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முன்னுகர 

 

நிகையம் துகற நிபுணர்களுடன் ஆவைாசித்து, கூட்டாண்கை 
முகவர்களுக்கான இந்த ொடத்திட்டத்கத உருவாக்கியுள்ளது. 
ஐஆர்டிஏஐ-இன் ெரிந்துகரயின் அடிப்ெகடயில் இந்த 
ொடத்திட்டத்தின் உள்ளடக்கங்கள் தயாரிக்கப்ெட்டுள்ளன, 

இந்த ொடத்திட்டம், ஆயுள், பொது ைற்றும் உடல்நைக் காப்ெகீட 
ெற்றி அடிப்ெகட அறிகவ வழங்கும் காரணத்தால், முகவர்களால் 
சரியான முகறயில் தங்கள் பதாழில்முகற வாழ்க்கககய 
புரிந்துக்பகாண்டு ொராட்ட முடிகிறது. காப்ெடீ்டு வணிகம் இன்று 
ஒரு ைாறும் சூழைில் பசயல்ெட்டு வருவகதயும் ைற்றும் 
முகவர்கள் சட்டம் ைற்றும் நகடமுகறயில் ஏற்ெட்டிருக்கும் 
சைீெத்திய ைாற்றங்களுக்கு நிகராக, தனிப்ெட்ட ெடிப்பு ைற்றும் 
காப்ெடீ்டாளர்கள் மூைம் வழங்கப்ெடும் ெயிற்சியில் ெங்வகற்ெதன் 
மூைம் தங்கள் அறிகவ வளர்க்க வவண்டும் என்றும் பசால்ை 
வதகவயில்கை. 

III-க்கு இந்த ெணிகய தந்ததற்காக ஐஆர்டிஏஐ-ற்கு நாங்கள் நன்றி 
கூறுகிவறாம். இகதப் ெடிக்கும் அகனவரும் ெரீட்கசயில் வதர்ச்சி 
பெற வாழ்த்துகிவறாம். 
 
 

இன்சூரன்ஸ் இன்ஸ்டிடுயூட் ஆஃப் இந்தியா 
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அத்தியொயங்கள் 
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அத்தியாயம் 1 

 

காப்ெீடு அறிமுகம் 

அத்தியாய அறிமுகம் 

 

இந்த அத்தியாயத்தின் குறிக்வகாள் காப்ெடீின் அடிப்ெகடககள, 

அது எப்ெடி வதான்றியது, ைற்றும் எவ்வாறு பசயல்ெடுகிறது 

என்ெகத அறிமுகப்ெடுத்துவதாக உள்ளது. எதிர்ொராத 
சம்ெவங்களினால் ஏற்ெடும் பொருளாதார நஷ்டத்திற்கு எதிராக 
காப்ெடீு எப்ெடி உதவுகிறது  ைற்றும் அொய ககைாற்றத்திற்கு 
முக்கிய பசயைகைப்ொக எப்ெடி பசயல்ெடுகிறது என்ெகதயும் 
நீங்கள் கற்றுக்பகாள்வரீ்கள். 
 
   

கற்ெதற்கான குறிக்வகாள்கள் 

 

A. காப்ெடீு வரைாறு – வரைாறு ைற்றும் ெரிணாைம்  

B. காப்ெடீு எவ்வாறு பசயல்ெடுகிறது  

C. அொய வைைாண்கை அணுகுமுகறகள்  

D. அொயத்கத நிர்வகிக்கும் கருவியாக காப்ெடீு 

E. சமூகத்தில் காப்ெடீ்டின் ெங்கு 
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A. ைாப்பீடு வரைாறு – வரைாறு மற்றும் பரிணாமம்  

 

நாம் நிச்சயைற்ற ஒரு உைகத்தில் வாழ்கிவறாம். ெின்வருவது 
வொன்ற தகவல்ககள வகள்விப்ெடுகிவறாம்.: 
 

 ரயில்கள் வைாதிக்பகாள்ளுதல்; 

 முழு சமூகங்ககள அழித்த பவள்ளம்;  

 துக்கத்கத பகாண்டு வரும் பூகம்ெங்கள்;  

 இகளஞர்கள் திடீபரன இறப்ெது  

 

நம்கை சுற்றி நடக்கும் நிகழ்வுகள் 

 
 

இந்த நிகழ்வுகள் நைக்கு கவகை ைற்றும் ெயத்கத ஏன் 
ஏற்ெடுத்துகின்றன? 
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காரணம் சாதாரணைாவத. 
I. முதைில் இகதகயல்ைாம் முன்னுணரமுடியாது,  நாம் ஒரு 

நிகழ்கவ எதிர்ொர்த்து, முன்கூட்டிவய உணர்ந்தால் தான் 
அதற்காக தயாராக இருக்கமுடியும். 

II. இரண்டாவதாக அத்தககய முன்னுணரமுடியாத ைற்றும் 
அசம்ொவிதைான நிகழ்வுகவள அடிக்கடி கபாருளாதார இழப்பு 
மற்றும் சோைத்திற்கு காரணைாக இருக்கும். 

ெகிரும் ைற்றும் ெரஸ்ெர ஆதரகவ தரும் ஒரு அகைப்பு 
இருந்தால், அதனால் சமூகத்தில் இது வொன்ற நிகழ்வுகளால் 
ொதிக்கப்ெட்ட நெர்களுக்கு உதவ  முன்வர முடியும். 
காப்ெடீ்டு வயாசகன ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்வெ 
ெிறந்தது. இருந்தும், இன்று நாம் அறிந்த, காப்ெடீ்டு வணிகம்,  
இரண்டு அல்ைது மூன்று நூற்றாண்டுகளாகவவ நகடமுகறயில் 
இருக்கிறது. 
 

1. ைாப்பீட்டு வரைாறு  

காப்ெடீு கி.மு. 3000 முதல் ஏவதா ஒரு வடிவத்தில் இருந்ததாக 
அறியப்ெடுகிறது. ெை நாகரிகங்கள், கடந்த சிைஆண்டுகளில், 

நிதிகய வசகரித்து, சமூகத்தில் சிை வெருக்கு  ஏற்ெடும் அகனத்து 
இழப்புககளயும் ஈடு பசய்ய, தங்கள் ைத்தியிவைவய அகத 
ெகிர்ந்துக்பகாள்ளும் கருத்தாக்கத்கத பசய்து காட்டியுள்ளார்கள். 

இந்த கருத்தாக்கம் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் சிை வழிககள நாம் 
ொர்க்கைாம். 
 

2. வழிவழியாை வந்த ைாப்பீடு 

பாபிசைானிய 
வணிைர்ைள் 

ொெிவைானிய வணிகர்களுக்குள், ஒரு கப்ெைில் 

சரக்கு பதாகைந்து அல்ைது களவாடப்ெட்டு 
விட்டால், கடன்ககள தள்ளுெடி பசய்ய ஒரு 
விகையாக, கடன் பகாடுததவர்களுக்கு கூடுதல் 
ெணத்கத பசலுத்தவவண்டும் என்ற 
ஒப்ெந்தங்கள் இருந்தன. இகவ ‘அடகு 
கடன்கள்’ (‘bottomry loans’) என்று 
அகழக்கப்ெட்டன. இந்த ஒப்ெந்தங்களின் கீழ், 
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கப்ெல் அல்ைது அதன் சரக்குகளின் 
ொதுகாப்ெிற்கு எதிராக எடுக்கப்ெடும் கடன், 
கப்ெல் அதன் ெயணத்திற்கு ெின்னர் 
ொதுகாப்ொக, அதன் இைக்கக வந்தகடந்தால் 
ைட்டுவை திருப்ெி தரப்ெட வவண்டும்.  

பரூச் மற்றும் 
சூரத்தில் 
இருந்த 
வியாொரிகள் 

ொெிவைானிய வணிகர்ககள வொன்ற 
நகடமுகறகள் இைங்கக, எகிப்து ைற்றும் 
கிரீஸ் நாட்டிற்கு பசல்லும் இந்திய 
கப்ெல்களில் பரூச் மற்றும் சூரத்தில் இருந்த 
வியாொரிகள் ைத்தியிலும் ெரவி இருந்தது. 

ைிசரக்ைர்ைள் கிவரக்கர்கள் 7-ஆம் நூற்றாண்டு 
இறுதியிவைவய இறந்தவர்களின் 
ஈைச்சடங்குககள -  அவர்களது குடும்ெங்ககள 
ொர்த்துக்பகாள்ள தருைசிந்கதயுள்ள 
சங்கங்ககள பதாடங்கிவிட்டனர். ஃபிரண்ட்ைி 
கோகேட்டிஸ் ஆஃப் இங்ைிைாந்து வொன்ற 
வதாழகை சங்கங்கள் இவதவொல் 
அகைக்கப்ெட்டன. 

சராட்ஸ் வாழ் 
மக்ைள் 

சராட்ஸ் வாழ் மக்ைள் ஒரு நகடமுகறகய 
ெின்ெற்றினார்கள், அதன்ெடி சிை சரக்குககள 
துயரைான வநரத்தில் கககய விட்டு 
இழந்திருந்தால் (jettisoning1), சரக்குகளின் 
உரிகையாளர்கள் அகனவரும் (எதுவும் 
இழக்காதவர்கள் கூட) விகிதவாரியாக இழப்கெ 
ெகிர்ந்துக்பகாள்ள வவண்டும்.  

ேனீ 
வர்த்தைர்ைள் 

ெண்கடய காைத்தில் ேனீ வர்த்தைர்ைள் தங்கள் 
பொருட்ககள ெல்வவறு ெடகுகள் அல்ைது 
நம்ெவியைாத ஆறுகள் ைீது ெயணிக்கிற 
கப்ெல்கள் ைீது கவத்திருப்ொர்கள். ெடகுகளில் 
ஏதாவது ஒன்று அழிக்கப்ெட்டால் கூட, ஒரு 

                                            
1 Jettisoning என்ெது கப்ெல் எகடகய குகறத்து சைநிகைகய (balance) ைீண்டும் பெற சிை 
சரக்குககள தூக்கி எறிவது 
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ெகுதி பொருட்ககளவய இழக்க வநரிடும்  
ைற்றும் பைாத்த நஷ்டம் ஏற்ெடாது என்று 
கருதினார்கள். இப்ெடி சைைாக 
ெிரிக்கப்ெடுவதால் இழப்பு குகறகிறது. 

 

3. ைாப்பீடின் நவனீ ைருத்துக்ைள் 

காைங்காைைாக ஆயுள் காப்ெடீின் சிறந்த வடிவங்களில் ஒன்றான 
இந்தியாவின் கூட்டு குடும்ெ அகைப்பு, இந்தியாவில் ஆயுள் 
காப்ெடீ்டு பகாள்கககய ெிரதிெைித்தது. ஒரு குடும்ெ உறுப்ெினர் 
துரதிருஷ்டவசைான இறந்தால், அதன் துக்கங்கள் ைற்றும் 
இழப்புககள குடும்ெத்தின் ஒவ்பவாரு உறுப்ெினரும் ெகிர்ந்ததால், 
இதன் விகளவாக குடும்ெத்தின் ஒவ்பவாரு உறுப்ெினரும் 
ொதுகாப்கெ உணர்ந்தனர். 
 

கூட்டு குடும்ெ அகைப்பு உகடந்தது ைற்றும் நவனீ யுகத்தின் 
தனிப்ெட்ட குடும்ெங்களின் எழுச்சியுடன் தினசரி வாழ்க்கக 
அழுத்தமும் இகணந்து ொதுகாப்ெிற்கு ைாற்று அகைப்புககள 
உருவாக்குவகத அவசியைாக்கியது. இது ஒரு தனிப்ெட்டவருக்கு 
ஆயுள் காப்ெடீு எவ்வளவு வதகவ என்ெகத காட்டுகிறது. 
 

i. ைாயிட்ஸ்(Lloyds): இன்று நகடமுகறயில் உள்ள காப்ெடீ்டு 
வணிகம் பதாடங்கிய இடம், ைண்டன் ைாயிட்ஸ் காெி 
ஹவுஸ் என்று பதரியவருகிறது. அங்கு கூடி 
சந்தித்துக்பகாண்ட வியாொரிகள், கடல் ஆெத்துக்களின் 
மூைம் கப்ெைில் எடுத்துச்பசல்ைப்ெடுகின்ற பொருட்ககள 
இழப்ெதால் தங்களுக்கு ஏற்ெடும் இழப்புக்ககள 
ெகிர்ந்துக்பகாள்ள ஒப்புக்பகாண்டனர். ஆழ்கடைில் திருடும் 
கடற்பகாள்களக்காரர்கள் மூைம் அல்ைது வைாசைான கடல் 
வானிகை, பொருட்ககள ொழடித்துவிட்டதால் அல்ைது 
கடல் ஆெத்துக்கள் காரணைாக கப்ெல் மூழ்கிவிட்டால் 
அத்தககய இழப்புகள் ஏற்ெடும். 

ii. ைண்டனில் 1706-ஆம் ஆண்டு நிறுவப்ெட்ட அமிைப்பில் 
கோகேட்டி ஃபார் ஏ ப்ர்பசுவல் அஷ்யூரன்ஸ் உைகின் 
முதல் ஆயுள் காப்ெடீு நிறுவனம் என கருதப்ெடுகிறது. 
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4. இந்தியாவில் ைாப்பீட்டின் வரைாறு 

ஏ) இந்தியா: இந்தியாவில் நவனீ காப்ெடீு 1800 ஆண்டின் 
பதாடக்கத்தில் அல்ைது அதற்கு ெிறகு, பவளிநாட்டு காப்ெடீ்டு 
முகவர்கள் கடல் சார்ந்த காப்ெடீு வணிகத்கத ஆரம்ெித்தப்வொது 
பதாடங்கியது. 
ஓரியன்டல் கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ் ைம்பனி 
ைிமிகடட் 

இது இந்தியாவில் முதைில் 
நிறுவப்ெட்ட ஆயுள் காப்ெடீு 
நிறுவனம் ஒரு ஆங்கிை நிறுவனம் 

டிகரடன் இன்சூரன்ஸ் 
ைம்பனி ைிமிகடட் 

இது தான் இந்தியாவில் முதைில் 
நிறுவப்ெட்ட பொது காப்ெடீ்டு 
நிறுவனம். 

பாம்சப மியுட்சுவல் 
அஸ்ஸூரன்ஸ் 
கோகேட்டி ைிமிகடட் 

இது தான் முதல் இந்திய காப்ெடீ்டு 
நிறுவனம். இது மும்கெயில் 1870-
ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்ெட்டது. 

சதேிய ைாப்பீட்டு 
நிறுவனம் ைிமிகடட் 

இது இந்தியாவின் ைிக ெழகையான 
காப்ெடீ்டு நிறுவனம்.  இன்றும் 
உள்ளது ைற்றும் பதாடர்ந்து 
வணிகத்திலும் உள்ளது. 

ெின்னர் ெை இந்திய நிறுவனங்கள், அந்த நூற்றாண்டு முடியும் 
தருவாயில் சுவதசி இயக்கத்தின் விகளவாக அகைக்கப்ெட்டன. 

முக்ைியமானகவ 

1912-ஆம் ஆண்டில், ஆயுள் ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைள் ேட்டம் (Life 

Insurance Companies Act) ைற்றும் வருங்ைாை கவப்பு நிதி ேட்டம் 
(Provident Fund Act) காப்ெடீ்டு வணிகத்கத கட்டுப்ெடுத்துவதற்காக 
நிகறவவற்றப்ெட்டன. ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் சட்டம் (The 

Life Insurance Companies Act), 1912, ப்ரீைியம்-வதீ அட்டவகணகளும் 
ைற்றும் குறிப்ெிட்ட காைங்களுக்கு ஒரு முகற நிறுவனங்களின் 
ைதிப்ெடீு ெற்றிய நற்சான்றிதழ்ககள காப்ெடீ்டு ைதிப்ெடீ்டாளர்கள் 
மூைம் பெறப்ெடுவகத கட்டாயப்ெடுத்திவிட்டது. எனினும், இந்திய 
ைற்றும் பவளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு இகடவய இருந்த 
ஏற்றத்தாழ்வு ைற்றும் ொகுொடு பதாடர்ந்தது. 
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காப்ெடீ்டுச் சட்டம்  1938 இந்தியாவில் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்களின் 
பசயற்ொடுககள ஒழுங்குப்ெடுத்த இயற்றப்ெட்ட முதல் சட்டம். 
இந்த சட்டம், அவ்வப்வொது திருத்தப்ெட்டு, இன்றும் அைைில் 
உள்ளது. காப்ெடீு கட்டுப்ொட்டாளர் காப்ெடீு சட்டத்தின் விதிகளின் 
கீழ் அரசு மூைம் நியைிக்கப்ெட்டார். 

பி) ஆயுள் ைாப்பீட்கட நாட்டுடகமயாக்ைல்: ஆயுள் காப்ெடீ்டு 
வணிகம் பசப்டம்ெர் 1, 1956 அன்று நாட்டுகடையாக்கப்ெட்டது 
ைற்றும் இந்திய ஆயுள் ைாப்பீட்டுக் ைழைம் (LIC of India) 
உருவாக்கப்ெட்டது. அந்த வநரத்தில் இந்தியாவில் ஆயுள் காப்ெடீு 
வணிகத்கத 170 நிறுவனங்கள் ைற்றும் 75 வருங்காை கவப்பு 
நிதி (Provident Fund) சங்கங்கள் பசய்து பகாண்டிருந்தன. 1956-இல் 
இருந்து 1999 வகர, இந்தியாவில் ஆயுள் காப்ெடீு வியாொரத்கத 
பசய்யும் ெிரத்திவயக உரிகைககள எல்.ஐ.சி. பெற்றிருந்தது. 

ேி) கபாது ைாப்பீட்கட நாட்டுடகமயாக்ைல்: 1972-இல் காப்ெடீ்டு 
வணிக நாட்டுடகையாக்கல் சட்டம் (General Insurance Business 

Nationalisation Act- GIBNA) இயற்றப்ெட்டதும் பொது காப்ெடீ்டு 
வணிகம் நாட்டுடகையாக்கப்ெட்டது ைற்றும் கபாது ைாப்பீட்டு 
இந்திய ைழைம் (General Insurance Corporation of India –GIC) மற்றும் 
அதன் நான்கு துகண நிறுவனங்ைளும் அகைக்கப்ெட்டன. அந்த 
காை கட்டத்தில், இந்தியாவில் பொது காப்ெடீு வணிகம் 
பசய்துக்பகாண்டிருந்த 106 காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள், 
அகைக்கப்ெட்ட ஜி.ஐ.சி ஆஃப் இந்தியாவின் நான்கு துகண 
நிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிகணக்கப்ெட்டன 

டி) மல்ச ாத்ரா ைமிட்டி மற்றும் ஐஆர்டிஏ: 
1993-இல் ைல்வஹாத்ரா கைிட்டி நிறுவப்ெட்டது. இதன் வநாக்கம் 
இந்த பதாழிகை ஆராய்ந்து, இதன் முன்வனற்றத்திற்காக  
வொட்டிகய உருவாக்கி, பதாழில் ைாற்றங்ககள ெரிந்துகரப்ெது 
தான். கைிட்டி 1994-ஆம் ஆண்டு தனது அறிக்கககய 
சைர்ப்ெித்தது. 1997-ஆம் ஆண்டில் காப்ெடீ்டு ஒழுங்குமுகற 
ஆகணயம் (IRA) நிறுவப்ெட்டது. காப்ெடீ்டு ஒழுங்குமுகற ைற்றும் 
வைம்ொட்டுச் சட்டம் 1999 (Insurance Regulatory & Development Act 1999- 

IRDA) இயற்றப்ெட்டது, ஆயுள் ைற்றும் பொது காப்ெடீு துகறயில் 
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ஒரு சட்டரீதியான ஒழுங்குமுகற அகைப்ொக ெணிபுரிய ஏப்ரல் 
2000-இல் இன்சூரன்ஸ் கரகுசைட்டரி மற்றும் கடவைப்மன்ட் 
அதாரிட்டி (ஐஆர்டிஏ)  அகைய வழிவகுத்தது. 
 

5. இன்று ஆயுள் ைாப்பீடு கதாழில் 

 

தற்வொது, கீவழ விவரிக்கப்ெட்ட 24 ஆயுள் காப்ெடீ்டு” 
நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் உள்ளன: 

அ) ஆயுள் காப்ெடீ்டு கழகம் (எல்ஐசி) இந்தியாவின் ஒரு 
பொதுத்துகற நிறுவனைாக இருக்கிறது  

ஆ) தனியார் துகறயில் 23 ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள்  
உள்ளன  

இ) தொல் துகற, இந்திய அரசின் கீழ், தொல் ஆயுள் காப்ெடீ்டு 
வழியாக ஆயுள் காப்ெடீு வணிகத்கத பசய்கிறது, ஆனால், 
கட்டுப்ொட்டாளரின் அதிகார வரம்ெின் கீழ் வருவதில்கை.  

சுய-பரீட்கே 1 

இந்தியாவின் காப்ெடீ்டு பதாழிகை ெின்வருவதில் எது 
ஒழுங்குப்ெடுத்துகிறது?  

I. இந்திய காப்ெடீ்டு அதிகாரம் 

II. காப்ெடீு ஒழுங்குமுகற ைற்றும் வைம்ொட்டு ஆகணயம்  

III. இந்திய ஆயுள் காப்ெடீ்டு கழகம்  

IV. இந்திய பொது காப்ெடீ்டு கழகம் 

 

B. ைாப்பீடு எவ்வாறு கேயல்படுைிறது 

நவனீ வர்த்தகம் பசாத்து உரிகை பகாள்ககயின் ஆதாரத்தில் 
பதாடங்கப்ெட்டது. குறிப்ெிட்ட நிகழ்வின் [இழப்பு அல்ைது அழிவு] 
காரணைாக  ஒரு பசாத்தின் ைதிப்பு குகறகிற வொது, பசாத்து 
உரிகையாளருக்கு  பொருளாதார இழப்பு ஏற்ெடுகிறது.ஒவர ைாதிரி 
பசாத்துகடய ெை உரிகையாளர்களின் சிறிய ெங்களிப்புக்ள் 
மூைம் ஒரு பொது நிதிகய உருவாக்கினால், இந்த நிதிகய  
துரதிருஷ்டவசைான சிைருக்கு ஏற்ெட்ட இழப்கெ ஈடு பசய்ய 
ெயன்ெடுத்த முடியும். 
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எளிய வார்த்கதகளில் கூறுவபதன்றால், ஒரு குறிப்ெிட்ட 
பொருளாதார இழப்பு ைற்றும் அதன் விகளவுககள, காப்ெடீ்டு 
அகைப்பு மூைம் ஒரு தனிப்ெட்டவரால் ெைருடன் 
ெகிர்ந்துக்பகாள்ள முடிகிறது. 

வகரயகற 

நிச்சயைற்ற நிகழ்வுகள்/சூழ்நிகைகள் காரணைாக 
துரதிருஷ்டவசைான சிைருக்கு ஏற்ெடும் இழப்புககள, அவத 
வொன்ற இழப்புகளுக்கு உள்ளாகும் நிகைகையில் 
உள்ளவர்களுடன் ெகிர்ந்துக்பகாள்வவத காப்ெடீு என்று 
வகரயறுக்கமுடியும். 
   

படம் 1 –காப்ெடீு எப்ெடி வவகை பசய்கிறது 

 
 

இங்வக ஒரு சிக்கல் உள்ளது- 

i. இந்த ைாதிரி பொது நிதிகய உருவாக்க, கடினைான 
உகழப்பு மூைம் சம்ொதித்த ெணத்கத தர ைக்கள் 
ஒப்புக்பகாள்வார்களா? 

ii. அவர்களின் ெங்களிப்பு உண்கையிவைவய விரும்ெிய 
வநாக்கத்திற்காக ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறதா என்று அவர்களால் 
எப்ெடி நம்ெ முடியும்? 

iii. அவர்கள் கட்டும் ெணம் ைிக அதிகைானதா அல்ைது ைிக 
குகறவானதா என்று எப்ெடி பதரியும்? 
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இந்த வநாக்கத்திற்காக, நிச்சயைாக இகத பதாடங்க ைற்றும் 
இதற்கான பசயல்முகறகய யாராவது ஏற்ொடு பசய்யவவண்டும் 
ைற்றும் சமூகத்தின் உறுப்ெினர்ககளயும் ஒன்றாக பகாண்டுவர 
வவண்டும். அந்த 'யாவரா' தான் 'காப்ெடீு நிறுவனம்' என்று 
அகழக்கப்ெடுகிறது ைற்றும் அதுதான் வசர்ைத்தில் (pool) 
ஒவ்பவாருவரும் எவ்வளவு ெங்களிக்கவவண்டும் என்ெகத 
தீர்ைானிக்கிறது ைற்றும்  இழப்ொல் ொதிக்கப்ெடுெவருக்கு 
ெணத்கத தரவும் ஏற்ொடு பசய்கிறது.  

 

காப்ெடீு நிறுவனங்கள் தனிநெர்கள் ைற்றும் சமூகத்தின் 
நம்ெிக்கககயயும் பெற வவண்டும்.  

1. எப்படி சவகை கேய்ைிறது. 
அ) முதைில், பொருளாதார ைதிப்புள்ள ஒரு கோத்து 

இருக்ைசவண்டும், அந்த கோத்து 

i. பொருள் சார்ந்ததாக இருக்கைாம் (ஒரு கார் அல்ைது ஒரு 
கட்டிடம் வொன்றது) அல்ைது  

ii. பொருளாக இல்ைாததும் இருக்கைாம் (பெயர் ைற்றும் 
நல்பைண்ணம் வொன்றகவ) அல்ைது  

iii. தனிப்ெட்டதாக இருக்கைாம் (ஒருத்தரின் கண்கள், கால்கள் 
ைற்றும் உடைின் ைற்ற ெகுதிககளப் வொை). 

ஆ) பசாத்து ஒரு குறிப்ெிட்ட நிகழ்விற்கு ெிறகு அதன் ைதிப்கெ 
இழக்கைாம். இழப்பு ஏற்ெடுகின்ற ைாதிரி வாய்ப்பு தான் 
அபாயம் (RISK) என குறிப்ெிடப்ெடுகிறது. அொயம் ஏற்ெட்ட 
காரணம் என்ெவத ஆபத்து (PERIL) என அறியப்ெடுகிறது. 

இ) வசகரித்தல் (POOLING) என அகழக்கப்ெடும் ஒரு பகாள்கக 
உள்ளது. இது ெல்வவறு நெர்களின் தனிப்ெட்ட ெங்களிப்புகளின் 
[ப்ரீைியம் என அகழக்கப்ெடும்] வசகரிப்கெ பகாண்டுள்ளது. 
இந்த நெர்களின் உகடகைகள் ைற்றும் ஏற்ெடக்கூடிய 
அொயங்களும் ஒவர ைாதிரி. 

ஈ) இந்த நிதி வசர்ைம் ஒரு ஆபத்தினால் இழப்புக்ககள சந்தித்த 
சிைருக்கு ஈடுகேய்ய (compensate) ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது. 
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உ) இந்த நிதி வசகரித்தல் ைற்றும் துரதிர்ஷ்டைான சிைருக்கு 
ஈடுபசய்வது என்ெபதல்ைாம் ைாப்பீட்டாளர்ைள் (INSURER) என 
நிறுவனங்கள் மூைம் வைற்பகாள்ளப்ெடுகிறது. 

ஊ) காப்ெடீ்டு நிறுவனம் இந்த திட்டத்தில் ெங்வகற்க முற்ெடும் 
ஒவ்பவாரு நெருடனும் ஒரு காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தத்தில் 
நுகழகிறது. ஒவ்பவாரு ெங்வகற்ொளரும் பாைிேிதாரர் 
(INSURED) என அகழக்கப்ெடுகிறார் 

 

2. ைாப்பீடு அபாயத்தின் சுகமகய குகறக்ைிறது  

அொய சுகை என்ெது ஒரு பகாடுக்கப்ெட்ட இழப்பு 
நிகைகை/நிகழ்கவ சந்தித்ததன் விகளவாக ஏற்ெட்ட பசைவுகள், 

இழப்புகள் ைற்றும் குகறொடுககள குறிக்கிறது.  

படம் 3 ஒருவருக்குள்ள அபாய சுகமைள் 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

ஒவ்பவாருவருக்கும் உள்ள அொய சுகைகளில் இரண்டு வகககள் 
உள்ளன -முதன்கை (Primary) ைற்றும் இரண்டாம் (Secondary) 

அ)  முதன்கமயான அபாய சுகம 

முதன்கையான அொய சுகை (primary burden of risk) 
உண்கையில் முழு அொய நிகழ்வுகளின் விகளவாக, வடீுகளில் 
[ைற்றும் வணிக அைகுகளில்] சந்தித்த இழப்புக்ககள 
குறிக்கிறது. இந்த இழப்புக்கள் பெரும்ொலும் வநரடியானது 
ைற்றும் அளவிடக்கூடியது,  ைற்றும் எளிதில் காப்ெடீு மூைம் 
இகத ஈடு பசய்ய முடியும். 

ஒருவருக்குள்ள அொய சுகைகள் 

முதன்கமயான அபாய சுகம இரண்டாம் அபாய சுகம 
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உதாரணம் 

ஒரு பதாழிற்சாகை தீயால் அழிந்துவிடும் வொது, வசதைகடந்த 
அல்ைது அழிக்கப்ெட்ட பொருட்களின் உண்கையான ைதிப்கெ 
கணக்கிட்டு அதற்கான இழப்ெகீட இழந்தவருக்கு வழங்கமுடியும். 

தனிப்ெட்ட ஒருவர் இதய அறுகவ சிகிச்கச பசய்துக்பகாண்டால், 

அதற்கான ைருத்துவ பசைவும் பதரிந்த ைதிப்பு என்ெதால் 
அகதயும் ஈடு பசய்யமுடியும். கூடுதைாக சிை ைகறமுக 
இழப்புகளும் வநரிடைாம்.  

உதாரணம் 

தீயினால் வர்த்தை நடவடிக்கைைள் தகடப்பட்டு ஏற்படும் 
இைாப இழப்கபயும் ைணக்ைிடைாம் மற்றும் இந்த இழப்பால் 
பாதிக்ைப்பட்டவருக்கு இழப்பீடும் வழங்ைமுடியும் 

ஆ) இரண்டாம் அபாய சுகம  

அத்தககய நிகழ்வு எதுவும் நிகழவில்கை ைற்றும் எந்த 
இழப்பும் இல்கை என்று கருதவும். இதற்கு அர்த்தம் 
ஆெத்துக்கு உள்ளாகக்கூடியவர்களுக்கு  எந்த சுகையும் 
இல்கையா? இதற்கான ெதில், முதன்கை சுகைகய தவிர,  

ஒருவருக்கு  இரண்டாம் நிகை அொய சுகையும் இருக்கிறது. 

இரண்டாம் அபாய சுகம (secondary burden of risk) என்ெது இப்ெடி 
ஒரு இழப்பு உள்ளாகக்கூடிய நிகைகையில் இருப்ெது 
உண்கைபயன்ெதால் அதிைிருந்து தன்கன காத்துக்பகாள்ள 
ஏற்ெடும் பசைவுகள் ைற்றும் உகைச்சகை தாங்குவது தான். 
கூறப்ெட்ட நிகழ்வு நிகழவில்கை என்றாலும், இந்த சுகைககள 
ஏற்றாக வவண்டும். இந்த சுகைகளில் சிைவற்கற நாம் புரிந்து 
பகாள்ளைாம்: 
இந்த சுகைகளில் சிைவற்கற நாம் புரிந்து பகாள்ளைாம்: 
i. முதைில் ெயம் ைற்றும் ெதட்டத்தினால் ஏற்ெடும் உடல் 

ைற்றும் ைன அழுத்தம் உள்ளது. ெதட்டம் நெருக்கு நெர் 
ைாறுெடைாம் ஆனால் அது இருக்கும் ைற்றும் இதனால் 
ைன அழுத்தம் ஏற்ெட்டு ஒரு நெரின் ஆவராக்கியம் 
ொதிக்கப்ெடும். 
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ii. இரண்டாவதாக ஒரு இழப்பு ஏற்படுமா அல்ைது 
இல்கையா என்பகத பற்றி உறுதியாை கதரியாதப்சபாது, 

அத்தககய நிகைகய சந்திக்க ஒரு இருப்பு நிதிகய 
அகைப்ெதுதான் பசய்யவவண்டிய விவவகைான விஷயம். 
இது வொன்ற ஒரு நிதிகய  அகைக்க பசைவாகும். 
உதாரணைாக, இது வொன்ற நிதிககள சுைெைாக எடுக்கிற 
ைாதிரி  (liquid form-இல்) இருக்கவவண்டும் ைற்றும் அதற்கு 
குகறந்த வருவாய் தான் கிகடக்கும். 

ஒரு காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திடம் அொயத்கத ககைாற்றுவதன் 
மூைம், ைன அகைதிகய அனுெவிக்கைாம், ைற்றும் இருப்ொக 
ஒதுக்கியிருக்கவவண்டிய நிதிகய முதைீடு பசய்து,  வைலும் 
திறம்ெட ஒரு வணிகத்கத திட்டைிடைாம். இந்த 
காரணங்களுக்காக தான் முக்கியைாக காப்ெடீு வதகவப்ெடுகிறது. 
 

சுய-பரீட்கே 2 

 

ெின்வருவதில் இரண்டாம் அொய சுகை என்ெது எது?  

I. வணிக குறுக்கீடு பசைவு  

II. பொருட்கள் வசதைகடந்த பசைவு  

III. எதிர்காைத்தில் இழப்புக்ககள சந்திக்க ஒரு இருப்பு நிதிகய 
ஒதுக்கி கவப்ெது. 

IV. ைாரகடப்பு காரணைாக ஆஸ்ெத்திரியில் அனுைதி பசைவுகள் 

 

C.  அபாய சமைாண்கம அணுகுமுகறைள் 

வகட்கக்கூடிய ைற்பறாரு வகள்வி காப்ெடீு ைட்டும் தான் அகனத்து 
வககயான அொய சூழ்நிகைகளுக்கும் சரியான தீர்வா. இதற்ைான 
பதில் 'இல்கை' என்பசத. 

தனிநெர்கள் தாங்கள் சந்திக்கும் அொயங்ககள எதிர்காள்ளும் ெை 
முகறகளில் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்களுக்கு அகத ககைாற்றுவதும் 
ஒரு வழிமுகற. அொயங்ககள எதிர்பகாள்ள ைற்ற வழிமுகறகள் 
கீவழ விளக்கப்ெட்டுள்ளது: 
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1. அபாய தவிர்ப்பு (Risk avoidance) 

ஒரு இழப்பு நிகைகைகய தவிர்ப்ெதன் மூைம் கட்டுப்ெடுத்துவவத 
"அொய தவிர்ப்பு" என அறியப்ெடுகிறது. எனவவ ஒருவர் 
அொயத்கத உண்டாக்கக்கூடிய பசாத்து, நெர் அல்ைது 
நடவடிக்கககய தவிர்க்க முயற்சி பசய்யைாம். 

உதாரணம் 

i. சவறு ஒருவருக்கு உற்பத்தி கேய்யும் ஒப்பந்தத்கத 
அளிப்பதன் மூைம், ேிைர் உற்பத்தி அபாயங்ைகள தாங்ை 
மறுக்ைைாம். 

ii. ஒரு விபத்கத ேந்திக்ை பயந்து வடீ்டிற்கு கவளிசய 
சபாைாமல் இருக்ைைாம்  அல்ைது கவளிநாட்டில் 
உடல்நைம் பாதிக்ைப்படும் என்ற அச்ேத்தினால் பயணசம 
கேய்யாமல் இருக்ைைாம். 

ஆனால் அொய தவிர்ப்பு அொயத்கத ககயாள ஒரு 
எதிர்ைகறயான வழி. தனிப்ெட்ட ைற்றும் சமூக 
முன்வனற்றங்ககள பகாண்டுவர  சிை அொயங்ககள 
எதிர்பகாள்வது வதகவப்ெடுகிறது. அத்தககய நடவடிக்ககககள 
தவிர்ப்ெதன் மூைம், இது வொன்ற அொயைான நடவடிக்கககளால் 
பெறக்கூடிய நன்கைககள தனிநெர்கள் ைற்றும் சமுதாயம் 
இழக்கக்கூடும். 
 

2. அபாயத்கத தன்னிடசம கவத்திருத்தல் (Risk retention) 

சிைர் அொயத்தின் தாக்கத்கத நிர்வகிக்க முயற்சி பசய்து ைற்றும் 
அொயம் ைற்றும் அதன் விகளவுகள் தாங்க முடிபவடுக்கின்றனர். 
இது சுய-காப்ெடீு என்று அகழக்கப்ெடுகிறது. 
 

உதாரணம் 

அனுபவத்கத அடிப்பகடயாை கைாண்டு ஒரு வணிை நிறுவனம் 
தங்ைளிடம் ஒரு எல்கைவகர ேிறிய இழப்புைகள 
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தாங்ைக்கூடிய திறன் உள்ளகதன்பதால் அபாயத்கத 
தங்ைளிடசம தக்ை கவத்துக்கைாள்ள முடிவு கேய்யைாம். 

3. அபாய குகறப்பு மற்றும் ைட்டுப்பாடு (Risk reduction and control) 

அொய தவிர்ப்கெ விட இது நல்ை நகடமுகற ைற்றும் 
பொருத்தைான அணுகுமுகற ஆகும். இதற்கு அர்த்தம் இழப்பு 
ஏற்ெடும் வாய்ப்கெ குகறக்க ைற்றும்/அல்ைது இழப்பு 
ஏற்ெட்டாலும் அதன் தீவிரத்கத குகறக்க நடவடிக்ககககள 
எடுப்ெது தான். 
 

முக்ைியமானகவ 

இழப்பு ஏற்படும் வாய்ப்புைகள தடுக்ை எடுக்ைப்படும் 
வழிமுகறைள் 'இழப்பு குகறப்பு'  (Loss Reduction) என்றும், இழப்பின் 
தீவிரத்கத  குகறக்ை எடுக்ைப்படும் வழிமுகறைள் 'இழப்கப 
தடுத்தல்' (Loss Prevention) எனப்படுைின்றன. 

அொய குகறப்ெில் ெின்வருவதில் ஒன்று அல்ைது அதற்கு 
வைற்ெட்ட முகறகள் மூைம் இழப்புக்களின் அதிர்பவண் 
ைற்றும்/அல்ைது அளகவ குகறப்ெது ஆகியகவ அடங்கும்:- 

அ) ைல்வி மற்றும் பயிற்ேி, அதாவது ஊழியர்ககள வழக்கைாக 
"தீகய கட்டுப்ெடுத்தும் ெயிற்சிககள" பசய்விப்ெது, அல்ைது 
டிகரவர்கள், ஃவொர்கைிஃப்ட் ஆெவரட்டர்கள் ஆகியவர்களுக்கு 
வொதுைான ெயிற்சியளிக்கப் ெட்டிருப்ெகத உறுதி பசய்தல்.  

 உதாரணைாக,  குப்கெ உணகவ தவிர்க்குைாறு ெள்ளி பச்ைலும் 
குழந்கதகளுக்கு ொடம் பசால்ைிதரைாம். 

ஆ) சுற்றுச்சூழல் மாற்றங்ைள்,  அதாவது  "ஃெிசிகல்" 
நிகைகைககள வைம்ெடுத்துவது, எ.கா. கதவுகளில் சிறந்த 
பூட்டுககள வொடுவது, ஜன்னல்களில் ொர்கள் அதாவது 
இரும்புக்கம்ெிகள் அல்ைது ஷட்டர்கள் வொடுவது, கள்வர் 
அல்ைது பநருப்பு அைாரங்ககள நிறுவுவது ஆகியகவ. 
ைாநிைமும் ைக்களின் சுகாதார நிகைகய வைம்ெடுத்த ைாசு 
ைற்றும் இகரச்சல் அளவுககள கட்டுப்ெடுத்தும் 
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நடவடிக்ககககள எடுக்க முடியும். ைவைரியா ைருந்துககள 
பதாடர்ந்து பதளித்தல் பதாற்று வநாய் ஏற்ெடும் ஆெத்கத 
தடுக்க உதவுகிறது. 

இ) ஆபத்தான அல்ைது அபாயைரமான நடவடிக்கைைளில் 
மாற்றங்ைள், அதாவது இயந்திரங்கள், உெகரணங்ககள 
ெயன்ெடுத்தும் வொது ைற்றும் ெிற ெணிககள பசய்யும் வொது 
ஆெத்தின் நிகழ்தககவ குகறக்கும்  வழிககள ெின்ெற்றுவது.  

  உதாரணைாக, ஒரு ஆவராக்கியைான வாழ்க்கககய வாழ்வது 
ைற்றும் சரியான வநரத்தில் சரியாக சாப்ெிடுவது உடம்பு 
சரியில்ைாைல் வொகும் வாய்ப்புககள குகறக்க உதவுகிறது. 

ஈ) ெிரிப்ெது (Separation), அதாவது ஒரு இடத்திவைவய கவக்காைல், 
பவவ்வவறு இடங்களில் பசாத்து பொருட்ககள  
ெிரித்துகவப்ெது, அொயங்கள் கட்டுப்ெடுத்தும் ஒரு முகறயாக 
உள்ளது. இந்த வயாசகனயால்,  விெத்து ஒரு இடத்தில் 
ஏற்ெட்டால் கூட, அவத இடத்தில் எல்ைாவற்கறயும் 
கவத்திருக்காவிட்டால், அதன் தாக்கத்கத குகறக்க முடியும்.  

 பவவ்வவறு கிடங்குகளில் சரக்கக வசைித்துகவத்தால், சரக்கு 
இழப்கெ குகறக்க முடியும். ஒரு இடத்தில் அழிக்கப்ெட்டால் 
கூட, ொதிப்பு கணிசைாக குகறக்கப்ெடும். 

 

4. அபாய நிதி ( Risk financing) 

இது ஏற்ெடும் இழப்புககள சந்திக்க நிதி ஒதுக்கிகவப்ெகத 
குறிக்கிறது. 

அ) சுய நிதி மூைம் அபாயத்கத தன்னிடசம கவத்திருத்தல் 
வழிமுகறயில் (Risk retention through self financing) இழப்புகள் 
ஏற்ெடும் வொது இழப்ெடீு வழங்கப்ெடுகிறது. இந்த 
பசயல்ொட்டில் நிறுவனம் அதன் பசாந்த அல்ைது கடன் 
நிதிகள் மூைம், அதன் பசாந்த அொயத்திற்கு நிதியுதவிகய 
வைற்பகாள்கிறது. இது சுய காப்ெடீு என்று 
அகழக்கப்ெடுகிறது. நிறுவனம் ெல்வவறு அொய குகறப்பு 
முகறகளில் ஈடுெட்டு, இழப்பு தாக்கத்கத குகறத்து, 
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நிறுவனத்தால் தக்க கவத்து பகாள்ளக்கூடிய அளவாக 
இருக்குைாறு பசய்கிறது. 

ஆ) அபாயத்கத கைமாற்றுதல் (Risk transfer) என்ெது 

அொயத்கத கவத்திருத்தலுக்கு ஒரு ைாற்றாக உள்ளது. 
அபாய கைமாற்றுதைில் இழப்புகளின் பொறுப்பு ைற்பறாரு 
நிறுவனத்திற்கு ககைாற்றப்ெடுகிறது. இங்வக ஒரு 
தற்பசயைான நிகழ்வின் [அல்ைது ஆெத்தினால்] விகளவாக 
ஏற்ெடும் இழப்புக்கள் ைற்பறாரு நிறுவனத்திற்கு 
ககைாற்றப்ெடுகிறது. 

அபாயத்கத கைமாற்றுவதற்கு உள்ள முக்ைிய வடிவங்ைளில் 
ைாப்பீடு ஒன்றாகும், மற்றும் அது ைாப்பீட்டு நஷ்டஈட்ு மூைம் 
நிச்ேயமற்ற நிகைகய நம்பைமான நிகையாை மாற்ற 
அனுமதிக்ைிறது. 

உத்தரவாதமும் ைாப்பீடும் 

காப்ெடீு ைற்றும் உத்தரவாதம் இரு வணிக ரீதியாக 
பசயல்ெடுகின்ற நிறுவனங்ககள வழங்கப்ெடும் நிதி 
தயாரிப்புகளாக உள்ளன.  

சைீெகாைத்தில், இந்த இரண்டிற்கும் இகடவய உள்ள வவறுொடு 
ைிகவும் குகறந்து, இரண்டுவை ஓரளவு ஒத்ததாக கருதப்ெடுகிறது. 
இருந்தாலும், கீவழ விவாதிக்கப்ெட்ட ைாதிரி,  இந்த இரண்டிற்கும் 
இகடவய நுட்ெைான வவறுொடுகள் உள்ளன. 

காப்ெடீு நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வுக்கு எதிரான ொதுகாப்பு 
குறிக்கிறது. அவதசையம், உத்தரவாதம் நிச்சயைாக நடக்குபைன்ற 
நிகழ்வுக்கு எதிரான ொதுகாப்கெ குறிக்கிறது. காப்ெடீு 
அொயத்திற்கு எதிராக காப்ெளிக்கிறது, ஆனால் உத்தரவாதம் 
திட்டவட்டைான ஒரு நிகழ்விற்கு காப்ெளிக்கிறது, எ.கா.  ைரணம்,  
இது நிச்சயைானது, இது நிகழும் வநரவை  பதளிவற்றதாக உள்ளது. 
உத்தரவாத ொைிசிகள் ஆயுள் காப்ெடீுடன் பதாடர்புள்ளது. 
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படம் 4  காப்ெடீு எவ்வாறு காப்ெடீு பெற்றவருக்கு நஷ்டஈடு 
வழங்குகிறது  
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அொயத்கத ககைாற்ற வவறு வழிகளும் உள்ளன. உதாரணைாக, 
ஒரு நிறுவனம் குழுவின் ஒரு ெகுதியாக இருக்கும்வொது,  
அொயத்கத மூை (parent) நிறுவனத்திற்கு ககைாற்றினால், 
இழப்கெ அந்த மூை நிறுவனம் ஈடு பசய்கிறது. 
   

எனவவ, காப்ெடீு அொய ககைாற்று முகறகளில் ஒன்றாக 
ைட்டுவை இருக்கிறது. 
 

சுய-பரீட்கே 3 

ெின்வருவதில் எது ஒரு அொய ககைாற்றுதல் முகற? 

 

I. வங்கி நிரந்தர கவப்பு (FD) 

II. காப்ெடீு 

III. ெங்குகள் 

IV. ரியல் எஸ்வடட் 

 

D. அபாயத்கத நிர்வைிக்கும் ைருவியாை ைாப்பீடு 

நாம் அொயம் ெற்றி வெசும் வொது, உண்கையில் ஏற்ெட்ட இழப்கெ 
ெற்றி வெசாைல் ஏற்ெடக்கூடிய இழப்பு ெற்றி குறிப்ெிடுகிவறாம். 
அதனால் இது எதிர்ொர்க்கப்ெட்ட இழப்பு. இந்த எதிர்ொர்க்கப்ெடும் 
இழப்ெின் பசைவு [அொய பசைவும் அவத ஆகைாம்]  இரண்டு 
காரணிககள பெருக்கி கிகடக்கிறது 

 இழப்கெ ஏற்ெடுத்தக்கூடிய எந்த ஆெத்திற்கு எதிராக காப்ெடீு 
பசய்கிவறாவைா அது நடக்கக்கூடிய நிைழ்தைவு (probability) 

 தாக்ைம் அல்ைது அதன் விகளவாக நஷ்டப்ெட்ட பதாகக 

 

நிகழ்தகவு ைற்றும் இழப்புத் பதாகக இரண்கடயுவை சார்ந்த 
வநர்விகிதத்தில் அொய பசைவும் அதிகரிக்கும். எனினும், இழப்பு 
பதாகக ைிகவும் அதிகைாக இருந்து, ைற்றும் அதன் நிகழ்தகவு 
குகறவாக இருந்தால், அொய பசைவும் குகறந்வத இருக்கும். 
 
 

படம் 5  ைாப்பீகட சதர்வு கேய்யும்சபாது ைருதசவண்டியகவ 
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காப்ெகீட வதர்வு பசய்யும்வொது கருதவவண்டியகவ 

 

காப்ெடீு பசய்யவவண்டுைா இல்கையா என்ெகத தீர்ைானிக்கும் 
வொது, ஒருவர் ஏற்ெடக்கூடிய இழப்கெ தாங்கும் பசைவிற்கும் 
ைற்றும் அொயத்கத ககைாற்றும் பசைவிற்கும் இகடவய 
கணக்கிடவவண்டும். அொயத்கத ககைாற்றும் பசைவு தான் 
காப்ெடீு ப்ரிைியம் – முந்கதய ெத்தியில் குறிப்ெிட்டுள்ள ைாதிரி 
இது இரு காரணிககள சார்ந்திருக்கும். நிகழ்தகவு ைிகவும் 
குகறந்து ஆனால் இழப்பு தாக்கம் ைிகவும் அதிகைாக 
இருக்கின்றகவ தான் காப்ெடீ்டுக்கு சிறந்த சூழ்நிகைகளாக 
இருக்கும். இது வொன்ற சந்தர்ப்ெங்களில்,  காப்ெடீ்டு [ப்ரீைியம்] 
மூைம் அொயத்கத ககைாற்றும் பசைவு ைிகவும் குகறவாக 
இருக்கும், ஆனால்  அகத தாங்கும் பசைவு ைிக அதிகைாக 
இருக்கும். 

 

அ)  ேிறியதிற்கு அதிை அபாயத்கத 
எதிர்கைாள்ளசவண்டாம்:  அொய ககைாற்ற பசைவு ைற்றும் 
கணிக்கப்ெட்ட நஷ்ட ைதிப்பும் சரியான விகிதத்தில் 
கணக்கிடப்ெட வவண்டும் 

உதாரணம் 

 

காப்ெகீட வதர்வு பசய்யும்வொது 
கருதவவண்டியகவ 

ேிறியதிற்கு அதிை 
அபாயத்கத 
எதிர்கைாள்ள 
சவண்டாம் 

ோத்தியமான அபாய 
விகளவுைகள 

ைவனமாை ைருத்தில் 
கைாள்ை 

இழக்ைமுடிவகத 
விட 

அதிைமானவற்கற 
அபாயத்திற்கு 

உட்படுத்த 
சவண்டாம் 
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ஒரு ோதாரண பால்சபனாகவ ைாப்பீடு கேய்வதில் அர்த்தம் 
உள்ளதா? 

ஆ) உங்ைளால் இழக்ைமுடிவகத விட அதிைமானவற்கற 
அபாயத்திற்கு உட்படுத்த சவண்டாம்: ஒரு நிகழ்வின் 
விகளவாக ஏற்ெடக்கூடிய இழப்பு ைிக பெரியதாக இருந்து, 
அதன் மூைம் நீங்கள்  திவாைாகக்கூடிய  நிகைகை ஏற்ெடும் 
என்றால், அொயத்கத தன்னிடவை கவத்திருத்தல் 
யதார்த்தைானதாக ைற்றும் பொருத்தைானதாகவும் வதான்றாது. 

உதாரணம் 

ஒரு கபரிய எண்கணய் சுத்திைரிப்புச்ோகை அழிந்தால் 
அல்ைது சேதமகடந்து விட்டால் என்ன நடக்கும்? 
நிறுவனத்தால் அந்த நஷ்டத்கத தாங்ை முடியுமா? 

ேி) ோத்தியமான அபாய விகளவுைகள ைவனமாை ைருத்தில் 
கைாள்ை: நிகழ்வு நடக்கின்ற (அதிர்பவண்) நிகழ்தகவு 
குகறவாக உள்ள ஆனால் சாத்தியைான தீவிரம் (தாக்கம்) 
அதிகைாக உள்ள பசாத்துக்ககள காப்ெடீு பசய்வவத சிறந்தது. 

உதாரணம் 

 

உதாரணமாை, ஒரு கேயற்கைக்சைாகள ைாப்பீடு கேய்யாமல் 
யாராவது இருக்ைமுடியுமா? 

சுய-பரீட்கே 4 

 
ெின்வரும் சூழல்களில் எதற்கு காப்ெடீு அவசியைாக 
வதகவப்ெடுகிறது? 

 

I. குடும்ெத்தில் சம்ொதிக்கும் ஒவர ஒருவர் அகாை ைரணம் 
அகடயைாம் 

II. ஒரு நெர் அவரது ெணப்கெகய இழக்க வநரிடும்  

III. ெங்கு விகைகள் ைிகவும் குகறந்துவிடைாம் 

IV. இயற்கக வதய்ைானம் காரணைாக ஒரு வடீ்டின் ைதிப்பு 
குகறயைாம்.  
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E. ேமூைத்தில் ைாப்பீட்டின் பங்கு  

 

காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் 
முக்கிய ெங்கு வகிக்கின்றன. நாட்டின் பசல்வம் காக்கப்ெடுவகத 
ைற்றும் ொதுகாக்கப்ெடுவகத உறுதி பசய்ய அவர்கள் 
பெருைளவுக்கு ெங்வகற்கிறார்கள். அவர்களின் சிை ெங்களிப்புகள் 
கீவழ தரப்ெட்டுள்ளன: 
  

i) அவர்களது முதைீடுகள் பெரிய அளவில் சமூகத்திற்கு 
ெைனளிக்கிறது.  காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் ெைம் பெரிய 
அளவில் கட்டணங்கள் வசகரிக்கப்ெட்டு ப்ரீைியங்களாக 
வசருவதில் தான் உள்ளது. 

ii) இந்த நிதி வசகரிக்கப்ெட்டு ொைிசிதாரர்களின் நைனுக்காக 
ெராைரிக்கப்ெடுகிறது. காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் இந்த 
அம்சத்கத ைனதில் கவத்திருக்கவவண்டும். இந்த நிதிகய 
ககயாள அவர்கள் எடுக்கும் அகனத்து முடிவுகளும் 
சமூகத்திற்கு ெயனளிக்கும்  விதத்தில் பசய்யப்ெட 
வவண்டும். இது முதைீடுகளுக்கும் பொருந்தும். அதனால் 
தான் பவற்றிகரைான காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள், 
நிதிப்ெத்திரங்கள் ைற்றும் ெங்குகள் வொன்ற ஊக 
வாணிெங்களில் முதைீடு பசய்வதில்கை. 

iii) காப்ெடீ்டு அகைப்பு தனிப்ெட்டவர், அவரது குடும்ெம், 

பதாழில் ைற்றும் வர்த்தகம், சமூகம் ைற்றும் நாடு 
முழுவதும் ெை வநரடி ைற்றும் ைகறமுக நன்கைககள 
வழங்குகிறது. காப்ெடீு பசய்தவர்கள் - தனிநெர்கள் ைற்றும் 
கார்ெவரட் நிறுவனங்கள் இரண்டுவை, வநரடியாக நன்கைகய 
பெறுகிறார்கள், ஏபனனில் அவர்கள் ஒரு விெத்து அல்ைது 
தற்பசயைான நிகழ்வு காரணைாக ஏற்ெடக்கூடிய 
இழப்ெிைிருந்து ொதுகாக்கப்ெடுகிறார்கள். காப்ெடீு, இதனால், 

ஒரு துகறயின் மூைதனத்கத ொதுகாக்கிறது ைற்றும் 
வணிகம் ைற்றும் பதாழிகை வைலும் விரிவாக்க ைற்றும் 
வளர்ப்ெதற்கு வதகவயான மூைதனத்கதயும் வழங்குகிறது. 
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iv) எதிர்காைம் ெற்றி உள்ள ெயம், கவகை ைற்றும் ெதட்டத்கத 
காப்ெடீு நீக்கிவிடுவதால், வணிக நிறுவனங்களில் 
மூைதனத்கத சுதந்திரைாக முதைீடு பசய்ய ைற்றும் 
ஏற்கனவவ உள்ள வளங்ககள திறகையாக ெயன்ெடுத்த 
காப்ெடீு ஊக்கைளிக்கிறது. இதனால் காப்ெடீு வணிகம் 
ைற்றும் பதாழில்துகற வளர்ச்சிகய ஊக்குவித்து, அதன் 
மூைம் ஒரு ஆவராக்கியைான பொருளாதாரம் ைற்றும் 
வதசிய உற்ெத்திகய அதிகரிப்ெதில் ெங்களிக்கிறது. 

v) ஆெத்துக்கள் மூைம் ஏற்ெடும் இழப்பு அல்ைது வசதத்திற்கு 
எதிராக காப்ெடீு பசய்யப்ெடும்வகர வங்கிவயா அல்ைது நிதி 
நிறுவனவைா பசாத்துக்கு எதிராக முன்கூட்டிவய கடன்ககள 
தராைல் இருக்கைாம். இதில் பெரும்ொைானவர்கள் 
ொைிசிகய அகடைானைாக கவக்கும் ெடி 
வைியுறுத்துகின்றனர். 

vi) ஒரு அொயத்கத ஏற்கும் முன், காப்ெடீு நிறுவனங்கள், 

தகுதிபெற்ற பொறியாளர்கள் ைற்றும் ெிற வல்லுனர்கள் 
மூைம் காப்ெடீு பசய்யப்ெடவவண்டிய பசாத்கத ஆய்வு 
ைற்றும் ெரிவசாதகன பசய்கிறார்கள். அவர்கள் ைதிப்ெடீு 
வநாக்கங்களுக்காக ைட்டும் அொயத்கத ைதிப்ெிடுவதில்கை, 
ஆனால் காப்ெடீு பசய்துக்பகாள்ெவரிடம் அொயத்கத 
குகறக்க ெல்வவறு வைம்ொட்டு வழிககள ெற்றி 
ஆவைாசகனககள கூறி ைற்றும் ெரிந்துகரக்கின்றனர், 
இதனால் ப்ரீைியம்  விகிதங்களும் குகறகின்றன.  

vii) காப்ெடீு நாட்டின் அன்னிய பசைாவணிகய ஈட்டித்தரும் 
ஏற்றுைதி வர்த்தகம், கப்ெல் ைற்றும் வங்கி வசகவகளிலும் 
உள்ளது. இந்திய காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் 30-ற்கும் 
வைற்ெட்ட நாடுகளில் பசயல்ெடுகிறார்கள். இந்த 
நடவடிக்கககள் கண்ணுக்கு புைனாகாைவை ஏற்றுைதி 
வணிகத்தில் பசயைாற்றி அன்னிய பசைாவணிகய 
பகாண்டுவருகின்றன. 

viii) காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் தீயினால் ஏற்ெடும் இழப்கெ 
தடுப்ெது, சரக்கு இழப்கெ தடுப்ெது, பதாழில்துகற ொதுகாப்பு 
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ைற்றும் சாகை ொதுகாப்பு துகறகளில் ஈடுெட்டுள்ள ெை 
முகவர்கள் ைற்றும் நிறுவனங்களுடன் பநருக்கைாக  
பதாடர்கெ கவத்திருக்கன்றன.  

 

தைவல் 

ைாப்பீடு மற்றும் ேமூை பாதுைாப்பு 

i) இப்வொது சமூக ொதுகாப்பு வழங்குவது ைாநிைத்தின் 
பொறுப்பு என்று கருதப்ெடுகிறது. இந்த வநாக்கத்திற்காக 
ைாநிைம் மூைம் பகாண்டு வரப்ெட்ட ெல்வவறு சட்டங்களில், 

கட்டாயைாகவவா அல்ைது தன்னிச்கசயாகவவா,, சமூக 
ொதுகாப்ெிற்கு ஒரு கருவியாக, காப்ெடீின் ெயன்ொடும் 
உள்ளது. கதாழிைாளர் அரசு ைாப்பீட்டு ேட்டம் (Employees 

State Insurance Act), 1948 மூைம் பதாழிைாளர் அரசு காப்ெடீ்டு 
கழகம் (Employees State Insurance Corporation) காப்ெடீு 
பசய்யப்ெட்ட பதாழில்துகற ஊழியர்கள் ைற்றும் அவர்களின் 
குடும்ெங்களுக்கு வநாய், இயைாகை, ைகப்வெறு ைற்றும் 
இறப்பு சையத்தில் ஏற்ெடும் பசைவுக்கு ெணத்கத 
வழங்குகிறது. அரசு அறிவித்தப்ெடி இந்த திட்டம் சிை 
பதாழில்துகற ெகுதிகளில் பசயல்ெடுகிறது. 

ii) காப்ெடீு நிறுவனங்கள், அரசு ஆதரவுள்ள சமூக ொதுகாப்பு 
திட்டங்களில் முக்கியைான ெங்கக வகிக்கின்றன. பயிர் 
ைாப்பீட்டு திட்டம் (crop insurance scheme -RKBY) கணிசைான 
சமூக முக்கியத்துவமுள்ள ஒரு நடவடிக்கக. இந்த திட்டம் 
வநரடியாக காப்ெடீு பசய்யப்ெட்ட விவசாயிகளுக்கு ைட்டும் 
உதவாைல்,  ைகறமுகைாக சமூகத்திற்வக நன்கைகய 
வழங்குகிறது. 

iii) ஒரு வணிக அடிப்ெகடயில் இயக்கப்ெடும் அகனத்து 
ைிராமப்புற ைாப்பீட்டு திட்டங்ைளும் (rural insurance schemes), 

கிராைப்புற குடும்ெங்களுக்கு சமூக ொதுகாப்கெ வழங்கும் 
வககயிவைவய இறுதியில் வடிவகைக்கப்ெட்டுள்ளது. 
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iv) அரசு திட்டங்ைகள ஆதரிப்பகத தவிர, ைாப்பீட்டு துகறசய 
ேமூை பாதுைாப்கப கைாண்டுவரும் ஒசர  சநாக்ைத்துடன் 
வணிை அடிப்பகடயில் ேிை ைாப்பீடு திட்டங்ைகள 
வழங்குைிறது, இதன் எடுத்துக்ைாட்டுைளில் ஜனதா 
தனிநபர் விபத்து திட்டம் (Janata Personal Accident Scheme), மக்ைள் 
ஆசராக்ைிய திட்டம் (Jan Arogya Scheme) ஆைியகவ அடங்கும். 

 

சுய-பரீட்கே 5 

 

கீழுள்ளதில் எந்த திட்டத்கத காப்ெடீ்டு நிறுவனவை அரசின் 
ஆதரவில்ைாைல் வழங்குகிறது?  

 

I. பதாழிைாளர் அரசு காப்ெடீ்டு கழகம்  

II. ெயிர் காப்ெடீ்டு திட்டம்  

III. ைக்கள் ஆவராக்கிய திட்டம்  

IV. வைலுள்ள அகனத்தும் 
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சுருக்ைம் 

 காப்ெடீு "அொய வசகரிப்பு மூைம் அொய ககைாற்றம்" 
எனப்ெடும். 

 இன்று நகடமுகறயில் உள்ள காப்ெடீ்டு வணிகம் பதாடங்கிய 
இடம், ைண்டன் ைாயிட்ஸ் காெி ஹவுஸ் என்று 
பதரியவருகிறது. 

 ஒரு காப்ெடீு ஏற்ொடில் ெின்வரும் தனிதன்கைகள் உள்ளன: 

 பசாத்து,  

 அொயம்,  

 ஆெத்து,  

 ஒப்ெந்தம்,  

 காப்ெடீ்டு நிறுவனம் ைற்றும் 

 காப்ெடீு பெற்றவர் 

 ஒவர ைாதிரி பசாத்துக்ககள பகாண்ட ைற்றும் ஒவர ைாதிரி 
அொயங்களுக்கு உள்ளாகக்கூடிய நெர்கள் ஒரு பொதுவான 
நிதி வசர்ைத்தில் ெங்வகற்கிற வொது அது வசகரித்தல் என 
அறியப்ெடுகிறது. 

 காப்ெகீட தவிர, அொயத்கத நிர்வகிக்கும் ைற்ற வழிகளில் 
உள்ளகவ:   

 அொய தவிர்ப்பு,  

 அொய கட்டுப்ொடு,  

 அொயத்கத தன்னிடவை கவத்திருத்தல்,  

 அொய நிதி  

 அொய ககைாற்றல்  

 காப்ெடீின் அடிப்ெகட விதிகள் ெடி: 

  இழக்க முடிவகத விட அதிகைாக அொயத்தின் ைதிப்ெிடு 
இருக்கக்கூடாது.  

 கவனைாக அொயத்தின் சாத்தியமுள்ள பவளிப்ொடுகள் 
அகனத்கதயும் ெடிக்கவும் ைற்றும் 

 சிறியதிற்கு அதிக அொயத்கத எதிர்பகாள்ளவவண்டாம் 
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முக்ைிய வார்த்கதைள் 

1. அொயம் 

2. வசகரிப்பு 

3. பசாத்து 

4. அொய சுகை 

5. அொய தவிர்த்தல் 

6. அொய கட்டுப்ொடு 

7. அொயத்கத தன்னிடவை கவத்திருத்தல் 

8. அொய நிதி  

9. அொய ககைாற்றல் 

 

சுய-பரீட்கேக்ைான பதில்ைள் 

 
பதில் 1  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

இந்தியாவில் காப்ெடீு ஒழுங்குமுகற ைற்றும் வைம்ொட்டு 
ஆகணயம் காப்ெடீ்டு பதாழிகை ஒழுங்குப்ெடுத்துகிறது 

பதில் 2  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

எதிர்காைத்தில் இழப்புக்ககள சந்திக்க ஒரு இருப்பு நிதிகய 
ஒதுக்கி கவப்ெது தான் இரண்டாம் அொய சுகை 

பதில் 3  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

காப்ெடீு என்ெது ஒரு அொய ககைாற்றுதல் முகற. 

பதில் 4  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

குடும்ெத்தில் சம்ொதிக்கும் ஒவர ஒருவர் அகாை ைரணம் 
அகடந்து முழு குடும்ெமும் வாழும் வழியின்றி தவிக்கும் 
சூழ்நிகைகய தவிர்க்க காப்ெகீட வாங்குவது வதகவப்ெடுகிறது.  
பதில் 5  
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இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

ைக்கள் ஆவராக்கிய திட்டத்கத காப்ெடீ்டு நிறுவனவை அரசின் 
ஆதரவில்ைாைல் வழங்குகிறது 

 

சுய-சதர்வு  சைள்விைள்  

 
சைள்வி 1  

அொய வசகரிப்பு மூைம் அொயத்கத ககைாற்றுவது ________ 
எனப்ெடும். 
I. வசைிப்பு 

II. முதைீடுகள் 

III. காப்ெடீு 

IV. அொய தடுப்பு 

 

 
சைள்வி 2  

 

அொய நிகழ்வு வாய்ப்புககள குகறக்கும் நடவடிக்கக _____ 

எனப்ெடும். 
I. அொயத்கத தன்னிடவை கவத்திருத்தல் 

II. இழப்பு தடுப்பு 

III. அொய ககைாற்றம் 

IV. அொய தவிர்ப்பு 

 

 
சைள்வி 3  

 

காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு அொயத்கத ககைாற்றுவதன் மூைம், 

அது சாத்தியைாகிறது: 
I. நம் பசாத்துக்ககள ெற்றி கவனக்குகறவாக இருக்கைாம் 

II. இழப்பு வநர்ந்தால் காப்ெடீு மூைம் ெணம் பெற்று 
அனுெவிக்கைாம் 

III. நம் பசாத்தின் ைீதுள்ள முக்கியைான அொயங்ககள 
புறக்கணிக்கைாம் 
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IV. ைன அகைதி அனுெவிக்கைாம் ைற்றும் வைலும் திறம்ெட 
வணிகத்கத திட்டைிடைாம் 

 
சைள்வி 4  

 

நவனீ காப்ெடீு வணிகத்தின் ஆதாரத்கத ________ இடத்தில் 

காணைாம். 
I. அடகு கடன்கள் 

II. ைாயிட்ஸ் 

III. வராட்ஸ் 

IV. ைல்வஹாத்ரா குழு 

 
சைள்வி 5  

 

காப்ெடீ்டு ெின்னணியில் 'அொயத்கத தன்னிடவை கவத்திருத்தல்' 

__________ நிகைகைகய குறிக்கிறது. 
I. இழப்பு அல்ைது வசதத்திற்கான சாத்தியம் இல்கை 

II. இழப்பு உற்ெத்திபசய்யும் நிகழ்வுக்கு எந்த ைதிப்பும் இல்கை 

III. பசாத்து காப்ெடீு பசய்யப்ெட்டுள்ளது 

IV. அொயம் ைற்றும் அதன் விகளவுகள் ஒருவர் தாங்க 
முடிவுபசய்கிறார் 

  

சைள்வி 6  

 

ெின்வரும் அறிக்ககயில்  எது சரி? 

I. காப்ெடீு பசாத்கத ொதுகாக்கிறது 

II. காப்ெடீ்டு அதன் இழப்கெ தடுக்கிறது 

III. காப்ெடீ்டு இழப்ெின் வாய்ப்புககள குகறக்கிறது 

IV. பசாத்து இழப்பு ஏற்ெடும் வொது காப்ெடீு அகத ஈடு பசய்கிறது 

 

சைள்வி 7  

ஒவ்பவான்றும் ரூ.20,000 ைதிப்புள்ள 400 வடீுகளில், சராசரியாக 4 
வடீுகள் ஒவ்பவாரு வருடமும் எரிக்கப்ெடுகின்றன. இதன் 
விகளவாக ஏற்ெடும் ஒருங்கிகணந்த இழப்புத்பதாகக ரூ.80,000. 
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இந்த இழப்கெ ஈடு பசய்ய ஒவ்பவாரு வடீ்டின் உரிகையாளரின் 
வருடாந்திர ெங்களிப்பு எவ்வளவு இருக்க வவண்டும்? 

I. ரூ.100/- 

II. ரூ.200/- 

III. ரூ. 80/- 

IV. ரூ.400/- 

 

சைள்வி 8  

ெின்வரும் அறிக்கககளில் இதில் எது சரி? 

I. காப்ெடீு ' ெைர்'  ஒரு 'சிைரின்'  இழப்புக்ககள ெகிர்ந்துக்பகாள்ளும் 
ஒரு முகற 

II. காப்ெடீு  தனி நெரின் அொயத்கத இன்பனாரு தனி நெருக்கு 
ககைாற்றும் ஒரு முகற 

III. காப்ெடீு  சிைரின் இழப்புக்ககள ' ெைர்'  ெகிர்ந்துக்பகாள்ளும் ஒரு 
முகற 

IV. காப்ெடீு சிைரின் பவற்றிககள ெைருக்கு ைாற்றும் ஒரு முகற 

 

சைள்வி 9   

ஒரு அொயத்கத ஏற்கும் முன், காப்ெடீு நிறுவனங்கள், பசாத்கத 
ஆய்வு ைற்றும் ெரிவசாதகன பசய்ய ஏற்ொடு பசய்கிறார்கள். ஏன்? 

I. ைதிப்ெடீு வநாக்கங்களுக்காக அொயத்கத ைதிப்ெிட 

II. காப்ெடீு பசய்யப்வொகிறவர் பசாத்கத  வாங்கின விதத்கத 
கண்டுெிடிக்க 

III. ைற்ற காப்ெடீு நிறுவனங்களும் பசாத்கத ஆய்வு பசய்தனரா 
என்று கண்டுெிடிக்க 

IV. ெக்கத்தில் உள்ள பசாத்கதயும் காப்ெடீு பசய்ய முடியுைா 
என்று கண்டுெிடிக்க 

   

சைள்வி 10  

 

கீழுள்ள விருப்ெங்களில் எது காப்ெடீு முகறகய சரியாக 
வகரயறுக்கிறது? 

 

I. சிைரின் இழப்புக்ககள ' ெைர்'  ெகிர்ந்துக்பகாள்ளும் ஒரு முகற 

II. ' ெைர்'  ஒரு 'சிைரின்'  இழப்புக்ககள ெகிர்ந்துக்பகாள்ளும் ஒரு 
முகற 
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III. ஒருவர் ைட்டுவை 'சிைரின்'  இழப்புக்ககள ெகிர்ந்துக்பகாள்ளும் 
ஒரு முகற 

IV. ைானியம் மூைம் இழப்புககள  

சுய-சதர்வு சைள்விைளுக்ைான பதில்ைள் 

பதில் 1  

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் III. 

அொய வசகரிப்பு மூைம் அொய ககைாற்றுதல் காப்ெடீு என்று 
அகழக்கப்ெடுகிறது. 
பதில் 2  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

இழப்பு தடுப்பு நடவடிக்கககள் அொய நிகழ்வின் வாய்ப்கெ 
குகறக்கின்றன. 
பதில் 3  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் IV. 

ைன அகைதி அனுெவிக்கைாம் ைற்றும் வைலும் திறம்ெட 
வணிகத்கத திட்டைிடைாம் 

பதில் 4  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

நவனீ காப்ெடீு வதாற்றம் ைாயிட்ஸ்-இல் பதாடங்கியது 
பதில் 5  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் IV. 

அொயம் ைற்றும் அதன் விகளவுகள் ஒருவர் தாங்க 
முடிவுபசய்தால், அவர் அொயத்கத கவத்திருப்ெதாக 
கூறப்ெடுகிறது.    
பதில் 6  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் IV. 

பசாத்து இழப்பு ஏற்ெடும் வொது காப்ெடீு அகத ஈடு பசய்கிறது 

பதில் 7  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 
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ஒவ்பவாரு வடீ்டின் உரிகையாளரும் ரூ 200 ெங்களிக்க 
வவண்டும். 
பதில் 8  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

காப்ெடீு  சிைரின் இழப்புகள் ெைர் ெகிர்ந்துக்பகாள்ளும் ஒரு 
முகற. 
பதில் 9  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

ஒரு அொயத்கத ஏற்கும் முன், ைதிப்ெடீு வநாக்கங்களுக்காக 
அொயத்கத ைதிப்ெிட காப்ெடீு நிறுவனம் பசாத்கத ஆய்வு 
பசய்கிறார்கள் 
பதில் 10  

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் II. 

துரதிருஷ்டவசைான சிைருக்கு ஏற்ெடும் இழப்புககள, இவத 
வொன்ற நிச்சயைற்ற நிகழ்வுகள் / சூழ்நிகைகளுக்கு பவளிப்ெடும் 
ெைரால் ெகிரப்ெடும்  பசயல்முகறயாக காப்ெகீட கருதைாம். 
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அத்தியாயம் 2 

வாடிக்கையாளர் சேகவ 

அத்தியாயம் அறிமுைம் 

இந்த அத்தியாயத்தில் வாடிக்ககயாளர் வசகவயின் 
முக்கியத்துவம் ெற்றி நீங்கள் கற்ெரீ்கள். வாடிக்ககயாளருக்கு 
வசகவ வழங்குவதில் முகவர்களின் ெங்கு குறித்து நீங்கள் 
கற்ெரீ்கள். காப்ெடீ்டு ொைிசிதாரர்களுக்கு கிகடக்கும் ெல்வவறு 
குகறதீர்ப்பு நுட்ெங்கள் குறித்து நீங்கள் கற்ெரீ்கள். 
வாடிக்ககயாளருடன் எவ்வாறு நீங்கள் பதாடர்பு பகாள்வது 
ைற்றும் தகவல் பதரிவிப்ெது என்ெது ெற்றி நீங்கள் கற்ெரீ்கள்.  

ைற்பதற்ைான குறிக்சைாள்ைள் 

A. வாடிக்ககயாளர் வசகவ – பொதுக் கருத்துக்கள் 

B. சிறப்ொன வாடிக்ககயாளர் வசகவ வழங்குவதில் காப்ெடீ்டு 
முகவரின் ெங்கு 

C. குகறதீர் நகடமுகற  

D. தகவல்பதாடர்புச் பசயல்முகற 

E. பசால்ைிைா தகவல்பதாடர்பு 

F.   நன்பனறி நடத்கத 

 

இந்த அத்தியாயத்கதப் ெடித்த ெிறகு, நீங்கள்: 

வாடிக்ககயாளர் வசகவகளின் முக்கியத்துவத்கத விளக்க 
முடியும் 

1. வசகவயின் தரத்கத விவரிக்க முடியும் 

2. காப்ெடீ்டுத் துகறயில் வசகவயின் முக்கியத்துவத்கத ஆய்வு 
பசய்ய முடியும் 

3. சிறந்த வசகவ வழங்குவதில் காப்ெடீ்டு முகவரின் ெங்கு 
குறித்து விவாதிக்க முடியும் 

4. காப்ெடீ்டில் குகறதீர்ப்பு நுட்ெம் குறித்து ைதிப்ொய்வு பசய்ய 
முடியும் 
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5. தகவல்பதாடர்புச் பசயல்முகறகய விளக்க முடியும் 

6. பசால்ைில்ைா தகவல்பதாடர்ெின் முக்கியத்துவத்கத விவரிக்க 
முடியும் 

7. நன்பனறி நடத்கதகயப் ெரிந்துகரக்க முடியும் 

A. வாடிக்கையாளர் சேகவ – கபாதுக் ைருத்துக்ைள் 

1. வாடிக்கையாளர் சேகவ ஏன் சதகவப்படுைின்றது? 

வாடிக்ககயாளர்கள் ஒரு வணிகத்துக்கான ஆதரவிகன 
வழங்குகின்றார்கள், வைலும் எந்த ஒரு நிறுவனமும் அவர்கள் ைீது 
அக்ககறயில்ைாைல் நடந்துபகாள்ள முடியாது. ைற்ற துகறககள 
விட காப்ெடீ்டுத் துகறயில் வாடிக்ககயாளர் வசகவ ைற்றும் 
உறவுகளின் ெங்கு என்ெது ைிக முக்கியைானதாக உள்ளது.  

ஏபனனில் காப்ெடீு என்ெது ஒரு வசகவயாகும், வைலும் அது 
உண்கைப் பொருள்களிைிருந்து ைிகவும் ைாறுெட்டதாகும்.  

ஒரு கார் வாங்குவதிைிருந்து ஒரு காப்ெடீு வாங்குவது எவ்வாறு 
வவறுெட்டது என்ெகத நாம் ஆய்வு பசய்வவாம்.  

ைார் ைாருக்ைான ைாப்பீடு 

இது ஒரு பதாட்டு 
உணரக்கூடிய பொருள், 
இகத ொர்க்க முடியும், 
வசாதகன ஓட்டம் பசய்ய 
முடியும் ைற்றும் 
அனுெவிக்க முடியும். 

இது எதிர்காைத்தில் ஏற்ெடும் 
எதிர்ொராத விெத்தின் காரணைாக 
காருக்கு ஏற்ெடும் இழப்பு அல்ைது 
வசதத்தின் இழப்ெடீ்டுக்கான ஒரு 
ஒப்ெந்தம் ஆகும். 
துரதிருஷ்டவசைான சம்ெவம் 
நிகழும் வகர காப்ெடீ்டின் ெைகன 
ஒருவர் ொர்க்கவவா அல்ைது 
பதாடவவா அல்ைது 
அனுெவிக்கவவா முடியாது. 

கார் வாங்கும்வொது அகத 
வாங்குெவருக்கு 
ைகிழ்ச்சிக்கான ஒரு 
எதிர்ொர்ப்பு உள்ளது. அந்த 

காப்ெடீு வாங்குவது என்ெது 
உடனடி ைகிழ்ச்சியின் 
எதிர்ொர்ப்ெின் அடிப்ெகடயிைானது 
அல்ை, அது சாத்தியமுள்ள துயரம் 
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அனுெவம் உண்கையானது 
ைற்றும் எளிதில் 
புரிந்துபகாள்ளக்கூடியது. 

 

குறித்த ெயம் / கவகைகய 
குறிக்கிறது. 

ெைகனப் பெறக்கூடிய ஒரு 
சூழ்நிகைகய எந்த ஒரு காப்ெடீ்டு 
வாடிக்ககயாளரும் எதிர்ொர்த்துக் 
காத்திருப்ொர் என்ெது 
சாத்தியைில்ைாததாகும். 

ஒரு கார் பதாழிற்சாகை 
ஊர்திொக இகணப்ெில் 
தயாரிக்கப்ெடுகின்றது, ஒரு 
வஷாரூைில் விற்ெகன 
பசய்யப்ெடுகின்றது ைற்றும் 
சாகையில் 
ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்றது.  

தயாரித்தல், விற்ெகன 
பசய்தல் ைற்றும் 
ெயன்ெடுத்துதல் ஆகிய 
மூன்று பசயல்களும் மூன்று 
பவவ்வவறு வநரங்களில், 
பவவ்வவறு இடங்களில் 
நகடபெறுகின்றன. 

ஒரு காப்ெடீ்கடப் பொறுத்தவகர, 
தயாரிப்பும் நுகர்வும் ஒவர 
சையத்தில் நிகழ்வகத நாம் காண 
முடியும். தயாரிப்பும் நுகர்வும் ஒவர 
காைத்தில் நிகழக்கூடிய இந்த 
தன்கை அகனத்துச் 
வசகவகளிலும் வவறுெட்ட ஒரு 
தனித்துவைான அம்சைாகும்.  

இதில் வாடிக்ககயாளர் உண்கையாகப் பெறுவது வசகவ 
அனுெவம் ஆகும். இது ைனநிகறவுக்குக் குகறவானதாக 
இருந்தால், அதிருப்திகய ஏற்ெடுத்துகின்றது. வசகவயானது 
எதிர்ொர்ப்புககள விட விஞ்சியதாக இருந்தால், வாடிக்ககயாளர் 
ைகிழ்ச்சியகடவார். எனவவ வாடிக்ககயாளர்ககள 
ைகிழ்ச்சிப்ெடுத்துவது என்ெது ஒவ்பவாரு நிறுவனத்தின் 
இைக்காகவும் இருக்க வவண்டும். 

2. சேகவயின் தரம் 

வாடிக்ககயாளர்ககள ைகிழ்ச்சிப்ெடுத்துவதற்கு காப்ெடீ்டு 
நிறுவனங்களும், அகவகளின் ஊழியர்களும், முகவர்களும் உயர் 
தரமுகடய வசகவகய வழங்குவது அத்தியாவசியைானதாகும்.  
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ஆனால் உயர்தரமிக்ை சேகவ என்பது என்ன? அதன் 
தனியியல்புைள் யாகவ ?  

வசகவத் தரத்தில் நன்கு அறியப்ெட்ட ைாதிரி [“SERVQUAL” 
எனப்ெடுவது] சிை நுகழபுைங்ககள நைக்கு வழங்கும். அது 
வசகவத் தரத்தின் ஐந்து முக்கியைான குறிகாட்டிககள 
சிறப்ெித்துக் கூறுகின்றது:  

i) நம்பைத்தன்கம: உறுதியளிக்கப்ெட்ட வசகவககள 
நம்ெிக்ககயுடனும் துல்ைியைாகவும் வைற்பகாள்ளும் திறன். 
பெரும்ொைான வாடிக்ககயாளர்கள் நம்ெகத்தன்கைகய 
வசகவத் தரத்தின் ஐந்து ெரிைாணங்களில் 
முக்கியைானதாகக் கருதுகின்றனர். இது நம்ெிக்கககய 
உருவாக்குவதற்கான அடித்தளைாக உள்ளது. 

ii) உடனடியாைச் கேயல்படுதல் : இது வாடிக்ககயாளர்களுக்கு 
உதவுவதற்கும், வாடிக்ககயாளரின் வதகவகளுக்கு உடனடி 
ெிரதிச்பசயல் வழங்குவதற்கும் வசகவப் ெணியாளரின் 
ஆர்வம் ைற்றும் திறகைகயக் குறிப்ெிடுகின்றது.  வசகவ 
வழங்கும்வொது வவகம், துல்ைியம் ைற்றும் ைனப்ொன்கை 
என்ென வொன்ற குறிகாட்டிகளால்  இகத அளவிட முடியும். 

iii) உறுதி: இது வசகவ வழங்குநர்களின் அறிவு, திறன் ைற்றும் 
ைரியாகதகயயும், நம்ெிக்கககயயும் உறுதிகயயும் 
பதரிவிப்ெதற்கான அவர்களின் திறகனயும் 
குறிப்ெிடுகின்றது. வசகவப் ெணியாளர், வதகவககள எந்த 
அளவுக்குச் சிறப்ொகப் புரிந்துபகாண்டு நிகறவவற்றும் திறன் 
பெற்றுள்ளார் என்ெது குறித்த வாடிக்ககயாளரின் 
ைதிப்ெடீ்டின் மூைம் நாம் இதகனப் பெற முடியும்.  

iv) பரிவு: இது ைனிதத்தன்கை என வகரயறுக்கப்ெடுகின்றது.  
இது வாடிக்ககயாளர்களுக்கு வழங்கப்ெடும் கரிசகன 
ைற்றும் தனிப்ெட்ட கவனம் ஆகியவற்றில் 
ெிரதிெைிக்கின்றது.  

v) கதாட்டு உணரக்கூடியகவ: இது வாடிக்ககயாளர் ொர்க்க, 
வகட்க, பதாட முடிகின்ற ெருநிகை சுற்றுச்சூழல் 
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காரணிககளக் குறிப்ெிடுகின்றது. எடுத்துக்காட்டாக, 
இருப்ெிடம், தளவகைப்பு ைற்றும் தூய்கை ைற்றும் காப்ெடீ்டு 
நிறுவனத்தின் அலுவைகத்கதப் ொர்கவயிடும்வொது ஒருவர் 
பெறுகின்ற ஒழுங்கு ைற்றும் பதாழில் உணர்வு ஆகியகவ 
வாடிக்ககயாளரிடம் ைிக நல்ை தாக்கத்கத ஏற்ெடுத்த 
முடியும். ெருநிகை சுற்றுப்புறம் குறிப்ொன முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்தது, ஏபனனில் உண்கையான வசகவகய 
உணர்வதற்கு முன்பும் ெின்பும் அது முதைாவதான ைற்றும் 
நீடித்துகழக்கும் எண்ணங்ககள உருவாக்குகின்றது.  

3. வாடிக்கையாளர் சேகவயும் ைாப்பீடும் 

காப்ெடீ்டுத் துகறயில் உள்ள ஏவதனும் முன்னணி 
விற்ெகனயாளர்களிடம், அவர்கள் எவ்வாறு உயர்ைட்டத்கத 
அகடந்து அகதத் தக்ககவத்துக் பகாள்கிறார்கள் என்ெது 
குறித்துக் வகட்கவும். தற்வொகதய வாடிக்ககயாளர்களின் 
ஊக்கமும் ஆதரவும்தான் அவர்களுகடய வணிகத்கத 
உருவாக்குவதற்கு உதவியுள்ளது என்ற பொதுவான ெதிகை 
நீங்கள் அவர்களிடைிருந்து பெறுவதற்கான சாத்தியமுள்ளது.  

அவர்களுகடய வருைானத்தின் பெரும்ெகுதி ஒப்ெந்தங்ககளப் 
புதுப்ெித்தைிைிருந்து பெறப்ெடும் கைிஷன்களிைிருந்து வருகின்றது 
என்ெகதயும் நீங்கள் அறிந்துபகாள்வரீ்கள். அவர்களுகடய 
வாடிக்ககயாளர்கள் புதிய வாடிக்ககயாளர்ககளப் பெறுவதற்கான 
ஆதாரைாகவும் விளங்குகின்றனர். 

அவர்களுகடய பவற்றியின் இரகசியம் என்ன?  

ைிகவும் எதிர்ொர்க்கப்ெடும் ெதில், அவர்ைளுகடய 
வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு சேகவ புரிவதில் அர்ப்பணிப்பு 
என்ெதாகும். 
 

ஒரு வாடிக்ககயாளகர ைகிழ்ச்சியாக கவத்திருப்ெது எவ்வாறு 
முகவருக்கும் நிறுவனத்துக்கும் ெயனளிப்ெதாக உள்ளது?   

இந்தக் வகள்விக்கும் விகடயளிப்ெதற்கு, வாடிக்ககயாளரின் 
வாழ்நாள் ைதிப்கெப் ொர்ப்ெது ெயனுள்ளதாக இருக்கும்.  
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வாடிக்கையாளர் வாழ்நாள் மதிப்பு என்ெது நீண்ட காை 
அடிப்ெகடயில் வாடிக்ககயாளருடன் ஒரு வலுவான உறகவ 
உருவாக்குவதிைிருந்து பெறப்ெடும் பொருளாதார ெைன்களின் 
கூடுதல் ஆகும்.  

படம் 1: வாடிக்கையாளர் வாழ்நாள் மதிப்பு  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தன்னுகடய வாடிக்ககயாளர்களுக்கு வசகவ வழங்குவதுடன் 
பநருக்கைான உறவுககள வளர்த்துக்பகாள்ளும் ஒரு முகவர், 
நல்பைண்ணத்கதயும் வர்த்தக ைதிப்கெயும் உருவாக்குகிறார், இது 
அவருகடய வணிகத்கத விரிவுெடுத்துவதற்கு உதவுகின்றது. 
 
 

சுய-பரீட்கே 1  

வாடிக்ககயாளர் வாழ்நாள் ைதிப்பு என்ெது என்ன? 

I. வாடிக்ககயாளரின் வாழ்நாள் முழுவதும் வசகவ பசய்வதன் 
மூைம் ஏற்ெடும் பசைவுகளின் கூட்டல் 

II. உருவாக்கப்ெடும் வணிகத்தின் அடிப்ெகடயில் 
வாடிக்ககயாளருக்குக் பகாடுக்கப்ெடும் தரம் 

III. வாடிக்ககயாளருடன் நீண்ட காை உறகவ உருவாக்குவதன் 
மூைம் பெறப்ெடும் பொருளாதார ெைன்களின் கூடுதல் 

IV. வாடிக்ககயாளருக்குப் ெரிந்துகரக்கக்கூடிய அதிகெட்ச காப்ெடீு 
 

அது மூன்று பாகங்களைக் ககாண்டுள்ைது 
 

வரலாற்று மதிப்பு 

பாகங்களைக் 

ககாண்டுள்ைது 
 வாடிக்ககயாளரிடம் 

இருந்து கடந்த 
காைத்தில் பெறப்ெட்ட 
ப்ரீைியம் ைற்றும் இதர 

வருவாய்கள் 

தற்வொகதய வணிகம்  

பதாடர்ந்து 
தக்ககவக்கப்ெட்டால் 

பெறப்ெடுவதாக 
எதிர்ொர்க்கப்ெடும் 

எதிர்காை ப்ரீைியங்கள் 
 

கூடுதல் திட்டங்ககள 
வாங்குைாறு 

வாடிக்ககயாளகர 
வற்புறுத்துவதன் மூைம் 

பெறக்கூடிய 
ப்ரீைியங்களின் ைதிப்பு 

உள்ைார்ந்த மதிப்பு 

பாகங்களைக் 

ககாண்டுள்ைது 
 

தறபபாளதய மதிப்பு 

பாகங்களைக் 

ககாண்டுள்ைது 
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B. ேிறப்பான வாடிக்கையாளர் சேகவ வழங்குவதில் ைாப்பீட்டு 
முைவரின் பங்கு  

இப்பொழுது, ஒரு முகவர் எவ்வாறு வாடிக்ககயாளருக்கு சிறந்த 
வசகவகய வழங்க முடியும் என்ெது குறித்து நாம் கருதுவவாம். 
அந்தப் ெணி விற்ெகன நிகையிைிருந்து பதாடங்கி ஒப்ெந்த 
காைகட்டம் முழுவதும் பதாடர்கின்றது, வைலும் அது ெின்வரும் 
ெடிககளக் பகாண்டுள்ளது. ஒரு ஒப்ெந்தத்தின் சிை முக்கியக் 
கூறுககளயும், ஒவ்பவாரு ெடியிலும் வைற்பகாள்ளப்ெடும் 
முக்கியப் ெணிககளயும் நாம் ொர்ப்வொம்.  

1. விற்பகன கேய்யுமிடம் – ேிறந்த அறிவுகர 

வசகவக்கான முதைாவது இடம் விற்ெகன பசய்யுைிடம் ஆகும். 
பொதுக் காப்ெடீ்டிகன வாங்குவதில் உள்ளடங்கியுள்ள 
முக்கியைான ெிரச்சிகனகளில் ஒன்று வாங்ை சவண்டிய 
ைாப்பீட்டின் அளகவ [ைாப்பீட்டுத் கதாகைகய] 
தீர்ைானித்தைாகும். 

இங்கு ைனதில் பகாள்ளவவண்டிய முக்கியைான அடிப்ெகடப் 
புைனுணர்வு – வவறுவிதைாக அொயங்ககள நிர்வகிக்கக்கூடிய 
இடத்தில் காப்ெடீ்டிகனப் ெரிந்துகரக்காதீர்கள். எதிர்ொர்க்கப்ெடும் 
சம்ெந்தப்ெட்ட இழப்பு காப்ெடீ்டுக்கான பசைகவ விட அதிகைானது 
என்ெகத காப்ெடீு பெறுெவர் உறுதி பசய்துபகாள்ள வவண்டும்.  

எதிர்ொர்க்கப்ெடும் இழப்கெ விட பசலுத்தப்ெடும் ப்ரீைியங்கள் 
அதிக ைதிப்புகடயதாக இருந்தால், அொயத்திகன 
ஏற்றுக்பகாள்வவத உசிதைானதாக இருக்கைாம்.  

ைாறாக, தற்பசயைாக நகடபெறும் ஏவதனும் நிகழ்வு நிதிச் 
சுகைக்கு வழிவகுத்தால், அத்தககய தற்பசயல் நிகழ்வுக்கு 
எதிராக காப்ெடீு பசய்துபகாள்வது புத்திசாைித்தனைானதாகும்.  

காப்ெடீு வதகவயா இல்கையா என்ெது, சூழ்நிகைககளப் 
பொறுத்ததாகும். ஒரு அொயத்தின் காரணைாக ஒரு பசாத்துக்கு 
இழப்பு அல்ைது வசதம் ஏற்ெடுவதற்கான வாய்ப்பு 
புறக்கணிக்கக்கூடியதாக இருந்தால், ஒருவர் காப்ெடீு பசய்வகத 
விட அந்த ஆெத்கத எதிர்பகாள்ளைாம். இவதவொல் ஒரு உருப்ெடி 
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முக்கியைில்ைாத ைதிப்கெப் பெற்றிருந்தால், ஒருவர் அதற்காக 
காப்ெடீு பசய்ய வவண்டியதில்கை.  

உதாரணம் 

பவள்ள அொயம் ஏற்ெடக்கூடிய ெகுதியில் வசிக்கும் ஒரு வடீ்டு 
உரிகையாளர் பவள்ள அொயத்துக்கு எதிராக காப்ெடீு 
பசய்துபகாள்வது உதவிகரைானதாக இருக்கும்.  

மாறாை, கவள்ள அபாயம் ஏற்படாத ஒரு இடத்தில் வடீ்டு 
உரிகமயாளருக்கு வடீு இருந்தால், அவர் கவள்ளக் ைாப்பீடு 
கபறத் சதகவயில்கை.   

இந்தியாவில், மூன்றாம் தரப்பினருக்கு எதிராை வாைனக் 
ைாப்பீடு என்பது ேட்டத்தின் ைீழ் ைட்டாயமானதாை உள்ளது. 
அத்தககய நிகழ்வில், ஒருவருக்கு காப்ெடீு வதகவயா அல்ைது 
வதகவயில்கையா என்ற விவாதம் பொருத்தைற்றதாகின்றது.  

ஒருவர் ஒரு வாகன உரிகையாளராக இருந்தால் அவர் மூன்றாம் 
தரப்பு காப்ெடீ்கட கட்டாயம் வாங்க வவண்டும், ஏபனனில் பொதுச் 
சாகையில் ஒருவர் வாகனம் ஓட்டுவதற்கு அது 
கட்டாயைானதாகும். அவத சையம், ஒருவர் தன்னுகடய காருக்கு 
ஏற்ெடும் வசதத்துக்கும் காப்ெடீு பசய்துபகாள்வது கட்டாயைில்கை 
என்றாலும் கூட, அது ைதிநுட்ெமுகடய பசயைாகும். 

 சாத்தியமுள்ள இழப்ெின் ஒரு ெகுதிகய ஒருவர் தாவன ஏற்க 
முடியும் என்றால், காப்ெடீு பெறுெவர் ைழிவுத்கதாகை வகாருவது 
சிக்கனைானதாக இருக்கும். ஒரு கார்ப்ெவரட் வாடிக்ககயாளர் 
அவருகடய பதாழிற்சாகை, ெணியாளர்கள், கார்கள், பொறுப்பு 
பவளிப்ொடுகள் என்ென வொன்றவற்றின் காப்ெடீுகள் முதல், 
ெல்வவறு வதகவககளப் பெற்றிருக்கைாம். காப்ெடீு ைற்றும் எடுக்க 
வவண்டிய ொைிசிகள் குறித்து அவருக்கு சரியான ஆவைாசகன 
வதகவப்ெடுகின்றது.  

பெரும்ொைான பொதுக் காப்ெடீ்டு ொைிசிகள் இரண்டு 
வகககளாகப் ெிரிக்கப்ெடுகின்றன:  

 பதரிந்த ஆெத்துகளுக்கான ொைிசிகள் 
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 அகனத்து அொயப் ொைிசிகள் 

ெிந்கதயது ொைிசியின் கீழ் குறிப்ொக எதுவும் விைக்கப்ெடாைல் 
அகனத்து இழப்புககளயும் உள்ளடக்கியுள்ளதால், அது 
விகையுயர்ந்தாக உள்ளது. எனவவ, இந்த ொைிசியில் 
குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ள அொயங்களால் இழப்புக்கு ைிகவும் 
சாத்தியமுள்ள காரணங்களுக்கான காப்ெடீு பெற்றுள்ள 
‘குறிப்ெிடப்ெட்ட அொயத்துக்கான’ ொைிசிககளத் வதர்ந்பதடுப்ெது 
ைிகவும் ெயனுள்ளதாக இருக்கும். அத்தககய ஒரு பசயல் 
ப்ரீைியங்ககள வசைிப்ெதாகவும், காப்ெடீு பெறுெவருக்கு 
வதகவக்வகற்ெ அடிப்ெகடயிைான காப்ெடீ்கட வழங்குவதாகவும் 
இருக்கும்.  

விஷயம் குறித்த சிறந்த ஆவைாசகனகய வழங்கும்வொது முகவர் 
உண்கையிவைவய அவருகடய கைிஷகனச் சம்ொதிக்கத் 
பதாடங்குகிறார். அொயங்ககளக் ககயாளுவதற்கான 
தரநிகையான அணுகுமுகறயாக ஒருவர் காப்ெடீ்டிகனப் 
ொர்க்கும் அவத சையம், காப்ெடீ்டுச் பசைகவக் குகறப்ெதற்காக 
உள்ள வதர்வுகளாக அொய தக்ககவப்பு அல்ைது இழப்புத் தடுப்பு 
வொன்ற இதர நுட்ெங்களும் உள்ளன என்ெகத முகவர் நிகனவில் 
பகாள்வது ெயனுள்ளதாக இருக்கும்.  

காப்ெடீு பெற்றவரின் வநாக்குநிகையிைிருந்து, சம்ெவத்துக்குப் 
பொருத்தைான வகள்விகளாக இருக்கக்கூடியன: 

 கழிவுத் பதாககககளக் கருத்தில் பகாள்ளும்வொது 
எவ்வளவு ப்ரீைியம் வசைிக்கப்ெடும்?  

 ஒரு இழப்புத் தடுப்பு நடவடிக்ககயின் விகளவாக 
எவ்வளவு ப்ரீைியம் குகறகின்றது? 

ஒரு பொதுக் காப்ெடீ்டு விற்ெகன நெராக வாடிக்ககயாளகர 
அணுகும்வொது, வாடிக்ககயாளர் பதாடர்ொக தன்னுகடய ெங்கு 
குறித்து ஒரு முகவர் தனக்குத்தாவன வகட்டுக்பகாள்ள வவண்டும். 
அவர் விற்ெகனகயப் பெறுவதற்காக ைட்டுவை அங்கு பசல்கிறாரா 
அல்ைது வாடிக்ககயாளர் தன்னுகடய அொயங்ககள வைலும் 
திறம்ெட நிர்வகிக்க உதவுவதற்கான ஒரு ெயிற்சியாளராகவும் 
கூட்டாளியாகவும் அவருடன் பதாடர்புபகாள்ளப் வொகிறாரா? 



 

43 

வாடிக்ககயாளரின் வகாணம் வித்தியாசைானது. அவர் 
பசைவழிக்கும் ெணத்துக்கு அதிகெட்ச காப்ெடீு பெறுவது குறித்து 
அவருக்கு அதிகம் கவகை இல்கை, அகதவிட அபாயத்கதக் 
கையாளுவதற்ைான கேைகவக் குகறப்பசத அவருகடய 
கவகையாக இருக்கின்றது. எனவவ, தக்ககவக்க முடியாத 
அொயங்ககள அகடயாளம் கண்டு, அவற்கற காப்ெடீு பசய்வவத 
வாடிக்ககயாளரின் கவகையாக இருக்கும். 
வவறு வககயாகக் கூறினால்,  காப்ெடீ்டு முகவரின் ெணி 
பவறுைவன விற்ெகன நெர் என்ெகத விட வைைானதாகும். அவர் 
அபாய மதிப்பீட்டாளர், ைாப்பீட்டு ஏற்பாளர், அபாய 
சமைாண்கம ஆசைாேைர், தனிப்பயனாக்ைப்பட்ட தீர்வுைளின் 
வடிவகமப்பாளர் மற்றும் நம்பிக்கை மற்றும் நீண்டைாை 
உறவுைகள உருவாக்குவதற்கு ைடினமாை உகழக்ைக்கூடிய 
உறவுமுகற உருவாக்குபவர் என்ற இந்த அகனத்துத் 
திறன்ககளயும் ஒருங்வக பகாண்டவராக இருக்ை சவண்டும்.  

 

2. முன்கமாழிவுக் ைட்டம் 

காப்ெடீ்டுக்கான முன்பைாழிகவ நிரப்புவதில் முகவர் 
வாடிக்ககயாளருக்கு ஆதரவளிக்க வவண்டும். அதில் 
குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ள தகவல்களுக்கு காப்ெடீு பெறுெவர் 
பொறுப்வெற்க வவண்டும். முன்பைாழிவுப் ெடிவத்தின் முக்கிய 
அம்சங்கள் அத்தியாயம் 5-இல் விவாதிக்கப்ெட்டுள்ளன. 
முன்பைாழிவுப் ெடிவத்தில் உள்ள ஒவ்பவாரு வகள்விக்கும் 
விகடயளிப்ெதன் வாயிைாக நிரப்ெப்ெட வவண்டிய விவரங்கள் 
குறித்து முன்பைாழிெவருக்கு முகவர் விளக்கித் பதளிவுெடுத்த 
வவண்டும் என்ெது ைிக முக்கியைானதாகும். ஈடுக்வகாரல் 
நிகழ்வில், முகறயான ைற்றும் முழுகையான தகவல்ககளக் 
பகாடுக்கத் தவறுவது வாடிக்ககயாளரின் ஈடுக்வகாரலுக்கு 
ஆெத்தானதாக அகையக்கூடும்.  

சிை சையங்களில், ொைிசிகயப் பூர்த்தி பசய்வதற்கு கூடுதல் 
தகவல்கள் வதகவப்ெடைாம். அத்தககய நிகழ்வுகளில் 
நிறுவனைானது வநரடியாகவவா அல்ைது முகவர் / ஆவைாசகர் 
வாயிைாகவவா வாடிக்ககயாளருக்குத் பதரிவிக்கைாம். இரு 



 

44 

வகககளிலுவை, வதகவயான அகனத்து நகடமுகறககளயும் 
பூர்த்தி பசய்வதற்கு வாடிக்ககயாளருக்கு உதவுவதும், அகவ ஏன் 
வதகவப்ெடுகின்றன என்ெகத அவருக்கு விளக்குவதும் 
அவசியைாகின்றது.  

3. ஏற்புக் ைட்டம் 

அ) உகர குறிப்பு -உகர குறிப்பு ெற்றி அத்தியாயம் ‘5’ இல் 
விவாதிக்கப்ெட்டுள்ளது. காப்ெடீ்டுக் குறிப்ொனது நிறுவனத்தால், 
பொருந்துைிடங்களில் காப்ெடீு பெறுெவரால், 
பவளியிடப்ெடுவகத உறுதி பசய்வது முகவரின் பொறுப்ொகும். 
இது பதாடர்ொன பசயல்விகரவு, வாடிக்ககயாளரின் 
உரிகைகள் முகவரிடமும் நிறுவனத்திடமும் ொதுகாப்ொக 
இருப்ெகத அவருக்குத் பதரியப்ெடுகின்றது.  

ஆ) பாைிேி ஆவணம் வழங்குதல்  

ொைிசி ஆவணம் வழங்குதல் என்ெது முகவர் 
வாடிக்ககயாளருடன் பதாடர்பு பகாள்வதற்குரிய ைற்பறாரு 
முக்கியைான வாய்ப்ொகும். ொைிசி ஆவணம் தனிநெர் மூைம் 
வழங்கப்ெடுவகத நிறுவன விதிகள் அனுைதித்தால், 
ஆவணத்கதப் பெற்று வாடிக்ககயாளரிடம் வழங்குவது என்ெது 
சிறப்ொன வயாசகனயாக இருக்கும்.  

ொைிசி வநரடியாக அஞ்சைில் அனுப்ெப்ெட்டால், ொைிசி 
ஆவணம் அனுப்ெப்ெட்டு விட்டது பதரிந்தவுடன், முகவர் 
வாடிக்ககயாளகரத் பதாடர்புபகாள்ள வவண்டும். இது 
வாடிக்ககயாளகரச் சந்திப்ெதற்கும் பெறப்ெட்ட ஆவணத்தில் 
ஏவதனும் புரியாைல் இருந்தால் அதுகுறித்து விளக்குவதற்கும் 
ஒரு வாய்ப்ொக இருக்கும். வைலும், இது ெல்வவறு வககயான 
ொைிசி விதிகள், வாடிக்ககயாளர் பெறக்கூடிய 
ொைிசிதாரருக்குண்டான உரிகைகள் ைற்றும் ஆதாயங்கள் 
ஆகியகவ குறித்து விளக்கைளிப்ெதற்கான ஒரு 
சந்தர்ப்ெைாகவும் உள்ளது. இந்த நடவடிக்கக விற்ெகனகயத் 
தாண்டிய வாடிக்ககயாளர் வசகவகய வழங்குவதற்கான 
ஆர்வத்கத விளக்குகின்றது.  
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வைலும், இந்தச் சந்திப்பு வாடிக்ககயாளருக்கு வசகவ புரிவதில் 
முகவரின் அர்ப்ெணிப்புக்கு உறுதியளிப்ெதற்கும், முழு 
ஆதரகவத் பதரிவிப்ெதற்கும் ஒரு சந்தர்ப்ெைாகவும் உள்ளது.   

அடுத்த தர்க்க ரீதியான ெடி முகவரின் வசகவகளினால் 
சாத்தியைான ெைன் பெற முடிந்தவர்களாக வாடிக்ககயாளர் 
அறிந்த ெிற நெர்களின் பெயர்ககளயும் விவரங்ககளயும் 
வகட்ெதாகும். இவர்ககள வாடிக்ககயாளர் தானாகவவ சந்தித்து 
அவர்களுக்கு முகவகர அறிமுகப்ெடுத்தினால், வணிகத்தில் 
அது ஒரு பெரும் முன்வனற்றத்துக்கான வழியாக இருக்கும்.  

இ) பாைிேி புதுப்பித்தல் 

பொதுக் காப்ெடீ்டுப் ொைிசிகள் ஒவ்பவாரு வருடமும் 
புதுப்ெிக்கப்ெட வவண்டும், வைலும் ஒவ்பவாரு முகற 
புதுப்ெிக்கும்வொதும் அவத நிறுவனத்தில் காப்ெடீ்கடத் 
பதாடர்வதா அல்ைது வவபறாரு நிறுவனத்துக்கு 
ைாறிக்பகாள்ளைாைா என்ெது குறித்து வாடிக்ககயாளர் முடிவு 
பசய்துபகாள்ள முடியும். இது முகவரும் நிறுவனமும் 
உருவாக்கியுள்ள நற்பெயரும் நம்ெிக்ககயும் வசாதிக்கப்ெடும் 
முக்கியைான இடம் ஆகும்.  

காப்ெடீ்டு பெற்றவரிடம், குறிப்ெிட்ட வததியில் அவருகடய 
ொைிசி காைாவதியாகின்றது என்ெகதத் பதரிவிப்ெது காப்ெடீு 
அளிப்ெவரின் சட்ட ரீதியான கடகைப்பொறுப்ொக 
இல்ைாவிட்டாலும் கூட,  ைரியாகத நிைித்தைாகவும், 
நிச்சயைாக ஒரு ஆவராக்கியைான வணிக 
நகடமுகறக்காகவும், ொைிசிகய புதுப்ெிப்ெதற்கு அகழப்பு 
விடுக்கும் வககயில் காப்ெடீு அளிப்ெவர்கள் காைாவதி 
வததிக்கு ஒரு ைாதம் முன்னதாகவவ ஒரு “புதுப்பித்தல் 
அறிக்கைகய” பவளியிடுகிறார்கள். தவகண வததிக்கு 
முன்னதாகவவ புதுப்ெித்தல் குறித்து வாடிக்ககயாளருக்கு 
நிகனவுெடுத்துவதற்காக முகவர் அவகரத் பதாடர்புபகாள்ள 
வவண்டும், அதன் மூைம் அவர் அவற்றுக்கான 
முன்வனற்ொடுககளச் பசய்ய முடியும்.  



 

46 

வாடிக்ககயாளருடன் அவ்வப்வொது பதாடர்புபகாள்வதன் 
வாயிைாகவும், ஒரு திருவிழா அல்ைது குடும்ெ நிகழ்வு என்ென 
வொன்ற தருணங்களில் அவகர  வாழ்த்துவதன் மூைமும் 
உறவு வலுப்பெறுகின்றது. இவதவொல் சிரைைான அல்ைது 
துக்கைான சையங்களில் உதவி பசய்வதன் மூைமும் உறவு 
வலுப்ெடுகின்றது.  

4. ஈடுக்சைாரல் ைட்டம் 

ஈடுக்வகாரல் தீீ்ர்கவ சையத்தில்முகவரின் ெங்கு முக்கியைானதாக 
உள்ளது. ஈடுக்வகாரலுக்கான நிகழ்வு குறித்து உடனடியாக 
காப்ெடீ்டு நிறுவனத்துக்குத் பதரிவிப்ெகதயும், அகனத்துச் 
சம்ெிரதாயங்ககளயும் வாடிக்ககயாளர் கவனமுடன் 
ெின்ெற்றுவகதயும் உறுதிப்ெடுத்துவது முகவரின் வவகையாகும், 
வைலும் இழப்கெ ைதிப்ெடீு பசய்வதற்காக பசய்யத் வதகவயான 
அகனத்து விசாரகணகளிலும் அவர் உதவி பசய்கிறார். 
சுய-பரீட்கே 2  

காப்ெடீ்டுக்கான வதகவ குறித்த விவாதம் நகடபெறத் 
வதகவயில்ைாத சூழ்நிகைகயக் கண்டறியவும். 

I. பசாத்துக் காப்ெடீு 

II. வணிக கடன்ொடு காப்ெடீு 

III. மூன்றாம் தரப்பு கடன்ொடுக்கான வாகனக் காப்ெடீு 

IV. தீ விெத்துக் காப்ெடீு  

C. குகற தரீ்த்தல் 

1. ைண்சணாட்டம் 

வாடிக்ககயாளர் ஒரு புகார் பதரிவிக்கும்வொது உயர் 
முன்னுரிகை (high priority) நடவடிக்கக வதகவப்ெடுகின்றது. ஒரு 
புகார் பதரிவிக்கப்ெடும் நிகழ்வில், வாடிக்ககயாளகர 
வகாெமூட்டிய வசகவக் குகறொட்டுப் ெிரச்சிகன [அது காப்ெடீு 
அளிப்ெவரின் ெதிவவடுகளில் சரிபசய்வதில் தாைதம் 
என்ெதிைிருந்து ஒரு ஈடுக்வகாரலுக்கு விகரந்து தீர்வு காண்ெது 
வகர வவறுெடக்கூடும்] என்ெது ககதயின் ஒரு ெகுதி ைட்டுவை 
என்ெகத நிகனவில் பகாள்ளுங்கள். 
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அத்தககய எதிர்ப்பு குறித்த அவர்களின் விளக்கத்தின் காரணைாக 
வாடிக்ககயாளர்கள் பெரிதும் வருத்தமும் வகாெமும் 
அகடகின்றனர். ஒவ்பவாரு வசகவத் வதால்வியிலும் இரண்டு 
வககயான உணர்வுகளும் பதாடர்புகடய ைனபவழுச்சிகளும் 
உள்ளன: 

 முதைாவதாக வநர்கையின்கை எனும் உணர்வு, 
ஏைாற்றப்ெடுகிவறாம் எனும் உணர்வு இருக்கின்றது. 

 இரண்டாவது உணர்ச்சி தன்முகனப்புக்கான (hurt ego) 
ொதிப்பு – தான் சிறியவனாகத் வதான்ற ைற்றும் உணரச் 
பசய்யப்ெடுகிவறாம் என்ற உணர்வு.  

ஒரு புகார் என்ெது வாடிக்ககயாளர் உறவில் உள்ள முக்கியைான 
“உண்கமயின் சநரம்” ஆகும்; நிறுவனம் அகதச் சரியான 
விதத்தில் ககயாண்டால், வாடிக்ககயாளரின் விசுவாசத்கத 
உண்கையிவைவய வைம்ெடுத்துவதற்கான சாத்தியமுள்ளது. இதில் 
ைனிதத்தன்கை என்ெது முக்கியைானதாகும்; வாடிக்ககயாளர்கள் 
ைதிப்ெளிக்கப்ெட வவண்டுபைன விரும்புகிறார்கள்.  

நீங்கள் ஒரு பதாழில்முகற காப்ெடீ்டு ஆவைாசகராக இருந்தால், 
முதைாவதாக அத்தககய சூழ்நிகை வருைாறு நீங்கள் அனுைதிக்க 
ைாட்டீர்கள். இந்த விஷயத்கத நீங்கள் நிறுவனத்தின் 
பொருத்தைான அதிகாரியிடம் எடுத்துச் பசன்றிருப்ெரீ்கள். 
நிறுவனத்தில் உங்ைளுக்கு இருப்பது சபான்று சவறு யாருக்கும் 
வாடிக்கையாளர் பிரச்ேிகனைள் அதிைமாை இருப்பதில்கை என 
நிகனவில் கைாள்ளுங்ைள். 

வாடிக்ககயாளரின் உரிகைகளில் எந்த அளவுக்கு கவனம் 
எடுத்துக்பகாள்கிவறாம் என்ெகத நிரூெிப்ெதற்கான ஒரு 
வாய்ப்ெிகன புகார்கள் / ைனக்குகறகள் நைக்கு வழங்குகின்றன. 
உண்கையில் அகவ காப்ெடீ்டு முகவரின் நற்பெயகரயும் 
வணிகத்கதயும் உருவாக்கக்கூடிய வலுவான தூண்களாகும். 
ஒவ்பவாரு ொைிசி ஆவணத்தின் இறுதியிலும், குகறதீர் 
நகடமுகற குறித்து காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் விரிவாக 
விவரித்துள்ளன, ஆவணத்தின் விதிகள் குறித்து விளக்கப்ெடும் 
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சையத்தில் இவற்கற வாடிக்ககயாளர்களின் கவனத்துக்கு நாம் 
பகாண்டுவர வவண்டும்.  

விற்பகன கேய்வதிலும் சேகவ கேய்வதிலும் வாய்ச்கோல் 
விளம்பரம் (நல்ைது / சமாேமானது) முக்ைியப் 
பங்ைாற்றுைின்றது. சிறந்த வசகவ 5 வெகரச் பசன்றகடயும் அவத 
சையம், வைாசைான வசகவ 20 வெகரச் பசன்றகடகின்றது 
என்ெகத நிகனவில் பகாள்ளுங்கள்.  

2. ஒருங்ைிகணந்த குகறதரீ் சமைாண்கம அகமப்பு (Integrated 

Grievance Management System -IGMS) 

ஒருங்கிகணந்த குகறதீர் வைைாண்கை அகைப்பு (IGMS) 
ஐஆர்டிஏ-வால் பதாடங்கப்ெட்டுள்ளது, அது காப்ெடீ்டுக் குகறதீர் 
தகவைின் கையக் களஞ்சியைாகவும், துகறயிலுள்ள குகறதீர்ப்பு 
முகறககள கண்காணிப்ெதற்கான ஒரு கருவியாகவும் 
பசயல்ெடுகின்றது.  

ொைிசிதாரர்கள் தங்களுகடய ொைிசி விவரங்ககள இந்த 
அகைப்ெில் ெதிவு பசய்த ெிறகு அவர்களுகடய புகார்ககளப் 
ெதிவு பசய்ய முடியும். புகார்கள் ெின்னர் பதாடர்புகடய காப்ெடீ்டு 
நிறுவனத்துக்கு அனுப்ெி கவக்கப்ெடுகின்றன. புகார்கள் ைற்றும் 
அவற்கறத் தீர்ப்ெதற்காக எடுத்துக்பகாள்ளப்ெடும் வநரம் 
ஆகியகவ குறித்து IGMS கண்காணிக்கின்றது. புகார்ககள 
ெின்வரும் இகணயதள இகணப்புக்குச் பசன்று ெதிவு பசய்யைாம்: 

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

 

 

3. நுைர்சவார் பாதுைாப்புச் ேட்டம், 1986 

இந்தச் சட்டம் “நுகர்வவாரின் உரிகைகளுக்குச் சிறந்த ொதுகாப்பு 
வழங்குவதற்காகவும், நுகர்வவார் ெிரச்சிகனகளுக்குத் தீர்வு 
காண்ெதற்காக நுகர்வவார் குழுக்கள் ைற்றும் இதர 
ஆகணயங்ககள ஏற்ெடுத்துவதற்கான விதிககள 
வகுப்ெதற்காகவும்” நிகறவவற்றப்ெட்டது. இந்தச் சட்டைானது 

http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
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நுகர்வவார் ொதுகாப்பு (திருத்த) சட்டம், (Consumer Protection 

(Amendment)) 2002-இன் மூைம் திருத்தம் பசய்யப்ெட்டுள்ளது.  

அ) இந்தச் ேட்டத்தின் ைீழுள்ள வகரயகறைள் 

இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்ெட்டுள்ள சிை வகரயகறகள் 
ெின்வருைாறு: 

வகரயகற 

 “சேகவ” என்ெது சாத்தியமுள்ள ெயனர்களுக்கு கிகடக்கக்கூடிய 
எந்த ஒரு வசகவகயயும் உள்ளடக்கியுள்ளது, வைலும் இது வங்கி, 
நிதி நிறுவனம், காப்ெடீு, வொக்குவரத்து, பசயைாக்கம், ைின்சாரம் 
அல்ைது இதர ஆற்றல் வழங்கல், உணவுவிடுதி அல்ைது 
தங்குைிடம் அல்ைது இரண்டும், வடீ்டு கட்டுைானம், 
பொழுதுவொக்கு, வகளிக்கக அல்ைது பசய்திகள் அல்ைது இதர 
தகவல்ககள தருவித்துக் பகாடுத்தல் ஆகியவற்றுடன் 
பதாடர்புகடய ஏற்ொடுககள உள்ளடக்கியுள்ளது. ஆனால் இது 
இைவசைான அல்ைது தனிப்ெட்ட வசகவ ஒப்ெந்தத்தின் கீழ் 
வழங்கக்கூடிய எந்த ஒரு வசகவகயயும் உள்ளடக்காது.  

ைாப்பீடு என்பது ஒரு சேகவயாைச் சேர்க்ைப்பட்டுள்ளது 

“நுைர்சவார்” என்ெவர்:  

i. சலுகக நிைித்தைாக பொருகள வாங்கக்கூடிய அல்ைது 
அத்தககய பொருட்ககள ெயன்ெடுத்தக்கூடிய ஒருவர் 
ஆவார். ஆனால் ைறுவிற்ெகனக்காகவவா அல்ைது வவறு 
ஏவதனும் வணிக வநாக்கத்துக்காகவவா அத்தககய 
பொருட்ககளப் பெறக்கூடிய ஒரு நெர் இதில் 
வசர்க்கப்ெடவில்கை, அல்ைது  

ii. ஏவதனும் ஒரு காரணத்துக்காக அத்தககய வசகவககள 
வாடககக்கு அைர்த்துெவர் அல்ைது பெறக்கூடியவர், வைலும் 
இது அத்தககய வசகவகளினால் ெைன் பெறுெவர்ககளயும் 
உள்ளடக்கியுள்ளது.  

‘குகறபாடு’ என்ெது ஏவதனும் ஒரு சட்டத்தினால் அல்ைது 
சட்டத்தின் கீழ் ெராைரிப்ெதற்கு, அல்ைது ஒரு ஒப்ெந்தத்கதப் 
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ெின்ெற்றும் வககயில் அல்ைது வவறு ஏவதனும் வசகவ 
பதாடர்ொக ெராைரிப்ெதற்குத் வதகவப்ெடும் பசயல்திறனின் 
தரத்திலும், இயல்ெிலும் ைற்றும் முகறயிலும் ஏற்ெடும் ஏவதனும் 
தவறு, நிகறவின்கை, ெற்றாக்குகற ஆகியவற்கறக் 
குறிக்கின்றது.  

'புைார்' என்ெது புகாரளிப்ெவரால் எழுத்துப்பூர்வைாக 
பதரிவிக்கப்ெடும் ெின்வரும் குற்றச்சாட்டுககளக் 
குறிப்ெிடுகின்றது:  

i. வநர்கையற்ற வர்த்தக நகடமுகற அல்ைது தகட 
பசய்யக்கூடிய வர்த்தக நகடமுகற ெின்ெற்றப்ெட்டுள்ளது 

ii. அவர் வாங்கிய பொருட்களில் இருக்கும் ஒன்று அல்ைது 
அதற்கு வைற்ெட்ட குகறொடுகளால் அவர் 
ொதிக்கப்ெட்டுள்ளார் 

iii. அவர் வாடககக்கு அைர்த்திய அல்ைது பெற்ற வசகவகளில் 
இருந்த குகறொட்டினால் ஏவதனும் ஒரு வககயில் அவர் 
ொதிக்கப்ெட்டுள்ளார். 

iv. சட்டத்தால் நிர்ணயிக்கப்ெட்டகத விட அல்ைது 
ொக்பகட்டில் குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளகத விட அதிக விகையில் 
விற்கப்ெடுகின்றது. 

v. ெயன்ெடுத்தும்வொது உயிருக்கும் ொதுகாப்புக்கு ஆெத்து 
விகளவிக்கக்கூடிய பொருட்கள், அத்தககய பொருட்களின் 
உள்ளடக்கங்கள், அவற்கறப் ெயன்ெடுத்தும் முகற ைற்றும் 
விகளவுகள் ஆகியகவ பதாடர்ொன தகவல்ககள வர்த்தகர் 
பதரிவிக்க வவண்டும் என்ற சட்ட விதிககள ைீறி அகவ 
பொதுைக்களுக்கு வழங்கப்ெடுகின்றன.  

'நுைர்சவார் வழக்கு' என்பது யாருக்கு எதிராை புைார் 
கேய்யப்பட்டுள்ளசதா, அவர் புைாரில் உள்ள குற்றச்ோட்டுைகள 
மறுக்ைக்கூடிய அல்ைது எதிர்த்து வாதிடக்கூடிய ஒரு நிைழ்வு 
ஆகும்.   

அ) நுைர்சவார் வழக்கு குகறதரீ்த்தல் முைகமைள் 
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நுகர்வவார் வழக்கு குகறதீர்த்தல் முககைகள் ஒவ்பவாரு 
ைாவட்டத்திலும், ஒவ்பவாரு ைாநிைத்திலும், ைற்றும் வதசிய 
அளவிலும் ஏற்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன. 

 மாவட்ட குகறதரீ் மன்றம்: இந்த ைன்றம் 20 இைட்சம் 
ரூொய் வகரயிைான பொருட்கள் அல்ைது வசகவகள் 
ைற்றும் வகாரப்ெடும் இழப்ெடீு ஆகியகவ பதாடர்ொன 
வழக்குககள ைட்டுவை நடத்துகின்றது.  ைாவட்ட குகறதீர் 
ைன்றம்  தன்னுகடய ஆகணகய / தீர்ப்ெிகன 
பசயல்ெடுத்தக்வகாரி குடிகை நீதிைன்றத்துக்கு (Civil Court) 

அனுப்ெக்கூடிய அதிகாரத்கதப் பெற்றுள்ளது.  

 மாநிை ஆகணயம்: இந்த குகறதீர் ஆகணயம் அசல், 
வைல்முகறயடீ்டு ைற்றும் கண்காணிப்பு அதிகாரங்ககளப் 
பெற்றுள்ளது. இது ைாவட்ட குகறதீர் ைன்றங்களிைிருந்து 
வரும் வைல் முகறயடீுககளயும் விசாரிக்கின்றது. வைலும், 
இது 20 இைட்சம் ரூொய்க்கும் அதிகைான, ஆனால் 100 
இைட்சம் ரூொய்க்கும் ைிகாத ைதிப்புகடய பொருட்கள் 
அல்ைது வசகவகள் ைற்றும் இழப்ெடீு குறித்த 
வழக்குககளயும் வநரடியாக ஏற்றுக்பகாள்கிறது. இதனுகடய 
ைற்ற அதிகாரங்களும் ஆற்றல்களும் ைாவட்ட குகறதீர் 
ைன்றத்கத ஒத்ததாகும்.  

 சதேிய ஆகணயம்: இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் நிறுவப்ெட்டுள்ள 
இறுதி ஆகணயம் வதசிய ஆகணயம் ஆகும். இது அசல், 
வைல்முகறயடீ்டு ைற்றும் கண்காணிப்பு அதிகாரங்ககளப் 
பெற்றுள்ளது. இது ைாநிை ஆகணயம் வழங்கிய ஆகணகள் 
குறித்த வைல் முகறயடீ்டு வழக்குககள விசாரிக்கின்றது, 
வைலும் 100 இைட்ச ரூொய்க்கு வைற்ெட்ட ைதிப்புகடய 
பொருட்கள் / வசகவகள் ைற்றும் இழப்ெடீு குறித்த 
வழக்குககள வநரடியாக ஏற்றுக்பகாள்கிறது. இது ைாநிை 
ஆகணயத்கதக் கண்காணிக்கும் அதிகாரத்கதயும் 
பெற்றுள்ளது.  

இந்த மூன்று முககைகளும் குடிகை நீதிைன்றத்தின் (Civil Court) 

அதிகாரத்கதப் பெற்றுள்ளது.  
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ஆ) ஒரு புைார் பதிவு கேய்வதற்ைான நகடமுகற 

வைவை குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ள மூன்று குகறதீர் முககைகளிலும் 
புைார் பதிவு கேய்வதற்ைான நகடமுகற ைிகவும் 
எளிதானதாகும். ஒரு புகாகரப் ெதிவு பசய்வதற்வகா, அல்ைது 
ைாநிை அல்ைது வதசிய ஆகணயத்தில் வைல்முகறயடீு ெதிவு 
பசய்வதற்வகா எந்தக் கட்டணமும் கிகடயாது.  

முகறயடீ்டாளர் தானாகவவா அல்ைது அவருகடய 
அங்கீகரிக்கப்ெட்ட முகவர் மூைவைா புகாகரப் ெதிவு 
பசய்யைாம். அகத வநரில் வந்து ெதிவு பசய்யைாம் அல்ைது 
தொைில் கூட அனுப்ெைாம். புகார் ெதிவு பசய்வதற்கு எந்த 
ஒரு வழக்கறிஞரும் வதகவயில்கை என்ெது 
குறிப்ெிடத்தக்கதாகும்.  

இ) நுைர்சவார் குகறதீர் மன்ற ஆகணைள் 

புகாரில் பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ள குகறொடுகளில் ஏவதனும் 
ஒன்றினால் புகார் பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ள பொருள் 
ொதிப்ெகடந்துள்ளதாக ஆகணயம் கருதினாவைா, அல்ைது 
புகாரில் பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ள ஏவதனும் வசகவகள் குறித்த 
குற்றச்சாட்டுகள் நிரூெிக்கப்ெட்டாவைா, ெின்வருெகவகளில் 
ஏவதனும் ஒன்கற அல்ைது ெைவற்கறச் பசய்வதற்கு 
எதிர்தரப்ெினருக்கு வழிகாட்டக்கூடிய ஆகணகய குகறதீர் 
ைன்றம் பவளியிடும், அகவயாவன: 

i. முகறயடீ்டாளர் பசலுத்திய விகை, [அல்ைது காப்ெடீ்டு 
எனில் அதற்கான ப்ரீைியம்], கட்டணம் ஆகியவற்கற 
அவருக்கு திருப்பிக் கைாடுத்தல் 

ii. எதிர்த் தரப்ெினரின் கவனக்குகறவின் காரணைாக 
நுகர்வவாருக்கு ஏற்ெட்ட ஏவதனும் இழப்பு அல்ைது 
காயத்துக்காக இழப்பீட்டுத் கதாகை வழங்குதல் 

iii. ெிரச்சிகனக்குரிய வசகவகளில் உள்ள குகறொடுகள் 
அல்ைது பற்றாக்குகறைகள அைற்றுதல் 

iv. நியாயமற்ற வர்த்தை நகடமுகற அல்ைது தகட 
பசய்யக்கூடிய வர்த்தக நகடமுகறககள நிறுத்துதல் 
அல்ைது அவற்கற ைீண்டும் பசய்யாதிருத்தல் 
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v. உரிய கேைவுத்கதாகைகய முகறயடீ்டாளருக்கு 
வழங்குதல் 

ஈ) நுைர்சவார் வழக்கு வகைைள் 

காப்ெடீ்டு வணிகத்கதப் பொறுத்தவகர, மூன்று குகறதீர் 
ைன்றங்களிலும் ெதிவு பசய்யப்ெடும் பெரும்ொைான நுகர்வவார் 
வழக்குகள் ெின்வரும் முக்கிய வகககளின் கீழ் வருகின்றன: 

i. ஈடுக்வகாரல் தீர்வுகளில் ஏற்ெடும் தாைதம் 

ii. ஈடுக்வகாரல்கள் தீர்க்கப்ெடாகை 

iii. ஈடுக்வகாரல்கள் தள்ளுெடி பசய்யப்ெடுதல் 

iv. இழப்பு அளவு 

v. ொைிசி விதிமுகறகள், நிெந்தகனகள் வொன்றகவ 

4. ைாப்பீட்டு குகறதீர் அதிைாரி 

காப்ெடீ்டுச் சட்டம், 1983-இன் அதிகாரங்களின் கீழ் ைத்திய அரசு 
நவம்ெர் 11, 1988 அன்று பவளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழில் 
பவளியிடப்ெட்ட ஒரு அறிக்ககயின் மூைம் கபாதுமக்ைள் 
குகறதரீ்த்தல் விதிைள் (Public Grievances Rules), 1988 
உருவாக்கப்ெட்டுள்ளது.  இந்த விதிகள் ஆயுள் ைற்றும் பொதுக் 
காப்ெடீ்டுக்கும், காப்ெடீுகளின் அகனத்து தனிப்ெட்ட 
இகணப்புகளுக்கும், அதாவது, தனிப்ெட்ட முகறயில் 
எடுக்கப்ெட்ட காப்ெடீுகளுக்கும் பொருந்துகின்றன. 

ஈடுக்வகாரல் தீர்வுகளுடன் பதாடர்புகடய அகனத்துப் 
புகார்ககளயும் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்களின் சார்ொக பசைவு 
குகறந்த, திறன்ைிக்க ைற்றும் ொரெட்சைற்ற முகறயில் தீர்ப்ெவத 
இந்த விதிகளின் வநாக்கம் ஆகும்.  

ைாப்பீடு கபற்றவருக்கும் ைாப்பீடு அளிப்பவருக்கும் 
இகடசயயான பரஸ்பர ஒப்பந்தத்தின் மூைம், குறிப்பிடப்பட்ட 
விதிமுகறைளுக்குள் ைாப்பீடு குகறதீர் அதிைாரி ஒரு 
மத்தியஸ்தராைவும் ஆசைாேைராைவும் கேயல்படுைிறார். 

முகறயீட்கட ஏற்பதா அல்ைது நிராைரிப்பதா என்பது குறித்த 
ைாப்பீடு குகறதரீ் அதிைாரியின் முடிவு இறுதியானதாகும்.  

அ) ைாப்பீடு குகறதரீ் அதிைாரியிடம் புைார் கேய்தல் 
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காப்ெடீு குகறதீர் அதிகாரியிடம் ெதிவு பசய்யப்ெடும் எந்த ஒரு 
புகாரும், முகறயடீ்டாளருக்கு ஏற்ெட்டுள்ள இழப்ெின் தன்கை 
ைற்றும் அளவு குறித்த ைதிப்ெடீு ைற்றும் வகாரப்ெடும் இழப்ெடீு 
ஆகியவற்றுடன் வசர்த்து, ஏவதனும் ஆவணங்கள் இருப்ெின் 
அவற்கறயும் இகணத்து எழுத்து மூைைாக காப்ெடீு 
பெற்றவவரா அல்ல்து அவருகடய சட்டப்பூர்வ வாரிசுகவளா 
ககபயாப்ெைிட்டு, காப்ெடீு அளிப்ெவரின்  கிகள / அலுவைகம் 
அகைந்துள்ள சட்ட அதிகாரத்துக்குட்ெட்ட விசாரகன 
அதிகாரிக்கு அனுப்ெப்ெட வவண்டும்.  

ெின்வரும் நிகழ்வுகளில் காப்ெடீு குகறதீர் அதிகாரியிடம் புகார் 
பசய்ய முடியும்: 

i. முகறயடீ்டாளர், காப்ெடீ்டு நிறுவனத்துக்கு முன்னதாகவவ 
எழுத்து மூைைாகத் பதரிவித்திருந்து, காப்ெடீ்டு நிறுவனம் 
ெின்வருவனவற்கற வைற்பகாண்டிருந்தால்:  

 புகாகர நிராகரித்திருந்தால், அல்ைது 

 காப்ெடீு பெற்றவரின் புகாகரப் பெற்ற ெிறகு ஒரு 
ைாதத்துக்குள் எந்த ஒரு ெதிகையும் முகறயடீ்டாளர் 
பெறவில்கை எனில் 

 காப்ெடீு அளிப்ெவர் அளித்த ெதிைால் முகறயடீ்டாளர் 
திருப்தி அகடயவில்கை எனில்.  

ii. காப்ெடீ்டு நிறுவனம் நிராகரித்த வததியிைிருந்து ஒரு 
வருடத்துக்குள் புகார் பசய்யப்ெட்டுள்ளது. 

iii. எந்த ஒரு நீதிைன்றத்திலும் அல்ைது நுகர்வவார் 
ைன்றத்திலும் அல்ைது தீர்ப்புக்காகவும் அந்த புகார் 
நிலுகவயில் இல்கை. 

ஆ) ைாப்பீடு குகறதீர் அதிைாரியின் பரிந்துகரைள் 

காப்ெடீு குகறதீர் அதிகாரி ெின்ெற்ற வவண்டுபைன 
எதிர்ொர்க்கப்ெடும் குறிப்ெிட்ட கடகைகள் / பநறிமுகறகள் 
உள்ளன: 

i. அத்தககய ஒரு புகார் பெறப்ெட்ட ஒரு ைாதத்துக்குள் 
ெரிந்துகரகள் பதரிவிக்கப்ெட வவண்டும் 
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ii. முகறயடீ்டாளர் ைற்றும் காப்ெடீ்டு நிறுவனம் 
இருவருக்குவை நகல்கள் அனுப்ெப்ெட வவண்டும் 

iii. அத்தககய ெரிந்துகர பெறப்ெட்ட 15 நாட்களுக்குள் 
ெரிந்துகரககள முகறயடீ்டாளருக்கு எழுத்துப்பூர்வைாகத் 
பதரிவிக்க வவண்டும் 

iv. காப்ெடீு பெற்றவரின் ஏற்புக் கடிதத்தின் நகல் காப்ெடீு 
அளிப்ெவருக்கு அனுப்ெப்ெட வவண்டும், வைலும் அத்தககய 
ஏற்புக் கடிதம் பெற்ற 15 நாட்களுக்குள் அவருகடய 
எழுத்துப்பூர்வ உறுதிப்ெடுத்தல் பெறப்ெட வவண்டும். 

ைத்தியஸ்தம் மூைைாக ெிரச்சிகன தீர்க்கப்ெடாவிட்டால், 
நியாயைானதாகவும், காப்ெடீு பெற்றவரின் இழப்கெ ஈடு 
பசய்யத் வதகவயானகத விட அதிகைாக 
இல்ைாைைிருப்ெதாகவும் கருதக்கூடிய ஒரு தீர்ப்ெிகன காப்ெடீு 
குகறதீர் அதிகாரி வழங்குவார். 

இ) ைாப்பீடு குகறதரீ் அதிைாரியின் தரீ்ப்புைள் 

காப்ெடீு குகறதீர் அதிகாரிகளின் தீர்ப்புகள் ெின்வரும் 
விதிகளால் அங்கீகரிக்கப்ெடுகின்றன: 

தீர்ப்புத் பதாகக 20 இைட்சம் ரூொய்க்கு ைிகாைல் இருக்க 
வவண்டும் (உதவித் பதாகககள் ைற்றும் இதர பசைவுகள் 
உட்ெட) 

i. அத்தககய புகார் பெறப்ெட்ட வததியிைிருந்து 3 ைாத 
காைத்துக்குள் தீர்ப்பு வழங்கப்ெட வவண்டும், வைலும் 
அத்தககய தீர்ப்பு பெறப்ெட்ட ஒரு ைாத காைத்துக்குள் 
இறுதி கணக்குத்தீர்த்தல் முகறயில் தீர்ப்ெிகன 
முழுகையாகப் பெற்றதாக காப்ெடீு பெற்றவர் ஒப்புதைளிக்க 
வவண்டும்.  

ii. காப்ெடீு அளிப்ெவர் தீர்ப்ெிகனப் ெின்ெற்றி நடக்க வவண்டும், 
வைலும் அத்தககய ஏற்புக்கடிதம் பெற்ற 15 நாட்களுக்குள் 
காப்ெடீு குகறதீர் அதிகாரிக்கு எழுத்து மூைைான தகவல் 
அனுப்ெ வவண்டும்.  
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iii. காப்ெடீு பெற்றவர் அத்தககய தீர்ப்பு கிகடக்கப் பெற்றகத 
எழுத்து மூைைாகத் பதரிவிக்கவில்கை எனில், காப்ெடீு 
அளிப்ெவர் அந்த தீர்ப்கெச் பசயல்ெடுத்த ைாட்டார். 

 

சுய-பரீட்கே 3  

நுகர்வவார் ொதுகாப்புச் சட்டம், 1986-இன்ெடி ெின்வருெவர்களில் 
நுகர்வவார் என யாகர வககப்ெடுத்த முடியாது? 

I. தனிப்ெட்ட ெயன்ொட்டுக்காக பொருட்ககள / வசகவககள 
வாடககக்குப் பெறுெவர் 

II. ைறுவிற்ெகன பசய்யும் வநாக்கத்துக்காக பொருட்ககள 
வாங்கும் ஒரு நெர் 

III. சலுகக நிைித்தைாக பொருட்ககளயும் வசகவககளயும் 
வாங்கி, அவற்கறப் ெயன்ெடுத்துெவர் 

IV. சலுகக நிைித்தைாக ைற்றவரின் வசகவககளப் 
ெயன்ெடுத்துெவர்  

D. தைவல்கதாடர்புச் கேயல்முகற 

வாடிக்கையாளர் சேகவயில் தைவல்கதாடர்புத் திறன்ைள் 

ெணியிடத்தில் திறகையுடன் பசயல்ெடுவதற்கு ஒரு முகவர் 
அல்ைது வசகவப் ெணியாளர் பெற்றிருக்க வவண்டிய ைிக 
முக்கியைான திறன் பதாகுப்புகளில் ஒன்று கமன் திறன்ைள் ( soft 

skills) ஆகும்.  

ஒரு குறிப்ெிட்ட வகக வவகைகய அல்ைது பசயல்ொட்டிகன 
வைற்பகாள்வதற்கான ஒருவருகடய தனிப்ெட்ட திறன்ககளக் 
ககயாளுவதற்கான வன் திறன்ககளப் (hard skills) வொல் 
அல்ைாைல், கமன் திறன்ைள் என்பகவ பணியிடத்திலும் 
கவளியிடத்திலும் இதர ஊழியர்ைளுடனும் 
வாடிக்கையாளர்ைளுடனும் திறம்பட கதாடர்பு கைாள்வதற்ைான 
ஒருவருகடய திறனுடன் கதாடர்புகடயதாகும். அத்தகைய 
கமன் திறன்ைளில் மிை முக்ைியமானவற்றில் தைவல்கதாடர்புத் 
திறன்ைள் ஒன்றாகும்.  

1. தைவல்கதாடர்பும் வாடிக்கையாளர்  உறவுைளும் 
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திருப்திகரைான ைற்றும் விசுவாசைான வாடிக்ககயாளர்ககள 
உருவாக்குவதில் உள்ள முக்கியக் கூறுகளில் வாடிக்ககயாளர் 
வசகவ என்ெது ஒன்றாகும். ஆனால் அது ைட்டுவை 
வொதுைானதல்ை. வாடிக்ககயாளர்கள் என்வொர் நிறுவனம் 
வலுவான உறவுககள ஏற்ெடுத்திக் பகாள்ள வவண்டிய நெர்கள் 
ஆவர்.  

நிறுவனத்கத வாடிக்கையாளர் பார்க்கும் விதத்கத என்பகத 
இறுதியில் வடிவகமப்பது சேகவ மற்றும் உறவு அனுபவம் 
ஆைிய இரண்டுசம ஆகும்.  

 ஆவராக்கியைான உறவிகன உருவாக்கப்வொவது எது?    

அதன் கையைாக உள்ளது நிச்சயைாக நம்ெிக்கக தான். அவத 
சையம், அந்த நம்ெிக்கககய வலுப்ெடுத்தி வைம்ெடுத்தக்கூடிய 
இதர கூறுகளும் உள்ளன. அந்தக் கூறுகளில் சிைவற்றுக்கான 
விளக்கத்கத நாம் காண்வொம்.  

ெடம் 2: நம்பிக்கையின் கூறுைள் 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. ஒவ்பவாரு உறவும் ைவர்தைில் பதாடங்குகின்றது: 

ஒருவர் ோதாரணமாை விரும்பப்படுபவராை இருக்ை 
சவண்டும், சமலும் வாடிக்கையாளருடன் இணக்ைமான 
உறவு ஏற்படுத்தக்கூடிய திறன் கபற்றவராை இருக்ை 
சவண்டும். கபரும்பாலும் ைவர்ச்ேி என்பது 
நிறுவனத்துடசனா அல்ைது அதன் பிரிதிநிதிைளுடசனா 
வாடிக்கையாளர் கதாடபுகைாள்ளும்சபாது கபறப்படும் முதல் 

கவர்ச்சி 

முன்னிகை 
வகித்தல் 

தகவல் பதாடர்பு 

 

நம்ெிக்கக 
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பாதிப்பின் விகளவாை உள்ளது. கவர்ச்சி என்ெது ஒவ்பவாரு 
இதயத்கதயும் திறப்ெதற்கான முதல் திறவுவகாைாக உள்ளது. 
அது இன்றி ஒரு உறவு ஏற்ெடுவது என்ெது 
சாத்தியைில்ைாததாகும். விரும்ெப்ெடாத ஒரு 
விற்ெகனயாளகரக் கருதுங்கள். அவர் தன்னுகடய 
விற்ெகனத் துகறயில் எந்த அளவுக்கு முன்வனற்றம் 
ஏற்ெடுத்த முடியும் என நீங்கள் உண்கையிவைவய 
நிகனக்கிறரீ்கள்? 

ii. உறவின் இரண்டாவது கூறு – வதகவப்ெடும்வொது 
ஒருவரின் முன்னிகை ஆகும்:  

இதற்கு ைிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக ஒரு திருைணத்கதக் 
பகாள்ளைாம். ைகனவிக்கு ஏவதனும் வதகவ எனும்வொது 
கணவர் அருகில் இருக்க வவண்டியது முக்கியைல்ைவா? 
இசதசபான்று வாடிக்கையாளர் உறவில், சதகவ 
ஏற்படும்சபாது நிறுவனசமா அல்ைது அதன் பிரதிநிதிைசளா 
எந்த அளவுக்கு ைிகடக்ைின்றார்ைள் என்பது பிரச்ேிகனயாை 
உள்ளது. அவர் வாடிக்கையாளருகடய சதகவைளுக்கு 
முன்னிகை வைிப்பதற்கும் சைட்பதற்கும் முழுகமயாை 
ைாணப்படுைின்றாரா? 

ஒருவர் தன்னுகடய வாடிக்ககயாளர்களின் அகனத்து 
எதிர்ொர்ப்புகளின் வொதும் முழுகையாக முன்னிகை வகித்து, 
வநர்கையாக நடந்துபகாள்ள முடியாத நிகழ்வுகள் இருக்கைாம். 
முழு பரிகவ உறுதிப்படுத்தக்கூடிய, மற்றும் 
கபாறுப்புணர்கவத் கதரிவிக்ைக்கூடிய முகறயில் ஒருவர் 
வாடிக்கையாளரிடம் சபே முடிந்தால், மீண்டும் அவர் வலுவான 
உறகவப் பராமரிக்ை முடியும்.    

 ஒருவர் உருவாக்கக்கூடிய எண்ணம் 

 ஒருவர் முன்னிகை வகித்துக் கவனிக்கக்கூடிய விதம் 
ைற்றும் 

 ைற்றவருக்கு ஒருவர் அனுப்பும் பசய்தி 

ஆகியன வொன்ற வைவையுள்ள அகனத்துக் கருத்துக்களும் 
தகவல் பதாடர்ெின் ெரிைாணங்களாகும், வைலும் அகவ ஒழுக்கம் 
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ைற்றும் திறன்களுக்கான அகழப்புகள் ஆகும். ஒருவர் என்ன 
பதரிவிக்கிறார் என்ற உணர்வு இறுதியாக ஒருவர் என்ன 
நிகனக்கிறார் ைற்றும் ொர்க்கிறார் என்ெதற்கான பசயல்ொடு 
ஆகும்.    

தற்வொதுள்ள வாடிக்ககயாளகரத் தக்ககவப்ெதற்கான பசைவு 
புதிய வாடிக்ககயாளகரப் பெறுவதற்கான பசைகவ விட ைிகவும் 
குகறவு என்ெதால் வாடிக்ககயாளர் உறவு வைைாண்கையில் 
நிறுவனங்கள் ைிகவும் கவனம் பசலுத்துகின்றன. ெல்வவறு 
சந்தர்ப்ெங்களில் வாடிக்ககயாளர் உறவு ஏற்ெடுகின்றது, எ.கா. 
வாடிக்ககயாளரின் காப்ெடீ்டுத் வதகவககளப் 
புரிந்துபகாள்ளும்வொது, காப்ெடீு குறித்து விளக்கும்வொது, 
ெடிவங்ககளச் சைர்ப்ெிக்கும்வொது. எனவவ, இந்த ஒவ்பவாரு 
சந்தர்ப்ெத்திலும் வாடிக்ககயாளர் உறவிகன வலுப்ெடுத்துவதற்கு 
முகவருக்கு ெை வாய்ப்புகள் உள்ளன.  

2. தைவல்கதாடர்புச் கேயல்முகற 

தகவல்பதாடர்பு என்றால் என்ன?     

அகனத்துத் தகவல்பதாடர்புகளும், பசய்திககள அனுப்ெக்கூடிய 
அனுப்புநர், ைற்றும் பசய்திகயப் பெறக்கூடிய பெறுநர் ஆகிய 
இருவகரயும் பகாண்டுள்ளது. அனுப்புநர் அனுப்பும் பசய்திகய 
பெறுநர் புரிந்துபகாள்ளும்வொது இந்தச் பசயல்முகற நிகறவு 
பெறுகின்றது.  

ெடம் 2 : தைவல்கதாடர்பின் வகைைள் 
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தகவல்பதாடர்பு ெை வடிவங்களில் நிகழைாம்  

 வாய்வழி 

 எழுத்துவழி  

 பசால்ைில்ைா 

 உடைகசவுககளப் ெயன்ெடுத்தி 

அது வநருக்கு வநரானதாகவவா, பதாகைவெசி வாயிைாகவவா, 
அல்ைது ைின்னஞ்சல் அல்ைது இகணயதளம் மூைைாகவவா 
இருக்கைாம். அது முகறசார்ந்ததாகவவா அல்ைது முகற 
சாராததாகவவா இருக்கைாம்.  பசய்தியின் உள்ளடக்கம் அல்ைது 
வடிவம் அல்ைது ெயன்ெடுத்தப்ெடும் ஊடகம் எதுவாக 
இருந்தாலும், பதரிவிக்கப்ெடும் பசய்தி வாயிைாக பெறுநர் என்ன 
புரிந்துபகாண்டார் என்ெது தகவல்பதாடர்ெின் சுருக்கத்தின் மூைம் 
பதரிவிக்கப்ெடுகின்றது.  

இைக்கு பெறுநர்களுக்கு எவ்வாறு ைற்றும் எப்பொழுது அது பசய்தி 
அனுப்பும் என்ெகதத் வதர்ந்பதடுப்ெது ஒரு வணிகத்துக்கு 
முக்கியைானதாகும். 

தைவல்கதாடர்புச் கேயல்முகற ைீசழ விவரிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

கீவழயுள்ள ெடத்தில் உள்ள பசாற்ககள நாம் வகரயறுப்வொம்: 

ெடம் 4: தைவல்கதாடர்புச் கேயல்முகற 
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வகரயகற 

i. மூைம்: பசய்தியின் ஒரு மூைைாக, ஏன் பதாடர்பு பகாள்கிறார் 
என்ெது குறித்தும், எகதத் பதரிவிக்க விரும்புகிறார் என்ெது 
குறித்தும் முகவர் பதளிவாக இருக்க வவண்டும், வைலும் 
பதரிவிக்கப்ெடும் தகவல் ெயனுள்ளதாகவும் சரியானதாகவும் 
இருக்கிறது என்ற நம்ெிக்ககயுடன் இருக்க வவண்டும்.   

ii. கேய்தி என்ெது ஒருவர் பதரிவிக்க விரும்பும் தகவல் ஆகும்.   

iii. குறியாக்ைம் என்ெது ஒருவர் பதரிவிக்க விரும்பும் 
தகவல்ககள அனுப்ெக்கூடிய ஒரு வடிவத்துக்கு ைாற்றக்கூடிய, 
ைற்றும் ைறுமுகனயில் சரியாக குறிநீக்கம் பசய்யப்ெடுகின்ற 
ஒரு பசயல்முகற ஆகும். குறியாக்கம் பசய்வதன் 
பவற்றியானது ஒருவர் எவ்வளவு சிறப்ொக தகவல்ககளத் 
பதரிவிக்க முடிகின்றது என்ெகதயும், குழப்ெக்கூடிய 
மூைங்ககள அகற்றுவகதயும் குறிக்கின்றது. இதற்காக 
ஒருவருகடய வகட்வொகர அறிந்துபகாள்வது 
அத்தியாவசியைானதாகும். அவ்வாறு பசய்யத் தவறுவதன் 
விகளவாக பசய்திககளத் தவறாகப் புரிந்துபகாள்ளக்கூடும்.  

iv. பசய்தியானது அதற்பகன வதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ட  ஒரு வழியின் 
வாயிைாக அனுப்ெப்ெடுகின்றது. வழியானது தனிப்ெட்ட 
வநருக்கு வநர் சந்திப்புகளாகவவா, பதாகைவெசி ைற்றும் 
காபணாைி வாயிைான சந்திப்ொகவவா இருக்கைாம்; அல்ைது 
அது கடிதங்கள், ைின்னஞ்சல்கள், பைவைாக்கள் அல்ைது 
அறிக்கககள் என்ென உள்ளிட்ட எழுத்து மூைைான 
பதாடர்புகளாக இருக்கைாம்.  

v. குறிநீக்ைம் என்ெது தகவல்கள் பசன்று வசருைிடத்தில் அகதப் 
பெற்று, பைாழிபெயர்த்து, புரிந்துபகாள்ளக்கூடிய ெடி ஆக்குவது. 
குறிநீக்கம் என்ெது [அல்ைது ஒருவர் பசய்திகய எவ்வாறு 
பெறுகிறார் என்ெது] குறியாக்கத்கதப் வொன்வற [ஒருவர் 
அகதத் பதரிவிப்ெது வொன்வற] முக்கியைானதாகும்.  

vi. கபறுநர்: இறுதியாக இருப்ெது பெறுநர், அவர் அனுப்ெக்கூடிய 
பசய்திகய புரிந்துபகாள்ளக்கூடிய தனிநெர் அல்ைது 
தனிநெர்களாவர் [வகட்வொர்]. இந்த வகட்வொர் குழுவிலுள்ள 
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ஒவ்பவாரு உறுப்ெினருக்கும் அவருக்பகன கருத்துக்கள், 
நம்ெிக்கககள் ைற்றும் உணர்ச்சிகள் உள்ளன, ைற்றும் பசய்தி 
பெறப்ெட்டு பசயல்ெடுத்தப்ெடும் விதத்தில் இகவ தாக்கத்கத 
ஏற்ெடுத்தக்கூடும். எந்தச் பசய்திகய அனுப்ெ வவண்டும் என 
முடிவு பசய்யும்வொது அனுப்புநருக்கு இந்தக் காரணிகள் 
நிச்சயைாகத் பதரிய வவண்டும்.  

vii. பின்னூட்டம்: பசய்தி அனுப்ெப்ெட்டாலும் பெறப்ெட்டாலும், 
பெறுநர் அனுப்புநருக்கு வாய்பைாழியாகவவா அல்ைது 
பசால்ைிைா முகறயிவைா ெின்னூட்டத்கத அனுப்ெக்கூடிய 
வாய்ப்புள்ளது. ெின்னவர் அத்தககய ெின்னூட்டத்கத 
எதிர்ொர்த்துக் காத்திருந்து, இந்தச் பசயல்ககள கவனைாகப் 
புரிந்துபகாள்ள வவண்டும், ஏபனனில் பசய்தி எவ்வாறு 
பெறப்ெட்டு பசயல்ெடுத்தப்ெடுகின்றது என்ெகத 
தீர்ைானிப்ெதற்கு இது உதவும். வதகவபயனில் பசய்தி 
ைாற்றப்ெடைாம் அல்ைது பசாற்ககள ைாற்றி 
பதளிவாக்கப்ெடைாம்.  

3. திறன்மிக்ை தைவல்கதாடர்புக்ைான தகடைள் 

திறன்ைிக்க தகவல்பதாடர்ெிலுள்ள தகடகள் வைற்கண்ட 
பசயல்முகறயின் ஒவ்பவாரு ெடியிலும் எழக்கூடும். அனுப்புநர் 
குறித்து உருவாகிய எண்ணத்தின் காரணைாகவவா, அல்ைது 
பசய்தி வைாசைாக வடிவகைக்கப்ெட்டதன் காரணைாகவவா, 
அல்ைது ைிகவும் அதிகைாக அல்ைது ைிகவும் குகறவாக 
பதரிவிக்கப்ெட்டதன் காரணைாகவவா, அல்ைது பெறுநரின் 
கைாச்சாரத்கத அனுப்புநர் புரிந்துபகாள்ளாத காரணத்தினாவைா 
பசய்தியின் பதளிவு சிகதக்கப்ெடைாம். இந்தத் தகடககள 
அகற்றுவது ஒரு சவாைான பசயைாகும்.  

 

சுய-பரீட்கே 4  

ெின்வருவனவற்றில் எது ஆவராக்கியைான உறகவ உருவாக்காது? 

I. கவர்ச்சி 
II. நம்ெிக்கக 

III. தகவல்பதாடர்பு 
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IV. அவநம்ெிக்கக 

 
 

E. கோல்ைிைா தைவல்கதாடர்பு 

முகவர் புரிந்துபகாள்ள வவண்டிய சிை கருத்துக்ககள நாம் 
இப்பொழுது காண்வொம். 

முக்ைியமானகவ 

ேிறப்பான முதல் அபிப்ராயத்கத உருவாக்குதல் 

எந்த ஒரு உறவுக்கும் கவர்ச்சி என்ெது முதைாவது தூண் 
என்ெகத ஏற்கனவவ நாம் ொர்த்துள்வளாம். உங்ககளப் ெிடிக்காத 
ஒரு வாடிக்ககயாளரிடைிருந்து வணிகத்கத நீங்கள் 
அபூர்வைாகவவ எதிர்ொர்க்க முடியும். உண்கையில் நீங்கள் 
முதன்முதைாகச் சந்திக்கச் பசல்லும்வொது, உங்ககளப் ெற்றி 
தீர்ைானித்து ைதிப்ெிடுவதற்கு ெை வெர் ஒரு சிை பநாடிகவள 
எடுத்துக்பகாள்கின்றனர். உங்களுகடய வதாற்றம், உங்களுகடய 
உடைகசவு, உங்களுகடய பசய்கககள், ைற்றும் நீங்கள் எவ்வாறு 
உகடயணிகிறரீ்கள் ைற்றும் வெசுகிறரீ்கள் என்ெதன் அடிப்ெகடயில் 
உங்ககளப் ெற்றிய அவர்களது கருத்து அகைந்துள்ளது. 
முதைாவது அெிப்ராயவை நீண்ட நாட்கள் நீடித்து நிற்கின்றது 
என்ெகத நிகனவில் பகாள்ளுங்கள். சிறப்ொன முதைாவது 
அெிப்ராயத்கத உருவாக்குவதற்கான சிை ெயனுள்ள 
குறிப்புகளாவன: 

i. எப்கபாழுதும் ேரியான சநரத்துக்குச் கேல்ைவும். 

சாத்தியமுள்ள அகனத்து வககயான தாைதங்களுக்கும் 
பநகிழ்வுத்தன்கைகய அனுைதிக்கும் விதைாக, சிை 
நிைிடங்கள் முன்னதாகவவ வருவதற்குத் திட்டைிடவும்.  

ii. தைவல்ைகளப் கபாருத்தமாைத் கதரிவிக்ைவும். நீங்கள் 
முதன்முகறயாகச் சந்திக்கச் பசல்லும் உங்களுகடய 
வருங்காை வாடிக்ககயாளருக்கு உங்ககளப் ெற்றித் 
பதரியாது, வைலும் வழக்கைாக உங்களுகடய வதாற்றத்கத 
கவத்வத அவர் வைற்பகாண்டு பசயல்ெடுகிறார்.  
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 உங்களுகடய வதாற்றம் சரியான முதைாவது 
அெிப்ெிராயத்கத உருவாக்கஉதவுகின்றதா?    

 உங்களுகடய ஆகட சந்திப்புக்கு அல்ைது வநரத்துக்குப் 
பொருத்தைாக உள்ளதா?  

 உங்களுகடய ஒப்ெகன தூய்கையானதாகவும் 
வநர்த்தியானதாகவும் உள்ளதா – நன்கு முடிபவட்டி 
சவரம் பசய்துள்ளரீ்களா, தூய்கையான ைற்றும் 
வநர்த்தியான உகடககள அணிந்திருக்கிறரீ்களா, 
அைங்காரம் சுத்தைானதாகவும் வநர்த்தியானதாகவும் 
உள்ளதா? 

iii. வரசவற்ைத்தக்ை, நம்பிக்கையான மற்றும் கவற்றி 
தரக்கூடிய புன்னகை நீங்களும் உங்களுகடய 
வாடிக்ககயாளரும் ஒருவகர ஒருவர் எளிதாகப் 
புரிந்துபகாள்ள உதவுகின்றது.  

iv. கவளிப்பகடயானவராை, நம்பிக்கையுள்ளவராை மற்றும் 
சநர்மகறயான எண்ணம் கைாண்டவராை இருங்ைள் 

 உங்களுகடய உடைகசவு நம்ெிக்கககயயும் சுய-
உறுதிப்ொட்கடயும் பதரிவிக்கின்றதா?  

 நீங்கள் கதரியைாக இருக்கிறரீ்களா, புன்னகக 
பசய்கிறரீ்களா, வநருக்கு வநராகப் ொர்க்கிறரீ்களா, 
உறுதியாக கககுலுக்கி வாழ்த்துத் பதரிவிக்கிறரீ்களா? 

 ஏவதனும் குகறகள் பதரிவிக்கப்ெட்டாலும் கூட அல்ைது 
எதிர்ொர்த்தெடி சந்திப்பு நகடபெறாவிட்டாலும் கூட, 
நீங்கள் வநர்ைகறயானவராக இருக்கிறரீ்களா? 

v. மற்றவர்ைளிடம் ஆர்வமாை இருத்தல் - ைிகவும் 
முக்கியைான விஷயம் ைற்றவர்களிடம் உண்கையான 
ஆர்வம் பகாண்டிருப்ெது ெற்றியதாகும்.  

 வாடிக்ககயாளகரப் ெற்றி கண்டுெிடிப்ெதற்கு நீங்கள் 
சிறிது வநரம் எடுத்துக்பகாள்கிறரீ்களா?   

 அவர் என்ன பசால்கிறார் என்ெகத நீங்கள் 
அக்ககறயுடனும் கவனத்துடனும் வகட்கிறரீ்களா?   
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 முழுகையாக எந்த வநரத்திலும் உங்களுகடய 
வாடிக்ககயாளர் உங்ககளச் சந்திக்க முடிகின்றதா 
அல்ைது உங்களுகடய சந்திப்ெின்வொது ொதி வநரம் 
உங்களுகடய பைாகெல் ஒைித்துக்பகாண்வட 
இருக்கின்றதா?   

  

 
 

1. உடைகேவு 

உடைகசவு என்ெது இயக்கங்கள், கசகககள், முக ொவகனகள் 
ஆகியவற்கறக் குறிப்ெிடுகின்றது. நாம் வெசக்கூடிய, 
நடக்கக்கூடிய, உட்காரக்கூடிய ைற்றும் நிற்கக்கூடிய முகற 
அகனத்துவை நம்கைப் ெற்றியும், நைக்குள்வள என்ன நிகழ்கின்றன 
என்ெது ெற்றியும் கூறுகின்றன. 

உண்கையிவைவய கூறப்ெட்டது என்ன என்ெது குறித்து ைக்கள் 
ைிகச்சிறிய சதவதீவை கவனிக்கிறார்கள் என்ெது அடிக்கடி 
கூறப்ெடுகின்றது. நாம் பசால்ைாத விஷயங்கள் தான் 
அதிகைாகவும், உரக்கவும் நம்கைப் ெற்றிக் கூறுகின்றன. 
பதளிவாக, ஒருவருகடய உடைகசவு குறித்து ஒருவர் ைிகவும் 
கவனைாக இருக்க வவண்டும்.  

  அ) தன்னம்பிக்கை 

ஒருவகர ைிகவும் தீவிரைாக கவனிக்கின்வறாம் என்ற 
அெிப்ெிராயத்கதக் பகாடுப்ெதன் மூைம் நம்ெிக்கக 
உகடயவராகவும் சுய-உறுதியுகடயவராகவும் இருப்ெது 
எவ்வாறு என்ெது ெற்றிய சிை குறிப்புகள் இங்வக 
பகாடுக்கப்ெட்டுள்ளன: 

 வதாரகண – வதாள்ெட்கடகய நிைிர்த்தி கவத்து 
உறுதியுடன் நிற்றல். 

 உறுதியான கண் பதாடர்பு - "புன்னகக" நிகறந்த 
முகத்துடன் 

 பொருள் நிகறந்த ைற்றும் திட்டைிட்ட கசகககள்  
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a) நம்பிக்கை 

பெரும்ொலும், ஒரு விற்ெகனயாளரின் கருத்துக்களுக்கு 
யாரும் பசவிைடுப்ெதில்கை, ஏபனனில் வகட்வொர் அவகர 
நம்புவதில்கை – அவர் கூறுவது உண்கையானது என்ெகத 
அவருகடய உடைகசவு உறுதிப்ெடுத்துவதில்கை. ஒருவர் 
வநர்கையற்றவராகவும் நம்ெிக்ககயற்றவராகவும் இருக்கிற 
ைாதிரி பதரிவிக்கக்கூடிய குறிப்ெிட்ட கசகககள் குறித்து 
அறிந்திருப்ெது ைிகவும் முக்கியைானதாகும். கீவழ 
பகாடுக்கப்ெட்டுள்ள அந்தக் கருத்துக்கள் குறித்து விழிப்ொக 
இருக்கவும்:  

 கண்ககள வநருக்கு வநராக சிறிதளவவ ொர்க்கக்கூடிய 
அல்ைது ொர்க்காத நிகை, அல்ைது விகரவான கண் 
இயக்கங்கள் 

 வெசும்வொது ஒருவருகடய வாய்க்கு முன்னால் கக 
அல்ைது விரல்கள் இருத்தல் 

 ஒருவருகடய உடல் ைற்றவரிடைிருந்து 
திரும்ெியிருத்தல் 

 ஒருவருகடய சுவாச வதீம் அதிகரிக்கின்றது 

 வதாற்றம் அடிக்கடி ைாறுதல்; முகம் அல்ைது 
கழுத்துப்ெகுதி சிவப்ொதல் 

 அதிகைாக வியர்த்தல் 

 பதானி ைாற்றம், திக்கிப் வெசுதல், பதாண்கட சுத்தம் 
என்ென வொன்ற குரல் ைாற்றங்கள்  

 வெச்சு – ைிதைானது முதல் குகறந்த பதானி 
வகரயிைான பைதுவான ைற்றும் பதளிவான வெச்சு 

தற்காப்பு ைற்றும் ஏற்ெின்கைகயக் குறிக்கின்ற சிை உடல் 
இயக்கங்கள் ெின்வருவனவற்கற உள்ளடக்கியுள்ளன: 

 சிறிய அளவிைான, ஒருவருகடய உடவைாடு ஒட்டிய 
கக / புய கசகககள் 

 குகறவான முக ொவகனகள் 

 உங்களிடைிருந்து உடகைத் திருப்ெிக்பகாண்டு வெசுதல் 

 முன்புறைாக ககககளக் கட்டிக்பகாள்ளுதல் 
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 சிறிதளவு கண் பதாடர்பு, அல்ைது வசார்வுற்றிருத்தல் 

 

உங்ைளுகடய வாடிக்கையாளர் இவற்றில் எகதயாவது 
கவளிப்படுத்தினால், ஒருசவகள அது உங்ைகள நீங்ைசள 
சோதித்துக்கைாள்வதற்ைான சநரமாைவும், வாடிக்கையாளர் 
மனதில் என்ன நிகனக்ைிறார் என்பதில் அதிைம் ைவனம் 
கேலுத்தக்கூடிய சநரமாைவும் இருக்ைைாம்.  

2. சைட்டல் திறன்ைள் 

ஒருவர் விழிப்புடன் வெணி வளர்க்க வவண்டிய தகவல்பதாடர்புத் 
திறன்களின் மூன்றாவது பதாகுப்பு வகட்டல் திறன்கள் ஆகும். இது 
‘புரிந்துபகாள்ளப்ெடுவதற்கு முன்பு முதைில் புரிந்துபகாள்ளுதல்’ – 
என்ற தனிப்ெட்ட திறன்களின் நன்கு அறியப்ெட்ட 
பகாள்ககககளப் ெின்ெற்றுகின்றது.  

நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சிறப்ொக கவனிக்கிறரீ்கள் என்ெது 
உங்களுகடய வவகைத் திறனிலும், ைற்றவர்களுடனான 
உங்களுகடய உறவுகளின் தரத்திலும் பெரும் தாக்கத்கத 
ஏற்ெடுத்துகின்றது. சிை வகட்டல் குறிப்புககள நாம் ொர்ப்வொம். 

அ) கேயல்திறன்மிக்ை சைட்டல்:   

இது ைற்றவர்களின் வார்த்கதககள ைனதாரக் வகட்ெது 
ைட்டுைல்ைாது, ைற்றவர்கள் அனுப்பும் பசய்திகய 
முழுகையாகப் புரிந்துபகாள்ள முயற்சி பசய்வகதயும் 
குறிக்கின்றது.  

பசயல்திறன்ைிக்க வகட்டைின் சிை கூறுககள நாம் ொர்ப்வொம். 

அகவயாவன:- 

i. ைவனம் கேலுத்துதல் 

நம்முகடய கவனத்கதச் சிதறவிடாைல் வெசுெவர் கூறுவகதக் 
வகட்டு, பசய்திகயப் புரிந்துபகாள்ள வவண்டும். பசால்ைிைா 
தகவல்பதாடர்பும்  உரக்கப் “வெசுகின்றது” என்ெகத 
கவனிக்கவும். கவனம் பசலுத்துவதன் சிை அம்சங்கள் 
ெின்வருைாறு:  
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 வெசுெவகர வநருக்கு வநராகப் ொர்த்தல் 

 கவனத்கதச் சிதறடிக்கும் எண்ணங்ககள 
ஒதுக்கிகவத்தல் 

 ைறுத்துகரக்க ைனதளவில் தயாராக இல்ைாைைிருத்தல் 

 அகனத்து பவளிப்புற கவனச்சிதறல்ககளயும் தவிர்த்தல் 

[எடுத்துக்காட்டாக, உங்களுகடய பைாகெகை அகைதி 
முகறகையில் (கசைண்ட் வைாட்) கவத்திருக்கவும்.] 

 வெசுெவரின் உடைகசவிகனக் “கவனிக்கவும்” 

ii. நீங்ைள் சைட்டுக்கைாண்டிருக்ைிறரீ்ைள் என்பகத 
விளக்குதல்:  

உடைகசகவப் ெயன்ெடுத்துவது இங்கு முக்கியைான 
ெங்காற்றுகின்றது. எடுத்துக்காட்டாக ஒருவர்:  

 அவ்வப்வொது தகையாட்டைாம் ைற்றும் 
புன்னககக்கைாம் 

 எப்வொதும் பவளிப்ெகடயான ஒரு வதாரகணகய 
வைற்பகாண்டு, ைற்றவர்ககளத் தகடயின்றிப் 
வெசகவக்கைாம் 

 ஆம் ைற்றும் இம் ஹூம் என்ென வொன்ற சிறிய 
வாய்பைாழிக் கருத்துக்ககளக் கூறைாம். 

iii. பின்னூட்டத்கத வழங்ைவும்:   

நாம் வகட்ெவற்றில் பெரும்ொைானகவ நம்ைிடமுள்ள 
அனுைானங்கள், ைதிப்ெடீுகள் ைற்றும் நம்ெிக்கககள் என்ென 
வொன்ற நம்முகடய தனிப்ெட்ட வடிகட்டிகளால் திரித்துக் 
கூறப்ெடைாம். ஒரு வகட்வொராக, இந்த வடிகட்டிகள் குறித்து 
நாம் விழிப்புடன் இருக்க வவண்டும், வைலும் உண்கையில் 
கூறப்ெடுவது என்ன என்ெது குறித்துப் புரிந்துபகாள்ள 
முயற்சிக்க வவண்டும்.    

 இதற்கு பசய்தி ைீது உங்களுகடய ெிரதிெைிப்பு என்ன  

என்ெது வதகவப்ெடைாம், வைலும் என்ன கூறப்ெட்டது 
என்ெகதத் பதளிவுெடுத்திக் பகாள்வதற்கு வகள்விகள் 
வகட்கவும் 
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 ெின்னூட்டத்கத வழங்குவதற்கு ைற்பறாரு முக்கியைான 
வழி வெசுெவரின் வார்த்கதககள பொழிப்புகரத்தல் 
ஆகும் 

 மூன்றாவதாக உள்ள ஒரு வழி வெசுெவகர அவ்வப்வொது 
நிறுத்தி, வெசுெவர் என்ன கூறியிருக்கிறார் என்ெகத 
சுருக்கைாகக் கூறுதல் ைற்றும் அகத அவருக்குத் 
திரும்ெக் கூறுதல். 

உதாரணம் 

விளக்ைம் சைட்ைவும் - நான் வகட்டதிைிருந்து, நம்முகடய 
உடல்நைத் திட்டங்களின் ெைன்கள் குறித்து உங்களுக்குப் 
ெிரச்சிகனகள் உள்ளன என நான் கருதியது சரிதானா, இன்னும் 
குறிப்ொக நீங்கள் கூற முடியுைா? 

சபசுபவரின் உண்கமயான கோற்ைகள கபாழிப்புகரத்தல் - 

எனவவ, ‘நம்முகடய உடல்நைத் திட்டங்கள் வொதுைான 
அளவுக்குக் கவர்ச்சிகரைான ெைன்ககள வழங்குவதில்கை’ என 
நீங்கள் கூறுகிறரீ்கள் – நீங்கள் கூறியகத நான் சரியாகப் 
புரிந்துபகாண்டிருக்கிவறனா?  

iv. முன்கூட்டிசய தீர்மானிக்ைக்கூடாது: 

பசயல்திறன்ைிக்க வகட்டைின் ைிகப்பெரிய தகடகளில் ஒன்று 
முன்சப தீர்மானிக்ைக்கூடிய நம்முகடய சபாக்கு மற்றும் 
சபசுபவகர பற்றி உள்ள தப்கபண்ணம் ஆகியனவாகும்.  
இதன் முடிவு என்னபவனில், வெசுெவர் என்ன கூறுகிறார் 
என்ெகத வகட்ெவர் வகட்க முடியும், ஆனால் வவபறான்கற 
ைனதில் கவத்துக்பகாண்டு அகத அவர் வகட்கிறார்.  

அத்தகைய முடிகவடுத்தல் அணுகுமுகறயானது சபசுபவர் 
கதாடர்ந்து சபசுவது சநரத்கத வணீடிக்கும் கேயல் எனக் 
ைருதி அவர் சபசுவகத நிறுத்துவதற்குக் ைாரணமாைக்கூடும். 
சமலும் இது சபசுபவர் கேய்திகய முழுகமயாைத் 
கதரிவிப்பதற்கு முன்பாைசவ எதிர் வாதங்ைள் மூைமாை 
அவகர இகடயூறு கேய்து அவர் சபச்கே நிறுத்துவதற்கும் 
ைாரணமாைக்கூடும்.  
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இது வெசுெவகர ைகைக்கச் பசய்து, பசய்திகய முழுகையாகப் 
புரிந்துபகாள்வகதக் கட்டுப்ெடுத்த ைட்டுவை பசய்யும். 
பசயல்திறன்ைிக்க வகட்டலுக்கு இகவ வதகவப்ெடுகின்றன:  

 வகள்விகள் வகட்ெதற்கு முன்ொக வெசுெவர் ஒவ்பவாரு 
கருத்கதயும் முடிப்ெதற்கு அனுைதித்தல் 

 எதிர் வாதங்கள் வாயிைாக வெசுெவருக்கு இகடயூறு 
ஏற்ெடுத்தாைல் இருத்தல் 

v. கபாருத்தமாை பதிைளித்தல்:  

பசயல்திறன்ைிக்க வகட்டல் என்ெது வெசுெவர் என்ன 
பசால்கிறார் என்ெகத பவறுைவன வகட்ெகத விட 
அதிகைானதாகும். வகட்ெவர் பசால்ைிவைா அல்ைது 
பசயைிவைா, ஏவதனும் ஒரு வககயில் ெதிைளிக்கும்வொது 
ைட்டுவை தகவல்பதாடர்பு நிகறவுறும். வெசுெவர் ெைவந்தைாக 
அடக்கப்ெடவில்கை, அவர் ைரியாகதயுடனும் ெணிவுடனும் 
நடத்தப்ெட்டார் என்ெகத உறுதிப்ெடுத்துவதற்கு குறிப்ெிட்ட 
விதிககளப் ெின்ெற்ற வவண்டும். அகவயாவன: 

 உங்களுகடய ெதில் சார்ெற்று, பவளிப்ெகடயாக ைற்றும் 
வநர்கையாகவும் இருத்தல் 

 ஒருவருகடய கருத்துக்ககள ைரியாகதயுடன் 
வற்புறுத்துதல் 

 நீங்கள் எவ்வாறு நடத்தப்ெட வவண்டுபைன 
விரும்புகிறரீ்கவளா, அவதவொன்று ைற்றவர்ககளயும் 
நடத்துதல் 

vi. பரிவுடன் சைட்டல்:  

ெரிவுகடயவராக இருத்தல் என்ெது ைற்றவர்களுகடய 
உணர்ச்சிககளக் கற்ெகனயாக அனுெவித்தல் ைற்றும் 
அவருகடய அனுெவத்கத உங்களுகடயகதப் வொன்று 
உணர்தல் ஆகும்.  

ெரிவுடன் வகட்டல் என்ெது அகனத்து சிறப்ொன 
வாடிக்ககயாளர் வசகவயிலும் முக்கியைான அம்சைாக 
உள்ளது. அதிக அளவு ைனவைியும் வவதகனயும் பகாண்ட 
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ஒரு வாடிக்ககயாளராக ைற்பறாரு நெர் இருக்கும்வொது இது 
குறிப்ொக முக்கியைானதாகின்றது.   

ெரிவு என்ெதன் பொருள் உங்களுக்கு உடன்ொடு 
இல்கைபயன்றாலும் கூட ைற்றவர்கள் என்ன பசால்கிறார்கள் 
என்ெகத அகைதியாகவும், முழுகையான கவனத்துடனும் 
வகட்டல் ைற்றும் கவனித்தல் என்ெகதக் குறிக்கின்றது. 
சாதாரணைாக தகையாட்டுவதன் மூைவைா, அல்ைது “புரிகிறது” 
அல்ைது “அப்ெடியா” என்ென வொன்ற பசாற்பறாடர்ககள 
ெயன்ெடுத்துவதன் மூைவைா ஒருவர் அகதச் பசய்ய முடியும்.  

சுய-பரீட்கே 5  

ெின்வருவனவற்றில் எது பசயல்திறன்ைிக்க வகட்டைின் ஒரு கூறு 
அல்ை? 

I. சிறந்த கவனம் பசலுத்துதல் 

II. ைிக அதிைாக முன்கூட்டிவய தீீ்ர்ைானிப்ெவராக இருத்தல் 

III. ெரிவுடன் வகட்ெது 

IV. பொருத்தைாக ெதிைளித்தல்  

 

F. நன்கனறிோர் நடத்கத 

1. ைண்சணாட்டம் 

சிறிது காைைாக, வணிகத்தின் ஏற்புகடகைகள் குறித்த தீவிரைான 
ெிரச்சிகனகள் ெற்றிய கருத்துக்கள் பதரிவிக்கப்ெடுகின்றன, 
ஏபனனில் முகறயற்ற நடத்கத குறித்த தகவல்கள் அதிகரித்து 
வருகின்றன. உைகின் ைிகப்பெரிய சிை நிறுவனங்கள் பொய்யான 
கணக்குகள் ைற்றும் வநர்கையற்ற தணிக்ககச் சான்றிதழ்கள் 
வாயிைாக ஏைாற்றியிருப்ெது கண்டறியப்ெட்டுள்ளது. வங்கிகளின் 
நிதிகள் சிை நண்ெர்களின் வெராகசகய ஆதரிப்ெதற்காக 
அவர்களுகடய நிர்வாகத்தினரால் தவறாகப் 
ெயன்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன. அதிகாரிகள் தங்களுகடய அதிகாரத்கத 
தனிப்ெட்ட ெைன்ககள வளர்த்துக்பகாள்வதற்கு 
ெயன்ெடுத்தியுள்ளனர். பெருைளவில், தங்களுகடய வவகைககள 
வைற்பகாள்வதற்காக சமுதாயத்தின் நம்ெிக்கககயப் பெற்றவர்கள் 
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அந்த நம்ெிக்ககக்குத் துவராகம் இகழத்துள்ளனர். தனிப்ெட்ட 
ஆக்கிரைிப்புகளும் வெராகசகளும் நிைவுகின்றன. 

அதன் விகளவாக, பொறுப்புகடகை ைற்றும் கூட்டாண்கை 
ஆளுகக ஆகியகவ ெற்றிய விவாதங்கள் அதிகரித்து 
வருகின்றன, இகவ அகனத்தும் ஒன்றிகணந்து வணிகத்தில் 
“நன்பனறி” எனப்ெடுகின்றன. ‘தைவைறியும் உரிகமச் ேட்டம்’ 
என்பன சபான்ற ேட்டங்ைளும், ’கபாதுநைன் வழக்கு’ என்பன 
சபான்ற சமம்பாடுைளும் ேிறந்த கபாறுப்புகடகமகயயும் 
ஆளுகைகயயும் கபறுவதற்ைான முக்ைியமான ைருவிைளாை 
ைருதப்படுைின்றன.  

நன்பனறி நடத்கத தானாகவவ சிறந்த ஆளுககக்கு 
வழிவகுக்கின்றது. ைனச்சாட்சியுடனும் வநர்கையுடனும் ஒருவர் 
தன்னுகடய கடகைகயச் பசய்யும்வொது, அங்கு சிறந்த ஆளுகக 
இருக்கின்றது. நன்பனறியற்ற நடத்கதயானது ைற்றவர்களுக்குக் 
குகறவான ெிரச்சிகனககளயும், தனக்கு அதிகைான 
ெிரச்சிகனககளயும் ஏற்ெடுத்துகின்றது. ஒருவர் தன்னுகடய 
அலுவைக நிகைகையின் வாயிைாக சுய-நைனுக்காகச் பசயல்ெட 
முயற்சிக்கும்வொது, அங்கு பநறிமுகறயற்ற நடத்கத 
வதான்றுகின்றது. ஒருவருகடய நைன்ககளக் 
கவனித்துக்பகாள்வதில் தவறில்கை. ஆனால் ைற்றவர்களுகடய 
நைன்ககள விகைபகாடுத்து அவ்வாறு பசய்வது தவறானதாகும்.  

காப்ெடீு என்ெது நம்ெிக்ககயின் வணிகம் ஆகும். பசாத்து ைற்றும் 
நன்பனறி குறித்த ெிரச்சிகனகள் இந்தக் காப்ெடீ்டு வணிகத்தில் 
ைிகவும் முக்கியைானகவகளாகும். வருங்காை 
வாடிக்ககயாளர்கள் காப்ெடீ்கட வாங்குவதற்குத் தூண்டும் 
வககயில் தவறான தகவல் பகாடுக்கும்வொவதா அல்ைது 
வருங்காை வாடிக்ககயாளரின் அகனத்துத் வதகவககளயும் 
பூர்த்தி பசய்யக்கூடிய காப்ெடீ்டுத் திட்டம் 
ெரிந்துகரக்கப்ெடவில்கை என்றாவைா விஷயம் 
தவறாகிவிடுகின்றது.  

ஒருவருகடய சுய ெைன்கள் ைற்றவர்களுகடய ெைன்ககள விட 
முக்கியைானதாகக் கருதப்ெடும்வொது நன்பனறியற்ற நடத்கத 
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நிகழ்கின்றது. ஐஆர்டிஏ-வால் ெல்வவறு விதிகளில் 
பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ள நன்பனறிக் வகாட்ொடு, நன்பனறி 
நடத்கதகய வநாக்கி வழிகாட்டப்ெட்டுள்ளது (அத்தியாயம் 4இல் 
விவாதிக்கப்ெட்டுள்ளது). 

நன்பனறிக்  வகாட்ொடு எந்த வககயிலும் ைீறப்ெடவில்கை 
என்ெகத உறுதிப்ெடுத்துவதற்கு நன்பனறிக் வகாட்ொட்டின் 
ஒவ்பவாரு ெிரிகவயும் அறிந்திருப்ெது முக்கியைானதாக 
இருக்கும் அவத சையம், காப்ெடீ்டு நிறுவனமும் அதன் 
ெிரதிநிதிகளும் எப்பொழுதும் எதிர்காை வாடிக்ககயாளரின் 
நைன்ககள ைனதில் பகாண்டிருந்தால், அது தானாகவவ 
ெின்ெற்றப்ெடும். காப்ெடீ்டு நிறுவன அதிகாரிகள் 
வாடிக்ககயாளர்களின் நைன்ககள விட வணிகத்தின் இைக்குகள் 
குறித்துக் கவகை பகாள்ளும்வொது விஷயங்கள் 
தவறாகிவிடுகின்றன. 

2. ேிறப்பியல்புைள் 

நன்பனறி நடத்கதயின் சிை சிறப்ெியல்புகளாவன:  

அ)  ஒருவருகடய வநரடி அல்ைது ைகறமுக ெைன்களுக்கு 
வைைாக வாடிக்ககயாளரின் சிறப்ொன நைன்களில் கவனம் 
பசலுத்துதல் 

ஆ) வாடிக்ககயாளர் குறித்து அகனத்து வணிக ைற்றும் 
தனிப்ெட்ட தகவல்ககளயும் ைிக நம்ெிக்ககயாக 
கவத்திருத்தல் ைற்றும் முக்கியைானதாக கருத்தில் 
பகாள்ளுதல் 

இ) வாடிக்ககயாளர்கள் தங்களுகடய தகவைறிந்த 
முடிவுககள எடுக்க உதவுவதற்காக, அகனத்து 
உண்கைககளயும் முழுகையாகவும் வொதுைான 
அளவிலும் பவளிப்ெடுத்துதல் 

ெின்வரும் சூழ்நிகைகளில் நன்பனறிககள 
விட்டுக்பகாடுப்ெதற்கான சாத்தியம் இருக்கைாம்: 
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a) இரண்டு திட்டங்களுக்கிகடவய வதர்ந்பதடுத்தல், இவற்றில் 
ஒன்று ைற்றகத விட குகறவான ப்ரீைியம் அல்ைது 
கைிஷன் தருகின்றது 

b) தற்வொதுள்ள ஒரு ொைிசிகய இகடநிறுத்திவிட்டு புதிய 
ஒன்கற எடுப்ெதற்காக ெரிந்துகர பசய்யத் தூண்டுதல் 

c) காப்ெடீ்டு நிறுவனத்துக்குத் பதரிந்தால், அது 
வாடிக்ககயாளரின் அல்ைது ஈடுக்வகாரல் ெயனாளிகளின் 
நைன்களில் எதிர்ைகறயான ொதிப்ெிகன ஏற்ெடுத்தக்கூடிய 
சூழ்நிகைகள் குறித்து அறிந்திருத்தல் 

 

சுய-பரீட்கே 6  

ெின்வருவனற்றில் எது நன்பனறி நடத்கதயின் சிறப்ெியல்பு 
அல்ை? 

I. ஒரு தகவைறிந்த முடிபவடுக்க வாடிக்ககயாளர்களுக்கு 
உதவுவதற்கு வொதுைான பசய்திககளத்  பதரிவித்தல் 

II. வாடிக்ககயாளரின் வணிகம் ைற்றும் தனிப்ெட்ட தகவல்களின் 
இரகசியத்தன்கைகயப் ெராைரித்தல் 

III. வாடிக்ககயாளரின் நைன்ககள விட தன்னுகடய நைகன 
பெரிதாகக் கருதுதல் 

IV. தன்னுகடய நைகன விட வாடிக்ககயாளரின் நைகனப் 
பெரிதாகக் கருதுதை
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சுருக்ைம் 

1) ைற்ற துகறககள விட காப்ெடீ்டுத் துகறயில் வாடிக்ககயாளர் 
வசகவ ைற்றும் உறவுகளின் ெங்கு என்ெது ைிக 
முக்கியைானதாக உள்ளது.   

2) வசகவத் தரத்தின் முக்கியைான குறிகாட்டிகள் நம்ெகத்தன்கை, 
உறுதி, உடனடியாகச் பசயல்ெடுதல், ெரிவு ைற்றும் பதாட்டு 
உணரக்கூடியகவ ஆகியவற்கற உள்ளடக்கியுள்ளன.  

3) வாடிக்ககயாளர் வாழ்நாள் ைதிப்பு என்ெது நீண்ட காை 
அடிப்ெகடயில் வாடிக்ககயாளருடன் ஒரு வலுவான உறகவ 
உருவாக்குவதிைிருந்து பெறப்ெடும் பொருளாதார ெைன்களின் 
கூட்டல் ஆகும்.  

4) வாடிக்ககயாளர் வசகவகயப் பொறுத்தவகர ஒரு காப்ெடீ்டு 
முகவரின் ெங்கு முற்றிலும் முக்கியைானதாகும்.  

5) குகறதீர் வைைாண்கை அகைப்பு (IGMS) ஐஆர்டிஏ-வால் 
பதாடங்கப்ெட்டுள்ளது, அது காப்ெடீ்டுக் குகறதீர் தகவைின் 
கையக் களஞ்சியைாகவும், துகறயிலுள்ள குகறதீர்ப்பு 
முகறககள கண்காணிப்ெதற்கான ஒரு கருவியாகவும் 
பசயல்ெடுகின்றது. 

6) காப்ெடீு பெற்றவருக்கும் காப்ெடீு அளிப்ெவருக்கும் 
இகடவயயான ெரஸ்ெர ஒப்ெந்தத்தின் மூைம், குறிப்ெிடப்ெட்ட 
விதிமுகறகளுக்குள் காப்ெடீ்டு குகறதீர் அதிகாரி ஒரு 
ைத்தியஸ்தராகவும் ஆவைாசகராகவும் பசயல்ெடுகிறார்.  

7) பசயல்திறன்ைிக்க வகட்டல் என்ெது கவனம் பசலுத்துதல், 
கருத்துக்ககளத் பதரிவித்தல் ைற்றும் அதற்வகற்ெச் 
பசயல்ெடுதல் ஆகியவற்கற உள்ளடக்கியுள்ளது.  

8) நன்பனறி நடத்கத என்ெது தன் நைன்களுக்கு முன் 
வாடிக்ககயாளரின் நைன்ககள முன்னிகைப்ெடுத்துவது. 

முக்ைியச் கோற்ைள் 

i) வசகவத் தரம் 

ii) ெரிவு 

iii) ஒருங்கிகணந்த குகறதீர் வைைாண்கை அகைப்பு (IGMS) 
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iv) நுகர்வவார் ொதுகாப்புச் சட்டம், 1986 

v) ைாவட்ட நுகர்வவார் ைன்றம் 

vi) காப்ெடீ்டு குகறதீர் அதிகாரி 

vii) உடைகசவு 

viii) பசயல்திறன்ைிக்க வகட்டல் 

ix) நன்பனறி நடத்கத  

 

சுய -பரீட்கேக்ைான பதில்ைள்  

பதில் 1   

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

வாடிக்ககயாளர் வாழ்நாள் ைதிப்பு என்ெது நீண்ட காை 
அடிப்ெகடயில் வாடிக்ககயாளருடன் ஒரு வலுவான உறகவ 
உருவாக்குவதிைிருந்து பெறப்ெடும் பொருளாதார ெைன்களின் 
கூடுதல் ஆகும். 

 

பதில் 2  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

மூன்றாம் நெர் பொறுப்புக்கான வாகனக் காப்ெடீு சட்டப்ெடி 

கட்டாயைானதாகும், எனவவ அதுகுறித்த விவாதம் வதகவயில்கை 

பதில் 3  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

நுகர்வவார் ொதுகாப்புச் சட்டம், 1986இன்ெடி, ைறுவிற்ெகன பசய்யும் 

வநாக்கத்துடன் பொருட்கள் வாங்கும் ஒரு நெகர நுகர்வவார் என 

வககப்ெடுத்த முடியாது. 

பதில் 4  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் IV. 

ஆவராக்கியைான வாடிக்ககயாளர் உறவிகன உருவாக்குவதற்கு 

அவநம்ெிக்கக உதவாது. 

பதில் 5  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 
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ைிக அதிகைாக முன்கூட்டிவய தீர்ைானிப்ெவராக இருத்தல் என்ெது 

பசயல்திறன்ைிக்க வகட்டைின் ஒரு கூறு அல்ை.  

பதில் 6  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

வாடிக்ககயாளரின் நைன்களுக்கு முன்னால் தன்னுகடய 

நைன்ககளக் கருதுதல் என்ெது நன்பனறி நடத்கத அல்ை.  

சுய -சதர்வு சைள்விைள்  

 
சைள்வி 1  

____________ ஒரு உறுதியான பதாட்டு உணரக்கூடிய பொருள். 
I. ைாளிகக 
II. காப்ெடீு 

III. பைாகெல் பதாகைவெசி 
IV. ஜனீ்ஸ் ஒரு வஜாடி 
 
சைள்வி 2  

_______________ வசகவ தரத்தின் குறிகாட்டி இல்கை. 
I. புத்திசாைித்தனம் 
II. நம்ெகத்தன்கை 
III. ெரிவு 
IV. கேயல்படுதல் 
 
சைள்வி 3  

இந்தியாவில் _______________ காப்ெடீு கட்டாயைாகும். 
I. வைாட்டார் மூன்றாம் தரப்பு கடப்ொடு 
II. வடீுகளுக்கான தீ காப்ெடீு 
III. உள்நாட்டு சுற்றுைாவிற்கு சுற்றுைா காப்ெடீு 
IV. தனிநெர் விெத்து 
 
சைள்வி 4  

காப்ெடீு பசைகவ குகறக்கும் முகறகளில் ஒன்று __________ 

ஆகிறது 
I. ைறுகாப்ெடீு 
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II. கழிவுத்பதாகககள் 
III. இகண-காப்ெடீு 
IV. தள்ளுெடி 
 
சைள்வி 5  

அவரது காப்ெடீு ெற்றிய புகார் உள்ள ஒரு வாடிக்ககயாளர்  
__________  மூைம் ஐஆர்டிஏ-ஐ அணுகைாம் 
I. ஒருங்கிகணந்த குகறதீர் வைைாண்கை அகைப்பு (IGMS) 
II. ைாவட்ட நுகர்வவார் ைன்றம் 
III. காப்ெடீ்டு குகறதீர் அதிகாரி 
IV. ஒருங்கிகணந்த குகறதீர் வைைாண்கை அகைப்பு (IGMS) அல்ைது 

ைாவட்ட நுகர்வவார் அல்ைது காப்ெடீ்டு குகறதீர் அதிகாரி 

 
சைள்வி 6  

நுகர்வவார் ொதுகாப்பு சட்டம் வைற்பகாள்வது : 

I. காப்ெடீ்டு நிறுவனங்களுக்கு எதிரான புகார் 
II. ககடக்காரர்கள் ைீது புகார் 
III. ெிராண்டிற்கு எதிரான புகார் 
IV. காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள், ெிராண்டு ைற்றும் ககடக்காரர்கள் ைீது 

புகார் 

 
சைள்வி 7  

___________ -ற்கு பொருட்கள் அல்ைது வசகவகளின் ைதிப்பு 
ைற்றும் ஈடுக் வகாரல் பதாகக 20 ைட்சம் வகர உள்ள 
வழக்குககள ஏற்றுக்பகாள்ளும் அதிகாரம் உள்ளது 

I. உயர் நீதிைன்றம் 
II. ைாவட்ட ைன்றம் 
III. ைாநிை ஆகணயம் 
IV. வதசிய ஆகணயம் 
 
சைள்வி 8  

வாடிக்ககயாளர் உறவில் முதல் வதாற்றத்கத உருவாக்குவது : 

I. நம்ெிக்ககயாக இருப்ெது 
II. சரியான வநரத்தில் வருவது 
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III. ஆர்வம் காட்டுவது 
IV. வநரத்தில் வருவது, ஆர்வம் காட்டுவது ைற்றும் நம்ெிக்ககயாக 

இருப்ெது 
 
சைள்வி 9  

சரியான அறிக்கககய வதர்ந்பதடுக்கவும்:  
I. காப்ெடீு விற்கும் வொது நன்வனறி நடத்கத சாத்தியைற்றது  
II. நன்பனறி நடத்கத காப்ெடீு முகவர்களுக்கு அவசியம் இல்கை  
III. நன்பனறி நடத்கத முகவர் ைற்றும் காப்ெடீ்டு இகடவய 

நம்ெிக்கக வளர உதவுகிறது  
IV. நன்பனறி நடத்கத உயர் நிர்வாகிகளால் ைட்டுவை 

எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது  
 

சைள்வி 10  
 

கவனம் பசலுத்தி வகட்ெதில் அடங்குவது:  
I. வெசுெவர் கூறுவகதக் கவனைாக வகட்ெது 

II. அவ்வப்வொது தகையாட்டுவது ைற்றும் புன்னககப்ெது 
III. கருத்துக்ககள வழங்குதல்  
IV. வெசுெவர் கூறுவகதக் கவனைாக வகட்ெது, அவ்வப்வொது 

தகையாட்டுவது ைற்றும் புன்னககப்ெது ைற்றும் கருத்துக்ககள 
வழங்குதல் 
 

 

சுய -சதர்வு சைள்விைளுக்ைான பதில்ைள்  

பதில் 1  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

காப்ெடீு பதாட்டு உணரக்கூடிய பொருளில்கை 

 

பதில் 2  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

புத்திசாைித்தனம்  வசகவ தரத்தின் குறிகாட்டி இல்கை. 
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பதில் 3  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

இந்தியாவில் வைாட்டார் மூன்றாம் தரப்பு கடப்ொடு காப்ெடீு 
கட்டாயைாகும். 
 

பதில் 4  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

காப்ெடீு பசைகவ குகறக்கும் முகறகளில் ஒன்று ொைிசியின் 
கழிவுத்வதாகக. 
 

பதில் 5  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

அவரது காப்ெடீு ெற்றிய புகார் உள்ள ஒரு வாடிக்ககயாளர் 
ஒருங்கிகணந்த குகறதீர் வைைாண்கை அகைப்பு (IGMS) மூைம் 
ஐஆர்டிஏ-ஐ அணுகைாம் 
 

பதில் 6  
 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் IV. 

நுகர்வவார் ொதுகாப்பு சட்டம் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள், ெிராண்டு 
ைற்றும் ககடக்காரர்கள் ைீது வரும் புகார்ககள ககயாளுகிறது. 
 

பதில் 7  
 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

ைாவட்ட ைன்றத்திற்கு பொருட்கள் அல்ைது வசகவகளின் ைதிப்பு 
ைற்றும் ஈடுக் வகாரல் பதாகக 20 ைட்சம் வகர உள்ள 
வழக்குககள ஏற்றுக்பகாள்ளும் அதிகாரம் உள்ளது 

 
பதில் 8  
 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் IV. 
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வாடிக்ககயாளர் உறவில் வநரத்தில் வருவது, ஆர்வம் காட்டுவது 
ைற்றும் நம்ெிக்ககயாக இருப்ெது முதைாவது வதாற்றத்கத 
உருவாக்குகிறது. 

பதில் 9  
 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

நன்பனறி நடத்கத முகவர் ைற்றும் காப்ெடீ்டு இகடவய 
நம்ெிக்கக வளர உதவுகிறது  
 

பதில் 10  
 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் IV. 

கவனம் பசலுத்தி வகட்ெதில் வெசுெவர் கூறுவகதக் கவனைாக 
வகட்ெது, அவ்வப்வொது தகையாட்டுவது ைற்றும் புன்னககப்ெது 
ைற்றும் கருத்துக்ககள வழங்குதல். 
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அத்தியாயம் 3 

 

குகற தீர்க்கும் நுட்ெம் 

 

அத்தியாய அறிமுைம் 

 

வாடிக்ககயாளர்களின் எதிர்ொர்ப்புகள் பதாடர்ந்து உயர்கின்ற 
ைற்றும் வழங்கப்ெடும் வசகவ தரத்தில் அதிருப்தி எப்வொதுவை 
உள்ள இன்கறய சூழைில்,  காப்ெடீ்டு துகற அடிப்ெகடயில் ஒரு 
வசகவ துகறயாகவவ உள்ளது. அங்கு பதாடர்ச்சியான தயாரிப்பு 
கண்டுெிடிப்பு ைற்றும் நவனீ பதாழில்நுட்ெத்தின் உதவியுடன் 
வாடிக்ககயாளர் வசகவ தரத்தில் குறிப்ெிடத்தக்க முன்வனற்றம் 
வந்த வொதிலும், வாடிக்ககயாளர் அதிருப்தி ைற்றும் தாழ்வான 
ெிரதிெைிப்பு மூைம் இது வைாசைாக ொதிக்கப்ெடுகிறது. இந்த 
நிகைகைகய உணர்ந்த அரசு ைற்றும் ஒழுங்குயகைப்ொளர் ெை 
முயற்சிககள எடுத்துள்ளனர்.  

ஐஆர்டிஏ ஒழுங்குவிதிகளில் ஒரு காப்ெடீ்டு நிறுவனம் 
நுகர்வவாருக்கு வழங்க வவண்டிய ெல்வவறு வசகவகளில் 
“ைீள்வரு (டர்ன்அரவுண்ட்) வநரங்கள்” (TAT) 

வைியுறுத்தப்ெட்டுள்ளன. இது ஐஆர்டிஏ-வின் (ொைிசிதாரர்களின் 
நைன்ககள ொதுகாக்கும் ஒழுங்குவிதிகள்) 2002 -இன் ெகுதியாக 
உள்ளது. காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் ெயனுள்ள குகற தீர்க்கும் 
நுட்ெங்ககள பகாண்டிருக்க வவண்டும் ைற்றும் ஐஆர்டிஏ 
அதற்கான வழிகாட்டுதல்ககளயும் ஏற்ெடுத்தியுள்ளது. 
 

ைற்பதற்ைான குறிக்சைாள்ைள் 

 

A. குகற தீர்க்கும் நுட்ெம் – நுகர்வவார் நீதிைன்றங்கள், குகறதீர் 
அதிகாரி (Ombudsman) 
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A. குகற தீர்க்கும் நுட்பம் – நுைர்சவார் நீதிமன்றங்ைள், குகறதீர் 

அதிைாரி (Ombudsman) 

 

1. ஒருங்ைிகணந்த குகறதரீ் சமைாண்கம அகமப்பு (Integrated 

Grievance Management System -IGMS) 

ஒருங்கிகணந்த குகறதீர் வைைாண்கை அகைப்பு (IGMS) ஐஆர்டிஏ-
வால் பதாடங்கப்ெட்டுள்ளது, அது காப்ெடீ்டுக் குகறதீர் தகவைின் 
கையக் களஞ்சியைாகவும், துகறயிலுள்ள குகறதீர்ப்பு 
முகறககள கண்காணிப்ெதற்கான ஒரு கருவியாகவும் 
பசயல்ெடுகின்றது.  

ொைிசிதாரர்கள் தங்களுகடய ொைிசி விவரங்ககள இந்த 
அகைப்ெில் ெதிவு பசய்த ெிறகு அவர்களுகடய புகார்ககளப் 
ெதிவு பசய்ய முடியும். புகார்கள் ெின்னர் பதாடர்புகடய காப்ெடீ்டு 
நிறுவனத்துக்கு அனுப்ெி கவக்கப்ெடுகின்றன.  

குகற தரீ்க்கும் நுட்பம்  

புகார்கள் ைற்றும் அவற்கறத் தீர்ப்ெதற்காக எடுத்துக்பகாள்ளப்ெடும் 
வநரம் ஆகியகவ குறித்து IGMS கண்காணிக்கின்றது. புகார்ககள 
ெின்வரும் இகணயதள இகணப்புக்குச் பசன்று ெதிவு பசய்யைாம்: 
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx 

2.    நுைர்சவார் பாதுைாப்புச் ேட்டம், 1986 
 

முக்ைியமானகவ 
இந்தச் சட்டம் “நுகர்வவாரின் உரிகைகளுக்குச் சிறந்த முகறயில் 
வழங்குவதற்காகவும், நுகர்வவார் ெிரச்சிகனகளுக்குத் தீர்வு 
காண்ெதற்காக நுகர்வவார் குழுக்கள் ைற்றும் இதர 
ஆகணயங்ககள ஏற்ெடுத்துவதற்கான விதிககள 
வகுப்ெதற்காகவும்” நிகறவவற்றப்ெட்டது. இந்தச் சட்டைானது 
நுகர்வவார் ொதுகாப்பு (திருத்த) சட்டம், (Consumer Protection 

(Amendment)) 2002-இன் மூைம் திருத்தம் பசய்யப்ெட்டுள்ளது.  
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இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்ெட்டுள்ள சிை வகரயகறகள் 
ெின்வருைாறு: 

வகரயகற 

“வசகவ” என்ெது சாத்தியமுள்ள ெயனர்களுக்கு கிகடக்கக்கூடிய 
எந்த ஒரு வசகவகயயும் உள்ளடக்கியுள்ளது, வைலும் இது வங்கி, 
நிதி நிறுவனம், காப்ெடீு, வொக்குவரத்து, பசயைாக்கம், ைின்சாரம் 
அல்ைது இதர ஆற்றல் வழங்கல், உணவுவிடுதி அல்ைது 
தங்குைிடம் அல்ைது இரண்டும், வடீ்டு கட்டுைானம், 

பொழுதுவொக்கு, வகளிக்கக அல்ைது பசய்திகள் அல்ைது இதர 
தகவல்ககள தருவித்துக் பகாடுத்தல் ஆகியவற்றுடன் 
பதாடர்புகடய ஏற்ொடுககள உள்ளடக்கியுள்ளது. ஆனால் இது 
இைவசைான அல்ைது தனிப்ெட்ட வசகவ ஒப்ெந்தத்தின் கீழ் 
வழங்கக்கூடிய எந்த ஒரு வசகவகயயும் உள்ளடக்காது.  

காப்ெடீு என்ெது ஒரு வசகவயாகச் வசர்க்கப்ெட்டுள்ளது 

“நுகர்வவார்” என்ெவர்:  

 சலுகக நிைித்தைாக பொருகள வாங்கக்கூடிய அல்ைது 
அத்தககய பொருட்ககள ெயன்ெடுத்தக்கூடிய ஒருவர் 
ஆவார். ஆனால் ைறுவிற்ெகனக்காகவவா அல்ைது வவறு 
ஏவதனும் வணிக வநாக்கத்துக்காகவவா அத்தககய 
பொருட்ககளப் பெறக்கூடிய ஒரு நெர் இதில் 
வசர்க்கப்ெடவில்கை, அல்ைது  

 ஏவதனும் ஒரு காரணத்துக்காக அத்தககய வசகவககள 
வாடககக்கு அைர்த்துெவர் அல்ைது பெறக்கூடியவர், வைலும் 
இது அத்தககய வசகவகளினால் ெைன் பெறுெவர்ககளயும் 
உள்ளடக்கியுள்ளது.  

‘குகறபாடு’ என்ெது ஏவதனும் ஒரு சட்டத்தினால் அல்ைது 
சட்டத்தின் கீழ் ெராைரிப்ெதற்கு, அல்ைது ஒரு ஒப்ெந்தத்கதப் 
ெின்ெற்றும் வககயில் அல்ைது வவறு ஏவதனும் வசகவ 
பதாடர்ொக ெராைரிப்ெதற்குத் வதகவப்ெடும் பசயல்திறனின் 
தரத்திலும், இயல்ெிலும் ைற்றும் முகறயிலும் ஏற்ெடும் ஏவதனும் 
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தவறு, நிகறவின்கை, ெற்றாக்குகற ஆகியவற்கறக் 
குறிக்கின்றது.  

'புைார்' என்ெது புகாரளிப்ெவரால் எழுத்துப்பூர்வைாக 
பதரிவிக்கப்ெடும் ெின்வரும் குற்றச்சாட்டுககளக் குறிப்ெிடுகின்றது:  

 வநர்கையற்ற வர்த்தக நகடமுகற அல்ைது தகட 
பசய்யக்கூடிய வர்த்தக நகடமுகற ெின்ெற்றப்ெட்டுள்ளது 

 அவர் வாங்கிய பொருட்களில் இருக்கும் ஒன்று அல்ைது 
அதற்கு வைற்ெட்ட குகறொடுகளால் அவர் 
ொதிக்கப்ெட்டுள்ளார் 

 அவர் வாடககக்கு அைர்த்திய அல்ைது பெற்ற வசகவகளில் 
இருந்த குகறொட்டினால் ஏவதனும் ஒரு வககயில் அவர் 
ொதிக்கப்ெட்டுள்ளார். 

 சட்டத்தால் நிர்ணயிக்கப்ெட்டகத விட அல்ைது ொக்பகட்டில் 
குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளகத விட அதிக விகையில் 
விற்கப்ெடுகின்றது. 

 ெயன்ெடுத்தும்வொது உயிருக்கும் ொதுகாப்புக்கு ஆெத்து 
விகளவிக்கக்கூடிய பொருட்கள், அத்தககய பொருட்களின் 
உள்ளடக்கங்கள், அவற்கறப் ெயன்ெடுத்தும் முகற ைற்றும் 
விகளவுகள் ஆகியகவ பதாடர்ொன தகவல்ககள வர்த்தகர் 
பதரிவித்தாக வவண்டும் என்ற சட்ட விதிககள ைீறி அகவ 
பொதுைக்களுக்கு வழங்கப்ெடுகின்றன.  

'நுைர்சவார் வழக்கு' என்ெது யாருக்கு எதிராக புகார் 
பசய்யப்ெட்டுள்ளவதா, அவர் புகாரில் உள்ள குற்றச்சாட்டுககள 
ைறுக்கக்கூடிய அல்ைது எதிர்த்து வாதிடக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு 
ஆகும். 

அ) நுைர்சவார் வழக்கு குகறதரீ்த்தல் முைகமைள் 

“நுகர்வவார் வழக்கு குகறதீர்த்தல் முககைகள்” ஒவ்பவாரு 
ைாவட்டத்திலும், ஒவ்பவாரு ைாநிைத்திலும், ைற்றும் வதசிய 
அளவிலும் ஏற்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன. 

i. மாவட்ட மன்றம்  
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 இந்த ைன்றம் 20 இைட்சம் ரூொய் வகரயிைான 
பொருட்கள் அல்ைது வசகவகள் ைற்றும் வகாரப்ெடும் 
இழப்ெடீு ஆகியகவ பதாடர்ொன வழக்குககள ைட்டுவை 
நடத்துகின்றது.   

 ைாவட்ட ைன்றம்  தன்னுகடய ஆகணகய / தீர்ப்ெிகன 
பசயல்ெடுத்தக்வகாரி குடிகை நீதிைன்றத்துக்கு (Civil Court) 

அனுப்ெக்கூடிய அதிகாரத்கதப் பெற்றுள்ளது.  

ii.   மாநிை ஆகணயம்:  

 இந்த குகறதீர் ஆகணயம் அசல், வைல்முகறயடீ்டு 
ைற்றும் கண்காணிப்பு அதிகாரங்ககளப் பெற்றுள்ளது.  

 இது ைாவட்ட ைன்றங்களிைிருந்து வரும் வைல் 
முகறயடீுககளயும் விசாரிக்கின்றது.  

 வைலும், இது 20 இைட்சம் ரூொய்க்கும் அதிகைான, 
ஆனால் 100 இைட்சம் ரூொய்க்கும் ைிகாத ைதிப்புகடய 
பொருட்கள் அல்ைது வசகவகள் ைற்றும் இழப்ெடீு குறித்த 
வழக்குககளயும் வநரடியாக ஏற்றுக்பகாள்கிறது.  

 இதனுகடய ைற்ற அதிகாரங்களும் ஆற்றல்களும் 
ைாவட்ட குகறதீர் ைன்றத்கத ஒத்ததாகும்.  

ii. சதேிய ஆகணயம் 

இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் நிறுவப்ெட்டுள்ள இறுதி ஆகணயம் 
வதசிய ஆகணயம் ஆகும்.  

 இது அசல், வைல்முகறயடீ்டு ைற்றும் கண்காணிப்பு 
அதிகாரங்ககளப் பெற்றுள்ளது.  

 இது ைாநிை ஆகணயம் வழங்கிய ஆகணகள் குறித்த 
வைல் முகறயடீ்டு வழக்குககள விசாரிக்கின்றது, வைலும் 
100 இைட்ச ரூொய்க்கு வைற்ெட்ட ைதிப்புகடய 
பொருட்கள் / வசகவகள் ைற்றும் இழப்ெடீு குறித்த 
வழக்குககள வநரடியாக ஏற்றுக்பகாள்கிறது.  

 இது ைாநிை ஆகணயத்கதக் கண்காணிக்கும் 
அதிகாரத்கதயும் பெற்றுள்ளது.  
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இந்த மூன்று முககைகளும் குடிகை நீதிைன்றத்தின் (Civil Court) 

அதிகாரத்கதப் பெற்றுள்ளது.  

 

படம் 1 குகற தரீ்ப்பதற்ைான சேனல்ைள் 

 

ஆ) ஒரு புைார் பதிவு கேய்வதற்ைான நகடமுகற 

வைவை குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ள மூன்று குகறதீர் முககைகளிலும் 
புைார் பதிவு கேய்வதற்ைான நகடமுகற ைிகவும் 
எளிதானதாகும். ஒரு புகாகரப் ெதிவு பசய்வதற்வகா, அல்ைது 
ைாநிை அல்ைது வதசிய ஆகணயத்தில் வைல்முகறயடீு ெதிவு 
பசய்வதற்வகா எந்தக் கட்டணமும் கிகடயாது. முகறயடீ்டாளர் 
தானாகவவா அல்ைது அவருகடய அங்கீகரிக்கப்ெட்ட முகவர் 
மூைவைா புகாகரப் ெதிவு பசய்யைாம். அகத வநரில் வந்து 
ெதிவு பசய்யைாம் அல்ைது தொைில் கூட அனுப்ெைாம். புகார் 
ெதிவு பசய்வதற்கு எந்த ஒரு வழக்கறிஞரும் வதகவயில்கை 
என்ெது குறிப்ெிடத்தக்கதாகும்.  

இ) நுைர்சவார் குகறதீர் மன்ற ஆகணைள் 
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புகாரில் பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ள குகறொடுகளில் ஏவதனும் 
ஒன்றினால் புகார் பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ள பொருள் 
ொதிப்ெகடந்துள்ளதாக ஆகணயம் கருதினாவைா, அல்ைது 
புகாரில் பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ள ஏவதனும் வசகவகள் குறித்த 
குற்றச்சாட்டுகள் நிரூெிக்கப்ெட்டாவைா, ெின்வருெகவகளில் 
ஏவதனும் ஒன்கற அல்ைது ெைவற்கறச் பசய்வதற்கு 
எதிர்தரப்ெினருக்கு வழிகாட்டக்கூடிய ஆகணகய குகறதீர் 
ைன்றம் பவளியிடும், அகவயாவன: 

vi. முகறயடீ்டாளர் பசலுத்திய விகை, (அல்ைது காப்ெடீ்டு 
எனில் அதற்கான ப்ரீைியம்), கட்டணம் ஆகியவற்கற 
அவருக்கு திருப்பிக் கைாடுத்தல் 

vii. எதிர்த் தரப்ெினரின் கவனக்குகறவின் காரணைாக 
நுகர்வவாருக்கு ஏற்ெட்ட ஏவதனும் இழப்பு அல்ைது 
காயத்துக்காக இழப்பீட்டுத் கதாகை வழங்குதல் 

viii. ெிரச்சிகனக்குரிய வசகவகளில் உள்ள குகறொடுகள் 
அல்ைது பற்றாக்குகறைகள அைற்றுதல் 

ix. நியாயமற்ற வர்த்தை நகடமுகற அல்ைது தகட 
பசய்யக்கூடிய வர்த்தக நகடமுகறககள நிறுத்துதல் 
அல்ைது அவற்கற ைீண்டும் பசய்யாதிருத்தல் 

x. உரிய கேைவுத்கதாகைகய முகறயடீ்டாளருக்கு 
வழங்குதல் 

ஈ) புைாரின் இயல்புைள் 

காப்ெடீ்டு வணிகத்கதப் பொறுத்தவகர, மூன்று குகறதீர் 
ைன்றங்களிலும் ெதிவு பசய்யப்ெடும் கபரும்பாைான 
நுைர்சவார் புைார்ைள் ெின்வரும் முக்கிய வகககளின் கீழ் 
வருகின்றன: 

vi. ஈடுவகாரல் தீர்வுகளில் ஏற்ெடும் தாைதம் 

vii. ஈடுவகாரல்கள் தீர்க்கப்ெடாகை 

viii. ஈடுவகாரல்கள் தள்ளுெடி பசய்யப்ெடுதல் 

ix. இழப்பு அளவு 

x. ொைிசி விதிமுகறகள், நிெந்தகனகள் வொன்றகவ 
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3. ைாப்பீட்டு குகறதீர் அதிைாரி (The Insurance Ombudsman ) 

காப்ெடீ்டுச் சட்டம், 1983-இன் அதிகாரங்களின் கீழ் ைத்திய அரசு 
நவம்ெர் 11, 1988 அன்று பவளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழில் 
பவளியிடப்ெட்ட ஒரு அறிக்ககயின் மூைம் கபாதுமக்ைள் 
குகறதரீ்த்தல் விதிைள் (Public Grievances Rules), 1988 
உருவாக்கப்ெட்டுள்ளது.  இந்த விதிகள் ஆயுள் ைற்றும் பொதுக் 
காப்ெடீ்டுக்கும், காப்ெடீுகளின் அகனத்து தனிப்ெட்ட 
இகணப்புகளுக்கும், அதாவது, தனிப்ெட்ட முகறயில் 
எடுக்கப்ெட்ட காப்ெடீுகளுக்கும் பொருந்துகின்றன. 

ஈடுவகாரல் தீர்வுகளுடன் பதாடர்புகடய அகனத்துப் 
புகார்ககளயும் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்களின் சார்ொக பசைவு 
குகறந்த, திறன்ைிக்க ைற்றும் ொரெட்சைற்ற முகறயில் தீர்ப்ெவத 
இந்த விதிகளின் வநாக்கம் ஆகும்.  

ைாப்பீடு கபற்றவருக்கும் ைாப்பீடு அளிப்பவருக்கும் 
இகடசயயான பரஸ்பர ஒப்பந்தத்தின் மூைம், குறிப்பிடப்பட்ட 
விதிமுகறைளுக்குள் ைாப்பீடு குகறதீர் அதிைாரி ஒரு 
மத்தியஸ்தராைவும் ஆசைாேைராைவும் கேயல்படுைிறார். 

முகறயீட்கட ஏற்பதா அல்ைது நிராைரிப்பதா என்பது குறித்த 
ைாப்பீடு குகறதரீ் அதிைாரியின் முடிவு இறுதியானதாகும்.  

அ) ைாப்பீடு குகறதரீ் அதிைாரியிடம் புைார் கேய்தல் 

காப்ெடீு குகறதீர் அதிகாரியிடம் ெதிவு பசய்யப்ெடும் எந்த ஒரு 
புகாரும், முகறயடீ்டாளருக்கு ஏற்ெட்டுள்ள இழப்ெின் தன்கை 
ைற்றும் அளவு குறித்த ைதிப்ெடீு ைற்றும் வகாரப்ெடும் இழப்ெடீு 
ஆகியவற்றுடன் வசர்த்து, ஏவதனும் ஆவணங்கள் இருப்ெின் 
அவற்கறயும் இகணத்து எழுத்து மூைைாக காப்ெடீு 
பெற்றவவரா அல்ைது அவருகடய சட்டப்பூர்வ வாரிசுகவளா 
ககபயாப்ெைிட்டு, காப்ெடீு அளிப்ெவரின்  கிகள / அலுவைகம் 
அகைந்துள்ள சட்ட அதிகாரத்துக்குட்ெட்ட விசாரகன 
அதிகாரிக்கு அனுப்ெப்ெட வவண்டும்.  
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ெின்வரும் நிகழ்வுகளில் காப்ெடீு குகறதீர் அதிகாரியிடம் புகார் 
பசய்ய முடியும்: 

iv. முகறயடீ்டாளர், காப்ெடீ்டு நிறுவனத்துக்கு முன்னதாகவவ 
எழுத்து மூைைாகத் பதரிவித்திருந்து, காப்ெடீ்டு நிறுவனம் 
ெின்வருவனவற்கற வைற்பகாண்டிருந்தால்:  

 புகாகர நிராகரித்திருந்தால், அல்ைது 

 காப்ெடீு பெற்றவரின் புகாகரப் பெற்ற ெிறகு ஒரு 
ைாதத்துக்குள் எந்த ஒரு ெதிகையும் முகறயடீ்டாளர் 
பெறவில்கை எனில் 

v. காப்ெடீு அளிப்ெவர் அளித்த ெதிைால் முகறயடீ்டாளர் 
திருப்தி அகடயவில்கை எனில்.  

vi. காப்ெடீ்டு நிறுவனம் நிராகரித்த வததியிைிருந்து ஒரு 
வருடத்துக்குள் புகார் பசய்யப்ெட்டுள்ளது. 

vii. எந்த ஒரு நீதிைன்றத்திலும் அல்ைது நுகர்வவார் 
ைன்றத்திலும் அல்ைது தீர்ப்புக்காகவும் அந்த புகார் 
நிலுகவயில் இல்கை. 

ஆ)ைாப்பீடு குகறதரீ் அதிைாரியின் பரிந்துகரைள் 

காப்ெடீு குகறதீர் அதிகாரி ெின்ெற்ற வவண்டுபைன 
எதிர்ொர்க்கப்ெடும் குறிப்ெிட்ட கடகைகள் / பநறிமுகறகள் 
உள்ளன: 

v. அத்தககய ஒரு புகார் பெறப்ெட்ட ஒரு ைாதத்துக்குள் 
ெரிந்துகரகள் பதரிவிக்கப்ெட வவண்டும் 

vi. முகறயடீ்டாளர் ைற்றும் காப்ெடீ்டு நிறுவனம் 
இருவருக்குவை நகல்கள் அனுப்ெப்ெட வவண்டும் 

vii. அத்தககய ெரிந்துகர பெறப்ெட்ட 15 நாட்களுக்குள் 
ெரிந்துகரககள முகறயடீ்டாளருக்கு எழுத்துப்பூர்வைாகத் 
பதரிவிக்க வவண்டும் 

viii. காப்ெடீு பெற்றவரின் ஏற்புக் கடிதத்தின் நகல் காப்ெடீு 
அளிப்ெவருக்கு அனுப்ெப்ெட வவண்டும், வைலும் அத்தககய 
ஏற்புக் கடிதம் பெற்ற 15 நாட்களுக்குள் அவருகடய 
எழுத்துப்பூர்வ உறுதிப்ெடுத்தல் பெறப்ெட வவண்டும். 
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இ) தீர்ப்புைள் 

ைத்தியஸ்தம் மூைைாக ெிரச்சிகன தீர்க்கப்ெடாவிட்டால், 
நியாயைானதாகவும், காப்ெடீு பெற்றவரின் இழப்கெ ஈடு 
பசய்யத் வதகவயானகத விட அதிகைாக 
இல்ைாைைிருப்ெதாகவும் கருதக்கூடிய ஒரு தீர்ப்ெிகன காப்ெடீு 
குகறதீர் அதிகாரி வழங்குவார். 

காப்ெடீு குகறதீர் அதிகாரிகளின் தீர்ப்புகள் ெின்வரும் 
விதிகளால் கட்டுப்ெடுத்தப் ெடுகின்றன: 

i. தீர்ப்புத் பதாகக 20 இைட்சம் ரூொய்க்கு ைிகாைல் இருக்க 
வவண்டும் (உதவித் பதாகககள் ைற்றும் இதர பசைவுகள் 
உட்ெட) 

ii. அத்தககய புகார் பெறப்ெட்ட வததியிைிருந்து 3 ைாத 
காைத்துக்குள் தீர்ப்பு வழங்கப்ெட வவண்டும், வைலும் 
அத்தககய தீர்ப்பு பெறப்ெட்ட ஒரு ைாத காைத்துக்குள் 
இறுதி கணக்குத்தீர்த்தல் முகறயில் தீர்ப்ெிகன 
முழுகையாகப் பெற்றதாக காப்ெடீு பெற்றவர் ஒப்புதைளிக்க 
வவண்டும்.  

iii. காப்ெடீு அளிப்ெவர் தீர்ப்ெிகனப் ெின்ெற்றி நடக்க வவண்டும், 
வைலும் அத்தககய ஏற்புக்கடிதம் பெற்ற 15 நாட்களுக்குள் 
காப்ெடீு குகறதீர் அதிகாரிக்கு எழுத்து மூைைான தகவல் 
அனுப்ெ வவண்டும்.  

iv. காப்ெடீு பெற்றவர் அத்தககய தீர்ப்பு கிகடக்கப் பெற்றகத 
எழுத்து மூைைாகத் பதரிவிக்கவில்கை எனில், காப்ெடீு 
அளிப்ெவர் அந்த தீர்ப்கெச் பசயல்ெடுத்த ைாட்டார். 
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______________ -ற்கு ரூ. 20 இைட்சம் ரூொய் வகர ைட்டுவை  
பொருட்கள் அல்ைது வசகவகள் ைற்றும் வகாரப்ெடும் இழப்ெடீு 
உள்ள புகார்ககள ைட்டுவை ஏற்றுக்பகாள்கின்ற அதிகாரம் உள்ளது. 
I. ைாவட்ட ஆகணயம் 

II. ைாநிை ஆகணயம்  

III. ஜில்ைா ெரிஷத் 

IV. வதசிய ஆகணயம் 

சுருக்ைம் 

 

 ஒருங்கிகணந்த குகறதீர் வைைாண்கை அகைப்பு (IGMS) 
ஐஆர்டிஏ-வால் பதாடங்கப்ெட்டுள்ளது, அது காப்ெடீ்டுக் 
குகறதீர் தகவைின் கையக் களஞ்சியைாகவும், துகறயிலுள்ள 
குகறதீர்ப்பு முகறககள கண்காணிப்ெதற்கான ஒரு 
கருவியாகவும் பசயல்ெடுகின்றது. 

 “நுகர்வவார் வழக்கு குகறதீர்த்தல் முககைகள்” ஒவ்பவாரு 
ைாவட்டத்திலும், ஒவ்பவாரு ைாநிைத்திலும், ைற்றும் வதசிய 
அளவிலும் ஏற்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன. 

 காப்ெடீ்டு வணிகத்கதப் பொறுத்தவகர, பெரும்ொைான 
நுகர்வவார் புகார்கள்- ஈடுவகாரல் தீர்வுகளில் ஏற்ெடும் தாைதம், 

ஈடுவகாரல்கள் தீர்க்கப்ெடாகை, ஈடுவகாரல்கள் தள்ளுெடி 
பசய்யப்ெடுதல், இழப்பு அளவு, ொைிசி விதிமுகறகள், 
நிெந்தகனகள் வொன்றவற்றின் கீழ் வருகின்றன 

 காப்ெடீு பெற்றவருக்கும் காப்ெடீு அளிப்ெவருக்கும் 
இகடவயயான ெரஸ்ெர ஒப்ெந்தத்தின் மூைம், குறிப்ெிடப்ெட்ட 
விதிமுகறகளுக்குள் காப்ெடீ்டு குகறதீர் அதிகாரி ஒரு 
ைத்தியஸ்தராகவும் ஆவைாசகராகவும் பசயல்ெடுகிறார்.  

 ைத்தியஸ்தம் மூைைாக ெிரச்சிகன தீர்க்கப்ெடாவிட்டால், 
நியாயைானதாகவும், காப்ெடீு பெற்றவரின் இழப்கெ ஈடு 
பசய்யத் வதகவயானகத விட அதிகைாக 
இல்ைாைைிருப்ெதாகவும் கருதக்கூடிய ஒரு தீர்ப்ெிகன காப்ெடீு 
குகறதீர் அதிகாரி வழங்குவார். 



 

 93 

முக்ைியமான வார்த்கதைள் 

 

1. ஒருங்கிகணந்த குகறதீர் வைைாண்கை அகைப்பு (IGMS)  

2. நுகர்வவார் ொதுகாப்புச் சட்டம், 1986 

3. ைாவட்ட ஆகணயம் 

4. ைாநிை ஆகணயம்  

5. வதசிய ஆகணயம் 

6. காப்ெடீு குகறதீர் அதிகாரி 

 

சுய-பரீட்கேக்ைான பதில்ைள் 

பதில் 1  

சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

மாவட்ட ஆகணயத்திற்கு ரூ. 20 இைட்ேம் ரூபாய் வகர 
மட்டுசம  கபாருட்ைள் அல்ைது சேகவைள் மற்றும் சைாரப்படும் 
இழப்பீடு உள்ள புைார்ைகள மட்டுசம ஏற்றுக்கைாள்ைின்ற 
அதிைாரம் உள்ளது 

சுய-சதர்வு சைள்விைள் 

  

சைள்வி 1  

IGMS என்ெகத விரிவாக்கவும். 

I. காப்ெடீு பொது வைைாண்கை அகைப்பு  

II. இந்திய பொது வைைாண்கை அகைப்பு  

III. ஒருங்கிகணந்த குகறதீர் வைைாண்கை அகைப்பு  

IV. நுண்ணறிவுள்ள  குகறதீர் வைைாண்கை அகைப்பு 

 

 

 

 

சைள்வி 2  

 

கீழுள்ளதில் எந்த நுகர்வவார் குகறதீர் முககை 20 இைட்சம் 
ரூொய்கள் ைற்றும் 100 இைட்சம் ரூொய்க்கு இகடவய உள்ள 
நுகர்வவார் புகார்ககள ககயாள்கிறது? 

 

I. ைாவட்ட ஆகணயம் 
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II. ைாநிை ஆகணயம்  

III. வதசிய ஆகணயம் 

IV. ஜில்ைா ெரிஷத் 

 

சைள்வி 3  

 

ெின்வருவதில் எது ஒரு பசல்லுெடியாகும் நுகர்வவார் புகாருக்கான 
அடிப்ெகடயாக இருக்க முடியாது?  

I.  ககடக்காரர் ஒரு பொருளுக்கு MRP அதாவது அதிகெட்ச 
சில்ைகற விற்ெகன விகைகயவிட அதிகைான விகைகய 
வசூைிக்கிறார்  

II.  ககடக்காரர் ஒரு ெிரிவில் சிறந்த தயாரிப்கெ ெற்றி 
வாடிக்ககயாளருக்கு ஆவைாசகன கூறாைல் இருப்ெது 

III. ஒரு ைருந்து ொட்டிைில் அைர்ஜி எச்சரிக்கக வழங்கப்ெடாதது  

V. குகறொடுள்ள பொருட்கள்  

 

சைள்வி 4  

ஒரு வாடிக்ககயாளருக்கு காப்ெடீு ொைசி பதாடர்ொன ஒரு 
புகாகர தாக்கல் பசய்ய கீவழ உள்ளதில் எது ைிகவும் 
பொருத்தைான வதர்வாக உள்ளது?  

I.  வொைீஸ்  

II.  உச்ச நீதிைன்றம்  

III. காப்ெடீு குகறதீர் அதிகாரி  

V. ைாவட்ட நீதிைன்றம்  

 
 
 

 

சைள்வி 5  

கீவழ உள்ள அறிக்ககயில் எது காப்ெடீு குகறதீர் அதிகாரியின் 
ெிராந்திய அதிகார எல்கை குறித்து சரியானதாக உள்ளது?  

I. காப்ெடீு குகறதீர் அதிகாரிக்கு வதசிய அளவில் அதிகார எல்கை 
உள்ளது    

II. காப்ெடீு குகறதீர் அதிகாரிக்கு ைாநிை அளவில் அதிகார எல்கை 
உள்ளது  
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III. காப்ெடீு குகறதீர் அதிகாரிக்கு ைாவட்ட அளவில் அதிகார 
எல்கை உள்ளது  

IV. காப்ெடீு குகறதீர் அதிகாரிக்கு குறிப்ெிட்ட ைாவட்ட வரம்புகள் 
வகர ைட்டுவை அதிகார எல்கை உள்ளது  

 

சைள்வி 6  

காப்ெடீு குகறதீர் அதிகாரியிடம் புகாரிடுவது எப்ெடி 
பதாடங்கப்ெட்டது?  

I.  புகாகர எழுத்துமூைம் பதரிவிக்க வவண்டும்  

II.  புகார் பதாகைவெசி வழியாக பசய்யப்ெட வவண்டும்  

III. புகார் வாய்வழியாக அல்ைது வநருக்கு வநர் பசய்யப்ெட 
வவண்டும்  

IV. புகார் பசய்தித்தாள் விளம்ெரம் மூைம் பசய்யப்ெட வவண்டும் 

 

சைள்வி 7  

ஒரு காப்ெடீு குகறதீர் அதிகாரிகய அணுகுவதற்காக உள்ள வநர 
வரம்பு என்ன?  

I. காப்ெடீ்டு நிறுவனம் மூைம் புகார் நிராகரிக்கப்ெட்ட இரண்டு 
ஆண்டுகளுக்குள்  

II. காப்ெடீ்டு நிறுவனம் மூைம் புகார் நிராகரிக்கப்ெட்ட மூன்று 
ஆண்டுகளுக்குள்  

III. காப்ெடீ்டு நிறுவனம் மூைம் புகார் நிராகரிக்கப்ெட்ட 
ஓராண்டிற்குள்  

IV. காப்ெடீ்டு நிறுவனம் மூைம் புகார் நிராகரிக்கப்ெட்ட ஒரு 
ைாதத்திற்குள்  

 

சைள்வி 8  

 

காப்ெடீ்டு குகறதீர் அதிகாரியிடம் புகாகர பதாடங்குவதற்கான 
முன்நிெந்தகனயாக ெின்வருவதில் எது இல்கை?  

I.   புகார் ஒரு 'தனிப்ெட்ட முகறயில்' காப்ெடீிற்காக ஒரு 
தனிப்ெட்டவர் மூைம் பசய்யப்ெட வவண்டும்  
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II.   காப்ெடீு நிறுவனம் புகாகர நிராகரித்த வததியிைிருந்து 1 
ஆண்டுக்குள் புகாகர தாக்கல் பசய்யவவண்டும்  

III. காப்ெடீு குகறதீர் அதிகாரிகய அணுகும் முன் ஒரு நுகர்வவார் 
ைன்றத்கத அணுக வவண்டும்  

IV. பைாத்த நிவாரணைாக வகாரப்ெடும் பதாகக ரூ .20 
ைட்சத்திற்குள் இருக்க வவண்டும்.  

 

சைள்வி 9  

 

காப்ெடீு குகறதீர் அதிகாரியிடம் புகாரளிப்ெதற்காக  பசலுத்தப்ெட 
வவண்டிய கட்டணம் / விகையாக உள்ளது?  

I. ரூ.100 கட்டணம் பசலுத்த வவண்டும்  

II. எந்த கட்டணம் அல்ைது விகைகயயும் பசலுத்த 
வதகவயில்கை  

III. நிவாரணைாக வகாரப்ெட்டதில் 20%-ஐ கட்டணைாக பசலுத்த 
வவண்டும்  

IV. நிவாரணைாக வகாரப்ெட்டதில் 10%-ஐ கட்டணைாக பசலுத்த 
வவண்டும்  

 

சைள்வி 10  

 

ஒரு தனியார் காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு எதிராக புகாரளிக்க 
முடியுைா?  

I. பொது காப்ெடீ்டு நிறுவனங்களுக்கு எதிராக ைட்டும் புகாரளிக்க 
முடியும் 

II. ஆம், தனியார் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்களுக்கு எதிராக புகாரளிக்க 
முடியும் 

III. ஆயுள் துகறயில் ைட்டுவை தனியார் காப்ெடீ்டு 
நிறுவனங்களுக்கு எதிராக புகாரளிக்க முடியும் 

IV. ஆயுளில்ைாத துகறயில் ைட்டுவை தனியார் காப்ெடீ்டு 
நிறுவனங்களுக்கு எதிராக புகாரளிக்க முடியும் 

சுய-சதர்வு சைள்விைளுக்ைான பதில்ைள் 

பதில் 1  
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இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் III. 

IGMS ஒருங்கிகணந்த குகற வைைாண்கை அகைப்பு குறிக்கிறது. 

பதில் 2  

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் II. 

ைாநிை ஆகணயம்  20 இைட்சம் ரூொய்கள் ைற்றும் 100 
இைட்சம் ரூொய்க்கு இகடவய உள்ள நுகர்வவார் புகார்ககள 
ககயாள்கிறது. 

பதில் 3  

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் II. 

ககடக்காரர் ஒரு ெிரிவில் சிறந்த தயாரிப்கெ ெற்றி 
வாடிக்ககயாளருக்கு ஆவைாசகன கூறாைல் இருப்ெது 
பசல்லுெடியாகும் நுகர்வவார் புகாருக்கான அடிப்ெகடயாக இருக்க 
முடியாது  

பதில் 4  

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் III. 

காப்ெடீு நிறுவனத்தின் அலுவைகம் உள்ள ெிராந்திய வரம்ெில் 
பசயல்ெடும் காப்ெடீு குகறதீர் அதிகாரியிடம் புகாரளிக்கவவண்டும்.  

பதில் 5  

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் IV. 

காப்ெடீு குகறதீர் அதிகாரிக்கு குறிப்ெிட்ட ெிராந்திய வரம்புகள் 
வகர ைட்டுவை அதிகார எல்கை உள்ளது  

பதில் 6  

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் I. 

காப்ெடீு குகறதீர் அதிகாரியிடம்  புகாகர எழுத்துமூைம் 
பதரிவிக்க வவண்டும்  

பதில் 7  

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் III. 
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காப்ெடீ்டு நிறுவனம் மூைம் புகார் நிராகரிக்கப்ெட்ட ஓராண்டிற்குள் 
முகறயடீ்டாளர் காப்ெடீு குகறதீர் அதிகாரிகய அணுக வவண்டும் 

பதில் 8  

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் III. 

காப்ெடீ்டு குகறதீர் அதிகாரியிடம் புகாகர பதாடங்குவதற்கு முன் 
ஒரு நுகர்வவார் ைன்றத்கத அணுகத் வதகவயில்கை 

பதில் 9  

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் II. 

காப்ெடீு குகறதீர் அதிகாரியிடம் புகாரளிப்ெதற்கு  எந்த 
கட்டணமும் / விகையும் இல்கை  

பதில் 10  

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் II. 

ஆம், தனியார் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்களுக்கு எதிராக புகாரளிக்க 
முடியும் 
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இகணப்பு 

 

தற்வொது இந்தியாவில் பசயல்ெடும் ஆயுள் காப்ெடீு 
நிறுவனங்களின் ெட்டியல் 

 

1. ெஜாஜ் அகையன்ஸ் கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

2. ெிர்ைா சன் கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

3. பஹச்டிஎப்சி ஸ்டாண்டர்ட் கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

4. ஐசிஐசிஐ புருபடன்சியல் கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

5. ஐஎன்ஜி கவஸ்யா கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

6. கைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்ெவரஷன் ஆஃப் இந்தியா  

7. வைக்ஸ் கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

8. ெிஎன்ெி பைட்கைஃப் இந்தியா இன்சூரன்ஸ்  

9. வகாடக் ைஹிந்திரா ஓல்ட் ைியூச்வல் கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

10. எஸ்.ெி.ஐ. கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

11. டாடா ஏஐஏ கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

12. ரிகையன்ஸ் கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

13. அவிவா கைஃப் இன்சூரன்ஸ் 

14. சஹாரா இந்தியா கைஃப் இன்சூரன்ஸ் 

15. ஸ்ரீராம் கைஃப் இன்சூரன்ஸ் 

16. ொரதிஆக்சா கைஃப் இன்சூரன்ஸ் 

17. ஃப்யூச்சர் பஜனரல்ைி இந்தியா கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

18. ஐடிெிஐ பெடரல் கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

19. கனரா எச்எஸ்ெிசி ஓரியண்டல் வெங்க் ஆஃப் காைர்ஸ் 
கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

20. ஏகான் பரைிவகர் கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

21. டிஎல்எப் ெிரபைரிகா கைஃப் இன்சூரன்ஸ் 
22. ஸ்டார் யூனியன் கட-ச்சி கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

23. இந்தியாஃெர்ஸ்ட் கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

24. எடல்கவஸ் வடாகிவயா ஆயுள் இன்சூரன்ஸ் 
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அத்தியாயம் 4 

 

பெருநிறுவன நிறுவனம் ஒழுங்குமுகற அம்சங்ககள 

 

A. கூட்டொண்மம முகவர்கள்  

 

கூட்டொண்மம முகவர் ஒழுங்குமுமைகள் ஆகஸ்ட், 2015-ல் 
திருத்தப் ட்டன மமலும், ஏப்ரல் 1, 2016-ல் நமடமுமைக்கு 
வந்தன. 
 
 ின்வரும் வமரயமைகள் ப ொருத்தமொனமவ ஆகும். 
 

1.  வமரயமைகள்: 
1)"சட்டம்" என் து அவ்வப்ம ொது ஏற் ட்ட திருத்தத்திற்கு 
உட் ட்டவொறு, கொப் ீடு சட்டம், 1938 (1938-ல் 4) என் மதக் 
குைிக்கும் 

 

2) "விண்ணப் தொரர்" என் வர் - 
 

i) நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013 (2013-ல் 18) என் தன் கீழ் 
அல்லது ஏற்கனமவ நடப் ில் உள்ள ஏமதனும் 
முந்மதய நிறுவனச் சட்டத்தின் கீழ் அல்லது ஏமதனும் 
சட்டமியற்ைிலின் கீழ் உருவொன ஒரு நிறுவனம்; 
அல்லது 

ii) வரம்புக்குட் ட்ட ப ொறுப்புமடமம  ங்குதொரர் சட்டம், 
2008-ன் கீழ் உருவொகி  திவு பசய்யப் ட்டுள்ள ஒரு 
வரம்புக்குட் ட்ட ப ொறுப்புமடமம  ங்குதொரர்; அல்லது 

iii) கூட்டுைவு சங்கங்கள் சட்டம், 1912 அல்லது கூட்டுைவு 
சங்கங்களின்  திவுக்கொன ஏமதனும் ஒரு சட்டத்தின் 
கீழ்  திவு பசய்யப் ட்டுள்ள ஒரு கூட்டுைவு சங்கம், 
அல்லது 

iv) சட்டத்தின்  ிரிவு 2-ன் உட் ிரிவு (4A)-ல் 
வமரயறுக்கப் ட்டுள்ளவொறு ஒரு வங்கித் பதொழில் 
நிறுவனம்; அல்லது 
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v) வங்கித் பதொழில் நிறுவனங்கள் சட்டம், 1949 (1949-ல் 10) 
என் தன்  ிரிவு 5-ன் உட் ிரிவு (1)-ன் துகண ிரிவு (da)-ன் 
கீழ் குைிப் ிட்டுள்ளவொறு ஒரு தகுந்த புதிய வங்கி; 
அல்லது 

vi) ெிரொந்திய கிரொமப்புை வங்கிகள் சட்டம் 1976 (1976-ல் 21) 
என் தன்  ிரிவு 3-ன் கீழ் நிறுவப் ட்ட ஒரு  ிரொந்திய 
கிரொமப்புை வங்கி; அல்லது 

vii) கூட்டுைவு சங்கங்கள் சட்டம், 1912-ன் கீழ் 
உள்ளடக்கப் டும் ஒரு அரசுசொரொ நிறுவனம் அல்லது 
ஒரு நுண் கடன் நிதியளிக்கும் நிறுவனம் அல்லது 
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியுடன்  திவு பசய்துள்ள ஒரு 
வங்கிசொரா நிதி நிறுவனம்; அல்லது 

viii) ஒரு கூட்டொண்மம முகவரொக பசயல் டுவதற்கொக 
ஆமணயத்தொல் அங்கீகரிக்கப் ட்டுள்ள மவறு ஏமதனும் 
ந ர். 

 

3) "அங்கீகரிக்கப் ட்ட மமயம்" என் து கொப் ீட்டு விற் மன, 
மசமவ மற்றும் சந்மதப் டுத்தல் ஆகியவற்ைிற்கொன 
கல்வி மற்றும்/அல்லது  யிற்சியில் ஈடுப் ட்டுள்ள, 
மற்றும் அவ்வப்ம ொது ஆமணயத்தொல் 
அங்கீகரிக்கப் ட்டு அைிக்மகயிடப் டும் ஏமதனும் 
மமயம் ஆகும், மமலும் இது இந்திய கொப் ீட்டு மமயம், 
மும்ம  என் மதயும் உள்ளடக்குகின்ைது; 

4) "அங்கீகரிக்கப் ட்ட சரி ொர்ப் வர்" என் வர் 
பதொமலம சிவழி முமையில் அமழக்க அல்லது 
விற் மன  யன் ொட்டிற்கொக ஒரு படலிமொர்க்பகட்டரொல் 
(பதொமலம சி வழி சந்மதப் டுத்து வர்)  ணியில் 
அமர்த்தப் ட்ட ஒரு  ணியொளர் ஆவொர் மமலும் அவர் 
ஒரு குைிப் ிட்ட ந ருக்கொக இந்த ஒழுங்குமுமைகளில் 
உள்ள ஒழுங்குமுமை 7(3)-ன் கீழ் குைிப் ிட்டுள்ளவொறு 
மதமவகமள பூர்த்தி பசய்ய மவண்டும்; 

5) "ஆமணயம்" என் து கொப் ீட்டு ஒழுங்குமுமை மற்றும் 
வளர்ச்சி ஆமணயச் சட்டம், 1999 (1999-ல் 41) என் தன் 
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 ிரிவு 3-ன் முன்மனற் ொடுகளின் கீழ் நிறுவப் ட்ட இந்திய 
கொப் ீட்டு ஒழுங்குமுமை மற்றும் வளர்ச்சி 
ஆமணயத்மதக் குைிக்கும். 

6) "கூட்டொண்மம முகவர்" என் வர் மமமல உட் ிரிவு (b)-ல் 
குைிப் ிட்டுள்ள டி, ஆயுள், ப ொது மற்றும் உடல்நலம் 
ஆகிய  ிரிவுகளில் ஏமதனும் குைிப் ிட்ட  ிரிவுக்கொன 
கொப் ீட்டு வணிகத்கத வகாருதல் மற்றும் 
மசமவயளித்தல் ஆகியவற்மை பசய்வதற்கொக இந்த 
ஒழுங்குமுமைகளின் கீழ் ஆமணயத்தொல் வழங்கப் ட்ட 
ஒரு பசல்லு டியொகும்  திவுச் சொன்ைிதமழக் 
பகொண்டுள்ள ஏமதனும் விண்ணப் தொரர் ஆவொர். 

7) "கூட்டொண்மம முகவர் (ஆயுள்)" என் வர் இந்த 
ஒழுங்குமுமைகளில் குைிப் ிட்டுள்ளவொறு ஆயுள் 
கொப் ீட்டொளர்களுக்கொக கொப் ீட்டு வணிகத்கத வகாருதல் 
மற்றும் மசமவயளித்தல் ஆகியவற்மை பசய்வதற்கொக 
இந்த ஒழுங்குமுமைகளின் கீழ் ஆமணயத்தொல் 
வழங்கப் ட்ட ஒரு பசல்லு டியொகும்  திவுச் 
சொன்ைிதமழக் பகொண்டுள்ள ஒரு கூட்டொண்மம முகவர் 
ஆவொர்; 

8) "கூட்டொண்மம முகவர் (ப ொது)" என் வர் இந்த 
ஒழுங்குமுமைகளில் குைிப் ிட்டுள்ளவொறு ப ொது 
கொப் ீட்டொளர்களுக்கொக கொப் ீட்டு வணிகத்கத வகாருதல் 
மற்றும் மசமவயளித்தல் ஆகியவற்மை பசய்வதற்கொக 
இந்த ஒழுங்குமுமைகளின் கீழ் ஆமணயத்தொல் 
வழங்கப் ட்ட ஒரு பசல்லு டியொகும்  திவுச் 
சொன்ைிதமழக் பகொண்டுள்ள ஒரு கூட்டொண்மம முகவர் 
ஆவொர்; 

9) "கூட்டொண்மம முகவர் (உடல்நலம்)" என் வர் இந்த 
ஒழுங்குமுமைகளில் குைிப் ிட்டுள்ளவொறு உடல்நலக் 
கொப் ீட்டொளர்களுக்கொக கொப் ீட்டு வணிகத்கத வகாருதல் 
மற்றும் மசமவயளித்தல் ஆகியவற்மை பசய்வதற்கொக 
இந்த ஒழுங்குமுமைகளின் கீழ் ஆமணயத்தொல் 
வழங்கப் ட்ட ஒரு பசல்லு டியொகும்  திவுச் 
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சொன்ைிதமழக் பகொண்டுள்ள ஒரு கூட்டொண்மம முகவர் 
ஆவொர்; 

10) "கூட்டொண்மம முகவர் (கைகவ)" என் வர் மமமல 
உட் ிரிவுகள் (f)-ல் குைிப் ிட்டுள்ள டி ஆயுள் 
கொப் ீட்டொளர்கள், ப ொது கொப் ீட்டொளர்கள் மற்றும் 
உடல்நலக் கொப் ீட்டொளர்கள் அல்லது ஏமதனும் இரண்டு 
அல்லது மூன்ைின் மசர்க்மகக்கொக கொப் ீட்டு வணிகத்கத 
வகாருதல் மற்றும் முயன்று ப றுதல் ஆகியவற்றுக்கொக, 
இந்த ஒழுங்குமுமைகளின் கீழ் ஆகணயத்தால் 
அப்ெணிகய பசய்ய ஒரு பசல்லு டியொகும்  திவுச் 
சொன்ைிதமழக் பகொண்டுள்ள ஒரு கூட்டொண்மம முகவர் 
ஆவொர்: 

11) இந்த ஒழுங்குமுமைகளின் மநொக்கத்திற்கொன "மதர்வுக் 
குழு" என் து இந்திய கொப் ீட்டு மமயம், மும்ம  
அல்லது, கூட்டொண்மம முகவர்களின் முதன்மம 
அதிகொரி மற்றும் குைிப் ிட்ட ந ர்களுக்கொன சொன்ைிதழ் 
மதர்மவ நடத்துவதற்கொக ஆமணயத்தொல் 
அங்கீகரிக்கப் ட்டு பதரிவிக்கப் ட்ட மவறு ஏமதனும் 
குழுமவ குைிக்கும். 

12) "முமையொக ப ொருந்தியிருத்தல்" என் து ஒரு 
விண்ணப் தொரரின் முதன்மம அதிகொரி, இயக்குநர்கள் 
அல்லது  ங்குதொரர்கள் அல்லது மவறு ஏமதனும் 
 ணியொளர்கள் உள்ளிட்டு, விண்ணப் தொரரின் ஒரு 
கூட்டொண்மம முகவரொக பசயல் டுவதற்கொன 
 திவுக்கொன ப ொருத்தமொன நிமலமய நிர்ணயிக்கும் 
ஒரு வமரயமை ஆகும். 

13) ஒரு கூட்டொண்மம முகவரின் "முதன்மம அதிகொரி” 
என் வர் கூட்டொண்மம முகவரின் பசயல் ொடுகமள 
மமற் ொடுமவயிடுவதற்கொக  ிரத்திமயகமொக 
நியமிக்கப் ட்டுள்ள, மற்றும் இந்த ஒழுங்குமுமைகளின் 
மதமவப் டும் டி மதமவயொன தகுதிகள் மற்றும் 
பசய்முமைப்  யிற்சிமய முடித்து மதர்வில் மதர்ச்சி 
ப ற்றுள்ள, ஆமணயத்தொல் அங்கீகரிக்கப் ட்டுள்ள ஒரு 
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இயக்குநர் அல்லது ஒரு  ங்குதொரர் அல்லது ஏமதனும் 
அதிகொரி அல்லது  ணியொளர் ஆவொர். 

14) " திவு" என் து இந்த ஒழுங்குமுமைகளின் கீழ் ஒரு 
கூட்டொண்மம முகவரொக பசயல் டுவதற்கொன ஒரு 
 திவுச் சொன்ைிதமழக் குைிக்கின்ைது. 

15) "ஒழுங்குமுமைகள்" என் மவ இந்திய கொப் ீட்டு 
ஒழுங்குமுமை மற்றும் வளர்ச்சி ஆமணய 
(கூட்டொண்மம முகவரின்  திவு) ஒழுங்குமுமைகள், 2015-
ஐ குைிக்கும். 

16) "குைிப் ிட்ட ந ர்" என் வர் ஒரு கூட்டொண்மம முகவர் 
சொர் ொக கொப் ீட்டு வணிகத்கத வகாருதல் மற்றும் 
முயன்று ப றுதல் ஆகியவற்றுக்கு ப ொறுப் ொன ஒரு 
கூட்டொண்மம முகவரின் ஒரு  ணியொளர் ஆவொர். 

17) "படைிைார்க்பகட்டர்" (Telemarketer-பதொமலம சிவழி 
சந்மதப் டுத்து வர்)) என்ெது இந்த ஒழுங்குமுகறகளின் 
வநாக்கத்திற்காக, படைிகாம் வர்த்தக கம்யூனிவகஷன்ஸ் 
வாடிக்ககயாளர் விருப்ெ ஒழுங்குமுகறகள் சட்டம் (The 

Telecom Commercial Communications Customer Preference 

Regulations) 2010-இன் (அவ்வப்வொது திருத்தப்ெட்ட ைாதிரி) 
அத்தியாயம் III-இன்ெடி இந்திய பதாகைத்பதாடர்பு 
ஒழுங்குமுகற ஆகணயத்தின் (Telecom Regulatory Authority of 

India) கீழ் ெதிவு பசய்யப்ெட்ட ஒரு நிறுவனம் ஆகும்; 

18)  யன் டுத்தப் ட்ட மற்றும் இந்த ஒழுங்குமுமைகளில் 
வமரயறுக்கப் டொத ஆனொல் கொப் ீட்டு ஒழுங்குமுமை 
மற்றும் வளர்ச்சி ஆமணயச் சட்டம், 1999 அல்லது 
ஏமதனும் ஒழுங்குமுமைகள் / வழிகொட்டுதல்களொல் 
உருவொக்கப் ட்டு, அதில் வமரயறுக்கப் ட்டு 
அவ்வப்ம ொது திருத்தம் பசய்யப் ட்டுள்ள வொர்த்மதகள் 
மற்றும் பசொற்பைொடர்கள் அந்த சட்டங்கள் / 
ஒழுங்குமுமைகள் / வழிகொட்டுதல்களில் முமைமய 
அவற்றுக்கு ஒதுக்கப் ட்டுள்ள அர்த்தங்கமளப் 
ப ற்ைிருக்கும். 
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2. இந்த ஒழுங்குமுமைகளின் மநொக்கம் மற்றும் ப ொருந்தும் 
தன்மம: 

(1) இந்த ஒழுங்குமுமைகள்  திவுக்கொன பசல்லு டியொகும் 
சொன்ைிதழ் உள்ளம ொது ஆயுள் கொப் ீட்டொளர்கள், ப ொது 
கொப் ீட்டொளர்கள் மற்றும் உடல்நலக் கொப் ீட்டொளர்கள் 
வணிகத்கத வகாருதல், முயன்று ப றுதல் மற்றும் 
மசமவயளித்தல் மநொக்கங்களுக்கொக கூட்டொண்மம 
முகவர்களின்  திமவ  ின்வருமொறு உள்ளடக்குகின்ைன. 

i) ஒரு கூட்டொண்மம முகவர் (ஆயுள்) என் வர், 
கொப் ீட்டுத் தயொரிப்புகளின் அமழப்பு விடுத்தல், 
முயன்று ப றுதல் மற்றும் மசமவயளித்தல் 
ஆகியவற்றுக்கொக அதிக ட்சமொக மூன்று ஆயுள் 
கொப் ீட்டொளர்களுடன் முன்மனற் ொடுகமளக் 
பகொண்டிருக்கலொம். 

ii) ஒரு கூட்டொண்மம முகவர் (ப ொது) என் வர், 
கொப் ீட்டுத் தயொரிப்புகளின் அமழப்பு விடுத்தல், 
முயன்று ப றுதல் மற்றும் மசமவயளித்தல் 
ஆகியவற்றுக்கொக அதிக ட்சமொக மூன்று ப ொது 
கொப் ீட்டொளர்களுடன் முன்மனற் ொடுகமளக் 
பகொண்டிருக்கலொம். மமலும், கூட்டொண்மம முகவர் 
(ப ொது) ப ொது கொப் ீட்டுத் தயொரிப்புகளின் சில்லமர 
வணிகப்  ிரிவுகள் மற்றும் அம்மொதிரியொன 
கொப் ீட்டொளர்களின் வர்த்தகப்  ிரிவுகள் 
ஆகியவற்றுக்கு அமழப்பு விடுக்கலொம், முயன்று 
ப ைலொம் மற்றும் மசமவயளிக்கலொம், ஆனொல் 
அமனத்து கொப் ீடுகள் மூலம் ஒட்டுபமொத்தமொக 
அ ொயம் ஒன்றுக்கு ரூ ொய் ஐந்து மகொடிகளுக்கு 
மிகொதவொறு பமொத்த கொப் ீடு பசய்யப் ட்ட 
பதொமகமயப் ப ற்ைிருக்க மவண்டும். 

iii) ஒரு கூட்டொண்மம முகவர் (உடல்நலம்) என் வர், 
கொப் ீட்டுத் தயொரிப்புகளின் அமழப்பு விடுத்தல், 
முயன்று ப றுதல் மற்றும் மசமவயளித்தல் 
ஆகியவற்றுக்கொக அதிக ட்சமொக மூன்று உடல்நலக் 
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கொப் ீட்டொளர்களுடன் முன்மனற் ொடுகமளக் 
பகொண்டிருக்கலொம். 

iv) கூட்டொண்மம முகவர் (கைகவ) எனில், (a) முதல் (c) 

வமரயொன உட் ிரிவுகளில் குைிப் ிட்டுள்ள 
நி ந்தமனகள் ப ொருந்தும். 

v) கொப் ீட்டு நிறுவனங்களுடனொன முன்மனற் ொட்டில் 
ஏமதனும் மொற்ைங்கள், ஏற்கனமவ உள்ள 
 ொலிசிதொரர்களுக்கு மசமவயளிப் தற்கொன 
ப ொருத்தமொன முன்மனற் ொடுகளுடன் அதிகொரியின் 
முன்கூட்டிய ஒப்புதலுடன் மட்டுமம பசய்யப் ட 
மவண்டும். 

 

3. விண்ணப்பத்கத ைருத்தில் எடுத்துக்கைாள்வது –  

(1) ஒரு  திமவ வழங்குவதற்கொன விண்ணப் த்மத கருத்தில் 
எடுத்துக்பகொள்ளும்ம ொது ஆமணயம் ஒரு கூட்டொண்மம 
முகவரின் பசயல்கமள பசய்வதற்குப் ப ொருத்தமொன எல்லொ 
விஷயங்கமளயும் கருத்தில் எடுத்துக்பகொள்ளும். 

 

(2) மமமலயுள்ளதற்கொக ஒரு சொர்கெ கொட்டொமல், ஆமணயம், 
குைிப் ொக  ின்வரு மவகமள கணக்கில் 
எடுத்துக்பகொள்ளும்:- 
(i) விண்ணப் தொரர் சட்டத்தின்  ிரிவு 42 D-ன் துமணப் ிரிவு 

(5)-ன் கீழ் குைிப் ிட்டுள்ள ஏமதனும் தகுதியின்மமகளொல் 
 ொதிக்கப் டவில்மல என்ெகத; 

(ii) விண்ணப் தொரர் ம ொதுமொன அலுவலக இடம், கருவிகள் 
மற்றும் மவமலகமள பசய்வதற்கொன  யிற்சி ப ற்ை 
 ணியொளர்கள் ஆகியவற்மை பகொண்டுள்ளொரொ; 

(iii) விண்ணப் தொரருடன் மநரடியொக அல்லது மமைமுகமொக 
பதொடர்புள்ள, கடந்த கொலத்தில் ஆமணயத்தொல் 
உரிமம்/ திவு வழங்குதல் மறுக்கப் ட்டுள்ள ஏமதனும் 
ந ர் உள்ளொரொ. 
a. விளக்கம்: - இந்த உட் ிரிவின் மநொக்கங்களுக்கொக, 

“மநரடியொக அல்லது மமைமுகமொக பதொடர்புள்ளவர்” 
என் து விண்ணப் தொரரின் ஒரு நிறுவனம் அல்லது 
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ஒரு பதொழிற்குழு, ஒரு உறுப் ினர், ஒரு துமண 
நிறுவனம், ஒரு இமடமய-இமணந்த நிறுவனம் 
அல்லது ஒரு குழு நிறுவனத்மத குைிப் தாக அர்த்தம். 
இந்த வொர்த்மதகள் நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013 அல்லது 
பதொழிற்ம ொட்டி சட்டம், 2002-ல் குைிப் ிட்டுள்ள 
அர்த்தங்கமளமய பகொண்டிருக்கும் என இங்மக 
பதளிவு டுத்தப் டுகின்ைது.  

(iv) விண்ணப் தொரரின் முதன்மம அதிகொரி ஒரு  ட்டதொரி 
மற்றும் ஆமணயத்தொல் அங்கீகரிக்கப் ட்ட ஒரு 
 ொடத்திட்டத்தின்  டி ஒரு அங்கீகரிக்கப் ட்ட 
மமயத்திலிருந்து குமைந்த ட்சம் ஐம் து மணி மநர 
கருத்துரீதியொன மற்றும் பசய்முமைரீதியொன  யிற்சிமய 
ப ற்ைிருப் வர், மற்றும் மமற்கண்ட  யிற்சியின் 
முடிவில் மதர்வுக் குழுவொல் நடத்தப் ட்ட ஒரு மதர்வில் 
மதர்ச்சி அமடந்தவர்.  

   விண்ணப் தொரரின் முதன்மம அதிகொரி என் வர் இந்திய 
கொப் ீட்டு மமயம், மும்ம யின் ஒரு உறுப் ினர்/இமண 
உறுப் ினர்; அல்லது சிஐஐ, லண்டனின் 
உறுப் ினர்/இமண உறுப் ினர்; அல்லது இந்திய 
கொப் ீட்டு மதிப் ொளர்கள் மமயத்தின் உறுப் ினர்/இமண 
உறுப் ினர்; அல்லது கொப் ீட்டு மற்றும் அ ொய நிர்வொக 
மமயம், (Institute of Insurance and Risk  Management)   
மைதரொ ொத்தின் ஏமதனும் முதுநிமல  ட்டப் டிப்பு 
கல்வித்தகுதிமயக் பகொண்டுள்ளவர் ஆவொர், 
கருத்துரீதியொன மற்றும் பசய்முமைரீதியொன  யிற்சி 
இரு த்மதந்து மணி மநரங்களொக இருக்கவவண்டும். 

(iv) விண்ணப் தொரரின் முதன்மம அதிகொரியின் 
இயக்குநர்கள் மற்றும் மற்ை  ணியொளர்கள் கடந்த 
மூன்று வருடங்களில் இந்த ஒழுங்குமுமைகளின் 
அட்டவமண III-ல் குைிப் ிட்டுள்ளவொறு நடத்மத 
விதிமய மீைியுள்ளனரொ; 
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(vi)  விண்ணப் தொரர், அவரின் முதன்மமயொன பதொழில் 
கொப் ீட்மட தவிர மவறு ஒன்று எனில், கூட்டொண்மம 
முகவரொக அதன் பசயல் ொடுகளுக்கும் மற்ை 
பசயல் ொடுகளுக்கும் இமடமய நிதி விவகொரங்களில் 
ஒரு தூரைான உைமவ  ரொமரிப் ொரொ; 

(vii) முதன்மம 
அதிகொரி/இயக்குநர்(கள்)/ ங்குதொரர்(கள்)/குைிப் ிட்ட 
ந ர்கள் ஆகிமயொர் இந்த ஒழுங்குமுமையின் 
 ின்னிமணப் ில் உள்ள அைிக்மகயின் அடிப் மடயில் 
முமையொக ப ொருந்தியிருக்கின்ைொர்களொ; மற்றும்  

(viii) ஆமணயம்  திவு வழங்குவது  ொலிசிதொரர்களின் 
நலனில் உள்ளது எனும் கருத்மதக் பகொண்டிருக்கிைது. 

 

(3) விண்ணப் தொரரின் குைிப் ிட்ட ந ர்கள்  ின்வரும் 
மதமவகமளப் பூர்த்தி பசய்ய மவண்டும் - 
1. ஒரு அங்கீகரிக்கப் ட்ட குழு/மமயத்திலிருந்து 
குமைந்த ட்சம் 12ஆம் வகுப்பு அல்லது அதற்கு சமமொன 
மதர்வில் மதர்ச்சி அமடந்துள்ளொர்: 

2, (i) குைிப் ிட்ட ந ர் ஒரு அங்கீகரிக்கப் ட்ட 
மமயத்திலிருந்து ஆயுள், ப ொது, உடல்நலம் 
ஆகியவற்ைில் ஒன்றுக்கொன  திவுக்கொக குமைந்த ட்சம் 
ஐம் து மணி மநர  யிற்சிமய மமற்பகொண்டுள்ளொர் 
மற்றும் மதர்வுக் குழுவொல் நடத்தப் ட்ட மதர்வில் 
மதர்ச்சியமடந்துள்ளொர்; 
(ii) கூட்டொண்மம முகவரின் குைிப் ிட்டுள்ள ந ர் 
(கைகவ) ஒரு அங்கீகரிக்கப் ட்ட மமயத்திலிருந்து 
எழு த்மதந்து மணி மநர  யிற்சிமய மமற்பகொள்ள 
மவண்டும் மமலும் மதர்வுக் குழுவொல் நடத்தப் டும் 
 யிற்சியில் மதர்ச்சி ப ை மவண்டும்; 

 

3.  கொப் ீட்டு வணிகத்திற்கொக அமழப்பு விடுத்து முயன்று 
ப றுவதற்கொக கூட்டொண்மம முகவருடன் இமணந்துள்ள 
குைிப் ிட்ட ந ர்கள், இந்த ஒழுங்குமுமைகளில் 
குைிப் ிட்டுள்ளவொறு, ஆமணயத்தொல் வழங்கப் ட்ட 
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பசல்லு டியொகும் சொன்ைிதமழப் ப ற்றுள்ளொர்கள். இந்த 
சொன்ைிதழ் கூட்டொண்மம முகவரின் பசல்லு டியொகும் 
 திவுக்கு உட் ட்டு, வழங்கப் ட்ட மததியிலிருந்து மூன்று 
வருட கொலத்திற்கு பசல்லு டியொகவவண்டும்; 
 

குைிப் ிட்ட ந ர் கூட்டொண்மம முகவரின் முதன்மம 
அதிகொரி மூலம் சொன்ைிதமழ ப றுவதற்கொக இந்த 
ஒழுங்குமுமைகளின்  ின்னிமணப்பு 3-ல் குைிப் ிட்டுள்ள 
வடிவமமப் ில் ஆமணயத்திடம் விண்ணப் ிப் ொர். 
 

4. மவறு ஏமதனும் கூட்டொண்மம முகவருக்கு மொை விரும்பும், 
ஒரு கூட்டொண்மம முகவரின் குைிப் ிட்ட ந ர், 
தற்ம ொமதய கூட்டொண்மம முகவரொல் வழங்கப் ட்ட ஒரு 
மறுப் ில்லொ சொன்ைிதழுடன் புதிய கூட்டொணமம முகவர் 
மூலமொக ஆமணயத்தின் விண்ணப் ிப் தன் மூலம் அமத 
பசய்யலொம். தற்ம ொமதய கூட்டொண்மம முகவர் 30 
நொட்களுக்குள் ஒரு மறுப் ில்லொ சொன்ைிதமழ 
வழங்கொவிட்டொல், அந்த கூட்டொண்மம முகவர் இந்த 
மொற்ைத்திற்கு எந்த மறுப்பும் பதரிவிக்கவில்மல என 
கருத்தில் எடுத்துக்பகொள்ளப் டும். கூட்டொண்மம 
முகவரிடமிருந்து மகொரிக்மகமயப் ப ற்ை  ிைகு, 
ஆமணயம் இந்த மொற்ைத்மத பதரிவிக்கும், கூட்டொண்மம 
முகவரின் ப யமர மொற்ைியுள்ள ஒரு திருத்தப் ட்ட 
சொன்ைிதமழ வழங்கும்.  

5. கொப் ீட்டு ஒழுங்குமுமைகள் மற்றும் வளர்ச்சி ஆமணய 
(கூட்டொண்மம முகவர்களுக்கு உரிமம் அளித்தல்) 
ஒழுங்குமுமை சட்டம், 2002-ன் கீழ் உரிமம் ப ற்றுள்ள ஒரு 
கூட்டொண்மம முகவருடன் தகுதிப ற்று ஏற்கனமவ மவமல 
பசய்யும் குைிப் ிட்டுள்ள ந ர்கள் மற்றும்/அல்லது 
முதன்மம கொப் ீட்டு பசயலொளர்கள், இந்த 
ஒழுங்குமுமைகளின் கீழ்  திவு பசய்யப் ட்டுள்ள 
கூட்டொண்மம முகவர்களுடன் பதொடர்ந்து மவமல 
பசய்யலொம். இருப் ினும், அம்மொதிரியொன குைிப் ிட்டுள்ள 
ந ர்கள் மற்றும்/அல்லது முதன்மம கொப் ீட்டு 
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பசயலொளர்களின் விவரங்கமள,  திவு வழங்குவதற்கொன 
ஒரு விண்ணப் த்மத மமற்பகொள்ளும் மநரத்தில் 
குைிப் ிட்டுள்ள முமையில் அல்லது அவர்களில்  திவுத் 
மததியிலிருந்து ஆறு மொதங்களுக்கு ஆமணயத்திடம் 
வழங்க மவண்டும். மமமல துமண ஒழுங்குமுமை (c)-ல் 
குைிப் ிட்டுள்ளவொறு விவரங்கமளப் ப ற்ை  ிைகு 
அம்மொதிரியொன குைிப் ிட்டுள்ள ந ர்கள் மற்றும்/அல்லது 
முதன்மம கொப் ீட்டு பசயலொளர்களுக்கு ஆமணயம் ஒரு 
சொன்ைிதமழ வழங்கும். 

 
4.  திவின் புதுப் ிப்பு –ஒரு கூட்டொண்மம முகவர்,  திவு 

கொலொவதியொகும் முப் து நொட்களுக்கு முன் ொக,  திவின் 
புதுப் ிப்புக்கொக ஆமணயத்திடம் மதமவயொன 
கட்டணத்துடன்  டிவம் A-ல் ஒரு விண்ணப் த்மத 
மமற்பகொள்வொர். 

 

விண்ணப் ம் ஆமணயத்மத சற்று தொமதமொக, ஆனொல் 
தற்ம ொமதய  திவின் உண்மமயொன கொலொவதியொகும் 
கொலத்திற்கு முன்னொல் அமடந்தொல், ஒரு நூறு ரூ ொய் 
கூடுதல் கட்டணம் ப ொருந்தும் வரிகளுடன் ஆமணயத்திடம் 
பசலுத்தப் ட மவண்டும் என வழங்கப் ட்டுள்ளது. 
ஆமணயம் ம ொதுமொன கொரணங்களுக்கொக, முந்மதய கொப்பு 
வொசகத்தொல் ஒரு தொமதம் ஏற் டவில்மல என 
விண்ணப் தொரரிடம் எழுத்துபூர்வமொக மவண்டலொம், 
விண்ணப் தொரரொல் எழுநூற்று ஐம் து ரூ ொய் கட்டணம் 
மற்றும் ப ொருந்தும் வரிகள் பசலுத்தப் ட்ட  ிைகு  திவு 
கொலொவதியமடந்த மததிக்குப்  ின் ஒரு புதுப் ிப்பு 
விண்ணப் த்மத ஏற்றுக்பகொள்ளலொம் என வைலும் 
வழங்கப் ட்டுள்ளது. 
குைிப்பு: ஒரு கூட்டொண்மம முகவர்  திவின் 
கொலொவதியொகும் நொளுக்கு முன் பதொண்ணூறு 
நொட்களுக்குள்  திவின் புதுப் ிப்புக்கொன விண்ணப் த்மத 
சமர்ப் ிக்கலொம்.  
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(2)  திவின் புதுப் ிப்ம  நொடும் முன் முதன்மம அதிகொரி 
மற்றும் குைிப் ிட்ட ந ர்கள், ஒரு அங்கீகரிக்கப் ட்ட 
மமயத்தொல் குமைந்த ட்சம் இரு த்மதந்து மணி மநர 
உள்ளூர் மற்றும் பசய்முமை  யிற்சிமய முடித்திருக்க 
மவண்டும். 
(3) ஒரு புதுப் ிப்புக்கொன விண்ணப் ம், துமண-
ஒழுங்குமுமை (l)-ன் கீழ், ஒழுங்குமுமை 7-ன் கீழ் 
குைிப் ிட்டுள்ள அமத முமைப் டி மகயொளப் டும். 
(4) விண்ணப் தொரர்  திவின் புதுப் ிப்புக்கொக குைிப் ிட்டுள்ள 
அமனத்து நி ந்தமனகமளயும் பூர்த்தி பசய்துள்ளொர் என 
திருப்தியமடந்தொல், ஆகணயம் மூன்று வருட கொலத்திற்கு 
 திமவ  டிவம் C-ல் புதுப் ித்து, விண்ணப் தொரருக்கு 
தகவமல அனுப்புவொர்.  

 

5.  திவு வழங்கப் டொதம ொது பசயல்முமை - 
 

(1) ஒரு  திவு வழங்குவதற்கொன விண்ணப் ம், 
ஒழுங்குமுமை 4-ன் கீழ், அல்லது ஒழுங்குமுமை 11-ன் கீழ் 
புதுப் ிப்புக்கொன விண்ணப் ம், ஒழுங்குமுமை 7-ல் 
நிர்ணயிக்கப் ட்டுள்ள நி ந்தமனகமள பூர்த்தி 
பசய்யொவிட்டொல், ஆமணயம்  திவுக்கொன அல்லது 
புதுப் ிப்புக்கொன சொன்ைிதமழ வழங்க ைறுக்கைாம்.  
விண்ணப் தொரருக்கு அவரின் கருத்து மகட்கப் டுவதற்கொக 
ஒரு நியொயமொன வொய்ப்பு வழங்கப் டொதவமர எந்த 
விண்ணப் மும் நிரொகரிக்கப் ட மொட்டொது. 
 
(2) ஆமணயத்தொல் ஒரு  திவுச் சொன்ைிதகழ வழங்க அல்லது 
புதுப் ிக்கப்ெடுவதற்கான விண்ணப் ம் எதன் அடிப் மடயில் 
மறுக்கப் ட்டது என் மத குைிப் ிட்டு, மறுப் ின் முப் து 
நொட்களுக்குள் விண்ணப் தொரருக்கு அனுப் ப் டும். 
(3) ஆமணயத்தின் முடிவில் குமைகண்ட ஏமதனும் 
விண்ணப் தொரர், மமமல துமண ஒழுங்குமுமை (2)-ன் கீழ் 
ஆமணயத்தொல் அனுப் ப் ட்ட மறுப்புக்கொன ஆமணயின் 
நகமல ப ற்ை மததியிலிருந்து நொற் த்மதந்து 



 

 112 

நொட்களுக்குள் ஒரு மமல்முமையீட்டுக்கொக 
 ரிந்துமரக்கப் ட்ட பசயல்முமையின் டி,  ொதுகொப்புகள் 
மமல்முமையீட்டு மன்ைத்தில் (Securities Appellate Tribunal) 
மமல்முமையீடு பசய்யலொம். 

 

6.  திமவ வழங்குவமத மறுத்தலின் விமளவு- ஒழுங்குமுமை 
4-ன் கீழ்  திவு வழங்குதல் அல்லது ஒழுங்குமுமை 11-ன் கீழ் 
 திவின் புதுப் ிப்ம  வழங்குதல் ஆகியவற்றுக்கொன 
விண்ணப் ம் ஆமணயத்தொல் மறுக்கப் ட்ட அல்லது 
தள்ளுப் டி பசய்யப் ட்ட ஒரு விண்ணப் தொரர், 
ஒழுங்குமுமை 12(2)-ன் கீழ் தகவல் ப ற்றுக்பகொள்ளப் ட்ட 
மததியிலிருந்து ஒரு கூட்டொண்மம முகவரொக பசயல் ட 
முடியொது. இருப் ினும், அவர் தன் மூலம் ஏற்கனமவ  திவு 
பசய்யப் ட்ட ஒப் ந்தங்கள் பதொடர் ொக மசமவகமள 
பதொடர்ந்து வழங்கும் ப ொறுப்புள்ளவர் ஆவொர். 
இம்மொதிரியொன ஒரு மசமவ அந்த ஏற்கனமவ உள்ள 
ஒப் ந்தங்களd கொலொவதியொகும் கொலம் வமர பதொடர்ந்து 
பசய்யப் டலொம். ஏற்கனமவ முடிக்கப் ட்டுள்ளமவ அல்லது 
ஆறுமொத கொலத்திற்கொனமவ, இவற்ைில் எது சகீ்கிரமமொ 
அந்த மநரப் டி தகுந்த கொப் ீட்டொளருடன் ப ொருத்தமொன 
முன்மனற் ொடுகமள அவர்கள் மமற்பகொள்ளலொம்.   

 

7. கூட்டொண்மம முகவருக்கொன  திமவ வழங்குவதற்கொன 
நி ந்தமனகள்: 
ஒழுங்குமுமை 9-ன் கீழ் வழங்கப் டும்  திவு அல்லது 
ஒழுங்குமுமை 11-ன் கீழ் வழங்கப் டும் புதுப் ிப்பு 
ஆகியமவ  ின்வரும் நி ந்தமனகளுக்கு உட் டும்:- 

 

(i) இந்த ஒழுங்குமுமைகளின் கீழ்  திவு பசய்துள்ள 
கூட்டொண்மம முகவர் மமமல ஒழுங்குமுமை (3)-ல் 
குைிப் ிட்டுள்ளவொறு மட்டுவை கொப் ீட்டு வணிகத்கத 
வகாருதல் மற்றும் மசமவயளித்தல் ஆகியவற்மைச் 
பசய்ய அனுமதியளிக்கப் டுவொர்; 
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(ii) கூட்டொண்மம முகவர் சட்டம், கொப் ீட்டு ஒழுங்குமுமை 
மற்றும் வளர்ச்சி ஆமணயச் சட்டம், 1999-ன் 
முன்மனற் ொடுகள், ஒழுங்குமுமைகள், சுற்ைைிக்மககள், 
வழிகொட்டுதல்கள் மற்றும் அவ்வப்ம ொது 
ஆமணயத்தொல் பவளியிடப் டும் மவறு ஏமதனும் 
அைிவுறுத்தல்கள் ஆகியவற்றுடன் இணங்கி நடக்க 
மவண்டும்;  

(iii) கூட்டொண்மம முகவர் ஆமணயத்திடம் தன்னொல் 
முன்னதொக சமர்ப் ிக்கப் ட்ட ஏமதனும் விவரங்களில் 
அல்லது தகவல்களில் தவைொன அல்லது தவைொக 
கருதும் டியொன விவரங்கள் கொணப் டொமலொ அல்லது 
ஏற்கனமவ சமர்ப் ிக்கப் ட்ட தகவலில் ஏமதனும் 
மொற்ைம் இருந்தொமலொ, அமத முன்கூட்டிமய 
ஆமணயத்திடம் எழுத்துபூர்வமொக பதரிவிக்க 
மவண்டும். 

(iv) கூட்டொண்மம முகவர் அம்மொதிரியொன புகொமரப் 
ப ற்றுக்பகொண்ட 14 நொட்களுக்குள் தன் 
வொடிக்மகயொளர்களின் குமைகமள தீர்ப் தற்கொன 
ம ொதுமொன  டிகமள மமற்பகொள்ள மவண்டும் மமலும் 
ஆகணயம் மூைம் குைிப் ிட்டுள்ள டியொன வடிவமமப்பு 
மற்றும் முமையில் அம்மொதிரியொன 
வொடிக்மகயொளர்களிடமிருந்து ப ைப் டும் புகொர்களின் 
எண்ணிக்மக, தன்மம மற்றும் மற்ை விவரங்கமள 
ஆகணயத்திற்கு பதொடர்ந்து பதரிவிக்க மவண்டும். 

(v) கூட்டொண்மம முகவர் தன்னிடம்  ணியில் உள்ள 
குைிப் ிட்ட ந ர்களின் எண்ணிக்மக மற்றும் தங்களின் 
மூலங்கள் ஆகியவற்ைின் விகிதத்திற்கு ஏற்  
நியொயமொன எண்ணிக்மகயில் கொப் ீட்டு  ொலிசிகமள 
அமழப்பு விடுத்து முயன்று ப ை மவண்டும். 

(vi) கூட்டொண்மம முகவர் ஆமணயத்தொல் குைிப் ிட்டுள்ள 
முமையில்  திவுகமள  ரொமரிக்க மவண்டும், இதில் 
 ொலிசி வொரியொகவும், குைிப் ிட்ட ந ர் வொரியொகவும் 
விவரங்கள்  திவு பசய்யப் ட மவண்டும், மமலும் இதில் 
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எளிய, உடனுக்குடன் விற்கப் ட்ட மற்றும் 
ஆமணயத்தொல்  ிரத்திமயகமொன அங்கீகரிக்கப் ட்ட 
தயொரிப்புகள் தவிர, கூட்டொண்மம முகவரொல் அமழப்பு 
விடுக்கப் ட்ட மீதி ஒவ்பவொரு  ொலிசியுடனும் 
குைிப் ிட்ட ந ர் இமணக்கப் டுவொர். அம்ைாதிரி ெதிவுகள் 
ைற்றும் விவரங்ககள ஆகணயம் சுைெைாக அணுகுகிற 
ைாதிரி சிஸ்டங்ககள கூட்டாண்கை முகவர் அகைத்து 
தருவார்.  

(vii) ஒரு கூட்டொண்மம முகவர் எந்த சூழ்நிமலயிலும் 
கொப் ீடு தயொரிப்புகளின் அமழப்பு விடுத்தலுக்கொக  ல்-
நிமல சந்மதப் டுத்துதமல மமற்பகொள்ளக் கூடொது. 

(viii) கூட்டொண்மம முகவர் தன் இயக்குநர்கள், முதன்மம 
அதிகொரி மற்றும் குைிப் ிட்ட ந ர்கள் ஆகிமயொர் 
ப ொருந்தும் நடத்மத விதிகளுடன் இணங்கி நடப் மத 
உறுதி பசய்துபகொள்ள மவண்டும்; 

(ix) கூட்டொண்மம முகவர் ஒழுங்குமுமை 31-ல் 
குைிப் ிட்டுள்ளவொறு தங்கள் கூட்டொண்மம முகமம 
வணிகத்திற்கொக தனி கணக்குப் புத்தகங்கமள 
 ரொமரிக்க மவண்டும்; 

 

8. கட்டணம் பசலுத்துதல் மற்றும் கட்டணம் பசலுத்த 
தவறினால் ஏற்படக்கூடிய விகளவுைள் - 

 

(1) ஒவ்பவொரு கூட்டொண்மம முகவரும்  திவு பசய்யும் 
மநரத்திலும் மற்றும் அமத புதுப் ிக்கும் மநரத்திலும் 
திருப் ிப் ப ை முடியொத விண்ணப் க் கட்டணமொன ரூ. 
10,000/- மற்றும் ப ொருந்தும் வரிகமள பசலுத்த மவண்டும். 
இந்த கட்டணம் “இந்திய கொப் ீட்டு ஒழுங்குமுமை மற்றும் 
வளர்ச்சி ஆமணயம்” என்ை ப யருக்கு மைதரொ ொதில் 
பசலுத்தும் டியொக ஒரு கணக்கில்  ணம் ப றுமவொர் 
வமரமவொமலயொக பசலுத்தப் ட மவண்டும் அல்லது 
இந்திய கொப் ீட்டு ஒழுங்குமுமை மற்றும் வளர்ச்சி 
ஆமணயத்திற்கு அங்கீகரிக்க ட்ட மின்னணுரீதியொன 
நிதிகமள  ரிமொற்ை மவண்டும். விண்ணப் க் கட்டணம் 
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இல்லொமல் எந்த விண்ணப் மும் பசயல்முமைக்கு 
உட் டுத்தப் டொது. 
(2) ஆமணயத்திடமிருந்து  திவு வழங்குவதற்கொன 
அைிவிப்ம  ப ற்றுக்பகொண்ட  ின், விண்ணப் தொரர் 
ரூ.25,000/- எனும் கட்டணம் மற்றும் ப ொருந்தும் வரிகமள 
அந்த அைிவிப்ம  ப ற்றுக்பகொண்ட 15 நொட்களுக்குள் 
பசலுத்த மவண்டும். கட்டணம் ப ற்ை  ிைகு மற்றும்  திவு 
வழங்குவதற்கொன விதிமுமைகள் மற்றும் நி ந்தமனகள் 
மீது திருப்திகரமொன இணக்கம் இருக்கும் ட்சத்தில், 
ஆமணயம் விண்ணப் ம் மமற்பகொள்ளப் ட்ட 
வமகப் ொட்டின் கீழ் ஒரு கூட்டொண்மம முகவரொக 
பசயல் டுவதற்கொன  திமவ வழங்கும். 
(3)புதுப் ிப்புக்கொக விண்ணப் ிக்க விரும்பும் ஒரு 
கூட்டொண்மம முகவர் ரூ.25,000/- எனும் கட்டணம் மற்றும் 
ப ொருந்தும் வரிகளுடன்  ரிந்துமரக்கப் ட்ட முமையில் 
புதுப் ிப்புக்கொன விண்ணப் த்மத மமற்பகொள்ள மவண்டும். 

 

9.   ஊதியம்- 
(1)ஒரு கூட்டொண்மம முகவரொல் வழங்கப் டும் ஊதியத் 
பதொமக அல்லது ஊதியம் ப ற்றுக்பகொண்ட இரசதீு 
ஆகியமவ அவ்வப்ம ொது ஆமணயத்தின் சொர் ொக இதில் 
அைிவிக்கப் ட்டுள்ள ஒழுங்குமுமைகளொல் நிர்வகிக்கப் ட 
மவண்டும். 
 

(2) ஐஆர்டிஏ (கூட்டொண்மம முகவர்களுக்கு உரிமமளித்தல்) 
ஒழுங்குமுமைகள், 2002-ன் கீழ் உரிமம் ப ற்றுள்ள 
கூட்டொண்மம முகவர்கள் இந்த ஒழுங்குமுமைகளின் 24(2) 
ஒழுங்குமுமையில் குைிப் ிட்டுள்ள டி பதொடர்ந்து 
மசமவயளித்தால், அந்த ஒழுங்குமுமைகளின் கீழ் 
வணிகத்திற்கொக ஊதியத்மதப் ப ை அனுமதிக்கப் டலொம். 
கூட்டொண்மம முகவர்கள் இந்த ஒழுங்குமுமைகளின் கீழ் 
ெதிவு பசய்யப்ெட விரும்ெினால், அவர்கள் அவர்கள்  மழய 
ஒப் ந்தங்கள் ைற்றும் புதிய ஒப்ெந்தங்களின்கீழ் ப ைப் டும் 
ஊதியத்மத பவளியிட்டுவிட்டு, ஒழுங்குமுமை 31-ல் 
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குைிப் ிட்டுள்ள டி தங்களின் கணக்கு புத்தகங்களில் 
பவளியிடலொம். 

 

10.  லனின் முரண்பாடு- 
 

      கொப் ீட்டு வணிகத்திற்கொக அமழப்பு விடுத்தல் மற்றும் 
முயன்று ப றுதல் ஆகியவற்மை பசய்யும்ம ொது, 
கூட்டொண்மம முகவர்  ின்வரு மவகளுடன் இணங்கி 
நடக்க மவண்டும்: 

 

(i)வணிகத்தின் ஒரு குைிப் ிட்ட  ிரிவில் ஒன்றுக்கு 
மமற் ட்ட கொப் ீட்டொளர்களுடன் பதொழில் இமணப்ம க் 
பகொண்டுள்ள கூட்டொண்மம முகவர், எதிர்கொல 
வொடிக்மகயொளரிடம் தொன் தயொரிப்புகமள விநிமயொகிக்க 
முன்மனற் ொடுகமள பகொண்டுள்ள கொப் ீட்டொளர்களின் 
 ட்டியமல அளிக்க மவண்டும் மமலும் கொப் ீட்டின் 
மநொக்கம்,  ொலிசியின் கொலம், பசலுத்தக்கூடிய ப்ரீமியம் 
பதொமக, ப்ரீமியம் கொல அளவுகள் மற்றும் மவறும் ஏமதனும் 
வொடிக்மகயொளர் தயொரிப்புகள்  ற்ைி ப ை விரும்பும் 
தகவல்கள் ஆகியவற்மை அளிக்க மவண்டும். மமலும் 
வொடிக்மகயொளர் மகட்டொல் வழங்கப் டும் கொப் ீட்டுத் 
தயொரிப் ொல் கிமடக்கக்கூடிய கமிஷமனயும் பதரிவிக்க 
மவண்டும்; 
(ii)கொப் ீடு ஒரு முதன்மம வணிகத் தயொரிப்புடன் ஒரு 
துமண தயொரிப் ொக விற்கப் டும்ம ொது, கூட்டொண்மம 
முகவர் அல்லது அதன்  ங்குதொரர் அல்லது அதன் 
உறுப் ினர்கள் முதன்மம தயொரிப்பு மூலமொக கொப் ீட்டு 
தயொரிப்ம  அவசியம் வொங்கும் டி வொங்கு வமர 
வற்புறுத்தக் கூடொது. கூட்டொண்மம முகவரின் முதன்மம 
அதிகொரி மற்றும் சிஎஃப்ஓ (அல்லது அதற்கு சமமொனவர்) 
அமரயொண்டு அடிப் மடயில்,  ட்டியல் VIII-ல் 
பகொடுக்கப் ட்டுள்ள வடிவமமப் ில் எந்த வமகயிலும் ஒரு 
கொப் ீட்டு தயொரிப்பு விற் தற்கொக வற்புறுத்தப் டவில்மல 
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என சொன்ைளிக்கும் ஒரு சொன்ைிதமழ ஆமணயத்திடம் 
தொக்கல் பசய்யலொம். 
 

(iii)எந்த கொப் ீட்டொளருக்கும் ஒவ்பவொரு 
வொடிக்மகயொளமரயும் கொப் ீடு பசய்ய மவப் தற்கொக 
கூட்டொண்மம முகவர் மதமவயில்கை.  

 

11. ஆமணயத்திடம் பவளியிட வவண்டியகவ- 
(1) கூட்டொண்மம முகவரொக விரும்பும் விண்ணப் தொரர் 

விண்ணப் த்மத கருத்தில் எடுத்துக்பகொள்வதற்கொக 
அமனத்துப் ப ொருத்தமொன தகவல்களுடன் 
விண்ணப் த்மத தொக்கல் பசய்யும் மநரத்தில் தானாகவவ 
அகத ஆமணயத்திடம் பதரிவிக்கலொம். தங்களின் 
விண்ணப் த்தில் வழங்கப் ட்டுள்ள தகவல்களில் 
விண்ணப் த்மத சமர்ப் ிப் மத அடுத்து அல்லது 
விண்ணப் ம் பசயல்முமைப் டுத்தப் டும் ம ொது, 
ஏமதனும் மொற்ைம் இருந்தொல், அம்மொதிரியொன மொற்ைம் 
ஆமணயத்தொல் கருத்தில் 
எடுத்துக்பகொள்ளப் டுவதற்கொக விண்ணப் தொரரொல் 
தொனொக ஆமணயத்திடம் பவளியிடப் ட மவண்டும். 

(2)  அமதம ொல், ஆமணயத்தொல் வழங்கப் ட்ட ஒரு 
பசல்லு டியொகும்  திமவக் பகொண்டுள்ள ஒரு 
கூட்டொண்மம முகவர்,  திவு வழங்க ட்டமத 
பதொடர்ந்து, ஏமதனும் மொற்ைங்கள் இருந்தொல் ஒரு 
நியொயமொன கொலத்திற்குள் ஆனொல்  அம்மொதிரியொன 
ஏமதனும் மொற்ைம் நிகழ்ந்ததிலிருந்து 30 நொட்களுக்கு 
மிகொமல் ஆமணயத்திடம் தொனொக பதரிவிக்க 
மவண்டும். ஆமணயம் அம்மொதிரியொன தகவமல 
ப ற்றுக்பகொண்ட  ிைகு, ஏமதனும் பதளிவு டுத்தமல 
நொடும் அல்லது ப ொருந்தக்கூடிய வழிகொட்டுதல்கமள 
வழங்கும். 

(3)  ஒரு கூட்டொண்மம முகவர் மற்ை ஒழுங்குமுமை அல்லது 

அரசுக் குழுக்களொல் தங்களுக்கு எதிரொக பதொடங்கப் ட்ட 

நடவடிக்மககள்  ற்ைி ஒரு நியொயமொன கொலத்திற்குள் 
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ஆனொல் 30 நொட்களுக்குள் ஆகணயத்திடம் பதரிவிக்க 

மவண்டும். மற்ை குழுக்களொல் மமற்பகொள்ளப் டும் 

ஏமதனும் நடவடிக்மக அல்லது வழிகொட்டுதல்களும் 

ஆமணயத்திடம் மமமல குைிப் ிட்ட கொல வரம்புக்குள் 

பதரிவிக்கப் ட மவண்டும். 

(4) ஆமணயம் கூட்டொண்மம முகவரிடம் அவ்வப்ம ொது 
ப ொருத்தமொக மதொன்றும் விவரங்கமள வழங்கச் 
பசொல்லலொம் அல்லது திரும்  தரச் பசொல்லலொம். 

(5) கூட்டொண்மம முகவர் ஆமணயத்திடம் கொப் ீட்டுத் 
தயொரிப்புகமள விநிமயொகிப் தற்கொக அவர்  
ெயன்ெடுத்தப்வொகும் அலுவலகங்கள் மற்றும் குைிப் ிட்ட 
ந ர்களின் விவரங்கள் ஆமணயத்தொல் வழங்கப் ட்ட 
அவர்களின் சொன்ைிதழ் எண்ணுடன் பதரிவிக்க 
மவண்டும். மமலும், ஒரு கூட்டொண்மம முகவரொல் 
ஏமதனும் ஒரு அலுவலகத்மத திைந்தால் அல்லது 
மூடினால், அகத ஆமணயத்திடம் பதரிவிக்கமவண்டும். 
ஆமணயம் ப ொருத்தமொன கூடுதல் தகவல்கமள 
நொடலொம். 

(6) மமமல நிர்ணயிக்கப் ட்டுள்ள நி ந்தமனகளுடன் 
இணங்கியிருக்க தவறினால்,  திவின் தற்கொலிக 
இமடநிறுத்தம் அல்லது இரத்து பசய்தல், நிதிரீதியொன 
அ ரொதம் அல்லது ப ொருத்தமொன மவறு 
நடவடிக்மககள் ம ொன்ை ஒழுங்குமுமை 
நடவடிக்மககள் ஆமணயத்தொல் எடுக்கப் டலொம். 

 

12. தயொரிப்புகமள விநிமயொகிப் தற்கொக 
கொப் ீட்டொளர்களுடனொன முன்மனற் ொடுகள் 

i) இந்த ஒழுங்குமுமைகளின் கீழ்  திவு பசய்துள்ள 
கூட்டொண்மம முகவர்கள் தயொரிப்புகமள 
விநிமயொகிக்க கொப் ீட்டொளர்களுடன் 
முன்மனற் ொடுகளுக்குள் நுமழய மவண்டும். 
இம்மொதிரியொன முன்மனற் ொட்டிற்குள் நுமழந்த 30 
நொட்களுக்குள் இந்த முன்மனற் ொடுகள் 
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ஆமணயத்திடம் பதரிவிக்கப் ட மவண்டும். 
இம்மொதிரியொன முன்மனற் ொட்டிற்கொன குமைந்த ட்ச 
கொலம் ஒரு வருடமொக இருக்கும்;  

ii) இம்மொதிரியொன முன்மனற் ொடுகளுக்குள் நுமழயும் 
முன், ஒரு குைிப் ிட்ட கொப் ீட்டொளரின் தயொரிப்புகமள 
விநிமயொகிப் தொக எந்த கூட்டொண்மம முகவரும் 
உறுதியளிக்கக் கூடொது அல்லது எந்த கொப் ிட்டொளரும் 
அதற்கொக கூட்டொண்மம முகவமர வற்புறுத்தக் 
கூடொது; 

iii) முன்மனற் ொடுகள்  ொலிசிதொரர்கள் மீதொன 
கூட்டொண்மம முகவர்களின் கடமமகள் மற்றும் 
ப ொறுப்புகள், கொப் ீட்டொளர்கள் மற்றும் கூட்டொண்மம 
முகவர்களின் கடமமகள் மற்றும் ப ொறுப்புகள், 
முன்மனற் ொடுகமள முடிப் தற்கொன விதிமுமைகள் 
மற்றும் நி ந்தமனகளுக்கொன சட்டரீதியொன 
விதிகமள உள்ளடக்க மவண்டும்; 

iv) எந்த முன்மனற் ொடுகளும்  ொலிசிதொரர்களின் 
நலன்களுக்கு எதிரொக பசய்யப் டக் கூடொது; 

v) ஒரு கூட்டொண்மம முகவர் ஏமதனும் 
கொப் ீட்டொளருடனொன முன்மனற் ொட்மட 
முடித்துக்பகொள்ள விரும் ினொல், அவர்கள் 
முன்மனற் ொட்மட முடித்துக்பகொள்வதற்கொன 
கொரணங்களுடன் அமத கொப் ீட்டொளர் மற்றும் 
ஆமணயத்திடம் பதரிவித்த  ிைகு அமதச் பசய்யலொம். 
அம்மொதிரியொன நிமலமமகளில், அவர்கள் அந்த 
கொப் ீட்டொளருடன் அமழப்பு விடுக்கப் ட்ட மற்றும் 
எடுக்கப் ட்ட  ொலிசிகளு க்கான ப ொருத்தமொன 
முன்மனற் ொடுகமள கொப் ீட்டொளர் பசய்துபகொள்ளும் 
வகர, அமவ கொலொவதியொகும் கொலம் வமர அல்லது 
ஆறு மொதக் கொலம் வமர பதொடர்ந்து 
மசமவயளிக்கப் டுவமத, இதில் எந்த கொலம் 
சகீ்கிரமமொ அதன் டி உறுதிபசய்ய மவண்டும். 
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vi) ஒரு கொப் ீட்டொளர் ஏமதனும் கூட்டொண்மம 
முகவருடனொன முன்மனற் ொட்மட முடித்துக்பகொள்ள 
விரும் ினொல், அவர்கள் முன்மனற் ொட்மட 
முடித்துக்பகொள்வதற்கொக கொரணங்களுடன் அமத 
கூட்டொண்மம முகவர் மற்றும் ஆமணயத்திடம் 
பதரிவித்த  ிைகு அமதச் பசய்யலொம். இம்மொதிரியொன 
நிமலகளில் அந்த கொப் ீட்டொளமர கூட்டொண்மம 
முகவரொல் முயன்று ப ைப் ட்ட  ொலிசிகளுக்கு 
மசமவயளிக்கும் ப ொறுப்ம  மமற்பகொள்ள மவண்டும். 
இம்மொதிரியொன எல்லொ நிமலமமகளிலும், கொப் 
 ீட்டொளர் மசமவயளிப்பு முன்மனற் ொடுகளில் 
பசய்யப் ட்டுள்ள மொற்ைங்கள்  ற்ைி  ொலிசிதொரருக்கு 
பதரிவிக்க மவண்டும். 

vii) எந்த கொப் ீட்டொளரும் அல்லது எந்த கூட்டொண்மம 
முகவரும் கூட்டொண்மம முகவரொக ஆக, தகுந்த 
ஒழுங்குமுமைகளின் கீழ் ஆமணயத்தொல் 
அனுமதிக்கப் ட்டமவககள தவிர்த்து, மவறு எந்த 
ப யரிலும் ஏமதனும் உள்நுமழயும் கட்டணம் அல்லது 
மவறு ஏமதனும் கட்டணங்கமள பசலுத்த மவண்டொம்; 

viii) எந்த கொப் ீட்டொளரும் கூட்டொண்மம முகவர்களின் 
முதன்மம அதிகொரி, குைிப் ிட்டுள்ள ந ர்கள் மற்றும் 
மற்ை  ணியொளர்களுக்கு மநரடியொக 
ஊக்கத்பதொமககமள (பரொக்கம் அல்லது 
பரொக்கமில்லொமல்) பசலுத்த மவண்டொம்; 

ix) ஆமணயம், எந்த மநரத்திலும், சரியொன 
கொரணங்கமள  திவு பசய்வதன் மூலம் ஏமதனும் 
கொப் ீட்டொளர் அல்லது கூட்டொண்மம முகவமர 
விநிமயொக முன்மனற் ொடுகமள நிறுத்தும் டி 
வழிகொட்டலொம். 

 

13.  ொலிசிதொரர்களுக்கு மசமவயளித்தல்- 
 

(1) இந்த ஒழுங்குமுமைகளின் கீழ்  திவு பசய்துள்ள ஒரு 
கூட்டொண்மம முகவர் ஒப் ந்த கொலம் முழுவதிலும் 
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 ொலிசிதொரர்களுக்கு மசமவயளிக்கும் கடமமமயப் 
ப ற்றுள்ளொர். மசமவயளித்தல் சட்டத்தின் 64VB  ிரிவின் 
கீழ் மதமவப் டும் ப்ரீமியத்மத பசலுத்த உதவுதல், ஒரு 
இழப் ீட்டின்ம ொது அவசியமொன உதவி மற்றும் 
வழிகொட்டுதமல வழங்குதல் மற்றும் மற்ை மசமவகள் 
மற்றும் ஒரு கொப் ீட்டு ஒப் ந்தக் கொலத்தில் எழும் 
 ிரச்சிமனகளுக்கொன வழிகொட்டுதல் ஆகியவற்மை 
உள்ளடக்கும். 

 

(2) ஐஆர்டிஏ (கூட்டொண்மம முகவர்களுக்கு உரிமமளித்தல்) 

ஒழுங்குமுமைகள், 2002-ன் கீழ் உரிமம் ப ற்றுள்ள 

கூட்டொண்மம முகவர்கள் இந்த ஒழுங்குமுமைகளின் 1 (3) 

ஒழுங்குமுமையுடன் இணங்கி நடக்க மவண்டும். 

இருப் ினும் அவர்கள் இந்த ஒழுங்குமுமையின் துமண-

உட் ிரிவு (1)-ன் கீழ் மதமவப் டும்  டி ஏற்கனமவ உள்ள 

 ொலிசிதொரர்களுக்கு, அம்மொதிரியொன  ொலிசிகளுக்கொன 

ப ொருத்தமொன முன்மனற் ொடுகமள கொப் ீட்டொளர் 

பசய்துபகொள்ளும் வமகயில், அமவ கொலொவதியொகும் 

கொலம் வமர அல்லது ஆறு மொதக் கொலம் வமர பதொடர்ந்து 

மசமவயளிக்கப் டுவமத, இதில் எந்த கொலம் சகீ்கிரமமொ 

அதன் டி பதொடர்ந்து மசமவயளிக்க மவண்டும். 

இம்மொதிரியொன ஒப் ந்தங்களின் விவரங்கள் 

முன்மனற் ொடுகளுடன் ஆமணயத்திடம் அம்மொதிரியொன 

முன்மனற் ொடுகள் பசய்யப்ெட்ட முப் து நொட்களுக்குள் 

பதரிவிக்கப் ட மவண்டும். 

 

14. ஒரு கூட்டொண்மம முகவரின் பதொமலம சிவழி 
சந்மதப் டுத்துதல் முமை மற்றும் பதொமலதூர 
சந்மதப் டுத்துதல் பசயல் ொடுகள் ஆகியமவ மூலமொன 
கொப் ீட்டு விற் மன- 

(1) கொப் ீட்டு தயொரிப்புகமள விநிமயொகிப்பு மநொக்கத்திற்கொக 
ஒரு படலிமொர்க்பகட்டரின் (பதொமலம சிவழி 
சந்மதப் டுத்து வர்) மசமவகளில் ஈடு டும் அல்லது 
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பதொமலதூர சந்மதப் டுத்துதல் பசயல் ொடுகளில் ஈடு டும் 
ஒரு கூட்டொண்மம முகவர்  ட்டியல் VII-ல் 
குைிப் ிட்டுள்ள டி அைிவுறுத்தல்கமள  ின் ற்ை மவண்டும். 
 

(2)மமமலயுள்ள துமண-ஒழுங்குமுமை (1) உடன் ஒரு சொர்கெ 
பகொள்ளொமல், ஒரு கூட்டொண்மம முகவர் ஒரு 
படலிமொர்க்பகட்டரின் (பதொமலம சிவழி 
சந்மதப் டுத்து வர்) மசமவகமள ஈடு டுத்துவதற்கொன 
 ின்வரும் கூடுதல் நி ந்தமனகளுடன் இணங்கியிருக்க 
மவண்டும்: 

 

i. ஒரு கூட்டொண்மம முகவருடன் இமணந்துள்ள 
படலிமொர்க்பகட்டரின் (பதொமலம சிவழி 
சந்மதப் டுத்து வர்) இந்திய பதொமலபதொடர்பு 
ஒழுங்குமுமை ஆமணயத்தொல் வழங்கப் ட்டுள்ள 
 ல்மவறு சுற்ைைிக்மககள் மற்றும்/அல்லது 
வழிகொட்டுதல்கள் அல்லது மவறு ஏமதனும் 
வழிகொட்டுதலுடன் இணங்கி நடக்க மவண்டும்; 

ii. கொப் ீட்டு இமடயீட்டு பசயல் ொட்டுக்கொக 
பதொமலம சிவழி சந்மதப் டுத்துதல் பசயல் ொடுகமள 
மமற்பகொள்ள முமனயும் ஒரு கூட்டொண்மம முகவர் 
இந்த ஒழுங்குமுமைகளின்  ின்னிமணப்பு 4-ல் 
ஆமணயத்தொல் குைிப் ிடப் ட்டுள்ள  டிவத்தில் 
ஆமணயத்தின் முன்கூட்டிய அனுமதிமய நொட 
மவண்டும். ஆமணயம் சரி ொர்த்த  ிைகு 
படலிமொர்க்பகட்டருக்கு (பதொமலம சிவழி 
சந்மதப் டுத்து வர்) ஒரு சொன்ைிதமழ வழங்கும்; 

iii. கூடுதலொக, இந்த ஒழுங்குமுமையின்  ின்னிமணப்பு 5-ல் 
குைிப் ிட்டுள்ள  டிவத்தில் படலிமொர்க்பகட்டருடன் 
(பதொமலம சிவழி சந்மதப் டுத்து வர்) இமணந்துள்ள/ 
இமணவதற்கொக முன்பமொழியப் டும் அங்கீகரிக்கப் ட்ட 
சரி ொர்ப் வர்களின் ப யர்கமள கூட்டொண்மம முகவர் 
ஆமணயத்தில் தொக்கல் பசய்ய மவண்டும். ஆமணயம் 
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அவற்மை உறுதி பசய்த  ிைகு அங்கீகரிக்கப் ட்ட 
சரி ொர்ப் வரிடம் ஒரு சொன்ைிதமழ வழங்கும். 

iv. ஒரு அங்கீகரிக்கப் ட்ட சரி ொர்ப் வர் கொப் ீடு 
மவமலககள பசய்யும் மற்பைொரு படலிமொர்க்பகட்டரிடம் 
(பதொமலம சிவழி சந்மதப் டுத்து வர்) மொை 
நிமனத்தொல், அவர்கள் தற்ம ொமதய 
படலிமொர்க்பகட்டரிடம் (பதொமலம சிவழி 
சந்மதப் டுத்து வர்) ஒரு மறுப் ில்லொ சொன்ைிதமழப் 
ப ை மவண்டும், ைற்றும் ஒரு புதிய சொன்ைிதழுக்கொக 
அமத ஆமணயத்திடம் சமர்ப் ிக்க மவண்டும். 
தற்ம ொமதய கூட்டொண்மம முகவர் 30 நொட்களுக்குள் 
ஒரு மறுப் ில்லொ சொன்ைிதமழ வழங்கொவிட்டொல், அந்த 
படலிமொர்க்பகட்டர் (பதொமலம சிவழி 
சந்மதப் டுத்து வர்)  இந்த மொற்ைத்திற்கு எந்த மறுப்பும் 
பதரிவிக்கவில்மல என கருத்தில் 
எடுத்துக்பகொள்ளப் டும்; 

v. அங்கீகரிக்கப் ட்ட சரி ொர்ப் வர்களின் நீக்கம் அல்லது 
மசர்க்மகக்கொன விண்ணப் ம் முதன்மம அதிகொரி மூலம் 
தகுந்த கூட்டொண்மம முகவர் மூலம் பசய்யப் டும்; 

vi. கூட்டொண்மம முகவர் ட்ரொய் (TRAI) அமமப் ிடம் 
படலிமொர்க்பகட்டரொக (பதொமலம சிவழி 
சந்மதப் டுத்து வர்)  திவு பசய்துபகொண்டொல், 
கூட்டொண்மம முகவர் அவர் முன்மனற் ொடுகமளக் 
பகொண்டுள்ள கொப் ீட்டொளர்களுக்கு மட்டுமம 
படலிமொர்க்பகட்டரொக (பதொமலம சிவழி 
சந்மதப் டுத்து வர்) பசயல் ட முடியும்; 

vii. எந்த ஒரு கூட்டொண்மம முகவரும் அல்லது அதன் 
படலிமொர்க்பகட்டரும் (பதொமலம சிவழி 
சந்மதப் டுத்து வர்) விசொரமணகள் பசய்வதன் மூலம் 
எந்த ஒரு ந ரிடமும் அந்ந ர் தொனொக ஒரு கொப் ீட்டு 
 ொலிசிமய வொங்க ஆர்வம் கொட்டினொல் தவிர, பவளிப்புை 
அமழப்புகமள மமற்பகொள்ளக் கூடொது. அவர்கள் 
அத்தககய நெர்களின் தரவு ைற்றும்  அதிகாரம் அல்ைது 
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அது அங்கீகரிக்கப்ெட்ட ஏவதனும் நெர் சரிொர்ப்ெிற்காக 
பசய்யப்ெட்ட விசாரகண விவரங்ககள ெராைரிக்க 
வவண்டும். 

viii. படலிமொர்க்பகட்டர் (பதொமலம சிவழி 
சந்மதப் டுத்து வர்)  ின்வரும் விவரங்கமள எதிர்கொல 
வொடிக்மகயொளரிடம் பவளியிட மவண்டும் 
(1)  அவர்கள் முன்பமொழியும் கூட்டொண்மம முகவரின் 

ப யர்; 
(2)  கூட்டொண்மம முகவரின்  திவு எண்; 
(3) வொடிக்மகயொளர் திரும்  அமழக்க விரும் ினொல் 

அல்லது பதொமலம சி வழி விற் மன தகவல்கமள 
சரி ொர்க்க விரும் ினொல், படலிமொர்க்பகட்டர் 
(பதொமலம சிவழி சந்மதப் டுத்து வர்) மற்றும்-
/அல்லது கூட்டொண்மம முகவரின் பதொடர்பு எண்; 

(4)  பதொமலம சி அமழப்ம  பசய்யும் ந ரின் 
(அங்கீகரிக்கப் ட்ட சரி ொர்ப் வர்) ப யர் மற்றும் 
அமடயொள எண். 

ix. ஒரு படலிமொர்க்பகட்டருடன் (பதொமலம சிவழி 
சந்மதப் டுத்து வர்) பசயல் டும் ஒரு கூட்டொண்மம 

முகவர் அவருடன் ஒரு ஒப் ந்தத்திற்குள் நுமழவொர் 

மமலும் ஒப் ந்தம் தரவுதளத்தின் மூலம், கடமமகள் 

மற்றும் ப ொறுப்புகள், பசலுத்தப் டும் பதொமக  ற்ைிய 

விவரங்கள், முன்மனற் ொட்டு கொலம், ஆமணயத்தில் 

பவளியிடப் ட்ட சட்டம், ஒழுங்குமுமைகள், 

வழிகொட்டுதல்கள், சுற்ைைிக்மககள், அங்கீகரிக்கப் ட்ட 

சரி ொர்ப் வர்களின் நடத்மத விதிகள் ஆகியவற்ைின் 

மீைலின் ம ொது எடுக்கப் டும் நடவடிக்மககள் ம ொன்ை 

விவரங்கமள வழங்கும். முன்மனற் ொடுகள் 

மதமவப் டும்ம ொது சரி ொர்ப் தற்கொக ஆமணயத்திற்கு 

அல்லது ஆமணயத்தொல் அங்கீகரிக்கப் ட்ட ஏமதனும் 

ந ருக்கு கிமடக்கச் பசய்யப் டும்; 

x. ஒவ்பவொரு படலிமொர்க்பகட்டரும் (பதொமலம சிவழி 
சந்மதப் டுத்து வர்) அங்கீகரிக்கப் ட்ட சரி ொர்ப் வரும் 
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இந்த ஒழுங்குமுமைகளின்  ட்டியல் III-ல் 
குைிப் ிட்டுள்ளவொறு கூட்டொண்மம முகவர்களுக்கு 
ப ொருந்தும் நடத்மத விதிகளுக்கு இணங்கி நடக்க 
மவண்டும். 

xi. படலிமொர்க்பகட்டரின் இடங்கள் மற்றும் மவறு ஏமதனும் 
இடங்கமள மசொதமனயிட ஆகணயம் அதிகொரம் 
ப ற்ைிருக்கும். படலிமொர்க்பகட்டரின் ஏமதனும் 
 ணியொளரின்  திமவடுகள்/ ஆவணங்கமள சரி ொர்த்தல், 
மற்றும் ஏமதனும் ஆவணங்கள்/ திமவடுகள், ஏமதனும் 
 ணியொளரின்  திமவடு அைிக்மககமள நொடுதல் அல்லது 
ஏமதனும் ஆவணங்கள்/ திமவடுகளின் நகல்கமள 
உருவொக்குதல் ஆகியமவ அவசியம் என நிமனத்தொல் 
தன் விருப் த்தின் ம ரில் அமத ஆகணயம் பசய்யலொம்: 

xii. படலிமொர்க்பகட்டர் (பதொமலம சிவழி 
சந்மதப் டுத்து வர்) அவ்வப்ம ொது ஆமணயத்தொல் 
 ரிந்துமரக்கப் டக்கூடிய மவறு ஏமதனும் விதிமுமைகள் 
மற்றும் நி ந்தமனகளுடன் இணங்கி நடக்க மவண்டும். 

(3)  ஒரு படலிமொர்க்பகட்டர் (பதொமலம சிவழி 
சந்மதப் டுத்து வர்) மூன்றுக்கு மமற் ட்ட கொப் ீட்டொளர்கள் 
அல்லது கொப் ீடு பதொடர் ொன அமமப் ினருடன் 
இமணந்திருக்கக் கூடொது. 

 

15. கூட்டொண்மம முகவர்களின் நடத்மத விதி- 
(1)ஒவ்பவொரு கூட்டொண்மம முகவரும் இந்த 
ஒழுங்குமுமைகளின்  ட்டியல் III-ல் குைிப் ிட்டுள்ள டி 
நடத்மத விதியுடன் இணங்கி நடக்க மவண்டும்.  
(2)கூட்டொண்மம முகவர் அமனத்திற்கும் (இந்த 
ஒழுங்குமுமைகளின் கீழ் குைிப் ிட்டுள்ள நடத்மத விதியின் 
மீைல் உள்ளிட்ட அவரின் பசயல் ொடுகள் மற்றும் முதன்மம 
அதிகொரி, குைிப் ிட்ட ந ர்கள் மற்றும் மற்ை 
 ணியொளர்களின் புைக்கணிப்புகளுக்கு ப ொறுப் ொவொர். 
மமலும் இது சட்டத்தின்  ிரிவு 102-ன் முன்மனற் ொடுகளின் 
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கீழ் ஒரு மகொடி ரூ ொய் வமரயொன ஒரு அ ரொதத்திற்கு 
உட் டலொம். 
 

16. ரிைார்டுகமள  ரொமரித்தல் 

ஒரு கூட்டொண்மம முகவர்  ின்வரும் ரிகார்டுகமள 
மின்னணு வடிவம் உள்ளிட்ட முமைகளில்  ரொமரிக்க 
மவண்டும் மமலும் ஆமணயத்திற்கு மதமவப் டும் 
ம ொபதல்லொம் அமவ கிமடக்க மவண்டும் - 
(i) ஆமணயத்தின் ப ொருத்தமொன வழிகொட்டுதல்கள் 

மற்றும்  ணமமொசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் 
முன்மனற் ொடுகள் ஆகியவற்ைின் கீழ் மதமவப் டும், 
வொடிக்மகயொளரின் உங்கள் வொடிக்மகயொளமர 
அைிந்துபகொள்ளுங்கள் (மகஒய்சி- KYC) ரிகார்டுகள்; 

(ii) வொடிக்மகயொளரொல் முமையொக மகபயழுத்திடப் ட்ட 
முன்பமொழிவு  டிவத்தின் நகல், கூட்டொண்மம 
முகவரின் குைிப் ிட்ட ந ரின் ஏசிஆர் (ACR) 
மகபயழுத்துடன் கொப் ீட்டொளரிடம் சமர்ப் ிக்கப் ட 
மவண்டும்; 

(iii) வொடிக்மகயொளர்களின்  ட்டியல்,  ொலிசியின் வமக, 
ப்ரீமியம் பதொமக,  ொலிசி வழங்கப் ட்ட மததி ம ொன்ை 
 ொலிசி விவரங்கள், ப ைப் ட்ட கட்டணங்கள் 
ஆகியவற்மை பகொண்டுள்ள ஒரு  திமவடு; 

(iv) புகொரளிப் வரின் ப யர், புகொரின் தன்மம, வழங்கப் ட்ட/ 
அமழப்பு விடுக்கப் ட்ட  ொலிசியின் விவரங்கள் மற்றும் 
எடுக்கப் ட்ட நடவடிக்மககள் உள்ளிட்ட, ப ைப் ட்ட 
புகொர்களின் விவரங்கமள பகொண்டிருக்கும் ஒரு 
 திமவடு; 

(v) குைிப் ிட்ட ந ரின் ப யர், முகவரி, பதொமலம சி எண், 
புமகப் டம்,  ணியில் அமர்த்தப் ட்ட மததி, 
மசமவயிலிருந்து பவளிமயறும் மததி, மொதொந்திர 
சம் ளம் ஆகியமவகமள பகொண்டிருக்கும் ஒரு 
 திமவடு; 



 

 127 

(vi) ஆமணயத்திடம்  ரிமொைிக்பகொள்ளப் ட்ட அஞ்சல்வழி 
பதொடர்புகளின் நகல்கள்; 

(vii) ஆமணயத்தொல் அவ்வப்ம ொது குைிப் ிடப் டக்கூடிய 
மவறு ஏமதனும்  திவு. 

 

17.கணக்குப் புத்தகங்கள்,  திமவடுகள் ம ொன்ைவற்ைின் 
 ரொமரிப்பு - 

(1) கொப் ீட்டு பசயல் ொடுகளின் மநொக்கத்திற்கொக 
 ிரத்திமயகமொக பசயல் டும் ஒரு கூட்டொண்மம முகவர், 
ஒவ்பவொரு நிதி ஆண்டிற்கொகவும்  ின்வரும் கணக்குப் 
புத்தகங்கமள தயொரொக மவத்திருக்க மவண்டும் - 
(i) ஒவ்பவொரு கணக்கு மவப்பு ஆண்டின் முடிவில் 

விவகொரங்களின் ஒரு இருப்புநிமலக் குைிப்பு அல்லது 
ஒரு அைிக்மக; 

(ii) அந்த கொலத்திற்கொன ஒரு இலொ  நஷ்டக் கணக்கு; 
(iii)பரொக்க/நிதி  ரிமொற்ைத்தின் அைிக்மக; 
(iv)ஆமணயத்தொல் அவ்வப்ம ொது மதமவப் டக்கூடிய 

கூடுதல் அைிக்மககள். 

குைிப்பு. 1: இந்த ஒழுங்குமுமையின் மநொக்கங்களுக்கொக, 
நிதியொண்டு என் து ஒரு வருடத்தின் ஏப்ரல் மொதத்தின் முதல் 
நொளில் பதொடங்கி அடுத்து வரும் வருடத்தின் மொர்ச் மொதத்தின் 
31ஆம் மததி வமரயொன 12 மொத கொலத்மத (அல்லது அமத 
விட குமைவொக, இதில் ஏப்ரல் 1-க்கு  ிைகு பதொடங்கும்) 
பகொண்டிருக்கும் மமலும் கணக்குகள் சிறு சிறு கணக்குகளின் 
அடிப் மடயில்  ரொமரிக்கப் ட மவண்டும்.  

குைிப்பு.2: அவர்களின் நிதி அைிக்மககள் அல்லது 
கொப் ீட்டொளர்கள் மற்றும் கொப் ீட்டொளரின் குழு நிறுவனங்கள் 
ப றும் அமனத்து வருமொனங்கள்  ற்ைிய விவரங்கள், 
கொப் ீட்டொளர் வொரியொக, கூட்டொண்மம முகவரொல் 
கிமடப் மவ மற்றும் குழு நிறுவனங்கள் மற்றும்/அல்லது 
ஏமதனும் கொப் ீட்டொளரின் கூட்டொண்மம முகவரின் 
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துமணவர்களொல் ப ைப் டும் பதொமககள்  ற்ைிய விவரங்கள் 
ஆகியவற்மை வழங்கும் ஒரு அட்டவமண இருக்கவவண்டும். 

(i) துமண ஒழுங்குமுமை (1)-ல் குைிப் ிட்டுள்ள டி தணிக்மக 
பசய்யப் ட்ட நிதியைிக்மககள் மற்றும் கணக்கு 
தணிக்மகயொளரின் அைிக்மக ஆகியவற்ைின் நகல் 
ஒவ்பவொரு வருடமும் 30 பசப்டம் ருக்கு முன்னொல் 
ஆமணயத்திடம் சமர்ப் ிக்கப் ட மவண்டும், இதனுடன் 
வணிகம் நடத்துதல், கணக்குகளின் நிமல ம ொன்ைமவ 
மீதொன கணக்கு தணிக்மகயொளர்களின் குைிப்புகள் 
அல்லது கருத்துகளும் உடன் அளிக்கப் ட மவண்டும், 
மமலும் இந்த கருத்துக்களுக்கொன ஒரு ப ொருத்தமொன 
விளக்கம் ஆமணயத்திடம் தொக்கல் பசய்யப் ட்ட 
கணக்குகளுடன் இமணக்கப் ட மவண்டும்.  

(ii) கணக்கு தணிக்மகயொளரின் அைிக்மகயின் 
மததியிலிருந்து பதொண்ணூறு நொட்களுக்குள் கணக்கு 
தணியொளரின் அைிக்மகயில் குைிப் ிட்டுள்ள ஏமதனும் 
குமை ொடுகமள சரிபசய்வதற்கொன அவசியமொன 
நடவடிக்மககள் எடுக்கப் ட்டு அமவ ஆமணயத்திடம் 
பதரிவிக்கப் ட மவண்டும். 

(iii)அமனத்து கணக்குப் புத்தகங்கள், அைிக்மககள், 
ஆவணங்கள் ம ொன்ைமவ கூட்டொண்மம முகவரின் 
தமலமம அலுவலகம் அல்லது ஆமணயத்திடம் 
நியமிக்கப் ட்டு பதரிவிக்கப் ட்ட மவறு ஏமதனும் கிமள 
அலுவலகத்தில்  ரொமரிக்கப் ட மவண்டும், மமலும் அமவ 
மசொதமனக்கொக அங்கீகரிக்கப் ட்டுள்ள ஆமணயத்தின் 
அதிகொரிகளுக்கு ஆய்வு பசய்ய அமனத்து மவமல 
நொட்களிலும் கிமடக்கும் டி இருக்க மவண்டும். 

(iv)  இந்த ஒழுங்குமுமையில் குைிப் ிடப் ட்டு கூட்டொண்மம 
முகவரொல்  ரொமரிக்கப் டும் அமனத்து புத்தகங்கள், 
ஆவணங்கள், அைிக்மககள், ஒப் ந்தக் குைிப்புகள் 
ம ொன்ைமவ வருடத்தின் முடிவிலிருந்து அவற்றுக்கு 
ப ொருத்தமொன கொலம் வமர குமைந்த ட்சம்  த்து 
ஆண்டுகளுக்கு பதொடர்ந்து மவத்திருக்கப் ட மவண்டும். 
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இருப் ினும் நீதிமன்ைத்தின் ஒரு முடிவுக்கொக 
நிலுமவயில் உள்ள இழப் ீடுகள் இருக்கும் 
நிமலமமகளில் வழக்கிற்கு பதொடர் ொன ஆவணங்கள் 
நீதிமன்ைத்தொல் வழக்குகள் தள்ளு டி பசய்யப் டும் வமர 
 ரொமரிக்கப் ட மவண்டும். 

(2) கொப் ீட்டு இமடயீட்டு மவமலமய விட மவறு ஒன்மை 
முதன்மம வணிகமொக பகொண்ட கூட்டொண்மம முகவர்கள் 
விஷயத்தில், அவர்கள் கொப் ீட்டு இமடயீட்டு மவமலக்கொக 
ப ைப் டும் வருவொய்கள் மற்றும் 
கொப் ீட்டொளர்களிடமிருந்து ப ைப் டும் மவறு 
வருமொனங்கள் ஆகியவற்மை  திவு பசய்து  ிரிவு 
வொரியொக அைிக்மக பசய்தமல  ரொமரிக்க மவண்டும்.  

(3) ஒரு கூட்டொண்மம முகவரின் மசமவகளுடன் 
இமணந்துள்ள ஒவ்பவொரு கொப் ீட்டொளரும் அம்மொதிரியொன 
ஒவ்பவொரு கூட்டொண்மம முகவர்களுக்கொகவும்,  ட்டியல் 
VIA-ல் பகொடுக்கப் ட்டுள்ள முமையில், சிஈஓ அல்லது 
சிஎஃப்ஓ-ஆல் மகபயழுத்திடப் ட்டுள்ள ஒரு சொன்ைிதமழ 
தொக்கல் பசய்ய மவண்டும். கூட்டொண்மம முகவரின் 
முதன்மம அதிகொரி மற்றும் சிஎஃப்ஓ (அல்லது அதற்கு 
சமமொனவர்) ஆகிமயொரிடமிருந்து அட்டவமண VIB-ல் 
வழங்கப் ட்டுள்ள டி கொப் ீட்டொளரிடமிருந்து ப ைப் டும் 
கமிஷன்/ ஊதியம் ஆகியவற்மை குைிப் ிடும் ஒரு 
சொன்ைிதமழ ஆமணயத்திடம் தொக்கல் பசய்ய மவண்டும். 

18. ப ொது: 

(1) இந்த ஒழுங்குமுமைகளின் அைிவிப்புத் மததியிலிருந்து, 
இந்த ஒழுங்குமுமைகளின் 1 (3) ஒழுங்குமுமையில் 
குைிப் ிட்டுள்ள நிமலமமகமள தவிர்த்து, இந்த 
ஒழுங்குமுமைகளின் கீழ் ஆமணயத்தொல் வழங்கப் ட்ட 
ஒரு  திமவக் பகொண்டிருந்தொல் தவிர யொரும் ஒரு 
கூட்டொண்மம முகவரொக பசயல் ட முடியொது. 

(2) கூட்டொண்மம முகவரொக பசயல் டும்ம ொது, அல்லது மவறு 
வமகயில் ஒரு கூட்டொண்மம முகவர் மற்றும் ஒரு 
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கொப் ீட்டொளர் அல்லது மவறு ஏமதனும் ந ருக்கு இமடமய 
ஏற் டும் ஏமதனும்  ிரச்சிமனகள்  ொதிக்கப் ட்ட ந ரொல் 
ஆமணயத்திடம்  ரிந்துமரக்கப் டலொம்; மமலும் புகொர் 
அல்லது முன்பமொழிமவப் ப ற்றுக்பகொள்ளும்ம ொது, 
ஆமணயம் புகொமர ஆய்வு பசய்யலொம் மமலும் இந்த 
ஒழுங்குமுமைகளின் டி அவசியமொனொல் ஒரு விசொரமண 
அல்லது ஒரு மசொதமன அல்லது ஒரு ஆய்மவ 
மமற்பகொள்ளைாம். 

 

நடத்மத விதி 
I. ப ொது நடத்மத விதி 
1. ஒவ்பவொரு கூட்டொண்மம முகவரும்  ின்வரும் 

பதொழிற்ரீதியொன நடத்மதகளின் அங்கீகரிக்கப் ட்ட 
நிர்ணயங்கமள கமட ிடிக்க மவண்டும் மமலும் 
 ொலிசிதொரர்களின் நலமனக் கருத்தில் பகொண்டு தங்களின் 
கடமமகமள பசய்ய மவண்டும். அவற்மைச் பசய்யும்ம ொது-  

 

i)   வொடிக்மகயொளருடனொன பசயல் ொடுகமள எல்லொ 
மநரங்களிலும் முழுமமயொன நம் ிக்மக மற்றும் 
விசுவொசத்துடன் பசயல் டுத்த மவண்டும்; 

ii)   கவனிப்பு மற்றும் விடொமுயற்சியுடன் பசயல் ட 
மவண்டும்; 

iii) வொடிக்மகயொளர் கூட்டொண்மம முகவருடனொன 
தன்னுமடய உைவு மற்றும் கூட்டொண்மம முகவர் 
யொரின் சொர் ொக பசயல் டுகிைொர் ஆகியவற்மை 
புரிந்துபகொள்வமத உறுதி பசய்துபகொள்ள மவண்டும்; 

iv) எதிர்கொல வொடிக்மகயொளர்களொல் வழங்கப் டும் 
அமனத்து தகவல்கமளயும் அவர்களுக்கும் வணிகம் 
வழங்கப் டும் கொப் ீட்டொளர்களுக்கும் முற்ைிலும் 
அந்தரங்கமொன தகவல்களொக மகயொள மவண்டும்; 

v)   தங்களின் ப ொறுப் ில் உள்ள அந்தரங்க 
ஆவணங்களின்  ொதுகொப்ம  நிமலநிறுத்துவதற்கொக 
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ப ொருத்தமொன நடவடிக்மககமள மமற்பகொள்ள 
மவண்டும்; 

vi) ஒரு நிறுவனத்தின் இயக்குநர் அல்லது ஒரு 
நிறுவனத்தின் ஒரு  ங்குதொரர் அல்லது முதன்மம 
பசயலொளர் அல்லது ஒரு முதன்மம அதிகொரி அல்லது 
ஒரு குைிப் ிட்ட ந ர் எவரும் மற்பைொரு கூட்டொண்மம 
முகவரிடம் ஒத்த நிமலமயக் பகொண்டிருக்கக் கூடொது; 

 

2. ஒவ்பவொரு கூட்டொண்மம முகவரும் இமத பசய்ய 
மவண்டும். 

i) ஒவ்பவொரு குைிப் ிட்ட ந ர் மற்றும் முதன்மம 
அதிகொரியின் அமனத்து புைக்கணிப்பு மற்றும் ஈடு ொடு 
பசயல்களுக்கு ப ொறுப்புள்ளவரொக இருக்க மவண்டும்; 

ii) முதன்மம அதிகொரி மற்றும் அமனத்து குைிப் ிட்ட 
ந ர்களுடம் முமையொக  யிற்சிப ற்று, அவர்கள் 
சந்மதப் டுத்தும் கொப் ீட்டு தயொரிப்புகளில் திைனும் 
அைிவும் ப ற்ைிருப் மத உறுதி பசய்துபகொள்ள 
மவண்டும்; 

iii) முதன்மம அதிகொரி மற்றும் குைிப் ிட்ட ந ர்  ொலிசி 
 லன்கள் மற்றும்  ொலிசியின் கீழ் கிமடக்கும் 
வருவொய்கள் ஆகியவற்ைில் ஏமதனும் தவைொன கருத்மத 
வொடிக்மகயொளரிடம் பசால்ைாதகத இறுதி 
பசய்துபகொள்ள வவண்டும்; 

iv) எந்த வொடிக்மகயொளரும் ஒரு கொப் ீட்டுத் தயொரிப்ம  
வொங்க வற்புறுத்தப் டவில்மல என் மத உறுதி 
பசய்துபகொள்ள மவண்டும்; 

v) கொப் ீட்டு தயொரிப்புக்கொக கொப் ீடு பசய்தவருக்கு 
ம ொதுமொன விற் மனக்கு-முந்மதய மற்றும் 
விற் மனக்கு  ிந்மதய ஆமலொசமனமய வழங்க 
மவண்டும்; 

vi) ஒரு கொப் ீடு பசய்தவருக்கு ஒரு இழப் ீட்டின்ம ொது 
அமனத்து நமடமுமைகள் மற்றும் 
ஆவணப் டுத்துதல்கமள முடிப் தில் சொத்தியமொன 
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எல்லொ உதவி மற்றும் ஒத்துமழப்ம  அளிக்க 
மவண்டும்; 

vii) கூட்டொண்மம முகவர் அ ொயத்மத ஏற் ளிக்கவில்மல 
அல்லது ஒரு கொப் ீட்டொளரொக பசயல் டவில்மல 
என்கிை உண்மமமய பதரியப் டுத்த மவண்டும்; 

viii) கொப் ீட்டொளர்களுடனொன ஒப் ந்தத்திற்குள் நுமழய 
மவண்டும், இதில் இருவரின் கடமமகளும் 
ப ொறுப்புகளும் வமரயறுக்கப் ட்டிருக்க வவண்டும் 

 

II. விற் மனக்கு முந்மதய நடத்மத விதி 
1. ஒவ்பவொரு கூட்டொண்மம முகவரும் அல்லது முதன்மம 

அதிகொரியும் அல்லது குைிப் ிட்ட ந ரும் கீமழ 
குைிப் ிட்டுள்ள நடத்மத விதிகமள  ின் ற்ை மவண்டும்: 
 

i) ஒவ்பவொரு கூட்டொண்மம முகவரும் / முதன்மம 
அதிகொரியும் / குைிப் ிட்ட ந ரும் இமதச் பசய்ய 
மவண்டும்,- 
1. மகட்கப் ட்டொல் தன்மன அமடயொளப் டுத்திக் 

பகொண்டு தன்  திவு / சொன்ைிதமழ வாய்ப்ொளரிடம் 
கொண் ிக்க மவண்டும்; 

2. முன்மனற் ொடுகமளக் பகொண்டுள்ள 
கொப் ீட்டொளர்களொல் வழங்கப் டும் விற் மனக்கொக 
பகொடுக்கப் ட்ட கொப் ீட்டு தயொரிப்புகள் பதொடர் ொன 
மதமவயொன தகவமல  ரப்  மவண்டும் மமலும் ஒரு 
குைிப் ிட்ட கொப் ீட்டுத் திட்டத்மத 
 ரிந்துமரக்கும்ம ொது வொடிக்மகயொளர்களின் 
மதமவகமள கருத்தில் எடுத்துக்பகொள்ள மவண்டும்; 

3. வாய்ப்ொளர் மகட்டொல், வழங்கப் டும் கொப் ீட்டு 
தயொரிப்புக்கு ப ைப் டும் கமிஷன்  ற்ைி விவரங்கமள 
பவளியிட மவண்டும்; 

4. விற் மனக்கொக வழங்கப் டும் கொப் ீட்டுத் 
தயொரிப்புக்கொக கொப் ீட்டொளர் வசூலிக்கும் ப்ரீமியம் 
பதொமகமய பதரிவிக்க மவண்டும்; 
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5. கொப் ீட்டாளருக்கு முன்பமொழிவு வடிவத்தில் 
மதமவப் டும் தகவல்களின் தன்மமமயயும், ஒரு 
கொப் ீட்டு ஒப் ந்தத்மத மமற்பகொள்வதில் தகவமல 
பவளியிடுவதன் முக்கியத்துவத்மதயும் ெற்றி 
வாய்ப்ொளரிடம் விளக்க மவண்டும்; 

6. வொடிக்மகயொளரின் ஏமதனும் எதிர்மமையொன 
 ழக்கங்கள் அல்லது வருமொன நிமலப் ின்மமமய 
ஒவ்பவொரு முன்பமொழிவு சமர்ப் ிக்கப் டும்ம ொதும் 
கொப் ீட்டொளரிடம் ஒரு அந்தரங்க அைிக்மக வடிவில் 
பதரிவிக்க மவண்டும், மமலும் வொடிக்மகயொளர்  ற்ைி 
நியொயமொன விசொரமணகள் அமனத்மதயும் 
பசய்வதன் மூலம் முன்பமொழிமவ ஏற்றுக்பகொள்வதில் 
கொப் ீட்டொளரின் ஏற் ளிப்பு முடிமவ எதிர்மமையொக 
 ொதிக்கும் ஏமதனும் விஷயத்மத பதரிவிக்க 
மவண்டும்; 

7. கொப் ீட்டொளர் மூைம் முன்பமொழிவின் ஏற்பு அல்லது 
மறுப்ம  உடனடியொக வாய்ப்ொளரிடம் பதரிவிக்க 
மவண்டும்; 

8. முன்பமொழிவு  டிவத்மத கொப் ீட்டொளரிடம் தாக்கல் 
பசய்யவவண்டிய மநரத்தில் ஒப் மடக்கப் ட மவண்டிய 
ஆவணங்ககள பெறவவண்டும், ைற்றும் முன்பமொழிமவ 
முடிப் தற்கொக கொப் ீட்டொளரொல் பதொடர்ந்து 
மகட்கப் டும் மற்ை ஆவணங்ககளயும் பெறவவண்டும். 

ii) எந்த ஒரு கூட்டொண்மம முகவரும்/ முதன்மம 
அதிகொரியும்/ குைிப் ிட்ட ந ரும் இவற்மை 
பசய்யக்கூடொது,----- 

1) ஒரு பசல்லு டியொகும்  திவு / சொன்ைிதமழக் 
பகொண்டிரொமல் கொப் ீட்டு வணிகத்திற்கு அமழப்பு 
விடுத்தல் அல்லது முயன்று ப றுதல்; 

2) முன்பமொழிவு  டிவத்தில் ஏமதனும் தகவமல தவிர்க்க 
வொடிக்மகயொளமர தூண்டக் கூடொது; 

3) முன்பமொழிவு  டிவம் அல்லது முன்பமொழிவின் 
ஏற்புக்கொக கொப் ீட்டொளரிடம் சமர்ப் ிக்கப் டும் 
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ஆவணங்களில் தவைொன தகவல்ககள சமர்ப் ிக்க 
வொடிக்மகயொளமர தூண்டக் கூடொது; 

4) வொடிக்மகயொளரிடம் ஒரு மரியொமதயில்லொத 
முமையில் நடந்துபகொள்ளக் கூடொது;  

5) ஏமதனும் மவறு குைிப் ிட்ட ந ர் அல்லது ஏமதனும் 
கொப் ீட்டு நடுவரொல் அைிமுகப் டுத்தப் ட்ட ஏமதனும் 
முன்பமொழிவில் குறுக்கிடக் கூடொது; 

6) கொப் ீட்டொளரொல் வழங்கப் டு மவ தவிர்த்து மவறு 
கட்டணங்கள்,  லன்கள், விதிமுமைகள் மற்றும் 
நி ந்தமனகமள வழங்கக் கூடொது; 

7) ஏற்கனமவ உள்ள  ொலிசிமய முடிக்கவும் 
அம்மொதிரியொன முடிவின் மததியிலிருந்து மூன்று வருட 
கொலத்திற்குள் அவருக்கு ஒரு புதிய முன்பமொழிமவ 
பசய்யவும் ஒரு  ொலிசிதொரமர வற்புறுத்தக் கூடொது; 

8) எந்த ஒரு கூட்டொண்மம முகவரும் எந்த வருடத்திலும் 
ப ைப் டும் பமொத்த ப்ரீமியம் பதொமகயில் ஐம் து 
சதவதீத்திற்கு மிகொமல் இருக்கும் ப்ரீமியத்கத ஒவர 
ந ர் அல்லது ஒரு நிறுவனம் அல்லது ஒரு குழு 
நிறுவனங்களிடம் பெறுகிற ைாதிரி கொப் ீட்டு 
வணிகத்திற்கொன பதொழில் அமமப்ம க் 
பகொண்டிருக்கக் கூடொது; 

9)  ஆமணயத்தின் முன்கூட்டிய ஒப்புதல் இல்லொமல், 
ஏமதனும் கொப் ீட்டு நிறுவனத்தின் ஒரு இயக்குநரொக 
ஆகமவொ அல்லது நீடிக்கமவொக் கூடொது; 

10) ஏமதனும்  ணமமொசடி பசயல் ொடுகளில் ஈடு டக் 
கூடொது; 

11) தவைொக வழிநடத்தும் அமழப்புகள் அல்லது ம ொலியொன 
அமழப்புகள் மூலம் தொங்களொக அல்லது அமழப்பு 
மமயங்கள் மூலம் வணிக மூலத்மத ப ைக் கூடொது; 

12) கொப் ீடு தயொரிப்புகளின் அமழப்பு விடுத்தல் ைற்றும் 
வணிகத்கத பெற  ல்-நிமல சந்மதப் டுத்துதமல 
மமற்பகொள்ளக் கூடொது; 
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13)  யிற்சிப ைொத மற்றும் அங்கீகரிக்கப் டொத ந ர்கமள 
வணிகத்திற்குள் பகொண்டு வரக்கூடொது; 

14)  திவுச் சொன்ைிதழின் டி கொப் ீட்டு ஆமலொசமன அல்லது 
இழப்ெடீுகள் ஆமலொசமன அல்லது கொப் ீட்டு 
தயொரிப்புகளுக்கொக அமழப்பு விடுத்தல் மற்றும் 
மசமவயளித்தல் தவிர்த்து மவறு கொப் ீடு பதொடர் ொன 
மசமவகள் ஆகியவற்மை வழங்குதல். 

15) கொப் ீட்டு தயொரிப் ின் விநிமயொகித்தலில் 
விற் மனக்கொன வொய்ப்ம   ரிந்துமரக்க, அமழப்பு 
விடுக்க, உருவொக்க, ஆமலொசமன அளிக்க, 
அைிமுகப் டுத்த, எதிர்கொல  ொலிசிதொரர்களின் பதொடர்பு 
விவரங்கமள மதட அல்லது வழங்க ஒரு குைிப் ிட்ட 
ந மர தவிர்த்து மவறு ந ருடன் ஒரு ஒப் ந்தத்திற்குள் 
நுமழயமவொ, ஈடு டமவொ, ஊக்கமளிக்கமவொ அல்லது 
ஏமதனும் முன்மனற் ொட்மட மமற்பகொள்ளமவொ கூடொது; 

16) விற் மன, அைிமுகம், விற் மன வொய்ப்பு உருவொக்கம், 
ஏமதனும் ந மர  ரிந்துமரத்தல் அல்லது 
கண்டு ிடித்தல் ஆகிய எந்த மநொக்கத்திற்கொகவும் மவறு 
எந்த ப யர் மூலமும் கட்டணம், கமிஷன், 
ஊக்கத்பதொமக எமதயும் பசலுத்தமவொ அல்லது 
பசலுத்த அனுமதிக்கமவொ கூடொது. 

 

iii)  விற் மனக்கு  ிந்மதய நடத்மத விதி 4. 
ஒவ்பவொரு கூட்டொண்மம முகவரும் இவற்மைச் பசய்ய 
மவண்டும் - 

i) நியமனதொரர்கமள நியமித்தல் அல்லது ஒதுக்கீடு 
பசய்தல் அல்லது முகவரி மொற்ைம் அல்லது 
விருப் த்மதர்வுகள் ம ொன்ைவற்மை பசய்தல் 
ஆகியவற்றுக்கொக ஒவ்பவொரு தனிப் ட்ட 
 ொலிசிதொரருக்கும் ஆமலொசமன வழங்க மவண்டும், 
உதவி மதமவப் ட்டொல் வழங்க மவண்டும்; 

ii) ஏற்கனமவ ப ைப் ட்ட கொப் ீட்டு வணிகத்மத 
 ராைரிக்கும் ப ொருட்டு, நிர்ணயிக்கப் ட்ட 
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மநரத்திற்குள்  ொலிசிதொரர்களின் ப்ரீமியம் 
ப ைப் டுவமத உறுதிபசய்யும் ஒவ்பவொரு 
முயற்சிமயயும்  ொலிசிதொரருக்கு அளிக்கப் டும் 
வொய்வழி மற்றும் எழுத்துபூர்வ அைிவிப் ின் மூலம் 
மமற்பகொள்ள மவண்டும். 

iii) வாடிக்ககயாளருக்கு ொைிசி வைற்பகாண்டு காப்ெகீட 
வழங்காவிட்டாலும், ொைசி கொலொவதியொகும் மததிமய 
வாடிக்ககயாளர் பதரிந்துபகொள்வமத உறுதி 
பசய்துபகொள்ள மவண்டும்; 

iv)  ொலிசி பதொடக்கம் அல்லது கமடசி புதுப் ிப்பு 
மததியிலிருந்து ஏற் டும்  ொலிசிமய  ொதிக்கும் 
மொற்ைங்கமள அைிவிக்கும் கடமம  ற்ைிய ஒரு 
எச்சரிக்மகமயக் புதுப் ிப்பு அைிக்மககள் 
பகொண்டுள்ளகத உறுதி பசய்ய மவண்டும்; 

v) புதுப் ிப்பு அைிக்மககள் ஒப் ந்தத்மத புதுப் ிக்கும் 
 யன் ொட்டிற்கொக கொப் ீட்டொளரிடம் வழங்கப் டும் 
அமனத்து தகவல்களின் (கடிதங்களின் 
நகல்கமளயும் வசர்த்து) ஒரு ரிகார்கட  ொதுகொக்கும் 
ஒரு மதமவகய பகொண்டிருப் மத உறுதிபசய்ய 
மவண்டும்; 

vi) வொடிக்மகயொளர் கொலொவதியொகும் மததிக்கு முன் 
கொப் ீட்டொளரின் புதுப் ிப் ிற்கொன அமழப்ம  
மநரத்திற்கு ப றுவமத உறுதிபசய்ய மவண்டும். 

vii) கொப் ீட்டொளரொல் இழப் ீடுகள் சமர்ப் ிக்கப் டும்ம ொது 
மதமவப் டு மவகளுடன் இணங்கி நடப் தில் 
 ொலிசிதொரர்கள் அல்லது இழப் ீடு மகொரு வர்கள் 
அல்லது  லன் ப றுமவொர்களுக்கு அவசியமொன 
உதவிமய அளிக்க மவண்டும்; 

viii) இழப் ீடு வகாரல்கமள உடனுக்குடன் பதரிவிக்கவும் 
அமனத்து மதமவயொன விஷயங்கமள 
பவளியிடுவகத  ற்ைிய கடகைகய ெற்றி 
வொடிக்மகயொளர்களிடம் விளக்க மவண்டும். மமலும் 
முடிந்தவமர சகீ்கிரமொக அடுத்தடுத்த முன்மனற்ை 
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நிமலகமள ெற்றி ஆமலொசகன பதரிவிக்க 
மவண்டும்; 

ix) வொடிக்மகயொளர் பசய்யவில்மல என நம்பும் 
நிமலகளில் அவரிடம் நியொயமொன, உண்மமயொன 
மற்றும் முழுமமயொன பவளியீட்மட ெற்றி 
ஆமலொசகன கூற மவண்டும். தானாக வாடிக்ககயாளர் 
கூடுதல் தகவகை பவளியிட முன்வரொவிட்டொல், 
வொடிக்மகயொளர் சார்ெில் பதாடர்ந்து ெணி பசய்ய 
ைறுக்கவவண்டும். 

x) இழப் ீடு பதொடர் ொன ஏமதனும் மதமவகள்  ற்ைி 
வொடிக்மகயொளரிடம் உடனடி ஆமலொசமன வழங்க 
மவண்டும்; 

xi) ஒரு இழப் ீடு வகாரல் அல்லது ஒரு இழப் ீடு 
ப ைக்கூடிய ஒரு சம் வம் பதொடர் ொக 
வொடிக்மகயொளரிடம் ப ைப் ட்ட தகவல்கமள, 
தொமதம் இல்லொமல், மூன்று மவமல நொட்களுக்குள் 
மமலனுப்  மவண்டும்; 

xii) ஒரு இழப் ீட்டிற்கொன கொப் ீட்டொளரின் முடிமவ 
தொமதம் இல்லொமல் வொடிக்மகயொளரிடம் பதரிவிக்க 
மவண்டும், மமலும் இழப் ீடு ப றுவதில் 
வொடிக்மகயொளருக்கு அமனத்து நியொயமொன 
உதவிகமளயும் வழங்க மவண்டும். 

xiii) ஒரு கொப் ீட்டு ஒப் ந்தத்தின் கீழ்  லன் 
ப று வரிடமிருந்து ஒரு  ங்மக மகட்கமவொ அல்லது 
ப ைமவொ கூடொது; 

xiv) கற் ிப் வரின் கடிதங்கள்,  ொலிசிகள் மற்றும் 
புதுப் ிப்பு ஆவணங்கள், புகொர்கமள மகயொளும் 
பசயல்முமைகள் ெற்றிய விவரங்கமளக் 
பகொண்டுள்ளமத உறுதி பசய்துபகொள்ள மவண்டும்; 

xv) புகொர்கமள பதொமலம சி வழியொகமவொ அல்லது 
எழுத்துபூர்வமொகமவொ ஏற்றுக்பகொள்ள மவண்டும்; 

xvi) ஒரு புகொமர ப ற்றுக்பகொண்ட  தினொன்கு 
நொட்களுக்குள் அங்கீகரிக்க மவண்டும், புகொமர 
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மகயொளும்  ணியொளர் உறுப் ினரிடம் அமத 
மகயொள்வகத ெற்றியும் ைற்றும் கொல 
அட்டவமணகய ெற்றியும் ஆமலொசிக்க மவண்டும்; 

xvii)  தில் கடிதங்கள் அனுப்ெப்ெட்டகத உறுதி பசய்து 
ைற்றும் புகொரளித்தவர்  திலொல் 
மகிழ்ச்சியமடயவில்மல எனில் அவர் என்ன 
பசய்யைாம் என்ெகத அவருக்கு பதரிவிக்க வவண்டும்; 

xviii) புகொர்கள் ஒரு ப ொருத்தமொன மூத்தநிமலப் 
 ணியொளரொல் மகயொளப் டுவமத உறுதி 
பசய்துபகொள்ள மவண்டும்; 

xix) புகொர்கமள  திவு பசய்யவும் மற்றும் 
கண்கொணிக்கவும் ஒரு சரியான அமமப்கெ 
கவத்திருக்க மவண்டும். 
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அத்தியாயம் 5 

 

ஆயுள் ைாப்பீட்டின் ேட்டரீதியான கைாள்கைைள் 

அத்தியாய அறிமுைம் 

 

இந்த அத்தியாயத்தில், ஆயுள் காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தத்கத 
கட்டுப்ெடுத்தும் ஆக்கக்கூறுககள ெற்றி நாம் விவாதிக்கிவறாம். 
இந்த அத்தியாயம் ஆயுள் காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தத்தின் சிறப்பு 
அம்சங்களப் ெற்றியும் விளக்குகிறது.  
 
 

ைற்பதற்ைான குறிக்சைாள்ைள் 

 

A. ைாப்பீடு ஒப்பந்தம் - ேட்ட அம்ேங்ைள் மற்றும் ேிறப்பு 
அம்ேங்ைள் 
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A. ைாப்பீடு ஒப்பந்தம் - ேட்ட அம்ேங்ைள் மற்றும் விசேஷ 

அம்ேங்ைள் 

1. ைாப்பீடு ஒப்பந்தம் - ேட்ட அம்ேங்ைள்  

 

i. ைாப்பீடு ஒப்பந்தம்  

இதன்ெடி காப்ெடீ்டு நிறுவனம் ப்ரீைியம் என அகழக்கப்ெடும் ஒரு 
விகை அல்ைது கருதுகக மூைம் குறிப்ெிட்ட அொயங்களுக்கு 
எதிராக நிதி ொதுகாப்கெ வழங்க ஒப்புக்பகாள்வதாக ஒரு ஒப்ெந்த 
உடன்ொடு மூைம் ஏற்றுக்பகாள்கிறது. ஒப்ெந்த உடன்ெடிக்கக ஒரு 
காப்ெடீு ொைிசி வடிவில் பசய்யப்ெடுகிறது. 

ii. ஒரு ைாப்பீடு ஒப்பந்தத்தின் ேட்ட அம்ேங்ைள் 

நாம் இப்வொது ஒரு காப்ெடீு ஒப்ெந்தத்திற்கு சம்ெந்தப்ெட்ட சிை 
அம்சங்ககள ொர்த்துவிட்டு ெின்னர் பொதுவாக காப்ெடீ்டு 
ஒப்ெந்தங்ககள கட்டுப்ெடுத்தும் சட்ட பகாள்ககககள ெற்றியும் 
கருதுவவாம். 

முக்ைியமானகவ 

ஒப்ெந்தம் என்ெது இரு கட்சிகள் இகடவய சட்டத்தால் 
அைல்ெடுத்தப்ெட்ட உடன்ொடாக இருக்கிறது. இந்திய ஒப்ெந்த 
சட்டம் , 1872-இன் (Indian Contract Act, 1872) விதிமுகறகள்  
காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தங்கள் உட்ெட இந்தியாவில் உள்ள அகனத்து 
ஒப்ெந்தங்ககளயும் நிர்வகிக்கிறது. 

காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தம் என்ெது இரு கட்சிகள் இகடவய ஏற்ெடும் 
ஒப்ெந்தம், அதாவது, ைாப்பீட்டாளர் எனப்ெடும் நிறுவனம், ைற்றும் 
ொைிசிதாரராக உள்ள ைாப்பீடு கபறுபவருக்கும் ைத்தியில் உள்ள 
உடன்ொடாகும் ைற்றும் இது இந்திய ஒப்ெந்தங்கள் சட்டம், 1872-

இன்  விதிகளுக்கு உட்ெட்டது. 
படம் 1 ைாப்பீட்டு ஒப்பந்தம்  
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iii. கேல்லுபடியாகும் ஒப்பந்தத்தின் ஆக்ைக்கூறுைள் 

 

ெடம் 2 கேல்லுபடியாகும் ஒப்பந்தத்தின் ஆக்ைக்கூறுைள் 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பசல்லுெடியாகும் ஒப்ெந்தத்தின் ஆக்கக்கூறுகள் ெின்வருைாறு: 

i. அளித்தல் மற்றும் ஏற்றுக்கைாள்ளுதல் (Offer and acceptance): 

ஒரு நெர் ைற்பறாருவரிடம் எகதயாவது பசய்ய அல்ைது 
பசய்யாைல் இருப்ெதற்காக அவரது ஒப்புதகை பெற, தனது 
விருப்ெத்கத குறிப்ெிடும்வொது,  அவர்  வாய்ப்கெ அளிப்ெதாக 
அல்ைது முன்பைாழிவதாக கூறப்ெடுகிறது. பொதுவாக, வாய்ப்பு 

கட்சிகளின் தகுதி 

சட்ட உரிகை 

தகடயற்ற ஒப்புதல் 

ைட்ேிைள் இகடசய 
உடன்பாடு 

அளித்தல் மற்றும் 
ஏற்றுக்கைாள்ளுதல் 

ைருதுகை 

கேல்லுபடியாகும் 
ஒப்பந்தத்தின் ஆக்ைக்கூறுைள் 

 



 

 142 

முன்பைாழிெவர்  மூைம் அளிக்கப்ெட்டு, ைற்றும் ஏற்பு காப்ெடீ்டு 
நிறுவனம் மூைம் பசய்யப்ெடுகிறது.  

வாய்ப்பு யாரிடம் அளிக்கப்ெடுகிறவதா, அதற்கு அதற்கு தனது 
இகசவு தந்ததும்,  அது ஏற்கப்ெட்டதாக கருதப்ெடும். அதனால், 
ஒரு முன்பைாழிகவ ஏற்றதுவை, அது ஒரு வாக்குறுதி ஆகிறது.  

ஏற்கப்ெட்டது முன்பைாழிெவருக்கு பதரிவிக்கப்ெட வவண்டும், 
அதன் விகளவாக ஒப்ெந்தம் உருவாகிறது. 

ஒரு முன்பைாழிெவர் காப்ெடீ்டு திட்டத்தின் விதிககள 
ஏற்றுக்பகாண்டு, ைற்றும் கவப்பு பதாகககய, பசலுத்தி தனது 
இகசகவ பதரிவிக்கிறார்,  இந்த பதாகக முன்பைாழிவு 
ஏற்கப்ெட்டவுடன், முதல் ப்ரீைியைாக ைாற்றப்ெட்டுவிடும்,  ைற்றும் 
முன்பைாழிவு ஒரு ொைிசியாகி விடுகிறது. 

ஏதாவது நிெந்தகன  கவக்கப்ெட்டால், அது எதிர் வாய்ப்ொக 
ைாறுகிறது.  

ொைிசி ெத்திரம் ஒப்ெந்தத்தின் ஆதாரைாகிறது. 

ii. ைருதுகை 

இதற்கு அர்த்தம், இந்த ஒப்ெந்தம் இருகட்சிகளுக்கும் ெரஸ்ெர 
ைாெத்கத பகாண்டிருக்க வவண்டும். ப்ரீைியம் தான் 
ொைிசிதாரரின் ெக்கத்தில் வரும் கருதுகக அதாவது ெங்கு 
ைற்றும் இழப்ெடீுககள தருகின்ற வாக்குறுதி, காப்ெடீ்டு 
நிறுவனத்தின் கருதுகக அதாவது ெங்கு. 

iii. ைட்ேிைள் இகடசய உடன்பாடு 

இரு கட்சிகளுவை ஒவர அர்த்தத்தில், ஒவர விஷயத்கத 
ஏற்றுக்பகாள்ள வவண்டும். வவறு வார்த்கதகளில் 
கூறுவதானால், இரு கட்சிகளுக்கும் இகடவய ஒருைித்த 
அதாவது  கருத்பதாருைித்தல் -“consensus ad-idem”  இருக்க 
வவண்டும். காப்ெடீ்டு நிறுவனம் ைற்றும் ொைிசிதாரர் 
இருவருவை ஒவர அர்த்தத்தில் ஒவர விஷயத்கத 
ஒப்புக்பகாள்ள வவண்டும். 

iv. தகடயற்ற ஒப்புதல் 
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ஒரு ஒப்ெந்தத்தில் நுகழயும் வொது தகடயற்ற ஒப்புதல் 
இருக்க வவண்டும்.  

ெின்வரும் காரணங்களால் ஏற்கெடாத வொது ஒப்புதல் 
தகடயற்றதாக கூறப்ெடுகிறது- 

 அச்சுறுத்தல்  

 தகாத ஆதிக்கம் 

 வைாசடி 

 திரித்துக்கூறுதல் 

 தவறு 

ஒரு உடன்ொட்டிற்கு அச்சுறுத்தல், வைாசடி அல்ைது 
திரித்துக்கறுதல் மூைம் ஏற்ெடும் வொது, உடன்ொடு சட்டப்ெடி 
பசல்லுெடியாகாது. 

v. ைட்ேிைளின் தகுதி 

ஒப்ெந்தம் பசய்கின்ற இரு கட்சிகளும் ஒப்ெந்தத்தில் நுகழய 
சட்டபூர்வைாக தகுதிப் பெற்றிருக்க வவண்டும். முன்பைாழிவில் 
ககபயழுத்திடும் வநரத்தில் ொைிசிதாரர் வைஜராக அதாவது 
வயதுவந்தவராக இருக்கவவண்டும் ைற்றும் சித்தநைம் 
உள்ளவராக இருக்க வவண்டும் ைற்றும் சட்டத்தின் கீழ் 
தகுதிநீக்கம் பெற்றவராக இருக்கக்கூடாது. உதாரணைாக,  

சிறார்களால் (minors) காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தங்களில் நுகழய 
முடியாது. 

vi. ேட்ட உரிகம 

ஒப்ெந்தத்தில் உள்ளது சட்டப்ெடி இருக்கவவண்டும். 
உதாரணைாக, கடத்தல் பொருட்களுக்கு எந்த காப்ெடீும் 
கிகடக்காது. விஷயம் அல்ைது கருதுகக சட்டவிவராதைாக 
உள்ள எந்த உடன்ொடுவை  சட்டப்ெடி பசல்லுெடியாகாது. ஒரு 
காப்ெடீு ஒப்ெந்தத்தின் விஷயம் ஒரு சட்டப்பூர்வைான 
விஷயம் ஆகும். 
 

 



 

 144 

முக்ைியமானகவ 

i. அச்சுறுத்தல்- இதில் குற்ற வழிமுகறகள் மூைம் அழுத்தத்கத 
தருவது அடங்கும். 

ii. தைாத ஆதிக்ைம்-ைற்பறாருவர் ைீது ஆதிக்கம் பசலுத்த 
முடிகின்ற ஒரு நெர், தகாத ஆதாயத்கத பெற தனது நிகை, 

பசல்வாக்கு அல்ைது அதிகாரத்கத ெயன்ெடுத்தும் வொது. 

iii. சமாேடி-ஒரு நெர், அவர் அல்ைது அவள் உண்கை என்று 
நம்ொதகத எடுத்துகரத்து  தவறான நம்ெிக்கககய ஏற்ெடுத்த 
ைற்பறாருவகர தூண்டி விடும்வொது. இது உண்கைககள 
வவண்டுபைன்வற ைகறப்ெதால் அல்ைது தவறாக 
எடுத்துகரப்ெதால் ஏற்ெடைாம். 

iv. தவறு- ஒரு நிகழ்கவ ெற்றிய தீர்ப்பு அல்ைது விளக்கத்தில் 
தவறு. இதனால் ஒப்ெந்தம் பசய்யப்ெடும் விஷயத்கத ெற்றிய 
புரிதல் ைற்றும் உடன்ொட்டில் தவறு ஏற்ெடைாம் 

3 

2. ைாப்பீட்டு ஒப்பந்தம் - ேிறப்பு அம்ேங்ைள் 

i) உெரிைா ஃகெட்ஸ் அல்ைது உன்னத நன்னம்ெிக்கக (Uberrima 

Fides or Utmost Good Faith) 

இந்த காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தத்தின் அடிப்ெகட வகாட்ொடுகளில் 
ஒன்றாகும். இது உெரிைா ஃகெட்ஸ் (uberrima fides)  என்றும் 
அகழக்கப்ெடும், இதற்கு ஒப்ெந்தத்தில் ஈடுெட்ட ஒவ்பவாரு 
கட்சியும் காப்ெடீு விஷயத்திற்கு பதாடர்ொன அகனத்து  
அடிப்ெகட உண்கைககளயும் தானாகவவ பவளியிட வவண்டும் 
என்று அர்த்தம் 

நன்னம்ெிக்ககக்கும் உன்னத நன்னம்ெிக்ககக்கும் இகடவய 
வித்தியாசம் உள்ளது. பொதுவாக அகனத்து வணிகரீதியான 
ஒப்ெந்தங்களும் அவர்களுகடய ெரிவர்த்தகனயில் 
நன்னம்ெிக்கககயப் ெின்ெற்ற வவண்டும் என்றும் பொய்வயா 
ஏைாற்வறா இருக்கக் கூடாது என்றும் எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. 
நன்னம்ெிக்கககயப் ெின்ெற்றும் கடகைகயத் தவிர 
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வாங்குெவருக்கு ஒப்ெந்தத்தின் ஷரத்துக்ககளப் ெற்றிய எந்த ஒரு 
தகவகையும் பவளிப்ெடுத்தும் கடகை விற்ெவருக்கு இல்கை. 

இங்கு ெின்ெற்றப்ெடும் விதி “ைவியட் எம்டர்” (Caveat Emptor) 

அதாவது 'வாங்குநர் ைவனிக்ை' என்ெதாகும்.  

ஒப்ெந்தத்தின் ஷரத்துக்ககள ஒப்ெந்தத்தின் தரப்புகள் 
ஆய்வுபசய்ய எதிர்ொர்க்கப்ெடுகின்றனர். ஒரு தரப்பு ைற்பறாரு 
தரப்ெிகன தவறுதைாக வழிநடத்தாைல் சரியான ெதில்ககள 
அளிக்கும்வகர, அடுத்த தரப்பு ஒப்ெந்தத்கத தவிர்ப்தாகக் 
கருதப்ெடாது. 

உன்னத நன்னம்பிக்கை (Utmost good faith) : காப்ெடீ்டு 
ஒப்ெந்தங்கள் ைாறுெட்ட வகககய சார்ந்துள்ளன. முதைாவதாக, 

ஒப்ெந்தம் பசய்யப்ெடும் விஷயம் பதாட்டுணர முடியாதது ைற்றும்  
காப்ெடீ்டாளரால் அகத வநரடி கவனம் அல்ைது அனுெவம் மூைம் 
அறியமுடியாது. வைலும் இயல்ெின் காரணைாக 
முன்பைாழிெவருக்கு ைட்டுவை பதரிந்த ெை அடிப்ெகட 
உண்கைகள் உள்ளன.  காப்ெடீ்டாளர் பெரும்ொலும் தகவகை பெற 
முன்பைாழிெவகர ைட்டுவை முற்றிலும் நம்ெியிருக்க வவண்டும். 

எனவவ முன்பைாழிெவருக்கு காப்ெடீு விஷயத்கத ெற்றி 
அகனத்து அடிப்ெகட உண்கைககளயும் பவளியிடவவண்டிய 
சட்டபூர்வ கடகை உள்ளது. 
 

உதாரணம் 

வடவிட் ஒரு ஆயுள் காப்ெடீ்டு ொைிசிக்கு முன்பைாழிகவ 
அளித்தார். ொைிசிக்கு விண்ணப்ெிக்கும் வநரத்தில், வடவிட் நீரிழிவு 
வநாயால் ொதிக்கப்ெட்டிருந்து சிகிச்கசயும் பெற்று 
பகாண்டிருந்தார். ஆனால் ஆயுள் காப்ெடீு நிறுவனத்திற்கு வடவிட் 
இந்த உண்கைகய பவளிப்ெடுத்தவில்கை. வடவிடின் வயது 
முப்ெதுகளில் இருந்ததால், ஆயுள் காப்ெடீு நிறுவனம் ைருத்துவ 
வசாதகனகய வைற்பகாள்ளுைாறு வடவிகட வகட்காைல் 
ொைிசிகய வழங்கிவிட்டது. சிை ஆண்டுகளுக்கு ெிறகு, வடவிடின் 
உடல்நிகை வைாசைகடந்து அவர் ஆஸ்ெத்திரியில் 
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அனுைதிக்கப்ெட்டார். சிகிச்கசக்கு ெைனில்ைாைல் அடுத்த சிை 
நாட்களில் வடவிட் இறந்துவிட்டார். ஆயுள் காப்ெடீ்டு 
நிறுவனத்திடம் ஈடுவகாரல் எழுப்ெப்ெட்டது.  

வடவிட் மூைம் பெயர் நியைித்தவருக்கு அதிர்ச்சி தரும் வககயில், 
ஆயுள் காப்ெடீு நிறுவனம் ஈடுவகாரகை நிராகரித்துவிட்டது. 
விசாரகணயில், காப்ெடீ்டு நிறுவனம் வடவிட் ொைிசிக்கு 
விண்ணப்ெிக்கும் வநரத்திவைவய நீரிழிவு வநாயால் 
ொதிக்கப்ெட்டிருந்தும். அந்த உண்கைகய வவண்டுபைன்வற 
வடவிட் ைகறத்துவிட்டார் என பதரியவந்துவிட்டது. எனவவ 
காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தம் ெயனற்றது ைற்றும் பசல்லுெடியாகாதது என 
அறிவிக்கப்ெட்டு,  ஈடுவகாரலும் நிராகரிக்கப்ெட்டது.  

 

அடிப்ெகடத் தகவல் என்ெது காப்ெடீு நிறுவனங்கள் 
முடிபவடுப்ெதற்கு துகணபசய்யும் தகவல்களாகும்: 

 அவர்கள் அந்த அொயத்திகன ஏற்ொர்களா?  

 அப்ெடியானால், எந்த ப்ரீைிய விகிதத்தில் ைற்றும் எந்த 
விதிகள் ைற்றும் நிெந்தகனகளின் அடிப்ெகடயில்? 

பொதுச் சட்டத்தின்கீழ் உன்னத நன்னம்ெிக்ககயின் இந்த 
சட்டப்பூர்வ கடகை உருவாகிறது. முன்பைாழிெவருக்குத் பதரிந்த 
அடிப்ெகட உண்கைககள ைட்டுைல்ைாது அவர் அறிய வவண்டிய 
அடிப்ெகட உண்கைகளுக்கும் இந்தக் கடகை விரிவகடகிறது. 
 

உதாரணம் 

ெின்வருெகவ முன்பைாழியும் சையத்தில் முன்பைாழிெவர் 
பவளிப்ெடுத்தவவண்டிய அடிப்ெகட உண்கைகளின் சிை 
உதாரணங்கள்: 

i. ஆயுள் காப்ெடீு: பசாந்த ைருத்துவ வரைாறு, ெரம்ெகர 
வநாய்களுக்கு குடும்ெ வரைாறு, புககெிடித்தல் ைற்றும் 
குடிப்ெது வொன்ற ெழக்கங்கள், ெணிக்கு வொகாத நாட்களின் 
விவரங்கள், வயது, பொழுதுவொக்குகள், முன்பைாழிெவரின் 
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வருைான விவரங்கள், ஏற்கனவவ உள்ள ஆயுள் காப்ெடீ்டு 
ொைிசிகள் வொன்ற நிதிசார்ந்த தகவல்கள் முதைியன 

ii. தீ காப்ெடீு: கட்டிடத்தின் அகைப்பு ைற்றும் ெயன். 
கட்டிடத்தின் நயது, வசகரித்துகவக்கும்/உற்ெத்தி 
பொருட்களின் இயல்பு முதைியன  

iii. கடல் சார்ந்த காப்ெடீு: பொருட்கள் விளக்கம், வெக்கிங் 
அதாவது கட்டப்ெடும் முகற முதைியன 

iv. வாகன காப்ெடீு: வாகனத்தின் விளக்கம், பகாள்முதல் வததி, 
யார் டிகரவர் வொன்ற விவரங்கள் 

காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தங்கள் உயர் கடப்ொட்டுக்கு உட்ெட்டது. 
காப்ெடீ்கடப் பொறுத்தவகர, நன்னம்ெிக்கக ஒப்ெந்தங்கள் உன்னத 
நன்னம்ெிக்கக ஒப்ெந்தங்களாகின்றன. 

வகரயகற 

"உெரிைா ஃகெட்ஸ்" என்ெது “வவண்டப்ெட்டாலும் 
இல்ைாவிட்டாலும், முன்பைாழியப்ெடும் அொயத்துக்கு உரிய 
அகனத்து அடிப்ெகட உண்கைககளயும் துல்ைியைாகவும் 
முழுகையாகவும் தானாக முன்வந்து பவளிப்ெடுத்துவதற்கான 
ஒரு வநர்ைகற கடகை" என வகரயறுக்கப்ெடுகிறது. 

உன்னத நன்னம்ெிக்கக ஏதாவது ஒரு கட்சியால் அனுசரிக்கப் 
ெடாவிட்டால், ஒப்ெந்தத்கத ைற்ற கட்சி தவிர்க்கமுடியும். இதன் 
அடிப்ெகடயில், குறிப்ொக எந்த ஒரு காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தத்தில் 
நுகழயும் வொதும்,  யாராலும் அவரது பசாந்த தவகற 
ைாெத்திற்காக ெயன்ெடுத்த  அனுைதிக்கமுடியாது என்று அர்த்தம் 

காப்ெடீு ஒப்ெந்தத்தின் விஷயத்கத ெற்றிய எந்த உண்கைகய 
ெற்றியும் காப்ெடீு பெற்றவர் திரித்துக்கூற கூடாது என்று 
எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. காப்ெடீுடன் பதாடர்புகடய அகனத்து 
உண்கைககளயம் காப்ெடீு பெற்றவர் பவளிப்ெடுத்த வவண்டும். 
இந்த கடப்ொடு இல்கை என்றால், ஒரு நெர் எடுத்துக்பகாள்ளும் 
காப்ெடீு பசய்யப்ெட்ட அொயத்கத ொதிக்கும் சிை உண்கைககள 
ைகறத்து  வதகவயற்ற நன்கைகய பெறமுடியும். 
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ஏற்ெளிப்ொளர் சரியாக அொயத்கத ைதிப்ெிட, எந்த அடிப்ெகட 
உண்கைககளயும் ைகறக்காைல் ொைிசிதாரர், அவரது உடல்நைம், 

குடும்ெ வரைாறு, வருைானம், வவகை வொன்ற நிகைககள 
பவளியிடவவண்டும் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. ஏற்ெளிப்பு 
விஷயத்தில் ஏற்ெளிப்ொளரின் முடிகவ ொதிக்கும் வககயில் 
முன்பைாழிவு ெடிவத்தில் பவளியிடப்ெட்ட ஏதாவது 
பவளிப்ெடுத்தாகை அல்ைது திரித்துக்கூறுதல் உள்ள வழக்கில், 
காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு ஒப்ெந்தத்கத ரத்து பசய்ய உரிகை 
உண்டு. 

அகனத்து அடிப்ெகட உண்கைககளயும் பவளிப்ெடுத்தும் ஒரு 
கடப்ொட்டிகன சட்டம் விதிக்கிறது. 

உதாரணம் 

ஒரு அதிகாரி ைிகக இரத்த அழுத்தத்தினால் ொதிக்கப்ெட்டுள்ளார். 
சைீெத்தில் ஒரு சிறு ைாரகடப்பும் வந்துள்ளது. அகதத் பதாடர்ந்து 
தன்னுகடய உண்கையான நிகைகய பவளிப்ெடுத்தாைல் ஒரு 
உடல்நைக் காப்ெடீ்டிகன வாங்க முடிவு பசய்கிறார். இதனால், 
காப்ெடீு பெற்றவர் மூைம் திரித்துக் கூறப்ெட்ட உண்கைககள 
நம்ெி அவருகடய முன்பைாழிதைில் காப்ெடீ்டு நிறுவனம் 
ஏைாளியாக்கப்ெடுகிறது 

ஒரு நபருக்கு பிறப்பிைிருந்சத இதயத்தில் ஒரு ஓட்கட 
உள்ளது. அகத தனது முன்கமாழிவுப் படிவத்திலும் 
கவளிப்படுத்துைிறார். அது ைாப்பீட்டு நிறுவனத்தாலும் 
ஏற்ைப்பட்டுள்ளது. ஆனால், முன்னசர உள்ள சநாய்ைளுக்கு 
குகறந்தது 4 ஆண்டுைள்வகர ைாப்பு ைிகடக்ைாது என்பகத 
ைாப்பீட்டு நிறுவனம் கூறவில்கை. இது ைாப்பீடு நிறுவனம் 
மூைம் ஏமாற்றுவதற்ைாை மகறக்ைப்பட்ட உண்கம. 

ii) அடிப்பகட உண்கமைள் 

வகரயகற 

அடிப்பகட உண்கம என்ெது ஒரு காப்ெடீ்டு ஏற்ொளர் அந்த 
அொயத்கத ஏற்ெதா எனத் தீர்ைானிக்கவும், ஏற்ெதானால் அதன் 
ப்ரீைிய விகிதம் ைற்றும் விதிகள் ைற்றும் நிெந்தகனகள் என்ன 
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எனத் தீர்ைானிப்ெகதப் ொதிக்கக்கூடிய  உண்கை என 
வகரயறுக்கப்ெட்டுள்ளது. 

ஒரு பவளிப்ெடுத்தப்ெடாத உண்கை அடிப்ெகடயானதா 
இல்கையா என்ெது குறிப்ெிட்ட சூழகைப் பொறுத்தது. அது நீதி 
ைன்றத்தில் ைட்டுவை இறுதியில் முடிவுபசய்யப்ெடுகிறது 
அொயத்கதப் ொதிக்கும் உண்கைககள காப்ெடீு பெறுெவர் 
பவளிப்ெடுத்த வவண்டும்.  

ஒருவர் பவளிப்ெடுத்த வவண்டிய காப்ெடீ்டில் உள்ள சிை 
அடிப்ெகடயான உண்கைகளின் வககககளப் ெற்றிப் ொர்ப்வொம். 

i. குறிப்ெிட்ட அொயம் சாதாரண நிகைகய விட ஒரு பெரிய 
பவளிப்ெடுத்துதகைக் குறிக்கிறது என்ெகத சுட்டிக்காட்டும் 
உண்கைகள்.  

 

உதாரணம் 

கடல் வழியாக எடுத்துச் பசல்ைப்ெடும் பொருட்களின் இகடயூகற 
உண்டாக்கும் இயல்பு;  

i. அகனத்து காப்ெடீ்டு நிறுவனங்களிடைிருந்தும் பெற்ற 
முந்கதய ொைிசிக்களின் இருப்பு ைற்றும் அவற்றின் 
தற்வொகதய நிகை 

ii. முன்பைாழிவுப் ெடிவத்தில் அல்ைது காப்ெடீ்டுக்கான 
விண்ணப்ெத்தில் உள்ள அகனத்துக் வகள்விகளும் 
அடிப்ெகடயானகவ என்வற கருதப்ெடுகின்றன. ஏபனனில், 

காப்ெடீ்டின் அடிப்ெகட சார்ந்த ெல்வவறு அம்சங்கள் ைற்றும் 
அொயத்திற்கான வாய்ப்பு ெற்றியும் இகவ உள்ளன. அந்தக் 
வகள்விகள் உண்கையாக ைற்றும் அகனத்து வகககளிலும் 
முழுகையாக ெதிைளிக்கப்ெட வவண்டும். 

ெின்வருெகவ பவளிப்ெடுத்த வதகவயில்ைாத உண்கைகளுக்கான 
சிை உதாரணங்கள் 
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தைவல் 

கவளிப்படுத்த சதகவயில்ைாத உண்கமைள் 

காப்ெடீ்டு ஏற்ொளர் மூைம் குறிப்ெிட்ட விசாரகண எதுவும் 
இல்கை எனில், முன்பைாழிந்தவருக்கு ெின்வரும் உண்கைககள 
பவளிப்ெடுத்தவவண்டிய எந்தவித பொறுப்பும் இல்கை என்று 
கூறப்ெட்டுள்ளது: 
i. அொயத்கத குகறக்க நகடமுகறப்ெடுத்திய நடவடிக்கககள்,  

உதாரணம் : ஒரு தீ அகணப்ொன் (fire extinguisher) இருப்ெது 

ii. ொைிசிதாரருக்கு பதரியாத அல்ைது அவர் அறியாத 
உண்கைகள். 
உதாரணம்: ஒரு நெர்,  அதிக இரத்த அழுத்தத்தால் 
அவதிப்ெடுெவர், ஆனால் ொைிசி எடுத்துக்பகாள்ளும் வநரத்தில் 
அகத ெற்றி அவருக்கு பதரியாைல் இருந்திருந்தால், இந்த 
உண்கைகய ைகறத்தாக அவர் ைீது குற்றம் சாட்டமுடியாது.  

iii. நியாயைான விடாமுயற்சி மூைம் கண்டுெிடிக்கக்கூடிய 
உண்கைகள்  

ஒவ்பவாரு அடிப்ெகட உண்கைகயயும் கூறவவண்டிய 
அவசியம் இல்கை. வைலும் தகவல் வதகவ என்றால் காப்ெடீ்டு 
ஏற்ொளர்கள் அகத  ெற்றி நிகனவாக வகட்கவவண்டும் 

iv. சட்ட சம்ெந்தைான விஷயங்கள்:  

எல்வைாருக்கும் இந்த நாட்டின்  சட்டம் பதரிந்திருக்கவவண்டும் 
என்று கூறப்ெடுகிறது.  

உதாரணம்: பவடிபொருட்ககள வசைித்து கவப்ெது ெற்றிய 
நகராட்சி சட்டங்கள் 

v. ொைிசிதாரருக்கு அவசியைில்ைாததாக வதான்றுகின்றகவ 
[அல்ைது கூடுதல் தகவைின் வதகவ தள்ளுெடி 
பசய்யப்ெட்டிருந்தால்].  
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காப்ெடீ்டு நிறுவனம் ெதில்ககள முழுகையற்றது என்ற 
அடிப்ெகடயில் ெின்னர் பொறுப்கெ தட்டி கழிக்கமுடியாது. 

கவளிப்படுத்தல் ைடகம எங்சை உள்ளது? 

முன்பைாழிவு ஏற்கப்ெட்டு ைற்றும் ொைிசி வழங்கப்ெடும் வகர, 
அதாவது வெச்சுவார்த்கத நடக்கும் காைம் முழுவதும், ஆயுள் 
காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தங்களில், பவளிப்ெடுத்தல் கடகை உள்ளது. ஒரு 
தரம் ொைிசி ஏற்கப்ெட்டுவிட்டால், ொைிசியின் காைம் முழுவதும் 
எழும் எந்த அடிப்ெகட உண்கைககளயும் பவளியிட வதகவ 
கிகடயாது. 

உதாரணம் 

திரு ராஜன் ெதிகனந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு காை ஒரு ஆயுள் 
காப்ெடீ்டு எடுத்துள்ளார். ொைிசிகய எடுத்து ஆறு ஆண்டுகளுக்கு 
ெிறகு, திரு. ராஜன் சிை இதய ெிரச்சிகனகள் ஏற்ெட்டு ைற்றும்  
அறுகவ சிகிச்கசகய வைற்பகாள்ள வவண்டி வந்தது. திரு ராஜன் 
காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு இந்த உண்கைகய பவளியிட 
வதகவயில்கை. 

எனினும், ொைிசிதாரர் உரிய காைத்தில் ப்ரீைியங்ககள கட்ட 
தவறியதால் ொைிசி காைாவதியான நிகையில் இருந்து ைற்றும் 
ொைிசிதாரர் ொைிசி ஒப்ெந்தத்கத புதுப்ெித்து ைீண்டும் அைைில் 
பகாண்டு வர நிகனத்தால், புதுப்ெிக்கும் வநரத்தில், புது 
ொைிசியில் பசய்கிற ைாதிரி, அடிப்ெகடயான ைற்றும் 
பதாடர்புகடய அகனத்து விவரங்ககளயும் பவளியிடும் கடகை 
அவருக்கு உள்ளது.  

உன்னத நன்னம்பிக்கைகய மீறுதல் (Breach of utmost good faith) 

நாம் இப்வொது உன்னத நன்னம்ெிக்கககய ைீறும் சூழ்நிகைககள  
ஆராய்வவாம். இத்தககய ைீறல் உண்கை பவளிப்ெடுத்தாகை 
அல்ைது திரித்துக்கூறுதல் மூைம் எழைாம். 

பவளிப்ெடுத்தாகை: ொைிசிதாரர் அடிப்ெகட உண்கைககள ெற்றி 
அகைதியாக உள்ளார், ஏபனனில் காப்ெடீ்டு நிறுவனம் எந்த 
குறிப்ெிட்ட விசாரகணகயயும் எழுப்ெவில்கை. காப்ெடீ்டு 
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நிறுவனம் வகட்ட வகள்விகளுக்கு ைழுப்ெைான ெதில்ககள 
தருவது. அஜாக்கிரகதயால்  [அறியாகையால் அல்ைது எந்த 
எண்ணமும் இல்ைாைல் இருக்கைாம்] அல்ைது முன்பைாழிந்தவர் 
அந்த உண்கை வதகவயில்கை என்று நிகனத்திருக்கைாம்.  

அப்ெடியிருந்தால், அது அப்ொவித்தனம். ஆனால் உண்கைகய 
வவண்டுபைன்வற பவளிப்ெடுத்தாவிட்டால் அகத ைகறத்ததாக 
கருதப்ெடுகிறது. அப்ெடியிருந்தால், அதில் ஏைாற்றும் வநாக்கம் 
உள்ளது. 

திரித்துக் கூறுதல்: காப்ெடீு ஒப்ெந்த சையத்தில் நடக்கும்  
வெச்சுவார்த்கதயில் பவளியிடப்ெட்ட அறிக்கக ெிரதிநிதித்துவம் 
என்று அகழக்கப்ெடுகிறது. இது உண்கையின் திட்டவட்டைான 
அறிக்ககயாக அல்ைது நம்ெிக்கக, எண்ணம் அல்ைது 
எதிர்ொர்ப்ெின்  அறிக்ககயாக இருக்கைாம். இதில் உண்கை 
உள்ளப்வொது, அது கணிசைான அளவு சரியாக இருக்கவவண்டும் 
என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. ெிரதிநிதித்துவம் பசய்வது நம்ெிக்கக 
அல்ைது எதிர்ொர்ப்பு விஷயங்ககள ெற்றி இருக்கும் வொது, அது 
நன்னம்ெிக்ககயில் தரப்ெடவவண்டும்.  

திரித்துக்கூறுவதில் இரண்டு வகககள் உள்ளன: 

i. அப்ொவித்தனைாக திரித்துக்கூறுதல்-துல்ைியைற்ற 
அறிக்கககள்,  அதாவது எந்தவித வைாசடியான 
எண்ணத்துடனும் கூறப்ெடாதகவ.  

ii. ைறுபுறம், வைாசடிக்காக திரித்துக்கூறுதல் என்ெது காப்ெடீ்டு 
நிறுவனத்கத ஏைாற்றும் எண்ணத்துடன் அல்ைது 
உண்கைகய ைதிக்காைல் பொறுப்ெற்ற முகறயில் 
வவண்டுபைன்வற தரப்ெட்ட தவறான அறிக்கககள் 

ஏைாற்றும் வநாக்கத்துடன் ைகறத்திருந்தால், அல்ைது உண்கை 
பவளிப்ெடுத்தாகை அல்ைது திரித்துக்கூறுதல் இருந்தால் ஒரு 
காப்ெடீு ஒப்ெந்தம் பொதுவாகவவ பசல்ைாததாகி விடுகிறது.  

iii) ைாப்பீடுப் பற்று (Insurable interest) 
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 'காப்ெடீுப் ெற்று' இருப்ெது ஒவ்பவாரு காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தத்தின் ஒரு 
அத்தியாவசிய உட்பொருளாகவும் ைற்றும் காப்ெடீ்டு சட்டத்தின் 
முன்-வதகவயாகவும் கருதப்ெடுகிறது.  காப்ெடீு, சூதாட்டம் 
அல்ைது ெந்தயம் உடன்ொடுடன் எப்ெடி வவறுெடுகிறது என்று 
ொர்ப்வொம். 

iv) சூதாட்டம் மற்றும் ைாப்பீடு 

சீட்டு விகளயாட்கட  கருதவும், இதில் ஒரு நெர் பஜயிக்கைாம் 
அல்ைது வதாற்கைாம். ஒரு நெர் ெந்தயத்தில் நுகழயும்வொது தான் 
இழப்பு அல்ைது ைாெம் கிகடக்கிறது. விகளயாடும் நெருக்கு 
பஜயிப்ெகத தவிர, ஆட்டத்தின் ைீது எந்த விருப்ெவைா அல்ைது 
உறவவா கிகடயாது. ெந்தயம் கவத்தல் அல்ைது, 

ெககடப்ெிகணயத்கத (Betting or, wagering) சட்டரீதியாக  
நீதிைன்றத்தில் அைைாக்கமுடியாது ைற்றும்  இதன் ெின்னணியில் 
பசய்யப்ெடும் எந்த ஒப்ெந்தமும் சட்டவிவராதைானது. யாராவது 
தன் வடீ்கட சீட்டாட்டத்தில் ெணயம் கவத்து, அதில் வதாற்றால், 

பவற்றி பெற்ற நெர் அதற்காக நீதிைன்றத்தில் முகறயிட்டு அகத 
வகாரமுடியாது. 

இப்வொது ஒரு வடீு ைற்றும் அது எரியக்கூடிய நிகழ்கவ 
கருதவும். வடீ்கட காப்ெடீு பசய்த தனிநெருக்கு காப்ெடீு 
பசய்யப்ெட்ட விஷயம் அதாவது வடீ்டுடன் சட்டரீதியான உறவு 
உள்ளது. அவருக்கு அது பசாந்தம் ைற்றும் அது அழிந்தால் 
அல்ைது வசதைானால், அவருக்கு நிதி ொதிப்பு ஏற்ெடும். இந்த 
உரிகை தரும் உறவு சுயாதீனைானது, ைற்றும் தீப்ெிடிக்கிறவதா 
அல்ைது இல்கைவயா என்ெகத சார்ந்தில்கை. வைலும் இந்த 
உறவு தான் அவர் இழப்ெிற்கு  காரணைாகிறது. காப்ெடீு 
எடுக்கப்ெடுகிறவதா இல்கைவயா இந்த நிகழ்வு [தீ அல்ைது 
திருட்டு], அவருக்கு இழப்கெ ஏற்ெடுத்தும். 

சீட்டு விகளயாட்டில் பவற்றி அல்ைது வதால்வி ஏற்ெடைாம், 

ஆனால் தீ  ஒவர விகளகவ தான் ஏற்ெடுத்தும்- அதாவது 
வடீ்டின் உரிகையாளருக்கு இழப்கெ ைட்டுவை தரும். 
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ஏற்ெட்ட இழப்கெ ஏதாவது வழியில் ஈடு பசய்துக்பகாள்வகத 
உறுதி  பசய்ய தான் உரிகையாளர் காப்ெடீ்கட 
எடுத்துக்பகாள்கிறார். 

காப்ெடீு பசய்ெவருக்கு அவரது வடீ்டில் இருக்கும் ெற்று அல்ைது 
அவரது  ெணம் தான் காப்ெடீுப் ெற்று என குறிப்ெிடப்ெடுகிறது. 
காப்ெடீுப் ெற்று இருப்ெது தான் ஒரு காப்ெடீு ஒப்ெந்தத்கத 
பசல்ைத்தக்கதாக்கி சட்டத்தின் கீழ்  
அைல்ெடுத்தக்கூடியாதாக்குகிறது. 
 

உதாரணம் 

திரு. சந்திரவசகர் ஒரு வடீ்டின் உரிகையாளர் ைற்றும் வங்கியில் 
இருந்து ரூ 15 ைட்சம் அடைான கடகன பெற்ற வாங்கியுள்ளார். 
கீழுள்ள வகள்விககள ெற்றி வயாசிக்கவும்: 

 அவருக்கு வடீ்டில் காப்ெடீுப் ெற்று உள்ளதா? 

 வங்கிக்கு வடீ்டில் காப்ெடீுப் ெற்று உள்ளதா? 

 இதில் அவரது ெக்கத்துவடீ்டுக்காரரின் ெற்று என்ன? 

திரு சீனிவாசனுக்கு ைகனவி, இரண்டு குழந்கதகள் ைற்றும் 
வயதான பெற்வறார் பகாண்ட ஒரு குடும்ெம் இருக்கிறது. கீழுள்ள 
வகள்விககள ெற்றி வயாசிக்கவும்: 

 அவருக்கு அவர்களது நைனில் காப்ெடீுப் ெற்று உள்ளதா? 

 அவர்கள் ைருத்துவைகனயில் வசர்க்கப்ெட்டால் அவருக்கு 
நிதி இழப்பு ஏற்ெடுைா? 

 ெக்கத்துவடீ்டுக்காரரின் குழந்கதகள் ெற்றி என்ன? 

அவருக்கு அவர்கள் ைீதும் காப்ெடீுப் ெற்று இருக்குைா? 

காப்ெடீு பசய்யப்ெடும் விஷயம் ைற்றும் காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தத்தின் 
விஷயத்திற்கும் இகடவய உள்ள வவறுொட்கட கூறுவது இங்வக 
பொருத்தைாக இருக்கும். 

ைாப்பீடு கேய்யப்படும் விஷயம் காப்ெடீால் ொதுகாக்கப்ெடும் 
பசாத்கத ெற்றியது, அதற்பகன்று உள்ளார்ந்த ைதிப்பு ஒன்று 
இருக்கும். 
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ைறுபுறம் ைாப்பீடு ஒப்பந்தத்தின் விஷயம் ொைிசிதாரருக்கு அந்த 
பசாத்தில் உள்ள நிதி சார்ந்த ெற்கற குறிக்கிறது. ொைிசிதாரருக்கு 
பசாத்தில் உரிகை இருந்தால் ைட்டுவை அகத காப்ெடீு 
பசய்துக்பகாள்ளும் சட்டப்பூர்வைான உரிகை அவருக்கு 
இருக்கிறது. இதன் அழுத்தைான அர்த்தம், காப்ெடீ்டு ொைிசி 
பவறும் பசாத்கத அப்ெடிவய ொதுகாப்ெதில்கை, ஆனால் 
ொைிசிதாரருக்கு பசாத்தின் ைீது உள்ள நிதி சார்ந்த ெற்கற 
(financial interest) ொதுகாக்கிறது. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 3   கபாது ேட்டத்தின்படி ைாப்பீடுப்பற்று 
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i. ைாப்பீடுப் பற்று இருக்ை சவண்டிய சநரம் 

ஆயுள் காப்ெடீ்டில், காப்ெடீுப் ெற்று ொைிசி எடுத்துக்பகாள்ளும் 
வநரத்தில் இருக்கவவண்டும். பொது காப்ெடீில், கடல்சார் 
ொைிசிககள வொன்ற சிை விதிவிைக்குககள தவிர, காப்ெடீுப் 
ெற்று ொைிசி எடுத்துக்பகாள்ளும்  ைற்றும் ஈடுவகாரல் வநரம், 
இந்த இரண்டு வநரத்திலுவை இருக்க வவண்டும். 

v) அண்கமக் ைாரணம் (Proximate cause) 

சட்ட பகாள்கககளில் ககடசியானது அண்கைக் காரணம் என்கிற 
பகாள்கக. 

அண்கைக் காரணம் காப்ெடீ்டின் ஒரு முக்கிய பகாள்கக ைற்றும் 
இதன் அக்ககற இழப்பு அல்ைது வசதம்  ஏற்ெட்ட விதம் என்றும் 
ைற்றும் அது  உண்கையிவைவய காப்ெடீு பசய்யப்ெட்ட ஒரு 
ஆெத்தின் விகளவாக தான்  ஏற்ெட்டதா என்ெகத கண்டறிவதில் 
தான் உள்ளது. இழப்பு காப்ெடீு பசய்யப்ெட்ட ஆெத்தினால் 
ஏற்ெடும்வொது, காப்ெடீ்டு நிறுவனம் அதற்கு பொறுப்ொகிறது. 
உடனடி காரணம் காப்ெடீு பசய்யப்ெட்ட ஆெத்தாக இருந்தால், 
காப்ெடீ்டு நிறுவனம் அந்த இழப்ெிற்கு இழப்ெகீட தந்தாக 
வவண்டும், இல்கைபயனில் இல்கை. 
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இந்த விதியின்ெடி, காப்ெடீு அளிப்ெவர் இழப்கெத் 
வதாற்றுவிக்கக்கூடிய நிகழ்வுத் பதாடரின் இயக்கத்துக்குள் 
பொருந்தக்கூடிய முக்கியக் காரணத்கத வதடுகிறார், இது இழப்பு 
ஏற்ெடுவதற்கு காரணம் முந்கதய ககடசி நிகழ்ச்சியாகத்தான் 
இருக்க வவண்டும் என்ெதில்கை, அதாவது, அந்த நிகழ்ச்சி அதற்கு 
பநருக்கைானதாகவவா, அல்ைது இழப்கெ ஏற்ெடுத்தியதற்கு 
உடனடிப் பொறுப்புகடயதாகவவா இருக்கவவண்டும். 

ைற்ற காரணங்ககள  பதாகை காரணங்கள் என 
வககப்ெடுத்தைாம், இகவ அண்கை காரணங்களில் இருந்து 
வவறுெட்டகவ. பதாகை காரணங்கள் இருக்கைாம் ஆனால் 
நிகழ்வு நடக்கிறைாதிரி எந்த விகளகவயும் ஏற்ெடுத்தவில்கை. 

வகரயகற 

அண்கமக் ைாரணம் (Proximate cause) என்பது, ஒரு புதிய மற்றும் 
தன்னிச்கேயான ஆதாரத்திைிருந்து திறகமயுடன் கதாடங்ைிச் 
கேயல்படும், எந்த ஒரு ேக்தியின் குறுக்ைீடும் இன்றி ஒரு 
முடிகவ ஏற்படுத்தக்கூடிய நிைழ்வுத் கதாடரின் இயக்ைத்கதத் 
கதாடங்குவதற்குரிய கேயல்திறன்மிக்ை மற்றும் திறகமயான 
ைாரணம் என வகரயறுக்ைப்படுைின்றது. 
அண்கை காரணி பகாள்கக ஆயுள் காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தங்களுக்கு 
எப்ெடி பொருந்துகிறது? பொதுவாக, ஆயுள் காப்ெடீு 
ைரணத்திற்கான காரணத்கத பொருட்ெடுத்தாைல், ஒரு ைரண 
நன்கைக்கு ஈகட வழங்குவதால், அண்கை காரணி பகாள்கக 
இதில் பொருந்தாது. எனினும் ெை ஆயுள் காப்ெடீ்டு 
ஒப்ெந்தங்களில் ஒரு விெத்து ெைன் கரடர் (கூடுதல் காப்ெடீு) 
உள்ளது, அதில் விெத்து மூைம் ைரணம் ஏற்ெட்டால், ஒரு 
கூடுதல் பதாகக பசலுத்தப்ெடும் என்று உத்தரவாதம் 
அளிக்கப்ெடுகிறது. இது வொன்ற சூழ்நிகையில், அதன் 
காரணத்கத அறிந்துபகாள்ள வதகவயாகிறது - ைரணம் ஒரு 
விெத்து விகளவாக ஏற்ெட்டதா என்ெது.  அண்கை காரணி 
பகாள்கக இது வொன்ற நிகழ்வுகளுக்கு பொருந்தும். 

ைகடப்பிடித்தல் ஒப்பந்தம் (Contract of Adhesion) 
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ககடப்ெிடித்தல் ஒப்ெந்தங்கள் கூடுதைான வெரம் வெசும்  
அனுகூைமுள்ள கட்சி மூைம் தயாரிக்கப்ெடுகின்றான, இகவ 
ைற்ற கட்சிக்கு அகத ககடப்ெிடித்து நடக்கும் வாய்ப்கெ ைட்டுவை 
வழங்கும், அதாவது ஒப்ெந்தத்கத ஏற்கைாம் அல்ைது 
நிராகரிக்கைாம், இங்வக காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு ஒப்ெந்த 
விதிகள் ைற்றும் நிெந்தகனககள பதாடர்ொன அகனத்து வெரம் 
வெசும் சக்திகயயும் பகாண்டுள்ளது.  

இதற்கு நடுநிகையாக, ஒரு இைவச-ொர்கவ காைம் 
அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. இதன் மூைம் ஒரு ொைிசிதாரர், ஒரு 
ொைிசிகய எடுத்து, ொைிசி ஆவணத்கத பெற்ற 15 நாட்களுக்குள், 

கருத்து வவறுொடு உள்ள வழக்கில், அகத ரத்து பசய்யும் 
வதர்கவ பகாண்டுள்ளது நிறுவனத்திடம் இகத எழுத்து மூைம் 
பதரிவிக்கப்ெட வவண்டும். பசைவுகள் ைற்றும் கட்டணங்ககள 
கழித்துவிட்டு ப்ரீைியம் பதாகக திருப்ெி தரப்ெடும். 

சுய-பரீட்கே -1 

ெின்வருவதில் எது அச்சுறுத்தலுக்கான ஒரு உதாரணம் ஆகும்?  

I. ரவைஷ் அச்சடித்தகத ெற்றிய அறிவு இல்ைாைல் ஒரு 
ஒப்ெந்தத்தில் ககபயழுத்திடுகிறார்  

II. ைவகஷ் ஒப்ெந்தத்தில் ககபயழுத்திடாவிட்டால் அவகன 
பகான்றுவிடுவவன் என்று ரவைஷ் அச்சுறுத்துகிறார் 

III. ைவககஷ ஒரு ஒப்ெந்தத்தில் ககபயழுத்திட கவக்க ரவைஷ் 
அவரது பதாழில் நிகை பசல்வாக்கக ெயன்ெடுத்துகிறார்  

IV. ைவககஷ ஒரு ஒப்ெந்தத்தில் ககபயழுத்திட கவக்க ரவைஷ் 
தவறான தகவகை வழங்குகிறார் 

 

சுய-பரீட்கே -2 

ெின்வரும் விருப்ெங்களில் ரவைஷால் யாருக்கு காப்ெடீு 
பசய்யமுடியாது?  

I. ரவைஷின்  வடீு 

II. ரவைஷின்  ைகனவி 
III. ரவைஷின் நண்ென் 
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IV. ரவைஷின்  பெற்வறார்கள் 

 

சுருக்ைம் 

 காப்ெடீு என்ெது, காப்ெடீ்டு நிறுவனம் ப்ரீைியம் என 
அகழக்கப்ெடும் ஒரு விகை அல்ைது கருதுகக மூைம் 
குறிப்ெிட்ட அொயங்களுக்கு எதிராக நிதி ொதுகாப்கெ வழங்க 
ஒப்புக்பகாள்வதாக ஒரு ஒப்ெந்த உடன்ொடு 

 ஒப்ெந்தம் என்ெது இரு கட்சிகள் இகடவய சட்டத்தால் 
அைல்ெடுத்தப்ெட்ட ஒரு உடன்ொடாக இருக்கிறது. 

 பசல்லுெடியாகும் ஒப்ெந்தத்தின் ஆக்கக்கூறுகளில் 
அடங்குெகவ: 

i. அளித்தல் ைற்றும் ஏற்றுக்பகாள்ளுதல்  

ii.  சட்டப்பூர்வைான கருதுகக 

iii.  கருத்பதாருைித்தல் (Consensus ad idem) 

iv. தகடயற்ற ஒப்புதல் 

v. கட்சிகளின் தகுதி 
vi. விஷயத்தின் சட்ட உரிகைt 

 காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தத்தின் சிறப்பு அம்சங்களில் அடங்குெகவ: 

i. உெரிைா ஃகெட்ஸ்,  

ii. காப்ெடீுப் ெற்று,  

iii. அண்கைக் காரணம்  

முக்ைியமான வார்த்கதைள் 

1. அளித்தல் ைற்றும் ஏற்றுக்பகாள்ளுதல்  

2. சட்டப்பூர்வைான கருதுகக 

3. கருத்பதாருைித்தல் (Consensus ad idem) 

4.  உெரிைா ஃகெட்ஸ் (Uberrima fides) 

5. அடிப்ெகட உண்கைகள்  

6. காப்ெடீுப் ெற்று  

7. அண்கைக் காரணம்  

 

சுய-பரீட்கேக்ைான பதில்ைள் 

ெதில் 1  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 
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ைவகஷ் ஒப்ெந்தத்தில் ககபயழுத்திடாவிட்டால் அவகன 
பகான்றுவிடுவவன் என்று ரவைஷ் அச்சுறுத்துவது தான் 
அச்சுறுத்தலுக்கான ஒரு உதாரணம் 

 
ெதில் 2  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

ரசமஷுக்கு தன் நண்பனின் உயிரின் மீது ைாப்பீடுப்பற்று 
இல்ைாததால், அதற்கு அவர் ைாப்பீடு கேய்யமுடியாது.. 

சுய-சதர்வு சைள்விைள் 

 

சைள்வி 1  

பசல்லுெடியாகும் ஒப்ெந்தத்தின் எந்த ஆக்கக்கூறு ப்ரீைியத்கத 
ககயாளுகிறது? 

 

I. அளித்தல் ைற்றும் ஏற்றுக்பகாள்ளுதல் 

II. கருதுகக  

III. தகடயற்ற ஒப்புதல் 

IV. ஒப்ெந்தம் பசய்ய கட்சிகளுக்கு உள்ள தகுதி 
 

சைள்வி 2  

_____________ -துல்ைியைற்ற அறிக்கககளுடன் சம்ெந்தப்ெட்டது, 
அதாவது எந்தவித வைாசடியான எண்ணத்துடனும் 
கூறப்ெடாதகவ. 
I. திரித்துக்கூறுதல் 

II. ெங்களிப்பு  

III. அளித்தல் 

IV. ெிரதிநிதித்துவம் 

சைள்வி 3  

_______________ குற்ற வழிமுகறகள் மூைம் அழுத்தத்கத 
தருவகத குறிக்கிறது. 
I. வைாசடி 

II. தகாத ஆதிக்கம்  

III. அச்சுறுத்தல் 
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IV. தவறு 

சைள்வி 4  

ெின்வருவனவற்றில் எந்த கூறு ஆயுள் காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தங்கள் 
பதாடர்ொக உண்கை? 

I. அகவ சட்டரீதியாக அைல்ெடுத்தப்ெடுத்த இயைாத வாய்பைாழி 
ஒப்ெந்தங்கள்  

II. அகவ சட்டரீதியாக அைல்ெடுத்தக்கூடிய வாய்பைாழி 
ஒப்ெந்தங்கள்  

III. இது இந்திய ஒப்ெந்தங்கள் சட்டம், 1872 –இன் வதகவகளுக்கு 
ஏற்ெ இரு கட்சிகளுக்கு (காப்ெடீ்டு நிறுவனம் ைற்றும் காப்ெடீு 
பெறுெவர்) இகடவய ஏற்ெடும் ஒப்ெந்தம். 

IV. அகவ ெந்தய ஒப்ெந்தங்கள் ைாதிரி 

 

சைள்வி 5  

ெின்வருவதில் எது ஒப்ெந்தத்திற்கான பசல்லுெடியாகும் கருதுகக 
இல்கை? 

I. ெணம் 

II. உகடகை 

III. ைஞ்சம் 

IV. நகக 

 

சைள்வி 6  

கீவழ உள்ளவர்களில் எவருக்கு ஒரு ஆயுள் காப்ெடீ்டு 
ஒப்ெந்த்த்தில் நுகழய தகுதி இல்கை? 

I. வணிக உரிகையாளர் 

II. கைனர் அல்ைது முதிரா வயதினர் 

III. இல்ைத்தரசி 
IV. அரசு ஊழியர் 
சைள்வி 7  

கீவழ உள்ள நடவடிக்ககயில் எது "உெரிைா ஃகெட்ஸ்" (“Uberrima 

Fides”) பகாள்கககய குறிக்கிறது?  
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I. காப்ெடீ்டு முன்பைாழிவு ெடிவத்தில் பதரிந்த ைருத்துவ 
நிகைகைககள ெற்றி பொய்யாக எழுதுவது 

II. காப்ெடீ்டு முன்பைாழிவு ெடிவத்தில் பதரிந்த அடிப்ெகட 
உண்கைககள பவளிப்ெடுத்தாைல் இருப்ெது 

III. காப்ெடீ்டு முன்பைாழிவு ெடிவத்தில் பதரிந்த அடிப்ெகட 
உண்கைககள பவளியிடுவது 

IV. உரிய வநரத்தில் ப்ரீைியத்கத கட்டுவது 

 
சைள்வி 8  

காப்ெடீுப் ெற்று குறித்து கீவழயுள்ள எது சரியானதில்கை? 

I.  தந்கத தனது ைகன் பெயரில் காப்ெடீு எடுப்ெது 

II.  வாழ்க்கக துகணவர்களில் ஒருவர் பெயரில் இன்பனாருவர் 
காப்ெடீு எடுப்ெது 

III. நண்ெர்கள் ைற்பறாரு நண்ெரின் பெயரில் காப்ெடீு எடுப்ெது 

IV. முதைாளி தன் ஊழியர்களுக்காக காப்ெடீு எடுப்ெது 

 
சைள்வி 9  

 

காப்ெடீுப்ெற்று ஆயுள் காப்ெடீு வழக்கில் இருக்க வவண்டியது 
எப்வொது அவசியம்?  

 

I. காப்ெடீு எடுக்கும் வநரத்தில் 

II. ஈடுவகாரும் வநரத்தில் 

III. ஆயுள் காப்ெடீு வழக்கில் காப்ெடீுப்ெற்று வதகவயில்கை 

IV. ொைிசி வாங்கும் சையத்தில் அல்ைது ஈடுவகாரல் சையத்தில் 
 
 
 

சைள்வி 10  

 

ெின்வரும் காட்சியில் ைரணத்திற்கான அண்கை காரணிகய 
கண்டுெிடிக்கவும்?  

அஜய் குதிகரயிைிருந்து விழுகிறார் ைற்றும் அவரது முதுபகலும்பு 
உகடந்துவிடுகிறது. அவர் தண்ணரீ் குளத்தில் விழுகிறார் ைற்றும்  



 

 163 

நிவைானியா வநாயால் ொதிக்கப்ெடுகிறார். அவர் 
ைருத்துவைகனயில் அனுைதிக்கப்ெடுகிறார் ைற்றும் 
நிவைானியாவால் இறந்துவிடுகிறார். 

I. நிவைானியா  

II. முதுபகலும்பு உகடந்ததால் 

III. குதிகரயிைிருந்து விழுந்ததால் 

IV. அறுகவ சிகிச்கச 

 

சுய-சதர்வு சைள்விைளுக்ைான பதில்ைள் 

பதில் 1  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

பசல்லுெடியாகும் ஒப்ெந்தத்தில் ப்ரீைியத்கத ககயாளுகின்ற 
ஆக்கக்கூறு கருதுகக ஆகும். 

பதில் 2  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

திரித்துக்கூறுதல் துல்ைியைற்ற அறிக்கககளுடன் 
பதாடர்புள்ளகவ,  அதாவது எந்தவித வைாசடியான 
எண்ணத்துடனும் கூறப்ெடாதகவ. 

பதில் 3  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

அச்சுறுத்தல் குற்ற வழிமுகறகள் மூைம் அழுத்தத்கத தருவகத 
குறிக்கிறது. 

பதில் 4  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

ஆயுள் காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தங்கள், இந்திய ஒப்ெந்தங்கள் சட்டம், 1872 
–இன் வதகவகளுக்கு ஏற்ெ இரு கட்சிகளுக்கு (காப்ெடீ்டு நிறுவனம் 
ைற்றும் காப்ெடீு பெறுெவர்) இகடவய ஏற்ெடும் ஒப்ெந்தங்கள். 

பதில் 5  
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இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

ைஞ்சம் தருவது ஒப்ெந்தத்திற்கான பசல்லுெடியாகும் கருதுகக 
இல்கை 

பதில் 6  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

கைனர்கள் அல்ைது முதிரா வயதினருக்கு ஒரு ஆயுள் காப்ெடீ்டு 
ஒப்ெந்தத்தில் நுகழய தகுதி இல்கை. 

பதில் 7  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

காப்ெடீ்டு முன்பைாழிவு ெடிவத்தில் பதரிந்த அடிப்ெகட 
உண்கைககள பவளியிடுவது உெரிைா ஃகெட்ஸ்" “Uberrima Fides” 
பகாள்கககய குறிக்கிறது 

பதில் 8  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

எந்த காப்ெடீுப்ெற்றும் இல்ைாததால் நண்ெர்கள் ைற்பறாரு 
நண்ெரின் பெயரில் காப்ெடீு எடுக்கமுடியாது 

பதில் 9  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

காப்ெகீட எடுக்கும் சையத்தில் ஆயுள் காப்ெடீு வழக்கில் 
காப்ெடீுப்ெற்று இருக்க வவண்டியது அவசியம் 

பதில் 10  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

அஜய் குதிகரயிைிருந்து விழுந்ததுதான் அவர் ைரணத்திற்கான 
அண்கை காரணி. 
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 ிரிவு 2 

ஆயுள் கொப் ீடு 



 

 167 

அத்தியாயம் 6 

 

ஆயுள் காப்ெீடில் சம்ெந்தப்ெட்டகவ 

 

அத்தியாய அறிமுைம் 

 

காப்ெடீ்டில் நான்கு அம்சங்கள் உள்ளன 

 பசாத்து 

 காப்ெடீு பசய்யப்ெட்ட அொயம் 

 நிதி வசகரிப்பு பகாள்கக 

 ஒப்ெந்தம்  

 

இப்வொது நாம் ஆயுள் காப்ெடீ்டின் அம்சங்ககள ஆராய்வவாம். 
இந்த அத்தியாயம் வைவை குறிப்ெிட்டுள்ள ஆயுள் காப்ெடீ்டின் 
ெல்வவறு கூறுககள சுருக்கைாக விளக்குகிறது. 
 

ைற்பதற்ைான குறிக்சைாள்ைள் 

 

A.  ஆயுள் ைாப்பீட்டு வணிைம் –கூறுைள், மனித வாழ்வின் 
மதிப்பு, நிதிபரிமாற்றம்  
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A. ஆயுள் ைாப்பீட்டு வணிைம் –கூறுைள், மனித வாழ்வின் மதிப்பு,  
நிதிபரிமாற்றம் 

1. பசாத்து – ைனித வாழ்வின் ைதிப்பு (Human Life Value -HLV) 

 

ஒரு பசாத்து என்ெது ைதிப்பு அல்ைது வருவாய் விகளவிக்கும் 
ஒன்று என்ெகத ஏற்கனவவ ொர்த்வதாம். பெரும்ொைான பசாத்து 
வகககளின் ைதிப்பு துல்ைியைான ெண அடிப்ெகடயில் 
அளவிடப்ெடுகிறது. இவத ைாதிரி, ைதிப்ெின் இழப்ெின் 
அளவிடமுடியும். 
 உதாரணம் 

 

ஒரு கார் விெத்து வநரிடும் வொது, வசதத்தின் அளவு ரூ. 50,000 
என்று ைதிப்ெிடப்ெட்டுள்ளது. காப்ெடீ்டு நிறுவனம் 
உரிகையாளருக்கு இந்த இழப்ெகீட வழங்குகிறது.  

ஒரு நெர் இறந்தால். நாம் எப்ெடி இழப்பு பதாகககய 
ைதிப்ெிடவவண்டும்? 

அவரது ைதிப்பு 50,000 ரூொய்களா அல்ைது 5,00,000 
ரூொய்களா?  

 

வைலுள்ள வகள்விக்கு வாடிக்ககயாளகர சந்திக்கும் வொது ஒரு 
முகவர் ெதிைளிக்க வவண்டும். இதன் அடிப்ெகடயில், 
வாடிக்ககயாளருக்கு ெரிந்துகர பசய்யவவண்டிய காப்ெடீ்டு 
பதாகககய முகவர் தீர்ைானிக்க முடியும் இதுதான் உண்கையில் 
ஒரு ஆயுள் காப்ெடீ்டு முகவர் கற்க வவண்டிய முதல் ொடம். 
  

அதிர்ஷ்டவசைாக, வெராசிரியர் ஹ்யூப்னர் கிட்டத்தட்ட எழுெது 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவாக்கப்ெட்ட ஒரு அளவு நம்ைிடம் 
உள்ளது. ைனித வாழ்க்கக ைதிப்பு (HLV) என அகழக்கப்ெடும் இந்த 
அளவு, உைகம் முழுவதும் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது.  

 

HLV கருத்து வருைானம் தருகிற பசாத்தாக அல்ைது 
உகடகையாக ைனித வாழ்க்கககய கருதுகிறது. ஒரு 
தனிப்ெட்டவர் எதிர்ொர்க்கும் நிகர எதிர்காை வருவாயின் 
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அடிப்ெகடயில் ைனித வாழ்வின் ைதிப்பு அளவிடப்ெடுகிறது. நிகர 
வருவாய் என்ெது, ஒரு நெர் எதிர்காைத்தில் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 
சம்ொதிப்வொம் என்ற எதிர்ொர்க்கிற ைதிப்ெில் இருந்து, அவர் சுய 
பசைவுக்கு எடுத்துக்பகாள்ளும் ைதிப்கெ கழித்து கிகடக்கும் 
ைதிப்பு. இது ஊதியம் பெறுெவர் அகாைைாக இறந்தால் ஒரு 
குடும்ெத்திற்கு ஏற்ெடும் பொருளாதார இழப்ெின் அளகவ 
குறிக்கிறது. பொருத்தைான வட்டி விகிதம் மூைம் ைிகக 
கணக்கிடப்ெட்டு, இந்த வருைானம் ைதிப்ெிடப்ெடுகிறது.. 
  

HLV-ஐ அளவிட ஒரு எளிய கட்கடவிரல் விதி அல்ைது வழி 
உள்ளது. குடும்பத்தில் ேம்பாதிப்பவர் உயிருடன் 
இல்ைாவிட்டாலும், ஒரு குடும்பம் கபற விரும்பும் ஆண்டு  
வருமானத்கத, கபறக்கூடிய வட்டி விைிதம் மூைம் வகுத்தால் 
இந்த மதிப்பு ைிகடக்கும். 
  

உதாரணம் 

 

திரு ராஜன் ஒரு ஆண்டில் ரூ 1,20,000 சம்ொதிக்கிறார். ைற்றும் 
ரூ 24,000 தனக்காக பசைவழிக்கிறார். 
அவர் அகாைைாக இறந்தால், அவரது குடும்ெம் இழக்கும் நிகர 
வருவாய் ரூ 96,000- ஆக இருக்கும். 
வட்டி விகிதத்கத 8% (0.08 என குறிப்ெிடப்ெடுகிறது) என்று 
கருதினால் 

HLV = 96000 / 0.08 = ரூ. 12,00,000 

 

முழு ொதுகாப்ெிற்கு எவ்வளவு காப்ெடீு வதகவ என்ெகத HLV 
தீர்ைானிக்க உதவுகிறது. இது எந்த வைல் வரம்கெ தாண்டினால் 
ஆயுள் காப்ெடீு ஊகைானதாகி விடும் என்ெகதயும் பசால்கிறது.  

 

பொதுவாக, காப்ெடீ்டின் அளவு ஆண்டு வருைானத்தில் சுைார் 10-
ைிருந்து 15 ைடங்கு இருக்க வவண்டும் என்று நாம் கூறைாம். 
வைலுள்ள உதாரணத்தில், ரூ 1.2 ைட்சம் சம்ொதிக்கும் திரு ராஜன் 
2 வகாடிக்கு காப்ெகீட வகாரினால், நைக்கு சந்வதகம் வர 
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வவண்டும்.  காப்ெடீின் உண்கையான அளவு ஒருவரால் எந்த 
அளவுக்கு காப்ெகீட வாங்கி அதற்கான ப்ரீைியத்கதயும் கட்ட 
முடியும் என்ெகத  வொன்ற காரணிககள சார்ந்ததாக இருக்கும். 
 

2. அொயம்  

 

நாம் வைவை ொர்த்த ைாதிரி, ஆயுள் காப்ெடீு ஒரு பசாத்தாக ைனித 
வாழ்வின் ைதிப்கெ அழிக்க அல்ைது குகறக்கும் அொய 
நிகழ்வுகளுக்கு எதிராக ொதுகாப்பு வழங்குகிறது. இத்தககய இழப்பு 
ஏற்ெடும் சூழ்நிகைகள் மூன்று வககயாக உள்ளன. இகவ 
எல்ைாவை சாதாரண ைக்கள் எதிர்பகாள்ளும் பொதுவான 
ெிரச்சிகனகள்.  
படம் 1 ோதாரண மக்ைள் எதிர்கைாள்ளும் கபாதுவான 

பிரச்ேிகனைள் 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ைற்பறாரு ெக்கம், பொது காப்ெடீு பொதுவாக - தீ, கடைில் 
இருக்கும்வொது சரக்கு இழப்பு, திருட்டு ைற்றும் பகாள்கள 
ைற்றும் வைாட்டார் விெத்துக்கள் வொன்ற அொயங்களுக்கு எதிராக 
காப்ெளிக்கிறது. அதில் நல்ை பெயர் ைற்றும் நல்பைண்ணத்தின் 
இழப்ெிற்கும் காப்ெடீு கிகடக்கிறது.  பொறுப்பு காப்ெடீு என்று 
அகழக்கப்ெடும் காப்ெடீு வர்க்கம் மூைம் இவற்றிற்கு 
காப்ெளிக்கப்ெடுகிறது. 

இறுதியாக தனிநெகர ொதிக்கும் அொயங்கள் உள்ளன. அகவ 
தனிப்ெட்ட அொயங்கள் என குறிப்ெிடப்ெட்டு, அவற்றிற்கு பொது 
காப்ெடீு மூைம் காப்ெளிக்கப்ெடுகிறது.  

சாதாரண ைக்கள் எதிர்பகாள்ளும் பொதுவான ெிரச்சிகனகள் 

 

ைிக சீக்கிரைாக 
இறப்ெது 

ஊனத்துடன் 
வாழ்வது 

ைிக நீண்ட காைம் 
வாழ்வது 
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உதாரணம் 

ஒரு விபத்து ைாரணமாை ஏற்பட்ட இழப்புைளுக்கு எதிராை  
விபத்து ைாப்பீடு ைாப்பளிக்ைிறது. 

அ) ஆயுள் காப்ெடீு ைற்றும் பொது காப்ெடீு இகடயில் உள்ள 
சரியான வவறுொடுகள் என்ன?  

பொது காப்ெடீு  ஆயுள் காப்ெடீு 

ஈட்டுறுதி: தனிநெர் விெத்து 
காப்ெகீட தவிர ைற்ற பொது 
காப்ெடீ்டு ொைிசிகள், 
வழக்கைாக ஈட்டுறுதி  
ஒப்ெந்தங்களாகும். 
 

ஆயுள் காப்ெடீ்டு ொைிசிகள் 
உத்தரவாத ஒப்ெந்தங்கள். 
 

ஈட்டுறுதி என்ெதற்கு அர்த்தம், 
தீ வொை ஒரு நிகழ்வுக்கு 

ெின்னர், காப்ெடீ்டு நிறுவனம் 
ஏற்ெட்ட  இழப்ெின்  சரியான 
அளகவ ைதிப்ெிட்டு இழப்ெின் 
அளவிற்கு ைட்டுவை இழப்ெடீு 
வழங்கும்- அதிகைாகவும் 
இல்கை, குகறவாகவும் 
இல்கை. 
 

இது ஆயுள் காப்ெடீில் 
சாத்தியம் இல்கை. 
நன்கையின் அளகவ அதாவது 
ைரணம் வநர்ந்தால் கிகடக்கும் 
ெைன்ககள 
பதாடக்கத்திவைவய, அதாவது 
ஒப்ெந்தம் எழுதும் 
வநரத்திவைவய, முடிவு 
பசய்யவவண்டும், இதனால் 
பெரும்ொலும் ஆயுள் காப்ெடீ்டு 
ொைிசிகள் வாழ்க்கை 
உத்தரவாத ஒப்பந்தங்ைள் என 
அறியப்ெடுகிறது ஒருவர் 
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இறந்துவிட்டால். உறுதி 
பசய்யப்ெட்ட ஒரு பதாகக 
நியைித்தவர்கள் அல்ைது 
காப்ெடீு பெற்றவரின் 
ெயனாளிகளுக்கு வழங்கப்ெடும்.  

 

நிச்ேயமின்கம: பொது 
காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தங்களில்,  
காப்ெடீு பசய்யப்ெடும் அொய 
நிகழ்வு நிச்சயைில்ைாத 
ஒன்று.  யாருவை ஒரு வடீு 
தீப்ெற்றி எரிந்துவிடும் 
அல்ைது ஒரு கார் விெத்து 
ஏற்ெடும் என்று உறுதியாக 
கூறமுடியாது.  

ஆயுள் காப்ெடீ்டில், ைரணம் 
ஏற்ெடுைா அல்ைது இல்கையா 
என்ற வகள்விவய எழாது. ஒரு 
நெர் ெிறந்தவுடவனவய, 
அவனுக்கு என்றாவது ைரணம் 
ஏற்ெடும் என்ெதும் உறுதி. 
நிச்சயைற்றதாக இருப்ெது 
ைரண வநரம் ைட்டுவை. ஆயுள் 
காப்ெடீு இதனால் அகாை 
ைரணத்தின் அொயத்திற்கு 
எதிராக ொதுகாப்கெ 
வழங்குகிறது. 

 

நிகழ்தகவு அதிகரிப்பு: பொது 
காப்ெடீ்டில், தீ அல்ைது 
பூகம்ெம் வொன்ற ஆெத்துகள் 
ஏற்ெடக்கூடிய நிகழ்தகவு 
காைத்துடன் 
அதிகரிப்ெதில்கை  

ஆயுள் காப்ெடீு வழக்கில் 
ைரணத்தின் நிகழ்தகவு 
வயதுடன் அதிகரிக்கிறது. 

 

 

ஆ) ஆயுள் ைாப்பீடு அபாயத்தின் இயற்கை 

இறப்பு வயது பதாடர்புள்ளது என்ெதால் இளம் வயதினருக்கு 
குகறந்த ப்ரீைியமும் ைற்றும் வயது அதிகமுள்ளவர்களுக்கு 
அதிக ப்ரீைியமும் விதிக்கப்ெடும் என்று பொருள். இதன் ஒரு 
விகளவாக, ஆவராக்கியைற்ற உறுப்ெினர்கள் திட்டத்தில் 
இருந்தனர் ஆனால் வயது அதிகைானாலும்  நல்ை 
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ஆவராக்கியமுள்ள நெர்கள் திட்டத்திைிருந்து விைகிவிட்டனர். 
இதன் விகளவாக காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் கடுகையான 
ெிரச்சிகனககள எதிர்பகாண்டனர். அதனால் தங்கள் வாழ்க்கக 
முழுவதும் தனிநெர்கள் ப்ரீைியங்ககள கட்டு முடிகின்ற 
அளவிற்கு ஒப்ெந்தங்ககள உருவாக்க முயன்றார்கள். இது 
பைவல் அதாவது நிகை ப்ரீைியங்களுக்கு வளர்ச்சிக்கு 
வழிவகுத்தது. 

3. நிகை ப்ரீைியங்கள் 

முக்ைியமானகவ 

நிகை ப்ரீைியம் என்ெது வயதுடன் அதிகரிக்காத ைாதிரி 
நிர்ணயிக்கப்ெட்ட ப்ரீைியம் அளவு ைற்றும் ஒப்ெந்த காைம் 
முழுவதும் பதாடர்ந்து இது நிகையானதாக இருக்கும். 
இதற்கு அர்த்தம் முதல் சிை வருடங்களில்  வசகரிக்கப்ெட்ட 
ப்ரீைிய அளவு அந்த இள வயதில் ைரண ஈடுவகாரலுக்கு 
வதகவப்ெடும் பதாகககய விட கூடுதைாக இருக்கும், ஆனால் 
வயதாகும் வொது வசகரிக்கப்ெடும் ப்ரீைிய அளவு  ைரண 
ஈடுவகாரலுக்கு வதகவப்ெடும் பதாகககய விட குகறவாக 
இருக்கும், நிகை ப்ரீைியம் இந்த இரண்டு நிகைக்கும் 
இகடவயயுள்ள சராசரியாக உள்ளது. இதற்கு முந்கதய வயதின் 
கட்டப்ெட்ட கூடுதல் ப்ரீைிய பதாகக ெிந்கதய வயதில் ப்ரீைிய 
பதாகக ெற்றாக்குகறகய ஈடு என்று பொருள்.  

நிகை ப்ரீைியத்தின் அம்சம் கீவழ விவரிக்கப்ெட்டுள்ளது 

ெடம் 2 நிகை ப்ரீைியம் 
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நிகை ப்ரீைியங்களுக்கு அர்த்தம் ஆயுள் காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தங்கள் 
பொதுவாக நீண்ட காை காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தங்களாக இருக்கும் 
ைற்றும் 10, 20 அல்ைது ெை ஆண்டுகளுக்கு அைைில் இருக்கும்.  
ைறுபுறம், பொது காப்ெடீு பொதுவாக குறுகிய காை திட்டைாக 
உள்ளது ைற்றும் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் காைாவதியாகிறது. 

முக்ைியமானகவ 

ஒப்ெந்தகாைத்தின் ஆரம்ெ ஆண்டுகளில் வசகரிக்கப்ெட்ட 
ப்ரீைியங்ககள அவர்களது ொைிசிதாரர்கள் நைனுக்காக காப்ெடீ்டு 
நிறுவனம் ஒரு நிதியில் கவத்திருக்கிறது. அந்த ைாதிரி 
வசகரிக்கப்ெட்ட பதாகக ஒரு "ரிசர்வ்" அதாவது இருப்பு என்று 
அகழக்கப்ெடுகிறது. ஒரு காப்ெடீ்டு நிறுவனம் காப்ெடீு 
பெற்றவரின் எதிர்காை பொறுப்புககள சந்திக்க இந்த இருப்கெ 
கவத்திருக்கிறது. கூடுதைாக உள்ள பதாகக "ஆயுள் நிதியம்"( Life 

Fund) என அகழக்கப்ெடும் ஒரு நிதிகயயும் உருவாக்குகிறது. 
ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் இந்த நிதிகய முதைீடு பசய்து 
வட்டி சம்ொதிக்கின்றனர்.  

அ) நிகை ப்ரீைியத்தின் கூறுகள் 

நிகை ப்ரீைியத்தில் இரண்டு கூறுகள் உள்ளன.  
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i) முதைாவது ைாை அல்ைது பாதுைாப்பு கூறு என 
அறியப்ெடுகிறது, இது உண்கையான அொய பசைவிற்கு 
பகாடுக்க வவண்டிய ப்ரீைியத்தின் ெகுதிகய 
பகாண்டுள்ளது.  

ii) இரண்டாவது ெண ைதிப்பு உறுப்பு என அறியப்ெடுகிறது. இது 
ொைிசிதாரரிடம் திரட்டப்ெட்ட கூடுதல் கட்டணங்கள் 
மூைம் உருவாக்கப்ெடுகிறது. இது வசைிப்பு கூகற 
உருவாக்குகிறது. 

இதற்கு கிட்டத்தட்ட அகனத்து ஆயுள் காப்ெடீ்டு ொைிசிகளிலும் 
ொதுகாப்பு ைற்றும் வசைிப்ெின் ஒரு கைகவயாக உள்ளது என்று 
அர்த்தம். ப்ரீைியத்தில் ெண ைதிப்பு உறுப்பு அதிகைாக இருந்தால், 
அது வசைிப்பு சார்ந்த காப்ெடீாக அதிகம் கருதப்ெடுகிறது.  

4. அொய வசர்ைத்தின் பகாள்கக 

ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள், ஒப்ெந்த நிதி நிறுவனங்கள் என 
வககப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன. இதற்கு ொைிசிதாரர்களுக்கு 
தரவவண்டிய நன்கைகள் பெரும்ொலும் ஒப்ெந்த 
உத்தரவாதங்களின் வடிவத்தில் எடுக்கப்ெடுகின்றன என்று 
அர்த்தம். ஆயுள் காப்ெடீு ைற்றும் ஓய்வூதியங்களும், 
எல்ைாவற்றிற்கும் வைைாக, ொரம்ெரியைாக அவர்கள் வழங்கும் 
நிதி ொதுகாப்பு உணர்வுக்காக வாங்கப்ெடுகின்றன. இந்த ொதுகாப்பு 
ஒப்ெந்தங்கள் அகைக்கப்ெட்டுள்ள முகற மூைம் எழுகிறது 
ைற்றும் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் ெணத்கத தரும் நிகையில் 
இருப்ெகத உறுதி பசய்ய சிை ொதுகாப்பு முகறகளும் 
தரப்ெட்டுள்ளன. ெரஸ்ெரதன்கை அல்ைது வசர்ைத்தின் 
பகாள்ககயின் ெயன்ொடு மூைம் இந்த அகைப்பு உருவாகிறது.  

நிதிபரிமாற்றம் (Mutuality) என்ெது நிதி சந்கதகளில் அொயத்கத 
குகறக்கும் முக்கியைான வழிகளில் ஒன்று, ைற்பறான்று 
ெல்வககப்ெடுத்துதைாக உள்ளது. இரண்டும் அடிப்ெகடயில் 
வவறுெட்டு உள்ளன. 

ெல்வககப்ெடுத்துதல் 

(Diversification) 
நிதிபரிமாற்றம் (Mutuality) 

ெல்வககப்ெடுத்துதைில் நிதிகள் நிதிபரிமாற்றம் (Mutuality) 
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ெல்வவறு பசாத்துக்கள் 
இகடயில் ெரவைாக இருக்கும் 

(பவவ்வவறு கூகடகளில் 
முட்கடககள கவப்ெது). 

அல்ைது வசர்ைத்தின் கீழ், 
ெல்வவறு தனிநெர்களின் நிதி 
இகணகிறது (ஒவர கூகடயில் 
எல்ைா முட்கடககளயும் 
கவப்ெது).  

ெல்வககப்ெடுத்துதைில் ஒரு 
ஆதாரத்தில் இருந்து நிதி ெை 
இைக்குகளுக்கு பசல்கிறது 

நிதிெரிைாற்றத்தில், ெை நிதி 
ஆதாரங்களில் இருந்து 
ஒன்றிற்கு நிதி வருகிறது. 

 
 

படம் 3  நிதிபரிமாற்றம் 

நிதிெரிைாற்றம் (ெை நிதி ஆதாரங்களில் இருந்து ஒன்றிற்கு 
வருகிறது.) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

நிதிெரிைாற்றம்  அல்ைது நிதி வசர்ை பகாள்கக ஆயுள் காப்ெடீ்டில் 
இரண்டு குறிப்ெிட்ட வகக ெங்குககள வகிக்கிறது.  

i) முதைாவது ஒரு நபரின் அைாை மரணத்தின் விகளவாை 
எழும் கபாருளாதார இழப்பிற்கு எதிராை ொதுகாப்பு 
வழங்குவதில் அதற்குள்ள ெங்கு. இந்த இழப்கெ தாங்க 
ைற்றும் ஈடு பசய்யும் பதாகககய வழங்கிட ஆயுள் காப்ெடீு 
ஒப்ெந்தம் பசய்த ெைரின் ெங்களிப்புகளின் நிதி வசர்ைங்கள் 
ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்றன.  

ii) அொய நிதிவசர்ை பகாள்கக இறப்ெின் அொய காப்கெ 
தாண்டி வவறு நன்கைககளயும் தருகிறது. இதகன நிதி 

தனிப்ெட்ட 
நிதி 

தனிப்ெட்ட 
நிதி 

தனிப்ெட்ட 
நிதி 

நிதி 
வசர்ைம் 
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சேர்மத்துடன் நிதி அபாயத்கதயும் ேமமாக்ை ஈடுபடுத்த 
முடியும். ப்ரீைியங்ககளயும், நிதிககளயும் வசகரித்து, 
ைற்றும்  தனிநெர்கள் மூைம் பவவ்வவறு வநரத்தில் 
ெல்வவறு வககயான அொயங்களுக்கு காப்ெளிப்ெதற்காக 
எடுக்கப்ெட்ட ஒப்ெந்தங்களின் வசர்ைத்கத திரட்டுவதன் 
மூைம் இகத பசய்ய முடிகின்றது. இதனால், இகத 
ொைிசிதாரர்களின் ெல்வவறு தகைமுகறயினர் ைத்தியில் 
திரட்டப்ெட்ட வசர்ைம் என கூறைாம். இந்த வசர்ைத்தின் 
மூைம், ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்களால் நல்ை ைற்றும் 
வைாசைான வநரங்களிலும், காைம் முழுவதும் ெைகன 
சைைாக ெங்கிட்டு, ஒரு சீரான விகிதத்தில் (ஒரு சீரான 
வொனஸ்) ெைகன வழங்க முடிவகத உறுதி 
பசய்யமுடியும்.  

ஆயுள் ைாப்பீட்டு ஒப்பந்தம் 

ெடம் 4  ஆயுள் காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தம் 

 

 

ஆயுள் காப்ெடீ்டின் இறுதி அம்சம் ஒப்ெந்தம் ஆகும். அதன் 
முக்கியத்துவம் காப்ெளிக்கப்ெட்ட காை பதாககயில் இருந்து 
வருகிறது. இந்த பதாககக்கு ஒப்ெந்தம் மூைம் உத்தரவாதம் 
அளிக்கப்ெடுகிறது, இதனால் ஆயுள் காப்ெடீு நிதி பாதுைாப்பு 
வாைனமாைிறது. இந்த உத்தரவாத உறுப்பு, ஆயுள் காப்ெடீு 
கடுகையான கட்டுப்ொடு ைற்றும் முழுகையான கண்காணிப்ெிற்கு 
உட்ெட்டது என்ெதற்கும் உறுதியளிக்கிறது.  
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ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் வணிகத்கத நடத்த நிகையான 
சட்டபூர்வைான இருப்புக்ககள கவத்திருக்க வவண்டும். அவர்கள் 
தங்கள் நிதிககள முதைீடு பசய்வகத நிர்வகிக்கும் நிெந்தகனகள் 
இருக்கைாம்,  அவர்களது ப்ரீைியங்கள் வொதுைானதாக இருக்கிறது 
என்ெகத உறுதி பசய்ய வவண்டும் ைற்றும் அவர்கள் 
ொைிசிதாரர்களின் ெணத்கத எவ்வாறு பசைவிடைாம் என்ெது 
விதிகள் உட்ெட்டதாக இருக்கைாம்.  

ைற்ற நிதி நிறுவனங்களுடன் ஒப்ெிடுககயில், ொைிசிதாரர்களுக்கு 
வழங்கப்ெடும் ெைன்கள் வொதுைானதாக இருக்கிறதா என்ெது 
அடிக்கடி விவாதிக்கப்ெடுகின்ற ஒரு முக்கிய வகள்வியாக உள்ளது. 
நாம் நிகனவு கவத்திருக்க வவண்டியது, ஆயுள் காப்ெடீ்டு 
ஒப்ெந்தங்களில், அொய காப்புடன் வசர்த்து ஒரு வசைிப்பு உறுப்பும் 
உள்ளது. இதனால் நிதி சந்கதயில் ைற்ற பொருட்கள் வொன்று 
இதுவும் ஒரு நிதி தயாரிப்ொக உள்ளது. உண்கையில் ஆயுள் 
காப்ெடீு ொதுகாப்கெ விட அதிகைாக பசல்வத்கத கவத்திருக்கும் 
ஒரு வழியாக உள்ளது. 
ைரண நன்கைகய ைட்டும் வழங்குகின்ற தூய காை காப்ெடீு 
ைற்றும் பெரிய ெண ைதிப்பு அல்ைது வசைிப்பு கூகற பகாண்டுள்ள 
வசைிப்பு திட்டங்கள் இகடவய உள்ள வித்தியாசத்கத காட்டுவது 
அவசியம். தூய காை காப்ெடீிற்கு குகறந்த ப்ரீைியம் ைட்டுவை 
இருக்கிறது, ஆனால் வசைிப்பு திட்டங்கள் பெரிய அளவில் 
இருக்கைாம் ைற்றும் ஒரு தனிநெரின் வசைிப்ெின் ஒரு கணிசைான 
ெகுதியாக அகையைாம்.  ெண ைதிப்ெிற்கு உள்ள வாய்ப்பு 
பசைவும் அதிகம் என்றும் இதற்கு அர்த்தம். 'வாய்ப்பு பசைவு'  
என்ற பசால், ஒருவர் தன் ெணத்கத வவறு இடத்தில் முதைீடு 
பசய்யாைல் எத்தகன வாழ்ப்புககள இழக்கிறார் என்ெகத 
குறிக்கிறது. 

உண்கையில் வழக்கைான ஆயுள் காப்ெடீு வசைிப்பு ஒப்ெந்தங்கள் 
எதிர்பகாள்ளும் முக்கிய சவால்களில் ஒன்று, “காைக் காப்ெகீட 
வாங்கவும் ைற்றும் ெிற இடங்களில் வவறுொகட முதைீடு 
பசய்யவும்" என்ெது ஒரு வாதத்தின் விகளவாக வந்தது. இதன் 
அடிப்ெகடயில், ஒருவர் காை காப்ெகீட ைட்டும் காப்ெடீு 
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நிறுவனத்திடைிருந்து வாங்கிவிட்டு ைற்றும் ைிகுதி ப்ரீைியங்ககள 
அதிக ெைன் தரும் வழிகளில் முதைீடு பசய்தால் ஒருவரின் 
நிகை வைம்ெட்டு இருக்கும் என்று விவாதிக்கப்ெடுகிறது. 

இங்வக ொரம்ெரிய ெண ைதிப்பு காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தங்களுக்கு 
எதிராக இந்த வாதங்ககள கருதுவது பொருத்தைாக இருக்கும்.  

அ) அனுகூைங்ைள்  
i. வரைாற்றுெடி இது ொதுகாப்ொன ைற்றும் ெத்திரைான 

முதைீடு என நிரூெிக்கப்ெட்டுள்ளது. அதன் ெண ைதிப்புகள் 
ஒரு குகறந்தெட்ச விகிதத்தில் ெைன் கிகடப்ெதற்கு 
உத்தரவாதம் அளிக்கிறது, அது ஒப்ெந்த காைத்துடன் 
அதிகரிக்கைாம்.  

ii. முகறயான ப்ரீைியம் பசலுத்தல்கள் வசைிப்ெின் 
திட்டைிடகை கட்டாயப்ெடுத்தி ைற்றும் 
சேமிப்பாளர்ைளுக்கு சதகவப்படும் ஒழுக்கத்கத 
வழங்குகிறது.  

iii. காப்ெடீ்டாளர் முதைீட்டு வைைாண்கைகய கவனிப்ெதால் 
இந்த பொறுப்ெிைிருந்து தனிப்ெட்டவகர விடுவிக்கிறது. 

iv. பணப்புழக்ைத்கத சுைபமாக்குைிறது. காப்ெடீு பெற்றவர் 
கடன் எடுக்கைாம் அல்ைது ொைிசிகய திரும்ெி தந்து 
அதகன ெணைாக ைாற்றமுடியும். 

v. ெண ைதிப்பு வகக ஆயுள் காப்ெடீு ைற்றும் ஆண்டுவதாறும் 
கிகடக்கும் பதாககக்கு சிை வருைான வரி சலுககககள 
அனுெவிக்கைாம். 

vi. காப்ெடீுபெற்றவர் திவாைானால் அல்ைது ைரணம் 
ஏற்ெட்டால், கடன் வழங்ைியவர்ைளின் ஈடுசைாரல்ைளிடம் 
இருந்து ொதுகாப்ொக இருக்கைாம்.  

ஆ) ெிரதிகூைங்கள் 
i. ஒப்ெடீ்டளவில் நிகையான வருைானத்கத தரும்  

கருவியாக இருந்தாலும், அகனத்து நிகையான வருைானம் 
முதைீடுககளயும் ெணவகீ்கத்தின் அழிக்கின்ற விகளவால் 
இதுவும் ொதிக்கப்ெடுகிறது.  
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ii. உயர் சந்கதப்ெடுத்தல் ைற்றும் ஆயுள் காப்ெடீ்டு 
ொைிசிகளின் ைற்ற பதாடக்க பசைவுகள், முதல் சிை 
ஆண்டுகளில் திரட்டப்ெடும் ெணத்தின் அளகவ 
குகறக்கிறது.  

I. உத்தரவாதம் அளிக்கப்ெட்டாலும், கிகடக்கும் ெயன், 
ைற்ற நிதி சந்கத கருவிககள விட குகறவாகவவ 
இருக்கைாம். குகறவான ெயன் வர்த்தக-ெரிைாற்றத்தின் 
விகளவு, இது அொயத்கதயும் குகறக்கிறது. 

சுய-பரீட்கே 1 

ெல்வககப்ெடுத்துதல் (Diversification)  நிதி சந்கதகளில் 
அொயங்ககள எப்ெடி குகறக்கிறது?  

I. ெை ஆதாரங்களில் இருந்து நிதி வசகரித்தல் 
ைற்றும் ஒவர இடத்தில் அவற்கற முதைீடு பசய்வது 

II. ெல்வவறு பசாத்து வகககளில் நிதிககள முதைீடு 
பசய்வது 

III. முதைீடுகள் இகடவய வநர வித்தியாசத்கத 
ெராைரித்தல்   

IV. ொதுகாப்ொன பசாத்துக்களில் முதைீடு பசய்வது  
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சுருக்ைம்  

 

i) ஒரு பசாத்து என்ெது ைதிப்பு அல்ைது வருவாய் விகளவிக்கும் 
ஒன்று 

ii) HLV கருத்து வருைானம் தருகிற பசாத்தாக அல்ைது 
உகடகையாக ைனித வாழ்க்கககய கருதுகிறது. ஒரு 
தனிப்ெட்டவர் எதிர்ொர்க்கும் நிகர எதிர்காை வருவாயின் 
அடிப்ெகடயில் ைனித வாழ்வின் ைதிப்பு அளவிடப்ெடுகிறது 

iii) நிகை ப்ரீைியம் என்ெது வயதுடன் அதிகரிக்காத ைாதிரி 
நிர்ணயிக்கப்ெட்ட ப்ரீைியம் அளவு ைற்றும் ஒப்ெந்த காைம் 
முழுவதும் பதாடர்ந்து இது நிகையானதாக இருக்கும்.  

iv) நிதிபரிமாற்றம் (Mutuality) என்ெது நிதி சந்கதகளில் 
அொயத்கத குகறக்கும் முக்கியைான வழிகளில் ஒன்று, 
ைற்பறான்று ெல்வககப்ெடுத்துதைாக உள்ளது. 

v) ஆயுள் காப்ெடீின் உத்தரவாத உறுப்பு, அது கடுகையான 
கட்டுப்ொடு ைற்றும் முழுகையான கண்காணிப்ெிற்கு 
உட்ெட்டது என்ெதற்கும் உறுதியளிக்கிறது.  

முக்ைியமான வார்த்கதைள் 

 

1. பசாத்து 

2. ைனித வாழ்வின் ைதிப்பு 

3. நிகை ப்ரீைியம் 

4. நிதிெரிைாற்றம் 

5. ெல்வககப்ெடுத்துதல் 

 

சுய-பரீட்கேக்ைான பதில்ைள் 

 
ெதில் 1  

சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 
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ெல்வககப்ெடுத்துதல் ெல்வவறு பசாத்து வகககளில் நிதிககள 
முதைீடு பசய்வதன் மூைம் நிதி சந்கதகளில் அொயத்கத 
குகறக்கிறது. 

 

சுய-சதர்வு சைள்விைள் 

 
சைள்வி 1  

கீவழயுள்ளதில் எது ஆயுள் காப்ெடீ்டின் ஒரு உறுப்பு அல்ை?  

I.  பசாத்து  

II. அொயம்  

III. நிதிெரிைாற்ற  பகாள்கக  

IV. ைானியம்  

 

சைள்வி 2  

யார் HLV-இன் கருத்கத வடிவகைத்தது?  

I. டாக்டர் ைார்ட்டின் லூதர் கிங்  

II. வாரன் ெஃவெ  

III. வெராசிரியர் ஹ்யூப்னர்  

IV. ஜார்ஜ் பசாவராஸ்  

 
சைள்வி 3  

கீவழ குறிப்ெிட்டுள்ள காப்ெடீ்டு திட்டங்களில் எதில் வசைிப்பு 
உறுப்ெின் அளவு குகறந்ததாக அல்ைது இல்ைவவ இல்கை?  

I. காை காப்ெடீ்டு திட்டம்  

II. எண்வடாபைன்ட் காப்ெடீ்டு திட்டம்  

III. வாழ்நாள் முழுவதும் திட்டம்  

IV. ெண-ைீட்சி திட்டம்  

சைள்வி 4  

ெின்வருவதில் எகத  பசாத்து என கூற முடியாது?  

I. கார்  

II. ைனித வாழ்க்கக  
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III. காத்து  

IV. வடீு  

சைள்வி 5  

கீழுள்ளதில் எகத அொயங்களின் கீழ் வககப்ெடுத்தமுடியாது?  

I. ைிக இளவயதில் இறப்ெது  

II. ைிக சீக்கிரம் இறப்ெது 

III. இயற்ககயான வதய்ைானம் 

IV. உடல் ஊனத்துடன் வாழ்வது  

 
சைள்வி 6  

கீழுள்ள கூற்றில் எது உண்கையானது? 

I. ஆயுள் காப்ெடீ்டு பகாள்கககள் ஈட்டுறுதி ஒப்ெந்தங்கள், 
ைறுபுறம் ஆயுள் காப்ெடீ்டு ொைிசிகள் உத்தரவாத 
ஒப்ெந்தங்களாக உள்ளன  

II. ஆயுள் காப்ெடீ்டு பகாள்கககள் உத்தரவாத ஒப்ெந்தங்கள், 
ைறுபுறம் ஆயுள் காப்ெடீ்டு ொைிசிகள் ஈட்டுறுதி 
ஒப்ெந்தங்களாக உள்ளன 

III. பொது காப்ெடீு வழக்கில், காப்ெளிக்கப்ெடும் அொயம் 
நிச்சயைான ஒன்றாக உள்ளது. 

IV. பொது காப்ெடீு வழக்கில் உள்ள அொய நிகழ்வின் உறுதிப்ொடு 
காைத்துடன் அதிகரிக்கிறது  

 
சைள்வி 7  

ெின்வரும் முகறகளில் ஒரு தனிநெருக்கு வதகவயான காப்ெகீட 
தீர்ைானிக்க உதவக்கூடிய ொரம்ெரிய முகற எது?  

I.  ைனிதனின் பொருளாதார ைதிப்பு  

II. வாழ்வு-காை முன்பைாழிதல்  

III. ைனித வாழ்வின் ைதிப்பு  

IV. எதிர்காை வாழ்வின் ைதிப்பு  

 

 

 

 

 

 



 

 184 

சைள்வி 8  

வயதானவர்களுடன் ஒப்ெிடும்வொது இகளஞர்களுக்கு குகறந்த 
ஆயுள் காப்ெடீ்டு ப்ரீைியம் விதிக்கப்ெடுவதற்கு ைிக பொருத்தைான 
விளக்கம் என கீழுள்ளதில் எகத கூறைாம்?  

I.  இகளஞர்கள் பெரும்ொலும் சார்ந்து வாழ்கின்றனர் 

II. வயதானவர்களால் அதிக ெணம் கட்ட முடியும்  

III. இறப்ெிற்கு வயதுடன் பதாடர்புள்ளது  

IV. இறப்ெிற்கு வயதுடன் எதிர்ைாறான பதாடர்புள்ளது 

  
சைள்வி 9  

ெண ைதிப்பு காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தங்களின் கீழுள்ளதில் எது 
அனுகூைைானது அல்ை?  

I  ொதுகாப்ொன ைற்றும் ெத்திரைான முதைீடு  

II. வசைிக்கும் ஒழுக்கத்கத ைனதில் ெதிய கவக்கிறது  

III. குகறவான ெயன்கள்   

IV. வருைான வரி அனுகூைங்கள்  

 
சைள்வி 10  

 

கீழுள்ளதில் எது ெண ைதிப்பு காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தங்களில் 
அனுகூைங்களில் ஒன்று?  

I. ெணவகீ்கத்தின் அழிக்கின்ற விகளவு ெடி ெயனும் 
கிகடக்கிறது  

II. முந்கதய முதல் சிை ஆண்டுகளில் குகறந்த வசகரிப்பு 

III. குகறவான ெயன்கள்   

IV. ொதுகாப்ொன முதைீடு  

 

 

சுய-சதர்வு சைள்விைளுக்ைான பதில்ைள் 

 
பதில் 1  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் IV. 

ஆயுள் காப்ெடீின் கூறுகளில் பசாத்து, அொயம், நிதிெரிைாற்ற  
பகாள்கக ைற்றும் ஆயுள் காப்ெடீு ஒப்ெந்தம் அடங்கும்.  
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ைானியம் ஆயுள் காப்ெடீு ஒரு உறுப்பு இல்கை 

பதில் 2  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

வெராசிரியர் ஹ்யூப்னர் ைனித வாழ்வின் ைதிப்பு (HLV) கருத்கத 
வடிவகைத்தார்  

பதில் 3  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

காை காப்ெடீில் ஒரு வசைிப்பு உறுப்பு இல்ைவவ இல்கை. 

பதில் 4  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

காத்கத ஒரு பசாத்து என கூறவவா / வககப்ெடுத்தவவா 
முடியாது 

பதில் 5   

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

இயற்ககயான வதய்ைானம் என்ெது ஒரு நிகழ்வு ைற்றும் அொயம் 
கிகடயாது 

பதில் 6  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

ஆயுள் காப்ெடீ்டு பகாள்கககள் உத்தரவாத ஒப்ெந்தங்கள், ைறுபுறம் 
ஆயுள் காப்ெடீ்டு ொைிசிகள் ஈட்டுறுதி ஒப்ெந்தங்களாக உள்ளன 

பதில் 7  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

ைனித வாழ்வின் ைதிப்பு தனிநெருக்கு வதகவயான காப்ெகீட 
தீர்ைானிக்கும் முகறயாக உள்ளது.  

 

பதில் 8  
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இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

இறப்பு வயதுடன் பதாடர்புள்ளது ைற்றும் அதனால் தான் 
வயதானவர்களுடன் ஒப்ெிடும்வொது இகளஞர்களுக்கு குகறந்த 
ஆயுள் காப்ெடீ்டு ப்ரீைியம் விதிக்கப்ெடுகிறது 

பதில் 9  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

குகறவான ெயன் ெண ைதிப்பு காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தங்கள் 
ெிரதிகூைங்களில் ஒன்றாக இருக்கிறது.  

பதில் 10  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் IV. 

ொதுகாப்ொன முதைீடு ெண ைதிப்பு காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தங்களின் 
அனுகூைங்களில் ஒன்றாகும்.  
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அத்தியாயம் 7 

 

நிதி திட்டைிடல் 

அத்தியாய அறிமுைம் 

 

முந்கதய அத்தியாயங்களில் நாம் ஆயுள் காப்ெடீ்டில் 
சம்ெந்தப்ெட்ட விஷயங்கள் ைற்றும் நிதி ொதுகாப்பு வழங்குவதில் 
அதன் ெங்கக ெற்றி விவாதித்வதாம். தற்வொதுள்ள வதகவகள் 
ைற்றும் எதிர்காைத்தில் ெல்வவறு வதகவககள பூர்த்தி பசய்ய 
தங்களது வருைானம் ைற்றும் பசல்வத்கத ஒதுக்க 
தனிநெர்களுக்கு உள்ள கவகைகளில் நிதி ொதுகாப்பும் ஒன்றாகும். 
இதனால், ஆயுள் காப்ெகீட "தனிப்ெட்ட நிதி திட்டைிடல்" என்ற 
ெரந்த சூழைில் புரிந்து பகாள்ள வவண்டும். நிதி திட்டைிடல் 
ெற்றிய ொடத்கத அறிமுகப்ெடுத்துவது இந்த அத்தியாயத்தின் 
வநாக்கைாக உள்ளது.  

 

ைற்பதற்ைான குறிக்சைாள்ைள் 

 

A. நிதி திட்டைிடல் ைற்றும் தனிப்ெட்ட வாழ்க்கக சுழற்சி 
B. நிதி திட்டைிடைின் ெங்கு 

C. நிதி திட்டைிடல் - வகககள்  
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A. நிதி திட்டமிடல் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை சுழற்ேி 

1. நிதி திட்டைிடல் என்றால் என்ன?  

நம்ைில் ெைர் ெணம் சம்ொதிப்ெதற்காக உகழப்ெதில் நம் வாழ்வில் 
பெரும் ெகுதிகய பசைவிடுகிவறாம். அந்த ெணத்கதவய நைக்காக 
வவகை பசய்ய கவக்க முடியும் என்று கருத பதாடங்கும் வநரம் 
வந்துவிட்டதா? நிதி திட்டைிடல் இந்த வநாக்கத்கத 
அகடவதற்கான ஒரு சாைர்த்தியைான வழி. சிை வகரயகறககள 
ஆராய்வவாம்:  

வகரயகற 

i. நிதி திட்டைிடல் என்ெது வாழ்க்ககயின் இைக்குககள 
அகடயாளம் கண்டு, அந்த இைக்குககள நிதி இைக்குகளாக 
உருைாற்றி, அந்த இைக்குககள அகடய உதவும் வழிகளில் 
ஒருவரின் நிதிகய வைைாண்கை பசய்யும் பசயல்முகற 
ஆகும்.  

ii. ஒருவரின் வாழ்க்ககயில் எதிர்ொர்க்கப்ெடும் ைற்றும் 
முன்னுணரமுடியாத  வதகவககள சந்திப்ெதற்கான வழிகய 
திட்டைிடும் பசயல்முகறகய நிதி திட்டைிடல் என்று 
கூறைாம். இது ஒருவரின் நிகர ைதிப்கெ ைதிப்ெிட்டு, அவரது 
எதிர்காை நிதி வதகவககள கணக்கிட்டு, ைற்றும் சரியான நிதி 
வைைாண்கை மூைம் அந்த வதகவககள பூர்த்தி பசய்யும் 
வநாக்கத்துடன் வவகையில் ஈடுெடுகிறது.  

iii. நிதி திட்டைிடல் என்ெது ஒருத்தரின் இைக்குககள ைற்றும் 
ஆகசககள நிஜைாக்குவதற்காக எடுக்கப்ெடும் நடவடிக்கககள்.  

iv. நிதி திட்டைிடல் ஒருவரின் தற்வொகதய ைற்றும் எதிர்காை 
வதகவகள், ஒரு தனிநெருக்குள்ள அொய வாய்ப்புகள்  ைற்றும் 
வருைானத்கத கணக்கில் எடுத்துக்பகாண்டு, அவரது 
முன்னறிந்த  வதகவககள பூர்த்தி பசய்யும் வழிகய வநாக்கி 
திட்டைிடுதகை குறிக்கிறது. 

நிதி திட்டைிடல் குகறந்த கவகையுடன் உள்ள வாழ்க்கககய 
தருவதில் முக்கியைான ெங்கக வகிக்கிறது. கவனைான 
திட்டைிடல் மூைம், உங்கள் முன்னுரிகைககள அகைத்து ைற்றும் 
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உங்களது ெல்வவறு இைக்குககள அகடய ெடிப்ெடியாக வவகை 
பசய்ய முடியும். 
 

ெடம் 1 இைக்குகளின் வகககள்  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. இந்த இைக்குகள் குறுகிய காை இைக்குகளாக இருக்கைாம்: 

ஒரு எல்சிடி டிவி வாங்குவது அல்ைது ஒரு குடும்ெம் 
விடுமுகறக்கு பசல்வது  

ii. இகவ ைத்திய-காை இைக்குகள்: ஒரு வடீு வாங்குவது 
அல்ைது பவளிநாட்டில் ஒரு விடுமுகறக்கு பசல்தல் 

iii. நீண்ட-காைத் இைக்குகள்: ஒரு குழந்கதயின் கல்வி 
அல்ைது திருைணம் அல்ைது ஓய்வுக்கு-ெிறகுள்ள 
வதகவகளுக்கு நிதி ஒதுக்குவது 

2  தனிநபரின் வாழ்க்கை சுழற்ேி  

இந்த உைவக ஒரு நாடக வைகட என்று வில்ைியம் 
வஷக்ஸ்ெியர் கூறியுள்ளார். ஒரு நெர் ெிறந்ததில் இருந்து 
அவன் / அவளது ைரண நாள்வகர வாழ்வில் ெை 
ொத்திரங்ககள வகிக்கிறார், அந்த ெயணத்தில் அவன் / அவள் 
பதாடர்ச்சியாக ெல்வவறு கட்டங்களில் ெை ொத்திரங்ககள 
நிர்வகிப்ொர் என எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது- அதாவது கற்ெவர், 
சம்ொதிப்ெவர், துகணவர், பெற்வறார், வழங்குநர், காைியாக 

நீண்ட-காை 
இைக்குகள் 

ைத்திய-காை 
இைக்குகள் 

 

குறுகிய-
காை 

இைக்குகள் 
 

இைக்கு 
வகககள் 
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உள்ள கூகட வொை ைற்றும் இறுதியில் ஓய்வு பெறும் 
ஆண்டுகள்.  

 

இந்த நிகைககள கீவழ பகாடுக்கப்ெட்ட வகரெடம் விளக்குகிறது. 
ெடம் 2  பொருளாதார வாழ்க்கக சுழற்சி 

 
 

வாழ்க்கக கட்டங்கள் ைற்றும் முன்னுரிகைகள் 

i) கற்ெவர் (வயது 20 -25 வகர என கூறைாம்):  இந்த 
கட்டத்தில் அறிவு ைற்றும் திறன்ககள அதிகரிப்ெதன் மூைம் 
ஒரு ெயனுள்ள குடிைகனாக தயாராகும் ெணியில் உள்ளார். 
அப்வொது ஒரு ைனிதனின் மூைதன ைதிப்கெ உயர்த்துவது 
தான் முக்கியைாக உள்ளது. ஒருவரின் கல்விக்கு நிதி 
வதகவப்ெடுகிறது. உதாரணைாக, ஒரு ைதிப்புைிக்க 
வைைாண்கை கல்லூரியில் எம்ெிஏ கல்விக்கான அதிக 
கட்டணத்தின் கட்ட வதகவப்ெடுகின்றன.  

ii) சம்ொதிப்ெவர் (25 வயதிைிருந்து):  இது வவகை 
கிகடத்துவிட்ட கட்டம் ைற்றும் அவரது வதகவககள 
பூர்த்தி பசய்ய வொதுைான அளவு சம்ொதிக்கிறார் ைற்றும் 
உெரியாக பகாஞ்சம் ெணம் உள்ளது. இந்த கட்டத்தில் 
தனிப்ெட்டவருக்கு குடும்ெ பொறுப்புகள் இருக்கைாம் ைற்றும் 
உடனடியாக எதிர்காைத்தில் எழும் வதகவககள பூர்த்தி 
பசய்ய வசைிப்பு ைற்றும் முதைீகட உருவாக்குவதிலும் 
ஈடுெடைாம். உதாரணைாக, ஒரு ென்னாட்டு நிறுவனத்தில் 
வவகை பசய்யும் இகளஞன் வடீ்டு கடன் எடுத்து ைற்றும் 
ஒரு வடீ்டில் முதைீடு பசய்யைாம்.  

[ைற்பவர்][ேம்பாதிப்பவர்][துகணவர்][கபற்சறார்][வழங்குநர்][ைாைிகூடு(Empty Nestor]][ஓய்வு நாட்ைள்] 
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iii) துகணவர் (28 – 30 வயதில் திருைணத்திற்கு ெிறகு): இது 
திருைணைான கட்டம் ைற்றும் ஒருவருக்கு பசாந்த குடும்ெம்  
இருக்கும்.  இந்த கட்டத்துடன் தீர்க்கவவண்டிய ெை உடனடி 
வதகவகளும் வந்துவிடுகின்றன – பசாந்த வடீு இருப்ெது, 
கார், நுகர்வவார் சாதனங்கள், குழந்கதகளின் எதிர்காைத்கத 
திட்டைிடுவது வொன்ற ெை வதகவககள பகாண்டுவருகிறது.  

iv) பெற்வறார்  (28 -ைிருந்து 35 வயது வகர): இந்த வருடங்களில் 
ஒன்று அல்ைது அதிக குழந்கதகளின் பெருகைைிக்க 
பெற்வறாராகினற கட்டம் வருகிறது. இந்த வருடங்களில் 
ஒருவர் தன் குழந்கதகளின் கல்வி ைற்றும் 
ஆவராக்கியத்கத ெற்றி கவகைப்ெட வவண்டும் - நல்ை 
ெள்ளிகளில் குழந்கதககள வசர்ப்ெகத வொன்ற வதகவகள் 
முதைியன. 

v) வழங்குநர் (பசால்ை 55 வயது 35): வழங்குநர் (35 -ைிருந்து 55 
வயது வகர என கூறைாம்):  இந்த வயதில் குழந்கதகள் 
இகளஞர்களாக வளர்ந்துவிட்டனர், ைற்றும் அவர்களின் 
முக்கியைான உயர்நிகை ெள்ளி ைற்றும் கல்லூரி 
ஆண்டுகள் வந்துவிடுகின்றன. இன்கறய பதாழில்நுட்ெ 
ைற்றும் பதாழில்முகற வாழ்க்ககயின் சவால்ககள 
எதிர்பகாள்ள வதகவப்ெடும் தகுதிகய குழந்கதகள் பெற 
வதகவப்ெட்ட கல்வியின் அதிக பசைவு ெற்றிய பெரிய 
கவகை எழுகிறது. உதாரணைாக, ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 
நீடிக்கும் ைருத்துவ கல்விக்கு ஒதுக்க வவண்டிய நிதியின் 
அளகவ கருதவும். ெை இந்திய வடீுகளில், இளவயகத 
எட்டியதுவை பெண்கள்  திருைணம் பசய்துபகாள்கிறார்கள். 
அதனால், பெண்கள் திருைணத்திற்கான பசைவிற்கு தீர்வு 
வழங்குதல் இந்திய குடும்ெங்களில் கவகைகய தரும் ைிக 
முக்கியைான நிதி வதகவகளில் ஒன்றாகும். உண்கையில், 
திருைணம் ைற்றும் குழந்கதகளின் கல்வி பெரும்ொைான 
இந்திய குடும்ெங்கள் ைத்தியில் வசைிப்ெின் வயாசகனகய 
தூண்டிவிடும் ஒரு வநாக்கைாக இன்று உள்ளது.  

vi) காைிக்கூடு நிகை  (55-ைிருந்கு 65 வயது வகர): கூடு காைி 
என்ெதற்கு அர்த்தம் குழந்கதகள் கூகடகய [வடீ்கட] 
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காைியாக்கி விட்டு இந்த கட்டத்தில் ெறந்து 
பசன்றுவிட்டனர். இந்த கட்டத்தில் குழந்கதகளின் 
திருைணம் முடிந்திருக்கும் ைற்றும் சிை வநரங்களில் 
அவர்கள் பெற்வறாகர விட்டு விைகி, வவகைக்காக வவறு 
இடங்களில் குடிபெயர்ந்துவிட்டனர்.  இந்த கட்டத்தில், 
ஒருவர் தன் பொறுப்புககள [வடீ்டு கடன் ைற்றும் ெிற 
அடைானங்கள் வொன்றகவ] முடித்திருந்து, தன் 
ஒய்விற்காக நிதி வசகரித்திருப்ொர் என்று நம்ெைாம். இரத்த 
அழுத்தம் ைற்றும் நீரிழிவு வொன்ற சிகதக்கும் வியாதிகளும் 
தாக்கி ஒருவரின் வாழ்க்கககய ஆட்டிப்ெகடக்க பதாடங்கி 
சுகாதார ொதுகாப்பு வதகவப்ெடும் இந்த சையத்தில், நிதி 
சுதந்திரம் ைற்றும் வருைான ொதுகாப்பு ைிகவும் 
அத்தியாவசியைாகிறது. 

vii) ஓய்வு காைம்– அந்தி ஆண்டுகள் (வயது 60 ைற்றும் அதற்கு 
வைவை): இது ெணியிைிருந்து ஓய்வு பெற்ற வயது ைற்றும் 
இப்வொது வாழ்க்கக வதகவககள பூர்த்தி பசய்ய 
பெரும்ொலும் தன் வசைிப்ெிைிருந்து ெணத்கத எடுக்கிறார். 
இங்வக கவனம் ஒருவரது வாழ்க்ககயின் இறுதி வகர 
தன்னுகடய ைற்றும் தன் வாழ்க்கக துகணயின் 
வதகவககள தீர்த்துகவப்ெதுதான். ஒரு ைகனவி அது 
வகர வாழும் வதகவககள உள்ளது. சுகாதார 
ெிரச்சிகனகள், வருைானம் ெற்றி நிச்சயைற்ற நிகை ைற்றும் 
தனிகை முக்கியைான கவகைகளாக உள்ளன. இந்த 
கட்டத்தில்தான் ஒருவர் தன் வாழ்க்கக தரத்கத வைம்ெடுத்த 
முயற்சி பசய்யவவண்டும் ைற்றும் ஒரு பொழுதுவொக்கக 
பதாடர்வது அல்ைது விடுமுகறக்கு அல்ைது புனித 
யாத்திகரக்கு பசல்வது வொன்ற வாழ்க்ககயில் கனவு 
கண்டும் நிகறவவற்றமுடியாத ெை விஷயங்ககள 
அனுெவிக்க வவண்டும். ெிரச்சிகன – ஒருவர் வநர்த்தியாக 
வயதான நிகைகய எட்டுவாரா அல்ைது 
ெற்றாகுகறகளுடனா என்ெது அந்த வயதான ஆண்டுகளில் 
வதகவககள பூர்த்தி பசய்ய எந்த அளவு நிதிககள அவர் 
ஏற்ொடு பசய்துள்ளார் என்ெகத சார்ந்துள்ளது.  



 

 193 

வைவை காண்கிற ைாதிரி,, பொருளாதார வாழ்க்கக சுழற்சியில் 
மூன்று கட்டங்கள் உள்ளன.  
ைாணவர் 
கட்டம் 

பொதுவாக முதல் கட்டம் ஒரு ைாணவராக 
வவகைக்கு முன்னுள்ள கட்டைாக உள்ளது. இது 
ஒரு ெயனுள்ள குடிைகனாக பொறுப்புககள 
எடுத்துக்பகாள்ள தயாராகும் ஒரு ஆயத்த 
நிகையாக உள்ளது. திறன்ககள வளர்ப்ெதில் 
ைற்றும் ஒரு ைனிதனின் மூைதன ைதிப்கெ 
அதிகரிப்ெதற்கு முன்னுரிகை தரப்ெடுகிறது. 

வவகை 
பசய்யும் 
கட்டம் 

வவகைபசய்யும் கட்டம் 18-ைிருந்து 25 வயதில் 
அல்ைது அதற்கு முன்னவர எங்காவது 
பதாடங்குகிறது, ைற்றும் 35 முதல் 40 
ஆண்டுகள் நீடிக்கைாம். இந்த காைகட்டத்தில், 
தனிப்ெட்டவர் பசைவழிப்ெகத விட அதிகம் 
சம்ொதிக்க பதாடங்குகிறார் ைற்றும் இதனால் 
அவர் வசைிக்க ைற்றும் நிதி முதைீடு பசய்ய 
பதாடங்குகிறார்.  

ஓய்வுபெறும் 
கட்டம் 

இந்த பசயல்முகறயில், ெின்னருள்ள 
ஆண்டுகளில் அவர் ஓய்வு பெற்று வவகை 
பசய்வகத நிறுத்திய ெின்னர் ஏற்ெடும் ெல்வவறு 
எதிர்காை வதகவகளுக்காக நிதி வழங்குகிற 
ைாதிரி அவர் பசல்வத்கத வசகரித்து ைற்றும் 
பசாத்துக்ககள உருவாக்குகிறார். 

 

3. ஒருவர் ஏன் வசைிக்க வவண்டும் ைற்றும் ெல்வவறு நிதி 
பசாத்துக்ககள வாங்க வவண்டும்?  
காரணம் அவர் ஒரு குறிப்ெிட்ட ெங்கக வகிக்கின்ற தனிப்ெட்ட 
வாழ்க்ககயின் ஒவ்பவாரு கட்டமும், நிதிகள் வழங்கப்ெட 
வவண்டிய  ெை வதகவககள  பகாண்டுள்ளது.  
 

உதாரணம் 

ஒரு நெர் திருைணம் பசய்து பகாண்டு ைற்றும் அவரது பசாந்த 
குடும்ெத்கத துவங்கும் வொது, அவருக்கு பசாந்த வடீு 
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வவண்டியிருக்கைாம். குழந்கதகள் வளரும்வொது, அவர்களது 
உயர்கல்விக்கு நிதி வதகவப்ெடும். ஒரு தனிப்ெட்டவர் நடுத்தர 
வயகத தாண்டி வைலும் வயதாகும் வொது, குழந்கதககள சார்ந்து 
அவர்களுக்கு ஒரு சுகையாக ைாறாைல் இருக்கும் வககயில், 
அவரது சுகாதார பசைவுககள சந்திக்க வதகவயான நிதிகள் 
ைற்றும் ஓய்வூதிய வசைிப்புக்கள் வொன்ற கவகைகள் வரும், 
சுதந்திரைாக ைற்றும் வைன்கையுடன் வாழ்வது ைிக 
முக்கியைாகிறது.  
வசைிப்பு இரண்டு முடிவுகளின் ஒரு கைப்ொக கருதப்ெடுகிறது.  

i. நுகர்கவ தள்ளிகவப்ெது: தற்வொகதய ைற்றும் எதிர்காை 
நுகர்வுகளுக்கு இகடவய வளங்ககள ஒதுக்கீடு பசய்வது. 

ii. எளிதில் பணமாக்ைக்கூடியகத அைற்றி (அல்ைது வாங்கும் 
சக்தியின் தயார்நிகை) எளிதில் எடுக்கமுடியாதகத 
வாங்குவது. உதாரணைாக, ஒரு ஆயுள் காப்ெடீ்டு ொைிசிகய 
வாங்குவதன் அர்த்தம், எளிதில் ெணைாக்கமுடியாத 
ஒப்ெந்தத்கத ெணத்கத தந்து வாங்குவது. 

நிதி திட்டைிடைில் முடிவுகளின் இரண்டு வகககள் அடங்கும். 
எதிர்காை வசைிப்ெிற்கும் திட்டைிட வவண்டும் ைற்றும் 
எதிர்காைத்தில் எழும் ெல்வவறு வதகவககள பூர்த்தி பசய்ய 
பொருத்தைான பசாத்துகளில் புத்திசாைித்தனைாக முதைீடு 
பசய்யவவண்டும்.  

வதகவகள் ைற்றும் பொருத்தைான பசாத்துக்ககள புரிந்து 
பகாள்ள, கீவழ விளக்கப்ெட்டுள்ள ஒருவரின் வாழ்க்கக 
கட்டங்ககள வைலும் பநருக்கைாக ொர்ப்ெது பொருத்தைாக இருக்க 
வவண்டும்  

முக்ைியமானகவ 

வாழ்க்கக கட்டங்கள் 

குழந்கத ெருவ 
கட்டம் 

ஒருவர் ைாணவர் அல்ைது கற்ெவராக 
இருக்கும்வொது 

இளவயதில் 
திருைணைாகாத 

ஒருவர் வாழ்க்ககயில் சம்ொதிக்க பதாடங்கி 
ஆனால் ஒற்கறயாக இருக்கும்வொது 
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கட்டம் 

புதிதாக 
திருைணைான 
கட்டம் 

ஒருவர் துகணவராக அல்ைது ைகனவியாகும் 
வொதும் 

திருைணைாகி 
சிறு 
குழந்கதகள் 
உள்ள கட்டம் 

ஒருவர் பெற்வறாராக ைாறும்வொது 

திருைணைாகி 
பெரிய 
குழந்கதகள் 
உள்ள கட்டம் 

ஒருவர் வழங்குநராகி குழந்கதகளின் கல்வி 
ைற்றும் ைற்ற வதகவககள கவனித்து 
பகாள்ளவவண்டிய சையம் 

ெிந்கதய 
குடும்ெ 
நிகை/ஓய்வுக்கு 
முன்னுள்ள 
கட்டம் 

ெறகவகள் தன் கூட்கட விட்டு பவளிவயறுகிற 
ைாதிரி, இந்த சையத்தில் குழந்கதகள் 
சுதந்திரைாகி வடீ்கட விட்டு 
பவளிவயறிவிட்டனர்,  

ஓய்வு கட்டம் ஒருவரின் வாழ்க்ககயின் ெிரகாசைான 
ஆண்டுககள கடந்ததும். இந்த கட்டத்தில் 
எழும் வதகவகளுக்காக ஒருவர் வசைித்து 
ைற்றும் வதகவயான ஏற்ொடுககள 
பசய்திருந்தால் அவர் கண்ணியைாக ைதிப்புடன் 
வாழமுடியும் ஆனால் அந்த ைாதிரி 
ஏற்ொடுககள பசய்திருக்காவிட்டால் அவர் 
ஆதரவற்று ைற்றும் ைற்பறாருவரின் 
தருைத்கத சார்ந்து வாழவவண்டி வரைாம்.  

2. தனிப்பட்ட சதகவைள்  

வைலுள்ள வாழ்க்கக சுழற்சியில் இருந்து,  மூன்று வககயான 
வதகவகள் எழுகின்றன என்ெகத நாம் ொர்க்க வவண்டும். 
இதன்மூைம் மூன்று வககயான நிதி பொருட்கள் 
வதகவப்ெடுகின்றன.  

அ) எதிர்காை நிதி ெரிவர்த்தகனககள பசயைாக்குவது  
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வாழ்க்கக சுழற்சியின் ெல்வவறு கட்டங்களில் எதிர்ொர்க்கப்ெட்ட 
பதாடர் பசைவுககள   சந்திக்க வதகவயான நிதிகளில் இருந்து 
முதல் வதகவகளின் பதாகுப்பு பதாடங்குகிறது.  அது வொன்ற 
வதகவகளில் இரண்டு வகககள் உள்ளன:  

I. குறிப்ெிட்ட ெரிவர்த்தகன வதகவகள்: நிதிவளங்கள்    
வதகவப்ெடும் குறிப்ெிட்ட வாழ்க்கக நிகழ்வுகளுக்காக 
ஒதுக்கீடு பசய்ய இகணக்கப்ெட்டுள்ளது. உதாரணைாக 
சார்ந்தவர்களின் உயர் கல்வி / திருைணம் ஏற்ொடுகளுக்கு; 
ஒரு வடீு அல்ைது நுகர்வவார் பொருட்ககள வாங்குவதற்கு 

II. பொதுவான ெரிவர்த்தகன வதகவகள்: எந்த குறிப்ெிட்ட 
வநாக்கங்களுக்காகவும் ஓதுக்கீடு பசய்யாைல் தற்வொகதய 
நுகர்விைிருந்து ஒதுக்கிகவக்கப்ெட்ட பதாகக - இகவ 
ெிரெைைாக 'எதிர்காை ஏற்ொடுகள்' என குறிப்ெிடப்ெடுகிறது  

ஆ)  எதிர்பாராத சதகவைகள ேந்திப்பது 
எதிர்ொராத நடப்புகள் என்ெகவ முன்னறியமுடியாத 
நிகழ்வுகளாக உள்ளன, ைற்றும் தற்வொகதய வருைானம் மூைம் 
அவற்கற சந்திக்கமுடியாது எனவவ பெரிய அளவில் முன்-
நிதியுதவிகய உருவாக்குவது வதகவப்ெடைாம், இந்த 
நிகழ்வுகளில், ைரணம் ைற்றும் இயைாகை அல்ைது 
வவகையின்கை வொன்றகவ வருைான இழப்கெ ஏற்ெடுத்தும். 
ைற்றகவ, ஒரு தீகய வொன்று பசல்வத்தின் இழப்பு 
ஏற்ெடைாம். அத்தககய நிகழ்வுகளின் நிகழ்தகவு குகறந்ததாக 
ஆனால் பசைவின் தாக்கம் அதிகைாக இருந்தால், அவற்கற 
காப்ெடீு மூைம் தீர்க்கமுடியும்,  ைாற்றாக, எளிதில் 
ெணைாக்கக்கூடிய இருப்புகளாக பசாத்துக்களின் ஒரு பெரிய 
அளகவ ஒதுக்குவதன் மூைம், அத்தககய எதிர்ொராத 
நிகழ்வுககள சைாளிப்ெதற்காக ஏற்ொடு பசய்ய வவண்டும்.  

இ) கேல்வ குவிப்பு  
அகனத்து வசைிப்புகள் ைற்றும் முதைீடுகள் உண்கையில் சிறிது  
பசல்வத்தின் உருவாக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும். நாம் குவிப்பு 
வநாக்கம் ெற்றி வெசும்வொது, அது சாதகைான சந்கத 
வாய்ப்புகளில் இருந்து கிகடக்கும் நன்கைககள ைாெகரைாக 
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ெயன்ெடுத்தி அதன் மூைம் பசல்வத்கத குவிக்க விரும்பும் 
முக்கிய வநாக்கத்துடன் முதைீடு பசய்யும் ஒரு தனிநெரின் 
ஆகசகய குறிக்கிறது. வவறு வககயில் பசால்வபதன்றால், 
வசைிப்பு ைற்றும் முதைீடுகள் முக்கியைாக பசல்வத்கத 
பெருக்குவதற்கான விருப்ெத்திற்காகவவ இயங்குகின்றன.  

ஒரு தனிப்ெட்டவர் முதைீடு பசய்யும்வொது அதிக ைாெங்ககள 
பெறும் வநாக்கத்துடன் சிை அொயங்ககள எதிர்பகாள்ள 
தயாராக இருக்கிறார் என்ெதால் இது ஊக வநாக்கம் என 
கூறப்ெடுகிறது. அதிக வருவாகய பெற விரும்புகிறார், 
ஏபனனில் அது இன்னும் வவகைாக ஒருவரின் பசல்வம் 
அல்ைது நிகர ைதிப்கெ பெருக்குவகத பசயல்ெடுத்துகிறது. 
சுதந்திரம், ஊக்கம், சக்தி ைற்றும் பசல்வாக்குடன் 
இகணக்கப்ெட்டதால் பசல்வம் விரும்ெப்ெடுகிறது.  

3. நிதி பொருட்கள்  

வைலுள்ள வதகவகளுக்கு பொருந்துவககயில் நிதி சந்கதயில் 
மூன்று வககயான தயாரிப்புகள் உள்ளன:  
 

ெரிவர்த்தகன 
தயாரிப்புகள் 

வங்கி வசைிப்புகள் ைற்றும் ெிற வசைிப்பு 
வகககள் ஒருவருக்கு சரியான வநரம் 
ைற்றும் அளவில் வொதிய வாங்கும் 
சக்திகய (ெணப்புழக்கம்) வழங்குகிறது.  

காப்ெடீு வொன்ற 
தற்பசயல் 
நிகழ்வுகளுக்கான 
தயாரிப்புகள் 

திடீர் எதிர்ொராத நிகழ்வுகள் ஏற்ெட்டால் 
வநரக்கூடிய பெரிய இழப்புகளுக்கு 
எதிரான ொதுகாப்கெ இகவ 
வழங்குகின்றன.  
 

பசல்வக்குவிப்ெிற்கான 
தயாரிப்புகள் 

ெங்குகள் ைற்றும் அதிக ைாெம் தரும் 
கடன் ெத்திரங்கள் அல்ைது ரியல் 
எஸ்வடட் வொன்ற தயாரிப்புகள் 
இதற்கான உதாரணங்களாக உள்ளன. 
இங்வக அதிக ெணத்கத 
சம்ொதிப்ெதற்காகவவ ெணம் முதைீடு 
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பசய்யப்ெடுகிறது.  

ஒரு தனிநெருக்கு பொதுவாக வைலுள்ள அகனத்து வதகவகளின்  
ஒரு கைகவ வதகவ என்ெதால் தயாரிப்புகளின் மூன்று 
வககககளயும்  அவர் கவத்திருக்க வவண்டும். சுருக்கைாக 
கீழுள்ளைாதிரி பசால்ைமுடியும்: 

i. வசைிக்கும் வதகவ - ெண வதகவகளுக்காக 
ii. காப்ெடீின் வதகவ – நிச்சயைின்கைகளுக்கு எதிராக 
iii. முதைீடு பசய்வதன் வதகவ – பசல்வம் உருவாக்குவதற்காக 

4.  அபாய வருணகனைள் மற்றும் முதலீடுைள்  

வாழ்க்கக சுழற்சியில் ெல்வவறு கட்டங்கள் மூைம் ஒரு 
தனிப்ெட்டவர் நகரும் வொது, ஒரு இளவயது சம்ொதிப்ெவர், 
நடுத்தர வயதினராக ைற்றும் ெிறகு ெணிபசய்யும் வாழ்வின் 
இறுதி ஆண்டுகளில் நுகழயும் வொது, அொய வருணகன, 
அல்ைது அொயத்கத எதிர்பகாள்ளும் வநாக்கும் 
அணுகுமுகறயிலும் ைாற்றம் உண்டாகிறது.  

இளம் வயதில், எதிர்வநாக்க ெை ஆண்டுகள் உள்ளன என்ெதால், 
ஒருவர் ைிகவும் தீவிரைாக ைற்றும் முடிந்த அளவுக்கு 
பசல்வத்கத குவிக்கும் பொருட்டு அொயங்ககள எடுக்க தயாராக 
இருக்கைாம். எனினும் ஆண்டுகள் கடக்கும்வொது, ஒருவரது 
வநாக்கம் முதைீகட ொதுகாத்து  ஒருங்கிகணப்ெதில் இருப்ெதால், 
அவர் ைிகவும் விவவகத்துடன் ைற்றும் கவனத்துடன் இருப்ெவராக 
ைாறைாம்.  

இறுதியாக, ஓய்வுபெறும் ஆண்டுககள பநருங்கும்வொது, ஒருவர் 
ைிகவும் எச்சரிக்ககயாக இருக்கைாம். ஓய்வு ஆண்டுகளுக்கு 
ெிறகு பசைவுகளுக்கு உதவ ஒரு நிதித்பதாகுப்கெ (Corpus) 
உருவாக்குவதில் கவனம் திரும்ெிவிடும். அந்த சையத்தில் தன் 
குழந்கதகளுக்கு ைரணசாசனத்தின் மூைம் பசாத்கத ெரிசாக 
வழங்குவது அல்ைது தருைத்திற்கு ெணத்கத வழங்குவகத 
ெற்றியும் வயாசிக்கைாம்  
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ஒரு முதைீட்டு ொணி கூட அொய வருணகனக்கும் 
ஈடுபகாடுக்கும் வககயில் ைாறுகிறது. இது கீவழ 
சுட்டிக்காட்டப்ெட்டுள்ளது  

ெடம் 3 அொய வருணகன ைற்றும் முதைீட்டு ொணி 
   அொய வருணகன   முதைீட்டு ொணி 

 
 

 

சுய-பரீட்கே 1 

முன்னுணரமுடியாத நிகழ்வுகளுக்கு எதிராக ொதுகாப்கெ நாட 
ெின்வருவதில் எகத நீங்கள் ெரிந்துகரப்ெரீ்கள்?  
I. காப்ெடீு 

II. வங்கி எஃப்டி வொன்ற ெரிவர்த்தகன பொருட்கள்  
III. ெங்குகள் 

IV. கடன் ெத்திரங்கள் 

 

B. நிதி திட்டமிடைின் பங்கு 

I. நிதி திட்டைிடல் 

நிதி திட்டைிடல் பசயல்முகறயில் ஒரு வாடிக்ககயாளரின் 
தற்வொகதய ைற்றும் எதிர்காை வதகவகள் கவனைாக கருதப்ெட்டு 
ைற்றும் ைதிப்ெடீு பசய்யப்ெட்டு, ைற்றும் அவரது  தனிப்ெட்ட 
அொய வருணகனகள் ைற்றும் வருைானம் ஆய்வு 
பசய்யப்ெடுகிறது ைற்றும்  ெல்வவறு எதிர்ொர்க்கப்ெட்ட/எதிர்ொராத 
வதகவககள பூர்த்தி பசய்ய ஒரு வகரெடம் தீட்டப்ெட்டு, 
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அவரிடம் பொருத்தைான நிதி பொருட்கள் 
ெரிந்துகரக்கப்ெடுகின்றன.  

நிதி திட்டைிடைின் ஆக்கக்கூறுகள் ெின்வருைாறு:  
 முதைீடு பசய்வது – ஒருவர் அொயத்கத எதிர்பகாள்ள 

விரும்பும் அடிப்ெகடயில் பசாத்துக்ககள ஒதுக்கீடு பசய்வது,  
 அொய வைைாண்கை,  
 ஓய்விற்கு திட்டைிடல்,  
 வரி ைற்றும் எஸ்வடட்டிற்கு திட்டைிடல், ைற்றும்  
 ஒருவரின் வதகவகளுக்கு நிதிகய திட்டைிடல் 

சுருக்கைாக, நிதி திட்டைிடல் 360 டிகிரி திட்டைிடகை 
ஈடுெடுத்துகிறது.  

 

 

 

ெடம் 4   நிதி திட்டைிடைின் ஆக்கக்கூறுகள் 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ஒருவரின் வதகவகளுக்கு 
நிதிகய திட்டைிடல் 
தகடயற்ற ஒப்புதல் 

அொய வைைாண்கை 

ஓய்விற்கு திட்டைிடல் 
றுக்கைாள்ளுதல் 

முதைீடு பசய்வது 

வரி ைற்றும் எஸ்வடட்டிற்கு 
திட்டைிடல் ற்றுக்கைாள்ளுதல் 

நிதி திட்டமிடைின் 
ஆக்ைக்கூறுைள் 
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II. நிதி திட்டைிடைின் ெங்கு  

நிதி திட்டைிடல் ஒரு புதிய ஒழுக்கம் அல்ை.  நம் முன்வனார்கள் 
காைத்திைிருந்வத இது எளிய வடிவில் நகடமுகறயில் இருந்தது. 
அந்த சையத்தில் வகரயறுக்கப்ெட்ட சிை முதைீடு விருப்ெங்கவள 
இருந்தன. சிை தசாப்தங்கள் முன்பு ெங்கு முதைீகட ஒரு 
சூதாட்டத்திற்கு ஈடாக  பெரும்ொைானவர்கள் கருதினர். வசைிப்பு 
பெரும்ொலும் வங்கி கவப்பு, தொல் வசைிப்பு திட்டங்கள் ைற்றும் 
ெிற நிகையான வருைான கருவிகள் மூைம் பசய்யப்ெட்டது. 
இன்று நம் சமூகம் ைற்றும் நம் வாடிக்ககயாளர்கள் 
எதிர்பகாள்ளும் சவால்கள் பெரிதும் வவறுெட்டகவ.. அவற்றில் 
சிை:  

i. சிகதந்த கூட்டு குடும்ெங்கள் 

கூட்டு குடும்ெம் அப்ொ, அம்ைா ைற்றும் குழந்கதககள ைட்டுவை 
பகாண்ட குடும்ெத்திற்கு வழிவிட்டது. குடும்ெத்தின் தகைவராக 
ைற்றும் சம்ொதிக்கும் உறுப்ெினராக உள்ள ஒருவர் ைட்டுவை 
தன்னுகடய ைற்றும் தன் உடனடி குடும்ெத்தின் பொறுப்ெின் 
சுகைகய தாங்க வவண்டும். இதற்கு சரியான திட்டைிடல் 
அவசியம் ைற்றும் ஒரு பதாழில்முகற நிதி திட்டைிடுெவர் 
அளிக்கும் குறிப்ெிட்ட அளவு ஆதரவு மூைம் நன்கைகய 
பெறைாம். 

ii. ெை முதைீட்டு வதர்வுகள்  

பசல்வத்கத உருவாக்குவதற்காக பெரிய அளவில் முதைீட்டு 
கருவிகள் இன்று நைக்கு கிகடக்கின்றன, அகவ 
ஒவ்பவான்றிலும் அொயம் ைற்றும் ஆதாயத்தின் அளவுகள் 
பவவ்வவறாக உள்ளன.  நிதி இைக்குககள சாதிப்ெகத உறுதி 
பசய்ய, ஒருவர் புத்திசாைித்தனைாக வதர்வு பசய்து ைற்றும் 
தனது அொய பவளிப்ொட்டின் அடிப்ெகடயில் சரியான 
முதைீட்டு முடிவுககள எடுக்க வவண்டும். நிதி திட்டைிடல் 
ஒருவரின் பசாத்கத ஒதுக்கீடு பசய்வதற்கு உதவ முடியும்.  

iii.  ைாறுகின்ற வாழ்க்கக ொணி 
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உடனடி ைனநிகறவவ தற்வொகதய காைத்தின் வநாக்கைாக 
பதரிகிறது. தனி நெர்களுக்கு இப்வொது சைீெத்திய பைாகெல் 
ஃவொன்கள்,  கார்கள், பெரிய வடீுகள், ைதிப்புைிக்க கிளப்ெின் 
உறுப்ெினர் நிகை, முதைியன வவண்டும். இந்த ஆகசககள 
பூர்த்தி பசய்வது, அவர்ககள  பெரிய கடனாளிகளாக்கி 
விடுகிறது. இதன் விகளவாக வருைானத்தின் ஒரு பெரிய 
ொகம் கடன்ககள பசலுத்தவவ வொய்விடுவதால், வசைிக்கும் 
வநாக்கம் குகறவாகிறது. நிதி திட்டைிடல்  விழிப்புணர்வு 
ைற்றும் சுய-ஒழுக்கத்கத பகாண்டு வருவதுடன், ஒருவரின் 
பசைகவ திட்டைிட உதவுவதால் அவர் வதகவயற்ற 
பசைவுககள தவிர்த்து, வாழ்க்ககயின் தற்வொகதய நிகைகய 
ெராைரிப்ெதற்கு ைட்டும் உதவாைல், காைப்வொக்கில் வாழ்க்கக 
ொணிகய வைம்ெடுத்தும் வழிமுகறயாக உள்ளது. 

 

iv.  ெணவகீ்கம்  

ெணவகீ்கம் என்ெது பொருளாதாரத்தில் பொருள்கள் ைற்றும் 
வசகவகளின் விகைகள் காைப்வொக்கில் அதிகரிப்ெகத 
குறிக்கிறது. இதனால் ெணத்தின் ைதிப்ெில் வழீ்ச்சி ஏற்ெடுகிறது. 
இதன் விகளவாக உகழத்து சம்ொதித்த ெணத்தின் வாங்கும் 
சக்தி அரிக்கப்ெடுகிறது. ெணவகீ்கத்தால் ஓய்வுபெற்ற காைத்தில் 
ெைத்த ொதிப்கெ உண்டாக்க முடியும், ஏபனனில் ஒரு 
ெயனுள்ள ெணியிைிருந்து வரும் வழக்கைான வருவாய் 
முடிவகடவதால், கடந்த வசைிப்பு ைட்டுவை அந்த சையத்தில் 
வருைானத்திற்கு ஆதாரைாக உள்ளது. குறிப்ொக ெின்னருள்ள 
ஆண்டுகளில், ெணவகீ்கத்கத சைாளிக்கக்கூடிய ஒரு கருவியாக 
நிதி திட்டைிடல் உறுதியாக உதவ முடியும்  

v. ெிற எதிர்ொராத பசைவுகள் ைற்றும் வதகவகள்  

நிதி திட்டைிடல் தனிநெர்களின் ெிற வதகவகள் ைற்றும் 
சவால்ககள  பூர்த்தி பசய்யும் வழிமுகறயாகவும் உள்ளது. 
உதாரணைாக, தனிநெர்கள் சைாளிக்க வதகவப்ெடும் அவசர 
ைருத்துவ பநருக்கடிகள் அல்ைது ெிற எதிர்ொராத பசைவுகள் 
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திடிபரன்று எழைாம். இவதவொல், தனிநெர்கள் விவவகத்துடன் 
தங்கள் வரி பொறுப்புககள நிர்வகிக்க வவண்டும்.  

ைரணத்திற்கு ெிறகு அவரது பசல்வம் ைற்றும் உகடகைககள 
பகாண்டுள்ள அவரது எஸ்வடட், அவரது அன்புக்குரியவர்களுக்கு  
சுமுகைாக  பசன்றகடவகத தனிநெர்கள் உறுதி பசய்ய 
வவண்டும். ஒருவரது வாழ்நாளில் தருைம் பசய்வது அல்ைது 
குறிப்ெிட்ட சமூக ைற்றும் சைய கடகைககள பசய்வது வொன்ற 
ெிற கடகைகளும் உள்ளன. நிதி திட்டைிடல், இதகன அகடய 
வழிவகுக்கிறது.  

III. நிதி திட்டைிடகை பதாடங்குவதற்கான சரியான வநரம் எது?  

இது பசல்வந்தர்களுக்கு ைட்டுவை வதகவயானதா? உண்கையில், 
திட்டைிடகை உங்கள் முதல் சம்ெளத்கத பெறுகின்ற கணவை 
பதாடங்க வவண்டும். எப்வொது திட்டத்கத பதாடங்கவவண்டும் 
என்ெகத குறிப்ெிட எந்தவித தூண்டுதலும் கிகடயாது.  

எனினும் நமக்கு வழிைாட்ட ஒரு முக்ைியமான சைாட்பாடு 
உள்ளது -  முதலீடுைளின் ைாைம் எவ்வளவு நீளமாை உள்ளது, 
அவற்றின் கபருக்ைமும் அந்த அளவு அதிைமாகும்.  

எனவவ, ைிக சீக்கிரம் பதாடங்கியதாக எப்வொதுவை 
பசால்ைமுடியாது.  முதைீடுகள் வநரத்தின் அதிகெட்ச 
நன்கைககள பெற வவண்டும். ைீண்டும், திட்டைிடல் 
பசல்வந்தர்களுக்கு ைட்டுவை வதகவ என்று கூறமுடியாது. அது 
எல்வைாருக்குவை பொருந்தும். ஒருவரது நிதி இைக்குககள 
அகடய ஒழுக்கைான அணுகுமுகறகய ெின்ெற்ற வவண்டும். 
முதைில் நிதி இைக்குககள அகைப்ெதில் பதாடங்கி ைற்றும் 
ஒருவரின் அொயத்கத எதிர்பகாள்ளும் வவட்ககக்கு ஏற்ெ, சிறந்த 
முதைீட்டு வாகனங்களில் முதைீடு பசய்வகத சிரத்கதயுடன் 
பதாடங்கவவண்டும்.  ஒரு திட்டைிடாத, திடீர் உந்துதலுடன் 
பசய்யப்ெடும் நிதி திட்டைிடல் அணுகுமுகறதான் தனிநெர்ககள 
ொதிக்கின்ற நிதி பநருக்கடிகளுக்கான ெிரதை காரணங்களில் 
ஒன்றாக உள்ளது.  

சுய-பரீட்கே 2 
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நிதி திட்டைிடகை பதாடங்குவதற்கான சரியான வநரம் எது? 
I. ஓய்விற்கு ெின்னர் 

II. முதல் சம்ெளத்கத பெற்றவுடவன 

III. திருைணத்திற்கு ெிறகு 

IV. ஒருவர் ெணக்காரனாதற்கு ெின்பு 
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C. நிதி திட்டமிடல்- வகைைள் 

இப்வொது ஒரு தனிநெர் பசய்ய வவண்டிய நிதி திட்டைிடல் 
ெயிற்சிகளின் ெல்வவறு வககககள ொர்க்கைாம்.  
 

ெடம் 5   நிதி திட்டைிடல் ஆவைாசகன வசகவகள் 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

வழங்கப்ெடுகின்ற ெை ஆவைாசகன வசகவககள கருதவும். 
அத்தககய ஆறு ெகுதிககள நாம் எடுத்துக்பகாள்ள வொகிவறாம் 

 ெண திட்டைிடல்  
 முதைீட்டிற்கு திட்டைிடல்  
 காப்ெடீிற்கு திட்டைிடல்  
 ஓய்வறீ்கு திட்டைிடல்  
 எஸ்வடட்டிற்கு திட்டைிடல்  
 வரி திட்டைிடல்  

1.  ெண திட்டைிடல் 

ெண ஓட்டத்தின் வைைாண்கையில் இரண்டு வநாக்கங்கள் உள்ளன.  

I. எதிர்ொராத அல்ைது அவசர வதகவககள பூர்த்தி பசய்ய 
பசாத்துக்ககள உருவாக்குவது ைற்றும் எளிதில் 
ெணைாக்கக்கூடிய ெண இருப்கெ ெராைரிப்ெது உட்ெட 

நிதி திட்டைிடல் ஆவைாசகன வசகவகள் 

 

பண திட்டமிடல் 
 

முதைீட்டிற்கு திட்டைிடல் 
 

காப்ெடீிற்கு திட்டைிடல் 
 

ஓய்விற்கு திட்டைிடல் 
 

எஸ்வடடிற்கு திட்டைிடல் 
 

வரி திட்டைிடல் 
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வருைானம் ைற்றும் பசைவினங்களின் ஓட்டத்கத முதைில் 
நிர்வகிக்க வவண்டும்,  

ii.   இரண்டாவதாக மூைதன முதைீட்டிற்கு வதகவயான உெரி 
ெணத்கத ஒழுங்கான  முகறயில் உருவாக்கி ைற்றும் 
ெராைரிக்க வவண்டும்.  

இங்வக முதல் ெடி, ஒரு ெட்பஜட் அதாவது வரவுபசைவுத் 
திட்டத்கத தயாரித்து ைற்றும் தற்வொகதய வருைானம் ைற்றும் 
பசைவின் ஓட்டத்கத ஆய்வு பசய்யவவண்டும். இதற்காக, 
தனிநெர்கள் முதைில் எதிர்காைத்திற்கு வதகவயான நியாயைான 
இைக்குகள் ைற்றும் வநாக்கங்களின் பதாகுப்கெ தயாரிக்க 
வவண்டும். தற்வொகதய பசைவு வடிவங்கள் அகத  அவர்கள் 
அகடயமுடியுைா என்ெகத இது தீர்ைானிக்க உதவும்.  

அடுத்த ெடி, எந்த ைாதிரி வழக்கைான ைற்றும் பெரிய பசைவுகள் 
ஏற்ெட்டுள்ளன என்ெகத கணிக்க ைடந்த ஆறு மாதங்ைளில் 
ஏற்பட்ட கேைவுைள் மற்றும் வந்த வருமானங்ைளின் ஓட்டத்கத 
ஆய்வு கேய்யசவண்டும். பசைவுககள ெல்வவறு வகககளாக 
வககப்ெடுத்தைாம் ைற்றும் நிகையான ைற்றும் ைாறுகின்ற 
பசைவுககள ெிரிக்கைாம். நிகையான பசைவுககள 
கட்டுப்ெடுத்தமுடியாது, ஆனாலும் ைாறுகின்ற பசைவுககள 
பெரும்ொலும் விருப்ெப்ெடி பசய்யைாம், குகறக்கைாம் அல்ைது 
தள்ளி வொடைாம். 

மூன்றாவது ெடி வருடம் முழுவதுமுள்ள எதிர்காை ைாத 
வருைானம் ைற்றும் பசைவுககள கணிப்ெது. கடந்த காைத்தின் 
ெகுப்ொய்வின் அடிப்ெகடயில், எதிர்காைத்தில் இந்த ெண 
ெரிைாற்றங்களின் வைைாண்கைக்கு ஒரு திட்டத்கத வடிவகைக்க 
முடியும்.  

ெண திட்டைிடல் பசயல்ொட்டில் ைற்பறாரு ெகுதி 
விருப்ெத்கதபயாட்டிய வருைானத்கத அதிகரிக்கும் உத்திககள 
வடிவகைப்ெதில் உள்ளது.  

உதாரணம் 

ஒருவர் நிலுகவயில் உள்ள தன் கடன்ககள சீரகைக்க முடியும்.  
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நிலுகவயில் உள்ள கடன் அட்கட கடன்ககள ஒருங்கிகணத்து 
குகறந்த வட்டியில் வங்கியில் கடன் வாங்கி அவற்கற பசலுத்தி 
தீர்க்கமுடியும்.  

அதிக வருைானத்கத ஈட்ட தன் முதைீடுககள ஒருவர் 
ைறுஒதுக்கீடு பசய்யைாம்.  
 

 

2. காப்ெடீு திட்டைிடல்  

தங்கள் தனிப்ெட்ட நிதி இைக்குககள அகடவதற்காக தனிநெர்கள் 
பவளிப்ெடும் சிை அொயங்கவள அவகர அகத அகடய 
முடியாைல் தடுக்கைாம். அத்தககய அொயங்களுக்கு எதிராக 
வொதுைான காப்ெளிப்கெ வழங்கும் திட்டத்கத அகைப்ெதுதான் 
காப்ெடீு திட்டைிடல்.  

இங்குள்ள ெணி எவ்வளவு காப்ெடீ்டு வதகவ ைற்றும் எந்த வித 
ொைிசி ைிகவும் பொருத்தைானது என்ெகத தீர்ைானிப்ெதில் 
உள்ளது.  

i. குடும்ெத்தில் சம்ொதிப்ெருக்கு அகாை ைரணம் வநர்ந்தால், 
வருைானம் ைற்றும் சார்ந்தவர்களின் பசைவு வதகவககள 
ைதிப்ெடீு பசய்வதன் மூைம் ஆயுள் ைாப்பீடின் அளகவ 
முடிவு பசய்யைாம்.  

ii. குடும்ெத்தில் ைருத்துவ பநருக்கடி ஏற்ெடும் சையத்தில் 
ைருத்துவைகனயில் ஏற்ெடக்கூடிய பசைவுககள ைதிப்ெடீு 
பசய்வதன் மூைம் உடல்நைக் ைாப்பீட்டு சதகவைகள 
கணக்கிட முடியும்.  

iii. இறுதியாக ஒருவரின் கோத்துக்ைளின் ைாப்பீடிற்கு,  இழப்பு 
ஏற்ெடும் அொயத்தில் இருந்து ஒருவரது வடீு/வாகனம் / 
பதாழிற்சாகை  ஆகியவற்கற ொதுகாக்க வதகவயான 
வகக ைற்றும் காப்ெளிப்ெின் அளகவ பொறுத்து காப்ெடீு 
கருதப்ெடுகிறது.  
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3.  முதைீட்டு திட்டைிடல் 

முதைீடு பசய்வதற்கு சரியான வழி என்று எதுவுைில்கை. எது 
பொருத்தைானது என்ெது நெருக்கு நெர் ைாறுெடும். ஒரு 
தனிநெரின் அொயத்கத எதிர்பகாள்ளும் தன்கை, அவரது நிதி 
இைக்குகள் ைற்றும் அந்த இைக்குககள எந்த காை வரம்ெிற்குள் 
அகடய விரும்புகிறார் என்ெதன் அடிப்ெகடயில், ைிகவும் 
பொருத்தைான முதைீடு ைற்றும் பசாத்து ஒதுக்கீடு உத்திககள 
நிர்ணயிப்ெது முதைீட்டு திட்டைிடல் என்கிற பசயல்முகற.  
 

முதலீட்டு அளவுருக்ைள் 

படம் 6  முதலீட்டு அளவுருக்ைள் 

 

இங்வக முதல் ெடியாக சிை முதைீட்டு அளவுருக்ககள 
வகரயறுக்க வவண்டும். இதில் அடங்குெகவ:  

i. அொய ஏற்பு: ஒரு முதைீட்கட வாங்கும் வொது ஒருவர் 
எந்த அளவு அொயத்கத எதிர்பகாள்ள தயாராக இருக்கிறார் 
என்ெதற்கான அளவு.  

ii. காை வரம்பு: இது ஒரு நிதி வநாக்கத்கத அகடய 
கிகடக்கின்ற வநரத்தின் அளவு. காை வரம்பு இைக்கக 
அகடய ெயன்ெடுத்தப்ெடும் முதைீட்டு வாகனங்ககள 
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ொதிக்கிறது. காை வரம்பு எத்தகன நீளைாக உள்ளவதா, 
குறுகிய காை கடன் பொறுப்பு ெற்றிய கவகையும் அந்த 
அளவு குகறவாக உள்ளது. இதனால் ஒருவர் நீண்ட காை 
அடிப்ெகடயில், ஆனால் எளிதில் ெணைாக்கமுடியாத 
ைற்றும் அதிக வருவாகய வழங்கும் பசாத்துகளில் முதைீடு 
பசய்யைாம்.  

iii. ெணப்புழக்கம்: யாருகடய முதைீடு பசய்யும் திறன் 
வகரயறுக்கப்ெட்டதாக அல்ைது வருைானம் ைற்றும் 
பசைவின் ஓட்டம் உறுதியற்றதாக அல்ைது குறிப்ெிட்ட 
தனிப்ெட்ட அல்ைது வணிக பசைவுககள சந்திப்ெதற்காக 
ெணப்புழக்கம் அல்ைது ைதிப்ெின் இழப்பு இல்ைாைல் 
முதைீகட ைாற்றவவண்டும் என்ற கவகையுள்ள தனி 
நெர்கள்.  

iv. வியாொரம்: ஒரு பசாத்கத எந்த அளவு எளிதாக வாங்க 
அல்ைது விற்க முடியும்.  

v. ெைவககப்ெடுத்துதல்: அொயங்ககள குகறப்ெதற்காக எந்த 
அளவிற்கு முதைீடுககள ெைவகககளில் அல்ைது ெரவைாக 
பசய்ய முற்ெடுகிறார் என்ெகத குறிக்கிறது.  

vi. வரி கருதுகககள்: ெை முதைீடுகள் சிை வருைான வரி 
சலுககககள வழங்குகின்றன ைற்றும் ெல்வவறு 
முதைீடுகளின் ெிந்கதய-வரி வருைானங்ககள ஒருவர் 
கருத விரும்ெைாம்.  

 

1)  பொருத்தைான முதைீட்டு வாகனங்களின் வதர்வு 

அடுத்த ெடி வைலுள்ள அளவுருக்களின் அடிப்ெகடயில் 
பொருத்தைான முதைீட்டு வாகனங்ககள வதர்வு பசய்தல் ஆகும். 
தனிநெர் எதிர்ொர்க்கும் வருவாய் ைற்றும் அொயத்கத சரியான 
வதர்வு சார்ந்துள்ளது.  

இந்தியாவில், முதைீடுகளுக்காக கருதக்கூடிய ெல்வவறு 
தயாரிப்புகள் உள்ளன. இதில் அடங்குெகவ:  

 வங்கிகள் / நிறுவனங்களின் நிகையான கவப்புகள்,  
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 அஞ்சைகத்தின் சிறு வசைிப்பு திட்டங்கள்  
 ெங்குகளின் பொது பவளியடீுகள் 
 கடன் ெத்திரங்கள் அல்ைது ைற்ற ெத்திரங்கள் 
 ெரஸ்ெர நிதிகள்  
 ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் மூைம் வழங்கப்ெடும் யூனிட் 

இகணக்கப்ெட்ட ொைிசிகள் முதைியன  

4. ஓய்விற்கு திட்டைிடல் 

இது ஒரு தனிப்ெட்டவர் அவரது ஓய்விற்கு ெின்னுள்ள 
வதகவககள  பூர்த்தி பசய்ய வதகவயான ெணத்தின் அளகவ 
தீர்ைானிக்கவும் ைற்றும் அந்த வதகவககள பூர்த்தி பசய்வதற்காக 
ெல்வவறு ஓய்வு திட்டங்ககள முடிவு பசய்யும் பசயல்முகற 
ஆகும்.  
 

படம் 7  ஓய்வின் ைட்டங்ைள் 

 

ஓய்வின் கட்டங்கள் 

குவிப்பு ொதுகாத்தல் விநிவயாகம் 

 
 

ஓய்வு திட்டைிடைில் மூன்று கட்டங்கள் உள்ளன-  

அ) குவிப்பு: நிதி குவிக்கும் வநாக்கத்திற்காகவவ முதைீட்டு ெணம் 
ஒதுக்கப்ெட்டு ெல்வவறு வககயான உத்திகள் மூைம் முதைீடு 
பசய்யப்ெடுகிறது.  

ஆ) ொதுகாத்தல்: ொதுகாத்தல் என்ெது ஒரு தனிநெர் வவகை 
பசய்யும் ஆண்டுகளிவைவய அதிகெட்சைாக முைதனம் 
பெருகுவகத உறுதி பசய்ய ஒரு முதைீகட கடினைாக 
உகழப்ெிற்கு ஈடுெடுத்துவது,.  

இ) விநிவயாகம்: விநிவயாகம் என்ற ஓய்வு பெற்ற ெிறகு 
வருைான வதகவககள பூர்த்தி பசய்ய ெணைாக எடுக்க / 
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ஆண்டுத் பதாககயாக பெறும் வககயில் (இகத நிதித்பதாகுப்பு 
(Corpus)  அல்ைது ஒரு கூட்டிலுள்ள முட்கட எனவும் கூறைாம்) 
மூைதனத்கத ைாற்றுவதற்கான உகந்த முகறகய குறிக்கிறது.  

5. எஸ்வடடிற்கு திட்டைிடல்  

இது அதிகாரப் ெகிர்வு ைற்றும் ஒருவரின் ைரணத்திற்கு ெிறகு ஒரு 
எஸ்வடட்கட ைாற்றிதருவதற்கான திட்டம். இதில் பெயர்  
நியைனம் ைற்றும் உரிகை ைாற்றம் அல்ைது உயில் தயாரிப்பு 
வொன்ற ெல்வவறு வழிமுகறகள் உள்ளன. அடிப்ெகட வயாசகன 
ஒருவரின் உகடகை ைற்றும் பசாத்துக்கள் அவர் ைரணத்திற்கு 
ெிறகு அவர் விருப்ெத்திற்கு ஏற்ெ  சுமூகைாக 
விநிவயாகிக்கப்ெடவவண்டும் ைற்றும் / அல்ைது ெயன்ெடுத்தப்ெட 
வவண்டும். 

 

6. வரி திட்டமிடல்  

இறுதியாக வரி திட்டைிடல், அைைிலுள்ள வரி சட்டங்களில் 
அதிகெட்ச வரிச்சலுககககள எப்ெடி பெறைாம் என்ெகத 
தீர்ைானிக்க ைற்றும் வருைானம், பசைவுகள் ைற்றும் முதைீடுககள 
அதிகெட்ச வரி நன்கைகய பெறும் வககயில் திட்டைிடுவதற்காக 
பசய்யப்ெடுகிறது. இது தற்வொகதய அல்ைது எதிர்காை வருைான 
வரி பொறுப்புககள குகறக்க, வநரத்கத திட்டைிட அல்ைது ைாற்ற 
வதகவயான உத்திககள பசய்வகத குறிக்கிறது. இதன் வநாக்கம் 
வரிககள குகறந்தெட்சைாக்குவது ைற்றும் வரிககள 
தவிர்ப்ெதற்காக இல்கை என்ெகத கவனிக்க வவண்டும்.  

ஒருவரது முதைீடுககள இடம் ைாற்றி கவப்ெதன் மூைம் 
சாத்தியைான வரி வசைிப்பு வாய்ப்புககள சாதகைாக்கி 
பகாண்டால், வரித்துகறயினருக்கு பசல்ைவவண்டிய ெணம் 
வசைிக்கப்ெட்டு, வருவாய் ைற்றும் வசைிப்கெ அதிகரிக்கும் 
சாத்தியம் உள்ளது.  

வாடிக்ககயாளர்கள் ைற்றும் வருங்காை வாடிக்ககயாளர்கள், 
ஆயுள் காப்ெடீு முகவர்களிடம் தங்கள் காப்ெடீ்டு வதகவககள 
பூர்த்தி பசய்வகத ெற்றி ைட்டும் ஆவைாசிக்காைல், தங்கள் நிதி 



 

 212 

வதகவககள பூர்த்தி பசய்வதற்காகவும் ஆதரவு ைற்றும் 
ஆவைாசகனகய வகாருகிறார்கள். வைவை விவரிக்கப்ெட்ட நிதி 
திட்டைிடல் ைற்றும் அதன் ெல்வவறு வககககள ெற்றிய சிறந்த 
அறிவு எந்த காப்ெடீ்டு முகவருக்கும் பெரிதும் ெயன்ெடும். 
 

சுய-பரீட்கே - 3 

 

ெின்வருவதில்  எது வரி திட்டைிடைின் வநாக்கம் இல்கை?  

I. அதிகெட்ச வரி நன்கை 

II. விவவகமுள்ள முதைீடுகளின் விகளவாக குகறக்கப்ெட்ட வரி 
சுகைகய 

III. வரி ஏய்ப்பு 

IV. வரிச்சலுகககளின் முழு நன்கைகள் 

சுருக்ைம்  

 நிதி திட்டைிடல் என்கிற பசயல்முகற என்ெது: 
 ஒருவரது வாழ்க்கக இைக்குககள அகடயாளம் காண்ெது 

 இந்த அகடயாளங்காணப்ெட்ட இைக்குககள நிதி 
இைக்குகளாக ைாற்றுவது 

 இைக்குககள அகடய உதவும் வழிகளில் ஒருவரது 
நிதிககள வைைாண்கை பசய்வது 

 தனிநெரின் வாழ்க்கக சுழற்சியின் அடிப்ெகடயில் மூன்று 
வககயான நிதி பொருட்கள் வதகவப்ெடுகின்றன. இகவ 
இவ்வாறு உதவுகின்றன: 

 எதிர்காை நிதி ெரிவர்த்தகனககள பசயைாக்குவது  

 எதிர்ொராத வதகவககள சந்திப்ெது 

 பசல்வ குவிப்பு 

 சிகதந்த கூட்டு குடும்ெங்கள், தற்வொது கிகடக்கின்ற ெை 
முதைீட்டு வதர்வுகள், ைாறுகின்ற வாழ்க்கக ொணி வொன்ற 
சமூக இயக்கவியல் ைாற்றங்கள் முதைியன நிதி 
திட்டைிடலுக்கான வதகவகய வைலும் அதிகரித்துள்ளன 
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 உங்கள் முதல் சம்ெளத்கத பெறுகின்ற கணவை நிதி 
திட்டைிடகை பதாடங்குவதற்கான ைிக சிறந்த வநரம் 

 நிதி திட்டைிடல் ஆவைாசகன வசகவகளில் உள்ளகவ: 

 ெண திட்டைிடல்  
 முதைீட்டிற்கு திட்டைிடல்  
 காப்ெடீிற்கு திட்டைிடல்  
 ஓய்வறீ்கு திட்டைிடல்  
 எஸ்வடட்டிற்கு திட்டைிடல்  
 வரி திட்டைிடல்  

முக்ைியமான வார்த்கதைள் 

1. நிதி திட்டைிடல்  

2. வாழ்க்ககயின் கட்டங்கள் 

3. அொய வருணகன 

4. ெண திட்டைிடல் 

5. முதைீட்டிற்கு திட்டைிடல்  
6. காப்ெடீிற்கு திட்டைிடல்  
7. ஓய்வறீ்கு திட்டைிடல்  
8. எஸ்வடட்டிற்கு திட்டைிடல்  
9. வரி திட்டைிடல்  

சுய-பரீட்கேக்ைான பதில்ைள் 

 
ெதில் 1  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

காப்ெடீு முன்னுணர முடியாத நிகழ்வுகளுக்கு எதிராக ொசுகாப்கெ 
வழங்குகிறது. 
 
ெதில் 2  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

முதல் சம்ெளத்கத பெறுகின்ற கணவை ஒருவர் நிதி 
திட்டைிடகை பதாடங்க வவண்டும். 
 
ெதில் 3  
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இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

வரி ஏய்ப்பு வரி திட்டமிடைின் சநாக்ைங்ைளில் ஒன்றல்ை. 
 

சுய-சதர்வு சைள்விைள் 

 
வகள்வி 1  

ஒரு தீவிரைான அொய வருணகனகய பகாண்டுள்ள ஒரு 
தனிநெர் பசல்வ _______ முதைீட்டு ொணிகய ெின்ெற்றும் வாய்ப்பு 
உள்ளது.  

I. ஒருங்கிகணப்பு 

II. ெரிசளிப்ெது 

III. குவிப்பு 

IV. பசைவழிப்ெது 

 

வகள்வி 2  

 

ெின்வருவதில் எது பசல்வ குவிப்பு தயாரிப்ொக இல்கை? 

I. வங்கி கடன்கள் 

II. ெங்குகள் 

III. காைக்காப்ெடீு ொைிசி 
IV. வங்கி வசைிப்பு கணக்கு 

 
வகள்வி 3  

வசைிப்கெ இரண்டு முடிவுகளின் ஒரு கைப்ொக கருதைாம். கீவழ 
உள்ள ெட்டியைில் இருந்து அகத வதர்வு பசய்யவும்.  

I. அொய தக்ககவப்பு ைற்றும் குகறந்த நுகர்வு  

II. ெரிசளிப்ெது ைற்றும் குவிப்பு 

III. பசைவழிப்ெது ைற்றும் குவிப்பு 

IV. நுகர்வின் ஒத்திகவப்பு ைற்றும் ெணப்புழக்கத்கத ெிரிவது 
 
வகள்வி 4  

 

வாழ்க்ககயின் எந்த கட்டத்தில் ஒரு தனிநெர் கடந்த வசைிப்கெ 
ைிகவும் ொராட்ட வவண்டும்?  

I. ஓய்விற்கு ெின்னர் 
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II. சம்ொதிக்கும்வொது 

III. ெடிக்கும் வொது 

IV. திருைணைான புதிதில் 

 
வகள்வி 5  

முதைீட்டு வரம்பு ைற்றும் வருைானத்திற்கு இகடவய உள்ள 
உறவு என்ன?  

I. இரண்டிற்கும் இகடவய பதாடர்ெில்கை 

II. முதைீட்டு வரம்பு எந்த அளவு அதிகவைா, வருைானமும் அந்த 
அளவு அதிகைாகும்  

III. முதைீட்டு வரம்பு எந்த அளவு அதிகவைா, வருைானமும் அந்த 
அளவு குகறயும் 

IV. முதைிட்டு வரம்பு எந்த அளவு அதிகவைா, வருைானத்தில் 
வரியும் அந்த அளவு அதிகரிக்கும் 

 

வகள்வி 6  

ெின்வருவதில்  எது நடவடிக்கக ெரிவர்த்தகன பொருட்களின்கீழ் 
வககப்ெடுத்தப்ெடுகிறது?  

I. வங்கி கவப்புகள் 

II. ஆயுள் காப்ெடீு 

III. ெங்குகள் 

IV. ெத்திரங்கள் 

 

வகள்வி 7  

ெின்வருவதில்  எது தற்பசயல் நிகழ்வுககள சந்திப்ெதற்கான 
பொருட்களின்கீழ் வககப்ெடுத்தப்ெடுகிறது?  

I. வங்கி கவப்புகள் 

II. ஆயுள் காப்ெடீு 

III. பொது காப்ெடீு 

IV. ெத்திரங்கள் 

 
வகள்வி 8  

ெின்வருவதில்  எது பசல்வு குவிப்பு பொருட்களின்கீழ் 
வககப்ெடுத்தப்ெடுகிறது?  
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I. வங்கி கவப்புகள் 

I. ஆயுள் காப்ெடீு 

II. பொது காப்ெடீு 

III. ெங்குகள் 

 
வகள்வி 9  

__________ காைப்வொக்கில் பொருளாதாரத்தில் பொருட்கள் ைற்றும் 
வசகவகளின் விகைகளின் பொதுவான ைட்டம் அதிகரிப்ெகத 
குறிக்கிறது.  

I. ெணவாட்டம்  

II. ெணவகீ்கம்  

III. வதக்கநிகை 

IV. ைிக அதிக ெணவகீ்கம்  

வகள்வி 10  

எது விருப்ெப்ெடி வருைானத்கத அதிகரிக்கும் உத்தி கிகடயாது?  

I. கடன் ைறு சீரகைப்பு  

II. கடன் இடைாற்றம் 

III. முதைீட்டு ைறுசீரகைப்பு  

IV. காப்ெடீு வாங்குவது 

சுய-சதர்வு சைள்விைளுக்ைான பதில்ைள் 

பதில் 1  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

ஒரு தீவிரைான அொய வருணகனகய பகாண்டுள்ள ஒரு 
தனிநெர் பசல்வ குவிப்பு ொணிகய ெின்ெற்றக்கூடும். 
பதில் 2  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

ெங்குகள் என்ெது ஒரு பசல்வு குவிப்ெிற்கான தயாரிப்பு  
பதில் 3  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் IV. 

வசைிப்பு என்ெது நுகர்வின் ஒத்திகவப்பு ைற்றும் ெணப்புழக்கத்கத 
ெிரிவது, இந்த இரண்டின் கைப்பு ஆகும் 
பதில் 4  
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இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

ஓய்விற்கு ெின்னர் ஒரு தனிநெர் கடந்த வசைிப்கெ ைிகவும் 
ொராட்டுகிறார்  

பதில் 5  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

முதைீட்டு வரம்பு எந்த அளவு அதிகவைா, வருைானமும் அந்த 
அளவு அதிகைாகும் 

பதில் 6  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

வங்கி கவப்புககள ெரிவர்த்தகன பொருட்களின்கீழ் 
வககப்ெடுத்தப்ெடுத்தைாம் 

பதில் 7  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

ஆயுள் காப்ெகீட தற்பசயல் நிகழ்வுககள சந்திப்ெதற்கான 
பொருட்களின்கீழ் வககப்ெடுத்தைாம். 
பதில் 8  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் IV. 

ெங்குககள பசல்வு குவிப்பு பொருட்களின்கீழ் வககப்ெடுத்தைாம் 

பதில் 9  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

ெணவகீ்கம் என்ெது காைப்வொக்கில் பொருளாதாரத்தில் 
பொருட்கள் ைற்றும் வசகவகளின் விகைகளின் பொதுவான 
ைட்டம் அதிகரிப்ெகத குறிக்கிறது 

பதில் 10  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் IV. 

ைாப்பீடு வாங்குதல் விருப்பப்படி வருமானத்கத 
அதிைபட்ேமாக்கும் உத்தி ைிகடயாது 
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அத்தியாயம் 8 

ஆயுள் காப்ெடீ்டு தயாரிப்புகள் – I 

அத்தியாய அறிமுைம் 

இந்த அத்தியாயம் உங்களுக்கு ஆயுள் காப்ெடீு ொைிசிகளின் 
உைகத்கத அறிமுகப்ெடுத்துகிறது. இது பொதுவாக தயாரிப்புககள 
ெற்றி விவரிக்க பதாடங்குகிறது, ெின்னர் ஆயுள் காப்ெடீு 
தயாரிப்புகளின் வதகவ ைற்றும்  ெல்வவறு வாழ்க்கக 
இைக்குககள அகடவதில் அவற்றின்  ெங்கு ெற்றியும் 
ஆராய்கிறது. இறுதியாக நாம் சிை ைரபுவழி ஆயுள் காப்ெடீு 
திட்டங்ககள ொர்ப்வொம். 
 
 

ைற்பதற்ைான குறிக்சைாள்ைள் 
 
A. ஆயுள் காப்ெடீ்டு தயாரிப்புககள ெற்றிய கண்வணாட்டம் 
B. ைரபுவழி ஆயுள் காப்ெடீு தயாரிப்புகள் 
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A. ஆயுள் ைாப்பீட்டு தயாரிப்புைகள பற்றிய ைண்சணாட்டம் 

1. ஒரு தயாரிப்பு என்றால் என்ன? 

ஒரு தயாரிப்பு என்றால் என்ன என்ெகதப் 
புரிந்துபகாள்வதிைிருந்து பதாடங்கைாம். ெிரெைைான 
வார்த்கதகளில் தயாரிப்பு ைற்றும் வணிகச்சரக்கு ஒவர ைாதிரி 
தான் கருதப்ெடுகிறது - அதாவது சந்கதக்குக் பகாண்டு வந்து 
விற்கப்ெடும் ஒரு பொருள். 'தயாரிப்பு' என்ற வார்த்கத 
'ைறுதயாரித்தல்' என்ற பசால்ைில் இருந்து வருகிறது. இதற்கு 
‘தயாரித்தல்’ அல்ைது ‘உருவாக்குதல்’ எனப் பொருள். வவறு 
வார்த்கதகளில் கூறுவதனால், ஒரு தயாரிப்பு என்ெது ஒரு 
பவளியடீு அல்ைது குறிப்ெிட்ட உகழப்ெின் அல்ைது முயற்சியின் 
விகளவாகும். 

இருப்ெினும், ஒரு பொருளின் ெயன்ொடு அதன் ெண்புகளிைிருந்து 
வருகிறவதயன்றி அந்தப் பொருளிைிருந்து வருவதில்கை. 
சந்கதப்ெடுத்தும் கண்வணாட்டத்திற்கு இது நம்கை பகாண்டு 
வருகிறது. சந்கதப்ெடுத்துதல் என்ற நிகையிைிருந்து, ஒரு 
தயாரிப்பு என்பது ஒரு பண்புைளின் கதாகுப்பாகும். ெல்வவறு 
வககயான ெண்புககள ஒன்றாக ஒரு பொதியாக்கி அளிப்ெதன் 
மூைவைா அல்ைது ஒவர வககயான ெண்புககள ெல்வவறு 
பதாகுப்புகளாக்குவதன் மூைவைா சந்கதயில் தங்களுகடய 
தயாரிப்புககள நிறுவனங்கள் ெிரித்துக் காட்டுகின்றன.  

ஒரு தயாரிப்கெயும் (சந்கதயாக்கைில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் 
அர்த்தத்தில்) ஒரு வணிகச்சரக்ககயும் இவ்வாறு வவறுெடுத்திப் 
ொர்க்கைாம். ஒரு தயாரிப்கெ வவறுெடுத்தி ொர்க்கைாம் ஆனால் 
வணிகச்சரக்கக வவறுெடுத்த இயைாது. அதாவது ெல்வவறு 
நிறுவனங்களால் விற்கப்ெடும் தயாரிப்புகள், அகவ ஒவர 
வககப்ொட்டில் இருந்தாலும், அவற்றின் ெண்புகளின் 
அடிப்ெகடயில் ஒன்றிைிருந்து ஒன்று ைாறுெட்டதாக இருக்கைாம். 
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உதாரணம் 

சைால்சைட், குசளாஸ் அப் மற்றும் பிராமிஸ் ஆைிய 
அகனத்துசம பற்பகேைள் எனும் ஒசர வகைப்பாட்டில் வரும் 
பல்சவறு பிராண்டுைளாகும். ஆனால், இவற்றில் 
ஒவ்கவான்றின் பண்புைளும் மற்றதிைிருந்து மாறுபட்டதாகும். 

ஒரு தயாரிப்பு என்ெது முடிவானதல்ை. அது ெிற வநாக்கங்ககள 
நிகறவவற்றும் வழிகவளயாகும். இந்த அர்த்தத்தில், தயாரிப்புப் 
பொருட்கள் என்ெகவ ெிரச்சகனகளுக்குத் தீர்வளிக்கும் 
கருவிகளாகும். அகவ வதகவகய நிகறபவற்ற உதவுகின்றன. 
ஒரு வநாக்கத்திற்கு ஒரு தயாரிப்பு எவ்வளவு பொருத்தைானது 
என்ெது அந்தத் தயாரிப்ெின் ெண்புககளச் சார்ந்தது. 

தயாரிப்புகளின் ெண்புகளாவன: 

i. கதாட்டுணரத்தக்ைது: வநரடியாகத் பதாட்டு உணரத்தக்க 
ெருப்பொருட்ககளக் குறிக்கிறது (உதாரணைாக ஒரு ைகிழுந்து 
அல்ைது ஒரு பதாகைக்காட்சி) 

ii. கதாட்டுணர முடியாதது: பதாட்டுணர முடியாத தயாரிப்புககள 
ைட்டும் குறிக்கிறது. 

ஆயுள் ைாப்பீடு என்பது ஒரு கதாட்டுணர முடியாத 
தயாரிப்பாகும். ஒரு குறிப்ெிட்ட காப்ெடீ்டுத் திட்டத்தின் 
ெண்புககளயும், அதனால் என்ன பசய்ய முடியும் என்றும், 
வாடிக்ககயாளரின் தனித்துவைிக்க வதகவகளுக்கு அது எவ்வாறு 
உதவும் என்றும் வாடிக்ககயாளர் புரிந்துபகாள்ள உதவும் 
பொறுப்பு ஆயுள் காப்ெடீ்டு முகவருக்கு உள்ளது. 

2. ஆயுள் ைாப்பீட்டுத் தயாரிப்புைளின் சநாக்ைம் மற்றும் 
ைாப்பளிக்ைப்பட்ட சதகவைள்  

அொயம் எங்கு இருந்தாலும், அது ஒரு ைனப் ெதற்றத்திற்குக் 
காரணைாக உள்ளது. இருப்ெினும், ைனிதர்களாகிய நாம் அவற்கற 
வைற்பகாள்ள அல்ைது குகறந்தெட்சம் அொயத்கதப் 
புரிந்துபகாள்ளவும், எதிர்பகாள்ளவும், அதற்காக நம்கைவய 
தயாராக இருக்கவும் முயற்சித்துள்வளாம். அொயங்களிைிருந்து 



  

 221 

ொதுகாக்கும் இயல்பும் ஆகசயுவை காப்ெடீ்டிகன 
உருவாக்குவதற்கான முக்கிய காரணங்களாகும். 

நம்கைப் வொன்று – நம்முகடய அன்புக்குரியவர்கவளாடும் 
நம்முகடய வாழ்க்கககய ெகிர்ந்துபகாள்ளும் சமூக 
ெிராணிகளாக ைனிதர்களாகிய நாம் இருக்கிவறாம். நம்ைிடம் ைிக 
உயர்ந்த ைதிப்புகடய பசாத்து உள்ளது – நம்முகடய உற்பத்திப் 
பூர்வமான ேம்பாதிக்கும் திறனின் ஆதாரமாை உள்ள 
நம்முகடய மனித மூைதனசம அது. இருப்ெினும், 
வாழ்க்கககயப் ெற்றியும் ைனித நைகனப் ெற்றியும் ஒரு 
நிகையற்றதன்கை உள்ளது. ைரணம் ைற்றும் வநாய் வொன்றகவ 
நம்முகடய உற்ெத்தித் திறகனப் ொதித்து நம்முகடய ைனித 
மூைதனத்தின் ைதிப்ெிகன பவகுவாகக் குகறக்கைாம் அல்ைது 
அரித்து விடைாம். 

ஒரு தனிைனிதரின் உற்ெத்தித் திறனுக்கான நிதி ைதிப்பு 
இழப்ெிற்கு எதிராக ொதுகாப்ெிகன அவகரச் 
சார்ந்திருப்ெவர்களுக்வகா அல்ைது அவருக்வக ஆயுள் காப்ெடீு 
வழங்குகிறது. ‘ஆயுள் காப்ெடீ்டில்’ உள்ள ‘காப்ெடீு’ என்ற பசால் 
இறப்பு அல்ைது நிரந்தர ஊனம் காரணைாக ஏற்ெடும் நிதி 
இழப்ெிற்கு எதிராக தன்கனயும் தன்கனச் 
சார்ந்திருப்ெவர்ககளயும் ொதுகாக்கும் வதகவகயக் குறிக்கிறது.  

வசைிப்புகள் ைற்றும் முதைீடு வொன்ற ைற்ற பசயல்ொடுகளும் 
உள்ளன. ஆனால், ஆயுள் காப்ெடீ்டிகனப் பெறுவதற்கான ைிகப் 
பொதுவான காரணைாக ைரணவைா அல்ைது வைாசைான வநாய் 
காப்புவை உள்ளன. குறிப்ெிட்ட வார்த்கதகளில் கூறுவதானால், 
காப்ெடீு பெற்ற தனி நெர் தன்னுகடய எஞ்சிய சம்ொதிக்கக்கூடிய 
வாழ்நாளில் உருவாக்க முடியும் என எதிர்ொர்க்கும் சாத்தியைான 
எஸ்வடட் ைதிப்பு அல்ைது பசல்வம், காப்ெடீு பெற்றவரின் 
சம்ொதிக்கும் திறன் ொைிசியின் ஒப்ெந்த காைக்கட்டத்தில் 
ொதிக்கப்ெட்டால் அல்ைது அழிக்கப்ெட்டால், அவருக்வகா அல்ைது 
அவருகடய அன்புக்குரியவர்களுக்வகா அந்த பதாகக ஈடு 
பசய்யப்ெட வவண்டும் அல்ைது திருப்ெியளிக்கப்ெட வவண்டும் 
என எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. காப்ெடீு பெறுெவர் தனது முதல் 
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ப்ரீைியத்கத பசலுத்தும் வநரத்தில் காப்ெடீு பெறுெவரின் பெயரில் 
உடனடி எஸ்சடட் அதாவது மதிப்பிகன உருவாக்குவதன் மூைம் 
இது நிகறவவற்றப்ெடுகிறது. 

எனவவ, அவருக்கு ஏதாவது விரும்ெத்தகாத நிகழ்வு நடந்தால் 
அந்தத் தனிநபரின் கநருங்ைிய நபர்ைளுக்கு மன நிம்மதிகயயும் 
பாதுைாப்கபயும் ஆயுள் காப்ெடீு வழங்குகிறது. வசைிப்புக்கும் 
பசல்வத்கதச் வசர்ப்ெதற்கும் ஒரு வழியாக இருப்ெதும் ஆயுள் 
காப்ெடீ்டின் ைற்பறாரு பசயைாகும். இந்த வநாக்கில், முதைீட்டுக்கு 
ொதுகாப்பு அளிப்ெவதாடு ஒரு குறிப்ெிட்ட விகித்த்தில் 
வருைானத்கதயும் அளிக்கிறது.  

ைரணம் ைற்றும் வநாய்க்கு எதிராக ொதுகாப்ெளிக்கும் கருவியாக 
இருப்ெதற்கும் அதிகைாக ஆயுள் காப்ெடீு பசயல்ெடுகிறது. காப்ெடீு 
ஒரு நிதி தயாரிப்ொகவும் உள்ளது. ஒரு தனித்துவைிக்க தனியான 
ஒரு வழியாக அல்ைாைல் நிதிச் பசாத்துக்ககள உருவாக்கும் ெை 
காரணிகளுள் ஒன்றாகவவ ொர்க்கப்ெடுகிறது. உருவாகிவரும் நிதிச் 
சந்கதயில், வாடிக்ககயாளர்களின் முன் ெை வாய்ப்புகள் உள்ளன. 
ெல்வவறு வககயான ஆயுள் காப்ெடீ்டுத் திட்டங்கள் 
ைட்டுைல்ைாைல், நிரந்தர கவப்புநிதிகள், ெத்திரங்கள், இருப்புகள் 
ைற்றும் ெரஸ்ெர நிதிகள் வொன்ற ஆயுள் காப்ெடீ்டுக்கான 
எண்ணிைடங்காத ெதிைிகளும் உள்ளன.  
இந்தச் சூழைில், ஆயுள் காப்ெடீ்டின் ைதிப்பு விகிதத்கத ஒருவர் 
புரிந்துபகாள்ள வவண்டியுள்ளது. வாடிக்ககயாளரின் ெல்வவறு 
வதகவகளுக்கு ஆயுள் காப்ெடீு எவ்வாறு ஒரு தீர்வாக உள்ளது 
என்ெகதப் பொறுத்வத வாடிக்கையாளர் மதிப்பு உள்ளது.  
 இது சரியான தீர்விகன வழங்குகிறதா? அல்ைது ‘இது 

பசயல்ெடக்கூடியதா?’ 
 இதன் விகை என்ன? அல்ைது ‘இதற்கு பசயல்திறன் உள்ளதா?’ 

கடந்த இரு நூற்றாண்டுகளில் திட்டங்ககள வழங்குவதில் ஆயுள் 
காப்ெடீ்டுத் துகற எண்ணிைடங்காத புதுகைககளக் கண்டுள்ளது. 
இறப்புப் ெைகன வழங்கும் திட்டங்களிைிருந்து இந்தப் ெயணம் 
பதாடங்கியது. ஆனால், காைம் பசல்ைச் பசல்ை, என்வடாபைன்ட், 
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ஊனத்திற்கான ெைன்கள், வைாசைான வநாய்களுக்கான காப்பு 
முதைான ெை வாழ்நாள் ெைன்கள் வசர்க்கப்ெட்டுள்ளன.  

அவதவொன்று ‘ைாபத்தில் பங்சைற்பு’ வொன்ற ைரபுவழி  
திட்டங்களிைிருந்து, முதைீடு பசய்ய விரும்பும் பசாத்துக்ககளத் 
வதர்ந்பதடுத்து வைைாண்கை பசய்வதற்கு காப்ெடீு பெற்றவருக்கு 
அகழப்பு விடுக்கும் ‘ேந்கதசயாடு இகணந்த’ புதுகையான 
ொைிசிகளும் உருவாகியுள்ளன. ைற்பறாரு ெரிைாணமும் 
வசர்க்கப்ெட்டது, அதாவது ஒரு பொதியிடப்ெட்ட ஆயுள் காப்ெடீ்டுத் 
திட்டம் (வகரயறுக்கப்ெட்ட நன்கைகள் உள்ள) ைாறிவரும் 
வதகவகளுக்கு ஏற்ெவும், தன் வசதிக்கு ஏற்ெவும், வாழ்க்ககக் 
கட்டத்திற்கு ஏற்ெவும் ொைிசிதாரர் ெல்வவறு ெைன்ககளயும், 
விகை கூறுககளயும், ொைிசிதாரர் ைாற்றிக்பகாள்ளக்கூடிய ைிக 
பநகிழ்வுத்தன்கை பகாண்ட பொதியிடப்ெடாத காப்ெடீ்டுத் 
திட்டங்ககள ொைிசிதாரர் வதர்ந்பதடுக்கும் வககயில் 
வளர்ந்துள்ளது.  

3. ஆயுள் ைாப்பீட்டுத் திட்டங்ைளில் உள்ள கரடர்ைள்  
ஆயுள் காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தங்கள் தங்களுகடய 
வாடிக்ககயாளர்களின் ெை வதகவகளுக்கு எவ்வாறு தீர்வுககள 
வழங்குகின்ற ெல்வவறு நன்கைககள வழங்குகின்றன என நாம் 
வைவை ொர்த்வதாம். ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் தங்களுகடய 
திட்டங்களின் ைதிப்புககள வைம்ெடுத்தக்கூடிய ெை 
கரடர்ககளயும் அளிக்கின்றன.  
ஒரு கரடர் என்ெது ஒரு வைல்குறிப்ெின் மூைம் வசர்க்கப்ெடும் 
ஒரு வழிவககயாகும். இது, ெின்னர் ஒப்ெந்தத்தின் அங்கைாக 
ைாறுகிறது. கூடுதல் ெைகன வழங்குவதற்காகவவா அல்ைது ஒரு 
ொைிசியில் வழங்கப்ெட்டுள்ள இறப்புக்காை ஈட்டுத் பதாகககய 
அதிகரிப்ெதற்காகவவா கரடர்கள் பொதுவாக 
ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்றன.  
ஒரு ெிஸாவில் ெல்வவறு வைல் தூவல்களின் வதர்வுகளுடன் 
கரடர்ககள ஒப்ெிடைாம். அடிப்ெகட ொைிசி என்ெது ெிஸாவின் 
கீழ்ப்ெகதி வொன்றது. தனிநெரின் வதகவக்வகற்ெ ெிஸாவிகன 
ைாற்றி அகைப்ெதற்கு வசதியாகக் கிகடக்கும் ெல்வவறு ெிஸா 
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வைல் தூவல்கள் வொன்றவத கரடர்கள். ஒவர திட்டத்திற்குள் ஒரு 
நெரின் ெல்வவறு வதகவககள ைாற்றி அகைக்க உதவுவவத 
கரடர்கள்.  

ெடம் 1 கரடர்களின் வதர்வு 

 
ஒரு வழக்கைான ஆயுள் காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தத்திற்குள் கூடுதல் 
நன்கைகளாக ஊனக் காப்பு, விெத்துக் காப்பு ைற்றும் அொயைிக்க 
வநாய்க் காப்பு வொன்ற நன்கைககள வழங்குவதற்கு கரடர்கள் 
ஒரு வழியாக உள்ளன. ொைிசிதாரர் ஒரு கூடுதல் ப்ரீைியத் 
பதாகககயச் பசலுத்துவதன் மூைம் இந்த கரடர்ககள அவர்கள் 
எடுத்துக் பகாள்ள முடியும்.  

சுய-பரீட்கே - 1 

கீழ்க்காண்ெவற்றுள் பதாட்டுணர முடியாத தயாரிப்பு எது? 
I. கார் 
II. வடீு 
III. ஆயுள் காப்ெடீு 
IV. வசாப்பு 

B. மரபுவழி ஆயுள் ைாப்பீட்டு தயாரிப்புைள் 

 

இந்த அத்தியாயத்தில் நாம் இப்வொது சிை ைரபுவழி ஆயுள் 
காப்ெடீ்டு தயாரிப்புகளின் வககககளப் ெற்றிப் ொர்ப்வொம்.  
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ெடம் 2 ைரபுவழி ஆயுள் காப்ெடீ்டு தயாரிப்புகள் 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1. ைாை ைாப்பீட்டுத் திட்டங்ைள் 

ஒப்ெந்தத்தில் குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ள சிை குறிப்ெிட்ட காைத்திற்கு 
ைட்டுவை காைக் காப்ெடீுகள் பசல்லுெடியாகும். காை வரம்பு 
என்ெது ஒரு விைான ெயணத்கத நிகறவு பசய்யும் குறுகிய 
காைம் முதல் நாற்ெது ஆண்டுகள் வகர நீண்டதாக இருக்கைாம்.  

65 அல்ைது 70 வயதுவகர காப்பு நீட்டிக்கப்ெடைாம். ஒரு ஆண்டு 
காைவரம்புக் காப்புகள் ஒரு பசாத்து அல்ைது அவசரகாை 
காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தத்கதப் வொன்றவத. அத்தககய ொைிசியின்கீழ் 
பெறப்ெடும் அகனத்து ப்ரீைியங்களும் உயிர் அொயத்திற்கான 
விகைக்காக நிறுவனத்திற்கு கிகடக்கும் வருைானம் என்வற 
கருதப்ெடும். காப்ெடீு பெறுெவருக்கு இதில் எந்தவித வசைிப்வொ 
அல்ைது ெண ைதிப்வொ வசருவதில்கை.  

i) சநாக்ைம் 

ஒரு காை காப்ெடீு ஆயுள் காப்ெடீ்டின் முக்கியைான, 
அடிப்ெகடயான கருத்கத நிகறவவற்றுகிறது. அதாவது, காப்ெடீு 
பெற்றவர் அகாைைாக இறந்து விட்டால், அவருகடய 
குடும்ெத்கதக் கவனித்துக்பகாள்ள ஒரு குறிப்ெிட்ட பதாகக 
நிரந்தரைாக இருக்கும். அந்த குறிப்ெிட்ட பைாத்த பதாகக 
காப்ெடீு பெற்றவரின் ைனித வாழ்க்ககயின் ைதிப்ெிகன 

முழு ஆயுள் 
காப்ெடீு 

திட்டங்கள் 

என்வடாபைன்ட் 
காப்ெடீு 

திட்டங்கள் 

காை காப்ெடீ்டுத் 
திட்டங்கள் 

ைரபுவழி 
ஆயுள்  
காப்ெடீு 

தயாரிப்புகள் 
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அவருகடய அன்புக்குரியவர்களுக்கு ெிரதிநிதித்துவம் 
பசய்கிறது: அது தாவன எதார்த்தைாகத் வதர்ந்பதடுத்திருந்தாலும் 
அல்ைது அறிவியல் பூர்வைாக கணக்கிட்டிருந்தாலும்.  

ஒரு ைாை ைாப்பீட்டுத் திட்டம் ஒரு வருமான மாற்றுத் 
திட்டமாைவும்கூட கேயல்படுைிறது. இங்கு, ொைிசிக் 
காைத்தின்வொது, துரதிர்ஷ்டவசைான சாவு நடந்தால் 
சார்ந்திருக்கும் ெைன் பெறுெவர்களுக்கு அளிக்கப்ெடும் பதாகக 
ஒரு முன்னவர வகரயறுக்கப்ெட்ட காைத்திற்கு 
ைாதாந்திரைாகவவா, காைண்டாகவவா, அல்ைது அதுவொன்ற 
வவறு காைமுகறயிவைா அளிக்கப்ெடைாம்.  

ii) ஊனம் 

வழக்கைாக, ஒரு காைவரம்புக் காப்ெடீ்டு ொைிசி ைரணத்திற்கு 
ைட்டுவை காப்ெளிக்கிறது. இருப்ெினும், ெிரதான ொைிசியின்ைீது 
ஒரு ஊனக் காப்பு கரடகர வாங்கும்வொது, காைவரம்புக் 
காப்புக் காைத்தின்வொது அத்தககய விரும்ெத்தகாத 
நிகழ்வினால் ஒருவர் துன்ெப்ெட்டால், காப்ெடீு 
பெற்றவருக்வகா/ெயனாளிகளுக்வகா காப்ெடீ்டு நிறுவனம் 
அத்பதாகககய வழங்கும். காைவரம்பு முடிந்த ெின்னர் காப்ெடீு 
பெற்றவர் இறந்தால், காைவரம்பு முடிந்தவுடன் ஒப்ெந்தம் 
முடிந்து விடுவதால் எந்தப் நன்கைகளும் கிகடக்காது.  

படம் 3 ஊனம் 

 

 
 

iii) ஒரு கரடராை ைாைக் ைாப்பீடு 
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காைக் காப்பு ஒரு தனித்த ொைிசியாக பொதுவாக 
வழங்கப்ெடுகிறது. ஆனால், ஒரு ொைிசியின் கரடராகவும் அது 
வழங்கப்ெடைாம்.  

உதாரணம் 

ஓய்வூதிய காைம் பதாடங்குவதற்கு முன் ஒருவர் இறக்க 
வநர்ந்தால் ஒரு இறப்புக் காை நன்கைககள வழங்குவதற்கான 
வழிவகககய ஒரு ஓய்வூதியத் திட்டம் பகாண்டிருக்கைாம்.  

 

iv) புதுப்பிப்பு 

காை காப்ெடீின் முழு காைத்திற்கும் ஒரு வகரயறுக்கப்ெட்ட 
வருடாந்திர விகிதத்தில் ப்ரீைியத்பதாகக பொதுவாக 
விதிக்கப்ெடுகிறது. காை வரம்பு முடிந்ததும் அகத 
புதுப்ெிப்ெதற்கான வதர்விகன சிை திட்டங்கள் பகாண்டுள்ளன. 
இருப்ெினும், அந்தக் கட்டத்தில் ஒருவருகடய வயது, 
ஆவராக்கியம் ைற்றும் ொைிசிகயப் புதுப்ெிக்கும் காைத்திற்கான 
புதிய காை வரம்பு ஆகியவற்றின் அடிப்ெகடயில் இந்தத் 
திட்டங்களுக்கான ப்ரீைியம் ைறு கணக்கீடு பசய்யப்ெடும்.  

v) மாற்றிக்கைாள்ளும் பண்பு 

ைாற்றத்தக்க காை காப்ெடீ்டு ொைிசிகள் ஒரு காைவரம்புக் 
காப்ெடீ்டு ொைிசிகய எந்த ஒரு புதிய சான்கறயும் 
வழங்காைவைவய 'முழு வாழ்நாள்' வொன்ற ஒரு நிரந்தர 
திட்டைாக ைாற்ற அனுைதிக்கிறது. நிரந்தரைான ெண 
ைதிப்ெகடய காப்ெடீ்கடப் பெற விரும்பும் ஆனால், அந்தக் 
குறிப்ெிட்ட வநரத்தில் அந்த உயர்ந்த ப்ரீைியத் பதாகககயச் 
பசலுத்த இயைாத நிகையில் உள்ளவர்களுக்கு இந்தச் சலுகக 
உதவுகிறது. காை ொைிசி நிரந்தர காப்ெடீாக ைாற்றப்ெடும்வொது 
புதிய ப்ரீைிய விகிதம் உயர்வாக இருக்கும்.  

vi) USP 

ைிகக் குகறவான பதாகககயக்பகாண்டு ஒப்ெடீ்டளவில் பெரிய 
ஆயுள் காப்ெடீ்டுத் பதாகககய வாங்குவதற்கு உதவும் காை 
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காப்ெடீ்டின் சிறப்பு விற்ெகன முன்பைாழிவு (USP) என்ெது 
அதன் குகறந்த விகையாகும். இவ்வாறு, காப்ெடீ்டு 
ப்ரீைியத்திற்கு குகறவான நிதிவய உள்ள ெிரதான 
சம்ொதிப்ெவர் தான் ஒருவவகள திடீபரன இறக்க வநர்ந்தால் 
தனது அன்புக்குரியவர்கள் நிதிப் ொதுகாப்வொடு இருக்க 
வவண்டுபைன்று விரும்ெினால், இது வதர்ந்பதடுக்க நல்ை 
திட்டைாக உள்ளது.  

 

vii) மாற்றுத் திட்டங்ைள் 
காை காப்ெில் ெல்வவறு ைாற்றுத் திட்டங்கள் உள்ளன.  
 

 

ெடம் 4 காை காப்ெின் ெல்வவறு ைாற்றுத்திட்டங்கள் 

 

i. குகறைின்ற ைாை ைாப்புைள் 

காப்புக் காைம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க குகறந்த பதாககயுகடய 
ைரண நன்கைகய இந்தத் திட்டங்கள் வழங்குகின்றன. 
இவ்வாறு, ஒரு ெத்தாண்டு குகறந்துவரும் காை திட்டம் 
முதைாண்டில் இறக்க வநரிட்டால் ரூ. 1,00,000 ைற்றும் 
அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளுக்கு ரூ. 10,000 குகறந்து இறுதியாக 
ெத்தாவது ஆண்டின் இறுதியில் ெணம் ஏதும் இல்கை என 
ஆகும். ஆனால், ஒவ்பவாரு ஆண்டும் பசலுத்தும் பதாகக 
ஒவர அளவில் இருக்கும்.  

குகறந்துவரும் காை காப்ெடீ்டுத் திட்டங்கள் அடைானம் 
திருப்புதல் ைற்றும் கடன் காப்ெடீ்டுத் திட்டைாகவும் 
சந்கதப்ெடுத்தப்ெடுகின்றன.  
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 அடமான மீட்பு: தான் பெற்ற ஒரு குகறந்து வரும் 
அடைானக் கடனுக்கு ஏற்ெ ஒரு இறப்புக் காைத் 
பதாககயிகன அளிப்ெதற்காக குகறந்துவரும் காை 
வரம்புக் காப்ெடீ்டுத் திட்டம் வடிவகைக்கப்ெட்டுள்ளது. 
இத்தககய கடன்களில், ஒவ்பவாரு சைன்பசய்யப்ெட்ட 
ைாதாந்திர தவகணயும்  (EMI) பசலுத்தும்வொது 
நிலுகவயில் உள்ள கடன் பதாகககயக் குகறக்கிறது. 
கடன் பெற்றவர் பசலுத்த வவண்டிய கடன் இருப்புக்கு 
இகணயாக இறப்புக்காை ெைன்பதாகக இருக்கும் 
வககயில் காப்ெடீு ஏற்ொடு பசய்யப்ெடைாம். அடைானக் 
கடனின் காை அளவுக்கு இகணயாக ொைிசியின் 
காைவரம்பு இருக்கும். புதுப்ெிக்கும் ப்ரீைியங்கள் பொதுவாக 
ொைிசி காைம் முழுவதும் ஒவர அளவாக இருக்கும். 
அடைானம் திருப்புதல் திட்டத்கத வாங்குவது அடைானக் 
கடனின் ஒரு நிெந்தகனயாகவவ பெரும்ொலும் உள்ளது.  

 ைடன் ஆயுள் ைாப்பீடு கடன் பெற்றவர் திருப்ெிச் 
பசலுத்துவதற்கு முன் இறக்க வநர்ந்தால் நிலுகவத் 
பதாகககயச் பசலுத்தும் வககயில் காை காப்ெடீ்டுத் 
திட்டத்தின் வககயாக வடிவகைக்கப்ெட்டுள்ளது. 
அடைானம் ைீட்பு திட்டம் வொன்வற இது ஒரு 
குகறந்துவரும் காைவரம்பு காப்ொகும். கடனளிக்கும் 
நிறுவனங்களுக்கு ஒரு குழுக் காப்ெடீ்டுத் திட்டைாக அந்த 
நிறுவனத்திடம் கடன் வாங்குெவர்களின் வாழ்நாகளக் 
காக்கும் வககயில் பெரும்ொலும் இந்த ொைிசி 
விற்கப்ெடுகிறது. வாகன ைற்றும் ெிற தனிப்ெட்ட 
கடன்களுக்கும்கூட இது கிகடக்கிறது. இந்தத் 
ொைிசிகளின்கீழ் கிகடக்கும் ெைன்கள் ொைிசி காைத்தில் 
கடன் பெற்றவர் இறக்க வநர்ந்தால் பெரும்ொலும் 
கடனளித்தவருக்கு வநரடியாக வழங்கப்ெடுகிறது.  

ii.  அதிைரிக்கும் ைாை ைாப்பீடுைள்  
பெயவர குறிப்ெிடுவதுவொன்று, ொைிசி காைம் அதிகரிக்க 
அதிகரிக்க இறப்புக்காை நன்கை அதிகரிக்கிறது. ொைிசிக் 
காைத்தில் ஒரு குறிப்ெிட்ட காை இகடபவளியில் ஒரு 
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குறிப்ெிட்ட பதாகக அல்ைது ஒரு குறிப்ெிட்ட விழுக்காட்டுத் 
பதாகக அதிகரிக்கிறது. ைாற்றாக, வாழ்க்ககச் பசைவு விகிதம் 
அதிகரிப்ெதற்கு ஏற்ெ நன்கையும் அதிகரிக்கைாம். காப்ெடீுத் 
பதாகக அதிகரிக்க அதிகரிக்க பொதுவாக ப்ரீைியத் பதாககயும் 
அதிகரிக்கைாம்.  

iii. ப்ரீமியம் திரும்ப ைிகடக்கும் ைாை ைாப்பீடு  
ப்ரிைியத்கதத் திருப்ெியளிக்கும் விதத்தில் ைற்பறாரு 
வககயான காைவரம்புக் காப்ெடீ்டுத் திட்டம் (இந்தியாவில் 
ெிரெைைானது) வடிவகைக்கப்ெட்டுள்ளது. ஒரு ொைிசிதாரர் 
ஒருவவகள அந்தப் ொைிசிக் காைத்கதக் கடந்து வாழ்ந்தால் 
அவர் எகதயும் இழக்கவில்கை என்ற திருப்திகய இந்தத் 
திட்டம் அளிக்கிறது. ப்ரீைியத் பதாகக திருப்ெியளிக்கப்ெடாத 
காைவரம்புக் காப்புக்கு உள்ள ப்ரீைியத் பதாகககயவிட 
இதற்கான ப்ரீைியத் பதாகக நிச்சயைாக அதிகைாக இருக்கும்.  

viii) கதாடர்புகடய சூழல்ைள் 

கீழ்க்காணும் சூழல்களில் காைக் காப்புகள் அதிக 
பொருத்தமுகடயகவகளாகக் கருதப்ெடுகின்றன: 
i. அடைான ைீட்பு அல்ைது ஒரு குறிப்ெிட்ட முதைீட்டிற்கான 

ொதுகாப்பு வொன்ற காப்ெடீ்டின் ொதுகாப்பு முழுவதுவை 
தற்காைிகைானதாக உள்ளது 

ii. வளரும் நாட்களில் சார்ந்திருப்ெவர்களுக்கு கூடுதல் 
ொதுகாப்ெிகன வழங்குவதற்காக குகறந்து வரும் காைக் 
காப்ெிகன இளம் பெற்வறார்கள் வாங்குவது வொன்ற 
நிகையில் ஒரு வசைிப்புத் திட்டத்தின் ஒரு கூடுதல் 
திட்டைாக வாங்குவது. ஒரு நிரந்தர திட்டத்திகன வாங்க 
முடியாத நிகையில் ைாற்றத்தக்க காை வரம்ெ 
காப்ெடீ்டிகன ஒரு வாய்ப்ொகப் ெரிந்தகரக்கைாம்.  

iii. 'காைத்கத வாங்கு ைற்றவற்கற முதைீடு பசய்' என்ற 
தத்துவத்தின் ஒரு ெகுதியாக, வாங்குெவர் காப்ெடீ்டு 
நிறுவனத்திடைிருந்து விகை குகறந்த காப்ெடீ்டுப் 
ொதுகாப்புத் திட்டத்கத ைட்டுவை வாங்குகிறார், ப்ரீைியத்தில் 
ைிச்சப்ெடுத்தும் பதாகககய ெிற இடங்களில் ஒரு சிறந்த 
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கவர்ச்சிகரைான முதைீட்டுத் வதர்வில் முதைீடு பசய்ய 
நிகனக்கும் நிகை. அத்தககய முதைீட்டில் உள்ள 
அொயங்ககள ொைிசிதாரர்தான் தாங்கிக்பகாள்ள வவண்டும்.   

i) ைருதுகைைள் 

ைாைக் ைாப்பீடு திட்டங்ைளில் சபாட்டிோர் சமம்பாட்டிற்கு 
முதன்கமயான அடிப்பகடயாை இருப்பது விகைசய. அகத 
ஒத்த ெிற திட்டங்கவளாடு ஒப்ெிடுககயில் ைிகக் குகறந்த 
விகையுகடய வருடாந்திரம் புதுப்ெிக்கத்தக்க காை திட்டங்களில் 
இந்த நிகை காணப்ெடுகிறது.  

வயது அதிகரிக்க அதிகரிக்க இறப்புவிகித பசைவுகள் அதிகரிப்ெது 
இத்தககய ஓராண்டு காைத் திட்டங்களின் ெிரச்சகனயாகும். 
இதனால், குகறந்த காை காப்ெடீ்டுத் திட்ட வரம்கெ 
பகாண்டிருப்ெவர்களுக்வக இகவ கவர்ச்சிகரைாக உள்ளன.  

முக்ைியமானகவ 

ைாைக் ைாப்பீடு திட்டங்ைளின் குகறைள் 

அவத வநரம் காைத் திட்டங்களின் குகறககளப் ெற்றியும் 
ஒருவருக்கு பதரிந்திருக்க வவண்டும். காப்ெடீு மூைம் காப்ெிகன 
வாங்கும் வநாக்கம் ைிக நிரந்தரைானதாக இருக்கும்வொதும் ொைிசி 
காைத்திற்கும் கூடுதைாக ஆயுள் காப்ெடீ்டின் காப்பு 
விரிவகடயும்வொதும் ைிகப்பெரிய சிக்கல் உருவாகிறது. காை 
வரம்பு முடிந்ததும் ொைிசிதாரர் காப்ெளிப்கெ பெற முடியாதவராக 
வொகிறார். அதாவது 65 அல்ைது 70 வயதில் ஒரு புதிய ொைிசிகய 
வாங்க இயைாதவராகிறார். தீராத வநாய்களினால் தனது பசல்வம் 
ககரந்து வொகாைல் ொதுகாப்ெதற்காக சிை நிரந்தரைான 
திட்டங்ககள தனி நெர்கள் விரும்ெைாம். அல்ைது ஒரு 
உயில்வழிக் பகாகடகய விட்டுச் பசல்ை விரும்ெைாம். காை 
காப்ெடீுகள் இத்தககய சூழல்களில் உதவாது.  

 

1. முழு ஆயுள் ைாப்பீடு 
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காைக் காப்ெடீ்டுத் திட்டங்கள் தற்காைிக காப்ெடீுகளுக்கு 
உதாரணங்களாகும், இங்வக ொதுகாப்பு ஒரு தற்காைிகைான காைக் 
கட்டத்திற்கு ைட்டுவை உண்டு. முழு ஆயுள் காப்ெடீ்டுத் திட்டங்கள் 
நிரந்தரக் காப்ெடீ்டுத் திட்டத்திற்கான  உதாரணம். வவறு 
வார்த்கதயில் கூறுவதானால், ைாப்பீடு கபற்றவர் எந்தக் ைாைக் 
ைட்டத்தில் இறந்தாலும் ைாப்பீடு அளிப்பவர் ஏற்றுக்கைாண்ட 
மரண நன்கமகய அளிக்ைிறார், இதற்கு எந்தக் ைாை வரம்பும் 
இல்கை. ஒருவரின் வாழ்நாள் முழுவதுவைா அல்ைது ஒருவரின் 
வாழ்நாளுக்கும் குகறவான வரம்புக்குட்ெட்ட குறிப்ெிட்ட 
காைத்திற்வகா ப்ரீைியங்கள் பசலுத்தப்ெடைாம்.  

முழு ஆயுள் காப்ெடீ்டுக்கான ப்ரீைியம் காை வரம்பு 
ப்ரீைியங்ககளவிட ைிக அதிகைாக இருக்கும். ஏபனனில் முழு 
ஆயுள் காப்ெடீு, காப்ெடீு பெற்றவர் இறக்கும்வகர நடப்ெில் 
இருக்கும். எனவவ ைரண நன்கை எப்வொதும் அளிக்கும் வககயில் 
வடிவகைக்கப்ெட்டுள்ளது. காைக் காப்ெடீ்டின் விகைகயப் பெற 
ப்ரீைியத்திைிருந்து அதற்குத் வதகவயான பதாகககய காப்ெடீ்டு 
நிறுவனம் எடுத்துக் பகாண்டதும், ைீதமுள்ள பதாகக 
பாைிேிதாரரின் ோர்பாை முதலீடு கேய்யப்படுைிறது. இது பண 
மதிப்பு என அகழக்ைப்படுைிறது. அவசர நிதி வதகவயானால், 
ஒரு ொைிசிக் கடன் வடிவில் பதாகககய ஒருவர் திரும்ெ 
எடுத்துக் பகாள்ளைாம். அல்ைது, அதன் ெண ைதிப்ெிற்கு 
ொைிசிகய ஒப்ெகடப்ெதன் மூைம் அவர் ெணத்கத ைீட்கைாம்.  

கடன் பதாகக ொக்கி இருந்தால், கடன் பதாககயும் வட்டியும் 
கழிக்கப்ெட்டு, ைரண நன்கை நியைிக்கப்ெட்ட ெயனாளிகளுக்கு 
அளிக்கப்ெடுகிறது.  

அைாைமாை இறந்துவிட்டால் எந்த ஒரு நிதி பாதுைாப்பற்ற 
நிகையும் ஏற்பட்டு விடாமல் தன்னுகடய 
அன்புக்குரியவர்ைகளப் பாதுைாக்ை முயலும் ஒரு குடும்பத்தின் 
பிரதான ேம்பாதிப்பவராை இருப்பவருக்கு முழு ஆயுள் ைாப்பீடு 
ஒரு நல்ை திட்டமாகும். இவர் முழு ஆயுள் காப்ெடீ்டின்  உயர்ந்த 
அளவு ப்ரீைியத்கத பதாடர்ந்து நீண்ட காை அடிப்ெகடயில் 
பசலுத்தும் திறகன பகாண்டிருக்க வவண்டும். அவர் எந்தக் காைக் 
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கட்டத்தில் இறந்தாலும் ஆயுள் காப்ெடீு இருக்க வவண்டும் என 
விரும்ெினால், அவத வநரம் முழு ஆயுள் காப்ெடீ்டின் ெண 
ைதிப்ெிகன ஓய்வுதிய காைத் வதகவகளுக்கும் ெயன்ெடுத்த 
விரும்ெினால் முழு ஆயுள் காப்ெடீு சிறந்த திட்டைாகும்.  

முழு ஆயுள் காப்ெடீு குடும்ெச் வசைிப்ெிற்கும் அடுத்த 
தகைமுகறக்கான பசல்வத்கத உருவாக்கி அளிப்ெதற்கு 
முக்கியைான ெங்களிப்ெிகன ஆற்றுகிறது. தனது எதிர்காை 
சந்ததியினருக்கு ஒரு உயில்வழிக் பகாகடயிகன வழங்க 
விரும்பும் ஆகசவய இகத வாங்குவதற்கான முக்கியைான 
வநாக்கைாகும். குழந்கதகளுடன் உள்ள இல்ைங்களில் ஆயுள் 
காப்ெடீ்டு ொைிசிகளின் வைம்ெட்ட பசாத்துரிகையும் குடும்ெப் 
ொசமும் இந்த வநாக்கத்கத அதிகைாக உறுதி பசய்கிறது.  

2. என்சடாகமன்ட் ைாப்பீடு 

ஒரு என்வடாபைன்ட் அல்ைது அறநிதிக் காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தம் 
என்ெது உண்கையில் இரு திட்டங்களின் ஒருங்கிகணவாகும்: 

 ொைிசி காைத்தில் காப்ெடீு பெற்றவர் இறந்தால் முழு 
காப்புறுதித் பதாகககயயும் வழங்கும் ஒரு காைக் 
காப்ெடீ்டுத் திட்டம் 

 காப்ெடீ்டுக் காைம் நிகறவகடந்த ெின்னரும் காப்ெடீு 
பெற்றவர் உயிர் வாழ்ந்தால் இந்தத் பதாகககய வழங்கும் 
ஒரு உண்கையான என்வடாபைன்ட் திட்டம்.  

இவ்வாறு, இத்திட்டத்தில் ஒரு மரண மற்றும் வாழ்நாள் 
பைனுக்ைான கூறுைள் இரண்டுசம உள்ளன. பொருளாதார 
வநாக்கில், இந்த ஒப்ெந்தம் ஒரு குகறந்துவரும் காைக் 
காப்ெடீாகவும் அதிகரிக்கும் மூைதனக் கூறாகவும் உள்ளது. 
ொைிசிக் காைம் எவ்வளவு குறுகியதாக உள்ளவதா அந்த அளவு 
முதைீடு பெரியதாக இருக்கும்.  

காைவரம்பு ைற்றும் முதைீட்டுக் கூறுகளின் கூட்டு முழு ஆயுள் 
ைற்றும் ெிற ெண ைதிப்பு ஒப்ெந்தங்களிலும் உண்டு. இருப்ெினும் 
என்வடாபைன்ட் ஒப்ெந்தங்களில் இது ைிகவும் பவளிப்ெகடயாக 
உள்ளது. ஒரு குறிப்ெிட்ட காைத்தில் ஒரு குறிப்ெிட்ட 
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பதாகககயச் வசர்க்கும் ஒரு திறன்ைிக்க வாகனைாக இகத 
ஆக்குகிறது.  

என்வடாபைன்ட் என்ெது முதன்கையாக ஒரு வசைிப்புத் 
திட்டைாகும். அகாை ைரணம் எனும்  இக்கட்டான நிகைக்கு 
எதிராக ொதுகாக்க ஒரு காப்ெடீு  மூைம் ஏற்ொடு 
பசய்யப்ெடுகிறது. காப்ெடீ்டிகன ஒருவரின் வசைிப்புத் திட்டத்வதாடு 
இகணக்கும் ஒருவரின் தனிப்ெட்ட நிதித் திட்டத்திற்கு 
உறுதிப்ொகட வழங்குவவத இத்திட்டத்கத வாடிக்ககயாளர்ககள 
ஈர்க்கிறது. என்வடாபைன்ட் காப்ெடீு ஒரு ொதுகாப்ொன 
கட்டாயைான வசைிப்பு முகறகயயும் வழங்குகிறது. விவவகைான 
முதைீடும் பசாத்துக் கடன்பொறுப்பு வைைாண்கையும் ொதுகாப்கெ 
அளிக்ககயில், ப்ரீைியங்ககளச் பசலுத்தும் ஓரளவு கட்டாயத் 
தன்கை வசைிப்ெதற்கு ஒரு ஊக்கைாக அகைகிறது. 

வயதான காைத்தில் வதகவயான பொருளாதார ஆதரவளிக்கவவா 
அல்ைது உதாரணைாக 15 ஆண்டுகளுக்குப் ெின் ஏற்ெடப் வொகும் 
கல்விச் பசைவு  அல்ைது ஒருவரின் ைகளுகடய திருைணச் 
பசைவுககளச் சைாளிப்ெது வொன்ற குறிப்ெிட்ட வநாக்கங்களுக்காக 
நிதிகய பெறும் ஒரு உறுதியான வழியாக ைக்கள் என்வடாபைன்ட் 
திட்டங்ககளப் பெறுகின்றனர். இந்த வநாக்கங்ககள 
விகளயாட்டுத் தனைாக எடுத்துக் பகாள்ள இயைாது. இவற்கற 
நிச்சயைாக சந்தித்தாக வவண்டும்.  

ஒரு அடைான (வடீ்டுக்) கடகனத் திருப்ெிச் பசலுத்தும் ஒரு 
சிறந்த வழியாகவும் இது ெயன்ெடுகிறது. இறப்ெின் காரணைாக 
கடகனக் கட்ட முடியாைல் வொகுவைா என்ற உறுதியின்கைக்கு 
எதிராக கடன் ொதுகாக்கப்ெடுவது ைட்டுைல்ைாது, என்வடாபைன்ட் 
மூைம் கிகடக்கும் நிதிகள் கடன் பதாகககயச் பசலுத்தப் 
வொதுைானதாகவும் இருக்கும்.  

சிக்கன வசைிப்பு வழியாகவும் இந்த ொைிசி 
எடுத்துகரக்கப்ெடுகிறது. ஒவ்பவாரு 
ைாதமும்/காைாண்டும்/ஆண்டும் வருைானத்திைிருந்து ஒரு 
குறிப்ெிட்ட ைிகுதியான பதாகககயச் வசகரித்து அகத 
எதிர்காைத்திற்காக வசைிக்கும் ஒரு இடத்கத நாடும் ஒருவருக்கு 
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ஒரு ைதிப்புைிக்க வழிமுகறயாகவும் என்வடாபைன்ட் திட்டம் 
ெயன்ெடுகிறது.  

வரி ைணக்ைீடில் ப்ரீமியங்ைகள ைழிப்பதன்  ைாரணமாை 
வருமான வரி குகறவதால் இந்தத் திட்டம் சமலும் ஈர்க்ைிறது.  

இந்தியச் சூழைில் Married Women’s Property Act-MWPA-யின்ைீழ் 
(திருமணமான கபண்ைளின் கோத்துச் ேட்டம்) ஒரு 
அறக்கட்டகளயில் ொைிசிகய கவக்கும் வசதி ைற்பறாரு 
முன்பைாழிவாகும் - அந்தப் ெணம் ொைிசியின் ெயனாளிக்கு 
ைட்டுவை வழங்கப்ெட முடியும். இவ்வாறு காப்ெடீு பெற்றவரின் 
பசாத்தின்ைீது கடனளித்தவர்களின் வகட்புகளுக்கு எதிராக 
ொதுகாப்புப் பெறுகிறது.  
 
 

இறுதியாக, ெை எண்வடாபைன்ட் திட்டங்கள் 55-65 வயதில் 
அதாவது தனது ெணி ஓய்விகனத் திட்டைிடும் காைத்தில் 
முதிர்வகடகின்றன ைற்றும் இத்தககய திட்டங்கள் ெணி ஓய்வு 
வசைிப்பு சார்ந்த ெிற ஆதாரங்களுக்கு ஒரு ெயனுள்ள கூடுதல் 
உதவியாக இருக்கும்.  

i) மாற்றுத் திட்டங்ைள் 

எண்வடாவ்பைன்ட் காப்ெடீ்டில் உள்ள சிை ைாற்றுத் திட்டங்கள் 
கீவழ விவரிக்கப்ெடுகின்றன: 

i. பண-மீட்ேி திட்டம் 

இந்தியாவில் உள்ள எண்வடாபைன்டு திட்டத்திற்கு ெிரெைைான 
ைாற்றுத் திட்டைாக இருப்ெது ெண-ைீட்சி அதாவது ெணம் 
திரும்ெப் பெறும் திட்டைாகும். காப்ெடீுத் பதாககயில் ஒரு 
ெகுதிகய குறிப்ெிட்ட தவகணைளில் பாைிேிக் ைாைத்தில் 
திரும்பப் கபறும் வழிவகையிகனக் கைாண்டிருக்கும் ஒரு 
எண்சடாகமன்ட் திட்டமாை இது உள்ளது. மீதமுள்ள 
ைாப்பீடுத் கதாகை பாைிேிக் ைாைத்தின் இறுதியில் 
கபறப்படுைிறது.  
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உதாரணம் 

20 ஆண்டுகளுக்கான ெண-ைீட்சி திட்டத்தில் காப்ெடீுத் 
பதாககயின் 20% பதாகக 5, 10 ைற்றும் 15 ஆண்டுகளின் முடிவில் 
வாழ்நாள் ெைனாகவும், ைீதமுள்ள பதாகக ொைிசிக் காைத்தின் 
இறுதியில் அதாவது 20 ஆண்டுகளுக்குப் ெின் ைீதமுள்ள 40% 
அளிக்கப்ெடும்.  

காப்ெடீு பெற்றவர் 18 ஆண்டுகள் முடிந்த ெின் இறக்க வநரிட்டால் 
முழு காப்ெடீுத் பதாககயுடன் வசர்ந்த வொனஸ் அதாவது 
ஊக்கத்பதாககயும் ஒட்டு பைாத்தைாக அளிக்கப்ெடும். 
காப்ெடீ்டாளர் ஏற்கனவவ அளித்த 60% கழிக்கப்ெடாது.  

பராக்கைாக்கும் (ெணம் திரும்ெப் பெறும்) வாய்ப்பு இருப்ெதால் 
இந்தத் திட்டங்கள் ைிகவும் ெிரெைைாக உள்ளன. இதனால், 
குறுகிய காை ைற்றும் ைத்திய-காை வதகவககள நிகறவவற்ற 
இகவ ைிகவும் உதவியாக உள்ளன. ொைிசி காைத்தின்வொது எந்த 
ஒரு கட்டத்திலும் ொைிசிதாரர் இறக்க வநரிட்டால் முழு ைரண 
நன்கையும் கிகடக்கும்.  

 

ii. ேமநிகை அதாவது ைாபத்தில் பங்சைற்கும் மற்றும் 
ேமநிகை-இல்ைாத அதாவது ைாபத்தில் பங்சைற்ைாத 
திட்டங்ைள் 

“சைநிகை” என்ற பசால் ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் 
ைாெங்களில் ெங்வகற்கும் ொைிசிககள குறிக்கின்றன. ைறுபுறம், 
“சைநிகை-இல்ைாத” என்ெது ைாெங்களில் ெங்வகற்காத 
ொைிசிககள குறிக்கின்றன.  ைரபுவழி ஆயுள் காப்ெடீ்டில் இரு 
வகககளுவை உண்டு.  
அகனத்து ைரபுவழி திட்டங்களிலும், ொைிசிதாரர்களிடம் இருந்து 
பெறப்ெட்ட ப்ரீைியத் பதாகககளின் வழியாக வசர்க்கப்ெட்ட ஆயுள் 
நிதிகள், ைிகக் கவனைாக ஒழுங்குெடுத்தப்ெட்ட 
வைற்ொர்கவயின்கீழ், குறிக்கப்ெட்ட விதிகளின்ெடி முதைீடு 
பசய்யப்ெடுகின்றன. வளர்ச்சியின் ஒரு ெகுதிவயா அல்ைது 
காப்ெடீ்டாளரால் உருவாக்கப்ெடும் ைிகுதியான பதாககயில் ஒரு 



  

 237 

ெங்வகா ொைிசிதாரருக்கு உத்தரவாதைளிக்கப்ெடுகிறது. இது 'இைாெ 
திட்டங்களுடன்' என குறிப்ெிடப்ெடுகின்றன.  
ஒரு இகணக்கப்ெட்ட வடிவிவைா அல்ைது இகணக்கப்ெடாத 
வடிவிவைா ெங்வகற்ெற்ற திட்டங்கள் வழங்கப்ெடைாம். இந்த 
அத்தியாயத்தில், இகணக்கப்ெடாத ொைிசிககளப் ெற்றிப் 
ொர்ப்வொம். ைாெ திடடங்கள் அல்ைாதவற்றில் நன்கைகள் 
வகரயறுக்கப்ெட்டு ஒப்ெந்த காைத்தில் உத்தரவாதம் 
அளிக்கப்ெடுகின்றன. ொைிசிதாரர் அந்த நன்கைககள ைட்டுவை 
பெற முடியும். அதற்கு வைல் பெற இயைாது.  
உதாரணம் 

ஒருவர் 20 ஆண்டுைளுக்ைான எண்சடாகமன்ட் திட்டத்கதக் 
கைாண்டிருக்ைைாம். ஒவ்கவாரு ஆண்டும் ைாப்பீடுத் 
கதாகையில் 2% உத்தரவாதமளிக்ைப்பட்ட கூடுதல் கதாகைகய 
அது அளிக்ைிறது. முதிர்வு நன்கம ைாப்பீடுத் கதாகையுடன் 
கூடுதைாை ைாப்பீடுத் கதாகையில் 40% கதாகையும் ஆகும்.  

ைரபுவழி சரிசைம்-இல்ைாத ொைிசிகளின் ைீது அைைாகின்ற 
ஐஆர்டிஏ-வின் வழிமுகறகள், அந்த ொைிசிகளில் ஒரு குறிப்ெிட்ட 
நிகழ்வு வநர்ந்தால் கிகடக்கும் நன்கைககளயும் ைற்றும் எந்த 
குறியடீ்டுடனும் அகவ இகணக்கப்ெடாது என்ெது 
பவளிப்ெகடயாக ஆரம்ெத்திவைவய அறிவிக்கவவண்டும் என்ெகத 
வைியுறுத்துகின்றன. 

அவதவொன்று, ொைிசி காைத்தில் குறிப்ெிட்ட காை 
இகடபவளியில் வசர்க்கப்ெட்ட ஏதாவது கூடுதல் நன்கைகள் 
இருந்தால், . பதாடக்கத்திவைவய பவளிப்ெகடயாக கூறப்ெட்டு, 
வவறு எந்த குறியடீ்டுடனும் அகவ இகணக்கப்ெடாது. வவறு 
வார்த்கதகளில் கூறுவதானால், ொைிசிகளின் நன்கைகள் 
ொைிசியின் பதாடக்கத்திவைவய பவளிப்ெகடயாகக் 
கூறப்ெட்டிருக்க வவண்டும். ஒட்டுபைாத்த நன்கைககளயும் 
ொைிசிதாரரால் கணக்கிட முடியும் ைற்றும் ொைிசிச் பசைவுககள 
ைதிப்ெிடுவதற்காக ைற்ற வழிகளுடன் ஒப்ெிட்டுப் ொர்க்க முடியும்.  
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iii. பங்சைற்கும் (ேமநிகை) அல்ைது இைாபத்துடன் உள்ள 
திட்டங்ைள் 
இைாெத்துடன் இல்ைாத அல்ைது உத்தரவாதத் திட்டங்கள் 
வொன்று அல்ைாைல், இந்தத் திட்டங்களில் இைாெத்தில் 
ெங்வகற்கும் வழிவகக உள்ளது. ைற்ற ொைிசிககளவிட 
இைாெத்துடன்கூடிய ொைிசிகளுக்கு அதிக ப்ரீைியம் 
வசூைிக்கப்ெடும். இைாெங்கள் வொனசாகவவா அல்ைது 
டிவிபடண்டகளாக அதாவது ஈவுத்பதாகககளாக அங்கு 
பசலுத்தத்தக்கது. வொனஸ்கள் பொதுவாக ைாற்றியகைப்பு 
வொனஸ்களாக (Reversionary Bonus) வழங்கப்ெடுகின்றன. 
உறுதியளிக்கப்ெட்ட பதாககயின் விகிதத்தில் அகவ 
குறிப்ெிடப்ெடுகின்றன (எ.கா. உறுதியளிக்கப்ெட்ட ஒவ்பவாரு 
ஆயிரத்துக்கும் ரூ. 70) ைாற்றியகைப்பு அடிப்ெகடயில் கூடுதல் 
நன்கைகளாக அளிக்கப்ெடுகின்றன (ொைிசி காை இறுதியில், 
ைரணம் அல்ைது ொைிசி முதிர்வில் அல்ைது ஒப்ெகடவு 
சையத்தில்).  
இகணக்கப்ெட்டதுவை உத்தரவாதைளிக்கப்ெடும் ைாற்றியகைப்பு 
வொனஸ்ககளத் தவிர, ஆயுள் காப்ெடீ்டாளர் இறுதிக்கட்ட 
வொனஸ்ககளயும் குறிப்ெிடைாம். இகவ காப்ெடீ்டாளர் சிை 
இைாெங்ககளப் பெறும்வொது கிகடக்கும் சில்ைகற ைாெைாகும். 
இதற்கு உத்தரவாதம் ஏதும் இல்கை.  
இறுதி வொனஸ்கள் ெங்வகற்கும் ொைிசிதாரர்களுடன் 
இங்கிைாந்தில் முதைீட்டுச் சந்கதகளில் முதைீடு பசய்ததன் 
வழியாக பெற்ற பெரிய சில்ைகற ைாெங்ககள ெகிரும் ஒரு 
வழியாக உருவாக்கப்ெட்டன. இந்தியாவிலும் ெை ெிற 
வளர்ந்துவரும் சந்கதகளிலும் இகவ ெின்ெற்றப்ெடுகின்றன.  

தைவல் 

இைாப பங்சைற்பில் ஈவுத்கதாகை முகற 
அபைரிக்கா வொன்ற ெிற குறிப்ெிட்ட சந்கதகளில் இைாெங்கள் 
ஈவுத்பதாகககள் வடிவில் ெகிர்ந்து பகாள்ளப்ெடுகின்றன. 
ஈவுத்பதாககககள வரவு கவக்க இரு அணுகுமுகறகள் 
ெின்ெற்றப்ெடுகின்றன.  
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i. வழக்கைான அணுகுமுகற “கதாகுமுதலீட்டு (Portfolio) 
முகறயாகும்”. நிறுவனம் கவத்திருக்கும் பதாகுமுதைீட்டின் 
பைாத்த முதைீட்டு நன்கை கணிக்கப்ெட்டு,  அகனத்து 
ொைிசிதாரர்களுக்கும் அவர்களுகடய ெங்குகளுக்கு ஏற்ெ அந்த 
பதாகக வகுக்கப்ெட்டு ெங்கு வழங்கப்ெட்டது. முந்கதய 
ஆண்டுகளில் நிறுவனத்திடம் முதைீடு பசய்யப்ெட்ட 
ெணத்திைிருந்து சம்ொதித்த ெைனின் விகிதத்கத சைீெத்தில் 
கவக்கப்ெட்ட பதாககயிைிருந்து ெிரித்துப் ொர்க்க எந்த 
முயற்சியும் எடுக்கப்ெடவில்கை. பதாகுமுதைீட்டு முகற 
இவ்வாறு ெைகன ஒவர சீரான விகிதத்தில் கணக்கிட்டு 
காைப்வொக்கில் அகத நிகையானதாக்கியது. நாட்கள் பசல்ைச் 
பசல்ை அொயங்ககள ஒன்றாக்கும் தத்துவத்கத ககடெிடித்தது 
ைற்றும் இது ஒவர ைாதிரியான ைாற்றியகைப்பு வொனஸ் 
முகறக்கு இகணயானது.  

ii. இரண்டாவது அணுகுமுகற “நடப்புப் பண முகறயாகும்”. 
இங்கு முதைீடு எப்வொது பசய்யப்ெட்டது என்ெகதயும், முதைீடு 
பசய்யும்வொது இருந்த ைாெ விகிதத்கதப் பொருத்தும் திரும்ெ 
கிகடக்கும் வருவாய் இருக்கும். இது ெிரிக்கப்ெட்ட அல்ைது 
முதைீட்டு திரள் முகற எனவும் அகழக்கப்ெடுகிறது. ஏபனனில் 
பவவ்வவறு முதைீட்டுத் திருளுக்கும் பவவ்வவறு ெைன் 
கிகடக்கிறது.  

இைாெங்களுடன் (ெங்வகற்பு) உள்ள ைரபுவழி ொைிசிகள் இவ்வாறு 
ஆயுள் அலுவைகத்தின் முதைீட்டுத் திறனுடன் சிறிதளவு 
இகணப்கெத் தருகிறது. இருப்ெினும், அந்த இகணப்பு 
வநரடியானதாக இல்கை. நிதியின் பசாத்துகள் ைற்றும் கடன் 
பொறுப்புககள அவ்வப்வொது (பொதுவாக ஆண்டுரீதியாக) 
ைதிப்ெடீு பசய்வகதப் பொறுத்வத ொைிசிதாரர் பெறும் வொனஸ் 
இருக்கும்.  

மதிப்பீட்டின்சபாது கேய்யப்பட்ட ஊைிப்புைள் மற்றும் ைருத்தில் 
கைாள்ளப்பட்ட ைாரணிைகளப் கபாருத்து அறிவிக்ைப்படும் 
மிகுதித் கதாகை இருக்கும். ைிகுதித் பதாகக அறிவிக்கப்ெட்ட 
ெின்னரும்கூட நிறுவனத்தின் நிர்வாகம் எடுக்கும் முடிகவப் 
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பொறுத்வத அது ொைிசிதாரர்களுக்குப் ெிரித்து அளிக்கப்ெடும். 
இகவ அகனத்தின் காரணைாக, ைிக எச்சரிக்ககயாகவும் பதாகை 
வநாக்குடனும் முதைீட்டு பசயல்திறகனப் ெின்ெற்றிவய 
வொனஸ்கள் ொைிசிகளுடன் வசர்க்கப்ெடும்.  

நீண்ட நாட்ைளில் முதலீட்டு பைன்ைகள ேரீ்படுத்துவசத இந்த 
அணுகுமுகறயின் அடிப்பகடயான உத்தியாகும். இறுதி 
வொனஸ்களும் கூட்டு வொனஸ்களும் ெங்கு முதைீடுகளிைிருந்து 
பெறும் நன்கைகளின் பெரும்ெகுதிகய ெங்குதாரர்கள் 
அனுெவிக்கச் பசய்கிறது என்ெது உண்கைவய. இருப்ெினும், இந்த 
வொனஸ்ககள அறிவிக்கும் ஆயுள் காப்ெடீ்டு அலுவைகத்தின் 
முடிகவவய இது சார்ந்திருக்கும்.  

இறுதியாக, ஒரு ைதிப்ெடீ்டின் கீழ் உள்ள வொனஸ்கள் பொதுவாக 
ஆண்டுக்கு ஒருமுகற ைட்டுவை அறிவிக்கப்ெடுகின்றன. 
பசாத்துக்களின் ைதிப்ெில் ஏற்ெடும் அன்றாட ஏற்ற இறக்கங்ககள 
அகவ ெிரதிெைிக்காது.  

இவ்வாறு நன்கைகள் (காப்ெடீுத் பதாகக ைற்றும் வொனஸ்கள்) 
ைற்றும் ப்ரீைியங்கள் உட்ெட தயாரிப்பு அல்ைது திட்டத்தின் 
அகைப்கெ ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனவை முடிபவடுக்கும் 
தயாரிப்புகளின் ஒரு தகைமுகறகயவய இைாெத்துடன்கூடிய 
ைரபுவழி திட்டங்கள் ெிரதிெைிக்கின்றன. முதைீட்டுச் சந்கதயில் 
காப்ெடீ்டு நிறுவனம் உயர்ந்த அளவு ைாெத்கதப் பெறும்வொதும், 
இந்த நன்கைகளுடன் வொனஸ்கவளா அல்ைது ெங்கீடுகபளா 
கட்டாயைாக இகணக்கப்ெட வவண்டும் என்ெதில்கை.  

பாைிேிதாரர்ைளுக்கு அல்ைது ைாப்பீடு கபற்றவர்ைளுக்கு 
ைிகடக்ைின்ற கபரிய ைாபம், ஒரு குறிப்பிட்ட நிச்ேயமான நிதி 
சதகவைகள பூர்த்தி கேய்ய இந்தத் திட்டங்ைளில் கேய்யப்படும் 
முதலீடுைளின் உறுதிப்பாடு அவற்கற மிைவும் கபாருத்தமான 
நிதிவாைனங்ைளாை ஆக்குவதுதான். இகவ ஒரு தனிநெரின் 
ஒட்டுபைாத்த பதாகுமுதைீட்டு அொயங்ககளயும் குகறக்க 
உதவுகிறது.  
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முக்ைியமானகவ 

மரபுவழி திட்டங்ைளுக்ைான ஐஆர்டிஏ-வின் புதிய வழிைாட்டு 
கநறிைள்  

இந்த வழிகாட்டு பநறிகளின்ெடி, ைரபுவழி திடடங்களின் திட்ட 
வடிவகைப்பு ஏறக்குகறய ஒவர வடிவில்தான் இருக்க வவண்டும்.  

1) புதிய ைரபுவழி திட்டங்களில் அதிகைான ைரணக்காை காப்பு 
இருக்கும்.  

i. ஒசர ப்ரீமிய பாைிேிைளில் 45 வயதுக்கும் 
குகறவானவர்களுக்கு இத்பதாகக ஒரு ப்ரீைியத்தின் 125% 
எனவும், 45 வயதுக்கு வைற்ெட்டவர்களுக்கு ஒரு 
ப்ரீைியத்தின் 110% எனவும் இருக்கும்.  

ii. வழக்ைமான ப்ரீமிய பாைிேிைளில், 45 வயதுக்கும் 
குகறவானவர்களுக்கு இந்தத் பதாகக வருடாந்திரம் 
பசலுத்திய பைாத்த ப்ரீைியத்கதப் வொன்று 10 ைடங்காகவும் 
ைற்றவர்களுக்கு 7 ைடங்காகவும் இருக்கும்.  

2) ைரபுவழி திட்டங்ககளப் பொருத்தவகர குகறந்தபட்ே 
மரணக்ைாை நன்கம குகறந்தெட்சம் காப்ெடீுத் பதாககயும், 
அத்துடன் கூடுதல் நன்கைகளுைாக (ஏதாவது இருந்தால்)  
இருக்க வவண்டும்.  

3) காப்ெடீுத் பதாககவயாடுகூட ொைிசியில் குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளது 
வொன்ற சபானஸ் / கூடுதல் நன்கமைள் ஏற்கனவவ 
பசலுத்தப்ெடாதிருந்தால் இறந்த நாள்வகர வசர்ந்த பதாகக 
பசலுத்தப்ெட வவண்டும்.  

4) இந்தத் திட்டங்கள் ெங்வகற்கும் ைற்றும் ெங்வகற்காத 
திட்டங்கள் என இரு மாற்று வடிவங்ைளாை பதாடர்ந்து வரும்.  

i. பங்சைற்கும் பாைிேிைளுக்கு நிதியின் பசயல்திறபனாடு 
வொனஸ் இகணக்கப்ெடுகிறது. இது அறிவிக்கப்ெடுவவதா 
அல்ைது உத்தரவாதைளிக்கப்ெடுவவதா இல்கை. ஆனால், 
சபானஸ் அறிவிக்ைப்பட்டுவிட்டால் அது ஒரு 
உத்தரவாதமாைிறது. ொைிசிதாரர் இறந்தாவைா அல்ைது 
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முதிர்வு ெைனாகவவா அளிக்கப்ெடுகிறது. மாற்றியகமப்பு 
சபானஸ் எனவும் இந்த வொனஸ் அகழக்கப்ெடுகிறது.  

ii. பங்சைற்ைாத பாைிேிைகளப் பொறுத்தவகர, ொைிசிகளின் 
நன்கைகள் ொைிசியின் பதாடக்கத்திவைவய 
பவளிப்ெகடயாகக் கூறப்ெட்டிருக்கும் 

சுய-பரீட்கே - 2 

முழு ஆயுள் காப்ெடீ்டிற்கான ப்ரீைியம் காை காப்ெடீிற்கு 
பசலுத்தப்ெடும் ப்ரீைியத்கத விட _____________ ஆகிறது.  

I. அதிகைாக 

II. குகறவாக 

III. சைைாக 

IV. கணிசைாக அதிகைாக 

 

சுருக்ைம்  

 ஒரு தனிைனிதரின் உற்ெத்தித் திறனுக்கான நிதி ைதிப்பு 
இழப்ெிற்கு எதிராக ொதுகாப்ெிகன அவகரச் 
சார்ந்திருப்ெவர்களுக்வகா அல்ைது அவருக்வகவயா ஆயுள் 
காப்ெடீு தயாரிப்புகள் வழங்குகின்றன.  

 அடிப்ெகடயாக, ஒரு தனிநெருக்கு ஏதாவது விரும்ெத்தகாத 
நிகழ்வு நடந்தால் அவருகடய பநருங்கிய நெர்களுக்கு ைன 
நிம்ைதிகயயும் ொதுகாப்கெயும் ஆயுள் காப்ெடீு 
வழங்குகிறது.  

 ஒப்ெந்தத்தில் குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ள சிை குறிப்ெிட்ட 
காைத்திற்கு ைட்டுவை காைக் காப்ெடீுகள் பசல்லுெடியாகும் 
காப்ெளிப்கெ வழங்குகின்றன  

 ைிகக் குகறவான பதாகககயக்பகாண்டு ஒப்ெடீ்டளவில் 
பெரிய ஆயுள் காப்ெடீ்டுத் பதாகககய வாங்குவதற்கு 
உதவும் காை வரம்புக் காப்ெடீ்டின் சிறப்பு விற்ெகன 
முன்பைாழிவு (USP) என்ெது அதன் குகறந்த விகையாகும்.  

 ொதுகாப்பு ஒரு தற்காைிகைான காைக் கட்டத்திற்கு ைட்டுவை 
கிகடப்ெதால், காைக் காப்ெடீ்டுத் திட்டங்கள் தற்காைிக 
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காப்ெடீுகளுக்கு உதாரணங்களாகும், ைறுபுறம் முழு ஆயுள் 
காப்ெடீ்டுத் திட்டங்கள் நிரந்தரக் காப்ெடீ்டுத் திட்டத்திற்கான  
உதாரணம்.  

 ஒரு எண்வடாபைன்ட் காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தம் என்ெது 
உண்கையில் இரு திட்டங்களின் இகணப்ொகும் - ொைிசி 
காைத்தில் காப்ெடீு பெற்றவர் இறந்தால் முழு காப்ெடீுத் 
பதாகககயயும் வழங்கும் ஒரு காைக் காப்ெடீ்டுத் திட்டம் 
ைற்றும் காப்ெடீ்டுக் காைம் நிகறவகடந்த ெின்னரும் 
காப்ெடீு பெற்றவர் உயிர் வாழ்ந்தால் இந்தத் பதாகககய 
வழங்கும் ஒரு உண்கையான எண்வடாபைன்ட் திட்டம்.  

முக்ைியமான கோற்ைள் 
1. காைக் காப்ெடீு 

2. முழு ஆயுள் காப்ெடீு 

3. என்வடாபைன்ட் காப்ெடீு  

4. ெண-ைீட்சி ொைிசி 
5. சைநிகை ைற்றும் சைநிகை இல்ைாத திட்டங்கள்  

6. ைாற்றியகைப்பு வொனஸ் (Reversionary Bonus) 
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சுய-பரீட்கேக்ைான பதில்ைள் 

 
பதில் 1  

 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

 

ஆயுள் காப்ெடீு ஒரு பதாட்டுணரமுடியாத தயாரிப்பு 

 
பதில் 2  

 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

 

முழு ஆயுள் ைாப்பீட்டிற்ைான ப்ரீமியம் ைாை ைாப்பீடிற்கு 
கேலுத்தப்படும் ப்ரீமியத்கத விட அதிைமாை உள்ளது. 
 

சுய-சதர்வு சைள்விைள் 

 

சைள்வி 1  

ஒரு நெரின் ைரணம் ஏற்ெட்டால் ஒரு ொைிசிதாரரின் அடைானத் 
பதாகககய ___________  ஆயுள் காப்ெடீு பசலுத்துகிறது.  

I.  காை  

II. அடைான  

III.  முழு  

IV. என்வடாபைன்ட்  

 

சைள்வி 2  
 

உங்கள் ஆயுள் காப்ெடீிற்காக நீங்கள் பசலுத்திய ப்ரீைியம்  
________  இருந்தால்,  உங்கள் ைரணம் ஏற்ெட்டால் ெயனாளிக்கு 
கிகடக்கும் இழப்ெடீும்  ________  இருக்கும்.  

 

I.  அதிகைாக, அதிகைாக  

II. குகறவாக, அதிகைாக  

III. அதிகைாக, குகறவாக  
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IV. வவகைாக, பைதுவாக  
சைள்வி 3  
 

கீவழ உள்ள விருப்ெத்தில் ஒரு காை காப்ெடீ்டு திட்டம் குறித்து 
சரியானது எது?  

  

I.  காைக் காப்ெடீ்டு திட்டங்கள் வாழ்க்கக முழுவதும் புதுப்ெிக்கும் 
விருப்ெத்துடன் வருகின்றன  

II. அகனத்து காைக் காப்ெடீ்டு திட்டங்களும் ஒரு 
உள்ளகைக்கப்ெட்ட ஊனத்திற்கான கரடருடன் வருகின்றன  

III. காைக் காப்ெகீட தனித்த ொைிசியாக அல்ைது ைற்பறாரு 
ொைிசியுடன் ஒரு கரடராகவும் வாங்கமுடியும் 

IV. ஒரு முழு ஆயுள் காப்ெடீ்டு திட்டைா ைாற்ற ஒரு காை 
காப்ெடீ்டு திட்டங்களில் எந்த ஏற்ொடும் இல்கை 

 

சைள்வி 4  
 

குகறகின்ற காைக் காப்ெடீில், காைப்வொக்கில் கட்டப்ெடும் 
ப்ரீைியம்____________ .  

I.  அதிகரிக்கிறது  

II. குகறகிறது 

III. நிகையானதாக இருக்கிறது  

IV. திரும்ெி கிகடக்கிறது 

 

சைள்வி 5  
 

ஒரு காை ொைிசியில் உள்ள ைாற்றும் விருப்ெத்கத ெயன்ெடுத்தி 
நீங்கள் அகத  __________  ைாற்ற முடியும்.  

I.  முழு ஆயுள் ொைிசியாக  

II. அடைான ொைிசியாக 

III.  வங்கி எஃப்டியாக  

V. குகறகின்ற காை ொைிசியாக   

 
 

 

சைள்வி 6  
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ஒரு ஆயுள் காப்ெடீ்டு தயாரிப்ெின் முதன்கை வநாக்கம் என்ன?  

I.  வரி தள்ளுெடிகள்  

II. ொதுகாப்ொன முதைீட்டு வழி  

III. ஒரு தனிநெரின் உற்ெத்தி திறன்களின் பொருளாதார ைதிப்பு 
இழப்ெிற்கு எதிராக ொதுகாப்பு  

IV. பசல்வக்குவிப்பு  

சைள்வி 7  

ெின்வருவதில் யாருக்கு ஒரு காை திட்டத்கத வாங்குைாறு 
ஆவைாசகன கூறுவது சிறந்தது?  

I.  காப்ெடீு காை இறுதியில் ெணம் வதகவப்ெடும் ஒரு 
தனிநெருக்கு  

II. காப்ெடீு வதகவப்ெட்ட ைற்றும் உயர் ெட்பஜட் உள்ள ஒரு 
தனிநெருக்கு  

III.  காப்ெடீு வதகவப்ெட்ட ஆனால் ஒரு குகறந்த ெட்பஜட்டில் 
உள்ள ஒரு தனிநெருக்கு  

IV. அதிக வருைானத்கத பகாடுக்கிற காப்ெடீு திட்டம் வதகவப்ெட்ட 
ஒரு தனிநெருக்கு 

சைள்வி 8  

கீவழ உள்ள கூறுகளில் குகறகின்ற காை காப்ெடீு குறித்து எது 
தவறானது?  

I.  ைரண நன்கையின் அளவு காப்ெளிப்ெின் காைத்துடன் 
குகறகிறது  

II. ப்ரீைியம் பதாகக காப்ெளிப்ெின் காைத்துடன் குகறகிறது  

III.  ப்ரீைியம் காைம் முழுவதும் நிகையானதாக இருக்கிறது  

IV. அடைான ைீட்பு திட்டங்கள் குகறகின்ற காைக் காப்ெடீு 
திட்டங்களுக்கான ஒரு உதாரணம்  

சைள்வி 9  

கீவழ உள்ள கூறுகளில் என்வடாபைன்ட் காப்ெடீு திட்டம் குறித்து 
எது சரியானது?  

I. இதில் ைரண நன்கை கூறு ைட்டுவை உள்ளது 

II. இதில் உய்வு நன்கை கூறு ைட்டுவை உள்ளது 
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III. இதில் ைரண நன்கை கூறு ைற்றும் உய்வு நன்கை கூறு, இந்த 
இரண்டுவை உள்ளது 

IV. இது ஒரு காை திட்டத்திற்கு ஒத்தது 

சைள்வி 10  

கீழுள்ளதில் ஒரு என்வடாபைன்ட் காப்ெடீிற்கு திட்டத்திற்கான 
உதாரணம் எது?  

I. அடைான ைீட்பு திட்டம்  

II. கடன் ஆயுள் காப்ெடீு திட்டம்  

III.  ெண-ைீட்சி திட்டம்  

IV. முழு ஆயுள் திட்டம்  

 

சுய-சதர்வு சைள்விைளுக்ைான பதில்ைள் 

 
பதில் 1  
 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

ஒரு நெரின் ைரணம் ஏற்ெட்டால் ஒரு ொைிசிதாரரின் அடைானத் 
பதாகககய அடைான ஆயுள் காப்ெடீு பசலுத்துகிறது.  

 
பதில் 2  
 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

உங்கள் ஆயுள் காப்ெடீிற்காக நீங்கள் பசலுத்திய ப்ரீைியம்  
அதிகைாக  இருந்தால்,  உங்கள் ைரணம் ஏற்ெட்டால் ெயனாளிக்கு 
கிகடக்கும் இழப்ெடீும்  அதிகைாக  இருக்கும் 

 
பதில் 3  
 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

காைக் காப்ெகீட தனித்த ொைிசியாக அல்ைது ைற்பறாரு 
ொைிசியுடன் ஒரு கரடராகவும் வாங்கமுடியும் 

 
பதில் 4  
 



  

 248 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

குகறகின்ற காைக் காப்ெடீில், காைப்வொக்கில் கட்டப்ெடும் 
ப்ரீைியம் நிகையானதாக இருக்கிறது 

 
பதில் 5  
 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

ஒரு காை ொைிசியில் உள்ள ைாற்றும் விருப்ெத்கத ெயன்ெடுத்தி 
நீங்கள் அகத முழு ஆயுள் ொைிசியாக ைாற்ற முடியும்.  
 
பதில் 6  
 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

ஒரு ஆயுள் காப்ெடீ்டு தயாரிப்ெின் முதன்கை வநாக்கம், ஒரு 
தனிநெரின் உற்ெத்தி திறன்களின் பொருளாதார ைதிப்பு இழப்ெிற்கு 
எதிராக ொதுகாப்பு வழங்குவதுதான். 
 
 
பதில் 7  
 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

 

காப்ெடீு வதகவப்ெட்ட ஆனால் ஒரு குகறந்த ெட்பஜட்டில் உள்ள 
ஒரு தனிநெருக்கு ஒரு காை திட்டத்கத வாங்குைாறு 
ஆவைாசகன கூறுவது சிறந்தது 

 
 
பதில் 8  
 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

 

குகறகின்ற காை காப்ெடீில் காப்ெளிப்பு காைம் முழுவதும் 
ப்ரீைியம் நிகையானதாக உள்ளது. 
 
 
பதில் 9  
 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

 



  

 249 

என்வடாபைன்ட் காப்ெடீு திட்டத்தில் ைரண நன்கை கூறு ைற்றும் 
உய்வு நன்கை இந்த இரண்டுவை உள்ளது 

 
பதில் 10  
 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

 

ெண-ைீட்சி திட்டம் என்வடாபைன்ட் காப்ெடீு திட்டத்திற்கான ஒரு 
உதாரணம். 
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அத்தியாயம் 9 

 

ஆயுள் காப்ெடீ்டு தயாரிப்புகள் – II 

 

அத்தியாய அறிமுைம் 

 

இந்த அத்தியாயம் உங்களுக்கு ைரபுசாராத ஆயுள் காப்ெடீு 
ொைிசிகளின் உைகத்கத அறிமுகப்ெடுத்துகிறது.  முதைில் 
ைரபுவழி ஆயுள் காப்ெடீு தயாரிப்புககள ெற்றி விவரிக்க 
பதாடங்கி, ெின்னர் ஆயுள் ைரபுசாராத காப்ெடீு தயாரிப்புகளின் 
ஈர்ப்பு சக்திகய ொர்ப்வொம். இறுதியாக நாம் சந்கதயில் 
கிகடக்கும் சிை ைரபுசாராத ஆயுள் காப்ெடீு திட்டங்ககள 
ொர்ப்வொம். 
 

ைற்பதற்ைான குறிக்சைாள்ைள் 
 

A. ைரபுசாராத காப்ெடீு தயாரிப்புகள் ெற்றிய கண்வணாட்டம் 

B. ைரபுசாராத ஆயுள் காப்ெடீு தயாரிப்புகள் 
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A. மரபுோராத ைாப்பீடு தயாரிப்புைள் பற்றிய ைண்சணாட்டம்  

1. மரபுோராத ஆயுள் ைாப்பீட்டுத் திட்டங்ைள் - சநாக்ைமும் 
சதகவயும் 

முந்கதய அத்தியாயங்களில் காப்ெடீும் வசைிப்பும் இருந்த சிை 
ைரபுவழி ஆயுள் காப்ெடீ்டுத் திட்டங்ககளப் ெற்றிப் ொர்த்வதாம். 
இந்தத் திட்டங்கள் நிதிச் சந்கதயின் அங்கைாக ைற்றும் 
பெரும்ொலும் மூைதன முதைீட்கடச் வசர்க்கும் ெிற வழிகளுடன் 
ஒப்ெிடப்ெடுகின்றன.  

பயனுள்ள மற்றும் ஆற்றல்மிக்ை இகடக்ைாை வள 
ஒதுக்ைீட்கட அகடவசத வசைிப்பு ைற்றும் முதைீட்டின் 
முக்கியைான வநாக்கங்களில் முதன்கையானது என்ெகத நாம் 
கவனிக்கவவண்டும்.  

i. இகடக்ைாை ஒதுக்ைீடு என்றால் காைம் கடந்த 
ஒதுக்கீடாகும். பயனுள்ள எனும் வார்த்கத இங்கு 
வாழ்க்ககயின் ெல்வவறு கட்டங்களில் எழும் ெல்வவறு 
வதகவககள பவற்றிகரைாகப் பூர்த்தி பசய்யப் வொதுைான 
நிதி கிகடப்ெகதக் குறிக்கிறது.  

ii. ஆற்றல்மிக்ை ஒதுக்ைீடு ைற்பறாரு புறம், வவகைாக 
நிதிகயச் வசர்ப்ெகதயும் எதிர்காைத்தில் அதிக நிதி 
கிகடப்ெகதயும் குறிக்கிறது. ஒரு குறிப்ெிட்ட 
அொயத்திற்கான நன்கை அதிகைாக இருக்கும்வொது அந்த 
முதைீடு அதிக ஆற்றல்ைிக்கதாக இருக்கும்.  

நிதிச் சந்கதயில் ெிற பசாத்துக்களுக்கு கிகடக்கும் வொட்டிைிகுந்த 
ெைனின் விகிதத்கதக் பகாடுப்ெவத ஆயுள் காப்ெடீ்டுத் 
திட்டங்ககளப் பொருத்தவகர கருத்தில் பகாள்ள வவண்டிய ஒரு 
முக்கியைான கருத்தாகும். முந்கதய அத்தியாயத்தில் நாம் ொர்த்த 
ஆயுள் காப்ெடீ்டின் ைரபுவழி ெண ைதிப்புத் திட்டங்களின் சிை 
அம்சங்ககள ெரிவசாதிப்ெது ெயனுள்ளதாக இருக்கும். இகவ 
நன்கைகள் ைற்றும் ப்ரீைியம் இகணந்த ஒரு ஒற்கற பொதியாக 
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வடிவகைக்கப்ெட்டு அளிக்கப்ெடுவதால் பொதியிடப்ெட்ட 
திட்டங்கள் என அகழக்கப்ெடுகின்றன.  

2. மரபுவழி திட்டங்ைளின் குகறைள் 

ஒரு ஆழ்ந்த ெரிவசாதகன கீழ்க்காணும் ெிரச்சகனக்குரிய 
ெகுதிககள பவளிப்ெடுத்தும்: 

i) பண மதிப்புக் கூறு: முதைில், இத்தககய ொைிசிகளில் 
வசைிப்புகவளா அல்ைது ெண ைதிப்புக் கூவறா பதளிவாக 
வகரயறுக்கப்ெடவில்கை. இது ஏற்ெடுத்தப்ெட்ட காப்ெடீ்டு 
ஒதுக்கீட்டுத் பதாகககயச் சார்ந்துள்ளது. ஆயுள் 
காப்ெடீ்டாளரால் முன் கவக்கப்ெட்டுள்ள ைரண விகிதம், 
வட்டி விகிதம், பசைவுகள் ைற்றும் ெிற காரணிககளப் 
ெற்றிய அனுைானங்கள் மூைம் இது தீர்ைானிக்கப்ெடுகிறது. 
இந்த அனுைானங்கள் முற்றிலும் தன்னிச்கசயானதாக 
இருக்கைாம்.  

ii) ைிகடக்கும் பைனின் விைிதம்: இரண்டாவதாக, இந்தப் 
ொைிசிகளினால் கிகடக்கும் ெைன் அதாவது வருவாயின் 
விகிதத்கத தீர்ைானிப்ெது எளிதானதல்ை. ஏபனனில், 
ஒப்ெந்தம் முடியும்வொது ைட்டுவை "இைாெங்களுடன்கூடிய 
ொைிசிகளின்கீழ்" கிகடக்கும் நன்கைகளின் ைதிப்புகள் 
நிச்சயைாகத் பதரியவரும். வைலும், காப்ெடீ்டாளரின் 
சரியான பசைவுகள் பவளிப்ெடுத்தப்ெடுவதில்கை. 
ெைன்களின் விகிதத்கதப் ெற்றிய பதளிவின்கை 
வசைிப்புகளின் ெிற ைாற்றத் திட்டங்கவளாடு ஒப்ெிடுவகதக் 
கடினைாக்குகிறது. இத்தககய ஒப்ெடீுகள் பசய்யப்ெடாைல் 
ஆயுள் காப்ெடீு ஒரு வசைிப்பு வழியாக எவ்வளவு 
திறம்ெட்டதாக உள்ளது என்ெகத ஒருவரால் நிச்சயைாக 
அறிய முடியாது.  

i) ஒப்பகடவு மதிப்பு: இந்த ஒப்ெந்தங்களின் கீழ் ெண ைற்றும் 
ஒப்ெகடவு ைதிப்புகள் (எந்த ஒரு வநரத்திலும்) சிை 
குறிப்ெிட்ட ைதிப்புககளச் சார்ந்திருப்ெது (காப்ெடீ்டு 
ஒதுக்கீட்டுத் பதாகக ைற்றும் ொைிசியின் ஈடான பசாத்துப் 
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ெங்கு வொன்றகவ) மூன்றாவது ெிரச்சகனயாகும். இந்த 
ைதிப்புககள தன்னிச்கசயாகத் தீர்ைானிக்கைாம். ஒப்ெகடப்பு 
ைதிப்ெிகனக் கண்டறியும் முகற புைனாகிறெடி 
இருப்ெதில்கை.  

ii) வருவாய்: இறுதியாக, இந்தப் ொைிசிகளில் அதன் மூைம் 
கிகடக்கும் வருைானத்தின் ெிரச்சகனயும் உள்ளது. 
முதைீட்டின்ைீது விவவகைான விதிகள் ைற்றும் கடுகையான 
வைற்ொர்கவயின் காரணைாகவும், ஆயுள் காப்ெடீ்டாளரின் 
முதைீட்டுத் திறகன உடனடியாக ெிரதிெைிக்காத 
காரணத்தினாலும், இந்தப் ொைிசிகள் மூைம் கிகடக்கும் 
வருவாய் ைிகவும் அொயைிக்க முதைீடுகளிைிருந்து 
கிகடக்கும் இைாெம் அளவிற்கு ைிக அதிகைாக இல்ைாைல் 
இருக்கைாம்.  

3. மாற்றங்ைள்  

ைரபுவழி ஆயுள் காப்ெடீ்டுத் திட்டங்களின் குகறகள் 
பவளிப்ெகடயாகத் பதரியத் பதாடங்கியதும், ஆயுள் 
காப்ெடீ்டாளர்களின் திட்டங்களில் ெை ைாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. 
இகவ கீவழ சுருங்கக் கூறப்ெட்டுள்ளன: 

i) பிரித்தல் 

இந்தப் வொக்கு ொதுகாப்பு ைற்றும் வசைிப்பு உறுப்புககள 
ெிரித்து. இதன் விகளவாக இரண்கடயும் கைக்காத 
ொதுகாப்கெ அல்ைது வசைிப்கெ ைட்டும் வைியுறுத்தும் 
திட்டங்கள் வளர வழிவகுத்துள்ளன.  

அபைரிக்கா வொன்ற சந்கதகளில், இதன் காரணைாக காைக் 
காப்ெடீு ைீண்டும் வலுப்பெற்றது. உைகளாவிய காப்ெடீு ைற்றும் 
ைாறும் காப்ெடீு வொன்ற புதிய திட்டங்கள் வதான்றின. 
இங்கிைாந்து ைற்றும் ெிற சந்கதகளில் யூனிட் ைிங்க்டு 
அதாவது இகணக்கப்ெட்ட காப்ெடீுகள் வதான்றின.  

ii) முதலீட்டு இகணப்பு 
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ொைிசிதாரர்களின் நன்கைககள முதைீட்டு பசயல்திறனின் 
குறியடீ்டுடன் இகணக்கும் முதைீட்வடாடு இகணந்த 
திட்டங்ககள வநாக்கிச் பசன்றது இரண்டாவது வொக்காகும். 
இதன் காரணைாக காப்ெடீ்டின் நிகையில் ஒரு ைாற்றம் 
உருவானது. யூனிட் ைிங்க்டு திட்டம் வொன்ற திட்டங்கள் 
ஆயுள் காப்ெடீ்டாளர்களின் புதிய ெங்ககச் 
சுட்டிக்காட்டுகின்றன. அவர்கள் இப்வொது பவறும் நிதி 
ொதுகாப்பு அளிப்ெவர்களாக ைட்டுல்ைாைல் திறன்ைிக்க நிதி 
வைைாளர்களாக அதிக வொட்டிைிக்க ைாெ விகிதத்கத 
அளிப்ெவர்களாக ைாறி விட்டனர்.  

iii) கவளிப்பகடத்தன்கம 

ெிரித்தல் கிகடக்கும் ெைனின் விகிதத்திலும் நிறுவனங்கள் 
தங்களுகடய வசகவகளுக்கான கட்டணங்களிலும் (பசைவுகள் 
வொன்றகவ) அதிக புைன்தன்கைகய அளித்தன. இகவ 
அகனத்தும் பவளிப்ெகடயாகத் பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளன. எனவவ 
அகவ ஒப்ெிடப்ெட முடியும்.  

iv) தரமற்ற தயாரிப்புைள் 

உறுதியான திட்ட அகைப்புகளிைிருந்து பநகிழ்வுத்தன்கையுள்ள 
திட்ட அகைப்புகளுக்கு ைாறியது நான்காவது ெிரதான 
வொக்காகும். இகத தரைற்ற திட்டங்ககள வநாக்கிய நகர்வு 
என்றும் ொர்க்கப்ெடுகிறது. தரைற்றகவ என நாம் வெசும்வொது, 
ொைிசியின் அகைப்கெயும் நன்கைககளயும் வடிவகைப்ெதில் 
ஒரு வாடிக்ககயாளர் எந்த அளவு தனது ெங்களிப்கெ 
பகாடுக்க முடியும் என்ெகதக் குறிக்கிறது.  

இது சார்ொக வாடிக்ககயாளர்கள் பசயைாக்க முகறயில் 
ெங்வகற்ெதற்கான இரு ெகுதிகள் உள்ளன.  

 ப்ரீைியங்கள் ைற்றும் நன்கைகளின் அகைப்புககள முடிவு 
பசய்யும்வொதும், ைாற்றும்வொதும் 

 ப்ரீைிய ெயன்ககள எவ்வாறு முதைீடு பசய்வது எனத் 
வதர்ந்பதடுக்கும்வொது 

4. ஈர்ப்பு - சதகவைள் நிகறசவற்றப்படுைின்றன 
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உைக அளவில் உருவான புதிய வகக திட்டங்களின் ஈர்ப்ெிற்கான 
முக்கியைான காரணங்கள் கீவழ தரப்ெட்டுள்ளன: 

i) முதலீட்டு நன்கமைளுடன் சநரடி இகணப்பு: 
முதைாவதாக, முதைீட்டு நன்கைகளுடன் வநரடி 
இகணப்புக்கான வாய்ப்பு இருந்தது. ஒரு ைிதப்பு ைற்றும் 
ெிரகாசைான முதைீட்டு சந்கதயில் முதைீடு பசய்வதன் 
மூைம் இகத காப்ெடீ்டு நிறுவனங்களால் சாதிக்க முடிந்தது. 
ெங்குச் சந்கதயில் சிை ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்தாலும் 
ைற்ற ொதுகாப்ொன நிர்ணயிக்கப்ெட்ட வருைான 
திட்டங்ககளவிட இந்தச் சந்கதயிைிருந்து வரும் 
நன்கைகள், நீண்ட அவகாசங்களில் ைிக அதிகைாக 
இருக்கும் என்ெவத முதைீட்வடாடு இகணக்கப்ெட்ட காப்ெடீ்டு 
திட்டங்களுக்கு ஆதரவாக உள்ள முக்கியைான 
விவாதங்களில் ஒன்றாகும். தங்களுகடய முதைீடுககள 
திறகையாக வைைாண்கை பசய்யக்கூடிய ஆயுள் 
காப்ெடீ்டாளர்கள் தங்களுகடய வாடிக்ககயாளர்களுக்கு ைிக 
அதிகைான ஆதாயங்ககள உருவாக்க முடியும். இவ்வாறு 
உயர்ந்த ைதிப்புகடய திட்டங்ககள உருவாக்க முடியும்.  

ii) பணவகீ்ைத்கத மிஞ்சும் நன்கமைள்: வசைிப்புகளின்ைீது 
ெண வகீ்கத்தின் ொதிப்ெிைிருந்தும் கிகடக்கும் வருவாயின் 
முக்கியத்துவம் வருகிறது. நாம் அகனவரும் 
அறிந்துள்ளதுவொன்று, ஒருவரின் பசல்வத்தின் வாங்கும் 
சக்திகய ெணவகீ்கம் ொதிக்கைாம். இன்கறய ஒரு 
ரூொயின் ைதிப்பு அடுத்த ெதிகனந்து ஆண்டுகளில் 30 
கெசா ைட்டுவை என்றால்,  இன்கறய முதைீடான ரூ. 100 
குகறந்தது ரூ. 300 அளவிற்கு ெதிகனந்து ஆண்டுகளில் 
வளர்ந்தால்தான் இன்கறய ெணத்தின் ைதிப்ெிற்கு 
இகணயாக இருக்க முடியும். அதாவது ஒரு ஆயுள் 
காப்ெடீ்டுத் திட்டத்தின் ெைனின் விகிதம் ெணவகீ்க 
விகிதத்கதவிட குறிப்ெிடத்தக்க அளவுக்கு அதிகைாக 
இருக்க வவண்டும். இவ்வாறுதான் முதைீட்வடாடு இகணந்த 
காப்ெடீ்டுத் திட்டங்கள் ைரபுவழி ஆயுள் காப்ெடீ்டுத் 
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திட்டங்ககளவிட குறிப்ொக அதிக கவர்ச்சிகரைானதாக ஆக 
முடிந்தது.  

iii) கநைிழ்வுத்தன்கம: அவற்றின் பநகிழ்வுத்தன்கைவய 
அவற்றின் கவர்ச்சிக்கான மூன்றாவது காரணைாகும். 
ொைிசிதாரர்கள் தாங்கள் பசலுத்த விரும்பும் ப்ரீைியத் 
பதாகககயயும், ைரணக்காை நன்கை பதாகககயயும் ெண 
ைதிப்கெயும் வரம்புக்குட்ெட்டு இப்வொது முடிவு பசய்ய 
முடியும். முதைீட்வடாடு இகணந்த திட்டங்களில், 
தங்களுகடய ப்ரீைிய முதைீடுகளின் நன்கைககள எந்த 
நிதிகளில் முதைீடு பசய்யைாம் என்றும் முடிபவடுக்க 
முடியும். அதாவது, ொைிசிதாரர்கள் ஆயுள் காப்ெடீுகளில் 
தங்களுகடய முதைீடுகளின்ைீது அதிக கட்டுப்ொடுககளக் 
பகாண்டிருக்க முடியும்.  

iv) ஒப்பகடப்பு மதிப்பு: இறுதியாக, ஒரு குறிப்ெிட்ட பதாடக்க 
ஆண்டுகளுக்குப் ெின் (மூன்று முதல் ஐந்து ஆண்டுகள்) ஒரு 
குகறவான ஒப்ெகடப்பு கட்டணத்கதக் கழித்த ெின் 
திட்டங்களிைிருந்து விைகுவதற்கும் ொைிசிதாரர்ககள 
அனுைதிக்கிறது. ொைிசிக் காைம் முதிர்வகடவதற்கு முன் 
அத்தககய ஒப்ெகடப்பு அல்ைது ெணைாக்கலுக்குப் ெின் 
கிகடக்கும் பதாகக ைற்ற ைரபுசார்ந்த ொைிசிக்களின்கீழுள்ள 
ஒப்ெகடப்பு ைதிப்புககளவிட ைிக அதிகைாக இருக்கும்.  

 
இந்த ொைிசிகள் ைிகவும் ெிரெைைாகியவதாடு இந்தியா உட்ெட ெை 
நாடுகளில் ைரபுவழி திட்டங்களின் இடத்கதப் ெிடித்து விட்டது. 
ஏபனனில் ெை முதைீட்டாளர்களின் முக்கியைான வநாக்கத்கத 
இகவநிகறவு பசய்கின்றன – கேல்வத்கதச் சேர்க்ை சவண்டும் 
என்ற சநாக்ைம் திறன்மிக்ை முதலீட்டுக்ைான சதகவகய 
உருவாக்ைியுள்ளது. உதாரணைாக அபைரிக்காவில், 'உைகளாவிய 
ஆயுள்' வொன்ற திட்டங்கள் ெணம் ைற்றும் மூைதனச் சந்கதகளில் 
சம்ொதித்த உயர் ைதிப்புள்ள நடப்பு வட்டி விகித ெைன்ககள, 
ஆயுள் காப்ெடீ்டாளர்கள் ைிக வவகைாக ொைிசிதாரர்களுக்கு 
ைாற்றும் வாய்ப்ெிகன வழங்கின. 
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ப்ரீைியங்களிலும் பதாடக்க பதாககயிலும் இருந்த பநகிழ்வுத் 
தன்கை, ொைசிதாரர் தனது குறிப்ெிட்ட சூழலுக்கு ஏற்ெ 
ப்ரீைியங்ககள ைாற்றி அகைக்க உதவின. வதகவயற்ற 
இழப்ெின்றி முன்னவர விைகிக்பகாள்ளும் வசதி ொைிசிதாரர்கள் 
தங்களுகடய ெணத்கத நீண்ட காைத்திற்கு முடக்க 
வவண்டியதில்ைாைல் பசய்தது. 
 

சுய-பரீட்கே - 1 

 

கீழ்க்காண்ெவற்றுள் ைரபு சாராத ஆயுள் காப்ெடீ்டுத் திட்டம் எது? 
I. காைக் காப்ெடீு 
II. உைகளாவிய ஆயுள் காப்ெடீு 
III. எண்வடாபைன்ட் காப்ெடீு 
IV. முழு ஆயுள் காப்ெடீு 
 

 

B. மரபு-ோராத ஆயுள் ைாப்பீடு தயாரிப்புைள் 

1. ேிை மரபுோரா திட்டங்ைள்  

இந்த அத்தியாயத்தின் ைீதமுள்ள ெத்திகளில், இந்தியச் 
சந்கதயிலும் ைற்ற இடங்களிலும் உருவான சிை ைரபுசாரா 
திட்டங்ககளப் ெற்றிப் ொர்ப்வொம். 

i) உைைளாவிய ஆயுள் ைாப்பீடு (Universal Life) 

உைகளாவிய ஆயுள் காப்ெடீு என்ெது அபைரிக்காவில் 1970-ஆம் 
ஆண்டு அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ட ொைிசியாகும். அது வவகைாக 
எம்ெதுகளின் முதல் ொதியில் ைிகவும் ெிரெைைான திட்டைாக 
ைாறியது. 

நவம்பர் 2010-ல் ஐஆர்டிஏ-வின் சுற்றறிக்கையின்படி 
"அகனத்து உைைளாவிய ஆயுள் ைாப்பீடுைளும் மாறக்கூடிய 
ைாப்பீட்டுத் திட்டங்ைள் (VIP – Variable Insurance Products)" என 
அகழக்ைப்படும்.  
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தைவல் 

உைைளாவிய ஆயுள் ைாப்பீடுபற்றி 

உைகளாவிய ஆயுள் காப்ெடீு என்ெது ஒரு நிரந்தர ஆயுள் 
காப்ெடீ்டு வடிவைாகும். இதற்கு கநைிழ்வுத்தன்கமகைாண்ட 
ப்ரீமியங்ைள், முதன்கமத் கதாகை மற்றும் இறப்புக் ைாை 
பைன் கதாகைைள், மற்றும் பிரிக்ைப்பட்ட அதன் விகைக் 
ைாரணிைள் ஆைியகவ உண்டு. ைரபுவழி ெண ைதிப்பு 
ொைிசிகளில் ஒப்ெந்த காைத்கத நீட்டிக்க ஒரு குறிப்ெிட்ட பைாத்த 
அல்ைது அலுவைக ப்ரீைியம் அவ்வப்வொது கட்ட வவண்டிய 
வதகவ உள்ளது, ஆனால் உைகளாவிய ஆயுள் காப்ெடீ்டுத் 
திட்டங்களில், ொைிசிதாரர் அவர் பசலுத்த விரும்பும் காப்புக்கான 
ப்ரீைியத் பதாககயிகன ஒரு வரம்புக்குட்ெட்டு முடிவு பசய்ய 
முடியும். ப்ரீைியத்தின் அளவு எவ்வளவு பெரியதாக உள்ளவதா 
அந்த அளவு அளிக்கப்ெடும் காப்பும் பெரியதாக இருக்கும், 
ொைிசியின் ெண ைதிப்பும் அதிகைாக இருக்கும். 

முதல் ொைிசி ஆண்டுக்குப் ெின் முழுகையான பநகிழ்வுத் 
தன்கைபகாண்ட ப்ரீைியங்ககள அறிமுகம் பசய்தவத 
உைகளாவிய ஆயுள் காப்ெடீ்டின் ைிக முக்கிய புதுகையாகும். 
ொைிசிகயப் ெராைரிப்ெதற்கான பசைவுககள வைற்பகாள்ளப் 
வொதுைான அளவிற்கு ப்ரீைியம் இருப்ெகத உறுதி பசய்வது 
ைட்டும் வொதுைானது. இதற்கு அர்த்தம், இறப்புச் சடங்குக் 
கட்டணங்ககளயும் பசைவுககளயும் பசலுத்துவதற்குப் வொதுைான 
ெண ைதிப்பு இருக்கும்வகர ொைிசி பசயல்ொட்டில் உள்ளதாகக் 
கருதப்ெடைாம்.  

ப்ரீைிய பநகிழ்வுத்தன்கை குறிக்வகாள் பதாககக்கும் அதிகைான 
கூடுதல் ப்ரீைியங்ககள ொைிசிதாரர் பசலுத்துவதற்கு 
அனுைதித்தது. ப்ரீைியங்ககளச் பசலுத்தாைல் இருக்கவும் 
குறிக்வகாள் பதாககக்கும் குகறவாகச் பசலுத்துவதற்கும்கூட இது 
அனுைதித்தது. 

கிகடக்கும் ெண ைதிப்ெிைிருந்து ெகுதியளவுத் பதாகககய 
திருப்ெி எடுக்கவும் ொைிசிதாரருக்கும் அகைப்ெிைிருந்த பநகிழ்வுத் 
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தன்கை உதவியது. இத்பதாகககய திருப்ெச் பசலுத்தும் 
கடகைவயா அல்ைது அதற்கான வட்டிகயச் பசலுத்தவவா 
வதகவயில்கை. ெண ைதிப்பு ைட்டும் அந்த அளவிற்கு 
குகறக்கப்ெட்டது. 

இறப்புக்காை ெைன்ககளயும் முதன்கைத் பதாகககயயும் ைாற்றி 
அகைப்ெகதயும் பநகிழ்வுத்தன்கை அனுைதித்தது.  இருப்ெினும், 
இத்தககய ொைிசி தவறாக விற்கப்ெடைாம். உண்கையில், 
அபைரிக்கா வொன்ற சந்கதகளில், வாய்ப்புகடய 
வாடிக்ககயாளர்ககள ையக்குவதற்காக 'பதாடக்கத்தில் ஒருவர் 
சிை ப்ரீைியங்ககள ைட்டும் பசலுத்தினால் ைட்டுவை வொதுைானது, 
ொைிசி பதாடர்ந்து இருக்கும்' என்ெது ைட்டுவை பதரிவிக்கப்ெட்டு 
வாடிக்ககயாளர்கள் கவரப்ெட்டனர். முதைீட்டு ெைன்கள் 
வொதுைான அளவில் இருந்தால்தான் வநாக்கம் நிகறவவறி ெண 
ைதிப்கெப் ெராைரிக்க முடியும் என்ெகதயும் ொைிசிகய 
பசயல்ொட்டில் கவத்திருக்க முடியும் என்ெகதயும் ைகறத்து 
விட்டனர்.  

எம்பதுைளின் பிற்பகுதியில் குகறவான முதலீட்டு பைன்ைள் 
வந்ததால் பண மதிப்பு குகறந்தது. ப்ரீமியத் கதாகைகயச் 
கேலுத்தத் தவறிய பாைிேிதாரர்ைள் தங்ைளுகடய பாைிேிைள் 
ைாைாவதியாைி விட்டகதயும், ஆயுள் ைாப்பீட்டின் பாதுைாப்பு 
தங்ைளுக்கு இல்ைாதகதயும் ைண்டு அதிர்ச்ேியகடந்தனர். 
 
 
 
 
 

ெடம் 1 ைரபு சாராத ஆயுள் காப்ெடீ்டு தயாரிப்புகள் 



 

 260 

  
 

ஐ.ஆர்.டி.ஏ-யின் விதிகளின்ெடி, இரு விதைான ைரபுசாராத வசைிப்பு 
ஆயுள் காப்ெடீ்டுத் திட்டங்கள் ைட்டுவை அனுைதிக்கப்ெடுகின்றன: 

 ைாறக்கூடிய காப்ெடீ்டுத் தயாரிப்புகள் 
 யூனிட் ைிங்க்டு காப்ெடீ்டுத் தயாரிப்புகள் 

i. மாறக்கூடிய ஆயுள் ைாப்பீடு  
பதாடக்கத்தில், அபைரிக்காவிலும் ைற்ற சந்கதகளிலும் அறிமுகம் 
பசய்யப்ெட்ட ைாறக்கூடிய ஆயுள் காப்ெடீுகள் ெற்றித் 
பதரிந்துபகாள்வது ெயனுள்ளதாக இருக்கும். 

இந்த ொைிசி முதைில் அபைரிக்காவில் 1977-ஆம் ஆண்டு 
அறிமுகம் பசய்யப்ெட்டது. ைாறக்கூடிய ஆயுள் காப்ெடீு என்ெது 
'முழு ஆயுள் காப்ெடீ்டு' வககயாகும். ப்ரீைியங்கள் பசலுத்தப்ெட்ட 
ஒரு சிறப்பு முதைீட்டு கணக்கில் உள்ள முதைீட்டு 
பசயல்திறனுக்கு ஏற்ெ இந்த ொைிசியின் இறப்புக் காை 
ெைன்களும் ெண ைதிப்பும் இருக்கும். இவ்வாறு, வட்டி விகிதம் 
அல்ைது குகறந்தெட்ச ெண ைதிப்பு ெற்றி எந்த 
உத்தரவாதத்கதயும் ொைிசி அளிப்ெதில்கை. ைருத்தியல் ரீதியாை 
பண மதிப்பு சுழியம் அளவிற்கும் குகறயைாம், அப்படியானால் 
பாைிேி ரத்தாைிவிடும். 

ஒரு ைரபு சார்ந்த ெண ைதிப்புப் ொைிசியின் பதாடக்க பதாகக 
ொைிசி காைம் முழுவதும் ஒவர அளவில் இருக்கும். 
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ப்ரீைியங்கவளாடும் வட்டி வரவுகவளாடும் ெண ைதிப்பு ஒரு 
குறிப்ெிட்ட விகிதத்தில் வளர்கிறது. ொைிசி இருப்புககளக் காக்கும் 
பசாத்துகள் காப்ெடீ்டாளர் அதன் உத்தரவாதைிக்க திட்டங்களின் 
நிதிகயப் ெராைரிக்கும் ஒரு கபாது முதலீட்டுக் ைணக்ைின் ஒரு 
ெகுதியாக உள்ளன. இந்த பசாத்துக்கள் ஒரு ொதுகாப்ொன 
முதைீடுகளில் கவக்கப்ெடுகின்றன. இவ்வாறு காப்ெடீ்டாளர் இந்த 
கணக்கில் உள்ள பசாத்துக்களின்ைீது ஒரு நிகையான விகித 
ெைகன சம்ொதிக்கைாம் என எதிர்ொர்க்க முடியும். 

இதற்கு ைாறாக, ஒரு ைாறக்கூடிய ஆயுள் காப்ெடீ்டு ொைிசியின் 
ொைசி இருப்புககள ெிரதிநிதித்துவம் பசய்யும் பசாத்துகள் அதன் 
பொது முதைீட்டு கணக்கின் ஒரு ெகுதியாக இல்ைாத ஒரு தனி 
நிதியில் கவக்கப்ெடுகின்றன. அபைரிக்காவில் இது ஒரு தனி 
கணக்கு என்றும் கனடா நாட்டில் ஒரு ெிரிக்கப்ெட்ட கணக்கு 
என்றும் அகழக்கப்ெடுகிறது. பெரும்ொன்கையான ைாறக்கூடிய 
ொைிசிகளில் ொைிசிதாரர்கள் ெை தனித்தனி கணக்குகளிைிருந்து 
ஒன்கறத் வதர்ந்பதடுக்கவும் ைற்றும் ஆண்டுக்கு 
ஒருமுகறயாவது அந்த வதர்கவ ைாற்றவும் 
அனுைதிக்கப்ெடுகிறது. 

ஒட்டுபைாத்தைாக, இந்த ொைிசியில் ெண ைதிப்புகள் ஆயுள் 
காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் தனி கணக்குகளால் நிதியளிக்கப்ெடுகிறது, 
இறப்புக்காை ெைன்களும் ெண ைதிப்புகளும் முதைீட்டு 
அனுெவத்கதப் ெிரதிெைிக்கும் வககயில் ைாறுெடுகின்றன. ொைிசி 
ஒரு குகறந்தெட்ச இறப்புக்காை ெைனுக்கான உத்தரவாதத்கத 
அளிக்கிறது. இதற்கான இறப்பு ைற்றும் பசைவு அொயங்கள் 
காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தால் ஏற்கப்ெடுகின்றன. ைரபுவழி முழு ஆயுள் 
காப்ெடீு வொன்வற ப்ரீைியங்கள் நிர்ணயிக்கப்ெடுகின்றன. இவ்வாறு 
முதைீட்டு காரணியில்தான் ைரபுவழி முழு ஆயுள் 
ொைிசியிைிருந்து இகவ பெறுைளவில் ைாறுெடுகின்றன. 

தங்களுகடய பசாத்துகள் தாங்கள் விரும்பும் ெங்கு நிதிகளில் 
முதைீடு பசய்யப்ெடுவகதயும் தங்களுகடய விருப்ெைான 
பதாகுமுதைீட்டின் முதைீட்டு பசயல்திறனிைிருந்து வநரடியாக 
ெைனகடயவும் விரும்புவவாருக்கு ைாறக்கூடிய ஆயுள் காப்ெடீுகள் 
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விருப்ெத் வதர்வாக ைாறின. ொைிசியின்ைீது முதைீட்டு 
அொயங்ககள வாங்குெவர் தாங்கிக் பகாள்வதற்கான இகசவும் 
தயார் நிகையுவை அவற்கற வாங்குவதற்கான முக்கியைான 
நிெந்தகனயாகும். இதற்கு அர்த்தம், விவரம் அறிந்தவர்களாலும், 
ெங்கு / கடன் முதைீடுகள் ைற்றும் சந்கத ஏற்ற இறக்கங்கள் ெற்றி 
முழுகையாக சவுகரியைாக உணர்ெவர்களாவைவய உண்கையில் 
ைாறக்கூடிய ஆயுள் காப்ெடீுகள் வாங்கப்ெட வவண்டும். முதைீட்டு 
சந்கதயின் நிகைகயப் பொறுத்வத உண்கையில் இது 
ெிரெைைாகும். சந்கத முன்வனற்றம் காணும்வொது பசழிக்கும் 
ெங்கும் ெத்திர விகையும் குகறயும்வொது இறங்கும். ைாறக்கூடிய 
ஆயுள் காப்ெடீுககள சந்கதப்ெடுத்தும்வொது, சந்கதயின் ஏற்ற 
இறக்கம் கருத்தில் பகாள்ளப்ெட வவண்டும்.  

ii. யூனிட் ைிங்க்டு அதாவது யூனிட் இகணக்ைப்பட்ட ைாப்பீடு  

யூைிப்புகள் எனவும் அகழக்கப்ெடும் யூனிட் ைிங்க்டு திட்டங்கள் 
ைிகவும் ெிரெைைான, குறிப்ெிடத்தக்க திட்டைாக உருவானது. ெை 
சந்கதகளில் ைரபுவழி திட்டங்களின் இடத்கதப் இகவ ெிடித்தன. 
காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் சாதாரண ெங்குகளில் குறிப்ெிடத்தக்க 
அளவிற்கு முதைீடு பசய்த சூழ்நிகையிலும், அதிக முதைீட்டு 
ைாெங்ககளப் பெற்ற நிகையில் இந்தத் திட்டங்கள் இங்கிைாந்தில் 
அறிமுகம் பசய்யப்ெட்டன. ெங்கு மூைதனங்களில் அதிக 
முதைீட்கடயும் ெைன்ககள ொைிசிதாரர்களுக்கு ைிகத் 
திறம்ெடவும் சைத்துவ முகறயிை அளிப்ெதன் வதகவயும் 
உணரப்ெட்டது.  

இைாெங்களுடன் (ெங்வகற்பு) ைரபுசார்ந்த ொைிசிகள் ஆயுள் 
அலுவைகத்தின் முதைீட்டுத் திறனுடன் சிறிதளவு இகணப்கெத் 
தருகிறது. இருப்ெினும், அந்த இகணப்பு வநரடியானதாக இல்கை. 
பசாத்துக்ககளயும் கடப்ொடுககளயும் அவ்வப்வொது (வழக்கைாக 
வருடம் ஒருமுகற) ைதிப்ெிடுவகதப் பொருத்தும் இதனால் 
கிகடக்கும் அறிவிக்கப்ெட்ட ைிகுதிகயயும் பொருத்தும் 
ொைிசிதாரரின் வொனஸ் இருக்கும். இது ைதிப்ெடீு பசய்யும் 
காப்ெடீ்டு ஆவைாசகரால் கருதப்ெடும் காரணிககளயும் 
ஊகங்ககளயும் பொருத்து இருக்கும்.  
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ஒப்ெந்தத்தின்கீழ் அளிக்கப்ெட்ட உத்தரவாதங்களுக்கான இகசவவ 
ைதிப்ெடீ்டு பசயல்முகறக்கு ைிக முக்கியைானதாகும். இதன் 
காரணைாக காப்ெடீ்டாளரின் உரிய பசாத்துக்களின் ைதிப்கெ 
வொனஸ் வநரடியாக ெிரதிெைிப்ெதில்கை. ைிகுதித் பதாகக 
அறிவிக்கப்ெட்ட ெின்னரும்கூட காப்ெடீ்டாளர் அகத வொனஸாக 
ஒதுக்காைல் வளர்ச்சிக்கும் விரிவாக்கத்திற்கும் உரிய 
பசாத்துக்ககள வளர்ப்ெதற்காக அகத ஒதுக்கிட  முடிபவடுக்க 
முடியும்.  

இகவ அகனத்தின் காரணைாக, ைிக எச்சரிக்ககயாகவும் பதாகை 
வநாக்குடனும் முதைீட்டு பசயல்திறகனப் ெின்ெற்றிவய 
வொனஸ்கள் ொைிசிகளுடன் வசர்க்கப்ெடும். 

காைப்வொக்கில் முதைீட்டு ெைன்ககள சீர்ெடுத்துவவத இந்த 
அணுகுமுகறயின் அடிப்ெகடயான உத்தியாகும். இறுதி 
வொனஸ்களும் கூட்டு வொனஸ்களும் ெங்கு மூைதனம் ைற்றும் 
ெிற உயர் ெைன் தரும் முதைீடுகளின் அதிக ெைன்ககள 
அனுெவிக்க ொைிசிதாரர்களுக்கு உதவியிருந்தாலும், இந்த 
வொனஸ்ககள அறிவிக்கும் ஆயுள் காப்ெடீ்டு அலுவைகத்தின் 
முடிகவப் பொருத்வத இகவ உள்ளன. வைலும், வொனஸ்கள் 
பொதுவாக ஆண்டுக்கு ஒருமுகற ைட்டுவை 
அறிவிக்கப்ெடுகின்றன. ஏபனனில் ைதிப்ெடீு வருடம் ஒருமுகற 
ைட்டுவை நடத்தப்ெடுகின்றன. பசாத்துக்களின் ைதிப்ெில் ஏற்ெடும் 
அன்றாட ஏற்ற இறக்கங்ககள ெைன்கள் ெிரதிெைிக்காது. 

யூனிட் ைிங்க்டு ொைிசிகள் வைற்கண்ட இரு வரம்புககளயும் 
பவற்றிபகாள்ள உதவுகின்றன. இந்த ஒப்பந்தங்ைளின்ைீழ் 
ைிகடக்கும் பைன்ைள் பாைிேிதாரரின் ைணக்ைில் பணம் 
கேலுத்த சவண்டிய உரிய நாளில் கவக்ைப்படும் வரவின் 
மதிப்பினால் முழுகமயாைசவா பகுதி அளவிசைா 
தீர்மானிக்ைப்படுைிறது. 

ஒரு ஆயுள் காப்ெடீ்டாளரின் முதைீட்டு பசயல்திறனின் 
ெைன்ககள வநரடியாகவும் உடனடியாகவும் பெறும் வழியாக 
யூனிட் ைிங்க்டு ொைிசிகள் உள்ளன. யூனிட்டுகள் என்ெகவ 
பொதுவாக ஒரு குறிப்ெிடப்ெட்ட அங்கீகாரம் பெற்ற யூனிட் 
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டிரஸ்ட் அல்ைது ஒரு நிறுவனத்தால் நிர்வகிக்கப்ெடும் ஒரு 
ஒதுக்கப்ெட்ட (அக) நிதியாகும். ஒவர ஒரு ப்ரீைியத்கதச் 
பசலுத்துவதன் மூைவைா அல்ைது வழக்கைான தவகணகளில் 
ப்ரீைியத்கதச் பசலுத்துவதன் மூைவைா யூனிட்டுககள வாங்க 
முடியும். 

இங்கிைாந்திலும் ெிற சந்கதகளிலும் இந்த ொைிசிகள் 
உருவாக்கப்ெட்டன ைற்றும் ஒரு இகணக்கப்ெட்ட காப்ெடீ்டு 
கூறுடன் உள்ள முதைீட்டு வாகனைாக இகவ 
நிகைநாட்டப்ெட்டுள்ளன. அவற்றின் அகைப்பு ைரபுவழி ெண 
ைதிப்பு ஒப்ெந்தங்களிைிருந்து குறிப்ெிடத்தக்க அளவிற்கு 
ைாறுெடுகிறது. நாம் ஏற்கனவவ பசான்னதுவொன்று, ெிந்கதயது 
ஒரு பொதியாக்கப்ெட்டது. அவற்றின் காைவரம்பு, பசைவுகள் 
ைற்றும் வசைிப்புககளப் பொருத்தவகர அகவ பதளிவில்ைாததாக 
உள்ளன. இதற்கு ைாறாக யூனிட் ைிங்க்டு ொைிசிகள் 
பொதியிடப்ெடாதகவயாக உள்ளன. அவர்களுகடய அகைப்பு 
பவளிப்ெகடயானது ைற்றும் காப்ெடீ்டுக்குச் பசலுத்த வவண்டிய 
கட்டணங்களும் பசைவுகளும் பதளிவாகக் குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளன.  

 

 

 

 

 

படம் 2 ப்ரீமியத்தின் பாைங்ைள் 
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கேைவுைள் முதலீடு இறப்பு 
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ப்ரீைியத்திைிருந்து இந்தக் கட்டணங்கள் கழிக்கப்ெட்டதும், 
கணக்கின் நிலுகவத் பதாககயும் வரவும் யூனிட்டுகளாக முதைீடு 
பசய்யப்ெடுகின்றன. சிை முன்னவர தீர்ைானிக்கப்ெட்ட 
பசயல்திறனின் குறியடீ்டிற்வகற்ெ இந்த யூனிட்டுகளின் ைதிப்பு 
உறுதி பசய்யப்ெடுகிறது.  

இந்த மதிப்பு கதாடக்ைத்திசைசய குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
விதியின்படி வகரயறுக்ைப்படுவசத முக்ைியமானதாகும். 
யூனிட்டுைளின் மதிப்பு உண்கமயில் கமாத்த கோத்தின் 
மதிப்பினால் (Net Asset Value -NAV) ைிகடக்ைிறது. இது நிதி 
முதலீடு கேய்யப்பட்ட கோத்துக்ைளின் ேந்கத மதிப்பிகனப் 
பிரதிபைிக்ைிறது. இரு தனித்தனி மனிதர்ைள் விதிகயப் 
பின்பற்றி கேலுத்தப்பட சவண்டிய ஒசர பைன்ைகளப் 
கபறைாம். 

இவ்வாறு ொைிசிதாரருக்கு கிகடக்கும் நன்கைகள் ஆயுள் 
காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் ஊகங்கள் ைற்றும் முடிவுககளச் 
சார்ந்திருக்காது.  

யூனிட்கட கவத்திருக்கும் ஒருவர் ெல்வவறு வககயான 
நிதிகளுள் ஒன்கறத் வதர்ந்பதடுக்கும் வசதியளிப்ெவத யூனிட் 
ைிங்க்டு ொைிசிகளின் ஒரு முக்கியைான அம்சைாகும். ஒவ்பவாரு 
நிதிக்கும் ஒவ்பவாருவித பசாத்துக்களின் பதாகுமுதைீட்டு கைப்பு 
உண்டு. முதைீட்டாளர் இவ்வாறு ஒரு ெரந்த கடன், சைன் 
பசய்யப்ெட்ட ெங்கு நிதிகளிகடவய வதர்ந்பதடுக்கும் வாய்ப்பு 
கிகடக்கிறது. உயர்ொதுகாப்பு நிதிகளான கில்டுகள், ொண்டுகள் 
வொன்ற கடன் ெிகணப் ெத்திரங்களில்  ஒருவரின் ப்ரீைியங்களின் 
பெரும்ொைான முதைீடுகள் பசய்யப்ெடுவகத கடன் நிதி 
குறிக்கிறது. யூனிட்டுகள் பெரும்ொலும் மூைதன வடிவிவைவய 
உள்ளன என்ெகத ஒரு மூைதன நிதி குறிக்கிறது. இந்த ெரந்த 
வககக்குள்வளவய ெிற வகககளும் இருக்கைாம்.  

பங்கு 
மூைதன நிதி 

ைடன் நிதி 
ேமன் 

கேய்யப்பட்ட 
நிதி 

பணச் ேந்கத 
நிதி 
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ெங்கு 
மூைதனம் 
ைற்றும் ெங்கு 
சார்ந்த 
ெத்திரங்களில் 
ைட்டுவை 
ெணத்தின் 
பெரும்ெகுதி
கய இந்த 
நிதி முதைீடு 
பசய்கிறது. 

அரசின் 
ொண்டுகள், 
பெருவணிக 
ொண்டுகள், 
நிரந்தர 
கவப்புகள் 
வொன்றதில் 
ெணத்தின் 
பெரும்ெகுதி
கய இந்த நிதி 
முதைீடு 
பசய்கிறது. 

ெங்கு 
மூைதனம் 
ைற்றும் 
கடன் 
ெத்திரங்கள் 
இரண்டிலும் 
கைந்து இந்த 
நிதி முதைீடு 
பசய்கிறது. 

கருவூை 
ெில்கள், 
கவப்புகளின் 
ெத்திரங்கள், 
வணிகரீதியா
ன வெப்ெர்கள் 
வொன்ற 
ெத்திரங்களில் 
இந்த நிதி 
ெணத்கத 
முதைீடு 
பசய்கிறது. 

வளர்ச்சி இருப்புகள் அதிகம் முதைீடு பசய்யப்ெட்ட வளர்ச்சி 
நிதிகயவயா அல்ைது மூைதன ைாெத்துடன் வருைானம் தரும் 
ஒரு சைநிகையான நிதிகயவயா ஒருவர் வதர்ந்பதடுக்கைாம். சிை 
குறிப்ெிட்ட துகறகள் ைற்றும் பதாழில்துகறயில் ைட்டும் முதைீடு 
பசய்யும் துகறசார் நிதிககளயும் ஒருவர் வதர்ந்பதடுக்கைாம். 
வதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ட ஒவ்பவாரு வதர்வும் ஒருவரின் அொய 
சூழகையும் முதைீட்டுத் வதகவகயயும் ெிரதிெைிக்க வவண்டும். 
ஒன்வறா அல்ைது அதற்கு வைற்ெட்ட நிதிகவளா எதிர்ொர்த்த 
அளவிற்கு இல்கை என்றால் ஒருவககயான நிதியிைிருந்து 
ைற்பறாரு வககக்கு ைாறும் வழிவககயும் உள்ளது. 

இந்த அகனத்து வதர்வுகளுக்கும் ஒரு தகுதியும் உள்ளது. ஆயுள் 
காப்ெடீ்டாளர் ஒரு திறன்ைிக்க ெங்கு மூைதனத்கத நிர்வகிக்க 
எதிர் ொர்க்கப்ெட்டாலும், யூனிட் ைதிப்புகள் ெற்றி எந்த 
உத்தரவாதத்கதயும் அளிப்ெதில்கை. இவ்வாறு முதைீட்டு 
அொயத்தின் பெரும்ெங்கக காப்ெடீ்டாளர் மூைம் இங்கு 
ககவிடப்ெடுகிறது. ெிந்கதயகத யூனிட்கட கவத்திருப்ெவர் 
தாங்குகிறார். எனினும், ஆயுள் காப்ெடீ்டாளர் இறப்பு ைற்றும் 
பசைவு அொயங்ககள ஏற்கைாம். 
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வைலும், ைரபுசார்ந்த திட்டங்ககளப் வொைன்றி, யூனிட் ைிங்க்டு 
ொைிசிகள் உறுதியளிக்கப்ெட்ட பதாககயின் அடிப்ெகடயிைன்றி 
குகறந்தெட்ச ப்ரீைியத்தின் அடிப்ெகடயில் வவகை பசய்கின்றன. 
ஒரு குறிப்ெிட்ட இகடபவளியில் காப்ெடீு பெறுெவர் பசலுத்த 
விரும்பும் ப்ரீைியத்தின் பதாகககயத் தீர்ைானிக்கிறார். 
கேலுத்தப்பட்ட ப்ரீமியத்தின் மடங்ைாைசவ ைாப்பீட்டின் ைாப்பு 
இருக்கும். உயர் ைற்றும் குகறந்த காப்புக்கிகடயில் காப்ெடீு 
பெறுெவர் வதர்ந்பதடுக்க முடியும். ப்ரீைியத்தில் இரு கூறுகள் 
இருக்கைாம் - இறப்ெின்வொது ஒரு குகறந்தெட்சக் காப்புத் 
பதாகககய வழங்கும் ஒரு உத்தரவாத நிதியில் (ைண்டனில் 
ஸ்படர்ைிங் நிதி என அகழக்கப்ெடுகிறது)  காைவரம்புக் கூறு 
கவக்கப்ெடைாம். ப்ரீைியத்தின் இருப்புத் பதாகக முதைீட்டுச் 
சந்கதயில், குறிப்ொக ெங்குச் சந்கதயில் காப்ெடீ்டாளரால் 
முதைீடு பசய்யப்ெடும் யூனிட்டுககள வாங்கப் 
ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது.  

ஒருவவகள இறந்து விட்டால், இறப்புக்காை நன்கை 
காப்ெடீுத்பதாகக அல்ைது ஒருவரின் கணக்கில் உள்ள நிதி 
ைதிப்ெில்,  எது அதிகவைா அது வழங்கப்ெடும். யூனிட்டின் 
விகைகய தனி நெரின் கணக்கில் உள்ள யூனிட்டுகளால் 
பெருக்கிவரும் பதாககவய ஒருவரின் நிதி ைதிப்ொகும். 

 

 

சுய-பரீட்கே - 2 

 

கீழ்க்காண்ெவற்றுள் எந்த கூறு தவறானது? 
I. ைாறக்கூடிய ஆயுள் காப்ெடீு ஒரு தற்காைிக ஆயுள் காப்ெடீ்டுத் 

திட்டம் 
II. ைாறக்கூடிய ஆயுள் காப்ெடீு ஒரு நிரந்தரைான ஆயுள் 

காப்ெடீ்டுத் திட்டம் 
III. ொைிசிக்கு ெண ைதிப்பு கணக்கு உள்ளது 
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IV. ஒரு குகறந்தெட்ச இறப்புக்காை நன்கைக்கான 
உத்தரவாதத்கத ொைிசி அளிக்கிறது. 

சுருக்ைம்  

 நிதிச் சந்கதயில் ெிற பசாத்துக்களுக்கு கிகடக்கும் 
வொட்டிைிகுந்த ெைனின் விகிதத்கதக் பகாடுப்ெவத ஆயுள் 
காப்ெடீ்டுத் திட்டங்ககளப் பொருத்தவகர கருத்தில் பகாள்ள 
வவண்டிய ஒரு முக்கியைான கருத்தாகும்  

 ெிரித்தல், முதைீட்டு இகணப்பு ைற்றும் பவளிப்ெகடத்தன்கை 
முதைானகவகவள ைரபுசாரா ஆயுள் காப்ெடீ்டுத் திட்டங்கள் 
பெருைளவில் வளர்வதற்கு உதவிய காரணிகளாகும். 

 உைகளாவிய ஆயுள் காப்ெடீு என்ெது ஒரு நிரந்தர ஆயுள் 
காப்ெடீ்டு வடிவைாகும். இதற்கு பநகிழ்வுத்தன்கைபகாண்ட 
ப்ரீைியங்கள், பநகிழ்வுத்தன்கையுள்ள முதன்கைத் பதாகக 
ைற்றும் இறப்புக் காை ெைன் பதாகககள், ைற்றும் ெிரிக்கப்ெட்ட 
அதன் விகைக் காரணிகள் ஆகியகவ உண்டு 

 ைாறக்கூடிய ஆயுள் காப்ெடீு என்ெது 'முழு ஆயுள் காப்ெடீ்டு' 
வககயாகும். ப்ரீைியங்கள் பசலுத்தப்ெட்ட ஒரு சிறப்பு 
முதைீட்டு கணக்கில் உள்ள முதைீட்டு பசயல்திறனுக்கு ஏற்ெ 
இந்த ொைிசியின் இறப்புக் காை ெைன்களும் ெண ைதிப்பும் 
இருக்கும். 

 யூைிப்புகள் எனவும் அகழக்கப்ெடும் யூனிட் ைிங்க்டு திட்டங்கள் 
ைிகவும் ெிரெைைான, குறிப்ெிடத்தக்க திட்டைாக உருவானதால். 
ெை சந்கதகளில் ைரபுவழி திட்டங்களின் இடத்கதப் ெிடித்தன. 

 ஒரு ஆயுள் காப்ெடீ்டாளரின் முதைீட்டு பசயல்திறனின் 
ெைன்ககள வநரடியாகவும் உடனடியாகவும் பெறும் வழியாக 
யூனிட் ைிங்க்டு ொைிசிகள் உள்ளன.  

 

முக்ைியமான வார்த்கதைள் 

 

1. உைகளாவிய ஆயுள் காப்ெடீு  

2. ைாறக்கூடிய ஆயுள் காப்ெடீு  

3. யூனிட் ைிங்க்டு காப்ெடீு 
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4. பைாத்த பசாத்தின் ைதிப்பு (NAV) 
 
 

சுய-பரீட்கேக்ைான பதில்ைள் 

பதில் 1  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

உைகளாவிய ஆயுள் காப்ெடீு என்ெது ைரபுசாராத ஆயுள் காப்ெடீு 
தயாரிப்பு 

பதில் 2  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

 “ைாறக்கூடிய ஆயுள் காப்ெடீு ஒரு தற்காைிக ஆயுள் காப்ெடீ்டுத் 
திட்டம்” என்ற கூறு தவறானது. 

 “ைாறக்கூடிய ஆயுள் காப்ெடீு ஒரு நிரந்தரைான ஆயுள் காப்ெடீ்டுத் 
திட்டம்” என்ற கூறு தான் சரியானது. 

சுய-சதர்வு சைள்விைள் 

சைள்வி 1  

வளங்களின் இகடக்காை ஒதுக்கீடு எகத குறிக்கிறது?  

I. சரியான வநரம் வரும் வகர வளங்ககள ஒதுக்கீடு பசய்வகத 
ஒத்திப்வொடுவது  

II. காைப்வொக்கில் வளங்ககள ஒதுக்கீடு பசய்வது 

III.  வளங்களின் தற்காைிக ஒதுக்கீடு  

IV. வள ஒதுக்கீகட ெைவககப்ெடுத்துதல்  

சைள்வி 2  

ைரபுவழி ஆயுள் காப்ெடீு தயாரிப்புகளில் ெின்வருவதில் எது 
குகறொடாக உள்ளது?  

I.  இந்த ொைிசிகளில் கிகடக்கும் ெைன் அதிகைாக உள்ளது  

II.  ஒப்ெகடவு ைதிப்கெ கணக்கிட பதளிவான ைற்றும் புைப்ெடும் 
முகற  

III.  நன்கு வகரயறுக்கப்ெட்ட ெணம் ைற்றும் வசைிப்பு ைதிப்பு கூறு  

IV. வருைான விகிதம் அறிந்துபகாள்ள எளிதானதாக அல்ை  

சைள்வி 3  
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உைகளாவிய ஆயுள் காப்ெடீு முதைில் எங்வக 
அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது?  

I.  அபைரிக்கா  

II. கிவரட் ெிரிட்டன்  

III.  பஜர்ைனி  

IV. ெிரான்ஸ்  
 

சைள்வி 4  

ெின்வருெவர்களில் யார் ைாறக்கூடிய ஆயுள் காப்ெகீட வாங்க 
அதிகைான வாய்ப்பு உள்ளது?  

I. நிகையான வருவாகய பெற விரும்பும் ைக்கள்  

II. அொயத்கத எடுக்க தயாராக இல்ைாத ைற்றும் ெங்கு 
சந்கதயில் குதிக்க தயாராக இல்ைாத ைக்கள்  

III.  ெங்கக ெற்றிய சிறந்த அறிகவபகாண்டுள்ள ைக்கள்  

IV. பொதுவாக இகளஞர்கள்  

 

சைள்வி 5  

கீவழ உள்ள கூறுகளில் எது யூைிப்கள்  குறித்து உண்கையானது?  

I. யூனிட்களின் ைதிப்பு முன்கூட்டிவய நிகையான ஒரு சூத்திரம் 
மூைம் தீர்ைானிக்கப்ெடுகிறது  

II. முதைீட்டு அொயத்கத காப்ெடீ்டு நிறுவனம் தாங்குகிறார்  

III. யூைிப்களின் காைம், பசைவுகள் ைற்றும் வசைிப்புகள் வொன்று 
கூறுகள் குறித்து பவளிப்ெகடயாக உள்ளது 

IV. யூைிப் தயாரிப்புகள் பொதியிடப்ெட்டகவ  

 

சைள்வி 6  

ெின்வருவதில் எகத தவிர ைற்ற அகனத்துவை ைாறக்கூடிய 
ஆயுள் காப்ெடீ்டின் ெண்புகளாக உள்ளன:  

I. பநகிழ்வான ப்ரீைியம் கட்டணங்கள்  

II. ெண ைதிப்ெிற்கு உத்தரவாதம் இல்கை  

III.ொைிசி உரிகையாளர் எங்வக வசைிப்பு முதைீடு பசய்யப்ெடும் 
என்ெகத வதர்ந்பதடுக்கிறார்  

IV. குகறந்தெட்ச இறப்பு நன்கைக்கான உத்தரவாதம் 
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சைள்வி 7  

கீவழ உள்ளதில் எந்த கூறு உைகளாவிய ஆயுள் காப்ெடீு குறித்து 
சரியானதாக உள்ளது?  

கூறு I:: ொைிசி உரிகையாளர் ெண பசலுத்தகை ைாற்ற  
அனுைதிக்கிறது  

கூறு II: ொைிசி உரிகையாளர் ெண ைதிப்ெிற்கு சந்கத சார்ந்த 
விகிதத்தில் வருவாகய சம்ொதிக்க முடியும்  

I.  I உண்கையானது  

II. II உண்கையானது  

III.  I ைற்றும் II உண்கையானது  

IV. I ைற்றும் II தவறானது  

 

சைள்வி 8  
 

ெின்வருவதில் எகத தவிர ைற்ற அகனத்துவை யூைிப்ககள 
குறித்து உண்கையாக உள்ளது:  

I.   யூனிட் கவத்திருப்ெவர் நிதி ெல்வவறு வகககளுக்கு இகடவய 
வதர்வு பசய்யைாம்  

II. ஆயுள் காப்ெடீ்டாளர் யூனிட்டின் ைதிப்புகளுக்கு உத்தரவாதம் 
அளிக்கிறார்  

III.  யூனிட்ககள ஒரு ஒற்கற ெிரீைியம் பசலுத்தி அல்ைது 
வழக்கைான தவகணகளில் ப்ரீைியம் பசலுத்தியும் வாங்கைாம் 

IV. யூைிப் ொைிசி அகைப்பு காப்ெடீ்டு பசைவுகள் கூறு குறித்து 
பவளிப்ெகடயானதாக உள்ளது  

 

சைள்வி 9  

ஐஆர்டிஏ பநறிகள் ெடி, ஒரு காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு கீவழயுள்ள 
எந்த ைரபுசாராத வசைிப்பு ஆயுள் காப்ெடீு தயாரிப்புககள 
இந்தியாவில் வழங்க அனுைதியுள்ளது ?  

வதர்வு I: யூனிட் ைிங்க்ட் காப்ெடீ்டு திட்டங்கள்  

வதர்வு II:  ைாறக்கூடிய காப்ெடீ்டு திட்டங்கள்  

I.  I ைட்டுவை 

II. II ைட்டுவை 
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III.  I ைற்றும் II இரண்டுவை  

IV. I ைற்றும் II, இந்த இரண்டுவை இல்கை  

 

சைள்வி 10  
 

ஆயுள் காப்ெடீு தயாரிப்புகள்  வளர வழிவகுத்துள்ளதாக எது 
கூறப்ெடுகிறது?  

I. ெத்திரங்களுடன் ஆயுள் காப்ெடீ்டு தயாரிப்புககள 
பதாடர்புெடுத்தல்  

II. ெங்குகளுடன் ஆயுள் காப்ெடீ்டு தயாரிப்புககள பதாடர்புெடுத்தல் 

III.  ொதுகாப்பு ைற்றும் வசைிப்பு உறுப்கெ ஒன்றிகணப்ெது 

IV. ொதுகாப்பு ைற்றும் வசைிப்பு உறுப்கெ ெிரிப்ெது  

சுய-சதர்வு சைள்விைளுக்ைான பதில்ைள் 

பதில் 1  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

வளங்களின் இகடக்காை ஒதுக்கீடு காைப்வொக்கில் வளங்ககள 
ஒதுக்கீடு பசய்வகத குறிக்கிறது 

 
பதில் 2  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் IV. 

ைரபுவழி ஆயுள் காப்ெடீு தயாரிப்புகளில் வருைான விகித்த்கத 
அறிந்துபகாள்வது எளிதானதாக இல்கை  

 
பதில் 3  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

உைகளாவிய ஆயுள் காப்ெடீு முதைில் அபைரிக்காவில் 
அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது 

 
பதில் 4  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

ெங்கக ெற்றிய சிறந்த அறிகவபகாண்டுள்ள ைக்கள் ஆயுள் 
காப்ெகீட வாங்க அதிகைான வாய்ப்பு உள்ளது  
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பதில் 5  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

யூைிப்களின் காைம், பசைவுகள் ைற்றும் வசைிப்புகள் வொன்று 
கூறுகள் குறித்து பவளிப்ெகடயாக உள்ளது 

 
பதில் 6  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

ைாறக்கூடிய ஆயுள் காப்ெடீ்டில் ப்ரீைியம் கட்டணங்கள் 
நிகையானகவ ைற்றும் பநகிழ்வுத்தன்கை இல்ைாதகவ  
பதில் 7  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

இரண்டு கூறுகளுவை உண்கையானகவ. ப்ரீைிய கட்டண 
பநகிழ்வுத்தன்கை உைகளாவிய ஆயுள் காப்ெடீ்டின் ஒரு ெண்பு. 
இந்த வகக ொைிசி உரிகையாளகர ஒரு குறிப்ெிட்ட சந்கத-
சார்ந்த குறியடீ்டில் வருவாகய சம்ொதிக்க அனுைதிக்கிறது. 
 
பதில் 8  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

ஆயுள் காப்ெடீ்டாளர் யூனிட்டின் ைதிப்புகளுக்கு உத்தரவாதம் 
அளிப்ெதில்கை  

 
பதில் 9  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

ஐஆர்டிஏ பநறிகள் ெடி, ஒரு காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு யூனிட் 
ைிங்க்ட் காப்ெடீ்டு திட்டங்கள் ைற்றும் ைாறக்கூடிய காப்ெடீ்டு 
திட்டங்கள் வொன்ற ைரபுசாராத வசைிப்பு ஆயுள் காப்ெடீு 
தயாரிப்புககள இந்தியாவில் வழங்க அனுைதியுள்ளது  

 
பதில் 10  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் IV. 

ொதுகாப்பு ைற்றும் வசைிப்பு உறுப்புககள ெிரிப்ெது. ஆயுள் காப்ெடீு 
திட்டங்கள் வளர வழிவகுத்துள்ளன.  
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அத்தியாயம் 10 

 

ஆயுள் காப்ெீடின் ெயன்ொடுகள் 

 

அத்தியாய அறிமுைம் 

 

ஆயுள் காப்ெடீின் வநாக்கம் அகாை ைரணத்திற்கு எதிராக 
தனிநெர்களுக்கு காப்ெளிப்ெது ைட்டுைல்ை. அதன் ெைன் ெிற 
ெயன்ொடுகளிலும் உள்ளது. இது நிதியங்ககள உருவாக்கி 
அதகன காப்ெடீ்டு நைன்ககள தருவதற்காக 
ெயன்ெடுத்தப்ெடைாம்; இதகன பதாழில்களின் ெிரதான 
அதிகாரிகளுக்கு காப்ெளிக்கும் ொைிசிகய உருவாக்க ைற்றும் 
அடைானங்களின் ைீட்ெிற்கும் ொைிசிகய உருவாக்க ெயன்ெடுத்த 
முடியும். சுருக்கைாக ஆயுள் காப்ெடீின் இந்த ெல்வவறு 
ெயன்ொடுககள நாம் விவரிக்கைாம். 
 

ைற்பதற்ைான குறிக்சைாள்ைள் 

 

A. ஆயுள் காப்ெடீின் ெயன்ொடுகள் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 275 

 
 

A. ஆயுள் ைாப்பீடின் பயன்பாடுைள் 

1. திருமணமான கபண்ைளின் கோத்து ேட்டம் (Married Women’s 

Property Act - MWP) 

ஆயுள் ொைிசியில் அறக்கட்டகளகளின் கருத்து 
ஆண்டுத்பதாகககள் உட்ெட ஒரு ஆயுள் காப்ெடீ்டு 
ொைிசியின்கீழுள்ள நன்கைககள ஒருவருக்கு ைாற்றும்வொது / 
அகத பெறும் ெரம்ெகர வாரிசுக்கு எஸ்வடட் வரிகய பொருத்தும் 
வொது அவசியைாகிறது. இந்தியாவில் எஸ்வடட் வரி அகற்றப்ெட்ட 
ெின்னர், அறக்கட்டகளகளின் கருத்கத இனி யாரும் 
விரும்புவதில்கை என்றாலும், அதன் விரிவான அர்த்தத்கத 
புரிந்து பகாள்வது உதவியாக இருக்கும். 

திருைணைான பெண்களின் பசாத்து சட்டத்தின் ெிரிவு 6, 1874, 
ைகனவி ைற்றும் குழந்கதகளுக்கு ஒரு ஆயுள் காப்ெடீ்டின்கீழ் 
நைன்களின் ொதுகாப்கெ வழங்குகிறது. திருைணைான பெண்களின் 
பசாத்து சட்டத்தின் ெிரிவு 6, 1874, ஒரு அறக்கட்டகளகய  
உருவாக்கவும் உரிகை வழங்குகிறது.  

 

ெடம் 1 MWP சட்டத்தின் கீழ் ெயனகடெவர்கள்  
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ஒரு திருைணைான நெர் தனது பசாந்த ஆயுளின்ைீது ஒரு ஆயுள் 
காப்ெடீ்டுப் ொைிசி எடுத்து, அதற்கான நன்கைககள அவரது 
ைகனவி, அல்ைது அவரது ைகனவி ைற்றும் குழந்கதகள், 

அல்ைது அவர்களில் ஒருவருக்கு கிகடக்கவவண்டும் என்று 
ொைிசி வைவைவய பவளிப்ெடுத்தியிருந்தால், அவரது 
விருப்ெப்ெடிவய அது அவரது ைகனவி, அல்ைது ைகனவி ைற்றும் 
குழந்கதகள், அல்ைது அவர்களில் ஒருவரின் நைனுக்காக ஒரு 
அறக்கட்டகளயாக கருதப்ெடுவது உறுதி பசய்யப்ெடவவண்டும் 
என்று சட்டத்திவைவய வகுக்கப்ெட்டுள்ளது. வைலும், அந்த 
அறக்கட்டகளயில் எந்த பொருளும் இருக்கும்வகர, காப்ெடீு 
பசய்தவர் அல்ைது அவருக்கு கடனளித்தவர்களின் கட்டுப்ொட்கட 
ைீறியிருக்கும், அல்ைது அவரது எஸ்வடட்டின் ெகுதியாகவும் 
இருக்க முடியாது. 

.அ) MWP சட்டத்தின்கீழ் ஒரு ொைிசியின் அம்சங்கள் 

i) ஒவ்பவாரு ொைிசியும் ஒரு தனி டிரஸ்டாக அதாவது 
அறக்கட்டகளயாக இருக்கும்.. ைகனவி அல்ைது குழந்கத 
(18 வயதுக்கு வைலுள்ளவர்) அதன் அறங்காவைராக இருக்க 
முடியும். 

ii) ொைிசி நீதிைன்ற இகணப்புகள், கடனாளர்கள் ைற்றும் ஆயுள் 
காப்ெடீு பசய்தவரின் கட்டுப்ொட்கட ைீறியிருக்கும். 

iii) ஈடுவகாரல் ெணம் அறங்காவைர்களுக்கு வழங்கப்ெடும். 

iv) ொைிசிகய ஒப்ெகடக்க முடியாது ைற்றும் எந்த  நியைனமும் 
அல்ைது உரிகை ைாற்றமும் அனுைதிக்கப்ெடாது. 

v) ொைிசிதாரர் ொைிசியின் கீழுள்ள நன்கைககள நிர்வகிப்ெதற்கு 
ஒரு சிறப்பு அறங்காவைர் நியைிக்கவில்கை என்றால், 
ொைிசியின் கீழ் ொதுகாக்கப்ெட்ட பதாகக, காப்ெடீு 
அைைாக்கப்ெட்ட  அலுவைகம் உள்ள இடத்தின் ைாநிைத்தின் 
அதிகாரப்பூர்வ அறங்காவைருக்கு வழங்கப்ெடவவண்டும் 

ஆ) நன்கைகள் 
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அறக்கட்டகள, ஒரு ைாற்ற இயைாத, திருத்த இயைாத டிரஸ்ட் 
ெத்திரத்தின்கீழ் அகைக்கப்ெடுகிறது ஒன்று அல்ைது அதற்கு 
வைற்ெட்ட காப்ெடீ்டு ொைிசிககள உள்ளடக்க முடியும். ஆயுள் 
காப்ெடீ்டின் நன்கைகளாக கிகடக்கும், அறக்கட்டகளயின் 
பசாத்கத நிர்வகிக்க ஒரு அறங்காவைகர நியைிப்ெது ைிக 
முக்கியம். ொைிசிககள நடத்த ஒரு அறக்கட்டகளகய 
உருவாக்குவதன் மூைம், ொைிசிதாரர் ொைிசியின் கீழுள்ள ைற்றும் 
ஆயுள் காப்ெகீட பெற்றவரின் ைரணத்தின் ைீது தனது 
உரிகைககள விட்டுக்பகாடுக்கிறார். அறங்காவைர் காப்ெடீ்டு 
இைாெங்ககள முதைீடு பசய்கிறார் ைற்றும் ஒன்று அல்ைது 
அதற்கு வைற்ெட்ட ெயனாளிகளுக்காக அறக்கட்டகளகய 
நிர்வகிக்கிறார். 

துகணவர் ைற்றும் குழந்கதகளின் நைனுக்காக அறக்கட்டகளகய 
உருவாக்குவது ஒரு வழக்கைாக இருந்தாலும், ெயனாளிகள் வவறு 
எந்த சட்டரீதியான நெராகவும் இருக்க முடியும். 
அறக்கட்டகளகய உருவாக்குவது, ெயனாளி சிறுவயதினராக 
இருக்கும்வொது ொைிசி வருைானம் புத்திசாைித்தனைாக முதைீடு 
பசய்யப்ெடுவகத உறுதி பசய்கிறது ைற்றும் எதிர்காை 
கடனாளிகளுக்கு எதிராக நன்கைககளயும் ொதுகாக்கிறது. 

1. ெிரதான நெரின் காப்ெடீு (Key man Insurance)  

ெிரதான நெர் (Keyman) காப்ெடீு, வணிக காப்ெடீ்டின் ஒரு முக்கிய 
வடிவம் ஆகும். 
 

வகரயகற 

ெிரதான நெர் (Keyman) காப்ெகீட, வணிகத்தின் ஒரு முக்கிய 
உறுப்ெினரின் ைரணம் மூைம் அல்ைது நீண்ட காைத்திற்கு அவர் 
திறனற்று பசயல்ெடாைல் இருக்கும்வொது எழும் நிதி இழப்புககள 
ஈடு பசய்ய வணிகம் மூைம் எடுக்கப்ெடும் காப்ெடீ்டு ொைிசி என 
விவரிக்கைாம்.  

எளிதாக கூறவவண்டுபைன்றால், ெிரதான நெர் காப்ெடீு வணிக 
ொதுகாப்பு காரணங்களுக்காக ெயன்ெடுத்தப்ெடும் ஒரு ஆயுள் 
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காப்ெடீாக இருக்கிறது. ொைிசியின் காைம் வணிகத்தில் ெிரதான 
நெர் ெயனுள்ளதாக உள்ள காைத்திற்கு வைல் நீடிக்காது. ெிரதான 
நெர் காப்ெடீ்டு ொைிசிகள் பொதுவாக வணிகத்திற்கு 
பசாந்தைானகவ ைற்றும் அதன் வநாக்கம்  முக்கியைான வருைான 
உருவாக்கியின் இழப்பு ஏற்ெடுத்தக்கூடிய வணிக இழப்புககள ஈடு 
பசய்து ைற்றும் வணிகம் பதாடர்வகத சுைெைாக்குவதில் உள்ளது. 
ெிரதான நெர் (Keyman) காப்ெடீு, உண்கையான இழப்புகளுக்கு 
ஈட்டுறுதி வழங்குவதில்கை ஆனால் காப்ெடீு ொைிசியில் 
குறிப்ெிட்ட ஒரு நிகையான ெணத் பதாகககய இழப்ெடீாக 
வழங்குகிறது.  

ெை பதாழில்களில் பெரும்ொைான இைாெங்களுக்கான பொறுப்பு, 

அல்ைது நிறுவனத்திற்கு ைிக முக்கியைான அறிவுசார் பசாத்து 
வொன்ற தனிப்ெட்ட ைற்றும் கடினைான திறன் பகாண்ட ஒரு 
ெிரதான நெர் இருக்கிறார். அறிவு, வவகை, அல்ைது நிறுவனத்தில் 
ஒட்டுபைாத்தைாக ெங்களிக்கும் ைற்றும் ைதிப்புைிக்கவராக 
கருதப்ெடுகிற ெிரதான நெரின் ஆயுள் அல்ைது உடல்நைனுக்காக 

முதைாளி காப்ெடீு ொைிசிகய எடுக்கைாம்.  

ெிரதான நெகர இழந்துவிடும் நிகழ்வில் முதைாளிக்கு 
ஏற்ெடக்கூடிய பசைவுகள் (தற்காைிக உதவிக்காக ெணியைர்த்தல் 
அல்ைது ஒரு ெதவியில் பதாடர்ந்து வருெவரின் நியைனம் 
வொன்றது) ைற்றும் இழப்புகள் (பதாடர்ந்து வந்தவர்கள் ெயிற்சி 
பெறும் வகர, வணிக ெரிைாற்றத்தில் குகறந்துவிடும் திறன் 
வொன்ற)  சாத்தியங்ககள ஈடு பசய்வதற்காக இகத பசய்கிறார்.  

ெிரதான நெர் (Keyman) ஒரு காை காப்ெடீ்டு ொைிசி. இதில், 
காப்ெடீுத் பதாகக என்ெது ெிரதான நெரின் பசாந்த 
வருைானத்துடன் இகணக்கப்ெடாைல் நிறுவனத்தின் இைாெத்துடன் 
இகணக்கப்ெட்டுள்ளது.  ப்ரீைியம் நிறுவனம் மூைம் கட்டப்ெடும். 
முழு ப்ரீைியமும் வணிக பசைவில் கருதப்ெடுவதால் இதறகு 
முழு வரி விைக்கு கிகடக்கிறது. ெிரதான நெர் இறந்துவிடும் 
வழக்கில், நன்கை நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்ெடுகிறது. தனிப்ெட்ட 
காப்ெடீ்டு ொைிசிகள் வொைல்ைாைல், ெிரதான நெர் (Keyman) 
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காப்ெடீ்டின் ைரண நன்கை வரிக்குட்ெட்ட வருைானைாக 
கணக்கிடப்ெடுகிறது..  

வணிகத்தின் தணிக்கக பசய்யப்ெட்ட நிதி அறிக்ககககள ைற்றும் 
வருைானவரித் பதாகக ைதிப்ெடீு தாக்கல்ககள காப்ெடீு நிறுவனம் 
ொர்க்கும். பொதுவாக, ெிரதான நெர் (Keyman) காப்ெடீு பெறும் 
தகுதிகய பெற நிறுவனம் இைாெகரைாக இருக்க வவண்டும். ஒரு 
சிை சந்தர்ப்ெங்களில், நஷடத்தில் இருந்தாலும் நல்ை-நிதி 
பதாடக்கமுள்ள நிறுவனங்களுக்கு விதிவிைக்காக காப்ெடீு 
நிறுவனங்கள் இகதத் தரைாம்.  

அ)) யார் ஒரு ெிரதான நெராக (Keyman) இருக்க முடியும்?  

ஒரு ெிரதான நெர் வநரடியாக வணிகத்துடன் 
பதாடர்புகடயவராக இருக்கைாம் ைற்றும் அவரது இழப்பு 
வணிகத்திற்கு நிதி பநருக்கடிகய ஏற்ெடுத்தைாம். உதாரணைாக, 

இந்த நெர் நிறுவனத்தின் இயக்குனராக, ெங்குதாரராக, முக்கிய 
விற்ெகன நெராக, முக்கிய திட்ட வைைாளராக  அல்ைது 
நிறுவனத்திற்கு விவசஷைாக வதகவப்ெடும் ைதிப்புைிக்க 
குறிப்ெிட்ட திறன்கள் அல்ைது அறிகவ பகாண்டுள்ள யாராவது 
இருக்க முடியும்.  

ஆ) காப்ெடீு பசய்யக்கூடிய இழப்புகள் 

ெின்வரும் இழப்புக்கள் ெிரதான நெர் காப்ெடீு மூைம் இழப்ெடீு 
வழங்கப்ெடும் இழப்புகளாக உள்ளன:  

i. ெிரதான நெரால் நீண்ட காைம் வவகை பசய்யமுடியாத 
வொது ஏற்ெடும் இழப்புகளுக்கு, அதாவது  தற்காைிக 
ெணியாளர்கள் வழங்கும் பசைவு ைற்றும் ஒரு ைாற்றாகள 
நியைிக்க ைற்றும் ெயிற்சிக்கு  வதகவப்ெடும் நிதி வதகவகள் 

ii. இைாெங்ககள ொதுகாக்கும் காப்ெடீு. உதாரணைாக, நாம் 
இழந்த விற்ெகன வருைானத்கத ஈடு பசய்ய, ெிரதான நெர் 
ஈடுெட்டிருந்த வணிக திட்டத்தின் தாைதம் அல்ைது இரத்து 
விகளவாக எழும் இழப்புகள், விரிவாக்கும் வாய்ப்ெின் இழப்பு, 

சிறப்பு திறன்கள் அல்ைது அறிவின் இழப்பு  
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3 அடைான ைீட்பு காப்ெடீு (Mortgage Redemption Insurance -MRI)  

நீங்கள் ஒரு பசாத்கத வாங்க கடன் வாங்குகிறரீ்கள். கடன் 
ஏற்ொட்டின் ஒரு ெகுதியாக வங்கியின் அடைான ைீட்பு 
காப்ெடீ்டிற்கும் நீங்கள் ெணம்  பகாடுக்க வவண்டும்.  

 

அ) MRI என்றால் என்ன? 

இது வடீ்டு கடன் பெற்றவர்களுக்கு நிதி ொதுகாப்கெ 
வழங்குகின்ற காப்ெடீ்டு ொைிசி. இது அடிப்ெகடயில் அடைானம் 
கவப்ெவர் மூைம் எடுக்கப்ெடுகின்ற ஒரு குகறகின்ற காை 
ஆயுள் காப்ெடீ்டு ொைிசி, ைற்றும்    கடன் வாங்கியவர் தனது 
முழு கடகன திருப்பும் முன்னர் இறந்துவிட்டால் ைிகுதியுள்ள 
கடகன திருப்ெி தருவதற்காக எடுக்கப்ெடுகிறது. ொைிசிதாரரின் 
எதிர்ொராத ைரணம் ஏற்ெடும் வழக்கில் அவகர 
சார்ந்தவர்களுக்கு தங்கள் கடன்ககள தீர்க்க உதவி 
வதகவப்ெடுகின்ற முதியவர்களுக்கு இந்த திட்டம் ஏற்றது.  

ஆ) அம்சங்கள்   

ொைிசி ஒப்ெகடவு ைதிப்பு அல்ைது முதிர்வு நன்கைககள 
பகாண்டுள்ளது. காப்ெின் அளவு ொைிசி காைம் முழுவதும் ஒவர 
ைாதிரி இருக்கின்ற காை காப்ெகீடப் வொல் இல்ைாைல், இந்த 
ொைிசியின் கீழுள்ள காப்ெடீின் அளவு  ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 
குகறகிறது.  

 

சுய-பரீட்கே 7  

அடைான ைீட்பு காப்ெடீின் ெின்னால் உள்ள வநாக்கம் என்ன?  

I. ைைிவான அடைான விகிதங்ககள ஊக்குவிக்கிறது  

II. வடீ்டு கடன் பெறுெவர்களுக்கு நிதி ொதுகாப்கெ வழங்குகிறது  

III. அடைானம் கவக்கப்ெட்ட பசாத்தின் ைதிப்கெ ொதுகாப்ெது  

IV. தவறு வநரிடும் வழக்கில் பவளிவயற்றப்ெடுவகத தவிர்ப்ெது  
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சுருக்ைம்  

 திருைணைான பெண்களின் பசாத்து சட்டத்தின் ெிரிவு 6, 1874, 
ைகனவி ைற்றும் குழந்கதகளுக்கு ஒரு ஆயுள் காப்ெடீ்டின்கீழ் 
நைன்களின் ொதுகாப்கெ வழங்குகிறது. 

 MWP சட்டத்தின்கீழ் எடுத்த ொைிசி நீதிைன்ற இகணப்புகள், 
கடனாளர்கள் ைற்றும் ஆயுள் காப்ெடீு பசய்தவரின் 
கட்டுப்ொட்கட ைீறியிருக்கும். 

 ெிரதான நெர் (Keyman) காப்ெடீு, வணிக காப்ெடீ்டின் ஒரு முக்கிய 
வடிவம் ஆகும். ெிரதான நெர் (Keyman) காப்ெகீட, வணிகத்தின் 
ஒரு முக்கிய உறுப்ெினரின் ைரணம் மூைம் அல்ைது நீண்ட 
காைத்திற்கு அவர் திறனற்று பசயல்ெடாைல் இருக்கும்வொது 
எழும் நிதி இழப்புககள ஈடு பசய்ய வணிகம் மூைம் 
எடுக்கப்ெடும் காப்ெடீ்டு ொைிசி என விவரிக்கைாம்.  

 அடைான ைீட்பு காப்ெடீு என்ெது அடிப்ெகடயில் அடைானம் 
கவப்ெவர் மூைம் எடுக்கப்ெடுகின்ற ஒரு குகறகின்ற காை 
ஆயுள் காப்ெடீ்டு ொைிசி, ைற்றும்    கடன் வாங்கியவர் தனது 
முழு கடகன திருப்பும் முன்னர் இறந்துவிட்டால் ைிகுதியுள்ள 
கடகன திருப்ெி தருவதற்காக எடுக்கப்ெடுகிறது. 

முக்ைிய வார்த்கதைள் 

 

1. திருைணைான பெண்களின் பசாத்து சட்டம் 

2. ெிரதான நெர் (Keyman) காப்ெடீு 

3. அடைான ைீட்பு காப்ெடீு 
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சுய-பரீட்கேக்ைான பதில்ைள் 

பதில் 1  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

MRI வடீ்டு ைடன் கபறுபவர்ைளுக்கு நிதி பாதுைாப்கப 
வழங்குைிறது 

சுய-சதர்வு சைள்விைள் 

 
சைள்வி 1  

ெிரதான நெர் (Keyman) காப்ெடீின்கீழ் காப்ெளிக்கப்ெட்ட பதாகக 
பொதுவாக ெின்வருவதில் எதனுடன் இகணக்கப்ெட்டுள்ளது?  

I. ெிரதான நெர் (Keyman) வருைானம்  

II. வணிக இைாெம்  

III. வர்த்தக வரைாறு  

IV. ெணவகீ்க வதீம்  

 

சைள்வி 2  

அடைான ைீட்பு காப்ெகீட (MRI) ________-இன்கீழ் 
வககப்ெடுத்தப்ெடுகிறது.  

I. அதிகரிக்கும் காை ஆயுள் காப்ெடீு  

II. குகறகின்ற காை ஆயுள் காப்ெடீு 

III. ைாறுெடும் ஆயுள் காப்ெடீு  

IV. உைகளாவிய ஆயுள் காப்ெடீு 

 
சைள்வி 3  

கீழுள்ள இழப்புக்களில் ெிரதான நெர் (Keyman) காப்ெடீின்கீழ் 
காப்ெளிக்கப்ெடுகவ எகவ?  

I. பசாத்து திருட்டு  

II. ஒரு ெிரதான நெர் வவகை பசய்ய முடியாதவொது ஏற்ெடும் 
நீண்ட காைம் பதாடர்ொன இழப்புகள்  

III. பொது கடன்ொடு  

IV. ெிகழகள் ைற்றும் தவிர்ப்புகளால் ஏற்ெடும் இழப்புகள்  
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சைள்வி 4  

ஒரு ொைிசி MWP சட்டத்தின் கீழ் எடுக்கப்ெட்டது. ொைிசிதாரர்  
ொைிசியின்கீழ் நன்கைககள நிர்வகிப்ெதற்கு ஒரு சிறப்பு 
அறங்காவைர் நியைிக்கவில்கை என்றால், ொைிசியின்கீழ் 
ொதுகாக்கப்ெட்ட பதாகக _____________ -ற்கு வழங்கப்ெடும்.  

I. அடுத்த வாரிசு  

II. ைாநிைத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறங்காவைர்  

III. காப்ெடீ்டு நிறுவனம்  

IV. காப்ெடீு பெற்றவர் 

 

சைள்வி 5  

ைவகஷ் கடன் வாங்கிய மூைதனம் மூைம் ஒரு வணிகத்கத 
நடத்துகிறார். அவரது திடீர் ைகறவுக்கு ெின்னர், அகனத்து கடன் 
வழங்குநர்களும் ைவகஷின் பசாத்துக்ககள முடிந்த வகர 
எடுத்துக்பகாள்ள முயற்சி பசய்கின்றனர். கீவழ உள்ள 
பசாத்துக்களில் எந்த பசாத்துக்ககள கடனாளர்களால் 
பதாடமுடியாது?  

I. ைவகஷ் பெயரில் உள்ள பசாத்து  

II. ைவகஷின் வங்கி கணக்குகள்  

III. MWP சட்டத்தின் ெிரிவு 6 இன் கீழ் வாங்கிய காை ஆயுள் 
காப்ெடீ்டு ொைிசி 

IV. ைவகஷ க்கு பசாந்தைான ெரஸ்ெர நிதிகள்  

 

சைள்வி 6  

கீவழ உள்ள வதர்வுகளில் MWP சட்டத்கத பொறுத்தவகர எது 
உண்கை?  

கூறு I: முதிர்வு ஈடுவகாரல்களுக்கான காவசாகைகள் 
ொைிசிதார்ர்களுக்கு பசலுத்தப்ெடுகிறது 

கூறு II: முதிர்வு ஈடுவகாரல்களுக்கான காவசாகைகள் 
அறங்காவைர்களுக்கு பசலுத்தப்ெடுகிறது 

I. I  உண்கையானது  

V. II உண்கையானது  

VI. I ைற்றும் II, இந்த இரண்டுவை உண்கை  
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VII. I ைற்றும் II, இந்த இரண்டுவை உண்கையில்கை 

 

சைள்வி 7  

கீவழ உள்ள வதர்வுகளில் MWP சட்டத்கத பொறுத்தவகர எது 
உண்கை?  

கூறு I: ைரண ஈடுவகாரல்கள் நியைித்தவர்களுக்கு 
வழங்கப்ெடுகிறது 

கூறு II: ைரண ஈடுவகாரல்கள் அறங்காவைர்களுக்கு 
வழங்கப்ெடுகிறது 

I. I  உண்கையானது  

II. II உண்கையானது  

III. I ைற்றும் II, இந்த இரண்டுவை உண்கை  

IV. I ைற்றும் II, இந்த இரண்டுவை உண்கையில்கை 
  

சைள்வி 8  

அஜய் தனது ஊழியர்களுக்காக காப்ெடீு ப்ரீைியங்ககள கட்டுகிறார். 
கீழுள்ள காப்ெடீு ப்ரீைியத்தில்  ஊழியருக்கு வழங்கப்ெடும் 
இழப்ெடீிற்கு கீவழ கழிக்கத்தக்கதாக எது கருதப்ெடவில்கை?  

வதர்வு I: ஊழியருக்கு வழங்கவவண்டிய நன்கைககள 
பகாண்டுள்ள உடல்நைக் காப்ெடீு  

வதர்வு II: அஜய்க்கு நன்கைககள வழங்கவவண்டிய ெிரதான நெர் 
(Keyman) ஆயுள் காப்ெடீு  

I. I ைட்டும் 

II. II ைட்டும் 

III.  I ைற்றும் II இரண்டுவை 

IV.  I-ம் இல்கை  II-ம் இல்கை 

 
சைள்வி 9  

உத்தரவாதைாக தங்கள் பசாத்கத அடகு கவத்து கடன் 
பெறுெவர்களுக்கு வட்டி விதிக்கும் ஆனால் பசாத்தின் உரிகைகய  
கவத்திருக்கும் நகடமுகற _____________ என்று 
அகழக்கப்ெடுகிறது.  
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I. ொதுகாப்பு  

II. அடைானம்  

III. கந்துவட்டி  

IV. அடகு கவப்ெது 

 

சைள்வி 10  

கீவழ உள்ள ொைிசியில் எதனால் வடீ்டு கடன் வாங்குெவர்களுக்கு 
ொதுகாப்பு வழங்க முடியும்?  

I. ஆயுள் காப்ெடீு 

II. இயைாகை காப்ெடீு  

III. அடைான ைீட்பு காப்ெடீு  

IV. பொது காப்ெடீு  

 

சுய-சதர்வு சைள்விைளுக்ைான பதில்ைள் 

பதில் 1  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

ெிரதான நெர் (Keyman) காப்ெடீின்கீழ் காப்ெளிக்கப்ெட்ட பதாகக  
பொதுவாக வணிக ைாெத்துடன் இகணக்கப்ெட்டுள்ளது 

 

பதில் 2  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

அடைான ைீட்பு காப்ெகீட (MRI)-ஐ குகறகின்ற காை ஆயுள் 
காப்ெடீின்கீழ் வககப்ெடுத்தைாம். 
 

பதில் 3  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

ஒரு ெிரதான நெர் வவகை பசய்ய முடியாதவொது ஏற்ெடும் நீண்ட 
காைம் பதாடர்ொன இழப்புகளுக்கு ெிரதான நெர் (Keyman) காப்ெடீு 
மூைம் காப்ெளிக்கப்ெடுகிறது. 
 

பதில் 4  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 
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ொைிசிதாரர்  ொைிசியின்கீழ் நன்கைககள நிர்வகிப்ெதற்கு ஒரு 
சிறப்பு அறங்காவைகர நியைிக்கவில்கை என்றால், ொைிசியின்கீழ் 
ொதுகாக்கப்ெட்ட பதாகக ைாநிைத்தின் அதிகாரப்பூர்வ 
அறங்காவைருக்கு வழங்கப்ெடும் 

 

பதில் 5  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

MWP சட்டத்தின் ெிரிவு 6 இன் கீழ் வாங்கிய காை ஆயுள் காப்ெடீ்டு 
ொைிசிகய நீதிைன்ற இகணப்புகள் ைற்றும் கடன் 
வழங்குநர்களால் பதாட முடியாது. 
 

பதில் 6  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

முதிர்வு ஈடுவகாரல்களுக்கான காவசாகைகள் 
அறங்காவைர்களுக்கு பசலுத்தப்ெடுகிறது. 
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பதில் 7  

 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

ைரண ஈடுவகாரல்கள் அறங்காவைர்களுக்கு வழங்கப்ெடுகிறது. 

 

பதில் 8  

 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

அஜய்க்கு நன்கைககள வழங்கவவண்டிய ெிரதான நெர் (Keyman) 
ஆயுள் காப்ெடீின் கீழ் ஊழியருக்கு வழங்கப்ெடும் இழப்ெடீிற்கு கீவழ 
கழிக்கத்தக்கதாக கருதப்ெடுவதில்கை 

 

பதில் 9  

 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

உத்தரவாதைாக தங்கள் பசாத்கத அடகு கவத்து கடன் 
பெறுெவர்களுக்கு வட்டி விதிக்கும் ஆனால் பசாத்தின் உரிகைகய  
கவத்திருக்கும் நகடமுகற அடைானம் என்று அகழக்கப்ெடுகிறது 

 

பதில் 10  

 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

வடீ்டு கடன் வாங்குெவர்களுக்கு அடைான ைீட்பு காப்ெடீால் 
ொதுகாப்பு வழங்க முடியும் 
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அத்தியாயம் 11  

 

ஆயுள் ைாப்பீடில் விகை மற்றும் மதிப்பீடு 

 

அத்தியாய அறிமுைம் 

 

கற்ெவருக்கு ஆயுள்  விகை ைற்றும் காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தங்களின் 
நன்கைகளில் ெயன்ெடும் அடிப்ெகடக்கூறுககள 
அறிமுகப்ெடுத்துவவத இந்த அத்தியாயத்தின் வநாக்கைாக உள்ளது. 
நாம் முதைில் ப்ரீைியத்தில் உள்ள கூறுககள  விவாதித்துவிட்டு, 
ெின்னர் உெரி ைற்றும் வொனஸ் கருத்து ெற்றி விவாதிப்வொம். 
 

ைற்பதற்ைான குறிக்சைாள்ைள் 

 

A. காப்ெடீு விகை – அடிப்ெகடக்கூறுகள் 

B. உெரி ைற்றும் வொனஸ் 
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A. ைாப்பீடு விகை- அடிப்பகடக்கூறுைள் 

 

1. ப்ரீமியம் 

சாதாரண பைாழியில், ப்ரீைியம் என்ற பசால் ஒரு காப்ெடீ்டு 
ொைிசிகய வாங்குவதற்காக காப்ெடீு பெற்றவர் பசலுத்தும் 
விகைகய குறிக்கிறது. பொதுவாக இது காப்ெடீ்டுத் பதாககயில் 
ஒவ்பவாரு ஆயிரம் ரூொயுக்கும் உள்ள ப்ரீைியம் விகிதைாக  
பதரிவிக்கப்ெடும். இந்த ப்ரீைியம் விகிதங்கள் காப்ெடீ்டு 
நிறுவனங்களிடம் விகிதங்களின் அட்டவகணகள் வடிவில் 
கிகடக்கின்றன.  

படம் 1 ப்ரீமியம் 

 

இந்த அட்டவகணகளில் அச்சிடப்ெட்ட விகிதங்கள் "அலுவைக 
ப்ரீைியங்கள்" என்று அகழக்கப்ெடுகிறது. அகவ பொதுவாக 
ஒவ்பவாரு ஆண்டும் கட்டப்ெட வவண்டிய நிகை ஆண்டு 
ப்ரீைியங்களாக உள்ளன.  பெரும்ொைான சந்தர்ப்ெங்களில், ொைிசி 
காைம் முழுவதும் அகவ ஒவரைாதிரி இருக்கும் ைற்றும் ஆண்டு 
விகிதைாக குறிப்ெிடப்ெடுகின்றன.  
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உதாரணம் 

ஒரு குறிப்ெிட்ட வயதில் ஒரு இருெது ஆண்டு என்வடாபைன்ட் 
ொைிசிக்கான ப்ரீைியம் ரூ 4,800 என்றால், இதற்கு அர்த்தம் 
இருெது ஆண்டுகளுக்கு ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ரூ.4,800  கட்டப்ெட 
வவண்டும்.  

எனினும் முதல் சிை ஆண்டுகளில் ைட்டுவை ப்ரீைியங்கள் 
பசலுத்தப்ெடுகிற ைாதிரி சிை ொைிசிகளும் உள்ளன. ஒவர ஒரு 
ப்ரீைியத்கத ஒப்ெந்தத்தின் ஆரம்ெத்திவைவய பெறுகிற ஒற்கற 
ப்ரீைியம் ஒப்ெந்தங்களும் நிறுவனங்களிடம் உள்ளன. இந்த 
ொைிசிகள் பொதுவாக முதைீட்கட சார்ந்ததாக உள்ளன.  

2.  தள்ளுபடிைள்  

ஆயுள் காப்ெடீு நிறுவனங்கள் பசலுத்தப்ெட வவண்டிய 
ப்ரீைியத்தில் சிை வககயான தள்ளுெடிககளயும் 
வழங்குகின்றன. இத்தககய இரண்டு தள்ளுெடிகள்:  

 காப்ெளிக்கப்ெட்ட பதாககக்கு  

 ப்ரீைியம் பசலுத்தும் முகறக்கு  

அ) ைாப்பளிக்ைப்பட்ட கதாகைக்ைான தள்ளுபடி 

காப்ெளிக்கப்ெட்ட பதாககயின் அளவு அதிகைாக உள்ள 
ொைிசிககள வாங்குெவர்களுக்கு தள்ளுெடி வழங்கப்ெடுகிறது. 
அதிக ைதிப்புள்ள ொைிசிகளுக்கு வசகவ வழங்கும்வொது 
காப்ெடீு நிறுவனத்திற்கு கிகடக்கும் ைாெங்களில் 
வாடிக்ககயாளருக்கும் ெங்களிக்கும் ஒரு வழியாக இந்த 
தள்ளுெடி வழங்கப்ெடுகிறது, இதற்கான காரணம் ைிக எளிது. 
ஒரு காப்ெடீ்டு நிறுவனம் வசகவயளிக்கும் ொைிசியின் பதாகக 
ரூ.50,000 அல்ைது ரூ.5,00,000 என எந்த அளவில் 
இருந்தாலும் இரண்டிற்கும் வதகவப்ெடுகின்ற முயற்சியின் 
அளவு, ைற்றும் அதன் விகளவாக இந்த ொைிசிககள 
பசயல்ெடுத்துவதற்கான பசைவும் அவததான் இருக்கும். ஆனால் 
அதிக பதாககயுள்ள ொைிசிகளின் மூைம் கிகடக்கும் 
ப்ரீைியமும் ைற்றும் இைாெங்களும் அதிகைாக உள்ளது. 

ஆ) ப்ரீமியம் கேலுத்தும் முகறயில் தள்ளுபடி  



 

 291 

இவதவொல் ப்ரீைியம் பசலுத்தப்ெடும் முகறயில் தள்ளுெடி 
வழங்கப்ெடைாம். ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் ஆண்டிற்கு, 
அகர ஆண்டிற்கு, காைாண்டிற்கு ஒரு முகற அல்ைது 
ைாதாந்திர அடிப்ெகடயில் ப்ரீைியங்ககள கட்ட 
அனுைதிக்கின்றன. ெணம் பசலுத்தும் முகற எத்தகன அடிக்கடி 
உள்ளவதா, பசைவும் அத்தகன அதிகம்.  அகரயாண்டு அல்ைது 
ஆண்டு ப்ரீைியங்களில் ெணம் வாங்குவதும் அகத 
கணக்கிடுவதும் ஆண்டிற்கு ஒரு முகற ைட்டுவை 
வதகவப்ெடும், ஆனால் காைாண்டு அல்ைது ைாதாந்திர 
முகறயில் இந்த பசயல்முகற அடிக்கடி வதகவப்ெடுகிறது.  
இதனால் காைாண்டு அல்ைது ைாதாந்திர முகறகளுடன் 
ஒப்ெிடுககயில் அகரயாண்டு அல்ைது ஆண்டு முகற நிர்வாக 
பசைவுகளில் வசைிப்கெ தருகிறது. வைலும், வருடாந்திர 
முகறயில், காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தால் முழு ஆண்டு 
காைத்திற்கும் இந்தத் பதாகககய ெயன்ெடுத்தி ைற்றும் அதில் 
வட்டி சம்ொதிக்க முடியும். எனவவ, காப்ெடீ்டாளர்கள் 
வருடாந்திர ைற்றும் அகரயாண்டு முகறயில் ெணம் 
பசலுத்துவகத ஊக்குவிப்ெதற்காக தள்ளுெடிகய  
அனுைதிக்கின்றனர். வதகவப்ெடும் கூடுதல் நிர்வாக பசைகவ 
ஈடு பசய்வதற்காக ைாதாந்திர முகற கட்டணத்தில், ஒரு சிறிய 
கூடுதல் கட்டணத்கதயும் அவர்கள் வசூைிக்கைாம்.  

3. கூடுதல் ைட்டணங்ைள் 

கூடுதல் அொயத்கத விகளவிக்கும் எந்த குறிப்ெிடத்தக்க 
காரணிகளும் இல்கை என்றால் அட்டவகண ப்ரீைியம் கட்டணம் 
ைட்டுவை காப்ெடீு பசய்த தனிநெர்களின் குழுவிடம் 
வசூைிக்கப்ெடும். இத்தககய தனிப்ெட்ட வாழ்வுகள் தரைான 
வாழ்வுகள் என அகழக்கப்ெடும் ைற்றும் வசூைிக்கப்ெடும் 
விகிதங்கள் சாதாரண விகிதங்கள் எனப்ெடுகின்றன.  

காப்ெடீிற்காக முன்பைாழியும் ஒரு நெர் வாழ்விற்கு அொயத்கத  
விகளவிக்க முடிகின்ற இதய வநாய்கள் அல்ைது நீரிழிவு வொன்ற 
சிை உடல்நை ெிரச்சிகனகளால் ொதிக்கப்ெட்டிருந்தால், 
அப்ெடிப்ெட்ட வாழ்வு ைற்ற தரைான வாழ்வுடன் ஒப்ெிடுககயில், 
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தரைில்ைாத வாழ்வாக கருதப்ெடுகிறது ைற்றும் காப்ெடீ்டு 
நிறுவனம், உடல்நைத்திற்காக கூடுதல் என்ற முகறயில் கூடுதல் 
ப்ரீைியத்கத வசூைிக்க முடிவு பசய்யைாம் இவதவொல் சர்க்கஸ் 
ககழக் கூத்தாடி வொை ஒரு அொயகரைான பதாழிைில் 
ஈடுெட்டுள்ளவர்கள் ைீதும் கூடுதல் கட்டணம் சுைத்தப்ெடும். 
அட்டவகண ப்ரீைியத்கத விட இந்த கூடுதல் அதிகைான 
ப்ரீைியைாக இருக்கும்.  

ைீண்டும், ஒரு காப்ெடீ்டாளர் ஒரு கூடுதல் ப்ரீைியத்கத 
வசூைித்து, அதற்கு ஒரு ொைிசியின்கீழ் சிை கூடுதல் நன்கைகள 
வழங்க கூடும்.  

உதாரணம் 

ஒரு ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனம் ஒரு இரட்கட விெத்து 
நன்கைகய அல்ைது DAB (ைரணம் விெத்து காரணைாக இருந்தால் 
காப்ெடீுத் பதாகககய விட இருைடங்கு பதாகக வழங்கப்ெடும்) 
வழங்கைாம். இதற்காக, ஒவ்பவாரு ஆயிரம் ரூொய் பதாககக்கும் 
ஒரு ரூொய் கூடுதல் கட்டணத்கத வசூைிக்கைாம்.  

அவதவொல் நிரந்தர இயைாகை நன்கை (PDB) என அகழக்கப்ெடும்  
நன்கைகய ஒவ்பவாரு ஆயிரம் ரூொய் பதாககக்கும் கூடுதைாக 
ஏதாவது கட்டணம் வசூைிக்கப்ெடைாம்.  

4 ப்ரீமியத்கத தரீ்மானித்தல்  

ப்ரீைியம் அட்டவகணகளில் வழங்கப்ெடுகிற விகிதங்ககள ஆயுள் 
காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் எவ்வாறு தீர்ைானிக்கிறார்கள் என்ெகத 
இப்வொது ஆராய்வவாம். இந்தப் ெணி ஒரு ைதிப்ெடீ்டாளர் (actuary) 
மூைம் பசய்யப்ெடுகிறது. காை காப்ெடீு, முழு ஆயுள் ைற்றும் 
என்வடாபைன்ட் வொன்ற ைரபுவழி ஆயுள் காப்ெடீ்டு விஷயத்தில் 
ப்ரீைியத்கத தீர்ைானிக்கும் ெணியில் ெின்வரும் கூறுகள் 
கருதப்ெடுகின்றன:  

 இறப்பு  

 வட்டி  

 வைைாண்கை பசைவுகள்  

 ககயிருப்புகள்  
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 வொனஸ் ஏற்றுதல்  

 

 

படம் 2 ப்ரீமியத்தின் கூறுைள் 

 
 

முதல் இரண்டு கூறுகள் நிகர ப்ரீைியத்கத தீர்ைானிக்கின்றன 
ைற்றும்  ைற்ற கூறுகள் பைாத்த அல்ைது அலுவைக ப்ரீைியத்கத 
தர நிகர ப்ரீைியத்தின் ைீது ஏற்றப்ெடுகிறது 

அ) இறப்பு விைிதம் மற்றும் வட்டி  

இறப்பு விகிதம் ப்ரீைியங்களின் முதல் அடிப்ெகடயாக உள்ளது. 
பவவ்வவறு வயதில் இறப்பு விகிதத்திற்கு ஒரு ைதிப்ெடீ்கட 
பகாடுக்கப்ெட்ட ஒரு "இறப்பு அட்டவகணகய" ெயன்ெடுத்தி இது 
தீர்ைானிக்கப்ெடுகிறது.  

உதாரணம் 

35 வயதுக்கு இறப்பு விகிதம் 0.0035 என்றால், வயது 35-இல் 
உயிருடன் உள்ள ஒவ்பவாரு 1000 ைக்களுக்கு ைத்தியில், 3.5 
(அல்ைது 10,000 வெரில் 35 வெர்) ைக்கள் 35 ைற்றும் 36 வயதிற்கு 
இகடவய இறந்துவிடுவார் என எதிர்ொர்க்கப்ெடுவகத குறிக்கிறது.  



 

 294 

அட்டவகணகய பவவ்வவறு வயதில் இறப்பு பசைகவ கணக்கிட 
ெயன்ெடுத்தப்ெடைாம். உதாரணைாக, வயது 35-ற்கு 0.0035 என்ற 
விகிதம், 1000 x 0.0035 = ரூ 3.50 (காப்ெடீ்டுத் பதாகக) என்ெது 
ஒவ்பவாரு ஆயிரத்திற்கான காப்ெடீ்டு பசைவு என்ெகத 
குறிக்கிறது.  

வைலுள்ள பசைகவ "அொயப் ப்ரீைியம்" என்றும் கூறைாம். வயது 
அதிகைாக இருந்தால் அொயப் ப்ரீைியமும் அதிகைாக இருக்கும்.  

ஒரு முழு காைம் அல்ைது காைவகரக்குள், அதாவது 35-ைிருந்து 
55 வயதிற்குள், நாம் எழுபைன்று எதிர்ொர்க்கும் ஈடுவகாரல்களின் 
பசைகவ பவவ்வவறு வயதுகளில் நாம் கட்டும் தனிப்ெட்ட 
அொயப் ப்ரீைியங்ககள கூட்டுவதன் மூைம் பெறமுடியும். 
ஈடுவகாரல்களால் எழும் பசைவின் பைாத்த கூட்டல் ொைிசிகளின் 
கீழுள்ள எதிர்காை பொறுப்புககள தரும். வவறு வார்த்கதகளில் 
கூறுவதானால் அது எதிர்காைத்தில் ஈடுவகாரல்களுக்காக பசலுத்த 
எவ்வளவு ெணம் வதகவ என்று நைக்கு பசால்கிறது.  

"நிகர ப்ரீைியம்" கணக்கிட வதகவயான முதல் ெடி எதிர்காை 
ஈடுவகாரல் பசைவுகளின் தற்வொகதய ைதிப்கெ கணக்கிடுவதில் 
உள்ளது. தற்வொகதய ைதிப்கெ கணக்கிடுவதற்கான காரணம் 
நாம் எதிர்காைத்தில் ஏற்ெடக்கூடிய ஈடுவகாரல்ககள சந்திக்க 
இன்று ககயில் எவ்வளவு கவத்திருக்க வதகவ என்ெகத 
கண்டுெிடிப்ெதற்காகதான். தற்வொகதய ைதிப்கெ கணக்கிடும் 
இந்த முகற ப்ரீைியத்கத தீர்ைானிக்கும் அடுத்த ெடிக்கு நம்கை 
பகாண்டு பசல்கிறது, அதாவது "வட்டி".  

வட்டிகய எதிர்காை ஈடுவகாரல்களுக்காக தரவவண்டிய 
பதாககயின் தற்வொகதய ைதிப்கெ கணக்கிட நாம் ஊகித்து 
கருதும் தள்ளுெடி விகிதம் என எளிதாக கூறமுடியும்.  

உதாரணம் 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ெின்னர் எழும் காப்ெடீ்டு பசைகவ சந்திக்க 
ஒவ்பவாரு ஆயிரத்திற்கும் நைக்கு ரூ. 5 வதகவ ைற்றும் வட்டி 
விகிதத்கத 6% என கருதினால், தற்வொதுள்ள ரூ 5- இன் ைதிப்பு 
ஐந்து வருடத்திற்கு ெிறகு 5 x 1/ (1.06)5 = 3.74 என இருக்கும்.  
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6%-க்கு ெதிைாக 10% என கருதியிருந்தால், தற்வொகதய ைதிப்பு 
3.10 ைட்டுவை இருக்கும். வவறுவிதைாக கூறினால் கருதும் வட்டி 
விகிதம் அதிகைாக இருந்தால்,  தற்வொகதய ைதிப்பு குகறகிறது.  

 

இறப்பு ைற்றும் வட்டி ெற்றி எங்கள் ஆய்விைிருந்து இரண்டு 
முக்கிய முடிவுகளுக்கு வரமுடியும் 

 இறப்பு அட்டவகணயில் இறப்பு விகிதம் அதிகைாக 
இருந்தால், ப்ரீைியங்களும் அதிகைாக இருக்கும் 

 வட்டி விகிதத்கத அதிகைாக கருதினால்,  ப்ரீைியம் 
குகறயும்.  

காப்ெடீ்டு ைதிப்ெடீ்டாளர்கள் நிதானைான ைற்றும் சிறிது 
எச்சரிக்ககயான வொக்கக பொதுவாக ககடெிடிப்ொர்கள் ைற்றும் 
எதிர்ொர்க்கப்ெடும் உண்கையான அனுெவத்கத விட அதிகைான 
இறப்பு விகிதத்கத கருதுவார்கள். வைலும் அவர்கள் தங்கள் 
முதைீடுகளில் இருந்து எதிர்ொர்க்கும் வருைானத்கத விட 
குகறந்த வட்டி விகிதத்கதவய கருதுவார்கள்.  

நிைர ப்ரீமியம் 

அகனத்து எதிர்காை ஈடுவகாரல் பொறுப்புககளயும் தள்ளுெடி 
பசய்தெிறகுள்ள தற்வொகதய ைதிப்பு "நிகர ஒற்கற ப்ரீைியம்" 
அளகவ தருகிறது. நிகர ஒற்கற ப்ரீைியத்தில் இருந்து, நாம் "நிகர 
நிகை ஆண்டு ப்ரீைியம்" அளகவ பெற முடியும். இது நிகர 
ஒற்கற ப்ரீைியம் ைற்றும் ப்ரீைியம் பசலுத்தும் காைம் முழுவதும் 
பசலுத்துகிற வககயில் சைைாக நிகையாக்கப்ெடுகிறது.  
 

கமாத்த ப்ரீமியம்  

படம் 3 ஏற்றுதல் அளகவ தீர்ைானிக்க வழிகாட்டும் 
வகாட்ொடுகள் 

 
 
 
 
 

ஏற்றுதல் அளகவ தீர்மானிக்ை வழிைாட்டும் சைாட்பாடுைள் 

 

வொதுைான 
அளவு 

சபாட்டி பங்கு 
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பைாத்த ப்ரீைியம் என்ெது நிகர ெிரிைியத்துடன் ஏற்றுதல் என்ற 
பதாகககய கூட்டினால் கிகடக்கிறது. ஏற்றுதல் அளகவ 
தீர்ைானிக்கும் வொது கவனிக்க வவண்டிய மூன்று கருதுவகாள்கள் 
அல்ைது வழிகாட்டும் வகாட்ொடுகள் உள்ளன:  

i. சபாதுமான அளவு  

அகனத்து ொைிசிகளிலும் உள்ள பைாத்த ஏற்றுதல் அளவு 
நிறுவனத்தின் பைாத்த இயக்க பசைவுகளுக்கு வொதுைானதாக 
இருக்க வவண்டும்.  ொதுகாப்ெிற்கு வொதுைான அளகவ 
ஒதுக்கிவிட்டு ைற்றும் இறுதியாக அது இைாெங்கள் அல்ைது 
நிறுவனத்தின் உெரியிலும் ெங்களிக்க வவண்டும்.  

ii. பங்கு  

பசைவுகள் ைற்றும் ொதுகாப்பு விடுைிகககள் ஆகியகவ, திட்டம், 

வயது ைற்றும் காை வகக வொன்றகத பொறுத்து, ொைிசிகளின் 
ெல்வவறு வகககள் ைத்தியில் சரிசைைாக ெங்கிடப்ெட வவண்டும். 
இதன் வநாக்கம் ொைிசியின் ஒவ்பவாரு வர்க்கமும் 
கூடியவகரயில், அதன் பசாந்த பசைவுககள பசலுத்த வவண்டும், 
ஒரு ொைிசி வர்க்கம் இன்பனாரு வர்க்கத்திற்கு ெணவுதவி 
பசய்யக்கூடாது.  

iii. சபாட்டி  

கணக்கிடப்ெட்ட பைாத்த ப்ரீைியம் நிறுவனத்தின் வொட்டி 
நிகைகய வைம்ெடுத்த உதவ வவண்டும். ஏற்றுதல் ைிகவும் 
அதிகைாக இருந்தால், அது ொைிசிகளின் விகைகய ைிக 
அதிகைாக்கிவிடும் ைற்றும் ைக்கள் அகத வாங்க ைாட்டார்கள்.  
 

ஆ) கேைவுைள் மற்றும் கையிருப்புக்ைள்  

ெின்வருவது உட்ெட ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் ெல்வவறு 
வககயான இயக்க பசைவுகள் உள்ளன:  
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 முகவர்கள் ெயிற்சி ைற்றும் ஆட்வசர்ப்பு,  

 முகவர்களின் கைிஷன்கள்,  

 ஊழியர்கள் சம்ெளம்,  

 அலுவைகத்திற்கான இடம்,  

 அலுவைக எழுதுபொருள்கள்,  

 ைின்சார கட்டணங்கள்,  

 இதர பசைவுகள் முதைியன  

இகவ அகனத்தும் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் மூைம் 
வசகரிக்கப்ெட்ட ப்ரீைியங்களில் இருந்து பசலுத்தப்ெட வவண்டும். 
இந்த பசைவினங்கள் நிகர ப்ரீைியத்தில் ஏற்றப்ெடுகிறது.  

ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்களுக்கு இருவககயான பசைவுகள் 
உண்டு:  

i. முதைாவது “புதிய வணிக பசைவுகள்” என 
அகழக்கப்ெடுகிறது ைற்றும் ஒப்ெந்த பதாடக்க கட்டத்தில் 
வரும்  

ii. "புதுப்ெித்தல் பசைவுகள்" பசைவுகள் என அகழக்கப்ெடும் 
இரண்டாவது வகக பசைவுகள், அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் 
வரும். 

ஆரம்ெ அல்ைது புதிய வணிக பசைவுகள் கணிசைானதாக 
இருக்க முடியும். அவர்களின் உண்கையான அனுெவம் 
கருதப்ெட்டகத விட வைாசைாக இருந்தாலும்கூட, ஆயுள் 
காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் தங்கள் கடகைககள நிகறவு 
பசய்வகத உறுதி பசய்ய குறிப்ெிட்ட அளவில் ககயிருப்புககள 
கவத்திருப்ெதும் சட்டரீதியாக வதகவப்ெடுகிறது.   விடுைிகக 
பதாககயுடன் ெராைரிக்கப்ெட வவண்டிய ககயிருப்புக்கள், 
பெறப்ெட்ட ஆரம்ெ ப்ரீைியங்ககளவிட  பொதுவாக ைிக 
அதிகைாக வதகவப்ெடுகிறது.  

நிறுவனம் இதனால் புதிய வணிக ெளு என அகழக்கப்ெடும் 
ஒரு ொரத்கத எதிர்பகாள்கிறது. ஆரம்ெ பசைகவ அடுத்தடுத்த 
ஆண்டுகளில் வசூைிக்கப்ெடும் ப்ரீைியங்களால் ைட்டுவை 
ைீட்கமுடியும். இதன் விகளவாக, பசைவுகள் ைீட்கப்ெடுவதற்கு 
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முன்வெ, ஆரம்ெ ஆண்டுகளில் ஏராளைான ொைிசிகள் இரத்து 
பசய்யப்ெடுவகத அல்ைது காைங்கழிவகத ஆயுள் காப்ெடீ்டு 
நிறுவனங்களால் தாங்கிக்பகாள்ள முடியாது. புதிய வணிக 
ெளுவின் ைற்பறாரு விகளவு, இைாெம் சம்ொதிப்ெதற்கு முன் 
ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் வளர்வதற்காக சிை ஆண்டுகள் 
வதகவப்ெடும். 

பசைவு வகககய பொறுத்து, பவவ்வவறு வழிகளில் பசைவுகள் 
தீர்ைானிக்கப்ெடுகின்றன.  

i. உதாரணைாக, தரகு ைற்றும் முககை 
வைைாளர்கள்/அெிவிருத்தி அதிகாரிகளுக்கான ஊக்குவிப்பு 
பதாகக பொதுவாக பெறப்ெட்ட ப்ரீைியங்களின் சதவதீைாக 
முடிவு பசய்யப்ெடுகிறது.  

ii. ைறுபுறம், ைருத்துவ ெரிவசாதகனயாளர்களின் கட்டணம் 
ைற்றும் ொைிசி முத்திகரகள் வொன்ற பசைவுகள் காப்ெடீுத் 
பதாககக்கு ஏற்ெ, காப்ெடீுத்பதாகக அல்ைது ொைிசியின் 
முக ைதிப்ெின் அளகவ பொறுத்து கருதப்ெடுகிறது.  

iii. சம்ெளம் ைற்றும் வாடகக வொன்றகவ மூன்றாவது வகக 
பசைவுகள் ஆகும். பொதுவாக வசகவ வழங்கப்ெடும் 
ொைிசிகளின் எண்ணிக்கககய சார்ந்திருக்கும் 
நடவடிக்கககளின் அளகவ பொறுத்து இகவ வவறுெடும்.  
ொைிசிகளின் எண்ணிக்ககயின் அடிப்ெகடயில் வணிக 
அளவு பெரிதாகும் வொது, அலுவைக வைல்பசைவுகளும் 
அதிகரிக்கும்.  

வைவையுள்ள வககப்ொடின் அடிப்ெகடயில், நிகர ப்ரீைியத்தின் 
ஏற்றுதல் வழக்கைாக மூன்று ொகங்ககள பகாண்டிருக்கும்  

i. ப்ரீைியங்களில் ஒரு சதவதீம்  

ii. ஒவ்பவாரு '1000 காப்ெடீுத் பதாககக்கும்'  நிகர ப்ரீைியத்தில் 
வசர்க்கப்ெடும் ஒரு நிகையான அளவு  (அல்ைது முக அளவு) 

iii. ஒவ்பவாரு ொைிசிக்கும் ஒரு நிகையான அளவு 

 

காைங்கழிதல் ைற்றும் தற்பசயல் நிகழ்வுகள் 
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நிகர ப்ரீைியம் ைற்றும் பசைவிற்காக ஏற்றுதல் என்ெது, ஆயுள் 
காப்ெடீ்டு நிறுவனம் ொைிசியின் காைத்தில் நிகழுபைன்று 
எதிர்ொர்க்கிற நன்கைகள் ைற்றும் பசைவுகளுக்காக கணிக்கப்ெட்ட 
பதாககககள சைாளிக்கக்கூடிய வககயில் 
வடிவகைக்கப்ெட்டுள்ளது. உண்கையான அனுெவம் ஊகங்கள் 
இருந்து வவறுெடைாம் என்ற அொயத்கத காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் 
பதாடர்ந்து ஒப்ெந்த்த்கத வடிவகைக்கும் கட்டத்தில் இருந்வத 
எதிர்பகாள்கிறது.  

அொயத்திற்கான முக்கிய காரணங்கள் காைங்கழிதல்கள் ைற்றும் 
விைகல்கள். காைங்கழிதல் என்ெது  ொைிசிதாரர் ப்ரீைியம் 
பசலுத்துவகத நிறுத்திவிடுகிறார் என்று அர்த்தம். விைகும் 
வழக்கில், ொைிசிதாரர் ொைிசிகய ஒப்ெகடக்கிறார் ைற்றும் 
ொைிசியில் வசகரிக்கப்ெட்ட ெண ைதிப்ெில் இருந்து ஒரு 
பதாகககய பெறுகிறார்.  

பொதுவாக காைங்கழிதல்கள் அதிகைாக ஒப்ெந்தத்தின் முதல் 
மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் நடப்ெதால், அதுவும் ைிகவும் அதிக 
எண்ணிக்ககயில் முதல் ஆண்டிற்குள் நடப்ெதால், இது 
கடுகையான ெிரச்சிகனகய தரமுடியும். ஆயுள் காப்ெடீ்டு 
நிறுவனங்கள் இதன் விகளவாக ஏற்ெடும் கசிவுககள 
முன்கூட்டிவய கருதி ஒரு ஏற்றுதகை இகணத்துக்பகாள்கின்றனர்.  

ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் தங்கள் ப்ரீைியங்ககள நிர்ணயிக்க 
கருதும் ஊகங்கள் ைாதிரியிருக்காைல்,  உண்கையான 
அனுெவங்கள்  வவறுெடைாம் என்ெதற்கு அவர்கள் இறுதியில் 
தயாராக இருக்க வவண்டும். இத்தககய ஒரு தற்பசயல் 

நிகழ்விற்கு இரண்டு காரணங்களில் இருந்து எழைாம்.  

i. முதைாவதாக ஊகங்கள் பொருத்தைற்றதாக இருந்திருக்கைாம்.  
உதாரணைாக, ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனம் தற்வொகதய இறப்பு 
விகிதத்கத ெிரதிெைிக்காத  அல்ைது வொதுைான அளவில் 
ெணவகீ்க காரணி கருதப்ெடாத  ஒரு இறப்பு அட்டவகணகய 
ெயன்ெடுத்தைாம்  

ii. இரண்டாவதாக ஊகங்களுக்கு ொதிக்கும் சீரற்ற ஏற்ற 
இறக்கங்கள் உள்ளன.  
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வைலுள்ள அொய வககககள எதிர்பகாள்ள மூன்று வழிகள் 
உள்ளன.  

i. அவற்கற வாடிக்ககயாளருக்வக ைாற்றைாம், உதாரணைாக, 
யூைிப் வொன்ற முதைீட்டு பதாடர்புகடய தயாரிப்புகளில், 
குகறந்த வருைானத்கத தரும் அொயத்கத வாடிக்ககயாளவர 
ஏற்றுக்பகாள்ள வவண்டும்..  

ii. இரண்டாவது வழி ஒரு ைறுகாப்ெடீ்டாளரிடம் ொைிசிகய 
ைறுகாப்ெடீு பசய்வது. இந்த வழக்கில் இறப்பு அொயத்கத 
ைறுகாப்ெடீ்டாளவர ஏற்ொர்.  

iii. மூன்றாவது ைற்றும் பொதுவாக ெயன்ெடுத்தப்ெடும் வழி 
ப்ரீைியத்தில் ஏற்றுதல் வரம்கெ வசர்ப்ெது, இதனால் 
எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிற ைற்றும் உண்கையான அனுெவத்திற்கு 
இகடவய உள்ள ெிளகவ குகறத்து உதவ முடியும் 

இ) இைாெ ொைிசிகள் ைற்றும் வொனஸ் ஏற்றுதல்  

ைதிப்ெடீ்டாளர் ெிகரயன் கார்ெி ைாெம் தரும் ொைிசிகள் உருவான 
விதத்கத ெற்றி என்ன பசால்கிறார் என்று வகட்வொம்.  

"சிை இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ஆயுள் காப்ெடீு பதாடங்கிய 
சையத்தில், முக்கியைான நிச்சயைின்கை இறப்பு விகிதைாக 
இருந்தது.  இதன் தீர்வு அதிகப்ெடியான கட்டணத்கத 
வசூைிப்ெதில் இருந்தது. அகனத்துக் கடன்ககளயும் தீர்ப்ெகத 
கருதிய இந்த வயாசகன  முன்கூட்டிவய அதிகப்ெடியானது என்று 
அவர்களுக்கு நிச்சயைாக பதரியவில்கை. அதனால் ப்ரீைியங்கள் 
எந்த அளவில் இருந்திருக்கவவண்டும் என்ெதற்காக வொதுைான 
அனுெவத்கத திரட்டிய ெின்னர், வொனஸ் வசர்க்கககளின் மூைம் 
அதிகைாக இருப்ெகத அல்ைது அதிைிருந்து குறிப்ெிட்ட அளகவ 
ொைிசிதாரர்களுக்கு திருப்ெி விடைாம்..  இன்று நாம் வழங்கும் 
இைாெ ொைிசிகளின் ைரபு இதிைிருந்து தான் பதாடங்கியது…” 

இைாெங்களில் ெங்வகற்ெது "வொனஸ் ஏற்றம்" என்ற ஒரு 
அம்சத்கதயும் பகாண்டு வந்தது. ப்ரீைியத்திற்கு உள்வளவய 
இைாெங்களுக்கு இகடபவளி விடுவதுதான் இதன் கருத்து, இது 
முன்னுணரமுடியாத நிகழ்வுகளுக்கு எதிராக  கூடுதைான காப்கெ 
வழங்கியது ைற்றும் விநிவயாகிக்கப்ெட்ட உெரியில் (வொனஸ்)  



 

 301 

ொைிசியின் ெங்ககயும் பசலுத்தியது. நீண்ட காைத்திற்கு 
கடன்ககள தீர்க்கும் திறன் ைற்றும் மூைதன அளவு ெற்றிய 
நம்ெிக்கக ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்களுக்கு இருப்ெதற்கு 
வொனஸ் ஏற்றுதல் அம்சமும் ஒரு காரணைாக உள்ளது.  

பைாத்தத்தில் நாம் பசால்ை முடிவது:  

பைாத்த ப்ரீைியம் = நிகர ப்ரீைியம் + பசைவுகள் ஏற்றம் + 
தற்பசயல் நிகழ்வுகளுக்கான ஏற்றுதல் + வொனஸ் ஏற்றுதல் 

வைலுள்ள ஏற்றுதல்கள் அகனத்கதயும் வசர்த்து  பைாத்த 
ப்ரீைியத்தில் (GP-Gross Premium) K சதவிகிதைாக கருதினால், நிகர 
ப்ரீைியம் (NP-Net Premium) என பகாடுக்கப்ெட்டிருந்தால், பைாத்த 
ப்ரீைியத்கத கணக்கிடும் சூத்திரம்- 

GP = NP + K (GP)  

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு என்வடாபைன்ட் ொைிசியின் நிகர ஒற்கற 
ப்ரீைியம் ரூ 380 ைற்றும் ஏற்றுதல் காரணி K-ஐ  50% என 
கருதினால் ெின்னர் பைாத்த ப்ரிைியம் ரூ. 760 ஆகிறது. 
 

சுய-பரீட்கே 1 

 

ொைிசி காைங்கழிதலுக்கு என்ன அர்த்தம்? 

I. ொைிசிதாரர் ொைிசிக்கான ப்ரீைியத்கத முழுகையாக 
பசலுத்திவிட்டார்  

II. ொைிசிதாரர் ஒரு ொைிசியில் ப்ரீைியம் பசலுத்துவகத 
நிறுத்திவிட்டார் 

III. ொைிசி முதிர்வகடகிறது   

IV. ொைிசி சந்கதயில் இருந்து திரும்ெ பெறப்ெட்டது  

 

B. உபரி மற்றும் சபானஸ் 

உெரி ைற்றும் வொனகஸ தீர்ைானித்தல்  
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ஒவ்பவாரு ஆயுள் காப்ெடீு நிறுவனமும் தனது பசாத்துக்கள் 
ைற்றும் கடன்ொடுககள தீர்ைானிக்க குறித்த காைங்களில் 
ைதிப்ெகீட வைற்பகாள்ளவவண்டும் என்று  எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. 
அத்தககய ஒரு ைதிப்ெடீு இரு வநாக்கங்ககள பகாண்டுள்ளது:  

i. கடன்தீர்க்கும் (நுகர்வவாருக்கு பகாடுக்க வவண்டியகத தரும்) 
சக்தி அல்ைது திவாைாகுைா என்ெகத தீர்ைானிக்க ஆயுள் 
காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் நிதி நிகைகய ைதிப்ெிடுவது. வவறு 
வார்த்கதகளில் கூறுவதானால், அதற்கு கடன் தீர்க்கும் 
திறனுள்ளதா அல்ைது திவாைாகும் நிகையில் உள்ளதா என்று 
தீர்ைானிப்ெது  

ii. ொைிசிதாரர்கள் / ெங்குதாரர்களின் ைத்தியில் கிகடக்கும் 
உெரிகய விநிவயாகம் பசய்வகத தீர்ைானிக்க  

வகரயகற 

உெரி என்ெது கடன்பொறுப்புகளின் ைதிப்புககள விட அதிகைாக 
உள்ள பசாத்துக்களின் ைதிப்பு. இது எதிர்ைகறயாக இருந்தால், 

அது ஒரு ெளு எனப்ெடும்.  

இப்வொது ஆயுள் காப்ெடீில் உள்ள உெரி என்ற கருத்து ஒரு 
நிறுவனத்தின் ைாெத்துடன் எவ்வாறு வவறுெடுகிறது என 
ொர்ப்வொம்.  

பொதுவாக நிறுவனங்களில் இைாெத்கத ெற்றி இரண்டு 
கருத்துக்கள் இருக்கின்றன. கணக்கிடல் அர்த்தத்தில், இைாெம் 
பகாடுக்கப்ெட்ட கணக்கிடுதல் காைத்தில் பசைகவ கணக்கிட்ட 
ெிறகு வருைானத்தில் கிகடக்கும் அதிகப்ெடி பதாககயாக 
வகரயறுக்கப்ெடுகிறது, ைற்றும் அது இைாெ நஷ்ட கணக்கின் 
அங்கைாக உள்ளது. இைாெம் ஒரு நிறுவனத்தின் இருப்புநிகை 
ஏடின் அங்கைாகவும் உள்ளது - அகத கடன்பொறுப்புககள விட 
அதிகைாக உள்ள பசாத்துக்களின் ைதிப்பு என  வகரயறுக்கைாம். 
இருப்புநிகை ஏடு, ைாெ நஷ்ட கணக்கில் இைாெத்கத 
ெிரதிெைிக்கிறது. இந்த இரு நிகழ்வுகளிலும், கணக்கீடிற்கு ெிந்கதய 
(ex-post) அணுகுமுகறவய இைாெங்ககள அங்கீகரிக்க 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெட்டது. 
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உதாரணம் 

31 ைார்ச், 2013 அன்று XYZ  நிறுவனத்தின் இைாெங்கள், அந்த 
வததியன்று அதன் வருைானத்தில் இருந்து பசைவுககள கழித்து 
அல்ைது  பசாத்துக்களில் இருந்து கடன்பொறுப்புககள கழித்து 
வழங்கப்ெடும்.  

இரண்டு சந்தர்ப்ெங்களிலும், இைாெம் பதளிவாக 
வகரயறுக்கப்ெட்டுள்ளது ைற்றும் அறியப்ெடுகிறது.  

ைதிப்ெடீு விஷயத்தில் கடன்பொறுப்புகள் ைற்றும் பசாத்துக்ககள 
ெற்றி குறிப்ெிட முடியுைா?  

அந்த வழக்கில், உெரிகய இப்ெடி வகரயறுக்கைாம்  

உெரி = பசாத்துக்கள் - பொறுப்புகள்  

எதிர்காை ஈடுவகாரல்கள், பசைவுகள் ைற்றும் ெிற 
எதிர்ொர்க்கப்ெடும் கட்டணங்களில் இருந்து, இந்த ொைிசிகளில் 
இருந்து கிகடக்கும் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகின்ற ப்ரீைியங்களின் 
தற்வொகதய ைதிப்கெ கழித்து ொைிசிகளில் ஒரு பதாகுதியில் 
எழக்கூடிய எதிர்ொர்க்கப்ெடுகின்ற கடன்பொறுப்புகள் 
நிர்ணயிக்கப்ெடுகின்றன  

ெடம் 4   பசாத்துக்ககள ைதிப்ெிடும் வழிகள் 

 

 

பசாத்துக்கள் மூன்று வழிகளில் ஒன்று மூைம் ைதிப்ெடீு 
பசய்யப்ெடுகின்றன  

i. புத்தக ைதிப்பு  
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  இது ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனம் அதன் பசாத்துக்ககள 
வாங்கிய  அல்ைது பெற்ற ைதிப்பு  

ii.  சந்கத ைதிப்பு  

  சந்கத இடத்தில் ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் 
பசாத்துக்களின் ைதிப்பு  

iii. தள்ளுெடிபசய்த தற்வொகதய ைதிப்பு  

  ெல்வவறு பசாத்துக்களில் இருந்து கிகடக்கக்கூடிய எதிர்காை 
வருவாகய ைதிப்ெடீு பசய்து ைற்றும் அகத தற்வொது 
தள்ளுெடி பசய்வது  

எதிர்காைத்தில் என்ன நடக்கும் என்ெகத துல்ைியைாக கணிக்க 
முடியாது என்ெதால் கடன் பொறுப்புககள சரியாக ைதிப்ெடீு 
பசய்யமுடியாததுதான் ெிரச்சிகனவய. எதிர்காை 
கடன்பொறுப்புகளின் தற்வொகதய ைதிப்ெின் கணக்கீடு இறப்பு, 

வட்டி, பசைவுகள், ைற்றும் நிகைக்கும்தன்கை வொன்ற 
காரணிககள ெற்றி பசய்யப்ெடும் ஊகங்ககளச் சார்ந்து 
கடன்பொறுப்புகளின் ைதிப்பு உள்ளது. ஆயுள் காப்ெடீில் 
இைாெத்திற்கு ெதிைாக உெரி என்ற பசால்கை நாம் 
ெயன்ெடுத்துவதர்கு இதுதான் காரணம்.  

உெரி என்ெது இதனால் பசாத்துகள் ைற்றும் கடன்பொறுப்புகள் 
ைதிப்ெிடப்ெடும் ஒரு பசயல்ொடாக உள்ளது.  

i. ஒரு ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனம் அதன் ைதிப்ெடீில் ைிகவும் 
எச்சரிக்ககயுடன் இருந்தால்,  கடன்கள் ைிககயாக 
ைதிப்ெிடப்ெடைாம், ைறுபுறம் பசாத்துக்ககள குகறவாக 
ைதிப்ெிடப்ெடைாம். இதன் விகளவாக, அறிவிக்கப்ெடும்  
உெரி குகறக்கப்ெடும். இதற்கு அர்த்தம் நடப்பு 
ொைிசிதாரர்கள் ைத்தியில் விநிவயாகம் பசய்யப்ெட குகறந்த 
வொனஸ் கிகடக்கும். ஆனால் இது காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் 
நிதி நிகைகய வலுவாக்குவதில் ெங்களிக்க முடியும். 
இதற்கு காரணம் உெரியின் உண்கையான அளவு, அறிவித்த 
உெரிகய விட அதிகைாக உள்ளது, எனவவ  
எதிர்காைத்திற்காக அதிக ஏற்ொடுககள தக்க கவத்து 
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பகாள்ள முடிகிறது. இதனால்  எதிர்காை ொைிசிதாரர்கள் 
ெயனகடவார்கள்.  

ii. ைறுபுறம், பசாத்துக்கள் ைற்றும் கடன்கள் தாராளைாக 
ைதிப்ெடீு பசய்யப்ெட்டால், அது எதிர் விகளகவ தருகிறது. 
எதிர்காை ொைிசிதாரர்களின் இழப்ெின் மூைம் 
தற்வொதுள்ளவர்கள் ெயனகடவார்கள். 

ஆயுள் காப்ெடீு நிறுவனம், நடப்பு ைற்றும் எதிர்காை 
ொைிசிதாரர்கள் இகடவய சரியான சைநிகைகய அகடய 
முயற்சி பசய்ய வவண்டும்.  

 

2. உபரிகய ஒதுக்குவது  
ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் உண்கையான அனுெவம் 
கருதப்ெட்டகத விட நன்றாக இருந்தால் உெரி எழுகிறது. இைாெ 
ஒப்ெந்தங்களின்கீழ், ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனம் இைாெங்களில் 
ெங்வகற்க ஒப்புக்பகாண்ட ைற்றும் இைாெ ொைிசிககள வாங்கிய 
ொைிசிதாரர்களுக்கு ஒரு சாதகைான இகடபவளியில் 
(உண்கையான ைற்றும் எதிர்ொர்க்கப்ெட்ட முடிவுகளுக்கு இகடவய 
உள்ள) நன்கைககள கட்டாயைாக வழங்கவவண்டும்.  

அவத வநரத்தில், நிறுவனத்தின் அடிப்ெகட மூைதனத்கத (அதன் 
ெங்கு அல்ைது நிகர ைதிப்பு) அதிகரித்து பகாள்ள முடிகின்ற  
ஆதாரைாகவும் உெரி உள்ளது. இந்த அர்த்தத்தில், 
விநிவயாகிக்காைல் தக்ககவத்துக்பகாள்ளும் உெரி ஒரு ஆயுள் 
காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு சாதாரண நிறுவனத்தின் இைாெம் 
வொன்வற உள்ளது. இகவ 'தக்ககவத்த வருவாய்' என்று 
அகழக்கப்ெடுகின்றன. இகவ நிதி நிகைகய வலுவாக்குவதில் 
ெங்களிக்கும்.  

இப்வொது தீர்ைானிக்கப்ெடுகிற உெரி எவ்வாறு ஒதுக்கீடு 
பசய்யப்ெடும் என்ெகத ொர்ப்வொம்  

அ) கடன்தீர் திறன் வதகவகள்  

முதைாவதாக, கடன்பொறுப்புக்ககளவிட அதிகைாக உள்ள 
பசாத்துக்களின் ஒரு ெகுதி எதிர்காைத்தில் உணரமுடியாத 
துரதிர்ஷ்ட நிகழ்வுகளுக்கு எதிராக ொைிசிதாரர்ககள ொதுகாக்க 
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கவத்து பகாள்ள வவண்டும். கடன்தீர் திறனின் அளவு குறிப்ொக 
எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிற ைற்றும் உண்கையான அனுெவத்திற்கு 
இகடவய உள்ள எதிர்ொராத விைகல்ககள சந்திக்கும் 
அஸ்திவாரத்திற்காக ஒதுக்கி கவக்கப்ெடும்  உெரி பசாத்துக்களின் 
ெகுதி என வகரயறுக்கப்ெட்டுள்ளது.  

ஆ) சுதந்திரைான பசாத்துக்கள்  

சுதந்திரைான பசாத்துக்களின் அளகவ அதிகரிப்ெதுதான் 
ஒதுக்கப்ெடாத (விநிவயாகத்திற்காக உள்ள)  உெரியின் ைற்பறாரு 
வநாக்கம். சுதந்திரைான பசாத்துக்கள் வில்ைங்கைில்ைாததாக 
உள்ளகவ. வவறுவிதைாக கூறினால், அகவ எந்த கடன்ககளயும் 
தீர்க்க வதகவயில்கை. இதனால் ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனம் 
அவற்கற சுதந்திரைாக ெயன்ெடுத்தைாம். ஆயுள் காப்ெடீ்டு 
நிறுவனங்கள் இரண்டு காரணங்களுக்காக இது வொன்ற 
சுதந்திரைான பசாத்துக்ககள ெராைரிக்க வவண்டும்.  

i. முதைாவதாக நிறுவனங்களுக்கு புதிய வணிகத்திற்காக நிதி 
முதைீடு வதகவ. புதிய வணிக ெளுகவ தீர்க்க 
அவர்களுக்கு நிதி வதகவ என்ெகத நாம் ஏற்கனவவ 
ொர்த்வதாம்.  

ii.  சுதந்திரைான பசாத்துக்கள் ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு 
அதன் முதைீட்டு உத்திககள வதர்வு பசய்ய அதிக 
பசயல்திறன் ைற்றும் சுதந்திரத்கத வழங்குகின்றன.  
உயர்வான ைற்றும் இன்னும் அதிக வொட்டிைிகுந்த 
வருவாகய உருவாக்கி ைற்றும் வழங்க வவண்டிய 
நிறுவனங்களுக்கு இது ைிகவும் முக்கியைானதாகி 
விடுகிறது.  

வகுக்கக்கூடிய உெரிகய அறிவித்த ெிறகு, அடுத்த ெிரச்சிகன 
அகத ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் ொைிசிதாரர்களின் 
ைத்தியில்  விநிவயாகிப்ெகத தீர்ைானிப்ெதில் உள்ளது (ஏதாவது 
இருந்தால் ெங்குதாரர்கள் ைத்தியில் விநிவயாகிப்ெதற்காக ஒரு 
ெகுதிகய விட்ட ெின்னர்). இந்தியாவில், இந்த வநாக்கத்திற்கு 
"வொனஸ் இயக்கமுகற" என்ெவத  ெயன்ெடுத்தப்ெடும் 
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ெிரெைைான முகற, இங்வக உெரி  வொனஸ் வடிவத்தில் 
விநிவயாகிக்கப்ெடுகிறது இந்த அகைப்பு இங்கிைாந்து, இந்தியா 
ைற்றும் ைற்ற ெை நாடுகளில் ெிரெைைாக உள்ளது.  

3. சபானஸ்  

ஒரு ஒப்ெந்தத்தின் கீழ் பசலுத்தவவண்டிய அடிப்ெகட 
நன்கைகளுடன் கூடுதைாக வொனஸ் வழங்கப்ெடும். பொதுவாக 
இது காப்ெளிக்கப்ெட்ட அடிப்ெகட பதாககயுடன் கூடுதைாக 
அல்ைது வருடத்திற்கு அடிப்ெகட ஆண்டு ஓய்வூதியைாக 
வதான்றும். உதாரணைாக, காப்புத்பதாககயின் ஒவ்பவாரு 
ஆயிரத்திற்கும் ரூ 60- ஆக காட்டப்ெடுகிறது (அல்ைது 
காப்ெடீுத்பதாககயில் 60%).  

வொனஸின் ைிக பொதுவான வடிவம் ைாற்றியகைப்பு வொனஸ் 
(Reversionary Bonus) ஆகும். நிறுவனம் ஒப்ெந்த காைம் முழுவதும், 

ஒவ்பவாரு ஆண்டும் வொனஸ் வசர்க்ககககள அறிவிக்கும் என 
எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. ஒருமுகற அறிவிக்கப்ெட்டுவிட்டால், 
அகவ இகணக்கப்ெட்டுவிடும் ைற்றும் திரும்ெ எடுக்கமுடியாது. 
அகவ நிறுவனத்தின் கடன்பொறுப்புகளின் ெகுதியாகி 
விடுகின்றன. ைரணம் அல்ைது முதிர்வு மூைம் ஈடுவகாரைாக 
ஒப்ெந்தம் ைாறும்வொது ைட்டுவை ொைிசிதாரர் அவற்கற 
பெறுவதால், அகவ 'ைாற்றியகைப்பு வொனஸ்’ என்று 
அகழக்கப்ெடுகின்றன.  

ஒப்ெகடவு சையத்திலும் வொனஸ் வழங்கப்ெடைாம். இத்தககய 
சந்தர்ப்ெங்களில், இதற்காக தகுதி பெற, பெரும்ொலும் ஒப்ெந்தம் 
ஒரு குறிப்ெிட்ட காைம் வகர இயக்கத்தில் இருந்திருக்க 
வவண்டும் (5 ஆண்டுகள் என கூறைாம்) என்ற நிெந்தகன 
விதிக்கப்ெடும்.  
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மாற்றியகமப்பு சபானஸ் வகைைள் 

ெடம் 5  ைாற்றியகைப்பு வொனஸ் வகககள் 

 

 

i. எளிய மாற்றியகமப்பு சபானஸ் 

இது ஒப்ெந்தத்தின்கீழ் அடிப்ெகட ெண நன்கையில் ஒரு 
சதவதீைாக  காட்டப்ெடும் ஒரு வொனஸ் ஆகும். உதாரணைாக, 
இந்தியாவில், காப்ெடீுத்பதாககயின் ஒவ்பவாரு ஆயிரத்திற்கும் 
ஒரு பதாககயாக அறிவிக்கப்ெடுகிறது.  

ii. கூட்டு சபானஸ்  

இங்வக ஒரு நிறுவனம் வொனகஸ அடிப்ெகட நன்கைகளின் 
சதவதீைாக  ைற்றும் ஏற்கனவவ இகணக்கப்ெட்ட வொனஸ்களாக 
காட்டுகிறது. இதனால் இது வொனஸின் ைீதுள்ள ஒரு வொனஸ் 
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ஆகும். அகத பவளிப்ெடுத்தும் ஒரு வழி,  அடிப்ெகட 
காப்புத்பதாகக ைீது @ 8%, அத்துடன் இகணக்கப்ெட்ட வொனகஸ 
கூட்டவும்.  

 

 

iii. இறுதி சபானஸ்  

பெயரில் குறிப்ெிடப்ெட்டகத வொைவவ, ஒப்ெந்தம் முடிவுறும் 
வொது (ைரணம் அல்ைது முதிர்வு மூைம்) இந்த வொனஸ் 
ஒப்ெந்தத்துடன் இகணகிறது. வொனஸ் (ைாற்றியகைப்பு வொனஸ் 
வழக்கு வொன்றதில்) அடுத்தடுத்த ஆண்டுககள ெற்றி எந்த 
பொறுப்பும் இல்ைாைல் வரவிருக்கும் ஆண்டிற்கான 
ஈடுவகாரல்களுக்காக ைட்டுவை  அறிவிக்கப்ெடுகிறது. இதனால் 
2013-இல் அறிவிக்கப்ெட்ட இறுதி வொனஸ்  2013-14 ஆண்டில் 
எழும் ஈடுவகாரல்களுக்கு ைட்டுவை பொருந்தும் ைற்றும் 
அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளுக்கு பொருந்தாது.  

இறுதியாக, இறுதி வொனஸ்கள் ஒப்ெந்த காைத்கத சார்ந்த்து 
ைற்றும் அதிகரிக்கும் காைத்துடன் அதிகரிக்கும். இதனால் 25 
ஆண்டுகளாக இயங்கி வருகின்ற ஒப்ெந்தத்தில் கிகடக்கும் இறுதி 
வொனஸ் 15 ஆண்டுகளாக இயங்கி வருகின்ற ஒப்ெந்தத்கதவிட 
அதிகைாக இருக்கும்.  

ெங்குகள் ைற்றும் பசாத்து முதைீட்டின் விகளவாக சம்ொதித்த 
ஆனால் ககவராத பெரிய இைாெங்ககள எப்ெடி நடத்த வவண்டும் 
என்ற ெிரச்சிகனக்கு ஒரு தீர்வாக (இங்கிைாந்தில்) இறுதி 
வொனஸ் உருவானது. ஒரு தடகவயில் ெணைாக இகத வழங்கி 
ைற்றும் வநரத்துடன் அவற்கற பதாடர்புெடுத்தி, ஆயுள் காப்ெடீ்டு 
நிறுவனங்கள் இந்த வொனகஸ எப்ெடி நீடிக்க கவப்ெது என்ற 
ெிரச்சிகனககள தீர்த்தனர். இது ொைிசிதாரர்களுக்கு சைெங்கு 
கிகடக்கும் ஒரு வழியாகவும் ஆனது  

4 பங்ைளிப்பு முகற  

வட அபைரிக்காவில் ஏற்கப்ெட்ட உெரி விநிவயாகத்தின் ைற்பறாரு 
முகற "ெங்களிப்பு" முகற ஆகும். இந்த முகறயின்கீழ், மூன்று 
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உெரி ஆதாரங்கள் கருதப்ெடுகின்றன - அதிகப்ெடியான வட்டி, 

இறப்பு வசைிப்பு ைற்றும் பசைவு ைற்றும் ெிற ஏற்றுதல்கள் மூைம் 
கிகடக்கும் வசைிப்புகள்.  

இறப்பு, வட்டி ைற்றும் பசைவுககள பொறுத்தவகர, அந்த 
வருடத்தில் நடக்கும் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெட்ட ைற்றும்  
உண்கையாக நடந்ததற்கும் இகடவய உள்ள வித்தியாசம் 
உெரிகய தருகிறது.  

ெின்வரும் நான்கு வழிகளில் ஒன்கற ெயன்ெடுத்தி 
ஈவுத்பதாகககள் அறிவிக்கப்ெடும் 

i. ஈவுத்பதாகக வடிவத்தில் ெணைாக வழங்கைாம்   

ii. எதிர்காை தவகணகளில் ெணத்கத சரிகட்டுதல், ைற்றும் 
குகறப்பு வடிவத்தில் 

iii. மூன்றாவது முகற ொைிசியில் உரிகை-ைீறமுடியாது உள்ள 

(non-forfeitable) பசலுத்திய  வசர்க்ககககள வாங்குவதற்கு 
அனுைதிக்க வவண்டும்  

iv. இறுதியாக ஈவுத்பதாககககள வசகரிக்க அனுைதித்து, 
வட்டியுடன் ொைிசியிவைவய வரவு கவக்கைாம்.  இகத  
ொைிசிதாரரின்  விருப்ெத்திற்கு ஏற்ெ எடுக்கைாம் அல்ைது 
ஒப்ெந்த இறுதியில் ைட்டுவை திரும்ெ பெறைாம்.  

5.  யூனிட் ைிங்க்ட் பாைிேிைள்  

வைவை விவாதிக்கப்ெட்டகத வொன்ற "இைாெத்துடன் உள்ள" 
ைரபுவழி ொைிசிகளில், அவர்கள் பசலுத்தும் வொனசிற்கும்,  ஆயுள் 
காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் முதைீடு பசயல்திறனுக்கு இகடவய ஒரு 
இகணப்பு உள்ளது. எனினும் இகணப்பு வநரடியானது இல்கை. 
ொைிசிதாரரின் வொனஸ் காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் பசாத்துக்கள் 
ைற்றும் கடன்கள் குறித்த காைத்தில் ைதிப்ெடீு பசய்யப்ெடும் வொது 
அறிவிக்கப்ெடும்  உெரி மூைம் தீர்ைானிக்கப்ெடுகிறது. இதன் 
விகளவாக, வொனஸ் அகைப்பு வநரடியாக காப்ெடீ்டு 
நிறுவனத்தின் கீழுள்ள பசாத்துக்களின் ைதிப்கெ ெிரதிெைிக்காது.  

ைீண்டும், பொதுவாக ஒரு ைதிப்ெடீ்டு மூைம் வொனஸ் 
வருடத்திற்கு ஒரு முகற ைட்டுவை அறிவிக்கப்ெடுகிறது. அகவ 
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பசாத்துக்களின் ைதிப்ெில் தினசரி ஏற்ெடும் ஏற்ற இறக்கங்ககள 
நிச்சயைாக ெிரதிெைிக்க முடியாது. யூனிட் ைிங்க்ட் ொைிசிகள் 
வைவை விளக்கப்ெட்டுள்ள குகறொடுககள நீக்குவதற்காகவவ 
துல்ைியைாக வடிவகைக்கப்ெட்டுள்ளன.  

அவர்களது தயாரிப்புகளின் வடிவகைப்ெில் ஒரு வித்தியாசைான 
அணுகுமுகற உள்ளது ைற்றும் ொைிசிகளில் ஒரு வித்தியாசைான 
வகாட்ொடுககள ெின்ெற்றுகிறார்கள்.  

i) ஒசர யூனிட்டாை இகணப்பது (Unitising) 

இந்த ொைிசிகளின் நன்கைகள் முழுகையாகவவா அல்ைது 
ெகுதியாகவவா ஈடுவகாரலுக்கான ெணம் பசலுத்தப்ெட வவண்டிய 
வததியன்று ொைிசிதாரர்களின் கணக்கில் வரவு கவக்கப்ெடும் 
யூனிட்களின் ைதிப்பு மூைம் நிர்ணயிக்கப்ெடுகிறது என்ெவத இதன் 
தனித்துவைான அம்சம். முதைீட்டு நிதிகய  சை ெங்குகளாக ெை 
ெிரிவுகளாக வகுப்ெதன் மூைம் ஒரு யூனிட் உருவாக்கப்ெட்டது.  
 

ஆ) கவளிப்பகடயான அகமப்பு  

ஒரு யூனிட் ைிங்க்ட் தயாரிப்ெின் காப்ெடீு ொதுகாப்பு ைற்றும் 
பசைவுகளின் கூறுக்கான கட்டணங்கள் பதளிவாக 
குறிப்ெிடப்ெடுகின்றன.. இந்த கட்டணங்கள் ைட்டுவை 
ப்ரீைியைிைிருந்து கழிக்கப்ெட்டு ைற்றும் அந்த கணக்கில் உள்ள 
ைீதி ெணம் ைற்றும் வந்த வருைானம் யூனிட்களில் முதைீடு 
பசய்யப்ெடுகிறது. இந்த யூனிட்களின் ைதிப்பு பசயல்திறனின் ஒரு 
முன்கூட்டிய குறியடீ்டு குறிப்பு மூைம் தீர்ைானிக்கப்ெடுகிறது.  

முன்கூட்டிவய விவரிக்கப்ெட்ட சுருக்கைான குறிப்பு மூைம்,  ஒரு 
விதி அல்ைது சூத்திரம் மூைம் இது வகரயறுக்கப்ெடுகிறது. இந்த 
சூத்திரத்கத ெின்ெற்றி கணக்கிடும் இரண்டு தனிப்ெட்ட நெர்கள், 
நன்கைகளின் அவத ைதிப்கெ பெறுவார்கள். வவறு 
வார்த்கதகளில் கூறுவதானால், ொைிசிதாரரின் நன்கைகள், ஆயுள் 
காப்ெடீு நிறுவனத்தின் யூகங்கள் ைற்றும் நுட்ெத்கத சார்ந்து 
இல்கை  
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இ) விகை  

என்வடாபைன்ட் வொன்ற ைரபுவழி திட்டங்களில், காப்ெடீு பெறுெவர் 
வாங்கும் காப்ெடீுத் பதாககயின் அளகவ தீர்ைானிக்கிறார். இந்த 
காப்ெடீுத்பதாகக உத்தரவாதைளிக்கப்ெட்டகவ ைற்றும் 
பகாடுக்கப்ெட்ட இறப்பு, வட்டி ைற்றும் பசைவுகளின் 
அனுைானங்களின் ஆதாரத்தில் நிர்ணயிக்கப்ெடும் ப்ரீைியம், இந்த 
பதாகககய பசலுத்த வொதுைானதாக இருக்கும். ப்ரீைியங்ககள 
அகைக்கும்வொது பசய்த அனுைானங்ககள விட உண்கையான 
அனுெவம் சிறந்ததாக இருந்தால், நன்கை ஒரு வொனஸ் வடிவில் 
ொைிசிதாரர்களுக்கு வழங்கப்ெடுகிறது.  

யூனிட் ைிங்க்ட் ொைிசிகளின்கீழ், காப்ெடீு பெற்றவர் அவர் 
வழக்கைான இகடபவளிகளில் ெங்களிக்க முடிகின்ற ப்ரீைியத்தின் 
அளகவ முடிவு பசய்கிறார். ஒரு குகறந்தெட்ச வரம்புக்கு 
உட்ெட்டிருந்தாலும், பசலுத்தப்ெட வவண்டிய ப்ரீைியம் 
ைாறுெடைாம். காப்ெடீின் காப்பு கட்டப்ெட்ட ப்ரீைியங்களின் 
ைடங்காக இருக்கும் – உதாரணைாக, அது ஆண்டு ப்ரீைியத்தில் 
ெத்து ைடங்கு இருக்கைாம்.  

ப்ரீைியம் மூன்று ெகுதிகளாக ெிரிக்கப்ெட்டுள்ளது  

i. முதைாவதாக முகவர் கைிஷன், ொைிசி அகைப்பு பசைவுகள், 
நிர்வாக பசைவுகள் ைற்றும் சட்ட வரிககள பகாண்டுள்ள 
ொைிசி ஒதுக்கீடு கட்டணம் (PAC- Policy Allocation Charges)  
உள்ளது.  

ii. இரண்டாவது கூறு அொய காப்கெ வழங்கும் பசைவான 
இறப்பு கட்டணைாக உள்ளது.  

iii. வைலுள்ள இரண்டு பசைவுகளுக்குப் ெிறகு ைீதியுள்ள ப்ரீைிய 
பதாகக, யூனிட்ககள வாங்குவதற்கு ஒதுக்கப்ெடுகிறது.  

ைரபுவழி ைற்றும் யூைிப் திட்டங்களின்கீழ் ப்ரீைியங்களின் ஒரு 
ெகுதியாக PAC ஆரம்ெ ஆண்டுகளில் அதிகைாக உள்ளது. 
ைரபுவழியின்கீழ், இந்த கட்டணங்கள் ெகிர்ந்தளிக்கப்ெட்டு ைற்றும் 
ொைிசி காைம் முழுவதும் ெரவி உள்ளது. எனினும் யூைிப்களின் 
வழக்கில்,  அகவ ஆரம்ெ ப்ரீைியங்களில் இருந்வத கழிக்கப்ெடும். 
இதற்கு அர்த்தம் ஆரம்ெ கட்டங்களில், இந்த கட்டணங்கள் 
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முதைீடிற்கு ஒதுக்கப்ெட்ட அளகவ கணிசைாக 
குகறத்துவிடுகிறது. இதனால்தான் பசலுத்தப்ெடும் ப்ரிைியத்திற்கு 
கிகடக்கும் வநருக்கு வநரான நன்கைகளின் ைதிப்பு, ைிக 
குகறவாக இருக்கும். அது உண்கையில் ஒப்ெந்தத்தின் ஆரம்ெ 
ஆண்டுகளில் பசலுத்தப்ெடும் ப்ரீைியங்ககள விட குகறவாக 
இருக்க வவண்டும்.  

ii) முதலீட்டு அபாயத்கத தாங்குவது 

இறுதியாக, யூனிட்களின் ைதிப்பு ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் 
முதைீடுகளின் ைதிப்கெ சார்ந்திருப்ெதால்,  எதிர்ொர்க்கப்ெடுவகத 
விட யூனிட் ைதிப்புகள் குகறவாக இருந்து ைற்றும் கிகடக்கும் 
வருைானம் குகறந்ததாக ைற்றும் எதிர்ைகறயாக இருக்கக்கூடிய 
அொயம் உள்ளது.  ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனம் திறகையாக 
ைற்றும் கவனத்துடன் இந்த முதைீடுககள நிர்வகிக்கும் என 
எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது, இருந்தாலும் யூனிட் ைதிப்புகள் ெற்றி எந்த 
உத்தரவாதமும் பகாடுக்க முடியாது. வவறு வார்த்கதகளில் 
கூறுவதானால், முதைீட்டு அொயத்கத ொைிசிதாரர்/ யூனிட் 
கவத்திருப்ெவவர தாங்குவார். எனினும் ஆயுள் காப்ெடீ்டு 
நிறுவனம் இறப்பு ைற்றும் பசைவு அொயங்ககள தாங்கைாம்.  

 

சுய-பரீட்கே 2 

யூைிப்களின் வழக்கில் முதைீட்டு அொயத்கத தாங்குவது யார்?  

I. காப்ெடீ்டு நிறுவனம்  

II. காப்ெடீு பெற்றவர் 

III. ைாநிைம்  

IV. ஐஆர்டிஏ 

சுருக்ைம் 

 

 சாதாரண பைாழியில், ப்ரீைியம் என்ற பசால் ஒரு காப்ெடீ்டு 
ொைிசிகய வாங்குவதற்காக காப்ெடீு பெறுெவர் பசலுத்தும் 
விகைகய குறிக்கிறது.  
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 ஆயுள் காப்ெடீ்டு ொைிசிகளில் ப்ரீைியம் அகைக்கும் ெணியில் 
இறப்பு, நைன்கள், பசைவு வைைாண்கை ைற்றும் ககயிருப்புக்கள் 
கருதப்ெடுகின்றன.  

 பைாத்த ப்ரீைியம் நிகர ெிரிைியத்துடன் ஏற்றுதல் என்ற ஒரு 
அளகவ கூட்டி கிகடக்கிறது.  

 ஒரு காைங்கழிதலுக்கு அர்த்தம் ொைிசிதாரர் ப்ரீைியம் 
பசலுத்துவகத நிறுத்திவிடுகிறார். விைகிக்பகாள்ளும் வழக்கில், 
ொைிசிதாரர் ொைிசிகய ஒப்ெகடத்து ைற்றும் ொைிசியில் 
வசகரிக்கப்ெட்ட ெண ைதிப்ெில் இருந்து ஒரு பதாகககய 
பெறுகிறார்.  

 ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் உண்கையான அனுெவம் 
கருதப்ெட்ட அனுெவத்கத  விட சிறந்ததாக இருப்ெதன் 
விகளவாக உெரி எழுகிறது.  

 உெரி நிதி ஒதுக்கீகட கடன் தீர்க்கும் திறனுக்காக ைற்றும் 
சுதந்திரைான பசாத்துக்ககள அதிகரிப்ெதற்காக தக்ககவத்து 
பகாள்ள முடியும்.  

 வொனஸின் ைிக பொதுவான வடிவம் ைாற்றியகைப்பு வொனஸ் 
ஆகும்.  

முக்ைிய வார்த்கதைள் 

 

1. ப்ரீைியம்  

2. தள்ளுெடி  

3. வொனஸ்  

4. உெரி  

5. ககயிருப்பு  

6. ஏற்றுதல்  

7. ைாற்றியகைப்பு வொனஸ் (Reversionary Bonus) 

 

சுய-பரீட்கேக்ைான பதில்ைள் 

பதில் 1  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 
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காைங்கழிதலுக்கு அர்த்தம் ொைிசிதாரர் ப்ரீைியம் பசலுத்துவகத 
நிறுத்திவிடுகிறார். 
 
ெதில் 2  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

யூைிப்களின் வழக்கில் காப்ெடீு பெற்றவர் முதைீட்டு அொயத்கத 
தாங்குகிறார் 

 

சுய-வதர்வு வகள்விகள் 

 

வகள்வி 1  

"ப்ரீைியம்" என்ற பசால் காப்ெடீ்டு ொைிசி பதாடர்ொக எகத 
குறிக்கிறது?  

I. காப்ெடீ்டு நிறுவனம் சம்ொதித்த இைாெத்கத 

II. ொைிசி வாங்குவதற்காக ஒரு காப்ெடீு பெறுெவர் கட்டும் 
விகைகய 

III. ஒரு ொைிசியில் ஒரு காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு கிகடக்கும் 
ைாெம்  

IV. ஒரு ொைிசியில் ஒரு காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு ஏற்ெடும் 
பசைவுகள்  

 

வகள்வி 2  

கீழுள்ளதில் எது ஆயுள் காப்ெடீ்டு ப்ரீைியம் நிர்ணயிக்கும் ஒரு 
காரணி அல்ை?  

I. இறப்பு  

II. தள்ளுெடி  

III. ககயிருப்பு  

IV. வைைாண்கை பசைவுகள்  

 

வகள்வி 3  

ஒரு ொைிசியில் இருந்து விைகிக்பகாள்ளுதல் என்றால்  என்ன?  

I. ொைிசிதாரர் ப்ரீைியத்கத கட்டாைல் நிறுத்துவது  
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II. வசகரிக்கப்ெட்ட ஒப்ெகடவு ைதிப்புக்கு ெதிைாக ொைிசியின் 
ஒப்ெகடவு  

III. ொைிசியின் வைம்ெடுத்தல்  

IV. ொைிசி நிகைகய குகறப்ெது  

 

வகள்வி 4  

கீழுள்ளதில் எது எந்த உெரி வகரயறுக்கும் வழிகளில் ஒன்றாகும்?  

I. அதிக கடன்பொறுப்புகள்  

II. அதிக வருவாய்  

III. பசாத்துக்ககள விட கடன் பொறுப்புகளின் ைதிப்பு அதிகம் 

IV. கடன்பொறுப்புக்ககள விட பசாத்துக்களின் ைதிப்பு அதிகம் 

 

வகள்வி 5  

கீழுள்ளதில் எது யூைிப் ப்ரீைியங்களின் ஒரு கூறு இல்கை?  

I. ொைிசி ஒதுக்கீடு கட்டணம்  

II. முதைீட்டு அொய ப்ரீைியம்  

III. இறப்பு கட்டணம்  

IV. சமூக ொதுகாப்பு கட்டணம்  

 

வகள்வி 6  

ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள், ___________ அடிப்ெகடயில் 
பசலுத்தப்ெடும் ப்ரீைியத்தின் ைீது வாங்குெவருக்கு தள்ளுெடி 
வழங்கைாம்.  

I. வாங்குெவர் வதர்வு பசய்யும் காப்ெடீுத் பதாகக  

II. வாங்குெவர் வதர்வு பசய்யும் ொைிசி வகக 

III. வாங்குெவர் வதர்வு பசய்யும் திட்டத்தின் காைம்  

IV. வாங்குெவர் வதர்வு பசய்யும் கட்டணம் பசலுத்தும் முகற 
(பராக்கம், காவசாகை, கடன் அட்கட)  

 

வகள்வி 7  

வட்டி விகிதங்கள் ப்ரீைியம் நிர்ணயிக்கும் வொது 
ெயன்ெடுத்தப்ெடும் முக்கிய கூறுகளில் ஒன்றாக உள்ளன. கீவழ 
உள்ளதில் எந்த கூறு வட்டி  விகிதங்கள் குறித்து சரியானதாக 
உள்ளது?  
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I.  வட்டி விகிதம் குகறவாக கருதப்ெட்டால், ப்ரீைியம் குகறகிறது  

II. அதிக வட்டி விகிதம் கருதப்ெட்டால், ப்ரீைியம் அதிகரிக்கிறது 

III. அதிக வட்டி விகிதம் கருதப்ெட்டால், ப்ரீைியம் குகறகிறது  

IV. வட்டி விகிதங்கள் ப்ரீைியங்ககள ொதிப்ெதில்கை  

 

வகள்வி 8  

கீவழ உள்ளதில் எந்த கூறு சரியானதாக உள்ளது?  

I. ஒரு நிகர ப்ரீைியத்தின் வழக்கைான ஏற்றுதைில் 3 ொகங்கள் 
இருக்கும்: a)   ப்ரீைியங்களுக்கு ஒரு நிகையான பதாகக b) 

காப்ெடீுத் பதாககயின் ஒவ்பவாரு 1000-ற்கும் நிகையான 
பதாகக  ைற்றும் ஒவ்பவாரு ொைிசிக்கும் ஒரு நிகையான 
பதாகக  

II. ஒரு நிகர ப்ரீைியத்தின் வழக்கைான ஏற்றுதைில் 3 ொகங்கள் 
இருக்கும்: a)   ப்ரீைியங்களின் ஒரு சதவிகிதம் b) காப்ெடீுத் 
பதாககயின் ஒவ்பவாரு 1000-ற்கும் நிகையான பதாகக  
ைற்றும் c) ஒவ்பவாரு ொைிசிக்கும் ஒரு நிகையான பதாகக  

III. ஒரு நிகர ப்ரீைியத்தின் வழக்கைான ஏற்றுதைில் 3 ொகங்கள் 
இருக்கும்: a)   ப்ரீைியங்களின் ஒரு சதவிகிதம் b) காப்ெடீுத் 
பதாககயின் ஒவ்பவாரு 1000-ற்கும் ஒரு நிகையான சதவிகிதம் 
ைற்றும் c) ஒவ்பவாரு ொைிசிக்கும் ஒரு நிகையான பதாகக  

IV. ஒரு நிகர ப்ரீைியத்தின் வழக்கைான ஏற்றுதைில் 3 ொகங்கள் 
இருக்கும்: a)   ப்ரீைியங்களின் ஒரு சதவிகிதம் b) காப்ெடீுத் 
பதாககயின் ஒவ்பவாரு 1000-ற்கும் நிகையான பதாகக  
ைற்றும் c) ஒவ்பவாரு ொைிசிக்கும் ஒரு சதவிகித பதாகக  

 

வகள்வி 9  

 

காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் மூைம் பசாத்துக்ககள ைதிப்ெடீு 
பசய்யப்ெடும் வொது, ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனம், அதன் 
பசாத்துக்ககள வாங்கிய அல்ைது பெற்ற  ைதிப்ொக __________ 
உள்ளது.  

I. தள்ளுெடிபசய்த எதிர்காை ைதிப்கெ  

II. தள்ளுெடிபசய்த தற்வொகதய ைதிப்பு  

III. சந்கத ைதிப்பு  
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IV. புத்தக ைதிப்பு 

  

வகள்வி 10  

 

__________ வழக்கில், ஒரு நிறுவனம் வொனகஸ ஒரு அடிப்ெகட 
நன்கையின் சதவதீைாக ைற்றும் ஏற்கனவவ இகணக்கப்ெட்ட 
வொனஸாக காட்டுகிறது.  

I. ைாற்றியகைப்பு வொனஸ்  

II. கூட்டு வொனஸ்  

III. இறுதி வொனஸ்  

IV. நீடித்திருக்கும் வொனஸ்  

சுய-வதர்வு வகள்விகளுக்கான ெதில்கள் 

 
ெதில் 1  

 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

ப்ரீைியம் என்ற பசால் ஒரு காப்ெடீ்டு ொைிசிகய வாங்குவதற்காக 
காப்ெடீு பெறுெவர் பசலுத்தும் விகைகய குறிக்கிறது.  

 

ெதில் 2  

 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

தள்ளுெடி ஆயுள் காப்ெடீ்டு ப்ரீைியத்கத நிர்ணயிக்கும் ஒரு 
காரணி இல்கை. 
 

ெதில் 3  

 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

வசகரிக்கப்ெட்ட ஒப்ெகடவு ைதிப்புக்கு ெதிைாக ொைிசிகய 
ஒப்ெகடப்ெவத ொைிசியில் இருந்து விைகிக்பகாள்வது என 
கூறப்ெடுகிறது. 
 

ெதில் 4  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் IV. 
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கடன்பொறுப்புக்ககள விட பசாத்துக்களின் ைதிப்பு அதிகைாக 
இருப்ெது உெரிகய வகரயறுக்கும் ஒரு வழியாக உள்ளது 

 
ெதில் 5  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் IV. 

யூைிப் ப்ரீைியங்களின் கூறுகளாக இருப்ெகவ ொைிசி ஒதுக்கீடு 
கட்டணம்,  முதைீட்டு அொய ப்ரீைியம் ைற்றும். இறப்பு கட்டணம்  

 

ெதில் 6  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள், வாங்குெவர் வதர்வு பசய்யும் 
காப்ெடீுத் பதாககயின் அடிப்ெகடயில் பசலுத்தப்ெடும் 
ப்ரீைியத்தின் ைீது வாங்குெவருக்கு தள்ளுெடி வழங்கைாம்.  

 
ெதில் 7  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

அதிக வட்டி விகிதம் கருதப்ெட்டால், ப்ரீைியம் குகறகிறது  

 

ெதில் 8  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

ஒரு நிகர ப்ரீைியத்தின் வழக்கைான ஏற்றுதைில் 3 ொகங்கள் 
இருக்கும்: a)   ப்ரீைியங்களின் ஒரு சதவிகிதம் b) காப்ெடீுத் 
பதாககயின் ஒவ்பவாரு 1000-ற்கும் நிகையான பதாகக  
ைற்றும் c) ஒவ்பவாரு ொைிசிக்கும் ஒரு நிகையான பதாகக  

 

ெதில் 9  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் IV. 

காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் மூைம் பசாத்துக்ககள ைதிப்ெடீு 
பசய்யப்ெடும் வொது, ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனம், அதன் 
பசாத்துக்ககள வாங்கிய அல்ைது பெற்ற  ைதிப்ொக அதன் புத்தக 
ைதிப்வெ உள்ளது.  

 

ெதில் 10  
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இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

கூட்டு வொனஸ் வழக்கில், ஒரு நிறுவனம் வொனகஸ ஒரு 
அடிப்ெகட நன்கையின் சதவதீைாக ைற்றும் ஏற்கனவவ 
இகணக்கப்ெட்ட வொனஸாக காட்டுகிறது.  
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அத்தியாயம் 12 

 

ஆவணைாக்குதல் – முன்பைாழிவு கட்டம் 

  

அத்தியாய அறிமுைம் 

 

ஆயுள் காப்ெடீ்டுத் துகறயில், நாம் நிகறய ெடிவங்கள் ைற்றும் 

ஆவணங்ககள ெயன்ெடுத்துவவாம். இகவ காப்ெடீு பெறுெவர் 
ைற்றும் காப்ெடீ்டாளருக்கு ைத்தியில் உள்ள உறவில் ஒரு 
பதளிவான புரிதகை ஏற்ெடுத்துவதற்காக வதகவப்ெடுகிறது இந்த 
அத்தியாயத்தில், முன்பைாழிவு கட்டத்தில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் 
ெல்வவறு ஆவணங்கள் ைற்றும் அவற்றின் முக்கியத்துவத்கத 
ெற்றி நாம் கற்றுக்பகாள்வவாம். நாம் கருதப்வொகும் 
ஆவணங்களில் உள்ளகவ 

i. தகவல் ஏடு 

ii. முன்பைாழிவு ெடிவம் 

iii. முகவரின் அறிக்கக 

iv. ைருத்துவ ஆய்வாளரின் அறிக்கக  

v. பநறிமுகற சார்ந்த இன்னல் அறிக்கக  

vi. வயது சான்று  

vii. உங்கள் வாடிக்ககயாளகர பதரிந்து பகாள்ளுங்கள்  (Know 

your Customer -KYC) ஆவணங்கள் 

 

ைற்பதற்ைான குறிக்சைாள்ைள் 

 

A. ஆயுள் காப்ெடீு– முன்பைாழிவு கட்டத்தின் ஆவணைாக்கல்  
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A. ஆயுள் ைாப்பீடு– முன்கமாழிவு ைட்டத்தின்  ஆவணமாக்ைல் 

 

1. தகவல் ஏடு 

வகரயகற 

ஒரு தகவல் ஏடு என்ெது தயாரிப்பு ெற்றி விவரங்ககள 
வழங்குவதற்காக காப்ெடீு நிறுவனங்கள் ெயன்ெடுத்தும் ஒரு 
முகறயான சட்ட ஆவணம்  

ஒரு வருங்காை ொைிசிதாரர் ொைிசி வாங்குவது குறித்து நன்கு 
அறிந்த ெின்னர் முடிவு பசய்கிற வககயில் ஒரு தகவல் ஏடு 
வதகவயான அகனத்து தகவல்ககளயும் பகாண்டிருக்க 
வவண்டும்.  

ஒரு ஆயுள் காப்ெடீு நிறுவனம் ெயன்ெடுத்தும் தகவல் ஏடு 
என்ெது,  அதன் ஒவ்பவாரு காப்ெடீு திட்டங்ககளப் ெற்றியும், 

ெின்வரும் தகவகை தர வவண்டும்:  

i. விதிமுகறகள் ைற்றும் நிெந்தகனகள்  

ii. நன்கைகளின் வநாக்கம் – உத்தரவாதமுள்ள ைற்றும்  
உத்தரவாதைில்ைாத்து 

iii. வழங்கப்ெட்ட உரிகைகள்  

iv. விதிவிைக்குகள்  

v. திட்டம் ெங்வகற்புள்ளதா அல்ைது ெங்வகற்பு இல்ைாததா 
என்ெது  

தகவல் ஏடு வருங்காை ொைிசிதாரருக்கு நிறுவனத்தின் 
தயாரிப்புகள் ெற்றி அறிய உதவும் ஒரு அறிமுக ஆவணத்கத 
வொல் உள்ளது.  
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2. முன்கமாழிவு படிவம் 

காப்ெடீு ொைிசி என்ெது காப்ெடீு நிறுவனம் ைற்றும் 
ொைிசிதாரருக்கும் இகடவய ஏற்ெடும் ஒரு சட்ட ஒப்ெந்தம் ஆகும். 
எந்த ஒப்ெந்தத்திற்கும் வதகவப்ெடுகிற ைாதிரி, இதில் ஒரு 
முன்பைாழிவும்   ைற்றும் அதன் ஏற்பும் உள்ளது. முன்பைாழிகவ 
தயாரிக்க ெயன்ெடுகிற ஆவணம் பொதுவாக 'முன்பைாழிவு 
ெடிவம்' என அறியப்ெடுகிறது. முன்பைாழிவு ெடிவத்தில் 
பவளியிடப்ெட்ட உண்கைகள் அகனத்தும் இரு கட்சிககளயும் 
கட்டுப்ெடுத்தும் ைற்றும் அதன் உள்ளடக்கங்ககள சரியாக 
ைதிக்காைல் பூர்த்தி பசய்வது ஈடுவகாரைின் தீர்வு சையத்தில் 
ொதகைான விகளவுககள ஏற்ெடுத்தைாம்.  

வகரயகற 

ஐஆர்டிஏ ஒழுங்குவிதிகள் (ொைிசிதாரர்களின் நைனின்  
ொதுகாப்பு), 2002 முன்பைாழிவு ெடிவத்கத ெின்வருைாறு 
வகரயறுக்கிறது:  

காப்ெகீட பெற முன்பைாழிவு அளிப்ெவர் அொயம் ெற்றி 
காப்ெடீ்டாளருக்கு வதகவப்ெடும் அகனத்து உண்கை 
தகவல்ககளயும் இந்த ெடிவத்தில் பூர்த்தி பசய்யவவண்டும். 
காப்ெடீ்டாளர் அொயத்கத ஒப்புக்பகாள்வதா அல்ைது ைறுப்ெதா 
ைற்றும் அொயத்கத ஒப்புக்பகாள்ளும்வொது, 
அளிக்கப்ெடவவண்டிய காப்ெடீின் விகை, விதிமுகறகள் ைற்றும் 
வகரயகறககள நிர்ணயிக்க இது வதகவப்ெடுகிறது.  

இந்த விதிகளின் வநாக்கத்திற்காக "உண்கை தகவல்" என்ெது 
காப்ெடீ்டு நிறுவனம் காப்ெளிக்கும் அொயத்தின் ஏற்ெளிப்புக்கு 
வதகவப்ெட்ட அகனத்து முக்கியைான, அத்தியாவசிய ைற்றும் 
சம்ெந்தப்ெட்ட தகவல்கள் என அர்த்தம் 

முக்ைியமானகவ 

ஐஆர்டிஏ மூைம் முன்பைாழிவு ெடிவம் வகரயறுக்கப்ெட்ட வொது, 

ெடிவத்தின் வடிவகைப்பு ைற்றும் உள்ளடக்கம் காப்ெடீு 
நிறுவனத்தின் விருப்ெத்திற்கு உகந்த ைாதிரி விடப்ெட்டது. 
எனினும் ொைிசிதாரர்கள், இகடத்தரகர்கள், குகறதீர் அதிகாரிகள் 
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ைற்றும் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்களில் இருந்து பெற்ற கருத்துக்களின் 
அடிப்ெகடயில்,  முன்பைாழிவு ெடிவத்தின் வடிவம் ைற்றும் 
உள்ளடக்கத்கத தரப்ெடுத்துவது வதகவ என்ெகத ஐஆர்டிஏ 
உணர்ந்தது.  

ஐஆர்டிஏ மூைம்  ஐஆர்டிஏ (ஆயுள் காப்ெடீிற்கான தரைான 
முன்பைாழிவு ெடிவம்) ஒழுங்குவிதிகள், 2013 
பவளியிடப்ெட்டுள்ளது. வடிவகைப்பு ைற்றும் உள்ளடக்கத்கத 
ஐஆர்டிஏ ெரிந்துகரத்திருந்தாலும், கூடுதல் தகவகை வகார 
காப்ெடீ்டு நிறுவனங்களுக்கு பநகிழ்வுதன்கைகயயும் தந்துள்ளது. 
முன்பைாழிவு ெடிவம் முன்பைாழிெவர் ைற்றும் காப்ெடீு பசய்ய 
முன்பைாழியப்ெட்ட நெருக்கு ைட்டுைல்ைாைல் ெடிவத்கத வகாரும் 
இகடத்தரகருக்கும் விரிவான வழிமுகறககள பகாண்டுள்ளது 
ைற்றும் ெடிவத்கத பூர்த்தி பசய்ய உதவுகிறது. 
  

3 முைவரின் அறிக்கை  

முகவர் முதன்கை ஏற்ொளராக இருக்கிறார். அொய ைதிப்ெடீு 
பதாடர்புகடய ொைிசிதாரர்ெற்றிய அகனத்து உண்கை 
தகவல்ககளயும்  ைற்றும் விவரங்ககளயும், முகவர் அவரது 
அறிக்ககயில் பதரிவிக்க வவண்டும். ஆவராக்கியம், ெழக்கங்கள், 

பதாழில், வருைானம் ைற்றும் குடும்ெ விவரங்ககள அறிக்ககயில் 
குறிப்ெிட வவண்டும்.  

4 மருத்துவ ஆய்வாளரின் அறிக்கை  

ெை சந்தர்ப்ெங்களில், காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் வல்லுநர் குழுவில் 
உள்ள ைருத்துவர் மூைம் ஆயுள் காப்ெடீு பெறுெவர் 
ைருத்துவரீதியாக ஆய்வு பசய்யப்ெட வவண்டும். உயரம், எகட, 
ரத்த அழுத்தம், இதய நிகை வொன்ற உடல் அம்சங்கள் 
பதாடர்ொன விவரங்ககள ைருத்துவ ஆய்வாளர் ைருத்துவ 
ஆய்வாளரின் அறிக்கக எனப்ெடும் தன் அறிக்ககயில் ெதிவு 
பசய்து குறிப்ெிடவவண்டும்.  

ெை திட்டங்கள் எழுதப்ெட்டு ைற்றும் ஒரு ைருத்துவ ெரிவசாதகன  
இல்ைாைவைவய காப்ெடீிற்கு ஏற்கப் ெடுகின்றன என்ெகத நாம் 
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கவனிக்க வவண்டும். அகவ ைருத்துவ ஆய்வு-இல்ைாத  
காப்ெடீுகள் என அறியப்ெடுகிறது. ஆயுள் காப்ெடீு பெறுெவரின் 
வயது அதிகைாக அல்ைது முன்பைாழியப்ெட்ட காப்ெடீுத்பதாகக 
அதிகைாக இருந்தால் முன்பைாழிெவகர ைருத்துவ ஆய்வு 
இல்ைாைல் காப்ெடீிற்கு கருத முடியாத நிகை அல்ைது 
முன்பைாழிவில் பவளியிடப்ெட்ட சிை ெண்புகளுக்கு ைருத்துவ 
ெரிவசாதகன வதகவ என்றால், பொதுவாக ைருத்துவ 
ஆய்வாளரின் ெரிவசாதகன ைற்றும் அறிக்கக வதகவப்ெடுகிறது.  

காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் ஏற்ொளருக்கு இதனால் ஆயுள் காப்ெடீு 
பெறுெவரின் தற்வொகதய சுகாதார நிகைகய ெற்றிய விவரங்கள் 
கிகடக்கிறது.  

5. கநறிமுகறோர்ந்த இன்னல் அறிக்கை  

ஆயுள் காப்ெடீு என்ெது ஒரு தனிநெர் ைற்றும் காப்ெடீு 
நிறுவனத்திற்கும் இகடவய ஏற்ெடும் ஒப்ெந்தைாக இருக்கிறது, 
இதில் ொைிசி காைத்தில் காப்ெளிக்கப்ெட்ட நெர் இறந்தால், ஒரு 
குறிப்ெிட்ட அளவு ெணத்கத காப்ெடீ்டு நிறுவனம் பசலுத்துகிறது. 
நீங்கள் ஆயுள் காப்ெகீட வாங்கும் வொது, நீங்கள் ஒரு 
விண்ணப்ெத்கத பூர்த்தி பசய்வது ைற்றும் உடல் ெரிவசாதகனக்கு 
உட்ெடுவது வொன்ற ெை ஏற்ெளிப்பு நகடமுகறககள பசய்ய 
வவண்டும். ஏற்ொளர்கள் கவனிக்கும் அொயத்கத ொதிக்கின்ற ஒரு 
காரணி, பநறிமுகறசார்ந்த இன்னல்  என குறிப்ெிடப்ெடுகிறது.  

வகரயகற 

ஒரு ஆயுள் காப்ெடீு ொைிசிகய வாங்கியதன் விகளவாக ஒரு 
வாடிக்ககயாளரின் நடத்கத ைாறி ைற்றும் அந்த ைாற்றம் 
இழப்ெின் வாய்ப்கெ அதிகரிக்கும் சாத்தியம் என 
பநறிமுகறசார்ந்த இன்னகை  வகரயறுக்கைாம். 

உதாரணம் 

ஜான் வடா சைீெத்தில் ஒரு ஆயுள் காப்ெடீு ொைிசிகய 
வாங்கினார். ெின்னர் அவர் பூைியில் ைிகவும் ஆெத்தானதாக 
கருதப்ெட்ட ெனிச்சறுக்கு இடத்திற்கு ெனிச்சறுக்கு சுற்றுப்ெயணம் 
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பசல்ை முடிவு பசய்தார். ஆனால் அதற்கு முன் அவர் அகத 
வொன்ற ெயணங்ககள வைற்பகாள்ள ைறுத்திருக்கிறார்.  

ஆயுள் காப்ெகீட வாங்கிவிட்டு, தன் பசாந்த வாழ்க்கக அல்ைது 
வவபறாருவரின் வாழ்க்கககய முடிக்கும் நடவடிக்கககள் மூைம் 
இைாெத்கத பெற வகாரும் வாய்ப்புள்ள தனிநெர்களுக்கு  எதிராக 
ஆயுள் காப்ெடீு நிறுவனங்கள் தங்ககள ொதுகாக்க முயல்கின்றன. 
ஆயுள் காப்ெடீு ஏற்ொளர்கள் இதனால் இந்த ைாதிரி இன்னகை 
ெரிந்துகரக்கும் எந்த காரணிககளயும் கவனைாக ொர்க்க 
வவண்டும்.  

இந்த வநாக்கத்திற்காக, ஒரு பநறிமுகறசார்ந்த இன்னல் 
அறிக்கககய காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் ஒரு அதிகாரி சைர்ப்ெிக்க 
வவண்டும் என்று நிறுவனம் வகாரைாம். அறிக்கககய 
முடிப்ெதற்கு முன் அறிக்ககயிடும் அதிகாரி முன்பைாழிெவரின் 
அகடயாளம் பதாடர்ொக தன்கன திருப்தி பசய்துபகாள்ள 
வவண்டும். அதற்காக அந்த அதிகாரி முன்பைாழிெவரின் 
இல்ைத்திவைவய அவகர சந்திப்ெதற்கு முன்னுரிகை 
தரவவண்டும்.. அறிக்ககயிடும் அதிகாரி காப்ெடீு 
பசய்யப்ெடுெவரின் ஆவராக்கியம் ைற்றும் ெழக்கம்,பதாழில், 

வருைானம், சமூக ெின்னணி, நிதி நிகை ெற்றி சுவயச்கசயாகவும் 
விசாரகணககள பசய்ய வவண்டும்  

6. வயது ோன்று 

ஆயுள் காப்ெடீில் வயதுடன்  இறப்பு அொயம் அதிகரிக்கும் என்று 
நாம் ஏற்கனவவ ொர்த்துவிட்வடாம். எனவவ காப்ெடீ்டு 
நிறுவனங்கள் ஆயுள் காப்ெடீு பெறுெவரின் அொய குறிப்கெ 
தீர்ைானிக்க வயகதயும் ஒரு காரணியாக ெயன்ெடுத்துகிறனர். 
அதன்ெடி ஒவ்பவாரு வயது குழுவிற்கும் ஒரு ப்ரீைியம் 
விதிக்கப்ெடும். வயதிற்கு சான்றாக ஒரு பொருத்தைான ஆவண 
ெரிவசாதகன மூைம் சரியான வயதின் சரிொர்ப்பும்  ஆயுள் 
காப்ெடீில் இதனால் முக்கியத்துவத்கத பெறுகிறது.  

பசல்லுெடியாகும் வயது சான்றுககள தரைானதாக அல்ைது 
தரைற்றதாகவும் இருக்கைாம்.  
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அ) தரமான வயது ோன்றுைள்  

தரைான வயது சான்றுகளாக கருதப்ெடுகின்ற சிை ஆவணங்கள்:  

i. ெள்ளி அல்ைது கல்லூரி சான்றிதழ்  

ii. நகராட்சி ெதிவுகளில் இருந்து பெறப்ெடும் ெிறப்பு சான்றிதழ்  

iii. ொஸ்வொர்ட்  

iv. நிரந்தர கணக்கு எண் (PAN) அட்கட  

v. வசகவ ெதிவவடு 

vi. ஞானஸ்நானம் சான்றிதழ்  

vii. ெிறந்த வததி பகாண்டிருந்தால், குடும்ெ கெெிளில் இருந்து 
சான்றளிக்கப்ெட்ட ெகுதி 

viii. ொதுகாப்பு ெணியாளர்கள் வழக்கில் அகடயாள அட்கட  

ix. ஒரு வராைன் கத்வதாைிக் வதவாையம் மூைம் வழங்கப்ெட்ட 
திருைண சான்றிதழ்  

 

ஆ)  தரமற்ற வயது ோன்றுைள்  

வைவை குறிப்ெிடப்ெட்ட தரைான வயது சான்றுகள் இல்ைாத 
வொது, ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனம் ஒரு தரைற்ற வயத சான்கற  
சைர்ப்ெிக்க அனுைதிக்கைாம். தரைற்ற வயது சான்றுகளாக 
கருதப்ெடுகின்ற சிை ஆவணங்கள்:  

i. ஜாதகம்  

ii. வரஷன் அட்கட  

iii. சுய-ெிரகடனம் மூைம் ஒரு வாக்குமூைம்  

iv. கிராை ெஞ்சாயத்திடம் இருந்து சான்றிதழ்  

ெடம் 1 பசல்லுெடியாகும் வயது சான்றுகள் 
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7. பணச்ேைகவ எதிர்ப்பு (AML) 

 

வகரயகற 

 

ெணச்சைகவ என்ெது சட்டவிவராதைான ெணத்கத அதன் 
சட்டவிவராத வதாற்றத்கத ைகறத்து ஒரு பொருளாதாரத்தில் 
சட்டப்பூர்வைான வதாற்றத்துடன் பகாண்டுவரும் பசயல்முகற 
ஆகும். ெணச்சைகவ நடவடிக்ககககள கட்டுப்ெடுத்த இந்திய 
அரசு மூைம் (Prevention of Money Laundering Act, PMLA), 2002  என்ற 
சட்டம் பதாடங்கப்ெட்டது.  

ெணச்சைகவ தடுப்பு சட்டம் (PMLA), ெணச்சைகவ 
நடவடிக்ககககள கட்டுப்ெடுத்த ைற்றும் ெணச்சைகவ மூைம் 
பெறப்ெட்ட பசாத்கத ெறிமுதல் பசய்வகத சட்டைாக்குவதற்காக 
2005 முதல் அைலுக்கு வந்தது. இது ஒரு குற்றைாக 
ெணச்சைகவகய குறிப்ெிடுகிறது ைற்றும் இந்த குற்றத்திற்கு 
மூன்று முதல் ஏழு ஆண்டுகள் வகர கடுங்காவல் சிகற 
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தண்டகன ைற்றும் ரூ 5 ைட்சம் வகர அெராதம் 
விதிக்கப்ெடைாம்.  

ஒவ்பவாரு காப்ெடீ்டு நிறுவனமும் ஒரு AML திட்டத்கத 
கவத்திருக்க வவண்டும் ைற்றும் அதன்ெடி ஐஆர்டிஏ-விடம் ஒரு 
ெிரதிகய தாக்கல் பசய்ய வவண்டும். AML-இன் திட்டத்தில் வசர்க்க 
வவண்டியகவ::  

I.  உள் பகாள்கககள், நகடமுகறகள் ைற்றும் கட்டுப்ொடுகள்  

ii. முக்கிய இணக்கம் அதிகாரியின் நியைனம்  

iii. AML நடவடிக்கககளுக்காக ஆட்வசர்ப்பு ைற்றும் முகவர் 
ெயிற்சி  

iv. அக தணிக்கக / கட்டுப்ொடு  

 

8. உங்ைள் வாடிக்கையாளகர கதரிந்து கைாள்ளவும் (KYC) 

உங்கள் வாடிக்ககயாளகர பதரிந்து பகாள்ளவும் என்ெது தங்கள் 
வாடிக்ககயாளர்களின் அகடயாளத்கத சரிொர்க்க ஒரு வணிகம் 
மூைம் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் பசயல்முகற. அகடயாள திருட்டு, நிதி 
வைாசடி ைற்றும் ெணச்சைகவகய தடுக்க வங்கிகள் ைற்றும் 
காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் பெருகிய முகறயில் தங்கள் 
வாடிக்ககயாளர்களிடம் தகவல் விரிவான வழங்குைாறு வகாரி 
வருகின்றனர்.  

KYC வழிகாட்டு பநறிகளின் வநாக்கம் ெணச்சைகவ 
நடவடிக்கககளுக்காக குற்றவியல் உறுப்புகள் நிதி 
நிறுவனங்ககள தவறாக ெயன்ெடுத்துவகத தடுக்க வவண்டும்.  

எனவவ,  தங்கள் வாடிக்ககயாளரின் உண்கையான 
அகடயாளத்கத காப்ெடீ்டாளர்கள் தீர்ைானிப்ெது அவசியம். KYC 
நகடமுகறயின் ஒரு ெகுதியாக, முன்பைாழிெவர்கள் 
ெின்வருவதுடன் வசர்த்து முன்பைாழிவு ெடிவத்கத சைர்ப்ெிப்ெகத 
முகவர்கள் உறுதி பசய்யவவண்டும்:  

i. புககப்ெடங்கள்  

ii. வயது சான்று 
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iii. முகவரி சான்றாக -ஓட்டுநர் உரிைம், ொஸ்வொர்ட், 

பதாகைவெசி ெில், ைின்சார கட்டணம், வங்கி கணக்கு 
புத்தகம், முதைியன 

iv. அகடயாள சான்றாக- ஓட்டுநர் உரிைம், ொஸ்வொர்ட், 
வாக்காளர் அகடயாள அட்கட, நிரந்தர கணக்கு எண் 
அட்கட, முதைியன 

v. உயர்-ைதிப்பு ெரிவர்த்தகனகளில் வருைான ஆதார 
ஆவணங்கள்  

9 இைவே-பார்கவ ைாைம்  

ஒரு நெர் ஒரு புதிய ஆயுள் காப்ெடீு ொைிசிகய வாங்கி ொைிசி 
ஆவணத்கத பெற்ற ெின்னர் அகத ஆய்வு பசய்தவொது, விதிகள் 
ைற்றும் நிெந்தகனகள் அவர் விருப்ெத்திற்கு ஏற்ெ இல்கை என்று 
பதரிய வந்ததாக கருதவும்.  

அவரால் என்ன பசய்ய முடியும்?  

ஐஆர்டிஏ அதன் விதிகளில் இந்த ெிரச்சிகனகய 
கவனிப்ெதற்காகவவ  நுகர்வவார்-நட்புள்ள ஒரு ஏற்ொகட 
பசய்துள்ளது. இது ஒரு "இைவச-வதாற்ற காைம்” அல்ைது 

“குளிர்விப்பு காைம்” எனப்ெடுவகத  வழங்கியுள்ளது.  

இந்த காைகட்டத்தில், ொைிசிதாரர் ஒரு ொைிசிகய வாங்கி அவர் 
அகத விரும்ெவில்கை என்றால், ெின்வரும் நிெந்தகனகளின்கீழ் 
அகத திருப்ெைாம் ைற்றும் ெணத்கத திரும்ெ பெறமுடியும்:  

i.  அவர் ொைிசி ஆவணத்கத பெற்ற 15 நாட்களுக்குள் இந்த 
விருப்ெத்கத ெயன்ெடுத்தமுடியும்  

ii.  அவர் எழுத்துமூைம் நிறுவனத்திற்கு இகத 
பதரிவிக்கவவண்டும்  

iii. விகிதாசார முகறயில் காப்ெளிக்கப்ெட்ட காைத்திற்கான 
காப்ெடீுத்பதாகக அளவு, ைருத்துவ ெரிவசாதகன ைற்றும் 
முத்திகர தீர்கவக்காக காப்ெடீ்டு நிறுவனம் மூைம் 
வைற்பகாள்ளப்ெட்ட பசைவுகள் திருப்ெி தரப்ெடும் ப்ரீைியம் 
பதாககயில் கழிக்கப்ெட்டு ைீதி கிகடக்கும்.  

இந்த இைவச-ொர்கவ காைம் ஆயுள் காப்ெடீு ொைிசிதாரர்களுக்கு 
ஒரு சலுககயாக கிகடக்கிறது. ொைிசிதாரர் ொைிசி ஆவணத்கத 
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பெற்ற வததியிைிருந்து ெதிகனந்து நாட்களுக்குள்  இந்த 
விருப்ெத்கத ெயன்ெடுத்தைாம்.  

சுய-பரீட்கே 1 

ொைிசிதாரர் ஒரு ொைிசிகய வாங்கி அகத விரும்ெவில்கை 
என்றால், _________ காைத்திற்குள், அகத திருப்ெி ைற்றும் 
ெணத்கத திரும்ெ பெற முடியும்.  

I. இைவச ைதிப்ெடீு  

II. இைவச ொர்கவ  

III. ரத்து பசய்யும்வொது  

IV. இைவச வசாதகன  

சுருக்ைம் 

 தகவல் ஏடு தயாரிப்பு ெற்றிய விவரங்கள் வழங்குவதற்காக 
காப்ெடீு நிறுவனங்கள் ெயன்ெடுத்தும் ஒரு முகறயான சட்ட 
ஆவணம் ஆகும்.  

 முன்பைாழிகவ தயாரிக்க ெயன்ெடுகிற விண்ணப்ெ 
ஆவணம் பொதுவாக 'முன்பைாழிவு ெடிவம்' என 
அறியப்ெடுகிறது.  

 ஆவராக்கியம், உணவு ெழக்கம், பதாழில், வருைானம் 
ைற்றும் குடும்ெ விவரங்ககள முகவர் தன் அறிக்ககயில் 
குறிப்ெிட வவண்டும்.  

 உயரம், எகட, ரத்த அழுத்தம், இதய நிகை வொன்ற உடல் 
அம்சங்கள் பதாடர்ொன விவரங்ககள ைருத்துவர் ைருத்துவ 
ஆய்வாளரின் அறிக்கக எனப்ெடும் தன் அறிக்ககயில் ெதிவு 
பசய்து குறிப்ெிடவவண்டும்.  

 பநறிமுகறசார்ந்த இன்னல் என்ெது ஒரு ஆயுள் காப்ெடீு 
ொைிசிகய வாங்கியதன் விகளவாக ஒரு 
வாடிக்ககயாளரின் நடத்கத ைாறி ைற்றும் அந்த ைாற்றம் 
இழப்ெின் வாய்ப்கெ அதிகரிக்கும் சாத்தியத்கத குறிக்கிறது.  

 தரைான வயது சான்றுகளாக கருதப்ெடுகின்ற சிை 
ஆவணங்களில் ெள்ளி அல்ைது கல்லூரி சான்றிதழ், 
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நகராட்சி ெதிவுகளில் இருந்து கிகடக்கும் ெிறப்பு சான்றிதழ் 
வொன்றகவ உள்ளன 

 ஒவ்பவாரு காப்ெடீ்டு நிறுவனமும் ஒரு AML திட்டத்கத 
கவத்திருக்க வவண்டும் ைற்றும் அதன்ெடி ஐஆர்டிஏ-விடம் 
ஒரு ெிரதிகய தாக்கல் பசய்ய வவண்டும். AML-இன் 
திட்டத்தில் உள் பகாள்கககள், நகடமுகறகள் ைற்றும் 
கட்டுப்ொடுகள் ைற்றும் முக்கிய இணக்க அதிகாரியின் 
நியைனமும் இருக்க வவண்டும்  

 தங்கள் வாடிக்ககயாளரின் உண்கையான அகடயாளத்கத 
காப்ெடீ்டாளர்கள் தீர்ைானிப்ெது அவசியம். KYC 
நகடமுகறயின் ஒரு ெகுதியாக, முகவரி சான்று, நிரந்தர 
கணக்கு எண் அட்கட ைற்றும் புககப்ெடங்கள் வொன்ற KYC 
ஆவணங்கள் வசகரிக்கப்ெட்ட வவண்டும்.  

முக்ைிய வார்த்கதைள் 

1. தகவல் ஏடு 

2. முன்பைாழிவு ெடிவம் 

3. பநறிமுகறசார்ந்த இன்னல் 

4. தரைான அல்ைாத தரைற்ற வயது சான்றுகள்  

5. ெணச்சைகவ எதிர்ப்பு 

6. உங்கள் வாடிக்ககயாளகர பதரிந்து பகாள்ளவும் (KYC)  

7. இைவச-ொர்கவ காைம் 

 

சுய-பரீட்கேக்ைான பதில்ைள் 

ெதில் 1  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

ொைிசிதாரர் ஒரு ொைிசிகய வாங்கி அகத விரும்ெவில்கை 
என்றால், இைவச-ொர்கவ காைத்திற்குள், அகத திருப்ெி ைற்றும் 
ெணத்கத திரும்ெ பெற முடியும்.  

சுய-சதர்வு சைள்விைள் 

சைள்வி 1  
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கீழுள்ளதில் தரைான வயது சான்றிற்கான உதாரணம் எது?  

I.  வரஷன் அட்கட  

II.  ஜாதகம்  

III. ொஸ்வொர்ட்  

IV. கிராை ஊராட்சி சான்றிதழ்  

 
சைள்வி 2  

கீழுள்ளதில் எது பநறிமுகற சார்ந்த இன்னல் காரணைாக 
ஏற்ெடுகிறது?  

I. காப்ெடீு வாங்கியகத பதாடர்ந்து அதிகரித்த அொய நடத்கத  

II. காப்ெடீு வாங்குவதற்கு முன் அதிகரித்த அொய நடத்கத 

III. காப்ெடீு வாங்கியகத பதாடர்ந்து குகறந்த அொய நடத்கத  

IV. காப்ெடீிற்கு ெிறகு குற்றவியல் நடவடிக்கககளில் ஈடுெடுவது  

 
சைள்வி 3  

கீழுள்ள அம்சங்களில் எது ைருத்துவ ஆய்வாளர் அறிக்ககயில் 
ெரிவசாதிக்கப்ெட வவண்டும்?  

I.  முன்பைாழிெவர் உணர்ச்சிைிக்க நடத்கத  

II.  உயரம், எகட ைற்றும் இரத்த அழுத்தம்  

III. சமூக அந்தஸ்து  

IV. வநர்கை  

 
சைள்வி 4  

__________ ஒரு தயாரிப்பு ெற்றி விவரங்ககள வழங்குவதற்காக 
காப்ெடீு நிறுவனங்கள் ெயன்ெடுத்தும் ஒரு முகறயான சட்ட 
ஆவணம் ஆகும்.  

I. முன்பைாழிவு ெடிவம்  

II. திட்ட வைற்வகாள்  

III. தகவல் டாக்பகட்  

IV. தகவல் ஏடு  

 

சைள்வி 5  

திட்டத்கததயாரிக்க ெயன்ெடுகிற ெயன்ொடு ஆவணம் பொதுவாக 
__________ என அறியப்ெடுகிறது.  
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I. விண்ணப்ெ ெடிவம்  

II. முன்பைாழிவு ெடிவம்  

III.  ெதிவு ெடிவம்  

IV. சந்தா ெடிவம்  

 
சைள்வி 6  

கீவழ பகாடுக்கப்ெட்ட வயது சான்று ஆவணங்களில் இருந்து, 
காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் மூைம் எது தரைற்றதாக 
வககப்ெடுத்தப்ெடுகிறது .  

I.  ெள்ளி சான்றிதழ்  

II.  ொதுகாப்பு ெணியாளர்கள் வழக்கில் அகடயாள அட்கட  

III. வரஷன் அட்கட  

IV. ஞானஸ்நான சான்றிதழ்  

 
சைள்வி 7  

ெணச்சைகவ என்ெது _______ ெணத்கத அதன் _______ 
வதாற்றத்கத ைகறத்து ஒரு பொருளாதாரத்தில் சட்டப்பூர்வைான 
வதாற்றத்துடன் பகாண்டுவரும் பசயல்முகற ஆகும். 
I. சட்டவிவராதைான, சட்டவிவராதைான  

II. சட்டப்பூர்வ, சட்டப்பூர்வ 

III. சட்டவிவராதைான, சட்டப்பூர்வ 

IV. சட்டப்பூர்வ, சட்டவிவராதைான 

 
சைள்வி 8  

ொைிசிதாரர் ஒரு ொைிசிகய வாங்கி அகத விரும்ெவில்கை 
என்றால், இைவச-ொர்கவ காைத்திற்குள், அதாவது ொைிசிகய 
பெற்ற _______ அகத திருப்ெமுடியும்.  

I. 60 நாட்கள்  

II. 45 நாட்கள்  

III. 30 நாட்கள்  

IV.15 நாட்கள்  
 

சைள்வி 9  
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இைவச-ொர்கவ காைத்தில் ஒரு ொைிசிதாரர் மூைம் ொைிசி 
திருப்ெப்ெட்டால், கீழுள்ளதில் ஒரு ொைிசி குறித்து எந்த கூறு 
சரியானதாக உள்ளது?  

I. காப்ெடீ்டு நிறுவனம் 100% ப்ரீைியத்கத  திரும்ெ வழங்கும்  

II. காப்ெடீ்டு நிறுவனம் 50% ப்ரீைியத்கத  திரும்ெ வழங்கும் 

III. விகிதாசார முகறயில் காப்ெளிக்கப்ெட்ட காைத்திற்கான 
காப்ெடீுத்பதாகக அளவு, ைருத்துவ ெரிவசாதகன ைற்றும் 
முத்திகர தீர்கவ கட்டணம் ப்ரீைியம் பதாககயில் 
கழிக்கப்ெட்டு ைீதி கிகடக்கும்.  

IV. காப்ெடீ்டு நிறுவனம் முழு ப்ரீைியத்கதயும் ெறிமுதல் பசய்து 
விடும் 

சைள்வி 10  

கீவழ உள்ளதில் எது ஒரு பசல்லுெடியாகும் முகவரி சான்றாக 
இருக்கிறது?  

V. நிரந்தர கணக்கு எண் (PAN) அட்கட  

VI. வாக்காளர் அகடயாள அட்கட  

VII. வங்கி கணக்கு புத்தகம்,  

VIII. ஓட்டுநர் உரிைம்  

 

 

சுய-சதர்வு சைள்விைளுக்ைான பதில்ைள் 

பதில் 1  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

ொஸ்வொர்ட் தரைான வயது சான்றிற்கான ஒரு உதாரணம்  

பதில் 2  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

காப்ெடீு வாங்கியகத பதாடர்ந்து அதிகரித்த அொய நடத்கதகய 
பநறிமுகறசார்ந்த இன்னைாக கருதைாம். 
பதில் 3  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

ைருத்துவ ஆய்வாளர் அறிக்ககயில் உயரம், எகட ைற்றும் இரத்த 
அழுத்தம் ெரிவசாதிக்கப்ெட வவண்டிய சிை விஷயங்கள்.  
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பதில் 4   

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் IV. 

தகவல் ஏடு என்ெது ஒரு தயாரிப்பு ெற்றி விவரங்ககள 
வழங்குவதற்காக காப்ெடீு நிறுவனங்கள் ெயன்ெடுத்தும் ஒரு 
முகறயான சட்ட ஆவணம் ஆகும் 

  

பதில் 5  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

திட்டத்கத தயாரிக்க ெயன்ெடுகிற ெயன்ொடு ஆவணம் பொதுவாக 
முன்பைாழிவு ெடிவம்  என அறியப்ெடுகிறது.  

 

பதில் 6  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

வரஷன் அட்கட தரைற்ற சான்று ஆவணைாக 
வககப்ெடுத்தப்ெடுகிறது .  

 

பதில் 7  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

ெணச்சைகவ என்ெது சட்டவிவராதைான ெணத்கத அதன் 
சட்டவிவராத வதாற்றத்கத ைகறத்து ஒரு பொருளாதாரத்தில் 
சட்டப்பூர்வைான வதாற்றத்துடன் பகாண்டுவரும் பசயல்முகற 
ஆகும். 
 

பதில் 8  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் IV. 

ொைிசிதாரர் ஒரு ொைிசிகய வாங்கி அகத விரும்ெவில்கை 
என்றால், இைவச-ொர்கவ காைத்திற்குள், அதாவது ொைிசிகய 
பெற்ற 15 நாட்களுக்குள் அகத திருப்ெமுடியும்.  

 
பதில் 9  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

இைவச-ொர்கவ காைத்தில் ஒரு ொைிசிதாரர் மூைம் ொைிசி 
திருப்ெப்ெட்டால், விகிதாசார முகறயில் காப்ெளிக்கப்ெட்ட 
காைத்திற்கான காப்ெடீுத்பதாகக அளவு, ைருத்துவ ெரிவசாதகன 
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ைற்றும் முத்திகர தீர்கவ கட்டணம் ப்ரீைியம் பதாககயில் 
கழிக்கப்ெட்டு ைீதி கிகடக்கும்.  

 
பதில் 10  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

நிரந்தர கணக்கு எண் (PAN) அட்கட ஒரு பசல்லுெடியாகும் 
முகவரி சான்று இல்கை 
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அத்தியாயம் 13 

 

ஆவணைாக்கல் – ொைிசி நிகை - I 

 

 

அத்தியாய அறிமுைம் 

 

இந்த அத்தியாயத்தில் நாம் ஒரு முன்பைாழிவு ஆயுள் காப்ெடீு 
ொைிசியாக ைாறும் வொது சம்ெந்தப்ெட்ட ெல்வவறு ஆவணங்ககள 
ெற்றி விவாதிக்கிவறாம் 

 
 

ைற்பதற்ைான குறிக்சைாள்ைள் 

 

A. ொைிசி  கட்டம் - ஆவணைாக்கல் 
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A. பாைிேி ைட்டம்- ஆவணமாக்ைல் 

1. முதல் ப்ரீைியம் ரசீது  

ஆயுள் காப்ெடீு நிறுவனம் முதல் ெிரீைியம் ரசீகத (First Premium 

Receipt -FPR) வழங்கும் வொது ஒரு காப்ெடீு ஒப்ெந்தம் 
துவங்குகிறது. பாைிேி ஒப்பந்தம் கதாடங்ைியுள்ளதற்கு ோன்றாை 
FPR உள்ளது.  

முதல் ெிரீைியம் ரசீது ெின்வரும் தகவகை பகாண்டிருக்கிறது:  

1. ஆயுள் காப்ெடீு பெற்றவரின் பெயர் ைற்றும் முகவரி  

2. ொைிசி எண் 

3. கட்டப்ெட்ட ப்ரீைியம் பதாகக  

4. ப்ரீைியம் பசலுத்தும் முகற ைற்றும் அதிர்பவண்  

5. ப்ரீைியம் பசலுத்தவவண்டிய அடுத்த உரிய வததி  

6. அொயத்தின் காப்பு துவங்கும் வததி  

7. ொைிசியின் இறுதி முதிர்வு வததி  

8. கடந்த ப்ரீைியம் பசலுத்தப்ெட்ட வததி  

9. காப்ெடீுத் பதாகக 

FPR வழங்கப்ெட்ட ெிறகு. முன்பைாழிெவரிடம் இருந்து வைலும் 
ப்ரீைியங்ககள பெறும்வொது அடுத்தடுத்த ப்ரீைியம் ரசீதுககள 
காப்ெடீ்டு நிறுவனம் பவளியிடும். இந்த ரசீதுகள் புதுப்ெித்தல் 
ப்ரீைியம் ரசீதுகள் (Renewal Premium Receipt -RPR) என்று 
அகழக்கப்ெடுகின்றன. ப்ரீைியம் கட்டப்ெட்ட பதாடர்ெில் ஏதாவது 
சர்ச்கசகள் ஏற்ெட்டால் ெணம் கட்டியதற்கான சான்றாக  RPR-கள் 
பசயல்ெடும் 

2. பாைிேி ஆவணம் 

ொைிசி ஆவணம் என்ெது காப்ெடீு பதாடர்புகடய ைிக 
முக்கியைான ஆவணம். இது காப்ெளிக்கப்ெடுெவர் ைற்றும் காப்ெடீு 
நிறுவனத்தின் இகடவய உள்ள ஒப்ெந்தத்தின் சான்றாக உள்ளது. 
அதுவவ ஒப்ெந்தம் அல்ை. ொைிசி ஆவணத்கத ொைிசிதாரர் 
பதாகைத்துவிட்டால், அது காப்ெடீு ஒப்ெந்தத்கத ொதிக்காது. 
காப்ெடீ்டு நிறுவனம் ஒப்ெந்தத்தில் எந்த ைாற்றங்ககளயும் 
பசய்யாைல் ஒரு நகல் ொைிசிகய வழங்கும். ொைிசி ஆவணம் 
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ஒரு தகுதிவாய்ந்த அதிகாரியால் ககபயழுத்திடப்ெட வவண்டும் 
ைற்றும் இந்திய முத்திகர சட்டத்தின் ெடி முத்திகரயிடப்ெட 
வவண்டும்.  

தரைான ொைிசி ஆவணத்தில் பொதுவாக மூன்று ொகங்கள் 
உள்ளன:  

அ) பாைிேி அட்டவகண  

ொைிசி அட்டவகண முதல் ெகுதியாக உள்ளது. இது பொதுவாக 
ொைிசியின் முகப்பு ெக்கத்தில் காணப்ெடுகிறது. ஆயுள் காப்ெடீு 
ஒப்ெந்தங்களின் காை அட்டவகணகள் பொதுவாக ஒவரைாதிரி 
இருக்க வவண்டும். அவர்கள் வழக்கைாக ெின்வரும் தகவகை 
பகாண்டிருக்க வவண்டும்:  

 

படம் 1   பாைிேி ஆவண கூறுைள்  

 

 

i. காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் பெயர்  

ii. குறிப்ெிட்ட ொைிசிக்கான சிை குறிப்ெிட்ட விவரங்கள்:  

 ொைிசி உரிகையாளரின் பெயர் ைற்றும் முகவரி  

 ெிறந்த வததி ைற்றும் கடந்த ெிறந்த வததியன்று அவர் 
வயது 

 திட்டம் ைற்றும் ொைிசியின் ஒப்ெந்த காைம்  

 காப்ெடீுத் பதாகக  

 ப்ரீைியம் பதாகக  

 ப்ரீைியம் பசலுத்தும் காைம்  
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 துவங்கிய வததி, முதிர்வு வததி ைற்றும் ககடசி 
ப்ரீைியத்தின் உரிய வததி  

 ொைிசி இைாெத்துடன் உள்ளதா அல்ைது இைாெம் 
இல்ைாைல் உள்ளதா  

 நியைிக்கப்ெட்டவரின் பெயர்  

 ப்ரீைியம் பசலுத்தும் முகற – ஆண்டில்;  
அகரயாண்டில்; காைாண்டில்; ைாதாந்திர; சம்ெளத்தில் 
இருந்து கழிக்கப்ெடுவது  

 ொைிசி எண் - ொைிசி ஒப்ெந்தத்தின் தனிப்ெட்ட 
அகடயாள எண் ஆகும்  

iii. காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் ெணம் வழங்குவதற்கான 
வாக்குறுதி.  இது காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தததின் ெிரதான 
ெகுதியாக உள்ளது  

iv.  அங்கீகரிக்கப்ெட்ட அதிகாரியின் ககபயழுத்து ைற்றும் 
ொைிசி முத்திகர  

v. உள்ளூர் காப்ெடீு  குகறதீர் அதிகாரியின் முகவரி.  

ஆ) தரமான விதிைள்  

ொைிசி ஆவணத்தின் இரண்டாவது கூறு தரைான ொைிசி விதிகள், 
ைற்றும் குறிப்ொக விைக்கப்ெட்டிருந்தாவை தவிர பொதுவாக 
அகனத்து ஆயுள் காப்ெடீு ஒப்ெந்தங்களிலும் இது உள்ளது. இந்த 
விதிகளில் சிை காைக்காப்ெடீு, ஒற்கற ெிரீைியம் அல்ைது 
ெங்வகற்காத (இைாெம்) ொைிசிகள் வொன்றதற்கான 
ஒப்ெந்தங்களில் பொருந்தாததாக இருக்கைாம். இந்த தரைான 
விதிகள், ஒப்ெந்தத்தின்கீழ் அைைாகின்ற உரிகைகள் ைற்றும் 
சலுகககள் ைற்றும் ெிற நிெந்தகனககள வகரயறுக்கின்றன.  

இ) குறிப்பிட்ட பாைிேி விதிைள்  

ொைிசி ஆவணத்தின் மூன்றாவது கூறு தனித்த ொைிசி 
ஒப்ெந்தத்திற்கு ைட்டும் பொருந்தும் குறிப்ெிட்ட ொைிசி விதிகளாக 
உள்ளன. இகவ ஆவணத்தின் முகப்பு ெக்கத்தில் 
அச்சிடப்ெட்டிருக்கும் அல்ைது ஒரு இகணப்பு வடிவில் தனியாக 
வசர்க்கப்ெடும்.  
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சலுகக நாட்கள் அல்ைது காைங்கழிதல் வழக்கில் ெறிமுதல்-
பசய்யாைல் இருப்ெது வொன்ற தரைான ொைிசி விதிகள் சட்டபூர்வ 
ஒப்ெந்தத்தின் கீழ் வழங்கப்ெடும் வொது, குறிப்ெிட்ட விதிகள் 
பொதுவாக காப்ெடீு நிறுவனம் ைற்றும் காப்ெடீு பெறுெவருக்கும் 
இகடவய உள்ள குறிப்ெிட்ட ஒப்ெந்தத்துடன் 
இகணக்கப்ெட்டிருக்கும்.  

உதாரணம் 

ஒப்ெந்தம் எழுதும் வநரத்தில் கர்ப்ெைாக உள்ள பெண் கர்ப்ெத்தின் 
காரணைாக ைரணம் அகடவகத முன்கூட்டிவய விைக்கும் ஒரு 
விதி  

விரிவான ஏற்ொடுககள அத்தியாயம் 13-இல் 
குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளன.  

சுய-பரீட்கே 1 

முதல் ப்ரீைியம் ரசீது (FPR) என்ன சுட்டிக்காட்டுகிறது? ைிகவும் 
பொருத்தைான விருப்ெத்கத வதர்ந்பதடுக்கவும்.  

I.  இைவச-ொர்கவ காைம் முடிவகடந்த்து  

II.  இது ொைிசி ஒப்ெந்தம் பதாடங்கியதற்கான சான்று  

III.  ொைிசிகய தற்வொது ரத்து பசய்யமுடியாது  

IV.  ொைிசி ஒரு குறிப்ெிட்ட ெண ைதிப்கெ திரட்டிவிட்டது 

சுருக்ைம்  

 ஆயுள் காப்ெடீு நிறுவனம் முதல் ப்ரீைியம் ரசீகத (FPR) 
வழங்கும் வொது ஒரு காப்ெடீு ஒப்ெந்தம் துவங்குகிறது. 
ொைிசி ஒப்ெந்தம் பதாடங்கியுள்ளதற்கு சான்றாக FPR 
உள்ளது.  

 ொைிசி ஆவணம் என்ெது காப்ெடீு பதாடர்புகடய ைிக 
முக்கியைான ஆவணம். இது காப்ெளிக்கப்ெடுெவர் ைற்றும் 
காப்ெடீு நிறுவனத்தின் இகடவய உள்ள ஒப்ெந்தத்தின் 
சான்றாக உள்ளது. 



 

 343 

 தரைான ொைிசி ஆவணத்தில் பொதுவாக ொைிசி 
அட்டவகண, தரைான விதிகள் ைற்றும் ொைிசியின் 
குறிப்ெிட்ட விதிகள் என்று மூன்று ொகங்கள் உள்ளன.  

 

முக்ைியமான வார்த்கதைள் 

 

1. முதல் ப்ரீைியம் ரசீது (FPR)  

2. ொைிசி ஆவணம்  

3. ொைிசி அட்டவகண  

4. தரைான விதிகள்  

5. குறிப்ெிட்ட விதிகள் 

 

 

சுய-பரீட்கேக்ைான பதில்ைள் 

 
ெதில் 1  

 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

 

FPR என்பது பாைிேி ஒப்பந்தம் கதாடங்ைியதற்ைான ோன்று. 

 

சுய-சதர்வு சைள்விைள் 

 

சைள்வி 1  

 

காப்ெடீு நிறுவனம் ைற்றும் காப்ெடீு பெற்றவர் இகடவய 
ஒப்ெந்தத்திற்கு சான்றாக ெின்வரும் ஆவணங்களில் எது உள்ளது?  

I. முன்பைாழிவு ெடிவம் 

II. ொைிசி ஆவணம் 

III. தகவல் ஏடு 

IV. ஈடுவகாரல் ெடிவம் 

 

சைள்வி 2  
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ஒரு குறிப்ெிட்ட ொைிசி ஆவணத்தில் சிக்கைான பைாழியில் 
வார்த்கதகள் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டு ைற்றும் அது ஒரு 
பதளிவின்கைகய தந்தால், அது பொதுவாக எப்ெடி 
ெரீசீைிக்கப்ெடும்  

I.   காப்ெடீு பெற்றவருக்கு ஆதரவாக  

II.   காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு ஆதரவாக  

III. ொைிசி பசல்ைாததாக அறிவிக்கப்ெடும் ைற்றும் காப்ெடீ்டு 
நிறுவனத்திடம் வட்டியுடன் ப்ரீைியம் திரும்ெ வகட்கப்ெடும்  

IV. ொைிசி பசல்ைாததாக அறிவிக்கப்ெடும் ைற்றும் காப்ெடீ்டு 
நிறுவனத்திடம் வட்டியில்ைாைல் ப்ரீைியம் திரும்ெ 
வகட்கப்ெடும் 

 

சைள்வி 3  

 

ஒரு ொைிசி ஆவணத்கத ைிகச் சிறந்த முகறயில் விவரிக்கின்ற 
விருப்ெத்கத வதர்ந்பதடுக்கவும்.  

I.  அது காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தத்தின் சான்றாக உள்ளது  

II. இது காப்ெடீு நிறுவனத்தின் காப்ெடீ்டு ொைிசிகய 
வாங்குவதற்காக காப்ெடீு பெறுெவர் பவளிப்ெடுத்திய 
விருப்ெத்திற்கு சான்றாக உள்ளது  

III. இது வங்கிகள், தரகர்கள் ைற்றும் ெிற நிறுவனங்கள் வொன்ற 
வசனல் ெங்காளிககள ககயாளும் வொது ஒரு காப்ெடீ்டு 
நிறுவனம் ெின்ெற்றும் ொைிசி (பசயல்முகறகளுக்கு) சான்றாக 
இருக்கிறது  

IV. இது முதல் ப்ரீைியம் பசலுத்தியதும் காப்ெடீ்டு நிறுவனம் 
வழங்கும் ஒரு ஒப்புகக சீட்டு  

 

சைள்வி 4  

 

கீவழ உள்ள கூறுகளில் எந்த கூறு சரியானதாக உள்ளது?  

IX. முன்பைாழிவு ெடிவத்கத ஏற்ெது ொைிசி ஒப்ெந்தம் 
பதாடங்கிவிட்டதற்கான சான்று  

X. ப்ரீைியத்கத ஏற்ெது ொைிசி பதாடங்கிவிட்டதற்கான சான்று  

XI. முதல் ப்ரீைியம் ரசீது ொைிசி ஒப்ெந்தம் 
பதாடங்கிவிட்டதற்கான சான்று  
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XII. ப்ரீைியம் விகைகய குறிப்ெிடுவது ொைிசி ஒப்ெந்தம் 
பதாடங்கிவிட்டதற்கான சான்று  

 

சைள்வி 5  

முதல் ப்ரீைியத்திற்கு ெின்னர் காப்ெடீ்டு நிறுவனம் பெறும் 
அடுத்தடுத்த ப்ரீைியங்களுக்கு, நிறுவனம் __________ வழங்கும்.  

I. புத்துயரளிப்பு ப்ரீைியம் ரசீது  

II. ைீட்பு ப்ரீைியம் ரசீது  

III. ைறுநியைன ப்ரீைியம் ரசீது  

IV. புதுப்ெித்தல் ப்ரீைியம் ரசீது  

 

சைள்வி 6  

 

காப்ெடீு பெற்றவர் அசல் ஆயுள் காப்ெடீு ொைிசி ஆவணத்கத 
இழந்தால் என்ன நடக்கும்?  

I. காப்ெடீ்டு நிறுவனம் ஒப்ெந்தத்தில் எந்த ைாற்றங்ககளயும் 
பசய்யாைல் ஒரு நகல் ொைிசிகய வழங்கும்  

II. காப்ெடீு ஒப்ெந்தம் ஒரு முடிவுக்கு வரும்  

III. காப்ெடீ்டு நிறுவனம் ஆயுள் காப்ெடீு பெற்றவருக்கு 
தற்வொகதய உடல்நை நிகைகளின் அடிப்ெகடயில் 
புதுப்ெிக்கப்ெட்ட நிெந்தகனகளுடன் ஒரு நகல் ொைிசிகய 
வழங்கும்  

IV. காப்ெடீ்டு நிறுவனம் ொைிசி ஒப்ெந்தத்தில் எந்த 
ைாற்றங்ககளயும் பசய்யாைல்  ஒரு நகல் ொைிசிகய 
வழங்கும், ஆனால் ஒரு நீதிைன்ற உத்தரவு கிகடத்தால் 
ைட்டுவை.  

சைள்வி 7  

கீவழ உள்ள கூறுகளில் எந்த கூறு சரியானதாக உள்ளது?  

I. ொைிசி ஆவணம் ஒரு தகுதிவாய்ந்த அதிகாரியால் 
ககபயழுத்திடப்ெட வவண்டும் ஆனால் இந்திய முத்திகர 
சட்டத்தின் ெடி முத்திகரயிடப்ெடுவது கட்டாயைில்கை. 
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II. ொைிசி ஆவணம் ஒரு தகுதிவாய்ந்த அதிகாரியால் 
ககபயழுத்திடப்ெட வவண்டும் ைற்றும் இந்திய முத்திகர 
சட்டத்தின் ெடி முத்திகரயிடப்ெட வவண்டும்.  

III. ொைிசி ஆவணம் ஒரு தகுதிவாய்ந்த அதிகாரியால் 
ககபயழுத்திடப்ெட வதகவயில்கை ைற்றும் இந்திய முத்திகர 
சட்டத்தின் ெடி முத்திகரயிடப்ெட வவண்டும்.  

IV. ொைிசி ஆவணம் ஒரு தகுதிவாய்ந்த அதிகாரியால் 
ககபயழுத்திடப்ெட வதகவயில்கை ைற்றும் இந்திய முத்திகர 
சட்டத்தின் ெடி முத்திகரயிடப்ெடவும் வதகவயில்கை 

சைள்வி 8  

கீவழ உள்ளதில் எது ஒரு தரைான காப்ெடீு ொைிசி ஆவணம் 
முதல் ெகுதி?  

I. ொைிசி அட்டவகண  

II. தரைான விதிகள்  

III. குறிப்ெிட்ட ொைிசி விதிகள்  

IV. ஈடுவகாரல் நகடமுகற  

சைள்வி 9  

ஒரு தரைான காப்ெடீு ொைிசி ஆவணத்தில், தரைான விதிகள் 
ெிரிவில் கீழுள்ளதில் எகத ெற்றிய தகவல் இருக்கும்?  

I. துவக்க வததி, முதிர்வு வததி,  ைற்றும் கடந்த ப்ரீைியத்தின் 
உரிய வததி  

II. நியைிக்கப்ெட்டவரின் பெயர்  

III. ஒப்ெந்தத்தின் கீழ் பொருந்தும் உரிகைகள் ைற்றும் சலுகககள் 
ைற்றும் ெிற நிெந்தகனகள்  

IV. அங்கீகரிக்கப்ெட்ட அதிகாரியின் ககபயழுத்து ைற்றும் ொைிசி 
முத்திகர  
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சைள்வி 10  

"ஒப்ெந்தம் எழுதும் வநரத்தில் கர்ப்ெைாக உள்ள பெண் கர்ப்ெத்தின் 
காரணைாக ைரணம் அகடவகத முன்கூட்டிவய விைக்கும் ஒரு 
விதி” ஒரு தரைான ொைிசி ஆவணத்தில் எந்த ெிரிவில் 
வசர்க்கப்ெடும்?  

I. ொைிசி அட்டவகண  

II. பொது விதிகள்  

III. தரைான விதிகள்  

IV. குறிப்ெிட்ட ொைிசி விதிகள்  

 

சுய-சதர்வு சைள்விைளுக்ைான பதில்ைள் 

 
பதில் 1  

 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

 

ொைிசி ஆவணம் காப்ெடீு நிறுவனம் ைற்றும் காப்ெடீு பெற்றவர் 
இகடவய ஒப்ெந்தத்திற்கு சான்றாக 

 

பதில் 2  

 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

 

ஒரு குறிப்ெிட்ட ொைிசி ஆவணத்தில் சிக்கைான பைாழியில் 
வார்த்கதகள் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டு ைற்றும் அது ஒரு 
பதளிவின்கைகய தந்தால், அது பொதுவாக காப்ெடீு 
பெற்றவருக்கு ஆதரவாக ெரீசீைிக்கப்ெடும்  

 

பதில் 3  

 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

 

ொைிசி ஆவணம் காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தத்தின் சான்றாக உள்ளது  

 

பதில் 4  
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இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

 

முதல் ப்ரீைியம் ரசீது ொைிசி ஒப்ெந்தம் பதாடங்கிவிட்டதற்கான 
சான்று  

 
பதில் 5  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் IV. 

முதல் ப்ரீைியத்திற்கு ெின்னர் காப்ெடீ்டு நிறுவனம் பெறும் 
அடுத்தடுத்த ப்ரீைியங்களுக்கு, நிறுவனம் புதுப்ெித்தல் ப்ரீைியம் 
ரசீகத வழங்கும். 
பதில் 6  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

காப்ெடீு பெற்றவர் அசல் ஆயுள் காப்ெடீு ொைிசி ஆவணத்கத 
இழந்தால் காப்ெடீ்டு நிறுவனம் ஒப்ெந்தத்தில் எந்த 
ைாற்றங்ககளயும் பசய்யாைல் ஒரு நகல் ொைிசிகய வழங்கும்  

பதில் 7  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

ொைிசி ஆவணம் ஒரு தகுதிவாய்ந்த அதிகாரியால் 
ககபயழுத்திடப்ெட வவண்டும் ைற்றும் இந்திய முத்திகர 
சட்டத்தின் ெடி முத்திகரயிடப்ெட வவண்டும். 
பதில் 8  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

ொைிசி அட்டவகண ஒரு தரைான காப்ெடீு ொைிசி ஆவணத்தின் 
முதல் ெகுதியாக உள்ளது 

பதில் 9  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

ஒரு தரைான காப்ெடீு ொைிசி ஆவணத்தில், தரைான விதிகள் 
ெிரிவில்  ஒப்ெந்தத்தின் கீழ் பொருந்தும் உரிகைகள் ைற்றும் 
சலுகககள் ைற்றும் ெிற நிெந்தகனககளப் ெற்றிய விவரங்கள் 
இருக்கும்  
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பதில் 10  

இதற்கு ேரியான பதில் விருப்பம் IV. 

"ஒப்பந்தம் எழுதும் சநரத்தில் ைர்ப்பமாை உள்ள கபண் 
ைர்ப்பத்தின் ைாரணமாை மரணம் அகடவகத முன்கூட்டிசய 
விைக்கும் ஒரு விதி” ஒரு தரமான பாைிேி ஆவணத்தில் 
குறிப்பிட்ட பாைிேி விதிைளில் சேர்க்ைப்படும் 
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அத்தியாயம் 14 

 

ஆவணைாக்குதல் – ொைிசி நிகை- II 

 

அத்தியாய அறிமுைம் 

 

இந்த அத்தியாயத்தில் ஒரு ொைிசி  ஆவணத்தில் இகணக்கப்ெட்ட 
விதிகள் ெற்றி விவாதிக்கிவறாம். அத்தியாயத்தில் 
விவாதிக்கப்ெடும் விதிகளில் சலுகக காைம், ொைிசி 
காைங்கழிதல் ைற்றும் ெறிமுதல்-இல்ைாகை வொன்றவற்கற 
ெற்றி சிை முக்கியைான விதிகளும் உள்ளன.  

 
 

ைற்பதற்ைான குறிக்சைாள்ைள் 

 

A. ொைிசி நிகைகள் ைற்றும் சலுகககள் 
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A. பாைிேி நிகைைள் மற்றும் ேலுகைைள் 

1. ேலுகை ைாைம் 

ஒவ்பவாரு ஆயுள் காப்ெடீு ஒப்ெந்தமும் ப்ரீைியங்கள் ககடசி 
வததி வகர கட்டப்ெட்டு ைற்றும் ொைிசி அைைில் உள்ளதா என்று 
நிெந்தகனயில் தான் ைரண நன்கைகய வழங்க வைற்பகாள்கிறது. 
"சலுகக காைம்" என்ற உட்ெிரிவு உரிய வததிக்கு ெின்னர் 
ொைிசிதாரருக்கு ப்ரீைியம் பசலுத்துவதற்காக ஒரு கூடுதல் 
காைத்கத வழங்குகிறது.  

முக்ைியமானகவ 

ேலுகை ைாைத்தின் தரமான அளவு ஒரு மாதம் அல்ைது 31 
நாட்ைளாை உள்ளது. சலுகக நாட்ககள ப்ரீைியம் பசலுத்த 
நிர்ணயிக்கப்ெட்ட  உரிய வததிக்கு அடுத்த நாளில் இருந்து 
கணக்கிடைாம். சலுகக காைம் என்கிற ஏற்ொடு, ப்ரீைியம் கட்டாத 
காரணத்தால் காைங்கழிந்து விட்டிருக்கும் ொைிசிகய, சலுகக 
காைம் வகர பதாடர்ந்து  அைைில் இருப்ெகத 
பசயல்ெடுத்துகிறது.  

எனினும் ப்ரீைியம் கட்டவவண்டிய பதாககயாகவவ இருப்ெதால்,  
ொைிசிதாரர் இந்த காைகட்டத்தில் இறந்துவிட்டால், காப்ெடீ்டு 
நிறுவனம் ைரண நன்கையில் இருந்து ப்ரீைியத்கத கழிக்கைாம். 
சலுகக காைம் முடிந்தும் ப்ரீைியங்கள் கட்டப்ெடாைல் இருந்தால், 

ொைிசி ெின்னர் காைங்கழிந்ததாக கருதப்ெடுகிறது ைற்றும் 
நிறுவனத்திற்கு ைரண நன்கைகய பசலுத்தவவண்டிய எந்த 
கடகையும் இல்கை. பசலுத்தத்தக்க அளவு ெறிமுதல்-இல்ைாகை 
ஏற்ொடுகளின்கீழ் பசலுத்தவவண்டிய அளவு ைட்டுவை இருக்கும். 
ஒருவிதத்தில், இதனால் காப்ெடீு பெற்றவர் சலுகக காைத்தில் 
இைவச காப்ெகீட பெற்றதாக கூறைாம்.  

2.  ைாைங்ைழிதல் மற்றும் மறுநியமனம் / புத்தாக்ைம்  

ஒரு ொைிசியின் ப்ரீைியம் சலுகக காைத்தில் கூட 
கட்டப்ெடாவிட்டால் ொைிசி காைங்கழிந்த நிகையில் இருப்ெதாக 
கருதப்ெடும் என்ெகத நாம் ஏற்கனவவ ொர்த்வதாம். நல்ை பசய்தி 
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என்னபவன்றால் நகடமுகறயில் உள்ள அகனத்து நிரந்தர 
ஆயுள் காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தங்களுவை ஒரு காைங்கழித்த ொைிசிக்கு 
ைீண்டும் (புத்துயிர் அளிப்ெகத) அனுைதிக்கிறது.  

 

வகரயகற 

ைறுநியைனம் என்ெது  ப்ரீைியங்ககள பசலுத்தாைல் நிறுத்தப்ெட்ட 
அல்ைது ெறிமுதல்-இல்ைாகை விதிகளில் ஒன்றின்கீழ் பதாடர்கிற 
ஒரு ொைிசிகய ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனம் ைீண்டும் அைைில் 
பகாண்டு வரும் வழிமுகறயாகும்.  

எனினும் ொைிசியின் புத்தாக்கம்  காப்ெடீு பசய்தவரின் 
நிெந்தகனயற்ற உரிகையாகவும் இருக்க முடியாது. சிை 
நிெந்தகனகளின்கீழ் ைட்டுவை அது நிகறவவற்றப்ெடுகிறது:  

i. ைாப்பீட்டு அபாயத்தில் எந்த அதிைரிப்பும் இல்கை: ஒரு 
ொைிசியின் புத்தாக்கம் காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு அொயத்தின் 
அதிகரிப்கெ ஏற்ெடுத்தாது  

ii. கையிருப்பின் உருவாக்ைம்: ொைிசி காைங்கழியாைல் 
இருந்திருந்தால் அதில் வசர்ந்திருக்க வவண்டிய 
ககயிருப்புக்களின் பதாகககய உருவாக்க வழிவகுக்கும் 
அளவிற்கு ொைிசிதாரர் வட்டியுடன் ப்ரீைியங்ககள பசலுத்த 
வவண்டும்.  

iii. குறிப்பிட்ட ைாைத்திற்குள் புத்தாக்ைத்திற்ைான விண்ணப்பம்: 
ைறுநியைனத்திற்காக குறிப்ெிடப்ெட்ட காைக்கட்டத்திவைவய 
ொைிசியின் உரிகையாளர் புத்தாக்க விண்ணப்ெத்கத பூர்த்தி 
பசய்ய வவண்டும். இந்தியாவில், புத்தாக்கம் ஒரு குறிப்ெிட்ட 
காைக்கட்டத்திற்குள் பசய்யப்ெடவவண்டும், அதாவது 
காைங்கழிந்த வததியிைிருந்து ஐந்து ஆண்டுகள் வகர என 
கூறைாம்.  

iv. ைாப்பீடு கதாடர்ந்துள்ளதற்ைான திருப்தியான ஆதாரம்: 
காப்ெடீு பெற்றவர் காப்ெடீு பதாடர்ந்துள்ளதற்கான திருப்தியான 
ஆதாரத்கத காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு முன்கவக்க வவண்டும் 
காப்ெடீு. அவரது உடல்நைம் திருப்திகரைாக இருக்க வவண்டும் 
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ஆனால்  நிதி வருவாய் ைற்றும் ஒழுக்கம் வொன்ற ைற்ற 
காரணிகள் கணிசைாக சீரழியாைல் இருந்திருக்கவவண்டும்.  

v. பணம் கேலுத்த தாமதமான  ப்ரீமியங்ைகள வட்டியுடன் 
கேலுத்துவது: ொைிசி உரிகையாளர் ெணம் பசலுத்த 
தாைதைான  அகனத்து  ப்ரீைியங்ககளயும் வட்டியுடன் 
பசலுத்த வவண்டும்.  

vi. நிலுகவயில் உள்ள ைடகன கேலுத்துவது: காப்ெடீு பெற்றவர்  
நிலுகவயில் உள்ள ொைிசியின் கடகன பசலுத்த வவண்டும் 
அல்ைது ஏற்கனவவ உள்ள வவறு எந்த கடகனயும் பசலுத்தி 
ெகழய நிகைக்கு பகாண்டு வரவவண்டும்.  

 
 
 

புத்தாக்ை ேமயத்தில் ைாப்பீட்டு தகுதிக்ைான ஆதாரம் சதகவ 
என்பசத சமலுள்ள நிபந்தகனைளில் மிை முக்ைியமானது என 
கூறைாம்.  வகாரப்ெடும் ஆதார வகக ஒவ்பவாரு தனி 
ொைிசியின் சூழ்நிகைககள சார்ந்திருக்கும். ொைிசி ைிக குறுகிய 
காைத்திற்வக காைங்கழிந்த நிகையில் இருந்தால், காப்ெடீ்டு 
நிறுவனம் காப்ெடீ்டு தகுதிக்கான எந்த ஆதாரமும் இல்ைாைல் 
ொைிசிகய ைீண்டும் புதுப்ெிக்கைாம் அல்ைது காப்ெடீு 
பெறுெவரிடன் அவர் நல்ை உடல் நைத்துடன்  இருப்ெதற்கு 
சான்றளிக்கும் வககயில் ஒரு எளிய அறிக்கககய ைட்டும் 
வகாரைாம் 

எனினும் கீவழ தரப்ெட்டுள்ள சிை சூழ்நிகைகளில் நிறுவனத்திற்கு 
ைருத்துவ ெரிவசாதகன அல்ைது காப்ெடீ்டு தகுதிக்கான ெிற 
ஆதாரங்கள் வதகவப்ெடைாம்:  

i. நீண்ட காைத்திற்கு முன்வெ சலுகக காைம் 
காைாவதியாகிவிட்டது ைற்றும் ொைிசி கிட்டத்தட்ட ஒரு 
வருடைாக காைங்கழிந்த நிகையில் உள்ளது.  

ii. ைற்பறாரு நிகைகை காப்ெடீ்டாளருக்கு  உடல்நை அல்ைது 
வவறு ஏதாவது ெிரச்சகன இருக்கைாம் என்று 
சந்வதகிப்ெதற்கான காரணம் உள்ளது. காப்ெடீ்டுத் பதாகக 
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அல்ைது ொைிசியின் முக ைதிப்பு பெரியதாக இருந்தால் புதிய 
ைருத்துவ ெரிவசாதகனயும் வதகவப்ெடைாம்.  

புத்தாக்கத்திற்காக ொைிசிதாரர் ஒரு கணிசைான பதாகககய 
பசலுத்த வதகவப்ெடைாம் என்ெதால் (நிலுகவயில் உள்ள 
ப்ரீைியம் ைற்றும் வட்டி), ஒவ்பவாரு ொைிசிதாரரும் அசல் 
ொைிசிகய புத்தாக்கம் பசய்யவவண்டுைா  அல்ைது ைீண்டும் ஒரு 
புதிய ொைிசிகய வாங்குவவத இன்னும் சாதகைானதாக 
இருக்குைா என்ெகத தீர்ைானிக்க வவண்டும். ஒரு புதிய 
ொைிசிகய வாங்கும்வொது காப்ெடீு பெற்றவரின் வயகத 
பொறுத்து ப்ரீைியத்தின் வதீம் அதிகைாக இருக்கைாம் என்ெதால், 
காப்ெடீின் புத்தாக்கம் பெரும்ொலும் ைாெகரைானதாக இருக்கும். 

அ) பாைிேி புத்தாக்ை நடவடிக்கைைள் 

இப்வொது ொைிசிகய புத்தாக்கத்திற்கான சிை வழிககள 
ொர்ப்வொம். பொதுவாக பசலுத்தப்ெடாத முதல் ப்ரீைியம் வததியில் 
இருந்து ஒரு குறிப்ெிட்ட காைத்திற்குள் (சுைார் 5 ஆண்டுகள் 
வகர) காைங்கழிந்த ொைிசி இருந்தால், அதற்கு புத்தாக்கத்கத 
தரமுடியும்.  

i. ோதாரண புத்தாக்ைம் 

புத்தாக்கத்தின் ைிக எளிய வடிவம், வட்டியுடன் நிலுகவயில் 
உள்ள ப்ரீைியத்கத பசலுத்துவதாக உள்ளது. இது சாதாரண 
புத்தாக்கம் எனப்ெடுகிறது ைற்றும் ொைிசியில் ஒப்ெகடவு 
ைதிப்பு திரட்டப்ெட்டிருந்தால் பசய்யப்ெடும். காப்ெடீ்டு 
நிறுவனம்  நல்ை உயல்நைனுக்கான அறிவிப்பு அல்ைது ஒரு 
ைருத்துவ ெரிவசாதகன வொன்ற வவறு சிை ஆதாரங்ககளயும் 
காப்ெடீ்டு தகுதிக்காக வகாரமுடியும்.   

 

ii. விசேஷ புத்தாக்ைம் 

ொைிசி மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் குகறவான சையத்திற்கு 
இயக்கத்தில் இருந்து ைற்றும் குகறந்தெட்ச ஒப்ெகடவு ைதிப்பு 
திரட்டப்ெடவில்கை (அதாவது, திரட்டப்ெட்ட ககயிருப்புகள் 
அல்ைது ெண ைதிப்பு ைிக அற்ெைாக உள்ளது) ஆனால் 
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காைங்கழிந்த நிகையில் இருந்த காைம் ைிக பெரியதாக 
இருந்தால் நாம் என்ன பசய்வது? முதல் கட்டப்ெடாத ப்ரீைியம் 
வததியில் இருந்து ஒரு வருடம் அல்ைது அதற்கு வைற்ெட்ட 
காைத்திற்கு ெிறகு ொைிசி புத்தாக்கத்திற்காக வருகிறபதன்று 
கருதவும். 
 

அதன் புத்தாக்கத்திற்கான ஒரு வழி விவசஷ புத்தாக்கம் 
எனப்ெடும் திட்டைாக உள்ளது (இது எல்ஐசி. ஆஃப் 
இந்தியாவில் அதிகைாக ெழக்கத்தில் உள்ளது). இங்வக ஒரு 
புதிய ொைிசிவய எழுதப்ெட்ட ைாதிரி, காைங்கழிந்த ொைிசி 
துவங்கப்ெட்ட அசல் வததியில் இருந்து  இரண்டு 
ஆண்டுகளுக்குள் உள்ள வததியில் புத்தாக்கப்ெட்ட  ொைிசி 
எழுதப்ெடுகிறது. முதிர்வு வததியும் அசல் ொைிசிகய எடுத்த  
வநரத்திவைவய சிை ஆயுள்களுக்காக குறிக்கப்ெட்ட 
நிர்ணயிக்கப்ெட்ட அசல் வததிகய தாண்டி இருக்காது.  

 

உதாரணம் 

அசல் ொைிசி 40 வயதில் எடுக்கப்ெட்டு ைற்றும் புதிய துவக்க 
வததி 42 வயதாக இருந்தால், 60 வயதில் முடியவவண்டும் 
என்றுள்ள ொைிசிகளில், ொைிசியின்  காைம் 20 வருடங்களில் 
இருந்து இப்வொது 18 வருடங்களாக குகறந்துவிடும். ெகழய 
ைற்றும் புதிய ப்ரீைியங்களுக்கும் இகடவய உள்ள வித்தியாசம் 
ைற்றும் வட்டி அதற்கு வைல் பசலுத்தப்ெட வவண்டும்.  

 
 
 
 

iii. ைடனுடன் ைிகடக்கும் புத்தாக்ைம் 

இன்னும் எல்.ஐ.சி. ைற்றும் ெிற நிறுவனங்களில் கிகடக்கும் 
மூன்றாவது புத்தாக்க முகற கடனுடன் கிகடக்கும் புத்தாக்கைாக 
உள்ளது. இது தனியாக புத்தாக்கைாக ைட்டுைல்ைாைல், இதில் 
இரண்டு ெரிைாற்றங்கள் அடங்கியுள்ளன:  

 ஒவர வநரத்தில் கடகன வழங்கிவிட்டு ைற்றும் 
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 ொைிசியின் புத்தாக்கமும் பசய்யப்ெடுகிறது 

நிலுகவயில் உள்ள ப்ரீைியம் ைற்றும் வட்டி சாதாரண புத்தாக்க 
முகறகய வொைவவ கணக்கிடப்ெடுகின்றன. புத்தாக்க வததியன்று 
ஒருவருக்கு ொைிசியின்கீழ் எந்த அளவு கடகன பெற 
தகுதியுள்ளது என்று  தீர்ைானிக்கப்ெடுகிறது.  இந்த கடகன 
புத்தாக்க வநாக்கங்களுக்காக கருதுகக பதாககயாக 
ெயன்ெடுத்தைாம். நிலுகவயில் உள்ள ப்ரீைியம் ைற்றும் வட்டிகய 
கட்டிய ெின்னர்  ஏதாவது பதாகக ொக்கி இருந்தால், அது 
ொைிசிதாரருக்கு பசலுத்தப்ெட வவண்டும். புத்தாக்க வததியன்று 
ஒப்ெகடவு ைதிப்கெ பெற்றுள்ள ொைிசிகளுக்கு ைட்டுவை 
கடனுடன் கிகடக்கும் புத்தாக்க வசதி அனுைதிக்கப்ெடும் என்ெது 
பதளிவாக உள்ளது.  

iv. தவகணமுகற புத்தாக்ைம் 

இறுதியாக, ொைிசிதாரர் நிலுகவயில் உள்ள ப்ரீைியத்கத 
பைாத்தைாக கட்டும் நிகையில் இல்கை ைற்றும் ொைிசிகய 
விவசஷ புத்தாக்க திட்டத்தின்கீழ் புத்தாக்கம் பசய்ய முடியாத 
வொது, தவகணமுகற புத்தாக்க திட்டம் உள்ளது. இத்தககய 
வழக்கில் ப்ரீைியம் நிலுகவகள்  சாதாரண புத்தாக்க 
திட்டத்தின்கீழுள்ளகத வொைவவ வழக்கைான முகறயில் 
கணக்கிடப்ெடுகிறது.  

கட்டணம் பசலுத்தும் முகறகய பொறுத்து (காைாண்டு அல்ைது 
அகரயாண்டு முகறவயா) ஆயுள் காப்ெடீு பெற்றவர் ஒரு அகர 
ஆண்டு அல்ைது இரண்டு காைாண்டு ப்ரீைியங்ககள 
கட்டவவண்டும். ொக்கியுள்ள ப்ரீைியம் நிலுகவ, தற்வொகதய 
ொைிசி ஆண்டு ைற்றும் அதற்கு ெிறகுள்ள இரண்டு 
ஆண்டுகளுடன் வசர்த்து,  இரண்டு அல்ைது அதற்கு அதிகைான 
ஆண்டுகளில் சைைாக ெிரிக்கப்ெட்டு ப்ரீைியம் கட்டப்ெடவவண்டிய 
உரிய வததிகளில் எதிர்காை ப்ரீைியங்களுடன் வசர்த்து பூரணைாக 
கட்டப்ெடும். புத்தாக்க வநரத்தில் நிலுகவயில் எந்த கடனும் 
ொைிசியின்கீழ் இருக்கக்கூடாது என்ற நிெந்தகன 
திணிக்கப்ெடைாம்.  
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முக்ைியமானகவ 

காைங்கழிந்த ொைிசிகளின் புத்தாக்கம் என்ெது ஆயுள் காப்ெடீ்டு 
நிறுவனங்கள் தீவிரைாக ஊக்குவிக்கும் ஒரு முக்கியைான வசகவ 
பசயல்ொடு, ஏபனனில் காைங்கழிந்த நிகையில் உள்ள 
ொைிசிகளால் காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்வகா அல்ைது 
ொைிசிதாரருக்வகா எந்தவித நன்கையும் கிகடயாது. 

3. பறிமுதல்-இல்ைாகம விதிைள் 

ொைிசிதாரர்களால் வைலும் ப்ரீைியங்ககள பசலுத்தி தங்கள் 
ொைிசிககள முழுகையாக அைைில் கவத்திருக்க முடியாத வொது 
இந்திய காப்ெடீு சட்டத்தின் (ெிரிவு 113) கீழுள்ள முக்கியைான 
விதிகளில் ஒன்று,. அவர்ககள சிை நன்கைககள வசகரிப்ெகத 
அனுைதிக்கிறது. இங்வக பொருந்தும் தர்க்கம், ொைிசிதாரருக்கு 
ொைிசியின் கீழ் திரட்டப்ெட்ட ெண ைதிப்ெில் ஒரு ஈடுவகாரல் 
உரிகை உள்ளது.  

ப்ரீமியங்ைள் குகறந்தபட்ேம் மூன்று ஆண்டுைளுக்கு 
கதாடர்ந்து ைட்டப்பட்டிருந்தால், உத்தரவாதமாை ஒரு 
ஒப்பகடவு மதிப்பு இருக்ை சவண்டும் என்று இந்தியாவில் 
ேட்டம் கூறுைிறது. ொைிசிகய ஒப்ெகடக்காவிட்டால் 
குகறக்கப்ெட்ட பசலுத்திய ெண ைதிப்புடன் அந்த ொைிசி 
பதாடர்ந்து அைைில் இருக்கும். சட்டத்தில் வதகவப்ெட்டகத விட  
தாராளைான ஒப்ெகடவு ைதிப்கெ ொைிசி விதிகள் பொதுவாக 
வழங்குகின்றன.  

 

அ) ஒப்பகடவு மதிப்புைள்  

ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்களிடம் பொதுவாக ெல்வவறு 
வநரங்களில் உள்ள ஒப்ெகடவு ைதிப்புகள் ைற்றும் ஒப்ெகடவு 
ைதிப்புககள கணக்கிடுவதற்கு ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிற முகறகய 
ெட்டியைிடும் ஒரு விளக்கப்ெடம் கிகடக்கும். கணக்கிட 
சூத்திரத்தில் காப்ெடீு திட்டம், ொைிசியின் வயது ைற்றும் 
ொைிசிக்காக ப்ரீைியம்-பசலுத்தும் காைம்  கருதப்ெடும். ககயில் 
கிகடக்கும் உண்கையான ஒப்ெகடவு ெணத்தின்  அளவு 
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ொைிசியில் ெரிந்துகரக்கப்ெட்ட ஒப்ெகடவு ைதிப்ெில் இருந்து 
வவறுெடைாம். 

இகற்கு காரணம், பசலுத்தப்ெட்ட கூட்டல்கள், வொனஸ் அல்ைது 
ஈவுத்பதாகக திரட்டுகள் முன்கூட்டிவய பசலுத்தப்ெட்ட 
ப்ரீைியங்கள் அல்ைது ப்ரீைியங்களின் இகடபவளிகள்,  ொைிசி 
கடன்கள் முதைியன திரட்டப்ெட்ட பராக்க ஒப்ெகடவு ைதிப்ெில் 
இருந்து வசர்த்தல் அல்ைது கழித்தல்கள் ஏற்ெடுத்தைாம் 
ொைிசிதாரர் இறுதியில் பெறுவது நிகர ஒப்ெகடவு ைதிப்ொக 
உள்ளது. ஒப்ெகடவு ைதிப்பு பசலுத்தப்ெடும் ைதிப்ெின் சதவதீைாக 
இருக்கும்.  

ப்ரீைியங்களின் சதவதீைாக கணக்கிடப்ெட்டு கிகடக்கும் 
ஒப்ெகடவு ைதிப்ெின்  உத்தரவாதைளிக்கப்ெட்ட ஒப்ெகடவு ைதிப்பு 
என அகழக்கப்ெடுகிறது  

ஆ) பாைிேி ைடன்ைள்  

ெண ைதிப்கெ குவிக்கும் ஆயுள் காப்ெடீ்டு ொைிசிகளில், கடனுக்கு 
ஈடாக ொைிசியின் ெணைதிப்கெ ெயன்ெடுத்தி காப்ெடீ்டு 
நிறுவனத்திடம் கடகன வகாருவதற்காக உள்ள ஏற்ொடு 
ொைிசிதாரருக்கு கடன் பெறும் உரிகைகய வழங்குகிறது. 
வழக்கைாக ொைிசிகய ஒப்ெகடவு ைதிப்ெின் சதவதீைாக ைட்டுவை 
(அதாவது 90%) ொைிசி கடகன கட்டுப்ெடுத்தைாம். ொைிசிதாரர் 
தனது பசாந்த கணக்கில் இருந்வத கடகன பெறுகிறார் என்ெகத 
நிகனவில் பகாள்க. ொைிசிகய ஒப்ெகடத்திருந்திருந்தால் 
அவருக்கு அந்த பதாகக பெறும் தகுதி இருந்திருக்கும்.  

அந்த வழக்கில் காப்ெடீு நிறுத்தப்ெட்டிருக்கும். அதற்கு ெதிைாக 
ொைிசியில் இருந்து கடன் எடுப்ெதால், ஒரு ொைிசிதாரர் வகக்கக 
கவத்துக்பகாண்வட அகத சாப்ெிடவும் முடியும். காப்ெகீட 
அைைில் கவத்துக்பகாண்வட,  பெறும் கடன் ெணப்புழக்கத்திற்கு 
சுைெைாக அணுககை வழங்குகிறது. அவசர நிதி வதகவயுள்ள 
நீங்கள் உங்கள் வாடிக்ககயாளகர தக்ககவத்து பகாள்ள 
விரும்ெினால், அவருக்கு இந்த ைாதிரி கடகன ெரிந்துகரக்க 
வவண்டும். 
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ொைிசி கடன் ஒரு சாதாரண வர்த்தக கடனிைிருந்து இரு 
விதங்களில் வவறுெட்டது:  

பாைிேி ைடன் வர்த்தை ைடன் 

ைடகன திருப்பி கேலுத்த எந்த 
ேட்ட கபாறுப்பும் இல்கை:  

ொைிசி உரிகையாளர் 
சட்டபூர்வைாக கடகன திருப்ெி 
பசலுத்த கடகைப்ெடவில்கை. 
அவர் வதர்ந்பதடுக்கும் எந்த 
வநரத்திலும் முழு கடகன அல்ைது 
ஒரு ெகுதிகய திருப்ெி பசலுத்த 
முடியும். கடகன 
திருப்ொவிட்டாலும், காப்ெடீ்டு 
நிறுவனம் வழங்கவவண்டிய ொைிசி 
நன்கையில் இருந்து நிலுகவயில் 
உள்ள (பசலுத்தப்ெடாத) கடன் 
பதாகக ைற்றும் வட்டி பதாகககய 
கழித்துவிடுகிறது.  

ஒரு வர்த்தக கடன் ஒரு 
கடனாளி-கடனளித்தவர் 
உறகவ 
உருவாக்குகிறது, இதில் 
கடனாளி சட்டபூர்வைாக 
கடகன திருப்ெி பசலுத்த 
கடகைப்ெட்டிருக்கிறார் 

 

எந்த ைடன் சோதகனயும் 
சதகவயில்கை:  

காப்ெடீ்டு நிறுவனம் உண்கையில் 
ொைிசிதாரருக்கு அதன் பசாந்த 
நிதியில் இருந்து கடகன 
தராததால், கடனாளி கடனுக்காக 
விண்ணப்ெிக்கும்வொது எந்த கடன் 
வசாதகனகயயும் பசய்யும் 
அவசியம் இல்கை. காப்ெடீ்டு 
நிறுவனம் தகுதி பதாகககய 
(வைவை குறிப்ெிட்டகத வொல் 
ஒப்ெகடவு ைதிப்ெில் 90%) கடன் 
தாண்டவில்கை என்ெகத ைட்டுவை 
உறுதி பசய்ய வவண்டும்.  

கடன் தருெவர் கடனாளி 
ைீது ஒரு முழுகையான 
கடன் வசாதகனகய 
பசய்கிறார்  
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ஒரு பகாள்கக விஷயைாகவவ காப்ெடீ்டு நிறுவனம் அவ்வப்வொது 
அத்தககய கடன்களுக்கான விதிமுகறகள் ைற்றும் நிெந்தகனகள் 
குறித்து முடிவு பசய்யும் உரிகைகய தன்னிடவை தக்ககவத்துக் 
பகாள்கிறது. ொைிசிகய ஈடாக கவத்வத கடன் வழங்கப்ெடும் 
என்ெதால், ொைிசிகய காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் பெயரில் உரிகை 
ைாற்றம் பசய்யவவண்டும். ைரணம் ஏற்ெட்டால் ெணத்கத பெறும் 
உரிகைக்கு ொைிசிதாரர் யாகரயாவது நியைனம் பசய்திருந்தால், 
இந்த உரிகை ைாற்றம் அந்த நியைனத்கத ரத்து பசய்யாது.  

காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு ொைிசி ைீதுள்ள உரிகை அளவிற்கு 
பெயர் நியைிக்கப்ெட்டவரின் உரிகை ொதிக்கப்ெடும்.  

உதாரணம் 

ொைிசியின்கீழ் வழங்கப்ெட வவண்டிய பைாத்த இறப்பு ஈடு ரூ. 2.5 
ைட்சைாக இருந்த ஒரு ஆயுள் காப்ெடீ்கட அர்ஜ ன் 
வாங்கியிருந்தார். ொைிசியின்கீழ் நிலுகவயில் இருந்த அர்ஜ னின் 
கடன் ைற்றும் வட்டி ரூ. 1.5 ைட்சைாக இருந்தது  

எனவவ அர்ஜ னின் ைரணம் ஏற்ெடும் நிகழ்வில்,  
நியைிக்கப்ெட்டவருக்கு ைீதியுள்ள ரூ. 1 ைட்சத்கத பெறும் தகுதி 
உள்ளது.  

 
 

காப்ெடீ்டாளர்கள் பொதுவாக ொைிசி கடன்கள் ைீது வட்டி 
வசூைிக்கின்றனர், அகத அகர ஆண்டிற்கு அல்ைது ஆண்டிற்கு 
ஒரு முகற கட்டவவண்டும். வட்டி கட்டப்ெடாவிட்டால், அகவ 
ொைிசி கடனின் அங்கைாக ைாறி ைற்றும் நிலுகவயில் உள்ள 
கடன் பதாககயில் வசர்க்கப்ெடுகிறது.  

ப்ரீைியங்கள் வநரத்தில் கட்டப்ெட்டு ைற்றும் ொைிசி அைைில் 
இருக்கும்வகர, திரட்டப்ெட்ட ெண ைதிப்பு பொதுவாக கடன் 
ைற்றும் வட்டிகய தீர்க்க வொதுைானதாக இருக்க வவண்டும்.  
ஆனால் ொைிசி காைங்கழிந்த நிகையில் உள்ளது ைற்றும் எந்த 
புதிய ப்ரீைியங்களும் கட்டப்ெடாது இருந்தால்,  நிலுகவயில் 
உள்ள கடன் ைற்றும் பசலுத்தப்ெடாத வட்டி (பைாத்த கடன்) 
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அளவு ொைிசியின் ெண ைதிப்பு பதாகககய விட கூடுதைாக 
ைாறக்கூடிய நிகைகை எழைாம்.  

காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தால் நிச்சயைாக இந்த நிகைகைகய 
அனுைதிக்க முடியாது. அது வொன்ற நிகைகை வருவதற்கு முன், 
காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் பொதுவாக முன்முடிப்பு  (foreclosure) 
எனப்ெடும் நடவடிக்கககய எடுத்துவிடுவார்.  முன்முடிப்கெ 
பசய்ய காப்ெடீ்டு நிறுவனம் முடிபவடுப்ெதற்கு முன்பு 
ொைிசிதாரருக்கு அறிவிப்கெ அனுப்ெவவண்டும். ொைிசி 
நிறுத்தப்ெடும் ைற்றும் ொக்கியுள்ள ெண ைதிப்பு நிலுகவயில் 
உள்ள கடன் ைற்றும் வட்டியுடன் சரிகட்டப்ெடும். அதிகப்ெடியாக 
உள்ள அளவு  ொைிசிதாரருக்கு வழங்கப்ெடும்.  

 

4. ேிறப்பு பாைிேி விதிைள் மற்றும் சமல்குறிப்புைள் 

அ) பெயர் நியைனம் 

i காப்ெளிக்கப்ெட்டவர் அவரது ைரணத்திற்கு ெிறகு காப்ெடீ்டு 
நிறுவனம் மூைம் காப்ெடீுத்பதாகக வழங்கப்ெடவவண்டிய 
நெர் (களின்)  பெயகர முன்பைாழிவது கபயர்நியமனம் 
ஆகிறது.  

ii காப்ெளிக்கப்ெட்டவர் ஒன்று அல்ைது ஒன்றுக்கும் 
சமற்பட்ட நபர்ைளின் கபயர்ைகள  நியமிக்ை முடியும். 

iii பெயர் நியைிக்கப்ெட்டவர்களுக்கு கேல்லுபடியாகும் 
நிகறசவற்றல் உரிகை உள்ளது ைற்றும் 
உரிகையுள்ளவர்களின்  சார்ொக ஒரு அறங்ைாவைராை 
பணத்கத பராமரிக்ைசவண்டும்.  

iv பெயர் நியைனத்கத  பாைிேிகய வாங்கும் சநரத்தில் 
அல்ைது அதற்கு பின்னரும் பசய்யமுடியும் 

v காப்ெடீு சட்டம் 1938-இன் ெிரிவு 39-இன் கீழ், தன் பசாந்த 
வாழ்க்ககயின்ைீது ொைிசிகய கவத்திருப்ெவர், அவரது 
ைரணம் ஏற்ெட்டால் ொைிசியின் கீழுள்ள காப்ெடீுத் பதாகக 
பசலுத்தப்ெட வவண்டிய நெர் அல்ைது நெர்களின் பெயகர 
நியைிக்க முடியும்.  
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பெயர் நியைனத்கத ொைிசியில் ைற்பறாரு வைற்குறிப்பு மூைம் 
ைாற்ற முடியும்.  

 

முக்ைியமானகவ 

பெயர் நியைனம் நியைிக்கப்ெட்டவருக்கு காப்ெளிக்கப்ெட்டவருக்கு 
ைரணம் ஏற்ெடும் நிகழ்வில் ொைிசி ெணத்கத பெறும் உரிகைகய 
பகாடுக்கிறது. ஒரு நியமிக்ைப்பட்டவருக்கு கமாத்த  (அல்ைது 
பகுதி)  ஈடுசைாரைில் எந்த உரிகமயும் ைிகடயாது. 
 

பெயர் நியைிக்கப்ெட்டவர் ஒரு சிறாராக இருக்கும்வொது, 

ொைிசிதாரர் இன்பனாருவகர  நியைிக்க வவண்டும்.  
நியைிக்கப்பெற்றவராக பசயல்ெட அவரது ஒப்புதகை காட்ட 
ொைிசி ஆவணத்தில் ககபயழுத்திட வவண்டும். பெயர் 
நியைிக்கப்ெட்டவர் வயது வந்தவருக்கான வயகத அகடயும் 
வொது நியைிக்கப்ெட்டவர்கள் தங்கள் நிகைகய இழக்கின்றனர். 
எந்த வநரத்திலும் நியைிக்கப்ெட்டவகர ஆயுள் காப்ெளிக்கப்ெட்டவர் 
ைாற்ற முடியும். எவரும் இதற்காக நியைிக்கப்ெடாவிட்டால் 
ைற்றும் பெயர் நியைிக்கப்ெட்டவர் சிறாராக இருந்தால், ெின்னர் 
ஆயுள் காப்ெளிக்கப்ெட்டவரின் ைரணம் ஏற்ெட்டால், ைரண 
நன்கை ஈடுவகாரல் ொைிசிதாரரின் சட்ட வாரிசுகளுக்கு 
வழங்கப்ெடுகிறது.  

ஒன்றுக்கு வைற்ெட்ட பெயர் நியைிக்கப்ெட்டவர் இருந்தால், ைரண 
ஈடுவகாரல் அவர்களுக்கு இகணந்து, அல்ைது உயிர் ெிகழத்தவர் 
அல்ைது உயிர் ெிகழத்தவர்களுக்கு வழங்கப்ெடும். ஒவ்கவாரு 
கபயர் நியமிக்ைப்பட்டவருக்கும் குறிப்பிட்ட பங்கை 
வழங்ைமுடியாது. ொைிசி துவங்கியெின் பசய்யப்ெடும் பெயர் 
நியைனங்கள் ெயனுள்ளதாக இருக்க காப்ெடீ்டு நிறுவனங்களுக்கு 
பதரிவிக்கப்ெட வவண்டும்.  

 

படம் 1  கபயர் நியமனம் கதாடர்பான விதிைள்  
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ஆ) உரிகம மாற்றம்  

உரிகை ைாற்றம் என்ற பசால் சாதாரணைாக பசாத்கத 
விநிவயாகித்து ைாற்றுவதில் இருந்து வவறுெடுத்தி 
எழுத்துமூைைாக பசாத்கத ைாற்றித்தருவகத குறிக்கிறது. 
பசாத்தின் உரிகை, அந்த பசாத்து குறித்துள்ள ெல்வவறு 
உரிகைககள பகாண்டுள்ளது, அதற்கான உரிகை ஒன்று அல்ைது 
அதற்கு வைற்ெட்ட நெர்களுக்கு அளிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

உரிகை ைாற்றப்ெட்டதும், ஒரு ொைிசி கடனுக்கு எதிராக 
காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு உரிகை ைாற்றப்ெட்டிருந்தாவை தவிர, 
பெயர் நியைனம் ரத்து பசய்யப்ெடுகிறது.  

ஒரு ஆயுள் காப்ெடீ்டு ொைிசியின் உரிகை ைாற்றத்தில், ஒரு நெர் 
ைற்பறாரு நெருக்கு (பசாத்தாக) ொைிசியின் உரிகைகள், சாசனம் 
ைற்றும் நைன்ககள ைாற்றும் பசயகை குறிக்கிறது. உரிகைகள் 
ைாற்றும் நெர் உரிகம மாற்றுபவர் எனவும், ைற்றும் அகத 
பெறுெவர் உரிகம கபறுபவர் எனவும் அகழக்கப்ெடுகிறார்கள்.  
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ெடம் 2 உரிகை ைாற்றம் 

 

 

இந்தியாவில் உரிகை ைாற்றம் காப்புறுதி சட்டத்தின் ெிரிவு 38 
மூைம் கட்டுெடுத்தப்ெடுகிறது. உரிகை ைாற்றம் பசய்யப்ெட்டதுவை, 
உரிகை. பெறுெவர் உரிகை ைாற்றப்ெடும் பசாத்து குறித்த 
அகனத்து உரிகைகள், சாசனம் ைற்றும் நைன்ககளயும் பெற்று, 
உரிகை பெறுெவருக்கு உரிகை அளிப்ெவகர விட அதிக சாசன 
உரிகை கிகடக்காது என்ற விதிக்கு உட்ெட்டு, அவர் ொைிசியின் 
உரிகையாளர் ஆகிறார். 

இந்த ககடசி விதி ைிகவும் முக்கியைானது. இது சிை 
காரணங்களால் காப்ெளிக்கப்ெட்டவருக்கு நிராகரிக்கப்ெட்ட 
ஈடுவகாரகை பெறும் தகுதி உரிகைகய பெறுெவருக்கும் 
கிகடயாது என்ெவத இதற்கு எளிகையான  அர்த்தம். உரிகை 
ைாற்றத்தில் உள்ள கட்சிகள் ஒப்ெந்தத்திற்கு 
தகுதிவாய்ந்தவர்களாக இருக்க வவண்டும் ைற்றும் சட்டரீதியாக 
தகுதிநீக்கலுக்கு  உட்ெட்டவர்களாக இருக்கக்கூடாது.  

உரிகை ைாற்றத்தில்  இரண்டு வகககள் உள்ளன.  

படம் 3 உரிகம மாற்ற வகைைள் 
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நிெந்தகனயுள்ள உரிகை 
ைாற்றம் 

முழுகையான உரிகை ைாற்றம் 

நிெந்தகனயுள்ள உரிகை 
ைாற்றத்தில் ஆயுள் 
காப்ெளிக்கப்ெட்டவர் முதிர்வு 
வததி வகர உயிருடன் 
இருந்தால் அல்ைது உரிகை 
பெறுெவர் இறந்துவிட்டால் 
ொைிசி ைீண்டும் ஆயுள் 
காப்ெிகட பெற்றவருக்கு 
திரும்ெி வந்து விடும் 

முழுகையான உரிகை ைாற்றம், 
ொைிசி குறித்து உரிகை 
ைாற்றுெவருக்குள்ள அகனத்து 
உரிகைகள், சாசனம் ைற்றும் 
நைன்ககள எந்த நிகழ்விலும் 
முன்னுள்ள நிகைக்கு அல்ைது 
அவரது எஸ்வடட் நிகைக்கு 
திருப்ெி வராதெடி  உரிகை 
பெறுெவருக்கு ைாற்றப்ெடுவகத  
வழங்குகிறது. இதனால் 
ொைிசியின் முழு உரிகையும் 
அதன் உரிகை பெறுெவரிடவை 
உள்ளது. உரிகை பெறுெவர், 
அகத தருெவரின் அனுைதி 
இல்ைாைல். ொைிசிகய அவர் 
விருப்ெப்ெடி எந்த விதத்திலும் 
ெயன்ெடுத்தமுடியும். 

ொைிசிதாரர்  எடுத்துக்பகாள்ளும் கடனுக்கு எதிராக ொைிசிகய 
அடைானம் கவக்கும் ெை வணிக சூழ்நிகைகளில்,, முழுகையான 
உரிகை ைாற்றம் அதிகைாக காணப்ெடுகிறது.  

கேல்லுபடியாகும் உரிகம மாற்றத்திற்ைான நிபந்தகனைள்  

இப்வொது ஒரு பசல்லுெடியாகும் உரிகை ைாற்றத்திற்கு 
வதகவயான நிெந்தகனககள நாம் இப்வொது ொர்ப்வொம்.  

உரிகை ைாற்ற வகககள் 

நிபந்தகனயுள்ள உரிகம மாற்றம் முழுகமயான உரிகம மாற்றம் 
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i. முதைில் உரிகை ைாற்றத்கத பசய்யும் அகனத்து 
நெர்களுக்கும் (ைாற்றுெவர்) உரிகை ைாற்றப்ெடும் ொைிசி 
குறித்து உண்கமயான உரிகம மற்றும் ோேனம் அல்ைது 
உரிகம மாற்றக்கூடிய பற்று இருக்க வவண்டும்.  

ii. இரண்டாவதாக உரிகை ைாற்றம் முக்ைியத்துவம் மிக்ை 
ைருதுகை மூைம் ஆதரிக்ைப்படுவது அவசியம், இதில் 
அன்பும், ொசமும் வசர்க்கப்ெடைாம். 

iii. மூன்றாவதாக, உரிகை ைாற்றத்கத அமைில் உள்ள எந்த 
ேட்டமும் எதிர்க்ைாமல் இருப்பது ைிகவும் அவசியம். 
உதாரணைாக, ைற்பறாரு நாட்டில் வசிக்கும் பவளிநாட்டு 
நெருக்கு ஒரு ொைிசிகய உரிகை ைாற்றம் பசய்வது அந்நிய 
பசைாவணி கட்டுப்ொட்டு விதிககள ைீறுவதாக இருக்கைாம்.  

iv. உரிகை பெறுெவர் ைற்பறாரு உரிகை ைாற்றத்கத பசய்ய 
முடியும், ஆனால் பெயர் நியைிக்க முடியாது, ஏபனனில் 
ஆயுள் காப்ெகீட பெற்றது  உரிகை பெற்றவரின் வாழ்க்கக 
அல்ை.  

உரிகை ைாற்றம் எழுத்து மூைைாக இருக்க வவண்டும் ைற்றும் 
ஒப்ெந்தத்தில்  குகறந்தது ஒரு சாட்சி சான்றளித்திருக்க 
வவண்டும். சாசனத்கத ைாற்றுவகத குறிப்ொக ொைிசியுடன் ஒரு 
வைற்குறிப்பு  வடிவில் முன்கவக்க வவண்டும். ொைிசிதாரர் 
காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு உரிகை ைாற்றத்கத ெற்றி ஒரு 
முன்னறிவித்தகை தருவதும் அவசியம். எழுத்துமூைம் இது 
சபான்ற அறிவிப்கப ைாப்பீட்டு நிறுவனம் கபறும் வகர, 
உரிகம கபறுபவருக்கு பாைிேி ோேனம்மீது எந்த உரிகமயும் 
இருக்ைாது.  

ொைிசி ஆவணத்திற்கான வைற்குறிப்பு ைற்றும் அறிவிப்கெ 
பெற்றெிறகு ஆயுள் காப்ெடீு நிறுவனம் உரிகை ைாற்றத்கத 
பசய்து ைற்றும் அகத ெதிவு பசய்கிறது. உரிகை ைாற்றத்கத 
ெதிவு பசய்யும் வொது நிறுவனம்  அதன் பசல்லுெடியாகும் 
தன்கை அல்ைது சட்ட விகளவுகள் ெற்றி எந்த பொறுப்கெயும் 
எடுத்துக்பகாள்வதில்கை அல்ைது எந்த கருத்கதயும் 
பதரிவிப்ெதில்கை என்ெகத கவனிக்கவவண்டும். ஆயுள் காப்ெடீு 
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நிறுவனத்தில் புத்தகத்தில் ெதிவு பசய்யப்ெட்ட உரிகை ைாற்ற 
வததி, பதாடர்புள்ள அலுவைகம் அந்த உரிகை ைாற்றம் ைற்றும் 
அதற்கான அறிவிப்கெ பெற்ற வததியாக இருக்கும். அறிவிப்பு 
ைற்றும் உரிகை ைாற்றத்கத பவவ்வவறு வததிகளில் பெற்றால், 
ெின்னராக பெறப்ெட்டதன்  வததிவய ெதிவு வததி என்று 
கருதப்ெடும்.  

ொைிசி நடப்ெில் இருக்கும்வொவத உரிகை பெற்றவர்  ொைிசியில் 
உள்ள நைகன ைீண்டும் ொைிசிதாரருக்கு / ஆயுள் காப்ெடீு 
பெற்றவருக்வக ொைிசிகய ைறு உரிகை ைாற்றி தரமுடியும். 
அத்தககய ைறு உரிகை ைாற்றத்திற்கு ெிறகு, ஈடுவகாரல்கள் 
வவகைாக தீரக்கப்ெடுவதற்காக, ொைிசிதாரரிடம் புதியதாக பெயர் 
நியைனம் அல்ைது உரிகை ைாற்றத்கத பசய்யுைாறு  
ஆவைாசகன கூறப்ெடைாம். ைீண்டும், நிபந்தகனயுள்ள உரிகம 
மாற்ற வழக்ைில், உரிகம கபறுபவர் இறந்துவிட்டால் 
பாைிேியின் ோேனம் ஆயூள் ைாப்பீடு கபற்றவருக்கு திரும்பி 
வந்துவிடும். ைறுபுறம், முழுகையான உரிகை ைாற்றத்தில், 
இறந்தவர் மூைம் நியைிக்கப்ெட்ட எஸ்வடட்டிற்கு  சாசனத்கத 
அனுப்ெ வவண்டும்.  

படம் 4 ைாப்பீடு பாைிேிைளின் உரிகம மாற்றம் குறித்துள்ள 
விதிைள்  
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கபயர் நியமனம் மற்றும் உரிகம மாற்றம் -சவறுபாடுைள் 

வித்தியாேத்தி
ன் அடிப்பகட 

கபயர் நியமனம் உரிகம மாற்றம் 

கபயர் 
நியமனம் 
அல்ைது 
உரிகம 
மாற்றம் 
என்றால் 
என்ன? 

பெயர் நியைனம்  
என்ெது ைரண 
நன்கைகய பெற 
ஒரு நெகர நியைனம் 
பசய்யும் 
பசயல்முகற  

உரிகை ைாற்றம்  
என்ெது ைற்பறாரு 
நெர் அல்ைது 
நிறுவனத்திற்கு 
காப்ெடீின் சாசனத்கத  
ைாற்றி தரும் 
பசயல்முகற  

கபயர் 
நியமனம் 
அல்ைது 
உரிகம 
மாற்றத்கத 
எப்சபாது 
கேய்யமுடியும்? 

பெயர் நியைனத்கத 
முன்பைாழிவு 
சையத்தில் அல்ைது 
ொைிசிகய 
பதாடங்கிய 
ெின்னரும் 
பசய்யமுடியும் 

உரிகை ைாற்றத்கத 
ொைிசிகய 
பதாடங்கிய ெின்னவர 
பசய்யமுடியும் 

கபயர் 
நியமனம் 
அல்ைது 
உரிகம 
மாற்றத்கத 
யாரால் 
கேய்யமுடியும்? 

பெயர் நியைனத்கத 
ஆயுள் காப்ெடீு 
பெற்றவர் ைட்டுவை 
தன் பசாந்த 
வாழ்வின் ைீதுள்ள 
ொைிசியில் 
பசய்யமுடியும்.  

உரிகை ைாற்றத்கத 
ொைிசியின் 
உரிகையாளர், 
அதாவது ஆயுள் 
காப்ெகீட பெற்றவர் 
ொைிசிதாரராக 
இருந்தால் அல்ைது 
உரிகை ைாற்றத்கத 
பெற்றவர் பசய்யைாம் 

அது எங்சை 
கபாருந்தும்?  

இது காப்ெடீு சட்டம், 

1938 பொருந்தும் 
இடத்தில் ைட்டுவை  
பொருந்தும்.  

இது பசாத்து 
ெரிைாற்ற பதாடர்ெில் 
அந்தந்த நாட்டின் 
சட்டத்தின்ெடி, உைகம் 
முழுவதும் 
பொருந்தும். 
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பாைிேிதாரர் 
பாைிேி மீது 
ைட்டுப்பாட்கட 
தக்ைகவத்துக் 
கைாள்வாரா?  

ொைிசியின் சாசனம் 
ைற்றும் தகைப்பு 
ைற்றும் கட்டுப்ொகட 
ொைிசிதாரர் 
தன்னிடவை 
கவத்திருக்கிறார் 
ைற்றும் பெயர் 
நியைிக்கப்ெட்டவரால் 
ொைிசியின்கீழ் 
வழக்கக வொட எந்த 
உரிகையும் 
கிகடயாது  

ைறு உரிகை ைாற்றம் 
பசய்யப்ெடும் வகர 
ொைிசிதாரர் 
ொைிசியின் கீழுள்ள 
உரிகை, சாசனம் 
ைற்றும் உரிகை 
ைாற்றத்கத 
பெறுெவருக்கு 
ொைிசியின் கீழ் 
வழக்கு வொடும் 
உரிகை உண்டு 

ஒரு ோட்ேி 
சதகவயா?.   

சாட்சி வதகவ 
இல்கை 

சாட்சி கட்டாயைாக 
வதகவ. 

அவர்ைள் 
ஏதாவது 
உரிகம 
ைிகடக்குமா? 

பெயர் 
நியைிக்கப்ெட்டவருக்
கு ொைிசி ைீது எந்த 
உரிகையும் 
கிகடயாது 

உரிகை பெறுெவருக்கு 
ொைிசி ைீது முழு 
உரிகை கிகடக்கிறது, 

ைற்றும் கூட 
ொைிசியின் கீழ் அவர் 
வழக்கு பதாடரைாம். 

இகத 
தள்ளுபடி 
கேய்ய 
முடியுமா?.  

பெயர் நியைனத்கத  
ொைிசி காைத்தில் 
எந்த வநரத்திலும் 
தள்ளுெடி பசய்யைாம் 
அல்ைது ரத்து 
பசய்யைாம் 

உரிகை ைாற்றத்கத 
ஒரு முகற 
பசய்துவிட்டால் அகத 
ரத்து பசய்ய 
முடியாது, ஆனால் 
ைறு உரிகை ைாற்றம் 
பசய்யப்ெடைாம். 

ேிறார் 
விஷயத்தில் 

பெயர் 
நியைிக்கப்ெட்டவர் 
சிறாராக இருந்தால், 
ஒருவகர 
நியைிக்கப்பெற்றவரா
க  நியைிக்க 

உரிகை பெறுெவர் 
சிறாராக இருந்தால், 
ஒரு காப்ொளகர 
நியைிக்க வவண்டும்.  
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வவண்டும்  

கபயர் 
நியமிக்ைப்பட்ட
வர் அல்ைது 
உரிகம 
மாற்றம் 
கபறுபவர் 
இறந்தால் 
என்ன 
நடக்கும்?  

பெயர் 
நியைிக்கப்ெட்டவரின் 
ைரணம் வநர்ந்தால், 
ொைிசி உரிகைகள் 
ொைிசிதாரருக்வக 
அல்ைது அவரது 
சட்ட வாரிசுகளுக்கு 
ைாற்றியகைக்கப்ெடும்
. 

நிெந்தகனயுள்ள 
உரிகை ைாற்றத்தில், 
உரிகை பெறுெவர் 
இறந்துவிட்டால் 
ொைிசியின்  
உரிகைகள் ஆயூள் 
காப்ெடீு பெற்றவருக்கு 
திரும்ெி வந்துவிடும். 
முழுகையான உரிகை 
ைாற்றத்தில், உரிகை 
பெற்றவரின் சட்ட 
வாரிசுகளுக்கு  
ொைிசிைீது உரிகை. 
உண்டு 
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கபயர் 
நியமிக்ைப்பட்ட
வர் அல்ைது 
உரிகம 
மாற்றத்கத 
கபறுபவர், 
ஆயுள் 
ைாப்பீகட 
கபற்றவருக்கு 
பிறகு 
இறந்தால் 
மற்றும் மரண 
நன்கம 
வழங்ைப்படுவ
தற்கு முன் 
இறந்தால் 
என்ன 
நடக்ைிறது.  

 

பெயர் 
நியைிக்கப்ெட்டவர் 
ைரணம் நன்கை 
வழங்கப்ெடுவதற்கு 
முன் 
இறந்துவிட்டால்,  
ைரண ஈடு, ஆயுள் 
காப்ெடீு பெற்றவரின் 
சட்ட வாரிசுகளுக்கு 
வழங்கப்ெடும்.  

தீர்வுக்கு முன் உரிகை 
பெறுெவர் 
இறந்துவிட்டால், 
ொைிசி ெணம் உரிகை 
பெற்றவரின் சட்ட 
வாரிசுகளுக்கு 
வழங்கப்ெடும் ைற்றும் 
உரிகைகய ைாற்றி 
தந்த ஆயுள் காப்ெகீட 
பெற்றவரின் சட்ட 
வாரிசுகளுக்கு 
கிகடக்காது. 

ைடன் 
தந்தவர்ைளால் 
பாைிேிகய 
இகணக்ை 
முடியுமா?  

கடன் தந்தவர்களால்   
பெயர் நியைனம்  
பசய்யப்ெட்ட காப்ெடீு 
ொைிசிகய இகணக்க 
முடியும்.  

 

உரிகை ைாற்றம் 
கடன் தந்தவர்ககள  
ஏைாற்றுவதற்காக 
பசய்யப்ெட்டுள்ளது 
என்று 
காட்டப்ெட்டாவை 
தவிர, கடன் 
தந்தவர்களால் 
ொைிசிகய 
இகணக்கமுடியாது.. 

இ) பிரதி பாைிேி  

ஒரு ஆயுள் காப்ெடீ்டு ொைிசி ஆவணம் ஒரு வாக்குறுதியின்  
ஆதாரைாக உள்ளது. ொைிசி ஆவணத்தின்  இழப்பு அல்ைது அழிவு 
மூைம் ஒப்ெந்தத்தின்கீழ் நிறுவனத்திற்கு உள்ள பொறுப்பு எந்த 
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வழியிலும் இல்கை என்றாகிவிடாது. ொைிசி ஆவணம் இழப்பு 
விஷயத்தில், ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் பொதுவாக ெின்ெற்ற 
வவண்டிய நிகையான நகடமுகறகள் இருக்கும். 

பொதுவாக அலுவைகம் கூறப்ெடும் இழப்கெ சந்வதகிக்க ஏதாவது 
காரணம் உள்ளதா என்று ஆராய வவண்டும். ொைிசி பதாகைந்து 
விட்டது ைற்றும் எந்த முகறயிலும் ககயாளப்ெடவில்கை 
என்ெதற்கான திருப்தியான ஆதாரத்கத வழங்க வதகவப்ெடைாம். 
பொதுவாக உத்தரவாதம் அல்ைது உத்தரவாதம் இல்ைாத ஒரு 
ஈட்டுறுதி ெத்திரத்கத சைர்ப்ெித்தாவை ைனுதாரரின் ஈடுவகாரல் 
தீர்க்கப்ெடைாம்.  

விகரவிவைவய ெணத்கத பசலுத்தவவண்டும் ைற்றும்  பசலுத்த 
வவண்டிய பதாககயின் அளவும் அதிகைாக இருந்தால், 
அலுவைகத்தில் இழப்கெ ெற்றிய  ஒரு விளம்ெரத்கத ெரந்த 
விநிவயாகம் உள்ள வதசிய பசய்தித்தாளில் பவளியிடுைாறு 
வைியுறுத்தைாம். வவறு யாரிடம் இருந்தும் எந்த ஆட்வசெகனயும் 
இல்கை என்று உறுதியாக பதரிந்த ெின்னர் ஒரு ெிரதி ொைிசிகய 
வழங்கமுடியும்.  

ஈ) மாற்றம்  

ொைிசிதாரர்கள் ொைிசி விதிகள் ைற்றும் நிெந்தகனகளில் 
ைாற்றங்ககள ஏற்ெடுத்த வகாரைாம். காப்ெடீு நிறுவனம் ைற்றும் 
காப்ெளிக்கப்ெட்டவரின் சம்ைதத்துடன் அத்தககய ைாற்றங்ககள 
பசய்யக்கூடிய விதி உள்ளது. பொதுவாக ொைிசியின் முதல் 
வருடத்தில் ைாற்றங்கள் அனுைதிக்கப்ெடாது,  அது ொைிசி கட்டும் 
முகற அல்ைது கீவழ தந்திருக்கிற உதாரணங்ககள வொை 
கட்டாயைாக வதகவப்ெடுவதாக இருந்தாவை தவிர - 

 பெயர் அல்ைது / முகவரி ைாற்றம்;  

 வயது அதிகம் அல்ைது குகறவு என நிரூெிக்கப்ெட்டால், 
வயகத ைீண்டும் சைர்ப்ெிப்ெது;  

 இரட்கட விெத்து நன்கை அல்ைது நிரந்தர ஊன நன்கை 
வொன்றகத வழங்குவதற்கான வகாரிக்கக  
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ைாற்றங்ககள அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் அனுைதிக்கைாம். இதில் 
சிை ைாற்றங்கள் ொைிசிைீது பொருத்தைான வைற்குறிப்பு மூைம் 
அல்ைது ஒரு தனி தாளில் பசய்யப்ெடைாம். ொைிசியின் 
நிகைகளில் முக்கியைான ைாற்றம் வதகவப்ெடும் ெிற 
ைாற்றங்களுக்கு, இருக்கும் ொைிசிககள  ரத்து பசய்து ைற்றும் 
புதிய ொைிசிககள வழங்குவது வதகவப்ெடைாம்.  

அனுைதி வழங்கப்ெட்டுள்ள ைாற்றங்களின் சிை முக்கிய வகககள் 
ெின்வருைாறு உள்ளன  

i. காப்ெடீின் சிை வர்க்கங்களில் அல்ைது காைத்தில்  ைாற்றம் 
[அொயம் அதிகரிப்ெடாததில்]  

ii. காப்ெடீுத் பதாககயில் குகறப்பு 

iii.  ப்ரீைியம் பசலுத்தும் முகறயில் ைாற்றம் 

iv. ொைிசி ஆரம்ெிக்கப்ெட்ட வததியில் ைாற்றம்  

v. இரண்டு அல்ைது அதற்கு வைற்ெட்ட ொைிசிகளாக ஒரு 
ொைிசிகய  ெிரிப்ெது 

vi. ஒரு கூடுதல் ெரீைியம் அல்ைது கட்டுப்ெடுத்தும் ெிரிகவ 
நீக்குவது  

vii. இைாெம் இல்ைாைல் இருந்த திட்டத்கத இைாெங்களுடன் 
உள்ள திட்டைாக ைாற்றுவது  

viii.  பெயர் திருத்தம்  

ix. ஈடுவகாரல் தீர்கவ வழங்குவதற்கான விருப்ெம் ைற்றும் 
இரட்கட விெத்து நன்கைகய வழங்குவது 

இந்த ைாற்றங்களில் பொதுவாக எந்தவித அொய அதிகரிப்பும் 
இல்கை. ொைிசிகளில் அனுைதிக்கப்ெடாத ைற்ற ைாற்றங்களும் 
உள்ளன. இகவ ப்ரீைியத்கத குகறக்கும் விகளகவ ஏற்ெடுத்தும் 
ைாற்றங்களாக இருக்கைாம்.,  ப்ரீைியம் பசலுத்தும் காைத்தின் 
நீட்டிப்பு; இைாெத்துடன் உள்ள திட்டங்ககள இைாெத்துடன் 
இல்ைாததாக ைாற்றுவது; அொயத்கத அதிகரிக்கிற ைாதிரி ஒரு 
காப்ெடீ்டு வர்க்கத்தில் இருந்து இன்பனான்றுக்கு ைாறுவது, 
காப்ெடீுத் பதாககயின் அதிகரிப்பு வொன்றகவ உதாரணங்களாக 
உள்ளன.  
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காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் எல்ைா இடங்களிலும் பொதுவாக தங்கள் 
ொைிசி ஆவணங்களுக்கான சரியான வார்த்கதககள 
வதர்ந்பதடுக்க அனுைதிக்கப்ெடுகின்றனர், ஆனால் இவற்கற 
ஒழுங்குப்ெடுத்துெவரிடம் (regulator) ஒப்புதலுக்காக சைர்ப்ெிக்க 
வவண்டும்.  

சுய-பரீட்கே 1 

எந்த சூழ்நிகையில் ொைிசிதாரர் ஒரு நியைிக்கப்ெட்டவகர 
நியைிக்க வவண்டும்?  

I.   காப்ெடீு பெற்றவராக சிறாராக இருக்கிறார்  

II.  பெயர் நியைிக்கப்ெட்டவர் சிறாராக இருக்கிறார்  

III. ொைிசிதாரருக்கு ைன குகறொடு உள்ளவர்  

IV. ொைிசிதாரருக்கு திருைணம் ஆகவில்கை  

  

சுருக்கம் 

 "சலுகக காைம்" என்ற உட்ெிரிவு உரிய வததிக்கு ெின்னர் 
ொைிசிதாரருக்கு ப்ரீைியம் பசலுத்துவதற்காக ஒரு கூடுதல் 
காைத்கத வழங்குகிறது..  

 ைறுநியைனம் என்ெது  ப்ரீைியங்ககள பசலுத்தாைல் 
நிறுத்தப்ெட்ட அல்ைது ெறிமுதல்-இல்ைாகை விதிகளில் 
ஒன்றின்கீழ் பதாடர்கிற ஒரு ொைிசிகய ஆயுள் காப்ெடீ்டு 
நிறுவனம் ைீண்டும் அைைில் பகாண்டு வரும் வழிமுகறயாகும்.  

 ஒரு ொைிசி கடன் இரு விதங்களில் ஒரு சாதாரண வணிக 
கடனிடைிருந்து வவறுெட்டது, முதைில் ொைிசியின் 
உரிகையாளர் சட்டபூர்வைாக கடகன திருப்ெி பசலுத்த 
சட்டரீதியாக கடகைப்ெடவில்கை ைற்றும் காப்ெடீ்டு நிறுவனம் 
காப்ெடீு பெற்றவர் ைீது ஒரு கடன் தகுதிக்கான வசாதகனகய 
பசய்ய வவண்டிய அவசியைில்கை.  

 காப்ெளிக்கப்ெட்டவர் அவரது ைரணத்திற்கு ெிறகு காப்ெடீ்டு 
நிறுவனம் மூைம் காப்ெடீுத்பதாகக வழங்கப்ெடவவண்டிய நெர் 
(களின்)  பெயகர முன்பைாழிவது கபயர்நியமனம் ஆகிறது.  

 ஒரு ஆயுள் காப்ெடீ்டு ொைிசியின் உரிகை ைாற்றத்தில், ஒரு 
நெர் ைற்பறாரு நெருக்கு (பசாத்தாக) ொைிசியின் உரிகைகள், 
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சாசனம் ைற்றும் நைன்ககள ைாற்றும் பசயகை குறிக்கிறது. 
உரிகைகள் ைாற்றும் நெர் உரிகை ைாற்றுெவர் எனவும், ைற்றும் 
அகத பெறுெவர் உரிகை பெறுெவர் எனவும் 
அகழக்கப்ெடுகிறார்கள்.  

 ைாற்றங்ககள காப்ெடீு நிறுவனம் ைற்றும் 
காப்ெளிக்கப்ெட்டவரின் சம்ைதத்திற்கு உட்ெட்டது. சிை எளிய 
ைாற்றங்ககள தவிர, பொதுவாக ைாற்றங்கள் ொைிசியின் முதல் 
வருடத்தில் அனுைதிக்கப்ெடுவதில்கை.  

முக்ைிய வார்த்கதைள் 

1. சலுகக காைம் 

2. ொைிசி காைங்கழிதல் 

3. ொைிசி புத்தாக்கம் 

4. ஒப்ெகடவு ைதிப்பு 

5. பெயர் நியைனம் 

6. உரிகை ைாற்றம் 

 
 

சுய-பரீட்கேக்ைான பதில்ைள் 

 
ெதில் 1  

 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

பெயர் நியைிக்கப்ெட்டவர் சிறாராக இருக்கும்வொது ொைிசிதாரர் 
ஒரு நியைிக்கப்ெட்டவகர நியைிக்க வவண்டும்  

 

சுய-சதர்வு சைள்விைள் 

 

வகள்வி 1  

 

கீவழ உள்ள அறிக்ககயில்  பெயர் நியைனம் குறித்து எது 
தவறானது?  

I. கடனுக்கு ஈடாக ொைிசி காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு உரிகை 
ைாற்றப்ெட்டால் , ொைிசி பெயர் நியைனம் ரத்தாவதில்கை  
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II. பெயர் நியைனத்கத ொைிசிகய வாங்கும்வொது அல்ைது 
ெின்னரும் பசய்யைாம்  

III. பெயர் நியைனத்கத ொைிசியில் ஒரு வைற்குறிப்பு மூைம் 
ைாற்ற முடியும்  

IV. பெயர் நியைிக்கப்ெட்டவருக்கு ஈடுவகாரல் ைீது முழு உரிகை 
உள்ளது  

 

வகள்வி 2  

 

உத்தரவாதைான ஒரு ஒப்ெகடவு ைதிப்கெ ொைிசி பெறும் 
பொருட்டு, சட்டத்தின் ெடி எவ்வளவு காைத்திற்கு ப்ரீைியங்ககள 
கட்ட வவண்டும்?  

I.   ப்ரீைியங்கள் குகறந்தது 2 ஆண்டுகள் பதாடர்ச்சியாக 
கட்டப்ெடவவண்டும்  

II.  ப்ரீைியங்கள் குகறந்தது 3 ஆண்டுகள் பதாடர்ச்சியாக 
கட்டப்ெடவவண்டும் 

III. ப்ரீைியங்கள் குகறந்தது 4 ஆண்டுகள் பதாடர்ச்சியாக 
கட்டப்ெடவவண்டும்  

IV. ப்ரீைியங்கள் குகறந்தது 5 ஆண்டுகள் பதாடர்ச்சியாக 
கட்டப்ெடவவண்டும்  

 

வகள்வி 3  

 

ஒரு ொைிசி காைங்கழிந்ததாக எப்வொது கருதப்ெடும்?  

I. உரிய வததியில் ப்ரீைியங்கள் கட்டப்ெடவில்கை என்றால்  

II. உரிய வததிக்கு முன்னர் ப்ரீைியங்கள் கட்டப்ெடவில்கை 
என்றால் 

III. சலுகக காைத்தில் கூட ப்ரீைியம் கட்டப்ெடவில்கை என்றால் 

IV. ொைிசிகய ஒப்ெகடத்திருந்தால்  
 

வகள்வி 4  

காப்ெடீு ொைிசியின் சலுகக காைம் குறித்து கீழுள்ள 
அறிக்ககயில் எது சரியானதாக உள்ளது?  
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I. தரைான சலுகக காைத்தின் அளவு ஒரு ைாதம்.  

II. தரைான சலுகக காைத்தின் அளவு 30 நாட்கள்.  

III. தரைான சலுகக காைத்தின் அளவு ஒரு ைாதம் அல்ைது 30 
நாட்கள்.  

IV. தரைான சலுகக காைத்தின் அளவு ஒரு ைாதம் அல்ைது 31 
நாட்கள்  

 

வகள்வி 5  

ொைிசிதாரர் உரிய வததிக்குள் ப்ரீைியத்கத கட்டவில்கை ைற்றும் 
சலுகக காைத்தில்  இறந்து விட்டால் என்ன நடக்கும்?  

I. காப்ெடீ்டு நிறுவனம் உரிய வததிக்குள் ப்ரீைியத்கத 
கட்டாததால் ொைிசிகய பசல்ைாததாக்கி விடும் ைற்றும் 
ஈடுவகாரகை நிராகரித்து விடும்  

II. காப்ெடீ்டு நிறுவனம் ஈடுவகாரகை பகாடுத்துவிடும் ைற்றும் 
பசலுத்தப்ெடாத ககடசி ப்ரீைியத்கத தள்ளுெடி பசய்துவிடும்  

III. காப்ெடீ்டு நிறுவனம் பசலுத்தப்ெடாத ப்ரீைியத்கத கழித்த 
ெிறகு ஈடுவகாரகை பகாடுத்து விடும்  

IV. காப்ெடீ்டு நிறுவனம் வங்கி வசைிப்ெிற்கான வட்டி விகித்த்திற்கு 
வைவை 2%  வட்டிகய வசர்த்து பசலுத்தப்ெடாத ப்ரீைியத்கத 
கழித்த ெிறகு ஈடுவகாரகை பகாடுத்து விடும்  

 
 

 

வகள்வி 6  

ஒரு காைங்கழிந்த ொைிசிகய புத்தாக்கம் பசய்யும் வொது 
காப்ெடீ்டு நிறுவனம் மூைம் கீழுள்ளதில் எந்த அம்சம் ைிகவும் 
குறிப்ெிடத்தக்கதாக கருதப்ெடும்?  ைிகவும் பொருத்தைான 
விருப்ெத்கத வதர்ந்பதடுக்கவும்.  

I. புத்தாக்க சையத்தில் காப்ெடீ்டு தகுதிக்கான சான்றுகள்  

II. காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கான அொயத்கத அதிகரிப்ெதற்கு 
வழிவகுக்கும் ொைிசி புத்தாக்கம்  

III. வட்டியுடன் பசலுத்தப்ெடாத ப்ரீைியங்கள் பசலுத்துதல்  

IV. காப்ெடீு பெற்றவர் ஒரு குறிப்ெிட்ட காைவகரக்குள் 
புத்தாக்கத்திற்கான விண்ணப்ெத்கத சைர்ப்ெிப்ெது 
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வகள்வி 7  

காப்ெடீ்டு ொைிசிக்கு, காப்ெடீு சட்டம், 1938 _________ கீழ் பெயர் 
நியைனம் அனுைதிக்கப்ெடுகிறது.  

I. ெிரிவு 10 

II. ெிரிவு 38 

III. ெிரிவு 39 

IV. ெிரிவு 45 

வகள்வி 8   

ஒரு ொைிசிக்கு எதிராக காப்ெடீு நிறுவனத்திடம் வாங்கப்ெடும் 
கடன் குறித்து கீவழ உள்ள அறிக்ககயில் எது தவறானது?  

I. ொைிசி காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு ஆதரவாக உரிகை ைாற்றம் 
பசய்யப்ெட வவண்டும்  

II. காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு ஆதரவாக ொைிசி உரிகை 
ைாற்றப்ெட்ட காரணைாக இத்தககய ொைிசியின் பெயர் 
நியைனம் ரத்து பசய்யப்ெடும் 

III. பெயர் நியைிக்கப்ெட்டவரின் உரிகை காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு 
ொைிசி ைீதுள்ள ெற்றின் அளவிற்கு ொதிக்கப்ெடும்  

IV. ொைிசி கடன் பொதுவாக ொைிசியின் ஒப்ெகடவு ைதிப்ெின் 
குறிப்ெிட்ட சதவதீைாக ைட்டுவை வரம்ெிடப்ெடுகிறது. 

 

வகள்வி 9  

 

கீவழ உள்ள அறிக்ககயில் ஒரு காப்ெடீ்டு ொைிசி உரிகை ைாற்றம் 
குறித்து எது தவறானது?  

I. முழுகையான உரிகை ைாற்ற வழக்கில், உரிகை பெறுெவரின் 
ைரணம் ஏற்ெட்டால், ொைிசியின் சாசனம் இறந்த உரிகை 
பெறுெவரின் எஸ்வடட்டிற்கு பசன்றுவிடும்.  

II. ஒரு ஆயுள் காப்ெடீ்டு ொைிசியின் உரிகை ைாற்றத்தில், ஒரு 
நெர் ைற்பறாரு நெருக்கு (பசாத்தாக) ொைிசியின் உரிகைகள், 
சாசனம் ைற்றும் நைன்ககள ைாற்றும் பசயகை குறிக்கிறது. 
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III. ொைிசிதாரர் உரிகை ைாற்றம் குறித்து காப்ெடீ்டு  
நிறுவனத்திற்கு அறிவிப்கெ தருவது அவசியம்.  

IV. முழுகையான உரிகை ைாற்ற வழக்கில், முதிர்வு வகர 
ொைிசி உரிகை பெறுவரிடவை முழுகையாக உள்ளது, ஆனால்  
ொைிசி காைத்தில் காப்ெடீு பெற்றவர் இறந்துவிட்டால் ொைிசி 
காப்ெடீு பெற்றவரின் ெயனாளிகளுக்கு திரும்புகிறது.  

 

வகள்வி 10  

 

கீவழ உள்ள ைாற்றங்களில் எது ஒரு காப்ெடீ்டு நிறுவனம் மூைம் 
அனுைதிக்கப்ெடும்? 

I. இரண்டு அல்ைது அதற்கு வைற்ெட்ட ொைிசிகளாக ஒரு 
ொைிசிகய ெிரிப்ெது 

II. ப்ரீைியம் பசலுத்தும் காைத்தின் நீட்டிப்பு  

III. இைாெத்துடன் உள்ள ொைிசிகய இைாெத்துடன் இல்ைாத 
ொைிசியாக ைாற்றுவது  

IV. காப்ெடீுத் பதாககயின் அதிகரிப்பு  

 

சுய-சதர்வு சைள்விைளுக்ைான பதில்ைள் 

 
பதில் 1  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் IV. 

பெயர் நியைிக்கப்ெட்டவருக்கு ஈடுவகாரல் ைீது முழு  (அல்ைது 
ெகுதி) உரிகைவயா கிகடயாது  

 

பதில் 2  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

உத்தரவாதைான ஒரு ஒப்ெகடவு ைதிப்கெ ொைிசி பெறும் 
பொருட்டு, ப்ரீைியங்கள் குகறந்தது 3 ஆண்டுகள் பதாடர்ச்சியாக 
கட்டப்ெடவவண்டும் 

 
பதில் 3  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 
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சலுகக காைத்தில் கூட ப்ரீைியம் கட்டப்ெடவில்கை என்றால் 
ஒரு ொைிசி காைங்கழிந்ததாக கருதப்ெடும்  

 

பதில் 4  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் IV. 

தரைான சலுகக காைத்தின் அளவு ஒரு ைாதம் அல்ைது 31 
நாட்களாக இருக்கும். 
 

பதில் 5  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

ொைிசிதாரர் உரிய வததிக்குள் ப்ரீைியத்கத கட்டவில்கை ைற்றும் 
சலுகக காைத்தில்  இறந்து விட்டால், காப்ெடீ்டு நிறுவனம் 
பசலுத்தப்ெடாத ப்ரீைியத்கத கழித்த ெிறகு ஈடுவகாரகை 
பகாடுத்து விடும்  

 
பதில் 6  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

ஒரு காைங்கழிந்த ொைிசிகய புத்தாக்கம் பசய்யும் வொது 
காப்ெடீ்டு நிறுவனம் காப்ெடீ்டு தகுதிக்கான சான்றுககள ைிகவும் 
குறிப்ெிடத்தக்கதாக கருதும் 
 

பதில் 7  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

காப்ெடீ்டு ொைிசிக்கு, காப்ெடீு சட்டம், 1938 ெிரிவு 39-இன்கீழ் பெயர் 
நியைனம் அனுைதிக்கப்ெடுகிறது. 
 

பதில் 8  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

விருப்ெம் II தவறானது. 

காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திடம் ொைிசிக்கு ஆதரவாக கடன் 
வாங்கப்ெட்டதன் காரணைாக காப்ெடீு நிறுவனத்திற்கு ஆதரவாக 
ொைிசி உரிகை ைாற்றப்ெட்டிருந்தால், ொைிசியின் பெயர் 
நியைனம் ரத்து பசய்யப்ெடாது. 
 

பதில் 9  
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இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் IV. 

விருப்ெம் IV தவறானது. 

முழுகையான உரிகை ைாற்ற வழக்கில், முதிர்வு வகர ொைிசி 
உரிகை பெறுவரிடவை முழுகையாக உள்ளது, ஆனால்  ொைிசி 
காைத்தில் காப்ெடீு பெற்றவர் இறந்துவிட்டால் ொைிசி காப்ெடீு 
பெற்றவரின் ெயனாளிகளுக்கு திரும்ெ வராது.  

 

பதில் 10  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

ஒரு ைாற்றத்தில் இரண்டு அல்ைது அதற்கு வைற்ெட்ட 
ொைிசிகளாக ஒரு ொைிசிகய ெிரிப்ெது ஒரு காப்ெடீ்டு நிறுவனம் 
மூைம் அனுைதிக்கப்ெடும்  
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அத்தியாயம் 15 

 

ஏற்பளிப்பு 
 

அத்தியாய அறிமுைம் 

 

ஒரு ஆயுள் காப்ெடீ்டு முகவரின் வவகை வருங்காை 
வாடிக்ககயாளரிடம் இருந்து முன்பைாழிகவ பெற்றதுவை 
முடிந்துவிடுவதில்கை. முன்பைாழிவு ஒரு ொைிசி காப்ெடீ்டு 
நிறுவனம் மூைம் ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெட்டு ொைிசியாக பவளிவர 
வவண்டும். 

ஆயுள் காப்ெடீ்டு  நிறுவனம் முன்பைாழிகவ ஏற்க வவண்டுைா, 
ைற்றும் அப்ெடி ஏற்றுக்பகாண்டால், எந்த நிெந்தகனகளின்கீழ் 
என்ெகத முடிபவடுக்கும் முன் ஒவ்பவாரு முன்பைாழிவும் ஒரு 
நுகழவாயிகை கடக்கவவண்டும். இந்த அத்தியாயத்தில், நாம் 
ஏற்ெளிப்பு பசயல்முகற ைற்றும் ஈடுொடு கூறுகள் ெற்றி வைலும் 
பதரிந்து பகாள்வவாம்.  

 

ைற்பதற்ைான குறிக்சைாள்ைள் 

 

A. ஏற்ெளிப்பு - அடிப்ெகட கருத்துக்கள் 

B. ைருத்துவ-ைற்ற ஏற்ெளிப்பு 

C. ைருத்துவ ஏற்ெளிப்பு 
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A. ஏற்பளிப்பு – அடிப்பகட ைருத்துக்ைள் 

 

1. ஏற்பளிப்பு சநாக்ைம் 

நாம் ஏற்ெளிப்ெின் வநாக்கத்கத ஆய்வு பசய்வதன் மூைம் 
பதாடங்குவவாம். இரண்டு வநாக்கங்கள் உள்ளன  

i. எதிர்-வதர்வு அல்ைது காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு எதிரான 
வதர்கவ தடுப்ெது  

ii. அொயங்கள் வககப்ெடுத்துவது ைற்றும் அொயங்கள் 
நடுவில் சைெங்கக உறுதி பசய்வது  

 

வகரயகற 

 

அொயங்களின் வதர்வு என்ற பசால் ஆயுள் காப்ெடீிற்கான 
ஒவ்பவாரு முன்பைாழிகவயும் அொயத்தின் அளவின் 
அடிப்ெகடயில் ைதிப்ெடீு பசய்வகதயும் ைற்றும் காப்ெகீட வழங்க 
வவண்டுைா அல்ைது இல்கையா என்ெகத தீர்ைானிக்கும் 
பசயல்முகறகய குறிக்கிறது.  

எதிர்-வதர்வு என்ெது, இழப்கெ அனுெவிக்கும் தங்கள் வாய்ப்பு 
அதிகைாக உள்ளது என்று சந்வதகிக்கும் அல்ைது பதரிந்வத 
ஆவலுடன் காப்ெகீட நாடி ைற்றும் இைாெத்கத பெறும் ைக்களின் 
வொக்கக குறிக்கிறது.  

உதாரணம் 

ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் காப்ெடீு யாருக்கு வழங்கப்ெடும் 
என்ெகத  வதர்ந்பதடுக்காைல் இருந்தால், நீண்ட நாள் 
வாழ்வார்கள் என எதிர்ொர்க்கப்ெடாத இருதயப் ெிரச்சிகனகள் 
அல்ைது புற்றுவநாய் வொன்ற கடுகையான வியாதிகள் உள்ள 
ைக்களும் காப்ெகீட வாங்க முயற்சி பசய்கின்ற வாய்ப்பு 
எழுகிறது.  

வவறு வார்த்கதகளில் கூறுவதானால், ஒரு காப்ெடீ்டு நிறுவனம் 
வதர்வு பசய்யும் முகறகய ெின்ெற்றாவிட்டால், அதற்கு எதிரான 
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வதர்வுகள் பசய்யப்ெடும்  ைற்றும் இழப்புகளால் 
ொதிக்கப்ெடுவார்கள். 

2. அொயங்கள் ைத்தியில் "ஈக்விட்டி" அதாவது சைெங்கு  

இப்வொது அொயங்கள் ைத்தியில் உள்ள சைெங்கக ஆராய்வவாம். 
ஒவர ைாதிரி அொயங்களின் அளவிற்கு பவளிப்ெடும் 
விண்ணப்ெதாரர்கள் அவத ப்ரீைியம் வர்க்கத்தில் கவக்கப்ெட 
வவண்டும் என்ெவத "ஈக்விட்டி" என்ற பசால்ைிற்கு அர்த்தம். நாம் 
ஏற்கனவவ ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் விதிக்கப்ெடும் 
ப்ரீைியத்கத தீர்ைானிக்க ஒரு இறப்பு அட்டவகணகய 
ெயன்ெடுத்தும் விதத்கத ொர்த்வதாம். அந்த அட்டவகண தரைான 
வாழ்க்கக அல்ைது சராசரி அொயங்களுக்கான இறப்பு 
அனுெவத்கத ெிரதிெைிக்கிறது. அதில் ஆயுள் காப்ெகீட 
எடுத்துக்பகாள்வதற்காக முன்பைாழிகின்ற பெரும்ொைான நெர்கள் 
அடங்குவார்கள். 

அ) அொய வககப்ொடு  

சைெங்கக ெற்றி முடிபவடுக்க, ஏற்ொளர்  அொய வககப்ொடு 
எனப்ெடும் பசயல்முகறயில் ஈடுெடுகிறார், அதாவது தனிப்ெட்ட 
வாழ்க்கககள் வககப்ெடுத்தப்ெட்டு ைற்றும் அவர்கள் பவளிப்ெடும் 
அொயங்களின் அளவுக்கு ஏற்ெ பவவ்வவறு அொய வர்க்கங்களில் 
ஒதுக்கப்ெடுகின்றனர் இது  வொன்ற நான்கு அொய வர்க்கங்கள் 
உள்ளன.  
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ெடம் 1 அொய வககப்ொடு 

 

i. தரமான வாழ்வுைள் 

இதில் உள்ளவர்களின் எதிர்ொர்க்கப்ெட்ட இறப்பு வதீம், இறப்பு 
அட்டவகணயில் ெிரதிநிதித்துவம் பசய்யப்ெட்ட தரைான 
வாழ்வுடன் ஒத்துள்ளது.  

ii. விரும்பத்தக்ை வாழ்வுைள் 

இதில் உள்ளவர்களின்  எதிர்ொர்க்கப்ெட்ட இறப்பு வதீம், இறப்பு 
அட்டவகணயில் ெிரதிநிதித்துவம் பசய்யப்ெட்ட தரைான  
வாழ்கவ விட கணிசைாக குகறவாக உள்ளதால்,  
இவர்களிடம் குகறந்த ப்ரீைியத்கத வசூைிக்க முடியும் தான்.  

 

iii. தரக்குகறவான வாழ்வுைள் 

இதில் உள்ளவர்களின் எதிர்ொர்க்கப்ெட்ட இறப்பு வதீம் சராசரி 
அல்ைது தரைான வாழ்கவ விட அதிகைாக உள்ளது, ஆனாலும் 
அவர்கள் காப்ெடீிற்காக கருதப்ெடுகின்றனர். அதிக (அல்ைது 
கூடுதல்) ப்ரீைியங்ககள வசூைித்து அல்ைது சிை 
கட்டுப்ொடுகளுக்கு உட்ெடுத்தப்ெட்டு அவர்களுகடய காப்ெடீு 
ஏற்கப்ெடைாம்.  

iv. மறுக்ைப்பட்ட வாழ்வுைள் 

இதில் உள்ளவர்களின் ெைவனீங்கள் ைற்றும் எதிர்ொர்க்கப்ெட்ட 
கூடுதல் இறப்பு வதீத்தின் அளவு ைிக அதிகம் என்ெதால், ஒரு 
வாங்கக்கூடிய விகையில் அவர்களுக்கு காப்ெகீட வழங்க 
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முடியாது. சிை வநரங்களில் ஒரு தனிநெர் சைீெத்தில் அறுகவ 
சிகிச்கச வொன்ற பெரிய ைருத்துவ சிகிச்கசகய 
பெற்றிருந்தால், அவரது முன்பைாழிவு தற்காைிகைாக 
ைறுக்கப்ெடைாம். 

3. சதர்வு கேயல்முகற  

ஏற்ெளிப்பு அல்ைது வதர்வு பசயல்முகற இரண்டு நிகைகளில் 
நகடபெறுவதாக கூறமுடியும்:  

 பசயற்கள நிகை 

 ஏற்ெளிப்பு துகற நிகை  

படம் 2 ஏற்பளிப்பு அல்ைது சதர்வு கேயல்முகற 

 

அ) கேயற்ைள அல்ைது முதன்கம நிகை  

பசயற்கள நிகைகய பசய்யப்ெடும் ஏற்ெளிப்கெ முதன்கை 
ஏற்ெளிப்பு  என்றும் கூறைாம். இதில் ஒரு விண்ணப்ெதாரருக்கு 
காப்ெகீட பெறும் தகுதியுள்ளதா என்ெகத முடிவு பசய்ய ஒரு  
முகவர் அல்ைது நிறுவனத்தின் ெிரதிநிதி மூைம் 
வசகரிக்கப்ெடும் தகவல் அடங்கும்.  ஒரு முகவர் முதன்கை 
ஏற்ெளிப்ெில் ஒரு முக்கிய ெங்கக வகிக்கிறார். ஆயுள் காப்ெடீு 
பசய்யப்ெட வவண்டியவகர அறிகின்ற ைிக சிறந்த நிகையில் 
அவர் உள்ளார்.  

ெை காப்ெடீ்டு நிறுவனங்களுக்கு முகவரின் அறிக்கக அல்ைது  
இரகசிய அறிக்கக வதகவப்ெடும். அதில் முன்பைாழியப்ெட்ட 
வாழ்கவ குறித்து குறிப்ெிட்ட தகவல்,  கருத்து ைற்றும் 
ெரிந்துகரககள பூர்த்தி பசய்யுைாறு முகவர்களிடம் 
வகட்கப்ெடும்.  
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பநறிமுகற சார்ந்த இன்னல் அறிக்கக என்று அகழக்கப்ெடும் 
இவத வொன்றபதாரு அறிக்ககயும், ஆயுள் காப்ெடீ்டு 
நிறுவனத்தின் அதிகாரியிடம் வகாரப்ெடைாம்.. இந்த 
அறிக்கககள் பொதுவாக முன்பைாழியப்ெட்ட வாழ்வின் 
பதாழில், வருைானம் ைற்றும் நிதி நிகைகைகய ெற்றிய 
விவரங்ககள தருகின்றன.  

சமாேடி ைண்ைாணிப்பில் மற்றும் முதன்கம ஏற்பாளராை 
முைவரின் பங்கு  

ஒரு அொய வதர்வு ெற்றிய முடிவு பெரும்ொலும் முன்பைாழிவு 
ெடிவத்தில் முன்பைாழிெவர் பவளிப்ெடுத்திய உண்கைககள 
சார்ந்துள்ளது. ஏற்ெளிப்பு துகறயில் உட்கார்ந்திருக்கும் ஒரு 
ஏற்ொளரால்  இந்த உண்கைகள் சரியானதா ைற்றும் வைாசடியாக 
ஏைாற்ற வவண்டுபைன்ற உள்வநாக்கத்துடன் திரிக்கப்ெட்டுள்ளதா 
என்ெகத அறிவது கடினைாக இருக்கைாம்.  

முகவர் இங்வக ஒரு முக்கியைான ெங்கக வகிக்கிறார். 
பவளிப்ெடுத்திய உண்கைகள் சரியானதா என்ெகத தீர்ைானிக்கும் 
அல்ைது  தவறான வநாக்கத்துடன் வவண்டுபைன்வற 
திரித்துக்கூறப்ெட்டதா என்ெகத கண்காணிக்கும் நிகையில் 
முகவர் ைட்டுவை இருக்கிறார், ஏபனனில் அவர் 
முன்பைாழியப்ெட்ட நெர்களிடம் வநரடி ைற்றும் தனிப்ெட்ட 
பதாடர்கெ கவத்திருக்கிறார்.  

 

ஆ) ஏற்பளிப்பு துகற நிகை  

ஏற்ெளிப்ெின் இரண்டாம் நிகை துகற அல்ைது அலுவைக 
ைட்டத்தில் உள்ளது. இது வொன்ற வவகையில் நிபுணர்களாக 
ைற்றும் வல்லுநர்களாக உள்ளவர்கவள வழக்கு பதாடர்புகடய 
அகனத்து தரகவயும் கருதிய ெின்னர் ஆயுள் காப்ெடீு 
முன்பைாழிகவ ஏற்கைாைா  என்ெகதயும் ைற்றும் எந்த 
அடிப்ெகடயில் ஏற்கைாம் என்ெகத முடிவு பசய்யும் ெணியில்  
ஈடுெடுவார்கள். 

4. ஏற்ெளிப்பு வழிமுகறகள் 
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படம் 3 ஏற்பளிப்பு வழிமுகறைள் 

 
 

இந்த வநாக்கத்திற்காக ஏற்ொளர்கள்  இரண்டு வககயான 
முகறககள ெயன்ெடுத்தைாம்:  

தீர்ப்பு முகற எண்ணியல் முகற 

இந்த முகறயின் கீழ் 
தற்சார்புகடய தீர்ப்பு, குறிப்ொக 
சிக்கைான  ஒரு வழக்கக 
தீர்ைானிக்கும் வொது 

ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது.  

உதாரணம்: கடுகையான 
நீரிழிவு வநாய் உள்ளவர்களுக்கு 
காப்ெகீட தரவவண்டுைா, 
அப்ெடி தந்தால் என்ன 
அடிப்ெகடயில் என்ெகத 
தீர்ைானிக்கும் 

இந்த முகறயின்கீழ் 
ஏற்ொளர்கள் அகனத்து 
எதிர்ைகற அல்ைது 
ொதகைான காரணிகளுக்கு 
வநர்ைகற ைதிப்ெடீு 
புள்ளிககள ஒதுக்குவார்கள் 
(வநர்ைகறயான அல்ைது 
சாதகைான காரணிகளுக்கு 
எதிர்ைகற புள்ளிகள்).  

இது வொன்ற சூழ்நிகைகளில், 
துகற ஒரு ைருத்துவ நடுவர் 
என்று அகழக்கப்ெடும் 
ைருத்துவர் நிபுணரின் 
நிபுணத்துவைான கருத்கத 
பெறைாம்.  

அந்த ைாதிரி ஒதுக்கப்ெட்ட 
புள்ளிகள் எவ்வளவு கூடுதல் 
இறப்பு ைதிப்ெடீு (Extra Mortality 

risk -EMR எனவும் 
அகழக்கப்ெடும்) தரப் 
ெட்டுள்ளது என்ெகத முடிவு 
பசய்யும். உயர்வான EMR, 
வைலும் தரக்குகறவான 
வாழ்க்கககய குறிக்கிறது. 
EMR ைிக அதிகைாக 
இருந்தால், காப்ெடீு 
ைறுக்கவும் ெடைாம். 
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ஏற்பளிப்பு முடிவுைள் 

ெடம் 4 ஏற்பளிப்பு முடிவுைள் 

 

இப்வொது ஏற்ெளிப்புக்காக முன்பைாழியப்ெட்ட வாழ்க்கக குறித்து 
ஏற்ொளர்கள் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளின் ெல்வவறு வககககள 
கவனிப்வொம்  

i) ோதாரண விைிதங்ைளில் ஏற்பது (அல்ைது) ஒரு) ைிகவும் 
பொதுவான முடிவு. இந்த ைதிப்ெடீு ஒரு சாதாரண அல்ைது 
தரைான வாழ்க்ககக்கு பொருந்தும் ப்ரீைியத்தின் 
விகிதத்திவைவய அொயம் ஏற்கெடுவகத குறிக்கிறது.  

ii) ஒரு கூடுதல் கட்டணத்துடன் ஏற்ெது: இது தரக்குகறவான 
அொயங்களின் பெரும்ொைான வகககய ககயாள்வதற்கான 
ைிகவும் பொதுவான வழி. இது ப்ரீைியம் அட்டவகண 
விகிதத்தின் ைீது கூடுதல் கட்டணத்கத விதிப்ெகத 
குறிக்கிறது.  

iii) ைாப்பீடுத் கதாகை மீது மீள் உரிகமயுடன் ஏற்பது: ைீள்  
உரிகை என்ெது ஒரு ஈடுவகாரல் ஏற்ெட்டால் பசலுத்த 
வவண்டிய நன்கையின் அளவின்ைீது  (ெகுதியாக அல்ைது 
முழுகையாக) ஆயுள் காப்ெடீு நிறுவனத்திற்கு உள்ள அதிகார 
வரம்ொக உள்ளது.  
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உதாரணம்: காப்ெடீிற்காக முன்பைாழியப்ெட்ட வாழ்க்கக 
காசவநாய் வொன்ற வநாயால் ொதிக்கப்ெட்டு ைற்றும் 
குணைாகியிருந்தால், இகத விதிக்கைாம். ைீள்  உரிகைக்கு 
அர்த்தம் ஆயுள் காப்ெடீு பசய்யப்ெட்டவர்  ஒரு குறிப்ெிட்ட 
காைத்திற்குள் (உதாரணைாக  காசவநாயால் ைீண்டும் 
தாக்கப்ெட்டதால்) ஒரு குறிப்ெிட்ட காரணத்தால் இறந்தால், 
ைரண நன்கையில் ஒரு குகறந்த அளவவ பசலுத்தப்ெட 
வதகவ 

iv)  ஒரு ைட்டுப்படுத்தும் உட்பிரிவுடன் ஏற்பது: சிை வககயான 
இன்னல்களுக்கு ஒரு கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட உட்ெிரிகவ 
ெயன்ெடுத்தினால், அதன் மூைம் சிை சூழ்நிகைகளில் ைரணம் 
ஏற்ெட்டால் ைரண நன்கைகய கட்டுப்ெடுத்தைாம் 

உதாரணைாக கர்ப்ெைான பெண்களின் ைீது விதிக்கப்ெடும்  
கர்ப்ெ உட்ெிரிவு, இதன் மூைம் சிை சூழ்நிகைகளில் கர்ப்ெம் 
பதாடர்புகடய இறப்புக்கள் குழந்கத ெிறந்து மூன்று 
ைாதங்களுக்குள் நிகழ்ந்தால் ைட்டுவை காப்ெகீட பசலுத்துகிற 
ைாதிரி கட்டுப்ெடுத்த முடியும்.  

v) மறுப்பது அல்ைது ஒத்திகவப்பது: இறுதியாக, ஒரு ஆயுள் 
காப்ெடீ்டு ஏற்ொளர் ஒரு காப்ெடீ்டு முன்பைாழிகவ 
ைறுக்கைாம் அல்ைது நிராகரிக்க முடிவு பசய்யைாம்.   சிை 
குறிப்ெிட்ட உடல்நை /ைற்ற அம்சங்கள் ைிக ொதகைானதாக 
இருந்து ைரணத்தின் வாய்ப்கெ கணிசைாக அதிகரிக்கும் வொது 
இது நடக்கும்.  

உதாரணம்: புற்றுவநாயால் அவதிப்ெடும் ஒருவர் ெிகழக்கும் 
வாய்ப்பு ைிகவும் குகறவாக இருந்தால், அந்த நெர் 
நிராகரிக்கப்ெடுெவரில் ஒருவராக இருப்ொர்  

இவதவொல் சிை வநரங்களில் நிகைகை வைம்ெட்டு ைற்றும் அதிக 
சாதகைாக ைாறும் வகர அொயத்கத ஏற்ெகத ஒத்திகவப்ெது 
விவவகைானதாக இருக்கைாம்.  

உதாரணம் 

கருப்கெ அறுகவ சிகிச்கசகய தற்வொது பசய்துபகாண்ட 
பெண்ைணியின் ஆயுள் காப்ெகீட அனுைதிக்கும் முன் அவகர 
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சிை ைாதங்களுக்கு காத்திருக்குைாறு வகட்கைாம்,  இதனால் 
அறுகவ சிகிச்கசக்கு ெின் எழும் சிக்கல்கள் தீர்வதற்கு அவகாசம் 
கிகடக்கும். 

சுய-பரீட்கே 1 

ெின்வரும் வழக்குகளில் எந்த ஒரு வாழ்க்கக ஆயுள் காப்ெடீ்டு 
நிறுவனத்தால் ைறுக்கப்ெட அல்ைது ஒத்திகவக்கப்ெட வாய்ப்பு 
உள்ளது?  

I.   ஆவராக்கியைான 18 வயது நெர்  

II.   ஒரு ெருைனான நெர்  

III. எய்ட்ஸ் வநாயால் ொதிக்கப்ெட்ட ஒரு நெர்  

IV. பசாந்த வருைானம் இல்ைாத இல்ைத்தரசி  

 
 

B. மருத்துவ-மற்ற ஏற்பளிப்பு 

1. மருத்துவ-மற்ற ஏற்பளிப்பு 

ஆயுள் காப்ெடீு முன்பைாழிவுகள் பெரும்ொைான எண்ணிக்ககயில் 
பொதுவாக காப்ெடீ்டு தகுதிகய சரிொர்க்க ஒரு ைருத்துவ 
ெரிவசாதகனகய பசய்யாைவைவய காப்ெடீிற்காக வதர்ந்பதடுக்கப் 
ெடுகின்றன. இது வொன்ற வழக்குகள் ைருத்துவ-ைற்ற 
முன்பைாழிவுகள் என்றகழக்கப்ெடும்.  

ைருத்துவ-ைற்ற ஏற்ெளிப்புகள் ைருத்துவ ெரிவசாதகனகள் சிறிய 
விகிதத்தில்   ைட்டுவை ொதகைான அம்சங்ககள (ெத்தில் ஒரு 
ெங்கு என்று கூறைாம்) கண்டுெிடித்த வழக்குகளாக உள்ளன. 
ைீதமுள்ள அம்சங்ககள முன்பைாழிவு அல்ைது 
முன்பைாழியப்ெட்ட வாழ்வின் விடுப்பு ெதிவவடுகள் ைற்றும் 
ஏகனய ஆவணங்களில் பகாடுக்கப்ெட்ட ெதில்களில் இருந்து 
கண்டுெிடிக்கைாம்.  

ஒரு தகுதியான ைருத்துவர் மூைம் ைருத்துவ ெரிவசாதகனகய 
நடத்துவதற்கு ைருத்துவருக்கு கட்டணம் பசலுத்தப்ெட  
வதகவப்ெடும். ஆயுள் காப்ெடீு நிறுவனம்  ைருத்துவ 
ெரிவசாதகனகய தவிர்ப்ெதன் விகளவாக எழும் கூடுதல் ைரண 
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ஈடுவகாரல்கள மூைம் எழும் இழப்கெ விட  அப்ெடிப்ெட்ட 
ெரிவசாதகனககள நடத்தாைல் வசைிக்கப்ெடும் பதாகக ைிக 
அதிகைாக உள்ளபதன்று கண்டறியப்ெட்டுள்ளது. எனவவ ஆயுள் 
காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள்  ைருத்துவ ெரிவசாதகனகய 
வைியுறுத்தாைல் காப்ெகீட வழங்கும் நகடமுகறகய 
ெயன்ெடுத்துகின்றனர்.  

 

2. மருத்துவ-மற்ற ஏற்பளிப்பிற்ைான நிபந்தகனைள் 

எனினும் ைருத்துவ-ைற்ற ஏற்ெளிப்புக்கு சிை நிெந்தகனகள் 
வதகவப்ெடுகிறது.  

i. முதைாவதாக வவகை பசய்யும் பெண்கள் வொை, 
பெண்களின் சிை ெிரிவுகளுக்கு ைட்டுவை இதற்கு தகுதி 
பெறைாம்.  

ii. காப்ெடீுத் பதாககைீது  வைல்வரம்புகள் விதிக்கப்ெடைாம். 
உதாரணைாக, காப்ெடீுத் பதாகக ஐந்து ைட்சத்கத விட 
அதிகைாக இருக்கும் எந்த வழக்கும் ஒரு ைருத்துவ 
ெரிவசாதகனக்கு  உட்ெடுத்தப்ெட வவண்டும்.  

iii. நுகழவிற்வக வயது வரம்புகள் விதிக்கப்ெடைாம் - 
உதாரணைாக, 40 அல்ைது 45 வயதுக்கு வைலுள்ளவர்கள் 
ைருத்துவ ெரிவசாதகனகய பசய்துபகாள்வது 
கட்டாயைானதாக இருக்கைாம் 

iv. சிை காப்ெடீு திட்டங்களில் கட்டுப்ொடு சுைத்தப்ெடும். – 
உதாரணைாக காை காப்ெடீிற்கு ைருத்துவ-ைற்ற ெிரிவின்கீழ் 
அனுைதி இல்கை. 

v. காப்ெடீின் அதிகெட்ச காைம் 20 ஆண்டுகளுக்கு / வயது 60 
வகர ைட்டுவை கட்டுப்ெடுத்தப்ெடைாம் 

vi. வாழ்க்கை வர்க்ைங்ைள்: ைருத்துவ-ைற்ற காப்ெடீு சிை 
விவசஷ வகக தனிநெர்களுக்கு அனுைதிக்கப்ெடைாம், 
உதாரணைாக சிறப்பு ைருத்துவ-ைற்ற திட்டம் 
பெருைதிப்புள்ள நிறுவனங்களின் ஊழியர்களுக்கு- ஒரு 
ஆண்டு வசகவக்கு ெிறகு வழங்கப்ெடைாம். இந்த 
நிறுவனங்களில் முகறயான விடுப்பு ெதிவவடுகள் ைற்றும் 
அவ்வப்வொது ஊழியர்களின்  ைருத்துவ ெரிவசாதகன 
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பசய்யப்ெடுவதால், ஊழியரின் ைருத்துவ நிகைகய எளிதில் 
சரிொர்க்க முடியும்.  

3. ஏற்பளிப்பில் உள்ள மதிப்பீடு ைாரணிைள் 

ைதிப்ெடீு காரணிகள் காப்ெகீட பெறும் வாய்ப்புள்ளவர்களின் 
வாழ்வில் இன்னகை விகளவித்து அொயத்கத அதிகரிக்கக்கூடிய 
பொருளாதார நிகைகை, வாழ்க்கக ொணி, ெழக்கங்கள், குடும்ெ 
வரைாறு, தனிப்ெட்ட உடல்நைம் ைற்றும் ைற்ற சூழ்நிகைகள் 
பதாடர்ொன ெல்வவறு அம்சங்ககள குறிக்கின்றன. இந்த 
இன்னல்கள் ைற்றும் அதன் சாத்தியைான தாக்கல்ககள 
அகடயாளம் கண்டு அதன்ெடி அொயத்கத  வககப்ெடுத்துவது  
ஏற்ெளிப்ெில் பசய்யப்ெடுகிறது.  

ஒரு தனிநெரின் வாழ்க்கக ெண்புகள் எவ்வாறு அொயத்தின் ைீது 
தாக்கத்கத ஏற்ெடுத்துகிறது என்ெகத நாம் புரிந்து பகாள்வவாம். 
இகத  இரண்டு அகன்ற ொகங்களாக ெிரிக்கைாம் – அதாவது 
பநறிமுகறசார்ந்த இன்னைில் ெங்களிப்ெகவ ைற்றும் உடல்சார்ந்த 
[ைருத்துவ] இன்னல்ககள ெங்களிப்ெகவ. –ஆயுள் காப்ெடீ்டு 
நிறுவனங்கள், பெரும்ொலும் இதன்ெடி தங்கள் ஏற்ெளிப்கெ 
வகககளாக ெிரிக்கின்றனர். பநறிமுகற சார்ந்த இன்னகை 
விகளவிக்கின்ற காரணிகளான வருைானம், பதாழில், வாழ்க்கக 
முகற ைற்றும் ெழக்கங்கள்  நிதி ஏற்ெளிப்ெில் ஆய்வு 
பசய்யப்ெடுகின்றன, ைறுபுறம் உடல்நைத்தின் ைருத்துவ 
அம்சங்கள் ைருத்துவ ஏற்ெளிப்பு ெகுதியாக ஆய்வு 
பசய்யப்ெடுகின்றன. 

அ) கபண்ைளின் ைாப்பீடு  

பெண்களுக்கு பொதுவாக ஆண்ககளவிட அதிக ஆயுள் உள்ளது. 
எனினும் அவர்களுக்கு பநறிமுகற சார்ந்த இன்னல் விஷயத்தில் 
சிை ெிரச்சிகனகள் வரைாம். இந்திய சமூகத்தில் ெை பெண்கள் 
இன்னும் ஆண் வைைாதிக்கம், சமுதாய சுரண்டல் வொன்றதால் 
ொதிக்கப்ெடுவது தான் இதற்கு காரணம்.. வரதட்சகண ைரணங்கள் 
வொன்ற தீகைகள் இன்று கூட காணப்ெடுகின்றன. பெண்களின் 
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ஆயுகள ொதிக்கும்  ைற்பறாரு காரணி கர்ப்ெம் பதாடர்புகடய 
ெிரச்சிகனகள் மூைம் ஏற்ெடுகின்றன.  

காப்ெடீின் வதகவ ைற்றும் ப்ரீைியம் கட்டும் திறன் மூைம் 
பெண்களின் காப்ெடீு தகுதி ஆளப்ெடுகிறது. இதனால் காப்ெடீு 
நிறுவனங்கள் பசாந்த வருைானம் உள்ளவர்களுக்கு ைட்டுவை முழு 
காப்ெகீட வழங்க நிர்ணயிக்கைாம் ைற்றும் பெண்களின் ைற்ற 
ெிரிவுகள்ைீது வரம்புககள திணிக்கைாம். இவதவொல் சிை 
நிெந்தகனககள கர்ப்ெிணி பெண்கள் ைீதும் விதிக்கப்ெடும்.  

ஆ) ேிறார்ைள்  

சிறார்களுக்பகன்று பசாந்த ஒப்ெந்த சக்தி எதுவும் கிகடயாது. 
எனவவ ஒரு சிறாரின் ஆயுள் காப்ெடீு முன்பைாழிகவ 
அவருகடய பெற்வறார் அல்ைது சட்டபூர்வைான காப்ொளராக 
உள்ள ைற்பறாரு நெர் சைர்ப்ெிக்க வவண்டும். சிறார்களுக்கு 
பொதுவாக பசாந்த வருைானம் எதுவும் இல்ைாததால், காப்ெடீு 
வதகவகய தீர்ைானிப்ெதும் வதகவப்ெடுகிறது.  

சிறார்களின் காப்ெகீட கருதும்வொது,  பொதுவாக மூன்று 
நிகைகைகள் வகாரப்ெடுகின்றன:  

i. அவர்களுக்கு ஒழுங்காக வளர்ந்த உடைகைப்பு இருப்ெகத 

உடைகைப்ெின் குகறவான வளர்ச்சி சத்துக்குகறொடு அல்ைது 
கடுகையான அொயத்கத விகளவிக்கக்கூடிய உடல்நை 
ெிரச்சிகனகளின் விகளவாக இருக்கைாம்.  

ii. முகறயான குடும்ெ வரைாறு ைற்றும் தனிப்ெட்ட வரைாறு  

ொதகைான காரணிகள் இங்வக இருந்தால், அது 
அொயங்ககள விகளவிக்கைாம்.  

iii. குடும்ெத்திற்கு வொதுைான அளவு காப்ெடீு உள்ளதா 
என்ெகத  

பொதுவாக சிறார்களுக்கு காப்ெடீு பசய்வகத, காப்ெடீு கைாச்சாரம் 
பகாண்ட குடும்ெங்கள் ககடெிடிக்கின்றன. இவ்வககயில் 
பெற்வறார்களுக்கு காப்ெடீு இல்ைாத இடத்தில் ஒரு குழந்கதயின் 
ஆயுள் காப்ெடீு முன்பைாழிகவ பெறும் வொது விழிப்புடன் இருக்க 
வவண்டும். ஏற்ொளர்கள் அத்தககய காப்ெகீட எடுப்ெதற்கான 
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காரணத்கத அறிந்துபகாள்ள வவண்டும். வைலும் காப்ெடீுத் 
பதாககயும் பெற்வறார்களுகடய காப்ெடீுடன் இகணக்கப்ெடுகிறது.  

இ) மிைப்கபரிய ைாப்பீடுத் கதாகை   

முன்பைாழிெவரின் ஆண்டு வருைானத்துடன் ஒப்ெிடுககயில் ஒரு 
காப்ெடீ்டுத் பதாகக ைிகப்பெரியதாக இருக்கும்வொது ஏற்ொளர் ைிக 
எச்சரிக்ககயாக இருக்க வவண்டும். பொதுவாக காப்ெடீுத் பதாகக  
ஒருவரின் ஆண்டு வருைானத்கதவிட சுைார் ெத்திைிருந்து 
ென்னிரண்டு ைடங்குவகர கருதப்ெடுகிறது. விகிதம் இகத விட 
அதிகைாக இருந்தால்,  காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு எதிரான 
வதர்வுக்கான சாத்தியம் எழும்புகிறது.  

உதாரணம் 

ஒரு தனிப்ெட்ட ஆண்டு வருைானம் 5 ைட்சம் இருந்து ைற்றும் 
முன்பைாழியப்ெட்ட ஆயுள் காப்ெடீு . 3 வகாடிகளாக இருந்தால், 

அது கவகைக்கான ஒரு காரணத்கத எழுப்புகிறது.  

இந்த ைாதிரி வழக்குகளில் ஏற்ெடும் பொதுவான கவகைகள் 
என்னபவன்றால் தற்பகாகைகய எதிர்ொர்ப்ெது அல்ைது 
உடல்நைத்தில் பெரும் சரிகவ எதிர்ொர்ப்ெது வொன்ற காரணங்கள் 
பெரிய அளவு காப்ெகீட முன்பைாழிவதற்கான காரணைாக 
இருக்கின்ற சாத்தியம் உள்ளது. இத்தககய பெரும் பதாககக்கான 
மூன்றாவது காரணைாக, விற்ெகன நெரின் தவறான 
அதிகப்ெடியான விற்ெகனயும்  இருக்க முடியும்.  

பெரிய காப்ெடீுத் பதாகககளுக்கு அர்த்தம் அதிக அளவு 
ப்ரீைியங்கள் ைற்றும் அத்தககய ப்ரீைியங்ககள கட்டுவது 
பதாடருைா என்ற வகள்விகய எழுப்பும். பொதுவாக காப்ெடீ்டு 
பதாககயின் அளவிற்கு வரம்ெிடுவது தான் விவவகம், ஏபனனில் 
ஒரு தனிநெரின் ஆண்டு வருைானத்தில் அதிகெட்சைாக மூன்றில் 
ஒரு ெங்கு ைட்டுவை ப்ரீைியைாக பசலுத்தப்ெட வவண்டும்.  

ஈ) வயது  

நாங்கள் இந்த ொடத்திட்டத்தில் வவறு இடத்தில் ொர்த்திருக்கிற 
ைாதிரி, இறப்பு அொயத்திற்கு வயதுடன் பநருக்கைான 
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பதாடர்புள்ளது. அதிக வயதுள்ளவர்களுக்காக காப்ெகீட கருதும் 
வொது ஏற்ொளர் கவனைாக இருக்க வவண்டும்.  

 

உதாரணம் 

 

முதல் முகறயாக காப்ெடீிற்காக முன்பைாழிெவரின் வயது 50-க்கு 
ெிறகு இருந்தால், பநறிமுகறசார்ந்த இன்னல் உள்ளதா என்று 
சந்வதகிக்க ைற்றும் காப்ெடீு முன்வெ ஏன் எடுக்கப்ெடவில்கை 
என்ெகத விசாரிக்கும் வதகவ உள்ளது.  

இதயம் ைற்றும் சிறுநீரக பசயைிழப்பு வநாய்கள் வொன்ற 
சிகதக்கும் வநாய்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் வயதுடன் 
அதிகரிக்கிறது ைற்றும் முதிர்வான வயதில் உயர்வகத நாம் 
கவனிக்க வவண்டும்.  

பெரிய காப்ெடீுத் பதாகககளுக்கு / வயது அதிகைானவர்களிடம் 
இருந்து அல்ைது இரண்டுவை வசர்ந்த ைாதிரி  முன்பைாழிவுகள் 
சைர்ப்ெிக்கப்ெடும் வொது ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் சிை 
சிறப்பு அறிக்ககககள வகாரைாம்.  

உதாரணம் 

அத்தககய அறிக்கககளுக்கான உதாரணங்களாக உள்ளகவ ECG; 
EEG; ைார்ெின் எக்ஸ்வர ைற்றும் இரத்த சர்க்ககர ெரிவசாதகன. 
ஒரு சாதாரண ைருத்துவ ெரிவசாதகன மூைம் கிகடக்கும் 
ெதில்ககளவிட, இந்த வசாதகனகள் முன்பைாழியப்ெட்ட வாழ்வின் 
உடல்நைகன ெற்றிய பதளிவான தகவல்ககள வழங்க முடியும். 

ஏற்ெளிப்பு பசயைாக்கத்தின் ஒரு முக்கிய ெகுதியாக உள்ளது 
வயதின் சான்கற ஆதாரம் சரிொர்த்த ெிறகு பசய்யப்ெடும் 
வயதின் வசர்க்கக ஆகும்.. வயதில் சான்றுகளில் இரண்டு 
வகககள் உள்ளன  

 தரைான  

 தரைற்ற  

தரைான வயது சான்றுககள பொதுவாக ஒரு பொது அதிகாரம் 
மூைம் வழங்கப்ெடும். இதற்கான சான்றுகள்  
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 ஒரு நகராட்சி அல்ைது வவறு அரசாங்க அதிகாரம் மூைம் 
வழங்கப்ெட்ட  ெிறப்பு சான்றிதழ்;  

 ெள்ளிகய விட்டு பவளிவயறும் சான்றிதழ்;  

 ொஸ்வொர்ட்; ைற்றும்  

 முதைாளிகளின் சான்றிதழ்  

அந்த ைாதிரி சான்றுககள கிகடக்காத நிகையில், 
முன்பைாழிெவரிடம் ஒரு தரைற்ற வயதிற்கான சான்கற பகாண்டு 
வருைாறு வகட்கப்ெடும். ஜாதகம்; ஒரு சுய அறிவிப்பு இதற்கான 
உதாரணங்கள்  
ஒரு தரைான வயது சான்று கிகடக்காத வொது, தரைற்ற வயது 
ஆதாரத்கத உடனடியாக ஏற்றுக்பகாள்ளக் கூடாது. பெரும்ொலும், 
ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் காப்ெடீு திட்டம், காப்ெடீு காைம்; 
அதிகெட்ச முதிர்வு வயது ைற்றும் அதிகெட்ச காப்ெடீுத் 
பதாகககய பொறுத்து சிை கட்டுப்ொடுககள விதிக்க வவண்டும்  

இ) கநறிமுகற ோர்ந்த இன்னல்  
ஒரு தனிப்ெட்டவரின் சிை சூழ்நிகைகள் அல்ைது நிதி நிகைகை, 
வாழ்க்கக முகற ைற்றும் ெழக்கவழக்கங்கள், நற்பெயர் ைற்றும் 
ைனவநாய் நிகைகள், அவர்  வவண்டுபைன்வற அொயத்கத 
அதிகரிக்கும் நடவடிக்கககளில் ஈடுெட கூடும் என்ெகத 
சுட்டிகாட்டும்  வொது பநறிமுகற சார்ந்த இன்னல் இருப்ெதாக 
கூறமுடியும். இத்தககய பநறிமுகற சார்ந்த இன்னகை 
ெரிந்துகரக்கும் ெை  காரணிகள் இருக்கைாம்.  

உதாரணம் 

ஒரு முன்பைாழிவு காப்ெடீிற்காக முன்பைாழியப்ெட்டவர் வசிக்கும் 
இடத்தில் இருந்து பவகு தூரத்தில் அகைந்துள்ள ஒரு கிகளயில் 
சைர்ப்ெிக்கப்ெடும் வொது  

ைருத்துவ ஆய்வாளர் வசிக்கும்  இடம் அருகில் கிகடக்கும் வொது 
கூட ஒரு ைருத்துவ ெரிவசாதகன வவறு எங்வகவயா 
பசய்யப்ெடுகிறது.  

மூன்றாவது வழக்கில் பசய்யப்ெடும் ஒரு முன்பைாழிவு ைற்பறாரு 
வாழ்க்கக ைீது பதளிவான காப்ெடீுப் ெற்று இல்ைாைல், அல்ைது 
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நியைனம் பசய்யப்ெட்டவர் முன்பைாழியப்ெட்டவருடன் 
பநருக்கைான உறவு மூைம் சார்ந்து இல்ைாத வொது.  

இது வொன்ற ஒவ்பவாரு வழக்கில் விசாரகண பசய்யப்ெடும். 
இறுதியாக, முகவருக்கு ஆயுள் காப்ெடீு பசய்ெவருடன் 
பதாடர்ெிருந்தால், பநறிமுகற சார்ந்த இன்னலுக்கான அறிக்கக 
முககையின் வைைாளர் / அெிவிருத்தி அதிகாரி வொன்ற ஒரு 
கிகள அதிகாரியிடம் இருந்து வகாரப்ெடைாம் 

ஊ) கதாழில்  

பதாழில் சார்ந்த இன்னல்கள்  மூன்று ஆதாரங்களில் இருந்து வர 
முடியும்:  

 விெத்து  

 உடல்நை இன்னல் 

 பநறிமுகறசார் இன்னல்  

ெடம் 5 பதாழில்சார் இன்னல்களின் ஆதாரங்கள் 

 

 
   

i) விெத்திற்கான அொயம் அதிகமுள்ள சிை வககயான 
வவகைகளில் விெத்து இன்னல்கள் எழுகின்றன.  இந்தப் 
ெிரிவில் ெை வகக வவகைகள் உள்ளன - சர்க்கஸ் 
ககைஞர்கள், சாரம் பதாழிைாளர்கள், இடிப்பு நிபுணர்கள் 
ைற்றும் சினிைா ஸ்டண்ட் ககைஞர்ககளப் வொை  
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ii) ைருத்துவரீதியான வசதத்கத விகளவிக்கும் சாத்தியமுள்ள 
வவகைகய பசய்யும் வொது உடல்நை இன்னல்கள் 
எழுகின்றன. உடல்நை இன்னல்களில் ெல்வவறு வகககள் 
உள்ளன.  

 ரிக்ஷா இழுப்ெது வொன்ற வவகைகளில் ைிக அதிகைான  
உடலுகழப்பு உள்ளதால், இது சுவாச அகைப்கெ 
ொதிக்கும்.  

 ரசாயனங்கள் ைற்றும் அணு கதிர்வசீ்சு அல்ைது சுரங்க 
தூசி அல்ைது புற்றுவநாயிற்கு காரணைான பொருட்கள் 
(புற்றுவநாய் உருவாக்குெகவ) வொன்ற நச்சு 
பொருட்களுக்கு பவளிப்ெடுவராக இருப்ெது 
இரண்டாவது நிகைகையாக இருக்கிறது.  

 மூன்றாவது வகக இன்னல், கடுகையான டிகம்ப்ரசன் 
வநாகய ஏற்ெடுத்தும் நிைத்தடி சுரங்கங்கள் அல்ைது 
ஆழைான கடல் வொல் உயர் அழுத்த சூழைில் வவகை 
பசய்யும் நிகைகைகள் மூைம் உருவாகிறது.  

iii) இறுதியாக, (இறுக்கைான சூழைில் KPO 
வொன்ற இடங்களில் அைர்ந்த நிகையிவைவய கணினியில் 
வவகை பசய்வது அல்ைது ஒரு ைிக அதிக சத்தமுள்ள 
அகைப்ெில் வவகை பசய்வது வொன்றகவ) சிை வவகை 
சூழ்நிகைகளில் நீண்ட நாட்கள் வவகை பசய்வது சிை உடல் 
ொகங்களின் பசயல்ொட்கட முடக்க முடியும்.  

iv) பசய்யும் வவகை குற்றவியல் 
கூறுகளுக்கு அல்ைது வொகத ைருந்துகள் ைற்றும் 
ைதுொனங்களுக்கு அருகாகையில் அல்ைது அனுகூைைாக 
இருக்கும் வொது பநறிமுகற சார்ந்த இன்னல்கள் 
ஏற்ெடுகின்றன. உதாரணைாக, ஒரு இரவு விடுதியில் 
நடனைாடுெவர் அல்ைது ஒரு ைதுொன ககடயில் 
பசயல்ெடுத்துெவர் அல்ைது சந்வதகத்திற்குரிய குற்றவியல் 
இகணப்புகள் ஒரு பதாழிைதிெரின் “காவைர்”, ைீண்டும் சூப்ெர் 
ஸ்டார் பொழுதுவொக்காளர்கள் வொன்ற சிை தனிநெர்களின் 
வவகை அவர்ககள அதீதைாக வொகதயில் மூழ்ககவக்கும் 
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வாழ்க்கக ொணிகய வநாக்கி பசல்ை கவத்து,   சிை 
வநரங்களில் வசாகைான முடிவிற்கு வழிவகுக்கும்.  

பசய்யும் பதாழில் இன்னகை விகளவிக்கும் ெட்டியைிடப்ெட்ட 
ெிரிவுகளில் ஒன்றாக உள்ள இடத்தில், காப்ெடீ்டிற்காக 
விண்ணப்ெிவர் பொதுவாக வவகை விவரங்கள்,  கடகைகள் 
ைற்றும் அவர் பவளிப்ெடும் அொய நிகைககள ெற்றி வகட்கும் 
ஒரு பதாழில்ரீதியான வகள்வித்தாகள பூர்த்தி பசய்ய 
வவண்டும்,. பதாழிைில் உள்ள இன்னல் ைதிப்ெடீு பசய்யப்ெட்டு 
கூடுதைாக ஒரு சைைான விகை திணிக்கப்ெடைாம் 
(உதாரணைாக ஒவ்பவாரு ஆயிரம் ரூொய்க்கும் இரண்டு 
ரூொய்).  திணிக்கப்ெட்ட இத்தககய கூடுதல் பதாகக காப்ெடீு 
பெறுெவரின் பதாழில் ைாறும்வொது குகறக்கப்ெடைாம் 
அல்ைது நீக்கப்ெடைாம்.  

எ) வாழ்க்கக முகற ைற்றும் ெழக்கவழக்கங்கள்  

வாழ்க்கக முகற ைற்றும் ெழக்கவழக்கங்கள் என்ற பசாற்கள, 
தனிப்ெட்ட ெண்புகளின் ெரந்த வரம்கெ குறிக்கின்றன. பொதுவாக 
முகவரின் இரகசிய அறிக்கககள் ைற்றும் பநறிமுகற சார் 
இன்னல்களின் அறிக்கககளில், ஒரு தனிநெரின் வாழ்க்கக 
ொணிகளில், அொயத்திற்கு பவளிப்ெடுவகத ெற்றி ெரிந்துகரக்கும் 
இந்த ெண்புகள்  குறிப்ெிடப்ெடும் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. 
குறிப்ொக மூன்று அம்சங்கள் முக்கியைானகவ:  

i) புகைபிடித்தல் மற்றும் புகையிகை பயன்பாடு: இப்வொது 
புககயிகையின் ெயன்ொடு அொயகரைானதாக 
ைட்டுைில்ைாைல்,  ைருத்துவ அொயங்ககள அதிகரிப்ெதில் 
ெங்களிக்கிறது என்ெது நன்றாக அங்கீகரிக்கப்ெட்டுள்ளது.  
இன்று புகக ெிடிப்ெவர்கள் ைற்றும் புகக ெிடிக்காதவர்களுக்கும் 
பவவ்பவறு ப்ரீைியங்ககள நிறுவனங்கள் விதிக்கிறார்கள், 
இதில் புகக ெிடிப்ெவர்கள் அதிக ப்ரீைியங்ககள பசலுத்த 
வவண்டும்.. குட்கா ைற்றும் ொன் ைசாைா வொன்ற புககயிகை 
ெயன்ொடின் ைற்ற வடிவங்களும் வைலும் ொதகைான இறப்பு 
ைதிப்ெடீுககள பெறைாம்.  
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ii) ைதுொனம்: எப்வொதாவது சுைாரான அளவில் ைது அருந்துவது 
ஒரு இன்னல் இல்கை. அது ெை நாடுகளின் சமூக வாழ்வின்  
ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெட்ட அங்கைாக உள்ளது. எனினும், பதாடர்ந்து  
நீண்ட காைைாக அதிகைாக ைது குடிப்ெது இறப்பு அொயத்தில் 
குறிப்ெிடத்தக்க தாக்கத்கத ஏற்ெடுத்தும். நீண்ட காைம் 
அதிகைாக குடிப்ெது கல்ைீரல் பசயல்ொட்கட முடக்கும் ைற்றும் 
பசரிைான அகைப்கெ ொதிக்கும். இது ைன வநாய்ககளயும் 
உண்டாக்கைாம்.  

ைது அருந்துவகத விெத்துகள், வன்முகற ைற்றும் குடும்ெத்தில் 
துஷ்ெிரவயாகம், ைன அழுத்தம் ைற்றும் தற்பகாகையுடனும் 
இகணக்கப்ெட்டுள்ளது. முன்பைாழிவு ெடிவத்தில் ைது 
அருந்துவது குறிப்ெிடப்ெடும் வொது, ஏற்ொளர் வைலும் 
விவரங்ககள வகாரைாம் ைற்றும் ெயன்ொடு அளவு ைற்றும்  
இதன் விகளவாக ஏற்ெட்டிருக்கும் குறிப்ெிடப்ெட்ட ஏதாவது 
சிக்கல்ககள பொறுத்தது என்று வழக்கக முடிவு பசய்யைாம்.  

iii) பொருளின் தவறான ெயன்ொடு: பொருளின் தவறான ெயன்ொடு 
ைருந்துகள் அல்ைது வொகத பொருட்கள், தூக்க ைருந்து ைற்றும் 
ெிற இவத வொன்ற தூண்டிகள் வொன்ற பொருட்களின் ெல்வவறு 
வககயான ெயன்ொடுககள குறிக்கிறது. இதில் சிை 
சட்டவிவராதைானகவ ைற்றும் அவற்றின் ெயன்ொடு 
குற்றவியல் ைனநிகை ைற்றும் பநறிமுகறசார் இன்னகை 
குறிக்கிறது. பொருளின் தவறான ெயன்ொடு சந்வதகிக்கப்ெடும் 
இடத்தில், ஏற்ொளர் துஷ்ெிரவயாகத்கத சரிொர்க்க ெை 
வசாதகனககள வகாரைாம். பெரும்ொலும் இது வொன்ற 
வழக்குகளில் காப்ெடீு ைறுக்கப்ெடுகிறது. 
i.  

சுய-பரீட்கே 2 

ெின்வருவதில் எது பநறிமுகறசார் இன்னலுக்கான ஒரு 
உதாரணம்?  

I. ஒரு ஸ்டண்கட பசய்யும் வொது ஸ்டண்ட் ககைஞர் இறந்து 
விடுகிறார் 
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II.  காயம் ெட்டதால் அதிகைான அளவில் ைது குடிக்கின்ற ஒரு 
நெர்  

III. ப்ரீைியங்கள் பசலுத்துவதில் காப்ெடீு பெற்றவர் தவறு 
பசய்கிறார்  

IV. முன்பைாழிெவர் ொைிசி ஆவணத்தில் பொய் பசால்வது 

 

C. மருத்துவ ஏற்பளிப்பு 

 

1. மருத்துவ ஏற்பளிப்பு  

இப்வொது ஒரு ஏற்ொளரின் முடிகவ ொதிக்கும் சிை ைருத்துவ 
காரணிககள ஆராய்வவாம். இகவ பொதுவாக ைருத்துவ 
ஏற்ெளிப்பு மூைம் ைதிப்ெடீு பசய்யப்ெடுகிறது. அவர்கள் 
பெரும்ொலும் ஒரு ைருத்துவ ஆய்வாளரின் அறிக்கககய 
வகாரைாம். சரிொர்க்கப்ெடும் சிை காரணிககள இப்வொது 
ொர்க்கைாம்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 6 ஒரு ஏற்பாளரின் முடிகவ பாதிக்கும் மருத்துவ 
ைாரணிைள் 
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அ) குடும்ப வரைாறு  

இறப்பு அொயத்தின் ைீதுள்ள குடும்ெ வரைாறின் தாக்கம் மூன்று 
வகாணங்களில் ஆராயப்ெட்டுள்ளது  

i மரபுோர்ந்த: சிை வநாய்கள் ஒரு தகைமுகறயில் இருந்து 
ைற்பறாரு தகைமுகறக்கு பசலுத்தப்ெடைாம், அதாவது 
பெற்வறார்களிடம் இருந்து குழந்கதகளுக்கு வரைாம்.  

ii குடும்பத்தின் ேராேரி ஆயுள்: பெற்வறார்கள் இதய வநாய் 
அல்ைது புற்றுவநாய் வொன்ற சிை வநாய்கள் காரணைாக 
முன்கூட்டிவய இறந்திருந்தால், அது  அவர்களது குழந்கதகளும் 
நீண்ட காைம் வாழ ைாட்டார்கள் என்ெகத சுட்டிக்காட்டைாம்.  

iii குடும்ப சூழல்: மூன்றாவதாக, குடும்ெம் வாழ்கின்ற சூழல்   
பதாற்று வநாய் ைற்றும் ெிற அொயங்களுக்கு 
பவளிப்ெடுத்தைாம்.  

ஆயுள் காப்ெடீ்டு ொதகைான குடும்ெ வரைாறுள்ள நெர்களின் 
வழக்குகள் விஷயத்தில் கவனைாக இருக்க வவண்டும், இதனால் 
அவர்கள் ைற்ற அறிக்ககககளயும் வகாரைாம் ைற்றும் இத்தககய 
வழக்குகளில் ஒரு கூடுதல் இறப்பு ைதிப்ெகீட சுைத்தக் கூடும்.  

ஆ) தனிப்பட்ட வரைாறு  
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தனிப்ெட்ட வரைாறு கடந்த வாழ்க்ககயில் ைனித உடைின் 
ெல்வவறு அகைப்புகளில் ஆயுள் காப்ெடீு பெறுெவர் 
அவதிப்ெட்ட  வகாளாறுககள குறிக்கிறது. ஆயுள் காப்ெடீின் 
முன்பைாழிவு ெடிவத்தில் பொதுவாக ஆயுள் காப்ெடீு பெறுெவர் 
கீழுள்ளதில் எதற்காவது சிகிச்கச அளிக்கப்ெட்டதா என்ெகத 
விசாரிக்கும் வகள்விகளின் ஒரு பதாகுப்பு உள்ளது.  

இத்தககய ெிரச்சிகனககள ைருத்துவ ஆய்வாளர் அறிக்கககள் 
அல்ைது வகாரப்ெட்ட எந்த சிறப்பு அறிக்கககளிலும்கூட 
குறிப்ெிடைாம். பகால்லும் வநாய்கள் என்ெதில் உள்ள முக்கிய 
வககயான வியாதிகளில் உள்ளகவ  

i. ைாரகடப்பு, ெக்கவாதம் ைற்றும் இரத்த கசிவு வொன்ற - 
இதயம் ைற்றும் இரத்த ைண்டைத்கத ொதிக்கும் இதய 
வநாய்கள்  

ii. காசவநாய் வொன்ற சுவாச வநாய்கள்  

iii. புற்றுவநாய் என அகழக்கப்ெடும் வரீியம் ைிக்க கட்டிகள் 
வழிவகுக்கும் அதிகைாக உற்ெத்தி ைற்றும் பசல்கள் 
இனப்பெருக்கம்,  

iv. சிறுநீரக பசயைிழப்பு ைற்றும் ைரணத்கத ஏற்ெடுத்தக்கூடிய  
சிறுநீரக ைற்றும் ெிற சிறுநீர் ொகங்ககள பகாண்டுள்ள  
சிறுநீரக அகைப்ெில் வரும் வியாதிகள்  

v. நாளைில்ைாசுரப்ெி அகைப்புகளின் வகாளாறுகள், இதில் 
ைிகவும் நன்கு அறியப்ெட்டது நீரிழிவு வநாய். இது இரத்த 
ஓட்டத்தில் சர்க்ககரயின் (அல்ைது குளுக்வகாஸ்) 
ஆக்கச்சிகதகவ ஏற்ெடுத்த  வொதுைான இன்சுைின் 
உருவாக்க முடியாத உடல் இயைாகையால் ஏற்ெடுகிறது.  

vi. கல்ைீரல் இகரப்கெ புண்கள் ைற்றும் ஈரல் வநாய் வொன்ற 
பசரிைான அகைப்பு வநாய்  

vii. நரம்பு வநாய்கள்  

 

இ) தனிப்பட்ட பண்புைள்  

இந்த வநாய் வரும் வாய்ப்ெிற்கு குறிப்ெிடத்தக்க குறிகாட்டிகளாக 
இருக்க முடியும்.  
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i. உருவ அகமப்பு 

உதாரணைாக ஒரு நெரின் உருவ அகைப்ெில் அவரது உயரம், 

எகட, ைார்பு ைற்றும் வயிறு சுற்றளவு உள்ளது தரப்ெட்ட 
வயது ைற்றும் உயரத்திற்கு, வகரயறுக்கப்ெட்ட தரைான எகட 
உள்ளது ைற்றும் எகட இந்த தரைான எகடகயவிட ைிக 
அதிகைாக அல்ைது குகறவாக இருந்தால், நெர் அதிக 
எகடயுள்ளவர் அல்ைது குகறஎகட உள்ளவர் என்று நாம் 
கூறைாம்.  

அது வொைவவ, ஒரு சாதாரண நெரின் ைார்பு குகறந்தெட்சம் 
நான்கு பசன்டிைீட்டருக்கு விரிவாக்கப்ெட வவண்டும் ைற்றும் 
வயிற்றின் சுற்றளவு ஒரு விரிவகடந்த ைார்கெ விட 
அதிகைாக இருக்கக்கூடாது என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது.  

ii. இரத்த அழுத்தம் 

 ஒரு நெரின் ைற்பறாரு சுட்டிக்காட்டியாக இரத்த அழுத்தம் 
இருக்கிறது. இதில் இரண்டு அளவடீுகளாக உள்ளன  

 சிஸ்வடாைிக் அதாவது இதய சுருங்கியக்கம் 

 கடயஸ்வடாைிக் அதாவது இதய விரிவியக்கம்  

வயது பகாடுக்கப்ெட்டால்,  சாதாரணைாக இரத்த அழுத்த 
அளவடீுகளுக்கான ஒரு கட்கடவிரல் விதி  

சிஸ்வடாைிக்: இது 115 + வயதில் 2/5 ஆகிறது.  

கடயஸ்வடாைிக்: இது 75 + வயதில் 1/5 ஆகிறது  

இவ்வாறு வயது 40 ஆண்டுகள் என்றால், சாதாரணைாக இரத்த 
அழுத்தம் சிஸ்டாைிக் 131: ைற்றும் கடயஸ்வடாைிக் 83 என 
இருக்க வவண்டும்.  

உண்கையான அளவடீுகள் வைலுள்ள ைதிப்புககளவிட 
அதிகைாக இருக்கும் வொது,  நெருக்கு உயர் இரத்த அழுத்தம் 
அல்ைது கஹெர்படன்ஷன் இருப்ெதாக பசால்கிவறாம். அது 
ைிகவும் குகறவாக இருக்கும் வொது, அது குகற ரத்த 
அழுத்தம் அல்ைது கஹவொபடன்ஷன் என 
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குறிப்ெிடப்ெடுகிறது. கஹெர்படன்ஷன் தீவிர விகளவுககள 
ஏற்ெடுத்தும்.  

உடைில் ொயும் இரத்த அழுத்தம் நாடித்துடிப்பு மூைமும் 
சுட்டிக்காட்டப்ெடுகிறது. நாடித்துடிப்பு விகிதம்  நிைிடத்திற்கு 50 
முதல் 90 வகர ைாறுெடுகிறது, சராசரியாக இது 72 

iii. –ேிறுநீர் - ஒப்படர்த்தி (Specific gravity) 

 

இறுதியாக, ஒருவரின் சிறுநீரின் ஒப்ெடர்த்தியின் அளவடீு  
சிறுநீர் அகைப்ெில் உள்ள ெல்வவறு உப்புக்களின் சைநிகைகய 
குறிக்க முடியும். அகைப்ெில் உள்ள வகாளாகற இது 
சுட்டிக்காட்டும்.  

 

சுய-பரீட்கே 3 

ைருத்துவ ஏற்ெளிப்ெில் ைரபுவழி வரைாறு ஏன் முக்கியைானதாக 
உள்ளது?  

I.    ெணக்கார பெற்வறார்களுக்கு ஆவராக்கியைான குழந்கதகள் 
இருக்கும் 

II. சிை வநாய்கள் குழந்கதகளுக்கு பெற்வறார்களிடம் இருந்து 
பசலுத்தப்ெட்டு வருகிறது 

III.  ஏகழ பெற்வறார்களுக்கு வொசாக்கின்றி குழந்கதகள் இருக்கும்  

IV.  குடும்ெ சூழல் ஒரு முக்கிய காரணியாகும்  
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சுருக்ைம்  

 சைெங்கக ெற்றி முடிபவடுக்க, ஏற்ொளர்  அொய வககப்ொடு 
எனப்ெடும் பசயல்முகறயில் ஈடுெடுகிறார், அதாவது 
தனிப்ெட்ட வாழ்க்கககள் வககப்ெடுத்தப்ெட்டு ைற்றும் அவர்கள் 
பவளிப்ெடும் அொயங்களின் அளவுக்கு ஏற்ெ பவவ்வவறு அொய 
வர்க்கங்களில் ஒதுக்கப்ெடுகின்றனர்  

 ஏற்ெளிப்பு அல்ைது வதர்வு பசயல்முகற இரண்டு நிகைகளில் 
நகடபெறுவதாக கூறமுடியும்:  

 பசயற்கள நிகை ைற்றும் 

 ஏற்ெளிப்பு துகற நிகை  

 காப்ெடீு முன்பைாழிவுகளின் ஏற்ெளிப்பு வழிமுகறகள் தீர்ப்பு 
வழிமுகற அல்ைது எண்ணியல் வழிமுகற ெரவைாக 
ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது. 

 ஏற்ொளர்கள் மூைம் பசய்யப்ெடும் ஏற்ெளிப்பு முடிவுகளில் 
தரைான அொயங்ககள தரைான விகிதத்தில் ஏற்ெது அல்ைது 
தரக்குகறவான அொயங்ககள கூடுதைாக வசூைித்து ஏற்ெதும் 
அடங்கும். சிை வநரங்களில் காப்ெடீுத்பதாகக ைீது ைீள் 
உரிகையுடன் ஏற்பு இருக்கும் அல்ைது கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட 
உட்ெிரிவுகளின் அடிப்ெகடயில் ஏற்பு இருக்கும். அொயம் ைிக 
பெரியதாக இருந்தால் முன்பைாழிவு ைறுக்கப்ெடும் அல்ைது 
ஒத்திகவக்கப்ெடும். 

 ஆயுள் காப்ெடீு முன்பைாழிவுகள் பெரும்ொைான 
எண்ணிக்ககயில் பொதுவாக காப்ெடீ்டு தகுதிகய சரிொர்க்க 
ஒரு ைருத்துவ ெரிவசாதகனகய பசய்யாைவைவய காப்ெடீிற்காக 
வதர்ந்பதடுக்கப் ெடுகின்றன. இது வொன்ற வழக்குகள் ைருத்துவ-
ைற்ற முன்பைாழிவுகள் என்றகழக்கப்ெடும்.  

   ைருத்துவ-ைற்ற ஏற்ெளிப்ெில் கருதப்ெடும் சிை ைதிப்ெடீு 
காரணிகள்   

 வயது  

 ைிகப்பெரிய காப்ெடீுத் பதாகக   

 பநறிமுகற சார் இன்னல் முதைியன  
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” ைருத்துவ ஏற்ெளிப்ெில் கருதப்ெடும் சிை காரணிகள்   

 குடும்ெ வரைாறு,  

 ைரபுவழி ைற்றும் தனிப்ெட்ட வரைாறு முதைியன  

முக்ைியமான வார்த்கதைள் 

1. ஏற்ெளிப்பு  

2. தரைான வாழ்க்கக  

3. ைருத்துவ-ைற்ற ஏற்ெளிப்பு  

4. ைதிப்ெடீு காரணி  

5. ைருத்துவ ஏற்ெளிப்பு  

6. எதிர்- வதர்வு  

 

சுய-பரீட்கேக்ைான பதில்ைள் 

 
பதில் 1  

 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

எய்ட்ஸ் வநாயால் ொதிக்கப்ெட்ட ஒரு நெரின் ஆயுள் காப்ெடீு 
பெரும்ொலும் ைறுக்கப்ெடுகிறது.  

 

பதில் 2  
 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

காப்ெடீு பசய்யப்ெடும் நெர் ைிக அதிகைாக ைது அருந்துவது 
பநறிமுகற சார்ந்த இன்னலுக்கான ஒரு உதாரணம். 
 
பதில் 3  

 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

சிை வநாய்கள் குழந்கதகளுக்கு பெற்வறார்களிடம் இருந்து கடந்து 
வருவதால் ைரெவழி வரைாற்று ைருத்துவ ஏற்ெளிப்ெில் கருதப்ெட 
வவண்டும்.  
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சுய-வதர்வு வகள்விகள் 

 
வகள்வி 1  

 

ெின்வருவனவற்றில் எது ஒரு காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தில் 
ஏற்ொளரின் ெங்கக குறிக்கிறது?  

I.  பசயல்முகற ஈடுவகாரல்கள்  

II.  அொயங்களின் ஏற்கெ ெற்றிய முடிவு  

III. தயாரிப்பு வடிவகைப்பு கட்டிடக்ககைஞர்  

IV. வாடிக்ககயாளர் உறவு வைைாளர்  

 

வகள்வி 2  

 

ெின்வருவனவற்றில் எது ஏற்ெளிப்பு முடிவு இல்கை?  

I.  தரைான விகிதத்தில் அொயத்கத ஏற்ெது  

II.  அொயத்கத நிராகரிப்ெது 

III. அொயத்கத ஒத்திகவப்ெது  

IV. ஈடுவகாரல் நிராகரிப்பு  

 

வகள்வி 3  

 

ெின்வருவனவற்றில் எது ஒரு தரைான வயது சான்று இல்கை?  

I.  ொஸ்வொர்ட்  

II.  ெள்ளிகய விட்டு பவளிவயறிய சான்றிதழ்  

III. ஜாதகம்  

IV. ெிறப்பு சான்றிதழ்  

 
வகள்வி 4  

 

ெின்வரும் நிெந்தகனயில் எது ஒரு நெரின் காப்ெடீு திறகன 
எதிர்ைகறயாக ொதிக்கும்?  

I.  தினப்ெடி ஓடுவது  

II.  தகடபசய்த பொருளின் துஷ்ெிரவயாகம்  

III. வசாம்வெறியான இயல்பு 

IV. காைந்தாழ்த்துதல் 

 
வகள்வி 5  
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எந்த முகறயின்கீழ் ஏற்ொளர்கள் அகனத்து எதிர்ைகற அல்ைது 
ொதகைான காரணிகளுக்கு வநர்ைகற ைதிப்ெடீு புள்ளிககள 
(வநர்ைகறயான அல்ைது சாதகைான காரணிகளுக்கு எதிர்ைகற 
புள்ளிகள்)  ஒதுக்குவார்கள்? 

I.  தீர்ப்பு  

II.  தன்னிச்கசயான  

III. எண்ணியல் ைதிப்ெடீு  

IV. ஒரு ெடி  

 
வகள்வி 6  

 

___________ -இல் உள்ளவர்களின் எதிர்ொர்க்கப்ெட்ட இறப்பு வதீம், 
இறப்பு அட்டவகணயில் ெிரதிநிதித்துவம் பசய்யப்ெட்ட தரைான 
வாழ்வுடன் ஒத்துள்ளது. 
I.  தரைான வாழ்வுகள்  

II.  விரும்ெப்ெட்ட அொயங்கள்  

III. தரக்குகறவான வாழ்வுகள் 

IV. நிராகரிக்கப்ெட்ட வாழ்வுகள் 

 

வகள்வி 7  

 

அம்ருதா கர்ப்ெைாக உள்ளார். அவர் ஒரு காை காப்ெடீிற்கு 
விண்ணப்ெித்துள்ளனர். கீவழ உள்ள விருப்ெங்களில், ஏற்ொளர் 
அம்ருதாவிற்கு காப்ெடீு வழங்குவதற்காக வதர்வு பசய்யும் சிறந்த 
வழியாக எது இருக்கும்? ைிக சாத்தியைான விருப்ெத்கத 
வதர்ந்பதடுக்கவும். 
I.  சாதாரண விகிதத்தில் ஏற்பு  

II.  கூடுதல் ப்ரீைியத்துடன் ஏற்பு 

”””. முன்பைாழிகவ ைறுப்ெது 

VI. ஒரு கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட உட்ெிரிகவ பகாண்ட ஏற்பு  

 
 
 
 

 
வகள்வி 8  
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கீவழ உள்ள காப்ெடீ்டு முன்பைாழிவுகளில்  ைருத்துவ-ைற்ற 
ஏற்ெளிப்ொக தகுதி பெறும் வாய்ப்பு எதற்கு இல்கை?  

I.  26 வயதுள்ள சவிதா, ஒரு பைன்பொருள் பொறியாளராக ஒரு 
தகவல்பதாடர்பு நிறுவனத்தில் வவகை பசய்கிறார் 

II.   50 வயதுள்ள ைவகஷ், நிைக்கரி சுரங்கத்தில் வவகை 
பசய்கிறார்  

III. 28 வயதுள்ள சதீஷ், ஒரு வங்கியில் வவகை பசய்ெவர் 
ைற்றும் ரூ 1 வகாடி காப்ெடீிற்கு விண்ணப்ெித்துள்ளனர் 

IV. 30 வயதுள்ள ெிரவனீ்,, ெல்பொருள் ககடயில் வவகை 
பசய்கிறார் ைற்றும் 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு என்வடாபைன்ட் 
காப்ெடீ்டு திட்டத்திற்கு  விண்ணப்ெித்துள்ளனர் 

 

வகள்வி 9  

 

ஷீனா தீவிரைான நீரிழிவு வநாயால்  ொதிக்கப்ெட்டுள்ளார்.. அவர் 
ஒரு காப்ெடீ்டு திட்டத்திற்கு விண்ணப்ெித்துள்ளனர். இந்த 
வழக்கில் ஏற்ொளர் ____________ ெயன்ெடுத்தும் அதிக வாய்ப்பு 
உள்ளது. ைிகவும் பொருத்தைான விருப்ெத்கத வதர்ந்பதடுக்கவும்.  

I.  தீர்ப்பு முகற  

II.  எண்ணியல் முகற  

III. நீரிழிவு வொன்ற ஒரு வநாய் என்ெதால் வைவையுள்ள எந்த 
முகறயும்  ஏற்ெளிப்பு பசயல்முகறயில் முக்கிய ெங்கக 
வகிப்ெதில்கை 

IV. வைலுள்ள முகறயில் எதுவுைில்கை ஏபனனில் நீரிழிவு 
வநாயாளிகள் உடனடியாக நிராகரிக்கப்ெடுகின்றனர்  

 

வகள்வி 10  

சந்வதாஷ் ஒரு காை காப்ெடீிற்கு விண்ணப்ெித்துள்ளனர். அவரது 
எதிர்ொர்க்கப்ெட்ட இறப்பு வதீம் தரைான வாழ்வுககளவிட 
கணிசைாக குகறவாக உள்ளது, எனவவ குகறந்த அவருக்கு 
ப்ரீைியம் விதிக்கப்ெடைாம். அொய வககப்ொடின்கீழ், சந்வதாஷ் 
___________ கீழ் வககப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளார்.  

I.  தரைான வாழ்வுகள் 
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II.  விரும்ெப்ெட்ட அொயங்கள்  

III. தரக்குகறவான வாழ்வுகள் 

IV. நிராகரிக்கப்ெட்ட வாழ்வுகள்  

சுய-வதர்வு வகள்விகளுக்கான ெதில்கள் 

 
பதில் 1  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

ஏற்ொளர் அொயங்களின் ஏற்கெ ெற்றிய முடிவு பசய்கிறார். 
 

பதில் 2  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் IV. 

ஈடுவகாரல் நிராகரிப்பு ஒரு ஏற்ெளிப்பு முடிவு இல்கை 

 

பதில் 3  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

ஜாதகம் ஒரு தரைான வயதிற்கான சான்று இல்கை 

 

பதில் 4  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

தகடபசய்த பொருளின் துஷ்ெிரவயாகம் ஒரு நெரின் காப்ெடீு 
திறகன எதிர்ைகறயாக ொதிக்கும் 

 

பதில் 5  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

எண்ணியல் ைதிப்ெடீு முகறயின்கீழ் ஏற்ொளர்கள் அகனத்து 
எதிர்ைகற அல்ைது ொதகைான காரணிகளுக்கு வநர்ைகற ைதிப்ெடீு 
புள்ளிககள (வநர்ைகறயான அல்ைது சாதகைான காரணிகளுக்கு 
எதிர்ைகற புள்ளிகள்)  ஒதுக்குவார்கள் 

 

 

பதில் 6  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 
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தரைான வாழ்வுகளின்கீழ் உள்ளவர்களின் எதிர்ொர்க்கப்ெட்ட இறப்பு 
வதீம், இறப்பு அட்டவகணயில் ெிரதிநிதித்துவம் பசய்யப்ெட்ட 
தரைான வாழ்வுடன் ஒத்துள்ளது. 
 
 
பதில் 7  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் IV. 

அம்ருதா விஷயத்தில், அம்ருதா கர்ப்ெைாக உள்ளதால். ஏற்ொளர் 
அம்ருதாவிற்கு காப்ெடீு வழங்குவதற்காக வதர்வு பசய்யக்கூடிய 
ைிக சிறந்த வழி ஒரு கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட உட்ெிரிகவ பகாண்ட 
ஏற்ொகவவ உள்ளது. இந்த கட்டுப்ெடுத்தும் உட்ெிரிவு மூைம் 
கர்ப்ெம் பதாடர்புகடய இறப்புக்கள் குழந்கத ெிறந்து மூன்று 
ைாதங்களுக்குள் நிகழ்ந்தால் ைட்டுவை காப்ெகீட பசலுத்துகிற 
ைாதிரி கட்டுப்ெடுத்த முடியும். 
 
பதில் 8  

 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

50 வயதுள்ள ைவகஷின் முன்பைாழிவிற்கு ைருத்துவ-ைற்ற 
ஏற்ெளிப்ொக தகுதி பெறும் வாய்ப்ெில்கை ஏபனனில் அவர் வயது 
அதிகம் ைற்றும் பைன்பொருள், வங்கி துகற வவகைககள விட 
அவர் பதாழிைில் உள்ள அொயம் அதிகம் 

 
பதில் 9  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

ஷீனா வொன்ற தீவிரைான நீரிழிவு வநாயால்  
ொதிக்கப்ெட்டுள்ளவரின் சிக்கைான வழக்கில் முடிபவடுக்க, 
ஏற்ொளர் தீர்ப்பு வழிமுகறகய ெயன்ெடுத்துவார். 
 

 

 

 
பதில் 10  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 
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அொய வககப்ொடின்கீழ், சந்வதாஷ் விரும்ெப்ெட்ட 
அொயங்களின்கீழ் வககப்ெடுத்தப்ெடுவார்.  
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அத்தியாயம் 16 

 

ஒரு ஆயுள் காப்ெடீ்டின்கீழ் ெணத்கத வழங்கும் முகறகள் 

 

அத்தியாய அறிமுைம் 

 

இந்த அத்தியாயம் ஈடுவகாரல் கருத்கத ைற்றும் ஈடுவகாரல்கள் 
எவ்வாறு ஆராயப்ெடும் என்ெகத விளக்குகிறது. ெின்னர் ைரண 
ஈடுவகாரலுக்கு சைர்ப்ெிக்க வவண்டிய ெடிவங்களின் விவரங்கள்  
ைற்றும் காப்ெடீு பெற்றவர் எந்த முக்கியைான தகவல்ககளயும் 
ைகறத்திருக்காவிட்டால், காப்ெடீ்டு நிறுவனம் ெயனாளிகளின் 
ஈடுவகாரகை நிராகரிப்ெகத எதிர்த்து  ொதுகாக்கும் (எதிர்க்க 
இடைற்ற உட்கூறு ைற்றும் ொைிசிதாரர்களின் நைன்களுக்கான 
ொதுகாப்பு ஒழுங்குவிதிகள்) ெற்றி அறிந்துக்பகாள்வரீ்கள்.   

 

ைற்பதற்ைான குறிக்சைாள்ைள் 

 

A. ஈடுசைாரல் வகைைள் மற்றும் ஈடுசைாரல் நகடமுகறைள் 
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A. ஈடுவகாரல் வகககள் ைற்றும் ஈடுவகாரல் நகடமுகறகள் 

 

1. ஈடுவகாரல் கருத்து 

ஒரு காப்ெடீ்டு நிறுவனம் ைற்றும் ஒரு காப்ெடீ்டு ொைிசியின் 
உண்கையான  வசாதகன, ஒரு ொைிசி ஈடுவகாரைாக வரும்வொது 
எழுகிறது. காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் நிஜைான ைதிப்பு, ஈடுவகாரல் 
தீர்க்கப்ெட்டு ைற்றும் நன்கைகள் வழங்கப்ெடும் முகறயில் 
உள்ளது. 

வகரயகற 

ஒரு ஈடுவகாரல் என்ெது காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தத்தில் குறிப்ெிடப்ெட்ட 
வாக்குறுதிகய பூர்த்தி பசய்யவவண்டும் என்ற உரிகை ஆகும்.  

ஒரு ஆயுள் காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தத்தின்கீழ் காப்ெளிக்கப்ெட்ட அொய 
நிகழ்வுகளில் ஒன்று அல்ைது அதற்கு வைற்ெட்டது நடக்கும்வொது 
ஒரு ஈடுவகாரல் தூண்டப்ெடுகிறது. சிை ஈடுவகாரல்களில் 

ஒப்ெந்தம் பதாடர்கிறது, ைற்ற வழக்குகளில் ஒப்ெந்தம் முடிவு 
பெறுகிறது.  

படம் 1 அபாய நிைழ்வு மற்றும் ஈடுசைாரல் 

 

 
 

ஈடுவகாரல்கள் இரண்டு வககயாக இருக்க முடியும்:  

i ஆயுள் காப்ெடீு பெற்றவர் உயிவராடு இருக்கும்வொது 
வழங்கவவண்டிய உய்வு ஈடுவகாரல்கள் 

ii ைரண ஈடுவகாரல்  
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ெடம் 2 ஈடுவகாரல் வகககள் 

 
 

ஒரு ைரண ஈடுவகாரல் ஆயுள் காப்ெகீட பெற்றவர் இறக்கும்வொது 
ைட்டுவை எழுகிறது, உய்வு ஈடுவகாரல்கள் ஒன்று அல்ைது அதற்கு 
வைற்ெட்ட நிகழ்வுகளால் ஏற்ெடைாம். 
 

உதாரணம் 

 

உய்வு ஈடுவகாரல்ககள தூண்டும் நிகழ்வுகளான உதாரணங்களாக 
உள்ளகவ:  

i ொைிசி முதிர்வு;  

ii ெண-ைீட்சி ொைிசியின்கீழ் ஒரு கைல்கல்கை 
அகடயும்வொது பசலுத்தப்ெட வவண்டிய ஒரு தவகண;  

iii  ஒரு கரடர் நன்கையாக ொைிசியின்கீழ் காப்ெளிக்கப்ெட்ட 
கடுகையான வநாய்களுக்கு; 

iv ொைிசிதாரர் அல்ைது உரிகை ைாற்றப்ெட்டவர் மூைம் 
ொைிசியின் ஒப்ெகடவு;  

2 ஒரு ஈடுவகாரல் நிகழ்வு ஏற்ெட்டுள்ளதா என்ெகத தீர்ைானிப்ெது  

 ஒரு உய்வு ஈடுவகாரல் ெணத்கத வழங்க, ொைிசியில் உள்ள 
நிெந்தகனககளெடி நிகழ்வு ஏற்ெட்டுள்ளது என்று 
அறிந்துபகாள்ள வவண்டும்.  

 ஒப்ெந்தத்தின் ஆரம்ெத்திவைவய தீர்ைானிக்கப்ெடும் வததிகளின் 
அடிப்ெகடயில் முதிர்வு காை வகாரிக்கககள் ைற்றும் ெண-
ைீட்சி தவகண ஈடுவகாரல்கள் எளிதாக வழங்கப்ெடும்.  

உதாரணைாக, ெண-ைீட்சி ொைிசியின்கீழ் ஒப்ெந்தம் தயார் 
பசய்யப்ெடும் வநரத்திவைவய வழங்கப்ெடும் உய்வு நன்கைகளின் 
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தவகணகள் வழங்கப்ெடும் வததிகள் ைற்றும் முதிர்வு வததி  
பதளிவாக குறிப்ெிடப்ெடுகின்றன.  

 ஒப்ெகடவு ைதிப்பு வழங்கல்கள் ைற்ற ஈடுவகாரல் 
முகறகளிடைிருந்து வவறுெடுகிறது. ைற்ற ஈடுக்வகாரல்கள் 
வொைில்ைாைல், ஒப்ெந்தத்கத ரத்து பசய்து  ைற்றும் 
ஒப்ெந்தத்தின் கீழ் அவருக்கு கிகடக்க வவண்டி.ய ெணத்கத 
வாங்க ொைிசி கவத்திருப்ெவர் அல்ைது உரிகை 
ைாற்றப்ெட்டவரின் முடிவின் மூைம் இங்கு நிகழ்வு 
தூண்டப்ெடுகிறது. ஒப்ெகடவு முகறயில் வழங்கப்ெடும் 
பதாகக பொதுவாக முழு ஈடுவகாரைில் வழங்க வவண்டிய 
பதாகககய விட குகறவாக இருக்கும், ஏபனனில் அதில் 
முன்கூட்டிவய திரும்ெ பெறுவதற்காக ஒரு அெராதம் 
விதிக்கப்ெடும்.  

 கடுகையான வநாய் ஈடுவகாரல்கள், அதற்கு ஆதரவாக 
ொைிசிதாரர் மூைம் வழங்கப்ெட்ட ைருத்துவ ைற்றும் ெிற 
ெதிவுககள அடிப்ெகடயாக பகாண்டு தீர்ைானிக்கப்ெடும் 

கடுகையான வநாய் ஈடுவகாரல் கரடர் உள்ள ொைிசி உரிகை 
ைாற்றம் பசய்யப்ெட்டிருக்கும் வொது சிக்கல் எழுகிறது. ஒரு 
கடுகையான வநாய் நன்கையின் வநாக்கம், அது வொன்ற  
வநாய் ஏற்ெட்டால் பசைவுகளுக்கு அகத ொைிசி 
கவத்திருப்ெவர் ெயன்ெடுத்தமுடியும். இந்த ொைிசிகய உரிகை 
ைாற்றம் பசய்திருந்தால், அகனத்து நன்கைககளயும் உரிகை 
ைாற்றப்ெட்டவருக்கு வழங்கவவண்டி வரும். இது சட்டபூர்வைாக 
சரியானதாக இருந்தாலும், உத்வதசிக்கப்ெட்ட வநாக்கம் 
நிகறவவற முடியாது. இது வொன்ற ஒரு நிகைகைகய 
தவிர்க்கும் பொருட்டு, ஒரு நிெந்தகனயுள்ள உரிகை 
ைாற்றத்தின் மூைம், உரிகை ைாற்றக்கூடிய நன்கைகளின் 
அளவு குறித்து ொைிசிதாரர்களுக்கு  கற்ெிப்ெது முக்கியைாகும்.  

 ஒரு முதிர்வு அல்ைது ைரண ஈடுவகாரல் அல்ைது ஒப்ெகடவு, 
ஒப்ெந்தத்தின்கீழ் காப்ெடீு முடிவுக்கு வர வழிவகுக்கிறது ைற்றும் 
அதற்கு ெின்னர் காப்ெடீு அைைில் இருக்காது. இது ஈடுவகாரல் 
பதாகக உண்கையில் வழங்கப்ெட்டதா அல்ைது இல்கையா 



 

 419 

என்ெகத சார்ந்து இல்கை. ஒரு ஈடுவகாரகை 
வழங்காவிட்டாலும், ஒப்ெந்தத்தின்கீழ் காப்ெடீு பதாடர்வதற்கு 
எந்த  உறுதியும் கிகடக்காது.  

3. ஈடுசைாரல்ைளின் வகைைள்  

ெின்வரும் ெண வழங்கல்கள் ொைிசி காைவகரயில் ஏற்ெடைாம்:  

அ) உய்வு நன்கை வழங்கல்கள்  

ொைிசியின் காைத்தில் குறிப்ெிட்ட காைப்ெகுதிகளில் காப்ெடீு 
பெறுெவருக்கு சிை ெண வழங்கல்கள் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் 
மூைம் பசய்யப்ெடுகின்றன. ொைிசி ெத்திரம் ஒவ்பவாரு உய்வு 
நன்கை தவகணக்கு ெிறகும் ெணத்கத வழங்கினதற்கான 
வைற்குறிப்புடன் ொைிசிதாரருக்கு திருப்ெப்ெடுகிறது..  

ஆ) பாைிேியின் ஒப்பகடவு   

ொைிசிதாரர் அவரது ொைிசிகய முன்கூட்டிவய நிறுத்த 
விரும்புகிறார்.  இந்த ொைிசி ஒப்ெந்தம் ஒரு தன்னார்வ முடிவுக்கு 
வருகிறது. ொைிசியில் ெண ைதிப்பு திரட்டப்ெட்டிருந்தால் ைட்டுவை 
அகத ஒப்ெகடக்க முடியும். வழக்கைாக கட்டப்ெட்ட 
ப்ரீைியங்களின் ஒரு சதவதீவை காப்ெடீு பெற்றவருக்கு 
வழங்கவவண்டிய ஒப்ெகடவு ைதிப்ொக உள்ளது. இங்கு ஒரு 
குகறந்தெட்ச உத்தரவாதைளிக்கப்ெட்ட ஒப்ெகடவு ைதிப்பும் 
(Guaranteed Surrender Value -GSV) உள்ளது, ஆனால் காப்ெடீு 
பெறுெவருக்கு வழங்கப்ெடும் உண்கையான ஒப்ெகடவு ைதிப்பு 
GSV-ஐ விட அதிகைாக இருக்கிறது.  

இ) கரடர் நன்கம  

ஒரு கரடரின் நன்கை, விதிகள் ைற்றும் நிெந்தகனகளுக்கு ஏற்ெ 
ஒரு குறிப்ெிட்ட நிகழ்வு நடக்கும் வொது ஒரு காப்ெடீ்டு நிறுவனம் 
மூைம் வழங்கப்ெடும்.  

ஒரு கடுகையான வநாய் கரடரில், ஒரு கடுகையான வநாகய 
கண்டறியும் நிகழ்வில், விதிகளின் அடிப்ெகடயில் ஒரு குறிப்ெிட்ட 
அளவு  வழங்கப்ெடும். அந்த வநாய் காப்ெடீ்டு நிறுவனம் மூைம் 
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காப்ெளிக்கப்ெடுவதாக குறிப்ெிடப்ெட்ட கடுகையான வநாய்களின் 
ெட்டியைில் இருக்கவவண்டும்,.  

ைருத்துவைகன ொதுகாப்பு கரடரின்கீழ், விதிமுகறகள் ைற்றும் 
நிெந்தகனகளுக்கு உட்ெட்டு, காப்ெடீ்டு நிறுவனம் 
ைருத்துவைகனயில் ஏற்ெடும் சிகிச்கச பசைவுகளுக்கு ெணத்கத 
பசலுத்துகிறது..  

கரடர் கட்டணங்கள் பசலுத்தப்ெட்ட ெின்னரும்கூட ொைிசி 
ஒப்ெந்தம் பதாடர்கிறது.  

காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தத்தில் குறிப்ெிடப்ெட்ட ெின்வரும் ஈடுவகாரல்கள்  
ொைிசியின் காை இறுதியில் பசய்யப்ெடுகின்றன.  

ஈ) முதிர்வு நன்கம 

இத்தககய ஈடுவகாரல்களில், காப்ெடீு முழு ொைிசி காைம் முடிந்த 
ெின்னரும், பெறுெவர் ெிகழத்திருந்தால், காை இறுதியில் 
காப்ெடீ்டு நிறுவனம் அவருக்கு ஒரு குறிப்ெிட்ட பதாகககய 
வழங்குவதாக வாக்களிக்கிறது. இது முதிர்வு ஈடுவகாரல் என 
அறியப்ெடுகிறது.  

i. ெங்வகற்கும் திட்டம்: முதிர்வு ஈடுவகாரைில் வழங்கவவண்டிய 
ெணம், ெங்வகற்கும் திட்டைாக இருந்தால்,  காப்ெடீுத் 
பதாககயுடன் வசர்த்து திரட்டப்ெட்ட வொனஸ்களில் இருந்து 
ப்ரீைியம் ைற்றும் ொைிசி கடன்கள், அதற்குரிய வட்டிகள் 
வொன்ற நிலுகவயில் உள்ள பதாகககள் கழிக்கப்ெட்ட 
ெிறகுள்ள பதாகக கிகடக்கும்.  

ii. ப்ரீைியம் திரும்ெ கிகடக்கும் (Return of Premium -ROP) திட்டம் 
:சிை வழக்குகளில்,  ொைிசி முதிர்வகடயும் வொது அந்த 
காைக்கட்டத்தில் கட்டப்ெட்ட ப்ரீைியங்கள் திரும்ெ 
கிகடக்கும். 

iii. யூனிட் ைிங்க்ட் காப்ெடீ்டு திட்டம் (ULIP): யூைிப்கள் 
வழக்கில், காப்ெடீ்டு நிறுவனம் முதிர்வு ஈடுவகாரைாக 
நிதியின் ைதிப்கெ பசலுத்துகிறது.  

iv. ெண-ைீட்சி திட்டம்: ெண-ைீட்சி ொைிசி விஷயத்தில், 
காப்ெடீ்டு நிறுவனம் முதிர்வு ஈடுவகாரல்களில் ொைிசியின் 
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காைத்தில் பெற்ற உய்வு நன்கைககள கழித்து 
பகாடுக்கிறது.  

ஈடுவகாரகை வழங்கிய ெிறகு காப்ெடீு ஒப்ெந்தம் முடிகிறது.  

இ) இறப்பு நன்கை 

காப்ெடீு பெற்றவர் தற்பசயைாக  அவருகடய / அவளுகடய 
ொைிசி காைத்தில் இறந்துவிட்டால், காப்ெடீ்டு நிறுவனம் 
ைீதமுள்ள ொைிசி கடன் ைற்றும் ப்ரீைியங்கள் ைற்றும் அதற்குரிய 
வட்டி வொன்ற நிலுகவயில் உள்ள பதாககககள கழித்து, 
திரட்டப்ெட்ட வொனசுடன் காப்ெடீுத் பதாகககய வழங்க 
வவண்டும். நிகைகை எவ்வாறு இருந்தாலும் உரிகை 
ைாற்றப்ெட்டவர் அல்ைது நியைிக்கப்ெட்டவர் அல்ைது சட்ட 
வாரிசுக்கு கிகடக்கும் ைரண ஈடுவகாரைாக உள்ளது. ஒரு ைரண 
ஈடுவகாரல், ைரணத்தின் விகளவாக ஒப்ெந்தத்தின் முடிகவ 
குறிக்கிறது.  

ஒரு ைரண ஈடுவகாரல் இருக்கைாம்:  

 முன்கூட்டிவய ைரண நிகை (மூன்று ஆண்டுகளுக்கு 
குகறவான ொைிசி காைம்) அல்ைது  

 முன்கூட்டிய ைரண நிகை-இல்ைாத (மூன்று 
ஆண்டுகளுக்கு வைல்)  

நியைிக்கப்ெட்டவர் அல்ைது உரிகை ைாற்றப்ெட்டவர் அல்ைது 
சட்ட வாரிசாக உள்ளவர் ைரணத்திற்கான காரணம், வததி ைற்றும் 
இடத்கத காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு பதரிவித்தாக வவண்டும்.  

i. மரண ஈடுசைாரலுக்ைாை ேமர்ப்பிக்ை சவண்டிய படிவங்ைள்  
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ஈடுவகாரகை பசயைாக்குவகத எளிதாக்க காப்ெடீ்டு ெயனாளி 
ெின்வரும் ெடிவங்ககள சைர்ப்ெிக்கவவண்டும்:  

 நியைிக்கப்ெட்டவர் மூைம் ஈடுவகாரல் வடிவம்  

 அடக்கம் அல்ைது தகனத்திற்கான சான்றிதழ்  

 சிகிச்கசயளித்த ைருத்துவரின் சான்றிதழ்  

 ைருத்துவைகனயின் சான்றிதழ்  

 ெணி முதைாளியின் சான்றிதழ்  

 முதல் தகவல் அறிக்கக (FIR), புைன் விசாரகண அறிக்கக, 
ெிவரத ெரிவசாதகன அறிக்கக, விெத்து மூைம் இறந்த 
வழக்கில் வதகவயான இறுதி அறிக்கக வொன்ற வொைீஸ் 
அறிக்கககளின் சான்றளிக்கப்ெட்ட நீதிைன்ற ெிரதிகள்.  

 ைரணத்தின் சான்றாக நகராட்சி அதிகாரிகள் மூைம் 
வழங்கப்ெட்ட  இறப்பு சான்றிதழ் வொன்றகவ 

 

 

படம் 3 மரண ஈடுசைாரலுக்ைாை ேமர்ப்பிக்ை சவண்டிய 
படிவங்ைள் 
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ii. ைரண ஈடுவகாரைின் நிராகரிப்பு  

ைரணம் ஈடுவகாரலுக்கு ெணம் வழங்கப்ெடைாம் அல்ைது 
நிராகரிக்கப்ெடைாம். ஈடுவகாரகை பசயைாக்கும் வொது  
முன்பைாழிெவர் தவறான அறிக்ககககள பகாடுத்தது அல்ைது 
ொைிசி சம்ெந்தப்ெட்ட முக்கிய உண்கைககள ைகறத்தது 
காப்ெடீ்டு நிறுவனம் மூைம் கண்டுெிடிக்கப்ெட்டால், ஒப்ெந்தம் 
பசல்ைாத்தாகிறது. ொைிசியின்கீழுள்ள அகனத்து நன்கைகளும் 
ெறிமுதல் பசய்யப்ெடும்.  

 

ii. ெிரிவு 45: எதிர்க்க முடியாத உட்ெிரிவு 

எனினும் இந்த அெராதம் சட்டம், 1938-இன் உட்ெிரிவு 45-ற்கு 
உட்ெட்டது.  

  

முக்ைியமானகவ 

ெிரிவு 45 கூறுவது: 
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ஆயுள் காப்ெடீின் எந்த ஒரு ொைிசியும் துவங்கிய இரண்டு 
வருடத்திற்கு வைல், முன்பைாழிவு, அல்ைது ைருத்துவ 
அதிகாரியால் தரப்ெட்ட அறிக்கக, அல்ைது நடுவர், அல்ைது 
காப்ெடீு பசய்தவரின் நண்ென், அல்ைது வவறு ஏவதனும் ொைிசி 
வழங்கப்ெட காரணைாக இருந்த ஆவணங்களில் கூறப்ெட்ட 
விவரம் தவறாக இருப்ெதாக எந்த காப்ெடீ்டு நிறுவனமும் குகற 
கூறமுடியாது, அதுவும் இந்த வாக்குமூைம் சாட்சியாக அல்ைது 
ஒடுக்கப்ெட்ட உண்கைகளாக பவளிப்ெடுத்தப்ெடவவண்டியகவ 
என்றும் ொைிசிதாரர் இதில் வைாசடி பசய்துள்ளார், ைற்றும் இந்த 
வாக்குமூைத்கத பகாடுக்கும்வொது ொைிசிதாரருக்கு அது 
தவறானது என்று பதரிந்திருந்து ைற்றும் அகத பவளியில் 
கூறாைல் இருந்திருந்தார் என்று காப்ெடீ்டு நிறுவனம் நிரூெிக்கும் 
வகர வகள்வி எழுப்ெமுடியாது 

விளக்ைம்:  

ொைிசி வழங்கைில் இருந்து 2 ஆண்டுகள் வகரயில் எந்த 
வநரத்திலும் ஒரு ொைிசிதாரர் மூைம் முக்கிய உண்கைகள் 
ஒடுக்கப்ெட்டதாக பதரிந்தால், முன்பைாழிவில் முக்கிய 
உண்கைகள் தவறாக இருந்ததற்காக  காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தால் 
ொைிசிகய நிராகரிக்க முடியும். 

2 - ஆண்டு காைம் வாடிக்ககயாளருக்கு ஒரு காத்திருப்பு ைற்றும் 
கண்காணிப்பு காைம் ஆகும். இந்த காைத்திற்கு ெிறகு, ஒரு 
காப்ெடீ்டு நிறுவனம் ொைிசிதாரர் வைாசடி அறிக்கககள் ைற்றும் 
முக்கிய உண்கைககள ஒடுக்கியதாக ைற்றும் பகாடுக்கப்ெட்ட 
அறிக்கககள் பொய்யானகவ என்று அவருக்கு பதரிந்திருந்தது 
என்று நிரூெித்தாக வவண்டும். 2 ஆண்டு காைத்திற்கு ெிறகு 
ஆதாரத்கத பெற்ற ெின்னவர காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தால் ொைிசிகய 
நிராகரிக்க முடியும். 
 

iii. மரணத்கத ஊைித்தல் 

சிை வநரங்களில் ஒரு நெர் அவரது இருக்கும் இடத்கத ெற்றி 
எந்த தகவலும் இல்ைாைல் காணாைல் வொகிறார் . இந்திய சாட்சி  
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சட்டத்தின் கீழ் ஒருவகரப் ெற்றிய தகவல் 7 வருடங்களாக 
அறியப்ெடாைல் இருந்தால், அவர் இறந்துவிட்டதாக 
ஊகிக்கப்ெடுவார். நியைிக்கப்ெட்டவர் அல்ைது வாரிசுகள் ஆயுள் 
காப்ெடீு பெற்றவகர காணவில்கை ைற்றும் அவர் 
இறந்துவிட்டதாக நிகனக்கவவண்டும் என்று வகாரினால், காப்ெடீ்டு 
நிறுவனங்கள் தகுதியான நீதிைன்றத்தின் இருந்து ஒரு 
ஆகணகய தருைாறு வைியுறுத்துகின்றனர். ஊகிக்கப்ெட்ட 
ைரணத்கத தீர்ைானிக்க நீதிைன்ற ஆகண கிகடக்கும் வகர 
ப்ரீைியங்ககள பசலுத்துவது அவசியம். காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள், 
ஒரு சலுககயாக, ஏழு ஆண்டு காை ப்ரீைியங்ககள தள்ளுெடி 
பசய்யைாம்.  

4. ஆயுள் ைாப்பீட்டு பாைிேியில் ஈடுசைாரைின் நகடமுகறைள்  

ஐஆர்டிஏ (ொைிசிதாரர்கள் நைன்கள் ொதுகாப்பு) ஒழுங்குவிதிகள் 
2002 ெின்வருைாறு வழங்குகிறது:  

ஒழுங்குவிதி 8: ஒரு ஆயுள் ைாப்பீட்டு விஷயத்தில் ஈடுசைாரல் 
நகடமுகற  

i. ஒரு ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனம் பொதுவாக ஒரு 
ஈடுவகாரலுக்கு ஆதரவாக ஒரு ெயனாளி சைர்ப்ெிக்க வவண்டிய 
முதன்கம ஆவணங்ைகள பதரிவிக்கவவண்டும்.  

ii. ஒரு ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனம், ஒரு ஈடுவகாரகை 
பெற்றவுடன் தாமதம் இல்ைாமல் ஈடுவகாரகை பசயல்ெடுத்த 
வவண்டும்.  ஏதாவது வகள்விகள் இருந்தால் அல்ைது கூடுதல் 
ஆவணங்கள் வதகவ என்றால், முடிந்த அளவிற்கு, 
ஈடுவகாரகை கபற்ற 15 நாட்ைளுக்குள், தனித்தனியாக 
வகட்காைல், அகனத்து வதகவககளயும் ஒவர சையத்தில் வகார 
வவண்டும்.  

iii. ஆயுள் காப்ெடீ்டு ொைிசியின்கீழ் ஒரு ஈடுவகாரலுக்கு 
வதகவயான அகனத்து பதாடர்புகடய ஆவணங்கள் ைற்றும் 
விளக்கங்ககள பெற்ற சததியிைிருந்து 30 நாட்ைளுக்குள் 
ெணம் வழங்கப்ெடவவண்டும் அல்ைது சர்ச்கசயிருந்தால் 
அகனத்து பதாடர்புகடய காரணங்ககளயும் பகாடுத்து 
விசாரகணக்கு அனுப்ெவவண்டும். எனினும், விசாரகண 
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வதகவ என்று  காப்ெடீ்டு நிறுவனம் கருதும் ஈடுவகாரல் 
சூழ்நிகைகளில், அத்தககய விசாரகணகய விகரவில் 
துவங்கி, அகத முடிக்க வவண்டும் காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் 
கருத்துப்ெடி, விசாரகண வதகவ என்றால், அத்தககய 
விசாரகணகய விகரவில் துவங்கி, முடிக்க வவண்டும்.  எந்த 
வழக்கிலும், ஈடுவகாரல் அளிக்கப்ெட்ட வததிக்கு ெின்னர் 6 
ைாதங்ககள விட தாைதைாக விசாரகணகய முடிக்கமுடியாது. 

iv. ஒரு ஈடுவகாரல் வழங்க தயாராக உள்ளது ஆனால் ெயனாளிக்கு 
சரியான அகடயாளம் காண முடியாத காரணங்களுக்காக 
அகத வழங்கமுடியாத சூழ்நிகையில், சட்டத்தின் ெிரிவு 47-
இன் விதிகளுக்கு உட்ெட்டு,  ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனம் 
ெயனாளியின் நைனுக்காக அந்த ெணத்கத கவத்திருக்கும் 
ைற்றும் அத்தககய பதாகக பஷட்யூல்ட் வங்கியில் ஒரு வங்கி 
வசைிப்பு கணக்கிற்கு பொருந்தும் வட்டிகய சம்ொதிக்கும். 
(அகனத்து ஆவணங்கள் ைற்றும் தகவல்கள் சைர்ப்ெிக்கப்ெட்ட 
ெின்னர் 30 நாட்களுக்கு வைல் இது பசயைாக்கப்ெடும்)  

v. துகண-ஒழுங்குவிதி (iv)-இன் கீழ் கூறப்ெட்டகத தவிர வவறு 
ஒரு காரணத்தால் ஒரு ஈடுவகாரகை பசயைாக்குவதில் 
காப்ெடீ்டு நிறுவனம் மூைம் தாைதைானால்,  ஆயுள் காப்ெடீு 
நிறுவனம் அந்த ஈடுவகாரல் ஆய்வு பசய்யப்ெடும் நிதி ஆண்டு 
பதாடக்கத்தில் அமைில் இருக்கும் வங்ைி வதீத்கத விட 2% 
அதிை வட்டிகய அந்த கதாகைக்கு வழங்கும்.  

 

5. ஒரு முைவரின் பங்கு  

ஒரு முகவர் துல்ைியைாக ஈடுவகாரல் ெடிவங்ககள பூர்த்தி 
பசய்வதற்கு நியைிக்கப்ெட்டவர்/சட்ட வாரிசு அல்ைது ெயனாளிக்கு  
அகனத்து சாத்தியைான வசகவ வழங்க வவண்டும் ைற்றும் 
காப்ெடீ்டு அலுவைகத்தில் அகத சைர்ப்ெிக்கவும் உதவவவண்டும்.  

கடகைகள் பசய்யப்ெடுவகத தவிர, இந்த ைாதிரி சூழ்நிகைகளில் 
நல்பைண்ணம் உருவாகி, முகவருக்கு இறந்தவரின் குடும்ெத்தில் 
இருந்து எதிர்காைத்தில் வணிகம் அல்ைது ெரிந்துகரககள பெறும் 
நிகறய வாய்ப்பு கிகடக்கக்கூடிய சூழ்நிகை உருவாகிறது.  
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சுய-பரீட்கே 1 

கீவழ உள்ள அறிக்ககயில் ஈடுவகாரல் கருத்து எது சிறந்த 
முகறயில் விவரிக்கிறது? ைிகவும் பொருத்தைான விருப்ெத்கத 
வதர்ந்பதடுக்கவும்.  

I.  ஒரு ஈடுவகாரல் என்ெது காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தத்தில் 
குறிப்ெிடப்ெடாத வாக்குறுதிகய காப்ெடீ்டு நிறுவனம் பூர்த்தி 
பசய்யவவண்டும் என்ற உரிகை ஆகும்.  

II. ஒரு ஈடுவகாரல் என்ெது காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தத்தில் குறிப்ெிடப்ெட்ட 
வாக்குறுதிகய காப்ெடீ்டு நிறுவனம் பூர்த்தி பசய்யவவண்டும் 
என்ற உரிகை ஆகும்.  

III. ஒரு ஈடுவகாரல் என்ெது காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தத்தில் 
குறிப்ெிடப்ெட்ட பொறுப்கெ காப்ெடீு பெற்றவர் பூர்த்தி 
பசய்யவவண்டும் என்ற உரிகை ஆகும். 
IV. ஒரு ஒரு ஈடுவகாரல் என்ெது காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தத்தில் 
குறிப்ெிடப்ெட்ட வாக்குறுதிகய காப்ெடீு பெற்றவர் பூர்த்தி 
பசய்யவவண்டும் என்ற உரிகை ஆகும்.  

சுருக்கம்  

 

 ஒரு ஈடுவகாரல் என்ெது காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தத்தில் குறிப்ெிடப்ெட்ட 
வாக்குறுதிகய காப்ெடீ்டு நிறுவனம் பூர்த்தி பசய்யவவண்டும் 
என்ற உரிகை ஆகும்.  

 ஒரு ஈடுவகாரல் என்ெது உய்வு ஈடுவகாரல் அல்ைது ைரண 
ஈடுவகாரைாக இருக்கைாம். ஒரு ைரண ஈடுவகாரல் ஆயுள் 
காப்ெகீட பெற்றவர் இறக்கும்வொது ைட்டுவை எழுகிறது, உய்வு 
ஈடுவகாரல்கள் ஒன்று அல்ைது அதற்கு வைற்ெட்ட நிகழ்வுகளால் 
ஏற்ெடைாம் 

 ஒரு உய்வு ஈடுவகாரல் ெணத்கத வழங்க, ொைிசியில் உள்ள 
நிெந்தகனகள்ெடி நிகழ்வு ஏற்ெட்டுள்ளது என்று அறிந்துபகாள்ள 
வவண்டும்.  
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 ெின்வரும் ெண வழங்கல்கள் ொைிசி காைவகரயில் 
ஏற்ெடைாம்:  

 உய்வு நன்கை வழங்கல்கள் 

 ொைிசியின் ஒப்ெகடவு 

 கரடர் நன்கை 

 முதிர்வு நன்கை 

 ைரண நன்கை 

 காப்ெடீு சட்டத்தின் ெிரிவு 45  (எதிர்க்கமுடியாத உட்ெிரிவு), 
ொைிசி பதாடங்கி 2 வருடம் முடிந்து ைற்றும் காப்ெடீு பெற்றவர் 
எந்த முக்கிய தகவகையும் ஒடுக்கவில்கை என்றால்,  
காப்ெடீ்டு நிறுவனம் மூைம் ஈடுவகாரல் நிராகரிப்ெில்  இருந்து 
காப்ெடீு பெறுெவகர ொதுகாக்கிறது. 

 ஐஆர்டிஏ (ொைிசிதாரர்கள் நைன் ொதுகாப்பு) விதிகள் 2002-இன் 
கீழ், ஐஆர்டிஏ ஈடுவகாரல் எழும் வழக்கில்  காப்ெடீு பெற்றவர் 
அல்ைது ெயனாளிகய ொதுகாக்கும் /காப்ொற்றுவதற்காக 
விதிககள வகுத்திருக்கிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சுய-ெரீட்கசக்கான ெதில்கள் 

 
பதில் 1  

 

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

ஒரு ஈடுசைாரல் என்பது ைாப்பீட்டு ஒப்பந்தத்தில் 
குறிப்பிடப்பட்ட வாக்குறுதிகய ைாப்பீட்டு நிறுவனம் பூர்த்தி 
கேய்யசவண்டும் என்ற உரிகம ஆகும். 
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சுய-சதர்வு சைள்விைள் 

 

சைள்வி 1  

ொைிசிகளின் ஒரு ெட்டியல் கீவழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ளது. எந்த 
வககயான ொைிசியின்கீழ், ஈடுவகாரல் ெணம் குறிப்ெிட்ட 
காைவகரகளில் வழங்கப்ெடும்?  

I.  ெண-ைீட்சி ொைிசி 
II.  யூனிட் ைிங்க்ட் ஆயுள் காப்ெடீ்டு ொைிசி  

III. ப்ரீைியம் திரும்ெ கிகடக்கும் ொைிசி  

IV. காை காப்புறுதி  

 

சைள்வி 2  

ைவகஷ் ஒரு கடுகையான வநாய் கரடருடன் ஆயுள் காப்ெடீ்டு 
ொைிசிகய வாங்கியுள்ளார். அவர் கரனுக்கு ஆதரவாக ொைிசியின் 
முழுகையான உரிகை ைாற்றத்கத பசய்துள்ளார். ைவகஷ் 
ைாரகடப்பு ொதிக்கப்ெடுகிறார் ைற்றும்  கடுகையான வநாய் 
கரடரின்கீழ் ரூ. 50,000 வகாருகிறார். இந்த வழக்கில் யாருக்கு 
ெணம் வழங்கப்ெடும்?  

I.  ைவகஷ்  

II. கரன்  

III. ெணம் ைவகஷ் ைற்றும் கரன் இகடவய சைைாக ெகிரப்ெடும்  

IV. இரண்டு வெருக்குவை கிகடக்காது ஏபனனில் ைாரகடப்பு 
ைவகஷ க்கு வந்தது ஆனால் ொைிசி கரண் பெயரில் உரிகை 
ைாற்றம் பசய்யப்ெட்டுள்ளது  

 

சைள்வி 3  

ெிரவனீ் ஒரு கார் விெத்தில் இறந்தார். ெயனாளி ைரண ஈடுவகாரல் 
ஆவணங்ககள சைர்ப்ெிக்கிறார். கீவழ உள்ள ஆவணங்களில் 
இயற்கக ைரணத்துடன் ஒப்ெிடுககயில் விெத்து மூைம் இறந்த 
வழக்கில் சைர்ப்ெிக்க வவண்டிய கூடுதல் ஆவணம் எது.  

I.  அடக்கம் அல்ைது தகனத்திற்கான சான்றிதழ்  

II. சிகிச்கசயளித்த ைருத்துவரின் சான்றிதழ்  

III. ெணி முதைாளியின் சான்றிதழ்  
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IV. புைன் விசாரகண அறிக்கக  

  

சைள்வி 4  

கீவழ உள்ள ைரண ஈடுவகாரல்களில் எது முன்கூட்டிவய எழும் 
ைரண ஈடுவகாரைாக கருதப்ெட வவண்டும்?  

I. மூன்று ஆண்டுகள் ொைிசி காைம் முடிவதற்குள் காப்ெடீு 
பெற்றவர் இறந்துவிட்டால்  

II. ஐந்து ஆண்டுகள் ொைிசி காைம் முடிவதற்குள் காப்ெடீு 
பெற்றவர் இறந்துவிட்டால் 

III. ஏழு ஆண்டுகள் ொைிசி காைம் முடிவதற்குள் காப்ெடீு பெற்றவர் 
இறந்துவிட்டால்  

IV. ெத்து ஆண்டுகள் ொைிசி காைம் முடிவதற்குள் காப்ெடீு 
பெற்றவர் இறந்துவிட்டால் 

 

சைள்வி 5  

உய்வு ஈடுவகாரல்ககள தூண்டும் என்று சிை நிகழ்வுகள் கீவழ 
தரப்ெட்டுள்ளன. தவறாக உள்ள அறிக்கககய அகடயாளம் 
காணவும்  

I. காை காப்ெடீு ொைிசியில் வழங்கப்ெடும் முதிர்வு ஈடுவகாரல் 
ெணம்  

II. ெண-ைீட்சி ொைிசியின்கீழ் ஒரு கைல்கல்கை அகடயும் வொது 
வழங்கப்ெடும் ஒரு தவகண  

III. ஒரு கரடர் நன்கையாக ொைிசியின்கீழ் கடுகையான 
வநாய்களுக்கு வழங்கப்ெடும் ஈடுவகாரல் 

IV. ொைிசிதாரருக்கு என்வடாபைன்ட் ொைிசியின் ஒப்ெகடவின் 
வொது வழங்கப்ெடும்  ஒப்ெகடவு ைதிப்பு  

சைள்வி 6  

ஒரு கைல்கல்கை அகடயும்வொது ெண-ைீட்சி  ொைிசியின்கீழ் 
வழங்கப்ெடும் ெணம், ஈடுவகாரைின் எந்த வககயின் கீழ் 
வககப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது?  

I.  ைரண ஈடுவகாரல்  

II. முதிர்வு ஈடுவகாரல்  

III. குறிப்ெிட்ட காைத்தில் உய்வு ஈடுவகாரல்  
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IV. ஒப்ெகடவு ஈடுவகாரல்  

சைள்வி 7  

சங்கர் யூனிட் ைிங்க்ட் காப்ெடீ்டு திட்டத்கத 10 ஆண்டுகளுக்காக 
வாங்கினார். அவர் ொைிசி முதிர்வகடயும் முன் இறந்துவிட்டால் 
கீழுள்ளதில் எது வழங்கப்ெடும்?  

I. காப்ெடீுத் பதாகக அல்ைது நிதி ைதிப்ெில் எது குகறவாக 
உள்ளவதா  

II. காப்ெடீுத் பதாகக அல்ைது நிதி ைதிப்ெில் எது உயர்வாக 
உள்ளவதா  

III. ஒரு வங்கியின் வசைிப்பு கவப்புடன் ஒப்ெிடுககயில் கிகடக்கும் 
வட்டிகய விட 2% அதிக வட்டி விகிதத்தில் ப்ரீைியங்கள்  
திரும்ெ கிகடக்கும்  

IV. ஒப்ெகடவு ைதிப்பு  

சைள்வி 8  

ஈடுவகாரல்கள் வககப்ொடு (முன்கூட்டி அல்ைது முன்கூட்டி 
ைரணம் அல்ைாத) அடிப்ெகடயில்,  தனிப்வொக்குள்ளகத 
வதர்ந்பதடுக்கவும்?  

I.  ரம்யா ஒரு காை காப்ெடீ்டு திட்டத்கத வாங்கியெின், 6 
ைாதங்களுக்கு ெிறகு இறந்து விடுகிறார்  

II. ைவனாஜ் ஒரு காை காப்ெடீ்டு திட்டம் வாங்கியெின், ஒன்றகர 
ஆண்டுகளுக்கு ெிறகு இறந்து விடுகிறார் 

III. வடவிட் ஒரு காை காப்ெடீ்டு திட்டம் வாங்கியெின், இரண்டகர 
ஆண்டுகளுக்கு ெிறகு இறந்து விடுகிறார் 

IV. ெிரவின் ஒரு காை காப்ெடீ்டு திட்டம் வாங்கியெின், ஐந்தகர 
ஒன்றகர ஆண்டுகளுக்கு ெிறகு இறந்து விடுகிறார்  

சைள்வி 9  

ஆயுள் காப்ெடீு பெற்றவரின் ைரணம் ஏற்ெட்டால் ெயனாளிகள் 
ஒரு சாதாரண ைரண ஈடுவகாரலுக்கு சைர்ப்ெிக்க வவண்டிய 
ஆவணங்களின் ெட்டியல் கீவழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ளது. கூடுதைாக 
விெத்தில் இறந்த வழக்கில் ைட்டும் சைர்ப்ெிக்கப்ெட வவண்டிய 
புதுகையான ஆவணத்கத வதர்ந்பதடுக்கவும்.  

I.  புைன் விசாரகண  
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II.  ஈடுவகாரல் ெடிவம்  

III. அடக்கம் அல்ைது தகனத்தின் சான்றிதழ்  

IV. ைருத்துவைகனயின் சான்றிதழ்  

 

சைள்வி 10  

ஐஆர்டிஏ (ொைிசிதாரர்கள் நைன்கள் ொதுகாப்பு) ஒழுங்குவிதிகள் 
2002-இன் கீழ் ஆயுள் காப்ெடீ்டு ொைிசியின்கீழ் ஒரு 
ஈடுவகாரலுக்கு வதகவயான அகனத்து பதாடர்புகடய 
ஆவணங்கள் ைற்றும் விளக்கங்ககள பெற்ற வததியிைிருந்து 30 
நாட்களுக்குள் ெணம் வழங்கப்ெடவவண்டும் அல்ைது 

சர்ச்கசயிருந்தால் விசாரகணக்கு அனுப்ெவவண்டும். 
I. 7 நாட்கள் 

II. 15 நாட்கள் 

III. 30 நாட்கள் 

IV. 45 நாட்கள் 

சுய-வதர்வு வகள்விகளுக்கான ெதில்கள் 

பதில் 1  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I 

ெண-ைீட்சி ொைிசியின்கீழ், ஈடுவகாரல் ெணம் குறிப்ெிட்ட 
காைவகரகளில் வழங்கப்ெடும்  

பதில் 2  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II 

முழு பதாககயான ரூ. 50000 கரனுக்வக கிகடக்கும் ஏபனனில் 
கரன் பெயரில் ொைிசியின் முழுகையான உரிகை ைாற்றம் 
பசய்யப்ெட்டுள்ளது 

 

பதில் 3  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் IV 

இயற்கக ைற்றும் விெத்து காரணைான ைரணம், இந்த 
இரண்டிலுவை நியைிக்கப்ெட்டவர் மூைம் ஈடுவகாரல் ெடிவம், 
அடக்கம் அல்ைது தகனத்திற்கான சான்றிதழ், சிகிச்கசயளித்த 
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ைருத்துவரின் சான்றிதழ், ைருத்துவைகனயின் சான்றிதழ், ெணி 
முதைாளியின் சான்றிதழ் ஆகியகவ சைர்ப்ெிக்கப்ெட வவண்டும்  

இயற்கக ைரணத்துடன் ஒப்ெிடுககயில், முதல் தகவல் அறிக்கக 
(FIR), புைன் விசாரகண அறிக்கக, ெிவரத ெரிவசாதகன அறிக்கக 
வொன்றகவ விெத்து மூைம் இறந்த வழக்கில் வதகவயான 
கூடுதைான ஆவணங்கள்  

 

பதில் 4  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I 

மூன்று ஆண்டுகள் ொைிசி காைம் முடிவதற்குள் காப்ெடீு 
பெற்றவர் இறந்துவிட்டால், அது முன்கூட்டிவய எழும் ைரண 
ஈடுவகாரைாக கருதப்ெடும் 

 

பதில் 5  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I 

விருப்ெம் I தவறானது. காை காப்ெடீு ொைிசி முதிர்வில் எந்த 
ஈடுவகாரலும் வழங்கப்ெடுவதில்கை.  

பதில் 6  
இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III 

ெண-ைீட்சி ொைிசியின்கீழ் ஒரு கைல்கல்கை அகடயும் வொது 
வழங்கப்ெடும் ஒரு தவகண குறிப்ெிட்ட காைத்தில் வழங்கப்ெடும் 
உய்வு ஈடுவகாரைாக வககப்ெடுத்தப்ெடும் 

பதில் 7  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II 

சங்கர் ொைிசி முதிர்வகடயும் முன் இறந்துவிட்டால். காப்ெடீுத் 
பதாகக அல்ைது நிதி ைதிப்ெில் எது உயர்வாக உள்ளவதா அது 
வழங்கப்ெடும் 

பதில் 8  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் IV 
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விருப்ெம் IV தனிப்வொக்குள்ளது ஏபனனில் இது முன்கூட்டி 
ைரண-ைில்ைாத ஈடுவகாரைாக நடத்தப்ெடும். விருப்ெங்கள் I, II 

ைற்றும் III முன்கூட்டி ஈடுவகாரல்களாக நடத்தப்ெடும். 
பதில் 9  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I 

புைன் விசாரகண அறிக்கககய ைட்டும் கூடுதைாக விெத்தில் 
இறந்த வழக்கில் சைர்ப்ெிக்க வவண்டும். ஈடுவகாரல் ெடிவம், 
அடக்கம் அல்ைது தகனத்தின் சான்றிதழ்,. ைருத்துவைகனயின் 
சான்றிதழ் வொன்ற ஆவணங்ககள அகனத்து ெயனாளிகளுவை 
ஆயுள் காப்ெகீட பெற்றவர் இறந்து விடும் நிகழ்வில் சைர்ப்ெிக்க 
வவண்டும். 
பதில் 10  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III 

ஐஆர்டிஏ (பாைிேிதாரர்ைள் நைன்ைள் பாதுைாப்பு) 
ஒழுங்குவிதிைள் 2002-இன் ைீழ் ஆயுள் ைாப்பீட்டு பாைிேியின்ைீழ் 
ஒரு ஈடுசைாரலுக்கு சதகவயான அகனத்து கதாடர்புகடய 
ஆவணங்ைள் மற்றும் விளக்ைங்ைகள கபற்ற சததியிைிருந்து 30 
நாட்ைளுக்குள் பணம் வழங்ைப்படசவண்டும் அல்ைது  
ேர்ச்கேக்குரியகத விோரகணக்கு அனுப்பசவண்டும். 
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 ிரிவு 3  

மருத்துவ கொப் ீடு 
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அத்தியாயம் 17 

உடல்நைக் காப்ெீடு அறிமுகம் 

 

அத்தியாய அறிமுைம் 

இந்த அத்தியாயம் காைப்வொக்கில் காப்ெடீு வளர்ந்துள்ள விதத்கத  
ெற்றி விவரிக்கிறது. இதில் உடல்நை ெராைரிப்பு, அதன் நிகைகள் 
ைற்றும் வகககள் ெற்றியும் விளக்கப்ெட்டுள்ளது. இந்தியாவில் உள்ள 
உடல்நை ெராைரிப்பு அகைப்பு ைற்றும் அகத ொதிக்கும் காரணிககள 
ெற்றி அறிந்து பகாள்வரீ்கள். இதில் இறுதியாக, உடல்நைக் காப்ெடீு 
இந்தியாவில் உருவான விதம் ைற்றும் உடல்நைக் காப்ெடீ்டு 
சந்கதயில் உள்ள ெல்வவறு நிறுவனங்ககள ெற்றி விளக்கப்ெட்டுள்ளது. 

ைற்பதற்ைான குறிக்சைாள்ைள் 

 

A. காப்ெடீு வரைாறு ைற்றும் இந்தியாவில் காப்ெடீின் ெரிணாைம் 

B. பஹல்த்வகர் அதாவது உடல் ெராைரிப்பு என்றால் என்ன 

C. உடல் ெராைரிப்பு நிகைகள் 

D. உடல் ெராைரிப்பு வகககள் 

E. இந்தியாவில் உடல்நை அகைப்புககள ொதிக்கும் காரணிகள் 

F. உடல்நை ெராைரிப்பு – சுதந்திரத்திற்கு ெிறகு அகடந்த முன்வனற்றம் 

G. உடல்நைக் காப்ெடீ்டு சந்கத 

இந்த அத்தியாயத்கத ெடித்தவுடன் நீங்கள் கற்றிருக்கவவண்டும்: 

1. காப்ெடீ்டு துகறயின் வளர்ச்சிப் ொகதப் ெற்றி; 

2. உடல்நைக்காப்ெடீின்  கருத்து ைற்றும் அதன் நிகைகள் ைற்றும் 
வகககள் ெற்றி விவரிக்க; 
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3. இந்தியாவில் உடல்நை ெராைரிப்கெ ொதிக்கும் காரணிகள் ைற்றும் 
சுதந்திரம் கிகடத்ததில் இருந்து அகடந்த முன்வனற்றத்கத ொராட்ட 
முடியும். 

4. இந்தியாவில் உடல்நைக் காப்ெடீின் ெரிணாைத்கத ெற்றி ஆவைாசிக்க 
முடியும். 

5. இந்தியாவில் உடல்நைக் காப்ெடீ்டு சந்கதகய அறிந்துக்பகாள்ளைாம். 
 

A. இந்தியாவில் ைாப்பீடு மற்றும் ைாப்பீட்டு வளர்ச்ேியின் வரைாறு 

காப்ெடீு 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்வெ ஏவதா ஒரு வடிவத்தில் 
இருந்ததாக அறியப்ெடுகிறது. ெை நாகரிகங்கள், கடந்த 
சிைஆண்டுகளில், நிதிகய வசகரித்து, சமூகத்தில் சிை வெருக்கு  
ஏற்ெடும் அகனத்து இழப்புககளயும் ஈடு பசய்ய, தங்கள் ைத்தியிவைவய 
அகத ெகிர்ந்துக்பகாள்ளும் கருத்தாக்கத்கத பசய்து காட்டியுள்ளார்கள். 
இருந்தும், இன்று நாம் அறிந்த, காப்ெடீ்டு வணிகம்,  இரண்டு அல்ைது 
மூன்று நூற்றாண்டுகளாகவவ நகடமுகறயில் இருக்கிறது. 

1. நவனீ வணிை ைாப்பீடு 

காப்ெடீ்டு மூைம் முதைில் தீரக்கப்ெட்ட அொய வகககள்  கடைில் 
விெத்து மூைம் ஏற்ெட்ட இழப்புக்கவள – அகத நாம் கடல் சார்ந்த 
ஆெத்து என பசால்கிவறாம். இதனால் கடல் சார்ந்த காப்ெடீு ைற்ற 
வககயான காப்ெடீுகளுக்கு முன்வனாடியாக இருந்தது. 

எனினும், நவனீ காப்ெடீில் முதைில் இருந்த வகக, 14 ஆம் 
நூற்றாண்டில், குறிப்ொக இத்தாைியில் ஐவராப்ொவில் வியாொரம் 
பசய்ெவர்களின் குழுைம் அல்ைது குழுைங்களுக்கு ொதுகாப்கெ தரும் 
வடிவில் இருந்தது. கப்ெல் இழப்புகள், தீ, உறுப்ெினர்களின் ைரணம், 

பகாகை அல்ைது கால்நகடகளின் இழப்ெினால் உறுப்ெினர்கள் 
அகடயும் நஷ்டத்திற்கு நிதி வழங்குவதற்காக சந்தா அடிப்ெகடயில் 
இந்த குழுைங்கள் இயக்கப்ெட்டன. தற்வொது நாம் அறிந்த தீ காப்ெடீ்டின் 
வடிவம்,  1591-இல் வஹம்ெர்கில் இருந்ததாக பதரிகிறது. 
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1666-ஆம் ஆண்டு ஏற்ெட்ட "பெரும் ைண்டன் தீ விெத்து", இதில் 13000 
வடீுகள் அழிந்தன. இதுவவ காப்ெடீிற்கு ஒரு ஊக்கத்கத பகாடுத்தது 
ைற்றும் முதல் த ீ ைாப்பீடு (Fire insurance)- நிறுவனம், ஃகெர் ஆஃெிஸ் 
என்ற பெயரில், முதைில் 1680-இல் பதாடங்கப்ெட்டது. 

ைாயிட்ஸ்(Lloyds): இன்று நகடமுகறயில் உள்ள காப்ெடீ்டு வணிகம் 
பதாடங்கிய இடம், ைண்டன் ைாயிட்ஸ் காெி ஹவுஸ் என்று 
பதரியவருகிறது. அங்கு கூடி சந்தித்துக்பகாண்ட வியாொரிகள், கடல் 
ஆெத்துக்களின் மூைம் கப்ெைில் எடுத்துச்பசல்ைப்ெடுகின்ற 
பொருட்ககள இழப்ெதால் தங்களுக்கு ஏற்ெடும் இழப்புக்ககள 
ெகிர்ந்துக்பகாள்ள ஒப்புக்பகாண்டனர். ஆழ்கடைில் திருடும் 
கடற்பகாள்களக்காரர்கள் மூைம் அல்ைது வைாசைான கடல் வானிகை, 

பொருட்ககள ொழடித்துவிட்டதால் அல்ைது கடல் ஆெத்துக்கள் 
காரணைாக கப்ெல் மூழ்கிவிட்டால் அத்தககய இழப்புகள் ஏற்ெடும். 
 

2. இந்தியாவில் நவனீ வணிை ைாப்பீட்டின் வரைாறு 

இந்தியாவில் நவனீ காப்ெடீு 1800 ஆண்டின் பதாடக்கத்தில் அல்ைது 
அதற்கு ெிறகு, பவளிநாட்டு காப்ெடீ்டு முகவர்கள் கடல் சார்ந்த காப்ெடீு 
வணிகத்கத ஆரம்ெித்தப்வொது பதாடங்கியது. இந்தியாவில் முதைில் 
1818-இல் நிறுவப்ெட்ட ஆயுள் காப்ெடீு நிறுவனம் ஓரியன்டல் கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ் கம்ெனி ைிைிபடட் என்ற ஒரு ஆங்கிை நிறுவனம் ைற்றும் 
டிகரடன் இன்சூரன்ஸ் கம்ெனி ைிைிபடட் என்ெது  தான் இந்தியாவில் 
முதைில் நிறுவப்ெட்ட பொது காப்ெடீ்டு நிறுவனம். இகவ இரண்டுவை 
கல்கத்தாவில் பதாடங்கப்ெட்டன. 

ொம்வெ ைியுட்சுவல் அஸ்ஸூரன்ஸ் பசாபசட்டி ைிைிபடட் தான் முதல் 
முழுகையான இந்திய காப்ெடீ்டு நிறுவனம். இது மும்கெயில் 1870-
ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்ெட்டது. ெின்னர் ெை இந்திய நிறுவனங்கள், 
அந்த நூற்றாண்டு முடியும் தருவாயில் சுவதசி இயக்கத்தின் 
விகளவாக அகைக்கப்ெட்டன. 

1912-ஆம் ஆண்டில், ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் சட்டம் (Life 

Insurance Companies Act) ைற்றும் வருங்காை கவப்பு நிதி சட்டம் (Provident 
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Fund Act) காப்ெடீ்டு வணிகத்கத கட்டுப்ெடுத்துவதற்காக 
நிகறவவற்றப்ெட்டன. ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் சட்டம் (The Life 

Insurance Companies Act), 1912, ப்ரீைியம்-வதீ அட்டவகணகளும் ைற்றும் 
குறிப்ெிட்ட காைங்களுக்கு ஒரு முகற நிறுவனங்களின் ைதிப்ெடீு 
ெற்றிய நற்சான்றிதழ்ககள காப்ெடீ்டு ைதிப்ெடீ்டாளர்கள் மூைம் 
பெறப்ெடுவகத கட்டாயப்ெடுத்திவிட்டது. எனினும், இந்திய ைற்றும் 
பவளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு இகடவய இருந்த ஏற்றத்தாழ்வு ைற்றும் 

ொகுொடு பதாடர்ந்தது.  

1906-ஆம் ஆண்டு நிறுவப்ெட்ட வதசிய காப்ெடீ்டு நிறுவனம் ைிைிபடட் 
(National Insurance Company Ltd.) என்ற இந்தியாவின் ைிக ெழகையான 
காப்ெடீ்டு நிறுவனம், இது இன்றும் உள்ளது. 

நிகைகையின் வதகவகய பொறுத்து, இந்திய காப்ெடீ்டு துகற, அரசு 
மூைம் கண்காணிக்கப்ெடுகிறது, நாட்டுடகையாக்கப்ெட்டது ெின்னர் 
நாட்டுடகையாக்கல் நீக்கப்ெட்டது ைற்றும் அது நடந்த விதம் 
ெின்வருைாறு: 

a)  ஆயுள் ைாப்பீட்கட நாட்டுடகமயாக்ைல் 

ஆயுள் காப்ெடீ்டு வணிகம் பசப்டம்ெர் 1, 1956 அன்று 
நாட்டுகடையாக்கப்ெட்டது ைற்றும் இந்திய ஆயுள் காப்ெடீ்டுக் கழகம் 
(LIC) உருவாக்கப்ெட்டது. அந்த வநரத்தில் இந்தியாவில் ஆயுள் காப்ெடீு 
வணிகத்கத 170 நிறுவனங்கள் ைற்றும் 75 வருங்காை கவப்பு நிதி 
(Provident Fund) சங்கங்கள் பசய்து பகாண்டிருந்தன. 1956-இல் இருந்து 
1999 வகர, இந்தியாவில் ஆயுள் காப்ெடீு வியாொரத்கத பசய்யும் 
ெிரத்திவயக உரிகைககள எல்.ஐ.சி. பெற்றிருந்தது. 

b) கபாது ைாப்பீட்கட நாட்டுடகமயாக்ைல் 

1972-இல் காப்ெடீ்டு வணிக நாட்டுடகையாக்கல் சட்டம் (General 

Insurance Business Nationalisation Act- GIBNA) இயற்றப்ெட்டதும் பொது 
காப்ெடீ்டு வணிகம் நாட்டுடகையாக்கப்ெட்டது ைற்றும் பொது காப்ெடீ்டு 
இந்திய கழகம் (General Insurance Corporation of India -GIC) ைற்றும் அதன் 
நான்கு துகண நிறுவனங்கள் அகைக்கப்ெட்டன. அந்த காை கட்டத்தில், 

இந்தியாவில் பொது காப்ெடீு வணிகம் பசய்துக்பகாண்டிருந்த 106 
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காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள்  ஜி.ஐ.சி ஆஃப் இந்தியாவின் துகண 
நிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிகணக்கப்ெட்டன 

c) மல்ச ாத்ரா ைமிட்டி மற்றும் ஐஆர்டிஏ: 

1993-இல் ைல்வஹாத்ரா கைிட்டி நிறுவப்ெட்டது. இதன் வநாக்கம் இந்த 
பதாழிகை ஆராய்ந்து, இதன் முன்வனற்றத்திற்காக தனித்துகற 
நிறுவனங்ககள நுகழய அனுைதித்து,  வணிகத்தில் வொட்டிகய 
உருவாக்கி, பதாழில் ைாற்றங்ககள ெரிந்துகரப்ெது தான். கைிட்டி 1994-
ஆம் ஆண்டு தனது அறிக்கககய சைர்ப்ெித்தது. 1997-ஆம் ஆண்டில் 
காப்ெடீ்டு ஒழுங்குமுகற ஆகணயம் (IRA) நிறுவப்ெட்டது.  

d) காப்ெடீ்டு ஒழுங்குமுகற ைற்றும் வைம்ொட்டுச் சட்டம் 1999 (Insurance 

Regulatory & Development Act 1999- IRDA) இயற்றப்ெட்டது, ஆயுள் ைற்றும் 
பொது காப்ெடீு துகறயில் ஒரு சட்டரீதியான ஒழுங்குமுகற 
அகைப்ொக ெணிபுரிய ைற்றும் “ொைிசி கவத்திருப்ெவர்கள் நைன்ககள 
ொதுகாக்க ைற்றும் காப்ெடீு பதாழிகை முன்வனற்றவும் ைற்றும் 
ஒழுங்குமுகறயான வளர்ச்சிகய உறுதி பசய்ய” ஏப்ரல் 2000-இல் 
இன்சூரன்ஸ் கரகுசைட்டரி மற்றும் கடவைப்மன்ட் அதாரிட்டி 
(ஐஆர்டிஏ)  அகைய வழிவகுத்தது. 

e)  ஜி.ஐ.ேி மறுேரீகமப்பு 

ஜி.ஐ.சி ஒரு வதசிய ைறுகாப்ெடீ்டு நிறுவனைாக ைாற்றப்ெட்டது [ைற்றும் 
துகண நிறுவனங்கள் தனிப்ெட்ட நிறுவனங்களாக ைறுசீரகைப்பு 
பசய்யப்ெட்டன]. டிசம்ெர், 2000-இல் ொராளுைன்றத்தில் ஜூகை 2002-
ைிருந்து ஜி.ஐ.சி-ைிருந்து நான்கு துகண நிறுவனங்களின் பதாடர்பு 
நீக்கப்ெடுவதாக ைவசாதா நிகறவவற்றப்ெட்டது. அகவ ெின்வருெகவ- 

 வநஷனல் இன்சூரன்ஸ் கம்ெனி ைிைிபடட்  

 ஓரியன்டல் [தீ ைற்றும் பொது] இன்சூரன்ஸ் கம்ெனி ைிைிபடட் 

 நியூ இந்தியா அஸ்ஸூரன்ஸ் கம்ெனி ைிைிபடட்  

 யுகனபடட் இந்தியா [தீ ைற்றும் பொது] இன்சூரன்ஸ் கம்ெனி 
ைிைிபடட் 

f) இன்று ஆயுள் ைாப்பீட்டு கதாழில் 
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"ஆயுள் காப்ெடீ்டு" நிறுவனங்களாக 28 காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் ெதிவு 
பசய்யப்ெட்டுள்ளன ெட்டியல் கீவழ தரப்ெட்டுள்ளது 

g) இன்று பொது காப்ெடீு பதாழில்  

"கபாது ைாப்பீட்டு" நிறுவனங்ைளாை 28 ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைள் பதிவு 
கேய்யப்பட்டுள்ளன. 

i. அக்ரிகல்சர் இன்சூரன்ஸ் கம்ெனி ஆஃப் இந்தியா ைிைிடட், ெயிர் 
காப்ெடீு/கிராைப்புற காப்ெடீு பதாடர்ொன அொயங்களுக்கு ஒரு 
விவசஷ காப்ெடீ்டு நிறுவனைாக உள்ளது. 

ii. எகஸ்வொர்ட் கிபரடிட் ைற்றும் காரன்டி கார்ெவரஷன் ஆஃப் 
இந்தியா, ஏற்றுைதி சம்ெந்தப்ெட்ட கடன் அொயங்களுக்கு ஒரு 
விவசஷைான காப்ெடீ்டு நிறுவனைாக உள்ளது. 

iii. தனியாக நின்று பசயல்ெடும் 5 உடல்நைக் காப்ெடீ்டு (health 

Insurance) நிறுவனங்கள் உடல்நைக் காப்ெடீ்டில் உள்ளன. 

iv. ைற்ற நிறுவனங்கள் அகனத்து வககயான பொது காப்ெடீு 

வணிகத்கத ககயாள்கின்றனர். 

(அ)ஆயுள் ைாப்பீடு நிறுவனங்ைளின் பட்டியல் 

 

1. ஏகான் பரைிவகர் கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ்  

2. அவிவா கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ் 

3. ெஜாஜ் அகையன்ஸ் 
கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

4. ொரதி ஆக்சா கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ்  

5. ெிர்ைா சன் கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ்  

13. ஐடிெிஐ பெடரல் கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ்  

14. இந்தியாஃெர்ஸ்ட் கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ்  

15. வகாடக் ைஹிந்திரா 
ஓல்ட் ைியூச்வல் கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ்  

16. கைஃப் இன்சூரன்ஸ் 
கார்ெவரஷன் ஆஃப் 
இந்தியா  
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6. கனரா எச்எஸ்ெிசி ஓெிசி 
கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

7. டிஎச்எஃப்எல் ெிரபைரிகா 
கைஃப் இன்சூரன்ஸ் 

8. எடல்கவஸ் வடாகிவயா 
ஆயுள் இன்சூரன்ஸ் 

9. எக்கசட் ஆயுள் 
இன்சூரன்ஸ் 

10. ஃப்யூச்சர் பஜனரல்ைி 
இந்தியா கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ்  

11. பஹச்டிஎப்சி ஸ்டாண்டர்ட் 
கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

12. ஐசிஐசிஐ புருபடன்சியல் 
கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

17. வைக்ஸ் கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ்  

18. ெிஎன்ெி பைட்கைஃப்   

19. ரிகையன்ஸ் கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ்  

20. சஹாரா இந்தியா கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ் 

21. எஸ்.ெி.ஐ. கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ்  

22. ஸ்ரீராம் கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ் 

23. ஸ்டார் யூனியன் கட-
ச்சி கைஃப் இன்சூரன்ஸ்  

24. டாடா ஏஐஏ கைஃப் 
இன்சூரன்ஸ்  

 

(ஆ) தனியாக நின்று பசயல்ெடும் உடல்நைக் காப்ெடீ்டாளர்களின் 
ெட்டியல் 

(1) ெஜாஜ் அகையன்ஸ் பொது இன்சூரன்ஸ் 

(2) ஃப்யூச்சர் பஜனரைி பொது காப்ெடீு 

(3) ஓரியன்டல் இன்சூரன்ஸ் 

(4) டாடா ஏஐஜி  பொது இன்சூரன்ஸ் 

(5) ஸ்டார் பஹல்த் இன்சூரன்ஸ்  
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 (இ) பொது காப்ெடீு ைற்றும் தனித்து நின்று பசயல்ெடும் உடல்நைக் 
நிறுவனங்களின் ெட்டியல்:  

 

1. வவளாண் காப்ெடீ்டு 
நிறுவனம் 

2. ெஜாஜ் அகையன்ஸ் பொது 
இன்சூரன்ஸ் 

3. ொரதி ஏஎக்ஸ்ஏ பொது 
இன்சூரன்ஸ் 

4. வசாைைண்டைம் எம்எஸ் 
பொது இன்சூரன்ஸ் 

5. எக்ஸ்வொர்ட் க்பரடிட் அன்ட் 
காரன்டி கார்பொவரஷன் ஆப் 
இந்தியா ைிைிடட் 

6.   ஃப்யூச்சர் பஜனரைி பொது 
காப்ெடீு 

7.  பஹச்டிஎப்சி எர்வகா பொது 
இன்சூரன்ஸ் 

8.   ஐசிஐசிஐ வைாம்ொர்ட் 
பொது இன்சூரன்ஸ் 

9. இஃப்வகா வடாக்கிவயா 
பொது இன்சூரன்ஸ் 

10. எல் அன்ட் டி பொது காப்ெடீு 

11. ைிெர்டி வடீிவயாகான் பொது 
இன்சூரன்ஸ் கம்.ைிைிபடட் 

12. ைாகைா எச்டிஐ பொது 
இன்சூரன்ஸ் கம்ெனி 
ைிைிடட் 

13. வநஷனல் இன்சூரன்ஸ்  

14. நியூ இந்தியா அஷ்யூரன்ஸ்  

15. ஓரியன்டல் இன்சூரன்ஸ் 

16. ரவஹஜா க்யூெிஈ பொது 
இன்சூரன்ஸ் 

17. ரிகையன்ஸ் பொது 
இன்சூரன்ஸ் 

18. ராயல் சுந்தரம் பொது 
இன்சூரன்ஸ் 

19. எஸ்ெிஐ  பொது இன்சூரன்ஸ்  

20. ஸ்ரீராம் பொது இன்சூரன்ஸ் 

21. டாடா ஏஐஜி  பொது 
இன்சூரன்ஸ் 

22. யுகனடட் இந்தியா 
இன்சூரன்ஸ் 

23. யுனிவர்சல் வசாம்வொ பொது 
இன்சூரன்ஸ் 
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B. உடல்நை பராமரிப்பு என்றால் என்ன 

"உடல்நைவை உண்கையான பசல்வம்" என்ற ெழபைாழிகய 
வகள்விப்ெட்டிருப்ெரீ்கள். Health அதாவது உடல்நைம் என்ற 
வார்த்கதயின் உண்கையில் அர்த்தத்கத எப்பொழுதாவது  என்று 
அறிய முயற்சி பசய்திருக்கிறரீ்களா? ' Health ' என்ற வார்த்கத 'உடைின் 
வநாயின்கை’ என்ற அர்த்தத்கத பகாண்டுள்ள வார்த்கதயான 'hoelth' -
ைிருந்து எடுக்கப்ெட்டது.  

ெழங்காைங்களில், உடல்நைம் ஒரு 'பதய்வகீ ெரிசு'  எனக் கருதப்ெட்டது 
ைற்றும் சம்ெந்தப்ெட்ட நெர் பசய்த ொவங்கவள வநாய் ஏற்ெடுவதற்கான 
காரணம் என்று நம்ெப்ெட்டது. வநாய் வருவதற்கான காரணங்ககள 
ஹிப்வொகிவரட்டஸ் (460-ைிருந்து 370 கிமு வகர) தான் 
கண்டுெிடித்தார். அவகர பொறுத்தவகர, சூழல், புறத்தூய்கை, தனிப்ெட்ட 
சுகாதாரம் ைற்றும் உட்பகாள்ளும் உணவு பதாடர்ொன ெல்வவறு 
காரணிகவள வநாய் வருவதற்கான காரணங்கள். 

ஹிப்வொகிவரட்சிற்கு முன்வெ, ெை நூற்றாண்டுகளாக இருந்த 
ஆயுர்வவத இந்திய ைருத்துவத்தில் உடல்நைம் நான்கு திரவங்களின் 
ஒரு நுட்ெைான இருப்ொக கருதப்ெடுகிறது: இரத்தம், ைஞ்சள் ெித்த நீர், 

கருப்பு ெித்த நீர் ைற்றும் கெம் ைற்றும் இந்த திரவங்களின் ஒரு 
ஏற்றத்தாழ்வவ வநாகய ஏற்ெடுத்துகின்றன. இந்திய ைருத்துவத்தின் 
தந்கத என அகழக்கப்ெடும் சுஸ்ருதா, அந்த காைத்தில் வைற்கு 
நாடுகவள அறியாத சிக்கைான அறுகவ சிகிச்கசககள பசய்திருப்ெதாக 
ொராட்டப்ெடுகிறார். 

காைப்வொக்கில், நவனீ ைருத்துவம் ஒரு சிக்கைான அறிவியைாக 
உருவானது ைற்றும் தற்காை ைருந்துகளின் இைக்கு வியாதிக்கு 
சிகிச்கச ைட்டுவை அளிக்காைல், வநாய் தடுப்பு ைற்றும் வாழ்க்கக 
தரத்கத உயர்த்துவதும் உள்ளது. உடல்நைம் ெற்றி ெரவைாக 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெட்ட ஒரு வகரயகற 1948-இல் உைக உடல்நை 
அகைப்பு பகாடுத்த ஒன்றாகும்; அதன்ெடி "உடல்நைம் என்ெது வநாய் 
அற்ற நிகைகய ைட்டுைல்ைாைல், முழு உடல், ைனம் ைற்றும் சமூக 
நன்கைகய குறிக்கிறது". நிகனவிற்கு எட்டாத ெழங்காைத்திைிருந்வத, 
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இந்திய ஆயுர்வவத ைருத்துவத்தில் இம்ைாதிரியான முழுகையான 
உடல்நை வநாக்கு ஒருங்கிகணக்கப்ெட்டுள்ளது. 

வகரயகற 

உைக உடல்நை அகைப்பு (WHO) : உடல்நைம் என்ெது வநாய் அற்ற 
நிகைகய ைட்டுைல்ைாைல், முழு உடல், ைனம் ைற்றும் சமூக 
நன்கைகய குறிக்கிறது. 
 

உடல்நைத்கத நிர்ணயிக்கும் ைாரணிைள் 

பொதுவாக ெின்வரும் காரணிகள் எந்த தனிப்ெட்டவரின் 
உடல்நைத்கதயும் தீர்ைானிப்ெதாக நம்ெப்ெடுகிறது: 

a) வாழ்க்கை பாணி ைாரணிைள் 

வாழ்க்கக ொணி காரணிகள் என்ெகவ பெரும்ொலும் தனிப்ெட்டவரின் 
கட்டுப்ொட்டில் உள்ளன எ.கா. உடற்ெயிற்சி ைற்றும் கட்டுப்ொடான 
உணவு, கவகை வொன்றகத தவிர்த்து நல்ை உடல்நைத்கத வெணுவது; 
ைற்றும் புககெிடித்தல், வொகத ைருந்து, ொதுகாப்ெற்ற உடலுறவு 
ைற்றும்  உடல் உகழப்பு வதகவப்ெடாத (எந்த உடற்ெயிற்சியும் 
இல்ைாத) வாழ்க்கக ொணி வொன்றது புற்றுவநாய், எய்ட்ஸ், உயர் 
இரத்த அழுத்தம் ைற்றும் நீரிழிவு வநாய் வொன்ற சிை வநாய்கள் வர 
வழிவகுக்கிறது. 

அரசு அம்ைாதிரி நடத்கதகய  கட்டுப்ெடுத்துவதில்/தடுப்ெதில் முக்கிய 
ெங்கக (எ.கா. வொகத ைருந்துகளின் துஷ்ெிரவயாகம் பசய்ெவர்களுக்கு 
விடுவிப்பு- அல்ைாத சிகறதண்டகன வழங்கி, புககயிகை பொருட்கள் 
முதைியன ைீது கடுகையான வரிககள சுைத்தி) வகித்தாலும், 

வாழ்க்கக ொணி மூைம் ஏற்ெடும் வநாய்ககள கட்டுெடுத்த நெரின் 
தனிப்ெட்ட பொறுப்ெிற்கும் ஒரு தீர்ைானிக்கும் ெங்குள்ளது. 

b) சுற்றுப்புற சூழல் ைாரணிைள் 

ொதுகாப்ொன குடிநீர், புறத்தூய்கை ைற்றும் ஊட்டச்சத்து 
உடல்நைத்திற்கு ைிகவும் முக்கியைானகவயாகும். இகவ கிகடக்காதது 
உைகம் முழுவதும், குறிப்ொக வளரும் நாடுகளில், கடுகையான 
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உடல்நை ெிரச்சிகனகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. இன்ஃப்ளூயன்ஸா ைற்றும் 
அம்கை வொன்ற பதாற்று வநாய்கள் பகட்ட சுகாதாரம் காரணைாக 
ெரவுகின்றன, ைவைரியா ைற்றும் படங்கு வொன்ற வநாய்கள் வைாசைான 
சுற்றுச்சூழ தூய்கை இல்ைாக காரணத்தால் ெரவுகின்றன, எ.கா. சிை 
உற்ெத்தி பதாழிற்துகறகளில் ஆெத்தான வவகை பசய்யும் ைக்களுக்கு 
பதாழில் பதாடர்ொன வநாய்கள் வரும் வாய்ப்பு அதிகம், உதாரணைாக 
ஆஸ்பெஸ்டாஸ் அதாவது கல்நார் உற்ெத்தி பதாழிைாளர்கள் ைற்றும்  
நிைக்கரி சுரங்கத் பதாழிைாளர்கள் நுகரயரீல்களின் ெல்வவறு 
வநாய்களுக்கு ஆளாகின்றனர். 

c) மரபியல் ைாரணிைள் 

ைரெணுக்கள் மூைம் பெற்வறார்களிடைிருந்து குழந்கதகளுக்கு வநாய்கள் 
பசல்ைைாம். இத்தககய ைரெியல் காரணிகள் இனம், புவியியல் 
இருப்ெிடம் ைற்றும் சமூகங்கள் அடிப்ெகடயில்கூட உைகம் முழுவதும் 
ைக்கள் ைத்தியில் ெரவைாக உடல்நை வொக்குகள் ைாறுெடுவகத 
விகளவிக்கின்றன. 

ஒரு நாட்டின் சமூக ைற்றும் பொருளாதார முன்வனற்றம் அதன் 
ைக்களின் உடல்நைத்கத பொறுத்தது என்ெது ைிகவும் பதளிவாக 
பதரிகிறது. ைக்கள் ஆவராக்கியைாக இருப்ெது பொருளாதார 
நடவடிக்ககக்காக உற்ெத்தி திறகன ைட்டும் பெருக்காைல், இந்தியா 
வொன்ற ஒரு வளரும் நாட்டிற்கு ைிகவும் முக்கியைான அரிய ைனித 
வளங்ககள விடுவிக்கிறது,  தனிப்ெட்ட அளவில், உடல் நைக்குகறவு, 
வாழ்க்ககத்பதாழிைில் நஷ்டத்கத  ஏற்ெடுத்தி,  தினசரி அத்தியாவசிய 
ெணிககளகூட பசய்யவிடாத  இயைாகைகய ஏற்ெடுத்தி ைற்றும் 
ைக்ககள வறுகைக்கு தள்ளி, தற்பகாகை பசய்யக்கூட தூண்டைாம். 
 

இவ்வாறு உைகம் முழுவதும், தங்களது  ைக்களின் நன்கைக்காக 
ைற்றும் அகனத்து குடிைக்களுக்கும் உடல்நைம் ைற்றும் உடல்நை 
ெராைரிப்பு வசதி சுைெைாக ைற்றும் இயல்கின்ற கட்டுப்ெடியாகும் 
விகையில் கிகடக்கிற ைாதிரி வழங்க, அரசாங்கங்கள் 
நடவடிக்ககககள எடுத்து வருகின்றனர். இவ்வாறு உடல்நை 
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ெராைரிப்ெிற்காக, ஒவ்பவாரு நாட்டின் GDP அதாவது பைாத்த உள்நாட்டு 
உற்ெத்தியில் ஒரு கணிசைான ெகுதி 'பசைவழிகிறது'. 

இது உடல்நை ெராைரிப்ெிற்காக ெல்வவறு சூழ்நிகைகளில் பவவ்வவறு  

வகககள் வதகவயா என்ற ஒரு வகள்விகய முன்கவக்கிறது. 
 

C. உடல்நை பராமரிப்பு நிகைைள் 

உடல்நை ெராைரிப்பு என்ெது, அரசாங்கம் உட்ெட ெல்வவறு முககைகள் 
ைற்றும் வழங்குநர்கள் மூைம்,  ைக்கள் உடல்நைகன ஊக்குவிக்க 
ெராைரிக்க, கவனிக்க அல்ைது ைீட்ெதற்காக வழங்கப்ெடும் வசகவகளின் 
ஒரு பதாகுப்ொக உள்ளது. உடல்நை ெராைரிப்பு ெயனுள்ளதாக இருக்க 
ெின்வருவது வதகவ: 

• ைக்கள் வதகவகளுக்கு ஏற்றதாக இருக்கவவண்டும் 

• முழுகையானதாக 

• வொதுைானதாக 

• எளிதாக கிகடப்ெதாக 

• கட்டுப்ெடியாகக்கூடியதாக 

 

உடல்நை நிகைகை நெருக்கு நெர் வவறுெடும். அகனத்து வககயான 
உடல்நை ெிரச்சிகனகளுக்கும் அவத அளவில் அடிப்ெகட வசதி 
கிகடக்க பசய்வது சாத்தியைானவதா அல்ைது வதகவயானவதா 
இல்கை. உடல்நை ெராைரிப்பு வசதிகள் ைக்கள் பதாககக்கு வநாய் 
ஏற்ெடும் நிகழ்தகவின் அடிப்ெகடயில் இருக்கவவண்டும். உதாரணைாக, 

ஒரு நெருக்கு ஜூரம், சளி, இருைல், வதால் ஒவ்வாகை ஒரு ஆண்டில் 
ெை முகற வரைாம், ஆனால் குளிர் ைற்றும் இருைலுடன் 
ஒப்ெிடுககயில் அவகர பஹெகடடிஸ் B தாக்கும் நிகழ்தகவு 
குகறவாக உள்ளது. 

அவதவொை, பஹெகடடிஸ் ெி-உடன் ஒப்ெிடுககயில், அவத நெர் இதய 
வநாய் அல்ைது புற்றுவநாய் வொன்ற தீவிர வநாயால் ொதிக்கப்ெடும் 
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நிகழ்தகவு குகறவாக உள்ளது. அதனால், ஒரு கிராைம் அல்ைது 
ைாவட்டம் அல்ைது ைாநிைத்தில் உடல்நை ெராைரிப்பு வதகவகளுக்கு, 
அந்த ெகுதியின் சுட்டிக்காட்டிகள் என அகழக்கப்ெடும் உடல்நை 
ெராைரிப்பு காரணிககள ஆதாரைாக கவத்வத உடல்நை ெராைரிப்பு 
வசதிககள வழங்க வவண்டும், உதாரணத்திற்கு: 

 ைக்கள் பதாகக அளவு 

 இறப்பு விகிதம் 

 வநாய் விகிதம் 

 இயைாகை விகிதம் 

 ைக்களின் சமூக ைற்றும் ைனநைம் 

 ைக்களின் பொது ஊட்டச்சத்து நிகை 

 நிைக்கரி சுரங்க ெகுதி அல்ைது பதாழில்துகற ெகுதி வொன்ற 
சுற்றுப்புற சூழல் காரணிகள் 

 சாத்தியைான உடல்நை ெராைரிப்பு வழங்குநர் அகைப்பு, எ.கா. 
இதய ைருத்துவர்கள் ஒரு கிராைத்தில் எளிதாக கிகடக்காைல் 
இருக்கைாம் ஆனால் ஒரு ைாவட்ட நகரத்தில் எளிதில் 
கிகடக்கைாம் 

 உடல்நை அகைப்பு எந்த அளவிற்கு ெயன்ெடுத்தப்ெடும் வாய்ப்பு 
உள்ளது 

 பசைவு கட்டுப்ெடியாக வவண்டும் என்ெகத வொன்ற சமூக- 
பொருளாதாரக் காரணிகள் 

வைலுள்ள காரணிககள அடிப்ெகடயாகக் பகாண்டு, அரசாங்கம் 

முதன்கை இரண்டாம் ைற்றும் மூன்றாம் நிகை உடல்நை 
கையங்ககள அகைப்ெதின்ைீது முடிவு எடுக்கும் ைற்றும் ைக்கள் 
பதாககக்கு பொருத்தைான உடல்நை ெராைரிப்பு ைைிவாக ைற்றும் 
அணுகுகிற ைாதிரி பசய்வதற்காக ைற்ற நடவடிக்ககககள எடுக்கிறது. 
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D. உடல்நை பராமரிப்பு வகைைள் 

உடல்நை ெராைரிப்பு ெரந்த அளவில் ெின்வருைாறு ெிரிக்கப்ெட்டுள்ளது: 

1. முதல் நிகை உடல்நை பராமரிப்பு 

முதல் நிகை உடல்நை ெராைரிப்பு எந்த வியாதிக்காகவும் வநாயாளி 
முதைில் பதாடர்பு பகாள்ெவர்ககள  குறிக்கிறது,  அதாவது 
ைருத்துவர்கள், பசவிைியர்கள் ைற்றும் ெிற சிறிய ைருத்துவைகனகள் 
மூைம் வழங்கப்ெடும் வசகவகள். அதாவது முதல் நிகை உடல்நை 
வழங்குநர் என்ெவர் ஒரு உடல்நை அகைப்ெிற்குள் அகனத்து 
வநாயாளிகளுக்கும் பதாடர்பு பகாள்ளும் முதல் புள்ளி. 

முன்வனறிய நாடுகளில், உடல்நை ெிரச்சிகனகள் அதிகம் ெரவி, 
சிக்கைாகி ைற்றும் நீடித்த நிகைக்கு அல்ைது தீவிரைாவதற்கு முன் 
அகத சைாளிப்ெதற்காக முதல் நிகை  உடல்நை ெராைரிப்ெிற்கு அதிக 
கவனம் வழங்கப்ெடுகிறது. முதல் நிகை  உடல்நை அகைப்புகளும் 
தடுப்பு உடல்நை ெராைரிப்பு, தடுப்பூசிகள், விழிப்புணர்வு, ைருத்துவ 
ஆவைாசகன வொன்றதில் அதிக கவனம் பசலுத்துகின்றனர் ைற்றும் 
வதகவப்ெடும் வொது வநாயாளிகய  அடுத்த நிகை ைருத்துவ 
வல்லுநர்களிடம் அனுப்புவார்கள். 

உதாரணைாக, ஒரு நெர் காய்ச்சலுக்காக டாக்டரிடம் பசன்று, முதல் 
ஆய்வு படங்கு காய்ச்சகை குறிப்ெதாக இருந்தால், முதல்நிகை 
உடல்நை ெராைரிப்பு வழங்குநர் சிை ைருந்துககள தருவார் ஆனால் 
வநாயாளியிடம் சிறப்பு சிகிச்கசக்காக ஒரு ைருத்துவைகனயில் 
வசருைாறு கூறுவார். பெரும்ொைான முதல் நிகை உடல்நை ெராைரிப்பு 
வழக்குகளில், டாக்டர் என்ெவர் குடும்ெ உறுப்ெினர்கள் அகனவரும் 
எந்த சிறு வநாயிற்காகவும் பசல்லும் 'குடும்ெ டாக்டர்'  வொல் 
பசயல்ெடுவார். 

இந்த முகறயில், குடும்ெ ைருத்துவராக இருப்ெது, அறிகுறிககள 
ொர்த்து ைரெியல் காரணிகள் அடிப்ெகடயில் சரியான முகறயில் 
ைருத்துவ ஆவைாசகனகய ெரிந்துகரக்க ைருத்துவருக்கு உதவுகிறது. 
உதாரணைாக, பெற்வறாருக்கு நீரிழிவு வரைாறு உள்ள ஒரு 
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வநாயாளியிடம் நீரிழிகவ தவிர்க்க இளம் வயதில் இருந்து வாழ்க்கக 
ொணியில் கவனைாக இருக்குைாறு டாக்டர் ஆவைாசகன கூறுவார். 

ஒரு நாட்டின் அளவிற்கு, அரசாங்கவை முதல் நிகை உடல்நை 
ெராைரிப்பு கையங்கள் ைற்றும் தனியார் நிகையங்கள் மூைம் 
அகைக்கப்ெட்டுள்ளன. ைக்களின் அளகவ பொறுத்து அரசு முதல்நிகை 
உடல்நை கையங்ககள நிறுவுகிறது ைற்றும் அகவ கிராை 
நிகைகளிலும் ஏதாவது ஒரு வடிவத்தில் இருக்கின்றன. 

2. இரண்டாம் நிகை உடல்நை பராமரிப்பு 

இரண்டாம் நிகை உடல்நை ெராைரிப்பு பொதுவாக வநாயாளியுடன் 
முதல் பதாடர்பு இல்ைாத ைருத்துவ நிபுணர்கள் ைற்றும் ெிற 
ஆவராக்கிய துகறசார் நிபுணர்கள் மூைம் வழங்கப்ெடும் உடல்நை 
வசகவககள குறிக்கிறது. இதில் ஒரு வநாயாளிக்கு கடுகையான 
வநாயிற்காக ஒரு குறுகிய-காை சிகிச்கசக்காக தீவிரைான கவனிப்பும், 
அடிக்கடி உள்-வநாயாளியாக (ஆனால் இது வதகவயில்கை) அவசர 
வசகவகள், ஆம்புைன்ஸ் வசதிகள், வநாயியல், வநாய் கண்டறிதல் 
ைற்றும் ெிற பதாடர்புகடய ைருத்துவ வசகவகளும் அடங்கும். 

பெரும்ொைான வநரங்களில், வநாயாளிகள் முதல் நிகை உடல்நை 
ெராைரிப்பு வழங்குநர்/முதல் நிகை ைருத்துவர் மூைம் இரண்டாம் 
நிகை ெராைரிப்பு வழங்குவவாரிடம் பசல்லுைாறு 
ெரிந்துகரக்கப்ெடுகிறார்கள். சிை சந்தர்ப்ெங்களில், இரண்டாம் நிகை 
ெராைரிப்பு வழங்குவவார் வைலும் ஒருங்கிகணந்த வசகவககள 
வழங்கும் பொருட்டு, ஒரு 'உள்ளக' முதல்நிகை உடல்நை வசதிகயயும் 
இயக்குகின்றனர். 

பெரும்ொலும், இரண்டாம் உடல்நை ெராைரிப்பு வழங்குநர்கள் ைக்கள் 
அளகவ பொறுத்து தாலுக்கா / வட்டார ைட்டத்தில் உள்ளனர். 

3. மூன்றாம் நிகை உடல்நை பராமரிப்பு 

மூன்றாம் நிகை உடல்நை ெராைரிப்பு என்ெது  சிறப்பு ஆவைாசகன 
உடல்நை ெராைரிப்பு, பொதுவாக உள்-வநாயாளிகள் ைற்றும் முதல் 
நிகை/ இரண்டாம் நிகை ெராைரிப்பு வழங்குநர்களிடம் ெரிந்துகர 
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பெற்று வந்த வநாயாளிகள் வருகின்ற இடம். மூன்றாம் நிகை 
ெராைரிப்பு வழங்குநர்கள் பெரும்ொலும் ைாநிைத் தகைநகர்களில் 
உள்ளன ைற்றும் ைாவட்ட தகைகையகத்தில் ஒரு சிை உள்ளன. 

இரண்டாம் உடல்நை வழங்குநர்களால் வழங்கமுடியாத முன்வனறிய 
ைருத்துவ வசதிகள் ைற்றும் ைருத்துவ நிபுணர்கள் உள்ள இடங்கவள 
மூன்றாம் நிகை ஆவராக்கிய ெராைரிப்பு வழங்குநர்களின் 
எடுத்துக்காட்டுகள் எ.கா. ஆன்காைஜி (புற்றுவநாய் சிகிச்கச), உறுப்பு 
ைாற்று சிகிச்கச வசதிகள், உயர் ஆெத்துள்ள ைகப்வெறு நிபுணர்கள் 
முதைியன 

சிகிச்கசயின் நிகை அதிகரிக்கும் வொது, ெராைரிப்பு பதாடர்புகடய 
பசைவுகளும் அதிகரிக்கும் என்ெகத கவனிக்க வவண்டும். ைக்களால்  
எளிதாக முதல்நிகை ெராைரிப்ெிற்கு ெணம் கட்டமுடியும் ஆனால்  
இரண்டாம் நிகை ெராைரிப்புக்காக பசைவழிப்ெது கடினைாக ைற்றும் 
மூன்றாம் நிகை ெராைரிப்பு வரும் வொது அகதவிட ைிகவும்  
கடினைாக இருக்கும். ெல்வவறு நிகைகளில், நாட்டுக்கு-நாடு, 

கிராைப்புறம்-நகர ெகுதிகளுக்கு இகடயில் ெராைரிப்பு அகைப்புகள் 
வவறுெடுகிறது. அவத சையம், அகைப்புகளின் ைீது சமூக-பொருளாதாரக் 
காரணிகளின் தாக்கமும் உள்ளது. 
 

E. இந்தியாவில் உடல்நை அகமப்கப பாதிக்கும் ைாரணிைள் 

இந்திய உடல்நை அகைப்பு ெை ெிரச்சிகனகள் ைற்றும் சவால்கள் 
எதிர்பகாண்டுள்ளது ைற்றும் அது இன்றும் பதாடர்கிறது. இகவ,  
உடல்நை ெராைரிப்ெின் அகைப்ெின் இயற்கக ைற்றும் அளகவ ைற்றும் 
தனிப்ெட்ட அளவில் ைற்றும் கட்டகைப்பு அகைப்ெில் வதகவப்ெடும் 
உடல்நை ெராைரிப்பு அகைப்கெ ொதிக்கிறது. இகவ கீவழ 
விவாதிக்கப்ெட்டுள்ளன: 

1. ைக்கள் பதாகக அல்ைது ைக்கள் பதாகக பதாடர்ொன வொக்குகள் 

a) இந்தியா உைகிவைவய இரண்டாவது அதிக ைக்கள் பதாகககய 
பகாண்ட நாடாக உள்ளது. 
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b) இது ைக்கள் பதாகக வளர்ச்சியுடன் பதாடர்புகடய ெிரச்சிகனகளுக்கு 
நம்கை பவளிப்ெடுத்துகிறது. 

c) வறுகை நிகையும் ைருத்துவ ெராைரிப்ெிற்கு பசைவழிக்க முடியாத 
நிகையும் ைக்களின் திறனின் ைீது அதன் விகளகவ 
ஏற்ெடுத்தியுள்ளது. 

2. ேமூை சபாக்குைள் 

a) நகரையைாக்கல் அல்ைது நகர்ப்புற ெகுதிகளில் கிராைப்புறத்தில் 
இருந்து ைக்கள் இடம் பெயர்வது உடல்நை ெராைரிப்கெ வழங்குவதில் 
சவால்ககள முன்கவத்துள்ளது. 

b) கிராைப்புறங்களில் உடல்நை ெிரச்சிகனகள் பதாடர்ந்து இருக்கின்றன, 
அதற்கு முக்கிய காரணம் அங்வக ைருத்துவ வசதிகள் ைற்றும் 
அதற்காக பசைவிடும் சக்தியும் இல்ைாதவத.  

c) வைலும் உட்கார்ந்வத ெணியாற்றுகின்ற வாழ்க்ககக்கு நகர்ந்து 
உடற்ெயிற்சி குகறந்த்து, இது புதிய வககயான நீரிழிவு ைற்றும் உயர் 
இரத்த அழுத்தம் வொன்ற வநாய்களுக்கு வழிவகுத்தது. 

3. ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு 

a)  ஆயுள் எதிர்ொர்ப்பு என்ெது இன்று ெிறந்த ஒரு ொைகனின் 
எதிர்ொர்க்கப்ெடும் வாழ்நாளின் எண்ணிக்கககய குறிக்கிறது. 

b) சுதந்திர சையத்தில் 30 ஆண்டுகளாக இருந்த ஆயுள் எதிர்ொர்ப்பு 
இன்று 60 ஆண்டுகளாக அதிகரித்துவிட்டது ஆனால் அந்த நீண்ட 
ஆயுட்காைத்தில் வாழ்வின் தரம் பதாடர்ொன ெிரச்சிகனகள் ெற்றி 
வயாசிக்கப்ெடவில்கை. 

c) இது 'ஆவராக்கியைான வாழ்க்கக எதிர்ொர்ப்பு' என்ற ஒரு புதிய 
கருத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. 

d) இதனால் 'முதிவயார்' (வயதானவர்களுக்கு பதாடர்ொன) 
வநாய்களுக்காக கட்டகைப்பு வசதிகள் உருவாக்குவது 
வதகவப்ெடுகிறது. 
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F. இந்தியாவில் உடல்நை ைாப்பீட்டு பரிணாமம் 

உடல்நை ெராைரிப்பு விஷயத்தில் பகாள்கக முடிவுககள எடுப்ெதில் 
அரசு ெிஸியாக இருந்த சையத்தில், சரியான உடல்நைக் காப்ெடீு 
திட்டங்ககளயும்  பதாடங்கி கவத்துள்ளது. அதற்கு ெின்னவர காப்ெடீ்டு 
நிறுவனங்கள் தங்கள் உடல்நைக் காப்ெடீ்டு ொைிசிககள பகாண்டு 
வந்தனர். இந்தியாவில் இப்ெடிதான் உடல்நைக் காப்ெடீு வளர்ந்த்து: 

a) கதாழிைாளர் அரசு ைாப்பீட்டு ைழைம் (Employees State Insurance 

Corporation) இந்தியாவில் உடல்நைக் காப்ெடீு, 1947-இல் நாட்டின் 
சுதந்திரத்திற்கு சிறிது காைத்திற்கு ெிறகு ESI சட்டம், 1948 மூைம் 
பதாழிைாளர்  காப்ெடீ்டுத் திட்டம் பதாடங்கிய சையத்தில் முகறயாக 
பதாடங்கியது இந்த திட்டம் தனியார் துகறயில் வவகை பசய்யும் 
வைல்ைட்ட பதாழிைாளர்களுக்காக அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது ைற்றும் 
தங்களது பசாந்த சிகிச்கச கையங்கள் ைற்றும் ைருத்துவைகனகளின் 
ஒரு பநட்பவார்க் மூைம் முழுகையான உடல்நை வசகவககள 
வழங்குகிறது. 

ESIC (பதாழிைாளர் அரசு காப்ெடீ்டு கழகம்) அதன் பசாந்த சிகிச்கச 
கையங்கள் ைற்றும் ைருத்துவைகனககள நடத்துகின்ற ஒரு முககை 
ைற்றும் அதன் பசாந்த வசதிகளில் ெற்றாக்குகற இருந்தாலும் 
அதற்காக பொது/தனியார் வழங்குநர்களுடன் ஒப்ெந்தங்ககள 
பசய்கிறது. 

ரூ. 15,000 வகர கூைி பெறும் அகனத்து பதாழிைாளர்களுக்கும் 
ெங்களிப்பு திட்டத்தின் கீழ் காப்ெடீு அளிக்கப்ெடுகிறது. இதில் 
பதாழிைாளர்கள் ைற்றும் முதைாளிகள் முகறவய 1.75% ைற்றும்  4.75% 
ெங்களிக்கின்றன; ைாநிை அரசுகள் ைருத்துவ பசைவுகளில் 12.5% 
ெங்களிக்கின்றன. 

காப்ெளிக்கப்ெட்ட நன்கைகளில் உள்ளகவ: 

a) ESIS வசதிகளில் இைவசைான முழுகையான உடல்நை ெராைரிப்பு 

b) ைகப்வெறு நன்கை 

c) ஊனத்துக்கான நன்கை 
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d) வநாய் ைற்றும் ெிகழப்புநிகை ஊதிய இழப்பு காரணைாக ெண 
இழப்ெடீு 

e) பதாழிைாளி இறந்த வழக்கில் இறுதி பசைவுகள் 

இதில் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட ைருத்துவ துகணயாட்கள் ைற்றும் தனியார் 
ைருத்துவைகனகளில் இருந்து வாங்கிய வசகவகளும் 
வசர்க்கப்ெட்டுள்ளன. ைார்ச் 2012 விவரப்ெடி ESIS 65.5 ைில்ைியன் 
ெயனாளிகளுக்கு காப்ெளிக்கிறது. 

b) மத்திய அரசு உடல்நை திட்டம் 

ESIS-ஐ பதாடர்ந்து விகரவில் ைத்திய அரசு ஊழியர்களுக்காக 1954-இல் 
ைத்திய அரசு உடல்நை திட்டம் (CGHS) அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது,  இந்த 
திட்டத்தில் ஓய்வூதியம் பெறுவவார் ைற்றும் பொதுைக்களாக 
இருக்கின்ற ஊழியர்களின் குடும்ெ உறுப்ெினர்களும் வசர்க்கப்ெட்டனர்.  
ஊழியர்கள் ைற்றும் அவர்களின் குடும்ெங்களுக்கு முழுகையான 
ைருத்துவ கவனிப்கெ வழங்குவவத இதன் வநாக்கம் ைற்றும் ஊழியர்கள் 
மூைம் இதில் ஒரு ெகுதியும்  ைற்றும் பெரும்ொலும் முதைாளி 
(ைத்திய அரசு) மூைம் நிதியளிக்கப்ெடுகிறது. 

வசகவகள் CGHS-இன் பசாந்த சிகிச்கச கையங்கள், ெல் துகற 
ைருத்துைகனகள் ைற்றும் அரசு வெனைில் வசர்க்கப்ெட்டுள்ள தனியார் 
ைருத்துவைகனகள் மூைம் வழங்கப்ெடுகிறது. 

அது ஆங்கிை ைருத்துவத்தில் உள்ள அவசர வசகவகள்,  இைவச 
ைருந்துகள், வநாயியல் ைற்றும் கதிரியக்க சிகிச்கச, தீவிரைாக 
வநாய்வாய்ப்ெட்டுள்ள வநாயாளிகளுக்கு வடீ்டில் சிகிச்கச, நிபுணரிடம் 
ஆவைாசகனககள வொன்ற அகனத்துவை இதில் வசர்க்கப்ெட்டுள்ளது. 

ஊழியர்களின் ெங்களிப்பு ெடிப்ெடியாக சம்ெளத்துடன் 
இகணக்கப்ெட்டிருந்தாலும் ைிகவும் குகறவாகவவ உள்ளது - 
ைாதத்திற்கு ரூ.15 முதல் ரூ.150 வகர. 

2010-இல், CGHS 3 ைில்ைியன் ெயனாளிகளுக்கு வைல் ெைனளிக்கிறது 
ைற்றும் அடித்தளைாக 800,000 குடும்ெங்ககள உறுப்ெினர்களாக 
பகாண்டுள்ளது. 
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c) வணிை உடல்நைக் ைாப்பீடு 

காப்ெடீு பதாழில் நாட்டுடகையாக்கப்ெட்டதற்கு முன்வெ சிை பொது-
காப்ெடீு நிறுவனங்கள் மூைம் வணிக உடல்நைக் காப்ெடீு 
வழங்கப்ெட்டது. ஆனால், அது பெரும்ொலும் ஆரம்ெத்தில் 
நஷ்டத்கதவய ஏற்ெடுத்தியது ைற்றும் பெரும்ொலும் பெரிய நிறுவன 
வாடிக்ககயாளர்களுக்கு ைட்டுவை அதுவும் ஓரளவிற்கு ைட்டுவை 
கிகடத்தது. 

1986-ஆம் ஆண்டில், தனிநெர்கள் ைற்றும் அவர்களுகடய 
குடும்ெங்களுக்கு முதல் தரப்ெடுத்தப்ெட்ட உடல்நைக் காப்ெடீு தயாரிப்பு 
அகனத்து நான்கு நாட்டுகடகையாக்கப்ெட்ட பொது காப்ெடீ்டு 
நிறுவனங்கள் மூைமும் இந்திய சந்கதயில் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது 
(இகவ அந்த சையத்தில் இந்திய பஜனரல் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தில் 
துகண நிறுவனங்களாக இருந்தன). இந்த தயாரிப்பு, பைடிக்பளய்ம், ஒரு 
குறிப்ெிட்ட வரம்ெிற்குள் வருடாந்திர ஈட்டுறுதி பதாகககய 
ஆஸ்ெத்திரி பசைவுகளுக்கு எதிராக வழங்குவதற்கான காப்ெடீு, இந்த 
காப்ெடீு ைகப்வெறு, முன் இருக்கும் வநாய்கள் வொன்ற சிை 
விைக்குகளுடன் அறிமுகைானது. சந்கத வளர்ச்சிக்கு ஏற்ெ இது 
திருத்தங்களின் ெை சுற்றுக்ககள கண்டது, ககடசி திருத்தம் 2012-இல் 
பசய்யப்ெட்டது. 

எனினும், ெை திருத்தங்ககள வைற்பகாண்ட ெின்னரும், 

ைருத்துவைகனயில் ஈட்டுறுதி-சார்ந்த ஆண்டு ஒப்ெந்தவை பதாடர்ந்து 
இந்திய தனியார் உடல்நைக் காப்ெடீில் ைிகவும் ெிரெைைானதாக இன்று 
உள்ளது, இதில் முன்னணியில் நிற்ெது பைடிக்பளய்ைின் தற்வொகதய 
ெதிப்புகள். இந்த தயாரிப்ெின் அதீத ெிரெைத்தினால், தனியார் 
உடல்நைக் காப்ெடீு தயாரிப்புகளும், வவறு குறிப்ெிட்ட தயாரிப்புகளாகக 
கருதப்ெடாைல் பைடிக்பளய்ம் காப்ெடீு வககயாகவவ கருதப்ெட்டு 
அடிக்கடி ைக்களால் ‘பைடிக்பளய்ம் காப்புகள்’  என்வற 
அகழக்கப்ெடுகின்றன  

2001-இல் காப்ெடீ்டு துகறயில் தனியார் நிறுவனங்களால் வந்த்தால், 
உடல்நைக் காப்ெடீு பெரும் அளவிற்கு வளர்ந்திருக்கிறது ஆனாலும், 
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இன்றும் கூட இதுவகர காப்ெடீு எடுக்கப்ெடாத பெரிய சந்கதவய 
இருக்கிறது. அறிமுகம் பசய்யப்ெட்ட காப்ெிடுகள், விைக்குகள் ைற்றும் 
புதிதாக கூடுதல் காப்புகளில் (add-on covers)  உள்ள கணிசைான 
வவறுொடுகள்.. ெின்வரும் அத்தியாயங்களில் விவாதிக்கப்ெடுகிறது  

இன்று, 300-க்கும் வைற்ெட்ட உடல்நைக் காப்ெடீு பொருட்கள் இந்திய 
சந்கதயில் கிகடக்கின்றன. 
 

G. உடல்நைக் ைாப்பீடு ேந்கத 

உடல்நை காப்ெடீ்டு சந்கதயில் இன்று ெைர் உள்ளனர், இதில் சிைர் 
உடைநை ெராைரிப்பு வசதிகள் வழங்குகின்ற வழங்குநர்கள்,   ைற்றதில் 
காப்ெடீு வசகவகள் ைற்றும் ெல்வவறு இகடத்தரகர்களும் உள்ளனர். 
சிைர் ஆதரவு வசதிககள வழங்கும் சிை அடிப்ெகட கட்டகைப்கெ 
அகைக்கின்றனர். சிைர் அரசு துகறயில் உள்ளவொது ைற்றவர்கள் 
தனியார் துகறயில் உள்ளனர். இகவ சுருக்கைாக கீவழ 
விவரிக்கப்ெட்டுள்ளது: 

A.  ைட்டகமப்பு: 

1. கபாது உடல்நை துகற 

பொது உடல்நை அகைப்பு வதசிய அளவில், ைாநிை அளவில், ைாவட்ட 
அளவில் ைற்றும் கிராை அளவில் ஒரு வகரயறுக்கப்ெட்ட அளவிற்கு 
பசயல்ெடுகிறது. கிராைங்களில் வதசிய உடல்நை பகாள்ககககள 
அைல்ெடுத்த கிராை சமூகம் ைற்றும் அரசின் கட்டகைப்ெிற்கு இகடவய 
இகணகளாக ெணியாற்ற சமூகநை பதாண்டர்கள் ஈடுெட்டு 
வருகின்றனர். அந்த விவரங்கள் ெின்வருைாறு: 

a) ஊட்டச்சத்து துகணஉணவு திட்டம் ைற்றும் ஒருங்கிகணந்த 
குழந்கத வளர்ச்சி வசகவ திட்டத்தில் (ICDS) ைத்திய ைனித வள 
வைம்ொட்டின் கீழ் வசர்ந்துள்ள அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் (ைக்கள் பதாகக 
1000 இரும்தால் 1). 
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b) ெயிற்சிபெற்ற ைகப்வெறுஉதவியாளர்கள் (BirthAttendants -TBA) ைற்றும் 
ைிராம உடல்நை வழிைாட்டிைள் (ைாநிைங்களில் உடல்நை துகறகளில் 
முன்வெ இருந்த ஒரு திட்டம்). 

c) NRHM (National Rural Health Mission -வதசிய கிராை உடல்நைத் திட்டம்) 
திட்டத்தின்கீழ், சமூகத்தினால் வதர்வு பசய்யப்ெடுகின்ற, ASHA (அதிகாரம் 
பெற்ற சமூக உடல்நை பசயல் திறனாளர்) தன்னார்வைர்கள் 
என்ெவர்கள் புதிய, கிராை-அளவில் உடல்நை துகற இகணகளாக 
ெணிபுரிகின்ற ெயிற்சி பெற்ற தன்னார்வ உடல்நை ஊழியர்கள். 

ஒவ்பவாரு 5000 ைக்கள் பதாககக்கும் (ைகைப் ெகுதி. ெழங்குடி 
ைற்றும் ெிற்ெடுத்தப்ெட்ட ெகுதிகளில் 3,000 இருந்தாவை) துகண-
கையங்கள் நிறுவப்ெட்டுள்ளன ைற்றும் துகண பசவிைியர் 
ைருத்துவச்சி (ANM)  என்று அகழக்கப்ெடும் ஒரு பெண் உடல்நைப் 
ெணியாளர் ைற்றும் ஒரு ஆண் உடல்நை ெணியாளர் மூைம் அகவ 
நடத்தப்ெடுகின்றன. 

சுைார் ஆறு துகண-கையங்களுக்கு ஆவைாசகன கூற முதல்நிகை 
உடல்நை நிகையங்கள் ஒவ்பவாரு 30,000 ைக்கள் பதாககக்கும் 
(ைகைப் ெகுதி. ெழங்குடி ைற்றும் ெிற்ெடுத்தப்ெட்ட ெகுதிகளில் 20,000 
இருந்தாவை) நிறுவப்ெட்டுள்ளன. அகனத்து PHC-கள் அதாவது 
முதல்நிகை உடல்நை நிகையங்களும் பவளிவநாயாளர் வசகவககள 
வழங்குகின்றன, ைற்றும் பெரும்ொைான நிகையங்களில் நான்கில் 
இருந்து ஆறு-வநாயாளி ெடுக்கககள் உள்ளன. அவர்களது ஊழியர்களில் 
ஒரு ைருத்துவ அதிகாரி ைற்றும் 14 ைருத்துவ உதவியாளர்கள் (ஒரு 
ஆண் ைற்றும் ஒரு பெண் உடல்நை உதவியாளர், ஒரு பசவிைியர்-
ைருத்துவச்சி, ஒரு ஆய்வக ெணியாளர், ஒரு ைருந்துக் கைகவயாளர் 
ைற்றும் ெிற துகண ஊழியர்கள்) உள்ளனர். 

நான்கு PHC-களுக்கு முதைில் ஆவைாசகன வழங்குெவர்கள் ேமூை 
உடல்நை நிகையங்ைள், இகவ விவசஷ ெராைரிப்கெயும் 
வழங்குகின்றன. விதிமுகறககள ெடி ஒவ்பவாரு சமூக உடல்நை 
நிகையத்திலும் (ஒவ்பவாரு 1 ைட்சம் ைக்கள் பதாககக்கும்) 
குகறந்தது 30 ெடுக்கககள், ஒரு அறுகவ சிகிச்கச அரங்கு, எக்ஸ்வர 
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கருவி, ைகப்வெறு அகற ைற்றும் ஆய்வக வசதிகள் வவண்டும் ைற்றும் 
குகறந்தெட்சம் நான்கு நிபுணர்கள் அதாவது ஒரு அறுகவ சிகிச்கச 
நிபுணர், ஒரு ைருத்துவர், ஒரு ைகப்வெறு ைருத்துவர் ைற்றும் ஒரு 
குழந்கத ைருத்துவரும், ைற்றும் அவர்களுக்கு ஆதரவு தர 21 ைருத்துவ-
உதவியாளர்கள் ைற்றும் ெிற ஊழியர்களும் ெணியில் 
அைர்த்தப்ெட்டிருக்க வவண்டும்,  

ைிராமப்புற ஆஸ்பத்திரிைளும் அகைக்கப்ெட்டுள்ளன ைற்றும் 
இவற்றில் இந்த துகண-ெிரவதச / தாலுகா ைருத்துவைகனகள் / 
சிறப்பு ைருத்துவைகனகள் (சுைார்  நாட்டில் 2000 இருப்ெதாக 
ைதிப்ெிடப்ெட்டுள்ளது)  வொன்ற துகண-ைாவட்ட ைருத்துவைகனகளும்  
அடங்கும்; 

ேிறப்பு மற்றும் ைற்பிக்கும் மருத்துவமகனைள் குகறவாகவவ உள்ளன 
ைற்றும் இதில் ைருத்துவ கல்லூரிகள் (தற்வொதுள்ள எண்ணிக்கக 300) 
ைற்றும் ெிற மூன்றாம் நிகை ஆவைாசகன கையங்களும் அடங்கும். 
இகவ பெரும்ொலும் ைாவட்ட நகரங்களில் ைற்றும் நகர்ப்புற 
ெகுதிகளில் இருக்கின்றன ஆனால் இதில் சிை ைிக சிறந்த ைற்றும் 
வைம்ெட்ட ைருத்துவ வசகவககள வழங்குகின்றன. 

அரசாங்கத்திற்கு பசாந்தைான ெிற முககைகள், ரயில்வவ, 
ொதுகாப்புப்ெகட ைற்றும் அகத ஒத்த பெரிய துகறகளின் 
(துகறமுகங்கள்/ சுரங்கங்கள் முதைியன) ைருத்துவைகனகள் ைற்றும் 
சிகிச்கச கையங்களும், உடல்நை வசகவககள வழங்குவதில் ஒரு 
ெங்கக வகிக்கின்றன. எனினும், அவர்களது வசகவகள் பெரும்ொலும் 
அந்த நிறுவனங்கள் ைற்றும் அவர்ககள சார்ந்தவர்கள் ைற்றும்  

ஊழியர்களுக்கு ைட்டுவை பெரும்ொலும் கிகடக்கிறது. 

2. தனியார் துகற வழங்குநர்ைள் 

இந்தியாவில்  ைிக பெரிய அளவில் அகனத்து வககயான ைருத்துவ 
வசகவககள வழங்கும் தனியார் உடல்நை துகற உள்ளது- முதல், 
இரண்டாம் ைற்றும் மூன்றாம் நிகை. இவற்றில் தன்னார்வ, இைாெ 
வநாக்கற்ற நிறுவனங்கள் ைற்றும் தனிநெர்களில் இருந்து இைாெ-
வநாக்கற்ற பெருநிறுவன, அறக்கட்டகளகள் ைற்றும் தனியாக சிகிச்கச 
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அளிப்ெவர்கள், தனியான சிறப்பு வசகவகள், வநாய் கண்டறியும் 
ெரிவசாதகன ஆய்வகங்கள், ைருந்து ககடகள், வைலும் உரிய தகுதியற்ற 
வழங்குநர்கள் (வொைி ைருத்துவர்கள்) வகர உள்ளனர்.  இந்தியாவில் 
கிட்டத்தட்ட 77% அவைாெதி (எம்.ெி.ெி.எஸ் ைற்றும் அதற்கு வைல் 
ெடித்துள்ள) டாக்டர்கள் தனியார் துகறயில் ெணியாற்றுகின்றனர். 
இந்தியாவில் பசய்யப்ெடும் பைாத்த உடல்நை பசைவினங்களில் 75%-
க்கும் அதிகைானது தனியார் உடல்நை சிகிச்கச பசைவுகளாக உள்ளன. 
தனியார் துகறயின் ெங்கு அகனத்து பவளிவநாயாளர் சிகிச்கசயில் 
82% ைற்றும் இந்திய அளவில்2. ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக 
சிகிச்கசயில் 52% -ஆக உள்ளது. 

இந்தியாவில் ைருத்துவத்தின் ைற்ற அகைப்புகளிலும் (ஆயுர்வவதம் / 
சித்த / யூனானி / வஹாைிவயாெதி) தகுதி பெற்ற ைருத்துவர்கள் 
அதிகளவில் உள்ளனர், இதில் 7 ைட்சத்திற்கு வைல் ைருத்துவர்கள் 
உள்ளனர். இகவ பொது ைற்றும் தனியார் துகறயில், இந்த 
இரண்டிலுவை ெணியாற்றுகின்றனர். 

உடல்நை ெராைரிப்கெ இைாெத்திற்காக வழங்கும் தனியார் 
வழங்குநர்ககள தவிர, பதாண்டு நிறுவனங்கள் ைற்றும் தன்னார்வ 
துகறயும் சமூகத்துக்கு உடல்நை ெராைரிப்பு வசகவககள வழங்குவதில் 
ஈடுெட்டு வருகின்றனர். 

7,000- க்கும் அதிகைான தன்னார்வ நிறுவனங்கள் உடல்நை 
பதாடர்புகடய நடவடிக்கககளில் ஈடுெடுவதாக ைதிப்ெிடப்ெட்டுள்ளது. 
இரண்டாம் ைற்றும் மூன்றாம் நிகை ைருத்துவைகனகள் ஏராளைான 
எண்ணிக்ககயில் இைாெைற்ற நிகையங்கள் அல்ைது 
அறக்கட்டகளகளாக ெதிவு பசய்யப்ெட்டு, காப்ெடீு பசய்யப்ெட்ட 
நெர்களுக்கு உள்வநாயாளி வசகவககள வழங்குவதில் குறிப்ெிடத்தக்க 
வககயில் ெங்களிக்கின்றன. 
 

3. மருந்து துகறைருந்துகள் ைற்றும் உடல் நைம் பதாடர்ொன 
பொருட்களின் வழங்குநகர ெற்றி வெசும்வொது, இந்தியாவில் 1950-இல் 
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ரூ 10 வகாடி வணிகத்தில் இருந்து, இன்று ரூ. 55,000 வகாடியாக 
வணிக பதாழில் (ஏற்றுைதி உட்ெட) இன்று வளர்ந்து விட்டதால் இது 
ைிகப்பெரிய ைருந்து துகற உள்ளது. இதில் உற்ெத்தி சுைார் 6000 
அைகுகளில் நகடபெறுகிறது ைற்றும் சுைார் 5 ைில்ைியன் ைக்கள் 
ெணிபுரிகின்றனர். 

இந்த துகறயில் கைய அளவிைான விகை சீராக்கி, சநஷனல் 
ஃபாரமாகேடிைல் பிகரேிங் அதாரிட்டி (NPPA) ஆகும் ைற்றும் ைருந்து 
துகற பகைிக்கல்ஸ் (ரசாயன) அகைச்சகத்தின் கீழ் வருகிறது. ஒரு 
சிறிய எண்ணிக்ககயிைான ைருந்துகள் ைட்டுவை (500 அல்ைது பைாத்த 
ைருந்துகளில் 76 ைட்டுவை) கட்டுப்ொடில் உள்ளன, ஆனால் ைிகுதியுள்ள 
ைருந்துகள் ைற்றும் உற்ெத்தி இைவச-விகையிடல் ஆட்சிமுகறயின் 
கீழ் உள்ளன. இகவ விகை சீராக்கி மூைம் எச்சரிக்ககயுடன் 
கவனிக்கப்ெடுகின்றன. ைாநிைங்களின் ைருந்து கட்டுப்ொட்டு அதிகாரிகள் 
அவர்களது ெகுதிகளில் ைருந்துகள் ைற்றும் சூத்திரங்களின் தரம் ைற்றும் 
விகைகய பசன்று வைற்ொர்கவயிடும் தங்கள் குழுகவ 
நிர்வகிக்கின்றனர். 

B. ைாப்பீடு வழங்குநர்ைள்: 

ைாப்பீடு நிறுவனங்ைள் குறிப்ொக பொது காப்ெடீ்டு துகறயில் 
உள்ளகவ பெருைளவில் உடல்நைக் காப்ெடீு வசகவககள 
வழங்குகின்றன. இகவ முன்வெ ெட்டியைிடப்ெட்டுள்ளன. ைிகவும் 
ஊக்கத்கத அளிப்ெது தனித்து-நின்று பசயல்ெடும் உடல்நைக் காப்ெடீு 
நிறுவனங்கள் இருப்ெவத - இன்கறய வததியில் ஐந்து உள்ளன - 
உடல்நைக் காப்ெடீு வழங்குநர்  சந்கதகய அதிகரிக்க இன்னும் சிை 
உடல்நைக் காப்ெடீு வழங்குநர்  வரும் சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன.  

C. இகடத்தரைர்ைள்: 

காப்ெடீு பதாழிைின் ெகுதியாக வசகவககள வழங்கும் ெை ைக்கள் 
ைற்றும் நிறுவனங்கள் உடல்நை காப்ெடீ்டு சந்கதயின் ெகுதியாகவும் 
உள்ளனர். இது வொன்ற அகனத்து இகடத்தரகர்கள், IRDA மூைம் 
நிர்வகிக்கப்ெடுகின்றனர். இதில் இருப்ெவர்கள் ெின்வருைாறு: 
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1. ைாப்பீட்டுத் தரைர்ைள் தனிநெர்கவளா அல்ைது 
பெருநிறுவனங்களாகவவா இருக்கைாம் ைற்றும்  காப்ெடீ்டு 
நிறுவனங்ககள சார்ந்தில்ைாைல் சுதந்திரைாக வவகை 
பசய்கின்றனர். அவர்கள் காப்ெகீட வாங்க விரும்பும் வவண்டும் 
ைக்ககள ெிரதிநிதித்துவம் பசய்கின்றனர் ைற்றும் சிறந்த 
சாத்தியைான ப்ரீைியம் விகிதங்ககள பகாண்டுள்ள சிறந்த 
சாத்தியைான காப்ெகீட பெறுவதற்கு காப்ெடீ்டு நிறுவனங்களுடன் 
ைக்ககள இகணக்கின்றனர். அவர்கள் இழப்பு வநரும் காைங்களில் 
ஈடு வகாரகை பெறவும் காப்ெடீு பெற்ற ைக்களுக்கு உதவுகிறார்கள். 
தரகர்கள் வணிகத்கத பசய்கின்ற எந்த காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கும் 
காப்ெடீ்டு வணிகத்கத தர முடியும். காப்ெடீ்டு நிறுவனங்களிடம் 
இருந்து காப்ெடீு கைிஷன் மூைம் அவர்கள் ஊதியத்கத 
பெறுகின்றனர். 

2. ைாப்பீட்டு முைவர்ைள் பொதுவாக தனிநெர்கள் ஆனால் சிைர் 
கூட்டாண்கை முகவராக இருக்க முடியும். தரகர்கள் வொைல்ைாைல், 

முகவர்கள் எந்த காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கும் வணிகத்கத 
பசய்யமுடியாது ைற்றும் முககைகய வழங்கிய நிறுவனத்தின் 
காப்ெடீுககள ைட்டுவை விற்கமுடியும். தற்வொகதய 
விதிமுகறகளின் ெடி, ஒரு முகவர் ஒரு பொது காப்ெடீ்டு நிறுவனம் 
ைற்றும் ஒரு ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனம், ஒரு உடல்நைக் காப்ெடீு 
நிறுவனம் ைற்றும் அதிகெட்சம் ஒவர வணிகத்கத பசய்யும் 
காப்ெடீ்டாளருக்காக ைட்டுவை பசயல்ெடமுடியும். இவர்களுக்கும் 
காப்ெடீு கைிஷன் மூைம் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்களிடம் இருந்து 
ஊதியம் கிகடக்கிறது. 

3. மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாைிைள், 2001 ல் இருந்து வணிகத்திற்கு  ஒரு 
புதிய வகக வசகவ வழங்குநர்கள் வந்துள்ளனர். அவர்களுக்கு 
காப்ெகீட விற்க அங்கீகாரம் இல்கை ஆனால் காப்ெடீு 
நிறுவனங்களுக்கு நிர்வாக வசகவககள வழங்குகின்றனர். ஒரு 
உடல்நை காப்ெடீு விற்கப்ெட்டதுவை,  காப்ெடீு பசய்தவரின் விெரங்கள் 
TPA-உடன் ெகிரப்ெடும், அவர் ெின்னர் காப்ெடீு பசய்தவரின் புள்ளி 
விெரத்கத தயாரித்து ைற்றும் உடல்நை அட்கடககள அவருக்கு 



 

 462 

வழங்குகிறார். இது வொன்ற உடல்நை அட்கடகள், 
ைருத்துவைகனகள் ைற்றும் கிளினிக்குகளில், காப்ெடீு பெற்றவர் 
ெணைில்ைா ைருத்துவ வசதிககள (உடனடியாக ெணம் பசலுத்த 
வவண்டிய வதகவ இல்ைாைல் சிகிச்கச) பெறுவகத  
பசயைாக்குகிறது  ெணைில்ைா ைருத்துவ வசதிககள காப்ெடீு 
பசய்தவர் ெயன்ெடுத்தாவிட்டாலும், அவர்ககள ெில்ககள 
கட்டிவிட்டு நியைிக்கப்ெட்ட TPA-டம் ெணத்கத ைீளப் பெற முடியும். 
TPA-களுக்கு அந்தந்த ஈடுவகாரல்களுக்கு காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் 
மூைம் நிதி கிகடக்கிறது ைற்றும் அவர்களது ஊதியம் ப்ரீைியத்தின் 
விகிதைாக கட்டணம் மூைம் கிகடக்கிறது. 

4.  Insurance Web Aggregators are one of the newest types of service providers to be 
governed by IRDAI regulations. Through their web site and/or telemarketing, they can 
solicit insurance business through distance marketing without coming face to face with 
the prospect and generate leads of interested prospects to insurers with whom they 
have an agreement. They also display products of such insurance companies for 
comparison. They may also seek IRDAI authorization to perform telemarketing and 
outsourcing functions for the insurers such as premium collection through online 
portal, sending premium reminders and also various types of policy related services. 
They are remunerated by insurance companies based on the leads converted to 
business, display of insurance products as well as the outsourcing services performed 
by them. 

 
5. Insurance Marketing Firms are the latest types of intermediaries to be governed by 
IRDAI. They can perform the following activities by employing individuals licensed to 
market, distribute and service such products: 

 
Insurance Selling Activities: To sell by engaging Insurance Sales Persons (ISP) 
insurance products of two Life, two General and two Health Insurance companies 
at any point of time, under intimation to the Authority. In respect of general 
insurance, the IMF is allowed to solicit or procure only retail lines of insurance 
products as given in the file & use guidelines namely motor, health, personal 
accident, householders, shopkeepers and such other insurance products approved 
by the Authority from time to time. Any change in the engagement with the 
insurance companies can be done only with the prior approval of the Authority 
and with suitable arrangements for servicing existing policyholders. 
 
Insurance Servicing Activities: These servicing activities shall be only for those 
insurance companies with whom they have an agreement for soliciting or 
procuring insurance products and are enumerated below:  
a. undertaking back office activities of insurers as allowed in the Guidelines on 

Outsourcing Activities by Insurance Companies issued by the Authority; 
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b. becoming approved person of Insurance Repositories; 
c. undertaking survey and loss assessment work by employing on their rolls 

licensed surveyor & loss assessors; 
d. any other insurance related activity permitted by the Authority from time to 

time. 
 
Financial Products Distribution: To distribute by engaging Financial Service 
Executives (FSE) who are individuals licensed to market, distribute and service 
such other financial products namely: 
 
a. mutual funds of mutual fund companies regulated by SEBI; 
b. pension products regulated by PFRDA; 
c. other financial products distributed by SEBI licensed Investment Advisors; 
d. banking/ financial products of banks/ NBFC regulated by RBI; 
e. non-insurance products offered by Department of Posts, Government of India; 
f. any other financial product or activity permitted by the Authority from time to 

time. 

D. மற்ற முக்ைிய நிறுவனங்ைள் 

உடல்நை காப்ெடீ்டு சந்கதயின் ஒரு ெகுதியாக வைலும் சிைர் உள்ளனர், 

அவற்றில் அடங்குெகவ: 

1. ொராளுைன்றச் சட்டத்தின் மூைம் உருவாக்கப்ெட்ட 
இன்ஸ்யூரன்ஸ் பரகுவைட்டரி அன்ட் படவைப்பைன்ட் அதாரிட்டி 
ஆஃப் இந்தியா  (IRDAI), இது காப்ெடீ்டு சந்கதயில் உள்ள 
அகனத்து வணிக ைற்றும் நிறுவனங்ககள முகறப்ெடுத்துகிறது. 
இது 2000- இல் வந்தது ைற்றும் இதனிடம் காப்ெகீட  
முகறப்ெடுத்துவது ைட்டுைல்ைாைல் ஆனால் காப்ெடீ்டு 
வணிகத்கத வளர்க்கும் ெணியும் ஒப்ெகடக்கப்ெட்டது. 

2. பொது காப்ெடீ்டு ைற்றும் ஆயுள் காப்ெடீு ைன்றங்கள் (General 

Insurance and Life Insurance Councils), குறிப்ெிட்ட ஆயுள் ைற்றும் 
பொது காப்ெடீு வணிகத்கத பசய்ய IRDAI-ற்கு  இவர்கள் 
ெரிந்துகரககள பசய்யமுடியும். 

3. Insurance Information Bureau of India was promoted in year 2009 by IRDA and is 
a registered society with a governing council of 20 members mostly from the 
insurance sector. It collects analyses and creates various sector-level reports 
for the insurance sector to enable data-based and scientific decision making 
including pricing and framing of business strategies. It also provides key 
inputs to the Regulator and the Government to assist them in policymaking. 
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The Bureau has generated many reports, both periodic and one-time, for the 
benefit of the industry. 

 
IIB handles the Central Index Server which acts as a nodal point between different 
Insurance Repositories and helps in de-duplication of demat accounts at the stage 
of creation of a new account. The Central Index Server also acts as an exchange for 
transmission/routing of information pertaining to transactions on each policy 
between an insurer and the insurance repository. 
 
IIB has already launched its hospital unique ID master programme by enlisting the 
hospitals in 'the preferred provider network' serving the health insurance sector. 
 

The latest initiative of IIB would be maintaining a health insurance grid connecting 
TPAs, insurers and hospitals. The aim of the initiative is to help the health 
insurance sector to come out with a system of insurance claims management with 
transparency in treatment costs and efficient pricing of health insurance products. 

4. ெல்வவறு காப்ெடீுகள் ைற்றும் வைைாண்கை பதாடர்ொன 
ெயிற்சிகய வழங்கும்  இன்சூரன்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் 
இந்தியா ைற்றும் வநஷனல் இன்சூரன்ஸ் அகாதைி ைற்றும் 
முகவராக வொகிறவர்களுக்கு ெயிற்சி வழங்கும் தனியார் 
ெயிற்சி நிறுவனங்கள் வொன்ற கல்வி நிறுவனங்கள்.  

5. மருத்துவராை பணிபுரிபவர்ைள்  காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் ைற்றும் 
TPA-களுக்கு, அொயத்கத ஏற்கும் சையத்தில் சாத்தியைான 
வாடிக்ககயாளரின்  உடல்நைக் காப்ெடீு அொயங்ககள ைதிப்ெிட 
ைற்றும் கடினைாக ஈடுவகாரல் வழக்கில் காப்ெடீ்டு 
நிறுவனங்களுக்கு ஆவைாசகன கூறுகின்றனர். 

6. குகறதீர் அதிகாரம் வொன்ற சட்டரீதியான நிறுவனங்கள், 
நுகர்வவார் நீதிைன்றங்கள் அத்துடன் சிவில் நீதிைன்றங்களும்  
நுகர்வவார் குகறகளின் நிவர்த்தி சையத்தில் உடல்நை காப்ெடீ்டு 
சந்கதயில் ஒரு ெங்கக வகிக்கின்றன. 

 

சுருக்ைம் 

1. காப்ெடீு 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்வெ ஏவதா ஒரு வடிவத்தில் 
இருந்ததாக அறியப்ெடுகிறது. இந்தியாவில் காப்ெடீு அரசாங்க 
ஒழுங்குவிதிகளின் ெை கட்டங்ககளக் கடந்து வந்துள்ளது. 
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2. ைக்களின் உடல்நைம் ைிக முக்கியைானதால், அரசாங்கங்கள் ஒரு 
பொருத்தைான உடல்நை அகைப்கெ உருவாக்குவதில் ஒரு முக்கிய 
ெங்கக நிகறவவற்றுகிறது. 

3. வழங்கப்ெடும் உடல்நை ெராைரிப்ெின் அளவு ஒரு நாட்டின் ைக்கள் 
பதாககயுடன் பதாடர்புள்ள ெை காரணிககள சார்ந்திருக்கிறது. 

4. ைருத்துவ கவனத்தின் அளகவ பொறுத்து, உடல்நை ெராைரிப்ெில் 

உள்ள மூன்று வகககள், முதல் நிகை, இரண்டாம் நிகை ைற்றும் 
மூன்றாம் நிகை. உடல்நை ெராைரிப்ெின் பசைவு ஒவ்பவாரு 
நிகைக்கும் அதிகரிக்கிறது, இதில் மூன்றாம் நிகைக்கு ைிக 
அதிகைாக பசைவாகிறது 

5. ைக்கள் பதாகக வளர்ச்சி ைற்றும் முகறயான உடல்நை ெராைரிப்பு 
வதகவப்ெடும் நகரையைாக்கல் வொன்ற விவனாதைான சவால்கள் 
இந்தியாவுக்கு தனிப்ெட்டதாக உள்ளது  

6. அரசாங்கம் உடல்நைக் காப்ெடீு திட்டங்கள் முதைில் பகாண்டு 
வந்த்து, ெின்னர் தனியார் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் மூைம் வணிக 
காப்ெடீ்டு பகாண்டு வரப்ெட்டது.  

7. உடல்நை காப்ெடீ்டு சந்கதயில் ெைர் ஈடுெட்டுள்ளனர், சிைர் 
கட்டகைப்கெ வழங்கியுள்ளனர், ைற்றவர்களான தரகர்கள், 
முகவர்கள் ைற்றும் மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாகிகள் வொன்ற 
இகடத்தரகர்கள் உடல்நைக் காப்ெடீ்டு வணிகத்தில் வசகவகய 
வழங்குகின்றனர், ைற்றும் ெிற ஒழுங்குப்ெடுத்தும், கல்வி ைற்றும் 
சட்டரீதியான குழுக்களும் தங்கள் ெங்கக பசய்கின்றனர்.  

 

 

முக்ைிய கோற்ைள் 

 

1. உடல்நை ெராைரிப்பு 

2. வணிக காப்ெடீு 

3. நாட்டுடகையாக்கம் 
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4. முதல் நிகை, இரண்டாம் நிகை ைற்றும் மூன்றாம் நிகை 
உடல்நை ெராைரிப்பு 

5. பைடிக்பளய்ம் 

6. தரகர் 

7. முகவர் 

8. மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாகிகள் 

9. ஐஆர்டிஏ 

10. குகறதீர் அதிகாரி 
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அத்தியொயம் 18 

கொப் ீடு ஆவணமொக்குதல் 

 

அத்தியாய அறிமுைம் 

காப்ெடீ்டுத் துகறயில், நாம் நிகறய ெடிவங்கள், ஆவணங்கள் 
வொன்றவற்கற ெயன்ெடுத்துவவாம். இந்த அத்தியாயம், காப்ெடீ்டு 
ஒப்ெந்தத்தில் உள்ள ெல்வவறு ஆவணங்கள் ைற்றும் அவற்றின் 
முக்கியத்துவம் ெற்றி விளக்குகிறது. இதில், ஒவ்பவாரு ெடிவத்தின் 
சரியான இயல்பு, அகத பூர்த்தி பசய்யும் முகற ைற்றும் குறிப்ெிட்ட 
தகவல் வதகவப்ெடுவதற்கான காரணங்கள் ஆகியவற்கறப் ெற்றியும் 
கூறுகிறது.  

ைற்பதற்ைான குறிக்சைாள்ைள் 

A. முன்பைாழிவு ெடிவங்கள் 

B. முன்பைாழிவு ஏற்பு (ஏற்ெளிப்பு)  

C. தகவல் ஏடு 

D. ப்ரீைியம் ரசீது 

E. உகற குறிப்புகள் / காப்ெடீின் சான்றிதழ் / ொைிசி ஆவணம் 

F. நிெந்தகனகள் ைற்றும் உத்திரவாதங்கள் 

G. வைற்குறிப்புகள் 

H. ொைிசிகளின் பொருள் விளக்கம் 

I. புதுப்ெித்தல் அறிவிப்பு 

J. ெணச்சைகவ எதிர்ப்பு ைற்றும் உங்கள் வாடிக்ககயாளகர 
பதரிந்து பகாள்ளவும் (KYC) வழிகாட்டுதல்கள் 

இந்த ொடத்கத கற்று முடித்தவுடன், உங்களால்: 

i) முன்பைாழிவு ெடிவத்தின் உள்ளடக்கத்கத ெற்றி விளக்க முடியும் 

ii) தகவல் ஏடின் முக்கியத்துவத்கத ெற்றி விவரிக்க முடியும் 
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iii) ப்ரீைியம் ரசீது ைற்றும் காப்ெடீு சட்டம், 1938-இன் ெிரிவு 64VB ெற்றி 
விளக்க முடியும். 

iv) உகற குறிப்புகள் ைற்றும் காப்ெடீின் சான்றிதகழ ெற்றி விளக்க 
முடியும் 

v) காப்ெடீு ொைிசி ஆவணத்திலுள்ள வார்த்கதகள் ைற்றும் பசாற்ககள 
ெற்றி விளக்க முடியும் 

vi) ொைிசி நிெந்தகனகள், உத்திரவாதங்கள் ைற்றும் வைற்குறிப்புகள் ெற்றி 
விவாதிக்க முடியும் 

vii) வைற்குறிப்புகள் வழங்கப்ெடுவதன் முக்கியத்துவம் புரியும் 

viii) காப்ெடீு ொைிசி ஆவணத்திலுள்ள வார்த்கதகள் நீதிைன்றத்தில் 
ொர்க்கப்ெடும் விதத்கத அறியமுடியும் 

ix) புதுப்ெித்தல் வநாட்டீஸ் எதற்காக அனுப்ப்ப்ெடுகின்றன என்ெது புரியும் 

x) ெணச்சைகவ எதிர்ப்பு ைற்றும் ஒரு முகவர் “உங்கள் 
வாடிக்ககயாளகர பதரிந்து பகாள்ளவும் வழிமுகறகள்” பதாடர்ொக 
பசய்ய வவண்டியதும் புரியும் 
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A. முன்கமாழிவு படிவங்ைள் 

 

முன்னதாக குறிப்ெிட்டெடி, காப்ெடீு என்ெது ஒரு ொைிசியாக எழுத்தில் 
சுருக்கப்ெட்ட ஒரு ஒப்ெந்தம் ஆகும். காப்ெடீு ஆவணப்ெடுத்துதல் 
ொைிசிககள வழங்குவதுடன் முடிந்துவிடுவதில்கை. இகடவய 
பசயல்ெடும் தரகர்கள் ைற்றும் முகவர்கள் வொன்ற ெை ைத்தியஸ்தர்கள் 
இருப்ெதால், ஒரு காப்ெடீு பெறுெவரும் ஒரு காப்ெடீ்டாளரும் எப்வொதும் 
சந்தித்துக் பகாள்ளாைல் இருக்கக்கூடிய சாத்தியமுண்டு.  

வாடிக்ககயாளரால் சைர்ப்ெிக்கப்ெடும் ஆவணங்களிைிருந்து ைட்டுவை 
காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு வாடிக்ககயாளகரயும் அவரின் காப்ெடீ்டுத் 
வதகவகளும் பதரிய வரும். அம்ைாதிரியான ஆவணங்கள் அொயத்கத 
சிறப்ொக புரிந்துபகாள்ளவும் காப்ெடீ்டாளருக்கு உதவும். எனவவ காப்ெடீு 
பெறுெவர் ைற்றும் காப்ெடீ்டாளர் இருவருக்கும் இகடவய புரிதல் ைற்றும் 
பதளிகவக் பகாண்டு வரும் உெவயாகத்திற்காக ஆவணப்ெடுத்துதல் 
வதகவப்ெடுகின்றது. காப்ெடீ்டு வணிகத்தில் வழக்கைாக ெயன்ெடுத்தப்ெடும் 
சிை குறிப்ெிட்ட ஆவணங்களும் உண்டு. 

காப்ெடீ்டு முகவர் என்ெவர்தான் வாடிக்ககயாளருடன் பநருக்கைாக 
இருக்கும் நெராவார், அவர் வாடிக்ககயாளகர எதிர்பகாண்டு, 
சம்ெந்தப்ெட்ட ஆவணங்கள் ெற்றிய அகனத்து சந்வதகங்ககளயும் 
பதளிவுெடுத்த வவண்டும் வைலும் அவற்கற நிரப்ெ வாடிக்ககயாளருக்கு 
உதவ வவண்டும். முகவர்கள் சம்ெந்தப்ெட்ட ஒவ்பவாரு ஆவணத்தின் 
உெவயாகம் ைற்றும் காப்ெடீ்டில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் ஆவணங்களில் உள்ள 
தகவல்களில் முக்கியத்துவம் ைற்றும் பதாடர்பு ஆகியவற்கற 
புரிந்துபகாண்டிருக்க வவண்டும். 
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1. முன்கமாழிவு படிவங்ைள் 

ஆவணைாக்கைின் முதல் ெடி அடிப்ெகடயாக முன்பைாழிவு ெடிவைாக 
உள்ளது ைற்றும் ைற்றும் அதன் மூைம் காப்ெடீு பெறுெவர் பதரிய 
கவப்ெது: 

 அவர் யார்,  

 அவருக்கு எந்த காப்ெடீு வதகவ,  

 அவர் காப்ெடீு பெற விரும்புெகவ ெற்றிய விவரங்கள், ைற்றும்  

 அதற்கான காை அளவு  

விவரங்கள் என்ெது காப்ெடீு பசய்யப்ெடும் விஷயத்கத ெண ைதிப்கெ 
ெற்றிய விவரங்ககள ைற்றும் முன்பைாழியப்ெட்ட காப்ெடீுடன் 
சம்ெந்தப்ெட்ட அடிப்பகட உண்கமைகள குறிப்ெதாகும். 

அ) ைாப்பீட்டாளர் அபாயத்கத மதிப்பிடுதல் 

i. காப்ெகீட பெற “முன்கமாழிவு படிவம்” முன்கமாழிவு 
அளிப்பவரால் பூர்த்தி கேய்யப்படசவண்டும். இது அொயம் ெற்றி 
காப்ெடீ்டாளருக்கு வதகவப்ெடும் அகனத்து தகவல்ககளயும் 
அளிப்ெதற்காக பசய்யப்ெடுகிறது. இது காப்ெடீ்டாளகர இவற்கற 
தீர்ைானிக்க கவக்கிறது: 

 ஒப்புக்பகாள்வதா அல்ைது ைறுப்ெதா என்றும் 

 அொயத்கத ஒப்புக்பகாள்ளும்வொது, அளிக்கப்ெடவவண்டிய 
காப்ெடீின் விகை, விதிமுகறகள் ைற்றும் வகரயகறககள 
நிர்ணயிப்ெதற்கு 

காப்ெடீிற்காக அளிக்கப்ெடும் அொயத்கத ஏற்றுக்பகாள்வதற்காக, 
காப்ெடீு நிறுவனத்திற்கு ெயன்ெடுகின்ற தகவல்ககள முன்பைாழிவு 
ெடிவம் பகாண்டிருக்கும். காப்ெடீிற்கான நன்னம்ெிக்கக ைற்றும் 
தகவல்ககள பவளிப்ெடுத்தும் கடகை வொன்ற பகாள்கககள் 
முன்பைாழிவு ெடிவத்திைிருந்து பதாடங்கும். 
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அடிப்ெகட உண்கைககள பவளிப்ெடுத்தும் கடகை ொைிசிகயத் 
பதாடங்குவதற்கு முன்ொகவவ, துவங்கிவிடும் ைற்றும் காப்ெடீு 
அைைில் உள்ள காைம் முழுவதும் ைற்றும் ஒப்ெந்தம் முடிந்த ெிறகும் 
பதாடரும் 

உதாரணம் 

ைாப்பீடு கபறுபவர் தன்னுகடய தங்ை நகை சஷாரூமில் அைாரம் 
கவக்ை சவண்டும் என்ற சதகவ இருந்தால், அல்ைது தானியங்ைி 
அைாரம் அகமப்கப கவத்திருந்தால், அவர் அகத 
கவளிப்படுத்துவது மட்டுமின்றி, அது பாைிேி ைாைம் முழுவதும் 
நன்கு கேயல்புரிைிறதா என்றும் உறுதிப்படுத்தசவண்டும். அைாரம் 
இருப்பது ைாப்பீட்டாளகர கபாறுத்த வகர ஒரு அடிப்பகட உண்கம 
மற்றும் ைாப்பீட்டாளர் இந்த உண்கமைளின் அடிப்பகடயில்தான் 
அபாயத்திற்கு ைாப்பீடு அளிக்ை ஒப்புக்கைாண்டு, அதற்ைான 
விகைகயயும் நிர்ணயிப்பார். 

முன்பைாழிவு ெடிவங்கள் வழக்கைாக, காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் 
பெயர், சின்னம், முகவரி ைற்றும் ெிரிவு/ காப்ெடீின் 
வகக/ெயன்ெடுத்தப்ெடும் ொைிசி ஆகியவற்றுடன் காப்ெடீ்டாளரால் 
அச்சடிக்கப்ெடும். இதற்கு நிகையான வடிவம் அல்ைது நகடமுகற 
இல்ைாவிட்டாலும், காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள், முன்பைாழிவு 
ெடிவத்தில் இகத ெற்றி ஒரு அச்சடித்த குறிப்கெ கண்டிப்ொக 
வசர்க்கவவண்டும்.   

உதாரணங்ைள் 

இது வொன்ற குறிப்புகளின் சிை உதாரணங்களாவன: 

‘அொயத்கத கணக்கிடுவதற்காக உண்கைககள சரியாக 
பவளிப்ெடுத்தாைல் இருத்தல், தவறாக வழிநடத்தும் தகவல்ககள 
அளித்தல், ஏைாற்றுதல் அல்ைது காப்ெடீு பெறுெவர் ஒத்துகழக்காைல் 
இருத்தல், ஆகியகவ அளிக்கப்ெட்ட ொைிசியின் ொதுகாப்கெ 
பசல்ைாததாக ஆக்கிவிடும்’,  



 

 472 

‘முன்கமாழிவு நிறுவனத்தால் ஏற்றுக்கைாள்ளப்பட்டு, முழு ப்ரீமியம் 
கதாகையும் கேலுத்தப்படுவது வகர நிறுவனத்திற்கு எந்த 
அபாயமும் இல்கை’. 

 

முன்கமாழிவு படிவத்தில் பிரைடனம்: காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள், 
வழக்கைாக காப்ெடீ்டாளரால் ககபயாப்ெம் இடப்ெடவவண்டிய 
ெிரகடனத்கத முன்பைாழிவு ெடிவத்தின் இறுதியில் வசர்ப்ொர்கள். இது 
காப்ெகீட பெறுெவர், ெடிவத்கத சரியாக பூர்த்தி பசய்தகதயும், அதில் 
அளிக்கப்ெட்ட உண்கைககள புரிந்துபகாண்டகதயும் உறுதிப்ெடுத்தும். 
இதனால் ஈடுவகாரல் அளிக்கப்ெடும் வநரத்தில் உடன்ொடின்கை, 
அல்ைது தவறாக புரிந்துபகாள்ளுதல் ஆகியகவ இல்ைாைல் இருக்கும்.  

இது காப்ெடீு பெறுெவரிடம் நல்ை நன்னம்ெிக்கககயப் பெற வவண்டிய 
ைற்றும் காப்ெடீு பெறுெவரும் அகனத்து அடிப்ெகட உண்கைககள 
பவளிப்ெடுத்த வவண்டிய முக்கியைான பகாள்கககய பூர்த்தி பசய்யும் 

 

ெிரகடனம் உன்னத நன்நம்ெிக்ககயின் பொதுவான சட்ட 
பகாள்ககககள, உன்னத நன்நம்ெிக்ககயின்  ஒப்ெந்த கடகையாக 
ைாற்றுகிறது. 

உதாரணம் 

இதுவொன்ற ெிரகடனங்களின் உதாரணங்கள்: 

‘நான்/நாங்கள் வைவையுள்ள கூற்றுகள் உண்கையானகவ ைற்றும் 
எல்ைா ரீதியிலும் முழுகையானகவ என்றும், காப்ெடீிற்கான 
விண்ணப்ெத்தில் காப்ெடீிற்கு சம்ெந்தப்ெட்ட எந்த முக்கியைான 
விஷயத்கதயும் நான் பவளிப்ெடுத்தாைல் இல்கை என்ெதற்கு 
வாக்குமூைம் ைற்றும் சான்றாகணகய அளிக்கிவறன்.’  

‘நான்/நாங்ைள் இந்த முன்கமாழிவு மற்றும் பிரைடகனைள் 
எனக்கும்/எங்ைளுக்கும் மற்றும் (ைாப்பீட்டாளரின் கபயருக்கும்) 
மத்தியிைான ஒப்பந்தத்தின் அடிப்பகட என்பகத நாங்ைள் 
ஒப்புக்கைாள்ைிசறாம்.’ 
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ஆ) முன்கமாழிவு படிவத்தில் இருக்கும் வினாக்ைளின் இயல்பு 

முன்பைாழிவு ெடிவத்திலுள்ள வினாக்களின் எண்ணிக்கக ைற்றும் 
இயல்பு காப்ெடீு அளிக்கப்ெடும் ெிரிவிற்கு ஏற்ெ ைாறுெடும். 

i. தீ காப்ெடீு முன்பைாழிவு ெடிவங்கள் சாதாரணைாக 
எளிய/நிகையான அொயங்கள் அதாவது வடீுகள், ககடகள் 
வொன்றவற்றுக்கு ெயன்ெடுத்தப்ெடும். பெரிய பதாழிற்சாகை 
அொயங்களுக்கு, அொயத்கத ஏற்றுக்பகாள்வதற்கு முன்ொக, 
அொயத்கத ெரிவசாதகன பசய்வதற்கு காப்ெடீ்டாளர் ஏற்ொடு 
பசய்வார். சிறப்பு தகவல்ககள பெறுவதற்கு முன்பைாழிவு 
ெடிவத்தில் சிை வநரங்களில், சிறப்பு வினாப்ெட்டியல்கள் 
வசர்க்கப்ெடுகின்றன.  

தீ காப்ெடீு முன்பைாழிவு ெடிவம், வவறு விஷயங்களுடன், 
பசாத்கதப் ெற்றிய விவரிப்கெ வகாருகிறது, அவற்றில் ெின்வரும் 
தகவல்கள் இருக்கும்: 

 பவளிப்புற சுவர்கள் ைற்றும் கூகர கட்டுதல், ைாடிகளின் 
எண்ணிக்கக 

 கட்டிடத்தில் ஒவ்பவாரு ெகுதியிலும் இருப்ெவர்கள் 

 இகடயூறு விகளவிக்கக்கூடிய பொருட்கள் 

 உற்ெத்தி பசயல்முகற 

 காப்ெடீிற்காக ஒப்புதல் அளிக்கப்ெட்ட பதாகக 

 காப்ெடீின் காை அளவு, வொன்றகவ. 

ii. வாைன ைாப்பீடிற்கு, வாகனத்கதப் ெற்றி, அதன் பசயற்ொடுகள், 
பகாண்டு பசல்ைக்கூடிய பகாள்ளளவு, அது உரிகையாளரால் 
நிர்வாகம் பசய்யப்ெடும் முகற ைற்றும் சம்ெந்தப்ெட்ட காப்ெடீ்டு 
வரைாறு ஆகியவற்கற ெற்றி வினாக்கள் இருக்கும். 

iii. கோந்த ைாப்பீடு அதாவது உடல்நைம், பசாந்த விெத்து ைற்றும் 
ெயணக் காப்ெடீு ஆகியவற்றின் முன்பைாழிவு ெடிவங்கள், 
முன்பைாழிெவரின் ஆவராக்கியம், வாழ்க்கக முகற ைற்றும் 
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ெழக்கங்கள், ஏற்கனவவ இருக்கும் ஆவராக்கிய நிகைகள், 
ைருத்துவ வரைாறு, ைரபுவழிப் ெண்புகள், முன் காப்ெடீ்டு 
அனுெவங்கள் வொன்றவற்கறப் ெற்றிய தகவல்ககள 
பெறுவதற்காக வடிவகைக்கப்ெட்டிருக்கிறது.  

இ) முன்கமாழிவின் கூறுைள் 

i. முன்கமாழிபவரின் முழு கபயர் 

முன்பைாழிெவர் தன்கன பதளிவாக அகடயாளம் காட்டிபகாள்ள 
வவண்டும். காப்ெடீ்டாளர் யாருடன் ஒப்ெந்தம் ஏற்ெடுத்திக் பகாள்கிறார் 
என்ெகத பதரிந்து பகாள்வது முக்கியம், இதனால் காப்ெடீு 
பெறுெவருக்கு ைட்டும் தான் அந்த ொைிசியின் கீழுள்ள ெயன்கள் 
பசன்றகடயும். அகடயாளத்கத நிகைநாட்டுவது முக்கியம், அதுவும் 
காப்ெடீு பசய்யப்ெட்ட அொயத்தில் வவபறாருவரும் 
சம்ெந்தப்ெட்டிருக்கும் வழக்குகளில் (அகடைானம் பெறுெவர், வங்கி 
அல்ைது இறப்பு ஏற்ெடுககயில் அதன் சட்டப்ெடியான வாரிசு 
வொன்றவர்) ைற்றும் ஈடுவகாரகை வவபறாருவர் பெறும் வாய்ப்புகள் 
இருக்கின்றது.  

ii. முன்கமாழிபவரின் முைவரி மற்றும் கதாடர்பு விவரங்ைள் 

வைவை குறிப்ெிட்ட காரணங்கள் முன்பைாழிெவரின் முகவரி ைற்றும் 
பதாடர்பு விவரங்ககளயும் பெறுவதற்கு ெயன்ெடுத்தப்ெடும்.  

iii. முன்கமாழிபவரின் கதாழில், பணி, அல்ைது வியாபாரம் 

ஆவராக்கியம் ைற்றும் பசாந்த விெத்து காப்ெடீுகளில், முன்பைாழிெவரின் 
பதாழில், ெணி அல்ைது வியாொரம் ஆகியகவ முக்கியைாகும். 
ஏபனன்றால் அகவ அொயத்திற்கு உட்ெடக்கூடிய முக்கிய தகவல்ககள 
பவளிப்ெடுத்தும்.  
 

உதாரணம் 

ஒரு ஃபாஸ்ட-ஃபுட் உணவு விடுதியில் விநிசயாைம் கேய்பவர், தன் 
வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு உணகவ கைாண்டு கேல்ை சமாட்டார் 
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கபக்குைளில் அடிக்ைடி சவைமாை கேல்வதால், அவர் அந்த உணவு 
விடுதியின் ைணக்ைாய்வாளகர விட அதிை அபாயங்ைளுக்கு 
ஆளாைக்கூடியவர். 
iv. ைாப்பீடு கேய்யப்படும் விஷயங்ைகளப் பற்றிய விவரங்ைள் 

மற்றும் அகடயாளம் 

முன்பைாழிெவர், காப்ெடீிற்காக முன்பைாழியப்ெட்ட விஷயத்கத 
பதளிவாக கூறவவண்டும்.  

உதாரணம் 

முன்பைாழிெவர் ெின்வருவகத பதரிவிக்கவவண்டும்: 

i. பசாந்த காரிற்கு [இன்ஜனீ் எண், அடிச்சட்டத்திலுள்ள எண் 
(சாஸிஸ் எண்), ெதிவு பசய்த எண் வொன்ற அகடயாளங்கள்] 

அல்ைது  

ii. குடியிருப்பு வடீிற்கு [அதன் முழு முகவரி ைற்றும் அகடயாள 
எண்கள்] அல்ைது  

iii. பவளிநாட்டு ெயணம் என்றால் [யாரால், எப்வொது, எந்த 
வதசத்திற்கு, எந்த வவகைக்காக] அல்ைது  

iv. நெரின் ஆவராக்கியம் என்றால் [நெரின் பெயர், முகவரி ைற்றும் 
அகடயாளத்துடன்] வொன்றகவ அதுவும் நிகழ்விற்கு ஏற்ெ.  

v. ைாப்புத் கதாகை என்ெது அந்த ொைிசியின் கீழ் காப்ெடீ்டாளரின் 
கடப்ொடு நிகைகய குறிக்கும் ைற்றும் அது எல்ைா முன்பைாழிவு 
ெடிவங்களிலும் குறிப்ெிடப்ெட வவண்டும். 

 

உதாரணம் 

கோத்து ைாப்பீடில், அது ைாப்பீடு கேய்யப்படும் விஷயம் கபாருளின் 
பண மதிப்பாை இருக்கும். உடல்நைக் ைாப்பீடில், அது 
மருத்துவமகன கேைவாை இருக்கும். கோந்த விபத்துக்ைான 
ைாப்பீடில், அது விபத்தினால் ஏற்படும் உயிரிழப்பு, கை ைால் இழப்பு 
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அல்ைது பார்கவ இழப்பு ஆைியவற்றுக்கைன ஒதுக்ைப்பட்ட 
குறிப்பிட்ட கதாகையாை இருக்கும்.  

v.  முன்புள்ள மற்றும் தற்சபாதுள்ள ைாப்பீடு  

முன்பைாழிெவர், அவருகடய முன்புள்ள காப்ெடீுககளப் ெற்றி 
காப்ெடீ்டாளரிடம் அறிவிக்கவவண்டும். அது அவருகடய காப்ெடீ்டு 
வரைாற்கறப் ெற்றி பதரிந்துபகாள்வதற்காக வகட்கப்ெடுகிறது. சிை 
சந்கதகளில், காப்ெடீ்டாளர்கள் காப்ெடீு பெறுெவர் ெற்றி ரகசியைாக 
தகவல்ககள ெகிர்ந்து பகாள்ளும் முகறகள் இருக்கின்றன.  

முன்பைாழிெவர், ஏதாவது காப்ெடீ்டாளர் அவருகடய முன்பைாழிகவ 
ைறுத்துவிட்டாரா, சிறப்பு நிெந்தகனககள சுைத்தினாரா, 
புதுப்ெிக்கும்வொது கூடுதல் ப்ரீைியத்கத வகாரினாரா, புதுப்ெிப்ெதற்கு 
ைறுத்தாரா அல்ைது ொைிசிகய ரத்து பசய்தாரா வொன்ற விவரங்ககள 
குறிப்ெிட வவண்டும். 

வவறு ஏவதனும் காப்ெடீ்டாளரிடம் எடுத்திருக்கும் தற்வொகதய 
காப்ெடீின் விவரங்கள் ைற்றும் காப்ெடீ்டாளர்களின் பெயர்கள் 
ஆகியகவயும் கூறப்ெட வவண்டும். குறிப்ொக பசாத்து காப்ெடீில், 
காப்ெடீு பெறுெவர் ெைவிதைான காப்ெடீ்டாளர்களிடைிருந்து காப்ெகீட 
பெற்றுக்பகாண்டு, இழப்பு ஏற்ெடும் வநரத்தில் ஒன்றுக்கு வைற்ெட்ட 
காப்ெடீ்டாளரிடம் இருந்து இழப்ெகீட பெறும் வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. 
ெிரித்து வழங்கும் பகாள்கக (principle of contribution) 
பசயல்ெடுத்தப்ெட்டதா என்ெகத உறுதிப்ெடுத்துவதற்காக இந்த தகவல் 
வதகவப்ெடுகின்றது. இதனால், காப்ெடீு பெறுெவருக்கு ஈட்டுறஉதி 
கிகடக்கும் ஆனால் ஒவர அொயத்திற்காக ெைவிதைான காப்ெடீ்டு 
ொைிசிகளிைிருந்து ைாெத்கத பெற ைாட்டார்கள்.   

கூடுதைாக, பசாந்த விெத்து காப்ெடீில், காப்ெடீு பெறுெவர் எடுத்த வவறு 
பசாந்த விெத்து ொைிசிகளின் மூைம் காப்ெடீு பசய்யப்ெட்டத் 
பதாககயின்  அடிப்ெகடயில், ொதுகாப்பு பதாகக (காப்புத் பதாகக) 
அளகவ கட்டுப்ெடுத்தைாம். 

vi. இழப்பு அனுபவம்  
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முன்பைாழிெவர், காப்ெடீு பசய்யப்ெட்டிருந்தாலும் இல்ைாவிட்டாலும், 
அவர் அனுெவித்த இழப்புகளின் முழு விவரங்ககளயும் கூறவவண்டும். 
இது காப்ெடீு ெற்றிய விஷயத்கதயும் கடந்த காைத்தில் காப்ெடீ்டு 
பசய்தவர் அொயத்கத எப்ெடி சைாளித்தார் என்ெது ெற்றிய தகவகையும் 
காப்ெடீ்டாளரிடம் பதரிவிக்கும். இதுவொன்ற ெதில்களிைிருந்து காப்ெடீு 
ஏற்ொளர்கள், அொயத்கத நன்கு புரிந்துபகாள்வார்கள் ைற்றும் 
அொயத்கத ெற்றிய ெரிவசாதகன நடத்த அல்ைது கூடுதல் 
விவரங்ககள திரட்ட தீர்ைானிப்ொர்கள்.  

vii. ைாப்பீடு கபறுபவருகடய பிரைடனம் 

முன்பைாழிவு ெடிவத்தின் வநாக்கம் காப்ெடீ்டாளர்களுக்கு வதகவயான 
எல்ைா விஷயங்ககளயும் வழங்குவதாக இருப்ெதால், அந்த ெடிவத்தில், 
அவரது பதில்ைள் உண்கமயானகவ மற்றும் துல்ைியமானகவ 
என்றும் இந்த படிவம் ைாப்பீடு ஒப்பந்தத்தின்  அடிப்பகடயாை 
இருக்கும் என்பகத கதரிவிக்கும் ைாப்பீடு கபறுபவருகடய 
பிரைடனம் இருக்கும். தவறான ெதில் ஏவதனும் இருப்ெின், அந்த 
ஒப்ெந்தத்கத தவிர்க்கும் உரிகைகய காப்ெடீ்டாளர்களுக்கு அது 
அளிக்கிறது. எல்ைா முன்பைாழிவு ெடிவங்களிலும் பொதுவாக இருக்கும் 
வவறு ெிரிவுகளாவன, கைகயழுத்து, சததி மற்றும் ேிை இடங்ைளில் 
முைவர்ைளின் பரிந்துகர ஆைியகவயாகும்.  

viii. ஒரு முன்பைாழிவு ெடிவம் ெயன்ெடுத்தப்ெடாத ெட்சத்தில், வாய் 
மூைம் அல்ைது எழுத்து மூைம் கிகடக்கும் தகவல்ககள காப்ெடீ்டாளர் 
ெதிவு பசய்யைாம் ைற்றும் 1 5 நாட்களுக்குள் அகத உறுதிெடுத்தி, அதன் 
தகவல்ககள உகற குறிப்பு அல்ைது ொைிசியில் காப்ெடீ்டாளர் 
குறிப்ெிடவவண்டும். காப்ெகீட பெறுவதற்காக, முன்பைாழிெவர் ஏவதனும் 
அடிப்ெகட உண்கைககள ைகறத்ததாகவும் அல்ைது தவறான 
தகவல்ககள அளித்ததாகவும் ெின்னர் காப்ெடீ்டாளர் வகாரிக்கக 
விடுக்கும் சையத்தில்  இது வதகவப்ெடும் ைற்றும் அகத நிரூெிப்ெது 
காப்ெடீ்டாளரின் பொறுப்பு 

அதாவது, வாய்வழியாை கபறப்படுைின்ற தைவல்ைகள பதிவு 
கேய்வது ைாப்பீட்டு நிறுவனத்தின் கபாறுப்பாகும், இகத நிகனவில்  
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கவத்துக்கைாண்டு கதாடர்ச்ேியான கேயல்ைகள முைவர் 
கேய்யசவண்டும்.  

 

முக்ைியமானகவ 

கீவழ தரப்ெட்டுள்ளகவகள் ஒரு உடல்நைக் காப்ெடீ்டிற்கான 
முன்பைாழிவுப் ெடிவத்தின் சிை விவரங்களாகும்: 

1. முன்பைாழிவுப் ெடிவத்துடன் காப்புகற, விைக்கீடுகள், 
முன்வனற்ொடுகள் வொன்ற காப்ெடீ்டு விவரங்ககள அளிக்கும் ஒரு 
தகவல் ஏடு இகணக்கப்ெட்டிருக்கும். தகவல் ஏடு முன்பைாழிவுப் 
ெடிவத்தின் ஒரு ெகுதியாக இருக்கும் வைலும் முன்பைாழிவாளர் 
அதன் உள்ளடக்கங்கள் கவனத்தில் எடுத்துக்பகாள்ளப்ெட்டகத 
உணர்த்தும் வககயில் அதில் ககபயழுத்திட வவண்டும். 

B. முன்பைாழிவுப் ெடிவம் பெயர், முகவரி, பதாழில், ெிறந்த வததி, 
ொைினம், முன்பைாழிெவருடனான ஒவ்பவாரு காப்ெடீு 
பெறுெவருக்கும் உள்ள உறவு, சராசரி ைாத வருைானம் ைற்றும் 
வருைான வரி கணக்கு (PAN) எண், ைருத்துவரின் பெயர் ைற்றும் 
முகவரி, அவரின் கல்வித் தகுதிகள் ைற்றும் ெதிவு எண் பதாடர்ொன 
விவரங்ககள பதாகுக்கும். இப்வொபதல்ைாம் வநரடி வங்கிப் 
ெரிைாற்றம் மூைம் ஈடுவகாரல் ெணத்பதாகககய அளிக்க காப்ெடீு 
பெறுெவரின் வங்கி விவரங்களும் வசகரிக்கப்ெடுகின்றன. 

C. கூடுதைாக, காப்ெடீு பெறுெவரின் ைருத்துவ நிகை பதாடர்ொன 
வகள்விகளும் இருக்கும். ெடிவத்திலுள்ள இந்த விரிவான வகள்விகள் 
கடந்த ஈடுவகாரல் அனுெவத்தின் அடிப்ெகடயில் இருக்கும் வைலும் 
அகவ அொயத்தின் முகறயான ஏற்ெளிப்கெ அகடய 
வதகவப்ெடுெகவயாகும். 

D. காப்ெடீு பெறுெவர் ெடிவத்தில் குறிப்ெிட்டுள்ள ஏவதனும் வநாய்களால் 
ொதிக்கப்ெட்டிருந்தால் அவர் முழு விவரங்ககளயும் 
குறிப்ெிடவைலும், ொதிப்புண்டாக்கிய வவறு ஏவதனும் 
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உடல்நைைின்கைகள் அல்ைது வநாய்கள் அல்ைது ஆளாகிய விெத்து 
ஆகியவற்றின் விவரங்கள் ெின்வருைாறு வகட்கப்ெடுகின்றன: 

i. உடல்நைைின்கை / காயம் ைற்றும் சிகிச்கசயின் தன்கை 

ii. முதல் சிகிச்கசயின் வததி 

iii.கவனித்துக்பகாண்ட ைருத்துவரின் பெயர் ைற்றும் முகவரி 

iv. முழுகையாக குணைானதா 

6. காப்ெடீு பெறுெவர் காப்ெடீ்டாளர்களிடம் அறிவிக்கப்ெட வவண்டிய 
ஏவதனும் கூடுதல் உண்கைககளயும் ைற்றும் ைருத்துவ கவனிப்பு 
வதகவப்ெடக்கூடிய ஏவதனும் உடல்நைைின்கை அல்ைது காயம் 
இருத்தல் அல்ைது இருப்ெதற்கான ஏவதனும் சாத்தியம் 
ஆகியவற்கற அறிந்திருந்தால் அவற்கறயும் பதரிவிக்க வவண்டும்.  

7. அப்ெடிவம் கடந்தகாை காப்ெடீு ைற்றும் ஈடுவகாரல் வரைாறு ைற்றும் 
வவறு ஏவதனும் காப்ெடீ்டாளருடனான தற்வொகதய கூடுதல் காப்ெடீு 
ஆகியகவ பதாடர்ொன வகள்விககளயும் உள்ளடக்கும்.  

8. முன்பைாழிெவரால் ககபயழுத்திடப்ெடும் ெிரகடனத்தின் சிறப்பு 
அம்சங்கள் கவனிக்கப்ெட வவண்டும்.  

9. காப்ெடீு பெறுெவரின் உடல் அல்ைது ைன நைத்கத ொதிக்கும் 
ஏவதனும் உடல்நைைின்கைககள எந்த வநரத்திலும் கவனித்த 
அல்ைது கவனிக்கக்கூடிய ஏவதனும் ைருத்துவைகன / 
ைருத்துவரிடைிருந்து ைருத்துவரீதியான தகவல்ககள காப்ெடீ்டாளர் 
பெற காப்ெடீு பெறுெவர் ஒப்புக்பகாண்டு அதிகாரைளிக்கின்றார்.  

10. காப்ெடீு பெறுெவர் ெடிவத்தின் ஒரு ெகுதியாக இருக்கும் தகவல் 
ஏட்கட ெடித்தார் என்றும் விதிமுகறகள் ைற்றும் நிெந்தகனககள 
ஒப்புக்பகாள்ள தயாராக இருக்கிறார் என்றும் உறுதி பசய்கிறார். 

11. ெிரகடனம் ஒப்ெந்த அடிப்ெகடயில் அறிக்கககள் ைற்றும் 
முன்பைாழிவுப் ெடிவம் ஆகியவற்றின் உண்கைநிகை பதாடர்ொன 
வழக்கைான உத்திரவாதத்கத உள்ளடக்குகின்றது. 

மருத்துவ சைள்விப்பட்டியல் 
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முன்பைாழிவுப் ெடிவத்தில் ஏவதனும் எதிர்ைகற ைருத்துவ வரைாறு 
இருந்தால், காப்ெடீு பெறுெவர் நீரிழிவு வநாய், உயர் இரத்த அழுத்தம், 
பநஞ்சு வைி அல்ைது இதய இரத்தப் ெற்றாக்குகற அல்ைது 
இதயத்தகசயிரத்த அகடப்பு வொன்ற வநாய்கள் பதாடர்ொன ஒரு 
விரிவான வகள்விப்ெட்டியகை முழுகை பசய்ய வவண்டும். 

இகவ ஒரு ஆவைாசகனயளிக்கும் ைருத்துவரால் நிரப்ெப்ெடும் ஒரு 
ெடிவத்தால் ஆதரிக்கப்ெட வவண்டும் இந்த ெடிவம் நிறுவனத்தின் குழு 
ைருத்துவரால் கூர்ந்தாய்வு பசய்யப்ெடும், அவரின் கருத்து, ஏற்பு, 
விைக்கீடு வொன்றவற்றின் அடிப்ெகடயில் இறுதி முடிவு எடுக்கப்ெடும். 

முன்பைாழிவுப் ெடிவம் ைற்றும் அதன் ெிற்வசர்க்கககள் ஆகியவற்றின் 
நகல்கள் ொைிசி ஆவணத்துடன் இகணக்கப்ெட்டு, அகவ காப்ெடீு 
பெறுெவருக்கு அவரின் ெதிவுகளுக்காக அனுப்ெப்ெட வவண்டும் என 
ஐஆர்டிஏஐ நிர்ணயித்துள்ளது. 

2. இகடத்தரைரின் பங்கு 

இகடத்தரகருக்கு இரண்டு கட்சிககளப் ெற்றிய பொறுப்பும் இருக்கிறது 
அதாவது காப்ெடீு பெறுெவர் ைற்றும் காப்ெடீ்டாளர்  

ஒரு முகவர் அல்ைது ஒரு தரகர், அதாவது காப்ெடீ்டு நிறுவனம் 
ைற்றும் காப்ெடீு பெறுெவருக்கு ைத்தியில் இகடத்தரகராக 
பசயல்ெடுெவர், அொயத்கத ெற்றிய எல்ைா தகவல்களும் காப்ெடீு 
பெறுெவரிடைிருந்து காப்ெடீ்டாளருக்கு அளிக்கப்ெட்டதா என்ெகத 
உறுதிப்ெடுத்தும் பொறுப்கெ உள்ளவராகிறார்.  

ஐஆர்டிஏஐ விதி வாடிக்ககயாளரிடம் இகடத்தரகருக்கும் பொறுப்பு 
உண்டு என்று கூறுகிறது. 

 

முக்ைியமானகவ 

வாய்ப்பாளரிடம் இகடத்தரைருகடய ைடகம 
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ஐஆர்டிஏஐ  விதி கூறுவது என்னபவன்றால் “ஒரு காப்ெடீ்டாளர் 
அல்ைது அதன் முகவர் அல்ைது வவறு இகடயாளர், 
முன்பைாழியப்ெட்ட காப்ெடீிற்கான அகனத்து அடிப்ெகட 
தகவல்ககளயும் வாய்ப்ொளரிடம் தருவார்கள். இகதகவத்து 
வாய்ப்ொளர், அவர் வதகவகளுக்கு ஏற்ெ நல்ை காப்ெகீட 
வதர்ந்பதடுப்ொர்.  

ஒரு வாய்ப்ொளர் தன் காப்ெடீ்டாளர் அல்ைது முகவர் அல்ைது காப்ெடீு 
இகடத்தரகரின் அறிவுகரகய சார்ந்திருந்தால், அந்த நெர் 
வாய்ப்ொளரிடம் நடுநிகையாக அறிவுகர கூறவவண்டும். 

ஏசதனும் ைாரணத்திற்ைாை, முன்கமாழிவு மற்றும் அத்துடன் 
ேம்பந்தப்பட்ட தாள்ைள் வாய்ப்பாளரால் பூர்த்தி 
கேய்யப்படாவிட்டால், முன்கமாழிவு படிவத்தின் இறுதியில் ஒரு 
ோன்றிதழ் கவக்ைப்படைாம். அதில் படிவத்தின் உட்கபாருள் நன்கு 
விளக்ைப்பட்டது எனவும் ஒப்புதல் அளித்த ஒப்பந்தத்தின் 
முக்ைியத்துவத்கத முழுகமயாை புரிந்துகைாண்டதாைவும் 
குறிப்பிடப்படும்.” 
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E.  முன்கமாழிவிற்கு ஒப்புதல் அளித்தல் (ஏற்பளிப்பு) 

ஒரு பூர்த்தி பசய்யப்ெட்ட முன்பைாழிவு ெடிவம் பொதுவாக ெின்வரும் 
தகவல்ககள அளிக்கும் என்ெகத நாம் ொர்த்திருக்கிவறாம்: 

 காப்ெடீு பெறுெவரின் விவரங்கள் 

 காப்ெடீு பசய்யப்ெடும் விஷயத்கதப் ெற்றிய விவரங்கள் 

 வதகவப்ெடும் காப்ெடீின் வகக 

 பொருள்சார்ந்த அம்சங்கள் ெற்றி வநர்ைகற ைற்றும் எதிர்ைகற 
விவரங்கள்  

 காப்ெடீு ைற்றும் இழப்ெின் முந்கதய வரைாறு  

அொயத்தின் இயல்பு ைற்றும் ைதிப்கெ சார்ந்து, அொயத்கத 
ஏற்றுக்பகாள்வதற்கு முன்ொக, காப்ெடீ்டாளர் முன்-ெரிவசாதகன 
கருத்துக்கணிப்கெ பசய்யைாம். ஒரு உடல்நைக் காப்ெடீ்டு 
முன்பைாழிவு வழக்கில், காப்ெடீ்டாளர் வருங்காை வாடிக்ககயாளகர 
எ.கா. 45 வயதுக்கு அதிகைானவகர ஒரு ைருத்துவரிடம் ைற்றும் / 
அல்ைது ைருத்துவ வசாதகனக்காக அனுப்ெைாம். முன்பைாழிவில் 
இருக்கின்ற தகவல்ககள சார்ந்து ைற்றும், ைருத்துவ ெரவசாதகன 
ஆவைாசிக்கப்ெட்டிருக்கும் வழக்குகளில், ைருத்துவ அறிக்கக ைற்றும் 
ைருத்துவரின் ெரிந்துகரகய சார்ந்து, காப்ெடீ்டாளர் முடிகவ எடுப்ொர்.  
சிை சையம், ைருத்துவ வரைாறு திருப்திகரைாக இல்ைாவிட்டால், 
வருங்காை வாடிக்ககயாளரிடம் இருந்து வைலும் தகவல்ககள பெற 
ஒரு கூடுதல் வகள்வித்தாளும் தரப்ெடுவது வதகவ. அதன் ெிறகு, 
காப்ெடீ்டாளர், அொய காரணிக்கு எவ்வளவு விகைகய நிர்ணயிக்க 
வவண்டும் என்று தீர்ைானிப்ொர் ைற்றும் ெல்வவறு வசாதகன 
காரணிகளுக்கு  ஏற்ெ ப்ரீைியத்கத கணக்கிடுவார். இது ெிறகு காப்ெடீு 
பெறுெவரிடம் பதரிவிக்கப்ெடும். 

முன்பைாழிவுகள் காப்ெடீ்டாளரால் வவகத்துடனும் திறகையுடனும் 
பசயல்ெடுத்தப்ெடும் ைற்றும் அகனத்து முடிவுகளும், பொருத்தைான 
காைத்திற்குள் எழுத்து மூைம் பதரிவிக்கப்ெடும்.  
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ஏற்பளிப்பு மற்றும் முன்கமாழிவுைள் கேயல்படுத்தல் 

 

ைாப்பீடிற்கு ஏற்பளித்தல்: ஐஆர்டிஏஐ கநறிமுகறைளின்படி, 1 5 
நாட்ைளுக்குள், நிறுவனம் இந்த முன்கமாழிகவ 
கேயல்படுத்தசவண்டும். முைவர், இந்த ைாைவரிகேைகள ைவனித்து, 
பின் கதாடர்ந்து, வாய்ப்பாளர்/ைாப்பீட்டு கபறுபவரிடம் சதகவப்படும் 
சபாது வாடிக்கையாளர் சேகவ மூைம் கதாடர்பு கைாள்ளசவண்டும். 
முன்கமாழிகவ கூர்ந்தாய்வு கேய்து ஏற்பளிக்ைப்படுவகதப் பற்றி 
தீர்மானிக்கும் முழு கேயல்முகறயும் ைாப்பீடு ஏற்பளித்தல் என்று 
அகழக்ைப்படுைிறது.  
 

சுய-பரீட்கே 8  

பநறிமுகறகளுக்கு ஏற்ெ, ஒரு காப்ெடீ்டு நிறுவனம் ஒரு காப்ெடீ்டு 
முன்பைாழிகவ __________நாட்களுக்குள் பசயல்ெடுத்தவவண்டும். 

I. 7 நாட்கள் 

II. 15 நாட்கள் 

III. 30 நாட்கள் 

IV. 45 நாட்கள் 
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F. தைவல் ஏடு 

ஒரு தகவல் ஏடு என்ெது காப்ெடீ்டின் எதிர்காை 
வாடிக்ககயாளர்களுக்காக காப்ெடீ்டாளர் அல்ைது அவரின் சார்ொக 
பவளியிடப்ெடும் ஒரு ஆவணைாகும். இது வழக்கைாக ஒரு சிற்வறடு 
அல்ைது துண்டுப் ெிரசுரம் வொன்ற வடிவில் இருக்கும் வைலும் இது 
எதிர்காை வாடிக்ககயாளர்களுக்காக ஒரு தயாரிப்கெ 
அறிமுகப்ெடுத்தும் வநாக்கத்கதக் பகாண்டுள்ளது. தகவல் ஏட்டின் 
பவளியடீு காப்ெடீ்டுச் சட்டம், 1938 ைற்றும் ஐஆர்டிஏஐ-ன் 
ொைிசிதாரர்களின் நைன் ொதுகாப்பு ஒழுங்குமுகறகள் ஆகியவற்றால் 
கட்டுப்ெடுத்தப்ெடுகின்றது. 

ஏவதனும் காப்ெடீ்டுத் தயாரிப்ெின் தகவல் ஏடு ெைன்களின் வநாக்கம், 
காப்ெடீ்டு காப்ெின் அளவு ஆகியவற்கற பதளிவாக குறிப்ெிட வவண்டும் 
வைலும் காப்ெடீ்டு காப்ெின் உத்திரவாதங்கள், விைக்கீடுகள் ைற்றும் 
நிெந்தகனககள பதளிவான முகறயில் விளக்க வவண்டும்  

ஆயுள் காப்ெடீு எனில், தயாரிப்பு அதில் ெங்வகற்கிறதா 
(இைாெங்களுடன்) அல்ைது ெங்வகற்காைல் இருக்கிறதா (இைாெங்கள் 
இல்ைாைல்) என்ெகத குறிப்ெிட வவண்டும். 

தயாரிப்ெில் உள்ள அனுைதிக்கப்ெடும் கரடர்களும் (இகணப்பு காப்புகள் 
எனவும் அகழக்கப்ெடுகிறது) தங்களின் ஆதாய வநாக்கத்துடன் 
பதளிவாக குறிப்ெிடப்ெட வவண்டும். வைலும் அகனத்து கரடர்ைளின் 
ப்ரீமியம் ஒன்றிகணந்து, முதன்கம தயாரிப்பின் ப்ரீமியத்தின் 30%-
க்கு மிைாமல் இருக்ை சவண்டும். 

ஒரு தகவல் ஏடு பதரிவிக்கும் ைற்ற முக்கியைான விவரங்கள் 
இவற்கற உள்ளடக்கும்:  

A. பவவ்வவறு வயது குழுக்கள் அல்ைது பவவ்வவறு உள்நுகழயும் 
வயதுகடயவர்களுக்கான காப்புகள் ைற்றும் ப்ரீைியத்தில் உள்ள 
ஏவதனும் வவறுொடுகள் 
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B. ொைிசியின் புதுப்ெிக்கும் விதிமுகறகள் 

C. ெல்வவறு சூழ்நிகைகளின் கீழ் பொருந்தும் ஏவதனும் தள்ளுெடிகள் 
அல்ைது ஏற்றுத்பதாகக ெற்றிய விவரங்கள் 

D. ப்ரீைியம் உள்ளிட்ட ொைிசி விதிமுகறகளில் ஏவதனும் திருத்தம் 
அல்ைது ைாற்றத்திற்கான சாத்தியம் 

E. அவத காப்ெடீ்டாளருடனான முன்கூட்டிய உள்நுகழவு, பதாடரும் 
புதுப்ெிப்புகள், விரும்ெத்தக்க ஈடுவகாரல் அனுெவங்கள் 
வொன்றகவகளுக்காக ொைிசிதாரர்களுக்கு ெரிசளிக்கும் 
வநாக்கத்துடன் அளிக்கப்ெடும் ஏவதனும் ஊக்கத்பதாகககள் 

F. அதன் அகனத்து உடல்நைக் காப்ெடீ்டு ொைிசிகளும் எடுத்துச் 
பசல்ைக்கூடியகவகள், அதாவது காப்ெடீு பெறுெவர் ஏற்கனவவ 
உள்ள காப்ெடீ்டாளரிடம் பதாடர்ந்து பெற்ற அவத ெைன்களுடன் 
அவத வொன்ற காப்கெ வழங்கும் ஏவதனும் ைற்ற காப்ெடீ்டாளரிடம் 
இந்த ொைிசிககள புதுப்ெித்துக்பகாள்ள முடியும் என பதரிவிக்கும் 
ஒரு ெிரகடனம். 

உடல்நைக் ைாப்பீடுைளின் ைாப்பீட்டாளர்ைள் வழக்ைமாை தங்ைளது 
உடல்நைக் ைாப்பீட்டுத் தயாரிப்புைள் பற்றிய தைவல் ஏடுைகள 
கவளியிடுவார்ைள். அம்மாதிரியான நிகைகமைளில் முன்கமாழிவுப் 
படிவம் வாடிக்கையாளர் தைவல் ஏட்கடப் படித்து அதகன 
ஒப்புக்கைாள்ைிறார் என்பகத கதரிவிக்கும் ஒரு பிரைடன 
அறிக்கைகய கைாண்டிருக்கும்.  

G.  ப்ரீமியம் ரேதீு 

 

வகரயகற 

ப்ரீமியம் என்பது, ைாப்பீடு ஒப்பந்தத்தின் ைீழ், ஒரு கபாருகள 
ைாப்பீடு கேய்வதற்ைாை ைாப்பீட்டாளருக்கு ைாப்பீடு கபறுபவரால் 
கேலுத்தப்படும் ைருதுகை அல்ைது கதாகையாகும்.  
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1. ப்ரீைியத்கத முன்கூட்டிவய பசலுத்துதல் (காப்ெடீ்டு சட்டம், 1938ன் 
ெிரிவு 64 VB)  

காப்ெடீ்டுச் சட்டத்தின்ெடி, ப்ரீமியம் முன்கூட்டிசய, அதாவது ைாப்பீட்டு 
ஒப்பந்தம் துவங்கும் சததிக்கு முன்பாைசவ கேலுத்தப்படசவண்டும். 
இது ஒரு முக்கியைான ஏற்ொடு, இது, காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு 
ப்ரீைியம் கிகடத்தால் ைட்டுவை ஒரு பசல்ைத்தக்க காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தம் 
முழுகையாக்கப்ெடும் ைற்றும் அந்த அொயத்கத ொதுகாக்கும் 
பொறுப்பும் காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தால் ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெடும். இந்த ெிரிவு, 
இந்தியாவில் பொது காப்ெடீ்டுத் துகறயின் சிறப்பு இயல்கெ 
விளக்குகிறது.  
 

முக்ைியமானகவ 

i. காப்ெடீ்டுச் சட்டம் – 1 938 இன் ெிரிவு 64 VB, ப்ரீைியம் முன்கூட்டிவய 
பெறப்ெடும் வகர அல்ைது அளிப்ெதாக அச்சாரம் பகாடுப்ெது வகர 
அல்ைது குறிப்ெிடப்ெட்ட வககயில் முன்கூட்டிவய கவப்புத்பதாகக 
கவக்கப்ெடும் வகர எந்த காப்ெடீ்டாளரும் எந்த அொயத்கதயும் 
ொதுகாக்கும் பொறுப்கெ ஏற்றுக்பகாள்ளைாட்டார்.  

ii. ஒரு காப்ெடீ்டாளரின் சார்ொக ஒரு காப்ெடீ்டு முகவர் ஒரு காப்ெடீ்டு 
ொைிசிக்கான ப்ரீைியத்கத பெற்றுக்பகாள்ளும் வொது, அகத பெற்ற 
இருெத்தி-நாலு ைணி வநரங்களுக்குள், வங்கி ைற்றும் தொல்நிகைய 
விடுமுகறகள் தவிர ைற்ற நாட்களில் முழு ப்ரீைிய 
பதாகககயயும் தன் கைிஷகன கழித்துக்பகாள்ளாைல் வங்கியில் 
கட்டி விடுவார் அல்ைது தொல் வழியாக அனுப்ெி விடுவார். 

iii. ப்ரீைியம் ெணைாகவவா அல்ைது காவசாகையாகவவா 
பசலுத்தப்ெட்ட வததியிைிருந்து தான் அொயத்தின் ொதுகாப்பு 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெடும் என்ெதும் குறிப்ெிடப்ெடுகிறது. 

iv. ப்ரீைியம் தொல் வழியாக அல்ைது ெண அஞ்சல் வழியாக அல்ைது 
காவசாகையாக தொல் மூைம் அனுப்ெப்ெடும் வொது, ெணம் 
அஞ்சைில் ெதிவு  பசய்யப்ெட்ட வததி அல்ைது காவசாகை 
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அனுப்ெப்ெட்ட நாள் முதவை,  அொயத்தின் ொதுகாப்பு 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெடைாம்.  

v. காப்ெடீு பசய்தவர், ொைிசிகய ரத்து பசய்வதாவைா அல்ைது அதன் 
விதிமுகறகள் ைற்றும் நிெந்தகனககள ைாற்றுவதாவைா அல்ைது 
வவறு காரணங்களாவைா ெணத்கத திருப்ெிக் பகாடுக்கும் 
நிகையில், அது காப்ெடீ்டாளரால் காப்ெடீு பசய்தவருக்கு வநரடியாக 
வகாடிட்ட அல்ைது ஆகணக் காவசாகை மூைைாக அல்ைது 
தொல்/ெண அஞ்சல் மூைைாக அனுப்ெப்ெடும். இதன் ரசீகத காப்ெடீு 
பசய்தவரிடைிருந்து காப்ெடீ்டாளர் பெற்றுக்பகாள்ளைாம்.   காப்ெடீு 
பசய்துள்ளவரின் வங்கி கணக்கில் வநரடியாக ெணத்கத வொடுவது 
இப்வொது நகடமுகறயில் உள்ளது. இதுவொன்ற திருப்ெி 
அளிக்கப்ெடும் ெணம், முகவரின் கணக்கில் வசர்க்கப்ெடாது. 

வைவை குறிப்ெிட்ட ைாதிரி முன்-கூட்டிவய ப்ரீைியம் பசலுத்தல் 
நிகையில் விதிவிைக்குகள் இருக்கின்றன, அகவ காப்ெடீ்டு விதிகள் 58 
ைற்றும் 59ல் அளிக்கப்ெட்டிருக்கின்றன. இதில் ஒன்று 12 ைாதங்களுக்கு 
வைல் நடக்கும் ெிராஜக்ட் காப்ெடீுகள் வொன்ற தவகணயில் ெணம் 
பசலுத்தப்ெடும் ொைிசிகளின் வழக்கு ைற்றகவகளில் குறிப்ெிட்ட 
சந்தர்ப்ெங்களில் சரியான ப்ரீைியத்கத  முன்கூட்டிவய தீர்ைானிக்க 
முடியாத காரணத்தால் காப்ெடீ்டாளரிடம் வாடிக்ககயாளர் மூைம் 
ெராைரிக்கப்ெடும் ெண கவப்பு கணக்கில், வங்கி உத்தரவாதம் மூைம் 
முன்கூட்டிவய அல்ைது ெற்று கவக்கப்ெட்வடா ெணம் பசலுத்துதலும் 
அடங்கும் 

2. ப்ரீமியம் கேலுத்தும் முகற 

முக்ைியமானகவ 

காப்ெடீ்டு ொைிசி எடுக்க விரும்பும் நெரால் பசலுத்தப்ெடவவண்டிய 
அல்ைது ொைிசிதாரரால் காப்ெடீ்டாளருக்கு பசலுத்தப்ெடவவண்டிய 
ப்ரீைியம் ெின்வரும் ஏவதனும் ஒரு முகற மூைம் பசய்யப்ெடைாம்: 

i. பராக்கைாக 
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ii. அங்கீகரிக்கப்ெட்ட ஏதாவது வங்கியின் பசைாவணிக்கருவிகளான 
காவசாகை, வகட்புக் காவசாகைகள், ெணக் பகாடுப்ொகண, 
இந்தியாவின் ஏதாவது ெட்டியல் வங்கியின் வங்கிக் காவசாகை; 

iii. தொல் ெண அஞ்சல்; 

iv. கடன் அல்ைது ெற்று அட்கடகள் (Credit or debit cards); 

v. வங்கி உத்திரவாதம் அல்ைது பராக்க கவப்பு; 

vi. இகணயம்; 

vii. ஈ-டிரான்ஸ்ெர் 

viii. முன்பைாழிெவரின் அல்ைது ொைிசிதாரரின் அல்ைது ஆயுள் 
காப்ெடீு பசய்தவரின் கட்டகளக்கு ஏற்ெ வங்கி டிரான்ஸ்ெர் 
மூைம் வநரடி க்பரடிட்கள்; 

ix. அவ்வப்வொது ஆகணயத்தால் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட வவறு ஏவதனும் 
ெணம் பசலுத்தும் முகற; 

ஐஆர்டிஏஐ  விதிமுகறகளின்ெடி, முன்பைாழிெவர்/ொைிசிதாரர் ப்ரீைியம் 
பசலுத்துவதற்கு பநட் வெங்கிங் அல்ைது க்பரடிட்/படெிட் அட்கடகய 
வதர்ந்பதடுத்தால், அந்த கட்டணம் முன்பைாழிெவர்/ொைிசிதாரர் 
பெயரில் உள்ள பநட் வெங்கிங் அல்ைது க்பரடிட்/படெிட் அட்கட 
மூைைாக ைட்டும்தான் ப்ரீைியத்கத பசலுத்தவவண்டும். 

சுய-பரீட்கே 9  

ப்ரீைியம் காவசாகை மூைைாக பசலுத்தப்ெடுைானால், கீவழயுள்ள எந்த 
கூற்று உண்கையாகும்? 

I. காவசாகை அனுப்ெப்ெட்ட வததியில் அொய ொதுகாப்பு 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெடைாம் 

II. காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தால் காவசாகை வங்கியில் கட்டப்ெட்ட 
வததியிைிருந்து அொய ொதுகாப்பு ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெடைாம் 

III. காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தால் காவசாகை பெறப்ெடும் வததியிைிருந்து 
அொய ொதுகாப்பு ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெடைாம் 
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IV. முன்பைாழிெவர் காவசாகைகய தந்த வததியிைிருந்து அொய 
ொதுகாப்பு ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெடைாம் 

 

H.  உகற குறிப்புைள் / ைாப்பீட்டு ோன்றிதழ் / பாைிேி ஆவணம் 

1. உகற குறிப்புகள் 

காப்ெடீு ஏற்ெளிப்பு பூர்த்தியகடந்த ெின்னர் ொைிசி வழங்கப்ெட சிறிது 
காைம் எடுக்கும். பொதுவாக காப்ெடீிற்கான ஒப்ெந்தப் வெச்சு நீண்ட நாள் 
எடுக்கும் ைற்றும் சரியான ப்ரீைியத்கத நிர்ணயிப்ெதற்காக வளாகம் 
ெரிவசாதகன பசய்யப்ெடும் சிக்கைான ொைிசிகளில் இது நடக்கிறது. 
ொைிசியினால் ொதுகாப்பு அளிக்கப்ெடும் என்ெகத உறுதிப்ெடுத்தும் 
விதைாக பாைிேி தயாரிப்பில் இருக்கும்சபாது அல்ைது ைாப்பீடிற்ைான 
ஒப்பந்தப் சபச்சு நடக்கும்சபாது, தற்ைாைிை அடிப்பகடயில் 
பாதுைாப்பு அளிக்ைப்படுவது அவேியம். சிை வநரங்களில், ஒரு உகற 
குறிப்ெிற்கு ெதிைாக தற்காைிக காப்ெடீ்டு ொதுகாப்கெ உறுதி பசய்கின்ற 
கடிதத்கத காப்ெடீ்டாளர்கள் அளிப்ொர்கள்.  

உகற குறிப்ெில் முத்திகரயிடப்ெடாவிட்டாலும், உகற குறிப்ெில் 
இருக்கும் வாசகம், ொைிசி காப்ெடீின் வககக்கு பொருந்தும் வழக்கைான 
விதிமுகறகள் ைற்றும் வகரயகறகளுக்கு உட்ெடும் என்ெகத 
உறுதிப்ெடுத்தும். அொயத்திற்கு உத்திரவாதங்கள் ஏவதனும் 
இருக்குைானால், உகற குறிப்ெில், காப்ெடீிற்கும் அவத உத்திரவாதங்கள் 
இருக்கின்றது என்று குறிப்ெிடப்ெட்டிருக்கும். பொருந்தினால், சிறப்பு 
உட்ெிரிவுகள் இருந்தால், உகற குறிப்புகள் அதற்கும் உட்ெடுத்தப்ெடும். 
எ.கா. ஒப்புக்பகாள்ளப்ெட்ட வங்கி உட்ெிரிவு, ெிரகடனம் உட்ெிரிவு 
வொன்றகவ. 

உகற குறிப்புகள் முக்கியைாக கடல் சார்ந்த ைற்றும் வாகன வகக 
வணிகங்களில் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்றன. நிகறய நிறுவனங்கள் உகற 
குறிப்புகள் ெயன்ெடுத்தப்ெடுவகத ஊக்குவிப்ெவதில்கை. தற்வொதுள்ள 
பதாழில்நுட்ெங்கள், ொைிசி ஆவணத்கத உடனடியாக அளிக்கும் 
வசதிகய பெற்றிருக்கின்றன 
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1. காப்ெடீின் சான்றிதழ்  

சான்று வதகவப்ெடுகின்ற இடங்களில் காப்ெடீு இருப்ெதற்கான சான்றாக 
காப்ெடீின் சான்றிதழ் ெயன்ெடுகிறது. உதாரணத்திற்கு, வாகன 
காப்ெடீிற்கு, ொைிசியுடன் வசர்த்து வைாட்டார் வண்டிகள் சட்டத்திற்கு 
வதகவப்ெடுகின்ற காப்ெடீு சான்றிதழும் வழங்கப்ெடும்.  இந்த 
ோன்றிதழ் சபாலீஸ் மற்றும் பதிவு கேய்யும் அதிைாரிைளுக்கு 
ோன்றாை கேயல்படுைிறது.  

வாகன காப்ெடீ்டு சான்றிதழ், சம்ெந்தப்ெட்ட அதிகாரிகளால் கூர்ந்தாய்வு 
பசய்யப்ெட, எந்த சையத்திலும் வண்டியிவைவய கவக்கப்ெட வவண்டும் 

2. பாைிேி ஆவணம் 

ொைிசி என்ெது காப்ெடீு ஒப்ெந்தத்திற்கு சான்றாக அளிக்கப்ெடும் 
முகறப்ெடியான ஆவணைாகும். இந்த ஆவணத்தில் இந்திய முத்திகர 
சட்டம், 1 899-இன் விதிகளின் ெடி முத்திகர வொடப்ெட வவண்டும். 

ஐஆர்டிஏஐ ஒழுங்குவிதிகள் ொைிசிதார்ர்களின் நைகன 
ொதுகாப்ெதற்காக  ொதுகாக்கும் குறிப்ெிட்டிருப்ெது என்னபவன்றால் 
பொது காப்ெடீ்டு ொைிசியில் இருக்க வவண்டியகவ: 

i) காப்ெடீு பசய்தவருகடய ைற்றும் காப்ெடீு பெறும் விஷயத்தின் 
ைீது காப்ெடீுப் ெற்றுள்ளள வவறு ஒருவரின் பெயர்(கள்) ைற்றும் 
முகவரி(கள்) அதாவது- பசாத்து அகடைானம் கவக்கப்ெடும் 
வங்கி; 

ii) காப்ெடீு பசய்யப்ெட்ட பசாத்து அல்ைது ெற்றின் முழு விவரிப்பு; 

iii) ொைிசியின் கீழ் காப்ெடீு பசய்யப்ெட்ட பசாத்தின் அல்ைது ெற்று 
உள்ள இடம்/இடங்கள் ைற்றும் காப்ெடீு பசய்யப்ெட்ட ெணத்தின் 
ைதிப்புகள்; 
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iv) காப்ெடீ்டுக் காைம்; 

v) காப்புத் பதாகககள்; 

vi) இழப்ெடீு அளிக்கப்ெடும் ஆெத்துகள் ைற்றும் விைக்கல்கள்; 

vii) பொருந்தும் ஏதாவது அதிகரிப்பு /குகறப்பு; 

viii) பசலுத்தப்ெடவவண்டிய ப்ரீைியம் ைற்றும் அந்த ப்ரீைியம் 
தற்காைிகைாக சரிப்ெடுத்தக்கூடியதாக இருந்தால், ப்ரீைியத்கத 
சரிப்ெடுத்துவதற்கான அடிப்ெகட; 

ix) ொைிசி விதிமுகறகள், நிெந்தகனகள் ைற்றும் உத்திரவாதங்கள்; 

x) தற்பசயைாக நிகழ்வு ஏவதனும் ஏற்ெட்டு ொைிசியின் கீழ் இழப்ெடீு 
பெறுவதற்கான வாய்ப்பு வரும்வொது காப்ெடீு பசய்ெவர் 
பசய்யவவண்டிய பசயல்; 

xi) காப்ெடீு எடுக்கப்ெட்ட விஷயத்துடன் சம்ெந்தப்ெட்ட ஏவதனும் ஒரு 
நிகழ்வு ஏற்ெட்டு அதற்காக ஈடுவகாரல் பெறுவதற்காக 
பசய்யப்ெடும் காப்ெடீு பசய்ெவரின் கடகைகள் ைற்றும் அந்த 
வநரங்களில் காப்ெடீ்டாளரின் உரிகைகள்; 

xii) ஏவதனும் சிறப்பு நிெந்தகனகள்; 

xiii) திரித்துக் கூறுதல், ஏைாற்றுதல், உண்கைககள ைகறத்தல் 
அல்ைது காப்ெடீ்டாளருக்கு ஒத்துகழப்பு தராததால் 
ஆகியவற்றால் ொைிசிகய ரத்து பசய்யும் ஏற்ொடு; 

xiv) ொைிசி சம்ெந்தப்ெட்ட எல்ைா தகவல்களும் அனுப்ெப்ெடவவண்டிய 
காப்ெடீு பசய்ெவரின் முகவரி; 

xv) கரடர்கள் இருக்குைானால் அவற்றின் விவரங்கள்; 

xvi) குகறொடுககள தீர்க்கும் பசயல்முகற ைற்றும் ஓம்ெட்ஸ்வைன் 
முகவரி ெற்றிய விவரங்கள் 

ஒவ்பவாரு காப்ெடீ்டாளரும், காப்ெடீு பெறுெவரிடம் (the insured), 
ொைிசியின் பெயரில் ஈடு வகாருவது வொை வரக்கூடிய வதகவககள 
பசய்வதற்கு வதகவயானவற்கற பூர்த்தி பசய்வது ெற்றியும் அவர் 
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ஈடுவகாரகை காப்ெடீ்டாளரிடைிருந்து சீக்கிரைாக பெறுவதற்கு 
ெின்ெற்றவவண்டிய பசயல்முகறககளயும்   ெற்றியும் அவ்வப்வொது 
அறிவிக்க வவண்டும்.  
 

சுய-பரீட்கே 10  

ெின்வரும் கூற்றுகளில் எது உகற குறிப்புககளப் ெற்றிய உண்கைகய 
கூறுகிறது? 

I. உகற குறிப்புகள் முக்கியைாக ஆயுள் காப்ெடீில் 
ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்றன 

II. உகற குறிப்புகள் முக்கியைாக எல்ைா பொது காப்ெடீ்டு 
ெிரிவுகளிலும் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்றன 

III. உகற குறிப்புகள் முக்கியைாக ஆவராக்கிய காப்ெடீில் 
ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்றன 

IV. உகற குறிப்புகள் முக்கியைாக, பொது காப்ெடீ்டின் கடல் சார்ந்த 
ைற்றும் வாகனப் ெிரிவுகளில் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்றன 

 

I.  நிபந்தகனைள் மற்றும் உத்திரவாதங்ைள் 

இங்வக, ொைிசி வார்த்கதகளில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் இரண்டு 
முக்கியைான பசாற்ககள விளக்குவது முக்கியைானதாகும். இகவ 
நிெந்தகனகள் ைற்றும் உத்திரவாதங்கள் என அகழக்கப்ெடுகின்றன. 

1. நிபந்தகனைள் 

ஒரு நிெந்தகன என்ெது உடன்ெடிக்ககயின் அடிப்ெகடகய 
உருவாக்கும் ஒரு காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தத்தில் உள்ள ஒரு முன்வனற்ொடு 
ஆகும். 

உதாரணங்கள்: 
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i. பெரும்ொைான காப்ெடீ்டு ொைிசிகளில் உள்ள நிகையான 
நிெந்தகனகளில் ஒன்று குறிப்ெிடுவதாவது: 

ஈடுவகாரல் ஏவதனும் முகறயில் வைாசடியானதாக இருந்தால் 
அல்ைது ஏவதனும் வொைியான ெிரகடனம் பசய்யப்ெட்டால் அல்ைது 
வொைி ெிரகடனம் ஆதரவாக ெயன்ெடுத்தப்ெட்டால் அல்ைது 
ஏவதனும் வைாசடியான பொருட்கள் அல்ைது சாதனங்கள் 
காப்ெடீ்டாளரால் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டால் அல்ைது ொைிசியின் கீழ் 
ஏவதனும் ெைகனப் பெற காப்ெடீு பெறுெவர் சார்ொக வவறு 
யாராவது பசயல்ெட்டால் அல்ைது வவண்டுபைன்வற பசய்யப்ெடும் 
பசயைால் இழப்பு அல்ைது வசதம் ஆகியகவ நிகழ்ந்தால் அல்ைது 
காப்ெடீு பசய்ெவரின் வசதிக்காக இழப்பு அல்ைது வசதம் ஆகியகவ 
பசய்யப்ெட்டால், இந்த ொைிசியின் கீழ் எல்ைாப் ெைன்ககளயும் 
அவர்கள் இழப்ொர்கள்.  

ii. ஒரு உடல்நை ொைிசியில் உள்ள ஈடுவகாரல் பதரிவிப்பு நிெந்தகன 
இவ்வாறு குறிப்ெிடைாம்:  

ஈடுவகாரல் ைருத்துவைகனயிைிருந்து பவளிவயறிய வததியிைிருந்து 
குறிப்ெிட்ட நாட்களுக்குள் தாக்கல் பசய்யப்ெட வவண்டும். 
இருப்ெினும், காப்ெடீு பெறுெவர் ெரிந்துகரக்கப்ெட்ட காை 
வரம்ெிற்குள் தனக்காக அல்ைது வவபறாருவருக்காக ஈடுவகாரகை 
பதரிவிப்ெது அல்ைது தாக்கல் பசய்வது சாத்தியைில்ைாதவொது, 
அந்த சூழ்நிகைகள் நிறுவனத்திற்கு திருப்திகரைாக இருந்தால் 
அம்ைாதிரியான கடுகையான துன்ெம் இருக்கும் தீவிரைான 
நிகைகைகளில் இந்த நிெந்தகனயின் உரிகைதுறப்பு கருத்தில் 
எடுத்துக்பகாள்ளப்ெடைாம். 

iii. ஒரு தீ ொைிசியில் உள்ள “சராசரி” நிெந்தகன குறிப்ெிடுவதாவது:   

காப்ெடீு பெறுெவரின் பசாத்து ஏவதனும் தீ விெத்தின் வொது அல்ைது 
வவறு ஏவதனும் அொயத்தின் வொது ஏற்ெடும் ஏவதனும் அழிவு 
அல்ைது வசதம் ஆகியவற்றின் பைாத்த ைதிப்பு காப்ெடீு 
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பசய்யப்ெட்ட பதாககயின் ைதிப்கெ விட அதிகைாக இருந்தால், 
ைீதித் பதாககக்காக காப்ெடீு பெறுெவவர தன் பசாந்த 
காப்ெடீ்டாளராக பசயல்ெட்டு,  இழப்ெின் ஒரு விகிதப்ெடியான 
அளகவ தாவன ஏற்றுக்பகாள்ள வவண்டும். ஒன்றுக்கு 
வைற்ெட்டிருந்தால், ொைிசியின் ஒவ்பவாரு பொருளும் இந்த 
நிெந்தகனக்கு தனித்தனியாக உட்ெடும்.  

நிெந்தகனயின் ைீறல் என்ெது காப்ெடீ்டாளரின் கருத்தின்ெடி 
ொைிசிகய பசல்ைாததாக ஆக்குகின்றது. எடுத்துக்காட்டாக தரைான 
தீ ொைிசி நிெந்தகனகளில் ஒன்று ெின்வருைாறு பவளிப்ெகடயாக 
குறிப்ெிடுகின்றது: ஏவதனும் திரித்துக்கூறுதல், தவறான விவரிப்பு 
அல்ைது ெிரகடனம் அளிக்காகை வொன்ற நிகழ்வுகளின் வொது 
ொைிசி பசல்ைாததாக ஆகும். 

J. 2.  உத்திரவாதங்ைள் 

ஒப்ெந்தத்தின் கீழ் காப்ெடீ்டாளரின் கடப்ொகட குகறப்ெதற்கு காப்ெடீ்டு 
ஒப்ெந்தத்தில் உத்திரவாதங்கள் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்றன. இன்னகை 
குகறப்ெதற்கு காப்ெடீ்டாளர்கள் பொருத்தைான உத்திரவாதங்ககள 
அகைப்ொர்கள். உத்திரவாத்த்துடன், காப்ெடீு ஒப்ெந்தத்தின் ஒரு கட்சி, 
அதாவது காப்ெடீு பசய்ெவர், குறிப்ெிட்ட சையத்திற்குள் இணங்க 
வவண்டிய சிை கடகைககள ஏற்றுக்பகாள்ளவவண்டும் ைற்றும் 
காப்ெடீ்டாளரின் கடப்ொடு இந்த கடகைகளுக்கு காப்ெடீு பசய்ெவர் 
ஒத்துகழத்து பசயல்ெடும் விதத்கத பொருத்து இருக்கும்.  
உத்திரவாதங்கள், அொயத்கத நிர்வாகம் பசய்வதில் ைற்றும் 
குகறப்ெதில் முக்கிய ெங்கக வகிக்கின்றன. 

உத்திரவாதம் என்ெது ஒப்ெந்தத்கத பசல்லுெடியாக்குவதற்கு, இணங்க 
வவண்டிய நிெந்தகன என்று ொைிசியில் திட்டவட்டைாக 
குறிப்ெிடப்ெட்டிருக்கிறது. உத்திரவாதம் என்ெது தனியான ஆவணம் 
இல்கை. அது உகற குறிப்புகள் ைற்றும் ொைிசி ஆவணம் ஆகிய 
இரண்டின் ஒரு ொகைாகும். இது ஒப்ெந்தத்திற்கு முன்ைாதிரியாக 
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இருக்கும் நிகையாகும். அது அொயத்திற்கு சம்ெந்தப்ெட்டு இருந்தாலும் 
இல்ைாவிட்டாலும், அது கட்டாயைாக ெின்ெற்றப்ெடவவண்டும்.  

உத்திரவாதம் அத்துைீறப்ெட்டால், அது இழப்ெிற்கான காரணைாக 
பதளிவாக நிரூெிக்கப்ெடாவிட்டாலும், காப்ெடீ்டாளர்களின் விருப்ெப்ெடி 
ொைிசி பசல்ைத்தகாததாகி விடக்கூடும். ஆயினும், நகடமுகறயில், 
உத்திரவாதத்தின் அத்துைீறலுக்கான காரணம்  
பதாழில்நுட்ெரீதியானதாக இருந்தாலும், அது எந்த வழியிலும் இழப்கெ 
ஏற்ெடுத்தாவிட்டாலும், காப்ெடீ்டாளர்கள் தங்கள் உசிதப்ெடி அந்த ஈடு 
வகாரல்ககள நிறுவன ொைிசியின் விதிமுகறகள் ைற்றும் 
வழிமுகறகளுக்கு ஏற்ெ அவற்கற பசயல்ெடுத்தைாம். இது வொன்ற 
விஷயத்தில், இழப்புகள் சைரச ஈடுவகாரல்களாக கருதப்ெடுகின்றன 
ைற்றும் ஈடுவகாரைில் அதிக சதவதீம் வழங்கப்ெட்டாலும் 100 சதவதீம் 
தரப்ெடுவதில்கை. 

அ) தீ ைாப்பீடுைளுக்ைான உத்திரவாதங்ைள் ைீசழ 
கைாடுக்ைப்பட்டுள்ளன 

உத்திரவாதம் அளிக்கப்ெட்டிருந்தால், ொைிசி காைத்தில் இன்னல் 
விகளவிக்கக்கூடிய எந்த பொருட்களும் காப்ெடீு பசய்யப்ெடும் 
இடத்தில் வசைித்து கவக்கப்ெடக்கூடாது.  

அகமதியான அபாயம்: உத்திரவாதம் அளிக்கப்ெட்டிருந்தால், காப்ெடீு 
பசய்யப்ெட்ட இடத்தில் பதாடர்ச்சியாக 30 நாட்களுக்கு அல்ைது அதற்கு 
வைல் தயாரிப்பு பசயல்கள் பசய்யப்ெடக்கூடாது.  

ேிைகரட் ஃபில்டர் தயாரித்தல்: உத்திரவாதம் அளிக்கப்ெட்டிருந்தால், 
அந்த இடத்தில் 300C-க்கு கீவழ தீப்ெற்றக்கூடிய எந்த ககரப்ொனும் 
ெயன்ெடுத்த/வசைிக்கப்ெடக்கூடாது  

ஆ) ைடல் ோர்ந்த ைாப்பீடில், உத்திரவாதம் என்பது பின்வருமாறு 
வகரயறுக்ைப்படுைிறது: “ஒரு உறுதிபைாழியடங்கிய உத்திரவாதத்தில்,   
உறுதிப்ெடுத்துெவர் ஏற்றுக்பகாள்ளும் உத்திரவாதத்தில் அவர் கூறுவது,  
ஒரு விஷயம் நடக்கும் அல்ைது நடக்காது, அல்ைது ஒரு நிகை பூர்த்தி 
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பசய்யப்ெடும், அல்ைது குறிப்ெிட்ட உண்கை நிகைகள் இருப்ெகத 
ஒத்துக்பகாள்கிறார் அல்ைது ைறுக்கிறார்” 

ைடல் ோர்ந்த ேரக்கு ைாப்பீடில் (Marine Cargo Insurance),  தகரத்தால் 
பூசப்ெட்ட பெட்டிகளில் கவக்கப்ெடும் பொருட்களுக்கு (எ.கா.வதநீர்) 
உத்திரவாதம் அளிக்கப்ெடும்.  

ைடல் ோர்ந்த ைப்பல் கவளிசுவர் ைாப்பீடில் (Marine Hull insurance), 
உத்திரவாதம் அளிப்ெதன் மூைம், காப்ெகீட பெற்ற கப்ெல் ஒரு 
குறிப்ெிட்ட இடத்தில் பசல்ைாவிட்டால், இழப்ெடீு அளிப்ெதாக 
ஒப்புக்பகாண்ட அொயத்கத ெற்றிய அறிகவ காப்ெடீ்டாளருக்கு 
அளிக்கும். உத்திரவாதம் அத்துைீறப்ெட்டால், துவக்கத்தில் 
ஒப்புக்பகாண்ட அொயம் ைாற்றப்ெடும் ைற்றும் அத்துைீறப்ெட்ட 
நாளிைிருந்து கூடுதைான கடப்ொடுகளிைிருந்து விைகிக்பகாள்வதற்கு 
காப்ெடீ்டாளர் அனுைதிக்கப்ெடுவார்.  

இ) கபருங்கைாள்கள ைாப்பீடில் (Burglary Insurance), பசாத்து இருெத்தி 
நாலு ைணி வநரங்களும் காவைாளியால் கவனிக்கப்ெடுவதற்காக 
உத்திரவாதம் அளிக்கப்ெடும்.  

விகை, விதிமுகறகள் ைற்றும் நிெந்தகனகள் ஆகியகவ, ொைிசியுடன் 
இகணக்கப்ெட்ட உத்திரவாதங்களுக்கு இணங்கினால் ைட்டுவை ஒவர 
ைாதிரி பதாடர்ந்து இருக்கும்.  
சுய-பரீட்கே 11  

ஒரு உத்திரவாதத்துடன் சம்ெந்தப்ெடுத்தி, கீவழயுள்ள எந்த கூற்று 
சரியானதாக இருக்கும்? 

I. உத்திரவாதம் ொைிசியில் பதரிவிக்கப்ெடாைல் பசயல்ெடுத்தப்ெடும் 
நிகை 

II. உத்திரவாதம் ொைிசியில் திட்டவட்டைாக பதரிவிக்கப்ெடும் நிகை 

III. ஒரு உத்திரவாதம் என்ெது ஒரு ொைிசியில் திட்டவட்டைாக 
பதரிவிக்கப்ெட்ட ஒரு நிகையாகும் ைற்றும் காப்ெடீு பசய்ெவருக்கும் 
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தனியாக பதரிவிக்கப்ெடும் ைற்றும் ொைிசி ஆவணத்தின் ஒரு 
ெகுதியாக இருக்காது. 

IV. ஒரு உத்திரவாதம் அத்துைீறப்ெட்டால், அது அொயம் ஏற்ெட ஒரு 
காரணைாக இல்ைாத வகர அதற்கான இழப்ெடீு அளிக்கப்ெடைாம் 

G. சமற்குறிப்புைள் 

ொைிசிககள தரைான வடிவத்தில் வழங்குவது காப்ெடீ்டாளர்களின் 
ெழக்கைாகும்; இதில் சிை ஆெத்துகள் உட்ெடுத்தப்ெடும் ைற்றும் சிை 
தவிர்க்கப்ெடும்.  

வகரயகற 

வழங்ைப்படும்சபாது, பாைிேியின் விதிமுகறைள் மற்றும் 
நிபந்தகனைள் மாற்றப்படசவண்டுமானால், அது சமற்குறிப்பு என்ற  
ஆவணம் மூைம் திருத்தல்ைள்/மாற்றங்ைகள அகமத்து 
கேய்யப்படுைிறது.  

இது ொைிசியுடன் இகணக்கப்ெடும் ைற்றும் அதன் ொகைாக இருக்கும். 
ொைிசி ைற்றும் வைற்குறிப்பு இரண்டும் வசர்ந்து ஒப்ெந்தத்தின் சான்றாக 
அகையும். ொைிசி காைத்தில் ைாற்றங்கள்/திருத்தல்ககள ெதிவு 
பசய்வதற்காக வைற்குறிப்புகள் வழங்கப்ெடைாம்  

அடிப்ெகட தகவல்கள் ைாறும்வொபதல்ைாம், காப்ெடீு பசய்ெவர் காப்ெடீு 
நிறுவனத்திடம் அகத பதரிவிக்க வவண்டும் ைற்றும் நிறுவனம் இகத 
குறித்துக்பகாண்டு, அகத காப்ெடீு ஒப்ெந்தத்தின் ொகைாக வைற்குறிப்பு 
மூைம் வசர்த்து அகத பசயல்ெடுத்துவார். 

ொைிசியின் கீழ் வதகவப்ெடும் வைற்குறிப்புகள் இவற்றுடன் 
சம்ெந்தப்ெடுெகவயாகும்: 

i) காப்புத்பதாககயில் வவறுொடுகள் /ைாற்றங்கள்  

ii) விற்ெகன, அகடைானம் வொன்றவற்றால் காப்ெடீுப்ெற்று 
ைாற்றப்ெடுதல்.  

iii) கூடுதல் ஆெத்துகளுக்கு இழப்ெடீு அளிப்ெதற்கு காப்ெகீட 
நீட்டுதல்/ ொைிசி காைத்கத நீட்டுதல் 
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iv) அொயத்தில் ைாற்றம், உதாரணத்திற்கு, கட்டகைப்பு ைாற்றம், 
அல்ைது தீ காப்ெடீில் கட்டிடத்தில் ஆட்கள் வசிப்ெதில் ைாற்றம்.  

v) வவறு இடத்திற்கு பசாத்கத இடம் ைாற்றுதல்  

vi) காப்ெகீட ரத்து பசய்தல் 

vii) பெயர் அல்ைது முகவரி வொன்றவற்றில் ைாற்றம் 

மாதிரி சமற்குறிப்புைள் 

விளக்குவற்காக, வைற்குறிப்புகளின் சிை ைாதிரி வாசகங்கள் கீவழ 
குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளன: 

ரத்து கேய்தல் 

காப்ெடீு பசய்ெவரின் வவண்டுவகாளிற்கு இணங்க, இந்த ொைிசியின் 
காப்ெடீு <வததி> ைிருந்து ரத்து பசய்யப்ெட்டதாக அறிவிக்கப்ெடுகிறது. 
காப்ெடீு 9 ைாதங்களுக்கு வைல் அைைில் இருந்த்து, காப்ெடீு 
பசய்தவருக்கு திருப்ெித்தர எந்த பதாககயும் ொக்கியில்கை  
 

 

பாதுைாப்பு வழங்ைப்பட்ட ேரக்கு மதிப்பில் அதிைரிப்பு: 

"இந்த ொைிசியின் கீழ் ொதுகாப்பு அளிக்கப்ெட்ட சரக்கின் ைதிப்பு 
அதிகரிக்கப்ெட்டிருக்கிறது என்ெகத காப்ெடீு பசய்ெவரிடம் 
பதரிவிக்கப்ெட்டதால், காப்புத்பதாகக அதற்வகற்ெ ெின்வருைாறு 
ரூ......ஆக ைாற்றப்ெடும்: 

கிடங்கு <முகவரியில்> உள்ள சரக்கிற்கு     
 ரூ. 

காப்ெடீு பெற்றவரின் பதாழிற்சாகை <முகவரியில்> உள்ள சரக்கிற்கு
 ரூ.  

இகத கருத்தில் பகாண்டு, கூடுதல் ரூ ………………… ப்ரீைியம் 
வகட்கப்ெடுகிறது. 
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இருந்தும், இந்த ொைிசியின் விதிமுகறகள், ஏற்ொடுகள் ைற்றும் 
நிெந்தகனகளுக்கு உட்ெட்டகவ. 
 

 

ஒரு ைடல் ோர்ந்த பாைிேியில் கதாடர்பற்ற ஆபத்திற்ைாை 
பாதுைாப்கப நீட்டுதல் 

காப்ெடீு பசய்ெவரின் வவண்டுவகாளிற்கு இணங்க, வைவையுள்ள 
ொைிசியின் கீழ் உகடக்கப்ெடும் அொயத்கதயும் உட்ெடுத்துவதாக 
ஒப்புக்பகாள்ளப்ெடுகிறது. 

இகத கருத்தில் பகாண்டு, காப்ெடீு பெற்றவரிடம் கூடுதல் ப்ரீைியம் ரூ. 
…………………………..வகட்கப்ெடுகிறது. 
 

பகாண்டு பசல்லும் விதத்தில் ைாற்றங்கள் 

வைவையுள்ள ொைிசியின் கீழ் அனுப்ெப்ெடும் சரக்குகளில், ரூ. ……………     
ைதிப்புள்ள 2 சுருகள அத்தரகங்கள் கப்ெல் வழியாக கப்ெல் தளத்திற்கு 
அனுப்ெப்ெடும், எனவவ இதற்கு, சரக்குககள கடைில் எறிதல் (jettison) 
ைற்றும் கப்ெைில் இருந்து பவளிவய தள்ளப்ெடுவதிைிருந்து (washing 

overboard) ொதுகாப்பு வழங்கப்ெடும்.  

இதன்ெடி, காப்ெடீு பசய்ெவரிடம் கூடுதல் ப்ரீைியம் வழங்குைாறு 
வகட்கப்ெடும். 

கூடுதல் ப்ரீைியம்…………… ரூ.…………. 

 

சுய-பரீட்கே 12  

வழங்கப்ெடும் சையத்தில் ொைிசியின் விதிமுகறகள் ைற்றும் 
நிெந்தகனகள் ைாற்றப்ெட வவண்டுைானால், அது __________ மூைம் 
அகைக்கப்ெட்டு பசய்யப்ெடுகிறது. 

I. உத்திரவாதம் 
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II. வைற்குறிப்பு 

III. திருத்தம் 

IV. திருத்தியகைப்ெது சாத்தியைில்கை 

 

 

H. பாைிேிைளின் கபாருள் விளக்ைத்கத அளித்தல் 

காப்ெடீு ஒப்ெந்தங்கள் எழுத்து மூைம் பதரிவிக்கப்ெடும் ைற்றும் 
காப்ெடீ்டு ொைிசியின் வாசகங்கள் காப்ெடீ்டாளர்களால் வகரவு 
பசய்யப்ெடும். இந்த ொைிசிகள் கட்டகைப்ெின் சிை நன்கு-வகரயகற 
பசய்யப்ெட்ட விதிகளுக்கு ஏற்ெ பொருள் விளக்கம் அளிக்கப்ெடும் 
அல்ைது ெல்வவறு நீதிைன்றங்களால் நிறுவப்ெட்ட பொருள் 
விளக்கங்கள் அளிக்கப்ெடவவண்டும். ைட்டகமப்பின் மிைவும் 
முக்ைியமான விதி என்னகவன்றால், நபர்ைளின் சநாக்ைம் 
இணங்ைச்கேய்வதாை இருக்ைசவண்டும் மற்றும் இந்த சநாக்ைம் 
பாைிேியிசைசய பார்க்ைப்படசவண்டும்., இந்த ொைிசி பதளிவற்ற 
அர்த்தத்துடன் வழங்கப்ெட்டிருந்தால், நீதிைன்றங்களால் காப்ெடீு 
பசய்ெவரின் விருப்ெத்திற்கு ஏற்ெ ைற்றும் காப்ெடீ்டாளருக்கு எதிராக 
பொருள் விளக்கம் அளிக்கப்ெடும்.  

 

ெின்வரும் விதிகளுக்கு ஏற்ெ பாைிேி வாேைங்ைள் புரிந்துபகாள்ளப்ெடும் 
ைற்றும் பொருள் விளக்கம் அளிக்கப்ெடும்: 

i) அப்ெடி பசய்வதில் ஒவ்வாகை ஏற்ெட்டாவை தவிர, ஒரு 
திட்டவட்டைான நிெந்தகன ைகறமுகைாக குறிப்ெிடப்ெட்ட 
நிெந்தகனயின் கட்டுப்ொட்கட நீக்கிவிடும். 

ii) வழக்கைான அச்சிடப்ெட்ட ொைிசி ெடிவத்திற்கும் தட்டச்சு 
பசய்யப்ெட்ட அல்ைது ககயால் எழுதப்ெட்ட ெகுதிகளுக்கும் 
ைத்தியிலுள்ள முரண்ொடுகள், குறிப்ெிட்ட ஒப்ெந்தத்திலுள்ள 
நெர்களின் வநாக்கத்கத பதரிவிப்ெதாக கருதப்ெடும், ைற்றும் 
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அவற்றின் அர்த்தங்கள் உண்கையான அச்சிடப்ெட்ட 
வார்த்கதககள ைறுக்கும்.  

iii) ஒரு வைற்குறிப்பு, ஒப்ெந்தத்தின் வவறு ொகங்ககள முரண்ொடாக 
கூறினால், ககடசியாக வந்த ஆவணைாக இருப்ெதால் 
வைற்குறிப்ெின் அர்த்தம் தான் வைவைாங்கி இருக்கும்.  

iv) முரண்ொடாக  இருக்கும் ெட்சத்தில், சரிவாக எழுதப்ெட்ட 
கூறுகள் சாதாரணைாக அச்சிடப்ெட்ட வாசகங்களின் 
கட்டுப்ொடுககள நீக்குவதாக இருக்கும்.  

v) ொைிசியின் ஓரத்தில் அச்சிடப்ெட்ட அல்ைது தட்டச்சு 
பசய்யப்ெட்ட கூறுகள், ொைிசியின் நடுவில் இருப்ெகத விட 
அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தகவயாக இருக்கும்.  

vi) ொைிசியில் இகணக்கப்ெட்ட அல்ைது ஒட்டப்ெட்ட கூறுகள், 
ஓரத்திலுள்ள கூறுகள் ைற்றும் ொைிசியின் நடுவிலுள்ள 
கூறுகளின் கட்டுப்ொட்கட நீக்குவதாக இருக்கும்.  

vii) அச்சிடப்ெட்ட வாசகம் தட்டச்சு பசய்யப்ெட்ட வாசகத்தால் 
கட்டுப்ொட்டு நீக்கம் பசய்யப்ெடும் அல்ைது கையுள்ள இரப்ெர் 
முத்திகரயால் ெதிக்கப்ெட்டிருக்கும்.  

viii) ககயால் எழுதப்ெட்டகவ தட்டச்சு பசய்யப்ெட்ட அல்ைது 
ெதிக்கப்ெட்ட வாசகங்ககளவிட முன்பசல்லுெகவயாக இருக்கும். 

ix) இறுதியாக, ஏவதனும் தடுைாற்றம் அல்ைது பதளிவின்கை 
இருந்தால், இைக்கணம் ைற்றும் நிறுத்தற்குறியின் சாதாரண 
விதிகள் பசயல்ெடுத்தப்ெடும்.  

 

முக்ைியமானகவ 

1. பாைிேிைகள உருவாக்குதல் 

காப்ெடீ்டு ொைிசி என்ெது வணிக ஒப்ெந்தத்தின் சான்றாகும் ைற்றும் 
எல்ைா ஒப்ெந்தங்களிலும் இருப்ெது வொை காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தத்திலும் 
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நீதிைன்றங்களால் ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெடும் கட்டகைப்பு ைற்றும் பொருள் 
விளக்கத்தின் பொது விதிகள் இதற்கும் பொருந்தக்கூடியதாக இருக்கும்.  

கட்டகைப்ெின் முக்கிய பகாள்ககயாவது, ஒப்ெந்தம் பசய்ெவர்களின் 
வநாக்கம் வைவைாங்கி இருக்கவவண்டும், ைற்றும் அந்த வநாக்கம், ொைிசி 
ஆவணம், முன்பைாழிவு ெடிவம், உட்ெிரிவுகள், வைற்குறிப்புகள், 
உத்திரவாதங்கள்  ஆகியவற்றிைிருந்து பெறப்ெடவவண்டும். இகவ 
ொைிசியுடன் இகணக்கப்ெட்டு ஒப்ெந்தத்தின் ஒரு ெகுதியாக 
விளங்கவவண்டும். 

2. வாேைங்ைளின் அர்த்தங்ைள் 

ெயன்ெடுத்தப்ெடும் வாசகங்கள், எளியதாக ைற்றும் ெிரெைைாக அர்த்தம் 
புரியும் நிகையில் இருக்கவவண்டும். வாேைங்ைளில் 
பயன்படுத்தப்படும் வார்த்கதைள் கதருவில் உள்ள ோதாரண நபரும் 
புரிந்துகைாள்ளும் வகையில் இருக்ைசவண்டும். எனவவ, “த”ீ என்பது 
கநருப்பு அல்ைது நிஜமாை எரிவகதக் குறிக்கும்.  

வவறு வககயில், கபாதுவான வியாபாரம் அல்ைது வணிை 
அர்த்தமுள்ள வார்த்கதைள் சவறு வகையான அர்த்தங்ைளில் 
வாேைங்ைளில் கூறப்படும் வகர அவத அர்ததத்துடன் பொருள் 
பகாள்ளப்ெடும். சட்டவிதிகளில் வகரயகற பசய்யப்ெட்ட ைாதிரி 
வார்த்கதகளின் அர்த்தம் ெயன்ெடுத்தப்ெடும், உதாரணத்திற்கு இந்திய 
குற்றவியல் நகடமுகற சட்டத்தில் (Indian Penal Code) “திருட்டு” என்ற 
வார்த்கத.  

ைாப்பீட்டு பாைிேிைளில் பயன்படுத்தப்படும் நிகறய வார்த்கதைள், 
முன்புள்ள ேட்டத் தீர்மானங்ைளின்படி பயன்படுத்தப்படும் மற்றும் 
உயர் நீதிமன்றங்ைளால் எடுக்ைப்படும் அந்த தீர்மானங்ைள் ைீழ் 
நீதிமன்றங்ைளின் தீர்மானங்ைளுக்கு இணங்ைி இருக்கும். 
கதாழில்நுட்ப வார்த்கதைளுக்கு, முரண்பாடான அர்த்தம் 
சுட்டிக்ைாட்டப் படும்வகர கதாழில்நுட்ப அர்த்தங்ைசள 
கைாடுக்ைப்படசவண்டும். 
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I. புதுப்பித்தல் அறிவிப்பு 

பெரும்ொைான ஆயுளில்ைாத பொதுக் காப்ெடீ்டு ொைிசிகள் வருடாந்திர 
அடிப்ெகடயில் காப்ெடீு பசய்யப்ெடும்.  

காப்ெடீு பசய்ெவரிடம் அவருகடய ொைிசி, குறிப்ெிட்ட வததியில் 
முடிவதாக அறிவிக்கும் கடகை சட்டரீதியாக காப்ெடீ்டாளர்களுக்கு 
இல்கை  என்றாலும், ஒரு ைரியாகதக்காக ைற்றும் நல்ை வியாொர 
வழக்கத்திற்காகவும், காப்ெடீ்டாளர்கள் காைாவதியாகும் வததிகயக் 
குறிப்ெிட்டு, ொைிசிக்கு புதுப்ெித்தல் அறிவிப்கெயும் முன்கூட்டிவய 
வழங்கி ொைிசிகய புதுப்ெிக்குைாறு அகழப்ொர்கள். இந்த அறிவிப்ெில் 
எல்ைா முக்கிய விஷயங்களும் இருக்கும் அதாவது காப்புத்பதாகக, 
ஆண்டு ப்ரீைியம் வொன்றகவ. அதில் அொயம் ெற்றிய ஏவதனும் 
ைாற்றங்கள் இருக்குைானால், அகத பதரிவிக்குைாறு காப்ெடீு 
பசய்ெவரிடம் அறிவிக்க ஒரு குறிப்கெ வசர்ப்ெதும் ஒரு வழக்கைாகும். 

வாகன புதுப்ெித்தல் அறிக்ககயில், உதாரணத்திறகு, தற்வொகதய 
வதகவகளுக்கு ஏற்ெ காப்புத்பதாகககய திருத்த, காப்ெடீு பசய்ெவரின் 
கவனம் திருப்ெப்ெடவவண்டும் (அதாவது காப்ெடீு பசய்ெவர் அறிவித்த 
வாகனத்தின் ைதிப்ெடீு)  

காப்ெடீு பசய்ெவரின் கவனத்திற்கு, ப்ரீைியம் முன்கூட்டிவய 
பசலுத்தப்ெடும் வகர அொயம் கணக்கிடப்ெடாது என்ெதும் 
பகாண்டுவரப்ெட வவண்டும். 
சுய-பரீட்கே 13  

கீவழயுள்ள எந்த கூற்று புதுப்ெித்தல் அறிவிப்பு விஷயத்தில் சரியானது? 

I. விதிமுகறகளுக்கு ஏற்ெ, ொைிசி முடிவதற்கு 30 நாட்களுக்கு 
முன்ொகவவ காப்ெடீு பசய்ெவருக்கு புதுப்ெித்தல் அறிவிப்பு 
அனுப்புவது காப்ெடீ்டாளர்களின் சட்டப்பூர்வைான கடகையாகும் 

II. விதிமுகறகளுக்கு ஏற்ெ, ொைிசி முடிவதற்கு 1 5 நாட்களுக்கு 
முன்ொகவவ காப்ெடீு பசய்ெவருக்கு புதுப்ெித்தல் அறிவிப்பு 
அனுப்புவது காப்ெடீ்டாளர்களின் சட்டப்பூர்வைான கடகையாகும் 
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III. விதிமுகறகளுக்கு ஏற்ெ, ொைிசி முடிவதற்கு 7 நாட்களுக்கு 
முன்ொகவவ காப்ெடீு பசய்ெவருக்கு புதுப்ெித்தல் அறிவிப்பு 
அனுப்புவது காப்ெடீ்டாளர்களின் சட்டப்பூர்வைான கடகையாகும் 

IV. விதிமுகறகளுக்கு ஏற்ெ, காப்ெடீு பசய்ெவரிடம் அவருகடய ொைிசி, 
குறிப்ெிட்ட வததியில் முடிவதாக அறிவிக்கும் கடகை 
சட்டப்பூர்வைாக காப்ெடீ்டாளர்களுக்கு இல்கை  
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J. பணச்ேைகவ எதிர்ப்பு (AML)  மற்றும் உங்ைள் வாடிக்கையாளகர 
அறிதல் (KYC) 

குற்றவாளிகள் தங்களின் சட்டத்திற்கு புறம்ொன பசயல்ொடுகள் மூைம் 
நிதிககள பெறுகிறார்கள் ஆனால் அகத ெணச்சைகவ என 
அகழக்கப்ெடும் ஒரு பசயல்முகற மூைம் சட்டரீதியான ெணைாக 
ைாற்ற முயற்சிக்கிறார்கள். 

ெணச்சைகவ என்ெது குற்றவாளிகள் தங்களது குற்றச் பசயல்ொடுகள் 
மூைம் கிகடத்த நிதிகளின் உண்கையான வழித்வதாற்றம் ைற்றும் 
உரிகையுகடகை ஆகியவற்கற மூடி ைகறக்க அந்த நிதிககள 
ெரிைாற்றும் பசயல்முகற ஆகும். இந்த பசயல்முகற மூைம், அந்த 
ெணம் தன் குற்ற அகடயாளத்கத இழந்து பசல்லுெடியாகும் ெணைாக 
வதாற்றைளிக்கைாம். 

குற்றவாளிகள் தங்களது ெணத்கத சைகவ பசய்ய, வங்கிகள் ைற்றும் 
காப்ெடீு உள்ளிட்ட நிதி வசகவககளப் ெயன்ெடுத்த முயற்சிப்ொர்கள். 
அவர்கள் வொைி அகடயாளங்ககளப் ெயன்ெடுத்தி ெணப் 
ெரிவர்த்தகனககள பசய்வார்கள், எடுத்துக்காட்டாக, சிை வகக 
காப்ெடீுககள வாங்கி அந்த ெணத்கத எடுத்துக் பகாண்டு தங்களின் 
உெவயாகம் தீர்ந்தவுடன் காணாைல் வொய் விடுவார்கள். 

இப்ெடிப்ெட்ட ெணச்சைகவ முயற்சிககள தடுப்ெதற்கான வழிகள் 
இந்தியா உள்ளிட்டு உைகளாவிய அளவில் அரசாங்கங்களால் 
வைற்பகாள்ளப்ெட்டு வருகின்றன. 

ெணச்சைகவ தடுப்புச் சட்டம் அரசாங்கத்தால் 2002-ஆம் ஆண்டு 
இயற்றப்ெட்டது. அதன் ெிறகு விகரவில் ஐஆர்டிஏஐ-ஆல் 
பவளியிடப்ெட்ட ெணச்சைகவ எதிர்ப்பு வழிகாட்டுதல்கள், காப்ெடீ்டுச் 
வசகவகளுக்கு வகாரிக்கக பசய்யும் வாடிக்ககயாளர்களின் 
உண்கையான அகடயாளத்கத தீர்ைானிப்ெதற்கான பொருத்தைான 
வழிமுகறகள், சந்வதகத்திற்கிடைான ெணப் ெரிவர்த்தகனககள 
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அறிக்கக பசய்தல் ைற்றும் ெணச்சைகவ பசய்துள்ள அல்ைது 
ெணச்சைகவ நடந்திருக்கைாம் என சந்வதகிக்கப்ெடும் நிகைகைககள 
முகறயாக ெதிவு பசய்தல் ஆகியவற்கற சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.  

உங்கள் வாடிக்ககயாளகர அறிதல் வழிகாட்டுதல்களின்ெடி, ஒவ்பவாரு 
வாடிக்ககயாளரும் ெின்வரும் ஆவணங்களின் வசகரிப்ெின் மூைம் 
முகறயாக அகடயாளம் காணப்ெட வவண்டும்:  

1. முகவரி சரிொர்ப்பு 

2. சைீெத்திய புககப்ெடம் 

3. பொருளாதார நிகை 

4. காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தத்தின் வநாக்கம் 

எனவவ முகவர் வாடிக்ககயாளர்களின் அகடயாளத்கத பைய்ப்ெிக்க 
வியாொரத்திற்குள் எடுத்துச் பசல்ைப்ெடும் வநரத்தில் ஆவணங்ககள 
வசகரிக்க வவண்டும்: 

1. தனிநெர்கள் எனில் – முழு பெயர், முகவரி, அகடயாளச் சான்று 
ைற்றும் முகவரிச் சான்றுடன் காப்ெடீு பெறுெவரின் பதாடர்பு 
எண்கள், தனிப்ெட்ட கணக்கு எண் (PAN No.) ைற்றும் பநஃப்ட்(NEFT) 
ெயன்ொடுகளுக்காக முழு வங்கி விவரங்கள் ஆகியவற்கற 
வசகரிக்க வவண்டும் 

2. பெருநிறுவனங்கள் எனில் – கூட்டிகணப்புச் சான்றிதழ், ஒப்ெந்தப் 
ெத்திரம் கழக அகைப்பு விதிகள், வணிகத்கத ெரிைாற்றுவதற்கான 
ெகராள் பசயலுரிகை ஆவணம், தனிப்ெட்ட கணக்கு அட்கடயின் 
(PAN கார்டு) நகல் ஆகியவற்கற வசகரிக்க வவண்டும் 

3. கூட்டுவணிக நிறுவனங்கள் எனில் – ெதிவு சான்றிதல் (ெதிவு 
பசய்யப்ெட்டிருந்தால்), ெங்குரிகை ஒப்ெந்தப் ெத்திரம், தன் சார்ொக 
வணிகத்கத நடத்த ஒரு கூட்டாளி அல்ைது ஒரு ெணியாளரிடம் 
வழங்கப்ெடும் ெகராள் பசயலுரிகை ஆவணம், அந்நெரின் 
அகடயாளச் சான்று ஆகியவற்கற வசகரிக்க வவண்டும் 
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4. அறக்கட்டகளகள் அல்ைது அறநிறுவனங்கள் எனில் – கூட்டு 
வணிக நிறுவனங்களுக்குப் வொைவவ 

இப்ெடிப்ெட்ட விவரங்கள் தயாரிப்புகளின் குறுக்கு விற்ெகனயிலும் 
உதவும் வைலும் ஒரு உதவிகரைான சந்கதப்ெடுத்தும் கருவியாகவும் 
இருக்கும் என்ெகத இங்வக கவனிப்ெது முக்கியைானதாகும் 

சுருக்ைம் 

1) ஆவணைாக்கைின் முதல் கட்டைாவது முன்பைாழிவு ெடிவங்களாகும், 
இதன் மூைம் காப்ெடீு பசய்ெவர் அவகரப் ெற்றி பதரிவிப்ொர்  

2) தகவல்ககள பவளிப்ெடுத்தும் கடகை, ொைிசி துவங்குவதற்கு 
முன்வெ துவங்கி, ொைிதி காைம் முழுவதும் அைைில் பதாடரும்.  

3) காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள், பொதுவாக முன்பைாழிவு ெடிவத்தின் 
இறுதியில் காப்ெடீு பெறுெவர் ககபயழுத்திட ஒரு ெிரகடனத்கத 
வசர்ப்ொர்கள் 

4) முன்பைாழிவு ெடிவத்தில் இருக்கும் விஷயங்களாவன: 

i. முன்பைாழிெவரின் முழு பெயர் 

ii. முன்பைாழிெவரின் முகவரி ைற்றும் பதாடர்பு விவரங்கள் 

iii. முன்பைாழிெவரின் பதாழில், ெணி அல்ைது வணிகம் 

iv. காப்ெடீு பசய்யப்ெடும் விஷயத்தின் விளக்கங்கள் ைற்றும் 
அகடயாளம் 

v. காப்புத்பதாகக 

vi. முன்புள்ள ைற்றும் தற்வொதுள்ள காப்ெடீு 

vii. இழப்பு அனுெவம் 

viii. காப்ெடீு பசய்ெவரின் ெிரகடனம் 

5) இகடத்தரகராக இருக்கும் முகவர், காப்ெடீு பசய்ெவர் 
காப்ெடீ்டாளரிடம் அொயம் சம்ெந்தப்ெட்ட எல்ைா தகவல்ககளயும் 
அளிக்கிறாரா என்ெகத உறுதிப்ெடுத்தும் பொறுப்கெ 
பெற்றிருக்கிறார். 
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6) முன்பைாழிகவ கூர்ந்தாய்வு பசய்து ஏற்ெளிப்ெகதப் ெற்றி 
தீர்ைானிக்கும் பசயல்முகறக்கு காப்ெடீு ஏற்ெளிப்பு என்று பெயர்.  

7) ப்ரீைியம் என்ெது, காப்ெடீு ஒப்ெந்தத்தின் கீழ், ஒரு பொருகள காப்ெடீு 
பசய்வதற்காக காப்ெடீ்டாளருக்கு காப்ெடீு பெறுெவரால் 
பசலுத்தப்ெடும் கருதுகக அல்ைது பதாககயாகும் 

8) ப்ரீைியம், பராக்கைாகவவா, வங்கியால் ஏற்கப்ெடும் விஷயைாகவவா, 
தொல் வழியான ெண அஞ்சைாகவவா, கடன் அல்ைது ெற்று 
அட்கடகள் (Credit or debit cards) மூைம், இகணயத்தின் மூைைாகவவா, 
ஈ-டிரான்ஸ்பெர் மூைைாகவவா, வநரடி கிபரடிட் (direct credit) 
மூைைாகவவா, அந்தந்த காைத்தில் அதிகாரம் மூைம் 
அனுைதிக்கப்ெட்ட வககயில் பசலுத்தப்ெடைாம். 

9) ஒரு உகற குறிப்பு என்ெது ொைிசி தயாரிக்கப்ெடும்வொவதா அல்ைது 
காப்ெடீிற்கான ஒப்ெந்தப் வெச்சு நடத்தப்ெடும்வொவதா, ைற்றும் 
தற்காைிகைாக காப்ெடீ்டு ொதுகாப்பு வதகவப்ெடும்வொது 
வழங்கப்ெடுகிறது. 

10) கடல் சார்ந்த ைற்றும் வாகன ெிரிவு வணிகங்களில் முக்கியைாக 
உகற குறிப்புகள் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்றன. 

11) காப்ெடீு இருப்ெதாக சான்று வதகவப்ெடும் இடங்களில், காப்ெடீ்டுச் 
சான்றிதழ் அகத நிரூெிக்கிறது. 

12) ொைிசி என்ெது காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தத்தின் சான்கற அளிக்கின்ற 
முகறயான ஆவணைாகும். 

13) உத்திரவாதம் என்ெது ஒப்ெந்தத்தின் பசல்லுெடித்தன்கைக்காக உரிய 
முகறப்ெடி ொைிசியில் திட்டவட்டைாக பதரிவிக்கப்ெடும் ைற்றும் 
கட்டாயைாக இணங்கப்ெடவவண்டிய விஷயம். 

14) வழங்கப்ெடும்வொது, ொைிசியின் விதிமுகறகள் ைற்றும் 
நிெந்தகனகள் ைாற்றப்ெடவவண்டுைானால், அது வைற்குறிப்பு என்ற  
ஆவணம் மூைம் திருத்தல்கள்/ைாற்றங்ககள அகைத்து 
பசய்யப்ெடுகிறது. 
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15) ொைிசி உருவாக்கத்தின் ைிக முக்கியைான விதியாவது, நெர்களின் 
வநாக்கம் வைவைாங்கி இருக்கவவண்டும், ைற்றும் இந்த வநாக்கம் 
ொைிசியில் காட்டப்ெடவவண்டும் என்ெதாகும். 

16) ெணச்சைகவ என்ெது குற்றவாளிகள் தங்களது குற்றச் 
பசயல்ொடுகள் மூைம் கிகடத்த ெணத்கத சட்டரீதியான 
ெணைாக்கும் வழி ைற்றும் இகத தடுக்க உைகம் முழுவதும் ைற்றும் 
இந்தியாவிலும் சட்டங்கள் இயற்றப்ெட்டுள்ளன  

17) முகவர் உங்கள் வாடிக்ககயாளகர அறிதல் வழிகாட்டுதல்ககள 
ெின்ெற்றும் கடகை உள்ளது ைற்றும் வழிகாட்டுதல்ககளெடி 
வதகவப்ெட்ட ஆவணங்ககள வசகரிக்க வவண்டும்: 

 

முக்ைிய வார்த்கதைள் 

 

1. ொைிசி ெடிவம் 

2. ப்ரீைியத்கத முன்கூட்டிவய பசலுத்துதல் 

3. உகற குறிப்பு 

4. காப்ெடீின் சான்றிதழ் 

5. புதுப்ெித்தல் அறிவிப்பு 

6. உத்திரவாதம் 

7. நிெந்தகன 

8. வைற்குறிப்பு 

9. ெணச்சைகவ  

10. உங்கள் வாடிக்ககயாளகர அறிதல் 
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அத்தியாயம் 19 

உடல்நைக் காப்ெடீு தயாரிப்புகள் 

அத்தியாய அறிமுைம் 

இந்த அத்தியாயம் இந்தியாவில் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் மூைம் 
வழங்கப்ெடும் ெல்வவறு உடல்நைக் காப்ெடீு தயாரிப்புககள ெற்றிய ஒரு 
ஒட்டுபைாத்த ொர்கவகய தருகிறது. ஒரு தயாரிப்ெில் இருந்து – 
பைடிக்பளய்ைில் இருந்து ெல்வவறு வககயில் நூற்றுக்கணக்கான 
தயாரிப்புகள் உள்ளதால், வாடிக்ககயாளரிடம் பொருத்தைான காப்ெகீட 
வதர்வு பசய்ய ெரவைான ஒரு வதர்வு உள்ளது. தனிநெர்கள், குடும்ெம் 
ைற்றும் குழுவிற்கு காப்ெளிப்ெதற்காக ெல்வவறு உடல்நை 
தயாரிப்புகளின் அம்சங்ககள இந்த அத்தியாயம் விளக்குகிறது. 
 

கற்ெதற்கான குறிக்வகாள்கள் 

A. உடல்நைக் காப்ெடீு தயாரிப்புகளின் வககப்ொடு  

B. உடல்நைக் காப்ெடீ்டில் தரநிர்ணயம் ைீதான ஐஆர்டிஏ வழிகாட்டுதல்கள் 

C. ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக இழப்ெடீு திட்டம் 

D. கூட்டுக் காப்ெடீுகள் அல்ைது உயர் அனுைான காப்ெடீ்டுத் திட்டங்கள் 

E. மூத்த குடிைக்கள் காப்ெடீு 

F. நிகையான ெைன் காப்ெடீுகள் – ைருத்துவைகன பராக்கம், கடுகையான 
உடல்நைைின்கை 

G. நீண்டகாை ெராைரிப்புக் காப்ெடீு 

H. ஒருங்கிகணத்-தயாரிப்புகள் 

I. வெக்வகஜ் ொைிசிகள் 

J. ஏகழைக்கள் ெிரிவுகளுக்கான நுண் காப்ெடீு ைற்றும் உடல்நைக் காப்ெடீு 

K. ராஷ்ட்ரீய ஸ்வஸ்த்ய ெைீா வயாஜனா 

L. விெத்து ைற்றும் இயைாகை காப்பு 
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M. பவளிநாட்டு ெயணக்காப்ெடீு 

N. குழு உடல்நைக் காப்ெடீு 

O. உடல்நை வசைிப்பு கணக்கு 

P. உடல்நை ொைிசிகளில் உள்ள ெிரதான உட்ெிரிவுகள் 

Q. வகாப்பு ைற்றும் ெயன்ொடு வழிகாட்டிகள் 

அத்தியாயத்கத ெடித்தப்ெின்னர் உங்களால்: 

i. உடல்நைக் காப்ெடீு ெல்வவறு ெிரிவுகளுக்கு விளக்க முடியும் 

ii. உடல்நைக் காப்ெடீ்டில் தரநிர்ணயம் ைீதான ஐஆர்டிஏ 
வழிகாட்டுதல்ககள விவரிக்க முடியும் 

iii. இந்திய சந்கதயில் இன்று கிகடக்கும் ெல்வவறு வககயான 
உடல்நை தயாரிப்புககள  ெற்றி ஆவைாசிக்க முடியும் 

iv. விெத்து காப்ெடீு விளக்க முடியும் 

v. பவளிநாட்டு ெயணக் காப்ெகீட ெற்றி விவாதிக்கமுடியும் 

vi. உடல்நை ொைிசிககள முக்கிய பசாற்கள் ைற்றும் உட்புரிவுககள 
புரிந்துக்பகாள்ள முடியும் 

vii. ஐஆர்டிஏ பவளியிட்டுள்ள வகாப்பு ைற்றும் ெயன்ொடு வழிகாட்டிகள் 
பதரியவரும். 
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A. உடல்நைக் ைாப்பீடு தயாரிப்புைளின் வகைப்பாடு 

ஐஆர்டிஏ -இன் உடல்நைக் காப்ெடீு ஒழுங்குவிதிகள் உடல்நைக் 
காப்புகள் ெின்வருைாறு வகரயறுக்கின்றன 

வநாய் நைன்ககள வழங்குவதற்காக அல்ைது நீண்ட காை ெராைரிப்பு, 

ெயண காப்ெடீு ைற்றும் தனிநெர் விெத்து காப்பு வொன்ற உறுதியான 
நைன்கள் உட்ெட ைருத்துவ, அறுகவ சிகிச்கச அல்ைது ைருத்துவைகன 
பசைவு நன்கைககள வழங்குவதற்காக காப்ெடீ்டு ஒப்ெந்தங்ககள 
பசயல்ெடுத்துவவத "உடல்நைக் காப்ெடீு, வர்த்தகம்" அல்ைது 
"உடல்நைக் காப்பு" என்ெதற்கு அர்த்தம். 

இந்திய சந்கதயில் கிகடக்கும் உடல்நைக் காப்ெடீ்டு தயாரிப்புகளின் 
இயல்பு பெரும்ொலும் மருத்துவமகனச் சேர்க்கை தயாரிப்புைளாை 
உள்ளன. ைருத்துவைகனயில் வசரும்வொது ஒரு தனிநெருக்கு ஏற்ெடும் 
பசைவுகளுக்கு இந்த தயாரிப்புகள் காப்ெளிக்கின்றன. வைலும், இந்த 
வககயான பசைவுகள் ைிக அதிகைாக இருப்ெதால் பெரும்ொலும் 
சாதாரண ைனிதனுக்கு அப்ொற்ெட்டதாக உள்ளது. இதற்கு காரணைாக 
இருப்ெது, உடல்நை ெராைரிப்பு, அறுகவ சிகிச்கச நகடமுகறகள், 
சந்கதயில் வரும் புதிய ைற்றும் அதிக விகையுயர்ந்த பதாழில்நுட்ெம் 
ைற்றும் புதிய தகைமுகற ைருந்துகளின் அதிக விகையினால் 
அதிகரித்து வரும் ைருத்துவ பசைவு. உண்கையில், வொதுைான 
ெணவசதி உள்ள தனிநெரால்கூட எந்த உடல்நைக் காப்ெடீும் இல்ைாைல் 
இந்த பெருகிய ைருத்துவ பசைகவ சைாளிப்ெது ைிகவும் கடினைாக 
உள்ளது. 

எனவவ, உடல்நைக் காப்ெடீு இரண்டு காரணங்களுக்காக ைிக 
முக்கியைானது: 

 ஏதும் வநாய் வந்தால் மருத்துவ வேதிைளுக்கு வழங்குவதற்ைாை 
நிதியளித்தல் 

 வநாய் காரணைாக தீர்ந்துவிடக்கூடிய இது ஒரு தனிநெரின் 
வசைிப்கெ ொதுகாத்தல். 
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ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக பசைவுககள சைாளிப்ெதற்கான முதல் 
சில்ைகற உடல்நைக் காப்ெடீு தயாரிப்பு – பைடிக்பளய்ம் – 1986-இல் 4 
பொதுத் துகற காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் மூைம் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது. 
இவத நிறுவனங்கள் வைலும் இரண்டு காப்ெடீுககள அறிமுகப்ெடுத்தனர்- 
அகவ, முன்பைாழிெவர்களுக்கு இளம் வயதிவைவய ஓய்வுக்குப்-ெின்னர் 
வதகவப்ெடும் ைருத்துவ பசைவுகளுக்காக ெவிஷ்ய ஆவராக்கிய ொைிசி, 
ெயணக்காப்ெகீட வழங்கும் பவளிநாட்டு பைடிக்பளய்ம் ொைிசி ைற்றும் 
ஏகழ ைக்களுக்கான ஜன ஆவராக்கிய ெைீா ொைிசி. 

ெின்னர் காப்ெடீ்டு துகற தனியார் துகறக்காக திறக்கப்ெட்டது, இது 
உடல்நைக் காப்ெடீ்டு சந்கதயில் ெை நிறுவனங்கள் வர வழிவகுத்தது. 
இத்துடன் வணிகத்தில் அதிக ெரவல் ஏற்ெட்டு, இந்த காப்புகளில் ெை 
வவறுொடுகள், ைற்றும் சிை புதிய காப்புகளும் கூட வந்தன. 

இன்று, உடல்நைக் காப்ெடீு ெிரிவு ஒரு பெரிய அளவிற்கு 
உருவாகியுள்ளது. அகனத்து பொது காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள், 
தனித்தியங்கும் உடல்நைக் காப்ெடீ்டாளர்கள் ைற்றும் ஆயுள் காப்ெடீ்டு 
நிறுவனங்கள் முைம் நூற்றுக்கணக்கான உடல்நைக் காப்ெடீு 
தயாரிப்புகள் வழங்கப்ெடுகின்றன. எனினும், ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக 
பசைவுகளுக்கு எதிரான காப்ெிற்கு, பைடிக்பளய்ம் ொைிசியின் 
அடிப்ெகட அகைப்வெ  இன்றும் ைிகவும் ெிரெைைான வடிவைாக 
இருக்கிறது. 

1.   உடல்நைக் ைாப்பீடுைளின் அம்ேங்ைள் 

 உடல்நைக் காப்ெடீானது அடிப்ெகடயில் உடல்நைைின்கைகயயும் 
அதனால் ஏற்ெடும் பசைவுககளயும் ககயாள்கிறது. சிை வநரங்களில், 

ஒரு நெருக்கு உண்டாகும் வநாய் தினசரி வாழ்க்ககச் பசயல்ொடுககள 
ொதிக்கும் வககயில், கடுகையானதாகவவா அல்ைது நீண்டகாைம் 
நீடித்திருப்ெதாகவவா, வாழ்நாள் முழுதும் இருப்ெதாகவவா அல்ைது 

ஆெத்தானதாகவவா இருக்கக்கூடும். விெத்துக் காயங்களின் 
காரணைாகவும் அல்ைது விெத்தால் ஏற்ெடும் உடல் குகறொடு 
காரணைாகவும் பசைவுகள் ஏற்ெடைாம். 
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 பவவ்வவறு விதைான வாழ்க்கக முகறகள், ெணம் பசலுத்தும் திறன் 
ைற்றும் ஆவராக்கிய நிகை ஆகியவற்றுடனான ெல்வவறு 
வாடிக்ககயாளர்களுக்கு பவவ்வவறு விதைான வதகவகள் 

இருக்கக்கூடும். அகவ ஒவ்பவாரு வாடிக்ககயாளர் ெிரிவுக்கும் 
பொருத்தைான தயாரிப்புககள வடிவகைக்கும்வொது கருத்தில் 
பகாள்ளப்ெட வவண்டும். வாடிக்ககயாளர்கள் உடல்நைக் காப்ெடீ்கட 
வாங்கும்வொது தங்கள் வதகவகள் அகனத்கதயும் பூர்த்தி 
பசய்யக்கூடிய ஒரு முழுகையான காப்ெடீ்கடவய விரும்புகின்றனர். 
அவத சையம், சிறந்த ஏற்புதிறன் ைற்றும் ைிகப்பெரிய பகாள்திறன் 
ஆகியவற்கற அகடவதற்கு, நைக் காப்ெடீுத் தயாரிப்புகள் வாங்கக்கூடிய 
விகைகளில் இருக்க வவண்டும். அகவ வாடிக்ககயாளர்கள் 
புரிந்துபகாள்ளும் வககயிலும், விற்ெகனக் குழு அவற்கற 
சந்கதப்ெடுத்தும் வககயிலும் எளிகையானதாக இருக்க வவண்டும். 

இகவ காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் வாடிக்ககயாளகர பவவ்வவறு 
வடிவங்களில் அகடய முயற்சிக்கும், நைக் காப்ெடீுத் தயாரிப்புகளின் 
சிை விரும்ெத்தக்க அம்சங்களாகும். 

தயாரிப்புைளின் கபரும் வகைப்பாடு 

தயாரிப்பு வடிவகைப்பு என்னவாக இருந்தாலும், உடல்நைக் காப்ெடீு 
தயாரிப்புககள ெரவைாக 3 வகககளாக வககப்ெடுத்தைாம்:  

i. ஈட்டுறுதி ைாப்பீடுைள் 

இந்த தயாரிப்புகவள பெரும்ெகுதி உடல்நைக் காப்ெடீ்டுச் சந்கதகய 
உள்ளடக்குகின்றன வைலும் இகவ ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககயால் 
ஏற்ெடும் உண்கையான ைருத்துவச் பசைவுகளுக்கு ெணம் 
பசலுத்துகின்றது. 

ii.  நிகையான பைன் ைாப்பீடுைள் 

‘ைருத்துவைகன பராக்கம்’ எனவும் அகழக்கப்ெடும் இந்த 
தயாரிப்புகள் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக காைகட்டத்திற்காக 
நாபளான்றுக்கு வதீம் என்று நிகையான கூட்டுத்பதாகககய 
பசலுத்துகின்றது. சிை தயாரிப்புகள் தங்கள் தயாரிப்ெில் ஒரு 
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நிகையான தரப்ெடுத்திய அறுகவ சிகிச்கச ெைகனயும் 
இகணத்திருக்கும்.  

iii.  ைடுகமயான உடல்நைமின்கம ைாப்பீடுைள் 

இது ைாரகடப்பு, ெக்கவாதம், புற்றுவநாய் வொன்ற ஒரு முன்-
வகரயறுக்கப்ெட்ட கடுகையான உடல்நைைின்கைகள் ஏற்ெடும்வொது 
வதகவப்ெடும் ெணத்திற்கான ஒரு நிகையான ெைன் திட்டைாகும். 

உைகம் முழுதும் உடல்நைம் ைற்றும் உடல் குகறொடு 
ஆகியவற்றிற்கான காப்ெடீானது இகணந்து வருகின்றது, ஆனால் 
இந்தியாவில் தனிநபர் விபத்துக் ைாப்பீடு ொரம்ெரியைாக உடல்நைக் 
காப்ெடீ்டுடன் இல்கை ைற்றும் தனியாக விற்கப்ெடுகின்றது. 

வைலும் உடல்நைக் காப்ெடீு வழக்கைாக இந்தியாவிற்கு பவளிவய 
ஏற்ெடும் பசைவுககள உள்ளடக்குவதில்கை. இந்த உெவயாகத்திற்காக 
ைற்பறாரு தயாரிப்ொன - கவளிநாட்டு உடல்நைக் ைாப்பீடு அல்ைது 
பயணக் ைாப்பீடு – என்ெகத வாங்க வவண்டும். சைீெ காைங்களில் 
ைட்டுவை, வழக்கைான உடல்நைக் காப்ெடீ்டின் ெகுதியாக பவளிநாட்டுக் 
காப்ெடீு உள்ளிட்ட தனியார் காப்ெடீ்டாளர்களின் ஒரு சிை ைிகவும் 
விகையுயர்ந்த உடல்நைக் காப்ெடீு தயாரிப்புகள், சிை விதிமுகறகள் 
ைற்றும் நிெந்தகனகளுக்கு உட்ெடுத்தப்ெட்டு கிகடக்கின்றன.  

iv. வாடிக்கையாளர் பிரிவின் அடிப்பகடயிைான வகைப்பாடு 

தயாரிப்புகள், இைக்கு வாடிக்ககயாளர் ெிரிகவ ைனதில் பகாண்டும் 
வடிவகைக்கப்ெடுகின்றன. ஒவ்பவாரு ெிரிவிற்கான ெைன் கட்டகைப்பு, 
விகையிடுதல், ஏற்ெளிப்பு ைற்றும் சந்கதப்ெடுத்துதல் ஆகியகவ 
முற்றிலும் ைாறுெட்டிருக்கும். வாடிக்ககயாளர் ெிரிவுகளின் 
அடிப்ெகடயில் வககப்ெடுத்தப்ெட்ட தயாரிப்புகளாவன: 

i) சில்ைகற வாடிக்ககயாளர்கள் ைற்றும் அவர்களின் குடும்ெ 
உறுப்ெினர்களுக்காக வழங்கப்ெடும் தனிநபர் ைாப்பீடு 

ii) ெணியாளர்கள் ைற்றும் குழுக்ககள உள்ளடக்கும், அவர்களின் 
உறுப்ெினர்ககள உள்ளடக்கும் பெருநிறுவன 
வாடிக்ககயாளர்களுக்கு வழங்கப்ெடும் குழு ைாப்பீடு 
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iii) ைிகவும் வறுகையான ைக்ககள உள்ளடக்கும் RSBY வொன்ற 
அரசாங்கத் திட்டங்களுக்கான ைாஸ் அதாவது  திரள் ைாப்பீடுைள் 

B. உடல்நைக் ைாப்பீட்டில் தரநிரணயம் மீதான ஐஆர்டிஏ 
வழிைாட்டுதல்ைள் 

ெல்வவறு விதிமுகறகள் ைற்றும் விைக்கீடுகளின் பவவ்வவறு 
வகரயகறகளுடன் ஏராளைான ைாறுெட்ட தயாரிப்புககள ெல்வவறு 
காப்ெடீ்டாளர்கள் வழங்குவதால், சந்கதயில் குழப்ெம் ஏற்ெட்டுள்ளது. 
தனிப்ெட்ட நிறுவனங்களின் தயாரிப்புகளுக்கு எதிராக இழப்ெடீுககள 
அளிப்ெதில் மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாகத்தினர்களுக்கும், தயாரிப்புககள 
ஒப்ெிடுவதில் வாடிக்ககயாளர்களுக்கும் கடினைாக உள்ளது. 
அதுைட்டுைில்ைாைல், கடுகையான உடல்நைைின்கை காப்ெடீுகளில், எது 
ஒரு கடுகையான உடல்நைைின்கை, எது கடுகையான 
உடல்நைைின்கை இல்கை என்ெது ெற்றிய பதளிவான புரிதல் இல்கை. 
உடல்நைக் காப்ெடீு துகறக்கான ைின்னணு தரவுககள ககயாள்வதும் 
ைிகவும் கடினைாக இருக்கின்றது. 

காப்ெடீ்டாளர்கள், வசகவ வழங்குநர்கள், TPA-க்கள் ைற்றும் 
ைருத்துவைகனகள் ஆகிவயாருக்கு இகடவயயான குழப்ெத்கத நீக்கவும், 
காப்ெடீு பசய்யும் பொதுைக்கள், ஐஆர்டிஏ வொன்ற ெல்வவறு 
நிறுவனங்கள், வசகவ வழங்குநர்கள், ைருத்துவைகனகள் ஆகிவயாரின் 
குகறககள நிவர்த்தி பசய்யவும், இந்திய பதாழில் வர்த்தக 
கூட்டகைப்ெின் உடல்நை ஆவைாசகனக் பசயற்குழுவானது உடல்நைக் 
காப்ெடீ்டில் ஒரு வகக தரநிர்ணயத்கத வழங்க ஒன்றாக இகணந்தது. 
ஒரு பொதுவான புரிதைின் அடிப்ெகடயில், ஐஆர்டிஏ 2013-ல் உடல்நைக் 
காப்ெடீ்டில் தரநிர்ணயம் ைீதான வழிகாட்டுதல்ககள பவளியிட்டுள்ளது. 

வழிகாட்டுதல்கள் இப்வொது இவற்றிற்கான தரநிர்ணயத்கத 
வழங்கின்றன: 

1. பொதுவாக ெயன்ெடுத்தப்ெடும் காப்ெடீ்டு ககைச்பசாற்களின் 
வகரயகறகள் 

2. கடுகையான உடல்நைைின்கையின் வகரயகறகள் 
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3. ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக ஈட்டுறுதி காப்ெடீுகளில் 
விைக்களிக்கப்ெட்ட பசைவுகளின் ெட்டியல் 

4. ஈடுவகாரல் ெடிவங்கள் ைற்றும் முன்-அதிகாரைளிப்பு ெடிவங்கள் 

5. இரசீதிடுதல் வடிவகைப்புகள் 

6. ைருத்துவைகனகளின் பவளிவயறுதல் சுருக்கவுகர 

7. TPA-க்கள், காப்ெடீ்டாளர்கள் ைற்றும் ைருத்துவைகனகளுக்கு 
இகடவயயான நிகையான ஒப்ெந்தங்கள் 

8. புதிய காப்ெடீுகளுக்காக ஐஆர்டிஏஐ-ஐ (IRDAI) பெறுவதற்கான 
நிகையான வகாப்பு ைற்றும் ெயன்ொடு வடிவகைப்பு 

 

இது உடல்நைம் வழங்குநர்கள் ைற்றும் காப்ெடீு துகறயின் வசகவயின் 
தரத்கத வைம்ெடுத்துவதில் ஒரு ைிகப்பெரிய வளர்ச்சிப்ெடியாக 
அகைந்துள்ளது வைலும் இது அர்த்தமுள்ள உடல்நைம் ைற்றும் 
உடல்நைக் காப்ெடீு தரவுகளின் பதாகுப்ெிற்கும் உதவும். 

C. மருத்துவமகனச் சேர்க்கை ஈட்டுறுதி திட்டம்  

ஒரு ஈட்டுறுதி அடிப்ெகடயிைான உடல்நைக் காப்ெடீு என்ெது 
இந்தியாவில் ைிகவும் ெரவைான ைற்றும் அதிகம் விற்கப்ெடும் 
உடல்நைக் காப்ெடீு தயாரிப்பு ஆகும். PSU காப்ெடீ்டாளர்களால் 
எண்ெதுகளில் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ட கமடிைிகளய்ம் பாைிேி ைிகவும் 
முந்கதய நிகையான உடல்நைத் தயாரிப்பு ஆகும் வைலும் அது ஒரு 
நீண்டகாைத்திற்கு சந்கதயில் இருந்த ஒவர தயாரிப்பு ஆகும். இந்த 
தயாரிப்பு ஒரு சிை ைாற்றங்களுடன் ெல்வவறு ெிராண்ட் பெயர்களின்கீழ் 
பவவ்வவறு காப்ெடீ்டாளர்களால் சந்கதப்ெடுத்தப்ெட்டாலும், 
பைடிகிபளய்ம் பதாடர்ந்து நாட்டில் அதிகம் விற்கப்ெடும் 
உடல்நைக்காப்ெடீாக இருந்துவருகின்றது. 

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக ஈட்டுறுதி தயாரிப்புகள் ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்ககயின்வொது பசய்ய வவண்டியிருக்கும் பசைவனீங்களிைிருந்து 
தனிநெர்ககள ொதுகாக்கின்றது. பெரும்ொைான சையங்களில், அவர்கள் 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககக்கு முன்னும் ெின்னும் ஒரு குறிப்ெிட்ட 
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நாட்களுக்கும் காப்ெடீ்கட பெறைாம், ஆனால் ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்ககயில் உள்ளடங்காத ஏவதனும் பசைவுககள இது 
விைக்குகின்றது. 

இப்ெடிப்ெட்ட ஒரு காப்ெடீு ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககயின்வொது 
உண்டாகும் பசைவுகள் அல்ைது பசைவழிக்கும் பதாகககய 
பைாத்தைாகவவா அல்ைது அதன் ஒரு ெகுதிகயவயா ‘ஈட்டுறுதி’ 
அடிப்பகடயில் வழங்குகின்றது. இது ‘பைன்’ அடிப்பகடயில் 
உள்ளடங்கும் காப்ெடீ்டுடன் ைாறுெட்டிருக்கைாம், இதில் ெணத்பதாகக 
காப்ெடீ்டில் குறிப்ெிட்டுள்ளெடி ஏற்ெடும் ஒரு குறிப்ெிட்ட நிகழ்வின்வொது 
(ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக, கடுகையான உடல்நைைின்கையின் 
வநாயறிதல் அல்ைது வசர்க்ககயின் ஒவ்பவாரு நாள் வொன்றகவ) 
அளிக்கப்ெடும் வைலும் இது உண்டான உண்கையான பசைவனீங்கள் 
பதாடர்ொனதாக இருக்காது.  

உதாரணம் 

ரகு தன் ைகனவி ைற்றும் ஒரு 14 வயது ைகன் ஆகிவயாகரக் பகாண்ட 
ஒரு சிறு குடும்ெத்கதக் பகாண்டுள்ளார். அவர் ஒவ்பவாருவருக்கும் ரூ. 
1 ைட்சம் எனும் ஒரு தனிநெர் காப்ெடீ்டிற்காக, ஒரு உடல்நைக் 
காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திடைிருந்து, தன் குடும்ெத்தின் ஒவ்பவாரு 
உறுப்ெினகரயும் உள்ளடக்கும் ஒரு பைடிகிபளய்ம் ொைிசிகய 
எடுத்திருந்தார். அவர்கள் ஒவ்பவாருவரும் ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்ககயின்வொது ரூ. 1 ைட்சம் வகரயிைான ைருத்துவ பசைவுகளின் 
ைீட்கெ பெற முடியும். 

ரகு ைாரகடப்பு காரணைாக ைருத்துவைகனயில் அனுைதிக்கப்ெட்டார், 
அவருக்கு அறுகவசிகிச்கச வதகவப்ெட்டது. ைருத்துவ இரசீது ரூ. 1.25 
ைட்சத்திற்கு எழுப்ெப்ெட்டது. காப்ெடீ்டு நிறுவனம் திட்ட 
உள்ளடக்கத்தின்ெடி ரூ. 1 ைட்சத்கத அளித்தது வைலும் ரகு ைீதமுள்ள 
பதாகக ரூ. 25,000-ஐ தன் பசாந்தப் ெணத்தில் இருந்து பசலுத்த 
வவண்டியிருந்தது. 
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ஈட்டுறுதி அடிப்ெகடயிைான பைடிகிபளய்ம் ொைிசியின் முக்கிய 
அம்சங்கள் கீவழ விளக்கப்ெட்டுள்ளன, ைாப்பீட்டின் வரம்புைளில் 
மாறுபாடுைள் இருந்தாலும், கூடுதல் விைக்ைீடுைள் அல்ைது 
பைன்ைள் அல்ைது ேிை இகணப்புைள் ஒவ்கவாரு ைாப்பீட்டாளராலும் 
ேந்கதப்படுத்தப்படும் தயாரிப்புைளுக்கு கபாருந்தைாம். ைாணவர் 
தயாரிப்பு ெற்றிய ஒரு ெரந்த வயாசகனகய ைட்டும் ெின்ெற்றுைாறும், 
அவர் குறிப்ெிட்ட காப்ெடீ்டாளரின் தயாரிப்பு ெற்றி வைலும் 
அறிந்துபகாள்ள விரும்ெினால் அவராகவவ அகத பதரிந்துபகாள்ள 
வவண்டும் எனவும் ஆவைாசிக்கப்ெடுகின்றது. அவர் 
பயன்படுத்தப்படக்கூடிய மருத்துவ ைகைச்கோற்ைள் ேிைவற்கற 
பற்றியும் தானாைசவ கதரிந்துகைாள்ள சவண்டும். 

1. உள்சநாயாளி மருத்துவமகனச் சேர்க்கை கேைவுைள் 

ஒரு ஈட்டுறுதி காப்ெடீானது உடல்நைைின்கை / விெத்தின்வொது 
ஏற்ெடும் ைருத்துவைகன பசைவுகளுக்கான பதாகககய காப்ெடீு 
பெற்றவருக்கு அளிக்கின்றது. 

எல்ைா பசைவுகளுக்கும் ெணம் தரப்ெடாைல் வொகைாம் வைலும் 
பெரும்ொைான தயாரிப்புகள் ெின்வருவனற்கற பொதுவாக உள்ளடக்கும் 
பசைவுககள வகரயறுக்கும்:  

i. ைருத்துவைகன / நர்சிங் வஹாைில் அளிக்கப்ெடும், அகற, தங்கும் 
வசதி ைற்றும் பசவிைிப்ெணி பசைவுகள். இது பசவிைிப்ெணி 
கவனிப்பு, RMO கட்டணங்கள், IV திரவங்கள் / இரத்தம் ஏற்றுதல் / ஊசி 
வொடுவதற்கான கட்டணங்கள் ைற்றும் அதுவொன்ற பசைவுகள் 
ஆகியவற்கற உள்ளடக்கும் 

ii. தீவிர சிகிச்கசப் ெிரிவு (ஐசியு) பசைவுகள் 

iii. அறுகவசிகிச்கச நிபுணர், ையக்கைருந்து நிபுணர், ைருத்துவர், 
ஆவைாசகர்கள், நிபுணர்கள் கட்டணங்கள் 

iv. ையக்கைருந்து, இரத்தம், ெிராணவாயு, அறுகவசிகிச்கசக் கூட 
கட்டணங்கள், அறுகவசிகிச்கச உெகரணங்கள், 

v. ைருந்துகள் ைற்றும் ைருந்துப்பொருட்கள், 
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vi. பசயற்கக சிறுநீர்ப் ெிரித்பதடுப்பு, வவதிச்சிகிச்கச, கதிரியக்கச் 
சிகிச்கச 

vii. வெஸ்வைக்கர்(இதயமுடுக்கி), எலும்புமூட்டு உள்ெதிப்புகள், கீழ் இதய 
வாழ்வு ைாற்றுகள், இரத்தநாள உள்குழாய்கள் வொன்ற 
அறுகவசிகிச்கச பசயல்ொட்டின்வொது உள்வள பொருத்தப்ெடும் 
பசயற்கக உறுப்பு சாதனங்களின் பசைவு 

viii. தகுந்த ஆய்வக / வநாயறிதல் ெரிவசாதகனகள் ைற்றும் சிகிச்கச 
பதாடர்ொன ைற்ற ைருத்துவ பசைவுகள் 

ix. காப்ெடீு பெறுெவருக்கு உறுப்பு ைாற்றம் பசய்யப்ெடும்வொது உறுப்பு 
வழங்குநருக்கு ஏற்ெடும் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக பசைவுகள் 
(உறுப்ெின் விகை தவிர்த்து) 

ைருத்துவைகனயில் தங்கியிருக்கும் காைஅளவு 24 ைணி வநரங்கள் 
அல்ைது அதற்கும் அதிகைாக இருந்தால் ைட்டுவை ஒரு வழக்கைான 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக இழப்ெடீு பசைவுகளுக்கு ெணைளிக்கும். 
இருப்ெினும் ைருத்துவ பதாழிற்நுட்ெங்களில் ஏற்ெட்டுள்ள 
முன்வனற்றங்களின் காரணைாக, ெை அறுகவ சிகிச்கசகளுக்கான 
சிகிச்கச பசயல்முகறகளுக்கு ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக 
வதகவப்ெடுவதில்கை. இப்வொது வடவகர் அதாவது ெகல்ெராைரிப்பு 
பசயல்முகறககளப் வொை, அகவ சிறப்பு வடவகர் பசன்டர்கள் அல்ைது 
ைருத்துவைகனகளில் நடத்தப்ெடைாம். கண் அறுகவ சிகிச்கசகள், 
வவதிச்சிகிச்கச, டயைாசிஸ் (பசயற்கக சிறுநீர்ப் ெிரித்பதடுப்பு) வொன்ற 
சிகிச்கசகள் வடவகர் அறுகவ சிகிச்கசகளின் கீழ்வககப் 
ெடுத்தப்ெடைாம் வைலும் ெட்டியல் வளர்ந்துபகாண்வட இருக்கின்றது. 
இகவகளும் காப்ெடீ்டின்கீழ் உள்ளடக்கப்ெடைாம். 

புறவநாயாளி பசைவுகளுக்கான காப்ெடீு, ஓெிடி (OPD) காப்ெடீுககள 
வழங்குெகவ ைிகச் சிை தயாரிப்புகளுடன், இந்தியாவில் ைிகவும் 
குகறவாகவவ உள்ளது. இருப்ெினும் புறவநாயாளி சிகிச்கச ைற்றும் 
ைருத்துவர் வருகககள், வழக்கைான ைருத்துவப் ெரிவசாதகனகள், ெல் 
ைற்றும் ைருந்தக பசைவுகள் உடனான உடல்நை ெராைரிப்பு பசைவுகள் 
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பதாடர்ொனகவ ஆகியவற்கற உள்ளடக்கும் சிை திட்டங்களும் 
உள்ளன. 

2. மருத்துவமகனச் சேர்க்கைக்கு முந்கதய மற்றும் பிந்கதய 
கேைவுைள் 

i. ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககக்கு முந்கதய பசைவுகள் 

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக என்ெது அவசரநிகை ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்ககயாகவவா அல்ைது திட்டைிடப்ெட்டதாகவவா இருக்கைாம். 
ஒரு வநாயாளி ஒரு திட்டைிடப்ெட்ட அறுகவ சிகிச்கசக்காக 
பசன்றால், ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககக்கு முன்ொகவவ அவருக்கு 
ஏற்ெடக்கூடிய பசைவுகள் இருக்கும். 

ஐஆர்டிஏ உடல்நைக் காப்ெடீு தரநிர்ணய வழிகாட்டுதல்கள் 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககக்கு முந்கதய பசைவுககள ெின்வருைாறு 
விவரிக்கின்றது: 

காப்ெடீு பசய்த நெர் ைருத்துவைகனயில் வசருவதற்கு முன் உடனடியாக 
ஏற்ெடும் ைருத்துவ பசைவுகள், இவற்கற உள்ளடக்கும்: 

i) காப்ெடீு பசய்த நெருக்கு ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக வதகவப்ெடும் 
அவத நிகைகைக்காக ஏற்ெடும் அப்ெடிப்ெட்ட ைருத்துவ 
பசைவுகள், ைற்றும் 

ii) காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தால் அனுைதிக்கப்ெடும் அப்ெடிப்ெட்ட 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககக்கான உள்-வநாயாளி ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கக ஈடுவகாரல். 

ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககக்கு முந்கதய பசைவுகள் 
ெரிவசாதகனகள், ைருந்துகள், ைருத்துவர்களின் கட்டணங்கள் வொன்ற 
வடிவில் இருக்கக்கூடும். ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககக்கு 
பொருத்தைான ைற்றும் அது குறித்த அப்ெடிப்ெட்ட பசைவுகள் 
உடல்நைக் காப்ெடீுகளின் கீழ் உள்ளடக்கப்ெடும். 

i. மருத்துவமகனச் சேர்க்கைக்கு பிந்கதய கேைவுைள் 
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ைருத்துவைகனயில் தங்கியிருந்தெின், ெைசையங்களில் 
குணைகடதல் ைற்றும் ெின்பதாடர் சிகிச்கச பதாடர்ொக பசைவுகள் 
இருக்கக்கூடும். 

வகரயகற 

காப்ெடீு பசய்த நெர் ைருத்துவைகனயிைிருந்து பவளிவயறியெின் 
உடனடியாக ஏற்ெடும் ைருத்துவ பசைவுகளில், இவற்கற வழங்கும் 

i) காப்ெடீு பசய்த நெரின் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக வதகவப்ெட்ட 
அவத நிகைகைக்காக ஏற்ெடும் அப்ெடிப்ெட்ட ைருத்துவ பசைவுகள், 
ைற்றும் 

ii) காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தால் அனுைதிக்கப்ெடும் அப்ெடிப்ெட்ட 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககக்கான உள்-வநாயாளி ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கக காப்ெடீு. 

ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககக்கு ெிந்கதய பசைவுகள், ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்ககக்கு ெின் வகரயறுக்கப்ெட்ட எண்ணிக்ககயிைான நாட்கள் 
பகாண்ட காை அளவின்வொது ஏற்ெடும் பொருத்தைான ைருத்துவ 
பசைவுகளாக இருக்க வவண்டும் வைலும் அது காப்ெடீ்டின் ெகுதியாக 
கருதப்ெடும். 

ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககக்கு ெிந்கதய பசைவுகள் 
ைருத்துவைகனயிைிருந்து பவளிவயறியெிறகு, ைருந்துகள், 
ைருந்துப்பொருட்கள், ைருத்துவர்களின் ைறுஆய்வு வொன்ற வடிவில் 
இருக்கக்கூடும். அப்ெடிப்ெட்ட பசைவுகள் ைருத்துவைகனயில் 
எடுத்துக்பகாள்ளும் சிகிச்கச பதாடர்ொனதாக இருக்க வவண்டும் 
வைலும் அகவ உடல்நைக் காப்ெடீுகளின்கீழ் உள்ளடக்கப்ெடும். 

ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககக்கு முந்கதய ைற்றும் ெிந்கதய 
பசைவுகளுக்கான காப்ெடீ்டிற்கான காை அளவு காப்ெடீு 
அளிப்ெவர்களுக்கு இகடவய ைாறுெடைாம், வைலும் அது ொைிசியில் 
வகரயறுக்கப்ெட்டிருக்கும், ைிகவும் பொதுவான காப்ெடீு முப்பது 
நாட்ைள் முன்மருத்துவமகனச் சேர்க்கைகயயும், மருத்துவமகனச் 
சேர்க்கைக்கு பிந்கதய அறுபது நாட்ைகளயும் உள்ளடக்குகின்றது. 
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ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககக்கு முந்கதய ைற்றும் ெிந்கதய பசைவுகள் 
ொைிசியின்கீழ் காப்ெடீு பசய்தவருக்கு காப்ெடீுவழங்கும் பைாத்தக் 
கூடுதைின் ெகுதியாக இருக்கும். 

i) வடீ்டில் தங்ைி ேிைிச்கே 

இந்த ெைன் ொைிசிதாரர்களால் பொதுவாகப் ெயன்ெடுத்தாதவொதும், 
ஒரு தனிநெர் உடல்நைக் காப்ெடீும் ஒரு ைருத்துவைகனயில் 
அனுைதிக்கப்ெடாைல் வடீ்டில் எடுத்துக்பகாள்ளப்ெடும் ைருத்துவச் 
சிகிச்கசக்காக ஆகும் பசைவுககள கவனிக்கும் ஒரு 
முன்வனற்ொட்கடக் பகாண்டுள்ளது. இருப்ெினும், நிகைகையானது 
ஒரு ைருத்துவைகனயில் கவனிப்பு வதகவப்ெடும் 
உடல்நைைின்கையாக இருந்தாலும், வநாயாளியின் நிகைகை 
அவகர ைருத்துவைகனக்கு பகாண்டு பசல்ை முடியாத 
நிகைகையாகவவா அல்ைது ைருத்துவைகனகளில் தங்கும் வசதி 
ெற்றாக்குகற உள்ள நிகைகையாகவவா இருக்க வவண்டும். 

இந்தக் காப்ெடீு வழக்கைாக முதல் மூன்றில் இருந்து ஐந்து 
நாட்ைளின் ஒரு மிகுதி உட்கூகற பகாண்டிருக்கின்றது, அதாவது 
முதல் மூன்றில் இருந்து ஐந்து நாட்கள் வகரக்குைான பசைகவ 
காப்ெடீு பசய்ெவவர ொர்த்துக் பகாள்ள வவண்டும். காப்ெடீானது 
ஆஸ்துைா, மூச்சுக்குழாய் அழற்சி, நாட்ெட்ட சிறுநீரக அழற்சி ைற்றும் 
சிறுநீரகம் சார்ந்த இகணப்வொக்கு, வயிற்றுப்வொக்கு ைற்றும், 
இகரப்கெக்குடல் அழற்சி உள்ளிட்ட எல்ைா வகக சீதவெதிகள், 
நீரிழிவு வநாய், வைிப்பு வநாய், உயர் இரத்த அழுத்தம், சளிக்காய்ச்சல், 
இருைல் ைற்றும் சளி, காய்ச்சல்கள் வொன்ற சிை நாட்ெட்ட அல்ைது 
பொதுவான வநாய்களுக்கான வடீ்டு சிகிச்கசககளயும் 
விைக்குகின்றது. 

ii)  கபாதுவான விைக்ைீடுைள் 

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக இழப்ெடீு காப்ெடீுகளின் கீழ் உள்ள 
வழக்கைான விைக்கீடுகளில் சிை கீவழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ளன: 

i. ஏற்ைனசவ இருக்கும் சநாய்ைள் 
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இது ஏறக்குகறய எப்வொதும் தனிநெர் உடல்நைத் திட்டங்களின் கீழ் 
விைக்கப்ெடுகின்றது, ஏபனனில் இது ஒரு நிச்சயத்தன்கைகய 
உள்ளடக்குகின்றது வைலும் காப்ெடீ்டாளருக்கு அதிக அொயத்கத 
எடுத்துகரக்கின்றது. ஒரு உடல்நைக் காப்ெடீ்கட எடுக்கும் வநரத்தில் 
வதகவப்ெடும் முக்கியைான பவளியடீுகளில் ஒன்று காப்ெடீு 
பசய்ெவர் ஒவ்பவாருவரின் வநாய்கள் / காயங்களின் முந்கதய 
வரைாறு பதாடர்ொனதாகும். இது காப்ெடீ்டிற்கான முன்பைாழிகவ 
ஏற்றுக்பகாள்வது ைீதான தீர்ைானத்கத எடுக்க காப்ெடீ்டாளகர 
அனுைதிக்கும்.  

தரநிர்ணயம் ைீதான ஐஆர்டிஏ வழிகாட்டுதல்கள் முன்வெ இருக்கும் 
வநாய்ககள இவ்வாறு வகரயறுக்கின்றது 

“காப்ெடீ்டாளரால் முதல் ொைிசி வழங்கப்ெடுவதற்கு முன் 48 
ைாதங்களுக்குள் உங்களுக்கு ஏற்ெட்டுள்ள அறிகுறிகள் அல்ைது 
அகடயாளங்களுக்கான ைற்றும்/அல்ைது வநாயறியப்ெட்ட, 
ைற்றும்/அல்ைது ைருத்துவ ஆவைாசகன/சிகிச்கச பெறப்ெட்ட ஏவதனும் 
நிகைகை, வநாய் அல்ைது காயம் அல்ைது பதாடர்ொன நிகைகை(கள்).” 

விைக்கீடானது: நிறுவனத்துடனான தன் முதல் ொைிசியின் 
பதாடக்கத்திைிருந்து, பதாடர்ச்சியான காப்ெடீு 48 ைாதங்கள் வகர 
முடியும் வகர, ொைிசியில் வகரயறுத்துள்ள ைாதிரியான ஏவதனும் 
காப்ெடீு பெறும் நெருக்கு ஏற்கனவவ உள்ள நிகைகை(கள்). 

i. ஒரு விெத்தின் காரணைாக வதகவப்ெட்டால் தவிர, அழகுச் 
சிகிச்கசகள், ஒட்டுறுப்பு அறுகவ சிகிச்கசகள் 

ii. கண் கண்ணாடிகள், காது வகட்கும் கருவிகள் வொன்றவற்றிற்கான 
பசைவுகள் (ொைிசியால் வழங்கப்ெடும் புறவநாயாளி காப்ெடீ்டின் 
கீழ் சிறப்ொக உள்ளடக்கப்ெட்டால் தவிர) 

iii. பொதுவான உடல் தளர்ச்சி, உடல் வதறுதல் 

iv. சிகிச்கசக்கு பதாடர்ெில்ைாத விட்டைின்கள், டானிக்குகள் 
ஆகியவற்றிற்கான பசைவுகள் 



 

 525 

v. ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக அவசியைாக உள்ள ஏவதனும் வநாய் / 
உடல்நைைின்கை / காயத்தின் இருப்பு அல்ைது சிகிச்கச 
வநர்ைகற இருப்ெிற்கான நிகையற்ற அல்ைது தற்பசயைான 
வநாயறிதல்கள், ஆய்வக ெரிவசாதகனகளுக்காக முதன்கையாக 
ஆகும் பசைவுகள். 

vi. ைகப்வெறு பதாடர்ொன பசைவுகள் (சிை காப்ெடீ்டாளர்கள் 
காத்திருப்பு காைங்களுடன் ைகப்வெறு காப்ெடீ்கட 
வழங்குகின்றனர்) 

vii. வொர் ைற்றும் அணுசக்தி சார்ந்த காரணங்கள் 

viii. எச்ஐவி / எய்ட்ஸ்-டன் சிகிச்கச பதாடர்ொன எல்ைா பசைவுகள். 
(இருப்ெினும் சிை காப்ெடீ்டாளர்கள் எச்ஐவி / எய்ட்ஸ் உள்ள 
நெர்களுக்கான சிறப்புக் காப்ெடீுககள வழங்கத் 
பதாடங்கியுள்ளனர்.) 

ix. ெதிவு கட்டணங்கள், வசர்க்ககக் கட்டணங்கள், பதாகைவெசி, 
பதாகைக்காட்சி கட்டணங்கள், கழிவகற வசதிகள் வொன்ற 
ைருத்துவம் சாராத விஷயங்கள் அகனத்தும்.  

x. ொைிசியின் பதாடக்கத்திைிருந்து 30 நாட்கள் வகரயான ஒரு 
காத்திருப்புக் காை அளவு இழப்ெடீ்கடக் வகாரும் பெரும்ொைான 
ொைிசிகளுக்கு பொருந்தும். இருப்ெினும் இது ஒரு விெத்தால் 
ஏற்ெடும் ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககக்குப் பொருந்தாது. 

உதாரணம் 

ைீரா ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககயின்வொது ஏற்ெடும் பசைவுகளின் 
உள்ளடக்கத்திற்கான ஒரு உடல்நைக் காப்ெடீு ொைிசிகய எடுத்திருந்தார். 
ொைிசி 30 நாட்கள் பகாண்ட பதாடக்கக் காத்திருப்புக் காைத்திற்கான 
ஒரு உட்கூகறக் பகாண்டிருந்தது. 

துரதிர்ஷ்டவசைாக, அவர் ொைிசி எடுத்த 20 நாட்களுக்குப் ெிறகு, 
ைீராவிற்கு ைவைரியா ொதிப்பு ஏற்ெட்டது, அவர் 5 நாட்களுக்கு 
ைருத்துவைகனயில் வசர்க்கப்ெட்டார். அவர் அதிகைான ைருத்துவைகன 
கட்டணங்ககள பசலுத்த வவண்டியிருந்தது. 
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அவர் காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திடைிருந்து ெண ஈடுவகாரகை வகட்கும்வொது, 
அவர்கள் இழப்ெடீு ெணத்கத அளிக்க ைறுத்து விட்டனர், ஏபனனில் 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக நிகழ்வு ொைிசி எடுத்ததிைிருந்து 30 நாட்கள் 
வகரயான காத்திருப்பு காைத்திற்குள்ளாகவவ நடந்துள்ளது. 

ைாத்திருப்புக் ைாைங்ைள்: இது வழக்கைாக சிகிச்கச தாைதைாகக் கூடிய 

ைற்றும் திட்டைிடப்ெடக்கூடிய வநாய்களுக்கு பொருந்தும். தயாரிப்கெப் 

பொறுத்து, கண்புகர, புற்றல்ைாத சுக்கிை     உருப்பெருக்கம், ைாதவிடாய் 

ைிககப்பு அல்ைது நார்த்தகசப் புற்றுக்கான கருப்கெ நீக்கம், குடைிறக்கம், 

விகரவகீ்கம், ெிறவிசார் உள்வநாய், ஆசன வாய்புகர, மூைவநாய், 

எலும்புக் காற்றகற அழற்சி ைற்றும் பதாடர்புள்ள ஒழுங்கின்கைகள், 

ெித்தப்கெக் கல்நீக்கம், கீல்வநாய்ைற்றும் முடக்குவாதம், கல்வநாய், வயது 

பதாடர்ொன எலும்பு மூட்டு அழற்சி, எலும்புத்துகள வநாய் வொன்ற 

வநாய்களுக்கு ஒன்று / இரண்டு / நான்கு வருட காத்திருப்புக் காைங்கள் 

பொருந்தும். 

அ) ைிகடக்ைக்கூடிய ைாப்பீடு விருப்பத்சதர்வுைள் 

i. தனிநபர் ைாப்பு 

ஒரு தனிநெர் தன்னுடன், கணவன்/ைகனவி, சார்ந்திருக்கும் 
குழந்கதகள், சார்ந்திருக்கும் பெற்வறார்கள், சார்ந்திருக்கும் 
கணவன்/ைகனவியின் பெற்வறார்கள், சார்ந்திருக்கும் 
உடன்ெிறந்வதார்கள் வொன்ற குடும்ெ நெர்களுடன் வசர்த்து காப்ெடீு 
பசய்யமுடியும். சிை காப்ெடீ்டாளர்கள் காப்ெடீு பசய்யப்ெடக்கூடிய 
சார்ந்திருப்வொர்களில் ஒரு வரம்ெிகன பகாண்டிருக்க ைாட்டார்கள். 
அப்ெடிப்ெட்ட சார்ந்திருப்வொர்களில் ஒவ்பவாரு நெருக்கும் ஒரு தனி 
காப்ெடீ்டு கூடுதலுடன் ஒரு ஒற்கற ொைிசியின்கீழ் காப்ெடீு பசய்வது 
சாத்தியைானதாகும். இம்ைாதிரி காப்புகளில், ொைிசியின்கீழ் காப்ெடீு 
பசய்யப்ெட்ட ஒவ்பவாரு நெரும் காப்ெடீுத்பதாககயின் அதிகெட்ச 
பதாகககய  ொைிசி அைைில் இருக்கும் சையத்தில் பெற முடியும். 
காப்ெடீு பசய்யப்ெட்ட ஒவ்பவாருவருக்கும், அவரது வயது ைற்றும் 
காப்ெடீ்டுத் பதாகக ைற்றும் வவறு ஏதாவது ைதிப்ெடீு காரணியின் 
அடிப்ெகடயில் ப்ரீைியம் வசூைிக்கப்ெடும். 
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. 

ii. குடும்பப் கபயர்ச்ேி  

குடும்ெப் பெயர்ச்சி காப்ெடீு என்ெதில் கணவன்/ைகனவி, சார்ந்திருக்கும் 
குழந்கதகள் ைற்றும் சார்ந்திருக்கும் பெற்வறார்கள் உள்ளடங்கிய 
குடும்ெத்திற்கு குடும்ெம் முழுகைக்குைான ஒரு ஒற்கறக் காப்ெடீ்டுத் 
பதாகக வழங்கப்ெடுகிறது. 

உதாரணம் 

ரூ. 5 ைட்சம் பகாண்ட ஒரு குடும்ெக் காப்ெடீு நான்கு வெர் உள்ள ஒரு 
குடும்ெத்திற்கு எடுக்கப்ெட்டால், ொைிசிக் காைத்தின்வொது, அது 
ஒன்றுக்கும் வைற்ெட்ட குடும்ெ உறுப்ெினர் பதாடர்ொன 
ஈடுவகாரல்களுக்கு அல்ைது குடும்ெத்தின் ஒற்கற உறுப்ெினருக்கான 
ெை ஈடுவகாரல்களுக்கு ெணைளிக்கும். இகவ அகனத்தும் ரூ. 5 ைட்சம் 
பகாண்ட பைாத்தக் காப்ெடீ்கடவிட அதிகைாக இருக்க முடியாது. 
ப்ரீைியம் (தவகண) வழக்கைாக காப்ெடீ்டு முன்பைாழியப்ெடும் 
குடும்ெத்தில் உள்ள ைிகவும் வயதான உறுப்ெினரின் அடிப்ெகடயில் 
வசூைிக்கப்ெடும். 

இந்த இரண்டு ொைிசிகளின் கீழ் காப்புகள் ைற்றும் விைக்கீடுகள் 
ஆகியகவ ஒவர ைாதிரியாக இருக்கும். குடும்ெக் காப்ெடீுகள் 
சந்கதயில் ைிகவும் ெிரெைைாகி வருகின்றன, ஏபனனில் பைாத்த 
குடும்ெமும் ஒரு நியாயைான ப்ரீைியத்தில் ஒரு அதிக அளவில் 
வதர்ந்பதடுக்கப்ெடக்கூடிய ஒரு பைாத்தக் காப்ெடீ்டுக் பதாககக்கான 
காப்ெகீட பெறுகின்றது.  

ஆ) ேிறப்பு அம்ேங்ைள் 

ஏற்கனவவ உள்ள காப்ெடீுகளில் சிை ைாற்றங்கள் ைற்றும் புதிய 
ைதிப்பு கூட்டப்ெட்ட அம்சங்கள் ஆரம்ெகாை பைடிகிபளய்ம் 
தயாரிப்ெின் கீழ் வழங்கப்ெடும் அடிப்ெகட ஈட்டுறுதி காப்ெடீ்டுடன் 
வசர்க்கப்ெட்டுள்ளன. நாம் இந்த ைாற்றங்களில் சிைவற்கற 
விவாதிப்வொம். கீவழ குறிப்ெிட்டுள்ள அம்சங்கள் அகனத்தும் எல்ைா 
தயாரிப்புகளிலும் இருப்ெதில்கை என்ெகதயும், அகவ 
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காப்ெடீ்டாளர்கள் ைற்றும் தயாரிப்புகளுக்கிகடவய ைாறுெடைாம் 
என்ெகதயும் கவனத்தில் பகாள்ளவும். 

i. உப வரம்புைள் மற்றும் சநாய் ோர்ந்த ைாப்புகற 

சிை தயாரிப்புகள் வநாய் சார்ந்த காப்புகறகய பெற்றுள்ளன எ.கா. 
கண்புகர. ஒரு சிை காப்ெடீுகள் காப்ெடீ்டுத் பதாககயுடன் 
இகணந்துள்ள அகற வாடககயில் உெ வரம்புககளப் பெற்றிருக்கும் 
எ.கா. நாபளான்றுக்கான அகற வாடகக காப்ெடீ்டுத் பதாககயின்  
1% வரம்புக்கும், ICU கட்டணங்கள் காப்ெடீ்டுத் பதாககயின்  2% 
வரம்புக்கும் உட்ெட்டிருக்கும். ICU கட்டணங்கள், OT கட்டணங்கள் 
ைற்றும் அறுகவ சிகிச்கச நிபுணரின் கட்டணங்கள் வொன்ற ைற்ற 
தகைப்புகளின் கீழ் வரும் பசைவுகள் ஆகியகவ வதர்ந்பதடுக்கப்ெடும் 
அகறயின் வககயுடன் இகணந்திருப்ெதால், ைற்ற தகைப்புகளின் 
கீழும், அதன் மூைம் பைாத்த ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக 
பசைவுகளிலும் பசைவிகன கட்டுப்ெடுத்த அகற வாடகக காப்புகற 
உதவுகின்றது. 

ii. இகண-பணமளிப்பு 

இது ொைிசியில் வகரயறுத்துள்ளெடி உடல்நைைின்கை 
ைற்றும்/அல்ைது விெத்து காரணைாக ஒரு ஈடுவகாரகை வகாரும் 
ஒவ்பவாரு முகறயும் காப்ெடீு பெறும் நெரால் பசாந்தைாக 
வைற்பகாள்ளப்ெடும் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக பசைவுகளின் 
பதாகக அல்ைது சதவதீத்கத குறிக்கின்றது. இது காப்ெடீு பெறுெவர் 
தன் வதர்வுககள வதர்ந்பதடுப்ெதில் எச்சரிக்கககய வைற்பகாள்கிறார் 
என்ெகதயும் அதன் மூைம் அவரின் பைாத்த ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கக பசைவுகள் தன்னிச்கசயாக குகறக்கப்ெடுகின்றது 
என்ெகதயும் உறுதிபசய்கின்றது. 

iii. இகவ சபான்ற புதிய விைக்ைீடுைள் 
அறிமுைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன: 

பொது குகறொடுகள் ைற்றும் முதல்நிகை உயிரணு உட்புகுத்தல் / 
அறுகவசிகிச்கச. 
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 CPAP, CAPD, உட்பசறிதல் ெம்பு வொன்றகவ, நடக்க உதவும் 
சாதனங்கள் அதாவது, ஏவதனும் வகக நடப்ெிப்ொன், 
ஊன்றுவகால்கள், ெட்கடகள், கழுத்துப்ெட்கடகள், மூடிகள், 
சிம்புகள், கவண்கள், அகணச்சட்டங்கள், காலுகறகள் 
வொன்றகவ, நீரிழிவு வநாய் காைணி, சர்க்ககரைானி / 
பவப்ெைானி ைற்றும் பதாடர்ொன பொருட்கள் வொன்றகவ  
உள்ளடக்கிய வநாயறிதல் ைற்றும்/அல்ைது சிகிச்கசக்காக 
ெயன்ெடுத்தப்ெடும் ஏவதனும் வகக பவளிப்புற ைற்றும்/அல்ைது 
நீண்டகாைம் உகழக்கும் ைருத்துவ / ைருத்துவம் சாராத 
கருவிகள் ைற்றும் பதாடர்ச்சியாக வடீ்டில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் 
ஏவதனும் ைருத்துவ உெகரணங்கள். 

 ைருத்துவைகனயால் வசூைிக்கப்ெடும் ஏவதனும் வகக வசகவக் 
கட்டணங்கள், கூடுதல் கட்டணங்கள், அனுைதிக் கட்டணங்கள் / 
ெதிவுக் கட்டணங்கள் வொன்றகவ 

 ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககக்கு முந்கதய ைற்றும் ெிந்திய 
காைகட்டத்தின்வொதான ைருத்துவரின் வடீ்டு வருககக் 
கட்டணங்கள், கவனிப்ொளர் / பசவிைிப்ெணி கட்டணங்கள் 

ஐஆர்டிஏஐ பொதுவான விைக்கீடு விஷயங்ககள தரநிர்ணயப் 
ெடுத்தியுள்ளது. இறுதியில் ெிற்வசர்க்கககய ெரிந்துகர பசய்யவும் 

i. மண்டைம் ோர்ந்த ப்ரீமியம் 

வழக்கைாக, ப்ரீைியம் காப்ெடீு பெறும் நெரின் வயது ைற்றும் 
வதர்ந்பதடுக்கப்ெடும் காப்ெடீ்டுத் பதாகக ஆகியவற்கற 
சார்ந்திருக்கும். ப்ரீைியம் வவறுொடு அதிக ஈடுவகாரல் பசைவுடன் 
சிை ைண்டைங்களில் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது, எ.கா. தில்ைி 
ைற்றும் மும்கெ ஆகியகவ சிை காப்ெடீ்டாளர்களால் குறிப்ெிட்ட 
தயாரிப்புகளுக்கான அதிகைான ப்ரீைியம் பகாண்ட ைண்டைத்தின் 
ெகுதியாக இருக்கின்றன. 

ii. ஏற்ைனசவ இருக்கும் சநாய்ைளுக்ைான ைாப்பு 



 

 530 

ஒழுங்குமுகற வதகவகளின் ொர்கவயில், முன்னதாக விைக்கப்ெட்ட 
ஏற்கனவவ இருக்கும் வநாய்கள் நான்கு வருட காத்திருப்புக் 
காைத்துடன் ெிரத்திவயகைாக குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளன. சிை காப்ெடீ்டு 
நிறுவனங்களின் சிை அதிக விகையுள்ள தயாரிப்புகள் 2 ைற்றும் 3 
வருடங்கள் காைகட்டத்திற்கு காத்திருப்புக்காைம் 
குகறக்கப்ெட்டுள்ளன.  

iii. புதுப்பிப்புத் திறன் 

வாழ்நாள் புதுப்ெிப்புத்திறன் சிை காப்ெடீ்டாளர்களால் 
அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. இப்வொது, இது எல்ைா 
ொைிசிகளுக்காகவும் ஐஆர்டிஏஐ-ஆல் கட்டாயைாக்கப்ெட்டுள்ளன. 

iv.  ெகல் சிகிச்கச பசயல்முகறக்கான காப்ெடீு 

ைருத்துவ அறிவியைின் முன்வனற்றம் வட வகர் அதாவது ெகல் 
சிகிச்கச வககப்ொட்டின் கீழ் ஏராளைான எண்ணிக்ககயிைான 
பசயல்முகறகளின் உள்ளடக்கத்கத கண்டுள்ளது. முன்னதாக ஏழு 
பசயல்முகறகள் – கண்புகர, டி அண்ட் சி (கருப்கெ சுத்தைாக்கல்), 
டயாைாசிஸ் (பசயற்கக சிறுநீர்ப்ெிரிப்பு), வவதிச்சிகிச்கச, 
கதிரியக்கச்சிகிச்கச, ைித்வதாட்ரிப்சி (களக்கல் பநாறுக்கல்) ைற்றும் 
உள்நாக்கு அறுகவ ஆகிய ைட்டுவை வடவகரின் கீழ் ெிரத்திவயகைாக 
குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளன. இப்வொது 150-க்கும் அதிகைான 
பசயல்முகறகள் உள்ளடக்கப்ெட்டுள்ளன வைலும் ெட்டியல் 
வளர்ந்துபகாண்டு இருக்கின்றது.  

v. பாைிேிக்கு முந்கதய மருத்துவ சோதகனயின் கேைவு 

ைருத்துவச் வசாதகனக்கான பசைவு முன்னதாக சாத்தியைான 
வாடிக்ககயாளர்களால் வைற்பகாள்ளப்ெட்டது. இப்வொது காப்ெடீ்டாளர் 
பசைவுக்கான பதாகககய, ஏற்ெளிப்புக்காக முன்பைாழிவு ஏற்கப் 
ெட்டிருந்தால், திருப்ெித் தருகிறார்,  ைீட்புத்பதாகக 50% முதல் 100% 
வகர ைாறுெடும். இப்வொது இதுவும் ஐஆர்டிஏஐ-ஆல் 
கட்டாயைாக்கப்ெட்டுள்ளது, அதாவது காப்ெடீ்டாளர் ைருத்துவச் 
வசாதகனக்கான பசைவுகளில் குகறந்தெட்சம் 50%-ஐ ஏற்றுக்பகாள்ள 
வவண்டும். 
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vi.  மருத்துவமகனச் சேர்க்கைக்கு முந்கதய மற்றும் பிந்கதய 
ைாப்பீட்டிற்ைான ைாை அளவு 

ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககக்கு முந்கதய ைற்றும் ெிந்கதய 
காப்ெடீ்டிற்கான காைஅளவு பெரும்ொைான காப்ெடீ்டாளர்களால் 
குறிப்ொக அவர்களது விகையுயர்ந்த தயாரிப்புகளில் 60 நாட்கள் 
ைற்றும் 90 நாட்கள் வகர நீட்டிக்கப்ெட்டுள்ளது. சிை 
காப்ெடீ்டாளர்கள் இழப்ெடீுபதாககயின் குறிப்ெிட்ட சதவதீத்துடன் 
இகணந்துள்ள இந்த பசைவுககள காப்புகறயிட்டுள்ளனர், இது ஒரு 
அதிகெட்ச வரம்ெிற்கு உட்ெடுகின்றது. 

vii. கூடுதல் ைாப்பீடுைள் 

இகணப்பு அல்ைது கூடுதல் காப்ெடீுகள் என அகழக்கப்ெடும் 
ெல்வவறு புதிய கூடுதல் காப்ெடீுகள் சிை காப்ெடீ்டாளர்களால் 
அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன. அவற்றில் சிை: 

 மைப்சபறுக் ைாப்பீடு: முன்னதாக ைகப்வெறு சில்ைகற 
ொைிசிகளின் கீழ் வழங்கப்ெடவில்கை, ஆனால் இப்வொது ெை 
காப்ெடீ்டாளர்களால், ைாறுெடும் காத்திருப்புக் காைங்களுடன் 
வழங்கப்ெடுகின்றன. 

 ைடுகமயான உடல்நைமின்கம ைாப்பீடு: உயிகர அச்சுறுத்தும் 
ைற்றும் விகையுயர்ந்த சிகிச்கச வதகவப்ெடும் குறிப்ெிட்ட 
வநாய்களுக்காக அதிக விகையுயர்ந்த வககயான தயாரிப்புகளின் 
ஒரு வதர்வாக கிகடக்கின்றது. 

 ைாப்பீட்டுத் கதாகையின்  மீளப்கபறுதல்: ஒரு ஈடுவகாரல் 
பதாகககயப் வழங்கிய ெின் காப்ெடீ்டுத் பதாககயானது 
(ஈடுவகாரல் பதாகககயப் பெற்ற ெின் அது குகறகிறது) கூடுதல் 
ப்ரீைியத்கத பசலுத்துவதன் மூைம் உண்கையான வரம்பு 
நிகைக்கு ைீண்டும் பகாண்டு வரமுடியும். 

 AYUSH –ஆயுர்சவதம் – சயாைா – யுனானி – ேித்தமருத்துவம் – 
ச ாமிசயாபதி ஆைியவற்றிற்ைான ைாப்பீடு: சிை ொைிசிகள் 
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AYUSH சிகிச்கசக்கான பசைவுகளுக்காக ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கக பசைவுகளின் ஒரு குறிப்ெிட்ட சதவதீம் வகர காப்ெடீு 
அளிக்கின்றது. 

viii. மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட ைாப்பீடுைள் 

சிை ஈட்டுறுதி தயாரிப்புகள் கீவழ ெட்டியைிட்டுள்ளெடி ைதிப்புக் 
கூட்டப்ெட்ட காப்ெடீுககள உள்ளடக்குகின்றன. ெைன்கள் காப்ெடீு 
பசய்யப்ெட்ட பைாத்தத் பதாககக்கு ைிகாைல், ொைிசியின் 
அட்டவகணயில் உள்ள ஒவ்பவாரு காப்ெடீ்டிற்கும் எதிராக 
குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ள காப்ெடீ்டுத் பதாககயின்  வரம்பு வகர 
அளிக்கப்ெடும்.  
 

 புறசநாயாளிக் ைாப்பீடு: நைக்கு ஏற்கனவவ பதரிந்தெடி 
இந்தியாவில் உள்ள உடல்நைக் காப்ெடீு தயாரிப்புகள் 
பெரும்ொலும் உள்-வநாயாளி ைருத்துவைகனச் வசர்க்கககளுக்கு 
ைட்டுவை காப்ெடீு அளிக்கின்றன. சிை நிறுவனங்கள் இப்வொது சிை 
விகையுயர்ந்த திட்டங்களின் கீழ் புறவநாயாளி பசைவுகளுக்காக 
வரம்புள்ள காப்ெடீ்கட வழங்குகின்றன. 

1. மருத்துவமகன கராக்ைம்: இது ஒரு குறிப்ெிட்ட காை அளவிற்கு 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககயின் ஒவ்பவாரு நாளுக்காகவும் 
நிகையான பைாத்தக் கூட்டுத் பதாகககய வழங்குகின்றது. 
வழக்கைாக இந்த காை அளவு ொைிசிகள் பகாண்டுள்ள 2 / 3 
நாட்கள் கழிவிகன தவிர்த்து 7 நாட்களுக்கு வழங்கப்ெடுகின்றது. 
எனவவ கழிவுநாட்கள் காை அளவிற்கு அதிகைாக 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக காை அளவு இருந்தால் ைட்டுவை 
ெைனானது பசயல்ெடுத்தப்ெடும். இது ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக 
காப்ெடீ்டுடன் கூடுதைாக உள்ளது, ஆனால் ொைிசியின் காப்ெடீ்டுத் 
பதாககயின்  பைாத்தத் பதாககக்கு உள்ளாக இருக்கும் அல்ைது 
ஒரு தனி உெ-வரம்புடன் இருக்கைாம். 

2. குணமகடதல் பைன்: பைாத்தக் கூட்டுத் பதாகக ெைனானது 
உடல்நைைின்கை ைற்றும்/அல்ைது விெத்தின் காரணைாக 
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ைருத்துவைகனயில் தங்கும் பைாத்த காை அளவு 10 நாட்களுக்கு 
குகறயாைல் இருந்தால் ைட்டுவை அளிக்கப்ெடும். 

3. உறுப்பு வழங்குநரின் கேைவுைள்: ொைிசியானது ொைிசியில் 
வகரயறுக்கப்ெட்ட விதிமுகறகள் ைற்றும் நிெந்தகனயின்ெடி 
முக்கிய உறுப்பு ைாற்றத்தின்வொது உறுப்பு வழங்குெவருக்கான 
பசைவுகளுக்கான பதாகககய திரும்ெத் தருகின்றது. 

4. மருத்துவமகன ஊர்திக்ைான பணமீட்பு: காப்ெடீு 
பெறுெவர்/காப்ெடீு பசய்தவரால் ைருத்துவைகன ஊர்திக்காக 
ஆகும் பசைவுகளுக்கு ொைிசியின் அட்டவகணயில் 
குறிப்ெிட்டுள்ள ஒரு குறிப்ெிட்ட வரம்பு வகர ெணைீட்பு 
அளிக்கப்ெடும். 

5. துகணயிருக்கும் நபருக்ைான கேைவுைள்: இது ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கக காைகட்டத்தின்வொது காப்ெடீு பெறுெவகர 
கவனித்துக்பகாள்ளும்வொது துகணயிருக்கும் நெருக்கு உணவு, 
வொக்குவரத்து ஆகியவற்றிற்கு ஆகும் பசைவுககள உள்ளடக்கும் 
வநாக்கத்கதக் பகாண்டுள்ளது. ொைிசியின் விதிமுகறகளின்ெடி 
பைாத்தக் கூட்டுத் பதாகக அல்ைது ெணைீட்புத் பதாகக 
ொைிசியின் அட்டவகணயில் குறிப்ெிட்டுள்ள வரம்பு வகர 
அளிக்கப்ெடும். 

6. குடும்பத்தின் வகரயகற: குடும்ெத்திற்கான வகரயகற சிை 
உடல்நைத் தயாரிப்புகளில் ைாற்றங்களுக்கு உள்ளாகியுள்ளன. 
முன்னதாக, முதன்கையாக காப்ெடீு பெறுெவர், அவரின் 
கணவன்/ைகனவி, சார்ந்திருக்கும் குழந்கதகள் ஆகிவயாருக்கு 
காப்ெடீு வழங்கப்ெட்டது. இப்வொது அவத ொைிசியின்கீழ் 
கணவன்/ைகனவியின் பெற்வறார்களுக்குக்கூட காப்ெடீு வழங்கும் 
ொைிசிகள் உள்ளன. 

D. கூட்டுக் ைாப்பீடுைள் அல்ைது உயர் அனுமான ைாப்பீட்டுத் 
திட்டங்ைள் 

ஒரு டாப்-அப் அதாவது கூட்டுக் காப்ெடீு ஒரு உயர் அனுைான (high 

deductible) ொைிசியாகவும் அறியப்ெடுகின்றது. சர்வவதச சந்கதகளில் 
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உள்ள பெரும்ொைான நெர்கள் உயர் இகண-பசலுத்தல் (Co-pay) 
ொைிசிகளுடன் அல்ைது காப்ெடீு பசய்யப்ெடாத வநாய்கள் அல்ைது 
சிகிச்கசகளுடன் கூடுதைாக கூட்டுக் காப்ெடீுககள வாங்குகின்றனர். 
இருப்ெினும் இந்தியாவில், கூட்டுக் காப்ெடீ்கட அறிமுகம் 
பசய்வதற்கான காரணம் அதிக கூட்டுத் பதாகக பகாண்ட காப்ெடீு 
தயாரிப்புகளின் ெற்றாக்குகறயாக பதாடக்கத்தில் கருதப்ெட்டாலும், 
இப்வொது அந்த காரணம் நகடமுகறயில் இல்கை. ஒரு உடல்நைக் 
காப்ெடீ்டின் கீழ் அதிகெட்ச காப்ெடீ்டுத் பதாகக ைிக நீண்டகாைைாக 
ரூ.5,00,000-ஆக இருந்து வருகின்றது. ஒரு ைிக அதிகைான காப்ெடீ்கட 
விரும்பும் எவரும், இரட்கட ப்ரீைியங்ககள பசலுத்தும் இரண்டு 
ொைிசிககள வாங்கும் நிகையில் இருந்தனர். இது காப்ெடீ்டாளர்களால் 
கூட்டுக் காப்ெடீுகள் உருவாக வழிபசய்தது. இதில் ஒரு குறிப்ெிட்ட 
பதாகககய விட (நுகழவுநிகை என அகழக்கப்ெடுகின்றது) அதிகைான 
காப்ெடீ்டுத் பதாககக்கு அதிக காப்பு வழங்கப்ெடுகின்றது.  

இந்த ொைிசி ஒரு குகறந்த காப்ெடீ்டுத் பதாகக பகாண்ட ஒரு 
அடிப்ெகட உடல்நைக் காப்ெடீ்டுடன் இகணந்து வவகை பசய்கின்றது 
வைலும் இது ஒரு ஒப்ெிடும் வககயில் நியாயைான ப்ரீைியத்துடன் 
வருகின்றது. எடுத்துக்காட்டாக, தங்களது முதைாளிகளால் காப்ெடீு 
பசய்யப்ெட்ட தனிநெர்கள் கூடுதல் ொதுகாப்புக்காக ஒரு கூட்டுக் 
காப்ெகீட வதர்ந்பதடுக்க முடியும் (முதல் ொைிசியின் காப்ெடீ்டுத் 
பதாகககய நுகழவுநிகையாக பதாடர்ந்து கவத்திருக்கைாம்). இது 
தனக்காக ைற்றும் குடும்ெத்திற்காக இருக்கைாம், இது துரதிர்ஷ்டைான 
அதிகைான பசைவுகடய சிகிச்கச வதகவப்ெடும் சையத்தில் 
ெயனுள்ளதாக இருக்கின்றது. 

கூட்டுக் காப்ெடீ்டின் கீழ் ஒரு ஈடுவகாரகை பெறும் தகுதிபெற, ைருத்துவ 
பசைவுகள் திட்டத்தின் வதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ட அனுைான (அல்ைது 
நுகழவுநிகை) அளகவவிட அதிகைாக இருக்க வவண்டும் வைலும் உயர் 
அனுைான திட்டத்தின் கீழ் ெணைீட்ொனது அனுைானத்கத விட 
அதிகைாக ஆகியுள்ள பசைவுகளின் பதாககயாக இருக்கும். 
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உதாரணம் 

ஒரு தனிநபர் தன் முதைாளியால் ரூ. 3 ைட்ேம் கைாண்ட ைாப்பீட்டுத் 
கதாகைக்ைாை ைாப்பீடு கேய்யப்படுைிறார். அவர் ரூ. மூன்று 
ைட்ேத்திற்கு அதிைமாை ரூ. 10 ைட்ேம் உள்ள ஒரு கூட்டுக் 
ைாப்பீட்கட சதர்ந்கதடுக்ை முடியும். 

ஒரு ஒற்கற மருத்துவமகனச் சேர்க்கைக்ைான கேைவு ரூ. 5 
ைட்ேமாை இருந்தால், அடிப்பகட பாைிேி ரூ. 3 ைட்ேத்கத மட்டுசம 
ைாப்பீடாை அளிக்கும். கூட்டுக் ைாப்பீடு மூைம், மீதமுள்ள ரூ. 2 
ைட்ேம் கூட்டுக் ைாப்பீட்டால் கேலுத்தப்படும். 

கூட்டுக் ைாப்பீடுைள் விகை மைிவானகவயாை வருைின்றன சமலும் 
ஒரு தனி ரூ. 10 ைட்ேம் ைாப்பீட்டின் விகையானது ரூ. மூன்று ைட்ே 
பாைிேியுடன் ரூ. 10 ைட்ேம் கைாண்ட கூட்டுக் ைாப்பீட்டின் விகைகய 
விட மிை அதிைமாை இருக்கும். 

இந்த காப்புகள் தனிநெர் அடிப்ெகடயிலும் குடும்ெ அடிப்ெகடயிலும் 
கிகடக்கின்றன. ஒவ்பவாரு குடும்ெ உறுப்ெிகரயும் காப்ெடீு பசய்யும் 
தனிநெர் காப்ெடீ்டுத் பதாகக அல்ைது குடும்ெத்கத பைாத்தைாக காப்ெடீு 
பசய்யும் ஒரு ஒற்கற காப்ெடீ்டுத் பதாகக ஆகியகவ இப்வொது 
சந்கதயில் வழங்கப்ெடுகின்றன. 

ஒவ்பவாரு தனி ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக நிகழ்வின்வொது 
கடந்துபசல்லும் அனுைானத் பதாகக வதகவப்ெடும் கூட்டுக் காப்ெடீு 
திட்டம் எனில், இந்த திட்டம் ஒரு சபரிடர் அடிப்பகடயிைான உயர் 
அனுைானத் திட்டைாக அறியப்ெடுகின்றது. அதாவது வைவை 
வழங்கப்ெட்டுள்ள எடுத்துக்காட்கட எடுத்துக்பகாண்டால், ஒவ்பவாரு 
ஈடுவகாரலும் ரூ. 3 ைட்சத்திற்கு அதிகைாக இருக்க வவண்டும்.   

இருப்ெினும் ொைிசிக் காைத்தின்வொது ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககயின் 
ஒரு வரிகசத் பதாகுப்ெிற்கு ெிறகு அனுைானத் பதாகககயக் கடக்க 
அனுைதிக்கும் கூட்டுக் காப்ெடீு திட்டங்கள் பெருகுதல் 
அடிப்ெகடயிைான (Aggregate based) உயர் அனுைானத் திட்டங்கள் என 
அறியப்ெடுகின்றன அல்ைது மிகை கூட்டுக் (Super top-up) காப்பு என 
இந்திய சந்கதயில் அறியப்ெடுகின்றன. அதாவது வைவை 
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வழங்கப்ெட்டுள்ள எடுத்துக்காட்கட எடுத்துக்பகாண்டால், ஒவ்பவாரு 
ஈடுவகாரலும் கூட்டப்ெடும், அது ரூ. 3 ைட்சத்திற்கும் அதிகைாக 
ஆகும்வொது, கூட்டுக் காப்ெடீு இழப்ெடீுகளுக்கு ெணைளிக்கத் 
பதாடங்கும். 
 

ஒரு ைருத்துவைகன ஈட்டுறுதி காப்ெடீ்டின் பெரும்ொைான தரநிர்ணய 
விதிமுகறகள், நிெந்தகனகள் ைற்றும் விைக்கீடுகள் இந்த 
தயாரிப்புகளுக்குப் பொருந்தும். சிை சந்கதகளில், அடிப்ெகட உடல்நைக் 
காப்ெடீு அரசாங்கத்தால் வழங்கப்ெடுவதால், காப்ெடீ்டாளர்கள் 
பெரும்ொலும் கூட்டுக் காப்ெடீுககள வழங்குவகத ைட்டுவை 
ககயாள்கின்றனர். 

E. மூத்த குடிமக்ைள் பாைிேி 
 

இந்த திட்டங்கள் ஒரு குறிப்ெிட்ட வயதுக்குப் ெிறகு (எ.கா. 60க்கும் 
அதிகைான வயதுகடயவர்கள்) அடிக்கடி காப்ெடீு ைறுக்கப்ெடும் வயதான 
நெர்களுக்கு காப்ெடீு வழங்கும் விதத்தில் வடிவகைக்கப்ெட்டுள்ளன. 
காப்ெடீு ைற்றும் விைக்கீடுகளின் கட்டகைப்பு ஒரு ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கக காப்ெடீு வொைவவ அதிகம் உள்ளது. 

காப்ெடீு ைற்றும் காத்திருப்புக் காைத்கத நிர்ணயிக்கும்வொது 
வயதானவர்களின் வநாய்களில் சிறப்பு கவனம் பசலுத்தப்ெடுகின்றது. 
நுகழவு வயது பெரும்ொலும் 60 வயதுக்கு வைல் இருக்கும் வைலும் 
அது வாழ்நாள் முழுதும் புதுப்ெிக்கக் கூடியதாக இருக்கும். காப்ெடீ்டுக் 
கூடுதல் வரம்புரூ. 50,000 முதல் ரூ. 5,00,000 வகர இருக்கும். சிை 
வநாய்களுக்கு காத்திருப்புக் காைத்தில் ைாற்றம் இருக்கும். 
எடுத்துக்காட்டு: கண்புகர ஒரு காப்ெடீ்டாளரிடம் 1 வருட 
காத்திருப்கெயும், ைற்பறாரு காப்ெடீ்டாளரிடம் 2 வருட 
காத்திருப்கெயும் பகாண்டிருக்கைாம். 

வைலும் சிை வநாய்கள் ஒரு குறிப்ெிட்ட காப்ெடீ்டாளரிடம் காத்திருப்புக் 
காைத்கத பெற்றிருக்காைல் இருக்கைாம் ஆனால் இன்பனாருவரிடம் 
அது இருக்கைாை. எடுத்துக்காட்டு: புகரயழற்சி சிை காப்ெடீ்டாளர்களின் 
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காத்திருப்பு காை உட்கூறின் கீழ் வருவதில்கை, ஆனால் வவறு சிைர் 
அகத தங்களின் காத்திருப்பு காை உட்கூறில் வசர்த்துள்ளனர்.  

ஏற்கனவவ உள்ள வநாய்கள் காத்திருப்புக் காைம் அல்ைது காப்புகறகய 
சிை ொைிசிகளில் பெற்றிருக்கைாம். ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககக்கு 
முந்கதய-ெிந்கதய பசைவுகள் ைருத்துவைகன ஈடுவகாரல்களின் 
சதவதீைாகவவா அல்ைது ஒரு உெவரம்ொகவவா இதில் எது அதிகவைா 
அதுவாக அளிக்கப்ெடும். சிை ொைிசிகளில், அவர்கள் 30/60 நாட்கள் 
அல்ைது 60/90 நாட்கள் பகாண்ட சிறப்புகாை கட்டத்திற்குள் நிகழும் 
பசைவுகள் வொன்று வழக்கைான ஈட்டுறுதி திட்டங்ககள 
ெின்ெற்றுவார்கள். 

F. நிகையான பைன் ைாப்பீடுைள் – மருத்துவமகன கராக்ைம், 
ைடுகமயான உடல்நைமின்கம 

ஒரு உடல்நைக் காப்ெடீ்டில் ஒரு காப்ெடீாளரின் ைிகப்பெரிய அொயம் 
என்னபவன்றால் ொைிசி ெைன்களின் அவசியைற்ற ைற்றும் 
நியாயைில்ைாத ெயன்ொடு ஆகும். வநாயாளி ஒரு உடல்நைக் 
காப்ெடீ்டின் கீழ் காப்ெடீு பெற்றவர் என்ெகத பதரிந்துபகாள்ளும்வொது 
ைருத்துவர்கள், அறுகவசிகிச்கச நிபுணர்கள் ைற்றும் ைருத்துவைகனகள் 
அவருக்கு அளவுக்கு அதிகைாக சிகிச்கசயளிக்க முகனகிறார்கள். 
அவர்கள் ைருத்துவைகனயில் தங்க வவண்டிய காை அளகவ 
நீட்டிக்கிறார்கள், அவசியைில்ைாத வநாயறிதல் ைற்றும் ஆய்வக 
ெரிவசாதகனககள பசய்கிறார்கள், இதனால் சிகிச்கசக்கான பசைவு 
அவசியைான பதாகககயவிட அதிகைாக ஆகின்றது. காப்ெடீ்டாளர்களின் 
பசைவுகளில் ைற்பறாரு பெரிய ொதிப்பு, ைருத்துவ பசைவுகள் 
பதாடர்ந்து அதிகரிப்ெதாகும், இது வழக்கைாக ப்ரீைியம் பதாகககளில் 
உள்ள அதிகரிப்கெவிட அதிகைாக இருக்கின்றது. 

இதற்கு தீர்வுதான் நிகையான ெைன் காப்ெடீு ஆகும். காப்ெடீு பெறும் 
நெர்களுக்கு வொதுைான ொதுகாப்பு அளிக்கும் அவத வநரம், நிகையான 
ெைன்கள் காப்ெடீ்டாளர் ஒரு நியாயைான காை அளவிற்கு தன் 
ொைிசிக்கு சிறந்த விகைகய தீர்ைானிக்க உதவுகின்றது. இந்த 
தயாரிப்ெில், பொதுவாக பசய்யப்ெடும் சிகிச்கசகள் ENT, கண் 
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ைருத்துவம், ைகப்வெறு ைருத்துவம் ைற்றும் ைகளிர் ைருத்துவம் வொன்று 
ஒவ்பவாரு அகைப்ெின் கீழும் ெட்டியைிடப்ெட்டுள்ளது, வைலும் இகவ 
ஒவ்பவான்றுக்கும் ைருத்துவ பசைவிற்காக கிகடக்கும் அதிகெட்ச 
பதாககயும் ொைிசியில் குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளது 

காப்ெடீு பெறுெவரும் குறிப்ெிட்ட சிகிச்கசக்காக பசைவான பதாககயில் 
ஒரு நிகையான அளவு பதாகககய காப்ெடீ்டுத் பதாககயாக பெறுவார். 
இந்த ஒவ்பவாரு சிகிச்கசக்குைான பசலுத்தப்ெடக்கூடிய வெக்வகஜ் 
கட்டணங்கள் பொதுவாக ஒரு நிகைகைக்கு சிகிச்கசயளிக்கும்வொது 
வதகவப்ெடும் நியாயைான பதாகக ெற்றிய ஒரு ஆய்வின் 
அடிப்ெகடயில் இருக்கும்.   

வெக்வகஜ் கட்டணங்கள் இகவ வொன்ற எல்ைா வகக பசைவுககளயும் 
உள்ளடக்கக் கூடும்: 

i) அகற வாடகக, 

ii) நிபுணர் கட்டணங்கள், 

iii) வநாயறிதல், 

iv) ைருந்துகள், 

v) ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககக்கு முந்கதய ைற்றும் ெிந்கதய 
பசைவுகள் வொன்றகவ 

வெக்வகஜ் கட்டணங்கள் தயாரிப்ெிகனப் பொறுத்து உணவு, 
வொக்குவரத்து, ைருத்துவ ஊர்தி கட்டணங்கள் வொன்றவற்கறயும் 
உள்ளடக்கைாம். 

இந்த ொைிசிகள் நிர்வகிக்க எளிதானகவ ஏபனனில் ஈடுவகாரகை 
பசயைாக்க ொைிசியின்கீழ் காப்பு பசய்யப்ெட்ட வநாயிற்காக 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக ைற்றும் வநாய் ஆகியவற்றிற்கான 
நிரூெணவை வொதுைானது, 

சிை தயாரிப்புகள் நிகையான ெைன் காப்ெடீ்டுடன் ஒரு தினசரி பராக்கப் 
ெைகனயும் வெக்வகஜ் பசய்கின்றன. காப்ெடீு பசய்யப்ெடும் 
சிகிச்கசகளின் ெட்டியல் தயாரிப்ெில் உள்ள சிகிச்கசககளப் பொறுத்து 
சுைார் 75 முதல் 200 வகர ைாறுெடைாம். 
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ொைிசியில் உள்ள ெட்டியைில் இடம்பெறாத அறுகவ சிகிச்கசகள் / 
சிகிச்கசகளுக்கான ஒரு நிகையான பதாகககய அளிக்க ஒரு 
முன்வனற்ொடு பசய்யப்ெட்டுள்ளது. பவவ்வவறு சிகிச்கசகளுக்கான ெை 
ஈடுவகாரல்களுக்கு ொைிசி காைத்தின்வொது சாத்தியமுண்டு. இருப்ெினும் 
ஈடுவகாரல்கள் ொைிசியின் கீழ் வதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ட காப்ெடீ்டுத் 
பதாககயால் இறுதியாக கட்டுப்ெடுத்தப்ெடும். 

நிகையான ெைன் காப்ெடீ்டுப் ெைன்களின் சிை: 

 ைருத்துவைகன தினசரி பராக்கக் காப்ெடீ்டுப் ெைன்கள் 

 கடுகையான உடல்நைைின்கை காப்ெடீ்டுப் ெைன்கள் 

A. மருத்துவமகன தினேரி கராக்ைக் ைாப்பீடு 

i) நாகளான்றுக்ைான கதாகை வரம்பு 

ைருத்துவைகன பராக்கம் காப்பு ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககயின் 
ஒவ்பவாரு நாளும் காப்ெடீு பெறுெவருக்கு ஒரு நிகையான 
பதாகககய வழங்குகின்றது. தினசரி காப்புத் பதாகக நாபளான்றுக்கு 
ரூ. 1,500 (எடுத்துக்காட்டாக) முதல் ரூ. 5,000 வகர அல்ைது அதற்கு 
அதிகைாகவும் ைாறுெடைாம். ஒவ்பவாரு உடல்நைைின்கைக்கும் 
தினசரி பராக்கத் பதாககயின் அதிகெட்ச வரம்பு ைற்றும் ொைிசியின் 
காைத்திற்கும் ஒரு உச்ச வரம்பு வழங்கப்ெடும், இது பொதுவாக ஒரு 
வருடாந்திர ொைிசியாக இருக்கும். 

ii) பணமளிக்கும் நாட்ைளுக்ைான எண்ணிக்கை 

இந்த ொைிசியின் சிை ைாறுொடுகளில், அனுைதிக்கப்ெடும் தினசரி 
பராக்கத்தின் நாட்களுக்கான எண்ணிக்கக என்ெது சிகிச்கச 
எடுத்துக்பகாள்ளப்ெடும் வநாயுடன் இகணந்திருக்கும். சிகிச்கசகள் 
ைற்றும் ஒவ்பவான்றிற்குைான தங்கும் காை அளவு ஆகியவற்றின் 
விவரைான ெட்டியல் ஒன்று வகரயறுக்கப்ெட்டிருக்கும், அது 
ஒவ்பவாரு வகக பசயல்முகற / உடல்நைைின்கைக்காக 
அனுைதிக்கப்ெடும் தினசரி பராக்கப் ெைகன வரம்புக்குட்ெடுத்தும். 

iii) தனித்த அல்ைது கூடுதல் ைாப்பீடு 
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ைருத்துவைகன தினசரி பராக்கக் காப்ெடீு சிை காப்ெடீ்டாளர்களால் 
ஒரு தனிக் காப்ெடீாக வழங்கப்ெடுகிறது, ைற்றவர்கள் அகத ஒரு 
வழக்கைான ஈட்டுறுதிக் காப்ெடீ்டுடன் ஒரு கூடுதல் காப்ெடீாகவும் 
வழங்குகிறார்கள். இந்த ொைிசிகள் காப்ெடீு பெறுெவர் தற்பசயைான 
பசைவுககள சைாளிக்க உதவுகின்றன, ஏபனனில் இங்வக 
பசலுத்தப்ெடும் பதாகக ஒரு நிகையான பதாககயாக இருக்கின்றது 
வைலும் அது சிகிச்கசயின் உண்கையான பசைவுடன் 
பதாடர்புகடயதாக இல்கை. இது ஒரு ஈட்டுறுதி அடிப்ெகடயிைான 
உடல்நைக் காப்ெடீ்டுத் திட்டத்தின்கீழ் பெறப்ெடும் எந்த 
காப்ெடீ்டுடனும் ொைிசியின்கீழ் ஒரு பதாகககய கூடுதைாக 
வழங்கப்ெடவும் அனுைதிக்கின்றது. 

iv) துகண ைாப்பீடு 

இந்த காப்ெடீுகள் ஒரு வழக்கைான ைருத்துவைகன பசைவுகளுடன் 
கூடுதைாக இருக்கக் கூடும், ஏபனனில் இது விரும்ெத்தக்க 
விகையில் இருக்கின்றது ைற்றும் தற்பசயைான பசைவுகளுக்காக 
இழப்ெடீு வழங்குகின்றது. வைலும் விைக்கீடுகள், இகண-ெணம் 
பசலுத்தல் வொன்ற ஈட்டுறுதிக் காப்ெடீ்டின்கீழ் பசலுத்தப்ெடாத 
பசைவுகளுக்கும் இழப்ெடீு வழங்குகின்றது. 

v) ைாப்பின் பற்ற அனுகூைங்ைள் 

காப்ெடீ்டாளரின் ொர்கவயில் இருந்து ொர்க்கும்வொது, இந்த 
திட்டம் வாடிக்ககயாளரிடம் விளக்குவதற்கு எளிதானதாக 
இருப்ெதாலும், அதனால் அதிகம் எளிதாக விற்க முடிவதாலும் 
ெை ெைன்ககளக் பகாண்டுள்ளது. ஒரு நிகையான கூட்டுத் 
பதாககயானது, உண்கையான பசைவு என்னவாக இருந்தாலும், 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககக்கான காை அளவிற்காக 
பசலுத்தப்ெடுவதால் இது ைருத்துவ விகைவயற்றத்கத 
சைாளிக்கின்றது. வைலும், இப்ெடிப்ெட்ட காப்ெடீின் காப்புகள் 
ைற்றும் ஈடுவகாரல் அளித்தல்கள் உண்கையாகவவ எளிதாக்கப் 
ெட்டுள்ளன. 
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B. ைடுகமயான உடல்நைமின்கம ைாப்பீடு 

இந்த தயாரிப்பு அச்சுறுத்தும் சநாய் ைாப்பீடு அல்ைது அதிர்ச்ேி 
தாக்ைல் (trauma) பராமரிப்புக் ைாப்பு எனவும் அறியப்ெடுகின்றது. 

ைருத்துவ அறிவியைில் ஏற்ெட்டுள்ள முன்வனற்றங்களால், 
முற்காைத்தில் ைரணத்கத விகளவித்த புற்றுவநாய், ெக்கவாதம் 
ைற்றும் ைாரகடப்பு வொன்ற பெரிய வநாய்கள் சிைவற்றிைிருந்து 
ைக்கள் தப்ெிப் ெிகழக்க முடிகின்றது. வைலும் அப்ெடிப்ெட்ட பெரிய 
உடல்நைைின்கைகளில் இருந்து தப்ெிப் ெிகழத்த ெின்னும் 
எதிர்ொர்க்கும் ஆயுட்காைம் கணிசைாக அதிகரித்துள்ளது. 
இருப்ெினும் ஒரு பெரிய வநாயிைிருந்து தப்ெிப்ெிகழப்ெது என்ெது 
சிகிச்கசக்காக ைிகப்பெரிய பசைகவயும், சிகிச்கசக்குப் ெிறகு 
வாழ்வதற்கான பசைவுககளயும் பசய்வது பகாண்டு வருகின்றது. 
எனவவ கடுகையான உடல்நைைின்கையின் தாக்குதல் ஒரு நெரின் 
நிதி ொதுகாப்கெ அச்சுறுத்துகின்றது 

i) கடுகையான உடல்நைைின்கைக் காப்ெடீு என்ெது குறிப்ெிட்ட 
கடுகையான உடல்நைைின்கையின் வநாயறிதல் ைீது ஒரு கூட்டுத் 
பதாகககய அளிக்கும் ஒரு ஏற்ொடுள்ள ஒரு ெைன்  காப்ெடீு 
ஆகும். 

ii) இது இவ்வாறு விற்கப்ெடுகின்றது: 

 ஒரு தனித்த ொைிசியாக அல்ைது 

 ஒரு சிை உடல்நைக் காப்ெடீுகளுடன் ஒரு கூடுதல் காப்ெடீாக 
அல்ைது 

 சிை ஆயுள் காப்ெடீ்டு ொைிசிகளில் ஒரு கூடுதல் காப்ெடீாக 

 

இந்தியாவில், கடுகையான உடல்நைைின்கை ெைன்கள் என்ெகவ 
ஆயுள் காப்ெடீுகளுடன் கரடர்களாக ஆயுள் காப்ெடீு அளிப்ெவர்களால் 
ைிகப் ெரவைாக விற்கப்ெடுெகவ ஆகும் வைலும் அவர்களால் இரண்டு 
வித காப்ெடீுகள் வழங்கப்ெடுகின்றன – துரிதப்ெடுத்திய CI (கடுகையான 
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வநாய்) ெைன் திட்டம் ைற்றும் தனி CI ெைன் திட்டம். காப்பு பசய்யப்ெடும் 
உடல்நைைின்கைககள துல்ைியைாக பதரிவிப்ெது ைற்றும் சிறந்த 
ஏற்ெளிப்பு ஆகியகவ இந்த ெைன் விற்கப்ெடும்வொது ைிகவும் 
முக்கியைானகவ ஆகும். குழப்ெத்கதத் தவிர்க்க, 20 ைிகவும் பொதுவான 
கடுகையான உடல்நைைின்கைகள் ஐஆர்டிஏ உடல்நைக் காப்ெடீு 
தரநிர்ணய வழிகாட்டுதல்களின்கீழ் தரநிர்ணயப் ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன. 
(முடிவில் உள்ள ெிற்வசர்க்கககய ெரிந்துகர பசய்யவும்). 

இருப்ெினும், வழங்கும் கட்டத்தில் எதிர்ைகற வதர்வுக்கான வாய்ப்பு 
(பெரும்ொலும் ொதிக்கப்ெட அதிகம் வாய்ப்புண்ட ைக்கவள இந்த 
காப்ெடீ்கட எடுப்ெதால்) ைிகவும் அதிகைாக உள்ளது வைலும் 
முன்பைாழிெவர்களின் ஆவராக்கிய நிகைகய தீர்ைானிப்ெது ைிகவும் 
முக்கியைானதாகும். வொதுைான தகவல்கள் இல்ைாத காரணத்தால், 
கடுகையான உடல்நைைின்கை திட்டங்களின் தற்வொகதய விகைகள் 
ைறுகாப்ெடீ்டாளர்களின் தகவல் மூைம் நிர்ணயிக்கப்ெட்டு வருகின்றது. 

i) கடுகையான உடல்நைைின்கைகள் ைிக அதிக ைருத்துவைகனச் 
பசைவுகளுக்கு வழிவகுக்கக் கூடியதாக ைட்டும் இல்ைாைல், 
அகவ உடல்குகறொடு, கககால்கள் இழத்தல், வருவாய் இழப்பு 
வொன்றவற்கறயும் உண்டாக்கைாம் வைலும் ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்ககக்கு ெின் நீண்டகாை ெராைரிப்பும் வதகவப்ெடைாம்.. 

ii) ஒரு கடுகையான உடல்நைைின்கைக் காப்ெடீானது ஒரு 
ைருத்துவைகன இழப்ெடீுக் காப்ெடீ்டுடன் கூடுதைாக 
எடுக்கப்ெடுைாறு அவ்வப்வொது ெரிந்துகரக்கப்ெடுகின்றது, 
இதனால் ொைிசியின் கீழ் வரும் இழப்ெடீு அப்ெடிப்ெட்ட 
உடல்நைைின்கையால் ஒரு குடும்ெ உறுப்ெினர் 
ொதிக்கப்ெடுவதால் ஏற்ெடும் பொருளாதார சுகைகயக் குகறக்க 
உதவக்கூடும். 

iii) காப்ெடீு பசய்யப்ெடும் கடுகையான உடல்நைைின்கைகள் 
காப்ெடீ்டாளர்கள் ைற்றும் தயாரிப்புகளுக்கிகடவய ைாறுெடைாம், 
ஆனால் பொதுவானகவகள் இவற்கற உள்ளடக்கும்:  

 குறிப்ெிட்ட கடுகைத்தன்கை பகாண்ட புற்றுவநாய்கள் 
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 தீவிரைான இதயச்சிகதவு வநாய் 

 இதயத்தைனி அறுகவசிகிச்கச 

 இதய வால்வு ைாற்றுதல் 

 குறிப்ெிட்ட கடுகைத்தன்கை பகாண்ட ஆழ்நிகை ையக்கம் 

 சிறுநீரக பசயைிழப்பு 

 நிரந்தரைான அறிகுறிககள உண்டாக்கும் ெக்கவாதம் 

 பெரிய உறுப்பு / எலும்பு ைஜ்கஜ ைாற்றுதல் 

 ென்கை திசுக்கராடக்கம் 

 இயக்க நரம்ெணு வநாய் 

 நிரந்தர கககால்கள் பசயைிழப்பு 

 பெரிய விெத்துகளால் ஏற்ெட்ட நிரந்தர உடல்குகறொடு 

 

கடுகையான உடல்நைைின்கைகளின் ெட்டியல் நிகையானது 
இல்கை ைற்றும் அது வளர்நதுக்பகாண்வட இருக்கும். ஒரு சிை 
சர்வவதச சந்கத காப்ெடீ்டாளர்கள் நிகைகைககள ‘கைய’ ைற்றும் 
‘கூடுதல்’ என வககப்ெடுத்தியுள்ளனர், அல்சீைர் வநாய் வொன்ற 
நிகைகைககளயும்கூட உள்ளடக்கியுள்ளனர். சிை சையங்களில் 
ப்ரீைியம் ைிகவும் அதிகைாக இருந்தாலும் கூட ‘உயிர்வொகும் 
வநாய்களும்’ காப்புகறயில் உள்ளடக்கப்ெடைாம்.  

i) பெரும்ொைான கடுகையான உடல்நைைின்கை காப்ெடீுகள் 
அந்வநாய்ககள கண்டறியும்வொது ஒரு கூட்டுத் பதாகககய 
அளிக்கின்றது, அவதசையம் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக 
பசைவுககள திரும்ெத் தருவதன் மூைம்  ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கக பசைவு காப்ெடீ்கட ைட்டும்  வழங்கும் ஒரு சிை 
ொைிசிகளும் உள்ளன. சிை தயாரிப்புகள் உள்வநாயாளி 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக பசைவுகளுக்கான ஈட்டுறுதி ைற்றும் 
ொைிசியில் குறிப்ெிட்டுள்ள பெரிய வநாய்ககள கண்டறியும்வொது 
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தரப்ெடும் கூட்டுத் பதாகக ஆகிய இரண்கடயுவை வசர்த்து 
வழங்குகின்றன. 

ii) கடுகையான உடல்நைைின்கை காப்ெடீுகள் வழக்கைாக 21 வயது 
முதல் 65 வயது வகரயுள்ள நெர்களுக்காக கிகடக்கின்றன. 

iii) இந்த காப்ெடீுகளின்கீழ் வசூைிக்கப்ெடும் காப்ெடீ்டுத் பதாகக 
ைிகவும் அதிகைாக இருக்கும், ஏபனனில் இப்ெடிப்ெட்ட ஒரு 
காப்ெடீ்டின் முதன்கையான காரணம் அதுவொன்ற வநாய்களுடன் 
இகணந்த நீண்டகாை ெராைரிப்ெிற்கான பொருளாதார சுகைக்காக 
இகத வழங்குவதாகும். 

iv) இந்த காப்ெடீுகளின்கீழ் காப்ெடீ்டுத் பதாககயின் 100% பொதுவாக 
ஒரு கடுகையான உடல்நைைின்கைகயக் கண்டறியும்வொது 
பசலுத்தப்ெடுகின்றது. சிை சையங்களில் இழப்ெடீு ொைிசி 
விதிமுகறகள் ைற்றும் நிெந்தகனகள் ைற்றும் 
உடல்நைைின்கையின் கடுகைத்தன்கை ஆகியவற்கறப் பொறுத்து 
25% முதல் 100% காப்ெடீ்டுத் பதாகக வகர ைாறுெடைாம். 

v) அகனத்துக் கடுகையான உடல்நைைின்கை காப்ெடீுகளிலும் 
காணப்ெடும் ஒரு நிகையான விதி, ொைிசியின்கீழ் 
பசலுத்தப்ெடக்கூடிய ஏவதனும் ெைனுக்காக ொைிசியின் 
பதாடக்கத்திைிருந்து உள்ள 90 நாட்கள் காத்திருப்புக் காைம் 
ைற்றும் உடல்நைைின்கைகய கண்டறிந்த ெிறகு வரும் 30 நாட்கள் 
ெிகழப்புக் உட்கூறு ஆகியகவ ஆகும். ெிகழப்பு உட்கூறு என்ெது 
ெின்வருவதற்காக உள்ளடக்கப்ெட்டுள்ளது ைற்றும் இந்த ெைகன 
ஒரு “இறப்புப் ெைன்” உடன் குழப்ெிக்பகாள்ளக் கூடாது, ஆனால் 
“ெிகழப்பு (வாழ்வதற்கான) ெைன்” என புரிந்துபகாள்ளைாம் 
அதாவது இந்த ெைன் ஒரு கடுகையான உடல்நைைின்கைககய 
பதாடர்ந்து வரக்கூடிய கஷ்டங்ககள சைாளிக்க 
வழங்கப்ெடுகின்றது. 

vi) கடுகையான உடல்நைைின்கை காப்ெடீ்கட எடுக்க விரும்ெினால் 
குறிப்ொக 45 வயதுக்கும் வைற்ெட்ட நெர்களுக்கு ைிகவும் 
கடுகையான ைருத்துவ வசாதகனகள் வைற்பகாள்ளப்ெடும். 
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நிகையான விைக்கீடுகள் உடல்நைக் காப்ெடீ்டுத் தயாரிப்புகளில் 
காணப்ெடுெகவயுடன் பெரிதும் ஒத்துப்வொகின்றன, காத்திருப்புக் 
காைத்கத தவிர்ப்ெதற்காக ைருத்துவ ஆவைாசகனகயப் 
பெறாைல் அல்ைது ெின்ெற்றாைல் இருத்தல், அல்ைது ைருத்துவ 
சிகிச்கசகய தாைதைாக்குதல் ஆகியகவயும் ெிரத்திவயகைாக 
விைக்கப்ெடும். 

vii) காப்ெடீ்டாளர் ொைிசியின் காப்ெடீு பசய்யப்ெடும் வநாய்களில் 
ஏவதனும் ஒன்று அல்ைது ெைவற்றிற்காக ஒவர ஒரு முகற 
ைட்டுவை காப்ெடீ்டிற்கான இழப்ெடீ்கட அளிக்கைாம், அல்ைது ஒரு 
குறிப்ெிட்ட வரம்பு எண்ணிக்கக வகரயில் ெை ெணம் 
பசலுத்துதல்ககளயும் வழங்கைாம். காப்ெடீு பெறும் ஏவதனும் 
நெருக்காக ொைிசியின்கீழ் இழப்ெடீு அளிக்கப்ெட்டவுடன், காப்ெடீு 
முடிகின்றது. 

viii) கடுகையான உடல்நைைின்கைக் காப்ெடீு தங்களது 
ெணியாளர்களுக்காக காப்ெடீுககள எடுக்கும் குறிப்ொக பெரு 
நிறுவனங்கள் வொன்ற குழுக்களுக்கும் வழங்கப்ெடுகின்றது. 
 

G. நீண்டைாை பராமரிப்புக் ைாப்பீடு 

இன்று, எதிர்ொர்க்கும் ஆயுட்காைம் அதிகரித்துள்ளதால், உைகில் உள்ள 
வயதான ைக்களின் எண்ணிக்கக அதிகரித்து வருகின்றது. வயதான 
நெர்களின் ைக்கள்பதாககயால், உைகம் முழுவதும், நீண்டகாை 
ெராைரிப்புக் காப்ெடீுகளும் முக்கியத்துவத்கத பெற்று வருகின்றன. 
வயதானவர்களுக்கு நீண்டகாை ெராைரிப்பு வதகவப்ெடுகின்றது வைலும் 
அவர்கள் ஏவதனும் வகக உடல்குகறொட்டால் ொதிக்கவும் 
ெடுகிறார்கள். நீண்டகாை ெராைரிப்பு என்ெது ஆவராக்கியம் 
எதிர்காைத்தில் வைலும் நன்றாக ஆக முடியாத, ஒரு குறிப்ெிட்ட அளவு 
ஆதரவில்ைாைல் தங்ககளத் தாங்கவள கவனித்துக்பகாள்ள முடியாத, 
நெர்களுக்கான எல்ைாவிதைான தனிநெர் அல்ைது பசவிைிப்ெணி 
ெராைரிப்கெ பதாடர்ந்து அளிப்ெதாகும். 

நீண்டகாைப் ெராைரிப்ெிற்கான இரண்டு வககத் திட்டங்கள் உள்ளன:  
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i) தங்களின் எதிர்காை ைருத்துவ பசைவுககள கவனித்துக்பகாள்ள 
ஆவராக்கியைான காப்ெடீு பெறுெவர் மூைம் வாங்கப்ெடும் முன்-
நிதியளிக்கப்ெட்ட திட்டங்கள் ைற்றும் 

ii) காப்ெடீு பெறுெவருக்கு நீண்டகாைப் ெராைரிப்புத் வதகவப்ெடும்வொது 
ஒரு கூட்டு ப்ரீைியம் பதாககயால் வாங்கப்ெடும் உடனடித் வதகவ 
திட்டங்கள் 

உடல்குகறொட்டின் கடுகைத்தன்கை (ைற்றும் எதிர்ொர்க்கப்ெடும் 
ெிகழப்புக் காைம்) ெைனின் அளகவத் தீர்ைானிக்கும். நீண்டகாைப் 
ெராைரிப்புத் தயாரிப்புகள் இந்திய சந்கதயில் இன்னும் வளர்ச்சி 
நிகையிவைவய இருக்கின்றன.  

பவிஷ்யா ஆசராக்யா பாைிேி 

முதல் முன்-நிதியளிக்கப்ெட்ட காப்ெடீ்டுத் திட்டம் நான்கு பொதுத்துகற 
பொதுக் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்களால் சந்கதப்ெடுத்தப்ெட்ட ெவிஷ்யா 
ஆவராக்யா ொைிசி ஆகும். 1990-ஆம் வருடம் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ட, 
இந்த ொைிசி அடிப்ெகடயில் ஒரு காப்ெடீு பெறும் நெரின் உடல்நை 
ெராைரிப்பு வதகவககள அவரின் ெணி ஓய்விற்குப் ெிறகு கவனித்துக் 
பகாள்வதாகும், இதில் அவர் ப்ரீைியத்கத அவரின் வருவாய் ஈட்டும் 
காைத்தில் பசலுத்துவார். இது ஒரு ஆயுள் காப்ெடீு ொைிசிகய எடுத்து 
வொன்றவத ஆகும், ஆனால் ைரணத்திற்குப் ெதிைாக இது எதிர்காை 
ைருத்துவ பசைவுககள காப்ெடீு பசய்கின்றது. 

i) ைாைங்ைடத்தும் கமடிைிகளய்ம் 

இந்த காப்ெடீு ஒரு வகக காைங்கடத்தும் எதிர்காை பைடிகிபளய்ம் 
ொைிசி ஆகும் இது பைடிகிபளய்ம் ொைிசி வொன்ற காப்ெடீ்கட 
வழங்குகின்றது. முன்பைாழிெவர் இந்த திட்டத்தில் 25 முதல் 55 
வயதுக்குள் எப்வொது வவண்டுைானாலும் வசரைாம்.  

i) ஓய்வு வயது 

அவர் தன் ஓய்வு வயகத 55 முதல் 60 வயதுக்குள் 
வதர்ந்பதடுக்கைாம், ஆனால் அதில் வசரும் வததிக்கும் 
வதர்ந்பதடுக்கப்ெடும் ஓய்வு வயதுக்கும் இகடவய 4 வருட 
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பதளிவான இகடபவளியிருக்கும் நிகைகை இருக்க வவண்டும். 
இந்த ொைிசி ஓய்வு வயது என்ெது காப்ெடீு பெறுெவரால் 
முன்பைாழிவில் ககபயழுத்திடும்வொது வதர்ந்பதடுக்கப்ெடும் ைற்றும் 
ொைிசியின் கீழ் ெைகனப் பெறத் பதாடங்கும் உெவயாகத்திற்காக 
அட்டவகணயில் குறிப்ெிட்டுள்ள வயது ஆகும். இந்த வயகத 
முன்வனாக்கி பசய்ய முடியாது. 

ii) ஓய்வுக்கு முந்கதய ைாைம் 

ஓய்வுக்கு முந்கதய காைம் என்ெது முன்பைாழிகவ ஏற்றுக்பகாண்ட 
வததியிைிருந்து பதாடங்கும் ைற்றும் அட்டவகணயில் குறிப்ெிட்ட 
ொைிசி ஓய்வு வயதுடன் முடியும். இந்த காைகட்டத்தின்வொது 
காப்ெடீு பெறுெவர் தகுந்தவாறு தவகண/ஒற்கறப் ப்ரீைியம் 
பதாகககய பசலுத்த வவண்டும். காப்ெடீு பெறுெவர் ப்ரீைியத்கத 
ஒரு கூட்டுத் பதாககயாக அல்ைது தவகணகளில் ெணம் பசலுத்தும் 
வதர்கவப் பெற்றிருப்ொர். 

iii) திரும்ப கபறல் (withdrawal) 

வதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ட ஓய்வு வயதுக்கு முன்னவரா அல்ைது ெின்னவரா 
காப்ெடீு பெறுெவர் ைரணைகடந்துவிட்டால் அல்ைது திட்டத்திைிருந்து 
விைக விரும்ெினால், ப்ரீைியத்தின் பொருத்தைான ைீள்பதாகக, 
ொைிசியின்கீழ் எந்த ஈடுவகாரலும் வகட்கப்ெடாத நிகைக்கு உட்ெட்டு 
அனுைதிக்கப்ெடும். புதுப்ெித்தலுக்கான தாைதத்திற்கான 
திருப்திகரைான காரணம் இருக்கும்வொது ப்ரீைியம் பதாகககய 
பசலுத்த 7 நாட்கள் சலுககக் காைத்திற்கான ஒரு முன்வனற்ொடும் 
உள்ளது. 

iv) நியமனம் (assignment) 

இந்த திட்டத்தில் நியைனத்திற்கான ஏற்ொடும் வழங்கப்ெடுகின்றது. 

v) விைக்ைீடுைள் (Exclusions) 

ொைிசியில் முன்-இருக்கும் வநாய்களின் விைக்கீகட இல்கை, 
குறிப்ெிட்ட வநாய்களுக்கான 30 நாட்கள் காத்திருப்புக் காைம் ைற்றும் 
முதல் வருட விைக்கீடு பைடிகிபளய்ைில் உள்ளது வொைவவ 
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இருக்கும். இது ஒரு எதிர்காை பைடிகிபளய்ம் ொைிசி என்ெதால், இது 
ைிகவும் தர்க்கரீதியாகவவ இருக்கும். 

vi) குழு ைாப்பீடு மாறுபாடு (Group insurance variant) 

ொைிசி குழு அடிப்ெகடயிலும் கிகடக்கும், இதில் குழுத் தள்ளுெடி 
வசதியும் கிகடக்கிறது. 

H.  ஒருங்ைிகணத் –தயாரிப்புைள் (Combi-products) 

சிை சையங்களில், ஆயுள் காப்ெடீு பதாடர்ொன தயாரிப்புகள் உடல்நைக் 
காப்ெடீுத் தயாரிப்புகளுடன் இகணந்திருக்கைாம். இது இரண்டு 
காப்ெடீ்டாளர்கள் ஒன்றாக இகணந்து ஒரு புரிதலுடன் ஒரு வெக்வகஜ் 
பசய்யப்ெட்ட வழியில் ெை தயாரிப்புககள அறிமுகப்ெடுத்தும் ஒரு 
சிறந்த வழியாகும். 

உடல்நைம் மற்றும் ஆயுள் ஒருங்ைிகணத் தயாரிப்புைள், என்ெகவ 
ஒரு ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் ஒரு ஆயுள் காப்ெடீு ைற்றும், 
பொது ைற்றும்/அல்ைது தனி உடல்நைக் காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் ஒரு 
உடல்நைக் காப்ெடீ்டு ஆகியவற்கற ஒருங்கிகணந்து வழங்கும் 
தயாரிப்புகள் ஆகும். 

இந்த தயாரிப்புகள் இரண்டு காப்ெடீ்டாளர்களால் இகணந்து 
வடிவகைக்கப்ெடுகின்றது வைலும் இரண்டு காப்ெடீ்டாளர்களின் 
விநிவயாக வழிகள் மூைம் சந்கதப்ெடுத்தப் ெடுகின்றன. இருப்ெினும், 
ககயாளப்ெடும் ஈடுவகாரல்கள் ொைிசியின் எந்தப் ெகுதிகய சார்ந்தது 
என்ெகதப் பொறுத்து முகறவய சரியான காப்ெடீ்டாளால் 
ககயாளப்ெடும். 

I. சபக்சைஜ் பாைிேிைள் 

வெக்வகஜ் அல்ைது அம்ப்பரல்ைா காப்ெடீுகள் ஒரு ஒற்கற ஆவணத்தின் 
கீழ், காப்ெடீுகளின் ஒரு கூட்டிகணப்கெ அளிக்கின்றன. 

உதாரணைாக ைற்ற வகக வியாொரங்களில், வடீ்டுரிகையாளர் ொைிசி, 
ககடக்காரர் ொைிசி, ஆஃெிஸ் வெக்வகஜ் ொைிசி வொன்ற காப்ெடீுகள் 
உள்ளன, அதாவது ஒவர ொைிசியின்கீழ் கட்டிடங்கள், அதன் 
உள்ளடக்கங்கள் வொன்றகவ உள்ளிட்ட ெல்வவறு பசாத்துக்ககள 
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காப்ெடீு பசய்ய முயற்சிக்கின்றது. இப்ெடிப்ெட்ட ொைிசிகள் சிை 
தனிப்ெட்ட வரம்புகள் அல்ைது கடன்ொடு காப்புககளயும் 
பகாண்டிருக்கைாம்.  

உடல்நைக் காப்ெடீ்டில் உள்ள வெக்வகஜ் ொைிசியின் எடுத்துக்காட்டுகள் 
ஈட்டுறுதி காப்ெடீுகள் ைற்றும் ஆயுள் காப்ெடீுகளுடனும் இகணக்கப்ெடும் 
கடுகையான உடல்நைைின்கை காப்ெடீ்டு ெைன்கள் ைற்றும் ஈட்டுறுதி 
காப்ெடீ்டுகளுடன் ைருத்துவைகன தினசரி பராக்கப் ெைன்கள் 
ஆகியவற்கற ஒருங்கிகணப்ெகத உள்ளடக்குகின்றது.  

ெயணக் காப்ெடீு எனில், உடல்நைக் காப்ெடீு ைட்டுைல்ைாைல் விெத்து 
ைரணம் / உடல்நைைின்கை/விெத்து காரணைாக ஏற்ெடும் ைருத்துவ 
பசைவுகளுடான உடல்குகறொடு ெைன்கள், பசக்-இன் பசய்யப்ெட்ட 
ெயணப் பொருட்களின் இழப்பு அல்ைது வரவின் தாைதம், கடவுச்சீட்டு 
ைற்றும் ஆவணங்கள் இழப்பு, பசாத்து/தனிநெர் வசதங்களுக்கான 
மூன்றாம் தரப்ெினர் பொறுப்பு, ெயண இரத்து, வைலும் ெயணக் கடத்தல் 
காப்ெடீ்டு ஆகியவற்கறயும் உள்ளடக்கும் ஒரு வெக்வகஜ் ொைிசிகயயும் 
ொைிசி வழங்குகின்றது. 

J. ஏகழமக்ைள் பிரிவுைளுக்ைான நுண் ைாப்பீடு மற்றும் உடல்நைக் 
ைாப்பீடு 

நுண் காப்ெடீு தயாரிப்புகள் கிராை ைற்றும் முகறசாராப் ெகுதிகளில் 
உள்ள குகறவான வருைானம் பகாண்ட ைக்ககளப் ொதுகாக்கும் 
வநாக்கத்துடன் சிறப்ொக வடிவகைக்கப்ெட்டுள்ளன. குகறவான 
வருைானம் பகாண்ட ைக்கள் நம் ைக்கள் பதாககயில் ஒரு கணிசைான 
அளவில் இருக்கின்றனர் வைலும் அவர்கள் வழக்கைாக எந்த உடல்நை 
ொதுகாப்புக் காப்ெடீ்கடயும் பெற்றிருப்ெதில்கை. எனவவ, இந்த 
ஏற்றுக்பகாள்ளும் விகையுள்ள ப்ரீைியம் ைற்றும் ெைன் வெக்வகஜ் 
உடனான இந்த குகறந்த ைதிப்புகடய தயாரிப்பு, பொதுவான 
அொயங்களிைிருந்து ொதுகாத்து இம்ைக்களுக்கு உதவுவதற்காக 
பதாடங்கப்ெட்டுள்ளது. நுண்காப்ெடீு ஐஆர்டிஏ நுண்காப்ெடீு 
ஒழுங்குமுகறகள், 2005-ஆல் நிர்வகிக்கப்ெடுகின்றது. 
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இந்த தயாரிப்புகள் ஒரு சிறிய ப்ரீைியத்துடன் வருகின்றன ைற்றும் 
வழக்கைாக ஐஆர்டிஏ நுண் காப்ெடீு ஒழுங்குமுகறகள், 2005- இன்கீழ் 
வதகவப்ெடும் அளவான ரூ.30,000-க்கும் குகறவாகவவ காப்ெடீ்டுத் 
பதாகக இருக்கும். இப்ெடிப்ெட்ட காப்ெடீுகள் பெரும்ொலும் ெல்வவறு 
சமுதாய நிறுவனங்கள் அல்ைது அரசுசாரா நிறுவனங்கள் (NGO-க்கள்) 
மூைம் தங்களின் உறுப்ெினர்களுக்காக ஒரு குழு அடிப்ெகடயில் 
எடுக்கப்ெடுகின்றன. ஐஆர்டிஏவின் கிராை ைற்றும் சமூகப் ெிரிவு 
கடகைப்பொறுப்புகளில், காப்ெடீ்டாளர்கள் காப்ெடீு நிகறய நெர்ககள 
அகடயச் பசய்ய தங்களின் காப்ெடீுகளின் ஒரு வகரயறுக்கப்ெட்ட 
ெகுதிகய நுண் காப்ெடீு தயாரிப்புகளாக விற்க வவண்டும் என 
வைியுறுத்தப்ெட்டுள்ளது.   

சமூகத்தின் ஏகழைக்கள் ெிரிவுககள ொதுகாக்க குறிப்ொக PSU-களால் 
உருவாக்கப்ெட்ட இரண்டு காப்ெடீுகள் கீவழ விவரிக்கப்ெட்டுள்ளன: 

1. ஜன் ஆசராக்யா பீமா பாைிேி 

ெின்வருெகவ ஜன் ஆவராக்யா ெைீா ொைிசியின் அம்சங்களாகும்: 

i) இந்த ொைிசி சமூகத்தின் ஏகழைக்கள் ெிரிவுகளுக்கு விகைைைிவான 
ைருத்துவக் காப்ெடீுககள வழங்க வடிவகைக்கப்ெட்டுள்ளது. 

ii) இந்த காப்ெடீு திரள் ஊக்கத்பதாகக ைற்றும் ைருத்துவ வசாதகன 
ெைன்கள் உள்ளடக்கப்ெடாைல் இருப்ெகதத் தவிர தனிநெர் 
பைடிகிபளய்ம் ொைிசியுடன் ஒத்துப்வொகின்றது. 

iii) இந்த ொைிசி தனிநெர்கள் ைற்றும் குடும்ெ உறுப்ெினர்களுக்கு 
கிகடக்கின்றது. 

iv) இதற்கான வயது வரம்பு ஐந்து முதல் 70 வயது வகர ஆகும்.. 

v) மூன்று ைாதம் வயது முதல் ஐந்து வயது வகரயுள்ள 
குழந்கதகளுக்கு அவர்களின் ஒரு அல்ைது இரு பெற்வறாரும் 
காப்ெடீு பசய்திருந்தால் ஒவர சையத்தில் அவர்களுக்கும் காப்ெடீு 
கிகடக்கும். 
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vi) காப்ெடீு பெறும் நெர் ஒன்றுக்கான காப்ெடீ்டுத் பதாகக ரூ.5,000-க்கு 
வகரயான வரம்புடன் இருக்கும் வைலும் பசலுத்த வவண்டிய 
ப்ரீைியம் பதாகக ெின்வரும் அட்டவகணயின்ெடி இருக்கும். 

அட்டவகண 2.1 

 

காப்ெடீு பெறும் நெரின் வயது 
46 வயது 
வகர 

46-55 56-65 66-70 

குடும்ெத்தகைவர் 70 100 120 140 

கணவன்/ைகனவி 70 100 120 140 

25 வயது வகரயுள்ள 
சார்ந்திருக்கும் குழந்கத 

50 50 50 50 

2+1 சார்ந்திருக்கும் குழந்கத 
உள்ள குடும்ெத்திற்கு 

190 250 290 330 

2+2 சார்ந்திருக்கும் குழந்கத 
உள்ள குடும்ெத்திற்கு 

240 300 340 380 

 

ப்ரீைியம் வருைான வரிச் சட்டம் ெிரிவு 80டி-ன் கீழ் வரிப் ெைனுக்கு 
தகுதியாகும். 
வசகவ வரி ொைிசிக்கு பொருந்தாது. 

1. யுனிகவர்ேல் க ல்த் இன்ஸ்யூரன்ஸ் ஸ்ைீம் (UHIS) 

இந்த பாைிேி 100 அல்ைது அதற்கு சமற்பட்ட குடும்பங்ைள் கைாண்ட 
குழுக்ைளுக்கு ைிகடக்கும். ேமீபைாைங்ைளில் தனிநபர் UHIS 
பாைிேிைளும் கபாதுமக்ைளுக்கு ைிகடக்ைச் கேய்யப்பட்டுள்ளன. 
 

 

பைன்ைள் 
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பின்வருபகவ யுனிகவர்ேல் க ல்த் இன்ஸ்யூரன்ஸ் ஸ்ைீமின் 
பைன்ைளின் பட்டியல் ஆகும்: 

 மருத்துவ பணமீட்பு 

இந்த பாைிேி பின்வரும் உப வரம்புைளுக்கு உட்பட்டு, ஒரு தனிநபர் 
அல்ைது / குடும்பத்திற்கு ரூ.30,000 வகரயான மருத்துவமகனச் 
சேர்க்கை கேைவுைளுக்ைான பணமீட்கப வழங்குைின்றது. 

 

அட்டவகண 2.2 

விவரங்ைள் Limit 

 

அகற, தங்கும்வசதிபசைவுகள் நாபளான்றுக்கு ரூ. 150/- 
வகர 

 ஐசியூவில்அனுைதிக்கப்ெட்டால் நாபளான்றுக்கு ரூ. 300/- 
வகர 

அறுகவ சிகிச்கச நிபுணர், 
ையக்கைருந்து நிபுணர், ஆவைாசகர், 
நிபுணர்கள் கட்டணங்கள், பசவிைிப்ெணி 
பசைவுகள் 

உடல்நைைின்கை/ காயம் 
ஒன்றுக்கு ரூ. 4,500/- 
வகர 

ையக்கைருந்து, இரத்தம், ெிராணவாயு, 
OT கட்டணங்கள், ைருந்துகள், 
ெரிவசாதகனப் பொருட்கள் ைற்றும் 
எக்ஸ்வர, பசயற்கக 
சிறுநீர்ப்ெிரித்பதடுப்பு, 
கதிரியக்கச்சிகிச்கச, வவதிச்சிகிச்கச, 
இதயமுடுக்கி, பசயற்கக கககால் 
வொன்றவற்றிற்கான பசைவு 

உடல்நைைின்கை / 
காயம் ஒன்றுக்கு ரூ. 
4,500/- வகர 
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ஏதாவது ஒரு உடல்நைைின்கைக்காக 
ஆகும் பைாத்த பசைவுகள் 

 

ரூ. 15,000/- வகர 

 தனிநபர் விபத்துக் ைாப்பீடு 

விபத்தினால் ஏற்படும் வருவாய் ஈட்டும் குடும்பத் தகைவரின் 
(அட்டவகணயில் உள்ள கபயரின்படி) மரணத்திற்ைான ைாப்பீடு: 
ரூ.25,000/- ஆகும். 

 உடல்குகறபாடு ைாப்பீடு 

வருவாய் ஈட்டும் குடும்பத்தகைவர் ஒரு விபத்து / 
உடல்நைமின்கம ைாரணமாை மருத்துவமகனயில் 
சேர்க்ைப்பட்டால், மூன்று நாட்ைள் கைாண்ட ைாத்திருப்பு 
ைாைத்திற்குப் பிறகு அதிைபட்ேம் 15 நாட்ைள் வகர 
மருத்துவமகனச் சேர்க்கை நாட்ைளில் நாகளான்றுக்கு ரூ.50/- 
இழப்பீடு அளிக்ைப்படும். 

 ப்ரீமியம் 

 அட்டவகண 2.3 
 

நிறுவனம் ப்ரீமியம் 

ஒரு தனிநெருக்கு வருடம் ஒன்றிற்கு ரூ.365/- 

ஐந்து நெர்கள் வகரயுள்ள ஒரு 
குடும்ெத்திற்கு (முதல் மூன்று 
குழந்கதகள் உட்ெட) 

வருடம் ஒன்றிற்கு ரூ.548/- 

ஏழு நெர்கள் வகரயுள்ள ஒரு 
குடும்ெத்திற்கு (முதல் மூன்று 
குழந்கதகள் ைற்றும் சார்ந்திருக்கும் 
பெற்வறார் உட்ெட) 

வருடம் ஒன்றிற்கு ரூ.730/- 
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BPL குடும்ெங்களுக்கான ப்ரீைியம் 
ைானியத்பதாகக 

வறுகைக்வகாட்டிற்கு கீவழயுள்ள 
குடும்ெங்களுக்கு அரசாங்கம் 
ஒரு ப்ரீைியம் 
ைானியத்பதாகககய வழங்கும் 

 

K. ராஷ்ட்ரீய ஸ்வஸ்த்ய பீமா சயாஜனா 

 

அரசாங்கமும் ெல்வவறு உடல்நைத் திட்டங்ககள 
அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது, அவற்றில் சிை குறிப்ெிட்ட ைாநிைங்களுக்குப் 
பொருந்தும். பெருந்திரளான ைக்கள் உடல்நை ெைன்ககள அகடயும் 
பொருட்டு, காப்ெடீ்டு நிறுவனங்களுடன் இகணந்து ராஷ்ட்ரீய 
ஸ்வஸ்த்யா ெைீா வயாஜனா திட்டத்கத பசயல்ெடுத்தியுள்ளது. 
வறுகைக்வகாட்டிற்கு கீவழ உள்ள (BPL) குடும்ெங்களுக்கான உடல்நைக் 
காப்ெடீ்கட வழங்குவதற்காக, இந்திய அரசின் பதாழிைாளர் ைற்றும் 
வவகைவாய்ப்பு அகைச்சகத்தால் RSBY திட்டைானது 
அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது. 
 

ெின்வருெகவ ராஷ்ட்ரீய ஸ்வஸ்த்ய ெைீா வயாஜனா திட்டத்தின் 
அம்சங்களாகும்: 

i. ஒரு குடும்ெப் பெயர்ச்சி அடிப்ெகடயில் BPL குடும்ெம் ஒன்றிற்கு 
ரூ. 30,000 அளவிைான பைாத்தக் காப்ெடீ்டுத் பதாகக 

ii. ஏற்கனவவ உள்ள வநாய்கள் காப்ெடீு பசய்யப்ெடும். 

iii. தினசரி-ெராைரிப்பு அடிப்ெகடயில் வழங்கப்ெடக்கூடிய, 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக பதாடர்ொன உடல்நை வசகவகள் 
ைற்றும் அறுகவசிகிச்கச தன்கைபகாண்ட வசகவகள் 
ஆகியவற்றிற்கான காப்ெடீு 

iv. அகனத்து தகுதியுள்ள உடல்நை வசகவகளுக்கும் பராக்கைில்ைாக் 
காப்ெடீு 
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v. ஸ்ைார்ட் கார்டின் முன்வனற்ொடு 

vi. ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககக்கு முந்கதய ைற்றும் ெிந்கதய 
பசைவுகளின் முன்வனற்ொடு 

vii. வருகக ஒன்றுக்கான ரூ.100/ அளவிைான வொக்குவரத்துப் ெடி. 

viii. ைத்திய ைற்றும் ைாநிை அரசு காப்ெடீ்டாளர்களிடம் ப்ரீைியம் 
பசலுத்துகிறது. 

ix. காப்ெடீ்டாளர்கள் ஒரு வொட்டி ஏைம் அடிப்ெகடயில் ைாநிை 
அரசால் வதர்ந்பதடுக்கப்ெடுவார்கள். 

x. அரசு அல்ைது தனியார் ைருத்துவைகனகளுக்கிகடவய ெைன் பெற 
வதர்ந்பதடுக்கைாம். 

xi. ைத்திய ைற்றும் ைாநிை அரசுகளால் அளிக்கப்ெடும் ப்ரீைியம் 3:1 
என்ற விகிதத்தில் இருக்கும். ைத்திய அரசு குடும்ெம் ஒன்றிற்கு ரூ. 
565/- எனும் அதிகெட்ச பதாகககய அளிக்கும். 

xii. ைாநிை அரசுகளின் ெங்களிப்புகள்: வருடாந்திர ப்ரீைியத்தின் 25 
சதவதீம் ைற்றும் ரூ. 750க்கும் அதிகைான ஏவதனும் கூடுதல் 
ப்ரீைியம் 

xiii. ெைன் பெறுெவர் ெதிவு கட்டணம் / புதுப்ெிப்பு கட்டணைாக 
ஆண்டுக்கு ரூ. 30/- பசலுத்த வவண்டும் 

xiv. நிர்வாக பசைவு ைாநிை அரசால் ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெடுகிறது. 

xv. ஸ்ைார்ட் கார்ட் விகையான கூடுதல் பதாககயான ரூ. 60/- 
ஒவ்பவாரு நெருக்கும் இந்த ெயன்ொட்டிற்காக கிகடக்கும். 

xvi. இந்த திட்டம் ஸ்ைார்ட் கார்டு அளிக்கப்ெட்ட வததியிைிருந்து 
அடுத்த ைாதத்தின் முதல் வததியில் பசயல்ொட்டிற்கு வரும். 
எனவவ ஆரம்ெ ஸ்ைார்ட் கார்டுகள் ஒரு குறிப்ெிட்ட ைாவட்டத்தில் 
ெிப்ரவரி ைாதத்தில் எப்வொது வவண்டுைானாலும் தரப்ெடைாம். 
திட்டம் ஏப்ரல் 1 முதல் பசயல்ொட்டிற்கு வரும். 

xvii. இந்த திட்டம் அடுத்த வருடம் ைார்ச் 31 வகர ஒரு வருடத்திற்கு 
நீடிக்கும். இது அந்த குறிப்ெிட்ட ைாவட்டத்தில் திட்டத்திற்கான 
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முடிவு வததியாக இருக்கும். எனவவ, இகடப்ெட்ட காைத்தில் 
பகாடுக்கப்ெடும் கார்டுகளுக்கும் வருடத்தின் ைார்ச் 31 முடிவு 
வததியாக இருக்கும். 

TPA மூைம் பசய்யப்ெடும் ஈடுவகாரல் அளித்தல் அட்டவகணயில் 
அல்ைது காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தால் குறிப்ெிடப்ெட்டிருக்கும். ஈடுவகாரல் 
ெட்டியைிடப்ெட்டுள்ள ைருத்துவைகனகள் மூைம் சாத்தியமுள்ளவகர 
பராக்கைில்ைாைல் வழங்கப்ெடும். 

ஏவதனும் ஒரு உடல்நைைின்கை அந்த உடல்நைைின்கையின் 
பதாடர்ச்சியான காைகட்டைாக கருதப்ெடைாம் வைலும் அது 
ைருத்துவைனயின் ககடசி ஆவைாசகனத் வததியிைிருந்து 60 
நாட்களுக்குள்ளான ைீண்டும் வநாய்வாய்ப்ெடும் நிகைகய 
உள்ளடக்குகிறது. 
 

 

 

L. தனிநபர் விபத்து மற்ற உடல்குகறபாடு ைாப்பு 

ஒரு தனிநெர் விெத்து (PA) காப்பு, எதிர்ொராத விெத்து ஏற்ெட்டால் 
இறப்பு ைற்றும் உடல்குகறொடிற்கு எதிராக இழப்ெகீட வழங்குகிறது. 
பெரும்ொலும் இந்த ொைிசிகள் விெத்து ெைனுடன் இகணந்து ைருத்துவ 
காப்ெின் ஏதாவது வடிவத்கத வழங்கும். 

PA ொைிசியில், இறப்பு ெைன் ஏற்ெட்டால் 100% காப்ெடீ்டுத் பதாகக 
வழங்கப்ெடுகிறது, அவத சையம் உடல்குகறொடு ஏற்ெட்டால், 
வழங்கப்ெடும் இழப்ெடீு ைாறுெடுகிறது, ஒரு நிகையான சதவதீம் 
நிரந்தர ஊனத்திற்கும் ைற்றும் தற்காைிக ஊனத்திற்கு வாராந்திர 
வழக்கிலும் இழப்ெடீு கிகடக்கிறது. 

வாரத்திற்கான இழப்ெடீு என்றால், குறிப்ெிட்ட ஒரு பதாகக இழப்ெடீாக 
வழங்கவவண்டிய அதிகெட்ச வாரங்களின் எண்ணிக்கக என்ெது பொருள் 

1. காப்ெளிக்கப்ெட்ட உடல்குகறொடு வகககள் 
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வழக்கைாக ொைிசியில் காப்ெளிக்கப்ெட்ட உடல்குகறொடு வகககள் 
ெின்வருைாறு: 

i. நிரந்தர கமாத்த ஊனம் (PTD):  வாழ்க்கக முழுவதும் பைாத்தைாக 
ஊனைாக இருப்ெது எனப் பொருள். அதாவது, அகனத்து கககளும் 
கால்களும் பசயைிழப்ெது, புைன் ைரத்த நிகை, இரு கண்ககளயும் / 
இரு ககககளயும் / இரு கால்ககளயும் அல்ைது ஒரு கக ைற்றும் 
ஒரு கண் ைற்றும் ஒரு கால் அல்ைது ஒரு கக ைற்றும் ஒரு கால் 
இழப்பு.  

ii. நிரந்தர பகுதி ஊனம் (PPD):  வாழ்க்கக முழுவதும் ெகுதியளவு 
ஊனைாக இருப்ெது என்று பொருள். எ.கா. விரல்கள், கால் விரல்கள், 
விரல் எலும்புகள் வொன்றகவயின் இழப்பு.  

iii. தற்ைாைிை கமாத்த ஊனம் (TTD): சிை குறிப்ெிட்ட காைத்திற்கு 
தற்காைிகைாக பைாத்த ஊனைாக இருப்ெது எனப் பொருள். 
ஊனப்ெட்ட காைத்தில் ஏற்ெடும் வருைான இழப்ெிகன ஈடுகட்டுவது 
இந்தக் காப்ெின் வநாக்கம்.  

வாடிக்ககயாளர் இறப்பு காப்பு ைட்டும் அல்ைது இறப்புடன் இகணந்த 
நிரந்தர ஊனம் அல்ைது இறப்புடன் இகணந்த நிரந்தர ைற்றும் 
தற்காைிக ஊனத்கதயும் வதர்ந்பதடுக்கும் விருப்ெம் உள்ளது. 

2. காப்ெடீ்டுத் பதாகக 

PA ொைிசிகளில் காப்ெடீ்டுத் பதாகக பொதுவாக பைாத்த ைாத 
வருைானத்தின் அடிப்ெகடயில் முடிவு பசய்யப்ெடும். பொதுவாக, இது 
பைாத்த ைாத வருைானத்தில் 60 ைடங்காக இருக்கும். எனினும், சிை 
காப்ெடீ்டாளர்கள் வருைான நிகைகய கருதாைல் நிகையான திட்டம் 
அடிப்ெகடயிலும் வழங்குகின்றன. அத்தககய ொைிசிகளில் காப்ெடீ்டுத் 
பதாகக காப்ெின் ஒவ்பவாரு ெிரிவிலும் வதர்வு பசய்த திட்டத்தின்ெடி 
வவறுெடுகிறது. 

3. ெைன் திட்டம் 

ெைன் தரும் ொைிசி என்ெதால், தனிநெர் விெத்துக் காப்ெடீுகள் 
வழங்கல்ககள கவருவதில்கை. இவ்வாறு, பவவ்வவறு 
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காப்ெடீ்டாளர்களிடைிருந்து ஒருவர் ஒன்றுக்கு வைற்ெட்ட ொைிசிககள 
வாங்கியிருந்தால், விெத்தில் இறந்தால், ெிடிடி, ெிெிடி, (PTD, PPD) 

ஈடுக்வகாரல்கள் அகனத்துத் திட்டங்களின் கீழும் பகாடுக்கப்ெடைாம்.  

4. ைாப்பின் சநாக்ைம் 

இந்த ொைிசிகள் பெரும்ொலும் ைருத்துவைகனயில் விெத்கத அடுத்து 
ஏற்ெடும் ைருத்துவ பசைவுககள சந்திக்கவும் காப்ெகீட நீட்டிக்கின்றன. 
இதில் விெத்திற்கு ெிறகுள்ள ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக ைற்றும் ெிற 
ைருத்துவ பசைவுகள் திரும்ெ வழங்கப்ெடுகிறது.  விெத்து விகளவாக 
ஏற்ெடும் ைருத்துவ / ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக பசைவுகளுக்கு 
எதிராக காப்ெளிக்கும் உடல்நை ொைிசிகள் இன்று நைக்கு 
கிகடக்கின்றன. இத்தககய ொைிசிகள், வநாய்கள் ைற்றும் அவற்றின் 
சிகிச்கசக்கு காப்ெளிக்காைல், அதற்கு ெதிைாக விெத்து பதாடர்ொன 
ைருத்துவச் பசைவுகளுக்கு ைட்டுவை காப்ெளிக்கின்றன. 

5. மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட பைன்ைள் 

தனிநெர் விெத்துடன் இகணந்து, ெை காப்ெடீ்டாளர்கள் ைதிப்புக் 
கூட்டப்ெட்ட ெைன்ககளயும் வழங்குகின்றனர். அதில் விெத்து 
காரணைாக ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக சையத்தில்   ைருத்துவைகன 
பராக்கம்,  கல்வி நைனுக்காக இறந்தவர் உடகை எடுத்துச்பசல்ை 
வொக்குவரத்து பசைவு, குறிப்ெிட்ட பதாககக்கு கல்வி ெைன்கள் ைற்றும் 
ஆம்புைன்ஸ் கட்டணத்திற்கான பசைவுகளின் உண்கையான அல்ைது 
நிகையான வரம்ெில் எது குகறவானவதா அகத வழங்குகின்றனர்.  

6. விைக்ைீடுைள் 

தனிநெர் விெத்து காப்ெின் கீழுள்ள பொதுவான விைக்குகள்: 

i. ொைிசி பதாடங்குவதற்கு முன் எந்த இருக்கும் உடல் குகறொடு 

ii. ைன வநாய்கள் அல்ைது வநாய் காரணைாக ஏற்ெடும் ைரணம் 
அல்ைது குகறொடு 

iii. வநரடியாகவவா அல்ைது ைகறமுகைாகவவா ொல்விகன வநாய், 

உடலுறுவு மூைம் ெரவிய வநாய்கள்,  எய்ட்ஸ் அல்ைது ெித்துநிகை 
மூைம் ஏற்ெடுவது. 
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iv. விெத்தும் மூைம் ஏற்ெடாைல் கதிர்வசீ்சு, வநாய் பதாற்று, நச்சு 
மூைம் ஏற்ெடும் உயிரிழப்பு அல்ைது உடல்குகறொடு 

v. காப்ெடீு பெற்றவர் அல்ைது அவரது குடும்ெ உறுப்ெினர்கள் குற்ற 
வநாக்கத்துடன் சட்டத்கத ைீறி பசய்த பசயல் ஏற்ெடுத்திய அல்ைது 
விகளவித்த எந்த காயமும். 

vi. வொர், ெகடபயடுப்பு, பவளிநாட்டு எதிரி பசயல் (வொர் ெிரகடனம் 
இருந்தாலும் இல்ைாவிட்டாலும்) உள்நாட்டு வொர், கைகம், புரட்சி, 
கிளர்ச்சி, சிப்ொய் கைகம், இராணுவம் அல்ைது ெறித்துக்பகாண்ட 

சக்தி, ெறிமுதல்,  ெிடிப்பு, ககதுகள், கட்டுப்ொடுகள் ைற்றும் 
காவைில் கவப்ெது வொன்றதுடன் வநரடியாகவவா அல்ைது 
ைகறமுகைாகவவா பதாடர்ெிருந்ததால் அல்ைது அதன் விகளவாக 
தற்பசயைாக ஏற்ெடும் ைரணம் அல்ைது உடல்குகறொடு அல்ைது 
காயம். 

vii. காப்ெடீு பசய்தவர் ைரணம் விகளவிக்கும் குற்றத்திற்கு அதாவது 
பகாகைக்கு ெைியானவராக இருந்தால். எனினும், பெரும்ொைான 
ொைிசிகளில்,  பகாகை வழக்கில் காப்ெடீு பசய்தவவர குற்றவியல் 
நடவடிக்ககயில் ஈடுெட்டிருக்காவிட்டால், அது ஒரு விெத்தாக 
கருதப்ெடுகிறது ைற்றும் ொைிசியின்கீழ் காப்ெளிக்கப்ெடுகிறது. 

viii. வநரடியாகவவா அல்ைது ைகறமுகைாகவவா,  குழந்கத ெிறப்ெில் 
அல்ைது கர்ப்ெம் மூைம் இறப்பு/பசயைிழப்பு/ ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கக ஏற்ெட்டு இதன் விகளவாக வநாய் தீவிரைாகி அல்ைது  

நீண்ட காைம் நீடித்தாவைா. 

ix. காப்ெடீு பெற்றவர்/காப்ெடீு பெற்ற நெர்  அகைதிக்காைம் அல்ைது 
வொர் சையத்தில், நாட்டின் இராணுவம் அல்ைது ஆயுதப்ெகடகளின் 
ஏதாவது கிகளயில் ெங்வகற்கும் அல்ைது ஏதாவது விகளயாட்டில் 
நிபுணராக ெயிற்சி பெறும் வொது. 

x. வவண்டுபைன்வற பசய்யப்ெடும் சுய-காயம், தற்பகாகை அல்ைது 
தற்பகாகை முயற்சி (பதளிந்த அறிவுள்ளவவரா அல்ைது 
ெித்துெிடித்தவவரா) 
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xi. வொகத அல்ைது ைருந்துகள் ைற்றும் ைதுவின் துஷ்ெிரவயாகம் 

xii. உைகில் எங்கும் முகறயாக உரிைம் பெற்ற தரைான வகக எந்த 
விைானத்திலும் ெயனராக இல்ைாைல் (கட்டணம் பசலுத்துெவவரா 
அல்ைது வவறு ஏவதா), வானப்ெயணவைா அல்ைது உடல்கெ 
காற்வறற்றவைா, ஒரு விைானம் அல்ைது ெலூனில் ஏறும்வொவதா, 
இறங்கும் வொவதா அல்ைது ெயணம் பசய்யும் வநரத்திவைா 

 

சிை ொைிசிகள் ஒரு பசல்லுெடியாகும் ஓட்டுநர் உரிைம் இல்ைாைல் 
வாகன ஓட்டுநர் மூைம் எழும் இழப்புககளயும் விைக்கீடு 
பசய்கின்றனர். 
 

PA ொைிசிகள் தனிநெர்கள், குடும்ெம் ைற்றும் குழுக்களுக்கும் 
வழங்கப்ெடுகிறது. 
 

உகடந்த எலும்பு பாைிேி மற்றும் அன்றாட நடவடிக்கைைள் 
இழப்பதற்ைான இழப்பீடு 

 

இது ஒரு சிறப்பு PA ொைிசி. இந்த ொைிசி ெட்டியைிடப்ெட்ட 
முறிவுகளுக்கு எதிராக காப்கெ வழங்க வடிவகைக்கப்ெட்டுள்ளது. 
 

i) நிகையான நன்கை அல்ைது ஒவ்பவாரு எலும்பு முறிவுக்கு 
எதிராக குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ள காப்ெடீுத் பதாககயின் சதவதீம் 
ஈடுவகாரல் வநரத்தில் வழங்கப்ெடும். 

ii) ெைனின் அளவு காப்ெளிக்கப்ெட்ட எலும்ெின் வகக ைற்றும் 
எலும்பு முறிவு தன்கைகய சார்ந்தது. 

iii) வைலும் விளக்க, கூட்டுமுறிவுக்கு சாதாரண முறிகவ விட ெைன் 
அதிக சதவதீம் இருக்கும். ைீண்டும், ஃெைீர் எலும்ெிற்கான 
(பதாகட எலும்பு) ெைன் சதவதீம் கக எலும்ெின் ெைகன விட 
அதிகைாக இருக்கும். 
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iv) ொைசியின் காப்ெளிப்ெில், தினசரி பசயல்ொடுகளின் இழப்ெிற்கும் 
அதாவது உண்ெது. ொத்ரூம் வொவது, உகடயணிய, புைனடக்கம் 
(சிறுநீர் அல்ைது ைைத்கத கட்டுப்ெடுத்த முடியாத திறன்) 
அல்ைது நகரமுடியாத இயைாகைக்கும் ொைிசியில் நிகையான 
ெைன் வகரயறுக்கப்ெட்டு உள்ளது, இதனால் காப்ெடீு பெற்றவர் 
அவரது வாழ்க்கககய ெராைரிப்ெதற்கு பதாடர்ொன பசைவு 
ொர்த்துக்பகாள்ள முடியும். 

v) இதில் ைருத்துவைகன பராக்க ெைன் ைற்றும் விெத்து மூைம் 
ைரணம் காப்பும் உள்ளது. ெல்வவறு திட்டங்கள் ெல்வவறு 
காப்ெடீுத் பதாகககளுடன் ைற்றும் ெைன் பசலுத்தல்களுடன் 
கிகடக்கின்றன. 

 

M. கவளிநாட்டு பயண ைாப்பீடு  

1. ொைிசியின் வதகவ 

பதாழில் ெயணம், விடுமுகற அல்ைது கல்விக்காக ஒரு இந்திய 
குடிைகன் பவளிநாடு பசல்லும்வொது, அவர் விெத்து, காயம் ைற்றும் 
வநாய் ஆெத்துக்கு பவளிப்ெடுகிறார். பவளிநாடுகளில் குறிப்ொக 
அபைரிக்கா ைற்றும் கனடா வொன்ற நாடுகளில் சிகிச்கசச் பசைவு ைிக 
அதிகம் ைற்றும் ஒரு நெர் துரதிருஷ்டவசைான விெத்து / வநாகய 
சந்திக்க வநர்ந்தால், அவருக்கு பெரிய நிதி பநருக்கடி ஏற்ெடைாம். இது 
வொன்ற துரதிருஷ்டவசைான நிகழ்வுகளுக்கு எதிராக ொதுகாக்க, ெயண 
ொைிசிகள் அல்ைது பவளிநாடு உடல்நை ைற்றும் விெத்து 
ொைிசிகளுக்கு கிகடக்கின்றன 

2. காப்ெின் வநாக்கம் 

இத்தககய ொைிசிகளின் முதன்கையான் வநாக்கம் விெத்து ைற்றும் 
வநாய் நைன்ககள வழங்குவது, ஆனால் சந்கத பதாகுப்ொக கிகடக்கும் 
பெரும்ொைான பொருட்கள் ஒவர தயாரிப்ெில் ெை காப்புககள 
வழங்குகின்றன வழங்கப்ெடும் காப்புகள்: 

i. தற்பசயல் இறப்பு / ஊனைாவது,  
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ii. வநாய்/விெத்து காரணைாக  ைருத்துவ பசைவுகள்,  

iii. பசக்-இன் பசய்த வெக்வகஜ் பதாகைந்து வொவது,  

iv. பசக்-இன் பசய்த வெக்வகஜ் கிகடக்க தாைதைாவது 

v. கடவுச் சீட்டும் (passport) ஆவணங்களும் பதாகைந்து வொவது,  

vi. பொருட்களுக்கான மூன்றாம் தரப்பு கடப்ொடு ைற்றும் தனிப்ெட்ட 
வசதங்கள் வொன்றகவ கடத்தப்ெடுதலுக்கான காப்பு,  

vii. ெயணம் ரத்தாவது 

viii. கடத்தலுக்கு எதிரான காப்பு 

3. திட்ட வகககள் 

ெிரெைைான ொைிசிகள் வணிக ைற்றும் விடுமுகற திட்டங்ககள, கல்வி 
திட்டங்கள் ைற்றும் வவகைவாய்ப்பு திட்டங்கள். 

4. யாரால் ொைிசி எடுக்க முடியும்  

வணிகம், விடுமுகற அல்ைது பவளிநாடு ெயணம் பசய்யும் ஒரு 
இந்திய குடிைகன் இந்த ொைிசிகய பெற முடியும். பவளிநாட்டில் 
வவகைக்காக ஒப்ெந்தரீதியில் அனுப்ெப்ெடும் இந்திய ஊழியர்களுக்கும் 
காப்ெளிக்கப்ெடைாம். 

5. காப்ெடீ்டுத் பதாகக ைற்றும் ப்ரீைியம் 

காப்பு அபைரிக்க டாைர்களில் வழங்கப்ெடும் ைற்றும் பொதுவாக முக்கிய 
ெகுதியான ைருத்துவ பசைவுகள், பவளிவயற்றுதல், தாயகத்திற்கு 
அனுப்புதல் உள்ளடக்கிய ெிரிவில் USD 100,000 முதல் USD 500,000 
வகர வவறுெடுகிறது.  கடன்ொடு காப்கெ தவிர, ைற்ற ெிரிவினருக்கு 
S.I. அதாவது காப்ெடீ்டுத் பதாகக குகறவாகவவ உள்ளது. வவகை 
திட்டத்திறகு டாைர்களில் கட்ட வவண்டும், ைற்றகவக்கு ப்ரீைியங்ககள 
இந்திய ரூொய்களில் கட்டைாம்.  திட்டங்களில் பொதுவாக இரண்டு 
வகககள் உள்ளன: 

 உைகம்-முழுவதும் அபைரிக்கா / கனடாகவ தவிர்த்து 

 உைகம்-முழுவதும் அபைரிக்கா / கனடா உட்ெட 
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சிை பொருட்கள் ஆசிய நாடுகளில் ைட்டுவை காப்பு வழங்குகின்றன, 

Schengen நாடுகள் ைட்டுவை முதைியன. 

6. அடிக்ைடி பயணம் கேய்யும் கபருநிறுவன பயணிைளுக்ைான 
திட்டங்ைள்   

இது ஒரு பெருநிறுவனம்/முதைாளி இந்தியாவிற்கு பவளிவய அடிக்கடி 
ெயணம்  பசய்யும் தன் பசயைாளர்களுக்காக தனிநெர் காப்ெடீுககள 
எடுக்கும் ஒரு  வருடாந்திர ொைிசி ஆகும். இந்த காப்பு ஒரு வருடத்தில் 
ெை முகற  பவளிநாடுகளுக்கு ெயணம் பசய்யும் நெர்களாலும் 
எடுக்கப்ெடைாம். ஒவ்பவாரு  ெயணத்திற்கான அதிகெட்ச காை அளவு 
ைற்றும் ஒரு வருடத்தில் பசய்யக்கூடிய  அதிகெட்ச ெயணங்களின் 
எண்ணிக்கக ஆகியவற்றிற்கான வரம்புகள் உள்ளன. 

இன்று அதிகம் ெிரெைைாகி வரும் இந்த காப்பு ஒரு வருடாந்திர 
அறிவிக்கக ொைிசி  ஆகும், இதில் ஒரு முன்கூட்டிய ெிரீைியம் ஒரு 
வருடத்தில் ெயணம் பசய்யும்  உத்வதச ைனித வவகை நாட்களின் 
அடிப்ெகடயில் பசலுத்தப்ெடும். 

ெணியாளர் வாரியாக ெயணம் பசய்யும் நாட்களின் எண்ணிக்ககயின் 
ைீது  வாரந்வதாறும் / இரண்டு வாரத்திற்கு ஒருமுகற அறிவிக்கககள் 
பதரிவிக்கப்ெடும் ைற்றும் முன்ெணத்தில் இருந்து ப்ரீைியம் 
சரிக்கட்டப்ெடும். ொைிசி நடப்ெில் இருக்கும்வொது  ைனித நாட்ககள 
அதாவது ெயண நாட்ககள அதிகரிக்கக்கூடிய ஏற்ொடும் வழங்கப்ெடும், 

அதற்கு ொைிசியில் ெணம் தீரும்வொது கூடுதல்  ப்ரீைியம் பதாகக 
முன்ெணைாக கட்டவவண்டும். 

வைவை உள்ள ொைிசிகள் வியாொரம் ைற்றும் விடுமுகறப் 
ெயணங்களுக்காக  ைட்டுவை வழங்கப்ெடும். 

OMP-இன் கீழ் வரும் பொதுவான விைக்கீடுகள் ஏற்கனவவ இருக்கும் 
வநாய்ககள  உள்ளடக்குகின்றன. ஏற்கனவவ இருக்கும் வநாய்களுடன் 
உள்ள நெர்களால்  பவளிநாட்டு சிகிச்கசக்கான காப்கெ பெற முடியாது. 

.இந்த ொைிசிகளின்கீழ் உள்ள உடல்நைம் பதாடர்ொன ஈடுவகாரல்கள் 
முற்றிலும்  பராக்கைில்ைாததாக இருக்கும், இதில் ஒவ்பவாரு 
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காப்ெடீ்டாளரும் பவளிநாட்டில்  வசகவககள அளிக்கும் பெரிய 
நாடுகளில் உள்ள ஒரு சர்வவதச வசகவ  வழங்குநருடன் இகணப்ெில் 
இருப்ொர் 
 

N. குழு உடல்நைக் ைாப்பு 

 

1. குழு பாைிேிைள் 

அத்தியாயத்தில் ஏற்கனவவ விளக்கியுள்ளெடி, ஒரு குழு ொைிசி என்ெது 
ஒரு  ஒரு குழு உரிகையாளரால் பசய்யப்ெடுகின்றது, அவர் முதைாளி, 
ஒரு சங்கம், ஒரு வங்கி கடன் அட்கடப் ெிரிவாக இருக்கைாம் ைற்றும் 
குழுவின்  பைாத்த தனிநெர்ககளயும் காப்பு பசய்யும் ஒரு தனி ொைிசி 
ஆகும். 

குழு ொைிசிகளின் அம்சங்கள் – ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககப் ெைன் 
காப்புகள். 

2. காப்ெடீ்டின் வநாக்கம் 

குழு உடல்நைக் காப்ெடீ்டின் ைிகப் பொதுவான வடிவம் முதைாளி 
மூைம் தங்களது ெணியாளர்கள்  ைற்றும் சார்ந்திருக்கும் 
கணவன்/ைகனவி, குழந்கதகள் ைற்றும் பெற்வறார்கள்/  ைாைனார்-
ைாைியார் பகாண்டுள்ள குடும்ெத்தினகர காப்பு பசய்ய எடுக்கப்ெடும் 
ொைிசி ஆகும். 

3. வதகவக்கு ஏற்ெ-பசய்யப்ெடும் காப்பு (Tailor-made cover) 

குழு ொைிசிகள் பெரும்ொலும் குழுவின் வதகவகளுக்குப் பொருந்தும் 
வககயில் பசய்யப்ெடும் காப்புகளாகும். எனவவ குழு ொைிசிகளில், 

தனிநெர் ொைிசியின் ெை தரநிர்ணய  விைக்கீடுகளுக்கு குழு  

ொைிசியின்கீழ் காப்ெளிக்கப்ெடுவகத நாம் ொர்க்கைாம் 

4. ைகப்வெறு காப்பு 

ஒரு குழு ொைிசியின் உள்ள ைிகவும் பொதுவான நீட்டிப்புகளில் ஒன்று  

ைகப்வெறுக் காப்ெடீு ஆகும். இது இப்வொது சிை காப்ெடீ்டாளர்களால், 
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ஆனால்  இரண்டு முதல் மூன்று வருட காத்திருப்புக் காைத்துடன் 
வழங்கப்ெடுகின்றது,  ஒரு குழு ொைிசியில் சி-பசக் ஷன் ெிரசவம் 
உள்ளிட்டு குழந்கதப் ெிரசவத்திற்காக  பசய்யப்ெடும் ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்ககக்காக ஆகும் பசைவுகளுக்காக ைகப்வெறு  காப்பு 
வழங்கப்ெடுகின்றன. இந்த காப்பு பொதுவாக குடும்ெத்தின் பைாத்தக்  

காப்ெடீ்டுத் பதாககக்குள், ரூ.25,000 முதல் ரூ.50,000 வகர  

கட்டுப்ெடுத்தப்ெடுகின்றது. 

5. குழந்கதகள் காப்பு 

குழந்கதகள் பொதுவாக மூன்று ைாத வயதிைிருந்து ைட்டுவை தனிநெர் 
உடல்நைக்  காப்ெடீுகளால் காப்பு பசய்யப்ெடுகின்றன. குழு 
ொைிசிகளில், காப்ெடீு ஒரு  நாவளயான குழந்கதகளுக்கும் 
தரப்ெடுகின்றது, சிை சையங்களில் இது ைகப்வெறு  காப்பு வரம்ொல் 
கட்டுப்ெடுத்தப்ெடும் வைலும் சிை சையங்களில் குடும்ெத்தின் முழு 

காப்ெடீ்டுத் பதாகககயச் வசர்க்க நீட்டிக்கப்ெடும். 
 

6. ஏற்ைனசவ உள்ள சநாய்ைள் ைாப்பு கேய்யப்படுதல், ைாத்திருப்புக் 
ைாைம்  கேயல்படுத்தப்படாமைிருத்தல் 

ஏற்கனவவ உள்ள வநாய்களின் விைக்கீடு, முப்ெது நாட்களுக்கான 
காத்திருப்புக்  காைம், இரண்டு வருட காத்திருப்புக் காைம், ெிறவி 
வநாய்கள் வொன்ற வநாய்களும் வதகவக்கு ஏற்ெ-உருவாக்கப்ெடும் குழு 
ொைிசியில் உள்ளடக்கப்ெடைாம். 

7. ப்ரீைியம் கணக்கீடு 

ஒரு குழு ொைிசிக்காக வசூைிக்கப்ெடும் ப்ரீைியம் குழு உறுப்ெினர்களின் 
வயது  விவரம், குழுவின் அளவு வைலும் ைிக முக்கியைாக குழுவின் 
ஈடுவகாரல்கள்  அனுெவம் ஆகியவற்றின் அடிப்ெகடயில் இருக்கும். 
ப்ரீைியைானது அனுெவம், கூடுதல்  காப்புகள் ஆகியவற்றின் 
அடிப்ெகடயில் வருடத்திற்கு வருடம் ைாறுெடுவதால்,  வைவை 
குறிப்ெிட்டுள்ளகவ  குழுக்களுக்கு இைவசைாக வழங்கப்ெடுகிறது 
ஏபனனில் பசலுத்தப்ெட்ட ப்ரீைியம் பதாகககளுக்குள் ஈடுவகாரல்ககள  

ககயாள்வது குழு ொைிசிதாரருக்வக ெைனளிக்கிறது. 
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8. முதைாளியில்ைா ெணியாளர் குழுக்கள் 

இந்தியாவில், ஒழுங்குமுகற முன்வனற்ொடுகள் குழு காப்ெடீ்டு காப்கெ  

பெறும் வநாக்கத்கத முதன்கையாக பகாண்டு குழுக்கள் 
உருவாக்கப்ெடுவகத  கடுகையாக தகடபசய்கின்றது. குழு ொைிசிகள் 
முதைாளிககளத் தவிர  ைற்றவர்களுக்கு வழங்கப்ெடும்வொது, குழு 
உரிகையாளர் அதன்  உறுப்ெினர்களுடன் பகாண்டுள்ள உறகவ 
தீர்ைானிப்ெது ைிகவும் முக்கியைாகும் 
 

உதாரணம் 

ஒரு வங்கியானது ஒரு ஓரியல்பு குழுகவ உருவாக்கும் தன் வசைிப்பு 
வங்கிக்  கணக்குதாரர்கள் அல்ைது கடன் அட்கடதாரர்களுக்காக ஒரு 
ொைிசிகய  எடுக்கின்றது, இங்வக வதகவகளுக்கு  பொருந்துைாறு 
வடிவகைக்கப்ெட்டுள்ள வதகவக்கு ஏற்ெ-உருவாக்கப்ெடும் ொைிசியால்  

ஒரு பெரிய குழு ெைன் பெற முடியும். 

இங்வக ஒவ்பவாரு தனிப்ெட்ட கணக்குதாரர்களிடைிருந்து 
வசகரிக்கப்ெடும் ப்ரீைியம்  ைிகக் குகறவாக இருக்கைாம், ஆனால் ஒரு 
குழுவாக காப்ெடீ்டாளரால் பெறப்ெடும்  ப்ரீைியம் கணிசைாக இருக்கும் 
வைலும் வங்கி சிறந்த ப்ரீைியங்களில் ஒரு உயர்ந்த  ொைிசி வடிவில் 
தன் வாடிக்ககயாளர்களுக்கு ஒரு ைதிப்புக் கூட்டகை  அளிக்கின்றது. 

9. விகையிடுதல் 

குழு ொைிசிகளில், குழுவின் அளவு ைற்றும் குழுவின் ஈடுவகாரல்கள் 
அனுெவம்  ஆகியகவ அடிப்ெகடயிைான ப்ரிைீயம் ைீதான 
தள்ளுெடிக்காக முன்வனற்ொடு  இருக்கும். குழு காப்ெடீு எதிர்ைகற 
வதர்விற்கான அொயத்கதக் குகறக்கின்றது,  ஏபனனில் பைாத்த 
குழுவும் ஒரு ொைிசியால் காப்பு பசய்யப்ெட்டுள்ளது வைலும்  இது 
சிறந்த கட்டணங்களுக்காக வெரம் வெச குழு உரிகையாளகர 
அனுைதிக்கின்றது. இருப்ெினும் சைீெ வருடங்களில் இந்த ெிரிவு 
வொட்டியினால் பசய்யப்ெட்ட விகைகுகறந்த  ப்ரீைியங்களில் 
காரணைாக அதிக இழப்பு விகிதங்ககள கண்டுள்ளது, இது 
காப்ெடீ்டாளர்களால்  ப்ரீைியம் ைற்றும் காப்புககள 
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ைறுொர்கவயிடுவதற்காக சிைகர நியைிப்ெதற்கு வழிவகுத்துள்ள 
வொதும், இந்த  நிகைகை சரிபசய்யப்ெட்டு வருவதாக அறிவிப்ெது 
இன்னமும் கடினைாகவவ உள்ளது. 

10. ப்ரீைியம் கட்டுதல் 

ப்ரீைியங்கள் முதைாளி அல்ைது குழு உரிகையாளரால் பைாத்தைாக  

பசலுத்தப்ெடைாம், ஆனால் இது வழக்கைாக ஒரு ெங்கீட்டின் 
அடிப்ெகடயில்  முதைாளிகள் அல்ைது குழு உறுப்ெினர்களால் 
பசலுத்தப்ெடுகின்றது. இருப்ெினும்  இது ப்ரீைியங்ககள வசகரித்து 
ைற்றும் எல்ைா உறுப்ெினர்ககளயும் உள்ளடக்கும்  ப்ரீைியகை 
பசலுத்துதல் ஆகியவற்றிற்காக காப்ெடீ்டாளருடன் முதைாளி/குழு  

உரிகையாளர் பசய்யும் ஒரு தனி ஒப்ெந்தம் ஆகும். 

11. கூடுதல் ெைன்கள் 

வதகவக்கு ஏற்ெ-உருவாக்கப்ெடும் குழு ொைிசிகள் ெல் ெராைரிப்பு, 

கண்ொர்கவ  ெராைரிப்பு ைற்றும் உடல்நை ெரிவசாதகன ைற்றும் சிை 
சையங்களில் கடுகையான  உடல்நைைின்கை வொன்றகவககள 
கூடுதல் ப்ரீைியங்களில் அல்ைது ெரிசளிக்கிற ைாதிரி  ெைன்களாகவவா 
காப்புககள அளிக்கின்றன. 

குறிப்புகள்:  

ஐஆர்டிஏஐ குழு விெத்து ைற்றும் உடல்நைக் காப்ெடீுககள 
வழங்குவதற்கான  நிெந்தகனககள உருவாக்கியுள்ளது. இது ெயனற்ற 
ைற்றும் ெணம் ஈட்டும் குழு  ொைிசித் திட்டங்களில் வைாசடி நெர்களால் 
தவறாக வசர்க்கப்ெடுவதிைிருந்து  ைற்றவர்ககள ொதுகாக்கின்றது. 

சைீெத்தில் அறிமுகப்ெடுத்திய அரசாங்க உடல்நை காப்ெடீ்டுத் 
திட்டங்கள் ைற்றும்  பெரும் தயாரிப்புகள் ஆகியகவயும் குழு 
உடல்நைக் காப்ெடீுகளாக வககப்ெடுத்த  முடியும், ஏபனனில் ொைிசிகள் 
அரசாங்கத்தால் ஒரு குறிப்ெிட்ட ெிரிவின் அகனத்து ைக்களுக்காகவும் 
வாங்கப்ெடுகின்றன. 
 

வகரயகற 
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குழு வகரயகற ெின்வருைாறு சுருக்கைாக இருக்கைாம்: 

i) ஒரு குழு என்ெது ஒரு பொதுவான வநாக்கத்கத பகாண்ட 
நெர்ககள  உள்ளடக்கியிருக்க வவண்டும், வைலும் குழு 
ஒருங்கிகணப்ொளர் குழுவின் சார்ொக காப்ெடீ்கட ஏற்ொடு பசய்ய 
குழுவின் பெரும்ொைான உறுப்ெினர்களின் வாக்கக பெற்றிருக்க 
வவண்டும். 

ii) எந்த ஒரு குழுவும் காப்ெடீ்கட பெறும் முதன்கையான 
வநாக்கத்துடன்  உருவாக்கப்ெடக் கூடாது. 

iii) வசூைிக்கப்ெடும் ப்ரீைியம் ைற்றும் கிகடக்கும் ெைன்கள் 
ஆகியகவ ஒவ்பவாரு  உறுப்ெினருக்கும் அளிக்கப்ெடும் குழு 
ொைிசியில் பதளிவாக  குறிப்ெிடப்ெட்டிருக்க வவண்டும். 

iv) குழு தள்ளுெடிகள் தனிப்ெட்ட உறுப்ெினர்களுக்கும் தரப்ெட 
வவண்டும்  வைலும் வசூைிக்கப்ெடும் ப்ரீைியம் காப்ெடீு 
நிறுவனத்திடம் தரப்ெடும்  ப்ரீைியத்கத விட அதிகைாக 
இருக்கக்கூடாது. 

 

12. கபருநிறுவன இகடத்தடுப்பு (BUFFER) அல்ைது கபயர்ச்ேி ைாப்பு 

பெரும்ொைான குழு ொைிசிகளில், ஒவ்பவாரு குடும்ெமும் ஒரு 
வகரயறுக்கப்ெட்ட  காப்ெடீ்டுத் பதாககக்கு காப்பு பசய்யப்ெடுகின்றது. 
இத்பதாகக ரூ.1 ைட்சம்  முதல் 5 ைட்சம் வகர ைற்றும் சிை 
சையங்களில் அதற்கு வைலும் இருக்கைாம். குடும்ெத்தின் காப்ெடீ்டுத் 
பதாகக முற்றிலும் தீர்ந்துவொகும் சூழ்நிகைகள்  எழைாம், குறிப்ொக 
ஒரு குடும்ெ உறுப்ெினரின் ைிகப்பெரிய உடல்நைைின்கைகள்  ஏற்ெடும் 
சையங்களில் ஏற்ெடைாம். 

அப்ெடிப்ெட்ட சூழ்நிகைகளில், இகடத்தடுப்பு  காப்ொனது 
உதவியளிக்கின்றது, இதில் குடும்ெத்தின் காப்ெடீ்டுத் பதாகககய ைீறிய  

கூடுதல் பசைவுககள இந்த இகடத்தடுப்பு பதாகக பூர்த்தி 
பசய்கின்றது. 
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சுருக்கைாக இகடத்தடுப்பு காப்பு ரூ.10 ைட்சம் முதல் ஒரு வகாடி 
அல்ைது  அதற்கு வைலும் ைாறும் ஒரு காப்ெடீ்டுத் பதாகககய 
பெற்றிருக்கும். குடும்ெத்தின்  காப்ெடீ்டுத் பதாகக முற்றிலும் 
தீர்ந்தவுடன், இகடத்தடுப்ெிைிருந்து பதாகககள்  எடுக்கப்ெடும். 
இருப்ெினும் இந்த ெயன்ொடு வழக்கைாக ஒரு ஒற்கற  

ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககயில் காப்ெடீ்டுத் பதாகக தீரக்கூடிய பெரிய  

உடல்நைைின்கை / கடுகையான உடல்நைைின்கை பசைவுகளுக்கு 
ைட்டும்  பொருந்தும். 

இந்த இகடத்தடுப்ெிைிருந்து ஒவ்பவாரு உறுப்ெினரால் 
ெயன்ெடுத்தக்கூடிய  பதாககக்கு பெரும்ொலும் உண்கையான காப்ெடீுத் 
பதாகக அளவு வகர  வரம்பும் விதிக்கப்ெடும். இம்ைாதிரியான 
இகடத்தடுப்பு காப்புகள் நடுத்தர  அளவிைான ொைிசிகளுக்கு 
வழங்கப்ெட வவண்டும் வைலும் ஒரு விவவகைான  ஏற்ெளிப்ொளர் 
குகறவான காப்ெடீ்டுத் பதாகக ொைிசிகளுக்கு இந்த காப்ெிகன  

வழங்கைாட்டார்.. 

14. விசேஷ தயாரிப்புைள் 

உடல்நை சேமிப்புக் ைணக்கு -இந்த தயாரிப்பு ைருத்துவக் காப்புடன் 
முதைீடு  இகணந்த வசைிப்புகளின் அம்சங்ககள ஒன்றிகணக்கின்றது. 
இந்த தயாரிப்பு ஒரு  உயர் அனுைான அல்ைது வெரிடர் உடல்நைத் 
திட்டத்துடன் ஒரு துகண  காப்ொக  ெை நாடுகளில் ெிரெைைாக 
உள்ளது. உடல்நை வசைிப்புக் கணக்கு குகறந்கத பசைவுள்ள 
வநாய்கள்/பவளி வநாயாளி ஆவைாசகனகளின் பசைவுக்கு உதவுகிறது. 

உடல்நை வசைிப்புகள் கணக்கின் சிை முக்கிய அம்சங்களாவன:  

i) இது ஒரு தனிநெர் ஓய்வூதியக் கணக்ககப் வொன்ற ஒரு வரி-
விைக்குள்ள வசைிப்புக்  கணக்கு ஆகும், ஆனால் இது ைருத்துவ 
பசைவுகளுக்காக ஒதுக்கி  கவக்கப்ெட்டிருக்கும். கணக்கில் உள்ள 
வசைிப்புகளுக்கு கணக்குதாரர்களுக்கு வரி  விைக்கு கிகடக்கும் 
வைலும் இகத வழக்கைான ைருத்துவ ெில்களுக்காக ெணம்  கட்ட 
எளிதாக எடுக்க முடியும். 
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ii) HSA சிறப்பு ‘உயர்-அனுைான’ உடல்நைக் காப்ெடீு ொைிசியுடன் 
இகணந்து  பசயல்ெடுவதால், ைிகக் குகறந்த நிகர விகையில்  

முழுகையான உடல்நைக் காப்ெகீட வழங்கும் ஏற்ொட்டிற்கு  

வழிவகுக்கின்றது. 

iii) காப்ெடீ்டு நிறுவனம் பெரிய ைருத்துவச் பசைவுகளுக்கு 
ெணைளிக்கின்றது  (அனுைானத் பதாகககய ைீறிய பசைவுககள 
காப்பு பசய்கின்றது) அவதசையம்  HSA கணக்குதாரர்கள் தன் HSA –
இல் உள்ள வரி-விைக்குள்ள ெணம் மூைம்  ‘சிறிய’ ைருத்துவ 
பசைவுகளுககள கட்டுவார். HSA -இல் உள்ள ெயன்ெடுத்தாத 
ைீதங்கள் தனிநெர் ஓய்வு கணக்குகளில்  வசகரிக்கைாம். 

 

பைாத்த ப்ரீைியமும் அொய ப்ரீைியம்  ைற்றும் முதைீட்டுத் பதாகக 
என ெிரிகின்றன. அொய ப்ரீைியம் உடல்நைக் காப்ொட்டிற்காக 
ஒதுக்கப்ெடுகின்றது,  அவத சையம் முதைீட்டுத் பதாககயானது அொயப் 
ெிரிவில் உள்ளடக்கப்ெடாத  எதிர்காை உடல்நை பசைவுகள் அல்ைது 
OPD வொன்ற பசைவுகளுக்காக  பசலுத்தப்ெடக்கூடிய நிதிகளுடன் 
இகணந்து யூனிட் ைிங்க்ட் நிதி ெிரிவுக்குச் பசல்லும். இந்த  

தயாரிப்புகள் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக ெடிகள், கடுகையான 
உடல்நைைின்கை  ெைன்கள் வொன்ற ைற்ற ெைன்ககளகூட 
வழங்கைாம்.  

இந்தியாவில்  உடல்நை வசைிப்புக் கணக்கு பதாடர்ொக ைிகச் சிை 
தயாரிப்புகவள உள்ளன,  பெரும்ொைானகவ ஆயுள் காப்புட அல்ைது 
அதில்ைாைல் ஆயுள் காப்ெடீ்டு  நிறுவனங்களால் 
சந்கதப்ெடுத்தப்ெடுகின்றன. 

1. வநாய் காப்புகள் 

சைீெத்திய வருடங்களில், புற்றுவநாய், நீரிழிவு வநாய் வொன்ற வநாய்க்கு  

ெிரத்திவயகைான காப்ெடீுகள் இந்தியச் சந்கதயில், பெரும்ொலும் 
வாழ்நாள்  காப்ெடீ்டு நிறுவனங்களால் அறிமுகப்ெடுத்த்தப்ெட்டுள்ளன. 
இந்த காப்பு 5 வருடம்  முதல் 20 வருடங்கள் பகாண்ட நீண்ட காை 
காப்பு வைலும் இது  காப்ெடீ்டாளரால் ெணம் பசலுத்தப்ெடும் ஒரு 
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வழக்கைான உடல்நை ெரிவசாதகன  எனும் ஒரு நைவாழ்வுப் 
ெைகனயும் உள்ளடக்கியுள்ளது. இரத்த குளுக்வகாஸ்,  LDL, இரத்த 
அழுத்தம் வொன்ற காரணிகளின் சிறந்த முகறயில் 
கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்டால்,  ஊக்கத்பதாககயாக ொைிசியின் இரண்டாம் 
வருடத்திைிருந்து ப்ரீைியங்கள் குகறக்கப்ெட்டு கிகடக்கிறது. ைற்பறாரு 
ெக்கம், அதிக ப்ரீைியமும் வைாசைான  கட்டுப்ொட்டிற்காக 
வசூைிக்கப்ெடும் 

2. நீரிழிவு வநாயாளிககள காப்பு பசய்வதற்காக வடிவகைக்கப்ெட்ட 
தயாரிப்பு 

இந்த ொைிசி 26 முதல் 65 வயதுக்கு இகடவயயான நெர்களால்  

எடுக்கப்ெடுகிறது வைலும் இது 70 வயது வகர புதுப்ெிக்கக்கூடியது 
ஆகும். காப்ெடீ்டுத் பதாகக ரூ.50,000 முதல் ரூ.5,00,000 வகர 
இருக்கும். அகற வாடகக  ைீதான வரம்பு பொருந்தும். தயாரிப்பு 
நீரிழிவு கண்வநாய் (கண்), சிறுநீரகம்,  நீரிழிவு ொதங்கள், வழங்குநர் 
பசைவுகள் உள்ளிட்ட சிறுநீர் உறுப்பு ைாற்றம்  வொன்ற நீரிழிவு 
வநாயின் சிக்கல்களின் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கககளுக்கு காப்பு  

பசய்யும் வநாக்கத்துடன் இருக்கின்றது. 

சுய-பரீட்கே 1 

ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககக்கு முந்கதய பசைவுகளுக்கான 
காப்புக்கான காை  அளவு காப்ெடீ்டாளர்களுக்கு இகடவய ைாறுெடும் 
வைலும் அது ொைிசியில்  வகரயறுக்கப்ெட்டிருக்கும் என்றாலும், ைிகப் 
ெரவைான காப்பு ைருத்துவைகனச்  வசர்க்ககக்கு முன் உள்ள 
______________ நாட்கள் ஆகும் 

I. ெதிகனந்து நாட்கள்  

II. முப்ெது நாட்கள்  

III. நாற்ெத்கதந்து நாட்கள்  

IV. அறுெது நாட்கள் 
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K. 16. உடல்நைக் ைாப்பீடுைளின் முக்ைிய கூறுைள் 

 

1. வகையகைப்பு வழங்குநர்  

வகையகைப்பு வழங்குநர் என்ெது காப்ெடீு பசய்துள்ள வநாயாளிகளுக்கு  

பராக்கைில்ைாத சிகிச்கசகய அளிப்ெதற்காக ஒரு காப்ெடீ்டாளர்/TPA 
உடனான ஒரு  கூட்டிகணப்ெில் இகணந்திருக்கும் ஒரு 
ைருத்துவைகன/நர்சிங் வஹாம்/வட வகர்  பசன்டர் வொன்றவற்கற 
குறிக்கின்றது. காப்ெடீ்டாளர்கள் / TPAக்கள் சாதாரணைாக  சிறந்த 
தரத்திைான வசகவகய வழங்கும் உத்திரவாதத்கத அளிக்கும்  

வழங்குநர்களின் கட்டணங்கள் ைற்றும் பசைவுகளின்ைீது வெரம் வெசி 
விரும்ெத்தக்க  தள்ளுெடிககள ஏற்ொடு பசய்கின்றனர். வநாயாளிகள்  
வகையகைப்ெிற்கு பவளிவய  உள்ள வழங்குநர்களிடமும் சுதந்திரைாக 
பசல்ை முடியும், ஆனால் அவர்கள்  பொதுவாக வழக்கைாக அதிக 
கட்டணங்ககள வசூைிப்ொர்கள். 

2. விருப்ெைான வழங்குநர் வகையகைப்பு (PPN)  

ஒரு காப்ெடீ்டாளர் சிறந்த விகைகளில் தரைான சிகிச்கசகய உறுதி 
பசய்வதற்காக  ைருத்துவைகனகளின் ஒரு விருப்ெைான 
வகையகைப்கெ உருவாக்கும்  விருப்ெத்வதர்கவ பெற்றுள்ளார். இந்த 
குழு அனுெவம், ெயன்ொடு ைற்றும்  ெராைரிப்கெ வழங்குவதற்கான 
பசைவு ஆகியவற்றின் அடிப்ெகடயில்  காப்ெடீ்டாளரால் 
வதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ட ஒரு சிை ைருத்துவைகனககள ைட்டுவை  

பகாண்டிருந்தால், அதுதான் விருப்ெைான வழங்குநர் வகையகைப்பு என  

அறியப்ெடுகின்றது. 

3. பராக்கைில்ைா வசகவ  

கடனுக்கான காரணங்களில் ஒன்று உடல்நைைின்கையின் 
சிகிச்கசக்காக கடன்  வாங்குதல் என்ெகத அனுெவரீதியாக 
கண்டுள்வளாம். ஒரு பராக்கைில்ைா  வசகவயானது 
ைருத்துவைகனகளுக்கு எந்த ெணமும் பசலுத்தாைல் காப்ெின்  வரம்பு 
வகரக்கும் சிகிச்கச பெற காப்ெடீு பெற்றுள்ளவகர அனுைதிக்கின்றது. 
காப்ெடீு பெறுெவர் பசய்ய வவண்டியபதல்ைாம், ஒரு வகையகைப்பு  
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ைருத்துவைகனகய அணுகி தன் ைருத்துவ அட்கடகய 
காப்ெடீ்டிற்கான  அத்தாட்சியாக வழங்க வவண்டியதுதான். காப்ெடீ்டாளர் 
உடல்நை  வசகவக்கான பராக்கைில்ைா அணுககை காப்ெடீு 
பெற்றவருக்கு வழங்குகிறார், வைலும் வகையகைப்பு  வழங்குநரிடம் 
அனுைதிக்கப்ெதற்கான பதாகககய வநரடியாக பசலுத்துகிறார். 
இருப்ெினும் காப்ெடீு பெறுெவர் ொைிசி வரம்புகளுக்கும் அதிகைான 
பதாகககள்  ைற்றும் ொைிசி நிெந்தகனகளின்ெடி பசலுத்தப்ெட 
முடியாத பசைவுகள்  ஆகியவற்றிற்காக ெணம் பசலுத்த வவண்டும். 

4. மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாகி (TPA)  

உடல்நைக் காப்ெடீ்டுத் துகறயின் ஒரு ைிகப்பெரிய வளர்ச்சி மூன்றாம் 
தரப்பு  நிர்வாகி அல்ைது TPA ஆகும். உைகம் முழுவதுமுள்ள ெை 
காப்ெடீ்டாளர்கள்  உடல்நைக் காப்ெடீு ஈடுவகாரல்ககள 
ககயாளுவதற்காக தன்னிச்கசயான  நிறுவனங்களின் வசகவககள 
ெயன்ெடுத்திக் பகாள்கின்றனர். இந்த ஏபஜன்சிகள்  TPA-க்கள் என 
அறியப்ெடுகின்றன. 

இந்தியாவில், ைற்றகவகளுடன் கீழ்காண்ெகவககள உள்ளடக்கும் 
உடல்நை  வசகவகளின் முன்வனற்ொட்டிற்காக ஒரு காப்ெடீ்டாளரால் 
ஒரு TPA உடன்  ஒப்ெந்தம் பசய்யப்ெடுகின்றது: 

i. காப்ெடீ்டுக்கான அத்தாட்சியாக இருக்கும் ஒரு  

ைருத்துவைகனயில் அனுைதிக்காக ெயன்ெடுத்தக்கூடிய ஒரு  

அகடயாள அட்கடகய ொைிசிதாரரிடம் வழங்குதல். 

ii. வகையகைப்பு ைருத்துவைகனகளில் ஒரு பராக்கைில்ைாத 
வசகவகய  வழங்குதல். 

iii. ஈடுவகாரல்ககள பசயல்முகறப்ெடுத்துதல். 

TPAக்கள் என்ெகவ உடல்நை ஈடுவகாரல்ககள பசயல்முகறப்ெடுத்தவும்  

நிகறவவற்றவும் காப்ெடீ்டாளர்களால் நியைிக்கப்ெடும் தன்னிச்கசயான  

அகைப்புகள் ஆகும். உடல்நை ொைிசிதாரர்களுக்கான TPAக்களின் 
வசகவ  ைருத்துவைகன அனுைதிக்காக தனித்துவைான அகடயாள 
அட்கடகய  வழங்குவதிைிருந்து பராக்கைில்ைா அடிப்ெகடயில் 
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அல்ைது ெணம் திரும்ெப்பெறல்  அடிப்ெகடயில் ஈடுவகாரல்களின் 
ஒப்ெகடப்பு வகர நடக்கும். 

மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாகிகள் 2001ஆம் வருடத்தில் அறிமுகம் 
பசய்யப்ெட்டனர். அவர்கள் ஐஆர்டிஏஐ-ஆல் உரிைம் வழங்கப்ெட்டு  

ஒழுங்குமுகறப்ெடுத்தப் ெடுகிறார்கள் வைலும் உடல்நை வசகவககள 
வழங்க  கட்டுப்ெடுத்தப்ெடுகிறார்கள். ஒரு TPAவாக தகுதிபெற 
வதகவயான குகறந்தெட்ச  மூைதனம் ைற்றும் ைற்ற வகரயகறகள் 
ஆகியகவ ஐஆர்டிஏஐ-ஆல்  ெரிந்துகரக்கப்ெட்டுள்ளது. 

எனவவ உடல்நை ஈடுவகாரல்கள் வசகவயளித்தகை காப்ெடீ்டாளர்கள் 
தற்வொது  TPAக்களுக்கு தந்துவிட்டனர் ைற்றும் வசகரிக்கப்ெடும்  

ப்ரீைியத்தில் ஐந்து-ஆறு சதவதீம் ஊதியைாக TPAக்களுக்கு கிகடக்கிறது. 

மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாகிகள் ைருத்துவைகனகள் அல்ைது உடல்நை 
வசகவ வழங்குநர்களுடன்  MOU-க்குள் நுகழகின்றனர் வைலும் 
வகையகைப்பு ைருத்துவைகனகளில் சிகிச்கசகய  வைற்பகாள்ளும் 
எந்த ஒரு நெருக்கும் ஒரு பராக்கைில்ைா வசகவ வழங்கப்ெடுவகத  

உறுதிபசய்யப்ெடுகிறது. அவர்கள் காப்ெடீ்டாளர்(கள்) ைற்றும் காப்ெடீு 
பெறுெவர்(கள்) ஆகிவயாருக்கு  இகடவயயான ைத்தியஸ்தர்கள் 
ஆவார்கள், இவர்கள் ைருத்துவைகனகளுடன் ஒருங்கிகணந்து உடல்நை  

ஈடுவகாரல்ககள நிகறவவற்றுகின்றனர். 

5. மருத்துவமகன 

ஒரு ைருத்துவைகன என்ெது ைற்றும் / அல்ைது காயங்களுக்கான 
உள்வநாயாளி ெராைரிப்பு ைற்றும்  உடல்நைைின்கை வட வகர் சிகிச்கச  

ஆகியவற்றிற்காக நிறுவப்ெட்டுள்ள ஒரு நிறுவனம் ஆகும். வைலும் 
அது  பொருந்தும் வககயில், உள்ளூர் அதிகாரிகளால் ஒரு 
ைருத்துவைகனயாக ெதிவு  பசய்யப்ெட்டிருக்கும் வைலும் அது ஒரு 
ெதிவு பசய்யப்ெட்ட ைற்றும்  தகுதிவாய்ந்த ைருத்துவரின் 
வைற்ொர்கவயின்கீழ் இருக்கும் ைற்றும் அது  ெின்வருவனவற்றின் கீழ் 
அகனத்து குகறந்தெட்ச வகரயகறகளுக்கும் இணங்க  வவண்டும்:   

i. 10,00,000க்கும் குகறவான ைக்கள்பதாகக பகாண்ட நகரங்களில்  

குகறந்தெட்சம் 10 உள்வநாயாளி ெடுக்ககககளயும் ைற்ற 



 

 575 

அகனத்து  இடங்களில் குகறந்தெட்சம் 15 உள்வநாயாளி 
ெடுக்ககககளயும்  பகாண்டிருக்க வவண்டும்;  

ii. 24 ைணி வநரமும் தன் ெணியின் கீழ் தகுதிவாய்ந்த பசவிைிப்ெணி  

ெணியாளர்ககளக் பகாண்டிருக்க வவண்டும்;  

iii. 24 ைணி வநரமும் பொறுப்ெில் இருக்கும் தகுதிவாய்ந்த  

ைருத்துவர்ககளக் பகாண்டிருக்க வவண்டும்;  

iv. அறுகவசிகிச்கசககள நடத்துவதற்காக தன் பசாந்த முழுகையான  

உெகரண வசதிகள் பகாண்ட அறுகவசிகிச்கசக் கூடத்கதப்  

பெற்றிருக்க வவண்டும்;  

v. வநாயாளிகளின் தினசரி ெதிவவடுககள ெராைரிக்க வவண்டும். 
 

6. ைருத்துவர் 

ஒரு ைருத்துவர் என்ெவர் இந்தியாவின் எந்த ஒரு ைாநிைத்தின் 
ைருத்துவ  கவுன்சிைிடைிருந்து பெற்ற ஒரு பசல்லுெடியாகும் 
ெதிவிகனப் பெற்றுள்ள ஒரு  நெர் ஆவார் வைலும் அவர் அதன் மூைம் 
அதன் சட்ட அதிகாரத்திற்குள் ைருத்துவப்  ெணிகய வைற்பகாள்ளும் 
தகுதிபெறுகிறார்; வைலும் அவர் தன்  உரிைத்தின் பசயல்ெரப்பு ைற்றும் 
சட்ட அதிகாரத்திற்குள் பசயல்ெடுகிறார். 

7. தகுதிவாய்ந்த பசவிைி  

தகுதிவாய்ந்த பசவிைி என்ெவர் இந்தியாவின் எந்த ஒரு ைாநிைத்தின் 
நர்சிங்  கவுன்சில் அல்ைது இந்திய நர்சிங் கவுன்சிைிடைிருந்து பெற்ற 
ஒரு  பசல்லுெடியாகும் ெதிவிகனப் பெற்றுள்ள ஒரு நெர் ஆவார். 

8. நியாயைான ைற்றும் அவசியைான பசைவுகள்  

ஒரு உடல்நைக் காப்ெடீு ொைிசி எப்வொதும் இந் ஒரு குறிப்ெிட்ட 
புவியியல்  ெகுதியில் உள்ள ைற்றும் ஒரு குறிப்ெிட்ட வநாயின் 
சிகிச்கசக்காக  நியாயைாக கருதப்ெடும் பசைவுகளின் இழப்ெடீ்டிற்காக 
ொைிசி  வழங்கப்ெடுவதால் ஒரு உடல்நைக் காப்ெடீு ொைிசி எப்வொது 
இந்த  உட்ெிரிகவக் பகாண்டுள்ளது. 



 

 576 

ஒரு பொதுவான வகரயகற என்னபவனில், நிகைகைக்கு 
சிகிச்கசயளிக்க  ைருத்துவரீதியாக அவசியைாக இருக்கும் பசைவுகள், 

அந்த பசைவுகள்  வைற்பகாள்ளப்ெட்ட உள்ளூர்ப் ெகுதியில் அவத 
வொன்ற சிகிச்கசக்கான வழக்கைான  கட்டண அளவுககள ைீறி 
இருக்கக்கூடாது, வைலும் காப்ெடீு இல்ைாவிட்டால்  பசய்யப்ெடாத 
பசைவுகள் உள்ளடக்கெட ைாட்டாது. 

இந்த உட்ெிரிவு வழங்குெவரின் ைருத்துவ ெில்களின் ெணவகீ்கத்திற்கு 
எதிராக  காப்ெடீ்டாளருக்கு ொதுகாப்பு வழங்குகின்றது வைலும் காப்ெடீு 
பெறுெவர்  நியாயைான குகறந்த பசைவுகளில் பசய்யப்ெடக்கூடிய 
பொதுவான வநாய்களின்  சிகிச்கசக்காக விகையுயர்ந்த 
ைருத்துவைகனகளுக்குச் பசல்வகதத் தடுக்கின்றது 

9.  ஈடுவகாரைின் பதரிவிப்பு 

ஒவ்பவாரு காப்ெடீ்டு ொைிசியிலும் ஈடுவகாரல் ைற்றும் ஆவண 
சைர்ப்ெிப்புக்கான  குறிப்ெிட்ட வநர வரம்புகள் ஆகியகவ உடனடி 
பதரிவிப்ெிற்காக  வழங்கப்ெடுகின்றன. உடல்நைக் காப்ெடீ்டு 
ொைிசிகளில், பராக்கைில்ைா வசகவ  வசதி வாடிக்ககயாளரால் 
விரும்ெப்ெடும் சையத்தில்,  பதரிவிப்புகள்  ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்ககக்கு நன்கு முன்னவர பதரிவிக்கப்ெடவவண்டும். இருப்ெினும் 
ெணம்  திரும்ெப் பெறும் ஈடுவகாரல்களில், காப்ெடீு பெறுெவர் சிை 
சையங்களில்  ஈடுவகாரகை ெற்றி காப்ெடீ்டாளர்களுக்கு பதரிவிப்ெகத 
பசய்வதில்கை, வைலும்  ஆவணங்ககள ெை நாட்கள் / ைாதங்களுக்கு 
ெிறகு சைர்ப்ெிக்கிறார்கள். இரசீதுககள சைர்ப்ெிப்ெதில் ஏற்ெடும் 
தாைதைானது, காப்ெடீு பெறுெவர் /  ைருத்துவைகனகள் 
வொன்றவர்களால் பசய்யப்ெடும் ெில்களின் ெணவகீ்கம்,  வைாசடிகள் 
ஆகியவற்றிற்கு வழிவகுக்கக் கூடும். இது காப்ெடீ்டு  நிறுவனத்தால் 
பசய்யப்ெடும் ஈடுவகாரல்களுக்கான முகறயான  முன்வனற்ொடுககள 
பசய்வகதயும் ொதிக்கின்றது. எனவவ காப்ெடீ்டு  நிறுவனங்கள் 
வழக்கைாக ஈடுவகாரல்களின் உடனடி அறிவிப்கெ  வற்புறுத்துகின்றன. 
ஈடுவகாரல் ஆவணங்களின் சைர்ெிப்ெிற்கான வநர வரம்பு  வழக்கைாக 
ைருத்துவைகனயிைிருந்து பவளிவயறிய வததியிைிருந்து 15  நாட்கள் 
வகர  நிர்ணயிக்கப்ெடும். இது ஈடுவகாரல்கள் வவகைாக ைற்றும் 
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துல்ைியைாக பதரிவிக்கப்ெடுவகத உறுதி பசய்கிறது, ைற்றும் 
காப்ெடீ்டாளர் வதகவப்ெடும் இடத்தில் விசாரகணககள 
வைற்பகாள்ளவும் பசயைாக்குகிறது. 

வகரயறுக்கப்ெட்ட வநரத்திற்கு ெிறகு பசய்யப்ெடும் ஈடுவகாரல் 
அறிவிப்பு/ஆவண  சைர்ப்ெிப்ெின்வொது அதற்கான ஒரு நியாயைான 
காரணம் இருந்தால் அது கருத்தில்  எடுத்துக்பகாள்ளப்ெட வவண்டும் 
என ஐஆர்டிஏ வழிகாட்டுதல்கள்  குறிப்ெிடுகின்றன. 

10. இைவச உடல் ெரிவசாதகன  

தனிநெர் உடல்நை ொைிசிகளில், ஒரு ஈடுவகாரல் இல்ைாத 
ொைிசிதாரருக்கு  சிை வகக ஊக்கத்பதாகககய வழங்க ஒரு 
முன்வனற்ொடு பொதுவாக  கிகடக்கும். ெை ொைிசிகள் நான்கு 
பதாடர்ச்சியான, ஈடுவகாரல் இல்ைாத  ொைிசி காைங்களின் முடிவில் 
உடல் ெரிவசாதகனயின் பசைவு திரும்ெ  கிகடக்கும் வசதி ஊக்கைாக 
வழங்கப்ெடுகின்றது. இது சாதாரணைாக முந்கதய மூன்று  

வருடங்களின் சராசரி காப்ெடீ்டுத் பதாககயின் 1%-ஆக காப்புகற  

பசய்யப்ெடும். 

11. திரண்ட ஊக்கத்பதாகக  

ஒரு ஈடுவகாரல் இல்ைாத ொைிசிதாரகர ஊக்குவிக்கும் ைற்பறாரு 
விதம் ஒவ்பவாரு  ஈடுவகாரல் இல்ைாத வருடத்திற்கும் காப்ெடீ்டுத் 
பதாகக ைீது ஒரு திரண்ட  ஊக்கத்பதாகககய வழங்குவதாகும். 
அதாவது காப்ெடீ்டுத் பதாகக வருடந்வதாறும்  5% எனும் ஒரு 
நிகையான சதவதீத்தில் புதுப்ெித்தல் ைீது அதிகரிக்கும். வைலும்  அது 
ெத்து ஈடுவகாரல் இல்ைாத புதுப்ெித்தல்களுக்காக அதிகெட்சைாக 50% 
வகர  அனுைதிக்கப்ெடும். காப்ெடீு பெறுெவர் உண்கையான காப்ெடீ்டுத் 
பதாககக்காக  ப்ரீைியத்கத பசலுத்துவார் ைற்றும் ஒரு அதிகைான 
காப்கெ அனுெவிப்ொர். 
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உதாரணம் 

ஒரு நெர் ரூ.5,000 என்ற ப்ரீைியத்தில் ரூ.3 ைட்சத்திற்காக ஒரு ொைிசி  

எடுக்கின்றார். முதல் வருடம் எந்த ஈடுவகாரலும் இல்கைபயன்றால், 

இரண்டாவது  வருடத்தில், அவர் அவத ரூ.5,000 எனும் ப்ரீைியத்தில் 
ரூ.3.15 ைட்சம் (முந்கதய  வருடத்கத விட 5% அதிகம்) காப்ெடீ்டுத் 
பதாகககயப் பெறுவார். இது ஒரு  ெத்து வருட ஈடுவகாரல் இல்ைாத 
புதுப்ெித்தலுக்காக ரூ.4.5 ைட்சம் வகரக்கும்  பெருக முடியும். 
 

12. அெராதங்கள் / ஊக்கத்பதாகககள் ( Malus/ Bonus) 

உடல்நை ொைிசிகய ஈடுவகாரல் இல்ைாைல் கவத்திருக்க ஒரு 
ஊக்கத்பதாகக இருக்கிற ைாதிரி, அதற்கு வநர் எதிரானது அொராதம் 
எனப்ெடுகின்றது. இங்வக, ஒரு  ொைிசியின் கீழ் ஈடுவகாரல்கள் ைிக 
அதிகைாக இருந்தால், ஒரு அெராதம் அல்ைது  ஏற்றுத்பதாகக 
புதுப்ெித்தைின்வொது வசகரிக்கப்ெடும்.  

உடல்நை ொைிசி என்ெது ஒரு சமூகப் ெைன் ொைிசி எனும் கருத்கதக் 
பகாண்டு,  தனிநெர் உடல்நை ொைிசிகளின்ைீது இதுவகர அெராதவை 
வசூைிக்கப்ெடவில்கை. 

இருப்ெினும், குழு ொைிசிகளில், நியாயைான வரம்புகளுக்குள் ஈடுவகாரல்  

விகிதத்கத நிகைநிறுத்த பொருத்தைான பைாத்த ப்ரீைியகை 
ஏற்றுவதன் மூைம்  அெராதம் வசூைிக்கப்ெடுகின்றது. ைற்பறாரு ெக்கம் 
அனுெவம் நல்ைதாக இருந்தால்  ப்ரீைியம் விகையில் ஒரு தள்ளுெடி 
அனுைதிக்கப்ெடுகின்றது, இது ஊக்கத்பதாகக  எனப்ெடுகின்றது. 

13. ஈடுவகாரல் இல்ைாத தள்ளுெடி 

சிை தயாரிப்புகள் காப்ெடீ்டுத் பதாகக ைீது ஒரு ஊக்கத்பதாகக  

தருவதற்குப் ெதிைாக ஒவ்பவாரு ஈடுவகாரல் இல்ைா 
வருடத்திற்காகவும்  ப்ரீைியத்தில் ஒரு தள்ளுெடிகய வழங்குகின்றது. 
 

14. இகண-ெணம் பசலுத்தல் / இகண-ெங்கிடுதல்  
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இகண-ெணம் பசலுத்தல் என்ெது ஒரு உடல்நை ொைிசியின் கீழ் 
ஒவ்பவாரு ஈடுவகாரைிலும் ெகுதி பசைகவ காப்ெடீு பெறுெவவர  

ஏற்றுக்பகாள்ளும் தன்கையாகும். இது தயாரிப்கெப் பொறுத்த  

கட்டாயைாகவவா அல்ைது தன்னிகசயானதாகவவா இருக்கைாம். 
இகண- ெணம் பசலுத்துதல் அவசியைில்ைாத ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்ககககளத்  தவிர்க்க காப்ெடீு பெறுெவர்களுக்கு இகடவய ஒரு 
குறிப்ெிட்ட  கட்டுப்ொட்கட வழங்குகின்றது 

இகண-ெங்கிடுதல் என்ெது ஒரு அளவுக்கு ைீறியதாக அகழக்கப்ெடும் 
ஒரு  நிகையான பதாககயாக இருக்கக் கூடும், அல்ைது அது 
அனுைதிக்கப்ெடும்  ஈடுவகாரல் பதாககயின் சதவதீைாக இருக்கக் 
கூடும். சந்கதயில் உள்ள சிை  தயாரிப்புகள் பெரிய அறுகவ 
சிகிச்கசகள், அல்ைது பொதுவாக பசய்யப்ெடும்  அறுகவ சிகிச்கசகள் 
வொன்ற குறிப்ெிட்ட வநாய்கள் பதாடர்ொக, அல்ைது  குறிப்ெிட்ட 
வயதுக்கு வைற்ெட்ட நெர்களுக்காக இகண-ெணம் பசலுத்துதல் ெற்றிய  

உட்ெிரிவுககளப் பெற்றுள்ளன. 

15. அனுைானத் பதாகக / அளவுைீறியத் பதாகக   

அளவுைீறியத் பதாகக என அகழக்கப்ெடும் இது, உடல்நை 
ொைிசிகளில்,  வழக்கைாக இகண-ெணம் எனவும் குறிப்ெிடப்ெடுகின்றது. 
இது ஈடுவகாரல்  காப்ெடீ்டாளரால் பசலுத்தப்ெடுவதற்கு முன்ொக 
ஆரம்ெத்தில் காப்ெடீு பெறுெவர்  பசலுத்த வவண்டிய ஒரு நிகையான 
அளவு பதாககயாகும், எடுத்துக்காட்டாக,  ஒரு ொைிசியில் அனுைானத் 
பதாகக ரூ.10,000 ஆக இருந்தால், ஈடுவகாரல்  பசய்யப்ெடும் ஒவ்பவாரு 
காப்ெடீ்டு இழப்ெிலும் காப்ெடீு பெறுெவர் முதைில்  ரூ.10,000-ஐ 
பசலுத்துவார். விளக்கைாக கூற வவண்டுைானால், ஈடுவகாரல் ரூ.80,000- 

க்கு என்றால், காப்ெடீு பெறுெவர் முதல் ரூ.10,000-ஐ ஏற்றுக்பகாள்ள 
வவண்டும்  வைலும் காப்ெடீ்டாளர் ரூ.70,000-ஐ அளிப்ொர். 

16. காப்ெடீ்டு விைக்கு (Franchise) 

காப்ெடீ்டு விைக்கு என்ெது அனுைானத் பதாககயின் கருத்தில் 
அதிகைான வாடிக்ககயாளருக்கு  சாதகைான ஒரு விஷயைாகும். 
இதில், அனுைானத் பதாககக்கும் கீவழ ஒரு  ஈடுவகாரல் இருந்தால் அது 
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காப்ெடீ்டு விைக்கு என அகழக்கப்ெடுகின்றது ைற்றும் இங்வக  காப்ெடீு 
பெறுெவர் அந்த பசைகவ ஏற்றுபகாள்ள வவண்டும், ஆனால் ஈடுவகாரல் 
பதாகக  காப்ெடீ்டு விைக்குத் பதாகககய விட அதிகைாக இருந்தால், 

அனுைானத்தின்  ஏவதனும் ஒரு ெகுதிகயக் கூட காப்ெடீு பெறுெவர் 
ஏற்க வவண்டியதில்ைாைல்,  ஈடுவகாரல் முழுகையாக பசலுத்தப்ெடும். 
எனவவ காப்ெடீ்டு விைக்கு ரூ.10,000  ஆக இருந்து, ஈடுவகாரல் ரூ.9,000-

ஆக இருந்தால், காப்ெடீு பெறுெவர் அகத  ஏற்றுக்பகாள்ள வவண்டும், 

ஆனால் ஈடுவகாரல் ரூ.10,001-ஆக இருந்தால்  காப்ெடீ்டாளர் அகத 
முழுகையாக பசலுத்துவார். 

17. அகற வாடகக வரம்புகள்  

ெை தயாரிப்புகளில் ஈடுவகாரைின் அதிகெட்ச பசலுத்துத் பதாககயாக  

காப்ெடீ்டுத் பதாககயாக குறிப்ெடப்ெட்டு வரம்ெற்றதாக இருக்கும். அவத 
சையம், ெை  தயாரிப்புகள் இன்று காப்ெடீு  பெறுெவரால் 
வதர்ந்பதடுக்கப்ெடும் அகறயின் வககயில் காப்ெடீ்டு பதாககயுடன் 
இகணக்கப்ெட்ட ஒரு வரம்ெிகனக்  பகாண்டுள்ளன. ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்ககக்கான அகனத்து பசைவுகளும் அகற  வாடகககயத் 
பதாடர்ந்து வருகின்றன, அதிக அகற வாடகக ைற்ற எல்ைா வகக  

பசைவுகளின் கீழ் விகிதரீதியாக அதிக கட்டணங்களுக்கு 
வழிவகுக்கின்றது  என்ெகத அனுெவரீதியாக காணப்ெட்டுள்ளது. எனவவ 
நாபளான்றுக்கு  காப்ெடீ்டுத் பதாககயின் 1% அகற வாடகக வரம்கெ 
ொைிசி பகாண்டிருந்தால், ஒரு  ைட்சத்திற்கு காப்ெடீு பசய்துள்ள ஒரு 
நெர் நாபளான்றுக்கு ரூ.1,000 உள்ள ஒரு  அகறக்கு தகுதி பெறுவார். 
ஒருவர் விகையுயர்ந்த ைருத்துவைகனகளில்  பசாகுசான சிகிச்கசகய 
பெற விரும்ெினால், ொைிசியும் தகுந்த ப்ரீைியங்களில்  விகை 
அதிகைான காப்ெடீ்டுத் பதாககக்கு வாங்கப்ெட வவண்டும் என்ெகத  

இது பதளிவாகக் காட்டுகின்றது.  

18. புதுப்ெித்தல் உட்ெிரிவு  

உடல்நைக் காப்ெடீ்டு ொைிசிகளின் புதுப்ெித்தல் ைீதான ஐஆர்டிஏ  

வழிகாட்டுதல்கள் வாழ்நாள் முழுவதும்  உடல்நை ொைிசிகளின் 
உத்திரவாதமுள்ள  புதுப்ெித்தகை கட்டாயைாக்குகின்றது. காப்ெடீ்கட 
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பெறும்வொது அல்ைது அதன் பதாடர்ச்சியாக காப்ெடீு  பெறுெவரால் 
(அல்ைது அவரின் சார்ொக) பசய்யப்ெடும் வைாசடி அல்ைது  தவறான 
தகவல் தருதல் அல்ைது ைகறப்பு ஆகியகவகளுக்காக ைட்டும்  ஒரு 
காப்ெடீ்டு நிறுவனம்  புதுப்ெித்தகை ைறுக்கைாம். 

19. இரத்து பசய்தல் உட்ெிரிவு  

இரத்து பசய்தல் உட்ெிரிவும் ஒழுங்குமுகற முன்வனற்ொடுகளால்  

தரநிர்ணயப்ெடுத்தப்ெடும் வைலும் தவறான தகவல்  தருதல், வைாசடி, 

பொருள் உண்கைகய பவளியிடாகை அல்ைது காப்ெடீு  பெறுெவரின் 
ஒத்துகழப்ெின்கை ஆகியகவகளுக்காக ஒரு காப்ெடீ்டு நிறுவனம் 
ொைிசிகய எந்த  வநரத்திலும் இரத்து பசய்யைாம். 

எழுத்துவடிவிைான ஒரு குகறந்தெட்ச ெதிகனந்து நாட்கள் அறிவிப்பு 
காப்ெடீு  பெறுெவரின் ககடசியாக அறியப்ெட்ட முகவரிக்கு ெதிவு 
அஞ்சைில்  பெற்றுபகாள்ளும் ரசீதுடன் அனுப்ெப்ெட வவண்டும். 

காப்ெடீு பெறுெவர் இரத்து பசய்தால், ப்ரீைியகை திரும்ெப் பெறுதல் 
குறுகிய காை  விகைகளில் இருக்கும், அதாவது காப்ெடீு பெறுெவர் 
ஒரு குறிப்ெிட்ட விகிதத்கத  விட குகறவான சதவதீத்திற்கான 
ப்ரீைியம் பதாகககய திரும்ெப் பெறுவார். ஒரு  ஈடுவகாரல் 
பசய்யப்ெட்டிருந்தால் ெணம் திரும்ெத் தரப்ெட ைாட்டாது. 

20. இைவச ஆராய்வு காைம்  

ஒரு வாடிக்ககயாளர் ஒரு புதிய காப்ெடீ்டு ொைிசிகய வாங்கியுள்ளார் 
வைலும்  ொைிசி ஆவணத்கத பெற்றுள்ளார், ெிறகு விதிமுகறகள் 
ைற்றும் நிெந்தகனகள்  அவர் விரும்ெியகவ அல்ை என்ெகத 
கண்டறிகிறார் எனில், அவருக்கான  விருப்ெத்வதர்வுகள் எகவ? 

ஐஆர்டிஏஐ இந்த ெிரச்சிகனகய சைாளிக்க நுகர்வவாருக்கு சாதகைான  

முன்வனற்ொட்கட தன் ஒழுங்குமுகறக்குள் அகைத்துள்ளது. 
வாடிக்ககயாளர்  ெின்வரும் நிகைகைகளுக்கு உட்ெட்டு ொைிசிகய 
திரும்ெத் தந்து ெணத்கதயும்  திரும்ெப் பெறைாம்:  

1. இது ஆயுள் காப்ெடீ்டு ொைிசிகள் ைற்றும் உடல்நைக் காப்ெடீ்டு 
ொைிசிகள்  ஆகியவற்றிற்கு ைட்டும் பொருந்துகிறது. ஐஆர்டிஏ 
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சைீெத்தில் இகத 3  வருடத்திைிருந்து 1 வருடைாக 
குகறத்துள்ளது. 

2. வாடிக்ககயாளர் இந்த உரிகைகய ொைிசி ஆவணத்கதப் பெற்ற 
15  நாட்களுக்குள் ெயன்ெடுத்திக் பகாள்ள வவண்டும்.  

3. அவர் இகத காப்ெடீ்டாளரிடம் எழுத்துவடிவில் பதரியப்ெடுத்த 
வவண்டும்.  

4. ப்ரீைியம் பதாகககய திரும்ெ தரும்வொது இவற்றிற்காக  

சரிபசய்துபகாள்ளப்ெடும்   

i) காப்பு இருந்த காைகட்டத்திற்கான சரிவிகி அொய ப்ரீைியம்  

ii) ைருத்துவ வசாதகன ைீது காப்ெடீ்டாளரால் வைற்பகாள்ளப்ெடும்  

பசைவுகள் ைற்றும்  

iii) முத்திகர வரிக் கட்டணங்கள் 

21. புதுப்ெிப்ெதற்கான சலுககக் காை அளவு  

ஒரு உடல்நைக் காப்ெடீ்டு ொைிசியின் ஒரு முக்கியைான அம்சம் 
காப்ெடீ்டின்  பதாடர்ச்சிகய தக்ககவப்ெதாகும். ஒரு ொைிசியின் கீழ் 
உள்ள  ெைன்களானது, ொைிசிகள் இகடபவளியின்றி புதுப்ெிக்கப்ெட்டால் 
ைட்டுவை  தக்ககவக்கப்ெடுவதால், சரியான வநரத்தில் புதுப்ெிப்ெது 
ைிகவும்  முக்கியைானதாகும். 

ஐஆர்டிஏஐ வழிகாட்டுதல்களின்ெடி, 30 நாட்கள் சலுககக் காைம் 
தனிநெர்  உடல்நை ொைிசிகளின் புதுப்ெித்தலுக்காக அனுைதிக்கப்ெடும். 

முந்கதய காப்ெடீ்டின் காைாவதி வததியிைிருந்து 30 நாட்களுக்குள் 
ொைிசி  புதுப்ெிக்கப்ெட்டால் அகனத்து பதாடர்ச்சியான ெைன்களும் 
தக்ககவக்கப்ெடும். இகடப்ெட்ட காைத்தில் பசய்யப்ெடும் ஏவதனும் 
ஈடுவகாரல்கள் கருதப்ெட  ைாட்டாது. 

காப்ெடீ்டாளர்கள் தனிநெர் தயாரிப்புககளப் பொறுத்து, புதுப்ெித்தலுக்காக 
ஒரு  நீண்ட சலுககக் காைத்கத வழங்குவகத கருதைாம். 

பெரும்ொைான முக்கிய உட்ெிரிவுகள், வகரயகறகள், விைக்கீடுகள் 
ஆகியகவ  ஐஆர்டிஏ-ஆல் பவளியிடப்ெடும் உடல்நை ஒழுங்குகறகள் 
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ைற்றும் உடல்நை  காப்ெடீு தரநிர்ணய வழிகாட்டுதல்களின் கீழ் 
தரநிர்ணயப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன. ைாணவர்கள் வைற்கண்டகத நன்கு 
பதரிந்துபகாள்ளுைாறும்,  அவ்வப்வொது  ஐஆர்டிஏ-ஆல் பவளியிடப்ெடும் 
வழிகாட்டுதல்கள் ைற்றும் சுற்றறிக்கககள் ெற்றி  அவ்வப்வொது 
தாங்களாக அறிந்துபகாள்ளுைாறும் ஆவைாசிக்கப் ெடுகின்றது. 
 

17. சைாப்பு மற்றும் பயன்பாடு வழிைாட்டுதல்ைள் 

ஒவ்பவாரு நிறுவனமும் வாடிக்ககயாளர்களின் வதகவககள, 

விருப்ெங்கள்  ைற்றும் பசைகவத் தாங்கும் திறன், ஏற்ெளிப்பு 
நிைித்தங்கள், காப்ெடீ்டுக்  ைதிப்ெடீுசார் விகையிடுதல், சந்கதயில் உள்ள 
வொட்டி சூழ்நிகைகள்  வொன்றவற்கற ைனதில் இைக்காக 
கவத்துக்பகாண்டு தன் தயாரிப்புககள வடிவகைக்கின்றது. எனவவ  

அடிநிகையில் கூட இந்தியச் சந்கதயில் ஆதிக்கம் பசலுத்தும் 
ைருத்துவைகனச்  வசர்க்கக பசைவுகள் ஈட்டுறுதி தயாரிப்புகளிைிருந்து 
வதர்ந்பதடுக்க பவவ்வவறு  வககயான வாடிக்ககயாளர்களுக்கான 
ஏராளைான விருப்ெத்வதர்வுககள நான்  காண்கின்வறாம். 

ஒவ்பவாரு புதிய தயாரிப்புக்கும் அறிமுகம் பசய்யும் முன் 
ஐஆர்டிஏவின்  அங்கீகாரம் வதகவப்ெடுகின்றது. தயாரிப்கெ கீவழ 
குறிப்ெிட்டுள்ள ‘வகாப்பு ைற்றும்  ெயன்ொடு’ முன்வனற்ொடுகளின் கீழ் 
ஒழுங்குெடுத்துெவரிடம் தாக்கல் பசய்யப்ெட  வவண்டும். அறிமுகம் 
பசய்தவுடன், தயாரிப்பு விைகலும் வழிகாட்டுதல்ககள  ெின்ெற்ற 
வவண்டும். ைாணவர்கள் எல்ைா முன்வனற்ொடுகள், ெடிவங்கள்,  

வருவாய்கள் வொன்றகவ பதாடர்ொன வகாப்பு ைற்றும் ெயன்ொடு  

வழிகாட்டுதல்ககளயும் நன்கு அறிந்துபகாள்ளுைாறு  

ஆவைாசிக்கப்ெடுகின்றது. 
 

ஐஆர்டிஏ வழிைாட்டுதல்ைளின்படி உடல்நைக் ைாப்பீட்டுத் 
தயாரிப்புைளுக்ைான  சைாப்பு மற்றும் பயன்பாடு கேயல்முகற: 

1. எந்த ஒரு உடல்நைக் காப்ெடீ்டு தயாரிப்பும் வகாப்பு ைற்றும் 
ெயன்ொடு  பசயல்முகறயின்ெடி அதிகாரிகளால் முன்கூட்டிய 
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ஒப்புதல் பெற்றிருந்தால்  தவிர, எந்த காப்ெடீ்டாளராலும் அது 
சந்கதப்ெடுத்தப்ெடாது. 

2. ஏவதனும் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட உடல்நைக் காப்ெடீ்டுத் தயாரிப்ெின் 
ஏவதனும்  பதாடர்ச்சியான திருத்தம் அல்ைது ைாற்றத்திற்கும் 
அவ்வப்வொது  வழிகாட்டுதல்களின்ெடி அதிகாரிகளின் 
முன்கூட்டிய ஒப்புதல்  வதகவப்ெடுகின்றது. 

i. அதிகாரிகளால் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட ஒரு ொைிசியில் உள்ள 
ஏவதனும்  திருத்தம் அல்ைது ைாற்றம், அந்த திருத்தம் அல்ைது 
ைாற்றம்  பசயல்ொட்டிற்கு வரும் வததிக்கு குகறந்தெட்சம் 
மூன்று ைாதங்களுக்கு  முன் ஒவ்பவாரு ொைிசிதாரருக்கும் 
பதரியப்ெடுத்தப்ெடும். இந்த  அறிவிப்பு இம்ைாதிரியான 
திருத்தம் அல்ைது ைாற்றத்திற்கான  காரணங்ககள 
குறிப்ெிடும், குறிப்ொக ப்ரீைியத்தில் உள்ள ஏற்றம் ைற்றும்  

அப்ெடிப்ெட்ட ஏற்றத்தின் அளவு ஆகியவற்றிற்கான 
காரணத்கத  குறிப்ெிடும். 

ii. ப்ரீைியம் உள்ளிட்ட ொைிசியின் விதிமுகறகளின் ஒரு 
திருத்தம் அல்ைது  ைாற்றத்திற்கான சாத்தியம் தகவல் 
பதாகுப்வெட்டில் பதரிவிக்கப்ெட்டிருக்க  வவண்டும். 

3. அதிகாரிகளின் முன்கூட்டிய ஒப்புதலுக்கான வகாப்பு ைற்றும் 
ெயன்ொடு  ெயன்ெடுத்துதல் நியைிக்கப்ெட்ட காப்ெடீ்டு 
ைதிப்ெடீ்டாளர் ைற்றும் காப்ெடீ்டு  நிறுவனத்தின் CEO ஆகிவயாரால் 
சான்றளிக்கப்ெடும். வைலும் அவ்வப்வொகதய அதிகாரிகளால் 
நிர்ணயிக்கப்ெடும் ைாதிரியான வடிவகைப்புகளில் ைற்றும் 
ஆவணங்களுடன் இகணக்கப்ெட்டிருக்கும். 
 

4. உடல்நைக் காப்ெடீ்டுத் தயாரிப்கெ திரும்ெப்பெறுதல் 

 

1) ஒரு உடல்நைக் காப்ெடீ்டுத் தயாரிப்கெ திரும்ெப் பெற, 

காப்ெடீ்டாளர்  அதற்கான காரணங்கள் ைற்றும் ஏற்கனவவ 
உள்ள  ொைிசிதாரர்களுக்கு அப்ெடி பசய்வதற்கான 
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முழுகையான விவரங்கள் ஆகியவற்கற  அளிப்ெதன் மூைம் 
அதிகாரிகளின் முன்கூட்டிய ஒப்புதகை பெற  வவண்டும். 

2) ொைிசி ஆவணம் எதிர்காைத்தில் தயாரிப்புகள் திரும்ெப் 
பெறுவதற்கான  சாத்தியம் ைற்றும் தயாரிப்புககள 
திரும்ெப்பெறும்வொது ொைிசிதாரருக்கு  கிகடக்கக்கூடிய 
விருப்ெத்வதர்வுகள் ஆகியவற்கற பதளிவாக  சுட்டிக்காட்ட 
வவண்டும். 

3) ஏற்கனவவ உள்ள வாடிக்ககயாளர் காப்ெடீ்டாளரின் 
அறிவிப்ெிற்கு  ெதிைளிக்கவில்கை என்றால், ொைிசி புதுப்ெிப்பு 
வததியில் திரும்ெிப் பெறப்ெடும்  வைலும் காப்ெடீு பெறுெவர் 
பெயர்வுத்திறன் நிெந்தகனகளுக்கு உட்ெட்டு  காப்ெடீ்டாளரிடம் 
உள்ள ஒரு புதிய ொைிசிகய எடுக்க வவண்டும் 

4) திரும்ெிப் பெறப்ெட்ட தயாரிப்பு எதிர்காை சாத்தியைான 
வாடிக்ககயாளர்களுக்கு வழங்கப்ெடாது. 

5. எந்த ஒரு தயாரிப்ெின் அகனத்து விவரங்களும் அறிமுகம் 
பசய்த ெின்  குகறந்தெட்சம் வருடத்திற்கு ஒருமுகற 
நியைிக்கப்ெட்ட காப்ெடீ்டு  ைதிப்ெடீ்டாளரால் ைறுஆய்வு 
பசய்யப்ெடும். தயாரிப்பு பொருளாதாரரீதியாக  

நிகைக்கக்கூடியதில்கை என கண்டறியப்ெட்டால், அல்ைது அது 
ஏவதனும்  விவரத்தில் குகறொட்டுடன் இருந்தால் நியைிக்கப்ெட்ட 
காப்ெடீ்டு  ைதிப்ெடீ்டாளர் தயாரிப்கெ சரியாக திருத்தைாம் 
ைற்றும் வகாப்பு ைற்றும்  ெயன்ொடு பசயல்ொட்டின் கீழ் உள்ள 
திருத்தத்திற்கு விண்ணப்ெிக்கைாம். 

6. ஒரு தயாரிப்பு வகாப்பு ைற்றும் ெயன்ொட்டு ஒப்புதகை பெற்று  

ஐந்து வருடங்களுக்குப் ெிறகு, வநாயுற்ற நிகை, காை இகடயடீு, 

வட்டி வதீங்கள், ெணவகீ்கம், பசைவுகள்  ைற்றும் ைற்ற தகுந்த 
விவரங்கள் ஆகியவற்கற அந்த தயாரிப்கெ  

வடிவகைக்கும்வொது உருவாக்கப்ெட்ட உண்கையான 
கணிப்புகளுடன்  ஒப்ெிட்டு தயாரிப்ெின் பசயல்ொட்கட, 
நியைிக்கப்ெட்ட காப்ெடீ்டு ைதிப்ெடீ்டாளர்  ைறு ஆய்வு பசய்வார் 
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வைலும்  பொருத்தைான நியாயங்களுடன் அல்ைது முந்கதய  

கருத்துக்களின் திருத்தங்களுடன் புதிய ஒப்புதகை நாடுவார். 
 

சுய-பரீட்கே 2 

IRDA, வழிகாட்டுதைின் ெடி,  ஒரு ________ சலுககக் காைம் தனிப்ெட்ட 
உடல்நை ொைிசிகளின் புதுப்ெித்தலுக்கு அனுைதிக்கப்ெடுகிறது. 
 

I. ெதிகனந்து நாட்கள்  

II. முப்ெது நாட்கள்  

III. நாற்ெத்கதந்து நாட்கள்  

IV. அறுெது நாட்கள் 

 

சுருக்ைம் 

1. எதிர்ொராத ைற்றும் திடீர் விெத்து / வநாய் ஏற்ெட்டால் 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக சையத்தில் காப்ெடீு பசய்தவருக்கு நிதி 
ொதுகாப்கெ உடல்நைக் காப்ெடீு வழங்குகிறது. 

2. ொைிசி உடல்நை காப்ெடீ்டு தயாரிப்புககள ொைிசியின்கீழ் 
காப்ெளிக்கப்ெடும் ைக்களின் எண்ணிக்கக அடிப்ெகடயில் இவ்வாறு 
வககப்ெடுத்தைாம்: தனிநெர் ொைிசி, குடும்ெப் பெயர்ச்சி ொைிசி, குழு 

3. ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக பசைவுகள் ொைிசி அல்ைது 
பைடிக்பளய்ம் வநாய் / விெத்து ஏற்ெடும் வழக்கில் ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கக பசைவுககள திரும்ெ வழங்குகிறது. 

4. ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககக்கு பதாடர்புகடய ைருத்துவத்திற்கான 
முந்கதய ைருத்துவ பசைவுகள் வகரயறுக்கப்ெட்ட நாட்களுக்கு 
(பொதுவாக 30 நாட்கள் முன்னர் வகர) ஈடுவகாரைின் ெகுதியாக 
கருதப்ெடும்  
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5. ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககக்கு பதாடர்புகடய ைருத்துவத்திற்கான 
ெிந்கதய ைருத்துவ பசைவுகள் வகரயறுக்கப்ெட்ட நாட்களுக்கு 
(பொதுவாக 60 நாட்களுக்கு) ஈடுவகாரைின் ெகுதியாக கருதப்ெடும். 

6. குடும்ெப் பெயர்ச்சி காப்ெடீு என்ெதில் கணவன்/ைகனவி, 
சார்ந்திருக்கும் குழந்கதகள் ைற்றும் சார்ந்திருக்கும் பெற்வறார்கள் 
உள்ளடங்கிய குடும்ெத்திற்கு குடும்ெம் முழுகைக்குைான ஒரு 
ஒற்கறக் காப்ெடீ்டுத் பதாகக பெயர்ச்சி அடிப்ெகடயில் 
வழங்குகிறது. 

7. ைருத்துவைகன தினசரி பராக்க காப்ெிடு ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்ககயின் ஒவ்பவாரு நாளும் காப்ெடீு பெறுெவருக்கு ஒரு 
நிகையான பதாகககய வழங்குகின்றது. 

8. கடுகையான உடல்நைைின்கைக் காப்ெடீு என்ெது குறிப்ெிட்ட 
கடுகையான உடல்நைைின்கையின் வநாயறிதல் ைீது ஒரு கூட்டுத் 
பதாகககய அளிக்கும் ஒரு ஏற்ொடுள்ள ஒரு ெைன்  காப்ெடீு ஆகும்.  

9. ஒரு உயர் அனுைான (high deductible) அல்ைது டாப்-அப் அதாவது 
கூட்டுக் காப்ெடீுகள் குறிப்ெிட்ட பதாகககய விட (நுகழவுநிகை என 
அகழக்கப்ெடுகின்றது) அதிகைான காப்ெடீ்டுத் பதாககக்கு அதிக 
காப்பு வழங்கப்ெடுகின்றது.  

10. நிகையான ெைன் காப்ெடீு காப்ெடீு பெறும் நெர்களுக்கு வொதுைான 
ொதுகாப்பு அளிக்கும் அவத வநரம், நிகையான ெைன்கள் 
காப்ெடீ்டாளர் ஒரு நியாயைான காை அளவிற்கு தன் ொைிசிக்கு 
சிறந்த விகைகய தீர்ைானிக்க உதவுகின்றது. 

11. ஒரு தனிநெர் விெத்து (PA) காப்பு, எதிர்ொராத விெத்து ஏற்ெட்டால் 
இறப்பு ைற்றும் உடல்குகறொடிற்கு எதிராக இழப்ெகீட வழங்குகிறது. 

12. புறவநாயாளிக் காப்ெடீு ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக வதகவப்ெடாத 
ெல் சிகிச்கச, கண்ொர்கவ  ெராைரிப்பு ைற்றும் உடல்நை 
ெரிவசாதகனகள் ைற்றும் வசாதகனகள் ஆகியகவக்கு 
காப்ெளிக்கிறது.  
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13. ஒரு குழு ொைிசி என்ெது ஒரு  ஒரு குழு உரிகையாளரால் 
பசய்யப்ெடுகின்றது, அவர் முதைாளி, ஒரு சங்கம், ஒரு வங்கி கடன் 
அட்கடப் ெிரிவாக இருக்கைாம் ைற்றும் குழுவின்  பைாத்த 
தனிநெர்ககளயும் காப்பு பசய்யும் ஒரு தனி ொைிசி ஆகும். 

14. பெருநிறுவன இகடத்தடுப்பு (BUFFER) அல்ைது பெயர்ச்சி காப்பு 
காப்ெடீ்டுத் பதாகககய ைீறிய  கூடுதல் பசைவுககள இந்த 
இகடத்தடுப்பு பதாகக பூர்த்தி பசய்கின்றது 

15. பதாழில் ெயணம், விடுமுகற அல்ைது கல்விக்காக ஒரு இந்திய 
குடிைகன் பவளிநாடு பசல்லும்வொது, அவர் விெத்து, காயம் ைற்றும் 
வநாய் ஆெத்துக்கு பவளிப்ெடும் தனிநெருக்கு பவளிநாட்டு 
பைடிக்பளய்ம் /ெயணக்காப்ெடீுகள் காப்ெளிக்கின்றன 

16. அடிக்கடி ெயணம் பசய்யும் பெருநிறுவன ெயணிகளுக்கான திட்டம் 
என்ெது ஒரு பெருநிறுவனம் இந்தியாவிற்கு பவளிவய அடிக்கடி 
ெயணம்  பசய்யும் தன் பசயைாளர்களுக்காக தனிநெர் காப்ெடீுககள 
எடுக்கும் தனிப்ெட்ட ொைிசிகள் ஆகும். 

17. உடல்நை காப்ெடீில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் ெை பசாற்கள், குறிப்ொக 
காப்ெடீு பசய்ெவருக்கு ஏற்ெடும் குழப்ெத்கத தவிர்க்க ஐஆர்டிஏ 
மூைம் தரப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன. 

18. வகாப்பு ைற்றும் ெயன்ொடு வழிகாட்டுதல்களும் அகனத்து 
தயாரிப்புகளின் ஒழுங்குெடுத்துெவர் மூைம் தயாரிக்கப்ெட்டுள்ளன. 

சுய-பரீட்கேக்ைான பதில்ைள்  

பதில் 1  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககக்கு முந்கதய பசைவுகளுக்கான 
காப்புக்கான காை  அளவு காப்ெடீ்டாளர்களுக்கு இகடவய ைாறுெடும் 
வைலும் அது ொைிசியில்  வகரயறுக்கப்ெட்டிருக்கும் என்றாலும், ைிகப் 
ெரவைான காப்பு ைருத்துவைகனச்  வசர்க்ககக்கு முன் உள்ள 30 
நாட்கள் ஆகும் 
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பதில் 2  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

ஐஆர்டிஏ வழிகாட்டுதைின் ெடி,   30 நாட்கள் சலுககக் காைம் 
தனிப்ெட்ட உடல்நை ொைிசிகளின் புதுப்ெித்தலுக்கு 
அனுைதிக்கப்ெடுகிறது. 

சுய-சதர்வு சைள்விைள்  

சைள்வி 1  

கீவழ உள்ள கூறுகளில் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக பசைவுகள் ொைிசி 
குறித்து சரியானதாக எது உள்ளது? 

I. ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக பசைவுகளுக்கு ைட்டும் 
காப்ெளிக்கப்ெடுகிறது 

II. ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககக்கு முந்கதய ைற்றும் ெிந்கதய 
பசைவுகளுக்கு காப்ெளிக்கப்ெடுகிறது  

III. ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக ைற்றும் அதற்கு முந்கதய ைற்றும் 
ெிந்கதய பசைவுகளுக்கு காப்ெளிக்கப்ெடுகிறது 

IV. ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக பசைவுகள் முதல் ஆண்டில் 
காப்ெளிக்கப்ெடுகிறது ைற்றும் ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககக்கு 
முந்கதய ைற்றும் ெிந்கதய பசைவுகள் இரண்டாம் ஆண்டில் 
இருந்து முதல் வருடத்தில் எந்த ஈடுவகாரலும் இல்ைாவிட்டால் 
காப்ெளிக்கப்ெடுகின்றது. 

 

சைள்வி 2  

சரியான கூகற அகடயாளம் காணவும்? 

I. உடல்நைக் காப்ெடீு வநாயுற்ற நிகை ககயாள்கிறது 

II. உடல்நைக் காப்ெடீு இறப்பு நிகைகய ககயாள்கிறது 

III. உடல்நைக் காப்ெடீு வநாயுற்ற நிகை ைற்றும் இறப்பு நிகைகய 
ககயாள்கிறது 
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IV. உடல்நைக் காப்ெடீு வநாயுற்ற தன்கை ைற்றும் இறப்பு நிகை, இந்த 
இரண்கடயுவை ககயாள்வதில்கை 
 

சைள்வி 3  

உடல்நைக் காப்ெடீில் வழங்கப்ெடும் பராக்கைில்ைா வசகவ குறித்து 
கீவழ உள்ள கூறில் எது சரியானதாக உள்ளது? 

I. இது காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் பதாடங்கிய முயற்சி, இது  பராக்கப் 
ெண வநாட்டுக்களின் ஓட்டத்கத கட்டுப்ெடுத்துவதற்காக ைின்னணு 
மூைம் ெணம் கட்டுவகத ஊக்குவித்து சுற்றுச்சுழகை 
தூய்கைப்ெடுத்தும் சூழல்-நட்புள்ள முயற்சி 

II. காப்ெடீு பசய்தவருக்கு வசகவ இைவசைாக வழங்கப்ெடுகிறது 
ைற்றும் எந்தவித பராக்கமும் கட்ட வதகவயில்கை ஏபனனில் ஒரு 
சிறப்பு திட்டத்தின் கீழ் காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு  அரசாங்கவை 
ெணத்கத பசலுத்துகிறது 

III. காப்ெடீு பசய்ெவர் அகனத்து கட்டணங்ககளயும் இகணய வங்கி 
அல்ைது அட்கடகள் மூைவை கட்டவவண்டும் ஏபனனில் காப்ெடீ்டு 
நிறுவனம் பராக்கத்கத ஏற்ெதில்கை 

IV. காப்ெடீு பசய்ெவர் ெணத்கத கட்டுவதில்கை ைற்றும் காப்புறுதி 
நிறுவனம் ைருத்துவைகனக்வக வநரடியாக ெில்ககள கட்டிவிடுகிறது 

 

சைள்வி 4  

உடல்நை காப்ெடீ்டில் ைருத்துவைகனகள் குறித்து PPN –இன் சரியான 
முழு வடிவத்கத அகடயாளம் காட்டவும். 

I. பொது விருப்புக்குரிய பநட்பவார்க் 

II. விருப்ெைான வழங்குநர் பநட்பவார்க் 

III. பொது தனியார் ெிகணய 

IV. வழங்குெவர் விருப்புக்குரிய பநட்பவார்க் 

சைள்வி 5  
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கீவழயுள்ள கூறுகளில் தவறானகத அகடயாளம் காட்டவும்? 

I. ஒரு முதைாளி அவரது ஊழியர்களுக்காக ஒரு குழு ொைிசிகய 
எடுக்க முடியும் 

II. ஒரு வங்கி தனது வாடிக்ககயாளர்களுக்காக குழு ொைிசிகய 
எடுக்க முடியும் 

III. ஒரு ககடக்காரர் தனது வாடிக்ககயாளர்களுக்காக குழு ொைிசி 
எடுக்க முடியும் 

IV. முதைாளி மூைம் எடுக்கப்ெட்ட குழு ொைிசி அவரது 
ஊழியர்களுடன் ஊழியர்களின் குடும்ெ உறுப்ெினர்களுக்கும் 
நீட்டிக்கப்ெடைாம். 

சுய-சதர்வு சைள்விைளுக்ைான பதில்ைள்  

பதில் 1  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக பசைவுகள் ொைிசியில், ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கக ைற்றும் அதற்கு முந்கதய ைற்றும் ெிந்கதய பசைவுகளுக்கு 
காப்ெளிக்கப்ெடுகிறது 
 

பதில் 2  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

உடல்நைக் காப்ெடீு வநாயுற்ற நிகை ககயாள்கிறது (வநாய் ஏற்ெடும் 
நிகழ்வுகள் விகிதம்). 

 

பதில் 3  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் IV. 

பராக்கைில்ைா வசகவயில், காப்ெடீு பசய்ெவர் ெணத்கத 
கட்டுவதில்கை ைற்றும் காப்புறுதி நிறுவனம் ைருத்துவைகனக்வக 
வநரடியாக ெில்ககள கட்டிவிடுகிறது 
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பதில் 4  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

PPN –இன் முழு வடிவம் விருப்ெைான வழங்குநர் பநட்பவார்க் 

 

பதில் 5  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

கூறுகள் I, II ைற்றும் IV சரியானகவ. கூறு III தவறானது  ஏபனனில் ஒரு 
ககடக்காரர் தனது வாடிக்ககயாளர்களுக்காக குழு ொைிசிகய எடுக்க 
முடியாது 
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அத்தியாயம் 20 

உடல்நைக் ைாப்பீடில் ஏற்பளிப்பு 
 

அத்தியாய அறிமுைம் 

 

இந்த அத்தியாயத்தின் வநாக்கம் உடல்நைக் காப்ெடீ்டில் ஏற்ெளிப்பு 
ெற்றிய விரிவான அறிகவ  உங்களுக்கு வழங்குவது. ஏற்ெளிப்பு 
காப்ெடீ்டின் எந்த வககயிலும் ைிக முக்கியைான அம்சைாகும் ைற்றும் 
காப்ெடீ்டு ொைிசி வழங்குதைில் ஒரு முக்கிய ெங்கக வகிக்கிறது. இந்த 
அத்தியாயத்தில், ஏற்ெளிப்ெின் அடிப்ெகட பகாள்கககள், கருவிகள் 
ைற்றும் ஏற்ெளிப்ெின் பசயல்முகறககள ெற்றி ஒரு புரிதகை 
பெறுவரீ்கள். குழு உடல்நைக் காப்ெடீு ஏற்ெளிப்ெின் ெற்றியும் இதில் 
கற்ெரீ்கள்.. 
 

கற்ெதற்கான குறிக்வகாள்கள் 

 

I. ஏற்பளிப்பு என்றால் என்ன? 

II. ஏற்பளிப்பு - அடிப்பகட ைருத்துக்ைள்  

III. ஏற்பளிப்பின் அடிப்பகட கைாள்கைைள் மற்றும் ைருவிைள் 

IV. ஏற்பளிப்பின் கேயல்முகறைள் 

V. குழு உடல்நைக் ைாப்பீடு 

 

இந்த அத்தியாயத்கதப் ெடித்த ெிறகு, நீங்கள்: 
 

அ) ஏற்ெளிப்ெின் அர்த்தத்கத விளக்கமுடியும் 

ஆ) ஏற்ெளிப்ெின் அடிப்ெகடக் கருத்துக்ககள விவரிக்க முடியும் 
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இ) ஏற்ொளர்கள் ெின்ெற்றும் பகாள்கககள் ைற்றும் ெல்வவறு கருவிகள் 
விளக்க முடியும் 

ஈ) தனிப்ெட்ட உடல்நை ொைிசிகளின் ஏற்ெளிப்ெின் முழுகையான 
பசயல்முகறககள ொராட்ட முடியும் 

உ) குழு உடல்நை ொைிசிகள் ஏற்ெளிப்பு பசய்யும் விதத்கத ெற்றி 
விவாதிக்கமுடியும் 
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இந்த சூழ்நிகைகய பார்க்ைவும் 

48 வயதுள்ள ைனிஷ் ஒரு பைன்பொருள் பொறியாளராக வவகை 
பசய்கிறார் ைற்றும் தனக்காக ஒரு உடல்நைக் காப்ெடீ்கட எடுக்க 
முடிவு பசய்கிறார். அவர் ஒரு காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு பசன்றார், 
அங்வக ஒரு முன்பைாழிவு ெடிவத்கத தந்தனர். அதில் அவன் உடல் 
கட்டகைப்பு ைற்றும் உடல்நைம், ைன ஆவராக்கியம், முன்-உள்ள 
வநாய்கள், அவரது குடும்ெ உடல்நை வரைாறு, ெழக்கங்கள் ைற்றும் 
பதாடர்ொன ெை வகள்விகளுக்கு ெதிைளிக்க வவண்டியிருந்தது.  

முன்பைாழிவு ெடிவம் கிகடத்ததும், அவர் தனது அகடயாளம் ைற்றும் 
வயது சான்று, முகவரி சான்று ைற்றும் முந்கதய ைருத்துவ ெதிவுகள் 
வொன்ற ெை ஆவணங்ககள சைர்ப்ெிக்க வவண்டியிருந்தது. ெிறகு 
அவர்கள் அவகர ஒரு உடல்நை வசாதகன ைற்றும் சிை ைருத்துவ 
வசாதகனகள் வைற்பகாள்ளவும் என்று அவரிடம் கூறியது அவருக்கு 
விரக்திகய அளித்தது 

தன்கன ஆவராக்கியைானவர் ைற்றும் நல்ை வருைான நிகையுள்ளவர் 
என கருதிய ைனிஷ். அவரது வழக்கில் இது வொன்ற ஒரு நீண்ட 
பசயல்முகறகய காப்ெடீ்டு நிறுவனம்  ெின் பதாடரும் காரணத்கத 
ெற்றி வயாசித்தார். இகத எல்ைாம் பசய்த ெின்னரும், அவரது ைருத்துவ 
வசாதகனகளில் உயர் பகாழுப்பு ைற்றும் உயர் இரத்த அழுத்தம் 
கண்டறியப்ெட்டதால், ெின்னர் அவருக்கு இதய வநாய்கள் வரும் 
வாய்ப்புககள அதிகம் இருப்ெதாக, காப்ெடீ்டு நிறுவனம் கூறியது. 
அவர்கள் அவருக்கு ஒரு ொைிசிகய வழங்கினாலும், ப்ரீைியம் அவரது 
நண்ெர் கட்டியகத விட ைிக அதிகைாக இருந்தது, அதனால் அவர் 
ொைிசிகய ஏற்க ைறுத்தார். 

இங்வக, காப்ெடீ்டு நிறுவனம் தங்கள் ஏற்ெளிப்பு பசயல்முகறயின் ஒரு 
ெகுதியாக இந்த வழிமுகறககள ெின்பதாடர்ந்தது. அொய காப்கெ 
வழங்கும் வொதும், வைலும் நியாயைான இைாெத்கத பெறவும், ஒரு 
காப்ெடீ்டாளர் ஒழுங்காக அொயங்ககள ைதிப்ெடீு பசய்ய வவண்டும்,. 
அொயம் ஒழுங்காக ைதிப்ெடீு பசய்யப்ெடாைல் இருந்து ைற்றும் ஒரு 
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ஈடுவகாரல் வந்தால், இழப்பு ஏற்ெடும். வைலும், காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் 
அகனத்து காப்ெடீு பசய்ெவர்களின் சார்ொகவும் ப்ரீைியத்கத 
வசகரிக்கின்றனர் ைற்றும் இந்த ெணங்ககள  ஒரு நிதி ைாதிரி ககயாள 
வவண்டும். 
 

I. ஏற்பளிப்பு என்றால் என்ன? 

 

1. ஏற்பளிப்பு 

  

அொயத்திற்கு தகுந்தவாறு தங்களது காப்ெடீு வசர்ைத்தில் வொதுைான 
ப்ரீைியத்கத பசலுத்த எதிர்ொர்க்கப்ெடும் ைக்ககளவய காப்ெடீு பசய்ய 
காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் முயற்சி பசய்வார்கள். அொயத்கத வதர்வு 
பசய்வதற்காக ஒரு முன்பைாழிெவரிடம் இருந்து தகவல்ககளச் 
வசகரித்து ைற்றும் ெகுப்ொய்வு பசய்யும் இந்த பசயல்முகற ஏற்ெளிப்பு 
என அறியப்ெடுகிறது. இந்த பசயல்முகற மூைம் வசகரிக்கப்ெட்ட 
தகவல்களின் அடிப்ெகடயில், அவர்கள் ஒரு முன்பைாழிெவகர காப்ெடீு 
பசய்ய வவண்டுைா என்ெகத தீர்ைானிக்கின்றனர். அவ்வாறு பசய்ய 
முடிவு பசய்தால், எந்த ப்ரீைியம், விதிமுகறகள் ைற்றும் நிெந்தகனகள் 
மூைம் அொயத்கத ஏற்றால் அவர்களால் ஒரு நியாயைான இைாெத்கத 
பெற முடியும். 

உடல்நைக் காப்ெடீு வநாயுற்றல் நிகை அடிப்ெகடயில் உள்ளது. ஒரு 
நெர் வநாயுற்று அல்ைது வியாதி வந்து அதற்கான சிகிச்கச பெறுவது 
அல்ைது ைருத்துவைகனயில் அனுைதிக்கப்ெடும் சாத்தியத்கத இங்வக 
வநாயுற்றல் நிகை என்று வகரயறுக்கைாம்.. ஒரு பெரிய அளவிற்கு, 

வயது காரணைாக உள்ளது (பொதுவாக இகளஞர்கள் விட மூத்த 
குடிைக்களுக்கு அதிகைாக) ைற்றும் அதிக எகட அல்ைது குகறவான 
எகட, சிை கடந்த காை ைற்றும் தற்வொகதய வநாய்கள் அல்ைது 
வியாதிகளுக்கான தனிப்ெட்ட வரைாறு,  புககத்தல் வொன்ற தனிப்ெட்ட 
ெழக்கம், தற்வொகதய உடல் நிகை ைற்றும் அொயகரைாக இருப்ெதாக 
கருதக்கூடிய முன்பைாழிெவரின் பதாழில் வொன்ற ெல்வவறு ொதகைான 
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காரணிகள் மூைம் வநாயுறும் நிகை அதிகரிக்கிறது. இதற்கு ைாறாக, 

வநாயுற்ற நிகை குகறந்த வயது  ைற்றும் ஆவராக்கியைான வாழ்க்கக 
வொன்ற சிை சாதகைான காரணிகள் மூைம் குகறகிறது 

வகரயகற 

ஏற்பளிப்பு என்ெது அொயத்கத பொருத்தைாக ைதிப்ெிட்டு ைற்றும் 
காப்ெடீு வழங்கப்ெடவவண்டிய விதிககள தீர்ைானிக்கும் பசயல்முகற 
ஆகும். இதனால், இது அொய வதர்வு ைற்றும் அொய விகையிடுதைின் 
ஒரு பசயல்முகற ஆகும். 

2. ஏற்பளிப்பின் சதகவ  

ஏற்ெளிப்பு காப்ெடீு நிறுவனத்தின் முதுபகலும்ொக உள்ளது, ஏபனனில் 
கவனக்குகறவினால் அொயத்கத ஏற்ெது அல்ைது வொதாத ப்ரீைிய 
கட்டணங்கள் காப்ெடீ்டாளர்களின் திவால்தன்கைக்கு வழிவகுக்கும். 
ைறுபுறம், வதர்ந்பதடுப்ெில் ைிக கவனைாக இருப்ெதும், சீராக 
அொயத்கத ெரவுகிற ைாதிரி ஒரு பெரிய நிதி வசர்ைத்கத உருவாக்க 
முடியாைல் காப்ெடீு நிறுவனத்கத தடுக்கும். அதனால் அொயம் ைற்றும் 
வணிகத்திற்கு நடுவில் சரியான சைநிகைகய அகடவது ைிக 
முக்கியம், இதன் மூைம் வொட்டித்திறனுடன் இருந்தும் நிறுவனத்திற்கு 
ைாெத்கதயும் தரைாம். 

பதாடர்புள்ள காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் தத்துவங்கள், பகாள்கககள் 
ைற்றும் அொய ெசிக்கு ஏற்ெ, சைநிகைகய அகடயும் பசயல்முகறகய 
ஏற்ொளர் பசய்கிறார்.  அொயத்கத வககப்ெடுத்தி ைற்றும் ஒரு 
சரியான விகையில் ஏற்பு விதிமுகறககள முடிவு பசய்வவத 
ஏற்ெளிப்ொளரின் வவகை. அொயத்கத ஏற்ெது காப்ெடீு பசய்தவருக்கு 
எதிர்காைத்தில் ஈடுவகாரகை பகாடுப்ெதற்கான உறுதிபைாழி வழங்குவது 
வொன்றது என்ெகத கவனத்தில் பகாள்வது முக்கியைானது. 
 

 

3. ஏற்பளிப்பு-  அபாய மதிப்பீடு 
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ஏற்ெளிப்பு ஒரு குழு அல்ைது தனிநெரின் ெண்புககள அடிப்ெகடயாகக் 
பகாண்டுள்ள அொய வதர்வின் பசயல்முகற ஆகும். இங்வக 
அொயத்தின் அளவின் அடிப்ெகடயில், அதன்கீழ் அொயத்கத 
ஏற்கவவண்டுைா ைற்றும் என்ன விகைக்கு என்ெகத ஏற்ொளர் 
தீர்ைானிப்ொர்.. எந்த சூழ்நிகையிலும்,  ஏற்கும் பசயல்முகற 
வநர்கையாக ைற்றும் அதாவது நியாயைான அடிப்ெகடயில் பசய்யப்ெட 
வவண்டும், அதாவது ஒவர ைாதிரியான ஒவ்பவாரு அொயத்திற்கும் 
எந்த ொரெட்சமும் இல்ைாைல் சைைாக வககப்ொடு பசய்யப்ெட 
வவண்டும். ெிரதிநிதித்துவம் பசய்யப்ெடும்  இந்த வககப்ொடு 
பொதுவாக தரைான ஏற்பு அட்டவகணகள் மூைம் பசய்யப்ெடுகிறது,  
அதன்ெடி ஒவ்பவாரு அொயமும் அளவடீு பசய்யப்ெடும் அடிப்ெகடயில் 
ப்ரீைியம் கணக்கிடப்ெடுகிறது  

வநாய் வாய்ப்புடன் ைரணத்தின் வாய்ப்கெ வயது ொதிக்கிறது 
என்றாலும்,  வநாய் பொதுவாக ஒருவர் இறப்ெதற்கு ைிக முன்பு 
வந்துவிடும் ைற்றும் அடிக்கடி வரமுடியும் என்ெகத நிகனவில் 
பகாள்ள வவண்டும். எனவவ தருக்கரீதியாக, ஏற்ெளிப்பு விதிமுகறகள் 
ைற்றும் வழிகாட்டுதல்கள் ைரணத்கத காப்ெகதவிட உடல்நை 
ொதுகாப்புக்கு ைிகவும் கடினைானதாக இருக்கவவண்டும். 

உதாரணம் 

நீரிழிவு வநாயுள்ள ஒரு நெர் ைரணத்கத விட இதய வநாயினால் 
அல்ைது சிறுநீரக சிக்கல் ஏற்ெச்சு ைருத்துவைகனயில் 
அனுைதிக்கப்ெடுவதற்கு இறப்ெகத விட இன்னும் அதிகைாக 
வாய்ப்புள்ளது, ைற்றும் காப்ெடீ்டு பசய்யப்ெட்ட காைத்தில் அவருக்கு 
ெை முகற உடல்முகற ொதிக்கப்ெடைாம்.. ஒரு ஆயுள் காப்ெடீு 
ஏற்ெளிப்பு வழிகாட்டுதல் இந்த தனிநெகர  சராசரி அொயமுள்ளவர் 
என ைதிப்ெிடைாம்.. எனினும், ைருத்துவ ஏற்ெளிப்ெில் அவர் அதிக 
அொயமுள்ளவராக ைதிப்ெிடப்ெடுவார்.. 
 

உடல்நைக் காப்ெடீில், நிதி அல்ைது வருைான அடிப்ெகடயில் 
பசய்யப்ெடும் ஏற்ெளிப்கெ விட ைருத்துவ அல்ைது உடல்நை 
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கண்டுெிடிப்புகளுக்கு உயர்வான கவனம் உள்ளது. எனினும், நிதி 
ெகுதிகய நிராகரிக்கமுடியாது ஏபனனில் காப்ெடீ்டுெ ெற்று (insurable 

interest) இருக்க வவண்டும் ைற்றும் எந்த எதிர் வதர்கவயும் 
தவிர்ப்ெதற்கு ைிக முக்கியம் ைற்றும் உடல்நைக் காப்ெடீின் 
பதாடர்ச்சிகய உறுதி பசய்ய நிதி ஏற்ெளிப்பு வதகவ. 
  

3. சநாய் வாய்ப்கப பாதிக்கும் ைாரணிைள் 

அொயத்கத ைதிப்ெிடும்பொழுது வநாயுற்ற விகிதத்கத (வநாய் 
வருவதற்கான அொயம்) ொதிக்கக்கூடிய ைற்றும் கவனைாக 
கண்காணிக்க வவண்டிய காரணிகள் ெின்வருைாறு: 

i) வயது: ப்ரீைியங்கள் வயது ைற்றும் அொய அளவின் 
அடிப்ெகடயில் வசூைிக்கப்ெடுகின்றன. எ.கா. வநாய் பதாற்று 
ைற்றும் விெத்துக்கள் ஏற்ெடும் அொயம் அதிகம் என்ெதால் 
ககக்குழந்கத ைற்றும் குழந்கதகளுக்கு வநாயுற்ற நிகை 
ப்ரீைியங்கள் இகளஞர்ககள விட அதிகம். இவதவொல், நீரிழிவு 
வொன்ற நாள்ெட்ட வநாய், திடீபரன்று வரும் இதய வநாய் 
அல்ைது வநாயுற்ற விகிதம் அதிகமுள்ள 45 வயதுக்கு வைல் 
உள்ள பெரியவர்களுக்கு இகளஞர்ககள விட ப்ரீைியங்கள் 
அதிகைாக உள்ளன. 

ii) ொைினம்: பெண்கள் குழந்கத பெறும் காைத்தில் வநாய் 
வருவதற்கான கூடுதல் அொயத்திற்கு பவளிப்ெடுகிறார்கள். 
எனினும், ஆண்கள் பெண்ககள விட அதிக ஆெத்தான 
வவகைகளில் ஈடுெடுவதால்,  அவர்கள் பெண்ககள விட 
ைாரகடப்ொல் ொதிக்கப்ெட அல்ைது வவகை பதாடர்புள்ள 
தாக்குதல்களுக்கு ஆளாக  அதிக வாயப்ப்ள்ளது 

iii) பழக்ைம்: எந்த வடிவத்திலும் புககயிகை, ைது அல்ைது வொகத 
பொருளின் நுகர்வு வநாயுற்ற விகிதத்கத வநரடியாக ொதிக்கிறது. 

iv) கதாழில்: குறிப்ெிட்ட பதாழில்களில் விெத்துக்களின் கூடுதல் 
அொயத்தின் சாத்தியம் உள்ளது, எ.கா. டிகரவர், பவடிப்ெவர், 
வாவனாட்டி வொன்றவர் அவதவொல்,. குறிப்ெிட்ட பதாழில்களில் 
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அதிக  உடல்நை அொயங்கள் இருக்கைாம், உதாரணத்திற்கு 
எக்ஸ்வர இயந்திர ஆெவரட்டர், கல்நார் பதாழில் ஊழியர்கள், 
சுரங்கத் பதாழிைாளர்கள் முதைியன 

v) குடும்ப வரைாறு: ைரெியல் காரணிககள ஆஸ்துைா, நீரிழிவு 
வநாய் ைற்றும் சிை புற்று வொன்ற வநாய்ககள ொதிக்கும் 
என்ெதால், இதற்கு அதிக பதாடர்பு உள்ளது. இது வநாயுற்ற 
நிகைகய ொதிக்கிறது ைற்றும் அொயத்கத ஏற்கும்வொது 
கணக்கில் எடுத்து பகாள்ள வவண்டும். 

vi) உடல் அகைப்பு: தடித்த, பைல்ைிய அல்ைது சராசரி உடல் 
அகைப்புகள் சிை குழுக்களில் வநாயுற்ற நிகையுடன் 
இகணக்கப்ெட்டிருக்கைாம். 

vii) கடந்த வநாய் அல்ைது அறுகவ சிகிச்கச: கடந்தகாை வநாய் 
உடல் ெைவனீத்கத அதிகரிக்கைாைா அல்ைது ைீண்டும் வநாய் 
ஏற்ெடைாைா என்ெகத உறுதிப்ெடுத்திக் பகாள்ள வவண்டும், 
ைற்றும் அதன்ெடி ொைிசி விதிகள் தீர்ைானிக்கப்ெட வவண்டும்.. 
எ.கா. சிறுநீரக கற்கள் ைீண்டும் ஏற்ெடுவதாக அறியப்ெடுகிறது 
ைற்றும் இவதவொல், ஒரு கண்ணில் கண்புகர இன்பனாரு 
கண்ணில் கண்புகர வரும் வாய்ப்கெ அதிகரிக்கிறது. 

viii) தற்சபாகதய உடல் நிகை மற்றும் பிற ைாரணிைள் 
அல்ைது புைார்ைள்: அொய நிகை ைற்றும் காப்ெடீு 
பசய்யக்கூடியகத அறிந்துபகாள்ள இது முக்கியைானது ைற்றும் 
சரியான பவளிப்ெடுத்தல் ைற்றும் ைருத்துவ ெரிவசாதகன மூைம் 
இகத பசய்யமுடியும். 

ix) சுற்றுச்சூழல் மற்றும் குடியிருப்பு: இகவகூட வநாயுற்ற தன்கை 
விகிதங்ககள ொதிக்கின்றன. 
 

 

சுய-ெரீட்கச 1 

ஏற்பளிப்பு என்பது ___________ கேயல்முகற ஆகும் 
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I. காப்ெடீ்டு தயாரிப்புகளின் சந்கதப்ெடுத்தல்  

II. வாடிக்ககயாளர்களிடம் ப்ரீைியம் வசூைிப்ெது 

III. அொய வதர்வு ைற்றும் அொய விகையிடுதல் 

IV. ெை காப்ெடீ்டுத் தயாரிப்புககள விற்ெகன பசய்வது 

II. ஏற்பளிப்பு – அடிப்பகட ைருத்துக்ைள் 

 

5. ஏற்பளிப்பின் சநாக்ைம் 

நாம் ஏற்ெளிப்ெின் வநாக்கத்கத ஆய்வு பசய்வதன் மூைம் 
பதாடங்குவவாம். இரண்டு வநாக்கங்கள் உள்ளன  

iii. எதிர்-வதர்வு அல்ைது காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு எதிரான வதர்கவ 
தடுப்ெது  

iv. அொயங்கள் வககப்ெடுத்துவது ைற்றும் அொயங்கள் நடுவில் 
சைெங்கக உறுதி பசய்வது  

வகரயகற 

அொயங்களின் வதர்வு என்ற பசால் உடல்நைக் காப்ெடீிற்கான 
ஒவ்பவாரு முன்பைாழிகவயும் அொயத்தின் அளவின் அடிப்ெகடயில் 
ைதிப்ெடீு பசய்வகதயும் ைற்றும் காப்ெகீட வழங்க வவண்டுைா அல்ைது 
இல்கையா என்ெகத ைற்றும் அதன் விதிககள தீர்ைானிக்கும் 
பசயல்முகறகய குறிக்கிறது.  

எதிர்-சதர்வு என்ெது, இழப்கெ அனுெவிக்கும் தங்கள் வாய்ப்பு 
அதிகைாக உள்ளது என்று சந்வதகிக்கும் அல்ைது பதரிந்வத ஆவலுடன் 
காப்ெகீட நாடி ைற்றும் இைாெத்கத பெறும் ைக்களின் வொக்கக 
குறிக்கிறது 

உதாரணம் 

காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் காப்ெடீு யாருக்கு வழங்கப்ெடும் என்ெகத  
வதர்ந்பதடுக்காைல் இருந்தால், நீரிழவு இரத்த அழுத்தம், இருதயப் 
ெிரச்சிகனகள் அல்ைது புற்றுவநாய் வொன்ற வநாய்கள் இருந்து 
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சீக்கிரவை ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக வதகவப்ெடும் என்று பதரிந்த 
ைக்களும் காப்ெகீட வாங்க முயற்சி பசய்கின்ற வாய்ப்பு எழுகிறது, இது 
காப்ெடீ்டாளருக்கு நஷ்டத்கத ஏற்ெடுத்தும் 

வவறு வார்த்கதகளில் கூறுவதானால், ஒரு காப்ெடீ்டு நிறுவனம் வதர்வு 
பசய்யும் முகறகய ெின்ெற்றாவிட்டால், அதற்கு எதிரான வதர்வுகள் 
பசய்யப்ெடும்  ைற்றும் இழப்புகளால் ொதிக்கப்ெடுவார்கள். 

6. அபாயங்ைள் மத்தியில் "ஈக்விட்டி" அதாவது ேமபங்கு  

இப்வொது அொயங்கள் ைத்தியில் உள்ள சைெங்கக ஆராய்வவாம். ஒவர 
ைாதிரி அொயங்களின் அளவிற்கு பவளிப்ெடும் விண்ணப்ெதாரர்கள் 
அவத ப்ரீைியம் வர்க்கத்தில் கவக்கப்ெட வவண்டும் என்ெவத 
"ஈக்விட்டி" என்ற பசால்ைிற்கு அர்த்தம். காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் 
விதிக்கப்ெடும் ப்ரீைியத்கத தீர்ைானிக்க ஒரு தரநிர்ணயத்கத 
ெயன்ெடுத்த வவண்டும். இவ்வாறு சராசரி அொயங்களுக்கு பவளிப்ெடும் 
ைக்கள் ஒவர ைாதிரி ப்ரீைியத்கத பசலுத்த வவண்டும். அவர்கள் சராசரி 
அொயங்ககள எதிர்பகாள்ளும் பெரும்ொைானவர்களுக்கு 
தரநிர்ணயத்கத ெயன்ெடுத்த வவண்டும். அகத சையம் அதிக 
அொயத்திற்கு பவளிப்ெடுெவர்களுக்கு அொயங்ககள ைதிப்ெிடுவகத  
முடிவு பசய்ய அதிக வநரத்கத பசைவிட வவண்டும்  

அ) அபாய வகைப்பாடு  

சைெங்கக ெற்றி முடிபவடுக்க, ஏற்ொளர்  அபாய வகைப்பாடு 
எனப்ெடும் பசயல்முகறயில் ஈடுெடுகிறார், அதாவது தனிநெர்கள் 
வககப்ெடுத்தப்ெட்டு ைற்றும் அவர்கள் பவளிப்ெடும் அொயங்களின் 
அளவுக்கு ஏற்ெ பவவ்வவறு அொய வர்க்கங்களில் 
ஒதுக்கப்ெடுகின்றனர் இது  வொன்ற நான்கு அொய வர்க்கங்கள் 
உள்ளன. 

v. தரமான அபாயங்ைள் 

இதில் உள்ளவர்களின் எதிர்ொர்க்கப்ெட்ட வநாயுற்ற நிகை (வநாயுறும் 
வாய்ப்பு), சராசரியாக உள்ளது  

vi. விரும்பத்தக்ை அபாயங்ைள் 
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இதில் உள்ளவர்களின்  எதிர்ொர்க்கப்ெட்ட வநாயுற்ற நிகை தரைான  
வாழ்கவ விட கணிசைாக குகறவாக உள்ளதால்,  இவர்களிடம் 
குகறந்த ப்ரீைியத்கத வசூைிக்க முடியும்  

vii. தரக்குகறவான அபாயங்ைள் 

இதில் உள்ளவர்களின் எதிர்ொர்க்கப்ெட்ட வநாயுற்ற நிகை 
சராசரிகய விட அதிகைாக உள்ளது, ஆனாலும் அவர்கள் 
காப்ெடீிற்காக கருதப்ெடுகின்றனர். அதிக (அல்ைது கூடுதல்) 
ப்ரீைியங்ககள வசூைித்து அல்ைது சிை கட்டுப்ொடுகளுக்கு 
உட்ெடுத்தப்ெட்டு அவர்களுகடய காப்ெடீு ஏற்கப்ெடைாம்.  

viii. மறுக்ைப்பட்ட அபாயங்ைள் 

இதில் உள்ளவர்களின் ெைவனீங்கள் ைற்றும் எதிர்ொர்க்கப்ெட்ட 
கூடுதல் வநாயுற்ற நிகை அளவு ைிக அதிகம் என்ெதால், ஒரு 
வாங்கக்கூடிய விகையில் அவர்களுக்கு காப்ெகீட வழங்க 
முடியாது. சிை வநரங்களில் ஒரு தனிநெர் சைீெத்தில் பெரிய 
ைருத்துவ சிகிச்கசகய பெற்றிருந்தால், அவரது முன்பைாழிவு 
தற்காைிகைாக ைறுக்கப்ெடைாம். 

7. சதர்வு கேயல்முகற  

ஏற்ெளிப்பு அல்ைது வதர்வு பசயல்முகற இரண்டு நிகைகளில் 
நகடபெறுவதாக கூறமுடியும்:  

 பசயற்கள நிகை 

 ஏற்ெளிப்பு துகற நிகை  

 

 

 

ெடம் 7 ஏற்பளிப்பு அல்ைது சதர்வு கேயல்முகற 
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அ) கேயற்ைள அல்ைது முதன்கம நிகை  

பசயற்கள நிகைகய பசய்யப்ெடும் ஏற்ெளிப்கெ முதன்கை 
ஏற்ெளிப்பு  என்றும் கூறைாம். இதில் ஒரு விண்ணப்ெதாரருக்கு 
காப்ெகீட பெறும் தகுதியுள்ளதா என்ெகத முடிவு பசய்ய ஒரு  
முகவர் அல்ைது நிறுவனத்தின் ெிரதிநிதி மூைம் வசகரிக்கப்ெடும் 
தகவல் அடங்கும்.  ஒரு முகவர் முதன்கை ஏற்ெளிப்ெில் ஒரு 
முக்கிய ெங்கக வகிக்கிறார். காப்ெடீு பசய்யப்ெட வவண்டியவகர 
அறிகின்ற ைிக சிறந்த நிகையில் அவர் உள்ளார்.  

ஒரு சிை காப்ெடீ்டு நிறுவனங்களுக்கு முகவரின் அறிக்கக அல்ைது  
இரகசிய அறிக்கக வதகவப்ெடும். அதில் முன்பைாழியப்ெட்ட 
வாழ்கவ குறித்து குறிப்ெிட்ட தகவல்,  கருத்து ைற்றும் 
ெரிந்துகரககள பூர்த்தி பசய்யுைாறு முகவர்களிடம் வகட்கப்ெடும்.  

கநறிமுகறோர்ந்த இன்னல் அறிக்கை என்று அகழக்கப்ெடும் இவத 
வொன்றபதாரு அறிக்ககயும், ஆயுள் காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் 
அதிகாரியிடம் வகாரப்ெடைாம்.. இந்த அறிக்கககள் பொதுவாக 
முன்பைாழியப்ெட்ட வாழ்வின் பதாழில், வருைானம் ைற்றும் நிதி 
நிகைகைகய ெற்றிய விவரங்ககள தருகின்றன.  
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கநறிமுகற ோர்ந்த இன்னல் என்றால் என்ன? 

வயது, ொைினம், ெழக்கங்கள், வொன்ற காரணிகள் ஒரு உடல்நை 
இன்னகை குறிக்கும்வொது,  பநருக்கைாக ொர்க்கவவண்டியது ஒன்று 
இருக்கிறது. இது காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு ைிகவும் நஷ்டத்கத 
விகளவிக்க்க் கூடிய வாடிக்ககயாளரின் பநறிமுகற சார்ந்த 
இன்னைாக  உள்ளது. 

ைிக வைாசைான பநறிமுகற சார்ந்த இன்னைின்  எடுத்துக்காட்டு 
உடல்நைக் காப்ெகீட எடுக்கும்வொது அவருக்கு ஒரு குறுகிய 
காைத்திற்குள் ஒரு அறுகவ சிகிச்கச நடக்கும் என்று பதரிந்தும் 
காப்ெடீ்டாளருக்கு அகத பதரிவிப்ெதில்கை. ஈடுவகாரகை வாங்க 
ைட்டுவை காப்ெடீு எடுக்கப்ெட்ட உறுதியான வநாக்கம் இதனால் அங்கு 
உள்ளது. 

இழப்கெ ெற்றி கவகையில்ைாைல் இருப்ெது ைற்பறாரு உதாரணம் 
ஆகும். காப்ெடீு இருப்ெதால், எந்த ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககக்கு 
காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தால் ெணம் வழங்கப்ெடும் என்று பதரிந்து, 

காப்ெடீு பசய்தவர் தனது உடல் நைம் குறித்து ஒரு 
கவனக்குகறவான அணுகுமுகறகய ெின்ெற்றைாம். 

 ‘ஒழுங்குணர்வு இன்னல்' என்று அகழக்கப்ெடும் இன்பனாரு 
வககயான இன்னகை இங்வக குறிப்ெிடுவது உசிதைானது. இங்வக 
காப்ெடீு பசய்ெவர் எந்த வைாசடியும் பசய்யைாட்டார், ஆனால் பெரிய 
பதாககக்கு காப்ெடீு பசய்திருப்ெது பதரிந்து, அவர் ைிக 
விகையுயர்ந்த சிகிச்கச எடுக்க விரும்புவார், விகையுயர்ந்த 
ைருத்துவைகனயில் அகறயில் தங்குவகத வொன்றகத பசய்வார். 
காப்ெகீட எடுத்திருக்காவிட்டால் அவர் இகத பசய்திருக்க ைாட்டார். 

சமாேடி ைண்ைாணிப்பில் மற்றும் முதன்கம ஏற்பாளராை 
முைவரின் பங்கு  

ஒரு அொய வதர்வு ெற்றிய முடிவு பெரும்ொலும் முன்பைாழிவு 
ெடிவத்தில் முன்பைாழிெவர் பவளிப்ெடுத்திய உண்கைககள 
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சார்ந்துள்ளது. ஏற்ெளிப்பு துகறயில் உட்கார்ந்திருக்கும் ஒரு 
ஏற்ொளரால்  இந்த உண்கைகள் சரியானதா ைற்றும் வைாசடியாக 
ஏைாற்ற வவண்டுபைன்ற உள்வநாக்கத்துடன் திரிக்கப்ெட்டுள்ளதா 
என்ெகத அறிவது கடினைாக இருக்கைாம்.  

முகவர் இங்வக ஒரு முக்கியைான ெங்கக வகிக்கிறார். 
பவளிப்ெடுத்திய உண்கைகள் சரியானதா என்ெகத தீர்ைானிக்கும் 
அல்ைது  தவறான வநாக்கத்துடன் வவண்டுபைன்வற 
திரித்துக்கூறப்ெட்டதா என்ெகத கண்காணிக்கும் நிகையில் முகவர் 
ைட்டுவை இருக்கிறார், ஏபனனில் அவர் முன்பைாழியப்ெட்ட 
நெர்களிடம் வநரடி ைற்றும் தனிப்ெட்ட பதாடர்கெ கவத்திருக்கிறார்.  

ஆ) ஏற்பளிப்பு துகற நிகை  

ஏற்ெளிப்ெின் இரண்டாம் நிகை துகற அல்ைது அலுவைக 
ைட்டத்தில் உள்ளது. இது வொன்ற வவகையில் நிபுணர்களாக ைற்றும் 
வல்லுநர்களாக உள்ளவர்கவள வழக்கு பதாடர்புகடய அகனத்து 
தரகவயும் கருதிய ெின்னர் காப்ெடீு முன்பைாழிகவ ஏற்கைாைா  
என்ெகதயும் ைற்றும் எந்த அடிப்ெகடயில் ஏற்கைாம் என்ெகத 
முடிவு பசய்யும் ெணியில்  ஈடுெடுவார்கள். 

III.  ஏற்பளிப்பின் அடிப்பகட கைாள்கைைள் மற்றும் ைருவிைள் 

1. ஏற்ெளிப்பு பதாடர்புகடய அடிப்ெகட கருத்துக்கள் 

காப்ெடீின் எந்த வடிவத்திலும், அது ஆயுள் காப்ெவீடா அல்ைது பொது 
காப்ெவீடா, அொயங்ககள ஏற்று பகாண்டு பசயல்ெடும்வொது அதில் சிை 
சட்ட வகாட்ொடுகளும் இயக்கத்தில் உள்ளன. உடல்நைக் காப்ெகீடயும் 
இந்த வகாட்ொடுகள் சைைாக நிர்வகிக்கின்றன ைற்றும் வகாட்ொடுககள 
ைீறினால் காப்ெடீ்டாளர் தன் பொறுப்கெ தவிர்க்க முடிவு பசய்வார், 
இது ொைிசிதாரர்களுக்கு அதிருப்திகய ைற்றும் ஏைாற்றத்கத 
அளிக்கும். இந்த முக்கியைான வகாட்ொடுகள் 

1. உன்னத நம்ெிக்கக (உபெர்ரிைா ஃகெட்ஸ்) ைற்றும் காப்ெடீ்டுப் 
ெற்று 

2. ஏற்பளிப்பு ைருவிைள்  



 

 607 

ஏற்ொளருக்கு கிகடக்கும் ெின்வரும் தகவல் ஆதாரங்களின்  
அடிப்ெகடயில்  அொய வககப்ொடு பசய்யப்ெடுகிறது ைற்றும் 
ப்ரீைியங்கள் முடிவு பசய்யப்ெடுகிறது. கீவழ தரப்ெட்டகவ ஏற்ெளிப்புக்கு 
முக்கிய கருவிகளாக உள்ளன: 

அ) முன்கமாழிவு படிவம் 

இந்த ஆவணம் ஒப்ெந்தத்தின் அடிப்ெகடயாக உள்ளது. இதில் 
முன்பைாழிெவரின் உடல்நை ைற்றும் தனிப்ெட்ட விவரங்கள் 
பதாடர்ொன முக்கியைான தகவல்கள் (அதாவது வயது, பதாழில், 

உடல் அகைப்பு, ெழக்கம், உடல்நை நிகை, வருைானம், ப்ரீைியம் 
பசலுத்தல் விவரம் வொன்றகவ) வசகரிக்கப்ெடுகிறது.  தயாரிப்பு 
ைற்றும் நிறுவனத்தின் வதகவகள்/ ொைிசியின் ெடி, இது எளிய 
வகள்விகளின் ஒரு பதாகுப்ெில் இருந்து  ஒரு முழுகையான 
விரிவான வகள்வித்தாள் வகர இருக்கைாம். இதனால் அகனத்து 
அடிப்ெகட உண்கைகள் பவளியிடப்ெடுவது உறுதி பசய்யப்ெடுகிறது 
ைற்றும் காப்பும் அதன்ெடி வழங்கப்ெடுகிறது. காப்ெடீு பசய்தவர் 
ஒப்ெந்தத்கத ைீறினால் அல்ைது தகவல்ககள ைகறத்தால், அவரது 
ொைிசி பசல்ைாைல் வொய்விடும். 

ஆ) வயது சான்று 

ப்ரீைியங்கள் காப்ெடீு பசய்தவரின் வயதின் அடிப்ெகடயில் 
தீர்ைானிக்கப்ெடுகிறது. எனவவ வசர்க்ககயின் வொது பவளிப்ெடுத்தின 
வயது ஒரு வயது சான்கற சைர்ப்ெிப்ெதன் மூைம் 
சரிொர்க்கப்ெடுவது அத்திவாசியம். 

உதாரணம் 

இந்தியாவில், வயது சான்று என கருதப்ெடுகின்ற ெை ஆவணங்கள் 
உள்ளன ஆனால் அகவ அகனத்தும் சட்டபூர்வைாக ஏற்றுக்பகாள்ளப் 
ெடுவதில்கை. பெரும்ொலும் பசல்லுெடியாகும் ஆவணங்ககள இரண்டு 
வகககளாக ெிரிக்கைாம். அகவ ெின்வருைாறு: 
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அ) தரைான வயது சான்று: இதில் உள்ளகவ ெள்ளி சான்றிதழ், 
ொஸ்வொர்ட், இருப்ெிடச் சான்றிதழ், நிரந்தர கணக்கு எண் PAN 
அட்கட ஆகியகவ 

ஆ) தரைற்ற வயது சான்று: இதில் உள்ளகவ வரஷன் அட்கட, 

வாக்காளர் அகடயாளம், மூத்தவர்களின் அறிவிப்பு,  கிராை 
ெஞ்சாயத்து சான்றிதழ் ஆகியகவ 

இ) நிதி ஆவணங்கள் 

முன்பைாழிெவரின் நிதி நிகை பதரிவது பநறிமுகற சார்ந்த 
இன்னகை  குகறப்ெதற்காக, நைன் தயாரிப்புகளுக்கு குறிப்ொக 
வதகவ. எனினும், பொதுவாக நிதி ஆவணங்கள் கீவழ தரப்ெட்ட 
காப்புகளுக்காக ைட்டுவை  வகட்கப்ெடுகின்றன 

i) தனிநெர் விெத்து காப்புகள் அல்ைது 

ii) அதிக பதாககக்கான காப்பு அல்ைது 

iii) பதரிவிக்கப்ெட்ட வருைானம் ைற்றும் பதாழிலுடன் 
ஒப்ெிடும்வொது வகாரப்ெட்ட காப்பு ஒரு பொருந்தாகை 
காண்ெிக்கிறது. 

 

ஈ) ைருத்துவ அறிக்கககள் 

ைருத்துவ அறிக்கககளின் வதகவ காப்ெடீ்டாளரின் விதிமுகறககள 
சார்ந்து உள்ளது ைற்றும் பொதுவாக காப்ெடீு பசய்ெவரின் வயது 
ைற்றும் சிை வநரங்களில் காப்ெின் அளகவ பொறுத்தது. 
முன்பைாழிவு ெடிவத்தில் உள்ள சிை ெதில்களில் தரப்ெட்ட சிை 
தகவல்களும் கூட ைருத்துவ அறிக்கககள் வகட்கப்ெட 
வழிவகுக்கைாம். 

உ) விற்ெகன ெணியாளர்களின் அறிக்கககள் 

விற்ெகன ெணியாளர்ககளயும் நிறுவனத்தின் அடிைட்ட அளவில் 
உள்ள ஏற்ொளராக கருதைாம் ைற்றும் அவர்களுகடய அறிக்ககயில் 
அளித்த தகவலும் முக்கியைானதாக இருக்கமுடியும். எனினும், 
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விற்ெகன ெணியாளர்களுக்கு அதிக வணிகத்கத உருவாக்கினால் 
ஊக்கத்பதாகக கிகடப்ெதால், இங்வக நைன்களின் முரண்ொடு 
இருக்கிறது ைற்றும் கவனிக்கப்ெட வவண்டும். 

சுய-பரீட்கே 2 

ஏற்ெளிப்ெில் உன்னத நன்னம்ெிக்கக பகாள்கககய ___________ 

ெின்ெற்றுவது வதகவப்ெடுகிறது 

I. காப்ெடீ்டு நிறுவனம் 

II. காப்ெடீு பசய்ெவர் 

III. காப்ெடீு நிறுவனம் ைற்றும் காப்ெடீு பசய்ெவர் 

IV. ைருத்துவ ெரிவசாதகனயாளர்கள் 

 

சுய-பரீட்கே 3 

காப்ெடீ்டுப் ெற்று  ____________ ஐ குறிக்கிறது. 

I. காப்ெடீு பசய்யப்ெட வவண்டிய பசாத்தில் காப்ெகீட பசய்யும் 
நெருக்கு உள்ள நிதி ெற்று 

II. ஏற்கனவவ காப்ெடீு பசய்யப்ெட்ட பசாத்து 

III. ஒன்றுக்கும் வைற்ெட்ட நிறுவனம் ஒவர ைாதிரியான இழப்ெிற்கு 
காப்ெளிக்கும் வொது ஒவ்பவாரு காப்ெடீ்டாளரின் இழப்ெின் ெங்கு 

IV. காப்ெடீ்டாளரிடைிருந்து ைீட்படடுக்க கூடிய இழப்ெின் அளவு 

 

 

L. IV. ஏற்பளிப்பு கேயல்முகற 

வதகவயான தகவல் பெறப்ெட்டவுடன், ொைிசியின் விதிககள ஏற்ொளர் 
முடிவு பசய்கிறார்.  உடல்நைக் காப்ெடீ்டு வணிகத்தின் ஏற்ெளிப்ெில் 
ெயன்ெடுத்தப்ெடும் பொதுவான ெடிவங்கள் ெின்வருைாறு: 

1. ைருத்துவ ஏற்ெளிப்பு 
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ைருத்துவ ஏற்ெளிப்பு என்ெது உடல்நை காப்ெடீ்டிற்காக விண்ணப்ெிக்கும் 
ஒரு தனிநெரின் உடல்நை நிகைகய தீர்ைானிக்க முன்பைாழிெவரிடம் 
இருந்து ைருத்துவ அறிக்கககள் வகாரப்ெடும் ஒரு பசயல்முகற ஆகும். 
வசகரிக்கப்ெட்ட உடல்நை தகவகை பெற்றதும், காப்ெளிக்க வவண்டுைா 
ைற்றும்  காப்ெளித்தால் அதன்ைீது விதிக்கவவண்டிய வரம்பு, 
நிெந்தகனகள் ைற்றும் விைக்குககள தீர்ைானிப்ெதற்காக காப்ெடீ்டு 
நிறுவனங்கள் மூைம் ைதிப்ெடீு பசய்யப்ெடுகிறது.  இவ்வாறு ைருத்துவ 
ஏற்ெளிப்பு அொயத்கத ஏற்ெகத அல்ைது ைறுப்ெகத ைற்றும் காப்ெின் 
விதிககளயும் தீர்ைானிக்கைாம். 

எனினும், ைருத்துவ அறிக்ககககள பெறுவதில் ைற்றும் ஆய்வு 
பசய்வதில் ைருத்துவ ஏற்ெளிப்ெில் அதிக பசைவாகிறது. வைலும், 
காப்ெடீு நிறுவனங்கள்  ைருத்துவ ஏற்ெளிப்ெில் ஒரு உயர் ைட்டத்கத 
ெயன்ெடுத்தும் வொது, 'கிரீம்-ஸ்கிம்ைிங்' (சிறந்த வககயான 
அொயங்ககள ைட்டுவை ஏற்று ைற்றும் ைற்றகத ைறுப்ெதாக) 
பசய்வதாக அவர்கள் ைீது குற்றஞ்சாட்டப்ெட்டுள்ளது  இது வருங்காை 
வாடிக்ககயாளர்கள் ைத்தியில் பவறுப்கெ ஏற்ெடுத்துகிறது ைற்றும் 
இந்த காப்ெடீ்டாளர்களிடம் காப்ெடீு பசய்ய விரும்பும் ைக்களின் 
எண்ணிக்கக குகறகிறது, ஏபனனில் அவர்கள் வதகவயான தகவல் 
ைற்றும் விெரங்ககள தரவவா ைற்றும் வதகவயான ைருத்துவ 
வசாதகனக்கு உட்ெட விரும்ெவில்கை. 

உடல்நை நிகை ைற்றும் வயதும் தனிநெர் காப்ெடீில் முக்கியைான 
ஏற்ெளிப்பு வநாக்கங்களாகும். வைலும் தற்வொகதய உடல்நை நிகை, 

தனிப்ெட்ட ைற்றும் குடும்ெ ைருத்துவ வரைாறு, முன்-இருக்கும் 
வநாய்கள் அல்ைது நிகைகைகள் ைற்றும் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக 
அல்ைது அறுகவ சிகிச்கச வதகவப்ெடும் எதிர்காை உடல்நை 
ெிரச்சிகனகளின் நிகழ்தககவ தீர்ைானிக்க ஏற்ொளருக்கு உதவுகிறது. 

வைலும் எடுத்துக்பகாண்ட கடந்தகாை சிகிச்கசகள், ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கக ைற்றும் அறுகவ சிகிச்கச ெற்றிய தகவல்ககள 
பவளிப்ெடுத்தும் முகறயில் முன்பைாழிவு ெடிவங்கள்  
வடிவகைக்கப்ெட்டுள்ளன. இது முந்கதய வநாய் ைீண்டும் வரக்கூடிய 
சாத்தியத்கத, தற்வொகதய அல்ைது எதிர்காை உடல்நை நிகையில் 
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அதன் தாக்கத்கத அல்ைது எதிர்காை சிக்கல்ககள ைதிப்ெடீு பசய்ய 
ஏற்ொளருக்கு உதவுகிறது. சிை வநாய் எந்த முன்பைாழிெவர் ைருந்துகள் 
எடுத்து வருகின்ற சிை வநாய்களுக்கு விகரவில் ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கக எந்த வநரத்திலும் வதகவப்ெடைாம் அல்ைது ைீண்டும் 
ஏற்ெடைாம்  

உதாரணம் 

உயர் இரத்த அழுத்தம், அதிை எகட/உடல் பருமன் மற்றும் அதிை 
ேர்க்ைகர அளவு சபான்ற மருத்துவ நிகைைள் இதயம், ேிறுநீரைம் 
மற்றும் நரம்பு அகமப்பின் சநாய்ைளுக்ைாை எதிர்ைாைத்தில் 
மருத்துவமகனச் சேர்க்கைக்ைான உயர் நிைழ்தைகவ 
கைாண்டுள்ளன. அதனால், மருத்துவ ஏற்பளிப்பில் அபாயத்கத 
மதிப்பிடும் சபாது, இந்த நிகைகமைகள ைவனமாை ைருத சவண்டும் 

சாதாரண வயதாகும் பசயல்முகற காரணைாக பொதுவாக 40 
வயதுக்குப் ெின் உடல்நை நிகையில் ொதகைான ைாற்றங்கள் ஏற்ெடும் 
என்ெதால், 45 வயதுக்கு கீவழ (சிை காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் 50 அல்ைது 
55 வயதுவகர இந்த வதகவகய உயர்த்த முடியும் கூட). உள்ள 
முன்பைாழிெவர்களிடம் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்களுக்கு எந்த ைருத்துவ 
ெரிவசாதகன அல்ைது வசாதகனகளும் வதகவப்ெடுவதிகை. ைருத்துவ 
ஏற்ெளிப்பு வழிகாட்டு பநறிமுகறகளின்கீழ் முன்பைாழிெவரிடம் அவரது 
உடல்நை நிகைகய ெற்றி குடும்ெ ைருத்துவரின் ககபயாப்ெைிட்ட 
அறிவிப்பும் வதகவப்ெடைாம். 

இந்திய உடல்நைக் காப்ெடீு சந்கதயில், தனிநெர் உடல்நைக் காப்ெடீில் 
உள்ள முக்கிய ைருத்துவ ஏற்ெளிப்பு காரணி அந்த நெரின் வயதாக 
உள்ளது. 45-50 வயதிற்கு வைற்ெட்ட நெர்கள் முதல் முகறயாக 
காப்ெடீு பசய்யும்வொது, உடல்நை அொய விவரத்கத ைதிப்ெடீு 
பசய்யவும் ைற்றும் தற்வொகதய நிகை ெற்றிய தகவல்ககள 
அறிவதற்கும், குறிப்ெிட்ட வநாயியல் விசாரகணககள வைற்பகாள்ள 
வவண்டும். இத்தககய விசாரகணகள் ஏதாவது முன்-இருக்கும் 
ைருத்துவ நிகைகைகள் அல்ைது வநாய்ககள ெற்றி ஒரு குறிப்கெ 
வழங்குகின்றன. 
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உதாரணம் 

வொகத ைருந்துகள், ைது ைற்றும் புககயிகை நுகர்கவ கண்டறிவது 
கடினம் ைற்றும் முன்பைாழிவு ெடிவத்தில் ைிக அரிதாகவவ 
முன்பைாழிெவர் அகத பதரிவிக்கிறார். இகத பவளிப்ெடுத்தப்ெடாைல் 
இருப்ெது, உடல்நைக் காப்ெடீு ஏற்ெளிப்ெில் ஒரு பெரிய சவாைாக 
உள்ளது. உடல் ெருைனும் அச்சுறுத்தும் ைற்பறாரு முக்கிய உடல்நை 
ெிரச்சிகன ைற்றும் ஏற்ொளர்கள் அதன்மூைம் எழும் சிக்கல்களுக்கு 
சரியான விகைகய நிர்ணயிக்க வொதுைான ஏற்ெளிப்பு கருவிககள 
உருவாக்க வவண்டும். 

2. மருத்துவமற்ற ஏற்பளிப்பு 

உடல்நைக் காப்ெடீிற்காக விண்ணப்ெிக்கும் பெரும்ொைான 
முன்பைாழிெவர்களுக்கு ைருத்துவ ெரிவசாதகன வதகவயில்கை. இது 
வொன்ற வழக்குகளில் ெத்தில்-ஒன்று அல்ைது அதற்கும் 
குகறவானவர்கவள ைருத்துவ ெரிவசாதகனயின் வொது ொதகைான 
முடிவுககள பகாண்டு வருவார்கள் என்று நியாயைான அளவு வகர 
துல்ைியைாக அறியப்ெட்டிருந்தால், காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் 
பெரும்ொைான வநரங்களில் ைருத்துவ ெரிவசாதகனகய 
வவண்டாபைன்று ககவிடுகிறார்கள். 

முன்பைாழிெவர் முற்றிலும் உண்கையாக அகனத்து அடிப்ெகட 
உண்கைககள பவளியிட்டு, அகத முகவரும்  கவனைாக 
சரிொர்த்திருந்தாலும், ைருத்துவ ெரிவசாதகனயின் வதகவ ைிகவும் 
குகறவாக இருந்திருக்கும். உண்கையில், ைருத்துவ ெரிவசாதகன 
ைற்றும் ெிற பசைவுகள் இல்ைாைல் வசைிப்பு உண்டாகும் வொது, 
ஈடுவகாரல்களின் விகிதத்தில் ஏற்ெடும் சிறிய உயர்கவ ஏற்கைாம். 
வைலும், இது முன்பைாழிெவரின் சிரைத்கதயும் குகறக்கும் 

எனவவ, காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் முன்பைாழிெவர் எந்த ைருத்துவ 
ெரிவசாதகனகயயும் வைற்பகாள்ள வதகவயில்ைாத சிை ைருத்துவ 
ொைிசிககள பகாண்டு வருகிறார்கள். இது வொன்ற சந்தர்ப்ெங்களில், 

என்ன வயது ைற்றும் கட்டத்தில் ைருத்துவ ஏற்ெளிப்கெ 
பசய்யவவண்டும் என்ெகத சுட்டிகாட்ட, நிறுவனங்கள் வழக்கைாக ஒரு 
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'ைருத்துவ கிரிட்' உருவாக்குகின்றனர்.  எனவவ வணிகம் ைற்றும் 
அொயத்திற்கும் இகடவய ஒரு சரியான சைநிகைகய நிகைநாட்ட,  
இந்த ைருத்துவைற்ற வரம்புககள கவனைாக 
வடிவகைக்கப்ெடவவண்டும் 

உதாரணம் 

ஒரு தனிநெர் ைருத்துவ ெரிவசாதகனகள், காத்திருக்கும் காைம் ைற்றும் 
பசயைாக்க தாைதங்ககள பகாண்டுள்ள நீண்ட பசயல்முகற 
இல்ைாைல், விகரவில் உடல்நைக் காப்ெடீு எடுத்துக் பகாள்ள 
விரும்ெினால், அவர் ஒரு ைருத்துவைற்ற ஏற்ெளிப்பு ொைிசிகய வதர்வு 
பசய்யைாம். ஒரு ைருத்துவைற்ற ஏற்ெளிப்பு ொைிசியில், ப்ரீைியம் 
விகிதங்கள் ைற்றும் காப்ெடீ்டுத் பதாகக வழக்கைாக பெரும்ொலும் 
வயது, ொைினம், புககெிடித்தல் வர்க்கம், உடல் அகைப்கெ 
அடிப்ெகடயாகக் பகாண்ட ஒரு சிை உடல்நை வகள்விகளின் 
ெதில்களின் அடிப்ெகடயில் முடிபவடுக்க ெடுகிறது பசயல்முகற 
விகரவானது ஆனால் ஒப்ெடீ்டளவில் ப்ரீைியங்கள் அதிகைாக 
இருக்கைாம். 
 

 

3. எண்ணியல் மதிப்பீடு முகற 

இது ஏற்ெளிப்ெில் ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெட்ட ஒரு பசயல்முகற ஆகும். 
இதில் எண்சார்ந்த அல்ைது சதவதீ ஆய்வுகள் அொயத்தின் ஒவ்பவாரு 
கூறின் ைீதும் பசய்யப்ெடுகிறது  

வயது, ொைினம், இனம், பதாழில், குடியிருப்பு, சூழல், உடல் அகைப்பு, 
ெழக்கங்கள், குடும்ெம் ைற்றும் தனிப்ெட்ட வரைாறு வொன்ற காரணிகள் 
ஆய்வு பசய்யப்ெடுகின்றன ைற்றும் முன்-நிர்ணயிக்கப்ெட்ட விதியின் 
அடிப்ெகடயில் ைதிப்பெண்கள் வொடப்ெடுகின்றன. 

4. ஏற்ெளிப்பு முடிவுகள் 

பெற்ற தகவல்கள் கவனைாக ஆராயப்ெட்டு, பொருத்தைான அொய 
வகககளின்கீழ் வககப்ெடுத்திய ெின்னர் ஏற்ெளிப்பு பசயல்முகற 
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முடிகிறது. வைவை குறிப்ெிடப்ெட்ட கருவிகள் ைற்றும் அவரது தீர்ப்ெின் 
அடிப்ெகடயில், ஏற்ொளர் ெின்வருகின்ற வகககளாக அொயத்கத 
வககப்ெடுத்துகிறது: 

i) வழக்கைான விகிதங்களில் அொயத்கத ஏற்ெது 

ii) கூடுதல் ப்ரீைியத்துடன் (ஏற்றுதல்) அொயத்கத ஏற்ெது, ஆனால் 
அகனத்து நிறுவனங்களும் இகத நகடமுகறயில் 
பசய்வதில்கை 

iii) ஒரு கூடுதல் கட்டணத்துடன் ஏற்ெது 

iv) காப்கெ ஒரு குறிப்ெிட்ட காை வகர/காைத்திற்கு ஒத்திகவப்ெது 

v) காப்கெ ைறுப்ெது 

vi) எதிர் திட்டத்கத வழங்குவது (காப்கெ கட்டுப்ெடுத்துவது அல்ைது 
காப்கெ ெகுதியாக ைறுப்ெது) 

vii) ொைிசியின்கீழ் நிரந்தர விைக்கீடு(ககள) விதிப்ெது 

  

ஏதாவது வநாய் நிரந்தரைாக நீக்கப்ெட்டுள்ளது என்றால், அது ொைிசி 
சான்றிதழ் ைீது வைபைாப்ெைிடப்ெடுகிறது. இந்த நிகையான ொைிசி 
விைக்கீடுகள தவிர ஒரு கூடுதல் விைக்கீடு ஆகிறது ைற்றும் 
ஒப்ெந்தத்தின் ஒரு ெகுதியாக அகைகிறது. 

காப்ெடீ்டு அகைப்கெ சைநிகையில் கவப்ெதால், ஏற்ொளர்களின்  
நிபுணத்துவைிக்க தனிநெர் அொய ைதிப்ெடீு  காப்ெடீு நிறுவனங்களுக்கு 

ைிக முக்கியைானது. ஏற்ெளிப்பு இது அவத அளவில் 
எதிர்ொர்க்கப்ெடுகின்ற அொயத்கத  பகாண்டுள்ளவர்ககள ஒரு 
குழுவாக்குவதற்கு காப்ெடீ்டாளர்களுக்கு உதவி, ைற்றும் ஒவர ைாதிரி 
வதர்ந்பதடுக்கப்ெடும் ொதுகாப்ெிற்கு அவத ப்ரீைியத்கத வசூைிக்க 
பசயல்ெடுத்துகிறது. காப்ெடீு நியாயைான ைற்றும் வொட்டிைிக்க 
விகையில் கிகடப்ெது ொைிசிதாரர்களுக்கு கிகடக்கும் ெயன். அவத 
சையம் வநாயுற்ற நிகையின் ஊகங்களுக்கு ஏற்ெ காப்ெடீ்டாளரால் 
அவர்களது வொர்ட்ஃவொைிவயா அனுெவத்கத ெராைரிக்கும் திறன் 
கிகடக்கிறது. 
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5. பொது அல்ைது தரைான விைக்கீடுகளின் ெயன்ொடு 

பெரும்ொைான ொைிசிகள் அகனத்து உறுப்ெினர்களும் பொருந்தும் 
வககயில் விைக்கீடுககள திணிக்கின்றனர்.  இகவ தரைான 
விைக்குகள் என அகழக்கப்ெடும் அல்ைது சிை வநரங்களில் வொன்ற 
விைக்கீடுகள் என்றும் குறிப்ெிடப்ெடுகின்றன. காப்ெடீ்டாளர்கள் தரைான 
விைக்கீடுககள பசயல்ெடுத்தி தங்கள் பவளிப்ொடுககள 
கட்டுப்ெடுத்துகின்றனர். 

இகத ெற்றி முந்கதய அத்தியாயத்தில் விவாதிக்கப்ெட்டது. 

சுய-பரீட்கே 4 

.ைருத்துவ ஏற்ெளிப்பு ெற்றிய கூறுகளில் ெினவருவதில் எகவ 
தவறானது? 

I. ைருத்துவ அறிக்கககள் வசகரிப்ெதில் ைற்றும் ைதிப்ெிடுவதில் 
அதிக பசைவு ஆகிறது. 

II. தற்வொகதய உடல்நை நிகை ைற்றும் வயது உடல்நைக் 
காப்ெடீின் ைருத்துவ ஏற்ெளிப்ெில் முக்கிய காரணிகளாக உள்ளன. 

III. முன்பைாழிெவர்கள் தங்கள் உடல்நை அொயத்கத ைதிப்ெடீு 
பசய்ய ைருத்துவ ைற்றும் வநாயியல் விசாரகணககள 
வைற்பகாள்ள வவண்டும். 

IV. சதவதீ ைதிப்ெடீு அொயத்தின் ஒவ்பவாரு கூறின் ைீதும் 
பசய்யப்ெடுகிறது. 

ெடம் 1 –ஏற்ெளிப்பு பசயல்முகற   
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V.  குழு உடல்நைக் ைாப்பீடு 

 

1. குழு உடல்நைக் ைாப்பீடு 

குழு காப்ெடீு சராசரிகளின் விதியின்ெடி முக்கியைாக ஏற்ெளிப்பு 
பசய்யப்ெடுகிறது,  ஒரு நிகையான குழுவின் அகனத்து 
உறுப்ெினர்களும் ஒரு குழு உடல்நைக் காப்ெடீ்டின்கீழ் காப்ெளிக்கப்ெடும் 
வொது, வதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ட குழுவின் தனிநெர்கள் காப்ெடீ்டாளருக்கு 
எதிராக வதர்வு பசய்யமுடியாது. அதனால், உடல்நைக் காப்ெடீிற்காக 
ஒரு குழுகவ ஏற்கும் வொது, குழுவில் ஒரு சிை உறுப்ெினர்களுக்கு 
கடுகையான ைற்றும் அடிக்கடி உடல்நை ெிரச்சிகனகள் இருக்கின்ற 
சாத்தியத்கதயும் காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் கணக்கில் எடுக்கின்றனர். 

குழு உடல்நைக் காப்ெடீின் ஏற்ெளிப்ெில், காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் 
ஏற்ெளிப்பு வழிகாட்டுதல்கள் ைற்றும்  குழு காப்ெடீிற்காக காப்ெடீு 
பரகுவைட்டர் அதாவது ஒழுங்ககைப்ொளர்களால் விதிக்கப்ெட்ட 
வழிகாட்டுதல்களின்ெடி, குழுவின் ெண்புகள்  உள்ளனவா என்ெது 
ெகுப்ொய்வு பசய்யப்ெடவவண்டும். 

குழு உடல்நைக் காப்ெடீு தரநிகை ஏற்ெளிப்பு பசயல்முகறயில் 
முன்பைாழியப்ெட்ட குழுவின் ெின்வரும் காரணிகளி ைதிப்ொய்வு 
பசய்யப்ெடுகின்றன: 
 

i) குழுவின் வகக 

ii) குழு அளவு 

iii) துகறயின் வகக 

iv) காப்ெிகன பெற தகுதியுள்ள நெர்கள் 

v) முழு குழுவிற்கும் காப்ெளிக்கப்ெடுைா அல்ைது உறுப்ெினர்களுக்கு 
விைகுவதற்கான வழி இருக்கிறதா என்ெது, 

vi) காப்ெின் நிகை – அகனவருக்கும் ஒவர ைாதிரியா அல்ைது 
பவவ்வவறு வககயிைா 
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vii) ொைினம், வயது, ஒற்கற இடத்தில் அல்ைது ெை இடங்களில் 
உள்ளதா, குழு உறுப்ெினர்களின் வருைான நிகைகள், ஊழியர் 
புரள்வு விகிதம், ப்ரீைியத்கத குழு உரிகையாளர் முழுவதுைாக 
கட்டுகிறாரா அல்ைது உறுப்ெினர்களும் ப்ரீைியம் கட்டுவதில் 
ெங்வகற்க வவண்டுைா என்ெதன் அடிப்ெகடயில் குழுவின் கைகவ 

viii) ெை இடங்களில் ைற்றும் ெல்வவறு நிைப்ெரப்புகளில் குழு ெரவி 
உள்ள வழக்கில் பவவ்வவறு ெகுதிகளில் உடல்நை ெராைரிப்பு 
பசைவுகளின் வவறுொடு  

ix) ஒரு மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாகி மூைம் (அவரது வதர்வு அல்ைது 
காப்ெடீ்டு நிறுவனம் மூைம் வதர்வு)  குழு காப்ெடீ்டின் நிர்வகிப்ெதா 
அல்ைது காப்ெடீ்டு நிறுவனவை நிர்வகிக்க வவண்டுைா என்ெகத 
ெற்றி குழு கவத்திருப்ெவரின் விருப்ெம் 

x) முன்பைாழியப்ெட்ட குழுவின் கடந்த ஈடுவகாரல் அனுெவம்  

 

உதாரணம் 

சுரங்கங்கள் அல்ைது ஆகைகளில் வவகை பசய்யும் உறுப்ெினர்கள் 
குழு குளிர்சாதன அலுவைகங்களில் வவகை பசய்யும் உறுப்ெினர்கள் 
குழுகவ விட அதிக உடல்நை அொயத்தில் உள்ளனர். ெல்வவறு 
வநாய்களின் (இதன் மூைம் ஈடுவகாரல்கள்) தன்கை, இரு 
குழுக்களுக்கும் ைிகவும் வித்தியாசைாக இருக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. 
எனவவ, காப்ெடீ்டு நிறுவனம் இரு வழக்குகளிலும் அதன்ெடி குழு 
உடல்நை காப்ெடீ்டிற்கு விகைகய நிர்ணயிக்கிறது. 

இவதவொல் வொன்ற ஐ.டி நிறுவனங்ககள வொன்ற உயர் வருவாய் 
பகாண்ட குழுக்கள் வழக்கில் எதிர்-வதர்கவ தவிர்க்க, காப்ெடீு பெற 
தகுதி வரும் முன்னவர தங்கள் தகுதிகாண் ெருவகாை வசகவகய 
முடிக்குைாறு முன்பனச்சரிக்கக விதிகய காப்ெடீ்டாளர்கள் 
அறிமுகப்ெடுத்த முடியும். 

குழு உடல்நைக் காப்ெடீ்டு வணிக ைிகவும் வொட்டி நிகறந்த தன்கை 
காரணைாக, காப்ெடீ்டாளர்கள் குழு காப்ெடீ்டு திட்டங்களின் நைன்களில் 



 

 619 

கணிசைான அளவு பநகிழ்ச்சிகய ைற்றும் தனிப்ெயனாக்கத்கத 
அனுைதிக்கின்றனர். முதைாளி-ஊழியர் குழு காப்ெடீ்டு திட்டங்களில்,  
நைன்களின் வடிவகைப்பு வழக்கைாக காைப்வொக்கில் 
வைம்ெடுத்தப்ெடுகிறது ைற்றும் முதைாளியின் ைனித வளங்கள் துகற 
மூைம் ஒரு ஊழியர் கவத்திருத்தல் கருவியாக ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது. 
பெரும்ொலும், காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் ைத்தியில் உள்ள வொட்டியின் 
விகளவாக  பநகிழ்வு தரப்ெடுகிறது ைற்றும் ைற்பறாரு காப்ெடீ்டு 
நிறுவனம் ஏற்கனவவ வழங்கிய குழு காப்ெடீ்டு திட்டத்தின் 
நன்கைகளுக்கு ஈடாக அல்ைது அதற்கு அதிகைான நைன்ககள வழங்கி 
வியாொரத்கத ககப்ெற்றி ைற்றும் வணிகத்கத ககைாற்றுவதற்காக 
ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது. 

2. முதைாளி- ஊழியர் குழுக்கள் தவிர வவறு குழுக்களின் ஏற்ெளிப்பு 

முதைாளி- ஊழியர் குழுக்கள் ொரம்ெரியைாக குழு உடல்நைக் காப்ெடீு 
வழங்கப்ெடும் ைிகவும் பொதுவான குழுக்களாக உள்ளன. எனினும், 
உடல்நை ெராைரிப்ெிற்கு பசைகவ அளிக்கும் ெயனுள்ள வாகனைாக 
உடல்நைக் காப்ெடீு அதிகைாக ஏற்றுக்பகாள்ளப் ெடுவதால், ெல்வவறு 
வககயான குழு அகைப்புககள் இப்வொது வளர்ந்துள்ளன. இத்தககய 
சூழ்நிகையில், உடல்நை காப்ெடீ்டு ஏற்ொளர்கள், ஒரு  குழுவின் 
ஏற்ெளிப்கெ கருதும் வொது, குழுவின் கைகவயின் ெண்புககள 
கணக்கில் எடுத்துக் பகாள்வது ைிக அவசியம். 

முதைாளி-ஊழியர் குழுக்களுடன் கூடுதைாக, காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் 
இது வொன்ற ெல்வவறு வககயான குழுக்களுக்கு குழு உடல்நைக் 
காப்ெகீட வழங்கியுள்ளன: பதாழிற் சங்கங்கள், அறக்கட்டகளகள் 
ைற்றும் சங்கங்கள், ெை-முதைாளி குழுக்கள், உரிகையாளர் 
விநிவயாகஸ்தர்கள், பதாழில் சங்கங்கள், க்ளபுகள் ைற்றும் இதர 
சவகாதரத்துவ நிறுவனங்கள். 

ெல்வவறு நாட்டு அரசாங்கங்களும் சமூகத்தின் ஏகழ ெிரிவுகளுக்காக 
உடல்நைக் காப்கெ வாங்கி வருகின்றனர். இந்தியாவில், ைத்திய 
ைற்றும் ைாநிை அளவில் அரசாங்கம் தீவிரைாக ஏகழகளுக்காக  குழு 
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உடல்நைக் காப்ெடீு திட்டங்களுக்கு ெண ஆதரவளித்து நடத்துகின்றனர் 
எ.கா. RSBY, யஷஸ்வினி முதைியன 

ெல்வவறு குழுக்களின் அடிப்ெகட ஏற்ெளிப்பு ெரிசீைகனகள் பொதுவாக 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெட்ட குழு ஏற்ெளிப்பு காரணிகள் வொன்வற இருக்கும் 
என்றாலும், கூடுதல் வநாக்கங்கள் ெின்வருைாறு: 

i) குழு அளவு (சிறிய குழு அளவு அடிக்கடி ைாற்றங்களால் 
ொதிக்கப்ெடுகின்றனர்) 

ii) ெல்வவறு நிைப்ெரப்புகளில் ெல்வவறு நிகைகளில் உள்ள 
உடல்நை ெராைரிப்பு பசைவு  

iii) அகனத்து குழு பதாகுதிகளும் குழு உடல்நைக் காப்ெடீ்டு 
திட்டத்தில் ெங்வகற்காத வழக்கில் எதிர்- வதர்வின் அொயம் 

iv) ொைிசியில் குழு உறுப்ெினர்கள் பதாடர்ச்சியாக இருப்ெது 

இம்ைாதிரியான குழு உடல்நை காப்ெடீ்டு உதவிககள ெயன்ெடுத்தி 
பகாள்வதற்காகவவ,  ‘groups of convenience’ அதாவது 'வசதிக்காக 
குழுக்கள்' என்று அகழக்கப்ெடும் ஒழுங்கற்ற வககயான குழுக்களின்  

வளர்ச்சி உள்ளது.  ெல்வவறு குழுக்ககள ககயாள்வதில் காப்ெடீ்டு 
நிறுவனங்களின் அணுகுமுகறகய சீராக்கும் வநாக்கத்துடன், காப்ெடீ்டு 
ஒழுங்குகைப்ொளரான ஐஆர்டிஏ குழு காப்ெடீ்டு வழிகாட்டுதல்ககள 
பவளியிட்டுள்ளது அத்தககய முதைாளி-இல்ைாத குழுக்களாவன: 
 

 

i) வவகை நைன்புரி சங்கங்கள் 

ii) ஒரு குறிப்ெிட்ட நிறுவனம் வழங்கிய கடன் அட்கடகள் 
கவத்திருப்வொர் 

iii) காப்ெடீு ஒரு கூடுதல் நைனாக வழங்கப்ெடும் குறிப்ெிட்ட 
வணிகத்தின் வாடிக்ககயாளர்கள் 

iv) ஒரு வங்கியில் ைற்றும் பதாழில் சங்கங்கள் அல்ைது 
சமூகங்களில் இருந்து கடன் வாங்குெவர்கள்  
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பநகிழ்வான வடிவகைப்கெ சாதகைாக ெயன்ெடுத்தி, தனிநெர் 
ொைிசிகளில் கிகடக்காத நைன்களின் காப்கெ பெற வவண்டும் ைற்றும் 
பசைவு வசைிப்பு என்ற வநாக்கத்திற்காக ைட்டுவை குழுக்கள் 
உருவாகுவகத கட்டுப்ெடுத்துவவத குழு காப்ெடீ்டு வழிகாட்டுதைின் 
உள்ளார்ந்த காரணம். இது வொன்ற 'வசதிக்காக குழுக்கள்' அடிக்கடி 
காப்ெடீ்டாளர்களுக்கு கடும் எதிர்-வதர்கவ ைற்றும் இறுதியில் உயர் 
ஈடுவகாரல் விகிதங்களுக்கும் வழிவகுக்கிறது. இதனால், ஒழுங்குமுகற 
ஆகணயம் விதித்த குழு காப்ெடீ்டு வழிகாட்டுதல்கள்,  காப்ெடீ்டு 
நிறுவனங்களின் பொறுப்ொன சந்கத நடத்கதக்கு உதவும். காப்ெடீ்டு 
நிறுவனங்கள் மூைம் பசய்யப்ெடும் குழு திட்டங்களின் ஏற்ெளிப்ெிலும் 
ைற்றும்  குழு காப்ெடீ்டு திட்டங்ககள திரட்டுவதில்  நிர்வாக தரத்கத 
அகைப்ெதிலும் இகவ ஒழுங்குமுகறகய பகாண்டுவருகின்றன. 

சுய-பரீட்கே 5 

1) ஒரு குழு உடல்நைக் காப்ெடீில், குழுவில் உள்ள எந்த தனிப்ெட்ட 
நெரும் காப்ெடீ்டாளருக்கு எதிரான எதிர்-வதர்கவ எடுத்துக்க 
முடியும். 

2) குழு உடல்நைக் காப்ெடீு முதைாளி-ஊழியர் குழுக்களுக்கு ைட்டுவை 
காப்புகறகய அளிக்கிறது. 

I. கூறு 1 சரியானது ைற்றும் கூறு 2 தவறானது 

II. கூறு 2 சரியானது ைற்றும் கூறு 1 தவறானது 

III. கூறு 1 ைற்றும் கூறு 2 சரியானகவ 

IV. கூறு 1 ைற்றும் கூறு 2 தவறு 

தைவல் 

அொய வைைாண்கை பசயல்முகறயின் ஒரு ெகுதியாக, குறிப்ொக 

பெரிய குழு ொைிசிகள் வழக்கில், ஏற்ொளர் அொயங்ககள ைாற்ற 
இரண்டு முகறககள ெயன்ெடுத்துகிறார்: 

இகணக்ைாப்பீடு: இந்த ஒன்றுக்கு வைற்ெட்ட காப்ெடீ்டு 
நிறுவனங்களால் ஒரு அொயம் காப்ொளிக்கப்ெடுவகத குறிக்கிறது. 
பொதுவாக,  ஒவ்பவாரு காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கும் அொயத்தில் ஒரு 
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சதவதீத்கத ஒதுக்கீடு பசய்வதன் மூைம் இது பசய்யப்ெடுகிறது. 
காப்ெடீ்டு நிறுவனம் ஏ-க்கு 60% ெங்கு ைற்றும் காப்ெடீ்டு நிறுவனம் ெி-
க்கு 60% ெங்கு என்று ஒதுக்கப்ெட்டு, ொைிசி இரண்டு காப்ெடீ்டு 
நிறுவனங்களால் ஏற்கப்ெடும்.  பொதுவாக, காப்ெடீ்டு ொைிசி ைற்றும் 
ஈடுவகாரல் தீர்வு வழங்கல் உட்ெட, ொைிசி பதாடர்ொன அகனத்து 
விஷயங்ககளயும் ககயாளும் முன்னணி காப்ெடீ்டு நிறுவனைாக ஏ 
இருக்க வவண்டும். காப்ெடீ்டு நிறுவனம் ெி ஈடுவகாரல் வழங்கைில் 40% 
பதாகககய நிறுவனம் ஏ-க்கு திருப்ெி பசைகவ ஈடு பசய்யும். 

மறுைாப்பீடு: காப்ெடீ்டாளர் ெல்வவறு வககயான ைற்றும் அளவுகளில் 
அொயங்ககள ஏற்றுக்பகாள்கிறார். எப்ெடி அவர் ெல்வவறு 
அொயங்ககள ொதுகாக்க முடியும்? அவர் தனது அொயங்ககள ைற்ற 
காப்ெடீ்டு நிறுவனங்களிடம் ைீண்டும் காப்ெடீு பசய்து இகத பசய்கிறார் 
ைற்றும் இது ைறுகாப்ெடீு என்று அகழக்கப்ெடுகிறது. 
ைறுகாப்ெடீ்டாளர்கள் உடன்ெடிக்கக என்று அகழக்கப்ெடும் நிகையான 
கட்டகளகள் மூைம் ைற்ற காப்ெடீ்டாளர்களின் அொயங்ககள ஏற்கிறார் 
அல்ைது அகையத்துக்வகற்ற ைறுகாப்ெடீு மூைம் வழக்கு அடிப்ெகடயில் 
தனித்தனியாக ஏற்றுக்பகாள்கிறார்  ைறுகாப்ெடீு உைகம் முழுவதும் 
பசய்யப்ெடுகிறது ைற்றும் இது அொயத்கத ெரந்ததாக்கி உைபகங்கும் 
ெரப்புகிறது. 
 

சுருக்ைம் 

 

i) உடல்நைக் காப்ெடீு வநாயுற்றல் நிகை அடிப்ெகடயில் உள்ளது 
ைற்றும் வநாயுற்றல் நிகை ஒரு நெருக்கு வநாய் அல்ைது வியாதி 
வரும் அொயம் என வகரயறுக்கப்ெட்டுள்ளது 

ii) ஏற்ெளிப்பு அொய வதர்வு ைற்றும் அொய விகையிடுதைின் ஒரு 
பசயல்முகற ஆகும். 

iii) அொயம் ைற்றும் வணிகத்திற்கு நடுவில் சரியான சைநிகைகய 
அகடய ஏற்ெளிப்பு வதகவ ைற்றும் இதன் மூைம் 
வொட்டித்திறனுடன் இருந்து நிறுவனத்திற்கு ைாெத்கதயும் தரைாம். 
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iv) ஒரு நெரின் வநாயுற்ற விகிதத்கத ொதிக்கும் காரணிகளில் சிை 
வயது, ொைினம், ெழக்கம், பதாழில், உடல் அகைப்பு, குடும்ெ 
வரைாறு, கடந்த வநாய் அல்ைது அறுகவ சிகிச்கச, தற்வொகதய 
உடல்நை நிகை ைற்றும் வசிக்கும் இடைாக உள்ளன. 

v) ஏற்ெளிப்ெின் வநாக்கம் காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு எதிராக எதிர்- 
வதர்கவ தடுத்து ைற்றும் அொயங்கள் ைத்தியில் சரியான 
வககப்ொடு ைற்றும் சைெங்கக உறுதி பசய்ய வவண்டும். 

vi) முகவர் முதல் நிகை ஏற்ொளர் ஆவார் ஏபனனில் அவர் காப்ெடீு 
பசய்யப்ெடும் வருங்காை வாடிக்ககயாளர் பதரியும் சிறந்த 
நிகையில் அவர் இருக்கிொப் 

vii) காப்ெடீின் அடிப்ெகட பகாள்கககளாக உள்ளகவ: உன்னத 
நன்னம்ெிக்கக காப்ெடீ்டுப் ெற்று, ஈட்டுறுதி, ெங்களிப்பு, கடன் 
ெற்றுரிகை (Subrogation) ைற்றும் அண்கைக் காரணி 

viii) ஏற்ெளிப்ெின் முக்கிய கருவிகளாக உள்ளகவ: முன்பைாழிவு 
ெடிவம், வயது சான்று, நிதி ஆவணங்கள், ைருத்துவ அறிக்கககள் 
ைற்றும் விற்ெகன அறிக்கககள். 

ix) ைருத்துவ ஏற்ெளிப்பு உடல்நை காப்ெடீ்டிற்காக விண்ணப்ெிக்கும் 
ஒரு தனிநெரின் உடல்நை நிகைகய தீர்ைானிக்க காப்ெடீ்டு 
நிறுவனங்கள் மூைம் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் ஒரு பசயல்முகற ஆகும். 

x) முன்பைாழிெவர் எந்த ைருத்துவ ெரிவசாதகனயும் வைற்பகாள்ள 
வதகவயில்ைாத ஒரு பசயல்முகற ைருத்துவைற்ற ஏற்ெளிப்பு  

xi) இது ஏற்ெளிப்ெில் ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெட்ட ஒரு பசயல்முகற ஆகும். 
இதில் எண்சார்ந்த அல்ைது சதவதீ ஆய்வுகள் அொயத்தின் 
ஒவ்பவாரு கூறின் ைீதும் பசய்யப்ெடுகிறது  

xii) பெற்ற தகவல்கள் கவனைாக ஆராயப்ெட்டு, பொருத்தைான அொய 
வகககளின்கீழ் வககப்ெடுத்திய ெின்னர் ஏற்ெளிப்பு பசயல்முகற 
முடிகிறது 

xiii) குழு காப்ெடீு சராசரிகளின் விதியின்ெடி முக்கியைாக ஏற்ெளிப்பு 
பசய்யப்ெடுகிறது,  ஒரு நிகையான குழுவின் அகனத்து 
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உறுப்ெினர்களும் ஒரு குழு உடல்நைக் காப்ெடீ்டின்கீழ் 
காப்ெளிக்கப்ெடும் வொது, வதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ட குழுவின் தனிநெர்கள் 
காப்ெடீ்டாளருக்கு எதிராக வதர்வு பசய்யமுடியாது. 

சுய-பரீட்கேக்ைான பதில்ைள்  

பதில் 1  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

ஏற்ெளிப்பு என்ெது அொய வதர்வு ைற்றும் அொய விகையிடுதல் 
பசயல்முகற ஆகும். 
பதில் 2  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

ஏற்ெளிப்ெில் உன்னத நன்னம்ெிக்கக பகாள்கககய காப்ெடீு நிறுவனம் 
ைற்றும் காப்ெடீு பசய்ெவரும் ெின்ெற்ற வவண்டும் 

 

 

 

பதில் 3  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

காப்ெடீ்டுப் ெற்று  காப்ெடீு பசய்யப்ெட வவண்டிய பசாத்தில் காப்ெகீட 
பசய்யும் நெருக்கு உள்ள நிதி ெற்கற குறிக்கிறது ைற்றும் அந்த 
பசாத்தில் ஏதாவது வசதம் வநர்ந்தால் அவருக்கு நிதி நஷ்டம் 
ஏற்ெடைாம் 

 

பதில் 4  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் IV. 

எண்ணியல் ைதிப்ெடீு முகறயில் எண்சார்ந்த அல்ைது சதவதீ 
ஆய்வுகள் அொயத்தின் ஒவ்பவாரு கூறின் ைீதும் பசய்யப்ெடுகிறது, 
ைற்றும் ைருத்துவ ஏற்ெளிப்ெில் அது பசய்யப்ெடுவதில்கை 

 

பதில் 5  
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இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் IV. 

ஒரு குழுவின் அகனத்து உறுப்ெினர்களும் ஒரு குழு உடல்நைக் 
காப்ெடீ்டின்கீழ் காப்ெளிக்கப்ெடும் வொது, வதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ட குழுவின் 
தனிநெர்கள் காப்ெடீ்டாளருக்கு எதிராக வதர்வு பசய்யமுடியாது. 

ஊழியர்-முதைாளி குழுக்களுடன் கூடுதைாக, காப்ெடீ்டு நிறுவனங்கள் 
இது வொன்ற ெல்வவறு வககயான குழுக்களுக்கு குழு உடல்நைக் 
காப்ெகீட வழங்கியுள்ளன: பதாழிற் சங்கங்கள், அறக்கட்டகளகள் 
ைற்றும் சங்கங்கள்,  பதாழில் சங்கங்கள், க்ளபுகள் ைற்றும் இதர 
சவகாதரத்துவ நிறுவனங்கள். 
 

 

 

 

சுய-சதர்வு சைள்விைள்  

 

சைள்வி 1  

ஒரு தனிநெரின் வநாயுற்ற நிகைகய கீழுள்ள எந்த காரணி ொதிக்காது? 

I. ொல் 

II. கணவன், ைகனவியின் வவகை 

III. ெழக்கங்கள் 

IV. வசிக்கும் இடம் 

 

சைள்வி 2  

ஈட்டுறுதி பகாள்கக ெடி, காப்ெடீு பசய்தவருக்கு __________ ெணம் 
வழங்கப்ெடும். 
 

I. காப்ெடீு பதாகக அளவு வகர ஏற்ெட்ட உண்கையான இழப்புக்கள் 
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II. உண்கையில் பசைவு அளவு எதுவாக இருந்தாலும் காப்ெடீு 
பதாகக  

III. இரு கட்சிகளுக்கும் இகடயில் ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெட்ட ஒரு 
நிகையான அளவு 

IV. காப்ெடீ்டுத் பதாகக எதுவாக இருந்தாலும் உண்கையான 
இழப்புகளின் அளவு 

 

சைள்வி 3  

ஏற்ொளருக்கு விண்ணப்ெதாரர் ெற்றிய தகவல்களுக்கு முதன்கையான 
ஆதாரைாக இருப்ெது அவரது ________________ உள்ளது. 
 

I. வயது சான்று ஆவணங்கள் 

II. நிதி ஆவணங்கள் 

III. முந்கதய ைருத்துவ ெதிவவடுகள் 

IV. முன்பைாழிவு வடிவம் 

 

சைள்வி 4  

ஏற்ெளிப்பு பசயைமுகற ___________________ வொது  முடிகிறது. 

I. முன்பைாழிெவரின் உடல்நைம் ைற்றும் தனிப்ெட்ட விவரங்கள் 
பதாடர்ொன அகனத்து முக்கியைான தகவல்களும் முன்பைாழிவு 
ெடிவத்தில் வசகரிக்கப்ெட்டதும் 

II. முன்பைாழிெவரின் அகனத்து ைருத்துவ ெரிவசாதகனகள் ைற்றும் 
வசாதகனகளும் முடிந்ததும் 

III. பெற்ற தகவல்கள் கவனைாக ஆராயப்ெட்டு, பொருத்தைான அொய 
வகககளின்கீழ் வககப்ெடுத்திய ெின்னர்  

IV. அொய வதர்வு ைற்றும் விகையிடுதலுக்கு ெின்னர் 
முன்பைாழிெவருக்கு ொைிசி விநிவயாகிக்கப்ெடும்வொது. 
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சைள்வி 5  

எண்ணியல் ைதிப்ெடீு முகற ெற்றி கீழுள்ள கூற்றுகளில் எகவ 
தவறானது? 

I. எண்ணியல் ைதிப்ெடீு முகற ெயிற்சி பெற்றவர்களின் உதவியுடன் 
ஒரு பெரிய வணிகத்கத சைாளிக்க அதிகைான வவகத்தில் 
வழங்குகிறது. 

II. கடினைான அல்ைது சந்வதகைான வழக்குகளின் ெகுப்ொய்வு 
ைருத்துவ நடுவர்கள் அல்ைது நிபுணர்கள் இல்ைாைல் எண்ணியல் 
புள்ளிகள் அடிப்ெகடயில் சாத்தியம் இல்கை. 

III. இந்த முகற ைருத்துவ அறிவியைின் எந்த குறிப்ெிட்ட அறிவும் 
இல்ைாைல் நெர்களால் ெயன்ெடுத்த முடியும். 

IV. இது பவவ்வவறு ஏற்ொளர்களின் முடிவுகளின் இகடவய 
நிகைத்தன்கைகய உறுதி பசய்கிறது. 

 

சுய-சதர்வு சைள்விைளுக்ைான பதில்ைள் 

பதில் 1  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

ஒருவரது பசாந்த வவகை அவரது வநாயுற்ற விகிதத்கத ொதிக்கும் 
ஒரு முக்கியைான காரணியாகும் ஆனால் அது அவரது ைகனவி 
அல்ைது கணவரின் வநாயுற்ற நிகைகய ொதிக்காது  

 

பதில் 2  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

ஈட்டுறுதி பகாள்கக ெடி, காப்ெடீு பசய்தவருக்கு காப்ெடீு பதாகக அளவு 
வகர ஏற்ெட்ட உண்கையான இழப்புகளுக்கு ெணம் வழங்கப்ெடும். 
 

பதில் 3  
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இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் IV. 

ஏற்ொளருக்கு விண்ணப்ெதாரர் ெற்றிய தகவல்களுக்கு முதன்கையான 
ஆதாரைாக இருப்ெது அவரது முன்பைாழிவு அல்ைது விண்ணப்ெ 
ெடிவைாக உள்ளது. இதில் முன்பைாழிெவரின் உடல்நைம் ைற்றும் 
தனிப்ெட்ட விவரங்களின் அகனத்து முக்கியைான விவரங்களும் 
வசகரிக்கப்ெடுகிறது. 
 

பதில் 4  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

பெற்ற தகவல்கள் கவனைாக ஆராயப்ெட்டு, பொருத்தைான அொய 
வகககளின்கீழ் வககப்ெடுத்திய ெின்னர் ஏற்ெளிப்பு பசயல்முகற 
முடிகிறது. 
 

பதில் 5  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

எண்ணியல் ைதிப்ெடீு முகற மூைம் கடினைான அல்ைது சந்வதகைான 
வழக்குகளின் ெகுப்ொய்வு சாத்தியைானது ஏபனனில் தரைான ைற்றும் 
நிழற்று முகறயில் சந்வதகைான புள்ளிகளின்  ெற்றிய கடந்த காை 
அனுெவங்கள் எண்ரீதியாக வழங்கப்ெடுகிறது. 
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அத்தியாயம் 21 

 

உடல்நைக் காப்ெீடு ஈடுவகாரல்கள் 

அத்தியாய அறிமுைம் 
 

இந்த அத்தியாயத்தில், நாம் உடல்நைக் காப்ெடீ்டின் ஈடுவகாரல் 
நிர்வாக பசயல்முகற, வதகவப்ெடும் ஆவணங்கள் ைற்றும் 
ஈடுவகாரகை ஒதுக்கி கவக்கும் பசயல்முகற ஆகியகவப் ெற்றி 
விவாதிப்வொம். இகவ தவிர நாம் தனிநெர் விெத்து காப்ெடீ்டின் 
கீழ் பசய்யப்ெடும் ஈடுவகாரல்கள் நிர்வாகம் ைற்றும் TPAக்களின் 
ெங்கக புரிந்துபகாள்ளுதல் ஆகியவற்கறயும் ொர்ப்வொம் 

 

கற்ெதற்கான குறிக்வகாள்கள் 

 

1. ைாப்பீட்டில் உள்ள ஈடுசைாரல்ைளின் நிர்வாைம் 

2. உடல்நைக் ைாப்பீட்டு ஈடுசைாரல்ைளின் நிர்வாைம் 

3. உடல்நைக் ைாப்பீடுைளில் உள்ள ஆவணப்படுத்துதல் 

4. ஈடுசைாரல்ைகள ஒதுக்ைீடு கேய்தல் 

5. ஈடுசைாரல்ைள் நிர்வாைம் – தனிநபர் விபத்து 

6. மூன்றாம் தரப்பினர் நிர்வாைிைளின் பங்கு (TPA) 
 

இந்த அத்தியாயத்கத கற்ற ெிறகு, நீங்கள் இவற்கறச் பசய்ய 
முடியும் 

i. காப்ெடீ்டு ஈடுவகாரல்களில் உள்ள ெல்வவறு ெங்குதாரர்ககள 
விளக்குதல் 

ii. உடல்நைக் காப்ெடீ்டு ஈடுவகாரல்கள் எவ்வாறு 
ககயாளப்ெடுகின்றன என்ெகத விவரித்தல் 

iii. உடல்நைக் காப்ெடீ்டு ஈடுவகாரல்களின் நிகறவவற்றலுக்கு 
வதகவப்ெடும் ெல்வவறு ஆவணங்ககள விவாதித்தல் 

iv. காப்ெடீ்டாளர்களால் வழங்கப்ெடும் ஈடுவகாரல்ககள எப்ெடி 
ஒதுக்கீடு பசய்வது என்ெகத விளக்குதல் 
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v. தனிநெர் விெத்து ஈடுவகாரல்ககள விவாதித்தல் 

vi. TPAக்களின் வகாட்ொடு ைற்றும் ெங்கிகன புரிந்துபகாள்ளுதல் 

 
 

A. ைாப்பீட்டில் உள்ள ஈடுசைாரல்ைளின் நிர்வாைம் 

காப்ெடீு என்ெது ஒரு ‘உறுதிகமாழி’ ைற்றும் ொைிசி என்ெது அந்த 
உறுதிபைாழிக்கான ‘ோட்ேி’ என்ெகத நன்கு புரிந்துபகாள்ள 
வவண்டும். ஒரு காப்ெடீு பசய்யும் நிகழ்வின் சம்ெவம் ொைிசியின் 
கீழ் ஈடுவகாரைாக ைாறுவது அந்த உறுதிபைாழியின் உண்கையான 
வசாதகனயாகும். காப்ெடீ்டாளார் எந்த அளவிற்கு நன்றாக 
பசயல்ெடுகிறார் என்ெது அந்த காப்ெடீ்டின் ஈடுவகாரல் 
உறுதிபைாழிககள எந்த அளவிற்கு சிறப்ொக தக்ககவக்கின்றது 
என்ெதன் மூைம் ைதிப்ெிடப்ெடுகின்றது. காப்ெடீ்டின் முக்கிய 
ைதிப்ெடீ்டு காரணிகளில் ஒன்று காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் 
ஈடுவகாரலுக்கு ெணைளிக்கும் திறன் ஆகும். 

1. ஈடுசைாரல் கேயல்முகறயில் உள்ள பங்குதாரர்ைள் 

ஈடுவகாரல்கள் எப்ெடி ககயாளப்ெடுகின்றன என்ெகத விளக்கைாக 
காணும் முன், ஈடுவகாரல் பசயல்முகறயில் ஆர்வமுள்ள 
தரப்ெினர்கள் யார் என்ெகத நாம் புரிந்துபகாள்ள வவண்டும். 

 

 

 

 

படம் 1 -ஈடுசைாரல் கேயல்முகறயில் உள்ள பங்குதாரர்ைள் 
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வாடிக்கையாளர் 

காப்ெடீ்கட வாங்கும் நெர் என்ெவர் முதல் 
ெங்குதாரர் ைற்றும் ‘ஈடுவகாரகை பெறுெவர்’ 
ஆவார். 

உரிகமயாளர்ைள் 

காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் உரிகையாளர்கள் 
‘ஈடுவகாரல்களின் பசலுத்துநர்களாக’ 
இருப்ெதால் ஒரு பெரிய ெங்ககப் 
பெற்றுள்ளனர். ஈடுவகாரல்கள் 
ொைிசிதாரர்களின் நிதிககளப் பூர்த்தி 
பசய்திருந்தாலும் கூட, பெரும்ொைான 
நிகைகைகளில், அவர்கள்தான் 
உறுதிபைாழிகயக் காப்ொற்றும் 
பொறுப்புள்ளவர்கள் ஆவார்கள். 
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ஏற்பாளர்ைள் 

ஒரு காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்குள் உள்ள 
ைற்றும் அகனத்து காப்ெடீாளர்களிடவய 
உள்ள ஏற்ொளர்கள் ஈடுவகாரல்ககள 
புரிந்துபகாள்ளுதல்கள் ைற்றும் 
தயாரிப்புககள வடிவகைத்தல், ொைிசி 
விதிமுகறகள், நிெந்தகனகள், 
விகையிடுதல் வொன்றகவககள 
முடிவுபசய்தல் ஆகியவற்றிற்கான 
பொறுப்கெக் பகாண்டுள்ளனர்,  

ஒழுங்குபடுத்துபவர் 

ஒழுங்குெடுத்துெவர் (இந்திய காப்ெடீ்டு 
ஒழுங்குமுகற ைற்றும் வளர்ச்சி 
ஆகணயம்) ெின்வரும் வநாக்கத்தில் ஒரு 
முக்கிய ெங்குதாரர்: 

 காப்ெடீ்டுச் சூழைில் 
ஒழுங்குமுகறகய நிகைநிறுத்துதல் 

 ொைிசிதாரர்களின் நைகன 
ொதுகாத்தல் 

 காப்ெடீ்டாளர்களின் நீண்டகாை 
பொருளாதார நைத்கத 
உறுதிபசய்தல்  

மூன்றாம் தரப்பு 
நிர்வாைிைள் 

உடல்நைக் காப்ெடீ்டு ஈடுவகாரல்ககள 
பசயல்முகறப்ெடுத்தும் வசகவ 
ைத்தியஸ்தர்கள் மூன்றாம் தரப்பு 
நிர்வாகிகள் என அறியப்ெடுகின்றனர்.   

ைாப்பீட்டு 
முைவர்ைள் / 
தரைர்ைள் 

காப்ெடீ்டு முகவர்கள் / தரகர்கள் 
ொைிசிககள ைட்டும் விற்ெது 
ைட்டுைில்ைாைல், ஒரு ஈடுவகாரைின்வொது 
வாடிக்ககயாளர்களுக்கு வசகவயளிக்க 
வவண்டும் எனவும் 
எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறார்கள். 
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வழங்குநர்ைள் / 
மருத்துவமகனைள் 

வாடிக்ககயாளர் ஒரு இைகுவான 
ஈடுவகாரல் அனுெவத்கதப் பெறுவகத, 
குறிப்ொக பராக்கைில்ைா ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கககய வழங்க ைருத்துவைகன 
காப்ெடீ்டாளரின் TPAவின் குழுவில் 
இருக்கும்வொது, அப்ெடிப்ெட்ட 
அனுெவத்கதப் பெறுவகத 
உறுதிபசய்கிறார்கள். 

  

எனவவ ஈடுவகாரல்ககள சிறப்ொக ககயாளுவது என்ெது 
ஈடுவகாரல்கள் பதாடர்ொக இந்த ஒவ்பவாரு ெங்குதாரர்களின் 
வநாக்கங்ககளயும் ககயாளுவதாகும். அவத சையம் இந்த 
வநாக்கங்களில் சிை ைற்றவற்றுடன் முரண்ெடுவதும் நடக்கைாம். 

1. ைாப்பீட்டு நிறுவனத்தில் ஈடுசைாரல்ைள் நிர்வாைத்தின் 
பங்கு 

பதாழிற்துகற தரவின்ெடி – “ெல்வவறு காப்ெடீ்டாளர்களின் 
உடல்நைக் காப்ெடீ்டின் இழப்பு விகிதம் 65%-ைிருந்து 120%-க்கும் 
அதிகைாக ைாறுெடைாம், சந்கதயின் பெரும்ொன்கை ெகுதி 100%-
ற்கு அதிகைான இழப்பு விகிதத்தில் இயங்குகின்றன”. 
பெரும்ொைான நிறுவனங்கள் உடல்நைக் காப்ெடீ்டு வணிகத்தில் 
இழப்புககள உண்டாக்குகின்றன. 

இதற்கு அர்த்தம், நிறுவனம் ைற்றும் ொைிசிதாரர்களுக்கு சிறந்த 
ெைன்ககள தர, ைிகச்சிறப்ொன ஏற்ெளிப்பு நகடமுகறகள் ைற்றும் 
ஈடுவகாரல்களின் திறனுள்ள நிர்வாகம் ஆகியவற்கற 
ககக்பகாள்ளும் ஒரு முக்கியத் வதகவ இங்குள்ளது. 

 

சுய-பரீட்கே 1  

ெின்வருெகவகளில் எது காப்ெடீ்டு ஈடுவகாரல் பசயல்முகறயில் 
உள்ள ஒரு ெங்குதாரர் இல்கை? 
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I. காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் ெங்குதாரர்கள்  
II. ைனித வள துகற 

III. ஒழுங்குெடுத்துெவர் 

IV. TPA 

 

 

2. உடல்நைக் ைாப்பீட்டு ஈடுசைாரல்ைளின் நிர்வாைம் 

1.     உடல்நைக் காப்ெடீ்டில் உள்ள சவால்கள் 

உடல்நைக் காப்ெடீ்டின் குறிப்ெிடத்தக்க அம்சங்ககள ஆழைாக 
புரிந்துபகாள்வது முக்கியைானதாகும். இதனால் உடல்நை 
ஈடுவகாரல்ககள சிறப்ொக ககயாள முடியும். அகவயாவன: 

i. பெரும்ொைான ொைிசிகள் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக 
ஈட்டுறுதிக்கானகவ ஆகும், இங்வக காப்ெடீு பசய்யப்ெடும் 
விஷயம் ஒரு ைனிதன் ஆவார். இது ைற்ற வகக 
காப்ெடீுகளில் சாதாரணைாக எதிர்வநாக்கப்ெடாத 
பவளித்வதான்றும் உணர்வுப் ெிரச்சிகனககள பகாண்டு 
வருகின்றது. 

ii. இந்தியா சிகிச்கச ைற்றும் ெின்-பதாடர்வுக்காக, 
உடல்நைைின்கைகளின் ைிகவும் புதுகையான 
வடிவகைப்புககள வழங்குகின்றது. இது சிைர் தங்கள் 
உடல்நைைின்கை ைற்றும் சிகிச்கசக்காக அளவுக்கு 
அதிகைான கவனத்துடன் இருப்ெதற்கும், வவறு சிைர் 
அவற்கறப் ெற்றி கவகைப்ெடாைல் இருப்ெதற்கும் 
வழிவகுக்கின்றது. 

iii. உடல்நைக் காப்ெடீு ஒரு தனிநெரால், ஒரு பெருநிறுவன 
அகைப்பு வொன்ற ஒரு குழு அல்ைது ஒரு வங்கி வொன்ற 
ஒரு சில்ைகற விற்ெகன அகைப்பு முைைாக 
வாங்கப்ெடைாம். தயாரிப்பு ஒரு ெக்கம் நிகையான 
விற்ெகனப் பொருளாகவும், ைற்பறாரு ெக்கம் 
வாடிக்ககயாளரின் வதகவககள திருப்தி பசய்யும் வககயில் 
வடிவகைக்கப்ெட்டும் விற்கப்ெடுவதற்கு இது 
வழிவகுக்கின்றது. 
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iv. ொைிசியின் கீழ் ஒரு ஈடுவகாரகை பசயைாற்றச் பசய்வதற்கு, 
உடல்நைக் காப்ெடீானது ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக 
பசய்யப்ெடும் பசயகைப் பொறுத்திருக்கின்றது. இருப்ெினும், 
அதன் இருப்புநிகை, சிறப்ெியல்பு, சிகிச்கச முகறகள், ெில் 
பசய்யப்ெடும் முகறகள் ைருத்துவர்கள், அறுகவசிகிச்கச 
நிபுணர்கள் அல்ைது ைருத்துவைகனகள் வொன்ற அகனத்து 
உடல்நை வசகவ வழங்குநர்களின் கட்டணங்கள் 
ஆகியவற்றில் பெரிய வித்தியாசம் உள்ளதால் 
ஈடுவகாரல்ககள அணுகுவது ைிகவும் கடினைாகிறது.   

v. உடல்நை ெராைரிப்பு ெிரிவு என்ெது ைிக வவகைாக வளர்ந்து 
வரும் ஒன்றாகும். புதிய வநாய்கள் ைற்றும் நிகைகைகள் 
பதாடர்ந்து ஏற்ெடுவது புதிய சிகிச்கச முகறகளுக்கு 
வழிவகுத்துள்ளது. இதற்கான எடுத்துக்காட்டுகள் நுண்துகள 
அறுகவசிகிச்கசகள், வைசர் அறுகவசிகிச்கசகள் வொன்றகவ 
ஆகும்.   

vi. இந்த அகனத்துக் காரணிககளயும் விட ைனித உடகை 
தரநிர்ணயப்ெடுத்த முடியாது எனும் உண்கை ஒரு முற்றிலும் 
புதிய ெரிைாணத்கதச் வசர்க்கின்றது. ஒவர 
உடல்நைைின்கைக்கான ஒவர ைாதிரியான சிகிச்கசக்கு 
இரண்டு நெர்கள் பவவ்வவறு விதைாக ெதிைளிக்கைாம் 
அல்ைது பவவ்வவறு சிகிச்கசகள் வதகவப்ெடைாம் அல்ைது 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக காை அளவுகள் ைாறுெடைாம். 

உடல்நைக் காப்ெடீ்டு ெிரிவு வவகைாக வளர்ந்து வருகின்றது. 
அப்ெடிப்ெட்ட துரிதைான வளர்ச்சியின் சவால் அதிக அளவு 
எண்ணிக்ககயிைான தயாரிப்புகள் ஆகும். சந்கதயில் 
நூற்றுக்கணக்கான உடல்நைக் காப்ெடீ்டுத் தயாரிப்புகள் உள்ளன. 
வைலும் ஒரு நிறுவனத்திற்குள்வளவய ெை பவவ்வவறு விதைான 
தயாரிப்புககளக் காண முடியும். ஒவ்பவாரு தயாரிப்பும் ைற்றும் 
அதன் ைாறுொட்டு தயாரிப்பும் தனக்கான சிறப்புத்தன்கைகய 
பெற்றுள்ளன, எனவவ ஒரு ஈடுவகாரகைக் ககயாளும் முன் 
அவற்கற ஆய்வு பசய்யும் வதகவ உள்ளது.  
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உடல்நைக் காப்ெடீ்டுத் துகறயின் வளர்ச்சி ெை சவால்ககளக் 
பகாண்டு வந்துள்ளது – ஒரு நிறுவனம் சில்ைகற 
வாடிக்ககயாளர்களுக்கு 100,000 உடல்நை ொைிசிககள விற்கிறது 
எனில், இந்த ொைிசிகளின் கீழ் 300,000 உறுப்ெினர்கள் இருந்தால், 
குகறந்தெட்சம் 20,000 ஈடுவகாரல்களுக்கு வசகவயளிக்க தயாராக 
இருக்க வவண்டும்! பராக்கைில்ைா வசகவ ைற்றும் வவகைான 
ஈடுவகாரல் நிகறவவற்றம் ஆகியவற்றின் எதிர்ொர்ப்ெினால், 
உடல்நைக் காப்ெடீ்டு ஈடுவகாரல் துகறகய ஒழுங்குெடுத்துவது 
ஒரு குறிப்ெிடத்தக்க சவாைாக இருக்கின்றது. 

வழக்கைாக இந்தியாவில் எழுதப்ெடும் உடல்நைக் காப்ெடீ்டு 
ொைிசிகள் நாட்டுக்குள் எங்வகனும் பசய்யப்ெடும் ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கககய காப்பு பசய்கின்றது. ஈடுவகாரல்ககள ககயாளும் 
குழு வகாரப்ெடும் ஈடுவகாரகை புரிந்துக்பகாள்ள நாட்டிற்குள் 
ககடெிடிக்கப்ெடும் நகடமுகறககள புரிந்துபகாள்ள வவண்டும்.  

உடல்நை காப்ெடீ்டு வைைாளர் நிபுணத்துவம், அனுெவம் ைற்றும் 
அவருக்கு கிகடக்கும் ெல்வவறு கருவிககள ெயன்ெடுத்து இந்த 
சவால்ககள சைாளிப்ொர். 

இறுதி ெகுப்ொய்வில், உடல்நைக் காப்ெடீு வதகவயில் உள்ள 
ைற்றும் தன்னுகடய ைற்றும் தன் குடும்ெத்துகடய 
உடல்நைைின்கையின், உடல்ரீதியான ைற்றும் ைனரீதியான 
அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகும் நெருக்கு உதவிய திருப்திகய 
அளிக்கின்றது. 

ேிறப்பான ஈடுசைாரல் நிர்வாைம் ேரியான சநரத்தில் ேரியான 
நபருக்கு ேரியான ஈடுசைாரல் அளிப்பகத உறுதி கேய்ைின்றது. 

2.  உடல்நைக் ைாப்பீட்டின் ஈடுசைாரல் கேயல்முகற 

ஒரு ஈடுவகாரல் காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தாவைா அல்ைது காப்ெடீ்டு 
நிறுவனத்தால் அதிகாரைளிக்கப்ெட்ட ஒரு மூன்றாம் தரப்பு 
நிர்வாகியின் (TPA) வசகவகள் மூைைாகவவா பசய்யப்ெடைாம். 
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ஒரு ஈடுவகாரல் காப்ெடீ்டாளர் / TPA-விடம் பதரிவிக்கப்ெடும் 
வநரத்திைிருந்து ொைிசி விதிமுகறகளின்ெடி ெணம் 
பசலுத்தப்ெடும் வநரம் வகர, நன்கு வகரயறுக்கப்ெட்ட ெடிகளின் 
வழிவய உடல்நை ஈடுவகாரல் கடந்து பசல்கின்றது, அகவ 
ஒவ்பவான்றும் தனக்கான முக்கியத்துவத்கத பெற்றுள்ளது. 

கீவழ விளக்கப்ெட்டுள்ள பசயல்முகறகள் உடல்நைக் காப்ெடீ்டு 
வியாொரத்தின் பெரும்ெகுதிகய உருவாக்கும் உடல்நைக் 
காப்ெடீ்டு (ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக) ஈட்டுறுதி தயாரிப்புகளின் 
குறிப்ெிட்ட பதாடர்புகளுடன் உள்ளன. 

நிகையான ெைன் தயாரிப்பு அல்ைது கடுகையான 
உடல்நைைின்கை அல்ைது தினசரி பராக்க தயாரிப்பு 
வொன்றவற்றின் கீழ் வரும் ஒரு ஈடுவகாரலுக்கான பொது 
பசயல்முகற ைற்றும் ஆதரிக்கப்ெடும் ஆவணங்கள், 
பராக்கைில்ைா வசதியுடன் வராத தயாரிப்புககளத் தவிர்த்து, 
ைிகவும் ஒத்திருக்கைாம்,  

ஒரு ஈட்டுறுதி ொைிசியின் கீழ் வரும் ஈடுவகாரல் இதுவாக 
இருக்கைாம்: 

i. கராக்ைமில்ைா ஈடுசைாரல் 

 வாடிக்ககயாளர் அனுைதிப்பு அல்ைது சிகிச்கச சையத்தில் 
பசைவுகளுக்கு ெணம் பசலுத்துவதில்கை. வகையகைப்பு 
ைருத்துவைகன காப்ெடீ்டாளர்/TPAவின் ஒரு முன்-
ஒப்புதைின் அடிப்ெகடயில் வசகவககள வழங்குகின்றது 
வைலும் ெின்னர் ஈடுவகாரைின் நிகறவவற்றத்திற்காக 
காப்ெடீ்டாளர்/TPAவிடம் ஆவணங்ககள சைர்ப்ெிக்கின்றது. 

ii. பணம் திரும்பப்கபறல் ஈடுசைாரல் 

 வாடிக்ககயாளர் தன் பசாந்தப் ெணத்தில் பசைவுககள 
வைற்பகாள்வார், ெிறகு அனுைதிக்கப்ெட்ட ஈடுவகாரல் 
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பதாககக்காக காப்ெடீ்டாளர்/TPAவிடம் ஈடுவகாரகை 
தாக்கல் பசய்வார்.    

இரண்டு நிகைகளிலும், அடிப்ெகடப் ெடிகள் ஒவர ைாதிரியாக 
இருக்கும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

படம் 2: ஈடுசைாரல் கேயல்முகற விரிவாை பின்வரும் படிைகள 
உள்ளடக்குைின்றது (மிைச்ேரியான வரிகேயில் இல்கை) 
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i) கதரிவிப்பு 

ஈடுவகாரல் பதரிவிப்பு  என்ெது வாடிக்ககயாளர் ைற்றும் 
ஈடுவகாரல் குழுவுக்கு இகடவயயான முதல் பதாடர்பு நிகழ்வாகும். 
வாடிக்ககயாளர் தான் ஒரு ைருத்துவைகனச் வசர்க்கககயப் 
பெறத் திட்டைிட்டுள்ளகத நிறுவனத்திற்கு பதரிவிக்கைாம் 
அல்ைது குறிப்ொக ஒரு ைருத்துவைகனயில் அவசரநிகையில் 
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அனுைதிக்கப்ெடும்வொது, ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக நடந்த ெின் 
பதரிவிப்பு வைற்பகாள்ளப்ெடைாம். 

சைீெகாைம் வகர, ஒரு ஈடுவகாரலுக்கான பதரிவிப்பு ஒரு 
சம்ெிரதாயைாக இருந்தது. இருப்ெினும் சைீெைாக காப்ெடீ்டாளர்கள் 
முடிந்தவகர சீக்கிரைாக ஈடுவகாரல் அகழப்கெ பசய்யுைாறு 
வற்புறுத்தத் பதாடங்கியுள்ளனர். வழக்கைாக இது திட்டைிடப்ெட்ட 
அனுைதிப்பு என்றால் ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககக்கு முன் 
பதரிவிப்பு வதகவப்ெடும் வைலும் ஒரு அவசரநிகை என்றால், 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககக்கு ெின் 24 ைணி வநரத்திற்குள் 
பதரிவிப்பு வதகவப்ெடும்.  

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக ெற்றிய தகவகை சரியான வநரத்தில் 
பதரிவிப்ெது வாடிக்ககயாளரின் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக 
உண்கையானது என்ெகதயும் உறுதிப்ெடுத்தவும், ஆள்ைாறாட்டம் 
அல்ைது வைாசடி எதுவுைில்கை என்ெகதயும் வைலும் சிை 
சையங்களில் கட்டணங்ககள வெரம் வெசவும் 
காப்ெடீ்டாளர்/TPAவிற்கு உதவுகின்றது. 

முன்கூட்டிய பதரிவிப்பு என்ெது ‘ஒரு கடிதம் எழுதப்ெட்டு, 
சைர்ப்ெிக்கப்ெட்டு ைற்றும் அங்கீகரிப்ெட்டகத’ அல்ைது 
பதாகைநகல் மூைம் பதரிவிக்கப்ெடுகின்றது. தகவல் பதாடர்பு 
ைற்றும் பதாழிற்நுட்ெத்தில் உள்ள வளர்ச்சிகள் மூைம், இப்வொது 
பதரிவிப்ொனது 24 ைணி வநரமும் திறந்திருக்கும் 
காப்ெடீ்டாளர்கள்/TPAக்களால் நடத்தப்ெடும் அகழப்பு கையங்கள் 
வழியாக அல்ைது இகணயம் ைற்றும் ைின்னஞ்சல் வழியாகவும் 
சாத்தியைாக உள்ளது 

ii) பதிவு 

ஒரு ஈடுவகாரகை ெதிவு பசய்தல் என்ெது ஈடுவகாரகை 
அகைப்ெிற்குள் நுகழக்கும் ைற்றும் ஈடுவகாரகை எந்த 
வநரத்திலும் கண்டறியக்கூடிய ஒரு வைற்வகாள் எண்கண 
உருவாக்கும் பசயல்முகறயாகும். இந்த எண் ஈடுவகாரல் எண், 
ஈடுவகாரல் வைற்வகாள் எண் அல்ைது ஈடுவகாரல் கட்டுப்ொட்டு 
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எண் என அகழக்கப்ெடுகிறது. பசயல்முகறப்ெடுத்தும் 
நிறுவனத்தின் அகைப்பு ைற்றும் பசயல்முகறகளின் 
அடிப்ெகடயில் ஈடுவகாரல் எண் எண்களாகவவா அல்ைது எண்-
எழுத்து கைகவயாகவவா இருக்கைாம். 

ெதிவு பசய்தல் ைற்றும் ஒரு வைற்வகாள் எண்கண உருவாக்குதல் 
ஆகியகவ வழக்கைாக ஈடுவகாரல் அகழப்கெ பெற்ற ெின், 
ைற்றும் சரியான ொைிசி எண் ைற்றும் காப்ெடீு பெறுெவர்களின் 
விவரங்கள் பொருந்திய ெின் பசய்யப்ெடும். 

ஒரு ஈடுவகாரல் அகைப்ெில் ெதிவு பசய்யப்ெட்ட ெின், அதற்கான 
ஒரு ஒதுக்கீடும் காப்ெடீ்டாளரின் கணக்குகளில் அவத வநரத்தில் 
உருவாக்கப்ெடும். அகழப்பு/ெதிவு பசய்தல் சையத்தில், 
துல்ைியைான ஈடுவகாரல் பதாகக அல்ைது கணக்கீடு பதரியாைல் 
வொகைாம். ஆரம்ெ ஒதுக்கீட்டுத் பதாகக என்ெது ஒரு நிகையான 
ஒதுக்கீடு (பெரும்ொலும் வரைாற்றுரீதியான சராசரி ஈடுவகாரல் 
அளவின் அடிப்ெகடயில் இருக்கும்) ஆகும். கணக்கிடப்ெட்ட 
அல்ைது எதிர்ப்ொர்க்கப்ெடும் கடன்ொடு பதாகக பதரிந்த ெின், 
ஒதுக்கீடு அதற்வகற்றவாறு வைல்வநாக்கிவயா/கீழ்வநாக்கிவயா 
திருத்தப்ெடும். 

iii. ஆவணங்ைகள உறுதிப்படுத்துதல் 

ஒரு ஈடுவகாரல் ெதிவு பசய்யப்ெட்ட ெின், அடுத்த ெடி 
பசயல்முகறப்ெடுத்தலுக்கு வதகவப்ெடும் அகனத்து 
ஆவணங்ககளயும் பெற்றுக்பகாண்டகத சரிொர்ப்ெது ஆகும். 

பசயல்முகறப்ெடுத்தெடும் ஒரு ஈடுவகாரலுக்கு ெின்வருெகவ ைிக 
முக்கியைான வதகவகளாக கருதப்ெடுகின்றது: 

1. உடல்நைைின்கையின் ஆவணச் சான்று 

2. வழங்கப்ெட்ட சிகிச்கச 

3. உள்வநாயாளி காை அளவு 

4. ஆய்வறிக்கககள் 

5. ைருத்துவைகனக்கு கட்டப்ெட்ட பதாகக 
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6. சிகிச்கசக்கான கூடுதல் ஆவைாசகன 

7. உள்வள பொருத்தப்ெடுெகவ வொன்றகவக்கான ெணம் 
பசலுத்துதல் சான்றுகள் 

ஆவணங்ககள உறுதிப்ெடுத்துதல் ஈடுவகாரல் 
பசயல்முகறப்ெடுத்துெவர் சரிொர்க்கும் ஒரு சரிொர்ப்புப் 
ெட்டியகை ெின்ெற்றுகின்றது. பெரும்ொைான நிறுவனங்கள் 
அப்ெடிப்ெட்ட சரிொர்ப்புப் ெட்டியல்ககள ஆவண 
பசயல்முகறப்ெடுத்துதைின் ெகுதியாக கவத்துள்ளன. 

விடுெடும் ஆவணங்கள் இந்த நிகையில் பதரிவிக்கப்ெடும் – இந்த 
சையத்தில் சிை பசயல்முகறப்ெடுத்தல்கள் வாடிக்ககயாளர் / 
ைருத்துவைகனயால் சைர்ப்ெிக்கப்ெடாவிட்டால், பெரும்ொைான 
நிறுவனங்கள் முதைில் கூடுதல் தகவல்களுக்காக வகாரிக்கக 
பசய்யப்ெடும் முன் சைர்ப்ெிக்கப்ெட்ட அகனத்து ஆவணங்களின் 
கூர்ந்தாய்கவ நிகறவு பசய்யும், இதனால் வாடிக்ககயாளர் 
அபசௌகரியப்ெடுவதில்கை.  

iv. பில் விவரங்ைகளப் பதிவு கேய்தல் 

ெில்ைிங் என்ெது ஈடுவகாரல் பசயல்முகறப்ெடுத்தல் சுழற்சியின் 
ஒரு முக்கியைான ெகுதியாகும். வழக்கைான உடல்நைக் காப்ெடீு 
ொைிசிகள் ெல்வவறு தகைப்புகளின் கீழ் குறிப்ெிட்ட வரம்புகளுடன் 
சிகிச்கசயில் வைற்பகாள்ளப்ெட்ட ஈட்டுறுதியளிக்கும் 
பசைவுகளுக்காக வழங்கப்ெடுகின்றன. நிகையான முகற என்ெது 
சிகிச்கசக் கட்டணங்ககள இவ்வாறு வககப்ெடுத்துவதாகும்: 

 ெதிவு ைற்றும் வசகவக் கட்டணங்கள் உள்ளிட்ட அகற, 
தங்கும் வசதி ைற்றும் பசவிைிப் ெணி பசைவுகள். 

 ICU ைற்றும் ஏவதனும் தீவிர சிகிச்கச பசயல்ொடுகளுக்கான 
கட்டணங்கள். 

 அறுகவ சிகிச்கசக் கட்டணங்கள், ையக்கைருந்து, இரத்தம், 
ெிராணவாயு, அறுகவ சிகிச்கசக் கட்டணங்கள், அறுகவ 
சிகிச்கச உெகரணங்கள், ைருந்துகள் ைற்றும் ைருந்துப் 
பொருட்கள், வநாயறிதல் பொருட்கள் ைற்றும் எக்ஸ்-வர, 
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பசயற்கக சிறுநீர் ெிரித்பதடுப்பு, வவதிச்சிகிச்கச, கதிர்வசீ்சு 
சிகிச்கச, இதயமுடுக்கி பசைவு, பசயற்கக கககால்கள் 
ைற்றும் அறுகவசிகிச்கசயின் ஒரு ெகுதியாக ஏவதனும் 
வைற்பகாள்ளப்ெட்ட ைருத்துவ பசைவுகள். 

 அறுகவ சிகிச்கச நிபுணர், ையக்கைருந்து நிபுணர், 
ைருத்துவர்கள், ஆவைாசகர்கள், நிபுணர்களின் கட்டணங்கள். 

 ைருத்துவ ஊர்தி கட்டணங்கள். 
 இரத்தப் ெரிவசாதகன, எக்ஸ்-வர, ஸ்வகன்கள் 

வொன்றவற்கற உள்ளடக்கும் ஆய்வு கட்டணங்கள் 

 ைருந்துகள் ைற்றும் ைருந்துப் பொருட்கள்.  

 

வாடிக்ககயாளரால் சைர்ப்ெிக்கப்ெடும் ஆவணங்கள் இந்த 
தகைப்புகளின் உள்ள தகவல்ககள வசகரிக்க ஆய்வு 
பசய்யப்ெடும், இதனால் ஈடுவகாரல்களின் நிகறவவற்றல் 

துல்ைியத்தன்கையுடன் பசய்யப்ெட முடியும். 

ைருத்துவைகனகளின் ெில்ைிங் முகறககள தரநிர்ணயப்ெடுத்தும் 
முயற்சிகள் எடுக்கப்ெட்டு வந்தாலும், ஒவ்பவாரு 
ைருத்துவைகனயும் ெில்ைிங் பசய்வதற்காக பவவ்வவறு 
முகறகய ெயன்ெடுத்துவது சாதாரணைானதாகும், வைலும் இதில் 
எதிர்வநாக்கப்ெடும் சவால்களாவன:  

 

 வசகவ கட்டணங்கள் அல்ைது உணவு வொன்ற சிை ெணம் 
பசலுத்தப்ெடாதகவககள அகற கட்டணங்கள் 
உள்ளடக்கைாம். 

 ஒற்கற ெில் பவவ்வவறு தகைப்புககள உள்ளடக்கைாம் 
அல்ைது ஒரு பெரும் ெில் அகனத்து ஆய்வுகள் அல்ைது 
அகனத்து ைருந்துகளுக்காக இருக்கைாம். 

 தரநிர்ணயப்ெடுத்தப்ெடாத பெயர்கள் ெயன்ெடுத்தப்ெடுதல் – 
எ.கா. பசவிைிப்ெணி கட்டணங்ககள வசகவ 
கட்டணங்களாக அகழப்ெடுதல். 
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 “அவத வொன்ற கட்டணங்கள்”, “வைலும் ெை”, “துகண 
பசைவுகள்” வொன்ற வார்த்கதககள ெில்ைில் 
ெயன்ெடுத்துதல்.  

ெில்ைிங் பதளிவாக இல்ைாதவொது, பசயல்முகறப்ெடுத்துெவர் 
அதன் விரிவான விவரத்கத அல்ைது கூடுதல் தகவல்ககள 
வகட்கைாம், அதன் மூைம் வககப்ெடுத்தல் ைற்றும் ஏற்புத்திறன் 
ெற்றிய சந்வதகங்கள் தீரும். 

இந்த ெிரச்சிகனகய தீர்க்க, தரநிர்ணயப்ெடுத்தியுள்ள ெில்களின் 
வடிவகைப்பு ைற்றும் பதாகக பசலுத்தப்ெடாத பொருட்களின் 
ெட்டியகை பெற்றிருக்கும் உடல்நைக் காப்ெடீு தரநிர்ணய 
வழிகாட்டுதல்ககள ஐஆர்டிஏ வழங்கியுள்ளது 

 

சபக்சைஜ் ைட்டணங்ைள் 

ெை ைருத்துவைகனகள் குறிப்ெிட்ட வநாய்களுக்கான 
சிகிச்கசக்காக ஒப்புக்பகாள்ளப்ெட்ட வெக்வகஜ் கட்டணங்ககள 
பகாண்டுள்ளன. இது சிகிச்கச பசயல்முகறகய 
தரநிர்ணயப்ெடுத்தும் ைருத்துவைகனயின் திறன் ைற்றும் 
வளங்களின் ெயன்ொடு ஆகியவற்றின் அடிப்ெகடயில் இருக்கும். 
சைீெகாைங்களில், விருப்ெைான வழங்குநர் கூட்டகைப்ெில் 
சிகிச்கசக்காகவும், வைலும் RSBY வொன்ற நிகைகளிலும், ெை 
பசயல்முகறகளின் வெக்வகஜ் பசைவு முன்-முடிவு 
பசய்யப்ெட்டகவயாக இருக்கின்றது. 

 

உதாரணம் 

 

i) இதய ைருத்துவ வெக்வகஜ்கள்: ஆஞ்சிவயாகிராம், 
ஆஞ்சிவயாெிளாஸ்டி, CAPG அல்ைது திறந்த முகற இதய 
அறுகவசிகிச்கச வொன்றகவ. 

ii) ைகளிர் ைருத்துவ வெக்வகஜ்கள்: இயற்ககப் ெிரசவம், 
சிவசரியன் ெிரசவம், கருப்கெ நீக்கம் வொன்றகவ. 
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iii) எலும்புமூட்டு ைருத்துவ வெக்வகஜ்கள் 

iv) கண் ைருத்துவ வெக்வகஜ்கள் 

அறுகவ சிகிச்கசக்கு ெிறகான சிக்கல்களின் காரணைாக 
ஏற்ெடும் கூடுதல் பசைவுகள் உண்கையான பசைவுகள் 
அடிப்ெகடயில் அவற்கற விட அதிகைாக பசைவுகள் 
வைற்பகாள்ளப்ெட்டிருந்தால், அகவ தனியாக வசூைிக்கப்ெடும். 

வெக்வகஜ்கள் உள்ளடங்கிய பசைவின் நிச்சயத்தன்கை ைற்றும் 
பசயல்முகறகளின் தரநிர்ணயம் ஆகிய ெைன்ககள 
பெற்றுள்ளது, எனவவ இம்ைாதிரியான ஈடுவகாரல்கள் ககயாள 
எளிதானகவயாகும். 

v) ஈடுசைாரல்ைளின் குறியீடுப்படுத்தல் (coding) 

ெயன்ெடுத்தப்ெடும் ைிக முக்கியைான குறியடீுத் பதாகுப்பு உைக 
சுகாதார நிறுவனைான (WHO) மூைம் உருவாக்கப்ெட்ட ேர்வசதே 
சநாய்ைள் வகைப்பாடு (International Classification of Diseases codes- 
ICD) குறியீடுைள் ஆகும். 

ICD ஒரு தரநிர்ணயப்ெடுத்தப்ெட்ட முகறயில் வநாகய 
ெதிவுபசய்ய ெயன்ெடுத்தப்ெடும் அவத சையம், 
உடல்நைைின்கைக்கு சிகிச்கசயளிக்க பசய்யப்ெடும் 
பசயல்முகறககள ெதிவுபசய்ய தற்வொகதய கேயல்முகற 
ைகைச்கோற்ைள் (Current Procedure Terminology -CPT) குறியீடுைள் 
வொன்ற பசயல்முகற ஒழுங்குமுகறகளும் உள்ளன. 

காப்ெடீ்டாளர்கள் குறியடீுககள சார்ந்து நடப்ெது அதிகரித்து 
வருகின்றது வைலும் காப்ெடீ்டு ஒழுங்குமுகற ைற்றும் வளர்ச்சி 
ஆகணயத்தின் (ஐஆர்டிஏஐ) ஒரு ெகுதியான, காப்ெடீ்டு தகவல் 
பசயைகம் (IIB), அம்ைாதிரியான தகவல்ககள ெகுப்ொய்வு 
பசய்யக்கூடிய ஒரு தகவல் வங்கிகய பதாடங்கியுள்ளது. 

vi) ஈடுசைாரகை கேயல்முகறப்படுத்துதல் 
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உடல்நைக் காப்ெடீ்டு ொைிசிகய ெடித்தால் அது ஒரு வர்த்தக 
ஒப்ெந்தைாக பதரிந்தாலும், அது ஒரு ஈடுவகாரகை எப்வொது 
பசலுத்தப்ெடைாம் ைற்றும் எந்த அளவிற்கு பசலுத்தப்ெடைாம் 
என்ெகத வகரயறுக்கும் ைருத்துவ பசாற்ககள 
உள்ளடக்கியிருப்ெகத காட்டுகின்றது. எந்த ஒரு காப்ெடீ்டு 
ொைிசியிலும், ஈடுவகாரல் பசயல்முகறப்ெடுத்துதைின் கையம், 
இரண்டு முக்கிய வகள்விகளுக்கு ெதிைளிப்ெதில் இருக்கின்றது: 

I. அளிக்கப்ெடக்கூடிய ஈடுவகாரல் ொைிசியின் கீழ் உள்ளதா? 

II. ஆம் எனில், நிகர பசலுத்துத் பதாகக எவ்வளவு? 

இந்த ஒவ்பவாரு வகள்விக்கும் ெதில் பதரிய, வழங்கப்ெட்ட 
ொைிசியின் ஏராளைான விதிமுகறகள் ைற்றும் நிெந்தகனகள் 
ைற்றும் ஒரு வகையகைப்பு ைருத்துவைகனயில் சிகிச்கச 
வைற்பகாள்ளப்ெட்டால் ைருத்துவைகனயுடன் ஒப்புக்பகாண்ட 
கட்டணங்கள் ஆகியவற்கற புரிந்துபகாள்ள வவண்டும். 

 

ஒரு ஈடுசைாரைின் ஏற்புத்திறன் 

 

ஒரு உடல்நை ஈடுவகாரகை ஏற்க ெின் நிகைகைகள் 
திருப்திகரைாக இருக்க வவண்டும் 
 

i. மருத்துவமகனச் சேர்க்கை கேய்யப்பட்ட உறுப்பினர் 
ைாப்பீட்டு பாைிேியின் ைீழ் ைாப்பு கேய்யப்பட்டிருக்ை 
சவண்டும் 

இது ொர்க்க எளிதாக வதான்றினாலும், காப்ெடீு பெறுெவர் 
ைற்றும் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக பசய்யப்ெட்ட நெர் 
ஆகிவயாரின் பெயர்கள் (வைலும் ெை நிகைகளில், வயதும்) 
பொருந்தாைல் இருக்கும் சூழ்நிகைககள நாம் ொர்க்கிவறாம். 
இதற்கு காரணம்: 
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ொைிசியின் கீழ் காப்ெடீு பெறுெவரும் ைற்றும் ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கக பசய்யப்ெட்ட நெரும் ஒருவவர என்ெகத உறுதி 
பசய்து பகாள்வது முக்கியைானதாகும். இந்த வகக வைாசடி 
உடல்நைக் காப்ெடீ்டில் ைிகவும் ெரவைாக காணப்ெடுகின்றது. 

ii. ைாப்பீட்டு ைாை வகரக்குள் சநாயாளியின் அனுமதிப்பு 

iii. மருத்துவமகன      

நெர் அனுைதிக்கப்ெட்டுள்ள ைருத்துவைகன ொைிசியின் கீழ் 
அனுைதிக்கப்ெட்டுள்ள “ைருத்துவைகன அல்ைது நர்சிங் 
வஹாம்” -ஆக இருக்க வவண்டும், இல்கைபயன்றால் 
ஈடுவகாரலுக்கு ெணைளிக்கப்ெடாது. 

iv. வடீ்டில் தங்ைி ேிைிச்கே 

சிை ொைிசிகள் வடீ்டில் தங்கி பெறும் சிகிச்கசகய காப்பு 
பசய்யும் அதாவது சாதாரணைாக ைருத்துவைகன/நர்சிங் 
வஹாைில் வதகவப்ெடும் ஒரு வநாய்க்காக 3 நாட்ககள 
தாண்டிய காைத்திற்காக இந்தியாவில் வடீ்டிவைவய 
எடுக்கப்ெடும் சிகிச்கசகய காப்பு பசய்யும், 

ஒரு ொைிசியில் வடீ்டு சிகிச்கச காப்பு பசய்யப்ெட்டால், 
ெின்வரும் நிகைகைகளில் இருந்தால் ைட்டுவை 
ெணைளிக்கப்ெடும்: 

 வநாயாளியின் நிகைகை அவகர ைருத்துவைகன/நர்சிங் 
வஹாைிற்கு நகர்த்திக் பகாண்டு பசல்ை முடியாதது வொன்ற 
நிகைகையில் உள்ளது அல்ைது 

 அங்வக தங்கும் வசதி ெற்றாக்குகறயாக உள்ளதால் 
வநாயாளிகய ைருத்துவைகன/ நர்சிங் வஹாைிற்கு 
பகாண்டு பசல்ை முடியாது. 

v. மருத்துவமகனச் சேர்க்கையின் ைாை அளவு 

உடல்நைக் காப்ெடீ்டு ொைிசிகள் வழக்கைாக ஒரு 
உள்வநாயாளியாக 24 ைணி வநரத்திற்கும் அதிகைான 
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ைருத்துவைகனச் வசர்க்கககய காப்பு பசய்யும். எனவவ இந்த 
நிெந்தகன பூர்த்தி பசய்யப்ெட்டிருந்தால், அனுைதிப்பு ைற்றும் 
பவளிவயறுதைின் வததி ைற்றும் வநரம் ஆகியவற்கற குறிப்ெது 
முக்கியைாகும். 

சட-சைர் அதாவது பைல்சநர ேிைிச்கேைள் 

உடல்நைப் ெராைரிப்பு துகறயில் உள்ள பதாழிற்நுட்ெ 
வளர்ச்சிகள் முன்னதாக சிக்கைான ைற்றும் நீண்ட 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக வதகவப்ெட்ட ெை 
பசயல்முகறகளின் எளிகைப்ெடுத்தலுக்கு வழிவகுத்துவிட்டது. 
எனவவ ஏராளைான பசயல்முகறகள் 24 ைணி வநரத்திற்கும் 
அதிகைான ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக வதகவப்ெடாதவாறு 
வட-வகர் அடிப்ெகடயில் பசய்யப்ெடுகின்றன. 

பெரும்ொைான வட-வகர் பசயல்முகறகள் முன்-
ஒப்புக்பகாள்ளப்ெட்ட வெக்வகஜ் கட்டண அடிப்ெகடயில் 
இருக்கும், இது பசைவுகளில் நிச்சயத்தன்கைக்கு 
வழிவகுக்கின்றது. 

vi. OPD     

ஒரு புறவநாயாளியாகவும் சிகிச்கச/ஆவைாசகனககள காப்பு 
பசய்யும் சிை ொைிசிகள், வழக்கைான ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்கக காப்ெடீ்டுத் பதாகககய விட குகறவாக உள்ள ஒரு 
குறிப்ெிட்ட காப்ெடீ்டுத் பதாககக்கு உட்ெடும்.  

OPD-ன் கீழான காப்புகற ொைிசிகளுக்கிகடவய ைாறுெடும். 
ெணம் திரும்ெப்பெறுதல் வொன்றகவகளுக்கு, 24 ைணி வநர 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக உட்ெிரிவு பொருந்துவதில்கை. 

vii. ேிைிச்கே கேயல்முகற/ேிைிச்கே வரிகே 

ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக வழக்கைாக அவைாெதி 
முகறயிைான சிகிச்கசயுடன் இகணந்திருக்கும். இருப்ெினும் 
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வநாயாளி கீழ்காண்ெகவ வொன்ற ைற்ற சிகிச்கச 
முகறககளயும் வைற்பகாண்டிருக்கைாம்: 

 யுனானி 
 சித்த ைருத்துவம் 

 வஹாைிவயாெதி 
 ஆயுர்வவதம்  

 வநச்சுவராெதி வொன்றகவ 

பெரும்ொைான ொைிசிகள் இந்த சிகிச்கசககள 
விைக்குகின்றன, சிை ொைிசிகள் இந்த சிகிச்கசகளில் ஒன்று 
அல்ைது அதற்கு வைற்ெட்டகவககள உெ வரம்புகளுடன் காப்பு 
பசய்கின்றது. 

viii. ஏற்ைனசவ உள்ள சநாய்ைள் 

 

வகரயகற 

ஏற்ைனசவ உள்ள சநாய்ைள் என்பது “திட்டவட்டமாய் 
கதரிந்திருந்தாலும் அல்ைது கதரியாவிட்டாலும் நிறுவனத்திடம் 
எடுத்துள்ள உடல்நை பாைிேிக்கு முன்னுள்ள 48 
மாதங்ைளுக்குள் ைாப்பீடு கபறுபவருக்கு ஏதாவது அறிகுறிைள் 
அல்ைது அகடயாளங்ைள் இருந்து மற்றும்/அல்ைது சநாயறிதல் 
கேய்யப்பட்டால் மற்றும்/அல்ைது மருத்துவ 
ஆசைாேகன/ேிைிச்கே கபற்றிருக்கும் ஏசதனும் நிகைகம, 
சநாய் அல்ைது ைாயம் அல்ைது கதாடர்பான நிகைகம(ைள்)” 

எனபகதக் குறிக்ைின்றது. 

ஏற்கனவவ உள்ள வநாகய விைக்குவதற்கான காரணம் ஒரு 
நிச்சயத்தன்கைகய காப்ெடீ்டின் கீழ் காப்பு பசய்யப்ெட 
முடியாது எனும் அடிப்ெகட காப்ெடீ்டுக் வகாட்ொடுகள் ஆகும்.  

இருப்ெினும், இந்த வகாட்ொட்டின் ெயன்ொடு ைிகவும் 
கடினைானது. வைலும் நெர் காப்ெடீு பசய்யும் சையத்தில் 
நிகைகைகயப் பெற்றிருந்தாரா என்ெகதக் கண்டறிய 
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அறிகுறிகள் ைற்றும் சிகிச்கசயின் ஒரு முகறயான 
சரிொர்ப்கெ இது உள்ளடக்குகின்றது. ைருத்துவர்கள் 
உடல்நைைின்கைகளின் காை அளவு ெற்றிய வவறுெட்ட 
கருத்துக்ககள கூறைாம் என்ெதால், எந்த ஒரு ஈடுவகாரகையும் 
ைறுப்ெதற்கு இந்த நிெந்தகனகய பசயல்ெடுத்தும் முன், வநாய் 
முதல்முகற வதான்றியவொது அளிக்கப்ெடும் கருத்கத 
கவனத்தில் எடுத்துக்பகாள்ளப்ெட வவண்டும். 

உடல்நைக் காப்ெடீ்டின் ெரிணாை வளர்ச்சியில், நாம் இந்த 
விைக்கில் இரண்டு திருத்தங்ககள கண்டுள்வளாம்.  

 முதைில் இருப்ெது, குழு காப்ெடீ்டிற்கானது, இதில் பைாத்த 
குழு நெர்களும் காப்ெடீ்டாளருக்கு எதிராக எந்த வதர்வும் 
இல்ைாைல் காப்ெடீு பசய்யப்ெடுகிறார்கள். காப்ெடீு 
பசய்யப்ெடும் குழு ொைிசிகள் உதாரணைாக அகனத்து 
அரசுப் ெணியாளர்கள், வறுகைக்வகாட்டிற்கு கீவழ உள்ள 
அகனத்துக் குடும்ெங்கள், ஒரு பெரிய பெருநிறுவன 
குழுவின் அகனத்து ெணியாளரின் குடும்ெங்கள் வொன்றகவ 
ஒரு ஒற்கறக் குடும்ெம் முதல் முகற காப்ெடீு 
பசய்வதுடன் ஒப்ெிடும்வொது சாதகைாக நடத்தப்ெடுகின்றன. 
இந்த ொைிசிகள் அவ்வப்வொது விைக்கிற்கு வொதுைான 
விகை உருவாக்கத்துடன், விைக்கிகன நீக்குகின்றன. 

 இரண்டாவது திருத்தம் ஒரு குறிப்ெிட்ட காை அளவிைான 
பதாடர்ச்சியான காப்புகறக்குப் ெிறகு ஏற்கனவவ உள்ள 
உடல்நைைின்கைகள் காப்பு பசய்யப்ெடுவதாகும். இது ஒரு 
நிகைகை ஒரு நெருக்கு இருந்தாலும் கூட, அது ஒரு 
குறிப்ெிட்ட காை அளவிற்கு காணப்ெடவில்கை என்றால், 

அகத ஒரு நிச்சயத்தன்கையாக கருத முடியாது எனும் 
வகாட்ொட்கட ெின்ெற்றுகின்றது. 

ix. கதாடக்ைக் ைாத்திருப்புக் ைாைம் 

ஒரு வழக்கைான உடல்நைக் காப்ெடீ்டு ொைிசி பதாடக்க 30 
நாட்களுக்குப் ெிறகு ைட்டுவை உடல்நைைின்கைககள காப்பு 
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பசய்கின்றது (விெத்து பதாடர்ொன ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்ககத் தவிர). 

அவதவொல், இம்ைாதிரியான உடல்நைைின்கைகளின் 
ெட்டியல்கள் உள்ளன: 

 

 கண்புகர, 
 புற்றல்ைாத சுக்கிை 

உருப்பெருக்கம், 
 கருப்கெ நீக்கம், 

 புகர, 
 மூைவநாய், 

 குடைிறக்கம், 

 விகரவகீ்கம், 

 எலும்புக் காற்றகற 
அழற்சி, 

 முழங்கால் / இடுப்பு 
மூட்டு ைாற்று 
வொன்றகவ 

இகவ ஒரு பதாடக்கக் காை அளவிற்கு காப்பு 
பசய்யப்ெடுவதில்கை, அது குறிப்ெிட்ட காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் 
தயாரிப்கெப் பொறுத்து ஒரு வருடைாகவவா அல்ைது இரண்டு 
வருடங்களாவவா அல்ைது அதற்கும் அதிகைாகவவா 
இருக்கைாம். 

ஈடுவகாரகை பசயல்முகறப்ெடுத்துெவர் உடல்நைைின்கை 
இகவகளில் ஒன்றாக இருக்கிறதா ைற்றும் அனுைதிக்கப்ெடும் 
நிகைகைக்குள் இருக்கின்றதா என்ெகத சரிொர்க்க எவ்வளவு 
காைம் நெர் காப்பு பசய்யப்ெட்டிருக்க வவண்டும் என்ெகதயும் 
அகடயாளம் காண்ொர். 

x. விைக்ைீடுைள் 

ொைிசி விைக்கீடுகளின் பதாகுப்கெயும் ெட்டியைிடுகின்றது, 
அகத பொதுவாக இவ்வாறு வககப்ெடுத்தப்ெடைாம்: 

 ைகப்வெறு வொன்ற ெைன்கள் (இது சிை ொைிசிகளில் 
ைட்டுவை காப்பு பசய்யப்ெடுகிறது என்றாலும்). 

 புறவநாயாளி ைற்றும் ெல் ைருத்துவச் சிகிச்கசகள். 
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 HIV,, ஹார்வைான் சிகிச்கச, உடல்ெருை சிகிச்கச, 
கருத்தரிப்புத்திறன் சிகிச்கச, அழகு சிகிச்கசகள் வொன்ற 
காப்பு பசய்யும் வநாக்கத்தில் இல்ைாத உடல்நைைின்கைகள்.
       

 ஆல்கஹால்/வொகத ைருந்து உெவயாகத்தால் ஏற்ெட்ட 
வநாய்கள். 

 இந்தியாவிற்கு பவளிவயயான ைருத்துவ சிகிச்கச. 
 அதிக அொயைான பசயல்ொடுகள், தற்பகாகை முயற்சி, 

கதிரியக்க ைாசுகள். 
 அனுைதிப்பு ெரிவசாதகனகள்/ஆய்வுகள் 

உெவயாகத்திற்கானது ைட்டுவை. 

இப்ெடிப்ெட்ட வழக்குகளில், சூழ்நிகைககள குறிப்ொக 
விளக்குவது ஈடுவகாரல்ககள ககயாள்ெவருக்கு ைிக 
முக்கியைானதாகும், இதனால் நிபுணர் கருத்து 
துல்ைியைானதாக இருக்கும், வைலும் எதிர்க்கப்ெட்டால், ஒரு 
சட்ட நீதிைன்றத்தின் கூர்ந்தாய்வில் நிகைத்து நிற்கமுடியும். 

xi. ஈடுசைாரல்ைள் கதாடர்பான நிபந்தகனைளுடனான 
இணக்ைம்.  

ஈடுவகாரல் பசய்யப்ெடும்வொது காப்ெடீு பெறுெவரால் 
பசய்யப்ெட வவண்டிய குறிப்ெிட்ட நடவடிக்ககககளயும் 
காப்ெடீ்டு ொைிசி வகரயறுக்கிறது, அவற்றில் சிை 
ஈடுவகாரலுக்கான ஏற்புத்திறனுக்கு முக்கியைானதாக இருக்கும். 

பொதுவாக இது இவற்றுடன் பதாடர்புகடயது: 

 குறிப்ெிட்ட காைத்திற்குள் ஈடுவகாரல் பதரிவிப்பு – நாம் 
முன்னதாகவவ பதரிவிப்ெின் முக்கியத்துவத்கதப் 
ொர்த்துள்வளாம். ொைிசி அம்ைாதிரியான பதரிவிப்பு 
நிறுவனத்கத அகடய வவண்டிய ஒரு காை அளகவ 
குறிப்ெிட முடியும். 

 ஒரு குறிப்ெிட்ட காை அளவிற்குள் ஈடுவகாரல் 
ஆவணங்ககள சைர்ப்ெித்தல்.  
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 தவறான தகவல்கள், தவறான விவரிப்பு அல்ைது அடிப்ெகட 
உண்கைககள அறிவிப்ெடாதது ஆகியவற்றில் ஈடுெடாைல் 
இருத்தல் 

xii. கேலுத்தப்படக்கூடிய இறுதி ஈடுசைாரல் கதாகைகய 
முடிவு கேய்தல் 

ஈடுவகாரகை ஏற்றுக்பகாண்ட ெின், அடுத்த ெடி பசலுத்தப்ெடும் 
ஈடுவகாரல் பதாகககய முடிவு பசய்வதாகும். இகத கணக்கிட 
பசலுத்தப்ெடும் ஈடுவகாரல் பதாகககய முடிவு பசய்யும் 
காரணிககள நாம் புரிந்துபகாள்ள வவண்டும். இந்த 
காரணிகளாவன: 

i) பாைிேியின் ைீழ் உள்ள உறுப்பினருக்கு ைிகடக்கும் 
ைாப்பீட்டுத் கதாகை 

ொைிசிகள் தனிநெர் காப்ெடீ்டுத் பதாககயுடன் வழங்கப்ெட்டுள்ள 
அவத சையத்தில், சிை பெயர்ச்சி அடிப்ெகடயிலும் 
வழங்கப்ெடுகின்றன, இதில் காப்ெடீ்டுத் பதாகக குடும்ெம் 
முழுகைக்கும் பெயர்ச்சி அடிப்ெகடயில் கிகடக்கின்றது 
ஆனால் நெர் ஒன்றிற்கு ஒரு வரம்புடன் வழங்கப்ெடுகின்றன.  

ii) ஏற்ைனசவ ஏசதனும் ஈடுசைாரல் வழங்ைப்பட்ட பின், 
பாைிேியின் ைீழ் நபருக்ைாை இருப்பிலுள்ள மீதி ைாப்பீட்டுத் 
கதாகை: 

ஏற்கனவவ பசலுத்தப்ெட்ட ஈடுவகாரல்ககள கழித்த ெிறகு 
இருப்ெிலுள்ள ைீதி காப்ெடீ்டுத் பதாகககய கணக்கிடும்வொது, 
ைருத்துவைகனகளுக்கு ஏவதனும் ெின்னர் வழங்கப்ெட்ட 
பராக்கைில்ைா அதிகாரைளிப்பும் கவனத்தில் 
எடுத்துக்பகாள்ளப்ெட வவண்டும். 

iii) உப வரம்புைள் 

பெரும்ொைான ொைிசிகள் அகற வாடகக வரம்பு, பசவிைிப் 
ெணி கட்டணங்கள் வொன்றவற்கற காப்ெடீ்டுத் பதாககயின் 
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ஒரு சதவதீைாகவவா அல்ைது நாபளான்றுக்கான ஒரு 
வரம்ொகவவா குறிப்ெிடுகின்றன. அம்ைாதிரியான வரம்புகள் 
ஆவைாசகர் கட்டணம், அல்ைது ைருத்துவ ஊர்தி கட்டணங்கள் 
வொன்றகவகளுக்கும் ெின்ெற்றப்ெடக் கூடும். 

iv) உடல்நைமின்கமக்ைான தனிப்பட்ட ஏசதனும் வரம்புைள் 
உள்ளதா என ேரிபார்த்தல் 

ொைிசியானது ைகப்வெறு காப்புக்காக அல்ைது இதய வநாய் 
வொன்ற ைற்ற வநாய்களுக்காக ஒரு குறிப்ெிட்ட பதாகக 
அல்ைது காப்புகறகய குறிப்ெிடைாம். 

v) திரள் ஊக்ைத்கதாகைக்கு தகுதியுள்ளதா அல்ைது 
இல்கையா என ேரிபார்த்தல் 

காப்ெடீு பெறுெவர் ஏவதனும் ஈடுவகாரல் இல்ைாத 
ஊக்கத்பதாககக்கு தகுதியானவரா என சரிொர்க்கவும் (காப்ெடீு 
பெறுெவர் முந்கதய வருடங்களில் தன் ொைிசியிைிருந்து 
ஈடுவகாரல் எகதயும் பெற்றிருக்காவிட்டால்). ஈடுவகாரல் 
இல்ைாத ஊக்கத்பதாக்கக அவ்வப்வொது கூடுதல் காப்ெடீ்டுத் 
பதாககயின் வடிவில் வரும், இது வநாயாளி/காப்ெடீு 
பெறுெவரின் காப்ெடீ்டுத் பதாகககய அதிகரிக்கின்றது. 
முந்கதய வருட முடிவில் பதரிவிக்கப்ெட்ட ஈடுவகாரல்கள் 
கணக்கில் எடுத்துக்பகாள்ளப்ெடாது என சிை சையங்களில் 
திரள் ஊக்கத்பதாகக தவறாக குறிப்ெிடப்ெடைாம். 

vi) வரம்புைளுடன் ைாப்பு கேய்யப்படும் மற்ற கேைவுைள்:  

ைற்ற வரம்புகளும் இருக்கைாம், எ.கா. சிகிச்கச ஆய்வுவவத 
ைருந்துகளின் கீழ் வைற்பகாள்ளப்ெட்டிருந்தால், வழக்கைாக அது 
ஒரு ைிகவும் குகறந்த வரம்கெவய பகாண்டிருக்கும். 
உடல்நைப் ெரிவசாதகன பசைவுகள் ொைிசியின் நான்கு 
வருடங்களுக்குப் ெிறகு ஒரு குறிப்ெிட்ட வரம்பு வகரக்கும் 
ைட்டும் இருக்கும். ைருத்துவைகன பராக்க பசலுத்துத் 
பதாககயும் நாபளான்றுக்கான வரம்கெப் பெற்றிருக்கும். 
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vii)  இகண-கேலுத்துத் கதாகை 

இது சாதாரணைாக ெணம் பசலுத்தப்ெடும் முன் ைதிப்ெிடப்ெட்ட 
ஈடுவகாரைின் ஒரு நிகையான சதவதீம் ஆகும். இகண-
பசலுத்துப் ெணம் வதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ட சூழ்நிகைகளில் ைட்டுவை 
பொருந்தும்ெடியும் இருக்கைாம் – பெற்வறார் 
ஈடுவகாரல்களுக்கானது ைட்டும், ைகப்வெறு 
ஈடுவகாரல்களுக்கானது ைட்டும், இரண்டாவது 
ஈடுவகாரைிைிருந்து ைட்டும் அல்ைது ஒர் குறிப்ெிட பதாககக்கு 
அதிகைாக உள்ள ஈடுவகாரல்களில் ைட்டும்.  

பசலுத்தப்ெடும் பதாகக இந்த வரம்புகளுக்கு ஏற்ெ 
சரிபசய்யப்ெடும் முன்பு, பதாகக பசலுத்தப்ெட்டாத 
பொருட்களுக்கான நிகர தள்ளுெடிககள ஈடுவகாரல் பதாகக 
கணக்கிடுகின்றது. 

ஒரு உடல்நைக் ைாப்பீட்டில் உள்ள கதாகை-கேலுத்தப்படாத 
கபாருட்ைள் 

ஒரு உடல்நைைின்கைககள குணப்ெடுத்துவதில் ஆகும் 
பசைவுககள இவ்வாறு வககப்ெடுத்தைாம்: 

 சிகிச்கசக்கான பசைவுகள் ைற்றும் 

 ெராைரிப்ெிற்கான பசைவுகள்.  

ஒரு உடல்நைைின்கைகய குணப்ெடுத்துவதற்கு ஆகும் 
பசைவுகள் அகனத்தும் ைருத்துவச் பசைவுகள் ைற்றும் 
சாதாரண பதாடர்புகடய வசதிககள உள்ளடக்குகின்றது. 
கூடுதைாக, ஒரு ைருத்துவைகனயில் ைிகவும் வசதியாகவவா 
அல்ைது பசாகுசாகவவா கூட இருப்ெதற்காக 
வைற்பகாள்ளப்ெடும் பசைவுகளும் இருக்கைாம். 

ஒரு வழக்கைான உடல்நைக் காப்ெடீ்டு ொைிசி ஒரு 
உடல்நைைின்கைகய குணப்ெடுத்துவதற்கான பசைவுககள 
கவனிக்கின்றது வைலும் சிறப்ொக குறிப்ெிட்டிருந்தால் தவிர 
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பசாகுசு வசதிக்கான கூடுதல் பசைவுகள் 
பசலுத்தப்ெடக்கூடியகவ அல்ை. 

இந்த பசைவுககள ெதிவு கட்டணம், ஆவணைாக்கல் 
கட்டணங்கள் வொன்ற சிகிச்கசயில்ைா கட்டணங்கள் என்றும் 
ைற்றும் சிகிச்கசக்கு வநரடியாக பதாடர்புகடய 
பொருட்களுக்கான (எ.கா. உள்வநாயாளி காைகட்டத்தின்வொது 
புரத நிரப்ெிகள் சிறப்ொக ெரிந்துகரக்கப்ெடுகின்றன) பசைவுகள் 
என வககப்ெடுத்தைாம். 

முன்னதாக ஒவ்பவாரு TPA/காப்ெடீ்டாளர் தன் பசாந்த 
பதாகக-பசலுத்தப்ெடாத பொருட்களின் ெட்டியகைக் 
பகாண்டிருந்தன, இப்வொது அது ஐஆர்டிஏஐ உடல்நைக் காப்ெடீு 
தரநிர்ணய வழிகாட்டுதல்களின் கீழ் 
தரநிர்ணயப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன.      

இறுதி ஈடுவகாரல் பசலுத்தும் பதாகககய முடிவு பசய்யும் 
வரிகசமுகற ெின்வருைாறு: 

அட்டவகண 2.1 

படி 1 

அகற வாடகக, நிபுணர் கட்டணம் வொன்ற 
தகைப்புகளின் கீழ் உள்ள அகனத்து ெில்கள் ைற்றும் 
விகைப்ெட்டியல்ககள ெட்டியைிடவும். 

படி 2 

ஒவ்பவாரு தகைப்ெின் கீழும் ஈடுவகாரல் 
பசய்யப்ெட்டுள்ள பதாகக பசலுத்தப்ெடாத 
பொருட்ககள கழிக்கவும். 

படி 3 
ஒவ்பவாரு பசைவு தகைப்ெிற்காகவும் பொருத்தைான 
ஏவதனும் வரம்புககள பசயல்ெடுத்தவும். 

படி 4 

பைாத்த பசலுத்தப்ெடும் பதாகககய முடிவு பசய்யவும் 
வைலும் அது பைாத்தக் காப்ெடீ்டுத் பதாககக்குள் 
இருக்கின்றதா என சரிொர்க்கவும். 

படி 5 

பசலுத்தப்ெடும் நிகர ஈடுவகாரல் பதாகககய முடிவு 
பசய்ய அதிைிருந்து ஏவதனும் இகண-பசலுத்துத் 
பதாகககயக் கழிக்கவும். 
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xiii. ஈடுசைாரல் கேலுத்துதல் 

பசலுத்தப்ெடும் ஈடுவகாரல் பதாகககய முடிவு பசய்த ெின், 
நிகைகைகளுக்கு ஏற்றவாறு வாடிக்ககயாளரிடம் அல்ைது 
ைருத்துவைகனயிடம் ெணம் பசலுத்தப்ெடும். அங்கீகரிக்கப்ெட்ட 
ஈடுவகாரல் பதாகக நிதி / கணக்குகளின் பசயல்ொட்டிற்காக 
ஆவைாசிக்கப்ெடும் வைலும் ெணம் பசலுத்துதல் காவசாகை 
மூைைாகவவா அல்ைது வாடிக்ககயாளரின் வங்கிக் கணக்கிற்கு 
ஈடுவகாரல் ெணத்கத ெரிைாற்றுதல் மூைைாகவவா 
பசய்யப்ெடும். 

ைருத்துவைகனயிடம் ெணம் பசலுத்தப்ெட்டால், ஏவதனும் 
அவசியைான வரிகட்டணம் பசலுத்தப்ெடும் ெணத்திைிருந்து 
கட்டப்ெடும்.  

ெணம் பசலுத்துதல் மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாகியால் 
ககயாளப்ெட்டால், ெணம் பசலுத்துதல் பசயல்முகற 
காப்ெடீாளர்களிகடவய ைாறுெடைாம். TPAக்களின் பசயல்ொடு 
ெற்றிய ஒரு ைிகவும் விரிவான விளக்கம் ெின்னர் 
வழங்கப்ெடும். 

அகைப்ெில் உள்ள ெணம் பசலுத்துதல் ெற்றிய விவரங்ககள 
புதுப்ெித்தல் வாடிக்ககயாளர் வகாரிக்ககககள ககயாளுவதில் 
ைிக இன்றியகையாததாக இருக்கின்றது. வழக்கைாக இந்த 
விவரங்கள் அகழப்பு கையங்கள் / வாடிக்ககயாளர் வசகவக் 
குழு மூைம் சிஸ்டத்தில் ெகிர்ந்துபகாள்ளப்ெடுகின்றது. 

ெணம் பசலுத்தப்ெட்ட ெிறகு, ஈடுவகாரல் 
நிகறவவற்றப்ெட்டதாக கருதப்ெடும். நிறுவனத்தின் நிர்வாகம், 
ைத்தியஸ்தர்கள், வாடிக்ககயாளர்கள் ைற்றும் ஐஆர்டிஏஐ 
ஆகிவயாருக்கு நிகறவவற்றப்ெட்ட ஈடுவகாரல்களின் 
எண்ணிக்கக ைற்றும் பதாககக்கான அறிக்கககள் குறிப்ெிட்ட 
காைத்திற்கு ஒருமுகற முகறயாக அனுப்ெப்ெட வவண்டும். 
பசலுத்தப்ெட்ட % பதாகக, சதவதீத்தில் பசலுத்தப்ெடாத 
பதாகக, ஈடுவகாரல்ககள நிகறவவற்ற எடுத்துக்பகாண்ட 



 

 658 

சராசரி காை அளவு வொன்றவற்கற நிகறவவற்றப்ெட்ட 
ஈடுவகாரல்களின் வழக்கைான ெகுப்ொய்வு உள்ளடக்குகின்றது. 

xiv. சதகவப்படும் ஆவணங்ைள் / கூடுதல் தைவல்ைளின் 
குகறபாட்கட கையாளுதல் 

ஒரு ஈடுவகாரகை பசயல்முகறப்ெடுத்தலுக்கு முக்கிய 
ஆவணங்களின் ெட்டியைின் கூர்ந்தாய்வு வதகவப்ெடுகின்றது. 
அகவயாவன: 

 

 அனுைதிப்புக் குறிப்புகளுடனான பவளிவயறுதல் 
சுருக்கவுகர, 

 ஆதரவளிக்கும் ஆய்வறிக்கககள், 
 ெல்வவறு ெகுதிகளாக ெிரிக்கப்ெட்ட ெிரிவுகளுடனான இறுதி 

ஒன்றுவசர்க்கப்ெட்ட ெில் 

 ைருத்துவ ெரிந்துகரப்புச் சீட்டுகள் ைற்றும் ைருந்தக ெில்கள், 
 ெணம் பசலுத்தும் இரசீதுகள், 
 ஈடுவகாரல் ெடிவம் ைற்றும் 

 வாடிக்ககயாளர் அகடயாளம். 

சைர்ப்ெிக்கப்ெடும் நான்கு ஈடுவகாரல்களில் ஒன்று அடிப்ெகட 
ஆவணங்கள் முழுகையில்ைாைல் இருப்ெதால் 
ொதிக்கப்ெடுவதாக அனுெவம் காட்டுகின்றது. எனவவ 
வாடிக்ககயாளரிடம் சைர்ப்ெிக்கப்ெடாத ஆவணங்களின் 
விவரங்ககளயும் ஒரு குறிப்ெிட்ட காை அளவிற்குள் அவர் 
அவற்கற தன் ஈடுவகாரலுடன் இகணக்க முடியும் 
என்ெகதயும் பதரிவிப்ெது வதகவயாக உள்ளது. 

அவதவொல், ஒரு ஈடுவகாரல் பசயல்முகறப்ெடுத்தப்ெடும்வொது, 
கூடுதல் தகவல்கள் வதகவப்ெடைாம் ஏபனனில்: 

1. வழங்கப்ெட்ட பவளிவயறுதல் சுருக்கவுகர சரியான 
வடிவகைப்ெில் இல்கை அல்ைது உடல்நைைின்கையின் 
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வநாயறிதல் அல்ைது வரைாற்றின் சிை விவரங்ககள ெதிவு 
பசய்யவில்கை.  

2. அளிக்கப்ெடும் சிகிச்கச வதகவயான விளக்கத்துடன் 
விவரிக்கப்ெடவில்கை அல்ைது பதளிவுெடுத்துதல் 
வதகவப்ெடுகின்றது. 

3. டிஸ்சார்ஜ் அல்ைது சிகிச்கச முடிந்து பவளிவயறும் 
சுருக்கவுகர வநாயறிதலுடன் பொருந்தவில்கை அல்ைது 
ெரிந்துகரக்கப்ெட்ட ைருந்துகள் வழங்கப்ெட்ட சிகிச்கசக்கான 
உடல்நைைின்கையுடன் பதாடர்புகடயது இல்கை. 

4. வழங்கப்ெட்ட ெில்கள் வதகவப்ெடும் ெிரிவுககள 
வழங்கவில்கை. 

5. இரண்டு ஆவணங்களுக்கு இகடவய நெரின் வயது 
பொருந்தாைல் இருக்கின்றது. 

6. பவளிவயறும் சுருக்கவுகர ைற்றும் ெில்லுக்கு இகடவய 
அனுைதிப்பு நாள் / பவளிவயறும் நாள் ஆகியகவ 
பொருந்தாைல் இருக்கின்றது. 

7. ஈடுவகாரலுக்கு ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககயின் ஒரு ைிக 
விரிவான கூர்ந்தாய்வு வதகவப்ெடுகின்றது, வைலும் 
இதற்காக ைருத்துவைகனயின் உள்ளரங்க சிகிச்கச தாள்கள் 
வதகவப்ெடுகின்றன. 

இரண்டு நிகைகைகளிலும், வாடிக்ககயாளருக்கு கூடுதல் 
தகவைின் வதகவகய விவரிக்கும் எழுத்துபூர்வ கடிதவைா 
அல்ைது ைின்னஞ்சவைா அனுப்ெப்ெடும். பெரும்ொைான 
சையங்களில், வாடிக்ககயாளரால் வதகவப்ெடும் தகவகை தர 
முடியும். இருப்ெினும், சிை சூழ்நிகைகளில் தகவல் ஆராய 
ைிகவும் முக்கியைானது ைற்றும் தவிர்க்கமுடியாததாக 
இருந்தாலும் வாடிக்ககயாளர் ெதிைளிக்காத சூழல்களும் 
இருக்கின்றன. அப்ெடிப்ெட்ட சூழ்நிகைகளில், 
வாடிக்ககயாளருக்கு ஈடுவகாரகை பசயல்முகறப்ெடுத்த 
தகவல் வதகவ என்ெதற்கான நிகனவூட்டிகள் அனுப்ெப்ெடும். 
அம்ைாதிரியான மூன்று நிகனவூட்டிகளுக்குப் ெிறகு, 
ஈடுவகாரல் முடிவு அறிவிப்பு அனுப்ெப்ெடும்.  
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ஒரு ஈடுவகாரல் பசயல்முகறப்ெடுதைில் இருக்கும்வொது 
பசய்யப்ெடும் அது பதாடர்ொன அகனத்து கடிதத் 
பதாடர்புகளிலும், கடிதத்தின் வைவை “முன் கருத்து 

 எதுவுைில்ைாைல்” எனும் வார்த்கதககள நீங்கள் காணைாம். 
இது இந்த கடிதத் பதாடர்புகள் சரியாக இருந்த ெின்னரும், ஒரு 
ஈடுவகாரகை ைறுப்ெதற்கான காப்ெடீ்டாளரின் உரிகைகய 
உறுதி பசய்வதற்கான சட்டரீதியான வதகவ ஆகும். 

உதாரணம் 

ைாப்பீட்டாளர் வழக்கை விரிவாை ஆய்வு கேய்ய உள்ளரங்ை 
ேிைிச்கே தாள்ைகள சைட்ைைாம் சமலும் பாைிேி 
நிபந்தகனைளுக்குள் கேயல்முகற / ேிைிச்கே 
உள்ளடங்ைவில்கை என்ற முடிவிற்கு வரைாம். கூடுதல் 
தைவல்ைகள சைட்கும் கேயல் ைாப்பீட்டாளர் ஈடுசைாரகை 
ஏற்றுக்கைாண்டதற்ைான கேயைாை ைருதப்படக்கூடாது. 

ஆவணப்ெடுத்துதல் ைற்றும் வதகவப்ெடும் விளக்கம் ைற்றும் 
கூடுதல் தகவல்கள் ஆகியவற்றில் உள்ள ெற்றாக்குகறகய 
ககயாளுதல் என்ெது ஈடுவகாரல் நிர்வாத்தில் உள்ள ஒரு 
முக்கிய சவாைாகும். வதகவப்ெடும் தகவல்கள் அகனத்தும் 
இல்ைாைல் ஈடுவகாரகை பசயல்முகறப்ெடுத்த முடியாது, 
அவதசையம் வைலும் கூடுதல் தகவல்களுக்காக அடிக்கடி 
வகாரிக்கககள் பசய்து வாடிக்ககயாளருக்கு 
அபசௌகரியத்கதயும் உண்டாக்கக் கூடாது. 

சிறந்த முகறயில், வதகவப்ெடக்கூடிய அகனத்து 
தகவல்களின் பதாகுப்புப் ெட்டியல் ஒன்றுடன் அம்ைாதிரியான 
வகாரிக்கக எழுப்ெப்ெட வவண்டும், அதற்கு ெிறகு வவறு எந்த 
புதிய வதகவயும் எழுப்ெப்ெடக் கூடாது,  

xv. ஈடுசைாரல்ைகள மறுத்தல் 

உடல்நைக் காப்ெடீுகளின் அனுெவைானது, சைர்ப்ெிக்கப்ெடும் 
ஈடுவகாரல்களில் 10% முதல் 15% ொைிசியின் 
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விதிமுகறகளுக்குள் உள்ளடங்குவதில்கை என்ெகதக் 
காட்டுகின்றது. இது இகவ வொன்ற ெல்வவறு காரணங்களால் 
இருக்கக் கூடும்: 

1. அனுைதிப்பு வததி காப்ெடீ்டுக் காைத்திற்குள் இல்கை. 
2. ஈடுவகாரல் பசய்யப்ெடும் உறுப்ெினர் காப்பு 

பசய்யப்ெட்டிருக்கவில்கை. 
3. ஏற்கனவவ உள்ள உடல்நைைின்கைகளின் காரணைாக 

(இங்வக ொைிசி இம்ைாதிரியான நிகைகைகய 
விைக்குகின்றது). 

4. தகுந்த காரணைின்றி பசய்யப்ெடும் சைர்ப்ெிப்ெில் உள்ள 
வதகவக்கு அதிகைான தாைதம். 

5. எந்த முகனப்ொன சிகிச்கசயும் இல்கை; அனுைதிப்பு 
பவறும் ஆய்வு ெயன்ொட்டிற்கானது ைட்டுவை. 

6. சிகிச்கசயளிக்கப்ெடும் உடல்நைைின்கை ொைிசியின் கீழ் 
விைக்கப்ெட்டுள்ளது. 

7. உடல்நைைின்கைக்கான காரணம் ைது அல்ைது 
வொகதைருந்து துஷ்ெிரவயாகம் ஆகும். 

8. ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக 24 ைணி வநரத்திற்கும் 
குகறவாக இருக்கின்றது. 

ஒரு ஈடுவகாரைின் ைறுப்பு அல்ைது தள்ளுெடிகய (காரணம் 
என்னவாக இருந்தாலும்) எழுத்து வடிவில் 
வாடிக்ககயாளருக்கு பதரியப்ெடுத்த வவண்டும். வழக்கைாக 
அப்ெடிப்ெட்ட ைறுப்புக் கடிதம் ைறுப்ெின் காரணத்கத பதளிவாக 
குறிப்ெிடும், ைறுக்கப்ெட்ட ஈடுவகாரலுக்கு காரணைான ொைிசி 
விதிமுகற / நிெந்தகனககள எடுத்துகரக்கும். 

பெரும்ொைான காப்ெடீ்டாளர்கள் ஒரு பசயல்முகறகயக் 
பகாண்டுள்ளனர், அதன் மூைம் ஈடுவகாரகை ஏற்க 
அதிகாரைளிக்கப்ெட்ட ஒரு உயர்நிகை வைைாளரால் ஒரு 
ைறுப்புக்கு அதிகாரைளிக்கப்ெடுகின்றது.  இது எந்த ைறுப்பும் 
முழுகையாக நியாயைானது ைற்றும் காப்ெடீு பசய்தவர் 
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ஏதாவது சட்ட நிவாரணத்திற்கு முற்ெட்டால் வழக்கில் அகத 
விளக்கமுடிவகத உறுதி பசய்ய வவண்டும். 

காப்ெடீ்டாளரிடம் அளிக்கப்ெடுவகதத் தவிர்த்து, 
வாடிக்ககயாளர் ஈடுவகாரைின் ைறுப்ெின்வொது 
ெின்வருெவர்ககள அணுகும் வதர்கவயும் பகாண்டுள்ளார்: 

 காப்ெடீ்டு குகறத்தீர்ப்ொயம் அல்ைது 

 நுகர்வவார் ைன்றங்கள் அல்ைது 

 ஐஆர்டிஏஐ அல்ைது 

 சட்ட நீதிைன்றங்கள் 

இம்ைாதிரியான ைறுப்புச் சூழ்நிகைகளில் அந்த வகாப்பு 
சாதாரண நிகையில் சட்டப்ெடியான கூர்ந்தாய்கவ 
நிகைநிறுத்துகின்றதா எனவும் ஆவணங்கள் ொதுகாப்ொன 
இடத்தில் வசைிக்கப்ெட்டுள்ளகதயும் சரிொர்க்க வவண்டும், 
எடுக்கப்ெட்ட முடிகவ காப்ொற்றும் வதகவ ஒன்று 
அங்குள்ளது 

xvi. ேந்சதைத்திற்ைிடமான ஈடுசைாரல்ைள் சமலும் விரிவான 
ஆய்விற்கு 

காப்ெடீ்டாளர்கள் எல்ைா வணிகப் ெிரிவுகளிலும் வைாசடிப் 
ெிரச்சிகனககள ககயாள முயற்சித்து வருகிறார்கள். 
ககயாளப்ெடும் வைாசடி ஈடுவகாரல்களின் எண்ணிக்கககயப் 
ொர்க்கும்வொது உடல்நைக் காப்ெடீு காப்ெடீ்டாளர்களுக்கு ஒரு 
ைிகப்பெரிய சவாகை அளிக்கின்றது. 

உடல்நைக் காப்ெடீ்டில் பசய்யப்ெடும் வைாசடிகளின் சிை 
எடுத்துக்காட்டுகளாவன: 

1. ஆள்மாறாட்டம், காப்ெிடு பெறுெவர் சிகிச்கச பெற்ற 
நெரல்ை. 

2. ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககவய இல்ைாதவொது ஒரு 
ஈடுவகாரகை பசய்வதற்கான சபாைி ஆவணங்ைள். 
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3. கேைவுைளின் அளவுக்குமீறிய பணவகீ்ைம், 
ைருத்துவைகனயின் உதவியிடவனா அல்ைது கூடுதைான 
பவளிப்புற இரசீதுகளுடவனா வொைியாக பசய்யப்ெடுதல். 

4. சிை நிகைகைகளில் அதிகைாக இருக்கக்கூடிய வநாயறிதல் 
பசைவுககள உள்ளடக்க புறசநாயாளி ேிைிச்கே 
உள்சநாயாளி / மருத்துவமகனச் சேர்க்கையாை 
மாற்றப்படுதல். 

தினமும் நடக்கும் புதிய வைாசடி முகறகளின் காரணைாக, 
காப்ெடீ்டாளர்கள் ைற்றும் TPAக்கள் பதாடர்ந்து சூழகை 
கண்காணிக்க வவண்டியிருக்கின்றது வைலும் அம்ைாதிரியான 
வைாசடிககள கண்டறிந்து கட்டுப்ெடுத்த நடவடிக்கககய 
உருவாக்கி ெின்ெற்ற வவண்டியுள்ளது.  

ஆய்விற்காக வதர்ந்பதடுக்கப்ெடும் ஈடுவகாரல்கள் இரண்டு 
முகறகளின் அடிப்ெகடயில் உள்ளது: 

 வழக்கைான ஈடுவகாரல்கள் ைற்றும் 

 விகரவாக பசயைாற்றும் ஈடுவகாரல்கள் 

ஒரு TPA அல்ைது ஒரு காப்ெடீ்டாளர், ஈடுவகாரல்கள் 
ஸ்தூைைாக உறுதிபசய்யப்ெடுவதற்கு ஒரு குறிப்ெிட்ட 
சதவதீத்தின் ஒரு உள் தரநிர்ணயத்கத அகைக்கைாம்; இந்த 
சதவதீம் பராக்கைில்ைா ைற்றும் ெணம் திரும்ெப்பெறல் 
ஈடுவகாரல்களில் ைாறுெடைாம்.  

இந்த முகறகயப் ெயன்ெடுத்தி, ஈடுவகாரல்கள் தற்வொக்கு 
ைாதிரிப்ெடுத்தல் முகறயில் வதர்ந்பதடுக்கப்ெடுகின்றன. ஒரு 
குறிப்ெிட்ட ைதிப்புக்கு வைைான அகனத்து ஈடுவகாரல்களும் 
ஆய்வு பசய்யப்ெடும் எனவும் அந்த வரம்புக்கு கீவழ உள்ள 
ைாதிரிப்ெடுத்தப்ெட்ட ஈடுவகாரல்கள் பதாகுப்பு 
உறுதிப்ெடுத்தலுக்காக எடுத்துக்பகாள்ளப்ெடும் எனவும் சிை 
காப்ெடீ்டாளர்கள் குறிப்ெிடுகிறார்கள். 



 

 664 

இரண்டாவது முகறயில், ஒவ்பவாரு ஈடுவகாரலும் சரிொர்ப்பு 
நிகைகளின் பதாகுப்பு ஒன்கற கடந்து பசல்கின்றது, அது 
ஒத்துப்வொகவில்கை என்றால் இவ்வாறான ஆய்வுகளுக்கு 
உட்ெடுத்தப்ெடுகின்றது:  

i. ைருத்துவ வசாதகனகள் அல்ைது ைருந்துகள் பதாடர்ொன 
ஈடுவகாரைின் பெரும்ெகுதி 

ii. வாடிக்ககயாளர் ெணத்கத பெறுவதில் ைிகவும் ஆர்வைாக 
இருத்தல் 

iii. திருத்தி வைபைழுதப்ெடும் ெில்கள், வொன்றகவ  

ஈடுவகாரல் வநர்கையானதில்கை என சந்வதகப்ெட்டால், 
ஈடுவகாரகை அது எவ்வளவு சிறியதாக இருந்தாலும் ஆய்வு 
பசய்ய வவண்டும். 

 

xvii.   TPAவால் கேய்யப்படும் கராக்ைமில்ைா நிகறசவற்றல் 
கேயல்முகற 

 

வசதி எப்ெடி வவகை பசய்கின்றது? இதன் கையம் TPA 
காப்ெடீ்டாளர் ைருத்துவைகனயுடன் பசய்யும் ஒரு ஒப்ெந்தம் 
ஆகும். இந்த ஒப்ெந்தங்கள் ைற்ற ைருத்துவ வசகவ 
வழங்குநர்களுடனும் சாத்தியைாகும். இந்தப் ெிரிவில் 
பராக்கைில்ைா வசதிகய வழங்குவதற்காக ெயன்ெடுத்தப்ெடும் 
பசயல்முகறகயப் ொர்ப்வொம்: 

அட்டவகண 2.2 

 

 

 

படி 1 

உடல்நைக் காப்ெடீ்டின் கீழ் காப்பு பசய்யப்ெட்டுள்ள ஒரு 
வாடிக்ககயாளர் ஒரு உடல்நைைின்கை அல்ைது ஒரு 
காயத்தால் அவதிப்ெடுகிறார் வைலும் அவர் ஒரு 
ைருத்துவைகனக்குள் அனுைதிக்கப்ெடுைாறு 
ஆவைாசிக்கப்ெடுகிறார். அவர் (அல்ைது அவரின் சார்ொக 
ைற்பறாருவர்) கீழ்காண்ெகவ வொன்ற காப்ெடீ்டு 
விவரங்களுடன் ைருத்துவைகனயின் காப்ெடீ்டு 
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கையத்கத அணுகுகிறார்: 

 

i. TPA பெயர், 
ii. அவரின் உறுப்ெினர் பெயர், 
iii. காப்ெடீ்டாளர் பெயர் வொன்றகவ.  

படி 2 

கீழ்காண்ெகவ வொன்ற அவசியைான விவரங்ககள 
ைருத்துவைகன பதாகுக்கின்றது: 

i. உடல்நைைின்கை வநாயறிதல், 
ii. சிகிச்கச, 
iii. சிகிச்கசயளிக்கும் ைருத்துவரின் பெயர், 
iv. முன்பைாழியப்ெடும் ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககயின் 

நாட்களின் எண்ணிக்கக ைற்றும் 

v. கணக்கிடப்ெட்ட பசைவு 

இது கராக்ைமில்ைா அதிைாரமளிப்புப் படிவம் என 
அகழக்ைப்படும் ஒரு வடிவகமப்பில் 
வழங்ைப்படுைின்றது.  

படி 3 

TPA கராக்ைமில்ைா அதிைாரமளிப்புப் படிவத்தில் 
வழங்கப்ெட்டுள்ள தகவல்ககள ஆய்வு பசய்கின்றது. இது 
தகவல்ககள ைருத்துவைகனயுடனான ொைிசி 
விதிமுகறகள் ைற்றும் ஏவதனும் ஒப்புக்பகாள்ளப்ெட்ட 
கட்டணவதீங்களுடன் சரிொர்க்கின்றது. வைலும் 
பராக்கைில்ைா அதிகாரைளிப்பு வழங்கப்ெட முடியுைா 
இல்கையான எனும் முடிவிற்கு வர வவண்டும் வைலும் 
அப்ெடி முடிபவடுத்தால் எவ்வளவு பதாககக்கு 
அதிகாரைளிக்கப்ெட வவண்டும் என்ெகதயும் முடிவு 
பசய்ய வவண்டும் 

முடிகவ எடுக்க வைலும் தகவல்களுக்கு TPA-கவ 
வகட்கைாம். முடிகவ எடுத்த ெின், அகத 
தாைதைில்ைாைல் ைருத்துவைகனக்கு 
பதரிவிக்கவவண்டும். 
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இப்வொது இரண்டு ெடிவங்களும் ஐஆர்டிஏஐ உடல்நைக் 
காப்ெடீ்டு தரநிர்ணய வழிகாட்டுதல்களின் கீழ் 
தரநிர்ணயப்ெடுத்தப்ெட்டிருக்க வவண்டும்; இறுதியில் 
உள்ள ெிற்வசர்க்கககய ெரிந்துகர பசய்யவும்). 

படி 4 

வநாயாளி ைருத்துவைகனயில் சிகிச்கச பெறும்வொது 
TPAவால் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட பதாகக வநாயாளியின் 
கணக்கில் உள்ள பதாககயாக தக்ககவக்கப்ெடும். 
வாடிக்ககயாளர் சிகிச்கசயல்ைாத பசைவுகள் ைற்றும் 
ொைிசியின் கீழ் வதகவப்ெடும் ஏவதனும் இகண-
பசலுத்துத் பதாகக ஆகியவற்கற உள்ளடக்க ஒரு 
பதாகககய பசலுத்தும்ெடிக் வகட்டுக்பகாள்ளப்ெடைாம். 

படி 5 

வநாயாளி பவளிவயறத் தயாராக இருக்கும்வொது, 
காப்ெடீ்டால் காப்பு பசய்யப்ெட்டுள்ள உண்கையான 
கட்டணங்களுக்கு எதிராக TPAவால் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட 
வநாயாளியின் கணக்கில் உள்ள பதாகககய 
ைருத்துவைகன சரிொர்க்கும். 

கணக்கில் பதாகக குகறவாக இருந்தால், ைருத்துவைகன 
பராக்கைில்ைா சிகிச்கசக்காக கூடுதல் ஒப்புதல் 
பதாககக்காக வகாரிக்கக அனுப்பும். 

TPA அகத ஆராய்ந்து கூடுதல் பதாககக்கு ஒப்புதல் 
அளிக்கும். 

படி 6 

வநாயாளி அனுைதிக்கப்ெடாத கட்டணங்ககள 
பசலுத்திவிட்டு பவளிவயறுவார். அவர் 
ஆவணப்ெடுத்தகை முழுகை பசய்ய ஈடுவகாரல் ெடிவம் 
ைற்றும் ெில்ைில் ககபயழுத்திடும்ெடி 
வகட்டுக்பகாள்ளப்ெடுவார். 

படி 7 

ஒன்றுவசர்க்கும் வைலும் ெில்ைின் 
பசயல்முகறப்ெடுத்தலுக்காக ெின்வரும் ஆவணங்ககள 
TPAவிடம் வழங்கும்: 

i. ஈடுவகாரல் ெடிவம் 

ii. பவளிவயறும் சுருக்கவுகர / அனுைதிப்புக் 
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குறிப்புகள் 

iii. TPAவால் வழங்கப்ெட்ட வநாயாளி / 
முன்பைாழிெவர் அகடயாள அட்கட ைற்றும் 
புககப்ெட அகடயாளச் கார்டு 

iv. இறுதி ஒன்றுவசர்க்கப்ெட்ட ரசீது 

v. விளக்கைான ெில் 

vi. ஆய்வு அறிக்கககள் 

vii. ைருத்துவர் ெரிந்துகரப்பு ைற்றும் ைருந்தக 
ெில்கள் 

viii. TPAவால் அனுப்ெப்ெட்ட ஒப்புதல் கடிதங்கள் 

படி 8 

TPA ஈடுவகாரகை பசயல்முகறப்ெடுத்தும் வைலும் 
ெின்வருெகவ வொன்ற விவரங்ககள உறுதிப்ெடுத்திய 
ெிறகு ைருத்துவைகனக்கு பதாகககய பசலுத்துைாறு 
ெரிந்துகரக்கும்: 

i. சிகிச்கசயளிக்கப்ெட்ட வநாயாளி எவருக்காக 
ஒப்புதல் வழங்கப்ெட்டவதா அவவரயாவார். 

ii. வநாயாளி சிகிச்கச எடுத்துக்பகாண்ட நிகைகை 
எந்த நிகைக்காக ஒப்புதல் அளிக்கப்ெட்டவதா 
அதுவவயாகும். 

iii. ஏவதனும் விைக்களிக்கப்ெட்ட உடல்நைைின்கையின் 
சிகிச்கசக்கான பசைவுகள், ெில்ைின் ெகுதியாக இல்கை. 

iv. ைருத்துவைகனகளிடம் பதரிவிக்கப்ெட்ட அகனத்து 
வரம்புகளும் ெின்ெறறப்ெட்டுள்ளது. 

v. ைருத்துவைகனயிடம் ஒப்புக்பகாள்ளப்ெட்ட 
கட்டணவதீங்கள் ெின்ெற்றப்ெட்டுள்ளது ைற்றும் நிகர 
பசலுத்துத் பதாகக கணக்கிடப்ெட்டுள்ளது. 

பராக்கைில்ைாத வசதியின் ைதிப்பு சந்வதகத்திற்கிடைில்ைாைல் 
இருக்கின்றது. வசதிகய சிறப்ொக ெயன்ெடுத்துவது எப்ெடி 
என்ெகத வாடிக்ககயாளரிடம் பதரிவிப்ெதும் முக்கியைானதாகும். 
கவனிக்க வவண்டிய முக்கியக் குறிப்புகளாவன: 
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i. வாடிக்ககயாளர் தன் காப்ெடீ்டு விவரங்கள் தன்னுடன் 
இருப்ெகத உறுதி பசய்து பகாள்ள வவண்டும். இது  
இவற்கற உள்ளடக்குகின்றது: 

 

 அவரது TPA அட்கட, 
 அவரது ொைிசி நகல், 
 அவரது காப்ெின் விதிமுகறகள் ைற்றும் நிெந்தகனகள் 
வொன்றகவ.  

இகவ இல்ைாதவொது, அவர் TPAகவ (ஒரு 24 ைணி வநர 
உதவி இகணப்பு மூைம்) பதாடர்புபகாண்டு விவரங்ககள 
வகட்க வவண்டும். 

ii. தன் ஆவைாசகன ைருத்துவரால் ெரிந்துகரக்கப்ெட்ட 
ைருத்துவைகன TPAவின் வகையகைப்ெில் இருக்கின்றதா 
என்ெகத வாடிக்ககயாளர் சரிொர்க்க வவண்டும். 
அப்ெடியில்கை என்றால், அவர் TPAவிடம் அந்த 
சிகிச்கசக்காக பராக்கைில்ைா வசதி கிகடக்கும் வதர்வுகள் 
ெற்றி சரிொர்க்க வவண்டும். 

iii. முன்-அதிகாரைளிப்பு ெடிவத்தில் சரியான விவரங்கள் ெதிவு 
பசய்யப்ெட்டுள்ளகத அவர் உறுதி பசய்து பகாள்ள 
வவண்டும். ஏவதனும் பதளிவாக இல்கைபயன்றால், TPA 
பராக்கைில்ைா வசதிகய ைறுக்கைாம் அல்ைது வகள்வி 
எழுப்ெைாம். 

iv. ைருத்துவைகன கட்டணங்கள் கண்புகர வொன்ற குறிப்ெிட்ட 
சிகிச்கசகளில் இருக்கும் அகற வாடகக அல்ைது 
காப்புகறகள் வொன்ற வரம்புகளுடன் நிகையாக இருப்ெகத 
அவர் உறுதி பசய்து பகாள்ளவவண்டும். 

ொைிசியால் அனுைதிக்கப்ெடுவகத விட அதிகைாக அவர் 
பசைவு பசய்ய விரும்ெினால், அவரின் பசைவுப் ெங்கு 
எவ்வளவாக இருக்கும் என்ெகத முன்னதாகவவ 
பதரிவிப்ெது நல்ைதாகும். 
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v. வாடிக்ககயாளர் பவளிவயறுவகத முன்கூட்டிவய TPAவிடம் 
பதரிவிக்க வவண்டும் வைலும் பவளிவயறும் முன் 
ைருத்துவைகனயிடம், வதகவப்ெடக்கூடிய ஏவதனும் 
கூடுதல் ஒப்புதல்ககள TPAவிடம் அனுப்புைாறு வகாரிக்கக 
பசய்ய வவண்டும். இது வநாயாளி அவசியைில்ைாைல் 
ைருத்துவைகனயில் காத்திருக்காைல் இருப்ெகத உறுதி 
பசய்யும். 

வாடிக்ககயாளர் ஒரு ைருத்துவைகனயில் பராக்கைில்ைா 
சிகிச்கசக்காக வகாரிக்கக பசய்து ஒரு ஒப்புதகைப் பெற்று, 
ஆனால் வவபறாரிடத்தில் அனுைதிக்கப்ெட முடிவுபசய்வதும் 
சாத்தியைானதாகும். அப்ெடிப்ெட்ட சூழ்நிகைகளில், 
வாடிக்ககயாளர் ைருத்துவைகனயிடம் பதரிவித்து 
பராக்கைில்ைா ஒப்புதல் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறதா என TPAவிடம் 
வகட்குைாறு பசால்ை வவண்டும். 

இகதச் பசய்யவில்கை என்றால், ஒப்புக்பகாள்ளப்ெட்ட 
பதாகக வாடிக்ககயாளரின் ொைிசியில் தகட பசய்யப்ெடைாம் 
வைலும் அடுத்த வகாரிக்ககயின் ஒப்புதைின்வொது தவறான 
கருத்கத வதாற்றுவிக்கைாம். 

3. உடல்நைக் ைாப்பீடுைளில் உள்ள ஆவணப்படுத்துதல் 

 

முன்னதாக விளக்கியெடி, உடல்நைக் காப்ெடீு ஈடுவகாரல்களின் 
பசயல்முகறப்ெடுத்தலுக்கு ெை ஆவணங்கள் வதகவப்ெடுகின்றன. 
ஒவ்பவாரு ஆவணமும் இரண்டு முக்கியக் வகள்விகளுக்கு 
ெதிைளிக்க உதவும் என எதிர்ொர்க்கப்ெடுகின்றது – ஏற்கும் திறன் 
(அது ெணம் பசலுத்தக்கூடியதா?) ைற்றும் ஈடுவகாரைின் அளவு 
(எவ்வளவு?).  

இந்தப் ெிரிவு வாடிக்ககயாளர்களால் சைர்ப்ெிக்கப்ெட வவண்டிய 
வதகவப்ெடும் ஒவ்பவாரு ஆவணங்களின் வதகவ ைற்றும் 
உள்ளடக்கத்கத விளக்குகின்றது: 
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1. கவளிசயறுதல் சுருக்ைவுகர 

பவளிவயறுதல் சுருக்கவுகரகய ஒரு உடல்நைக் காப்ெடீ்டு 
ஈடுவகாரகை பசயல்முகறப்ெடுத்த வதகவப்ெடும் ைிக 
முக்கியைான ஆவணைாக குறிப்ெிடைாம். இது வநாயாளியின் 
நிகைகை ைற்றும் சிகிச்கச முகற ெற்றிய முழு 
தகவைககளயும் விளக்குகின்றது. 

பவளிவயறுதல் சுருக்கவுகர இவற்கறக் பகாண்டிருக்க வவண்டும்: 

i) வநாயாளியின் பெயர், வயது, ொைினம் ைற்றும் விவரம். 
ii) அனுைதிப்பு ைற்றும் பவளிவயறுதைின் வததி ைற்றும் வநரம். 
iii) அனுைதிப்பு வநரத்தில் இருந்த வநாயாளியின் நிகைகை, 

பவப்ெநிகை, நாடித்துடிப்பு, இரத்த அழுத்தம் வொன்றகவ 
ைற்றும் அனுைதிப்ெிற்கான காரணம் ஆகியவற்றின் விவரம். 

iv) நிகைகை தானாக பவளிப்ெட்டதில் இருந்து உள்ள 
உடல்நைைின்கையின் வரைாறு. ைகப்வெறு நிகைகைகளில் 
கருத்தரிப்பு ைற்றும் உயிருடனுள்ள குழந்கதகள் 
ஆகியவற்றின் விவரங்கள் வழங்கப்ெடும். 

v) பசய்யப்ெட்ட ஆய்வுகள். 
vi) நிகைகைகய குணப்ெடுத்தும் ைருத்துவ ஆவைாசகர்கள். 
vii) சிகிச்கச முகற – பொருத்தைானால் அறுகவசிகிச்கசயின் 

விவரம். 
viii) அறுகவசிகிச்கசக்கு ெிந்கதய ஆவைாசகன. 
ix) ெயன்ெடுத்தப்ெடும் ைருந்துகள். 
x) அறுகவசிகிச்கசக்கு ெிறகான முன்வனற்றத்கத 

அளவிடுவதற்கான ஆய்வுகள். 
xi) பவளிவயறுதைின் வொதுள்ள நிகைகை. 
xii) ெயன்ெடுத்தப்ெட வவண்டிய ைருந்துகள், பசய்யப்ெட வவண்டிய 

பசயல்முகற / வநாயறிதல் ைற்றும் ெின்பதாடர்வு வருகக 
உள்ளிட்ட பவளிவயறுதைின் வொதான ஆவைாசகன. 

ஒரு நன்கு எழுதப்ெட்ட பவளிவயறுதல் சுருக்கவுகரயானது 
உடல்நைைின்கை / காயம் ைற்றும் சிகிச்கச முகற 
ஆகியவற்கற நன்கு புரிந்துபகாள்ள ஈடுவகாரல் 
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பசயல்முகறப்ெடுத்தும் நெருக்கு உதவுகின்றது, இதன் மூைம் 
நிகறவவற்றுதல் பசயல்முகற வவகப்ெடுத்தப்ெடுகின்றது. 
ஐஆர்டிஏஐ தரநிர்ணய வழிகாட்டுதல்கள் ஈடுவகாரல்களின் 
சிறப்ொன பசயல்முகறப்ெடுத்தலுக்காக பவளிவயறுதல் 
சுருக்கவுகரக்கான ெரிந்துகரக்கப்ெடும் உள்ளடக்கங்ககள 
உள்ளடக்கியுள்ளது. துரதிர்ஷ்டவசைாக வநாயாளி 
ெிகழக்காவிட்டால், ெை ைருத்துவைகனகளில் பவளிவயறுதல் 
சுருக்கவுகர இறப்பு சுருக்ைவுகர என கூறப்ெடுகிறது.  

பவளிவயறுதல் சுருக்கவுகரகய எப்வொதும் அசைாக பெற 
வவண்டும். 

2. ஆய்வறிக்கைைள் 

ஆய்வறிக்கககள் வநாயறிதல் ைற்றும் சிகிச்கசகய ஒப்ெிடுவதில் 
உதவுகின்றது, அதன் மூைம் சிகிச்கச உடவன வதகவப்ெட்ட 
துல்ைியைான நிகைகை ைற்றும் ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககயின் 
வொதான முன்வனற்றம் ஆகியவற்கற புரிந்து பகாள்வதற்கான 
அவசியைான தகவல்ககள வழங்குகின்றது. 

ஆய்வறிக்கககள் வழக்கைாக இவற்கற உள்ளடக்கியிருக்கும்: 

i) இரத்தப் ெரிவசாதகன அறிக்கககள்; 
ii) எக்ஸ்-வர அறிக்கககள்; 
iii) ஸ்வகன் அறிக்கககள் ைற்றும் 

iv) திசுப் ெரிவசாதகன அறிக்கககள் 

அகனத்து ஆய்வறிக்கககளும் பெயர், வயது, ொைினம், 
வசாதகனத் வததி வொன்றவற்கறக் பகாண்டிருக்கும் வைலும் 
வழக்கைாக அசைாக வழங்கப்ெடும். காப்ெடீ்டாளர் எக்ஸ்-வர 
ைற்றும் ைற்ற ெடங்ககள சிறப்புக் வகாரிக்ககயின் ைீது 
வாடிக்ககயாளரிடம் திரும்ெத் தரைாம். 

3. ஒன்றுசேர்க்ைப்பட்ட மற்றும் விளக்ைமான பில்ைள்: 
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இது காப்ெடீ்டு ொைிசியின் கீழ் பசலுத்தப்ெட வவண்டியகவககள 
முடிவு பசய்யும் ஆவணைாகும். ெில்ைின் நிகையான 
வடிவகைப்பு எதுவுைில்கை என்றாலும், வழக்கைான நகடமுகற 
ெின்வரும் தகைப்புகளின் கீழ் ஒன்றுவசர்க்கப்ெட்ட சிகிச்கச 
கட்டணங்ககள வழங்குவதாகும்: 

i) ெணி ைருத்துவ அலுவைர் ைற்றும் அகறயில் வழங்கப்ெட்ட 

அடிப்ெகட வசதிகள் ஆகியவற்றிற்கான கட்டணங்கள் 

உள்ளிட்ட அகற வாடகை. பசவிைிப் ெணி கட்டணங்கள் 

இதன் ெகுதியாக இருக்கைாம் அல்ைது ஒரு தனி தகைப்ெின் 

கீழ் இருக்கைாம். 

ii) ICU சிகிச்கசக்காகப் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டால் தீவிர ேிைிச்கேப் 

பிரிவு ைட்டணங்ைள். இது ICU வில் இருந்த ெணி ைருத்துவ 

அலுவைர், நிபுணர் சிகிச்கச, நாடித்துடிப்பு காட்டி, ெிராணவாயு 

வொன்றகவகளுக்கான கட்டணங்ககள உள்ளடக்குகின்றது. 

iii) வநாயாளிக்கு சிகிச்கசயளிக்கும் ைருத்துவர்கள் ைற்றும் 

நிபுணர்கள் அகனவருக்குைான கட்டணங்ககள உள்ளடக்கும் 

ஆசைாேைர் ைட்டணங்ைள். 

iv) சநாயறிதல் சோதகனைள் ைற்றும் ஆய்வுகள். 

v) IP சிகிச்கசயின் ஒரு ெகுதியாக வாங்கப்ெட்ட மருந்துைள். 

vi) ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககயின்வொது பசய்யப்ெட்ட பசயற்கக 

சிறுநீர்ப் ெிரித்பதடுப்பு, வவதிச்சிகிச்கச வொன்ற ஏவதனும் 

சிறப்பு பசயல்முகறகளுக்கான கேயல்முகறக் 

ைட்டணங்ைள். 

vii) அனுைதிப்பு, ெதிவு, ஆவணைாக்கம், வசகவ கட்டணங்கள் 

ைற்றும் வரிகள் வொன்ற இதர ைட்டணங்ைள். 

ஒன்றுவசர்க்கப்ெட்ட ெில்கள் பைாத்த நிகழ்கவயும் வழங்கும், 
விளக்கைான ெில் ெிரிவுககள குறிப்புகளுடன் வழங்கும். எனவவ 
பைாத்த ெில் அகற வாடகக ைற்றும் கட்டணங்ககளக் 
குறிப்ெிடும், விளக்கைான ெில் அகறயின் வகக, நாட்களின் 
எண்ணிக்கக, நாபளான்றுக்கான கட்டணம் ைற்றும் தகைப்ெின் 
கீழ் உள்ளடக்கப்ெடும் ைற்ற கட்டணங்கள் ஆகியவற்கற 
குறிப்ெிடும். அவதவொல், ஆவைாசகர் கட்டணத்திற்கு, விளக்கைான 
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ெில் ஒவ்பவாரு நாள் ைற்றும் ஒவ்பவாரு ஆவைாசகருக்குைான 
ெிரிவுக் கட்டணங்ககள வழங்கும்.   

விளக்கைான ெில்ைில் ைருத்துவர் ெரிந்துகரப்புகளுடன் 
ஒப்ெிடப்ெட்ட ைருந்தக ெில்களும் உள்ளடக்கப்ெடும். 

பசலுத்தப்ெடாத பதாகக பசைவுகளின் கூர்ந்தாய்வு விளக்கைான 
ெில்கை ெயன்ெடுத்தி பசய்யப்ெடும், இதில் ஏற்கப்ெடாத 
பசைவுகள் முழுகையாக்கப்ெட்டு ைற்றும் அது சார்ந்திருக்கும் 
பசைவு தகைப்ெில் இருந்து கழிக்க ெயன்ெடுத்தப்ெடும்.   

ஐஆர்டிஏஐ தரநிர்ணய வழிகாட்டுதல்கள் ஒன்றுவசர்க்கப்ெட்ட 
ைற்றும் விளக்கைான இரசீதுக்கான வடிவகைப்கெ 
வழங்கியுள்ளது. 

இரசீதுகள் அசைாக பெறப்ெட வவண்டும். 

4. பணம் கேலுத்துதைின் இரேதீு 

ஒரு ஈட்டுறுதி ஒப்ெந்தைாக இருப்ெதால், ஒரு உடல்நைக் 
காப்ெடீ்டு ஈடுவகாரைின் ெணம் திரும்ெப்பெறும் பசயலுக்கு 
ைருத்துவைகனயில் பசலுத்திய பதாககக்கான முகறயான 
இரசீதும் வதகவ. 

பசலுத்தப்ெட்ட ெணம் ெில்ைின் பைாத்தத் பதாககயுடன் 
ஒத்திருக்க வவண்டும், ெை ைருத்துவைகனகள் பசலுத்தப்ெடும் 
பதாககயில் சலுகக அல்ைது தள்ளுெடிகய வழங்குகின்றன. 
அம்ைாதிரியான நிகைகளில், காப்ெடீ்டாளர் வநாயாளியின் சார்ொக 
உண்கையாக பசலுத்தப்ெட்ட பதாககக்கு ைட்டுவை ெணைளிக்க 
அகழக்கப்ெட வவண்டும். 

இரசீது எண்ணிடப்ெட்டு ைற்றும்/அல்ைது முத்திகரயிடப்ெட்டு 
அசைாக வழங்கப்ெட வவண்டும். 

5. ஈடுசைாரல் படிவம் 
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ஈடுவகாரல் ெடிவம் என்ெது ஈடுவகாரகை 
பசயல்முகறப்ெடுத்துவதற்கான முகறயான ைற்றும் 
சட்டரீதியான வகாரிக்ககயாகும் வைலும் அது வாடிக்ககயாளரால் 
ககபயழுத்திடப்ெட்டு அசைாக சைர்ப்ெிக்கப்ெட வவண்டும். 
ஈடுவகாரல் ெடிவம் இவற்கற உள்ளடக்கியிருக்கும்: 

i) முன்பைாழிெவர் ைற்றும் ஈடுவகாரல் பசய்யப்ெடும் ொைிசி 
எண் ஆகியவற்றின் விவரங்கள். 

ii) வநாயாளியின் விவரங்கள். 
iii) ஈடுவகாரலுக்கான காரணம் – எதற்காக ைருத்துவைகனச் 

வசர்க்கக பசய்யப்ெட்டவதா அது ைற்றும் 
உடல்நைைின்கைக்கான காரணம். 

iv) ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககயின் காை அளவு. 
v) ெல்வவறு தகைப்புகளின் கீழ் வைற்பகாள்ளப்ெட்ட 

பசைவுகளின் பதாகக. 
vi) இகணக்கப்ெட வவண்டிய ஆவணங்களின் சரிொர்ப்புப் 

ெட்டியல். 
vii) காப்ெடீு பெறுெவரிடைிருந்து பெற்ற ெிரகடனம் 

வநாய், சிகிச்கச வொன்ற விவரங்கள் தவிர்த்து, காப்ெடீு 
பெறுெவரிடைிருந்து பெற்ற ெிரகடனம் சட்டரீதியாக ைிக 
முக்கியைான ஆவணைாக ஈடுவகாரல் ெடிவத்கத ஆக்குகின்றது.  

இந்த ெிரகடனத்தில் ஈடுவகாரலுக்குள் “கபரும் நன்னம்பிக்கைக் 
சைாட்பாட்கட” பொருத்துகின்றது, இதன் ைீறல் ொைிசியின் கீழ் 
வரும் தவறான விவரைளித்தல் உட்ெிரிகவ கவர்கின்றது. 

6. அகடயாளச் ோன்று 

நம் வாழ்க்ககயில் ெல்வவறு பசயல்ொடுகளில் அகடயாளச் 
சான்கறப் ெயன்ெடுத்துவது அதிகரித்திருப்ெதன் மூைம், பொது 
அகடயாளச் சான்று முக்கியைான ெயகன வழங்குகின்றது – 
காப்ெடீு பெறும் நெரும் சிகிச்கச பெறும் நெரும் ஒருவவர 
என்ெகத உறுதிப்ெடுத்துகின்றது. 
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வழக்கைாக அகடயாளச் சான்றாக இகவ இருக்கைாம்: 

i) வாக்காளர் அகடயாள அட்கட, 
ii) ஓட்டுநர் உரிைம், 
iii) PAN -நிரந்தர கணக்கு அட்கட, 
iv) ஆதார் அட்கட வொன்றகவ. 

அகடயாளச் சான்கற கட்டாயைாக்கல் பராக்கைில்ைா 
ஈடுவகாரல்களில் ஆள்ைாறாட்டங்ககள குறிப்ெிடத்தக்க அளவில் 
குகறத்துள்ளது ஏபனனில் அகடயாளச் சான்று ைருத்துவைகனச் 
வசர்க்ககக்கு முன்னால் பெறப்ெட வவண்டும், அகதப் பெற்று 
சரிொர்த்து, ெின் அகத காப்ெடீ்டாளர் அல்ைது TPAவிடம் 
வழங்குவது ைருத்துவைகனயின் கடகையாக ஆகியுள்ளது. 

ெணம் திரும்ெப்பெறல் ஈடுவகாரல்களில், அகடயாளச் சான்று 
ெயன் குகறந்ததாக உள்ளது. 

7. குறிப்பிட்ட ஈடுசைாரல்ைளுக்கு சதகவயான ஆவணங்ைள் 

வைவை குறிப்ெிட்டுள்ளகதத் தவிர்த்து கூடுதல் ஆவணங்கள் 
வதகவப்ெடும் சிை வகக ஈடுவகாரல்களும் உள்ளன. 
அகவயாவன: 

i) விெத்து ஈடுவகாரல்கள், இங்வக ைருத்துவைகன மூைம் ெதிவு 
பசய்யப்ெட்ட காவல் நிகையத்திற்கு அளிக்கப்ெடும் FIR 

அல்ைது ைருத்துவ-சட்டச் சான்றிதழ், வதகவப்ெடைாம். இது 
விெத்திற்கான காரணத்கதயும், நெர் சாகை 
விெத்துகளின்வொது ைது அருந்தியிருந்தாரா என்ெகதயும் 
குறிப்ெிடுகின்றது. 

ii) சிக்கைான அல்ைது உயர் ைதிப்பு ஈடுவகாரல்களின் வொது 
வழக்கின் உள்ளரங்க தாள்கள். உள்ளரங்க நிகைகை தாள் 
அல்ைது வநாய் விவரக் குறிப்புத்தாள் என்ெது 
ைருத்துவைகனயால் ெராைரிக்கப்ெடும் ஒரு ஆவணம், இது 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககயின் பைாத்தக் காைத்திலும் 
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தினசரி அடிப்ெகடயில் வநாயாளிக்கு அளிக்கப்ெட்ட எல்ைா 
சிகிச்கசககளயும் விவரிக்கின்றது. 

iii) பொருந்துைிடங்களில் பசயற்கக சிறுநீர்ப் ெிரித்பதடுப்பு / 
வவதிச்சிகிச்கச / உடல்ெயிற்சி ைருத்துவ விளக்கப்ெடங்கள். 

iv) ைருத்துவைகன ெதிவுச் சான்றிதழ், இங்வக ைருத்துவைகனத் 
வதகவகளின் இணக்கம் சரிொர்க்கப்ெட வவண்டும். 

ஒரு ஈடுவகாரகை பசயல்முகறப்ெடுத்துவதற்கான குறிப்ெிட்ட 
உள் ஆவண வடிவகைப்புககள ஈடுவகாரல்கள் குழு 
ெயன்ெடுத்துகின்றது. அகவயாவன: 

i) ஆவண உறுதிப்ெடுத்தலுக்கான சரிொர்ப்புப் 
ெட்டியல்கள்,  

ii) கூர்ந்தாய்வு / நிகறவவற்றுதல் தாள்,  
iii) தர வசாதகனகள் / கட்டுப்ொடு வடிவகைப்பு.  

 

இந்த வடிவகைப்புகள் காப்ெடீ்டாளர்களிகடவய சீராக 
இருப்ெதில்கை என்றாலும், வழக்கைான உள்ளடக்கங்களுடனான 
ஒரு ைாதிரியுடன் உள்ள ஆவணங்களின் ெயன்ொட்கட நாம் 
ஆய்வு பசய்வவாம். 

அட்டவகண 2.3 

1.  
ஆவண 
உறுதிப்படுத்தல் 
தாள் 

இது எல்ைாவற்றிலும் எளிதானது, இந்த 
ஆவணங்கள் வாடிக்ககயாளரால் 
சைர்ப்ெிக்கப்ெட்டுள்ளதா என்ெகத குறிக்க 
பெறப்ெட்ட ஆவணங்களின் ெட்டியைில் 
ஒரு அகடயாளக் குறி 
கவக்கப்ெடுகின்றது.  
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2.  கூர்ந்தாய்வு/ 
கேயல்முகற தாள் 

வழக்கைாக  ஒரு ஒற்கறத் தாளில் 
பைாத்த பசயல்முகறப்ெடுத்தல் 
குறிப்புகளும் குறிக்கப்ெடும்.  

i) வாடிக்ககயாளரின் பெயர் 
ைற்றும் அகடயாள எண் 

ii) ஈடுவகாரல் எண், ஈடுவகாரல் 
தாள்கள் பெற்றுக்பகாண்ட வததி 

iii) ொைிசி ைீளாய்வு, ெிரிவு 64விெி 
இணக்கம் 

iv) காப்ெடீ்டுத் பதாகக ைற்றும் 
காப்ெடீ்டுத் பதாககயின் ெயன்ொடு 

v) ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக 
ைற்றும் பவளிவயறுதல் வததி 

vi) வநாயறிதல் ைற்றும் சிகிச்கச 

vii) ஈடுவகாரல் ஏற்றுக்பகாள்ளும் 
தன்கை / பசயல்முகறப்ெடுத்தல் 
கருத்துகள் அதற்கான காரணத்துடன் 

viii) ஈடுவகாரல் பதாககயின் 
கணக்கீடு 

ix) பசயல்முகறப்ெடுத்தும் 
நெர்களின் பெயர்கள் ைற்றும் 
வததிகளுடான ஈடுவகாரல் நகர்வு 

3.  
தர சோதகனைள் / 
ைட்டுப்பாடு 
வடிவகமப்பு 

ஈடுவகாரல் ககயாளுெவகரத் தவிர்த்து 
ைற்றவரால் பசய்யப்ெடும் ஈடுவகாரல் 
சரிொர்ப்ெிற்கான இறுதிச் வசாதகன 
அல்ைது தரக் கட்டுப்ொடு வடிவகைப்பு 

சரிொர்ப்புப் ெட்டியல் ைற்றும் ஈடுவகாரல் 
கூர்ந்தாய்வு வகள்விப்ெட்டியல் தவிர, 
தரக் கட்டுொடு/தணிக்கக வடிவகைப்பும் 
இகவ பதாடர்ொன விவரங்ககள 
உள்ளடக்கும்: 
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i) ஈடுவகாரகை நிகறவவற்றுதல் 
ii) ஈடுவகாரகை ைறுத்தல் 
iii) கூடுதல் தகவல்களுக்கான 

வகாரிக்கக.  

சுய-பரீட்கே 2  

ெின்வரும் ஆவணங்களில் எது ைருத்துவைகனயில் 
ெராைரிக்கப்ெடும் ஒரு உள்வநாயாளிக்கு பசய்யப்ெடும் அகனத்து 
சிகிச்கசககளயும் விவரிக்கிறது? 

I. ஆய்வறிக்கக 

II. நிகறவவற்றுதல் தாள் 

III. நிகைகை தாள் 

IV. ைருத்துவைகன ெதிவுச் சான்றிதழ் 

4. ஈடுசைாரல்ைகள ஒதுக்ைீடு கேய்தல் 

1. ஒதுக்ைீடு கேய்தல்  

இது ஈடுவகாரல்களின் நிகைகையின் அடிப்ெகடயில் 
காப்ெடீ்டாளரின் ெதிவவடுகளில் உள்ள எல்ைா 
ஈடுவகாரல்களுக்காகவும் பசய்யப்ெட்ட முன்வனற்ொட்டுத் 
பதாகககயக் குறிக்கின்றது. இது ைிக எளிதாக வதான்றுகிறது, 
ஆனால் ஒதுக்கீடு பசய்யும் பசயல்முகறக்கு ஏராளைான கவனம் 
வதகவப்ெடுகின்றது – ஒதுக்கீடு பசய்வதில் ஏவதனும் தவறு 
ஏற்ெட்டால் அது காப்ெடீ்டாளரின் இைாெங்கள் ைற்றும் கடன்தீர் 
ஆற்றல் கணக்கீடு ஆகியவற்கறப் ொதிக்கின்றது. 

இன்று பசயல்முகறப்ெடுத்தும் அகைப்புகள் எந்த ஒரு 
வநரத்திலும் ஒதுக்கீடுககள கணக்கிடும் திறனுள்ளதாக 
அகைக்கப்ெட்டுள்ளன. 
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சுய-பரீட்கே 3  

 

ஈடுவகாரல்களின் நிகைகையின் அடிப்ெகடயில் காப்ெடீ்டாளரின் 
ெதிவவடுகளில் உள்ள எல்ைா ஈடுவகாரல்களுக்காகவும் 
பசய்யப்ெட்ட முன்வனற்ொட்டுத் பதாகக _________________ என 
அறியப்ெடுகின்றது 

I. வசர்ைம் 

II. முன்வனற்ொடு 

III. ஒதுக்கீடு பசய்தல் 

IV. முதைீடு 

 

5.    ஈடுசைாரல்ைள் நிர்வாைம் – தனிநபர் விபத்து 

1. தனிநபர் விபத்து 

வகரயகற 

தனிநபர் விபத்து என்பது ஒரு பைன் பாைிேியாகும். இது 
விபத்து மரணம், விபத்து உடல்குகறபாடு (நிரந்தர/பகுதி), 
தற்ைாைிை கமாத்த உடல்குகறபாடு ஆைியவற்கற ைாப்பீடு 
கேய்ைின்றது மற்றும் குறிப்பிட்ட தயாரிப்கபப் கபாறுத்து 
விபத்து மருத்துவ கேைவுைள், ஈமக்ைிரிய கேைவுைள், ைல்வி 
கேைவுைள் சபான்ற இகணப்பு ைாப்புகறகயயும் 
கபற்றிருக்ைைாம். 
 

PA ொைிசியின் கீழ் காப்பு பசய்யப்ெடும் ஆெத்து “விெத்து” ஆகும் 

வகரயகற 

விபத்து என்பது ஏசதனும் திடீர், எதிர்பாராத, தற்கேயைான, 
கவளிப்புற, ைடுகமயாை நிைழும் மற்றும் ைண்ணால் 
பார்க்ைக்கூடிய ஏசதனும் ஒன்றாை வகரயறுக்ைப்படுைின்றது.  
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ஈடுவகாரல் வைைாளர் எச்சரிக்கககய வைற்பகாள்ள வவண்டும் 
வைலும் ஈடுவகாரல் அறிவிப்ெின் இரசீதின் ைீது ெின்வரும் 
ெகுதிககள வசர்க்க வவண்டும்: 

i) ஈடுவகாரல் பசய்த நெவர ொைிசியின் கீழ் காப்பு பசய்யப்ெடும் 
நெரா என்ெகத 

ii) ொைிசி இழப்புத் வததி பசல்லுெடியாக இருக்கின்றது ைற்றும் 
ப்ரீைியம் கட்டப்ெட்டுள்ளது 

iii) இழப்பு ொைிசி காைத்திற்குள் இருக்கின்றது. 
iv) இழப்பு “விெத்தினால்” வநர்ந்துள்ளது, உடல்நைைின்கையால் 

அல்ை. 
v) ஏவதனும் வைாசடி நிகழ்ந்துள்ளதா என சரிொர்த்தல் வைலும் 

வதகவப்ெட்டால் ஆய்விற்கு ஏற்ொடு பசய்தல். 
vi) ஈடுவகாரகை ெதிவு பசய்தல் ைற்றும் அதற்காக ஒதுக்கீட்கட 

உருவாக்குதல். 
vii) ெணிமுடிப்புக் காைத்கத (ஈடுவகாரல் வசகவயளிக்கும் 

காைம்) தக்ககவத்தல் வைலும் ஈடுவகாரைின் முன்வனற்றம் 
ெற்றி வாடிக்ககயாளருக்கு பதாடர்ந்து பதரிவித்தல். 

 

2. ஈடுசைாரல் ஆய்வு 

ஈடுவகாரல் அகழப்பு அல்ைது ஈடுவகாரல் ஆவணங்களின் 
இரசீதில் ஏவதனும் சிவப்பு எச்சரிக்கக கண்டறியப்ெட்டால், 
ஈடுவகாரல் உறுதிப்ெடுத்தலுக்காக ஒரு நிபுணத்துவ ஆய்வாளரிடம் 
அவத வநரத்தில் ஒதுக்கப்ெடைாம். 

 

உதாரணம் 

தனிநெர் விெத்து ஈடுவகாரல்களுக்கான சிவப்பு எச்சரிக்கககளின் 
எடுத்துக்காட்டுகள் (கூடுதல் ஆய்வின் ெயன்ொட்டிற்கானது ஆகும், 
ஆனால் வைாசடியின் வநர்ைகற சுட்டிக்காட்டல் அல்ைது 
ஈடுவகாரல் வைாசடியாக இருப்ெகத சுட்டிக்காட்டுவதில்கை):  
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 பநருக்கைான அண்கை ஈடுவகாரல்கள் (காப்ெடீு 
பதாடங்கியதிைிருந்து ைிகக் குறுகிய வநரத்திற்குள் 
பசய்யப்ெடும் ஈடுவகாரல்) 

 நீண்டகாை உடல்குகறொட்டுடனான உயர் வாராந்திர ெைன் 
பதாகக 

 ஈடுவகாரல் ஆவணங்களில் உள்ள முரண்ொடு 

 ஒவர காப்ெடீு பெறுெவரால் பசய்யப்ெடும் ெை ஈடுவகாரல்கள் 

 ைது பதரிவிப்பு 

 சந்வதகத்திற்கிடைான தற்பகாகை 

 காப்ெடீு பெறுெவரால் வாகனம் ஓட்டப்ெடும்வொது நடந்த 
ெின்னிரவு சாகைப் வொக்குவரத்து விெத்து 

 ொம்புக் கடி 

 நீரில் மூழ்குதல் 

 உயரத்திைிருந்து விழுகுதல் 

 சந்வதகத்திற்கிடைான உடல்நிகை பதாடர்ொன நிகைகைகள் 

 விஷவைற்றம் 

 பகாகை 

 துப்ொக்கிக் குண்டு காயம் 

 ெனிப் புண் ைகறவு 

 ைனிதக்பகாகை வொன்றகவ 
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ஆய்வின் முக்கிய வநாக்கங்களாவன: 

i) இழப்ெிற்கான காரணத்கத ஆராய்தல். 
ii) இழப்ெின் தன்கை ைற்றும் அளகவ உறுதிப்ெடுத்துதல். 
iii) சாட்சியம் ைற்றும் தகவல்கள் வசகரிப்பு. 
iv) ஈடுவகாரல் பதாககயின் வைாசடி அல்ைது ைிககப்ெடுத்தல் 

இருக்கிறதா என உறுதிப்ெடுத்துவது. 

தயவுகேய்து ைவனிக்ைவும்: ஆய்வின் வநாக்கம் நிகைகையின் 
உண்கைககள சரிப்ொர்த்தல் ைற்றும் அவசியைான 
சாட்சியங்ககள வசகரித்தல் ஆகும். 

ஈடுவகாரல்கள் ெரிவசாதகர் ஆய்வின் வநாக்கத்தின்ெடி 
ஆய்வாளகர வழிநடத்துவார். 

உதாரணம் 

வழக்கு வழிகாட்டுதைின் உதாரணம்:   

ோகைப் சபாக்குவரத்து விபத்து:  

i) எப்வொது சம்ெவம் நடந்தது – துல்ைியைான வநரம் ைற்றும் 
வததி உள்ளதா? வததி ைற்றும் வநரம் 

ii) காப்ெடீு பெறுெவர் விெத்து நடந்தவொது ஒரு ொதசாரியா, 
ெயணி/ெின்னிருக்கக ெயணியாக ெயணம் பசய்தாரா 
அல்ைது வாகனத்கத ஓட்டிக்பகாண்டிருந்தாரா? 

iii) விெத்து ெற்றிய விவரிப்பு, எப்ெடி அது நடந்தது? 
iv) விெத்து நடந்தவொது காப்ெடீு பெறுெவர் ைது 

அருந்தியிருந்தாரா? 
v) ைரணம் எனில், இறப்ெின் துல்ைியைான வநரம் ைற்றும் வததி,  
vi) ைரணத்திற்கு முன் வழங்கப்ெட்ட சிகிச்கச, அது எந்த 

ைருத்துவைகனயில் வொன்றகவ? 

 
 

விபத்திற்ைான ோத்தியமான ைாரணம்: 
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ைாப்பீடு கபறுபவர் அல்ைது எதிராளியின் வாைனத்தின் 
இயந்திர கேயைிழப்பு (ஸ்டியரிங், பிசரக் சபான்றவற்றின் 
கேயைிழப்பு), வாைனத்தின் ஓட்டுநரின் ஏசதனும் 
உடல்நைமின்கம (மாரகடப்பு, வைிப்பு சபான்றகவ) 
ைாரணமாை, மது அருந்தியிருத்தல், சமாேமான ோகை 
நிகைகம, சமாேமான ைாைநிகை, வாைனத்தின் சவைம் 
சபான்றகவ. 
 

3. ஈடுசைாரல் ஆவணமாக்ைல்  

 

அட்டவகண 2.4 

மரண ஈடுசைாரல் 

 

i) ஈடுவகாரல் பசய்ெவரின் 
நியைனதாரர்/குடும்ெ உறுப்ெினரால் 
ககபயழுத்திடப்ெட்டு முகறயாக 
நிரப்ெப்ெட்ட தனிநெர் விெத்து 
ஈடுவகாரல் ெடிவம். 

ii) முதல் தகவைறிக்ககயின் அசல் 
அல்ைது சான்பறாப்ெைிட்ட நகல். (FIR / 
ெஞ்ச்நாைா / இங்க்பவஸ்ட் ெஞ்ச்நாைா 
ஆகியவற்றின் சான்பறாப்ெைிட்ட நகல்). 

iii) இறப்புச் சான்றிதழின் அசல் அல்ைது 
சான்பறாப்ெைிட்ட நகல். 

iv) உள்ளடப்ெட்டால், ெிவரதப் ெரிவசாதன 
அறிக்ககயின் சான்பறாப்ெைிட்ட நகல். 

v) AML (ெணவைாசடி எதிர்ப்பு) 
ஆவணங்களின் சான்பறாப்ெைிட்ட நகல் 
- பெயர் உறுதிப்ெடுத்தலுக்காக 
(கடவுச்சீட்டு / PAN -நிரந்தர 
கணக்கட்கட / வாக்காளர் அகடயாள 
அட்கட / ஓட்டுநர் உரிைம்), முகவரி 
உறுதிப்ெடுத்தலுக்காக (பதாகைவெசி 
கட்டண இரசீது / வங்கிக் கணக்கு 
அறிக்கக / ைின்சார கட்டண ெில் / 
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குடும்ெ அட்கட). 
vi) ெிரைாணப் ெத்திரம் ைற்றும் ஈட்டுறுதிப் 

ெத்திரம் ஆகியவற்கறக் பகாண்ட 
சட்டரீதியான வாரிசு சான்றிதழ், 
இரண்டிலும் அகனத்து சட்டரீதியான 
வாரிசுகள் ககபயழுதிட்டு சான்றுறுதி 
அளித்திருக்க வவண்டும். 

நிரந்தர கமாத்த 
உடல்குகறபாடு 
(PTD) மற்றும் நிரந்தர 
பகுதி 
உடல்குகறபாடு 
(PPD) ைாப்பு 

i) ஈடுவகாரல் பசய்ெவரால் 
ககபயழுத்திடப்ெட்ட முகறயாக 
நிரப்ெப்ெட்ட தனிநெர் விெத்து 
ஈடுவகாரல் ெடிவம் 

ii) பொருந்துைானால் முதல் 
தகவைறிக்ககயின் சான்பறாப்ெைிட்ட 
நகல் 

iii) ஒரு அரசு ைருத்துவர் அல்ைது 
ஏவதனும் சைைான தகுதியுள்ள 
ைருத்துவரிடைிருந்து பெற்ற காப்ெடீு 
பெறுெவரின் உடல்குகறொட்கட 
உறுதிப்ெடுத்தப்ெடும் நிரந்தர 
உடல்குகறொடு சான்றிதழ். 

தற்ைாைிை கமாத்த 
உடல்குகறபாடு 
(TTD) ஈடுசைாரல் 

 

i) உடல்குகறொட்டின் வகக ைற்றும் 

உடல்குகறொட்டின் காை அளவு 

ஆகியவற்கற குறிப்ெிடும் 

சிகிச்கசயளிக்கும் ைருத்துவரிடைிருந்து 

பெற்ற ைருத்துவச் சான்றிதழ். 

முதைாளியால் முகறயாக 

ககபயழுத்திடப்ெட்ட ைற்றும் முத்திகர 
வொடப்ெட்ட, துல்ைியைான விடுமுகறக் 

காை விவரங்ககள வழங்கும் 

முதைாளியிடைிருந்து பெற்ற 

விடுமுகறச் சான்றிதழ். 

ii) காப்ெடீு பெறுெவர் தன் வழக்கைான 

கடகைககளச் பசய்யும் அளவிற்கு 

இருக்கிறார் என்ெகத உறுதிப்ெடுத்தும் 
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சிகிச்கசயளிக்கும் ைருத்துவரிடைிருந்து 

பெற்ற உடல்தகுதிச் சான்றிதழ். 

வைவை உள்ள ெட்டியல் பவறும் சுட்டிக்காட்டுவதற்கானது 
ைட்டுவை, அந்நிகைகையின் குறிப்ெிட்ட உண்கைகள், குறிப்ொக 
ஆய்வு பசய்யப்ெட வவண்டிய சந்வதகத்திற்கிடைான வைாசடி 
நிகைகைகள் வொன்றவற்கறப் பொறுத்து கூடுதல் ஆவணங்கள் 
(தழும்புகள், விெத்து நடந்த இடம் வொ 

சுய-பரீட்கே 4  

 

ெின்வரும் ஆவணங்களில் எது நிரந்தர உடல்குகறொடு 
ஈடுவகாரலுக்காக சைர்ப்ெிக்கப்ெட வதகவயில்கை? 

I. ஈடுவகாரல் பசய்ெவரால் ககபயழுத்திடப்ெட்ட முகறயாக 
நிரப்ெப்ெட்ட தனிநெர் விெத்து ஈடுவகாரல் ெடிவம்.. 

II. முதல் தகவைறிக்ககயின் அசல் அல்ைது சான்பறாப்ெைிட்ட 
நகல்  

III. ஒரு அரசு ைருத்துவர் அல்ைது ஏவதனும் சைைான தகுதியுள்ள 
ைருத்துவரிடைிருந்து பெற்ற காப்ெடீு பெறுெவரின் 
உடல்குகறொட்கட உறுதிப்ெடுத்தப்ெடும் நிரந்தர 
உடல்குகறொடு சான்றிதழ். 

IV. காப்ெடீு பெறுெவர் தன் வழக்கைான கடகைககளச் பசய்யும் 

அளவிற்கு இருக்கிறார் என்ெகத உறுதிப்ெடுத்தும் 

சிகிச்கசயளிக்கும் ைருத்துவரிடைிருந்து பெற்ற உடல்தகுதிச் 

சான்றிதழ். 

 

 

6. மூன்றாம் தரப்பினர் நிர்வாைிைளின் பங்கு (TPA) 

1. இந்தியாவில் TPA-க்ைளின் அறிமுைம் 
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காப்ெடீ்டுத் துகற 2000ஆம் வருடத்தில் தனியார்களுக்கும் 
வழிகயத் திறந்தது. அவதசையம், உடல்நைப் ொதுகாப்புத் 
தயாரிப்புகளுக்கான வதகவயும் புதிய தயாரிப்புகளின் 
அறிமுகங்களுடன் அதிகரித்துக்பகாண்வட வந்தது. ஒரு வதகவ 
இருப்ெதாக உணரப்ெட்ட்தால் உடல்நைக் காப்ெடீ்டில் விற்ெகனக்கு 
ெிந்கதய வசகவகளுக்காக ஒரு ெிரிவு அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது. 
இது பதாழிற்ொங்கான மூன்றாம் தரப்பு  நிர்வாகிகள் 
அறிமுகப்ெடுத்தப்ெடும் வாய்ப்கெ வழங்கியது. 

இகதப் ொர்த்து, காப்ெடீ்டு ஒழுங்குமுகற ைற்றும் வளர்ச்சி 
ஆகணயம் ஐஆர்டிஏஐ-ன் உரிைத்தின் கீழ் TPAக்கள் 
அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட அனுைதிக்கப்ெட்டனர், அவர்கள் 17 பசப்டம்ெர் 
2001-ல் அறிவிக்கப்ெட்ட ஐஆர்டிஏஐ (மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாகிகள் – 
உடல்நைக் காப்ெடீு) ஒழுங்குமுகறகள், 2001 உடன் இணங்கி 
நடக்க வவண்டும் என கூறப்ெட்டுள்ளது. 

வகரயகற 

ஒழுங்குமுகறகளின்ெடி, 

“மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாைிைள் அல்ைது TPA என்பது ஐஆர்டிஏஐ 
(மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாைிைள் – உடல்நைக் ைாப்பீடு) 
ஒழுங்குமுகறைள், 2001 என்பதின் ைீழ் ஆகணயத்தால் உரிமம் 
கபற்ற, மற்றும் உடல்நை சேகவைகள வழங்குவதற்ைான, ஒரு 
ைாப்பீட்டு நிறுவனத்தால் ஒரு ைட்டணம் அல்ைது 
ஊதியத்திற்ைாை ஈடுபட்டுள்ள ஏசதனும் ஒரு நபகரக் 
குறிக்ைின்றது”. 

 

“TPAவின் உடல்நை வசகவகள்” என்ெது உடல்நைக் காப்ெடீ்டு 
வியாொரத்துடன் இகணந்த ஒப்ெந்தத்தின் கீழ் ஒரு 
காப்ெடீ்டாளருக்காக ஒரு TPAவால் வழங்கப்ெடும் வசகவககள 
குறிக்கின்றது, ஆனால் இது வநரடியாக அல்ைது ைகறமுகைாக 
காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் உடல்நைக் காப்ெடீ்டு வியாொரத்கத 
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வகாருவது அல்ைது ஒரு ஈடுவகாரைின் அனுைதி அல்ைது அதன் 
ைறுப்கெ முடிவு பசய்தல் ஆகியவற்கற உள்ளடக்குவதில்கை. 

எனவவ  TPA வசகவகள் விற்ெகன ைற்றும் காப்ெடீ்டு ொைிசியின் 
பவளியடீு ஆகியவற்றிற்கு ெிறகு பதாடங்குகின்றது. 
காப்ெடீ்டாளர்கள் TPAக்ககள ெயன்ெடுத்தாவிட்டால், வசகவகள் 
உள்ளிருப்புக் குழுவால் பசய்யப்ெடுகின்றன 

2. விற்பகனக்கு பிந்கதய உடல்நைக் ைாப்பீட்டு சேகவ 

i) முன்பைாழிவு (ைற்று ப்ரீைியம்) ஒப்புக்பகாள்ளப்ெட்டவுடன், 
காப்புகற பதாடங்குகிறது. 

ii) ஒரு TPA ொைிசிக்கு வசகவயளிக்க ெயன்ெடுத்தப்ெடுவதாக 
இருந்தால், காப்ெடீ்டாளர் வாடிக்ககயாளர் ைற்றும் ொைிசி 
ெற்றிய தகவல்ககள TPAவுக்கு அளிக்கிறார். 

iii) TPA உறுப்ெினர்ககள ெதிவு பசய்கின்றது (முன்பைாழிெவர் 
என்ெவர் ொைிசிகய எடுக்கும் நெராக இருப்ெவர், 
உறுப்ெினர்கள் என்ெவர்கள் ொைிசியின் கீழ் காப்பு 
பசய்யப்ெடும் நெர்கள்) வைலும் ஸ்தூைைான அல்ைது 
ைின்னணுரீதியான ஒரு அட்கடயின் வடிவில் ஒரு 
உறுப்ெினர் அகடயாளத்கத வழங்கைாம். 

iv) காப்ெடீு பெறும் ஒரு ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக அல்ைது 
சிகிச்கசக்காக ொைிசியின் கீழ் உறுப்ெினருக்கு ஆதரவு 
வதகவப்ெடும்வொது, TPA உடனான உறுப்ெினர் ெதிவானது 
பராக்கைில்ைா வசதி ைற்றும் ஈடுவகாரல்களின் 
பசயல்முகறப்ெடுத்தல் ஆகியவற்றிற்காக 
ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்றது. 

v) TPA ஈடுவகாரல் அல்ைது பராக்கைில்ைா வசதிகய 
பசயல்முகறப்ெடுத்துகின்றது வைலும் காப்ெடீ்டாளருடன் 
ஒப்புக்பகாண்ட வநரத்திற்குள் வசகவககள வழங்குகின்றது.  

ஒரு TPAவின் ெங்கு பதாடங்கும் நிறுத்துப் புள்ளி, 
வசகவயளிப்ெவராக TPAவின் பெயரில் ொைிசிகய ஒதுக்கீடு 
பசய்யும் நிகழ்வாகும். வசகவயளிப்பு வதகவ ொைிசி காைம் 
முழுவதும் ைற்றும் ஒரு ஈடுவகாரகை அறிவிப்ெதற்காக 
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ொைிசியின் கீழ் அனுைதிக்கப்ெடும் ஏவதனும் கூடுதல் காைம் 
முழுவதும் பதாடரும். 

ஆயிரக்கணக்கான ொைிசிகளுக்கு வசகவயளிக்கும்வொது, இந்த 
பசயல்ொடு பதாடர்ந்து நடக்கும், குறிப்ொக அவத ொைிசி 
புதுப்ெிக்கப்ெடும்வொது ைற்றும் அவத TPA ொைிசிக்கு வசகவகய 
வழங்கும்வொது பதாடர்ந்து நடக்கும். 

3.  மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாைியின் சநாக்ைங்ைள் (TPA) 

உடல்நைக் காப்ெடீ்டில் மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாகியின் வகாட்ொடு 
ெின்வரும் வநாக்கங்களுடன் உருவாக்கப்ெட்டுள்ளதாக கூறைாம்: 

i) வதகவப்ெடும் வநரத்தில் உடல்நைக் காப்ெடீ்டின் ஒரு 
வாடிக்ககயாளருக்கு உள்ள அகனத்து சாத்தியைான 
முகறகளிலும் வசகவ வசதிகய வழங்க.  

ii) வகையகைப்பு ைருத்துவைகனகளில் உள்ள காப்ெடீு பெறும் 
வநாயாளிக்கான பராக்கைில்ைா சிகிச்கசகய ஏற்ொடு பசய்ய. 

iii) சைர்ப்ெிக்கப்ெட்ட ஈடுவகாரல் ஆவணங்களின் அடிப்ெகடயில் 
ைற்றும் காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தின் பசயல்முகற ைற்றும் 
வழிகாட்டுதல்களின்ெடி வாடிக்ககயாளர்களுக்கு 
ஈடுவகாரல்ககள நியாயைாகவும் வவகைாகவும் வழங்க. 

iv) உடல்நைக் காப்ெடீ்டு ஈடுவகாரல்கள் ைற்றும் பதாடர்ொன 
வசகவககள ககயாளுவதில் பசயல்ொட்டு நிபுணத்துவத்கத 
உருவாக்க. 

v) வாடிக்ககயாளர்களுக்கு சரியான வநரத்தில், சரியான 
முகறயில் ெதிைளிக்க. 

vi) ஒரு நியாயைான விகையில் தரைான உடல்நைப் ொதுகாப்கெ 
வழங்கும்ெடியான ஒரு காப்ெடீு பெறும் நெரின் சந்கத 
வநாக்கம் நிகறவவற்றப்ெடுகின்ற ஒரு சூழகை உருவாக்க. 

vii) வநாயுற்ற நிகை, பசைவுகள், பசயல்முகறகள், தங்கைின் காை 
அளவு வொன்றகவ பதாடர்ொன தகுந்த தரவுககள 
உருவாக்க/ஒத்திட உதவ. 
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4. ைாப்பீட்டாளர் மற்றும் TPA ஆைிசயாருக்கு இகடசயயான 
உறவு 

ெை காப்ெடீ்டாளர்கள் உடல்நை காப்ெடீ்டு ொைிசிகளின் ெின்-
விற்ெகன வசகவக்காக TPAவின் வசகவககள 
ெயன்ெடுத்துகிறார்கள் வைலும் சிை காப்ெடீ்டாளர்கள், குறிப்ொக 
ஆயுள் காப்ெடீ்டு துகற, ொைிசிக்கு முந்கதய ைருத்துவ வசாதகன 
வசகவகய ஏற்ொடு பசய்வதற்காக ஒரு TPAவின் உதவிகய 
வகட்கின்றது. 

காப்ெடீ்டாளர் ைற்றும் TPAவுக்கு இகடவயயான உறவு 
ஒப்ெந்தரீதியானது ஆகும், அது ஒப்ெந்தத்திற்குள் உருவாக்கப்ெட்ட 
வதகவகள் ைற்றும் பசயல்முகறப் ெடிககளக் பகாண்டுள்ளது. 

ஒரு காப்ெடீ்டாளர் TPAவிடம் எதிர்ொர்க்கும் வசகவகள் 
ெின்வருைாறு: 

i. வழங்குநர் வகையகமப்பு சேகவைள் 

காப்ெடீு பெறும் நெர்களுக்கு உடல்நை ஈடுவகாரல்களுக்கான 
பராக்கைில்ைா ஈடுவகாரல் பதாகககய வழங்கும் வநாக்கத்துடன், 
நாடு முழுவதுமுள்ள ைருத்துவைகன வகையகைப்புகளுடன் ஒரு 
உறகவ நிர்ைாணிக்குைாறு TPA எதிர்ொர்க்கப்ெடுகின்றது. 
ஐஆர்டிஏஐ-ன் சைீெத்திய வழிகாட்டுதல்கள்ெடி TPA ைற்றும் 
வழங்குநர் இகடவயயான உறவு ைட்டுைில்ைாைல், 
காப்ெடீ்டாளகரயும் உள்ளிட்டு மூன்று தரப்பு உறவும் 
வதகவப்ெடுகின்றது. 

காப்ெடீு பெறுெவர்கள் ைற்றும் காப்ெடீ்டாளர்களின் பசைவுககளக் 
குகறக்க, அவர்கள் ெல்வவறு ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக 
பசயல்முகறகள் ைற்றும்  வகையகைப்பு ைருத்துவைகனகளின் 
வெக்வகஜ்கள் ஆகியவற்றின் சிறந்த திட்டைிடப்ெட்ட விகைககள 
வெரம் வெசவும் பசய்கிறார்கள் 

ii. அகழப்பு கமய சேகவைள் 
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TPA வழக்கைாக இரவுகள், வார இறுதிகள் ைற்றும் விடுமுகறகள் 
உள்ளிட்ட எல்ைா வநரங்களிலும் அதாவது 24*7*365 என 
அகடயக்கூடிய இைவச அகழப்பு எண்களுடன் ஒரு அகழப்பு 
கையத்கத ெராைரிப்ெது எதிர்ொர்க்கப்ெடுகின்றது. TPAவின் 
அகழப்பு கையம் இகவ பதாடர்ொன தகவல்ககள வழங்கும்: 

i) ொைிசியின் கீழ் கிகடக்கும் காப்புகற ைற்றும் ெைன்கள். 
ii) உடல்நை ஈடுவகாரல்கள் பதாடர்ொன பசயல்முகறகள் 

ைற்றும் நகடமுகறகள். 
iii) வசகவகள் ைற்றும் பராக்கைில்ைா ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக 

பதாடர்ொன வழிகாட்டுதல். 
iv) வகையகைப்பு ைருத்துவைகனகள் ைீதான தகவல்கள். 
v) ொைிசியின்கீழ் கிகடக்கும் ைீதி காப்ெடீ்டுத் பதாகக ைீதான 

தகவல்கள் 

vi) ஈடுவகாரல் நிகைகை ைீதான தகவல்கள். 
vii) ஈடுவகாரல்கள் பசய்யப்ெடும்வொது விட்டுப்வொன 

ஆவணங்கள் ைீதான ஆவைாசகன. 

அகழப்பு கையம் ஒரு வதசிய இைவச எண் மூைம் அணுகப்ெட 
வவண்டும் வைலும் வாடிக்ககயாளர் வசகவப் ெணியாளர் 
வாடிக்ககயாளர்களால் சாதாரணைாக வெசப்ெடும் முதன்கை 
பைாழிகளில் பதாடர்பு பகாள்ள வவண்டும். இந்த விவரங்கள் 
காப்ெடீ்டாளர்கள் ைற்றும் அவற்றின் TPAக்களுக்கு இகடவயயான 
ஒப்ெந்தத்தால் நிர்வகிக்கப்ெடுகின்றன. 

iii. கராக்ைமில்ைா அணுைல் சேகவைள் 

வகரயகற 

“பராக்கைில்ைா வசதி” என்ெது காப்ெடீ்டாளரால் காப்ெடீு 
பெறுெவருக்கு அளிக்கப்ெடும் ஒரு வசதியாகும், இங்வக காப்ெடீு 
பெறுெவரால் வைற்பகாள்ளப்ெடும் சிகிச்கசக்கான பசைவுகளின் 
பதாகக ொைிசி விதிமுகறகள் ைற்றும் நிெந்தகனகளுக்கு 
உட்ெட்டு, ஒப்புக்பகாள்ளப்ெட்ட முன்-அதிகாரைளிப்பு அளவு வகர, 
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வநரடியாக வகையகைப்பு வழங்குநருக்கு காப்ெடீ்டாளரால் 
வழங்கப்ெடுகிறது. 

இந்த வசகவகய வழங்குவதற்கான, ஒப்ெந்தத்தின் கீழ் வரும் 
காப்ெடீ்டாளரின் வதகவகளாவன: 

i) அகனத்து ொைிசி பதாடர்ொன தகவல்களும் TPA-விடம் 
இருக்க வவண்டும். TPA-ற்கு இகத வழங்குவது 
காப்ெடீ்டாளரின் கடகையாகும். 

ii) ொைிசியில் உள்ளடக்கப்ெட்டுள்ள உறுப்ெினர்களின் தரவு எந்த 
ெிகழ அல்ைது குகறொடும் இல்ைாைல் கிகடக்க வவண்டும் 
ைற்றும் அணுகும்ெடி இருக்க வவண்டும். 

iii) காப்ெடீு பெறும் நெர்கள் அவர்ககள ொைிசி ைற்றும் TPA 
உடன் பதாடர்புப்ெடுத்தும் ஒரு அகடயாள அட்கடகயக் 
பகாண்டு வர வவண்டும். இந்த அகடயாள அட்கட ஒரு 
அங்கீகரிக்கப்ெட்ட வடிவில் TPAவால் வழங்கப்ெட வவண்டும், 
ஒரு நியாயைான வநரத்திற்குள் உறுப்ெினகர பசன்று வசர 
வவண்டும் வைலும் ொைிசிக் காைம் முழுவதும் 
பசல்லுெடியாகுவதாக இருக்க வவண்டும். 

iv) பராக்கைில்ைாத வசதிகய வகாருவதற்காக வழங்கப்ெடும் 
தகவல்களின் அடிப்ெகடயில் ைருத்துவைகனயிடம் ஒரு 
முன்-அதிகாரைளிப்பு அல்ைது ஒரு உத்திரவாதக் கடிதத்கத 
TPA அளிக்க வவண்டும். அது உடல்நைைின்கையின் தன்கை, 
முன்பைாழியப்ெடும் சிகிச்கச ைற்றும் உள்ளடங்கிய 
பசைவுகள் ஆகியவற்கற புரிந்துபகாள்வதற்கான கூடுதல் 
தகவல்ககள நாடைாம். 

v) தகவல் பதளிவாக இல்கைபயன்றாவைா, அல்ைது 
கிகடக்கவில்கை என்றாவைா, TPA பராக்கைில்ைா 
வகாரிக்கககய ைறுக்கைாம், பராக்கைில்ைா வசதியின் ைறுப்பு 
சிகிச்கச ைறுப்கெ உணர்த்தாது என்ெகத பதளிவாக்கவும். 
உறுப்ெினர் ெணத்கத பசலுத்திவிட்டு ெின்னர் ஒரு 
ஈடுவகாரகை தாக்கல் பசய்வதற்கும் இடமுண்டு, அது அதன் 
ெைன்களின் அடிப்ெகடயில் ஆவைாசிக்கப்ெடும். 
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vi) அவசரநிகைகளில், ைருத்துவைகன அனுைதிப்ெின் 24 ைணி 
வநரங்களுக்குள் அறிவிப்பு பசய்யப்ெட வவண்டும் வைலும் 
பராக்கைில்ைா வசகவயின் ைீதான முடிவு பதரிவிக்கப்ெட 
வவண்டும் 

iv. வாடிக்கையாளர் உறவு மற்றும் கதாடர்பு நிர்வாைம் 

வாடிக்ககயாளர்கள் தங்கள் குகறககள பதரிவிக்கும்ெடியான 
ஒரு பசயல்முகறகய TPA வழங்க வவண்டும். உடல்நைக் 
காப்ெடீ்டு ஈடுவகாரல்கள் கூர்ந்தாய்வு ைற்றும் உறுதிப்ெடுத்தலுக்கு 
உட்ெடுவது வழக்கைானது ஆகும். உடல்நைக் காப்ெடீ்டு 
ஈடுவகாரல்களின் ஒரு சிறிய அளவிைான சதவதீம், ொைிசி 
விதிமுகறகள் ைற்றும் நிெந்தகனகளின் இைக்கிற்கு பவளிவய 
இருப்ெதால் ைறுக்கப்ெடுகின்றன என்ெகதயும் கவனிக்க 
வவண்டும். 

கூடுதைாக, பெரும்ொலும் எல்ைா உடல்நைக் காப்ெடீ்டு 
ஈடுவகாரல்களும் ஈடுவகாரைின் சிறு பதாகக அளவிற்கான 
கழித்தலுக்கு உட்ெடுகின்றது. இந்த கழித்தல்கள் வாடிக்ககயாளர் 
அதிருப்திகய உண்டாக்குகின்றது, குறிப்ொக கழித்தல் அல்ைது 
ைறுப்ெிற்கான காரணம் முகறயாக வாடிக்ககயாளர்களிடம் 
விளக்கப்ெடாத சூழ்நிகைகளில் ஏற்ெடுகின்றது. 

வாடிக்ககயாளர் குகறகள் முடிந்தவகர விகரவாக 
தீர்க்கப்ெடுவகத உறுதிபசய்ய, காப்ெடீ்டாளரின் வதகவப்ெடி TPA 
ஒரு சிறந்த பசயல்ெடும் குகற தீர்ப்பு நிர்வாகத்கத 
கவத்திருக்கவவண்டும். 

v. பில்ைிங் சேகவைள் 

ெில்ைிங் வசகவகளின் கீழ், TPA இந்த மூன்று பசயல்ககள வழங்க 
வவண்டுபைன காப்ெடீ்டாளர் எதிர்ொர்க்கிறார்: 

i) ெல்வவறு தகைப்புகளின்கீழ் காப்ெடீ்டிகன ெயன்ெடுத்துதல் 
ைற்றும் விகைகய முடிவு பசய்தல் ஆகியவற்கற ஆராய 
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காப்ெடீ்டாளருக்கு உதவக்கூடிய தரநிர்ணயப்ெடுத்திய ெில்ைிங் 
வடிவகைப்பு. 

ii) வசூைிக்கப்ெடும் பதாகக உடல்நைைின்கைக்கு 
உண்கையாகவவ வதகவப்ெடும் சிகிச்கசக்கு தகுந்ததாக 
இருப்ெகத உறுதி பசய்தல். 

iii) தரவின் தரநிர்ணயப்ெடுத்தல் என்ெது வதசிய அல்ைது 
சர்வவதச தரநிர்ணயங்களுடன் பொருந்தும் வககயில் 
அகனத்து TPAக்களிலும் சாத்தியமுள்ளதாக இருக்கும் 
வககயில் வநாயறிதல் ைற்றும் பசயல்முகற குறியடீுகள் 
ஆகியகவ ெதிவு பசய்யப்ெடுதல். 

இதற்கு TPAவில் ெயிற்சிபெற்ற திறனுள்ள ெணியாட்கள் வதகவ, 
அவர்கள் கட்டணவதீங்ககள ஒழுங்குமுகறெடுத்தும், சரிொர்க்கும் 
திறனுடனும், ெில்ைிங் தரவுப் ெதிகவ தரநிர்ணயப்ெடுத்தும் 
திறனுடனும் இருக்க வவண்டும். 

vi. ஈடுசைாரல் கேயல்முகறப்படுத்துதல் மற்றும் பணம் 
கேலுத்துதல் சேகவைள் 

இது TPAக்களால் வழங்கப்ெடும் ைிக முக்கியைான வசகவயாகும். 
காப்ெடீ்டாளருக்கு TPAவால் வழங்கப்ெடும் ஈடுவகாரல் 
பசயல்முகறப்ெடுத்துதல் வசகவகள் வழக்கைாக பதரிவிப்கெ 
ெதிவு பசய்தல் முதல் ெரிந்துகரக்கப்ெடும் ஒப்புதல் ைற்றும் 
பசலுத்துத் பதாகககய பசயல்முகறப்ெடுத்துதல் வகரயிைான 
அடி-முதல்-நுனி வகரயிைான வசகவயாக இருக்கும். 

ஈடுவகாரல்களின் பதாகக காப்ெடீ்டாளரிடைிருந்து பெறப்ெடும் 
நிதிகள் மூைம் பசய்யப்ெடும். இந்த நிதிகள் TPAவிற்கு 
முன்பதாகக வடிவில் வழங்கப்ெடைாம் அல்ைது வாடிக்ககயாளர் 
அல்ைது ைருத்துவைகனயிடம் தன் வங்கி மூைம் 
காப்ெடீ்டாளரால் வநரடியாக வழங்கப்ெடைாம். 

ெணத்திற்கான ஒரு கணக்கக ெராைரிக்க வவண்டும் எனவும், 
காப்ெடீ்டு நிறுவனத்தால் பெறப்ெடும் பதாகககளின் 
காைந்வதாறுைான சைரச இணக்கத்கத வழங்க வவண்டும் எனவும் 
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TPA-விடம் எதிர்ொர்க்கப்ெடுகின்றது. ஒப்புக்பகாள்ளப்ெட்ட 
ஈடுவகாரல்ககள வழங்காைல் தவிர்த்து வவறு எந்த 
உெவயாகத்திற்காகவும் இந்த ெணத்கத ெயன்ெடுத்த முடியாது. 

vii. நிர்வாை தைவல் சேகவைள் 

TPA ஈடுவகாரல் பசயல்முகறகய பசயல்ெடுத்துவதால், 
தனிப்ெட்வடா அல்ைது கூட்டாகவவா பசய்யப்ெடும் ஈடுவகாரல்கள் 
பதாடர்ொன அகனத்து விவரங்களும் TPAவிடம் கிகடக்கும். 
காப்ெடீ்டாளருக்கு ெல்வவறு உெவயாகங்களுக்கான தரவுகள் 
வதகவப்ெடுகின்றது வைலும் அம்ைாதிரியான தரவுகள் 
துல்ைியைாகவும் சரியான வநரத்திலும் TPAவால் தரப்ெட 
வவண்டும். 

எனவவ TPAவின் வசகவகளின் வநாக்கங்களில் ஒன்கற 
காப்ெடீ்டாளர்களால் பவளியிடப்ெடும் உடல்நைக் காப்ெடீ்டு 
ொைிசிகளின் அடி-முதல்-நுனி வகரயிைான வசகவ என 
குறிப்ெிடைாம், இது குறிப்ெிட்ட காப்ெடீ்டாளரின் வதகவகள் 
ைற்றும் MOU- கவப் பொறுத்து, சிை பசயல்ொடுகளில் 
வரம்புகடயதாக இருக்கைாம். 

viii. TPA ஊதியம் 

இந்த வசகவகளுக்கு, TPA ெின்வருவனற்றில் ஒன்றின் 
அடிப்ெகடயில் ஒரு கட்டணத்கத பெறுகின்றது 

i) வாடிக்ககயாளர்களிடம் வசூைிக்கப்ெடும் ப்ரீைியத்தில் 
(வசகவ வரி தவிர்த்து) ஒரு சதவதீம் 

ii) ஒரு வகரயறுக்கப்ெட்ட காை அளவிற்காக TPAவால் 
வசகவயளிக்கப்ெடும் ஒவ்பவாரு உறுப்ெினருக்கான ஒரு 
நிகையான அளவு, அல்ைது 

iii) TPAவால் வழங்கப்ெடும் வசகவயின் ஒவ்பவாரு 
ெரிைாற்றத்திற்குைான ஒரு நிகையான பதாகக – எ.கா. 
அளிக்கப்ெடும் ஒவ்பவாரு உறுப்ெினர் அட்கட, ஈடுவகாரல் 
வொன்றவற்றிற்கான கட்டணம் 
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எனவவ TPAவின் வசகவகள் மூைம், காப்ெடீ்டாளர்கள் இவற்றின் 
அணுககைப் பெறுவார்கள்: 

i) பராக்கைில்ைா வசகவகள் 

ii) தரவு பதாகுப்பு ைற்றும் ெகுப்ொய்வு 

iii) வாடிக்ககயாளர்களுக்கான ஒரு 24 ைணி வநர அகழப்பு 
கையம் ைற்றும் உதவி 

iv) ைருத்துவைகனகள் ைற்றும் ைற்ற ைருத்துவ வசதி வழங்கும் 
அகைப்புகளின் வகையகைப்பு 

v) பெரிய குழு வாடிக்ககயாளர்களுக்கான ஆதரவு 

vi) வாடிக்ககயாளர்களுடான ஈடுவகாரல் இகடபசயல்ொட்டின் 
வசதி 

vii) ைருத்துவைகனகளுடனான கட்டணவதீங்கள் ைற்றும் 
பசயல்முகற பசைவுகள் ஆகியவற்றிற்கான வெரம் 

viii) எளிதான வாடிக்ககயாளர் வசகவக்கான பதாழிற்நுட்ெம் 
மூைம் பசயைாக்கப்ெட்ட வசகவகள் 

ix) சந்வதகத்திற்கிடைான வழக்குககள சரிொர்த்தல் ைற்றும் 
ஆராய்தல் 

x) நிறுவனங்களிகடவயயான ஈடுவகாரல் விதங்கள் ைற்றும் 
பசைவுகள் ைீதான இன்றியகையாத தகவல்களின் 
முன்வனற்ொடு, சிகிச்கசயின் புதிய முகறகள், வளர்ந்துவரும் 
வொக்குகள் ைற்றும் வைாசடிககள கட்டுப்ெடுத்துதல் 
ஆகியவற்றின் ெகுப்ொய்வு 

xi) வசகவககள விகரவாக அகடவதன் விரிவாக்கம் 

சுருக்ைம் 

1) காப்ெடீு என்ெது ஒரு ‘உறுதிகமாழி’ ைற்றும் ொைிசி என்ெது 
அந்த உறுதிபைாழிக்கான ‘ோட்ேி’ என்ெகத நன்கு 
புரிந்துபகாள்ள வவண்டும். ஒரு காப்ெடீு பசய்யும் நிகழ்வின் 
சம்ெவம் ொைிசியின் கீழ் ஈடுவகாரைாக ைாறுவது அந்த 
உறுதிபைாழியின் உண்கையான வசாதகனயாகும். 

2) காப்ெடீ்டின் முக்கிய ைதிப்ெடீ்டு காரணிகளில் ஒன்று காப்ெடீ்டு 
நிறுவனத்தின் ஈடுவகாரலுக்கு ெணைளிக்கும் திறன் ஆகும். 
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3) காப்ெடீ்கட வாங்கும் நெர் என்ெவர் முதல் ெங்குதாரர் ைற்றும் 
‘ஈடுவகாரகை பெறுெவர்’ ஆவார்.  

4) பராக்கைில்ைா ஈடுவகாரைில் வகையகைப்பு ைருத்துவைகன 
காப்ெடீ்டாளர்/TPAவின் ஒரு முன்-ஒப்புதைின் அடிப்ெகடயில் 
வசகவககள வழங்குகின்றது வைலும் ெின்னர் ஈடுவகாரைின் 
நிகறவவற்றத்திற்காக காப்ெடீ்டாளர்/TPAவிடம் ஆவணங்ககள 
சைர்ப்ெிக்கின்றது. 

5) ெணைீட்பு ஈடுவகாரைில், வாடிக்ககயாளர் தன் பசாந்தப் 
ெணத்தில் பசைவுககள வைற்பகாள்வார், ெிறகு 
அனுைதிக்கப்ெட்ட ஈடுவகாரல் பதாககக்காக 
காப்ெடீ்டாளர்/TPAவிடம் ஈடுவகாரகை தாக்கல் பசய்வார் 

6) ஈடுவகாரல் பதரிவிப்பு  என்ெது வாடிக்ககயாளர் ைற்றும் 
ஈடுவகாரல் குழுவுக்கு இகடவயயான முதல் பதாடர்பு 
நிகழ்வாகும்.  

7) காப்ெடீ்டு ஈடுவகாரல் விஷயத்தில் வைாசடி இருப்ெதாக 
காப்ெடீ்டு நிறுவனத்திற்கு சந்வதகம் இருந்தால், அது 
விசாரகணக்கு அனுப்ெப்ெடும். ஒரு ஈடுவகாரல் விசாரகண 
ஒரு காப்ெடீ்டாளரால் உள்ளிருப்புக் குழு மூைம் / TPA மூைம் 
பசய்யப்ெடுகின்றன அல்ைது ஒரு பதாழில்முகற விசாரகண 
முககைக்கு பொறுப்பு தரப்ெடும். 

8) ஒதுக்கீடு பசய்தல் ஈடுவகாரல்களின் நிகைகையின் 
அடிப்ெகடயில் காப்ெடீ்டாளரின் ெதிவவடுகளில் உள்ள எல்ைா 
ஈடுவகாரல்களுக்காகவும் பசய்யப்ெட்ட முன்வனற்ொட்டுத் 
பதாகககயக் குறிக்கின்றது 

9) வாடிக்ககயாளர் ஈடுவகாரைின் ைறுப்ெின் வழக்கில், 
காப்ெடீ்டாளர் ெிரதிநிதித்துவம் பசய்வகத தவிர, காப்ெடீ்டு 
குகறதீர் அதிகாரம் அல்ைது நுகர்வவார் ைன்றங்கள் அல்ைது 
சட்ட நீதிைன்றங்ககள அணுகும் விருப்ெம்  உள்ளது. 

10) வைாசடிகள் பெரும்ொலும் ைருத்துவைகனச் வசர்க்கக 
ஈட்டுறுதி ொைிசிகளில் நடக்கின்றன ஆனால் விெத்து 
ொைிசிகளும் வைாசடி ஈடுவகாரல்ககள வகார 
ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்றன. 

11) TPA காப்ெடீ்டாளருக்கு ெை முக்கிய வசகவககள வழங்குகிறது 
ைற்றும் கட்டணங்களாக அதற்கான ஊதியத்கத பெறுகிறது. 
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சுய-சதர்வு சைள்விைள்  

சைள்வி 1  

காப்ெடீ்டு ஈடுவகாரல் பசயல்ொட்டில் முதன்கை ெங்குதாரராக 
கருதப்ெடுவது யார்? 

I. வாடிக்ககயாளர்கள் 

II. உரிகையாளர்கள் 

III. ஏற்ொளர்கள் 

IV. காப்ெடீு முகவர்கள் / தரகர்கள் 
சைள்வி 2  

கிரிஷ் சக்வசனாவின் காப்ெடீ்டு ஈடுவகாரகை காப்ெடீ்டு நிறுவனம் 
ைறுத்துள்ளது. ஒரு ைறுப்பு வழக்கில், காப்ெடீ்டாளரிடம் 
ெிரதிநிதித்துவம் பசய்வகத தவிர, கிரிஷ் சக்வசனாவிற்கு 
கிகடக்கும்  விருப்ெங்கள் என்ன? 

I. அரகச அணுகைாம் 

II. சட்ட அதிகார சகெககள அணுகைாம் 

III. காப்ெடீ்டு முகவர் அணுகைாம் 

IV. ைறுப்பு விஷயத்தில் ஒன்றும் பசய்யமுடியாது 
சைள்வி 3  

விசாரகணயின்வொது, ராஜவீ் பைஹ்வதா வகாரிய ஒரு உடல்நைக் 
காப்ெடீ்டு ஈடுவகாரைில், காப்ெடீ்டு நிறுவனம், ராஜவீ் 
பைஹ்வதாவிற்கு ெதிைாக, அவரது சவகாதரர் ராவஜஷ் பைஹ்வதா 
சிகிச்கசக்காக ைருத்துவைகனயில் அனுைதிக்கப்ெட்டுள்ளதாக 
கண்டுெிடிக்கறது. ராஜவீ் பைஹ்வதாவின் ொைிசி ஒரு குடும்ெப் 
பெயர்ச்சி திட்டம் இல்கை. இது ___________ வைாசடிக்கான ஒரு 
உதாரணம் ஆகும். 

I. ஆள்ைாறாட்டம் 

II. ஆவணங்கள் புகனவு பசய்தல் 

III. பசைவுகள் ைிககப்ெடுத்தல் 

IV. பவளிவநாயாளர் சிகிச்கச உள்-வநாயாளி / 
ைருத்துவைகனச் வசர்க்ககயாக ைாற்றியது 

சைள்வி 4  
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ெின்வரும் நிகைகளில் எதன்கீழ், வடீ்டில் தங்கி சிகிச்கச 
பெறுவது ஒரு உடல்நைக் காப்ெடீ்டில் காப்புகற 
பசய்யப்ெட்டிருக்கும்? 

I. வநாயாளியின் நிகை அவன் / அவள் ைருத்துவைகனயில் / 
நர்சிங் வஹாைிற்கு பகாண்டு பசல்கிற ைாதிரியுள்ளது, 

ஆனால் அகத விரும்ெவில்கை 

II. ைருத்துவைகன/ நர்சிங் வஹாைில் இடைில்ைாததால்  
வநாயாளிகய பகாண்டு பசல்ைமுடியாது 

III. ைருத்துவைகனயில் / நர்சிங் வஹாைில் ைட்டுவை சிகிச்கச 
வழங்கப்ெட முடியும் 

IV. ைருத்துவைனச் வசர்க்ககயின் காைம் 24 ைணி வநரத்திற்கு 
வைல் உள்ளது 

சைள்வி 5 

பின்வரும் குறியீடுைளில் எது உடல்நைமின்கமக்கு 
ேிைிச்கேயளிக்ை கேய்யப்படும் கேயல்முகறைகள பதிவு 
கேய்ைின்றன? 

I. ICD 
II. DCI 
III. CPT 
IV. PCT 

 

சுய-சதர்வு சைள்விைளுக்ைான பதில்ைள் 

பதில் 1  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 

ஈடுவகாரல் பசயல்ொட்டில் முதன்கை ெங்குதாரராக கருதப்ெடுவது 
வாடிக்ககயாளர்கள். 
பதில் 2  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

காப்ெடீு ஈடுவகாரல் ைறுக்கப்ெட்டால், தனிநெர்கள் சட்ட 
அதிகாரங்ககள அணுகைாம். 
பதில் 3  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் I. 
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இது ஆள்ைாறாட்ட வைாசடியின் உதாரணம், ஏபனனில் காப்ெடீு 
பசய்யப்ெட்ட நெரும் சிகிச்கச எடுத்துக்பகாண்ட நெரும் 
பவவ்வவறு நெர்கள். 

ெதில் 4  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் II. 

இடம் இல்ைாததால் வநாயாளிகய ைருத்துவைகன/ நர்சிங் 
வஹாைிற்கு பகாண்டு பசல்ை முடியாத நிகையில் வடீ்டு 
சிகிச்கச காப்ெிற்கு உடல்நைக்காப்ெடீில் அனுைதியுள்ளது. 

 

 

பதில் 5  

இதற்கு சரியான ெதில் விருப்ெம் III. 

தற்சபாகதய கேயல்முகற ைகைச்கோற்ைள் (CPT) குறியீடுைள், 
உடல்நைமின்கமக்கு ேிைிச்கேயளிக்ை கேய்யப்படும் 
கேயல்முகறைகள பதிவுகேய்ைின்றன. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


