र्नावली भरून घेतली जाते. त्यानंतर शवमाकता जोखमीिी संबशं धत
दर लागू करण्याबाबत शनणथय घेतो आशण शवशवध घटकांवर आधाशरत शवमा हप्ता शनस््चत
करून शवमाधारकाला कळवला जातो.

शवमाकत्याद्वारे प्र्ताव गतीने व कायथक्षमतेने प्रशक्रया केले जातात आशण त्यासंबध
ं ातील सवथ
शनणथय माफक कालावधीमध्ये शलशखत ्वरुपात कळवले जातात.
प्र्तावांचे अंतलेखन आशण प्रशक्रयेसंबध
ं ी टीप
आयआरिीएआय तत्त्वांनुसार, शवमाकत्याने प्र्तावावर 15 शदवसांमध्ये प्रशक्रया केली पाशहजे.

शवमा प्रशतशनधीने यासंबंधातील काळ मयादांचे भान ठे वन
ू , अंतगथत पाठपुरावा करून
ग्राहकसेवच
े ा भाग म्हणून प्र्ताशवत ग्राहक /शवमाधारक यांना कळवले पाशहजे. अिाप्रकारची
प्र्तावाची पिताळणी आशण ्वीकाराचा शनणथय या संपूणथ प्रशक्रयेला अंतलेखन असे म्हणतात.

्वयं चाचणी 1
मागथदिथक तत्त्वांनुसार, शवमा कंपनीने शवमा प्र्तावरील प्रशक्रया ______शदवसांमध्ये
केली पाशहजे.
I.

7 शदवस

II. 15 शदवस

III. 30 शदवस
IV. 45 शदवस
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C. माशहतीपत्रक
माशहतीपत्रक म्हणजे शवमाकत्याद्वारे ककवा त्याच्या वतीने शवम्याच्या संभाव्य ग्राहकासाठी जारी

केला गेलेला द्तावेज असतो. हा द्तावेज सामान्शयतुः प्र्ताशवत ग्राहकांना उत्पादनाची
माशहती दे ण्यासाठी माशहती पशत्रका ककवा पत्र या्वरुपात असतो. माशहतीपत्रक जारी करणे

शवमा कायदा 1938 व त्याचबरोबर आयआरिीएआयच्या पॉशलसीधारकाच्या शहतांचे संरक्षण
शवशनयम 2002 आशण वैद्यकीय शवमा शवशनयम 2013 द्वारे शनयंशत्रत केले जाते .

कोणत्याही शवमा उत्पादनाच्या माशहती पत्रकामध्ये फायद्यांची व्याप्ती ्पटटपणे उधृत केलेली

असते आशण शवमा संरक्षणाबाबत ्पटटपणे हमी, अपवाद आशण अटी यांचे शववरण शदलेले
असते.

फायद्यांच्या व्याप्तीमध्ये अनुमत करण्यायोग्य पुरवणी संरक्षणेसुद्धा (ज्याला अॅि-ऑन संरक्षणे
असे सुद्धा म्हणतात) ्पटटपणे शदलेली असतात. त्याच बरोबर, पुरवणी संरक्षणा संबशधत
एकशत्रत शवमाहप्ता मुख्य उत्पादनाच्या शवमा हप्त्याच्या 30% पेक्षा अशधक नसावा.

माशहतीपत्रकात उघि करण्याची अन्शय महत्वाची माशहतीमध्ये या गोटटींचा समावेि होतो:
1. शवशवध वयोगटांसाठी ककवा शवशवध प्रवेिाच्या वयासाठी संरक्षणे आशण शवमा हप्ते यांच्या
मध्ये काही फरक असल्यास

2. पॉशलसी नवीकरणाच्या काही अटी असल्यास
3. काही शवशिटट पशरस््ितीमध्ये पॉशलसी रद्द करण्याच्या अटी
4. शवशवध पशरस््ितींमध्ये लागू होणाऱ्या सवलती ककवा अशधभार यांचे तपिील
5. शवमा हप्त्यासह कोणत्याही अटी मध्ये सुधारणा बदल होण्याची िक्यता असल्यास

6. पॉशलसी धारकांना लवकर प्रवेि घेतल्यास, एकाच शवमाकत्याकिे सातत्याने

नवीकरण केल्यास, शवमा हक्कासंबध
ं ी चांगला अनुभव असल्यास इत्यादीसाठी
पॉशलसी धारकांना सवलती

7. सवथ वैद्यकीय शवमा पॉशलसी साठी वाहन क्षमता म्हणजेच या पॉशलसी, जर त्याने

पूवीच्याच शवमाकत्याकिे शवमा चालू ठे वला असता तर शमळाले असते त्याचप्रकारचे

संरक्षण दे ऊ करणाऱ्या व त्याच प्रकारचे फायदे दे ऊ करणाऱ्या अन्शय कोणत्याही
शवमाकत्याकिे नवीकरण केल्या जाऊ िकतात असे प्रकटन.

वैद्यकीय शवमा पॉशलसीचे शवमाकते सामान्शयतुः त्यांच्या वैद्यकीय शवमा उत्पादनांशवषयी त्यां ची
माशहतीपत्रके प्रकाशित करतात. अिा बाबातीतल्या प्र्ताव फॉमथ मध्ये ग्राहकाने माशहती पत्रक
वाचले आहे आशण त्याला ते मान्शय आहे अिा प्रकारचे प्रकटन असेल.
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D. शवमा हप्ता पावती
जेव्हा ग्राहकाद्वारे शवमाकत्याला शवमा हप्ता भरला जातो ते व्हा शवमाकत्याने त्याची पावती दे णे
बंधनकारक असते. जेव्हा काही शवमा हप्ता आगाऊ भरला जातो ते व्हा सुद्धा पावती शदली गेली
पाशहजे.
व्याख्या
शवमाधारकाद्वारे शवम्याच्या शवषयव्तूचा शवमा केल्याबद्दल शवम्याच्या करारांतगथत दे ऊ केलेला
मोबदला ककवा अदा केलेली रक्कम म्हणजे शवमा हप्ता.
1. शवमा हप्त्याची रक्कम आगाऊ भरणे (शवमा कायदा 1938 चे कलम 64 व्हीबी)
शवमा कायद्यानु सार शवमा हप्त्याची रक्कम शवमा संरक्षण सुरु होण्यापूवी आगाऊ भरली पाशहजे.
जेव्हा शवमा कंपनी द्वारे शवमा हप्ता आगाऊ प्राप्त केला जातो ते व्हाच वैध शवमा करार पूणथ केला

जातो आशण शवमा कंपनी द्वारे जोखीम धारण केली जाते, याची खात्री करणारी ही एक
महत्वाची तरतूद आहे . भारतातील साधारण शवमा उद्योगाचे हे कलम म्हणजे खास वैशिटट्य
आहे .

महत्वाचे
a) शवमा कायदा 1938 चे कलम 64 व्हीबी अिी तरतूद करते की आगाऊ शवमा हप्ता प्राप्त

झाल्याशिवाय ककवा अदा केल्याची हमी शदल्या शिवाय ककवा ठरवून शदलेल्या पद्धतीनु सार
रक्कमे चा आगाऊ भरणा केल्याशिवाय कोणताही शवमाकता जोखीम ्वीकारणार नाही

b) जेिे शवमा प्रशतशनधी शवमाकत्याच्या वतीने शवमाहप्ता जमा करतो, त्याने अिा प्रकारे जमा

केलेला शवमा हप्ता संपूणप
थ णे व त्याच्या वतथनाची कोणतीही रक्कम वजा न करता, बँक व
पो्टाच्या सुट्ट्या वगळता 24 तासांच्या आत जमा केला पाशहजे ककवा शवमाकत्याला
पो्टाने पाठवला पशहजे.

c) त्याचबरोबर अिीही तरतूद केली गेली आहे की ज्या तारखेला शवमा हप्ता रोख ककवा

धनादे िाच्या ्वरुपात अदा केला गेला असेल त्या शदवसापासून जोखीम धारण केली
जाईल.

d) जेिे शवमा हप्ता पो्टाने ककवा मनीऑिथ रने ककवा धनादे िाने पो्टाद्वारे पाठवला जातो
ते व्हा, ज्याशदविी मनीऑिथ र पाठवली ककवा धनादे ि पो्टात टाकला गेला त्या
शदवसापासून जोखीम धारण केली जाईल.

e) जेव्हा पॉशलसी रद्द केल्यामुळे ककवा पॉशलसीच्या अटी आशण िती बदलल्या मुळे ककवा अन्शय
काही कारणाने शवमा हप्त्याचा परतावा दे य असेल तर तो शवमाकत्याद्वारे िेट

शवमाधारकाला, क्रॉ्ि ककवा ऑिथ र धनादे ि, ककवा पो्टल / मनीऑिथ र ने पाठवला जातो

आशण त्याची शवमाकत्याद्वारे शवमाधारकाकिू न योग्य प्रकारे पावती घेतली जाते . आजकाल
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अिीही पद्धत आहे की अशह रक्कम िेट शवमाधारकाच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
असा परतावा कोणत्याही परीस््ितीत शवमा प्रशतशनधीच्या खात्यात जमा केला जात नाही.

शवमा हप्ता भरण्याच्या पूवथ अटी साठी शवमा शनयम 58 आशण 59 मध्ये शदल्यानु सार काही अपवाद
असतात. ज्या पॉशलसी 12 मशहन्शयांपेक्षा अशधक कालावधीच्या असतात त्यांच्यासाठी शवमा
हप्त्याची रक्कम छोट्या हप्त्यांमध्ये भरता येते. अन्शय पयायांमध्ये, जेिे शनस््चत शवमा हप्ता
आधीच ठरवणे अवघि असते अिा वेळी बँक हमीच्या माध्यमातून ककवा शवमाकत्याकिे

शवमाधारकाद्वारे रोख जमा खाते तयार करून त्यातून रक्कम वजा करून शवमा हप्ता भरला
जातो.

2. शवमा हप्ता भरण्याच्या पद्धती
महत्वाचे
शवमा पॉशलसी घेऊ इस्च्छणाऱ्या कोणत्याही व्यिी द्वारे ककवा पॉशलसीधारकाद्वारे शवमाकत्याला
शवमा हप्ता खालील पैकी एका ककवा अशधक पद्धतींनी भरला जाईल:
a) रोख
b) कोणत्याही मान्शयताप्राप्त बँकेचे वटवण्यायोग्य साधन, जसे भारतातील कोणत्याही
सूचीबद्ध बँकेचे धनादे ि, मागणी ड्राफ्ट्स, पे ऑिथ र, बँकसथ चेक;

c) पो्टाची मनी ऑिथ र;
d) क्रेिीट ककवा िे शबट काड्ससथ;
e) बँक हमी ककवा रोख जमा;
f) इंटरनेट;
g) ई-ह्तांतरण
h) प्र्तावक ककवा पॉशलसीधारकाच्या ककवा जीवन शवमाधारकाच्या कायम्वरूपी
सुचनेद्वारे बँक ह्तांतरणा द्वारे िेट जमा;

i) वेळोवेळी प्रशधकाऱ्याद्वारे मान्शय केलेली अन्शय कोणतीही पद्धत ककवा रक्कम भरणा;
आयआरिीएआय शवशनयमानुसार, प्र्तावक / पॉशलसी धारक यंजी नेट बँककग च्या माध्यमातून
रक्कम अदा करण्यचा पयाय शनविला तर ककवा क्रेिीट ककवा िे शबट कािाद्वारे रक्कम अदा
करण्याचा पयाय शनविला तर ती रक्कम प्र्तावक / पॉशलसीधारकाच्याच नावाच्या खात्यातून
ककवा कािातून अदा केली गेली पाशहजे.
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्वयं चाचणी 2
एखाद्या बाबतीत शवमा हप्त्याची रक्कम धनादे िाद्वारे शदली गेली तर खालीलपैकी कोणते
शवधान बरोबर ठरे ल?
I.

ज्याशदविी धनादे ि पो्ट केला गेला त्या तारखेपासून जोखीम धारण केली जाईल

II. ज्या शदविी शवमा कंपनीने धनादे ि बँकेत जमा केला त्या तारखेपासून शदविीपासून
जोखीम धारण केली जाईल

III. ज्या शदविी शवमा कंपनीला धनादे ि शमळाला त्या तारखेपासून जोखीम धारण केली जाईल
IV. ज्या शदविी प्र्तावका द्वारे धनादे ि जारी केला गेला त्या तारखेपासून जोखीम धारण
केली जाईल
E. पॉशलसी द्तावेज
पॉशलसी द्तावेज
पॉशलसी म्हणजे शवम्याचा कराराचा पुरावा दे णारा एक औपचाशरक द्तावेज असतो. भारतीय ्टँ प
कायदा, 1899 नुसार हा द्तावेज ्टँ प केलेला असला पाशहजे.

पॉशलसीधारकाचे शहतरक्षण करण्यासाठी आयआरिीएआयच्या शवशनयमात वैद्यकीय शवमा पॉशलसी
मध्ये काय असले पाशहजे हे शवशनर्थदटट केले आहे :

a) शवमाधारक आशण अन्शय कोणीही व्यिी ज्यांचे शवम्याच्या शवषयव्तूमध्ये शवमा
करण्यायोग्य ्वार्य आहे अिांची नाव/वे आशण पत्ता/पत्ते

b) शवमाधारक व्यिींचे ककवा ्वार्याचे संपूणथ वणथन

c) व्यिी आशण/ककवा संकट नुसार पॉशलसी अंतगथत शवमा आ्वाशसत रक्कम
d) शवम्याचा कालावधी

e) शवमा आ्वाशसत संकटे आशण अपवाद

f) लागू असणारी कोणते ही जादा रक्कम / वजावट

g) दे य शवमाहप्ता आशण जेिे शवमा हप्ता बदलण्याची िक्यता आहे ते िे शवमा हप्ता
बदलाचा आधार

h) पॉशलसीच्या अटी, िती आशण हमी

i) पॉशलसी अंतगथत शवमा हक्काला चालना दे णारी आकस््मक घटना घिल्या नंतर
शवमाधारक व्यिीद्वारे केलेली कारवाई

j) शवम्याच्या शवषय शवषय व्तू संदभात शवमा हक्काला चालना दे णारी घटना
घिल्यानंतर शवमाधारकाची कतथव्ये आशण त्यां पशरस््ितीत शवमाकत्याचे हक्क

k) काही शविेष अटी असल्यास
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l) चुकीचे प्रशतशनशधत्व, फसवणूक, भौशतक सत्यस््िती लपवणे ककवा शवमाधारकाचा
असहकार

m) शवमाकत्याचा पत्ता ज्यावर पॉशलसी संबंशधत सवथ पत्रव्यवहार पाठवला जावा
n) पुरवणी संरक्षणाचे तपिील, काही असल्यास

o) तक्रार शनवारण यंत्रणेचे तपिील आशण ओम्बड्स्मनचा पत्ता
प्रत्येक शवमाकत्याने शवमाधारकाला पॉशलसीच्या अटीनु सार शवमा हक्क दाखल करताना त्याने

पूतथता करण्याच्या आशण त्याने पूणथ करण्याची प्रशक्रया ज्यामुळे शवमाकत्याला शवमा हक्क लवकर
प्रदान करता येईल म्हणून वेळोवेळी आव्यक गोटटीबाबत कळवत रहावे.
F. अटी आशण हमी
येिे, पॉशलसीच्या िब्द रचनेत वापरल्या जाणाऱ्या संज्ञा ्पटट करणे महत्वाचे आहे . याला अटी
आशण हमी असे म्हणतात.
1. अटी
अटी म्हणजे शवमा करारातील तरतूद असते जो मान्शयतेचा आधार बनतो.
उदाहरणे :
a. बहु तांि शवमा पॉशलसींमध्ये असणारी प्रमाण अट म्हणते :
शवमा हक्क जर कोणत्याही संदभात फसवणूक करणारा असेल, ककवा कोणते ही

चुकीचे प्रकटन शदले गेले असेल ककवा त्याचा आधार म्हणून वापरले असेल ककवा काही
फसवणूक करण्याची मागथ ककवा साधने शवमाधारकाद्वारे ककवा त्याच्या वतीने काम
करणाऱ्या कोणी वापरली असतील ककवा पॉशलसीच्या अंतगथत फायदा शमळवण्यासाठी

ककवा शवमाकत्याच्या शनटकाळजीपणा मुळे जर नु कसान ककवा हानी हे तुपूवथक घिवून
आणली असेल तर पॉशलसी च्या अंतगथत असलेले सवथ सवथ फायदे रद्द केले जातात.
b. वैद्यकीय शवमा पॉशलसी मधील शवमा हक्क सूचने संबंधी असे उधृत केलेले असेल:
रुग्णालयातून मुिी शमळाल्याच्या तारखे नंतर शवशिटट शदवसात शवमा हक्क दाखल

केला पाशहजे. मात्र, जेिे शवमाधारकाची अिी परीस््िती होती की त्याला ककवा
त्याच्या वतीने अन्शय कोणालाही अिा प्रकारची सूचना दे णे ककवा ठराशवक वेळेत शवमा

हक्क दाखल करणे िक्य नव्हते असे शवमाकत्या कंपनीच्या समोर समाधानकारक

रीतीने शसद्ध करता आले तर काही अवघि परीस््ितीमधील प्रकरणात या अटीला सूट
शदली जाते.

अटीचे उल्लंघन आल्यास पॉशलसी रशहत करण्याचा पयाय शवमाकत्याच्या अशधकारात
येतो.
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2. हमीपत्रे
शवशिटट पशरस््ितीत शवमाकत्याची दे यता मयाशदत करण्यासाठी शवमाकारारात हमीपत्रे

वापरण्यात येतात. शवमाकते पॉशलसी मधील धोके कमी करण्यासाठी सु द्धा हमीपत्राचा वापर
करतात. हशमपात्रामुळे शवमाधारक काही कतथव्ये ्वतुः किे घेत असतो ज्यांची ठराशवक

कालावधीत आशण त्याच बरोबर पॉशलसीच्या कालावधीत पूतथता करावी लागते आशण
शवमाकत्याची दे यता शवमा धारकाने पूतथता केलेल्या या कतथव्यांवर अवलंबून असते. हमीपत्रे
जोखीम व्यव्िाशपत करणे आशण त्यात सुधारणा करणे यामध्ये महत्वाची भूशमका बजावतात.

हमीपत्र म्हणजे पॉशलसी मध्ये ्पटटपणे उधृत केलेली आत असते शजचे कराराच्या वैधते साठी
िब्दिुः पालन करावे लागते . है पत्र हे काही ्वतंत्र द्तावेज नसतो. तो पॉशलसी

द्तावेजाचाच एक भाग असतो. ती कराराची पूवथ अट (जी अन्शय अटींच्या पूवी लागू केली
जाते) असते. अिी अट, मग ती जोखमीिी संबंशधत असो ककवा नसो, शतचे पालन
काटे कोरपणे आशण िब्दिुः करावे लागते .

जर एखाद्या हमीचे पूतथता केली गेली नाही, आशण जरी असे शसद्ध आले की त्याचा एखाद्या

शवशिटट नु कासानीिी काहीही संबंध नाही तरी शवमाकत्याला त्याच्या अशधकारात पॉशलसी रद्द
करण्याचा पयाय असतो. मात्र व्यवहारात, हशमपत्राचे अगदी तांशत्रक ्वरूपाचे उल्लंघन

झाल्यास आशण त्याचे कोणत्याही प्रकारे नुकासानीिी ककवा नु कसान वाढण्यामध्ये योगदान
नसेल तर शवमाकते त्यांच्या मजीनुसार व कंपनी पॉशलसी संबंशधत मागथदिथक तत्त्वांनुसार शवमा
हक्कांवर प्रशक्रया करू िकतात. अिा बाबतीत झालेले नु कसान तिजोि शवमा हक्क म्हणून
प्रशक्रया केले जाते आशण 100 टक्के नव्हे पण जा्तीत जा्त प्रमाणात प्रदान केले जाते .
व्यशिगत अपघात शवमा पॉशलसी मध्ये खालील प्रकारचे हमीपत्र असेल:
यामध्ये अिा प्रकारची हमी घेतलेली असते की पाच पेक्षा अशधक शवमा आ्वाशसत व्यिी

व्यिी एका वेळी एका शवमान प्रवासात एकत्र प्रवास करू िकत नाहीत. हमीपत्रात हे सुद्धा
सांशगतलेले असू िकते की जर हशमपत्राचे उल्लंघन केले गेले तर शवमा हक्क किा प्रकारे
हाताळले जातील.

्वयं चाचणी 3
हशमपात्राच्या संदभात खालीलपैकी कोणते शवधान बरोबर आहे ?
I.

हमीपत्र म्हणजे पॉशलसी मध्ये उधृत न करता लागू केली जाणारी अट असते

II. हमीपत्र म्हणजे पॉशलसी मध्ये ्पटटपणे उधृत केलेली अट असते
III. हशमपत्र म्हणजे पॉशलसी मध्ये ्पटटपणे उधृत केलेली अट असते आशण शवमाधारकाला
्वतंत्रपणे कळवली जाते आशण ते शवमा पॉशलसी द्तावेजाचा भाग नसते
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IV. हशमपत्राचा जोखमीिी िेट संबंध नसेल आशण त्याचे उल्लंघन केले गेले तर त्या बाबतीत
सुद्धा शवमा हक्क प्रदान केला जातो.
G. पुटटी
काही ठराशवक संकटे शवमा आ्वाशसत करून आशण अन्शय काही संकटे वगळू न पॉशलसी जारी
करण्याची शवमाकत्यांची पद्धत असते .
व्याख्या
पॉशलसी मधील काही अटी आशण िती पॉशलसी जारी करण्याच्या वेळी बदलायच्या असतील, तर
ज्याला पुटटी म्हणतात अिा प्रकारच्या द्तावेजातून काही सुधारणा/बदल केले जातात.
पुटटी पॉशलसीला जोिलेली असते आशण त्याचा एक भाग बनते. पॉशलसी आशण त्याची पुटटी

शमळू न करार बनतो. पॉशलसी चालू असताना सुद्धा बदल/सुधारणा नोंदण्यासाठी पुटटी जारी
करता येते.

जेव्हा केव्हा भौशतक माशहती मध्ये बदल होतो, ते व्हा शवमाधारकाने शवमा कंपनीला त्याबाबत
कळवले पाशहजे, जी यासंबध
ं ी नोंद घेऊन ती पुटटीच्या माध्यमातून शवमा कराराचा भाग म्हणून
पॉशलसी मध्ये घालेल.

सामान्शयतुः पॉशलसी च्या अंतगथत पुटटी खालील गोटटींिी संबशं धत असतात:
a) शवमा आ्वाशसत रक्कमे मधील फरक/बदल
b) बँकेकिू न कजथ घेऊन पॉशलसी बँकेला गहाण केल्यामुळे शवमा करण्या योग्य
्वार्यामधील बदल.

c) वाढीव संकटे /पॉशलसी कालावधी वाढवणे यासाठी शवमा संरक्षण शव्तार करण्यासाठी
d) जोखमी मध्ये बदल होणे, उदा. शवदे ि शवमा पॉशलसीच्या बाबत गंतव्य शठकाणात बदल
e) अन्शय ्िानावर मालमत्तेचे ्िलांतरण
f) शवमा रद्द करणे
g) नावातील ककवा पत्त्यामधील बदल इत्यादी
पुटटीचे नमुने
उदाहरण दाखल, काही पुटटींच्या नमुना िब्दरचना खाली शदल्या आहे त:
पॉशलसी रद्द करणे
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शवमाधारकाच्या सूचनेवरून, या पॉशलसी द्वारे शदला गेलेला शवमा <तारीख> पासून बंद

करण्यात येत आहे . हा शवमा नऊ मशहन्शयांपेक्षा अशधक कालावधीसाठी सक्रीय होता,
शवमाधारकाला कोणताही परतावा दे य नाही.

पॉशलसी मध्ये वाढीव सद्यासाठी संरक्षणाचा शव्तार करणे
शवमाकत्याच्या शवनंती वरून, येिे मान्शय केले जाते की कु. रत्न शम्त्री, शवमाधारक यांची मुलगी,

वाय 5, शवमा आ्वाशसत रक्कम रुपये 3 लाख साठी <तारीख> पासून समाशवटट करण्यात आले
आहे .
याचा

मोबदला

म्हणून,

शवमाधारकाला

वाढीव

शवमा

हप्ता

रुपये.................................आकारण्यात आला आहे .

्वयं चाचणी 9
पॉशलसीच्या काही अटी आशण िती जारी करण्याच्या वेळी सुधाशरत करण्याची आव्यकता असते ,
हे काम ____________च्या माध्यमातून सुधारणा करून केले जाते.
I.

हमीपत्र

II. पुटटी
III. बदल
IV. बदल करणे िक्य नसते
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H. पॉशलसी चा अन्शवयािथ
शवम्याचे करार शलशखत ्वरुपात व्यि केले जातात आशण शवमा पॉशलसी मधील िब्दरचना
शवमाकत्याद्वारे शनस््चत केली जाते . या पॉशलसींचा शवशवध न्शयायालयांनी ्िाशपत केलेल्या

वाक्यरचनेच्या सुशनस््चत शनयमांनुसार अन्शवयािथ लावला जातो. या रचनेचा सवात महत्वाचा
शनयम म्हणजे दोन्शही बाजूंचा हे तू ध्यानात घेतला पाशहजे आशण हा हे तू पॉशलसी मध्येच िोधला
पाशहजे. जर पॉशलसी संशदग्ध िब्दांमध्ये जारी केली गेली तर, सामान्शय तत्वानुसार पॉशलसीची
िब्दरचना शवमाकत्याने केलेली असते त्यामुळे न्शयायालयाद्वारे शतचा शवमाधारकाच्या शहतासाठी
आशण शवमाकत्याच्या शवरोधात अन्शवयािथ लावला जातो.

पॉशलसी मधील िब्दरचना खालील शनयमांनुसार आकलन केली जाते आशण अिथ लावली जाते :
a) व्यि ्वरूपातील ककवा शलशखत ्वरूपातील अट सांकेशतक अटीवर ओव्हरराईि
करते, असे करण्यात सातत्य नसेल तर याला अपवाद केला जातो.

b) जेव्हा शवशिटट करारातील प्रमाण छापील पॉशलसी आशण फॉमथ आशण टाईप ककवा
हाताने शलशहलेल्या भागामध्ये शवरोधाभास असेल ते व्हा टाईप ककवा हाताने शलशहलेला

मजकूर दोन्शही बाजूंचे उद्देि व्यि करतो, आशण त्यांचा अिथ मूळ छापील मजकुराच्या
पेक्षा प्रभावी मानला जातो.

c) जेव्हा पुटटी मधील मजकूर करारातील अन्शय मजकुरािी शवरोधाभास दिथवता असेल
तर पुटटीच अिथ मान्शय केला जाईल कारण तो नंतर बनवलेला द्तावेज आहे .

d) सामान्शय छापील अक्षरे व शतरक्या अक्षरातील शवधाने, जेव्हा दोन्शहीमध्ये संगती नसेल
ते व्हा शतरक्या अक्षरातील शवधाने ग्राह्य मानली जातात.

e) पॉशलसीच्या समासात छापील ककवा टाईप केलेली शवधानांना पॉशलसीच्या मूळ
भागातील शवधानांपेक्षा अशधक महत्व शदले जाते .

f) पॉशलसी वर शचकटवलेली शवधाने समासातील शवधाने आशण मूळ मजकुरातील
शवधानांवर ओव्हरराईि करतात.

g) छापील िब्दरचने वर टाईप केलेली िब्द रचना ओव्हरराईि करते ककवा टाईप
केलेल्या िब्दारचनेवर िाईच्या रबरी शिक्क्याने शलशहलेली िब्दरचना ओव्हरराईि
करते.

h) टाईप केलेल्या ककवा ्टं प केलेल्या िब्दरचनेवर हाताने शलशहलेली िब्दरचना प्रभावी
ठरते मात करते.

i) िेवटी, कोठे ही संशदग्धता असेल ककवा ्पटटता नसेल तर व्याकारानानी शवराम
शचन्शहांचे सामान्शय शनयम लागू केले जातात.
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महत्वाचे
1. पॉशलसीची वाक्यरचना

शवमा पॉशलसी म्हणजे व्यापारी कराराचा पुरावा असते आशण न्शयायालयांनी ग्राह्य धरलेले
वाक्यरचनेचे आशण अन्शवयािाचे सामान्शय शनयम इतर करारांप्रमाणेच शवमा करारांना लागू केले
जातात.

वाक्यरचनेचा मुख्य शनयम म्हणजे कराराच्या दोन्शही बाजूंचा उद्देि सवात महत्वाचा असतो. हा
उद्देि पॉशलसी द्तावेजातून, त्याला जोिलेल्या आशण कराराचा भाग बनलेल्या प्र्ताव फॉमथ,
शवधाने, पुटटी, हमीपत्रे इत्यादी मधूनच शमळवला जाऊ िकतो.
2. िब्दरचनेचा अिथ

वापरले जाणारे िब्द त्यांच्या सामान्शय आशण पशरशचत अिाने घेतले पाशहजेत. वापरल्या
जाणाऱ्या िब्दांचा अिथ म्हणजे र्त्यावरील सामान्शय माणसाला त्याचा जो अिथ समजेल तो अिथ
ग्राह्य धरला पाशहजे.

दु सऱ्या बाजूला, ज्या िब्दांना सामान्शय व्यावसाशयक ककवा व्यापाशरक अिथ आहे ते जो पयंत

वाक्याचा संदभथ अन्शय काही सुचवत नसेल तोपयंत त्याच अिाने ग्राह्य धरले जातील. जेिे
िब्दांची व्याख्या कायद्याने केली जाते ते िे कायद्या नुसार ती व्याख्या वापरली जाईल.

शवमा पॉशलसीं मध्ये वापरले जाणारे अनेक िब्द सामन्शयतुः लागू केल्या जाणाऱ्या आधीच्या

कायदे िीर शनणथयांचा शवषय होते . त्यातही वशरटठ न्शयायालयाचे शनणथय कशनटठ न्शयायालयांना
बंधनकारक असतात तांशत्रक संज्ञांना जोपयंत त्यांच्या शवपरीत संकेत दिथवला जात नाही
तोपयंत नेहेमीच त्यांचे तांशत्रक अिथ शदले गेले पाशहजेत.
I.

नवीकरण सूचना

बहु तांि साधारण शवमा पॉशलसी वार्थषक तत्वावर जारी केल्या जातात.
शवमाकत्यांवर कोणते ही कायद्याचे बंधन नाही की त्यांनी शवमाधारकाला त्याची पॉशलसी समाप्त

होत आहे आशण ती शवशिटट तारखेला संपत आहे . मात्र सौजन्शयाचा भाग म्हणून आशण शनरोगी

व्यावसाशयक पद्धती म्हणून शवमाकते समाप्तीच्या तारखेपूवी नवीकरण सूचना पाठवतात आशण

पोलीसीचे नवीकरण करण्याचे आवाहन करतात. या सूचनेमध्ये पॉशलसी चे सवथ सुसंगत
तपिील जसे, शवमा आ्वाशसत रक्कम, वार्थषक शवमा हप्ता इत्यादी सवथ सुसंगत तपिील

शदलेले असतात. त्याच बरोबर शवमाधारकाला जोखमी मध्ये काही भौशतक बदल आले
असल्यास ते कळवण्या संबध
ं ी सूचना दे ण्याचीही पद्धत आहे .

त्याचबरोबर शवमाधारकाचे या गोटटीकिे ही लक्ष वेधले जाते की शवमा हप्ता आगाऊ भरला
गेल्याशिवाय जोखीम धारण केली जाणार नाही.
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्वयं चाचणी 10
नवीकरण सुचने संदभात खालीलपैकी कोणते शवधान बरोबर आहे ?
I.

शवशनयमांनुसार पॉशलसी समाप्त होण्यापूवी 30 शदवस शवमाधारकाला नवीकरण सूचना
पाठवण्याचे शवमाकत्यांवर कायदे िीर बंधन असते

II. शवशनयमांनुसार पॉशलसी समाप्त होण्यापूवी 15 शदवस शवमाधारकाला नवीकरण सूचना
पाठवण्याचे शवमाकत्यांवर कायदे िीर बंधन असते

III. शवशनयमांनुसार पॉशलसी समाप्त होण्यापूवी 7 शदवस शवमाधारकाला नवीकरण सूचना
पाठवण्याचे शवमाकत्यांवर कायदे िीर बंधन असते

IV. शवशनयमांनुसार पॉशलसी समाप्त होण्यापूवी शवमाधारकाला नवीकरण सूचना पाठवण्याचे
शवमाकत्यांवर कोणते ही कायदे िीर बंधन नसते
J.

अँटी-मनी लाँिकरग आशण तुमच्या ग्राहकाला ओळखा मागथदिथक तत्वे

गुन्शहे गार लोक त्यांच्या बेकायदे िीर उद्योगांतून पैसे शमळवतात आशण तो कायदे िीर पैसा आहे
असे भासवण्यासाठी एका प्रशक्रयेतून पाठवतात त्याला मनी िााँडकरग असे म्हटले जाते .

मनी िााँडकरग म्हणजे अिी एक प्रशक्रया आहे ज्यातून गुन्शहे गार मंिळी पैसे ह्तांतशरत करतात

जेणे करून गुन्शहे गारी कारवायांमधून आलेल्या पैिांचा ्त्रोत आशण मालकी लपवली जाईल. या
प्रशक्रयेद्वारे पैिांवरील गुन्शहे गारीचा शिक्का पुसला जातो आशण तो वैध बनतो.

बँका आशण इन्श्युरन्शस यांच्यासह शवशवध आर्थिक सेवांचा वापर करून गुन्शहे गार त्यांचे पैसे
कायदे िीर बनवण्याचा प्रयत्न करतात. ते चुकीच्या नावांनी व्यवहार करतात, उदाहरणािथ,

एखाद्या प्रकारचा शवमा खरे दी करतात आशण आणीन नंतर ते पैसे काढू न घेतात आशण एकदा
त्यांचा हे तू पूणथ आला की पसार होतात.

अिाप्रकारचे मनी िााँडकरगचे प्रयत्न िांबवण्यासाठी सरकारी पातळीवर भारतासह जागशतक
्तरावर प्रयत्न चालू आहे त.

सरकार द्वारे 2002 साली मनी िााँडकरग प्रशतबंधक कायद्याचे शवधे यक सक्रीय करण्यात आले.

आयआरिीएआयद्वारे शवमा सेवा मागणाऱ्या ग्राहकांची खरी ओळख शनस््चत करणे, संिया्पद
व्यवहारांवर लक्ष ठे वणे आशण ज्यात मनी िााँडकरग होते आहे ककवा मनी िााँडकरग होत असल्याचा
संिय आहे अिा प्रकरणांची योग्य ती नोंद ठे वणे अिा अनु रूप उपाययोजना केल्यानंतर
लगेचच अाँटी-मनी िााँडकरग मागथदिथक तत्वे जारी करण्यात आली.

तुमच्या ग्राहकािा ओळखा या मागचदशचक तत्वांनुसार खाली द्तावेज जमा करून प्रत्येक
ग्राहकाची योग्य प्रकारची ओळख प्र्िाशपत केली गेली पाहीजे:
1. पत्त्याची पिताळणी
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2. नु कताच काढलेला फोटो
3. आर्थिक स््िती
4. शवमा कराराचा उद्देि
त्यासाठी शवमा प्रशतशनधीने व्यवसाय आणताना ग्राहकाची ओळख ्िाशपत करण्यासाठी
द्तावेज जमा करणे आव्यक असते:

1. व्यिींच्या बाबत – संपूणथ नाव, पत्ता, शवमाधारकाचे संपकाचे क्रमांक ओळखपत्र आशण
पत्त्याचा पुरावा, पॅन क्रमांक आशण एनईएफटीच्या उद्देिाने बँकेचे संपूणथ तपिील

2. कॉपोरे ट कंपन्शयांच्या बाबत – ्िापनेचे प्रमाणपत्र, टीपण आशण कंपनीची घटना,
व्यवसायाचे व्यवहार करण्यासाठी शदलेली अशधकृती, पॅन कािाची प्रत

3. भागीदारीतील
भागीदारीचा

कंपन्शयांसाठी

करार,

–

नोंदणी

भागीदाराला

ककवा

प्रमाणपत्र (नोंदणीकृत
कमथचाऱ्याला

असल्यास),

व्यवसायाचे

करण्यासाठी शदलेली अशधकृती, अिा व्यिीच्या ओळखीचा पुरावा

व्यवहार

4. ट्र्ट आशण प्रशतटठानांच्या बाबतीत – भागीदारी कंपनी प्रमाणेच
येिे हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की अिी माशहती उत्पादनांच्या पार्पाशरक शवक्रीसाठी
उपयोगी पिते आशण ते एक चांगले शवपणनाचे साधन आहे .
सारांि
a) द्तावेजीकरणाची पशहली पायरी म्हणजे प्र्ताव फॉमथ ज्याच्या माध्यमातून शवमाकता
्वतुःशवषयी आशण त्याला कोणत्या प्रकारचा शवमा हवा आहे याची माशहती दे तो

b) भौशतक माशहती उघि करण्याचे कतथव्य पॉशलसी सुरु होण्यापूवी सुरु होते , आशण
पॉशलसीच्या संपूणथ कालावधीत चालूच राहते

c) प्र्ताव फॉमथच्या िेवटी शवमा कंपन्शया सामान्शयतुः एक प्रकटन घालतात ज्यावर प्र्तावकाने
्वाक्षरी करायची असते .

d) प्र्ताव फॉमथच्या घटकांमध्ये खालील गोटटींचा समावेि होतो:
i.

प्र्तावकाचे संपूणथ नाव

ii. प्र्तावकाचा पत्ता आशण संपकाचे तपिील

iii. वैद्यकीय पॉशलसीच्या बाबतीत बँकेचे तपिील
iv. प्र्तावकाचा व्यवसाय, नोकरी ककवा धंदा

v. शवम्याच्या शवषय व्तूचे तपिील आशण ओळख
vi. शवमा आ्वाशसत रक्कम
vii. मागील आशण सद्य शवमा
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viii. नु कसानीचा अनु भव

ix. शवमाधारकाचे प्रकटन
e) मध्य्ि म्हणून वावरणाऱ्या शवमा प्रशतशनधीने याची खात्री केली पाशहजे की शवमाधाराकाद्वारे
जोखमीची सवथ भौशतक माशहती शवमाकत्याला पुरवली गेली आहे .

f) प्र्तावाची पिताळणी करणे आशण त्याचा ्वीकारासंबध
ं ी शनणथय घेणे याला अंतलेखन असे
म्हणतात.

g) वैद्यकीय पॉशलसींमध्ये, शवमाधारकाला माशहती पत्रक सुद्धा पुरवले जाते आशण त्याने

प्र्तावामध्ये प्रकटन दे णे आव्यक असते की त्याने माशहती पत्रक वाचले आहे आशण
त्याला ते समजले आहे

h) शवमाहप्ता म्हणजे शवमा करारांतगथत शवमाधाराकाद्वारे शवम्याची शवषयव्तू शवमा आ्वाशसत
करण्यासाठी शदलेला मोबदला ककवा रक्कम असते

i) शवमा हप्त्याची रक्कम, रोख, कोणते ही मान्शयताप्राप्त शवशनमायायोग्य साधन, पो्टल मनी

ऑिथ र, क्रेिीट ककवा िे शबट कािथ , इंटरनेट, ई-ह्तान्शतरण, िेट जमा ककवा
प्रशधकाऱ्याद्वारे वेळोवेळी मान्शय केलेली अन्शय पद्धत.

j) जेिे आव्यक असेल ते िे शवम्याचे प्रमाणपत्र शवम्याचा पुरावा दे ऊ करते
k) शवम्याचा कराराचा पुरावा दे णारा पॉशलसी हा एक औपचाशरक द्तावेज असतो.
l) हमीपत्र म्हणजे पॉशलसी मध्ये ्पटटपणे व्यि केलेली अट असते शजचे कराराच्या
वैधते साठी िब्दिुः पालन करावे लागते .

m) पॉशलसी जारी करताना काही अटी ककवा िती सुधारण्याची आव्यकता असेल तर ते एका
द्तावेजाच्या माध्यमातून सुधारणा / बदल करून केले जाते त्याला पुटटी असे म्हणतात.

n) वाक्यरचनेचा सवात महत्वाचा शनयम म्हणजे कराराच्या दोन्शही बाजूंचा उद्देि साध्य झाला
पाशहजे आशण हा उद्देि पोल्सी मध्येच िोधला गेला पशहजे.

o) मनी िााँडकरग म्हणजे गुन्शहे गारी मागांनी शमळवलेला पैसा कायदे िीर ्वरुपात रुपांतरीत
करणे आशण याला प्रशतबंध करण्यासाठी भारतासह जगभरात कायदे केले गेले आहे त

p) तुमच्या ग्राहकािा ओळखा मागचदशचक तत्िे पालन करण्याची आशण या मागथदिथक
तत्त्वांनुसार आव्यक द्तावेज शमळवण्याची जबाबदारी शवमा प्रशतशनधीची असते .
महत्वाच्या संज्ञा
a) पॉशलसी फॉमथ

b) शवमा हप्त्याचा आगाऊ भरणा
c) शवम्याचे प्रमाणपत्र
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d) नवीकरण सूचना
e) हमीपत्र
f) अट

g) पुटटी

h) मनी िााँडकरग
i) तुमच्या ग्राहकािा ओळखा
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प्रकरण 19
वैद्यकीय शवमा उत्पादने
प्रकरणाची ओळख
हे प्रकरण तुम्हाला भारतातील शवमा कंपन्शयांद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या शवशवध वैद्यकीय शवमा

उत्पादनांच्या बाबत एकूण शचत्र ्पटट करे ल. मेशिक्लेम सारख्या फि एका उत्पादनापासून
शवशवध प्रकारची उत्पादने असल्याने ग्राहकाला सुयोग्य संरक्षण शनविण्यासाठी भरपूर वैशवध्य
उपलब्ध आहे . हे प्रकरण शवशवध व्यिी, कुटु ं ब आशण समूह यांना संरक्षण दे णाऱ्या शवशवध
वैद्यकीय उत्पादनांच्या वैशिटट्यांसंबध
ं ी सांगेल.
शिकण्याची फशलते

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.

वैद्यकीय शवमा उत्पादनांचे वगीकरण

वैद्यकीय शवम्याच्या प्रमाणीकरणासाठी आयआरिीएची मागथदिथक सूत्रे
रुग्णालय भरती खचथ भरपाई उत्पादन

वाढीव संरक्षणे आशण उच्च वजावट शवमा योजना
ज्येटठ नागशरक धोरण

शनस््चत फायदा संरक्षण – रुग्णालय रोख, गंभीर आजार
दीघथकालीन सेवा उत्पादन
संयुि-उत्पादने
पॅकेज पॉशलसी

सूक्ष्म शवमा आशण गरीब वगासाठी वैद्यकीय शवमा
राटट्रीय ्वा्र्थ्य शवमा योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा शबमा योजना
प्रधानमंत्री जन धन योजना

व्यशिगत अपघात आशण अपंगत्व संरक्षण
परदे ि प्रवास शवमा

समूह वैद्यकीय शवमा
वैद्यकीय बचत खाते

वैद्यकीय शवमा पॉशलसी मधील महत्वाची शवधाने

हे प्रकरण अभ्यास केल्यानंतर, तुम्ही खालील गोटटी करू िकाल:
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a) वैद्यकीय शवम्याचे शवशवध वगांबाबत सांगता येणे
b) वैद्यकीय शवम्यातील प्रमाणीकरणा संबध
ं ातील आयआरिीएआय च्या मागथदिथक सूत्रांचे
वणथन करणे

c) भारतीय वैद्यकीय शवमा बाजारपेठेतील वैद्यकीय शवमा उत्पादनांच्या प्रकारांसंबध
ं ी चचा
करणे

d) व्यशिगत अपघात शवमा संबध
ं ी ्पटटीकरण दे णे
e) परदे ि प्रवास शवम्यासंबध
ं ी चचा करणे
f) वैद्यकीय शवमा पॉशलसी मधील महत्वाच्या संज्ञा आशण वाक्ये समजावून घेणे
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A. वैद्यकीय शवमा उत्पादनांचे वगीकरण
1. वैद्यकीय शवमा उत्पादनांचा पशरचय
आयआरिीए चे वैद्यकीय शवम्याचे शवशनयम वैद्यकीय संरक्षणाची व्याख्या खालीलप्रमाणे करतात
व्याख्या
“वैद्यकीय शवमा व्यवसाय”ककवा “वैद्यकीय संरक्षण”म्हणजे आजारपणाचे फायदे ककवा
वैद्यकीय, िल्यक्रीयात्मक, ककवा रुग्णालय खचथ फायदे ज्यात सुशनस््चत फायदे आशण
दीघथकालीन सेवा, प्रवास शवमा आशण व्यशिगत अपघात संरक्षण यासारखे संरक्षण पुरवणारे
शवमा करार प्रत्यक्षात आणणे.
भारतीय बाजारपेठेत उपलब्ध असणारे वैद्यकीय शवमा उत्पादने बहु तांिी रुग्णालय भरतीच्या
्वरूपाची उत्पादने आहे त. व्यिीद्वारे रुग्णालय भरतीच्या दरम्यान होणारा खचाबाबत ही
उत्पादने संरक्षण दे तात. पुन्शहा, वैद्यकीय सेवच
े ी वाढणारे खचथ, िल्यक्रीयात्मक उपचार,

बाजारात येणारे नवीन आशण अशधक खर्थचक तंत्रज्ञान आशण नव्या प्रकारच्या औषधांमुळे अिा
प्रकारचे खचथ खूप महाग आशण सामान्शय माणसाला परविण्याच्या पलीकिचे असतात. खरे

म्हणजे, अगदी चांगली आर्थिक स््िती असणाऱ्या माणसालाही असे महागिे खचथ, वैद्यकीय
शवम्याशिवाय परविणे िक्य नाही.

त्यामुळे, वैद्यकीय शवमा मुख्यतुः दोन कारणांसाठी महत्वाचा आहे :
 कोणत्याही आजाराच्या घटनेत वैद्यकीय उपचारांसाठी आर्थिक मदत पुरवण्यासाठी.
 व्यिीने साठवलेले पैसे जतन करणे , अन्शयिा एखाद्या आजाराच्या खचामुळे ते संपून
जाऊ िकतात.

रुग्णालय भरतीच्या खचासाठी संरक्षण दे णारे शकरकोळ वैद्यकीय शवमा उत्पादन – मे शिक्लेम1986 मध्ये चार सावथजशनक क्षेत्रातील शवमाकत्यांद्वारे बाजारात आणण्यात आले. या कंपन्शयांनी

भशवटय आरोग्य सारखी योजना ज्यात प्र्तावकांना तरुण वयातच त्यांच्या शनवृत्ती नंतरच्या
वैद्यकीय खचांसाठी संरक्षण दे णारी पॉशलसी, शवदे ि्ि मेशिक्लेम पॉशलसी, जी प्रवास शवमा दे ते

आशण गशरबांसाठी जन आरोग्य शवमा पॉशलसी अिी अन्शय एक दोन उत्पादने सुद्धा बाजारात
आणली.

नंतरच्या काळात शवमा क्षेत्र खासगी क्षेत्रातील कंपन्शयांसाठी मुि करण्यात आले, ज्यामुळे

अनेक कंपन्शया वैद्यकीय शवम्यासह या क्षेत्रात आल्या. त्यांच्या सोबत या व्यवसायाचा व्याप
वाढला, अिा संरक्षणामधील शवशवधता वाढली आशण काही नवी संरक्षणे सुद्धा शमळू लागली.

आज, बहु तके सवथ साधारण शवमा कंपन्शया, केवळ वैद्यकीय शवमा करणाऱ्या कंपन्शया आशण

जीवन शवमा कंपन्शया यांनी दे ऊ केलेल्या िेकिो उत्पादनांमुळे वैद्यकीय शवमा क्षेत्र मोठ्या
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प्रमाणात शवकशसत झाले आहे . मात्र, मेशिक्लेम पॉशलसीचे मूळ ्वरूप, म्हणजेच रुग्णालय
खचांपासून संरक्षण हे अद्यापही वैद्यकीय शवम्याचे सवात लोकशप्रय ्वरूप आहे .

शवमा शनयामक आशण शवकास प्राशधकरण (वैद्यकीय शवमा) शवशनयम, 2013 नु सार
1. जीवन शवमा कंपन्शया दीघथकालीन वैद्यकीय शवमा उत्पादने दे तात मात्र त्यांचा शवमा

हप्ता शकमान तीन वषांच्या प्रत्येक ब्लॉकसाठी शनस््चत असतो आशण आव्यकते नुसार
सुधाशरत केला जातो.

2. साधारण–शवमा आशण केवळ वैद्यकीय शवमा कंपन्शया शकमान एक वषांचा आशण
अशधकतम तीन वषांचा कालावधी असणारी ्वतंत्र वैद्यकीय उत्पादने दे ऊ करतात,
मात्र या कालावधीसाठी असणारे शवमा हप्ता एक सारखाच राहतो.
2. वैद्यकीय शवमा पॉशलसींची वैशिटट्ये
वैद्यकीय शवमा मूलतुः आजारपण आशण आजारपणामुळे होणारे खचथ यासंबध
ं ात काम करतो.
काहीवेळा, व्यिीला झालेला रोग जुनाट ककवा दीघथकालीन असू िकतो ककवा रोजच्या
जगण्यािी संबशं धत गोटटींवर पशरणाम करणारा गंभीर ्वरूपाचा असू िकतो. अपघाताने
होणाऱ्या दु खापती ककवा अपघातामुळे येणारी अपंगता यामुळे सुद्धा खचथ होऊ िकतात.

शवशवध प्रकारची जीवनिैली असणारे , खचथ करण्याची क्षमता आशण वैद्यकीय स््िती यामुळे
शवशवध ग्राहकांच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या गरजा असू िकतात ज्या प्रत्येक ग्राहक वगाला दे ऊ
करताना, त्यांच्यासाठी सुयोग्य उत्पादने तयार करताना शवचारात घ्याव्या लागतात.

त्याचवेळी, अशधक ्वीकाराहथता आशण व्यापक व्यवसाय शमळवण्यासाठी वैद्यकीय शवमा
उत्पादने परविण्याजोगी असावी लागतात, ग्राहकाला समजण्यासाठी आशण शवक्री करणाऱ्या
संचाला शवक्री करण्यासाठी सोपी असावी लागतात.

शवमा कंपन्शया त्यांच्या ग्राहकांसाठी शवशवध ्वरुपात वैद्यकीय शवम्याची ही काही आव्यक अिी
वैशिटट्ये राखण्याचा प्रयत्न करतात.

3. वैद्यकीय शवमा उत्पादनांचे शव्तृत वगीकरण
उत्पादनाची रचना किीही असली तरी, वैद्यकीय शवमा उत्पादनांचे 3 प्रकारांमध्ये वगीकरण
करता येते:

a) भरपाई संरक्षण
वैद्यकीय शवमा बाजारपेठेचा मोठा शह्सा या प्रकारच्या उत्पादनांनी व्यापला आहे आशण
त्यात रुग्णालय भरती दरम्यान झालेल्या प्रत्यक्ष वैद्यकीय खचाची भरपाई केली जाते .

342

b) शनस््चत फायदा संरक्षण
याला ‘रुग्णालय रोख’ असेही म्हटले जाते, ही उत्पादने रुग्णालय भरतीच्या काळात
प्रशतशदवसा साठी ठराशवक रक्कम अदा करतात. काही उत्पादनांमध्ये श्रेणीकृत शनस््चत
िल्यशक्रया फायदे शदलेले असतात.
c) गंभीर आजार संरक्षण
हृदय रोग, मेंदू शवकार, ककथरोग यासारखे पूवी-शनस््चत केलेल्या गंभीर आजार झाल्यास
ही शनस््चत फायद्याची रक्कम दे णारी योजना आहे .

जगभरात वैद्यकीय आशण अपंगता शवमा एकशत्रत पणे शदले जातात पण भारतात मात्र व्यशिगत
अपघात संरक्षण शवमा पारंपाशरक शरत्या वैद्यकीय शवम्याच्या पेक्षा ्वतंत्रपणे शवकल्या जातात.

त्याचबरोबर वैद्यकीय शवम्यामध्ये सामान्शयतुः भारताबाहे रील खचथ समाशवटट नसतात. या

उद्देिाने – शवदे ि्ि वैद्यकीय शवमा ककवा प्रवास शवमा हे दु सरे उत्पादन खरे दी करावे लागते .
अगदी नजीकच्या काळात, काही खासगी शवमाकत्यांच्या उच्चवगीय उत्पादनांमध्ये नेहेमीच्या
वैद्यकीय शवमा संरक्षणात काही अटी आशण ितींसह शवदे ि्ि शवमा संरक्षण समाशवटट असते .
4. ग्राहक शवभागणी नुसार वगीकरण
लक्ष्य ग्राहक वगथ िोळ्यासमोर ठे वन
ू सुद्धा उत्पादने तयार केली जातात. प्रत्येक ग्राहक
शवभागासाठी फायद्याचे ्वरूप, ककमत, अंतलेखन आशण शवपणन बऱ्यापैकी वेगळे असते .:
a) शकरकोळ ग्राहकांना आशण त्यांच्या कुटु ं शबयांना वैयशिक संरक्षणशदले जाते
b) कॉपोरे ट ग्राहकांना त्यांच्या कमथचाऱ्यांना आशण समूहांना संरक्षण दे ण्यासाठी समूह संरक्षण
शदले जाते

c) आरएसबीवाय सारख्या सरकारी योजना साठी लोकसंख्येतील अशतिय गरीब वगांच्या
संरक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावरील पॉशलसी.
B. आयआरिीएचीवैद्यकीय शवम्याच्या प्रमाणीकरणासाठी मागथदिथक सूत्रे
अनेक शवमाकते असंख्य उत्पादने पुरवतात आशण शवशवध संज्ञांच्या शवशवध व्याख्या आशण
अपवाद यांमुळे बाजारात गोंधळाचे वातावरण शनमाण झाले. त्यामुळे ग्राहकासाठी उत्पादनांची

तुलना करणे अवघि आशण शतसऱ्या बाजूच्या प्रिासकांसाठी ्वतंत्र कंपन्शयांच्या उत्पादनाचे

शवमा हक्क अदा करणे कठीण झाले. त्यात भर म्हणून, गंभीर आजाराच्या पॉशलसीबाबत, गंभीर

आजार कोणत्या आजारांना म्हणायचे याबाबत ्पटटता नव्हती. वैद्यकीय शवमा उद्योगासाठी
इलेक्ट्रोशनक िाटा सांभाळणे सुद्धा अवघि बनले होते.

शवमाकते, सेवा प्रदाते, टीपीए आशण रुग्णालये आशण शवमा करणाऱ्या लोकांच्या तक्रारी,
यांच्यातील गोंधळ दू र करण्यासाठी आयआरिीए सारख्या शवशवध सं्िा, सेवा प्रदाते,
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रुग्णालये, चेंबर ऑफ कॉमसथ अँि इंि्ट्रीची वैद्यकीय सल्लागार सशमती या साऱ्यांनी एकत्र
येऊन वैद्यकीय शवम्यासाठी काही प्रमाणात प्रमाणीकरण करण्यासाठी एकत्र आले. सवांच्या
सामंज्यावर आधाशरत आयआरिीएने 2013 साली वैद्यकीय शवम्याबाबत मागथदिथक सूत्रे जारी
केली.

आता ही मागथदिथक सूत्रे खालील गोटटींच्या प्रमाणीकरणासाठी मागथदिथन दे तात:
1. सवथत्र वापरल्या जाणाऱ्या शवमा संज्ञांच्या व्याख्या
2. गंभीर आजारांच्या व्याख्या

3. रुग्णालय खचथ भरपाई पॉशलसींच्या बाबतीत खचातून वगळण्याच्या गोटटींची यादी
4. शवमा हक्क फॉम्सथ आशण पूवथ अशधकृतन फॉमथ
5. शबलांचे ्वरूप

6. रुग्णालयांचा रुग्ण मुिीचा अहवाल

7. टी पी ए, शवमाकते आशण रुग्णालये यांच्यातील प्रमाण करार

8. नवीन पॉशलसीजसाठी आयआरिीएआय शमळवण्यासाठी प्रमाण फाईल अँि युज
फोमेट

वैद्यकीय सेवा प्रदाते आशण शवमा उद्योग यांच्या सेवांची गुणवत्ता सुधारण्यातील ही एक मोठी

पायरी ठरली आहे आशण आरोग्य आशण वैद्यकीय शवमा संबंधी अिथपूणथ माशहती शमळवण्यासाठी
सुद्धा याची मदत होईल.
C. रुग्णालय भरती भरपाई उत्पादन
भारतात, भरपाई आधाशरत वैद्यकीय शवमा पॉशलसी अगदी सामान्शय आशण सवात जा्त शवकली

जाणारी वैद्यकीय शवमा पॉशलसी आहे . ऐिीच्या दिकात पीएसयुज किू न शदली गेलेली

मे शिक्लेम पॉशलसी म्हणजे सवात पशहले प्रमाण वैद्यकीय उत्पादन होते आशण बऱ्याच
काळासाठी बाजारात उपलब्ध असलेले ते एकमे व उत्पादन होते . हे उत्पादन, काही शकरकोळ
बदल करून वेगवेगळ्या शवमाकत्यांद्वारे शवशवध ब्रँि नावांनी शवपणन केले जात असले तरी,
मे शिक्लेम आजही दे िातील सवाशधक शवकली जाणारी वैद्यकीय शवमा पॉशलसी आहे .

रुग्णालय खचथ भरपाई उत्पादनांमुळे व्यिींचे रुग्णालय भरतीच्या प्रसंगात होणाऱ्या खचापासून
संरक्षण शमळते . बऱ्याच बाबतीत, या पॉशलसी रुग्णालय भरतीच्या पूवीचे आशण काही नंतरचे

शदवस सुद्धा संरक्षण शदले जाते, मात्र रुग्णालय भरतीिी संबंशधत नसणारे खचथ वगळले
जातात.

असे संरक्षण ‘भरपाई आधारावर’ म्हणजे रुग्णालय भरतीच्या दरम्यान झालेल्या खचाचा बराच

भाग ककवा सवथ भागाला संरक्षण पुरवले जाते. याची तुलना ‘फायदा आधाशरत’ संरक्षणाच्या
तुलनेत करायची झाली तर, यात शवमा पॉशलसीमध्ये उधृत केल्यानु सार एखादी घटना
घिल्यासच फायद्याची रक्कम अदा केली जाते. (जसे, रुग्णालय भरती, गंभीर आजाराचे
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शनदान, ककवा भरतीचा प्रत्येक शदवस) आशण त्याचा झालेल्या प्रत्यक्ष खचािी काहीही संबध
ं
नसतो.

उदाहरण
रघूच्या छोट्या कुटु ं बात त्याची पत्नी आशण 14 वषांचा मुलगा आहे . त्याने कुटु ं बातील प्रत्येक
सद्यासाठी शवमा कंपनीकिू न प्रत्येकी रुपये 1 लाखाचे व्यशिगत संरक्षण दे णारी मे शिक्लेम
पॉशलसी घेतली आहे ,

त्यांच्यापैकी प्रत्येकाला रुग्णालय भरती झाल्यास एक लाख

रुपयांपयंतच्या वैद्यकीय खचाचा परतावा शमळतो.

हृदय शवकाराचा झटका आल्याने रघुला रुग्णालयात भरती करावे लागले. वैद्यकीय शबल 1.25

लाख इतके आले. प्लॅन संरक्षणानु सार शवमा कंपनीने 1 लाख अदा केले आशण रघु यांना उवथशरत
रुपये 25000 ्वतुःच्या शखिातून भरावे लागले.
भरपाई आधाशरत मे शिक्लेम पॉशलसीची मुख्य वैशिटट्ये खाली तपिीलात शदली आहे त,
संरक्षणाच्या मयादांमधील वैशिटट्ये, वगळण्याच्या जा्तीच्या गोटटी ककवा फायदे ककवा काही
वाढीव गोटटी प्रत्येक शवमाकत्याद्वारे शवपणन केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांना लागू होऊ िकतात.

शवद्यार्थ्यांना असे सुचवले जाते की खाली शदलेल्या गोटटी उत्पादनांसब
ं ंधी ढोबळ कल्पना यावी
म्हणून शदल्या आहे त आशण त्याने एखाद्या शवशिटट शवमाकत्याच्या उत्पादनाबाबत अशधक

माशहती हवी असल्यास ती करून घ्यावी. त्याचबरोबर त्याने वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय
संज्ञांच्या बाबत ्वतुःला जागृत ठे वावे.
1. आंतररुग्ण रुग्णालय भरती खचथ
भरपाई पॉशलसीसाठी, आजार /अपघात यांच्यामुळे झालेल्या रुग्णालय भरतीच्या खचाची
रक्कम शदली जाते.

सवथ खचथ शदले जात नाहीत आशण बहु तांि उत्पादने संरशक्षत केलेले खचथ सुशनस््चत करतात
यात सामान्शयतुः खालील गोटटींचा समावेि होतो.:
i.

रूग्णालया द्वारे शदली गे लेली खोली, शनवास आशण िुिष
ु ा कक्ष. यामध्ये िुिुषा सेवा,
आरएमओ आकार, आयव्ही फ्लुइिस, रि संक्रमण / इंजेक्िन समायोजन आकार
आशण तत्सम खचथ

ii. अशतदक्षता शवभाग (आयसीयु) खचथ
iii. िल्यशक्रया तज्ञ, भूल तज्ञ, िॉक्टर, सल्लागार, शविेषज्ञ िुल्क
iv. भूल, रि, ऑस्क्सजन, िल्यशक्रया कक्ष आकार, िल्यक्रीया उपकरणे,
v. औषधे,
vi. िायशलसीस, केमोिेरपी, रे शियोिेरपी
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vii. िल्यशक्रयेच्या दरम्यान बसवलेल्या प्रो्िेशटक उपकरणांची ककमत, जसे पेसमे कर,
ओिोपेशिक रोपण, इन्शफ्रा कार्थियाक व्हॉल्व्ह, व्हॅ्क्युलर ्टे ण्टस्

viii. संबंधी प्रयोगिाळा / रोगशनदान तपासण्या आशण उपचारांिी संबशं धत अन्शय वैद्यकीय
खचथ

ix. शवमाधारकाच्या अवयव रोपणाच्या संदभात रुग्णालय भरती खचथ (अवयवाची ककमत)
नेहेमीच्या रुग्णालय भरती खचथ भरपाई पॉशलसी मध्ये रुग्णालयात 24 तासांपेक्षा अशधक राहावे

लागले तर संरक्षण दे तात. मात्र, अनेक िल्यक्रीयांच्या वैद्यकीय तंत्रज्ञानात आशण उपचार
पद्धती मध्ये झालेल्या बदलांमुळे रुग्णालय भरती आव्यक नसते. आजकाल िे केअर
पद्धतींमुळे त्या शविेष िे केअर केंद्रांमध्ये ककवा रुग्णालयांमध्ये पार पिल्या जातात. िोळ्यांची

ि्त्रशक्रया, केमोिेरपी; िायशलसीस इत्यादी िे केअर ि्त्रशक्रया या प्रकारात मोितात आशण
ही यादी वाढत आहे . त्यासुद्धा पॉशलसीच्या अंतगथत संरशक्षत केल्या जातात.

भारतात बाह्य रुग्णांना शदले जाणारे संरक्षण खूप मयाशदत आहे , अिी खूप कमी उत्पादने

आहे त ज्यात ओ पी िी साठी संरक्षण शदले जाते. असे असले तरी काही अिा शवमा पॉशलसी
आहे त ज्या बाह्य रुग्ण उपचार, आशण िॉक्टरांच्या भेटी, नेहेमीच्या वैद्यकीय तपासण्या िें टल
आशण औषधांचे खचथ अिा संबंशधत वैद्यकीय खचथ यांच्या साठी संरक्षण दे तात.
2. रुग्णालय भरतीच्या पूवीचे आशण नंतरचे खचथ
i.

रुग्णालय भरती पूवीचे खचथ

रुग्णालय भरती एक तर तातिीची असू िकते ककवा योजनापूवथक केलेली असू िकते.
रुग्णाने जर योजनापूवथक ि्त्रशक्रया करून घेण्याचे ठरवले तर रुग्णालय भरती पुवी
काही खचथ होऊ िकतात.
व्याख्या
आयआरिीए वैद्यकीय शवमा प्रमाणीकरण मागथदिथक सूत्रे, रुग्णालय भरती-पूवथ खचाची
व्याख्या खालील प्रमाणे करतात.:

शवमाधारक व्यिीला रुग्णालयात भरती करण्यापूवी लगेचच झालेले वैद्यकीय खचथ, मात्र,:
a) असे वैद्यकीय खचथ ज्या लक्षणांसाठी रुग्णाला रुग्णालयात भरती करणे भाग पिले, आशण
b) आंतररुग्ण रुग्णालय भरती शवमा हक्क, अिा रुग्णालय भरतीसाठी शवमा कंपनीची संमती
असते .
रुग्णालय भरती पूवीचे खचथ, तपासण्या, औषधे , िॉक्टरांचे िुल्क इत्यादी असू िकतात.
असे खचथ रुग्णालय भरतीिी संबंशधत असतील तर वैद्यकीय पॉशलसी अंतगथत संरशक्षत केले
जातात.
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ii. रुग्णालय भरती प्चात खचथ
रुग्णालयात काही काळ काढल्यानंतर, बहु तांि बाबींमध्ये प्रकृती सुधारणा आशण अनु वतथन
यांच्यािी संबशं धत खचथ असतात.
व्याख्या
शवमाधारक व्यिीच्या रुग्णालय मुिीच्या ताबितोब नंतर झालेले खचथ, मात्र:
a) असे वैद्यकीय खचथ त्याच स््ितीसाठी झाले असले पाशहजेत ज्यासाठी शवमाधारक व्यिीला
रुग्णालयात भरती केले होते, आशण

b) आंतररुग्ण भरती शवमा हक्क, अिा रुग्णालय भरतीसाठी शवमा कंपनीची संमती असते.
रुग्णालय भरती प्चात खचथ मुिी नंतरच्या ठराशवक शदवसांच्या कालावधीत झालेले सुसंगत
खचथ असले पाशहजेत आशण ते शवमा हक्काचा भाग समजले जातील.
रुग्णालय भरतीनंतर मुिीप्चात खचथ औषधे, िॉक्टरांकिू न पुनरावलोकन, इत्यादी ्वरुपात
असले पाशहजेत. असे खचथ रुग्णालयात ज्या कारणासाठी उपचार घेतले त्याच्यािी संबंशधत
असले पाशहजेत आशण वैद्यकीय पॉशलसी अंतगथत संरशक्षत असले पाशहजेत.

प्रत्येक शवमाकत्यानुसार रुग्णालय भरती पूवथ आशण मुिी प्चात खचाचा कालावधी बदलत

असला आशण तो पॉशलसी मध्ये सुशनस््चत केला असला तरी, सामान्शयतुः कालावधी भरती पूवी
तीस शदवस आशण मुिी नंतर साठ शदवस असतो.

भरती पूवथ आशण मुिी प्चात खचथ, पॉशलसी च्या अंतगथत अनु मत केलेल्या एकूण रक्कमे चा
भाग असतो.

a) शनवासी रुग्णालय भरती
हा फायदा जरी सवथसामान्शय पॉशलसीधारकांद्वारे घेतला जात नसला तरी, व्यशिगत

वैद्यकीय पॉशलसीच्या तरतुदींमध्ये रुग्णालयात भरती न होता घरीच घेतलेल्या वैद्यकीय
उपचाराचा खचथ दे ण्याची तरतुद असते. मात्र, यासाठी अट अिी असते की रुग्णाचा
आजाराचे ्वरूप रुग्णालयात भरती करण्या जोगे असले तरी त्याची िारीशरक स््िती

रुग्णालयात भरती करण्याजोगी नसते ककवा रुग्णालयात भरती करण्यासाठी जागा
उपलब्ध नसते .

या संरक्षणा बाबत नेहेमी तीन ते पाच शदवसांचे जादा शवधान असते, याचा अिथ असा की
पशहल्या तीन ककवा पाच शदवसांचा खचथ शवमाधारका द्वारे केलागेला पाशहजे. त्याचबरोबर हे

संरक्षण,काही जुनाट आशण दम, खोकला, जु नाट मूत्ररोग, नेफ्रायटीक कसड्रोम, िायशरया

आशण गॅ्ट्रोटायटीस, मधुमेह मे टीलास इशपलेप्सी, उच्च रिदाब, इन्श्लुएन्शज़ा, खोकला
आशण सदी , ताप सवथप्रकारची हगवण, इत्यादीसाठी शनवासी रुग्णालय भरती संरक्षण
वगळण्यात आले आहे .
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b) सामान्शय अपवाद
सामान्शय अपवादरुग्णालय भरती भरपाई पॉशलसीच्या अंतगथत काही नेहेमीचे अपवाद

सांशगतले जातात: आयआरिीएआयने जारी केलेल्या शविेषतुः पशरशिटट IV मध्ये वैद्यकीय
शवम्याचे प्रामाशणकरण करण्याच्या मागथदिथक तत्वांमध्ये सुचवलेल्या तपिीलातील
अपवादांवर आधाशरत आहे त. शवद्यार्थ्यांनी आयआरिीएआयच्या वेब साईटवर उपलब्ध
असणाऱ्या मागथदिथक तत्वांची माशहती करून घ्यावी.

आपण याची नोंद घेतली पाशहजे की यापैकी कोणते ही अपवाद माफ केले गेले ककवा काही

वाढीव अपवाद घातले गेले तर फाईल करा आशण वापरा मधील मान्शय अटीनु सार घातले
जाऊ िकतात व ते ग्राहक माशहतीपत्र आशण पॉशलसी मध्ये ्वतंत्रपणे नमूद केलेले असले
पाहीजेत.
i.

आधीपासून असलेले आजार

सवथ व्यशिगत प्लॅनमधून हे नेहेमीच वगळलेले असतात कारण अन्शयिा शनस््चत आजाराला
संरक्षण दे ण्यासारखे होईल आशण यातून मोठी जोखीम शवमाकत्याला घ्यावी लागेल.

वैद्यकीय पॉशलसी घेताना पूवी असलेल्या रोगांचा इशतहास/दु खापती याबाबत महत्वाचे

प्रकटन प्रत्येक शवमाधारक व्यिीने माशहती दे णे आव्यक असते. यामुळे शवमाकत्याला
शवम्याचा प्र्ताव ्वीकारण्याचा शनणथय घेता येतो.
व्याख्या
आयआरिीएच्या प्रमाणीकरण मागथदिथक सूत्रांनुसार, पूवी असलेले आजार म्हणजे
“अिी कोणतीही स््िती आजार ककवा दु खापत ककवा संबंशधत स््ितीची तुम्हाला असलेली
लक्षणे आशण/ककवा तुमचे झालेले रोगशनदान आशण/ककवा शवमाकत्या द्वारे पशहली पॉशलसी
दे ण्यापूवी 48 मशहने ज्यासाठी तुम्हाला वैद्यकीय सल्ला/उपचार घ्यावा लागला असेल.”

यासाठी अपवाद असतो: कोणतीही पूवी असलेली स््िती जी पॉशलसी मध्ये शनस््चत केली

असेल व त्याच्या/शतच्या शवमाकत्या कंपनी सोबतच्या सततच्या 48 मशहन्शयांच्या संरक्षणा नंतर
पुन्शहा शदसून आल्यास.
1. वजन शनयंत्रण उपचार /उत्पादने/सेवा

2. चटमा/कॉन्शटॅ क्ट लेन्शसेस/श्रवण यंत्रे इत्यादी

3. दातांच्या उपचारांचे खचथ ज्यात रुग्णालय भरती अपेशक्षत नसते
4. हामोन पुनबथदल
5. गृह-भेट िुल्क

6. वंध्यत्व/अंशिक वंध्यत्व/कृशत्रम गभथधारणा
7. लठ्ठपणा (लठ्ठपणा शवकृती सह) उपचार

8. मानशसक आशण सायकोसोमेशटक आजार
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9. अपवतथन तुटीसाठी सुधारणात्मक ि्त्रशक्रया

10. लैंशगक संबध
ं ाद्वारे पसरणाऱ्या आजारांवरील उपचार
11. दाता पिताळणी खचथ

12. भरती / नोंदणी िुल्क

13. मुल्यांकन / रोग शनदानासाठी रुग्णालय भरती

14. ज्यासाठी रुग्णालयात भरती करावे लागले ककवा ज्या रोगाचे शनदान आले त्याच्यािी
संबंशधत नसलेल्या अन्शवेषण/उपचाराचा खचथ

15. जेव्हा एखाद्या रुग्णाचे रे ट्रो व्हायरस आशण/ककवा एचआयव्ही/एड्सस इत्यादीसाठी

शनदान केले जाते आशण/ककवा प्रत्यक्ष पणे ककवा अप्रत्यक्षपणे तसे लक्षात आले तर
त्यासाठीचे खचथ

16. ्टे म सेल इम्प्लँन्शटे िन/ि्त्रशक्रया आशण साठवणूक
17. युद्ध आशण आस्ण्वक संबशं धत कारणे

18. नोंदणी िुल्क, प्रवेि िुल्क, फोन, टे शलस्व्हजन िुल्क, साबण इत्यादी अ-वैद्यकीय
खचथ

19. कोणताही शवमा हक्क दाखल करण्यापूवी पॉशलसी सुरु झाल्यापासून सामान्शयतुः 30
शदवसांचा प्रतीक्षा कालावधी लागू होतो. असे असले तरी हा शनयम अपघातसाठी
रुग्णालय भरती झाल्यास हे लागू होत नाही.
उदाहरण
मीरा यांनी रुग्णालय भरतीच्या घटनेत खचापासून संरक्षण शमळवण्यासाठी वैद्यकीय शवमा
पॉशलसी घेतली होती. पॉशलसीच्या शवधानात सुरुवातीचा प्रतीक्षा कालावधी 30 शदवसांचा शदला
होता.

दु दैवाने, पॉशलसी घेतल्यानंतर 20 शदवसांनी, शमरा यांना मलेशरया झाला आशण त्यांना 5
शदवसांसाठी रुग्णालयात भरती करावे लागले. त्यांना रुग्णालयाचे, मोठे शबल भरावे लागले.

जेव्हा त्यांनी शवमा कंपनीकिू न शवमा हक्काची मागणी केली , ते व्हा रुग्णालय भरती 30
शदवसांच्या प्रतीक्षा कालावधीच्या आधी झाल्याने कंपनीने शवमा हक्क नाकारला.
i.

प्रतीक्षा कालावधी: ज्या रोगांचे उपचार शवशिटट पद्धतीने पुढे ढकलता येतात आशण
शनयोशजत करता येतात, त्यांच्यासाठी प्रतीक्षा कालावधी लागू होतात. उत्पादनाच्या

प्रकारानु सार, मोतीकबदू , कमी गंभीर ्वरूपाची प्रो्टे टची अशतवृद्धी, माशसक

अशत्त्रावासाठी ककवा फायब्रोईिसाठी गभाियाची शपिवी काढणे, हर्थनया,
अन्शिवृद्धी, जन्शमतुः अंतगथत रोग, भगंदर, मुळव्याध, सायनोसायटीस, मुत्रािायातील

खिा काढणे, गाऊट आशण संशधवात, वृद्धपणािी संबंशधत ओ्टीओअर्थ्रायशटस,
ओ्टीओपोरोसीस यांच्यासाठी एक/दोन/चार वषांचा कालावधी शदलेला असतो.
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c) संरक्षणाचे उपलब्ध पयाय
i.

व्यशिगत संरक्षण
एखादी व्यिी त्याच्या सोबत त्याच्या कुटु ं बाला सुद्धा म्हणजे, पत्नी, अवलंबून

असणारी मुले अवलंबून असणारे आई-विील, अवलंबून असणारे सासू सासरे ,
अवलंबून असणारी भावंिे शवमा संरक्षण दे ऊ िकते . काही शवमाकते, ज्यांना संरक्षण

पुरवायचे अिा शकती अवलंबून व्यिी असाव्यात यावर मयादा घालत नाहीत. असा
प्रत्येक अवलंबून असणारा व्यिी एकाच शवमा पॉशलसीच्या अंतगथत त्या व्यिीसाठी

शनविलेल्या ्वतंत्र शवमा रक्कमे साठी संरशक्षत करता येतो. अिा संरक्षणाच्या

बाबतीत, पॉशलसी च्या अंतगथत संरशक्षत केलेली व्यिी पॉशलसी चालू असण्याच्या
काळात त्याच्यासाठी शवमा आ्वाशसत केलेल्या रक्कमेच्या इतकीच जा्तीतजा्त
रक्कमे वर शवमा हक्क सांगू िकतो. प्रत्येक शवमाधारक व्यिीच्या वय आशण शवमा

आ्वाशसत रक्कम आशण अन्शय काही दर्थन्चीतीचा घटक असल्यास त्यावर आधाशरत
शवमा हप्ता आकारला जातो.
ii. कौटु ं शबक फ्लोटर
कुटु ं ब फ्लोटर पॉशलसी मध्ये असणारे , जोिीदार, अवलंबन
ू असणारी मुले, आई-विील

यांना एकच शवमा आ्वाशसत रक्कम दे ऊ केली जाते जी संपूणथ कुटु ं बासाठी वापरता येऊ
िकते .
उदाहरण
एखाद्या चार जणांच्या कुटु ं बासाठी 5 लाख रुपयांची फ्लोटर पॉशलसी घेतली असेल तर,
पॉशलसी च्या कालावधीत कुटु ं बाच्या एकापेक्षा अशधक सद्यांसाठी ककवा एकाच सद्याच्या

एका पेक्षा अशधक शवमा हक्क रक्कम दे ऊ िकते. मात्र या सवांची रक्कम एकशत्रत रुपये 5

लाखांपेक्षा अशधक असू िकत नाही. साधारणतुः शवम्यासाठी प्र्ताशवत कुटु ं बाच्या सवात मोठ्या
सद्याच्या वयावर आधाशरत शवमा हप्ता आकारला जातो.
या दोन्शही पॉशलसींच्या अंतगथत असणारी संरक्षणे आशण अपवाद सारखेच असतील. माफक
शवमा हप्त्यामध्ये अशधक रक्कमे चा वैद्यकीय शवमा घेऊन संपूणथ कुटु ं बाला एकूण

रक्कमे साठी संरक्षण शमळू िकत असल्याने कुटु ं ब फ्लोटर पॉशलसी पॉशलसी बाजारपेठेत
अशधक लोकशप्रय होत आहे त.
d) खास वैशिटट्ये
जु न्शया मे शिक्लेम उत्पादना मध्ये असलेल्या सद्य भरपाई संरक्षणांमध्ये बदल आशण नवीन
मूल्य वर्थधत वैशिटट्ये वाढवण्यात आली आहे त. खाली शदलेली सवथ वैशिटट्ये सवथ
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उत्पादनांमध्ये शदली जात नाहीत आशण शवमा कत्या नु सार आशण उत्पादनानु सार त्यांच्यात
बदल होतो याची नोंद घेतली पाशहजे.
i.

उप-मयादा आशण रोग संबद्ध मयादा

काही रोगांमध्ये रोगांिी संबद्ध मयादा असतात, उदा. मोतीकबदू. त्यातील काहींना शवमा

आ्वाशसत रक्क्मे िी शनगिीत खोलीचे भािे अिा उप-मयादा असतात, उदा. खोलीचे
भािे प्रशतशदविी शवमा आ्वाशसत रक्कमे च्या 1% आशण अशतदक्षता शवभागाचे भािे शवमा

आ्वाशसत रक्कमे च्या 2%. शनविलेल्या खोलीच्या भाड्यानुसार अशतदक्षता शवभाग
आकार, िल्यशक्रया कक्षा आकार आशण अगदी िल्यशक्रया तज्ञाचे िुल्क हे सारे खोलीच्या

भाड्यािी जोिले जाते यामुळे अन्शय खचांवर सुद्धा मयादा घातली जाते आशण त्यामुळे
एकूणच रुग्णालय भरतीचा खचथ कमी होतो.

ii. सहयोगी-रक्कम भरणे (को-पे म्हणून प्रशसद्ध आहे )
सहयोगी रक्कम म्हणजे वैद्यकीय शवमा पॉशलसीच्या अंतगथत अिी तरतूद असते की शवमा

हक्क रक्कमे च्या काही शवशनर्थदटट टक्केवारीमध्ये पॉशलसीधारक/शवमाधारकाद्वारे उचलला
जाणारा खचाचा वाटा असतो. सहयोगी रक्कमे मुळे शवमा आ्वाशसत रक्कम कमी केली
जात नाही.

याच्यामुळे अिी खात्री केली जाते की शवमाधारक त्याचे पयाय शनविताना सावधपणे
शनविे ल आशण एकूणच रुग्णालय भरतीचे खचथ ्वतुःहू न कमी करे ल.
iii. वजावटी योग्य
वैद्यकीय शवमा पॉशलसी अंतगथत अिी तरतूद असते की भरपाईच्या पॉशलसींच्या बाबतीत
शवशिटट रक्कमे साठी शवमाकता जबाबदार नसेल आशण रुग्णालय रोख पॉशलसींच्या
बाबतीत शवमाकत्याने फायद्याची रक्कम दे ण्यापूवी शवशिटट शदवस/तास पूणथ आलेले असले
पाशहजेत. वजावटी योग्य शवम्यामुळे शवमा आ्वाशसत रक्कम कमी होत नाही.

ही वजावटीची रक्कम प्रशतवषी, प्रशतजीवन ककवा प्रशतघटना लागू होते का आशण शकती
वजावट लागू होईल हे शवमाकत्यांनी शनस््चत करावे लागते .

iv. काही नवीन अपवाद घालण्यात आले आहे त आशण नंतर ते आयआरिीएआय द्वारे
प्रमाशणत करण्यात आले आहे त:

 अनु वांशिक आजार आशण ्टे म सेल रोपण /ि्त्रशक्रया.
 रोगशनदानासाठी आशण ककवा सीपीएपी, सीएपीिी, इंफ्युजन पम्प इत्यादी

कोणत्याही प्रकारचे बाह्य आशण अशधक शटकणारे वैद्यकीय / अ-वैद्यकीय साधन,
िुिुषा साशहत्य जसे वॉकर, कुबड्या, पट्टे , कॉलसथ, कॅप्स, ्प्लींटस, ्लीन्शग्स,

ब्रेसेस, ्टॉककग्ज इत्यादी, मधुमेहींसाठी पादत्राणे, ग्लुकोशमटर / िमामीटर आशण
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संबंशधत तत्सम व्तू आशण त्याचबरोबर कोणते ही वैद्यकीय साशहत्य जे नंतर घरी
वापरले जाते इत्यादी.

 रूग्णालया द्वारे आकारले जाणारे कोणत्याही प्रकारचे सेवा िुल्क, अशधभार, प्रवेि
िुल्क

 िॉक्टरांच्या गृह भेटी िुल्क, रुग्णालय भरतीच्या पूवी आशण प्चात पशरचाशरका
ठे वल्यास त्यांचे िुल्क

v. शवभागवार शवमा हप्ता
साधारणतुः, शवमा आ्वाशसत व्यिीचे वय आशण आ्वाशसत रक्कम यावर आधाशरत शवमा

हप्ता अवलंबून असतो. काही शवशिटट शवभागांमध्ये जादा शवमा हप्ता शनस््चत करण्यात
आला आहे , उदा. काही शवमाकत्यांनी काही उत्पादनांसाठी शदल्ली आशण मुंबई हे सवाशधक
शवमा हप्ता शवभाग बनवले आहे त.

vi. पूवी अस््तत्वात असेलेल्या रोगांसाठी संरक्षण
शनयंत्रण गरजांनुसार, पूवी अस््तत्वात असणारे आजार चार वषांचा प्रतीक्षा कालावधी सह
आधी वगळले गेले होते. काही उच्च वगथ उत्पादनांमध्ये हा कालावधी 2 ककवा 3 वषांपयंत
कमी करण्यात आला आहे .
vii. नवीकरण क्षमता
काही शवमाकत्यांद्वारे दीघथकालीन नवीकरण क्षमता दे ण्यात आली होती. आता, सवथ
पॉशलसींसाठी आयआरिीएआयद्वारे ती बंधनकारक करण्यात आली आहे .
viii. िे केअर िल्यशक्रयांसाठी संरक्षण
वैद्यकीय शवज्ञानातीलप्रगतीमुळे मोठ्या प्रमाणात ि्त्रशक्रया िे केअर या प्रकारात आल्या

आहे त. पूवी केवर सात िल्यशक्रया िे केअर च्या अंतगथत येत असत – मोतीकबदू, िी आशण
सी, िायशलसीस, केमोिेरपी, रे िीयोिेरपी, लीिोट्रीप्सी आशण टॉन्शसीलेक्टोमी. आता
यामध्ये 150 पेक्षा अशधक िल्यक्रीयांची भर पिली आहे आशण त्यांची संख्या वाढत आहे .
ix. पॉशलसी पूवथ तपासणीची रक्कम
पूवी संभाव्य ग्राहकांद्वारे वैद्यकीय तपासणीची रक्कम भरली जात असे. आता प्र्ताव
अंतलेखनासाठी ्वीकारला गेल्यास शवमाकता ही रक्कम परत दे तात, ही रक्कम 50%
पासून 100% टक्क्यांपयंत बदलती असती. आता आयआरिीएआय द्वारे हे सुद्धा बंधन
कारक करण्यात आले आहे की वैद्यकीय तपासणीच्या शकमान 50% रक्कम शवमाकत्याने
शदली पाशहजे.
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x. रुग्णालय भरती पूवथ आशण प्चात संरक्षणाचा कालावधी
बहु तांि शवमाकत्यांद्वारे त्यांच्या उच्च वगथ उत्पादनांसाठी रुग्णालय भरतीच्या पूवी आशण
मुिी प्चात संरक्षण 60 आशण 90 शदवसांपयंत संरक्षण पुरवले जाते . काही शवमाकते या
खचानासुद्धा, अशधकतम मयादा ठे वन
ू शवमा हक्क रक्कमेच्या टक्केवारीिी जोितात.
xi. वाढीव संरक्षणे
शवशवध नवी वाढीव संरक्षणे ज्यांना, अॅि–ऑनसंरक्षणे असे म्हणतात. त्यापैकी खालील
प्रमाणे आहे त:

 मातृत्व खचथ संरक्षण : शकरकोळपॉशलसींमध्ये पूवी मातृत्व खचथ संरक्षण शदले जात नसे
मात्र आता बहु तांि शवमाकते, शवशवध प्रतीक्षा कालावधींसह असे संरक्षण दे ऊ करतात.

 गंभीर आजार संरक्षण: ज्या आजारांचा जीवाला धोका होऊ िकतो आशण ज्यांचे

उपचार महागिे असतात त्यांच्यासाठी उच्च वगथ पॉशलसींमध्ये पयाय म्हणून हे संरक्षण
उपलब्ध असते .

 शवमा आ्वाशसत रक्कम पुनभथरण : शवमा हक्क अदा केल्यानंतर शवमा आ्वाशसत
रक्कम (जी शवमा हक्क शदल्यानंतर कमी होते ) शतचे जादा शवमा हप्ता भरून मूळ
आ्वाशसत रक्कमे इतके पुनभथरण होऊ िकते.

 ‘आयुष’ साठी संरक्षणआयुवेद-योग-युनानी-शसद्ध-होशमओपॅिी : काही पॉशलसी मध्ये

एकूण रुग्णालय खचाच्या काही टक्केवारीत आयुष उपचारांसाठीच्या खचाला संरक्षण
दे ण्यात येते.

xii. मूल्य वर्थधत संरक्षणे
काही भरपाईच्या उत्पादनांमध्ये मूल्य वर्थधत संरक्षणांचा समावेि होतो त्यांची यादी खाली
शदली आहे .याचे फायदे प्रत्येक संरक्षणाच्या बाबत पॉशलसीला जोिलेल्या सूचीमध्ये

शनस््चत केलेल्या मयादे त शदले जातात जे एकूण आ्वाशसत रक्कमे च्या पेक्षा अशधक असत
नाहीत.

 बाह्य रुग्ण संरक्षण:आपल्याल हे माशहत आहे की भारतातील वैद्यकीय शवमा उत्पादने

बहु तांिी आंतर-रुग्ण रुग्णालय खचासाठी संरक्षण दे तात. आता काही कंपन्शया उच्चवगथ योजनांसाठी बाह्य-रुग्ण खचासाठी सुद्धा मयाशदत संरक्षण दे ऊ करतात.

 रुग्णालय रोख:या योजनेत रुग्णालय भरतीच्या काळासाठी प्रशतशदविी काही
ठराशवक रक्कम ठराशवक कालावधी साठी शदली जाते. साधारणपणे याचा कालावधी 7

शदवसांचा असतो, याला अपवाद म्हणजे 2/3 शदवसांची वजावट असलेल्या पॉशलसी.
अिा प्रकारे हा फायदा ते व्हाच होतो जेव्हा रुग्णालय भरतीचा कालावधी वजावटीच्या
कालावधी पेक्षा अशधक असतो. हा फायदा रुग्णालय खचाच्या शवमा हक्कापेक्षा वेगळा
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असतो पण एकूण शवमा आ्वाशसत रक्कमे च्या अंतगथत ककवा ्वतंत्र उप-मयादे त
असतो.

 बरे होण्याच्या कालावधीचा फायदा:आजारपणामुळे आशण ककवा अपघातामुळे
रुग्णालय भरतीचा एकूण कालावधी 10 शदवसांपेक्षा नसेल तर एक शनस््चत रक्कम
अदा केली जाते.

 एखाद्या अवयव प्रत्यारोपणाच्या घटनेत पॉशलसी मधील अटी आशण ितींनुसार अवयव
दात्याच्या खचाची रक्कम पॉशलसी च्या अंतगथत शदली जाते .

 रुग्णवाशहका खचाची भरपाई:शवमाधारक/शवमाधारक व्यिीद्वारे रुग्णवाहीकेसाठी
केला गेलेला खचथ, पॉशलसीच्या पशरशिटटामध्ये शनस््चत केल्यानु सार शवशिटट मयादे त
परत केला जातो.

 सहाय्यक व्यिीचे खचथ:रुग्णाच्या सहाय्यासाठी असणाऱ्या व्यिीचा रुग्णालय भरती
दरम्यान होणारा अन्शन, प्रवास यासाठीचा खचथ यांपासून संरक्षण शदले जाते. पॉशलसी
च्या पशरशिटटात शनस््चत केलेल्या मयादे त काही ठराशवक रक्कम ककवा खचाची
रक्कम अदा केली जाते .

 कुटु ं बाची व्याख्या:काही वैद्यकीय शवमा उत्पादनांमध्ये कुटु ं बाची व्याख्येत बदल झाले

आहे त. पूवी शवमा आ्वाशसत प्रिम व्यिी, त्याचा/ची जोिीदार, अवलंबून असणारी
मुले यांना शवमा संरक्षण शदले जात असे. आता अिा पॉशलसी आल्या आहे त ज्यात
आई-विील आशण सासू सासरे यांना त्याच पॉशलसी अंतगथत संरक्षण दे ता येते.

D. टॉप-अप संरक्षणे आशण उच्च वजावटीच्या शवमा योजना
टॉप-अप संरक्षण याला उच्च वजावटी चा शवमा असेही म्हटले जाते . आंतरराटट्रीय बाजारातील
अनेक लोक उच्च सह-योगदानाच्या ककवा संरक्षण नसलेल्या रोगांच्या रोगांसाठी ककवा

उपचारांसाठी च्या शवम्याशिवाय टॉप-अप संरक्षण शवकत घेतात. मात्र भारतात, टॉप-अप
संरक्षणे सुरु करण्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे पूवी असलेला मोठी रक्कम आ्वाशसत
करणाऱ्या योजनांचा अभाव, जे कारण आता राशहलेले नाही. बराच दीघथकाळ वैद्यकीय शवमा

पॉशलसी अंतगथत आ्वाशसत रक्कम रुपये 500000 पयंतच होती. ज्याला कोणाला अशधक

संरक्षण हवे असे त्याला दोन पॉशलसी घ्याव्या लागत आशण दु प्पट शवमा हप्ता भरावा लागे.
याच्यामधून शवमाकत्यांद्वारे टॉप-अप पॉशलसींचा शवकास केला गेला, ज्या शवमाधारकाला
मोठ्या रक्कमे साठी आ्वाशसत करतात आशण शनस््चत रक्कमे पेक्षा अशधक फायदा दे तात
(याला रक्कमे ची मयादा असे म्हणतात).

कमी शवमा हप्ता असलेल्या मुलभूत वैद्यकीय संरक्षण सोबत ही पॉशलसी काम करते आशण ती
तुलनेने माफक शवमा हप्त्यावर शमळते . उदाहरणािथ, कंपनीने शवमा संरशक्षत केलेल्या व्यिी,

सुद्धा वाढीव संरक्षणासाठी टॉप-अप संरक्षण घेऊ िकतात (पशहल्या पॉशलसीची आ्वाशसत
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रक्कम मयादा म्हणून ठे वत)हे संरक्षण ्वतुः आशण कुटु ं बासाठी असू िकते , जे महागड्या
उपचाराची वेळ दु दैवाने आलीच तर उपयोगी पिते.

टॉप-अप पॉशलसी च्या अंतगथत शवमा हक्क शमळण्यासाठी, वैद्यकीय खचथ वजावटीच्या (ककवा
मयादे च्या) पेक्षा अशधक असला पाशहजे. आशण उच्च वजावटीच्या योजने अंतगथत शमळणारी
भरपाई, वजावटी पेक्षा अशधक असलेल्या प्रत्यक्ष झालेल्या खचथ इतकी शमळते .
उदाहरण
एक व्यिी त्याच्या कंपनी द्वारे रुपये 3 लाखांसाठी संरशक्षत केली गेली आहे . ते तीन लाखांच्या
वर 10 लाख रुपयांची टॉप-अपपॉशलसी घेऊ िकले आहे त.

त्यांच्या एक रुग्णालय भरतीचा खचथ रुपये 5 लाख रुपये असेल तर, मूळ पॉशलसी तीन

लाखांपयंत संरक्षण दे ईल. टॉप-अप पॉशलसीच्या सहाय्याने, उवथशरत रक्कम रुपये दोन लाख
शदली जाईल.

टॉप-अप पॉशलसी ्व्तात शमळते आशण 10 लाख रुपयांच्या एका पॉशलसीची ककमत तीन लाख

रुपयांच्या वर घेतलेल्या 10 लाख रुपयांच्या टॉप-अप पॉशलसीच्या ककमती पेक्षा खूप जा्त
असेल.
ही संरक्षणे व्यशिगत आशण कुटु ं ब आधारावर उपलब्ध आहे त. आजच्या बाजारपेठेत प्रत्येक
कुटु ं ब सद्यासाठी ्वतंत्र शवमा आ्वाशसत रक्कम ककवा संपूणथ कुटु ं बासाठी वापरली जाणारी
एकच शवमा आ्वाशसत रक्कम दे ऊ केली जाते .

टॉप-अप योजनेत जर प्रत्येक रुग्णालय भरतीच्या प्रसंगात वजावटीची रक्कम पार करणे

आव्यक असेल तर त्याला आपत्ती आधाशरतउच्च वजावटी चा वैद्यकीय शवमा असे म्हणतात.

याचा अिथ असा की वरील शदलेल्या उदाहरणात, प्रत्येक शवमा हक्काची रक्कम रुपये 3
लाखांपेक्षा अशधक असायला पाशहजे.

मात्र ज्या टॉप-अप योजनांमध्ये वजावटीची रक्कम पॉशलसी च्या कालावधीत एकापेक्षा अशधक

रुग्णालय भरतीच्या प्रसंगातून पार केलेली चालते त्याला भारतीय बाजारात गोळाबेरीज
आधाशरत वजावटीचा वैद्याकीय शवमा ककवा सुपर टॉप-अप संरक्षण असे म्हणतात. याचा अिथ
असा की वरील उदाहरणात, प्रत्येक शवमा हक्काची रक्कम एकत्र करण्यात येते आशण जेव्हा
ती 3 लाखांपेक्षा अशधक जाते ते व्हा टॉप-अप संरक्षणातून शवमा हक्क रक्कम शमळणे सुरु होते .

रुग्णालय भरती खचथ भरपाई च्या बहु तेक साऱ्या अटी आशण िती आशण अपवाद या
उत्पादनांना लागू होतात. काही बाजारांमध्ये जेिे आधारभूत वैद्यकीय संरक्षण सरकारद्वारे
दे ण्यात येते, ते िे शवमाकते सामान्शयतुः टॉप-अप संरक्षणेच दे तात.
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E. टठ नागशरक पॉशलसी
या योजनेतून ज्या लोकांना शवशिटट वयानंतर शवमा संरक्षण नाकारले गेले होते (म्हणजे, वय
वषे 60 नंतर) त्यांच्यासाठी तयार करण्यात आल्या आहे त. याचे संरक्षण आशण अपवाद यांची
रचना बहु तांिी रुग्णालय भरती खचथ शवम्या सारखीच केली गेली आहे .

ज्येटठ व्यिींच्या आजारांवर शविेष लक्ष दे ऊन संरक्षण आशण प्रतीक्षा कालावधी यांची योजना
केली आहे . यासाठी प्रवेिाचे बहु तांिी वय 60 च्या नंतरचे असते आशण त्या आयुटयभर

नवीकरण करता येतात. शवमा अ्वाशसत रक्कम रुपये 50000 ते रुपये 500000 पयंत असते.
काही आजारांसाठी प्रतीक्षा कालावधी वेगवेगळा असतो. उदा.: एखाद्या शवमाकत्याचा मोतीकबदू

साठी 1 वषाचा प्रतीक्षा कालावधी असेल तर दु सऱ्या शवमाकत्यासाठी तो दोन वषांचा असू
िकतो.

त्याचबरोबर काही आजारांसाठी एखाद्या शवमाकत्याचा प्रतीक्षा कालावधी काहीही नसेल तर

दु सऱ्या शवमाकत्याचा प्रतीक्षा कालावधी असू िकतो. उदाहरणािथ: काही शवमाकत्यांच्या प्रतीक्षा

कालावधीच्या यादीत सायनोसायटीस नसते तर काही अन्शय शवमाकत्यांच्या यादीत प्रतीक्षा
कालावधीच्या शवधानात ते समाशवटट असते .

काही पॉशलसीं मध्ये पूवी अस््तत्वात असलेल्या रोगांसाठी प्रतीक्षा कालावधी ककवा मयादा

घातलेली असते. रुग्णालय भरतीच्या पूवथ ककवा प्चात खचथ रुग्णालय शवमा हक्काच्या
रक्कमे च्या टक्केवारीत ककवा उप-मयादे त, यापैकी जा्त असलेली रक्कम अदा केली जाते.
काही पॉशलसींमध्ये ठराशवक भरपाई च्या योजनांप्रमाणे शवशनर्थदटट कालावधीत बसणारा 30/60
शदवसांच्या ककवा 60/90 शदवसांच्या कालावधीत झालेले खचथ ग्राह्य धरले जातात.

आयआरिीएआयने ज्येटठ नागशरक असलेल्या शवमाधारकांसाठी खास तरतुदी केल्या आहे त:
1. ज्येटठ नागशरकांना दे ऊ करण्यात आलेल्या शवमा उत्पादनांचा शवमा हप्ता माफक,
न्शयाय्य, पारदिथक आशण आधीच जाहीर केलेला असेल.

2. शवमा हप्त्यापेक्षा अशधक अंतलेखन अशधभार लावला जाणार असेल तर शवमाधारकाला
लेखी

्वरुपात

कळवले

जाईल

आशण

अिा

प्रकारच्या

अशधभारासाठी

पॉशलसीधारकाची पॉशलसी जारी करण्यापूवी शवशिटट मान्शयता घेतली जाईल.

3. सवथ शवमाकते आशण टीपीए यांच्याद्वारे ज्येटठ नागशरकांच्या वैद्यकीय शवम्यासंबध
ं ी, शवमा
हक्क आशण तक्रारींचे शनवारण करण्यासाठी ्वतंत्र व्यव्िा शनमाण केली जाईल.
F. सुशनस््चत फायदा संरक्षणे –रुग्णालय रोख, गंभीर आजार
वैद्यकीय शवमा पॉशलसी च्या बाबत शवमाकात्याला असणारी सवात मोठी जोखीम म्हणजे

पॉशलसी च्या फायद्यांचा अनाव्यक आशण अवाजवी फायदा घेणे. रुग्ण वैद्यकीय शवम्याच्या
संरक्षणा खाली आहे असे समजल्यानंतर िॉक्टर, िल्यशक्रया तज्ञ, आशण रुग्णालये त्याला
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नको इतके उपचार दे ण्याचा प्रयत्न करतात. ते रुग्णालयातील शनवास वाढवतात, अनाव्यक
रोगशनदान आशण प्रयोगिाळा तपासण्या करायला लावतात आशण अिाप्रकारे उपचारांचा खचथ

अनाव्यक रकमे पयंत वाढवतात. शवमाकत्याच्या खचावर होणारा आणखी महत्वाचा पशरणाम
म्हणजे वैद्यकीय खचात सतत होणारी वाढ, जी नेहेमी शमळणाऱ्या शवमा हप्त्याच्या रक्कमे पेक्षा
अशधक असते.

यावर िोधलेले उत्तर म्हणजे शनस््चत फायदा संरक्षण. शवमाधारकाला पुरेसे संरक्षण दे त

असतानाच, सुशनस््चत फायदे संरक्षण शवमाकत्याला माफक कालावधीसाठी पिणारी

पॉशलसीची ककमत ठरवण्यास मदत होते . या उत्पादनांत, साधारणतुः प्रत्येक प्रणालीतील
नेहेमी कराव्या लागणाऱ्या उपचारांची यादी केलेली असते , जसे ईएनटी, ऑप्िाल्मोलॉजी,

ऑब््टे शरक्स आशण गायनॅकॉलॉजी, इत्यादी आशण या प्रत्येकासाठी अशधकतम अदा करण्याची
रक्कम पॉशलसी मध्ये शदलेली असते .

यामध्ये शवमाधारकाला त्या शवशिटट उपचारांसाठी शकती खचथ करावा लागला याचा शवचार न

करता शनस््चत रक्कम शवमा हक्काची रक्कम म्हणून शमळते . या प्रत्येक उपचारासाठी दे य

पॅकेज चा आकार सामान्शयतुः ती पशरस््िती हाताळण्यासाठी आव्यक आशण माफक खचाचा
अभ्यास करून ठरवलेली रक्कम असते .

या पॅकेज आकारात खालील प्रमाणे सवथ गोटटींचा समावेि केलेला असतो.:
a) खोलीचे भािे ,
b) तज्ञांचे िुल्क,
c) रोग शनदान,
d) औषधे,

e) रुग्णालय भरतीच्या पूवथ आशण प्चात खचथ इत्यादी.
उत्पादनानु सार या पॅकेजआकारात आहार, वाहन खचथ, रुग्णवाशहका खचथ इत्यादींचा सुद्धा
समावेि असू िकतो.

या पॉशलसी हाताळण्यासाठी अत्यंत सोप्या असतात कारण केवळ रुग्णालय भरतीचा पुरावा

आशण पॉशलसी अंतगथत त्या आजाराचा अंतभाव या गोटटी शवमा हक्क प्रशक्रया करण्यासाठी
पुरेिा असतात.

काही उत्पादने सुशनस््चत फायदे संरक्षणा सोबत दै नंशदन रोख फायदा यांनाही जोितात.

यामध्ये अंतभूत
थ होणाऱ्या उपचारांची यादी उत्पादनातील उपचारांच्या व्याख्येनुसार 75 पासून
200 पयंत असू िकते.

पॉशलसीमध्ये नवे नसलेल्या िल्यशक्रया /उपचारांसाठी सुशनस््चत रक्कम अदा करण्याची
तरतूद केलेली असते. मात्र िेवटी पॉशलसी अंतगथत शवमा आ्वाशसत रक्कमे च्या मयादे त शवमा
हक्क अदा केले जातात.
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काही सुशनस््चत फायदे शवमा योजना खालीलप्रमाणे आहे त:
 रुग्णालय दै नंशदन रोख शवमा योजना
 गंभीर आजार शवमा योजना

1. रुग्णालय दै नंशदन रोख पॉशलसी
a) प्रशतशदवस रक्कमे ची मयादा
रुग्णालय रोख संरक्षणामध्ये शवमाधारक व्यिीला रुग्णालय भरतीच्या प्रत्येक शदवसासाठी
शनस््चत रक्कम अदा केली जाते. प्रशतशदविी संरक्षणाची रक्कम (उदाहरण म्हणून) रुपये

1500 ते रुपये 5000 ककवा त्यापेक्षाही अशधक इतकी असू िकते . प्रशतशदवस पॉशलसीसाठी
दे ण्याच्या दै नंशदन रक्कमेवर अशधकतम मयादा आजारानुसार आशण पॉशलसीच्या
कालावधीनु सार ठरते , ती सामान्शयतुः वार्थषक पॉशलसी असते .
b) रक्कम अदा करण्याचे शदवस.
या पॉशलसी च्या काही प्रकारांमध्ये, ज्या आजारासाठी उपचार घ्यायचे त्याची व शकती

शदवसांची रोख रक्कम द्यायची यांची जोिणी केलेली असते . उपचारांची यादी आशण
त्यांच्यासाठी शकती काळ रुग्णालय शनवास करावा लागेल यांची तपिीलवार माशहती

शदलेली असते ज्यामुळे प्रत्येक प्रकारच्या िल्यशक्रया/आजारासाठी दै नंशदन रोख
फायद्यावर मयादा घातली जाते .

c) ्वतंत्र संराक्षण ककवा वाढीव संरक्षण
काही शवमाकते रुग्णालय दै नंशदन रोख पॉशलसी ्वतंत्र पॉशलसी म्हणून दे ऊ करतात तर
काही शवमाकते शनयामीय भरपाई पॉशलसी साठी वाढीव संरक्षण म्हणून दे तात. या पॉशलसी

मुळे शवमाधारकाला अदा केली जाणारी रक्कम शनस््चत असल्यामुळे प्रासंशगक खचथ भरून

काढण्यासाठी मदत करतात कारण ती रक्कम शनस््चत असते आशण ती उपचारांच्या

खचािी शनगिीत नसते . याच्यामुळे भरपाई आधाशरत वैद्यकीय शवम्यावर आधाशरत
शमळालेल्या संरक्षणाशिवाय अशधक रक्कम शमळू िकते .
d) पुरवणी संरक्षण
या पॉशलसी नेहेमीच्या रुग्णालय खचाच्या पॉशलसीं साठी सहाय्यक होऊ िकतात कारण
त्या ्व्त असतात आशण प्रासंशगक खचांसाठी आशण त्याच बरोबर भरपाई पॉशलसी च्या

अंतगथत अपवाद, सहयोगी रक्कम इत्यादी साठी जे खचथ दे ता येत नाहीत त्यासाठी सुद्धा
भरपाई दे तात.

e) या संरक्षणाचे अन्शय फायदे
शवमाकत्याच्या दृटटीकोनातून, या योजनेचे अने क फायदे आहे त, कारण, ती ग्राहकाला
समजावून सांगण्यास सोपी असते आशण त्यामुळे अशधक शवकली जाते. रुग्णालय भरतीच्या
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काळासाठी जे प्रशतशदविी जे प्रत्यक्ष खचथ होतात त्यासाठी अदा केली जात असल्याने ती

वैद्यकीय महागाईला मागे टाकते . त्याच बरोबर अिी शवमा संरक्षणे आशण त्यांचे शवमा हक्क
यांचा ्वीकार करणे खूप सोपे असते .
2. गंभीर आजार पॉशलसी
या उत्पादनाला भयंकर आजार संरक्षण ककवा आघात िुिष
ु ा संरक्षण असे म्हटले जाते.
शवज्ञानातील प्रगतीमुळे, लोक आता ककथरोग, मेंदूशवकार आशण हृदय रोग इत्यादी काही

मोठ्या आजारातून बरे होत आहे त.पूवीच्या काळात या रोगांमुळे मृत्यूच ओढवला असता.
त्यातही, अिा मोठ्या रोगातून वाचल्यानंतर आयुमथयादा सुद्धा वाढली आहे . मात्र, अिा
मोठ्या आजारातून वाचण्यासाठी खूप खर्थचक उपचार करावे लागतात आशण

उपचारांनंतरही जगण्याचे खूप खचथ असतात. त्यामुईल गंभीर आजारामुळे व्यिीची
आर्थिक सुरक्षा धोक्यात येते

a) गंभीर आजार पॉशलसी म्हणजे यादीतील गंभीर आजाराचे शनदान झाल्यास एकरकमी
मोठी रक्कम दे ण्याची तरतूद असते .

b) ती खालील प्रमाणे शवकली जाते :
 एक ्वतंत्र पॉशलसी म्हणून ककवा

 काही वैद्यकीय शवमा पॉशलसींवर वाढीव संरक्षण म्हणून ककवा
 काही जीवन शवमा पॉशलसींवर वाढीव संरक्षण म्हणून

भारतात, गंभीर आजार फायदे जीवना शवमा कत्यांकिू न जीवन शवमा पॉशलसींवर पुरवणी

म्हणून दोन प्रकारातील संरक्षणे म्हणून दे ऊ केली जातात – गशतमान सीआय फायदा योजना
आशण ्वतंत्र सीआय फायदा योजना. जेव्हा हे फायदे शवकले जातात ते व्हा आ्वाशसत

आजारांची सुशनस््चत व्याख्या आशण चांगल्या प्रकारचे अंतलेखन हे अत्यंत महत्वाचे असतात.

गोंधळ कमी करण्यासाठी, आयआरिीए वैद्यकीय शवमा प्रमाणीकरण मागथदिथक सुत्रांद्वारे 20
सवात गंभीर आजारांच्या व्याख्या प्रमाशणत करण्यात आल्या आहे त. (कृपया िेवटी असलेले
पशरशिटट पहा).

मात्र, पॉशलसी दे ताना शवपरीत शनविीच्या िक्यता (बहु तांि वेळा ज्या लोकांना काही त्रास

होण्याची िक्यता असते तेच हा शवमा घेतात) खूप जा्त असतात आशण प्र्तावकांच्या
प्रकृतीची स््िती नीट तपासणे महत्वाचे असते . सध्या पुरेिी माशहती नसल्याने, गंभीर आजार
योजना पुनर्थवमा करणाऱ्यांच्या माशहतीवर आधाशरत असतात.

c) गंभीर आजार म्हणजे असे मोठे आजार ज्यांच्यामुळे केवळ रूग्णालयासाठी खूप जा्त

खचथ करावे लागत नाहीत तर, त्यांच्यामुळे अपंगत्व येऊ िकते , अवयव गमवावे लागू

िकतात, उत्पन्शनावर पाणी सोिावे लागू िकते आशण रुग्णालय मुिी नंतरही
दीघथकाळ िुिुषा करावी लागते .
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d) गंभीर आजार पॉशलसी नेहेमी रुग्णालय खचथ भरपाई पॉशलसीवर वाढीव संरक्षण म्हणून
घेण्याची शिफारस केली जाते ., ज्यामुळे पॉशलसीच्या अंतगथत शमळणारी भरपाई मुले
ज्या कुटु ं बातील सद्याला असा आजार झाला आहे त्यांच्यावरील आर्थिक ओझे कमी
होण्यास मदत होते .

e) शवमाकत्यांनु सार आशण उत्पादनानु सार संरक्षण शदल्या जाणाऱ्या गंभीर आजार
बदलतात:

 शवशिटट तीव्रते चे ककथरोग

 अक्यूट म्योकािीयाल इंफाकथिन
 करोनरी आटथ री सजथरी

 हृदयाच्या झािापा बाळाने (हाटथ व्हॉल्व्ह शरप्लेसमेंट)
 शवशिटट तीव्रते चा कोमा
 रे नल फेल्युअर

 कायम्वरूपी लक्षणे दे णारा मेंदूचा झटका


महत्वाचे अवयव/बोन मॅरो प्रत्यारोपण

 मल्टीपल ्क्लेरोशसस
 मोटर न्शयुरोन रोग

 ्नायूंचा कायम्वरूपी अधांगवायू

 मोठ्या अपघातामुळे कायम्वरूपी अपंगत्व
गंभीर आजारांची यादी तिीच राहत नाही ती वाढत असते. काही आंतरराटट्रीय

बाजारपेठेत शवमाकते पशरस््ितींचे वगीकरण ‘मूळ’ आशण ‘वाढीव’या प्रकारे करते , अगदी

अल्झायमसथ सारख्या स््िती सुद्धा संरशक्षत केल्या जातात. काहीवेळा, ‘प्राणघातक रोग’
सुद्धा संरक्षणासाठी अंतभूत
थ केले जातात अिातच त्यांचा शवमा हप्ता खूप जा्त असतो.

f) बहु तांि गंभीर आजाराच्या पॉशलसी आजाराचे शनदान झाल्यास एक मोठी रक्कम अदा

करतात, काही पॉशलसी मात्र अिा असतात की त्या रुग्णालय खचाच्या भरपाईच्या
्वरुपात संरक्षण पुरवतात. काही उत्पादने, रुग्णालय भरती खचासाठी भरपाई आशण
पॉशलसी मध्ये शदलेल्या गंभीर रोगाचे शनदान झाल्यास मोठी रक्कम एकरक्कमी अदा
केशलया जाते.

g) गंभीर आजार पॉशलसी नेहेमी 21 ते 65 या वयोगटातील व्यिींना उपलब्ध असते.
h) या पॉशलसींच्या अंतगथत दे ऊ केलेली रक्कम खूप मोठी असते याचे प्रािशमक कारण

म्हणजे या पॉशलसीमुळे अिा प्रकारच्या रोगांिी जोिलेल्या दीघथकालीन उपचारांमुळे
येणारा आर्थिक भार सोसता येण्याची क्षमता शमळायला हवी.

i) या पॉशलसींच्या अंतगथत साधारणपणे शवमा आ्वाशसत रक्कमे च्या 100% रक्कम गंभीर
रोगाचे शनदान झाल्यानंतर शदली जाते. काही बाबतीत भरपाईची रक्कम पॉशलसीच्या
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अटी आशण िती आशण रोगाची तीव्रता यांच्यावर अवलंबन
ू शवमा आ्वाशसत रक्कमे च्या
25% ते 100% पयंत बदलती असते .

j) सवथ गंभीर आजार पॉशलसींमध्ये एक प्रमाण अट शदसून येते ती म्हणजे, पॉशलसी सुरु
झाल्यानंतर 90 शदवसांचा प्रतीक्षा कालावधी आशण आजाराचे शनदान झाल्यानंतर

शजवंत राहण्याचा कालावधी 30 शदवस असतो. शजवंत राहण्याचे शवधान यासाठी

घातलेले असते की या फायद्याकिे मृत्यूचा फायदा या अिाने न बघता “शजवंत

राहण्याचा फायदा ” या प्रकारे बशघतले जावे म्हणजेच, गंभीर आजारानंतरच्या कठीण
अिचणीं वर मात करून शजवंत राहण्यासाठी हा फायदा शदला जातो.

k) ज्यांना गंभीर आजार पॉशलसी घ्यायची आहे अिा 45 वषांवरील व्यिींना अशतिय

किक वैद्यकीय चाचण्यांना सामोरे जावे लागते. या पॉशलसीमध्ये असलेले प्रमाण
अपवाद वैद्यकीय शवमा उत्पादनांमध्ये असलेल्या अपवादांसारखेच असतात, वैद्यकीय
सल्ला घेण्यात ककवा त्याचे पालन करण्यात ककवा प्रतीक्षा कालावधी टाळण्यासाठी
वैद्यकीय उपचार घेण्यात उिीर करणे हे सुद्धा शवशिटट प्रकारे वगळले आहे .

l) शवमाकता शवमाधारकाला कोणत्याही एका संरशक्षत आजारासाठी केवळ एकदाच
भरपाई दे ईल ककवा काही ठराशवक वेळा रक्कम दे ऊ करे ल. कोणत्याही शवमाधारक
व्यिीसाठी एकदा पॉशलसी अंतगथत भरपाईची रक्कम शदल्यानंतर पॉशलसी बंद होईल.

m) गंभीर आजार पॉशलसी समूहांना शविेषतुः कॉपोरे ट क्षेत्रातील कंपन्शयांनाशदली जाते ज्या
त्यांच्या कमथचाऱ्यांसाठी पॉशलसी घेतात.
G. दीघथकालीन िुिष
ु ा शवमा
आज, आयुमथयादा वाढल्यामुळे वृद्ध लोकांची जगातील संख्या वाढत आहे . वृद्ध होत जाणाऱ्या

लोकसंख्येमुळे जगभरात, दीघथकालीन शवम्याचे महत्व वाढत आहे . वृद्ध लोकांना दीघथकालीन

िुिुषेची गरज असते आशण ज्यांना कोणत्याही प्रकारचे अपंगत्व आले आहे अिा व्यिींना सुद्धा
दीघथकालीन िुिुषेची आव्यकता असते . दीघथकालीन म्हणजे जे ्वतुःची कोणाच्या तरी

सहाय्याशिवाय योग्य प्रकारे काळजी घेऊ िकत नाहीत आशण ज्यांची प्रकृती भशवटयात खूप
सुधारणार नाही अिांच्यासाठी शवशवध प्रकारचे व्यशिगत ककवा िुिुषेची सेवा.
दीघथकालीन िुिूषेसाठी दोन प्रकारच्या योजना आहे त.:
a) पूवी रक्कम भरलेल्या योजना ज्या आरोग्यपूणथ शवमाधारकाकिू न त्यांच्या भशवटयातील
वैद्यकीय खचांसाठी खरे दी केलेली पॉशलसी आशण

b) जेव्हा शवमाधारकाला दीघथकालीन सेवच
े ी गरज असते अिा तातिीच्या गरजेच्या
योजना ज्या एक मोठी रक्कम भरून खरे दी केल्या जातात.
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अपंगत्वाची तीव्रता (आशण अपेशक्षत शजवंत राहाण्याचा कालावधी) यावर फायद्याची रक्कम
ठरते . भारतीय बाजारपेठेसाठी दीघथकालीन उत्पादने अद्याप शवकशसत व्हायची आहे त.
भशवटय आरोग्य पॉशलसी
पूवी रक्कम भरलेल्या योजनांमधील पशहली योजना म्हणजे सावथजशनक क्षेत्रातील चार साधारण
शवमा कंपन्शयांनी भशवटय आरोग्य पॉशलसी 1990 मध्ये शवपणन केली, या पॉशलसीद्वारे मुळात

शवमाधारक व्यिीच्या शनवृत्ती नंतर आरोग्याची काळजी घेता येते, या पॉशलसीसाठी तो त्याच्या
उत्पादक काळात शवमा हप्ते भरतो. हे जीवन शवमा पॉशलसी घेण्यासारखे आहे फि ती मृत्यूच्या
ऐवजी भशवटयातील वैद्यकीय खचांना संरक्षण दे ते.
a) शिफिथ मे शिक्लेम
ही पॉशलसी शभन्शन प्रकारची ककवा भशवटयातील मेशिक्लेम पॉशलसी आहे जी मे शिक्लेम

पॉशलसी प्रमाणेच संरक्षण दे ते. प्र्तावक या पॉशलसीसाठी त्याच्या वयाच्या 25 ते 55 या
काळात केव्हाही जोिला जाऊ िकतो.
b) शनवृत्तीचे वय
तो शनवृत्तीचे वय 55 ते 60 च्या दरम्यान शनविू िकतो मात्र त्यांच्यामध्ये चार वषांचे ्पटट

अंतर असले पाशहजे. पोल्सी शनवृत्तीचे वय म्हणजे शवमाधारकाने प्र्ताव ्वीकारताना
शनविलेले आशण पशरशिटटात शवशनर्थदटट केल्यानुसार पोलीस मध्ये शदलेला फायदा सुरु
करण्यासाठी शदलेले वय. हे वय पुढे ढकलता येत नाही.
c) शनवृत्ती पूवथ कालावधी
शनवृत्ती पूवथ वय म्हणजे प्र्ताव ्वीकारल्यापासून पशरशिटटात शदलेल्या पॉशलसीच्या
शनवृत्तीचे वयापयंतचा कालावधी. या कालावधीत शवमाधारक लागू असेल त्यानु सार अनेक
शवमा हप्ते ककवा एकच हप्ता भरे ल. शवमाधारकाला एकच हप्ता भरणे ककवा अनेक हप्ते
भरणे हे दोन्शही पयाय असतात.
d) पॉशलसी िांबशवणे
एखाद्यावेळी शवमाधारक मरण पावला ककवा शनवृत्तीच्या वयापु वी योजनेतून अंग काढू न घेऊ
इस्च्छत असेल व कोणताही शवमा हक्क यापूवी दाखल केला गेला नसेल तर पॉशलसी
अंतगथत योग्य प्रकारचा शवमा हप्त्यांचा परतावा शदला जातो. पॉशलसीच्या नवीकरणासाठी

उिीर झाल्यास त्याचे सयुशिक कारण असल्यास शवमा हप्ता भरण्यासाठी 7 शदवसांचा
सवलत कालावधी शदला जातो.
e) असाईनमेंट
ही योजना पॉशलसी असाईनमेंट करण्यास परवानगी दे ते.
362

f) अपवाद
भशवटयातील वैद्यकीय शवमा पॉशलसी असल्याने पॉशलसीमध्ये पूवी असलेल्या रोगांसाठी, 30
शदवसांचा प्रतीक्षा कालावधी आशण मेशिक्लेम मध्ये असल्याप्रमाणे शवशनर्थदटट रोगांसाठी
पाशहल्या वषाचा अपवाद केलेला नाही. तकानु सार हे योग्यच आहे .
g) समूह शवमा वैशवध्य
ही पॉशलसी समूहाच्या आधारावर घेता येते आशण त्या बाबतीत समूह सवलत सुद्धा उपलब्ध
होऊ िकते.
H. शमश्र-उत्पादने
काही वेळा, जीवन शवम्यािी संबंशधत उत्पादने वैद्यकीय शवम्याच्या उत्पादनांबरोबर एकत्र केली

जातात. दोन शवमाकते एकत्र येऊन आशण सामंज्य करार करून अशधक उत्पादनांचा प्रसार
करण्याचा हा एक चांगला मागथ आहे .

वैद्यकीय अशधक जीवन संयुि उत्पादने म्हणजे जीवन शवमा कंपनी द्वारे शदले जाणारे जीवन

शवमा संरक्षण आशण साधारण शवमा कंपनी आशण/ककवा ्वतंत्र वैद्यकीय शवमा कंपनी यांचे
वैद्यकीय शवमा संरक्षण यांचे शमश्रण करून बनलेली उत्पादने.

उत्पादने दोन शवमाकत्यांद्वारे संयुिपणे तयार केली जातात आशण दोन्शही शवमाकत्यांच्या
शवपणन व्यव्िांच्या माध्यमातून शवपणन

केली जातात. ्वाभाशवकपणे, यासाठी दोन

शवमाकत्या कंपन्शयांमधील सामंज्याची गरज असेल आशण सध्याच्या मागथदिथक तत्त्वांनुसार

असे सामंज्य केवळ एक जीवन शवमाकता आशण एक साधारण शवमाकता यांच्यात केले जाऊ
िकते . अिा कंपन्शयांमधील सामंज्याचा करार शवपणन, पॉशलसी सेवा प्रदान, आशण खचाचे

समान वाटप आशण त्याचबरोबर पॉशलसी सेवा प्रदान प्रमापके आशण शवमा हप्ता शवतरण

यासंबंधी अिा कंपन्शयांमधील सामंज्याचा करार केला पाशहजे. अिा सामंज्यासाठी
आयआरिीएआयची मान्शयता घेण्यासाठी कोणत्याही एका शवमाकत्याने अजथ करावा लागतो.
असा

करार

दीघथकालीन

असावा

आशण

काही

अपवादात्मक

पशरस््ितीत

आशण

आयआरिीएआयचे समाधान झाल्याशिवाय अिा प्रकारच्या करारातून मुिता अनुमत केली
जाणार नाही.

पर्पर सामंज्याने दोन पैकी एक कंपनी प्रमुख शवमाकता म्हणून पॉशलसी सेवा गशतमान
करण्यातील महत्वाची भूशमका अदा करून संयुि उत्पादनांना आव्यक सेवा पुरवण्यासाठी

नक्की केली जाऊ िकते. प्रमुख शवमाकता अंतलेखन आशण पॉशलसी सेवा गशतमान

करण्यासाठी महत्वाची भूशमका बजावू िकते. मात्र, पॉशलसीच्या कोणत्या भागावर पशरणाम
झाला आहे हे लक्षात घेऊन शवमा हक्क प्रदान आशण वतथन रक्कम अदा करणे या गोटटी संबंशधत
शवमाकत्याद्वारे हाताळल्या जातात.
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'संयुि उत्पादन' फाईल करा आशण वापरा मागथदिथक तत्त्वांनुसार सादर केले जातात
्वतंत्रपणे अमन्शय केले जातात. दोन्शही प्रकारच्या जोखमीसाठीचा शवमाहप्ता घटक ्वतंत्रपणे

ओळखता आला पाशहजे आशण पॉशलसी धारकाला शवक्रीपूवथ टप्प्यात आशण शवक्री प्चात
टप्प्यात आशण पॉशलसी द्तावेज, शवक्री माशहती पत्रक यामध्ये जाहीर केले पाशहजे.

हे उत्पादन ्वतंत्र शवमा पॉशलसी आशण समूह शवमा या दोन्शहीसाठी दे ऊ केले जाऊ िकते.
मात्र, वैद्यकीय शवम्याच्या फ्लोटर पॉशलसीच्या बाबतीत शवमा करण्यायोग्य ्वार्य आशण लागू
असणारे अंतलेखन संकेत यांच्यािी संबद्ध वैद्यकीय शवमा केलेल्या कुटु ं बातील कमावता सद्य
असणाऱ्या प्र्तावकाला िुद्ध मुदत जीवन शवमा मान्शय केला जातो.

शवमाधारकाला मुि पुनरावलोकन कालावधी उपलब्ध असतो आशण तो संयुि उत्पादनांना एक

‘पूणथ’ उत्पादन म्हणून लागू केला जातो. मात्र, ‘संयुि उत्पादनातील’ वैद्यकीय भाग
शवमाधारकाच्या शनविीनुसार संबशं धत साधारण/केवळ वैद्यकीय शवमा कंपनीकिू न नवीकरण
योग्य असतो.

संयुि उत्पादनांचे शवपणन िेट शवपणन व्यव्िा, मध्य्ि आशण दोन्शही शवमाकत्यांचे संयुि
्वतंत्र आशण संयुि कॉपोरे ट प्रशतशनधी यांच्या माध्यमातून केले जाऊ िकते मात्र बँक रे फरल

यंत्रणेच्या माध्यमातून केले जात नाही. असे असले तरी, कोणत्याही एका शवमाकत्याचे ककवा
कोणत्याही एका बाजारपेठेचे अशधकृत नसलेले या उत्पादनांचे मध्य्ि असू िकत नाहीत.

या उत्पादनांमध्ये दोन शवमाकते अंतभूत
थ आहे त, प्रत्येक जोखीम दु सऱ्यापासून अलग आहे ,

शवमा हक्क कोण प्रदान करे ल, शवमाधारकाला उपलब्ध पयायानुसार दोन्शही उत्पादनांची
नवीकरण क्षमता ककवा केवळ एका संरक्षणाची नवीकरण क्षमता, सेवा सुशवधा इत्यादी शवशिटट
प्रकटने प्र्तावात आशण शवक्री साशहत्यात नमूद केलेली असली पाशहजेत.

या व्यवसायाला सेवा दे णारी माशहती तंत्रज्ञानाची सेवा खूपच भक्कम आशण अखंि असणे

आव्यक असते कारण यामध्ये दोन शवमाकत्यांमध्ये खूप मोठ्याप्रमाणात माशहतीचे

एकत्रीकरण आशण आयआरिीएआयसाठी आव्यकतेनुसार मोठ्या प्रमाणात माशहतीचे शनमाण
होत असते.
I. पॅकेज पॉशलसी
पॅकेज ककवा संरक्षणाची छत्री, एका द्तावेजाच्या माध्यमातून संरक्षणाचे शमश्रण दे तात.
उदाहरणािथ, शवम्याच्या अन्शय व्यावसाशयक वगांमध्ये, घरमालकाची पॉशलसी, दु कानदाराची

पॉशलसी, पॅकेज पॉशलसी इत्यादी असतात, ज्या एकाच पॉशलसी अंतगथत इमारती, त्यातील
साशहत्य इत्यादी एकाच पॉशलसी च्या अंतगथत संरशक्षत करू इस्च्छतात. अिा पॉशलसी मध्ये
काही व्यशिगत शवमा ककवा दे यता संरक्षण सुद्धा समाशवटट असू िकतात.

पॅकेज पॉशलसी मध्ये भरपाई पॉशलसी सोबत गंभीर आजार संरक्षण आशण अगदी जीवन शवमा
पॉशलसीआशण भरपाई पॉशलसी सोबत दै नंशदन रोख फायदे यांचा सुद्धा समावेि असतो.
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प्रवास शवमा पॉशलसी मध्ये, शदली जाणारी पॉशलसी सुद्धा पॅकेज पॉशलसी असते ज्यात केवळ
वैद्यकीय शवमा नव्हे तर अपघाती मृत्यू/अपंगत्व त्याचा बरोबर आजारपण/अपघातामुळे होंरे

वैद्यकीय खचथ, शवमानात पाठवलेल्या समान हरवणे ककवा उशिरा शमळणे, पारपत्र आशण
द्तावेज हरवणे, मालमत्ते साठी शतसऱ्या बाजूची दे यता / व्यशिगत नु कसान, सहल रशहत
होणे आशण अगदी शवमान पळवले गेल्यास संरक्षण इत्यादी गोटटी असतात.
J. सूक्ष्म शवमा आशण गरीब लोकांसाठी वैद्यकीय शवमा
सूक्ष्म-शवमा खास करून ग्रामीण आशण असंघटीत क्षेत्रातील कमी उत्पन्शन गटातील लोकांच्या

संरक्षणासाठी तयार केलेल्या असतात. कमी उत्पन्शन गटातील लोक लोकसंख्ये चा मोठा शह्सा
असतात, आशण त्यांना सामान्शयतुः वैद्यकीय सुरक्षा संरक्षण प्राप्त नसते. त्यामुळे, हे कमी मूल्य

असणारे उत्पादन, परविणारा शवमा हप्ता आशण फायदा दे णारे पॅकेजया लोकांना त्यांच्या

नेहेमीच्या जोखमींना सामोरे जाऊन त्यांच्यापासून संरक्षण शमळवण्यात सहाय्य करते . सूक्ष्म
शवमा आयआरिीए सूक्ष्म शवमा शवशनयम 2005 द्वारे शनयंशत्रत केले जाते .

ही उत्पादने कमी शवमा हप्त्यावर उपलब्ध असतात आशण शवमा आ्वाशसत रक्कम आयआरिीए
सूक्ष्म-शवमा शवशनयम, 2005 मध्ये म्हटल्यानु सार रुपये 30000 च्या खाली असते. अिी संरक्षणे

बऱ्याच वेळा शवशवध सामाशजक सं्िांद्वारे ककवा अ-िासकीय सं्िांच्या द्वारे (एनजीओ)
त्यांच्या सद्यांसाठी समूहाच्या आधारावर घेतली जातात. आयआरिीए ची ग्रामीण आशण
सामाशजक क्षेत्रासाठीची कतथव्ये सुद्धा असे सांगतात की शवमाकत्यांनी त्यांच्या पॉशलसींपैकी

सुशनस््चत प्रमाणातील पॉशलसी सूक्ष्म-शवमा म्हणून शवकल्या पाहीजेत ज्यायोगे शवम्याचा शव्तार
व्यापक होईल.

सावथजशनक क्षेत्रातील कंपन्शयांनी समाजातील गरीब वगासाठी शनमाण केलेल्या दोन पॉशलसी
खाली शदल्या आहे त:

1. जन आरोग्य शवमा योजना
जन आरोग्य शवमा योजनेची वैशिटट्ये खालीलप्रमाणे आहे त:
a. समाजातील गरीब वगासाठी ्व्त वैद्यकीय शवमा पुरवण्यासाठी ही पॉशलसी तयार

करण्यात आली आहे .

b. याचे संरक्षण व्यशिगत मे शिक्लेम पॉशलसी प्रमाणेच असते . यामध्ये वाढत जाणारा बोनस

आशण वैद्यकीय तपासणीचे फायदे अंतभूत
थ नसतात.

c. ही पॉशलसी व्यिी आशण कुटु ं बाच्या सद्यांना उपलब्ध नसतात.
d. वयोमयादा पाच ते 70 वषांपयंत असते.
e. तीन मशहन्शयांपासून ते पाच वषापयंतची मुले सुद्धा यात संरशक्षत करता येतात मात्र, त्यांचे

एक ककवा दोन्शही पालक त्याचवेळी संरशक्षत असले पाशहजेत.
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f.

प्रशतव्यिी शवमा आ्वाशसत रक्कम रुपये 5000 पयं त मयाशदत असते आशण दे य शवमा हप्ता
खालील कोटटकात शदल्यानुसार असतो.

कोटटक 2.1
शवमा आ्वाशसत व्यिीचे वय

46 वषांपयंत

46-55

56-65

66-70

कुटु ं ब प्रमुख

70

100

120

140

जोिीदार

70

100

120

140

25 वषांपयंतचे मूल

50

50

50

50

2+1

अवलंशबत

मूल

प्रकारच्या 190

250

290

330

2+2

अवलंशबत

मूल

प्रकारच्या 240

300

340

380

कुटु ं बासाठी
कुटु ं बासाठी


आयकर कायदा कलम 80 िी च्या अंतगथत शवमा हप्ता कर सवलतीस पात्र असतो.



पॉशलसीसाठी सेवा कर लागू नसतो.

2. सावथशत्रक वैद्यकीय शवमा योजना (युएचआयएस)
ही पॉशलसी 100 ककवा त्यापेक्षा अशधक कुटु ं बांसाठी उपलब्ध आहे . गेल्या काही काळात अगदी
व्यशिगत युएचआयएस पॉशलसी जनते ला उपलब्ध करून शदल्या गेल्या होत्या.
फायदे
सावथशत्रक वैद्यकीय शवमा योजनेचे फायदे खालील यादी प्रमाणे आहे त:
 वैद्यकीय खचाचा परतावा
रुग्णालय भरतीमुळे होणारे रुपये 30,000 पयंत चे खचथ पॉशलसीच्या माध्यमातून व्यिीला
ककवा कुटु ं बाला खालील उप-मयादांनुसार शदले जातात.
कोटटक 2.2
तपिील

मयादा

खोली, शनवासाचा खचथ

रुपये 150/- प्रती शदवस

अशतदक्षता शवभागात भरती केल्यास

रुपये 300/- प्रती शदवस

िल्यशक्रयातज्ञ, भूलतज्ञ, परामिथदाता, शविेषज्ञ िुल्क, रुपये
िुिुषा िुल्क

4,500/-

दु खापत

प्रती

आजार/

भूल, रि, ऑस्क्सजन, िल्यशक्रया कक्ष िुल्क, औषधे , रुपये 4,500/- प्रती आजार /
रोग शनदान साशहत्य, आशण एक्स-रे , िायशलसीस, दु खापत
रे शियोिेरपी, केमोिेरपी, पेसमे कर ची ककमत, कृशत्रम
्नायू इत्यादी.
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कोणत्याही एका आजारासाठी झालेला एकूण खचथ

रुपये 15,000/-

 व्यशिगत अपघात संरक्षण
कुटु ं बातील कमावत्या पुरुषाचा अपघातामुळे मृत्यू झाल्यास संरक्षण(पशरशिटटात नाव शदल्या
नु सार) रुपये 25000.
 अपंगत्व संरक्षण
जर घराचा कमावता पुरुष अपघातामुळे /आजारामुळे रुग्णालयात भरती केला गेला तर

रुग्णालय भरतीच्या कालावधीसाठी रुपये 50/- प्रती शदवस 3 शदवसांच्या प्रतीक्षा कालावधी
नंतर अशधकतम 15 शदवस पयंत शदले जाईल.
 शवमा हप्ता

कोटटक 2.3

घटक

शवमा हप्ता

व्यिीसाठी

रुपये 365/- प्रशतवषी

पाच जणांच्या कुटु ं बासाठी (पशहली तीन मुले

रुपये 548/- प्रशतवषी

सात जणांच्या कुटु ं बासाठी

रुपये 730/- प्रशतवषी

धरून)

(पशहली तीन मुले वा अवलंबून असणारे आईविील धरून)

दाशरद्रय रे षेखालील कुटु ं बांसाठी शवमा हप्त्यातील
सवलत

दाशरद्र्य रे षेखालील कुटु ं बांसाठी सरकार
शवमा हप्त्यात सवलत दे ऊ करे ल.

K. राटट्रीय ्वा्र्थ्य शवमा योजना
सरकारने सुद्धा शवशवध वैद्यकीय योजना राबवल्या आहे त, त्यातील काही शवशिटट राज्यांना

लागू होतात. वैद्यकीय फायदे मोठ्या लोकसंख्ये पयंत पोहोचावेत म्हणून सरकारने शवमा
कंपन्शयांच्या सोबत राटट्रीय ्वा्र्थ्य शवमा योजना कायास्न्शवत केली आहे . भारत सरकारच्या

कामगार आशण रोजगार मंत्रालयाद्वारे दाशरद्र्य रे षे खालील (बीपीएल) कुटु ं बांना वैद्यकीय शवमा
संरक्षण दे ण्यासाठी आरएसबीवाय सुरु करण्यात आली आहे .

राटट्रीय ्वा्र्थ्य शवमा योजनेची वैशिटट्ये खालील प्रमाणे आहे त:
a. दाशरद्र्य रे षेखालील कुटु ं बासाठी कुटु ं ब फ्लोटर आधारावर एकूण रुपये 30000 शवमा
संरक्षण.

b. पूवी अस््तत्वात असलेल्या रोगांना संरक्षण.
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c. रुग्णालय भरती आशण िल्यक्रीयात्मक ्वरूपाच्या सेवा ज्या िे केअर आधारावर पुरवल्या
जाऊ िकतात अिा वैद्यकीय सेवांसाठी संरक्षण.

d. अनु मत असलेल्या सवथ वैद्यकीय सेवांसाठी रोख शवरशहत संरक्षण.
e. ्माटथ कािथ ची तरतूद.
f. रुग्णालय भरती पूवथ आशण प्चात खचाची तरतूद.
g. प्रत्येक भेटीसाठी प्रवास भािे रुपये 100.
h. केंद्र आशण राज्य सरकार शवमाकत्याकिे शवमा हप्ता भरते .
i.

्पधात्मक दरांच्या आधारावर राज्य सरकार शवमाकता कंपनी शनविते.

j.

लाभाधारकाला सावथजशनक आशण खासगी रुग्णालयातून शनवि करण्याचे ्वतंत्र.

k. केंद्र आशण राज्य सरकार द्वारे 3:1 या प्रमाणात शवमा हप्ता भरला जातो ज्याची प्रशत कुटु ं ब
अशधकतम रक्कम रुपये 565/- आहे .

l.

राज्य सरकारांद्वारे योगदान:वार्थषक शवमा हप्त्याच्या 25 टक्के आशण काही असल्यास
रुपये 750 च्या वरील काही जादा शवमा हप्ता.

m. लाभधारकाने प्रशतवषी नोंदणी िुल्क/नवीकरण िुल्क म्हणून रुपये 30/- भरायचे
असतात.

n. राज्य सरकार द्वारे प्रिासकीय मूल्य भरले जाते.
o. ्माटथ कािथ साठी प्रशत सद्य जादा रक्कम रुपये 60/- उपलब्ध असेल.
p. ्माटथ कािथ जारी केल्यानंतर पुढील मशहन्शया नंतरच्या एक तारखेला योजना सुरु होईल.

अिाप्रकारे , जर एखाद्या शजल्ह्यात ्माटथ कािथ फेबुवारी मशहन्शयाच्या कोणत्याही तारखेला
जारी केले गेले तर योजनेची सुरुवात 1 एशप्रल पासून होईल.

q. योजना पुढील 31 माचथ पयंत चालू राहील. त्या शजल्ह्यासाठी ती योजनेची िेवटची तारीख
राहील. अिा प्रकारे मध्यंतरीच्या काळात जारी केल्या गेलेल्या कािांसाठी सुद्धा पुढील
वषीची 31 माचथ हीच िेवटची तारीख राहील.

शवमा हक्काचे प्रदान पशरशिटटात शदलेल्या टीपीए च्या ककवा शवमा कंपनी च्या माध्यमातून
केली जाईल. हक्क प्रदान िक्यतोवर यादी मधील रुग्णालयांच्या माध्यमातून रोख
शवरशहत ्वरुपात केले जाईल.

कोणताही एक आजार म्हणजे त्या आजाराचा सलग कालावधी मानला जाईल आशण

रुग्णालयािी मसलत केल्याच्या िेवटच्या तारखेपासून 60 शदवसात त्याचा पुनरुद्भव
झाल्यास तो अंतभूत
थ केला जाईल.
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L. प्रधानमंत्री सुरक्षा शबमा योजना
नु कत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या व्यशिगत अपघाती मूत्यू आशण अपंगत्व याला शवमा
संरक्षण दे णारी पीएमएसबीवाय योजनेने चांगला प्रशतसाद शमळवला आहे आशण या योजनेची
वैशिटट्ये खालीलप्रमाणे आहे त:

संरक्षणाची व्याप्ती : वय वषे 18 ते 70 मधील सहभागी बँकातील बचत खातेधारक यामध्ये

सहभागी होऊ िकतात. भाग घेऊ इस्च्छणाऱ्या बँकांनी त्यांना संरक्षण पुरवू इस्च्छणाऱ्या

कोणत्याही मान्शयताप्राप्त साधारण शवमाकत्यािी करार केला पाशहजे. कोणतीही व्यिी केवळ
एका बचत खात्याच्या आधारावर या योजनेत सहभागी होण्यासाठी पात्र असते . आशण जर

त्याने एका पेक्षा अशधक बँकांमध्ये नाव घातले तर त्याला जादा फायदा शमळत नाही आशण
जादा भरलेला शवमा हप्ता मात्र जप्त केला जाईल. बँक खात्यासाठी आधार क्रमांक प्रिामील
केवायसी असेल.

सहभागी होण्याचे पशरणाम / कालावधी : शवमा संरक्षण कालावधी 1 जु न ते 31 मे या कालावधी
साठी असेल ज्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रत्येक वषी 31 मे पयंत, व सुरुवातीच्या वषी 31

ऑग्ट 2015 पयंत शनविलेल्या बचत खात्यामधून ्वयं-िे शबट साठी ठराशवक फॉमथ मध्ये
पयाय दे णे आव्यक असेल. या योजनेच्या सुरुवातीला सहभागी होण्याचा कालावधी सरकार
द्वारे तीन मशहन्शयांनी म्हणजेच 30 नोव्हें बर, 2015 पयंत वाढवला जाईल.

यानंतर पूणथ वार्थषक शवमा हप्ता भरून सहभागी होणे शवशिटट अटींवर िक्य होईल.

पूवानु भवावर आधाशरत सुधाशरत अटींवर योजना चालू राशहल्यास अजथदार दीघथकाळासाठी नाव
घालण्यासाठी /्वयं-िे शबट साठी पयाय दे ईल. ज्या व्यिी योजनेच्या बाहे र पितील त्या

कोणत्याही क्षणी वरील अटी लक्षात घेऊन भशवटयात पुन्शहा सहभागी होऊ िकतात. दरवषी
पात्र ठरणाऱ्या नवीन सहभागी ककवा सध्या पात्र असलेल्या पण सहभागी न झालेल्या व्यिी
योजना चालू असेपयंत भशवटयातील वषांत सहभागी होऊ िकतात.
या शवम्याच्या अंतगथत असणारे फायदे खालीलप्रमाणे :
फायद्याचे कोटटक

शवमा आ्वाशसत रक्कम

मृत्यू

2 लाख रुपये

दोन्शही िोळे ककवा दोन्शही हातांचा ककवा पाय

2 लाख रुपये

ककवा एक िोळ्याची दृटटी जाणे आशण एका

हात ककवा पाय गमावल्याने संपूणथ आशण भरून
न येणारी हानी झाल्यास

एका िोळ्याची दृटटी ककवा एका हाताचा ककवा

पायाचा वापर यांची संपूणथ आशण भरून न

1 लाख रुपये

येणारी हानी झाल्यास

सहभागी होण्याची सुशवधा एसएमएस, ईमे ल ककवा व्यशिगत भेटी द्वारे उपलब्ध आहे .
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शवमा हप्ता: प्रशतवषी प्रशत सद्य रुपये 12/-. प्रत्येक वार्थषक संरक्षण कालावधीमध्ये 1 जून ला
ककवा त्यापूवी एक रक्कमी ‘्वयं िे शबट’च्या सुशवधे द्वारे खातेधारकाच्या बचत खात्यातून शवमा

हप्ता वजा केला जाईल. सहभागी बँका ज्या मशहन्शयात ्वयं-िे शबटचा पयाय शदला असेल त्या
मशहन्शयात, िक्यतो प्रत्येक वषी मे मशहन्शयात शवमा हप्ता वजा करतील आशण शवमा कंपनीला दे य
असणारी रक्कम त्याच मशहन्शयात शवमा कंपनीला पाठवतील.

वार्थषक शवमा हक्कांच्या अनुभवावर आधाशरत शवमा हप्त्याचे पुनरावलोकन के ले जाईल आशण
पाहोल्या तीन वषात शवमा हप्ता न वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

संरक्षण समाप्ती : अपघातापासून चे संरक्षण खालील प्रमाणे बंद होईल:
1. सद्याने वयाची 70 वषे पूणथ केल्यास (जवळच्या वाढशदविी असणारे वय) ककवा
2. बँकेतील खाते बंद आल्यास ककवा शवमा चालू ठे वण्यासाठी खात्यात पुरेिी शिल्लक
नसल्यास ककवा

3. सद्य एकापेक्षा अशधक खात्यांमधून संरशक्षत केला गेला असेल तर केवळ एका
खात्यालाच संरक्षण शदले जाईल आशण दु सरे संरक्षण बंद केले जाईल आशण शवमा हप्ता
जप्त केला जाईल.

दे य शदनांकाला पुरेिी शिल्लक खात्यात नसणे ककवा काही प्रिासकीय कारण अिा
कोणत्याही तांशत्रक कारणामुळे शवमा संरक्षण बंद झाले तर ते संपूणथ वार्थषक शवमा हप्ता प्राप्त

झाल्यानंतर, घालून शदलेल्या अटींनु सार पुन्िाशपत करण्यात येईल. या कालावधीत शवमा

संरक्षण प्रलंशबत असेल आशण ते पुन्िाशपत करण्याचे सवथ हक्क शवमा कंपनीच्या अखत्यारीत
असतील.
M. प्रधानमंत्री जन धन योजना
बँकेतील बचत आशण जमा खाती, पैसे पाठवणे, कजथ, शवमा आशण शनवृत्तीवेतन या गोटटीमध्ये

परविे ल अिा पद्धतीने भारतीय नागशरकांना समाशवटट करून घेण्यासाठी भारताचे पंतप्रधान
नरें द्र मोदी यांच्याद्वारे त्यांनी 15 ऑग्ट 2014 या शदविी केलेल्या ्वतंत्रता शदवसाच्या

भाषणात जाहीर केलेल्या घोषणेनुसार 28 ऑग्ट 2014 रोजी आर्थिक समावेि अशभयान सुरु
करण्यात आले. या योजनेने एका आठवड्यात अशधकतम बँकेची खाती उघिण्याचा जागशतक

शवक्रम नोंदला आहे . अशधकतम लोकांना बँक व्यव्िे मध्ये समाशवटट करणे हा याचा उद्देि
आहे .

बँकेच्या कोणत्याही िाखेत ककवा व्यावसाशयक प्रशतशनधी (बँक शमत्र) केंद्राद्वारे खाते उघिले

जाऊ िकते. पीएमजेिीवाय खाती िून्शय रक्कम भरून सुरु करता येतात. मात्र खाते धारकाला
चेक बुक हवे असल्यास, त्याला/शतला शकमान शिल्लकीचा शनकष पूणथ करावा लागेल.
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पीएमजेिीवाय योजनेचे शविेष फायदे
1. जमा रक्कमे वर व्याज.
2. रुपये 1 लाख रक्कमेचा अपघात शवमा संरक्षण
3. कोणतीही शकमान शिल्लक ठे वण्याची आव्यकता नाही.
4. रुपये 30000/- चा जीवन शवमा संरक्षण
5. संपूणथ भारतात पैसे सहजपणे ह्तांतशरत करणे
6. सरकारी योजनांच्या लाभधारकांना या खात्यांमध्ये िेट फायदा जमा केला जाईल.
7. खात्याचे कायथ सहा मशहने समाधानकारक शरत्या चालू असेल तर ओव्हरड्राफ्ट सुशवधा
अनु मत केली जाईल.

8. शनवृत्ती वेतन आशण शवमा संरक्षण उत्पादनांची उपलब्धता.
9. अपघाती शवमा संरक्षण
10. 45 शदवसांतून शकमान एकदा वापरले गेले पाशहजे असे रूपे िे शबट कािथ .
11. प्रत्येक कुटु ं बासाठी केवळ एका खात्यावर रुपये 5000 ची ओव्हर ड्राफ्ट सुशवधा, िक्यतो
कुटु ं बातील मशहलेच्या खात्यावर.

13 मे 2015 याशदविी, 16,918.91 कोटी रुपयांच्या शिल्लकीसह 15.59 कोटी इतकी शवक्रमी,
खाती उघिली गेली आहे त. यातील 8.50 कोटी खाती िून्शय रक्कमेसह उघिली गेली आहे त.
N. व्यशिगत अपघात आशण अपंगत्व संरक्षण
आकस््मक अपघाताच्या घटनेत मृत्यू ककवा अपंगत्व आल्यास व्यशिगत अपघात (पीए)
संरक्षण भरपाई दे ते. या पॉशलसीमध्ये नेहेमी अपघात फायद्या बरोबर काही ्वरूपाचे वैद्यकीय
संरक्षण पुरवले जाते.

पीए पॉशलसी मध्ये, शवमा आ्वाशसत रक्कमे च्या 100% रक्कम अदा केली जाते , तर

अपंगत्वाच्या घटनेत, कायम्वरूपी अपंगत्व असल्यास आ्वाशसत रक्कमे च्या शनस््चत
टक्केवारीत इिपासून ते तात्पुरत्या अपंगत्वासाठी साप्ताशहक भरपाई इिपयंत बदलते असते .

साप्ताशहक भरपाई म्हणजे शजतक्या सप्ताहांसाठी भरपाई दे य असेल अिा अशधकतम
सप्ताहांच्या मयादे त अपंगत्वासाठी एक शनस््चत रक्कम प्रशतसप्ताह शदली जाते.
1. संरशक्षत केलेल्या अपंगत्वाचे प्रकार
या पॉशलसीच्या अंतगथत संरशक्षत करण्यात आलेल्या अपंगत्वाचे प्रकार खालील प्रमाणे :
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i.

कायम ्वरूपी संपूणथ अपंगत्व (पीटीिी):म्हणजे संपूणथ आयुटयभरासाठी संपूणथपणे
अपंग होणे उदा. सवथ चार ्नायूच
ं ा अधांगवायू, कोमाची स््िती, दोन्शही िोळे / दोन्शही
हात /दोन्शही ्नायू ककवा एक हात आशण एक िोळा आशण एक पाय

ii. कायम्वरूपी अंितुः अपंगत्व (पी पी िी):म्हणजे आयुटयभरासाठी अंितुः अपंगत्व
येणे उदा. बोटे तुटणे, पायाचे तळवे तुटणे , पायाच्या बोटांना जोिणारी हािे इत्यादी.

iii. तात्पुरते संपूणथ अपंगत्व (टीटीिी): म्हणजे काही िोड्या काळासाठी संपूणथपणे अपंग
होणे. या अंतगथत अपंगत्वाच्या काळासाठी होणारे उत्पन्शनाचे नु कसान संरशक्षत केले
जाते.

यात ग्राहकाला केवळ मृत्यूसाठी संरक्षण ककवा मृत्यू व अपंगत्व ककवा मृत्यू अशधक

कायम्वरूपी अपंगत्व आशण त्याशिवाय तात्पुरते संपूणथ अपंगत्व यातून शनवि
करायची असते.

2. शवमा आ्वाशसत रक्कम
पीए पॉशलसीसाठी सामान्शयतुः एकूण माशसक उत्पन्शनाच्या आधारावर शवमा आ्वाशसत रक्कम

ठरवली जाते. साधारणपणे ती, एकूण माशसक उत्पन्शनाच्या 60 पट असते. मात्र, काही

शवमाकते, उत्पन्शनाची पातळी लक्षात न घेता शनस््चत फायदा दे ऊ करतात. अिा पॉशलसी मध्ये
शनविलेल्या योजनेनुसार प्रत्येक भागासाठी शवमा आ्वाशसत रक्कम बदलते.
3. फायद्याची योजना
फायद्याची योजना असल्याने,पीए पॉशलसी कोणते ही योगदान घेत नाहीत. त्यामुळे जर एखाद्या

व्यिीच्या शवशवध शवमाकत्यांकिे एका पेक्षा अशधक पॉशलसी असतील तर, अपघात मृत्युच्या
घटनेत, पीटीिी ककवा पीपीिी मध्ये, सवथ पॉशलसींच्या अंतगथत शवमा हक्क अदा केला जाईल.
4. संरक्षणाचा शव्तार
या पॉशलसी साधारण पणे वैद्यकीय खचथ संरशक्षत करण्यासाठी शव्ताशरत केल्या जातात ज्या
अपघातानंतर रुग्णालय भरतीचा आशण वैद्यकीय खचथ परत करतात. आज आपल्याकिे

वैद्यकीय पॉशलसी आहे त ज्या अपघातानंतर वैद्यकीय/रुग्णालय भरती खचथ संरशक्षत
करण्यासाठी जारी केल्या जातात. अिा पॉशलसी रोग आशण त्यांचे उपचार यांना संरक्षण दे त
नाहीत आशण त्या ऐवजी केवळ अपघात संबशं धत वैद्यकीय खचांना संरक्षण दे तात.
5. मूल्य वर्थधत फायदे
व्यशिगत अपघातासह, अनेक शवमाकते, अपघातामुळे होणाऱ्या रुग्णालय भरतीसाठी

रुग्णालय रोख, पार्थिवाच्या पशरवहनासाठीचा खचथ, शनस््चत रकमे साठी िैक्षशणक फायदा

आशण प्रत्यक्ष खचावर आधाशरत रुग्णवाशहका आकार ककवा शनस््चत मयादा यापैकी जी रक्कम
कमी असेल यासारखे मूल्य वर्थधत फायदे सुद्धा दे ऊ करतात.
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6. अपवाद
व्यशिगत अपघात संरक्षणाच्या अंतगथत काही सामान्शय अपवाद:
i.

पॉशलसी सुरु होण्या पूवी सध्या असलेले अपंगत्व

ii. मानशसक आजार ककवा कोणत्याही आजारामुळे झालेला मृत्यू ककवा अपंगत्व
iii. प्रत्यक्ष ककवा अप्रत्यक्ष लैंशगक आजार, लैंशगक संसगामुळे होणारे आजार एड्सस ककवा
वंध्यत्व लैंशगक आजार, बुशद्धभ्रम.

iv. रे िीएिन, संसगथ, शवष प्रयोग यांच्या मुळे झालेले मृत्यू ककवा अपंगत्व, याला अपवाद
म्हणजे ते अपघातातून शनमाण झालेले नसावेत.

v. शवमाधारक ककवा त्याच्या कुटु ं शबयांकिू न कायद्याचे उल्लंघन करताना ककवा गुन्शहे गारी
उद्देिाने केलेली दु खापत.

vi. अपघाताच्या दु खापतीमुळे झालेला मृत्यू ककवा अपंगत्व, जी प्रत्यक्ष ककवा अप्रत्यक्ष पणे

ककवा मागोवा घेतल्यास युद्धाला, आक्रमणाला, ितूच्या कृतीमुळे झालेली, ओलीस

ठे वणे (युद्ध जाहीर झालेले असो अिवा नसो), यादवी युद्ध, बंिखोरी, क्रांती, दं गल,
उठाव, सैशनकी ककवा सत्तापालट, शहसकावून घेणे, बळकावणे, अटक, बंधने आशण
नजरकैद यांच्यािी जोिलेली असते.

vii. शवमाधारक व्यिी सदोष मनुटय वधाची बळी ठरली असेल,उदा. खून.असे असले तरी
बहु तांि पॉशलसी मध्ये शवमाधारक व्यिी ्वतुः गुन्श्गारी गोटटींमध्ये समाशवटट नसेल
तर, तो अपघात म्हणून समजले जाते आशण पॉशलसीच्या अंतगथत संरशक्षत केली जाते .
viii. बाळाचा जन्शम ककवा गभारपणामुळे ककवा त्याचा पशरणाम म्हणून

झालेला मृत्यू/

अपंगत्व/ रुग्णालय भरती यासाठी प्रत्यक्ष ककवा अप्रत्यक्षशरत्या कारणीभूत झाले ककवा
योगदान झाले ककवा वाढले ककवा दीघथकाळ चालले.

ix. शवमाधारक/शवमाधारक व्यिी कोणत्याही खेळात भाग घेत असताना ककवा प्रशिक्षणात
व्यवसायीक खेळािू म्हणून भाग घेत असताना, िांतीचा काळ असो शक युद्धाचा काळ,

सैन्शयाच्या ककवा सि्त्र दलांच्या कोणत्याही िाखेत कोणत्याही दे िात सेवा दे त
असताना.

x. जाणीवपूवथक ्वतुःला दु खापत करून घेणे, आत्महत्या ककवा आत्महत्येचा प्रयत्न
करणे (व्यिी िहाणा असो की भ्रशमटट)

xi. मादक पदािथ ककवा अंमली पदािथ आशण मद्य यांचे अशतरे की सेवन
xii. योग्य प्रकारे प्रमाण परवाना धारण करणाऱ्या कोणत्याही शवमानातून जगभरात कोठे ही
हवाई

प्रवास

ककवा

मोठ्या

फुग्यातुन
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प्रवास

करताना,

त्यात

चढताना,

त्यातून उतरताना ककवा कोणते ही शवमान ककवा फुग्यातुन (प्रवास भािे भरून ककवा
अन्शयिा) प्रवासी म्हणून प्रवास करीत नसताना
काही पॉशलसी मध्ये वाहन परवान्शया शिवाय वाहन चालवताना झालेले नु कसान सुद्धा
वगळतात.

पीए पॉशलसी व्यिींना, कुटु ं बांना आशण त्याच बरोबर समूहांना शदल्या जातात.
कुटु ं ब संरक्षण पॅकेज
कुटु ं ब पॅकेज संरक्षण खालील प्रकारांत शदले जाऊ िकते :


कमावती व्यिी (शवमा आ्वाशसत व्यिी) आशण त्याचा जोिीदार, जर कमावता

असेल: आव्यकते नुसार व्यिीसाठी असलेल्या साधारण मयादांसह, प्रत्येकासाठी
्वतंत्र शवमा आ्वाशसत रक्कम.


जोिीदार (जर कमावता सद्य नसेल तर): सामान्शयतुः कमावत्या सद्याच्या शवमा
आ्वाशसत रक्कमे च्या 50 टक्के रक्कम. ही रक्कम शवशनर्थदटट केलेल्या सवोच्च
मयादे मध्ये असेल उदा. रुपये 1,00,000 ककवा रुपये 3,00,000.



मुले (वयवषे 5 ते 25 या वयोगटातील) : साधारणपणे कमावत्या सद्याच्या शवमा
आ्वाशसत रक्कमे च्या 25 टक्के व शवशनर्थदटट सवोच्च रक्कमे च्या मयादे त, उदा.
प्रत्येक मुलासाठी रुपये 50,000.

समूह व्यशिगत अपघात शवमा पॉशलसी
समूह व्यशिगत शवमा पॉशलसी या सामान्शयतुः वार्थषक पॉशलसी असतात व त्यांचे नवीकरण वषथ

समाप्तीच्या शदविी अनु मत केले जाते. असे असे ल तरी, साधारण शवमा आशण केवळ वैद्यकीय
शवमा कंपन्शया एक वषापेक्षा कमी कालावधीची, एखादा शवशिटट प्रसंग संरशक्षत करण्यासाठी
समूह व्यशिगत अपघात शवमा उत्पादने सुद्धा दे ऊ करतात.
समूह पॉशलसीचे खालील प्रकार आहे त:


मालक आशण कमथचारी संबंध
या पॉशलसी कंपन्शया, असोशसअिन इत्यादी यांना शदल्या जातात :
o
o



नाव शदलेले कमथचारी

नाव न शदलेले कमथचारी

मालक-कमथचारी संबंध नसलेले
या पॉशलसी असोशसअिन, सोसायट्या, क्लब्ज इत्यादींना संरक्षण शदले जाते :
o
o

नाव शदलेले सद्य

नावाने न ओळखले जाणारे सद्य
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(टीप : कमथचारी ्वतंत्रपणे संरशक्षत केले जाऊ िकतात)
मोिलेल्या हािासाठीची पॉशलसी आशण दै नंशदन हालचालींवर आलेल्या बंधनामुळे होणाऱ्या
नु कसानासाठी भरपाई

ही एक शविेष पी ए पॉशलसी आहे . या पॉशलसीमध्ये यादी मध्ये शदलेल्या हािांना इजा
पोहोचल्यास संरक्षण पुरवले जाते.
i.

प्रत्येक अस््िभंगासाठी उल्लेख केलेला शनस््चत फायदा ककवा शवमा आ्वाशसत
रक्कमे च्या टक्केवारीतील रक्कम शवमा हक्काच्या प्रसंगात शदली जाते.

ii. कोणत्या प्रकारचे हाि संरशक्षत केले गेले आहे आशण अस््िभंगा चे ्वरूप यावर
फायद्याची रक्कम अवलंबून असते .

iii. अशधक ्पटट करण्यासाठी, सध्या अस््िभंगापेक्षा संयुि अस््िभंगासाठी प्रमाणात
फायदा शदला जाईल. त्यातही बोटाच्या हािापेक्षा फेमर बोन साठी (मांिीचे हाि)
जा्त प्रमाणात फायदा असेल.

iv. या पॉशलसी मध्ये दै नंशदन हालचाली, खाणे, ्वच्छतागृहात जाणे,कपिे घालणे, मुत्र

ककवा पोटातील मल धरून ठे वण्याची क्षमता नसणे ककवा हलता न येणे अिाप्रकारचे
नु कसान झाल्यास संरक्षण शदले जाते ज्यामुळे शवमाधारक त्याच्या/शतच्या आयुटयाची
काळजी घेण्यासाठी होणाऱ्या खचांची व्यव्िा करू िकतो.

v. यामध्ये रुग्णालय रोख फायदा आशण, अपघाती मृत्यू साठी संरक्षण सुद्धा शदले जाते .
बदलणाऱ्या शवमा आ्वाशसत रक्कम आशण फायद्याची रक्कम यासह शवशवध योजना
उपलब्ध असतात.
O. शवदे ि प्रवास शवमा
1. पॉशलसीची गरज
एखादा भारतीय, व्यवसाय, सुट्ट्या, ककवा शिक्षण यासाठी भारताच्या बाहे र प्रवास करीत
असेल आशण भारताबाहे रील रशहवासात तो अपघात, दु खापत आशण आजारपण यांच्या

जोखामीला सामोरे जातो. शविेषतुः युएसए आशण कॅनिा यासारख्या दे िातील वैद्यकीय सेवांचे
खचथ खूप जा्त असतात आशण व्यिी त्या दे िात प्रवास करीत असेल तर आशण त्याला अिा
दु दैवी घटनेला सामोरे जावे लागले तर त्यामुळे प्रचंि आर्थिक ताण येऊ िकतो. अिा दु दैवी

घटनेपासून संरक्षण शमळवण्यासाठी प्रवास पॉशलसी ककवा शवदे िातील वैद्यकीय आशण अपघात
पॉशलसी उपलब्ध असतात.
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2. संरक्षणाचा शव्तार
अिा पॉशलसी प्रािशमकशरत्या अपघात आशण आजारपण फायद्यासाठी असतात, पण बाजारात
उपलब्ध असणारी बहु तेक उत्पादने शवशवध संरक्षणे एका उत्पादनांत एकत्र करतात. ही संरक्षणे
अिी आहे त:
i.

अपघाती मृत्यू /अपंगत्व

ii. आजारपणामुळे / अपघातामुळे होणारे वैद्यकीय खचथ
iii. शवमानात पाठवलेले सामान हरवणे

iv. शवमानात पाठवलेले समान उशिराने येणे
v. पारपत्र आशण द्तावेज हरवणे

vi. मालमत्ता / व्यशिगत नुकसान यासाठी शतसऱ्या बाजूची दे यता
vii. सहल रशहत होणे

viii. शवमान पळवले गेल्यास संरक्षण
3. योजनांचे प्रकार
व्यवसाय आशण सुट्ट्या योजना, शिक्षण योजना आशण नोकरी योजना या लोकशप्रय योजना
आहे त.

4. हा शवमा कोण दे ऊ िकते
शवदे िातील ककवा अंतदे िीय प्रवास शवमा केवळ साधारण शवमा कंपन्शयांद्वारे केवळ वैद्यकीय

शवमा करणाऱ्या कंपन्शया द्वारे एकतर ्वतंत्र उत्पादन ककवा सद्य वैद्यकीय पॉशलसी वर अॅिऑन संरक्षण म्हणून शदले जाते मात्र फाईल करा आशण वापरा प्रक्रीये अंतगथत प्राशधकरणाने या
अॅि-ऑन संरक्षणाचा शवमा हप्ता मान्शय केलेला असला पाशहजे.
5. पॉशलसी कोण घेऊ िकतात
भारतीय माणूस व्यवसायासाठी, सुट्ट्यांसाठी ककवा शिक्षणासाठी परदे िात प्रवास करीत
असेल तर तो ही पॉशलसी घेऊ िकतो. भारतीय कंपन्शयांचे करारावर पाठवले जाणारे कमथचारी
सुद्धा यात संरशक्षत केले जाऊ िकतात.

6. शवमा आ्वाशसत रक्कम आशण शवमा हप्ते
शवमा संरक्षण युएस िॉलसथ मध्ये शदले जाते आशण साधारणतुः ते युएसिी 100000 ते युएसिी
500000 पयंत असते . वैद्यकीय खचथ, संकट प्रसंगातून सोिवणे आशण भारतात परत पाठवणे

यासाठी मुख्य संरक्षण असते आशण तो मुख्य भाग असतो. अन्शय भागांसाठी एस. आय. कमी

असतो, दे यता संरक्षण अपेशक्षत असते . याचे शवमा हप्ते भारतीय रुपयांत भरता येतात मात्र
नोकरीच्या योजनेत शवमा हप्ता िॉलसथ मध्ये भरावा लागतो. योजना सामान्शयतुः दोन प्रकारच्या
असतात.:
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 युएसए /कॅनिा सोिू न जगभर
 युएसए /कॅनिा सह जगभर

काही उत्पादने केवळ आशियातच संरक्षण पुरवतात तर काही केवळ िेंघेन दे िांतच संरक्षण
दे तात. इत्यादी.

1. कॉपोरे ट शनयशमत प्रवासी योजना
ही एक वार्थषक पॉशलसी असते जी भारताच्या बाहे र वरचेवर प्रवास करणाऱ्या अशधकाऱ्यांसाठी

कॉपोरे ट /कंपन्शया व्यशिगत पॉशलसी घेतात.जे लोक वषथभरात भारताच्या बाहे र वरचेवर प्रवास

करतात अिा व्यिी हे संरक्षण घेतात. यामध्ये प्रत्येक शट्रपचा जा्तीतजा्त कालावधी आशण
त्याच बरोबर वषथभरात करता येणाऱ्या अशधकतम सहलींची संख्या यांवर मयादा असतात.

आज वाढती लोकशप्रयता असणारे संरक्षण म्हणजे वार्थषक प्रकटन पॉशलसी ज्यात प्रवासाचे
अंदाशजत शदवसांच्या संख्येवर कंपनीच्या कमथचायांद्वारे आगाऊ शवमा हप्ता भरला जातो.

प्रकटने साप्ताशहक /पंधरवड्याच्या काळात कमथचारीिुः शकती प्रवास केला जातो प्रकटने केली
जातात आशण आगाऊ रक्कमे च्या प्रमाणे शवमा हप्ता कमीजा्त केला जातो. त्याचबरोबर

पॉशलसी चालू असताना आधी सांशगतलेले शदवसांची मयादा संपल्यास वाढीव शवमा हप्ता भरून
प्रवासाचे शदवस वाढवण्याची तरतूद असते .

वरील पॉशलसी केवळ व्यवसाय आशण सुट्ट्यांच्या प्रवासासाठी शदल्या जातात.
ओएमपी च्या अंतगथत सामान्शय अपवादांमध्ये पूवी-असलेल्या रोगांचा समावेि होतो. सध्या
असलेल्या त्रासांसाठी शवदे िात उपचार घेण्यासाठी व्यिींना संरक्षण शमळू िकत नाही.

या पॉशलसीच्या अंतगथत वैद्यकीय संबंशधत असणारे शवमा हक्क संपूणथपणे रोख शवरशहत असतात
ज्यात प्रत्येक शवमाकता, ज्याचे महत्वाच्या दे िांमध्ये पॉशलसीसंबशं धत सेवा दे ऊ िकतात अिा
नेटवकथ असणाऱ्या आंतरराटट्रीय सेवा प्रदात्यांबरोबर करार केलेले असतात.
P. समूह आरोग्य संरक्षण
1. समूह पॉशलसी
आधी ्पटट केल्यानु सार, जे कमथचाऱ्यांना कामावर ठे वतात, मंिळे , बँकेची क्रेिीट कािथ शवभाग
जेिे एक पॉशलसी संपूणथ व्यिी समूहाला संरक्षण दे तात अिांच्याकिू न पॉशलसी खरे दी केली
जाते.

समूह वैद्यकीय शवमा कोणत्याही शवमा कंपनीद्वारे दे ऊ केला जाऊ िकतो, मात्र अिी सवथ
उत्पादने केवळ एक वषासाठी नवीकरण योग्य असली पाशहजेत.
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समूह पॉशलसींची वैशिटट्ये – रुग्णालय फायदा संरक्षणे.
1. संरक्षणांची व्याप्ती
समूह वैद्यकीय शवम्याचा सवात सामान्शय प्रकार म्हणजे कंपन्शयांनी त्याच्या कमथचाऱ्यांना व
त्यांच्या अवलंबून असणाऱ्या जोिीदार, मुले, आई-विील, सासू सासरे यांना संरक्षण
दे ण्यासाठी घेतलेली पॉशलसी.
2. गरजे-नु सार संरक्षणे
समूहाच्या गरजांनुसार समूह पॉशलसी नेहेमी समूहाच्या गरजांनुसार बनवल्या जातात. अिा
प्रकारे समूह पॉशलसी मध्ये एखाद्याला शकत्येक प्रमाण अपवादांसाठी संरक्षण शदलेले आढळे ल.
3. मातृत्व खचथ संरक्षण
समूह पॉशलसी मध्ये असणारा एक प्रमाण शव्तार म्हणजे मातृत्व खचासाठी संरक्षण. आता हे

काही शवमाकत्यांद्वारे व्यशिगत पॉशलसींसाठी शदले जाते , पण त्यासाठीचा प्रतीक्षा कालावधी

दोन ते तीन वषांचा असतो. समूह पॉशलसीमध्ये, प्रतीक्षा कालावधी केवळ नऊ मशहन्शयांचाच
असतो आशण

काही बाबतीत तोते व्हढा सुद्धा नसतो. मातृत्व संरक्षणामध्ये बाळाच्या

शिशलव्हरीसाठी सी सेक्िन शिशलव्हरीसह होणारा रुग्णालय भरतीचा खचथ शदला जातो. हे

संरक्षण कुटु ं बाच्या एकूण शवमा आ्वाशसत रक्कमे तील साधारणपणे रुपये 25000 ते रुपये
50000 पयंत मयाशदत असतो.
4. मुलांसाठी संरक्षण
वैद्यकीय शवमा पॉशलसी मध्ये लहान मुले सामान्शयतुः तीन मशहन्शयांपासून संरशक्षत केली जातात.

समूह पॉशलसी मध्ये अगदी एक शदवसाच्या बाळापासून संरक्षण शदले जाते, ते काही वेळा मातृत्व
खचा इतके मयाशदत असते तर काही वेळा कुटु ं बाच्या संपूणथ शवमा आ्वाशसत रक्कमे इतके
असते .

5. पूवी असलेल्या रोगांना संरक्षण शदले जाते, प्रतीक्षा कालावधी काढू न टाकला जातो.
पूवी असलेल्या रोगांना वगळणे, तीस शदवसांचा प्रतीक्षा कालावधी, दोन वषांचा प्रतीक्षा

कालावधी,जन्शमजात आजार यांना गरजे-नु सार बनवलेल्या समूह पॉशलसी मध्ये संरक्षण शदले
जाऊ िकते .

6. शवमा हप्ता गणन
समूह पॉशलसीसाठी आकारला जाणारा शवमा हप्ता समूहाच्या सद्यांच्या वयोगटावर आधाशरत
असतो. अनु भवावर आधाशरत दर वषासाठी शवमा हप्ता बदलत असतो, वर उल्लेशखत केलेली

वाढीव संरक्षणे समूहांना मुि पणे शदली जातात, कारण त्याचे शवमा हक्क सांशगतलेल्या शवमा
हप्त्यामध्ये व्यव्िाशपत करणे समूह पॉशलसीधारकाच्या शहताचे असते .
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7. नोकरीला लावणारा व कमथचारी नसलेले समूह
भारतात, समूह शवमा घेण्यासाठी समूह तयार करणे याला शनयंत्रणात्मक तरतुदी किक पणे

मनाई करतात. जेव्हा समूह पॉशलसी कंपन्शयांच्या शिवाय समूहांना दे तात ते व्हा समूह चालक
आशण समूहाचे सद्य यांच्या संबंधांची िहाशनिा करावी लागते .
उदाहरण
एखादी बँक त्यांच्या बचत खातेधारकांसाठी ककवा क्रेिीट कािथ धारकांसाठी पॉशलसी घेते ते व्हा

एक एकशजनसी समूह तयार होतो, ज्यामुळे एका मोठ्या समूहाला त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन
तयार केलेल्या पॉशलसी द्वारे फायदा घेता येतो.
येिे प्रत्येक खाते धारकाकिू न जमा केला जाणारा शवमा हप्ता खूप कमी असतो, मात्र समूह
म्हणून शवमाकत्याने जमाकेलेला शवमाहप्ता मोठा असतो आशण बँक त्यांच्या ग्राहकांना अप्रशतम
पॉशलसी च्या ्वरुपात आशण कमी शवमा हप्त्याच्या ्वरुपात एक मूल्यवधथन दे ऊ करते .
8. ककमत शनस््चती
समूह पॉशलसींमध्ये, समूहाच्या आकारावर आशण त्याचबरोबर शवमा हक्काचा अनुभव लक्षात
घेऊन शवमा हप्त्यावर सवलत दे ण्याची तरतूद असते. समूह शवम्यामुळे शवपरीत शनविीची

जोखीम कमी होते कारण पॉशलसीच्या अंतगथत समूह संरशक्षत केलेला असतो, त्यामुळे समूह
चालक चांगली ककमत घेण्याच्या स््ितीत असतो. मात्र, गेल्या काही वषांमध्ये या क्षेत्रात
प्रिमतुः, ्पधे मुळे शवमा हप्ता कमी आकारला गेल्यामुळे मोठ्या नुकसानीचे प्रमाण शदसून आले

आहे . यामुळे शवमा हप्त्याच्या दरात आशण शदल्या जाणाऱ्या संरक्षणांच्या बाबत पुनरावलोकन
करण्याची वेळ आले आहे , तरीही पशरस््िती पूणथपणे सुधारली आहे असे जाहीर करणे अवघि
आहे .

9. शवमा हप्ता रक्कम भरणे
शवमाहप्ते एकतर संपूणप
थ णे कंपनी चालक ककवा समूह चालक यांच्याद्वारे भरले जाऊ िकतात,

पण ते नेहेमी कमथचारी ककवा समूह सद्यांच्या वगथणीतून भरले जातात. मात्र तो शवमाकत्या
बरोबर व कंपनी बरोबर /समूह चालकाबरोबर केलेला एकल करार असतो आशण समूहाचे सवथ
सद्य संरशक्षत करण्यासाठी शवमा हप्ता भरला जातो.
10. वाढीव फायदे
गरजेनुसार समूह पॉशलसी, दातांची काळजी, िोळ्यांची काळजी, आशण आरोग्य तपासणीचे
खचथ आशण काही वेळा, गंभीर आजार संरक्षण सुद्धा वाढीव शवमा हप्त्यावर ककवा सद्भावना
फायदे म्हणून शदले जाते.
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टीपा :
आयआरिीएआय ने समूह अपघात आशण वैद्यकीय संरक्षण दे ण्यासाठी अटी घालून शदल्या
आहे त. याच्यामुळे अफरातफर करणाऱ्यांकिू न अवैध आशण पैसे कमाऊ समूह पॉशलसी
योजनांपासून व्यिींचे संरक्षण होते.

नु कतीच सरकारने वैद्यकीय शवमा योजना आशण मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादने दे ऊ केली

आहे त जी समूह वैद्यकीय संरक्षणे म्हणून वगीकृत केली जाऊ िकतात कारण ती
लोकसंख्येच्या एक संपूणथ भागासाठी सरकारद्वारे खरे दी केली जातात.
व्याख्या
समूह व्याख्या खालीलप्रमाणे सांशगतली जाऊ िकते :
a) एक समूह म्हणजे समान उद्देि आशण समूहचालकाला बहु तांि सद्यांकिू न त्यांच्या
वतीने शवमा करण्यासाठी मान्शयता असली पाशहजे.

b) केवळ शवमा करण्याच्या उद्दिाने समूह ्िापन करण्यात येऊ नये.
c) प्रत्येक व्यशिगत सद्याला शदल्या जाणाऱ्या समूह पॉशलसी मध्ये आकारला जाणारा शवमा
हप्ता आशण त्याचे फायदे ्पटटपणे दिथवले गेले पाशहजेत.

d) शवमा हप्त्यातील समूह सवलत प्रत्येक सद्यापयंत पोहोचली पाशहजे आशण आकारलेला
शवमा हप्ता शवमा कंपनीने आकारलेल्या शवमा हप्त्यापेक्षा अशधक असू नये.
2. कॉपोरे ट बफर ककवा फ्लोटर संरक्षण
बहु तांि समूह पॉशलसींमध्ये, प्रत्येक कुटु ं ब रुपये एक लाखापासून ते पाच लाखांपयंत आशण

काही वेळा त्यापेक्षा अशधक शवशिटट शवमा आ्वाशसत रक्कमे साठी संरशक्षत असते. काही वेळा
असे घिते की एखाद्या कुटु ं बासाठी कुटु ं बाच्या सद्याच्या महत्वाच्या आजारपणात शवमा

आ्वाशसत रक्कम पूणथपणे वापरली जाते . अिा पशरस््ितीत, बफर संरक्षण शदलासा दे ते,
ज्यात कुटु ं बाच्या शवमा आ्वाशसत रक्कमे च्या वरील रक्कम बफर रक्कमे तून शदली जाते .

िोिक्यात, बफर संरक्षण, शवमा आ्वाशसत रक्कम दहा लाखांपासून ते एक कोटी ककवा
त्यापेक्षाही जा्त असू िकते . एखाद्या कुटु ं बाची शवमा आ्वाशसत रक्कम वापरली गेली तर

पुढील रक्कम बफर रक्कमेतून वापरली जाते. मात्र, याचा वापर, ज्यात एकाच रुग्णालय
भरती मध्ये शवमा आ्वाशसत रक्कम संपू िकते असे मोठे आजार / गंभीर आजार यांच्यासाठी
वापरली जाते.

प्रत्येक सद्यासाठी या बफर रक्कमे तून वापरल्या जाणाऱ्या रक्कमे वरही मयादा असते ,

बऱ्याचदा ती मूळ शवमा आ्वाशसत रक्कमे इतकी असते. असे बफर संरक्षण मध्यम आकाराच्या
पॉशलसीसाठी शदले जाते आशण एक चांगला अंतलेखक कमी शवमा आ्वाशसत रक्कमे च्या
पॉशलसींसाठी दे ऊ करणार नाही.
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Q. खास उत्पादने
1. रोगांपासून संरक्षण
नजीकच्या काळात, भारतात ककथरोग, मधुमेह अिी रोग शवशिटट संरक्षणे शविेषतुः जीवन शवमा
कंपन्शयांद्वारे बाजारात शवपणन केली जात आहे त. हे संरक्षण 5 ते 20 वषांचे दीघथकालीन आशण

असते आशण त्याला सुदृधाते चा फायदा सुद्धा जोिलेला असतो – शनयशमत वैद्यकीय
तपासणीचा खचथ शवमाकत्याद्वारे केला जातो. रििकथरा, एल िी एल, रि दाब इत्यादींचे

उत्तम शनयंत्रण असल्यास शवमा हप्ता कमी करून पॉशलसी च्या दु सऱ्या वषापासून शविेष
सवलत शदली जाते. तर दु सऱ्या बाजूला, खराब शनयंत्रण असलयास जादा शवमा हप्ता
आकारला जातो.

2. मधुमेही व्यिींना संरक्षण दे ण्यासाठी तयार केलेले उत्पादन
ही पॉशलसी 26 ते 65 वयाच्या दरम्यानच्या व्यिी घेऊ िकतात आशण ते 70 व्या वषापयंत
नवीकरण क्षम आहे . शवमा आ्वाशसत रक्कम रुपये 50000 पासून ते 500000 पयंत असते.

खोलीच्या भाड्यावर मयादा घातलेली असते. या उत्पादनातून मधुमेहामुळे होणारी गुंतागुत
ं

जसे िायबेशटक रे टीनोग्राफी (िोळे ), शकिनी, िायबेशटक फुट, कपि दात्याच्या खचासह
मूत्रकपि प्रत्यारोपण यांना संरक्षण दे ण्याचा उद्देि असतो.

्वयं चाचणी 1
रुग्णालय भरतीच्या पूवथ खचाचा कालावधी शवमाकत्यानु सार बदलत असला आशण पॉशलसी

मध्ये सांशगतलेला असला तरी सामान्शयतुः रुग्णालय भरती पूवथ संरक्षण ________ साठी
असते.
I.

पंधरा शदवस

II. तीस शदवस
III. पंचेचाळीस शदवस
IV. साठ शदवस
R. वैद्यकीय शवम्यामधील महत्वाच्या अटी
1. नेटवकथ प्रदाता
रुग्णालय/िुिुषा केंद्र/ िे केअर केंद्र म्हणजेच नेटवकथ प्रदाता यांच्यािी शवमाकता/टीपीए
यांच्या बरोबर करार करून साधारण पणे िुल्क आशण आकारांवर चांगल्या सवलती घेतात
त्याच बरोबर चांगल्या प्रतीच्या सेवच
े ी हमी घेतात. रुग्ण नेटवकथ प्रदात्यांच्यापेक्षा अन्शय शठकाणी
जाण्यासाठी मुि असतात पण ते िे सामान्शयतुः खूप जा्त िुल्क आकारले जाते.
2. प्राधास्न्शयत प्रदाता नेटवकथ (पीपीएन)
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शवमाकत्याकिे त्याचे प्राधास्न्शयत नेटवकथ तयार करण्याचा पयाय असतो जेणे करून उत्तम
प्रतीचे उपचार आशण सवोत्तम दर यांची खात्री करता येईल. जेव्हा हा समूह अनु भवावर

आधाशरत, उपयुिता आशण सेवा दे ण्याचा खचथ यांच्याद्वारे काही शनविकांपयंतच मयाशदत
असतो ते व्हा आपल्याकिे ज्याला प्राधास्न्शयत प्रदाता नेटवकथ आहे असे म्हणता येते.
3. रोख शवरशहत सेवा
अनु भव असे सांगतो की कजथबाजारी असण्याच्या कारणांमध्ये आजारासाठीच्या उपचारांच्या
खचासाठी कजथ घेणे हे एक कारण असते . रोख शवरशहत सेवम
े ुळे शवमाधारकाला संरक्षणाच्या

मयादे पयंत रुग्णालयात कोणतीही रक्कम न भरता उपचार घेता येतात. शवमाधारकाला काही
करायचे असेल तर केवळ नेटवकथ रुग्णालयात भेटणे आशण शवम्याचा पुरावा म्हणून आपले
्माटथ कािथ सादर करणे इतकेच शवमाधारकाला करावे लागते . शवमाकता वैद्यकीय सेवस
े ाठी

रोख शवरशहत मागथ करतो आशण नेटवकथ प्रदात्याला आव्यक रक्कम िेट प्रदान करतो. मात्र,
शवमाधारकाला पॉशलसी मयादे पलीकिील रक्कम आशण पॉशलसी अटींनु सार दे य नसलेली
रक्कम अदा करावी लागते.

4. शतसऱ्या बाजूचा प्रिासक (टीपीए)
वैद्यकीय शवम्याच्या क्षेत्रातील एक महत्वाची घटना म्हणजे शतसऱ्या बाजूच्या प्रिासक ककवा टी

पी ए चा आरंभ. वैद्यकीय शवमा हक्क व्यव्िाशपत करण्यासाठी जगभरातील शकत्येक शवमाकते
्वतंत्र सं्िांचे सहाय्य घेतात. या सं्िांना टी पी ए असे म्हणतात.

भारतात शवमाकत्याद्वारे वैद्यकीय सेवा वा अन्शय गोटटी पुरवण्यासाठी टीपीए अंशकत केले
जातात:
i.

पॉशलसीधारकाला त्याच्या शवम्याचा पुरावा असलेले आशण रुग्णालयात प्रवेि
शमळवण्यासाठी वापरले जाणारे ओळख पत्र दे ण्यासाठी

ii. नेटवकथ रुग्णालयांमध्ये रोख शवरशहत सेवा दे ण्यासाठी
iii. शवमा हक्क प्रशक्रया करण्यासाठी

शवमा हक्क प्रशक्रया करण्यासाठी आशण िेवटी प्रदान करण्यासाठी शवमाकत्यांद्वारे नेमल्या

जाणाऱ्या ्वतंत्र सं्िा म्हणजे टीपीए. वैद्यकीय पॉशलसीधारकांना सेवा दे ण्यासाठी टीपीए,
रुग्णालय प्रवेिासाठी खास ओळख पत्रे दे ण्यापासून ते एकतर रोख शवरशहत आधारावर ककवा
परतावा आधारावर शवमा हक्क प्रदानापयंत,सेवा पुरवतात.

शतसऱ्या बाजूच्या प्रिासकांचा 2001 मध्ये प्रारंभ आला. त्यांना आयआरिीएआय द्वारे परवाना
शदला जातो आशण शनयंत्रण केले जाते आशण वैद्यकीय सेवा पुरवण्यासाठी मान्शयता शदली जाते.

टीपीए म्हणून काम करण्यासाठी शकमान भांिवल आशण अन्शय आव्यकता या गोटटी
आयआरिीएआय द्वारे शनस््चत केल्या जातात.
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अिा प्रकारे शवमाकते टीपीएकिे वैद्यकीय शवमा हक्क संबंधी सेवा दे ण्याचे काम जमा होणाऱ्या
शवमा हप्त्याच्या रक्कमे च्या पाच ते सहा टक्के रक्कमे च्या मोबदल्यात सोपवतात.

शतसऱ्या बाजूचे प्रिासक रुग्णालये ककवा वैद्यकीय सेवा प्रदाते यांच्या बरोबर सामंज्याचा

करार करतात आशण याची खात्री करतात की नेटवकथ रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या कोणत्याही
व्यिीला रोख शवरशहत सेवा शदली जाईल. ते शवमाकता आशण शवमाधारक यांच्यातील मध्य्ि
असतात जे रुग्णालयांबरोबर समन्शवय साधून वैद्यकीय शवमा हक्क प्रदान करतात.
5. रुग्णालय
रुग्णालय म्हणजे अिी सं्िा जी आजारपण आशण/ककवा दु खापती यांच्यावर उपचार
करण्यासाठी ्िापन झालेली आंतररुग्ण सेवा आशण िे केअर सेवा आहे , जी ्िाशनक

प्राशधकरणामध्ये आशण शजिे लागू असेल ते िे रुग्णालय म्हणून नोंदलेली आहे आशण अहथ तापात्र
वैद्यकीय व्यावसाशयकाच्या पयथवक्ष
े णा खाली आहे आशण खालील प्रमाणे शकमान शनकष पूणथ
करणारी सं्िा आहे :

a) दहा लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असणाऱ्या िहरातील ज्यात शकमान 10 आंतररुग्ण
खाटा आशण अन्शय ्िानांसाठी 15 आंतररुग्ण खाटा आहे त;

b) पूणथ चोवीस तासांसाठी िुिुषा सेवा दे णारे कमथचारी कामावर ठे वलेले आहे त;
c) जेिे चोवीस तासांसाठी अहथ ताप्राप्त वैद्यकीय व्यावसाशयक प्रमुख म्हणून नेमलेले
आहे त;

d) जेिे ्वतुःचे सुसज्ज िल्यशक्रया कक्ष आहे जेिे ि्त्रशक्रया पार पिल्या जातात

e) रुग्णांचे दैनंशदन नोंदी ठे वल
े आशण ती शवमा कंपनीच्या अशधकृत कमथचाऱ्यांना वापर
करू दे ईल.
6. वैद्यकीय व्यावसाशयक
वैद्यकीय व्यावसाशयक म्हणजे अिी व्यिी शजच्याकिे भारतातील कोणत्याही राज्यातील
मे शिकल काउस्न्शसलची वैध नोंदणी आहे आशण त्यांच्या पशरक्षेत्रात वैद्यकीय सेवा दे ण्याची
अनु मती दे ण्यात आली आहे ; तो आपल्या परवान्शयाच्या व्याप्तीच्या पशरक्षेत्रात काम करीत आहे .

असे असले तरी, शवमा कंपन्शया अिा प्रकारचे बंधन घालू िकतात की नोंदणीकृत व्यावसाशयक
ककवा त्याचे जवळचे नाते वाईक शवमाधारक असू नयेत.
7. अहथ ताप्राप्त पशरचाशरका
अहथ ताप्राप्तपशरचाशरका म्हणजे अिी व्यिी शजच्याकिे भारताच्या नशसंग काउस्न्शसलची ककवा
भारतातील कोणत्याही राज्याच्या नशसंग काउस्न्शसलची वैध नोंदणी आहे .
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8. माफक आशण आव्यक खचथ
वैद्यकीय शवमा पॉशलसीमध्ये हे शवधान नेहेमीच असते कारण पॉशलसी उपचारांसाठीचा शवशिटट
त्रासासाठी त्या शवशिटट भौगोशलक क्षेत्रात असणारा माफक समजल्या जाणाऱ्या खचाची
भरपाई दे त असते.

ती स््िती हाताळण्यासाठी वैद्यकीय दृटट्या आव्यक खचथ, जो त्याच प्रकारच्या उपचारांसाठी
ज्या लोकव्तीत हा त्रास झाला ते िील नेहेमीच्या खचापेक्षा अशधक असणार नाही आशण त्यात
जर शवमा केलेला नसता तर जे खचथ लागले नसते त्यांचा समावेि नसतो, अिा प्रकारे त्यांची
सामान्शय व्याख्या करता येऊ िकते .

आयआरिीएआय द्वारे शवशिटट प्रदात्यासाठी प्रमाशणत असलेले माफक िुल्क आशण
सेवांसाठीचे ककवा मालाचे आशण त्या त्या भौगोशलक क्षेत्रात अंतभूत
थ आजार /दु खापत यांचे

्वरूप लक्षात घेता तत्सम ककवा तिाच प्रकारच्या सेवासाठी सातत्यपूणथ आकार िुल्क
शनस््चत केले जातात.

या शवधानामुळे शवमाकत्याला प्रदात्याद्वारे शबले फुगवण्यापासून संरक्षण शमळते आशण

त्याचबरोबर शवमाधारकाला साधारण लक्षणासाठी, अन्शयिा तुलनेने खूप कमी खचात केल
जाऊ िकले असते त्यासाठी खूप मोठ्या रुग्णालयात जाण्यापासून रोखते .
9. शवमा हक्काची सूचना
प्रत्येक शवमा पॉशलसी शवमा हक्कासंबध
ं ी तातिीची सूचना दे ण्यासाठी आशण द्तावेज
सादरीकरणासाठी शवशनर्थदटट वेळेची मयादा सांगते . वैद्यकीय शवमा पॉशलसी मध्ये जेिे
ग्राहकाद्वारे रोख शवरशहत सुशवधा आव्यक असते , ते िे रुग्णालय भरतीच्या पुरेसे आधी सूचना

शदली जाते . मात्र, परतावा शवमा हक्क्कांच्या बाबतीत शवमाधारक शवमा हक्काबाबत
शवमाकत्याला कळवण्याची तसदी घेत नाही आशण काही शदवस ककवा मशहन्शयांनंतर द्तावेज

सादर करतो. द्तावेज सादर करण्यातील शदरंगाईमुळे शबले फुगवली जाऊ िकतात,

शवमाधारकाद्वारे अफरातफर केली जाऊ िकते . याचा पशरणाम म्हणून शवमा कंपनी द्वारे सुयोग्य
तरतुदी करण्यात अिचणी येऊ िकतात. म्हणून, शवमा कंपन्शया नेहेमी शवमा हक्काची

तातिीची सूचना दे ण्यावर भर दे तात. शवमा हक्काचे द्तावेज सादर करण्याची मुदत
साधारणपणे रुग्णालय मुिीपासून 15 शदवसांपयंत असते . याच्यामुळे शवमा हक्काचे लवकर,

आशण अचूक शनवेदन शदले जाते आशण त्याचबरोबर शवमाकत्याला आव्यक ते िे आव्यक ती
अन्शवेषणे करणे सोपे होते.

आयआरिीएच्या मागथदिथक सूत्रांनुसार शवमा हक्क सूचना /द्तावेज सादर करण्यात
ठराशवक कालावधी पेक्षा उिीरझाल्यास त्याचे सयुशिक कारण असेल तर त्याचा शवचार केला
जावा असे सांशगतले आहे .
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10. मोफत वैद्यकीय तपासणी
व्यशिगत वैद्यकीय पॉशलसीं मध्ये शवमा हक्क शवरशहत पॉशलसीधारकाला एक प्रकारची सवलत
उपलब्ध असते . बऱ्याच पॉशलसी सततच्या चार शवमा हक्क शवरशहत कालावधींसाठी वैद्यकीय
तपासण्यांच्या खचाचा परतावा दे तात. ही सवलत सामान्शयतुः सरासरी शवमा आ्वाशसत
रक्कमे च्या 1% इतकी मयाशदत असते .
11. वाढत जाणारा लाभांि
शवमा हक्क शवरशहत पॉशलसीधारकाला प्रोत्साहन दे ण्यासाठी दु सरा प्रकार म्हणजे प्रत्येक शवमा
हक्क वरशहत वषासाठी वाढत जाणारा लाभांि दे णे. याचा अिथ असा की शवमा आ्वाशसत

रक्कम दरवषी 5 % या शनस््चत दराने वाढत जाते आशण दहा शवमा हक्क शवरशहत वषांसाठी
अशधकतम 50% पयंत वाढत जाते . शवमाधारक त्याच्या नेहेमीच्या शवमा आ्वाशसत
रक्कमे साठीचा हप्ता भरतो आशण जादा संरक्षणाचा लाभ घेतो.

आयआरिीएआयच्या मागथदिथक तत्त्वांनुसार, भरपाई आधाशरत वैद्यकीय शवमा पॉशलसीवर
(व्यशिगत अपघात पॉशलसी वगळता) वाढत जाणारा लाभांि शदला जाऊ िकतो.
माशहतीपत्रकात आशण पॉशलसी द्तावेजामध्ये वाढत जाणाऱ्या लाभांिाचे कायथ ्पटटपणे उधृत

केलेले असले पाशहजे. त्याशिवाय, एखाद्या वषात शवमा हक्क दाखल करण्यात आला तर,
वाढत जाणारा लाभांि ज्या दराने शनस््चत केला जातो त्याच दराने कमी केला जाईल.
उदाहरण
एखाद्या व्यिीने रुपये 5000 च्या शवमा हप्त्यावर रुपये 3 लाख ची पॉशलसी घेतली आहे . त्याचा

पशहल्या वषात कोणताही शवमा हक्क झाला नाही तर त्याला त्याच्या रुपये 5000 च्या शवमा
हप्त्यावर शवमा आ्वाशसत रक्कम 3.15 लाख रुपये (मागील वषापेक्षा 5% अशधक) शमळते . हे
दहा वषाच्या शवमा हक्क शवरशहत नवीकरणामुळे 4.5 लाखांपयंत चालू राहू िकते.
12. मालुज/ लाभांि
जसे शवमा हक्क शवरशहत वैद्यकीय पॉशलसीसाठी सवलती आहे त तसेच त्या शवरुद्ध गोटटींना

मालुज असे म्हणतात. येिे, पॉशलसीच्या अंतगथत शवमा हक्क खूप जा्त असतील तर मालुज
ककवा शवमा हप्त्यावरील भार नवीकरणाच्या वेळी वसूल केला जातो.

वैद्यकीय शवमा पॉशलसी म्हणजे सामाशजक फायद्याची पॉशलसी असल्याने, अजून तरी वैयशिक
वैद्यकीय पॉशलसी वर मालुज आकारले जात नाहीत.

मात्र, समूह पॉशलसीच्या बाबत , एकूण शवमा हप्त्यावर काही भार वाढवून मालुज आकारले
जातात जेणे करून शवमा हक्क प्रमाण योग्य प्रमाणात राहील. तर दु सऱ्या बाजूला जर अनु भव
चांगला असेल तर शवमा हप्त्यात सवलत शदली जाते जी लाभांिात रुपांतरीत होते .
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13. शवमा हक्क शवरशहत सवलत
काही उत्पादने शवमा आ्वाशसत रक्कमे वर लाभांि दे ण्या ऐवजी प्रत्येक शवमा हक्क शवरशहत
वषासाठी शवमा हप्त्यावर सवलत दे तात.
14. सहयोगी रक्कम/सहयोगी वाटा
सहयोगी रक्कम म्हणजे अिी संकल्पना आहे ज्यात शवमा धारक शवमा पॉशलसी च्या अंतगथत

प्रत्येक शवमा हक्काच्या रक्कमे चा काही वाटा उचलतो. ही रक्कम उत्पादनानुसार बंधनकारक
असू िकते ककवा ्वतुःहू न ठरवलेली असू िकते . सहयोगी रक्कमे मुळे शवमा धारक व्यिींमध्ये
अनाव्यक रुग्णालय भरती टाळण्यासाठी एक प्रकारची शि्त आणते .

सहयोगी वाटा म्हणजे एक शनस््चत रक्कम शजला जादा रक्कम असे म्हणतात, ककवा ती संमत
केलेल्या शवमा हक्क रक्कमे च्या टक्केवारीतील रक्कम असते . बाजारातील काही
उत्पादनांमध्ये ठराशवक रोग, महत्वाच्या ि्त्रशक्रया ककवा शवशिटट वयाच्या वरील व्यिींसाठी
सहयोगी रक्कमेची शवधाने असतात.
15. वजावटी योग्य / जादा रक्कम
वैद्यकीय पॉशलसी मध्ये ज्याला अशतशरि म्हणतात अिी रक्कम म्हणजे शवमाकत्याने शवमा
हक्काची रक्कम अदा करण्यापूवी शवमाधारकाने सुरुवातीला एक शनस््चत रक्कम भरावयाची
असते , उदा. एखाद्या पॉशलसी मध्ये वजावटी ची रक्कम रुपये 10000 असेल तर प्रत्येक शवमा
हक्क दाखल करताना प्रिम शवमाधारक रुपये 10000 भरतो. म्हणजे जर शवमा हक्क रुपये

80000 चा असेल तर शवमाधारक रुपये 10000 भरतो आशण शवमाकता रुपये 70000 अदा
करतो.

रुग्णालय रोख पॉशलसींच्या बाबत शवमाकत्याद्वारे कोणते ही फायदे दे य होण्यापूवी वजावट
शदवस/तास या्वरुपात वजावट लागू केली जाते .
16. खोली भािे मयादा
बहु तेक उत्पादने खु ली उत्पादने असतात ज्यात शवमा आ्वाशसत रक्कम हीच शवमा हक्क
दाखल झाल्यास दे ण्याची अशधकतम रक्कम असते, आजचे अनेक उत्पादने शवमाधारक

कोणत्या प्रकारची खोली शनवितो याच्यावर शवमा आ्वाशसत रक्कमे िी जोिू न बंधन

घालतात. अनु भव असे सांगतो की रुग्णालय भारतीिी संबंशधत सवथ दर खोलीच्या भाड्यािी
संबंशधत असतात., खोलीचे भािे अशधक असल्यास त्याप्रमाणात सवथ शिषथकांखालचे खचथ

अशधक असतात. त्यामुळे एक लाख रुपये शवमा आ्वाशसत रक्कम असलेल्या व्यिीला जर

खोली भाड्याची मयादा शवमा आ्वाशसत रक्कमे च्या 1% असेल तर रुपये 1000 प्रशतशदवस
भािे असणारी खोली घेता येईल.याचा ्पटट अिथ असा आहे की जर एखाद्याला महागड्या

रुग्णालयात आरामदायी उपचार घ्यायचे असतील तर, त्याने शवमा सुद्धा मोठ्या शवमा
हप्त्यासह मोठ्या आ्वाशसत रक्कमे साठी घ्यायला हवा.
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17. नवीकरणक्षमता शवधान
आयआरिीएच्या नवीकरण क्षमते संबध
ं ी मागथदिथक सूत्रांनुसार वैद्यकीय शवम्याच्या पॉशलसीची
जीवनभरासाठी नवीकरण क्षमता हमी बंधनकारक करण्यात आली आहे . शवमा शमळवताना
ककवा त्या संबध
ं ात केवळ अफरातफर, चुकीचे प्रशतशनशधत्व,ककवा (शवमाधारकाद्वारे ककवा

त्याच्या वतीने) सत्यस््िती दाबून टाकणे अिा कारणांसाठी शवमा कंपनी नवीकरण नाकारु
िकते .

18. रशहतकरणाचे शवधान
राशहतकरण शवधान सुद्धा शनयामक तरतुदींद्वारे प्रमाशणत करण्यात आले आहे आशण केवळ

चुकीचे प्रशतशनशधत्व, अफरातफर, सत्यस््िती लपवणे ककवा शवमाधारकाद्वारे असहकार या
शनकषांवर शवमा कंपनी कोणत्याही क्षणी, पॉशलसी रशहत करू िकते.

यासाठी शकमान 15 शदवसांची शलशखत ्वरूपातील शवमाधारकाच्या आधी माशहत असलेल्या
पत्त्यावर नोंदणीकृत पो्टाने पाठवलेली सूचना दे णे आव्यक असते . जेिे शवमा पॉशलसी

रशहत जेकली जैत ते िे शवमाकरता कंपनी शवमा धारकाला िेवटी भरलेल्या शवमा हप्त्याचा पण
न संपलेल्या कालावधीच्या प्रमाणातील काही भाग परत पाठवते, अिात अिा पॉशलसी मध्ये
कोणताही शवमा हक्क प्रदान केलेला नसला पाशहजे.

शवमाधारकाने पॉशलसी रशहत केल्यास शवमा हप्ता परतावा कमी कालावधीच्या दरांनुसार शदला
जातो, म्हणजे, शवमाकात्याला शवमा हप्त्याचा परतावा शमळताना प्रो राटा पेक्षा कमी टक्केवारीने
शमळतो. या पोली्वर काही शवमा हक्क शमळाला असेल तर कोणताही परतावा शमळत नाही.
19. मुि पुनरावलोकन कालावधी
जर एखाद्या ग्राहकाने नवी शवमा पॉशलसी खरे दी केली असेल आशण त्याला पॉशलसी द्तावेज

शमळाला आशण त्यला असे वाटले की त्याला हव्या असलेल्या अटी आशण िती यात नाहीत, तर
त्याला कोणते पयाय उपलब्ध आहे त?

आयआरिीएआय ने त्यांचं शवशनयमांमध्ये एक ग्राहक ्नेही तरतूद घातली आहे जे या
सम्येवर उत्तर दे ते. ग्राहक ती पॉशलसी परत करू िकतो आशण खाली शदलेल्या अटींनुसार
परतावा शमळवू िकतो:

1. हे केवळ जीवन शवमा पॉशलसींना आशण ज्यांचा कालावधी शकमान एक वषांचा आहे
अिा वैद्यकीय शवमा पॉशलसींना लागू केले जातात.

2. ग्राहकाने हा अशधकार पॉशलसी द्तावेज शमळाल्यापासून 15 शदवसांत प्रत्यक्षात
आणला पाशहजे.

3. त्याने हे शवमाकात्याला शलशखत ्वरुपात कळवले पाशहजे
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4. शवमा हप्ता परताव्याची उपलब्धता ते व्हाच असेल जेव्हा पॉशलसी वर कोणताही शवमा

हक्क दाखल केलेला नसेल आशण शवमा हक्क दाखल केला असल्यास शवमा हप्त्याची
रक्कम त्यासाठी समायोशजत केली जाईल.

a) संरशक्षत केलेल्या कालावधीसाठी त्या प्रमाणातील जोखीम शवमा हप्ता
b) शवमाकत्याद्वारे वैद्यकीय तपासणी साठी झालेला खचथ आशण
c) ्टँ प ड्युटी आकार
20. नवीकरणासाठी सवलत कालावधी
वैद्यकीय शवम्याचे महत्वाचे वैशिटट्य हे आहे की शवम्याचे सातत्य राखणे. कारण पॉशलसी

अंतगथत फायदे केवळ पॉशलसी कोणताही खंि न पिता चालू राशहले तरच शमळतात, त्यांचे
वेळेवर नवीकरण करणे सवात महत्वाचे असते .

आयआरिीएआय च्या शवशनयमानुसार, 30 शदवसांचा सवलत कालावधी व्यशिगत वैद्यकीय
पॉशलसी नवीकरणासाठी अनुमत केलेला आहे .

पॉशलसी जर शतच्या संपण्याच्या तारखेपासून 30 शदवसांच्या आत नवीकरण केली गेली तर

पॉशलसी चालू ठे वण्याचे सवथ फायदे शमळतात. खंि पिलेल्या कालावधीत एखादा शवमा हक्क
झाल्युअस त्यावर शवचार केला जात नाही.

शवमाकते प्रत्येक उत्पादनानुसार अशधक सवलत कालावधी दे ण्याचा शवचार करू िकतात.
वरील पैकी बहु तांि शवधाने, व्याख्या, अपवाद आयआरिीए द्वारे शदल्या गेलेल्या वैद्यकीय

शवशनयम आशण वैद्यकीय शवमा प्रमाणीकरण मागथदिथक सूत्रांनुसार प्रमाशणत केली गेली आहे त.
शवद्यार्थ्यांनी त्यांचे वाचन करावे आशण त्याचबरोबर मागथदिथक सुत्रांबाबत आशण आयआरिीए
द्वारे वेळोवेळी जारी केल्या गेलेल्या परीपत्रकांबाबत अद्ययावत राहावे असा सल्ला दे ण्यात
येतो.

्वयं चाचणी 2
आयआरिीए च्या मागथदिथक सूत्रांनुसार, व्यशिगत वैद्यकीय पॉशलसीच्या नवीकरणासाठी
________ शदवसांचा सवलत कालावधी अनु मत केलेला असतो.
I.

पंधरा शदवस

II. तीस शदवस

III. पंचेचाळीस शदवस
IV. साठ शदवस
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सारांि
a) वैद्यकीय

शवमा

पॉशलसी

शवमाधारक

व्यिीला

अनपेशक्षत

आशण

आकस््मक

अपघात/आजारपण यांच्यामुळे होणाऱ्या रुग्णालय भरती पासून आर्थिक संरक्षण पुरवते .

b) वैद्यकीय शवमा उत्पादने पॉशलसीच्या अंतगथत संरशक्षत केलेल्या लोकांच्या संख्येवर वगीकृत
केली जातात: व्यशिगत पॉशलसी, कुटु ं ब फ्लोटर पॉशलसी, समूह पॉशलसी.

c) रुग्णालय खचथ पॉशलसी ककवा मे शिक्लेम पॉशलसी आजारपण /अपघात यांच्यामुळे होणाऱ्या
रुग्णालय खचाचा परतावा दे ते.

d) रुग्णालय भरती पूवथ खचथ हे रुग्णालय भरती पूवी ठराशवक शदवसांच्या कालावधी दरम्यान

झालेले सुसंगत वैद्यकीय खचथ (साधारणतुः 30 शदवस) असतील आशण आशण शवमा
हक्काचा भाग समजले जातील.

e) रुग्णालय भरती प्चात खचथ हे रुग्णालय मुिी प्चात ठराशवक शदवसांच्या कालावधी
दरम्यान आलेले सुसंगत वैद्यकीय खचथ (साधारणतुः 60 शदवस) असतील आशण ते शवमा
हक्काचा भाग समजले जातील.

f) कुटु ं ब फ्लोटर पॉशलसी मध्ये, शवमाधारकाचा जोिीदार, अवलंबून मुले, अवलंबून पालक

यांना एकाच शवमा आ्वाशसत रक्कमे अंतगथत संरक्षण शदले जाते आशण ती रक्कम
कुटु ं बातील सवांसाठी वापरता येते.

g) रुग्णालय दै नंशदन रोख पॉशलसी शवमा धारकाला रुग्णालय भरतीच्या प्रत्येक शदवसासाठी
एक शनस््चत रक्कम पुरवते.

h) गंभीर आजार पॉशलसी ही फायद्याची पॉशलसी असून यादीतील गंभीर आजाराचे शनदान
झाल्यास एक मोठी रक्कम दे ण्याची तरतूद असते .

i) उच्च वजावटी चा ककवा टॉप-अप संरक्षण, शनविलेल्या शवशनर्थदटट रक्कमेपेक्षा अशधक
मोठ्या रक्कमेसाठी संरक्षण दे ते (याला मयादा ककवा वजावट असेही म्हणतात).

j) शनस््चत फायदे संरक्षणा मुळे शवमाधारकाला पुरेसे संरक्षण शदले जाते आशण त्याच बरोबर
शवमाकत्याला त्याच्या पॉशलसीचे योग्य मुल्यांकन करण्यास मदत होते .

k) व्यशिगत अपघात (पीए) संरक्षण अनपेशक्षत अपघातांमुळे होणाऱ्या मृत्युच्या ककवा
अपंगत्वाचे फायद्यांच्या ्वरुपात भरपाई दे ऊ करते .

l) ज्यांच्यासाठी रुग्णालयात भरती होणे आव्यक नसते अिा दं तोपचार, नेत्रसेवा खचथ,
नेहेमीची वैद्यकीय तपासणी इत्यादी साठी बाह्य रुग्ण संरक्षणे खचथ दे ऊ करतात.

m) एखादी कंपनी, मंिळ, बँकेचा क्रेिीट कािथ शवभाग यासारख्या समूहचालकांकिू न समूह

पॉशलसी खरे दी केली जाते आशण ती एक पॉशलसी संपूणथ समूहातील व्यिींना संरशक्षत
करते.
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n) कॉपोरे ट फ्लोटर ककवा बफर संरक्षण पॉशलसी रक्कम कुटु ं बाच्या शवमा आ्वाशसत
रक्कमे च्यावरील जादा खचथ पुरे करण्यासाठी सहाय्य करते .

o) शवदे ि मे शिक्लेम /प्रवास पॉशलसी, व्यिीला त्याच्या परदे िातील शनवासाच्या काळात
अपघात, दु खापत आशण आजारपण अिा जोखामींसाठी संरक्षण पुरवते .

p) कॉपोरे ट शनयशमत प्रवासी योजना ही वार्थषक योजना असते कॉपोरे ट त्यांच्या भारताबाहे र
शनयशमत प्रवास करणाऱ्या अशधकाऱ्यांसाठी व्यशिगत पॉशलसी घेते.

q) वैद्यकीय शवम्यामध्ये वापरल्या बहु तांि संज्ञा आयआरिीएद्वारे शवशनयमांद्वारे प्रमाशणत
केल्या गेल्या आहे त, ज्यामुळे शविेषतुः शवमाधारकांमधील गोंधळ टाळला जातो.
्वयं पशरक्षणांची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे II.
रुग्णालय भरती पूवी संरक्षणाचा कालावधी शवमाकात्यानु सार बदलत असला आशण

पॉशलसीमध्ये शनस््चत केलेला असला तरी सामान्शयतुः हे संरक्षण रुग्णालय भरती पूवी 30
शदवसांसाठी शदले जाते .
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे I.
आयआरिीएच्या मागथदिथक सूत्रांनुसार, व्यशिगत वैद्यकीय शवमा पॉशलसी नवीकरणासाठी 30
शदवसांचा सवलत कालावधी शदला जातो.

्वयं पशरक्षणाचे प्र्न
प्र्न 1
खालीलपैकी कोणते शवधान, रुग्णालय खचथ पॉशलसीच्या संदभात योग्य आहे ?
I.

केवळ रुग्णालय भरतीचे खचथ संरशक्षत केले जातात

II. रुग्णालय भरतीचे खचथ त्याशिवाय रुग्णालय भरती पूवथ आशण मुिी प्चात चे खचथ संरशक्षत
केले जातात

III. रुग्णालय भरतीचे खचथ त्याशिवाय रुग्णालय भरती पूवथ आशण मुिी प्चातचे खचथ आशण
शवमा धारकाच्या मृत्युच्या घटनेत एक मोठी रक्कम कुटु ं बाच्या सद्यांना शदली जाते
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IV. रुग्णालय भरतीचे खचथ पशहल्या वषापासून शदले जातात आशण पशहले वषथ शवमाहक्क

शवरशहत गेल्यास दु सऱ्या वषथ पासून रुग्णालय भरती पूवथ आशण मुिी प्चात खचथ संरशक्षत
केले जातात.

प्र्न 2
खालीलपैकी कोणते शवधान योग्य आहे ते ओळखा?
I.

वैद्यकीय शवमा शवकृती हाताळतो

II. वैद्यकीय शवमा मत्यथता हाताळतो
III. वैद्यकीय शवमा शवकृती आशण त्याचबरोबर मत्यथता हाताळतो
IV. वैद्यकीय शवमा शवकृती आशण मत्यथता दोन्शही हाताळत नाही
प्र्न 3
खालीलपैकी कोणते शवधान वैद्यकीय शवम्यात शदल्या जाणाऱ्या रोख शवरशहत सेवब
े ाबत योग्य
आहे ?
I.

शवमा कंपन्शयांद्वारे सुरु करण्यात आलेला हा पयावरण ्नेही उपक्रम आहे ज्यात

इलेक्ट्रोशनक रक्कम भरण्यास प्रोत्साहन शदले जाते ज्यामुळे प्रत्यक्ष रोख रक्कमे चे पशरवलन
कमी केले जाईल आशण झािे वाचवता येतील.

II. ही सेवा शवमाधारकाला मोफत शदली जाते आशण कोणतीही रोख रक्कम शदलीजते नाही
कारण सरकार द्वारे शवमा कंपनीला शविेष योजने अंतगथत रक्कम अदा केली जाते .

III. शवमा धारका द्वारे शदल्या जाणाऱ्या सवथ रक्कमा इंटरनेट बँककग द्वारे ककवा कािथ द्वारे शदल्या
जातात कारण शवमा कंपनी द्वारे रोख ्वीकारली जात नाही.

IV. शवमा धारक रक्कम भारत नाही आशण शवमा कंपनी रुग्णालयाला शबलाची रक्कम िेट दे ऊ
करते

प्र्न 4
पीपीएन चे रुग्णालये आशण वैद्यकीय शवम्यातील रुग्णालये या संदभातील अचूक दीघथनाव
ओळखा.
I.

सावथजशनक प्राधास्न्शयत नेटवकथ

II. प्राधास्न्शयत प्रदाता नेटवकथ
III. सावथजशनक खासगी नेटवकथ
IV. प्रदाता प्राधास्न्शयत नेटवकथ
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प्र्न 5
खालीलपैकी कोणते शवधान चुकीचे आहे हे ओळखा?
I.

एखादी कम्पनी त्याच्या कमथचाऱ्यांसाठी समूह पॉशलसी घेऊ िकते .

II. बँक त्यांच्या ग्राहकांसाठी समूह पॉशलसी घेऊ िकते
III. दु कानदार त्यच्या ग्राहकांसाठी समूह पॉशलसी घेऊ िकतो.
IV. कंपनी द्वारे घेतलेली त्यांच्या कमथचाऱ्यांसाठी घेतलेली समूह पॉशलसी कमथचाऱ्यांच्या
कुटु ं शबयांना समाशवटट करण्यासाठी शव्ताशरत केली जाऊ िकते .
्वयं चाचणीच्या प्र्नांची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे II.
रुग्णालय भरतीचे खचथ त्याशिवाय रुग्णालय भरती पूवथ आशण मुिी प्चात चे खचथ संरशक्षत
केले जातात.
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे I.
वैद्यकीय शवमा शवकृती हाताळते (रोग होण्याचा दर).
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे IV.
रोख शवरशहत सेवम
े ध्ये, शवमाधारक रक्कम भारत नाही आशण शवमा कंपनी शबलाचे रक्कम िेट
रुग्णालयाला दे ऊ करते.
उत्तर 4
योग्य पयाय आहे II.
पीपीएन म्हणजे प्राधास्न्शयत प्रदाता नेटवकथ.
उत्तर 5
योग्य पयाय आहे III.
शवधाने I, II आशण IV योग्य आहे त. शवधान III चुकीचे आहे कारण दु कानदार समूह शवमा पॉशलसी
त्याचा ग्राहकांसाठी घेऊ िकत नाही.
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प्रकरण 20
आरोग्य शवमालेखन
प्रकरण प्र्तावना
तुम्हाला आरोग्य शवमालेखनाशवषयी तपिीलवार माशहती दे णे हा या प्रकरणाचा उद्देि आहे

आहे .कोणत्याही प्रकारच्या शवम्यामध्ये शवमालेखन हा अशतिय महत्वाचा घटक असतो व शवमा

पॉशलसी दे ण्यात त्याची भूशमका महत्वाची असते.या प्रकरणामध्ये तुम्हाला शवमालेखनाची

मूलतत्वे, साधने, पद्धती व प्रशक्रया किा असतात हे समजेल.यातून तुम्हाला समूह आरोग्य
शवमालेखनाशवषयीही माशहती शमळे ल.
शिकण्याची शनटपत्ती

A. शवमालेखन म्हणजे काय?

B. शवमालेखन – मूलभूत संकल्पना

C. फाईल करा आशण वापरा मागथदिथक तत्वे

D. आयआरिीएआयचे अन्शय वैद्यकीय शवमा शवशनयम
E. शवमालेखनाची मूलतत्वे व साधने,
F. शवमालेखन प्रशक्रया

G. समूह आरोग्य शवमा

H. शवदे ि प्रवास शवम्याचे अंतलेखन
I.

व्यशिगत अपघात शवम्याचे अंतलेखन

हे प्रकरण अभ्यासल्यानंतर, तुम्हाला पुढील गोटटी करता येतील:
a) शवमालेखन म्हणजे काय हे समजावून सांगणे
b) शवमालेखनाच्या मूलभूत संकल्पना ्पटट करुन सांगणे
c) शवमालेखक ज्या मूलतत्वांचे पालन करतात ती मूलतत्वे व शवशवध साधने समजावून सांगणे
d) वैयशिक आरोग्य पॉशलसींच्या शवमालेखनाची संपूणथ प्रशक्रया समजून घेणे
e) समूह आरोग्य पॉशलसींचे आरोग्यलेखन कसे केले जाते याशवषयी चचा करणे
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हे उदाहरण पाहा
सॉफ्टवेअर अशभयंता म्हणून काम करणाऱ्या ४८ वषीय मशनषने, ्वतुःसाठी आरोग्यशवमा
घेण्याचा शनणथय घेतला. तो शवमा कंपनीकिे गेला, त्यांनी ते िे त्याला एक प्र्ताव अजथ शदला
ज्यामध्ये त्याला िारीशरक स््िती व आरोग्य, मानशसक आरोग्य, आधीपासून असलेले आजार,
कुटु ं बाचा आरोग्य इशतहास, सवयी इत्यादींची माशहती द्यायची होती.

हा प्र्ताव अजथ शमळाल्यानंतर, त्याला इतरही बरे च द्तऐवज सादर करायचे होते उदारणािथ

ओळख पुरावा व वयाचा पुरावा, पत्त्याचा पुरावा व आधीच्या वैद्यकीय नोंदी. त्यानंतर त्यांनी
त्याला आरोग्य तपासणी व काही वैद्यकीय तपासण्या करुन घ्यायला सांशगतल्या ज्यामुळे तो
वैतागला.

मशनषला वाटत होते की तो सुदृढ आहे व त्याचे उत्पन्शन चांगले आहे , अिा पशरस््ितीत शवमा
कंपनी एवढी लांबलचक प्रशक्रया का अवलंबते आहे . हे सगळे करुन घेतल्यानंतरही शवमा

कंपनीने त्याला वैद्यकीय चाचण्यांमध्ये उच्च कॉले्ट्रॉल व उच्च रिदाब असल्याचे शनदान

झाल्याचे सांशगतले,ज्यामुळे त्याला नंतर हृदय शवकार होण्याची िक्यता वाढते . शवमा कंपनीने
त्याला पॉशलसी दे ऊ केली, मात्र शतचा हप्ता त्याच्या शमत्रापेक्षा बराच जा्त होता व म्हणून
त्याने पॉशलसी घ्यायला नकार शदला.

इिे शवमा कंपनीने शवमालेखनाचा भाग असलेल्या सवथ पायऱ्यांचे पालन केले होते . शवमाकत्याला
शवमा संरक्षण दे ताना जोखीमे चे योग्य मूल्यांकन करावे लागते व रा्त नफाही शमळवावा

लागतो. मात्र जोखीमे चे योग्यप्रकारे मूल्यांकन झाले नाही व काही दावा झाल्यास, त्यामुळे
तोटा होईल. तसेच, शवमाकता शवमाधारकाच्यावतीने हप्ता गोळा करत असतो व त्याला हा
पैसा शव्व्ताप्रमाणे हाताळावा लागतो.
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A. शवमालेखन म्हणजे काय?
1. शवमालेखन
शवमा कंपन्शया एखाद्या व्यशिमुळे शवमा गटास जेवढी जोखीम असते त्या प्रमाणात पुरेसा हप्ता

दे णाऱ्या व्यशिला शवमा दे ण्याचा प्रयत्न करतात. जोखीम शनविण्यासाठी प्र्तावकत्याकिू न

माशहती संकशलत करणे व शतचे शव्लेषण करण्याच्या प्रशक्रयेला शवमालेखन असे म्हणतात. या
प्रशक्रयेद्वारे संकशलत केलेल्या माशहतीच्या आधारे , त्या प्र्तावकत्याला शवमा द्यायचा आहे का

नाही याचा शनणथय घेतात. त्यांनी शवमा द्यायचा शनणथय घेतल्यास, त्यासाठी शकती हप्ता
आकारला जाईल, कोणत्या अटी व िती असतील हे ठरवले जाते म्हणजे अिी जोखीम
घेण्यावर रा्त नफा शमळवता येईल.

आरोग्य शवमा शवकृतीच्या संकल्पनेवर आधाशरत असतो. इिे शवकृती म्हणजे एखादी व्यिी
आजारी ककवा रोगग्र्त होण्याची िक्यता व जोखीम, ज्यासाठी उपचार ककवा रुग्णालयात

दाखल करावे लागू िकते . बऱ्याच प्रमाणात, शवकृतीवर वयाचा पशरणाम होतो (जी सामान्शयपणे

तरुण प्रौढांपेक्षा ज्येटठ नागशरकांमध्ये अशधक प्रमाणात असते ) व वजन जा्त असणे ककवा
वजन अशतिय कमी असणे, ठराशवक पूवीचे व सध्याचे आजार ककवा शवकार, धूम्रपानासारख्या
वैयशिक सवयी, सध्याची आरोग्य स््िती तसेच प्र्तवकाचा व्यवसाय जर जो धोकादायक

मानला जात असेल तर यासारख्या घटकांमुळे त्यात वाढ होते . याउलट, कमी वय,
आरोग्यदायी जीवनिैली इत्यादींसारख्या काही अनु कूल घटकांमुळे शवकृती कमीही होते.
व्याख्या
शवमालेखन म्हणजे जोखीमेचे योग्यप्रकारे मूल्यमापन करण्याची व शवमा संरक्षण कोणत्या

अटींच्या आधारे शदले जाईल हे ठरशवण्याची प्रशक्रया. अिाप्रकारे , ही जोखीम शनविण्याची व
जोखीमे चे मूलांकन करण्याची प्रशक्रया आहे .
2. शवमालेखनाची गरज
शवमालेखन हा शवमाकंपनीचा कणा असतो कारण शनटकाळजीपणे ककवा अपुऱ्या हप्त्यांसाठी

्वीकारलेल्या जोखीमे मुळे शवमाककता शदवाळखोर होऊ िकतो. दु सरीकिे , फार
चोखंदळपणा केला ककवा अशतिय जा्त काळजी घेतली तर शवमाकंपनीला मोठा शवमागट

तयार करता येणार नाही व जोखीमे चे एकसमान शवतरण करता येणार नाही. म्हणूनच जोखीम
व व्यवसाय यादरम्यान योग्य संतुलन राखणे अशतिय महत्वाचे आहे , ज्याद्वारे सं्िा
्पधात्मक तसेच नफ्यात राहील.

शवमालेखक संबशं धत शवमा कंपनीचे तत्वज्ञान, धोरणे व जोखीम धारण करण्याची क्षमता

यानुसार ही संतुलनाची प्रशक्रया करतो. शवमालेखकाचे काम जोखीमे चे वगीकरण करणे व
्वीकारण्याच्या अटी योग्य दरावर शनस््चत करणे हे असते . जोखीम ्वीकारणे म्हणजे
395

शवमाधारकाच्या भशवटयातील दाव्याची भरपाई करण्याचे आ्वासन दे ण्यासारखे असल्याची
नोंद घेणे महत्वाचे आहे .

3. शवमालेखन-जोखीम मूल्यमापन
शवमालेखन ही जोखीम शनविण्याची प्रशक्रया आहे जी गट ककवा व्यशिच्या वैशिटट्यांवर

अवलंबून असते. येिे जोखीमे च्या प्रमाणाच्या आधारे , शवमालेखक जोखीम ्वीकारायची का व

कोणत्या दराने ्वीकारायची याचा शनणथय घेतो. कोणत्याही पशरस््ितीत, ्वीकारण्याची
प्रशक्रया न्शयाय्य व समानते ने व्हायला हवी म्हणजेच कोणताही पूवथग्रह न बाळगता प्रत्येक समान

जोखीमे चे वगीकरण सारख्याचप्रकारे केले पाशहजे. हे वगीकरण सामान्शयपणे प्रमाणभूत
्वीकार तक्त्याद्वारे केले जाते , ज्याद्वारे प्रत्येक प्राशतशनशधक जोखीमे चे प्रमाण शनस््चत केले
जाते व त्यानु सार हप्ते मोजले जातात.

वयामुळे आजारपणाच्या तसेच मृत्यूच्या िक्यते वर पशरणाम होत असला तरीही, आजारपण

सामान्शयपणे मृत्युच्या बरे च आधी व वारंवार येऊ िकते हे लक्षात ठे वले पाशहजे. म्हणूनच, मृत्यू
शवम्यापेक्षा आरोग्य शवम्याच्या शवमालेखनाच्या अटी व मागथदिथक तत्वे अशधक किक असणे
्वाभाशवक आहे .
उदाहरण
मधुमेह असलेल्या एखाद्या व्यशिला हृदयाच्या ककवा मूत्रकपिाच्या सम्या शनमाण होण्याची
बरीच अशधक िक्यता असते ज्यामुळे मृत्यूपेक्षाही रुग्णालयात दाखल करावे लागू िकते ,

तसेत शवमा संरक्षणाच्या कालावधीत अनेक वेळा आरोग्य सम्या शनमाण होऊ िकतात.
जीवन शवमा शवमालेखन मागथदिथक तत्वामध्ये या व्यशिचे गुणांकन सरासरी जोखीम असलेली

व्यिी असे केले जाऊ िकते . मात्र, वैद्यकीय शवमालेखनासाठी, अिी व्यिी उच्च जोखीम
असलेली असते.
आरोग्य शवम्यामध्ये, आर्थिक ककवा उत्पन्शनावर आधाशरत शवमालेखनापेक्षा वैद्यकीय ककवा

आरोग्यशवषयक शनटकषांवर अशधक भर शदला जातो. अिात आर्थिक व उत्पन्शनशवषयक
घटकांकिे दु लथक्ष करता येत नाही कारण शवमाशहत असणे आव्यक आहे व चुकीची शनवि
टाळण्यासाठी व आरोग्य शवमा सुरु राहील याची खात्री करण्यासाठी आर्थिक शवमालेखन
महत्वाचे आहे .

4. आजारपणाच्या िक्यते वर पशरणाम करणारे घटक
जोखीमे चे मूल्यमापन करताना शवकृतीवर (आजारी पिण्याची जोखीम) पशरणाम करणाऱ्या
पुढील घटकांचा काळजीपूवथक शवचार केला पाशहजे:

a) वय : हप्ते वय व जोखीमे च्या प्रमाणानु सार आकारले जातात. उदाहरणािथ बाळे व
लहान मुलांसाठी तरुण प्रौढांपेक्षा शवकृती हप्ता अशधक असतो कारण त्यांना संसगथ व

अपघात होण्याचा धोका अशधक असतो. तसेच, ४५ हू न अशधक वय असलेल्या
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प्रौढांसाठी, हप्ता जा्त असतो, कारण त्यांना मधुमेहासारखे दीघथकालीन आजार,

अचानक हृदय शवकार ककवा इतर काही शवकृती होण्याची िक्यता बरीच अशधक
असते.

b) कलग : मशहलांना गभथधारणेच्या कालावधीत शवकृती होण्याची अशतशरि जोखीम असते .
मात्र पुरुषांना मशहलांपेक्षा हृदयशवकाराचा झटका येण्याची ककवा कामािी संबशं धत

अपघात होण्याची िक्यता मशहलांपेक्षा अशधक असते कारण ते धोकादायक
रोजगारांमध्ये अशधक सहभागी असण्याची िक्यता असते .

c) सवयी : तंबाखू, मद्य ककवा कोणत्याही ्वरुपातील अंमली पदािथ सेवनाचा शवकृती
जोखीमे वर िेट पशरणाम होतो.

d) व्यवसाय : ठराशवक व्यवसायांमध्ये अपघातांची अशतशरि जोखीम असण्याची िक्यता

असते , उदाहरणािथ चालक, ्फोटक, वैमाशनक इत्यादी. तसेच ठराशवक पेिांमध्ये

उच्च आरोग्य जोखीमा असू िकतात, उदाहरणािथ क्ष-शकरण यंत्र संचालक,
ऍसबेसटॉस उद्योगातील कामगार, खाणकामगार इत्यादी.

e) कौटु ं शबक इशतहास : हा घटक अशतिय महत्वाचा असतो, कारण दमा, मधुमेह व

ठराशवक ककथरोगांमध्ये जनुकीय घटकांचा पशरणाम होतो. याचा शवकृतीवर पशरणाम
होतो व जोखीम ्वीकारताना याचा शवचार केला पाशहजे.

f) िरीराची ठे वण : ठराशवक गटांमध्ये िरीराची दणकट, सिपातळ ककवा सामान्शय
ठे वण शवकृतीिी संबशं धत असू िकते .

g) पूवीचे आजारपण ककवा ि्त्रशक्रया : पूवीच्या आजारपणांमुळे िारीशरक कमजोरी
शनमाण होण्याची ककवा तो आजार पुन्शहा होण्याची िक्यता आहे का याची खात्री करणे

आव्यक असते व त्यानुसार पॉशलसीच्या अटी शनस््चत केल्या पाशहजेत. उदाहरणािथ
मुतखिा पुन्शहा होण्याची िक्यता असते , त्याचप्रमाणे एका िोळ्यात मोतीकबदू
झाल्यामुळे दु सऱ्या िोळ्यात मोतीकबदू होण्याची िक्यता वाढते .

h) सध्याची आरोग्य स््िती व इतर घटक व ककवा तक्रारी : जोखीमे चे प्रमाण व
शवमायोग्यता शनस््चत करण्यासाठी हे महत्वाचे असते व योग्यप्रकारे जाहीर करुन व
वैद्यकीय तपासण्यांद्वारे शसद्ध करता येते.

i) पयावरण व शनवास : यांचाही शवकृती दरावर पशरणाम होतो.

्वतुःची चाचणी घ्या 1
शवमालेखन ही ___________ची प्रशक्रया आहे .
I.

शवमा उत्पादनांचे शवपणन

II. ग्राहकांसाठी हप्ते संकशलत करणे
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III. जोखीम शनवि व जोखीम मूल्यांकन
IV. शवशवध शवमा उत्पादने शवकणे
B. शवमालेखन- मूलभूत संकल्पना
1. शवमालेखनाचा हे तू
आपण आधी शवमालेखनाचा हे तू पाहू . त्याचे दोन हे तू आहे त
iii. शवरोधी-शनवि टाळणे म्हणजेच शवमाकत्याशवरुद्ध शनवि टाळणे

iv. जोखीमे चे वगीकरण करणे व जोखीमांमध्ये समानता असेल याची खात्री करणे
व्याख्या
जोखीमे ची शनवि म्हणजे आरोग्य शवम्याच्या प्रत्येक प्र्तावाचे त्याच्या जोखीमे च्या संदभात
मूल्यांकन करणे व त्यानंतर शवमा द्यायचा ककवा नाही व कोणत्या अटींवर द्यायचा हे ठरवणे .

शवरोधी-शनवि (ककवा शवपशरत शनवि) म्हणजे लोकांची मानशसकता, ज्यांना नु कसान होण्याची
िक्यता अशधक असल्याची िंका असते ककवा माशहती असते, ते शवमा घेण्यासाठी व या
प्रशक्रयेमध्ये लाभ शमळशवण्यासाठी अशतिय उत्सुक असतात.
उदाहरण
शवमाकते कुणाला व कसा शवमा द्यायचा याबाबत चोखंदळ नसतील, तर मधुमेह, उच्च
रिदाब, हृदयाच्या सम्या ककवा ककथरोग यासारखे गंभीर आजार असलेल्या व्यिी, त्यांना

लवकरच रुग्णालयामध्ये दाखल करण्याची गरज असल्याचे माशहती असल्याने, आरोग्य शवमा
घेतील, ज्यामुळे शवमाकत्याला नु कसान होईल.

दु सऱ्या िब्दात, शवमाकत्याने शनविीची प्रशक्रया केली नाही तर तो चुकीची शनवि करे ल व या
प्रशक्रयेमध्ये त्याला तोटा होईल.
2. जोखीमांमध्ये समानता
आता आपण जोखीमे तील समानते चा शवचार करु. “समानता” म्हणजे ज्या अजथदारांना

सारख्या प्रमाणात जोखीम असते त्यांना एकाच हप्ता वगात घातले पाशहजे. शवमाकत्यांना
आकारले जाणारे हप्ते शनस््चत करण्यात िोिे प्रमाणीकरण हवे असते . अिाप्रकारे ज्या
लोकांना समान जोखीम असते त्यांनी समान हप्ता शदला पाशहजे व ज्यांना अशधक जोखीम आहे

त्यांनी जा्त हप्ता शदला पाशहजे. ते प्रमाणीकरणाद्वारे सरासरी जोखीम असलेल्या बहु संख्य
व्यिी शनस््चत करतात व कोणत्या जोखीमा अशधक धोकादायक आहे हे ठरवतात व त्यांचे
गुणांकन करतात.
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a) जोखीमे चे वगीकरण
समानता आणण्यासाठी, शवमालेखक जोखीम वगीकरण या प्रशक्रयेचा वापर करतात

म्हणजेच व्यकिना शकती जोखीम आहे त्यानुसार त्यांचे वगीकरण केले जाते व वेगवेगळ्या
जोखीम वगांमध्ये वगीकरण केले जाते . जोखीमे चे चार वगथ आहे त.
v. प्रमाणभूत जोखीमा
ज्या व्यकिची अपेशक्षत शवकृती (आजारी पिण्याची िक्यता) सरासरी असते त्या लोकांचा
यामध्ये समावेि होतो.

vi. प्राधान्शय असलेल्या जोखीमा
या लोकांची अपेशक्षत शवकृती सरासरीपेक्षा अशतिय कमी असते म्हणून यांना कमी हप्ता
आकारला जातो.

vii. शनकृटट जोखीमा
अिा व्यकिची अपेशक्षत शवकृती सरासरीपेक्षा अशतिय जा्त असते, मात्र तरीही त्यांना

शवमायोग्य मानले जाते . त्यांना जा्त (ककवा अशतशरि) हप्ते आकारुन ककवा काही शनबंध
घालून शवम्यासाठी ्वीकारले जाऊ िकते.
viii. नाकारलेल्या जोखीमा
ज्या व्यकिचे अपंगत्व व अपेशक्षत अशतशरि शवकृती इतकी जा्त असते की त्यांना

परविणाऱ्या दरात शवमा संरक्षण दे णे िक्य नसते . काहीवेळा त्याला ककवा शतला
ि्त्रशक्रयेसारख्या वैद्यकीय घटनांना तोंि द्यावे लागले असेल तर वैयशिक प्र्तावही
तात्पुरते फेटाळले जाऊ िकतात.
3. शनवि प्रशक्रया
शवमालेखन ककवा शनवि प्रशक्रया दोन पातळ्यांवर होते असे म्हणता येईल:
 क्षेत्र पातळीवर

 शवमालेखन शवभागीय पातळीवर
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आकृती १: शवमालेखन ककवा शनवि प्रशक्रया
ववमालेिन ककं वा तनवड प्रकक्रया

क्षेत्र ककं वा प्रािलमक र्पातळी

ववमालेिन ववर्ार् र्पातळी

a) क्षेत्र ककवा प्रािशमक पातळी
क्षेत्र पातळी शवमालेखनाला प्रािशमक शवमालेखन म्हणूनही ओळखले जाते . त्यामध्ये एंजट
ककवा कंपनीच्या प्रशतशनधीद्वारे अजथदार शवमा संरक्षणाला परवानगी दे ण्यासाठी योग्य आहे

का यासंदभात माशहती गोळा करतो. एजंट प्रािशमक शवमालेखक म्हणून महत्वाची भूशमका

पार पाितो. तो शवमा दे ण्यायोग्य संभाव्य ग्राहक कोण आहे हे सवोत्तम प्रकारे जाणून घेऊ
िकतो.

काही शवमा कंपन्शया एजंटना एखादे शनवेदन ककवा गोपनीय अहवाल भरायला सांगू
िकतात, ज्यामध्ये एजंटने प्र्तावकाशवषयी शवशिटट माशहती, मत व शिफारसी शदलेल्या
असतात.

शवमा कंपनीच्या अशधकाऱ्याकिू न असाच एक अहवाल माशगतला जाऊ िकतो ज्याला

नैशतक अहवाल असे म्हणतात. या अहवालांमध्ये सामान्शयपणे व्यवसाय, उत्पन्शन व आर्थिक
स््िती व प्र्ताशवत जीवनाचा लौशकक यांचा समावेि होतो.
नैशतक धोका म्हणजे काय?
वय, कलग, सवयी इत्यादी घटक म्हणजे आरोग्य जोखीमे चे िारीशरक धोके आहे त , मात्र
त्याशिवायही आणखी एका घटकाकिे काळजीपूवथक पाहणे आव्यक असते. याला
ग्राहकाचा नैशतक धोका म्हणतात जो शवमा कंपनीसाठी अशतिय महाग ठरु िकतो.

वाईट नैशतक धोक्याचे टोकाचे उदाहरण म्हणजे आरोग्य शवमाधारक व्यिीला त्याची काही
शदवसातच ि्त्रशक्रया होणार आहे हे माशहती असते मात्र तरीही शवमाकत्याला याची

माशहती दे त नाही. इिे अिाप्रकारे दाव्याचे पैसे घेण्यासाठी जाणीवपूवथक शवमा घेण्याचा हे तू
आहे .

नु कसानाकिे दु लथक्ष करणे हे आणखी एक उदाहरण आहे . शवमा असल्यामुळे
शवमाधारकाला त्याच्या आरोग्याबाबत शनटकाळजीपणा करण्याची इच्छा होऊ िकते कारण
रुग्णालयाचा खचथ त्याचा शवमाकता करे ल हे त्याला माशहती असते .
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इिे ‘नैशतक धोका’या आणखी एकप्रकारच्या धोक्याचा उल्लेख केला पाशहजे. इिे
शवमाधारक कोणतीही फसवणूक करणार नाही, मात्र त्याची शवमा रक्कम मोठी आहे हे

माशहती असल्याने, सवात खार्थचक उपचार घेईल, रुग्णालयातील सवात महाग खोलीत
राहील इत्यादी, जे तो शवमाधारक नसता तर त्याने केले नसते .

फसवणूक शनरीक्षण व प्रािशमक शवमालेखक म्हणून एजंटची भूशमका
जोखीमे च्या शनविीसंदभात बहु तेक शनणथय प्र्तावकाने प्र्ताव अजामध्ये जाहीर केलेल्या

तर्थ्यांवर अवलंबून असतात. जो शवमालेखक शवमालेखन शवभागात बसलेला आहे त्याला ही
तर्थ्ये खोटी आहे त का व जाणीवपूवथक लपशवण्याच्या उद्देिाने फसवी तर्थ्ये दे ण्यात आली
आहे त का हे माशहती असणे अवघि असते .

इिे एजंटची भूशमका महत्वाची असते . तो ककवा ती शदलेली तर्थ्ये खरी आहे त का हे

ठरशवण्याच्या सवोत्तम स््ितीत असतो, म्हणूनच एजंटचा प्र्तावकािी िेट व वैयशिक
संपकथ असतो व अिाप्रकारे शदिाभूल करण्याच्या उद्देिाने जाणीवपूवथक माशहती
लपशवण्यात आली आहे का ककवा चुकीची माशहती दे ण्यात आली आहे का याचे तो शनरीक्षण
करु िकतो.

b) शवमालेखन शवभागीय पातळी
दु सऱ्या पातळीवरील शवमालेखन शवभागीय ककवा कायालयीन पातळीवरील असते . त्यामध्ये

शविेषज्ञ व व्यकिचा समावेि असतो जे अिा कामामध्ये कुिल असतात व शवम्याचा प्र्ताव

्वीकारायचा का, कोणत्या अटींवर ्वीकारायचा हे ठरशवण्यासाठी या प्रकरणािी संबंशधत
सवथ िाटा शवचारात घेतात.
C. फाईल करा आशण वापरा मागथदिथक तत्वे
आपण हे लक्षात घेतले पाहजे की प्रत्येक शवमाकत्याला शवपणन करण्यापूवी त्याची उत्पादने

तयार करावी लागतात आशण अंतलेखन शवभागाच्या अनेक कामांपैकी हे एक कामच आहे .
आयआरिीएआयने यासाठी काही मागथदिथक तत्वे जारी केली आहे त व ती खालील प्रमाणे
आहे त:

प्रत्येक कंपनी त्यांची उत्पादने तयार करताना अंशतम ग्राहक, त्याच्या गरजा, मागण्या आशण

परविण्याची क्षमता, अंतलेखानाचे पैल,ू अक्च्युअशरयल ककमत शनधारण, बाजारपेठेतील
्पधात्मक वातावरण इत्यादी गोटटी ध्यानात घेते. अिाप्रकारे जरी मुळात रुग्णालय खचाची

भरपाई करणारी उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत प्रभावी असली तरी ग्राहकांना शवशवध
प्रकारातील अनेक पयाय उपलब्ध असल्याचे आपण पाहतो.

प्रत्येक नवीन उत्पादन बाजारात उतरवले जाण्यापूवी त्याला मान्शयता घ्यावी लागते. उत्पादन

‘फाईल करा आशण वापरा’ खाली शदलेल्या तरतुदींच्या अंतगथत शनयामकांकिे सादर करावे
लागते .

एकदा बाजारात आणलेले उत्पादन काढू न घ्यायचे असेल तरीही मागथदिथक तत्वांचे
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पालन करावे लागते. शवद्यार्थ्यांनी फाईल करा आशण वापरा संबंशधत अिा सवथ तरतुदी, फॉम्सथ,
परतावे इत्यादी गोटटींिी ्वतुःला पशरशचत करून घ्यावे.

आयआरिीएच्या मागथदिथक तत्त्वांनुसार वैद्यकीय शवमा उत्पादनांसाठी फाईल करा आशण
वापरा प्रशक्रया:

a) फाईल करा आशण वापरा प्रक्रीयेनुसार प्राशधकरणाची पूवथ मान्शयता घेतल्याशिवाय
कोणताही वैद्यकीय शवमा उत्पादन बाजारात शवपणन करता येत नाही.

b) कोणत्याही वैद्यकीय शवमा उत्पादनातील यानंतरचे कोणते ही बदल ककवा सुधारणा

यासाठी सुद्धा वेळोवेळी जारी केलेल्या मागथदिथक तत्त्वांनुसार प्राशधकरणाची मान्शयता
आव्यक असेल..

1. प्रत्येक पॉशलसीधारकाला प्राशधकरणाने मान्शय केलेला कोणताही बदल ककवा

सुधारणा लागू होण्यापूवी शकमान तीन मशहने आधी कळवले पाशहजेत. या
सूचनेमध्ये असा बदल ककवा सुधारणा करण्याची कारणे शविेषतुः, शवमा

हप्त्यातील वाढ आशण अिा वाढीचे नेमकी आकिे वारी नमूद केलेली असली
पाशहजे.

2. अिा प्रकारचा शवमा हप्त्यासह असणाऱ्या बदलाची ककवा सुधारणेची िक्यता
माशहतीपत्रकात नमूद केलेली असली पाशहजे.

c) फाईल करा आशण वापरा अजथ आयआरिीएआय द्वारे प्रमाशणत करण्यात आला आहे

आशण तो शवशवध पशरशिटटे आशण िाटाबेस िीट आशण ग्राहक माशहती िीट यासह
ग्राहकाला पाठवला जातो.

माशहतीपत्रकासह प्रत्येक शवमाधारकाला ग्राहक माशहती पत्र शदले जाते आशण
पॉशलसीमध्ये संरक्षणाचे तपिील, अपवाद, शवमा हक्क दे य होण्यापूवी लागू असल्यास
प्रतीक्षा कालावधी, भरपाईची रक्कम परतावा आधारावर असेल ककवा एक शनस््चत
रक्कम असेल, नवीकरणाच्या अटी आशण फायदे , सहयोगी रक्कमे चे ककवा वजावटीचे
तपिील आशण रद्द करण्याच्या अटी इत्यादी गोटटी शदलेल्या असतात.

प्राशधकरणा द्वारे फाईल करा आशण वापरा अजथ नेमलेल्या अक्च्युअशर आशण शवमा

कंपनीच्या सीईओ द्वारे प्रमाशणत केला जाईल आशण प्राशधकरणाने वेळोवेळी
सांशगतलेल्या फॉरमॅट मध्ये व त्याप्रकारच्या द्तावेजांसह असेल.
d) वैद्यकीय शवमा उत्पादन बाजारातून परत घेणे
1. एखादा वैद्यकीय शवमा उत्पादन बाजारातून परत घेण्यासाठी शवमाकता, उत्पादन

काढू न घेण्याची करणे आशण सद्य ग्राहकांना हाताळण्याचे संपूणथ तपिील दे ऊन
प्राशधकरणाची पूवथ मान्शयता घेईल.
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2. पॉशलसी द्तावेजामध्ये उत्पादने बाजारातून काढू न घेण्याच्या िक्यते चा आशण
असे उत्पादन बाजारातून काढू न घेतल्यास त्यासाठी पॉशलसीधारकाला उपलब्ध
असणारे पयाय ्पटटपणे दिथवल
े ेले असावेत.

3. जर सद्य ग्राहकाने शवमाकत्याच्या सूचनेला प्रशतसाद शदला नाही तर नवीकरण
तारखेला पॉशलसी काढू न घेतली जाईल आशण शवमाधारकाला शवमाकत्याकिे
उपलब्ध असलेली िक्यते च्या अटीिी शनगिीत, नवी पॉशलसी घ्यावी लागेल.
4. काढू न घेतेलेले उत्पादन संभाव्य ग्राहकांना दे ऊ केले जाणार नाही.
e) कोणते ही उत्पादन बाजारात आणल्यानं तर वषातून शकमान एकदा नेमलेल्या
अक्च्युअशर द्वारे पुनरावलोकन केले जाईल. जर उत्पादन आर्थिकदृटट्या व्यवहायथ
नाही असे लक्षात आले ककवा कोणत्याही बाबतीत कमकुवत वाटले तर नेमलेला

अक्च्युअशर उत्पादनांत योग्य प्रकारचे बदल करू िकतो आशण फाईल करा आशण
वापरा प्रक्रीये अंतगथत बदलासाठी अजथ करू िकतो.

f) उत्पादनाला फाईल करा आशण वापरा मान्शयता घेतल्यानंतर पाच वषे पूणथ झाल्यानंतर

नेमलेला अक्च्युअशर उत्पादनाच्या कामशगरीचा, शवकृती, चुका, व्याजदर, महागाई,
खचथ आशण अन्शय सुसंगत बाबी या आधारे उत्पादन तयार करताना असलेल्या मूळ
गृहीतकांिी पिताळू न पुनरावलोकन करे ल आशण योग्य कारणे आशण आधीच्या
गृहीतकांमध्ये सुधारणा यासह नव्याने मान्शयता शमळवण्यासाठी अजथ करे ल.

D. आयआरिीएआयचे अन्शय वैद्यकीय शवमा शवशनयम
फाईल करा आशण वापरा मागथदिथक तत्वांच्या शिवाय, वैद्यकीय शवमा शवशनयम खालील
गोटटींची मागणी करतात:

a. प्रत्येक शवमा कंपनीने एक वैद्यकीय शवमा अंतलेखन धोरण तयार केले पाशहजे आशण

त्याला कंपनीच्या संचालक मंिळाची मान्शयता घेतली पाशहजे. अन्शय शवषयांसोबतच
पॉशलसीमध्ये वैद्यकीय शवमा पॉशलसी खरे दी करण्यासाठी प्र्ताव फॉमथ शदलेला असला

पाशहजे. अिा फॉमथ मध्ये प्र्तावाचे कंपनीच्या उधृत केलेल्या धोरणानु सार अंतलेखन
करण्यासठी आव्यक असलेली सवथ माशहती शमळवता आली पाशहजे.

b. अिी अंतलेखन पॉशलसी प्राशधकरणाकिे फाईल केली जावी. कंपनीकिे असे कोणते ही

आव्यक बदल करण्याचा हक्क आहे मात्र प्रत्येक बदलसुद्धा प्राशधकरणाकिे फाईल
केला गेला पाशहजे.

c. वैद्यकीय शवम्याचा कोणताही प्र्ताव संचालक मंिळाने मान्शय केलेल्या अंतलेखन

धोरणावर आधाशरत ्वीकारला जाईल. संभाव्य ग्राहकाचा प्र्ताव नाकारला गेल्यास
त्याला नाकारण्याच्या कारणांसशहत शलशखत ्वरुपात कळवले गेले पाशहजे.
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d. शवमाधारकाला शवमा हप्त्यापेक्षा अशधक कोणताही अंतलेखन अशधभार आकारला
जाणार असेल तर शवमाधारकाला कळवले पाशहजे आशण पॉशलसी जारी करण्यापूवी
अिा प्रकारच्या अशधभारासाठी पॉशलसीधारकाची शवशिटट मान्शयता घेतली गेली
पाशहजे.

e. पॉशलसी घेतल्या नंतर ककवा पॉशलसी नशवकरणाच्या वेळी व्यवसायामध्ये बदल
यासारखी अशधक माशहती असल्यास शवमाधारकाद्वारे त्यासाठी प्रमाशणत फॉम्सथ भरले
पाशहजेत, ज्यात अिी माशहती सादर करणे आव्यक असेल असे प्रसंग ्पटटपणे
शदलेले असतील आशण असे फॉम्सथ पॉशलसी द्तावेजाचा भाग बनतील.

f. एकाच शवमाकत्याकिे लवकर प्रवेि करणाऱ्या, सतत नवीकरण करणाऱ्या,
सकारात्मक शवमा हक्क अनु भव इत्यादी असणाऱ्या पॉशलसीधारकांसाठी शवमाकते

काही पद्धती ककवा सवलती दे ऊ िकतात आशण फाईल करा आशण वापरा मागथदिथक
तत्त्वांच्या अंतगथत मान्शय करून अिा पद्धती ककवा सवलती ते पॉशलसी द्तावेजामध्ये
आधीच जाहीर करतील.

वैद्यकीय शवमा पॉशलसींबाबत वहनक्षमता संबशं धत मागथदिथक तत्वे
आयआरिीएआयने जीवन शवमा आशण वैद्यकीय शवमा वहनक्षमता यासंबध
ं ी अगदी ्पटट
्वरूपाची मागथदिथक तत्वे शदले आहे त ती खालीलप्रमाणे:
1. खालील बाबतीत वहनक्षमता अनु मत केली जाईल:
a. कुटु ं ब फ्लोटर पॉशलसीसह साधारण शवमा कंपन्शयांनी जारी केलेल्या सवथ ्वतंत्र
वैद्यकीय शवमा पॉशलसी

b. साधारण शवमा कंपनी द्वारे जारी केलेल्या समूह वैद्यकीय शवमा पॉशलसी अंतगथत

संरशक्षत कुटु ं बाच्या सद्यांसह ्वतंत्र सद्य यांना समूह पॉशलसी मधून त्याच
शवमाकत्याच्या व्यशिगत वैद्यकीय शवमा पॉशलसीकिे जाण्याचा ककवा कुटु ं ब फ्लोटर
पॉशलसीकिे जाण्याचा हक्क असेल. त्यानंतर, त्याला/शतला पुढील नवीकरणाच्या
वेळी वहनक्षमते चा हक्क असेल.

2. पॉशलसीधारकाद्वारे वहनक्षमते चा उपयोग पॉशलसी चालू असण्याच्या काळात नव्हे तर
केवळ नवीकरणाच्या वेळीच केला जाऊ िकतो.

3. ज्या पॉशलसीधारकाला त्याची पॉशलसी दु सऱ्या शवमा कंपनीकिे वहन करायची असेल त्याने
चालू असलेल्या पॉशलसी नवीकरण शदनांकाच्या पूवी शकमान 45 शदवस त्या कंपनीकिे
त्याची संपूणथ पॉशलसी कुटु ं बातील सवथ सद्यांसह वहन करण्यासंबंधात अजथ केला पाशहजे.

4. नवीन शवमाकत्याने शवमा हप्ता नवीकरण शदनांकाच्या पूवी 45 शदवस आयआरिीएआय ने

शदलेल्या ्वरुपात अजथ केला नाही तर नवीन शवमाकता कंपनी वहनक्षमता सुशवधा दे ऊ
करे ल ककवा करणार सुद्धा नाही.
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5. अिा प्रकारची सुचना शमळाल्यानंतर, शवमा कंपनी अजथदाराला, आयआरिीएआयच्या

मागथदिथक तत्वांना जोिलेल्या पशरशिटट ‘आय’ मध्ये शदलेला वहनक्षमता फॉमथ व त्यासोबत
प्र्ताव फॉमथ आशण दे ऊ केली जातील अिा शवशवध वैद्यकीय शवमा उत्पादनांचे माशहती
साशहत्य दे ऊ करे ल.

6. पॉशलसीधारक वहनक्षमता फॉमथ सोबत प्र्ताव फॉमथ भरे ल आशण तो शवमा कंपनीकिे सादर
करे ल.

7. वहनक्षमता फॉमथ शमळाल्यानंतर, शवमा कंपनी सद्य शवमा कंपनीला त्या पॉशलसीधारकाच्या
आव्यक वैद्यकीय आशण शवमा हक्क संबंधी तपिीलवार पा्वथभम
ू ीसाठी पत्र शलहील. हे
आयआरिीएच्या वेब पोटथ लच्या माध्यमातून केले जाईल.

8. वहनक्षमते संबध
ं ी अिा प्रकारची शवनंती शमळाल्यानंतर शवमा कंपनी आव्यक ती माशहती
शवनंती शमळाल्या नंतर 7 शदवसांच्या आत आयआरिीएच्या वेब पोटथ लवर शदलेल्या शवमा
पॉशलसी वहन करण्या संबंधातील िाटा फॉरमॅट मध्ये सादर करे ल.

9. सद्य शवमा कंपनी जर आव्यक माशहती शवशिटट काळात नवीन शवमा कंपनीला िाटा

फॉरमॅट मध्ये सादर करण्यास असमिथ ठरली, तर ते आयआरिीएने जारी केलेल्या
शनदे िांचे उल्लंघन मानले जाईल आशण अिा शवमाकत्याला शवमा कायदा, 1938 च्या
दं िात्मक तरतुदींनु सार

कारवाईला सामोरे जावे लागेल.

10. सद्य शवमाकत्या कंपनीकिू न िाटा शमळाल्यानंतर नवी कंपनी प्र्तावाचे अंतलेखन करे ल

आशण पॉशलसीधारकाला आयआरिीएचे शवशनयम 2002 मधील शवशनयम 4 (6) नुसार
(पॉशलसी धारकाच्या शहताचे संरक्षण) पॉशलसीधारकाला आपला शनणथय कळवेल.

11. वरील नमूद केलेल्या कालावधीनंतर जर शवमा कंपनीने प्राशधकरणाकिे सादर केलेल्या

अंतलेखन धोरणानु सार शवनंती करणाऱ्या शवमाधारकाला त्यांचा शनणथय कळवला नाही तर
त्या कंपनीला असा प्र्ताव नाकारण्याचा अशधकार राहणार नाही आशण असा प्र्ताव
्वीकारावा लागेल.

12. जेव्हा वहनक्षमते बाबत नवीन शवमाकत्याचा शनणथय नवीकरणाच्या तारखेला प्रलंशबत असेल
a. पॉशलसीधारकाच्या शवनंतीवरून िोड्या काळासाठी, जो शकमान एक मशहन्शयाचा

कालावधी असेल, त्या कालावधीपुरता सुयोग्य दराने शवमाहप्ता ्वीकारून सद्य
पॉशलसी शव्ताशरत करता येऊ िकते आशण

b. नव्या शवमाकत्याकिू न ्वीकृत पॉशलसी शमळे पयंत ककवा शवमाधारकाची तिा प्रकारची
शवशिटट शवनंती शमळे पयंत सद्य पॉशलसी रद्द केली जाणार नाही.

c. अिा सवथ बाबतीत जेिे योग्य असेल ते िे नवा शवमाकता जोखीम धारणाची तारीख
िोड्या कालावधीच्या समाप्तीच्या तारखेिी जु ळवेल.
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d. कोणत्याही कारणाने शवमाधारकाला सद्य शवमाकत्याकिे च पॉशलसी चालू ठे वण्याची

इच्छा असेल तर त्याला शनयशमत शवमा हप्ता आकारून व कोणतीही नवी अट न
घालता तसे करण्याची अनु मती दे ण्यात येईल.

13. जर शवमाधारकाने काही कालावधीसाठी पॉशलसी शव्तार ्वीकारला असेल आशण त्याच
काळात शवमा हक्क शनमाण झाला तर, व सद्य शवमाकत्याने शवमा हक्क ्वीकारला तर सद्य

शवमाकता पॉशलसी वषाच्या उवथशरत भागासाठी उवथशरत शवमा हप्ता आकारे ल. अिा
बाबतीत, पॉशलसीधारकाची उवथशरत कालावधीसाठी शवमाहप्ता भरण्याची दे यता शनमाण
होते आशण त्या वषासाठी सद्य शवमाकत्याकिे पॉशलसी चालू ठे वणे क्रमप्राप्त होते .

14. वहन होणारी नवी पॉशलसी ्वीकारण्यासाठी शवमाकता कोणताही जादा आकार लावणार
नाही ककवा केवळ पॉशलसी वहन करण्याचे कोणते ही िुल्क घेणार नाही.

15. वहन केलेली पॉशलसी ्वीकारली गेल्यावर कोणत्याही मध्य्िाला काहीही वतथन दे य
नसेल.

16. कोणत्याही वैद्यकीय शवमा पॉशलसीसाठी, सद्य पॉशलसी अंतगथत सद्य आजारांच्या बाबतीती

प्रतीक्षा कालावधी आधीच पूणथ आले असतील तर कालबद्ध अपवाद शवचारात घेत ले जातील
आशण नवीन वहन झालेल्या पॉशलसी अंतगथत त्याप्रमाणात कमी करून घेतले जातील.

टीप 1 : जर नवीन पॉशलसी मध्ये शवशिटट आजाराच्या ककवा उपचाराच्या बाबत प्रतीक्षा
कालावधी पूवीच्या पॉशलसी पेक्षा अशधक असेल तर वहन करणाऱ्या पॉशलसीधारकाने

सादर केलेल्या वहनक्षमता फॉमथ मध्ये वाढीव कालावधी ्पटटपणे उधृत केलेला
असायला हवा.

टीप 2 : समूह शवमा पॉशलसी मध्ये, व्यशिगत सद्यांना वर सांशगतलेल्या सतत शवमा संरक्षण

घेतलेल्या वषांच्या आधारावर, मग आधीच्या पॉशलसी मध्ये कोणते ही पूवी अस््तत्वात
असलेले अपवाद/कालबद्ध अपवाद असले तरीही त्यांचे श्रेय शदले जाते.

17. मागील शवमाकत्याकिू न मागील पॉशलसींवर शमळालेल्या वर्थधटणू लाभांिाच्या प्रमाणात
शवमाधारकाने शवनंती केल्यास वर्थधत शवमा आ्वाशसत रक्कमे साठी, शवमा आ्वाशसत
रक्कमे ला वहनक्षमता लागू होते .

उदाहरणािथ – एखाद्या व्यिीची शवमा आ्वाशसत रक्कम रुपये 2 लाख असेल आशण
त्यावर शवमाकता ए किू न अपेशक्षत लाभांि रुपये 50000 असेल; तर जेव्हा तो शवमाकता बी
किे ्िलांतशरत होईल आशण त्याचा प्र्ताव मान्शय होईल ते व्हा, शवमाकता बी त्याला रुपये

2.50 लाख साठी लागू असणारा शवमा हप्ता आकारून रुपये 2.50 लाख शवमा आ्वाशसत
रक्कम दे ऊ करे ल. जर शवमाकता बी याच्या किे रुओअये 2.50 लाखांसाठी योग्य असे

उत्पादन नसेल ते व्हा, शवमाकता बी त्याला जवळची वरील शवमा आ्वाशसत रक्कम, उदा.
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रुपये 3 लाख साठीचा शवमा हप्ता आकारून रुपये 3 लाखांचा शवमा दे ऊ करे ल. मात्र
वहनक्षमता केवळ रुपये 2.50 लाख रुपयांसाठीच उपलब्ध असेल.

18. शवमाकते पॉशलसीधारकाचे लक्ष पॉशलसी करार आशण माशहतीपत्रक, शवक्री साशहत्य ककवा
अन्शय कोणत्याही ्वरूपातील द्तावेज याद्वारे लक्ष वेधतील की:
a. सवथ शवमा पॉशलसी वहनक्षम आहे त;
b. वहनक्षमते चा लाभ घेण्यासाठी, अन्शय शवमाकत्याकिू न प्र्ताव ्वीकारण्यासाठी
होणारा शवलंब लक्षात घेऊन पॉशलसीमध्ये खंि येऊ नये म्हणून नवीकरणाच्या

तारखेच्या पुरेसे आधी पॉशलसीधारकाने अन्शय शवमाकत्याला संपकथ करण्याचे पाउल
उचलले पाशहजे.

E. शवम्याची मूलतत्वे व शवमालेखनाची साधने
1. शवमालेखनािी संबशं धत मूलतत्वे
कोणत्याही प्रकारच्या शवम्यामध्ये , मग तो जीवन शवमा असो ककवा सवथसाधारण शवमा, जोखीम
्वीकारण्यािी संबशं धत काही कायदे िीर मूलतत्वे लागू होतात. आरोग्य शवम्यालाही हीच
मूलतत्वे लागू होतात व या मूलतत्वांचे उल्लंघन केल्यास शवमाकता जबाबदारी टाळण्याचा

शनणथय घेऊ िकतो, ज्यामुळे पॉशलसीधारक असामाधानी होतात व वैतागतात. ही केंद्रीय
मूलतत्वे पुढीलप्रमाणे आहे त:

1. परमसद्भाव (उबेशरमा फायिे स) व शवमा शहत
2. शवमालेखनासाठी साधने

शवमालेखकासाठी ही माशहतीचा स्रोत असतात व या आधारे जोखीमे चे वगीकरण केले जाते व
हप्ते शनस््चत केले जातात. शवमालेखानासाठी पुढील महत्वाची साधने वापरली जातात:
a) प्र्ताव अजथ
हा कराराचा आधार असतो ज्यामध्ये प्र्तावकाचे आरोग्याशवषयक व वैयशिक तपिील
(उदाहरणािथ वय, पेिा, िरीराची ठे वण, आरोग्य स््िती, उत्पन्शन, हप्ता शदल्याचे तपिील

इत्यादी) गोळा केले जातात. उत्पादन व कंपनीच्या गरजा/धोरणांनुसार हे साध्या
प्र्नांपासून ते तपिीलवार प्र्नावलीपयंत असू िकतात ज्याद्वारे सवथ महत्वाची तर्थ्ये
जाहीर करण्यात आली आहे त याची खात्री केली जाईल व त्यानु सार शवमा संरक्षण शदले

जाईल. शवमाधारकाने कोणते ही उल्लंघन केले ककवा माशहती लपशवली तर पॉशलसी रद्द
मानली जाईल.
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b) वयाचा पुरावा
हप्ते शवमाधारकाच्या वयाच्या आधारे ठरवले जातात. म्हणूनच नावनोंदणीच्या वेळी जाहीर
केलेले वय सादर केलेल्या वयाच्या पुराव्या आधारे पिताळू न पाहणे महत्वाचे असते .
उदाहरण
भारतामध्ये अनेक द्तऐवज वयाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ िकतात मात्र त्यापैकी सवथ
कायद्याने ्वीकायथ मानले जात नाहीत. बहु तेक वैध द्तऐवजांचे ढोबळपणे दोन वगांमध्ये
वगीकरण केले जाते. ते पुढीलप्रमाणे आहे त:

a. वयाचा प्रमाणभूत पुरावा: िाळे चे प्रमाणपत्र, पारपत्र, अशधवास प्रमाणपत्र, पॅनकािथ
इत्यादी यापैकी काही आहे त.

b. वयाचा अ-प्रमाणभूत पुरावा: शिधापशत्रका, मतदान ओळखपत्र, मोठ्यांचे प्रशतज्ञापत्र,
ग्राम पंचायतीचे प्रमाणपत्र इत्यादी यापैकी काही आहे त.
c. आर्थिक द्तऐवज
उत्पादनाला लाभ व्हावा व नैशतक धोका कमी व्हावा यासाठी प्र्तावकत्याची आर्थिक

स््िती जाणून घेणे महत्वाचे असते . मात्र, केवळ पुढील बाबतीत आर्थिक द्तऐवज
माशगतले जातात

a) वैयशिक अपघात संरक्षण ककवा

b) उच्च शवमा रकमे चे संरक्षण ककवा

c) ककवा माशगतलेले संरक्षण व नमूद केलेले उत्पन्शन व पेिा यांची तुलना केल्यास
त्यात तफावत आढळते.

d. वैद्यकीय अहवाल
वैद्यकीय अहवालांची आव्यकता शवमाकत्याच्या शनकषांवर आधाशरत असते व

सवथसामान्शयपणे शवमाधारकाच्या वयावर व काही वेळा संरक्षणाच्या रकमे वर अवलंबन
ू
असते. प्र्ताव अजातील काही उत्तरांमध्ये अिी काही माशहती असू िकते ज्यामुळे
वैद्यकीय अहवाल मागवले जाऊ िकतात.
e. शवक्री कमथचाऱ्याचे अहवाल
शवक्री कमथचाऱ्यांना कंपनीचे तळागाळातील पातळीवरील शवमालेखकही म्हणता येईल व

त्यांच्या अहवालामध्ये त्यांनी शदलेल्या माशहतीचा शवचार करणे महत्वाचे असू िकते . मात्र
शवक्री कमथचाऱ्यांना जा्त व्यवसाय शमळशवण्यासाठी लाभांि शदला जात असल्याने, इिे
पर्पर शवरोधी शहतही असते ज्याकिे जाणीवपूवथक लक्ष शदले पाशहजे.
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्वतुःची चाचणी घ्या 2
शवमालेखनामध्ये परमसद्भावाच्या तत्वाचे पालन ___________ ने करणे आव्यक
असते.
I.

शवमाकता

II. शवमाधारक

III. शवमाकता व शवमाधारक दोघेही
IV. वैद्यकीय परीक्षक

्वतुःची चाचणी घ्या 3
शवमा शहत म्हणजे ____________.
I.

ज्या संपत्तीचा शवमा काढायचा आहे त्यामध्ये व्यशिचे आर्थिक शहत

II. ज्या संपत्तीचा आधीपासून शवमा काढलेला आहे

III. प्रत्येक शवमा कंपनीचा नु कसानाचा शह्सा जेव्हा एकाहू न अशधक कंपन्शया एकच नुकसान
वाटू न घेतात

IV. शवमाकत्याकिू न वसूल करता येईल अिी नु कसानाची रक्कम

F. शवमालेखन प्रशक्रया
एकदा हवी ती माशहती शमळाल्यानंतर, शवमालेखक पॉशलसीच्या अटी ठरवतो. आरोग्य शवमा
व्यवसायासाठी वापरले जाणारे सामाईक अजथ खालील प्रमाणे आहे त:
1. वैद्यकीय शवमालेखन
वैद्यकीय शवमालेखनाच्या प्रशक्रयेमध्ये प्र्तावकत्याकिू न आरोग्य शवमा पॉशलसीसाठी अजथ
करणाऱ्या व्यशिची आरोग्य स््िती शनस््चत करता येते. त्यानंतर संकशलत केलेल्या माशहतीचे
शवमाकता शवमा संरक्षण द्यायचे ककवा नाही, शकती मयादे पयंत द्यायचे व कोणत्या अटींवर व
अपवजथनांवर द्यायचे हे ठरशवण्यासाठी मूल्यमापन करतो. अिाप्रकारे वैद्यकीय शवमालेखनाद्वारे
जोखीम ्वीकारायची ककवा नाकारायची तसेचत संरक्षणाच्या अटी ठरवता येतात.

मात्र, वैद्यकीय शवमालेखनामध्ये वैद्यकीय अहवाल घेणे व तपासणे यामुळे जा्त खचथ येतो.
तसेच, शवमाकता जेव्हा जा्त प्रमाणावर वैद्यकीय शवमालेखनाचा वापर करतात, ते व्हा ते

‘चोखंदळपणा’ करत असल्याचा (केवळ सवोत्तम जोखीम ्वीकारतात व इतरांना नकार

दे तात) आरोप केला जातो. यामुळे संभाव्य ग्राहक वैतागतात व शवमा घेण्यास इच्छु क
असलेल्या लोकांची संख्या कमी होते कारण त्यांना आव्यक असलेली माशहती व तपिील
द्यायचे नसतात व आव्यक त्या चाचण्या करुन घ्यायच्या नसतात.
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वैयशिक आरोग्य शवम्यासाठी आरोग्य स््िती व वय हे शवमालेखन करताना शवचारात घेतले
जाणारे महत्वाचे घटक आहे त. तसेच सध्याची आरोग्य स््िती, वैयशिक व कौटु ं शबक वैद्यकीय
इशतहासामुळे शवमालेखक कोणत्याही आधीपासून अस््तत्वात असेला आजार ककवा स््िती व

कालांतराने भशवटयात आरोग्य सम्या शनमाण होण्याची िक्यता ठरवू िकतो ज्यासाठी
रुग्णालयात दाखल करावे लागेल ककवा िस्रशक्रया करावी लागेल.

त्याशिवाय प्र्ताव अजथ अिाप्रकारे बनशवले असतात, ज्यामध्ये भूतकाळात घेतलेले उपचार,

रुग्णालयातील वा्तव्य व झालेल्या ि्त्रशक्रयांची माशहती घेता येते. यामुळे शवमा लेखकाला
आधीचा आजार पुन्शहा होण्याच्या िक्यतेचे, सध्याच्या ककवा भशवटयातील आरोग्य स््ितीवर

ककवा भशवटयातील गुंतागुत
ं ींवर त्याचा पशरणाम यांच्या िक्यते चे मूल्यमापन करता येते .
प्र्तावकता ज्या आजारांसाठी औषधे घेत आहे त्यासाठी लवकरच कधीही रुग्णालयात दाखल
केले जाण्याची ककवा तो आजार पुन्शहा होण्याची िक्यता आहे .
उदाहरण
उच्च रिदाब, जा्त वजन/लठ्ठपणा व साखरे ची वाढलेली पातळी यासारख्या वैद्यकीय
स््ितींमुळे हृदय, मूत्रकपि व चेता यंत्रणेच्या शवकारांसाठी भशवटयात रुग्णालयात दाखल करावे

लागू िकते. म्हणूनच, वैद्यकीय शवमा लेखनासाठी जोखीमे चे मूल्यमापन करताना या अटींचा
काळजीपूवथक शवचार केला पाशहजे.
सामान्शयपणे आरोग्य स््ितीतील शवपशरत बदल ४० वषांनंतर, प्रामुख्याने सामान्शयपणे वृद्ध
होण्याच्या प्रशक्रयेमुळे होतात,४५ वषांपूवीच्या प्र्तावकत्याच्या कोणत्याही वैद्यकीय तपासण्या

ककवा चाचण्या करायची गरज नसते (काही शवमाकते हे आव्यकता ५० ककवा ५५ वषांपयंतही
वाढवू िकतात).वैद्यकीय शवमालेखन मागथदिथक तत्वांनुसार प्र्तावकत्याच्या आरोग्य
स््ितीशवषयी त्याच्या/शतच्या कौटु ं शबक िॉक्टरांनी ्वाक्षरी केलेले प्रशतज्ञापत्रही लागू िकते .

भारतीय आरोग्य शवमा बाजारात,आरोग्य शवम्यासाठी महत्वाचा वैद्यकीय शवमालेखन घटक
म्हणजे व्यशिचे वय.४५-५० वषांहू न मोठ्या, पशहल्यांदाच नावनोंदणी करणाऱ्या व्यकिना
सामान्शयपणे आरोग्य जोखीम ्वरुपाचे मूल्यमापन करण्यासाठी व त्यांच्या सध्याच्या आरोग्य

स््ितीशवषयी माशहती शमळशवण्यासाठी शवशिटट रोगशनदान तपासण्या करुन घ्याव्या
लागतील.अिा तपासण्यांमुळे आधीपासून काही वैद्यकीय स््िती ककवा आजार आहे का हे कळू
िकते.

उदाहरण
औषधे, मद्य व तंबाखु चे सेवन हे िोधणे अवघि असू िकते व प्र्तावकते क्वशचतच प्र्ताव
अजामध्ये ते जाहीर करतात. ही तर्थ्ये जाहीर न केल्याने आरोग्य शवम्याच्या शवमालेखनामध्ये

मोठे आव्हान शनमाण होते . लठ्ठपणा आणखी एक सम्या आहे जी एक मोठी सावथजशनक
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आरोग्य सम्या होण्याचा धोका आहे व यामुळे शनमाण होणाऱ्या गुंतागुत
ं ीचे पुरेसे मूल्यांकन
करता येईल अिी शवमालेखन साधने शवमालेखकांनी शवकशसत करणे आव्यक आहे .
2. वैद्यकेतर शवमालेखन
आरोग्य शवम्याच्या बहु तेक प्र्तावकत्यांना वैद्यकीय तपासणीची गरज नसते . वैद्यकीय
तपासण्यांदरम्यान केवळ एक दिांि ककवा त्यापेक्षा कमी प्रकरणांचे शवपशरत शनकाल असतील
हे पुरेिा अचूकपणे सांगता येते, त्यामुळे शवमाकते बहु तेक प्रकरणांमध्ये वैद्यकीय तपासणीत
सवलत दे ऊ िकतात.

प्र्तावकत्यांनी सवथ महत्वाची तर्थ्ये पूणथपणे व खरे पणाने जाहीर केली असती व ती एजंटने

काळजीपूवथक तपासली असती, तर वैद्यकीय तपासणीची गरज अशतिय कमी राशहली असती.
ककबहु ना, वैद्यकीय तपासणीच्या खचात व इतर खचात बचत झाल्यास दाव्यांच्या प्रमाणात
िोिी वाढही ्वीकारता येईल व त्यामुळे प्र्तावकत्याची गैरसोयही कमी होईल.

म्हणूनच, शवमा कंपन्शया काही शवमा पॉशलसी घेऊन येत आहे त ज्यामध्ये प्र्तावकत्याला

कोणतीही वैद्यकीय तपासणी करुन घ्यायची गरज नसते . अिा पशरस््ितीत, कंपन्शया
सामान्शयपणे ‘वैद्यकीय जाळे ’ तयार तयार करतात जे कोणत्या वयाला व टप्प्याला वैद्यकीय

शवमालेखन केले जावे हे दिथशवतात, व म्हणूनच वैद्यकेतर मयादांची काळजीपूवथक रचना केली
जाते ज्यामुळे व्यवसाय व जोखीम यातील योग्य संतुलन राखले जाते .
उदाहरण
एखाद्या व्यशिला वैद्यकीय तपासणी, प्रतीक्षा कालावधी व प्रशक्रयेमध्ये होणारा उिीर अिा दीघथ

प्रशक्रयेतून न जाता आरोग्य शवमा घ्यायचा असेल, तर ती वैद्यकेतर शवमालेखन पॉशलसीचा
पयाय शनविू िकते.वैद्यकेतर शवमालेखन धोरणात, हप्त्याचे दर व शवमा रक्कम सामान्शयपणे

काही आरोग्य प्र्नांच्या आधारे शनस््चत केली जाते जे बहु तेक वय, कलग, धूम्रपान वगथ,
िरीराची ठे वण इत्यादींवर अवलंबून असतात. याची प्रशक्रया जलद असते मात्र तुलनेने हप्ते
जा्त असू िकतात.
3. सांस्ख्यकीय गुणांकन पद्धत
ही शवमालेखनामध्ये वापरली जाणारी पद्धत आहे , ज्यामध्ये सांस्ख्यकीय ककवा टक्केवारीचे
मूल्यमापन जोखीमे च्या प्रत्येक घटकावर केले जाते .

वय, कलग, वंि, व्यवसाय, शनवास, पयावरण, िरीराची ठे वण, सवयी, कुटु ं ब व वैयशिक
इशतहास तपासला जातो व पूवथशनधाशरत शनकषांच्या आधारे सांस्ख्यकीय गुणांकन केले जाते .
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4. शवमालेखनाचा शनणथय
शमळालेल्या माशहतीचे काळजीपूवथक मूल्यमापन करुन शतचे योग्य त्या जोखीम वगथवाऱ्यांमध्ये

वगीकरण केल्यानंतर शवमालेखन प्रशक्रया पूणथ होते . वरील साधनांच्या आधारे व आपल्या
शववेकबुद्धीनुसार शवमालेखक जोखीमे चे पुढील वगथवाऱ्यांमध्ये वगीकरण करतो:
a) प्रमाणभूत दरांनी जोखीम ्वीकारा

b) अशतशरि हप्ता (लोकिग) आकारुन जोखीम ्वीकारा, अिात सवथच कंपन्शयांमध्ये असे
केले जात नाही

c) शवशहत कालावधी/अवधीसाठी शवमा संरक्षण लांबणीवर टाकणे
d) शवमा संरक्षण नाकारणे

e) प्रशत प्र्ताव (संरक्षण मयाशदत ठे वणे ककवा काही भाग नाकारणे)
f) जादा वजावट ककवा सहयोगी रक्कम लादणे

g) पॉशलसी अंतगथत कायमचे अपवजथन (अपवजथने) लागू करणे
कोणताही आजार कायमचा वगळल्यास, पॉशलसी प्रमाणपत्रावर त्याचे साक्ष्यांकन केले
जाते.प्रमाणभूत पॉशलसी अपवजथनाव्यशतशरि हे अशतशरि अपवजथन असते व तो कराराचा एक
भाग असतो.

शवमालेखकांद्वारे तज्ञ वैयशिक जोखीम मूल्यमापन शवमा कंपन्शयासाठी अशतिय महत्वाचे असते

कारण त्यामुळे शवमा यंत्रणा संतुशलत राहते.शवमालेखनामुळे शवमाकता जोखीमे ची समान
पातळी अपेशक्षत असलेल्यांचा एकाच गटात समावेि करतो व त्यांनी शनविलेल्या संरक्षणासाठी

त्यांना समान हप्ता आकारतो.यातूनपॉशलसीधारकाला शमळणारा लाभ म्हणजे त्याला रा्त व

्पधात्मक दरात शवमा उपलब्ध होतो तर शवमाकत्याला होणारा लाभ म्हणजे शवकृतीच्या
गृशहतकानु सार त्याला त्याचा पोटथ फोशलओचा अनु भव राखता येतो.
5. सामान्शय ककवा प्रमाणभूत अपवजथनांचा वापर करणे
बहु तेक पॉशलसींमध्ये काही अपवजथने लागू केलेली असतात जी त्यांच्या सवथ सद्यांना लागू

होतात. यांना प्रमाणभूत अपवजथने ककवा काही वेळा सामान्शय अपवजथने असे म्हणतात. शवमाकते
प्रमाणभूत अपवजथने लागू करुन त्यांची असुरशक्षतता मयाशदत करतात.
या मुद्यावर आधीच्या प्रकरणात चचा करण्यात आली.

्वतुःची चाचणी घ्या 4
वैद्यकीय शवमालेखनाशवषयी पुढीलपैकी कोणते शनवेदन चुकीचे आहे ?
I.

वैद्यकीय अहवाल गोळ करण्यात व त्याचे मूल्यमापन करण्यात बराच खचथ येतो.

II. आरोग्य शवम्यासाठी वैद्यकीय शवमालेखन करताना सध्याची आरोग्य स््िती व वय हे
महत्वाचे घटक असतात.
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III. प्र्तावकत्यांना त्यांच्या आरोग्य जोखीम ्वरुपाचे मूल्यमापन करण्यासाठी वैद्यकीय व
रोगशनदान तपासण्या करुन घ्याव्या लागतात.

IV. जोखीमे च्या प्रत्येक घटकावर टक्क्यांचे मूल्यमापन केले जाते .

आकृती 1 : शवमालेखन प्रशक्रया
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G. समूह आरोग्य शवमा
1. समूह आरोग्य शवमा
समूह शवम्याचे शवमालेखन प्रामुख्याने सरासरीच्या शनयमावर केले जाते , म्हणजेच प्रमाणभूत
समूहाच्या सवथ सद्यांना समूह आरोग्य शवमा पॉशलसी अंतगथत संरक्षण शदले असते , समूहातील

व्यिी वैयशिकपणे शवमाकत्याच्या शवरुद्ध-शनवि करु िकत नाहीत. अिाप्रकारे , आरोग्य

शवम्यासाठी एका समूहाला ्वीकारुन, शवमाकता समूहामधील काही सद्यांना तीव्र व वारंवार
आरोग्य सम्या असू िकतात ही िक्यता शवचारात घेतो.

समूह आरोग्य शवम्याच्या शवमालेखनासाठी समूहाच्या वैशिटट्यांचे शव्लेषण करणे आव्यक
असते ज्याद्वारे हा समूह शवमा कंपनीच्या शवमालेखन मागथदिथक तत्वांमध्ये तसेच शवमा शनयमांनी
समूह शवम्यासाठी घालून शदलेल्या मागथदिथक तत्वांमध्ये बसतो का याचे मूल्यमापन करता येते.

समूह आरोग्य शवम्यासाठी प्रमाणभूत शवमालेखन प्रशक्रयेमध्ये प्र्ताशवत समूहाचे पुढील
घटकांनुसार मूल्यांकन करावे लागते :
a) समूहाचा प्रकार
b) समूहाचा आकार
c)

उद्योगाचा प्रकार

d) संरक्षणासाठी पात्र व्यिी
e) संपूणथ समूहाला संरक्षण शदले जात आहे ककवा सद्यांना बाहे र राहण्याचा पयाय आहे
f)

संरक्षणाची पातळी – सवांसाठी समान ककवा वेगवेगळी

g) कलग, वय, एका ककवा अनेक शठकाणी, समूह सद्यांच्या उत्पन्शन पातळ्या,

कमथचाऱ्यांच्या उलाढालीचा दर, समूह धारकाद्वारे संपूणथ हप्ता शदला जाईल ककवा
सद्यांना हप्त्याच्या रकमेत योगदान द्यावे लागेल यासंदभात गटाची रचना

h) शवशवध भौगोशलक शठकाणांमध्ये शवशवध शठकाणी पसरलेले असल्यास शवशवध प्रदे िातील

आरोग्यदे खभाल खचातील फरक

i)

समूहधारकाचे तृतीय पक्ष प्रिासकाद्वारे (त्याला हवा असलेला ककवा शवमाकत्याने
शनविलेला) ककवा शवमाकत्याद्वारे च समूह शवम्याच्या प्रिासनास प्राधान्शय

j)

प्र्ताशवत समूहाचा पूवीचा दाव्यांचा अनु भव

उदाहरण
खाणींमध्ये ककवा कारखान्शयांमध्ये काम करणाऱ्या समूहाच्या सद्यांना वातानु कूशलत

कायालयांमध्ये काम करणाऱ्या सद्यांच्या गटापेक्षा आरोग्याची जोखीम अशधक असते . दोन्शही
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गटांसाठी आजारांचे ्वरुप (त्यामुळेच दावेही) बरे च वेगळे असण्याची िक्यता आहे . म्हणूनच
शवमाकता दोन्शही प्रकरणांनुसार आरोग्य शवमा पॉशलसीचे दर ठरवेल.

त्याचप्रमाणे उच्च उलाढाल असलेल्या आयटी कंपन्शयांसारख्या समूहांच्या बाबतीत शवपशरत
शनवि टाळण्यासाठी, शवमाकते खबरदारीचे शनकष लावू िकतात उदाहरणािथ कमथचाऱ्यांनी
शवम्यासाठी पात्र होण्यासाठी पशरवीक्षा कालावधी पूणथ केला पाशहजे.
आरोग्य शवमा व्यवसायाच्या अशतिय ्पधात्मक ्वरुपामुळे, शवमाकते समूह शवमा योजनांमध्ये

बरीच लवशचकता व लाभांमध्ये गरजेनुसार बदल करतात. मालक-कमथचारी समूह शवमा
योजनांमध्ये, कालांतराने लाभांची रचना शवकशसत होत जाते व मालकाच्या मनु टयबळ

शवभागाद्वारे कमथचाऱ्यांना रोखून ठे वण्याचे साधन म्हणून वापरले जाते . बहु तेकवेळा,
शवमाकत्यांमधील ्पधे मुळे दु सऱ्या शवमाकत्याने शदलेल्या समूह शवमा योजनेची बरोबरी
करण्यासाठी ककवा सुधाशरत लाभ दे ण्यासाठी लवशचकता शदली जाते ज्यामुळे दु सऱ्या
शवमाकत्याचा व्यवसाय ताब्यात घेता येतो व आपल्याकिे वळवता येतो.
2. मालक-कमथचारी समूहाशिवाय इतर शवमालेखन
मालक-कमथचारी समूह हे पारंपशरकपणे समूह आरोग्य शवमा शदले जाणारे अगदी नेहमीचे गट
आहे त. मात्र, आरोग्य शवम्याला आरोग्य सेवा खचासाठी शनधी दे ण्याचे प्रभावी माध्य म्हणून

मान्शयता शमळू लागल्याने, शवशवध प्रकारचे गट आता तयार झाले आहे त. अिा पशरस््ितीत
समूहाचे शवमालेखन करताना समूहाच्या रचनेचे वैशिटट्य शवचारात घेणे समूह आरोग्य शवमा
शवमालेखकांसाठी महत्वाचे असते .

कमथचारी-मालक समूहांव्यशतशरि, शवमाकत्यांनी पुढीलप्रमाणे शवशवध प्रकारच्या समूहांना शवमा

संरक्षण शदले आहे : कामगार संघटना, शव्व्त सं्िा व सोसायटी, बहु -मालक गट, शविेष
शवक्री हक्क असलेले शवक्रेते, व्यावसाशयक संघटना, क्लब व इतर बंधुत्व संघटना.

शवशवध दे िांमध्ये सरकारे समाजाच्या गरीब घटकांसाठी समूह आरोग्य शवमा संरक्षण खरे दी

करतात. भारतामध्ये केंद्रीय व राज्य पातळीवरील सरकारे जोरकसपणे गरीबांसाठीच्या समूह
आरोग्य शवमा योजना प्रायोशजत करतात उदाहरणािथ आरएसबीवाय, यिस््वनी इत्यादी.

अिा वैशवध्यपूणथ समूहांसाठी शवमालेखनामध्ये शवचार केले जाणारे घटक सवथसामान्शयपणे

्वीकायथ समूह शवमालेखन घटकांसारखेच असले तरीही, पुढील अशतशरि घटकांचाही शवचार
केला जातो:

a) गटाचा आकार (समूहाचा आकार लहान असेल तर वारंवार बदल होऊ िकतात)
b) शवशवध भौगोशलक प्रदे िांमध्ये आरोग्यसेवा खचाची पातळी वेगवेगळी असते
c) समूह आरोग्य शवमा योजनेमध्ये समूहातील सवथ सद्य सहभागी न झाल्यास शवपशरत
शनविीची जोखीम असते
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d) पॉशलसी घेतलेल्या गटातील सद्यांचे सातत्य
केवळ कमी दरामध्ये अिा समूह आरोग्य शवमा योजनांचा लाभ घेण्यासाठी, अशनयशमत
प्रकारच्या गटांमध्ये वाढ झाली आहे , यांना ‘सोयीचे गट’ असे म्हणतात. म्हणूनच शवमा
शनयामक आयआरिीएने शवमाकत्यांनी शवशवध गट हाताळण्यासाठी ्वीकारलेला दृस्टटकोन

शनयशमत करण्यासाठी समूह शवमा मागथदिथक तत्वे प्रशसद्ध केली आहे त. अिा शबगर-कमथचारी
गटांमध्ये पुढील गटांचा समावेि होतो:
a) मालक कल्याण संघटना
b) शवशिटट कंपनीद्वारे दे ण्यात आलेले क्रेशिट कािथ धारक
c) शवशिटट व्यवसायाचे ग्राहक जेिे शवमा अशतशरि लभ म्हणून शदला जातो
d) बँक व व्यावसाशयक संघटना ककवा सं्िांचे कजथदार
समूह शवमा मागथदिथकतत्वांमागचे उशद्दटट केवळ लवशचक रचना, वैयशिक पॉशलसींवर उपलब्ध
नसलेले लाभ शमळवणे व खचात बचत हे लाभ शमळशवण्याच्या उशद्दटटाने समूह तयार करण्यास

शनबंध घालणे हे आहे . अिा ‘सोयीच्या गटांमुळे’ बहु तेकवेळा शवमाकत्यांशवरुद्ध शवपशरत शनवि
केली जाते व पशरणामी दाव्यांचे प्रमाण अशधक असते. अिाप्रकारे शनयामक प्राशधकरणाद्वारे

घालून शदलेल्या समूह शवमा मागथदिथक तत्वांमुळे शवमाकत्यांद्वारे बाजारातील वतथन

जबाबदारीचे राहण्यास मदत होते . त्यामुळे शवमाकंपन्शयांद्वारे शवमालेखनामध्ये तसेच समूह
योजनांसाठी प्रिासकीय मानके तयार करुन समूह शवमा योजनांचा प्रसार करताना शि्त
आणली जाते.
H. शवदे ि प्रवास शवम्याचे अंतलेखन
शवदे ि प्रवास शवम्याच्या अंतगथत मुख्य संरक्षण हे वैद्यकीय संरक्षण असते त्यामुळे सवथसाधारण
पणे अंतलेखनात सुद्धा वैद्यकीय शवम्याची पद्धत वापरली जाईल.

शवमा हप्त्याचे दर शनधारण आशण पॉशलसी ्वीकृती प्रत्येक कंपनीच्या मागथदिथक तत्त्वांनुसार
केले जाईल मात्र अन्शय काही महत्वाचे पैलू खालीलप्रमाणे असतील:

1. शवमा हप्त्याचा दर प्र्तावकाचे वय आशण शवदे ि प्रवासाचा कालावधी यावर अवलंबन
ू
असेल.

2. शवदे िातील वैद्यकीय उपचारांचा खचथ महागिा असल्याने सामान्शयतुः आपल्या
दे िातील वैद्यकीय शवमा पॉशलसी पेक्षा शवमा हप्ता दर खूप असत असतो.

3. त्यातून अन्शय दे िांपेक्षा, युएसए आशण कॅनिा येिील शवमा हप्ता सवाशधक असतो.
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4. पॉशलसीचा वापर करून पॉशलसीधारक परदे िात वैद्यकीय उपचार घेणार नाही याची

दक्षता घेतली पाशहजे आशण त्यामुळे सध्या अस््तत्वात असलेल्या आजारांचा
प्र्तावाच्या टप्प्यावरच काळजीपूवथक शवचार केला गेला पाशहजे.

I.

व्यशिगत अपघात शवम्याचे अंतलेखन

व्यशिगत अपघात पॉशलसी साठी अंतलेखनाच्या मुद्द्द्यांबाबत खाली चचा केली आहे :
दर शनधारण
व्यशिगत अपघात शवम्यामध्ये शवमाधारकाचा व्यवसाय हा सवात महत्वाचा पैलू शवचारात घेतला
जातो. साधारणपणे घरात आशण र्त्यांवर अपघाताला सामोरे जाणे सवथ लोकांसाठी सारखेच

असते . मात्र व्यवसायािी संबंशधत जोखमी कामाच्या ्वरूपावर अवलंबून असतात.

उदाहरणािथ, इमारतीच्या बांधकामाच्या साईटवर काम करणाऱ्या इंशजशनयरपेक्षा ऑशफस मध्ये
काम करणाऱ्या व्यव्िापकाला कमी जोखमीला सामोरे जावे लागते .

प्रत्येक व्यवसायासाठी एक शनस््चत दर ठरवणे व्यवहायथ नाही. त्यामुळे, कमी अशधक सारख्या

जोखमीचे व्यवसाय काही समूहांमध्ये वगीकृत केले जातात. वगीकरणाची खाली शदलेली पद्धत
सोपी आशण व्यवहायथ आहे . प्रत्येक कंपनीचे ्वत:चे वगीकरणाचे वेगळे आधार असू िकतात.
जोखमीचे वगीकरण
व्यवसायाच्या आधारावर, शवमाधारकािी संबद्ध जोखमी तीन समूहात वगीकृत केल्या जातात:


जोखीम समूह I
लेखाकमी, िॉक्टसथ, वकील, वा्तुयोजक, सल्लागार अशभयंते, शिक्षक, प्रिासकीय
कामात असणाऱ्या व्यिी, प्रािशमक शरत्या तत्सम जोखीम असणाऱ्या व्यवसायातील
व्यि.



जोखीम समूह II
बांधकाम व्यावसाशयक, कंत्राटदार आशण अशभयंते जे केवळ पयावेक्षणाची कामे

करतात, प्राण्यांचे िॉक्टसथ, माल मोटारींचे आशण कासथचे पगारी चालक आशण तत्सम
धोक्यांमध्ये काम करणाऱ्या व्यिी.

हाताने काम करणारे कामगार (समूह III च्या अंतगथत येणारे लोक सोिू न), रोख
हाताळणारे कमथचारी, गरे ज आशण मोटार मे केशनक, मिीनवर काम करणारे कमथचारी,
व्यावसाशयक अॅिलेटस्

आशण खेळािू , लाकूिकाम करणारे यंत्र कमथचारी आशण

तत्सम धोक्यांमध्ये काम करणारे कमथचारी.
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जोखीम समूह III
भूशमगत खाणींमध्ये, ्फोटके काितुसे बनवण्याचे काम करणारे कमथचारी, उच्च
शवद्युतभार पुरवणाऱ्या इलेस्क्ट्रकल उभारणी करणारे , जॉकी, सकथिीतील कलाकार,

वाहन ककवा घोड्यांच्या ियथतीत भाग घेणारे , शिकारीच्या खेळत भाग घेणारे ,
शगयारोहण, शिशिर क्रीिा, ्कीईंग, आईस हॉकी, बलून उड्डाण, हँगग्लाईकिग, शरव्हर
राफ्टींग, पोलो आशण तत्सम धोक्यांमध्ये काम करणारे कमथचारी.
जातात.

हे जोखीम समूह अनु क्रमे ‘साधारण’ ‘मध्यम’ आशण ‘उच्च’ या ्वरुपात ओळखले

वयोमयादा
शवमा संरक्षणासाठीचे आशण नवीकरणाचे शकमान वय आशण कमाल वय प्रत्येक कंपनीनु सार
बदलते . साधारणपणे वयवषे 5 ते 70 असा साधारण संकेत आहे . मात्र, ज्या व्यिींचे शवमा

संरक्षण आधी पासूनच आहे त्याच्या पॉशलसी वय 70 पूणथ झाल्यानंतर 80 पयंत, नवीकरणाचा
अशधभार लागू करून नवीकरण करता येऊ िकते .

नवीन संरक्षण ककवा नवीकरणासाठी कोणतीही वैद्यकीय तपासणीची आव्यकता नसते .
वैद्यकीय खचथ
वैद्यकीय खचासाठी संरक्षण खालीलप्रमाणे असते :
•

व्यशिगत अपघात पॉशलसी अपघातातील िारीशरक दु खापतीमुळे आलेल्या वैद्यकीय

खचाला संरक्षण दे ण्यासाठी जादा शवमा हप्ता भरून व पुटटी जोिू न शव्ताशरत करता
येते.
•

पॉशलसी अंतगथत अन्शय फायद्यांच्या सोबत हे फायदे असतात.

•

त्या व्यिीला रुग्णालयात भरती करणे आव्यक नाही.

युध्द आशण तत्सम जोखमी
युद्ध जोखीम संरक्षणाच्या अंतगथत शवदे िात नागरी सेवस
े ाठी जाणारे भारतीय कमथचारी जादा
शवमा हप्ता भरून संरशक्षत केले जातात.


िांततेच्या काळात जारी केल्या जाणाऱ्या व्यशिगत अपघात पॉशलसीचे दर साधारण
दरापेक्षा 50 टक्के जादा असू िकतात. (म्हणजे साधारण दरापेक्षा 150 टक्के जादा.)



असाधारण काळात/अिचणीच्या काळात (म्हणजे, जेव्हा शवदे िात भारतीय कमथचारी

नागरी सेवांमध्ये कायथरत असतात व युद्ध सदृि पशरस््िती शनमाण होते ) ते व्हा
साधारण दरापेक्षा 150 टक्के जादा दराने शदल्या जातात. (म्हणजे, स्दारण दरापेक्षा
250 टक्के जादा दराने)
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प्र्ताव फॉमथ
फॉमथ मधून खालील प्रकारची माशहती शमळते:








व्यशिगत तपिील
िारीशरक स््िती

सवयी आशण इशतहास

अन्शय ककवा पूवीचे केलेले शवमा
मागील अपघात ककवा आजार

फायदे आशण शवमा आ्वाशसत रक्कमे ची शनवि
प्रकटन

वर उल्लेशखत आव्यक तपिील खालीलप्रमाणे ्पटट केले जाऊ िकतात:


व्यशिगत तपशिलांमध्ये, वय, उं ची आशण वजन, व्यवसायाचे संपूणथ वणथन आशण
सरासरी माशसक उत्पन्शन.



वयामुळे हे समजते की पॉशलसी साठी आव्यक असलेले प्रवेिाच्या वयोमयादे त शवमा

धरकाचे आहे का. वजन आशण उं ची यांची तुलना कलग, उं ची आशण वय याच्या
कोटटकािी केली पाशहजे आशण प्र्तावक जर सरासरीच्या पेक्षा 15 टक्के कमी ककवा
जा्त असेल तर पुढील तपासण्या करून घ्यायला हव्यात.


िारीशरक स््ितीचे तपिीलांमुळे काही िारीशरक अपंगत्व ककवा न्शयून,जु नाट रोग
असल्यास समजते .



ज्या प्र्तावकाचा एखादा अवयव ककवा एका िोळ्याची दृटटी गेली असेल त्यांचा शवमा

मान्शय प्रकारणात काही शविेष अटींवर ्वीकारला जातो. असे प्र्तावक असाधारण
जोखीम असतात कारण ते “काही शवशिटट प्रकारचे अपघात टाळण्यास अक्षम असतात
आशण एक व्तुस््िती म्हणून उवथशरत पायाला दु खापत झाली ककवा दृटटी अधू झाली
तर, अपंगत्वाची तीव्रता आशण शदघथता नेहेमी पेक्षा खूप जा्त असते .


मधुमेहामुळे जखम भरून यायला वेळ लागतो आशण ती लवकर बरी होणार नाही आशण
अपंगत्व अनाव्यकपणे लांबल
े . भशवटयातील अपघातातील जोखमींवर दु खापती आशण
आजार यांचा पशरणाम होईल का आशण शकती प्रमाणात होईल याबाबत वैद्यकीय

पा्वथभम
ू ी वरून प्र्तावाकाची परीक्षा करता येईल. अिा अनेक प्रकारच्या तक्रारी
असतात ज्या इतक्या गंभीर असतात की त्यामुळे ती जूखीम शवमा करण्यायोग्य राहत
नाही, उदा, हृदयाच्या झिपांची सम्या.


शगयारोहण, पोलो, मोटार रे कसग, अॅक्रोबॅटीक्स इत्यादी धोकादायक पा्वथभम
ू ी असेल
तर जादा शवमा हप्ता आकारावा लागतो.

शवमा आ्वाशसत रक्कम
व्यशिगत अपघात पॉशलसी मध्ये शवमा आ्वाशसत रक्कम काळजीपूवथक शनस््चत केली पाशहजे,

करंट्या फायद्याच्या पॉशलसी आहे त, भरपाईच्या पॉशलसी नव्हे त. ‘लाभदायी रोजगारातून’
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शमळणाऱ्या उत्पन्शनाचा काळजीपूवथक शवचार केला पाशहजे. अन्शय िब्दात सांगायचे तर,

प्र्तावकाला अपघात झाल्यास ज्या उत्पन्शनावर पशरणाम होणार नाही त्याचा शवमा आ्वाशसत
रक्कम नक्की करताना शवचार करता कामा नये.

प्रत्येक शवमाकता/अंतलेखक यांच्यानु सार शवमा आ्वाशसत रक्कम नक्की करण्याची पद्धत

बदलत असते , त्यामुळे नक्की शकती रक्कमे साठी शवमा केला जाईल हे अंतलेखकांवर अवलं बून
असते . असे असले तरीही सामान्शय पद्धती म्हणून शवमा आ्वाशसत रक्कम शवमाधारकाच्या 72
मशहन्शयांच्या ककवा / 6 वषांच्या उत्पन्शनापेक्षा अशधक असता कामा नये .

पॉशलसी केवळ भांिवली फायद्यांसाठी असेल तर हे बंधन काटे कोर पणे पळे जात नाही.

तात्पुरत्या ्वरूपाच्या संपूणथ अपन्शगत्वासाठी दे य भरपाई त्या कालावधीतील शवमाधारकाच्या
उत्पन्शनाच्या प्रमाणापेक्षा अशधक आहे असे होऊ नये. संरक्षण जर संपूणथ तात्पुरते अपंगत्व

(टीटीिी) यासाठी असेल तर सामान्शयतुः शवमा आ्वाशसत रक्कम त्याच्या/शतच्या वार्थषक
उत्पन्शनाच्या दु प्पटी पेक्षा अशधक असणार नाही.

जे लोक लाभदायक रोजगार शमळवत नाहीत, उदा, गृशहणी, शवद्यािी इत्यादी अिा लोकांना
संरक्षण दे ताना केवळ भांिवली फायदे शदले जातात आशण कोणतीही साप्ताशहक भरपाई शदली
जात नाही.

कुटु ं ब पॅकेज संरक्षण
मुले आशण उत्पन्शन न शमळवणारा जोिीदार यांना मृत्यू आशण कायम्वरूपी अपन्शगत्वासाठी
(संपूणथ ककवा अंितुः) संरक्षण पुरवले जाते . मात्र, प्रत्येक कंपनीच्या संकेतांनुसार फायद्याच्या
कोटटकाचा शवचार केला जातो. काही कंपन्शया उत्पन्शन न शमळवणाऱ्या जोिीदाराला सुद्धा
शवशिटट मयादे पयंत संपूणथ तात्पुरते अपंगत्व (टीटीिी) साठी संरक्षण पुरवतात.
साधारणपणे एकूण शवमा हप्त्यावर 5 टक्के सवलत दे ऊ केली जाते .
समूह पॉशलसी
जर शवमाधारकांची संख्या शवशिटट संख्येपेक्षा अशधक असेल तर शवमा हप्त्यामध्ये समूह सवलत
शदली जाते, मात्र जर समूहाची संख्या लहान असेल उदा. 25 तर समूह पॉशलसी सवलती
शिवाय जारी केली जाते.

साधारणपणे, नावे न घातलेल्या पॉशलसी जेिे सद्याची ओळख शनस््चत करणे संियातीत
आहे अिा अशतिय महत्वाच्या ग्राहकांनाच शदल्या जातात.
समूह सवलत शनकष
समूह पॉशलसी केवळ नावे असलेल्या समूहान्शनाचा शदल्या जातात. समूह सवलत आशण अन्शय

फायदे शमळवण्यासाठी प्र्ताशवत “समूह” खालीलपैकी कोणत्याही एक प्रकारातील असला
पाशहजे:

420



मालक - कामगार संबंध, कामगारावर अवलंबन
ू असणाऱ्या व्यकिसह



पूवथ शनस््चत क्षेत्रे / असे समूह जेतेह राज्य /केंद्र सरकारद्वारे शवमा हप्ता भरला जातो



नोंदणीकृत सहकारी सोसायटीचे सद्य



नोंदणीकृत सेवा क्लब्सचे सद्य



बँकांच्या क्रेिीट कािथ /िायनसथ /मा्टर/ व्हीसा कािथ धारक



बँकांचे जमा ठे व प्रमाणपत्रधारक /एनबीएफसी



बँकांचे समभाग धारक / सावथजशनक कंपन्शया

वरील प्रकारांपेक्षा अन्शय काही वेगळ्या प्रकारांच्या संदभातील प्र्तावांवर चचा होऊ िकते
आशण संबशं धत शवमाकत्याच्या तांशत्रक शवभागाद्वारे शनणथय घेतला जाऊ िकतो.

‘अपेशक्षत’ समूह संख्येवर समूह सवलत दे ऊ केली जाऊ िकत नाही. पॉशलसी घेताना नोंदणी
केलेल्या प्रत्यक्ष सद्य संख्येच्या आधारावरचा समूह सवलत शवचारात घेतली जाऊ िकते
आशण नक्की केली जाऊ िकते .
शवमा आ्वाशसत रक्कम
प्रत्येक शवमा धारक व्यिीसाठी ्वतंत्रपणे शवशिटट रक्कमे साठी शवमा आ्वाशसत रक्कम

शनस््चत केली जाऊ िकते ककवा शवमाधारक व्यिींना दे ण्याच्या मोबदल्यािी जोिता येऊ
िकते .

समूह शवमा मध्ये ‘सवांन ककवा कोणालाही नाही’ हे तत्व लागू होते . वाढीव शवमा हप्ता ककवा
परतावा यांच्यानुसार वाढ ककवा वजावट केली जाते .
शवमा हप्ता
जोखमींचे वगीकरण आशण शनविलेले फायदे यांच्यानु सार नाव घातलेल्या कामगारांना
शवम्हाप्त्याचे शवशवध दर लागू होतात. तसेच शवमा आ्वाशसत व्यिींच्या व्यवसायानुसार
दरांमध्ये फरक पिे ल.
उदाहरण
ढोबळमानाने शवचार करता एकाच प्रकारचे काम करणाऱ्या सुशनस््चत केलेल्या समूहातील सवथ
कमथचाऱ्यांना एकाच दर लागू केला जाईल.

नावे न घातलेल्या कमथचाऱ्यांच्या संबंधात मालकाने त्याच्याकिे असलेल्या अशधकृत नोंदींनु सार
प्रत्येक प्रकारातील कमथचाऱ्यांची संख्या घोशषत करावी लागेल.

एखाद्या असोशसअिन, क्लब्स इत्यादींमधील नवे घातलेल्या सद्यांसाठी जोखमीच्या
वगीकरणानु सार शवमा हप्त्याचे दर लागू होतील.
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जेव्हा सद्यता साधारण ्वरूपाचे असेल आशण कोणत्याही एका व्यवसायािी मयाशदत नसेल
ते व्हा दर लागू करताना अंतलेखक ्वतुःच शनणथय घेतात.
सेवा बजावतानाचे संरक्षण
सेवारत असतानाच्या कालावधीत पुरवले जाणारे संरक्षण खालील प्रमाणे असते :


जर व्यिीगट अपघात संरक्षण केवळ कामाच्या तासंपुराते च हवे असेल तर 24
तासांसाठी नको असेल तर) एकूण शवमा हप्त्याच्या 75 टक्के शवमा हप्ता आकाराला
जातो.



कमथचाऱ्याला केवळ कामाच्या शठकाणी आशण काम करताना अपघात आल्यास संरक्षण
लागू होते.

सेवा कालावधी नंतरचे संरक्षण
शवमा संरक्षण केवळ काही तासांसाठीच हवे असेल, म्हणजे जे व्हा तो कामावर नसेल
आशण/ककवा अशधकृत कतथव्य बजावत नसेल तर कमी शवमा हप्ता ककवा एकूण शवमा हप्त्याच्या
50 टक्के शवमा हप्ता आकारला जाईल.
मृत्यू बाबत संरक्षणाचा अपवाद
प्रत्येक कंपनीच्या मागथदिथक तत्त्वांनुसार मृत्यूचा फायदा वगळू न व्यशिगत अपघात समूह
शवमा पॉशलसी जारी करणे िक्य आहे .
समूह सवलत आशण लाभांि /मालुज
एका पॉशलसीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लोक संरशक्षत केले असल्याने, प्रिसकीय काम
अशनम्खारच कमी होतो. त्याच बरोबर, सामान्शयतुः समूहातील सवथ लोक शवमाधारक बनल्याने

शवमाकत्या शवरुद्ध शवपरीत शनविीचा धोका कमी होतो. त्यामुळे, शवमा हप्त्यात प्रमाणानुसार
सवलत अनु मत केली जाते.

शवमा हक्कांचा पूवानु भव लक्षात घेऊन समूह पॉशलसीचे नवीकरण करताना दर शनधारण केले
जाते.


चांगला पूवानु भव असल्यास नाशवकरण शवमा हप्त्यात सवलत (लाभांि) शदली जाते.



शवपरीत अनु भव आल्यास नाशवकरण शवमा हप्त्यावर प्रमाणानुसार अशधभार (मालुज)
लावला जातो.



शवमा हक्काचा अनु भव, उदा. 70 टक्के असेल तर साधारण दर लागू केल जातात

प्र्ताव फॉमथ


शवमाधारकाद्वारे पूणथ करण्यासाठी, सद्यांकरवी भरण्यासाठी आशण केवळ एकच
द्तावेज ठे वण्यासाठी फोरमचे वाटप करण्याची पद्धत आहे .
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त्याने अिाप्रकारचे प्रकटन दे णे गरजेचे असते की कोणताही सद्यामध्ये िारीशरक
अपंगत्व ककवा दोष नाही ज्यामुळे त्याचा सहभाग अ्वीकायथ बनेल.



काहीवेळा ही सावधशगरी सुद्धा माफ केली जाते व पुटटीद्वारे असे समजले जाते आशण

/ककवा ्पटट केले जाते की शवमा संरक्षण सुरु होण्यापूवी असलेले अपंगत्व आशण अिा
अपंगत्वाचा पशरणाम या संरक्षणातून वगळण्यात आले आहे त.
असे असले तरी प्रत्यकथ कंपनी नु सार पद्धत बदलत असते .

्वतुःची चाचणी घ्या ५
1) समूह आरोग्य शवम्यामध्ये, समूहाचा सद्य असलेली कुणीही व्यिी, शवमाकत्याशवरुद्ध
शवपशरत-शनवि होऊ िकते.

2) समूह आरोग्य शवमा केवळ मालक-कमथचारी समूहांनाच संरक्षण दे तात.
I.

शवधान १ बरोबर आहे व शवधान २ चुकीचे आहे

II. शवधान २ बरोबर आहे व शवधान १ चुकीचे आहे
III. शवधान १ व शवधान २ बरोबर आहे त
IV. शवधान १ व शवधान २ चुकीचे आहे
माशहती
शवमालेखक जोखीम व्यव्िापनाचा भाग म्हणून, शविेषतुः मोठ्या समूह पॉशलसींमध्ये त्याची
जोखीम ह्तांतशरत करण्यासाठी दोन पद्धतींचा वापर करतो:

सहशवमा : सहशवमा म्हणजे एकापेक्षा अशधक शवमाकत्यांनी जोखीम ्वीकारणे . हे सामान्शयपणे

प्रत्येक शवमाकत्याला ठराशवक टक्के जोखीम दे ऊन केले जाते . अिाप्रकारे पॉशलसी कदाशचत

दोन शवमाकत्यांद्वारे ्वीकारली जाऊ िकते उदाहरणािथ, शवमाकता ए ६०% वाटा ्वीकारे ल
व शवमाकता बी ४०% वाटा ्वीकारे ल. सामान्शयपणे, शवमाकता ए मुख्य शवमाकता असेल जो

पॉशलसीिी संबशं धत सवथ प्रकरणे हाताळे ल, ज्यामध्ये पॉशलसी दे णे व दाव्याची रक्कम दे णे यांचा
समावेि होतो. शवमाकता बी शवमाकता एला शदलेल्या दाव्याच्या रकमे पक
ै ी४०% रकमेची
भरपाई करे ल.

पुनर्थवमा : शवमाकता शवशवध प्रकार व आकारांच्या जोखीमा ्वीकारतो. तो त्याच्या शवशवध
जोखीमांचे संरक्षण किाप्रकारे करु िकेल? तो दु सऱ्या शवमा कंपनीकिू न त्याच्या जोखीमांचा

पुन्शहा-शवमा काढू न संरक्षण करतो व याला पुनर्थवमा म्हणतात. म्हणूनच पुनर्थवमाकता कराराच्या
्वरुपात केल्या जाणाऱ्या ्िायी तरतुदीद्वारे ककवा प्रत्येक प्रकरणानुसार शवमाकत्याची

जोखीम ्वीकारतात ज्याला ऐस्च्छक पुनर्थवमा म्हणतात. जगभरात पुनर्थवमा काढला जातो व
म्हणूनच जोखीमे चे व्यापक शवतरण केले जाते .
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सारांि
a) आरोग्य शवमा शवकृतीच्या संकल्पनेवर आधाशरत आहे म्हणजेच व्यिी आजारी पिण्याची
जोखीम.

b) शवमालेखन ही जोखीम शनविीची व जोखीम मूल्यांकनाची प्रशक्रया आहे .
c) जोखीम व व्यवसायामध्ये योग्य संतुलन राखण्यासाठी शवमालेखन आव्यक असते

ज्याद्वारे ्पधात्मकता राखली जाते व त्यासोबत संघटनेची नफायोग्यता राखली जाते .

d) व्यशिच्या शवकृतीवर पशरणाम करणारे काही घटक आहे त वय, कलग, व्यवसाय, िरीराची

ठे वण, कुटु ं बाचा इशतहास, पूवीचे आजारपण ककवा ि्त्रशक्रया, सध्याची आरोग्य स््िती व
राहण्याचे शठकाण.

e) शवमालेखनाचा हे तू शवमाकत्याचे शवपशरत शनविीपासून संरक्षण करणे व जोखीमांचे योग्य
वगीकरण व समानता यांची खात्री करणे हा आहे .

f) एजंट हा प्रािशमक पातळीवरील शवमालेखक असतो कारण तो शवम्याच्या संभाव्य ग्राहकाला
सवोत्तम जाणून घेऊ िकतो.

g) शवम्याची प्रमुख मूलतत्वे आहे त: परमसद्भाव, शवमाशहत, क्षशतपूर्थत, योगदान, प्रत्यासन व
सवात जवळचे कारण.

h) शवमालेखनासाठी महत्वाची साधने आहे त: प्र्ताव अजथ, वयाचा दाखला, आर्थिक
द्तऐवज, वैद्यकीय अहवाल व शवक्री अहवाल.

i) आरोग्य शवमा पॉशलसीसाठी अजथ करणाऱ्या व्यशिची आरोग्य स््िती शनस््चत करण्यासाठी
शवमा कंपन्शया वापरतात त्या प्रशक्रयेला वैद्यकीय शवमालेखन असे म्हणतात.

j) वैद्यकेतर शवमालेखन म्हणजे ज्या प्रशक्रयेमध्ये प्र्तावकत्याला कोणतीही वैद्यकीय तपासणी
करुन घ्यावी लागत नाही.

k) सांस्ख्यकीय गुणांकन पद्धत ही शवमालेखनामध्ये ्वीकारलेली एक प्रशक्रया आहे , ज्यामध्ये
जोखीमे च्या प्रत्येक घटकाचे सांस्ख्यकीय ककवा टक्केवारी मूल्यमापन केले जाते .

l) शमळालेल्या माशहतीचे काळजीपूवथक मूल्यमापन केल्यानंतर व त्यांचे योग्य जोखीम
वगथवाऱ्यांमध्ये वगीकरण झाल्यानंतर शवमालेखनाची प्रशक्रया पूणथ होते .

m) समूह शवम्याचे शवमालेखन प्रामुख्याने सरासरीच्या शनयमाच्या आधारे केले जाते , म्हणजे
जेव्हा प्रमाणभूत गटातील सवथ सद्यांना समूह आरोग्य शवमा पॉशलसी अंतगथत संरक्षण

असल्यास, समूहाच्या सद्य व्यिी शवमाकत्याच्या शवपशरत-शनवि करु िकत नाहीत.
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्वतुःची चाचणी घ्याची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे III.
शवमालेखन ही जोखीम शनवि व जोखीम मूल्यांकनाची प्रशक्रया आहे .
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे III.
शवमाकता व शवमाधारक दोघांनीही शवमालेखनातील परमसद्भावाच्या मूलतत्वाचे पालन केले
पाशहजे.
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे I .
शवमाशहत म्हणजे एखादी व्यिी ज्या संपत्तीचा शवमा काढणार आहे त्यातील त्याचे पैिासंबध
ं ीचे

ककवा आर्थिक शहत व अिा संपत्तीचे काही नुकसान झाल्यास त्याचे होऊ िकणारे आर्थिक
नु कसान.
उत्तर 4
योग्य पयाय आहे IV.
वैद्यकीय शवमालेखन पद्धतीमध्ये नाही तर, सांस्ख्यकीय गुणांकन पद्धतीमध्ये जोखीमे च्या प्रत्येक
घटकाच्या टक्केवारीचे व सांस्ख्यकीय मूल्यमापन केले जाते .
उत्तर 5
योग्य पयाय आहे IV.
समूह आरोग्य शवम्यामध्ये,जेव्हा समूहातील सवथ सद्यांना समूह आरोग्य शवमा पॉशलसीमध्ये

संरक्षण शदले जाते, ते व्हा समूहात सहभागी असलेल्या व्यिी शवमाकत्याशवरुद्ध शवपशरत-शनवि
करु िकत नाहीत.

मालक-कमथचारी समूहाशिवाय, शवमाकते पुढील शवशवध प्रकारच्या गटांना समूह आरोग्य शवमा

संरक्षण दे तात: कामगार संघटना, शव्व्त मंिळे व सं्िा, व्यावसाशयक संघटना, क्लब व
इतर मैत्रीपूणथ संघटना.
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्व-चाचणी प्र्न
प्र्न 1
व्यशिच्या शवकृतीवर पुढीलपैकी कोणत्याही घटकाचा पशरणाम होत नाही?
I.

कलग

II. पती-पत्नीची नोकरी
III. सवयी
IV. शनवासाचे शठकाण
प्र्न 2
क्षशतपूर्थतच्या मूलतत्वानु सार, शवमाधारकाला __________ साठी भरपाई शदली जाते .
I.

शवमा रकमे ऐवढे प्रत्यक्ष नु कसान

II. प्रत्यक्ष शकती रक्कम खचथ झाली याचा शवचार न करता शवमा रक्कम
III. दोन्शही पक्षांदरम्यान ठरशवण्यात आलेली शनस््चत रक्कम
IV. शवमा रक्कम शकतीही असली तरीही प्रत्यक्ष नुकसान
प्र्न 3
शवमालेखकासाठी अजथदाराशवषयी माशहती दे णारा पशहला व प्रािशमक स्रोत म्हणजे त्याचे
__________.
I.

वयाच्या दाखल्याचे द्तऐवज

II. आर्थिक द्तऐवज
III. आधीच्या वैद्यकीय नोंदी
IV. प्र्ताव अजथ
प्र्न 4
शवमालेखनाची प्रशक्रया पूणथ होते जेव्हा ___________________.
I.

प्र्ताव अजाद्वारे प्र्तावकत्याच्या आरोग्य व वैयशिक तपिीलांशवषयी सवथ महत्वाची
माशहती गोळा केली जाते

II. प्र्तावकत्याच्या सवथ वैद्यकीय तपासण्या व चाचण्या पूणथ होतात
III. शमळालेल्या माशहतीचे काळजीपूवथक मूल्यमापन केले जाते व योग्य जोखीम गटांमध्ये
वगीकरण केले जाते
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IV. जोखीम शनविीनंतर व मूल्य शनधारणानंतर पॉशलसी शदली जाते .
प्र्न 5
सांस्ख्यकीय गुणांकन पद्धतीशवषयी पुढीलपैकी कोणते शनवेदन चुकीचे आहे ?
I.

सांस्ख्यकीय गुणांकन पद्धतीमुळे प्रशिशक्षत कमथचाऱ्यांच्या मदतीने मोठा व्यवसाय वेगाने
हाताळता येतो.

II. अवघि ककवा िंका्पद प्रकरणांचे शव्लेषण वैद्यकीय पंच ककवा तज्ञांशिवाय सांस्ख्यकीय
गुणांच्या आधारे करणे िक्य नाही.

III. ही पद्धत वैद्यकीय शवज्ञानाच्या कोणत्याही शवशिटट ज्ञानाशिवाय वापरता येते.
IV. यामुळे शवशवध शवमालेखकांदरम्यान शनणथयात सातत्य राखले जाईल याची खात्री केली
जाते.
्व-चाचणी प्र्नांची उत्तरे
उत्तर 1
बरोबर पयाय आहे II.
व्यशिच्या शवकृतीवर शतच्या पती-पत्नीच्या नोकरीचा काही पशरणाम होत नाही, मात्र शतचा
्वतुःचा पेिा एक महत्वाचा घटक असून शतच्या शवकृतीवर पशरणाम होऊ िकतो.
उत्तर 2
योग्य पयाय आहे I.
क्षशतपूर्थतच्या मूलतत्वानु सार, शवमाधारकाला शवमा रकमे पयंतच्या प्रत्यक्ष खचथ ककवा
नु कसानासाठीच नु कसानभरपाई शदली जाते.
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे IV.
शवमालेखकासाठी अजथदाराशवषयी माशहतीचा प्रािशमक स्रोत असतो त्याचा प्र्ताव अजथ ककवा

आवेदन अजथ,ज्यामध्ये प्र्तावकत्याचे आरोग्य व वैयशिक तपिीलांशवषयी महत्वाची माशहती
गोळा केली जाते.
उत्तर 4
योग्य पयाय आहे III.
शमळालेल्या माशहतीचे काळजीपूवथक मूल्यमापन करुन योग्य त्या जोखीम वगथवाऱ्यांमध्ये
वगीकरण केल्यानंतर शवमालेखनाची प्रशक्रया पूणथ होते .
427

उत्तर 5
योग्य पयाय आहे II.
सांस्ख्यकीय गुणांकन पद्धतीमुळे अवघि ककवा िंका्पद प्रकरणांचे अशधक काळजीपूवथक
शव्लेषण करता येते कारण िंका्पद मुद्यांशवषयीचे आधीचे अनु भव, ज्ञात मानके व शभन्शनते च्या
्वरुपात सांस्ख्यकीय पद्धतीने शविद करण्यात आले आहे त.
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प्रकरण 21
आरोग्य शवमा दावे
प्रकरणाची ओळख
या प्रकरणामध्ये आपण आरोग्य शवम्यामध्ये दाव्यांचे व्यव्िापन करण्याची प्रशक्रया, आव्यक

ते द्तऐवज व दाव्यांचे आरक्षण करण्याची प्रशक्रया याशवषयी चचा करणार आहोत. याशिवाय
आपण वैयशिक अपघात शवम्यांतगथत दाव्यांचे व्यव्िापन पाहणार आहोत व टीपाएची
भूशमकाही समजावून घेणार आहोत.
शिकण्याची शनटपत्ती

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

शवम्याच्या दाव्यांचे व्यव्िापन

आरोग्य शवम्याच्या दाव्यांचे व्यव्िापन

आरोग्य शवम्याच्या दाव्यातील द्तऐवज
दाव्यांसाठी राखीव शनधी

दाव्यांचे व्यव्िापन:वैयशिक अपघात

तृतीय पक्ष प्रिासकांची (टीपीए) भूशमका

G. शवमा हक्क व्यव्िापन – शवदे ि प्रवास शवमा

हे प्रकरण अभ्यासल्यानंतर, तुम्हाला पुढील बाबी करता येतील:
a) शवम्याच्या दाव्यातील शवशवध भागधारकांची भूशमका समजावून सांगणे

b) आरोग्य शवम्याच्या दाव्यांचे व्यव्िापन कसे केले जाते याचे वणथन करणे

c) आरोग्य शवम्याचे दावे शनकाली काढण्यासाठी आव्यक असलेल्या शवशवध द्तऐवजांची

चचा करणे

d) शवमाकते दाव्यांसाठीच्या राखीव शनधीची तरतूद किी करतात हे समजावून सांगणे
e) वैयशिक अपघात दाव्यांशवषयी चचा करणे
f)

टीपीएची संकल्पना व भूशमका समजावून घेणे

A. शवम्यातील दाव्यांचे व्यव्िापन
शवमा हे ‘आ्वासन’ आहे व पॉशलसी ही त्या आ्वासनाची ‘साक्षीदार’ असते हे सवथज्ञात आहे .
ज्या घटनेसाठी शवमा काढण्यात आला आहे ती घिल्यानंतर पॉशलसी अंतगथत दावा केला जातो
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ते व्हा त्या आ्वासनाची खरी कसोटी असते . शवमाकता शकती चांगल्याप्रकारे दाव्याचे

आ्वासन पाळतो त्याद्वारे त्याची कामशगरी ठरते . शवम्यामधील महत्वाच्या गुणांकन घटकांमध्ये
शवमा कंपनीच्या दावे दे ण्याच्या क्षमतेचा समावेि होतो.
1. दाव्याच्या प्रशक्रयेतील भागधारक
दाव्यांचे व्यव्िापन कसे केले जाते हे आपण तपिीलाने पाहण्यापूवी,दाव्यांच्या प्रशक्रयेमध्ये
कोणत्या पक्षांना रस असतो हे समजून घेऊ.

आकृती 1 : दाव्याच्या प्रशक्रयेतील भागधारक

वििाकांपनीचे
ििभागधारक
ग्राहक

वििालेखक

दाव्याच्या
प्रकियेतील
भागधारक

वििा

तत
ृ ीय पि

एजांट/दलाल

प्रशािक

पुरिठादार/रु
ग्िालये
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तनयािक

ग्राहक

जी व्यिी शवमा खरे दी करते ती पशहली भागधारक असते व ‘दाव्याची
ग्राहक’ असते.

‘दाव्यांचे प्रदाता’ म्हणून शवमा कंपनीच्या मालकांचा मोठा वाटा असतो.
मालक

दावे पॉशलसीधारकांच्या शनधीमधून शदले जात असले तरीही, बहु तेक
प्रकरणांमध्ये, आ्वासनांची पूतथता करण्यासाठी ते जबाबदार
असतात.

शवमालेखक

शवमा कंपनीतील व सवथ शवमाकत्यांकिील शवमालेखकांवर दावे

समजावून घेणे व उत्पादनांची रचना करणे, पॉशलसीच्या अटी, िती व
दर इत्यादी ठरशवण्याची जबाबदारी असते .

शनयामक महत्वाचा भागधारक असतो व त्याची (भारतीय शवमा
शनयामक

शनयामक व शवकास प्राशधकरण) पुढील उशद्दटटे असतात:
 शवमा क्षेत्रात सुव्यव्िा राखणे

 पॉशलसीधारकांच्या शहताचे संरक्षण करणे

 शवमाकत्यांच्या दीघथकालीन आर्थिक आरोग्याची खात्री करणे.
तृतीय पक्ष प्रिासक
शवमा एजंट /दलाल

तृतीय पक्ष प्रिासक म्हणून ओळखले जाणारे सेवा मध्य्ि, जे आरोग्य
शवम्याच्या दाव्यांवर प्रशक्रया करतात.

शवमा एजंट/दलाल केवळ पॉशलसीच शवकत नाहीत तर त्यांनी दावा
आल्यास ग्राहकांना सेवा दे णेही अपेशक्षत असते .

ते शविेषतुः एखादे रुग्णालय शवमाकत्याने रुग्णालयातील
पुरवठादार/रुग्णालये

उपचारांसाठी रोखरशहत सेवा दे ण्यासाठी टीपीएच्या यादीतील

असल्यास ग्राहकांना दाव्याचा सुलभ अनु भव शमळावा याची खात्री
करतात.

अिाप्रकारे दाव्यांचे चांगल्याप्रकारे व्यव्िापन करणे म्हणजे दाव्यािी संबशं धत या

भागधारकांच्या उशद्दटटांचे व्यव्िापन करणे. अिात काही उशद्दटटांचा एकमे कांिी संघषथ होऊ
िकतो.

2. शवमा कंपनीमध्ये दाव्यांच्या व्यव्िापनाची भूशमका
उद्योगाकिू न शमळालेल्या माशहतीनु सार - “शवशवध शवमाकत्यांचे आरोग्य शवम्यातील तोट्याचे

प्रमाण ६५% पासून १२०% पयंत आहे , बाजाराच्या मोठ्या भागाचे तोट्याचे प्रमाण १००%
पेक्षा अशधकच आहे ”. बहु तेक कंपन्शया आरोग्य शवमा व्यवसायात तोटा सहन करत आहे त.

याचाच अिथ असा होतो की कंपनी व पॉशलसीधारकांना चांगले पशरणाम शमळावेत यासाठी
चांगल्या शवमालेखन पद्धती व दाव्यांचे प्रभावी व्यव्िापन करणे गरजेचे आहे .
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्वतुःची चाचणी घ्या 1
शवम्याच्या दाव्याच्या प्रशक्रयेमध्ये पुढीलपैकी कोण भागधारक नाही?
I.

शवमा कंपनीचे भागधारक

II. मनु टयबळ शवभाग
III. शनयामक
IV. टीपीए

B. आरोग्य शवमा दाव्यांचे व्यव्िापन
1. आरोग्य शवम्यातील आव्हाने
आरोग्य शवमा पोटथ फोशलओची वेगळी वैशिटट्ये तपिीलाने जाणून घेणे महत्वाचे आहे म्हणजे
आरोग्य दाव्यांचे प्रभावीपणे व्यव्िापन करता येईल. ही वैशिटट्ये पुढील प्रमाणे आहे त:

a) बहु तेक पॉशलसी रुग्णालयात दाखल करण्याच्या क्षशतपूतीसाठी ज्यामध्ये संरक्षण

शवषयव्तू माणूस असतो. यामुळे त्याच्यािी भावशनक सम्याही शनगशित असतात,
ज्यांना आपल्याला शवम्याच्या इतर वगात सामान्शयपणे तोंि द्यावे लागत नाही.

b) भारतामध्ये आजारपण, उपचाराशवषयी दृस्टटकोन व पाठपुरावा याच्या अशतिय
वैशिटट्यपूणथ पद्धती शदसून येतात. यामुळे काही लोक अशतिय काळजी घेतात तर
काही लोकांना त्यांचे आजारपण व उपचारांशवषयी अशजबात काळजी नसते .

c) आरोग्य शवमा एखादी व्यिी, कॉपोरे ट संघटनेसारखा एखादा समूह ककवा
बँकेसारख्या शकरकोळ शवक्री माध्यमाद्वारे खरे दी करता येतो. यामुळे एकीकिे

उत्पादन प्रमाणभूत उत्पादन म्हणून शवकले जाते तर दु सरीकिे ग्राहकाच्या गरजांना
अनु कूल केले जाते.

d) आरोग्य शवमा रुग्णालयात दाखल करण्याच्या कृतीवर अवलंबून असतो, ज्याद्वारे

पॉशलसी अंतगथत दावा करता येतो. मात्र सवथ सेवा पुरवठादारांकिे उपलब्धता, शविेष

उपचाराच्या सोयी, उपचाराच्या पद्धती, दे यकांची पद्धत व िुल्के यामध्ये बराच फरक
असतो मग ते िॉक्टर असतील, िल्यशचशकत्सक ककवा रुग्णालये यामुळे दाव्यांचे
मूल्यांकन करणे अशतिय अवघि होते .

e) आरोग्यसेवा िाखा वेगाने शवकशसत होत आहे . नवीन आजार व स््िती शनमाण होत

असतात त्यामुळे नव्या उपचाराच्या पद्धती शवकशसत होतात. उदाहरणािथ लहानसे
शछद्र पािू न केल्या जाणाऱ्या ि्त्रशक्रया, लेझर उपचार इत्यादी.
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यामुळे आरोग्य शवमा अशधक तांशत्रक होतो व शवम्याचे दावे हाताळण्यासाठी आव्यक
असलेल्या कौिल्यात सातत्याने सुधारणा करणे आव्यक असते .

f) यासवथ घटकांशिवाय मानवी िरीर प्रमाणभूत मानता येऊ िकत नाही या तर्थ्यामुळे
एक पूणथपणे वेगळाच पैलू समाशवटट होतो. दोन व्यिी एकाच आजारासाठी एकाच
प्रकारच्या उपचाराला वेगवेगळी प्रशतशक्रया दे ऊ िकतात ककवा त्यांना वेगवेगळे

उपचार लागू िकतात ककवा वेगवेगळ्या कालावधीसाठी रुग्णालयात ठे वावे लागू
िकते.

आरोग्य शवम्याचा पोटथ फोशलओ वेगाने वाढतोय. अिा वेगाने होणाऱ्या वाढीसमोर ते वढ्ाच
मोठ्या संख्येने उपलब्ध असलेल्या उत्पादनांचे आव्हान आहे . बाजारामध्ये िेकिो आरोग्य शवमा
उत्पादने आहे त व एखाद्या कंपनीअंतगथतही तुम्हाला शवशवध प्रकारची उत्पादने पाहायला

शमळतील. प्रत्येक उत्पादनाचे व त्याच्या प्रकाराचे एक वैशिटट्य असते व म्हणूनच दावा
हाताळण्यापूवी त्यांचा अभ्यास करणे आव्यक असते .

आरोग्य पोटथ फोशलओची वाढ झाल्यामुळे वाढत्या संख्येचेही आव्हान असते - एखादी कंपनी

१००,००० आरोग्य पॉशलसी शकरकोळ ग्राहकांना शवकत असले ज्याअंतगथत साधारण ३००,०००
सद्यांना संरक्षण असेल, तर शतला साधारण २०,००० दावे हाताळण्यासाठी तयार राहावे
लागते! रोखरशहत सेवा व दाव्यांचे पैसे लवकर शमळावेत या अपेक्षेमुळे, आरोग्य शवमा दावे
शवभाग चालशवणे हे एक मोठे आव्हान असते .

सामान्शयपणे भारतामध्ये शवमालेखन झालेल्या आरोग्य शवमा पॉशलसींमध्ये दे िात कुठे ही

रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी शवमा संरक्षण असते . दावा हाताळणाऱ्या चमूने दे िभरातील
पद्धती समजून घेतल्या पाशहजेत म्हणजे त्यांच्यासमोर सादर करण्यात आलेला दावा त्यांना
योग्यप्रकारे हाताळला येईल.

आरोग्य दावे व्यव्िापक त्याचे कौिल्य, अनु भव व त्याच्याकिे उपलब्ध असलेली शवशवध
साधने वापरुन या आव्हानांना तोंि दे तो.

मात्र िेवटी, आरोग्य शवम्यामुळे ज्या व्यशिला गरज आहे व ्वतुःच्या ककवा त्याच्या कुटु ं बाच्या

आजारपणामुळे िारीशरक व भावशनक तणावातून जात आहे शतला मदत करण्याचे समाधान
शमळते.

दाव्यांचे कायथक्षमपणे व्यव्िापन केल्यामुळे योग्य व्यशिला योग्य वेळी दाव्याचे पैसे शदले
जातील याची खात्री केली जाते .

2. आरोग्य शवम्यातील दाव्याची प्रशक्रया
शवमा कंपनी ्वतुः ककवा शवमा कंपनीद्वारे अशधकृतकरण्यात आलेल्या तृतीय पक्ष प्रिासकाच्या
(टीपीए) सेवांद्वारे दावा हाताळू िकते .
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शवमाकत्याला/टीपीएला दावा कळशवण्यात आल्याच्या वेळेपासून ते पॉशलसीच्या अटींनु सार पैसे
शदले जाईपयंत, आरोग्य दावा सु-शनस््चत पायाऱ्यांमधून जातो, त्यांचे ्वतुःचे महत्व असते.

खाली तपिीलाने शदलेल्या प्रशक्रया शविेषतुः आरोग्य शवमा (रुग्णालयात दाखल करणे)
क्षशतपूर्थत उत्पादनांसंदभातील आहे त ज्या आरोग्य शवमा व्यवसायाचा महत्वाचा भाग आहे त.

शनस््चत लाभ उत्पादन ककवा गंभीर आजारपण ककवा दै नंशदन रोख उत्पादन इत्यादींअंतगथत

दाव्यासाठी सवथसाधारण प्रशक्रया व सहाय्यक द्तऐवज जवळपास सारखेच असतील, केवळ
अिा उत्पादनांमध्ये रोखरशहत सुशवधा शमळणार नाही.
क्षशतपूर्थत पॉशलसी अंतगथत पुढील दावे असू िकतात:
a) रोखरशहत दावा
ग्राहकाला रुग्णालयात दाखल करताना ककवा उपचाराच्यावेळी खचथ द्यावा लागत

नाही. शवमाकता/टीपीएच्या पूवथ-परवानगीच्या आधारे जाळ्यातील रुग्णालये सेवा
दे तात व नंतर दाव्याचे पैसे दे ण्यासाठी शवमाकता/टीपीएकिे द्तऐवज सादर केले
जातात.

b) भरपाई दावा
ग्राहक रुग्णालयाला ्वतुःच्या शखिातून पैसे दे तो व नंतर ग्राह्य दाव्याचे पैसे
शमळवण्यासाठी शवमाकता/टीपीएकिे दावा करतो.
दोन्शही प्रकरणांमध्ये, मूलभूत पायरी तिीच राहते.
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आकृती 2 : दाव्याच्या प्रशक्रयेमध्ये ढोबळपणे पुढील पायऱ्यांचा समावेि होतो (अगदी याच
क्रमाने नाही)

दाव्याची प्रकिया

कळवििे

नोंदिी

दस्तऐिजाांची पडताळिी

दे यकाांची िाहहती घेिे

दाव्याांचे िांकेतन

दाव्याांिर प्रकिया/तनिाडा

दाव्याची अांतति दे य रक्कि काढिे

दाव्याचे पैिे दे िे

दस्तऐिजाांची कितरता/अततररक्त आिश्यक िाहहतीचे व्यिस्िापन

दािा नाकारिे

शांकास्पद दाव्याांची अचधक िखोल तपाििी

दाव्याच्या दस्तऐिजाांचे व्यिस्िापन

दाव्याांचे लेखापरीिि
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a) कळशवणे
दावा कळशवताना ग्राहक व दावे हाताळणाऱ्या चमूदरम्यान पशहल्यांदा संपकथ येतो. ग्राहक
कंपनीला तो रुग्णालयात दाखल होणार आहे हे आधी ककवा रुग्णालयात दाखल
झाल्यानंतर कळवू िकतो, शविेषतुः तातिीने रुग्णालयात दाखल करावे लागले तर असे
करता येते.

अगदी अशलकिे पयंत, कळशवणे ही केवळ एक औपचाशरकता होती. मात्र आता
शवमाकत्यानीं िक्य शततक्या लवकर दावे कळशवण्याचा आग्रह धरायला सुरुवात केली
आहे . सामान्शयपणे रुग्णालयात शनयोशजतपणे दाखल करायचे असल्यास आधी कळशवणे

आव्यक असते व आणीबाणीच्या पशरस््ितीत रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्यास २४
तासात कळशवले पाशहजे.

रुग्णालयात दाखल केल्याशवषयी वेळीच माशहती शदल्यामुळे शवमाकता/टीपीएला
ग्राहकाला खरोखर रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची व त्यामध्ये कोणतीही
तोतयेशगरी ककवा फसवणूक नसल्याची खात्री करुन घेता येते तसेच काहीवेळा
िुल्काशवषयी वाटाघाटी करता येतात.

आधी ‘शलशखत पत्र सादर करुन व त्याची पोचपावती घेऊन’ ककवा फॅक्सद्वारे कळशवता येत
असे. मात्र आता दळणवळण व तंत्रज्ञान प्रगत झाल्यामुळे, शवमाकते /टीपीएने चालशवलेल्या
२४ तास कॉलसेंटरद्वारे तसेच इंटरनेट व ईमे लद्वारे कळशवणे िक्य झाले आहे .
b) नोंदणी
दाव्यांची नोंदणी म्हणजे दावा यंत्रणेमध्ये नोंदशवण्याची व संदभथ क्रमांक तयार करण्याची

प्रशक्रया जो कधीही पाहता येईल. या क्रमांकाला दावा क्रमांक ककवा दावा शनयंत्रण क्रमांक

म्हणतात. दावा क्रमांक सांस्ख्यक ककवा अक्षर-सांस्ख्यक असू िकतो प्रशक्रया करणाऱ्या
संघटनेची यंत्रणा व प्रशक्रयांवर तो आधाशरत असतो.

सामान्शयपणे दाव्याची सूचना शमळाल्यानंतर व योग्य पॉशलसी क्रमांक व शवमाधारक
व्यशिचेतपिील जु ळवून पाशहल्यानंतर नोंदणी व संदभथ क्रमांक तयार केला जातो.

एकदा यंत्रणेमध्ये दावा नोंदशवल्यानंतर, त्याचवेळी शवमाकत्याच्या खात्यांमध्ये त्यासाठीचा

राखीव शनधी तयार केला जातो. कळशवण्याच्या/नोंदणीच्या वेळी, दाव्याची नेमकी रक्कम
ककवा अंदाज कदाशचत माशहती नसेल. म्हणूनच प्रािशमक राखीव शनधीची रक्कम
प्रमाणभूत राखीव शनधी असतो (बहु तेकवेळा ऐशतहाशसक सरासरी दावा आकारावर

आधाशरत). एकदा अंदाज ककवा दाव्याची अपेशक्षत दे य रक्कम समजल्यानंतर, हा राखीव
शनधी त्या रकमेनुसार वाढशवला जातो/कमी केला जातो.
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c) द्तऐवजांची पिताळणी
एकदा दाव्याची नोंदणी झाल्यानंतर, पुढील पायरी असते सवथ आव्यक द्तऐवजांवर
प्रशक्रया करण्यासाठी ते आले आहे त का हे तपासणे.

दाव्यावर प्रशक्रया करण्यासाठी पुढील बाबी सवात महत्वाच्या आहे त हे लक्षात घेतेल
पाशहजे:

1. आजारपणाच्या पुराव्यादाखल द्तऐवज
2. शदलेले उपचार

3. रुग्णालयातील कालावधी
4. तपासणी अहवाल

5. रुग्णालयाला शदलेले पैसे

6. उपचारासाठी पुढील सल्ला

7. काही साधने इत्यादी बसशवली असल्यास त्यांचे पैसे शदल्याचा पुरावा
एका तपासयादीनु सार द्तऐवज पिताळले जातात जी दाव्यांवर प्रशक्रया करणाऱ्याने
तपासली असते. बहु तेक कंपन्शया अिा तपास याद्या द्तऐवजांवर प्रशक्रया करण्याचा एक
भाग असतील याची खात्री करतात.

एखादा द्तऐवज सादर करण्यात आला नसेल तर या टप्प्यावर त्याची नोंद केली जाते –

काही प्रशक्रयांमध्ये या टप्प्यावर ग्राहक/रुग्णालयाद्वारे सादर करण्यात न आलेले
द्तऐवज सादर करण्याची शवनंती केली जाते , मात्र तरीही बहु तेक कंपन्शया अशधक
माशहती दे ण्याची शवनंती करण्यापूवी आधी सादर करण्यात आलेल्या सवथ द्तऐवजांची
पिताळणी करतात म्हणजे ग्राहकाची गैरसोय होत नाही.
d) दे यकांची माशहती घेणे
दे यके हा दाव्यावर प्रशक्रया करण्याच्या चक्राचा महत्वाचा भाग आहे . सवथसामान्शय आरोग्य
शवमा पॉशलसींमध्ये शवशवध िीषथकांतगथत उपचारासाठी झालेल्या खचाची शवशिटट

मयादे पयंत क्षशतपूर्थत दे ण्याची तरतूद असते . प्रमाणभूत पद्धतीनु सार उपचाराची
पुढीलप्रमाणे वगथवारी केली जाते :

 खोली, शनवास व रुग्णसेवा खचथ नोंदणी व सेवा िुल्कांसशहत.

 आयसीयू व इतर कोणत्याही अशत दक्षता ि्त्रशक्रयांसाठीचे िुल्क.

 ि्त्रशक्रयागाराचे िुल्क, भूल, रि, ऑस्क्सजन, ि्त्रशक्रयेची साधने, औषधे व
औषधी द्रव्ये, रोगशनदान साशहत्य व क्ष-शकरण, िायशलशसस, रसायनउपचारपद्धती,
शकरणउपचारपद्धती, पेसमे कर, कृशत्रम अवयव व इतर कोणते ही वैद्यकीय खचथ जे
ि्त्रशक्रयेत समाशवटट आहे त.

 िल्यशचशकत्सक, भूलतज्ञ, वैद्यकीय व्यावसाशयक, सल्लागार, शविेषज्ञांचे िुल्क.
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 रुग्णवाशहकेचे िुल्क.

 तपासण्यांचे िुल्क ज्यामध्ये रि चाचणी, क्ष-शकरण, ्कॅन इत्यादींचा समावेि होतो.
 औषधे व औषधी द्रव्ये.

ग्राहकाने सादर केलेले द्तऐवज या िीषथकांतगथत माशहती संकशलत करण्यासाठी तपासले
जातात म्हणजे दाव्यांची रक्कम अचूकपणे शदली जाईल.

रुग्णालयांच्या दे यके तयार करण्याच्या पद्धतींचे माननीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जात

असला तरीही, प्रत्येक रुग्णालय सामान्शयपणे दे यके तयार करण्यासाठी वेगळी पद्धत
वापरतात व यामुळे पुढील आव्हानांना तोंि द्यावे लागते :

 खोलीच्या िुल्कामध्ये काही दे य नसलेल्या िुल्कांचा समावेि असू िकतो
उदाहरणािथ सेवा िुल्क ककवा आहार.

 एकाच दे यकात शवशवध िीषथके असतात ककवा सवथ तपासण्यांसाठी ककवा सवथ
औषधांसाठी एकच दे यक शदले जाते .

 अप्रमाणभूत नावे वापरली जातात – उदा. रुग्णसेवा िुल्काला सेवा िुल्क म्हटले
जाते.

 “त्यासारखे खचथ”“इत्यादी”, “संलग्न खचथ” यासारख्या िब्दांचा दे यकात वापर.
जेिे दे यक ्पटट नाही, ते िे प्रशक्रयाकता त्याचे वगीकरण ककवा अशतशरि माशहती
मागवतो, म्हणजे वगीकरणाशवषयी व मंजूरी दे ण्याशवषयी काही िंका असल्यास त्यांचे
शनराकरण करता येईल.
ही

सम्या

सोिशवण्यासाठी,

आयआरिीएआयने

आरोग्य

शवमा

मानकीकरण

मागथदिथकतत्वे प्रसाशरत केली आहे त ज्याद्वारे अिी दे यकांचे व दे य-नसलेल्या घटकांच्या
यादीचे मानकीकरण करण्यात आले आहे .
पॅकेज दर
बऱ्याच रुग्णालयांनी ठराशवक आजारांसाठी पॅकेज दर मान्शय केले आहे त. रुग्णालयाच्या
उपचार प्रशक्रयांचे मानकीकरण करण्याच्या व संसाधनांचा वापर करण्याच्या क्षमते वर

अवलंबून असते. आजकाल, प्राधान्शय पुरवठादार जाळ्यात उपचार घेताना तसेच
आरएसबीवायच्या बाबतीत, अनेक पद्धतींच्या पॅकेजचा खचथ आधीपासून शनस््चत करण्यात
आला आहे .
उदाहरण
a) हृदयरोग पॅकेज: अँशजओग्राम, अँशजओप्ला्टी, सीएबीजी ककवा ओपन हाटथ ि्त्रशक्रया
इत्यादी.

b) ्त्रीरोगशवषयक पॅकेज:सामान्शय प्रसूती, ि्त्रशक्रयेद्वारे प्रसूती, गभािय काढू न टाकण्याची
ि्त्रशक्रया इत्यादी.
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c) अस््िरोगशवषयक पॅकेज
d) नेत्ररोगशवषयक पॅकेज
याव्यशतशरि ि्त्रशकयेनंतरच्या गुंतागुंतीमुळे काही खचथ झाल्यास तो प्रत्यक्ष जेवढा झाला
आहे त्या आधारे वेगळा आकारला जातो.

पॅकेजमुळे शकती खचथ येईल याबाबत शनस््चतता असते व प्रशक्रयांचे माननीकरण झालेले
असते व म्हणूनच असे दावे हाताळायला बरे च सोपे असतात.
e) दाव्यांचे संकेतन
सवात महत्वाचा वापरला जाणारा संकेत संच म्हणजे जागशतक आरोग्य संघटनेने
(िब्ल्यूएचओ) शवकशसत केलेले आंतरराटट्रीय आजार वगीकरण (आयसीिी) संकेत.

रोगाची मानकीकृत प्रारुपात नोंद करण्यासाठी आयसीिी वापरला जातो, तर शवद्यमान

प्रशक्रया पशरभाषा (सीपीटी) संकेतासारखे प्रशक्रया संकेत त्या आजारावर उपचार
करण्यासाठीची प्रशक्रया नोंदवतात.

शवमाकते अशधकाशधक संकेतनाचा वापर करत आहे त व शवमा शनयामक व शवकास
प्राशधकरणाचा (आयआरिीएआय) भाग असलेल्या शवमा माशहती शवभागाने (आयआयबी)
एक माशहती बँक सुरु केली आहे ज्यामध्ये या माशहतीचे शव्लेषण करता येईल.
f) दाव्यांवर प्रशक्रया
आरोग्य शवमा पॉशलसी वाचल्यानंतर लक्षात येईल की तो एक व्यावसाशयक करार असून,
त्यामध्ये वैद्यकीय संज्ञा असतात ज्या दाव्याची रक्कम कधी दे य असते व शकती मयादे पयंत

दे य असते हे शनस््चत करतात. कोणत्याही शवमा पॉशलसीच्या दाव्याच्या प्रशक्रयेचे सार,
पुढील दोन प्र्नांच्या उत्तरात आहे :

 पॉशलसीअंतगथत दाव्याची रक्कम दे य आहे का?
 दे य असल्यास, शनव्वळ दे य रक्कम शकती आहे ?
या प्रत्येक प्र्नासाठी पॉशलसीतल्या बऱ्याच संज्ञा व अटी तसेच नेटवकथमधील रुग्णालयात
उपचार झाला असल्यास रुग्णालयासोबत शकती दर मान्शय करण्यात आला आहे हे समजून
घेणे आव्यक आहे .
दाव्याची ्वीकायथता
आरोग्य दावा ्वीकारला जाण्यासाठी पुढील अटींची पूतथता केली पाशहजे.
i. रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्या सद्याला शवमा पॉशलसीअंतगथत संरक्षण
असले पाशहजे
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हे अगदी साधे वाटत असले तरीही, आम्ही अिी प्रकरणे पाशहली आहे त ज्यामध्ये संरक्षण

असलेल्या व्यशिचे नाव (व अनेक प्रकरणांमध्ये वय) व रुग्णालयात दाखल केलेल्या
व्यशिचे नाव जु ळत नाही. याचे पुढील कारण असू िकते:

पॉशलसीअंतगथत संरक्षण असलेली व्यिी व रुग्णालयामध्ये दाखल केलेली व्यिी एकच

असणे महत्वाचे आहे . आरोग्य शवम्यामध्ये अिा प्रकारची फसवणूक अगदी सामान्शय आहे .
ii. शवम्याच्या कालावधीत रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करणे
iii. रुग्णालयाची व्याख्या
व्यशिला ज्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे ते पॉशलसीअंतगथत “रुग्णालय ककवा
रुग्णसेवालयाच्या” व्याख्येनुसार असले पाशहजे नाहीतर दाव्याचे पैसे शदले जाणार नाहीत.
iv. घरातच उपचार करणे
काही पॉशलसींमध्ये घरातच उपचार करण्याचा म्हणजेच ज्या आजारासाठी सामान्शयपणे

रुग्णालयात/शचशकत्सालयात उपचार आव्यक असतात त्यासाठी भारतात घरामध्ये ३
शदवसांपेक्षा काळासाठी घेतलेल्या उपचाराचा समावेि असतो.

पॉशलसीमध्ये घरात घेतलेल्या उपचारांचा समावेि असल्यास, त्यासाठीचे दावे पुढील
पशरस््ितीत दे य असतात:

 रुग्णाची पशरस््िती अिी आहे की त्याला रुग्णालयात/शचशकत्सालयात हलशवणे
िक्य नाही ककवा

 रुग्णालयात/शचशकत्सालयात जागा नसल्यामुळे रुग्णाला शतिे हलशवणे िक्य
नाही

v. रुग्णालयात दाखल करण्याचा कालावधी
आरोग्य शवमा पॉशलसींमध्ये सामान्शयपणे रुग्णालयामध्ये २४ तासांहून अशधक काळ दाखल
करण्यात आलेल्या रुग्णाचा समावेि होतो. म्हणूनच या अटीची पूतथता झाल्यास दाखल
करतानाची तसेच सोितानाची तारीख तसंच वेळ नोंदवणे महत्वाचे असते .
रुग्णालयात राहावे न लागता केले जाणारे उपचार
आरोग्यसेवा उद्योगातील तंत्रज्ञानात शवकास झाल्यामुळे अनेक प्रशक्रया सोप्या झाल्या

आहे त ज्या आधी गुंतागुत
ं ीच्या होत्या व बराच काळ रुग्णालयात राहावे लागे .
रुग्णालयामध्ये २४ तासांपेक्षा अशधक काळ न राहावे लागते केल्या जाणाऱ्या बऱ्याच प्रशक्रया
आहे त.

रुग्णालयात राहावे न लागता केल्या जाणाऱ्या बहु तेक प्रशक्रया पूवथ-संमत पॅकेज दराच्या
आधारे केल्या जातात, त्यामुळे खचाबाबत शनस््चतता असते .
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vi. ओपीिी
काही पॉशलसींमध्ये बाह्य-रुग्ण म्हणून घेतलेला उपचार/सल्ल्याचाही समावेि होतो, मात्र
त्यासाठी

ठराशवक

शवमा

रक्कम

असते

करण्यासाठीच्या शवमा रकमेपेक्षा कमी असते .

जी

सामान्शयपणे

रुग्णालयात

दाखल

ओपीिींतगथत शदले जाणारे संरक्षण प्रत्येक पॉशलसीनु सार वेगळे असते . अिा भरपाईसाठी,
२४ तास रुग्णालयात जदाखल करण्याची अट लागू होत नाही.
vii. उपचार प्रशक्रया/उपचार पद्धत
सामान्शयपणे रुग्णालयात दाखल करणे ऍलोपशिच्या उपचारपद्धतीिी संबंशधत असते .
मात्र, रुग्ण इतर उपचार पद्धतीही करुन घेऊ िकतो:
 युनानी
 शसद्ध

 होशमओपिी
 आयुवेद

 शनसगोपचार इत्यादी.
बहु तेक पॉशलसींमध्ये हे उपचार वगळले जातात तर काही पॉशलसींमध्ये यापैकी एक ककवा
अशधक उपचारांचा उप-मयादांसह समावेि असतो.
viii. आधीपासून-अस््तत्वात असलेला आजार
व्याख्या
आधीपासून-अस््तत्वात असलेला आजार म्हणजे “कोणतीही स््िती, आजार ककवा इजा ककवा
संबंशधत स््िती (अनेक स््िती) शजच्या खु णा ककवा लक्षणे शवमाधारक व्यशिमध्ये आहे त

आशण/ककवा त्यांचे शनदान करण्यात आले आहे आशण/ककवा कंपनीकिू न त्याची/शतची आरोग्य
शवमा पॉशलसी घेण्यापूवी ४८ मशहन्शयात शजच्यासाठी वैद्यकीय सल्ला/उपचार शमळाला आहे , जी
त्याला ्पटटपणे माशहती असेल ककवा नसेल.”
शवम्यांतगथत िा्वत गोटटींना संरक्षण दे ता येत नाही या शवम्याच्या मूलतत्वामुळे
आधीपासून-अस््तत्वात असलेल्या आजाराला वगळले जाते .

मात्र, या तत्वाची अंमलबजावणी करणे बरे च अवघि आहे व एखाद्या व्यशिला शवमा

काढताना काही वैद्यकीय पशरस््िती आहे का हे िोधून काढण्यासाठी लक्षणे व उपचारांची
व्यवस््ित तपासणी केली जाते . वैद्यकीय व्यावसाशयकांमध्ये आजाराच्या कालावधीशवषयी

मतभेद असू िकतात, मात्र कोणताही दावा नाकारण्यासाठी ही अट वापरताना आजार
पशहल्यांदा कधी आढळला याशवषयीचे मत काळजीपूवथक घेतले जाते .
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आरोग्य शवम्याच्या शवकासामध्ये, या अपवजथनामध्ये दोन बदल आपल्याला पाहायला
शमळतात.

 पशहला म्हणजे समूह शवम्याच्या बाबतीत जेिे लोकांचा संपूणथ समूह शवमाधारक असतो,

ज्यामध्ये शवमाकत्यांशवरुद्ध कोणतीही शनवि नसते . सवथ सरकारी कमथचारी, दाशरद्र्य
रे षेखालील कुटु ं ब, मोठ्या कॉपोरे ट समूहाच्या सवथ कमथचाऱ्यांचे कुटु ं ब इत्यादींचा

समावेि असलेल्या समूह पॉशलसींना पशहल्यांदा शवमा संरक्षण घेणाऱ्या एका कुटु ं बापेक्षा

अशधक प्राधान्शय शदले जाते . या पॉशलसींमध्ये बहु तेकवेळा अपवाद वगळलेला असतो,
अपवादासाठी पुरेसे मूल्य आकारले असते .

 दु सरा करण्यात आलेला बदल म्हणजे सलग शवमा संरक्षणाच्या ठराशवक काळानंतर

आधीपासून-अस््तत्वात असलेल्या आजारांना संरक्षण शदले जाते . यासाठी एखाद्या
व्यशिमध्ये एखादी पशरस््िती असेल, व ती ठराशवक काळासाठी शदसून आली नाही,
तर ती िा्वत पशरस््िती म्हणून मानली जाणार नाही या तत्वाचे इिे पालन केले
जाते.

ix. प्रारंशभक प्रतीक्षा कालावधी
एक सवथसाधारण आरोग्य शवमा पॉशलसी प्रारंशभक ३० शदवसांनंतरच आजाराला संरक्षण दे ते
(अपघातािी संबंशधत रुग्णालयात दाखल करणे वगळू न).
त्याचप्रमाणे, काही आजारांची यादी आहे :
 मोतीकबदू,

 अंतगथळ,

 गभािय काढू न टाकणे,

 सायनसचा दाह,

 अटठीला ग्रंिींची अघातक अशतवृद्धी,

 अंिवृद्धी,

 भगेंद्र,

 गुिघा/शनतंब सांधा बदलणे इत्यादी.

 मूळव्याध,

ज्यांना प्रािशमक कालावधीसाठी संरक्षण शदले जात नाही जो शवशिटट शवमा कंपनीच्या
उत्पादनानु सार एका वषाचा ककवा दोन वषांचा ककवा त्यापेक्षा अशधक असू िकतो.

दावा प्रशक्रयाकता आजार यापैकी आहे का व व्यशिला शकती काळापासून संरक्षण दे ण्यात
आले आहे हे ठरवतो ज्याद्वारे तो ्वीकायथता अटीत बसतो का हे तपासता येते.
x.

अपवजथने

पॉशलसीमध्ये अपवजथनांची यादी शदलेली असते ज्यांचे सवथसामान्शयपणे पुढीलप्रमाणे
वगीकरण करता येते:

 मातृत्वासारखे लाभ (मात्र काही पॉशलसींमध्ये यांना संरक्षण शदले जाते ).
 बाह्यरुग्ण व दातांचे उपचार.
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 ज्यांना संरक्षण शदले जात नाही असे आजार उदाहरणािथ एचआयव्ही, संप्रेरक उपचार,
लठ्ठपणावरील उपचार, वंध्यत्व उपचार, सौंदयथवधथक ि्त्रशक्रया इत्यादी.

 मद्य/औषधांच्या गैरवापरामुळे झालेले आजार.
 भारताबाहे रील वैद्यकीय उपचार.

 अशतिय धोकादायक कामे , आत्महत्येचा प्रयत्न, शकरणोत्सारामुळे झालेले प्रदू षण.
 केवळ चाचण्या/तपासण्यांसाठी रुग्णालयात दाखल करणे .

अिा प्रकरणांमध्ये दावे हाताळणाऱ्याने पशरस््िती व्यवस््ित समजावून सांगणे आव्यक
असते म्हणजे तज्ञाचे मत नेमके असेल व त्याला न्शयायालयात आव्हान दे ण्यात आले तरीही
ते शटकेल.

xi. दाव्यांिी संबशं धत अटींचे पालन करणे.
शवमाधारकाने काही दावा असल्यास काय केले पाशहजे हे शवमा पॉशलसीमध्ये ्पटट केलेले
असते, यापैकी काही दावा ्वीकारण्यासाठी अशतिय महत्वाचे असते .
सवथसाधारणपणे, हे पुढील बाबींिी संबशं धत असते :
 ठराशवक कालावधीमध्ये दावा कळशवणे – आपण आधी कळशवण्याचे महत्व पाशहले
आहे . पॉशलसीमध्ये एक वेळ शदली जाऊ िकते ज्याअंतगथत अिी सूचना
कंपनीपयंत पोहोचली पाशहजे.

 दाव्याचे द्तऐवज ठराशवक कालावधीत सादर करणे.

 महत्वाची तर्थ्ये चुकीची दे ऊ नयेत, चुकीचे तपिील दे ऊ नयेत ककवा लपवून ठे वू
नयेत.

g) दाव्याची अंशतम दे य रक्कम काढणे
एकदा दावा मान्शय केल्यानंतर, पुढील पायरी असते दे य दाव्याची रक्कम शनस््चत करणे .
याचे संगणन करण्यासाठी कोणते घटक दाव्याची दे य रक्कम ठरशवतात हे आपण समजून
घेतले पाशहजे. हे घटक आहे त:
i.

पॉशलसीअंतगथत सद्यासाठी उपलब्ध शवमा रक्कम

काही पॉशलसी वैयशिक शवमा रकमे वर शदलेल्या असतात, काही फ्लोटर आधारे शदलेल्या
असतात ज्यामध्ये शवमारक्कम संपूणथ कुटु ं बासाठी उपलब्ध असते ककवा काही पॉशलसी
फ्लोटर आधारावर मात्र प्रत्येक व्यशिमागे मयादा असते .

ii. आधी काही दावा करण्यात आला असेल तर तो शवचारात घेऊन पॉशलसीअंतगथत
सद्यांसाठी उपलब्ध शिल्लक शवमा रक्कम:
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आधीच शदलेल्या दाव्यांची रक्कम वजा करुन उपलब्ध शिल्लक शवमा रक्कम मोजताना,

रुग्णालयांना नंतर कोणते ही रोखरशहत अशधकार दे ण्यात आले आहे त का याचीही नोंद
करावी लागेल.

iii. उप-मयादा
बहु तेक पॉशलसींमध्ये खोलीच्या भाड्याची मयादा, रुग्णसेवा िुल्क इत्यादी शवमा रकमे च्या

टक्केवारीत ककवा प्रशत शदवस मयादे च्या ्वरुपात ्पटटपणे नमूद केलेले असते . अिाच
प्रकारची मयादा िॉक्टरांच्या सल्ल्याचे िुल्क, ककवा रुग्णवाशहका िुल्क इत्यादींसाठी
लावली जाऊ िकते.

iv. आजारािी संबंशधत कोणत्याही शवशिटट मयादा तपासणे
पॉशलसीमध्ये

मातृत्वासाठी

संरक्षण ककवा

हृदयशवकारासारख्या

आजारासाठी ठराशवक रक्कम ककवा मयादा नमूद केली असू िकते .

इतर

कोणत्याही

v. संशचत लाभांि शमळण्याचा हक्क आहे ककवा नाही हे तपासणे
शवमाधारकाला कोणताही दावा-न करण्यासाठीचा लाभांि शमळण्याचा हक्क आहे का हे

पिताळणे (शवमा धारकाने आधीच्या वषात/वषांमध्ये त्याच्या पॉशलसींतगथत दावा केला
नसल्यास). दान-न करण्यासाठीचा लाभांि सामान्शयपणे अशतशरि शवमा रकमे च्या

्वरुपात शमळतो, ज्यामुळे रुग्ण/शवमाधारकाची शवमा रक्कम वाढते . मागील वषाच्या
अखेरीस कळशवण्यात आलेले दावे शवचारात न घेतल्यामुळे काही वेळा चुकीने संशचत
लाभांि नमूद केला जाऊ िकतो.

vi. मयादे सह संरक्षण दे ण्यात आलेले इतर खचथ:
इतरही काही मयादा असू िकतात उदाहरणािथ उपचार आयुवेद औषधोपराचर

पद्धतींतगथत घेतला जात असेल, तर त्यासाठीची मयादा बरीच कमी असते . पॉशलसीच्या
चार वषांनंतर आरोग्य तपासणी खचथ केवळ काही मयादे पयंत असतो. रुग्णालयास रोख
रक्कम दे ण्यासाठीही प्रशत शदवसाची मयादा असते .
vii. सह-प्रदान (को-पेमेंट)
हे सामान्शयपणे मूल्यांकन केलेल्या दाव्याचे पैसे दे ण्यापूवीच्या रकमे च्या एकसमान टक्के
असते. सहप्रदान केवळ शनविक पशरस््ितींमध्येच लागू करता येते – केवळ पालकांच्या

दाव्यांसाठी, केवळ मातृत्वाच्या दाव्यांसाठी, केवळ दु सऱ्या दाव्यापासून पुढे ककवा ठराशवक
रकमे पेक्षा अशधक रकमे च्या दाव्यांमध्ये.

दे य रक्कम या मयादे त समायोशजत करण्यापूवी, दाव्याची दे य रक्कम अ-प्रदे य घटकांची
शनव्वळ वजा करुन काढली जाते.

आरोग्य दाव्यांमधील अ-प्रदे य घटक
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आजारावर उपचार करण्यासाठी होणाऱ्या खचाचे पुढीलप्रमाणे वगीकरण करता येते:
 उपचारासाठीचा खचथ व
 दे खभालीसाठीचा खचथ.
आजारावर उपचार करण्यासाठीच्या खचात सवथ वैद्यकीय खचथ व सामान्शय संबशं धत
सुशवधांचा समावेि होतो. त्याशिवाय रुग्णालयातील वा्तव्य अशधक आरामदायक ककवा
अगदी आशलिान होण्यासाठी काही खचथ असू िकतात.

सवथसामान्शयपणे आरोग्य शवमा पॉशलसी आजारावर उपचारासाठीचा खचथ दे ते व शविेषत्वाने
नमूद असल्याखेरीज, आरामदायकपणासाठीचे अशतशरि खचथ दे य नसतात.

या खचांचे शबगर-उपचार िुल्क म्हणून उदाहरणािथ नोंदणी िुल्क, द्तऐवज िुल्क
इत्यादींच्या ्वरुपात वगीकरण करता येते व िेट उपचारािी संबशं धत असलेल्या काही

घटकांचाही शवचार करता येतो (उदा. रुग्णालयात दाखल असतानाच्या काळात
शविेषपणे शलहू न शदलेले प्रशिन पूरक).

आधी प्रत्येक टीपीए/शवमाकत्याची ्वतुःची अप्रदे य घटकांची यादी असायची, ती आता
आयआरिीएआय आरोग्य शवमा प्रमाणीकरण मागथदिथक तत्वांतगथत प्रमाणभूत करण्यात
आली आहे .

दाव्याची अंशतम दे य रक्कम पुढील क्रमाने काढली जाते:
कोटटक 2.1
पायरी I
पायरी II

सवथ पावत्या व दे यकांचे खोलीचे भािे , िॉक्टरांचे िुल्क इत्यादी शवशवध
िीषथकांतगथत वगीकरण करणे.

प्रत्येक िीषथकांतगथत दावा करण्यात आलेल्या रकमेतून अ-प्रदे ि घटक वजा
करणे

पायरी III

प्रत्येक िीषथकांतगथत खचासाठी कोणतीही मयादा असल्यास ती लागू करणे

पायरी IV

एकूण दे य रक्कम काढणे व ती एकूण शवमा रकमे च्या आत आहे का हे तपासणे

पायरी V

दाव्याची शनव्वळ दे य रक्कम काढण्यासाठी कोणते ही सह-प्रदान लागू होत
असल्यासते वजा करणे

h) दाव्याची रक्कम दे णे
दाव्याची दे य रक्कम काढल्यानंतर, ग्राहकाला ककवा रुग्णालयाला पशरस््िती असेल

त्याप्रमाणे पैसे शदले जातात. दाव्याची मंजूर करण्यात आलेली रक्कम शवत्त/लेखा
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शवभागाला कळशवली जाते व धनादे िाद्वारे शदली जाते ककवा ग्राहकाच्या बँक खात्यामध्ये
दाव्याची रक्कम जमा केली जाते .

रुग्णालयाला पैसे दे ताना, काही कर कपात आव्यक असल्यास, शदलेल्या रकमेतून ती
केली जाते.

जेव्हा हे पैसे दे णे तृतीय पक्ष प्रिासकाद्वारे हाताळले जाते, ते व्हा प्रत्येक शवमाकत्याची पैसे

दे ण्याची प्रशक्रया वेगळी असते . टीपीएच्या कामकाजाचे तपिीलवार वणथन पुढे दे ण्यात
आले आहे .

ग्राहकांच्या चौकिीला उत्तरे दे ण्यासाठी यंत्रणेमध्ये शदलेल्या पैिांची ताजी नोंद करणे
अशतिय महत्वाचे असते . सवथसाधारणपणे हे तपिील कॉल सेंटर/ग्राहक सेवा चमूकिे
असलेल्या यंत्रणेद्वारे शदले जातील.

एकदा पैसे शदल्यानंतर दावा शनकाली काढल्याचे मानले जाते . शकती व शकती रकमे चे दावे
शनकाली काढले याशवषयीचे अहवाल ठराशवक कालावधीने कंपनी व्यव्िापन, मध्य्ि,

ग्राहक व आयआरिीएआयकिे पाठशवणे आव्यक असते . शनकाली काढलेल्या दाव्यांच्या

सवथसाधारण शव्लेषणात शनकाली काढलेल्या दाव्यांची टक्केवारी (%), त्या प्रमाणात अप्रदे य घटकांची रक्कम, दावे शनकाली काढण्यासाठीचा सरासरी वेळ इत्यादी.
i) कमी असलेले द्तऐवज/अशतशरि आव्यक माशहतीचे व्यव्िापन
दाव्यावर प्रशक्रया करण्यासाठी काही महत्वाच्या द्तऐवजांची पिताळणी करावी लागते .
ते पुढीलप्रमाणे आहे त:

 रुग्णालयात दाखल केल्याच्या नोंदींसह घरी सोितानाचा सारांि,
 सहाय्यक तपासणी अहवाल,

 अंशतम एकत्र दे यक शवशवध भागात वगीकरणासह,

 िॉक्टरांनी शलहू न शदलेले उपचार व औषध शवक्रेत्याची दे यके,
 पैसे शदल्याच्या पावत्या,
 दाव्याचे अजथ व

 ग्राहकाची ओळख.
अनु भवातून असे शदसून आले आहे की सादर करण्यात आलेल्या फ्रत्येक चारपैकी एका
दाव्यात मूलभूत द्तऐवज अपूणथ असतात.म्हणूनच कोणते द्तऐवज सादर केले नाहीत
हे ग्राहकाला सांगणे व हे द्तऐवज दाव्यासोबत जोिण्यासाठी त्याला काही वेळमयादा
दे णे आव्यक असते.

त्याप्रमाणे असेही होऊ िकते की, दाव्यावर प्रशक्रया केली जात असताना, पुढील
कारणांमुळे अशतशरि माशहतीही लागू िकते :
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i. रुग्णालयातून सोितानाचा सारांि योग्य प्रारुपात नाही ककवा शनदानाचे ककवा
आजाराच्या इशतहासाचे काही तपिील त्यामध्ये नाहीत.

ii. शदलेल्या उपचाराचे पुरेिा तपिीलाने वणथन करण्यात आले नसते ककवा त्यासाठी
्पटटीकरण आव्यक असते.

iii. रुग्णालयातून सोितानाच्या सारांिानुसार शदलेला उपचार शनदानाप्रमाणे नाही ककवा

शलहू न शदलेली औषधे ज्या आजारासाठी उपचार दे ण्यात आला त्याच्यािी संबंशधत
नाहीत.

iv. शदलेल्या दे यकामध्ये आव्यक ते वगीकरण नाही.
v. दोन द्तऐवजांमध्ये व्यशिच्या वयात तफावत.
vi. रुग्णालयातून सोितानाचा सारांि व दे यकामध्ये रुग्णालायत दाखल करण्याची
तारीख/सोिण्याची तारीख यात तफावत आहे .

vii. दाव्यासाठी रुग्णालयातील वा्तव्याची अशतिय सखोलपणे पिताळणी आव्यक
आहे , त्यासाठी रुग्णालयातील अंतगथत प्रकरण द्तऐवज आव्यक आहे त.

बहु तेक प्रकरणांमध्ये, ग्राहकाला शलशखत ्वरुपात ककवा ईमे लद्वारे कोणती अशतशरि

माशहती आव्यक आहे ते कळशवले जाते . बहु तेक प्रकरणांमध्ये, आव्यक असलेली
माशहती ग्राहक दे ऊ िकेल. मात्र, अिीही पशरस््िती शनमाण होते जेिे माशगतलेली माशहती

अशतिय महत्वाची असते, त्याकिे दु लथक्ष करणे िक्य नसते मात्र ग्राहक उत्तर दे त नाही.
अिा प्रकरणी, ग्राहकाला ्मरणपत्र पाठवले जाते की दाव्यावर प्रशक्रया करण्यासाठी

संबंशधत माशहती आव्यक आहे व अिाप्रकारे तीन ्मरण पत्र पाठशवल्यानंतर, दाव्याचा
िेवट करत असल्याची सूचना पाठवली जाते .

दाव्यावर प्रशक्रया सुरु असताना त्या संदभातील सवथ पत्रव्यवहारांमध्ये तुम्हाला पत्रात

सवात वर “कोणत्याही पूवथग्रहाशिवाय” असे िब्द नमूद केलेले वारंवार शदसेल. या
पत्रव्यवहारांनंतर शवमाकत्याचा दावा फेटाळण्याचा हक्क कायम राहील याची खात्री
करण्यासाठी ही कायदे िीर आव्यकता आहे .
उदाहरण
शवमाकता प्रकरणाचा तपिीलाने अभ्यास करण्यासाठी रुग्णालयातील प्रकरण द्तऐवज मागू

िकतो व शवशिटट प्रशक्रया/उपचार पॉशलसीच्या अटींतगथत येत नसल्याचा शनटकषथ काढू िकतो.
शवमाकत्याने अशधक माशहती माशगतली याचा अिथ त्याने दावा ्वीकारला असा होत नाही.
दाव्याच्या व्यव्िापनामध्ये द्तऐवज व ्पटटीकरणाची कमतरताव आव्यक असलेल्या

अशतशरि माशहतीचे व्यव्िापन ही महत्वाची आव्हाने आहे त. दाव्यावर सवथ आव्यक
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माशहतीशिवाय प्रशक्रया करता येत नाही, त्याचसोबत ग्राहकालाही अशधकाशधक
माशहतीसाठी वारंवार शवनंती करुन त्रास दे ता येत नाही.

चांगल्या पद्धतींनुसार अिी शवनंती एकदाच केली ज्यावी ज्यामध्ये आव्यक असलेल्या सवथ
माशहतीची एकशत्रत यादी शदली जावी व त्यानंतर कोणतीही नवीन मागणी केली जाऊ नये .
j) दावे फेटाळणे
आरोग्य दाव्यांमधील अनु भवातून शदसून आले आहे की सादर करण्यात आलेल्यापैकी
१०% ते १५% दावे पॉशलसीच्या अटींतगथत येत नाहीत. हे शवशवध कारणांमुळे होऊ िकते
ज्यापैकी काही कारणे पुढीलप्रमाणे आहे त:
i.

रुग्णालयात दाखल करण्याची तारीख शवम्याच्या कालावधीत नाही.

ii.

ज्या सद्यासाठी दावा करण्यात आला आहे त्याला शवमा संरक्षण नाही.

iii. आधीपासून अस््तत्वात असलेल्या आजारपणामुळे (जेिे पॉशलसीतून अिी अट
वगळली जाते).

iv. वैध कारणाशिवाय दावा सादर करण्यास अनाव्यक उिीर.
v. कोणताही सशक्रय उपचार नाही; प्रवेि केवळ संिोधनासाठी आहे .
vi. उपचार करण्यात आलेला आजार पॉशलसीअंतगथत वगळण्यात आला आहे .
vii. आजाराचे कारण अशतमद्यपान व औषधांचा गैरवापर आहे
viii. रुग्णालयामध्ये २४ तासांपेक्षा कमी काळ ठे वण्यात आले.
दावा नाकारल्यास ककवा अ्वीकार केल्यास (कोणत्याही कारणामुळे) ग्राहकाला शलशखत
्वरुपात कळशवले पाशहजे. सामान्शयपणे, अिाप्रकारे नकार कळशवणाऱ्या पत्रामध्ये

नाकारण्याची कारणे ्पटटपणे नमूद करावी लागतात, तसेच पॉशलसीच्या कोणत्या
अटी/ितींवर दावा नाकारण्यात आला हे दे खील सांगावे लागते .

बहु तेक शवमाकत्यांची एक प्रशक्रया असते ज्याद्वारे दावा मंजूर करण्यास अशधकृत असलेल्या

व्यव्िापकापेक्षा वशरटठ व्यिी नकाराला मान्शयता दे ते. कोणताही नकार पूणथपणे न्शयाय्य
असून, शवमाधारक न्शयायालयात गेला तर त्याचे ्पटटीकरण दे ता येईल याची खात्री
करण्यासाठी हे असते.

शवमाधारकाला दावा नाकारण्यात आल्यास शवमाकत्याकिे दाद मागण्याशिवाय, पुढील
व्यिी तसेच सं्िांकिे जाण्याचा पयाय असतो:
 शवमा लोकपाल ककवा
 ग्राहक मंच ककवा

 आयआरिीएआय ककवा
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 न्शयायालये.

कोणताही दावा नाकारताना त्याची फाईल तपासून सामान्शयपणे कायदे िीर पिताळणीपुढे
हा नकार शटकेल का याचे मूल्यमापन केले जाते व भशवटयात शनणथयाचे समिथन करायची
गरज पिली तर द्तऐवज सुरशक्षत शठकाणी जपून ठे वले जातात.
k) संिाया्पद दाव्यांची अशधक तपिीलाने तपासणी करणे
शवमाकते या व्यव्याच्या शवशवध क्षेत्रात फसवणुकीची सम्या हाताळण्याचा प्रयत्न करत
आहे त. फसवे दावे हाताळण्याच्या संख्येच्या बाबतीत, शवमाकत्यांसाठी आरोग्य शवम्याचे
अशतिय मोठे आव्हान आहे .

आरोग्य शवम्यात केल्या जाणाऱ्या फसवणुकीची काही उदाहरणे पुढीलप्रमाणे आहे त:
i.

तोतयेशगरी, शवमाधारक व्यिी व उपचार करण्यात आलेली व्यिी वेगळी असते .

ii. रुग्णालयात दाखल केले नसतानाही दावा करण्यासाठी फसवे द्तऐवज सादर
करणे.

iii. रुग्णालयाच्या मदतीने ककवा फसवणुकीने तयार करण्यात आलेली बाहे रील दे यके
जोिू न खचथ वाढवून दाखशवणे.

iv. काही प्रकरणात अशतिय जा्त असलेला शनदानाचा खचथ भरुन काढण्यासाठी बाह्य
रुग्ण उपचार अंतरुथग्ण/रुग्णालयात दाखल करण्यात रुपांतशरत करणे.

दररोज फसवणुकीच्या वेगवेगळ्या पद्धती समोर येत असल्यास, शवमाकते व टीपीएला

सातत्याने वा्तशवक स््ितीचे शनरीक्षण करावे लागते व अिी फसवणूक िोधण्याच्या व
शनयंत्रणात आणण्याच्या उपाययोजनांचा शवचार करावा लागतो.
दाव्यांची दोन पद्धतींच्या आधारे तपासणी केली जाते :
 नेहमीचे दावे व
 अचानक करण्यात आलेले दावे
टीपीए ककवा शवमाकता शवशिटट टक्के दाव्यांची प्रत्यक्ष पिताळणी करण्यासाठी अंतगथत
मानक शनस््चत करु िकतो; ही टक्केवारी रोखरशहत व भरपाई दाव्यांसाठी वेगळी असू
िकते.

या पद्धतींतगथत, ्वैर नमुना पद्धतीचा वापर करुन दावे शनविले जातात. काही शवमाकते
ठराशवक मूल्यापेक्षा अशधक सवथ दाव्यांची तपासणी व त्या मयादे पेक्षा कमी असलेल्या
नमुन्शयादाखल दाव्यांच्या संचाची पिताळणी बंधनकारक करतात.

दु सऱ्या पद्धतीमध्ये, प्रत्येक दाव्याच्या ठराशवक बाबींची तपासणी केली जाते , त्या व्यवस््ित
नसल्यास तपासणी केली जाते उदाहरणािथ
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i.

दाव्याचा मोठा भाग वैद्यकीय चाचण्या ककवा औषधांिी संबशं धत

ii. दाव्याचे पैसे लवकर शमळावेत यासाठी ग्राहक अशतिय उत्सुक
iii. दे यकांवर खािाखोि इत्यादी करण्यात आली आहे .
दावा शव्वसनीय नसल्याची िंका असल्यास, दावा शकतीही लहान असला तरीही त्याची
तपासणी केली जाते.

m. टीपीएद्वारे रोखरशहत भरपाई प्रशक्रया
रोखरशहत सुशवधा किाप्रकारे काम करते ? यासाठी टीपीए शवमाकता रुग्णालयािी एक

करार करतात. त्याप्रमाणे इतरही वैद्यकीय सेवा पुरवठादारांिी करार असू िकतात.

आम्ही या शवभागामध्ये दे ण्यात आलेली रोखरशहत सुशवधा दे ण्यासाठी वापरली जाणारी
प्रशक्रया पाहणार आहोत:
कोटटक 3.1
आरोग्य शवम्यांतगथत संरक्षण असलेल्या ग्राहकाला काही आजार झाली ककवा इजा

झाली व म्हणून त्याला रुग्णालयात दाखल करण्याचा सल्ला दे ण्यात आला. तो/ती
पायरी 1

(ककवा त्याच्या/शतच्यावतीने कुणीतरी) रुग्णालयाच्या शवमाकक्षाकिे शवम्याचे
पुढील तपिील घेऊन भेटतात:
i. टीपीएचे नाव,

ii. त्याच्या सद्य क्रमांक,

iii. शवमाकत्याचे नाव, इत्यादी.
रुग्णालय पुढीलप्रमाणे आव्यक माशहती संकशलत करते :
i. आजाराचे शनदान
पायरी 2

ii. उपचार,

iii. उपचार करणाऱ्या िॉक्टरांचे नाव,

iv. रुग्णालयात अंदाजे शकती शदवस ठे वले जाणार आहे व
v. अंदाजे खचथ

ही माशहती रोखरशहत परवानगी अजथ नावाच्या प्रारुपात सादर केली जाते .
टीपीए रोखरशहत परवानगी अजात दे ण्यात आलेल्या माशहतीचा अभ्यास करतो. तो
शदलेली माशहती व रुग्णालयाचे काही िुल्क मान्शय करण्यात आले असल्यास ते
पायरी 3

पॉशलसीच्या अटींिी तपासून पाहतो व रोखरशहत परवानगी दे ता येईल का याचा
शनणथय घेतो व दे ता येणार असेल, तर ती शकती रकमे साठी असावी हे ठरवतो.

शनणथय घेण्यासाठी टीपीए अशधक माशहती मागू िकतो. एकदा शनणथय घेतल्यानंतर,
तो लगेच रुग्णालयाला कळशवला जातो.

दोन्शही अजथ आता आयआरिीएआयच्या आरोग्य शवमा प्रमाणीकरण
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मागथदिथकतत्वांतगथत प्रमाणभूत करण्यात आले आहे त; सवात िेवटी जोिलेले
जोिपत्र पाहा).

टीपीएने परवानगी शदलेली रक्कम रुग्णाच्या खात्यामध्ये जमा करुन,
पायरी 4

रुग्णालयाद्वारे रुग्णावर उपचार केले जातात. सद्याला उपचाराव्यशतशरि इतर
खचासाठी पैसे जमा करण्यास ककवा पॉशलसी अंतगथत सह-प्रदान आव्यक
असल्यास ते करायला सांशगतले जाऊ िकते .

जेव्हा रुग्णाला रुग्णालयातून सोिण्याची वेळ येते, ते व्हा रुग्णालय शवम्यांतगथत

समाशवटट प्रत्यक्ष उपचाराचा खचथ टीपीएच्या परवानगीने रुग्णाच्या खात्यात जमा
करण्यात आलेल्या रकमे िी जु ळवून पाहते .
पायरी 5

जमा करण्यात आलेली रक्कम कमी असल्यास, रुग्णालय रोखरशहत

उपचारासाठी अशतशरि रक्कम जमा करण्याची परवानगी दे ण्यासाठी शवनंती करु
िकते.

टीपीए त्याचे शव्वेषण करतो व अशतशरि रकमे ला परवानगी दे तो.
पायरी 6

रुग्ण अ-्वीकायथ िुल्क भरतो व त्याला घरी सोिले जाते . त्याला दाव्याच्या

अजावर व दे यकावर ्वाक्षरी करायला व द्तऐवज पूणथ करण्यास सांशगतले जाते .
रुग्णालय सवथ द्तऐवज एकत्र करते व टीपीएला सादर करते , दे यकावर प्रशक्रया
करण्यासाठी पुढील द्तऐवज वापरले जातात:
i.
ii.

पायरी 7

दावा अजथ

रुग्णालयातून सोिल्याचा सारांि / रुग्णालयात दाखल केल्याच्या नोंदी

iii. टीपीएने शदलेले रुग्ण/प्र्तावकता ओळखपत्र व छायाशचत्र ओळख पुरावा.
iv. अंशतम एकशत्रत दे यक
v.

तपिीलवार दे यक

vi. तपासणी अहवाल

vii. िॉक्टरांनी शलहू न शदलेली औषधे व उपचार व औषधांची दे यके
viii. टीपीएद्वारे पाठशवण्यात आलेली परवानगी पत्रे
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टीपीए दाव्यावर प्रशक्रया करे ल व पुढील तपिीलांची पिताळणी करुन
रुग्णालयाला पैसे दे ण्याची शिफारस करे ल:

i. रुग्ण व ज्या व्यशिसाठी परवानगी दे ण्यात आली आहे ती एकच व्यिी आहे .
ii. ज्यासाठी परवानगी दे ण्याची शवनंती करण्यात आली आहे त्याच स््ितीसाठी
रुग्णावर उपचार करण्यात आले आहे त.

पायरी 8

iii. काही आजार वगळण्यात आले असतील तर त्याच्या उपचाराच्या खचाचा
दे यकात समावेि करण्यात आलेला नाही.

iv. रुग्णालयाला कळशवण्यात आलेल्या सवथ मयादांचे पालन करण्यात आले आहे .
v. रुग्णालयासोबत मान्शय करण्यात आलेल्या िुल्क दरांचे शनव्वळ दे य रक्कम
काढताना पालन करण्यात आले आहे .

रोखरशहत सुशवधे च्या मूल्याशवषयी कोणतीही िंका नाही. ग्राहकांनीही या सुशवधे चा सवोत्तम

वापर कसा करुन घ्यायचा हे माशहती करुन घेणे महत्वाचे आहे . पुढील मुद्दे लक्षात घेतले
पाशहजेत:
i.

ग्राहकाने त्याचे/शतचे शवमा तपिील त्याच्या/शतच्यासोबत असल्याची खात्री करुन
घेतली पाशहजे. यामध्ये पुढील गोटटींचा समावेि होतो:
 टीपीए कािथ ,
 पॉशलसीची प्रत,
 शवमा संरक्षणाच्या अटी व िती इत्यादी.

जेव्हा हे उपलब्ध नसेल, ते व्हा तो टीपीएला संपकथ करु िकतो (२४ तासांच्या मदत
क्रमांकाद्वारे ) व तपिील घेऊ िकतो.

ii. ग्राहकाने त्याच्या/शतच्या िॉक्टरांनी सुचशवलेले रुग्णालय टीपीएच्या जाळ्यात आहे का
हे तपासले पाशहजे. ते नसल्यास, त्याने अिा उपचारांसाठी रोखरशहत सुशवधा जेिे
उपलब्ध आहे असे पयाय िोधले पाशहजेत.

iii. त्याने/शतने पूव-थ िपि अजात अचूक तपिील भरले जातील याची खात्री केली पाशहजे .

प्रकरण ्पटट नसल्यास, टीपीए रोखरशहत सुशवधा नाकारु िकतो ककवा प्र्न शवचारु
िकतो.

iv. त्याने/शतने रुग्णालयाचे िुल्क शवशहत मयादे तच असले पाशहजे याची खात्री केली
पाशहजे उदाहरणािथ खोलीचे भािे ककवा मोतीकबदू सारख्या शवशिटट उपचारांवरील
मयादा.

जर त्याला/शतला पॉशलसीअंतगथत परवानगी असलेल्या रकमे पेक्षा जा्त खचथ करायचा
असेल, तर आधीच त्याचा/शतचा खचाचा वाटा शकती असेल हे जाणून घेणे योग्य होईल.
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v. ग्राहकाने रुग्णालयातून सोिले जाण्यापूवी टीपीएला कळशवले पाशहजे व रुग्णालयातून

सोिण्यापूवी कोणतीही अशतशरि परवानगी लागत असेल तर ती टीपीएला
पाठशवण्याची शवनंती रुग्णालयाला केली पाशहजे. यामुळे रुग्णाला अनाव्यकपणे
रुग्णालयात वाट पाहावी लागणार नाही याची खात्री केली जाईल.

असेही होऊ िकते की ग्राहकाने एखाद्या रुग्णालयामध्ये रोखरशहत उपचाराची शवनंती
केली आहे व त्यासाठी परवानगी घेतली आहे मात्र त्यानंतर रुग्णाला दु सरीकिे दाखल

करण्याचा शनणथयघेतला. अिा प्रकरणांमध्ये, ग्राहकाने रुग्णालयाला कळशवले पाशहजे व
रोखरशहत सुशवधा वापरली नाही हे टीपीएला कळशवण्यास सांशगतले पाशहजे .

असे केले नाही, तर मंजूरी दे ण्यात आलेली रक्कम ग्राहकाच्या पॉशलसीमध्ये अिकू िकते
व पुढील शवनंतीच्या वेळी मंजूरी दे ताना अिचण येऊ िकते .
C. आरोग्य शवमा दाव्यातील द्तऐवज
आरोग्य शवम्याच्या दाव्यावर प्रशक्रया करण्यासाठी, आधी वणथन केल्याप्रमाणे बरे च द्तऐवज
लागतात. प्रत्येक द्तऐवजामुळे दोन महत्वाच्या प्र्नांची उत्तरे दे ण्यास मदत होईल अिी
अपेक्षा असते – ्वीकायथता (तो दे ण्यायोग्य आहे का?) व दाव्याचे प्रमाण (शकती?).

या शवभागात ग्राहकाने कोणते द्तऐवज सादर केले पाशहजेत व त्या द्तऐवजांचे घटक
समजावून सांगण्यात आले आहे त:

1. रुग्णालयातून सोितानाचा सारांि
आरोग्य शवम्याच्या दाव्यावर प्रशक्रया करण्यासाठी रुग्णालयातून सोितानाचा सारांि हे सवात

महत्वाचे द्तऐवज मानता येईल. त्यामध्ये रुग्णाच्या पशरस््ितीशवषयी व उपचारपद्धतीची
संपूणथ माशहती तपिीलाने शदलेली असते .

रुग्णालयातून सोितानाच्या सारांिात पुढील बाबी असणे आव्यक आहे :
1. रुग्णाचे नाव

2. दू रध्वनी क्रमांक / भ्रमणध्वनी क्रमांक
3. आय पी िी क्रमांक
4. भरती क्रमांक

5. उपचार करणाऱ्याचे नाव, संपकथ क्र. आशण शवभाग/तज्ञता
6. भरतीचा शदनांक आशण वेळ

7. रुग्णालय मुिीचा शदनांका व वेळ
8. एमएलसी क्र. / एफआयआर क्र.

9. भरतीच्या वेळी केलेले प्रािशमक शनदान

10. रुग्णालय मुिीच्या वेळी झालेले अंशतम शनदान
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11. अंशतम शनदानासाठी प्राशधकरणाद्वारे शिफारस केलेले आयसीिी-10 कोि(कोड्सस)
ककवा अन्शय कोणते ही कोड्सस,

12. तक्रारी आशण कालावधी आशण भरतीची करणे सादर करणे
13. सद्य आजाराचा अहवाल दे णे

14. भरतीच्या वेळी केलेल्या िारीशरक तपासणी मधील महत्वाची शनरीक्षणे
15. मद्यपान, तंबाखूककवा ककवा अन्शय पदािथ सेवन, करीत असल्यास

16. मागील महत्वाचे वैद्यकीय आशण ि्त्रक्रीयात्मक पा्वथभम
ू ी, काही असल्यास

17. रोग शनदान ककवा उपचारांसाठी कौटु ं शबक पा्वथभम
ू ी महत्वाची/सुसंगत असल्यास
18. रुग्णालय भरती दरम्यान महत्वाच्या अन्शवेषणांचा अहवाल
19. रुग्णालयातील उपचार व काही गुंतागुत
ं असल्यास
20. रुग्णालयातून मुिीच्या वेळेचा सल्ला

21. उपचार करणाऱ्या िॉक्टर /अशधकृत िॉक्टर चमूचे नाव आशण ्वाक्षरी
22. रुग्ण /नाते वाईक यांचे नाव आशण ्वाक्षरी
रुग्णालयातून सोितानाचा सारांि चांगल्या प्रकारे शलहीला असेल तर दाव्यावर प्रशक्रया

करणाऱ्या व्यशिला आजार/इजा व उपचारपद्धती समजायला अशतिय मदत होते, व त्यामुळे
दाव्याचे पैसे दे ण्याची प्रशक्रया जलद होते . आयआरिीएआय प्रमाणीकरण मागथदिथक तत्वांमध्ये

दाव्यांवर कायथक्षमपणे प्रशक्रया करण्यासाठी रुग्णालयातून सोितानाच्या सारांिासाठी

सुचशवण्यात आलेल्या घटकांचा समावेि होतो. दु दैवाने रुग्ण वाचला नाही तर अनेक
रुग्णालयांमध्ये रुग्णालयातून सोितानाच्या सारांिाला मृत्यू सारांि असे म्हणतात.
नेहमी रुग्णालयातून सोितानाच्या सारांिाची मूळ प्रतच माशगतली जाते .
2. तपासणी अहवाल
तपासणी अहवालामुळे शनदान व उपचाराची तुलना करता येते,त्यामुळे नेमक्या कोणत्या
पशरस््ितीमुळे उपचार करावे लागले हे समजून घेण्यासाठी आव्यक ती माशहती शमळते व
रुग्णालयात दाखल असताना केलेली प्रगती समजते .

तपासणी अहवालामध्ये सामान्शयपणे पुढील गोटटींचा समावेि असतो:
a) रि चाचणी अहवाल;
b) क्ष-शकरण अहवाल;
c) ्कॅन अहवाल व
d) जीवोतक परीक्षा (बायोप्सी) अहवाल
सवथ तपासणी अहवालांमध्ये नाव, वय, कलग, चाचणीची तारीख इत्यादींचा समावेि असतो व
सामान्शयपणे त्यांची मूळ प्रत सादर केली जाते . शवमाकता शविेषत्वाने शवनंती केल्यास ग्राहकाला
क्ष-शकरण व इतर शफल्म परत करु िकतात.
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3. एकशत्रत व तपिीलवार दे यके:
शवमा पॉशलसीच्या अंतगथत शकती रक्कम द्यायची याचा शनणथय या द्तावेजानु सार होतो. पूवी
शबलासाठी कोणताही प्रमाण फॉरमॅट नव्हता, पण आयआरिीएआय प्रमाणीकरण मागथदिथक
तत्त्वांनुसार एकशत्रत आशण तपिीलातील शबलांसाठी फॉरमॅट शदला गेला आहे . शवद्यार्थ्यांना

असे सूशचत केले जाते की आयआरिीएआयच्या वेब साईटवर उपलब्ध तपिील समजून
घ्यावेत.

एकशत्रत शबलामुळे संपूणथ शचत्र उभे राहते तर तपिीलातील शबलामुळे संदभथ कोि सशहत
बारकावे कळतात.

तपिीलातील शबलाचा वापर करून अदा करण्यास अयोग्य खचाची छाननी केली जाते , आशण

अदा करण्यास अयोग्य खचथ नक्की करून त्या खचाच्या िीषथकाच्या अंतगथत वजावट
करण्यासाठी वापरले जातात.

शबले मूळ ्वरुपात प्राप्त व्हावी लागतात.
4. पैसे शदल्याची पावती
क्षशतपूर्थतचा करार असल्याने, आरोग्य शवमा दाव्याची भरपाई करण्यासाठी शदलेल्या रकमे ची
पावती रुग्णालयाकिू न शमळाली पाशहजे.

शदलेली रक्कम एकूण दे यकाऐवढी असली पाशहजे, बरीच रुग्णालये दे य रकमेत काही सवलत
ककवा सूट दे तात. अिा पशरस््ितीत, शवमाकत्याला केवळ रुग्णाच्या वतीने प्रत्यक्ष भरलेली
रक्कम दे ण्यास सांशगतले जाते .

दे यकावर क्रमांक आशण/ककवा शिक्का असला पाशहजे व त्याची मूळ प्रत सादर केली पाशहजे.
5. दावा अजथ
शवमा हक्क फॉमथ म्हणजे शवमा हक्क प्रशक्रया करण्यासाठी केलेली औपचाशरक आशण कायदे िीर
शवनंती असते आशण त्यावर ग्राहकाने ्वतुःची ्वाक्षरी करून तो सादर करायचा असतो. शवमा

हक्क फॉमथ आयआरिीएआय द्वारे प्रमाशणत करण्यात आला आहे आशण त्यात ढोबळमानाने
खाली गोटटी असतात:

a) प्रिम शवमाधारकाचे नाव आशण ज्या पॉशलसी च्या अंतगथत शवमा हक्क दाखल केला तो
पॉशलसी क्रमांक.

b) शवम्याच्या पा्वथभम
ू ीचे तपिील
c) रुग्णालयात भरती केल्या गेलेल्या शवमाधारक व्यिीचे तपिील.
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d) रुग्णालयाचे नाव, खोलीचा प्रकार, भरतीचा शदनांक आशण वेळ, रुग्णालय मुिीचा

शदनांक आशण वेळ, अपघाताच्या बाबत पोलीसांना कळवले का, उपचाराची प्रणाली
इत्यादी रुग्णालय भरतीचे तपिील.

e) ज्यासाठी रुग्णालय भरती केली गेली त्या शवमा हक्काचे तपिील ज्यात खचाचे

बारकावे, रुग्णालय भरती पूवथ आशण प्चात कालावधी, एक रक्कमी/रोख फायदा
घेतला असल्यास त्याचे तपिील इत्यादी.

f) जोिलेल्या शबलांचे तपिील
g) मान्शय झालेल्या शवमा हक्काची रक्कम पाठवण्य्साठी प्रिम शवमाधारक व्यिीच्या बँक
खात्याचे तपिील

h) शवमाधारक व्यशिच्या पासून घोषणापत्र.
आजार, उपचार इत्यादींशवषयी माशहतीशिवाय, शवमाधारक व्यशिच्या प्रशतज्ञापत्रामुळे
कायदे िीरदृटट्या दावा अजथ हा सवात महत्वाचा द्तऐवज असतो.

या प्रशतज्ञापत्रामुळे दाव्याला “परमसद्भावाचा शसद्धांत” लागू होतो, ज्याचे उल्लंघन केल्यास
पॉशलसीअंतगथत चुकीची माशहती दे ण्याचे कलम लागू होते .
6. ओळखीचा पुरावा
आपल्या जीवनातील शवशवध कामांमध्ये ओखळीच्या पुराव्यांचा वापर वाढला आहे , ओळखीच्या

सवथसाधारण पुराव्याने एक महत्वाचा हे तू साध्य होतो- तो म्हणजे शवमा संरक्षण असलेली व्यिी
व उपचार करण्यात आलेली व्यिी एकच आहे त का याची खात्री करणे.
सवथसामान्शयपणे पुढील ओळख पत्रे माशगतली जाऊ िकतात:
a) मतदार ओळख पत्र,
b) वाहन चालक परवाना,
c) पॅन कािथ ,
d) आधार कािथ इत्यादी.
ओळख पत्राचा आग्रह केल्यामुळे रोखरशहत दाव्यांमध्ये तोतयेशगरीची प्रकरणे लक्षणीयपणे कमी
झाली आहे त, कारण रुग्णालयात दाखल करण्यापूवी ओळखपत्र माशगतले जाते, जे पिताळू न
पाहणे व शवमाकता ककवा टीपीएला सादर करणे हे रुग्णालयाचे कतथव्य असते.
भरपाईच्या दाव्यामध्ये, ओळख पत्राचा शविेष उपयोग होत नाही.
7. शवशिटट दाव्यांिी संबशं धत द्तऐवज
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काही ठराशवक प्रकारच्या दाव्यांमध्ये वर नमूद केलेल्या द्तऐवजांशिवाय अशतशरि द्तऐवज
आव्यक असतात. ते पुढीलप्रमाणे आहे त:

a) अपघाताचे दावे, ज्यामध्ये एफआयआर ककवा रुग्णालाने नोंदणीकृत पोलीस

्िानकाला शदलेले वैद्यक-न्शयाशयक प्रमाणपत्र, लागू िकतात.त्यामध्ये अपघाताचे
कारण व वाहतूक अपघात असल्यास व्यिी मद्याच्या निेत होता का हे नमूद केलेले
असते.

b) गुंतागुंतीच्या ककवा उच्च मूल्य दाव्यांमध्ये प्रकरणाचे अंतरुथग्ण द्तऐवज.अंतरुथग्ण
प्रकरण द्तऐवज ककवा प्रकरण पत्रक हा द्तऐवज रुग्णालयाद्वारे तयार केला
जातो, ज्यामध्ये रुग्ण रुग्णालयात भरती असतानाच्या कालावधीत त्याला शदल्या
जाणाऱ्या उपचारांचे दै नंशदन तपिील शदलेले असतात.

c) जेिे लागू असेल शतिे िायशलशसस /रासायशनक उपचारपद्धती / भौशतक शचशकत्सा
तिे.

d) रुग्णालय नोंदणी प्रमाणपत्र,जेिे रुग्णालयाच्या व्याख्याचे पालन करण्यात आले आहे
का हे तपासले पाशहजे.

दावे हाताळणारा चमू दाव्यांवर प्रशक्रया कऱण्यासाठी काही अंतगथत द्तऐवज प्रारुपांचा वापर
करतो. ते पुढीलप्रमाणे आहे त:

i. द्तऐवज पिताळण्यासाठी तपासयादी,
ii. पिताळणी/पैसे दे णे पत्रक,
iii. दजा तपासणी/शनयंत्रण प्रारुप.
सवथ शवमाकत्यांकिे ही प्रारुपे समान नसली तरीही, या द्तऐवजांचा काय हे तू आहे हे
नेहमीच्या मजकुराच्या नमुन्शयासह पाहू .

कोटटक 2.2
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हे सवात सोपे असते, ग्राहकाकिू न द्तऐवज आल्याची
1.

द्तऐवज पिताळणी पत्रक

नोंद करण्यासाठी द्तऐवजांच्या यादीवर बरोबरची खूण
केली जाते. काही शवमाकते पोचपावती म्हणून याची एक
प्रत ग्राहकाला दे ऊ िकतात.

हे सामान्शयपणे एकच पत्रक असते ज्यामध्ये प्रशक्रयेच्या सवथ
नोंदी केलेल्या असतात.

a) ग्राहकाचे नाव व ओळख क्रमांक

b) दावा क्रमांक, दाव्याचे द्तऐवज शमळाल्याची तारीख
c) पॉशलसीचा आढावा, कलम ६४व्हीबीचे पालन
2.

पिताळणी/प्रशक्रया पत्रक

d) शवमा रक्कम व शवमा रकमेचा वापर

e) रुग्णालयात दाखल केल्याची व सोिल्याची तारीख
f) शनदान व उपचार

g) दाव्याची ्वीकायथता/प्रशक्रयेच्या शटप्पण्या त्यांच्या
कारणांसशहत

h) दाव्याची रक्कम काढणे

i) दाव्याचे मागथक्रमण तारखा व प्रशक्रया करणाऱ्या
व्यकिच्या नावासह

अंशतम तपासणी ककवा दजा शनयंत्रण प्रारुप दावा
हाताळणाऱ्या व्यशिशिवाय इतर व्यशिने दावा
तपासण्यासाठी

तपास यादी व दावा पिताळणी प्र्नावलीशिवाय, दजा
3.

दजा तपासणी /शनयंत्रण प्रारुप

शनयंत्रण/लेखा प्रारुपात पुढील घटकांिी संबशं धत
माशहतीचा समावेि होईल:
a) दाव्याचे पैसे दे णे,
b) दावा फेटाळणे ककवा
c) अशतशरि माशहती मागणे.

्वतुःची चाचणी घ्या 2
पुढीलपैकी कोणता द्तऐवज रुग्णालयाद्वारे तयार केला जातो ज्यामध्ये अंतरुथग्णाला शदलेल्या
सवथ उपचारांचे तपिील असतात?
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I.

तपासणी अहवाल

II. पैसे दे ण्याचे पत्रक
III. प्रकरण द्तऐवज
IV. रुग्णालय नोंदणी प्रमाणपत्र
D. दाव्यांसाठी राखीव शनधी
1. राखीव शनधी तयार करणे
याचा अिथ असा होतो की शवमाकत्याच्या जमाखचथ पु्तकात दाव्यांच्या स््ितीच्या आधारे सवथ

दाव्यांसाठी रकमेची तरतूद करणे. हे अशतिय सोपे वाटत असले तरीही, राखीव शनधी तयार

करण्याची प्रशक्रया अशतिय काळजीपूवथक करावी लागते – राखीव शनधी तयार करण्यात

कोणतीही चूक झाल्यास त्याचा शवमाकत्याचा नफा व पतदारी फरकच्या शहिेबावर पशरणाम
होतो.

आजकालच्या प्रशक्रया यंत्रणांमध्ये कोणत्याही वेळी हा राखीव शनधी शकती असला पाशहजे हे
काढण्याची क्षमता अंतभूत
थ असते.

्वतुःची चाचणी घ्या 3
शवमाकत्याच्या जमाखचथ पु्तकात दाव्यांच्या स््ितीच्या आधारे सवथ दाव्यांसाठी करण्यात
आलेल्या रकमे च्या तरतुदीला ________ म्हणतात.
I.

गट तयार करणे

II. तरतूद करणे
III. राखीव शनधी तयार करणे
IV. गुंतवणूक करणे
E. तृतीय पक्ष प्रिासकाची (टीपीए) भूशमका
1. भारतातील टीपीएची ओळख
भारतामध्ये २००० साली शवमाक्षेत्र खाजगी कंपन्शयांसाठी खु ले करण्यात आले. दरम्यानच्या
काळात, आरोग्यसेवा उत्पादनांची मागणी वाढल्याने नव-नवीन उत्पादने बाजारात आणली
जात होती. म्हणून आरोग्य शवम्यामध्ये शवक्री-प्चात सेवांचे माध्यम सुरु करण्याची गरज वाटू
लागली. म्हणूनच तृतीय पक्ष प्रिासकांची सुरुवात करण्यास संधी शमळाली.

हे पाहू न, शवमा शनयामक व शवका प्राशधकरणाने टीपीएंना आयआरिीएच्या परवान्शयासह

बाजारात येण्यची परवानगी शदली, मात्र त्यांनी १७ सप्टें २००१ रोजी अशधसूशचत करण्यात
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आलेल्या आयआरिीए (तृतीय पक्ष प्रिासक-आरोग्य शवमा) शनयम, २००१ चे पालन केले
पाशहजे.
व्याख्या
शनयमांनुसार ,
"तृतीय पक्ष प्रिासक ककवा टीपीए म्हणजे आयआरिीएआय (तृतीय पक्ष प्रिासक- आरोग्य
सेवा) शनयम, २००१ अंतगथत परवाना दे ण्यात आलेली कुणीही व्यिी, व शजला शवमा कंपनी
िुल्क ककवा भरपाईच्या मोबदल्यात, आरोग्य सेवा दे ण्यासाठी शनयुि करते .
"टीपीएद्वारे आरोग्य सेवा" टीपीएद्वारे शवमाकत्याला आरोग्य शवमा व्यवसायाच्या संदभातील
करारांतगथत शदलेल्या सेवा मात्र ज्यामध्ये शवमा कंपनीच्या व्यवसायाचा ककवा प्रत्यक्ष ककवा
अप्रत्यक्ष आरोग्य शवमा व्यवसाय शमळशवण्याचा ककवा दावा ्वीकारावा ककवा फेटाळावा हे
ठरशवण्याचा समावेि होत नाही.

अिाप्रकारे टीपीए सेवांचा वाव शवमा पॉशलसी शवकल्यानंतर व शदल्यानंतर सुरु होतो. शवमाकता
टीपीएचा वापर करत नसेल तर या सेवा अंतगथत चमूद्वारे शदल्या जातात.
2. आरोग्य शवम्याची शवक्री प्चात सेवा
a) एकदा प्र्ताव (व हप्ता) ्वीकारल्यानंतर, शवमा संरक्षण सुरु होते .
b) पॉशलसीच्या सेवा दे ण्यासाठी टीपीएचा वापर केला जात असेल, तर शवमाकता
ग्राहकाशवषयीची व पॉशलसीशवषयीची माशहती टीपीएला दे तो.

c) टीपीए सद्यांची नावनोंदणी करतो (प्र्तावकता म्हणजे पॉशलसी घेणारी व्यिी,

सद्य म्हणजे पॉशलसी अंतगथत संरक्षण असलेल्या व्यिी) व िारीशरक ककवा
इलेक्ट्रॉशनक कािाच्या ्वरुपात सद्यच ओळखपत्र दे ऊ िकतो.

d) टीपीएचे सद्यत्व रोखरशहत सुशवधा घेण्यासाठी तसेच सद्याला रुग्णालयात

दाखल होण्यासाठी ककवा शवमा संरक्षण असलेल्या उपचारासाठी पॉशलसीची मदत हवी
असते ते व्हा वापरले जाते .

e) टीपीए दावा ककवा रोखरशहत शवनंतीवर प्रशक्रया करतो व शवमाकत्यासोबत मान्शय
केलेल्या वेळेत सेवा दे तो.

ज्यावेळी पॉशलसी शदली जाते व त्यामध्ये टीपीएचे सेवा दे णारी सं्िा म्हणून नाव असते त्या

क्षणापासून टीपीएची भूशमका सुरु होते . पॉशलसीच्या संपूणथ कालावधीत व पॉशलसी अंतगथत दावा
कळशवण्यासाठी दे ण्यात आलेल्या कोणत्याही कालावधीत सेवच
े ी आव्यकता कायम राहते .

हजारो पॉशलसींना सेवा शदली जात असताना, हे काम सातत्याने सुरु राहते , जेव्हा त्याच
पॉशलसीचे नूतनीकरण केले ते व तोच टीपीए पॉशलसीला सेवा दे त असतो.
460

3. तृतीय पक्ष प्रिासकाची (टीपीए) उशद्दटटे
आरोग्य शवम्यामध्ये तृतीय पक्ष प्रिासकाची संकल्पना पुढील उशद्दटटांनी करण्यात आली:
a) आरोग्य शवम्याच्या ग्राहकाला गरजेच्या वेळी सवथतोपरी सेवा दे णे.
b) शवमाधारक रुग्णांसाठी जाळ्यातील रुग्णालयांमध्ये रोखरशहत उपचाराची सोय करणे .
c) ग्राहकांसाठी सादर केलेल्या द्तऐवजांच्या आधारे व शवमा कंपनीच्या मागथदिथक
तत्वांनुसार दावे न्शयाय्य व वेगाने शनकाली करण्यासाठी मदत करणे .

d) आरोग्य शवमा दावे व संबंशधत सेवा हाताळण्यासाठी कायथकारी कौिल्य तयार करणे .
e) ग्राहकांना वेळेत व योग्य प्रकारे उत्तर दे णे.
f) शवमाधारक व्यशिचे रा्त दरात दजे दार आरोग्य सेवा उपलब्ध होण्याचे बाजारातील
उशद्दटट पूणथ होईल असे वातावरण शनमाण करणे व

g) शवकृती, खचथ, प्रशक्रया, वा्तव्याचा कालावधी इत्यादींसंबध
ं ी योग्य ती माशहती तयार
करणे/एकशत्रत करणे,

4. शवमाकता व टीपीएदरम्यान नाते
बरे च शवमाकते आरोग्य शवमा पॉशलसींच्या शवक्री-प्चात सेवस
े ाठी टीपीएची सेवा घेतात, मात्र

शविेषतुः जीवन शवमा क्षेत्रातील काही शवमाकते पॉशलसी-पूवथ वैद्यकीय तपासणी सेवस
े ाठी
टीपीएची मदत घेतात.

शवमाकता व टीपीएदरम्यानचे नाते कराराचे असते व या करारामध्ये बऱ्याच आव्यकता व
पायऱ्यांचा समावेि असतो. आयआरिीएआय आरोग्य शवमा प्रमाणीकरण मागथदिथक तत्वांमध्ये

टीपीए व शवमा कंपनीदरम्यानच्या करारासाठी मागथदिथक तत्वे घालून दे ण्यात आली आहे त व
प्रमाणभूत कलमे सुचशवण्यात आली आहे त,

शवमाकता टीपीएकिू न पुढील सेवांची अपेक्षा करतो:
A. पुरवठादार सेवा जाळे
टीपीएने शवमाधारक व्यकिना आरोग्य दाव्यांसाठी रोखरशहत सुशवधा दे ण्याच्या उद्देिाने,

दे िभरातील रुग्णालयांच्या जाळ्यािी संबंध ्िाशपत करणे अपेशक्षत असते . आयआरिीएने
अशलकिे च प्रशसद्ध केलेल्या मागथदिथक तत्वांनुसार हे नाते केवळ टीपीए व पुरठादार यांच्यातील
नाही तर शवमाकत्यांसह तीन घटकांमधील असावे.

ते जाळ्यातील अिा रुग्णालयांमध्ये दाखल करुन केल्या जाणाऱ्या शवशवध प्रशक्रयांसाठी व
पॅकेजसाठी चांगल्या अनु सूशचत दरांसाठी वाटाघाटी करतात ज्यामुळे शवमाधारकांचा तसेच
शवमाकत्यांचा खचथ कमी होतो.
B. कॉल सेंटर सेवा
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टीपीएने सवथसामान्शयपणे कॉल सेंटर चालशवणे अपेशक्षत असते ज्याचे शनुःिुल्क क्रमांक असतात

ज्यावर कधीही म्हणजे रात्री, कामकाजाच्या व सुटीच्या शदविी म्हणजे २४*७*३६५संपकथ
करता आला पाशहजे. टीपीएचे कॉल केंद्र पुढील बाबींिी संबंशधत माशहती दे ईल:
a) पॉशलसी अंतगथत उपलब्ध संरक्षण व लाभ.
b) आरोग्य दाव्यांिी संबशं धत प्रशक्रया व पद्धती.
c) सेवा व रोख रक्कम न भरता रुग्णालयात दाखल करण्यासंदभात मागथदिथन.
d) जाळ्यातील रुग्णालयाशवषयी माशहती.
e) पॉशलसी अंतगथत उपलब्ध असलेल्या शिल्लक शवमा रकमेशवषयी माशहती.
f) दाव्याच्या स््ितीशवषयी माशहती.
g) दाव्यांच्या संदभात सादर न करण्यात आलेल्या द्तऐवजांशवषयी सल्ला.
कॉल सेंटरला राटट्रीय शनुःिुल्क क्रमांकाद्वारे संपकथ करता आला पाशहजे व ग्राहक सेवा

कमथचाऱ्याला ग्राहकांद्वारे सामान्शयपणे बोलल्या जाणाऱ्या भाषेत संवाद साधता आला पाशहजे .
अिातच या तपिीलांवर शवमाकता व त्यांच्या टीपीएदरम्यान झालेल्या कराराचे शनयंत्रण
असते.

C. रोखरशहत उपलब्ध सेवा
व्याख्या
"रोखरशहत सुशवधा" म्हणजे शवमाकत्याने शवमाधारकाला शदलेली सुशवधा ज्यामध्ये,

शवमाकत्याने घेतलेल्या उपचारांचा खचथ पॉशलसीच्या अटी व ितींनु सार शवमाकत्याद्वारे मंजूर
करण्यात आलेल्या पूव-थ अशधकारांच्या मयादे त जाळ्यातील पुरवठे दाराला शदला जातो.
ही सेवा दे ण्यासाठी, शवमाकत्याने करारांतगथत पुढील गोटटी करणे आव्यक आहे :
a) पॉशलसीिी संबंशधत सवथ माशहती टीपीएला उपलब्ध झाली पाशहजे. टीपीएला ती दे णे ही
शवमाकत्याची जबाबदारी आहे .

b) पॉशलसीमध्ये समाशवटट करण्यात आलेल्या सद्यांची माशहती कोणत्याही चुकीशिवाय
ककवा तुटीशिवाय उपलब्ध झाली पाशहजे व वापरता आली पाशहजे.

c) शवमाधारक व्यशिकिे ओळखपत्र असले पाशहजे ज्यामुळे पॉशलसी व टीपीएिी संबंशधत
असल्याचे समजेल. हे ओळख पत्र टीपीएने मंजूर प्रारुपात शदले पाशहजे, ते

सद्यापयंत योग्य कालावधीत पोहोचले पाशहजे व पॉशलसीच्या संपूणथ कालावधीसाठी
वैध असले पाशहजे.
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d) टीपीएने रुग्णालयाला पूवथ-अशधकार ककवा आ्वासन पत्र शदले पाशहजे जे रोखरशहत

सुशवधेची शवनंती करण्यासाठी शदलेल्या माशहतीच्या आधारे असेल. त्यामध्ये आजाराचे
्वरुप, प्र्ताशवत उपचार व त्यामध्ये समाशवटट खचथ जाणून घेण्यासाठी अशधक
माशहती माशगतली जाऊ िकते .

e) जेिे माशहती ्पटट नसेल ककवा उपलब्ध नसेल, टीपीए रोखरशहत शवनंती फेटाळू

िकतो, तसेच रोखरशहत सुशवधा नाकारणे म्हणजे उपचार करण्यास नकार नाही हे

्पटट केले जाईल. सद्य पैसे भरुन नंतरही दावा करु िकतो ज्याचा त्या
प्रकरणाच्या वैशिटट्यांनुसार शवचार केला जाईल.

f) आणीबाणीच्या स््ितीत, रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर २४ तासात सूचना शदली
पाशहजे व रोखरशहत सुशवधेशवषयीचा शनणथय कळशवला पाशहजे.

D. ग्राहक संबध
ं व संपकथ व्यव्िापन
टीपीएने ग्राहकांना त्यांच्या तक्रारी नोंदशवण्यासाठी एक यंत्रणा उपलब्ध करुन शदली पाशहजे .

आरोग्य शवमा दाव्यांची सवथसामान्शयपणे छाननी व पिताळणी केली जाते . पॉशलसीच्या अटी व
ितींच्या कक्षेबाहे रील िोड्या प्रमाणातील आरोग्य शवमा दावे फेटाळले जातात याचीही नोंद
घेतली पाशहजे.

त्याचसोबत, बहु तेक सवथ आरोग्य शवम्याच्या दाव्यातून काही रक्कम वजा केली जाते . शविेषतुः
रक्कम वजा करण्याचे ककवा दावा फेटाळण्याचे कारण ग्राहकाला व्यवस््ितपणे समजावून
सांशगतले नसेल तर ग्राहक असमाधानी होतो.

अिा तक्रारींचे िक्य शततक्या लवकर शनराकरण होईल याची खात्री करण्यास,
शवमाकत्यासाठी टीपीएची तक्रार शनवारण उपाययोजना व्यव्िापन प्रभावी असणे आव्यक
असते.

E. दे यक सेवा
शवमाकत्यालादे यक सेवअ
े ंतगथत, टीपीएने पुढील तीन काये करणे अपेशक्षत असते :
a) दे यक तयार करण्याची पद्धत प्रमाणभूत करणे ज्यामुळे शवमाकत्याला शवशवध
िीषथकांतगथत शवमा संरक्षणांचे शव्लेषण करायला तसेच दर शनस््चत करायला मदत
होईल.
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b) आकारलेली रक्कम आजारासाठी खरोखर आव्यक असलेल्या उपचारासाठी योग्य
असल्याची खात्री करणे.

c) शनदान व प्रशक्रया संकेत नोंदवले जातात म्हणजे सवथ टीपीएंमध्ये राटट्रीय व
आंतरराटट्रीय मानकांनुसार िाटाचे प्रमाणीकरण करता येते.

यासाठी टीपीएकिे प्रशिशक्षत व कुिल मनु टयबळ असले पाशहजे ज्यांना प्रिुल्काचे संकेतन,
पिताळणी करतायेईल व नोंदशवलेल्या दे यक िाटाचे प्रमाणीकरण करता येईल.
F. दाव्यावर प्रशक्रया व प्रदान सेवा
ही टीपीएद्वारे शदली जाणारी सवात महत्वाची सेवा आहे . टीपीएद्वारे शवमाकत्याला शदली
जाणारी दावा प्रशक्रया सेवा सामान्शयपणे सुरुवातीपासून िेवटपयंत म्हणजे दावा कळशवल्यानंतर

त्याची नोंद करण्यापासून ते त्यावर प्रशकया करण्यापयंत ते त्यास मंजूरी व पैसे दे ण्याची
शिफारस करण्यापयंत असते .

शवमाकत्याद्वारे शमळालेल्या शनधीतून दाव्याचे पैसे शदले जातात. टीपीएला आगाऊ पैिांच्या
्वरुपात शनधी शदला जाऊ िकतो ककवा शवमाकता िेट ग्राहकाच्या ककवा रुग्णालयाच्या
खात्यात पैसे जमा करु िकतो.

टीपीएने पैिाचा शहिेब ठे वणे व शवमा कंपनीकिू न शमळालेल्या रकमे चा ताळे बंद ठराशवक
कालावधीने दे णे अपेशक्षत असते . हा पैसा मंजूर दाव्यांचे पैसे दे ण्याव्यशतशरि इतर कोणत्याही
हे तूने वापरता येणार नाही.

G. व्यव्िापन माशहती सेवा
टीपीए दाव्यांवर प्रशक्रया करत असल्यामुळे, दाव्यांिी संबंशधत माशहती ्वतंत्रपणे ककवा
एकशत्रतपणे टीपीएकिे उपलब्ध असते . शवमाकत्याला शवशवध हे तूने िाटा आव्यक असते व
टीपीएला असा िाटा अचूकपणे व वेळीच शदला पाशहजे.

अिाप्रकारे शवमाकत्याने शदलेल्या आरोग्य शवमा पॉशलसींमध्ये टीपीएच्या सेवा सुरुवातीपासून

िेवटपयंत असल्याचे म्हणता येईल, तसेच गरजांनुसार व शवशिटट शवमाकत्यािी झालेल्या
सामंज्य करारानु सारकाही त्या काही सेवांपुरत्याच मयाशदतही ठे वल्या जाऊ िकतात.

H. टीपीएला भरपाई
या सेवांसाठी, टीपीएला पुढीलपैकी एका घटकाच्या आधारे िुल्क शदले जाते :
a) ग्राहकाला आकारण्यात आलेला हप्ता (सेवा कर वगळू न),
b) टीपीएने एका ठराशवक कालावधीसाठी सेवा शदलेल्या प्रत्येक सद्यासाठी, एक

शनस््चत रक्कम, ककवा
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c) टीपीएने शदलेल्या सेवच्े या प्रत्येक व्यवहारासाठी एक शनस््चत रक्कम- उदा. प्रत्येक

सद्य कािासाठी शदलेला खचथ, प्रत्येक दाव्यासाठी इत्यादी.

अिाप्रकारे टीपाएच्या सेवांद्वारे , शवमाकत्याला पुढील बाबी उपलब्ध होतात:
i.

रोखरशहत सेवा

ii. िाटा एकशत्रकरण व शव्लेषण
iii. २४ तासांचे कॉल सेंटर व ग्राहकांसाठी मदत
iv. रुग्णालयांचे व इतर वैद्यकीय सुशवधांचे जाळे
v. मोठ्या समूह ग्राहकांना मदत
vi. ग्राहकांिी दाव्यांच्या संदभात संवाद साधण्यास मदत
vii. रुग्णालयांिी िुल्क व प्रशक्रयांच्या दरांशवषयी वाटाघाटी करणे
viii. ग्राहकांच्या सेवा सुलभ करण्यासाठी तंत्रज्ञान समिथ सेवा
ix. संिया्पद प्रकरणांची पिताळणी व तपासणी
x. सवथ कंपन्शयांमध्ये दाव्यांच्या प्रकारांचे शव्लेषण व खचथ, उपचारांच्या नव्या पद्धती, नवे
कल व फसवणूक शनयंत्रणात आणणे याशवषयी महत्वाची माशहती दे णे

xi. सेवांची व्याप्ती वेगाने वाढशवणे
F. दाव्याचे व्यव्िापन-वैयशिक अपघात
1. वैयशिक अपघात
व्याख्या
वैयशिक अपघात ही लाभ पॉशलसी आहे व त्यामध्ये अपघाती मृत्यू, अपघाती अपंगत्व

(कायम/तात्पुरते ), तात्पुरते पूणथ अपंगत्व यांचा समावेि होतो व तसेच त्यामध्ये प्रत्येक
उत्पादनानु सार अपघाती वैद्यकीय खचथ, अंत्यसं्काराचे खचथ, िैक्षशणक खचथ इत्यादींचा
समावेि होतो.
पीए पॉशलसी अंतगथत “अपघात” या संकटला संरक्षण शदले जाते.
व्याख्या
अपघाताची व्याख्या अचानक, अनपेशक्षत, अहे तुक, बाह्य, कहसक व दृ्य माध्यमाने झालेली
कोणतीही घटना अिी केली जाते .
दावा व्यव्िापकाने दाव्याची सूचना शमळाल्यानंतर काळजीपूवथक पुढील भाग तपासले
पाशहजेत:
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a) ज्या व्यशिसंदभात दावा करण्यात आले आहे त शतला पॉशलसी अंतगथत संरक्षण दे ण्यात
आले आहे

b) नु कसान झाल्याच्या तारखेला पॉशलसी वैध आहे व हप्ता शमळालेला आहे
c) नु कसान पॉशलसीच्या कालावधीत झाले आहे
d) नु कसान “अपघातामुळे” झाले आहे व आजारपणामुळे झालेले नाही
e) फसवणूक झाल्याचे वाटत असल्यास तपासणे व आव्यक असल्यास तपासणी करणे
f) दावा नोंदवणे व त्यासाठी राखीव शनधी तयार करणे
g) सेवा दे ण्यासाठीचा कालावधी पाळणे (दाव्यासाठीची सेवा दे ण्याचा वेळ) व ग्राहकाला
दाव्याच्या घिामोिींशवषयी माशहती दे णे.

2. दाव्यांची तपासणी
दावा कळशवताना ककवा दाव्याचे द्तऐवज शमळाल्यानंतर काही धोक्याचा इिारा आढळू न
आल्यास, दावा व्यावसाशयक तपासकत्याकिे तसेच पिताळणीसाठी पाठशवला जाऊ िकतो.
उदाहरण
वैयशिक अपघाताच्या दाव्यांसाठी धोक्याच्या इिाऱ्यांची उदाहरणे (अशधक तपासणीसाठी,
मात्र त्यातून फसवणूक झाली असल्याचे ककवा दावा फसवा असल्याचे सूशचत होत नाही):

 अशतिय लवकर केलेले दावे (शवमा सुरु झाल्यानंतर अल्पवधीत करण्यात आलेला
दावा)

 अपंगत्वाच्या दीघथ कालावधीसह उच्च साप्ताशहक लाभ
 दाव्याच्या द्तऐवजांमध्ये तफावत
 एकाच शवमाधारकाद्वारे अनेक दावे
 मद्यपानाची िक्यता
 आत्महत्येचा संिय

 शवमाधारक वाहन चालवत असताना रात्री उिीरा र्त्यावर वाहतूक अपघात
 सपथ दं ि
 बुिणे

 उं चावरुन पिणे

 संिशयत आजारपणािी संबंशधत प्रकरणे
 शवषबाधा
 हत्या

 बंदुकीच्या गोळीमुळे झालेली इजा
 िीत दं ि नाशहसा होणे
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 मानवहत्या इत्यादी.
तपासणीचे मुख्य उद्देि पुढीलप्रमाणे आहे त:
a) नु कसानाचे कारण तपासणे.
b) नु कसानाच्या प्रमाणाची व ्वरुपाची खात्री करणे .
c) पुरावा व माशहती गोळा करणे.
d) फसवणूक ककवा दाव्याची रक्कम वाढवून सांशगतली जात आहे का याची खात्री करणे .
कृपया नोंद घ्या: तपासणीचा उद्देि प्रकरणाची तर्थ्ये पिताळू न पाहणे व आव्यक पुरावे गोळा
करणे हा आहे .

दावा पयथवक्ष
े काने तपासकत्याला तपासणीमध्ये कोणत्या मुद्यावर लक्ष केंशद्रत करावे याशवषयी
मागथदिथन करणे महत्वाचे असते .
उदाहरण
प्रकरणाच्या मागथदिथकतत्वांचे उदाहरण:
र्ते वाहतूक अपघात
i. घटना कधी झाली – अचूक वेळ व तारीख शठकाण? तारीख व वेळ
ii. शवमाधारक पादचारी होता, प्रवासी म्हणून प्रवास करत होता /अपघातातील सहभागी
वाहनाच्या मागील आसनावर बसला होता ककवा चालवत होता?

iii. अपघाताशवषयीचे वणथन, तो कसा झाला?
iv. शवमाधारक व्यिी अपघाताच्या वेळी मद्याच्या निेत होती का?
v. मृत्यू झाला असेल, तर मृत्यूची नेमकी वेळ व तारीख कोणती होती, मृत्यूपूवी कोणते
उपचार दे ण्यात आले होते, कोणत्या रुग्णालयात इत्यादी?

अपघाताचे संभाव्य कारण :
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शवमाधारक ककवा शवरुद्ध पक्षाच्या वाहनात यांशत्रक शबघाि (स््टअकरग, ब्रेक इत्यादी शनकामी

होणे), वाहन चालकाचा आजार (हृदयशवकाराचा झटका, फेफरे इत्यादी), मद्याचा प्रभाव,
र्ताची खराब स््िती, वातावरणाची स््िती, वाहनाचा वेग इत्यादी.
व्यशिगत अपघात शवमा हक्कांमधील फसवणूक आशण तुटी:
i.

टीटीिी कालावधी वाढवून सांगणे.

ii. आजारपण अपघात म्हणून दाखवणे उदा. िरीरिा्त्रीय कारणामुळे झालेली

पाठदु खी व्यशिगत अपघाताच्या अंतगथत घरात ‘पिणे/घसरणे’ या कारणामुळे झाली
असे रुपांतरीत करून सांगणे.

iii. पूवी झालेले अपघात द्तावेज तयार करून नवीन अपघात म्हणून शवमा हक्क दाखल
करणे ककवा पूवी असलेली शवकृती अपघातामुळे झालेल्या मृत्यूचे कारण म्हणून
दाखवणे.

iv. आत्महत्येमुळे झालेला मृत्यू अपघातामुळे झाला असे दिथवणे
व्यशिगत अपघात शवमा हक्क प्रदान करताना रुग्णालयातून मुिीच्या वेळी, शविेषतुः मृत्युच्या
शवमा हक्कांच्या बाबत शदला जाणारा द्तावेज अत्यंत महत्वाचा द्तावेज असतो.
त्याचबरोबर प्र्तावाच्या वेळी नामशनदे शिताचे तपिील शमळवणे महत्वाचे असते आशण आशण
तो पॉशलसीचा भाग बनला पाशहजे.
3. शवमा हक्क द्तावेजीकरण
कोटटक 2.3
a) शवमाधारकाच्या नामशनदे शिताच्या/कुटु ं ब सद्याच्या ्वाक्षरीसह
पूणथपणे भरलेला व्यशिगत अपघात शवमा हक्क फॉमथ

b) प्रािशमक माशहती अहवालाची मूळ ककवा साक्षांशकत प्रत

(एफआयआरची साक्षांशकत प्रत/पंचनामा / मृत्यूच्या कारणांची
अशधकृत चौकिी पंचनामा)

मृत्यूचा शवमा हक्क

c) मृत्युच्या प्रमाणपत्राची मूळ ककवा साक्षांशकत प्रत.

d) पो्टमोटे म झाली असल्यास त्याची साक्षांशकत प्रत.

e) एएमएल द्तावेजांची साक्षांशकत प्रत (अँन्शटी मनी-लॉन्शिकरग) –
नावाच्या पिताळणीसाठी (पारपत्र/पॅनकािथ / मतदाता कािथ
/वाहन चालवण्याचा परवाना) पत्त्याच्या पिताळणीसाठी,

टे शलफोन शबल / बँक खात्याचे शववरण/ इलेस्क्ट्रशसटी शबल /रे िन
कािथ ).

f) प्रशतज्ञापत्र असलेले कायदे िीर वारसदाराचे प्रमाणपत्र आशण सवथ

कायदे िीर वारसदारांनी ्वाक्षरी केलेला आशण नोटराईज केलेला
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भरपाई बॉंि
कायम्वरूपी संपूणथ
अपंगत्व (पीटीिी)

आशण कायम्वरूपी
अंशिक अपंगत्व
(पीपीिी) शवमा

a) शवमा हक्क दाखल करणाऱ्याने ्वाक्षरी केलेला योग्य प्रकारे पूणथ
भरलेला व्यशिगत अपघात शवमा हक्क फॉमथ.

b) लागू असल्यास प्रािशमक माशहती अहवालाची साक्षांशकत प्रत.

c) शसव्हील सजथन ककवा समकक्ष सक्षम िॉक्टरांचे शवमाधारकाच्या
कायम्वरूपी अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र.

हक्क

a) अपंगत्वाचा प्रकार आशण अपंगत्वाचा कालावधी यांचा उल्लेख
असलेले उपचार करणाऱ्या िॉक्टरांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र.

तात्पुरते संपूणथ

मालकाच्या सही शिक्क्याशनिी सुट्टीच्या शनस््चत कालावधीचे

अपंगत्व (टीटीिी)
शवमा हक्क

तपिील दे णारे सुट्टीचे प्रमाणपत्र.

b) उपचार करणाऱ्या िॉक्टरांकिू न शवमाधारक आता त्याचे नेहेमीची
कतथव्ये बजावण्यासाठी तंदुरु्त असल्याचे तंदुरु्ती प्रमाणपत्र.

वरील यादी केवळ वानगीदाखल आहे , प्रत्येक प्रकरणा नु सार, शविेषतुः फसवणुकीचा संिय

असलेली व अन्शवेषण करण्याच्या प्रकरणात शवशिटट सत्या्ठीतींवर अवलंबून अन्शय द्तावेज
(जन्शमाखु णांचे फोटो, अपघाताच्या घटना्िळाचे फोटो इत्यादी) मागवले जाऊ िकतात.

्वतुःची चाचणी घ्या 4
कायम्वरूपी संपूणथ अपंगत्वा साठीच्या शवमा हक्कासाठी खालीलपैकी कोणते द्तावेज सादर
करणे आव्यक नसते?
I.

शवमा हक्क दाखल करणाऱ्याने पूणथपणे भरून ्वाक्षरी केलेला व्यशिगत अपघात शवमा
हक्क फॉमथ.

II. लागू असल्यास प्रािशमक माशहती अहवालाची साक्षांशकत प्रत.
III. शसव्हील सजथन ककवा समकक्ष सक्षम िॉक्टरांनी शदलेले शवमाधारकाच्या कायम्वरूपी
अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र.

IV. उपचार करणाऱ्या िॉक्टरांकिू न शवमाधारक आता त्याची कतथव्ये बजावण्यासाठी तंदुरु्त
असल्याचे तंदुरु्ती प्रमाणपत्र.
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G. शवमा हक्क व्यव्िापन – शवदे ि प्रवास शवमा
1. शवदे ि प्रवास शवमा पॉशलसी
शवदे ि प्रवास शवमा पॉशलसी मध्ये अवैद्यकीय फायदे दे णारे अनेक भाग असले तरी त्यांचे

अंतलेखन आशण शवमा हक्क व्यव्िापन पारंपाशरक शरत्या वैद्यकीय शवम्याच्या अंतगथत येते
कारण या पॉशलसीच्या अंतगथत वैद्यकीय आशण आजारपणाचे फायदे ही मुख्य संरक्षणे असतात.

या पॉशलसी च्या अंतगथत असणारी संरक्षणे ढोबळमानाने खाली शवभागांमध्ये शवभागली जातात.
एखादे उत्पादन सराव शवभागांना संरक्षण दे ईल ककवा खालीलपैकी काही फायदे दे ईल:
a) वैद्यकीय आशण आजारपणाचा शवभाग
b) आपल्या दे िात परत आणणे ककवा सोिवून आणणे
c) व्यशिगत अपघात शवमा संरक्षण
d) व्यशिगत दे यता
e) अन्शय अ-वैद्यकीय संरक्षणे:
i.

प्रवास रशहत होणे

ii. प्रवासात शवलंब होणे

iii. प्रवासात व्यत्यय येणे

iv. पुढील जोिणारा प्रवास चुकणे

v. शवमानात पाठवलेल्या सामानाला शवलंब होणे
vi. शवमानात पाठवलेले समान हरवणे
vii. पारपत्र हरवणे

viii. तातिीची रोख आगाऊ दे णे

ix. शवमान पळवले गेल्यास भत्ता
x. बेल बॉंि शवमा

xi. शवमान पळवले गेल्यास संरक्षण
xii. प्रायोजक संरक्षण
xiii. सशदच्छा भेट

xiv. अभ्यासात व्यत्यय
xv. घरफोिी

नावात सूशचत होत असल्याप्रमाणे ही पॉशलसी शवदे िात प्रवास करणाऱ्या लोकांसाठी बनवलेली

आहे , त्यामुळे हे ्वाभाशवक आहे की होणारे नु कसान भारताच्या बाहे र होईल आशण जेव्हा केव्हा
कळवले जाईल ते व्हा शवमा हक्क योग्य प्रकारे हाताळले जातील. सामान्शयतुः शवदे ि प्रवास

शवम्याचे शवमा हक्क हाताळणीमध्ये शतसऱ्या बाजूच्या सेवा प्रदात्यांचा (सहयोगी कंपनी)
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सहभाग असतो, ज्यांच्याकिे जगभरात आव्यक ते सहाय्य आशण आधार दे णारी यंत्रणा
असते.

शवमा हक्क सेवांमध्ये खालील गोटटी शविेषकरून समाशवटट होतात:
a) 24*7 आधारावर शवमा हक्क सूचना ्वीकारणे;
b) शवमा हक्क फॉमथ आशण प्रशक्रया पाठवणे;

c) नु कसान झाल्यानंतर तातिीने काय करायचे याबाबत ग्राहकाला मागथदिथन करणे ;
d) वैद्यकीय आशण आजारपणाच्या शवमा हक्कांसाठी रोख शवरशहत सेवा पुरवणे ;

e) ्वतुःच्या दे िात परत पाठवणे आशण सोिवून आणणे, तातिीची आगाऊ रोख पुरवणे .
2. सहाय्यक कंपन्शया – शवदे ि शवमा हक्कांमधील भूशमका
सहाय्यक कंपन्शयांची ्वतुःची कायालये असतात आशण त्यांच्या सारख्याच जगभरातील अन्शय

सेवा प्रदात्यांच्या बरोबर सामंज्य करार असतो. या कंपन्शया पॉशलसी अंतगथत संरशक्षत
घटनांच्या बाबतीत ग्राहकांना सहाय्य दे ऊ करतात.

या कंपन्शया शवमा हक्क नोंदवण्यासाठी आशण माशहती दे ण्यासाठी 24*7 कॉल सेंटर चालवतात
ज्यात आंतरराटट्रीय टोल फ्री क्रमांकांचा समावेि असतो. त्याचा बरोबर ते खालील सेवा

पुरवतात आशण प्रत्येक शवमा कंपनी सोबत असलेल्या करारानु सार आशण संरशक्षत फायद्यांनुसार
अिा सेवांसाठीचे िुल्क बदलते .
a) वैद्यकीय सहाय्य सेवा:
i.

ii.

वैद्यकीय सेवा प्रदाते रे फरल्स
रुग्णालय भरतीची व्यव्िा

iii. तातिीच्या वैद्यकीय रुग्णालय भरतीसाठी व्यव्िा

iv. तातिीने वैद्यकीय कारणासाठी ्वतुःच्या दे िात आणण्याची व्यव्िा
v. मृत्यू प्चात अविेष ्वतुःच्या दे िात आणणे
vi. सशदच्छा भेटीची व्यव्िा

vii. कायद्याने अज्ञान मुलांना सहाय्य/सोबत
b) रुग्णालय भरती दरम्यान आशण नंतर वैद्यकीय स््ितीचे शनरीक्षण
c) अत्याव्यक औषधे पोहोचवणे
d) पॉशलसी मधील अटी आशण िती नु सार आशण शवमा कंपनीच्या मान्शयतेनुसार रुग्णालय
भरती दरम्यान झालेले वैद्यकीय खचाच्या भरपाईची हमी.

e) प्रवास पूवथ माशहती आशण अन्शय सेवा:
i.

ii.

स्व्हसा आशण लसीकरण आव्यकता
दू तावास रे फरल सेवा

iii. हरवलेले पारपत्र आशण हरवलेले समान यासंबध
ं ी सहाय्य सेवा
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iv. तातिीच्या संदेि वहन सेवा
v. बेल बॉंि व्यव्िा

vi. तातिीचे आर्थिक सहाय्य
f) दु भाषी रे फरल
g) कायदे िीर रे फरल
h) वकीलासोबत भेट घिवणे
3. रोख शवरशहत वैद्यकीय सेवासाठी शवमा हक्क व्यव्िापन
रोख शवरशहत वैद्यकीय प्रकरणे, वैद्यकीय खचथ परतावा प्रकरणे आशण अवैद्यकीय प्रकरणे

यांबाबत शवमा हक्क व्यव्िापन पद्धत बदलते. त्यातही, युएस मधील रोख शवरशहत

व्यव्िापन अन्शय दे िातील रोख शवरशहत व्यव्िापनापेक्षा वेगळे असते. आपण आता प्रत्येक
ताप्प्प्यानुसार प्रशक्रयेचा अभ्यास करू
a) शवमा हक्क सूचना
जेव्हा केव्हा नु कसान होते , त्यावेळी रुग्ण रुग्णालयात भरती होतो आशण त्याचे शवम्याचे
तपिील

भरती

रुग्णालयाकिू न

काउं टरवर
माशहती

दाखवतो.

शमळते

सहाय्यक

आशण/ककवा

कंपनीला

रुग्णाकिू न

नवीन

ककवा

प्रकरणाची
त्याच्या

नाते वाईक/शमत्रांकिू न माशहती शमळते . शवमा हक्क दाखल करणाऱ्याला शवमा हक्काची
प्रशक्रया समजावून सांशगतली जाते .
b) प्रकरण व्यव्िापन टप्पे:
हे टप्पे कंपनी नु सार बदलतात, काही साधारण टप्पे खाली शदले आहे त:
i.

सहाय्य्य्क कंपनीचा प्रकरण व्यव्िापक पोशलसच्या अंतगथ असलेले फायदे , शवमा
आ्वाशसत रक्कम, पॉशलसी कालावधी, पॉशलसीधारकाचे नाव यांची पिताळणी
करतो.

ii.

प्रकरण व्यव्िापक रुग्णालयािी संपकथ करून रुग्णाच्या वैद्यकीय/शचशकत्सालयीन

स््ित संबंधी माशहती घेतो, शबलासंबध
ं ी आशण एकूण अंदाशजत खचाचा अंदाज घेतो.
सहाय्यक कंपनीला शचशकत्सालयीन टीपा आशण वैद्यकीय खचाचा अंदाज प्राप्त होतो
आशण तो शवमाकत्याकिे पाठवला जातो.

iii. शवमा हक्काची शकती रक्कम शदली जाऊ िकते हे शनस््चत केले जाते आशण शवमाकत्या

कंपनीकिू न शमळालेल्या मान्शयते नुसार रुग्णालयाला रक्कम अदा करण्याची हमी शदली
जाते.

iv. अिी एखादी पशरस््िती उद्भवू िकते की भारतात (शवमाकत्याच्या ्िाशनक शठकाणी)
आशण घटना्िळी अन्शवेषण आव्यक असते . व्यशिगत अपघात शवमा हक्क शवभागात
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्पटट केल्याप्रमानेचा अन्शवेषणाची पद्धत असते . शवदे िातील अन्शवेषणकता सहाय्यक
कंपनीद्वारे ककवा शवमा कत्या कंपनीच्या िेट संपकातून शनविला जातो.

v. सहाय्यक कंपनीचा प्रकरण व्यव्िापक प्रकरणावर शचशकत्सालयीन आशण खचाच्या
दृटटीने दै नंशदन लक्ष ठे वन
ू असतो, जेणेकरून उपचार चालू ठे वण्याच्या दृटटीने
अशधकृती शमळू िकेल.

vi. रुग्णाला रुग्णालयातून मुिी शमळाली की प्रकरण व्यव्िापक रुग्णालयासोबत
प्रामाशणकपणे काम करून अंशतम आकार शनस््चत करतो.

vii. सहाय्यक कंपनी याची खात्री करून घेते की शबलाचे योग्य प्रकारे छाननी करण्यात

आली आहे आशण तपासले गेले आहे . एखादी चूक सापिल्यास ती दु रु्त करण्याच्या
दृटटीने लेखा शवभागाला लक्षात आणून शदली जाते .

viii. यानंतर सेवा प्रदाता आशण सहाय्यक कंपनी ककवा त्यांचा शकमतीची पुनमांिणी
करणारा प्रशतशनधी यांच्यातील मान्शय केलेल्या दरानु सार अंशतम शबलाची पुनमांिणी

केली जाते. रुग्णालयाला शजतक्या लवकर रक्कम अदा करण्याची हमी शदली जाईल
शततकी पुनमांिणीच्या माध्यमातून अशधक चांगली सवलत दे ऊ करणे िक्य होते .

ककमतीची पुनमांिणी ही खास युएसच्या वैद्यकीय सेवच
े े वैशिटट्य असते आशण युएस

बाहे रील प्रकरणांना ते लागू होत नाही. युएस मधील वैद्यकीय प्रकरण आशण युएस बाहे रील
वैद्यकीय प्रकरण यातील महत्वाचा फरक असतो.
c) शवमा हक्क प्रशक्रयेचे टप्पे:
i.

शवमा हक्क शनधारकाला पुनमांिणी केलेले/मूळ शबल प्राप्त करतो, ते तपासतो आशण
तो याची खात्री करून घेतो की ज्या तारखेला सेवा आशण उपचार शदले गेले त्याशदविी
संरक्षण चालू होते. सहाय्यक कंपनी शमळालेल्या शबलाची शवमा हक्क शवभागाद्वारे

तपासणी करून लागू केलेले आकार उपचारांच्या पद्धतीनु सार योग्य ए्त याची खात्री
करून घेतली जाते. सवलतीवर पुन्शहे कदा शिक्कामोतथब केले जाते आशण नंतर
शबलावर प्रशक्रया केली जाते .
ii.

पुनमांिणी सूचना कागद आशण फायद्याचे ्पटटीकरण (ईओबी) यासह शबल

iii.

शवमा कंपनी शबल प्राप्त करते आशण सहाय्यक कंपनीला तातिीने पैसे दे ण्याची

शवमाकत्याकिे पाठवले जाते .
व्यव्िा करते.

d) रक्कम अदा करण्याच्या प्रशक्रयेचे टप्पे:
i.

शवमाकत्याकिू न

सहाय्यक

कंपनीला

्िाशनक

रुग्णालयासाठी रक्कम दे ण्याची अशधकृती प्राप्त होते.
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कायालयाच्या

माध्यमातून

ii. आर्थिक शवभागाकिू न रक्कम अदा केली जाते
e) रुग्णालय भरती प्रशक्रया
i.

शवदे िात, शविेषतुः युएस आशण युरोप मधील रुग्णालयांपेक्षा भारतातील रुग्णालयांची

यंत्रणा वेगळी असते, कारण बहु तांि लोकसंख्येला खासगी ककवा सरकारी योजनांच्या

माध्यमातून सावथशत्रक वैद्यकीय संरक्षण शदलेले असते . एकदा शवमाधारकाने वैध
वैद्यकीय आशण शवदे ि प्रवास शवम्याची पॉशलसी शदली की बहु तांि रुग्णालये
आंतरराटट्रीय शवमा कंपन्शयांकिू न रक्कम शमळण्याची हमी ्वीकारतात.

बहु तांि दे िांमध्ये शवमा संरक्षणाची ्वीकृती ककवा रोख रक्कम जमा करे पयंत उपचार
प्रलंशबत केले जात नाहीत.

रुग्णालये तातिीने उपचार सुरु करतात जर शवमा संरक्षण असेल तर शवमा पॉशलसी
रक्कम दे ईल अन्शयिा रुग्णाला रक्कम अदा करावी लागेल. रक्कम शमळायला शवलंब होत
असल्याने शबलाची रक्कम फुगवतात.

रक्कम लगेच अदा केली जात असेल तर रुग्णालये खूप मोठ्या प्रमाणावर सवलत दे तात
पुनमांिणी एजन्शसीज साधारणपणे शबलांची रक्कम लवकर अदा करण्याच्या बदल्यात
अशधक सवलत मागतात.

ii. सहाय्यक कंपनी द्वारे पुरवलेल्या टोल फ्री क्रमांकावर शवमाधारकाला नेटवकथ
रुग्णालयांची माशहती उपलब्ध असते .

iii. रुग्णालयात भरती होण्याचे गरज शनमाण झाली तर शवमाधारकाने कॉलसेंटरला
कळवणे आशण वैध प्रवास शवमा पॉशलसीसह शवशनर्थदटट रुग्णालयात जाणे गरजेचे
असते.

iv. सामान्शयतुः रुग्णालये सहाय्यक कंपनी/शवमाकते यांना कॉल सेंटर च्या क्रमांकावर
फोन करून पॉशलसीची वैधता आशण संरक्षणाची पिताळणी करतात.

v. रुग्णालायाद्वारे पॉशलसी ्वीकारली गेली की रुग्णालयात शवमाधारकावर रोख शवरशहत
आधारावर उपचार करण्यात येतात.

vi. शवमाकते/सहाय्यक कंपनी यांना शवमा हक्काची ्वीकाराहथता शनस््चत करण्यासाठी
काही आव्यक आधारभूत माशहती याप्रमाणे.
1. आजाराचे तपिील
2. काही आधीच्या आजाराची पा्वथभम
ू ी असल्यास भारतातील रुग्णालयाचे,
्िाशनक वैद्यकीय अशधकाऱ्याचे तपिील:

 मागील इशतहास, साध्याचे उपचार आशण रुग्णालयातील पुढील
उपचारांची योजना आशण खाली ग्प्टटी पाठवण्याची शवनंती
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 उपचार करणाऱ्या िॉक्टरांच्या शनवेदनासह शवमा हक्क फॉमथ
 पारपत्राची प्रत

 वैद्यकीय माशहती दे ण्यासाठीचा फॉमथ

f) वैद्यकीय खचथ आशण अन्शय अवैद्यकीय शवमा हक्क यांचा परतावा:

शवमा हक्क परताव्याचे शवमा हक्क साधारणपणे शवमाधारक भारतात परतल्यानंतर दाखल
केले जातात. शवमा हक्काचे कागद शमळाल्यानंतर नेहेमीच्या पद्धतीने शवमा हक्क प्रशक्रया

केला जातो. अदा करण्यायोग्य शवमा हक्काची रक्कम रुपयांमध्ये शदली जाते , मात्र रोख
शवरशहत शवमा हक्कांमध्ये रक्कम शवदे िी चलनात अदा केली जाते .

परतावा शवमा हक्क प्रशक्रया करताना नूकसानीच्या शदविी लागू असणारा चलनाचा

शवशनमय दर लागू केला जातो, जेणे करून रुपयातील दे याते चे प्रमाण शनस््चत केले
जाईल. नंतर रक्कम चेक ककवा इलेक्ट्रोशनक ट्रान्श्फरने शदली जाते .
i.

व्यशिगत

अपघात

शवमा

हक्क

व्यशिगत

सांशगतल्याप्रमाणेच प्रशक्रया केले जातात.

अपघात

शवमा

हक्क

शवभागात

ii. बेल बॉंि प्रकरणे आशण आर्थिक तातिीची प्रकरणांमध्ये सहाय्यक कंपनी द्वारे लगेचच
रक्कम शदली जाते आशण नात्र शवमा कंपनीकिू न परत घेतली जाते .

iii. अन्शय सवथ शवमा हक्कां प्रमाणेच अ्वीकाराहथ शवमा हक्क नाकारण्याची प्रशक्रया सारखी
असते.

g) वैद्यकीय अपघात आशण आजारपण खचांसाठी शवमा हक्क द्तावेजीकरण
i.

शवमा हक्क फॉमथ

ii. िॉक्टरांचा अहवाल
iii. रुग्णालय भरती/मुिीचे मूळ कािथ
iv. मूळ शबले/पावत्या/शप्र्क्रीप्िन
v. मूळ एकस-रे अहवाल/िरीरिा्त्रीय/अन्शवेषण अहवाल
vi. पारपत्राची प्रत/प्रवेि आशण शनगथम शिक्क्यासह स्व्हसा
वरील यादी केवळ वानगी दाखल शदली आहे . शवशिटट प्रकारानेचे तपिील ककवा प्रत्येक

शवमाकत्यानु सार शवमा हक्क प्रदान पॉशलसी/ प्रशक्रया यावर अवलंबून अशधक
माशहती/द्तावेज यांची अव्यकता भासू िकते.
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्वयं चाचणी 5
____________ सहाय्यक कंपनीद्वारे िेट अदा केले जातात आशण नंतर शवमा
कंपनीकिू न परत घेतले जातात.
I.

बेल बॉंि प्रकरणे

II. व्यशिगत अपघात शवमा हक्क
III. शवदे ि प्रवास शवमा हक्क
IV. अ्वीकाराहथ शवमा हक्क
सारांि
a) शवमा हे ‘आ्वासन’ आहे व पॉशलसी त्या आ्वासनाची ‘साक्षीदार’ आहे . शवमाधारक घटना
घिल्यास पॉशलसी अंतगथत दावा करण्यात आल्यानंतर या आ्वासनाची खरी चाचणी घेता
येते.

b) शवम्यातील महत्वाचा गुणांकन शनकष म्हणजे शवमा कंपनीची दाव्याचे पैसे दे ण्याची क्षमता.
c) शवमा खरे दी करणारा ग्राहक हा प्रािशमक भागधारक तसेच दाव्याचा ग्राहक असतो.
d) रोखरशहत दाव्यात जाळ्यातील रुग्णालय शवमाकता/टीपीएकिू न पूव-थ मंजूरीच्या आधारे
वैद्यकीय सेवा दे तात व नंतर दाव्याचे पैसे दे ण्यासाठी द्तऐवज सादर करतात.

e) भरपाईदाव्यात, ग्राहक रुग्णालायाला ्वतुःच्या शखिातून पैसे दे तो व त्यानंतर
शवमाकत्याकिे /टीपीएकिे पैसे दे ण्यासाठी दावा करतो.

f) दाव्याची सूचना दे ताना ही ग्राहक व दावे हाताळणाऱ्या चमूदरम्यान पशहल्यांदा संपकथ येतो.
g) शवमा कंपनीला शवमा दाव्यासंदभात फसवणूक झाल्याची िंका वाटत असेल, तर तो

तपासणीसाठी पाठवला जातो. शवमाकत्याद्वारे /टीपीएद्वारे दाव्याची अंतगथत तपासणी केली
जाऊ िकते ककवा तो व्यावसाशयक तपासणी सं्िेकिे पाठवला जाऊ िकतो.

h) राखीव शनधी तयार करणे म्हणजे सवथ दाव्यांसाठी शवमाकत्याच्या जमाखचथ पुस््तके त
दाव्यांच्या स््ितीच्या आधारे राखीव शनधी तयार करणे .

i) दावा फेटाळण्यात आल्यास, शवमाकत्याकिे दाद मागण्याशिवाय ग्राहकाला शवमा
लोकपाल ककवा ग्राहक मंच ककवा अगदी न्शयाशयक प्राशधकरणांकिे जाण्याचा पयाय असतो.

j) फसवणूक प्रामुख्याने रुग्णालयात दाखल करण्याच्या क्षशतपूर्थत पॉशलसीसंदभात होते मात्र
फसवे दावे दाखल करण्यासाठी अपघात पॉशलसींचाही वापर केला जातो.

k) टीपीए शवमाकत्याला अनेक महत्वाच्या सेवा दे तो व िुल्काच्या ्वरुपात भरपाई शमळवतो.
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्व-चाचणी प्र्न
प्र्न 1
शवमा दाव्यावर प्रशक्रया करताना पुढीलपैकी कोण प्रािशमक भागधारक मानला जातो?
I.

ग्राहक

II. मालक
III. शवमालेखक
IV. शवमा एजंट/दलाल
प्र्न 2
शवमा कंपनीने शगरीि सक्सेना यांचा दावा फेटाळला. दावा फेटाळल्यास, शगरीि सक्सेना
यांच्याकिे शवमाकत्याकिे दाद मागण्याशिवाय कोणता पयाय उपलब्ध आहे ?
I.

सरकारकिे दाद मागणे

II. न्शयाशयक प्राशधकरणांकिे दाद मागणे
III. शवमा एजंटकिे दाद मागणे
IV. प्रकरण नाकारण्यात आल्यास यापैकी काहीही करता येणार नाही
प्र्न 3
राजीव मे हतो यांनी सादर केलेल्या आरोग्य शवम्याच्या दाव्याच्या तपासणीदरम्यान शवमा

कंपनीला आढळले की राजीव मे हतो यांच्याऐवजी, त्यांचा भाऊ राजेि मे हतो यांना

उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे . राजीव मे हतो यांची पॉशलसी कुटु ं ब
फ्लोटर योजना नाही. हे ___________ च्या फसवणुकीचे उदाहरण आहे .
I.

तोतयेशगरी

II. खोटे द्तऐवज सादर करणे
III. खचथ वाढवून सादर करणे
IV. बाह्यरुग्ण उपचाराचे अंतरुथग्ण/रुग्णालयातील उपचारांमध्ये रुपांतर
प्र्न 4
पुढीलपैकी कोणत्या पशरस््ितीत,आरोग्य शवमा पॉशलसीमध्ये रुग्णालयाऐवजी घरात उपचार
दे ण्यास संरक्षण दे ण्यात आले?
I.

रुग्णाची पशरस््िती त्याला/शतला रुग्णालयात/शचशकत्सालयात हलशवण्यासारखी आहे ,
मात्र त्याने न जाण्याचा शनणथय घेतला
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II. रुग्णालयात/शचशकत्सालयात जागा नसल्यामुळे रुग्णाला हलशवणे िक्य नाही
III. उपचार केवळ रुग्णालयात/शचशकत्सालयात केला जाऊ िकतो
IV. रुग्णालयात दाखल करण्याचा कालावधी २४ तासांपेक्षा अशधक आहे
प्र्न 5
पुढीलपैकी कोणते संकेत आजारावर उपचार करण्यासाठी केलेल्या प्रशक्रयांची नोंद करतात?
I.

आयसीिी

II. िीसीआय
III. सीपीटी
IV. पीसीटी
्व-चाचणी प्र्नाची उत्तरे
उत्तर 1
योग्य पयाय आहे I.
शवमा दाव्याच्या प्रशक्रयेमध्ये ग्राहक प्रािशमक भागधारक असतात
उत्तर 2
योग्य उत्तर आहे II.
शवम्याचा दावा फेटाळल्यास, व्यिी न्शयाशयक प्राशधकरणांकिे दाद मागू िकतो.
उत्तर 3
योग्य पयाय आहे I.
हे तोतयेशगरीचे उदाहरण आहे , कारण शवमाधारक व्यिी उपचार करण्यात आलेल्या
व्यशिपेक्षा वेगळी आहे .
उत्तर 4
योग्य उत्तर आहे II.
रुग्णालयात/शचशकत्सालयात जागा नसल्यामुळे रुग्णाला शतिे हलशवता येत नसल्यास आरोग्य
शवमा पॉशलसीमध्ये घरी उपचार दे ण्याची तरतूद असते .
उत्तर 5
योग्य पयाय आहे III.
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प्र्िाशपत प्रशक्रया पशरभाषा (सीपीटी) संकेत आजारावर उपचार करण्यासाठी केलेल्या
प्रशक्रयेची नोंद करत.
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